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هيثبؿذً ٍ .يض ثيي هتغيش سفبُ ارتوبٓي دس ًقؾ هتغيش ٍاثؼتِ ثب هتغيش افؼبع
اهٌيت ساثٌِ هؼتقين ٍ هٌٔبداس ٍرعَد داسدّ .ونٌعيي هعذل هٔبد عِ ػعبختبسي
پظٍّؾ فبكي اص تاييذ دادّبي گشدآٍسي ؿذُ ثب نبسنَة ًِعشي پعظٍّؾ
هي ثبؿذ.
ٍاشُ ّبي كليدي :سفبُ ارتوبٓي پبيگبُ ارتوعبٓي– ااتلعبدي ػعشهبيِ
ارتوبٓي افؼبع اهٌيت.

هقدهِ ٍ طرح هسئلِ
هظَْم ؿْشًٍذي دس دِّ هٔبكش ايذُاي اػت كِ دس اسٍپعبي رشثعي صادُ ؿعذُ اػعت ٍ
ثٌيبد اكلي ٍ اػبػي آى اجعَل فقعَو ٍ ٍُعبيف اعبًًَي ٍ ػيبػعي ًبؿعي اص ربيگعبُ
ؿْشًٍذي اػت .ثٔذّب ثشخَسداسي اص سفبُ فذاالي هبًٌذ فقداؿتي ػشپٌبُ ٍ ًِعبيش آى
ثِ فقَو ؿْشًٍذاى اهبفِؿذُ ٍ هظَْم ؿْشًٍذ ارتوبٓي ػعشثشآٍسدَّ .يعت ػيبػعي
ٍفبداسي ثِ الوشٍ افتشام ثِ ابًَى تَرِ دايق ثعِ ديگعشاى آگعبُ ثعَدى اص اهتيعبصات ٍ
هٌض ت خَيؾ ٍ ػشاًزبم گشدى ًْبدى ثِ ٍُبيظي كِ ًبؿي اص ؿْشًٍذي ٍ ثشخعَسداسي
اص فقَو نٌيي ربيگبُ ٍيظُاي اػت دس پي سفعبُ فعذاالي هٌعش ؿعذ (پيعشاى :1382
ٓ .)48وذُتشيي تقؼين ثٌذي فقَو ؿْشًٍذي هتٔلق ثِ هبسؿبل هعيثبؿعذ .ثعِ ًِعش ٍي
فقَو ؿْشًٍذي ؿبه ػِ ًَّ فقَو هذًي ػيبػي ٍ ارتوبٓي اػعت .فقعَو هعذًي
ؿبه آصادي افشاد ثشاي صًذگي دس ّش ربيي كِ اًتخبة هيكٌٌذ آصادي ثيعبى ٍ هعزّت
فق هب کيت ٍ فق دادسػي يکؼبى دس ثشاثش ابًَى اػت .دٍهيي ًَّ فقَو ؿعْشًٍذي
فقَو ػيبػي اػت؛ ثِ ٍيظُ فق ؿشكت دس اًتخبثبت ٍ اًتخعبة ؿعذى اػعت .فقعَو
ارتوبٓي ثِ فق ًجئي ّش فشد ثِ ثْشُهٌذي اص يك فذاا اػعتبًذاسد سفعبُ ااتلعبدي ٍ
اهٌيت هشثَى هيؿَد .ايي فقَو ؿبه فقَاي ًِيش هضايبي ثْذاؿتي ٍ دسهعبًي تعاهيي
ارتوبٓي دس كَست ثيکبسي ٍ تٔييي فذاا دػعتوضد هعيثبؿعذ .فقعَو ارتوعبٓي ثعِ
خذهبت سفبّي هشثَى هيؿَد (گيذًض .)342-343 :1383
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سفبُ ارتوبٓي يکي اص هجبفج هْن ااتلبدي -ارتوبٓي كِ دس هزبهْ ػبصهبىّب ٍ
هتَى ااتلبدي هٌش گشديذُ اػت ٍ ٍاطُاي نٌذپْلَػت كِ دس نْبس هظَْم اكلي ثعِ
كبس هيسٍد :ا ف) سفبُ ٓوَهي كِ ثِ ثْضيؼتي اؿبسُ داسد؛ ثْضيؼتي اص رٌجعِ ااتلعبدي-
هظَْم ثْشٍصي يب ًيك ٍ ثذي ثِ كبسايي يب ػَدهٌذي اؿبسُ هيكٌذ كِ هَسد ٓالاِ افشاد
اػت ٍ آًعبى ثعش اػعبع ٓاليعق خعَد آى سٍؽّعب سا ثعشاي خعَد اًتخعبة هعيكٌٌعذ.
ة) ثْضيؼتي اؿبسُ ثِ ًيظي اص خذهبت داسد كِ ثشاي فوبيت اص افشاد دس هَاسد ٍيظُ ثعِ
كبس هيسٍد هبًٌذ كَدكي كٌْؼب ي ٍ ثيوبسي .هجبًي ًِشي دٍ ت سفبُ يب سفعبُ ارتوعبٓي
كِ ثِ دػت دٍ ت تاهيي هيؿَد ًوًَِاي اص ايي هعَاسد اػعت كعِ هٔعبد ي ثعشاي ٍاطُ
فوبيت ارتوبٓي دس اسٍپعب هعيثبؿعذ .د) دس ايعب تهت عذُ سفعبُ ثعٍِيعظُ اؿعبسُ ثعِ
ّويبسيّبي هب ي ثِ افعشاد ه عشٍم ٍ ًيبصهٌعذ داسد .هخع كوعكّعبي هعب ي هَاعت ثعِ
خبًَادُّبي فقيش؛ اهب ايي هظَْم كبسثشد ديگشي ًذاسد .د) سفبُ ارلت هشتجي ثعب ًيبصّعبيي
اػت اهب ٍساي ًيبصهٌذي افشاد گبم ثشهي داسد ٍ ثشاي دػعتيبثي ثعِ ثْضيؼعتي ٍ ثْعشٍصي
افشاد تالؽ هيكٌذ (كبهکبس .)25 :1382
دس گضاسؽ ػبصهبى هل تلشيح ؿذُ اػت كِ« :اهشٍصُ اكخش هشدم ثيـعتش اص ًبفيعِ
ًگشاًيّبي هشتجي ثب صًذگي سٍصهشُ افؼبع ًباهٌي هيكٌٌذ تب تشع اص ٍاَّ يك فبدحعِ
فبرِٔآهيض رْبًي .اهٌيت ؿغلي اهٌيت اص رْت دسآهذ اهٌيت اص ثعبة ػعالهتي اهٌيعت
صيؼته يٌي ايوٌي اص رشائن ٍ رٌبيبت اييّب ًگشاًيّبيي ّؼعتٌذ كعِ دس استجعبى ثعب
اهٌيتاًؼبًي دس ػشاػش رْبى ثِ َُْس هيسػٌذ ٍ دس ًْبيت ايي گضاسؽ اهبفِ هيكٌعذ:
«تَػِٔ اًؼبًي پبيذاس تَػِٔاي اػت ًشفذاس هشدم ًشفذاس ايزعبد ؿعغ ٍ ػعبصگبس ثعب
ًجئت .دس اييگًَِ تَػِٔ كبّؾ فقش اؿتغبل هَ ذ يکپعبسنگي ارتوعبٓي ٍ ت ذيعذ
فيبت صيؼت ه يٌي ثب تشيي اٍ َيت سا پيذا هيكٌذ» (صاّعذياكع

 .)116 :1381دس

ابًَى اػبػي روَْسي اػالهي ًيض آهذُ اػت :كِ دٍ ت هَُف اػعت ثعب سٓبيعت ًيعبص
ربهِٔ ثِ هـبر گًَبگَى ثشاي ّوِ افشاد اهکبى اؿتغبل ثعِ كعبس ٍ هعَاثي هؼعبٍي سا
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ثشاي افشاص هـبر ايزبد ًوبيذ .1فتي تشتيجي دادُ ؿذُ اػت كِ اگش اًؼبى ثِ د ي پيشي
اص كبسافتبدُ ؿذُ اػت ٍ ابدس ثِ كبس ًيؼت اص هضايبي ؿغ پيـيي خَد ثشخَسداس ؿعَد
ٍ تب دس تٌگٌبي هٔيـتي اشاس ًگيشد .نٌبى كِ هقشس داؿعتِ اػعت ثشخعَسداسي اص تعاهيي
ارتوبٓي اص ًِش ثبصًـؼتگي ثيکبسي پيشي اصكبسافتبدگي ثيػشپشػتي دس ساُهبًعذگي
فَادث ٍ ػَاًح ٍ ًيبص ثِ خذهبت ثْذاؿتي ٍ دسهبًي ٍ هشااجتّبي پضؿکي ثِ كَست
ثيوِ ٍ ريشُ فقي اػت ّوگبًي دٍ ت هکلف اػت ًجعق اعَاًيي اص ه ع دسآهعذّبي
ٓوَهي ٍ دسآهذّبي فبك اص هـبسكت هشدم خذهبت ٍ فوبيتّبي هب ي ثب سا ثعشاي
يك افشاد كـَس تاهيي كٌذً( 2بكشي ٍ سفيويًظاد  .)18-20 :1374نيشگعي ثعش فقعش ٍ
ايزبد افؼبعاهٌيت خبًش ثشاي ؿْشًٍذاى ّوَاسُ ثشاي دٍ تّبي ٓذا تگشا ثعِ هخبثعِ
يك ّذف ساّجشدي هٌش ثَدُ اػت .ثِّوييػجت ػيبػتّب ٍ ثشًبهِّبي تَػِٔ تاكيذ
ثش تَصيْ ٍ ثشاثشي داؿتِ ٍ ػٔي دس تٔذي فبكلِ ًجقبتي هيثبؿذ.
سفبُ ارتوبٓي سا ًويتَاى كشفبً تَػي ه ظِّبي ااتلبدي ٍ هبدي توويي كعشد ٍ
ٓالٍُ ثشآى ثبيذ هٌبثْ ربهِٔ هذًي اص رولِ ػشهبيِّبي ارتوبٓي ٍ گشٍُّبي گًَعبگَى
هشدم سا فٔبل ٍ ثؼيذ كشد .دس ًِبمّبي رذيذ سفبُ ارتوبٓي هَهَّ ػعشهبيِ ارتوعبٓي
اّويت يبفتِ اػت ٍ كبسآهذي ػيبػتّبي تاهيٌي ٍ سفبّي ثِ هقعذاس ػعشهبيِ ارتوعبٓي
هَرَد دس ّش ربهِٔ ثبص هيگشدد .دس ايشاى ًيض ًي ػعب ْبي اخيعش تَرعِ دٍ عت ثيـعتش
هٌَٔف ثِ ػيبػتگزاسيّبي سفبُ ارتوبٓي ٍ ارشاي ثشًبهِّعبيي رْعت كعبّؾ فقعش
ايزبد ثشاثشي ٍ ٓذا ت ارتوبٓي ثَدُ اػت.
ايي پظٍّؾ ًيض ثب تَرِ ثِ هؼئلِ ٍ اّويت هَهعَّ ٍ ًيعض ارشايعي ؿعذى ث عج
ّذفوٌذي يبساًِّب دٍ ّذف هْن سا دًجبل هيكٌذ؛ ّذف اٍل كِ ثِ ًَس اػٌبدي كَست
گشفتِ اػت دس پي تجييي ٍ ؿٌبخت سفبُ ارتوبٓي ديذگبُّب ٍ ..ثَدُ ٍ ضٍم ه َسيعت
 1اك ثيؼت ٍ ّـتن ابًَى اػبػي روَْسي اػالهي ايشاى
 -2اك ثيؼت ٍ ًْن ابًَى اػبػي
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دٍ ت دس ثشًبهِّبي سفبُ ارتوبٓي سا هَسد تَرعِ اعشاس دادُ اػعتّ .عذف دٍم كعِ ثعِ
كَست پيوبيـعي دس ثعيي ًوًَعِاي اص ؿعْشًٍذاى اكعظْبى كعَست گشفتعِ اػعت ثعِ
اػتخشاد هتغيشّبي هشثَى ثِ سفبُ ارتوبٓي دس ًقؾ ٓلت ٍ هٔلَل پشداختعِ ٍ آىّعب سا
ثِ ثَتِ آصهَى اشاس دادُ اػت .اهيذ اػت ايي پظٍّؾ هعَسد تَرعِ هؼعئَ يي صيعشثي ٍ
ٓالاِ هٌذاى هشثَى ثِ ايي فَصُ اشاس گيشد.

