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چکيذه
زض لغت اهٌيت قاهل فطاغت اظ ّط گًَِ تْسيس يا حولِ ٍ يا آهازگي تطاي ضٍي اضٍيي ت ا ّ ط
تْسيس ٍ حولِ ٍ ،زض انغالح ؾياؾي ٍ حمَلي اهٌيت زض حَظُّاي فطزي ،ارتوافي ،هل ي
ٍ تييالوللي ٍ حتي ؾالهت ٍ تْساقت ٍ آهَظـ تِواض تطزُ هيقَز .".آى چ ِ و ِ زض اي ي
اهٌيت هيتَاًس تِ عَض هؿتمين ٍ غيط هؿتمين (اظ عطيك تَؾقِ ؾ طهايِ ارتو افي) ًم ف
هؤحطي زاقتِ تاقس آهَظـ ٍ پطٍضـ ّط وكَض اؾت .آهَظـ ٍ پطٍضـ هٌحه ط ت ِ اف طاز،
ظهاى ،هىاى ،يا فول ذاني ًيؿت .يقٌي تِ عَض هكرم «آهَظـ ٍ پطٍضـ» هٌحه ط ت ِ
هسضؾِ ،وَزواى ،يا آهَظـ زضٍؼ ذاني ًيؿت ،تلىِ «آهَظـ ٍ پطٍضـ» تطاي ّو ِ ،زض
ّط همغقي اظ ظهاى ٍ هىاى اؾت ٍ تط فولىطز افطاز زض راهقِ تأحيط گصاض اؾت .يىي زيگط اظ
اّساف آهَظـ ٍ پطٍضـ ايزاز ٍ تَؾقِ افتواز ارتوافي اؾت .افتواز ارتوافي ايزازوٌٌسُ
ّنفىطي ،تقاٍى ٍ ّنياضي زض حل هكىالت ٍ هؿ ايل راهق ِ اؾ ت ٍ هٌز ط ت ِ اف عايف
تقْسات ارتوافي هيقَزّ .ط را وِ ًياظ تِ تَرِ تيكتط تط اهٌيت زض ّط حَظُاي زض رَاهـ
احؿاؼ هي قَز آهَظـ ٍ پطٍضـ ٍ ؾيؿتن آى هيتَاً س پ طچنزاض ضف ـ اي ي ًي اظ تاق س.
تٌاتطايي ؾطهايِ ارتوافي همَلِاي ًؿثتاً رسيس زض وٌفّاي ارتوافي هحؿَب ه يگ طزز
وِ تأحيطات ظيازي تط رٌثِّاي هرتلف ظًسگي اًؿاىّا اظ رول ِ اهٌي ت هل ي زاضز و ِ ت ا
ٍاؾغِگطي آهَظـ ٍ پطٍضـ اضتماء ذَاّس يافت .لصا زض ايي همالِ ؾقي ت ط اي ي اؾ ت ت ِ
ضاتغِ هسضؾِ تا ؾطهايِ ارتوافي ؾپؽً ،مف آىّا زض اهٌيت زض راهقِ پطزاذتِ قَز.
واشگاى کليذي :هسيطيت آهَظـ ،هسضؾِ ،ؾطهايِ ارتوافي ،اهٌيت هلي
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 .1هقذهه
ّوَاضُ هساضؼ ٍ هؤؾؿات آهَظقي تِ زًثا اضتما فولىطز ذَز ّؿتٌس .اضتثاط زازى
پيكطفت هسضؾِ تِ تَؾقِ ارتوافي هيتَاًس تأحيط تؿعايي ضٍي يازگيطي ،تغييط فَاهل
ارتوافي ٍ ؾاذتاضي وِ ًاتطاتطي تحهيلي ضا اقافِ هيزٌّس ،زاقتِ تاقس ( ٍاى .)2007
اًؿزام راهقِ پياهس تَاًوٌسؾاظي ٍ تقاهل ارتوافي هؤحط اؾت .تٌاتطايي يه راهقِ
ؾالن تِ هاّيت ٍ ويفيت ضٍاتظ تيي افطاز هَرَز تؿتگي زاضزٍ .اغُ "ؾطهايِ ارتوافي"
تطاي تَنيف تأحيط ايي لثيل ضٍاتظ اؾتفازُ قسُ اؾت .همساض ٍ هاّيت ؾطهايِ ارتوافي
ًيع تا گؿتطُاي اظ ذطٍريّاي وَزواى اظ رولِ تْساقت ٍ آهَظـ هطتثظ تَزُاؾت
(ٍيلىٌع.)2014 ،
تحميمات ًكاى زازُاًس وِ تٌْا ترف هحسٍزي اظ هَفميت يه وَزن زض ظًسگي
تِ هسضؾِ هطتَط هيقَز (ًٍگ.)2010 ،
ٍلي اوخط فَاهل تِ ظهيٌِّاي ارتوافي ٍ هؿائل ذاًَازگي هطتثظ ّؿتٌس .تطاي
غلثِ تط ًاتطاتطي تحهيلي زض زًياي اهطٍظُ ًياظ اؾاؾي تِ عطاحي ضٍيِّايي تطاي تطٍيذ
تقاهل ارتوافي ٍ تَاًوٌسؾاظي ٍرَز زاضز .اضظـ ارتوافي هساضؼ اظ عطيك تطضؾي
هيعاى تأحيط گصاضيكاى تط راهقِ ذاضد اظ هسضؾِ هكرم هيقَز .اؾتطاتػيّاي هؤحط
تطاي تطٍيذ ؾطهايِّايارتوافي زض هساضؼ ٍ هَاًـ هَرَز ٍ پياهسّاي احط گصاض تط
اهٌيت هلي زض ايي همالِ هَضز تحج لطاض گطفتِ قسُ اؾت.
زض ؾا ّاي اذيط ،هفَْم ؾطهايِ ارتوافي تِ هقٌاي ايي وِ هكاضوت وطزى زض
گطٍُ ٍ راهقِ هي تَاًس تطاي فطز هٌافـ ٍ واضوطزّاي هخثت زاقتِ تاقس ،يىي اظ
ضايذتطيي ٍاغُّايي اؾت وِ اظ فلَم ارتوافي ٍاضز ازتيات حَظُّاي زيگط فلوي ٍ حتي
ٍاضز ظتاى فوَهي قسُ اؾت .تأويس تط اّويت احطات هخثت ضٍاتظ ارتوافي تط ضٍي فطز ٍ
ًگطاًي ٍ زغسغِ ًؿثت تِ تٌع ضٍاتظ ارتوافي هقٌازاض زض رَاهـ رسيس ،اظ هفاّين ٍ

