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چكيدُ
وظم اجتماػي را مي تًان يكي اس مًضًػات مُم ي مًرد تًجٍ در جامؼٍشىاسي داوست تٍ طًري كٍ تسياري اس جامؼٍشىاسان تمامي مثاحث ايه حوًسٌ را
تٍ دي مكتة وظم ي تضاد تقسيم كزدٌاوذ .اما در ػيه حال ايه مًضًع حالتي پاراديكسيكال دارد چزا كٍ اس يك سً ايه تاير يجًد دارد كٍ تزاي دسوتياتي
تٍ پيشزفت جامؼٍ تٍ حذاقلي اس وظم اجتماػي وياس است ي اس سًي ديگز ايه پذيذٌ در تقاتل تا آساديَاي اجتماػي قزار ميگيزد ي وشاوٍاي توزاي اػموال
قذرت محسًب ميشًد.
وظم اجتماػي در سطًح كالن ،مياوي ي خزد قاتل تحليل است ي اتؼاد ي سياياي گًواگًوي را درتزميگيزد .در ايه مقالٍ سؼي تز ايه است تا وظوم اجتمواػي
اس ديذگاٌ خزد (اس مىظز كىشگزان) مًرد تحليل قزار گيزد ،تٍ ػثارت ديگز تالش ميشًد تا شاخصَايي كٍ ميتًاوذ مؼزف وظم اجتمواػي تاشوذ اس درين
مطالؼات پيشيه ي مىاتغ تجزتي استخزاج گزدد ي مُمتزيه متغيزَاي تأثيزگذار تز وظم اجتماػي مؼيه گزدد .شىاخت ػًامل مؤثز توز وظوم اجتمواػي در
وُايت ما را تٍ دستيافته تٍ مذل وظزي ريشىي در ايه سميىٍ رَىمًن ميگزدد .ايه مذل وشاندَىذٌ ػًامل ي پارامتزَاي مُم تأثيزگذار در ايوه سميىوٍ
است ي در ػيه حال ايه امكان حاصل گزديذ تا تتًاويم يضؼيت وظم اجتماػي در سطح خزد را در شُزَاي مختلف تا يكذيگز مقايسٍ وماييم ي تفوايتَوا
ي شثاَتَاي آوُا را تا يكذيگز وشان دَيم .در وُايت تا مقايسٍ يضؼيت ايه سٍ شُز راَكارَاي اجزايي تزاي تزقزاري وظم اجتماػي ارائٍ شذٌ است.
ٍاصگبى كليدي :احساس تيػذالتي ،احساس واامىي ، ،مشاركت اجتماػي  ،وظم اوتظامي  ،وظم اوسجامي
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ًِن اجتوبٓي ) (social orderسا هيتَاى يىيي اص هْوتيشيي هؼيب و ٍ هَهيَٓبو هيَسد ثريج دس جبهٔيِ ٍ ثيِ تجيْ زى يىيي اص
وبًًَيتشيي هجبحج جبهِٔؿٌبػي داًؼت ثِ ًَسي وِ هيتَاى توبهي ديذگبُّب ٍ ًِشيبو جبهِٔؿٌبػي سا ثِ دٍ هىتت ًِن ٍ توبد
تمؼين ًوَد.
هؼئلِ ثَدى ًِن اجتوبٓي اص ايي ٍالٔيت ًبؿي هيؿَد وِ اكَال ّش جبهِٔاي ثشاي ثمب ٍ دٍام ٍ پيـشفت خَد ًيبصهٌذ حذاللي اص ًِن
اجتوبٓي اػت ٍ ثذٍى زى جبهِٔ دچبس اختالل گشديذُ ٍ تب هشص فشٍپبؿي پيؾ هيسٍد.
ايي ٓميذُ ٍجَد داسد وِ چَى جَاهْ پيـشفتِ ثِ تَػِٔ التلبدي دػتيبفتِاًذ ٍ افشاد دس ايي جَاهْ اص هشص ًيبصّيبي اٍيييِ صًيذگي
ٓجَس وشدُ ٍ ثِ دًجبل استمبء ػٌح ويفي صًذگي خَد ٍ تٔبيي ثخـيذى ثِ زى ّؼتٌذ ًَٓي آتوبد جؤي دس زًْب ؿىو گشفتِ وِ ايي
ًَّ آتوبد ثبٓج ايجبد پيًَذي گؼتشدُ ٍ ٓويك دس ثيي زحبد جبهِٔ هيؿَد ٍ زًْب سا دس دػتيبثي ثِ اّذاف ثشتش يبسي هيسػبًذ ،دس
حبييىِ دس جَاهْ ووتش تَػِٔ يبفتِ داليو هختلفي ثشاي ٓذم آتوبد ثِ ديگشاى ٍجَد داسد ٍ ّويي هَهَّ ثبٓج توئي

احؼيبع

پيًَذ ًؼجت ثِ ديگشاى هيؿَد ٍ ًَٓي فشدگشايي خَدخَاّبًِ سا ايجبد هيًوبيذ وِ دس ًْبيت ثشؿىوگيشي ٍ تذاٍم ًِن اجتويبٓي
اثشي ًبهٌلَة ثشجبي هيگزاسد .وٌىبؽ دس ٍالٔيت ًِن اجتويبٓي هيب سا ثيِ سيـيِّيب ٍ َٓاهيو ثيـيتشي دس ؿيىوگييشي ييب ٓيذم
ؿىوگيشي زى هيسػبًذ ٍ هي تَاًذ دسن ثْتشي اص ؿشايي هَجَد دس ّش جبهِٔ ٍ ثِ تجْ زى دػتيبثي ثِ ساّىبسّب ٍ ؿيَُّبيي ثشاي
سفْ ًبثؼبهبًيْبي ًبؿي اص ثيًِوي اجتوبٓي اسا ِ ًوبيذ.
ؿىوگيشي ًِن اجتوبٓي دس جَاهٔي وِ ّوبًٌذي ثيي آوبي زى ٍجَد داسد ثب ػَْيت ثيـيتشي كيَسو هييگييشد ،صييشا دس اييي
جَاهْ افشاد دسن ًؼجتبً هـبثْي اص يىذيگش داؿتِ ٍ فْن هـتشوي اص ؿشايي هَجَد داسًذ دس حبييىِ ثِ ّش هييضاى ويِ تٌيَّ ٍ تى يش
ٓمبيذ ،ثبٍسّب ٍ اسصؿْب دس جبهِٔ ثيـتش ثبؿذ دػتيبثي ثِ ًِن اجتوبٓي دؿَاستش ٍ تب حذي پيچيذُتش خَاّذ ثَد.
دس ايي همبيِ هٌَِس اص ًِن اجتوبٓي ٓوذتبً ًِن اًؼجبهي 1اػت وِ هٔشف گًَيِاي اص ًِين اػيت ويِ دس زى ثيب حفيَ تفيبٍوّيب ٍ
توبيضاو ًَٓي اًؼجبم ٍ ّوجؼتگي جؤي ثشاي دػتيبثي ثِ اّذاف هـتشن ثش پبييِ خيشد جؤيي ٍ ّوىيبسي ثييي افيشاد دس فويبيي
ٓمالًي ٍ هٌٌمي ؿىو هيگيشد ،دس حبييىِ دس ؿىو ديگش ًِن اجتوبٓي ئٌي ًِن اًتِبهي 2تأويذ ثش لذسو ٍ حبوويت ٍجَد داسد
ٍ گًَِاي اص ًِن وِ اص ًشيك آوبل صٍس تَػي ًْبدّبي ػيبػي آوبل هيؿَد زًشا ثِ ٍجَد هيزٍسد .دس ايي ًَّ ًِن وِ هيتيَاى
زًشا ًِن اص ثبال ًبهيذ پزيشؽ دسًٍي ٍجَد ًذاسد يب هيضاى زى ثؼيبس اًذن اػت دس حبييىِ ًِن اًؼجبهي ثش پبيِ هـبسوت ٍ حويَس
هشدم ٍ فٔبييت زًْب دس صهيٌِّبي گًَبگَى اػتَاس ؿذُ اػت.
عطَح تحليل ًظن اجتوبعي

ًِن اجتوبٓي سا هيتَاى دس ػِ ػٌح ترليلي ويالى ،هييبًي ٍ خيشد ترلييو ًويَد  .دس ّيش ييه اص اييي ػيٌَا َٓاهيو هتٔيذدي ثيش
ؿىوگيشي يب اختالل دس ًِن اجتوبٓي هؤثش ٍالْ هيؿًَذ.
دس ثشخي اص جَاهْ ،ؿشايي ٍ َٓاهو ػٌح والى هبًٌذ ػبختبسّبي التلبدي ،اجتوبٓي ،ػيبػي ٍ فشٌّگي صهيٌِ هؼبٓذ ثشاي تَييذ ٍ
سؿذ ػشهبيِ اجتوبٓي جذيذ سا فشاّن ًويػبصًذ ،ثِ ّويي جْت ًِن اجتوبٓي وِ حبكو تٔشين ٍ ترىين اجتوبّ جبهِٔاي اػيت
ترتايـٔبّ ػبيش خشدُ ًِبمّبي هشتجي ثب ًِبم (التلبدي ٍ ػيبػي) ليشاس هييگييشد .دس ًتيجيِ اييي ٍهئيت تَػئِ ًيبهتَاصى سٍي
هيدّذ وِ خَد ٓبهو هْوي دس ٓذم ؿىوگيشي ًِن ثب ثجبو اجتوبٓي اػت.
دس ػٌح هيبًي ًيض ًِن اجتوبٓي ثب هَاًْ خبكي سٍثشٍ اػت چشا وِ اجتوبٓبو وَچه ،غيشسػوي ٍ هرلي (هبًٌذ خبًَادُ ،لجيليِ ٍ
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لَم) ثش اجتوبٓبو فشاهرلي ًِيش ًْبدّبي هذًي ًَيي ٍ ػبصهبى ّبي غيشدٍيتيي غلجيِ داسًيذ ،اييي پذييذُ ثبٓيج هييؿيَد تيب ػيشهبيِ
اجتوبٓي ًَيي وِ الصهِ ؿىو گيشي ًِن اجتوبٓي اػت ،تىَيي پيذا ًىشدُ ٍ اختالل دس جبيگضيٌي ػشهبيِ اجتوبٓي جذيذ ثِ جيبي
ػشهبيِ اجتوبٓي لذين ثبٓج ايجبد حبيتي اص زًَهي دس جبهِٔ ؿذُ ٍ زػيتّبي اجتوبٓي سا داهيي ثضًيذ ويِ تويبهي اييي َٓاهيو ثيِ
كَسو هؼتمين يب غيشهؼتمين دس ايجبد اختالل دس فشايٌذ ًِن اجتوبٓي ًمؾ هؤثشي داسًذ.
ًِن اجتوبٓي دس ػٌح خشد ثِ ٍيظگيّبي فشدي ،هبًٌذ ثبٍسّب ،اسصؽّب (تْٔذ ،هؼئَييتپزيشي ،آتوبد ،ايتضام ثِ لبًَى ٍ هبًٌذ زى)
هشثَى هيؿَد ٍ ثِ ّش هيضاى وِ ايي ٍيظگي ّب دس تٌبػت ثب اسصؿْب ٍ ثبٍسّيبي ٓيبم ليشاس گييشد اثشثخـيي ثيـيتشي دس فشزيٌيذ ًِين
اجتوبٓي جبهِٔ خَاٌّذ داؿت.
اص زًجب وِ ترليو َٓاهو هؤثش ثش ًِن اجتوبٓي دس توبهي ػٌَا دسثشگيشًذُ هتغيشّبي صيبدي اػت ثِ ًَسي وِ ٓوالً تٔيييي ًميؾ
ّش يه اص زًْب ٍ هيضاى تأثيشي وِ ثش جبي هي گزاسًذ ًيبهوىي اػيت ،ػئي ثيش اييي اػيت تيب ثيب ثشسػيي ٍ هٌبئيِ هٌيبثْ تجشثيي ٍ
پظٍّؾّبي هيذاًي اًجبمؿذُ دس ؿْشّب َٓاهو ٓوذُ ػٌح خشد سا وِ هيتَاًذ ثش ًِن اجتوبٓي تأثيشگزاس ثبؿٌذ سا هـخق ػبصين.
ايي هَهَّ ثِ ٍيظُ دس ؿْشّبي اهشٍصي اّويت صيبدي پيذا هيوٌذ چشا وِ «ؿْشّبي اهشٍصي ثِ هْنتيشيي ثخيؾ تَػئِ هليي ّيش
وـَس ثذل ؿذُ ٍ تشديذي ًيؼت وِ ؿْشًـيٌي خَد هَجت استمبء اػتبًذاسدّبي صًذگي ثشاي ثخؾ هْوي اص هشدم دًيب ؿذُ اػت».
(ؿيخي؛  )78 :1389ثٌبثشايي ثب استمبء ػٌح ًِن اًؼجبهي دس جبهِٔ هيتَاى ؿبّذ استمبء ويفي ثشخيي اص جٌجيِّيبي صًيذگي دس اييي
ؿْشّب ًيض ثَد.
هزٍري ثز هٌبثع تجزثي ٍ پضٍّؾْبي پيؾيي در سهيٌِ ًظن اجتوبعي

دس هشٍس هٌبثْ تجشثي ووتش هي تَاى ثِ هٌبئبتي دػت يبفت وِ دليمبً ثِ هَهَّ ًِن اجتوبٓي دس والىؿْشّب پشداختِ ثبؿذ .ثؼيبسي
اص هٌبثْ تجشثي ثِ هؼب و ٍ هـىالو ؿْشًٍذاى دس والىؿْشّب اؿبسُ ويشدُاًيذ ٍ اص ز ًْيب ثيِ ٌٓيَاى هٔويالو صًيذگي ؿيْشي ًيبم
ثشدُاًذ .دس ايي همبيِ اثتذا ثِ ديذگبُّبي هشتجي ثب ًِن اجتوبٓي دس پظٍّؾّبي خبسجي اؿبسُ هيؿَد ٍ ػپغ ثِ ًتبيج پظٍّؾّبي
اًجبم ؿذُ داخلي دس هَسد ًِن اجتوبٓي هيپشداصين.
ًتبيج پضٍّؼّبي اًجبم ؽدُ در غزة در هَرد ًظن اجتوبعي

پظٍّـگشاًي وِ هَهَّ ًِن اجتوبٓي دس دًيبي غشة سا هَسد هٌبئِ لشاس دادُا ًذ ػٔي وشدُاًذ ثب وـ

