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چکیذُ
طرح هسئلِ :ػجه ص٘ذٌی  ٚاؿشغبَ ص٘بٖ دس ػبِٟبی اخیش ثؼیبس ٔشح َٛؿذ ٜاػز .یىی
اص ایٗ سغییشار افضایؾ چـٌٓیش وبس ص٘بٖ دس دبػبطٞب ٔ ٚشاوض خشیذ اػز .ایٗ أش اص یه ػٛ
ث ٝدِیُ سغییش ٌفشٕبٖ دس ثبة حضٛس ص٘بٖ و ٝخٛد ثب دٛ٘ ٚؿ سغییش اِف -سغییشار ػبخشبسی وٝ
حضٛس ص٘بٖ دس حٛص ٜفٕٔٛی ٔب٘ٙذ ٍٕٞب٘ی ؿذٖ سحلیُ دس جبٔقٚ ،ٝسٚد  ٚغّج ٝص٘بٖ دس

سحلیالر دا٘ـٍبٞی  ٚدشسً٘ ؿذٖ ٘مؾ ص٘بٖ ؿٟشی دس ثبصاسٞبی وبس  ٚة -سغییشار
اجشٕبفی ٔب٘ٙذ افضایؾ ٚسٚد صٖ ث ٝفشك ٝفٕٔٛی ثٚ ٝاػغ ٝاؿشغبَ اص یه ػ ٚ ٛوٕجٛد
فشكز اؿشغبَ دس ثخؾ سػٕی اص ػٛی دیٍش ٕٞشا ٜثٛد ٜاػز.سٚؽ اكّی ایٗ دظٞٚؾ
سٚؽ ویفی ثٛد ٚ ٜدس وٙبس آٖ اص سٚؽٞبی ٔىُٕٔ ،ـبٞذٔ ٚ ٜلبحج٘ ٝیض اػشفبدٌ ٜشدیذٜ
اػز .جبٔق ٝآٔبسی؛ ص٘بٖ ؿبغُ دس ثخؾ اؿشغبَ غیش سػٕی (ثٛسیه داساٖ ٙٔ ٚـی

 -1دا٘ـیبس جبٔق ٝؿٙبػی ؿٟشی دا٘ـٍب ٜثٛفّی ػیٙبی ٕٞذاٖ (٘ٛیؼٙذٔ ٜؼئ)َٛ
 -2وبسؿٙبػی اسؿذ دظٞٚؾ فّ ْٛاجشٕبفی دا٘ـٍب ٜثٛفّی ػیٙب
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فشٚؽٞبی صٖ دبػبطٞبی ؿٟش ٕٞذاٖ) ثٛد ٜاػزٔ .حممبٖ ثش اػبع یبفشٞٝبی سحمیك ٙٔ ٚغك
ٔغبِقبر ویفی ،دٛ٘ ٚؿ ػجه  ٚاٍِٛی وّی اؿشغبَ سا ؿٙبػبیی وشد٘ذ،ػجه اؿشغبَ خٛد
اٍ٘یخش( ٝاؿشغبَ ثش ٔجٙبی اٍ٘یضٜٞبی دس٘ٚی)  ٚثیـشش دس ػغح رٙٞی اػز  ٚػجه ٔحیغی
اؿشغبَ یب ػجه اؿشغبَ ثشاٍ٘یخش( ٝثش ٔیٙبی ٔحشنٞبی ثیش٘ٚی) سمؼیٓثٙذی وشد ٜا٘ذ .ػجه
اؿشغبَ خٛد اٍ٘یخش ٝؿبُٔ د ٚصیش ؿبخ( ٝاؿشغبَ ٔغّٛثیزٌشا  ٚججشا٘ی ) و ٝدس آٖ ٔؤِفٞٝبی
رٙٞی ٘مؾ دشسً٘سشی داس٘ذ  ٚػجه اؿشغبَ ثشاٍ٘یخش ٝؿبُٔ چٟبس صیش ٔجٕٛف( ٝعجمبسی،
سّمیٙی ،سحٕیّی ٚ ٚیششیٙی) ؤ ٝؤِفٞٝبی اجشٕبفی ث ٝؿىُ چـٌٓیشی سؼّظ داس٘ذ ٔیثبؿٙذ.
کلیذٍاشُّب :اؿشغبَ ٚیششیٙی ،دبػبط ،اؿشغبَ غیش سػٕی ،ػجه اؿشغبَ خٛد اٍ٘یخش ،ٝػجه
اؿشغبَ ثشاٍ٘یخش.ٝ

هقذهِ
سغییشار ثؼیبسی دس وبسوشد  ٚویفیز ص٘ذٌی ؿٟشٞبی ٔقبكرش س داد ٜاػرز ورٝ
ٔلشفی  ٚفشاغشی ؿذٖ  ٚسؼٟیُ ثیـشش حضٛس ٌ ٕٝٞشٜٞٚبی اجشٕربفی ثرٛیظ ٜص٘ربٖ دس
فشكٞٝبی ؿٟشی اص جّٕ ٝآٟ٘بػز .دس حبَ حبضش ٔؼئّ ٝص٘بٖ 1ث ٝیىی اص ٟٔرٓسرشیٗ ٚ
ثٙیبدیسشیٗ ٔـغّٞٝبی ثیٗإِّّی ّٔ ٚی سجذیُ ؿذ ٜاػز (٘مذی )20 :1383 ،ثرب ا٘رذوی
سأُٔ دس فشكٞٝبی فٕٔٛی ؿٟشٞبی ثضسي  ٚحشی ٔشٛػظ  ٚوٛچه ،دس ػبِیبٖ اخیش
ؿبٞذ حضٛس سقذاد وثیشی اص ص٘بٖ دس فشك ٝفٕٔٛی دس لبِتٞبی ٔشٛٙؿ ٛٔ ٚلقیزٞبی
ٔشفبٚر ٕٞچ :ٖٛفشٚؿٙذٙٔ( ٜـی فشٚؽ) ،ثٛسیه داس ،سا٘ٙذ ٜسبوؼری ،دػرز فرشٚؽ،
ٔٙـی دضؿهٔ ،شثی آٔٛصؿٍبٜٞربی سا٘ٙرذٌی ،صثربٖ ٛٔ ٚػریمی،...دبسٛقٞربی ؿرٟشی
1 - Women problem
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(وبفیؿبح ،ػفش ٜخب٘ٞٝب) ،وبسٌش سػشٛساٖ ،ثبصاسیبثی  ٚسجّیغ ٔذٞ ...ؼشیٓ .چیرضی ورٝ
دس چٙذ د ٝٞدیؾ اص ایٗ ،غیش لبثُ سلٛس ٔیٕ٘ٛد! چشا ور ٝجبٔقر ٝایشا٘ری ثر ٝد ٚثخرؾ
خلٛكی  ٚفٕٔٛی سمؼیٓ ٔیؿذ  ٚص٘بٖ سجشث٘ ٝبچیضی اص حضٛس دس فشك ٝفٕرٔٛی ٚ
فقبِیزٞبی الشلبدی داؿشٙذٌ .شرٔ 1قشمذ اػز افشاد ٘مؾ جٙؼیشی سا ٔیآٔٛصد ،یقٙری
ٔجٕٛفر ٝا٘شؾربساسی دسثربس ٜسفشربسی ورر ٝثرشای افرشاد داسای آٖ جٙؼریز ٔٙبػرت سّمرری
ٔیؿٛد .ایٗ ا٘شؾبسار ثؼش ٝث٘ ٝح ٜٛسقشیف «ٔشداٍ٘ی» « ٚص٘بٍ٘ی» فشق داسد .اٌش ٔجٙبی
جٙؼیز سا وبٔالً ثیِٛٛطیه ٘ذا٘یٓ ،آٖ ٌب ٜالصْ اػز ثر ٝفٛأرُ اجشٕربفی یرب ٔحیغری
ثذشداصیٓ و ٝدس وٙؾ ٔشمبثرُ ثرب فٛأرُ ثیِٛٛطیره ثر ٝسؿرذ ٛٞیرز جٙؼریشی ٘ ٚمرؾ
جٙؼریشی ٔٙجررش ٔریؿرر٘ٛذ (ٌرشرٌ .)33 :1385 ،شچرر ٝفشایٙرذ یرربدٌیشی دس دٔ ٚحرریظ
فیضیىی  ٚاجشٕبفی س ٔیدٞذ ،ثب ایٗ حبَ ث٘ ٝؾرش ٔریسػرذ ٔحریظ اجشٕربفی إٞیرز
ٚیظٜای داسد (سیربحی .)116 :1386 ،دس فشٙٞرًٞربیی ٘ؾیرش فشٙٞرً ػرٙشی ایشاٖ،ورٝ
ا٘ؼبٖٞب ث ٝیىی اص د ٚجٙؼیز سقّك داس٘ذ  ٚثیٗ د ٚجٙؼیز٘ ،بثشاثشی ٚجٛد داسد ،لغجی
ثٛدٖ سٚاثظ جٙؼیشی ،اسسجبط چٙذ الیٝای ثب ا٘ٛاؿ ػّؼّٔ ٝشاسرت جبیٍربٞی آٖ فشٙٞرً
داسد .اص یه ػ ٛلغجی ثٛدٖ جٙؼیشی ثبفث ٔیؿٛد دػششػی یه جٙغ ،ثرٔ ٝـربغُ ٚ
حمٛق ٔـخلی سضٕیٗ ؿٛد  ٚث ٝفىغ اسصؽ ٔـبغُ  ٚفقبِیزٞبی ٔخشّرف ثؼرشٍی
داسد ثرر ٝآٖ ورر ٝچرر ٝجٙؼرریشی ثرر ٝایررٗ ورربس اؿررشغبَ داؿررش ٝثبؿررذ .اص ػررٛی دیٍررش وّیررٝ
ػبخشبسٞبی لذسر ٘یض اسٚسیضٔ ٜیؿرٛد ،یقٙری ایرٗ ػربخشبسٞب ثرب ٔفربٞیٓ جٙؼریشی «ٚثرٝ
ٔقٙبی دلیكسش ثب سفشبس جٙؼی» وذثٙذی ٔیؿٛد (ٞبٌٕبٖ ٚ -ایز 231 :1988 ،ث٘ ٝمُ اص
ثشٚن ٕٞ ٚىبساٖ.)156-157 :1385 ،
1 - Gareth
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ایٗ ثخؾ فیبٖ (اؿشغبَ) حضٛس ص٘بٖ اػز دس اؿىبَ ٘بٔشئیسش  ٚصیش دٛػشی
ؿٟشٞب ٘یض حضٛس ص٘بٖ چـٌٓیشسش ؿذ ٜاػز .اٌشچ ٝایٗ أش ٓٞصٔبٖ ثب افضایؾ حضٛس
ص٘بٖ دس دیٍش فشكٞٝبی ٔخشّف اجشٕبفی ثٛد ،ٜأب ویفیز  ٚوٕیز سغییش دس حٛصٜ
اؿشغبَ ثٔ ٝشاست چـٌٓیشسش اص ثمی ٝصٔیٞٝٙب ثٛد ٜاػز .ایٗ ٌزاس ٔثُ ٞش سغییش اجشٕبفی
دیٍشی ٕٞشا ٜدػشبٚسدٞبی ثؼیبس ثب چبِؾٞب  ٚسقبسمٞبی ٔشقذدی ٘یض سٚثش ٚثٛدٜ
اػز .ث٘ ٝحٛی و ٝاؿشغبَ ص٘بٖ سغییشار دس خٛس سٛجٟی دس ػبخشبس ؿغّی ٘ ٚؾبْ
اجشٕبفی  ٚفشٍٙٞی ایشاٖ ایجبد وشد ٜاػز (ثبثبیی فشد .)428 :1392 ،یىی اص ٟٔٓسشیٗ
حٛصٜٞبی ایٗ دٌشٌ٘ٛیٞبی الشلبدی  ٚاجشٕبفی ،حضٛس ٔ ٚـبسوز دش سً٘ ص٘بٖ
دس ثخؾ اؿشغبَ غیش سػٕی اػز .ػیٙذصیٍٙش دس سقشیفی وبسثشدی ٔیٌٛیذ و :ٝثخؾ
غیشسػٕی ؿٟشی یه سشویت ػؼز  ٚثیلبفذ ٜاص ػبصٔبٖٞبیی اػز و ٝاص ا٘جبْ
ثؼیبسی اص ٔمشسار فشاس ٔیوٙٙذ  ٚفبلذ ٔجٛص  ٚأىب٘بر ٔجبص ٞؼشٙذ .ایٗ ثخؾ
ٔقٕٛالً لٛافذ دػشٕضد ،ثبص ٘ـؼشٍی یب دشداخز ثیىبسی سا ث ٝجب ٕ٘یآٚس٘ذ (جقفشی
ٔشاْ.)16 :1390 ،
ؿٟشٞبی ایشاٖ فٕٔٛبً ٔبٞیرز خرذٔبسی  ٚسٛصیرـوٙٙرذٌی داس٘رذ  ٚثخرؾ خرذٔبر
فشثٝسش اص ػبیش ثخؾٞب اػز .ایٗ ثخؾ ث ٝدِیُ ٔبٞیز خبف خرٛد ثیـرشش ثر٘ ٝیشٞٚربی
ػیبَ  ٚغیش دائٕی ٘یبص داسد ،ص٘بٖ ثٟششیٗ ٌضی ٝٙثشای ایٗ أش ٔحؼٛة ٔریؿر٘ٛذ .ص٘ربٖ
ثغٛس ػٙشی وٕشش دس وبٖ٘ٞٛبی ػٙشی؛ سجبسر  ٚثبصسٌب٘ی ٔثُ «ثربصاس» دس ؿرٟش ایشا٘ری
حضٛس داؿشٙذ ،أب دس ػبِیبٖ اخیش دس فضبٞبی ؿٟشی جذیرذ ٔب٘ٙرذ دبػربطٞب (ثبصاسٞربی
فٕٛدی) ٔ ٚشاوض خشیذ ٔذسٖ حضٛس دشسٍ٘ی داس٘ذ  ٚث ٝفٛٙاٖ ثخـی اص ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی
ٔ ٚذیشیشی فقبَ ،ایفبی ٘مؾ ٔیوٙٙذ.
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ؿٟش٘ـیٙی ثب ٌ٘ٛشایی ،سىثش ٟٔ ٚیب ؿذٖ فشكزٞربی ثیـرشش ثرشای آحربد جبٔقر ٝثرٝ
ٚیظٌ ٜشٜٞٚبی اجشٕبفی خبف ٘ؾیش ص٘بٖ  ٚسٛج ٝث ٝحمرٛق ا٘ؼرب٘ی آ٘ربٖ ٕٞرشا ٜاػرز
(٘مذی .)227 :1393 ،ثخؾ سػٕی دس ایشاٖ ث ٝدالیُ ٔخشّرف ثیـرشش اص ػربیش وـرٛسٞب
دس ا٘حلبس ٔشداٖ اػز .ػیٕبی ؿغّی ص٘بٖ ایشاٖ ٘ـبٖ ٔیدٞذ و ٝسٕشورض ص٘ربٖ ؿربغُ
دس ثخؾ سػٕی فٕٔٛبً دس ٘ؾبْ آٔٛصؿری (ٔشثریٔ ،قّرٓ  ٚاػرشبد)  ٚثٟذاؿرشی (دشػرُٙ
ثیٕبسػشب٘ی  ٚخذٔبر ثٟذاؿشی) ٔیثبؿٙذ .ثخؾ سػٕی ثر ٝدِیرُ ٔالحؾربر اجشٕربفی،
فمیذسی  ٚػبصٔب٘ی فاللٝای ث ٝجزة ص٘بٖ ٘ذاسد .دس چٙریٗ اٚضربؿ  ٚاحرٛاِی ص٘ربٖ ثرٝ
ثخؾ غیش سػٕی سا٘ذٔ ٜیؿ٘ٛذ  ٚایٗ ثخؾ ٘یض ثب اػرشمجبَ اص خیرُ فؾریٓ ٘یرشٚی وربس
اسصاٖ  ٚوررٓ دسدػررش  ٚجررزاة ،فشكررز سا غٙیٕررز دا٘ؼررش ٝآ٘رربٖ سا ثىرربس ٔریٌٕرربسد.
ثحشاٖٞبی الشلبدی  ٚفـبس ث ٝخب٘ٛاسٞب دس وٙبس اٍ٘یضٜٞبی اجشٕربفی خرٛد ص٘ربٖ ثرشای
ؿىؼشٗ ا٘حلبسٞبی ػٙشی ایٗ ٌؼیُ سا د ٚچٙذاٖ ٔیوٙذ .آٔبسٞرب ٘ـربٖ ٔریدٞرذ ورٝ
أشٚص ٜثخؾ غیشسػٕی ،ثخؾ ٕٟٔی اص الشلبد  ٚثبصاس ٘یشٚی وبس سا دس وـرٛسٞبی دس
حبَ سٛػرق ٝسـرىیُ ٔریدٞرذ .اص آ٘جربیی ورٔ ٝـربسوز ص٘ربٖ دس ثربصاس وربس دس حربَ
ٌؼششؽ اػزِ ،زا ٕ٘یسٛاٖ اص حضٛس ص٘بٖ دس ثخرؾ غیشسػرٕی الشلربد چـرٓ دٛؿری
ٕ٘ٛد٘ .شبیج سحمیمبر ٘ـبٍ٘ش آٖ اػز ور ٝاحشٕربَ اؿرشغبَ ص٘ربٖ دس ثخرؾ غیشسػرٕی
ثؼیبس ثبالسش اص ٔشداٖ اػز .ث ٝعٛسی و ٝسمشیجبً اص ٞرش د٘ ٚفرش صٖ ؿربغُ یره ٘فرش (50
دسكذ) آٖٞب دس ثخؾ غیشسػٕی فقبِیز ٔیوٙذ .فال ٜٚثرش ایرٗ ثشسػری ػر ٟٓاؿرشغبَ
غیشسػٕی دس ثخؾٞبی فٕذ ٜالشلبدی  ٚثش اػبع ٚیظٌیٞبی ٔخشّف ٘یشٚی وبس ٘یرض
٘ـبٖ اص آٖ داسد و ٝؿب٘غ حضٛس ص٘بٖ دس ثخؾ غیشسػٕی ثؼیبس ثبالسش اص ٔشداٖ اػرز
(س٘ب٘ی ،اسثبثیبٖ ٔ ٚیشصائی)38 :1390،
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فضبٔ ٚ 1ىبٖ 2دس ؿٟش ٔبٞیز اجشٕربفی داس٘رذ  ٚسِٛیرذ ساثغر ٝاجشٕربفی ٔریوٙرذ.
ٕٞچٙبٖ و ٝدٚسیٗ ٔبػری 3دس وشربة فضربٔ ،ىربٖ  ٚجٙؼریز ٔریٌٛیرذ فضرب حبكرُ
سقبٔالر اجشٕبفی اػز (ٔبػری .)2013 ،یىری اص ٔشغیشٞربی اجشٕربفی ٔرشسجظ ثرب فضرب
ٔؼئّ ٝجٙؼیز اػز ٔفٟٔٛی و ٝدس سحمیك حبضش ٔٛسد سأویذ  ٚسٛج ٝاػرزٔ .ـربسوز
 ٚحضررٛس ص٘رربٖ دس فضرربٞبی ؿررٟشی ایررشاٖ دس لبِررت فشٚؿررٙذٌی  ٚثٛسیرره داسی دس
فضبٞبی سجبسی اص ٔلبدیك صٖ  ٚؿٟش یب جٙؼیز  ٚفضبٞبی ٔذسٖ ؿٟشی اػز ور ٝدس
د ٚلبِت ٔبِه ٔ ٚذیش فشٚؿٍب ٜیب «ٔٙـی فرشٚؽ» فقبِیرز داس٘رذ .فضربٞبی ٔرشسجظ ثرب
٘مؾ ص٘بٖ،فجبسسٙذ اص ٔشاوض خشیذ  ٚسؼٟیالر ٍٟ٘ذاسی اص وٛدوبٖ  ٚثشای ٔشداٖ ،ایٗ
فضبٞب سا ٔیسٛاٖ صٔیٗ فٛسجبَٔ ،یخب٘ ٚ ٝوبسٌب ٜدا٘ؼز (ثب٘رذص )376 :1390 ،ثرِ ٝحربػ
سبسیخی،فشٚؿٙذٌی دس ٘ؾبْ ثبصاس ػٙشی فقبِیشی ٔشدا٘ ٝسّمی ٔریؿرٛد ،أرب ایرٗ فقبِیرز
اخیشاً ثٚ ٝػیّ ٝص٘بٖ س٘ٚذی ٔقىٛع ثر ٝخرٛد ٌشفشر ٝاػرز ثر٘ ٝحرٛی ورٔ ٝریسرٛاٖ اص
جٌسیتی ضذى هؼکَض ثبصاسٞبی ٔذسٖ ػخٗ ثٔ ٝیربٖ آٚسد .چربِؾٞربی الشلربدی؛ثبال
ثٛدٖ ٞضی ٝٙص٘ذٌی دس وال٘ـٟش ٞب؛سلبثرزٞربی ٔربدی  ٚفشٙٞرً ٔلرشفی ؿرٟشی؛ دس
وٙبس فشكزٞب  ٚأىب٘بر ثیـشش فضبٞبی ؿٟشی ثشای اؿشغبَ ص٘بٖ دس ثخؾٞبی دِٚشری
ثٚ ٝیرظ ٜخلٛكری،سٚاا اسصؽٞربی جذیرذ اصدٚاا (ٔب٘ٙرذ سربخیش اصدٚاا  ٚیرب سجرشد
لغقی) ػجت ؿذ ٜاػزٔ :شصٞبی وبس ص٘ب٘ٔ ٚ ٝشدا٘ر ٚ ٝویفیرز حضرٛس ص٘ربٖ دس حرٛصٜ
فٕٔٛی سا ثب سغییشار جذی سٚثشٌ ٚشدد (روبیی.)262 :1393 ،

