


چکیذٍ
دس ػقش ها خِاًی ؽذى ؽکل تاصٍ ای  تَ سّاتو اختواػی، فشٌُگی، عیاعی ّ 

هذیشیت دس ػقش . التقادی دادٍ ّ عاصهاًِا سا دعتخْػ تسْالت ػویمی کشدٍ اعت

خِاًی ؽذى تایذ پاعخگْی ًیاصُای خذیذی تاؽذ کَ لثال تَ ایي فْست هيشذ ًثْدٍ 

هذیشیت عاصهاًِا تایذ اص ایي پذیذٍ ًْظِْس فشفتِای تاصٍ ای خلك کٌذ ّلثل . اعت

.اصآًکَ آى سا تِذیذ تَ ؽواسآّسد تَ ثوشتخؾی ُای  آى تیاًذیؾذ ّ اصآى تِشٍ گیشد

دس همالَ زامش موي تْفیف دیذگاُِای هختلف دس هْسد خِاًی ؽذى ّ چالؾِای  

.پیؼ سّی هذیشاى، ًکاتی تشای سّیاسّیی عاصهاًِا تا ایي پذیذٍ تیاى گشدیذٍ اعت

کلیذّاژگاى

خِاًی ؽذى؛ هذیشیت؛ عاصهاى؛ فشفت ّ چالؼ 



دسخادٍ پشًؾیة ّفشاصًظشیات هذیشیت ّ ػثْس آى اص للَ ُایی هاًٌذ هذیشیت عٌتی یا 

هذیشیت ػلوی، هذیشیت سّاتو اًغاًی، هذیشیت ُوَ خاًثَ ًگش ّ تاالخشٍ هذیشیت ساُثشدی 

ًْیذ فنای تا ثثاتی سا دس ػشفَ هذیشیت هی داد کَ تقْیشی خْؽثیٌاًَ سا فشاسّی ها 

اها دس دَُ ُای اخیش خقْفا پظ اص فشّپاؽی تلْک ؽشق ّ ىشذ هثازث . لشاس هی داد

خِاًی ؽذى یا خِاًی عاصی ّ ایداد ؽشکتِای تضسگ تیي الوللی کَ فشاتشاصهشصُای 

خغشافیایی فؼالیت داسًذ هْمْع خذیذی ساتَ فشٌُگ هذیشیت افضّدّهذیشیت خِاًی 

ساهيشذ ًوْدکَ پیچیذگی ّاتِاهات خاؿ خْدساداسد    

ُوچٌیي تؾکیل اتسادیَ ُای تضسگ اص کؾْسُای هختلف ّ گشایؼ لْاًیي ّ همشسات داخلی 

کؾْسُا تَ عوت لْاًیي هٌيمَ ای ّ خِاًی، هی تْاًذ زشکتی دس ساعتای هذیشیت خِاًی 

ػالٍّ تش آى تشّص هغائل ّ هؾکالت فْق الؼادٍ پیچیذٍ ّ غاهل دس ػشفَ ُای . تلمی ؽْد

هختلف تْیژٍ هسیو صیغت تؾشی، مشّست ّ لضّم همْلَ خذیذ هذیشیت خِاًی سا 

.دّفذچٌذاى ًوْدٍ اعت



:هفِْهی ًْ تَ ًام خِاًی ؽذى
  

َ ُای هختلفی تؼثیش ّ تفغیش  َ پشداصاى ّ فازة ًظشاى ػلن، تَ گًْ پذیذٍ خِاًی ؽذى اص ًظش ًظشی

َ اًذ. ؽذٍ اعت ُوچٌاًکَ هاسکظ . التقادیْى خِاًی ؽذى سا زافل غلثَ ًظام عشهایَ داسی داًغت

(.  1379ّاتشص، )عْداگشاى، خِاى سا هياتك تا تقْس ّ اًذیؾَ خْد، تاصآفشیٌی هی کٌٌذ: گفتَ تْد

اًذیؾوٌذاى عاصهاى، خِاًی ؽذى سا هؼلْل فٌؼتی ؽذى ّ غلثَ هفِْم ػمالًیت دس هدوْػَ ُای 

َ اًذ فٌؼتی ؽذى ػاهل پیؾثشد دس سفتاسُای هؾاتَ دس دسّى . عاصهاًی دس کل خِاى داًغت

.  عاص دسایي صهیٌَ ػول کشدٍ اعتػٌْاى یک ػاهل یکغاىُای هتٌْع تْدٍ اعت ّ تَفشٌُگ

داًؾوٌذاى ػلْم عیاعی تماسب ّ ًضدیکی عیاعتِا ّخو هؾی ُای ػوْهی سا دس خِاى تَ خِاًی 

االختواع تْعؼَ فشٌُگی فشٌُگ ؽٌاعاى ّ ػلوای ػلن( (Common,1998. ؽذى تؼثیش کشدٍ اًذ

گیذًض هؼتمذ اعت . ُا سا ػاهل ؽتاب دٌُذٍ خِاًی ؽذى للوذاد ًوْدٍ اًذدس خِاى ّ تؼاهل فشٌُگ

خِاًی ؽذى سّاتو اختواػی سا اص هسیو کؾْسی خاسج عاختَ ّ آى سا دس للوشّی تی ًِایت صهاى 

دس خِاًی ؽذى، کؾْسُا تِن ّاتغتَ ّ ًضدیک ؽذٍ اًذ (Giddens,1990.)ّ هکاى لشاس دادٍ اعت

هک لُْاى سعاًَ ُا ّ اتضاسُای تثادل . ّ ایي ًضدیکی تَ ُوگًْی فشٌُگ ُا اًداهیذٍ اعت

فشٌُگی سا هِوتش اص هستْای فشٌُگ ُا هی داًذ ّ دُکذٍ خِاًی سا تشآیٌذ اتضاسُای پیؾشفتَ 

افل تؼییي کٌٌذج فشٌُگ ُا ًَ هستْای . استثاىی هی داًذ کَ تغِیل کٌٌذٍ هثادالت فشٌُگی هی تاؽٌذ

َ ای اعت کَ فشٌُگ اص ىشیك آى هٌتمل هی ؽْد سعاًَ ؽاهل ُش ّعیلَ ای . آى، تلکَ ًمؼ سعاً

تشای گغتشػ هفاُین اعت ّ اص ایي سّ ؽاهل ُن تکٌْلْژی زول ّ ًمل ّ ُن تکٌْلْژی استثاىات 

