بررسی وقش «تمرکس» ي «رسمیت» در ساختار وظام
آمًزشی بر تربیت دیىی داوشآمًزان
بر مبىای دیدگاٌهای دبیران درس «دیه ي زودگی»
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چکیذُ
ّذف پصٍّػ حبضر ،تعییي ًقػ دٍ عبهل «تورکس» ٍ «رظویت» در ظبختبر ًظبم آهَزؼی ثر ترثیت دیٌی
داًػآهَزاى از هٌظر دثیراى درض دیي ٍ زًذگی اظت کِ ثب رٍغ کیفی ٍ رٍیکرد پذیذارؼٌبظی اًجبم ؼذُ
اظت .جبهعِ آهبری ایي پصٍّػ ؼبهل توبهی دثیراى درض دیي ٍ زًذگی هقطع هتَظطِ ؼْرظتبى ثْؽْر
اظتبى هبزًذراى در ظبل تحصیلی  9395 -96اظت کِ  29دثیر ثب رٍغ ًوًَِگیری ّذفوٌذ ثِعٌَاى ًوًَِ
آهبری اًتخبة ؼذُاًذ .ثرای جوعآٍری اطالعبت از رٍغ هصبحجِ ًیوِظبزهبىیبفتِ ٍ ثرای تجسیِ ٍ تحلیل
دادُّب از رٍغ  7هرحلِای «کالیسی» اظتفبدُ ؼذُ اظتً .تبیج پصٍّػ حبکی از آى اظت کِ از دیذگبُ
دثیراى ،هْوتریي آظیتّبی ترثیت دیٌی در ًظبم آهَزؼیً ،بظر ثر عذم کبرثعت رٍغّبی فعبل تذریط،
ضعف در گسیٌػ ٍ اظتخذام هعلوبىً ،ذاؼتي صالحیت کبفی از ظَی ثرخی دثیراى ،فقذاى ظیعتن ًظبرتی
ثر ترثیت دیٌی ٍ تَجِ ًذاؼتي ثِ تفبٍتّبی هٌطقِای ٍ هحلی اظت .ثِ ثبٍر دثیراى ،هَاردی ًظیر اظتفبدُ
از هٌبثع کوکآهَزؼی در تذریط درٍض دیٌی ،ثرگساری کالضّبی فَق ثرًبهِ ،تأکیذ ثر کیفیت یبدگیری ٍ
اظتفبدُ از رٍحبًیَى ٍ هجلغبى دیٌی در فرایٌذ ترثیتی داًػآهَزاى ،هْوتریي راّکبرّبی کبّػ رظویت در
ثرًبهِ درظی ترثیتدیٌی اظت ٍ ّوچٌیي اّن راّکبرّبی کبّػ تورکسً ،بظر ثر اعطبی اختیبرات ثیؽتر ثِ
هعئَالى ًَاحی ٍ اظتبىّب ،اصالح هحتَا ٍ رٍغّبی تذریط ،آزادی عول دثیراى در اًتخبة هحتَاً ،جَد
یکجبًجًِگری ،اثتکبر عول ثیؽتر هذیراى ٍ هعلوبى ٍ هؽبرکت ٍالذیي ٍ فراگیراى در ثرًبهِریسی درظی
ترثیت دیٌی اظت .ضرٍری اظت ثعترّبی الزم تَظط هعئَالى ثرای کبّػ تورکس ٍ رظویت در راظتبی
اثرثخؽی اّذاف ترثیت دیٌی فراّن ؼَد.