1 - Space
2 - Place
3 - Doreen Massey
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بیبى هسئلِ :ظَْر زًبى در فضبّبی ضْری هذرى ایراى
ثشخالف ثبصاسٞبی ػٙشی ایشاٖ ثب ؿرىُ افمری ور ٝسمشیجرب ثر ٝؿرىّی لربعـ ،فضربیی
ٔشدا٘ ٝثـٕبس ٔیسفشٙذ  ٚص٘بٖ سٟٙب دس لبِت ٔـششی  ٚخشیذاس یب احیب٘بً ث ٝاحشٕبَ ضرقیف
ٌشدؽ  ٚدشػ ٝص٘ی ٚاسد ایٗ فشكٔ ٝیؿذ٘ذ ،فضبٞبی جذیذ سجبسی  ٚدبػبطٞب ثرب فرشْ
 ٚػبخشبس فٕٛدی ،فضبیی ث ٝؿذر ٔؼشقذ جزة فقبِیز ص٘بٖ ٔریثبؿرذ .1فرشا ٓٞثرٛدٖ
ػرربخشبس  ٚفضررب  ٚفٛأررُ ٔررٛاش دیٍررش اجشٕرربفی  ٚفشٍٙٞرری ػررجت ؿررذ ٜسررب ٔـرربسوز
اجشٕبفی ص٘بٖ دس فشكرٞٝربی ٔخشّرف دس ایرشاٖ عری دٞرٞٝربی ٌزؿرش ٝس ٚثر ٝفض٘ٚری
ثٍزاسد .دس ثخؾ سػرٕیٔ ،ـربغّی دس ثخرؾٞربیی ٔب٘ٙرذ آٔرٛصؽ  ٚدرشٚسؽ ٘ ٚؾربْ
ػالٔز  ٚؿجىٞ ٝبی ثٟذاؿشی  ٚدس ثخؾ غیش سػٕی خذٔبر ٘یض ػٕٟٔ ٟٓی اص اؿرشغبَ
غیش سػٕی ث ٝص٘بٖ سقّك داسد ٌٛیی دس دٚس ٜجذیذ ٘یض ٘ٛفی سمؼیٓ وبس ٔذسٖ دس حربَ
ثبص سِٛیذ اػز .دس سٕبْ جٛأـ ٘ٛفی سمؼیٓ وبس ثرش حؼرت جرٙغ ٚجرٛد داسد .سمؼریٓ
وبس جٙؼی ػبخش ٚ ٝدشداخش ٝاجشٕربؿ اػرز  ٚسثغری ثر ٝسفربٚرٞربی عجیقری د ٚجرٙغ
٘ذاسد ،یقٙی ؿغُٞب ٟٔش ٔشدا٘ ٚ ٝص٘ب٘ٔ ٝیخٛس٘ذ (آثٛر ٚ ٚاالع.)172 :1383 ،
اؿشغبَ دبسٚ ٜلز دس فضبٞبی ؿرٟشی ایرشاٖ س ٚثرٌ ٝؼرششؽ اػرز .افرضایؾ سقرذاد
دا٘ـجٛیبٖ ث ٝخلٛف دس ٔؤػؼبر غیش دِٚشی ،فـبسٞبی الشلبدی ثش جٛا٘ربٖ ،ص٘ربٖ ٚ
دا٘ـجٛیبٖ ٘ ٚیض افضایؾ ٔذاسای اجشٕبفی ثشای سحُٕ حضٛس ص٘ربٖ ،وبػرشٗ اص ػرخز
ٌیرشیٞربی ػررٙشی ،ثریفاللٍری دس ثخرؾ سػرٕی ثررشای جرزة ص٘رربٖ  ٚفاللر ٝثخررؾ
خلٛكی ث٘ ٝیرشٚی وربس ٔغیرـسرش  ٚآػریتدرزیشسش  ٚداسای جرزاثیزٞربی جٙؼریشی ٚ
 -1دس سبثؼشبٖ  1394دس ػفشی وبسی دس اػشبٖ ٔشوضی دس سٚػشب -ؿٟش وٕیجبٖ چٙذیٗ فشٚؿٙذ ٜخرب٘ٓ سا ٔـربٞذ ٜورشدْ ٚ
ػذغ دس ؿٟش سفشؽ ثب سقذاد ٘ؼجشبً چـٓ ٌیش فشٚؿٙذٌبٖ  ٚثٛسیه داساٖ خب٘ٓ ٔٛاج ٝؿذْ.
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اجشٕبفی ثبالسش ٍٕٞ ...ٚی ٔٛجت ػٛق دادٖ ص٘بٖ ث ٝثخؾ خرذٔبر  ٚاؿرشغبالر غیرش
سػٕی دس ػغح جبٔق ٝؿذ ٜاػز .دس ایٗ ٔیبٖ فضْ  ٚخٛاػز خٛد ص٘بٖ ثٔ ٝـبسوز ٚ
حضٛس ٘یض اص جّٕ ٝدالیُ ٔ ٟٓثٛد ٜاػز .اعالفبر سجشثی ٔٛجٛد ٘یض ٌٛیبی سضربیز
ثیـشش ص٘بٖ اص ص٘ذٌی دس ؿٟش (ثضسي) ٔ ٚیُ وٕشش آٟ٘ب ث ٝجبیٍشیٙی آٖ ثب ػرى٘ٛز دس
ؿٟشٞبی وٛچهسش اػز .آ٘چ ٝثغٛس آؿىبس ٔیسٛا٘ذ سٛضیح دٙٞذ ٜایٗ ػبئم ٝؿرٟشی
ثبؿذ آصادػبصی ٞبی فضبیی فشكزٞبی سحشن اجشٕبفی ثبؿذ (روبیی.)257 :1393،
دس جبٔق ٝایشاٖ ث ٝعٛس وّی؛ دذیذٔ ٜـبسوز ص٘بٖ دس فیٗ حربَ ور ٝیره فشكرز
ثشای ص٘بٖ ٔحؼٛة ٔیٌشدد؛ أب سغییش ٚضقیز اؿشغبَ؛ ػبیش فشكٞٝبی ص٘رذٌی آ٘ربٖ
سا ٘یض ٔشأاش ٔیوٙذ (ٔحٕذی اكُ )50 :1391،دس فیٗ حربَ ایرٗ س٘ٚرذ ثرب چربِؾٞربی
فشاٚا٘ی ٘یض ٔٛاج ٝاػز ،اِجش ٝػبخشبس ٘یٕ ٝػرٙشی ثؼریبسی اص ؿرٟشٞب دس ثشاثرش ٔـربسوز
اجشٕبفی ص٘بٖ ٔمبٔٚز ٔیوٙذ ٛٙٞ ٚص  ٓٞث ٝحضرٛس ٔ ٚـربسوز صٖ دس وٙربس ٔرشد دس
فشكٞٝبی فٕٔٛی ث ٝدیذ ٜسشدیذ ٔیٍ٘شد أب یخٞبی ایٗ ٔمبٔٚز دس حبَ رٚة ؿرذٖ
ٞؼشٙذ.
دس جٛأـ أشٚصی اؿشغبَ ص٘بٖ ث ٝفٛٙاٖ ٘یٕی اص ٔٙبثـ ا٘ؼب٘ی جبٔق ٝضشٚسی ث٘ ٝؾرش
ٔیآیذ ،أب دس فیٗ حبَ ٟ٘بد خب٘ٛاد٘ ٜیض دس فش ًٙٞایشا٘ی إٞیز ٚیظ ٜداسد ،اٌرش چرٝ
یىی اص اٞذاف اؿرشغبَ ،اػرشمالَ ٔربِی اػرز ِٚری اٞرذاف دیٍرش ٔریسٛا٘ٙرذ احؼربع
سضبیشٕٙذی ،اسسمبء ٔمبْ اجشٕبفی صٖ ٘ ٚیض آٌربٞی ٔؼرشٕش اص ٔؼربیُ جربسی جبٔقرٚ ٝ
ٔـبسوز اجشٕبفی ٘ ...ٚیض ثبؿذِٚ .ی دس فیٗ حبَ ص٘بٖ ؿربغُ ثرب چٙرذ ٘رٛؿ سقربسم ٚ
فـبس ٘مؾ ثشای وبس ثیش ٖٚخب٘ٛٔ ٝاجٞ ٝؼشٙذ:
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اِفٔ -ؼبئُ ٘بؿی اص فش ٚ ًٙٞػبخشبسٞبی اجشٕبفی (جبٔق)ٝ
ة -فـبسٞب ٔ ٚؼبئُ ٔشثٛط ث ٝخب٘ٛاد( ٜخب٘ٛاد)ٜ
حٍ٘ -شؽ حبوٕیز  ٚػبخشبس سػٕی
أ -ؼبئُ ٘بؿی اص فضبی وبس  ٚفقبِیز (ثٍٙب)ٜ
د -سحٛالر جٟب٘ی (جٟب٘ی ؿذٖ)
ثٙبثشایٗ ٔؼئّ ٝاكرّی ایرٗ سحمیرك ٔغبِقر ٝدذیرذ ٜحضرٛس س ٚثرٌ ٝؼرششؽ ص٘ربٖ دس
فضبٞبی ؿٟشی جذیذ ٞ ٚذف اكرّی ایرٗ ثشسػری ٘یرض ؿٙبػربئی ػرجهٞربی رٙٞری ٚ
ٔحیغی اؿشغبَ دس ثیٗ ص٘بٖ ؿبغُ دس ثخؾ اؿشغبَ غیش سػرٕی دس ؿرٟش ٕٞرذاٖ اػرز.
سالؽ ؿذ ٜاػز ا٘ٛاؿ ػجهٞبی ػجهٞبی رٙٞی ٔ ٚحیغری اؿرشغبَ ٘ ٚیرض ٔؤِفرٞٝربی
سقییٗ وٙٙذ ٚ ٜسبایش ٌزاس ثش ایٗ ػجهٞب ٔٛسد سٛج ٝلشاس ٌیش٘ذ.
چبرچَة ًظری
ٔؼئّ ٝاؿشغبَ ص٘بٖ دس سؿشٞٝبی ٔخشّرف دا٘رؾ فّر ْٛاجشٕربفی اص جّٕر ٝالشلربد ٚ
جبٔق ٝؿٙبػی ٛٔ ...ٚسد سٛجر٘ ٝؾشیر ٝدرشداصاٖ ثرٛد ٜاػرز .اٌشچر ٝثیـرشش الشلربددا٘بٖ
ٔقشمذ٘ذ ور ٝثبیرذ ٔٙفقرز ص٘ربٖ سا دس الشلربد ؿرٟشی دس ثخرؾ ثربصاس وربس سػرٕی آٖ
جؼشج ٛوشد ٞ ٚش سذثیشی ؤ ٝیضاٖ ٔـبسوز آ٘بٖ سا دس الشلبد سػٕی ؿٟشی ثبال ثجرشد
ث ٝلذسر الشلبدی ٙٔ ٚفقز آ٘بٖ وٕه وشد ٜاػز .ثرب ایرٗ حربَ ٞرش ثحثری دس ٔرٛسد
ص٘بٖ دس الشلبد ؿٟشی دیش یب صٚد ثٔ ٝف ْٟٛخب٘ٛاس ٔٙشٟی ٔی ؿرٛد ...چٙریٗ ٔفٟرٔٛی ٘رٝ
سٟٙب ثبصاس وبس  ٚخب٘ٛاس ثّى ٝالشلبد غیش سػرٕی سا ٘یرض دس ثشٔریٌیرشد (ػرقیذی:1394،
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 )24أب ٚالقیز ایٗ اػز و ٝدس ثؼریبسی اص ؿرٟشٞبی ایشا٘ری اص لضرب دس ثخرؾ سػرٕی
ثشای ص٘بٖ ث ٝا٘ذاص ٜثخؾ غیش سػٕی ؿبیذ فشكز فشا٘ ٓٞجبؿذ .دس ٘جٛد فضرب  ٚفشكرز
اؿشغبَ دس ثخؾ سػٕی 60 :سب  80دسكذ اؿشغبَ غیش سػٕی جٟبٖ دس اؿغبَ ص٘بٖ اػرز
(س٘ب٘ی .)38 :1390،ص٘بٖ دس حذٚد ٘یٕی اص جٕقیز جٟربٖ سا سـرىیُ ٔریدٙٞرذ .آٖٞرب
ٔیسٛا٘ٙذ دس ثش٘بٔٞٝبی الشلبدی  ٚاجشٕبفی ػٟیٓ ثٛد ٚ ٜثب وؼت آٔرٛصؽ دس جٟربر
ٔخشّف ،اص جّٕ ٝحشف ،ٝدس ثبال ثشدٖ ػرغح سِٛیرذ ثٟرشٜٚسی ثیـرشش اص ٘ؾرش الشلربدی ٚ
سؿذ  ٚسٛػق ٝوـٛس ػ ٟٓثؼضایی داؿش ٝثبؿٙذ .ثٕٞ ٝیٗ دِیُ اخیرشاً سٛإ٘ٙذػربصی ص٘ربٖ
دس ػشِٛح ٝثش٘بٔ ٝاغّت ٟ٘بدٞبی ثیٗإِّّی لشاس ٌشفش ٝاػز (.)Noureen, 2015: 12
سجضی ٚ ٝسفىیه ؿغُ  ٚدػشٕضد ،سمشیجبً دس  ٕٝٞجب ثش ؿىبف ثیٗ آ٘چ ٝص٘بٖ سِٛیرذ
ٔیوٙٙذ  ٚآ٘چ ٝسا و ٝث ٝدػز ٔیآٚس٘ذ سأویذ ٔیوٙذ.وبس ص٘بٖ وٓ اسصؽ سّمی ؿرذٜ
 ٚیب دس ثؼیبسی اص ٔٛاسد اجز ٕ٘یؿٛد ( ػفیشی .)8 :1377 ،ثشسػی ػبخشبس اؿشغبَ ص٘بٖ
ثش ٔجٙبی ػ ٝثخؾ فٕذ ٜفقبِیز (وـبٚسصی ،كٙقز  ٚخذٔبر) دس ایشاٖ ٘ـبٖ ٔیدٞذ
و 39/2 ،ٝدسكذ اص ص٘بٖ دس ثخؾ وـبٚسصی (ؿبُٔ وـبٚسصی ،ؿرىبس ٔ ٚربٞیٍیشی)،
 27/4دسكذ دس ثخؾ كٙقز (ؿربُٔ اػرشخشاا ٔقرذٖ ،كرٙقز ،سرأٔیٗ ثرشق ٌ ٚربص ٚ
آة،ػبخشٕبٖ)  45/2ٚدسكذ دس ثخؾ خذٔبر اؿشغبَ داؿشٝا٘رذ .ایرٗ ٘ؼرجزٞرب ثرشای
ٔشداٖ ث ٝسشسیت  33/3 ٚ 29/25،8/1دسكذ ٔیثبؿذ (آساػش.)95: 1385،ٝ
سٛج ٝث ٝاؿشغبَ ص٘بٖ  ٚدشداخشٗ ثٔ ٝؼبئُ دیذا  ٚدٟٙب٘ی و ٝدس ایٗ صٔیٚ ٝٙجرٛد داسد
 ٚا٘شؾبس ٔیسٚد و ٝایٗ ٘یشٚی ثبِمٌ ٜٛؼششد ٜثب ٔـبسوز ثبِفقُ خٛد چش ٞبی جبٔقرٝ
سا ٍٕٞبْ ثب ٔشداٖ ثر ٝحشورز دسآٚسد ٚ ٜسٛفیمربسی سٚصافرض ٖٚاص ایرٗ سٍٞرزس ثر ٝثربس
آٚسدٔ .ـٞزا فّیسغٓ ثذفز ایٗ ا٘شؾربس ،غبِجربً دس عر َٛسربسیخ فشكرزٞرب  ٚأىب٘ربر
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حیبر اجشٕبفی ثشای ص٘بٖ ث٘ ٝحٛی سٛصیـ ٘ـذ ٜاػز ور ٝآ٘ربٖ ثر ٝساحشری ثشٛا٘ٙرذ ٞرٓ
دٚؽ ٔشداٖ دس كحٞٝٙبی جٕقری حبضرش ٌشدیرذ ٚ ٜدس ٚالرـ ثرذٔ ٖٚحرذٚدیزٞربی
جٙؼی ث ٝایفبی ٘مؾٞبی ؿبیؼش ٝخٛیؾ ثذشداص٘ذٔ .ـىُ فٕذ ٜسثجیز ٟ٘ ٚبدی ٝٙػربصی
 ٚدس٘ٚی وشدٖ ایذئِٛٛطی سٛجی ٝوّیـٞٝربی جٙؼری دس فشایٙرذ سمؼریٓ وربس اجشٕربفی
اػز (ٔحٕذی اكُ .)78 :1382 ،دس چٙذ ػبَ ٌزؿش ٝدس اغّت ؿٟشٞبی ثضسي ایرشاٖ
حضٛس ٔ ٚـبسوز ص٘بٖ دس فقبِیزٞبی ثخؾ سجبسی ٔرذسٖ ؿرٟشی (دبػربطٞب؛ ٔشاورض
خشیذ ٔ ٚجشٕـٞبی سجبسی ثضسي) افضایؾ ٔحؼٛػی داؿش ٝاػز ِزا دس ایٗ ٔجٕٛفرٝ
اؿشغبَ ص٘بٖ ث ٝعٛس وّی  ٚاؿشغبَ غیش سػٕی ث ٝكٛسر خبف  ٚث ٝفٛٙاٖ یره سحرَٛ
اجشٕبفی  ٚسّمی آٖ ثر ٝفٙرٛاٖ یره ٕ٘ربٌش  ٚؿربخق اص ػربیش سحرٛالر  ٚسغییرش جرٛ
اجشٕبفی  ٚچٙذ  ٚچ ٖٛایٗ دذیذٛ٘ ٜؽٟٛس ثب سىی ٝثرش یبفشرٞٝربی ٔیرذا٘ی دشداخشر ٝؿرذٜ
اػز.
فضب ٍ جٌسیت
فضب «جٙؼیز صد »ٜاػز  ٚسفبٚر لرذسر ٔیربٖ ٔرشداٖ  ٚص٘ربٖ سا سمٛیرز ٔریوٙرذ
(ثب٘ذص )375: 1390،ؿٙبخز سٚیىشدٞبی ٔخشّف ث ٝؿىُدٞری فضربی جٙؼری ؿرٟشی
سأایش ثؼیبس دس سذٚیٗ اٞذاف  ٚػیبػزٞبی عشاحری ؿرٟشی داسد .أرشٚص ٜد ٚسٚیىرشد
اكّی دس چـٓ ا٘ذاص سٛػق ،ٝثش٘بٔٝسیضی  ٚعشاحی آٌبٞب٘ ٝفضبٞبی ؿرٟشی ،ثؼرشش الصْ
سا جٟز دػزیبثی ث ٝسٚیىشد ا٘ؼب٘ی فشا ٓٞآٚسدٜا٘ذ:
 .1سٚیىشد ٘خجٌ ٝشا  ٚلغقیز ٍ٘ش
 .2سٚیىشد ٘ٛفّٕىشدٌشا
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دس سٚیىشد ا ،َٚسٛػقٔ ٝمِٝٛای كشفبً ثیش٘ٚی سّمی ؿذ ٚ ٜث٘ ٝؾربْ ٔٛجرٛد سحٕیرُ
ٔیٌشدد .دس ایٗ سٚیىشد فالئك ٔـششی  ٚوبسفشٔب دس اِٛٚیز لشاس داؿش ٚ ٝاسصؽٞربی
حشفٝای سا ثش اسصؽٞبی دبیذاس جٕقی  ٚا٘ؼب٘ی ثشسشی ٔیثخـذ (ٌبسٕٗ ،1988 ،1972
وبف  .)1991فال ٜٚثش ایٗ ،دس ایٗ سٚیىشد سىِٛٛٙطی ٞذف سٛػق ٝلرشاس ٌشفشرِ ٚ ٝرزا
سِٛیذ ا٘ج ٜٛفضبٞب  ٚثٙبٞبی ؿٟشی ٔٛسد سٛج ٝاػز .ایٗ سٚیىرشد ثرش جٙجرٞٝربی ٙٞرشی،
صیجبؿٙبخشی  ٚؿرىّی ٔشٕشورض ثرٛدِٙ( ٜرً ٚ )1994 ،اص ایرٗ س ٚسٟٙرب ثر ٝسٛػرق ٝاثقربد
وبِجذی فضبٞب سىی ٝداؿش ٚ ٝث ٝخّك فضبٞبی سٕبؿبیی ٕٞز ٔیٌٕبسد (دبسش ٚوبسٔ٘ٛرب،
ِ ،)1997زا ث ٝؿذر ٘خجٌ ٝشا اػز  ٚفضبٞبی ؿٟشی سا ٘ ٝثشای فٕٔ ْٛشدْ ثّىر ٝسٟٙرب
ثشای دسن ٌش ٜٚخبكی اص ٔشدْ خّك ٔیٕ٘بیذ .عشاحبٖ دس ایٗ سٚیىشد غبِجربً ٔربٞیشی
خشدٚسص (خشدٌشا) داؿش ٚ ٝسٛج ٝخٛد سا ثٔ ٝحلٟ٘ َٛبیی سٛػرق ٚ ٝعشاحری ٔشٕشورض
ٔیػبص٘ذ.
دس سٚیىشد د ،ْٚسٛػقٔ ٝمِٝٛای دس٘ٚی اػز اٌشچر ٝسحرز سرأایش فٛأرُ ثیش٘ٚری
لشاس ٔیٌیشد .دس ایٗ ٍ٘شؽ سٛج ٝث ٝسٕربٔی عیرف ٘یبصٞربی ا٘ؼرب٘ی ور ٝدس لجرُ ثرذاٖ
اؿبس ٜسفز یقٙی اص ٘یبصٞبی جؼٕب٘ی ،اثقبد رٙٞی  ٚسٚحی یب ٔقٙربیی ا٘ؼربٖ ٔرٛسد ٘ؾرش
اػز .ایٗ سٚیىشد ث ٝسٛػق ٝدبیذاس ٔحیغی ٔ ٚـبسوز ٔشدْ دس فشآیٙرذ ؿرىُدٞری ثرٝ
ؿٟش إٞیز خبكی لبئُ ثٛدِ ٚ ٜزا ویفیز ٔحیغی سا ثش ٔجٙربی ایجربد ویفیرز ص٘رذٌی
فشدی  ٚجٕقی ٔشدْ دس اسسجبط ثب ٔحیظ صیؼز اػشٛاس ػبخش ٝاػز .ث ٝجبی سٛجر ٝسٟٙرب
ث٘ ٝیبص ٔشفىشاٖ ٘ ٚخجٞٝب دس عشاحری ؿرٟشی ثر ٝسفشبسٞربی سٚصٔرشٔ ٜرشدْ دس فضربٞبی
ؿٟشی سٛجٚ ٝیظ ٜداسد (ٔغّجی.)60-61 :1385 ،
عی ػبِیبٖ اخیش حضٛس ص٘بٖ دس فضبٞبی الشلبد ؿٟشی ایرشاٖ ثر ٝكرٛسر سفىیره
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جٙؼیشی (دبسنٞبی ثب٘ٛاٖ) یب ث ٝكٛسر خٛدجٛؽ  ٚعجیقی دس دبسنٞب ،خیبثبٖٞب ثرٝ
ٚیظ ٜدس دبػبطٞب ٔ ٚشاوض خشیذ ٔذسٖ چ ٝث ٝفٙرٛاٖ دشػر ٝصٖ 1چر ٝثر ٝفٙرٛاٖ فشٚؿرٙذٜ
(ٔٙـی فشٚؽ) یب ٔبِه ٚاحذٞبی سجربسی س ٚثر ٝافرضایؾ ٌ ٚؼرششؽ ثرٛد ٜاػرز.ایٗ
س٘ٚذ ث ٝحذی جذی  ٚچـٓ ٌیش اػرز ورٔ ٝریسرٛاٖ اص ایرذ ٜجٙؼریشی ؿرذٖ ٔقىرٛع
فضبٞبی ؿٟشی یب ث ٝسقجیش ثشخی اص ص٘ب٘ر ٝؿرذٖ (فبضرّی )23 :1392 ،ػرخٗ ٌفرز .دس
فضبٞبی سه جٙؼیشی ص٘ب٘ ،ٝص٘بٖ یه ؿجى ٝاص اجشٕبفبر ص٘ب٘ ٝغیش سػرٕی سا دس دسٖٚ
خٛد سِٛیرذ ٔریوٙٙرذ ورٙٔ ٝجرش ثر٘ ٝرٛفی فبٔرُ ٚحرذر ثخرؾ اخاللری  ٚاجشٕربفی
ٌشٜٞٚبی ص٘ب٘ٔ ٝیؿٛدٙٔ .بػت ػبصی فضب ثشای ص٘بٖ ث ٝفٛٙاٖ سٚیىشد ا٘ؼب٘ی ث ٝؿرىُ
دٞی فضبی ؿٟشیٔ ،جشٙی ثش ٍ٘شؽ ٘ ٛفّٕىشدی ٔیثبؿذ .دس سحمیمری دس ؿرٟش سٟرشاٖ
دس ٓٞسیخشٍی فضب ؿٟشی اص فٛأُ سٟذیذ وٙٙذ ٜأٙیز ص٘بٖ ٔقشفی ؿذ ٜاػز (ػرشاا
صاد )183 :1394 ،ٜسٚصا آیّٙیٔ 2ری ٌٛیرذ :ؿرٟش ثرشای ص٘ربٖ سٟٙرب خغرش  ٚسرشع (ص٘ربٖ
لشثب٘یبٖ ٕٞیـٍی) یب دسٔب٘ذٔ ٚ ٜحذٚد (صٖ خب٘ ٝداس) ثٛدٖ ٘یؼرز ثّىر ٝؿرٟش ّٕٔر ٛاص
فشكز  ٚفشاغز  ...ٚثشای ص٘بٖ ٘یض ٔیثبؿذ (آیّٙی.)1995 ،
ٞشچٙذ دس سحمیمبر ویفی ٔحممبٖ ث ٝؿىّی و ٝدس سحمیمربر وٕری اص ٘ؾشیرٞٝرب ٚ
چبسچٛة ٘ؾشی اػشفبدٔ ٜیوٙٙذ ،ثٟشٕ٘ ٜیٌیش٘ذ صیشا دس سٚیىرشد وٕری ٔحمرك یره
٘ؾشی ٝسا دس ٔیذاٖ جذیذی ٔٛسد آصٔبیؾ لشاس ٔیدٞذ  ٚیرب ثرش اػربع یره ٘ؾشیر ٝثرٝ
سجییٗ یه دذیذٔ ٜی درشداصد؛ أرب دس سحمیمربر ویفری یره ٘ؾشیر ٚ ٝیرب ٔجٕٛفرٝای اص
 -1دشػ ٝصٖٛ٘ ،فی ؿٟٛر ٍ٘ب ٜوٙجىبٚا٘ ٝثشای دیذٖ ٔٙبؽش ؿٟشی داسد .دشػ ٝصٖ ،فشدی اػز و ٝاص دبػبطٔ ،لشف خبف
خٛد سا داسد .دشػ ٝصٖ ضذ اػششاسظی اػز ٚ ،دشػ ٝصٖٙٞ ،ش ٕٞضیؼشی  ٚث ٝاكغالح دٚػشسٙٞ« ٛش ثٛدٖ دس ثریٗ» خشیرذاساٖ ٚ
فشٚؿٙذٌبٖ اػز .آ٘بٖ خٛد سا ث ٝسً٘ خشیذاس اػششبس ٔیوٙٙذ (وبؽٕی.)1388 ،
2 - Roza Ainley
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٘ؾشیٞٝب ثشای ٔحمك كشفبً آٌبٞی دٙٞذٞ ٜؼرشٙذ  ٚا ٚسا ثرٚ ٝجرٛد دذیرذٜی ٔرٛسد ٘ؾرش
حؼبع ٕ٘ٛد ٚ ٜوٕه ٔیوٙذ سب ثب دلز  ٚحؼبػیز ٘ؾشی خبكی ٔٛضرٛؿ سا ٔغبِقرٝ
ٕ٘بیذ .ثٙبثشایٗ عجیقی اػز و٘ ٝجبیذ ایٗ سلٛس ایجبد ؿرٛد ور٘ ٝؾشیرٝی ٔرٛسد اػرشفبدٜ
سٕبْ ؿبوّٝی سحمیك سا دس ثش خٛاٞذ ٌشفز .ایرٗ سحمیرك اص آ٘جرب ور ٝػربخشبسی چٙرذ
ٚجٟی داسد ،دس ٞش ٔشحّ ٝای اص آٖ ثر ٝثخـری اص یره ٘ؾشیر ٝور ٝحؼبػریز ٔحمرك سا
جٟز دلز ٔ ٚغبِق ٝفٕیكسش فشأ ٓٞیوٙذ سىی ٝؿذٜاػز؛ ٞش چٙذ ٘ؾشیرٝی دبیرٝای ٚ
دبسدادایٓ اكّی ایٗ سحمیك ثش ٔفٔ ْٟٛیذاٖ 1درییرشثٛسدیر ٛاػرشٛاس اػرز (عربٞشی ٘یرب،
.) 35 :1393
ثٛسدیٔ ٛقشمذ اػز و ٝد ٚسٚیىشد فیٙیزٌشایی  ٚرٙٞیزٌشایی د ٚدبسٜی اكّی
سفىش اجشٕبفی ٞؼشٙذ  ٚساثغٝی دیبِىشیىی ثب یىذیٍش داس٘ذ .ثٛسدی ٛثشای سشویت
فیٙیزٌشایی  ٚرٙٞیزٌشایی ٔجٕٛفٝای ثذیـ اص ٔفبٞیٓ سا ٚضـ وشد و ٝثب ٔفبٞیٓ
ّٔىٔ ،ٝیذاٖ  ٚػشٔبی ٝاػشحىبْ یبفش ٝثٛدّٔ .ىٔ ٝـخق وٙٙذ٘ ٜؾبْ ٔ ٚجٕٛفٝای اص
خٛی  ٚخلّزٞبی ٔب٘ذٌبس  ٚلبثُ جبثجبیی اػز و ٝاص عشیك آٖ ادسان  ٚداٚسی
وشد ٚ ٜدس جٟبٖ دیشأ ٖٛخٛد فُٕ ٔیوٙیٓ .حٛصٜٞبی ٌ٘ٛبٌٔ ٚ ٖٛشفبٚر ص٘ذٌی،
ٙٞش ،فّٓ ،دیٗ ،الشلبد ،ػیبػز ٔ ،...ٚذَٞبی وٛچه ٔشٕبیضی اص لبفذٜٞبٔ ،مشسار ٚ
اؿىبَ لذسر سا ؿىُ ٔیدٞذ و ٝثٛسدی ٛآٖ سا ٔیذاٖ ٔی٘بٔذٔ .یذاٖ فضبی ػبخز-
ٔٙذی اص جبیٍبٜٞبػزٔ .یذاٖ لذسسی اػز و ٝسلٕیٕبر ٔـخق خٛد سا ثش وؼب٘ی
وٚ ٝاسد آٖ ٔیؿ٘ٛذ سحٕیُ ٔیوٙٙذ .ػشٔبیٞ ٝش ٌ ٝ٘ٛخبػشٍب ٚ ٜػشچـٕ ٝدس
فشكٝی اجشٕبفی اػز و ٝدس سٛا٘بیی فشد ثشای ثٟشٜٙٔذی اص ٔٙبفـ خبكی و ٝدس ایٗ
1 - Champ field
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كح ٝٙحبكُ ٔیٌشدد ٔٛاش ٚالـ ؿٛد .ثشسػی  ٚسحّیُ ػبخشبسٞبی فیٙی اص ثشسػی ٚ
سحّیُ دیذایؾ ػبخشبسٞبی رٙٞی دس دس ٖٚفشدِ صیؼشی و ٝخٛد سب حذٚدی ٔحلَٛ
دس٘ٚی ؿذٖ ػبخشبسٞبی اجشٕبفی اػز ٘ ٚیض اص سحّیُ  ٚثشسػی دیذایؾ خٛد ایٗ
ػبخشبسٞب ،سفىیه ٘بدزیش اػز (اػش٘ٛض)334 – 337 :1379 ،
پیطیٌِ تجربی

