بررسی جایگاُ فرٌّگ ٍ تاثیر آى برعولکرد رفتار ضْرًٍدی ًسبت بِ افراد کن تَاى
احود تَاّي ،1پیام سیف الْی
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چکیدُ
اهشٍصُ یکی اص هؼبئل سٍص رْبى ،فشٌّگ ؿْشًٍذی هی ثبؿذ اهب ًجبیذ تَرِ ثِ افشاد کن تَاى سا ثب تَرِ ثِ سؿذ
سٍصافضٍى ؿْشّب ٍ ؿْشًـیٌی ًبدیذُ گشفت .افضایؾ تؼبهالت فشٌّگی ،ارتوبػی ٍ اقتلبدی دس ربهؼِ ٍ تَػؼِ
فیضیکی ؿْش ّب ًیبصهٌذ اػتفبدُ اص ٍػبیل ًقلیِ گؼتشدُ ثب فٌبٍسی ّبی رذیذ حول ٍ ًقل ؿهْشی ٍ ّوچٌهیي
اهکبًبت ؿْشی هی ثبؿذ ،افشادکن تَاى :هؼلَلیي ،ربًجبصاى ،ػبلوٌذاى ،کَدکبى ٍ ً ...یبصهٌذ ؿشایط خهبف ثهشای
ٍسٍد پیذا کشدى ثِ ػیؼتن ؿْشًٍذی ّؼتٌذ .افشاد کن تَاى ؿْشًٍذ ؿْش هحؼَة هی ؿًَذ کِ داسای حقهَ
ؿْشًٍذی ّؼتٌذ ثٌبثشایي ػالٍُ ثش اهکبًبت هتٌبػت ًیبص ایي ًَع قـش اص ربهؼِ ،ثبیذ ؿشایط ارتوبػی هٌبػهجی
(فشٌّگ ؿْشی) ثشای افشاد کن تَاى فشاّن ثبؿذًَ .ع سفتبس ؿْشًٍذاى دیگش هتٌبػت ثب آًبى ًیبصهٌهذ آههَصؽ ٍ
فشٌّگی پَیب ثشای اسد ًْبدى ثِ ؿؼَس اًؼبًی هی ثبؿذ .اًؼبى هَرَدی ارتوبػی ٍ ًیبصهٌهذ استجهبم هتقبثهل ثهب
افشاد ربهؼِ هی ثبؿذ .دس کالًـْش تْشاى اهکبًبت ٍ هشاکض تَاًوٌذ ػبصی ثشای افشاد کن تَاى پیؾ ثیٌی ٍ ثهشای
سفبُ آًبى چِ دس صهیٌِ اهکبًبت ؿْشی ٍ اػتفبدُ اص هؼبثش ،حول ٍ ًقل ػوَهی ٍ ٍ ...رَد داسد .فشٌّگ ٍ یب ثْتش
اػت ثگَیین ًَع فشٌّگ ؿْشی افشاد ساثطِ ی هؼتقین ثب ػولکشد سفتبس ؿْشًٍذاى ًؼجت ثِ افشاد کن تَاى داسد
ثِ تـَیق ٍ آگبُ ػبصی ٍ آهَصُ ّبی ؿْشًـیٌی هی تَاى ثِ تَػؼِ پبیذاس ؿهْشی سػهیذ .دس ًتیزهِ کلهی ههی
تَاى گفت کِ فشٌّگ ػبهل تؼییي کٌٌذُ سفتبسّبی افشاد دس ربهِ اػت ٍ سفتبس ّبی ؿْشًٍذی تک تهک افهشاد
ًـأت گشفتِ اص ػبهل هْن هی ثبؿذ.

ٍاژُّای کلیدی :فشٌّگ ،ؿْشًـیٌی ،افشاد کن تَاى ،سفتبسؿْشًٍذی
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دکتشای حقَ هحیط صیؼت  ،هذیشکل  :اهَس ؿْشی ٍ ؿَساّبی اػتبًذاسی تْشاى
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ػشپشػت ػبصهبى هذیشیت پؼوبًذ ؿْشػتبى ّبی سثبم کشین ٍ ثْبسػتبى

