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 ثسن اهلل السحوي السحین

 ًشبط ٍ شبدهبًی اجتوبعی

ثب دوتشػیذ حؼیي ؿشف الذیي، ػوَ  هلبحجِ خٌبة دوتش كذلی اص پظٍّؾ گشاى هشوض پظٍّـی هجٌب،دس 

 10/1۰01/ 1۱لن،  ّیبت ػلوی هَػؼِ آهَصؿی ٍ پظٍّـی ، 

 

 ثسای آى ثسشوسد؟ تَاى ّبیی هی تعسیف شوب اش ًشبط ٍ شبدهبًی دز جبهعِ چیست ٍ چِ شبخض( ۱

ًـبى ٍ ؿبدهبًی، یىی اص ّیدبًبت اػبػی ٍ ثٌیبدیي اًؼبى اػت وِ دس اثش ثشخی هحشن ّبی دسًٍی ٍ ثیشًٍی 

سا دس خْت اًجؼبى سٍاًی ٍ ػوالًی ػَق هی دّذ. ایي  ایدبد هی ؿَد ٍ اثش هؼتمین آى ایي اػت وِ اسگبًیضم

ی ّوچٌیي ثِ ػٌَاى یىی اص ثّیدبى داسای اثؼبد فیضیَلَطیه، سٍاى ؿٌبختی ٍ اختوبػی اػت.  ًـبى ٍ ؿبدا

ٍ هیضاى ثشخَسداسی ػوَم اص آى ثِ ػٌَاى یىی اص  ًیبصّبی سٍاًی ٍ اختوبػی ّش فشد ٍ خبهؼِ هحؼَة هی ؿَد

دس همبم تحمك ًیض اهشی تـىیىی ٍ داسای هشاتت اػت  ٍ ویفیت صًذگی روش ؿذُ اػت.ؿبخق ّبی تَػؼِ 

یؼٌی ظَْس آى دس افشاد ثِ ثؼتِ ثِ هَلؼیت، یه دسخِ ٍ یىؼبى ًیؼت. ثذیْی اػت وِ ایي ّیدبى  ّوچَى 

ی هی وٌذ خلَُ ًوبیٍ دس ػشكِ دسٍى ٍ ثیشٍى ػبیش ّیدبًبت، دس ػبحت اسگبًیؼن ٍ سٍاى افشاد تىَى یبفتِ ٍ 

هیضاى هَلؼیت فشد دس خبهؼِ دس اكل ؿىل گیشی، هشاتت ٍ دسخبت، ؿشایي ٍ اگش چِ صًذگی اختوبػی ٍ 

ثیشًٍی آثبس ٍ ًتبیح هـشٍػیت ٍ همجَلیت)خٌجِ اسصؿی(، فشم ّب ٍ كَست ّبی اثشاص)خٌجِ ٌّدبسی( ٍ  ،پبیذاسی

اوثشیت افشاد خبهؼِ ثِ ظَْس ثشػذ ٍ آثبس  ایي ٍیظگی آًگبُ وِ دس  اػت. ػویمب هَثشآى سفتبسی خلَُ ّبی ٍ 

 ٍ تؼبهالت ٍ استجبًبت هَسد اًتظبسی سا ثِ كَست هؼتمین ٍ غیش هؼتمین دس ػشكِ ّبی هختلف حیبت

ثی ؿه، ٍخَد یب پذیذُ اختوبػی یبد هی ؿَد.  ػشهبیِاختوبػی ثِ ًوبیؾ ثگزاسد، اص آى ثِ ػٌَاى یه ٍیظگی، 

اًؼبًی ٍ ًمؾ آفشیٌی هَفك دس همیبع فشدی ٍ خوؼی یه هشٍست اختٌبة  ثشای اداهِ حیبت  دسخبتی اص آى،

ایدبد ٍ تمَیت سٍصافضٍى آى ٍ ًیض سفغ ًبپزیش اػت وِ لبػذتب وبسگضاساى خبهؼِ ثبیذ دس خْت توْیذ صهیٌِ ّبی 

ٍ  فشٌّگ ّبلبثل روش اػت وِ  دٌّذ. ، الذاهبت همتوی سا دس ػٌَح هختلف كَست آىهَاًغ تحمك ٍ اػتوشاس 

آى ٍهؼیت یىؼبًی  ٍ هتغیشّبی هشتجي ثبّیدبًبت ٍ ػٌبكش  ػٌخخَاهغ هختلف دس ًحَُ هَاخِْ ثب ایي 

        ًذاسًذ.  

 

 ًیض هی تَاى ثِ هَاسدی اص ایي دػت اؿبسُ وشد:  ّبی آى  ؿبخقدس خلَف 
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اًتمبل ، خوَدی ٍ وؼبلت ،وبّؾ افؼشدگی، ثِ ّؼتی خَؽ ثیٌیگـَدگی ظبّشی،  فشدی:  همیبعدس الف(

اهیذ ثِ آیٌذُ، خـٌَدی ٍ لزت ثشدى اص داؿتِ ّب، ، ٍ پَیبیی تحشنافضایؾ هیضاى اًشطی هثجت ثِ دیگشاى، 

ػبصگبسی اختوبػی، افضایؾ هیضاى ّوذلی ٍ   هؼئَلیت پزیشی ٍ تؼْذهٌذی، صًذگی،ولی سهبیتوٌذی اص سًٍذ 

 ،بع هَفمیت ًؼجی دس ػشكِ ّبی ؿغلیاحؼلشاسگشفتي دس چشخِ خَدؿىَفبیی،   ػبًفِ هثجت ثِ ّوٌَػبى،

وبّؾ ّضیٌِ ّبی افضایؾ هیضاى ػالهت سٍاًی ٍ ، (ًَل ػوش)صًذگیثِ افضایؾ اهیذ ، ٍ خبًَادگی تحلیلی

آهبدگی ثیـتش ثشای ّوىبسی ٍ استجبًبت اختوبػی، ثشلشاسی ثِ ٍافش ًبؿی اص ثیوبسیْبی خؼوی ٍ سٍحی، توبیل 

، افضایؾ هشیت دلت دس اًحشافخـًَت ٍسصی ٍ وبّؾ هیل ثِ افضایؾ اػتوبد ثِ ًفغ،  ، هـبسوت اختوبػی

