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چکیذه
تهویي اهٌیت ٍ پبیدازی ؾْسی ثب ٌْبیت ثِ فصًٍی ییبف ي اً ُیبزاه ًْبیّیبی تكیوینگیسًیدُ،
اجسای ٍ کٌؿگساى غًح خسی اش قَای اً ُبه  ،ثِ ّوگًَ کبزکسیّیبی اییي ًْیبی ثیب ًیبشّیبی
اهٌی

ّس جبهِٓ ّوجػ ِ اغت .ث ؾک ،اغ بى پٌْبٍز کسهیبى ًییص اش اییي قبْیدُ هػی ٌب ًیػیت.

پطٍّؽ حبنس ،اث دا نوي تَجِ ثِ ؾبخِی ْلن جبهٓیِؾٌبغی اهٌییت ،یز غیًح همْیَه ثیب
ثسغبخ ي همبّین اهٌیت ٍجَیی ،اهٌیت زفیبّ ٍ اهٌییت هٌٓیبث ؽ ،اییي ه َ یِّیب زا ثیب زٍؼ
ًوًَِگیسی خَؾِای چٌد هسحلِای یز  400پسغؿٌبهِ هیبى غبکٌبى ؾیْسّبی اغی بى کسهیبى ثیِ
هحک آشهَى ًْبیُ اغت .یبف ِّب حکبیت اش آى یازی کِ ًیبشّبی اهٌی

یز هٌبيق غِگبًِی هسکص،

ًیوِی پیساهَى ٍ پیساهَى ه مبٍه اغت .گسچِ ًیبش ثِ اهٌیت ٍجَیی یز توبم ً بو ؾْسی اغی بى
یز اٍ َیت ً ػت قساز یازی ثب ایي حیب اٍ َییت ه َ یِّیبی اییي اهٌییت یز هٌیبيق پیساهیًَ
ثسجػ ِتس اغت .اهٌیت زفبّ ٍ هٌٓبث ؽ ًیص ثیِ فساخیَز ،یز هٌیبيق هسکیصی ٍ ًیویِپیساهیًَ
جبیگبُ ً ػت زا یازا ه ثبؾٌد.
کلیذ واژگاى :جبهِٓؾٌبغ اهٌیت ،اهٌیت ٍجَیی ،اهٌیت زفبّ  ،اهٌیت هٌٓبث ؽ

 .1ایي ًَؾ بزی اغت اش يسح کل تس ثب ٌَْاى «ًیبشّبی اهٌی ی اش یییدگبُ غیبکٌبى اغی بى کسهیبى» کیِ یز هجحی
ؾْسًؿیٌبى آى ازائِ ه گسیی.
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هقذهه
ثدٍى تسیید فسل «ًُن» ٍ «اهٌیت» یز قبًَى اج ویبْ ّیس ؾیْس اهیسی یؾیَاز ًیػیت.
هؤ مِّبی هرکَز اش جولِ همبّیو اًد کِ اش ییسثبش ثب جَّسُی ّػ

اًػیبىّیب پیًَیدی

ًبگػػ ٌ یاؾ ِاًد .اهٌیت ه َ ِای اغت قبثی تمهی  ،چیِ تهیویي پبییدازی ؾیْسی یز
غبیِی آى هح ق ه گسیی ٍ آزاهؽ ٍ جسیبى اهَز شًدگ کبزکسی ْودُی آى اغت .خی
چٌیي هَنَْ یز ّس ًُبم اج وبْ هب زا ثب پدییدُّیبی اج ویبْ ثیسّن شًٌیدُی ًُین
هَاجِ خَاّد غبخت کِ تمهاله ٍ هدیسیت ثیؿ سی زا يلت خَاّد کسی .ثٌبثسایي اهٌییت
پیؽفسن اغت ثسای حیبه ٍ شًدگ ؾْسیّ ٍ ،سچِ هًٌ ِای نسیت اهٌی ی ثیبرتسی
یاؾ ِ ثبؾد ،هیصثبى تٓبه هٌبغت اج وبْ  ،فسٌّگی ٍ اق كیبیی ثیؿی سی خَاّید ثیَی.
زغیدى ثدیي ه كَی یز پٌْبٍزتسیي هحدٍیُی غیبغ کؿَز ایساى ،یٌٓ اغ بى کسهبى ثیب
پساکٌدگ گػ سیُی جوٓیت هػی لصم َْاهی ْدییدُی ثػییبزی اغیتْ .یَاهل کیِ یز
حیًِی ْلن جبهِٓؾٌبغ ثب ٌَْاى ازایُ ٍ خَاغت کلیِی غبخ بزّبی ًُبم اج وبْ ًبم
ه گیسی .یز ٍاقّ هحیى اج وبْ هحدٍیُای اغت کیِ یز آى تویبه کٌؿیگساى هؿی َ
ْو جوٓ ّػ ٌد ٍ ایي اهس ثِ احػبظ یک ثَیى کٌؿگس ثیب هحیییى اج ویبْ هٌجیس
ه گسیی .ا ج ِ ثدٍى ؾک کن ٍ کیف شًدگ اج ویبْ هسیهیبى خًیِی کسهیبى یز گیسٍ
اهکبًبه ٍ تػْیاله گًَبگَى اغت .یاؾ ي شًدگ زنبیتث یؽ ّویساُ ثیب آغیَیگ ٍ
آغبیؽ کٌؿگساى هػ لصم تَجِ ثِ ؾسایى ،اهکبًبه ،هٌبثّ ٍ ّوچٌیي کوجَیّب ٍ کبغ ّب
یز هٌبيق ه لف ؾْسی اغ بى اغت .ثب ایي ٍجَی ،يسش تل

هب اش ًیبشهٌدیّیبی ثیَه

اغ بى ًِ ثس هجٌبی ثییبى ًیبشهٌدیّب یز یغی ِّیبی هسغیَم کلیؿیِای اغیت چیِ چٌییي
فسهَ ثٌدیای چیصی اش ٍاقٓیبه خبـ ٍ هکبًیصم یزًٍ آى زا ثسای هب ثبشگَ ًو کٌید ٍ
ؾبید هب زا یز یک ٍنٓیت اثْبم ٍ اه ٌبِ اش ؾبخفّبی تَغِٓی ؾْسی قیساز یّید .یز
چٌیي ؾسایً  ،ثبٍز هب ثسای پسیاخت ًُسی ٍ پطٍّؿ ثدیي هَنَِ ،چیصی جص تَغی
ثِ اٍ َیتثٌدی ًیبشهٌدیّبی ؾْسًؿیٌبى اغ بى ًیػت چسا کِ ثػیبزی اش آغیت ؾٌبغیبى
اج وبْ  ،اغبغبً هًب ِٓی خَی زا اش ّویي جب آغبش ه کٌٌد ٍ ثب یغت گراؾی ي ثیس زٍی
زاثًِی هیبى ًیبشهٌدیّبی اهٌی

