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چكيده
هدف٦ :كَضّبي ًَٖ ا َ٦آحبض ٍ گٌزيٌِّبي ازثي ٍ ٞطٌّگي هكتط٦ي زاضًس .زض ٌ٦بض ّن ٢طاض گطٞتي ايي اقتطاّ٤ب ٍ تَ٣يت
ضٍظاٞعٍى آًْب ،ثِ ٍاؾُِ ّو٧بضي ٦تبثربًِّبي هلي ثِ ٌَٖاى حبٖ ِٓٞلوي ٍ ٞطٌّگي هلتّب ّسٞي هتٗبلي اؾت .ايي ٦بض زض ؾبيِ
ضاُاًساظي ي ٥هط٦ع اَالٔضؾبًي هي تَاًس هح ١٣قَزّ .س ٜه٣بلِ حبيط قٌبذت زيسگبُ هؿئَالى ٍ نبحجٌٓطاى ٞطٌّگي ايطاى زضثبضُ
ضاُاًساظي هط٦ع اَالٔضؾبًي ا َ٦اؾت.
روش پژوهص :ايي پػٍّف ثب ضٍي٧طز ٦يٟي اًزبم گطٞتِ اؾت .زض ايي پػٍّف ثطاي اذص ًٓطات هؿئَليي ٍ نبحتًٓطاى ٞطٌّگي
٦كَض ،ههبحجِّبيي ثب  22نبحتًٓط اظ  7ؾبظهبى هرتل ٝتطتيت زازُ قس .ثطاي تزعيِ ٍ تحليل زازُّبي حبنل اظ ههبحجِّب ًيع اظ
ًٓطيِ ظهيٌِاي اؾتٟبزُ قس ٍ اظ ؾِ هطحلِ ضهعگصاضي ثبظ ،هحَضي ٍ گعيٌكي ثْطُ گطٞتِ قس .ثِ هٌَٓض ثط٢طاضي پيًَس ثيي هَ٣لِّب ،اظ
هسل پبضازايوي پيكٌْبزي اؾتطاؼ ٍ َ٦ضثيي اؾتٟبزُ قس.
يافتهها 100 :زضنس اٞطاز ههبحجِ قسُ تب حسي ثب ثحج ايطاى ٞطٌّگي آقٌب ثَزًس ٍ ثب تَرِ ثِ اّويت چٌيي هط٦ع اَالٔضؾبًي رع
زضنس اًس٦ي ( 4/55زضنس) اظ اٞطاز نبحتًٓط ٍ ؾيبؾتگصاض ٞطٌّگي ،هَا ١ٞضاُاًساظي هط٦ع اَالٔضؾبًي ا َ٦زض ايطاى ثَزًس .ا٦خط
اٞطاز نبحتًٓط ٞطٌّگي (ثيف اظ  90زضنس) ضاُاًساظي چٌيي هط٦عي ضا زض تَ٣يت ايطاى ٞطٌّگي هؤحط ٢لوساز ًوَزًس .زض هطحلِ
ضهعگصاضي ثبظ  123هَْٟم ،زض هطحلِ ضهعگصاضي هحَضي 16 ،هَ٣لِ پسيساض گكت .هَ٣لِي هط٦عي قٌبؾبيي قسُ زض ايي پػٍّف،
هَرَزيت ٍاحس ثَز  ِ٦ث٣يِ هَ٣لِّب زض ضاثُِي ثب آى هٌٗب پيسا هيٌٌ٦س.
نتيجهگيزي :ضاُاًساظي ّط هط٦ع اَالٔضؾبًي زض ٦كَض٦ ،بض٦طزّبي هٌبؾجي زاضز .اهب ثب تَرِ ثِ ٍيػگيّبي ٦كَضّبي هٌٍُ ِ٣
قطايٍ ًٌَ٦ي ايطاى ،ضاُاًساظي چٌيي هط٦عي ثب چبلفّبيي ضٍثِضٍ اؾت .الجتِ ضاُ٦بضّبيي ٍرَز زاضز  ِ٦هيتَاًس هط٦ع اَالٔضؾبًي ضا
زض نَضت َطاحي ،ثْطٍُض ًوبيس.
واژههاي کليدي :هط٦ع اَالٔضؾبًي ،ا ،َ٦نبحتًٓطاى ٞطٌّگي ٦كَض.

ديدگبُ هسئَالى ٍ صبحتًظراى فرٌّگی كشَر درثبرُ راُاًدازي ...

مقدمه
٦كَضّبي ًَٖ اَ٦
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ٞبض٘ اظ هطظّبي رٛطاٞيبيي،

ؾيؿتنّبي ؾيبؾي ،ا٢تهبزي ٍ ازاضي ،زاضاي ٞطٌّگ هكتط٦ي
ّؿتٌس  ِ٦زؾتبٍضز ٍ هيطاث تبضيد چٌس ّعاض ؾبلِ آًْبؾت.
ٞطٌّگي  ِ٦پيكطٞت اهطٍظ ثكطيت زض ٖطنِّبي هرتلٝ
ٖلوي ٍ نٌٗتي ٍاهساض آى اؾتّ .ويي ٞطٌّگ هكتط٤
هيتَاًس ثب پيًَس ٖوي ١ثيي هلتّبٞ ،طنتي رسيس ضا ثطاي
تَؾِٗ ّوِ ربًجِ هٌُ ِ٣ا ٍ َ٦ثبظآٞطيٌي ً٣ف توسىؾبظ
ذَيف زض ٖطنِ رْبًي ثِ ٍرَز آٍضز (اؾبؾٌبهِ ٌٟ٦طاًؽ
ضٍؾبي ٦تبثربًِّبي هلي ٦كَضّبي ًَٖ ا .)2009 ،َ٦آحبض ٍ
هٌبثٕ هكتطً ِ٦ ٤وبزّب ٍ قَاّس هرتلٟي ثط آى نحِ گصاقتِ
اؾت ٍ اظ آى ثِ هيطاث ه٧تَة تٗجيط هيقَز ظاييسُ ّويي

ش ل  .1چبرچوة هي بري ثين ك بثخبندهبي ملي كشورهبي
اضو اكو

ٞطٌّگ هكتط ٍ ٤پيكيٌِ هكبثِ اؾت .ثِ ٌَٖاى هخبل ثيف اظ 80
زضنس ٦تيجِّب ٍ زؾتًَقتِّبي ثبؾتبًي هَرَز زض