 ٍ... اػتفبدُ ثْیٌِ اص فشكت ّبی فشاغتی  اًدبم اهَس،

گؼتشؽ هـبسوت هذًی ٍ اختوبػی،  تمَیت ؿجىِ ٍاثؼتگی ّب ٍ استجبًبت اختوبػی، اختوبػی: همیبعدس ة( 

افضایؾ ًظن ٍ اًؼدبم اختوبػی، افضایؾ هیضاى تؼْذ ٍ پبیجٌذگی ثِ سػبیت لَاػذ ٍ ٌّدبسّبی اختوبػی، تمَیت 

پیـشٍی صهیٌِ یبثی ثیـتش ثشای افضایؾ هیضاى سهبیت اص ٍهؼیت اختوبػی،  ،آهذی ٍ خاللیت ّبی ػبصهبًیوبس

افضایؾ هیضاى ػالهت ، تَػؼِ ٍ تمَیت ػشهبیِ ّبی فشٌّگی ٍ اختوبػیٍ تَػؼِ دس ثخؾ ّبی هختلف، 

اختوبػی)ثْذاؿتی، وبّؾ ّضیٌِ ّبی سٍاًی ٍ اختوبػی، وبّؾ صهیٌِ ثشای وـوىؾ ّب ٍ تؼبسهبت اختوبػی، 

  ٍ... (اهٌیتی ٍ لوبییًظبستی، دسهبًی، فشاغتی، 

 

 ثیٌید ٍ اگس ٍضعیت دُ سبل اخیس تب ثِ اهسٍش ًشبط اجتوبعی دز کشَز ٍ ًْبدّبی هتَلی آى زا چگًَِ هی(۲

کٌید؟ )احتوبالت ٍ تحَالتی کِ  ثیٌی هی ای زا ثسای آى پیش ٍضعیت ثِ ّویي گًَِ اداهِ یبثد چِ آیٌدُ

 هوکي است زخ دّد زا ّن ذکس کٌید.(

ؿٌبخت ٍهؼیت ّب ٍ تحلیل آًْب هؼتلضم اًدبم هٌبلؼبت دلیك، خبهغ ٍ سٍصآهذ ٍ دس اختیبس داؿتي اًالػبت ٍ 

)خض ثشخی هٌبلؼبت ًِ چٌذاى هي اص پظٍّؾ ّبی اًدبم ؿذُ دس همیبع هلی دادُ ّبی هحیٌی لبثل اػتٌبد اػت.

دادُ ّبی ثیي الوللی دس  هؼتجش ٍ تبسیخ هلشف گزؿتِ هثل اسصؽ ّب ٍ ًگشؿْبی ایشاًیبى( اًالع دلیمی ًذاسم، 

ِ ًظش چٌذاى لبثل اػتٌبد ث ّب ٍ آهبسّبًیض ثِ دلیل هذ ٍ ًمین گَییْب ٍ خذؿِ پزیشی غبلت ادػبخلَف ایي 

. ثشخی پظٍّؾ ّبی اًدبم ؿذُ ًیض ثِ دلیل هحذٍدیت خبهؼِ ٍ ًوًَِ آهبسی، هتغیشّبی هَسد هٌبلؼِ، ًوی سػٌذ

چٌذاى لبثل اػتٌب ًیؼتٌذ. ػالٍُ ایٌىِ گبُ هیبى دادُ ًَع سٍؽ، هیضاى سٍایی ٍ پبیبیی،   ،پیؾ فشم ّب ٍ تؼبسیف

وِ ّشوغ دسافك  تدشثِ  ػیٌیٍ ػالئن ّبی ؿَْدی ٍ ؿَاّذ دسیبفت   اهبّب ٍ ًتبیح آًْب تؼبسهبتی ٍخَد داسد. 
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 دس خبهؼِ ٍ ؿبداثیًـبى دسخِ هتبػفبًِ چٌیي ًـبى هی دّذ وِ  ّبی صیؼتِ ون ٍ ثیؾ اص آى ثشخَسداس اػت، 

، سًٍذی ًضٍلی داسد ٍ هؼتوشا ثب ػٌح ٍ ًلبة هَسد اًتظبس فبكلِ هی ثب ػٌف تَخِ ثِ ؿبخق ّبی فَق

ٍ ًَخَاى ثِ ثَیظُ ًؼل خَاى افشاد ٍ ًوبیـی گیشد. افت ایي ٍیظگی سا دس احَاالت فشدی ٍ خلَُ ّبی وٌـی 

ایي  دلیل ػوذُ ایي ادػباداهِ ایي سًٍذ، ٍهؼیت هٌبػجی سا ًَیذ ًوی دّذ. ثبلٌجغ  ػیبى هی تَاى هـبّذُ وشد.

، ٍ داسای آثبس فشدی ٍ اختوبػی ّیدبى هثجتثِ ػٌَاى یه  آىهیضاى ٍ ویفیت تحمك ًـبى ٍ ؿبداثی ٍ اػت وِ 

ٍ صهیٌِ ّب ٍ التوبئبت هتٌَع هحیٌی، هتؼذد فشدی ٍ اختوبػی  ػلل ٍ دالیل ٍ تحت تبثیشاػت ٍاثؼتِ  یهتغیش

تجشصات ػیٌی آى دس همیبع ٍ فشدی دسٍى  اًفؼی ٍاگش اص احَاالت  .ّبی هختلفی سا تدشثِ هی وٌذٍهؼیت 

ٍ آفبلی فشاٍاًی هحیٌی ٍ ػالئن ؿَاّذ دػت ون  فشدی ّن اًالػبت خبهغ ٍ لبثل اػتٌبدی دس دػت ًجبؿذ؛

ػشخوغ آًْب هی تَاى فمذاى یب هؼف ٍخَدی ایي ّیدبى دس گؼتشُ خبهؼِ سا اص آًْب اص  هی تَاى یبفت وِ 

اص دیذ ثشخی سٍاًـٌبػبى، ثشخؼتِ تشیي ؿبخق تؼییي وٌٌذُ ٍخَد ًـبى ٍ ؿبداثی دس خبهؼِ، ًتیدِ گشفت. 