ٍ ییگس هالحُبه ٍ ًیبشّبی هحیى اج وبْ  ،اهٌییت زا

ه دم ثس ییگس اهَز ه یاًٌد .هػم ِی کسهبى اش ایي ثبة یازای اّویت اغت کِ ْیالٍُ ثیس
گػ سیگ ٍ پساکٌدگ جوٓیت ،ایي اغ بى اش هٌبيق ؾْسی گًَبگًَ تؿیکی ؾیدُ کیِ
ّسیک اش آىّب یز یزٍى خَی غبخ بزّب ٍ ًیبشهٌدیّبی اهٌی

ه مبٍت یازًد هَنیَْ

کِ ٍَیمِی ًیسٍّبی اً ُبه زا خًیستس خَاّد غبخت شیسا جبهِٓی اهي ٍ تَغیِٓیبف یِ
یز ه بث هػم ِی اهٌیت اش ثیي یٍ زاُ پسیُپَؾ ٍ هدیسیت هػم ًِ ،بگصیس ثِ اً یبة زاُ
یٍم اغت ٍ ثسای ایي اهس هْن ،اً ُبزاه اش ًیسٍی اً ُبه ثػیبز ثیؿ س اش ًْبیّیبی ییگیس
اغت.
ایي ه دهِ ،هدخل اغیت ثیسای کٌکیبؼ ثیؿی س یزثیبزُی هالحُیبه ٍ ًیبشهٌیدیّیبی
ؾْسًؿیٌبى اغ بى کسهبى یز تمهیي اهٌیت ،اش آى جْت کِ پلیع اً ُبه ثِ اق هبی ؾمى ٍ
اْ جبز خَی قكد یازی کِ ثب تجْیص ثِ یاًیؽ هیرکَز ،گؿیبیؽ رشم زا یز اًجیبم هًلیَة
همهَزیت هحَ ِی خَی حبق ًوبید .همسٍل اقل پطٍّؽ حبنس یز ثسزغی هػیبئ
هستجى ثب اهٌیت ٍ زاُّبی تمهیي آى ٍاثػ ِ ثِ آگبّ اش ییدگبُّیب ٍ ًگیسؼّیبی غیبکٌبى
ؾْسّبی ه لف اغت .یز ٍاقّ ثِ یًجب گػ سؼ اثٓبی ه لف اهٌیت ٍ ًیص شٍا پیبزُای
اش کبزکسیّبی ًْبیّبی غٌ

تٓییيکٌٌدُی زٍاثى اًػبً ٍ یز کٌیبز آى افیصایؽ یاهٌیِی

هٓهاله اج وبْ ٍ اهٌی  ،هَنَِ تٓبه هَزی ًیبش غبکٌبى ؾْسّب ٍ ًیسٍی اً ُبه ثیِ
کبًَى پطٍّؽّبی اج وبْ ٍ اً ُبه ثید گؿی ِ اغیتّ .وچٌییي یکی اش هٌُسّیبی
جبهِٓؾٌبغ اهٌیت« ،تجدی جبهِٓ ثِ ه ي ٍ غپع ًمَذ ثِ یزٍى ایي ه ي ٍ یزک هٌٓیبی
ًْم ِ یز آى اغت .ایي تحَ اگسچِ زغب ت ٍ ْول ثػیبز یؾَاز اغت اهب هحَز اقیل
فٓب یت آى یغ ِ اش ه مکساً زا تؿکی ه یّد کِ پیسٍ «ًُسیِی گم وبى» ثیَیُ ٍ تحلیی
گم وبى زا ٍجِْی ّوت خَی قساز یایُاًد»(ه بزی.)37 :1380،
اش ایي هٌُس یزک آزا ٍ ًیبشّبی هسیم ،ذٌّ تسیي ثٌیبی اهٌیت زا ؾک ه یّد کِ ه هیوي
«هٌٓب» ٍ «همَْم» آى ًیبش یز ذّي کٌؿگساى اغت .ثِ ّویي ی ی اغت کِ هػم ِی ازتجیبو
افکبز ْوَه ٍ ًْبیّبی ًُبزت هٓیبز ٍ ؾبخكی ْویدُ ثیسای اهٌییت اغیت .ث یبثسایي
تحلی هالحُبه ٍ ًیبشهٌیدی ّیبی ثیَه یز تیمهیي اهٌییت اش هٌُیس تحیَره ًُیسی ٍ
اج وبْ  ،آهَشُّبی ه ٓدیی زا ثسای کبزؾٌبغیبى ،هح یبى ،هیدیساى ٍ کلییِی ًیسٍّیبی

ؾبغ یز ث ؽ اً ُبهبه ثِ ّوساُ یازی .اش ایي زّگرز هؿ ف ه گسیی ؾیَُّبی اْوب
اهٌیت یز کٌبز آگبّ اش ییدگبُ هسیه حبق خَاّد ؾد.
آًچِ ًَؾ بز حبنس ثِ یًجب پبغ گَی ثِ آى اغت ایي پسغؽّبغیتً :یبشّیبی اهٌی ی
ؾْسًؿیٌبى یز کلیِی فهبّبی اغ بى تبثّ چِ ا گَّبی اهٌی

اغت؟ آیب اٍ َیت اهٌی

یز

ؾْسّبی ه لف اغ بى یکػبى اغت یب ثسحػت فهبّبی هًٌ ِای تمبٍه ه یبثید؟ ٍ یز
تمهیي اهٌیت اش چِ ا گَّبی اهٌی

ثبید اغ مبیُ کسی؟

نظزیات اهنیت
ثب ٍجَی ازائِی تٓبزیف ثػیبز اش اهٌیت ،یز ؾیسایى حبنیس اییي ٍاضُ یز جبهٓیِؾٌبغی
اهٌیت ،همَْه هٓلق ،ه یس ٍ یازای هٓبً ه ٌَْ اغت اهب ثیِ يیَز خیبـ هیستجى ثیب
ًُبم ازشؼّبی اج وبْ ٍ فسیی تكَز ه ؾَی(اهبًت )146 :1390،ثٌیبثسایي ثیِ ٌْیَاى
یک پدیدُی تجصیًِبپریس ثبید هَزی تَجِ قساز گیسی کِ ف داى ثٓدی اش اثٓبی آى ،جبهٓیت
تٓسیف زا اش ثیي خَاّد ثسی چساکِ اهٌیت همَْه ٌّجبزیّ ،ن زاغی ب ثیب خییس ّوگیبً
هٌٓب ؾدُ ٍ هالک هٌبغج ثسای ّدایت اج وبْ اغت .ثٌیبیّبی ًُیسی ْلین جبهٓیِؾٌبغی ،
اهٌیت زا ثِ ٌَْاى حب

ثدٍى ازتجبو ثب ثػ سّبی اج وبْ آى ًوی یاًید(اف بزی:1380،

 )24ثلکِ ثسغبخ ِای اغت کیِ اهٌییت زا یز یزٍى خیَی ثیِ ؾیکل یٍيسفیِ ثیب ثػی س
اج وبْ تجصیِ ٍ تحلی ه کٌد .ثدیي هٌٓ کِ ًیبشّبی اهٌی