ٍاشگبى کلیذی :ظبختبر ًظبم آهَزؼی ،ترثیت دیٌی ،تورکس ،رظویت
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ثیبى هعئلِ
اص دیشثبص اسبس دغذغِ فىشی اًسبى ،هَؾَع تؼلین ٍ تشثیت ٍ سٍشّبی دستیبثی ثِ آى ثَدُ ٍ
ّوَاسُ دس توبهی ادٍاس ایي اهش تَخِ آدهی سا ثِ خَد هؼكَف وشدُ است .اّویت ایي هَؾَع تب ثِ آى
حذ است وِ پیبهجشاى ٍ اٍلیبی آىّب ثِػٌَاى ّبدیبى خَاهغّ ،وَاسُ سشچطوِ سستگبسی ٍ سؼبدت
ثِػٌَاى هؼلن ٍ هشثی
ثطش سا دس ایي ػشغِ خستٍخَ وشدُاًذ؛ چٌبًچِ دس لشآى وشین ،پیبهجش
ثطش هؼشفی ضذُ است.
اص یه قشف اسبسبً حفظ دیي ثِػٌَاى صیشثٌبی اػتمبدی خبهؼِ ٍ تذاٍم فشٌّگ ،هستلضم تَخِ ثِ
ویفیت تؼلین ٍ تشثیت است؛ چشا وِ تؼلین ٍ تشثیت ٍالؼی ٍ ّوِخبًجِ اًسبى صهبًی حبغل هیضَد وِ
آدهی هكبثك دستَسّبی دیٌی دس صًذگی سفتبس وٌذ (وطبٍسص.)1387 ،
دسٍالغ تَخِ ثِ تؼلین ٍ تشثیت دیٌی دس ػشغِ تشثیت ،ؾشٍستی اًىبسًبپزیش استّ .شچٌذ دس خبهؼِ
هب ًیض چٌیي ؾشٍستی ثِػٌَاى ٍظیفِ اغلی ٍ هْن آهَصش پشٍسش هَسد پزیشش لشاس داسد ،اهب ًتبیح
پژٍّصّبی هتؼذدی وِ دس وطَسهبى غَست گشفتِ حبوی اص آى است وِ ًمعّب ٍ ؾؼفّبیی دس
صهیٌِ تشثیت دیٌی ٍخَد داسد ٍ ًظبم آهَصش ٍ پشٍسش دس سسبلت خكیش خَد دس صهیٌِ تشثیت دیٌی
چٌذاى هَفك ًجَدُ است.
دس سبلّبی اخیش غبحتًظشاى هتؼذدی ثب تَخِ ثِ تالشّبی گًَبگَى اًدبم ضذُ دس حَصُ تشثیت
دیٌی دس دسٍى ًظبم آهَصش ٍ پشٍسش اص یه سَ ٍ ًجَد تَفیكّبی هىشس ایي ًظبم دس تشثیت
داًصآهَصاى ـ دس حذ هَسد اًتظبس ـ ثِ ایي ثبٍس سسیذُاًذ وِ ًىتِ ،ؾؼف اسبسی دس هحتَای اسایِ
ضذُ ٍ حتی سٍشّبی هتخزُ تذسیس ًیست ٍ ًویتَاى ثب تغییش ایٌگًَِ اهَس ،اهیذ چٌذاًی ثِ ًیل ثِ
اّذاف تشثیت دیٌی ٍ اخاللی داضت؛ ثلىِ ثبتَخِ ثِ پیطیٌِ ًظبمّبی سسوی آهَصضی ٍ ثبفت سیبسی،
اختوبػی ٍ اًگیضضی ایي ًظبمّب ،هطىل سا ثبیذ دس هبّیت سبختبس ًظبم سسوی خستٍخَ وشد.
ثشاسبس هتَى ثشًبهِسیضی آهَصضی ًظیش هحسيپَس ( ٍ )1388هطبیخ ( ،)1387دس ولیتشیي
تمسینثٌذی ،آهَصش ٍ پشٍسش ثِ ًَ 3ع آهَصش «سسوی»ً« ،1یوِسسوی»« ٍ 2غیشسسوی» 3تمسین
ضذُ است .آهَصش سسوی یب هذسسِای ضبهل آى لسوت اص ًظبم آهَصضی است وِ اص وَدوستبى
ضشٍع ضذُ ٍ تب آهَصش ػبلی اداهِ هییبثذ .ایي ًَع آهَصش سبصهبىیبفتِ ٍ داسای سبختبسی هطخع
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است .آهَصش سسوی فشایٌذی است وِ قی آىّ ،ن آهَصشدٌّذُ ٍ ّن آهَصشگیشًذُ ًسجت ثِ
فشایٌذ آهَصش آگبُ ّستٌذ .آهَصش ًیوِسسوی ثِ ّش ًَع فؼبلیت آهَصش ٍ وبسآهَصی اقالق هیضَد
وِ دس خبسج اص ًظبم آهَصضی هبًٌذ دٍسُّبی آهَصضی وَتبُهذت دس صهیٌِّبی ػمیذتی ،سَادآهَصی،
هْبستّبی حشفِای ٍ فٌی ٍ ...تحمك هیپزیشد .آهَصش غیشسسوی ًیض ثِ توبهی آهَصشّبی
سسبًِای ٍ اختوبػی خبًَادگی اقالق هیضَد وِ ثذٍى اتخبر سبختبس ٍ هذسن تحػیلی ٍ گَاّیًبهِ
اًدبم هیضَد.
دس ًظبم خوَْسی اسالهی ایشاى ثِ دلیل ؾشٍست پَضص ّوبٌّگ ّوِ هخبقجبى ٍ ثشخی دالیل
دیگش ،اص هیبى سِ سٍیىشد ثبال ،ضیَُ ولی آهَصش ٍ پشٍسش سسوی ثشای تشثیت دیٌی ثِػٌَاى سٍیىشد
اغلی اتخبر ضذُ است .اهب ثشسسی وبسًبهِ ػولىشد ًظبم آهَصش ٍ پشٍسش ایشاى دس سبلّبی پس اص
اًمالة اسالهی وِ خذیت ٍ ّوت لبثل هالحظِای ثشای تَخِ ثِ ایي سبحت اص تشثیت دس آى
هطبّذُ هیضَد ،اص ًجَد تَفیك ًسجی دس دستیبثی ثِ اّذاف قشح ضذُ دس ایي صهیٌِ حىبیت داسد.
پژٍّصّبی اًدبم ضذُ ثشخی هحممبى اص خولِ سؼیذی سؾَاًی ،ثبغگلی ٍ اهیيخٌذلی ( )1386دس
ایي صهیٌِ ثِ سٍضٌی گَیبی ایي هْن است وِ ًظبم آهَصش ٍ پشٍسش دس تحَل ػولىشد دیٌی
هخبقجبى خَد تَفیك چٌذاًی ًذاضتِ است.
پژٍّصّبی اًدبم گشفتِ ٍ دیذگبُّبی هكشح ضذُ دس صهیٌِ آسیتضٌبسی تشثیت دیٌی حىبیت اص
آى داسد وِ سسویت ٍ توشوض ثِػٌَاى دٍ هؼؿل ثبػث دضَاسیّبیی دس تشثیت دیٌی هیضًَذ.
سؼیذی سؾَاًی ٍ ثیٌمی ( )1380دس همبلِای ثبػٌَاى «تأهلی دس ثبة تٌبست ًظبم آهَصش ٍ
پشٍسش سسوی ثب تشثیت دیٌی» ؾوي ثشخستِسبصی دضَاسیّبی هَخَد دس ًظبم سسوی اص یه سَ ٍ
ثشسسی تحمیمبت اًدبم ضذُ دس خػَظ اثشپزیشی دیٌی اص سَی دیگشً ،طبى هیدٌّذ وِ سسوی
ثَدى ًظبم آهَصش ٍ پشٍسش هبًؼی خذی ثش سش ساُ تشثیت دیٌی ثِ حسبة هیآیذّ .وت ثٌبسی
( )1380دس همبلِای ثب ًبم «ًگبّی ثِ ػَاهل آسیتضٌبسی تشثیت دیٌی ًَخَاى ٍ خَاًبى» ػَاهل
