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چکیده

اظ ٔفبٞیٓ اؾبؾی زض ػّ ٛاجتٕبػی ٔف ْٟٛؾبذتبض اجتٕبػی ٔیثبقس ،ث٘ ٝحٛی وٕٞ ٝه ٝا٘سیكهٕٙساٖ هٝ
وٙف ٌطا  ٝ ٚؾبذتبضٌطا ث ٝآٖ پطزاذتٝا٘س  ٚاظ آٖ ؾرٗ ٌفتٝا٘س .زض تمؿیٕی و ٝثطای ؾبذتبض اجتٕهبػی
ٔیتٛا٘س ا٘جبْ ٌیطز ؾبذتبضٞب یب ٟ٘بزیا٘س ،یب ضاثُٝای  ٚیب جؿٕیت یبفت ٕٝ٘ٛ٘ ،ٝضٚقٗ ؾبذتبضٞبی ٟ٘بزی
ضا ٔیتٛاٖ زض ا٘سیك ٝپبؾ٘ٛع یبفت .پبضؾ٘ٛع و٘ ٝظطی ٝذٛز ضا ثب وٙف ثٙیبزیٗ آغبظ ٔیوٙهس زض ٟ٘بیهت ثهٝ
٘ظبٟٔب ذتٓ ٔیقٛز .ؾبذتبض اجتٕبػی ٘عز پبضؾ٘ٛع ٘ظبْ اٍِٙٔٛسی اظ ضٚاثٍ اجتٕبػی وهٙف ٌهطاٖ اؾهت.
ایٗ اٍِٞٛب ٕٞبٖ ٟ٘بزٞبی اجتٕبػی ٞؿتٙس .زض ٚالغ ٔیتٛاٖ ٌفت ؾت ٖٛفمطات ؾبذتبضٞب ٘عز اٟ٘ ٚبزٞبی
اجتٕبػیا٘س .ؾبذتبضٞبی ضاثُٝای زض ا٘سیك ٝظیُٕ  ٚضازوّیف ثطا ٖٚثطضؾی ٔیقٛز .ظیٕهُ ٚجهٛز ٔهبزی
ثطای جبٔؼ ٝضا ٔٙىط ثٛز  ٚحمیمت جبٔؼ ٝضا ٕٞبٖ ضٚاثٍ پٛیبی ثیٗ افطاز ٔیزا٘ؿت  ٚزض ٘ظطیهٝی اـ اظ
آٖ ثب نٛضتٞبی اجتٕبػی یبز ٔیوٙس .ضازویّف ثطا ٓٞ ٖٚؾبذتبض ضا ٘ٛػی ٘ظٓ زض اجعاء  ٚػٙبنط جبٔؼهٝ
ٔیزا٘س .ثطذی ٘یع ؾبذتبض ضاثُٝای ضا زاضای الیٞٝبی ظیطیٙی ٔیزا٘ٙس .آِتٛؾط ٞ ٚبثطٔبؼ اظ ایٗ زؾتٝا٘س.
آٖٞب ٚلتی اظ ؾبذتبض ؾرٗ ٔیٌٛیٙس ثیف تط ث ٝالیٝی ظیطیٗ جبٔؼ ٝو ٝالیٞٝبی ضٚیهی ضا تحهت تهب یط
لطاض ٔیزٞس ؾرٗ ٔیٌٛیٙس ٚ .زض ٟ٘بیت ٘ٛثت ث ٝؾبذتبض جؿٕیت یبفتٔ ٝیضؾس وٕ٘ ٝبیٙسٜی ایٗ ٌهطٜٚ
ٌیس٘ع ٔیثبقس .ا ٚثط لبِت ذهّتٞبی جؿٕب٘ی وٙف ،وٛٔ ٝجت وٙفٞبی اجتٕبػی ٔیقٛز  ٚث٘ ٝحٛی
ٙٞجبضیٗ ؾبظٔبٖ یبفتٝا٘س تبویس زاضز.
واشههای کلیدی :ؾبذتبضاجتٕبػی ،ؾبذتبض ٟ٘بزی ،ؾبذتبض ضاثُ ٝای ،ؾبذتبض جؿٕیت یبفت ،ٝؾُح ثٙسی
ؾبذتبض.
 زا٘ف آٔٛذت ٝوبضقٙبؾی اضقس ضقت ٝفّؿف ٝػّ ْٛاجتٕبػی زا٘كٍب ٜثبلطاِؼّ(ْٛع).
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مقدمه

اظ ٔ ٟٓتطیٗ ٔفبٞیٕی و ٝزض ػّ ْٛاجتٕبػی ٔٛضز تٛج ٝا٘سیكٕٙساٖ ٔیثبقس  ٚتٕهبْ
٘ظطیبت اػٓ اظ ؾبذتبض پبی ٝیب وٙف پبی ٝثبیس ٔٛيغ ذٛز ضا زضثبض ٜآٖ ٔؼّٕ٘ ْٛبیٙسٔ ،فْٟٛ
ؾبذتبض ٔیثبقس.
ؾبذتبض ( )structureوه ٝاظ وّٕه ٝالتهیٗ  ٚ stracturaاظ فؼهُ  stuereثهٔ ٝؼٙهبی
ؾبذتٗ  ٚثٙب وطزٖ ٌطفت ٝقس ٜاؾت( ،تٛؾّی ،1386 ،ل )106 .تب لجهُ اظ لهطٖ ٞفهسٓٞ
تٟٙب زض ٔؼٕبضی ث ٝوبض ٔیضفت  ٚثؼس اظ آٖ زض وبِجهس قهىبفی  ٚزض لهطٖ ٘هٛظز ٓٞتٛؾهٍ
ٞطثطت اؾپٙؿط زض ػّ ْٛا٘ؿب٘ی ث ٝوبض ثطز ٜقس.
ؾبذتبض ٌطایی زض ػّ ْٛاجتٕبػی قىّی اظ ظثبٖ قٙبؾی اؾت و ٝزض لطٖ ثیؿتٓ ظبٞط
قس  ٚتفىط ظثبٖ قٙبذتی ضا ٔتح َٛوطز .تالـ جبٔؼ ٝقٙبؾبٖ ؾبذت ٌطا ایهٗ ثهٛز ٜوهٝ
ان َٛحبوٓ ثط ظثبٖ قٙبؾی ضا زض حٛظ ٜػّ ْٛاجتٕبػی ث ٝوبض ٌیط٘س.فطزیٙبٖ ز ٚؾٛؾٛض وٝ
ػبُٔ انّی ایٗ تح َٛثٛزٔ ،ؼتمس اؾت ظثبٖ ضا ثبیس ث ٝزٔ ٚمٔ ِٝٛتفبٚت تمؿیٓ وهطز ،وهٝ
ػجبضتٙس اظ  :ظثبٌٖ ،فتبض.
ظثبٖ ٘ظبٔی اؾت ٔتكىُ اظ اجعا  ٚضٚاثٍ و ٝزض ظیطثٙبی ٌفتٞٝب لهطاض زاضز .زض ٚالهغ
لٛاػسی اؾت و ٝؾبذت ٌفتٞٝبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛضا ٔكرم ٔیوٙسٌ .فتبض وبضثطز ػّٕهی ایهٗ
لٛاػس ٔیثبقس( .تٛؾّی ,1386 ,ل)136 .
ثطای ایٗ انُالح ث ٝتؼساز ٘ظطیبت اجتٕبػی ٔیتٛاٖ تؼبضیف ٔتؼسز یبفهت  ٚزؾهت
یبفتٗ ث ٝتؼطیف ٚاحس زض ایٗ ثیٗ وبض ؾهرتی اؾهت .حتهی وتبثٟهبیی وه ٝثهطای تؼطیهف
انُالحبت زض نسز جٕغ ثٙسی ثط آٔسٜا٘س ذٛزقبٖ اشػبٖ ث ٝایٗ تكتت تؼبضیف وطزٜا٘هس:
وتبة فطٛٔ ًٙٞجع جبٔؼ ٝقٙبؾی آوؿفٛضز زض تؼطیف ؾبذتبض اجتٕبػی ٔی٘ٛیؿس« :ثطای
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ٞط ٌ ٝ٘ٛاٍِٛی تىطاض ق٘ٛسٜی ضفتبض اجتٕبػی ثب تؿبٔح وبضثطز پصیط اؾت»ِٚ .ی زض ازأهٝ
ٔیٌٛیس« :أب ٞیچ ٔؼٙبیی و ٝػٕٔٛب ٔٛضز تٛافك ثبقس ٚجٛز ٘ساضز  ٚتالـٞب ثطای اضائٝی
تؼبضیف ٔٛجع ثَ ٝطظ غطیجی ٘بٔٛفك ثٛزٜا٘س» .زض فط ًٙٞجبٔؼ ٝقٙبؾی وبِیٙع ایهٗ ٌ٘ٛهٝ
تؼطیف قس ٜوٞ« :ٝط ٌ ٝ٘ٛاٍِ ٛیب ضٚاثٍ زض٘ٚی ٘ؿجتب پبیساض ػٙبنط اجتٕبػی ...اٍِٞٛبی وٓ
 ٚثیف پبیساض آضایفٞبی اجتٕبػی زض یه جبٔؼٔ ٝؼیٗ»  ٚزض ازأ ٝایٗ ٌ ٝ٘ٛالطاض ٔیوٙس
« :ث ٝضغٓ اؾتفبزٜی ٚؾیغ آٖ ٞیچ ثطزاقت یٍب٘ٝای اظ ؾبذتبض اجتٕهبػی ٚجهٛز ٘هساضز».
(ِٛپع & اؾىبت ,1391 ,ل)8 .
ثب ٚجٛز ایٗ تؼبضیف ٔتؼسز ثطذی لبِجی ضا ثطای جٕغ ثٙسی ا٘ٛاع ٔرتّف ؾهبذتبضٞبی
اجتٕبػی تجییٗ وطز ٜا٘س .وٕب ایٗ و ٝذهٛظِ ٜهٛپع  ٚجهبٖ اؾهىبت زض ٔجٕٛػه ٝوتبثٟهبی
ٔفبٞیٓ ػّ ْٛاجتٕبػی ثرف ؾبذتبض اجتٕبػی تٛفیمی زض ایٗ ظٔی ٝٙزاقتٝا٘س  ٚتٛا٘ؿتٝا٘هس
ٔجٕٛػٝی ضٚیىطزٞبی ٔرتّف ث ٝؾبذتبض اجتٕبػی ضا زض ؾٌ ٝط ٜٚلطاض زٙٞسٕٞ .بٖ ٌٝ٘ٛ
وٛ٘ ٝیؿٙسٌبٖ ایٗ وتبة ثیبٖ زاقتٝا٘س ٍ٘ب ٜثٔ ٝؿهبِ ٝؾهبذتبض اجتٕهبػی ٘جبیهس زض لبِهت
ٔٛجٛز زض تمؿیٓ ٔجبحث ػّ ْٛاجتٕبػی ٌٓ قٛز یؼٙی تمؿیٓ ٘ظطیبت ث٘ ٝظطیهبت وهٙف
ٌطا  ٚجبٔؼٌ ٝطا ،ظیطا ٔؿبِ ٝؾبذتبض فطاتط اظ ایٗ ضٚیىطزٞب ٔیثبقسٞ ،ط ٙس زض ضٚیىطز زْٚ
ثیف تط ث ٝایٗ ٔؿبِ ٝتٛج ٝقس ٜاؾت  ٝ ٚثؿب ٘مُ ٝمُ ٔؿبِ ٝؾبذتبض زض ایٗ ٘ظطیهبت
ٔیثبقس.
زض ایٗ ٘ٛقت ٓٞ ٝؾؼی قس ٜاؾت ثط اؾبؼ تمؿیٕبت ؾٌ ٝب٘هٝای وه ٝتٛؾهٍ جهبٖ
اؾىبت  ٚذٛظِٛ ٜپع نٛضت ٌطفت ٝاؾت ث ٝتجییٗ ٔؿبِ ٝؾبذتبض اجتٕبػی پطزاذت ٝقٛز.
ؾبذتبض اجتٕبػی ٔیتٛا٘س زض یه تمؿیٓ ثٙسی ث ٝؾ ٝضٚیىطز تمؿیٓ ٔیقٛز :ؾبذتبض
ٟ٘بزی ،ؾبذتبض ضاثُٝای  ٚؾبذتبض جؿٕیت یبفت ٝػال ٜٚثهط ایهٗ وه ٝزض ؾهبذتبض ضاثُهٝای
ضٚیىطزی ٚجٛز زاضز و ٝثطای ؾبذتبض ػٕك ٞؿتی قٙبذتی لبئُ اؾت و ٝث ٝایٗ ٌطٓٞ ٜٚ
زض جبیٍبٙٔ ٜبؾت پطزاذت ٝذٛاٞس قس.
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ثَٛ ٝض وّی ٔیتٛاٖ ٌفت ثطذی ؾبذتبض اجتٕبػی ضا ٔتكىُ اظ اٍِٞٛبی فطٍٙٞی یهب
ٙٞجبضی ٔیثیٙٙس و ٝتؼییٗ وٙٙسٜی كٓ زاقتٞهبی وهٙف ٌهطاٖ اظ ضفتهبض یىهسیٍط ٚ
ؾبظٔبٖ زٙٞسٜی ٔٙبؾجبت پبیساض ٔیبٖ آٖ ٞبؾت .ثطذهی ٘یهع ؾهبذتبض ضا ٔتكهىُ اظ ذهٛز
ٔٙبؾجبت اجتٕبػی زض ٘ظط ٔیٌیط٘س و ٝثٔ ٝثبثه ٝاٍِٞٛهبی اضتجهبٌ ز ٚؾهٛیٚ ٚ ٝاثؿهتٍی
ٔتمبثُ ثیٗ وٙف ٌطاٖ  ٚوٙفٞبی آ٘بٖ ٕٞ ٚیٗ َٛض ٔٛلؼیتٞبیی و ٝاقغبَ ٔهیوٙٙهس
فٕٟیسٔ ٜیقٛز .ػسٜای زیٍط ٔسػیا٘س و ٝؾبذتبض اجتٕبػی ثبیس ثٔ ٝثبث ٝأطی لیبؼ پصیط
ثب ؾبذتبضٞبی زؾتٛض ظثب٘ی ٌفتبض ٔ ٚتٗ زیهس ٜقهٛزِ .هصا اٍِٞٛهبی ٟ٘هبزی  ٚضاثُهٝای اظ
وٙفٞبی افطازی ٘بقی ٔیقٛز و ٝاظ ظطفیتٞب  ٚتٛإ٘ٙسیٞبیی ثطذٛضزاض٘س و ٝآٖٞهب ضا
لبزض ٔیؾبظز ایٗ اٍِٞٛب ضا ثب وٙف ؾبظٔبٖ یبفت ٝتِٛیس وٙٙسِٛ( .پع & اؾىبت ,1391 ,ل.
 )12و ٝث ٝایٗ تطتیت ضٚیىطز ٟ٘بزی  ٚضاثُٝای  ٚجؿٕیت یبفت ٝقىُ ٌطفت ٝاؾت.
پیشگامان