هفَْم رفبُ اجتوبػي
ٓجبست سفبُ ارتوبٓي صادُ ت َ ت ٍ هٌبػجبت ااتلبدي ٍ ارتوبٓي اشى ًعَصدّن اسٍپعب
ثِثٔذ اػت .اهب ثشخي ثِ خلَف هَسخبى تعالؽ هعيكٌٌعذ ايعي ٓجعبست سا ثعِيعك
اهش تعبسيخي هٌتؼعت كٌٌعذ .گيٌضپؼعت هٔتقعذ اػعت؛ فقعَو سٍهعي ٍ فقعَو هعذٍى
كليؼب اًذيـِ ّبيي دس خلَف ًَٓي سفبُ ٓوَهي ثشتش اص فذ تٔلقعبت ه لعي ٓشهعِ
هي داؿتٌذ  ٍ ...د ي اكلي ثشاشاسي ًْعبد ػعلٌٌت تعاهيي سفعبُ ٓوعَهي ثعَد (يضداًعي
 .)34 :a 1382ايي اكٌال اص كلوِ اذيوي  Fare wellگشفتِ ؿذُ اػعت كعِ ثعِ هٌٔعي
خَة ثَدى ٍ خَة ؿذى ٍ دس هٌٔي ٍػيْتش فب تي اص هٌبػت ثَدى اػعت (يضداًعي
.)38 :b 1382
رشهي ثٌتبم سفبُ ارتوبٓي سا ًَٓي تشاكن ػعبدُ ٍ هکعبًيکي اص سفعبُ ّعبي فعشدي
هيداًذ .ثِ ًِش ٍي سفبُ ارتوبٓي ثب ثْشُهٌذي ارتوعبٓي ٍ فعذاكخش خيعش ٍ خَؿعجختي
ثشاي فذاكخش آفبد هشدم ثشاثش اػت (صاّذي ٍ ديگشاى  .)115 :1388ثش ايي اػعبع اگعش
ربهِٔ دسكذد تاهيي سفبُ ارتوبٓي اػت ثبيذ ًيبصّعبي افعشاد خعبًَادُّعب گعشٍُّعب ٍ
رَاهْ سفْ ؿَد (اػوبٓيلي  .)157 :1385هبص َ ثب ًش ًِشيعِ ػلؼعلِ هشاتعت ًيبصّعب
اػبع فشم خَد سا ثشايي گزاؿت كِ ثشاي ّش اًؼبى ّظتدػعتِ ًيعبص ٍرعَد داسد كعِ
ٓجبستٌذ اصً :يبصّبي فيضيَ َطيکي ًيبص ثِ ايوٌعي ًيبصّعبي ارتوعبٓي ًيعبص ثعِ افتعشام
خَدؿکَفبيي هٔشفت پزيشي صيجبييؿٌبػيً .جق ايي ًِشيِ ثشاي افضايؾ سهبيتهٌذي
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افشاد ثبيذ اثتذا ًيبصّبي اٍ يِ افعشاد هبًٌعذ خعَساپ پَؿعبپ هؼعکي ٍ ػعبيش ًيبصّعبي
فيضيَ َطيکي تاهيي ؿَد ٍ دس هشاف ثٔذ هؼئلِ اهٌيتؿغلي ًيبصّبي استجعبًي دس كعبس
ٍ ًيبص ثِ افتشام هٌش هيؿَد .دس آخش ًيض آًنِ فشد هعيتَاًعذ ثبؿعذ (خَدؿعکَفبيي)
ثبيذ ثـَد (سهبييبى .)176 :1370
ثي تشديذ سفبُ ارتوبٓي ه لَل فشآيٌذ تَػِٔ ااتلبدي اػت ٍ تَػعِٔ ااتلعبدي
ثِ هٌٔبي فشاگيش آى صهبًي اتظبو هيافتذ كِ فقش ٍ ًـبًِّبي آى اص ربهٔعِ صدٍدُ ؿعًَذ.
تَػِٔ فشآيٌذ ثْجَد ثخـيذى ثِ كيظيت صًذگي توبم هشدم اػت كعِ اص ػعِ رٌجعِ هْعن
ثشخَسداس اػت( :ا ف) استقبي ػٌح صًذگي هشدم ئٌي ػعٌح دسآهعذ ٍ هلعشف هعَاد
رزايي آى ّب ػٌح خعذهبت پضؿعکي آهَصؿعي ...اص ًشيعق فشآيٌعذّبي هٌبػعت سؿعذ
ااتلبدي؛ (ة) ايزبد ؿشايٌي كِ هَرت سؿذ ٓضت ًظغ هشدم ؿَد اص ًشيق اػعتقشاس
ًِبم ّب ٍ ًْبدّبي ارتوعبٓي ػيبػعي ااتلعبدي كعِ هـعَو افتعشام ثعِ اًؼعبى ثبؿعذ؛
(د) افضايؾ آصادي ّبي هشدم دس اًتخبة اص ًشيق ٍػٔت ثخـيذى ثِ فذٍد هتغيشّعبي
اًتخبة آًْب (هبًٌذ :افضايؾ دس تٌَّ كب ّب ٍ خذهبت هلشفي) .ثعِ ايعي تشتيعت تَػعِٔ
ااتلبدي ًقؾ ثؼضايي دس ثْجَد كيظيتصًذگي داؿتِ ٍ افضايؾ سفبُ ٓوعَهي سا دس صهعشُ
ّذفّبي اكلي اشاس هيدّذ (فقرَ .)76 :1381
د تّبي هتٔذدي اص اكعٌال سفعبُ ارتوعبٓي ؿعذُ اػعت .ثعًَِسػعٌتي ايعي
اكٌال ثشاي اؿبسُ ثِ ايي هٌلت اػتظبدُ ؿذُ اػت« :فوبيتيكِ ربهٔعِ ثعشاي آوعب
خَد اص ًشيق ااذاهبت هع حش دس هقبثع فـعبسّبي ااتلعبدي ٍ ارتوعبٓي كعِ اص ًشيعق
تَكيف ٍ يب كبّؾ ؿذيذ دسآهذّب ًبؿي اص ثيوبسي صايوبى رشافبت كعبسي ثيکعبسي
ٓذم آتيبد ػب وٌذي ٍ هشگ ثِ ٍرَد هيآيعذ فعشاّن هعيكٌعذ؛ تعذاسپ هشااجعتّعبي
ثْذاؿتي ٍ تذاسپ يبساًِّبيي ثشاي خبًَادُّبي داساي فشصًذ»ّ .وعبىگًَعِكعِ هـعخق
اػت تذاسكبت سفبُ ارتوبٓي ثًَِسيكِ تٔشيف ؿعذ ّعذف دس اسائعِ آػعبيؾ ثعشاي
كبسگشاى دس هقبث فَادث افتوب ي داسد (.)Prabuha & Lyer, 2001: 31
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يکي اص پبيِّبي اًذيـِاي دس صهيٌِي سفبُ ارتوبٓي ثِ ًِشيِ اخالاي دٍ ت ّگ
ثبص هي گشدد .ثش هجٌبي ايي ًِشيِ ٍُيظِ اخالاي دٍ عت فظعَ اهٌيعت ٍ ايزعبد آتوعبد
ٓوَهي ثِ كبسكشدّبي ربهِٔ دس رْت فظَ هٌبفْ يکبيك افشاد ربهِٔ اػعت ٍ ٓعذا ت
ًيض دس ايي صهيٌِ ًقؾ ثِػضايي ثش ْٓذُ داسد ٍ صهبًيكِ ٓذا ت ثٔذ ارتوبٓي ثعِ خعَد
هي گيشد افؼبعاهٌيت ٍ سفبُ دس افشاد ربهِٔ سٍ ثِ پبيذاسي هعيسٍد (يضداًعي a:1382

 .)34يجشالّبي كالػيك كِ اص اٍ يي اسائِكٌٌذگبى ث ج رذي دس هَسد سفعبُ ثعِ ؿعوبس
هي سًٍذ فذٍد هٌٔبيي ايي هظَْم سا ه ذٍد ثِ كبهيبثي ٍ آػبيـي كشدُاًذ كعِ افعشاد دس
هجبد ت ثبصاس ثِ دػت هيآٍسًذ ٍ تَ يذ كب ّبي هشٍسي ٓبهِ هَرت ثِ ٍرعَد آهعذى
آى هيؿَد .ايي هظْعَم سفعبُ ؿعبه دػعتِاي اص هٔيبسّعبي كعبهالً هـعخق دس رْعت
فقشصدايي اػت (ابػوياسدّبيي .)4-5 :1387
پبسُتَ هٔتقذ اػت كِ هقبيؼِ ثعيي افعشاد اص فيعج ثْعشُهٌعذي اص سفعبُ ارتوعبٓي
اهکبىپزيش ًيؼت .ثِ گظتِ ٍي ربهِٔاي كِ ابدس ثبؿذ دػتكعن ٍهعْ صًعذگي يکعي اص
آفبد خَد سا ثْتش ػبصد دس ثْجَد ؿشايي سفبُ خَيؾ كَؿيذُ اػت .ثب اييفعبل صهعبًي
هيسػذ كِ ايي ربهِٔ هيتَاًذ فقي ثب ثذتشكشدى ٍهٔيت ؿوبسي اص آفبد خَد ؿعشايي
ؿوبسي ديگش سا ثْتش كٌذ .دس اييفب ت ربهِٔ هَسد ث ج ثِ هشفلعِ كعبسآيي هٌلعَة
خَيؾ سػيذُ اػت ٍ ايزبد ّشگًَِ تغييش ثيـتش تعَريْي ًعذاسد .دس ايعيس اػعتب ساٍ عض
اػتذ ل هيكٌذ كِ ربهِٔاي كِ تَصيْ هٌبثْ دس آى ٓبد ًِ ثبؿذ ٍهٔيت سفبّي ثْتعشي
اص ربهِٔاي داسد كِ هٌبثْ آى ثِ ؿک ٓبد ًِ تَصيْ ًويؿَد ٍ تَصيْ ٓبد ًعِ ثعِ ايعي
هٌٔب اػت كِ ثشاي ه شٍمتشيي افشاد هٌلَة ثبؿذ .ثذيي تشتيت سفبُ ارتوبٓي هؼعتلضم
فزف ًبثشاثشيّبي ريشٓبد ًِ اػت ًعِ فعزف كعشف ًعبثشاثشي (صاّعذي ٍ ديگعشاى
 .)116 :1388اكَل پبسُتَ ثش ػِ فشم هتکي اػتّ )1( :ش فعشد ثْتعشيي ابهعي سفعبُ
خَد اػت؛ ( )2سفبُ ارتوبٓي هٌ لشاً ًتيزِ ٓولکشد سفبُ فشد اػت؛ ٍ ( )3اگش افعضايؾ
سفبُ فشد ثِ ايوت كبّؾ سفبُ ديگشي توبم ًـَد سفبُ ارتوبٓي افضايؾ هييبثذ (كبداي
ٍ ديگشاى .)145 :1389
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آالهيِ رْبًي فقَو ثـش ( )UDHRكِ دس ػعبل  1948ثعِ تلعَيت سػعيذ دس
تٔشيظي اص سفبُ ارتوبٓي آى سا ثِ ٌَٓاى يك فق ثـش هٔشفي هعيكٌعذ .ثعش اػعبع ايعي
آالهيِ ّشيك اص اًؼبىّب فق ثْشُهٌذي اص اػتبًذاسدّبي صم صًذگي ثشاي ثْذاؿعت ٍ
سفبُ خَد ٍ خبًَادُاؽ سا داؿتِ كِ دس ثشداسًذُ رعزا پَؿعبپ هؼعکي هشااجعتّعبي
دسهبًي ٍ خذهبت ارتوبٓي صم هيگشدد ٍ ًيض فق ثْشُهٌذي اص اهٌيت ٌّگبم ثيکعبسي
ثيوبسي ًبتَاًي ثيَُ ؿذى ػب وٌذي ٍ يب ديگش هَاسد فقذاى دس صًذگي دس پيشاهَى خعَد
كِ ٍساي كٌتشل خَيؾ هيثبؿذ سا داسدّ .ونٌيي كٌَاػيَى ثييا لولي ااتلبدي فقعَو
فشٌّگي ٍ ارتوبٓي ( )ICESCRكِ دس ػبل  1966ثِ تلَيت سػعيذ دس هعبدُ  9خعَد
ثشخَسداسي اص ثيوِ ارتوبٓي سا ثِ سفبُ ارتوبٓي اهعبفِ هعيكٌعذ ( Gunneken, 2009:

.)230
اص ًِش ػبصهبى هلع هت عذ «سفعبُ ارتوعبٓي» ٓجعبست اػعت اص داهٌعِ ٍػعئي اص
فٔب يتّب ٍ ثشًبهِّبيي كِ ت ت ًِبست ٍ ثب كوك دٍ ت ثشاي ثْضيؼتي افشاد ٍ ربهٔعِ
اًزبم هيؿَد (يضداًي .)38 :b1382
دس تالؿي ثشاي ًي ثِ يك اػتبًذاسدػبصي ثييا وللي ػبصهبىثييا ولليكبس ()ILO
تٔشيظي اص سفبُ ارتوبٓي اسائِ داد كِ ؿعبه ّوعِ كـعَسّب هعيؿعَد .ايعي ػعبصهبى دس
ػبل 2000سفبُ ارتوبٓي سا اييگًَِ تٔشيف هيكٌذ« :فوبيتيكِ ربهِٔ ثعشاي آوعبي
خَد اص ًشيق هزوَِٓاي اص ااذاهبت ٓوَهي اسائِ هيدّذ :اسائِ خعذهبت هشااجعتّعبي
ػالهت ثشاي افشاد ٍ اسائِ هضايبيي ثشاي خبًَادُّبي داساي فشصًذ (.)Kaske, 2005: 90
طٍتيٌگ پيشاهَى ايي تٔشيف هيگَيذ« :اص ايي تٔشيف هـخق هيؿَد كعِ سفعبُ
ارتوبٓي ه ذٍد ثِ اؿکبل سػوي ٍ دٍ ته َسي فوبيت ارتوبٓي اػت .اهب ايعي اهعش
استجبى ه ذٍدي ثب كـَسّبي دسفبلتَػِٔ داسد .دس ايعي كـعَسّب فوبيعت ارتوعبٓي
دٍ تي ثًَِس هٔيظي دس ثيي آىّعب گؼعتشؽ يبفتعِ ٍ تٌْعب تٔعذاد كوعي اص رؤيعت سا
پَؿؾ هيدّذ ٍ رب عت فوبيعتّعب هتکعي ثعش فوبيعت ارتوعبٓي ريشدٍ تعي اػعت.
ّونٌيي اص ايي تٔشيف ثشهيآيذ كِ ّناكٌَى هشدم ثِ فذاا هيضاى اػتبًذاسد ابث اجَل
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صًذگي سػيذُاًذ ٍ اص ايي سٍ ثبيذ اص آىّب دس اجبل افَل اػتبًذاسدّبيصًعذگي فوبيعت
ًوَد؛ اهب ٍاأيت دس آفشيقب ًـبى هيدّذ كِ هشدم دس فقش هٌلق صًذگي هيكٌٌذ ٍ آىنعِ
هَسد ًيبص اػت آى اػت كِ آىّب سا ثِ ػوت يك اػتبًذاسد صًذگي ابثع اجعَل ّعذايت
كشد .ػشاًزبم ايي تٔشيف تٌْب ثش خٌشات فشدي هتوشكض اػت دسفعب يكعِ اص خٌعشات
رؤي ّونَى ثاليبي ًجئي كعِ صًعذگي تٔعذاد صيعبدي اص هعشدم سا تْذيعذ هعيكٌعذ
نـنپَؿي هيكٌذ .دس تٔشيف ػبصهبى ثييا وللي كبس تٌْب اؿبسُ ثعِ هزوَٓعِ خٌعشات
ثَمؿٌبختي ٍ ارتوبٓي -ااتلبدي هَرَد دس كـَسّبي تَػِٔ يبفتِ داسد (.)Ibid: 91
دسصػي اػتذ ل هي كٌعذ كعِ ثعب تَرعِ ثعِ ؿعيَّ گؼعتشدُ فقعش ٍ ه شٍهيعت دس
كـَسّبي دسفبلتَػِٔ سفبُ ارتوبٓي سا ثبيذ اص ديذگبّي ٍػيْتش هَسد ثشسػعي اعشاس
داد ٍ ا ضاهبً ثبيذ ثِ گًَِاي ه ؼَع ٍ هلوَع اص ًشيق ٍػعبي ٓوعَهي دًجعبل ؿعَد
ثِربي ايٌکِ ثِكعَست هزوَٓعِ ه عذٍدي اص اػعتشاتظيّعبي خعبف ثشسػعي ؿعَد.
دسفب يكِ تٔشيف ػبصهبى ثييا وللي كبس ثِ دًجبل رلَگيشي اص ه شٍهيت اػت؛ ّعذف
دسصػي فوبيت دس هقبث آػيتپزيشي ًؼجت ثِ ه شٍهيعت اػعت ( Prabuha&Lyer,

.)2001: 32
ًجق ًِش هيزلي ثيوِ ارتوبٓي ؿک هَسد تشريح تٔشيف ػبصهبى ثييا وللي كعبس
ثشاي سفبُ ارتوبٓي اػت ٍ اؿبسُ ثِ ثشًبهِّبي كوككٌٌعذُ سفعبُ ارتوعبٓي داسد كعِ اص
افشاد داساي دسآهذ ٍ فباذ دسآهذ (هعَاتي يعب دائعن) كعِ ثعِكعَست ًبخَاػعتِ سد دادُ
پـتيجبًي هيكٌذ .ايي اصدػت سفتي ًبخَاػتِ ٌّگبهي سد هيدّذ كِ كبفجبى دسآهعذ دس
هٔشم اتظبابت افتوب ي خبف اشاس هيگيشًعذ .كٌَاًؼعيَى102سفعبُ ارتوعبٓي ػعبصهبى
ثييا وللي كبس (فذاا اػتبًذاسدّب)  5ؿبخق سفبُ ارتوبٓي سا ؿٌبػبيي كشدُ كِ ّوعِ
آىّب ثشًبهِّبي ثيوِ ارتوبٓي ّؼتٌذ .ايي ؿبخقّب ٓجبستٌذ اص :ثيوعِ ػعب وٌذاى ثيوعِ
صايوبى ثيوِ ثيکبسي ثيوِ آػيت ؿغلي ٍ ثيوِ خبًَادُ (.)Kaske, 2005: 92
ثًِِش ادٍيي كبع كِ ( )2005هظَْمػبصي اص سفبُ ارتوبٓي اص كـَسي ثِ كـعَس
ديگش هتظبٍت اػت ٍ ٍاثؼتِ ثِ ػٌتّب تزشثِّب ٍ ػٌح تَػِٔ ااتلبدي هيثبؿذٍ .ي
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هيگَيذ« :هظْ َم سفبُ ارتوبٓي ثش هجٌعبي ايعي دسپ اػعت كعِ افعشاد ثـعش دس هٔعشم
خٌشات ريشابث ارتٌبثي ّؼتٌذ؛ ثٌبثشايي ثِهٌَِس سفْ ًيبصّب ٍ تـخيق پتبًؼعي افعشاد
ثبيذ خٌشات ثيي آىّب تقؼين ؿَد .تقؼين خٌشات ثذاىهٌٔي اػت كِ ّيچ فشدي ًجبيعذ
ثِ تٌْبيي ثبس يك خٌش سا ثِدٍؽ ثکـذ .دس َٓم ثبيعذ ثعيي ّوعِ كؼعبًي كعِ ت عت
پَؿؾ ثشًبهِ سفبُ ارتوبٓي ّؼتٌذ تقؼين ؿَد .اص ًشف ديگش هظَْم ادرعبم هٌعبثْ ًيعض
هٌش هيؿَد .ادربم هٌبثْ اًويٌبى اص آى اػت كِ ّشكؼيكِ ت ت پَؿؾ يعك ثشًبهعِ
سفبُ ارتوبٓي اػت ابدس اػت اص ّوِ اؼوتّبي ثشًبهِ ثْشُ ثجشد .هزذداً ايعي اهعش ثعش
هجٌبي ايي فشم اػت كِ يك فشد ابدس ًيؼت هٌبثْ هَسد ًيبص ثشاي سفْ افتيبرعبت كعِ
ًبؿي اص دس هٔشم اتظبابت افتوب ي اشاس گشفتي اػت سا ثؼعيذ كٌعذ ٍ ًيعبص ثعِ كوعك
خبسري داسد ( .)Kaske, 2005: 91اص ًِش كبع كِ ٍيظگي كليذي سفبُ ارتوعبٓي ايعي
اػتكِ ت ت ًِبست ابًَى اػت ثًَِسي كِ افشاد دس هقبث ّشگًَعِ تلعوين د خعَاُ
ه ػؼِ سفبُ ارتوبٓي پـتيجبًي هيؿَد.
هٌبثق ثب تقؼينثٌذي ٓبم دس ربهِٔؿٌبػي سٍيکشدّبي هشثَى ثِ سفبُ ٓوعذتبً ثعِ
دٍ ًَّ ًگشؽ روْگشايبًِ ٍ فشدگشايبًِ ابث تقؼين اػت؛ كِ ثِ تجْ آى ساُف ّبيي ًيض
فَل آى ؿک گشفتِ اػتً .شفذاساى سٍيکعشد فشدگشايبًعِ هٔتقذًعذ كعِ پيـعشفتّعبي
سفبّي فقي فبك تجبد ت خشيذ ٍ فشٍؽ افشاد دس ثعبصاس يعب اص ًشيعق هکعبًيضم تَ يعذ
ه لَ ت (كب ّبي هَسد اػتظبدُ ٓوَم) هَسد ًِش افشاد هيثبؿذ كعِ دس ثعبصاس هَرعَد
ًيؼتً .شفذاساى سٍيکشد روْگشايبًِ هشٍستّبي سفعبّي سا اص ثٔعذ رؤعي تٔجيعش ٍ
تظؼيش هي كٌٌذ .اص ًِش ايي سٍيکشد پذيذُ ّبي رؤي اص بٍ نگًَگي كعبّؾ فقعش ٍ
ه شٍهيت ٍ هيضاى استقبي هؼبٍات ثب ّن هقبيؼِ هيؿًَذ ٍ دس آى اهکبًبت سفعبّي ثعش
اػبع ٓولکشد هشثَى ثِ ثب ثشدى هيضاى كب ّبي هبدي اسائِ هيؿًَذ (يضداًعي :a1382