آسیتصا سا ثِ دٍ دستِ «ػَاهل خبسج اص ًظبم آهَصش ٍ پشٍسش» ٍ «ػَاهل هشثَـ ثِ ًظبم آهَصش ٍ
پشٍسش» دستِثٌذی هیوٌذ .اٍ ػَاهل آسیتصای ًظبم آهَصش ٍ پشٍسش سا دس ضص همَلِ دستِثٌذی
وشدُ ٍ ًطبى هیدّذ وِ اوثش آىّب ًبضی اص سسوی ثَدى ایي ًظبم است» (ظ .)7
ػػبسُ ( )1382تفىیه «آهَصش» ٍ «پشٍسش» سا یه آسیت اسبسی هؼشفی وشدُ ٍ دس تَؾیح
آى چٌیي ثیبى هیوٌذ« :دس ًظبم سسوی آهَصش ٍ پشٍسش« ،آهَصش» هتشادف ثب وست هؼلَهبت ٍ
داًستٌیّبی هَسد ًیبص ،ثِ حبفظِ سپشدى آىّب ٍ اسصضیبثی اص هحفَظبت ،ثب ًبم «اهتحبًبت» ٍ
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ثِػٌَاى حبغل ًْبیی ًظبم آهَصضی ٍ تشثیتی ثَدُ ٍ پشٍسش ًیض ثِػٌَاى وست سفتبسّبی هتٌبست ثب
اسصشّب ٍ ػمبیذ ٍ اخالق پزیشفتِ ضذُ اختوبػی استٌجبـ ضذُ است».
ثشاسبس پژٍّص لكفآثبدی ( 45 ،)1382دسغذ اص خَاًبى اص سٍاثف اٍلیبی هذسسِ ثب داًصآهَصاى
ًبساؾی ّستٌذ .یه اوثشیت ػظین  77دسغذی اص خَاًبى هشاوض استبىّبی وطَس اظْبس هیداسًذ وِ
یبدگیشیّبی داًصآهَصاى دس هذسسِ اص ًَع حفظیبتی است وِ پس اص هذت وَتبّی فشاهَش
هیضَد .دس همَلِّبیی چَى تمَیت َّیت دیٌی ٍ تمَیت َّیت هلی ًیض هیضاى ًبسؾبیتی خَاًبى اص
هذسسِ  65دسغذ است وِ ایي دسغذ ثبال ًطبى اص ػولىشد ؾؼیف هذاسس دس ایي هَاسد داسد.
اسىٌذسی (ً )1383یض ثش حؿَس هخبقت دس غحٌِّبی ٍالؼی صًذگی ٍ وست تدبسة ػولی
ثِخبی حؿَس دس هحیفّبی ولیطِای ًظبم سسوی تأویذ هیوٌذٍ .ی هؼتمذ است وِ قشص سفتبس ٍ
ًگشش افشاد ثیص اص آًىِ هتأثش اص آهَصش هستمین ٍ سسوی ثبضذ ،تبثغ حؿَس سٍدسسٍ دس هَلؼیتّب ٍ
ضشایف ػیٌی است؛ یؼٌی ضشایكی وِ اهىبى ثشٍص ػولی سا فشاّن وشدُ ٍ اثشثخص ثَدى ٍ هفیذ ثَدى
ػول سا دس ضشایف ػیٌی ًطبى هیدٌّذ .دس ایي هَلؼیت ،احسبسّب ثب اػوبل گشُ خَسدُ ،قؼن تلخ ٍ
ضیشیي تدبسة رائمِ آدهی سا ّویطِ تبصُ ًگِ هیداسد ٍ خبقشُ هبًذگبسی سا دس رّي ثِ خب هیگزاسد.
ثِّویيتشتیت ًتبیح پژٍّص سؼیذی سؾَاًی ،ثبغگلی ٍ اهیي خٌذلی ( ،)1386سسوی ثَدى سا
ثِػٌَاى یىی اص ؾؼفّبی ًظبم آهَصش ٍ پشٍسش دس هسیش تحمك ّذفّبی تشثیت دیٌی ٍ اخاللی
هؼشفی هیوٌذ .ثشسسی دیذگبُ هتفىشاى یبد ضذُ دس خػَظ سسویت ًظبم آهَصش ٍ پشٍسش ،حىبیت
اص ایي هْن داسد وِ ایي گشٍُ اص هتفىشاى ،سسویت سا هبًؼی ثش سش ساُ تشثیت دیٌی تلمی هیوٌٌذ.
اص سَی دیگش ،توشوض ثِػٌَاى دٍهیي هؼؿل ًظبم آهَصش ٍ پشٍسش وِ هٌدش ثِ چبلص دس
دستیبثی ایي ًظبم ثِ ّذفّبی تشثیت دیٌی ٍ اخاللی آى هیضَد ،هَسد تَخِ ٍ اًتمبد غبحتًظشاى
صیبدی لشاس گشفتِ است .اص ٍخَد توشوض یب ًجَد آى دس ثشًبهِسیضی دسسی تؼبثیش هختلفی ضذُ است .دس
ایيخب هٌظَس اص توشوض اسائِ هحتَای یىسبى ثشای توبم داًصآهَصاى دس تشثیت دیٌی ٍ اخاللی است.
ثِػٌَاى هثبل ،وتبة دسسی دیٌی ٍ وتبة دسسی لشآى دس سشاسش وطَس ثشای توبم داًصآهَصاى ایشاًی
ثِ غَست ٍاحذ ٍ هطبثِ است .دس غَستی وِ هسلوبً پیطیٌِّبی خبًَادگی ٍ فشٌّگی دس ایشاى ثسیبس
هتٌَع است .ثِایيتشتیت چگًَِ هیتَاى هتي دسسی سا (ثٍِیژُ دس دسس دیٌی) یبفت وِ ثشای گشٍّی
اص افشاد آثبس هٌفی ٍ پیبهذّبی ًبگَاس ثش خبی ًگزاسد؟
غبحتًظشاى تشثیت اسالهی ًیض ثِقَس هستمین ٍ غیشهستمین ثِ آهَصشّبی دیٌی گشٍّی
(ثِ غَست دس وٌبس ّن لشاس دادى افشاد ًبّوسَ) ٍ تحت پَضص لشاس دادى هخبقجبى تشثیت دیٌی ٍ
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اخاللی ثب هحتَا ٍ سٍش یىسبى اًتمبد هیوٌٌذ .ثِػٌَاى ًوًَِ ثشخی اص ًظشات غبحتًظشاى دس ریل
هكشح هیضَد:
ػجذالؼظین وشیوی ( )1380دس همبلِای ثب ػٌَاى «دیيدّی یب دیيیبثی» ضیَُ اوتطبفی سا
خبیگضیٌی ثشای ضیَُ اوتسبثی دس تشثیت دیٌی هؼشفی وشدُ ٍ هؼتمذ است ثبیذ فشایٌذ دیيیبثی سا دس
ثستش تدشثِ ثبقٌی تجییي وشد .اٍ ثب ایي پیصفشؼ وِ ػلن تَحیذ ٍ حس خذاخَیی ثِقَس قجیؼی ٍ
فكشی دس دسٍى افشاد ٍخَد داسد ،اًسبى هتذیي سا فشدی ًویداًذ وِ ثِدًجبل وست وشدى ایي اهَس
ثبضذ؛ ثلىِ فشدی هیداًذ وِ وطفوٌٌذُ ایي اهَس دس دسٍى خَد است .سؼیذی سؾَاًی ( )1385دس
همبلِای ثب ػٌَاى «ؾشٍست توشوضصدایی دس للوشٍ تشثیت دیٌی ٍ اخاللی» ثب تزوش ثِ ؾشٍست تَخِ ٍ
سكَح تفىش ،سٍحیبت ،قشص تلمیّب ،ثبٍسّب ٍ اسصشّب ثشای سٌدص ًیبصّبی آهَصضی ٍ سٍاىضٌبختی
هخبقجبى ،هؼتمذ است وِ دس آهَصشّبی هشثَـ ثِ تشثیت دیٌی ٍ اخاللی ؾشٍسی است ایي التفبت