ه َ ِّبی اج وبْ اًید ٍ

یز ّس جبهِٓای ثِ فساخَز ًیبشّبی آى جبهِٓ فْن ه ؾًَد .ثٌبثسایي هب ثب يییف ه ٌیَْ
اش ًیبشّب زٍ ثِ زٍ ّػ ین کیِ ثػی ِ ثیِ تٌیَِ ٍ تٓیدی جَاهیّ ه مبٍتٌید .ثسیاؾیتّیب اش
ًیبشهٌدیّب ًیص ثِ ٍیطگ ّبی غبخ بزی ؾْسی ازتجبو یازًد کِ ي آى ًیبشّبی اهٌی

ثیس

حػت ییدگبُ ثبشیگساى اقل  ،یٌٓ هسیم ،تٓجیس ٍ تمػیس ه ؾَی(تبئت ٍ خلیلی :1386 ،
.)139
جبهِٓؾٌبغ اهٌیت اش حی

ًیبشغٌج ّب ثِ هیصاى شیبیی هیدیَى غیِ زٍیکیسی ْویدُی

اثجبهگسای  ،1غبشُگسای  ٍ 2هبثٓد اثجبهگسای  3اغیت(ْجدا خیبً  )183 :1383،کیِ ثیِ
3. Post positivism
6. Signifying Security

2. Constructivist
5. Wel Fare Security
8. John Mearsheimer

1 . Positivism
4. Existetial Security
7. Kenneth Waltz

تستیت ثس اهٌیت ٍجَیی ،4اهٌیت زفبّ  ٍ 5اهٌییت هٌٓیبث ؽ 6تمکیید یازًد(غییف شایُ،
 .)15 :1383ایي زٍیکسیّبی غِگبًِی اهٌی

کِ یز حَشُی اهٌیت خسی جیبی یازًید ثیِ

ایي ی ی هَزی تَجٌْد کِ ثب کبزکسیّبی ًیسٍّبی اً ُبه قساثت ثیؿ سی ه یبثٌد .ثس اییي
هجٌب ،ثب يیف ه ٌَْ اش ییدگبُّب ٍ آزا هَاجْین کِ ثسای تسغیین هید ًُیسی ٍ غیبخ بز
همَْه هَزی ًُس ،هًب ِٓی زٍیکسیّبی ه لف یز ثیبة ًیبشهٌیدیّیبی ه ٌیَِ اهٌی ی
اج ٌبةًبپریس اغت.
کٌت ٍا ص ٍ 7جبى هیسؾبیوس 8اش جولِ ه مکساى زٍیکس اثجبهگسای قلودای ه ؾًَد کِ ثیب
ّدف حمٍ ٍ ث بی ٍنّ هَجَی ،ثس ًُن تمکید یازًد(ًَییدًیب .)91 :1389،ثٌیب ثیس اْ یبی
ایي ییدگبُ ،فسی ،گسٍُ ،ؾْس ،کؿَز ٍ یب ّس هسجّ اهٌی
ًگْدازی اش حیبه خَی ثبؾد ٍ ث َاًد ّػ
یبف ِ اغت(ًَیدًیب 1389،ثِ ً

ییگس ٍق

قبیز ثیِ حساغیت ٍ

خَیؽ زا تهویي ًوبید ،ثیِ اهٌییت یغیت

اش ًئَکلئَظ .)2006،اش ایي زٍ اثجیبهگساّیب ثیس اهٌییت

ٍجَیی تمکید یازًد کِ ثِ ٌَْاى چْیسُای ثیبزش ثیسای اً ُیبمث ؿی ٍ ثسقیسازی اهٌییت
ؾْسًٍداى یز یغ َز کبز اغیت اهیسی کیِ ثیب حساغیت اش شًیدگ ْویَم هیسیم هیستجى
اغت(یٍزیت .)2004،اثجبهگسایبى هٓ دًدّ ،سچِ ث َاى هحیى فسی ٍ افسای ؾْس زا تحیت
قبْدُ ٍ ٌّجبزّب ثِ غَی ثسقسازی ًُن غَق یای ،اهٌیت هح ق ه گسیی .ايبْت افیسای اش
قَاًیي زغیو جبهِٓ ٍ زف بز هج ٌی ثس ْسف ٍ زغَم جیبزیًُ ،ین شًیدگ زا تهیویي
ه کٌد ٍ اهٌیت ثسقساز ه هبًد .یز ایي چؿیناًداش ،اهٌیت ثب ًُین اج ویبْ ّینپَؾیبً
ه یبثد .اش هٌُس اثجبهگسای  ،تح ق ًُن ٍ اهٌیت هػ لصم ه بثلِ ثیب خًیساه ٍ تْدییداه
جبى ٍ حیبه افسای جبهِٓ اغت .هْو سیي ٍ اغبغ تسیي تْدیداه ،جسایوی ّػی ٌد کیِ
ًُن ٌّجبزی جبهِٓ زا اش ثییي ثیسیُ ٍ هَجیت آغییت ثیِ ؾیْسًٍداى گسیًید ثٌیبثسایي
اثصازّبی اججبز ٍ قدزه کبزآهدتسیي تجْیصاه ثسای ه ییبثلِ ثیب خًیساه یز ًُیس گسف یِ
ؾدُاًد (ًَیدًیب.)41 :1384 ،
اهبًَئ آی س ٍ 1ا کػبًدز ًٍت 2اش جولِ ًُسیِپسیاشاى زٍیکسی غبشُگسایبًِاًد کِ اهٌیت زا

3. Steve Smith

2. Alexander Wendt

1 . Emanuel Adler
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ٍنٓی

ه یاًٌد کِ غبکٌبى یک هًٌ ِ قبیز ثِ ثْسُگیسی اش قبًَى یز شًیدگ اج ویبْ ،

غیبغ  ،اق كبیی ٍ فسٌّگ ثدٍى فؿبز هٌم ثبؾٌد .هٓ داى ثدیي زٍیکسی ،اهٌییت زا یز
ثساثس آغبیؽ قساز ه یٌّد ٍ ّس آًچِ هَججبه یغدغِ ،تؿَیؽ ٍ اش ثیي زفی ي آغیَیگ
ٍ آزاهؽ ؾَیً ،باهٌ تل

ه کٌٌید .اییي ًُسییِپیسیاشاى ثیسای اهٌییت حیَشُی هٌٓیبی

گػ سیُ ٍ ٍغیٓ قبئ ّػ ٌد ثِ گًَِای کِ توبم ؾؤًٍبه ٍ اثٓبی شًدگ اًػبى زا یز ثس
ه گیسی .آًبى ثس اهٌیت زفبّ تمکید یازًد ٍ ثب ایجبی ثػ سّبی یغ یبث ثِ زفبُ ،اهکبًبه ٍ
فسقیتّبً ،گساً ّب زا کٌییبز شیُ ٍ آزاهیؽ ایجیبی هی کٌٌید (غَزًػیي.)395 :2006 ،
غبشُگسایبى ثس خالف ییدگبُ اثجبهگسای  ،ه بثلِ ثب جساین زا ف ى ؾسو رشم ثیسای تح یق
اهٌیت ه یاًٌد اهب ثیؿ س ثس پیؿگیسی اش خًساه ،تْدیداه ٍ آغیتّیب ثیِ ٌْیَاى ؾیسو
کبف تمکید یازًد (ًَیدًیب .)92 :1389،آًبى هٓ دًد یز ثػیبزی اش هَقٓیتّبی اج ویبْ
اگس هکبًیػنّبی پیؿگیسی قحیح ْو ًوبیٌد ،جسم ٍ ت لم زخ ً َاّد یای ٍ ثیس اییي
اهس تمکید یازًد کِ پیؿگیسی شهبً قبیز ثِ کبّؽ جیسم خَاّید ؾید کیِ اهکبًیبه رشم
فساّن آیٌد ٍ یز جْت ّدف اهٌی