تحجّاي لسيوي راهقِقٌاؾي هيتاقٌس ٍ هيتَاى گفت ٍاغُ ؾطهايِ ارتوافي زض ايي
هقٌي ،هفَْم ًَ ٍ رسيسي ًيؿت ٍ تِ آضاي پيكىؿَتاى راهقِقٌاؾي هاًٌس راى
زيَيي ،واض هاوؽ ،اهيل زٍضوين ٍ يا گ َضن ظهيل تط هيگطزز .تِ ًؾط اهيل زٍضوين،
زض قطايغي وِ اًؿزام ارتوافي واّف ياتس ٍ ؾٌتّا ٍ ٌّزاضّاي راهقِ فطز ضا زض
ضفتاض ارتوافياـ ضاٌّوايي ًىٌٌس ،فطز زچاض تيٌّزاضي (آًَهي) هيقَز ٍ تؿياضي اظ
ضفتاضّاي ًاٌّزاض ،اظ رولِ ذَزوكي ،افعايف ذَاٌّس يافت .ؾطهايِ ارتوافي ًيع
هفَْهي رسيس اؾت ٍ هيتَاًس قاهل افتواز ،اًؿزام ٍ هكاضوت هلي تاقس.
ؾطهايِ ارتوافي هيتَاًس تِ ٍاؾغِي احطگصاضي تط فولىطز ًْازّاي هرتلف ،تط
هيعاى رطاين ٍ ذكًَتّا ،تط ؾالهت راهقِ ،يىپاضچگي ٍ ّوثؿتگي هلي ٍ  ...اهٌيت
هلي ضا هتأحط اظ ذَز ًوايس .تطضؾيّاي نَضت گطفتِ تَؾظ اًسيكوٌساى ٍ هحمماى
هرتلفً ،كاىزٌّسُ تأحيط هخثت ؾطهايِ ارتوافي افعايف ٍ يا واّف تٌفّاي
ارتوافي اؾت.
تٌاتطايي زضن ٍ فْن ؾطهايِ ارتوافي زض تأهيي اهٌيت هلي ًمف حائع اّويتي
زاضزّ .وچٌيي ،هفَْم ؾطهايِ ارتوافي هيتَاًس تِ راهقِ قٌاؾاى ووه ًوَزُ تا
ًاٌّزاضيّا ٍ هراعطات ٍ ًاتؿاهاًيّاي هَرَز زض راهقِ ضا قٌاؾايي ٍ ضاّىاضّايي
تطاي هماتلِ تا آىّا اضائِ ًوايٌس .اهٌيت هفَْهي اؾت وِ زاضاي اتقاز گًَاگًَي هيتاقس ٍ
زضتاضُ هفَْم آى زيسگاُّا ٍ اذتالف ًؾطات هتقسزي ٍرَز زاضز ،تسيي رْت ًويتَاى
زضهَضز آى تِ هفَْم ٍاحسي زؾت يافت.
اهٌيت اظ همَلِّاي اؾاؾي اؾت وِ ٍرَز آى زض توام رٌثِّاي حيات تكطي تِ
ًحَي هكَْز ٍ هؤحط هحؿَؼ اؾت ٍ اظ زيطتاظ تاوٌَى زض حيات اًؿاًي اهٌيت هيتَاًس
زاضاي هفاّين احؿاؼ اهٌيت ،آضاهف ٍ آؾَزگي ذاعط ،فسم تطؼ ٍ اضغطاب ،اهٌيت
هازي ٍ ضٍاًي ،آضاهف فىطي ٍ ضٍحي ،تِ زٍض اظ تْسيس ٍ آقَب تَزى اؾت.

 .2روش پصوهص
ّسف ايي پػٍّف واضتطزي ٍ اظ ًؾط ضٍـ گطزآٍضي زازُّا ،تَنيفي هيتاقس .زض ايي
تحميك تِ هٌؾَض روـآٍضي زازُّا ،آهيعُاي اظ ضٍـّاي وتاتراًِاي ٍ پيوايكي تِ
واضگطفتِ قسُ اؾت .زض ضٍـ وتاتراًِاي ،هفاّين ٍ تقاضيف هتغيطّاي تحميك ،ازتيات
هَضَؿ ٍ پيكيٌِ تحميك هَضز تطضؾي ٍ تاظًگطي لطاض گطفتِ ٍ زض ًْايت تِ هٌؾَض
روـآٍضي زازُّا ،اظ ضٍـ پيوايف اؾتفازُ قسُ اؾت.
 .3بحث اصلي
 .1-3هذرسه در سيستن آهوزضي

تطتيت آزهي ًويتَاًس ٍارس نفتي رع ارتوافي تاقس؛ ظيطا آزهي ًويتَاًس رع تِ نَضت
ارتوافي ظًسگي وٌس ٍ تطتيت تسٍى راهقِ ٍرَز ًساضزً .وًَِي اًؿاًي وِ ّط ارتواؿ تِ
ووه تطتيت زضنسز تحمك آى اؾت تِ وُلي تا هؿغَضُي ًَفي هتفاٍت اؾت .ايي ًوًَِ
تط تهَضي وِ راهقِ اظ ذَيكتي زاضز ٍ زض ًتيزِ تط آزهي هؿتغطق زض راهقِ ٍ زضگيط تا
وٌفّاي آى ،هٌغثك اؾت ،حتي ًويتَاى گفت وِ راهقِ افطاز رَاى ضا تطاي ذَز ٍ ًِ
تطاي ذَزقاى تطتيت هي وٌس .ظيطا راهقِ حتي لازض ًيؿت اظ آزهي زض ذاضد اظ راهقِ
تهَضي زاقتِ تاقس ٍ تهَض آزهي ذَز يه تهَض ارتوافي يا تِ لَ راهقِ قٌاؾاى،
تهَضي گطٍّي اؾت (تىط .)2011 ،تا ايي چكناًساظ تطتيت ارتوافي 1تِ لحاػ تأحيطي
وِ زض آهازُ وطزى فطز تطاي ّنظيؿتي تا زيگط ّنًَفاى ٍ وؿة َّيت فطزي ٍ
ارتوافي ٍ تساٍم حيات فطٌّگي رَاهـ ،حفؼ آزاب ٍ ؾٌي ٍ هيطاث فطٌّگي زاضز،
هَضز تَر ِّ اًسيكوٌساى تطتيتي ،راهقِ قٌاؾاى ٍ ًيع هؿ َالى ًؾام آهَظـ ٍ پطٍضـ

1. Social education

ٍالـ قسُ اؾت« .اظ ًؾط راهقِقٌاؾاًي هاًٌس اهيل زٍضوين1656( 1

ً )1113مف

آهَظـ ٍ پطٍضـ زض راهقِ آى اؾت وِ وَزواى ضا وِ ٌَّظ ارتوافي ًكسُاًس هتٌاؾة
تا ًؾام ارتوافي تاضآٍضزُ ٍ تطاي ؾاظگاضي تا هحيظ ذال ارتوافيقاى آًاى ضا تِ
ٌّزاضّا ،ضؾَم ٍ فازات همتضي هزْع ؾاظز» (وَلي.)1999 ،
 .3-2هفهوم سرهايه اجتواعي
 .3-2-1تعريف سرهايه اجتواعي

ضٍاتظ زٍ راًثِ ،تقاهالت ٍ قثىِّايي وِ زض هياى گطٍُّاي اًؿاًي پسيساض هيگطزًس ٍ
ؾغح افتوازي وِ زضهياى گطٍُ ٍ روافت ذاني تِ فٌَاى پياهس تقْسات ٍ ٌّزاضّايي
پيَؾتِ تا ؾاذتاض ارتوافي يافت هيقَز .هزوَفِ ٌّزاضّاي هَرَز زض ؾيؿتنّاي
ارتوافي اؾت وِ هَرة اضتماي ؾغح ّوىاضي افضاي آى راهقِ گطزيسُ ٍ ّوچٌيي
ؾثة پاييي آهسى ؾغح ّعيٌِّاي تثازالت ٍ اضتثاعات هيگطزز .زض ايي تقطيف
هفاّيوي ًؾيط راهقِ هسًي ٍ ًْازّاي ارتوافي ًيع زاضاي اضتثاط هفَْهي ًعزيه تا
ؾطهايِ ارتوافي هيگطزًس(غفاضي.)2008 ،
لَافسٌّ ،زاضّا ،تقْسات ،هثازلِ ٍ افتواز ايزاز قسُ زض ضٍاتظ ارتوافي،
ؾاذتاضّاي ارتوافي ٍ تطتيثات ًْازي راهقِ وِ افضاء ضا لازض هيؾاظز تا تِ اّساف
فطزي ٍارتوافي ذَز ًائل گطزًس (لالًٍسيًْ .)2012،ازّا ،ضٍاتظ ٍ ٌّزاضّايي وِ
ويفيت ٍ وويت تقاهالت ارتوافي ضا قىل هيزّس (تاًه رْاًي) .ولوي زض تقطيف
ؾطهايِ ارتوافي اظ ًمف ٍ واضوطز آى ووه گطفتِ ٍ تقطيف واضوطزي اظ ؾطهايِ
ارتوافي اضايِ هيزّس .تِ ًؾط اٍ ؾطهايِ ارتوافي قيء ٍاحس ًيؿت ،تلىِ اًَاؿ چيعّاي
گًَاگًَي اؾت وِ زٍ ٍيػگي هكتطن زاضز :اٍ ّوِ آىّا قاهل رٌثِاي اظ يه ؾاذت
ارتوافي ّؿتٌس ،زٍم وٌف ّاي هقيي افطازي وِ زض زضٍى يه ؾاذتاض لطاض زاضًس ضا