تبضيد ٍ پيكيٌِ هكتط ،٤هَلس آحبض ٍ هٌبثٕ هكتط ٤ثِ ظثبى ٍ

٦تبثربًِّبي آؾيبي هيبًِ ثِ ظثبى ٞبضؾي اؾت  ِ٦ثِ هخبًِ ي٥

ذٍ هكتط ٤اؾت .اقتطا ٤زض ؾبيط ظهيٌِّب ،اظ رولِ هصّت

گٌذ ثؿيبض ٌٚي ٍ ثيپبيبى اؾت (هؿتَٞي .)1380 ،ي ٥ثطضؾي

ًيع زض ايي ضاؾتب ثيتأحيط ًيؿتَ .ج ١ثطذي آهبض هَرَز ،اظ

آهبضي ًيع ًكبى زازُ اؾت زض ؾبل  1983زض حبلي ّ ِ٦وِ

روٗيت حسٍز  460هيليَى ًٟطي هٌُ ِ٣ا ،َ٦حسٍز  90زضنس

٦ؿبًي  ِ٦زض حَظُ ٖلَم ٍ ٌَٞى زض ٦كَضّبي اؾالهي هكَٛل

هطزم هؿلوبى ّؿتٌس ٍ اؾالم ضا ثِ ٌَٖاى زيي ٚبلت زض ايي
2

تح٣ي ٍ ١تتجٕ ثَزًس حسٍز ًٟ 45000ط ثَزًس ،تٗساز ايي

٦كَضّب پصيطٞتِاًس (ؾبيت آغاًؽ اَالٖبت هط٦عي .)2013 ،

هترههبى زض ٢لوطٍ قَضٍي (ؾبثًٟ 1500000 )١ط گعاضـ

زض نَضتي  ِ٦ؾبظهبىّبي پكتيجبى زض ايي ظهيٌِ ّنضأي ٍ

قسُاًس (ٖجسالؿالم ً٣ل قسُ زض :ضظم آضا .)1387 ،حبل آًِ٧

ّن٢سم ثبقٌس ثؿتطي ثطاي ّو٧بضي ثيي ٦تبثربًِّبي هلي

اَالٖبت ز٢ي٣ي زضثبضُ ايي يبٞتِّب زض زؾتطؼ ًيؿت.

٦كَضّبي ًَٖ ٞطاّن هيقَز  ِ٦هٌب ٕٞآى ،زض ًگبُ اٍّل

اقتطا٦بت ٍ پيكيٌِ ٦وبثيف هكبثِ ٦كَضّبي ًَٖ ا،َ٦

هتَرِ ذَز اًٖب هيگطزز .الجتِ ايي ثؿتط ظهبًي ثِ ََض هؿتوط

هيتَاًس ظهيٌِؾبظ ّو٧بضيّبي هتٗسز ٞطٌّگي زض ؾُح ٦كَض،

ثط٢طاض هيگطزز ٦ ِ٦كَضّبي ًَٖ زض رْت تَ٣يت آحبض ٍ

اظ رولِ زض ؾُح ٦تبثربًِّبي هلي ٦كَضّبي ا َ٦ثبقس ِ٦

هٌبثٕ هكتط ٍ ٤ح ّٟپيكيٌِ هتوسى ذَز ؾطهبيِگصاضي ٍ

هيطاثزاضاى ايي پيكيٌِ هكتط ٤تل٣ي هيقًَس .ثب هُبلِٗ

ثطًبهِضيعي ًوَزُ ٍ ثِ آى ثْب زٌّس.

هؤلِّٟبي هكتط٦ ٤كَضّبي ًَٖ ا ،َ٦هيتَاى چبضچَة ظيط
ضا ثطاي ّو٧بضي ثيي ٦تبثربًِّبي هلي ًَٖ پيكٌْبز ٦طز.

هيتَاى ضٍاثٍ ٍ ّو٧بضيّبي ٦تبثربًِّبي هلي ٦كَضّبي
ًَٖ ا َ٦ضا ثب ضٍي٧طز ز٦تط حطي ( )1382زضثبضُ
اَ٦ؾيؿتنّبي اَالٖبتي تحليل ٦طز ٍ ٦تبثربًِ هلي ّط ٦سام اظ

1

 .اكوووس سووبزمبن هي ووبري ا

ووبدي 1اسووك كوود د ووذاد  11كشووور را در

ثرموويگيوورد .ايوون كشووورهب اجبردنووذ ازر ايوورانس نبكسوو بنس دركيوودس اف بنسوو بنس

٦كَضّب ضا ثِ ٌَٖاى ي ٥اَ٦ؾيؿتن اَالٖبتي ٢لوساز ًوَز.
تساذل زٍ اَ٦ؾيؿتن زض ي٧سيگط هٗوَالً ثركي ضا پسيس

آررثبيجوووبنس سا سو و بنس ر يسسو و بنس دبتي سو و بنس دركينسو و بن و ازث سو و بن
(.)Ecocountries, 2009

201

2

. CIA: Central Information Agency
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هيآٍضز ٍ ِ٦يػگي ّبي ّط زٍ اَ٦ؾيؿتن ضا زض ذَز زاضز ٍ آى

ٞطٌّگي) ضؾيسى ثِ چٌيي ّسٞي رع ثب ؾطهبيِگصاضي زض ايي

ضا اَ٦تَى 1هيًبهٌس (حطي.)1382 ،

ظهيٌِ هيؿط ًيؿت.
ثب تَرِ ثِ ايٌ ِ٧ضؾبلت انلي ٦تبثربًِّبي هلي زض زًيب،
ح ّٟهيطاث هلي ّط ٦كَضي هحؿَة هيقَز .لصا ّو٧بضي
زض رْت ت٧ويل ايي هَرَزي ٍ هٗطٞي ؾطهبيِ هلي ثِ
٦كَضّبي زيگط ،تَريِ هٌبؾجي زض رْت ؾطهبيِگصاضي ّط چِ
ثيكتط ثِ هٌَٓض حهَل ايي ضؾبلت ثِ حؿبة هيآيس .تك٧يل

ق٧ل  .2تساذل هطظّبي زٍ اَ٦ؾيؿتن (حطي)1382 ،

ارالؼّب ٍ اتحبزيِ هكتطًٓ ،٤يط اتحبزيِ ٦تبثربًِّب ٍ

زض رطيبى ايي تساذل ٍ زض ََل ظهبى هو٧ي اؾت
اَ٦ؾيؿتن ه٣تسضتط تأحيط ثيكتطي ثط اَ٦ؾيؿتن يٗيٝتط ثگصاضز
ٍ آى ضا ثِ تسضيذ تحت ؾلُِ ذَز زضآٍضز ٍ ثسيي تطتيت
ذهيهِّبي اَ٦ؾيؿتن يٗيٝتط ثِ حبقيِ ضاًسُ قَز (حطي،
.)1382

آضقيَّبي هلي ا( َ٦اٞال )2ثط ايي هُلت نحِ گصاقتِ اؾت.
اٞال ثب ّس ٜتَؾِٗ ٗٞبليتّبي ٖلوي پػٍّكي ،آهَظقي ٍ
ٞطٌّگي زض  5هحَض )1 :ايزبز پبيگبُ اَالٔضؾبًي هكتط٤؛ )2
ت٧ويل ٞطاّنآٍضي ٍ هزوَِٖؾبظي هٌبثٕ؛  )3حٟبْت،
ًگْساضي ٍ هطهت هٌبثٕ؛  )4تٌٓين اؾتبًساضزّب ٍ ؾبظهبًسّي
هٌبثٕ ٍ  )5تَؾِٗ آهَظـ ٍ پػٍّفّبي ٦تبثساضي زض ؾبل
 1387تهَيت ٍ تأؾيؽ قسُ ِ٦ ،تحت ًٓبضت ٍ ٍاثؿتِ ثِ
هؤؾؿِ ٞطٌّگي ا َ٦ثِ ٗٞبليت هيپطزاظز (گعاضـ ًرؿتيي
ارالؼ ضٍؾبي ٦تبثربًِّبي هلي ٦كَضّبي ًَٖ ا.)2007 ،َ٦