1

هقدهِ
ثٌی آدم اػضبی یک یکذیگشًذ

کِ دس آفشیٌؾ ص یک گَّشًذ

چَ ػضَی ثِ دسد آٍسد سٍصگبس

دگش ػضَّب سا ًوبًذ قشاس

تَ کض هحٌت دیگشاى ثی غوی

ًـبیذ کِ ًبهت ًٌْذ آدهی

اًؼبًْب ثیـتش ػوشؿبى سا دس ؿْشّب صًذگی هی کٌٌذ؛ آًْب دس ؿْش ثِ ػٌَاى اػضبی خبًَادُ ،ػبکٌبى یهک هحلهِ یهب ؿهْش،
اػضبی یک گشٍُ خبف ارتوبػی یب اقتلبدی ٍ یب هزّجی ٍ قَهی ّوچٌیي ثِ ػٌَاى ؿهْشًٍذاى یهک هلهت ثهب یکهذیگش ساثطهِ
داسًذ .سٍؽ صًذگی ٍ ؿْشًـیٌی سیـِ دسفشٌّگ ؿْشًٍذاى آى ؿْش داسد .دس ؿْشّبی ثضسگ رْبى ثِ خَثی هی تَاى دسیبفت
کِ ؿْشّب ثِ ٍیظُ کالى ؿْشّب  ،دس رشیبى سؿذ ٍ روؼیت پزیشی دچبس ًبّزبسی ّبی هختلف فشٌّگی ،هشدهی ثب اًذیـِ ّب ٍ
ػقبیذ هختلف هی ؿًَذ کِ ثِ ًَثِ خَد ثشٍص هـکالت صیبدی سا ثشای ؿْش ثَیظُ ؿْشًٍذاى خَد ؿْش ثِ ٍرَد آٍسدُ اػت.
تؼبهل ٍ صًذگی خشدُ فشٌّگ ّب دس کٌبس ّن ثبیذ تهبثغ قهَاًیي ٍ هقهشسات هحکهن ثبؿهذ .دس ایهي تحقیهق ػولکهشد سفتهبس
ؿْشًٍذاى ؿْش ٍ ربیگبُ افشاد کن تَاى (هؼلَلیي ،ربًجبصاى ،ػهبلوٌذاى ،کَدکهبى ٍ  )...سا دس ؿهْش سا ثشسػهی هیکٌهین .اّویهت
هَضَع اص آًزبیی ؿشٍع ؿذ کِ ثشخَسد هتفبٍتی ثب ایي گًَِ افشاد دس هقبیؼِ ثب افشاد هؼوَلی ٍ ػبلن دسرَاهغ اًؼبًی ؿهبّذ آى
ّؼتین .دس ؿْشی کِ ثشای اًؼبى ّبی ػبلن تَػؼِ یبفتِ ٍ کوتش ثِ ًیبص ّبی افشاد کن تَاى تَرِ ؿذُ اػت ،ؿبیذ فشٌّگ ٍ یب
ثْتش اػت ثگَیین فشٌّگ سفتبس اًؼهبًی افهشاد ههی تَاًهذ تهب حهذی ایهي خهال سا پشکٌهذ ،اههب ػهطآ آگهبّی ٍ ًهَع ػولکهشد
سفتبسؿْشًٍذی یکؼبى ًیؼت ،کوک کشدى ثِ ایي افشاد دس كَستی فبیذُ داسد کِ هؼتوش ثبؿذ ٍ دس ساػتبی ثْجَد ؿهشایط ایهي
ػضیضاى اهکبًبت ٍ تزْیضات سفبّی ؿْشی ًیض تَػؼِ یبثذ.
ثب ٍرَد حَادحی کِ ّویـِ احتوبل داسد ثِ یبد داؿتِ ثبؿیذ کِ ایي هـکل اهکبى داسد ثشای ّهش ؿخلهی اتفهب ثیفتهذ ٍ
پیشی ٍ ػبلوٌذی ارتٌبة ًبپزیش اػت .ثب ایي ٍرَد ٌَّص هـکالتی پیؾ سٍی افشاد کن تَاى هی ثبؿذ کِ دس ایي تحقیق اؿهبسُ
ّبیی ثشآى ؿذُ ثِ ّوشاُ سٍؽ ّب ثشای ثْجَد ؿشایط ثشای ایي قـش کِ ثِ ػٌَاى ؿْشًٍذاى داسای حقَ ؿْشًٍذی هی ثبؿٌذ.

تعریف فرٌّگ


تؼشیف هفَْم فشٌّگ ثِػلت ٍػؼت ٍ گؼتشدگی ،کبس ػبدُاى ًیؼت .چشا کِ ثیؾ اص دٍیؼت ٍ پٌزبُ تؼشیف سا
ؿبهل هىؿَد .دس ایٌْب تٌْب ثِ چٌذ تؼشیف کِ اص اّویت ثیـتشى ثشخَسداس اػت ثؼٌذُ هىکٌین.



تبیلش ( )E.B.Tylorهشدمؿٌبع ثضسگ اًگلیؼی،فشٌّگ هزوَػِ پیچیذُاى اػت کِ ؿبهل هزوَػِ
ثًِظشادٍاسد 
ػلَم ٍ داًؾّب ،اػتقبداتٌّ ،شّب ،افکبس ٍ ػقبیذ ،كٌبیغ ،تکٌیک ،اخال  ،قَاًیي ٍ هقشسات ،ػخي ،ػبدات ٍ سػَم ٍ
سفتبس ٍ ضَاثطى اػت کِ اًؼبى ثِػٌَاى ػضَ یک ربهؼِ آى سا اص ربهؼِ خَد فشا هىگیشد ٍ دس قجبل آى تؼْذاتى ثِ
داسد.
ػْذُ 



فشٌّگ ػجبست اص هزوَػِ اسصؽّبى هبدى ٍ هؼٌَى اػت کِ تَػط اًؼبىّب دس طى تبسیخ اًؼبًى آفشیذُ ؿذُ اػت.
ّش فشٌّگى دس ّش دٍسُاى هجیي هیضاى ،ػطآ پیـشفت ٍ تشقیبت فٌی ،تزشثیبت تَلیذى دس کبسٍ ،ضغ آهَصؽ ٍ
پشٍسؽ ،ػلَم ،ادثیبتٌّ ،شّب ،آسهبىّب ٍ ًْبدّبى ارتوبػى هؼیي اص صًذگى اًؼبىّب اػت.