1. Emile Durkhim

تؿْيل هي وٌٌس .قىل هقيٌي اظ ؾطهايِ ارتوافي زض تؿْيل وٌف هقيي اضظقوٌس تَزُ
ٍ هوىي اؾت تطاي وٌفّاي زيگط تيفايسُ يا ون فايسُ تاقس .ولوي هقتمس اؾت وِ
ؾطهايِ ارتوافي ًِ زض افطاز ٍ ًِ زض اتعاض فيعيىي تَليس لطاض زاضز.
ؾطهايِ ارتوافي اظ هفاّين ًَيٌي اؾت وِ اهطٍظُ زض تطضؾيّاي التهازي ٍ
ارتوافي رَاهـ هسضى هغطحگطزيسُ اؾت .زض وليتطيي ؾغح ،ؾطهايِ ارتوافي
ٍيػگيّايي اظ يه راهقِ يا گطٍُ ارتوافي اؾت وِ ؽطفيت ؾاظهاًسّي روقي ٍ
زاٍعلثاًِ تطاي حل هكىالت هتماتل يا هؿائل فوَهي ضا افعايف هيزّس .انَالً ؾطهايِ
ارتوافي زض شات ضٍاتظ ارتوافي تَرَز هيآيس ٍ هيتَاى تا واضوطزـ آًطا تقطيف وطز (
الَاًي ،قيطٍاًي .)1385 :تَؾقِ التهازي ٍ تَؾقِ ارتوافي زض فول الظم ٍ هلعٍم
يىسيگطًس؛ تقثاضتي ًويتَاى تسٍى فٌايت تِ العاهات تَؾقِ ارتوافي ،اظ تَؾقِ التهازي
تْطُهٌس قس ( پاضول .)2009 ،تِ فميسُ پاتٌام اظ ذهيهِّاي هْن ؾطهايﺔ ارتوافي ايي
اؾت وِ پيًَس اضتثاعي هياى افطاز ضا تمَيت هيوٌس ٍ پيًَسّايي هَرة اضتماء ّوىاضي
ٍ ّوثؿتگي هياى افضاء راهقِ هي قَزّ ،وىاضي روقي ،افتواز ارتوافي ٍ لاتليت
هسًي آىّا ضا ًيع افعايف هيزّسً .تيزِ ايي ٍضقيت فائك قسى ًيطٍّاي ّوثؿتگي
ارتوافي تط قطايظ گؿؿيرتگي ارتوافي اؾت .زض قطايظ ّوثؿتگي ارتوافي افطازي
وِ ناحة ّوثؿتگي ارتوافي ّؿتٌس ،افطاز ناحة َّيت هيقًَس ٍ ًؾام ارتوافي
ًمغِ اتىاء هٌاؾثي تطاي آىّا هيقَز زض حالي وِ زض قطايظ گؿؿتگي ارتوافي
راهقًِ ،ؾام ارتوافي تِ قىل پطاوٌسُ زض هيآيس زض راهقِ پطاوٌسُ قسُ احؿاؼ گن-
گكتگي ،اضغطاب ٍ اًسٍُ تط اًؿاىّا چيطُ هيقَز (پاتٌام ٍ .)164 :1384 ،زض ًتيزِ
احؿاؼ ًااهٌي افعايف هيياتسٍ .رَز افتواز ،فضايي ضا ايزاز هيوٌس وِ فطز تتَاًس تا
آؾَزگي ذاعط ٍ احؿاؼ اهٌيت تِ فقاليت ٍ وٌفّاي هفيس ارتوافي تپطزاظز .زض
نَضت فمساى افتوازً ،ؾن ارتوافي هرتل هيقَز ٍ رطياى وٌفّاي ارتوافي زچاض
هكىل هيگطزز .فطز لازض ًرَاّس تَز زض ّيﭻ يه اظ اتقاز ظًسگيف وٌف زيگطاى ضا

پيفتيٌي وٌس ٍ زائن زض ايي تطؼ تِ ؾط هيتطز وِ زيگطي وِ زض وٌف هتماتل تا
اٍؾت احتوا زاضز تِ گًَِاي فول وٌس وِ تِ ضطضـ توام قَز ٍ يا ايي وِ هٌافقف
ضا تِ ذاعط هٌافـ ذَز تِ ذغط اًساظز .زض چٌيي فضايي فالٍُ تط ايٌىِ ّعيٌِّاي افطاز
زض تطلطاضي اضتثاط تا زيگطاى افعايف هيياتس ،فطز تا اضغطاب ٍ زلْطُ زض وٌفّاي
ارتوافي ٍاضز هيقَز .تا تَرِ تِ ايٌىِ زٍ همَلﺔ افتواز ٍ هكاضوت هْنتطيي هؤلفِّاي
ؾطهايﺔ ارتوافي ّؿتٌس اظ ايٌطٍ زض راهقِاي وِ ؾغح افتواز ٍ هكاضوت تاال تاقس
هيعاى احؿاؼ اهٌيت راًي ،التهازي ٍ ارتوافي افعايف هيياتس.
 .3-2-2تعريف سرهايه و اجساء آى از ديذگاه صاحب نظراى

ضاتطت پَتٌام ؾطهايِ ارتوافي ضا هزوَفِ افتوازٌّ ،زاضّا ٍ ،قثىِّاي پيًَس وِ
ّوىاضي ضا تطاي ؾَز هتماتل تؿْيل هيوٌس هيزاًس وِ ًتيزِ آى اًَاؿ هتفاٍتي اظ
وٌفّاي روقي اؾت .اٍ ؾِ قاذم تطاي ؾطهايِ ارتوافي زض ًؾط هيگيطز :آگاّي،
هكاضوت ٍ ًْازّاي هسًي.
ولوي زض تقطيف ؾطهايِ ارتوافي اظ ًمف ٍ واضوطز آى ووه گطفتِ ٍ تقطيف
واضوطزي اظ ؾطهايِ ارتوافي اضايِ هيزّس .تِ ًؾط اٍ ؾطهايِ ارتوافي قي ي ٍاحس
ًيؿت ،تلىِ اًَاؿ چيعّاي گًَاگًَي اؾت وِ زٍ ٍيػگي هكتطن زاضز :اٍ ّوِ آىّا
قاهل رٌثِاي اظ يه ؾاذت ارتوافي ّؿتٌس ،زٍم وٌفّاي هقيي افطازي وِ زض
زضٍى يه ؾاذتاض لطاض زاضًس ضا تؿْيل هيوٌٌس .قىل هقيٌي اظ ؾطهايِ ارتوافي زض
تؿْيل وٌف هقيي اضظقوٌس تَزُ ٍ هوىي اؾت تطاي وٌفّاي زيگط تيفايسُ يا
ونفايسُ تاقس .ولوي هقتمس اؾت وِ ؾطهايِ ارتوافي ًِ زض افطاز ٍ ًِ زض اتعاض فيعيىي
تَليس لطاض زاضز .اٍ قاذمّاي ظيط ضا تطاي ؾطهايِ ارتوافي زض ًؾط هيگيطز:
)1تقْسات ايزاز قسُ  )2زؾتطؾي اعالفات ٌّ )3زاضّاي ارتوافي  )4التساض َّ)5يت
(پيف لسم.)2012 ،