هیضاى سهبیت هٌذی ػوَم اص اٍهبع ولی صًذگی ٍ سًٍذّبی خبسی اػت. ثب اػتٌبد ثِ ّویي ؿبخق، لوبٍت 

ای ًیؼت.  دس ثبسُ ٍهؼیت وًٌَی خبهؼِ ٍ ثشآٍسد هیضاى ثشخَسداسی آى اص ایي ٍیظگی، وبسچٌذاى پیچیذُ

ثِ ػوت ٍ ػَیی هیل وشدُ وِ ایي ، سًٍذ اهَس ثَیظُ اٍهبع التلبدی ٍ هؼیـتی دس چٌذ ػبل اخیشهتبػفبًِ 

 ًبخشػٌذی ػوَهی سا دس ؿذیذتشیي ؿىل هوىي، هَخت ؿذُ ٍ ػیبى ػبختِ اػت.  

   ًتیدِ گشفت:اختوبػی سا هی تَاى اص ػالئن ٍ ًـبًِ ّبیی اص ایي دػت  –ًبسهبیتی ٍ اختالل سٍاًی ایي 

 ًوبدی ٍ فیضیىی،  خـًَت ّبیتٌؾ ّبی اختوبػی، ، ٍ خوَدی گؼتشدُافؼشدگی اختالالت ؿخلیتی، 

خَدوـی، وثشت پشًٍذُ ّبی آهبسسؿذوبّؾ اهیذ ثِ صًذگی، ، بت اختوبػیاستجبًفشدگشایی ؿذیذ، هؼف 

هؼف ٍخذاى افضایؾ آهبس ًالق ّبی ػبًفی ٍ حمَلی،  افت ػاللِ ثِ اصدٍاج ٍ تـىیل خبًَادُ،لوبیی، 

افضایؾ توبیل ثِ وثشت اػتیبد ثِ هَاد هخذس، اػتیبد هدبصی، افت تحلیلی، افت وبسآیی ٍ خاللیت، وبسی، 

، افضایؾ هیضاى هْبخشت اص وـَس، افت تَػؼِ دس ثخؾ ّبی هختلف، افضایؾ ّضیٌِ ّبی تبهیي ػالهت سٍاًی

  ٍ... ودشٍی ٍ اًحشاف، 

ًْبدّبی هتَلی ٍ هؼئَل، اًالػبت ٍ دادُ ّبی دلیك تشی دس ایي خلَف داسًذ، اگشچِ غبلجب ثشای تَخیِ  لٌؼب

ٍ لبثل هٌبلـِ اسائِ هی  ثی هجٌب،  آهبس ٍ اسلبم ّبی اٍهبعٍ ػبدی ًـبى دادى هؼف ّب ٍ ون وبسیْبی خَد 

وؼبًی ًیض وِ اص ایي ػٌخ ًـبًِ ّب ٍ ؿَاّذ ثشای تشػین ٍخبهت اٍهبع ػخي هی گَیٌذ هتْن ثِ ػیبُ دٌّذ. 

 ًوبیی هی ؿًَذ.  
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 ثِ ًظس شوب دالیل کبّش ًشبط دز جبهعِ چیست؟ (۳

ػلل ٍ دالیل هتؼذدی دس ایي خلَف لبثل روش اػت وِ ثِ ثشخی اص آًْب ثذٍى داًیذ؟  هْوتشیي ػلت سا چِ هی

ػذم تبهیي ثب ًیبصّب ٍ تَلؼبت صیبد ٍ خَاى ثَدى اوثشیت خوؼیت خبهؼِ ٍ بسُ هی وٌن. ػَاهلی هثل تَهیح اؿ

دس آیٌذُ  فمذاى افك سٍؿي ثشای آیٌذُ وـَس، ػذم اهیذ ثِ حل هؼوالت وـَس، آًْب هتٌبػت ثب ػٌح اًتظبس

ثی اػتوبدی ثِ هؼئَالى ثَیظُ ثِ دلیل ، هؼف اػتوبد ثِ تَاًوٌذی ًظبم ٍ هؼئَالى دس حل ثحشاًْب، ًضدیه

 ثی ػذالتی ٍ ساًت ٍ تجؼینوثشت لَل ٍ ٍػذُ ّبی ثی ثوش، ٍخَد افـبی پیبپی پشًٍذُ ّبی فؼبد هبلی، 

ٍ ؿبیغ ثیىبسی هؼف اهٌیت ؿغلی ٍ التلبدی، وبّؾ تذسیدی اسصؽ پَل هلی، تَسم لدبم گؼیختِ،  آؿىبس،

ٍخَد ، ٍ ثشٍص فبكلِ هیبى دسآهذّب ٍ ّضیٌِ ّب سفتي ّضیٌِ ّبی صًذگیاؿتغبل وبرة، ثبالسفتي ػي اصدٍاج، ثبال

، )ثَیظُ ًجیؼت گشدی ٍ هؼبفشت(تفشیحی فشاغتی ٍ هؼف اهىبًبتهیبى داؿتِ ّب ٍ خَاػتِ ّب،  آؿىبسفبكلِ 

دس فوبی هدبصی، صیبد ثشًبهِ ّبی سػبًِ هلی، هلشف ثبالی سػبًِ  ٍ دسگیش ثَدى  هالل آٍس ثَدىتىشاسی ٍ 

ِ دائن ثب ػَطُ ّبی ػَن ٍ هلیجت دس خبهؼِ، ْصًذگی، هَاخسًٍذ ػبدی اكل ٍ فشع دس هٌٌك شّن خَسدى ث

افشاى دس اخشای هٌبػه هزّجی ػَوَاساًِ، همبیؼِ ٍهؼیت وـَس ثب پیـشفت ّبی حبكلِ دس وـَسّبی هٌٌمِ 

 (، ؿلَغی ٍ هْبخشت تذسیدی ًیشٍّبی هتخلق، آلَدگی صیؼت هحیٌی)آة ٍ َّایی، كَتی ٍ خْبى، 

، صًذگی دس هحیي ّبی هؼىًَی ٍ آپبستوبًْبی ػٌگیي ٍ فشػبیٌذُ تشافیهون خوؼیت ثَیظُ دس والى ؿْشّب، اتش

