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 چَ راثغَ ای ثیي ارگًْْهی ّ اطتزص ػغلی ّجْد دارد؟

در ایٌجب هی خْاُین ثزرطی کٌین کَ در ؿْرتی کَ هظبئل ارگًْْهی در ًظز گزفتَ ًؼْد چَ پیبهذُبی اطتزطی 

 .ثزای کبرکٌبى ایجبد خْاُذ ػذ

ػذم تْجَ ثَ اؿْل ارگًْْهی ّ رػبیت ًکزدى آًِب در هذیظ کبر، ُشیٌَ ُبی ثظیبر سیبدی را ُن ثزای کبرفزهب ّ ُن 

ذ داػت ّ هْجت کبُغ کبرآیی ّ افشایغ اطتزص کبرکٌبى ًیش هی گزدد. اگز فٌبّری ثزای کبرکٌبى ثَ دًجبل خْاُ

ارگًْْهی ثَ درطتی ثَ کبر گزفتَ ػْد هی تْاًذ هْجت دذف یب کبُغ ؿذهبت ّ هؼکالت ثِذاػت ّ ایوٌی ػغلی 

زد. ُذف اؿلی در هذیظ کبر ّ افشایغ کبرآیی گزدد. ثب ّجْد ایي در عزادی کبر تْجَ کبفی ثذاًِب ؿْرت ًوی گی

ایي هغبلؼَ ثزرطی ًمغ ارگًْْهی ّ ارتجبط آى ثب اطتزص ػغلی کبرکٌبى هی ثبػذ. ًتبیج دبؿل اس ایي هغبلؼَ ثیبى 

  :داػت کَ

  .ثیي ارگًْْهی هذیظ کبر ّ اطتزص ػغلی راثغَ هؼٌی داری ّجْد دارد -

  داردثیي فیشیْلْژی کبر ّ رّاى ػٌبطی هٌِذطی ثب اطتزص ػغلی راثغَ هؼٌی  -

 .ّلی ثیي ثیْهکبًیک ّ آًتزّپْهتزی ثب اطتزص ػغلی راثغَ هؼٌی داری یبفت ًؼذ -

در ایي همبلَ اثتذا خالؿَ ای اس ادثیبت تذمیك ػبهل: تؼبریف، ػبخَ ُب، اُذاف ارگًْْهی، اطتزص، ػْاهل اطتزص سا، 

تجشیَ ّ تذلیل، آسهْى ُبی هْرد  ّ پیبهذُبی اطتزص ثیبى هی ػْد. در اداهَ فزضیَ ُب، رّع اًجبم تذمیك، ًذٍْ

 .اطتفبدٍ، جوغ ثٌذی ّ هالدظبت تذمیك ارائَ ػذٍ اطت

 همذهَ 1 

ظِْر طبسهبى ُبی اجتوبػی ّ گظتزع رّس افشّى آًِب، اس ّیژگی ُبی ثبرس توذى ثؼزی اطت؛ ثَ عْری کَ ثب تْجَ 

ف، ُوَ رّسٍ اًْاع طبسهبى ُبی اجتوبػی ثَ ػْاهل گًْبگْى هکبًی ّ سهبًی، ّ ّیژگی ُب ّ ًیبسُبی خبؽ جْاهغ هختل

[. یک هلت ثَ ّاطغَ ػِزًّذاًغ ّ یک طبسهبى ثَ 1ظِْر ّ گظتزع هی یبثذ ّ ثز تؼذادػبى افشّدٍ هی ػْد ]

ّطیلَ کبرکٌبًغ ػٌبختَ هی ػْد. پیؼزفت یک طبسهبى ثَ ّطیلَ طالهتی ّ تٌذرطتی کبرکٌبى هؼخؾ هی ػْد 

 001222هیلیْى دبدحَ در جِبى اتفبق هی افتذ کَ درآًِب  012[ طبالًَ 1للی کبر ][. ثٌبثز آهبر طبسهبى ثیي الو11]

 162ًفز جبى خْد را اس دطت هی دٌُذ )دْادث راًٌذگی ّ خبًگی در ایي آهبر لذبػ ًؼذٍ اطت(. ُوچٌیي طبالًَ 

درؿذ تْلیذ  4ًفز هی گزدد. ُوچٌیي  1122222هیلیْى ثیوبری ػغلی در جِبى دیذٍ هی ػْد کَ هٌجز ثَ فْت 

[. ًبدیذٍ گزفتي ایوٌی ّ ثِذاػت کبر هْجت 0ًبخبلؾ هلی در جِبى ثَ لذبػ ایي دْادث ّ ثیوبری ُب ُذر هی رّد ]

