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ارزیابی تعامل دوسویهی فرهنگ و فناوری در فرایند توسعهی فناورانهی
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ؾٗیس هطتًَی ،1زاٍٍز ذاًی

تاضید پصیطـ1394/08/21 :

چکیذُ
اضتثاٌ هیاى فٌاٍضی ٍ تؿتط فطٌّگی راهِٗ ،هَضز تَرِّ تؿیاضی اظ اًسیكوٌساى تَزُ اؾت .اظ آى را وِ
هسیطاى تٌَِٖاى تركی اظ ٍْایف ذَز تِ تَؾِٗی فٌاٍضی ؾاظهاىّا هیپطزاظًس ،تحلیل تغییطات هحیُی
هیتَاًس تِ آىّا زض پیفتیٌی فٌاٍضیّای غالة ووه وٌس .زض ایي پػٍّف ،يوي هٗطّفی ضٍیىطزّای
هرتلف زض ظهیٌِی اضتثاٌ فٌاٍضی ٍ فطٌّگ ،اتٗاز گًَاگَى ایي اضتثاٌ ٍ پیچیسگیّای ایي فطایٌس هَضز
تطضؾی وتاتراًِای لطاض گطفتِ اؾت .تطضؾی ضًٍسّای تاضیری ًكاىزٌّسُی تٗاهل زٍؾَیِی فطٌّگ ٍ
تحَّالت فٌاٍضاًِ اؾت .تماتل ٌٖانط فطٌّگی «هیطاحی» ٍ «فٌاٍضاًِ» زض واًَى ایي تٗاهل لطاض زاضزً .مف تاضظ
تهویوات زٍلت ٍ ؾیاؾتٍضظیّای ضٍقٌفىطاى ؾٌّتی راهِٗ ٍ ًیع ایسئَلَغی حاون ،زض تٗازلتركی تِ
ایي تماتل غیطلاتل اًىاض اؾت .زض پػٍّف حايط تا اضائِی هسلی ،زضٍىزازّا ٍ تطٍىزازّای هؿألِی
تَؾِٗی فٌاٍضی زض وَتاُهسّت ٍ تلٌسهسّت هَضز قٌاؾایی لطاض گطفتِ ٍ فطایٌس تَلّس تا ظٍال یه ؾثه
فٌاٍضاًِ زض تؿتط فطٌّگی تطضؾی قسُ اؾت وِ هیتَاًس زض تْثَز ؾیاؾتّای فطٌّگی ٍ نٌٗتی وكَض
هَضز اؾتفازُ لطاض گیطز.
ٍاشُّبی کلیذی :فٌاٍضی ،فطٌّگ ،فطٌّگ هیطاثهحَض ،فطٌّگ فٌاٍضیهحَض ،ضیكِگیطی ،اؾتمالل ٍ
تأحیطات اًتمالی فٌاٍضی.