 .)35ثب تَرعِ ثعِ ايعي دٍ سٍيکعشد ًجقعِثٌعذياي ثعِ ّوعت جعَكغ ٍ ٍيٌلؼعکي اص
تئَسيّبي هشثَى ثِ ًِبمّبي سفبّي اسائِ ؿذُ اػت كِ سٍيکشد فشدگشايبًِ ثعِ ٌٓعَاى
هظَْم سػَثي يب تشهيوي ؿٌبختِ هيؿَد كِ ًجق آى ه ػؼبت تاهيي ارتوعبٓي ٌّگعبم
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ثِ ّن خَسدى ٍهٔيت هٌبثْ خبًَادُّب ٍ ًيض پغ اص ٍاَّ فقعش ٍ ًعبتَاًي ٍاسد ٓشكعِ
فٔب يت هيؿًَذ اهب خَد افشاد دس دسرِ اٍل هؼئَ يت اشاس داسًعذً .گعشؽ دٍم كعِ دس
هَسد تاكيذ روْگشايبى اػت ٓجبست اػت اص ًِشيِ ًْبدي كِ دس ايعي سٍيکعشد دٍ عت
ٍُيظِ داسد سأػبً ٍ اج اص ٍاَّ ًبثؼبهبًي ثشًبهِسيضي ٍ ػيبػتگعزاسي كٌعذ ٍ تعاهيي
ارتوبٓي اٍ يي ٓولکشد دس دػتَس كبس ربهِٔ اػت (هيزلي .)140 :1378
دس ساػتبي ٍُيظِ دٍ ت دس صهيٌِ سفبُ ارتوبٓي ٍاطُ ٓذا ت ٍ ثعِ ٍيعظُ ٓعذا ت
ارتوبٓي هٌش هيؿَدّ .بيك هٔتقذ اػت ٓذا ت ارتوبٓي ثبيذ هجتٌعي ثعش ؿبيؼعتگي
افشاد ثبؿذ ٍ تاكيذ هيًوبيذ كِ هذاخلِ دٍ تّب دس ثشاشاسي سفعبُ ثعشاي ت قعق ٓعذا ت
ارتوبٓي ًبان ٓذا ت اػت .نشا كِ دس نٌيي هذاخلِاي ّشگض تخليق كوكّعب ثعش
اػبع ؿبيؼتگيّبي افشاد كَست ًويگيشد .ثب اييفبل ثؼيبسي اص كبفتًِعشاى ديگعش
ثب نٌيي تظؼيشي اص ساثٌِ ٓذا ت ارتوبٓي ٍ سفبُ هَافق ًيؼعتٌذ (گع پعشٍس ٍ ديگعشاى
 .)132 :1388يك رٌجِ هْن اص هجبفج هشتجي ثب سفبُ ارتوبٓي رٌجِ ػيبػعي آى اػعت
كِ تَرِ ثِ هَهَّ دٍ ت سفبُ ًيض دس آى نبسنَة ابث ًش اػت .دٍ عت سفعبُ ثعِ-
ًَٓي ثيبًگش ٍرِ كبسثشدي هجبفج ًِشي سفبُ ارتوبٓي ثِ ؿوبس هي سٍد .كعِ اص اٍاػعي
اشى ثيؼتن ثِ كَست هـخقتشي هٌش گشديذ ٍ ثِ رشأت هيتَاى گظت كعِ يکعي اص
ثبسصتشيي ٌٓبكش دس تظکش هٔبكش ادربم ًِشيِ سفعبُ دس دٍ عت اػعت (يضداًعي :a 1382

.)36
ثشخي اص اًذيـوٌذاى ثِ ٍرَد ساثٌِ هتقبث ثيي فشد ٍ دٍ ت اؿعبسُ داسًعذ .ثعشاي
ًوًَِ كيلگَس ( )2010اػت كِ ثًَِس هوٌي ثِ ايي ساثٌعِ تَرعِ داسدٍ .ي هعيگَيعذ:
«ثشاي ثيـتش آهشيکبييّب ٍ خبًَادُّبي آًْب ثشًبهِ سفبُ ارتوبٓي هْنتشيي ثشًبهِ دٍ ت
اػت .افشاد كوي ٍرَد داسًذ كِ هضايبي سفبُ ارتوبٓي ثِ ًعَس هؼعتقين يعب ريشهؼعتقين
ثشاي آىّب هْن ًجبؿذ .تقشيجبً ّوِ كبسفشهبيبى كبسگشاى ٍ ارلت خَداؿتغبلّب هيضاى ابث
تَرْي پَل ثِ ػيؼتن هيپشداصًذ .ثب تؤيف هؼتوشيّبي ػٌتي دس ثخعؾ خلَكعي
سفبُ ارتوبٓي دس آيٌذُ پشاّويتتش خَاّذ ؿعذ .تقشيجعبً ّوعِ افعشاد سٍصي ػعب وٌذ ٍ اص
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كبسافتبدُ خَاٌّذ ؿذّ .وِ هب خَيـبًٍذاى ٍ ّوؼبيگبًي داسين كِ ايي هضايب سا دسيبفعت
هيكٌٌذ .سفبُ ارتوبٓي ثِ ٌَٓاى ثشًبهعِ ػعب وٌذاى ثبصهبًعذگبى اص كبسافتبدگعبى ٍ ثيوعِ
ػالهت ّن ؿٌبختِ هيؿَد (.)Kilgour, 2010: 41
دس سٍيکشدّبي ًَيي ثش هؼئَ يت ربهِٔ دس اجبل آفبد هشدم تاكيعذ هعيؿعَد كعِ
ؿبه ؿبدكبهي (خَةثعَدى ٍ خعَةٓوع كعشدى) تعاهيي (اهيٌعتدسآهعذ اؿعتغبل ٍ
هؼکي) تشري بت ٍ ًيبصّب سّبيي ٍ هقبيؼِّبي ًؼجي اػت (فيتضپتشيعك .)20 :1381
هظَْم ًَيي سفبُ ارتوبٓي ّن اهشٍصُ هوي دس ثشداؿتي ّوِ آى هظبّين هتکي اػت ثعش
هؼ يت ربهِٔ دس ثشاثش آفبد هشدم ٍ هشٍست پزيشؽ ايي هؼ يت اص ػَي آًعبًي كعِ
ثِ ًَٓي دس فشآيٌذ تَ يذ هوي ثشخَسداسي اص هضيتّبي ربهِٔ (كِ فذاا آى ٓجعبست
اػت اص ثبصاس ثشاي كب ّبي تَ يذي) صم اػتكِ پيبهذّبي هٌظي ًبؿي اص تَ يذ خعَد سا
ًيض پَؿؾ دٌّذ كِ ؿک تَصيْ دسآهذ هيتَاًذ ًوبدي اص ايي پيبهذّبي هٌظي ثِ ؿعوبس
آيذ (يضداًي  .)37 :a 1382دس ايي ساػتب گيذًض ًشفذاس ًَٓي ًِبم سفبُ هخجت اػعت كعِ
ثش هظَْم اٍ اص ػيبػت صًذگي ثٌيبى داسد .ثذييهٌٔبكِ ّش نٌذ دٍ تسفبُ ثِ هشدم كوعك
كشد تب ثب ؿشايي هتغيشي كِ پيؾثيٌيپزيش ثَد (ثيکبسي ثيوبسي ػب وٌذي) تٌجيق يبثٌعذ
ًِبمسفبّي رذيذ ثبيذ هشدم سا ابدس ػبصد تب دس اجبل ؿشايي آيٌعذُ كعِ پعيؾثيٌعي پعزيش
ًيؼت يب ًويتَاًذ دايقبً پيـگَيي ؿَد صًذگيّبي خَد سا ثعب آگعبّي ٍ كٌتعشل ثيـعتش
فٔب ًِ ؿک دٌّذ (فيتضپتشيك .)52-53 :1385
ثًَِسكلي ّذف ّوِ كـَسّب تـخيقدادى ٍ ٓويقؿذى دس هَسد سفبُ ارتوبٓي
اػت .ثؼيبسي اص كـَسّب اص رولِ كـَسّبي كندسآهذ يعب ثبدسآهذهتَػعي دس پعيدسپ
فق سفبُ ارتوبٓي ثشاي روئت يب فذاا ثشاي ثشخي رَاًت خعبف ّؼعتٌذ .نعب ؾ
كـَسّبي پشدسآهذ گؼتشؽ هزذد پَؿؾ سفبُ ارتوبٓي ثشاي ااـعبس آػعيتپعزيش ثعِ
اهبفِ فظَ پَؿؾ فشدي ٍ ػعٌَ هضايعب اػعت .اصايعيسٍ فعق ثْعشُهٌعذي اص سفعبُ
ارتوععبٓي هجٌععبي ساّجشدّععبي هلععي ثععشاي گؼععتشؽ پَؿععؾ سفععبُ ارتوععبٓي اػععت
( .)Gunneken, 2009: 232ثب تٔشيظي ربهْتش هيتَاى گظتكِ ثشًبهِّبي سفبُ ارتوبٓي
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ؿبه ّوِ ثشًبهِّبيي اػت كِثًَِس ٍيظُ دس رْت سفعبُ افعشاد ٍ خعبًَادُُ اػعت ٍ اص
ّضيٌِّبي هشثَى ثِ ابًَى ًِن اهکبًبت ارتوعبٓي ٍ خعذهبت ٓوعَهي هزْعض اػعت.
گؼتشُ نٌيي ثشًبهِّبيي دس ّوِ كـَسّبي كٌٔتي تب فذ صيبدي هـعبثِ اػعت اگشنعِ
تظبٍتّبي فبفـي دس اٍ َيتّب ٍ تاكيذ ثش آىّب ٍرَد داسد .تذاسكبت ػبصهبًذّيؿعذُ
ارتوبٓي ثشاي فظَ دسآهذ خذهبت ثْذاؿعتي ت لعي