َٓاهو اكلي تأثيشگيزاس

ثش ًِن اجتوبٓي ثِ ًَٓي تٔوينپزيشي دس ايي صهيٌِ دػت يبثٌذ .دس ايي ترليوّب آتويبد اجتويبٓي 1ثيِ ٌٓيَاى اكيليتيشيي هتغييش دس
هٌبئبو تجشثي هٌشا ؿذُ اػت ،ثِ ًَسي وِ هرَس ٓوذُ هجبحج جذيذ ًِن اجتوبٓي ثش آتوبد اجتوبٓي ٍ ؿىو تٔوينيبفتيِ زى
توشوض يبفتِ ٍ ايي آتمبد ٍجَد داسد وِ هؼبٍاو دس فشكتّبي صًذگي ٍ تَػِٔيبفتگي جَاهْ هٌجش ثِ ايجبد آتوبد ثيي افشاد ٍ ًِن
اجتوبٓي هيؿَد ٍ ثِ ٌَٓاى ه بل ثِ ّويي دييو «جبهِٔ زهشيىب سا دس همبيؼِ ثب اسٍپب اص آتوبد ٍ دس ٓيي حبل ًِن اجتويبٓي ثيـيتشي
ثشخَسداس هيداًٌذ(Uslaner, 2002) ».
اػليٌش هٔتمذ اػت آتوبد سا هي تَاى ثِ دٍ گًَِ هتفبٍو ديذً .خؼت آتوبدي وِ زًشا خبف هيداًين ٍ ًبؿي اص تجشثِ فيشدي اػيت
ئٌي ثِ فشدي آتوبد هي ؿَد چَى ػبثمِ خَثي داسد يب تلَس هب دسثبسُ زى فشد خبف ثِ گًَِاي هٌلَة اػت ٍ دٍم آتوبد ٓيبم ييب
اخاللي وِ ثِ هٌٔي ًگشؽ ه جت ثِ توبهي اًؼبًْب اػت ٍ افشاد ًبؿٌبع سا ًيض دسثش هيگيشد ٍ (Uslaner, 2002) .اييي آتويبد دس
حبيت دٍم اػت وِ اّويت خبكي دس هَهَّ ًِن اجتوبٓي دس جَاهيْ اهيشٍصي داسد .اٍ دس جويْثٌيذي پيظٍّؾ خيَد ثيب ٌٓيَاى
«ًبثشاثشي ،آتوبد ٍ هـبسوت هذًي» ثِ ثشسػي ٓلت هـبسوت ٍػيْ افشاد دس جبهِٔ زهشيىيب پشداختيِ ٍ ثيِ اييي ًتيجيِ هييسػيذ ويِ
هْوتشيي ٓبهو تأثيشگزاس دس ثي آتوبدي ثيي افشاد ٍ ًبثؼبهبًي دس ًِن اجتوبٓي چيضي جض ًبثشاثشي ٍ ثيٓذايتي ًيؼت ثِ ًيَسي ويِ
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احؼبع ًبثشاثشي هَجت وبّؾ آتوبد تٔوينيبفتِ ٍ گؼؼتگي اجتوبٓي هيؿَدً (Uslaner, 2003: 27) .گبُ دليك ثِ ًتبيج ايي
ترميمبو ًـبى هيدّذ وِ آتوبد اجتوبٓي دس وبًَى هجبحج هشثَى ثِ ًِن اجتوبٓي لشاس گشفتِ اػت.
اص ًِش ّبسديي )ً (2006يض ًِ ،ن اجتوبٓي ثش پبيِ آتوبد ثيي افشاد اػتَاس ؿيذُ اػيت ٍ آتويبد ًييض خيَد ساثٌيِاي ػيِ ٍجْيي ثييي
آتوبدوٌٌذُ ،آتوبدؿًَذُ ٍ هَهَّ هَسد آتوبد سا دسثشهيگيشد .اگش فشدي دس جبهِٔ احؼبع وٌذ ديگشاى لبدسًذ ثخـي اص داسايي
اٍ سا تلبحت وٌٌذ ٍ دس اًجبم ايي ٓوو ًگشاى پيگيشي لبًَى يب تشع اص هجبصاو ًجبؿٌذ ،دس اييي حبييت ًِين اجتويبٓي ثيِ ؿيذو
دچبس اختالل خَاّذ ؿذ ،دس حبييىِ اگش دس جبهِٔ سٍحيِ اي دس افشاد ؿىو گشفتِ ثبؿذ ويِ دس گشفتبسيْيب ٍ هٔويالو ؿخليي ثيِ
يبسي يىذيگش ثـتبثٌذ ًِن اجتوبٓي دس اٍج ثجبو ٍ پبيذاسي خَد خَاّذ ثَد(Hardin, 2006: 21) .
پيتش ثالٍ هٔتمذ اػت ًِن اجتوبٓي دس هجبديِ اجتوبٓي 1ؿىو هييگييشد .اٍ ًيضآتويبد اجتويبٓي سا ؿبخليِ اكيلي هجبدييِ اجتويبٓي
هيداًذ ٍ هٔتمذ اػت دس حبييىِ دس هجبديِ التلبدي افشاد ثشاػبع يه لشاسداد سػوي تَليْ هـخليي اص هٌيبفْ هـيتشن داسًيذ ،دس
هجبديِ اجتوبٓي افشاد اگشچِ ايي اًتِبس سا ثلَسو رٌّي داسًذ اهب دس زى تْٔذي زؿىبس ٍ كشيح ٍجَد ًذاسد ٍ حتي صهبى هـخلي
ثشاي ججشاى زى هَسد اًتِبس ًيؼت يزا دس وبًَى هجبديِ اجتوبٓي ًيبصهٌذ آتوبد ّؼتينّ ٍ (Blau, 2002: 109) .ويي آتوبد اػت
وِ دس ًْبيت پيًَذ ثيي افشاد ٍ ًِن اجتوبٓي سا ثِ ٍجَد هيزٍسد.
ايىؼبًذس )ً (2001يض آتوبد سا يىي اص ًـبًِ ّبي گفتگَي زصاد ٍ تٔبهو هٌٌمي دس جبهِٔ هذًي هيداًيذ .اٍ ثييآتويبدي ،اًفٔيبل،
ٍاثؼتگي ٍ ٓذم ٓمالًيت سا اص ؿبخلِّبي جَاهْ غيشدهَوشاتيه ثشهيؿوشد ) .(Alexander, 2001: 191اص دييذگبُ اٍ ًِين
اجتوبٓي ّن دس ػٌح خشد ٍ ّن دس ػٌح والى هٌٔب پيذا هيوٌذ.
ٍيؾ ) ًَّ (2005دٍػتي 2سا هْوتشيي ٓبهو ّوجؼتگي اجتوبٓي ٍ ثِ تجْ زى ًِن اجتوبٓي هيداًذ ،اٍ هٔتميذ اػيت ًيَّ دٍػيتي
خَد هَجت آتوبد ثِ ديگشاى ٍ دس ًْبيت گؼتشؽ سٍاثي اجتوبٓي ٍ پيًَذّبي ًضديه ثييي افيشاد هييؿيَد(Welch, 2005: .
) ٍ 453ايٌگًَِ اػت وِ تجويْ پيًَذّبي اجتوبٓي ٍ استجبًبو ًضديه ثيي افشاد هٌجش ثِ ؿىوگيشي ًِن اجتوبٓي هيؿَد.
جبهِٔ ؿٌبػبى غشثي ًيض اص ديشثبص هَهَّ ًِن اجتوبٓي سا ثب تَجِ ثيِ دييذگبُ خيبف خيَد ٍ ؿيشايي جبهٔيِاي ويِ دس زى صًيذگي
هيوشدُاًذ هَسد تَجِ ٍ هٌبئِ لشاس دادُاًذ.
جبهِٔؿٌبػبى والػيه ٓوذتبً ػٔي وشدُاًذ ًِن سا دس همبثو توبد لشاس دٌّذ ،اص ديذگبُ ًِن جبهِٔ تشويجي اص ٌٓبكش ػيبختبسي ييب
افشادي اػت وِ ّش وذام ّوبٌّگ ثب ػبيش ٌٓبكش ٍ افشاد ثب ايفبي وبسوشد يب ًمـي خبف ثِ ثجبو حيبو اجتوبٓي ووه هيوٌٌذ ٍ
اص ديذگبُ توبد جبهِٔ تشويجي اص اجضاي هتوبد اػت ثِ گًَِاي وِ هيتَاى زًشا ٍحذو اهذاد ًبهيذ ،اص اييي دييذگبُ تويبد ٓبهيو
هْوي دس ترَل جَاهْ هرؼَة هيؿَد ٍ ًِن حبيتي ًبپبيذاس پيذا هيوٌذ.
اص ًِش هبسوغ ًِن ٌّجبسي ترت تأثيش ػلٌِ ًجمِ حبون ؿىو هيگيشد صيشا اسصؽّبي حبون ثش جبهِٔ چيضي جض اسصؽّبي ًجمِ
هؼلي ًيؼت .هبسوغ هٔتمذ اػت كبحجبى لذسو ّوَاسُ هٌلَثيت ًِن اجتوبٓي سا اص ايي هٌِش هيًگشًذ وِ ثجيبو ًِين اجتويبٓي
ٓبهو هْوي دس حفَ لذسو زًبى اػت دس حبييىِ تَدُّبي هرشٍم خَاػتبس ثشّنصدى ًِن هَجَد ٍ خلك دًيبيي جذيذ ّؼتٌذ.
دس ػٌح ترليو خشد وِ هَسد اؿبسُ ايي همبيِ اػيت هيبسوغ هٔتميذ اػيت ًيبثشاثشيّيبي ًجميبتي ٓبهيو اكيلي ثييًِويي اػيت ٍ
ٌّگبهي وِ فشد چٌيي احؼبػي داؿتِ ثبؿذ ػٔي دس همبثلِ ثب ٍهٔيت حبون ثش جبهِٔ هيًوبيذ ٍ ايي هَهَّ دس والىؿيْشّب ؿيذو
ثيـتشي پيذا هيوٌذ(ػبٍج؛ .)51 :1380
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اص ًگبُ دٍسوين ًِن اجتوبٓي سا ثبيذ دس لبيت ؿىوگيشي تمؼين وبس ،تمَيت ٍجذاى جؤي ،حوَس ًْبدّبي هذًي ٍ تَييذ اخالق
هذًي ثشاي وٌتشل دسًٍي ٍ تمَيت لبًَى ثشاي وٌتشل ثيشًٍي ًگشيؼت(ٍسػلي؛ .)12 :1388دٍسوين ثش اييي ثيبٍس اػيت ويِ ٍجيذاى
جؤي ًمؾ هْوي دس ايجبد ًِن اجتوبٓي داسد ٍ زًچِ هـشٍٓيت ًِن اجتوبٓي سا خذؿِداس هيوٌذ ،فبكلِ ثييي اسصؽّيبي هيَسد
حوبيت دٍيتّب ٍ اسصؽ ّبي ثشخبػتِ اص ٍجذاى جؤي اػت .ثٌبثشايي ّش چمذس دس جبهِٔ ؿذو ثبٍسّبي اخاللي ٍ ثبٍسّبي ديٌيي
ثيـتش ثبؿذ اهىبى دػتيبثي ثِ ًِن اجتوبٓي پبيذاس ًيض ثيـتش خَاّذ ثَد(چلجي؛ .)286 :1375
ٍيلؼَى ًيض اص ديذگبُ صيؼتي – سٍاًي ثِ پذيذُ ًِن اجتوبٓي هيًگشد ٍ هٔت ميذ اػيت ٓيذم تٌيبثك سٍاثيي ٍ هٌبػيجبو اجتويبٓي ثيب
ايگَّبي صيؼتي – سٍاًي دس وٌبس ٓذم تٌبثك پيچيذگيّبي ًِن اجتوبٓي ثب پيچيذگي ّبي هريٌي ٍ صيؼتي ًِن حبون ثش جبهِٔ سا
هخذٍؽ هيػبصد (ٍيلؼَى؛ّ .)297 :1384وبًٌَس وِ پبستَ ًيض هٔتمذ اػت تَصيْ ثمبيب دس جبهِٔ هجٌبي صيؼتي ٍ سٍاًي داسد ٍ َّهٌض
ًيض ثش ايي ًىتِ پبفـبسي هيوٌذ وِ اًؼبىّب ًبچبسًذ ًِن اجتوبٓي سا اص ًشيك پيشٍي اص ايگَي هـتشن سفتبسي ؿىو دٌّذ وِ هجٌبي
زى صيؼتي – سٍاًي اػت .ثش ًجك ايي ديذگبُ احؼبع ًباهٌي ٍ احؼبع ثيٓذايتي ًمؾ هْويي دسثيشّنخيَسدى ًِين اجتويبٓي دس
ػٌح خشد داسد ٍ ّش چمذس ايي احؼبع وبّؾ يبثذ هيضاى هـبسوت اجتوبٓي افشاد دس اهَس گًَبگَى افضايؾ يبفتِ ٍ ًِن اجتويبٓي
لَام ٍ ثجبو ثيـتشي خَاّذ يبفت(زساػتِخَ؛ .)87 :1381
ٍثش ًيض اص ديذگبُ ًوبدگشايي ثِ ًِن اجتوبٓي ًگشيؼتِ ٍ هٔتمذ اػيت ثيشاي ايجيبد ًِين اجتويبٓي ًيبصهٌيذ هٌٔيب ثخـييذى ثيِ حييبو
اجتوبٓي ّؼتين .اص ًگبُ ٍثش ثيي ػبختبس ٍ توبيالو فشدي سٍاثي ًِبميبفتِ اي ٍجَد داسد ثِ ًَسي وِ فيشد ثيب ليشاس گيشفتي دس هيتي
جبهِٔ ٍ ثب دسًٍيوشدى اسصؽّبي زى تلويوبتي هتٌبػت ثب ًيبصّبي جبهِٔ خَيؾ اخيز هييوٌيذ ٍ دس اييي حبييت ًِين اجتويبٓي
حبيتي اًؼجبهي يبفتِ ٍ ثِ كَسو خَدجَؽ دس جبهِٔ تؼشي هييبثيذ(چلجي؛  .)11 :1375ثيش اييي اػيبع ًِين اجتويبٓي دس حيبيتي
پبيذاس هيهبًذ وِ ًگشؽّبي افشاد دس جبهِٔ ثِ يىذيگش ًضديه ؿذُ ٍ ًَٓي خشد جؤي وِ ٍثش اص زى ترت ٌٓيَاى ٓمالًييت ًيبم
هيثشد دس جبهِٔ ػلٌِ يبثذ .ثذييتشتيت آتوبد ٍ هـبسوت دٍ ٍيظگي اكلي دس ؿىوگيشي چٌيي ساثٌِاي خَاٌّيذ ثَد(فييبيىَف؛
.)101 :1383
اص ديذگبُ جبهِٔؿٌبػبى تلفيكگشا ًِن اجتوبٓي سا ثبيذ دس استجبى ثب توبهي خشدُ ًِبمّبي فشٌّگيي ،اجتويبٓي ،ػيبػيي ٍ التليبدي
تٔشي