ثب دلت ٍ تأویذ ثیطتشی اًدبم ضَد .اٍ ثش ایي ثبٍس است وِ ًظبم هتوشوض دس تَخِ ثِ هَاسد یبد ضذُ
لبثلیت ونتشی داسد ٍ ثٌبثشایي ؾشٍست حشوت ثِ سَی توشوضصدایی دس تشثیت دیٌی ٍ اخاللی سا
هؼٌبداس تلمی هیوٌذ.
غفبیی حبیشی ( )1379هیًَیسذ« :ثبیذ دس ثِ وبس ثشدى آیِّب ،سٍحیِّب سا دس ًظش گشفت ٍ حبلتّب
سا ضٌبختٍ .گشًِ قٌض ٍ توسخش پیص هیآیذ ٍ ّویي است وِ ساُسفتِّب ثب خَاًذى آیِای دل سا
هیگشفتٌذ ٍ ثِ ساُ هیوطیذًذ ٍ هب ثب خَاًذى لشآى ثِ ساُ ًویآیین ٍ گوشاُتش هیضَین»ٍ .ی
ّوچٌیي هؼتمذ است وِ دس ّش خبهؼِای یه گشٍُ اللیت ٍ یه گشٍُ اوثشیت ٍخَد داسد ٍ گشٍُ
اوثشیت ّویطِ تبثغ گشٍُ اللیت ًخجِ است؛ پس ثشای سبخت یه خبهؼِ سفتي ثِسشاؽ اوثشیت اضتجبُ
است؛ ثلىِ دس ایي هَلؼیت چبسُای خض وبس وشدى ثب افشاد هستؼذ ًیست ٍ ثبیذ ثب ّوذستی آىّب
ثِسشاؽ دیگشاى سفت.
غبحتًظشاى تشثیت اسالهی ثشاسبس ثیٌطی وِ ػوذتبً هستٌذ ثِ سٍایبت است ٍ ثِ اتىبی تدبسة
فشدی ٍ تدبسة پژٍّطی ًظیش (سؼیذیسؾَاًی ،)1380 ،ثِضذت ثش فشدی ضذى آهَصش ٍ حتی
اًتخبة آیبت ٍ سٍایبت ثشاسبس ظشفیتّبی هختلف افشاد گًَبگَى تأویذ وشدُاًذ.
اهب ٍالؼبً چگًَِ هیتَاى ثب هحتَای ٍاحذ دسسی ثِ ایي هْن دست یبفت؟ هتأسفبًِ فشایٌذ تشثیت
دیٌی ٍ اخاللی هَخَد ثب آًچِ غبحتًظشاى ایي حیكِ ثش آى تأویذ وشدُاًذ ،فبغلِ صیبدی داسد.
ٍالؼیت ایي است وِ آهَصشّبی دیٌی ٍ اخاللی دس ًظبم آهَصش ٍ پشٍسش وطَسهبى ًِ تٌْب خٌجِ
فشدی ًذاسد ،ثلىِ اص تَخِ ثِ خشدُفشٌّگّبی وطَس ًیض غفلت ٍسصیذُ است.
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ثبتَخِ ثِ هكبلت روش ضذُ ،پیصفشؼّبی هكشح ضذُ دس تؼییي ًظشی هسئلِ همبلِ حبؾش ػجبستٌذ
اص:
1ـ دس قَل سِ دِّ گزضتِ آسهبى تشثیت دیٌی ٍ اخاللی اص اغلیتشیي آسهبىّبی وطَس ثَدُ ٍ دس
خوَْسی اسالهی ایشاى سٍیىشد استفبدُ اص ًظبم آهَصش ٍ پشٍسش سسوی ،ثِػٌَاى سٍیىشد اغلی ٍ
ػوذُ پزیشفتِ ضذُ است.
2ـ ًظبم آهَصش ٍ پشٍسش سسوی دس تشثیت دیٌی ٍ اخاللی چٌذاى هَفك ًجَدُ است.
3ـ سسویت ٍ توشوض ػوذُتشیي هَاًغ تحمك اّذاف تشثیت دیٌی ٍ اخاللی دس ًظبم آهَصش ٍ
پشٍسش سسوی ّستٌذ.
4ـ ثِ احتوبل صیبد دستون دس وَتبُهذت ـ یب حتی هیبىهذت ـ ًویتَاى ثب سٍیىشدّبی
غیشسسوی ،ثِ پَضص خیل ػظین ًَخَاًبى وطَس ثشای تشثیت دیٌی اهیذٍاس ثَد .ثٌبثشایي ـ تمشیجبً ـ
تىیِ ثِ ًظبم آهَصش ٍ پشٍسش سسوی ثِػٌَاى اغلیتشیي سٍیىشد ،اختٌبةًبپزیش است.
اگش چْبس فشؼ روش ضذُ پزیشفتِ ضَد ،ثًِبچبس ثبیذ ثِ اغالح اسبسی ًظبم آهَصش ٍ پشٍسش یؼٌی
سسویتصدایی ٍ توشوضصدایی ـ دس حذ اهىبى ـ ثپشداصین .تَؾیح ثیطتش آًىِ دس قَل سبلّبی پس اص
اًمالة تالشّبی صیبدی ثشای اغالح هحتَای وتبةّبی دیٌی دٍسُ هتَسكِ ـ ٍ ًیض سبیش دٍسُّب یب
تغییشات اغالحی سٍثٌبیی دیگش دس اهَس تشثیتی ـ ثسف ٍ لجؽ هأهَسیتّب ٍ ضشح ٍظبیف ـ اًدبم
ضذُ است؛ اهب دستبٍسدّب قجك ضَاّذ تحمیمبتی ًبچیض ّستٌذ.
ایٌه چبلص اسبسی هیبى پژٍّطگشاى ػشغِ تشثیت دیٌی ٍ اخاللی ایي است وِ ثبص ّن ثِ
اغالحبت هحتَایی ٍ سٍضی ثشًبهِ دسسی ًظیش تغییش وتبةّب یب ًَآٍسی دس سٍشّبی تذسیس اداهِ
دّین یب ثِ فىش تحَالت ثٌیبدیي دس سبختبس ًظبم ثشای ضىستي سسویت ٍ توشوض ثشآیین .ثشاسبس
پیطیٌِ تدشثی ٍ تحمیمبت هَخَد سٍضي است وِ دس ًظبم آهَصش ٍ پشٍسش هیتَاى سسویت ٍ
توشوض سا ثِ ػٌَاى دٍ هؼؿل اسبسی ٍ هَاًغ سبختبسی ثش سش ساُ تشثیت دیٌی ٍ اخاللی للوذاد وشد .اهب
ثبیذ دیذ آیب صهیٌِ چٌیي تغییشی دس اًذیطِّبی دثیشاى دسس دیي ٍ صًذگی ٍخَد داسد یب خیش .ثِ ًظش
هیسسذ ایي پژٍّص هیتَاًذ ثِػٌَاى گبهی اٍلیِ ثشای اهىبىسٌدی آسهبى تغییشات ثٌیبدیي ٍ
سبختبسی (یب ثِ تؼجیشی سبختبسضىٌبًِ) دس آهَصش هٌتْی ثِ تشثیت دیٌی ثبضذ؛ ثٌبثشایي ایي پژٍّص
دسغذد است ثِ سؤاالت ریل پبسخ دّذ.
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ظؤاالت پصٍّػ
1ـ اص دیذگبُ دثیشاى دسس دیي ٍ صًذگی ،هْوتشیي آسیتّبی تشثیت دیٌی دس داًصآهَصاى وذاهٌذ؟
2ـ دثیشاى دیي ٍ صًذگی دس استجبـ ثب تأثیش سسویت دس تشثیت دیٌی دس ًظبم آهَصش ٍ پشٍسش چِ
تدبسثی داسًذ ٍ چِ ساّىبسّبیی ثشای سسویتصدایی اسائِ هیدٌّذ؟
3ـ دثیشاى دیي ٍ صًذگی دس استجبـ ثب تأثیش توشوض دس تشثیتدیٌی دس ًظبم آهَصش ٍ پشٍسش چِ
تدبسثی داسًذ ٍ چِ ساّىبسّبیی ثشای توشوضصدایی اسائِ هیدٌّذ؟