لیٌتَى ( )Ralf Lintonاًؼبىؿٌبع هـَْس آهشیکبئی ،فشٌّگ سا ایيطَس تؼشیف هىکٌذ:فشٌّگ تشکیجى اص اص

 سالف
سفتبس هکتؼت اػت کِ ثٍِػیلِ اػضب ربهؼِ هؼیٌى اص ًؼلى ثِ ًؼل دیگش هٌتقل هىؿَد ٍ دس هیبى افشاد هـتشک
اػت.
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فشٌّگ ػجبست اػت اص کلیِ ػبختِّب،

خالكِ ثبیذ گفت فشٌّگ ساُ ٍ سٍؽ صًذگى اػت کِ ّش قَهى ثشاى خَد داسد.
پشداختِّب ،اًذٍختِّب ،آداة ٍ سػَم ،هقشسات ػقبیذٌّ ،شّب ٍ داًؼتٌىّبى ػبهِ کِ اص ًؼلى ثِ ًؼل ثؼذ هٌتقل هىؿَد.

ًقص هدیریت ضْری در تَسعِ فرٌّگ ضْر ًطیٌی
فشٌّگ ؿْشًـیٌی هزوَػِ ای اص قبًًَوٌذی ّبی حبکن ثش صًذگی افشاد رَاهغ ؿْشی اػت کِ ثذٍى حبکویت ایي
قبًًَوٌذی ّب ،صًذگی ؿْشًـیٌی ثِ ٍاقؼِ ای تلخ ،غیش قبثل تحول ثشای پیش ٍ رَاى ٍ خشد ٍ کالى هجذل هی ؿَد .اهشٍصُ یکی
اص کبسآهذتشیي ػبص ٍ کبسّبی هذیشیت ؿْشی ثشای سػیذى ثِ هٌبػجبت ارتوبػی هطلَة ٍ کبّؾ ّضیٌِ ّبی ٍاسدُ ثش ؿْش
تَرِ ٍ ثشًبهِ سیضی ثشای استقبی فشٌّگ ؿْشًـیٌی دس ثیي ؿْشًٍذاى اػت .آهَصؽ ٍ تَاًوٌذی ػبصی ؿْشًٍذاى ثشای استقبی
داًؾ ،تقَیت هْبست ّب ،کؼت ػبدت ّبی كحیآ صًذگی ارتوبػی ٍ ثِ سٍص سفتبسّبی هطلَة ؿْشًٍذی ثِ ٍیظُ دس ساُ ثْشُ
گیشی هٌبػجبت اص اهکبًبت ؿْشی اص رولِ ضشٍست ّبی هذیشیت ؿْشی دس تَػؼِ فشٌّگ ؿْشًـیٌی قلوذاد هی ؿَد.
ثبیذ تَرِ داؿت هذیشیت ؿْشی اثضاسی اػت کِ ثِ ٍػیلِ آى هی تَاى تَػؼِ پبیذاس فشٌّگی ،ارتوبػی ٍ اقتلبدی سا ثِ ٍرَد
آٍسد .دس چٌیي فشایٌذی هذیشیت ؿْشی ثِ خلَف ؿْشداسی ّب ،هی تَاًٌذ ثِ ػٌَاى کبسگضاساى هحلی ثِ ثْجَد هٌبػجبت
ارتوبػی ؿْشًٍذاى کوک کٌٌذ .اص ًظش فشٌّگی ؿْش خَة ٍ هطلَة ػالٍُ ثش هذیشیت ؿْشی کبسآهذ ًیبصهٌذ ؿْشًٍذاًی آگبُ
ٍ آؿٌب ثِ حقَ ٍظبیف ؿْشًٍذی اػت .ثٌبثشایي هذیشیت ؿْشی ثبیذ ثشای آگبُ ػبصی ػوَهی ٍ ایزبد ٍ استقبی فشٌّگ
ؿْشًـیٌی ،گؼتشؽ ؿْشًٍذ هذاسی ٍ آهَصؽ ؿْشًٍذاى دس صهیٌِ ّبی هختلف ،کبسکشد ٍ فؼبلیت فشٌّگی داؿتِ ثبؿذ.
هذیشیت ؿْشی دس فشآیٌذ تحَل ٍ تَػؼِ ؿْشی ًِ فقط دس اثؼبد اقتلبدی ٍ ػوشاًی آى ًقؾ ٍ ربیگبُ ٍیظُ ای داسًذ ثلکِ ثب
تغییش ٍ تحَالت پش ؿتبة ارتوبػی ٍ فشٌّگی ٍ گؼتشؽ روؼیت ؿْشًـیٌی ،ثبیذ ثشای پبػخ گَیی ثِ هطبلجبت فضایٌذُ
فشٌّگی ٍ ارتوبػی اػجبة ٍ توْیذات الصم سا فشاّن کٌٌذ .یکی اص ٍظبیف هذیشاى ربهؼِ ،ؿٌبخت ٍ تقَیت ًقبم قَت فشٌّگ
آى ربهؼِ ٍ ػؼی ثش گؼتشؽ آى اػت .اص دیگش ٍظبیف هذیشاى ،ػؼی دس ؿٌبخت ًقبم ضؼف فشٌّگی آى ربهؼِ اص طشیق
اؿبػِ فشٌّگ ّبی ػبصًذُ اػت .کبلجذ ؿکبفی ضشٍست هذاخلِ ٍ تبحیشگزاسی هذیشیت ؿْشی دس اهَس فشٌّگی ٍ ارتوبػی ٍ
چگًَگی ارشایی ؿذى آى ،یکی اص هؼبئل هْوی اػت کِ ثبیذ هَسد تحلیل ٍ ثشسػی قشاس گیشد .ؿْشًٍذاى ػبکي ؿْش اص
هذیشیت ؿْشی ٍ ؿْشداسی ّب فقط سػیذگی ثِ ٍضؼیت ػوشاًی ،کبلجذی ٍ اقتلبدی ٍ خذهبتی ؿْش سا اًتظبس ًذاسًذ ،ثلکِ
فشاّن کشدى صهیٌِ حوبیت ارتوبػی ،سٍاثط ؿْشًٍذی ،ػبهبًذّی اهَس ارتوبػی ٍ فشٌّگی ،فشاّن کشدى اهٌیت ارتوبػی ٍ
سٍاًی ٍ ًظبیش ایي ّب سا هی طلجٌذ.