احٕذی( )1386دس ٔغبِقرٝای ثرب فٙرٛاٖ «ثشسػری ٚضرقیز ؿربغّیٗ دس ثخرؾ غیرش
سػٕی (ٔغبِقٛٔ ٝسدی ؿٟشػشبٖ ٔـٟذ)» ثب سٕشوض ثش سٚی ثشخی اص ٔـربغُ غیشسػرٕی
ٔب٘ٙذ ٔـبغُ خبٍ٘ی  ٚخیبثب٘ی ث ٝثیبٖ ٚیظٌیٞبی آٖٞب دشداخشٔ ٚ ٝیٌٛیرذ ور٘ ٝشربیج
حبكّ٘ ٝـبٖ ٔیدٞذ و ٝث ٝدالیُ ٔشقذد اص جّٕ ٝسٕشورض ایرٗ جٕقیرز دس ػرٙیٗ ثربال ٚ
ا٘ذوی ٘یض دس ػٙیٗ دبییٗ ،ثیػٛادی یب وٓػٛادی ٌؼششد ٚ ٜفرذْ ٟٔربسر  ٚسخلرق
ٔٙبػت ،أىبٖ حزف ایٗ ٔـبغُ  ٚجزة آٖٞب دس فقبِیزٞربی ثخرؾ سػرٕی الشلربد
و ٝث٘ ٝیشٚی ا٘ؼب٘ی ثب ػٛاد ٔ ٚبٞش دس ػرٗ ٔٙبػرت ٘یبصٔٙرذ اػرزٚ ،جرٛد ٘رذاسد .ة).
افؾٓ ساٚسد ساد دس سحمیمی و ٝثب فٙرٛاٖ سحّیّری ثرش ٘مرؾ صٖ دس سٛػرق ٝثرب سبویرذ ثرش
اؿشغبَ ا٘جربْ دادٔ ٜـربسوز صٖ دس أرش سٛػرق ٝیىری اص فٛأرُ ٟٔرٓ ػرشیـسرش ؿرذٖ
دیـشفز جبٔقٔ ٝیدا٘ذ ،ایٗ ٔـبسوز دس فبُٔ اؿشغبَ ثریؾ اص ٕٞر ٝسأایشٌرزاس اػرز.
اٌش چ ٝث٘ ٝؾش ٔیسػذ فشكزٞبی اؿشغبَ دس جبٔق ٝثبیؼرشی ثرش ٔجٙربی ؿبیؼرشٍیٞرب ٚ
سٛا٘بییٞبی افشاد ،دس ا٘جبْ ٚؽبیف اجشٕبفی ،ث ٝایـبٖ ٔح َٛؿٛد ،أب دس عر َٛسربسیخ
 ٚدس فُٕ ایٗ فشكزٞب اثشذا دس اخشیبس ٔشداٖ لشاس ٔیٌشفش ٝاػرز .فّرز ایرٗ أرش ٞرٓ
فش ًٙٞحبوٓ ثش جٛأـ دس صٔی٘ ٝٙمؾ ٘بٖآٚسی ٔشداٖ  ٚفشص٘ذآٚسی ص٘بٖ ثٛد ٜاػرز.
حضٛس ثیـشش ص٘بٖ دس فشكٞٝبی اجشٕبفی ،صٔی ٝٙػبص سح َٛفشٍٙٞی ٔٛسد ٘ؾرش خٛاٞرذ
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ثٛد .ثذیٗ سشسیت فش ًٙٞسٛػق ٚ ٝافضایؾ فّٕی ٘مؾ صٖ دس سٛػقٔ ٝشمبثالً ثش یىرذیٍش
سأایش ٔیٌزاس٘ذ  ٚحشوز جبٔق ٝسا ث ٝػٛی سٛػقٞ ٝش چ ٝثیـشش سؼشیـ ٔیوٙرذ (ساٚسد
ساد.)24-25 :1379 ،
ػرریٙذصیٍٙش )2006( 1دس ٔغبِقررٝای ثررب فٙررٛاٖ « :دس اسسجرربط ثررب ٔفٟرر ْٛسػررٕی ٚ
غیشسػٕی :ثب یه سٚیىشد ٘ؾشی» ثیبٖ ٔیٕ٘بیذ و ٝدػزیبثی ث ٝیره سقشیرف جربٔـ ٚ
فشاٌیش؛  ٚیه سٚؽ ا٘ذاصٌٜیشی لبثُ دزیشؽ ثرشای ٍٕٞربٖ ،دس ٔرٛسد ٔفٟر ْٛثخرؾ
سػٕی  ٚغیشسػٕی وبسی دؿٛاس اػز.
ٔیششا )2004( 2ثب اػشفبد ٜاص ثشسػی ٔیىش ٚاص  800خب٘ٛاس دس ٔحّٞٝبی فمیرش ٘ـریٗ ٚ
ثرربصاس ورربس دّٞرری؛ آٖٞررب سا ثرر ٝدٌ ٜررش ٜٚثررش اػرربع ٘ررٛؿ حشفررٝای ورر ٝداس٘ررذ؛ سمؼرریٓ
ٔیوٙذ .دسیبفز ٚی ایٗ اػز ور ٝؿرجىٞٝربی اجشٕربفی (ؿرجىٞٝربی اجشٕربفی ٔرٛسد
ثشسػی ،ؿجىٝی خٛیـب٘ٚذی ،عجم ٚ ٝلٔٛیز) ث ٝعٛس ٔقٕ َٛث ٝافضایؾ ؿرب٘غ اؿرشغبَ
وٕه ٔیوٙٙذ.
رٍش ضٌبسی تحقیق
ٚیظٌیٞبی ٔٛضٛؿ ٞ ٚرذف سحمیرك سقیریٗ وٙٙرذٜی سٙبػرت ثیـرشش ثریٗ یىری اص
سٚؽٞبی سحمیك ثب دظٞٚؾ ٔٛسد ٘ؾش اػز .اص آ٘جربیی ور ٝحرٛص ٜاكرّی ایرٗ ٔغبِقرٝ
ثشسػی ػجهٞبی اؿشغبَ ص٘بٖ دس ٔجٕٛفٞٝبی سجبسی ؿرٟش ٕٞرذاٖ (دبػربطٞب) اػرز،
ٕٞیٗ ٔالن ٔب سا ث ٝا٘شخبة سٚؽ ویفی  ٚسٚیىشد ٘ؾشی ٝصٔیٝٙای 3ػرٛق داد .ثر ٝثربٚس
1 - Sindzingre
2 - Mitra
3 - Grounded Theory
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ٔحممبٖ  ٚثٙب ثٔ ٝبٞیز ٔٛضٛؿ ٔٛسد ثشسػی ایٗ سحمیك سٚؽ وٕی سٚؽ ٔٙبػرت  ٚثرب
وبسآٔذی ثبال ٘جٛد اص ایٗ سٔ ٚحممبٖ ثش آٖ ؿذ٘ذ سب اص سٚؽ ویفی اػرشفبد ٜوٙٙرذ .ایرٗ
سٚؽ ثشای ٔٛضٛفبسی و٘ ٝیبص ث٘ ٝفٛر ث ٝفٕك ٔؼئّٔ ٚ ٝغبِقٔ ٝجشٙی ثرش ثؼرشش اجشٕربفی
داسد اػشفبدٔ ٜیؿٛد.
سٚؽ ویفی ،سٚؿی اػز ؤ ٝحمّك سفشبسٞب  ٚفقّبِیّزٞبی لبثُ ٔـبٞذ ٜسا دس ثبفرز
عجیقی خٛد ث ٝكٛسر وبُٔ ٔـبٞذ ٚ ٜسفؼیش ٔیوٙذ  ٚاص ٌضیٙؾ جٙجٞٝبی خبكری اص
سفشبس اجشٙبة ٔیٕ٘بیذ (ٔیشصایری .)70 :1389 ،ایرٗ سٚؽ سٚیىشدٞربی ٔخشّفری داسد ٚ
ع شح دظٞٚـی دس ٞش یه اص ایٗ سٚیىشٞب اثقبد ٔشٕربیضی سا دس ثرش ٔریٌیرشد .سٚیىرشد
دظٞٚؾ حبضش ،سٚیىشد ٘ؾشیٝی صٔیٝٙای اػز٘ .ؾشیٝی صٔیٝٙای فجبسر اػز اص آ٘چرٝ
و ٝث ٝعٛس اػشمشایی 1اص ٔغبِقٝی دذیذٜای ث ٝدػز آیذ ٕ٘ ٚبیبٍ٘ش آٖ دذیذ ٜاػرز .ثرٝ
فجرربسر دیٍررش آٖ سا ثبیررذ وـررف و رشد ،وبٔررُ ٕ٘ررٛد  ٚثرر ٝعررٛس آصٔبیـرری اص عشیررك
ٌشدآٚسی ٔٙؾٓ اعالفبر  ٚسجضی ٚ ٝسحّیُ دادٜٞربیی ور ٝاص آٖ دذیرذ٘ ٜـرأر ٌشفشرٝ
اػز ،ااجبر ٕ٘ٛد (اػششاع  ٚوٛسثیٗ.)22 :1390 ،
ٔحممبٖ دس فیٗ حبَ سالؽ وشد٘ذ ث ٝسشویجری اص سىٙیرهٞربی سحمیرك اص دٙٔ ٚؾرش،
دیررذ ٔحمررك یررب «سٚیىررشد اسیرره» ٘ ٚیررض اص دیررذ افررشاد ٔررٛسد ٔغبِقرر( ٝدبػرربط ٌشدٞررب ٚ
فشٚؿٙذٌبٖ) «سٞیبفز أیه» ٘یض اػشفبد ٜوٙٙذ .ثذیٗ ٔٙؾرٛس فرال ٜٚثرش سٚؽ ویفری اص
سٚؽ ٔـبٞذٔ ٚ ٜلبحج٘ ٝیض اػشفبد ٜؿذ ٜاػز.