رٍغ پصٍّػ
1

ایي پژٍّص اص ًظش ّذف وبسثشدی ٍ اص ًظش ضیَُ پژٍّص ویفی ٍ اص سٍیىشد پذیذاسضٌبسی است .دس
سٍش پذیذاسضٌبسی تدشثیبت ،ثشداضتّب ٍ احسبسبت افشاد هَسد هكبلؼِ لشاس هیگیشد .خبهؼِ آهبسی
پژٍّص ضبهل توبهی دثیشاى دیي ٍ صًذگی همكغ هتَسكِ ضْشستبى ثْطْش استبى هبصًذساى دس سبل
تحػیلی (96ـ )1395است وِ اص ثیي آىّب ثب استفبدُ اص سٍش ًوًَِگیشی ّذفوٌذ 21 ،دثیش دیي ٍ
صًذگی ثِػٌَاى ًوًَِ پژٍّص اًتخبة ضذُاًذ.
ثشای خوغآٍسی اقالػبت دس ایي تحمیك اص سٍش هػبحجِ ًیوِسبصهبىیبفتِ استفبدُ ضذُ است.
هػبحجِ اص سٍشّبی ضٌبختِ ضذُای است وِ ثٌِّگبم خوغآٍسی دادُّب ثِغَست فضایٌذُای هَسد
استفبدُ لشاس هیگیشد (هبسضبل ٍ ساسوي1381 ،2؛ ثِ ًمل اص ضوطیشی .)1390 ،دس ایي هكبلؼِ،
سؤالّبی ولی اص لجل قشاحی ضذُ ٍ اقالػبت هَسد ًظش اص هػبحجِضًَذگبى (دثیشاى) پیشاهَى تأثیش
دٍ ػبهل توشوض ٍ سسویت دس سبختبس ًظبم آهَصش ٍ پشٍسش ثش تشثیت دیٌی داًصآهَصاى ،ثِ دست
آهذُ است .تدضیِ ٍ تحلیل دادُّبی ثِ دست آهذُ ثب استفبدُ اص سٍش  7هشحلِای «والیضی»3
(خَاًذى دلیك توبهی تَغیفّب ٍ یبفتِّبی هْن ضشوتوٌٌذگبى ،استخشاج ػجبسات ثباّویت ٍ
خوالت هشتجف ثب پذیذُ ،هفَْمثخطی ثِ خوالت هْن استخشاج ضذُ ،هشتتسبصی تَغیفبت
ضشوتوٌٌذگبى ٍ هفبّین هطتشن دس دستِّبی خبظ ،تجذیل توبهی ػمبیذ استٌتبج ضذُ ثِ تَغیفبت
خبهغ ٍ وبهل ،تجذیل تَغیفبت وبهل پذیذُ ثِ یه تَغیف ٍالؼی خالغِ ٍ هختػش ،هشاخؼِ ثِ
ضشوتوٌٌذگبى ثشای سٍضي وشدى ایذُّبی ثِ دست آهذُ ٍ هَثك وشدى یبفتِّب) اًدبم ضذُ است.

1- Phenomenology
2- Marshall and Rassman
3- Colizzi
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یبفتِّبی پصٍّػ
ظؤال اٍل پصٍّػ
1ـ اص دیذگبُ دثیشاى دسس دیي ٍ صًذگی ،هْوتشیي آسیتّبی تشثیت دیٌی دس داًصآهَصاى وذاهٌذ؟
دس ایي پژٍّص پس اص اسصیبثی هػبحجِّب ،هَؾَعّب استخشاج ضذُ ٍ ثب اًدبم همبیسِ هستوش ثیي
دادُّب ،هَؾَػبتی وِ ثب یىذیگش ّوپَضبًی داضتٌذ ،ریل یه ػٌَاى لشاس دادُ ضذًذّ .وبىگًَِ وِ
دس خذٍل ضوبسُ  1هالحظِ هیضَد 14 ،هؤلفِ ثِػٌَاى هْوتشیي صهیٌِّبی آسیتّبی تشثیت دیٌی
دس داًصآهَصاى اص ًظشات هػبحجِضًَذگبى استخشاج ضذُ است.
خذٍل  :1هؤلفِّبی هشتجف ثب آسیتّبی تشثیت دیٌی دس داًصآهَصاى ٍ فشاٍاًی آىّب اص دیذگبُ دثیشاى دیي ٍ صًذگی
ردیف
1
2

هؤلفِّب
ؾؼیف ثَدى هحتَای ثشًبهِ دسسی
استفبدُ ًىشدى اص سٍشّبی فؼبل تذسیس ٍ تأویذ ثش استفبدُ اص سٍشّبی سٌتی تذسیس

فراٍاًی
8
17

3

ؾؼف ٍ ًبوبسآهذی هشثیبى پشٍسضی هذاسس

8

4
5
6
7
8
9
10

غالحیت ًذاضتي ثشخی اص دثیشاى
تْبخن فشٌّگی ثیگبًگبى
ًجَد سیستن ًظبستی ثش فشایٌذ تشثیت دیٌی دس هذاسس
ؾؼف دس گضیٌص ٍ استخذام هؼلوبى هبّش ثشای دسٍس دیٌی
خذاسبصی ثشًبهِّبی تشثیت دیٌی اص سبیش ثشًبهِّبی دسسی
تَخِ ًذاضتي ثِ تفبٍتّبی هٌكمِای ٍ هحلی
ًمص ؾؼیف غذا ٍ سیوب ٍ دستگبُّبی سسبًِای