هؼعکي ٍ خعذهبت فعشدي ٍ

فوبيتي يکي اص ٍيظگيّبي صم ٍ اػبػي دًيبي هذسى اػت (.)Idac, 1978: 118

الگَّبي گًَبگَى دٍلت رفبُ
ا ف) ديذگبُ يجشال سفبُ ارتوبٓي كِ ثِ يك تٔجيش ا گَي هَسد ًِشسطينّبيي هبًٌذ سطين
آهشيکب هعيثبؿعذ .دس ايعي سطيعن ّعب دٍ عت ًقعؾ نٌعذاًي دس تَصيعْ حعشٍت ًعذاسد ٍ
ػيبػتّبي سفبُ دس ايي ًِبم كوك نٌذاًي ثِ كعبّؾ اخعتالف ًجقعبتي ًوعيكٌعذ .دس
نٌيي سطيوي دٍ ت دس ثْتشيي فب ت هضايعبي ه عذٍدي سا اسائعِ هعيدّعذ كعِ آىّعن
ٓوذتبً ثشاي گشٍُّبيي كِ دس فقش هٌلق ثِ ػعش هعيثشًعذ دسًِشگشفتعِؿعذُاًعذ .دس ايعي
سطينّب ثخؾ ٍػئي اص هضايب ٍ ثيوِّعبي ارتوعبٓي دس فعَصُّعبيي هبًٌعذ ثْذاؿعت ٍ
دسهبى هشااجتّبي ارتوبٓي اص كَدكبى ػب وٌذاى ٍ كؼبًي كِ اص ًبتَاًيّبي رؼعوبًي
ال خلَكعي اداسُ
سًذ هي ثشًذ ٍ ًيض آهعَصؽ ٍ پعشٍسؽ هؼعکي ٍ هعَاسد ديگعش كعبه ً
هيؿًَذ ٍ ّش ؿْشًٍذ ثؼتِ ثِ اػتٌبٓت ٍ تَاى هب ي هيتَاًذ خعَد سا ثيوعِ كٌعذ ٍ اص
خذهبت گًَبگَى ثشخَسداس ؿَدً .تيزِ آى هيؿَد كعِ دس ايعي كـعَسّب ٓوعذتبً ايعي
گشٍُّبي هشفِ ارتوبٓي ّؼتٌذ كِ ابدس ثِ پشداخت ّضيٌِّبي ػٌگيي ثعشاي ثيوعِّعبي
گًَبگَى ٍ يب پشداخعت ؿعْشيِ ّعبي هعذاسع هلعي ٍّ ....ؼعتٌذ .فعبل آى كعِ ًجقعبت
هٔيفتش اص ايي هضايب ه شٍم ّؼتٌذ .پغ دس رَاهٔي كعِ دٍ عت سفعبُ يجعشال دس آًْعب
ثشاشاس اػت دٍس تؼلؼ فقش ّونٌبى تذٍام هييبثذ.
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ة) سطينّبي هَػَم ثِ ه بفِِكبس يب دهَكشات هؼي ي كِ اص رولِ دسثشگيشًعذُ
دٍ تّبي سفبُ دس آ وبى فشاًؼِ ثلظيك ٍ دسربت هئفتشي ايتب يب ٍ اػپبًيب هيثبؿعذ.
دس ايي سطينّب ثش خالف ًَّ اجلعي دٍ عتّعب ًقعؾ فٔعب ي دس اسائعِ خعذهبت ٍ كعن
ّضيٌِّبي گًَبگَى ثش ْٓذُ داسًذ .دس ايي ًِبمّب ّونٌعيي فقعَو ارتوعبٓياي ثعشاي
كليِ ؿْشًٍذاى دسًِشگشفتِ ؿذُ اػت كِ هَرت هعيؿعَد ثعب ثشخعَسداسي اص هضايعبي
گًَبگَى ّوِ آفبد ربهِٔ اص ػٌح صًذگي ًؼجتبً ؿعشافتوٌذاًِاي ثشخعَسداس ؿعًَذ .اهعب
ًکتِ هْن دسثبسُ سطينّبي دهَكشاتهؼي ي آى اػت آىّب ّيچ ثشًبهعِاي ثعشاي كعبّؾ
ػٌح اختالفبت ًجقبتي دس ربهِٔ ًذاسًذ .ايي سطينّب ثعب ٍاثؼعتِ كعشدى ػعٌح هضايعبي
ارتوبٓي ثِ ػٌح دسآهذّب ٍ يب ثعِ ًجقعبت ٍ گعشٍُّعبي گًَعبگَى ارتوعبٓي هَرعت
ؿذُاًذ كِ اختالف ًجقبتي دس ايي رَاهْ پبيذاس ثوبًذ .ثِثيبىديگعش ثيوعِّعب ٍ هضايعبي
ارتوبٓي دس ايي ػيؼتنّب رب جبً ثِ ؿغ ٍ ربيگبُ ّش فشد دس ثبصاس كبس هشثعَى ؿعذُ ٍ
ثب هيضاى دسآهذ ّش فشد ساثٌِاي هؼتقين داسد .دس ايي ًِبمّب خعبًَادُ ٍ كليؼعب ّونٌعبى
ًقؾ هْوي دس اسائِ ثشخي خذهبت ارتوبٓي ثش ْٓذُ داسًذ.
د) دٍ تّبيسفعبُ اػعکبًذيٌبٍي ٍ يعب ثعِ اكعٌال دٍ عتّعبي سفعبُ ػَػعيبل
دهَكشاتيك كِ ٓوذتبً دس آى ثشاي ه ػؼبت سفبُ ٍ ثشًبهِّبي هشثعَى ثعِ آى هعيتعَاى
نْبس ٍُيظِ هتلَس ؿذ كِ ارشاي ايي نْبس ٍُيظِ هيتَاًذ تاهييكٌٌذُ سفبُ گعشٍُّعبي
ٍيظُ ارتوبٓي ثبؿذ:
ا ف) ٍُيظِ تَاىثخـي ٍ دسهبًي :كِ ّذف اص آى اسائِ خذهبت گًَبگَى دسهعبًي
ٍ فٌي اػت تب افشاد هَسد ًِش ثِ ثيـتشيي تَاًعبيي ٍ ابثليعتّعبي رؼعوبًي سٍاًعي ٍ
ؿخليتي ًبئ گشدًعذ .هٔوعَ ً ايعي اجيع خعذهبت دس اب عت تعَاىثخـعي پضؿعکي ٍ
تَاىثخـي فشفِاي هٌش هيؿَد.
ة) ٍُيظِ فوبيتي :كِ دس ًَل هذتي كِ فشد اص خذهبت تعَاىثخـعيپضؿعکي ٍ
فشفِاي ثشخَسداس اػت ثِ كَست تعَاىثخـعي ارتوعبٓي ٍ ثعب ّويعبسي ٍ هـعبسكت
خبًَادُ ٍ ػبصهبىّبي گًَبگَى اًزبم هيگيشد.
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د) ٍُيظِ پيـگيشي :كِ اسائِ ثشًبهِّب ٍ خذهبت ارتوعبٓي فشٌّگعي ٍ ثْذاؿعتي
اػت تب ثِ ًَس كلي اص ايزعبد ٍ گؼعتشؽ هٔلَ يعتّعبي گًَعبگَى ٍ ه شٍهيعتّعبي
گًَبگَى رلَگيشي كٌذ.
د) ٍُيظِ تَػِٔ اي :كِ ًْبيتبً ًتيزِ ٍ فبك ػِ ٍُيظِ اجلي اػت (صاّذياكع
.) 72-73 :1381

ضبخصّبي رفبُ اجتوبػي
پبتٌبم دس هَسد سفبُ ارتوبٓي ثِ ايي هؼئلِ اؿبسُ داسد كِ سفبُ ارتوبٓي سا هيتَاى اًذاصُ
گشفت ٍ ايي ابثليت ثِ هب اربصُ هيدّذ سفبُ ّبي فشدي سا ثب ّن تشكيت كٌعين ٍ ػعٌح
هتشاكن سفبُ ارتوبٓي سا دس هزوَّ اًذاصُ ثگيشين .پيگَ ااتلبدداى سفبُ اػتذ ل هيكٌعذ
كِ هقبيؼِّبي ثييافشاد هيتَاًٌذ كَست گيشد صيشا ثْضيؼتي هقَ ِاي اػت كِ ثِ آهعبل
ٍ آسصٍّب استجبى داسد ٍ آسصٍّب سا هيتَاى ثش هجٌبي هٔيبسّبي پعَ ي اًعذاصُگيعشي كعشد.
ثِٓجبست ديگش ّشنِ توبي هي ثشاي پشداخت ثبثت نيعضي ثيـعتش ثبؿعذ آسصٍي هعي
ؿذيذتش اػت ٍ ثش ايي هجٌب دػتشػي يب تولك آى ؿي هَرت ثعب سفتي ػعٌح سفعبُ ٍ
ثْضيؼتي هي هيؿعَد (صاّعذي ٍ ديگعشاى  .)115-116 :1388اًذيـعوٌذاى گًَعبگَى
ؿبخقّبي هتظبٍتي سا ثشاي ػٌزؾ سفبُ ارتوبٓي ثِكبس هيثشًذ .دس اييصهيٌعِ آيعذاپ
( )1978ؿبخق هيضاى هٌبثٔيكِ يك ربهِٔ ثِ سفعبُ ارتوعبٓي اختلعبف هعيدّعذ سا
هٔشفي هيكٌذ .ثشگؼَى ٍ ػبهَئلؼَى سفبُ سا تبثٔي اص هٌلَثيت افشاد گًَبگَى هيداًعذ
ٍ ثشاي ايٌکِ سفبُ ابثليت اًذاصُگيشي داؿتِ ثبؿذ تبثْ هٌلَثيت سا ثِ دٍ هتغيش هلعشف
ٍ فشارت تقؼين ًوَدًذّ .شػبًي ًيض دس ػبل  1955تبثْ سفبُ خَد سا ثِ كَست هزوَّ
ٍصًي هٌلَثيتّبي افشاد ثيبى ًوَد (كبداي ٍ ديگشاى .)146-147 :1389
دس دِّ  1970دسآهذ ػشاًِ ثِ ٌَٓاى هٔيبس سفبُ هشدم دسًِش گشفتِ هيؿذ .ثب دسًِش
گشفتي نٌيي ػٌزِاي سؿذ ااتلبدي ه َس اكلي تَػِٔ هلتّب ثعَد .ثعِ هعشٍس صهعبى
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ٓذم تَرِ صم ثِ هظَْم ٓذا ت دس ثِ دػت آٍسدى فشكتّبي هٌبػت ثيي افعشاد يعك
ربهِٔ ثبٓج گشديذ تب ايشادات رذي ثِ ايي ؿبخق ٍاسد ؿَد (ّوبى .)144
آهبستيب ػي ( )1381سفبُ فشد سا دػتبٍسد خَد فشد هيداًذ كِ ثب تَرِ ثِ كبسكشد يب
ٍُبيظي اػت كِ ثش ْٓذُ داسدٓ .ولکشد افشاد ثِ ػِ هقَ ِ يب دػتِ ًجقِثٌعذي هعيؿعَد:
(ٓ )1ولکشدّبي رؼوبًي ؿبه اهيذ ثِ صًذگي تغزيِ هٌبػت هؼکي ٍ ػشپٌبُ ٍ ًجَد
ثيوبسي؛ (ٓ )2ولکشدّبي ػيبػي -ارتوبٓي ؿبه اهٌيت ؿخلي هـبسكت دس صًعذگي
ارتوبٓي ٍ ػيبػي ٍ هلعًَيت دس ثشاثعش آوعبل تجٔعين ًعظادي؛ ٍ (ٓ )3ولکشدّعبي
فکشي ٍ صيجبؿٌبختي ؿبه تَاًبيي فکشي ثشاي هَارِْ ثب هـکالت صًعذگي ؿعکَفبيي
تَاى فکشي ثعب ق َُ اص ًشيعق هـعبسكت دس پيـعشفت داًعؾ ثـعشي ٍ ؿعکَفبيي تعَاى
صيجبؿٌبختي ثب قَُ اص ًشيق اثشاص آصاداًِ اػتٔذادّبي خالو ثعب هـعبسكت دس سٍيعذادّبي
صيجبؿٌبختي.
ااتلععبدداًبى ٍ ه ػؼععبت ثععييا وللععي ًععي ػععيػععبل اخيععش تَرععِ ٍيععظُاي ثععِ
ؿبخقّبيي داؿتِاًذ كِ ٓالٍُ ثش هتغيشّبي ااتلبدي دسثشگيشًذُ هتغيشّبي ارتوعبٓي
ٍ اًؼبًي ًيض هيثبؿٌذ .ثعش ايعي اػعبع ؿعبخقّعبيي هبًٌعذ ؿعبخق پبيعذاسي سفعبُ
ااتلبدي ؿبخق تَػِٔ اًؼبًي ٍ ؿبخق خـٌَدي اػتبًذاسد ٍ كيظيت صًذگي ؿک
گشفت (كبداي ٍ ديگشاى .)149 :1389
ؿبخقّبيي كِ دس ايشاى تَػي كبسؿٌبػبى ه ققبى ٍ ػبصهبىّعبي گًَعبگَى ثعِ
كبس گشفتِ ؿذُ هٔيبسّبي ٓيٌياي اػت كِ ثش آهبسّبي هٌتـشُ اص ػَي هشكض آهبس ايعشاى
ٍ ػبيش ػبصهبىّبي دٍ تي هجتٌي هيثبؿذ .ايي ؿبخقّب هٔوَ ً دس دٍ گعشٍُ اكعلي ٍ
فشٓي هَسد ث ج اشاس هيگيشد كِ ٓجبستٌذ اص:
ؿبخقّبي اكلي ؿبه  :آهَصؽ ٍ پشٍسؽ ثْذاؿت ٍ دسهبى تغزيعِ هؼعکي
اؿععتغبل رؤيععت ٍ ًيععشٍي اًؼععبًي دسآهععذ ٍ ّضيٌععِ ٍ تععاهيي ارتوععبٓي هععيثبؿععذ.
ؿبخقّبي فشٓي ؿبه  :گعزساى اٍاعبتفشارعت ٍ دػتشػعي ثعِ تؼعْيالت فشٌّگعي
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ه ييصيؼت ٍ اهٌيت فشد دس ثشاثش تزبٍصات هب ي ٍ ربًجي هعيثبؿعذ كعِ ثعِ هٔيبسّعبي
اكلي ّـتگبًِ اهبفِ هيؿَد (صاّذياك