سیبى التـبدی لبثل تْجِی هی ػْد کَ تأحیزات جذی ثز ثِزٍ ّری دارد. هیشاى ثزّس دْادث ػغلی هٌجز ثَ هزگ 

ی تْطؼَ یبفتَ اطت ّ ایي دْادث هؼوْاًل ثَ ؿْرت غیز ػوذی ثزاثز کؼْرُب 4تب  0در کؼْرُبی در دبل تْطؼَ 

 ]0ُشرار دبدحَ ػغلی رر هی دُذ ] 14ُظتٌذ. در کؼْر هب طبلیبًَ دذّد 

در عْل جٌگ جِبًی دّم تأکیذ اؿلی داًؼوٌذاى ػلْم رفتبری ثز اطتفبدٍ اس آسهْى ُبیی ثزای اًتخبة افزاد هٌبطت 

ثیتی ثِتز ثْد کبًْى تْجَ، اًغجبق دادى ػخؾ ثب کبر ثْد. دزفَ ػْاهل اًظبًی در ثزای ُز کبر ّ اثذاع راُکبرُبی تز
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، اًجوي پژُّؼی ارگًْْهی کَ اکٌْى اًجوي ارگًْْهی ًبهیذٍ هی ػْد 1949دّراى پض اس جٌگ سادٍ ػذ در طبل 

ظتَ ػْاهل اًظبًی در در اًگلظتبى تأطیض ػذ ّ اّلیي کتبة در ثبة ػْاهل اًظبًی، ثَ ًبم رّاى ػٌبطی تجزثی کبر ث

هْطظَ ثیي الوللی ارگًْْهی ثب ُذف ثزلزاری ارتجبط ثیي چٌذیي  1919عزادی هٌِذطی اًتؼبر یبفت در طبل 

ػبُذ  1982تب  1962طبلَ ثیي  02اًجوي ػْاهل اًظبًی ّ ارگًْْهی در کؼْرُبی هختلف جِبى تأطیض ػذ دّراى 

 .]1رػذ ّثظظ طزیغ ػْاهل اًظبًی ثْد ]

 ْهیارگًْ - 2

 تؼزیف ارگًْْهی2-1

 :تأییذ ػذٍ اطت ثَ ػزح سیز هی ثبػذ (IEA) تؼزیف رطوی ارگًْْهی کَ ثَ ّطیلَ اًجوي هلی ارگًْْهی

ارگًْْهی )یب فبکتْرُبی اًظبًی( اؿْل ػلوی هزتجظ ثب فِن تؼبهل ثیي اًظبى ّ طبیز ػٌبؿز یک طیظتن ّ دزفَ ای 

رّع ُب ثزای عزادی هغبثك ثب ثِیٌَ طبسی آطبیغ ّ رفبٍ افزاد ّ اطت کَ ػبهل تئْری ُب، اؿْل ّ دادٍ ُب ّ 

[ 0[ )ثَ هؼٌی کبر( ّ ًْهْص ]0[. ّاژٍ ارگًْْهی آهیشٍ ای اس دّ ّاژٍ یًْبًی ارگْ ]4ػولکزد کبهل طیظتن هی ثبػذ ]

ی داًظتَ ػذٍ [ یب ػْاهل اًظبى هتزادف ّاژٍ ارگًْْه4)ثَ هؼٌی لبًْى( اطت. در آهزیکب، هٌِذطی ػْاهل اًظبًی ]

[ دارد. در دبلی کَ 7[ ّ عزادی ایظتگبٍ کبر ]6[، ثیْ هکبًیک ]1اطت. ارگًْْهی در ارّپب، ریؼَ در فیشیْلْژی کبر ]

ػْاهل اًظبًی آهزیکبئیبى، اس فیشیْ لْژی تجزثی طزچؼوَ گزفتَ، ثز ػولکزد اًظبًی ّ عزادی طبهبًَ ُب هتوزکش 

، اًجوي پژُّؼی ارگًْْهی 1949پض اس جٌگ جِبًی دّم سادٍ ػذ در طبل  [. دزفَ ػْاهل اًظبًی در دّراى1اطت ]

کَ اکٌْى اًجوي ارگًْْهی ًبهیذٍ هی ػْد در اًگلظتبى تأطیض ػذ ّ اّلیي کتبة در ثبة ػْاهل اًظبًی، ثَ ًبم رّاى 