فرٌّگ ٍ ضْرًٍد
دس سٍصگبس هب ،ؿْشّب ثِ ٍیظُ ؿْشّبی ثضسگ ثِ کبًَىّبی اصدحبم ٍ تشاکن حذاکخش فضبی کبلجذی ٍ روؼیت ؿْشُاًذ .ایي
تشاکن فضایٌذُ پیبهذّبیی ارتٌبة ًبپزیش داسدّ .شچٌذ دس ایي هختلش ًویتَاى ثِ پیبهذّبی اقتلبدی ،ػیبػی ارتوبػی ٍ
فشٌّگی تشاکن دس هحیطّبی ؿْشی پشداختٍ ،لی قذس هؼلن ّوِ ٍاقفٌذ کِ هَرَد اًؼبًی دس فضبی صًذگی ؿْشی دچبس
هؼضالت ػذیذُ ای اػت ،اص رولِ ایي هؼبیل ٍ چبلؾّب ػجبستٌذ اص :آلَدگی َّا ،آلَدگی كَتی ،رشم ٍ ثضّکبسی ٍ اًَاع
کذسٍی ّبی ارتوبػی ،ػالٍُ ثش ایي صًذگی ؿْشی ثِ لحبظ اقتلبدی ثب دؿَاسیّبیی اص قجیل گشاًی هؼکي ٍ هؼیـت ثیکبسی
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ٍ تَسم ٍ چٌذیي ًَع هؼئلِ ٍ هَاًغ دیگش هَارِ اػت .حبل پشػؾ ایي اػت کِ دس هیبى اًجَُ هؼبیل ،چِ ػبص ٍ کبسی ثشای
کبّؾ پیبهذّبی پیؾ گفتِ قبثل تلَس اػت؟ ًقؾ فشٌّگ دس استقبی کیفیت صًذگی ؿْشی دس ایي ساػتب هؼٌب هیؿَد .دس
یک کالم فشٌّگ ًقؾ تؼذیل کٌٌذُ داسًذ .فشٌّگ هب سا دس دسک صًذگی ؿْشی ،سٍؽ غلجِ ثش هؼضالت ٍ چگًَگی پیًَذ ثب
ّوٌَػبى (ّوِ ؿْشًٍذاى) ٍ ًحَُ استجبم ثب هحیط ؿْشی یبسی هیدّذ .دس صًذگی ؿْشی هذسى ثب ّوِ تٌگٌبّب ٍ چـن
اًذاصّبی خَة ٍ ثذ آى ،فشٌّگ ثِ هب قذست تفبّن ٍ تؼبهل ػبصًذُ هیدّذ سا تَلیذ ٍ ثبص تَلیذ کٌین.

هدیریت فرٌّگی ضْری
سؿذ ٍ تَػؼِ فشٌّگی ّش ربهؼِ ،هذیَى هذیشیت هذثشاًِ ٍ هقتذساًِای اػت کِ ثتَاًذ ثب اػوبل هذیشیت فشٌّگی ،ربهؼِ سا
اص هشحلِای هحذٍد ٍ ًبهٌبػت ،کِ فضبی تٌفغ فشٌّگی سا تٌگ کشدُ ػجَس دّذ ٍ افشاد آى ربهؼِ سا ثِ ثبلٌذگی ٍ تَػؼِ
ثشػبًذ .اگش چٌیي هذیشیتی دس ربهؼِ ٍرَد ًذاؿتِ ثبؿذ یب هشدم ثب هذیشاى ضؼیف ،کنَّؽ ًبآگبُ ٍ ثیتذثیش سٍثِسٍ ثبؿٌذ
طجؼب ًجبیذ اًتظبس ؿکَفبیی فشٌّگ ٍ هقَالت فشٌّگی داؿت.

اصالح فرٌّگ ضْری
ثشًبهِسیضی ؿْشّب ًیبصهٌذ ایزبد ّوبٌّگی هیبى دػتگبُّبی تلوینگیشًذُ دس حَصُ فشٌّگی ٍ ارتوبػی اػت؛ یؼٌی
ؿْشداسیّبٍ ،صاست فشٌّگ ٍ اسؿبد اػالهیٍ ،صاست هؼکي ٍ ؿْشػبصی ،كذا ٍ ػیوب ،ػبصهبى هیشاث فشٌّگی ،ػبصهبى تشثیت
ثذًی ٍ ثشخی دیگش اص دػتگبُّب کِ ّش کذام ثِ گًَِای داسای تزشثیبتی دس ثشًبهِّبی فشٌّگی ارتوبػی ٍ تفشیحی ّؼتٌذ.

