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چکیدٌ
وّیذ تٛػع ٝالتلبدی  ٚاختٕبعی یه خبٔع ٝتٛػع ٝفشٍٙٞی اعوبء آٖ ٔی ثبؿذ .ثًٛ ٝس حتٓ تب خبٔع ٝای ث ٝتٛػعٝ
فشٍٙٞی دػت ٘یبثذ ،تٛػع ٝدس ػبیش ثخؾ ٞبی آٖ غیشٕٔىٗ اػت .ثٙبثشایٗ اص خّّٕٔ ٝضٔٚاب

تٛػاع ٚ ٝدس ٚالا

ٔحٛس تٛػع ٝفشٍٙٞی ا٘ؼبٖ ٞب ٞؼتٙذ ٕٝٞ .ا٘ؼبٖ ٞب دس اِٚیٗ خبٔع ٝوٛچه ثٙبْ خاب٘ٛاد ٜسؿاذ ٔای یبثٙاذ  ٚایاٗ
تٛػع ٝثیـتش تٛػي ص٘بٖ دس ٔحیي ث ٝظبٞش وٛچه ،أب ثؼیبس ثضسي ث ٝاخشاء ٌزاؿتٔ ٝی ؿٛد .چ ٝثخاٛاٞیٓ  ٚچاٝ
٘خٛاٞیٓ ،فٙبٚسی ٞبیی ٔب٘ٙذ ٔبٛٞاس ٚ ٜایٙتش٘ت ٚاسد خبٔعٔ ٝب ؿذ ،ٜدس حبِی و ٝفش ًٙٞاػتفبد ٜاص آٖ ٞب ٍٕٞبْ ثاب
آٖ ٞب ٚاسد ٘ـذ ٜاػت .ایٙتش٘ت دس حبَ تِٛیذ اؿىبَ خذیذ اختٕبعی ؿذٖ ا٘ؼبٖ  ٚعّٕىشدٞبی خذیاذ فشٍٙٞای ٚ
٘یض ٔتح َٛػبختٗ اؿىبَ  ٚعّٕىشدٞبی لذیٕی اػت .آٔبسٞب ٘ـبٖ ٔای دٞاذ ایاشاٖ اص ٘ماش ٔیاضاٖ ثٟاشٙٔ ٜاذی اص
ایٙتش٘ت دس ثیٗ  871وـٛس خٟبٖ ستجٞ ٝـتبد ٞ ٚفتٓ سا داسد .اغّت ثش٘بٔٞ ٝبی ایٙتش٘ت ثخلٛف دس صٔیٞ ٝٙبی دس
صٔیٞ ٝٙبی فشٍٙٞی اختٕبعی ثذٌٔ ٖٚبِعٔ ٝخبًجیٗ  ٚثی تٛخ ٝثٚ ٝهعیت عّٕی -فشٍٙٞی  ٚاختٕبعی تذاسن دیذٜ
ٔی ؿٛد .ایٗ ثش٘بٔٞ ٝب ػجت تشٚیح فش٘ ًٙٞبػبِٓ دس ٔیبٖ خب٘ٛادٞ ٜب ٔی ؿٛد و ٝ٘ ٝتٟٙب ث ٝثؼي فشٍٙٞی اعوابی
خب٘ٛادٕ٘ ٜی پشداصد؛ ثّى ٝخب٘ٛاد ٜثٛ٘ ٝعی دچبس لجن ٔی ٌشدد .ثب تٛخ ٝث ٝلذس

سٚص افض ٖٚایٙتش٘ت دس ٚسٚد ثاٝ

فش ًٙٞخب٘ٛاد ٜؿبیؼت ٝاػت ٔؼئِٛیٗ فشٍٙٞی خبٔع ٝحؼبة ٚیظ ٜای سا ثشای آٖ ثبص وٙٙذ  ٚثب ؿٙبخت اص أىب٘ب
 ٚلذس

آٖ ًی یه فشآیٙذ ثش٘بٔ ٝسیضی ؿذ ٚ ٜثب دس ٘مش ٌشفتٗ ػبختبس فشٍٙٞی خبٔع٘ ٚ ٝیبص ٔخابًجیٗ ثاب تِٛیاذ

ػبیت ٞبی ٔتٙبػت فشٍٙٞی ث ٝفش ًٙٞپزیشی خب٘ٛادٞ ٜب ثپشداص٘ذ  ٚدس اسائ ٝثش٘بٔٞ ٝب ث ٝفبوتٛسٞبی خاٙغ  ٚػاٗ
تٛخ ٝصیبدی ٔجز َٚداس٘ذ.
َدفٞ :ذف اكّی ٔمبِ ٝثشسػی تفلیّی وبسوشد ایٙتش٘ت  ٚتأثیشٌزاسی آٖ دس ثؼي  ٚلجن فش ًٙٞخبٔع ٝدس د٘یبی
استجبًب

 ٚعلش حبوٕیت أٛاج  ٚاسائ ٝساٞىبسٞب  ٚپیـٟٙبداتی خٟت وٙتشَ ثیـتش  ٚثٟت فٙبٚسی استجبًب

مًاد ي ريش َأ :مبِٔ ٝشٚسی فٛق یه ٌٔبِع ٝوتبثخب٘ ٝای ثش سٚی آخشیٗ  ٚخذیذتشیٗ ٔمبال
ػبیت ٞبی ٔشتجي ثٛد ٚ ٜثب ٍ٘بٞی اخٕبِی ث٘ ٝمؾ استجبًب
فشٍٙٞی ثشسػی ٔی ٕ٘بیذ.

مقدمٍ
 - 1عوٞ ٛیأ
2

عّٕی دا٘ـٍب ٜآصاد اػالٔی ٚاحذ ٔدّؼی

ٔ -شثی آٔٛصؿی دا٘ـٍب ٜآصاد اػالٔی ٚاحذ فالٚسخبٖ
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 -عوٞ ٛیأ

عّٕی دا٘ـٍب ٜآصاد اػالٔی ٚاحذ فالٚسخبٖ

اػت.

ٔٛخٛد دس وتت ٚ

دس فش ًٙٞػبصی خبٔع ،ٝخبیٍب ٜایٙتش٘ت سا دس تغییاش
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اصدٚاج تش٘ٓ ؿىٕٙٞٛذ اًبعت خبِك اػت و ٝثشای ٌشیض اص تٟٙبیی ٔخّٛق سا أش ثٕٞ ٝؼش ٌضیٙی ٔی وٙذ تب دس وٙبس
ا ٚآسأؾ یبثذ  ٚاص سؿذٞب  ٚعمٕت ٞب ثبص ٕ٘ب٘ذ .آٖ و ٝپبی دس ٚادی اثتال ٔی ٟ٘ذ ،اٌش ٕٞشاٞی دس وٙبس خٛد ٘یبثذ
اص سا ٜثبص خٛاٞذ ٔب٘ذ  ٚایٗ سا ٜث ٝدساصای  ٕٝٞعٕش دس ثشاثش دیذٌب٘ؾ ٌـٛدٔ ٜای ؿاٛد .اداس ٜص٘اذٌی ٔـاتشن ٚ
تذثیش ٘یىٛی خب٘ٛادٕٞ ٜچ ٖٛػبیش أٛس ٘یبصٔٙذ دا٘ؾ وبفی  ٚثلیش

اػت .ایدبد خب٘ٛادٔ ٜتعابدَ یىای اص آسٔابٖ

ٞبی تـىیُ ص٘ذٌی  ٚآسصٚی ثشتش ٞش صٚج ٔی ثبؿذ( .فشٍٙٞی)86331 ،
الصٔ ٝسػیذٖ ث ٝیه ص٘ذٌی عبِی و ٝدس لشآٖ وشیٓ ػٛس٘ ٜحُ آی 77 ٝاص آٖ ث ٝعٛٙاٖ «حیب

ًیج »ٝیبد ٔی وٙذ٘ ،فی

سٚصٔشٌی  ٚدس  ٓٞؿىؼتٗ حلبسٞبی ص٘ذٌی ٔبدی ٔ ٚىب٘یىی اػت .الصٔ ٝسػیذٖ ث ٝیاه خاب٘ٛاد ٜپٛیاب تٛػاعٝ
فشٍٙٞی دس ٔحیي خب٘ٛاد ٜاػت .وّیذ تٛػع ٝالتلبدی  ٚاختٕبعی یه خبٔع٘ ٝیض تٛػاع ٝفشٍٙٞای اعوابء آٖ ٔای
ثبؿذ .ثًٛ ٝس حتٓ تب خبٔع ٝای ث ٝتٛػع ٝفشٍٙٞی دػت ٘یبثذ ،تٛػع ٝدس ثخؾ ٞبی آٖ غیش ٕٔىٗ اػت ثٙبثشایٗ اص
خِّٕٛ ٝاصٔب

تٛػع ٚ ٝدس ٚال ٔحٛس تٛػع ٝث ٝدػت ا٘ؼبٖ ٞب ا٘دبْ ٔی ٌیشد  ٓٞ ٚتٛػع ٝثشای ا٘ؼابٖ ٞبػات.

(ػبسٚخب٘ی)8671 ،
 ٕٝٞا٘ؼبٖ ٞب دس اِٚیٗ خبٔع ٝوٛچه ثٙبْ خب٘ٛاد ٜسؿذ ٔی یبثٙذ٘ .مؾ خب٘ٛاد ٜدس ثؼي فش ًٙٞثؼیبس حبئض إٞیت
اػت  ٚایٗ تٛػع ٝثیـتش دس ٔحیي ث ٝظبٞش وٛچه أب ثؼیبس ثضسي خب٘ٛاد ٜث ٝاخشاء ٌزاؿتٔ ٝای ؿاٛد .پشٚفؼاٛس
«ثشٚدی» ٕ٘بیٙذٔ ٜىتت سئبِیؼٓ والػیه و٘ ٝمشیبتؾ دس تعّیٓ  ٚتشثیت  ٚثخلٛف ص٘ذٌی خٛة ثلٛس

ٔاذٖٚ

ث ٝسؿت ٝتحشیش دس آٔذ ،ٜیه ص٘ذٌی خٛة سا ثشخٛسداسی اص ػالٔت خؼٕی  ٚأٙیت عابًفی ٔای دا٘اذ .آدٔای دس
ثیٙؾ ٔىتت اػالْ ث ٝص٘ذٌی ٔتىبُٔ ٔ ٚتحٔ َٛی ا٘ذیـذ  ٚآسٔب٘ی خض اعتالی سٚحای تاب ٔشحّا ٝلاشة ثا ٝحاك
ٕ٘ی ؿٙبػذ.
خب٘ٛادٟ٘ ٜبدی اِٟی اػت و ٝثب آفشیٙؾ ا٘ؼبٖ پذیذ آٔذ٘ ٚ ٜؼُ ثـش ٘یض حبكُ ایٗ ٟ٘ابد اػات .ثٙابثشایٗ خاب٘ٛادٜ
خبیٍبٚ ٜاالیی دس دیٗ اػالْ داسد ٞ ٚؼت ٝیه خبٔع ٝسا تـىیُ ٔی دٞذ ،صیشا خب٘ٛاد ٜػبِٓ یعٙی خبٔع ٝػبِٓ.
سٚاٖ ؿٙبػبٖ ٔىتت وٕبَ ٔعتمذ٘ذ خبا٘ٛاد ٜپغ اص حل َٛتعبدَ ث ٝتىبُٔ  ٚثبِٙذٌی ٔی سػذ  ٚآٖ صٔب٘ی اػت وٝ
حذاوثش لبثّیت ٞب  ٚتٛا٘بیی ٞبی ٚخٛدی اعوبی آٖ خب٘ٛاد ٜوـف ٛٔ ٚسد پشٚسؽ  ٚتٛػاع ٝلاشاس ٌیاشد( .فیاظ،ٚ
 .)8611ث٘ ٝمش ٔی سػذ دس خبٔع ٝاػالٔی ایشاٖ صٔیٗ ثشای تٙٔٛٙذ ػبختٗ ٟ٘ابَ تٛػاع ٝچابس ٜای خاض تٛخا ٝثاٝ
ا٘ؼبٖ ٞب ٘یؼت.