ق٧ل  .3ؾلُِ ي ٥اَ٦ؾيؿتن ثط اَ٦ؾيؿتن زيگط (حطي،

اٍليي هحَض ايي اتحبزيِ ،ايزبز پبيگبُ ٍ هط٦ع اَالٔضؾبًي

)1382

هكتط ٤اؾت  ِ٦احتوبالً توبم هحَضّبي زيگط ضا هيتَاًس

ثٌبثطايي ؾطهبيِگصاضي ٍ تَرِ ّط ٦كَضي زض چٌيي
ّو٧بضيّبيي ثيكتط ثبقس تأحيط ٍ ًَٟش آى ٦كَض ًيع پطضًگتط
ذَاّس ثَز٦ .وب ايٌ٦ ِ٧كَضّبي ضٍؾي ثب ؾطهبيِگصاضي ّط
چِ ثيكتط زض ثطذي اظ ٦كَضّبي هٌُ ِ٣ا ،َ٦ظثبى ٍ ذٍ ضٍؾي
ضا هتساٍل ًوَزُاًس .روَْضي اؾالهي ايطاى ثِ ٌَٖاى ٦كَض
زاٖيِزاض تأؾيؽ حَ٧هت اؾالهي ،ثبيس ثتَاًس زض ظهيٌِ تطٍيذ
ٞطٌّگ اؾالهي ٍ ايزبز ظهيٌِ ثطاي تطثيت ٍ ضقس ٍ تٗبلي
هٌَٗي ربهِٗ ٍ رْبى ًيع گبمّبي اؾبؾي ثطزاضز .ايي هْن رع
ثب ثطًبهِضيعي ٍ هٗوبضي ٞطٌّگي ٍ تالـ زض رْت هٌْسؾي
ٞطٌّگي ًٓبمّبي ارتوبٖي ثطاي زؾتيبثي ثِ ٞطٌّگ هُلَة
زض ٖطنِ زاذلي ٍ اضائِ ي ٥الگَي ٦بهل اظ ٞطٌّگ اؾالهي
ثِ رْبى ٢بثل زؾتيبثي ًيؿت (زضثبضُ ٞطٌّگ ٍ هٌْسؾي
.Ecotone
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تحتالكٗبٔ ٢طاض زّس .ثِ زليل اّويت ايي هحَض ،پػٍّكگطاى
زضنسز ّؿتٌس زيسگبُ نبحتًٓطاى ٍ ؾيبؾتگصاضاى ٞطٌّگي
٦كَض ضا زضثبضُ ضاُاًساظي چٌيي هط٦عي زض ايطاى هَضز هُبلِٗ ٍ
ثطضؾي ٢طاض زٌّس .چطا َ ِ٦ج ١چكناًساظ ٞطٌّگي ايطاى زض ا١ٞ
« 1404ايطاى ٦كَضي اؾت ثب َّيت اؾالهي ايطاًي اً٣الثي،
زؾتيبٞتِ ثِ ًٓبم ٞطاگيط ٍ هٌؿزن ٞطٌّگيّ ،سايتگط توبهي
ًٓبمّب ٍ قئَى ربهِٗ ،زاضاي ربيگبُ ًرؿت زض ٖطنِ
ٞطٌّگٌّ ،ط ،تٗلين ٍ تطثيتٖ ،لن ٍ ٞيآٍضي ،اضتجبَبت ٍ
ضؾبًِ ٍ پيكتبظ زض اذال ٍ ٠ضٞتبض حؿٌِ زض هٌُ ٍ ِ٣رْبى
اؾالم ،الْبمثرف اهت اؾالهي ٍ ثب تٗبهل ٞطٌّگي ؾبظًسُ زض
ؾُح رْبًي» .تح ١٣چٌيي چكناًساظي ظهبًي ثِ ََض ٦بهل
اه٧بىپصيط هيگطزز ٦ ِ٦بًَىّبي ٖلوي ٍ ٞطٌّگي ايطاًي زض
).EFLA (ECO Federation of Libraries and Archives
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ديدگبُ هسئَالى ٍ صبحتًظراى فرٌّگی كشَر درثبرُ راُاًدازي ...

نسض ٦كَضّبي هٌُٖ ِ٣ول ًوبيٌس .ثٌبثطايي ي٧ي اظ

ثَزًس تب زيسگبُ نبحتًٓطاى ٍ هؿئَالى ٞطٌّگي ٦كَض ضا

پيكطاىّبي 1انلي ّو٧بضي ٦تبثربًِّبي هلي ٦كَضّبي ًَٖ

زضثبضُ ضاُاًساظي هط٦ع اَالٔضؾبًي ا َ٦زض ايطاى ثطضؾي ًوبيٌس.

ا ٍ َ٦تَريِ ؾطهبيِگصاضي ايطاى زض رْت ضاُاًساظي هط٦ع

ؾؤاالت پػٍّف ٖجبضت اًس:

اَالٔضؾبًي ا ،َ٦تح ١٣ي٧ي اظ اّسا ٜؾٌس چكناًساظ ثيؿت

 .1هيعاى آقٌبيي هؿئَليي ٍ نبحتًٓطاى ٞطٌّگي

ؾبلِ ثِ حؿبة هيآيس .ثِ اٖت٣بز پػٍّكگطاىّ ،ط ٦كَضي ِ٦

٦كَض ثب اتحبزيِ ٦تبثربًِّب ٍ آضقيَّبي هلي

زض ايي ظهيٌِ ؾطهبيِگصاضي ثيكتطي زاقتِ ثبقس ٖبهل ًَٟش ٍ

٦كَضّبي ًَٖ ا( َ٦اتحبزيِ اٞال) چ٣سض اؾت؟

٢سضت زض هٌُ ِ٣ثِ قوبض هيضٍز .لصا ايطاى ثِ ٌَٖاى ي٧ي اظ 10

 .2هيعاى آقٌبيي هؿئَليي ٍ نبحتًٓطاى ٞطٌّگي

٦كَض ًَٖ ا َ٦ثب ٞطٌّگ ٌٚي ٍ هتوسى ذَز هيتَاًس ثبًي

٦كَض ثب ثحج ايطاى ٞطٌّگي چ٣سض اؾت؟

َطاحي چٌيي هط٦عي ثبقس تب ًِ تٌْب ثِ اّسا ٜايي اتحبزيِ

 .3هيعاى هَا٣ٞت هؿئَليي ٍ نبحتًٓطاى ٞطٌّگي

ربهٕ ٖول ثپَقبًس ثل ِ٧هٌب ٕٞآى ،تح ١٣ؾٌس چكناًساظ

٦كَض زضثبضُ ضاُاًساظي هط٦ع اَالٔضؾبًي ا َ٦چ٣سض

ٞطٌّگي  1404ضا ثبٖج گطزز.

اؾت؟

ثِ اٖت٣بز پػٍّكگطاى ٍ زض رْت تح ١٣ؾٌس چكناًساظ

 .4هيعاى تأحيط هط٦ع اَالٔضؾبًي ا َ٦ثط تَ٣يت ايطاى

ٞطٌّگي ،ايطاى ثطاي هيعثبًي هط٦ع اَالٔضؾبًي ،2هَٗ٢يت

ٞطٌّگي اظ زيسگبُ هؿئَليي ٍ نبحتًٓطاى ٞطٌّگي

ثْتطي زاضز .زليل اًتربة ايطاى ثطاي هيعثبًي ايي هط٦ع

٦كَض چ٣سض اؾت؟

اَالٔضؾبًي ايي اؾت  ِ٦ايطاى اظ ًٓط ؾطظهيٌي ٍ پٌِْ

 .5هؿئَليي ٞطٌّگي ٍ اٞطاز هؤحط زض ايي حَظُّب ،زض

رٛطاٞيبيي ٢جى ٍ ثؿٍ ثؿيبض زاقتِ ٍ ثِ هطٍض ظهبى ،اظ

هَضز ضاُاًساظي هط٦ع اَالٔضؾبًي ا َ٦زض ايطاى چِ

گؿتطزگي آى ٦بؾتِ قسُ اؾت ،اهب ٞالت ٞطٌّگي آى ّوَاضُ

ًٓطي زاضًس؟

پطنالثت هبًسُ ٍ آحبض ٍ ثط٦بت ايي ٞطٌّگ ٍ توسى زض هٌبَ١
هٌ ٥ٟقسُ ًيع ٌَّظ ثِ زضربتي ربضي اؾت (ًَضٍظي)1392 ،

روش پژوهص

ٍ ايي ّوبى تٗجيط ايطاى ٞطٌّگي اؾت ً ِ٦يبظهٌس تجلي ٍ ٙتؿطي

ايي پػٍّف ثب ضٍي٧طز ٦يٟي اًزبم گطٞتِ اؾت .الجتِ ثرف

اؾت تب زض تساذل هطظّبي اَ٦ؾيؿتنّبي هٌُ ِ٣تأحيط گصاضز.