.  هی تاؽذ



(Mcluhan,1964)  تذیي تشتیة ًظشیَ پشداصاى استثاىات، خِاًی ؽذى سا اص دیذ سّاتو

عشیغ ّ عِل هیاى خْاهغ هْسد تشسعی لشاس دادٍ ّ تکٌْلْژی پیؾشفتَ استثاىی سا ػاهل 

اسایَ خذهات اص ساٍ دّس تَ کوک تکٌْلْژی ُای . پیؼ تشًذٍ خِاًی ؽذى رکش کشدٍ اًذ

هسیو . خذیذ استثاىی خثش اص پایاى هشصُای عیاعی ّ تمغین تٌذی ُای هداصی هی دُذ

گشایاى ّ تْم ؽٌاعاى ًیض اص دسیچَ چؾن خْد تَ هْمْع خِاًی ؽذى هی ًگشًذ ّ تمای ایي 

افضایؼ گاصُای گلخاًَ ای، خٌگل صدایی . کشٍ خاکی سا دس گشّی یک ػضم خِاًی هی داًٌذ

ُای گغتشدٍ، ًاصک ؽذى الیَ اّصى، آلْدگی هسیو صیغت، ُوَ زاکی اص تَ ُن خْسدى 

تْاصى ىثیؼی هسیو صیغت تؾشی اعت کَ اگش تْخَ خِاًی تَ آى هثزّل ًؾْد تَ تسشاًی 

تش اعاط اعيْسٍ ای یًْاًی اگش الَِ صهیي یا گایا هْسد تِذیذ ّالغ . هِلک تثذیل خْاُذ ؽذ

ّمؼیت ( 1379ّاتشص، .)ؽْد اّ ُن تَ ًْع تؾش زولَ کشدٍ ّ اّ سا ًاتْد خْاُذ کشد

ًاتغاهاى کشٍ صهیي ّزؾتی سا تَ ّخْد آّسدٍ اعت کَ ُن هسقْل خِاًی ؽذى اعت ّ ُن 

.تَ فشایٌذ خِاًی ؽذى کوک هیکٌذ



ُواًگًَْ کَ هالزظَ هی ؽْد خِاًی ؽذى تَ ؽکل ُای هختلفی تْفیف ؽذٍ اعت؛ تشخی 

آى سا ُواى اًمالب استثاىات داًغتَ اًذ؛ گشُّی آى سا ؽکلی اص فشاًْیي گشایی یا پغت 

هذسًیغن دیذٍ اًذ ّ ػذٍ ای خِاًی ؽذى سا ؽکل خذیذی اص دّلتِای تذّى هشص للوذاد کشدٍ 

خْػ تیٌاى تَ ایي پذیذٍ تَ ػٌْاى ػاهلی تشای سؽذ، فلر ّ دّعتی، ًضدیکی هلت ُا . اًذ

تَ ُن ّ فشاّاًی ّ ًؼوت ًگشیغتَ اًذ ّ تذتیٌاى ًیض آًشا هتشادف تسشاى، فمش، اص هیاى 

.اًذسفتي خْاهغ مؼیف ّ سلاتتی ًاتشاتش داًغتَ
  



ًگشػ ُای هتفاّت تَ خِاًی ؽذى هْخة اسایَ تؼاسیف هتفاّتی اص ایي پذیذٍ  

:ؽذٍ کَ هی تْاى آًِا سا دس پٌح ىثمَ کلی دعتَ تٌذی ًوْد
ـ خِاًی ؽذى تَ ػٌْاى تیي الوللی ؽذى1

اص ایي دیذگاٍ خِاًی ؽذى تْفیفی تشای تیاى استثاه ًضدیکتش هیاى دّلت ُا ّ هثادالت عادٍ تش ّ 

ُیشعت ّ تاهپغْى خِاًی ؽذى سا دس ایي زالت خشیاى فضایٌذٍ ّ ػظین . عِل تش هیاى آًِاعت

تداست ّ عشهایَ هیاى کؾْسُا ّ هثادالت عادٍ تش، عشیغ تش ّ تیؾتش تیي خْاهغ داًغتَ اًذ 

Hirst &Thompson,1996).)

ـ خِاًی ؽذى تَ هثاتَ هشصصدایی ّ آصادعاصی2

دس ایي دیذگاٍ خِاًی ؽذى اؽاسٍ تَ زشکتی دس دّلت ُا داسد کَ هْخة آصاد ؽذى هثادالت تیي 

آًِا ّ دیگش کؾْسُا ؽذٍ ّ تَ ایداد فنایی تذّى هشص ّ تاص اص خِت التقادی ّ هالی ّ پْلی 

دس ایي دعتَ اص تؼاسیف، یکپاسچگی التقادی، زافل خِاًی ؽذى . تیي کؾْسُا هٌدش هی گشدد

اص هیاى سفتي ّیضا تیي کؾْسُای اسّپایی، یکغاى ؽذى (Sannder, 1996. )تَ ؽواس هی سّد

ّازذ پْلی ّ تشداؽتي لیْد کٌتشلی دس ّسّد ّ خشّج کاال ّ خذهات تیي آًِا، ؽاُذی تش فست 

.ایي دعتَ اص تؼاسیف اعت



ـ خِاًی ؽذى تَ هؼٌای دًیایی ؽذى3

دس ایي دیذگاٍ خِاًی ؽذى تَ هؼٌای گغتشدٍ عاختي تدشتیات ّ اسصػ ُا دس القی ًماه دًیا ّ هیاى 

ُا ّ تَ ػثاست دیگش دًیایی ؽذى خثش اص تشکیة ّ تلفیك فشٌُگ. هشدهاى ایي کشٍ خاکی اعت

ُوَ گیش ؽذى الگُْای هقشف، سّاج ؽیٍْ ُای یکغاى صًذگی ّ . تدشتَ ُای هشدهاى دًیا هی دُذ

ًظشیَ ُای خِاى ؽوْل دس . اداسٍ اهْس عاصهاى ُا تيْس هؾاتَ، هثال ُایی اص دًیایی ؽذى اعت

.زْصٍ ُای هختلف ػلوی ّ کاستشد آى دس تواهی دًیا هقذاق دیگشی اص دًیایی ؽذى هی تاؽذ

 

ـ خِاًی ؽذى هتشاف غشتی ؽذى ّ تدذدىلثی4

دس ایي دعتَ اص تؼاسیف تکاسگیشی ّ پزیشػ ؽیٍْ ُای صًذگی اسّپایی ّ آهشیکایی دس صهیٌَ ُای 

گیذًض اص صهشٍ . التقاد، تداست، هذیشیت ّ فٌؼت ّ عایش صهیٌَ ُا، خِاًی ؽذى ًاهیذٍ هی ؽْد

.  کغاًی اعت کَ هذسًیضاعیْى ّ تدذد ىلثی تَ ؽیٍْ غشتی سا هتشادف خِاًی ؽذى داًغتَ اعت

Giddens,1990))



ـ خِاًی ؽذى یا عشصهیي صدایی5

 