ًب اهٌی ٍ دسیبفت ؿَن ّبی پیبپی هحیٌی، ؿیَع اًَاع ، )ثَیظُ فوبی ػجض(ووجَد اهىبًبت سفبّیغیش اػتبًذاسد، 

وبّؾ سٍحیِ ّوىبسی ٍ هؼبهذت اختوبػی، فبكلِ تذسیدی ثب ًجیؼت ٍ آػیت ّب ٍ اًحشافبت دس خبهؼِ، 

ؿْشّب، ووجَد خـي ّب ٍ فوبی وبلجذی ظشفیت ّبی هتٌَع آى، ووجَد خلَُ ّب ٍ ًوبدّبی ٌّشی ٍ تضییٌی دس 

 وبّؾ استجبًبت خبًَادگی ٍ خَیـبًٍذی ٍ...آییي ّبی فشحجخؾ یب ػذم اّتوبم ثِ ثشگضاسی آًْب، 

ًـبى ٍ ون ٍ ویف هی تَاًذ ع ثشخی حَادث ًجیؼی ٍ غیشهٌتظشُ هثل ػیل، صلضلِ، خـىؼبلی، ٍلَ ّوچٌیي گبُ

 ػبصد.  هتبثشؿبداثی اختوبػی سا ّش چٌذ ثِ كَست هَلت 

 

ّبی گٌبُ هثل  شا )ًبعدالتی، گسُ خَزدى اداهِ حیبت ثِ فسطت ًظبم اقتظبدی آسیتثِ ًظس شوب ( ۴

ٍ غش دز هعبهلِ، اثتالئبت اقتظبدی هثل ثیکبزی، عدم اهٌیت اقتظبدی، تَزم،  زثبخَازی، احتکبز، ازتشب

تَاى ایي دٍ زا اش یکدیگس هٌفک کسد یب  تحسین ٍ ...( چِ تأثیسی ثس ًشبط اجتوبعی داشتِ است ٍ چگًَِ هی

 ثِ ًَعی ثب ٍضعیت پیش آهدُ دز حَشُ اقتظبد، ٍضعیت ًشبط دز جبهعِ زا سبهبى داد؟
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هیضاى ػبهبًِ سٍاًی افشاد ٍ ولیت حیبت اختوبػی ٍ ثش  ی ػویمهٌفی تبثیشات  لٌؼب ی ًبثؼبهبى ٍهؼیت التلبد

خَة یب ثذ ثِ دلیل خبیگبُ وبًًَی آى دس ٍهؼیت التلبدی تشدیذ ًیؼت وِ  .داسدٍ ؿبداثی ًـبى  هَسد اًتظبس

فشد  ٍ اهٌیتی ،استجبًیفشٌّگی، اختوبػی، ػیبػی،  ،رٌّی، هٌـیصیؼتی، سٍاًی، ّوِ اسوبى حیبت ثبلمَُ  صًذگی

ثحشاًْب ٍ ؿَن ّبی پیبپی التلبدی  سا ثشاحتی هی هؼوالت، . پیبهذّبی ًبؿی اص ػبصدٍ خبهؼِ سا هتبثش هی 

 ٍ سٍاًی حیبت اختوبػی ثشاحتیهؼٌَی  تَاى دس ػٌَح هختلف ٍ ًِ فمي دس اثؼبد هبدی ٍ هؼیـتی وِ دس اثؼبد

ثِ دلیل سیـِ ای ٍ ػبختبسی   التلبد،ّبی ٍُ ایٌىِ وـَس هب دس ّوِ ثخؾ ّب اص خولِ ثخؾ . ػالًوَدهـبّذُ 

وِ ؿوب . ایي لجیل هـىالت اهیذ چٌذاًی ّن ثِ حل آًْب دػت ون دس آیٌذُ ًضدیه ًوی سٍد ،هـىالتغبلت 

اًؼىبع ٍ هشدم ًْبد  یسػوٍ ػبصهبًْبی هشدم آحبد دس صًذگی ًشق   ءثِ اًحب، ثِ ثشخی اص آًْب اؿبسُ وشدیذّن 

ّبی  هؼبئلی هثل تحشینسیـِ دس ّویي هَهَع داسد. ًیض داسد ٍ ثخؾ لبثل تَخْی اص اختالالت ًظبم صًذگی 

ثبصاس، افضایؾ ثی سٍیِ ّضیٌِ  ّبی پیؾ ثیٌی ًبپزیش ، آؿفتگییهبفیبیثبصیگشی فؼبل خشیبًبت ، ظبلوبًِ دؿوي

، خبسخی ًبؿی اص سٍیبسٍیی پبیبى ًبپزیش ٍ تَاًفشػب ثب دؿوٌبىػٌگیي ّضیٌِ ّبی  تحولّبی ػبدی هؼیـت، 

فشػَدگی ثخؾ لبثل تَخْی اص كٌبیغ ٍ تبػیؼبت صیشػبختی، خبم فشٍؿی ٍ ػٌتی ثَدى ػبختبس التلبدی، 

التلبدی، ٍاثؼتگی ٍ ثشٍت ّبی هحذٍد هٌبثغ كٌبیغ تجذیلی خْت اػتفبدُ ثْیٌِ اص اص دسػت ػذم ثْشُ گیشی 

ػذم ثبصگـت پَل ًبؿی اص فشٍؽ ًفت، ثبالسفتي ّضیٌِ ّبی ػبدی اداسُ وـَس، ػذم تَاى ًفت،  ؿذیذ ثِ فشٍؽ

دس خزة ػشهبیِ ّبی ایشاًیبى همین خبسج ٍ ػشهبیِ گزاسی خبسخیبى، ػذم ٍكَل ثخؾ لبثل تَخْی اص 

ش هتٌبػت ثب هشٍست پشداخت یبساًِ ثِ الـبس آػیت پزیهبلیبت، ثبال سفتي ػٌح اًتظبسات ٍ تَلؼبت ػوَهی، 

هلشف ثی سٍیِ ثَیظُ  ػٌح تَسم، ثبال ثَدى هیضاى یبساًِ ّبی غیش هؼتمین تخلیق یبفتِ ثِ ثخؾ ّبی هختلف،

