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 مقدمه

تشيي هؼئلِ دس اليِ ّبي ػيبػتگزاس  هشوضي ؿبيذ آى، يىي ٍ اًَاع ٍ اؿىبل ٍ غيبة ٍ حضَس آى، داليل ٍ ػلل اجتوبػي،اًؼجبم 

 ثِ وِ تبسيخي ػويك ؿىبف ّبي ٍ ؿشايظ جَاهغ تحَل دليل ثِ جبهؼِ ؿٌبختي ػبصُ ايي .اػت ثَدُ حبل ٍ گزؿتِ اجتوبػي دس

 آى هحلّل ٍ همَّم ػلل هغبلؼِ ٍ ثشسػي سٍي اص ايي ٍ خَد ديذُ ثِ تغييشات ػويمي آهذُ، ثَجَد آى تجؼبت ٍ اثشات ٍ هذسًيتِ ٍاػغِ

صًذگي،  ؿخصي فشٌّگ ٍ حتي حَصُ ّبي ػيبػت ٍسصي، ، الگَّبي«جْبًي ؿذى»دس پشتَ . گشفتِ اػت خَد ثِ گؼتشدُ اي اثؼبد

تلمي ّب اص آى ٍ حتي صَس تحمك آى دس جَاهغ اهشٍصيي دػتخَؽ تحَالت ؿگشفي  ٍ تؼبسيف ٍ اًؼجبم ٍ ّوجؼتگي اجتوبػي

هجتٌي ثش ّوؼبصي « هبسوغ»ثجيٌين، چِ اص ديذگبُ « اسگبًيىي»ٍ « هىبًيىي»ثِ ؿىل « دٍسوين»ًگبُ  اص چِ سا اًؼجبم لزا ؿذُ اػت؛

ًيبصهٌذ  وِ هـبّذُ ًوبيين، هؼئلْبي اػت اهشي هتىثش ٍ پبسُ پبسُ صَست ثِ يب اص ًگبُ پؼت هذسًيؼت ّب« سٍاثظ ٍ ًيشٍّبي تَليذ»

 .وبٍؽ ّشچِ ثيـتش اػت ٍ ثشسػي

اػتوشاس ٍ پبيذاسي حيبت اجتوبػي، ػيبػي ٍ فشٌّگي يه جبهؼِ، دس گشٍ اًؼجبم ٍ ّوجؼتگي ثيي اجضاء ٍ ػٌبصش ػبصًذُ ػبختبس 

اًؼجبم، تَافك دس اّذاف، اسصؿْب ٍ ًگشؽ ّبػت ٍ دس فشآيٌذي اجتوبػي هتَلذ هيـَد ٍ هحصَل وٌؾ . اجتوبػي اػت

اص ػَي ديگش، اًؼجبم، پذيذُ اي ًيؼت وِ يىجبس ثشاي ّويـِ ايجبد ؿَد، ثلىِ ًيبصهٌذ ثبصػبصي ٍ . ػمالًي ٍ هختبساًِ اػت

هذدوبساى اجتوبػي يىي اص ثبصيگشاى اصلي ايي ثبصػبصي ٍ ثبصتَليذ هحؼَة هي ؿًَذ چشا وِ هذدوبساى . ثبصتَليذ هؼتوش اػت

ٌذ ثِ ػٌَاى هتَليبى اصلي دس  اجتوبػي ثب تَجِ ثِ داًؾ ٍ هْبست دس حَصُ ّبي فشدي، گشٍّي، اجتوبػي ٍ هذيشيتي هي تَاً

 .   افضايؾ ػغح ػشهبيِ اجتوبػي ٍ اًؼجبم اجتوبػي هحؼَة ؿًَذ
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 انسجام 

So)اًؼجبم  lidarity) ًٍِاطُ اي اػت وِ ًَػي ّوبٌّگي ّوشاُ ثب ًظن سا ثِ رّي هتجبدس هي وٌذ ٍ دس صثبى فبسػي ثِ هؼٌبي يگب 

