
 چکیده
اًساًْا سا اص هسیش اصلی صًذگی دٍس کشدُ ٍ تا ، اهشٍصُ صًذگی ضْشی ًٍظام اجتواعی هَجَد دس ضْشّا

تسیاسی کِ دس اختیاسضاى قشاس دادُ اص سادگی عثیعت دٍس ضذُ اًذ.یکی اص تْتشیي ساُ  ٍجَد سفاُ ٍ اهکاًات

گشدضگشی است. اص اّذاف هْن گشدضگشی ضشایظ آسایص اقلیوی دس یک سفش هی ، ّای تثادل فشٌّگی

تاضذ. تٌاتشایي ضشایظ آب ٍ َّایی ًقص تسضایی دس دستیاتی تِ ایي اهش خَاّذ داضت.حضَس گشدضگشی تا 

دس جْاًی کِ ها دس آى صًذگی ذ صیادی هَجة سًٍق اقتصادی ٍ تاال سفتي سغح فشٌّگی ٍ تَهی هی ضَد.ح

کٌین دس عیي عظوت ٍ تضسگی کِ ّش سٍص تِ ٍاسغِ ٍسایل استثاط جوعی ٍ گفتگَی توذًْا ٍ فشٌّگْای  هی

تَهی دلخَش تَد. دیگش ًوی تَاى تِ هشص ٍ تَم هحصَس خَد پَستِ تٌگ فشٌّگ ، ضَد هختلف کَچکتش هی

تاسیخ ًطاى دادُ کِ ّش فشٌّگ ٍ حتی جاهعِ ای تشای تقا ٍ دٍام ٍ پیطشفت خَد تایذ تِ اعشاف خَد ٍ 

تَاًذ  فشاتش اص هشصّای ضٌاختِ ضذُ ًظش کٌذ ٍ گشًِ هحکَم تِ ًاتَدی است.اًگیضُ ایي ًظش کشدى هی

اعالعات ٍ اخثاس ٍ گفتگَ ٍ سد ٍ سّایی اص خستگی صًذگی سٍصهشُ ٍ کسة ٍ داًص ٍ تْیِ ، کٌجکاٍی

تاضذ.الصهِ ایي ًظش اًذاصی ٍ رّي ٍ فشٌّگ تاص ٍ  …تفشیح ٍ گزساًذى اٍقات فشاغت ٍ، تذل کشدى ًظاست

تحَل ، آهادگی تشای جزب ًوَدى عٌاصش تاصُ ٍ تَاًایی گفتگَ ٍ تثادل ًظش است کِ دس پی آى ٍسعت دیذ

ّذف اص اًجام ایي سسالِ لحاػ ًوَدى  خَاّذ تَد. اجتواعی ٍ دس ًْایت سفش –ٍ پیطشفت فشٌّگی 

سٍستای ، ٍاقع دس گیالى دس عشاحی یک هجوَعِ تَسیستی)سٍیکشد صهیٌِ گشا(اسصضْای تَهی ٍ هٌغقِ ای 

است. ایي تحقیق تش اساس ایي فشض صَست گشفتِ است کِ تصَس هی ضَد کِ دستیاتی تِ عشحی  هاکلَاى

ّای صیثائی ضٌاختی ٍ فشٌّگی هتأثش اص  کِ دس عیي پاسخگَیی تِ ًیاصّای سٍصهشُ کاستشاى داسای جٌثِ

العات ّایی اص آى تحلیل اع ٍ سشصهیي تاضذ.سٍش تحقیق استفادُ تغَس عوذُ تَصیفی ٍ دس تخص اقلین

 .تصَست کیفی ٍ استذالل هٌغقی صَست پزیشفتِ است
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