فرٌّگ ضْری ٍ آهَزش ضْرًٍداى
دس رَاهغ ػٌتی ،سٍاثط ارتوبػی ثِ ّن پیَػتِ ثَد ٍ ثبٍسّبی هـتشک ٍ هـخلی ٍرَد داؿت ٍ افشاد ّوذیگش سا
هیؿٌبختٌذ ٍ اػتوبد هیبى افشاد ثیـتش ثَد ٍ سٍاثط ارتوبػی ثش اػبع آؿٌبییّبی دساص هذت ٍ دٍػتی ٍ هٌبػجبت فبهیلی ٍ
خبًَادگی اػتَاس ٍ پبیذاس ثَدٍ .لی رَاهغ ثضسگ ؿْشی اهشٍص ثِ خبطش ٍرَد ؿشایطی خبف ،فشكتی ثشای ؿٌبختي افشاد
ًگزاؿتِ اػت.افشاد ثِ ربی خبًِ ٍ هحیط صًذگی دس هحیط کبس ثب افشاد ثؼیبسی سٍاثط ثشقشاس هیکٌٌذ ٍ اهب ثِ دلیل ؿغلّبی
هتفبٍت ٍ هَقؼیت ارتوبػی افشاد ،سٍاثط ثب سٍاثط ػٌتی هتفبٍت اػت کِ دس ایي استجبم ثیـتش ثِ ربی ٍرَد ػالیق ٍ
احؼبػبت ،غلجِ ثب هَقؼیت ارتوبػی افشاد اػت .دس ؿْشّبی ثضسگ تحشک ارتوبػی ٍ تغییش پبیگبُ طجقبتی ثِ ساحتی كَست
هیگیشد ٍ ضوي آًکِ ًبهتزبًغ ثَدى فشٌّگ ؿْشی ثیـتش هَاقغ ،ػبصهبى ؿکٌی ارتوبػی ٍ تغییش ػبختبس ػٌتی سا ثِ ّوشاُ
داسد .ؿْش هخلَ اًؼبىّب ثَدُ ٍ اص سفتبس ٍ فشٌّگ ؿْشًٍذاى خَد تأحیش هیپزیشد .ثب تحلیل ٍ تفؼیش ػیوبی ؿْش هیتَاى ثِ
ػوق اًذیـِ ،ثشًبهِ ٍ فشٌّگ هشدم ػبکي ؿْش پی ثشد ٍ دس ٍاقغ ،ؿٌبػبیی فشٌّگّبً ،ظبم ارتوبػی ،اقتلبدی ،ػیبػی ٍ
اػتقبدی ربهؼِ ؿْشی اص طشیق ظبّش ّش ؿْش پذیذاس هیؿَد.
لزا ثشای افضایؾ فشٌّگ ؿْشی ًیبصهٌذ آهَصؽّبی ؿْشی ٍ هـبسکتّبی ارتوبػی اػت ،اهب سًٍذ ٍ فشآیٌذ آهَصؽّبی
ؿْشی ٍ ثؼتشػبصی رْت پزیشؽ آهَصؽّب اص ػَی ؿْشًٍذاى حبئض اّویت ثؼیبس اػت .چشا کِ ایي آهَصؽ ّب تبحیش هؼتقین
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سٍی ػولکشد سفتبس ؿْشًٍذی داسد .ؿٌبخت دقیق هؼبئل ٍ هـکالت صًذگی ؿْشی ٍ ػبص ٍ کبسّب ٍ تحلیل آًْب ثشای ایزبد
سفتبسّبی هطلَة ٍ استقب آگبّیّبی ؿْشًٍذاى اهشی ضشٍسی اػت.
حضَس ارتوبػی ؿْشًٍذاى دس ربهؼِ ؿْشی ،هؼتلضم ایزبد ثبٍس ػوَهی دس ؿْشًٍذاى ،هجٌیثش هـبسکت آًْب دس
تلوینگیشیّبی ؿْشی اػت .دس ٍاقغ تقَیت احؼبع تؼلق ثِ هحلِ ٍ ؿْش هٌزش ثِ هـبسکت داٍطلجبًِ ثیـتش ؿْشًٍذاى
خَاّذ ؿذ .اگش آهَصؽ ثِ یک ّذف ٍ هؼئَلیت تجذیل ؿَد ٍ اهکبًبت تَػؼِ ٍ پیـشفت ثشای ّوِ ػبکٌیي ؿْش اص ّوبى آغبص
کَدکی ٍ ًَرَاًی فشاّن ؿَد دس آى كَست اػت کِ ؿْش تجذیل ثِ یک ؿْش آهَصؽ دٌّذُ خَاّذ ؿذ.
ثب تذٍیي ثْیٌِ هؤلفِّبی ثٌیبدیي آهَصؽّبی ؿْشی ،هیتَاى هیضاى هـبسکت ؿْشًٍذاى سا گؼتشؽ ٍ سفتبسّبی
ارتوبػی هطلَة ؿْشًٍذی سا دس هشدم تقَیت کشدً .یبص ثِ آهَصؽ دس ؿْش ٍ کالىؿْش ثخلَف دس ثحجّبی هشثَم ٍ تَػؼِ
ارتوبػی ثب سفتبس هؼبلوت آهیض ثب ٍرَد ایٌکِ افشاد کن تَاى ًیض داسای حق ؿْشًٍذی ّؼتٌذ اًکبسًبپزیش اػت.
دس دِّ  1950ػبصهبى هلل هتحذ ،آهَصؽ سا ثِ ػٌَاى یک ًیبص اػبػی ؿٌبختِ ٍ آى سا ػٌلش اكلی تَػؼِ هؼقَل ػٌَاى
کشد .اهشٍصُ آهَصؽ هیتَاًذ اػتبًذاسدّبی ثبالتش صًذگی ؿْشی سا فشاّن آٍسدُ ٍ تحشک ارتوبػی سا تقَیت ًوبیذ .پیـشفت ٍ
تَػؼِ دس گشٍ ،استقب ػطآ آهَصؽ ،آگبّی ،هْبست ،سفتبس ٍ ثیٌؾ هٌبثغ اًؼبًی اػت .ثٌبثشایي تَرِ ثِ اهش آهَصؽّبی
ؿْشًٍذی ٍ ثْؼبصی هٌبثغ اًؼبًی ؿْشی ،ثیؾ اص پیؾ ضشٍست پیذا هیکٌذ.
ٍاقؼیتّبی قبثل هـبّذُ ربهؼِ هب ًـبى هیدّذ ؿْشًٍذاى آهَصؽ کبفی دس هجبحج ؿْشی ٍ ؿْشًـیٌی ًذاؿتِ ٍ
ًذاسًذ ٍ افشاد دس ربهؼِ ؿْشی ثِ خلَف قـش تحلیل کشدُ ،ثشخالف آهَختِّبی خَد دس ؿْش ػول کشدُ ٍ کوشًگی اًتقبل
اخال حشفِای ٍ حغ هؼئَلیت ،تؼلق ٍ هـبسکت کبهالً هـَْد اػتّ .ذف دس آهَصؽّبی ؿْشی ایي اػت کِ آهَصؽّب،
ٍاقؼیتّب سا ثِ ؿْشًٍذاى اًتقبل دادُ ٍ آى سا ثِ سفتبس ارتوبػی هطلَة تجذیل ًوبیذ الجتِ اگش ایي آهَصؽّب؛ یؼٌی کؼت داًؾ
پبیِ دسثبسُ هؼبئل ؿْشی ،اسصؽ ّبی اًؼبًی ،سفتبس ؿْشًٍذی هٌبػت ٍ غیشُ دس کلیِ ػطَح تحلیلی اص دثؼتبى تب داًـگبُ
ارشا ٍ پیبدُ ؿَد احش قبثل تَرْی دس ایزبد ؿْش ثشای ّوضیؼتی توبم اقـبس ربهؼِ خَاّذ داؿت .ثٌبثشایي تب صهبًی کِ
آهَصؽّبی اػبػی ؿْشی ثشای ؿْشًٍذاى ثشاػبع فشآیٌذ اػتبًذاسد كَست ًگیشد تَفیقی دس اًزبم ثشًبهِ ػبهبىدّی ثِ دػت
ًخَاّذ آهذ؛ چشا کِ دیذگبُّبی ؿْشًٍذاى ٍ اقذاهبت آًبى ػولکشد سفتبس آًبى دس صهیٌِّبی هختلف ؿْشی ثخلَف هؼبئل
هشثَم ثِ افشاد کن تَاى ثؼیبس هْن ثَدُ ٍ ثِ حوش سػبًذى ٍ تحقق ایي هْن ،آهَصؽّبی ؿْشی ٍ هـبسکتّبی ارتوبػی سا
هیطلجذ.