.)115 :1381

ثًَِسكلي ؿبخقّبي سفبُ ارتوبٓي سا هيتَاى ثِ دٍ گشٍُ تقؼعينثٌعذي ًوعَد:
(ا ف) ؿبخقّبي كوّي ٍ (ة) ؿبخقّبي كيظي.
ا ف) ؿبخقّبي كوّي كِ ؿبه هَاسد صيش اػت:
 )1اؿتغبل كبه  :هٌَِس اص اؿتغبل كبه ٍهٔي اػعت كعِ دس آى ّعشكغ اعبدس ٍ
هبي ثبؿذ ثتَاًذ ؿغ هٌبػجي ثشاي خَد ثذػت آٍسد .دس ؿشايي اؿتغبل كبهع ّعشكغ
ثبيذ دس ؿغ تخللي خَد هـغَل ثَدُ ٍ دس تَ يذ هتٌبػت ثب تزشثِ ثب تخلق خعَد
ه حش ثبؿذ ثِٓجبست ديگش دس اؿتغبل كبه

ًشد ثيکبسي پٌْبى ًيض ثؼيبس پبييي اػت.

 )2تَ يذ (دسآهذ) ػشاًِ :اص دسآهذ ػشاًِ ارلت ثِ ٌَٓاى ؿعبخقػعٌح صًعذگي ٍ
تَػِٔ اػتظبدُ هيؿَد .ا جتِ ايي ؿبخق كبهالً سػعب ًيؼعت؛ صيعشا ًوبيعبًگش نگعًَگي
تَصيْ دسآهذ ٍ هب کيت داساييّب ( كِ ثخـي اص آى ايزبد دسآهذ هيكٌذ) ًيؼت.
ًَ )3آٍسي ٍ خالايت :كبسثشد اختشآبت ٍ سٍؽّبي رذيذ تَ يذ دس فٔب يتّبي
هشثًَِ ثِ تَ يذ ٍ ّونٌعيي هٔشفعي ه لعَ ت رذيعذ اص ديگعش ؿعبخقّعبي سفعبُ
ارتوبٓي اػت .گزؿتِ اص آى ًَآٍسيّبيي ؿبه هٔشفعي سٍؽّعبيرذيعذ ارتوعبٓي ٍ
ًْبدي ثشاي ػبصهبًذّي ٍ هذيشيت هتٌبػت ثب ساُّبي رذيذ اًزبم فٔب يتّبي ااتلعبدي
ّن هيؿَد.
 )4ػٌح ثب ي صًذگي :هيضاى سهبيت اص ت قعق خَاػعتّعبي هعبدي ٍ هٌٔعَي
ؿخق خبًَادُ يب گشٍّي اص هشدم سا ػٌح صًذگي گَيٌذ .اگش افشاد تٌْب ابدس ثِ تعاهيي
فذاا هَاد رزائي هؼکي ٍ پَؿبپ خَد ثبؿٌذ گظتِ هيؿَد كِ ػعٌح صًعذگي آًعبى
ثؼيبس پبييي اػت.
 )5اهيذ ثِصًعذگي دس ثعذٍ تَ عذ :هٌِعَس اص اهيذثعِصًعذگي دس ثعذٍ تَ عذ تٔعذاد
ػبلّبيي اػت كِ اًتِبس هيسٍد كَدپ ثٔذ اص تَ ذ صًذگي كٌذ .ثب تَرِ ثِ خٌش هعشگ
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ٍ هيش كِ ثشاي گشٍُّبي گًَبگَى ػٌي رؤيت اتظبو هيافتعذ ثعذيْي اػعت ّعش نعِ
اهيذثِصًذگي دس ثذٍ تَ ذ ثيـتش ثبؿذ سفبُ ارتوبٓي ثيـتش خَاّذ ثَد.
ً )6شد ثبػَاديً :شد ثبػَادي ٓجبست اػت اص دسكذ افشادي كِ 15ػبل ٍ ثعب تش
ػي داسًذ ٍ ابدس ثِ خَاًذى ٍ ًَؿتي ّؼتٌذّ .ش نِ رؤيت ثبػَاد ثب تش ثبؿٌذ سفعبُ
ثيـتش خَاّذ ثَد.
ٍ ) 7رَد كب ّبي هشٍسي ثشاي ّوِ :كب ّبي هشٍسي كب ّبيي ّؼتٌذ كِ اداهعِ
صًذگي ؿبيؼتِ ثعذٍى آىّعب هوکعي ًيؼعت .هبًٌعذ رعزا پَؿعبپ هؼعکي فوبيعت ٍ
هشااجت ّعبي پضؿعکي دػتشػعي ّوعِ افعشاد ثعِ ايعي گعشٍُ اص كب ّعب يکعي ديگعش اص
ؿبخقّبي سفبُ ارتوبٓي ه ؼَة هيؿَد.
ً ) 8شد پبييي سؿذ رؤيتّ :ش نِ ًشد سؿذ رؤيت كوتش ثبؿذ كيظيت ًيعشٍي
اًؼبًي ثب تش هيسٍد ٍ ه لَل تَ يذ ؿذُ ٍ دسآهذ فبك اص سؿذ ثِ ؿک ٓبد ًِتشي
ثيي رؤيت تَصيْ هيگشدد .ثذيي تشتيت سفبُ ارتوبٓي افشاد ربهِٔ ثب تش هيسٍد.
ً )9شد پبييي هشگٍهيش كَدكبىّ :شنِ ّضيٌِّبي ثْذاؿتي ئٌي ًعت پيـعگيشي
ثشاي هلَىػبصي دس هقبث ثيوبسيّب ثيـعتش ٍ ّضيٌعِّعبي دسهعبى كوتعش ثبؿعذ ربهٔعِ
هشفِتش هيثبؿذ.
 ) 10هٌبفْ ارتوبٓي تَ يذ كب ّعب ٍ خعذهبتّ :شنعِ هٌعبفْ فبكع ؿعذُ يعب دس
دػتشع ك ارتوبّ دس هقبث هٌبفْؿخلي افشاد (اص رولِ فوبيت ٍ اهٌيت كِ تَػعي
ًيشٍّبي اًتِبهي فشاّن هيؿَد كشفِرَئيّبي ًبؿي اص ًِعبم هع حش ٓشهعِ خعذهبت
ثْذاؿتي احشات ٍػيْ ٍ گؼتشدُ هٌبفْ رؤيت ثبػَاد ٍ ) ...ثيـتش ثبؿذ سفبُ ارتوعبٓي
ثيـتش اػت.
 )11تَصيْ دسآهذ :تَصيْ دسآهذ ئٌي دسآهذ فبكع اص تَ يعذ نگًَعِ ثعِ ٓبهع
تَ يذ تٔلق هيگيشد يب ػْن ثخؾّبي ااتلبدي اص دسآهذ فبكلِ نقذس اػت؟
 )12ؿبخق تَػِٔ اًؼبًي :ؿبخق تَػِٔ اًؼبًي هيبًگيي هَفقيتّبي كـَس سا
دس ػِ ثٔذ اكلي ًَل ٓوش داًؾ ٍ ػٌح هٌلَة صًذگي ثشآٍسد هيكٌذ.
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ً )13ععشد هـععبسكت دس فٔب يععتّععبي ارتوععبٓيً :ؼععجت تٔععذاد افععشادي كععِ دس
فٔب يتّبي ارتوبٓي ٍ ػيبػي هـبسكت داسًذ ثِ رؤيتي كِ دس ػي فٔب يت اشاس داسًذ
ٍ ه ععذٍديتي ثععشاي فٔب يععتّععبي ارتوععبٓي ًذاسًععذّ .شنععِ ًععشد هـععبسكت هععشدم دس
فٔب يتّبي ارتوبٓي ٍ ػيبػي ثيـتش ثبؿذ سفبُ ربهِٔ ثيـتش هيؿَد.
 )14هٔيبس تقَيت رٌؼيتي :ايي هٔيبس ًـبىگش آى اػت كعِ آيعب صًعبى هعي تَاًٌعذ
فٔب ًِ دس صًذگي ااتلبدي ٍ ػيبػي ؿشكت كٌٌذ يعب ًعِ؟ هٔيعبس تقَيعت رٌؼعيتي ثعش
هـبسكت اػتَاس اػت ٍ ثِ اسصيبثي ًبثشاثشي رٌؼيتي دس ٓشكعِّعبي كليعذي هـعبسكت
ااتلبدي ٍ ػيبػي ٍ تلوينگيشيّب ًِش داسد.
ً )15شد پَؿؾ ثيوِّبي دسهبًي ٍ ثبصًـؼتگي :ثيوِّبي تاهيي ارتوبٓي دسهبًي
ٍ ثبصًـؼتگي رؤيت هَرت تعاهيي ّضيٌعِّعبي دسهعبًي ٍ دسآهعذ دٍساى ثيکعبسي ٍ
ثبصًـؼتگي هيگشددّ .ش نِ افشاد ت ت پَؿؾ اًَاّ ثيوِّب ثيـتش ثبؿذ سفبُ ارتوعبٓي
ثيـتش خَاّذ ثَد.
ة) ؿبخقّبي كيظي كِ دس ثشگيشًذُ هَاسد صيش اػت:
 )1آصادي اًتخععبة يععك ربهٔععِ :ربهٔععِاي كععِ ثععشاي ثععشآٍسدى خَاػععتّععبيؾ
ساُف ّبي گًَبگًَي دس اختيبس داسد اص آصادي اًتخبة ثشخَسداس اػت.
 )2آسهبىّبي ًَػبصي :ؿبه هٌٌقي ثَدى ثشًبهِسيضي ااتلبدي ثشاثشي ااتلعبدي
ٍ ارتوبٓي ٍ ًْبدّب ٍثشداؿتّبي اكال ؿذُ اػت.
 )3اسادُ ػيبػي :هٌَِس اص اسادُ ػيبػي تلوينّبي ابًٔبًِ آگبّبًِ ّعذفداس ٍ
هؼتق

ًتيزِگيعشيّعب ٍ اًتخعبةّعبي هـعخق هقبٍهعتّعبي ػيبػعي هولکعت دس

صهيٌِّبيي ًِيش اص ثيي ثشدى ًبثشاثشي فقش ٍ ثيکعبسي اص ًشيعق اكعالفبت گًَعبگَى دس
ػبخت ّبي ارتوبٓي ااتلعبدي ٍ ًْعبدي اػعت .فقعذاى اسادُ ػيبػعي ارلعت يکعي اص
هْوتشيي هَاًْ تَػِٔ ٍ د ي ٓوذُ ؿکؼت ثؼيبسي اص ثشًبهِّبي سفبُ ارتوبٓي اػت.
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ٓ )4ضت ًظغ :ايزبد ؿشايٌي كِ هَرت سؿذ ٓضت ًظغ هشدم ؿعَد ٍ هعشدم ثعِ
خَد ٍ ربهِٔ افتشام ثگزاسًذ ٍ ثتَاًٌذ ٓقبيذ گًَعبگَى دسٍى خعَد سا ت وع ًوبيٌعذ
ػجت استقبي ػٌح سفبُ هيگشدد.
 ) 5حجبت ٍ اهٌيت ربهِٔ :حجبت ٍ اهٌيت ثِ ٌَٓاى ثؼعتش اكعلي ّعش گًَعِ فٔب يعت
هخجت ااتلبدي ٍ ارتوبٓي هَسد تاكيذ ٍ ٌٓبيت ٍيظُ كليِ هکبتت ٍ هؼلكّب اػت.
ثب تَرِ ثِ ؿبخقّبي ركش ؿذُ دس ايي هٌب ِٔ سفبُ ارتوبٓي دس دٍ ثٔذ فشدي-
خبًَادگي ٍ دٍ تيًْ -بدي هَسد ػٌزؾ اشاس گشفتِ كِ ؿبخقّبي ّعش كعذام اص ايعي
اثٔبد دس اؼوت هٔشفي گَيِّبي ػٌزؾ هتغيشّب ركش ؿذُ اػت.