ايي ٍاطُ ثِ لحبػ هفَْهي، احؼبع هؼئَليت هتمبثل، ثيي چٌذ ًفش يب چٌذ . (1342دّخذا، )ؿذى، يىتبيي ٍ يگبًگي وبسثشد داسد

ذُ يه هؼٌبي اخاللي اػت وِ هتضوي ٍجَد اًذيـِ . گشٍُ اػت وِ اص اسادُ ٍ آگبّي ثشخَسداس ثبؿٌذ شداسً دس ٍالغ ايي هفَْم، دسث

ّوچٌيي يه هؼٌبي هثجت اص آى ثش هي آيذ وِ ٍاثؼتگي هتمبثل وبسوشدّب، اجضا ٍ يب هَجَدات دس . يه ٍظيفِ ٍ يب الضام هتمبثل اػت

ثِ صثبى جبهؼِ ؿٌبػي، ّوجؼتگي ٍ اًؼجبم، پذيذُ اي سا هي سػبًذ وِ ثش پبيِ آى دس ػغح يه . يه ول ػبخت يبفتِ سا هي سػبًذ

ايي پذيذُ اجتٌبة ًبپزيش، ػيبل ٍ . (1375ثيشٍ، )گشٍُ، يب يه جبهؼِ، اػضبء ثِ يىذيگش ٍاثؼتِ ٍ ثِ عَس هتمبثل ًيبصهٌذ يىذيگشًذ

ًؼجي، ثب ّوفىشي، ّويبسي ٍ ّوبٌّگي داٍعلجبًِ ٍ حضَس اسادي ؿْشًٍذاى دس اًجبم ٍظبيفي وِ دس حيغِ ّبي گًَبگَى هٌبػجبت 

 (.1388صبلحي اهيشي، )فشٌّگي، هزّجي، اجتوبػي، التصبدي ٍ ػيبػي پيـشٍي افشاد لشاس هي گيشد، ؿىل هي گيشد

يىؼبى ؿوشدُ هي ؿَد؛ اگش ايي هفَْم سا دس ػلَم اجتوبػي جؼتجَ وٌين، دس ... اًؼجبم گبّي ثب ٍاطگبًي هبًٌذ ٍفبق، ٍحذت ٍ 

ٍفبق فشآيٌذي اػت وِ اص عشيك آى، اػضبي يه . هي يبثين وِ ٍفبق ثش پيذايي اتفبق ًظش ٍ تَافمي آؿىبس دس يه گشٍُ داللت داسد

ٍفبق ٍ اًؼجبم هَجت ثْن پيَػتگي آگبّبًِ تش . گشٍُ يب جبهؼِ ثِ تَافك ٍ اؿتشان دس ثٌيبى ّبي صًذگي هـتشن خَد سػيذُ اًذ

يي، لَاػذ ٍ ٌّجبسّبي هؼتمش ٍ سايج، هَسد : ؛ هـشٍط ثِ ايي وِ(1375ثيشٍ، )يه گشٍُ ٍ ّوجؼتگي ثيـتش آى هي ؿَد اٍالً لَاً

يي ٍ ٌّجبسّب، هَسد _لجَل ػوَم گشٍُ ّبي اجتوبػي ٍ يب گشٍُ ّبي فؼبل ػيبػي   اجتوبػي ثبؿذ؛ ثبًيبً ًْبدّبي هجشي آى لَاً

لجَل ّوبى گشٍُ ّب ثبؿذ؛ ثبلثبً احؼبع َّيت ٍ ٍحذت دس ثيي گشٍُ ّبي هزوَس اص حيث پزيشؽ آى لَاػذ ٍ ًْبدّب گؼتشؽ 

 (.1383ثـيشيِ، )يبثذ

 انسجام اجتماعی

يبت جبهؼِ ؿٌبػي داسد ٍ اٍليي ثبس تَػظ دٍسوين جبهؼِ ؿٌبػي فشاًؼَي هغشح  هفَْم اًؼجبم اجتوبػي لذهتي عَالًي دس ادث

پشػؾ اػبػي هغشح دسثبسُ اًؼجبم اجتوبػي ايي ثَد وِ چِ چيض ٍ چگًَِ ثبػث هيـَد ثب ٍجَد سلبثت دائن ثيي افشاد ثشاي . ؿذ