 1اؾتاز گطٍُ هسیطیّت زاًكگاُ فطزٍؾی هكْس
 2زاًكزَی زوتطی هسیطیّت ضفتاضی زاًكگاُ فطزٍؾی هكْس (ًَیؿٌسُی هؿإٍل)
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هقذّهِ ٍ طرح هسألِ
الپَضتِ )1971( 1فٌاٍضی ضا واضتطز زاًف ٖلوی تطای حلّ هؿائل هكرّم التهازی ٍ ارتواٖی
تٗطیف هیوٌس؛ یٌٗی ،اؾتفازُ اظ زاًف ٖلوی تطای اّساف ارتواٖی .قَى )1971( 2فٌاٍضی ضا تِ
هٌٗای ّطگًَِ اتعاض یا في ،هحهَل یا فطایٌس ،تزْیعات فیعیىی یا قیَُی اًزام زازى یا ؾاذتي
ضاتُِی تیي فٌاٍضی ٍ راهِٗ زض ؾالّای اذیط تَرِّ تؿیاضی اظ ناحةًٓطاى ضا تِ ذَز
هَُٗف وطزُ اؾت (فطاًه1966 ،3؛ گالثطایت1967 ،4؛ هِؿتٌِ1970 ،5؛ قَى1971 ،؛ تافلط،1970 ،6
تِ ًمل اظ زاًاییفطز ٍ الَاًی .)67 :1390 ،فَوَیاها )2002( 7اظ ضاتُِی تغییطات تیَتىٌَلَغیه
رسیس ٍ تغییطات ارتواٖی ٍ احط آى تط زهَوطاؾی ٍ ؾایط حَظُّا (هاًٌس ٍضظـ ٍ تاظیّای
الوپیه ،واض ،حمَق ٍ لَاًیي ،تیَتَضیؿن ٍ  )...ؾري هیگَیس .اظ ایي ضٍ ،هیتَاى راهِٗقٌاؾی
فٌاٍضی ضا تٌَِٖاى حَظُی رسیس پػٍّكی هَضز تَرِّ لطاض زاز .چَى هسیطاى تٌَِٖاى تركی اظ
ٍْایف ذَز تِ ّواٌّگی فٌاٍضی ٍ راهِٗی ؾاظهاًی هیپطزاظًس ،فّٗالیّتّای آًاى تِقسّت
تحتتأحیط قطایٍ ارتواٖی ٍ تِ تثٕ آى ،تحتتأحیط فٌاٍضیّای هَرَز لطاض ذَاّس گطفت.
ناحةًٓطاى هرتلف تط اتٗاز گًَاگًَی اظ ایي ضاتُِ ًٓیط فطایٌسّای تَؾِٗ ٍ تطٍیذ فٌاٍضی،
احطات فٌاٍضی تط راهًِٗٓ ،اضت تط ًمف فٌاٍضی ٍ  ...هتوطوع قسُاًس (زاًاییفطز ٍ الَاًی:1390 ،
 .)67تَؾِٗی فٌاٍضی پسیسُای تام ٍ زاضای اتٗاز گًَاگَى اؾت وِ زض زضٍى یه ؾاذتاض ولّی
ارتواٖی ،ؾیاؾی ،فطٌّگی ٍ التهازی ضٍی هیزّس .رٌثِی فطٌّگی پسیسُّای فٌاٍضاًِ اغلة
هغفَل ٍالٕ قسُ اؾت (لاًٗیضاز .)108 :1388 ،زٍ پسیسُی فٌاٍضی ٍ فطٌّگ ّ -واًٌس ؾایط
پسیسُّا -زض تماتل تا ّن ،یىسیگط ضا هتأحّط هیؾاظًس .تٗاهل زٍگاًِی فطٌّگ ٍ فٌاٍضی هَرة
قسُ زغسغِّای ایي حَظُ زض زٍ زؾتِی ولّی هُطح قَز:
 .1پیاهسّای فٌاٍضاًِی فطٌّگ :زض ایي ضٍیىطز تا زغسغِی نٌٗتی ،پاییي تَزى قاذمّای
هطتٌَ تِ واضتطز ٍ تٍِیػُ تَلیس هحهَالت نٌٗتی ٍ فٌاٍضاًِ تٌَِٖاى هؿألِی انلی تلمّی ٍ ایي
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هیزاًس وِ تا آى ،تَاًایی ٍ لاتلیّت اًؿاى گؿتطـ زازُ هیقَز.
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ؾإال هُطح هیقَز وِ «چگًَِ هیتَاى تا اؾتفازُ اظ ْطفیّتّای فطٌّگی ،تَلیس نٌٗتی ٍ واضتطز
فٌاٍضی ضا افعایف زاز؟».
 .2پیاهسّای فطٌّگی فٌاٍضی :زض ایي ضٍیىطز زغسغِ ٍ ًگطاًیّای هطتٌَ تِ تأحیط تَلیسات ٍ
هحهَالت نٌٗتی ٍ فٌاٍضاًِ تط ؾاهاًِی فطٌّگی راهِٗ هَضز تَرِّ لطاض هیگیطز .زض ایي را ایي
اضظـّای فطٌّگی ًاؾاظگاض تا ضیكِّا ٍ هٗاًی ٍ اضظـّای غایی ،اًؿزام فطٌّگی ضا واّف زّس
(ّواى.)111 :
احط تزسّزی وِ اظ رای زیگطی ٍاضز قسُ اؾت ،اظ ّن فطٍپاقی تافت زضٍىظای ارتواٖی ضا
ضلن هیظًس ٍ هَرة تیَّیّتی هحتَای قٌاذت ٍ ٖلَم ٍ فٌَى هیقَز وِ زض ًْایت تِ فمط ٍ ذأل
فطٌّگی ٍ ارتواٖی هٌزط هیگطزز (زضاًی .)68 :1372 ،آى چِ اّوّیّت زاضز ایي اؾت وِ َّیّت
فطٌّگی هلّتّا تایس رعء هٗازلِی ّط تَؾِٗای لطاض گیطز .تسٍى َّیّت فطٌّگی ،آى چِ اهطٍظُ
تَؾِٗ ًاهیسُ هیقَز ،فمٍ تاظی ذُطًان ٍ پطذطری اؾت (ّواى .)69 :تٌا تط آىچِ گفتِ قس،
فٌاٍضیّا زض تؿتطی ارتواٖی ٍ تَؾٍّ وٌفگطاى زاضای آگاّی پسیس هیآیٌس؛ تِ ٖثاضت زیگط،
آىّا تسٍى اضتثاٌ تا راهِٗ تٗطیف ًویقًَس .اظ ایي ضٍ تٗطیف ٍ ضٍـ تطضؾی آىّا ًیع تایس تا
تَرِّ تِ َٖاهل ارتواٖی اًزام قَز (هْسیظازُ ٍ تَوّل .)89 :1386 ،اهّا آیا تٗاهلی زٍؾَیِ ٍ
ؾیؿتواتیه هیاى تَؾِٗی فٌاٍضی ٍ تحَّالت فطٌّگی ٍرَز زاضز؟ تٗاضيات فطٌّگیای وِ
تغییطات فٌاٍضاًِ ضا ضلن هیظًٌس ،وساهٌس؟ ٍ رایگاُ ٍ ًمف زٍلت ٍ ضٍقٌفىطاى ایسئَلَغیه زض
ایي هیاى چیؿت؟ زض ایي پػٍّف تِ زًثال زؾتیاتی تِ هسلی تطای زضن فطایٌس تغییطات فٌاٍضاًِ
زض تؿتط فطٌّگی ارتوأ ّؿتین.
زض ازاهِ ،زض ّط ترف تِ هفاّین ٍ ٌٖانطی وِ زض ایي تثازل زٍؾَیِ ًمكی ایفا هیوٌٌس ٍ ًیع
تِ زیسگاُّای هُطح زض ایي حَظُ پطزاذتِ هیقَزّ .نچٌیي ؾٗی قسُ اؾت تأحیط ٍ رایگاُ
ّطیه اظ ٌٖانط قٌاذتِقسُ زض فطایٌس تحَّالت فطٌّگی -فٌاٍضاًِ هَضز اضظیاتی لطاض گیطز.
ادبیّبت هَضَع
فٌبٍری ،سبختبر ٍ ًظریِّ در ًگبُ سیستوی
هِؿتٌِ (ٍ )1970اتؿتگی هتماتل راهِٗ ٍ فٌاٍضی ضا تثییي وطزُ ٍ ایي ٍاتؿتگی ٍ پیاهسّای آى
ضا اظ ًگاُ ؾیؿتوی ،ایي گًَِ هَضز تحلیل لطاض زازُ اؾت:
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ًگطاًی ٍرَز زاضز وِ گؿتطـ فٌاٍضیّای ًَیي ،تحطاى فطٌّگی ضا زاهي ظًس ٍ تا اًتمال
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«اتعاض رسیس» فطنتّایی تطای تحمّك ّسفّای رسیس یا اًزام واضّا تِ قیَُّای ًَیي ایزاز