ًوَد .اص ًِش پبسػًَض فشٌّگ هْوتشيي ٓبهو دس ؿىوگييشي ًِين اجتويبٓي اػيت ٍ ٌّگيبهيويِ افيشاد دس جبهٔيِ احؼيبع

ثي ٓذايتي ٍ ًباهٌي ًذاؿتِ ثبؿٌ ذ ثِ تذسيج ثب تمَيت آتوبد ٓوَهي ٍ هـبسوت اجتوبٓي جبهِٔ اص ًِن اجتوبٓي هٌليَة ثشخيَسداس
هيؿَد .ثِ ٓميذُ ّبثشهبع ًِن اًؼجبهي دس حَصُ اجتوبٓي ؿىو هيگيشد صيشا ايي حَصُ للوشٍ تٔبهالو اجتوبٓي ،هفبّوِ ٍ تفبّن
اػت ،اٍ ثش گفتٍگَي زصاد ٍ خشدهٌذاًِ پبفـبسي هيوٌذ ٍ ؿشى زًشا هـبسوت اجتوبٓي گؼتشدُ هشدم هيداًذ وِ ثيذٍى آتويبد
اجتوبٓي اهىبى ثشٍص ٍ َُْس ًوييبثذ (ػيذهي؛.)61 :1386
دس اًذيـِ ثَسديَ ًيض احؼبع ًبثشاثشي افشاد دس جبهِٔ ًميؾ هْويي دس ويبّؾ ًِين اجتويبٓي داسد .اٍ هٔتميذ اػيت ًيبثشاثشيّيبي
ػبختبسي ًِن اجتوبٓي سا هختو ًو َدُ ٍ صهيٌِ الصم ثشاي آوبل خـًَت زؿىبس ٍ پٌْبى ٍ ًوبديي سا فشاّن هيػبصد ،دس ايي حبييت
ػجه صًذگي خبكي ثش افشاد ترويو هي ؿَد دس حبييىِ دس تَػِٔ هتَاصى ايگَّبي وٌؾ ٍ وشداس ّوؼَ ٍ ّوبٌّيگ ثيَدُ ٍ ًِين
اجتوبٓي هٌٌمي دسًٍي پيذا هيوٌذ(لبػوي؛ .)38 :1384
گيذًض ًيض هٔتم ذ اػت دس وبًَى ًِن اجتوبٓي هفَْم آتوبد لشاس داسد ٍ ايي آتوبد اػت وِ ًِوي پبييذاس سا ؿيىو هييدّيذ .اٍ دس
ثرج اص آتوبد ثِ تفبٍو زى دس جَاهْ ػٌتي ٍ هذسى اؿبسُ هيوٌذ ٍ هٔتمذ اػت دس جَاهْ هذسى آتوبد حبيتي اًتضآي پييذا ويشدُ
اػت .چشا وِ ٍجِ ٓوذُ ايي ًَّ آتوبد دس جَاهْ هذسى پبيجٌذيّبي ثيؿىلي اػت وِ دس ًِبمّبي تخللي هٌٔيب پييذا هييوٌيذ
(گيذًض؛ .)113 :1383
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جبهِٔ ؿٌبػبى ػيبػي ًيض ثِ ايي هَهَّ تَجِ خبكي ًـبى دادُاًذّ ،بًتيٌگتَى ثش تَػِٔ ًْبدهٌذي 1تأويذ هيوٌذ ٍ هٔتمذ اػت اگش
تَػِٔ چٌذجبًجِ ًجبؿذ هيضاى هـبسوت اجتوبٓي افشاد دس جبهِٔ ويبّؾ هيي يبثيذ ٍ ًِين اجتويبٓي ثيب اخيتالل سٍثيشٍ هييؿيَد .تيذ
ساثشوگش ًيض هرشٍهيت ًؼجي 2سا ٓبهو هْوي دس وبّؾ ًِن اجتوبٓي هيداًذ ٍ هٔتمذ اػت ٓوذُتشيي ٓبهو هؤثش ثش ويبّؾ ًِين
اجتوبٓي احؼبع ثيٓذايتي افشاد دس جبهِٔ اػت(ثـيشيِ؛ .)48 :1382
ًتبيج پضٍّؼّبي اًجبمؽدُ در هَرد ًظن اجتوبعي در ايزاى

دس ايشاى ًيض دس ثؼيبسي اص پظٍّؾّبي اًجبم ؿذُ ًِن اجتوبٓي هَسد هٌبئِ لشاس گشفتِ اػتٓ .لي اٍتبسخيبًي ( )1388دس پيظٍّؾ
خَد ترت ٌَٓاى ٓذايت ٍ اًلبف دس ّوىبسي هجتٌي ثش آتوبد هٔتمذ اػت «افشاد دس جبهِٔ آتوبد سا اص ًشييك حشهيت ،كيذالت ٍ
اهبًت دسن هيوٌٌذ .ثِ آتمبد هرمك صهبًي افشاد ثِ يه ًِبم آتوبد هيوٌٌذ وِ دس زى ثب زًْيب كيبدلبًِ سفتيبس ؿيَد( ».اٍتبسخيبًي؛
 ٍ ) 32 :1388تٌْب دس ايي حبيت اػت وِ افشاد يب ؿْشًٍذاى خَد سا هلضم ثِ سٓبيت لبًَى ٍ احتشام ثِ زى هيداًٌذ ٍ صهيٌِ الصم ثيشاي
اػتمشاس ًِن اجتوبٓي سا ثِ ٍجَد هيزٍسًذ .ايي دس حبيي اػت وِ ثِ آتمبد دوتش جؤِپَس سًٍذ وًٌَي دس ؿْش تْشاى ًـبى هيدّذ
ػبصٍوبسّبي ػيؼتن ؿْشي دس ثبصتَييذ هٔوبسي ٍ ػبخت وبيجذي ٍ ثبصتَصيْ دسزهذ دس ؿشايي فٔلي ثِ ًريَي ٓويو هييوٌيذ ويِ
ػجت ًبثشاثشي ٍ ثي ٓذايتي ثيـتش ٍ ٓذم تٌبػت فوبيي ثيـتش هيؿًَذ(جؤِپَس؛  .)36-37 :1388يزا اييي فشايٌيذ هييتَاًيذ ثيش ًِين
اجتوبٓي اثشي تخشيجي داؿتِ ثبؿذ.
پشٍيي ٓليپَس ( )1388دس جوْثٌذي پظٍّؾ خَد ثب ٌَٓاى «آتوبد ٍ هـبسوت» ثش ايي ًىتِ تأويذ داسد وِ ثيي آتويبد ٍ هـيبسوت
ّوجؼتگي ثؼيبس ًيشٍهٌذي ثشلشاس اػت.
ػَػي ثبػتبًي ٍ ديگشاى ( )1386دس جوْثٌذي پظٍّؾ خَد ثب ٌَٓاى «ػشهبيِ اجتوبٓي ؿجىِ ٍ جٌؼيت» هٔتمذ اػت هشداى ثِ دييو
استجبى ثيـتش ثب هريي ثيشًٍي ٍ ثِ تجْ زى ثشخَسداسي اص فٔبييتّبي اجتوبٓي ثيـتش ٍ لشاس گشفتي دس هَلٔيتّبي ؿغلي ٍ اجتويبٓي
ثْتش ًؼجت ثِ صًبى اهىبى ثيـتشي ثشاي گؼتشؽ پيًَذّبي اجتوبٓي داسًذ ٍ ايي هَهَّ ّن ثِ يربٍ تٔذاد افشادي وِ ثب زًْب استجبى
داسًذ ٍ ّن ثِ يربٍ ًَّ ٍ هبّيت ٍ ٍيظگي ّبي زى افشاد ثب صًبى تفبٍو هٌٔبداسي داسد .صًبى ثيـتش ًمؾ تأهيي حوبيتّيبي ٓيبًفي
سا داسًذ دس حبييىِ هشداى ًمؾ ٓوذُاي دس حوبيتّبي ٓولي ايفب هيوٌٌذ .ثشاػبع ًتبيج ايي ترميك هيتَاى گفت ًمؾ هشداى دس
ؿىوگيشي ًِن اجتوبٓي ثيؾ اص صًبى اػت.
حؼيي ؿىَ ي ( )1383دس جوْثٌذي پظٍّؾ خَد ثب ٌَٓاى «ػبصٍوبسّبي هـبسوت ؿيْشًٍذاى دس تْييِ ًشحْيبي تَػئِ ؿيْشي»
هٔتمذ اػت ،هٔ

ؿَساّبي هرلي ٍ ثي تَجْي هؼئَييي ثِ اّويت هـبسوت هشدم دس ثشًبهِسيضيّبي ؿْشي ثبٓج جذايي زًبى اص

ػيبػت ّبي اجشايي ؿذُ ٍ فشايٌذ هـبسوت سا دچبس اختالل هيًوبيذ ،ثِ گًَِاي وِ هي تيَاى اييي َٓاهيو سا ٓيَاهلي ثبصداسًيذُ دس
ؿىوگيشي ٍ ثمبي ًِن اجتوبٓي داًؼت .دس ايي ترميك تأثيش ًْبدّبي اجتوبٓي ثش ًِن اجتوبٓي هَسد تأويذ لشاس گشفتِ اػت.
هروذ ٓجذايلْي ٍ ديگشاى ( )1384دس جوْثٌذي پظٍّؾ خَد ترت ٌَٓاى «َّيت جؤي غبيت دس ثييي داًـيجَيبى داًـيگبُّيبي
ػٌٌذج» ثش ايي ثبٍسًذ وِ ّش چمذس هبي ٓبم يب اجتوبّ ٓبم وِ هجتٌي ثش ٍفبق اجتوبٓي اػيت ،هئي تيش گيشدد ٍ هبّيبي ويَچىتش
خبًَادگي ،گشٍّي ٍ لَهي لَيتش ؿًَذ ،هَججبو ػؼتؿذى َّيت جؤي ٓبم سا فشاّن هيزٍسًذ اهب ّش چمذس وٌـگشاى اجتوبٓي
دس صًذگي اجتوبٓي ثشاػبع ٍفبق اجتوبٓي ٓبم سفتبس وٌٌذ ٍ ثِ اجتويبّ ٍ َّييت جؤيي تٔويينيبفتيِ ٍ تْٔيذ دسًٍيي تٔويينيبفتيِ
ٍاثؼتگي ٓبًفي پيذا وٌٌذ ،اجتوبّ ٓبم ٍ هبي تٔوينيبفتِ سا تمَيت خَاٌّذ وشد .ايي ًتيجيِگييشي هٌٌجيك ثيب ًِشييِّيبي دٍسويين،