للی ارگًْْهی هْطظَ ثیي الو 1919ػٌبطی تجزثی کبر ثظتَ ػْاهل اًظبًی در عزادی هٌِذطی اًتؼبر یبفت در طبل 

ثب ُذف ثزلزاری ارتجبط ثیي چٌذیي اًجوي ػْاهل اًظبًی ّارگًْْهی در کؼْرُبی هختلف جِبى تأطیض ػذ دّراى 

 ]1ػبُذ رػذ ّثظظ طزیغ ػْاهل اًظبًی ثْد ] 1982تب  1962طبلَ ثیي  02

 .7کبر فؼبلیت هی کٌذ] ارگًْْهی در چِبر ػبخَ ثیْهکبًیک ػغلی، رّاى ػٌبطی هٌِذطی، آًتزّپْهتزی، فیشیْلْژی

ثخؼی اس داًغ ارگًْْهی کَ تغجیك اًظبى ثب کبر را در هـزف اًزژی ّ ُوچٌیي تغییزات  فیشیْلْژی کبر: 1 

 ]8پبراهتزُبی فیشیْلْژیکی ثذى در دیي اًجبم کبر هْرد تْجَ لزار هی دُذ ثَ فیشیْلْژی کبر هؼزّف اطت ]

یي فیشیکی هکبًیک ثزای ثذى اطتفبدٍ هی ػْد. ثب ثَ کبرگیزی ایي لْاًیي در ثیْهکبًیک اس لْاً ثیْهکبًیک ػغلی: 2

ایي اهکبى ثَ ّجْد هی آیذ کَ در ٌُگبم یک ّضؼیت خبؽ در ثذى ّ دزکت آى، هیشاى فؼبر هکبًیکی هْضؼی 

 ]4اػوبل ػذٍ ثز ػضالت ّ هفـل ُب هذبطجَ ػْد ]

یویبیی هبًٌذ طز ّ ؿذا، ارتؼبع، رّػٌبیی، آة ّ ُْا ّ : ثَ فبکتْرُبی هذیغی فیشیکی ّ ػرّاى ػٌبطی هٌِذطی 3 

 .]4هْاد ػیویبیی هی تْاًٌذ ثز رّی ایوٌی، طالهتی ّ آطبیغ افزاد تأحیز ثگذارًذ هی پزداسد ]
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: ػبهل جوغ آّری ّ تفظیز دادٍ ُبی هزثْط ثَ ػکل ّ اًذاسٍ اثؼبد ثذى اًظبى )اثؼبد عْلی، ػزضی، آًتزّپْهتزی 4 

[. تؼزیف آًتزّپْهتزی ػجبرت خْاُذ ثْد اس اًذاسٍ گیزی طیظتوبتیک ثَ دًجبل اطتفبدٍ اس 4ی ثبػذ ]هذیغی ّ ّسى( ه

 .]9ّطبیل اًذاسٍ گیزی ]

ثزخی هؼکالت هؼوْل در ؿٌبیغ ػبهل عزادی ًبهٌبطت هذل کبر، ػذم اًغجبق ثیي لبثلیت ُبی کبرگز ّ الشاهبت 

هبػیي ّ ثزًبهَ ُبی ضؼیف هذیزیت هی -ب هٌبطت طیظتن اًظبىػغلی، ّجْد هذیظ کبر ّ هؼبغل سیبى آّر، عزادی ً

ثبػذ. ایي هؼکالت هٌجز ثَ ایجبد هخبعزات در هذل کبر، ضؼف طالهتی کبرگزاى، ؿذهبت ًبػی اس کبر ثب تجِیشات، 

هؼلْلیت ُب ّ در ػْف کبُغ ثِزٍ ّری کبرگز ّ کیفیت تْلیذ ّ افشایغ ُشیٌَ هی ػْد. کبرثزد هْحز ارگًْْی در 

زادی طیظتن کبری هی تْاًذ تؼبدلی را ثیي ّیژگی ُبی کبرگز ّ ًیبسُبی ػغلی ثزلزار کٌذ. ایي ػلن، گظتزٍ ع

ّطیؼی را در سهیٌَ عزادی کبر، اثشار، تجِیشات، هبػیي آالت، ایظتگبٍ کبر ّ طیظتن ُب در هْارد هختلف ؿٌؼتی، 

کَ در عزادی اثشارّ ّطبیل کبر ّ طیظتن ُبی  [. ُذف ارگًْْهی آى اطت12آهْسػی، ّرسػی ّ غیزٍ در ثز گیزد ]

فٌی ّ تْلیذی ًیش در عزادی هذیظ کبر، ًیبسُب ّ خـْؿیبت جظوی ّ رّدی اًظبى ُب در ًظز گزفتَ ػْد تب در ػیي 