َ٦چ٧ي اظ ٦ب ض ثِ نَضت تَنيٟي ٍ ثِ ضٍـ ٦وي تحليل

چطا  ِ٦ثِ اٖت٣بز ًٓطي ( )1390ظثبى رْبىاًسيكي ،تجليٙ

قسُ اؾت (ؾَالّبي  .)4-1هٌَٓض اظ پػٍّف ٦يٟي ًَٖي اظ

هؿت٣ين ٍ نطيح ًيؿت؛ ثل ِ٧ثْطُگيطي اظ ْطٞيتّبي

پػٍّف اؾت  ِ٦يبٞتِّبي حبنل اظ آى اظ َطي ١ضٍـّبي

زيپلوبؾي ًطم زض ٢بلت ّو٧بضيّبي ٞطٌّگي هيتَاًس ثْتط اظ

آهبضي يب ؾبيط اثعاضّبي ٦ويؾبظي 3ثِ زؾت ًيبهسُ اؾت

ّط گعيٌِ زيگطي چبضُؾبظ ثبقس.

(اؾتطاٍؼ ٍ َ٦ضثيي٣ً 4ل قسُ زض :حطيطي .)1385 ،زض ايي

ثٗس اظ احطاظ اّويت هطا٦ع اَالٔضؾبًي زض پيًَس ،اضتجبٌ ٍ

پػٍّف ثطاي اذص ًٓطات نبحتًٓطاى اهَض ٞطٌّگي ٦كَض،

ًَٟش ٞطٌّگي ٍ ٖلوي ٦كَضّبي هٌُ ،ِ٣پػٍّكگطاى زضنسز

ههبحجِّبيي ثب هؿئَليي ٍ نبحتًٓطاى ٞطٌّگي ٦كَض ٍ اٞطاز
ٞطٌّگي هؤحط اظ  7ؾبظهبى هرتل ٝاظ تبضيد  1392/5/15تب
تبضيد  1392/6/15تطتيت زازُ قس ًَٔ .ههبحجِ زض ايي

1

. Driver
2
 .منظور از مركس اطالع رسبني در اين نژوهشس دش يالدي اسك كد در ثين

پػٍّف ًيوِ ؾبذتبضيبٞتِ ثَز .قيَُ ٦بض ثِ ايي تطتيت ثَز ِ٦

ك بثخبندهبي ملي منطقد اكو ثد انوان نبي خك فرهنگي و مرت ي ثراي
نژوهشگران كشورهبي اضو اكو مطرح گردد و نقش يك سبزمبن هيبهنگ
كننذه را ثين ك بثخبندهبي ملي كشورهبي اضو اكو ثبزي كنذ.
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فصلًبهِ داًش شٌبسی (علَم كتبثداري ٍ اطالع رسبًی ٍ فٌبٍري اطالعبت)

اعظن ًجفقلیًژاد | هحود حسيزادُ | ًجال حريري | فْيوِ ثبةالحَائجی

ي ٥ثطگِ ؾؤال قبهل هٗطٞي ٦بض پػٍّكي ٍ تٗسازي ؾؤال

زضثبضُ هَئَ پػٍّف َطاحي قسُ ٍ زض اذتيبض نبحتًٓطاى

٢طاض هيگطٞت .پبؾد ثِ ايي ؾؤاالت ،ثِ نَضت گٟتگَ ٍ

ظًزيطُاي اؾتٟبزُ قس .يٌٗي اًتربة قط٦ت ٌٌ٦سگبًي  ِ٦ثِ

زض هَضز تٗساز اًس٦ي اظ نبحتًٓطاى ثِ نَضت ه٧تَة اًزبم

ًحَي ثب ي٧سيگط پيًَس زاقتٌس ٍ پػٍّكگط ضا ثِ زيگط اٞطاز

قس .قط٦تٌٌ٦سگبى زض ايي پػٍّف ثِ نَضت ّسٞوٌس

ّوبى ربهِٗ ضاٌّوبيي هي٦طزًس .گطزآٍضي زازُّب تب ضؾيسى ثِ

(نيوندگيري هذفينذ راهجردي اسك كد ثر اسبس آنس نژوهشگر

حس اقجبٔ ازاهِ زاقت .ربهِٗ آهبضي ايي پػٍّف زض رسٍل 1

د يذاً ثد ان خبة محيطهبس افراد يب رخذادهبي ويژهاي ا ذام

آٍضزُ قسُ اؾت.

ميكنذ) اًتربة قسًس ٍ اظ ضٍـ ًوًَِگيطي گلَلِ ثطٞي يب
تذول  .1تبم د آمبري صبحجنظران فرهنگي كشور درثبره راهانذازي مركس اطالعرسبني اكو:
ضزيٝ

ًبم ؾبظهبى

ؾوت اٞطاز ههبحجِ قسُ

تٗساز

1

٦ويؿيَى ٞطٌّگي هزلؽ قَضاي اؾالهي

ضئيؽ ٦وؿيَى ٞطٌّگي هزلؽ

1

2

هط٦ع هٌُِ٣اي اَالٔ ضؾبًي ٖلَم ٍ ٌٞبٍضي

ضئيؽ هط٦ع هٌُِ٣اي اَالٔضؾبًي ٖلَم ٍ ٌٞبٍضي

1

3

پػٍّكگبُ ٖلَم ٍ ٌٞبٍضي اَالٖبت

ضئيؽ پػٍّكگبُ

1

4

زثيطذبًِ قَضاي ٖبلي اً٣الة ٞطٌّگي

اًٖبي ٦ويتِ ٞطٌّگ ٍ توسى ايطاى ٍ اؾالم

4

اًٖبي ّيأت ٖلوي هٌْسؾي ٞطٌّگي

3

5

هؤؾؿِ ٞطٌّگي اَ٦

ضئيؽ ؾبث ٍ ١هسيط ارطايي هَؾؿِ

2

6

ؾبظهبى اؾٌبز ٍ ٦تبثربًِ هلي ايطاى

ضئيؽ ٗٞلي ٍ ؾبث ١ؾبظهبى ٍ هٗبٍى ٦تبثربًِ هلي

3

7

ؾبظهبى ٞطٌّگ ٍ اضتجبَبت اؾالهي

هكبٍض پػٍّكي حَظُ اضتجبَبت ٍ زيپلوبؾي ٞطٌّگي

1
22
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٦ويؿيَى ٞطٌّگي هزلؽ قَضاي اؾالهي ثِ ٌَٖاى ي٧ي اظ
ؾيبؾتگصاضاى ٞطٌّگي ٦كَض ،هط٦ع هٌُِ٣اي اَالٔضؾبًي ٖلَم

ضٍاثٍ ٞطٌّگي هٌُِ٣اي نبحتًٓط ثبقس ٍ ثِ ّويي زاليل ثِ
ٌَٖاى ربهِٗ پػٍّف اًتربة قسًس.