1

. Institutional Development

2

. Relative Deprivation

 /017هجله هطالعات توسعه اجتواعی ایراى ،سال سوم/شواره سوم /تابستاى0281

ثَسديَّ ،بثشهبع ٍ پبسػًَض اػت وِ ثِ زًْب اؿبسُ ؿذ .دس ٍالْ دس ايي ترميك ؿىوگيشي َّيت جؤي تٔوينيبفتِ ٍ تْٔيذ دسًٍيي
ؿشى الصم ًِن اجتوبٓي تلمي هيؿَد.
ًبكش فىَّي ( )1388دس جوْثٌذي پظٍّؾ خَد ترت ٌٓيَاى «تمَييت اخيالق ؿيْشًٍذي :ساّيي ثيشاي گيزاس ثيِ هيشدم ػيبالسي
هـبسوتي» هٔتمذ اػت ايجبد اخالق ؿْشًٍذي ًوي تَاًذ اص كفش ؿشٍّ ؿَد ٍ ّش چمذس پـتَاًِّبي اخاللي لَيتشي ٍجَد داؿيتِ
ثبؿذ اهىبى گؼتشؽ يبفتي ايي ًَّ اخالق ثيـتش هي ؿَد .فىَّي ديي ،ػٌت ،تٌَّ لَهي ٍ صثبًي ،اخالق هذًي ٍ اخيالق ػيبػيي سا
دس سفتبس ؿْشًٍذي هؤثش هيداًذ .اٍ هٔتمذ اػت ٍجَد ػٌتّب ٍ زداة ٍ سػَم ٍ صثبىّبي هرلي ٍ لَهي هييتَاًيذ ًٔويت ثضسگيي
ثشاي وـَس ثبؿذ اٍ دس ثرج اص اخالق هذًي ثش ّوبٌّگي ثيي فشزيٌذ جبهِٔپزيشي فشد دس دسٍى خبًَادُ ٍ ػيؼتن زهَصؽ سػوي ٍ
حَصُ ٓوَهي تأويذ هيوٌذ ٍ دس صهيٌِ اخالق ػيبػي هٔتمذ اػت هفَْم دٍيت ثبيذ دس رّي ؿْشًٍذاى دسًٍي ؿَد ثيِ ًيَسي ويِ
زًشا ٌٓلشي ثيشًٍي ٍ حبوويتي جذا اص وبيجذ ٓوَهي تلَس ًىٌٌذ(فىَّي؛ .)16 :1388
ايي هَهَّ ًـبى هيدّذ ثبٍسّبي ديٌي ٍ ػٌتّبي هلي هيتَاًٌذ ًمؾ هْوي دس ايجبد ًِن اًؼجبهي داؿتِ ثبؿٌذ.
سػَل سثبًي ( )1388دس جوْثٌذي پظٍّؾ خَد ترت ٌَٓاى «ثشسػي هَاًْ فشٌّگي – اجتوبٓي تَػِٔ ثب تأويذ ثش خبفگشايي» ثيِ
ايي ًىتِ اؿبسُ هيوٌذ وِ خبفگشايي يىي اص َٓاهو وليذي توبدّبي اجتوبٓي اػت ٍ اييي ٍيظگيي ثيِ جيبي ويبسوشد ه جيت ٍ
ٍحذو ثخؾ داساي وبسوشد هٌفي ٍ تٔبسم زفشيي دس فشايٌذ تَػِٔ پبيذاس ٍ هتَاصى اػت .هرمك ثش ايي ثبٍس اػت وِ اگش ثتَاى دس
جبهِٔ صهيٌِّبي تٔبهو ثشٍى گشٍّي ؿْشًٍذاى سا فشاّن ًوَد ،دس ايي كَسو افشاد هَاثي ٍ هالنّيبي ٓيبم ٍ غيشؿخليي سا ثيش
هَاثي ٍ هالنّبي خبف ٍ ؿخلي تشجيح خَاٌّذ داد.
هروذجَاد ًبًكپَس ( )1384دس جوْ ثٌذي ًتبيج پظٍّؾ خَد ثب ٌَٓاى «ػشهبيِ اجتوبٓي ٍ َٓاهو هؤثش ثش ؿيىوگييشي زى» هٔتميذ
اػت دس ايشاى ًؼو هؼيتش ًؼجت ثِ ًؼو جَاىتش اص آتوبد ٓوَهي ثيـتشي ثشخَسداس اػت .ايي هَهَّ دس همبيؼِ ًؼو هؼي لجو اص
اًمالة ثب ًؼو جَاى ثٔذ اص اًمالة تفبٍو وبهالً هٌٔبداسي سا ًـبى هيدّذ .ثش ايي اػبع هي تَاى ًتيجِ گشفت وِ افشاد هؼييتيش ثيِ
ٓلت ثشخَسداس ثَدى اص آتوبد ٓوَهي ثبالتش ًمؾ هؤثشتشي دس ايجبد ًِن اجتوبٓي داسًذ ٍ جَاًبى پتبًؼيو فٔبيي ثشاي همبثلِ ثب ًِن
اجتوبٓي هَجَد دس جبهِٔ داسًذ.
ٓليشهب هال ي تَاًي ( )1381دس جوْثٌذي پظٍّؾ خَد ثب ٌَٓاى «سيـِّبي ًبثؼبهبًي ًِن دس ايشاى» ثِ ايي ًىتِ اؿبسُ هييوٌيذ ويِ
ؿىو گيشي ًِن ًيبصهٌذ فشاّن زهذى همذهبو ٍ ثؼتشّبي فشٌّگي هٌبػت ٍ ايجبد ٍ تمَييت ًْبدّيبي هيذًي ٍ ثشليشاسي استجيبى ثيب
دًيبي ثيشًٍي اػت .ثش اػبع ايي پظٍّؾ ثبٍسّبي اخاللي ٍ هـبسوت اجتوبٓي ًمؾ هْوي دس ؿىوگيشي ًِن اجتوبٓي داسًذ.
ٓجبع وبُوي ٍ ديگشاى ( )1388دس جوْثٌذي پظٍّؾ خَد ترت ٌَٓاى «ؿْش ثياًوجبى ٍ هريذٍديتّيبي ُْيَس ؿيْشًٍذي دس
ايشاى» هٔتمذ اػت ؿىو گيشي اخالق ؿْشًٍذي ثيؾ اص زًىِ ثِ زهَصؽ هشتجي ثبؿذ ثِ صيشػبختّبي ؿْشي ٍ ايگَّيبي ًِيبستي
استجبى داسد صيشا ّويي ايگَّبي ًِبستي ٍ صيشػبخت ّبي ؿْشي اػت وِ ٓمالًيت ؿْشًٍذاى سا ؿىو دادُ اػتٓ ،مالًيتيي ويِ ثيب
هِبّش ؿْش ّوبٌّگ ؿذُ ٍ هتٌبػت ثب زى اؿىبل ثيًِوي سا دس ؿْشًٍذاى ثبصتَييذ هيوٌذ( .وبُوي؛ )24 :1388
ٓليشهب هرؼٌي تجشيضي ( )1379دس جوْثٌذي پظٍّؾ خَد ترت ٌَٓاى «هجيبًي ًِيشي ٍ تجشثيي ٍاًذاييؼين ،هٌبئيِ هيَسدي ؿيْش
تْشاى» ًـبى هي دّذ وِ َٓاهو هْن تأثيشگزاس ثش ايي پذيذُ ٓجبستٌذ اص :احؼبع ثيٌّجبسي ،احؼبع سجربى ،اختالل ٍ ًبثؼبهبًي دس
ؿشايي خبًَادگي ٍ ترليلي وِ ايي هَاسد سهبيت فيشد اص صًيذگي سا تريت تيأثيش ليشاس دادُ ٍ احؼيبع پشخبؿيگشي ٍ سفتبسّيبي
هذاجتوبٓي سا دس زًْب تمَيت هيوٌذ(هرؼٌي تجشيضي؛ .)221 :1379دس ايي پظٍّؾ ثش احؼبع ثيٓذايتي تأوييذ خبكيي ثيِ ٓويو
زهذُ ٍ زًشا يىي اص هْوتشيي َٓاهو اختالل دس ًِن اجتوبٓي داًؼتِاًذ.
هيشًبّش هَػَي ( )1384دس جوْثٌذي پظٍّؾ خَد ثب ٌَٓاى «ترليو هـبسوت اجتوبٓي دس تْشاى» ثِ ايي ًتيجِ هيسػذ وِ ّش چٌذ
دس ًي دِّ ّبي اخيش ترَالتي دس صهيٌِ هـبسوت ؿْشًٍذاى تْشاًي سٍي دادُ ،اهب ٌَّص او شيت ؿْشًٍذاى تْشاًي تميذيشگشا ثيَدُ،
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دس سٍاثي ؿخلي ًؼجت ثِ يىذيگش ثيآتوبدًذ ٍ خبًَادُگشايي دس زًبى ثؼيبس گؼتشدُ اػت .ايي پظٍّـگش هٔتمذ اػت ؿيْشًٍذاى
تْشاًي دس ثٔذ ًِشي هبيو ثِ هـبسوت ّؼتٌذ اهب هيضاى هـبسوت زًبى دس ثٔذ ٓيٌي ٍ ٓولي ثؼيبس ًبچيض اػت.
هْذي اهيشوبفي ( )1380دس جوْثٌذي پظٍّؾ خَد ترت ٌَٓاى «آتوبد اجتوبٓي ٍ َٓاهو هؤثش ثش زى» ًـيبى هييدّيذ ويِ هييضاى
آتوبد اجتوبٓي ثيي افشاد دس ؿْش تْشاى ٓبهلي هْن دس ّوجؼتگي اجتوبٓي ٍ ًِن اًؼجبهي اػت ٍ هتغيشّبيي هبًٌذ اهٌيت ،همجَيييت
اجتوبٓي ٍ ،دگشدٍػتي ًمؾ هْن ٍ اػبػي دس ايجبد زى داسًذ.
هؼَٔد چلجي ٍ ديگشاى ( )1381دس پظٍّؾ خَد ثب ٌَٓاى «زثبس ًِن ٍ توبد خبًَادُ ثش خـًَت ٓليِ وَدوبى» ثِ ايي ًتيجِ هيسػيذ
وِ ًِن دس ػٌح خشد سا ثبيذ اثتذا دسٍى خبًَادُ جؼتجَ وشد ،دس كَستيىِ دس خبًَادُ چْبس ٓبهو ّوذييّ ،وگيبهيّ ،وفىيشي ٍ
ّوجختي ٍجَد داؿتِ ثبؿذ صهيٌِ الصم ثشاي ثضّىبسي ًَجَاًبى اص هيبى هيسٍد ٍ جبهِٔ ثب ػٌري اص ًِن اجتوبٓي لبثو لجيَل سٍثيشٍ
خَاّذ ؿذ.
فشيجشص ثيبو ( )1383دس جوْثٌذي پظٍّؾ خَد ترت ٌَٓاى «اخالق ٍ ًِن اجتوبٓي پبيذاس» ثِ ايي ًىتِ اؿبسُ هيوٌذ ويِ پبيجٌيذي
ثِ اخالق تب حذ صيبدي ٍاثؼتِ ثِ ٓبم گشايي ،تْٔذ ٓبم ،آتوبد ٓبم ٍ وٌؾ ٓمالًي اػت .افشاد ّشچِ ثيـتش ثشاػبع هٔيبسّبي فشاگيش،
ٓبم ٍ غيشؿخلي ٓوو وٌٌذ ٍ هَاثي سا ثش سٍاثي تشجيح دٌّذ ،پبيجٌذي ثيـتشي ثِ اسصؽّبي اخالليي خَاٌّيذ داؿيت ٍ ّيش چيِ
احؼبع تْٔذ ٍ هؼئَييت فشد اص دايشُ دٍػتبى ٍ خَيـبى فشاتش سٍد ،اخالليتش ٓوو خَاّذ وشد .دس ايي پظٍّؾ ثبٍسّبي اخاللي ٍ
هـبسوت اجتوبٓي اص اكليتشيي َٓاهو هؤثش ثش ًِن اجتوبٓي للوذاد هيؿًَذ.
تمي زصاد اسهىي ٍ ديگشاى ( )1383دس جوْثٌذي پظٍّؾ خَد ترت ٌَٓاى «آتوبد ،اجتوبّ ٍ جٌؼيت» ثِ ايي ًتيجِ هيسػذ وِ دس
تْشاى ،هتَيذيي ػبيش ؿْشّب ٍ سٍػتبّب ،هتأّليي ًؼجت ثِ هجشداى ،ؿبغالى ًؼجت ثِ ثيىبساى ٍ افيشاد ترلييوويشدُ ًؼيجت ثيِ افيشاد
ثيؼَاد ،آتوبد ثيـتشي ًؼجت ثِ يىذيگش داسًذ ،دس ٍالْ ايي گشٍُّب ثيـتش هؼبٓذ پيًَذ يبفتي ثب يىذيگش ّؼتٌذ ٍ هيتَاى گفت ًمؾ
زًْب دس ؿىوگيشي ًِن اجتوبٓي پشسًگتش اػت.
ػجبد اجبللَ ٍ ديگشاى ( )1384دس جوْثٌذي پظٍّؾ خَد ثب ٌَٓاى «ثشسػي آتوبد اجتوبٓي ٍ َٓاهو هؤثش ثش زى» هٔتمذ اػت ثييي
ػٌتگشايي ٍ هٌٌمِ ػىًَت افشاد ساثٌِ اي ًضديه ٍجَد داسد ٍ تشويت زًْب ثش آتوبد اجتوبٓي افشاد هؤثش ٍالْ هيؿَدّ ،وچٌييي
ثيي هيضاى ترليالو ٍ آتوبد اجتوبٓي ًيض ساثٌِاي هؼتمين ٍ هٌٔبداس ٍجَد داسد.
دس ثشخي اص پظٍّؾ ّب ًيض كشفبً ثِ هَهَّ ايتضام ثِ لبًَى پشداخت ؿذُ ٍ زًشا هْوتشيي ؿبخليِ ًِين اجتويبٓي داًؼيتِاًيذ .حوييذ
ٓجبدايلْي ( )1389دس جوْثٌذي پظٍّؾ خَد ترت ٌَٓاى «هَاًْ ػبختبسي اػتمشاس لبًَى دس ايشاى» ثِ ايي ًتيجِ هيسػذ ويِ ٓليت
ثٌيبديي ٓذم اػتمشاس لبًَى دس تبسيخ ايشاى ًَّ هذيشيت ػيبػيًِ ،بهي ٍ التلبدي هرذٍدُ ػشصهيي اييشاى اػيتٓ .جيبدايلْي هٔتميذ
اػت تفىش لبًَىگشيضي ٍ لبًَى ػتيضي دس ًي لشٍى ٍ آلبس گًَبگَى حبكو ٓولىشد ايي ػِ ثخؾ ثَدُ ٍ ًؼو ثِ ًؼو دس ارّبى
هشدم جبي گشفتِ ٍ هٌتمو ؿذُ اػت(ٓجبدايلْي؛  .)127 :1389ثِ ٓجبسو ديگش دس ايي پظٍّؾ ٍ پظٍّؾّبي هـبثِ زى ايي هؼيئلِ اص
ديذي تبسيخي ًگشيؼتِ ؿذُ اػت.
جوعثٌدي تحقيق ٍ هدل ًظزي ًظن اجتوبعي