ارتباط اجتماعی ي اَمیت آن
دس دسٞ ٖٚش خبٔع ٝای پٙح ٟ٘بد اكّی ٚخٛد داس٘ذ و ٝعجبستٙذ اص:
- 1

ٟ٘بد خب٘ٛادٜ

- 2

ٟ٘بد آٔٛصؽ  ٚپشٚسؽ

- 6

ٟ٘بد التلبدی

- 1

ٟ٘بد حىٔٛتی

- 5

ٟ٘بد ٔزٞجی.
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ٞش خبٔع ٝای ثشای دٚاْ  ٚلٛاْ خٛد ٘یبص ث ٝایٗ ٟ٘بدٞب داسد ٞ ٚش وذاْ داسای وبسوشد ٚ ٚظبیفی ٞؼتٙذ تاب ٘یبصٞابی
خبٔع ٝسا ثشًشف وٙٙذ ،تعُٕ  ٚسٚاثي ایٗ ٟ٘بدٞب ثب  ٓٞثؼیبس ٔ ٚ ٟٓاثش ٌزاس ثٛد ٜاػت( .وبص٘)8611 ،ٛ
استجبى اختٕبعی ا٘ؼبٖ ٞب ػ ًٙثٙبی خبٔع ٝاػت  ٚثذ ٖٚآٖ ٞشٌض فش ًٙٞث ٝعٛٙاٖ خلیل ٝخبٔع ٝا٘ؼاب٘ی پذیاذ
ٕ٘ی آیذ .خبٔعٔ ٝدٕٛع ٝای اص ٘مبْ ٞبی اختٕبعی اػت و ٝخٛد آٖ ٘مبْ ٞب ؿجى ٝای اص سٚاثاي اختٕابعی اػات؛
ثٙبثشایٗ ثذ ٖٚاستجبى حیب
چشا و ٝثؼي  ٚتشاوٓ استجبًب

اختٕبعی ٚخٛد ٘ذاسد .اػتٕشاس  ٚتٛػع ٝفشٍٙٞی دس ٌش ٚتٛػع ٝاستجبى اختٕبعی اػات
ٔٛخجب

ثؼي  ٚتعبِی فشٍٙٞی سا فشأ ٓٞی ػبصد.

ث ٝتعجیش «چبسِض وِٛی» استجبى ٔ ىب٘یؼٕی اػت و ٝاص خالَ سٚاثي ا٘ؼبٖ ٞب ثشلشاس ؿذ ٚ ٜثؼي ٔی یبثاذ .دس خشیابٖ
استجبى ثیٗ ا٘ؼب٘ی اسصؽ ٞب ،عمبیذ ،احؼبػب ٚ ،خ٘ ٝمشٞب ،اًالعب

 ٚدس تعجیش وُ فش ًٙٞتجبدَ ٔی ؿٛد .خبٔعٝ

پزیشی فش ًٙٞپزیشی ٕٔىٗ ٘یؼت ٍٔش ثٚ ٝخٛد استجبى اختٕبعی.
اص آ٘دبیی و ٝاستجبى ا٘ؼب ٖ ٞب ٔٙـأ فش ٚ ًٙٞعبّٔی دس سا ٜاستمبی ا٘ؼب٘ی اػت ،پغ فماذاٖ آٖ ثأ ٝعٙابی ػاىٛ
٘ؼجی دس حیب

ا٘ؼب٘ی ٔ ٚب٘عی دس سا ٜتعبِی اختٕبعی اػتٞ .یچ استجبًی ٚخٛد ٘ذاسد و ٝدس آٖ استجبًب

اختٕبعی

ٚخٛد ٘ذاؿت ٚ ٝیب ثؼیبس ٘بچیض ثبؿذ.
اص ًشفی ثشای استجبى اختٕبعی حذ ٟ٘بیی ٚخٛد ٘ذاسد .فمذاٖ استجبًب

اختٕبعی  ٚیب وبػاتی آٖ ٔٛخجاب

پیاذایؾ

آػیت ٞبی سٚا٘ی -اختٕبعی ٔی ٌشدد.

وقص ایىتزوت در فزَىگ پذیز کزدن افزاد جامعٍ:
فٙبٚس ٞبی دیدیتبِی ثؼیبسی ،اثعبد فش ًٙٞچبپی ٔب سا ث ٝچبِؾ وـیذ ٜا٘ذ .ایٙتش٘ت دس حابَ تِٛیاذ اؿاىبَ خذیاذ
اختٕبعی ؿذٖ ا٘ؼبٖ  ٚعّٕىشدٞبی خذیذ فشٍٙٞی ٘ ٚیض ٔتح َٛػبختٗ اؿىبَ  ٚعّٕىشدٞبی لذیٕی اػت٘ .ماؾ
ثؼیبس ٔ ٚ ٟٓتعییٗ وٙٙذ ٜایٙتش٘ت سا دس فشآیٙذ تٛػع ٚ ٝفش ًٙٞپزیش وشدٖ خب٘ٛادٕ٘ ٜی تٛاٖ ٘بدیذٌ ٜشفت.
ٌؼتشؽ خٟبٖ اختٕبعی  ٚایدبد استجبى ثب ٌزؿتٍبٖ ،آیٙذٌبٖ ٔ ٚعبكشاٖ ایٗ أىبٖ سا ثشای ثـش فشأ ٓٞی ػبصد وٝ
خٛد  ٚفش ًٙٞخٛد سا اص حلبس صٔبٖ ٔ ٚىبٖ ٘دب

دٞذ  ٚثش فشاص صٔبٖ ٔ ٚىبٖ خب ٌیشد  ٚاص خٛد ٔحٛسی دػت

ؿٛیذ .سٞبیی اص ا٘حلبس فشٍٙٞی فش ًٙٞسا اص خٕٛد ٘دب

ٔی دٞذ  ٚپٛیبیی آٖ سا افاضایؾ ٔای دٞاذ  ٚفشسٙٞاً

أىبٖ ٔی یبثذ  ٓٞاص دس ٓٞ ٚ ٖٚاص ثش ٖٚدس ٔعشم تغییش  ٚپٛیبیی لشاس ٌیشد  ٚدس ثبِٙاذٌی خاٛد تٛفیاك ثیـاتشی
ٔی یبثذ .حیب

 ٚاػتٕشاس یه فش ًٙٞثؼتٍی ث ٝخشیبٖ فش ًٙٞپزیشی ٔ ٚیضاٖ ا٘مبَ فش ًٙٞث ٝافشاد خبٔع ٝداسد.

ایٙتش٘ت دس فشآیٙذ استجبى ثذ ٖٚوٕتشیٗ ٔب٘ ٔ ٚضاحٕت ثب اوثشیت افشاد خبٔع ٝاستجبى ثشلشاس ٔی وٙذ  ٚاص ایٗ ًشیك
 ٕٝٞخٙجٞ ٝبی ص٘ذٌی اختٕبعی افشاد سا تحت تأثیش لشاس ٔی دٞذ  ٚدس تمٛیت یب تغییش اسصؽ ٞبٚ ،خ٘ ٝمشٞب  ٚثٌٛس
وّی فش ًٙٞخب٘ٛاد٘ ٜمؾ ٕٟٔی ایفبء ٔی وٙذ .اص ایٗ س ٚایٙتش٘ت دس تغییش اِٛٚیت ٞبی اسصؿی  ٚتغییش تاذسیدی آٖ
تٛاٖ ثؼیبس ثبالیی داسد( .ایٙتش٘ت)8611 ،
ایٙتش٘ت سٚص ث ٝسٚص پیچیذ ٜتش  ٚتٛا٘بتش ٔی ؿٛد  ٚؿشق  ٚغشة  ٚؿٕبَ  ٚخٛٙة سا ثٔ ٟٓای آٔیاضد  ٚثاب لاذس
اعدبة اٍ٘یض خٛد چٙبٖ دس ًشیك ٕٞؼبٖ ػبصی ا٘ؼبٖ ٞب پیؾ ٔی تبصد و ٝحتی تعجیش صیجبی دٞىذ ٜخٟب٘ی ٘یاض دس
تٛكیفؾ ٘بسػبػت .ؿىؼتٗ ٔشصٞبی خغشافیبیی  ٚایدبد أىبٖ تجبدَ فشٍٙٞی ثشای  ٕٝٞخٛأ ثخلاٛف خٛأا
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دٚس دػت أشٚص ایٗ أىبٖ ٚخٛد داسد و ٝثـش دس ػبختٗ  ٚتشویت فشٍٙٞی خٛد فشاتش اص ػبخت اختٕبعی خٛد ٚ
خبٔع ٝخغشافیبیی اؽ عُٕ وٙذ.
عٙبكش فشٍٙٞی ث ٝساحتی ٔجبدِٔ ٝی ؿٛد .فشٞ ًٙٞب اص ا٘حلابس ٘داب

ٔای یبثاذ  ٚسٚص ثا ٝسٚص ثاٌ ٝؼاتش ٜخاٛد

ٔی افضایذٔ« .بدٚوغ» اظٟبس ٔی داسد و ٝاؿتیبق دس ٔٛسد تٛا٘بیی ایٙتش٘ت لبثُ دسن اػت؛ تمشیجبً  ٕٝٞوؼب٘ی و 8 ٝتب
 2ػبعت دس ایٙتش٘ت ثٔ ٝىبؿف ٝپشداخت ٝا٘ذ٘ ،ؼجت ث ٝوبس ثیـتش ثب آٖ عاللٕٙذ ؿذ ٜا٘ذ.
دس دػبٔجش  2006دس ط٘ ٛاخالع خٟب٘ی ػشاٖ ثشای خبٔع ٝاًالاتی ( )wsisثب حوٛس دثیش وُ ػبصٔبٖ ُّٔ تـاىیُ
یبفت .دس ایٗ اخالع و .ٛفی عٙبٖ اظٟبس داؿتٛٔ " :هٛع ٞبی ٔشثٛى ث ٝاوٕیت ثش ایٙتش٘ت ثؼایبس صیابد  ٚپیچیاذٜ
اػت .أب عاللٔ ٝـتشن  ٕٝٞخٟب٘یبٖ ایٗ اػت و ٝأٙیت ایٙتش٘ت توٕیٗ ؿٛد  ٚلبثُ اعتٕبد ثبؿذ .ثشای حبوٕیت ثش
ایٙتش٘ت ثبیذ ٔذَ ٞبی ٔـبسوتی  ٚدس ثش ٌیش٘ذ ٕٝٞ ٜایدبد ؿٛد .ایٗ ٔحیي استجبًی ثبیذ دس دػتشع ٔشدْ خٟابٖ ٚ
پبػخٍٛی ٘یبصٞبی آ٘بٖ ثبؿذ"(ٔدّ ٝتٛػع ٚ ٝفٙبٚسی ،ؿٕبس ٜا ،َٚف )50
أشٚص ٜفٗ آٚسی اًالعب

ثٔ ٝذد فٙبٚسی استجبًب

 ٚتىِٛٛٙطی سایب٘ ٝای ثب ٍٕٞشایی ٚ ٚحذ

فشاٌیش ؿذ ٚ ٜخٟبٖ سا دٌشٌ ٖٛػبخت ٝاػتٌ .ؼتشؽ استجبًب

ایٗ د ٚفشآیٙذ پش تىبپ ٚ ٛپٛیب ،ؿتبثی ٔوبعف یبفت ٚ ٝخبٔع ٝاًالعبتی

حبكُ ایٗ ٕٞشاٞی اػت.
ٕٟٔتشیٗ تغییشاتی و ٝایٗ فٙبٚس ی دس خٟبٖ ثٛخٛد آٚسد ٜثٛػیّٔ ٝبسؿبَ ٔه ِٞٛبٖ دس یاه عجابس

خالكا ٝؿاذٜ

اػت  ٚآٖ تجذیُ خٟبٖ ث ٝیه دٞىذ ٜخٟب٘ی اػت .ثذیٗ ٔعٙب ؤ ٝشدْ ٘مبى ٔختّف دس وـٛسٞبی ػشاػش وش ٜصٔیٗ
ثٔ ٝثبث ٝػبوٙبٖ یه دٞىذ ٜأىبٖ ثشلشاسی استجبى ثب یىذیٍش  ٚاًالع اص اخجبس  ٚسٚیذادٞبی خٟب٘ی سا داس٘ذ.
پیـشفت ٞبی حبكّ ٝدس فٗ آٚسی ٞبی استجبًبتی  ٚتىِٛٛٙطی ٞبی ٔخبثشاتی دس تمبً خٛد یه فشآیٙذ والٖ آفشیذ
و ٝاص دَ آٖ پذیذد ٜای ٔحیش اِعم َٛثٙبْ ایٙتش٘ت ثٛخٛد آٔذ .ظٟٛس ایٙتش٘ت ث ٝعٛٙاٖ یه اثضاس خذیذ ػشی  ٚاسصاٖ
ٔعٙب ٔ ٚف ْٟٛخذیذی ث ٝاثعابد