اظ پیكٍبٔبٖ ایٗ ػطنٔ ٝیتٛاٖ ث ٝؾطاؽ زٚضویٓ ضفت و ٝثٙیبٖ تحّیُ ؾهبذتبضی ضا
پی ضیعی وطز .إٛٞ ٚاض ٜاػتمبز زاقت و٘ ٝرؿتیٗ لهسْ زض جبٔؼه ٝقٙبؾهی ثبیهس ضٚقهٗ
ؾبذتٗ ضیرت قٙبؾی اجتٕبػی ثبقس .ا ٚث ٝز٘جبَ تجییٗ نٛض ثٙیبزی ظ٘سٌی اجتٕهبػی زض
جبٔؼ ٝذبل  ٚجبٔؼ ٝثَٛ ٝض وّی  ٚتحّیُ قیٜٞٛبیی و ٝایٗ ز ٚضا ث ٓٞ ٝپی٘ٛس ٔیزٞهس،
ثٛزٔ ٚ.یٌفت :ایٗ تحّیُ  ٓٞثبیس اظ جٟت وبضوطزی ا٘جبْ ثٍیطز  ٓٞ ٚاظ جٟت ؾبذتی تب
ثتٛا٘س ث ٝتهٛیط وّیت اجتٕبػی ٘بیُ آیسٌ .طایف ا ٚث ٝجبٔؼ ٝقٙبؾی تىبّٔی ایٗ ٌٕبٖ ضا
زض ا ٚایجبز وطز ٜثٛز و :ٝنٛض پیچیس ٜتط نطفب تطاوٓ نٛض ؾبز ٜتط ٞؿتٙس  ٚنٛض پیچیسٜ
ثبیس ثب تٛج ٝثٛ٘ ٝػٟبی ؾبز ٜتط لجّی تٛيیح زاز ٜق٘ٛس( .تٛؾّی ,1386 ,ل)118ٚ117 .
زٚضویٓ وبض ذٛز ضا ثب ٚالؼیت اجتٕبػی قطٚع ٔیوٙسٚ .یػٌیٞبی ٚالؼیت اجتٕبػی اظ
ٔٙظط زٚضویٓ اظ ایٗ لطاض اؾت:
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اِف) ذبضجی  ٚججطی ثٛزٖ آٖ؛ ذبضجی ثٛزٖ ٚالؼیت اجتٕبػی ،زاقتٗ جٙج ٝلٟطی ٚ
فكبضی اؾت و ٝثط قؼٛضٞبی فطزی ٚاضز ٔی وٙس یب ٔی تٛا٘هس ٚاضز وٙهس( .زٚضوهیٓ,1383 ,
ل)37 .
ٚالؼیت ٞبی اجتٕبػی اظ ٔٙظط زٚضویٓ ثب ٌصقت ظٔبٖ پبیساض ٔی ٔب٘ٙس ،حبَ آ٘ى ٝافطاز
ٔی ٔیط٘س  ٚجبی ذٛز ضا ث ٝزیٍطاٖ ٔی زٙٞس؛ یؼٙی اظ ٙبٖ لسضت ٚازاض٘هس ٜای ثطذٛضزاض٘هس
و ٝثط فطز  ٚاضازٚ ٜی تحٕیُ ٔیٌطز٘س( .وٛظض ,1373 ,ل)187 .
ة) ػٕٔٛیت ٚلبیغ اجتٕبػی؛ ٔٙظٛض اظ ػٕٔٛیت ٚالؼیت ،اجتٕهبػی ثهٛزٖ آٖ اؾهت.
(وٛظض ,1373 ,ل)187 .
اظ ٔٙظط اٚ ٚالؼیبت اجتٕبػی ثب ایٗ ٚیػٌیٞبی ٔصوٛض ضیك ٝزض ضیرت قٙبذتی زاض٘س.
ضیرت قٙبذتی ػجبضت اؾت اظ ُٔ« :بِؼ ٝاؾبؼ جغطافیبیی ّّٔتٞب  ٚضٚاثٍ آٖ ثب ؾهبظٔبٖ
اجتٕبػی؛ یؼٙی ُٔبِؼٔ ٝیعاٖ  ٚتطاوٓ جٕؼیّت ٘ ٚح ٠ٛتٛظیغ آٖ ثط ؾُح ظٔیٗ».
ٚالؼیبت ضیرت قٙبذتی قبُٔ ا٘ساظ ٚ ٜتطاوٓ جٕؼیت ٞط ٘بحی ،ٝتٛظیغ آٖ ثیٗ ٔٙبَك
قٟطی  ٚضٚؾتبیی ،اقىبَ ؾبذتٕبٖ ٔ ٚؼٕبضی ،اٍِٞٛبی حٕهُ ٘ ٚمهُ ،حهسٚز ٔ ٚطظٞهب،
تٛظیغ ٔٙبثغ َجیؼی  ٚفٗ آٚضیٞبی حبنُ اظ اؾتفبز ٜاظ ایٗ ٔٙبثغ ٔیثبقس.
زض ازأ ٝزٚضویٓ ث ٝؾطاؽ ؾبذتبض اجتٕبػی ٔیضٚز  ٚز ٚػٙهط تكىیُ زٙٞس ٜؾهبذتبض
اجتٕبػی ضا ٔؼطفی ٔیوٙس.یىی ضٚاثٍ اجتٕبػی  ٚزیٍطی ثبظٕ٘ٛزٞبی جٕؼی.
ضٚاثٍ اجتٕبػی ثطذٛاؾت ٝاظ قطایٍ ضیرت قٙبذتیا٘س  ٚاَقىبَ پی٘ٛس ثیٗ افطاز جبٔؼٝ
ضا تؼطیف ٔیوٙسٔ .ب٘ٙس ٔٙبؾجبت ذٛیكب٘ٚسی و ٝثٚ ٝجٛز فیعیىی افطازی ثب ظطفیتٞهبی
تِٛیس ٔثُ  ٚاٍِٞٛبی ؾهبِرٛضزٌی ٚاثؿهتٝا٘هس  ٚزض تٛظیهغ ٔؿهىٗ  ٚذهب٘ٛاض  ٚتٕطوهع ٚ
پطاوٙسٌی یه جٕؼیت ،لبثُ ٔكبٞسٞ ٜؿتٙس.
ػٙهط زیٍط تكىیُ زٙٞس ٜؾبذتبض اجتٕبػی ثبظٕ٘ٛزٞبی جٕؼهی اؾهت .ثبظٕ٘ٛزٞهبی
جٕؼی پسیسٜٞبی شٙٞیا٘س  ٚزٚضویٓ ثط ایٗ ثبٚض ثٛز و ٕٝٞ ٝپسیسٜٞبی شٙٞی ضا تب جهبیی
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ؤ ٝحهٔ َٛؿتمیٓ  ٚیٍب٘ ٝثیِٛٛغی فطزی ٘جبقٙس ثبیس ٕٞچٚ ٖٛالؼیبت اجتٕبػی زض ٘ظط
ٌطفت.
ثبظٕ٘ٛزٞب زض ٚالغ ٕٞبٖ ثبٚضٞب ،ایسٞ ٜب ،اضظـ ٞب ٚ ،كٓ زاقتٟبیی ٞؿتٙس و ٝتٟٙهب
زض ش ٗٞافطاز ٚجٛز زاض٘س ،أب ٔیتٛا٘ٙس اظ یه فطز ث ٝفطز زیٍط ٔٙتمُ ق٘ٛس ٚضفتبض آ٘هبٖ ضا
ث٘ ٝظٓ زض آٚض٘س .ثٙبثطایٗ «آٌبٞی اجتٕبػی» ،جٕغ وُ ثبظٕ٘ٛزٞبیی اؾت و ٝفطایٙس زأٝٙ
زاضتط اضتجبَبت اجتٕبػی ضاثٚ ٝجٛز ٔیآٚضز .ایٗ ثبظٕ٘ٛزٞهب زض ٘یطٙٔٚهستطیٗ حبِهت ذهٛز،
آفطیٙٙسٜی ٚجساٖ جٕؼی اؾت .یؼٙی ٞؿتٝای اظ ثبظٕ٘ٛزٞبیی و ٝثیٗ اػًبی ػبزی جبٔؼٝ
ٔكتطن ٞؿتٙسِٛ( .پع & اؾىبت ,1391 ,ل)28-25 .
ٔی تٛاٖ ایٗ ٌٌ ٝ٘ٛفت و ٝضٚاثٍ اجتٕبػی ٔب٘ٙس وبِجسی اجتٕبػیا٘س و ٝثبظٕ٘ٛزٞبی
اجتٕبػی ش ٗٞآٖ ضا تكىیُ ٔیزٙٞس.
زض ازأ ٝوبض ا ٚزٛ٘ ٚع اظ ؾبذتبض اجتٕبػی ضا تجییٗ ٔیوٙس ،یىی ؾبذتبضی وه ٝزاضای
ٕٞجؿتٍی ٔىب٘یىی اؾت  ٚزیٍطی ؾبذتبضی ثهب ٕٞجؿهتٍی اضٌهب٘یىی( .وطایهت٘ ,ظطیهٝ
اجتٕبػی والؾیه ,1396 ,ل)127 .
ثٙبثط ایٗ ؾبذتبض اجتٕبػی جبٔؼ ٝتطویجی ذٛاٞس ثٛز اظ ضٚاثٍ اجتٕبػی  ٚثبظٕ٘ٛزٞهبی
جٕؼی.
وبض زٚضویٓ اِٟبْ ثرف ٕٟٔتطیٗ ضٚیىطزٞبی جبٔؼ ٝقٙبؾی ؾبذتبضی ثٛز ٜاؾت .ثٝ
ایٗ نٛضت و ٝضٚاثٍ جٕؼی اِٟبْ ثرف ؾبذتبضٞبی ضاثُٝای قهس ٜاؾهت  ٚثبظٕ٘ٛزٞهبی
جٕؼی  ٓٞاِٟبْ ثرف ؾبذتبضٞبی ٟ٘بزی قس٘سِٛ( .پع & اؾىبت ,1391 ,ل)30 .
ساختار نهادی

ضٚقههٗتههطیٗ نههٛضت اظ ؾههبذتبضٞبی ٟ٘ههبزی ضا ٔههیتههٛاٖ زض ا٘سیكهه ٝپبضؾهه٘ٛع ٚ
وبضوطزٌطایبٖ ؾبذتبضی یبفت .وبض ایٗ ٌط ٜٚثب ٔف ْٟٛوبضوطز ٌط ٜذٛضز ٜاؾت .اِجته ٝالظْ
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٘یؿت ایٗ زٔ ٚف ْٟٛثب  ٓٞاؾتفبز ٜق٘ٛسٞ ،ط ٙس ٔؼٕٛال ثب  ٓٞپی٘ٛس زاض٘س( .ضیتعضٔ ,جب٘ی
٘ظطی ٝجبٔؼ ٝقٙبؾی ٔؼبنط  ٚضیكٞ ٝبی والؾیه آٖ ,1394 ,ل )130 .زض ایٗ ثرهف
ث ٝنٛضت اذتهبنی ث ٝا٘سیك ٝپبضؾ٘ٛع ٕٟٔتطیٗ ٕ٘بیٙس ٜایٗ ضٚیىطز پطزاذتٔ ٝیقٛز.
پارسونس و کارکردگرایی ساختاری