هیوٌس؛ ایي تساى هٌٗاؾت وِ افطاز ٍ گطٍُّا تایس تِ هٌَٓض وؿة هعیّت اظ فطنتّای ٖطيِقسُ
تٍِؾیلِی اتعاض رسیس ،ذَز ضا تزسیس ؾاظهاى وٌٌس .ایي تزسیس ؾاظهاى ،یٌٗی تغییط ارتواٖی ،تساى
هٌٗاؾت وِ ّسفّای ؾاتك غالثاً تِ ًفٕ ّسفّای رسیس وٌاض هیضًٍس یا اظ اّوّیّت ونتطی
ًوَز پیسا هیوٌس .1 :تیي اضظـّای لسین ٍ فٌَى رسیسی وِ تا حسّی تا یىسیگط تٌاؾة ًساضًس؛ .2
هیاى گطٍُّای هرتلف هطزم وِ تطذی اظ آىّا حاهی اضظـّاّ ،سفّا ٍ فٌَى پیكیي ّؿتٌس ٍ
گطٍُّای زیگطی وِ زٍؾت زاضًس اضظـّای ؾاتك ضا ضّا وٌٌس؛ ظیطا آىّا ّسف ٍ ؾَز یا لسضت
تْتطی زض فٌَى رسیس هییاتٌس .ایي تٗاضوّا هؿثّة تغییطات ارتواٖی اؾت وِ هٗوَالً تغییطات
فٌاٍضی ٖلتالٗلل آىّاؾت.
زض ًْایت اگط هعایای ًَآٍضی فٌاٍضاًِ تََِض واهل تْطُتطزاضی قَز ٍ احطات هٌفی آى تِ حسالل
تطؾس ،هیتَاًس ذَز هٌزط تِ ًَٖی ًیاظ تِ ًَآٍضی ؾیاؾی ٍ ارتواٖی گطزز.
قَى ارعای ؾیؿتنّای ارتواٖی ضا قاهل ؾاذتاض ،فٌاٍضی ٍ ًٓطیِّ هیزاًس .اظ ًٓط اٍ ؾاذتاض،
هزوَِٖای اظ ًمفّا ٍ ضٍاتٍ هیاى اًٖاؾت ٍ ًٓطیِّ ًیع هطوّة اظ زیسگاُّایی اؾت وِ زض زضٍى
ؾیؿتن ارتواٖی ًؿثت تِ ّسفّاٖ ،ولیّات ،هحیٍ ٍ آیٌسُی آى ٍرَز زاضزّ .ن ؾاذتاض ٍ ّن
ًٓطیِّ هُاتك ضٍاتٍ ؾیؿتوی تط فٌاٍضی تأحیط هیگصاضًس (قَى.)1971 ،
تِ ٖمیسُی قَى ،ؾیؿتنّای اضظقی یه ؾیؿتن ارتواٖیّ ،واٌّگ تا ًٓطیِّ ٍ رساییًاپصیط اظ
آى ّؿتٌس .تغییطی تِ ْاّط تیيطض زض فٌاٍضی هوىي اؾت تِ تْسیسی رسّی تطای یه ؾاظهاى
تثسیل قَز؛ ظیطا هیتَاًس ؾاظهاى ضا تطای تغییط ًٓطیِّ ٍ ؾاذتاض تحتتأحیط لطاض زّس .چٌیي تغییطی
هیتَاًس اًٖای ؾاظهاى ضا تِ تزسیس ًٓط زض تاٍضّا ،اضظـّا ٍ احؿاؾات ًؿثت تِ ذَز ٍازاض وٌس
(ّواى).
تؼبهل دیبلکتیک 1جبهؼِ ٍ فٌبٍریً ،قش دٍلت
فٌاٍضی تِتٌْایی هؿیط راهِٗ ضا تٗییي ًویوٌس ٍ راهِٗ ًیع تِتٌْایی هؿیط تحَّالت فٌاٍضاًِ ضا
هكرّم ًویؾاظز (واؾتلع .)32 :1385 ،ایي تٗاهل زیالىتیىی راهِٗ ٍ فٌاٍضی زض آحاض
تاضیدًگاضاى تطرؿتِای چَى فطًاًس تطاٍزل 2زیسُ هیقَز (ّواى)54 :؛ تٌَِٖاى ًوًَِ ،تا ٍرَز
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تطذَضزاض هیقًَس ٍ اضظـّا ٍ تاٍضّای ذال زچاض تٗاضو هیگطزًس .ایي تٗاضو زض زٍ هَضز
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ًمف تٗییيوٌٌسُی ؾطهایِگصاضی ٍ تاظاضّای ًٓاهی زض قىلگیطی نٌٗت الىتطًٍیه زض هطاحل
اتتسایی زض زِّّای  1940تا  1960هیالزی ،قىَفایی فٌاٍضاًِ زض اٍایل زِّی  1970تٍِلَٔ
پیَؾت .ایي اهط هوىي اؾت تِ ًَٖی تا فطٌّگ آظازیًَ ،آٍضی فطزی ٍ تىاپَگطی زض حَظُی
فّٗالیّتّای التهازی وِ اظ فطٌّگ زاًكگاُّای آهطیىا زض زِّی  1960ؾطچكوِ گطفتِ تَز،
اضٍپایی تصضّای فىطی زگطگًَی فٌاٍضاًِ ضا هیافكاًس ،فٌاٍضی تؿلٍّ ذَز ضا تط رْاى ًكاى زاز
(ّواى.)34-32 :
اهّا تطضؾی ضًٍسّای تاضیری ،هَئَ ضا تِ ًَٖی زیگط تثییي هیوٌس؛ تیف اظ زٍ ّعاض ؾال
لثل ،اذتطاٖاتی اؾاؾی زض چیي تٍِلَٔ پیَؾتِ تَز؛ اظ رولِ وَضُی تلٌس ضیرتِگطی آّي زض ؾال
 200پیف اظ هیالز ،اؾتفازُ اظ واغص ّعاض ؾال پیف اظ غطتیّا ٍ چاج وِ احتواالً زض اٍاذط لطى
ّفتن هیالزی زض ایي وكَض آغاظ قس .چیي زض لطى چْاضزّن فانلِی تؿیاض اًسوی تا نٌٗتی قسى
زاقتٍ ،لی ایي وكَض نٌٗتی ًكسً .یسّام 1ایي هؿألِ ضا هُطح هیوٌس وِ فطٌّگ چیٌیّا تیف اظ
اضظـّای غطتی تِ ضاتُِی ّواٌّگ اًؿاى ٍ َثیٗت گطایف زاقت ٍ ایي اهط قایس تا ًَآٍضیّای
فٌاٍضاًِی ؾطیٕ تِ ذُط هیافتاز .هاوایط ،زٍلت ضا ٖاهل انلی ٖمةهاًسگی فٌاٍضاًِی چیي زض
زٍضاى هسضى هیزاًس .تِ گفتِی اٍ زض حالی وِ تا ؾال  1400هیالزی ًَآٍضیّای فٌاٍضاًِ لطىّا زض
زؾت زٍلت چیي تَز ،پؽ اظ آى ،زٍلت ٖاللِی ذَز ضا تِ ًَآٍضیّای فٌاٍضاًِ اظ زؾت زاز ٍ
ًرثگاى فطٌّگی ٍ ارتواٖی تَرِّ ذَز ضا تِ ٌّط ٍ ٖلَم اًؿاًی ٍ تاال ضفتي اظ پلِّّای تطلّی زض
ًٓام زیَاىؾاالضی ؾلٌُتی هَُٗف وطزًسً .وًَِی زیگط ،وكَض غاپي اؾت وِ زض تیؿتٍپٌذ ؾال
آذط لطى تیؿتن ٍ تحت ضّثطی اؾتطاتػیه زٍلت تِ یىی اظ ًمفآفطیٌاى انلی نٌایٕ فٌاٍضی
اَّالٖات تثسیل قس .تٌاتطایي چٌاى وِ تاضید ًكاى زازُ اؾت ،زٍلت هیتَاًس ًیطٍیی پیكتاظ زض
ًَآٍضی فٌاٍضاًِ تاقس؛ تِ ٖثاضت زیگط ،تؿتِ تِ الگَی هٌاؾثات هیاى زٍلت ٍ راهِّٗ ،واى فطٌّگ
هیتَاًس هؿیطّای فٌاٍضی تؿیاض هتفاٍتی ضا الما وٌس .آى چِ تطای زضن ضاتُِی هیاى فٌاٍضی ٍ
راهِٗ تایس تِ ذاَط زاقت ،ایي اؾت وِ ًمف زٍلت اظ َطیك ایزاز هحسٍزیّت ،آظازؾاظی یا
ّسایت ًَآٍضیّای فٌاٍضاًِٖ ،اهلی تٗییيوٌٌسُ زض ولّ ایي فطایٌس اؾت؛ ظیطا زٍلت تزلّی ًیطٍّای
ارتواٖی ٍ فطٌّگی غالة زض ظهاى ٍ هىاى هٗیّي اؾت ٍ آىّا ضا ؾاظهاىزّی هیوٌس (ّواى-34 :
.)40
Needham
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هطتثٍ تاقس .تِ ّویي قىل ،ؾِ لطى پؽ اظ حسٍز ؾال  1400هیالزیٌّ ،گاهی وِ ضًؿاًؽ