استجبًی عشكٞ ٝبی ٔختّف ص٘ذٌی ثـش سا دچ بس دٌشٌ٘ٛی وشد  ٚاص ثؼیبسی خٟب

آٖ ثخـیذ .ایٙتش٘ت ثب دس ٘ٛس دیذٖ فبكّٞ ٝبی صٔب٘ی ٔ ٚىب٘ی خٟبٖ سا ثشای  ٕٝٞث ٝعشك ٝحوٛس تجذیُ وشد.
أشٚص٘ ٜمؾ ایٙتش٘ت دس ص٘ذٌی اختٕبعی  ٚدس عشكٞ ٝب عّٕی  ٚفٙی ا٘ىبس ٘بپازیش ثاٛد ٚ ٜدس ثش٘بٔا ٝسیاضی ٞابی
تٛػع ٝاختٕبعی ،فشٍٙٞی  ٚالتلبدی خبیٍبٚ ٜیظ ٜای ث ٝفٙبٚسی اًالعب
تىِٛٛٙطی استجبًب

 ٚاًالعب

 ٚاستجبًاب

دادٔ ٜای ؿاٛد ،اػاتفبد ٜاص

 ٚدس سأع آٖ ایٙتش٘ت ٔٛخت وبٞؾ فبكاًّ ٝجمابتی ؿاذ ٚ ٜدس فوابی ٔدابصی،

پبیٍب ٜاختٕبعی خذیذ ث ٝوبسثشاٖ اعٌب ٔی وٙذ  ٚحتی تفبٚ
ػفّذ) .افضایؾ تٛا٘بیی اعٕبَ لذس

ٞبی خٙؼیتی سا ٘یض وابٞؾ ٔای دٞاذ (ٔاشتٗ  ٚالصاس

(تیٓ خشدٖ)  ٍٕٗٞ ،ػبصی ػّیمٞ ٝب٘ ،ضدیىی خٛاػات ٞاب  ٚا٘تمابسا

(طاٖ وبص٘ ،)ٛافضایؾ ٔـبسوت اختٕبعی (طاٖ اػتٛتضَ) ٌ ،زساٖ اٚلاب

افاشاد

فشاغات ٚ ٚسٚد ٔفابٞیٓ خذیاذ دس ص٘اذٌی

سٚصٔش( ٜدا٘یُ ثُ) ،أىبٖ ثشلشاسی ػشی استجبى ،اًالع اص اخجبس  ٚسٚیذادٞبی خٟب٘ی (ٔه ِٞٛبٖ) ،تجبدَ فشٍٙٞای،
دػتیبثی ػشی ث ٝیبفتٞ ٝبی عّٕی خذیذ ،وبٞؾ ٞضیٞ ٝٙبی استجبًی ،آصادی دس تجبدَ اًالعب  ،افضایؾ ٔیضاٖ آٌبٞی
عٕٔٛی  . .ٚاص ٔضایبی عٕذ ٚ ٜوبسوشدٞبی لبثُ تٛخٌ ٝؼتشؽ اػتفبد ٜاص استجبًب

ایٙتش٘تی ثـٕبس ٔی س٘ٚذ.

آٔبس  ٚاسلبْ ٘ـبٖ ٔی دٞذ وً ٝی چٙذ ػبَ اخیش تعذاد اػتفبد ٜوٙٙذٌبٖ اص ؿاجى ٝایٙتش٘ات دس وـاٛسٞبی ٔختّاف
ٌؼتشؽ فٛق اِعبد ٜای یبفت ٝاػت؛ ثٌٛسیى ٝایٗ سلٓ دس ػ ٝػبَ اخیش دس تشوی ٝث ٝثیؾ اص  80ثشاثش یعٙی حاذٚد 5
ٔیّی٘ ٖٛفش سػیذ ٜاػتٕٞ .یٗ آ ٔبس ٘ـبٖ ٔی دٞذ و ٝایشاٖ اص ٘مش ٔیضاٖ ثٟشٙٔ ٜذی اص ایٙتش٘ت دس ثایٗ  871وـاٛس

مجمىعه مقبالت همبیش شهروند مسئىل دانشگبه آزاد اسالمی واحد خىراسگبن(اصفهبن)

خٟبٖ ستجٞ ٝـتبد ٞ ٚفتٓ سا داسد و ٝثش اػبع ًجم ٝثٙذی اتحبدی ٝخٟب٘ی ٔخبثشا

خض ٚوـاٛسٞبی ٔتٛػاي ثـإبس

ٔی سٚد.
ثش ایٗ اػبع ث ٝثشخی اص ٘تبیح ٌٔبِعبتی و ٝدس استجبى ثب خبیٍب ٜایٙتش٘ت دس ص٘ذٌی ٌ ٚؼتشؽ آٖ دس خبٔعا ٝا٘دابْ
ٌشفت ٝاؿبسٔ ٜی ٌشدد:
 تحمیمی تٛػي ػٕی ٝوبسٌش٘ظاد ( )8616دس ٔیبٖ دا٘ـدٛیبٖ پضؿىی اسٔٚی ٝث ٝسٚؽ ثیٕبیـی ا٘دابْ ٌشفتا ٝاػات.
٘تبیح ایٗ تحمیك ٘ـبٖ ٔی دٞذ و 53/1 ٝدسكذ دا٘ـدٛیبٖ ثب ایٙتش٘ت آؿٙبیی ٘ذاس٘ذ  ٚیب اكاالً وابس ٕ٘ای وٙٙاذ ٚ
حذٚد  51 /1دسكذ سا دختشاٖ ؿبُٔ ٔی ؿ٘ٛذ  23/6 ٚدسكذ اص دا٘ـدٛیبٖ داسای وبٔپیٛتش ؿخلی ٞؼتٙذ.
 تحمیك دیٍش و ٝتٛػي ػبصٔبٖ ّٔی خٛا٘بٖ ا٘دبْ ٌشفت٘ ٝـبٖ ٔی دٞذ و ٝتعذاد وبسثشاٖ ایٙتش٘تای دس ایاشاٖ دس ػابَ
 8618حذٚد ٔ 6/2یّی٘ ٖٛفش ٔی ثبؿذ و ٝپیؾ ثیٙی ٔی ؿٛد ایٗ تعذاد ثب تٛخ ٝث ٝافضایؾ ٘فٛر ایٙتش٘ت دس ایشاٖ ثٝ
ٔ 85یّی٘ ٖٛفش ثشػذ .ثش اػبع ٘تبیح ایٗ ٌٔبِع ٝثیؾ اص  65دسكذ اػتفبد ٜوٙذٌبٖ اص ایٙتش٘ت سا لـش خٛاٖ تـىیُ
ٔی دٙٞذ ٔ ٚیبٍ٘یٗ ٚلت كشف ؿذ ٜثشای اػتفبد ٜایٙتش٘ت  52دلیم ٝدس ٞفت ٝثٛد ٜاػت.
ٌٔ بِع ٝای دیٍش تٛػي خب٘ٓ تٕٟی ٝٙؿبٚسدی پظٞٚـٍش پظٞٚـىذ ٜعّ ْٛا٘ؼب٘ی خٟبد دا٘ـٍبٞی ثاب عٙاٛاٖ ثشسػای
ٔیضاٖ ٘ ٚح ٜٛاػتفبد ٜاص ایٙتش٘ت دس ٔیبٖ دا٘ؾ آٔٛصاٖ دثیشػتب٘ی ؿٟش تٟشاٖ ثشسػی اػت .ثش اػبع ٘تبیح اِٚی ٝایٗ
ثشسػی ثًٛ ٝس ٔتٛػي  200وبسثش ثًٛ ٝس ؿجب٘ ٝسٚصی دس اتبق ٌفتٍ ٛحوٛس داس٘ذ اٞذاف ایٗ ٌٔبِعا ٝآٌابٞی ثاٝ
ٚیظٌی ٞبی فشدی – اختٕبعی  ٚخب٘ٛادٌی وبسثشاٖ ایٙتش٘ت ٔیضاٖ  ٚصٔبٖ اػتفبد ٜوابسثشاٖ ایٙتش٘ات ٘حا ٜٛاػاتفبدٜ
وبسثشاٖ ایٙتش٘ت ٔ ٚیضاٖ ٚاثؼتٍی ث ٝایٙتش٘ت دس ٔیبٖ وبسثشاٖ ٔی ثبؿٙذ و ٝث ٝسٚؽ پیٕبیـی ثب اػتفبد ٜاص پشػـٙبٔٝ
كٛس

ٌشفت  ٚتعذاد ٕ٘ ٝ٘ٛآٖ ٘ 210فش ثٛد.

ٌٔ بِع ٝای دیٍش دس وـٛس تشوی٘ ٝـبٖ ٔی دٞذ و ٝتعذاد اػتفبد ٜوٙٙاذٌبٖ اص ایٙتش٘ات دس تشویاً ٝای دٚس-2002 ٜ
ٔ 8777یالدی اص ٞ 150ضاس ٘فش ثٔ 1/7 ٝیّی٘ ٖٛفش افضایؾ یبفت ٝاػت  ٚحذٚد  7دسكذ خٕعیت تشوی ٝاص ایٙتش٘ات
اػتفبدٔ ٜی وٙٙذٔ .یضاٖ سایب٘ٞ ٝبی ؿخلی دس دػت ٔشدْ  15دس ٞضاس  ٚثیـتش اػاتفبد ٜوٙٙاذٌبٖ سا خٛا٘ابٖ 76 ٚ
دسكذ سا ٔشداٖ تـىیُ ٔی دٙٞذ.
ٕٞبٌ٘ٛس ؤ ٝالحمٌ ٝشدیذ ایٙتش٘ت أشٚصٔ ٜی سٚد و ٝخبیٍبٚ ٜیظ ٜای دس ػبختبس ص٘ذٌی خب٘ٛادٞ ٜاب پیاذا وٙاذ ٚ
وبٔپیٛتش ثعٛٙاٖ تىِٛٛٙطی اًالعب

 ٚاستجبًب

ٕٞب٘ٙذ تّٛیضی ٖٛثعٛٙاٖ یه ٚػیّ ٝأاب ثاب وابسوشدی ٔتفابٚ

تاش،

ٔتٛٙعتش  ٚتخللی تش ٚاسد خب٘ ٝؿذ ٚ ٜعشك ٝص٘ذٌی اختٕبعی سا دچبس تغییش  ٚتحٕ٘ َٛاٛد ٚ ٜسٚاثاي اختٕابعی
خذیذی ثب ٚیظٌی ٞبی ٘ٛیٗ دس خبٔع ٝحبوٓ ٔی ػبصد.
ًی  1-5ػبِ ٝاخیش تعذاد ٔؤػؼب

اسائ ٝدٙٞذ ٜخذٔب

ایٙتش٘تی افضایؾ لبثُ تٛخٟی داؿت ٚ ٝث ٝثیؾ اص  85ثشاثاش

سػیذ ٜاػت .وبفی ٘ت ٞب دس ٘مبى ٔختّف ؿٟش تٛػع ٝیبفت ٚ ٝخٛا٘بٖ ثخـی اص ٘یبصٞبی استجبًی خٛد سا اص ًشیاك
وبفی ٘ت ٞب ثشآٚسدٔ ٜی وٙٙذ .ثب دس ٘مش ٌشفتٗ إٞیت ایٙتش٘ات  ٚاػاتفبد ٜاص آٖ دس ص٘اذٌی أاشٚص ٚ ٚسٚد آٖ ثاٝ
خب٘ٞ ٝب  ٚثب تٛخ ٝث٘ ٝیبصی و ٝدس عشك ٝص٘ذٌی اختٕبعی ثٛخٛد آٔذٔ ٜیضاٖ آٌبٞی ٔشدْ اص ایٙتش٘ت  ٚوبسوشدٞابی
آٖ ٕٞ ٚچٙیٗ ٍ٘شؽ ٞب  ٚتٕبیال