    ًوَد. اهبفِ فَق ثِ فْشػت  هی تَاىٍ... سا ًیض دس ثخؾ اًشطی  

ادُ ثِ ّبی فسٌّگی ٍ اجتوبعی ثس کبّش سسهبیِ اجتوبعی ٍ اختالل دز ًْبد خبًَ گرازی ًقش سیبست( ۵

تَاى ثس ایي هجٌب ًشبط اجتوبعی زا  ثبشد ٍ چگًَِ هی عٌَاى عبهل اطلی کبّش ًشبط اجتوبعی چِ هی

اجتوبعی دز جبهعِ ثسای ثْجَد  –ّبی فسٌّگی  تقَیت ًوَد؟ الگَی هدًظس شوب دز خظَص سیبستگرازی

 ٍضعیت سسهبیِ اجتوبعی ٍ ًْبد خبًَادُ چیست؟

، استجبى ٍ اتلبل اسگبًیه ٍ ثِ ّن پیَػتِ ای ثب یىذیگش وـَساختوبػی دس ػبختبس والى  –حَصُ ّبی فشٌّگی 

تَخِ ثِ ٍهؼیت اص ایي سٍ، ػیبػتگزاسی هَفك دس یه ثخؾ ثذٍى  .ٍ ثب حَصُ ّبی ػیبػی ٍ التلبدی داسًذ

ی ًیض دس ٍ اخشای ػیبػت ّبی ثخـػوال غیشهوىي اػت ٍ ّوىبسی ٍ ّوبٌّگی یىپبسچِ آًْب ػبیش ثخؾ ّب 
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ٍهؼیت ًبثؼبهبى التلبدی ٍ هحذٍدیت ثَدخِ ّبی تخلیلی،  ثؼیبسی . ًذاسدهَفمیت چٌذاًی ثِ دًجبل ػول 

اص ػبصهبًْبی فشٌّگی سا دس ایفبی هبهَسیت ّبی هحَلِ ٍ پبػخ دّی ثِ ًیبصّب ٍ اًتظبسات توؼیف ٍ ثلىِ ػمین 

 ػبختِ اػت.   

وِ صهبًی وبًًَی تشیي ًْبد  دس تبهیي ثؼیبسی اص وبسوشدّبی هشٍسی ٍ هْن  اص خولِ ًـبى ٍ ًیض خبًَادُ 

ًمؾ  ی ًبؿی اص سًٍذ هذسًیتِ،هتبػفبًِ ثِ دلیل اثتال ثِ ثشخی ػَاسم ٍ آػیت ّبؿبداثی اػوب ؿوشدُ هی ؿذ، 

ایفب ًوی ول تجغ آى خبهؼِ اػوب ٍ ثِ ًیبصّب ٍ اًتظبسات هبدی ٍ هؼٌَی ّوچَى گزؿتِ دس تبهیي  یچٌذاى هْو

 وٌذ. 

تجذیل خبًَادُ گؼتشدُ ثِ ّؼتِ ای، هحَل وشدى ثخـی اص وبسوشدّبی ػٌتی آى ثِ ًْبدّبی  ّوچَى تحَالتی

ثِ افشاد  وبّؾ توبیل غبلتثذیل، ؿىبف ثیٌبًؼلی هیبى فشصًذاى ٍٍالذیي، وبّؾ ػلٌِ ٍالذیي ثش فشصًذاى، 

دس ثخـی اص  ظَْس پذیذُ تدشد لٌؼی، ثبالسفتي ػي اصدٍاج ٍ دس ًتیدِدس ػي همتوی  تـىل خبًَادُ

ظَْس تذسیدی الگَّبی  ،(ػبل دس وـَس ٍخَد داسد ۰۴هدشد ثبالی هیلیَى  2حذٍد   خوؼیت)ًجك آهبس

خبًَادُ ، وبّؾ توبیل )دس ػبلْبی اٍلیِ اصدٍاج(ًالقٍلَع وثشت  خذیذی اص ثب ّن ثَدگی)هثل اصدٍاج ػفیذ(،

وبّؾ اػتجبسؿبى ّوؼشی ٍ ػمي خٌیي، وثشت آهبس، ٍ خلَت ؿذى هحیي خبًَادُ ّب()ثِ فشصًذ آٍسیّب 

هَثش)ثَیظُ تحت تبثیش  تؼبهالت ػبًفیداؿتي وبّؾ صهیٌِ ّبی ثب ّن ثَدى ٍ دسوٌبس ّن ثَدى ٍ هبدسی، 

ٍلَع ، اوثش ثبًَاى ثِ تحلیالت ػبلی ٍ اؿتغبالت ثیشًٍیتوبیل ٍافش   ،اؿتغبالت سػبًِ ای ٍ اػتیبد هدبصی(

وبسآهذی ایي ًْبد ثشای تَلیذ ًـبى ٍ ؿبداثی ًب... اص هْن تشیي ػَاهل هَثش دس تغییشات پیبپی دس ػجه صًذگی، 

 . اػت

تَاى ًشبط اجتوبعی دز جبهعِ زا تقَیت کسد ٍ آى زا ثِ ًقطِ هطلَة  ثب چِ زاّجسد ٍ زاّکبزی هی( ۶

  ًصدیک سبخت؟

ثی ؿه، اًدبم هدوَػِ ای اص الذاهبت ثِ ّن پیَػتِ ٍ هشتجي دس ػشكِ ّبی هختلف حیبت اختوبػی هی تَاًذ 

تبهیي اّتوبم ثِ صهیٌِ ّبی الصم ثشای ایدبد ًـبى ٍ ؿبداثی هؼتوش دس ػٌَح فشدی ٍ خوؼی سا فشاّن ػبصد:  

تذسیدی، ٍ تَػؼِ صًذگی دس خْبى هؼبكش،  ػبهبى دّی وـَس دس هؼیش پیـشفت  هبدی ٍ هؼٌَیالتوبئبت 

 هتؼبدلٍاثؼتگی هتمبثل، تَصیغ  ػشكِ ّبی، اكالح فشایٌذّب ٍ ًبوبسآهذػبختبسّبی ٍ تشهین ًْبدّب ٍ اكالح 

بی فؼبل ػبصی ثخؾ ّتَخیِ ًبپزیش، ًبسٍا ٍ پبیبى دادى ثِ ظلن ّب ٍ تجؼین ّبی اهىبًبت، فشكت ّب ٍ 