افشاد کن تَاى ّوچٌبى ثب هـکالت فشاٍاى دس تشدد ،دػت ٍ پٌزِ ًشم هیکٌٌذ.
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جدال ًابرابر با هَاًع ضْری
اص خبًِ کِ ثیشٍى هیآیذ ،رذال آغبص هیؿَد .رذال ثب رَی آة ،رذال ثب پلِّب ،رذال ثب پیبدُسٍی ًبػبصگبس ثب آى ثبال ٍ
پبییيّبی ثیهشٍتؾ ،رذال ثب اتَثَع ٍ تبکؼی ٍ هتشٍ؛ دسػت هبًٌذ ایي اػت کِ حشیفی ًبثشاثش اٍ سا ثِ هجبسصُ طلجیذُ؛ حشیفی
کِ ّش سٍص ثِ هحض آىکِ پبیؾ سا اص دس خبًِ ثیشٍى هیگزاسد ،رلَ ساّؾ ػجض هیؿَد تب دس رذالی ًبثشاثش ،هغلَثؾ کٌذ .قشاس
ًیؼت ثِ خبطش ایيکِ هزجَس اػت توبم ػوش سٍی ٍیلچش ثٌـیٌذ ،خبًِ ًـیي ّن ثـَد ٍ استجبطؾ سا ثب دًیب ٍ آدمّبیؾ قطغ
کٌذ .صًذگی ٍ حضَس دس ربهؼِ ثشای هؼلَالى گبّی آًقذسّب ّن کِ تأکیذ هیؿَد ،ػبدُ ٍ ػبدی ًیؼت .دسػت اػت کِ آًْب
هبًٌذ ثقیِ ثِ داًـگبُ هیسًٍذ ٍ دسع هیخَاًٌذ ،کبس هیکٌٌذ ٍ پؼتّبی حؼبع داسًذ ،تفشیآ هیکٌٌذ ٍ ثِ پبسک ٍ ػیٌوب
هیسًٍذ اهب اًزبم ایي کبسّب ،گبُ ثِ چٌبى رذالی ثشایـبى تجذیل هیؿَد کِ توبم قَا ٍ اًشطیؿبى سا هیگیشد ٍ سٍحـبى سا
آصسدُ هیکٌذ.

ثش اػبع اػالم هؼبًٍت اهَس تَاًجخـی ػبصهبى ثْضیؼتی کـَسّ ،ناکٌَى  12هیلیَى هؼلَل دس کـَس صًذگی هیکٌٌذ کِ الجتِ
هتأػفبًِ ایي آهبس دس حبل افضایؾ اػت ٍ ّش سٍص ثِ تؼذاد هؼلَالى کـَس اضبفِ هیؿَد.