٘مُ ٝقطٚع ٘ظطی ٝپبضؾ٘ٛع اظ وٙف اؾت یعی و ٝا ٚاظ آٖ ثب «وٙف ثٙیهبزی» یهبز
ٔیوٙس .وٙف ٌط زض ثطاثط ؾّؿّ ٝاٞساف ٔ ٚمبنسی لطاض زاضز و ٝثبیس اظ ٔیبٖ آٖٞب ا٘تربة
وٙس ٚ ٚؾبیُ ٔرتّفی ؤ ٝیتٛاٖ ثب اؾتفبز ٜاظ آٖٞب ث ٝایهٗ ٔمبنهس زؾهت یبفهت .ایهٗ
ا٘تربةٞب زض ٔحیُی و ٝقبُٔ ٔجٕٛػٝای اظ ػٛأهُ ٔهبزی  ٚاجتٕهبػی اؾهت نهٛضت
ٔیٌیطزٔ .حیُی و ٝزأٝٙی ایٗ ا٘تربةٞب ضا ٔحسٚز ٔیوٙس.
زض ٚالغ وٙف ثٙیبزی پبضؾ٘ٛع اظ یه وٙف ٌطٚ ،ؾبیُ ،اٞساف ٔ ٚحیُی ؾبذت ٝقسٜ
اؾت و ٝقبُٔ ٔٛيٛػبت ٔبزی  ٚاجتٕبػی ٙٞ ٚجبضٞب  ٚاضظـ ٞبؾت( .وطایت٘ ,ظطی ٝی
اجتٕبػی ٔسضٖ ,1393 ,ل)56 .
ایٗ ٘مُٝی قطٚع اٚؾت  ٚاظ ایٗ جب پبضؾ٘ٛع حطوتف ضا ث ٝؾٕت ٘ظبْ وٙف پهیف
ٔیثطز .اظ ٔٙظط ا٘ ٚظبْ وٙف اظ ٔٙبؾجبت ٔیبٖ وٙف ٌطاٖ ؾبذت ٝقس ٜاؾتٞ .هط وهٙف
ٌط ذٛاٞبٖ ث ٝحساوثط ضؾب٘سٖ ضيبیت ذبَط اؾهت ٙ ٚب٘چه ٝزض تمبثهُ ثهب زیٍهطی ایهٗ
ضيبیت ذبَط وؿت قٛز ،ایٗ وٙف تىطاض ذٛاٞس قس .ا٘تظبض افطاز جبٔؼ ٝاظ ٕٞسیٍط ثبػث
ذٛاٞس قس ایٗ وٙفٞب ث ٝؾٕت ایجبز لٛاػس ٙٞ ٚجبضٞهبی اجتٕهبػی پهیف ثهطٚز .تهب زض
٘تیج٘« ٝمفٞبی ٔٙعِتی» ایجبز ق٘ٛس.
٘مفٞبی ٔٙعِتی قجىٝای اظ ٔٛايؼی اؾت و ٝا٘تظبضٞهبی ضفتهبضی ذبنهی اظ آٟ٘هب
ٚجٛز زاضز .ثب ٌصقت ظٔبٖ ایٗ ٘مفٞبی ٔٙعِتی بثت ٔیقه٘ٛس  ٚجهبی پهبی ذهٛز ضا زض
جبٔؼٔ ٝحىٓ ٔیوٙٙس .ایٗ فطایٙس «ٟ٘بزی ٝٙوهطزٖ» ٘هبْ زاضز .زض حمیمهت وهُ جبٔؼهٚ ٝ
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ٟ٘بزٞبی ٔرتّف آٖ ضا ٔیتٛاٖ قجىٝای اظ ٘مفٞبی ٔٙعِتی ث ٝقٕبض آٚضز وٞ ٝط یه ثهب
ٙٞجبضٞب  ٚاضظـٞبی جب افتبز ٜازاضٔ ٜیق٘ٛس.
زض ٙیٗ فطایٙسی پبضؾ٘ٛع اظ وٙف ث ٝؾٕت تحمك ٘ظبْ پیف ٔیضٚز٘ .ظبْٞبیی وٝ
پبضؾ٘ٛع آٟ٘ب ضا تحت ػٛٙاٖ ٘ظبْ ػٕٔٛی وٙف ثٟ ٝبض زؾت ٝتمؿیٓ ٔیوٙس .و ٝػجبضتٙهس
اظ ٘ :ظبْ اجتٕبػی٘ ،ظبْ فطٍٙٞی٘ ،ظهبْ قرههیت ٘ ٚظهبْ اضٌب٘یؿهٓ ضفتهبضی( .وطایهت،
یٝی اجتٕبػی ٔسضٖ ,1393 ،ل)59-55 .
٘ظط 
ایٗ ٘ظبْٞب ثط اؾبؼ یه ٘یبظ قىُ ٌطفتٝا٘س و ٝپبضؾ٘ٛع آٖ ٞبضا ایٗ ٌ ٝ٘ٛتٛنهیف
ٔیوٙس:
اٚال ٞط ٘ظبٔی ثبیس ذٛزـ ضا ثب ٔٛلؼیتی و ٝزض آٖ لطاض ٌطفته ٝاؾهت تُجیهك زٞهس،
یؼٙی ثبیس ذٛزـ ضا ثب ٔحیُف تُجیك زٞس ٔ ٚحیٍ ضا ٘یع ثب ٘یبظ ٞهبیف ؾهبظٌبض ؾهبظز.
(ضیتعض ,زاٌالؼٌٛ & ,ز٘ ,ظطی ٝجبٔؼ ٝقٙبؾی ٔسضٖ ,1393 ,ل)131 .
ب٘یب ٞط ٘ظبٔی ثبیس ٚؾبیّی ثطای ثؿیج ٔٙبثغ ذٛز زاقت ٝثبقس تب ثتٛا٘س ثٞ ٝسفٞهبی
ذٛز زؾت یبثس  ٚضيبیت حبنُ وٙس( .وطایت٘ ,ظطی ٝی اجتٕبػی ٔسضٖ ,1393 ,ل)58 .
بِثب ٞط ٘ظبٔی ثبیس ٕٞبٍٙٞی زض٘ٚی اجعای ذٛز ضا حفظ وٙس  ٚقیٜٞٛبی ثطذٛضز ثهب
ا٘حطاف ضا ثٚ ٝجٛز آٚضز  ٚث ٝضاثُٝی ٔیبٖ ٟبض تىّیف وبضوطزیف ٘یع ؾطٚنٛضتی زٞس.
ضاثؼب ٞط ٘ظبٔی ثبیس اٍ٘یعـٞبی افطاز  ٚاٍِٞٛبی فطٍٙٞی آفطیٙٙسٍٟ٘ ٚ ٜساض٘س ٜایٗ
اٍ٘یعـٞب ضا ایجبز  ٚتجسیس وٙس( .ضیتعضٔ ,جب٘ی ٘ظطی ٝجبٔؼ ٝقٙبؾی ٔؼبنط  ٚضیكٞ ٝهبی
والؾیه آٖ ,1394 ,ل)131 .
ایٗ ٘یبظٞبی ٟبضٌب٘ٝی ٘ظبْ ػٕٔٛی وٙف ػبُٔ قىُ ٌیطی ٟهبض ٘ظهبْ ٔهصوٛض
قسٜا٘س  ٚاظ آ٘جبیی وٞ ٝط ٘ظبٔی ثطای ثمبء ایٗ ٘یبظٞب ضا زاضاؾت ِصا ٘ظبْٞهبی ٟبضٌب٘هٝ
٘یع ذٛز ٟبض ذطز٘ ٜظبْ زیٍط زاض٘س وٚ ٝظیف ٝتحمك ایٗ ٘یبظٞب ضا زض آٖ ٘ظبْ زاضاٞؿهتٙس
 ٚایٗ ؾّؿّ ٝثٕٞ ٝیٗ نٛضت ازأ ٝپیسا ذٛاٞس وطز.
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٘ظبْ حفظ اٍِٞٛبی فطٍٙٞی وٚ ٝج٘ ٝبٔطئی ٘ظبْ اجتٕبػی اؾت  ٚوبضوطز آٖ جبٔؼٝ
پصیط وطزٖ افطاز اظ ضا ٜتؼٟس ث ٝاضظـ ٞبؾت و ٝزض الیٞٝهبی ػٕیهك ضٚاثهٍ اجتٕهبػی ٚ
ثبٚضٞبی جٕؼی ضؾٛة وطز ٜاؾتٞ .ط تغییط پبیساض ٔ ٚب٘هسٌبض زض ٘ظهبْ اجتٕهبػی ثبیهس زض
ؾُح اٍِٞٛبی فطٍٙٞی (اضظـٞبی فطٍٙٞی) تحمك یبثس ٌ ٚط٘ ٝزِٚت ٔؿهتؼجُ ذٛاٞهس
ثٛز.
٘ظبْ اجتٕبع جبٔؼٍی و ٝثب ٟ٘بزٞبی حمٛلی ٔ ٚس٘ی ٞؿت ٝجبٔؼ ٝضا تكىیُ ٔیزٞس
 ٚوبضوطز انّی آٖ یٍبٍ٘ی اػًبی جبٔؼ ٝاؾت و ٝاظ ضأ ٜكبضوت ثبٙٞجبضٞبی اجتٕهبػی
وٚ ٝج ٝإً٘بٔی اضظـٞب ٞؿتٙس نٛضت ٔیٌیطز.
٘ظبْ ؾیبؾی و ٝوبضوطز آٖ زؾتیبثی ثٞ ٝسفٞبی جٕؼی اؾت .ث ٝزِیُ انُ افتطالی
ثٛزٖ جبٔؼ ٚ ٝلكط ثٙسی پبیٍبٟٞبی اجتٕبػی ٌ٘ٛ ٚبٌ٘ٛی ٔٙبفغ ٌطٜٞٚبی اجتٕهبػی ،ثهٝ
٘ظط پبضؾ٘ٛع ضٚیٞٝبی لٟط آٔیع ثطای ثؿیج ٔٙهبثغ جٟهت زؾهتیبثی ثهٞ ٝهسفٟبی جٕؼهی
اجتٙبة ٘بپصیط اؾت.
٘ظبْ التهبزی  ٚتىِٛٛٙغی و ٝوبضوطزـ ؾبظٌبضی ثب ٔحیٍ ،یؼٙی ثبؾبیط ٘ظبْٞهبی
فطػی جبٔؼ ٝاؾت  ٚآٖ ضا اظ ضا ٜازاض ٛٔ ٜط ٔٙبثغ فطأ ٓٞیوٙهس .لهطاضزازٔ ،بِىیهت  ٚوهبض
ِٔٛفٞٝبی انّی ٘ظبْ التهبزی ٞؿتٙس.
ایٗ ٘ظبْٞبی فطػی ثب اجعای زض٘ٚی قبٖ ٘ ٚیع ثب ٘ظبٟٔبی فطػی زیٍط ٔحیٍ قهبٖ
زض وٙف ٔتمبثُ زائٕی ا٘س .تغییط زض ٘ظبْ التهبزی ٚلتی نٛضت ٔیٌیهطز وه ٝؾهبظٌبضی
لجّی ثب ٔحیٍ ث ٓٞ ٝذٛضز ٜثبقس  ٚجبیف ضا ث ٝؾبظٌبضی زض ؾُح ثبالتطی ٔهیزٞهس .ثهٝ
ػٛٙاٖ ٔثبَ ظٔب٘ی جبٔؼ ٝنٙؼتی قىُ ٔیٌیطز وه ٝجبٔؼه ٝوكهبٚضظی ؾهبظٌبضی ـ ثهب
ٔحیٍ ث ٓٞ ٝثرٛضزٌ( .ی ضٚق)1393 ,ٝ
جٙج ٝوبضوطزٌطایی ا٘سیك ٝپبضؾ٘ٛع زض ایٗ جب ذٛزـ ضا ٘كبٖ ٔیزٞس وٞ ٝط ٘ظهبٔی
وبضوطزی ٔرتم ث ٝذٛز زاضز و ٝثطای حفظ  ٚثمبء ث ٝآٖ ٘یبظٔٙس اؾت.
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ٔی تٛاٖ ٌفت و ٝپبضؾ٘ٛع حیبت اجتٕبػی ضا ٘ٛع ذبنی اظ یه ٔٛجٛز ظ٘سٔ ٜی زا٘س.
و ٝفىط ظ٘سٌی اجتٕبػی ثٔ ٝثبث ٝیه ٘ظبْ (قجى ٝای اظ اجعای ٔرتّف) ثرهف ؾهبذتبضی
٘ظطیٚ ٝی  ٚتكجی ٝث ٝیه ٘ظبْ ظیؿت قٙبذتی ،ثرف وبضوطزٌطا ضا تجییٗ ٔی وٙس .اظ ایهٗ
ض ٚوبضوطزٌطایی ؾبذتبضی ػٛٙا٘ی اؾت و ٝپبضؾ٘ٛع ث ٝوبض ذٛز ٔی زٞس .یه ٘ظبْ اجتٕبػی
وٙفٔ ،ب٘ٙس ثسٖ ا٘ؿبٖ ٘یبظٞبیی زاضز و ٝثبیس اضيب ق٘ٛس تب آٖ ٘ظبْ ثطلطاض ثٕب٘س  ٚاجعایی
زاضز و ٝثطای ضفغ آٖ ٘یبظٞب ػُٕ ٔی وٙٙس٘ ٕٝٞ .ظبْ ٞبی ظ٘سٌ ٜطایف ث ٝتؼبزَ یب ٘هٛػی
ضاثُ ٝپبیساض ٔتٛاظٖ ٔیبٖ اجعای ٌ٘ٛبٌ ٚ ٖٛحفظ ذٛز جسا اظ ٘ظبْ ٞبی زیٍط زاض٘س .تأویهس
پبضؾ٘ٛع ٕٛٞاض ٜثط جبت ٘ ٚظٓ اؾت  ٚزض حمیمت ٘ظطی ٝاجتٕبػی ا ٚوٛقكی اؾهت ثهطای
پبؾد ث ٝایٗ ؾؤاَ و٘« ٝظٓ اجتٕبػی ٍ ٝ٘ٛأىبٖ پهصیط اؾهت (ٕٞیّته ,1379 ,ٖٛل.
)54
زض تحّیُ ٘ظطی ٝؾبذتبضی پبضؾ٘ٛع ٔیتٛاٖ ٌفت ،ؾبذتبض زض ا٘سیك ٝپبضؾ٘ٛع ثبظٌكتی
اؾت ثٔ ٝجٕٛػٝای اظ ضٚاثٍ ٘ؿجتب بثت  ٚاٍِٙٔٛس افطاز ،زض ٘تیج ٝؾبذتبض اجتٕبػی ٘ظهبْ
اٍِٙٔٛسی اظ ضٚاثٍ اجتٕبػی وٙف ٌطاٖ اؾت .ایهٗ اٍِٞٛهب ٕٞهبٖ ٟ٘هبزٞهبی اجتٕهبػی
ٞؿتٙس .زض ٚالغ ٔیتٛاٖ ٌفت ؾت ٖٛفمطات ؾبذتبضٞب ٟ٘بزٞبی اجتٕبػی ا٘س.
ٟ٘بزٞبی اجتٕبػی ٘عز پبضؾ٘ٛع ػجبضتٙس اظاٍِٞٛبی ٙٞجبضٔٙسی و ٝتؼییٗ ٔیوٙٙهس زض
یه جبٔؼ ،ٝوساْ قیٜٛی ػُٕ یب ضاثُهٝی اجتٕهبػیٙٔ ،بؾهتٔ ،كهطٚع یهب ٔهٛضز ا٘تظهبض
ٔحؿٛة ٔیقٛزِٛ( .پع & اؾىبت ,1391 ,ل)42 .
ٕٞبٖ ٌ ٝ٘ٛوٌ ٝفت ٝقس ٘مفٞبی ٔٙعِتی زض َ َٛیه فطایٙسی قىُ ٔیٌیط٘س وٝ
آٖ فطایٙس تحت تب یط ٟ٘بزٞبی اجتٕبػی ٔیثبقس  ٚیب ث ٝػجبضت زیٍط ایٗ فطایٙهس ٔتهب ط اظ
اٍِٞٛبی ٙٞجبضٔٙس ٔیثبقس و ٝزض تؼییٗ ایٗ ٘مفٞب تب یط ٌصاض  ٚتؼییٗ وٙٙسٜا٘س.
ایٗ ٟ٘بزٞبی اجتٕبػی  ٓٞػیٙیا٘س  ٓٞ ٚشٙٞی .ایٗ اٍِٞٛب زض ش ٗٞافطاز جبی زاض٘س
 ٚثٚ ٝؾیّ ٝافطاز ثطٚظ ٔییبثٙس ِٚی اظ آٖ جبیی و ٝایٗ اٍِٞٛب ٔكتطن ثهیٗ افهطاز جبٔؼهٝ
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ٔیثبقٙس ػیٙیت ٔییبثٙس٘ .مكٞٝبیی شٙٞیای ٞؿتٙس وهٔ ٝهطزْ تطؾهیٓ ٔهیوٙٙهس تهب زض
تؼبٔالت اجتٕبػی ضإٙٞبی قبٖ ثبقس  ٚزض ػیٗ حبَ زا٘كی ٔكتطن اؾهت  ٚثه ٝضاحتهی
ٕ٘ی تٛاٖ آٟ٘ب ضا اظ ثیٗ ثطز  ٚاٌط فطزی ٔٙىط ایٗ اٍِٞٛب قٛز ثه ٝظٚزی ثه ٝقهىُ تىهبٖ
زٙٞسٜای ٔتٙج ٝذٛاٞس قسِٛ( .پع & اؾىبت ,1391 ,ل)42ٚ41 .
زض ا٘سیك ٝپبضؾ٘ٛع ؾبذتبض ثط ذٛاؾت ٝاظ یه ا٘سیك ٝفطٍٙٞی اؾت .ث ٝػجهبضت زیٍهط
ٟ٘بزٞبی اجتٕبػی ضیك ٝزض فطٍٙٞی زاض٘س ؤ ٝطزْ ث ٝػٛٙاٖ اػًبی یهه جبٔؼه ٝزض آٖ
ؾٟیٓ ا٘س .فط٘ ًٙٞیع آٖ یعی اؾت وٛ٘ ٝع ا٘ؿهبٖٞهب ضا ثهٛٔ ٝجهٛزی ٔتٕهبیع تجهسیُ
ٔیوٙس .فطٙٞهً ٔتكهىُ اظ ثبٚضٞهب ،ا٘سیكهٞٝهب ،احؿبؾهبت ٕ٘ ٚبزٞهب (ٚزض یهه وهالْ
ثبظٕ٘ٛزٞبی جٕؼی) اؾت ؤ ٝطزْ زض آٖ ثب  ٓٞؾٟیٓا٘س ٘ ٚظبْ اٍِٙٔٛسی اظ ٘ظبْ ٞبؾت.
(ِٛپع & اؾىبت ,1391 ,ل)36 .
پؽ ٔب ثب یه ٘ظطیٝای زض ؾبذتبض اجتٕبػی ٔٛاجٟیٓ و ٝاظ ٘ٛع ؾبذتبض ٟ٘بزی اؾت ٚ
ضیكٝای فطٍٙٞی زاضز.
ساختار رابطه ای