اظ ًؾط ولوي ؾطهايِ ارتوافي زض ًْايت تطاي افطاز ؾطهايِ اًؿاًي تِ ّوطاُ زاضز .اظ
ًؾط تَضزيَ ؾطهايِ ارتوافي روـ هٌاتـ تالمَُ ٍ تالفقلي اؾت وِ ًتيزِ هالىيت قثىِ
تازٍاهي اظ ضٍاتظ ًْازي قسُ تيي افطاز ٍ تِ فثاضت ؾازُتط ،فضَيت زض گطٍُ تطاي
زؾتياتي تِ هٌاتـ آى گطٍُ اؾت .زض ٍالـ پيًَسّاي قثىِاي هيتايؿت اظ ًَؿ ذاني
تاقٌس ،يقٌي هخثت ٍ هثتٌي تط افتواز.
اظ ًؾط تَضزيَ ؾطهايِ ارتوافي زض ًْايت هيتَاًس ؾطهايِ التهازي تِ ّوطاُ زاقتِ تاقس
(ضقيسي.)2009 ،
اظ زيسگاُ تَضزيَ ؾطهايِ ارتوافي زٍ قاذم اؾاؾي زاضز )1 :افتواز  )2پيًَس
اظ زيس فَوَياها ؾطهايِ ارتوافي ٍرَز هزوَفِ هقيٌي اظ ٌّزاضّا يا اضظـّاي غيط
ضؾوي اؾت وِ افضاي گطٍّي وِ ّوىاضي ٍ تقاٍى هياًكاى هزاظ اؾت ،زض آى ؾْين
ّؿتٌس .هكاضوت زض اضظـّا ٍ ٌّزاضّا تِ ذَزي ذَز تافج تَليس ؾطهايِ ارتوافي
ًويگطزز ،چطا وِ ايي اضظـّا ٍ ٌّزاضّا هوىي اؾت تِ ٌّزاضّا ٍ اضظـّاي هٌتْي
تاقس .فَوَياها زض اضتثاط تا ؾطهايِ ارتوافي زٍ ًىتِ ضا تأويس هيوٌس:
 )1ؾطهايِ ارتوافي هتقلك تِ گطٍُّاؾت ًِ افطاز ،تِ فثاضت زيگط ٌّزاضّايي وِ
قالَزُ ؾطهايِ ارتوافي ضا تكىيل هيزٌّس زض نَضتي هقٌي زاضًس وِ تيف اظ يه فطز
زض آى ؾْين تاقٌس.
ّ )2وىاضي ٍ ّوياضي تطاي توام فقاليتّاي ارتوافي (ذَاُ تس ٍ ذَاُ ذَب) ضطٍضي
اؾت .پؽ اضظـّا ٍ ٌّزاضّاي غيط ضؾوي هيتَاًس هخثت ٍ هٌفي تاقس (فاللِتٌس،
.)1384
اظ ًؾط فَوَياها ؾطهايِ ارتوافي زٍ تقس انلي زاضز )1 :اضظـّاي غيط ضؾوي )2
ٌّزاضّاي غيط ضؾوي
تا تَرِ تِ تقاضيف ٍ تياى ارعاي ؾطهايِ ارتوافي ،چْاض رعء زض ّوِ آىّا هكتطن
ّؿتٌس وِ هيتَاى تِ فٌَاى اتقاز واف ؾطهايِ ارتوافي زض ًؾط گطفت:

 )1هكاضوت زض قثىِّا  )2ضٍاتظ هتماتل ٌّ )3زاضّا ٍ اضظـّاي ارتوافي  )4افتواز
(ّواى)
اظ تيي هؤلفِ ّاي ؾطهايﺔ ارتوافي ؾِ هؤلفﺔ شيل هس ًؾط اؾت:
افتواز ارتوافي :1افتواز ارتوافي ايزازوٌٌسُ تقاٍى ٍ ّوياضي اؾت ٍ فمظ زض
ايي حالت اؾت وِ زض فيي ٍرَز تفاٍت ّا لازض تِ حل هكىالت ٍ اًزام تقْسات
ارتوافي هيقَز .آًتًَي گيسًع افتواز ٍ تأحيط آى تط فطايٌس تَؾقِ ضا ظيطتٌا ٍ ظهيٌِؾاظ
انلي زض رَاهـ هسضى هيزاًس (ضوؿا.)119 :2011 ،
تيافتوازي پسيسُاي ضٍاًكٌاذتي اؾت وِ فطز اعويٌاى تِ ذَز ضا اظ زؾت هيزّس
ٍ تِ ًاتَاًي ذَز اشفاى زاضز .تحطاى ؾياؾي ،التهازي ٍ ارتوافي زض ؾغح راهقِ ٍ
فطاگيط قسى آى تافج تيافتوازي افطاز هيقَز .قست چٌيي ٍضقيتي ًعٍ هقياضّاي
اذاللي فطز ٍ ًازيسُ گطفتي هقياضّاي روقي ٍ زض ًْايت تزاٍظ تِ حمَق زيگطاى حتي
تِ نَضت آقىاض ٍ تِ نَضت تادگيطيّاي هرتلف اؾت (ّواى.)12 :
ضٍاتظ ارتوافي :2تطلطاضي اضتثاط ٍ تطذَضزاضي اظ هْاضتّاي اضتثاعي الظهِ اؾاؾي
ٍ تٌيازيي اًزام وٌفّاي ارتوافي اؾت .اظ ايي عطيك هَفميتّايي ضا وؿة هيوٌٌس
وِ تِ تٌْايي لازض تِ زؾت يافتي تِ آىّا ًيؿتٌس يا تا زقَاضي تؿياض هَفك تِ وؿة
آىّا هيقًَس (فيلس .)31 :1386 ،زض تقطيف رويع ولوي ؾطهايِ ارتوافي تطاي تَنيف
ضٍاتظ تيي هطزم ،گطٍُّا ٍ روافتّايي وِ افتواز ٍ التعامّاي زٍعطفِ ضا تِ ٍرَض
هيآٍضًس اؾتفازُ هيقَز (ولوي.)462 :1377 ،
تِ ايي تطتية ؾطهايِ ارتوافي فثاضت اؾت اظ هزوَؿ آى زؾتِ اظ اضتثاعات ٍ
قثىِّاي اضتثاط ارتوافي وِ زض راهقِ هَرَزًس تِ عَضي وِ افعايف اضتثاعات فطزي
ٍ گطٍّي تِ افعايف هيعاى ؾطهايِ ارتوافي زض گطٍُ ٍ راهقِ هٌزط هيقَز ٍ اظ ؾَي

1. Social trust
2. Social relation

زيگط ؾطهايِ ارتوافي ًيع تؿتطّاي الظم ضا تطاي افعايف ؾغح ضٍاتظ ٍ هٌاؾثات فطزي
ٍ ارتوافي فطاّن هيؾاظز (ّواى).
هكاضوت ارتوافي :1هكاضوت ارتو افي ضا ه يت َاى فطايٌ س ؾ اظهاىيافت ِاي
زاًؿت وِ اظ ؾَي افطاز راهقِ تِ نَضت آگاّاًِ ،زاٍعلثاًِ ٍ روقي تا زض ًؾط زاقتي
ّسفّاي هكرم تِ هٌؾَض ؾْين قسى زض هٌاتـ لسضت اًزام هيگي طز .ق َْز چٌ يي
هكاضوتي ٍرَز ًْازّاي هكاضوتي هاًٌس اًزو يّ ا ،گ طٍُّ ا ،ؾ اظهاىّ اي هحل ي ٍ
غيطزٍلتي اؾت ( ؾطهس.)2009 ،
هكاضوت ارتوافي اظ عطيك تمَيت احؿاؼ فضَيت زض روـ ،تمَيت احؿاؼ
اقتطان زض اضظـّا ٍ ٌّزاضّاي راهقِ ،تمَيت اّ ساف روق ي ؾ طهايﺔ ،ضٍحيﺔ تقاٍى
زض راهقِ ٍ تَؾقﺔ التساض هلي اظ عطيك تمَيت اًؿزام ارتوافي ،ؾطهايِ ارتوافي ضا
افعايف هيزّس ٍ تحىين ٍ اًؿزام ارتو افي ضا ت ضويي ه يوٌ س (قاضي پَض.)2011 ،

