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چکیده

رفتار انساا اا حیی

اا ه نو اسات ت تیییک دد ه پای ار اود

توسایت پای ار در ا اسایار ح
هستی

اسات حیی

ش رها استک در ایک حیی ها شاه تجمع ترا

در نتیجت ا رهارداریهای ایش اح ظرفیت فشار حیادی ات حیی

در دار قانو

یا ندود توسایت استک یای اح حیی هایی ت
جمییتی حیادی

ارد حیشودک اا توجت ات ایک حق حت است ت

ح یریت ساایاسااتگذاری ،اخ ق ش ا ر ن ی اح اهمیت ااییی ارخوردار حیشااودک ه ا ایک حقا ت
ش ر ت را استک ر ش ایک حقا ت یفی اوده ارای گردآ ری

اررسای نقش اخ ق شا ر ن ی در توسیت پای ار

دادههای پژ هش اح حدااع تااخانتای اساتفاده شا ه استک ر ش تجهیت تیلیا اع عان نیه توفیفی تیلیلی استک
یافتتهای حقا ت نشااا حیده

ت توساایت پای ار

سایاساتگذاری نیاح داردک ایشا

شاا رها ات زیهی ایش اح ارخورد قانونی ق ری ح یریت

اا ح یریت ارناحتریهی حیتوا ات توسایت دسات یافت احا توسیت پای ار زیهی

فراتر اح ح یریت ارناحتریهی اساااتک ایشااا

اایتریک فدا ریها در دار علمیتریک ح یریتها اگر اا همراهی

حشاار ت اخ قی شا ر ن ا همراه نداشا زیهی ایشتر اح اور راسی ح یریتی نخواه اودک درس حسئو یت در قدا
حیی حن گی تی

اخ قی نساادت ات حیی

آید گا اساات ت پای اری حن گی را در

شاا ر ت را تیاامیک

حینمای ک ا دتت ارناحتریهی ارای ارتقای اخ ق شاا ر ن ی اا توجت ات نقش آ در توساایت پای ار خود حقو تای اساات
ح

نیاححد ارناحتریهی اح سوی همت ن ادها ساححا های حتو ی ح یریت ارناحتریهی ش ریک
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مقدمه
یای اح حداحث ح

پیراحو حسائا ش ری ،حف وم توسیت پای ار ش ری است ت توسیتای حدتدی ار نیاحهای اقیی

تصمی گیری های عق یی ،اا در نظر گرفتک ح حظان حختلف اقتصادی ،اجتماعی حیستحییطی حیسوب حیشودک
در سا  21۹2ارای نخستیک اار نام توسیت پای ار در گهارش ساححا ج انی حفاظت اح حدااع عدییی 1آح ک ایک ساححا
در گهارش خود اا نام استراتژی حفظ حدااع عدییی ایک اژه را ارای توفیف ضییتی ات ار ارد ت توسیت( Roghanian,

 )E., Rahimi, J., & Ansari, A. (2010نت تد ا ارای عدییت حیر نیست ،الات ات یاری آ ه حیآی ک پای اری حیتوان
ز ار جددت داشتت ااش  :پای اری در حدااع عدییی ،پای اری سیاسی ،پای اری اجتماعی

پای اری

اقتصادی()Ebrahimzadeh, 2007ک در حقیقت توسیت پای ار تد ا ار جددت حیستحییطی اتفاقی تمر ه ن ارد ،الات ات
جددتهای اجتماعی اقتصادی آ ه توجت حی د ک توسیت پای ار حیا ت قی جاحیت ،اقتصاد حیی حیست استک
توسیت پای ار را نیه حف وحی حی داند

ت در آ تأحیک حستمر نیاحها رضایتمد ی افراد همراه اا افهایش یفیت حن گی

انسا را ح نظر قرار حیده ک پای اری ش ری ت اا حییارهایی نظیر ع ا ت اجتماعی ،حشار ت ش ر ن ی همدستگی
اجتماعی ،افهایش ارآح ی ن ادهای اجتماعی ،ارتقاء فرهدگ ش ر ن ی
سیاستگذاری در حوحه
ش ری سد

ش ری

ارآح ی سیاستها

ارناحتهای

ا یدتساحی حداسدان ح نی قوام حییاا  ،آرحانی ارای یفیت پویایی حن گی

ج ی حیستک است()Ebrahimi, 2008ک

احر حه اا توجت ات آ ودگیهای حتفا تی ت ات علا گوناگونی اح جملت فراید فدیتی ش  ،استفاده ایر یت غیرافو ی
مدود حدااع ارای اداحت حن گی نسا حاضر

اح حدااع ککک ار ر ی ایک ره خا ی ات جود آح ه ،رش حیاد جمییت

نساهای آید ه ،ااعث ایجاد تغییراتی در دی گاه ها نقطت نظران توسیت ش ه استک دی گاهی ت در دار رسی
توسیت اقتصادی -اجتماعی

ا دود یفیت حن گی انسا  ،ارحش

اعتداری یژه ارای حفظ یفیت حیی

ات

حیست

انسا ها سایر حوجودان قائا است()Krohling, R. A., & Campanharo, V. C. 2011ک در ایث ارناحتریهی ش رها
ت حیی حن گی ع ه ثیری اح انسا ها حی ااشد نیه حداحث تئوری
پای ار در حف وم گسترده آ ات حیدی اداره ا رهارداری فییح

عملی ایک نظریت ارد ش ه است اژه توسیت
ارآح اح حدااع پایت ،عدییی ،حا ی نیر ی انسانی

ارای دستیاای ات ا گوی حصرا حطلوب است ت اا ات ارگیری احاانان فدی ساختار تشای ن حداسب ارای رفع
نیاح نسا احر ح آید ه اتعور حستمر رضایتاخش احاا پذیر حیشود()Arjmandnia, 2000ک گسترش دائ جمییت
ش ری ت را  ،در اایاد می
حستقی

یفی خود نت فق ات ا گویی تد یا ش

ا فصا در سایر ش رها تقلی

ت تقریداً همت اشاا

اایادش ات فورن

تارار حیش ن الات ا گویی را عرضت رد ت در آ سد های حن گی اسیار

حتفا ن ظاهراً حیتوانستد اا یا یگر «حن گی» دد ()Sneddon, C., Howarth, R. B., & Norgaard, R. B. 2006ک
در حا ی ت ایک همساحی ایشتر اح آنات ی

اقییت ار ردی ااش نوعی اجدار فشار اود ت سدب ات جود آح
2
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انوا

اقسام اشاا آسیبحده

آسیبحای ش ری حیش ک ت را ایشتر اح آ

ااش ات گویاتریک ا گو ارای توسیت ش ری ناپای ار ا

ت ا گویی ارای توسیت ش ری پای ار

ش ک حاغتنشیدی ،ت ا م اافتهای فرسوده در ش ری ،سوداگری

ار ححیک ارساخت ساحهای حساک سایر فیاهای ش ری ،فافلت ش ی درآح ی حیا ش ر ن ا  ،توحیع نااراار
ایحیدای احاانان ش ری()Irandoost et al., 2015ک ارخی اح ایک حوارد نااساحانی اودن