ثطای تجییٗ ؾبذتبض ضاثُٝای اثتسا ث ٝؾطاؽ ضازوّیف ثهطأ ٖٚهیضٚیهٓ .ا ٚوهبضـ ضا اظ
ٌعاضقی اظ جعایط ا٘سأبٖ قطٚع وطز .ا ٚیه ا٘ؿبٖ قٙبؼ ٔتؼٟس ث ٝضٚـٞبی ػَّ ْٛجیؼی
اؾت  ٚث ٝز٘جبَ ایٗ ثٛز تب ثط ٔجٙبی ػَّ ْٛجیؼی ضٚـ اؾتمطایی ثٙب وٙس و ٝاؾٓ آٖ ضا ٓٞ
«ػّٓ َجیؼی جبٔؼ٘ »ٝبٔیس( .تٛؾّی ,1386 ,ل)110 .
ثٙبی وبض ا ٚثط افطاز اؾت  ٚؾبذتبض اجتٕبػی ضا ثط ضٚی آٖٞب ثٙب ٔیوطز ،أ ٚیٌٛیس:
«ٔب ٍٙٞبٔی وٚ ٝاغٜی ؾبذتبض ضا ث ٝوبض ٔیثطیٓٙٔ ،ظٛضٔبٖ ٘هٛػی ٘ظهٓ زض اجهعاء ٚ
ػٙبنط اؾتٚ .احسٞبی ؾبذتبض اجتٕهبػی افطاز٘هس  ٚفهطز زاضای یهه ٔٛلؼیهت زض ؾهبذت
اجتٕبػی اؾت».
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زض جبی زیٍط ٘یع ٔیٌٛیسٔ« :ب ٘ٔ ٝیتٛا٘یٓ افطاز ضا جسا اظ ؾبذت اجتٕهبػی ثطضؾهی
وٙیٓ  ٝ٘ ٚؾبذت اجتٕبػی ضا جسا اظ افطازی وٚ ٝاحهسٞبی تكهىیُ زٙٞهس ٜآٖ ٞؿهتٙس».
(تٛؾّی ,1386 ,ل)110 .
ٕٞبٖ ٌ ٝ٘ٛو ٝاظ وّٕبت ا ٚثط ٔیآیس ،ؾبذتبض اجتٕبػی ٚاثؿهت ٝثه ٝضٚاثهٍ اجتٕهبػی
ٔیبٖ افطاز اؾت .ثطا ٖٚثیٗ ؾبذتبض اجتٕبػی  ٚقىُ ؾبذتی تٕبیع لبئُ ٔهیقهٛز .قهىُ
ؾبذتی نٛضت وّی ضٚاثُی اؾت و٘ ٝؿجتب پبیساض اؾت  ٚاظ تجطیس ٔٛاضز ذبل ثه ٝزؾهت
ٔیآیس أب ؾبذتبض اجتٕبػی ؾّؿّ ٝضٚاثٍ ٔٛجٛز زض یه ظٔبٖ ٔفطٚو اؾت و ٝاقربل ضا
ث ٝیىسیٍط پی٘ٛس ٔیزٞس( .تٛؾّی ,1386 ,ل)111 .
اظ ٔٙظط ا٘ ٚظبْ یه وُ ؾبظٔبٖ یبفت ٝاؾت و ٝاظ ػٙبنط ٚاثؿت ٝثهٞ ٝهٓ  ٚثهٞ ٝهٓ
پی٘ٛس ذٛضز ٜتكىیُ قس ٜاؾت ،ایٗ ػٙبنط زض ٖٚیه ٔحیٍ لطاض زاض٘س ِٚی اظ آٖ ٔحهیٍ
جسا ٞؿتٙس .پی٘ٛس ثیٗ ایٗ ػٙبنط یه اٍِٛیی ضا تكىیُ ٔیزٞس و ٝؾهبذتبضی ٔؼهیٗ ثهٝ
٘ظبْ ٔیثركس ٚ ٚظیف ٝػّٓ جبٔؼ ٝقٙبؾی ایٗ اؾت و ٝایٗ ؾبذتبضٞبی اجتٕبػی جٛأهغ
ا٘ؿب٘ی ضا ٔٛضز ُٔبِؼ ٝلطاض زٞسٕٞ ،بٖ َٛض و ٝػّٓ قیٕی ٚظیف ٝاـ ثطضؾهی ُٔ ٚبِؼهٝ
ؾبذتبضٞبی ِٔٛىِٛی ٔٛاز اؾت.
اظ ٔٙظط ا ٚوٙفٞب ٔؼُٛف ث ٝػالئك ٞؿتٙس  ٚآٖ یعی و ٝوٙف ضا ٔحمك ٔیوٙس
ػالئك افطاز اؾت .پؽ یه ضاثُٝی اجتٕبػی ثیٗ ز٘ ٚفط ظٔب٘ی قىُ ٔیٌیطز و ٝػالئك
زَ ٚطف ثب  ٓٞاُ٘جبق پیسا وٙسِ .صا زض ٞط ضاثُٝای یه تجبزَ ا٘سیك ٝثیٗ اشٞبٖ ٔكبضوت
وٙٙسٌبٖ ٚجٛز زاضزٚ .لتی ضٚاثٍ اجتٕبػی ثیف تط ٔهیقهٛز افهطاز جهسا اظ ٞهٓ اظ َطیهك
قجىٞٝبی پیچیسٜی ضٚاثٍ اجتٕبػی ث ٓٞ ٝپی٘ٛس ٔیذٛض٘س .ایٗ قجى ٝضٚاثهٍ ضا ضازوّیهف
ثطا ٖٚؾبذتبض اجتٕبػی جبٔؼٔ ٝیزا٘سِٛ( .پع & اؾىبت ,1391 ,ل)71 .
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پؽ ٔؼّٔ ْٛیقٛز و ٝؾبذتبض اجتٕبػی اظ ٔٙظط ا ٚیعی ؾٛای اظ قجىٝی اضتجهبَی
ثیٗ افطاز جبٔؼ٘ ٝیؿت وٕب ایٗ و ٝزض یه ثٙبی فیعیىی ؾبذتبض جهسای اظ یهٙف ٔهٙظٓ
آجطٞبی ثٙب ثط ضٚی ٘ ٓٞیؿت.
أب ٕٞبٖ َٛض و ٝؾبثمب ٌ ٓٞفت ٝقس ؾبذتبض ٔطث ٌٛضٚاثٍ اجتٕبػی زض یه ِحظهٝی
ٔفطٚو اظ ظٔبٖ اؾت  ٚاظ آ٘جبیی و ٝضٚاثٍ اجتٕبػی ػٕٔٛیت زاض٘س ثبػث ٔیقٛز قىُ
ؾبذتبضی ایجبز قٛز.
زیمل

أب ٔتفىط زیٍطی و ٝث ٝؾطاؽ نٛضت ضاثُٞٝب ٔیضٚز  ٚحمیمهت ؾهبذتبض ضا زض ٚالهغ
ٕٞبٖ نٛضت ضٚاثٍ اجتٕبػی افطاز ٔیزا٘س ظیُٕ اؾت.
ظیُٕ ٚجٛز ٔبزی ثطای جبٔؼ ٝضا ٔٙىط ثٛز  ٚحمیمت جبٔؼ ٝضا ٕٞبٖ ضٚاثٍ پٛیبی ثیٗ
افطاز ٔیزا٘ؿت .ظیُٕ زض وبضـ ثیٗ نٛضتٞب ٔ ٚحتٛای جبٔؼ ٝقٙبؾی تٕهبیع ٌصاقهت.
ٔٙظٛض اظ ٔحتٛای جبٔؼ ٝقٙبؾی آٖ جٙجٞ ٝبیی اظ ظ٘سٌی ا٘ؿب٘ی اؾت و ٝافطاز ضا ث ٝؾٕت
ٔؼبقطت ثب زیٍطاٖ ٔیوكب٘س؛ ٘ظیط :ؾٛائك ،اٞساف ٘ ٚیبت وٙكٍطاٖ.
 ٚزض ٔمبثُ نٛضتٞب َطلی ٞؿتٙس و ٝث ٝوٕه آٖٞب ایٗ ضٚاثٍ ضا تطویهت وهطزٚ ٜ
ٞؿتیٞبیی اجتٕبػی ثٙب ٔیوٙیٓ و ٝفطاتط اظ افطازی ٞؿتٙس و ٝآٖٞهب ضا ایجهبز ٔهیوٙٙهس
(وطایت٘ ,ظطی ٝاجتٕبػی والؾیه ,1396 ,ل .)114 .اٍِٞٛبیی ؤ ٝحتٛیبت اجتٕبػی زض
لبِت آٟ٘ب ٕ٘ٛز  ٚثطٚظ ٔییبثٙس .فٟطؾت لبثُ تٛجٟی اظ نٛض ٌ٘ٛبٌٔ ٚ ٖٛتٙهٛع اجتٕهبػی
و ٝا ٚزض ٔمبالت ذٛز ثساٖٞب پطزاذت ٝاؾت ٚجٛز زاضز؛ ٘ظیهط :غطیجهِٚ ،ٝرهط ،،ذؿهیؽ،
ضاثُ ٝفطٔبٖ زٞی  ٚفطٔبٖ ثطی ،تًبز  ٚضلبثتِٛ .یٗ ایٗ نٛض ضا ث 4 ٝزؾت ٝوّی تمؿهیٓ
ٔیوٙس:
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 -1ضٚاثٍ یب فطآیٙسٞبی تؼبُٔ ،و ٝافطاز ثطای اضيبی ٘یبظٞبی ٔتمبثُ  ٚفهطزی قهبٖ
ثب یىسیٍط زاض٘س.
ٟ٘ -2بزٞبیی و ٝػٕال لبثُ ضٚیت ٞ ٚسفٕٙهس ٞؿهتٙسٔ .ب٘ٙهس زِٚهت ،اتحبزیهٞٝهبی
تجبضی ،وّیؿب  ٚزا٘كٍب...ٚ ٜ
 -3قىّٟبیی و ٝث ٝذبَط ذٛز قىُٞب ثؿٍ ٔییبثٙس.
 -4جبٔؼ.ٝ
ٞط وساْ اظ ایٗ نٛضتٟب تبثغ نٛضت لجّی ذٛزـ ٔیثبقس  ٚزض حمیمت تٕبْ نٛض ثهٝ
ضٚاثٍ ثیٗ وٙف ٌطاٖ ذتٓ ٔیق٘ٛس ،آ٘چ ٝو ٝثٙٔ ٝعِ ٝؾبذتبض ِٔٛىِٛی زض ا٘سیك ٝظیٕهُ
ٔیثبقس.
ِٛیٗ ٟبض انُ ضا و ٝقبِٛز ٜتٕبْ تحّیُٞبی ظیُٕ ٔیثبقس اضائٔ ٝیوٙس و ٝػجبضتٙس
اظ:
انُ اٞ :َٚط تالـ  ٚثطضؾیای زض جبٔؼ ٝقٙبؾی ثطای یبفتٗ قىّی اؾت و٘ ٝظهٓ
ذبنی ضا ثط جٟبٖ تحٕیُ وطز ٜاؾت.
انُ ز :ْٚانُ ضاثُٔ ٝتمبثُ ،ث ٝایٗ ٔؼٙب وٞ ٝط پسیسٜای تٟٙب اظ َطیك ضٚاثُف ثهب
زیٍط پسیسٜٞب ٔؼٙب ٔیپصیطز.
انُ ؾ :ْٛانُ فبنّ ،ٝیؼٙی ایٗ و ٝذٛال قىُٞب ٔ ٚؼب٘ی یعٞب تبثغ فبنّٞٝبی
٘ؿجی ثیٗ افطاز  ٚافطاز ثب یعٞبی زیٍط اؾت.
انُ ٟبضْ :جٟبٖ ضا ٔیتٛاٖ ثط حؿهت زٌ ٚهبٍ٘یٞهبیی زضن وهطز وه ٝه ٝثؿهب
ٔتًٕٗ تًبز ثبقٙس یب نطفب ٔتٕبیع اظ یىسیٍط ثبقٙس( .وطایت٘ ,ظطی ٝاجتٕبػی والؾهیه,
 ,1396ل)115 .
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ظیُٕ ٔجب٘ی ٘ظطی ذٛزـ ضا ایٗ ٌ ٝ٘ٛتكطیح ٔی وٙس وٝ؛ ایٗ ٔبزّ ٜی ٚالؼیت ٘یؿت،
و ٝثٚ ٝالؼیت ٞؿتی ٔی ثركس؛ ثّى ٝػال ٜٚثط ٔبزّ ،ٜػبٔالٖ زیٍطی ٘یع زض وبض اؾت  ٚآٖ
"نٛضت" اؾت .ثٙبثطایٗ نٛضت ضٚاثٍ ا٘ؿب٘ی ٔٛضز تٛج ٝا ٚاؾتٔ .فٟه ْٛنهٛضت ثهطای
ظیُٕٕٞ ،بٖ ٔؼٙب ضا ث ٝشٔ ٗٞتجبزض ٔی وٙس ،ؤ ٝف ْٟٛؾهبذتبض ثهطای ؾهبذتبض ٌطایهبٖ .زض
ؾبذتبضٌطایی ،ؾبذتبض ،ثیبٖ ٌط ضٚاثٍ پبیساضی اؾت؛ و ٝوّیت ضٚاثٍ اجتٕبػی ثطاؾهبؼ آٖ
تٙظیٓ قس ٜا٘س؛ ِیىٗ زض نٛضت ٌطایی ،ث ٝػٛٙاٖ ٕ٘ٛزٞبی ضٚاثٍ فطایٙهسٞب یهب ٘مهف ٞهبی
اجتٕبػی ،تٛجٔ ٝی قٛز؛ و ٝلبثُ ٔكبٞس ٜزض ته ته ضٚاثٍ ٞؿتٙس٘ .ظبْ ٞهبی اجتٕهبػی،
التهبزی یب ؾیبؾی ضا ٕ٘ی تٛاٖ ٔؿتمیٕب ٔكبٞس ٜوطز؛ ثّى ٝتٟٙب لبثُ ا٘تعاع اظ ضٚاثٍ ٔیبٖ
اجعاء اجتٕبػی ٞؿتٙس؛ ِٚی ضلبثت ،تًبزٛٔ ،لؼیت ٍِٚطز یب غطیج ٝضا ٔیتٛاٖ زض اقربل ٚ
ضٚاثٍ ضٚظٔط ٜزیس( .تٟٙبیی ,1377 ,ل)326 .
«اػساز» « ٚفبنّ »ٝزٔ ٚتغیط ٔ ٟٓث ٝوبض ضفت ٝزض جبٔؼ ٝقٙبؾهی نهٛضی اٚؾهت ،اٚ
تهٛض ٔیوطز ٍٙٞبٔی و ٝیه ٌط ٜٚز٘ ٚفط ٜثب ايبف ٝقسٖ ٘فط ؾ ْٛث ٝیه ٌط ٜٚؾ٘ ٝفطٜ
تجسیُ ٔیقٛز ،تح َٛجبٔؼ ٝقٙبذتی ثؿیبض ٕٟٔی زض آٖ ضخ ٔیزٞس .أىب٘هبت اجتٕهبػی
تبظٜای زض ٌط ٜٚؾ٘ ٝفط ٜپسیس ٔیآیس و ٝاؾبؾب زض یه ٌط ٜٚز٘ ٚفطٕ٘ ٜیتٛا٘ؿت ثٚ ٝجٛز
ثیبیسٔ .ثال زض یه ٌط ٜٚؾ٘ ٝفط ٜیىی اظ اػًب ٔیتٛا٘س زض اذتالفبت ثیٗ ز٘ ٚفط ،ث ٝػٛٙاٖ
زاٚض یب ٔیب٘جی ػُٕ وٙس ٟٓٔ .تط اظ  ٕٝٞایٗ و ٝز٘ ٚفط اظ اػًب ٔیتٛا٘ٙس ثب یىسیٍط ٔتحس
ق٘ٛس  ٚثط ػً ٛؾ ْٛتؿٍّ یبثٙس .ایٗ لًی ٝزض ٔمیهبؼ و ٛهه ٕٞهبٖ یهعی ضا ٘كهبٖ
ٔی زٞس و ٝثب ظٟٛض ؾبذتبضٞبی ؾُح والٖ اتفبق ثیفتس ث ٝایهٗ تطتیهت وه ٝؾهبذتبضٞب اظ
افطاز جسا قس ٚ ٜثط آٖٞب تؿٍّ یبثٙس( .ضیتعض ,زاٌهالؼٌ & ,هٛز٘ ,ظطیه ٝجبٔؼه ٝقٙبؾهی
ٔسضٖ ,1393 ,ل)48 .
ٔتغیط زیٍط فبنّ ٝاؾت ،زض ا٘سیك ٝظیُٕ ،ثُؼس یهب لطاثهت فبنهّ ،ٝػبٔهُ ٔهؤ طی زض
قىُ ٌیطی ضٚاثٍ اجتٕبػی اؾت .تٛج ٝظیُٕ ،ضٚی فبنّ ٝثیٗ ػبٔالٖ  ٚتغییطاتهی اؾهت
و ٝثطحؿت آ٘ىٔ ٝكبضوتوٙٙسٌبٖ اظ  ٓٞجسا ثبقٙس یب ٘عزیهه ،ضخ ٔهی زٞهسٚ .ی ٔؼتمهس
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اؾت ،ضٚاثٍ ٔجتٙی ثط لطاثت قسیستط٘س تب ضٚاثٍ ٔجتٙی ثط ثؼس یب فبنّ ٝزٚض .تٟٙب ز ٚقهىُ
اظ ضٚاثٍ ٞؿتٙس و ٝفبنّ ٝضٚی آٖ ٞب تأ یط ٘ساضز؛ اِٚی ضٚاثُی وبٔال غیط قرههی؛ ٔثهُ
ٔؼبٔالت التهبزی .زیٍطی ضٚاثُی ؤ ٝتًٕٗ قست احؿبؾهبت  ٚػٛاَهف اؾهت؛ ٔثهُ
احؿبؾبت ػٕیك ٔصٞجی یب ضٚاثٍ ٔجتٙی ثط ػكك.
ظیُٕ ثب تٕطوع ثط نٛض اجتٕبػی ٔسػی اؾت و ٝایٗ نٛض اجتٕبػی نطفب ایسٜٞهبیی
زض اشٞبٖ افطاز ٘یؿتٙس ثّى ٝآٖٞب ٔٙبؾجبت ٚالؼی ثیٗ وٙف ٌطاٖ ٔیثبقٙس وه ٝضاثُه ٝزٚ
َطف ٝوٙفٞب ضا ثٕ٘ ٝبیف ٔیٌصاض٘س .زض ٞط وٙف یه تؼسیُ ز ٚؾٛی ٝیب تؼبُٔ ثهیٗ زٚ
فطز ثٚ ٝجٛز ٔیآیس وٛٔ ٝجت ٔیقٛز اٍِٛیی پبیساض ٙٔ ٚظٓ اظ ضفتبض ٔكتطن ایجبز قهٛز.
ثط ایٗ اؾبؼ وٙف ٌطاٖ زض جبٔؼ ٝث ٝقیٜٞٛبی ٔؼیٗ پیف ثیٙی پهصیط ػٕهُ ٔهیوٙٙهس.
ثٙبثط ایٗ فطایٙس تحمك جبٔؼ ٝاظ زض ٓٞتٙیسٌی وٙفٞب زض لبِت اٍِٞٛبی پیچیس ٜثٚ ٝجهٛز
ٔیآیسِ ٚ .صا افطاز نطفب ٘مبَی ٞؿتٙس و ٝضقتٞٝبی تحمك جبٔؼ ٝزض آٖ جب ثٞ ٝهٓ ثبفتهٝ
قس ٜا٘سِٛ( .پع & اؾىبت ,1391 ,ل)77 .
ایٗ نٛض  ٓٞثیط٘ٚیا٘س  ٓٞ ٚػٕٔٛی .طا و ٝثب تكهىیُ ایهٗ زضٞهٓ تٙیهسٌیٞهبی
اجتٕبػی نٛضتی تكىیُ ٔیقٛز و ٝثب ٘ظٓ ذبنی ثیط ٖٚاظ افطاز زض حبَ ضقس ٔیثبقهٙس.
ٕٞب٘ٙس آ٘چ ٝزض یه فطـ ثبفت ٝقسٔ ٜیتٛاٖ زیس و ٝاظ ته ٌطٜٞبی ٔتؼسزی تطویت قسٜ
 ٚایٗ نٛضت وّی ثیط ٖٚاظ ٞط ٌطٞی ثب یه ٘ظبْ ٔكرهی تكىیُ قس ٜاؾت.
اظ ٔٙظط ظیُٕ ؾبذتبضٞبی اجتٕبػی تجّٛضٞبیی اظ ضٚاثٍ اجتٕبػی ٔیثبقٙس ،اِجت ٝظیُٕ
اظ انُالح ؾبذتبض ث٘ ٝسضت زض ایٗ ٔٛاضز اؾتفبز ٜوطز ٚ ٜثهب ػٙهبٚیٙی ٕٞچهٙٔ ٖٛظٔٛه،ٝ
پیىط ثٙسی  ٚظ٘جیط ٜث ٝآٖ اقبضٔ ٜیوٙسِٛ( .پع & اؾىبت ,1391 ,ل)78 .