دس ایي ىثمَ اص تؼاسیف هشصُای خغشافیایی کوشًگ ؽذٍ ّ اُویت گزؽتَ خْد سا اص دعت 

فنای اختواػی دس دسّى هشصتٌذی ُای عٌتی تؼشیف ًوی ؽْد ّ ُوَ خای ایي . هی دٌُذ

عشزذات خغشافیایی دعتخْػ دگشگًْی هی گشدًذ ّ . ؽْدگیتی پٌِاّس عشای اًغاى هی

دس ایي دعتَ اصتؼاسیف (Held,1999). هشصُا زالتی هاّسای هشصی یا هشصگزس پیذا هی کٌٌذ

سّاتو فشاهٌيمَ ای سّاتو غالة هیاى هشدهاى کؾْسُا اعت، پذیذٍ خِاًی ؽذى، خغشافیای 

عٌتی سا کَ هٌاىك سا اص ُن خذا هی کشد دس ًْسدیذٍ ّ هشصُای لذیوی سا دس ُن ؽکغتَ 

اعت ّ اص ایٌشّ ّاژٍ ُای تیي الوللی ّ فشاهلی ًوی تْاًٌذ سعاًای ایي زالت تاؽٌذ کَ دس آى 

اگش دس گزؽتَ سّاتو تیي . ُیچ چیضی دّس ًیغت ّ فافلَ ُای هکاًی اُویت چٌذاًی ًذاسًذ

الوللی تاتغ هشصُای عیاعی ّ خغشافیایی تْد، سّاتو دس دًیای خِاًی ؽذٍ تاتغ هشصُا ّ 

.عشزذات عیاعی ًوی تاؽذ ّ ُیچگًَْ هشصی سا تشًوی تاتذ



:خِاًی ؽذى ًظشات هْافماى ّ هخالفاى
 

اص یک عْ تغیاسی خِاًی ؽذى سا یک . ًظشات دس هْسد خِاًی ؽذى هتفاّت ّ غالثًا هتناد اعت

دٌُذٍ، سفاٍ تخؼ، پیام آّس فلر ّ دّعتی هیاى هلت ُا ّ دهکشاعی هی داًٌذ کَ ًیشّی تْعؼَ

دس . خاهؼَ خِاًی اص هضیت ُای گغتشدٍ دًیایی تِشٍ هٌذ هی ؽْد"دس آى ُش کؾْسی دس یک 

هماتل، گشٍّ دیگشی خِاًی ؽذى سا ًْػی تثؼیل، چپاّل ّ تاساج خِاًی هی ًاهٌذ کَ دس خشیاى 

.آى هلل فمیش ّ کؾْسُای پیؾشفتَ اص ایي پذیذٍ هٌتفغ هی گشدًذ

 

اهٌیت کؾْسُای خِاى عْم ّ ػذالت ّ دهکشاعی دس آًِا تَ عثة خِاًی ؽذى آعیة هی تیٌٌذ، دس 

زالیکَ کؾْسُای خِاى اّل اص ِلَثل خِاًی ؽذى اهٌیت ّ ػذالت ّ دهکشاعی تنویي ؽذٍ تشی سا 

خِاًی ؽذى تا ُوکاسی ّ ًضدیکی هلتِا، خٌگ ُا ّ هٌاصػات سا تَ زذالل . تذعت هی آّسًذ

هی سعاًذ، غلثَ تش تیواسی ُا ّ کدشّی ُای اختواػی سا عادٍ هی عاصد ّ تَ کوک عاصّکاسُای 

استثاىی هْخة ؽفافیت ػولکشدُا هی گشدد ّ تا اعتؼاًت اص فٌاّسی ُای ًْ اهکاى هؾاسکت 

تسمك ایي هْاسد ُواًا تسمك اهٌیت، ػذالت ّ دهکشاعی . ُوگاى دس اداسٍ اهْس سا فشاُن هی آّسد

.اعت



اها هٌتمذاى ایي هضایا سا خاؿ کؾْسُای پیؾشفتَ ّ تْعؼَ یافتَ هی داًٌذ ّ هؼتمذًذ کَ دس 

کؾْسُای دس زال تْعؼَ هٌاصػات هیاى فشلَ ُا ّ گشٍّ ُای لْهی تیؾتش هی ؽْد، فمش ّ 

تیواسی تَ ػلت سلاتت ًاتشاتش دس ایي کؾْسُا افضایؼ هی یاتذ ّ تَ ػلت عير پاییي عْاد ّ 

َ ای ؽکل هی گیشد کَ  تخقـ، یک گشٍّ ًخثَ تش تْدٍ ُا هغلو ؽذٍ ّ زوکشاًی آهشاً

تٌاتشایي خِاًی ؽذى تَ عْد کؾْسُای فمیش . هخالف تا سّذ دهکشاعی ّ هشدم عاالسی اعت

(Seholte,2000). ّ تْعؼَ یافتَ ًیغت

تذیي تشتیة خِاًی ؽذى تا ُوَ هضایا ّ هسذّدیت ُایؼ تَ ػٌْاى پذیذٍ ای کثیشالْخَ ّ 

هٌؾْسی دس هغائل التقادی، عیاعی، تکٌْلْژیک، اختواػی، ّ صیغت هسیيی اثشات 

تؼییي کٌٌذٍ ای سا تش خای هی گزاسد ّ تَ ُیچ سّ ًوی تْاى آى سا اًکاس کشد ّ اص آى ازتشاص 

خِاًی ؽذى سا تایذ تاّس کشد ّ تَ خای ًفی آى، دس اداسٍ ّ هذیشیت هؤثش تش آى ُوت . ًوْد

.گواؽت



خِاًی ؽذى صائیذٍ ؽشایو غیشلاتل اختٌاب دّساى زامش اعت کَ اتؼاد گًْاگًْی سا دس تش 

ؽشایو خِاًی ؽذى سا ًتیدَ سخذادُایی هی داًذ کَ تَ [ 10(]1992)سّصًائْ . هی گیشد

:عشػت ُوَ خا سا تست تأثیش خْد لشاس دادٍ اعت، سخذادُایی چْى

 

ـ تسْالت عشیغ ّ گغتشدٍ فٌاّسی ّ فشافٌؼتی ؽذى کَ ؽکل تاصٍ ای تَ استثاىات دادٍ ّ 1

هؼٌی کشدٍ اعت، دس پشتْی ایي تسْالت اهکاى خاتدایی افشاد، فْافل هْخْد سا تی

.ػمایذ، اخثاس ّ هٌاتغ دس عشاعش ایي کشٍ خاکی تا عشػتی تاّس ًکشدًی فشاُن آهذٍ اعت

 

ـ ظِْس ّ پیذایی هغائل هختلف اختواػی، اهٌیتی، تِذاؽتی، ّ صیغت هسیيی کَ ساٍ زل 2

ُای آى فشاتش اص زْصٍ التذاس ّ اختیاس یک دّلت یا کؾْس خاؿ اعت ّ ُوَ کؾْس ُا تایذ 

.دس سفغ ّ هْاخَِ تا آى الذام کٌٌذ

 

ـ ًاکاسآهذی لْاًیي ّ هْاصیي دسّى کؾْسی تشای زل هغائل خِاًی کَ مشّست 3

.لشاسدادُا ّ تْافمات خِاًی سا هسغْط هی عاصد
  



ـ ظِْس تؾکل ُای خذیذ ّ ًیشّهٌذ غیشدّلتی دس خْاهغ، هاًٌذ عاصهاى ُای غیشدّلتی ّ 4

عاصهاى ُای داّىلثاًَ کَ خْد ؽثکَ ای خِاًی سا تؾکیل دادٍ ّ زشکت ُای خِاًی دس هغائل 