ثسًبهِزیصی ٍ هدیسیت ؾیًَد(ًَیدًیب .)37 :1388،یز

ایي زٍیکسی ،قدزه ٍ اججبز ثْ سیي اثصازّبی اهٌیتث ؿ ًیػی ٌد اثصازّیبی ازتجیبي ٍ
فسٌّگ اش جولِ آهَشؼ ،ايالِزغبً  ،آگبّ ث ؿ زا هی تیَاى یز کٌیبز تیَاى ًُیبه
اغ مبیُ ًوَی.
اغ یَ اغویت ،3کبکع ٍ گی  4هبثٓد اثجیبهگساییبً ّػی ٌد کیِ ثیِ جٌجیِّیبی ذٌّی ٍ
فسٌّگ  ،ت بثاله ًسمافصازی ٍ هٌبغجت تودً پسیاخ ِاًد ٍ ثیس هٌٓبث ؿی ثیبٍز یازًید.
آًچِ یز ایي زٍیکسی هَزی تَجِ قساز ه گیسی ،تمثیس فهبی اج ویبْ ثیس ثیبٍز ًیبشهٌیدی
افسای اغت کِ تبکٌَى ًبییدُ گسف ِ ؾدُ اغت .ثِ اْ بی ایي ًُسیِپیسیاشاى ،اهٌییت شهیبً
زٍی ه یّد کِ ّس فسی اًػبً ثِ اً بة زاُ ٍ زٍؼ شًدگ خَیؽ ثپسیاشی (غیفشایُ،
 .)39 :1383پع ،اهٌیت ه سایف ثب آشایی اغت ٍ شهبً اًػبى آشایاًیِ ثیِ یًجیب اّیداف
شًدگ خَیؽ ثبؾد ،اهٌیت هٌٓبث ؽ تح ق ه یبثد(ًَییدًیب .)37 :1383 ،اییي ْسقیِ زا
ه تَاى «ْسقِی تٓل به اج وبْ » ًبهید .افسای ثس حػت خبًَایُ ،ییي ،قَهیت ،جیٌع،
ْالیق ٌّسی ٍ غیسُ ثِ گسٍُّبی ه لم تٓلق یازًید(زفیّ پیَزً ٍ )113 :1377،یبشّیبی

خَیؽ زا هًبثق چٌیي تٓل بت تٓسیف ٍ غبهبى ه ث ؿٌدْ .سقِی تٓل به اج وبْ کِ
پیبهد آى ؾک گیسی َّیت اج وبْ اغت اش جولِ حَشُّبی اغیت کیِ اهٌییت آى ثیِ
فساهَؾ غپسیُ ؾدُ اغت .ا ج ِ ایي ثسیاؾت ثِ هٌٓبی غملت اش خًساه ٍ جساین ًیػت
ثلکِ تَجیِ ثس جٌجیِّبی اًػیبً اغیت کِ یٍ زٍیکیسی ییگس ثِ فساهییَؾ غیپسیُاًید.
ث ْدا  ،ف سً ،بثساثسی ،تجٓیم ،خؿًَت اش جولِ هَازیی ّػ ٌد کِ هَجت تْ ؾیدى
ازشؼّبی اًػبً اش شًدگ ؾدُاًد .ایي اهَز کِ ًباهٌ تكَز ه ؾًَد ثب قیدزه ًُیبه
ٍ اْوب شٍز اش ثیي ًو زًٍد ،ثلکیِ ثبیید ثیب حوبییت اش ًیسٍّیبی آغییتیییدُ ،نیوي
ثبشغبشی غسهبیِّبی اًػبً  ،شهیٌِّبی ثْصیػ

زا فساّن آٍزی ثٌبثسایي اهٌیت هٌٓیبث ؽ،

ثیؽ اش غبیس ا گَّبی اهٌیت ثیِ َْاهی پیًَید هییبى اْهیبی گیسٍُّیب تَجیِ یاؾی ِ ٍ
هحبفُت ٍ پبغدازی آىّب زا چَى ٍنٓیت اقَام ،اقلیتّیبی هیرّج  ،شًیبى ٍ کَیکیبى،
اقؿبز پبییي کبزگسی ٍَیمِی خَی ه یاًد(ًَیدًیبْ .)38 :1382،یالٍُ ثیس یییدگبُ ًُیسی
هرکَز ،هٌجّ تجسث ْدیدُای ه َ ِ اٍ َیت ا گَّبی اهٌی
ت كك خَی ثِ ٍاکبٍی ًٌْبیُاًد .پع ایي ثسزغ

ؾْسًٍداى زا ثب تَجِ ثِ ًگبُ

ثِ ّوساُ یک پطٍّؽ ییگس ،تالؾ

پیؿگبهبًِ یز شهیٌِی ؾٌبغبی هَنَِ اغت کِ یز ایٌجب ثیِ آى ًییص اؾیبزُ خَاّید ؾید.
ًَیدًیب(ٍ )1389نٓیت ؾیْسًٍداى تْساًی زا یز فهیبّبی گًَیبگَى ؾیْس ثیِ حػیت
اٍ َیت اهٌی

آًبى هَزی ثسزغ قساز یایُ ،یبف ِّبی ٍی ًؿبى ه یٌّد کِ هٌبيق کػت ٍ

کبز ؾْس تْساى ًیبشهٌد اهٌیت ٍجَیی ،هٌبيق هػکًَ ثس اهٌیت زفبّ ٍ هساکص فسٌّگی
ٍ ٌّسی ،یاًؿگبّ ٍ آهَشؾ ثیؿ س ثس اهٌیت هٌٓبث ؽ تمکید یاؾ ِاًد.
یز ثسآیٌد هًب ت ثبر ه تَاى اؾبزُ ًوَی کِ ًیبشّبی اهٌی

ٍجَیی ،زفبّ ٍ هٌٓیبث ؽ

ثب هکبًیصمّبی ه ف ثِ خَی تمهیي ه ؾًَد .زٍیکس اثجبهگسایی یز غیبیِی ه بثلیِ ثیب
ه لمبى ثِ کوک اثصازّبی شٍز ٍ قدزه اهٌیت ٍجَیی زا ه ح ق ه غبشی .غیبشُگساییبى
ثب فساّن ًوَیى اهکبًبه ٍ تػْیاله شًدگ  ،پیؿگیسی اش آغییتّیب ٍ اهٌییت زفیبّ زا
اغ َاز ه کٌٌد ٍ هبثٓد اثجبهگسایبى ثِ ثبشغبشی غسهبیِّبی اًػبً اّ وبم یازًید .یز اییي
زاغ ب ًو تَاى ثسای یغ یبث ثِ ّس ًَِ اش ا گَّیبی اهٌییت غیسأ ا گیَی ییگیس زفیت
رشهِی تمهیي ّس ًیبش اهٌی  ،ثِ کبزگیسی اثصازّبی ؾٌبخ ِ ؾدُی ا گیَی اهٌی ی هسثیَو