ًتبيج پظٍّؾّبي اًجبمؿذُ ايي اهىبى سا فشاّن هيزٍسد تب َٓاهو هؤثش ثش ًِن اجتوبٓي دس والىؿْشّب سا هـخق ًوب ين:
 -1هيضاى احؼبع ثيٓذايتي
 -2هيضاى احؼبع ًباهٌي
 -3هيضاى هـبسوت اجتوبٓي
 -4هيضاى خبًَادُگشايي
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 -5ؿذو ثبٍسّبي ديٌي
 -6ؿذو ثبٍسّبي اخاللي
ايي دس حبيي اػت وِ هب ًِن اجتوبٓي سا دس ػٌح خشد هَسد اسصيبثي لشاس هييدّيين دس حبييىيِ اگيش ًِين اجتويبٓي دس ػيِ ػيٌح
والى ،هيبًي ٍ خشد دس ًِش گشفتِ ؿَد
ايي هٌبئبو ًـبى هيدٌّذ وِ دس ػٌح والى ٍيظگي ّبي اجتويبٓي ،ػيبػيي ،فشٌّگيي ٍ التليبدي ثيش ًِين اجتويبٓي هيؤثش ٍاليْ
هيؿًَذ(فىَّي 1388؛ ايوبًي 1387؛ تَػلي 1370؛ چلجيي1376 ،؛ هْيذيضادُ 1386؛ هٔييي 1386؛ ًيَاثخؾ 1389؛ حجييت 1387؛
ًيىَهشام 1387؛ يَػفي 1387؛ ثْوٌي 1389؛ ليبدسي 1386؛ ٓجيبدايْي 1389؛ پييشاى 1379؛ وفبؿيي 1389؛ ًجيبتي حؼييٌي 1388؛
ػبمزسام 1388؛ هروَدي 1388؛ ٓجذايلْي 1381؛ ّضاٍُاي 1383؛ ًيىفش 1378؛ ثغذادي 1386؛ ئمَثي 1388؛ حجيجي .)1389
دس اليِ دٍم ثب ػٌح هيبًي ترليو سٍثشٍ ّؼتين چشا وِ ثؼييبسي اص هٌبئيبو اًجيبم ؿيذُ ثيِ تيأثيش ًْبدّيب ٍ ػيبصهبىّيبي اجتويبٓي
گًَبگَى ّش جبهِٔ ثش ًِن اجتوبٓي اؿبسُ ًوَدُاًذ(ايشاىًظاد 1389؛ ػيفيشي 1387؛ هَػيَي 1387؛ سثيبًي 1381؛ وجيشييبى 1388؛
هيشصاييي 1385؛ ويبُوي 1389؛ حيبجيهرويذي 1389؛ هرؼيٌي تجشييضي 1383؛ حؼييٌيًيظاد 1388؛ ثييبو 1388؛ ٍسٍاييي 1388؛
پشّيضوبس 1386؛ فبهلي 1389؛ هَػَيبى 1389؛ ٓبثيذي 1389؛ سهيبصادُ 1389؛ هٌليَسي 1388؛ دساًيي 1380؛ ثيشنپيَس 1388؛
ثؼٌذُ 1388؛ ليَهي 1389؛ وبُويبى . )1383دس ثؼيبسي اص ايي هٌبئبو هذيشيت ؿْشي ٍ ًِبم اداسُ ؿْش ّويشاُ ثيب هجوَٓيِاي اص
ػبصهبىّب ٍ ًْبدّب (ؿْشداسيً ،يشٍي اًتِبهي ،ساٌّوبيي ٍ ساًٌذگي ًٍْ ٍ )...بدّبيي هبًٌذ خبًَادُ ٍ هذسػِ ٍ داًـگبُ ٍ هجوَِٓاي
اص َٓاهو وبيجذي ؿْشي ثِ ٌَٓاى هْوتشييَٓاهو تأثيشگزاس ثش ًِن اجتوبٓي هٌشا ؿذُ اػت.
دس اليِ ػَم ثب ػٌح ترليو خشد سٍثشٍ ّؼتين وِ دس زى تَجِ خبف هٌَٔف ثِ وٌؾّبي فشدي اػت .هٌبئبو اًجبم ؿذُ ثيب اييي
ّذف ثِ هَاسدي چَى تْٔذ اجتوبٓي ،ػشهبيِ اجتويبٓي ،اخيالق ؿيْشًٍذي ،هـيبسوت اجتويبٓيً ،يَّدٍػيتي ،احؼيبع اهٌييت،
لبًَى گشيضي ،سٓبيت حمَق ػبيش ؿْشًٍذاى ،آوبل خـًَت ،آتوبد ثِ ديگشاى ،تشع ٍ ًگشاًي ،زصاسّبي خيبثبًي ٍ هبًٌذ زى اؿبسُ
ًوَدُاًذ(ؿيبًي 1388؛ ًشػيؼيبًغ 1388؛ ٍُيفِدٍػيت 1389؛ احويذي 1388؛ جيَادي يگبًيِ 1384؛ سهبدٍػيت 1388؛ غفيبسي
1385؛ ٍحيذا 1384؛ دالٍس 1386؛ هٌتِش لب ن 1380؛ س يؼي 1380؛ پَساحويذ 1381؛ زلبجيبًي 1383؛ حيبتوي  .)1387ويِ اگيش ثيِ
كَستي خبف ثخَاّين ايي هَاسد سا دس لبيت ؿبخقّبيي وِ هٔشف ٍهٔيت ًِن اجتوبٓي دس جبهِٔ ثبؿذ ًـبى دّين اييي اهىيبى
ٍجَد داسد وِ ثشخي اص هَاسد دس يىذيگش ادغبم ؿًَذ ٍ اص ثشخي هَاسد ًيض وِ ثيـتش حبيت رٌّي داسد ٍ ػيٌجؾ زًْيب ثيِ ػيبدگي
اهىبىپزيش ًيؼت چـن پَؿي ًوبيين .ثذيي تشتيت ّوبًٌَس وِ روش ؿذ ،چْبس ؿيبخق سٓبييت حميَق ػيبيش ؿيْشًٍذاى ،ايتيضام ثيِ
لبًَى ،پشّيض اص آوبل خـًَت ٍ آتوبد ثِ ديگشاى هيتَاى هٔشف ًِن اجتوبٓي ثبؿذ.
رٍػ تحقيق ٍ جبهعِ آهبري

دس ايي پظٍّؾ ٍهٔيت ًِن اجتوبٓي دس ػِ ؿْش تْشاى ،يٌذى ٍ ثوجئي ثِ كَسو تٌجيمي هَسد هٌبئِ ليشاس گشفتيِ اػيت .ثيِ ًيَس
خالكِ سٍؽ تٌجيمي هجتٌي ثش همبيؼِ ثشاي فْن هـبثْتّب ٍ تفبٍوّب اػت ٍ هيتَاى زًشا يىي اص ثب ػبثمِتشيي سٍؽّبي ترميك دس
ٓلَم اجتوبٓي داًؼت (غفبسي.)100 :1388 ،
اص ًِش تبسيخي اسػٌَ ثب همبيؼِ دٍيت ؿْشّبي گًَبگَى ٍ ّشدٍو ثب همبيؼِاي ويِ هييبى جْيبى يًَيبًي ٍ غيشيًَيبًي اًجيبم داد اص
جولِ ًخؼتيي وؼبًي ثَدًذ وِ اص ايي سٍؽ اػتفبدُ ًوَدًذ .اهيو دٍسوين دس لَآذ سٍؽ جبهِٔؿٌبػي هٔتمذ اػت سٍؽ تٌجيمي سا
تٌْب ًجبيذ ؿبخِاي اص سٍؽ ّبي هشػَم دس جبهِٔ ؿٌبػي داًؼت ثلىِ ايي سٍؽ تيب زًجيب داساي اّوييت اػيت ويِ هييتيَاى گفيت
جبهِٔؿٌبػي چيضي جض سٍؽّبي تٌجيمي ًيؼت.
دس سٍؽ تٌجيمي صًذگي اجتوبٓي اص ًشيك همبيؼِ ٍ تٌجيك ٍالٔيتّب دسن هيؿَد ثِ گًَِاي ويِ هييضاى تفيبٍوّيبي هَجيَد دس
ثخؾ ّبي گًَبگَى ثِ ؿيىلي دسػيت ٍ هٌٌميي تَكيي

ٍ ترلييو هييگيشدد .هييتيَاى گفيت حتيي دس سٍؽّيبيي هبًٌيذ سٍؽ

نگرش جاهعه شناختی به نظن اجتواعی در کالىشهرها000/

زصهبيـگبّي وِ دس زى دٍ گشٍُ وٌتشل ٍ گَاُ حوَس داسًذ ثبص ّن ًَٓي همبيؼِ تٌجيمي كَسو هيگيشد.
هٌبئبو تٌجيمي هيتَاًذ ثِ كَسو ووي ثب ًوًَِگيشي دس ػٌح گؼتشدُ ٍ يب ثِ كَسو ويفي ٍ ثب هيَاسد هريذٍد اًجيبم ؿيَد .دس
ايي سػبيِ هٌبئِ تٌجيمي حبيتي ووي داسد ئٌي ًوًَِ ّبيي اص افشاد ػبوي دس ؿْشّبي تْشاى ،يٌذى ٍ ثوجئي اًتخبة ؿذُ ٍ دس ًْبيت
ؿجبّتّب ٍ تفبٍوّبي سفتبسي زًبى دس صهيٌِّبي گًَبگَى هشتجي ثب ًِن اجتوبٓي ثب يىذيگش همبيؼِ هيؿَد.
اگش چِ ًمذّبيي ًيض دس هَسد سٍؽ هٌبئِ تٌجيمي هٌشا ؿذُ اػت اهب اهشٍصُ اص هٌبئيبو تٌجيميي ثيِ دٍ كيَسو هٌبئيِ تٌجيميي
ووّي وِ «هتغيشهرَس» 1اػت ٍ هٌبئِ ويفي وِ «هَسد هرَس» 2اػت ّوچٌبى دس ثؼيبسي اص پظٍّؾّبي اجتوبٓي اػتفبدُ هيؿَد.
تفبٍو ٓوذ ُ ايي دٍ سٍؽ ايي اػت وِ دس هٌبئِ تٌجيمي ووّي ،ػٔي ثش ايي اػت تب ثب دس ًِش گشفتي فشهيِّيبيي ويِ اص هٌبئيبو
لجلي ثذػت زهذُ ًَٓي حشوت اص ػَي ًِشيِ ثِ ػوت ٍالٔيتّب كَسو گيشد ،جشيبًي وِ هي تَاى زًشا حشوت اص ػٌح ًِشي ثِ
ػٌح ٍالٔي تلمي ًوَد .دس حبييىِ دس هٌبئِ تٌجيمي ويفي ،اثتذا ٍالٔيتّب هٌبئِ هيؿَد ٍ زًگيبُ اييي ٍالٔييتّيب دس هيتي ًِيشي
خبف هَسد ترليو لشاس هيگيشًذ(ػبٓي؛ .)207 :1386
هٌبئِ تٌجيمي ثِ دٍ ؿيَُ اًجبم هي ؿَد .دس ؿيَُ ًخؼت هٌبئِ تٌجيمي دسًٍي 3اػت ٍ تغييشاو يه پذييذُ هٔييي هي الً اصدٍاج ييب
ًالق يب خـًَت اجتوبٓي دس ًَل صهبى دس فشٌّگّب ٍ جَاهْ هختل

ثشسػي هيؿَد .اهب دس ؿيَُ دٍم وِ هملَد ايي همبيِ اػت

هٌبئِ تٌجيمي ثيشًٍي 4اًجبم هي ؿَد ،ثِ ًَسي وِ تغييشاو چٌذ ٍالٔيت هتفبٍو ٍ دس ٓيي حبل هشتجي ثيِ ّين دس ًيي ييه صهيبى
ٍاحذ دس چٌذ جبهِٔ هٌبئِ هيؿَد.
زًچِ وِ دس ايي همبيِ هَسد ًِش اػت هٌبئِ تٌجيمي هتغيشهرَس اػت .دس اييي ًيَّ هٌبئيِ الصم اػيت ٍاحيذّبي ترلييو هتجيبًغ
ثبؿٌذ ،ثِ ٌَٓاى ه بل اگش ثشسػي ًِن اجتوبٓي دس ؿْشّبي تْشاى ،يٌذى ٍ ثوجئي هَسد ًِش اػت ،دس ايي حبيت ًوًَيِّيبي اًتخيبة
ؿذُ دس ايي ػِ ؿْش ثبيذ ثِ گًَِاي هٔشف وو جؤيت ػبوي دس ايي ؿْشّب ثبؿٌذ ٍ اگش ًوًَيِگييشي حيبيتي ّذفوٌيذ داسد ؿييَُ
ٓوو دس توبهي ؿْشّب ثِ كَسو يىؼبى اجشا ؿَدّ .ذف اكلي ايي اػت وِ ًتبيج ثذػت زهذُ اص ًوًَِّبي اًتخبثي دس ايي ؿْشّب
سا ثتَاى ثِ وو جؤيت تٔوين داد صيشا ّذف ًْبيي هٌبئبو تٌجيمي دػتيبثي ثِ گضاسُّيبي ٓيبم اػيت (ًبيجيبى؛  .)25 :1388اهيب دس
ؿشايٌي وِ اهىبى ًوًَِگيشي دس ػٌَا ثؼيبس ٍػيْ ٍجَد ًذاسد هيتَاى اص ًوًَيِّيبي دس دػيتشع 5ييب ًوًَيِّيبي ّذفوٌيذً 6ييض
اػتفبدُ وشد ،دس ٍالْ ايي ًوًَِّب ثب تَجِ ثِ ٍيظگيّبي خبكي وِ داسًذ ثشگضيذُ هيؿًَذ.
جبهِٔ زهبسي ترميك ًيض ؿبهو ً 750فش هي ثبؿذ وِ ثِ ًَس هؼبٍي ٍ ثِ كَسو ًوًَِگيشي تليبدفي دس ّيش ييه اص اييي ػيِ ؿيْش
اًتخبة ؿذُ اػت .ثشاي وبّؾ هشيت خٌب دس اًتخبة ًوًَِ اثتذا جؤيت ػبوي دس ّش يه اص ايي ؿْشّب ثِ خَؿِّيبي هتفيبٍتي
تمؼين ؿذُ ٍ اص ّش خَؿِ تٔذاد هٌبػجي اًتخبة گشديذ.
ّوچٌيي ثشاي تٔييي لبثليت آتوبد اثضاس ػٌجؾ (ًي ّب) هَسد اػتفبدُ دس پشػـٌبهِ اص هشيت زيفبي وشًٍجبخ اػتفبدُ ؿذُ اػت.