.سا ؽذت تخؾیذٍ اًذ

 

ـ آگاُی ؽِشًّذاى دس صهیٌَ ُای هختلف ّ هيشذ ؽذى اًتظاسات ّ هيالثات خذیذی کَ 5

.زافل تؼاهالت خِاًی اعت

 

آّس هی ـ گغتشػ سّاتو التقادی ّ تْعؼَ عشهایَ داسی کَ سّاتو هیاى کؾْسُا سا الضام6

ُای ؽشایو خذیذ دس دًیا هغتفاد هی ؽْد، ًوی تْاى ایي ؽشایو سا ُواًگًَْ کَ اص ّیژگی. عاصد

دس . هؼکْط ًوْدٍ یا هتْلف کشد، پظ تٌِا ساٍ، هذیشیت هؤثش ّ عاصگاسی عاصًذٍ تا آًِاعت

ایٌداعت کَ ًمؼ هذیشیت خِاًی تاسص ّ زغاط هی ؽْد ّ ًمؼ ُای خذیذی تشای تْفیك آى 

تذیي خِت دس ایٌدا تَ تشخی اص ّیژگی ُای عٌتی هذیشیت اؽاسٍ هی ؽْد کَ . هيشذ هی گشدد

.ُای تست ًظش آى علة هی ًوایذاهکاى هْفمیت دس هْاخَِ تا خِاًی ؽذى سا اص عاصهاى

 

عٌت دسّى ًگشی هذیشیت ُا کَ هؾغْل تَ هغائل دسًّی تْدٍ ّ اص دًیای خاسج غفلت 

هی ّسصًذ، ایغتایی ؽٌاختی ّ ػذم زشکت تا تسْالت صهاًَ سا تَ ّخْد آّسدٍ ّ تسلیل ُای 

ایي ؽکل هذیشیت، . تدْیضی تشای ًیل تَ ًتایح ػولی سا عشلْزَ فؼالیتِای خْد لشاس هی دُذ

چالؼ ُای فشاّاًی سا تشای هذیشیت ایداد هی کٌذ کَ تشای سفغ آًِا تایذ ىشزی تاصٍ سا 

.دساًذاصد ّ ؽیٍْ ُای خذیذی سا تدشتَ کٌذ



:اثشات خِاًی ؽذى تش عاصهاى ُا
  

خِاًی ؽذى تا گغتشدگی سّصافضّى، ػشفَ ُای هثِوی سا فشاسّی عاصهاى ُا اػن اص خقْفی 

اختیاس ّ اعتمالل عاصهاى ُا تَ ًسْ چؾوگیشی تَ تقویوات دیگش . ّ ػوْهی گغتشاًیذٍ اعت

.عاصهاى ُا دس دیگش کؾْسُا هشتثو گشدیذٍ ّ آصادی ػول عاتك هسذّد ؽذٍ اعت

 

اثشات التقادی، عیاعی، فشٌُگی، تکٌْلْژیک ّ لاًًْی ػٌافش خِاًی، دس ُش کؾْسی تیؼ اص 

(Heilbroner، 1992. )اثشات عاصهاى ُای داخلی آى کؾْس، ًافز ّ تؼییي کٌٌذٍ گشدیذٍ اعت

لثل اص . سّاتو التقادی کؾْسُا تيْس سّصافضًّی تْعیلَ ًیشُّای تاصاس خِاًی ؽکل هی گیشًذ

آًکَ ًیشُّای تاصاس هلی تتْاًذ اثشات تؼییي کٌٌذٍ ای تش ایي سّاتو داؽتَ تاؽٌذ، اثشات خِاًی ؽذى 

دس ؽشایو اػوال ؽذٍ تْعو تاًک خِاًی تَ فٌذّق تیي الوللی پْل ّ عایش اسگاًِای تیي الوللی تش 

فشمًا عاصهاًِای خِاًی تشای تخقیـ اػتثاس تَ کؾْسُای دس . کؾْسُا کاهال هؾِْد اعت

آًِا هی تایغت . ُایی سا اص عْی آًِا الصم هی داًٌذزال تْعؼَ یک علغلَ الذاهات ّ عیاعت

ُای افالزات التقادی، عیاعی ّ عاصهاًی خافی سا اًدام دٌُذ کَ هوکي اعت تا عیاعت

Sunkel، 1995. )داخلی آًِا ُواٌُگ ًثاؽذ & Zuleta)



عشهایَ گزاسی . دس ػقش خِاًی ؽذى دیگش ُیچگًَْ فؼالیت التقادی ًیغت کَ فشفًا هسلی تاؽذ

اًمالب دس استثاىات . تْلیذ، هقشف ّ تْصیغ دس للوشُّای خِاًی ؽکل هی گیشًذ ّ تسمك هی یاتٌذ

خِاًی ّ تکٌْلْژی اىالع سعاًی، دسک اًغاى سا اص فنای خغشافیایی ّ فیضیکی دس اتؼاد صهاًی ّ 

تش ؽذٍ اعت ّ اًغاى ُا تِن اص تواهی خِات دًیا کْچک تش ّ کْچک. هکاًی دگشگْى عاختَ اعت

ًضدیکتش اص گزؽتَ گشدیذٍ اًذ ّ دس ایي هْلؼیت استثاىی ّ اىالػاتی هشصتٌذی ُای عیاعی کن اُویت 

َ ُای هتشاکن ّ پیچیذٍ استثاىی ّ . ؽذٍ اًذ فافلَ هؤثش خایگضیي فافلَ خغشافیایی ؽذٍ ّ ؽثک

َ اًذ عِْلت دعتشعی تَ . عاصهاًی، دّلت ُا سا تِن ًضدیک عاختَ ّ پیًْذُای فشاهلی لْت یافت

اىالػات، اًسقاس دّلت ُا سا اص ًظش دس اختیاس داؽتي اىالػات ؽکغتَ ّ اص ایي خِت ًیض آًِا سا 

تَ ُوشاٍ ایي دگشگًْی ُا سّاتو اختواػی اًغاى ُا ًیض دعتخْػ تغییش ؽذٍ ّ . تنؼیف ًوْدٍ اعت

تشای تغیاسی اص هشدهاى ػالئك ّ هٌافغ ؽاى اص زیيَ ُای دسّى هشصی تَ زیيَ ُای تشّى هشصی 

(Huddleston، 2000. )کؾاًیذٍ ؽذٍ اعت

َ اًذ اص یکغْ دس خِاًی ؽذى دّلت ُا ّ تَ تثغ آى هذیشیت دّلتی دس هیاى دّ خشیاى هتناد لشاس گشفت

فؾاس هسلی ؽذى ّ ّاگزاسی لذست تَ خْاهغ هسلی ّ ًِادُای غیشدّلتی هيشذ ؽذٍ کَ پاعخی اعت 