اغت (ًَیدًیب .)93 :1389،یز ٍاقّ هجبح
ایوي زا هػ لصم تمهیي ّس غِ یغ ِ ًیبش اهٌی

ًُسی جبهِٓؾٌبغ اهٌیت ًییص تح یق ؾیْسی
ًو یاًد ٍ ایي هػم ِ زا هیَزی هداقیِ قیساز

ه یّد کِ آیب تمیبٍهّبی ؾْییسی یز اٍ ییَیتّیبی اهٌی ی اثیس یازی؟ آییب ثیس حػیت
ٍیطگ ّبی ؾْسی اٍ َیتّبی اهٌی

ه مبٍتٌد؟

روشضناسی
زٍؼ پییطٍّؽ حبنییس ،تلمی ی اش یٍ زٍؼ پیوبیؿ ی ٍ ک بث بًییِای اغییت .یز ث ییؽ
ک بث بًِای ،ثب هسٍز هٌبثّ ٍ تح ی به هَجیَی ،پیؿییٌِی پیطٍّؽ ٍ هجیبً ٍ چیبزچَة
ًُسی تح یق تدٍیي ؾدُ اغت .یز ث یؽ پیوبیؿی ًییص پیع اش يساحی پسغیؽّیب ٍ
ؾبخفّب ثِ گسیآٍزی ايالْبه اش جبهِٓی آهبزی پسیاخ ِاین.
جبهِٓی آهبزی ثس يجق غسؾوبزی ْوَه ًمیَظ ٍ هػیکي غیب  ،1385ؾیبه کلییِی
ؾْسًؿیٌبى  15-39غب اغ بى کسهبى ثَیُ کِ ً 1552519مس ه ثبؾٌد .افسای هَزی ثسزغی
ثبید حداق ثِ هده یٍ غب یز هًٌ ِ غکًَت یاؾ ِ یب هؿ َ کبز ییب تحكیی ثبؾیٌد.
حجن ًوًَِ ثب خًبی ًوًَِگیسی  ٍ 0/05ثب فبقلِی ايویٌبى  %95ثب تَجِ ثِ جبیگرازی
اْدای یز فسهَ کَکساى ٍ ثب زٍؼ ًوًَِگیسی چٌد هسحلِای ً 400مساً بة گسیید .ایي
زٍؼ غب جبً یز هًب ٓبه ثب ه یبظ ٍغیّ ثِ کبز ه زٍی ،شیسا ّصیٌِی تح ییق زا ثیِ هییصاى
شیبیی کبّؽ ه یّد(ًچویبظ ٍ فساًکمَزی .)271 :1381،ثسای اییي کیبز ،اث یدا ً ؿیِی
اغیی بى کسهییبى ثییِ غییِ هًٌ ییِی :ؾییْسی هسکص(کسهییبى ،غیییسجبى ،زفػییٌجبى)ً ،یوییِ
پیساهًَ (ثبفت ،ثسیغیس ،شزًد) ٍ پیساهًَ (جیسفت ،ثن ،کٌَْج) ت ػین ؾید .یز هسحلیِی
ثٓد اش هیبى ّسکدام اش ایي ؾْسّب یٍ ًبحیِ اً بة ؾد ٍ اش یزٍى ّس ًبحیِ یٍ خیبثبى ثِ
ٌَْاى ٍاحد ًوًَِ گیسی هیَزی ثسزغی قیساز گسفیت .یزٍى ّیس خیبثیبى تٓیدایی هٌیص
هػکًَ ثِ قَزه تكبیف غیػ وبتیک اً بة ٍ ثب هساجِٓ ثِ آىّب اش ّس خیبًَاز ییک
ًمس ،یز قَزه ٍجَی یاهٌِی غٌ ٍ ؾسایى هدًُس ،ثِ ٌَْاى پبغ گَ ثسگصییدُ ؾید .یز
قَزت کِ یز آى خبًَاز فسیی ٍاجید ؾیسایى ٍجیَی ًداؾیتٍ ،احید ّوػیبیِی آىّیب
جبیگصیي خبًَاز اً بة ؾدُ ه گؿیت .ؾییَُی اً یبة ٍاحیدّبی هػیکًَ یز ّیس
خیبثبى تكبیف غیػ وبتیک ثَیُ ثدیي قَزه کِ تٓدای ٍاحدّبی هػکًَ هَجیَی یز
ّس خیبثبى ثس تٓدای پسغؽًبهِّبی کِ ثبید یز آى خیبثبى پس ؾَی ت ػیین گسییید ٍ ْیدی

حبقلِ( ) xثِ ٌَْاى فبقلِ ثیي ٍاحیدّب یز ًُیس گسف یِ ؾید .اٍ ییي ٍاحید ثیِ قیَزه
تكبیف اً بة ٍ ٍاحدّبی ثٓدی ثب زْبیت فبقلِ  xاً بة ؾد.
اعتبار 1و پایایی