ت عدیاً نمیتوانستد

اری

جه فافلت گرفتک ایک ش ر اح ا گوی توسیت پای ار انجام دهد در حا ی ت اا تقلی ایک حوقییتها در ش رهای دیگر،
ه ا توسیت پای ار ااح ه ات ر یایی دست نایافتدی تر تد یا حیش ک ه ا ایک حقا ت اررسی نقش اخ ق ش ر ن ی
ش ر ت را استک ر ش ایک حقا ت یفی اوده ارای گردآ ری دادههای پژ هش اح حدااع تااخانت-

در توسیت پای ار

ای استفاده ش ه استک ر ش تجهیت تیلیا اع عان نیه توفیفی تیلیلی استک
رویکرد نظری
«خُلق» در غت ات حیدای «ففت پای ار

راسخ» ،ییدی حلات اخ ق ار حجموعت ایکگونت ففان اع ق حیگرددک

اخ ق ،اختصاص ات ففان نیاو پسد ی ه ن اشتت شاحا ففان حشت ناپسد نیه حیشود؛ هما عور ت اییی
انسا ها دارای خلق نی

سخا تد

ارخی دیگر گرفتار خلق ناپسد اخا حیااشد ()Mesbah, 2007: 15ک فر ی در

تیریف اخ ق حی گوی  :اخ ق حی د رد غرایه ات حدظور پیشرفت تم
حی د رد تا ات تم

است ییدی غرایه را اای در حیطت عقا

اجتما آسیدی ارد نیای ک ااک حساویت در تاب "ت ذیب ایخ ق تط یر ایعراق" حیگوی :

خلق هما حا ت نفسانی است ت انسا را ات انجام ارها دعون حی د ا

آنات نیاح ات تفار

ااش ک ع حت عداعدایی در تیریف اخ ق حی نویس  :اخ ق ،حلاة نفسانی است ت افیا ات آسانی

ان یشت داشتت
ا

تأحا

درنگ اح آ فادر حیشود ()Nasr Isfahani, 46ک اخ ق اداات تیریف شایع آ  ،حشتما ار فیائا رذایلی است ت
ای ر حانی انسا را شاا حی ده

حدشأ ار ح رفتارهای حتداسب اا آ حیشود ()Qorbany, 135ک اا توجت ات تیاریف

ذ ر ش ه ،اخ ق حجموعت ای اح ففان نفسانی اعما

رفتار اختیاری است ت استگی ات خوب ا آ

پسد ی ه یا ناپسد آ  ،نقش اسیار ح می در سیادن رستگاری یا شقا ن افراد اجتما
در سدت اس حی ،پس اح پیشیدت ف ر اس م

انجام

ش ر ن ا داردک

تجرات دیدی  -اخ قی آ  ،فیلسوفانی زو فاراای ااک سیدا حف وم
اخ قی را در ااره ضر رن ها ،حقوق

ح یدت فاضلت را در سدت نواف عونی ات ار اردن

ش ری حطرح ردن ک در ار پا اژه ش ر ن ی اح ) (citoyenفرانسوی

ظایف ش ر ن ا زدیک

ریشت یتیک ) (Civisحی آی

ت فوستا د

وینژ در تاریخ ش ر ااستا آ را در نهد یونانیا در اتیادی قراردادی حیا رئوسای گر ه های قدیلت ای ارای استقرار
در ی

نقطت حشخص (ش ر) تدییت اح خ ایا

قوانیک اح

همچدیک شر ت در حداس

حشترس است( Bahraini,

)1997ک در د را حتاخر حدتسایو در ر ح ا قوانیک ش ر ن ی ) (citoyeneteرا حجموعت ای اح ساح ارهای اخ قی -
ح نی حی دان

ت اای ار ر اا حیا ش ر ن ا حا

ااش ک انق ب های ج ی حف وم ش ر ن ی را ات حثاات پایت ای
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ارای د ت های حلی ج ی قرار دادن  :حلت حجموع ای حدسج اح ش ر ن انی ت ات ی

ق رن سیاسی حشر عیتی

اح پاییک (ارخ ا حشر عیت های اح اای در نظام های گذشتت) حی دهد ()Baratali and Pouri, 2009ک
در قر ایست د ت های رفاه گسترش ش رنشیدی ات حاوحت های حیلی اهرگ ییدی
ش

داد ت هر ی

دارای انداشت ثر ن ،جمییت ق رن د ت هایی وز

ش رهایی احاا پی ا

حتی حتوس را داشتد ک ایک

ش رها احتیاحان حیادی ارای سا دا خود فراه حی دد احا در عیک حا حشاا ساح نیه هستد (آ ودگی های
حیستحییطی ،تدش ها

حهاحمت های همسایگی ،شورش های ش ری ،ا ااشیگری ،انیرافان اجتماعی( Barati and

)Thani, 2011کاا توجت ات ایک پیشیدت تاریخی  -نظری اخ ق ش ر ن ی را حیتوا حجموعت ای اح قوانیک عرا های
اجتماعی تیریف رد ت اتواند در ایک ححیدت ات یژه در ش رهای اهرگ حتوس احا همچدیک در ش رهای وز
دست ان ر ارا

سا دا ایک ش رها ارای حن گی هماهدگ ا

ات

تدش زت اا یا یگر زت اا حیی حیست ات

توسیت پای ار ییدی احاا گذار آرام حوقییتهای حداسب دونی اح حیا ارداشتک حوقییتهای ناحداسب دونی ،ارای
نسا های آید ه احاا ده ؛ اداارایک اخ ق ش ر ن ی عدارن است اح :حجموعت ای اح حدانی حییارها ،اای ها ندای ها
هدجارهایی ت ار رفتار ،اعما  ،ر اا
ح

حداسدان اجتماعی ش ر ن ا حا

حن گی ش ر ن ا حیسوب حیشود ت اا گذشت ححا

فرهدگ های حختلف نیه رش ش ر نشیدی آشاار ش

است ات یاظ اهمیت اح حوضوعان

در نتیجت پیشرفت علوم فدا ری های ج ی

تر یج

نیاحهای ج ی حادی حیدوی انسا  ،ضر رن آ ایشتر

احساس حیشود()Parhizkar and Firoozbakht, 2011ک
در اقع اخ ق ش ر ن ی ،افو ی است ت سدب رعایت حقوق فردی اجتماعی تالیف نسدت ات دیگرا  ،پیر ی
اح قوانیک

حقرران اجتماعی ،احساس حسئو یت نسدت ات ه نوعا

ترجیح حدافع جمیی ار حدافع فردی در همة

فیدت های ت ش فیا یت های گوناگو حیگردد ،حلات نفسانی ففت پای ار ش ر ن را تشایا حی ده ک ار ایک
اساس اخ ق ش ر ن ی در اایاد حوضوعی حختلف اح جملت اخ ق فردی ،اخ ق اجتماعی ،اخ ق اقتصادی ،اخ ق
سیاسی ،اخ ق خانواده ،اخ ق د ت حردا  ،اخ ق ارگهارا  ،اخ ق ح یرا  ،اخ ق رسانت حطدوعان ککک ظاهر
حی شودک در اقع اخ ق اح آ جا ت ارخاستت اح ذان فطرن آدحی است ات گونت ای ت در هر حوحه ای ت حیور
یاا  ،فیائا رذائا خود را نشا خواه داد ،دیک حق س اس م ،حساب یژه ای ارای آ گشوده استک اخ ق است
ت انسا را ات سوی ظایف فردی اجتماعی سوق حیده ()Qutb, 1981: 119کاخ ق یای اح ح متریک حوحههای
حورد تا ی همت ادیا آسمانی استک اخ ق ی
زت اسا حتی پیش اح هر زیه ی
اجتماعی گر هی اعیای ی