1 - Induction
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اػتببر ٍ رٍایی
اص دٝٞی  1980ث ٝثقذ وبسثشد ٚاطٜی افشجبس  ٚسٚایی دس سٚؽؿٙبػی ویفی سد ؿرذٜ
ٔ ٚحمّمبٖ ویفی اص فجبسر «اعٕیٙبٖ درزیشی ٞ ٚرٓػربصی» جٟرز دػرشیبثی ثر ٝسٚایری ٚ
«حمیمزیبثی» ثشای سػیذٖ ثر ٝافشجربس اػرشفبدٕٛ٘ ٜد٘رذ (ٔحٕرذدٛس.)182-183 :1392 ،
ثشای دػشیبثی ث ٝافجبس ٔٛسد ٘یبص سحمیمبر ویفی ػر ٝاػرششاسظی افشجربس ػرٙجی وشاػرَٛ
ٔشػ ْٛاػز .اػششاسظی أ َٚشٚس یب ثبصخٛسد ٕٞشبیبٖ؛ اػششاسظی د ْٚاػشفبد ٜاص ٕٔیرضاٖ
ثیش٘ٚرری  ٚاػررششاسظی ػرر ْٛافشجرربس ػررٙجی سٛػررظ ٔـرربسوزوٙٙررذٌبٖ .دس ایررٗ سحمیررك
اػششاسظی ا ٚ َٚػ ْٛاػشفبد ٜؿذ ٜاػز .دس اِٚی اص اسصیبثی وبسؿٙبػبٖ دفشش أٛسثرب٘ٛاٖ
 ٚخب٘ٛادٕٞ ٚ ٜچٙیٗ دفشش آٔٛصؽ  ٚدرظٞٚؾ ثر ٝفٙرٛاٖ ٘ربؽشاٖ سحمیرك اػرشفبد ٜؿرذٜ
اػز .اػششاسظی ػ ْٛافشجبس ػٙجی سٛػرظ ٔـربسوزوٙٙرذٌبٖ (ثٛػریّٝی اسائرٔ ٝجرذّد
دادٜٞب ،سحّیُٞبٔ ،فبٞیٓ ٔ ٚمٛالر  ٚسٚاثظ آٖٞب  ٚسأییرذ سفبػریش  ٚوّیربر یبفشرٞٝرب ٚ
٘شیجٌٝیشیٞب سٛػظ ٔـبسوزوٙٙذٌبٖ ث ٝعٛسی و ٝآٖٞرب ثشٛا٘ٙرذ دس ٔرٛسد كرحز ٚ
اعٕیٙبٖدزیشی ؿشح اسائ ٝؿذ ٜاؽٟبس ٘ؾش وٙٙذ) ٔیثبؿرذ .حجرٓ ٕ٘٘ٛر ٝدس سٚؽ ویفری
سبثـ اؿجبؿ ٘ؾشی اػز یب ث ٝفجبسر دیٍش دسیبفز دبػخ ٞبی سىشاسی اص جب٘ت ٔلربحجٝ
ؿ٘ٛذٌبٖ اػز .اثشذا ؿؾ دبػبط اص ٔٙبعك ٔخشّف  ٚدس ػ ٝعجم ٝدبػربط ٞربی لرذیٕی ٚ
ػٙشی؛دبػبطٞبی ٔشٛػظ ٔ ٚشاوض خشیذ ٔذسٖ ِٛ ٚوغ دس ػغح ؿرٟش ٕٞرذاٖ ا٘شخربة
ؿذ٘ذ.1ػذغ فٟشػز ثٛسیهٞبیی و ٝص٘بٖ ٔٙـی فشٚؽ یب ٔبِه ٔغبص ٜثٛد٘ذ سٟی ٝؿرذ
 ٚث ٝسقذ ثشاثش دس ٞش دبػبط سب سػیذٖ ث ٝاؿجبؿ ٘ؾشی ٔلبحجٞٝب ادأ ٝدیرذا ورشدٔ .قٕرٛال
دس سحمیمبر ویفی حجٓ ٕ٘ ٝ٘ٛثیٗ  30سب  50اػز .حجٓ ٕ٘ ٝ٘ٛص٘بٖ ٔٛسد ٔشاجقر ٝایرٗ
ٔ -1شاوض ا٘شخبثی ؿبُٔ إِبع؛ ٟٔؼشبٖ؛ آسیٗ؛ دِشب؛ اػشمالَ  ٚدبػشٛس ٔیثبؿذ.
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سحمیك ٘ 36فش اص ص٘بٖ ؿبغُ دس دبػبطٞبی ؿٟش ٕٞذاٖ ٔیثبؿذ.
یبفتِّب
رٍیکرد اتیک ٍ اهیک بِ فضبی پبسبش

یىی اص ٕ٘بدٞبی ؿٟش ٔذسٖ ٔشاوض سجبسی ثضسي اػز و ٝدس آابس ثضسٌرب٘ی چرٖٛ
صیُٕ (والٖ ؿٟش  ٚحیبر رٙٞی) ،سٛسؿرشبیٗ ٚثّٗ(عجمرٔ ٝشفر )ٝیرب ثٙجربٔیٗ دس وشربة
دبػبطٞب دس لبِت ػّغ ٝالشلبد دِٛی  ٚثیٍبٍ٘ی  ٚؽٟٛس دذیرذ ٜغشیجرٌٝری ،ثٛسدیربس دس
وشبة جبٔقٔ ٝلشفی  ٚثؼیبس دیٍش ث ٝایٗ فٙلش ؿٟش ٔذسٖ دشداخشٝا٘رذ .ؿرٟش ٔرذسٖ سا
ٔیسٛاٖ ثب ثّٛاس  ٚخیبثبٖ ،دبػبط  ٚدبسن ٔ ٚجشٕـٞبی فؾریٓ ػرى٘ٛشی دس وٙربس فٙلرش
ٔبؿیٗ ثبص ؿٙبخز.
دس ایشاٖ «دبػبط» ث ٝفٛٙاٖ یه فضبی ؿٟشی ٔرذسٖ اص ثبصاسٞربی ػشدٛؿریذ ٜػرٙشی
ثؼیبس ٔشٕبیض اػز .ایٗ سٕبیض ؿبُٔ ٔقٕبسی؛ چیذٔبٖ داخّی فضربٞب  ٚإِربٖٞرب؛ سٚاثرظ
ٔـششیبٖ  ٚفشٚؿٙذٌبٖ  ٚحشی ٘ٛؿ وبالٞبی فشض ٝؿذ ٜدس ایرٗ د ٚفضربی ؿرٟشی ٔری
ٌشدد .دبػبط ثٔ ٝثبث ٝیه ٔیذاٖ اجشٕبفی اػز و٘ ٝیشٞٚبی چٙذی دس آٖ فقبَ ٞؼرشٙذ.
ٔغبِق ٝایٗ فضب ٔ ٚیذاٖ ٔیسٛا٘ذ اص دٙٔ ٚؾش دیذ ٔحمك «سٚیىشد اسیه» یب اص دیرذ ثٟرشٜ
ثشداساٖ(دبػبط ٌشدٞب  ٚفشٚؿٙذٌبٖ) «سٞیبفز أیه» سجییٗ ؿٛد سب اص ایرٗ عشیرك ٔٛفرك
ث ٝآؿٙبییصدایی اص یه فضبی ث ٝؽبٞش آؿٙب ؿرٛد .أرشٚص ٜدبػربطٞب ٔ ٚشاورض خشیرذ ثرٝ
ثخؾ جذایی ٘بدزیش اص ٛٞیز ؿٟشی سجذیُ ؿرذ ٜا٘رذ ثرٌ٘ٛ ٝرٝای ور ٝچٙریٗ فضربٞبیی
كشفبً جٙج ٝسجبسی ٘ذاس٘ذ ثّى ٝفضبی فشٍٙٞی  ٚاجشٕبفی ٔ ٓٞحؼٛة ٔیؿ٘ٛذ٘ .فرغ
خشیذ دس جبٔقٔ ٝذسٖ أشی سفشیحی ؿذ ٜاػز  ٚاثقبد ٔخشّفی اص جّٕ ٝچب٘ ٝصدٖ ،لذْ
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صدٖ ،كحجز ورشدٖ ثرب دٚػرشبٖ  ٚآؿرٙب ؿرذٖ ثرب دٚػرشب٘ی جذیرذ سا ؿربُٔ ٔریؿرٛد
(وبؽٕی.)34 :1388 ،
آؿٙبییصدایی اص دبػبط ث ٝؿیٜٛای و ٝثیبٖ ؿذ ایرٗ أىربٖ سا ثرٔ ٝحمرك ٔریدٞرذ سرب
ٔـشٚفیز  ٚإٞیز ٘ؾشی وبس خٛد سا دس ضٕٗ دشداخشٗ ثٔ ٝمٔ ِٝٛرٛسد ٔغبِقر ٝسجیریٗ
ٕ٘بیذ .دس ٞش ٔشحّ ٝاص سحمیك سالؽ ٕ٘بیذ و ٝسٛج ٝخٛد سا ث ٝف ٟٓسجشث ٝصیؼشٝی افرشاد
ٔلشف وٙٙذ ٜفضبی دبػبط (افٓ اص كبحجبٖ ٔغربص ،ٜفشٚؿرٙذٌبٖٔ ،لرشف وٙٙرذٌبٖ ٚ
دبػبط ٌشداٖ)  ٚػجه ص٘ذٌی آ٘بٖ ٔقغٛف ٕ٘بیذ.
ٔحمك ٕٞشا ٜثب سٚیىشد اسیه اص سٚیىشد أیه ٘یض یبسی ٌشفش ٝاػز٘ .شبیج حبكرُ
اص سٚیىشد أیهٍ٘( 1ب ٜاص دس )ٖٚثب اػشٙبد ث٘ ٝشبیج حبكُ اص ٔلبحجٞٝبیی اػز ؤ ٝرب
سا ثب ٍ٘بٞی اص دس ٖٚث ٝفضبی داخّی دبػبط ػٛق ٔریدٞرذ  ٚوٕره ٔریوٙرذ ؿرٙبخز
ثٟششی اص ٔمِٝٛی افشاد  ٚفٙبكش حبضش دس دبػبط  ٚص٘ذٌی سٚصٔشٜی دس ٖٚدبػربطٞب ثرٝ
دػز آٚسیٓ.
اص ٘شبیج ٍٔ٘ ٟٓب ٜاص سٚیىشدِ أیه ،ث ٝجبٔقٛٔ ٝسد ٔغبِقرٔ ٚ ٝیرذاٖ سحمیرك ،ؿربیذ
ایٗ اػز و ٝدسیبفشیٓ أرٛس جضئری  ٚفیٙری أرٛسی ٟٔرٓ  ٚسأایشٌرزاس دس ؿرىٌُیرشی
جٟبٖثیٙیٞب ٍ٘ ٚشؽٞبی افشاد ٞؼرشٙذ  ٚػرجه ص٘رذٌی افرشادِ دس ٔقرشم ثشخرٛسد یرب
اػشفبد ٜسا ٔشأاش  ٚكٛسرثٙذی ٔیوٙٙذ (ثٕٟٙی.)46 :1390 ،
دس جبٔق ٝو٘ٛٙیٛٞ ،یز افشاد سحز سأایش ػجه ص٘ذٌی آ٘بٖ ٔیثبؿذ ،ایٗ ٛٞیرز،
 - 1اص عشیك ٔلبحج ٝثب جبٔق ٝآٔبسی ٔٛسد سٛج ٝسحمیك ثذػز آٔذ ٚ ٜاسصؽ اػبػیاؽ ٘یض ثش دػز ٘خٛسد ٜثٛدٖ دادٜٞبی
آٖ اػشٛاس اػز.
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ٛٞیشی ػیبَ اػز و ٝثب سغییش سٚصٔش ٜػجهٞبی ص٘ذٌی سغییش ٔیوٙرذ .آٖچرٔ ٝرذ ٘ؾرش
اػز دػزیبثی ث ٝچٍٍ٘ٛی اسسجبط فٙبكش (ٔبدی  ٚا٘ؼب٘ی) دبػبط ثب یىذیٍش  ٚاسسجربط
آٖ ثب ؿىٌُیشی ػجه ٛٞ ٚیز سفشبسی ٔلشف وٙٙذٌبٖ فضبی دبػبط ٔریثبؿرذ .ایرٗ
دادٜٞب حبكُ چٙذیٗ ٔلربحجٌ ٝشٞٚری ٔ ٚلربحج ٝفرشدی اػرز ور ٝاص عشیرك اسسجربط
ٔؼشمیٓ ثب ٔلبحج ٝؿ٘ٛذٌبٖ ثذػز آٔذ ٜاػز .دس ٚالـ ٘شبیج ث ٝدػرز آٔرذ ،ٜحبكرُ
ٌفزٌٛٚیی ٓٞدال٘ ٝثٛدٔ ٚ ٜحمك دسكذد ثٛد ٜسب ورٓسرشیٗ دخبِرز سا افٕربَ وٙرذ.
ثشای ا٘قىبع ِحٗ كٕیٕب٘ ٚ ٝخٛدٔب٘ی ٌخ ٌ ٚفزٞب ٕٞ ٚچٙیٗ أب٘ز داسی دس اسائٝ
ٔحشٛای ٌفشٍٞٛب ،سب حرذ أىربٖ كرحجزٞربی ٔلربحج ٝؿر٘ٛذٌبٖ ثرٕٞ ٝربٖ ؿرىُ ٚ
كٛسر  ٚثی ٞیچ سغییشی ثیبٖ ؿذٜا٘ذٔ .حمك ثشای ف ٟٓساحزسش ٕٞ ٚچٙیٗ دی٘ٛذ ٔیربٖ
لؼٕزٞبی ٔخشّف ٌفزٌٞٛٚب ث ٝآٚسدٖ جٕالسی اوشفب وشد ٜاػز .ث ٝد٘جبَ آٖ ،ایرٗ
ثخؾ ثٔ ٝمِٞٝٛبیی سمؼریٓ ؿرذ ٜورٍٕٞ ٝری ثرشای سٚؿرٗ ورشدٖ جٙجرٞٝربی ٔخشّرف
ٔٛضٛؿ ٔٛسد ٔغبِق ٝاػز و ٝدس ٟ٘بیز ثشٛا٘ذ سلٛیشی ؿفبف اص فٙبكش ٔٛاش  ٚحبضش
دس دبػبطٞبی ٕٞذاٖ  ٚػجه ص٘ذٌی سٚصٔش ٜاسائ ٝؿذ ٚ ٜاوشؼبة ؿذ ٜاسائ ٝدٞذ.
پبسبش آضٌبی ًبضٌبختِ