1

ثسزغ ثسآٍزی اْ جبز غیؤاره هٌییدزج یز پسغؿیٌبهِ ثیسای ؾٌبغیبی اْ جیبز هح یَای
هٓسفّبی پطٍّؽ اش يسیق هساجِٓ ثِ ییدگبُّب ٍ کبزّبی ه ككیبى ثیِ یغیت آهید.
ّوچٌیي ثسای حكَ ٍ ايویٌبى ثیؿ س اش پبییبی اثیصاز غیٌجؽ ،گَییِّیب ثیِ تٓیدای 50
پسغؿٌبهِ پیؽ آشهَى ؾدًد .پع اش تکوی ٍ کدگرازی ٍ ٍازی ًوَیى یز ًیسمافیصاز،spss
پبیبی آىّب ثب غٌجِی آ مبی کسًٍجبخ ازشیبث گسیید .ثس اغبظ غًح غٌجؽ ه یسّیب ،اش
زٍؼّبی آهبزی تَقیم ٍ اغ ٌجبي (آشهَى )Fاغ مبیُ ؾدُ اغت.
هتغیزهای پژوهص
اهٌیت ٍجَیی ثِ هٌَُز اغ مبیُ اش کٌ س ّبی هحػَظ ٍ ًبهحػَظ ثِ هٌَُز ه بثلیِ ثیب
خًساه ٍ جساین هحیً ٍ تؿ یف شٍیٌّگبم خًس اغت .گَیِّیبی اییي ؾیبخف ثیب
اغ مبیُ اش يیف یکست ٍ غٌجِی آ مبی  0/71یز غًَح کن ،ه َغى ٍ ثبر ْجبزتٌید اش:
هیصاى حهَز پلیع یز هح شًدگ  ،هیصاى اغ مبیُ اش اثصاز ٍ ٍغیبی کٌ یس ًبهحػیَظ،
ايویٌبى اش یغ گیسی ٍ ؾٌبغبی ثِ ٌّگبم هجسهبى ،جلَگیسی اش خؿًَتّیب ٍ ًیصاِّیبی
جوٓ  ،ايویٌبى اش ث خًس ثَیى هح (ًَیدًیب.)1389 ،
اهٌیت زفبّ ْجبزه اغت اش اغ مبیُ اش هْبزهّب ،ت كفّب ٍ یاًؽ اًػبً ثسای تمهیي
ؾسایى هٌبغت شًدگ کِ گَیِّبی ثب آ مبی  0/69یز غًَح کن ،ه َغى ٍ ثبر یز يیف
یکسه زا تؿکی ه یٌّد ٍ ه َ ِّبی چَى هدیکبزیّبی اج ویبْ  ،خیدهبه ایازی ٍ
ْولیبهّبی ثؿسیٍغ بًِ زا ؾبه ه ؾًَد.
اهٌیت هٌٓبث ؽ ثب تمکید ثس َّیتّبی گسٍّ ٍ فسیی ،نوي ثسیثبزی ٍ اْوب ْیدا ت،
ثب تکیِ ثس آشایی یز چبزچَة قبًَى ،گسٍُّب ٍ افسای زا یز اًجبم اْوب ٍ هٌبغیک ییبزی
ه زغبًد .یز هجوَِ ه یسی تستیج ثب نسیت آ مبی کسًٍجبخ  ٍ 0/85غِ گصیٌِی «کین»،
«ه َغى» ٍ «شیبی» اغت .ثب تسکیجی اش ؾیسکت یز هٌبغیک ٍ آیییيّیبی ه لیف ییٌی ،
اج وبْ ٌّ -سی ،خَیؿی يیازی اخالقی یز ثسخیَزی ثیب ه لمیبى جیسمّیبی غیجک،
1. validity
2 . reliability

خَیؿ يیازی اخالق یز ثسخَزی ثب ه لمبى جسمّبی غٌگیي.
دادههای تحقیق
ثییِ يییَز کل ی  52یزقیید اش پبغ ی گَیبى زا هییسیاى(ً208مییس) ٍ  48یزقیید اش آًییبى زا
شًبى(ً192مس) تؿکی ه یٌّد .حداک س غي یز هیبى پبغ گَیبى  36غب ٍ حداق آى 15
غب اغت .هیبًگیي غٌ شًبى  21/2غب ٍ هیبًگیي غٌ
جذول ضواره  .2ویژگی های عووهی حجن نوونه به تفکیک دو جنس
جٌع

شى

هسی

ک

یزقد

ٍیطگ

غي

15-19

16

11

27

6/4

20-24

76

72

148

37/4

25-29

57

92

149

37/7

30-34

29

22

51

12/6

35-39

14

11

25

5/9

21/2

26

23/5

هجسی

74

112

186

46/5

ه مّ

97

90

187

46/8

ثدٍى ّوػس یز اثس فَه یب يالق

21

6

27

6/7

ییپلن ٍ شیس ییپلن

33

62

95

23/8

یاًؿجَ ٍ یػبًع

124

112

236

59/0

ثبرتس اش یػبًع

35

34

69

17/2

هیبًگیي غٌ
ٍنٓیت
تمّ

تحكیاله

هسیاى  26غب ه ثبؾد کِ ثِ هٌٓبی جَاىتس ثَیى پبغ گَیبى شى اغت 46/5 .یزقید اش
جوٓییت ًویًَِ زا افسای هجیسی ٍ  46/8یزقید اش پبغی گَیبى زا افیسای ه مّی تؿیکی
ه یٌّد .ث ؽ ْودُی پبغ گَیبى شى ،ه مّ (ً97مس) ٍ ث ؽ ْودُی پبغ گَیبى هیسی
(ً 90مس) هجسی ه ثبؾٌد .ثس اغبظ یبف ِّبی پطٍّؽ  23/8یزقد اش پبغ گَیبى ییپلن ٍ
شیس ییپلن 59 ،یزقد یػبًع ٍ یاًؿجَ ٍ تٌْیب  17/2یزقید ثیبرتس اش یػیبًع ّػی ٌد.
ّوبىگًَِ کِ یز جدٍ ؾوبزُی ً 2ؿبى یایُ ؾدُ اغت ،اهٌیت ٍجَیی یزقد ثبری اش
اٍ َیتّبی پسغؽؾًَدگبى زا ثِ خَی اخ كبـ یایُ اغت .غبکٌبى هًٌ یِی ثین ثیب 83

یزقد ،جیسفت69یزقد ،کٌَْج 65یزقید ٍ کسهیبى ثیب 44یزقید ثیِ تستییت ثیبرتسیي
یزخَاغتکٌٌدگبى اهٌیت ٍجَیی ّػ ٌد.
جذول ضواره .1اولویت اهنیت وجودی ساکناى ضهزهای هختلف استاى کزهاى
هسکص

هٌبيق
ه َ ِّب

کسهبى

هیصاى حهَز پلیع یز

24./.

هح شًدگ
ٍغبی کٌ س ًبهحػَظ

جلَگیسی اش خؿًَتّب ٍ

غیسجبى زفػٌجبى ثبفت ثسیغیس شزًد جیسفت
30./.

31./.

11./.

6./.

9./.

11./.

ثن

کٌَْج

2./.

0

31

14

17

3

32./.

27%

27%

52./.

1

2

4

1

خًس ثَیى

ثبر

هح

35./. 15./. 20./. 59./. 59./.

40

12

15

14

44./.

43%

42%

37./.

55

20

23

10

10

13

7

8

6

7

24

43

ه تَاى ثِ تجسثِی ذٌّ غبکٌبى اش ثالیبی جوٓ ٍ پ آهدّبی آى اؾیبزُ کیسی .یز اک یس
هَازی ،ثالیبی جوٓ انوحال غبخ بزّبی اج وبْ یز توبم اثٓبی زا یز پ یازی .یز ایي
ؾسایى ثِ ی ی ًجَی کٌ س اج وبْ ٍ ایجبی حب ت ث ٌّجبزی ،جساین ٍ اًحسافبه زٍ ثیِ
فصًٍ خَاّد گرازی .ثبر ثَیى اٍ َیت اهٌییت ٍجیَیی یز اییي هٌیبيق زا هی تیَاى یز
تجسثِی ش ص ِ ثن جػ جَ کسی .غبکٌبى ؾْس پس جوٓیت کسهبى هبًٌد ییگس کیالىؾیْسّبی
ایساى ،ثب خكَقیت هْبجسپریسی ،خَاُ ًبخَاُ تجسثِی ذٌّ ًیباهٌ زا یازا ّػی ٌد اهیب
ّسچِ ثِ غوت ؾْسّبی کن جوٓیت ًیوِ پیساهًَ ه آیین ،اٍ َیت اهٌییت ٍجیَیی ثیِ
هیصاى ًبهحػَغ کبّؽ ه یبثد .ایي ؾسایى حکبیت اش حجن جوٓی
اخالق کو س اغت ٍنٓی

7

65./. 83./. 69./. 31./. 35./.