16
9
15
16
12
14
6

11

استفبدُ ًبوبفی اص سٍحبًیَى ٍ هجلغبى دیٌی دس فشایٌذ تشثیت دیٌی داًصآهَصاى

4

12
13
14

اهش ٍ ًْی صیبد ٍ سختگیشی هؼلوبى دس المبء هسبئل دیٌی
ونتَخْی ثِ هیضاى تَاًبیی ٍ هشاحل سضذ داًصآهَصاى دس فشایٌذ تشثیت دیٌی
هحذٍدیت اهىبًبت آهَصضی ٍ ووهآهَصضی دس هذاسس

9
13
10

ًتبیح خذٍل ضوبسُ  1ثیبًگش آى است وِ اص دیذگبُ دثیشاى هْوتشیي صهیٌِّبی آسیتصای تشثیت
دیٌی دس ًظبم آهَصش ٍ پشٍسش وطَس ثِ تشتیت استفبدُ ًىشدى اص سٍشّبی فؼبل تذسیس ٍ تأویذ ثش
استفبدُ اص سٍشّبی سٌتی تذسیس ،ؾؼف دس گضیٌص ٍ استخذام هؼلوبى هبّش ثشای دسٍس دیٌی،
غالحیت ًذاضتي ثشخی اص دثیشاىً ،جَد سیستن ًظبستی ثش فشایٌذ تشثیت دیٌی دس هذاسس ،تَخِ
ًذاضتي ثِ تفبٍتّبی هٌكمِای ٍ هحلی ،ونتَخْی ثِ هیضاى تَاًبیی ٍ هشاحل سضذ داًصآهَصاى دس
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فشایٌذ تشثیت دیٌی ،خذاسبصی ثشًبهِّبی تشثیت دیٌی اص سبیش ثشًبهِّبی دسسی ،هحذٍدیت اهىبًبت
آهَصضی ٍ ووهآهَصضی دس هذاسس ،اهش ٍ ًْی صیبد ٍ سختگیشی هؼلوبى دس المبی هسبئل دیٌی،
تْبخن فشٌّگی ثیگبًگبى ،ؾؼف ٍ ًبوبسآهذی هشثیبى پشٍسضی هذاسس ،ؾؼیف ثَدى هحتَای ثشًبهِ
دسسیً ،مص ؾؼیف غذا ٍ سیوب ٍ دستگبُّبی سسبًِای ٍ استفبدُ ًبوبفی اص سٍحبًیَى ٍ هجلغبى دیٌی
دس فشایٌذ تشثیت دیٌی داًصآهَصاى است.

ظؤال دٍم پصٍّػ
2ـ دثیشاى دیي ٍ صًذگی دس استجبـ ثب تأثیش سسویت دس تشثیت دیٌی دس ًظبم آهَصش ٍ پشٍسش چِ تدبسثی
داسًذ ٍ چِ ساّىبسّبیی ثشای وبّص سسویت اسائِ هیدٌّذ؟
خذٍل  :2تدبسة دثیشاى دیي ٍ صًذگی اص سسویت ٍ وبّص سسویت ثشًبهِ دسسی تشثیت دیٌی
ردیف
1
2
3

هؤلفِ
لبثلیت ثبالی ًظبم سسوی تشثیت دیٌی دس تحمك اّذاف تشثیت دیٌی
آهبدگی ثبالی داًصآهَصاى دس ًظبم سسوی تشثیت دیٌی ثشای یبدگیشی هسبئل دیٌی
ًجَد سغجت ٍ اًگیضُ وبفی دس هؼلوبى ثشای تذسیس دسٍس دیٌی

فراٍاًی
4
2
21

4

ثیاًگیضگی داًصآهَصاى دس سبػبت سسوی تذسیس دسٍس دیٌی

19

5

استشس ٍ اؾكشاة داًصآهَصاى دس والس دسس ثِ دلیل سسویت ثشًبهِ دسسی تشثیت دیٌی

7

ًتبیح خذٍل ضوبسُ ً 2طبى هیدّذ وِ دثیشاى دس  4هَسدً ،ظبم آهَصش ٍ پشٍسش سسوی وطَس سا
داسای لبثلیت ثبالیی دس تحمك اّذاف تشثیت دیٌی هیداًٌذ ٍ دس  2هَسد اػتمبد ثِ آهبدگی ثبالی
داًصآهَصاى دس ًظبم سسوی تشثیت دیٌی ثشای یبدگیشی هسبئل دیٌی داسًذّ .وچٌیي دس  21هَسد
اظْبس وشدُاًذ وِ هؼلوبى دسٍس دیٌی دس سبػبت سسوی تذسیس دسٍس دیٌی ،سغجت ٍ اًگیضُ وبفی
ًذاسًذ .دس  19هَسد ثیبى وشدُاًذ وِ داًصآهَصاى دس ًظبم سسوی آهَصش ٍ پشٍسش سغجت ٍ اًگیضُ
وبفی ثشای حؿَس دس والس ٍ یبدگیشی هسبئل دیٌی ًذاسًذ ٍ دس  7هَسد ثِ استشس ٍ اؾكشاة
داًصآهَصاى دس والس دسس وتت دیٌی اضبسُ وشدُاًذ.
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خذٍل  :3ساّىبسّبی وبّص سسویت ثشًبهِ دسسی تشثیت دیٌی اص دیذگبُ دثیشاى
ردیف

1
2
3
4

هؤلفِ
استفبدُ اص هٌبثغ ووهآهَصضی ٍ ووهدسسی ثشای تذسیس دسٍس دیٌی
استفبدُ اص سٍحبًیَى ٍ هجلغبى دیٌی ثشای تشثیت دیٌی غیش اص سبػبت سسوی
ونسًگ وشدى وویت ٍ پشسًگ وشدى ویفیت یبدگیشی دس دسٍس دیٌی
ثشگضاسی والسّبی فَقالؼبدُ دس صهیٌِ تشثیت دیٌی ثذٍى اخجبس

فراٍاًی
20
11
16
19

دس استجبـ ثب ساّىبسّبی وبّص سسویت ثشًبهِ دسسی تشثیت دیٌی ،دثیشاى ثِ تشتیت ثش استفبدُ اص
هٌبثغ ووهآهَصضی ٍ ووهدسسی ثشای تذسیس دسٍس دیٌی ،ثشگضاسی والسّبی فَقالؼبدُ دس
صهیٌِ تشثیت دیٌی ،ونسًگ وشدى وویت ٍ تأویذ ثش ویفیت یبدگیشی دس دسٍس دیٌی ٍ استفبدُ اص
سٍحبًیَى ٍ هجلغبى دیٌی ثشای تشثیت دیٌی غیش اص سبػبت والسی ،ثِػٌَاى هْوتشیي ساّىبسّبی
وبّص سسویت ثشًبهِ دسسی تشثیت دیٌی ،تأویذ وشدُاًذ.