قىل .1قاذمّاي ؾطهايِ ارتوافي

1. Social Participation

 .3-2-3ابعاد و ضاخصهاي سرهايه اجتواعي

ؾطهايِ ارتوافي زاضاي ؾِ تقس اؾاؾي اؾت:
 )1تقس ؾاذتاضي :قاهل الگَي پيًَسّاي هياى افضاء گطٍُ ٍ تطوية ؾاظهاًسّي ايي
افضاء اؾت .ؾلؿلِ هطاتة قثىِ ،تطاون ٍ هيعاى ّوگٌي گطٍُ يا افضاي گطٍُ اظ رولِ
قاذمّاي فوسُ تقس ؾاذتاضي ّؿتٌس.
 )2تقس ٌّزاضي :تِ ويفيت تقاهالت ٍ اضتثاط افضاء زض زضٍى يه گطٍُ اقاضُ زاضز .زض
ايي تقس قاذمّايي ًؾيط افتواز ٍ اضتثاط هتماتل هغطح اؾت.
 )3تقس قٌاذتي :ووتط لاتل اًساظُگيطي تَزُ ٍ هيتَاى آى ضا اضظـّاي هكتطن زض
هياى افضاي يه گطٍُ زاًؿتٌّ .زاضّا ،اضظـّاً ،گطـ ،تاٍضّا ،فطٌّگ قْطي ٍ …
زض ايي تقس لطاض زاضًس.
تِ عَض ولي ؾطهايِ ارتوافي تِ قاذمّايي اظ لثيل هيعاى اعالفات ٍ آگاّيّاي
فوَهي ،اًسيكِ ٍ تفىط فمالًي ،ذيطذَاّي ،احؿاؼ ٍ ؾغح فوَهي افتواز زض راهقِ،
احؿاؼ تقْس ارتوافي ،احؿاؼ تقلك ارتوافي ،نسالتّ ،وسضزيٍ ،فازاضيَّ ،يت
ؾاظهاًي ،لسضت ًفَش ٍ التساض فطزي ،هيعاى وٌفّا ٍ ضٍاتظ هتماتل تيي افضاي يه
گطٌٍُّ ،زاضّاي ارتوافي يىؿاى ،افتثاضّ ،وىاضي ٍ ّوياضي ،هكاضوت ارتوافي ٍ
ؾياؾي ،هيعاى ٍ احؿاؼ اهٌيت زض يه گطٍُ يا راهقِّ ،وثؿتگي ،هيعاى ٍ گؿتطزگي
تقاهالت زٍؾتاًِ ،تقاهالت ذاًَازگي ٍ ارتوافي ،هيعاى ًاتؿاهاًيّاي اذاللي فطزي ٍ
ارتوافي ،هيعاى فؿاز زض ؾغح حاوويت ٍ راهقِ ،هيعاى زيٌساضيٍ ،رَز ايسئَلَغي
هثتٌي تط ههلحت فوَهي ،احؿاؼ ٍ هيعاى فسالت ارتوافي ٍ قىاف عثماتي ،ؾغح
اضظـّاي هكتطنًَ ،ؿ زٍؾتي ،لاًَىهساضي ،هطزمگطايي ،تحولپصيطي ًؿثت تِ تىخط،
احتطام هتماتلً ،ؾنپصيطي ٍ حثات ٍ فسم اظّن گؿيرتگي ارتوافي زاللت زاضز.

 .3-2-4سنجص سرهايه اجتواعي

تغَض ول تِ هٌؾَض ؾٌزف ؾطهايِ اروافي لافسُ ذاني ٍرَز ًساضز ٍ توام هحمماى ٍ
اًسيكوٌساى زاذلي ٍ ذاضري تطاي ؾٌزف آى هؤلفِّاي هتقسزي تياى هيوٌٌس .رسٍ
ظيط تهَضت ولي قاذمّاي اًساظُگيطي ؾطهايِ ارتوافي ضا اظ ًؾط اًسيكوٌساى هرتلف
ًكاى هيزّس.
جذول .1سنجص سرهايه اجتواعي از نظر هتخصصاى و پصوهطگراى
نظريهپرداز
پاتٌام

نتيجه

هؤلفه
آگاّي ،هكاضوتًْ ،ازّاي هسًي

افعايف ايي هؤلفِّا تياًگط پيًَس هحىن
قثىِ اي ٍ ّوىاضاي قْطًٍساى اؾت.

ايٌگلْاضت

افتواز

هَرة تؿْيل اضتثاط ٍ رطياى اعالفاتي
هيقَز.

فَوَياها

هؤلفِّايي وِ فسم ٍرَز ؾطهايِ افعايف ٍ واّف ايي هؤلفِّا تط هيعاى
ارتوافي ضا ًكاى هيزٌّس :هياى رطم ٍ ؾطهايِ ارتوافي احطگصاض اؾت.
رٌايت ،فطٍپاقي ذاًَازُ ٍ ...

تَلي ٍ
اًيىؽ

هكاضوت ارتوافي ،وٌف گطايي ،ضفاُ ٍ آؾايف قْطًٍساى ضا افعايف زازُ ٍ
احؿاؼ اهٌيت ٍ افتواز ٍ پيًَْاي ضٍحيِ روقي ضا تمَيت هيوٌس.
ّوؿايگي زٍلتي ٍ ذاًَازگي