دبػبط سا ٔیسٛاٖ ٔبوشی ٘ٛیٗ اص ؿٟش دا٘ؼز و ٝفال ٜٚثش وربسوشد ٔلرشفٛٔ ،جرذ
وبسوشد ٘ٛیٗ ٔ ٚىّٕی ث٘ ٝبْ ٕ٘بیؾ ٔیثبؿذ .ث ٝثیبٖ دیٍرش دبػربط سجرذیُ ثرٚ ٝػریّٝای
ثشای ثیبٖ اسصؽ ٞبی سقشیف ؿذ ٜاص ػٛی سقشیرف وٙٙرذٌبٖ ثربصاس ٌشدیرذ ٜاػرز .دس
ٚالـ ،أشِ« سٛػق » ٝدس ٔشاوض خشیذ سا ٔیسٛاٖ فال ٜٚثش سغییشار سیخرزؿٙبػرب٘ٝای ورٝ
دس عشاحی داخّی فضبی دبػبط ٘ ٚیض فشٚؿٍبٜٞب س ٔیدٞذ  ٚثبصاس ٔ ٚشوض خشیذ سا اص
ؿىُ ػٙشی  ٚافمی ث ٝػبخشبسی فٕٛدی ٔ ٚرذسٖ سجرذیُ ٔریوٙرذ دس فضربی اجشٕربفی
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جذیذ حبوٓ ثش ایٗ ٔشاوض ٘یض ثٚ ٝضٛح ٔـبٞذ ٜوشد.
پبسبش بستر تَلیذ هصرف ًوبیطی

جذا وشدٖ ؿٟش ٔ ٚلشف اص یىذیٍش سمشیجبً ٘بؿذ٘ی اػز .اص ٚلشی سٛسؿرشبیٗ ٚثّرٗ
ساجـ ث ٝعجم ٝسٗ آػب ٔ ٚلشف ٕ٘بیـی ٘ٛؿز سب أرشٚص ٔلرشف سٚص ثر ٝسٚص ثیـرشش ثرٝ
خلّز ؿٟش ٔ ٚشدٔب٘ؾ سجذیُ ؿذ ٜاػز.سحّیُ ٘ـرب٘ ٝؿرٙبخشی جٙجرٞٝربی ٌ٘ٛربٌٖٛ
یه فضبی ٔلٛٙؿ ،ثب سٛج ٝث ٝسٛكریفی اص فّٕىشدٞربی خربف عشاحری ،ور ٝثر ٝفضرب
ٔشثٛط اػز ،آغبص ٔیؿٛد (ثٕٟٙی.)47 :1388 ،
ٔشوض خشیذ (دبػبط) ثبصٕ٘بیبِٖ سٕبیُ فیٙی ٔغبصٜداساٖ ث ٝفرشٚؽ اجٙربع ٔرٛسد ٘یربص
ٔلررشف وٙٙررذ ٜاػررز  ٚاص ػررٛی دیٍررش٘ ،ررٛفی فضرربی ؿررٟشی اػررز ورر ٝافررشاد سا دس
صٔیٞٝٙبی اجشٕبفی خبف ثب یىذیٍش ٘ضدیه وشد ٚ ٜدی٘ٛذ ٔیدٞذ.
اسائ ٝوٙٙذٌبٖ  ٚخشیذاسأٖ ،لشف وٙٙذٌبٖ ٓٞصٔبٖ وبالٞرب ٘ ٚیرض فضربی ٔشاورض
خشیذ ٞؼشٙذٞ .ذف ٔـخق عشاحی ٔشاوض خشیذ ،سرشٚیج خشیرذ اػرز دس حربِی ورٝ
«اٞذاف دس ػبیٔ »ٝقغٛف ث ٝثبصٕ٘بیی ایذٜٞبی ٔؼّظ دس ثبة ٔلشف اػز و ٝدس ػبص
 ٚوبسٞبی سػب٘ٝای سجّیغ ٔیؿ٘ٛذ « ٚجٟبٖ ٔقٙبی» ٔلشف وٙٙذ ٜسا ؿىُ ٔیدٙٞذ.
فضبی فٕٔٛی ٔلشفٓٞ ،صٔربٖ فشكرٝای ٕ٘بیـری اػرز ور ٝدٙرذاسٞبی فرشدی ٚ
ػجه ص٘ذٌی ٔلشف وٙٙذٌبٖ سا ؿىُ ٔیدٞذ .دغ ثبیذ فٙبكرش فرشدی  ٚػربخشبسی
ٔٛجٛد دس ٔشٗ ٔشاوض خشیذ ؿٙبػبیی ؿذ ٚ ٜػذغ ورٙؾ ٔشمبثرُ ایرٗ فٙبكرش سا ٔرٛسد
ٔغبِق ٝلشاس داد.
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(اّذاف ،ػٌبصر ٍ رٍابط) در پبسبش
اّذافٞ :ذف اكّی ٔشوض خشیذ ،فشٚؽ وبال اػز ،غبِجبً سِٛیذوٙٙذٌبٖ ایرٗ فضرب
دس عشاحی آٖ ػقی دس ٔخفی وشدٖ ایٗ أش داس٘ذ .اص ایٗ س ٚدبػبط سا ٔیسٛاٖ ثرٔ ٝثبثرٝ
یه ٘ـب٘ ٝدس ٘ؾش ٌشفز و ٝاص چیضی ث ٝجض وبسوشد اكّی  ٚاثرضاسی آٖ ٘یرض حىبیرز
داسد.
ػٌبصرٟٓٔ :سشیٗ فٙبكش سـىیُ دٙٞذٜی دبػبط ،عشاحی ٔ ٚقٕبسی فضربی خربسجی
 ٚداخّی دبػبطٚ ،یشرشیٗ ،وربالی اسائر ٝؿرذ ،ٜفشٚؿرٙذٕٞ ٚ ٜچٙریٗ ٔلرشف وٙٙرذٌبٖ
فضبی دبػبط افٓ اص خشیذاس  ٚدبػبط ٌشدٞب ٔیثبؿذ.
طراحی هؤلفِ اٍل
دس ثرربة عشاحرری فضرربی دبػرربط ،عشاحرربٖ ٔ ٚقٕرربساٖ ثررب دس ٘ؾررش ٌررشفشٗ ػرربَٞررب
سجشثٝا٘ذٚصی ٔغبص ٜداساٖ دس صٔی ٝٙفشٚؽ  ٚثب ِحبػ وشدٖ ایذٜٞبی ٔلشفوٙٙرذٌبٖ،
دػز ث ٝعشاحی فضبی دبػبط ٕٞ ٚچٙیٗ ٞش یه اص ٔغبصٜٞب صد٘ذ .ث٘ ٝؾش ٔیسػذ صٔب٘ی

 651

جامعهشىاسی سبک زوذگی ،سال ديم ،شماره پىجم ،بهار 59

و ٝایذٜای دس یه ٔشوض خشیذ ٔٛفك اص آة دسٔیآیرذ ثر ٝػرشفز دس عشاحری ٔشاورض
دیٍش ثىبس ٔیسٚد دس ٚالـ عشاحبٖ دٙذاسٜٞب  ٚایذٜٞبی ٔلشفی افشاد سا دس ٔىربٖٞربی
ٔشفبٚر یىؼبٖ دس ٘ؾش ٌشفش ٚ ٝآٖ سا ثبص سِٛیذ ٔیوٙٙذ .ثب ٍ٘بٞی ثر ٝعشاحری ٔغربصٜٞرب
دس دبػبطٞبی ؿٟش ٕٞذاٖ ٔیسٛاٖ اص عشاحی ٔشٕبیض ایٗ ٔغبصٜٞب ٘ؼرجز ثر ٝؿرىُ ػرٙشی
ٔغبصٜٞب دس ساػشٞٝرب  ٚثبصاسٞربی لرذیٕی ایرٗ ؿرٟش  ٚؿرجبٞز ٘ ٚضدیىری آٖ ثر ٝدیٍرش
ٔغبصٜٞب دس دبػبطٞبی دیٍش دی ثشد.

«االٖ ؿىُ دبػبطٞب ثب ساػشٞٝب خیّی فشق وشد ٜاص ٘ؾش والػی ٔ ٓٞیـرٌ ٝفرز ٞرٓ
أٙیشؾ ثبالسش سفش ٝچ ٝاص ِحربػ ٘ؾربفشؾ ،چر ٝاص ِحربػ دٛؿرؾ ػربخشٕب٘ی ٔغربصٜٞرب ٚ
ٔلبِحؾ فشق وشد ٜس ٛساػشٞٝب لجالً اص آجش اػرشفبدٔ ٜریوشد٘رذ یرب ٟ٘بیشربً یرٔ ٝمرذاسی
ؿیـ ٝاالٖ ػشسبػش ؿذ ٜؿیـ ،ٝاالٖ ثُشد ثیـشش ٔغبصٜٞب سٚ ٚیشرشیٗ؛ یقٙری ٞرش ٔغربص ٜورٝ
ثٟششیٗ ٚیششیٗ س ٚداؿش ٝثبؿٔ ٝـششی فٕالً ثیـرشش ٔیرش ٜداخّرؾ چرٔ ٖٛیش٘ٛر ٝثٟشرشیٗ ٚ
ؿیهسشیٗ جٙغٞبؽ س ٚسٗ ٔب٘ىٗ ثض٘ٔ ،ٝـششی ا ٖٚچیضی ؤ ٝیخٛاد سرٗ ٔرب٘ىٗ ثرٝ
ثی ،ٝٙث ٌٝ ٝخٛة ایٙى ٝحبال ػ ٝچٟبسسب سٗ ٔب٘ىٙؾ صد ٜای ٝٙدغ س ٛچی داس ٜثشیٓ ٍ٘ربٜ
وٙیٓ ِٚی حشی ثٟششیٗ ٔغبصٜٞبیی ؤ ٝب داسیٓ ٕ٘ٚ ٝ٘ٛیششیٗ خٛثی ٘رذاسٖ ضرقیفٗ ٔرثالً
ٕٞیٗ دؼش ٜس ٛدبییٗ و ٝؿٕب االٖ دیـؾ ثرٛدیٗ1داس ٜجٕرـ ٔیىٙر ،ٝچرشا چرٚ ٖٛیشرشیٗ
خٛثی ٘ذاسٔ( »ٜحٕذ،ص٘ب٘ ٝفشٚؽ 33 ،ػبِ)ٝ
عجك ٌفشٞٝبی ایٗ فشد ٟٔٓسشیٗ اكُ دس عشاحری ایرٗ فضربٞب ایرٗ اػرز ور ٝسٕربْ
فضبی ٔغبص ٜدس ٔقشم دیذ سٕبؿبچیبٖ ثبؿذ ٚ ٚیششیٗ ٔٙبػجی داؿش ٝثبؿٙذ .دس ایرٗ ثریٗ
 -1لجُ اص ٔلبحج ٝثبایٗ فشد ثٔ ٝغبص ٜدیٍشی دس عجم ٝی ا َٚو ٝحشاجی صد ٜثٛد ٔشاجق ٝؿذ ایٗ ٔغبص ٜث ٝدِیُ فذْ ٔٛفمیز
دس حبَ جٕـ وشدٖ ٔغبص ٜثٛد  ٚفشد ٔلبحج ٝؿ٘ٛذ ٜجذیذ دس ٔغبصٛٔ ٜسد اؿبس ٜحضٛس داؿز.
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وبسثشد ؿیـٕٞ ٚ ٝیٗعرٛس ٘رٛسدشداصی اص ٟٔرٓسرشیٗ ٔـخلرٞٝربی ایرٗ ٔشاورض اػرز.
سجشثٝا٘ذٚصی ػبَٞبی اخیش دس صٔی ٝٙسؼٟیٌُشٞربی فرشٚؽٕٞ ،چٙریٗ دس ٘ؾرش ٌرشفشٗ
سّمی یىذبسچٝای اص ایذٜٞبی ٔلشفوٙٙذٌبٖ ،دا٘ـری سا ثرشای عشاحربٖ ٔ ٚقٕربساٖ ثرٝ
اسٔغبٖ آٚسد ٜاػز و ٝایـبٖ سا دس ٔؼیش ؿىُ دٞی ثر ٝاٍ٘یرضٔ ٜؼرششش دس ٔشورض خشیرذ
یقٙی ٕ٘بیؾ ٞذایز ٔریوٙرذ صٔرب٘ی ور ٝایرذٜای دس یره ٔشورض خشیرذ ٔٛفرك اص آة
دسٔریآیرذ ثرر ٝػررشفز دس عشاحری ٔشاوررض دیٍررش ثىرربس ٔ ریسٚد .ثررذیٗ سشسیرت ٘ررٛفی
یىؼبٖػبصی دس عشاحی ایٗ فضبٞب لبثُ ٔـبٞذ ٜاػز ثب ٍ٘ربٞی اجٕربِی ثر ٝدبػربطٞبی
ؿٟش ٕٞذاٖ ایٗ سٕبیُ ث ٝیىؼبٖ ػبصی لبثُ سـخیق اػز.