[. 11ًیل ثَ افشایغ ثبسدُی تْلیذ، ثَ طالهت ّ ثِذاػت ّ رادتی اًظبى ُب ًیش ثَ ثیؼتزیي دذ تْجَ ػذٍ ثبػذ ]

ای اُذافی چْى ثِجْد ثِزٍ ّری، طالهت، ایوٌی ّ آطبیغ هزدم ّ افشایغ کبرآیی هتمبثل طیظتن ُبی ارگًْْهی دار

 .]10هذیظ اطت ]-هبػیي-اًظبى

 ًکبت ضزّری در سهیٌَ طغخ کبر 2-2

 ارتفبع طغخ کبر ثبالتز اس للت لزار ًگیزد. سیزا اگز ارتفبع طغخ کبر ثبالتز اس للت لزار گیزد جزیبى خْى در ثذى ▪

  .کبُغ یبفتَ کَ در ًتیجَ آى کبُغ طزیغ کبرآیی ّ ػولکزد فزد خْاُذ ثْد

  .ارتفبع هزثْط ثَ طغخ کبر، ؿٌذلی ّ پبُب ثبیذ ثب یکذیگز تٌبطت داػتَ ثبػذ ▪

  .اگز ارتفبع طغخ کبر حبثت اطت اس سیز پبیی اطتفبدٍ ػْد ▪

 .]4کٌیذ ]گبُی اّلبت دبلت ًؼظتَ را ثب ایظتبدى یب لذم سدى جبیگشیي  ▪

 دیغَ ُبی ػولکزدی ارگًْْهی 2-3

 :ثخؼی اس دیغَ ُبی ػولکزدی ارگًْْهی را هی تْاى ثَ ػزح سیز داًظت

 ثزرطی هیشاى تْاًوٌذی ػبغلیي ثب تْجَ ثَ ًْع کبر ّ اًزژی هـزفی ▪

 کبر هغبلؼَ اثؼبد فیشیکی ثذى )آًتزّپْهتزی( ّ کبرثزد ایي دطتَ اس اعالػبت در عزادی ایظتگبٍ ُبی ▪

 عزادی ارگًْْهیک اثشارُبی دطتی ▪

 عزادی ایظتگبٍ ُبی کبر ًؼظتَ، ایظتبدٍ )یب تْأم( ّ آًبلیش طیظتن اًظبى هبػیي ▪

 ثزرطی ُبی رّاًؼٌبختی اس دیذگبٍ ًذٍْ ارتجبط ثیي افزاد ▪

 (تؼییي رژین ُبی کبر ّ اطتزادت )سهبى ُبی اطتزادت ّ هذت اًجبم کبر ▪

 تی کبال ّ عزادی خغْط ثظتَ ثٌذی ّ ثبرگیزی دطتیثزرطی رّع ُبی دول دط ▪

 ثزرطی ؿذهبت اطکلتی ػضالًی هزتجظ ثب کبر ّ آًبلیش ّضؼیت ُبی ثذًی ▪
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 ثیْهکبًیک ػغلی ▪

 ارگًْْهی ّ کبر در هٌشل ▪

 ]7کبرثزد ثِیٌَ رًگ ّ هْطیمی در هذیظ ُبی کبر ] ▪

 اطتزص 3

ی اطت کَ گْیب اطتزص هظئلَ ُوگبًی ّ ُوَ گیز ّ هجتال ثَ اس عزف دیگز ّاژٍ اطتزص اهزّسٍ چٌبى ًمل ُز سثبً

اًظبى اهزّس ّ هؼخـَ سًذگی اّطت. رّاًؼٌبطبى ّ دیگز ؿبدت ًظزاى اطتزص هی گْیٌذ، رّی ُن جوغ ػذى 

رّیذادُب )دگزگًْی ُب( ی سًذگی کَ طبسگبری فزد را ثب هْضغ خْدع ثز ُن هی سًذ، هْجت اطتزص هی ػْد. ّ 

کی ثب هفِْم فیشیکی یب هٌِذطی اطتزص دارد. ًشدیک ثَ ؿذ طبل اطت کَ هفِْم اطتزص هْرد ثذج ایي تؼبثَ ًشدی

ّ ثزرطی لزار گزفتَ اطت. اهب ًخظتیي ثزرطی ُبی اطتزص در دْسٍ داًغ پشػکی اًجبم ػذٍ اًذ. ایي هفِْم اکٌْى 