ٍ ٌٞبٍضي ثِ ٌَٖاى ي ٥هط٦ع هٌُِ٣اي اَالٔضؾبًي زض ايطاى اظ

ثطاي تزعيِ ٍ تحليل زازُّبي ٦يٟي اظ ًٓطيِ ظهيٌِاي

ًٓط اًت٣بل تزبضة اضظقوٌس ثطاي ضاُاًساظي ؾبيط هطا٦ع

اؾتٟبزُ قسًٓ .طيِ ظهيٌِاي زض هَاضزي اؾتٟبزُ هيقَز ِ٦

اَالٔضؾبًي زض ؾُح ٦كَض ٍ ثِ ٌَٖاى ي ٥ؾبظهبى

زضثبضُ حَظُ هَضز هُبلِٗ چيعّبي قٌبذتِ قسُ ٦وي ٍرَز

نبحتًٓط زض َطاحي هطا٦ع اَالٔضؾبًي زض ٦كَض ،قَضاي

زاضز ٍ زاًف هب زض آى ظهيٌِّب هحسٍز اؾت يب ظهبًي ّ ِ٦يچ

ٖبلي اً٣الة ٞطٌّگي ثِ ٞطهَزُ ه٣بم هٗٓن ضّجطي ،ثِ ٌَٖاى

ًٓطيِ ظهيٌِاي ثطاي تَييح ؾبذتبضّبي ذبل ٍرَز ًساقتِ

اتبٞ ٠طهبى ٞطٌّگي ٦كَض يب ؾتبز ٖبلي ٞطٌّگي ٍ ٖلوي

ثبقس (چبضهع ٍ ّيٍٍز2008 1؛ پبيي2007 2؛ ّبٍ٦ط2007 3؛

زؾتگبُّبي ٦كَض ،هؤؾؿِ ٞطٌّگي ا َ٦ثِ ٌَٖاى ي ٥ؾبظهبى

ً٣ل زض :اثَالوٗبلي .)1391ايي ضٍـ ثطاي پػٍّفّبي ا٦تكبٞي

نبحتًٓط زض هؿبئل ٞطٌّگي ٦كَضّبي ا ٍ َ٦ؾبظهبى ٞطٌّگ
ٍ اضتجبَبت اؾالهي ثِ هٌَٓض گؿتطـ پطتَ اؾالم ٍ تح٧ين
ّنگطايي ٍ پيًَسّبي اؾالهي ،زيٌي ٍ هٌَٗي هيتَاًس زض
داًشگبُ آزاد اسالهی ٍاحد تْراى شوبل ،سبل ًْن ،شوبرُ ،23ثْبر 5231

1

. Charmaz & Henwood
.Payne
3
.Hawker
2
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ديدگبُ هسئَالى ٍ صبحتًظراى فرٌّگی كشَر درثبرُ راُاًدازي ...

هٌبؾت اؾت ٍ چيعي ثيف اظ تَني ٝؾبزُ زازُّب اؾت

هحَضي ،قطايٍ هساذلِگط ،ضاّجطزّب ٍ پيبهسّب (اؾتطاٍؼ ٍ

(اثَالوٗبلي .)1391 ،ايي ًٓطيِ ثِ ق٧ل ًٓبمهٌس ٍ ثط اؾبؼ

َ٦ضثيي.)1387 ،

زازُّبي ٍاٗ٢ي تسٍيي هيقَز .هبّيت ايي پػٍّف،
پػٍّكگطاى ضا ثِ اؾتٟبزُ اظ ايي ضٍـ ّسايت ًوَز.

يافتههاي پژوهص

تحليل زازُّب زض ًٓطيِ ظهيٌِاي َي ؾِ هطحلِ اًزبم

ي٧ي اظ ؾؤاالت هُطح زضثبضُ نبحتًٓطاى ٞطٌّگي ٦كَض

هيقَز )1 :ضهعگصاضي آظاز؛  )2ضهعگصاضي هحَضي ٍ )3

(ؾؤال  ،)1هيعاى آقٌبيي آًْب ثب اتحبزيِ ٦تبثربًِ ٍ آضقيَّبي

ضهعگصاضي گعيٌكي .ضهعگصاضي آظاز ٦بضي اثتسايي ٍ هَ٢تي

هلي ا( َ٦اٞال) ثَز .زض رسٍل  2هيعاى آقٌبيي ايي

اؾت  ِ٦ثط پبيِاي ًبهحسٍز ثطاي ايزبز هٟبّيوي  ِ٦هٌُج ١ثب

نبحتًٓطاى ثب ايي اتحبزيِ آٍضزُ قسُ اؾت.

زازُّب ثِ ًٓط هيضؾٌس اًزبم هيگيطًس .ضهعگصاضي هحَضي زض
هطاحل ثٗسي ضهعگصاضي آظاز ٍ ثب پسيساض قسى هَ٣لِّبي انلي

تذول  .2ميسان آشنبيي درثبره ادحبديد افال

اظ زل زازُّب ،اًزبم هيگيطز .ثب توط٦ع ضٍي ّط هَ٣لِ اظ لحبِ

هيعاى

قطايٍ ،پيبهسّب ٍ ؾبيط رٌجِّبي آى ،پػٍّكگط زضثبضُ ّط هَ٣لِ

آقٌبيي

ٍ هَ٣لِّبي ٞطٖي آى ٍ ًيع هَ٣لِّبي ٍاثؿتِ ،زاًف ربهٗي

تٗساز

11

٦ؿت هيٌ٦س (اؾتطاٍؼ ٣ً 1987ل زض :پبٍل.)1385 ،

زضنس

50

ثلي

ذيط

ثيپبؾد

روٕ

4

7
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ضهعگصاضي گعيٌكي زضؾت ظهبًي اًزبم هيگيطز  ِ٦ضهعگصاضي
آظاز ٍ هحَضي قطٍٔ ثِ ثط٢طاضي هَ٣لِّبي ّؿتِ ٦طزُ ثبقٌس

َج ١رسٍل  50 ،2زضنس ايي نبحتًٓطاى زضثبضُ اتحبزيِ اٞال

(پبٍل .)1385 ،زض ايي پػٍّف ثطاي تحليل زازُّبي حبنل اظ

آگبّي زاضًس .هيعاى آقٌبيي ايي نبحجًٓطاى ثب هَ٣لِ ايطاى

ههبحجِ ثب نبحتًٓطاى ٞطٌّگي ٦كَض اظ ايي ؾِ هطحلِ

ٞطٌّگي ،هيعاى هَا٣ٞت آًْب ثب َطاحي هط٦ع اَالٔضؾبًي اَ٦

ضهعگصاضي اؾتٟبزُ قس .ثِ هٌَٓض ثط٢طاضي پيًَس ثيي هَ٣لِّب ،اظ

زض ايطاى ٍ هيعاى تأحيط چٌيي هط٦عي زض تَ٣يت ايطاى ٞطٌّگي

هسل پبضازايوي پيكٌْبزي اؾتطاٍؼ ٍ َ٦ضثيي اؾتٟبزُ قس .ايي

زض يَ ٥ي 5 ٝتبيي (ذيلي ظيبز تب ذيلي ٦ن) هَضز ؾؤال ٢طاض

هسل پبضازايوي ،هَ٣لِّب ضا زض قف زؾتِ هَ٣لِ ربي هيزّس.