طجق آهبسّب دس کـَسهبى ػبالًِ حذٍد ّ 20ضاس ًفش دس تلبدفبت ربدُای کـتِ ؿذُ ٍ پٌذ تب ّفت ثشاثش ایي آهبس ًیض دس
تلبدفبت دچبس هؼلَلیت هیؿًَذ؛ ػالٍُ ثشایي ثخـی اص هؼلَلیتّب ًیض ثِ دلیل اصدٍادّبی فبهیلی ثِ ربهؼِ تحویل هیؿَد
کِ ثب ٍرَد پیـشفتّبی پضؿکی ٍ تَاًبیی دس تـخیق ایي ًَع ًبٌّزبسیّبّ ،وچٌبى دس ثشخی ؿْشّب ٍ سٍػتبّب ،خبًَادُّب ثِ
دلیل ًبآگبّی ٍ فقش فشٌّگی ٍ هبلیّ ،وچٌبى كبحت فشصًذاًی هؼلَل هیؿًَذ.
الجتِ ثحج هب دس ایٌزب هشثَم ثِ هؼلَلیت ٍ ساُّبی پیـگیشی اص آى ًیؼت ،ثلکِ ثبیذ دیذ ثشای صًذگی ٍ سفت ٍ آهذ ایي
تؼذاد هؼلَل ،چِ ساّکبسّبیی اًذیـیذُ ؿذُ ٍ آیب آًْب هیتَاًٌذ دس ؿشایطی هٌبػت ،ثِ فؼبلیتّبی سٍصهشُ ثپشداصًذ؟ آیب ربهؼِ
ثشای پزیشفتي ایي افشاد آهبدُ ؿذُ یب ثِ ًحَی ّوضیؼتی ثب افشاد کن تَاى سا داسا ّؼتٌذ؟ آیب فشٌّگ ػبصی ؿذُ آیب آهَصؽ
ّبی هٌبػت ثشای هشدم اًذیـیذُ ؿذُ تب سفتبسی هٌبػت ثب ّن ؿْشی ّبی خَد ( افشاد کن تَاى ) داؿتِ ثبؿٌذ.
هتأػفبًِ دس ًقبم هختلف ؿْشّبی کـَس ،ػبختوبىّب ،اهبکي ػوَهی ّوچَى هذاسع ،داًـگبُّب ،هؼبرذ ،هشاکض دسهبًی،
اهبکي ٍسصؿی ٍ هؼبثش ثِ گًَِای ػبختِ ًـذُاًذ کِ ثشای اػتفبدُ هؼلَالى هٌبػت ثبؿٌذ ٍ ؿبیذ ایي اكَل دس تؼذاد کوی اص
آًْب سػبیت ؿذُ ثبؿذ ثب توبهی ػختیّبی هَرَد دس تشدد ،هؼلَالى ػؼی هیکٌٌذ سفت ٍ آهذّبیـبى سا ثِ حذاقل ثشػبًٌذ ٍ
تٌْب ثشای تحلیل ،دسهبى یب کبس اص خبًِ خبسد ؿًَذ ثٌبثشایي اهکبى ثیشٍى سفتي هؼلَالى اص خبًِ ثشای تفشیآ ٍ یب دل خَدؿبى
ثؼیبس هحذٍد اػت .هٌبػتػبصی ًـذى هؼبثش ،هؼلَالى دػتشػی هٌبػجی ثِ خذهبت ساّجشی ؿْشی هبًٌذ اتَثَعّبی ٍ BRT
هتشٍ ًذاسًذ خَد ایي ٍػبیل ًیض هٌبػت ؿْشًٍذاى داسای هؼلَلیت ًیؼت .اػتفبدُ اص هتشٍ یب اتَثَع دس ثؼیبسی اص هَاسد ثشای
هؼلَالى آػیتصا ثَدُ ٍ حتی هٌزش ثِ فَت یب آػیتدیذگی ؿذیذ رؼوی آىّب ؿذُ اػت ،ثٌبثش ایي هؼلَالى تشریآ هیدٌّذ
اص ٍىّب ٍ اتَثَعّبی هٌبػتػبصی ؿذُ اػتفبدُ کٌٌذ.
طی آهبسی کِ گشفتِ ؿذُ ایؼتگبُّبی هتشٍ اص اػتبًذاسد الصم ثشای ؿْشًٍذاى هؼلَل ثشخَسداس ًیؼت .حتی دسثشخی ایؼتگبُّب
دػتشع هؼلَالى ثِطَس کلی غیش هوکي اػت .الجتِ دس گزؿتِ تٌْب ػبهبًِ حول ٍ ًقلی اص ػَی ثْضیؼتی ثِ هؼلَالى خذهبت
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هیداد اهب ثِ دلیل ؿکبیت هؼلَالى اص کیفیت ٍ ّضیٌِّبی ثبالی آى ثِ تبصگی ػبهبًِ رذیذی سا ساُاًذاصی کشدُ اػت ٍ ّشچٌذ
کِ کیفیت اتَثَع ٍ ٍىّبی ایي ػبهبًِ ثْتش اػت اهب تؼذاد آىّبکبفی ًیؼت .ایي ػبهبًِ حذٍد ٍ 40ى ٍ  20اتَثَع داسد کِ
تٌْب هؼلَالى رؼوی ٍ حشکتی هیتَاًٌذ اص آىّب اػتفبدُ کٌٌذ ٍ قبثل تَرِ اػت کِ فقط تؼذاد هؼلَالى رؼوی -حشکتی کِ
دس کبًَى هؼلَالى تْشاى ػضَ ّؼتٌذ ثِ ً 2500فش هیسػذ.