ػذٍ اطت. اطتزص ًبػی اس ػغل، ثَ هْضْػی هیبى رػتَ ُبی در ػلْم اًظبًی، پشػکی ّ دْسٍ ُبی ّاثظتَ تجذیل 

اطتزطی اطت کَ فزد هؼیي ثز طز ػغل هؼیٌی دطتخْع آى هی ػْد، در ایي تؼزیف چٌذ ًکتَ ًِفتَ اطت: ػخؾ 

ػبغل تب چَ اًذاسٍ اس تجزثَ ثزخْردار اطت )کبرآسهْدٍ اطت یب تبسٍ کبر(، هیشاى لذرت ّ ضؼف اّ در همبثلَ ثب 

 .]10خـیتی اس خْد در هذیظ کبر ًؼبى هی دُذ ]ػزایظ هْجْد چمذر اطت، ّ چَ ًْع ػ

 ًؼبًَ ُبی اطتزص 3-1

طَ دطتَ اس ًؼبًَ ُبیی را کَ در ػزایظ اطتزص ػغلی ثزّس هی کٌٌذ ًبم ثزدٍ اًذ: ًؼبًَ  1978در « ًیْهي» ّ « ثیز»

 .ُبی رّاًی، ًؼبًَ ُبی جظوبًی ّ ًؼبًَ ُبی رفتبری

بعفی ّ ػٌبختی ُظتٌذ کَ ثز احز ًبرادتی ًبػی اس اطتزص ػغلی ثزّس هی ًؼبًَ ُبی رّاًی: آى دطتَ اس هؼکالت ػ ▪

کٌٌذ ًبرضبیتی اس ػغل یکی اس رایج تزیي پیبهذُبی اطتزص ػؼلی اطت، ثب ثی هیلی ّ ثب تبخیز ثَ طز کبر خْد هی 

ٌذ اس: افظزدگی، آیذ، ثزای اًکَ کبر ع را ثَ خْثی اًجبم دُذدلیل چٌذاًی ًوی ثیٌٌذ دیگز ًؼبًَ ُبی رّاًی ػجبرت

 .اضغزاة، هالهت ادظبص ًبکبهی، اًشّا ّ ثیشای

ًؼبًَ ُبی جظوبًی را هؼکل تز هی تْاى تؼخیؾ داد، سیزا در دبلی کَ ػزایظ کبری هؼیٌی ثب ثیوبری ُب ّ ًبرادتی 

گز جٌجَ ُبی ُبی جظوبًی هؼیٌی ُوزاٍ ُظتٌذ، اهب دػْ. ار هی تْاى فِویذ کَ ایي ًبخْػی ُب تب چَ اًذاسٍ ًتیجَ دی

سًذگی ػخؾ ُظتٌذ ثب ایي دبل ػْاُذ هذارک پژُّؼی ًؼبى دادٍ اًذ کَ ُوْارٍ راثغَ ثیي اطتزص ػغلی ّ ًؼبًَ 

ُب ّ ثیوبری ُبی جظوبًی هؼیٌی ّجْد دارد یکی اس ػوْهی تزیي ًؼبًَ ُبی ثیوبری جظوبًی هزتجظ ثب اطتزص ػغلی 

 .ػزّلی اطت -ثیوبری ُبی للجی 
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 :ی ثَ دّ دطتَ تمظین هی ػًْذًؼبًَ ُبی رفتبر

الف( دطتَ اّل ًؼبًَ ُبیی ُظتٌذ کَ هی تْاى گفت ثَ عْر هظتمین هتْجَ خْد فزد ػبغل اطت ایي دطتَ ػبهل 

رفتبرُبیی اطت هخل خْد داری اس کبر کزدى، پز خْری یب ثی اػتِبیی، رفتبرُبی طتیشٍ جْیبًَ در ثزاثز ُوکبراى یب 

 .هؼکالت هیبى فزدیاػضبی خبًْادٍ ّ ثَ عْرکلی 

ة( دطتَ دّم اس ًؼبًَ ُبی رفتبری پیبهذع ثَ طبسهبى یب تؼکیالت اداری ثز هی گزدد، اس جولَ غیجت اس کبر، رُب 

 .]10کزدى ػغل، افشایغ دبدحَ ُب ًبػی اس کبر فمذاى ثِزٍ ّری ]

 ػْاهل اطتزص  3-2

، دطتَ «اطتزص سای فزدی»ذی کزد: دطتَ اّل ػْاهل ثَ عْر کلی ایي ػْاهل در هٌبثغ را هی تْاى ثَ طَ دطتَ عجمَ ثٌ