 .(Cope, 1995)دػتيبثي ثِ هٌبثغ وويبة دس يه جبهؼِ، آى ّب ثب صلح ٍ ػبصؽ دس وٌبس يىذيگش صًذگي وٌٌذ



ثب تَجِ ثِ تؼشيفي وِ اص هفَْم . (1375ديليي، )«پيًَذ هَجَد ثيي توبم افشاد يه جبهؼِ»: دس تؼشيف اًؼجبم اجتوبػي گفتْبًذ

اًؼجبم اسائِ ؿذُ اػت، احؼبع هؼئَليت هتمبثل، ثيي چٌذ ًفش يب چٌذ گشٍُ داًؼتِ ؿذُ اػت وِ احؼبع هؼئَليت هجتٌي ثش اسادُ 

غِ افشاد يه جبهؼِ سا تجييي هيىٌذ ثشاػبع ايي تؼشيف، . ٍ آگبّي اػت، هيتَاى گفت اًؼجبم اجتوبػي هفَْهي اػت وِ ًَع ساث

يي هـتشن  صهبًي اص اًؼجبم اجتوبػي ػخي ثِ هيبى هيأيذ وِ استجبط افشاد جبهؼِ ثشاػبع ثبٍسّب، اسصؿْب، ٌّجبسّب، لَاػذ ٍ لَاً

. اًؼجبم ٍ يىپبسچگي اجتوبػي اص ػَاهل تَليذوٌٌذُ لذست ٍ استمبء دٌّذُ ظشفيت ّبي اجتوبػي ٍ فشٌّگي اػت. ؿىل ثگيشد

طيه، اسصؿْبي فشٌّگي ٍ ٌّجبسّبي هـتشن، سٍاثظ اجتوبػي سا  استجبط ٍ تؼبهل اليِ ّبي اجتوبػي ثشاػبع هجبًي ايذئََل

ًظن پزيشي اجتوبػي، هـبسوت آگبّبًِ ػيبػي ٍ )اػتحىبم ثخـيذُ ٍ سفتبسّبي ػيبػي سا ثِ ػوت تمَيت فشآيٌذّبي اجتوبػي 

 .ػَق هي دّذ ٍ اص ثشٍص ًبپيَػتگي سفتبسّبي اجتوبػي ٍ ؿىبف ػيبػي دس جبهؼِ جلَگيشي هي وٌذ (...

 ابعاد انسجام اجتماعی

چبى ٍ . اجتوبػى تأويذ وشدّبًذ اًؼجبم جٌجِ چٌذ يب يه ثش هختلف، پظٍّـگشاى اجتوبػى، اًؼجبم هحبػجِ ووّى هيضاى ثشاى

ٍ  يىذيگش ثِ جبهؼِ افشاد ّويبسى ٍ ووه هيضاى يىذيگش، ثِ جبهؼِ افشاد اػتوبد هيضاى عشيك اص سا اجتوبػى اًؼجبم (2003)ّوىبساى

ذ لشاس هحبػجِ هَسد ثِ جبهؼِ، افشاد تؼلك احؼبع ؿذت ًيض  ثشاي ثشآٍسد اًؼجبم (2006)ٍ ايؼتشلي  (2003)ٍيىٌؼَى ٍ سيوش. دادً

 .وشدًذ تأويذ اجتوبػى تـىلْبى لذست ٍ يىذيگش ثب جبهؼِ افشاد ّوىبسى تَاًبيى هيضاى ثِ اجتوبػى،

، دٍلت گشٍُ پظٍّـى ػيبػتى  :اػت وشدُ هؼشفى صيش ؿشح ثِ ثُؼذ پٌج داساى سا اجتوبػى اًؼجبم وبًبدا

ضٍا _ تؼلك احؼبع -1  اػت؛ جبهؼِ ثِ تؼْذ حغ ٍ هـتشن َّيت اسصؽ ّب، ًجَد يب ٍجَد ثيبًگش وِ اً