اخشایی وشدى ثشًبهِ ّب ٍ پشٍطُ فشاسٍی هشدم،  ٍ ًَیذ ثخؾ تشػین افك ّبی سٍؿيهختلف دس حذاوثش ظشفیت، 
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ایدبد صهیٌِ ّبی ًـبى ثخـی دس  تَخیِ افىبس ػوَهی دس خلَف هـىالت ٍ هویمِ ّب،  ّبی هَسد ًیبص، 

الصم ثشای گزساى اهىبًبت  ٍ تخلیق هلضٍهبتتبػیؼبت ؿْشی، ایدبد  ػخت افضاسی ٍ ًشم افضاسی ٍػٌَح 

   ثؼي استجبًبت ّوِ خبًجِ ثب خْبى خبسج ٍ... ثْیٌِ اٍلبت فشاغت، 

آهَصُ ّبی هزّجی ٍ دسیبفت ّبی فلؼفی ٍ ؿَْدی ػویمب ٍالف اًذ وِ ثبٍسّب ٍ الجتِ ػوَم هشدم هب ثِ اػتٌبد 

بًی ػویك ٍ پبیذاسسا هتَلغ ثَد. دس ایي ػشای خبوی ٍ داستضاحن)دًیب(، اكَال ًوی تَاى ٍ ًجبیذ ًـبى ٍ ؿبده

سا تؼذیل هی وٌذ  ٍ هٌبلجبت ػٌح اًتظبسات ی آى،هحذٍدیت ّبالتوبئبت راتی ٍ لْشی خْبى هبدی ٍ تَخِ ثِ 

 ثشای اًؼبىثبلمَُ ًمؾ ػبصًذُ ٍ تشثیتی خَد وِ  ٍ هحذٍدیت ّب ٍ سٍحیِ ػبصگبسی ٍ وٌبس آهذى ثب هـىالت

 داسًذ، تمَیت هی وٌذ.  

ًیبصی ثِ روش ًیؼت وِ افشاد خَد ًیض ثبلمَُ ًمؾ هْوی دس ایدبد صهیٌِ رٌّی، سٍاًی ٍ هحیٌی ثشای ًـبى صایی 

ؿبدی آفشیٌی ثشای خَد ٍ اًشافیبى داسًذ ٍ ًجبیذ كشفب ثِ اًتظبس حلَل ؿشایي هحیٌی ٍ اهىبًبت ثیشًٍی 

ٍ ثیٌؾ ّبی هزّجی، التضام ثِ ػجبدات دیٌی، ثٌـیٌٌذ. ثی ؿه، ثشخَسداسی افشاد اص ػشهبیِ ّبی فشٌّگی، ػمبیذ 

سٍحیِ اهیذٍاسی، ؿىیجبیی، ػضت ٍ داؿتي اّذاف هتؼبلی، ثشخَسداسی اص تحشن ٍ پَیبیی، صیؼت هؼٌَی، 

، ایثبس ٍ ًَع دٍػتی،  خلك ٍ خَی وشیوبًِ، وبّؾ تٌؾ ّبی استجبًی، ػؼِ كذسگـَدگی ٍ اػتغٌبی ًفؼبًی، 

اػتفبدُ اص سًگ ّبی ؿبد، ثشًبهِ سیضی ٍ اػتفبدُ ؿؾ ٍ آسایؾ هٌبػت، پَتفشیحبت ٍ ػشگشهی ّبی ػبلن، 

دٍسی خؼتي اص افىبس هٌفی، هـبسوت اكالح خَدپٌذاسُ ّب،  ، ٍ ّیدبًبت وٌتشل فـبسّبدسػت اص فشكت ّب، 

هـبسوت دس ؿبدی ّبی خوؼی، وٌبسآهذى هؼمَل ثب هـىالت  دس فؼبلیت ّبی خیشخَاّبًِ ٍ ًَع دٍػتبًِ،

ثؼیبس ٍ... دس ایي خلَف ًمؾ یدبد اكالحبت الصم دس ػجه صًذگی ٍ ػبدت ٍاسُ ّبی هؼوَل صًذگی، ا

ًیبصی ثِ روش ًیؼت  وِ حلَل دسخبتی اص سهبیت هٌذی اص سًٍذ اهَس ٍ ًـبى آفشیٌی حتی ثب هْوی داسد. 

   تلمیي ًیض اهىبى تحمك داسد.

 

الگَی شوب ثب ٍجَد ًقش هرّت، هلیت ٍ َّیت ایساًی، دز ایجبد ًشبط اجتوبعی چیست؟ )دز طَزت ( ۷

اهکبى الگَی هدًظس شوب دز تقَیت ًشبط دز جبهعِ زا تسسین ًوبیید ٍ گبم ثِ گبم جْت اجساسبشی آى ثیبى 

 کٌید.(

، ّوَاسُ یىی اص خبهؼِ اػتوِ خَؿجختبًِ یىی اص ػشهبیِ ّبی فشٌّگی هْن ٍ اص خْبتی هٌحلش ثفشد هزّت 

سٍحی، ػبًفی ٍ سفتبسی ثَدُ اػت.   تبهیي ًیبصّبی هؼشفتی، ثیٌـی، اسصؿی، ًگشؿی،ثشای  اكیلهْن ٍ  هٌبثغ
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 تَاى صًذگی،  افضایؾصایی دساهیذهؼٌی داسػبختي چشخِ ػبدی حیبت ٍ صًذگی ایي خْبًی،   اكالح خْبى ثیٌی،

سفغ ٍ وبّؾ خَف تمَیت اػتوبد ٍ تَول افشاد ثِ خذاًٍذ، ، تبة آٍسی دس همبثل هـىالت ٍ ثحشاًْبی صًذگی

ػَق دادى هَهٌبى ثِ اًدبم فؼبلیت  ،(وِ خَد صهیٌِ ػبص تَلیذ ًـبى ٍ ؿبداثی اػت) ّب ٍ حضى ّبی فشػبیٌذُ

ِ، هـبسوت دس دػتگیشی اص الـبس ّبی ٍاخت ٍ هؼتحت، هـبسوت دس فؼبلیت ّبی خیشخَاّبًِ ٍ ًَع دٍػتبً