 ٚػٌٛیشی ٞب دس ٔٛسد ایٙتش٘ت ثعٛٙاٖ ٔؼبئُ اػبػی دس خبٔع ٝؿاٟشی ثـإبس

ٔی س٘ٚذ و ٝایٗ ػٌٛیشی ٞب ٍ٘ ٚشؽ ٞب ثب تٛخ ٝثٚ ٝیظٌی ٞبی فشٍٙٞی حبوٓ ثش خبٔعٔ ٝاب لبثاُ تأٔاُ ثا٘ ٝماش
ٔی سػذ (اػٕبعیّی.)8616 ،
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ایىتزوت بسط یا قبض فزَىگی؟
دس وٙبس سػب٘ٞ ٝبی خٕعی أشٚص ٜایٙتش٘ت ٘یض اص ٚػبیُ استجبى فشٍٙٞی ث ٝحؼبة ٔی آیذٔ .یضاٖ وبسآٔذی ایٙتش٘ات
ثؼتٍی ثٛ٘ ٝع خبٔع ٝداسدِ« .ؼ »َٛثب ایدبد ًشح اٍِٛیی خٛد ٘مؾ سػب٘ٞ ٝبی خٕعای سا دس فشٙٞاً پازیش واشدٖ
خبٔع٘ ٝـبٖ ٔی دٞذ ( .تٟٙبیی)8678 ،
ثب تٛخ ٝث ٝإٞیت ایٗ سػب٘ ٝاستجبًی ٘ٛپب ثبیؼتی تٛخ ٝوشد وٕ٘ ٝی تٛاٖ ث ٝػِٟٛت اص وٙبس آٖ ٌزؿت ٘ ٚؼجت ثاٝ
آٖ ثی تٛخ ٝثٛد .دس ٘مؾ  ٚإٞیت آٖ ثبیذ عٕیمبً ا٘ذیـیذ .تٛخ ٝث ٝتٛٙع ثش٘بٔٞ ٝبی ٔٛسد عاللأ ٝخابًجیٗ٘ ،ماؾ
ایٙتش٘ت دس تجّیغ ،تشٚیح  ٚفش ًٙٞپزیشی ته ته اعوبی خبٔع ٚ ٝثبٌِج خب٘ٛاد ٜثؼیبس ٔؤثش اػت.
ایٙتش٘ت ث ٝدِیُ داؿتٗ ثش٘بٔٞ ٝبی هذ ٘ ٚمین ثب فش ًٙٞاػاالٔی  ٚثأٛی دس اسصؽ ٞاب ٙٞ ٚدبسٞابی اختٕابعی
خب٘ٛاد ٜتأثیش ٌزاؿت ٚ ٝخب٘ٛادٞ ٜب سا ث ٝعٛٙاٖ ػٕجُ ٞبی اكّی  ٚپٛیبی خبٔع ٝثلاٛس

ٔٙفای یاب ٔثجات ٔتحاَٛ

ٔی ٕ٘بیذٌ .شٞ ٜٚبی ػٙی خٛاٖ ٘ؼجت ثٌ ٝشٞ ٜٚبی ػاٙی ٔیابٖ ػابَ ٔ ٚؼاٗ ثیـاتش تحات تاأثیش ایٙتش٘ات لاشاس
ٔی ٌیش٘ذ .استجبى خٛاٖ ثب ایٙتش٘ت ٔی تٛا٘ذ ثش ؿٙبخت لذس

٘ ٚمؾ آٖ اثش ٌزاس ثبؿذ.

افشاد تحلیّىشدٔ ٜعٕٛالً ثیـتش ثب ایٙتش٘ت ٔأ٘ٛع ثٛد ٜاد  ٚتحلیال

 ٚػاٌ آٖ اص خّٕا ٝپبسأتشٞابی اختٕابعی

اػت و ٝدس تجییٗ سفتبسٞبی اختٕبعی وبسآیی ثیـتشی داسد؛ چشا و ٝتحلیال

ثش اػتبسٞب ،آٌبٞیٞب  ٚتلٕیٓ ٌیاشی

ٞبٔ ،ؼئِٛیت پزیشیٔ ،ـبسوت اختٕب عی  ٚػبیش خٙجٞ ٝبی فىشی  ٚسفتبسٞبی فشد تأثیش ثؼضایی داسد٘ .ماش افاشاد دس
ثبة ٘مؾ ایٙتش٘ت دس لجن  ٚثؼي فش ًٙٞثب ػٌ تحلیال

آٟ٘ب دس استجبى اػت.

اغّت ثش٘بٔٞ ٝبی ایٙتش٘ت ثخلٛف دس صٔیٞ ٝٙبی فشٍٙٞی -اختٕبعی ثذٌٔ ٖٚبِعٔ ٝخبًجیٗ  ٚثی تٛخ ٝثٚ ٝهعیت
عّٕی -فشٍٙٞی  ٚاختٕبعی تذاسن دیذٔ ٜی ؿٛد .ایٗ ثش٘بٔٞ ٝب ػجت تشٚیح فش٘ ًٙٞبػابِٓ دس ٔیابٖ خاب٘ٛادٞ ٜاب
ٔی ؿٛد؛ چشا و ٝث ٝتفبٚ

ٞبی فشٍٙٞی لبسٞ ٜبی ٔختّف تٛخٕ٘ ٝی وٙذ  ٚاص ایٗ سٔ ٚی تٛا٘ذ واب٘ ٖٛخاب٘ٛاد ٜسا

ٔٛسد تٟبخٓ لشاس داد ٚ ٜتضِضَ فشٍٙٞی ؿه  ٚتشدیذ سا دس خب٘ٛادٚ ٜاسد ػبصد  ٚایٗ چٙیٗ ٘ ٝتٟٙب ث ٝثؼي فشٍٙٞای
اعوبی خب٘ٛادٔ ٜی پشداصد؛ ثّى ٝخب٘ٛاد ٜثٛ٘ ٝعی دچبس لجن ٔی ٌشدد .سٚثش ٚؿذٖ ثب اٍِٞٛبی ثیٍب٘ا ٝدس ایٙتش٘ات
ث ٝحذ وٕبَ خٛد ٔی سػذ .ایٗ عبُٔ لبثّیت تغییش دس فشٞ ًٙٞب یب ثٛ٘ ٝعی تأثیش پزیشی فشٞ ًٙٞاب اص یىاذیٍش سا
ثبعث ٔی ؿٛد ٕٝٞ .فش ٞ ًٙٞب ،ثٌٛس پیٛػت ٝدس حبَ تغییشا٘ذ  ٚایٗ تغییشا  ،أشٚص ٓٞ ٜػشی ٞ ٚآ عٕیاك تاش اص
ٌزؿت ٝؿذ ٜا٘ذ .ایٙتش٘ت  ٚث ٝتعجیش دیٍش ؿجىٞ ٝبی استجبًب

فشدٔذاس خٟب٘ی٘ ،مؾ عٕاذ ٜای دس تـاذیذ تغییاشا

فشٛٔ ٚ ًٙٞخٛدیت ٞبی فشٍٙٞی ایفب خٛاٞذ وشد .ایٙتش٘ت ث ٝد ٚؿیٛٔ ٜٛخت تغییش فشٍٙٞای ٔای ؿاٛد٘ :خؼات
فش ًٙٞخٛدؽ سا عشهٔ ٝی وٙذ  ٚدٌ ْٚزسٌبٞی ثشای ػبیش فشٞ ًٙٞاب تاذاسن ٔای وٙاذ .وابسثشاٖ ایٙتش٘ات ثاٝ
پیـشٚاٖ  ٚخشیب٘ب

پیـتبص فشٍ٘ی دػتشػی داس٘ذ؛ ایٗ افشاد  ٚخشیب٘ب

ثخـی اص فش ًٙٞایٙتش٘ات  ٚیاب ثخـای اص

فشٞ ًٙٞبی دیٍش ٞؼتٙذ .اص ًشف دیٍش ،ایٙتش٘ت ث  ٝخٛدی خٛد ،ػجت دٌشٌ٘ٛی ٚهعیت التلبدی  ٚػیبػی ٔای
ؿٛد  ٚدس آیٙذ ،ٜاثشا

دیٍشی سا پذیذاس خٛاٞذ وشد .ایٙتش٘ت ٔحّی اػت ثشای عشه ٝاٍِٞٛبی سفتبسی ٔتفبٚ

ثاب

فشٞ ًٙٞبی سػٕی ِ ٚزا دس ػٌ فعبِیت ٞبی ٔؤثشی چ ٖٛخ ،ًٙكٙعت تشٚسیؼٓ  ٚتجبدَ دا٘ـدٛیبٖ لاشاس ٔای
ٌیشد.
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احتٕبالً ثٕٞ ٝیٗ خبًش اػت و ٝتأثیشٌزاسی آٖ دس لیبع ثب د ٚعبُٔ دیٍش (عٛأُ ٔحیٌی  ٚحٛصٞ ٜابی فشٍٙٞای)
ثیـتش خٛاٞذ ثٛد .ایٙتش٘ت ،عال ٜٚثش آ٘ىٔ ٝحیٌی ثشای تجبدَ فشٍٙٞی ٟٔیب ٌ ٚزسٌبٞی ثشای دػتشػای وابسثشاٖ ثاٝ
فشٞ ًٙٞبی دیٍش تذاسن ٔی وٙذ ،خٛد ٘ٛعی فش ًٙٞیب خشد ٜفش ًٙٞاػت و ٕٝٞ ٝفشٞ ًٙٞب سا دس ثش ٔای ٌیاشد.
ایٙتش٘ت ٔحیي ،اثضاس  ٚتعبٔال

خبف خٛد سا داسد و ٝثب ٔحیي ،اثضاس  ٚتعبٔال

فوبی غیش ٔدبصی وبٔال ٔتفابٚ

اػت .ایٗ ثذاٖ ٔعٙبػت و ٝایٙتش٘ت ث ٝخٛدی خٛد  ٚثذ ٖٚدس ٘مش ٌشفتٗ فشٞ ًٙٞبی ثیٍب٘ ٝای ؤٕ ٝىاٗ اػات
یه فش ًٙٞخبف ثب آ ٖ ٞب دس استجبى ثبؿذ ،عبُٔ ٔؤثشی دسایدبد تغییش دس ٖٚفشٍٙٞی اػت.
ایٗ فٙبٚسی ثٚ ٝهعت ثحشا٘ی خٛد ٘ضدیه ٔی ؿٛد ،وبسثشاٖ ایٙتش٘اتٕٞ ،ایٗ وا ٝتعذادؿابٖ ثا ٝحاذ الصْ سػایذ،
خٟب٘ی داسد ثٚ ٝخٛد خٛاٙٞذ آٚسد .ثذیٗ تشتیت وبسثشاٖ ،اختٕبعب

فش ًٙٞخٛد سا و ٝسیـ ٝدس استجبًب

ٌ ٚاشٜٚ

ٞبی خبكی سا ػبصٔب٘ذٞی ٔی وٙٙذ؛ حتی ًجم ٝثٙذی ظبٞشی اعوبء  ٓٞثٙٔ ٝمٛس تعییٗ ٛٞیات دس ٖٚفشٍٙٞای یاب
ثشٍ٘ ٖٚشی اػت.
عٛأُ خبسخی وٙٔ ٝدش ث ٝؿىُ ٌیشی  ٚتغییش فشٞ ًٙٞب ٔیـ٘ٛذ ٔی تٛا٘ٙذ سیـ ٝدس فشٙٞاً غبِات یاه خبٔعاٝ
داؿت ٝثبؿٙذ .ثبیذ ٌفت و ٝایٙتش٘ت ،ثب اسائٚ ٝػبی ُ  ٚسٚؽ ٞبیی و ٝخبیٍضیٗ ٔحشٔٚیت ٞبی ٔٛخٛد دس یه خبٔعٝ
ٔی ؿٛد ث ٝؿىُ ٌیشی ٛٞیت فشدی  ٓٞوٕه ٔی وٙذ .اص ایٗ ٘مش ایٙتش٘ت دس تٕبٔی فشٞ ًٙٞبی حبوٓ  ٚدس ثایٗ
الّیت ٞبی ٔحى٘ ْٛمؾ ٚاحذی خٛاٞذ داؿت .ایتش٘ت ٘خؼتیٗ ٔحل َٛتىِٛٛٙطی غاشة ٘یؼات وا ٝدس ٔمیابع
خٟب٘ی ٔٛسد اػتفبد ٜلشاس ٔی ٌیشد ،اٌش چ ٝاِٚیٗ ٔحلِٛی اػت و ٝثشلشاسی استجبى تعبّٔی  ٚدس ػٌ عبٔ ٝسا ٔیبٖ
وبسثشاٖ غشثی  ٚغیش غشثی ٔیؼش ػبخت ٝاػت.
یىی اص اثعبد وبسثشی ایٙتش٘ت ایٗ اػت و ٝعوٛیت افشاد ،دس آٖ پٟٙابٖ ٔای ٔب٘اذ .ثعاذ دیٍاش اػاتفبد ٜاص ایٙتش٘ات
٘بؿٙبختٔ ٝب٘ذٖ ػش ٘خ ٞب ٙٔ ٚبث لذس