تَضزيَ

هكاضوت فطز زض قثىِّاي ارتوافي

ايزاز قثىِّايي تا ٌّزاضّاي هتقاضف ٍ
افتواز

ولوي

افتواز ،اعالؿ ضؾاًي ٍ هكاضوت زض گطٍُ

افعايف پيًَسّاي ارتوافي ٍ ّوياضي

اواضت ٍ
وطايي

افتواز تِ حىَهت هحلي ،ظيؿت پصيطي

اضتثاط ؾطهايِ ارتوافي تا تَؾقِ هٌغمِ اي

هٌثـً :گاضًسگاى.1391 ،
تا تَرِ تِ رسٍ فَق ٍ تط اؾاؼ ًماط هكتطن زيسگاُّاي فَق زض ظهيٌِ ؾٌزف
ؾطهايِ ارتوافي ،زض ايي تحميك اظ هكاضوت ٍ افتواز تِ فٌَاى انليتطيي ٍ
پطواضتطزتطيي هؤلفِّا تِ هٌؾَض ؾٌزف ؾطهايِ ارتوافي اؾتفازُ گطزيس.
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ولوِ اهٌيت ضيكِ زض ٍاغُ «اهي» اظ ظتاى فطتي زاضز ٍ تِ هقٌي زض اهاى ٍ آؾايف تَزى،
ههًَيت اظ ذغط ٍ تطؼ ٍ آضاهف ذاعط هيتاقسٍ .اغُ «اهي» يقٌي تيگعًس ٍ تيآؾية ٍ
زاضاي آضاهف .اهٌيت ّن يقٌي تيگعًسي ٍ تيآؾيثي يا حالتي وِ زض آى گعًس ٍ ذغط ٍ
آؾية ضاُ ًساضز ٍ آضاهف زض آى تطلطاض اؾت .زض تقطيف اهٌيت هيتَاى گفت" :زض لغت
حالت فطاغت اظ ّط گًَِ تْسيس يا حولِ ٍ يا آهازگي تطاي ضٍياضٍيي تا ّط تْسيس ٍ حولِ
ضا گَيٌس .زض انغالح ؾياؾي ٍ حمَلي تِ نَضت اهٌيت فطزي ،اهٌيت ارتوافي ،اهٌيت
هلي ٍ تييالوللي تِواض تطزُ هيقَز.".
اهٌيت تِ هقٌي حطاؾت اظ يه فطز ،راهقِ ،هلت ٍ يه وكَض زض تطاتط تْسيسّاي
ذاضري اؾت ٍ ًمغِ هماتل «تْسيس» تِ قواض هيضٍزّ ،ط وكَضي وِ تتَاًس تْسيسّاي
تالمَُ ٍ تالفقل ضا اظ هياى تطزاضز ،تِ آؾايف ٍ اهٌيت ضؾيسُ اؾتٍ" .اغُي اهٌيت ،اتتسا
زض ازتيات ؾياؾي آهطيىا قسيسا هتساٍ قس .تقس اظ تغييطات هْوي وِ پؽ اظ رٌگ
رْاًي زٍم زض ؾياؾت تيي الولل پسيس آهس ،تافج قس تا ايي هفَْم ًيع ّط چِ تيكتط
واضآيي پيسا وٌسٍ" .التطليپوي هحمك ٍ ًَيؿٌسُ آهطيىاييً ،رؿتيي وؿي اؾت وِ
هفَْم اهٌيت هلي ضا تِ ضٍقٌي تقطيف وطز ":يه هلت ٍلتي زاضاي اهٌيت اؾت وِ زض
نَضت ارتٌاب اظ رٌگ تتَاًس اضظـّاي اؾاؾي ذَز ضا حفؼ وٌس ٍ زض نَضت السام تِ
رٌگ ،تتَاًس آى ضا تِ پيف تثطزً ".ىتِاي وِ زض ايٌزا الظم تِ يازآٍضي اؾت ،هفَْم
اهٌيت هيتاقس" .آًچِ وِ اهطٍظ زض هثاحج ؾياؾي ،ذهَنا زض هثاحج ؾياؾت
ذاضري ،تيكتط هَضز تَرِ لطاض هيگيطز هفَْم اهٌيت هلي اؾت ًِ فمظ «اهٌيت» تٌْا.
اهٌيت هلي اظ هفاّيوي اؾت وِ فوط چٌساًي زض هثاحج ؾياؾي ًساضز .ضيكِ آى تِ
اًمالب وثيط فطاًؿِ تط هيگطزز؛ ظهاًي وِ تطاي اٍليي تاض ٍاغُّايي چَى «هلي» ٍ
«هليت» ،ذلك قس ٍ زاضاي تقاضيف ٍ هحسٍزُّايذاني گكتٌس".
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تا تَرِ تِ تياًات ؾرٌگَ ٍ هقاٍى ارتوافي ًارا ؾطزاض هٌتؾطالوْسي ،زض ذهَل ًمف
ٍ واضوطز هقلواى زض ايزاز ٍ تمَيت ٍ اؾتوطاض " اهٌيت ارتوافي" ،ها هغالقات ووي ٍ
ويفي ظيازي زض اذتياض زاضين وِ آقىاض هيؾاظز هقلواى ها زض افعايف ّط زٍ تقس اهٌيت
ارتوافي يقٌي ّن تقس فيٌي آى ٍ ّن ٍرِ شٌّي آى ،ؾْن ٍ ًمف زاضًس .تِ تياى
گَياتط ،هقلواى هاّ ،ن لازضًس ٍلَؿ وزطٍي ٍ رطم ٍ اًحطاف ارتوافي ضا واّف زٌّس
(تقس فيٌي اهٌيت ارتوافي ) ٍ ّن هيتَاًٌس ًگطاًي ،زغسغِ ،زلَاپؿي ٍ احؿاؼ ًااهٌي
هطزم راهقِ ضا فطٍ تىاٌّس ٍ احؿاؼ اهٌيت آًاى ضا افعايف زٌّس (تقس شٌّي اهٌيت
ارتوافي) .هقلواى ٍرِ اٍ ضا تِ زٍ عطيك هحمك هيؾاظًس .عطيك ًرؿت آىوِ ،آًاى
اًؿاىّايي ضا پطٍضـ هيزٌّس وِ گام ًْازى زض ضاُ وزطٍي ٍ اًحطاف ٍ تعّىاضي ضا ًِ
تٌْا "رطم " تلمي هيوٌٌس تلىِ آى ضا فولي " غيط اذاللي " ٍ" گٌاُ آلَز " هيقواضًس ٍ
الرطم اظ اًسيكيسى تِ آى ارتٌاب هيٍضظًس .تِ تقثيط زيگط  ،هقلواى ها ،زض وٌاض اّتوام
رسي تِ قٌاذت فاعفي ٍ رؿواًي فطظًساى راهقِ ،هيوَقٌس تا تقس هقٌَي ٍ اذاللي
آًاى ضا ًيع پطٍضـ زٌّس ٍ " ٍرساى اذاللي " ًيطٍهٌسي زض ًؾام ضٍاًي آًاى پسيس آٍضًس.
تي ًياظ تِ ّيﭻ اؾتساللي ،افطازي وِ اظ ٍرساى اذاللي ًيطٍهٌسي تطذَضزاض تاقٌس تطاي
زؾت ًياظيسى تِ وٌفّاي هرل اهٌيت ارتوافي ًياظي تِ " وٌتط تيطًٍي " ًساضًس ٍ
تِ نَضت " ذَزاًگيرتِ ٍ تا تطذَضزاضي اظ وٌتط زضًٍي" ،اظ ٌّزاضقىٌي ٍ لاًَى
ؾتيعي ارتٌاب هيٍضظًس ٍ تا تمَيت تاب آٍضي ضٍاًي زض هَارِْ تا پسيسُّا ٍ آؾيةّاي
ارتوافي ،اظ تحطاىّاي پيف ضٍ ،ؾطتلٌس تيطٍى هيآيٌس .اها ،ضٍـ زيگطي وِ هقلواى ها
اظ آى تطاي افعايف اهٌيت ارتوافي تْطُ هيگيطًس " هساذلِ پيكگيطاًِ " زض هكىالت
ضفتاضي ٍ وطزاضي زاًف آهَظاى ٍ انالح ذغاّاي تطتيتي ٍالسيي اؾت .آًاى اظ ايي
ٍالقيت آگاُاًس وِ قواضي اظ وَزواى ٍ ًَرَاًاى تِ ؾثة تطوية فَاهل ظيؿتي ،ضٍاًي ٍ

ارتوافي ،هؿتقس زؾت ياظيسى تِ الساهات وزطٍاًِ ٍ ضفتاضّاي آؾيةظا ٍ اهٌيت ؾتاى
ّؿتٌس .ليىي تا هساذلِ ظٍزضؼ ٍ الساهات پيكگيطاًِ هيتَاى آؾيةپصيطي ٍ آؾية
ظايي آًاى ضا اظ هياى ضاًسّ .وِ ها هيزاًين وِ قواض ظيازي اظ هقلواى هؿ َ ٍ آگاُ تا
الساهات هكاٍضُاي ٍ هساذالت تطتيتي ٍ زضهاًي ذَز اظ ؾَق يافتي قواض ظيازي اظ ايي
گًَِ وَزواى ٍ ًَرَاًاى تِ ٍضعِ تعّىاضي ٍ وٌفّاي اًحطافي رلَگيطي هيًوايٌس ٍ
تسيي تطتية اظ واّف اهٌيت ارتوافي (زض تقس فيٌي آى) رلَگيطي هيًوايٌس .هقلواى
اهٌيت آفطيي راهقِ ها ،تطاي قىل زازى زًياي ضٍاًي اهي زض زضٍى فطظًساى راهقِ ٍ
ايزاز ظهيٌِّاي ًضذ ٍ تمَيت احؿاؼ اهٌيت ،اظ ضٍـّاي هرتلفي اؾتفازُ هيًوايٌس.
اها ،اظ آى هياى تِ ًؾط هيضؾس وِ يىي اظ تالـّاي آًاى احطگصاضتط ٍ هاًسگاضتط اؾت.
ايي تالـ ووه تِ قىلگيطي "ًگطـ ٍالـ تيٌاًِ ٍ تَام تا ذَـ تيٌي تِ رْاى
پيطاهَى" زض وَزواى ٍ ًَرَاًاى اؾت .قَاّس ًكاى زازُاًس ٍلتي چٌيي ًگطـ ٍ
تطزاقتي زض شّي وؿي قىل تگيطز اٍ ّوَاضُ احؿاؼ اهٌيت ذَاّس وطز .چِ ،اٍ
هيزاًس وِ گط چِ اتفالات ظياز ٍ ضخ زازّاي عثيقي ٍ ؾاذتِ زؾت تكط زض زًياي
پيطاهَى اٍ چْطُ هيًوايٌس اها ...اٍالً :قواض آىّا اغلة ووتط اظ ضخ زازّاي هخثت اؾت
ٍ حاًياً :تؿياضي اظ آىّا ضا هيتَاى تا زضايت ٍ فمالًيت ٍ َّقوٌسي اظ هياى ضاًس .اظ آى
گصقتِ ،هقلواى ها زض زضٍى هسضؾِ زًياي اهي ،قاز ٍ احتطام آهيعي ذلك هيوٌٌس وِ
تِ ًَتِ ذَز ؾْن ظيازي زض پطٍضـ اهٌيت ضٍاًي زاًف آهَظاى زاضز ٍ هي تِ ؾْن ذَز
تَؾِ تط زؾتاى هقلواى ظحوتىف ٍ تي تَلـ هيظًن ٍ ّواضُ ذَز ضا هسيَى آًاى
هيزاًنّ .وچٌيي" ،يىي اظ هَضَفات هَضز تَرِ راهقِ قٌاؾاى ،آهَظـٍپطٍضـ ٍ
ًمف آى زض ارتوافي وطزى افطاز اؾت .اهطٍظُ آهَظـٍپطٍضـ تِ فٌَاى يه ًياظ
ارتوافي رلَُگط قسُ اؾت ٍ تسٍى قه يىي اظ فَاهل هْوي وِ زض ويفيت
آهَظـٍپطٍضـ هؤحط اؾت ،زضرِ اّويت ٍ احطتركي هقلواى اؾتًْ .از آهَظـٍپطٍضـ