ثبر ثَیى اٍ َیت اهٌیت ٍجَیی یز هٌبيق پیساهًَ یری ثػیبزی یازی کیِ اش آى جولیِ

ٍ تیساکن هیبیی ٍ

کِ هٌجس ثِ ثسجػ ِ ؾدى ٍجداى جوٓ ٍ یز ً یجیِ ٍقیَِ

جسم کو س ه گسیی.
ثس اغبظ ايالْبه جدٍ ؾوبزُ ،3اهٌیت زفبّ یزقد کو سی زا ًػجت ثیِ اهٌییت ٍجیَیی
یز اٍ َیت ًیبشّبی اهٌی

0

ه َغى

ًصاِّبی جوٓ
ايویٌبى اش ث

ًیوِ پیساهَى

کن

هیصاى اغ مبیُ اش اثصاز ٍ
ايویٌبى اش یغ گیسی ٍ اهٌیت
ؾٌبغبی ثِ ٌّگبم هجسهبى ٍجَیی

پیساهَى

ؾْسًؿیٌبى ثِ خَی اخ كییبـ یایُ اغیت .ثیبش ّین ًک یِی قبثی

13

تمه  ،ؾْس ثن اغت کِ اٍ َیت فٓب یتّبی ثؿسیٍغ بًِ ٍ هدیکبزیّبی اج وبْ ثیؿی سی زا،
یز ه بیػِ ثب ییگس هٌبيق ،اش ًیسٍّبی اً ُبه یزخَاغت کسیُاًد .ایي ًَِ ًیبشهٌدیّیب ثیؿی س
هَزی یزخَاغت هٌبيق هسکص اغت ثِ گًَِای کِ ؾْسّبی زفػیٌجبى ،کسهیبى ٍ غییسجبى ثیِ
تستیت ثب  37 ٍ 44 ،55یزقد ثبرتسیي اٍ َیت اهٌی ؾبى اغت.
جذول ضواره .9اولویت اهنیت رفاهی ساکناى ضهزهای هختلف استاى کزهاى
هسکص

هٌبيق
ه َ ِّب
هدیکبزیّبی
اج وبْ

کن

خدهبه ایازی

فٓب یت ّبی

اهٌیت
زفبّ

ثؿسیٍغ بًِ

ه َغى

ثبر

پیساهَى

ًیوِ پیساهَى

کسهبى

غیسجبى

زفػٌجبى

ثبفت

ثسیغیس

شزًد

جیسفت

ثن

کٌَْج

26./.

33./.

25./.

33./.

29./.

55./.

20./.

14./.

15./.

33

15

14

15

5

12

7

7

3

30./.

30./.

25./.

37./.

53./.

14./.

60./.

26./.

55./.

38

14

14

17

9

3

21

13

11

44./.

37./.

50./.

30./.

18./.

31./.

20./.

60./.

30./.

55

17

27

14

3

7

7

31

6

جدٍی ؾوبزُ ، 4اٍ َیت هٌٓبث ؽ ًػجت ثِ یٍ اٍ َیت اهٌی

ییگس ،ثِ هیصاى کو هَزی

یزخَاغت هسیم اغت .ثبرتسیي یزقد ه ٓلق ثِ ؾْس کسهبى ثب 27یزقد ،زفػٌجبى
18یزقد ٍ غیسجبى  17یزقد اغت.
جذول ضواره .4اولویت اهنیت هعنابخص ساکناى ضهزهای هختلف استاى کزهاى
هٌبيق
ه َ ِّب

40./.

آییيّبی ه لف ییٌ

یز ثسخَزی ثب ه لمبى
جسمّبی غجک

50

58./.

55./.

29

27

13

10

12

25

30

11

اهٌیت
هٌٓبث ؽ
ه َغى

خَیؿ يیازی اخالق
یز ثسخَزی ثب ه لمبى

63./.

49./.

48./.

59./.

55./.

71./.

ثن

کٌَْج

کن

ؾسکت یز هساغن
خَیؿ يیازی اخالق

ًیوِ پیساهَى

کسهبى غیسجبى زفػٌجبى ثبفت ثسیغیس شزًد جیسفت

ؾسکت یز هٌبغک ٍ

اج وبْ ٌّ -سی

هسکص

پیساهَى

ثبر

33./.

20./.

33./.

37./.

29./.

36./.

20./.

31./.

35./.

41

9

18

10

5

8

7

16

7

27./.

17./.

18./.

15./.

12./.

9./.

9./.

11./.

10./.

35

جسمّبی غٌگیي

8

10

4

2

2

3

6

ثسای کٌ س آهبزی زاثًِ کِ یز غًح تحلی ّبی یٍ ه یسی ثیي ه یس ٍاثػی ِ (ؾیْسّبی
اغ بى) ٍ ه یس اٍ َیتّبی اهٌی

اش آشهَى  Fاغ مبیُ ؾدُ اغت .ثب اًجبم ایي تحلیی یز

ثیي ه یسّبی هَزی ًُس ،ه تَاى گمت ؾْسّبی ه لف اغ بى ثِ حیبٌ ؾیسایى خیبـ
هحیً کِ یازا ّػ ٌد یز اٍ َیتّبی اهٌیت ٍجَیی ،زفیبّ ٍ هٌٓیبث ؽ ثیب یکیدیگس
ه مبٍتٌد .یزک ایي هػم ِ ثب زجَِ ثِ ْلن جبهِٓؾٌبغ اهٌیت اهکبىپریس خَاّد ثیَی ،تیب
ثس ثٌیبی آى ث َاى ثِ تحلیلی یز ایي ثبة یغیت یبفیت .جبهٓیِؾٌبغی ثیب يیسح همْیَم
«غلًِی ًیبشهٌدی» ثِ هیصاى شیبیی تحلی ٍ ٍاکبٍٍی اهس ٍاقّ ؾدُ زا تسغین ه کٌد .ثیس
ٍ پریسؼ آى ه یمثس اش هػیلى ثیَیى ییک ا گیَی اهٌی ی

ایي اغبظ ،يسح ّس ًیبش اهٌی

اغت .تَجِ ثِ ایٌکِ اهٌیت ٍجَیی ثِ حبٌ هبَّی هساقجت اش حییبه هیبیی ٍ فیصیکی
اًػبى زا ثس ْْدُ یازی ه تَاى ایيگًَِ تكَز یاؾت کِ ثب تَجِ ثِ هػلى ثَیى ایي ًیبش،
اٍ َیتّبی غبکٌبى ؾْسّبی ه لف کسهبى ًیص ثِ غوت ایي ا گَ غَق یبف یِ اغیت یز
ح ی ت ثدٍى اهٌیت ٍجَیی یزک حیبه ًبهوکي اغت .شًدگ ثیدٍى ییگیس اهٌییتّیب،
حداق یز غ

ٍ هؿکاله ،جسیبى یازی ثٌبثسایي ثِ حبٌ نسٍزه ،اهٌیت ٍجَیی یز

هستجِی اٍ قساز یازی ٍ اهٌیت زفبّ ٍ هٌٓبث ؽ یز ه بم ییگس اّویت قساز ه گیسًد.
جذول ضواره .5تحلیل واریانس اولویت اهنیتی ضهزنطیناى کزهانی
یزجِ