آًشا هسلی ؽذى Svensson)، 2000)تَ اًتظاسات ؽِشًّذاى ّ سفغ ًاسمایی آًاى کَ اعًْغي 

Kettle, 2000 2000,.)ًاهیذٍ اعت( (Globalizationخِاًی  . Lenkowsky)



صدایی ؽذٍ ّ تملیل ّظیفَ پیذا هی کٌذ ّ هؾاسکت ًِادُای دس هغیش هسلی ؽذى، دّلت، لذست

اها دس ػیي زال ًگشػ خِاى ًگش دس . غیشدّلتی ّ هسلی دس اًدام اهْس ػوْهی عشػت هی گیشد

خشیاى خِاًی ؽذى ًیض ّخْد داسد ّ دّلت خْد سا هلضم هی داًذ تا دس هغیش ُوکاسی تا عایش 

عاصهاى ُای خقْفی ًیض تَ . دّلت ُا ّ لشاس گشفتي دس یک ؽثکَ استثاىی خِاًی الذام کٌذ

تثغ دّلت دس ایي خشیاى خِاًی هسلی تشای هْفمیت تایذ تالػ کٌٌذ ّ خْد سا تا اًتظاسات داخلی 

.ّ خاسخی تيْس عاصًذٍ ای عاصگاس کٌٌذ

خِاًی ؽذى ؽشایو هتسْلی سا تشای عاصهاًِای خقْفی ّ ػوْهی سلن صدٍ اعت ّ تسشاى ُای 

پاعخگْیی هلی ّ هسلی خای خْد سا تَ پاعخگْیی . گًْاگًْی سا تشای آًِا ایداد کشدٍ اعت

خِاًی ّ تیي الوللی دادٍ اعت ّ تناد تیي ایي دّ هذیشاى سا تا دؽْسای ُای فشاّاًی سّتَ سّ 

َ ُا ّ فؼالیت ُا تایذ تا سػایت مْاتو ّ همشسات . عاختَ اعت دس ؽشایو کًٌْی اًدام تشًاه

خِاًی فْست گیشًذ، دس زالی کَ دس هْاسدی ایي لْاًیي تا لْاًیي داخلی هياتمت ّ ُوخْاًی 

ًذاسًذ، خِاًی ؽذى ّ تْعؼَ استثاىات سّاتو التقادی ّ ًظاست ُای دّلتی تش آًِا سا دعتخْػ 

ُش سّصٍ هثالغ تاالیی تَ ىْس الکتشًّیکی دس دًیا هثادلَ هی ؽْد تذّى . تغییشات ػوذٍ کشدٍ اعت

زاکویت . آًکَ هثادلَ کٌٌذگاى هلضم تاؽٌذ هاًٌذ گزؽتَ لْاًیي دسّى کؾْسی سا سػایت ًوایٌذ

التقادی دّلت ُا کوشًگ ؽذٍ ّ تَ خای آى زاکویت التقاد خِاًی پشسًگ ّ اثشگزاستش گشدیذٍ 

خالفَ آًکَ خِاًی دیگش تا لْاػذی دیگش تَ ّخْد آهذٍ کَ تشای کاهیاتی تایذ تَ لْاػذ آى . اعت

تشای آًکَ تش : گشدى ًِاد تا تتْاى تش آى هغلو گشدیذ، کَ یادآّس آى گفتَ هؼشّف تیکي اعت کَ

.ىثیؼت زکن تشاًیذ تایذ اص آى اىاػت کٌیذ



ُا اػن اص ُواًگًَْ کَ اؽاسٍ ؽذ، خِاًی ؽذى هاُیت، عاختاس ّ فشایٌذُای ػولیاتی عاصهاى

ُای آًاى سا تغیاس هسذّد عاختَ تأثیش ػویمی لشاس دادٍ ّ اًتخابخقْفی یا ػوْهی سا تست

(1992 ،Rosenav) ُای خْد چَ دس داخل کؾْس ّ چَ دس ّ هذیشاى دس اخشای هأهْسیت

خاسج تست تأثیش هغائل خِاًی ّ عیاعت ُای تیي  الوللی، هدثْس تَ ًْعاصی ّ تاصعاصی عاختاسی 

تغیاسی اص اتضاسُای گزؽتَ کَ تَ عادگی هْسد اعتفادٍ . ّ فشایٌذی عاصهاى ُای خْد گشدیذٍ اًذ

لشاسهی گشفت ّ کاسآیی الصم سا داسا تْد، اکٌْى اهکاى اعتفادٍ لثلی سا اص دعت دادٍ یا اعتفادٍ اص 

عاصهاى ُا لثل اص آًکَ تست تأثیش لْاًیي داخلی تاؽٌذ، تایذ تَ . آًِا تَ تِای گشاًی توام هی ؽْد

الضاهات تیي الوللی هتؼِذ تاؽٌذ ّ دسّى ًگشی عاصهاًی خای خْد سا تَ تشّى ًگشی خِاًی دادٍ 

.اعت

 

َ ای تست تأثیش ًیشُّای تغیاس  خِاًی ؽذى ؽشایيی سا پیؼ آّسدٍ اعت کَ ّلایغ هسلی ّ هٌيم

َ اًذ سّاتو اختواػی اص هسلَ ّ هٌيمَ ّ کؾْس تَ سّاتو خِاًی ّ دًیایی . دّستش اص خْد لشاس گشفت

.تثذیل ؽذٍ اًذ



:ساٍ ُای کاهیاتی عاصهاى ُا دس خِاًی ؽذى
  

تشای زل . ّظیفَ ّ ًمؼ هذیشاى دس ػقش خِاًی ؽذى تغیاس خيیش ّ دؽْاس گشدیذٍ اعت

هغائل پیچیذٍ ًاؽی اص خِاًی ؽذى هذیشاى تایذ تَ  داًؼ پیچیذگی ّ آؽْتٌاکی هدِض گشدًذ ّ 

عاصهاى ُا تایذ تَ هؼواسی هدذد عاختاسُا ّ . ّاخذ تْاًوٌذی ُا ّ ظشفیت ُای خذیذی تؾًْذ

.فشایٌذُای خْد تشاعاط سّاتو خِاًی الذام کٌٌذ ّ ىشزی تاصٍ تشای ایي دّساى تیاًذیؾٌذ

 

َ ای ّ هلی، تَ الضاهات  هذیشاى عاصهاى ُا تایذ موي پاعخگْیی تَ ًیاصُای هسلی ّ هٌيم

آًاى تایذ دس ػشفَ خِاًی ؽذى فشفًا تست تأثیش ًیشُّای . خِاًی ّ تیي الوللی ًیض پاعخ دٌُذ

دیگش کؾْسُا لشاس ًگیشًذ تلکَ خْد تتْاًٌذ تش دیگش کؾْسُا اثش تگزاسًذ ّ ایي تؼاهل ّ 