مًفقیت فضا (مغازٌ)
میسان ي وًع مصرف فضا

ماخذ :نگارنده
در دسترس بًدن فضا

کاربرد شیشٍ

وًرپردازیمىاسب

ٔغبصٜٞبیی ثب ٘ٛسدشداصی فٛقاِقبدٙٔ ٜبػت ٕ٘ ٚبی سمشیجربً وبٔرُ ؿیـرٝای .دس ٚالرـ
ٔٛفمیز ٞش ٔغبص ٜثب «هیساى ٍ ًَع هصرف فضبی» آٖ سٛػظ ٔلشفوٙٙرذٌبٖ  ٚدبػربط
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ٌشداٖ اسسجبط ٔؼشمیٓ داسدٞ .ش ٔیضاٖ فضبی یه ٔغبص ٜدس دػرششعسرش ٔٛفمیرز آٖ دس
جّت ٔلشفوٙٙذ ٜثبالسش ٔیؿٛد .ایٗ أش سا ٔیسٛاٖ دس ثیٗ ٔغربصٜٞربی ٔخشّرف یره
دبػبط ٔـبٞذ ٜوشد؛ ٔغبصٜٞبی عجمبر ٕٞىف ث٘ ٝؼجز ػربیش عجمربر ٔلرشف ثربالسشی
داس٘ذ و ٝایٗ أش دس لیٕز  ٚوشایٝی دشداخشی ایٗ ٔغبصٜٞب  ٓٞسأایش داسد ث ٝعرٛسی ورٝ

اخشالف ثٟبی وشایٔ ٝغبصٜٞبی ٕٞىف ٔثالً ث٘ ٝؼجز صیشصٔیٗ چـٌٓیرش اػرزٔ« :غربصٜ
عجمٕٞ ٝىف ٔ10یّی ٖٛدیؾ ٔبٞی 1500سِٚ ٗٔٛی صیشصٔیٗ 500سٔ( »ٗٔٛیرثٓ ،فیٙره
فشٚؽ 30 ،ػبِ.)ٝ
پبسبش بَرض کبال
ثب سٛج ٝثٔ ٝـبٞذار ٕٞ ٚچٙیٗ ٔلبحجٝای و ٝثرب فشٚؿرٙذٌبٖ ٕٞ ٚچٙریٗ ٔلرشف
وٙٙذٌبٖ فضبی دبػبط كٛسر ٌشفز ،یىی اص فٕذٔ ٜضیزٞبی دبػربط ٘ؼرجز ثر ٝثربصاس
خبكیشی ثٛسػی ثٛدٖ دبػبط اػز .دبػبطٞبی ٕٞذاٖ ػرقی داس٘رذ سرب ثر ٝػرٕز ثٛسػری
ؿذٖ حشوز وٙٙذ؛ ث ٝایٗ ٘ح ٛو ٝاوثشیز ٔغبصٜٞبی دبػبط ٘رٛؿ خبكری اص وربال سا ثرٝ
ؿىُ اخشلبكی فشضٕ٘ ٝبیٙذ .ایٗ أش خبكیزٞبی چٙذی داسد ؤ ٝلبحج ٝؿ٘ٛذٌبٖ
ث ٝآٖ اؿبسٕٛ٘ ٜدٜا٘ذ اص جّٕ:ٝ

« ٔٗ وبسٔٙذْ .صٔب٘ٓ ٔحذٚدِ ،دٚػز داسْ اص جبیی خشیرذ ور ٓٙور ٝوربالی ٔرٛسد
٘ؾشْ س ٚثش ٓ٘ٛث ٝساحشی سٟی( »ٝعبٞشٔ ،ٜـششی 35 ،ػبِ.)ٝ
ایٗ فشد ث ٝخبكریز «صرفِ جَیی در زهبى» دبػربطٞب اؿربس ٜداسد ثر٘ ٝحرٛی ور ٝثرب
ٔشاجق ٝث ٝیه یب چٙذ ٔشوض خشیذ ؤ ٝجٕٛفٝای اص ٔغبصٜٞبی ثب وربالی یىؼربٖ سا دس
یهجب داسد ث ٝساحشی دس صٔبٖ ٔذ ٘ؾش دػز ث ٝخشیذ ٔیص٘ذ.
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«ٔضیز دبػبط ث ٝثبصاس ای ٝٙؤ ٝغبصٜٞب جٕـ ٞؼشٗٙٔ ،ی ؤ ٝیخٛاْ ثشْ یٔ ٝب٘ش ٛثخرشْ
یبدْ ٔیبد و ٝآس ٜفالٖ دبػبط ثٛسع ٔب٘ش ،ٛیىی اص ٔحبػٙؾ ای ٝٙورٚ ٝلشری جٕرـ ثبؿرٗ
ثیـشش س ٛیبد ٔیٕ ،ٝ٘ٛثقذ ایٗ جٕـ ثٛدٖ ثٔ ٝـششی لذسر ا٘شخبة ثیـششی ٔیذ( »ٜػرٟیال،
خشیذاس 22 ،ػبِ)ٝ
ایٗ فشد ث« ٝافسایص لذسر ا٘شخربة» ٔـششی ٕٞٚچٙیٗ «بِ یبد هبًذى» اؿربسٔ ٜریوٙرذ
و ٝثب افضایؾ ٔغبصٜٞربیی ور ٝیره وربال سا اسائرٔ ٝریوٙٙرذ دس ٚالرـ فشكرز  ٚلرذسر
ا٘شخبة فشد ثبال ٔیسٚدٕٞ ٚ .یٗعٛس أىبٖ ٔشاجق ٝث ٝایٗ دبػبط سا افضایؾ ٔیدٞذ.

« ٚلشی ٔغبصٜٞب جٕـ ٞؼشٗ لیٕزٞب سلبثشی ٔیـ ٝوؼی ٕ٘یش 500 ٝ٘ٛس ٗٔٛثبالسش ثذ،ٜ
چٔ ٖٛـششی ٔغبص ٜدیٍ ٝلیٕز ٔیى .ٝٙسلبثز خیّی ثبالػز لیٕزٞب س ٚخیّی دربییٗسرش
ٔیس ٗ٘ٛفشض ٝو( »ٗٙیبػشٔ ،غبص ٜوفؾ فشٚؿی 28 ،ػبِ)ٝ
«قیوتّبی رقببتی»  ٚدس ٘شیج ٝوبٞؾ لیٕز وبال اص ٔضیزٞبی دیٍشی اػرز ورٝ
دس ٘شیج ٝثٛسع ؿذٖ دبػبط ایجبد ٔیؿٛد.
ثب سٛج ٝثٛٔ ٝاسد روش ؿذٟٓٔ ٜسشیٗ سأایشٞبی ثٛسػی ؿرذٖ دبػربطٞب ،كرشفٝجرٛیی
دس صٔبٖ ٔـششی ،افرضایؾ فشكرز  ٚلرذسر ا٘شخربة ،ثر ٝیربد ٔب٘رذٖ  ٚافرضایؾ أىربٖ
ٔشاجقٔ ٝجذد ٕٞ ٚچٙیٗ سلبثشی ثٛدٖ لیٕزٞب  ٚدس ٘شیج ٝاسائ ٝجرٙغ ثرٙٔ ٝبػرتسرشیٗ
لیٕزٞب اص ٟٔٓسشیٗ ٔضایبی ثٛسػی ؿذٖ دبػبط ٔیثبؿذ.
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1
2
3
4
ماخذ :نگارنده

5

هٌطی فرٍش هؤلفِ دٍم پبسبش
ثشای ػیش دس فضبی اجشٕبفی اؿشغبَ دس دبػبط ،ایٗ سحمیك دس دی آٖ اػز سب دس ایٗ
ثخؾ فٛأُ حضٛس فشٚؿٙذٌبٖ ٕٞ ٚچٙیٗ دالیُ ا٘شخبة دبػبط جٟرز اؿرشغبَ٘ ،حرٜٛ
حضٛس  ٚثشخی فبدرٚاسٜٞبی سفشبسی ایٗ افشاد سا ٔغبِقٚ ٚ ٝاؿىبفی وٙذ .ثشای سحمك
ایٗ أش ،سحمیك فشایٙذی سا دس دیؾ ٌشفش ٚ ٝثرش اػربع آٖ صٔیٙرٝی ؿرىٌُیرشی یره
عشحٚاس ٜرٙٞی ٔ ٚذَ سحمیك سا فشأ ٓٞیآٚسد.
افشاد ثشای دػز یبثی ث ٝؿغُ  ٚحشی ٚسٚد ثر ٝیره فضربی اجشٕربفی خربف ٔب٘ٙرذ
پبسبش ثبیذ ثشای خٛد اػشذالَٞبیی داؿش ٝثبؿٙذ و ٝاص ٘ؾرش خرٛد آٖ افرشاد سٛجیرٝدرزیش
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ثٛد ٚ ٜفبُٔ اِٚیٝای ثشای دی٘ٛذ آ٘بٖ ثب ٔحیظ سا فشإ٘ ٓٞبیرذ  ٚثر ٝاكرغالح دػرز ثرٝ
ا٘شخبة ایٗ ٔىبٖ جٟز ثشآٚسد ٜوشدٖ خٛاػشٞٝبی خٛد ثض٘ٙذ  ٚػرذغ جٟرز حفرؼ،
سمٛیز  ٚیب سّغیف  ٚدس ٔٛاسدی لغـ ایٗ اسسجربط ثرب ٘ؾربْ سٚاثرظ اجشٕربفی حربوٓ ثرش
ٔحیظ دػز  ٚدٙج٘ ٝشْ ٕ٘بیٙذ  ٚدس ٟ٘بیز دیبٔرذٞبی ٞرش ورذاْ اص سٚؽٞربی ا٘شخربثی
خٛد سا ثذزیش٘ذ .ایٗ ثخؾ اص سحمیك ٔجشٙی ثرش ثشسػری ایرٗ فشایٙرذ ،دس لبِرت ٔغبِقرٝی
ٔمٛالر اكّی  ٚفشفری  ٚاػرشذالَٞربی ٔجشٙری ثرش ٌرضاسٜٞربی خجرشی ػرقی دس سجیریٗ
صٔیٙٔٝٙذ ثخـی اص ٘ؾبْ سٚاثظ اجشٕبفی دبػبط ٔیثبؿذ.
تٌَع اضکبل اضتغبل جَیی (ًیبز بِ ضغل)
ثش اػبع یبفشٞٝبی سحمیكٟٓٔ ،سشیٗ دالیُ حضٛس افشاد ث ٝفٙرٛاٖ ٔٙـری فرشٚؽ دس
فضبی ثبصاس ٔذسٖ (دبػبط) ٕٞذاٖ دس لبِت ٔمٛالسی چٙذ لبثُ سمؼیٓ اػزٞ .ش چٙذ ثبیذ
ارفبٖ داؿز و ٝسشویجی اص ایٗ فٛأُ ثبفث سِٛیذ اٍ٘یض ٜثشای فشد خٛاٞذ ؿرذٔ .حمرك
دس دی سحمیك دس ثبة اؿشغبَ غیش سػٕی ص٘بٖ  ٚثش اػبع ٔلبحجٞٝبی فٕیمی و ٝا٘جربْ
ؿذ ،سٛا٘ؼز ؿؾ اٍِٛی اكّی اؿرشغبَ سا دس ثریٗ ص٘ربٖ ؿربغُ دس ثخرؾ اؿرشغبَ غیرش
سػٕی ؿٙبػبیی وٙذ و ٝدس ریُ ثٞ ٝشوذاْ اص ایرٗ ؿرؾ اٍِرٛی اكرّی اؿربس ٜخٛاٞرذ
ؿذ.
 .1اضتغبل ادراکگرا (طبقبتی)
عی ٔلبحج ٝثب جبٔق ٝآٔبسی سحمیك حبضشٔ ،ـبٞذ ٜؿذ ورٙٔ ٝـریبٖ فرشٚؽ ثٙرب ثرٝ
ٔٙغم ٝفقبِیز ،دبیٍب ٜاجشٕبفی ث٘ ٝؼجز ٔشفبٚسی داس٘رذ .ثر٘ ٝحرٛی ورٙٔ ٝـریبٖ فرشٚؽ
دبػبطٞبی دبییٗ ؿٟش اغّرت اص خرب٘ٛادٜٞربیی ثرب ػرغح دسآٔرذ دربییٗ ٙٔ ٚـریبٖ فرشٚؽ
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دبػبطٞبی ثبالی ؿٟش دس ٔمبیؼ ،ٝث٘ ٝؼجز اص خب٘ٛادٜٞبیی ثب ػغح دسآٔذ س ٚثٔ ٝشٛػرظ
ٔ ٚشٛػظ ٞؼشٙذ ٞشچٙذ ثخـی اص ایٗ ٔٙـیبٖ فشٚؽ ٔشقّك ث ٝعجمبر دبییٗ اجشٕبؿ ثرٛدٜ
 ٚثب ٘ضدیه وشدٖ ػجه دٛؿؾ  ٚسفشبسی خٛد ث ٝعجمبر ٔشٛػظ  ٚث ٝثربال ٕٞ ٚچٙریٗ
اػشفبد ٜاص ٘ـب٘ٞٝب  ٚداَٞبی عجمبر ثبال سٛا٘ؼشٝا٘ذ دس ایٗ ٔٙبعك ٔـغ َٛث ٝوربس ؿر٘ٛذ.
وبس ثشای عجمبر ٔخشّف  ٚجٙؼیزٞبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛثش اػبع ػیؼرشٓٞربی اسصؿری آٖٞرب
یقٙی اسصؽٞب ،ادساوبر  ٚإٞیز ؿغُ ٔقب٘ی ٔخشّفی داسد .دس ٘شیجٙٔ ٝـیبٖ فرشٚؽ سا
وٚ ٝاسد ایٗ ثخؾ اؿشغبَ غیشسػٕی ؿذٜا٘ذ ثش حؼرت ٘یبصٞرب ٍ٘ ٚرشؽٞربی الشلربدی
ٔیسٛاٖ ث ٝدٌ ٚشٔ ٜٚخشّف سمؼیٓ وشدٌ ،شٞٚی و ٝكشفبً ثش ٔجٙبی ٘یبص ٔبدی ث ٝػرٕز
فشٚؿٙذٌی وـیذ ٜؿذٜا٘ذ و ٝاؿشغبَ آٖٞب ثٙب ثش «ججش الشلبدی» اػز.
الف) اضتغبل تأهیٌی

دس عجمبر دبییٗ اؿشغبَ ثیـشش جٙج( ٝفیضیِٛٛطیه  ٚایٕٙی) دیذا ٔیوٙرذٟٔ .رٓسرشیٗ
ٔضیشی و ٝثبفث ٔیؿٛد ایٗ افشاد ث ٝاؿشغبَ دس دبػبط سٚی آٚس٘ذ دسآٔذ صایی اػز.

«ثبثبْ وبسٌشِ؛ ٔب س َٚ ٚوشد سفز ی ٝصٖ دیٌٍ ٝشفرزٔ ،بٔرب٘ٓ خرٛدؽ س ٚآسریؾ
صد ،كبحت وبسْ آؿٙبٔ ٗٔ ٖٛس ٚآٚس ایٙجب ٌفز حرذالُ وٕره خرشا ثبؿرٓ  ٚدرَٛ
داسٞٚبی ٔبدسْ س ٚدسثیبسْ» (ٔشیٓ؛ فشٚؿٙذٔ ٜب٘ش ٛفشٚؿی؛  16ػبِ.)ٝ
ة) اضتغبل ًوَدی

دس عجمرربر ثرربالٔ ،شٛػررظ  ٚس ٚثررٔ ٝشٛػررظ (٘یرربص اجشٕرربفی  ٚخررٛد یرربثی) جٙجرر ٝدررش
سً٘سشی ث ٝخٛد ٔی ٌیشد .دس ٚالـ اؿشغبَ ،اثضاسی ثشای ٌؼرششؽ ٘مرؾ  ٚوربس داسای
اسصؽ اثضاسی  ٚیب اؽٟبسی ثشای ؿبغالٖ اػز( .ثقذ اؽٟبسی دس جٙج ٝاثضاسی) ثبس ٔقٙبیی
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 ٚسشویت سضبیز راسی  ٚثقذ اؽٟبسی وربس ثرشای ص٘ربٖ دس اِٛٚیرز ثربالسشی ٘ؼرجز ثرٝ
ٔشداٖ اػز.

« ِیؼب٘ؼٌ ٛشفشٓ؛ س ٛخ ٝ٘ٛثیىبس ثٛدْٞ ،ی وبسْ ؿذ ٜثٛد ٘رك صدٖ ،ثرشادسْ خرٛدؽ
س ٛدبػبط ثٛد ٌفز ثیب ثشار یٔ ٝغبص ٜثبص وٙیٓ ،یرٔ ٝمرذاس در َٛداؿرشیٓ خرٛدؽ ٔرٗ سٚ
آٚسد ایٙجب  ٚوبس ٚیبدْ داد .االٖ ساضیٓ» (ِیال؛ ٔغبص ٜداسِٛ ،اصْ آسایـری ثٟذاؿرشی؛ 28
ػبِ.)ٝ
 .2اضتغبل ارزشگرا (هطلَبیتگرا)
الف) اضتغبل قذرتگرا (درًٍی)

« س ٛخٕٞ ٝ٘ٛیـ ٝحشف حشف ثبثبْ ثٛد ثقرذْ ور ٝاصدٚاا ورشدْ ؿرٞٛشْ ،اص ٚلشری
أٚذْ ػشوبس احؼبع ٔیؤ ٓٙؼشمُ ؿذْ ؿٞٛشْ دیٍٕ٘ ٝیشٔ ٝ٘ٛثُ لجرُ ثشخرٛسد وٙرٝ
دػشٓ س ٛجیت خٛدْ ،ث ٝسا دؼشْ وربٔذیٛسش خشیرذْ االٖ خرٛاٞشْ ٔیٍر ٝوربؽ ٔر ٓٙیرٝ
ؿغّی داؿش ٝثبؿٓ» (ٔشیِٓ ،جبع صیش فشٚؿی 38 ،ػبِ)ٝ
ایٗ فشد اص اثشذا دس خب٘ٛادٜای ثب ػجه دذس ػبالسی ٔشِٛذ ؿذ ٚ ٜثقرذ اص اصدٚاا ٘یرض
ػبخشبس خب٘ٛاد ٜث ٝؿىّی ٔشد ػبالس اداسٔ ٜیؿذ ٜاػز .دس ٘شیج ٝایٗ فرشد فبلرذ لرذسر
جٟز ؿشوز دس ػربخشبس سلرٕیٓ ٌیرشی خرب٘ٛاد ٜثرٛد .فٙبیرز ٔقشمرذ اػرز ،دس ایرٗ
ػبخشبساؿشغبَ  ٚیب سحلریالر ص٘ربٖ سٛا٘ؼرش ٝاػرز ٔرشد سا ثرٕٞ ٝىربسی دس أرٛس خب٘رٝ
فشاخٛا٘ذ أب ٛٙٞص ٘شٛا٘ؼش ٝاػز سمؼیٓ وبس ػٙشی سا ثٞ ٝرٓ ثض٘رذ ٞ ٚرٓ چٙربٖ اٍِٞٛربی
ػررٙشی حرربوٓ ثررش جبٔقرر ٝجٟررز ثخررؾ سٚاثررظ خررب٘ٛادٌی  ٚسمؼرریٓ ورربس ٔرریثبؿررذ
(فٙبیز،1377،ف )151اؿشغبَ ثشای ایٗ فشد ٘ٛفی اػشمالَ سا ثٕٞ ٝشا ٜداؿش ٝاػز ورٝ
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ایٗ اػشمالَ دس ٟ٘بیز ٔٙجش ثر٘ ٝرٛفی اسصؽ دس٘ٚری  ٚاحؼربع لرذسر ثرشای ایرٗ صٖ
ٌشدیذ ٜاػز.
ة) اضتغبل هَفقیتگرا (درًٍی)