شي يب ًبثشاثشي دس دػتشػي ثِ فشصت ّبػت؛ -2  هحشٍهيت ٍ ثشخَسداسي وِ ثيبًگش ثشاث

 ػذم هـبسوت؛_ هـبسوت  -3

 ػذم پزيشؽ وِ ثيبًگش لجَل تفبٍت ّب ٍ احتشام ثِ آى ّب دس جَاهغ چٌذهزّجي يب چٌذحضثي اػت؛_ پزيشؽ  -4

 .(Jensen, 1998)ػذم پبيجٌذي ثِ لبًَى وِ ثب تَاًبيي ٍ ػولىشد ًْبدّب دس جبهؼِ هشتجظ اػت_ لبًَى هذاسي  -5

 اًؼجبم اجتوبػي سا هتـىل اص ػِ ثُؼذ داًؼتِ اػت؛ (1998)اوٌَس 

 اسصؽ ّب، فشٌّگ ٍ َّيت هـتشن؛ -1



 ًبثشاثشي ّبي التصبدي، اجتوبػي ٍ تمؼيوبت لَهي، هزّجي، جغشافيبيي؛ -2

 .ؿجىِ ّبي استجبعي ٍ صيشثٌبّب -3

اًؼجبم اجتوبػي سا هتـىل اص دٍ هَلفِ  (2000)اؿويتض _ دس تالؽ ثشاي ثيبى جبهغ ٍ هحبػجِ پزيش هفَْم اًؼجبم اجتوبػي، ثشگش 

 .هَلفِ اٍل، ػشهبيِ اجتوبػي ٍ هَلفِ دٍم، ًبثشاثشي دس تَصيغ فشصت ّب اػت. داًؼتِ اػت

ػشهبيِ اجتوبػي، هجوَػِ اي اص اسصؿْب، ػبدات اجتوبػي ٍ لَاػذ سفتبسي اػت وِ هٌبػجبت اجتوبػي ثيي افشاد سا ؿىل     -1

هيذّذ ٍ صهيٌِ سا ثشاي ّوىبسي، هـبسوت ٍ تؼبٍى، ثِ هٌظَس ايجبد هٌبفغ جوؼي ٍ دس ًتيجِ، استمبي اًؼجبم اجتوبػي فشاّن    

 .هيىٌذ

ًبثشاثشي دس فشصت ّبي التصبدي ٍ اجتوبػي، وِ هَجت افضايؾ تؼذاد افشاد هحشٍم ٍ ثِ حبؿيِ ساًذُ ؿذُ دس جَاهغ هي  -2

گشدد ٍ پيبهذ هحتَم ٍ اجتٌبة ًبپزيش آى، هحذٍد ؿذى ؿجىِ سٍاثظ اجتوبػي، افضايؾ ثي اػتوبدي اجتوبػي، ايجبد اًضٍاي 

 .اجتوبػي ٍ تضؼيف پيًَذّبي اجتوبػي؛ ٍ ثِ ػجبست ديگش، وبّؾ اًؼجبم اجتوبػي، يب هوبًؼت اص ؿىل گيشي آى اػت

دس حميمت، استجبط ثؼيبس ًضديىي ثيي اًؼجبم اجتوبػي ٍ هحشٍهيت اجتوبػي ٍجَد داسد ٍ هي تَاى آى سا دٍ سٍي يه ػىِ 

صيشا هحشٍهيت ًبؿي اص ًبثشاثشي ّبي التصبدي ٍ اجتوبػي، اص يه عشف ثبػث اص ثيي سفتي ٌّجبسّبي اجتوبػي ٍ ػيبػي . داًؼت

دس ًتيجِ، ايي لـش اص افشاد هحشٍم، حغ . ايي لـش اص افشاد ٍ المبي ًَػي حغ ثي اسصؽ ثَدى ٍ هحتشم ؿوشدُ ًـذى هيـَد

ٌذ وِ دس ًْبيت، اص ّن گؼيختگي جبهؼِ  تؼلك ثِ جبهؼِ خَد ًذاسد ٍ خَد سا ثخـي اص جبهؼْبي وِ دس آى صًذگي هيىٌٌذ، ًوي داً