اػت .ث ٝعال ،ٜٚایٙتش٘ت أىبٖ دػتشػی اعوبی یه خشد ٜفشٙٞاً سا ثاٝ

یىذیٍش فشأ ٓٞی آٚسد ،اعوبیی و ٝثذ ٖٚایٙتش٘ت ،حتی اص ٚخٛد یىذیٍش  ٓٞاًالعی ٘ذاؿتٙذٍٙٞ .بٔی و ٝایٗ افشاد
ٔتٛخ ٝخذٔبتی ٔی ؿٛئٙذ و ٝایٙتش٘ت ٔی تٛا٘ذ ث ٝآٟ٘ب ثىٙذ ،ػعی ٔی وٙٙذ اص آٖ ثٟش ٜثش٘ذ.
٘ح ٜٛاػتفبد ٜایٗ افشاد اص ایٙتش٘ت ٚ ٚاثؼتٍی آٟ٘ب ث ٝایٗ أىبٖ ،حتی ثیؾ اص اتىبی ایـبٖ ث ٝخشیبٖ اكّی فشٙٞاً
خٛدؿبٖ خٛاٞذ ثٛد .یىی اص دالیُ عٕذ ٜایٗ ٔٛهٛع ایٗ اػت و ٝایٙتش٘ت أىبٖ دػاتیبثی ثا ٝچیضٞابی صیابدی سا
ثشای ایـبٖ فشأ ٓٞی وٙذ ،چیضٞبیی و ٝاػبػبً فشٍٙٞی و ٝایٗ افشاد ث ٝآٖ تعّك داس٘ذ دس اختیبسؿبٖ لشاس ٕ٘ی دٞاذ.
دس ایٙتش٘ت تفبٚ

ٞبیی چ ٖٛصثبٖ ،ؿیٛ٘ ٜٛؿتبس ّٔ ٚیت ٔی تٛا٘ذ ٔ ٟٓثبؿذ .ث ٝعٛٙاٖ ٕ٘٘ٛا ،ٝصثابٖ أاشی تعیایٗ

وٙٙذ ٜاػت ،ثش اػبع ٘مش ٌٛت ،ٝتشخٕ ٝاص یه صثبٖ ث ٝصثبٖ ٞبی دیٍش أشیؼت هشٚسی ٚ ٟٓٔ ،دس عیٗ حبَ غیاش
ٕٔىٗ .دس حبَ حبهش ،تشخٕٔ ٝتٙی اص یه صثبٖ ث ٝصثبٖ دیٍش ثٛػیّ ٝوبٔپیٛتش أىبٖ پزیش ؿاذ ٜاػات .أاب تشخٕاٝ
فشٍٙٞی چیض دیٍشی اػت  ٚثٙب ث ٝتعشیف لبدس ػبختٗ فشٞ ًٙٞب ث ٝدسن ٔتمبثُ یىذیٍش اػت؛  ٚایٗ ؿبُٔ تغییاش
حذالُ یىی اص فشٞ ًٙٞب ٔی ؿٛد.
دس ٞش فش ًٙٞدس خلٛف ٔح بٚسٌ ٚ ٜفت ٞ ٌٛ ٚبی افشاد لٛا٘یٗ خبكی ٚخاٛد داسد .ایاٗ لاٛا٘یٗ دس استجبًاب
ایٙتش٘تی ٘بدیذٌ ٜشفتٔ ٝی ؿٛد .ایٙتش٘ت ٕٞجؼتٍی "دسٌ ٖٚشٞٚی" سا وبٞؾ ٔی دٞذٌ ،فتٍ ٛثاب اعوابی ثیٍب٘ا ٝسا
آػبٖ ٔی وٙذ ٚ ،دس ٘تید ٝاستجبًب

"ثشٌ ٖٚشٞٚی" یب "ثیٗ ٌشٞٚی" سا تؼٟیُ ٔی وٙذ.
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ٔتىی ٘جٛدٖ ثش استجبى س ٚدس سً ،ٚجیعت استجبى ایٙتش٘تی سا ٔتفبٚ
ثبعث افضایؾ اٍ٘یضٛٞ ٚ ٜؿیبسی ٔی ؿٛد ،أب استجبًب
استجبًب

وشد ٜاػت .حواٛس فیضیىای دس سٚاثاي ٔتمبثاُ

وبٔپیٛتشی ٔٙدش ثٛٞ ٝؿایبسی سٚا٘ـاٙبختی ٕ٘ای ؿاٛد .دس

وبٔپیٛتشی لٛا٘یٗ ٔختّفی  ٚخبف خٛد ثىبس ثشدٔ ٜی ؿٛد ٘ ٚتبیح ٔتفبٚتی  ٓٞاص ایاٗ ًشیاك ثا ٝدػات

ٔی آیٙذ.
ایٙتش٘ت ث ٝعٛٙاٖ سػب٘ ٝای ؤ ٝی تٛا٘ذ ث ٝوبس تأٔیٗ ٔمبكذ ػیبػی ثیبیذ یب عبّٔی ثشای سؿذ التلابدی ثبؿاذٔ ،ای
تٛا٘ذ ٔٛخجب

تغییشا

فشٍٙٞی سا فشا ٓٞوٙذ .اص ایٗ خٟب  ،ایٙتش٘ت ث ٝافشاد ٔیذاٖ ٔی دٞذ تاب عمبیاذ٘ ،مشیاب

ٚ

اسصؽ ٞبیـبٖ سا ث ٝدیٍشاٖ عشه ٝوٙٙذ  ٚث ٝایٗ تشتی ت ث ٝآٟ٘ب أىبٖ ٔی دٞذ و ٝثٟتشیٗ ثٟش ٜسا اص ایٗ اثضاس ثجش٘ذ.
ایٗ ثٟش ٜثشداسی ٞب ٔی تٛا٘ذ ثلٛس
آٚسدٖ تؼٟیال

فشٚؽ ایٙتش٘تی وبال ث ٝافشادی ثبؿذ و ٝآٟ٘ب سا ٕ٘ی ثیٙیذ  ٚیاب ثـاىُ فاشآٞ

ثشای ٔشدٔی ثبؿذ و ٝچیضی دسثبسٛٔ ٜلعیت  ٚخبیٍب ٜاختٕبعی آٟ٘ب ٕ٘ی دا٘یذ .ثذیٗ تشتیت تٛػعٝ

ایٙتش٘تِ ،ضٔٚبً ث ٝایٗ ٔعٙبػت ؤٟ ٝبس
ٔی وٙٙذ .دس استجبًب

ٞبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛثذ ٖٚدس ٘مش ٌشفتٗ اسصؽ ٞبی اكّی فشٍٙٞی ،إٞیت پیذا

ٌشٞٚی ایٙتش٘تی ٔـبسوت دس ثحث ٞبی ٌشٞٚی ،ثیـاتش اص ساثٌا ٝس ٚدس س ٚاػات .ثا ٝایاٗ

تشتیت احتٕبَ تؼّي یب تفٛق یه فشد ثش ػبیشیٗ وٕتش خٛاٞذ ثٛد .دس ثحث ٞبی ایٙتش٘تی صٔبٖ سػیذٖ ث ٝاتفبق ٘مش
ثیـتش  ٚاظٟبسا

سد  ٚثذَ ؿذٔ ٜیبٖ وبسثشاٖ وٕتش اػت .ایٗ ،ؿبیذ ث ٝایٗ دِیُ ثبؿذ و ٝایٗ ٘ٛع استجبى ٘ ٝثً ٝاٛس

وبُٔ ٘ٛؿتبسی  ٝ٘ ٚوبٔالً ٌفتبسی اػت ،ثّى ٝخبیٍبٞی ٔیبٖ ایٗ دٛ٘ ٚع استجبى داسد.
ثبیذ اهبف ٝوشد و ٝعبّٔی چٌ :ٖٛؼتش ٜی صٔب٘ی تعبُٔٞ ،ذف ٔ ٚملٛد تعبُٔٛ٘ ،ع ٔـبسوت ،تىشاس پزیشی استجابى،
لذس

 ٚخبیٍب٘ ٜؼجی افشادٔ ،یضاٖ اِفت آ٘بٖ ،تعبدَ دس تعذاد افشادی و ٝثا ٝعٙاٛاٖ ٔٛافاك ٔ ٚخابِف ثحاث ٞابی

ایٙتش٘تی ؿشوت ٔی وٙٙذ ٍٕٞی .دس اثش ٌزاسی استجبًب

ثش ًشص تفىش  ٚاسصؽ ٞبی افشاد ٘مؾ داس٘ذ ٚ .وؼت ایاٗ

تدشثٞ ٝبی فٛق دس د٘یبی ٔدبصی دس ٘ٛع خٛد یه تغییش فشٙٞاً دس ٘مابْ اختٕابعی د٘یابی ٚالعای سا ثا ٝاسٔغابٖ
ٔی آٚسد.
دوتش خشٔی اػتٍٙش ، Jeremy Stangroom, Ph. D ْٚدوتشای عّا٘ ْٛماشی اختٕابعی ٔ ٚتخلاق فٙابٚسی استجبًاب
اًالعب

ٚ

 ،ITدس ٔٛسد استجبى ا٘ؼب٘ی اص ًشیك آ٘الیٗ دیذٌب ٜخبكی داسد .أ ٚعتمذ اػت وً ٝجاك ٘ماش ا٘ذیـإٙذاٖ

ثؼیبسی و ٝدسثبس ٜایٙتش٘ت ٘ٛؿت ٝا٘ذ استجبى افشاد اص ًشیك ایٙتش٘ت دس ٔمبیؼ ٝثب ا٘ٛاع سٚصٔش ٜاستجبى وا ٝثاب حواٛس
فیضیىی افشاد ٕٞشا ٜاػت اص خٟب
ثشای ٔثبَ ٞیٛثش

 ٚثـیٞ ٜٛبی ٔختّف حبِتی تمّیُ یبفت ٝداسد.

دسیفٛع فیّؼٛف ٔعبكش آٔشیىبیی  ٚاػتبد دا٘ـاٍب ٜثشوّای دس وتابة خاٛد ثاب ٘ابْ "دس ثابة

ایٙتش٘ت" اػتذالَ ٔی وٙذ و " :ٝدسن ٔب اص ٚالعیت ،اؿیبء ،افشاد  ٚتٛا٘بیی ٔب دس ثشلشاسی استجبى ٔؤثش ثب آٟ٘ب ،ث ٝؿیٜٛ
ای و ٝثذٖ ٔب ثی ػش  ٚكذا دس پغ صٔی ٝٙعُٕ ٔی وٙذ ،استجبى داسد .تٛا٘بیی ثذٖ دس دػتیبثی ث ٝچیضٞب ،ل ٜٛدسن ٔب
اص ٚالعیت وبسی و ٝا٘دبْ ٔی دٞیٓ  ٚیب آٔبد ٜایٓ و ٝا٘دبْ دٞیٓ ،ثؼایبس اػاتٕٞ .ا ٝایاٗ أاٛس سا ثاذٖ ثای ٞایچ
دسدػشی ،ث ٝؿىّی فشاٌیش ٛٔ ٚفك ا٘دبْ ٔی دٞذٔ ٚ .ب ثٙذس

ٔتٛخ ٝا٘دبْ چٙیٗ أٛسی ٔی ؿٛیٓ.