بررسی مفهوم ساختار اجتماعی در اندیشه اندیشمندان علوم اجتماعی 084

سطح بندی ساختارها

زض ز ٚثرف لجُ ٘ظطیبتی ُٔطح قس و ٝزض آٖٞب فمٍ ث ٝیه جٙج ٝاظ ؾبذتبض تٛجهٝ
ٔیقس  ٚاظ ٕٞیٗ ض ٝ ٚثؿب ٞط ا٘سیكٝای و ٝلسضت تجییٗ ؾبذتبض ٔمبثُ ذهٛز ضا ٘ساقهت
ٔٛضز ا٘تمبز لطاض ٔیٌطفت .زض وٙبض ایٗ ضٚیىهطز ٘هب زیهس ٜاٍ٘هبضی ،ضٚیىهطز ؾهُح ثٙهسی
ؾبذتبضٞب ٚجٛز زاضز ،و ٝاظ َطفی ٞط زٛ٘ ٚع ؾبذتبض ضا زضن وطز ٜاؾت أهب آٖٞهب ضا ٞهٓ
ػطو  ٚزض ضزیف ٕ٘ ٓٞیثیٙس ثّى ٝیىی ضا زاضای ػٕك ٞؿتی قٙبؾی ٔیزا٘س  ٚزیٍهطی
ضا ضٚثٙبی آٖ ٔیثیٙس.
زض ایٗ ثرف ٘ظطی ٝا٘سیكٕٙسا٘ی و ٝؾبذتبضٞب ضا الی ٝثٙسی ٔیوٙٙس  ٚإٞیت ضا ثهٝ
الی ٝظیطیٗ ٔیزٙٞس  ٚالی ٝضٚییٗ ضا زض زضج ٝز ْٚإٞیت لطاض ٔیزٙٞس ،ثطضؾهی ذٛاٙٞهس
قس.
زض ضٚیىطز ؾبذتبض ٌطایی ث ٝضٚقٙی ؾبذتبض تجسیُ ثٔ ٝحٛض اؾبؾی ٘ظطیٔ ٝیقٛز .ثط
ایٗ اؾبؼ ؾبذتبضٞبی ظیطثٙبیی وٙفٞب ضا تؼییٗ ٔیوٙٙس  ٚوٙفٞب ٘یع ایٗ ؾهبذتبضٞب ضا
ثبظتِٛیس  ٚحفظ ٔیوٙٙس  ٚیب اظ َطیك ا٘مالة آٟ٘ب ضا تغییط ٔیزٙٞس .ا٘ؿبٖٞهب زض ایهٗ جهب
یهٝی
تجسیُ ث ٝػطٚؾهٞبی ذیٕ ٝقت ثبظی ؾبذتبضٞبی اجتٕبػی ٔیق٘ٛس( .وطایت٘ ،ظط 
اجتٕبػی ٔسضٖ ،1393 ،ل )190
ؾبذتبضٌطاٞب اظ َطفی تحت تب یط ٔبضوؽ ثٛز٘س  ٚاظ َطف زیٍط ٔتب ط اظ ظثبٖ قٙبؾی
ٔسضٖ ٘ظطی ٝقبٖ ضا اضائ ٝوطزٜا٘س ،تب یطات فطزیٙبٖ ز ٚؾٛؾٛض ظثبٖ قٙبؼ ثط ؾبذتبضٌطایی
ثٌٝ٘ٛ ٝای اؾت وٕ٘ ٝیتٛاٖ اظ ؾبذتبضٌبضیی ؾرٗ ٌفت ِٚی ٘بٔی اظ ا ٚثٔ ٝیبٖ ٘یبٚضز.
فطزیٙبٖ ز ٚؾٛؾٛض ضا ثٙیبٖ ٌصاض ظثبٖ قٙبؾی ٔسضٖ ٔی٘بٔٙس .لجُ اظ ا ٚظثبٖ قٙبؾی
ثب ٘حٜٛی تح َٛظثبٖ زض َ َٛظٔبٖ ؾط ٚوبض زاقت ِٚی ؾٛؾٛض ایٗ ازػب ضا ُٔطح وطز وٝ
ثبیس ث ٝجبی ثطضؾی تبضیری ظثبٖ ثٙٔ ٝبؾجبت ٔیبٖ ثرفٞبی ٔرتّف ظثهبٖ پطزاذهت .اٚ
ثیٗ ظثبٖ ٌ ٚفتبض تٕبیع ٌصاقت ثَٛ ٝضی و ٝظثبٖ ضا ٘ظبٔی ٔیزا٘ؿت ؤ ٝتكىُ اظ اجعا

شماره  ،20پاییز  ،0285ویژه علوم اجتماعی

085

 ٚضٚاثٍ ثیٗ آٖٞب ؾت .زض حمیمت ظثبٖ تٛا٘بیی ٌٛیٙس ٚ ٜق٘ٛٙس ٜثطای تِٛیس  ٚزضن والْ
اؾت زض حبِی وٌ ٝفتبض ،وبضثطز ػّٕی ایٗ تٛا٘بیی ٍٙٞبْ ٌفتٗ  ٚقٙیسٖ جٕالت اؾت.
اظ ٘ظط ا ٟٓٔ ٚتطیٗ وبض ظثبٖ قٙبؾی ثطضؾی  ٚقٙبذت ٔبٞیت ظثبٖ ٔیثبقس زغسغهٝ
ظثبٖ قٙبؾی فمٍ ثطضؾی لٛاػس ٘حٛی ٘یؿت .زض جٛاة ؾٛاَ اظ ٔبٞیت أ ٚیٌٛیس ظثهبٖ
٘ظبٔی اظ ٘كب٘ٞ ٝبؾت( .تٛؾّی ,1386 ,ل)135 .
ؾبذتبضٌطاٞب تالـ زاقتٙس ان َٛحبوٓ ثط ظثبٖ قٙبؾی ضا زض حٛظ ٜػّ ْٛاجتٕبػی ثٝ
وبض ٌیط٘س.
ِٛی اؾتطٚاؼ اظ اِٚیٗ وؿب٘ی اؾهت وه ٝؾهبذتبضٌطایی ؾٛؾهٛض ضا ثهٚ ٝازی ػّهْٛ
اجتٕبػی وكب٘س .ا ٚقبٌطز ؾٛؾٛض ٘جٛز ٜاؾت أب ث ٝذٛثی تٛا٘ؿت ٕٝٞ ٝآ٘چ ٝضا و ٝؾٛؾٛض
زض ٔٛضز ظثبٖ قٙبؾی ٌفت ٝثٛز زض ٔطزْ قٙبؾی و ٝزغسغ ٝذٛزـ ثٛز ٚاضز وٙس.
اظ زیسٌب ٜجبٔؼ ٝقٙبؾبٖ ؾبذتبضٌطا ِٛ ٚی اؾتطاٚؼٕٞ ،بٖ ٌ ٝ٘ٛو ٝظثهبٖ پسیهسٜای
اؾت حبٚی یه ٘ظبْ شاتیٔ ،ؿتمُ  ٚحتی ٘ب آٌب ٜاظ افطاز ا٘ؿب٘ی و ٝثٚ ٝؾیّ ٝآٖ ؾهرٗ
ٔیٌٛیٙس ،پسیسٜٞبی اجتٕبػی ٘یع زاضای ٕٞیٗ ذههّتٟب ٞؿهتٙس وهٍٕٞ ٝهی زض ٔفٟهْٛ
ؾبذت ٔتجّی ٔیق٘ٛس .ؾبذت زض ٚالغ َجیؼتی اظ پیف زاز ٜقس ٜتّمی ٔیقهٛز وه٘ ٝهعز
افطاز ث ٝنٛضت ٘ب ذٛزآٌبٚ ٜجٛز زاضز ،أب ثهطای ٕٞه ٝا٘ؿهبٖٞهب زض زٚضاٖٞهبی ٔرتّهف
ٔكتطن اؾت ٕٞ ٚچ ٖٛاؾبؼ ٔ ٕٝٞظبٞط ٞؿتی ؾبظٔبٖ ا٘ؿب٘ی تّمی ٔیقٛز و ٝضفتبض،
وطزاض  ٚا٘سیكٝی ا٘ؿبٖٞب ضا ٕٛٞاض ٜقىُ زاز ٚ ٜآٖٞب ضا ثٙیبٖ ٔیٟ٘سٕٞ(.بٖ ،ل )141
اؾتطاٚؼ زض ضؾبِ« ٝا٘ؿبٖ قٙبؾی ؾهبذتی» ٔهیٌٛیهس ؾهبذت اجتٕهبػی ثهطای اٚ
ػجبضتؿت اظ :اٍِٞٛبیی و ٝثط ٔجٙبی ٚالؼیت اجتٕبػی ؾهبذت ٝقهسٜا٘هس ٘ه ٝذهٛز ٚالؼیهت
اجتٕبػی.
ا ٚثطای ؾبذتبض ؾ ٝذهٛنیت ضا لبئُ اؾت و ٝػجبضتٙس اظ:
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اٚال ٕٞچٙٔ ٖٛظ ٝٔٛیب ٘ظبٔی اؾت و ٝزٌطٌ٘ٛی ٞط جعء آٖ ٔٛجت زٌط ٌ٘ٛی زیٍط
اجعا ٔیقٛز.
ب٘یب ٞط ؾبذتی ٔیتٛا٘س ث ٝنٛضت ٕ٘ٞٝ٘ٛبی فطاٚاٖ زیٍطی اظ ٘ٛع ذٛز تجّی وٙس.
بِثب ؾبذت ،ذبنیت پیف ثیٙی زاضز ،یؼٙی ثط اؾبؼ آٖ ٔیتٛاٖ پیف ثیٙی وطز وهٝ
اٌط زض یه یب ٙس ػٙهط اظ ػٙبنط ؾبذت تغییطاتی پسیس آیس زض وُ ؾهبذت هٚ ٝاوٙكهی
پسیس ٔیآیسٕٞ( .بٖ ،ل )134
ا ٚا٘ٛاع ؾبذت ضا ایٗ ٌٔ ٝ٘ٛؼطفی ٔیوٙس :ؾبذت ٌطٞٚی ،ؾبذت اضتجبَی  ٚؾهبذت
ؾبذتٞب.