ٍىّب ثشای  2تب ً 3فش ٍیلچشًـیي ٍ ً 4فش ّوشاُ طشاحی
ؿذُاًذ ٍ گشچِ ثب ٍرَد آًْب گَؿِای اص هـکالت حول ٍ
ًقل ؿوبسی اص هؼلَالى کن هیؿَد ،اهب ثِ ّشحبل
رَاثگَی ًیبص ایي قـش ًیؼت.

ثِ ّشحبل ًجبیذ ایي ًکتِ سا اص رّي دٍس ًگِ داؿت کِ ًبهٌبػت ثَدى هحیط ػجت ؿذُ تب ثؼیبسی اص حقَ هؼلَالى اص
آًبى گشفتِ ؿَد ثٌبثشایي تأکیذ ثش هَضَع هٌبػتػبصی هحیط ثشای هؼلَالى دس ربهؼِ ثبیذ هَسد تَرِ هؼئَالى ثَیظُ ربهؼِ
هٌْذػبى قشاس گیشد تب دس طشاحیّبی هحیطّبی ػوَهی ٍ ػبم الوٌفؼِ ،اص ضَاثط ایي هٌبػتػبصی اػتفبدُ ؿَد ٍ .اص ػَیی
ایي اهکبًبت دس کٌبس هشدم ؿشیف ٍ آگبُ ؿْش هی تَاًذ ؿشایط ًؼجتب خَثی سا ثشای هؼلَلیي پذیذ آٍسد.

کالن شهر
مدیریت شهری ي
مدیریت فرهىگی

آمًزش شهريودی
ي فرهىگ شهری

عملکرد رفتارشهريودی
وسبت به  :معلًلیه،
جاوبازان ،سالمىدان،
کًدکان ي ...
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ًتیجِ گیری
فشٌّگ یک فشآیٌذ پیچیذُ ٍ ّوچٌیي دس ػیي حبل سٍاثط خیلی ػبدُ افشاد هی ثبؿذ ،ضشٍست سٍیکشد اًؼبىؿٌبػبًِ ٍ
فشٌّگی ثِ ؿْش ٍ ًْبدیٌِ کشدى ایي سٍیکشد اص طشیق تَػؼِ ثشًبهِّبی فشٌّگی ٍ ػلوی ثشای ؿٌبخت ٍ دسک ػبصٍکبسّبی
ارتوبػی فشٌّگی ٍ تالؽ ثشای یبفتي ساُ حلّبی ًضدیک ٍ دسًٍی ثشای اص هیبى ثشدى ایي هـکالت ٍ ًبٌّزبسیْب ثبیذ ثشای
سػیذى ثِ فشٌّگ ؿْشی ٍ ؿْشًٍذی ٍ ػولکشد هخجت سفتبس تک تک افشاد ثشای ّوـْشیبى ٍ توبم اػضبی ربهؼِ ٍ پیؾ ثِ
ػَی ربهؼِ ای فشٌّگی قذم ثشداسین  .پیـشفت ّبیی کِ دس صهیٌِ تَػؼِ ؿْشی ثِ ٍرَد آهذُ ًجبیذ ثؼذ غیش فیضیکی ؿْش سا
ًبدیذُ گشفت(فشٌّگ ؿْشًـیٌی) دس ؿْشّب هی تَاى ثِ ٍػیلِ هذیشاى هذثش ٍ کبسآهذ هی تَاى فشٌّگ ؿْشی سا تَػؼِ ٍ
گؼتشع فشٌّگ ؿْشًٍذی سا ؿبّذ ثَد .دس ایي هقبلِ ثؼذ دیگشی اص فشٌّگ ٍ قـش خبكی دس ربهؼِ اؿبسُ ؿذ کِ رضئی اص
ؿْش ٍ َّیت ؿْشی هحؼَة هی ؿًَذ .افشاد کن تَاى اؿخبكی ّؼتٌذ ثب حق ؿْشًٍذی ٍ ًیبصّبی هختلف اص قجیل  :تحلیل،
تفشیآ ،آهَصؽٍ ،سصؽ ،تشدد ؿْشی ،حول ًٍقل ؿْشی ٍ  ...آیب ثِ توبم ًیبص ّب پبػخ دادُ ؿذُ ! آسی فؼبلیت ّبیی كَست
گشفتِ ٍ اهک بًبتی اًذیـیذُ ؿذُ اهب ّوِ چیض ًیؼت ًَع تؼبهل افشاد ٍ ػولکشد سفتبس ؿْشًٍذاى ثب افشاد کن تَاى گبّی احشات
غیشقبثل رجشاًی ثِ ایي افشاد ٍاسد هی کٌذ سػبیت ثؼذ سٍحی ٍ ؿخلیتی ایي افشاد چِ ثؼب ثشایـبى هْن تش هی ثبؿذ .هی تَاى
ثِ ٍػیلِ هذیشت فشٌّگی ٍ آگبُ ػبصی ؿْشًٍ ذاى ٍ تزْیضات هٌبػت حبل ایي افشاد ثِ ؿْشی دػت یبفت کِ ّوِ ؿْشًٍذاى
اص سفبُ ٍ آساهؾ خبطش ثِ صًذگی خَد اداهِ دٌّذ ثِ اهیذ تَػؼِ پبیذاس فشٌّگی.
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