 ................111فصلٌبهِی هطبلؼبت تَسؼِی اجتوبػی -فرٌّگی ،دٍرُی چْبرم ،شوبرُی ،3زهستبى49

ّنافسایی تکٌَلَشیک
اوتكافات فٌاٍضی اَّالٖات زض زِّی  1970هیالزی ٍ تیفتط زض آهطیىا ضٍی زازُ اؾت.
واؾتلع قىلگیطی ایي پاضازاین فٌاٍضاًِ ضا هؿتمیواً هطتثٍ تا ٍیػگیّای تافت ارتواٖی آهطیىا
ًویزاًؿت (ٍاوٌكی اظ ؾَی ًٓام ؾطهایِزاضی تطای فائك آهسى تط تٌالًات زضًٍی ذَز یا ضاّی
هؿاتمِی فًایی ٍ ؾالحّای ّؿتِای) ،تلىِ ٖلّت ایي پیسایف ضا زض الگَی هؿتمل اوتكاف ٍ
اًتكاض فٌاٍضی اظ رولِ تأحیطات ّنافعایی هیاى فٌاٍضیّای ولیسی هرتلف رؿتزَ هیوطز؛ اظ ایي
ضٍ تَز وِ تَلیس ضیعپطزاظًسُ ،ذلك ضیعواهپیَتط ضا هَرة قس؛ پیكطفتّایی وِ زض هراتطات
نَضت گطفت ،اهىاى اؾتفازُ اظ هیىطٍواهپیَتطّا ضا زض قثىِّای هراتطاتی فطاّن وطز ٍ اًُٗاف
زض ؾاذت آىّا ضا اهىاىپصیط ًوَزّ .نچٌیي واضتطز ایي فٌاٍضیّا زض واضذاًزات الىتطًٍیه ،تَاى
اضائِی َطحّای رسیس ًیوِضؾاًاّا ضا افعایف زاز ٍ پؽ اظ آى ،تحَّالت زیگطی ًیع اتّفاق افتاز.
تٌاتطایي هیتَاى گفت آى چِ زض اًمالب فٌاٍضاًِی زِّی ّفتاز زض آهطیىا ضخ زاز ،اگطچِ تط اؾاؼ
تحَّالت زٍ زِّی لثل ٍ تحتتأحیط َٖاهل هرتلف ًْازی ،التهازی ٍ فطٌّگی تَزُ ،اهّا اظ زل ّیچ
ًیاظ اظ پیف تٗییيقسُای تیطٍى ًیاهس ٍ تیفتط اًگیعُای فٌاٍضاًِ زاقت تا ٖلّتی ارتواٖی .اهّا
ًىتِی لاتل تَرِّ ایي اؾت وِ پؽ اظ آى وِ فٌاٍضیّا تط احط ّنافعایی پا تِ ٖطنِی ٍرَز
گصاقتٌس ،تَؾِٗ ،واضتطز ٍ هحتَای آىّا تِ ًحَ تٗییيوٌٌسُای تَؾٍّ تافت تاضیریای وِ زض آى
گؿتطـ پیسا وطزًس ،قىل یافت .زض ازاهِی ایي فطایٌس تاضیری ،لاتل زؾتطؼ تَزى فٌاٍضیّای
رسیس ،تا حسّی قالَزُی تٌیازیٌی تطای ضًٍس تزسیس ؾاذتاض ارتواٖی -التهازی زض زِّی ّكتاز
تَزُ اؾت (ّواى.)83-81 :
فرٌّگ هیراثهحَر ٍ فرٌّگ فٌبٍراًِ
تا ضٍیىطزی هٗیاضگطا ،اظ ٌّزاضّای «ذلّالیّت ٍ ًَآٍضیً ،گطـ ٖلوی ٍ ضٍقوٌس،
ضلاتتهساضی ،واضگطٍّی ٍ ًٓنپصیطی» ،تٌَِٖاى ٖوسُتطیي ًگطـّا ٍ ضفتاضّای فطٌّگی هإحّط تط
تَؾِٗی فٌاٍضی ؾري هیضٍز ٍ تَنیِ هیقَز وِ تا انالح آىّا تایس َٖاهل تاظزاضًسُ یا هَإً
فطٌّگی تَؾِٗ ضا تِ َٖاهل پیفتطًسُی فطٌّگی تغییط هاّیّت زاز (لاًٗیضاز .)111 :1388 ،فطٌّگ
ّط راهِٗ زاضای زٍ واًَى هیطاحی ٍ فٌاٍضاًِ اؾت .تٗاهلّای ّؿتیقٌاذتی هیاى ایي زٍ واًَى تِ
تٗازل فطٌّگی هیاًزاهس .زض ایي تٗازل فطٌّگی اظ یهؾَ واًَى فٌاٍضاًِ اظ َطیك اضتثاٌ ٍ پیًَس
تا واًَى هیطاحی هٌٗازاض هیقَز ٍ اظ ؾَی زیگط ،واًَى هیطاث فطٌّگی تِ ضقس ٍ تَؾِٗی فٌاٍضی
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تطای تًویي تطتطی ًٓاهی تط زقوي ذَز ،قَضٍی ،زض ٍاوٌف تِ چالف فٌاٍضی ایي وكَض زض
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ٍ نٌٗت هسز هیضؾاًس .ایي تٗازل یىی اظ قطایٍ اؾاؾی تما ٍ پیكطفت هتَاظى اؾت ٍ پَیاییّای
ًاقی اظ اضتثاٌ ٍ تٌف ایي زٍ واًَى تا یىسیگط ،تحَّالت فطٌّگی آیٌسُ ضا رْت هیتركس (ّواى:
 .)115آضًَلس پیؿیً )1367( 1یع اظ ایي زٍگاًگی ؾري تِ هیاى آٍضزُ اؾت؛ اظ ًٓط ٍی ،فطٌّگ
فٌاٍضی زضتطگیطًسُی زٍ هزوَِٖ اضظـّای هتساذل اؾت .ایي فطٌّگ اظ یهؾَ هثتٌی تط
تكطی اؾتّ .نچٌیي ایي زٍگاًگی فطٌّگی -فٌاٍضی ضا هیتَاى تا تَرِّ تِ فطٌّگ ٖوَهی ٍ
فطٌّگ تىٌَلَغیؿتّا تَيیح زاز؛ تِ ٖثاضت زیگط ،فطایٌسّا ٍ واالّای فٌاٍضاًِ ،اظ َطیك
اضظـّا ٍ ٌّزاضّای هطتثٍ تا فطٌّگ ٖوَهی ٍ ًیع اضظـّا ٍ ٌّزاضّای هَضز ٖاللِی فٌاٍضاى
قىل هیگیطًس .الثتِّ زض ًگاّی ٍؾیٕتط ،پسیسُّای هطتٌَ تِ فٌاٍضی زاضای شیًفٗاى ٍ ٖاللِهٌساى
هتٗسّز زیگطی ّوچَى ؾطهایِگصاضاى ،تاظضگاًاى ٍ ؾیاؾتهساضاى ًیع اؾت وِ ّطیه اظ آىّا
اّساف یا اضظـّای ذَز ضا زًثال هیوٌٌس (لاًٗی ضاز.)117 :1388 ،
تٗاضو رْاى وًٌَی ،تٌف هیاى فطٌّگ فٌاٍضی ٍ فطٌّگ هیطاثهحَض زض ؾَُح هلّی ٍ
تیيالوللی اؾت .ایي قىاف هلّی ٍ تیيالوللی ،تٍِؾیلِی ًٓطیِّپطزاظاى هرتلف تا هفاّین گًَاگًَی
نَضتتٌسی قسُ اؾت .لَفَض ،2تا هفاّین اًؿاى والؾیه ٍ اًؿاى ؾایثطًتیه ایي تٗاضو ضا ًكاى
هیزّس (یًَؿىَ .)2 :1378 ،آلي تَضى )1380( 3اظ تٗاضو هیاى ؾَغُ ٍ ٖمل زض زًیای هسضى
ؾري هیگَیس ٍ واؾتلع ( )1380فًای هىاىّا ضا زض هماتل فًای رطیاىّا لطاض هیزّس .تَضى ٍ
واؾتلع تط لعٍم ایزاز پلّای اضتثاَی تیي هٌُك َّیّتی ٍ هٌُك اتعاضی تأویس زاضًس .تِ ًٓط تَضى ،ها
زض رْاًی زٍگاًِ 4ظًسگی هیوٌین وِ زض آى ًِ تٌْا وكَضّای رٌَب ٍ قوال تیف اظ پیف اظ
یىسیگط فانلِ هیگیطًس ،تلىِ هٌاَك ٍ قْطّای حطٍتوٌس ٍ فمیط تِ زًیاّای رساگاًِای تثسیل
هیقًَس وِ زض آىّا افطاز تیي هكاضوت زض یه زًیای رْاًیقسُ ٍ آگاّی اظ َّیّت فطزی ٍ
روٗی ذَیف زٍپاضُ قسُاًس (تَضى.)46 :1380 ،
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ّسفّای ٖملی ،هازی ٍ التهازی ٍ اظ ؾَی زیگط ،زض پی اضظـّای شٍلی ٍ غطایع تطتطیرَیی
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«ریشِگیری« ،»1استقالل» ٍ «تأحیرات اًتقبلی »2فٌبٍری
تطای هُالِٗی ضاتُِی فٌاٍضی ٍ فطٌّگ تایس هیاى زٍ هطحلِی «ضیكِگیطی فٌاٍضی» ٍ
«تأحیطات اًتمالی» تفاٍت گصاقت .زض هطحلِی ضیكِگیطی ،فّٗالیّت فٌاٍضاًِ اظ ٌٖانط فطٌّگی ضیكِ
هیگیطز .ایي ضیكِگیطی اهطی تاضیری ٍ ٍاتؿتِ تِ ظهیٌِی ذالّ فطٌّگی اؾت .ایي هطحلِ ،تیاًگط
حال پیسایف ّؿتٌس ،اهّا ٌَّظ اؾتمطاض ٍ حثات ًیافتِاًس .زض هطحلِی ضیكِگیطی یا پیفالگَیی ،تأحیط
فطٌّگ ٖوَهی افعایف هییاتس .زض ایي هطحلِ ،فٌاٍضی تا هیطاث فطٌّگی راهِٗی ٖوَهی اضتثاٌ
زاضز ٍ زض ٍالٕ ٌٖانط گًَاگَى هازی -اتعاضی ٍ هٌَٗیِ (قٌاذتی ،اذاللی ٍ ظیثاییقٌاذتی)
فطٌّگ ٖوَهی تط قىلگیطی ؾاظهاى ،واض ٍ هحهَالت فٌاٍضاًِ تأحیط هیگصاضًس (لاًٗیضاز:1388 ،
 .)122تطگطّ ٍ 4وىاضاى ( )1381ایي اضتثاٌ ضا تِ نَضت ضاتُِ هیاى اَقىال تاضیری آگاّی
(فطٌّگی) ٍ ًْازّا تطضؾی هیوٌٌسًْ .ازّا تِ هحى اؾتمطاض تِ ًَٖی پَیایی هیضؾٌس .تسیي
تطتیة ٌٖانط فطٌّگی هإحّط تط تىَیي فطایٌسّای فٌاٍضاًِ تِتسضیذ اؾتمالل هییاتٌس ٍ فطٌّگ
فٌاٍضی هؿتمل یا الگَیی فٌاٍضاًِ 5ضا قىل هیزٌّس .زض ایي هطحلِ هیتَاى اظ فٌاٍضی الگَیی یا
ؾثه ٍ ال گَی فٌاٍضاًِ ؾري گفت .فٌاٍضی الگَیی اظ ٌٖانط فطٌّگ ٖوَهی اؾتمالل هییاتس ٍ
ضاتُِی ذَز ضا تا هیطاث فطٌّگی واّف هیزّس .ایي الگَ تِ اؾتماللی زضًٍی هیضؾس ٍ تط اؾاؼ
هٌُك ًْازی تحَّل پیسا هیوٌس .فطٌّگ فٌاٍضاًِ ،واض ،هسیطیّت ٍ تَلیس تِ ًٓاهی هؿتمل تثسیل
هیقًَس .الگَی فٌاٍضاًِ تط اؾاؼ اهىاًات زضًٍیاـ رلَ هی ضٍز ٍ ذَز ضا تاظ هیگكایس.
تطًٍكیطّ )26-24 :2005( 6ط ؾثه فٌاٍضاًِ ضا هٗازل یه ذطزُ ًٓام فٌّی -التهازی زض ًٓط
هیگیطز ٍ زض آى ،چْاض هطحلِ ضا اظ ّن تفىیه هیوٌس:
 .1پیًَس ٌٖانط ؾثه فٌاٍضاًِی رسیس ( :)Aزض ایي هطحلِ ٌٖانط فطٌّگی هیتَاًٌس زض قىلزّی
تِ ؾثه فٌاٍضاًِ ٍ ووه تِ پیًَسیافتگی آى هإحّط تاقٌس.
 .2تثلَض ٍ اقاِٖی ؾثه فٌاٍضاًِی  :Aزض ایي هطحلٌِٖ ،انط فٌاٍضاًِ اؾتمالل هییاتٌس.
 .3اقثأ فطایٌس اقاِٖی ؾثه فٌاٍضاًِی َْْ ٍ Aض ٌٖانط یه ؾثه فٌاٍضاًِی رسیس (.)B
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فٌاٍضی پیفالگَیی 3یا زض حال اًمالب اؾت وِ زض يوي آى ؾثهّا ٍ الگَّای رسیس فٌاٍضی زض
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ً .4اّوگَىقسگی تیفتط ؾثه فٌاٍضاًِی  :Aزض هطاحل ؾِ ٍ چْاض ،تا اقثأ فطایٌس اقاِٖ،
اؾتوطاض زذالت ٌٖانط فطٌّگی هیتَاًس تِ َْْض ٌٖانط رسیس فٌاٍضاًِ ووه وٌس ٍ ًیع تِ
ًاّوگَىقسگی ؾثه لسین تیٌزاهس.
زض هطحلِی تىَیي ٍ ضیكِگیطی ،ذلّالیّت فطٌّگی ٍ ضاتُِ تا فطٌّگ ٍؾیٕتط تؿیاض احطگصاض
ذَزگكاً ،مف اؾاؾی ایفا هیوٌس .زض هطحلِی تىَیي ،هیتَاى اظ ضتٍ اضظقی فٌاٍضی ؾري گفت
ٍلی زض هطحلِی ذَزؾاهاًی ،فٌاٍضی حتّی رسا اظ ًیاظّا ٍ اضظـّای ٖوَهی تحَّل هییاتس ٍ تا
حسّ ظیازی تِ پَیایی زضًٍی الگَّا ٍ فطٌّگ ذهَنی فٌاٍضاى ٍاتؿتِ هیقَز .ؾطاًزام تایس
تأحیطات اًتمالی فٌاٍضی ضا تط فطٌّگ ٖوَهی هَضز تطضؾی لطاض زاز .ایي تأحیط وِ هاوؽ ٍتط