گطٞت .رسٍل ً 3تبيذ ايي ثرف (ؾؤالّبي  )4-2اظ پػٍّف

ايي زؾتِّب ٖجبضتٌس اظ :قطايٍ ٖليّ ،ظهيٌِ ،پسيسُ يب هَ٣لِ

ضا ًكبى هيزّس:

تذول  .3ميسان آشنبيي صبحتنظران فرهنگي ثب افالس ميسان موافقك ثب طراحي مركس اطالعرسبني و ميسان دأثير چنين مركسي در دقويك
ايران فرهنگي
ضزيٝ
1

2

گَيِ
هيعاى آقٌبيي قوب ثب هَ٣لِ

تٗساز

6

12

4

-

-

-

22

ايطاى ٞطٌّگي

زضنس

27/27

54/55

18/18

-

-

100

هيعاى هَا٣ٞت قوب ثب

تٗساز

8

9

4

1

-

-

22

زضنس

36/36

40/91

18/18

4/55

-

-

100

تٗساز

7

8

5

-

1

1

22

زضنس

31/82

36/36

22/73

-

4/55

4/55

100

َطاحي هط٦ع اَالٔضؾبًي
زض ايطاى
هيعاى تأحيط هط٦ع اَالٔ

3

ضؾبًي ا َ٦زض تَ٣يت ايطاى
ٞطٌّگي
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ذيلي

ظيبز

هتَؾٍ

٦ن

ذيلي ٦ن

ثي پبؾد

روٕ

ظيبز
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زازُّبي رسٍل ً 3كبى هيزّس  100زضنس اٞطاز هَضز

 -ظهيٌِ )  2هَ٣لِ(؛

ههبحجِ تب حسي ثب ثحج ايطاى ٞطٌّگي آقٌب ّؿتٌس ٍ ثب تَرِ

 -قطايٍ هساذلِگط )  4هَ٣لِ(؛

ثِ اّويت چٌيي هط٦ع اَالٔضؾبًي رع زضنس اًس٦ي (4/55

 -قطايٍ ٖليّ )  3هَ٣لِ(؛

زضنس) اظ اٞطاز نبحتًٓط ٍ ؾيبؾتگصاض ٞطٌّگي ،هَا١ٞ

 -ضاّجطزّب )  43هَ٣لِ(؛

ضاُاًساظي هط٦ع اَالٔضؾبًي ا َ٦زض ايطاى ّؿتٌس .ا٦خط اٞطاز

 -يبهسّب )  2هَ٣لِ )(اؾتطاٍؼ ٍ َ٦ضثيي.)1387 ،

نبحتًٓط ٞطٌّگي (ثيف اظ  90زضنس) ضاُ اًساظي چٌيي

هسل تهَيطي ًٓطيِي ظهيٌِاي ثِ زؾت آهسُ اظ زل زازُّب زض

هط٦عي ضا زض تَ٣يت ايطاى ٞطٌّگي هؤحط ٢لوساز هيًوبيٌس.