«ایٗ ٔغبسٜای و ٝاالٖ ٔٗ داسْ سهٞ ،1ریچ ورغ جرٙغٞربی ٔرٗ س٘ ٚرذاس ٜخرٛدْ
ٔؼشمیٓ ٔیشْ جٙغٞبْ س ٚاص دٚثی  ٚسشویٔ ٝیبسْ اص ا َٚدٚػز داؿشٓ ث ٝسا خرٛدْ وربس
و .ٓٙدٚػز داسْ س ٛوبسْ دیذ ٜثٟـٓ  ٚحرشف ا َٚس ٚثرض٘ٓ  ٚاالٖ ایٙغرٛسی ،دٚػرز
داسْ وبسْ س ٚسٛػق ٝثذْ اِجش ٝاالٖ دؼشْ ی ٝؿقج ٝس ٛسٟشاٖ صد ٚ ٜوبسؽ  ٓٞخٛثرِٚ ٝری
دٚػز داسْ وبسْ س ٚثیـشش سٛػق ٝثذْ» (فشٚؿٙذِ ٜجبع  ٚویف ص٘ب٘ 53 ،ٝػبِ)ٝ
ایٗ فشد اص سه ثٛدٖ ،دیذ ٜؿذٖ ،حشف ا َٚسا صدٖ  ٚسٛػقٝی وبس حشف ٔیص٘ذ.
وبس ثشای ایٗ خب٘ٓ ٚػیّٝای ثشای دػز یبفشٗ ثٛٔ ٝفمیز اػرزٟٔ .رٓسرشیٗ اسصؽٞربی
دس٘ٚی ٔشسجظ ثب وبس ثشای ایٗ فشد ٘ٛفی ثشسشی جٛیی اػز و ٝدس ٘شیج ،ٝاسصؽ ثیش٘ٚی
دیبٔذی آٖ  ٓٞایجبد سـخق ثشای ایٗ فشد اػز.
ج) اضتغبل َّیتزا (بیرًٍی)

«س ٛخ ٝ٘ٛسٟٙب ثٛدْ ،االٖ ایٙجب چٙذ سرب دٚػرز خرٛة داسْ اص ٚلشری أٚرذْ ػرشوبس
ثیـشش اجشٕبؿ س ٚؿٙبخشٓ خٛدْ س ٚؿٙبخشٓ ٚلشی س ٛخ ٝ٘ٛثٛدْ ایٙغٛسی ٘جٛدْ»
«ٚلشی و ٝسفشٓ دا٘ـٍب ٜخٛدْ س ٚػقی وشدْ ثب أ ٖٚحیظ  ٚافشاد ٚفرك ثرذ ،ٓٞاالٖ
 ٓٞو ٝأٚذْ ایٙجب ٔحیغٓ ثضسيسش ؿرذٔ ٚ ٜججرٛسْ خرٛدْ س ٚثرب افرشاد ٌ ٚرشٜٞٚربی

ٔ -1غبصٔ ٜشقّك ث ٝخٛد فشد ثٛد  ٚاجٙبع ٔغبص ٜخبف  ٚثب لیٕزٞبی چـٌٓیش.
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ٔخشّفی ٚفك ثذ ٚ ٓٞایٗ خیّی خٛث .ٝاٚایُ خٛدْ س ٚدـز دورٛس لربیٓ ٔریورشدْ ورٝ
وؼی ٔٗ س٘ ٚجیِٚ ٝٙی االٖ ٔٗ خٛدْ س ٚثب سٚحیار  ٚاخاللیبر خیّریٞرب ٚفرك ٔیرذْ
ایٗ خیّی خٛث٘( ».ٝذاِٛ ،اصْ آسایؾ ٔ ٚـبٚس ٜدٛػز 30 ،ػبِٔ )ٝحیظ وربس ثرشای ایرٗ
افشاد ثٛ٘ ٝفی ٔحیظ دٚػزیبثی  ٚآٔٛصؽ دس ٔٛسد خٛد سجذیُ ؿذ ٜاػز .دس حمیمز
ایٗ فشد ث ٝخبكیز ٛٞیز صایی  ٚعجیقز سٛػق ٝؿٙبخشیِ وبس ،ثشای ص٘بٖ اؿبسٔ ٜیوٙذ.
 .3اضتغبل تلقیٌی (بیرًٍی)

«صیبد اص وبس وشدٖ خٛؿٓ ٕ٘یبد ث٘ ٝؾشْ خب٘ٓ ثبیذ سر ٛخ٘ٛر ٝثبؿر ٚ ٝثر ٝؿرٞٛشؽ ٚ
ثچٝاؽ ثشػ ٝأب دٚػشٟبْ ٕٞؾ ٔیٍفشٗ ِیؼب٘غ ٌشفشی ثـیٙی س ٛخ ،ٝ٘ٛفرشق سر ٛثرب یرٝ
صٖ ثیػٛاد چی ،ٝایٗ لذس ٌفشٗ سب ٔٗ  ٓٞلج َٛوشدْ ػشوبس ثشْ ،وربس سػرٕی ٞرٓ ورٝ
ٚجٛد ٘ذاسٔ ٜججٛس ؿذْ ثیبْ فشٚؿٙذ ٜثـٟٔ( »ْٛؼب ،فشٚؿٙذِ ٜجبع ٔجّؼی25 ،ػبِ.)ٝ
أشٚص ٜثب سغییش دس دیؾ فرشم ٞربی رٙٞری ص٘ربٖ ،ا٘ذیـر ٝؿرغُ ٔحرٛسی جربیٍضیٗ
ا٘ذیـٝی خب٘ٔ ٝحٛسی ٌـش ٝو ٝایٗ خرٛد ثبفرث اص ثریٗ سفرشٗ اسصؽ خب٘رٝداسی ؿرذٜ
اػز .سػب٘ٞٝب  ٚارٞبٖ فٕٔٛی ثب سشػیٓ جٟبٖ ثر ٝؿرىّی ور ٝدس آٖ اوثرش ص٘ربٖ ؿربغُ
ٞؼشٙذ ،ثبفث وبؿز ایٗ سلٛس ٔیؿٛد ور ٝاؿرشغبَ یىری اص دغذغرٞٝربی اكرّی ص٘ربٖ
اػز .صٖ ٔٛفك صٖ ؿبغُ اػز اص صٔب٘ی و ٝایٗ فىش دس جبٔق ٝسػر ٛدیرذا ورشد ص٘ربٖ
غیش ؿربغُ احؼربع ٘ربٓٞسٍ٘ری وشد٘رذ ٔ ٚیرُ وربرثی جٟرز ؿربغُ ؿرذٖ دس عیرف
ٌؼششد ٜای اص آ٘بٖ ؿىُ ٌشفز .دس ٘شیج ٝخیّی اص ایرٗ ص٘ربٖ كرشفبً جٟرز «ٞرٓس٘رً
جٕبفز ؿذٖ» س ٚث ٝاؿشغبَ آٚسد٘ذ.
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 .4اضتغبل فرار از خبًِ (جبیگسیي ،جبراًی)

«خٛاٞشٞبْ و ٝؿبغُ ٞؼشٙذ س ٛص٘ذٌی ٔٛفركسرش ثٛد٘رذ ،ثش٘بٔرٝسیرضی ص٘رذٌیؿربٖ
ثٟشش ،ٜسٚی سٚاَ ٞؼزٛٔ .لقیز ا٘ٚب فىش ٔیو ٓٙثٟشش ثٛد سٚی دبی خٛدؿبٖ ٚایؼشبدٖ
اص ٘ؾش سفبٞی ،دسآٔذ وبفی؛ خیّی ثب ٔٗ فشق ٔیىشدٖ ٚلشی ٔیسفشیٓ  ٚجٕـ ٔریؿرذیٓ
خ ٝ٘ٛدذسْٕٞ ،یـٔ ٝی ٌفشٗ خٛاٞشٞبر خؼش ٝا٘ذ ،اص كجح ػشوبس ثٛدٖ ِٚی ثشای ٔرٗ
٘.ٝدٚػز داؿشٓ س ٛاجشٕبؿ ثبؿٓ ،آدْ دػرشؾ سرٛی جیرت خرٛدؽ ثرش ٜخرٛة اػرز»
(عیج ،ٝص٘ب٘ ٝفشٚؽ 35 ،ػبِ.)ٝ

«ٔشدٞب ٕٞیـ ٝػشوبس ٞؼشٙذ ِٚی صٖٞب ٕٞیـ ٝایٗ عٛسی ٘یؼشٙذ ،صٖ ثبیذ اص ثچرٞٝرب
ٍٟ٘ذاسی وٙٙذ ،غزا دسػز وٙٙذ ،ث ٝؿٛس  ٚثؼبة اػز وبسؽ ،آخرشؽ ٞرٓ ٔرشد ورٝ
ٔیبد فىش ٔیى ٝٙصٖ ٘ـؼش ٝخ ٚ ٝ٘ٛاػششاحز وشدٔ ،ٜشدٞب ٔؼئِٛیز خب٘ ٝسٚی دٚؿـربٖ
٘یؼز» (فشیجبِٛ ،اصْ آسایـی 28 ،ػبِ)ٝ
ایٗ ٘ٛؿ اص اؿشغبَ ثیـشش دس ثیٗ ص٘بٖ ٔشإٔٛ٘ ُٞد داؿز .ث ٝل َٛثالد آِش« ٖٛیىری اص
اٍ٘یضٜٞبی ص٘بٖ ؿٞٛش داس ثشای لج َٛؿغُٔ ،یُ ؿخلی ص٘بٖ ثٌ ٝرشیخشٗ اص ٔحریظ ثرٝ
اكررغالح خؼررش ٝوٙٙررذ ٚ ٜوؼرربِز آٚس خب٘رر ٝاػررز .».صٖ جررٛا٘ی ورر ٝدس عرری سٚص اص
ثچٞٝبی خشدػبِؾ ٍٟ٘ذاسی ٔیوٙذٚ ،لشی خؼشٔ ٝیؿٛد ثٚ ٝضـ ث ٝاكغالح ٔغّٛة
ؿٞٛش یرب خرٛاٞش ٔجرشد  ٚؿربغُ خرٛد سؿره ٔریثرشد  ٚفىرش ٔریوٙرذ آٖٞرب چمرذس
خٛؿجخشٙذ و ٝحشفٝای دس خبسا اص خب٘ ٝداس٘ذ ٚ ،اص فشاغشی وٍٙٞ ٝبْ سفرز  ٚآٔرذ ثرٝ
ٔحُ وبس داس٘ذ ِزر ٔیثش٘ذ .ثشای ٔبدس خؼش ٝاص وربس اؿرشغبَ ثر ٝكرٛسر سٔب٘شیره ٚ
افؼب٘ ٌٝ٘ٛ ٝدس ر ٗٞسجؼٓ ٔی یبثذ ٚ .سٟٙب ساٌ ٜشیض اص ٚضقیز خرٛد سا لجر َٛؿرغُ دس
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خبسا اص خب٘ٔ ٝی دا٘ذ  ٚچ ٖٛدسآٔذ اٚ ٚػیّٔ ٝشالجز اص وٛدن سا ٔیؼرش ٔریػربصد اص
ایٗ حیث فىش ٔیوٙذ صیب٘ی ٔشٛج ٝا٘ ٚخٛاٞرذ ؿرذ .دس ٚالرـ ٘رٛفی«سٔبسیؼرٓ اؿرشغبَ»
ٌشیجبٖ ٌیش ایٗ افشاد ٌشدیذ ٜاػز.
 .5اضتغبل تکٌَلَشیکی (هذرًیسُ) = تحویلی
« كجحٞب و ٝسٟٙرب ٔری ٔب٘رذْ خب٘ر ٝحٛكرّٝاْ ػرشٔی سفرز ،وربسی ٘ذاؿرشٓ ثىر»ٓٙ
(فبعِٕ ،ٝجبع ٔجّؼی 29 ،ػبِ.)ٝ

«االٖ صٖٞب س ٛخ ٝ٘ٛوبس ٕ٘یو ٗٙلذیٓٞرب ٔججرٛس ثرٛدٖ ٕٞر ٝوبسٞرب س ٚخٛدؿرٖٛ
ا٘جبْ ثذٖ ِٚی االٖ  ٕٝٞچیض ٔبؿیٙی ؿذ(»ٜثٟضاد ،وفؾ فشٚؽ 35 ،ػبِ)ٝ
سبفّش ٔقشمذ ثٛد و ٝدس فلش اعالفبر ثب ٌؼششؽ سجٟیضار اِىشش٘ٚیىی ،ص٘رذٌی
افشاد دٌشٌ ٖٛؿذ ٚ ٜأىب٘بر ٔ ٚـبغُ سبصٜای ایجبد ٔیؿٛد .أشٚص ٜایرٗ اسفربق س
داد ٜاػز .ثؼیبسی ِٛاصْ خبٍ٘ی ص٘بٖ سا اص كشف ٚلز دس خب٘ر٘ ٝؾیرش ؿرىُ لرذیٓ آٖ
ٔقبف وشد ٜاػز .یخچبَٞبٔ ،بؿیٗ ِجبعؿٛییٞب  ....ٚخٛساویٞب  ٚؿریش خـره ورٝ
جب٘ـیٗ ؿیش ٔبدس ؿذ ٕٞ ٚچٙیٗ سٚؽٞبی سٙؾیٓ ٔٛاِیذٛ٘ ،آٚسیٞبیی ثٛد٘ذ و ٝثبفرث
كشفٝجٛیی دس صٔبٖ كشف ؿذ ٜدس خب٘ ٝؿذ٘ذ  ٚص٘بٖ سا اص ػربفزٞرب دس آؿرذضخب٘ٚ ٝ
دبی ٌبص ٔب٘ذِٖ ،جبع ؿؼشٗٞبی عٛال٘ی  ٚثضسي وشدٖ چٙذیٗ فشص٘رذ ٔقربف ٕ٘رٛد ٚ
ث ٝآٖٞب اجبص ٜداد ث ٝفقبِیزٞبی اجشٕبفی ٌبْ ٟ٘ٙذ .ایٗ ص٘بٖ ثرب ػربفزٞربی اضربف ٝدس
خب٘ ٝس ٚثش ٚثٛد٘ذ سلٕیٕی و ٝعیفی اص ایٗ ص٘بٖ ٌشفشٙرذ حضرٛس دس فشكرٝی اؿرشغبَ
ثٛد.
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 .6اضتغبل ٍیتریٌی (ًوبیطی)
ایٗ ٘ٛؿ ،ؿىُ جذیذی اص اؿشغبَ اػز  ٚثیـشش دس ٔشاوض خشیذ ٕ٘ٛد داسد .اػرشفبدٜ
اص فٙلش ص٘ب٘ٝ؛ صیجربئی  ٚثرذٖ دس أرش ػرٛداٌشی  ٚسجربسر  ٚاػرشفبد ٜاص ثیّجشدٞربی ٚ
ٚیششیٗ ا٘ب٘ی ثشای جّت ٔـششی اػز ٞشچٙذ أشٚص ٜدس ٔغبصٜٞبی عالفشٚؿی  ٚثشخری
فشٚؿٍبٜٞبی ٔشدا٘ ٝفشٚؿی٘ ...یض ایٗ ٔذَ دس حبَ ؿیٛؿ ٌؼششؽ اػز.
ٕ٘ٛداس صیش ثیبٖ ؿٕبسیه اؿشغبَ ص٘بٖ دس ثخؾ غیش سػٕی اػز.
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سبکّبی رٌّی ٍ هحیطی اضتغبل
ثبیذ دلز وشد و ٝدس ٞش یه اص اؿىبَ ثیبٖ ؿذ ٜاؿشغبٌَ ،ب ٜاٍ٘یضٜٞربی دس٘ٚری ٚ
ٌبٞی اٍ٘یضٜٞبیی اص عشف اجشٕبؿ فرشد سا ثر ٝػرٕز اؿرشغبَ ػرٛق داد ٜاػرز دس ایرٗ
ثخؾ ٔحمك ثش اػبع ٔیضاٖ سبایش ایٗ دٔ ٚؤِف( ٝاٍ٘یضؽ رٙٞی  ٚسبایش اجشٕربؿ) اؿرىبَ
 ٚػجهٞبی اؿشغبَ ث ٝدػز آٔذ ٜثش اػبع دػشبٚسدٞبی سحمیك سا ثر ٝد ٚثخرؾ سمؼرٓ
ٕ٘ٛد:
سبکَای ذَىی اشتغال

دس ایٗ ػجه اؿشغبَ و ٝخٛد صیش ٔجٛفرٞٝربیی ٘ؾیرش (اؿرشغبَ سٔب٘شیؼرٓ  ٚاؿرشغبَ
اسصؽٌشا ) سا دس ثشٔیٌیشد اٍ٘یضؽٞبی فشدی  ٚدس٘ٚی فشد سبایش ثیـرششی ثرشای ٚسٚد
فشد ث ٝفشكٝی اؿشغبَ غیش سػٕی سا داؿش ٝاػز.
سبکَای محیطی اشتغال