اؾتطاٚؼ و ٝاظ پبیٌ ٝصاضاٖ ایٗ جطیبٖ فىطی اؾت ٘ ٚبْ ا ٚثهب ؾهبذتبض ٌطایهی ٌهطٜ
ذٛضز ٜاؾت  ٚثطذی ا ٚضا پسض ؾبذت ٌطایی ٔیزا٘ٙس ٛ٘ .آٚضی ػٕهس ٜاـ ایهٗ اؾهت وهٝ
َیف ٚؾیؼی اظ پسیسٜٞبی اجتٕبػی ضا ٔؿتؼس تحّیُ ؾبذتبضی ٔیزا٘س( .ضیتعض ,زاٌهالؼ,
& ٌٛز٘ ,ظطی ٝجبٔؼ ٝقٙبؾی ٔسضٖ ,1393 ,ل)810 .
ا ٚزض پسیسٜٞبی اجتٕبػی ث ٝز٘جبَ یبفتٗ ؾُٛح اؾتطاتػیه اؾت ،ث ٝز٘جبَ ٘فهٛش ثهٝ
الیٞٝبی ظیطیٗ جبٔؼ ٝث ٝجبی تٛج ٝث ٝوٙكٟب  ٚضفتبضٞبی افطاز جبٔؼ.ٝ
آلتوسر

زض ایٗ ثرف ،آِتٛؾط یىی اظ ُٔطح تطیٗ ٘ظطی ٝپطزاظاٖ ؾبذتبضٌطا زض زٚضاٖ اذیط وٝ
تحّیُ اـ ضا ثط اؾبؼ اٍِٛی ظیط ثٙب  ٚضٚثٙبی ٔبضوؽ ثٙب وطز ٜاؾت ،ثیبٖ ٔیقٛز.
ػبُٔ اظ ٔٙظط آِتٛؾط فبلس لهس  ٚا٘تربة اؾهت  ٚوهطزاض ا ٚاظ ؾه ٝػٙههط تكهىیُ
ٔی قٛز و ٝػجبضتٙس اظ ٛٔ :از ذبْٚ ،ؾبیُ تِٛیس ٔ ٚحهه َٛتٕهبْ قهس .ٜایهٗ یهه وهطزاض
التهبزی اؾت و ٝآِتٛؾط آٖ ضا اٍِٛیی ثطای ثمی ٝوطزاضٞب لطاض ٔیزٞسٕٟٔ .تهطیٗ ػٙههط
وطزاضٞبیِ ػبُٔ تطویتِ ٘یطٚی وبض  ٚاثعاض تِٛیس اؾت٘ .یطٚی وبض ٕٞب٘ٙس ؾٛذت زض ذسٔت
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اثعاض تِٛیس لطاض زاضز .ػبُٔ نطفب اقیبی ٔبزی ضا ث ٝحطوهت زض ٔهیآٚضز ٞ ٚهیچ اضازٜای اظ
ذٛز ٘ساضز ٕٞچ ٖٛػطٚؾه ذیٕ ٝقت ثبظی( .وطایت٘ ,ظطی ٝی اجتٕبػی ٔهسضٖ,1393 ,
ل)198 .
وٙف ا٘ؿب٘ی اظ تؼسازی وطزاض تكىیُ یبفت ٝاؾت .ایٗ وطزاضٞب اظ وطزاضٞبی التهبزی
اٍِ ٛثطزاضی وطزٜا٘س  ٚػجبضتٙس اظ :وطزاض التهبزی ،ؾیبؾی ،ایسئِٛٛغیه٘ ،ظطی ٙٞ ٚطی وٝ
اِجت ٝوطزاضٞبی زیٍط ضا ٔ ٓٞیتٛاٖ ث ٝایٗ ٔجٕٛػ ٝايبف ٝوطز ِٚهی ٕٟٔتهطیٗ وطزاضٞهب
وطزاض التهبزی  ٚؾیبؾی  ٚایسئِٛٛغیه ٞؿتٙس.
وطزاض ؾیبؾی ثٚ ٝاؾُٝی ؾبظاٖ ؾیبؾی ضٚی ٔبز ٜذهبْ ٔٙبؾهجبت اجتٕهبػی ػٕهُ
ٔیوٙس ،وطزاض ایسئِٛٛغیه ث ٝقیٜٛای ٔطثٔ ٌٛیقهٛز وهٔ ٝهطزْ ثه ٝذٛزقهبٖ  ٚز٘یهبی
اَطافكبٖ ٍ٘بٔ ٜیوٙٙس ،وطزاض ٘ظطی اظ َطیك پطؾف آفطیٙی ٘ظطی ٝضٚی ایسئِٛٛغی وهبض
ٔیوٙس تب اظ ضٍٞصض آٖ ٔؼطفت تِٛیس وٙس.
ؾبذتبضٞبیی و ٝاظ وطزاضٞبی التههبزی  ٚؾیبؾهی  ٚایهسئِٛٛغیه تكهىیُ قهسٜا٘هس
ؾُٛح اؾبؾی جبٔؼ ٝضا تكىیُ ٔیزٙٞس .ث ٝػجبضت زیٍط ظیط ثٙب زض ا٘سیك ٝآِتٛؾط اظ ایهٗ
ؾ ٝوطزاض ثٚ ٝجٛز آٔس ٜاؾت .و ٝاظ آٖٞب ثب ػٛٙاٖ ؾهبذتبض ؾهبذتبضٞب ٘یهع یهبز ٔهیوٙهس.
(ٕٞبٖ ،ل)200ٚ199
آِتٛؾط ثط ایٗ ٔؿبِ ٝتبویس زاضز و ٝؾهبذتبض ؾیبؾهی  ٚایهسئِٛٛغیه ذٛزقهبٖ زاضای
ٔٛجٛزیتی ٚالؼی  ٚذبل ذٛز زاض٘س ٔ ٚحه َٛؾبذتبض التهبزی ٘یؿتٙس  ٚزض ػیٗ حبَ ٞط
ؾ ٝؾُح ثٚ ٓٞ ٝاثؿتٔ ٝیثبقٙسٕٞ .ب٘ٙس یه ؾبذتٕبٖ ؾَ ٝجم ٝوَ ٝجمبت ز ٚ ْٚؾهْٛ
ٔ ٓٞؿتمُ اظ َجمٕٞ ٝىفا٘س  ٓٞ ٚایٗ و ٝثٛ٘ ٝػی ث ٝآٖ ٚاثؿتٝا٘س.
تب یطات ؾبذتبض التهبزی  ٚز ٚؾبذتبض زیٍط اظ ٔٙظط آِتٛؾهط ز ٚؾهٛی ٝاؾهتٕٞ .هبٖ
ٌ ٝ٘ٛو ٝؾبذتبض التهبزی ثط ز ٚؾبذتبض زیٍط ا ط ٌصاض اؾت ،ؾبذتبض یبؾهی  ٚایهسئِٛٛغیه
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 ٓٞؾبذتبض التهبزی ضا تحت تب یط لطاض ٔیزٙٞسٕٞ( .بٖ ،ل ِٚ )202ی زض ػیٗ حبَ ٘مف
غبِت ٔطث ٌٛث ٝؾبذتبض التهبزی ٔیثبقس.
آِتٛؾط غّج ٝیىی اظ ایٗ ؾبذتبضٞب ضا ٔٙكب تحمك ا٘ٛاع ٔرتّف جبٔؼهٔ ٝهیزا٘هس .ثهٝ
٘حٛی و ٝزض جٛأغ فئٛزاِی ؾُٛح ؾیبؾی  ٚایسئِٛٛغیه إٞیت ثیكتطی پیسا ٔیوٙٙس .زض
جٛأغ ؾطٔبی ٝزاضی اِٚی ٝؾُح التهبزی غبِت اؾهت  ٚزض جٛأهغ ؾهطٔبی ٝزاضی ٔتهبذط
ؾُح ؾیبؾی غبِت اؾتِٚ .ی ثٞ ٝط حبَ ایٗ ؾُح التهبزی اؾت وه ٝتؼیهیٗ ٔهیوٙهس
وساْ ؾُح غبِت ثبقس حتی زض ٔٛضز ؾُح التهبزی! ث ٝایهٗ نهٛضت وهٌ ٝهٛیی ؾهُح
التهبزی لسضت ذٛز ضا ث ٝؾُٛح زیٍط تفٛیى ٔیوٙس( .وطایت٘ ,ظطی ٝی اجتٕبػی ٔسضٖ,
 ,1393ل)205 .
زض ضٚیىطز ؾبذتبضٌطایی ٔیتٛاٖ پیف فطيٟبیی ضا یبفت و٘ ٝظطی ٝؾبذتبضی قبٖ ثط
آٖٞب اؾتٛاض اؾت .ایٗ ٔفطٚيبت ػجبضتٙس اظ:
جٟبٖ ثٔ ٝثبثٔ ٝحه َٛافىبض :ز٘یبی ٔب ٔحه َٛافىبض ٔبؾت .ایٗ ٘ظطیٔ ٝیذٛاٞهس
ثٔ ٝب ثٍٛیس ٍٔ ٝ٘ٛب اظ َطیك افىبضٔبٖ ،ز٘یبیی ضا ؤ ٝیثیٙیٓ تِٛیس ٔیوٙیٓٔ .طزٔی وٝ
افىبض ٔتفبٚتی زاض٘س زض ز٘یبٞبی ٔتفبٚتی ظ٘سٌی ٔیوٙٙس.
جٟبٖ ثٔ ٝثبث ٝیه اٍ٘هبضُٙٔ ٜمهی :ؾهبذتبضٌطاٞب ثهط ؾهبٔبٖ ُٔٙمهی ٔؼهب٘ی وّهی
(ؾبذتبضٞبی قبِٛز ٜای) تبویس زاض٘س .ثب ایٗ فطو و ٖٛ ٝش ٗٞپهبضٜای اظ جٟهبٖ اؾهت،
افىبضی و ٝتِٛیس ٔیوٙس ٘یع ؾبذتبضی قجی ٝث ٝجٟبٖ زاضز.
ٔطي ؾٛغ :ٜفطو ایٗ ؤ ٝطزْ  ٚوهٙف ٌهطاٖ ػطٚؾههٞهبی ذیٕه ٝقهت ثهبظی
ا٘سیكٞٝبی ذٛیفا٘س  ٚوٙفٞبی آٟ٘ب ٔحه َٛا٘تربة  ٚتهٕیٓ ٌیطی ٘یؿهت ،ثّىه ٝاظ
ؾبذتبض قبِٛزٜای افىبض ،یب ُٔٙك ایٗ افىبض ؾط كٕٔ ٝیٌیطزٔ .ثال اٌط ٔٗ یه ٔؿهیحی
ٞؿتٓ زضثبضٔ ٜؿیحیت نحجت ٕ٘یو ٓٙثى ٝایٗ ٔؿیحیت اؾت و ٝاظ َطیك ٔٗ نحجت
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ٔیوٙسٔ .طزْ جٛأغ ضا ذّك ٕ٘یوٙٙس ثّى ٝایٗ جٛأغ ٞؿتٙس و ٝافطاز ضا ذّهك ٔهیوٙٙهس.
(ٕٞبٖ ،ل )170
هابرماس

زض أتساز ٔؿیطی وٙٔ ٝكب آٖ ٔبضوؽ ثٛز ث٘ ٝظطیه ٝا٘تمهبزی ٔهیضؾهیٓٔ .هیتهٛاٖ
ذبؾههتٍب ٜانههّی ایههٗ ٘ظطیهه ٝضا اظ ذٛزثیٍههبٍ٘ی ٔههبضوؽ زا٘ؿههتٔ .ههبضوؽ زض ٘ظطیههٝ
ذٛزثیٍبٍ٘ی اـ ازػب ٔیوٙس و ٝتفبٚت ا٘ؿبٖٞب  ٚحیٛا٘بت زض ایٗ اؾت وه ٝحیٛا٘هبت زض
َ  َٛؾبِیبٖ ٔتٕبزی ٘تٛا٘ؿتٙس ٔحیٍ ذٛزقبٖ ضا تغییط زٙٞسٔ ،ثال وبٍ٘ٛضٞٚب َی لهطٖٚ
ٔتٕبزی و ٝظ٘سٌی وطزٜا٘س ٞیچ تب یطی زض ٔحیٍ ذٛز ایجبز ٘ىطزٜا٘هس ٔ ٚحهیٍ ظ٘هسٌی
وبٍ٘ٛضٚیی و ٝزض ٞعاضاٖ ؾبَ لجُ ٔیظیؿت ٝثب وبٍ٘ٛضٚیی وه ٝاالٖ زض اؾهتطاِیب ظ٘هسٌی
ٔیوٙس ٞیچ تفبٚتی ٕ٘یوٙس .أب ا٘ؿبٖ ثٚ ٝاؾُ ٝظ٘سٌی زؾت ٝجٕؼیای و ٝزاض٘س ثَ ٝهٛض
ٔٙظٓ زض حبَ تغییط ٔحیٍ ظ٘سٌی ذٛز ٞؿتٙس ،ثب تٛج ٝث ٝایٗ ٘ىت ٝو ٝآٟ٘ب ثب تغییط ٔحیٍ
ظ٘سٌی ،ذٛزقبٖ ضا ٘یع تغییط ٔیزٙٞس.
ا٘ؿبٖٞب ذٛزقبٖ ظ٘سٌی نٙؼتی  ٚجبٔؼ ٝنٙؼتی ضا ثٚ ٝجٛز آٚضز٘س ٙ ٚیٗ تغییهطی
ذٛزقبٖ ٘یع تغییط وطز٘س ،ا٘ؿبٖ جبٔؼ ٝنٙؼتی ثب ا٘ؿبٖ لجُ اظ آٖ ٔتفبٚت اؾت .ث ٝػجبضت
ثٟتط ذٛزثیٍبٍ٘ی ٔبضوؽ ٔیٌٛیس :ذٛزثیٍبٍ٘ی ظٔب٘ی اتفبق ٔیافتس ؤ ٝحیٍ اجتٕهبػی
یبؾبذتبضٞبی اجتٕبػی تبؾیؽ قس ٜثٚ ٝؾیّ ٝا٘ؿبٖ ٞب ،ایجبز وٙٙسٌبٖ آٖٞب ضا ظیط ؾُّٝ
ذٛز ٔیٌیط٘س .ثَٛ ٝض ٔكرم زض جبٔؼ ٝؾطٔبی ٝزاضی ٔطزْ اظ ٔحهِٛی و ٝذهٛز تِٛیهس
وطزٜا٘س جسا ٔیق٘ٛس  ٚاظ ظطفیتٞبی ذٛز ثطای وبضوطزٖ جسا ٔیق٘ٛس  ٚث ٝاججبض زیٍطاٖ
زؾت ث ٝفؼبِیت  ٚتِٛیس ٔیظ٘ٙس.
ٞبثطٔبؼ ٘یع ث ٝػٛٙاٖ یه ٘ٔ ٛبضوؿی (ضیتعضٔ ,جب٘ی ٘ظطی ٝجبٔؼ ٝقٙبؾی ٔؼبنهط ٚ
ضیكٞ ٝبی والؾیه آٖ ,1394 ,ل )224 .زض أتساز ضٚیىطز ٔبضوؽ اظ تحّیهُ ظیطثٙهب ٚ
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ضٚثٙب لطاض زاضز .اِجت ٝثب تٕبیعی و ٝا ٚثیٗ ؾبذتبض ٔتب ط اظ وٙف اضتجبَی ثب ؾبذتبض ٔتهب ط اظ
وٙف ٞسفٕٙس ٌصاقت ٝاؾت.
وٙف اضتجبَیٛ٘ ،ػی وٙف اجتٕبػی ٔؼُٛف ث ٝحه َٛتفبٔ ٓٞی ثبقسٞ( .بثطٔهبؼ,
 ,1384ل٘ )389 .ظطی ٝوٙف اضتجبَی ٞبثطٔبؼ ٔسػی ایٗ اؾت و ،ٝوٙفٌهطاٖ ثهطای
ضؾیسٖ ث ٝیه زضن ٔكتطن اظ َطیك اؾتسالَٚ ،فبق ٕٞ ٚىبضی ثب یىسیٍط اضتجبٌ ٔتمبثُ
ثطلطاض ٔیوٙٙسٟٔ( .سٚی & ٔجبضوی ,1385 ,ل)2 .
وٙف ٞسفٕٙس ثب اٍ٘یع ٜزؾت یبثی ث ٝیه ٞسف  ٚتؼمیت حؿبة قسٙٔ ٜفؼت قرهی
اؾت .زض ایٗ ٘ٛع اظ وٙف ،ػُٕ وٙف ٌط ٚاحس یب ٔتؼسز ٔؼُٛف ثٞ ٝسف ٔی ثبقسٞ ،سفی
و ٝثیكتط ؾبظٔبٖ ٞب  ٚازاضٞ ٜبی ثرف ٞهبی ذهٛنهی  ٚیهب ؾهطٔبی ٝزاضی زض تؼمیهت آٖ
ٞؿتٙس  ٚثط اؾبؼ ٔحبؾجبت والٖ التهبزی ٔ ٚمیبؼ يطض  ٚظیهبٖ اؾهت .وهٙف ٌهط زض
وٙف ٔؼُٛف ثٛٔ ٝفمیت ،ث ٌٝ٘ٛ ٝای ٔؼمٛال٘ ٚ ٝحؿبة ٌطا٘ٙٔ ٝبؾت تطیٗ ٚؾبیُ ضا ثهطای
ضؾیسٖ ث ٝیه ٞسف ٛٔ ٚفمیت قرهی ،ثطٔیٌعیٙسٞ( .بثطٔبؼ ,1384 ,ل)389 .
ٞبثطٔبؼ تٕطوع ٘ظطی ٝاـ ضا ثط ضٚی وٙف اضتجبَی لطاض ٔیزٞس ٔ ٚیٌٛیس:
ٔٗ زض ٔمبثُ ایٟٙب (وٙف ضاٞجطزی  ٚاثعاضی) اظ وٙف اضتجبَی ؾرٗ ٔی ٌٛیٓ؛ آ٘جهب
و ٝوٙف ٞبی وبضٌعاضاٖ ٘ ٝاظ َطیك ٔحبؾجبت ذٛزذٛاٞب٘ٛٔ ٝفمیت ثّى ٝاظ َطیهك ػٕهُ
حه َٛتفبٕٞ ٓٞبٔ ًٙٞی قٛز .زض وٙف اضتجبَی ٔكبضوت وٙٙسٌبٖ زض  ّٝٞٚا َٚث ٝؾٛی
ٔٛفمیت ٞبی فطزی ذٛز ؾٕت ٌیطی ٕ٘یوٙٙهس آٖ ٞهب ٞهسف ٞهبی فهطزی ذهٛز ضا تحهت
قطایُی ز٘جبَ ٔی وٙٙس و ٝثتٛا٘ٙس ٘مكٞ ٝبی وٙف ذٛز ضا ثط ٔجٙهبی تؼهبضیف ٔكهتطن اظ
ٚيؼیت ٕٞب ًٙٞوٙٙسٞ( ».بثطٔبؼ ,1384 ,ل)390 .
ثؼس اظ تجییٗ وٙفٞب ٞبثطٔبؼ ثیٗ آٖ جٙج ٝاظ ؾبذتبض اجتٕبػی وهٔ ٝتهب ط اظ وهٙف
اضثتبَی اؾت ثب جٙجٝای ؤ ٝتب ط اظ وٙف ٞسفٕٙس ٔیثبقس ،تٕبیع ثطلطاض ٔیوٙس.
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جٙجٝای و ٝتحت تب یط وٙف اضتجبَی اؾت ،ظیؿت جٟبٖ اجتٕبػی فطٍٙٞی ضا قىُ
ٔیزٞس ،ظیؿت جٟبٖ ضا ثبیس ٕٞبٖ جٟبٖ ٔؼٙی  ٚوٙف اضتجبَی  ٚتٛافك  ٚضاثُه ٝشٙٞهی
ثیٗ ا٘ؿبٖ ٞب زا٘ؿت ،جٟب٘ی و ٝیه ٔفٔ ْٟٛىُٕ ثطای وهٙف اضتجهبَی ثهٛز ٚ ٜفًهبیی
اؾت و ٝزض آٖ وٙف اضتجبَی نٛضت ٔیٌیطز .ایهٗ فطایٙهس قهبُٔ حهٛظٜای اظ تجطثیهبت
فطٍٙٞی  ٚوٙف ٞبی ٔتمبثُ اضتجبَی ثٛز ٜو ٝثَٛ ٝض اؾبؾی لبثُ زضن  ٚشاتبً آقٙب ٞؿتٙس
 ٚپبیٝای ثطای تٕبْ تجطثیبت ظ٘سٌی ثٝقٕبض ٔهیض٘ٚهسِٛٔ .فهٞٝهبی اؾبؾهی ایهٗ فطایٙهس
ػجبضتا٘س اظ :فط ،ًٙٞقرهیت  ٚجبٔؼٕٞ(.ٝبٖ ،2 ،،ل )200-194
 ٚجٙجٝای ؤ ٝتب ط اظ وٙفٞبی ٞسفٕٙس اؾت ؾبذتبضٞبی ضاثُٝای ضا پسیس ٔیآٚض٘س.
اظ ٔٙظط ٞبثطٔبؼ ؾبذتبض ضاثُٝای ٕٞبٖ ؾبذتبض ظیطثٙبی جبٔؼ ٝاؾت و ٝػجبضتٙس اظ ضٚاثهٍ
التهبزی  ٚضٚاثٍ ؾیبؾی  ٚث ٝتؼجیط ذٛز ا ٚالتهبز ؾیبؾی قس ٜاؾهت وه٘ ٝمهف تؼیهیٗ
وٙٙس ٜزض قىُ زازٖ ث ٝوّیت اجتٕبػی ایفب ٔیوٙس  ٚث ٝوبالیی قسٖ  ٚحمٛلی قسٖ تٕبْ
ٔٙبؾجبت ا٘ؿب٘ی ا٘جبٔیس ٜاؾتِٛ( .پع & اؾىبت ,1391 ,ل)120-118 .
وٙفٞبی ٞسفٕٙسی و ٝظیطثٙبی جبٔؼٚ ٝاثؿتٝی ث ٝآٟ٘بؾت تحهت تهب یط ز ٚػبٔهُ
ٔ ٟٓلسضت  ٚطٚت ٔیثبقٙس ،زض ٚالغ ایٗ پ ٚ َٛلسضت اؾت و ٝزض ٞط جبٔؼهٝای تؼیهیٗ
وٙٙسٔ ٜیثبقس.
ساختارهای جسمیت یافته