.اثشگزاسی هتماتل سا دس خِت اُذاف ًِایی خْد تٌظین ًوایٌذ

دس تاصی تیلیاسد هیضاى اًشژی ُش  Burton)، 1972)تش اعاط ًظشیَ تْپ تیلیاسد تشتْى 

تْپ دس زشکت اّلیَ تَ لذست عاصهاى ّ کؾْس هؼیٌی تؼلك داسد، اها تَ هسل آًکَ زشکت 

تْپ ُا آغاص هی ؽًْذ، اعتمالل ػول دس تْپ ًَ فمو تست تأثیش ًیشّی اّلیَ تلکَ تَ زشکات ّ 

تذیي تشتیة . هشتْه ّ هسذّد هی ؽْد( ُای دیگش کؾْسُاعاصهاى)هْامغ عایش تْپ ُا 

هذیشاى عاصهاى ُا تایذ تتْاًٌذ دس ایي تاصی خِاًی کَ تؼاهالت پیچیذٍ ای دس آى خشیاى داسد، 

ُای خْد سا دس تغتش خِاًی لشیي تْفیك سّاتو سا تَ ًفغ خْد تغییش دٌُذ ّ زشکت ّ فؼالیت

.عاصًذ



َ ُای  هذیشاى دّلتی تایذ تذاًٌذ کَ خِاًی ؽذى آثاسی چْى تسشک پزیشی ّ عیال ؽذى عشهای

هادی ّ اًغاًی، هِاخشت ُای خاسج اص کٌتشل، آلْدگی ُای صیغت هسیيی فشاگیش، هغائل 

هذیشاى اهشّص تایذ هغائل خِاًی . سا دس پی داسد... تِذاؽتی ّ دسهاًی ّ تیواسی ُای هغشی، 

سا هذیشیت کٌٌذ ّ هذیشیت هأًْط تا هغائل خاًگی ّ هؾغْل تَ هؾکالت داخلی هغلوًا آهادگی 

.سّتاسّیی تا هغائل خِاًی سا ًخْاُذ داؽت



ًْیغٌذگاًی کَ تا ًگاٍ هثثت تَ خِاًی ؽذى هی ًگشًذ ّ هؼتمذًذ تا اتخار ساُثشدُای هٌاعة هی تْاى 

تِذیذات ًاؽی اص خِاًی ؽذى سا تَ فشفت تثذیل ًوْد، ساُکاسُایی سا تشای کاهیاتی هذیشاى دس 

،Cooper. 1994، 1998)ایي دّساى اسایَ دادٍ اًذ کَ تَ تشخی اص آًِا اخواال اؽاسٍ هی ؽْد 

Zamor. 1999،Farazmand)

هذیشیت اهشّص تشای هْفمیت دس خِاًی ؽذى تایذ خْد سا تَ سّص ًوایذ ّ اص سفتاسُایی کَ دس -1

سفتاس هذیشیت دس عاختاسُای علغلَ هشاتثی ّ غیشلاتل اًؼياف . گزؽتَ تذاًِا خْگش ؽذٍ سُا ؽْد

.  اص ًْػی خوْد ّ عکْى سًح هی تشد ّ تا چٌیي عاختاسُایی ًوی تْاى تَ اعتمثال دًیای آیٌذٍ سفت

هذیشیت . عاختاسُای هغير، استثاىات هْاصی ّ سّاتو هؾاسکت خْ هٌاعة هذیشیت خِاًی اعت

خِاًی تایذ عاختاسُای ػوْدی ّ علغلَ هشاتثی سا کٌاس ًِادٍ ّ تَ عاختاسُایی ًْ، اًؼياف پزیش ّ 

َ ای سّی آّسد .ؽثک



 

داؽتي لذست تْلیذ . داًؾی ؽذى هذیشیت ىشیك دیگش اداسٍ اهْس دس ػقش خِاًی ؽذى اعت -2

داًؼ، ًیشّی تشتشی تخؼ کؾْسُاعت کَ ًِایتًا تَ تشتشی التقادی ّ عیاعی دس ػشفَ خِاًی 

ـ ُای الصم هدِض . هٌدش هی گشدد تشای اثشگزاسی دس ػشفَ خِاًی، هذیشیت تایذ خْد سا تَ تخق

تا رُي ُای عادٍ اًذیؼ ّ ًاتْاى ًوی تْاى تَ . ًوایذ ّ اص ًیشُّای تْاًوٌذ ػلوی ّ هدشب تِشٍ گیشد

هذیشیت خِاًی تایذ هدِض تَ آگاُی عیاعی، . زل هغائل پیچیذٍ دّساى خِاًی ؽذى الذام ًوْد

التقادی، اختواػی ّ فٌی دس هؼیاسی خِاًی تاؽذ تا تتْاًذ هٌافغ عِام داساى ّ هخاىثاى خْد سا دس 

ؽایغتَ عاالسی دس عاصهاى ُا ّ تِشٍ گیشی اص ًیشُّای تْاًوٌذ ّ . کٌاس هٌافغ خِاًی تِیٌَ عاصد

دس دًیای آیٌذٍ عاصهاى ُایی کَ هثٌای . داًؼ آفشیي ساٍ زل هؤثش دس فسٌَ سلاتت ُای خِاًی اعت

. خْد سا تش داًؼ اعتْاس کشدٍ اًذ، پایذاس خْاٌُذ تْد ّ داًؾی ؽذى تٌِا ساٍ تما هسغْب هی ؽْد

هذیشیت خِاًی تایذ تتْاًذ تا اعتفادٍ اص اُشم ُای داًؾی ّ یافتي ًماه زغاط تشای ػول تا فشف 

ایي چٌیي . هذیشیت خِاًی تایذ چاتک، تْاًوٌذ ّ داًؾی تاؽذ. ًیشّی کن، ًتایح تضسگ تذعت آّسد

هذیشیتی اص کلیَ ًیشُّای هْخْد تِشٍ هی گیشد ّ تَ کوک تْاًایی آًِا ّ عاهاًذُی کاسآهذ تؾکل 

ُای خقْفی، ػوْهی ّ هشدهی دس ػشفَ خِاًی تا لذست ظاُش هی ؽْد ّ تِشٍ ّسی خْد سا 

.اص ىشیك داًؼ تٌیاى ؽذى استماء هی تخؾذ

 



هؾاسکتی تْدى هذیشیت ّ تِشٍ گیشی اص هؾاسکت هشدم دس ًظام هذیشیت تَ ایداد یک ُْیت خوؼی ّ  -3

آسهاى هؾتشک تشای الذام خِاًی هی اًداهذ ّ ایي ّمؼیت هذیشیت سا لادس تَ الذاهات هْفمیت آهیض ّ 

ُوشاُی هشدم ّ ًِادُای غیشدّلتی تا عاصهاى . تذّى تؼاسك ّ تناد دس استثاىات خِاًی خْاُذ کشد

هؾاسکتی تْدى هذیشیت  . ُای ػوْهی ّ خقْفی هْخة تْاًوٌذی عاصهاى ُا دس خِاًی ؽذى هی گشدد

عاصهاى ُا تسشاى هؾشّػیت ّ همثْلیت سا دس خِاًی ؽذى تخفیف هی دُذ ّ اهکاى ػولکشد هْفك 