1

. Variable Oriented

2

. Case Oriented

3

. Internal Comparison
. External Comparison
5
. Available Samples
6
. Purposive Samples
4
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جذٍل ؿوبسُ()1هيضاى زيفبي ؿبخلْبي ترميك
ؿبخق ّب

هشيت زيفبي وشًٍجبخ

احؼبع ثي ٓذايتي

0.750

احؼبع ًباهٌي

0.741

هيضاى هـبسوت اجتوبٓي

0.736

هيضاى خبًَادُ گشايي

0.760

ؿذو ثبٍسّبي ديٌي

0.856

ؿذو ثبٍسّبي اخاللي

0.700

ّوبًٌَس وِ اص جذٍل فَق هـخق اػت هيضاى زيفبي وشًٍجبخ ثذػت زهذُ ثشاي ّوِ هفبّين ترميك ثضسگتش اص  0.70هي ثبؿيذ ويِ
لبثو لجَل ثَدُ ٍ ايي هَهَّ ًـبى دٌّذُ ّوجؼتگي دسًٍي ثيي هتغيشّب ثشاي ػٌجؾ هفبّين هَسد ًِش اػت ،ثذيي تشتيت هييتيَاى
گفت ترميك اص لبثليت آتوبد ٍ يب پبيبيي الصم ثشخَسداس اػت.
ثشاي تٔييي آتجبس ػبصُاي اثضاس اًذاصُ گيشي ًيض اص سٍؽ ترليو ٓبهلي تب يذي اػتفبدُ ؿذُ اػت دس هيوي پشػـيٌبهِ اثتيذا ثليَسو
 pre-testدس ثيي ً 30فش اص پبػخگَيبى ثلَسو سًذم تَصيْ ٍ ثشخي اص ػؤاالتي وِ دس زًْب اثْبهبتي ديذُ ؿذ اكالا گشدييذ .ييزا
هيتَاى پزيشفت پشػـٌبهِ داساي آتجبس كَسي ًيض هيثبؿذ.
آسهَى فزضيِ ّبي تحقيق

ثِ هٌَِس زصهَى فشهيِ ّبي ترميك اص زصهًَْبي پبساهتشيه (ه و ّوجؼتگي،تي تؼت ٍ ترليو ٍاسيبًغ) اػتفبدُ ؿيذُ اػيت ،اثتيذا
ًشهبل ثَدى دادُ ّبي هتغيش ٍاثؼتِ ترميك هَسد تأييذ لشاس گشفتِ اػت.
ثزرعي ًزهبل ثَدى تَسيع هتغيزّب

ثِ هٌَِس ثشسػي ًشهبل ثَدى تَصيْ دادُ ّبي هشثَى ثِ هتغيشّبي ،ترميك اص زصهَى وَيوَگشف اػويشًَف اػتفبدُ ؿيذ .ويِ ًتيبيج
زى دس جذٍل صيش زهذُ اػت:
جذٍل ؿوبسُ(ً)2يىَيي ثشاصؽ هتغيشّبي هىٌَى ترميك ًجك زصهَى وَيوَگشف اػويشًَف
هتغيش
Z
ػٌح هٌٔيداسي

احؼبع

احؼبع

هيضاى هـبسوت

هيضاى

ؿذو ثبٍسّبي

ؿذو ثبٍسّبي

هيضاى گشايؾ

ثيٓذايتي

ًباهٌي

اجتوبٓي

خبًَادُگشايي

ديٌي

اخاللي

ثِ ًِن اًؼجبهي

1.698

1.286

0.894

1.310

2.485

1.799

1.201

0.063

0.231

0.071

0.082

0.12

0.098

0.088

ّوبًٌَس وِ هيداًين دس كَستي وِ ػٌح هٌٔي داسي زصهَى وَيوَگشف اػويشً

ثيـتش اص  0/05ثبؿيذ هيي تيَاى ًتيجيِ گشفيت

تَصيْ دادُ ّبي هشثَى ثِ هتغيش تفبٍو هٌٔي داسي ثب تَصيْ ًشهبل ًذاسدّ .وبًٌَس وِ دس جذٍل فَق گضاسؽ ؿذُ اػت ػٌح هٌٔي
داسي ّوِ هتغيشّبي ترميك ثضسگتش اص  0/05اػت .پغ هيتَاى گفت تَصيْ دادُ ّبي هشثَى ثِ هتغيشّب تفبٍو هٌٔيبداسي ثيب تَصييْ
ًشهبل ًذاسد.
فزضيِ اٍلّ :ز چقدر هيشاى احغبط ثيعدالتي در افزاد ثيؾتز ثبؽد ،گزايؼ آًبى ثِ ًظن اًغجبهي كوتز اعت.

ثِ هٌَِس زصهَى ايي فشهيِ اص زصهَى ّوجؼتگي پيشػَى اػتفبدُ ؿذُ اػت.وِ ًتبيج زى ثِ لشاس صيش هيثبؿذ:

نگرش جاهعه شناختی به نظن اجتواعی در کالىشهرها002/
جذٍل ؿوبسُ()3هبتشيغ ّوجؼتگي ثيي احؼبع ثيٓذايتي ٍ ًِن اًؼجبهي
ؿْشّب

هيضاى

هشيت

احؼبع ثيٓذايتي

گشايؾ ثِ ًِن اًؼجبهي

يٌذى

احؼبع ثيٓذايتي

هشيت ّوجؼتگي

1

0.078

ثوجئي

احؼبع ثيٓذايتي

هشيت ّوجؼتگي

1

**0.253

تْشاى

احؼبع ثيٓذايتي

هشيت ّوجؼتگي

1

**-0.394

وو

احؼبع ثيٓذايتي

هشيت ّوجؼتگي

1

**-0.450

**هٌٔبداس دس ػٌح (0/01زصهَى دٍ داهٌِ)

*،

هٌٔبداس دس ػٌح (0/05زصهَى دٍ داهٌِ)

ثش ًجك يبفتِ ّبي جذٍل فَق ثش اػبع هشيت پيشػَىِ ثِدػت زهذُ اص زصهَى ّوجؼتگي ،هيتَاى گفت ويِ دس ويو ثييي احؼيبع
ثي ٓذايتي ٍ گشايؾ ثِ ًِن اًؼجبم دس ػٌح خٌبي ووتش اص يه دسكذ ٍ ثب  99دسكذ اًويٌبى ساثٌِ هٔىَع ٍ ثيب ؿيذتي هتَػيي
( )r; -0.450ثشلشاس اػت .ثِٓجبسو ديگش ّش چِ هيضاى احؼبع ثيٓذايتي ثيـتش هي ؿيَد گيشايؾ ثيِ ًِين اًؼيجبهي ّين ثيب ؿيذو
هتَػٌي ووتش هيؿَد.
ٍهٔيت ّش يه اص ايي ػِ ؿْش دس استجبى ثب ايي فشهيِ ٍ همبيؼِ ثيي زًْب ًـبى هيدّذ وِ ًتبيج ترميك دس ؿيْش تْيشاى دس ساػيتبي
تأ يذ فشهيِ ثَدُ اػت اهب دس ؿْش يٌذى ٍ ثوجئي ثش خالف فشهيِ ترميك هيثبؿذ.
فزضيِ دٍمّ :ز چقدر هيشاى احغبط ًباهٌي در افزاد ثيؾتز ثبؽد ،گزايؼ آًبى ثِ ًظن اًغجبهي كوتز اعت.

ثِ هٌَِس زصهَى ايي فشهيِ اص زصهَى ّوجؼتگي پيشػَى اػتفبدُ ؿذُ وِ ًتبيج زى ثِ ؿشا صيش اػت:
جذٍل ؿوبسُ( )4هبتشيغ ّوجؼتگي ثيي احؼبع ًباهٌي ٍ ًِن اًؼجبهي
ؿْشّب

هيضاى

هشيت

احؼبع ًباهٌي

گشايؾ ثِ ًِن اًؼجبهي

يٌذى

احؼبع ًباهٌي

هشيت ّوجؼتگي

1

0.081

ثوجئي

احؼبع ًباهٌي

هشيت ّوجؼتگي

1

**0.217

تْشاى

احؼبع ًباهٌي

هشيت ّوجؼتگي

1

**-0.552

وو

احؼبع ًباهٌي

هشيت ّوجؼتگي

1

**-0.571

**هٌٔبداس دس ػٌح (0/01زصهَى دٍ داهٌِ)

*،

هٌٔبداس دس ػٌح (0/05زصهَى دٍ داهٌِ)

ثش ًجك يبفتِ ّبي جذٍل فَق ثش اػبع هشيت پيشػَىِ ثِدػت زهذُ اص زصهَى ّوجؼتگي ،هيتَاى گفت ويِ ترمييك ًتيبيج دس ؿيْش
تْشاى دس جْت تبييذ فشهيِ ٍ دس ثوجئي دس جْت خالف فشهيِ ترميك اػت .دس يٌذى ًيض ساثٌيِ هٌٔيبداسي ثييي اييي دٍ هتغييش هـيبّذُ
ًويؿَد.
فزضيِ عَمّ :ز چقدر هيشاى هؾبركت اجتوبعي افزاد ثيؾتز ثبؽد ،گزايؼ آًبى ثِ ًظن اًغجبهي ثيؾتز اعت.

ثِ هٌَِس زصهَى ايي فشهيِ ًيض اص زصهَى ّوجؼتگي پيشػَى اػتفبدُ هيؿَد وِ ًتبيج زى ثِلشاس صيش اػت:
جذٍل ؿوبسُ()5جذٍل هبتشيغ ّوجؼتگي ثيي هـبسوت اجتوبٓي ٍ ًِن اًؼجبهي
ؿْشّب

هيضاى

هشيت

هـبسوت اجتوبٓي

گشايؾ ثِ ًِن اًؼجبهي

يٌذى

هـبسوت اجتوبٓي

هشيت ّوجؼتگي

1

**0.467

ثوجئي

هـبسوت اجتوبٓي

هشيت ّوجؼتگي

1

**0.338

تْشاى

هـبسوت اجتوبٓي

هشيت ّوجؼتگي

1

**0.701

وو

هـبسوت اجتوبٓي

هشيت ّوجؼتگي

1

**0.570

**هٌٔبداس دس ػٌح (0/01زصهَى دٍ داهٌِ)

*،

هٌٔبداس دس ػٌح (0/05زصهَى دٍ داهٌِ)

 /003هجله هطالعات توسعه اجتواعی ایراى ،سال سوم/شواره سوم /تابستاى0281

ثش ًجك يبفتِ ّبي جذٍل فَق ثش اػبع هشيت پيشػَىِ ثِدػت زهذُ اص زصهَى ّوجؼتگي ،هيتَاى گفت وِ دس ّش ػيِ ؿيْش فشهييِ
ترميك تبييذ هيؿَد ٍ تفبٍو فمي دس ؿذو ساثٌِ ّوجؼتگي هيثبؿذ .ثذييًرَ وِ دس تْشاى ساثٌِ دٍ هتغيش لَيتش اص دٍ ؿْش ديگش
اػت .دس يٌذى ايي ساثٌِ هؼتمين ٍ دس حذ هتَػي اػت ٍ دسهَسد ثوجئي ًيض ،ساثٌِي هؼتمين ٍ هٔيفي ثيي هيضاى هـبسوت اجتوبٓي
ٍ گشايؾ ثِ ًِن اًؼجبهي ٍجَد داسد.
فزضيِ چْبرمّ :ز چقدر ؽدت خبًَادُگزايي در افزاد ثيؾتز ثبؽد ،گزايؼ آًبى ثِ ًظن اًغجبهي كوتز اعت.

ثِ هٌَِس زصهَى ايي فشهيِ ًيض ّوبًٌذفشهيِّبي ديگش ،اص زصهَى ّوجؼتگي پيشػَى اػتفبدُ ؿذُ وِ ًتبيج زى ثِ لشاس صيش اػت:
جذٍل ؿوبسُ()6هبتشيغ ّوجؼتگي ثيي خبًَادُگشايي ٍ ًِن اًؼجبهي
گشايؾ ثِ ًِن اًؼجبهي

ؿْشّب

هيضاى

هشيت

خبًَادُگشايي

يٌذى

خبًَادُگشايي

هشيت ّوجؼتگي

1

-0.160

-0.066

**

ثوجئي

خبًَادُگشايي

هشيت ّوجؼتگي

1

تْشاى

خبًَادُگشايي

هشيت ّوجؼتگي

1

**

وو

خبًَادُگشايي

هشيت ّوجؼتگي

1

**

**هٌٔبداس دس ػٌح (0/01زصهَى دٍ داهٌِ)

*،

-0.731
-0.663

هٌٔبداس دس ػٌح (0/05زصهَى دٍ داهٌِ)

ثشًجك يبفتِ ّبي جذٍل فَق ثشاػبع هشيت پيشػَىِ ثذػتزهذُ اص زصهَى ّوجؼتگي ،هيتَاى گفت :دس ؿْش تْيشاى ٍ يٌيذى ساثٌيِ
ايي دٍ هتغيش دس جْت تبييذ فشهيِ ترميك اػت ٍ تفبٍو فمي دس ؿذو ساثٌِ هيثبؿذ .ثذييًرَ ويِ دس تْيشاى اييي ساثٌيِ ليَي ٍ
ٍ هٔىَػي ثيي ايي دٍ هتغيش ثشلشاس اػت .دس ؿْش ثوجئي ًيض ساثٌِ هٌٔبداسي هـبّذُ

هٔىَع اػت ٍيي دس ؿْش يٌذى ساثٌِي هٔي
ًويؿَد.

فزضيِ پٌجنّ :ز چقدر ؽدت ثبٍرّبي ديٌي در افزاد ثيؾتز ثبؽد ،گزايؼ آًبى ثِ ًظن اًغجبهي ثيؾتز اعت.

ثِ هٌَِس زصهَى ايي فشهيِ ًيض اص زصهَى ّوجؼتگي پيشػَى اػتفبدُ هيؿَد.وِ ًتبيج زى ثِ لشاس صيش اػت.
جذٍل ؿوبسُ( )7هبتشيغ ّوجؼتگي ثيي ثبٍسّبي ديٌي ٍ ًِن اًؼجبهي
ؿْشّب

هيضاى

هشيت

ثبٍسّبي ديٌي

گشايؾ ثِ ًِن اًؼجبهي

يٌذى

ثبٍسّبي ديٌي

هشيت ّوجؼتگي

1

-0.007
**

ثوجئي

ثبٍسّبي ديٌي

هشيت ّوجؼتگي

1

تْشاى

ثبٍسّبي ديٌي

هشيت ّوجؼتگي

1

**

-0.505

وو

ثبٍسّبي ديٌي

هشيت ّوجؼتگي

1

**-0.077

**هٌٔبداس دس ػٌح (0/01زصهَى دٍ داهٌِ)

*،

0.777

هٌٔبداس دس ػٌح (0/05زصهَى دٍ داهٌِ)

ثش ًجك يبفتِّبي جذٍل فَق ثش اػبع هشيت پيشػَىِ ثِدػت زهذُ اص زصهَى ّوجؼتگي ،هيتَاى گفيت:دس دٍ ؿيْش ثوجئيي ٍ تْيشاى
ًتبيج ّوجؼتگي ،خالف يىذيگش اػت ،ثِ ًرَي وِ دس ؿْش ثوجئي ثٌب ثِ فشم ترمييكّ ،يش چميذس ؿيذو ثبٍسّيبي ديٌيي دس افيشاد ثيـيتش
هيؿَد ،گشايؾ زًبى ثِ ًِن اًؼجبهي ًيض ثيـتش هيگشدد ٍ ايي دس حبيي اػت وِ دس تْشاى ايي گشايؾ هٔىَع اػيت .دس ؿيْش يٌيذى ًييض
دس ايي هَسد ،ساثٌِ هٌٔبداسي هـبّذُ ًويؿَد.
فزضيِ ؽؾنّ :ز چقدر ؽدت ثبٍرّبي اخالقي در افزاد ثيؾتز ثبؽد ،گزايؼ آًبى ثِ ًظن اًغجبهي ثيؾتز اعت.