زض ثیٗ ضٚیىطزٞبیی و٘ ٝؿجت ث ٝؾبذتبض اجتٕبػی ٚجٛز زاضز ،ثطذهی اظ ا٘سیكهٕٙساٖ
ث ٝػبُٔ زیٍطی اقبض ٜزاض٘س و ٝزض نٛضت اؾهتفبز ٜاظ ٔهسَ ٟ٘هبزی  ٚضاثُهٝای ؾهبذتبض
يطٚضی اؾت .ا٘سیكٕٙسا٘ی ٕٞچٌ ٖٛیس٘ع  ٚفٛو ٚ ٛثٛضزی ٛثط ایٗ ثبٚض٘س و ٝؾهبذتبضٞبی
ضاثُٝای ٟ٘ ٚبزی پبی ٝزض ٚاوٙفٞبی ٔٛلؼیت ٔٙسی زاض٘س ؤ ٝطزْ ثط اؾهبؼ زا٘هف زض
زؾتطؼ قبٖ اظ ذٛز ٘كبٖ ٔیزٙٞس .ایٗ زا٘ف یه قبیؿتٍی  ٚتٛا٘بیی ػّٕی اؾهت وهٝ
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زض لبِت ذهّتٟبی جؿٕب٘ی وٙف ،ؾبذتبض یبفتٛٔ ٚ ٝجت وٙفٞبی اجتٕبػی ٔیقٛز وٝ
ث٘ ٝحٛی ٙٞجبضیٗ ؾبظٔبٖ یبفتٝا٘س.
ث ٝػجبضت زیٍط ػٕك ٞؿتی قٙبذتی ؾبذتبض اجتٕبػی ثؼس زیٍطی  ٓٞزاضز  ٚایٗ ثؼس
زض ٘تیج ٝلطاض ٌطفتٗ ا٘ؿبٖٞب زض فًبی اجتٕبػی ثط ثسٖ آٖٞب  ٚزض ضٚـٞهبی ا٘سیكهٚ ٝ
احؿبؼ  ٚضفتبضقبٖ حه قس ٜاؾت .ثٙبثط ایٗ ثسٖ  ٚحًٛض جؿٕب٘ی زض تِٛیس  ٚثبظتِٛیس ٚ
زٌطٌ٘ٛی ؾبذتبضٞبی اجتٕبػی ٔحٛضی اؾت ٚ .ایٗ ٘ظٓ ٟ٘بزٞب  ٚضٚاثٍ ػهبٔالٖ ا٘ؿهب٘ی
و ٝوٙفٞبی قبٖ ثٔ ٝب اجبظٔ ٜیزٞس ٚجٛزقبٖ ضا اؾتٙجبٌ وٙیٓ ،جؿهٕیت یبفته ٝاؾهت.
(ٕٞبٖ ،ل )132
نظریه ساختار بندی آنتونی گیدنس

ٌیس٘ع زض فؼبِیت ػّٕی اـ تالقی زض ضاؾتبی فطاض اظ زٌٚهبٍ٘ی وهٙف  ٚؾهبذتبض ضا
زاضز .ا ٚثب زضن ذال تجییٗ جبٔؼ ٝضا ٜحُ ضا تٕؿه یبفتٗ ثٞ ٝهط ز ٚزؾهت ٝوهٙف ٌهطا ٚ
ؾبذتبضٌطا ٔیزا٘س  ٚاظ افتبزٖ ثٚ ٝضَٞ ٝط وساْ ث ٝتٟٙبیی فطاض ٔیوٙس.
ٌیس٘ع ٔجسع ٘ظطی ٝؾبذتبض ثٙسی اؾت .ا ٚزض ٘ظطی ٝاـ  ٓٞاظ ؾهٙت هطذف ظثهب٘ی
فّؿف ٝوٕه ٌطفت ٝاؾت  ٓٞ ٚاظ ٘ظطی ٝوبضوطزٌطایی ؾهبذتبضی پبضؾه٘ٛع ٞ ٚهٓ اظ ضٚـ
قٙبؾی ٔطزْ ٍ٘ط ٔیس ثٟط ٜثطز ٜاؾت( .وطایهت٘ ,ظطیه ٝی اجتٕهبػی ٔهسضٖ ,1393 ,ل.
)142
ثٟطٜی ٌیس٘ع اظ ضٚـ قٙبؾی ٔطزْ ٍ٘ط ایٗ اؾت و ٝا٘ ٚظبْ اجتٕبػی یب ؾهبذتبض ضا
٘بقی اظ فؼبِیتٞبی ضٚظٔط ٜا٘ؿبٖٞب ٔیزا٘س .ا ٚؾ ٝؾُح آٌهبٞی ٘ؿهجت ثه ٝوهٙف ضا اظ
ؾٛی وٙف ٌطاٖ اضائٔ ٝیزٞس ،ا َٚؾهُح آٌهبٞی ٘بذٛزآٌهب ٜزض وهٙفٞهب ؾهت وه ٝزض
فؼبِیتٟبی ضٚظٔط ٜإٞیت ظیبزی ٘ساضز ،أب اٍ٘یعٜای وّی فهطأ ٓٞهیآٚضز وه ٝزض قهطایٍ
ثحطا٘ی إٞیت پیسا ٔیوٙس ،ز ْٚؾُحی اظ ٔؼطفهت يهٕٙی (آٌهبٞی ػّٕهی) وهٕٞ ٝهبٖ
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لٛاػسی اؾت و ٝزض ٘ظطی ٝضٚـ قٙبؾی ٔطزْ ٍ٘ط ُٔطح ٔیثبقس  ٚؾ ْٛؾهُح آٌهبٞی
ثبظا٘سیكب٘(ٝآٌبٞی ٌفتٕب٘ی)ٕٞ(.بٖ ،ل )142
آٌبٞی ٘بذٛزآٌب ،ٜاٍ٘یعٜٞبی وٙف ضا ثیبٖ ٔیوٙس و ٝایٗ اٍ٘یعـٞب ث ٝا٘ساظ ٜزٛ٘ ٚع
آٌبٞی زیٍط پی٘ٛس ؾتمیٓ ثب وٙف ٘ساض٘س .ثّى ٝثیف تط حبوی اظ ٚجٛز پتب٘ؿیّی ثطای وٙف
ٞؿتٙس ٘ ٝقیٜٛای و ٝػبُٔ وٙف ضا ثَٛ ٝض ظٔبٕ٘ٙس اؾتٕطاض ٔیزٞسٌ( .یس٘ع ,1392 ,ل.
)132
ٔؼطفت ثبظا٘سیكب٘ ٝایٗ اؾت و ،ٝا٘ؿبٖٞب ػبزی تطیٗ فؼبِیتٞبی ضٚظٔهطٔ ٚ ٜؿهبئُ
ٔ ٟٓظ٘سٌی قبٖ ضا ٚاوبٚی ٔیوٙٙس  ٝ٘ ٚتٟٙب زضثبض ٜوٙفٞهبی ذهٛز ٔهیا٘سیكهٙس ثّىهٝ
زضثبض ٜتفىطاتكبٖ زضثبضٜی آٖ وٙفٞب ٘یع ٔیا٘سیكٙس( .ضیتعضٔ ,جب٘ی ٘ظطی ٝجبٔؼ ٝقٙبؾی
ٔؼبنههط  ٚضیكههٞ ٝههبی والؾههیه آٖ ,1394 ,ل )233 .وههٙف ٌههطاٖ ٘هه ٝفمههٍ جطیههبٖ
فؼبِیتٞبی ذٛز ضا تحت ٘ظبضت لطاض ٔیزٙٞهس ثّىه ٝثطجٙجهٞٝهبی اجتٕهبػی  ٚفیعیىهی
ظٔیٞٝٙبیی و ٝزض آٖٞب حطوت ٔیوٙٙس ٘یع ث ٝنٛضت ضٚإِٙس ٘ظبضت زاض٘سٌ( .یس٘ع,1392 ,
ل)131 .
ٔؼطفت يٕٙی یب ثسیٟی پی٘ٛس ٔؿتمیٕی ثب فؼبِیتٞبی ضٚظٔط ٜزاض٘س ِ ٚهصا زض ٘ظطیهٝ
ٌیس٘ع ٘مف ٕٟٔی زاض٘س .زض ایٗ جب ثٔ ٝف ْٟٛلبػس ٜوٌ ٝیس٘ع آٖ ضا اظ ضٚـ قٙبؾی ٔطزْ
ٍ٘ط ث ٝػبضیت ٌطفت ٝاؾت ثیف تط ٘عزیه ٔیقٛیٓ .اٍِهٛیی وه ٝضفتبضٞهبی ػهبٔالٖ ثهط
اؾبؼ آٖ زض جبٔؼ ٝقىُ ٔیٌیطز  ٚلبثُ پیف ثیٙی ٔیقٛز .ایٗ لٛاػس ذهٛنی ٘یؿتٙس
ثّىٔ ٝكتطنا٘س ٔ ٚطزْ آٖ اض زض ظٔیٞٝٙب ٔرتّف اجتٕبػی ث ٝوبض ٔیثط٘س  ٚزض ضفتبض ٔطزْ
ٟ٘بزی ٝٙقس ٜاؾتٔ ٝ .طزْ اظ ایٗ لٛاػس آٌب ٜثبقٙس ٘ ٝ ٚجبقهٙس ایهٗ لٛاػهس زض يهٕٗ
ضفتبضٞبی آٖٞب ٚجٛز زاضز( .ثّیىی ,1393 ,ل)115 .
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ایٗ ٘ٛع ٔؼطفت ٘مف اؾبؾی زض ٘ظطیٌ ٝیس٘ع زاضز طا و ٝپی٘ٛهسی ثهب فؼبِیهتٞهبی
ضٚظٔط ٜزاضز .ایٗ لٛاػس ٞؿتٙس و ٝػبُٔ ایجبز ٘ظٓ اجٕبػی ٔیق٘ٛس ٙٔ ٚكب تحمك ؾبذتبض
٘یع ٕٞیٗ لٛاػس ٔیثبقٙس( .وطایت٘ ,ظطی ٝی اجتٕبػی ٔسضٖ ,1393 ,ل)144 .
ٌیس٘ع زض تحّیُ ٍٍ٘ٛی تحمك وٙف اجتٕبػی اظ ظثبٖ وٕهه ٔهیٌیهطز  ٚػٙبنهط
انّی تِٛیس وٙف ٔتمبثُ ضا ٔؼٙبزاضی٘ ،ظٓ اذاللی  ٚضٚاثٍ لسضت ٔیزا٘سٌ( .یس٘ع,1392 ,
ل)145 .
زض ازأٌ ٝیس٘ع ث ٝؾطاؽ ؾبذتبض اجتٕبػی ٔیضٚز .ا ٚاثتسا تٕبیع ثیٗ ٚاغٜٞبی ؾبذتبض ٚ
ٟ٘بز ٘ ٚظبْ ضا تجییٗ ٔیوٙس و ٝزض ثؿیبضی اظ ٔٛالغ ث ٝجبی  ٓٞث ٝوبض ٔیض٘ٚس  ٚزض ثطذی
اظ ٔٛاضزی  ٓٞو ٝتفبٚتی ٚجٛز زاضز ایٗ تفبٚت ثب اثٟهبْ ٕٞهطا ٜاؾهتٌ .یهس٘ع ایهٗ اثٟهبْ
تبضیری ضا زض اثتسا اظ ثیٗ ٔیثطز ٔ ٚیٌٛیسٞ :ط یه اظ ایٗ ٚاغٜٞب ثه ٝقهطٌ ایهٗ وه ٝثهٝ
زضؾتی ٔف ْٟٛپطزاظی ق٘ٛس ثطای ٘ظطی ٝاجتٕبػی يطٚضیا٘سٕٞ( .بٖ ،ل )162
ٌیس٘ع ثب اؾتفبز ٜاظ ظثبٖ قٙبؾی ؾٛؾٛض ،تٕبیع ثیٗ ٌفتبض  ٚظثبٖ ضا ٔجٙبیی ثطای تٕبیع
وٙف اجتٕبػی  ٚؾبذتبض اجتٕبػی لطاض ٔیزٞس .ث ٝاػتمبز ا ٚوٙف ٔب٘ٙس ٌفتبض یه جطیهبٖ
ٔٛلؼیت ٔٙس ضا اظ حیث اجتٕبػی  ٚظٔب٘ی قىُ ٔیزٞس  ٚؾهبذتبض اجتٕهبػی ٔب٘ٙهس ظثهبٖ
ثیط ٖٚاظ ٔىبٖ  ٚفًب ٚالغ قس ٜاؾت ٚ ٚجٛز ؾبذتبض نطفب ٚجٛزی ٔجبظی اؾتِٛ( .پع &
اؾىبت ,1391 ,ل)138 .
ؾبذتبض ث ٝلٛاػسی ثطٔی ٌطزز و ٝزضيٕٗ وٙف ػبٔالٖ ٟ٘فت ٝاؾهت  ٚزض حمیمهت
ؾبذتبض ٔتكىُ اظ لٛاػس یب ٘ظبْٞبیی اظ لٛاػهس اؾهت وه ٝثبػهث ایجهبز اٍِٞٛهبی لبثهُ
تكریم وٙف ٔتمبثُ ٔیقٛزٕٞ( .بٖ ،ل )138
ٟ٘بز ثَٛ ٝض ٔؿتمیٓ اظ ٔف ْٟٛوٙف  ٚلٛاػس ٘كهبت ٔهیٌیهطزٟ٘ .بزٞهب ؾهبظٔب٘سٞی
ؾبذتبضٞب زض ظٔبٖ ٔ ٚىبٖا٘سٕٞ .ب٘ٙس اظزٚا ،وَ ٝهی ظٔهب٘ی َهٛال٘ی  ٚزض ٔىهبٖ ػٕیمهب
جبٌیط قس ٜاؾت.
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وٙفٞب زاضای ذهٛنیبتی ٞؿتٙس و ٝثبػث ایجبز ٟ٘بزٞبی ٔرتّف جبٔؼٔ ٝیقه٘ٛس.
اظ جّٕ ٝایٗ وٞ ٝط وٙكی ضؾب٘ٙسٜی ٘ٛػی اضتجبٌ  ٚلٛاػس حبوٓ ثط اضتجبٌ اؾت وه ٝایهٗ
ذهٛنیت ٘ظبٟٔبی ٕ٘بزیٗ ضا قىُ ٔیزٞس و ٝثب آٟ٘ب جٟهبٖ ضا ؾهبظٔب٘سٞی ٔ ٚكهبٞسٜ
ٔیوٙیٓ.
ذهٛنیت زیٍط تحِٛی ثٛزٖ وٙف اؾت و ٝز٘یبی ذبضجی ٙٔ ٚبؾهجبت اجتٕهبػی ضا
تغییط ٔیزٞس.
وٙفٞب ٔتًٕٗ لسضت ٞؿتٙس ،و ٝزض وّیٙٔ ٝبؾجبت ا٘ؿب٘ی ایٗ ذهٛنهیت ٔٙهسض،
اؾت وٙٔ ٝجط ث ٝؾبذتبضٞبی ؾُّٔ ٝیقهٛز ٟ٘ ٚبزٞهبی ؾیبؾهی  ٚالتههبزی ضا زض پهی
ذٛاٞس زاقت.
وٙف ٞب ٙٞجبضی ٞؿهتٙس وهٛٔ ٝجهت ؾهبذتبضٞبی ٔكهطٚػیت ٟ٘ ٚبزٞهبی لهب٘٘ٛی