 :[. ػْاهل فؼبر ػـجی طبسهبًی ػجبرتٌذ اس14« ]اطتزص سای طبسهبًی»ّ دطتَ طْم ػْاهل « رّیذادُبی سًذگی»دّم 

طیبطت ُب: ارسیبثی غیز ّالؼی کبرهٌذاى )طیظتن ارسػیبثی ًبهٌبطت(، جبثَ جبیی هکزر ّ غیز ضزّری،  ▪

جِن، ػذم تظبّی دمْق ّ هشایبی افزاد ُن عزاس، ػزح ّظبیف غیز ّالؼی، همزرات غیز لبثل دطتْرالؼول ُبی ه

 .اًؼغبف

طبختبرُب: فزؿت کن ثزای پیؼزفت، تضبدُبی ؿف ّ طتبد، توزکش در تـوین گیزی ُب ّ ػذم ّجْد هؼبرکت،  ▪

 .تؼزیفبت اداری دطت ّ پب گیز ّ تخـؾ گزایی ثیغ اس اًذاسٍ

ػزایظ ایوٌی: ّجْد اػؼَ ُب ّ ػْاهل ػیویبیی سیبى آّر، طزهب ّ گزهب ّ طزّؿذای سیبد، اسددبم ّ ػذم ّجْد هذل  ▪

 .کبر اختـبؿی، خغزات ایوٌی ّ ًْر ًبکبفی

هزادل ّ فزآیٌذُب: طیظتن کٌتزل ًبهٌبطت، اُذاف هجِن ّ هتضبد، ارتجبعبت ضؼیف، ثبسخْر ًبکبفی ّ ضؼیف اس  ▪

 .برُبی ًبلؾ ّ ًبدرطت ثزای ثخغ ػولکزدُب، اعالػبت ًبکبفیػولکزدُب، هؼی

اثِبم ًمغ در طبسهبى: اثِبم در ًمغ اس کوجْد اعالػبت یب آگبُی اًذک اس ًذٍْ اًجبم کبر دبؿل هی ػْد. ایي اثِبم  ▪

َ ّطیلَ ادتوباًل ثَ ػلت کبرآهْسی ًبکبفی، ارتجبعبت ضؼیف، یب هضبیمَ کزدى ّ یب ًبجْر جلٍْ دادى اعالػبت ث

 .ُوکبراى یب طزپزطت دبؿل هی ػْد. دبؿل ایي اثِبم ًمغ، تٌغ اطت کَ هتؼلك ثَ فزد ثبػذ

تؼبرف ًمغ در طبسهبى: ًمغ فزد در طبسهبى، ّ کوتز ّ یب ثیؼتز اس دذ ثَ کبر ّاداػتي اّ، تؼبرف ُب ّ تضبدُبیی  ▪

ظبیف ػغل، هٌبثغ، لْاػذ ّ همزرات، ّ خْد را ثَ ّجْد هی آّرد. در طبسهبى، تؼبرف ًمغ ػبهل: ًبطبسگبری ثیي ّ

 .]16افزاد هی ثبػذ. ایي تؼبرف ًمغ هْجت ایجبد تٌغ در فزد هی ػْد ]
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 پیبهذُبی اطتزص  3-3

 :پیبهذُبی اطتزص را هی تْاى ثَ دّ ثخغ ػوذٍ پیبهذُبی فزدی ّ پیبهذُبی اجتوبػی تمظین کزد

وذتًب ثز فزد احز هی گذارًذ. ُز چٌذ هوکي اطت طبسهبى ًیش پیبهذُبی فزدی: پیبهذُبی فزدی ًتبیجی ُظتٌذ کَ ػ ▪

ثَ عْر هظتمین یب غیز هظتمین اس ایي پیبهذ هتبحز هی ػْد، ّلی ایي فزد اطت کَ ثِبی اؿلی را هی پزداسد. پیبهذُبی 

 :فؼبر ػـجی را هی تْاى ثَ طَ گزٍّ رفتبری، رّاًی ّ جظوبًی تمظین کزد

تبری فؼبر ػـجی ّاکٌغ ُبیی ُظتٌذ کَ هوکي اطت ثبػج ایجبد آطیت ثَ فزد یب پیبهذُبی رفتبری: پیبهذُبی رف

دیگزاى ػًْذ. یکی اس ایي ًْع رفتبرُب طیگبر کؼیذى اطت. دبدحَ آفزیٌی، خؼًْت ّ ثَ ُن خْردى اػتِب ًیش اس 