قلمر ی ح

سیلت تدظی

در حن گی اجتماعی حیرفتی هر فرد شداختت حیشود

دد ه در ر اا اجتماعی انسا ها نیه تلقی شودک اخ ق ح افع حدافع

جاحیت است در ایک راه ع هدار نوعی آگاهی است ت آن ا را ات حر ر ات حخاعب

خود حدتقا حی د ک اخ ق در شاا اجتماعیش ی
خصوص در جاحیت حا ت دیک در آ

ضر رن نیه هست()Nastaran et al., 2010ک ضر رتی ت ات

جت پررنگی دارد پراهمیت تر ات نظر حیرس ک زرا ت هرزت ااش اخ ق در
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جاحیت دیدی شاا تقلیا یافتت هما حذهب تلقی حیشودک اح نظر حسلمانا  ،اخ ق قون گرفتت اح دیک است ایک

ی

درست ار خ ا نظر انت اوده ت حیتق است دیک ار پایت اخ ق ادیا گذارده حیشودک ات عدارتی ،حسلمانا ات ایک
د یا ت دیک را ات عدوا ی

حجموعت اخ ق را حیر حجموعت آ در نظر حیگیرن سیی حی دد تا علت ر د ات

ایث اخ ق را نیه ات گونتای جلوه دهد

ت رنگ دیک در آ غا ب ااش ()Poladi, 2008ک

حوحه اخ ق ارای حسلمانا ات عور حستقی حرتد اا ر ح رستاخیه آخرن ،سلوس نفس ،دستوران اخ قی ا یا
جه ایک است تا ات همیک علت ااش

ت احر ح اخ ق ات عدوا یای اح ح ایای افلی حن گی ش ری حا حیسوب شودک

هرزد اای همیک جا ات ایک حوضو اشاره رد ت ات عور لی پرداختک ات حوضو اخ ق ش ری اخ ق ش ر ن ی
در قا دی نو ات حخاعدا عرضت حی شود احا اای پذیرفت ت افا ایک حوضو

اگرزت احر ح ات همراه حفاهی ح ر

فرفا اقییتی نیست ت تد ا حدیصر ات تم
ا ی

حثا حیتوا اح تب حق س

احر حیک ااش  ،الات آنچت ات عدوا شاه

یا دستورا یماهای حختلف حاتوب ش ه در د ره ای حختلف استخراج رد حدیک ایک پاسخ است ت حن گی

اخ قی ریشت در تاریخ آفریدش داشتت استک حتی اگر احر ح ضر رن جودش ایشتر اح گذشتت احساس شودک آ ه
فارغ اح جست جو در زرایی جود زدیک ضر رتی()Taqvaee and Akbari, 2009ک حدظور اح اخ ق ش ر ن ی،
حجموعت ای اح حدانی ،حییارها ،اای ها ندای ها هدجارهایی است ت ار رفتار ،ر اا
است زدانچت حورد هجمت قرار گیرد ،سیادن

حا
تیا ی

ارحشی

تااحا انسا تد ا ححانی حیسر

اسیاری اح حشا ن خرد

ما انسا ات ش ن آسیب حیاید

حیقق خواه ش

حقرران اجتماعی ارگرفتت اح ان یشت ا ی

حداسدان اجتماعی ش ر ن ا
نااود حیشود؛ حیرا رش ،

ت ش ر ن در سایت پر رش فیائا اخ قی ،ات افو

حاتب انسا ساح اس حی حقی

پایاد ااشد ک ا

تردی

جاحیت ات ایرا های اخ قی ااح حیگردد ت در پی ا پد ا ر ح ذهک ش ر ن ا

راسخ ش ه استک ات تیدیر دیگر ،اسیاری اح حشا ن در سطح فردی ،خانوادهای ،اجتماعی اسیاری اح ناهدجاریهای
جاحیت ناشی اح د ر ش

انسا اح فیائا انسانی استک احری ت توجت حؤ

نخدگا

حصلیا را حیعلد ( Tavalaee,

)1994ک
محیط مورد مطالعه
ش ر ت را اهرگتریک

ش ر ایرا  ،د حیک

ش ر اهرگ خا رحیانت پس اح قاهره یای اح پر جمییتتریک

ش رهای ج ا استک ایک حدطقت اخش قااا توج ی اح استا ت را

اخش شرقی استا ا درح را در ار حیگیردک

ش رهای ت را  ،شمیرا  ،ری ،اس حش ر ،ش ریار شماری ش ر ش رسهای وز
ش ر ت را دارای رش سریع جمییت اوده

ایک حوضو ات همراه خود حشا تی داشتت است؛ آ ودگی هوا،

ترافی  ،مدود فیای آحوحشی ،مدود ارخی نیر های حتخصص
هستد ()Mousavi, 2014ک ایک
در

دیگر در ایک حدطقت قرار دارن

مدود تخت ایمارستانی اح ایک دستت حشا ن

ش ر همچدیک اا حشا ن حاشیتنشیدی ر ار است ح تریک دییا گسترش آ

ش ر ت را  ،اتترتیب اهمیت ،ضیف ساختار اقتصادی ،ضیف نظام ارناحتریهی ح یریت ش ری ،ندود ه ایت

حمایت د تی ،رخ ادهای سیاسی ،ا یای عدییی رخ ادهای اجتماعی هستد ک ار عدق آخریک سرشماری ت در
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سا  1۹انجام ش ه است ،در حا یات استا ت را تد ا  2/۹درف اح حساحت شور را تشایا حی ده  26/6 ،درف
اح جمییت شور را در خود جای داده است ،همچدیک  12/2درف اح جمییت ش ری شور در استا ت را حن گی
حی دد

ت نشانگر ترا

اایی جمییت استا است در حا ی ت تد ا  3/1درف اح جمییت ر ستایی شور در استا

ت را حن گی حی دد  ،ایک آحار ایانگر درف اایی ش رنشیدی در استا ت را است()Khan Sefid, 2012کاح 42
ش رستا پرجمییت شور هفت ش رستا حتیلق ات استا ت را است ت اح ایک هفت ش رستا  ،ش رستا های ری،
اس حش ر ،پا شت ،ش ریار ا ارستا در حاشیت ش ر ت را قرار دارن

قسمت عم ه جمییت آن ا را حیتوا در

جمییت حجموعت ش ری ت را یاظ ردک جمییت ش رستا ت را ایک سا های  2312تا  231۹ات عور حتوس ساینت
 2/3درف رش داشتت است در حا ی ت ایک رش جمییتی عی سا های  23۹۹تا  2312ات عور حتوس  2/۹درف
اوده استک جمییت ت را در سا  231۹اراار اا  ۹۹613۹۶26نفر اوده است()Darabi, 2008ک
نقشه  :1نقشه شهر تهران

Source: https://en.tehran.ir

در دهت های اخیر ق ر حطلق جمییت ت را افهایش زشمگیری داشتت اح ح د  1حیلیو نفر در سا  234۹ات ۹ /۹
حیلیو نفر در سا  231۹رسی ه است در حا حاضر ش ر ت را ات تد ایی ایش اح  22 /1درف جمییت شور را
در خود جای داده استک ایک در حا ی اس ت ت اا احتساب جمییت پیراحونی (استا ا درح) ،جمییت حی ده