ثخـی ّوَاسُ  آػیت پزیش، هـبسوت دس خـي ّب ٍ ػَوَاسیْبی هزّجی)ثَیظُ ثشای تخلیِ ّیدبًبت(ًیبصهٌذ ٍ 

 اػت. فشٌّگی اختوبػی هزّت ثَدُ  اص وبسوشدّبی 

ّبی فبی ًمؾ ای ، تب حذی اصثشخی هـىالت دسًٍی ٍ پیشاهًَیاثتال ثِ ًیض ثِ دلیل  هزّجیًْبدّبی هتبػفبًِ 

  ثبصهبًذُ اًذ.  هتٌبػت ثب ػٌح اًتظبس 

ٍ فشم ّبی سفتبسی  ػىَالسیؼن، تؼذد ٍ تىثش دیٌذاسی، غلجِ خٌجِ ّبی هٌبػىیًفَر آسام ٍ خبهَؽ 

ثِ  ، وبّؾ ًمؾ سٍحبًیتٍ فبسؽ اص تَاى هؼٌبثخـی ػویك ػشفبى ّب ٍ هؼٌَیت ّبی ًَظَْسظَْس ، تىشاسؿًَذُ

وبّؾ یب فمذاى خبرثِ ثؼیبسی اص هدبلغ ٍ ّیئبت ثشای ًؼل خَاى، فؼبلیت ، دلیل اؿتغبالت ػیبػی ٍ اختوبػی

ٍ پَؿؾ دّی ثِ ثخـی اص فؼبلیت ّبی تجلیغی ًْبدّبی ػٌتی دیي، سؿذ هیضاى ػَاد ٍ سػبًِ ّب  گؼتشدُ

حبًیت ٍ ًْبدّبی دیٌی، ووجَد تحلیالت ػبلی ٍ دس ًتیدِ احؼبع ثی ًیبصی ثِ آهَصؽ ّب ٍ تؼلیوبت  سٍ

تبثیشپزیشی اص ؿجْبت ٍ المبئبت سػبًِ ّبی دگش اًذیؾ ٍ هؼبًذ،  ٍلت ثشای هـبسوت دس ثشًبهِ ّبی دیٌی،

     دسآهیختي هزّت ٍ ػیبػت ٍ... 

هیشاث فشٌّگی ثِ دادى اص ًشیك تَخِ  َّیت هلیثشخؼتِ ػبصی دس خلَف هلیت ٍ َّیت هلی ًیض ثی ؿه، 

تبسیخی، هلی ٍ ت ٍ حوبػِ ّبی افتخبساىبًبت ٍ ػشهبیِ ّبی فشٌّگی، خغشافیبیی ٍ ًجیؼی، ٍ توذًی، اه

ٍحذت ٍ اًؼدبم دسًٍی ٍ ّوجؼتگی لَی الَام ، ٍ ثؼوب داسای دسخـؾ خْبًی لْشهبًبى ٍ ًخجِ گبى هلی

وـَس دس خغشافیبی خْبًی،  هَلؼیت ػیبػی ٍ  التلبدی وـَس دس  هَلؼیت اػتشاتظیه ٍ طئَپَلیتیه هختلف، 

استجبى ٍ تؼبهل  گؼتشدُ ثب ػبیش وـَسّب ٍ... هی تشاص خْبًی، تَاى ًمؾ آفشیٌی دس ػشكِ ّبی ثیي الوللی، 

اص ایي   تَاًذ دس ایدبد سٍحیِ ًـبى ٍ ؿبداثی دس آحبد هیْي دٍػتبى ٍ ایشاًیبى داخل ٍ خبسج هَثش ثبؿذ. 

آًگًَِ وِ ثبیذ ثْشُ ای گشفتِ ًـذُ ٍ ًوی ؿَد. ثشخی افشاد ثب وح اًذیـی، دس ػبل ّبی هتبػفبًِ فیت ًیض ظش

اٍلیِ ثؼذ اص اًمالة ثب تمبثل افىٌی دسٍغیي هیبى هلیت ٍ هزّت ػوال ایي ظشفیت سا  وبسآهذی تْی وشدًذ. 

دس ٍهؼیت وًٌَی ًیض ثِ دلیل ثشٍص خَؿجختبًِ خٌگ تحویلی دس فؼبل ػبصی ایي ظشفیت تب حذی هَثش ثَد. 

اص خبیگبُ  دس رٌّیت ثؼیبسی اص ایشاًیبى «ایشاى»هـىالت فشٌّگی، ػیبػی، التلبدی ٍ استجبًی، پذیذُ  ثشخی
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گَیب هب دس گشدًٍِ ّؼتی ٍ خبهؼِ خْبًی، چٌذاى ّن ایي اػت وِ  ثشخیٍ احؼبع  دسخَسی ثشخَسداس ًیؼت

 تین.  وِ فىش هی وٌین، هْن ٍ تبثیشگزاسًیؼ

ٍظیفِ ًْبدّبی هتَلی دز ایي هسئلِ چیست؟ دٍلت دز ایي خظَص چِ ٍظبیفی ثسعْدُ دازد؟ )دز ( ۸

 ّبی هتَلی زا ثِ تفکیک ثیبى ًوبیید( طَزت اهکبى ٍظبیف ّس یک اش ًْبدّب یب گسٍُ

ّوبًگًَِ وِ دس پبػخ ثِ ػَاالت لجل ّن اؿبسُ ؿذ لٌؼب ّوِ ًْبدّب هی تَاًٌذ هؼتمین ٍ غیش هؼتمین دس تبهیي 

الجتِ  .ًمؾ ایفب وٌٌذ ٍ ؿبیذ دس ساع آًْب ًْبدّبی فشٌّگی ثبؿٌذسٍاًی ٍ اختوبػی صهیٌِ ّب ٍ هلضٍهبت ایي ًیبص 

ّوَاسُ ثِ تجغ هؼبػذت ، ٍ ػیبػی ٍ ًْبدّبی التلبدیایي ًْبدّب ًیض ثِ دلیل ٍاثؼتگی ثِ ًْبدّبی حبوویتی 

  آًْب لبدس ثِ ًمؾ آفشیٌی خَاٌّذ ثَد. 