ظؤال ظَم پصٍّػ
3ـ دثیشاى دیي ٍ صًذگی دس استجبـ ثب تأثیش توشوض دس تشثیت دیٌی دس ًظبم آهَصش ٍ پشٍسش چِ تدبسثی
داسًذ ٍ چِ ساّىبسّبیی ثشای وبّص توشوض ثشًبهِّبی دسسی تشثیت دیٌی اسایِ هیدٌّذ؟
خذٍل  :4تدبسة دثیشاى دیي ٍ صًذگی اص توشوض ٍ وبّص توشوض ثشًبهِ دسسی تشثیت دیٌی
هؤلفِ

ردیف

فراٍاًی

1

هَفمیت ًذاضتي ثشًبهِّبی دسسی تشثیت دیٌی

22

2

وبّص ًبسؾبیتیّبی لَهی ٍ هٌكمِای

19

3

اًكجبق ًذاضتي هحتَا ٍ هفبّین وتبة ثب سٍحیبت ثبٍسّب ٍ تَاًبییّبی داًصآهَصاى وِ هٌدش ثِ ثشٍص
ثیًظوی ٍ ثیاًؿجبقی هیضَد.

18

4

تَخِ ًذاضتي ثِ تفبٍتّبی فشدی وِ ثبػث وبّص هطبسوت داًصآهَصاى دس فشایٌذ یبددّی ـ یبدگیشی
ٍ دس ًتیدِ وبّص هیضاى یبدگیشی هیضَد.

16

5

غیش لبثل فْن ثَدى هحتَا ثِ دلیل تٌبست ًذاضتي ثب تفبٍتّبی فشدی

16

6

تَخِ ثِ وویت ثِ خبی ویفیت ٍ وست هؼشفت دیٌی

13

ًتبیح خذٍل ضوبسُ ً 4طبى هیدّذ وِ دثیشاى دس  22هَسد ًظبم آهَصش ٍ پشٍسش هتوشوض وطَس
سا دس ػشغِ تشثیت دیٌی ًبهَفك هیداًٌذ .دس  19هَسد وبّص ًبسؾبیتیّبی لَهی ٍ هٌكمِای سا اص
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پیبهذّبی ًظبم آهَصش ٍ پشٍسش ٍ ثشًبهِ دسسی تشثیت دیٌی هتوشوض روش وشدُاًذ .دس  18هَسد اظْبس
داضتِاًذ وِ اًكجبق ًذاضتي هحتَا ٍ هفبّین وتبةّبی دسسی دیٌی ثب سٍحیبت ،ثبٍسّب ٍ تَاًبییّبی
ثسیبسی اص داًصآهَصاى ،یىی اص ًتبیح هٌفی ًظبم هتوشوض ثشًبهِ دسسی تشثیت دیٌی است .دس  16هَسد
تَخِ ًذاضتي ثِ تفبٍت ّبی فشدی دس ًظبم هتوشوض ثشًبهِ دسسی تشثیت دیٌی سا ثبػث وبّص
هطبسوت داًصآهَصاى دس فشایٌذ یبددّی ـ یبدگیشی ٍ دس ًتیدِ وبّص هیضاى یبدگیشی روش وشدُاًذ.
دس  16هَسد ًیض اظْبس داضتِاًذ وِ یىی دیگش اص پیبهذّبی ًبهكلَة ًظبم هتوشوض ،غیش لبثل فْن
ثَدى هحتَا ثِ دلیل تٌبست ًذاضتي ثب تفبٍتّبی فشدی استّ .وچٌیي دثیشاى ثیبى وشدُاًذ وِ
توشوض ًظبم آهَصش ٍ پشٍسش وطَس ثبػث تَخِ ثیطتش ثِ وویت ثِ خبی تَخِ ثِ ویفیت ٍ هؼشفت
دیٌی دس ثشًبهِ دسسی تشثیت دیٌی ضذُ است.
خذٍل  :5ساّىبسّبی وبّص توشوض ثشًبهِ دسسی تشثیت دیٌی اص دیذگبُ دثیشاى
ردیف
1

هؤلفِ
اػكبی اختیبسات ثیطتش ثِ هسئَالى ًبحیِّب ٍ استبىّبی وطَس

فراٍاًی
22

2

اغالح ٍ تدذیذ ًظش سٍشّبی تذسیس ٍ هحتَا :دادى آصادی ػول ثِ دثیشاى دس اًتخبة هحتَا ٍ
سٍشّبی تذسیس ثِ خبی استفبدُ ّوِ دثیشاى اص یه وتبة اغلی ٍ یه وتبة ساٌّوبی تذسیس

21

3
4

فشغت اثتىبس ػول ثیطتش ثِ هذیشاى ٍ هؼلوبى دس ثشًبهِّبی دسسی تشثیت دیٌی
پشّیض اص یه خبًجًِگشی دس تشثیت دیٌی