 .   (Sen, 1985: Avaramov, 2000, Eric, 2001)ٍ تضؼيف اًؼجبم اجتوبػي سا پذيذ هي آٍسد

ثشاي هثبل، وبّؾ فمش . ثذيي تشتيت، اًؼجبم اجتوبػي ًتيجِ تؼبهل پَيب ٍ هتمبثل ػشهبيِ اجتوبػي ٍ ًيض ًبثشاثشي ٍ هحشٍهيت اػت

 دسٍ ٍ دس ًتيجِ دػتشػي ثْتش افشاد ثِ تغزيِ هٌبػت، هيتَاًذ اص يه عشف هٌجش ثِ افضايؾ اهىبى تحصيل دس لـش فميش جبهؼِ 

 دس ٍ فشصتْب تَصيغ دس ًبثشاثشى وبّؾ ٍ عجمبتى ؿىبف وبّؾ ثبالتش، دسآهذّبى ثِ دػتشػى اهىبى ٍ ثْشَّسى افضايؾ ًتيجِ

 هيضاى آيذ، ًظش ثِ ػبدالًْتش جبهؼِ، يه افشاد هٌظش اص داسايى ٍ ثشٍت تَصيغ ّشچِ ّوچٌيي .گشدد اجتوبػى اًؼجبم افضايؾ ًتيجِ

 افضايؾ هَجت هىتَاًذ فمش وبّؾ ايي، ثش ػالٍُ .ثَد ثيـتش خَاّذ ػبلن جبهؼْبى داؿتي ثِ افشاد پبيجٌذى ٍ اجتوبػى ّوجؼتگى

 ػغح افضايؾ ّوچٌيي .ؿَد جبهؼِ دس فؼبل حضَس ٍ هـبسوت افضايؾ ًتيجِ، ٍ دس هختلف حَصّْبى دس افشاد تَاًبيى ٍ لبثليت



، جؼوى ٍ فىشى ٍ ػالهت ػوَهى آهَصؿْبى ٍ  هىگزاسد تأثيش اجتوبػى ٍ اخاللى ثِ اسصؿْبى آًبى پبيجٌذى هيضاى ثش افشاد

هىگشدد    اجتوبػى اًؼجبم افضايؾ آى، تجغ ثِ ٍ ًبثشاثشى وبّؾ ٍ اجتوبػى ػشهبيِ افضايؾ هَجت هزوَس، ػَاهل هجوَع

.(Oxoby, 2009 & Toth, 2011) 

ٍ  ويفيت ٍ ّن اػت حَصُ چٌذ يب يه دس جَاهغ ػيبػتى تصويوْبى ٍ الذاهبت حبصل ّن جبهؼِ، ّش دس اجتوبػى اًؼجبم

 دس ثذيي تشتيت، .اػت آى جبهؼِ دس اجتوبػى اًؼجبم هيضاى اص ثشخبػتِ جبهؼْبى، ّش دس ػيبػتى تٌظيوبت ٍ الذاهبت چگًَگى

 اص ًبؿى وِ تغييشات فشآيٌذ ول دس هتغيشّب ّوِ هتمبثل ٍاثؼتگى ثِ تَجِ جبهؼْبى، ّش دس آى تغييش فشآيٌذ ٍ اجتوبػى اًؼجبم ثشسػى

 ثِ .ّؼتٌذ هتمبثل ثش يىذيگش آثبس داساى ًظبم، دس هَجَد هتغيشّبى صيشا .داسد ضشٍست دس ًظبم اجتوبػى اػت، چشخْبى ػلل ٍجَد

 خَد ًيض ثبًَيِ تغييش اييٍ  هيىٌذ تغييش آى ثِ ٍاوٌؾ دس ًيض هتغيشّب ػبيش تغييش وٌذ، هزوَس اص هتغيشّبى يه ّش چٌبًچِ وِ هؼٌى ايي

 اػت، ؿذُ تغييشات ايي ؿشٍع ثِ هٌجش وِ اٍليْبى ػبهل تغييش ثِ هيتَاًذ حتى .هيـَد ًظبم ول ٍ هتغيشّب ػبيش دس تغييش ػبهل