نش ری

ت را اا غ ار  26حیلیو نفر ایش اح  12درف جمییت شور حیااش ک نرخ رش اایی جمییت در ش رهای قرز ،
ق س ،ش ریار

رج نیه ایانگر اشدا ت را ات یاظ جمییتپذیری در عیک حا جذاایت آ اتعدوا قطب ار
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اشتغا است()Moghimi, 2008ک ارآ ردها نشا حیده اح سا  231۹تا  ،242۹ات عور حتوس ساینت ح د ۶66
ههار نفر ات جمییت شور افه ده خواه ش

ت ات عور حتوس  211ههار نفر آن ا در هر سا حراوط ات استا ت را

استک اررسی ر ن ح اجرنپذیری جمییت شور نشا حیده در سا  23۹۹استا ت را اا حواحنت ح اجرتی 62۶
ههار نفر در راس استا های ح اجرپذیر شور قرار داشتت است ش ر ت را اا جذب  32درف اح ا ح اجرا
ح

شور

تریک انو ح اجرپذیری شور اوده است ،احا در سا  231۹ایک ر ن ات ش ن اهش یافتت است( Doxbury,

)2010کهمچدیک ت را ات یاظ جاات جایی در
ش ر حراوط ات جااتجاییهای در

استانی نیه در ف ر قرار دارد ات عوری ت  22درف جمییت ایک

استانی استک عم هتریک د یا ح اجرن ات ش ر ت را نیه حراوط ات پیر ی اح

خانواده ( 41درف ) ای اح آ جستجوی ار ( 23درف ) تیصیا ( 22درف ) اوده است(Mofidi and Eftekhari

)Moghadam, 2009ک ح اجرن ات ت را اتعور فهاید های حدشاء ش ری دارد ح د  62درف ح اجرا پیش اح ایک
در نقاط ش ری دیگر استا ها سا ک اودهان ک اخش قااا توج ی اح ایک ح اجرا ات د یا اایاود ههیدت ،احاا حن گی
در ش ر ت را را ن اشتت اداارایک ایشتر در حوحتها سا ک ش هان  ،اداارایک حداعق ر ستایی استا ت را اا استقرار
ح اجرا اا حدشاء ش ری ،هر زت ایشتر «ش ری» ش هان ()Rabbani Khorasgani et al., 2011ک
ش ر ت را نیه همچو

ا شور اا ایرا تغییران اقلیمی

ایرا آب نیه حواجت است؛ گهارشهای رسمی

حا ی اح افهایش حیانگیک دحای شور عی د ره ححانی  234۶-1۹اا شیب ح د  2 /4درجت سانتیگراد در دهت استک
ایک ضییت در ارخی اح

ش رهای شور حاند ت را  ،افف ا

شیراح ات د یا پ ی ه جهایر گرحایی ش ی تر ه

اوده استک ایک تغییران دحا ااعث اهش اارش ها اا شیب  22حیلیمتر در هر دهت ش ه حیها تدخیر تیرق اا قوه
در نتیجت افهایش دحا ،اا شیب  ۹4حیلیمتر در هر دهت افهایش یافتت استک اثران گسترش ش رها ساخت ساحها نیه
ار اهش سرعت ااد سایر پاراحترهای اقلیمی تاثیر گذاشتت ق رن خودپاییی اسیاری اح

ش رها اح جملت ت را

را ارای جذب پاییش آیید ههای هوا ات ش ن اهش داده است()Rahimi et al., 2013ک
ش ر ت را اا حخاعران عدییی انسا ساح اسیار اح جملت اقع ش
نیا را در شما  ،ویها  ،عرشت ککک در حر ه ،گساهای شما

ارر ی گساهای ح ه تخیه (گساهای حشا

جدوب ری در جدوب نیه گساهای پارزیک،

اشت ارد ککک در اعراا ش ر) ،قو سی بهای یرانگر ،ححیک غهش ،تد اادها ،آتشسوحی ،ایمک ندود ساختار
فیهیای

ا د ی ش ر (ا ما ها حیی ش ری) حواجت استک تا دو ح د  4۶یلوحتر حراع پ دت گسلی در ت را

شداسایی ش ه استک همچدیک حشرا اود ش ر ات ارتفاعان ا درح خطر قو ححیک غهش را حیتما رده
آسیبپذیری در اراار خطر ححیک غهش ات یژه اا گسترش ش ر در ارتفاعان شما ی افهایش یافتت استک در عو سا یا
اخیر ات اسطت تغییران اقلیمی استخراج غیرافو ی آبهای حیرححیدی ،فر نشستهای دشت ش ریار در حا گسترش
اوده

اخشهایی اح آ  ،جدوب ش ر ت را را نیه در ارگرفتت است()Marsousi and Bahrami Paveh, 2011ک در

قسمتهایی اح جدوب ش ر نیه اا توجت ات شرای ححیک شداختی (نو خاس ،سطح آب حیرححیدی ککک) ،قو ر ا گرایی
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حیتما حیااش ک اح ایک گذشتت ،ح د  2322رشتت قدان اا حجمو ایش اح  ۹2ههار حیلت عو  2122یلوحتر ت در
گذشتت ظیفت تاحیک آب ش ر را ار ع ه داشتت ان  ،اید
ش ر ت را حیااشد

ح

عموحاً ا

حتو ی رها ش ه ه ا دو یای اح حخاعران

ت حیتواند حدجر ات قو حوادث حختلفی اح جملت نشست ساختما ها ،اایحدگی آب در

ساختما ها ،نشت آب ات تاسیسان حیرححیدی ککک شون ()Rezaian Qaragzloo et al., 2012ک
ع

ه ار حخاعران ارشمرده ش ه ،آسیبپذیریهای حتی دی نیه در ش ر جود دارن ؛ اح ایک دست حیتوا ات سیت

 14درف ی اافتهای ناپای ار اح حساحت ش ری ساونت ح د  41درف سا دیک ش ر ت را در اافتهای ایرا حا
( 2۹درف اح جمییت ا ش ر ت را در ساختما های اقع دراافت فرسوده 1 /21 ،درف سا ک در ساختما های
اقع در پ دت گسلی 1 ،درف سا ک در ساختما های اقع در پ دت یا در حیرض خطر ححیک غهش 1 ،درف در
ساختما های اقع در حری

استر ر دخانت 21 ،درف سا ک در ساختما های اقع در اافت ریهدانت ی

درف

اح سا دیک ت را در ساختما های اقع در اافت نفوذ ناپذیر) اشاره رد ت در فورن قو ح ه ت ،حیتوان اهرگتریک
فاجیت انسانی قر را ایافرید ()Marsousi et al., 2009ک در دار ایک حسأ ت اای آسیبهای حتی دی ت ع م رعایت
افو حا

ار عرح جاحع تخلفهای ساخت ساح در فورن قو ح ه ت ات ش ر ت را تیمیا حی د را نیه یاظ

رد؛ ساخت ساحه هایی اا ارتفا ایش اح ح حجاح ت در فورن ریهش حیتواند اا استک حیاار شریا ها ،عملیان
اح ادرسانی را سخت حتی غیرحماک رده ار حیها تلفان اتفورتی نمایی ایافهاید ()Rafieian and Shali, 2012ک
وضعیت توسعه پایدار در تهران
شاخص هایی ت شایستت است در اررسی پای اری ش رها حورد اررسی قرار گیرد ،شاحا حوارد ذیا هستد  :جمییت:
افلی تریک عاحا در ایث اح پای اری ش ری ،جمییت اثران اقتصادی ،اجتماعی ،حیستحییطی ن ایتاً ح یریتی
آ ر ی ش رها