17
19

5

هطبسوت دادى ٍالذیي دس فشایٌذ ثشًبهِسیضی دسسی تشثیت دیٌی دس هذاسس

14

6

هطبسوت داًصآهَصاى دس فشایٌذ ثشًبهِسیضی دسسی هذاسس دس تشثیت دیٌی

11

دس استجبـ ثب ساّىبسّبی وبّص توشوض ثشًبهِ دسسی تشثیت دیٌی ،دثیشاى ثِ تشتیت دس  22هَسد ثِ
اػكبی اختیبسات ثیطتش ثِ هسئَالى ًبحیِّب ٍ استبىّبی وطَس ،دس  21هَسد ثِ اغالح ٍ تدذیذًظش
سٍشّبی تذسیس ٍ هحتَا ،آصادی ػول دثیشاى دس اًتخبة هحتَا ٍ سٍشّبی تذسیس ثِ خبی
استفبدُ ّوِ دثیشاى اص یه وتبة اغلی ٍ یه وتبة ساٌّوبی تذسیس ،دس  19هَسد ثِ پشّیض اص یه
خبًجًِگشی دس تشثیت دیٌی ،دس  17هَسد ثِ اسائِ فشغت اثتىبس ػول ثیطتش ثِ هذیشاى ٍ هؼلوبى دس
ثشًبهِّبی دسسی تشثیت دیٌی ،دس  14هَسد ثِ هطبسوت ٍالذیي دس فشایٌذ ثشًبهِسیضی دسسی تشثیت
دیٌی دس هذاسس ٍ دس  11هَسد ثِ هطبسوت داًصآهَصاى دس فشایٌذ ثشًبهِسیضی دسسی هذاسس دس اهش
تشثیت دیٌی ،ثِػٌَاى هْوتشیي ٍ هكلَةتشیي ساّىبسّبی وبّص توشوض ثشًبهِ دسسی تشثیت دیٌی
اضبسُ وشدُاًذ.
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ثحث ٍ ًتیجِگیری
دس هدوَع ثب تَخِ ثِ یبفتِّبی پژٍّص ،ثِ ًظش هیسسذ ًظبم آهَصش ٍ پشٍسش سسوی وطَس ثِ
دلیل هبّیت سسوی ٍ فشٌّگ حبون ثش آى ،اًذیطِّب ٍ تفىشات دثیشاى سا قَسی ضىل دادُ وِ آىّب
تب حذ صیبدی سسویت ٍ توشوض سا وِ ثِ گَاُ غبحتًظشاى ،هحممبى ٍ هتخػػبى حَصُ تشثیت دیٌی ـ
ّوبىقَس وِ دس ثیبى هسئلِ ٍ پیطیٌِ پژٍّص حبؾش اضبسُ ضذ ـ دس صهشُ ؾؼفّبی سبختبسی ًظبم
آهَصش ٍ پشٍسش وطَس دس اهش تشثیت دیٌی ّستٌذً ،بدیذُ گشفتِاًذ .دثیشاى هزوَس ثشخالف
دیذگبُّبی غبحتًظشاى ٍ هحممبى ،ثِ تحمك اّذاف تشثیت دیٌی اص قشیك اغالح ضشایف دسًٍی
آهَصش ٍ پشٍسش ًظیش ًظبست ثش استخذام ٍ گضیٌص ًیشٍی اًسبًی ،وٌتشل ٍ ًظبست ثیطتش هسئَالى
آهَصش ٍ پشٍسش ثش وبس دثیشاى دیٌی ،سسیذگی ثِ هطىالت ضغلی ٍ هؼیطتی دثیشاى ٍ هؼلوبى،
اغالح ثشًبهِّبی دسسی هحتَا ٍ سٍشّبی تذسیس دثیشاى ٍ ...اهیذٍاسًذ .اص هیبى دٍ هبًغ توشوض ٍ
سسویت دس سبختبس ثشًبهِّبی دسسی تشثیت دیٌی دس ًظبم آهَصش ٍ پشٍسش ،دثیشاى ثیطتش ثش
هطىالت ًبضی اص توشوض اضبسُ داسًذ .حتی اص ثشخی اظْبساتطبى هطخع هیضَد وِ اص هفَْم
سسویت ٍ توشوض ّن ثشداضتّبی تمشیجبً هطبثْی داسًذ؛ ووب ایٌىِ ثشخی اص ساّىبسّبی اسائِ ضذُ
تَسف آىّب ثشای سسویتصدایی دس اهش تشثیت دیٌی ،هشثَـ ثِ هطىالت ًبضی اص توشوض است .ثٌبثشایي
هیتَاى ایٌگًَِ استٌجبـ وشد وِ دثیشاى سغجت ثیطتشی ثِ وبّص توشوض ٍ توشوضصدایی دس تشثیت
دیٌی داسًذ .ضبیذ آىّب ثِ دلیل حفظ التذاس خَد دس والسّبی دسس ،اػتمبدی ثِ حزف ًوشُ ٍ حزف
والس دس دسس دیي ٍ صًذگی ٍ ّوچٌیي تأویذ ثش ویفیت ثِ خبی وویت ،ثِػٌَاى هػبدیمی اص
توشوضدایی ًذاسًذ ٍ ّوچٌیي ثِ تغییش هَلؼیت خَد دس هذاسس اص هذسس ثِ هطبٍس دیٌی ػاللِای
ًطبى ًویدٌّذ.
ثِقَسولی اص اظْبسات دثیشاى دیي ٍ صًذگی هیتَاى استٌجبـ وشد وِ آىّب ثِ توشوض ٍ سسویت
ًظبم آهَصضی دس اهش تشثیت دیٌی ثِػٌَاى یه هبًغ ٍ یه هؼؿل ًگبُ ًویوٌٌذ .ایي اهش ًطبى دٌّذُ
ایي است وِ ثشًبهِسیضاى ٍ سیبستگزاساى تشثیت دیٌی دس غَست تػوینگیشی ثشای وبّص توشوض ٍ
سسویت دس صهیٌِ تشثیت دیٌی ثب ایذُّب ٍ اًذیطِّبی سٌتی دثیشاى دیي ٍ صًذگی وِ اػتمبد چٌذاًی ثِ
وبّص توشوض ٍ سسویت ثشًبهِّبی دسسی تشثیت دیٌی دس ساستبی اثشثخطی ثیطتش ٍ تحمك اّذاف
تشثیت دیٌی ًذاسًذ ،سٍثِسٍ ّستٌذ .ثٌبثشایي یىی اص هْوتشیي ٍ ًخستیي سسبلتّبی هسئَالى ٍ
ثشًبهِسیضاى والى آهَصش ٍ پشٍسش دس ػشغِ ثشًبهِّبی دسسی تشثیت دیٌی ،فشاّن وشدى صهیٌِّبی
تغییش ًگشش ٍ تفىش دثیشاى دیي ٍ صًذگی ٍ ّوچٌیي افضایص آگبّی آىّب اص هؼؿالت سبختبسی،

ثشسسی ًمص «توشوض» ٍ «سسویت» دس سبختبس ًظبم آهَصضی ثش تشثیت دیٌی داًصآهَصاى 13 

یؼٌی سسویت ٍ توشوض دس ًظبم آهَصضی وطَس است وِ دس ایي غَست ثستش ٍ فؿبی ثْتشی ثشای
وبّص توشوض ٍ سسویت دس ساستبی تحمك ٍ اثشثخطی اّذاف تشثیت دیٌی فشاّن خَاّذ ضذ.
ثب تَخِ ثِ هطىالت ٍ آسیتّبی ًبضی اص توشوض ٍ سسویت دس ثشًبهِّبی دسسی تشثیت دیٌی ،ثِ
هسئَالى ٍ ثشًبهِسیضاى ٍصاست آهَصش ٍ پشٍسش تَغیِ هیضَد ساّىبسّبی هؤثشی سا دس ساستبی
وبّص توشوض ٍ سسویت ثشای ًیل ثِ اّذاف تشثیت دیٌی داًصآهَصاى ثِ وبس گیشًذّ .وچٌیي
هیتَاى دس پژٍّصّبی هطبثِ ثِ ثشسسی دیذگبُّبی داًصآهَصاىٍ ،الذیي ٍ هتخػػبى ثشًبهِ
دسسی دسثبسُ ًمص توشوض ٍ سسویت دس ػشغِ ثشًبهِ دسسی تشثیت دیٌی ٍ ساّىبسّبی اسبسی ثشای
وبّص توشوض ٍ سسویت دس ثشًبهِ دسسی تشثیت دیٌی پشداخت.
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