1

( )1373آى ضا تا هفَْم «لفؽ آٌّیي» نَضتتٌسی هیوٌس ،تیف اظ ّوِ هَضز تَرِّ ًٓطیِّپطزاظاى
اًتمازی اؾت؛ تِٖثاضت زیگط ،هیتَاى اظ هؿتٗوطُ قسى 2فطٌّگ تَؾٍّ فٌاٍضی ؾري گفت
(لاًٗیضاز .)124 :1388 ،زض تحلیل هاضوَظُ )1359( 3ایي فطایٌس تا پیسایف ذِطز فٌاٍضاًِ ٍ ذِطز
اتعاضی ّوطاُ اؾتٖ .مالًیّت اتعاضی ،فطٌّگ ٖوَهی ضا اظ ٌٖانط تفاّوی ٍ اضتثاَی آى تْی
هیوٌس ٍ هٌُك ًْازّای التهازی ٍ فٌاٍضاًِ ضا ضٍاد هیزّس .هؿتٌِ زض تطضؾی چالكی وِ فٌاٍضی
تطای اضظـّا ایزاز هیوٌس ،اْْاض هیزاضز وِ تغییطات ارتواٖی تِ زٍ َطیك هٌزط تِ تغییط اضظـّا
هیقَز .1 :تغییطات فٌاٍضی زاهٌِی ضاّىاضّای اًتراتی ضا افعایف هیزّس؛  .2تغییطات فٌاٍضی،
اضظـّایی ضا ایزاز هیوٌس وِ تا تغییط ّعیٌِّای ًؿثی اضظـّا ،تا ؾَْلت تیفتطی لاتل اًزام
ّؿتٌس (هؿتٌِ)1970 ،؛ تِ ٖثاضت زیگط ،راهِٗای وِ زض آى شذیطُی زاًكی زض تاب پیاهسّای السام
ٍرَز زاضز ٍ ایي شذیطُ تِ ؾطٖت زض حال افعایف اؾت ،راهِٗای اؾت وِ ٌّزاضّا ٍ اضظـّای
پصیطفتِقسُی آى زائواً زض هٗطو اًتماز ٍ تاظؾاظی ّؿتٌس (ٍیلیاهع)1967 ،؛ ظیطا اّوّیّت ًؿثی
اضظـّا تا تغییط فٌاٍضی ،تغییط هیوٌس.
تٌاتطایي ،ضاتُِی هیاى فطٌّگ ٍ فٌاٍضی ضا هیتَاى زض ؾِ هطحلِ نَضتتٌسی وطز:
 .1ضیكِگیطی :فّٗالیّت فٌاٍضاًِ زض قطایٍ ذالّ تاضیری اظ ٌٖانط فطٌّگی ضیكِ هیگیطز.
 .2اؾتمالل :فطٌّگ فٌاٍضی اظ ظهیٌِّای اٍّلیِّی فطٌّگی ذَز اؾتمالل هییاتس ٍ تٌْا زض للوطٍ
زضًٍی ذَز تاظتَلیس هیقَز.
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اؾتٍ ،لی زض هطحلِی اؾتمالل ٍ ًٓامؾاظیًَ ،آٍضی زض زضٍى هزوَِٖی فٌاٍضی ٍ فٌاٍضاًِی
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 .3اًتمالٌٖ :انط ٍاتؿتِ تِ فطٌّگ فٌاٍضی تط فطٌّگ ٖوَهی احط هیگصاضًس.
هیطاث فطٌّگی اظ َطیك ضیكِگیطی فّٗالیّتّای فٌاٍضاًِ اظ ٌٖانط فطٌّگ هازی ٍ هٌَٗی ،زض
ههٌَٖات ٍ فطٌّگ فٌاٍضاًِ تساٍم هییاتس .زض تؿیاضی اظ هَاضز ،فٌاٍضی ّواى تَلیس اًثَُ
ههٌَٖات ٍ آحاض فطٌّگی اؾت وِ تا واالیی قسى فطٌّگ ،تَؾِٗ هییاتس .اضتثاٌ هیاى ًْازّا،
اضتثاٌ هیاى زًیای لسین ٍ رسیس یىی اظ قطایٍ ذلّالیّت ٍ ًَآٍضی فٌاٍضاًِ اؾت .تاظتاب ٌّط،
نٌایٕ زؾتی ٍ ازتیّات زض فّٗالیّتّای ًَیي نٌٗتی تیاًگط تساٍم اًسیكِّا ٍ ایسُّای لسین زض لالة
ههٌَٖات ٍ واالّای رسیس اؾتَ .ثمات ٍ الكاض رسیس تِ ًَآٍضی توایل زاضًس ٍ الگَّا ٍ
لالةّای لسین ضا زضّن هیقىٌٌس تا گامّای رسیسی تطزاضًس ،اهّا ایي گطٍُّای ًَیي اغلة زض
اضتثاٌ تا ایسُّا ٍ اًسیكِّای لسیوی ،تَاًایی ًَآٍضی پیسا هیوٌٌس .ضاتُِی زًیای رسیس ٍ لسین ضا
ًویتَاى تٌْا ضاتُِای هٌفی ذَاًس ،تلىِ هیتَاى آى ضا تا زیالىتیه اتْام 1تیاى وطز (لاًٗیضاز،
 .)125 :1388تِ ًٓط هاضقال تطهي« )1379( 2هسضًیؿتّا ّطگع ًویتَاًٌس پیًَس ذَز ضا تا گصقتِ
تََِض ولّی لُٕ وٌٌس .ؾایِی گصقتِ تطای ّویكِ ّوطاُ آًاى ذَاّس تَز ٍ آًاى ًیع تِ ضّاؾاظی
اقثاح گصقتِ ٍ تاظآفطیٌی آى ازاهِ ذَاٌّس زاز ،حتّی ٌّگاهی وِ ؾطگطم زٍتاضُؾاظی ًفؽ ٍ رْاى
ذَیكٌس .اگط ظهاًی هسضًیؿن تتَاًس غًسُّا ٍ پاضُّا ٍ تٌسّای فطؾَزُای ضا وِ آى ضا تِ گصقتِ
گطُ هی ظًٌس ،اظ ذَز زٍض ؾاظز ،تواهی ٍظى ٍ ٖوك ذَز ضا اظ زؾت ذَاّس زاز ٍ گطزاب ظًسگی
هسضى آى ضا ّوچَى پطِ واّی تا ذَز ذَاّس تطز».
جبرگرایی «فٌبٍراًِ» یب «اجتوبػی»؟
زض یه تطضؾی زیگط ،زٍ رطیاى فىطی قٌاذتِقسُ زض ظهیٌِی تأحیط فٌاٍضی تط تغییطات
ارتواٖی قٌاؾایی قسُاًس:
الف) رثطگطایی فٌاٍضاًِ :3ایي ضٍیىطز ضاتُِی فٌاٍضی ٍ راهِٗ ضا ضاتُِای ٖلّی -هٗلَلی هیزاًس.
هُاتك ایي زیسگاُ ،فٌاٍضی ًمف فّٗالی زض ًٓام ارتواٖی تاظی هیوٌس ٍ تِ ایي تطتیة ؾْن ّطگًَِ
ٖاهل ارتواٖی ًازیسُ گطفتِ هیقَز .تط ایي اؾاؼ ،فٌاٍضی اؾت وِ فّٗالیّتّای ارتواٖی ضا
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گطٍُّا ٍ الكاض رسیس ٍ لسین هَرة تساٍم هیطاث فطٌّگی زض آحاض فٌاٍضاًِ هیقَز .پیًَس ٍ
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ضّثطی ٍ اًترابّا ٍ حسٍز آىّا ضا هكرّم هیوٌس (تطتَى ٍ پطٍ ،1تِ ًمل اظ ياتٍ ٍ
چكوِؾْطاتی.)39 :1388 ،
ب) رثطگطایی ارتواٖی :2ضٍیىطز رثطگطایی فٌاٍضاًِ اظ زِّی ّكتاز هیالزی تا تطزیس ضٍتطٍ قس ٍ
تِتسضیذ تفىّط «فٌاٍضی همتسض» وِ لازض اؾت تِتٌْایی رْاى ضا تغییط زّس ،وٌاض ضفت .زض هماتل،
هیزاًس ٍ تط ایي ًىتِ تأویس هیوٌس وِ فٌاٍضیّا زض ایزاز ایي تغییطاتً ،مكی ایفا ًویوٌٌس (تطتَى
ٍ پطٍ ،تِ ًمل اظ ياتٍ ٍ چكوِؾْطاتی.)40 :1388 ،
تطضؾی هزوَِٖ هثاحج ًٓطی ٍ تحمیمات تزطتی هطتٌَ تِ رثطگطایی فٌاٍضاًِ ٍ رثطگطایی
ارتواٖی ًكاى هیزّس ّیچیه اظ زٍ ٌٖهط فطز ٍ فٌاٍضی تِتٌْایی ًویتَاًٌس هٌكأ تغییطات ٍ
زگطگًَیّای ارتواٖی زض راهِٗ تاقٌس؛ ظیطا الظهِی تحَّالت ارتواٖی ،هإلّفِّای هتٗسّزی اؾت
وِ فٌاٍضی ٍ هحتَای آى ٍ ّنچٌیي ٌٖانط ٍ ؾاذتاضّای ارتواٖی ،رعئی اظ آىّا تِقواض
هیضًٍس .ایي حَظُ هسّتّاؾت قاّس َْْض هىتة زیگطی اؾت وِ يوي ضزّ ًگاُ رثطگطایاًِ،
َٖاهل هرتلفی ضا زض زگطگًَیّای ارتواٖی هإحّط هیزاًس (ياتٍ ٍ چكوِؾْطاتی .)43 :1388 ،آى
چِ زض ازاهِ تیاى هی قَز ،ؾِ ضّیافتی اؾت وِ تا ضزّ ًگاُ رثطگطایاًِ ،تِ هَئَ راهِٗقٌاؾی
اؾتفازُ اظ فٌاٍضی ٍ تحلیل آى هیپطزاظز:
الف) ضّیافت اقاِٖ :3ضارطظ )1995( 4ایي فطيیِّ ضا هُطح وطزُ اؾت وِ اقاِٖی یه فٌاٍضی
رسیس ،چِ تِ نَضت ذَزتِذَز ٍ چِ تِ نَضت تطًاهِضیعی قسُ ،العاهاً تغییط ارتواٖی ضا تِ
ّوطاُ هیآٍضز .اٍ چْاض ٌٖهط ضا زض پصیطفتِ قسى یه فٌاٍضی رسیس زض هیاى هطزم هإحّط هیزاًس:
 .1اٍّلیي ٖاهلٍ ،یػگیّای آى ًَآٍضی اؾت .تِ ٖمیسُی اٍ ّط ًَآٍضی زاضای پٌذ ٍیػگیِ هعیّت
ًؿثی ،ؾاظگاضی ،پیچیسگی ،آظهَىپصیطی ٍ لاتلیّت ضؤیت اؾت.
 .2ضاّثطزّای اضتثاَیای وِ هؿإٍالى تِواض هیگیطًس تا هفیس تَزى اتعاض ضا تِ هطزم تمثَالًٌس؛ ظیطا
هطزم ،تیفتط اظ َطیك گفتگَّای تیي فطزی تهوین تِ پصیطـ یه ًَآٍضی هیگیطًس تا تا تحلیل
تیَطفاًِی ٍیػگیّای آى.
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هىتة رثطگطایی ارتواٖی هُطح قس وِ تغییطات ارتواٖی ضا ًتیزِی ضٍاتٍ هیاى فّٗاالى ارتواٖی
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 .3تٗس ظهاًی :تِ ًٓط ضارطظ پصیطـ ًَآٍضی ًتیزِی ضًٍسی پٌذ هطحلِای اؾت وِ هطاحل آى
ٖثاضتٌس اظ :آگاّی (فطز تا اتعاض آقٌایی پیسا هیوٌس) ،تطغیة (زیسی هخثت یا هٌفی اظ آى ًَآٍضی زض
شّي اٍ قىل هیگیطز) ،تهوین (تهوین هیگیطز وِ آى ضا تپصیطز یا َطز وٌس) ،ارطا (اتعاض ضا
اهتحاى هیوٌس) ٍ تخثیت (تهوین ذَز ضا زض حفّ یا ضزّ ًَآٍضی لُٗی هیوٌس).
ٍیػگیّای قثىِّای اضتثاَی غیطضؾویً ،مف ضّثطاى یا لَاًیٌی وِ تط راهِٗ حاون اؾت ،تط
فطایٌس پصیطـ ًَآٍضی احطگصاض اؾت.
اظ ًٓط فلیكی )1995( 1اگطچِ ایي ضّیافت ًمف قثىِّای ارتواٖی ضا زض فطایٌس پرف
ًَآٍضی تطرؿتِ هیؾاظز ،اهّا ایي هسل ،پصیطًسگاى ضا هٌفٗل فطو هیوٌس؛ چٌاى وِ یا ًَآٍضی ضا
هیپصیطًس یا ضز هیوٌٌس .ایي اًتمازات هَرة قس ضارطظ هفَْم «ذلك زٍتاضُ» ضا هُطح وٌس وِ زض
آى ،اؾتفازُوٌٌسُ فطزی هٌفٗل ًیؿت ٍ هیتَاًس تط ًَآٍضی احط تگصاضز ٍ آى ضا زٍتاضُ تیافطیٌس؛ تِ
ٖثاضت زیگط ،اؾتفازُوٌٌسُ لازض اؾت اؾتفازُّای تٗییيقسُ تطای اتعاض ضا تغییط زازُ ،آى ضا تا
ًیاظّای ذَیف هُاتمت زّس (لیىام ،2تِ ًمل اظ ياتٍ ٍ چكوِؾْطاتی.)48 :1388 ،
ب) ضّیافت ًَآٍضی :هُاتك ایي ضّیافت ،فطایٌس ًَآٍضی هؿتلعم تهوینگیطیّای التهازی،
ؾیاؾی ،فٌاٍضاًِ ٍ ارتواٖی اؾت (هیلطاًس ،3تِ ًمل اظ ياتٍ ٍ چكوِؾْطاتی .)48 :1388 ،ؾِ
رطیاى فىطی تِ تطضؾی َطّاحی ًَآٍضی پطزاذتِاًس وِ زض تؿیاضی اظ هَاضز زاضای اقتطاوات فىطی
ّؿتٌس:
4

 .1راهِٗ -ؾاذتگطایی  :اٖتثاض یه پیكٌْاز ٖلوی ،تِ ّیچ ٍرِ ٍاتؿتِ تِ اؾتساللّای ٖلوی
ًیؿت ،تلىِ ًتیزِی ؾاظـ ٍ تحج زض تُي ارتوأ ٖلوی اؾت .تِ ٖمیسُی پیٌچ ٍ 5تیزگط