ثِ هٌَِس زصهَى ايي فشهيِ ًيض اص زصهَى ّوجؼتگي پيشػَى اػتفبدُ ؿذُ وِ ًتبيج زى ثِ لشاس صيش اػت:
جذٍل ؿوبسُ()8هبتشيغ ّوجؼتگي ثيي ثبٍسّبي اخاللي ٍ ًِن اًؼجبهي
ؿْشّب

هيضاى

هشيت

ثبٍسّبي اخاللي

گشايؾ ثِ ًِن اًؼجبهي
**

يٌذى

ثبٍسّبي اخاللي

هشيت ّوجؼتگي

1

0.530

ثوجئي

ثبٍسّبي اخاللي

هشيت ّوجؼتگي

1

**-0.344

تْشاى

ثبٍسّبي اخاللي

هشيت ّوجؼتگي

1

**0.560

وو

ثبٍسّبي اخاللي

هشيت ّوجؼتگي

1

**0.477

نگرش جاهعه شناختی به نظن اجتواعی در کالىشهرها004/

**هٌٔبداس دس ػٌح (0/01زصهَى دٍ داهٌِ)  * ،هٌٔبداس دس ػٌح (0/05زصهَى دٍ داهٌِ)
ثش ًجك يبفتِ ّبي جذٍل فَق ثش اػبع هشيت پيشػَىِ ثِدػت زهذُ اص زصهَى ّوجؼتگي ،هيتَاى گفيت ليَيتيشيي ساثٌيِ اييي دٍ
هتغيش ثِ تشتيت دس ثيي پبػخگَيبى يٌذًي ٍ تْشاًي هـبّذُ هي ؿَد ٍ دس ّش دٍ ؿْش ًيض ايي ساثٌِ دس جْت تبييذ فشهيِ ترميك اػت
ٍ دس ؿْش ثوجئي وٍِ ،هٔيت هتفبٍتي ثب دٍ ؿْش يٌذى ٍ تْشاى داسد ،ساثٌِاي هٔىَع ٍ دس حيذ هئيفي ثييي اييي دٍ هتغييش ثشليشاس
اػت.
ؽبخص ثزاسًدگي تطجيقي):(CFI

همذاس زى ثش پبيِ لشاس داد ثبيذ دػت ون  ./90ثبؿذ تب هذل هَسد ًِش پزيشفتِ ؿَد.
ؽب خص ثزاسًدگي ):(GFI

ثؼتگي ثِ حجن ًوًَِ ًذاسد ٍ ًـب ى هي دّذ وِ هذل تب چِ حذ ًؼجت ثِ ٓذم ٍجَد زى ثشاصؽ ثْتشي داسد .ايي ؿبخق ًؼيجت ثيِ
ػبيش ؿبخق ّبي ثشاصًذگي اغلت ثضسگتش اػت ،ثش خي اص پظٍّـگشاى ًمٌِ ثشؽ  ./95سا ثشاي زى پيـٌْبد وشدُ اًيذ .ثيش پبييِ ليشاس
داد ،همذاس ايي ؿبخق ثبيذ ثشاثش يب ثضسگتش اص  ./90ثبؿذ تب هذل هَسد ًِش پزيشفتِ ؿَد ).(Curran, 2004
ؽبخص تعديل يبفتِ ثزاسًدگي ((AGFI

ايي ؿبخق ًيض هبًٌذ ؿبخق GFIثبيذ ثضسگتش اص  ./90ثبؿذ تب هذل هَسد ًِش پزيشفتِ ؿَد.
ؽبخص ًُزم ؽدُ ثزاسًدگي(:)NFI

همبديش  NFIثشاثش يب ثضسگتش اص  ./ 90سا دس همبيؼِ ثب هذل كفش ،ثِ ٌَٓاى ؿبخق خَثي ثيشاي ثشاصًيذگي هيذل ّيبي ًِيشي تَكييِ
وشدُاًذ.
ؽبخص جذر ثزآٍرد ٍاريبًظ خطبي تقزيت(:)RMSEA

همذاس ايي ؿبخق وِ دس ٍالْ ّوبى زصهَى اًرشاف ّش دسجِ زصادي اػت ،ثشاي هذيْبيي وِ ثشاصًذگي خَثي داؿتِ ثبؿٌذ ووتش اص
 ./05اػت .همبديش ثبالتش اص زى تب ً ./08ـبًذٌّذُ خٌبي هٔمَيي ثشاي تمشيت دس جبهِٔ اػت .هذيْبيي وِ  RMSEAزًْب  ./10ييب
ثيـتش ثبؿذ ثشاصؽ هٔيفي داسًذ.
ّوبًٌَس وِ دس جذٍل زهذُ اػتً ،تبيج حبكو اص زصهَى ًـبىدٌّذُ ًيىَيي ثشاصؽ دادُّب اػت ثذيي تشتيت هيتَاى هذل ترميك
سا ثب تَجِ ثِ يبفتِّبي زى تشػين ًوَد.
هفزٍضبت هدل هعبدالت عبختبري:
جذٍل ؿوبسُ(ً )9تبيج حبكو اص زصهَى وَيوَگشف اػويشً

ثشاي زصهَى ًيىَيي ثشاصؽ دادُ ّب

احؼبع

احؼبع

هيضاى هـبسوت

هيضاى

ؿذو ثبٍسّبي

ؿذو ثبٍسّبي

هيضاى گشايؾ ثِ

ثيٓذايتي

ًباهٌي

اجتوبٓي

خبًَادُگشايي

ديٌي

اخاللي

ًِن اًؼجبهي

Z

1.698

1.286

0.894

1.310

2.485

1.799

1.201

ػٌح هٌٔيداسي

0.063

0.231

0.071

0.082

0.12

0.098

0.088

هتغيش

ًتبيج زصهَى ًيىَيي ثشاصؽ دادُّب
هدل تجزثي تحقيق:

هذل هفَْهي ترميك ثب اػتفبدُ اص ًشم افضاس ييضسل ثِ زصهَى تجشثي دس زهذُ اػت .هشايت اػتبًذاسد ؿذُ خشٍجي ييضسل دس ًويَداس
ؿوبسُ زهذُ اػت ٓالٍُ ثش خشٍجي ييضسل هشايت هؼيش ثشاي ٍهَا ثيـتش ثش سٍي هذل هفَْهي پظٍّؾ لشاس گشفتِ اػت.
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خشٍجي ًشمافضاس ييضسل دس هٌٔي داسي زصهَى ساثٌِ ٓلي هيبى َٓاهو هؤثشثشگشايؾ ثِ ًِن اًؼجبهي

دس اداهِ ؿؾ هتغيش هؼتمو ّوشاُ ثب هشيت اػتبًذاسد ٍ ًتبيج هٌٔبداسي زًْب دس جذٍل صيش زهذُ اػت:
جذٍل ؿوبسُ()10ؿبخقّبي ثشاصؽ هذل
هذل اكلي ترميك

هشيت اػتبًذاسد)(β

t- value

ًتيجِ

احؼبع ثي ٓذايتي← هيضاى گشايؾ ثِ ًِن اًؼجبهي

-0.450

-13.769

هٌٔي داس

احؼبع ًباهٌي← هيضاى گشايؾ ثِ ًِن اًؼجبهي

-0.571

-19.045

هٌٔي داس

هيضاى هـبسوت اجتوبٓي← هيضاى گشايؾ ثِ ًِن اًؼجبهي

0.570

18.952

هٌٔي داس

هيضاى خبًَادُ گشايي← هيضاى گشايؾ ثِ ًِن اًؼجبهي

-0.663

-24.215

هٌٔي داس

ؿذو ثبٍسّبي ديٌي← هيضاى گشايؾ ثِ ًِن اًؼجبهي

-0.077

-2.10

هٌٔي داس

ؿذو ثبٍسّبي اخاللي← هيضاى گشايؾ ثِ ًِن اًؼجبهي

0.477

14.852

هٌٔي داس

df =1154 RMSEA =0.05 GFI = 0/33 AGFI = 0/3CFI = 0/32NFI = 0/33 RMR=0/025

= 2 2066.22

ارسػtدر عطح اطويٌبى  % 33هعٌي دار اعت .

ثب تَجِ ثِ همذاس ّبي هٌٔي داسي( )t-valueجذٍل ثِ خبًش ايي وِ دس ثبصُ ( -1/96تب  )1/96لشاس ًگشفتِ اًذ ييزا هيي تيَاى گفيت
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توبم ساثٌِ ّبي اص ًَّ تأثيش فَق ايزوش هٌٔي داس ّؼتٌذ يب ثِ ٓجبسو ديگش هي تَاى گفت ّوِ َٓاهو (احؼبع ثيي ٓذايتي،احؼيبع
ًباهٌي،هيضاى هـبسوت اجتوبٓي،هيضاى خبًَادُ گشايي،ؿذو ثبٍسّبي ديٌيي ٍ ؿيذو ثبٍسّيبي اخالليي) اص َٓاهيو هيؤثش ثيش هييضاى
گشايؾ ثِ ًِن اًؼجبهي ّؼتٌذ ٍ ،ثب تَجِ ثِ همذاس هشايت اػتبًذاسد ثبيذ گفت هيضاى خيبًَادُ گشاييي ثيـيتشيي ٍ ؿيذو ثبٍسّيبي
ديٌي ووتشيي هيضاى تأثيش سا ثش هيضاى گشايؾ ثِ ًِن اًؼجبهي داسا ّؼتٌذ.
ثذيي تشتيت هيتَاى هذل ترميك سا ثشاػبع يبفتِّب تشػين ًوَد:
ٍيظگيّبي فشدي

هتغيشّبي صهيٌِاي
هيضاى احؼبع ًباهٌي

هيضاى احؼبع ثيٓذايتي

هيضاى خبًَادُگشايي

هيضاى هـبسوت اجتوبٓي

ؿذو ثبٍسّبي ديٌي

ؿذو ثبٍسّبي اخاللي

هيضاى ايتضام ثِ لبًَى

سٓبيت حمَق ػبيش

آتوبد ثِ ديگشاى

ؿْشًٍذاى

هيضاى گشايؾ ثِ ًِن اًؼجبهي

پشّيض اص آوبل خـًَت
ًؼجت ثِ ديگشاى
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ًتيجِ گيزي