 سا دچبس ًظبم ول هيتَاًذ هزوَس هتغيشّبى اص يىى دس تغييشى ّش ثٌبثشايي .وٌذ ايجبد سا چشخْبى تغييشات اص جذيذى دٍس ٍ ثيبًجبهذ

 ثِ ٍاوٌؾ دس وِ تغييشاتى غبلجبً داسد، صيشا تجوؼى آثبس فَق، ًظبم دس تغييشات پَيبيى وِ ايي اػت ديگش ًىتِ. تغييشات اػبػى وٌذ

     تـىيل تجوؼى صَست ثِ هؼيش يه دس سا حشوت فشآيٌذ ٍ اػت اٍليِ تغييش ّوبى جْت دس هيـَد، ايجبد ًظبم دس اٍليِ تغييش

 ؿٌبػبيى لبثل ٍضؼيت، چٌذ يب يه ثِ ٍاوٌؾ دس اٍليِ تغييشات ثبصخَسد هـبّذُ عشيك اص هذتى، اص پغ وِ گًَْبى ثِ .هيذّذ

 داًؾ وؼت سٍي، ايي اص .اػت _ گؼؼتِ ًِ ٍ_  ثغئى ٍ تذسيجى پيچيذُ، فشآيٌذى اجتوبػى، ًظبم دس تغييشات حميمت، دس. ًيؼت

 ًظبهْبى ٍجَد ثب دس وـَسّبى تَػؼِ يبفتِ، حتى هؼئلِ ايي .اػت هيّؼش ًذست ثِ هتمبثل، سٍاثظ ضشايت ووى ثشآٍسد ٍ دليك

، صحت صيبدى حذٍد تب اجتوبػى، هتغيشّبى ٍ ؿشايظ وبهل دليك ٍ ًؼجتبً ٍ هحبػجْْبى اعالػبت جوؼأٍسى وبسآهذ  ايي اهب داسد

 .(Myrdal, 1974)اػت صبدق وبهالً تَػؼِ يبفتِ، ووتشٍ  تَػؼِ حبل وـَسّبى دس ثشاى ثِ ٍيظُ هؼئلِ

 بحث و نتیجهگیری

اگش اًؼجبم اجتوبػي ٍ ّوبٌّگي ٍجَد ًذاؿتِ ثبؿذ، ًيشٍّب ٍ ػشهبيْْبي گًَبگًَبى ّذس هيشٍد ٍ تضبدّبي هَجَد، ػجت خٌثي 

ؿذى تالؿْب ثشاي اصالحبت ٍ تؼشيغ آٌّگ سؿذ ٍ غلجِ ثش تَػؼِ ًيبفتگي هيگشدد، ثِ گًَْبي وِ ثب ٍجَد تالؿْبي فشد، 

ثش ايي اػبع، اًؼجبم اجتوبػي تضويي اجشاي دسػت ٍ هَثش . تَػؼِ التصبدي، ػيبػي، اجتوبػي ٍ فشٌّگي حبصل ًويـَد

ثِ ثيبى ديگش، اًؼجبم اجتوبػي ؿىلي اص استجبط اػت وِ ًـبى هيذّذ افشاد، ًْبدّب، ػبصهبًْب . ثشًبهْْبي ساّجشدي دٍلتْب اػت



يي هَجَد احتشام هيگزاسًذ ٍ   ذ، ثِ لَاً ٍ گشٍّْبي هختلف اجشايي دس ػغَح هختلف، لبثليت ّوىبسي ثب يىذيگش سا داسً

تصويوْبي ساّجشدي دٍلت ّوَاسُ ثِ صَست پيؾ فشض، ثشگشفتِ اص رّي هشدم ٍ تجلي يبفتِ دس ثبٍسّب ٍ ًْبدّبي هشدهي اػت 

وِ چٌيي اهشي، تَصيغ فشصتْبي التصبدي، اجتوبػي ٍ ػيبػي ٍ ٍاگزاسي ثخـي اص تصويوگيشيْب سا ثِ آحبد جبهؼِ ايجبة 