6

ههٌَٖات فٌاٍضاًِ ،اظ َطیك وٌف هتماتل هیاى گطٍُّای ارتواٖی قىل هیگیطًس (تیزگط ٍ الٍ،7
)3 :1992؛ تِ ٖثاضت زیگط ،فٌاٍضی واضتطز هحى ٖلن ًیؿت ،تلىِ اظ َطیك َٖاهل ارتواٖی،
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 .4ارتواٖی وِ ایي فطایٌس زض آى ضٍی هیزّسٍ .یػگیّای ارتواٖی ًٓیط ؾاذتاض لسضت،
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فطٌّگی ،التهازی ٍ فٌّی زض هحیُی وِ آى ضا آلَزُی ذَز هیؾاظز ،تِ نَضت روٗیگًَِ تٗییي
هیقَز (ّچ ٍ واًلیف.)295 ،1391 ،1
 .2هىتة تطروِ :ایي هىتة اظ ذٌَُ انلی رطیاى پیكیي پیطٍی هیوٌس ٍ تِ تطضؾی تٗس
ارتواٖی فٌاٍضی ٍ قٌاؾایی وٌف هتماتل هیاى ٖاهالًی وِ زض تٌٓین یه فٌاٍضی ؾْین ّؿتٌس،
فٌاٍضاًِ (ایزاز قسى یه فٌاٍضی) تایس تیي ٖاهالى ارتواٖی هرتلف ًٓیط آظهایكگاُّای تحمیماتی،
وؿاًی وِ هؿإٍلیّت تأهیي هالی تَلیس فٌاٍضی ضا تطْٖسُ زاضًس ،هماهات ؾیاؾی ،قطوتّای
التهازی ٍ  ...اتّحاز تطلطاض قَز؛ تِ ٖثاضت زیگطًَ ،آٍضیّای فٌاٍضاًِ (ّواًٌس ٖلنّ ،واى گًَِ وِ
راهِٗقٌاؾی ٖلن حاتت وطزُ تَز) هحهَل ؾاظـ ّؿتٌس (هایػ ،2تِ ًمل اظ ياتٍ ٍ چكوِؾْطاتی،
 .)49 :1388تطذالف راهِٗقٌاؾی والؾیه ًَآٍضی (ضّیافت اقاِٖ) وِ گواى هیوٌس فٌاٍضیّا
یه تاض تطای ّویكِ ذلك قسُاًسًٓ ،طیِّپطزاظاى ایي ضٍیىطز ،تِ اتعاضّا تٌَِٖاى ٍؾایلی وِ زض
قىل ًْایی ذَز تخثیت قسُاًسً ،ویًگطًس (پطٍ ،تِ ًمل اظ ياتٍ ٍ چكوِؾْطاتی.)49 :1388 ،
اگطچِ ّط زٍ هسل راهِٗ-ؾاذتگطایی ٍ تطروِ هٗتمسًس وِ اؾتفازُوٌٌسگاى ًمف هْوّی زض
فطایٌس ؾاذتِقسى یه ؾیؿتن فٌاٍضاًِ زاضًس ،هُالٗات هَضزیِ اًزامقسُ تًِسضت ٖولىطز
اؾتفازُوٌٌسگاى ضا هُطح هیوٌٌس ٍ ایي هَئَ اغلة ظهاًی هُطح هیقَز وِ تِواضگیطی ًَآٍضی
هَرَز زض یه تافت ارتواٖی ذال (یٌٗی ظهاًی وِ فٌاٍضی اظ هطحلِی ًَآٍضی تیطٍى آهسُ ٍ
ٍاضز راهِٗ قسُ اؾت) ،هَضز تَرِّ لطاض هیگیطز؛ زض حالی وِ تحمیمات ًكاى زازُ اؾت
اؾتفازُوٌٌسگاى حتّی زض هطحلِی ؾاذت ًَآٍضی ًیع تِ نَضتّای هرتلف زذیل ّؿتٌس (هایػ،
تِ ًمل اظ ياتٍ ٍ چكوِؾْطاتیَ .)50 :1388 ،طّاحاى اتعاضّا ،تا تطضؾی تحلیل اؾتفازُوٌٌسگاى اظ
ویفیّت ٍ ٖیةّای یه واال (پطٍ ،تِ ًمل اظ ياتٍ ٍ چكوِؾْطاتیًٓ )50 :1388 ،ط آًاى ضا ًیع زض
هطحلِی ؾاذت ًَآٍضی زذالت هیزٌّسٖ .سم توطوع تط َطّاحی فٌاٍضی ٍ ًپطزاذتي تِ چگًَگی
اؾتفازُ ،اظ هْن تطیي اًتمازّای ٍاضز قسُ تط ضٍیىطز تطروِ اؾت (تطتَى ٍ پطٍ ،تِ ًمل اظ ياتٍ ٍ
چكوِؾْطاتی.)50 :1388 ،
 .3هسل ًَآٍضی فلیكی :تِ ٖمیسُی فلیكی ّط ًَآٍضی پؽ اظ فطایٌسی ََالًی تخثیت هیقَز؛
یٌٗی ،ظهاًی وِ تیي َطظ واض پیفتیٌیقسُ (ًحَُی واض اتعاض ٍ اؾتفازُّایی وِ تََِض تالمَُّ زض
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هیپطزاظز (هیلطاًس ،تِ ًمل اظ ياتٍ ٍ چكوِؾْطاتی .)49 :1388 ،تطای تطلطاضی یه ؾیؿتن
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آىّا لطاض زازُ هیقَز) ٍ چگًَگی اؾتفازُ (اؾتفازُای وِ هطزم اظ آى اتعاض هیوٌٌس) ،اتّحاز تطلطاض
هیقَز؛ پؽ اظ تخثیت اؾتفازُ ،اظ تطویة ایي زٍ ٖاهل چاضچَب ارتواٖی -فٌاٍضاًِ قىل هیگیطز
(هایػ ،تِ ًمل اظ ياتٍ ٍ چكوِؾْطاتی.)51 :1388 ،
د) ضّیافت تهاحة :زٍ ضّیافت اقاِٖ ٍ ًَآٍضی اظ لحاِ ضٍـقٌاؾی رعء ضٍـّای ووّی
ایي ضّیافت ویفی تطای زضن آى چِ افطاز تا فٌاٍضی اًزام هیزٌّس ٍ ًیع تطای پاؾد تِ
هحسٍزیّتّای ایي زٍ ضّیافت تٍِرَز آهسُ اؾت (ياتٍ ٍ چكوِؾْطاتی .)51 :1388 ،تطتَى ٍ
پطٍ ( )2002تِ چٌس قطٌ تطای تحمّك یافتي تهاحة یه اتعاض اقاضُ هیوٌٌس؛ ًرؿت آى وِ
اؾتفازُ وٌٌسُ حسالل تؿلٍّ فٌاٍضاًِ ٍ قٌاذتی ضا تط اتعاض زاقتِ تاقس .زٍم ،اتعاض تِ َطظ هٌٗازاضی
زض ظًسگی ضٍظاًِ فطز اٖنّ اظ واضی یا غیطواضی ازغام قسُ تاقس .ؾَم ،ایي تؿلٍّ ٍ ازغام تِ حسّی
پیف ضفتِ تاقس وِ اؾتفازُوٌٌسُ ضا تِ ؾوت اؾتفازُّای ذلّالاًِ اظ اتعاض ؾَق زّس ٍ چْاضم ،تطای
ایي وِ تهاحة اتعاض تِ تهاحة ارتواٖی تسل قَز ،اؾتفازُوٌٌسُ تایس تط ؾريگَیاًی وِ
ًوایٌسُی اٍ زض تاظاض ًَآٍضی یا زٍلت ّؿتٌس ،وٌتطل وافی زاقتِ تاقس (تِ ًمل اظ ياتٍ ٍ چكوِ
ؾْطاتی.)52 :1388 ،
ایذئَلَشی ٍ تأحیر فرٌّگ بر فٌبٍری
تأحیط ایسئَلَغی زض فٌاٍضی ًیع هَضز تَرِّ هتفىّطاى تَزُ اؾت .هصّة تٌَِٖاى هزوَِٖای اظ
ٌّزاضّا هیتَاًس فطٌّگؾاظی ضا ًِ تٌْا زض ؾَُح ْاّطی تلىِ زض اضظـّا ٍ تاٍضّای تٌیازیي
افطاز نَضت زّس .هاوؽ ٍتط هٗتمس تِ اؾتمالل هصّة تطای تطغیة فّٗالیّتّای التهازی ٖمالًی
تَزُ اؾتٍ .ی اظ یهؾَ ،ظهیٌِّای ضیايتوكی ظّسگطایاًِی ایي رْاًی پطٍتؿتاى (وِ آزهی ضا
تطغیة هیوٌس تا هْاضت اؾتازاًِ ،ذطزهٌساًِ ٍ ضٍقوٌس ارتواٖی ٍ فطٌّگی ٍ تٍِیػُ التهازی
هحیٍ ظًسگی ضا زض حسّ تاالیی اضظیاتی وٌس) ٍ اظ ؾَی زیگط ،هصاّة لسیوی چیٌی ٍ ٌّسی ضا
(وِ چاضچَب فطٌّگی تطغیةوٌٌسُای تطای تٗمیة ٖمالًی هٌافٕ التهازی پیكٌْاز ًویوٌٌس)
تٌَِٖاى ًوًَِّایی اؾتسالل هیوٌس (هاوؽ ٍتط ،تِ ًمل اظ اؾولؿط .)154 :1376 ،1ؾایط هحمّماى
اؾتسالل وطزُاًس وِ اٖتمازات غیطهصّثی تٍِیػُ هلّیگطاییً ،یطٍی هؿتمین تیفتطی ضا زض تَؾِٗی
فٌاٍضی ٍ التهاز ٍاضز وطزُاًس (اؾولؿط .)154 :1376 ،ایسئَلَغی هیتَاًس اتعاضی تطای تحمّك
اّساف فٌاٍضاًِ تا واضوطزّای شیل تاقس:
Smelser
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تِقواض هی ضًٍس ٍ اظ ایي ضٍ ،اظ تثییي تطذی هؿائل ًٓیط چطایی پطاوٌسگی هیعاى تزْیعات ٖارعًس.

ارزیببی تؼبهل دٍسَیِی فرٌّگ ٍ فٌبٍری در فرایٌذ تَسؼِی فٌبٍراًِی جَاهغ -ارائِی هذل111........