تشای ًیل تَ ایي ُذف تایذ دس ایداد خْ اػتواد دس خاهؼَ تکْؽٌذ ّ تا ایداد . هذیشیت سا افضّى هی عاصد

عشهایَ اختواػی ّ فشازت ّ فذالت دس عیاعت ُا ّ ػولکشدُایؾاى ُوثغتگی هشدهی تا عاصهاى سا 

هذیشاى عاصهاى ُا تایذ تذاًٌذ تٌِا ًثایذ دس پی تسمك اُذاف عاصهاى خْد تاؽٌذ، تلکَ تایذ تا . تسمك تخؾٌذ

لثْل هغؤّلیت اختواػی، خاهؼَ سا ُوشاٍ خْد کٌٌذ ّ تا هؾاسکت خوؼی تْاًایی الصم تشای سّیاسّیی تا 

.پذیذٍ خِاًی ؽذى سا پیذا کٌٌذ



ُای هتؾکل خِاًی ؽذى تَ ظِْس عیغتن. ٌُش اداسٍ ؽثکَ ُا ّیژگی دیگش هذیشیت خِاًی اعت -4

دیگش یک کؾْس یا یک عاصهاى تَ تٌِایی دس هْمغ التذاس لشاس ًذاسد، . اص ؽثکَ ُا هٌدش ؽذٍ اعت

تلکَ صًدیشٍ ای اص عیاعت ُا ّ اخشاُا تْعیلَ ًیشُّای هختلف ّ یک ؽثکَ پیچیذٍ اص سّاتو خِاًی 

هذیشیت ُا تایذ تتْاًٌذ خْد سا داخل ایي ؽثکَ ُای پیچیذٍ، اداسٍ . اعت کَ لذست سا تَ دعت داسًذ

دس ؽثکَ ُا، لذست ُای هتفاّت دس خایگاٍ . کٌٌذ ّ ٌُش اداسٍ کشدى ؽثکَ ُای لذست سا ّاخذ تاؽٌذ

ُای هختلفی لشاس داسًذ ّ تؼاهل آًِا تا یکذیگش سّاتيی پیچیذٍ ایداد هی کٌذ کَ ؽٌاخت ّ ازاىَ تَ 

آًِا هغتلضم داًؼ، تقیشت ّ تدشتَ هی تاؽذ؛ هذیشیت خِاًی تایذ خْد سا تَ داًؼ ّ ٌُش اداسٍ ؽثکَ 

هذیشیت تایذ تتْاًٌذ اص تشکیة ّ پیًْذ ًیشُّای هْخْد دس ؽثکَ ُا تَ ًْػی ُن . ُا هدِض عاصد

.افضایی دعت یاتذ ّ هدوْع ًیشُّا سا دس استثاه تا کؾْس خْد تِیٌَ عاصد

 

هذیشیت خِاى ًگش تایذ تٌْع ّ گًْاگًْی سا پزیشا تاؽذ ّ اص الْام گشایی ّ تک اسصؽی ؽذى  -5

صتاى ّ فشٌُگ ُای دیگشاى سا تیاهْصد ّ خْد سا خضئی اص یک کل تضسگ تَ ًام خاهؼَ . تپشُیضد

هذیشاى عاصهاى ُا تایذ دس خِاًی ؽذى، رٌُی خِاى اًذیؼ پیذا کٌٌذ ّ ّاتغتگی ّ سّاتو . خِاًی تذاًذ

آًاى تایذ ؽثَِ هغتمل تْدى سا اص رُي تضدایٌذ ّ تذاًٌذ کَ . هیاى هلل سا تَ ػٌْاى یک الضام تپزیشًذ

هذیشاى تایذ خْد سا تغِیل . دیگش همْلَ ای کاهال هلی ّ هغتمل اص خِاى پیشاهًْی ّخْد ًخْاُذ داؽت

کٌٌذگاى سّاتو خِاًی تذاًٌذ ّ ُوْاسٍ دس سفغ هْاًؼی کَ عذ ساٍ استثاىات هیاى کؾْسُاعت، تالػ 

آًاى تایذ تش تشاژدی خاهؼَ هشکة کَ هؾکل عاصهاى ُای اهشّصیي اعت غلثَ کٌٌذ ّ ًْػی . کٌٌذ

تَ ػثاست عادٍ . ّخْد آّسًذُا ّ ؽیٍْ ُای هتفاّت تَُوثغتگی ّ اتفاق سا هیاى افکاس، اًذیؾَ

.هذیشیت خِاًی هْفك هذیشیتی اعت کَ ّزذت دس تٌْع ّ گًْاگًْی ُا سا هسمك عاصد



  

هذیشیت دس خِاًی ؽذى تایذ تا ُوگٌاى خْد دس خاسج اص کؾْس پیًْذ ّ استثاه داؽتَ تاؽذ،  -6

ُای اىالػاتی خِاًی اص الگُْا ّ سّػ دس ایذٍ ُا ّ ًظشات آًاى ؽشیک ؽْد ّ اص ىشیك ًظام

هيالؼات تيثیمی ّ الگْتشداسی اص تدشتَ ُای هْفك دیگشاى ّ . ُای تِیٌَ خِاًی آگاٍ گشدد

.  آهْختي اص دیگش ًظام ُا تا تشلشاسی استثاىات، اتضاسُای یادگیشی هذیشیت خِاى ًگش اعت

ای خذیذ آهْخت ّ تا هذیشیت دس ػشفَ خِاًی ؽذى تایذ تذاًذ کَ اص ُش کؾْسی هی تْاى ًکتَ

تذیي تشتیة استثاه داؽتي تا . تْاى دس ایي ػشفَ ساٍ تَ خایی تشدًفی ّ ززف دیگشاى ًوی

تْلیذ . دیگش کؾْسُا ّ تا خثش ّ آگاٍ تْدى اص خِاى، ساص تْفیك هذیشیت ػقش خِاًی ؽذى اعت

ُا تَ ؽْد؛ تٌاتشایي تایذ تا الگْتشداسی اص تِتشیيداًؼ اص ىشیك افضّدى تش ُن زافل هی