ّويي اهش ػجت هيگشدد وِ وـَسّبي ثب اًؼجبم اجتوبػي ثيـتش، فميش ٍ غٌي سا دس ّضيٌْْب ٍ فَايذ تغييشات ؿشيه وٌٌذ ٍ . هيىٌذ

وِ ّضيٌْْب سا ثش دٍؽ فمشا ٍ فَايذ سا ًصيت ثشٍتوٌذاى  )ثذيي عشيك ثِ ؿىلي هٌبػت تش اص وـَسّبي فبلذ اًؼجبم اجتوبػي 

 .سفبُ سا دس جبهؼِ گؼتشؽ دٌّذ (هيىٌذ

ٍجَد سؿذ آسام ٍ هؼتوش دس جَاهؼي وِ دس دػتشػي آصاد ثِ اهىبًبت ٍ فشصتْبي التصبدي ٍ اجتوبػي ثشاي ّوِ الـبس جبهؼِ 

ٍجَد داسد، ًيض ثيبًگش ايي ٍالؼيت اػت وِ تَػؼِ التصبدي، حبصل سؿذ ػشيغ تش ًيؼت، ثلىِ حبصل ًظن ٍ اًؼجبم اجتوبػي دس 

جبهؼِ اػت وِ اهىبى ثْشّگيشي ّوگبى سا اص فشصتْبي التصبدي، اجتوبػي، ػيبػي ٍ دس ًتيجِ تَاًبيي ثيـتش دس هذيشيت  

ذاختي ايذّْبي  ّضيٌْْب ٍ فَايذ ًبؿي اص تغييشات ًبگْبًي ٍ ؿذيذ سا دس آى جبهؼِ، اص عشيك خلك ايذّْبي جذيذ ٍ وبسآهذ ٍ دٍساً

 دس ٍالغ، اًؼجبم اجتوبػي تصويي هيىٌذ وِ افشاد، گشٍّْب ٍ عجمبت هختلف اجتوبػي، .(North, 2009)ًبهٌبػت فشاّن وشدُ اػت

ذ ٍ دس  (هذلْبي رٌّي هـتشن)ثِ اؿتشان رٌّي  يي ٍ لَاػذ جبهؼِ تجؼيت وٌٌذ، ثِ اػتفبدُ اص اهىبًبت آى ثپشداصً ثشػٌذ، اص لَاً

همبثل تَاًبييْبي خَيؾ سا ثبصؿٌبػي ٍ پشٍسؽ ٍ دس اختيبس جبهؼِ لشاس دٌّذ وِ ثِ ًَثِ خَد، تَػؼِ ظشفيتْب ٍ تَاًبييْبي 

دس چٌيي فضبيي صهيٌْْبي هؼبػذ ثشاي پزيشؽ اًذيـْْبي ًَ ٍ ثىبسگيشي ٍ آصهَى آًْب، پزيشؽ تفىش . جبهؼِ سا پذيذ هيأٍسد

.   (Sen, 1999; North, 2005)ػلوي، تَجِ ثيـتش ثِ ثشًبهْشيضي ٍ ػيبػتگزاسي حَل هحَس ثْشَّسي ٍ وبسآيي فشاّن هيـَد

ثب تَجِ ثِ هجبحث اسائِ ؿذُ حشفِ هذدوبسي اجتوبػي ثب اػتفبدُ اص ظشفيتؼبصي، ًيبصػٌجي دليك، تَػؼِ اجتوبػي ٍ هحلي، 

هيتَاًذ ثِ هٌظَس افضايؾ ػغح ...  تَاًوٌذػبصي الـبس هختلف جبهؼِ، ثشلشاسي وبًبلْبي استجبعي دس ػغَح ػبصهبًي ٍ فشدي ٍ 

ّشچٌذ وِ چگًَگي اجشاي ّش فشآيٌذ خَد ًيبصهٌذ . اًؼجبم اجتوبػي ثب ثشًبهْشيضي دليك ٍ ّوبٌّگ دس ايي ثخؾ گبم ثشداسد
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