 .جولَ پیبهذُبی رفتبرُبی فؼبر ػـجی هی ثبػٌذ

رّاًی فزد دارًذ. ٌُگبهی کَ اػخبؽ در  -تگی ثَ طالهت جظوبًیپیبهذُبی رّاًی: پیبهذُبی رّاًی فؼبر ػـجی ثظ

هذیظ کبر ثب فؼبر ػـجی ػذیذی هْاجَ هی ػًْذ، هوکي اطت دچبر افظزدگی، پزخْاثی یب ثی خْاثی ػًْذ. هوکي 

 .اطت فؼبر ػـجی ثبػج ثزّس هؼکل خبًْادگی ّ ًبرادتی ُبی ًیش ثؼْد

زّس ثی ًظوی ُبی جظوی ًیش ثؼْد. پیبهذُبی جظوی فؼبر ػـجی پیبهذُبی جظوی: فؼبر ػـجی هوکي اطت ثبػج ث

ثز ّضغ جظوی فزد احز هی گذارًذ. ثَ ػْاى هخبل، ثیي ًبرادتی ّ دولَ للجی ثب فؼبر ػـجی راثغَ ّجْد دارد. طبیز 

بی پیبهذُبی ًبػی اس فؼبر ػـجی ػذیذ ػجبرتٌذ اس: طزدرد، کوزدرد، سخن هؼذٍ ّ ًبرادتی ُبی هؼذٍ، ًبرادتی ُ

 .پْطتی هبًٌذ جْع ؿْرت ّ کِیز

 :پیبهذُبی طبسهبًی: فؼبر ػـجی پیبهذُبیی دارد کَ احز هظتمین ثز طبسهبى دارًذ ▪

ػولکزد: یکی اس پیبهذُبی ّاضخ فؼبر ػـجی ػذیذ، کبُغ ػولکزد هٌبطت ّ درطت اطت. ایي کبُغ در هْرد  ▪

تجلی هی گزدد ّ در هْرد هذیزاى هوکي اطت ثَ کبرگزاى اجزایی ثَ ؿْرت کیفیت ضؼیف کبر ّ افت ثِزٍ ّری ه

 .هؼٌی تـوین گیزی غلظ ّ یب ثزُن خْردى رّاثظ کبری ثب دیگزاى ثَ دلیل ػـجبًیت ّ ًبطبسگبری ثبػذ

کٌبرٍ گیزی: کٌبرٍ گیزی ًیش هی تْاًذ ًتیجَ فؼبر ػـجی ثبػذ. هِن تزیي اًْاع کٌبرٍ گیزی ػجبرتٌذ اس غیجت ّ  ▪

ثزای همبثلَ ثب فؼبر ػـجی، دّراى طختی را در هذیظ کبر هی گذراًٌذ ادتوباًل ثیؼتز ثیوبر هی اطتؼفبء. اػخبؿی کَ 

 .ػًْذ ّ یب ثَ هٌظْر پیذا کزدى طبسهبى ثِتزی، ثَ تزک طبسهبى خْد هی اًذیؼٌذ

وبى عزس تلمی ُب: یکی دیگز اس پیبهذُبی هظتمین طبسهبًی فؼبر ػـجی کبرکٌبى ثَ عزس تلمی هزثْط هی ػْد. ُ ▪

 .عْر کَ اػبرٍ ػذ، رضبیت ػغلی، رّدیَ، تؼِذ طبسهبًی، ُن سهبى ثب اًگیشع فزد اس فؼبر ػـجی ؿذهَ هی ثیٌٌذ

پیبهذ ًِبیی فؼبر ػـجی کَ ُن ثز اػخبؽ ّ ُن ثز طبسهبى ُب احز هی گذارد ّاهبًذگی اطت. ّاهبًذگی یک ادظبص 

ادظبص کٌذ فؼبرُبی خیلی سیبدی را تذول هی کٌذ ّ  ػوْهی تذلیل رفتگی اطت ّ ٌُگبهی ثَ ّجْد هی آیذ کَ فزد
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هٌبثغ رضبیت ًیش خیلی کن هی ثبػٌذ. در ایي هزدلَ، هوکي اطت فزد کن کن اس رفتي ثَ طز کبر ادظبص ّدؼت 

کٌذ، هوکي اطت ّلت سیبدی را ؿزف اًجبم کبر کٌذ ّلی هْفك ثَ اًجبم کبر کوتز ػْد ّ هوکي اطت ًبتْاًی فکزی ّ 

 .]17ًؼبى دُذ ] جظوی اس خْد

هذوذ فبم" ّ دیگزاى در تذمیمی کَ در یکی اس ؿٌبیغ خْدرّ طبسی اًجبم دادًذ دریبفتٌذ کَ اطتزص ػغلی ثب اػوبل "