تؿاى يه ؾيؿتوي اؾت وِ هقلواى ًمف تؿعايي زض تقلين ٍ تطتيت ايفا هيًوايٌس ،لصا
احطتركي آىّا تطاي هَفميت زض واضقاى تؿياض هْن اؾت .حا ايي ؾؤا تِ شّي ذغَض
هيوٌس وِ تيي ؾطهايِ ارتوافي ٍ احطتركي هقلواى چِ ضاتغِ اي ٍرَز زاضز؟ تحميمات
اذيط ًكاى زاز وِ تيي ؾطهايِ ارتوافي ٍ احط تركي هقلواى ضاتغِ هؿتمين ٍرَز زاضز.
اّويت ؾاظهاىّا ٍ ًمف ًيطٍي اًؿاًي زض رَاهـ اهطٍظي ،احطتركي ضا تِ يىي اظ هثاحج
تؿياض هْن زض پػٍّفّاي هطتَط تِ ؾاظهاىّاي ازاضي تثسيل ًوَزُ اؾت .زض يه
ؾاظهاى آهَظقي ّط چِ افطاز هكاضوت تيكتطي زض تطًاهِضيعيّا ٍ ضًٍس واضي ٍ قغلي
ذَز زاقتِ تاقٌس ،اظ آگاّي ارتوافي تاالتطي تطذَضزاض تاقٌس ٍ ٌّزاضّاي ارتوافي
ًؾيط ٌّزاضّاي هكاضوت ٍ افتواز تيكتط ضٍاد پيسا وٌس ،احطتركي تاالتطي اظ واض ذَز
ذَاٌّس زاقت ٍ احطتركي تاالتطّ ،ن تِ واضايي تيكتط ؾاظهاى ٍ هَفميت افضاي آى
هياًزاهس .ؾطهايِ ارتوافي ٍ احطتركي هقلواى هؿتميواً تِ واضايي تيكتط ؾاظهاى ٍ
اّساف آهَظقي هَضز ًؾط آى هٌزط ذَاّس قس ٍ آگاّي اظ هيعاى ؾطهايِ ارتوافي
هقلواى ٍ احطتركي آىّا چكن اًساظ تْتطي تِ تطًاهِ ضيعاى اهط آهَظـ ٍ تَؾقِ ذَاّس
تركيس.
تط پايﺔ افك چكن اًساظ  ،1404هسضؾِ رلَُاي اؾت اظ تحمك هطاتة حيات عيثِ،
واًَى فطضﺔ ذسهات ٍ فطنتّاي تقلين ٍ تطتيتي ،ظهيٌِؾاظ زضن ٍ انالح هَلقيت
تَؾظ زاًفآهَظاى ٍ تىَيي ٍ تقالي پيَؾتِ َّيت آًاى تط اؾاؼ ًؾام هقياض اؾالهي،
زض چاضچَب فلؿفِ ٍ ضٌّاهﺔ ًؾام تقلين ٍ تطتيت ضؾوي فوَهي اؾت.
ؾٌس تحَ تٌيازيي آهَظـ ٍ پطٍضـ وِ زض زي هاُ ؾا  90تِ تهَية قَضاي
فالي اًمالب ضؾيسُ اؾت .ايي ؾٌس تا هاهَضيت تأويس تط قايؿتگيّاي پايِ ،ظهيٌِ
زؾتياتي زاًف آهَظاى زض ؾٌيي الظم التقلين عي  12پايِ ) چْاض زٍضُ تحهيلي ؾِ
ؾالِ( تحهيلي تِ هطاتثي اظ حيات عيثِ زض اتقاز فطزي ،ذاًَازگي ،ارتوافي ٍ رْاًي ضا

تهَضت ًؾامهٌسّ ،وگاًي ،فازالًِ ٍ العاهي زض ؾاذتاضي واضآهس ٍ احط ترف فطاّن ؾاظز.
اًزام ايي هْن ًمف ظيط ؾاذتي زض ًؾام تقلين ٍ تطتيت ضؾوي فوَهي ذَاّس زاقت.
ؾٌس تحَ تٌيازيي زاضاي قف ظيط ًؾام هيتاقس .يىي اظ ظيط ًؾامّا هطتَط تِ تطتيت
هقلواى ٍ تاهيي هٌاتـ اًؿاًي هيتاقس وِ زض پاييع ؾا  1396تِ تهَية قَضاي فالي
ضؾيسُ اؾت .ايي ظيطًؾام زؾتياتي تِ تحَ تٌيازيي آهَظـ ٍ پطٍضـ ٍ افعايف فولىطز
تواهي افطازي وِ اظ ؾغح ؾتاز تا ؾغح هسضؾِ هؿ َليت تطتيت هتطتياى زض ًؾام
تطتيت ضؾوي ٍ فوَهي ضا تط فْسُ زاضًس ،قاهل هيقَز .هاهَضيت انلي ايي ظيط ًؾام
ايزاز ظهيٌِّا ٍ فطايٌسّايي اؾت وِ اظ عطيك آى هطتياى لازض تِ تكريم هَلقيت ٍ
قٌاؾايي ًماط لَت ٍ ضقف ٍ ؾغح تلَك فىطي ٍ ضٍاًي ذَز تَزُ ٍ تتَاًٌس ظهيٌِّايي
ضا تطاي ضقس ٍ تَؾِ ؽطفيتّاي ٍرَزي ذَز ٍ زؾتياتي هتطتياى تِ هطاتة حيات عيثِ
فطاّن آٍضًس .اظ آىرا وِ اضائِ ذسهات هغلَب ٍ فازالًِ تطتيتي تِ آحاز راهقِ اظ ٍؽايف
حاوويت زيٌي هيتاقس لصا تايس تطاي اًتراب ،آهازُؾاظي ٍ ًگْساقت هقلواى ٍ هٌاتـ
اًؿاًي ،ؾطهايِگصاضي هازي ٍ هقٌَي هىفي اظ ؾَي زٍلت تِ فٌَاى هْنتطيي ضوي
پكتيثاى اظ فَاهل ؾْين زض اهط تطتيت نَضت گيطز .زض ايي فطايٌس ،تايس رايگاُ ٍ هٌعلت
ارتوافي هقلواى ٍ هٌاتـ اًؿاًي اضتما ياتس ٍ ًمف ايكاى تِ هٌعلِ ؾطهايِ فطٌّگي ٍ
فىطي راهقِ ٍ هَلس ؾطهايِ ارتوافي هٌؾَض گطزز .اظ آىرا وِ هقلواى ٍ هٌاتـ اًؿاًي
قاغل زض ًؾام تطتيت ضؾوي ٍ فوَهي زض قطايظ ارتوافي ،التهازي ٍ فطٌّگي تؿياض
هتفاٍتي ايفاي ًمف ٍ هؿ َليت هيوٌٌس ،تايس ايي تفاٍت تايس زض ضًٍس رصب،
آهازُؾاظي ،حفؼ ٍ اضتما ٍ اضظـياتي هقلواى ٍ هٌاتـ اًؿاًي تطاي ايي ًؾام ،هَضز تَرِ
لطاض تگيطز ٍ زض آذط وطاهت اًؿاًي ٍ قاى ٍاالي هٌاتـ اًؿاًي زض تواهي هطاحل رصب،
حفؼ ٍ اضتما ٍ اضظقياتي هَضز تَرِ تطًاهِضيعاى لطاض تگيطز .الثتِ تا تَرِ تِ اؽْاضات
هْسي ًَيس زتيطول قَضاي فالي آهَظـ ٍ پطٍضـ زضتاضُ ظيط ًؾامّاي ؾٌس تحَ