دس لجل اؿبسُ ؿذ(، ًْبد آهَصؽ ٍ پشٍسؽ ثشخی اص لَت ّب ٍ هؼف ّبی فشٌّگی هثل خبًَادُ)وِ ثِ ی ًْبدّب

ب، ػبصهبى تجلیغبت سػوی، ًْبدآهَصؽ ػبلی، حَصُ ّبی ػلویِ، ٍصاست فشٌّگ ٍ اسؿبد اػالهی، كذا ٍ ػیو

حؼت هبهَسیت ّبی ّشیه هی تَاًٌذ    ٍ... ؿْشداسیْبٍاحذّبی فشٌّگی  اػالهی، ّیئبت ٍ وبًًَْبی هزّجی، 

دس ایي ٍ اكالح ٍهؼیت ّب سفغ هَاًغ تَلیذ هحلَالت،  ،اسائِ خذهبت  صهیٌِ ٍ اهىبًبت،هحَلِ دس ایدبد 

 هـبسوت خَیٌذ. خلَف 

چیضی اػت وِ اص ایي لجیل ًْبدّب ٍ ػبصهبًْب  ،فشاغتی هٌبػت ٍ آهَصؿی، تشثیتی خذهبت فشٌّگی،تَلیذ ٍ اسائِ 

  اًتظبس هی سٍد. 

ٍ ًْبدّبی حَصٍی هی تَاًٌذ دسهوي آهَصؽ ّبی سػوی ٍ ثشًبهِ آهَصؽ ػبلی آهَصؽ ٍ پشٍسؽ، ٍصاست 

اص ّؼتی، تشغیت  ّبی هؼوَل خَد ثِ اكالح ثیٌؾ ّب، اسصؽ ّب ٍ ًگشؽ ّب، اسائِ تفؼیشّبی ٍالغ ثیٌبًِ

خَاًبى ثِ اػتفبدُ ثْیٌِ اص ػشهبیِ ّبی صًذگی، هؼٌبثخـی ثِ فؼبلیت ّبی هؼوَل ٍ خبسی ٍ صهیٌِ ػبصی ثشای 

 وؼت هَفمیت ّبی گبم ثِ گبم، دس ایي ػشكِ هـبسوت خذی ٍ تؼییي وٌٌذُ داؿتِ ثبؿٌذ. 

فشٌّگی هفیذ ٍ هَثش اػن اص آثبس ذ آثبس صهیٌِ سا ثشای تَلی ،ٍصاست اسؿبد هی تَاًذ ثب ػشهبیِ گزاسی هٌبػت 

ػیٌوب،  تبػیغوبًًَْبی فشٌّگی ٍ ادثی، فؼبل ػبختي ثبصیْبی سایبًِ ای، تلَیشی، كَتی، تشویجی،  هىتَة،

ثشگضاسی ًوبیـگبّْبی هختلف ٍ... خْت اػتفبدُ الـبس  تدْیض وتبثخبًِ ّبی هَخَد، تئبتش،  وتبثخبًِ ػوَهی،

 تمَیت فشٌّگ هٌبلؼِ دس ایي خلَف ثؼیبس هَثش اػت.  خَیذ.  خلَف هـبسوتدسایي  هختلف

دس تَلیذ ٍ اسائِ ثشًبهِ ّبی ؿبد ٍ هفشح ٍ پشوشدى ثْیٌِ  ًمؾ سػبًِ ّبی خوؼی ٍ اختوبػی ثَیظُ سػبًِ هلی 

 ثؼیبس ثشخؼتِ اػت.  اٍلبت فشاغت تَدُ ّب ثَیظُ ًؼل خَاى
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ؿٌبػبیی ٍ هؼشفی آثبس ثبػتبًی، ًجیؼی، ػیبحتی ٍ صیبستی  هی تَاًذ ثب ًیض ػبصهبى خْبًگشدی ٍ هیشاث فشٌّگی 

  ایي هشاوض، دس ایي ثخؾ هـبسوت خَیذ. اص  یذدثشای هؼبفشت ٍ دیذٍ ثبص وـَس ٍ ایدبد صهیٌِ

 سا ثشای الجبل تَدُ ّب اص صهیٌِ ٍ اكالح ًگشؽ ّب،  هی تَاًذ ثب فشٌّگ ػبصیًیض ٍصاست ٍسصؽ ٍ خَاًبى 

  ، ٍ ٍسصؽ ّبی ثبػتبًی فشاّن ػبصد. ساُ پیوبییْبی خوؼی ،ٍسصؽ ّوگبًی

هی تَاًٌذ ثب تبػیغ پبسن ٍ ایدبد فوبی ػجض، اهبوي ّب ًیض ثب هـبسوت هؼبًٍت ّبی فشٌّگی ؿْشداسی 

ٍ  اكالح ًبٍگبى ػبخت ٍ ػبصّب،  وبلجذی ٍ هجلوبى ؿْشی، ػبهبى دّی ثٍِهؼیت ، اكالح ٍ فشاغتی تفشیحی

ٍ  هؼبثش، ًظبفت ؿْشی تشافیه ، وٌتشلآلَدگی ّبی آة ٍ َّایی ٍ كَتیوبّؾ ، حول ٍ ًمل ؿْشی ؿجىِ

ػبهبى دّی ثِ تشاوت ّب، تبثلَّب ٍ ، ػبصی ؿْشصیجبٌّشی ثشای ًـبًِ ّب ٍ ًوبدّبی  ثْشُ گیشی اصخیبثبًْب، 

ٍ هزّجی، ٍ... دس  ّبی هلی ثشگضاسی خـيثیلجَسدّبی تجلیغبتی ، تبػیغ فشٌّگ ػشاّب،  تبػیغ ًوبیـگبّْب،  

  ایي خلَف ًمؾ آفشیٌی وٌٌذ.

ًجیؼی اػت وِ ًمؾ ًْبدّبی حبوویتی دس تخلیق ثَدخِ ٍ اهىبًبت، فؼبل ػبصی ایي ػبصهبًْب دس اًدبم 

 هبهَسیت ّبی هحَلِ ٍ ًظبست هؼتوش ثش سًٍذ خبسی اهَس ثؼیبس تؼییي وٌٌذُ اػت. 