حتی حیست ره حی ااش ک پس ات جاست در ایث اح پای اری ش ری

جمییت نیه ات عدوا ح

شاخص شداسی آ ات

تریک عاحا توجت ردک اررسی تی اد جمییت ،نرخ رش آ  ،حیها ح اجرن ها اثران آ

در ساختار جمییتی ش ر ککک حیتوان در رسی

ات پای اری ش ری حؤثر اقع شود( Rahnamaei and Shah Hosseini,

)2010ک
حوقییت اقتصادی :ش رها ات عدوا سیست های ااح در عصر ج انی ش

دها ه ج انی

ارتداعان ات نازار در

ج ت ت ا م اقاء ،نیاححد گسترش ارتداعان اا سطوح حدطقت ای ،حلی ج انی خواهد اود(Mokhtari Malekabadi

)et al., 2014ک در ج ت حفظ شرای پای اری ش ر در عو ححا اح نظر اقتصادی ش رها نیاح خواهد داشت ت در
ت یک راهاارهای توسیت خود حیرساخت های اقتصادی خود ات گونت ای عما نماید

ت اتواند ایشیدت استفاده را

اح حوقییتها پتانسیا های خود در اایاد حخ تلف حیلی حلی ایک ا مللی در ج ت حفظ ت ا م یفیت ایشتر
حن گی سا دانشا ادرن ک ه ا افلی ش ر در ی

حیی رقاات ج انی اای ار د ناتت حتمر ه شود :یای ح ا ثر

استفاده اح پتانسیا ها قاایلت های اقتصادی د حی تأ ی ار ایجاد فیا یت های اقتصادی حتدو در ش ر ،ا یک ج ت
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ت ش ر اتوان در حقااا نوسانان اخت ین غیر حدتظره حیی ج انی انیطاا پذیری توا حقا حت یحم را داشتت
ااش ()Rahnamaei and Pourmousavi, 2006ک
تغییر اقلی  :اا توجت ات گسترش ایش اح پیش ش رنشیدی در سا های آتی ،شداخت تغییران ناشی اح ش رنشیدی در
اقلی ج انی در ج ت دستیاای ات پای اری ش ری یا ات عدارن ا تر پای اری ج انی ،ضر ری ات نظر حی رس ک ات عور
لی حیاه ان ایک ا مللی حیست حییطی ی
ی

ساح

درس حشترس اح حشا ن حیستحییطی

ار لی ی ایجاد حی د

ت در آ حلا

توافقان د جاندت ج ت حا

رسد ()Mohammadi and Majidfar, 2010ک آ ودگی هوا :اا توجت ات ایک حوضو

شورهای حختلف ات

اهش ایک حشا ن حی

ت ش رها افلی تریک ا وده دد ه

های یفیت هوای حیی حیست در حقیاس حیلی ،حلی ایک ا مللی ان  ،شداخت عواحا آ وده ساح تش ی

دد ه آن ا

در حیی های ش ری ت ش در ج ت اهش آن ا اح ضر رن های دستیاای ات پای اری ش ری ان ک یفیت آب عدییی:
یححت تلقی ی

ش ر ات عدوا پای ار ،فراه

رد حدااع آای سا

ا اشتی ارای سا دا  ،جلوگیری اح ایجاد اخت

در یفیت ایو وژیای حیستی حدااع آای سطیی حیرححیدی پیراحو ش رها ع م ایجاد آ ودگی یا اخت
آای سایر ش رها

نواحی حیستی پیراحو ش رها اح عریق استفاده ایش اح ان احه

در حدااع

یا آ وده رد حدااع حیستی ایک

ش رهاست()Saeedi, 2008ک
جاحیت ااح :ش رها نت تد ا سطوح حختلف سلسلت حراتدی حشخص را اشغا حی دد  ،الات اخشی اح ی

شدات نیه

حیسو ب حی شون ک در ایک شدات ج انی ش رها جریا های حختلفی اح اع عان ،سرحایت ،نیر ی ار ،ای خ حان
ککک در جریا استک درس حشترس ش رها در ایک شدات نسدت ات حوقییت خود سایریک

جود ارتداعان حتقااا

سیع حیا ایک ش رها ات عدوا تیمیک دد ه پای اری در ایک شدات خواه اودک جود پیوستگی حتقااا حیا ش رها
در حوحه های حختلف اقتصادی ،حیستحییطی ،اجتماعی فرهدگی ککک ااعث ش ه است ت ش رها در شدات ش ری
ج انی نیاححد همراهی اا یا یگر در ج ت د ام اقای خود ااشد ()Saeedi, 2009ک
ارناحتریهی اح

یاپارزت :در حوضو شداسی حسائا حشا ن ش ری ج ت ارناحتریهی حداسب ،تی د حوضوعان

ساححا های دخیا در احر ارناحت ریهی ات د یا پیچی گی ذاتی ش رها ،ارناحت ریها
ات اتخاذ ر یت ارناحت ریهی اح

یاپارزت ج ت ایجاد هماهدگی ایک ا ویت ها

سیاستگهارا ش ری را ناگهیر
نیاحهای حختلف ایک ح اخلت

دد گا حیاد ک احر حه ایش اح گذشتت ایک ناتت حورد تأ ی قرار گرفتت است ت ارای ارناحتریهی ش ری ارآح

حؤثر،

یاپارزگی در قوانیک حقرران ضواا اجرایی در ایک ن ادها ساححا های حسئو ضر ری استک ایجاد

ارارد

حجموعت ای اح ضواا

قوانیک یاپارزت نظام حد  ،ر شی است ت ااحده حؤثری را اح عریق همااری های ان یشت

ش ه ه آهدگ فراه حی آ رد ت احاا ااحخورد های آن ا ات عدوا راهاار پایت ای اح عرا ش رها ارای تقویت
ارتداعان ،انسجام پیوستگی حورد توجت قرار گیرد()Saeedi, 2009ک
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توانایی پتانسیا نوآ ری اا ا  :ارای ایدات ش ری ظرفیت پتانسیا انطداق پذیری ساحگاری را دارا ااش  ،اای
قادر ات نوآ ری

جود نوآ ری حداسب

اا ا ااش ک ا

حیرادایی ،ی

ش ر قادر نخواه اود اا سرعت عما

حداسب در ححا اخت ین نااساحانی ها ،اا شرای ج ی انطداق پی ا د ک توانایی تااحا در در
ج انی ،اساس پایت ای را ارای ی
ارناحتریهی استراتژی

ا گوی ش ری ساحگار ایجاد حی د ک ی

را داشتت ااش

ی

ااحار رقاات

ش ر اا توانایی تفار ر ی ی

سیاستگذاری ها ارناحتریهی ها ات گونت ای ااش

سطح

ت ات ش ر احاا شر ت

در تیییک سرنوشت آید ه خویش را ا ه ()Saif al-Dini et al., 2007ک پتانسیا ظرفیت حراوط ات حیرساخت حدطقت
ای :حدظور اح پتانسیا های حیرساختی ،تأسیسان