اضبرُاي اجوبلي ثِ ثررسي ػلوي رفبُ اجتوبػي ٍ تحقيقبت اًجبمضدُ هررتج
ثب ايي پصٍّص
ت قيقبت ثييا وللي فشفِاي ٍ ػبصهبىدّي ؿذُ دس صهيٌِ سفعبُ ارتوعبٓي ثعِ اعشى19م
ثشهي گشدد ئٌي صهبًي كِ هزّجيَى دس اسٍپب ٍ آهشيکبي ؿوب ي ثعشاي تجعبدل ٓقبيعذ ٍ
تزشثيبت خَد هالابتّبيي داؿتٌذ ٍ ايي هالاعبتّعب هٌزعش ثعِ ايزعبد ّوکعبسيّعبي
داًٍلجبًِ دس ػٌح ثييا وللي ؿذ اص رولِ :دسثعبسُ سفعبُ ثعييا ولع  .دس ػعبل 1928ثعب
ّذف ػبصهبىدّي فٔب يتّبي سفبّي ثييا وللي ؿَسايي ثِ كَست سػوي كبس خعَد سا
آربص كشد .فٔب يت ايي ػبصهبىّب ثب خذهبت ػبصهبىّبيي ثييدٍ تيسػعوي هعشتجي ثعَد.
اٍ يي ػبصهبى ثييدٍ تي ثب هَهَّ اؿتغبل ثَد كِ دس ػبل 1919ثعب ّعذف ثْجعَد سفعبُ
اؿتغبل ٍ ٍهٔيت اػتخذاهي تاػيغ گشديذ .اٍ يي هٌب ٔعبت آكبدهيعك دس صهيٌعِ سفعبُ
ارتوبٓي ثييا وللي تَكيظي ثَد؛ يکي اص اثتذاييتشيي آىّب كِ اص اّويت تبسيخي ابثع
تَرْي ثشخَسداس اػت هٌب ِٔ َػيهيش دس صهيٌِ سفبُ ارتوعبٓي دس ثشيتبًيعب اػعت .دس
اٍاخش دِّ  ٍ 1960اٍاي  1970هٌب ٔبت سفبُ ارتوبٓي ثييا وللي ثِ ًَس هعٌِن ؿعشٍّ
ؿذ .تٔذادي اص ايي هٌب ٔبت ػعٔي داسًعذ تَهعيح دٌّعذ كعِ نعشا دخب عت دٍ عت دس
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ثشًبهِّبي سفبّي دس اشى ثيؼتن ثِ هيضاى صيبدي تَػعِٔ يبفتعِ اػعت (هيزلعي :1378
.)120
● سثبًي ٍ ّوکبساًؾ دس هقب ِاي ثب ٌَٓاى «راثطِ اثؼبد هبدي ٍ غير هربدي رفربُ
اجتوبػي ثب هطبركت ضْرًٍداى در اهَر ضْري» ثش اػبع سٍؽ پيوبيؾ ثِ ايي ًتبيذ
دػت يبفتٌذ كِ ثيـتش ؿْشًٍذاى اكظْبًي هـبسكت ثب يي دس اهَس ؿْشي داؿتِ ٍ ثعيي
اثٔبد ريشهبدي سفبُ ارتوبٓي ٍ هـبسكت ؿْشًٍذاى دس اهَس ؿْشي ساثٌِ هٌٔبداس خٌعي
فبك آهذُ اػتّ .ش اذس آتوبد ًْبدي ٍ سهبهٌذي ارتوبٓي ٍ ؿْشًٍذاى دس فذ ثعب
ٍ افؼبع ه شٍهيت آًبى دس فذ پبييٌي ثبؿذ ثِ ّوبى اًذاصُ هـعبسكت آًعبى دس اهعَس
ؿْشي ثيـتش خَاّذ ثَد (سثبًي ٍ ديگشاى .)1388
● صاّذي ٍ ّوکبساًؾ دس هقب ِاي ت ت ٌَٓاى «راثطِ سرهبيِ اجتوبػي ثب رفربُ
اجتوبػي» ثِ ايي ًتيزِ سػيذًذ كِ ثيي دٍ هتغيش ػشهبيِ ارتوعبٓي ٍ سفعبُ ارتوعبٓي
ساثٌِي هخجتي ٍرَد داسدّ .ونٌيي كليِ ؿبخقّبي هٌش دس ايي ت قيق ثشاي ػشهبيِ
ارتوبٓي (آتوبد ٌّزبسّبي ارتوبٓي ٍ ؿجکِّبي ارتوبٓي) ًيض ثب سفبُ ارتوبٓي ساثٌِ
هخجت داسدً .تبيذ ثذػت آهذُ دس ايعي ت قيعق هٌٌجعق ثعب آسا پبتٌعبم اػعت (صاّعذي ٍ
ديگشاى .)1388
● ثيبت دس سػب ِ دكتشياؽ ثب ٌَٓاى «ػَاهل اجتوبػي هؤثر ثر احسبض اهٌيرت
در ضْر تْراى در سبل  »7831اص هتغيشّبيي نَى َٓاهع فعشدي ٍ خعبًَادگي هيعضاى
ثشٍص رشائن اًتِبس اص پلعيغ دس هٔعشم رعشم ٍااعْ ؿعذى تعاهيي ٍ سفعبُ ارتوعبٓي
پشداخت سػبًِاي ػشهبيِ ارتوبٓي ٍ فوبي ؿْشي دس ساثٌِ ثب افؼبع ًباهٌي اػعتظبدُ
ًوَدُ اػت كِ ثيي هتغيش سفبُ ارتوبٓي ٍ افؼبع اهٌيت ساثٌِ هٌٔيداس ٍ هؼعتقين ثعِ
دػت آهذُ اػت (ثيبت .)1387
● ًتبيذ ت قيق ٍي ٍ هك گشاد ثب ٌَٓاى «احسبض اهٌيت ،طرز تلقيّب از هحرل
زًدگي ٍ طجقبت پبييي (جبهؼِ)» ًـبى هي دّذ كِ افشادي كعِ ثعِ ٌٓعَاى افعشاد ًجقعِ
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پبييي سدُثٌذي هيؿًَذ -ثِ ٍيظُ افشادي كِ صيشخي فقش اشاس هعيگيشًعذ االيعتّعب ٍ
آىّبيي كِ يك دٍسُ ثيکبسي سا تزشثِ كشدُاًذ ٍ كوتش اص خذهبت سفبُ ارتوبٓي ثْشُهٌذ
ؿذُاًذ -ثذٍى تَرِ ثِ رٌؼيت ػي ثضسگعي ؿعْش ٍ ديگعش َٓاهع

افؼعبع اهٌيعت

كوتشي اثشاص ًوَدُاًذ .كِ اص ديذگبُ آًبى ايعي ًگشاًعي اص ثبثعت كعبفي ًجعَدى ااعذاهبت
اًزععبمگشفتععِ ثععشاي فوبيععت ٍ ه بفِععت اص آىّععب دس ثشًبهععِّععبي سفععبُ هععيثبؿععذ
(.)Will&McGrath, 1995

● هيؼلي ٍ ّوکبساًؾ دس ت قيقي ثب ٌَٓاى «احسبض ًرباهٌي در ايتبليرب ،هيرساى
اًتطبر ٍ ػَاهل تؼييي كٌٌدُ» ثِ ايي ًتبيذ دػت يبفتِاًذ كَِٓ :اهع ريعش ارتوعبٓي-
رؤيتي تاحيش ؿذيذتشي ثش افتوبل افؼبع ًعباهٌي داسد .ثعِ ٍيظُ ػعٌح ت لعيالت ٍ
ثب تش اص ّوِ اسصيبثي ؿخلي اص ٍهٔيت ااتلبدي خبًَادُ هي ثبؿذ .ؿعشايي ااتلعبدي
هٌلَة يك خبًَادُ تاحيش هخجتي ثش افؼبع اهٌيت افشاد داؿتِ اػت ٍ ثب ٔکغ .ايي اهعش
ًـبىدٌّذُ اّويت تَاًبييّب ٍ ػشهبيِّبيي اػت كعِ ًجقعبت گًَعبگَى ربهٔعِ ٌّگعبم
سٍيبسٍيي ثب افؼبع ًباهٌي داؿتِاًذ (.)Miceli&Others, 2004

چبرچَة ًظري تحقيق
دس تجييي سفبُ ارتوبٓي دس فَصُ ربهِٔؿٌبػي ديذگبُّعب ٍ ًِشيعبت گًَعبگَى هٌعش
گشديذُ اػت كِ ثب تَرِ ثِ هتغيشّبي هشتجي ثب ايي پظٍّؾ ثِ ثشخي اص هْنتعشيي آًْعب
اؿبسُ هيؿَد:
دسهَسد ساثٌِ تَػِٔ ارتوبٓي نْبس ديذگبُ ٍرَد داسد.
الف -ديدگبُ اجتوبعگرايي :ارتوبّگشايبى ػشهبيِّبي ارتوبٓي سا ثب ػبصهبىّبي
ه لي نَى ثبؿگبُّب اًزويّب ٍ گشٍُّبي هذًي ثشاثش هيپٌذاسًذ .ارتوبّگشايبى ثش ايي
آتقبدًذ كِ ػشهبيِّبي ارتوبٓي ّشنِ ثيـتش ثبؿذ احش آى دس سفبُ ارتوبٓي ثيـتش اػت.
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اهب ؿَاّذ دس رْبى دس فبل تَػِٔ ًـبى هيدّعذ كعِ كعشف داسا ثعَدى ػعٌح ثعب ي
ّوجؼتگي ارتوبٓي ثب گشٍُّبي ريشسػوي ضٍهبً ثِ سفبُ ااتلبدي ًوياًزبهذ.
ة -ديدگبُ ضجكِاي :ثشايي آتقبد اػت كعِ گعشٍُّعبي فقيعش ثعب ٍاسد ؿعذى دس
ؿجکِّبي ارتوبٓي اص سفبُ ثيـتشي ثشخَسداس گشدًذ .ؿجکِّب ثعِ افعشاد ايعي اًويٌعبى سا
هيدٌّذ كِ ثب تجذي داًؾ ٍ تزشثِ ثتَاًٌذ اًؼزبم دسًٍعي خعَد سا تٔشيعف كعشدُ ٍ دس
ًْبيت دس ثشاثش هـکالت هقبٍهت ثيـتشي داؿتِ ثبؿٌذ.
ج -ديدگبُ ًْبدي :دس ايي ديذگبُ ؿجکِّعبي ارتوعبٓي ٓوعذتبً ه لعَل ه عيي
ػيبػي ابًًَي ٍ ًْبدي اػت.
د -ديدگبُ ّويبري :ايي ديذگبُ اص تلظيق دٍ ديذگبُ ؿجکِاي ٍ ًْبدي ثَرَد آهذُ
اػت .ثش اػبع ايي ديذگبُ دٍ ت ٍ ربهِٔ ّعيچكعذام ثعِ ًعَس راتعي دس تَػعِٔ هع حش
ًيؼتٌذ .تاحيشي كِ دٍ تّب ثِ گشٍُّبي هذًي ثش ت قق اّذاف رؤي هيگزاسًعذ هتغيعش
اػت .دٍ تّب ثٌگبُّب ٍ ارتوبٓبت ثِ تٌْعبيي فباعذ هٌعبثْ صم ثعشاي تعشٍيذ تَػعِٔ
گؼتشدُ ٍ پبيذاس ّؼتٌذ .ثِ ّويي د ي