ایٗ ػجه اؿشغبَ سبایش ٔحیظ اجشٕبفی ثش ٌشایؾ ث ٝاؿشغبَ دس ثخؾ غیش سػٕی سا
ثشٔیشبثذ  ٚؿبُٔ (سىِٛٛٙطیه ،ادسان ٌشا ،سّمیٙی ٚ ٚیششیٙی)ٔیثبؿذ .ایٗ ػجه ػٟٓ
ثشجؼش ٝسش  ٚدش سً٘ سشی سا دس ٘شبیج ث ٝدػز آٔذ٘ ٜـبٖ داد  ٚحبوی اص آٖ اػز ورٝ
سثیش ٔحیظ اجشٕبفی ثش سٕبیُ ثب٘ٛاٖ جٛاٖ ث ٝػٕز اؿشغبَ دش سً٘سش ٔریثبؿرذ .ثرب ایرٗ
ٚجٛد ٌب ٜاٍ٘یض ٜدس٘ٚی یب ٔحشن اجشٕبفی ؿىُ دش سً٘سشی داسد ِٚی ٘مرؾ ٔؤِفرٝ
د( ْٚاٍ٘یض ٜدس٘ٚی یب ٔحشن ثیش٘ٚی) ٘یض لبثُ چـٓ دٛؿی ٘یؼزٔ .حممبٖ ثرب سأٔرُ دس
ا٘ٛاؿ روش ؿذ ٜاؿشغبَ آٟ٘ب سا دس ػجهٞبی رٙٞی اؿشغبَ دس ػجه اكّی اؿرشغبَ خرٛد
اٍ٘یخش( ٝاؿشغبَ ثش ٔجٙبی اٍ٘یضٜٞبی دس٘ٚی)  ٚػجهٞبی ٔحیغی اؿرشغبَ سا دس ػرجه
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اؿشغبَ ثشاٍ٘یخش( ٝثش ٔیٙبی ٔحشنٞبی ثیش٘ٚی) سمؼیٓثٙذی وشد ٜاػز.
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ثب سٛج ٝث ٝسمؼیٓثٙذی ا٘جبْ ؿذ ٜثٚ ٝضٛح ٔـخق اػرز ور٘ ٝمرؾ ٔحرشنٞربی
اجشٕبفی دس ٚسٚد ص٘بٖ ٔـربسوز وٙٙرذ ٜدس سحمیرك حبضرش اص اٍ٘یرضٜٞربی دس٘ٚری درش
سً٘سش اػز ث٘ ٝحٛی و ٝاص ؿؾ ؿىُ اكّی اؿشغبَ ؿٙبػبیی ؿذ ٜچٟبس ؿىُ آٖ ثرٝ
اؿشغبَ ثشاٍ٘یخش ٝو ٝثش ٔجٙبی ٔحشنٞبی اجشٕبفی اػز سقّك داسد.
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بحث ٍ ًتیجِگیری
دس ػبَٞبی اخیش دس ؿٟش ٕٞذاٖ  ٚاغّت ؿٟشٞبی ایشاٖ ؿربٞذ افرضایؾ چـرٌٓیرش
ص٘بٖ  ٚدخششاٖ جٛاٖ دس ثخؾ اؿشغبَ غیش سػٕی ثٛدٜایٓ .دالیُ ،اٍ٘یضٜٞب  ٚدیبٔرذٞبی
ایٗ حضٛس ٔشقذد ٔ ٚشفبٚر اػز .ثشخری اص ص٘ربٖ ثر ٝكرٛسر «خرٛد اٍ٘یخشر »ٝثقضری
دیٍش ث ٝؿىُ «ثشاٍ٘یخش ٚ »ٝاص ػش اججبس  ٚاضغشاس ٚاسد ایٗ فشك ٝؿرذٜا٘رذٌ.شٞٚی اص
ص٘بٖ ث ٝدِیُ ٔضیمٞٝبی ٔبِی خٛد یب خرب٘ٛاس ٌ ٚشٞٚری ثرب ٔالحؾربر وؼرت  ٚاسسمربء
ٔٙضِز  ٚدشػشیظ  ٚیب فشاس اص ٔحیظ ثؼش ٝخب٘ٛادٚ ...ٚ ٜاسد فشك ٝفقبِیزٞبی الشلبدی ٚ
اجشٕبفی ؿذ٘ذ .دس ایٗ ثیٗ حضٛس ص٘بٖ دس فضربٞبی ؿرٟشی ٔرذسٖ ٕٞب٘ٙرذ دبػربطٞب ٚ
ٔشاوض خشیذ ٔذسٖ  ٚأشٚصی ٌؼششدٜسرش اص ػربیش صیرش ؿربخٞٝربی ثخرؾ اؿرشغبَ غیرش
سػٕی ثٛد ٜاػز.حٛص ٜسجبسر  ٚخشد ٜفشٚؿی اص فٙلش ص٘ب٘ ٝ٘ ٝسٟٙب ثقٙرٛاٖ «وربسوٗ»
ثّى ٝثشای جّت  ٚجزة ٔـششی  ٚثقٛٙاٖ «ٚیشرشیٗ جرزة» ٘یرض ػرٛد ثرشد ٜاػرز.ص٘بٖ
ؿبغُ ث ٝخلٛف ٌشٞٚی و ٝثر ٝفٙرٛاٖ «ٔٙـری فرشٚؽ» اػرشخذاْ ٔریؿر٘ٛذ ٔقٕرٛالً
وبسوشد فٛق سا ث ٝكٛسر دشسً٘ ثب خٛد ٕٞشا ٜداس٘ذ.
ص٘بٖ فال ٜٚثش جزاثیزٞبی دیؾ ٌفش ٝثشای ثخؾ غیش سػٕی داسای وـؾ  ٚأشیربص
ٞؼشٙذ اص جّٕٝ؛ حمٛق وٕشش؛ لذسر چب٘ر ٝص٘ری دربیئیٗ دس خلرٛف حمرٛق  ٚؿرشایظ
وبس ،اخشاا وٓ دسدػش  ٚػبیش ٔالحؾبرٔ .غبِقبر ٔ ٚـبٞذار ٔحممبٖ دس دبػربطٞبی
ٕٞذاٖ ٘یض ٘ـبٍ٘ش ٚالقیزٞبی ٔزوٛس ثٛد ٜاػز .ص٘بٖ ٔلربحج ٝؿرذ ٜثر ٝفٙرٛاٖ ٔٙـری
فشٚؽ دس ایٗ ثشسػی اص أٙیرز ؿرغّی ثؼریبس دربییٗ دس اثقربد ٔخشّرف احؼربع أٙیرز
(ؿغّی؛ جؼٕی  ٚجب٘یٔ ،بِیٌ ،شٞٚی  )...ٚثٛد٘ذ  ٚسغییش  ٚثی اجبسی ؿرغّی ثؼریبسی سا
دس لبِت فؼخ لشاسداد ،اخشاا ،اػشخذاْ ٔٛلز  ٚدبسٚ ٜلز (چٙذ ٔب )ٝٞسشن ٔغربص ٜثرٝ
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دِیُ احشٕبَ یب ٚالقیز ػٛء اػشفبد٘ ،ٜجٛد ثیٕ ٝیب حمٛق ثؼیبس ٘بچیض دس ٔب....ٚ ٜ
دس ایٗ ٔغبِق ٝو ٝث ٝسٚؽ ویفی  ٚاص عشیك ٔلربحج ٝثرب  36صٖ ؿربغُ دس دبػربِٞبی
ؿٟش ٕٞذاٖ كٛسر ٌشفرز؛ ضرٕٗ ؿٙبػربئی ا٘رٛاؿ ػرجهٞربی اؿرشغبَ ص٘ربٖ ٔؼربئُ
فٕذٜایی و ٝایٗ ص٘بٖ ثب آٖ سٚثشٞ ٚؼشٙذ ٘یض احلبء ؿذ ٜاػز .ثٌ ٝفشر ٝص٘ربٖ ٔلربحجٝ
ؿذ ٜاػشخذاْ فشٚؿٙذ ٜصٖ فٕٔٛبً ثب ٔالحض ٝجزاثیزٞربی ؽربٞشی  ٚوالٔری كرٛسر
ٔیٌیشد .فشاس اص ػخزٌیشیٞبی دس دس ٖٚخب٘ٛادٜ؛وؼت اػشمالَ ٘ ٚیرض آصادی فٕرُ
ثیـشش ٘ ٚیض ٔٙضِز ثبالسش اجشٕبفیٔ .یبٍ٘یٗ حمٛق دسیبفشی ایٗ ص٘بٖ حذٚد  200سرب 400
ٞررضاس سٔٛرربٖ دس ٔررب ٜاػررز.اویخٞرربی دبػرربطٌشد  ٚدشػرر ٝص٘رربٖ ٔ ٚبِىرربٖ ا٘ررٛافی اص
ٔضاحٕزٞبی آؿىبس  ٚدٟٙبٖ سا فّی ٝایٗ ص٘بٖ ثىبس ٔیٌیش٘ذ .ثٌ ٝفشر ٝایرٗ ص٘ربٖ دبػربط
أشٚص ٜیه سػب٘ ٝؿذ ٜاػز.عجمٛ٘ ٝویؼ ٝاص ٔـششیبٖ اكّی ایٗ ٔشاورض ٞؼرشٙذ .ػرجه
ص٘ذٌی خبكی دس دس ٖٚدبػبطٞب دس جشیبٖ اػز  ٚدس فیٗ حبَ خٛد ػبص٘ذ ٜثخـری اص
ػجه ص٘ذٌی دس ثیش ٖٚاص ایٗ ٔشاوض  ٚدس ٔشٗ  ٚثغٗ ؿٟش ٘یض ٞؼشٙذ .حضرٛس ص٘ربٖ دس
فضبٞبی ؿٟشی  ٚسجبسی ٔذسٖ ٌبٞی ث ٝلرذسی دشس٘رً اػرز ور ٝثشخری ٔحممربٖ اص
«ص٘ب٘ ٝؿذٖ» ایٗ فضبٞبی ؿٟشی ػخٗ ٔیٌٛیٙذ .حبَ و ٝحضٛس ص٘بٖ دس ایٗ فشك ٝثٝ
دالیررُ ٔشٙررٛؿ س ٚثرر ٝفض٘ٚرری اػررز ورر ٝوبػررشیٞرربی ثخررؾ سػررٕی  ٚسا٘ررؾٞربی آٖ،
ٔضریمٞٝرربی الشلرربدی ،افررضایؾ ػررغح سحٕررُ جبٔقرر٘ ٝؼررجز ثرر ٝحضررٛس ٔ ٚـرربسوز
ص٘بٖ،سغییشار دس ػبخشبس جٕقیز  ٚسحلیُ ص٘بٖ  ...ٚث٘ ٝؾش ٔیسػذ ٕٞرشا ٜثرب چیشٌری
جٙؼیشی ص٘بٖ دس فضبٞبی سجبسی ٔذسٖ ؿٟشی دس اغّرت ؿرٟشٞب اص جّٕرٕٞ ٝرذاٖ الصْ
اػز ٔغبِقبر  ٚثشسػیٞبی وبسثشدیسشی ثشای اسائ ٝساٞىبسٞبیی ثرٙٔ ٝؾرٛس ؿٙبػربئی
ؿشایظ حبٔی ص٘بٖ ؿبغُ  ٚػبصٌبس ثرب ٔؼربئُ آ٘رٗ دس فضربٞبی سجربسی ،سقربسمٞرب ٚ
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چبِؾٞبی احشٕبِی سا ث ٝحذالُ سػب٘ذ.
اِجش ٝالصْ اػز ص٘بٖ ٘یض دس جٟز سمٛیز سٛإ٘ٙرذیٞربی خرٛد وٛؿرؾ وٙٙرذ ایرٗ
سٛإ٘ٙذ ػبصی داسای ػ ٝسوٗ اػز :افضایؾ سٛا٘بیی ؿٙبخشی ،افضایؾ سٛا٘بیی فبعفی ٚ
افضایؾ سٛا٘بیی سفشربسی ٔجشٙری ثرش ؿرٙبخز  ٚفٛاعرف (جرٛاٞشی ٕٞ ٚىربساٖ:1389 ،
 .)159دس ٟ٘بیز ٔحممبٖ ثش اػبع یبفشٞٝبی خٛد ٙٔ ٚغك ٔغبِقبر ویفی  ٚسئٛسی صٔیٝٙ
ایی ػجهٞبی اؿشغبَ ص٘بٖ سا دس دٔ ٚم ِٝٛوّی ػجه خرٛد اٍ٘یخشر ٚ ٝػرجه اؿرشغبَ
ثشاٍ٘یخش ٝاص ٘ؾش اٍ٘یض ٚ ٜؿؾ اٍِ ٛاص ثقذ ٔبٞیز  ٚوبسوشد ؿبُٔ ادسان ٌشا؛ اسصؽ
ٌشا؛سّمیٙی؛ فشاس اص خب٘ٝ؛ سىِٛٛٙطیه  ٚاؿشغبَ ٚیشیٙی دػز یبفشٙذ.
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هٌببغ
 اثٛر ،دبٔال؛ ٚاالع ،وّش ( ،)1383جبهؼِ ضٌبسی زًبىٙٔ ،یظ٘ ٜجٓ فشالری؛ سٟرشاٖ٘ :ـرش٘ی.
 اػش٘ٛض ،ساة ( ،)1379هتفکراى بسرگ جبهؼِ ضٌبسی ،سشجٕٟٔ :ٝشداد ٔیشدأبدی،سٟشاٖ٘ :ـش ٔشوض.
 آساػش ،ٝصٞشا ( ،)1385هطبلؼِ زًبى کبرآفریي ،دا٘ـٍب ٜكٙقشی ؿشیف. ثبثبیی فشد ،اػذاِ ،) 1392( ٝػٙجؾ سبایشار اؿشغبَ ص٘بٖ ثش خرب٘ٛاد ٚ ٜسٚاثرظ اجشٕربفی(ٔغبِقٔ ٝرٛسدی ؿرٟش آساٖ  ٚثیرذٌُ)ً ،طرریِ زى در تَسرؼِ ٍ سیبسرت ،دٚسٜی ،11
ؿٕبسٜی ،3دبییض ،كق .427 -451
 ثررشٚن ،ثشیٍٙشررٕٞ ٚ ٝىرربساٖ ( ،)1385جبٔقررٝدررزیشی ص٘رربٖ ٔ ٚررشداٖ چٍ٘ٛرر ٝػرربخشٝٔی ؿٛد؟ ،سشجٕٔ ٝشػذ ٜكبِح دٛس ،فٕٙیؼٓ  ٚدیذٌبٜٞبٔ :جٕرٛؿ ٔمربالرٌ ،رشدآٚسی
ٌش ٜٚفّٕی ،سخللی ٔغبِقبر ص٘بٖ ،ا٘جٕٗ جبٔق ٝؿٙبػی ایشاٖ ،ا٘شـبسار سٚؿرٍٙشاٖ
ٔ ٚغبِقبر ص٘بٖ ،سٟشاٖ چبح ا.َٚ
 -جقفشی ٔشاْ ،ػحش ( ،)1390تبثیر قَاًیي اضتغبل ًیرٍی کبر بر اضتغبل غیر رسوی در

هٌتخبی از کطَر ّبی در حبل تَسؼِ ٍ تَسؼِ یبفتِ ،دبیبٖ ٘بٔ ٝوبسؿٙبػی اسؿذ؛
دا٘ـٍب ٜثٛفّی ػیٙبی ٕٞذاٖ.
 جٛاٞشی ،فبعٕٝ؛ ػشاا صاد ،ٜػیذ حؼیٗ؛ سحٕب٘ی ،سیشب ( ،)1389سحّیُ اارشار اؿرشغبَص٘بٖ ثش ویفیز ص٘ذٌی اٟ٘ب ٔغبِقٛٔ ٝسدی  :ص٘بٖ ؿبغُ دس ٚصاسر جٟبد وـبٚسصی ،زى

در تَسؼِ ٍ سیبست (پصٍّص زًبى) ،دٚسٜی  ،8ؿٕبسٜی  ،2سبثؼشبٖ .143-162 :1389
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 چبِٕشص ،آِٗ اف ( ،)1379چیستی ػلن ،سشجٕ ٝػقیذ صیجب والْ٘ ،ـش ػٕز. -ساٚسد ساد ،افؾٓ ( ،)1379سحّیّی ثش ٘مؾ صٖ دس سٛػق ٝثب سأویذ ثش اؿشغبًَ ،بهرِ ػلرَم

اجتوبػی.
 -س٘ب٘یٔ ،حؼٗ ( ،)1390ؿٙبخز ػبخشبس اؿشغبَ ص٘بٖ دس ثخؾ غیشسػٕی وـٛس ،فصلٌبهِ

تَسؼِ تحقیقبت اقتصبدی ،ؿٕبس ،1 ٜكق.61-38
 سیبحی ،اػٕبفیُ ( ،)1386فٛأُ اجشٕبفی ٔؤاش ثش ٔیضاٖ دزیشؽ وّیـٞ ٝربی جٙؼریشی،پصٍّص زًبى ،دٚس ،5 ٜؿٕبس.1 ٜ
 روبییٔ ،حٕذ ػقیذ (  ،)1393جَاى؛ ضْر ٍ زًذگی رٍزهرُ ،سٟشاٖ ا٘شـبسار سیؼب. ػفیشی ،خذیج ،)1377( ٝجبهؼِ ضٌبسی اضتغبل زًبى ،سٟشاٖ :ا٘شـبسار سجیبٖ. -ػشاا صاد ،ٜػیذ حؼرٗ( ،)1394زًبى ٍ هسبئل اجتوبػی (از هجوَػِ زًربى ٍ زًرذگی

ضْری)ٔ ،شوض ٔغبِقبر  ٚثش٘بٔٝسیضی ؿٟش سٟشاٖ ٔٛػؼ٘ ٝـش ؿٟش.
 -ػقیذی ،فّی اكغش( ،)1394زًبى ٍ اقتصربدی ضرْری (از هجوَػرِ زًربى ٍ زًرذگی

ضْری)ٔ ،شوض ٔغبِقبر  ٚثش٘بٔٝسیضی ؿٟش سٟشاٖ ٔٛػؼ٘ ٝـش ؿٟش.
 فبضّی٘ ،قٕز اِر ،)1392(ٝفرٌّگ ٍ ضْر چرخص فرٌّگی در گفتوبى ّبی ضرْری،چبح د.ْٚسٟشاٖ ا٘شـبسار سیؼب
 فٙبیز ،حّیٕ ،)1378( ٝتأثیر اضتغبل زًبى بر تقسین کربر در خربًَادُ دس ؿرٟش ؿریشاصفّ ْٛاجشٕبفی  ٚا٘ؼب٘ی دا٘ـٍب ٜؿیشاص  141سب .158
 ٌشر ،اػشفب٘ی ( ،)1385جبهؼِ ضٌبسی جٌسیت ،وشبی ٖٛثمبیی ،سٟشاٖ٘ :ـش دیٍش.ٔ -حٕذدٛس ،احٕرذ ( ،)1392رٍش تحقیق کیفی ضرذ رٍش (هٌطرق ٍ طررح در رٍش
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