تج یهاتی است ت ش ر را اا اقیت نقاط ج ا در ارتداط قرار حی

ده  ،حاند سیست های حما نقا(ریلی ،هوایی ،جاده ای ،دریایی) ارتداعانک ایک حیرساخت ها اای توسیت یااد
تا حانی ی ارای حشار ت ش ر در اقتصاد ج انی ایجاد نگردد()Mohammadzadeh Asl et al., 2010ک عاحا سرعت،
ی

پیش نیاح اساسی پراهمیت حشار ت در ر ن تجارن ج انی است اگر ت حردم ،اع عان

ایها نتواند اا

سرعت در ایک حاا ها ها نواحی حر ت دد  ،ش ر در ضییت ناحداسدی اح نظر اقتصادی ،اجتماعی ،فرهدگی
غیره قرار خواه گرفتک ارای ارحشیاای ایک شاخص حیتوا ات حواردی زو ظرفیت در احه های ر دی خر جی
ش ر ارای فادران
های حسافراری

اردان ایها خ حان حاند ظرفیت فر دگاه ها در ارتداط اا حما اار حسافر ،ظرفیت پایانت
ااراری

یفیت تأسیسان

تج یهان آ ها ،یفیت ارتداعان راه د ر در ش ر هماند تی اد

حشتر یک تلفک ایدترنت غیره اشاره رد()Seif, 1992ک
سرحایت اجتماعی :ار اساس نظر جیمه لما  ،جاحیت شداس آحریاایی ،سرحایت اجتماعی عدارن است اح توانایی افراد
ارای همااری اا یا یگر ات حدظور دستیاای ات اه اا حشترس در گر ه ها

ساححا هاک ارای شداخت حیها

ظرفیت سرحایت اجتماعی در ش ری حی توا اح شاخص های حیر استفاده رد :تی اد

یا

نو تشاا ها ،ساححا ها

انجمک های غیر د تی حیلی ،سرانت آ ها عو ححا عیویت ،گر ه های اجتماعی تی اد سرانت آ ها ،حیها
آگاهی

شداخت حردم نسدت ات ساختارهای اجتماعی؛ ات عدارن دیگر سرحایت اجتماعی اح عریق سدجش حیها

عیویت در گر ه ها شدات ها تیییک حیشود()Shahabian and Rahgozar, 2012ک
آحوحش :تغییر

تیرس اجتماعی اا توانایی سیست آحوحشی ارای حج ه رد جمییت ات ح ارن های حن گی

همچدیک اشتغا حرتد حی ااش ک در ححانی ت اقتصاد ش رها ایش اح پیش ج انی حیشود اخش خ حان حتدو تر
حی شود ،شغا ها تخصصی تر حی شون

در نتیجت نیاح ات افهایش آگاهی ها ارای ارتداط اا ج انی نویک ات سرعت

توسیت پی ا حی د ک
احدیت :ارقراری احدیت ات عدوا اساسی تریک نیاح انسانی ،حی توان ع
ساح تأحیک سایر نیاحها حاند تیلق ،احترام خودشاوفایی نیه ااش ک ی
ارای سا دانش است()Shia Zadeh, 2010ک

ه ار تأحیک نیاحهای افلی(فیهیو وژی ) ،ححیدت
ش ر پای ار نیاححد ی

حیی پای ار ایمک
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ر ن تیوین حداعق ش ر ت را ات شالی است ت حداعق  11گانت آ توسیت هماهدگی را تجرات نارده ان
توسیت ،گریدا گیر ایک

رش

ناهمگونی

ش ر ش ه استک ایک تیوین حدجر ات رش غ های ارخی حداعق ش ر ش ه ارخی

دیگر در سط وح پاییک ارخورداری اح خ حان احاانان ش ری ،نسدت ات دیگر حداعق ااقی حان ه ان (حیم حاده افا
هماارا )23۹1 ،ک یافتتهای حافا اح پژ هش نشا دهد ه ایک است ت توحیع فیایی خ حان سطح ارخورداری
در حداعق  11گانت ش ر ت را تیاد حداسدی ن ارد ارخی اح حداعق ش ری در اییی اح انوا خ حان ،حا تی حترا
ارخوردار ات خود گرفتت ع های دیگر حیر م اح آ خ حان هستد ()Mohammadi and Majidfar, 2010ک ات عور
لی حیاسدان حافا نشا دهد ه توحیع فیایی ناحداسب خ حان ش ری در حداعق  11گانت ش ر ت را استک اا تایت
ار حدانی نظری پژ هش ارتداعی ت ایک توحیع خ حان توسیت پای ار ش ر جود دارد ،حیتوا ات ایک نتیجت رسی
ت توحیع ناحداسب

اخت ا در سطح ارخورداری یای اح ح متریک عواحا ناپای اری توسیت در حادر ش ر ت را

است()Kiqbadi et al., 2008ک اداارایک فرضیت تیقیق حورد تایی قرار حیگیردک اررسیهای حافا اح ایک تیقیق نشا
حی ده

ت فرا جود خ حان در ی

ش ر ،حتی اگر ت ایش اح نیاح اقیی ااش

نمی توان جوااگوی نیاح همت سا دا ش ر ااش
ح

یا اا سرانت استان ارد اراار ااش

ات پای اری ش ر حدجر شود؛ الات در دار ایک حسا ت ،اای ایک احر

حورد ت وجت یژه قرار گیرد ت ایک خ حان ات زت شالی توحیع ش ه ان

پرا د گی فیایی آن ا اح زت ا گویی

تدییت حی د ()Sarrafi et al., 2009ک
اا توجت ات ایدات ش ر ت را ات عدوا پایتخت ایرا نقش اساسی در سطح حلی حدطقت ای حتی ایک ا مللی ار ع ه
دارد ایشتریک جمییت ش ر نشیک را در ایک ش رهای ایرا ات خود اختصاص داده است پیشد اد حیشود ت ات حدظور
توسیت همت جاندت اخشهای حختلف ش ر رفع ناارااری ایک حداعق آ ح یرا ش ری توجت ایشتری ات حداعق حیر م
حیطوا نموده تا اخت ا ارخورداری ات ح اقا حماک ارس ؛ در غیر ایدصورن توسیت پای ار ش ر هرگه حیقق نخواه
ش ()Kamran et al., 2010ک
وضعیت اخالق شهروندی در تهران
همراه ساحی توسیة اقتصادی ش ری دونی ت را اا ح حظان اخ قی حرتد ؛ ع ا ت ،انصاا ارااری؛ همراهساحی
توسیة اجتماعی ش ری دونی ت را اا ح حظان اخ قی حرتد ؛ هویت ش ر ن ی ،حق ،ظیفت ،احتیاح ،حشار ت،
همراهساحی توسیة فرهدگی ش ری دونی ت را اا ح حظان اخ قی حرتد ؛ آحوحش اخ ق ش ر ن ی همراهساحی
توسیة حقوقی ش ری دونی ت را اا ح حظان اخ قی حرتد ؛ قانو گرایی ش ر ن ی قانو حد ی ح یریت ش ری
اح راهدردهای سیاستی ش ری است ت حیتواند ارای ت ایر ایک نااساحانی اخ قی در
ش ری قرار گیرن ()Azizi and Dolatabadi, 2012ک