د س فوبی ٔدبصی ٔی تٛاٖ ثذ ٖٚحوٛس فیضیىی استجبى ثشلشاس وشد ِٚی أىبٖ استجبًی وبُٔ اص ایٗ ٘اٛع دس فوابی
ایٙتش٘ت ٘بٕٔىٗ اػت .أىبٖ فشیجىبسی آؿىبس دس یاه ٔٛلعیات ٔؼاتمیٓ  ٚس ٚدس س ٚثا ٝحاذالُ ٔای سػاذ ِٚای
فشیجىبسی ثش سٚی ایٙتش٘ت ثؼیبس آػبٖ اػت .دس ایٙتش٘ت ٔی تٛاٖ افشاد س ا ثب خّك ؿخلیت ٞبیی وبٔالً تخیّی فشیت
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دادِٚ ،ی ایٗ أش دس د٘یبی غیش ٔدبصی ثؼیبس ٔـىُ اػت .ثٙبثشایٗ سٚاثي ایٙتش٘تی دس ٔمبیؼ ٝثب سٚاثي "ٚالعای"(سٚ
دس سٕٞ )ٚشا ٜثب حوٛس فیضیىی ،سٚاثٌی هعیف ٞؼتٙذ.
٘ىت ٝلبثُ تئد ٝدس استجبى ایٙتش٘تی ایٗ اػت و ٝخلٛكیبتی اص لجیُ :ػٗ ،خٙؼایت٘ ،اظآدِٟ ،داً ،ٝجما ٝاختٕابعی،
خزاثیت چٟش ،ٜػجه ِجبع پٛؿیذٖ ،خزاثیت فیضیىیٛٞ ،ؽ ،تیپ ٔ . .ٚعیبس لوبٚ

ٔب دسثبس ٜافشاد دس د٘یبی غیاش

ٔدبصی لشاس ٔی ٌیشد .أب ایٗ ٔعیبسٞب دس د٘یبی ٔدبصی ایٙتش٘ت عٕذتبً ایٗ ٌٔ ٝ٘ٛعیبسٞب ٘یؼتٙذ .پغ ٔؼئّٔ ٝـخلٝ
اكّی استجبًب

ایٙتش٘تی فمذاٖ ساثٌ" ٝس ٚدس س٘ ٚ "ٚجٛد حوٛس فیضیىی اػت و ٝفشیجبسی  ٚخعُ ٛٞیت ٚالعای سا

ٕٔىٗ ٔی وٙذ .اص ًشف دیٍش ،استجبًب

ایٙتش٘تی ٔب٘ ٌشایؾ ث ٝوّیـ ٝپشداصی ٛٞ ٚیت ػبصی ٔی ؿٛد.

اٌش ثب وٙتشَ خٙجٞ ٝبیی اص ؿخلیت خٛد دس استجبى ٞبی آ٘الیٗ ثتٛا٘یٓ اص پیؾ داٚسی ثش اػبع وّیـٞ ٝبی ٔٛخٛد
 ٚثی دِیُ خٛدداسی وٙیٓ ،آٍ٘ب ٜأىبٖ داسد استجبًب

ایٙتش٘تی ،حذالُ دس ثعوی اص ٔٛاسد ٘ؼاجت ثا ٝاغّات استجابى

ٞبی سٚصٔشٕٞ ٜشا ٜثب حوٛس فیضیىی وٕتش ٔدبصی (تحشیف ؿذ ٚ )ٜثیـتش "ٚالعی" ثبؿذ.

تًلید علم ي فزَىگ عمًمی:
دس فشآیٙذ تٛػع ،ٝفش ًٙٞث ٝعٛٙاٖ ٘مؾ وّیذی ثبیؼتی ث ٝفش ًٙٞعٕٔٛی تجذیُ ؿٛد .فشٍٙٞای ؿاذٖ دس حمیمات
ٕٞبٍٙٞی  ٚاٌ٘جبق فشد ثب وّی ٝؿشایي  ٚخلٛكیب
ا َٚثلٛس

فشٍٙٞی اػت ٔ ٚعٕٛالً ث ٝد ٚكٛس

ٕٔىٗ اػت ٚال ؿاٛد.

ًجیعی  ٚتذسیدی وٕٞ ٝبٖ سؿذ افشاد دس داخُ ؿشایي فشٍٙٞی خبف اػت .د ْٚثلاٛس

فش ًٙٞو ٝثٌشق ٔختّف ٕٔىٗ اػت كٛس

تاللای دٚ

ٌیشد .فش ًٙٞدس ثشٌیش٘ذ ٜتٕبْ چیضٞبیی اػت ؤ ٝاب اص ٔاشدْ دیٍاش

ٔی آٔٛصیٓ  ٚتمشیجبً اعٕبَ ا٘ؼبٖ ٔؼتمیٓ  ٚیب غیش ٔؼتمیٓ اص فش٘ ًٙٞبؿی ٔی ؿٛد  ٚتحت ٘فٛر آٖ اػت  ٕٝٞآحبد
خبٔع ٝثبیذ ّٔجغ ثِ ٝجبع اسص٘ذ ٜعّٕی ثبؿٙذ .تىِٛٛٙطی عٙلشی اػت اص فش ًٙٞصیشا پیـاشفت تىِٛٙاٛطی وابٔالً
ٚاثؼت ٝث ٝپیـشفت عّٓ اػت  ٚدس ایٗ صٔی ٝٙخبٔع ٝؿٙبػی وبٔالً ٘ـبٖ داد ٜاػت و ٝپیـشفت ٞبی عّٕی ٚاثؼت ٝثٝ
اسصؽ ٞب  ٚخٟبٖ ثیٙی ٞبی خبف  ٚیب دس ساثٌ ٝثب خٟات یابثی ٞابی ٔازٞجی یاه خبٔعا ٝاػات .دس ایاٗ صٔیٙاٝ
"ٔبوغ ٚثش" دس ٌٔ بِع ٝعّٕی خٛد ٘ـبٖ داد ٜاػت و ٝپشٚتؼتب٘تیؼٓ وبِ ٖٛدس ٔمبثُ عّٓ ٌاشایؾ وابٔالً ٔؼابعذ ٚ
ٔٙبػت  ٚفعبِی داؿت ٝاػت تب وبتِٛیؼٓ.
ث ٝعمیذٔ ٜبوغ ٚثش دس ٘مش پشٚػتبٖ ٞب ،عّٓ خذا٘ٚذ ٔ ٚـیت ٞبی ٚی سا ٕ٘ی تٛاٖ دسن وشد ٍٔش یاب آٌابٞی ثاش
وبسٞبی خذا٘ٚذ .عّٕی ٔٛسد تٛخ ٝآٟ٘ب ل شاس ٌشفت دس اثتذا فیضیه  ٚػپغ ػبیش عًّ ْٛجیعی  ٚخلٛكبً سیبهیب
ثٛد .دس آٟ٘ب ایٗ أیذٚاسی ثٛد و ٝاص آٌبٞی تدشثی لٛا٘یٗ اِٟی ًجیعت پی ث ٝآٌبٞی دسثابس ٜاػابع ٔ ٚجاذاء عبٔاُ
ثشػٙذ .ثٙبثشایٗ تفىش پشٚتؼتب٘ی  ٚفشً ًٙٞجم ٝثٛسٚطٚا ثب دس آٔیختٟٗ٘ ،بیتبً تأثیش عٕیمی ثش سٚی ًشص فىاش خبٔعاٝ
تىِٛٛٙطیه خذیذ ٕ٘ٛد٘ذ ٔ ٚی تٛاٖ تلذیك ٕ٘ٛد و ٝثذ ٖٚچٙیٗ پی٘ٛذی ثیٗ ٔزٞت  ٚفشً ًٙٞجمٔ ٝؼّي وا ٝدس
لشٞ ٖٚفذٞ ٚ ٜیدذ ٜاتفبق افتبد ،خبٔع ٝغشثی ثب آ٘چ ٝو ٝأشٚص ٞؼت تفبٚ

ثؼیبس صیبدی داؿت (ٔحممی.)8615 ،

خٌب خٛاٞذ ثٛد اٌش اسصؽ اختٕبعی  ٚعّٕی سا ٔ ختق ثخـی اص خب٘ٛادٞ ٜب ٔ ٚتعّك ث ٝافشاد خبف ثذا٘یٓ .اص ایاٗ
س ٚدس فشآیٙذ خبٔع ٝپزیشی تٕبْ ٘مبٖ ٞب  ٚعٛأُ ٔشتجي ثبیؼتی تالؽ وٙٙذ تب  ٕٝٞآحبد خبٔع ٝثخلاٛف اص دٚسٜ
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خٛا٘ی فش ًٙٞسا دس٘ٚی وشد ٜتب ث ٝد٘جبَ آٖ عّٓ  ٚآصاد ا٘ذیـی ث ٝكاٛس

فشٙٞاً عٕأٛی وـاٛس ٌاشدد( .سٚح

االٔیٙی)8678 ،
ثب تٛخ ٝث ٝلذس

سٚص افض ٖٚایٙتش٘ت دس ٚسٚد ث ٝفش ًٙٞخب٘ٛاد ٜؿبیؼت ٝاػت ٔؼائِٛیٗ فشٍٙٞای خبٔعا ٝحؼابة

ٚیظ ٜای سا ثشای آٖ ثبص وٙٙذ  ٚثب ؿٙبخت اص أىب٘ب

 ٚلذس

آٖ ًی یه فشآیٙذ ثش٘بٔ ٝسیاضی ؿاذ ٚ ٜثاب دس ٘ماش

ٌشفتٗ ػبختبس فشٍٙٞی خبٔع٘ ٚ ٝیبص ٔخبًجی ثب تِ ٛیذ ػبیت ٞبی ٔتٙبػت فشٍٙٞی ث ٝفش ًٙٞپازیشی خاب٘ٛادٞ ٜاب
ثپشداص٘ذ  ٚدس اسائ ٝثش٘بٔٞ ٝب ث ٝفبوتٛسٞبی خٙغ  ٚػٗ تٛخ ٝصیبدی ٔجز َٚداس٘ذ.

استفادٌ اس ایىتزوت آری یا خیز؟
اػتفبد ٜاص ایٙتش٘ت دس ػٌ خٟب٘ی یىؼبٖ ٘جٛد ٜاػت؛ حتی دس دس ٖٚیه وـٛس ٘یض احتٕبالً ٕ٘ی تٛاٖ س٘ٚذ یىؼب٘ی
دس اػتفبد ٜاص ایٙتش٘ت پیذا ٕ٘ٚٛد .ؿبیذ ثعذ اص ٌزؿت د ٚد ٝٞاص ظٟٛس سایب٘ٞ ٝبی سٔٚیضی ؿخلای صٔابٖ آٖ فاشا
سػیذ ٜو ٝاص سٚؽ ٞبی ػٙتی اًالعبتی و ٝافشاد دس ا٘تخبة ٘مؾ فعبِی ٘ذاس٘ذ دػت ثشداؿت ٚ ٝث ٝػٕت سٚؽ ٞبی
٘ٛیٗ فشٍٙٞی سٚی آٚسیٓ .أب اص ًشفی دیٍشالصْ اػ ت لجُ اص ٚسٚد ث ٝایٗ د٘یبی پش سٔض  ٚساص آٔٛصؽ دس ایٗ صٔیٝٙ
كٛس

ٌیشد تب اػتفبد ٜوٙٙذ ٜاص ایٗ سػب٘ ٝخٕعی خٟب٘ی ثذا٘ذ اٚالً تٕبْ ٌّٔت ٛ٘ ٚؿتٞ ٝبی آٖ عّٕی ٘جٛدٞ ٚ ٜاش