تٌيازي ٍ تطًاهِّاي ؾا  ،97ترفّاي هرتلف ٍظاضت آهَظـ ٍ پطٍضـ تطاي فولياتي
وطزى ؾٌس تحَ تٌيازي ٍاضز فول قسًس ٍ فعهي رسي تطاي ايي هْن زاضًس ٍ تقس اظ
تهَية ّوِ ظيط ًؾامّاٍ ،ظاضتذاًِ تطًاهِّاي فولياتي تقس اظ ايي هطحلِ ضا تِ تسضيذ ٍ
عثك تطًاهِضيعي پيف ذَاّس تطز .ضضَاى حىينظازُ هقاٍى آهَظـ اتتسايي ٍظيط آهَظـ
ٍ پطٍضـ زضتاضُ تالـّاي اًزام گطفتِ زض ؾا  96زض رْت تَؾقِ آهَظـ اتتسايي
اؽْاض زاقت :تط اؾاؼ اضظياتي فولىطز ؾاالًِ ،هقاًٍت آهَظـ اتتسايي ،اهؿا اظ ضقس
 9.7زضنسي تطذَضزاض تَزُ اؾت .هْنتطيي انل زض آهَظـ اتتسايي لطاض زازى لطآى تِ
فٌَاى وتاب انلي ظًسگي اؾت ٍ ايي آهَظـ تايس تط هثٌاي تطتيت هحتَايي قىل گيطز
ًِ تطتيت قىلي ٍ ؽاّطيّ .وچٌيي ضفتاضي وِ هقلن ٍ هطتي ؾط والؼ تايس زاقتِ تاقس
تايس تطگطفتِ اظ ضفتاض ٍ ؾيطُ پياهثط اوطم (ل) تاقس .زض ايي نَضت تَرِ تِ انالت
تكَيك ٍ ففَ ٍ گصقت ٍ تط اؾاؼ لطآى وطين ٍ تمؿين يه ًگاُ هْطتاى اظ ؾَي هقلن
هيتَاًس زض ضفتاض زاًفآهَظاى ،هرهَنا همغـ اتتسايي وِ پايِ قىلگيطي ضفتاضّا ٍ
فطٌّگ ارتوافي زض آى گصاقتِ هيقَز ،تأحيطگصاض تاقس ٍ زض رْت تمَيت ؾطهايِ
ارتوافي فول وٌس (پَضتا اعالؿضؾاًي آهَظـ ٍ پطٍضـ).
هذرسه

سرهايه اجتواعي

اهنيت اجتواعي

ضکل  :2هذل هفهوهي بر گرفته از ادبيات تحقيق

 .4بحث و نتيجهگيري
تا تَرِ تِ هغالة اضا ئِ قسًُ ،مف آهَظـ ٍ پطٍضـ ،هسضؾِ ٍ هقلواى زض حسالل ًوَزى
تعّىاضي ٍ افعايف اهٌيت زض ارتواؿ اظ عطيك تطتيت اًؿاى ّايي ؾالن تِ لحاػ هقٌَي
ٍ اذاللي غيطلاتل اغواو اؾت .اظ آًزايي وِ اًؿاىّا اظ تعضگتطيي ؾطهايِ ارتوافي يه
ارتواؿ هحؿَب هيگطزًس ،پطٍضـ ٍ تطتيت نحيح آىّا تَؾظ هقلواى ،ؾثة ايزاز
راهقِ اي اهي ،تِ زٍض اظ آؾيةً ،ااهٌي ،آقَب ٍ ًيع ارتوافي لاًًَوٌس ٍ پيطٍ ٌّزاض ٍ
اضظـّاي ارتوافي هيگطزز .ضوي آى وِ هحيظ اهي ٍ ؾالن هسضؾِ تِ تطتيت چٌيي
ؾطهايِّايي ووه قاياى تَرْي هيًوايس .اظ آىرا وِ ٍظاضت آهَظـ ٍ پطٍضـ
هْنتطيي ًْاز تقلين ٍ تطتيت ضؾوي فوَهي اؾت ،تٌاتطايي هقلواى ضؾالت ذغيط ٍ هْن
آهازُ ؾاظي ٍ تطتيت زاًف آهَظاى تِ فٌَاى ؾطهايِّاي ارتوافي زض قىلگيطي
راهقِاي ؾالن ّوطاُ تا اهٌيت واهل ضا فْسُزاض هيتاقٌس.
 .5پيطنهادات
 - 1تَؾقِ ؽطفيتّا ٍ تَاًوٌسيّاي آهَظقيٍپطٍضقي ٍ ًيع اضتماي رايگاًُ ،مف ٍ
تأحيط لاتل تَرِ آى زض پطٍضـ زاًفآهَظاى ،ايي ؾطهايِّاي ارتوافي اضظقوٌس راهقِ،
ٍ تِ تثـ آى احطگصاضي هؿتمين ايي تطتيت تط افعايف اهٌيت راهقِ.
 - 2تاظًگطي ،انالح ٍ تاظتَليس تطًاهِّا ٍ هحتَاي آهَظقي ٍ انَ ٍ عطق تطتيتي ٍ ًيع
آقٌا ًوَزى زاًفآهَظاى تا هحتَاي ايي تطًاهِّا.
 - 3تَاًوٌسؾاظي زاًفآهَظاى ٍ افعايف آهَظـ ٍ اضتماي آگاّي آًاى ٍ ّوىاضي ٍ
ّوياضي ًوَزى ذَز آىّا تا هسضؾِ ٍ هقلواى رْت تؿْيل زؾتياتي ؾطيـ تِ ايي اهط
ذغيط يقٌي افعايف اهٌيت هلي ٍ تكطيح احطگصاضي ذَز زاًفآهَظاى تِ فٌَاى ؾطهايِ-
ّاي ارتوافي ايي هطظ ٍ تَم زض اضتماي اهٌيت هلي.

 - 4اضد ًْازى ٍ پكتيثاًي اظ هحمماى حَظُ آهَظـ ٍ پطٍضـ رْت اضائِ ضٍـّا ٍ عطق
رسيس تطتيتي زاًفآهَظاى ٍ ظهيٌِؾاظي اًتما يافتِّايكاى تِ هسضؾِ ٍ ًيع تكىيل
حلمِاي اظ هحمماى ،آهَظـٍپطٍضـ ،هسضؾِ ٍ هقلواى ٍ حتي ذَز زاًفآهَظاى رْت
زؾتياتي ؾطيـ تِ تطتيت نحيح ؾطهايِّاي ارتوافي (زاًفآهَظاى) ٍ اضتماي اهٌيت
هلي.
 -5ؾياؾتگصاضيّاي نحيح زض رصاب ًوَزى عطق تطتيتي هقلواى ٍ ّوچٌيي
آهَظـ هسضؾِ ٍ هقلواى تِ زاًفآهَظاى ٍ ذاًَازُّا زض حَظُ رطاين ٍ هزاظاتّا ٍ
فَالة تطّن ظزى ًؾن ٍ اهٌيت هلي.
 -6تكطيح ضاتغِ هسضؾِ ،ؾطهايِ ارتوافي ٍ اهٌيت هلي تَؾظ هسضؾِ ٍ هقلواى.
 -7تَنيِ هيگطزز آهَظـ ضوي ذسهت تِ هقلواى ٍ هطاوع تطتيت هقلن تا حؿاؾيت
افعٍىتطي السام تِ رصب ًيطٍي اًؿاًي ٍ ؾپؽ آهَظـ آًاى تپطزاظز.
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