ش ر ت را حورد نظر ح یریت
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جدول  :1آسیبهای اجتماعی متزلزلکننده اخالق اجتماعی در کالنشهر تهران در دهۀ ۰۹
مقوله

آمار (درصد)

{نظر  1۷۲۱پاسخگو دربارۀ میزان رواج آسیبهای

{گزینۀ زیاد}

جدول

اجتماعی در کالنشهر تهران }1۹۰۷

ایاعتمادی اجتماعی

۶۹

۵

درگیری

62

۲

فیاشی تد خویی

6۶

1۹

در غگویی

۹4

1۵

د ر یی ای اری

۹2

1۰

تددلی ای اری

۹3

۷1

خودخواهی

۶2

۷۵

اسراا حصراگرایی

۶2

۷۰

رشوهگیری ،اخت س ،پارتیااحی اان ااحی

۹6

۹۵

ایانیداعی رفتار غیرقانونی

۶2

۹۰

حفاس اخ قی

62

۱۷

ح رگیری اخاذی

۹1

۱۹

حهاحمت

61

۱۵

6۶

۱۰

نها

نه

رااخواری
(Source: (ISPA, 2013

عواحا ع ی های را حیتوا در حورد ضر رن

زرایی توجت ات حشار ت حردم در احور ش ری ارشمرد ت ات نظر

حیرس  ،اساسیتریک آن ا را حیتوا در پیچی گی فهاید ه حن گی در

ش رها ،تدو در نظام انتظارها

حطا دان

ش ر ن ا  ،ناتوانی ارناحتریها ش ری ات رغ تمام ت شی ت فرا ح یریت ش ر حی دد در قوا ات پ دت سیع
نیاحها

س یق ش ر ن ا  ،ناتوانی حا میت در تأحیک حا ی

فراه ساحی ححیدتهای اجرایی

نظارتی ارناحتها

اق ام های حورد نیاح ،تقویت احساس حسئو یت ،جست جو رد()Qoli and Rahmati, 2012ک افه

ار ایک ،آگاهی

اح نیاحها خواستت های ش ر ن ا  ،تمر هحدایی حر ت ات سمت اگذاری احور ،ا ویت فیاهای فرهدگی -اجتماعی،
آحوحش فرهدگ ش رنشیدی ا ره ری ا یدت اح احاانان ت ش ارای دستیاای ات توسیت پای ار ش ری ت ات عدوا
افو

لی ی ح یریت ش ری اح آن ا یاد حی شود ،ا

حشار ت حردم تیقق حامر ایی ش ری احاا پذیر نیستک
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رش جمییت دیگر تیو ها تغ ییران پیش آح ه نیه حطا دان انتظارهای ج ی ی ت تیت تأثیر ایک تغییر سر
ارآ رده است ،در حیان ذهدی ش ر ن ا
ش ر ت را

اعیا اجتماعی تأثیر گذاشتت است()Ghorbani et al., 2013ک گسترش

انوا آسیبها زا شهای فیایی اجتماعی ت ات حیا حفظ ارحشها هویت

فیهیای

اد ی

فیایی

اجتماعی ش ر است ،حماک است حوجب ای نظمیها

اخت ین اجتماعی

زت اسا خلق ایرا های

اجتماعی شودک ار رفت اح ایک ضییت ایرانی ،نت تد ا اح ح تریک حیی ن ح یریت ش ری پایتخت ات شمار
حیر د الات اخش ح می اح ارناحتهای ح یریت اداره
ارای اداره احور عموحی ش ری ،د ر ش

ش ر را ات خود حیطوا رده است()Ghaffari, 2013

شیوه جود دارد :در ر ش نخست ت حاوحت نام دارد ،ش رداری

حسئو یت تمام احور را ار ع ه داردک ایک ن اد حوظف است ،تماحی خ حان را ارای ش ر ن ا فراه
ات سدب حسائلی حاند پیچی گی ر حافه
تیییف قوه استق

حن گی

د ک ایک ر ش

اهش توا ح یریتها در حا حسائا ش ری اح حیا ارد یا

ااتاار عما ش ر ن ا حورد اررسی ج ی قرار گرفتت استک در ر ش د م ت حاوحتداری

نام دارد ،حسئو یت اداره احور عموحی حیا ست ن اد ش رداری ،جاحیت ح نی اخش خصوفی تقسی ش ه استک هر
ی

اح ایک ست ن اد ات عور حشترس در قدا تمام حسائا پاسخگو هستد ()Nejati Hosseini, 2000ک در قسمتهای

حختلف یییت ارناحت پدجسا ت ش رداری ت را ات حشار ت حردحی توجت ش ه استک ح تر ایدات زش ان اح انتظارهای
حتیا ی حتصور ش ه ارای ش ر ت را در یییت یاد ش ه ،ا

جود حشار ت حؤثراخشی ،ن ادی

تیقق ن اردک در نتیجت حشار ت حردحی اای ات عدوا ا هاحی اساسی ارای عملی ش

حردحی ،احاا

یییت راهدردهای حراوط ات آ

تلقی حیشود( )Ali Shah, 2000در ایک یییت ات ارتقای فرهدگ ش ر ن ی اشاره ش ه است ت فرهدگ حشار ت ه
عاحا حؤثر در ایک ارتقاست

ه خود پیاح فرهدگ ش ر ن ی استک همچدیک در ایک یییت ار تس یا حشار ت

گر ههای حختلف ش ر ن ا در حوحه تصمی ساحی

تصمی گیری ،ارناحتریهی ،اجرا

ارحشیاای فیا یتهای

خ حاتی ،فرهدگی ،اجتماعی اقتصادی اشاره ش ه است ت ایک توجت ،نشا اح نگاه فراگیر همتجاندت ن اد ش رداری
نسدت ات احر حشار ت دارد ت در گذشتت ،ایک نو نگاه حورد نظر

حورد توجت ح یرا ش ری ندوده است( Azizi,

)2006ک
در شاخص قاالیت حن گی ایک حوضو حورد اررسی قرار حیگیرد ت

ام نقاط ج ا ا تریک یا ا تریک شرای حن گی

را ارای حردم فراه حی دد ک ارآ رد ایک شاخص اراردهای حیادی دارد ،اح تیییک سطح توسیتیافتگی گرفتت تا جایاای
ح اجرا

پداهد گا ک اراساس آحارهای اح اع عان ا ونوحیست در ایک شاخص ،یفیت اایاد زا شهایی را ت

حن گی هر فرد در هر ش ر حماک است اا آ حواجت شود ،حورد سدجش قرار حیده ک ایک شاخص ار پایت نظرسدجی
اا در نظر گرفتک ایش اح  32عاحا یفی

می در پدج حییار لی ات دست حیآی  :ثدان ،ا اشت درحا  ،فرهدگ

حیی حیست ،آحوحش پر رش حیرساختهاک سا گذشتت ت را در رتدتاد ی د رهای ش رهای ج ا اا شاخص
«قاالیت حن گی» ،جه  ۹ش ر داری ایشتریک فیود در نمره ،شداختت ش ()Farhoudian, 2005کجهییان گهارش اح
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اع عان ا ونوحیست درااره حطلوایت ساونت