وؼی آصادا٘ٔ ٝی تٛا٘ذ افىبس  ٚاعتمبدا

خٛد سا ث ٝآٖ ٚاسد ػبصد؛ ثٙبثشایٗ تٕبْ ٘ىب

ٔٛخٛد دس ایٙتش٘ت خٙج ٝعّٕی

 ٚتخللی ٘ذاسد  ٚثب٘یبً اغّت ٘مشیٞ ٝب ٌ ٚفت ٝای ٚخٛد ثذٖ تٛخ ٝث ٝفشٞ ًٙٞبی ٔختّف ثٛد ٚ ٜایٗ ٚظیف ٝفاشد
اػتفبد ٜوٙٙذ ٜاػت و ٝخٛد آٖ سا ثب فش ٚ ًٙٞآداة خبٔع ٝخٛد ثؼٙدذ ٛٔ ٚاسد ٔٛافك سا ثىبس ثجشد.
آٔٛصؽ ر ٗٞپٛیب دس وٙبس اػتفبد ٜاص ایٙتش٘ت ٘یبص ث ٝأٛصؽ فشٍٙٞی خبكی داسد .ر ٗٞخاالق ؿخلایتی سا ؿاىُ
ٔی دٞذ و ٝداسای ٛٞیتی ٔؼتمُ  ٚوبس آفشیٗ دس خبٔع ٝاػت .ا ٚاص تٕبٔی ٔٙبث دس٘ٚی  ٚثیش٘ٚی حتای حاذالُ ٞاب
ثٟشٙٔ ٜذ ٔی ؿٛد  ٚایٗ چٙیٗ ٘یبصٞبی اِٚیٗ ٟ٘بد اختٕبعی یعٙی خب٘ٛاد ٜسا ث ٝدسػاتی تاأٔیٗ ٕ٘اٛد ٚ ٜثا ٝسؿاذ ٚ
ثبِٙذٌی خب٘ٛاد ٚ ٜدس ٘تید ٝخبٔع ٝختٓ ٔی ؿٛد.
ؿبیذ أشٚص ٜثبٚس ایٗ ٔٛهٛع و ٝفشٞ ًٙٞب  ٚخشد ٜفشٞ ًٙٞبی خذیذی تٛػاي ایٙتش٘اتٔ ،ابٛٞاس ٚ ٜتىِٛٙاٛطی
٘ٛیٗ ٚاسد تعبٔال

خٟب٘ی ؿذ ،ٜػخت ٘جبؿذ.

تعبسیف خذیذ اص دٚػتی ،اخالق  ٚسفتبسٙٞ ،ش ،دیّٗٔ ،ت ،تعّاك خابًش ،استجبًاب
فش ٚ ًٙٞتعبٔال

 ٚدس ٔدٕاٛع آ٘چا ٝدس لبِات

ثـشی ٌٙدب٘ذٔ ٜی ؿٛد ،دیٍش ِضٔٚبً اص ػٛی سٚؿٙفىشاٖ  ٚا٘ذیـٕٙذاٖ ،آٖ  ٓٞتٛػي سٚص٘بٔٚ ٝ

وتبة ًشاحی  ٚاسائٕ٘ ٝی ؿٛد ،ثّى ٝثیؾ اص آٖ ،تٛػي تبیپ  ٚوّیه آٖ  ٓٞعٕٔٛبً ثٚ ٝػیّ ٝوبسثشاٖ خٛاٖ ایٙتش٘ت
٘ـش  ٚثؼي دادٔ ٜی ؿ٘ٛذ .حبَ ایٗ ٘ ـش فشٍٙٞی ٔی تٛا٘ذ دس لبِت چت ٌ ٚفت  ٌٛ ٚثبؿاذ یاب دس لبِات ٔمبِا،ٝ
عىغ  ٚفیّٓ تخللی  ٚحتی ؿخلی ،أب ٔ ٟٓایٗ اػت و ٝتعبٔال

خٟبٖ ٚاسد فبص خذیذی اص سٚؽ ٞب ؿذ ٜوٝ

ٔذیشیت آٖ سا خٛد ًشفیٗ ساثٌ ٚ ٝدس وُ خٟبٖ دس اختیبس داس٘ذ ،اص ٕٞیٗ سٔ ٚی تٛاٖ ایٗ ٘ٛع ؿىُ ٌیشی فشًٙٞ
 ٚسٚاثي اختٕبعی سا  ٓٞفشكت دا٘ؼت  ٓٞ ٚتٟذیذ؛ فشكتی ثشای استجبى ٔؼتمیٓ ثب ٔشدْ ،اص فشٞ ًٙٞاب  ٚخٛأا
ٔختّف  ٚتٟذیذی ثشای فشٞ ًٙٞبی غٙی أب ػٙتی  ٚفشٞ ًٙٞبیی و ٝدس تعبٔال

ایٙتش٘تی لذس

 ٚظشفیت وابفی

ثشای خّت وبسثشاٖ  ٚثٚ ٝیظ ٜخٛا٘بٖ دس د٘یب سا ٘ذاس٘ذ .ثٌ ٝض اسؽ ایؼٙب ،ثش اػبع آٔبس اعالْ ؿذ ٜاص ػٛی ٔشوض آٔبس
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خٟب٘ی ایٙتش٘ات

(STATS

 ،) INTERNATIONAL WORLDایاشاٖ دس ٔیابٖ  20وـاٛس داسای ثابالتشیٗ تعاذاد وابسثشاٖ

ایٙتش٘تی ،ستجٞ ٝفذ ٓٞسا ث ٝخٛد اختلبف داد ٜاػت.
ایٗ ٔشوض دس آخشیٗ ٌضاسؽ خٛد ،تعذاد وبسثشاٖ ایٙتش٘ت دس ایشاٖ سا ٔ 26یّی٘ ٖٛفش اعالْ وشد ٜو ٝایٗ تعذاد ثیؾ اص
 50دسكذ وُ وبسثشاٖ ایٙتش٘تی ٌٔٙم ٝخبٚسٔیب٘ ٝسا ؿبُٔ ٔی ؿٛد .پزیشؽ ایٗ ٌٔبِت و ٝاص ػٛی ٔحٕذ ػّیٕب٘ی–
ٚصیش استجبًب

 ٚفٙبٚسی اًالعب  -اعالْ ؿذ ٚ ٜارعبٖ ث ٝایٗ و ٝاوثش خٕعیت وبسثشاٖ ایٙتش٘ت دس وـٛس سا خٛا٘بٖ

ٛ٘ ٚخٛا٘بٖ تـىیُ ٔی دٙٞذ ،ثیؾ اص ٞش چیض هشٚس

تحّیُ ٔ ٚاذیشیت ٔحتاٛایی  ٚویفای وابسثشی ایٙتش٘ات دس

وـٛس سا ٔٛسد تأویذ لشاس ٔی دٞذ.
ٔتأػفب٘ ٝدسثبس ٜویفیت وب سثشی ایٙتش٘ت یب ث ٝصثبٖ ػبد٘ ،ٜح ٜٛاػتفبد ٜوبسثشاٖ اص ایٙتش٘ت دس وـٛس ٞیچ آٔبس سػٕی ٚ
لبثُ اتىبیی ٚخٛد ٘ذاسد .اخجبسی و ٝدس ایٗ صٔیٞ ٝٙش اص چٙذ ٌبٞی ٔٙتـش ٔی ؿ٘ٛذ ،حبوی اص آٖ اػات وا ٝاغّات
وبسثشاٖ ایٙتش٘ت دس وـٛس ٚلت خٛد سا ثشای چت وشدٖ ،اصدیذ اص ػبیت ٞبی ػشٌشٔی  ٚیب دسیبفت  ٚاسػبَ ایٕیُ
(پؼت اِىتش٘ٚیىی) كشف ٔی وٙٙذ.
اخجبس و ٝث٘ ٝمش ٔی سػذ ،ؿٛاد ٔٛخٛد خبٔعٔ ٝؤیذ كحت آٖ ٞب ثبؿذ .اٌش چ ٝپشداختٗ ثٔ ٝم ِٝٛثبص تعشیف خٟب٘ی
فشٍٙٞی  ٚػ ٟٓفشٍٙٞی وـٛس دس آٖ ٘ ٚیض وٕیت  ٚویفیت وبسثشی ایٙتش٘ت ،إٞیت ٚیاظ ٜای داسد .اٌاش اص دیاذٌبٜ
عذ ٜای وٕٛٞ ٝاس ٜثب اثعبد ٔختّف فٙبٚسی ٞب  ٚتىِٛٛٙطی  ٞبی خذیذ ٘میش ایٙتش٘ت و ٝاص ٘مش آٖ ٞاب اثاضاس تاشٚیح
فؼبد ٘ ٚبٙٞدبسی اػت ،ثٍزسیٓ  ٚثپزیشیٓ و ٝاعٕبَ فیّتشیٔ ٚ ًٙحذٚدیت دس دػتشػی ث ٝػبیت ٞب ٔ ٚدبٔ ایٙتش
٘تی ،ساٞىبس ٔؤثش  ٚثب دٚأی ثشای ایدبد ٔل٘ٛیت اص تٟذیذٞبی استجبًب

ایٙتش٘تی ٘یؼتٍ٘ ،بٞی دلیك تاش ثا ٝاثعابد

ا ختٕبعی  ٚفشٍٙٞی پذیذ ٜص٘ذٌی ٔدبصی ،دالیُ سیـ ٝای ٌشایؾ وابسثشاٖ ثا ٝخلاٛف خٛا٘ابٖ ٛ٘ ٚخٛا٘ابٖ ثاٝ
عوٛیت دس خٛأ ایٙتش٘تی  ٚثٛ٘ ٝعی اعالْ ٔٛخٛدیت دس د٘یبی ٔدبصی سا ٕ٘بیبٖ ٔی وٙذ.

يیژگی َای فه آيری َای جدید ارتباطی:
 خزاثیت  ٚاثش ثخـی
ٔ تأثش اص كٙعت تفشیحب

( ٔمتویب

ثبصاس) ،كٙعتی ؿذٖ فشًٙٞ

 ظشفیت ثبالی ٍٟ٘ذاسی  ٚا٘تمبَ ٔتٗ ،عىغ ،تلٛیش  ٚكٛ
 تعبُٔ د ٚػٛیٝ
 چٙذ سػب٘ ٝای (ِٔٛتی ٔذیب) ثٛدٖ ،لبثّیت اتلبَ چٙذ سػب٘ ٝث ٝیىذیٍش
 خٕ صدایی
٘ بٕٞضٔب٘ی ،عذْ ٘یبص ث ٝپبیجٙذی ث ٝصٔبٖ
 تحشن
 تٕشوض صدایی (افشاد  ٓٞتِٛیذ وٙٙذٔ ٓٞ ٚ ٜلشف وٙٙذ ٜاًالعب
 ػشعت
 ا٘عٌبف پزیشی

ٞؼتٙئذ)
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 لبثّیت اػتفبدٌ ٜؼتشد ٜاصآسؿیٞٛبی عمیٓ  ٚغٙی سػب٘ٞ ٝبی كٛتی ،تلٛیشی  ٚتفشیحی
ٚ اثؼتٍی ٔتمبثُ (كجبغیبٖ)8616 ،
تعبٔال

 ٚتجبدَ افىبس  ٚعمبیذ ثیٗ دٚػتبٖ  ٚآؿٙبیی 71وبسثشاٖ ٔختّف ثب دیذٌبٞ ٜبی ٔتفب ، ٚثٛ٘ ٝعی یىای اص

خٙجٞ ٝبی ٔثجت ایٙتش٘ت  ٚثٟش ٜثشداسی اص آٖ اػت .أب دس ایٗ ٔیبٖ ٘ىب

ٚیظ ٜای ٚخٛد داسد و ٝتٛخا ٚ ٝثشسػای

دلیك  ٚعّٕی آٖ هشٚسی اػت .اص آٖ س ٚو ٝثی تٛخٟی ث ٝآٖ ٔی تٛا٘ذ ثبعث ثشٚص ٘بٙٞدابسی فشٍٙٞای دس د٘یابی
ٔدبصی  ٚپغ اص آٖ ٌِٕ ٝفشٍٙٞی دس د٘یبی ٚالعی ؿٛدٞ ،ش سٚص ٜتعذا د صیبدی اص وبسثشاٖ  ٚاعوبی خٛأ ایٙتش٘تی
ثب اػٓ ٛٞ ٚیت ٔتفبٚ
اًالعب