ّوبًٌَس وِ دس ترليو يبفتِّبي زهبسي ًـبى دادُ ؿذ ،ؿؾ هتغيش احؼبع ثيٓذايتي ،احؼيبع ًيباهٌي ،هييضاى هـيبسوت اجتويبٓي،
هيضاى خبًَادُگشايي ،ؿذو ثبٍسّبي ديٌي ٍ ؿذو ثبٍسّبي اخاللي ثب ًِن اًؼجبهي ساثٌِ هٌٔبداسي داسًذ ،دس ٍالْ ايي هتغيشّب هي-
تَاًٌذ ثش ثجبو يب ًبپبيذاسي ًِن اجتوبٓي اثش ثگزاسًذ ٍ ثِ كَسو ٍاػٌِاي ًيض اص ًشيك ؿبخقّبيي چَى هييضاى ايتيضام ثيِ ليبًَى،
هيضاى سٓبيت حمَق ػبيش ؿْشًٍذاى ،هيضاى آتوبد ثِ ديگشاى ٍ هيضاى آوبل خـًَت ًؼجت ثِ ديگشاى ًيض ثش ًِن اجتوبٓي هؤثش ٍالْ
ؿًَذ .ثذيي تشتيت هذل تأييذ ؿذُ ًِن اجتوبٓي دس ػٌح خشد ثذػت هيزيذ .اهب دس جْت ؿٌبخت تفيبٍوّيبي هَجيَد ثييي اييي
ؿْشّب ثبيذ گفت دس حبييىِ ػبوٌبى يٌذى احؼبع ثيٓذايتي سا ثؼيبس ون اسصييبثي ويشدُاًيذ ٍ دس ثوجئيي ًييض اييي احؼيبع دس حيذ
هتَػٌي اػت دس تْشاى ث ب ؿذو ايي احؼبع سٍثشٍ ّؼتين ،ايي هَهَّ جبي تأهو داسد چشا وِ ٓليسغين تويبهي تيالؽّيبيي ويِ
ثشاي وبّؾ فبكلِ ًجمبتي اًجبم ؿذُ ٍ ًشا ّبيي وِ ثشاي تَصيْ هٌبػت ثشٍو دس جبهِٔ ثِ اجشا دسزهذُ ،او شيت ػيبوٌبى تْيشاى
احؼبع هٌلَثي دس ايي صهيٌِ ًذاسًذ ٍ ثش ايي ثبٍسًذ وِ دس جبهِٔ «ٓذايت ثِ هٌٔبي ٍالٔي» زى اجشا ًويؿَد.
دس هَسد «احؼبع ًباهٌي» ًيض هَهَّ لبثو تأهيو اػيت ،ووتيشيي هييضاى احؼيبع ًيباهٌي دس ثوجئيي ٍجيَد داسد .دس اييي ؿيْش حتيي
ثشٍتوٌذاى اص دصدگيش يب لفوّبي هذػشلت يب ًشدُّبي غيشلبثوٓجَس دس هٌبصل اػتفبدُ ًويوٌٌذ ٍ ،ثِكَسو ٓيٌيي دييذُ ؿيذُ ويِ
اغلت اتَهجيو ّب ثذٍى ايٌىِ هجْض ثِ اهىبًبتي خبف ثبؿٌذ دس خيبثبىّب پبسن هيؿًَذ ٍ كبحجبى زًْب دس ايي هَسد احؼبع ًگشاًي
ًذاسًذ .ايي ٍهٔيت تب حذي هـبثِ ٍهٔيت ؿْشًٍذاى يٌذًي اػت ،اگشچِ دس يٌذى ثبيذ ٓولىشد پليغ دس حفبُت اص ؿْش ٍ وٌتشل
دليك زى س ا هؤثش داًؼت ،اهب دس تْشاى احؼبع ًباهٌي اص دٍ ؿْش ديگش ثيـتش اػت.
يىي اص هْنتشيي توبيضاو ايي ؿْشّب سا هيتَاى دس خبًَادُگشايي ػبوٌبى زًْب جؼتجَ ًوَد .ايي هفَْم دس ايشاى هٌٔبي خبف خَد
سا داسد ٍ ايي ثبٍس ٍجَد داسد وِ ايشاًيّب ًِ فشدگشا ٍ ًِ جوْگشا ثِ هٌٔبي سايج زى دس ادثييبو جبهٔيِؿٌبػيي ّؼيتٌذ ثلىيِ گضيٌيِ
هيبًِاي ثشاي زًبى اٍيَيت پيذا هيوٌذ وِ زًبى سا «خبًَادُگشا» هيػبصد .هيضاى خبًَادُگشايي دس تْشاى ثييؾ اص ّيش دٍ ؿيْش ديگيش
اػت ،ايجتِ ايي هَهَّ هيتَاًذ دس هجرج هشتجي ثب خبًَادُ ثٌَِٓاى گشايؾ هٌلَة للوذاد ؿَد اهب دس ثرج اص ًِن اجتوبٓي ًجبيذ
زى سا پذيذُاي ه جت للوذاد وشد ،ثِ ٍيظُ زًىِ دس ثرج اص ًِن اجتوبٓي دسن هٌبفْ جؤي جبهِٔ ٍ تَجيِ ثيِ هليبيح ٓويَهي زى
حب ض اّويت اػت دس حبييىِ گشايؾّبيي هبًٌذ خبًَادُگشايي هيتَاًذ ثش زى اثش هخشثي داؿتِ ثبؿذ.
اص ديگش َٓاهلي وِ ثش ًِن اجتوبٓي دس ايي ؿْشّب هؤثش ٍالْ هيؿَد «ؿذو ثبٍسّبي ديٌي» اػت ،دس حبييىِ ػيبوٌبى يٌيذى داساي
ووتشيي ؿذو دس ايي صهيٌِ ّؼتٌذ ؿْشًٍذاى ثوجئي ثبالتشيي هيضاى سا دس ايي صهيٌِ داسًذ ،دس تْشاى ثب ٍهٔيت ثيٌبثيٌي سٍثشٍ ّؼتين،
اص ايي هَهَّ هيتَاى ًتيجِ گشفت وِ دس ثوجئي آتمبداو ديٌي دس سفتبسّبي اجتوبٓي هشدم ًمؾ تٔيييوٌٌذُاي داسد ٍ ثؼيبسي اص
سفتبسّبي هَافك ًِن اجتوبٓي ترت تأثيش ثبٍسّبي ديٌي ؿىو هيگيشدًَٓ ،ي «تمذيشگشايي» يب تؼلينؿذى دس ثشاثيش زًچيِ خذاًٍيذ
ثشاي افشاد همذس ًوَدُ دس ٓوك زهَصُّبي ديٌي ٌّذٍ يؼن ٍجَد داسد ،دس حبييىِ دس وـَسّبي ؿوبل اسٍپب اييي آتميبداو چٌيذاى
تٔيييوٌٌذُ ًيؼت ايي دس حبيي اػت وِ دس يٌذى ثب الليتّبي گًَبگَى ديٌي ًيض سٍثشٍ ّؼتين اهب هيتَاى گفت ايي ًَّ ثبٍسّيب دس
سفتبس اجتوبٓي ػبوٌبى ايي ؿْش تأثيش چٌذاًي ًذاسد
دس همبيؼِ تٌجيمي ايي ػِ ؿْش ثب يىذيگش تْشاى ًؼجت ثِ دٍ ؿْش ديگش ٍهٔيت ًبهٌلَةتشي اص ايي ًِش داسد ،ثًَِسيىيِ ؿيٌبخت
داليو ايي تفبٍو هي تَاًذ هٌجش ثِ اسا ِ ساّىبسّبيي اجشايي ثشاي ايجبد ًِن اجتوبٓي هٌلَةتش دس ايي ؿْش گشدد.
اص زًجب وِ ػبوٌبى تْشاى احؼبع ثيٓذايتي ثيـتشي ًؼجت ثِ دٍ ؿْش ديگش داسًذ ،ايي هَهَّ ًـبىدٌّذُ زى اػت وِ ثبيذ تويبهي
َٓاهلي سا وِ ثش ايجبد ايي احؼبع تأثيش گزاؿتِ هَسد هٌبئِ لشاس داد ،ثشخي اص ايي َٓاهو ثِ هؼب و ػيبػي هشثَى هيؿَد ٍ پيبسُ-
اي ديگش ثِ هَهَٓبو اجتوبٓي ،فشٌّگي ٍ التلبدي سثي پيذا هيوٌذ ،اص ًِش ػيبػي فيشاّنزٍسدى صهيٌيِّيبي الصم ثيشاي حويَس
فٔبل افشاد دس فٔبييت ّبي ػيبػي ٍ اص ًِش اجتوبٓي ٍ فشٌّگي ثشلشاسي اهىبًبتي وِ ثتَاًذ ؿْشًٍذاى سا اص ًِش دػتيبثي ثيِ فشكيت-
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ّبي ؿغلي يبسي دّذ حب ض اّويت اػت ،اص ًِش التلبدي ًيض وبّؾ ّشچِ ثيـتش فبكلِ ًجمبتي ٍ تَصيْ ٓبدالًِ ثشٍو دس جبهٔيِ دس
ايي صهيٌِ ًمؾ هْوي ايفب هيوٌذ .اص ػَي ديگش ثبالثَدى احؼبع ًباهٌي ًيض دس تشويت ثب احؼيبع ثييٓيذايتي افيشاد سا دس ؿيشايٌي
لشاس هي دّذ وِ صيشپبًْبدى ٌّجبسّبي اجتوبٓي ٍ لَآذ ٍ اكَل حبون ثش صًذگي ؿْشي سا ًَٓي ٍاوٌؾ دس ثشاثش چٌييي احؼبػيي
هرؼَة ًوبي ٌذ .ػبوٌبى تْشاى خَد سا دس خأل هـبسوت اجتوبٓي هؤثش دس اهَس صًذگي خَيؾ هيثيٌٌذ ٍ ٌّگيبهيويِ دس تليوين-
گيشيّب ًِش زًبى تأثيش خبكي ثش جبي ًويگزاسد ثب خبسجؿذى اص حلمِ افشاد هؤثش ػٔي دس اتخبر تلويوبتي ثشاي ًـبىدادى ٍ اثجبو
اسصؽ ٍ جبيگبُ خَد داسًذ وِ دس هَاسدي اتخبر ايي تلويوبو ثِ هٌٔي تمبثو ثب ًِن اجتوبٓي حبون ثش جبهِٔ اػت.
اص زًجب وِ گشايؾ ثِ خبًَادُگشايي دس ثيي ػبوٌبى ؿْش تْشاى ثٌَِٓاى ٓبهلي ًيشٍهٌذ ثش ًِن اجتوبٓي هؤثش ٍاليْ هييؿيَد تويبهي
الذاهبو ٍ ساّىبسّبيي وِ اص صاٍيِ ًگبُ ثِ خبًَادُ ٍ اص ًشيك ثىيبسگيشي اييي ًْيبد ثيشاي هليضمػيبختي افيشاد ثيِ سٓبييت لَآيذ ٍ
ٌّجبسّبي حبون ثش جبهِٔ دس جْت ثجبو ًِن اجتوبٓي ثىبس گشفتِ هيؿَد هي تَاًذ اثشاو ه جتي ثش جبي گزاسد ،يزا ًْيبد خيبًَادُ
دس ٓيي حبل وِ ثخَدي خَد اص اسصؽ ٍ آتجبس فَقائبدُاي ثشخَسداس اػت هيتَاًذ ثٌَِٓاى يه ًْبد ٍاػٌِاي ٓوو وٌذ ٍ ًميؾ
هْوي دس ايي صهيٌِ ايفب ًوبيذ .دس ًي ػبل ّبي گزؿتِ هْوتشيي تأويذ هؼئَالى ثش تمَيت ثبٍسّب ٍ اسصؽّبي ديٌي حبون ثش جبهٔيِ
ثَدُ ٍ ًگشؽ ثِ هَهَّ ًِن اجتوبٓي ًيض اغلت اص صاٍيِ ّويي ًگبُ كَسو گشفتِ اػيت دس حبييىيِ اييي ًگيبُ دس حيبل حبهيش اص
وبسايي الصم ثشخَسداس ًيؼت ٍ ًوي تَاى اص ايي ًشيك دس جبهِٔ سفتبسّبي ٌّجبسهٌذ سا ايجبد ًوَد دس همبثو تأويذ ثش اخالق ثٌَِٓاى
لَآذ ٓبم ٍ جْبى ؿوَل ثذٍى زًىِ زى سا دس تميذ ديي لشاس دّذ اص ايضاهبو جبهِٔ اهشٍصي اػت.
ًتبيج ترميك ًـبى هيدّذ ثشاي وٌتشل ؿشايي ٍ ايجبد ًِن ٍ ثجبو دس ؿْش تْشاى ًيبص ثِ اتخيبر ساّىبسّيبيي دس جْيت هْيبس وبهيو
هْبجشپزيشي ثِ ايي ؿْش ٍجَد داسد چشا وِ هذو البهت دس ؿْش تأثيش هؼتميوي ثش گشايؾ ثيِ ًِين اًؼيجبهي داسد ٍ ّويَاسُ افيشاد
تبصٍُاسد ثب تٔبسمّب ٍ تمبثوّبيي دس ايي صهيٌِ سٍثشٍ ّؼتٌذ.
هؼئَالى ريشثي ثبيذ تالؽ ًوبيٌذ تب ثب گؼتشؽ ٍ ًْبدهٌذوشدى اًجويّب ٍ ؿَساّبي ؿْشي صهيٌِ حوَس فٔبل هشدم دس ايي ؿيَساّب
سا ثيؾ اص پيؾ فشاّن زٍسًذ ٍ اص ًِشاو زًبى ًِ تٌْب دس ػٌح تئَسيه ثلىِ دس ٓوو اػتفبدُ الصم سا ثٌوبيٌذ .ثشاي دػتيبثي ثيِ ًِين
اجتوبٓي اًجبم ّوضهبى ايي الذاهبو هيتَاًذ هؤثش ٍالْ ؿَد:
راّكبرّبي اجزايي

 -1تالؽ دس جْت وبّؾ احؼبع ثيٓذايتي دس ؿْشًٍذاى اص ًشيك:
اي  -تَصيْ ٓبدالًِ ثشٍو دس جبهِٔ
ة -ثشاثشي فشكتّبي ؿغلي
ج -لبًًَوٌذػبختي هَاثي پيـشفت دس جبهِٔ
د -ثشخَسد لبًْ ثب هتخلفبى ٍ هتجبٍصاى ثِ حمَق هشدم
 -2تالؽ دس جْت وبّؾ احؼبع ًباهٌي دس ؿْشًٍذاى اص ًشيك:
اي  -ثشلشاسي اهٌيت ّش چِ ثيـتش دس ؿْش
ة -ثشخَسد لبًْ ثب ٓبهالى ايجبد ًباهٌي دس ّش هَلٔيت ؿغلي
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ج -تَجِ خبف ثِ اهٌيت صًبى ٍ وَدوبى
د -سفْ تٌگٌبّبي فيضيىي دس هريي ؿْشي ثشاي ايجبد احؼبع ٍ اهٌيت
 -3تالؽ دس جْت افضايؾ هيضاى هـبسوت اجتوبٓي ؿْشًٍذاى اص ًشيك:
اي  -ػْينًوَدى زًبى دس اتخبر تلويوبو
ة -فٔبلًوَدى ؿَساّب ٍ اًجويّبي ؿْشي
ج -اكالا لَاًيي ثب ّذف جزة ؿْشًٍذاى ثِ حوَس دس ٓشكِّبي تلوينگيشي
د -سفْ هَاًْ ػيبػي ،اجتوبٓي ،التلبدي ٍ فشٌّگي دس ايي صهيٌِ
 -4اػتفبدُ هٌلَة اص جبيگبُ ًْبد خبًَادُ دس جْت ترىين ًِن اجتوبٓي اص ًشيك:
اي  -جبهِٔپزيش ًوَدى وَدوبى ٍ ًَجَاًبى دس خبًَادُ
ة -تمَيت اخالق ؿْشًٍذي
ج -استمبء ػٌح داًؾ ٍ ترليالو آوبي خبًَادُ ثِ ٍيظُ صًبى
د -فشاّن زٍسدى تؼْيالو الصم ثشاي اصدٍاج ٍ وبّؾ َٓاهو هؤثش ثش ًالق
 -5تالؽ دس جْت ّوؼَػبختي لَآذ ًِن اجتوبٓي ثب اسصؽّبي ديٌي
اي  -پشسًگ ػبختي ًمؾ اّذاف دس همبثو ديي
ة -تمَيت ايتضاهبو ٓولي دس ثشاثش َُاّش ديٌي
ج -تأويذ ثش اسصؽّبي جْبى ؿوَل ديٌي
د -پزيشؽ فْن هتى ش ٍ چٌذگبًِ اص ديي
 -6تالؽ دس جْت تمَيت ثبٍسّبي اخاللي جبهِٔ اص ًشيك:
اي  -سفْ هٔوالو صيشثٌبيي هبًٌذ ثيىبسي
ة -دلت دس اًتخبة كريح هؼئَييي دس سدُّبي ثبال
ج -تَجِ خبف ثِ ًْبدّبي خبًَادُ ،زهَصؽ ٍ سػبًِ
د -اػتفبدُ اص سٍؽّبي تـَيمي دس ثشاثش تٌجيْي
دس پبيبى ثبيذ ثِ ايي ًىتِ اؿبسُ ًوَد وِ دس ثوجئي ثِ ٌَٓاى ؿْشي وِ ثبالتشيي تشاون جؤيتي جْبى سا داسد ٍ ثب هـىالو ٓذيذُاي
هبًٌذ صاغِ ًـيٌي ًيض سٍثشٍ اػت ٍ دس زى تٌَّ ؿذيذي اص ًِش اديبى ٍ هزاّت ٍجَد داسدًِ .بم ػيبػيي حيبون ثيش جبهٔيِ دس ايجيبد
اًؼجبم اجتوبٓي ٍ ثشلشاسي ًِن اجتوبٓي هَفك ثَدُ وِ داليو اى ثِ ًَس هـشٍا روش گشديذ ٍ دس يٌذى هـبسوت گؼيتشدُ ٍ ّويِ
جبًجِ هشدم دس اداسُ اهَس ؿْش ٍ سٓبيت دليك حمَق ؿْشًٍذي دس صهيٌِّبي هختل

ٓبهو هْوي دس ثشلشاسي ًِين اجتويبٓي اػيت.

اهب دس تْشاى تٌْب ثب اتخبر ساّىبسّبي پيـٌْبدي هي تَاى ؿبّذ ؿشايي هٌلَة ثَد ثب ايي اهيذ وِ ًتبيج ايي ترميك هَسد تَجيِ اػيت
دػتاًذسوبساى ٍ هؼئَييي ريشثي ٍالْ ؿَد.
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