قاالیت حن گی در  242ش ر ج ا نشا اح ایک داشت ت ت را

جایگاه  21۹را اح حیا  242ش ر ات خود اختصاص داده استک عدق تیقیقاتی ت یای اح حیا نتهای ش رداری ت را
انجام داده اود ۹6 ،درف حردم اع م رده اودن

ت نسدت ات ه ایتفا ن هستد

انسجام اجتماعی جای خود را

ات گسیختگی ع م تیلق داده استک  ۹6درف حردم گفتتان ح تریک حشاا ،تدییض ناارااری ایک حداعق حختلف
ت را در حوحههای حختلف است()Alaqband Rad, 2003ک
نتیجه گیری و دستاورد علمی پژوهشی
اهمیت حقوق ش ر ن ی تا ات ح ی است ت رااطت نهدیای اا جایگاه حا میت پی ا حی د ک در جواحیی ت افراد ات
حقوق تاا یف خود آگاهی داشتت ااشد
ارخوردارن

حری هم یگر را رعایت دد آ جواحع اح استیاام حشر عیت ایشتری

ا دتت در جواحیی ت حا ما نماید ه اقیی حردم ااشد

حسئوی اا شایستگی

یاقت ار حسد ق رن

تایت حده ااشد در راه تدییک رعایت حقوق ش ر ن ا گام ار خواهد داشت ،در غیر ایک فورن است ت توج ی
ات ایک احر ح

نخواهد

ردک ش ر ن ش

ش ر ن خوب اود ی

فرهدگ است ت ه نیاح ات آحوختک دارد ه

ححا حیادی را حی علد ک رعایت حقوق ش ر ن ی حدوط است ات شداسایی ایک حقوق در جاحیت ،زگونگی عما ات
آن ا نیوه تیمیک اجرایی ش

آن اک در ایک فورن است ت رعایت حقوق ش ر ن ی عاحلی در ج ت فراه ساحی

ححیدت رش شخصیت فردی اجتماعی خواه ش ک اح افو ا یت حن گی ش رنشیدی ،آحوحش افراد اجتما

ات تیدیری

جاحیت پذیر رد جاحیت نشیدا ارای فراگیری رعایت اخ ق ش ر ن ی استک اخ ق ش ر ن ی هما حسئو یت
تی ی است ت فرد ات عدوا ش ر ن نسدت ات جاحیت اعیاء آ دارد اداار هدجارها قواع رسمی جاحیت تیریف
حی شون ؛ ات عدارن دیگر ظایفی ت ش ر ن ا نسدت ات ن ادهای اجتماعی یا سایر ش ر ن ا دارن ات عدوا اخ ق
ش ر ن ی حطرح حیشودک
اخ ق ش ر ن ی تی ان عموحی است ت در قا ب رفتارهای اجتماعی شاا حی گیرد؛ ات عدارن دیگر اخ ق
ش ر ن ی شاحا ظایفی است ت ش ر ن ا در ی

ش ر ،نسدت ات ن ادهای اجتماعی

ظیفت شداسی ،حسئو یت پذیری در ش ر ،قانونمد ی هدجارپذیری اح ح

یا سایر ش ر ن ا دارن
حفاهیمی حیااشد

تریک اژگا

ت در

راستای حف وم اخ ق ش ر ن ی ات آن ا پرداختت حیشودک جاحیت شداسا حیافر اح جملت پارسونه ،ترنر ،فا اس ،یمیلیاا
جانوسای تیاریف حختلفی اح ش ر ن ی ایا نموده ان

ت در ایک حقا ت ات تشریح هر ی

پرداختت حیشودک ش ر ن ی

پایگاهی است ت اا ظ ور سرحایت داری رش ح رنیتت در جواحع ات افراد تیلق گرفتک آنطور ت پارسونه ایا حی دارد
ش ر ن ی پ ی ه ای است ح ر
داری یا پ ی آح

ت حافا گسترش ارحش ها هدجارهای عام حی ااش

تغییران در جاحیت سدتی نظیر ش ری ش  ،فدیتی ش  ،ساویر ش

اا ظ ور ح رنیتت سرحایت
عق نیت رش یافتت

استک همچدیک حی توا آ را توسیت ح رنیتت ییدی انتقا اعیاء جاحیت اح ضییت حدتدی ار حده ت ات ضییت حدتدی ار
قرارداد تلقی ردک ش ر ن ی پایت افلی نظاح ای دحو راتی

حیسوب حیشودک در جواحع دحو راتی

ش ر ن ی ات
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حییار افلی همدستگی حلی تد یا ش ه استک در ی

جاحیت ح ر دیگر پیون های قوحی ،حذهدی ،جدسیتی

حییاری ارای عیویت افراد در جاحیت یا عرد آن ا اح آ تلقی نمی گردن ک الات در جواحع دحو راتی

غیره

ح ر  ،ضییت

ش ر ن ی شا ودهای افی ارای همدستگی حلی فراه حی د ک آحیختگی ش ر ن ی اا حف وم پلورا یس نشا حی ده
ت ش ر ن ی حیتوان ا ا نادی ه گرفتک تدوعان همراه اا ثرتگرایی فرهدگی ،حیوری را ج ت ایجاد هویت حلی ات
جودآ ردک اا توجت ات حطا ب گفتت ش ه حی توا گفت ت عدافر افلی ش ر ن ی را حقوق

ظایف تشایا حی

دهد ک ش ر ن ی حف وحی است ت جذاایت عام دارد ات تیدیر فا اس ،دییا جذاایت ش ر ن ی ارای هر د گر ه
حیققیک زپ راست ،دارا اود توأحا هر د عدصر فردگرایانت جمیگرایانت نیه داشتک ی

ای ه ذاتاً ارتداعی حی

ااش  ،زرا ت ات نظر ا ش ر ن ی حتیمک همااری حیا افراد ارای اداره حن گیشا حی ااش ک
تا قدا اح ایک در ایرا  ،ش ر ن ی تد ا اح حدظر ش ر ش رنشیدی حطرح حیگردی
ی

ش رنشیک اا ش ر ح یرا ش ری ش رداری دی ه حی ش

ش ر حیدی ن ؛ احا استفاده اح اژه ش ر ن

ش ر ن ی در قا ب رااطت حتقااا

حقوق ش ر ن ی را در گر تصویب نقشت جاحع

ش ر ن ی یا حقوق ش ر ن ی در سا های اخیر در حیا حقوق انا

حجاحع قانونی تیریف ج ی ی پی ا رده استک در سا  ۹3قانونی اا عدوا «احترام ات آحادیهای حشر
ش ر ن ی» ات تصویب حجلس رسی
گرفتک رئوس ح

حفظ حقوق

ات نام «اخشداحت حقوق ش ر ن ی» در قوه قیائیت ،در دستور ار اح ها قرار

ایک قانو درااره نیوه ااحداشت

ااحجویی

حدع شادجت

حجریا قیایی اودک احر حه اغلب افراد در حیی های ش ری حن گی حی دد

رفتار اا حت ما توس ضااطیک

آنچت حسل است ایک است ت در فیای

حن گی ش ری ،رفع نیاحها اح عریق تیاح ن حتقااا افراد اا یا یگر فورن حیپذیردک ذا آنچت در ر ن ایک نو حن گی
ضر ری ات نظر حیرس  ،قاع هحد ساختک ر اا افراد در جاحیتی ش ری ات ج ت جلوگیری اح هرج حرج ایثداتی
در جاحیت استک
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