 .1ایسئَلَغی ،اتعاضی تطای هكطٍٖیّتتركی یا زفأ اظ ضقس یا هَرَزیّت ًٓنّای ًْازی ٍ
فٌاٍضاًِ؛ چٌاى وِ َثمات هسیطیّتی زض فطایٌس ٍازاض ؾاذتي واضگطاى تِ تؿلین زض تطاتط التساض
فيؾاالضاًِی ذَز ،تِ تَریِ ضٍی هیآٍضًس.
 .2ایسئَلَغی ،اتعاضی تطای حولِی اذاللی تِ ًٓنّای هَرَز؛ اظ یهؾَ هسیطیّت تا تَؾّل تِ
ایسئَلَغی ضا تطای هماتلِ قىل هیزّس؛ تِ ٖثاضت زیگط ،زض تغییطات ارتواٖی هىطّضاً قاّس
تَؾِٗی زٍ ایسئَلَغی هتًاز (تع ٍ آًتیتع) ّؿتین .زض راهِٗقٌاؾی نٌٗتی ًیع هىتة «ضٍاتٍ
اًؿاًی» (وِ تط ّوىاضی ٍ اضتثاَات تأویس هیٍضظز ٍ ٖوَهاً ًٓاهات ًْازی ٍ فٌاٍضاًِی هَرَز ضا
هیپصیطز) زض ًینلطى اذیط تطای هماتلِ تا ضّیافت «تطذَضز هٌافٕ» (وِ تطذَضزّای هثتٌی تط
اًگیعُّای ؾیاؾی ضا وِ هٌزط تِ تغییط زض ًٓن ًْازی هیقَزَ ،ثیٗی هیزاًس) ،قىل گطفتِ اؾت.
 .3ایسئَلَغی ،اتعاضی تطای واّف فكاض اٍيأ ًاهُلَب زض ًٓامّای فٌاٍضاًِ؛ تؿیاضی تط ایي
ٖمیسُاًس وِ ایسئَلَغیّا زض هَلٗیّتّایی وِ تیي هزوَِٖای اظ هٗیاضّای هُلَب ٍ قطایٍ ٍالٗی
فانلِ ٍرَز زاضز ،تِ ضقس توایل پیسا هیوٌٌس .چیٌَی 1ایي گًَِ اؾتسالل هیوٌس وِ واضگطاى زض
هَلٗیّتّای فكاض ًٓام فٌاٍضی هَرَز ،ذَاؾتِّای ذَز ضا تا العاهات فطٌّگی حاون ؾاظگاض
هیًوایٌس؛ تا تٗییي اّساف ٖالی تالـ هیوٌٌس ٍ راَُلثیّای ذَز ضا هتَرِّ فطظًساى ذَیف
هیوٌٌس ٍ زض ًْایت تا لفّاْی ،ذَاؾتِّای ذَز ضا ظًسُ ًگاُ هیزاضًس (ّواى.)160-156 :
تؼبهل تبریخی فرٌّگ ٍ فٌبٍری :از هبدُگرایی تب پسبهبدُگرایی
تَلیس ،تَظیٕ ٍ ههطف هحهَالت ٍ واالّا ،اًَأ وطزاضّای فٌاٍضاًِی 2زاضای تاض هٌٗاقٌاذتی
ٍ ًكاًِقٌاذتی ضا تكىیل هیزٌّس .هْنتطیي تاض هٌٗاقٌاذتی وطزاضّای فٌاٍضاًِ ،زض تَلیس ٍ تٗطیف
َّیّت ذَز 3آقىاض هیقَز .وٌفگطاى فٌاٍضاًِ یٌٗی تَلیس ،تَظیٕ ٍ ههطفوٌٌسگاى فٌاٍضیّا ،تا
ضفتاضّای ذَیف َّیّت فطزی ٍ روٗی هٗیٌّی ضا تَلیس یا تاظتَلیس هیوٌٌس .هفَْم وطزاضّای
فٌاٍضاًِ ،اًَأ فّٗالیّتّای هطتثٍ تا تَلیس ،تَظیٕ ٍ ههطف واالّا ٍ ههٌَٖات فٌاٍضاًِ ضا تِهخاتِ
وطزاضّای ارتواٖی 4تحلیل هیوٌس .ایي وطزاضّای ارتواٖی نطفاً تَؾٍّ ًٓطیّات وٌف ٖمالًی
لاتل تثییي ًیؿتٌس ٍ زض تؿتطی اظ ؾاذتاضّا تٌَِٖاى قطایٍ ًوازیي ٍ ًْازی فطٌّگی نَضت
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ٖمایس ایسئَلَغیه اظ هَايٕ فٌاٍضاًِی ذَز زفأ هیوٌس ٍ اظ ؾَی زیگط ،اتّحازیِّ ًیع یه يس
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هیگیطًس .وٌفگطاى ارتواٖی زض ٖیي حال ایي تَاًایی ضا زاضًس وِ ایي هحسٍزیّتّای ؾاذتاضی ضا
پكت ؾط تگصاضًس؛ لَاٖس ٍ ٌّزاضّای هتفاٍتی تیافطیٌٌس ٍ فطایٌسّای ضاَّاض ضا زگطگَى ؾاظًس .اظ
ایي ضٍ تَلیس ،تَظیٕ ٍ ههطف فٌاٍضاًِ ضا هیتَاى فّٗالیّتی فطٌّگی ذَاًس (لاًٗیضاز.)116 :1388 ،
زاگالؼ ٍ ایكطٍز )1978( 1تا َطح هفَْم «اًؿاىقٌاؾی ههطف» تط زٍ رٌثِی اتعاضی ٍ ًوازیي
ؾرتافعاض ظًسگی ارتواٖی ٍ فطٌّگی ضا تكىیل هیزٌّس ٍ هازیّت ٍ ؾَزهٌسی زضًٍی زاضًس وِ تا
اؾتفازُ اظ تٗثیط هاضوؽ 2هیتَاى آى ضا «اضظـ ههطفً »3اهیس .اظ ؾَی زیگط ،واالّا تََِض
ّنظهاى تِهخاتِ ًطمافعاض ظًسگی ضٍظهطُّ ٖول هیوٌٌس .آىّا هٗاًیای ضا وِ ها تِ آىّا هیتركین،
تیاى هیوٌٌس ٍ تسیي لحاِ اّوّیّت ًوازیي زاضًس .ههطف واالّای فٌاٍضاًِ ضا اظ زٍ رْت هیتَاى
تِهخاتِ پسیسُای ًوازیي تلمّی وطز .اظ یهؾَ« ،واال»ّای فٌاٍضاًِ ضا هیتَاى ًكاًِای ًوازیي تِقواض
آٍضز ٍ اظ ؾَی زیگط« ،ههطف» ایي واالّا رٌثِی ًوازیي زاضز .زض ضٍیىطز اٍّل ،اُتػُّا ّوچَى
ًكاًِّایی تلمّی هیقًَس ٍ زض ضٍیىطز زٍم ،ؾَغُّا زض فطایٌس تطذَضز تا اُتػُّا ًكاًِؾاظی ٍ
هٌٗاآفطیٌی هیوٌٌس ٍ تٌاتطایي ؾثهّا ٍ غاًطّای هتفاٍتی اظ ههطف ضا تِ ًوایف هیگصاضًس
(َّضوؽ ٍ غٍتیه.)25 :1380 ،4
تٗاهل تاضیری فطٌّگ ٍ فٌاٍضی ضا هیتَاى زض زٍ «زضٍُی تاؾتاى» ٍ «زٍضُی هٗانط» اظ ّن
تفىیه وطز .چَى واالّا ٍ اتعاضّای زٍضاى تاؾتاى ،تیفتط پسیسُّای فطٌّگی ّؿتٌس تا فٌاٍضاًِ،
زض ایي زٍضُ هیتَاى اظ «فطٌّگ -فٌاٍضی» ؾري گفت (لاًٗیضاز .)116 :1388 ،قَاّس
تاؾتاىقٌاذتی ًكاى هیزٌّس حتّی زض زٍضُی هالثل تاضیدْ ،طٍف گلیي آبذَضی تا آضایِّا،
ظیٌت زازُ هیقسًس .ایي آضایِّا ٍ تعییيّا هٗوَالً پیًَسّای ذاًَازگی ،هَلٗیّت ارتواٖی یا
حطهتگصاضی تِ ذسایاى ضا تیاى هیوطزًس ٍ لصّتی ظیثاقٌاذتی تِ آى هیتركیسًس .زضتاضُی فٌاٍضی
هٗانط ًیع تایس ٍاغُی «فٌاٍضی -فطٌّگ» ضا تِواض تطز .تِ ًٓط غاى تَزضیاض 5آى را وِ في -فطٌّگ
پسیس هیآیس ،فٌاٍضی تا فطٌّگ ؾاظـ هییاتس ٍ ّط ههٌَٔ تِ قىل ًكاًِای اظ واضوطزگطایی ٍ
فٌاٍضی زضهیآیس (َّضوؽ ٍ غٍتیه .)59-58 :1380 ،زض ایي زٍضُ ،واالییقسىِ فطٌّگ ضخ
هیزّس ٍ فّٗالیّتّای نٌٗتی تِ تَلیس ٍ تاظتَلیس هحتَاّای فطٌّگ هیپطزاظًس؛ تِ ٖثاضت زیگط،
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ههطف واالّا زض ََل تاضید تأویس هیوٌٌسّ .وِی واالّا ؾطقت زٍگاًِای زاضًس؛ اظ یهؾَ ،آىّا
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تثسیل فطٌّگ تِ فٌاٍضی وِ اظ ًكاًِّای واّف هطظ فطٌّگ تا التهاز ٍ زٍضاى التهاز ذلّاق اؾت،
زض ایي زٍضُ ضٍی هیزّس .التهاز ذلّاق تیاًگط تَلیس ٍ ذطیس ٍ فطٍـ اَّالٖات ،اًسیكِّا،
تهاٍیطً ،كاًِّای تزاضی ،اذتطاٖات ٍ اتساٖات اؾت .تِ یه هٌٗا ،ترف ظیازی اظ التهاز ذلّاق
ّواى فٌاٍضیِ فطٌّگ اؾت .التهاز رسیس اظ ٍیػگیّای هتفاٍتی ًؿثت تِ التهاز نٌٗتی
ًَآٍضی (زض هماتلِ اّوّیّت تَلیس اًثَُ) ٍ ذطیس هفاّین رسیس یا ٍؾایل ذلك آىّا (زض هماتلِ ذطیس
هاقیيّای رسیس) اّوّیّت یافتِاًس (لاًٗیضاز .)119 :1388 ،واالّا ٍ هحهَالت فٌاٍضاًِ ٌّگام
ههطف ،اظ حیج فطٌّگی تا ٍيَح تیفتطی هٌٗازاض هیقًَس؛ ًكاًِّا ٍ ًوازّای ههطفوٌٌسگاى
ذَز ضا تط ذَیف حول هیوٌٌس ٍ تا رْاى هٌٗایی آزهیاى پیًَس هییاتٌس (ّواى.)120 :
تِ ًٓط ایٌگلْاضت )1373( 1رٌثفّای ارتواٖی رسیس ًكاًِی زٍضُی پؿاهازُگطایی ٍ 2غلثِ-
ی اًگیعُّای غیطهازی اؾت .زض زٍضُی پؿاهازیگطی اضظـّا ٍ َٖاهل فطٌّگی تأحیط ٍ ًفَش
تیفتطی تط ضفتاض اًؿاىّا زاضًس .هازیگطی تا ضٍیىطز اتعاضگطایاًِ ّوطاُ اؾت ٍ پؿاهازیگطی تِ
َّیّت قرهی ٍ فطزی اّوّیّت تیفتطی هیزّس .فطٌّگ پؿاهازی وِ تا ضقس راهِٗی ٍفَض ٍ
ههطف زض غطب تَاظی زاضز ،تا تزلّی تیفتط ٌٖانط تیاًی ،اتعاضی ٍ َّیّت زض ضفتاضّای ههطفی
ٍ فطٌّگی افطاز ّوطاُ اؾت.
جوغبٌذی
ؾِ ًگاُ قٌاذتی (فٌاٍضی تِهخاتِ ًٓامّای زاًكی) ،اتعاضی (فٌاٍضی تِهخاتِ هزوَِٖ
ههٌَٖات) ٍ ٖولگطایاًِ (فٌاٍضی تِهخاتِ ًٓامّای وٌكی پیچیسُ اظ ههٌَٖات ٍ واضتطاى) تِ
فٌاٍضی ٍ تغییطات آى حاون اؾت .ضًٍسّای تاضیری ًیع تا تأییس ًگاُ ٖولگطایاًِ ًكاى هیزٌّس
فٌاٍضی تِتٌْایی هؿیط راهِٗ ضا تٗییي ًویوٌس ٍ راهِٗ ًیع تِتٌْایی هؿیط تحَّالت فٌاٍضاًِ ضا
هكرّم ًویؾاظز .آى چِ زض ایي ضًٍسّا ذَزًوایی هیوٌسً ،مف تاضظ زٍلت زض تَؾِٗی فٌاٍضی
اؾت .اظ ؾَی زیگط ،زض تطضؾی پسیسُی فطٌّگ زضهییاتین واًَىّای فطٌّگی «هیطاحی» ٍ
«فٌاٍضاًِ» زض ّط راهِٗ ٍ تٗاهل هیاى ایي زٍ ،تٗازل فطٌّگی ضا زض راهِٗ قىل هیزٌّس .زض ٍضٍز
فٌاٍضی تِ راهِٗ ،غلثِی واًَى فطٌّگی هیطاحی هَرة ضیكِگیطی فٌاٍضی اظ ٌٖانط فطٌّگی