ق٧ل ً 4كبى زازُ قسُ اؾتًٓ .طيِ ظهيٌِاي حبنل اظ تح٣ي،١

آذطيي ؾؤال اؾبؾي پػٍّف (ؾؤال  )5زضثبضُ زيسگبُ

َجًٓ ١طات هؿئَليي ٍ نبحتًٓطاى ٞطٌّگي ٦كَض ضاُاًساظي

هؿئَليي ٞطٌّگي ٍ اٞطاز هؤحط زض ايي حَظُّب ،زض هَضز

هط٦ع اَالٔضؾبًي هٌُِ٣اي ا َ٦زض ايطاى هَرت اضت٣بء ربيگبُ

ضاُاًساظي هط٦ع اَالٔضؾبًي ا َ٦زض ايطاى ثَز .ثطاي پبؾد ثِ

ٖلوي ٍ ٞطٌّگي ٦كَض ،اٞعايف تٗبهالت ٞطٌّگي ،اٞعايف

ايي پطؾف اؾبؾي ،ثب هطٍض هتي ٦بهل ههبحجِّب ثِ ت٥ت٥

ًَٟش ٞطٌّگي ٍ ٖلوي ايطاى ٍ ًْبيتبً تجسيل قسى ثِ هَرَزيت

رولِّب ٍ ثٌسّبي ّط ههبحجِ ثب ز٢ت ًگطيؿتِ قس ٍ ثِ

ٍاحس ٞطٌّگي هيگطزز .ضاُاًساظي چٌيي هط٦عي زض ثؿتطي

قٌبؾبيي ًعزي٥تطيي هٟبّيوي  ِ٦ثيبًگط هحتَاي ّط ي ٥اظ

ق٧ل هيگيطز  ِ٦ثَضٍ٦طاؾي قسيس ٍ ظيطؾبذتّبي ٌٞي ٍ

آًْبؾت پطزاذتِ قس .ثِ ٖجبضتي َي ؾِ هطحلِي ٦سگصاضي

اَالٖبتي هتٟبٍتي هو٧ي اؾت زض ثيي ٦تبثربًِّبي هلي

ثبظ٦ ،سگصاضي هحَضي ٍ ٦سگصاضي گعيٌكيً ،رؿت اظ زل

٦كَضّبي ًَٖ اٍ َ٦رَز زاقتِ ثبقس .هَايٕ ؾيبؾي ٍ

تٗساز ظيبز اًَأ زازُّبي اٍليِ٦ ،سّبي هطتجٍ ثب هَئَ

چبلفّبي ايسئَلَغي٧ي ،ثطتطيرَيي اًٖب ًؿجت ثِ ي٧سيگط،

هكرم قسًس؛ ؾپؽ ثِ قيَُي ه٣بيؿِي هساٍم اظ زل چٌسيي

ًجَز پكتَاًِ هبلي ٍ ًْبيتبً يٗ ٝهسيطيت ٞطٌّگي اظ رولِ

٦س ،ي ٥هَْٟم اؾترطاد قس ٍ ثِ ّويي قيَُ ؾبيط ٦سّب ًيع ثِ

قطايُي اؾت  ِ٦هيتَاًس ضاُاًساظي چٌيي هط٦عي ضا زچبض

هٟبّين تجسيل قسًس تب زض ًْبيت  123هَْٟم ثِ زؾت آهس .زض

چبلف ٌ٦س .اهب ثطاي پيكجطز ثْتط تٗبهل ٖلوي ٍ ٞطٌّگي زض

هطحلِي ثٗسّ ،ط چٌس هَْٟم زض ٢بلت ي ٥هَ٣لِ ٢طاض گطٞتٌس تب

٢بلت هط٦ع اَالٔضؾبًي ا َ٦هيتَاى ضاّجطزّبيي هبًٌس تسٍيي

 16هَ٣لِ ثطاي ايي پػٍّف ثِ زؾت آهس .اظ هيبى ايي 16

ثطًبهِ اؾتطاتػي ،٥تهَيت ٢بًًَي هط٦ع ،هسيطيت پَيب ٍ

هَ٣لِ ،ي٧ي ثِ ٌَٖاى هَ٣لِي هط٦عي ْبّط قس تب زض ٌ٦بض 15

زٍضُاي ٍ اتربش ؾيبؾتّبي ًطم ٍ زيپلوبؾي ٗٞبل ضا ثِ ٦بض

هَ٣لِ زيگط ،ارعاي ًٓطيِي ظهيٌِاي ثِ زؾت آهسُ اظ پػٍّف

ثؿت تب هَ٣ٞيت ايي هط٦ع اَالٔضؾبًي ضا تًويي ًوَز .اتربش

ضا تك٧يل زٌّس .ثطاي اضائِي ًٓطيِ اظ هسل تهَيطي اؾتٟبزُ

چٌيي ضاّجطزّبيي هيتَاًس ثبٖج تَ٣يت ظيطؾبذتّبي

قس .هَ٣لِي هط٦عي قٌبؾبيي قسُ زض ايي پػٍّف ،هَرَزيت

ٞطٌّگي ٍ ّو٧بضي زض رْت تَ٣يت ظيطؾبذتّبي ٌٞي ٍ

ٍاحس اؾت  ِ٦ث٣يِ هَ٣لِّب زض ضاثُِي ثب آى هٌٗب پيسا هيٌٌ٦س.

اَالٖبتي گطزز.

هَ٣لِّب ثطاي اضائِ زض هسل تهَيطي زض پٌذ زؾتِي ظيط ٢طاض
گطٞتٌس:

داًشگبُ آزاد اسالهی ٍاحد تْراى شوبل ،سبل ًْن ،شوبرُ ،23ثْبر 5231
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ظهيٌِ
ثَضٍ٦طاؾي
ظيطؾبذتّبي ٌٞي ٍ اَالٖبتي
پسيسُ

ضاّجطزّب

پيبهسّب

انلي

قطايٍ ٖلي
اٞعايف ًَٟش ٞطٌّگي ٍ ٖلوي

تَ٣يت
ظيطؾبذتّبي ٞطٌّگي
تَ٣يت
ظيطؾبذتّبي ٌٞي ٍ
اَالٖبتي

ايطاى

اتربش ؾيبؾتّبي ًطم ٍ زيپلوبؾي ٗٞبل
تهَيت ٢بًًَي هط٦ع
تسٍيي ثطًبهِ اؾتطاتػي٥

هَرَزيت
ٍاحس

هسيطيت پَيب ٍ زٍضُاي

اٞعايف تٗبهالت ٞطٌّگي زض
هٌُِ٣
اضت٣بء ربيگبُ ٖلوي ٍ ٞطٌّگي
ايطاى

قطايٍ ٍاؾُِاي (هساذلِگط)
چبلفّبي ايسئَلَغي٧ي
ثطتطيرَيي اًٖبء
هَايٕ ؾيبؾي
چبلفّبي هسيطيت ٞطٌّگي
ًجَز پكتَاًِ هبلي
ش ل  .4مذل د ويري نظريۀ زمينداي ثد دسك آمذه از دل دادههب
بحث و نتيجهگيزي

ّط ٦كَضي هحؿَة هيقًَسّ .ط ٦تبثربًِ هلي ٍيػگيّبي

اؾٌبز هَرَز زض اضتجبٌ ثب ّو٧بضيّبي ٦تبثربًِّبي هلي1

٦كَضـ ضا زض ًٓط هيگيطز تب ٍاٗ٢يتطيي ظهيٌِّبي ٗٞبليت

هجيي ايي ٍاٗ٢يت اؾت  ِ٦هٌبثٕ هكتط٦ي زض ٦تبثربًِّبي هلي

اَالٖبتي ٍ ضاُّبي ّو٧بضي ضا اًتربة ًوبيس (ٞسٍضٍ،2ٜ

٦كَضّبي ًَٖ ا َ٦هَرَز اؾت .ثب ٖلن ثط ايي اقتطا٦بت

٦ .)1390تبثربًِّبي هلي ٦كَضّبي ًَٖ ا َ٦زض چبضچَة

هيتَاى ثِ ظهيٌِؾبظي ّو٧بضي ّط چِ ثيكتط ايي هطا٦ع حبّٞ

َطاحي هط٦ع اَالٔضؾبًي ا َ٦هيتَاًٌس ثِ ربي ثْطُگيطي اظ

هيطاث ٖلوي ٍ ٞطٌّگي ا٢سام ًوَز .چطا  ِ٦ضٍاثٍ هيبى

ي ٥هزوَِٖ 10 ،هزوَِٖ ضا ّنظهبى زاقتِ ثبقٌس .الجتِ ثطاي

٦تبثربًِّبي هلي ،ضاثُِ هيبى ٞطٌّگّب ٍ هلتّب اؾت .ايي

تح ١٣چٌيي ّسٞي ،پبضُاي اظ ظيطؾبذتّب ،اظ ٢جيل

٦تبثربًِّب حبٓٞبى هيطاث ه٧تَة ٍ هًجٌَ ٞطٌّگ ٍ هلت

ظيطؾبذتّبي ٌٞبٍضيّبي اَالٖبتي ٍ اضتجبَبتيً ،يطٍي
اًؿبًي هترهم ٍ  ...الظم ٍ يطٍضي اؾت .اظ ؾَي زيگط

1

 .اسنبد موتود در دثيرخبند ادحبديد ك بثخبندهبي ملي كشورهبي اضو اكو

رْت تجبزل زازُّب ،ثْطُگيطي اظ پطٍت٧لّب ٍ اؾتبًساضزّبي ٦ن

مس قر در ك بثخبند ملي ايرانس اسنبد موتود در موسسد فرهنگي اكو و اسنبد
موتود در ك بثخبند سبزمبن فرهنگ و اردجبطبت اسالمي.
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ٍ ثيف ّوؿبى يطٍضت زاضز .گطچِ ضاُ اًساظي هط٦ع

چٌس ظثبًگي ٍ تَؾِٗ آى؛ اضت٣بي تَاًبييّبي پػٍّف زض ؾُح

اَالٔضؾبًي ا َ٦زض ايطاى هو٧ي اؾت ثب ثبظزاضًسُّبيي هَارِ

هٌُ ِ٣ثب ٦و ٥هٌبثٕ هَرَز زض هًٌُْ ٍ ِ٣بيتبً اٞعايف رطيبى

قَز .ايي هط٦ع هيتَاًس زض ضؾيسى ثِ ايي اّسا ٜگبم ثطزاضز:

آظاز اَالٖبت زض ثيي ٦تبثربًِّبي ٦كَضّبي ًَٖ .الجتِ

ايزبز ٍ تَ٣يت اضتجبٌ هيبى هترههبى زض هٌُِ٣؛ اضت٣بي ؾُح

ضاُاًساظي چٌيي هط٦عي هؿتلعم ٖعم ٍ اضازُ هٌُِ٣اي ٍ

ّو٧بضي هٌُِ٣اي؛ پيكجطز تح٣ي٣بت هٌُِ٣اي ذهَنبً زض

ؾطهبيِگصاضي هٌبؾت اؾت .زض ايي پػٍّف زيسگبُ هؿئَليي ٍ

هَيَٖبت هكتط٤؛ هكبض٦ت ٞطٌّگي ٍ ٖلوي ثب ٦كَضّبي

نبحتًٓطاى ٞطٌّگي ٦كَض ثطاي اؾت٣طاض ٍ ضاُاًساظي چٌيي

ًَٖ ثِ هٌَٓض ايزبز تٟبّن هت٣بثل هيبى هلتّب اظ َطي ١اقبِٖ

هط٦عي زض ايطاى ثب ضٍي٧طز ٦يٟي هَضز ثطضؾي ٢طاض گطٞت.