ٔیقٛز.

اظ ایٗ جب ٌیس٘ع ث ٝؾطاؽ ٘ظبْٞبی اجتٕبػی ٔیضٚز و ٝثب ذٛق ٝثٙسیٞبی ٌ٘ٛهبٌٖٛ
ٟ٘بزٞب تؼطیف ٔیقٛز( .وطایت٘ ,ظطی ٝی اجتٕبػی ٔسضٖ ,1393 ,ل)146 .
اظ ٔٙظط ٌیس٘ع ٘ظبْٞب ذهٛنیبت ٘ٛپسیسی ٘ساض٘س٘ .ظبْٞبی اجتٕبػی قهبُٔ ضٚاثهٍ
تٙظیٓ قس ٚ ٜثبظتِٛیس قسٜی ٔیبٖ وٙكٍطاٖ یب ٌطٜٞٚب ؾت و ٝثه ٝػٙهٛاٖ وطزٚوبضٞهبی
ٔتسا َٚاجتٕبػی ؾبظٔبٖ یبفتٝا٘سٌ( .یس٘ع ,1392 ,ل)168 .
٘ظبْ اظ ؾ ٝػبُٔ لٛاػس (ٔؼطفت يٕٙی) ٙٔ ٚبثغ ظایٙسٔ( ٜؼطفت ثبظا٘سیكب٘٘ ٚ )ٝتهبیج
غیط ػٕسی زض وٙف ٔتمبثُ حبنُ ٔیقٛز.
لبػس٘ ٜیع ػجبضت اؾت اظ یه ضٚـ قٙبؾی یب تىٙیه و ٝفطٔٙٔ َٛبؾجی ثطای وٙف
فطأ ٓٞیؾبظز  ٚوٙكٍطاٖ زضثبضٜی آٖ ،غبِجبً فمٍ ثَٛ ٝض يٕٙی آٌبٞی زاض٘س .اظ زیهسٌبٜ
جبٔؼ ٝقٙبذتی ٟٓٔ ،تطیٗ لٛاػس آٟ٘بیی ٞؿتٙس و ٝػبّٔیٗ زض ثبظتِٛیس ضٚاثٍ اجتٕهبػی زض
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َ َٛیب پٔ ٟٝٙكرهی اظ ظٔبٖ یب فًب ٔٛضز اؾتفبز ٜلطاض ٔیزٙٞهسٔ( .مهسؼ & لهسضتی ,
)1383
ٙس ٘ىت ٝزض ٔٛضز لٛاػس إٞیت زاضز :ا َٚایٗ و ،ٝلٛاػس اجتٕبػی  ٓٞجٙج ٝتكهىیُ
زٙٞس ٚ ٜتجٛیعی زاض٘س  ٓٞ ٚجٙجٝی تٙظیٓ وٙٙس ٚ ٜيٕب٘تی.
ز ْٚایٗ و ،ٝزا٘ؿتٗ لبػس ٜثٔ ٝؼٙهبی زا٘ؿهتٗ ٍهٍ٘ٛی ازأهٝی وهبض یهب زا٘ؿهتٗ
ٍٍ٘ٛی ثبظی وطزٖ ثط َجك لٛاػس اؾت و ٝثب ایٗ ٘ىت ٝپی٘ٛسی ثیٗ لٛاػس  ٚفؼبِیتٞبی
وٙف ٌط ثطلطاض ٔیقٛز .لٛاػس زض حمیمت ٔٛجس فؼبِیتٞب ٞؿتٙس.
ؾٔٛیٗ ٘ىت ٝایٗ و ،ٝآ٘چ ٝزضٔٛضز لٛاػس ٔ ٟٓاؾت ایٗ اؾهت وه ٝلٛاػهس ٕٞچهٖٛ
لٛاػس ٔٛجٛز زض ثبظی و ٛزوبٖ اؾت وٞ ٝیچ وتبثچ ٝیب زؾهتٛضاِؼُٕ ضؾهٕی زض ٔهٛضز آٖ
ٚجٛز ٘ساضز ٕ٘ ٚیتٛاٖ آٖٞب ضا ث ٝزلت تؼطیف وطز .ث ٝاػتمبز ٚیتٍٙكتبیٗ اوثط ٔفبٞیٓ ثهٝ
وبض ضفت ٝزض ظثبٖ ػبزی ٘یع ٕٞیٗ ٌٝ٘ٛا٘س ٔ ٚب ثه ٝضٚقهٙی ٔؼٙهبی ٚاغ٘ ٜبٔهٝای آٖٞهب ضا
ٕ٘یزا٘یٓ ٝ٘ ،ث ٝایٗ ذبَط و ٝتؼطیف ٚالؼی آٖٞب ضا ٕ٘یزا٘هیٓ ،ثّىه ٝه ٖٛانهال ٞهیچ
تؼطیف ٚالؼی زض ٔٛضز آٖٞب ٚجٛز ٘ساضز .تهٛض ایٗ و ٝثبیس ٙیٗ تؼطیفی ٚجٛز زاقت ٝثبقس
ٕٞب٘ٙس ایٗ تهٛض اؾت وٞ ٝط ٌب ٜوٛزوبٖ ثب تٛپی ثبظی ٔیوٙٙس زض حبَ ثبظی وهطزٖ ثهط
اؾبؼ لٛاػس زلیك ٞؿتٙسٌ( .یس٘ع ,1392 ,ل)171-168 .
أب ٔٙبثغ ظایٙس ٜو ٝیىی زیٍط اظ ػٙبنهط تكهىیُ زٙٞهس٘ ٜظهبْ ٞؿهتٙس ،تؿهٟیالتی
ٞؿتٙس و ٝوٙكٍطاٖ جٟت ا٘جبْ أٛض اظ آٟ٘هب اؾهتفبزٔ ٜهیوٙهسٌ .یهس٘ع ٔٙهبثغ ضا قهبُٔ
یعٞبیی ٔیزا٘س و ٝلسضت ضا ثٚ ٝجٛز ٔیآٚضز .لسضت آٖ ٌ ٝ٘ٛو ٝثؿیبضی اظ ٘ظطیٞٝهبی
اجتٕبػی تّمی ٔیوٙٙس ،یه ٔٙجغ ٘یؿت ،ثّى ٝثیكتط زیٍط ٔٙبثغ اؾت وه ٝثه ٝوٙكهٍطاٖ
لسضت ا٘جبْ أٛض ضا ٔیزٞس .ثٙبثطایٗ لسضت الظٔٚ ٝجٛز ثؿهیبضی اظ ؾبذتبضٞبؾهت؛ ٚلتهی
وٙكٍطاٖ تؼبُٔ ٔیوٙٙس اظ ٔٙبثغ اؾتفبزٔ ٜیوٙسٚ ٚ ،لتی اظ ٔٙبثغ اؾتفبزٔ ٜیوٙٙس ،وهٙف
زیٍطاٖ ضا قىُ ٔیزٙٞسٔ( .مسؼ & لسضتی )1383 ,
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اظ ٔٙظط ٌیس٘ع ،تٛاٖ  ٚلسضت زض ٘ظطیبت اجتٕبػی ٔؼٕٛال ثب ز ٚضٚیىطز ٔٛاج ٝاؾهت،
ضٚیىطز أ َٚثُ ٚثط ؤ ٝیٌٛیس :تٛاٖ وٙكٍط زض تحمك اضازٜی ذٛیف  ٚضٚیىطز ز ْٚایٗ
اؾت و ٝلسضت ضا ث ٝػٛٙاٖ ذبنیت جبٔؼ ٝث ٝوبض ٔیثهطز وه ٝذهٛز ضا ثهط افهطاز تحٕیهُ
ٔیوٙسٞ .یچ وساْ اظ ایٗ ز ٚضٚیىطز ث ٝتٟٙبیی تٕبْ ٘یؿتٙس  ٚثّى ٝزض ٘ظطی ٝؾهبذتبضثٙسی
ز ٚضٚضیىطز ثب  ٓٞث ٝػٛٙاٖ ٚیػٌیٞبی زٚؾٛیٍی ؾبذت پی٘ٛس ٔیذٛضزٔ .طاز ٌیس٘ع جٕغ
ثیٗ ز ٚضٚیىطز ؾبذتبض ٌطا  ٚػبُٔ ٌطاؾت وٞ ٝیچ وساْ ضا ث ٝتٟٙبیی  ٚجسای اظ زیٍهطی
ٚافی ث ٝغطو تجییٗ اجتٕبػی ٕ٘یزا٘س.
أ ٚیٌٛیس :زٚؾٛیٍی ؾبذت ثیبٍ٘ط ٚاثؿتٍی ز ٚجب٘جٝی ؾهبذتبض  ٚػبّٔیهت اؾهت.
یه ٘عاع لسیٕیای و ٝزض ػّ ْٛاجتٕبػی ٚجٛز زاضز .ث ٝایٗ ٔؼٙهب وه ٝذهٛال ؾهبذتبضی
٘ظبْٞبی اجتٕبػی ٚ ٓٞؾیّ ٝایجبز اػٕبَ اؾت  ٓٞ ٚایٗ و ٝذٛز ٘تیجهٝی ایهٗ اػٕهبَ
اؾت .ؾبذتبضٞب  ٓٞتٛا٘جرف  ٓٞ ٚثبظزاض٘سٜا٘سٕٞ .ب٘ٙس آ٘چ ٝزض ٔٛضز ظثبٖ ٚجٛز زاضز وهٝ
اٚال آ٘چ ٝضا ٔیتٛا٘یٓ ثٍٛییٓ ٔحسٚز ٔیوٙس أب زض ػیٗ حبَ ایٗ أىبٖ ضا فطأ ٓٞیآٚضز
یٝی اجتٕهبػی ٔهسضٖ 1393 ،ل )143 .ایهٗ زٚؾهٛیٍی
و ٝیعی ثٍٛییٓ( .وطایت٘ ،ظط 
ذهٛنیت ؾبذتبض ٞبؾت.
ؾبذتبض ثَٛ ٝض ٕٞعٔبٖ ث ٝقرهیت  ٚجبٔؼ ٝقىُ ٔیزٞس أب زض ٞیچ ٔٛضزی ایهٗ
قىُ زازٖ تبْ  ٚتٕبْ ٘یؿت ،ث ٝزِیُ پیبٔسٞبی غیط ػٕهسی وهٙف  ٚقهطایٍ ٘بقهٙبذتٝ
وٙفٌ( .یس٘ع ,1392 ,ل)177 .
َجك ایٗ فطایٙس ٘ظبْٞب قىُ ٔیٌیط٘س و ٝاِجت٘ ٝجبیس اظ ٘تبیج غیط ػٕسی  ٓٞغبفهُ
ثٛز و ٝزض تحمك ٘ظبْ ٔ ٛط ٞؿتٙس.
ثط ایٗ اؾبؼ ٌیس٘ع ث ٝاػتمبز ذٛزـ ث ٝیه ٘عاع تهبضیری زض ػّه ْٛاجتٕهبػی ثهیٗ
ػبّٔیت  ٚؾبذتبض پبیبٖ ٔیزٞس  ٚثب ٘ظطی ٝؾبذتبضثٙسی ضٚیىطز جسیسی ضا ایجبز ٔیوٙس.
ایٗ ٘ٛع اظ ؾبذتبض اجتٕبػی ضا ٔیتٛاٖ ؾبذتبض جؿٕیت یبفت٘ ٝبٔیس.
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