F

آشایی
اهٌیت ٍجَیی

ثیي گسٍّ
یزٍى گسٍّ

اهٌیت زفبّ

ثیي گسٍّ
یزٍى گسٍّ

اهٌیت هٌٓبث ؽ

ثیي گسٍّ
یزٍى گسٍّ

3

غًح
هٌٓبیازی

16/70

0/000

400
3

8/63

0/001

400
3

5/44

0/002

400

گسچِ ایي قسائت ،قبًّکٌٌدُ ه ًوبید اهب ثِ قهبٍه قحیح ٍ یقیق هٌ ْ ً َاّد ؾید.
اًػبى اهسٍش یز ًُبم ْ الًیت ،حػبثگسی ،فبییدًُگیسی ٍ غیَیاًگبزی پیسٍزؼ یبف یِ ٍ
تَجِ اٍ ثِ اهٌیت ًو تَاًد خب

اش چؿناًداش ثبؾد ثدیي هٌٓب کِ ثیب ثیبر زفی ي اهٌییت

2

هکبى شًدگ ٍ تهویي شًدگ زنبیتث ؽ ٍ تمهیي اهٌیت ٍجَییً ،یبشّبی ییگیس ّین
هًسح ه ؾًَد ثٌبثسایي ثبید ثِ کلیِی یزخَاغتّب تَجِ یاؾت ٍ ّسکدام زا ثِ حػیبة
ًیبش ٍ اٍ َیت هًٌ ِ ثس اغبظ ا گَّب ٍ زٍیِّبی اهٌی

هسثَو ثِ خَی فساّن ًوَی.

نتیجهگیزی:
یز ایي ًَؾ بز تالؼ ًوَیین تب ثب ثسزغ یایُّبی تجسث جویّآٍزی ؾیدُ ،خَاًؿی اش
اٍ َیت اهٌی

زا ه َزی آشهَى قساز یّین کِ ثس اغبظ ٍنٓیت ؾْسّبی اغ بى کسهبى ازائِ

ؾدُ اغت .یز ٍاقّ ْدم تحدید ٍ کساًوٌدی همَْم اهٌیت ،شهیٌِای فساّن آٍزی تب یز اث دا
ثس غبخ ي غؤارت زا هدًُس قساز یّین کِ اهٌیت تبثّ چِ ا گَی اغت؟ آیب اٍ َیتّیبی
اهٌی

یز ؾْسّبی ه لف ه مبٍتٌد یب یکػبى؟ ٍ یز قَزه تمبٍه ،یز اً یبة ا گیَی

اهٌی

ثسًبهِزیصاى چِ تمثیسی خَاٌّد گرازی؟ ثس اغبظ تئَزیّبی جبهِٓؾٌبغبًِ ،اهٌییت

غبخ

اج وبْ یازی ثدیي هٌٓب کِ اًػبىّب ثس اغبظ ثػ سی اج وبْ ثب ٌَْاى غیلًِی

ًیبشهٌدیّبی اج وبْ  ،اٍ َیتّبی اهٌی
ًؿبىیٌّدُی ٍجَی ا گَّب ٍ هد ّبی اهٌی
تح ی به جبهِٓؾٌبخ

خَی زا هؿ ییف هی غییبشًد .اییي هًلیت
ه ٌَْ اغت(ؾک ؾوبزُ )1کِ ثسزغی ٍ

زا ثسای ؾٌبخت آى اج ٌبةًبپریس ه کٌد.
ضکل ضواره .2ساخت اجتواعی اولویتهای اهنیتی

اهٌیت ٍجَیی
کٌؿگس اج وبْ

اهٌیت زفبّ
اهٌیت هٌٓبث ؽ
احػبظ ًیبش(غلًِ یک ًیبش)
ثػ س اج وبْ

اش غَی ییگس ً ،بیج حبق اش یایُّب ًؿبى یای کِ اگسچِ ًیبشّبی اهٌی

ثِ يیَز یکػیبى

یز توبه هٌبيق ؾْسی هؿ سک ًیػ ٌد ٍ ّس ؾْس ثیِ هبّییت احػیبظ ًییبش اش اٍ َییت
اهٌی

خبق ثسخَزیاز اغت اهب یز ًوًَِی هٌحكس ثیِ فیسی هیب ،یٌٓی اغی بى کسهیبى،

هَنَِ ثِ گًَِای ییگس زقن خَزیُ اغت .یز ّس غیِ هًٌ یِی هسکیصً ،یویِ پیساهیَى ٍ
پیساهَى اهٌییت ٍجَیی اٍ َیت ً ػیت زا یازی .ثدیي جْییت آگیبّ اش اییي هَنیَِ
ه تَاًد یز هدیسیتّبی اج وبْ هؤثس اف د .ا ج ِ ًو تَاى ثب ییدی یکغیَیِ ثیِ اهٌییت

تَجِ یاؾت ٍ ف ى ثِ یک اش ا گَّب ثِ يَز ه یب  ،اهٌییت ٍجیَیی تمکیید کیسی .اثٓیبی
ه لف اهٌیت ،هکبًیصمّبی ه ف ثِ خَی زا یازًد ٍ ثِ ؾیَُّبی اجسای گًَبگَى قبث
حكَ خَاٌّد ثَی.
ثِ ٌَْاى یک جوّثٌدی ًْبی یز پبیبى ه تَاى گمت کِ افیسای ،قؿیسّب ٍ ح ی هیدیساى
اج وبْ  ،اً ُبزاه ه مبٍت یز خكَـ ً ؽ ًیسٍّبی اً ُبه یز جبهِٓ یازًد .اگس ایي
اً ُبزاه ؾکبف ثػیبز ٍغیٓ زا ًؿبى یٌّید ،هی تیَاى اش «کؿیوکؽ ً ؿی » یز هیَزی
جبیگبُ ًیسٍی اً ُبه یبی کسی .پ آهد ایي ٍنیٓیت ،کیبّؽ تیَاى اییي ًییسٍ یز هَاقیّ
نسٍزی اغتً .یسٍی اً ُبه ثسای ایمبی ثْ س کبزکسیّب ،تَجیِ فٓب یتّبیؽ ٍ یزیبفیت
اً ُبزاه جبهًِٓ ،یبشهٌد حیًِی اً ُبزات ٍ ٍَبیم هؿ ف ٍ هٌػجو اغیت چساکیِ
یک اش هػبئ ْودُی اهٌیت ،زغیدى ثیِ اجویبِ ًُیسی ٍ ْولی یز اییي شهیٌیِ اغیت.
تسییدی ًیػت کِ یز ثح

ًُن ٍ اهٌیتً ،یسٍی اً ُبه ْودتبً ثب هسیم هَاجیِ اغیت اش

ایي زٍ ،اگس ًْبیّب هجٌبی هؿ سک زا یزک آگبّ ّب ٍ ًیبشّبی اهٌی

هسیم ثداًٌدٍ ،حده

ٍ یز ًْبیت اهٌیت پبیداز حبق خَاّد ؾد.
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