ًب ایوي ّ دْادث ػغلی راثغَ هظتمین هؼٌی داری دارد. ُوت جْ ثَ ثزرطی راثغَ ثیي آگبُی اس ػلن ارگًْْهی ّ 

اخت ّ دریبفت کَ آگبُی اس ػلن ارگًْْهی ثب هیشاى آطیت ُبی ػغلی هیشاى آطیت ُبی ػغلی کبدر پزطتبری پزد

راثغَ هؼکْص دارد ُوچٌیي هـذق راد در تذمیك خْد دریبفت کَ ثَ کبرگیزی هالدظبت ارگًْْهیکی ّ ثِزٍ گیزی 

 اس ّطبیل ّ تجِیشات ایوٌی ًمغ لبثل هالدظَ ای در ثِزٍ ّری افزاد ّ کبُغ آطیت ُبی ػغلی آًبى در طبسهبى

دارد. ػزػی در تذمیك خْد ثَ ارتجبط ثیي ارگًْْهی ّ کیفیت ارئَ خذهبت ثَ هؼتزیبى پی ثزد. ًتبیج دبؿل اس تذمیك 

 ."ادوذ پْر" ًؼبى دارد کَ ثیي اطتزص ػغلی ّ طالهت رّاى کبرهٌبى، راثغَ هٌفی هؼٌی داری ّجْد دارد

 ًتبیج تذمیك   4

ًْْهی هذیظ کبر ّ اطتزص ػغلی کبرکٌبى راثغَ هؼٌی دار هٌفی ّجْد آًبلیش دادٍ ُب ًؼبى داد ثَ عْر کلی ثیي ارگ

داػت. کَ ًتبیج دبؿلَ ثب ًتبیج تذمیمبت ُوت جْ، هـذق راد ّ هذوذ فبم ّ دیگزاى ُوخْاًی دارد. دّ تب اس فزضیَ 

هی ثبػذ  ُبی فزػی تذمیك کَ ثیبًگز ارتجبط ثیي ثیْهکبًیک ػغلی ّ رّاى ػٌبطی هٌِذطی ّ اطتزص ػغلی کبرکٌبى

 .تبییذ ػذ. ّ ثیي آًتزّپْهتزی ّ فیشیْلْژی کبر ثب اطتزص راثغَ هؼٌی داری یبفت ًؼذ

 ثذج ّ ثزرطی 5 

اس آًجب کَ ثیي ارگًْْهی هذیظ کبر ّ اطتزص راثغَ ّجْد دارد ثٌبثزایي رػبیت اؿْل ارگًْْهی هی تْاًذ ثبػج 

کبُغ اطتزص کبرکٌبى گزدد. ثیؼتزیي ارتجبط ثیي رّاى ػٌبطی هٌِذطی ثب اطتزص ػغلی ّجْد داػت. ثیؼتز 

ًذٍْ اطتفبدٍ ؿذیخ اس آًِب را ًوی داًٌذ. ثَ ػزکت ُبی ثیوَ اس ّطبیل ثب ارگًْْهی السم ثزخْردارًذ اهب کبرکٌبى 

دلیل ػذم آگبُی ثزخی اس هذیزاى ّ کبرکٌبى اس اُویت رػبیت ارگًْْهی ثِتز اطت ػالٍّ ثز هِیب کزدى هذیظ کبر 

هغبثك ثب اؿْل ارگًْْهی آهْسع ُبی السم در ایي سهیٌَ ثَ ایي افزاد دادٍ ػْد. رػبیت اؿْل ارگًْْهی ثَ خْد 

ثْط هی ػْد ّ ثب الشام ّ اججبر ًوی تْاى آًِب را ثَ رػبیت اؿْل ارگًْْهی کزد اهب ایجبد اًگیشٍ در کبرهٌذاى هز

کبرکٌبى ّ هی تْاًٌذ تزغیت کٌٌذٍ کبرکٌبى ثَ رػبیت ایي اؿْل ثبػذ. اس آًجب کَ کبرکٌبى ثیوَ ُب اکخز ّلت خْد را 

ی ػْد هذیزاى ّلت السم را ثزای ّرسع اطتزادت ّ گبُی ثب کبهپیْتز ّ پؼت هیش ثَ طز هی ثزًذ. ثٌبثزایي پیؼٌِبد ه

 .چزخغ ػغلی را ثزای کبرکٌبى فزاُن کٌٌذ

 