 ٚاستجبًب

 ٚحتی ٔغبیش ثب ٛٞیت اكّی ٚ ٚالعی خٛد ،ثخـی اص اٚلب

دس ایٗ خٛأ ٔی وٙٙذ ،دس حبِی و ٝتمشیجبً ٞیچ ٔذیشیت خبٔعی اص ػٛی ٟ٘بد ٞابی فشٍٙٞای

وـٛس دس خٟت غٙی ػبص ی اٚلب
خٛأ ٔدبصی كٛس

فشاغت خاٛد ا كاشف تجابدَ

فشاغت دس د٘یبی ٔدبصی  ٚفشً٘ ػبصی ٔٙبػات ثاشای اػاتفبد ٜاص ایٙتاش ٘ات ٚ

ٍ٘شفت ٝاػت  ٚخٛا٘بٖ ٛ٘ ٚخٛا٘بٖ وبسثشٌ ،بٞی اص فوبی آصادا٘ ٝایٙتش٘ت ثشای اثشاص عمبیاذ ٚ

یب تشٚیح فشٞ ًٙٞبیی اػتفبدٔ ٜی وٙٙذ و ٝأىبٖ اسائ ٝآٖ دس د٘یبی ٚالعی ٚخٛد ٘ذاسد.
ٔعب ٖٚفشٍٙٞی -اختٕبعی ػبصٔبٖ ّٔی خٛا٘بٖ ٔی ٌٛیذ :ثبیذ ػٌ فىشی  ٚآسصٞٚبی خٛا٘بٖ سا استمبء دٞیٓ تاب دس
ثشاثش افىبس  ٚأیبَ وٛچه ،خٛد سا ٘جبص٘ذ  ٚایٗ وبس ثب تمٛیت ٟ٘بد خب٘ٛادٛٞ ٚ ٜیت فشدی  ٚاختٕبعی خٛا٘بٖ أىبٖ
پزیش اػت :عوٛیت دس خٛأ ایٙتش٘تی دس ٚال تشیج ٘ٛی دس اختیبس خٛا٘بٖ لشاس ٔی دٞذ تب اًالعب

 ٚافىبس ٔـتشن

ثیٗ ٕٞفىشاٖ سد  ٚثذَ ؿٛد .حتی ایٗ ٕٞفىشی ٔی تٛا٘ذ دس خٟت تـىیُ ٌشٞ ٜٚب  ٚثب٘اذ ٞابی ثبؿاذ وأ ٝاٛسد
پزیشؽ خبٔع٘ ٝیؼت.
چ ٝثخٛاٞیٓ  ٚچ٘ ٝخٛاٞیٓ ،فٙبٚسی ٞبیی ٔب٘ٙذ ٔبٛٞاس ٚ ٜایٙتش٘ت ٚاسد خبٔعٔ ٝب ؿذ ،ٜدس حبِی و ٝفش ًٙٞاػتفبدٜ
اص آٖ ٞب ٍٕٞبْ ثب آٖ ٞب ٚاسد ٘ـذ ٜاػتِ ،زا ثشای ٟ٘بدی ٝٙؿذٖ ایٗ فش ًٙٞتٛخا ٝثا ٝآٖ ػاٛی ٟ٘بدٞابی سػإی
فشٍٙٞی ،دا٘ـٍبٞ ٜب ٔ ٚشاوض آٔٛصؿی  ٚسػب٘ٞ ٝب وبٔالً ٔٛسد ٘یبص اػت .دٚس ؿذٖ اص ٛٞیت ٚالعی افاشاد ٚ ،ػؼات
ؿذٖ سٚاثي اختٕبعی دس خبٔعٔ ٝذ٘ی اص عٛاسم ٘بٌّٔٛة ایٗ ٚاثؼتٍی اػت .أب اٌش ایٗ استجبًب

ث ٝعٛٙاٖ یاه

تبوتیه  ٚؿیٛ٘ ٜٛآٚس ثشای استجبى ٌشفتٗ ثبؿذٔ ،فیذ خٛاٞذ ثٛد.
دس وٙبس آٔٛصؽ  ٚفش ًٙٞػبصی ثشای اػتفبد ٜكحی اص استجبًب
صٔی ٝٙاثشاص عمبیذ  ٚاستجبًب

آص ادا٘ ٝتش افشاد خبٔعٚ ٝالعی كٛس

ایٙتش٘تی ،ثبیذ الاذأب

الصْ ثابی ایدابد ثؼاتش ٚ

ٌیشد .تعبُٔ ٕٞ ٚىبسی ػابصٔبٖ ٞاب ٟ٘ ٚبدٞابی

فش ًٙٞػبص ثب افشاد ٔخبًت ٚ ٚخٛد ثؼتش الصْ ثشای اثشاص عمبیذ  ٚافىبس ٔی تٛا٘ذ ،فشٙٞاً اػاتفبد ٜاص تىِٛٙاٛطی
ٞبی خذیذٔ ،ب٘ٙذ ایٙتش٘ت سا ٟ٘بدی ٝٙوٙذ .ثذیٟی اػت ،اٌش ػبصٔبٖ ٞب ٟ٘ ٚبد ٞابی ٔؼائٔ ٚ َٛتاِٛی أاٛس خٛا٘ابٖ
وـٛس  ٚدس سأع آٟ٘ب ػبصٔبٖ ّٔی خٛا٘بٖ ،ثش٘بٔ ٝسیضی خبٔ ٔ ٚفیذی ثشای ٔذیشیت فش ًٙٞػبصی دس حٛص ٜفوبی
ٔدبصی ٘ذاؿت ٝثبؿٙذ ،ػشدسٌٕی  ٚتعبسهب

ٛٞیتی وبسثشاٖ خٛأ ایٙتش٘تی ،صیبد ًا٘ َٛخٛاٞاذ وـایذ  ٚفشٙٞاً

ٞبی ثش٘بٔ ٝسیضی ؿذ ٜد٘یبی ٔدبصی ،ایٗ وـٕىؾ ٛٞیتی سا ث ٝػٛد خٛد ث ٝپبیبٖ خٛاٙٞذ ثشد.

پیشىُاداتی جُت کىتزل کیفی دویای ایىتزوت:
 تمٛیت ٟ٘بدٞبی آٔٛصؿی
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 حوٛس ٚاِذیٗ دس وٙبس فشص٘ذاٖ
 ػیبػتٍضاسی دِٚتی
 تٛلعب

ثیٗ إِّّی ٕٞ ٚىبسی ٞبی خٟب٘ی

 تعییٗ ٔیضاٖ حؼبػیت فش ًٙٞعٕٔٛی  ٚتعییٗ ٔیضاٖ  ٚدسخ ٝفش ًٙٞپزیشی اص ًشیك ایٙتش٘ت
 تعییٗ ٔیضاٖ الصْ  ٚثٛدخ ٝثٙذی صٔب٘ی خٟت تمٛیت ثؼي فش ٚ ًٙٞتجذیُ آٖ ث ٝكٛس

عٕٔٛی

 ؿٙبخت دلیك ٚیظٌی ٞبی اكّی وؼب٘ی و ٝدس ٔعشم فش ًٙٞپزیشی لشاس ٔی ٌیش٘ذ (ؿٙبخت ٔخبًجیٗ)
 تٛخ ٝخذی ثٚ ٝیظٌی ٞبی خب٘ٛاد ٜایشا٘ی -اػالٔی دس ثش٘بٔ ٝسیضی فش ًٙٞپزیشی
 اس ائ ٝثش٘بٔٞ ٝبی ٔٙمٓ خٟت آٌبٞی الـبس خبٔع ٚ ٝخب٘ٛادٞ ٜب ثب تٛخ ٝث ٝآٔٛصؽ ٞبی الصْ دس ایٗ صٔیٝٙ
ٔ عشفی ػبیت ٞبی  ٚثش٘بٔٞ ٝبی عّٕی ٔفیذ ٕٞخٛاٖ ثب فش ًٙٞثٔٛی -اػالٔی -ایشا٘ی
 فشا ٓٞوشدٖ تؼٟیال

سفبٞی -تحمیمبتی ثشای خٛا٘بٖ خٟت اختٙابة اص ٚسٚد ثا ٝػابیت ٞابی ٘بػابِٓ فشٍٙٞای-

ٔزٞجی.

مىابع ي مأخذ
 - 8سطاٖ وبس٘ ،ٛخبٔع ٝؿٙبػی استجبى خٕعی ،تشخٕ ٝدوتش ثبلی ػبسٚخب٘ی ،ا٘تـبسا
 - 2دوتش ثبلش ػبسٚخب٘ی ،خبٔع ٝؿٙبػی استجبًب  ،ا٘تـبسا
 - 6فشأشص سفی پٛس ،وٙذ  ٚوبٞٚب  ٚپٙذاؿتٞ ٝب ،ا٘تـبسا

اًالعب

اًالعب

8671

ػٟبٔی ا٘تـبسا

عّ ْٛاختٕبعی 8677

ٔ- 1ؼعٛد سٚح االٔیٙی ،صٔی ٝٙػبص فش ًٙٞؿٙبػی
- 5دوتش فشٍٙٞیٔ ،جب٘ی استجبى ا٘ؼب٘ی 8631
- 3دوتش اِفٟٔ .شداد٘ ،مشیٞ ٝب ٔ ٚفبٞیٓ استجبى خٕعی 8615
 - 7ساخش فیظٚ ٚیّیبْ یٛسی ،اك ٚ َٛفٔ ٖٛٙزاوش ،ٜتشخٕ ٝدوتش ٔؼعٛد حیذسی 8611
ٙٔ- 1لٛس ٚثٛلیٔ ،جب٘ی خبٔع ٝؿٙبػی ،ا٘تـبسا

ثٟی8618 ،ٝٙ

- 7ح .تٟٙبیی ،دسآٔذی ثش ٔىبتت ٘ ٚمشیٞ ٝبی خبٔع ٝؿٙبػی ،ا٘تـبسا

ٔش٘یض8678 ،

- 80ؿِٛتض دٚاٖ  ٚػیذ٘ی آِٗ٘ ،مشیٞ ٝبی ؿخلیت ،تشخٕ ٝیحیی ػیذ ٔحٕذی8618 ،
ٔ- 88دٕٛعٔ ٝمبال

8611

ٕٞبیؾ ٟ٘وت تِٛیذ عّٓ ،خٙجؾ ٘شْ افضاسی  ٚآصاد ا٘ذیـی8616 ،

مجمىعه مقبالت همبیش شهروند مسئىل دانشگبه آزاد اسالمی واحد خىراسگبن(اصفهبن)

- 82ؿشفیٔ ،حٕذ سهب ،خب٘ٛادٔ ٜتعبدَ ،ا٘تـبسا

ا٘دٕٗ اِٚیبء ٔ ٚشثیبٖ8611 ،

- 86خبٔع ٝؿٙبػی ایٙتش٘تٔ ،حممی ٟٔذی8615 ،
ٔ- 81دّ ٝتٛػعٚ ٝفٙبٚسی ،ؿٕبس ٜا ،َٚخشداد  ٚتیش 8616
- 85ؿشیفی ،ؿٟشصاد  ٚسلبثی ،فش٘ٛؽ ،ثشسػی ٘یبصٞبی ٌٔبِعبتی دا٘ؾ آٔٛصاٖ ؿٟش تٟشاٖ ثب تٛخ ٝث ٝتحاٛال

فٙابٚسی

آیٙذ8616 ،ٜ
- 83ؿبٚسدی تٕٟی ،ٝٙثشسػ ی ٔیضاٖ ٘ ٚح ٜٛاػتفبد ٜاص ایٙتش٘ت دس ٔیابٖ دا٘اؾ آٔاٛصاٖ ؿاٟش تٟاشاٖ ،خٟابد دا٘ـاٍبٞی،
پظٞٚـىذ ٜعّ ْٛا٘ؼب٘ی8616 ،
- 87وٛپش ،ثشیبٖ ،اتلبَ ث ٝایٙتش٘ت ،تشخٕ ٝػیذ ٔحٕذسهب سوٗ اِذیٙی ،تٟشأٖ ،ؤػؼ ٝا٘تـبساتی لّیب٘ی8618 ،
- 81اػٕبعیّی ،حٕیذ ،ٜوبسثشدٞبی فٙبٚسی اًالعب

 ٚاستجبًب

دس ٔیبٖ خٛا٘بٖ8616 ،

- 87وٕبِی پٛس ،یحیی ،ثٔٛی وشدٖ ایٙتش٘ت8616 ،
- 20كجبغیبٖ ،عّی ،ایٙتش٘ت دس خذٔت اًالع سػب٘ی ،ػبیت آیٙذٍ٘ ٜش8616 ،
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