.داًؼ ُای تاصٍ دعت یافت ّ داًؼ هْخْد خْد سا استما تخؾیذ
  



هذیشیت عٌتی دس عیش تکاهلی خْد اتتذا تَ اُذاف خاؿ دس ؽاخَ ُای هختلف ّظیفَ ای  -7

تا تسْالت تَ ّخْد آهذٍ دس صهیٌَ ُای اختواػی، فشٌُگی ّ افضایؼ . هؾغْل تْددل

ُای خْد افضّد ّ ًگاٍ اًتظاسات اختواػی، هغؤّلیت اختواػی سا تَ هدوْػَ هغؤّلیت

زال دسخِاًی ؽذى تایذ ًگشػ هذیشیت . عاصهاًی تثذیل کشد-عاصهاًی سا تَ دیذی اختواػی

ازغاط هغؤّلیت . تش ؽذٍ ّ دستشگیشًذج هغؤّلیت عاصهاًی، اختواػی ّ خِاًی تاؽذّعیغ

خِاًی هْخة هی ؽْد تا هذیشیت هغائل دسًّی عاصهاى ّ خاهؼَ سا دس تغتش خِاًی تشسعی 

دس هذیشیت خِاى ًگش، . کٌذ ّ تَ ًتیدَ ای هٌاعة ّ هياتك تا هقلست خِاًی دعت یاتذ

هقلست ػاهَ هفِْهی ّعیغ تش اص هقلست یک خاهؼَ خاؿ تْدٍ ّ هقالر کل خاهؼَ 

هذیشیت دس ایي دیذگاٍ تایذ اص خضءًگشی ّ هسذّداًذیؾی کَ تَ . تؾشی سا دستش هی گیشد

.  ًگشی ّ کالى اًذیؾی سّی آّسدعاصی ُای خضئی هی اًداهذ ززس کشدٍ ّ تَ کلتِیٌَ

اهشّصٍ هغائل ّ هؾکالت خِاى هاًٌذ تَ هخاىشٍ افتادى فلر ّ ًظن خِاًی، آعیة پزیشی 

ُای صیغت هسیيی ّ پایوال ؽذى زمْلا تؾش تشای زل، ًیاص تَ ُوکاسی ّ ُویاسی ُوَ دّل 

ّ خْاهغ داسد ّ هذیشیت تایذ تا چٌیي خِت گیشی تَ ایفای ًمؼ تپشداصد ّ خْد سا پاعذاس هٌافغ 

.ّ هقالر عاصهاًی، اختواػی ّ خِاًی تذاًذ



استثاىات دس . خِاًی ؽذى، فشٌُگ ُای هختلف سا دس تؼاهل ًضدیک تاُن لشاس هی دُذ -8

کلیَ ّخٍْ خْد تؼاهالت فشٌُگی سا تغِیل هی کٌذ ّ دس ایي ساتيَ فشٌُگ خِاًی ؽکل 

هذیشیت خِاى ًگش تایذ تتْاًذ موي زفظ فشٌُگ پایذاس خْدی، عایش فشٌُگ ُا ّ . گیشدهی

دس یک ساتيَ . ُا سا اهکاى پزیش کٌذاسصػ ُا سا پاط تذاسد ّ ُوضیغتی تا عایش فشٌُگ

تایذ اخاصٍ داد تا فشٌُگ ُا تا ُن . خِاًی ًوی تْاى تا ًفی دیگشاى زیات خْد سا تنویي ًوْد

هشتثو ؽًْذ ّ دس ایي دادّعتذ فشٌُگی، فشٌُگ ُای تشتشی تا اسصػ ُای ّاالتش تشای 

تْخَ تَ اخاللیات دس خِاًی ؽذى مشّستی غیشلاتل اًکاس اعت . هشدهاى خِاى ؽکل گیشًذ

صیشا صهاًی کَ عليَ اسصػ ُای التقادی دس خِاًی ؽذى خْد هی ًوایذ تٌِا تا اتکاء تَ 

اسصػ ُای خِاى ؽوْل چْى ػذالت ّ اًقاف ّ پاط داؽتي ًغثت تَ کشاهت اًغاًی اعت کَ 

.ُای فشفا التقادی هِاس صد ّ آًِا سا دس هغیشی هتؼادل لشاس دادهی تْاى تش اسصػ



:کالم آخش
فشآیٌذ خِاًی ؽذى تَ فْست اهْاخی تْفٌذٍ ّ غیشلاتل اختٌاب تواهی هشصُای عیاعی ّ لاًًْی 

کؾْسُا سا دس ُن هی ًْسدد ّ دّلت ُا تایذ تا پزیشػ ایي پذیذٍ تکْؽٌذ تا دس اداسٍ هؤثش آى، تِتشیي 

ًمؼ هذیشیت عاصهاى ُا دس چٌیي ؽشایيی تغیاس خيیش ّ . ًتیدَ سا تشای کؾْس خْد زافل عاصًذ

.  هذیشیت تَ فْست عٌتی خْد تشای اًدام چٌیي هأهْسیتی کاسآهذی ًخْاُذ داؽت. هِن اعت

هذیشیت تایذ . ًگشػ دسّى ًگش هذیشیت عٌتی تایذ خای خْد سا تَ ًگاٍ تشّى ًگش ّ خِاًی تذُذ

تَ لْل . خْد سا اص هسذّدیت عاصهاى ّ دّلت تشُاًذ ّ تَ هدوْػَ عاصهاى، دّلت ّ خِاى تیاًذیؾذ

هلت تشای زل هغائل تضسگ صًذگی تغیاس کْچک ّ تشای زل هغائل -داًیل تل اهشّصٍ دّلت

تشای سّیاسّیی تا هغائل پیچیذٍ ّ گغتشدٍ (. 1379ّاتشص، )کْچک صًذگی تغیاس تضسگ ؽذٍ اعت

اهشّص تایذ تا ؽیٍْ ای ًْ تَ اعتمثال هغائل خِاًی سفت ّ تا لثْل یک زیات خوؼی هؾاسکت خْ ّ 

.گؾْدٍ تَ عْی دیگشاى، پذیذٍ خِاًی ؽذى سا تَ گًَْ ای عاصًذٍ پزیشا ؽذ

اها فشاهْػ ًکٌین کَ هذیشیت دس خِاًی ؽذى تایذ تتْاًذ موي ًگاٍ تیشًّی ّ خِاى ًگش، فشٌُگ، 

خاهؼَ، ّ هشصّتْم خْد سا ًیض زفظ ًوایذ ّ لذست یافتي ؽثکَ ُای هسلی دسّى هشصی سا ًیض 

هذیشیت هؼافش تشای هْفك ؽذى ًیاص داسد کَ موي هؾاسکت تا عایش . هْسد تْخَ لشاس دُذ

کؾْسُا ّ صًذگی دس یک ؽثکَ خِاًی، تْاًایی هؾاسکت تا ًِادُای غیشدّلتی ّ هسلی سا ًیض پیذا 

دس ایي ؽشایو عاصهاى تایذ هغیشی هتؼادل سا کَ . هسلی سا تیاهْصد-کٌذ ّ ساٍ ّسعن صًذگی خِاًی

زافل تْاصى تیي دسّى ًگشی ّ تشّى ًگشی اعت اًتخاب ًوایذ ّ تکْؽذ تا خِاًی ؽذى سا تا 

.هسلی ؽذى تلفیك کٌذ

 



ُای هسلی ؽذى ّ خِاًی ؽذى، موي زفظ ُْیت دادى پذیذٍتالػ هذیشیت خِاًی تا آؽتی

تخؾذ ّ ایي سعالت ُای آى سا دس خِاى سلاتتی استما هیهٌيمَ ای، خایگاٍ کؾْس ّ عاصهاى

تضسگ ّ خيیشی اعت کَ هذیشاى ػقش ها تایذ تسمك تخؾٌذ ّؽایذ ساُی خض ایي ًیض تشای 

.تما دس خِاى هتالىن ّ هتسْل ّخْدًذاؽتَ تاؽذ



:هشاخغ 
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