زاًف ٍ اَالٖبت؛ قٌبؾبًسى ٞطٌّگ اؾالهي ٍ هيطاث ٞطٌّگي

تحليل ههبحجِّبي ايي اٞطاز ً٧بت ثؿيبض ظيبزي ضا زض ايي

ايطاى ٍ تَ٣يت ظثبى ٞبضؾي؛ ّو٧بضي ٍ ّوگبهي ٦كَضّبي

اضتجبٌ ضٍقي ؾبذت .هٟبّين ٍ هَ٣التي اظ زل زازُّب اؾترطاد

ًَٖ ثِ هٌَٓض هجبزلِ گؿتطزُ اَالٖبت زض ه٣يبؼ رْبًي ٍ

قس  ِ٦تب حسي ضاُاًساظي هط٦ع اَالٔضؾبًي زض ايطاى ضا

ٖطو اًسام زض ٦طؾيّبي ثييالوللي؛ تَؾِٗ اضتجبٌ ثب هطا٦ع

تَني ٝهيٌٌ٦س .هَ٣لِّبي هؿترطد اظ اَ٢ال ايي نبحجٌٓطاى

ٞطٌّگي زض ٦كَضّبي هٌُِ٣؛ اضت٣بي اؾتبًساضزّب زض ثِ زؾت

ثِ نَضت ًوبزيي زض ق٧ل ظيط ًكبى زازُ قسُ اؾت:

آٍضزى اَالٖبت؛ شذيطُؾبظي؛ هجبزلِ ٍ اًتكبض؛ تَ٣يت تح٣ي١

ش ل  .5ديذگبه مسئوالن فرهنگي كشور درثبره راهانذازي مركس اطالعرسبني اكو
ضاُاًساظي ّط هط٦ع اَالٔضؾبًي زض ٦كَض ،زاضاي

هٌُ ٍ ِ٣قطايٍ ًٌَ٦ي ايطاى ،ضاُاًساظي چٌيي هط٦عي ثب

٦بض٦طزّبي هٌبؾجي اؾت؛ اهب ثب تَرِ ثِ ٍيػگيّبي ٦كَضّبي

چبلفّبيي ضٍثِضٍ اؾت .الجتِ ضاُ٦بضّبيي ٍرَز زاضز ِ٦

داًشگبُ آزاد اسالهی ٍاحد تْراى شوبل ،سبل ًْن ،شوبرُ ،23ثْبر 5231

503

ديدگبُ هسئَالى ٍ صبحتًظراى فرٌّگی كشَر درثبرُ راُاًدازي ...

هيتَاًس هط٦ع اَالٔضؾبًي ضا زض نَضت َطاحي ،ثْطٍُض

ًزال حطيطي) .تْطاى :زاًكگبُ آظاز اؾالهيٍ ،احس ٖلَم ٍ

ًوبيس .پػٍّكگطاى ،انَل اؾبؾي ظيطا ثطاي َطاحي ٍ

تح٣ي٣بت ،هط٦ع اًتكبضات ٖلوي.

ضاُاًساظي هط٦ع اَالٔضؾبًي پيكٌْبز هيًوبيٌس:
-

قٌبذت پيچيسگيّبي چٌيي َطحي ٍ پيفثيٌي
ضاُحلّبي هو٧ي ٍ ٌ٦تطل آگبّبًِ آًْب؛

-

تأ٦يس ثط هكبض٦ت ٗٞبل رْت ًيل ثِ هَ٣ٞيت؛

-

هٗطٞي ٍ تأ٦يس ثط اضظـّبي هكتط ٍ ٤هٗطٞي
هعايبي َ٦تبُ هست ٍ ثلٌسهست ايي هط٦ع؛

حطيطي ،ى .)1385( .انَل ٍ ضٍـّبي پػٍّف پػٍّف ٦يٟي.
تْطاى :زاًكگبُ آظاز اؾالهيٍ ،احس ٖلَم ٍ تح٣ي٣بت.
"زضثبضُ ٞطٌّگ ٍ هٌْسؾي ٞطٌّگي" .ثبظيبثي قسُ زض تبضيد
1392/9/15

اظ:

/http://mf.farhangoelm.ir/Homeزضثبضُٞ-طٌّگ-ٍ-
هٌْسؾيٞ-طٌّگيaspx.

ٞسٍضٍ٣ً .)1390( .ٍ ،ٜف ٦تبثربًِ هلي زض ا٢تهبز اَالٖبت.

-

تأ٦يس ثط ضٍي٧طزّبي ثطًبهِهحَض تب ٌٞبٍضي هحَض؛

(تطروِ ْٞيوِ ثبة الحَائزي) .زض گعيسُ ه٣بالت ايٟال .2007

-

هسًٓط ٢طاض زازى توبم َٖاهل هؤحط ثِ ٌّگبم َطاحي

تْطاى :ؾبظهبى اؾٌبز ٍ ٦تبثربًِ هلي ايطاى.

-

چٌيي هط٦عي ٍ ايزبز چكناًساظي ضٍقي اظ ثطًبهِ؛

حطي .)1382( .ٔ ،اَ٦لَغي اَالٖبت .اَالٔقٌبؾي.30-7 ،)2(1 ،

حًَض پَيبي ًوبيٌسگبى توبم ٦كَضّب زض توبم

ضظم آضا ،مَ .)1387( .طح پيكٌْبزي ٦تبثربًِ ترههي ا .َ٦هَرَز

هطاحل ضاُاًساظي ٍ ثطًبهِضيعي ٍ ثط٢طاضي اضتجبَبت

زض زثيطذبًِ اتحبزيِ ا َ٦ؾبظهبى اؾٌبز ٍ ٦تبثربًِ هلي ايطاى.

هؿتوط ثب آًْب ٍ تأ٦يس ثط ضّجطي ه٣تسض ٍ ٦بضآهس؛
-

تالـ ثطاي تٗييي ً٣كِ ضاُ ٍ اضظيبثي آى ٢جل اظ ٍضٍز
ثِ ارطاي آى؛

-

ثطضؾي ز٢ي٦ ١بض٦طزّبي َطاحي چٌيي هط٦ع
اَالٔضؾبًي ٍ هُبلِٗ ثط ضٍي چبلفّب ٍ اّويت
زازى ثِ ضاُ٦بضّبي ثْطٍُضي ثيكتط.

"گعاضـ ًرؿتيي ارالؼ ضٍؾبي ٦تبثربًِّبي هلي ٦كَضّبي ًَٖ
ا َ٦تْطاى ًَ 20-19اهجط ( 29-28آثبى)" .)2007( .هَرَز زض
زثيطذبًِ ا َ٦هؿت٣ط زض ٦تبثربًِ هلي ايطاى.

هؿتَٞي ،م٣ً .)1380( .ف اضتجبَبت ٞطٌّگي زض تجسيل ؾبظهبى پيوبى
هط٦عي (ؾٌتَ) ثِ ؾبظهبى ّو٧بضيّبي ا٢تهبزي (ا .)َ٦پبيبىًبهِ
٦بضقٌبؾي اضقس ضٍظًبهًِگبضي زاًكگبُ آظاز اؾالهيٍ ،احس
تْطاى هط٦عي.

ًٓطي .ٔ ،ا .)1390( .ايطاى ٞطٌّگيَّ ،يت ٍ توسىْ :طٞيت ؾٌزي
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