Inglehart
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تطذَضزاض اؾت .زض ایي التهاز ٍیػگیّای «واض تا هغع» (زض هماتلِ واض تا زؾت) ،ضلاتت رْاًی،
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ًوازیي هیقَز ،اهّا تِتسضیذ تا غلثِی واًَى فطٌّگی فٌاٍضاًِ ٍ اؾتمالل آى اظ فطٌّگ هیطاحی،
تأحیطات اًتمالی فٌاٍضی تط فطٌّگ راهِٗ ْاّط هیگطزز ٍ ذطز فٌاٍضاًِ ،هٌُك ًْازّای التهازی ٍ
فٌاٍضاًِ ضا ضٍاد هیزّس .زض ایي هیاى ،ایسئَلَغی ضا ًیع هیتَاى اتعاضی تطای تحمّك اّساف فٌاٍضاًِ
تِقواض آٍضز .زض ًْایت ،تٗازل فطٌّگ ًوازیي ٍ اتعاضی ،ؾاظـ فٌاٍضی تا فطٌّگ ضا ضلن هیظًس ٍ

بحج ٍ ًتیجِگیری
ًٓطیات اضائِقسُ زضتاضُی تٗاهل فٌاٍضی ٍ فطٌّگ ٍ ًیع تطضؾی ضًٍسّای تاضیری ًكاى
هیزّس الگَیی اظ تٗاهل زٍؾَیِی فٌاٍضی ٍ فطٌّگ وِ زض آى تتَاى تِ زضن ضٍقٌی اظ تَلّس ٍ
ظٍال ؾثهّای فٌاٍضاًِ زؾت یافت ،لاتل اضائِ اؾت؛ ایي الگَ زض قىل قواضُی یه ًوایف زازُ
قسُ اؾت.

شکل شوبرُی یک -هذل تؼبهلی فرٌّگ ٍ فٌبٍری در بستر جبهؼِ
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في -فطٌّگ ضا پسیس هیآٍضز.
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ّواىگًَِ وِ زض قىل قواضُی یه ًكاى زازُ قسُ اؾت ،ضًٍس تاضیری «تلٌسهسّت» تحَّالت
فٌاٍضاًِ -فطٌّگی حاوی اظ حاوویّت زیسگاُ هازیگطی اظ زٍضُی تاؾتاى تا تؿٍ ًفَش اًمالب
نٌٗتی اؾت؛ زٍضاًی وِ رٌثِی فطٌّگی واالّا غلثِی تیفتطی تط تٗس فٌاٍضاًِی آىّا زاقتِ ٍ تِ
تٗثیط هاضوؽ «اضظـ ههطف» زض آىّا زاضای تطتطی اؾت؛ اظ ایي ضٍ ،فطٌّگ ذَز ضا تا فٌاٍضی
زض ایي زٍضُ اؾت وِ تا افعایف ضٍظافعٍى لاتلیّتّای فٌاٍضی ،اًسیكِ ٍ اتتىاض اّوّیّت تیفتطی
پیسا هیوٌس ٍ تا تَلیسات ؾفاضقی ،اوٌَى فٌاٍضی اؾت وِ هیتَاًس ذَز ضا تا فطٌّگ ؾاظگاض وٌس؛
زٍضاًی وِ واالیی قسىِ فطٌّگ ضٍاد هییاتس.
اها زض ًگاُ ذُطز ،تٗاهل فٌاٍضی ٍ فطٌّگ زاضای فطاظ ٍ فطٍزّایی اؾت .پیسایف ٌٖانط
ؾثهّای رسیس فٌاٍضی ،تیف اظ آى وِ هتأحّط اظ تافت ارتواٖی -فطٌّگی تاقس ،اظ ّنافعایی
تىٌَلَغیّای ولیسی ًكأت هیگیطز (ایي هؿألِ زض هسل اضائِقسُ زض قىل قواضُی یه تا
فلفّای يرینتط تِ ًوایف زضآهسُ اؾت) .زض هطحلِی تٗس قاّس تَؾِٗی ؾثهّای ایزاز قسُ
ٍ واضتطزی قسى آىّا ذَاّین تَز؛ زض ایي ٍيٗیّت ،تافت ارتواٖی -فطٌّگی ٖوَهی (اٖنّ اظ
ذلّالیّت ،واضآفطیٌی ،واض گطٍّیًٓ ،نپصیطی ٍ واضتطزّای ارتواٖی تاٍضّای فطٌّگی ًٓیط
ّواٌّگی تا َثیٗت) ،وٌفّای ٖاهالى ارتواٖی (ًٓیط آظهایفوٌٌسگاى فٌاٍضی ،تأهیيوٌٌسگاى
هالی ٍ ؾاظهاىّای غیطزٍلتی ٍ )1وٌفگطاى فٌاٍضاًِ (قاهل اؾتفازُوٌٌسگاى ،تَظیٕوٌٌسگاى ٍ
تَلیسوٌٌسگاى) وِ حاهل اضظـّای فطٌّگی هتأحّط اظ فٌاٍضیّای گصقتِ ٍ ًیطٍّای ؾیاؾی ٍ
ایسئَلَغیه حاون ّؿتٌس ،تأحیط ذَز ضا تط فٌاٍضی ًَپا ٍ ًََْْض ًكاى هیزٌّس .تِتسضیذ تا
تَؾِٗی تیفتط هحتَای فٌاٍضاًِی ٌٖانط ؾثهّای رسیس ٍ واضتطزی قسى آى وِ تا زٍض قسى اظ
ضیكِگیطی فٌاٍضی ًَیي ّوطاُ اؾت ،فاض٘ اظ ًیاظّا ٍ اضظـّای ٖوَهی ،پَیاییّای زضًٍی
الگَّا ٍ ًیع فطٌّگ ذهَنی فٌاٍضاى ٍ تالـ ًیطٍّای هَلّس تطای ًٓامؾاظی اؾت وِ حطوت تِ
ؾوت اؾتمالل ًْازی فٌاٍضی ضا ضلن هیظًس .پؽ اظ اؾتمالل ًْازی فٌاٍضی ،وطزاضّای وٌفگطاى
ارتواٖی ٍ وٌفگطاى فٌاٍضاًِ وِ اوٌَى تا اضظـّای رسیس ّوطاُ اؾت ،هَرة اًتمال ًگاُ
رسیس فطٌّگی تِ تافت ارتواٖی -فطٌّگی ٖوَهی هیقَز .زض ٍالٕ تأحیطات اًتمالی فٌاٍضی،
اؾتٗواض فطٌّگ تَؾٍّ فٌاٍضی ضا ضلن هیظًس؛ ذِطز اتعاضی ضا تط راهِٗ حاون هیؾاظز ٍ تافت
ارتواٖی -فطٌّگی ضا تغییط هیزّسً .تیزِی زیگط ایي تفَّق ضا هیتَاى زض َْْض ٌٖانط ؾثهّای
NGO's
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ؾاظگاض هیوٌس .پؽ اظ اًمالب نٌٗتی ٍ تَؾِٗی التهاز ذلّاقً ،گاُ پؿاهازیگطی حاون هیقَز.
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رسیستط فٌاٍضی هالحِٓ وطز (قىل قواضُی یه) .ایي ؾثهّای رسیس ،هزسزاً هَفّمیّت ذَز ضا
زض چطذِی تَؾِٗی قطح زازُقسُ ،هیآظهایٌس.
آى چِ زض فطایٌس تَؾِٗی فٌاٍضی تِ چكن هیذَضز ،تٗاضو ٍ تماتل زائوی فطٌّگ
هیطاثهحَض ٍ فطٌّگ فٌاٍضیهحَض اؾت وِ یىی تا تىیِ تط ًوازّا ٍ اضظـّا ،زض هطاحل اتتسایی
اظ اؾتمالل ًْازی فٌاٍضی هَرة قىلگیطی ٌٖانط رسیس فٌاٍضاًِ ٍ تزسیس ؾاذتاض آى هیقَز.
اهّا زض ٍضای ّوِی ایي تحَّالت ،تهویوات زٍلت ٍ تفَّق ؾیاؾی -فىطی ضٍقٌفىطاى ؾٌّتی لطاض
زاضز وِ تواهی ارعای فطایٌس تَؾِٗی فٌاٍضی ضا تحتتأحیط ذَز لطاض هیزّس.
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قىلگیطیِ ٌٖانط فٌاٍضی تط آى احط هیگصاضز ٍ زیگطی تا تطٍیذ ٖمالًیّت اتعاضی ٍ فٌاٍضاًِ ،پؽ
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تطگط ،پیتط؛ تطیزت ،پیتط ٍ ولٌطّ ،اًؿفطز ( )1381رّي بیخبًوبى ،تطروِی هحوّس ؾاٍری ،تْطاى:
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