صم اػت ّن دس دسٍى ٍ ّن دس ٍساي ثخؾّبي

گًَبگَى پذيذُ هـبسكت ؿک ثگيشد .دٍ ت هيتَاًذ دس تؼْي تَػِٔ ًقؾ هع حشي سا
ايظب كٌذ صيشا ٍُيظِ دٍ ت تاهيي كب ّبي ٓوَهي (پَل پَل سايعذ ٍ ثبحجعبت ثْذاؿعت
ٓوَهي ٍ آهَصؽ ّوگبًي) ٍ آوعبلكٌٌعذُ فبكويعت اعبًَى (فعقهب کيعت دادسػعي
ٓبد ًِ آصادي ثيبى ٍ ايزبد تـکيالت) اػت.
ًجععق ديععذگبُ ارتوععبّگشايععي ػععشهبيِ ارتوععبٓي ثععب ػععبصهبىّععبي ه لععي نععَى
ثبؿگبُّب اًزويّب ٍ گشٍُّبي هذًي ثشاثش اػت .ايي ديذگبُ ثش ايي آتقبد هيثبؿعذ كعِ
ػعشهبيِّعبي ارتوععبٓي ّشنعِ ثيـععتش ثبؿعذ احععش آى دس سفعبُ ارتوععبٓي ثيـعتش اػععت.
( )Woolckock&Narayan, 2000صاّذي ٍ ديگشاى ثب هشٍس ًِشيبت ػعشهبيِ ارتوعبٓي
اص يك ًشف ٍ سفبُ ارتوبٓي اص ػَي ديگش ثِ ايي ًتيزِ سػيذُاًذ كِ« :دس آسا ّوعِي
كبفتًِشاى ػشهبيِ ارتوبٓي ايي د ت هوٌي ٍرعَد داسد كعِ ػعشهبيِ ارتوعبٓي اص
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ًشيق تؼْي كشدى سٍاثي ارتوبٓي هَرجبتي سا فشاّن هيػبصد كِ افشاد ثْتش ٍ ػعبدُتعش
ثتَاًٌذ هٌبفْفشدي ٍ گشٍّي خَد اص رولِ هٌبفْ ااتلبدي سا دًجبل كٌٌذ ٍ اص آًزب كِ دس
هٌٔبي هؼتقين سفبُ ارتوبٓي ًيض د ت كعشيح ثْعشُهٌعذي اص هَاّعت ارتوعبٓي ثعشاي
فشاّن ػبختي اهکبًبت صًذگي ثْتش ٍ آػَدُتش ٍرعَد داسد كعِ خعَد اص ًشيعق كؼعت
دسآهذ ثيـتش ابث فلَل اػت پغ هيتَاى پلي استجبًي هيبى ايي دٍ هظْعَم ارتوعبٓي
ثشاشاس كشد كِ هٔشف ّوجؼتگي هيبى ػشهبيِ ارتوبٓي ٍ سفبُ ارتوبٓي ثبؿذ ٍ ثعبصگَي
آى ثبؿذ كِ ثب رخيشُػبصي ػشهبيِ ارتوبٓي ثيـتش هيتَاى ؿشايٌي سا فشاّن ػبخت كعِ
ثِ ػٌح ثب يي اص سفبُ ارتوبٓي دػت يبفت (صاّذي ٍ ديگشاى .)118 :1388
ًخؼتيي ت لي هٌِن اص ػشهبيِ ارتوبٓي ثِ ٍػيلِ ثَسديَ كعَست گشفتعِ اػعت.
كبسثشد ػعشهبيِ ارتوعبٓي ًعضد ٍي ثعش ايعي دسپ اػعتَاس اػعت كعِ افعشاد نگًَعِ ثعب
ػشهبيِ گزاسي ثش سٍاثي گشٍّي ٍهٔيت ااتلبدي خعَد سا دس يعك فوعبي ارتوعبٓي
ػلؼلِ هشاتجي ثْجَد هي ثخـٌذ .ديذگبُ ثَسديَ دس ثبة ػعشهبيِ ارتوعبٓي ثعيؾ اص فعذ
اثضاسي اػت ٍ آى سا نيضي هي داًذ كِ افشاد يب ًجقبت ثعِ كعبس هعيثٌذًعذ تعب ثعِ هٌعبفْ
ااتلبدي خَد دػت يبثٌذ .اگش ػشهبيِ ارتوبٓي ًتَاًعذ ثبٓعج سؿعذ ػعشهبيِ ااتلعبدي
گشدد كبسثشدي ًخَاّذ داؿت (ّوبى .)112
پبتٌبم هٔتقذ اػت كِ ثب ٍرَد ٓذم تَافق دس هٌبثْ هَرَد ثش ػش ايعي كعِ ػعشهبيِ
ارتوبٓي نگًَِ تٔشيف ؿَد ًَيؼٌذگبى ثب يکذيگش ّنٓقيذُاًعذ كعِ ايعي اهعش ؿعبه
هزوَِٓاي اص ارضاي يبفتؿذُ دس استجبًبت ٍ تٔبهالت ثيي هشدم اػت ٍ ٌّگعبهي كعِ
فٔبل ؿَد ثِ افشاد ًيشٍ ٍ تَاى ثخـيذُ ٍ ّوکعبسي دس رْعت ػعَد هـعتشپ سا آػعبى
هيكٌذ .دس اك

ػشهبيِ ارتوبٓي ثِ ؿعجکِّعبي پـعتيجبى ارتوعبٓي ًْبدّعبي ه لعي

ٌّزبسّب ٍ هَاثي هـتشپ آتوعبد ٍ تٔعبهالت دٍ ػعَيِ ٍ فٔب يعتّعبي رؤعي ثعيي
آوبي ربهِٔ كِ هيتَاًذ ثشاي ايزبد فَايذ ّوگبًي هعَسد اػعتظبدُ اعشاس گيعشد اؿعبسُ
داسد)Ferguson&Mindel, 2007: 32( .
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يکي اص اكَ يكِ هٌزش ثِ ػٌح سفبُ ثْتش افشاد هيؿَد اؿعتغبل اػعت .پبتٌعبم دس
ًِشيبت خَد ثِ ساثٌِ ايي هقَ ِ ثب ػشهبيِ ارتوبٓي هيپعشداصدٍ .ي دس ت ليع كعبسكشد
ًْبدّبي ديٌي هبًٌذ كليؼبّبي رشثي تلشيح هيكٌذ كِ ثشخي اص كليؼبّب ثِ ايزبد هشاكعض
كبسيبثي هيپشداصًذ ٍ ثب اػتظبدُ اص ػشهبيِي ؿْشتي كِ داسًعذ ثعشاي آوعبي خعَد كعِ
هوکي اػت ه کَهبى ػبثق هٔتبداى ػبثق ثِ هَاد هخذس يب افشادي كِ هذسػِ سا تعشپ
گظتِاًذ ثبؿعٌذ ّونعَى اداسات ريشسػعوي آتجعبس ٓوع هعيكٌٌعذ .دس ايٌزعب ػعشهبيِ
ارتوبٓي ّونَى ؿک ّبي هتٔبسف ػشهبيِ ثشاي ٍامگيشًذگبى هٔوَ ي توويٌي ثعشاي
صًبى ٍ هشداًي اػت كِ اص ثبصاسّبي ٓبدي آتجبس يب كبس فزف ؿذُاًذ .دس اك

كؼعبًي

كِ دس ايي فشآيٌذ ؿشكت داسًذ استجبًبت ارتوبٓي خَد سا ثِ كعبس هعيگيشًعذ ٍ اص ّعشم
ػشهبيِ ارتوبٓي ثشاي ثْجَد كبسآيي ثبصاس اػتظبدُ هيكٌٌذ (خبًذٍصي .)75 : 1384
پبتٌبم دس ًِشيبت خَد ػعشهبيِ ارتوعبٓي سا ثعب ػعِ ه ظعِ (آتوعبد ٌّزبسّعب ٍ
ؿجکِّب) هظَْمػبصي هي كٌعذ .هٌعبثق ًِعش ٍي آتوعبد ارتوعبٓي ٌّزبسّعبي هٔبهلعِ
هتقبث

ؿجکِّبي هـبسكتهذًي ٍ ّوکبسي ه فقيعتآهيعض هتقعبثالً ّوعذيگش سا تقَيعت

هي كٌٌذٍ .رَد ًْبدّبي ّوکعبسيرَيبًعِ كبسآهعذ هؼعتلضم هْعبستّعب ٍ آتوعبد ثعيي
اؿخبف اػت اهب آى هْبست ّب ٍ ايي آتوعبد ًيعض ثعِ ًَثعِ خعَد ثعِ ٍػعيلِ ّوکعبسي
ػبصهبىيبفتِ تلقيي ٍ تقَيت هيؿًَذٌّ .زبسّب ٍ ؿعجکِّعبي هـعبسكتهعذًي ثعِ سفعبُ
ااتلبدي كوك هيكٌٌذ ٍ ًيض ثًَِثِ خَد ثِ ٍػيلِ سفبُ تقَيت هيؿًَذ (پبتٌعبم :1380
 .)285آهبستيب ػي ( )1381دس كتبة «تَػِٔ ثِهخبثِ آصادي» ثعِ ساثٌعِ هخجعت ٍ ػعبصًذُ
هيبى تَػِٔ ااتلبدي ٍ ػشهبيِ ارتوبٓي اؿبسُ هعيكٌعذ .ثعِ ًِعش ٍي تقَيعت ػعشهبيِ
ارتوبٓي ثِ ٌَٓاى اثضاسي رْت ت قق ػشيْتش ػب نتش ٍ پبيذاستش تَػعِٔ ااتلعبدي ٍ
ػيبػي ًقؾآفشيي خَاّذ ثَد .ساثشت َكبع ثٌيبًگزاس ًِشيِ اًتِبسات ٓقالًي ثعِايعي
اهش هيپشداصد كِ اًجبؿت ػشهبيِاًؼبًي اػبػبً يك فٔب يت ارتوبٓي اػت كِ ثعب فوعَس
گشٍُّبي هشدهي ٍ تٔبه آًْب ثشاي ثب ثشدى ثْشٍُسي ٍ ثْضيؼتي ارتوبٓي اهکبىپعزيش
اػت.
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تاحيشات ػشهبيِ ارتوبٓي دس ااتلبد ثِ گظتِ خبًذٍصي (ٓ )1384جبستٌذ اص:
 كبّؾ ّضيٌِ هجبد تي دس ااتلعبد ٍ دس ًتيزعِ كعبّؾ ّضيٌعِ تَ يعذ ٍ افعضايؾػشٓت هجبد ت؛
 تؼْي تاهيي هب ي پشٍطُّب ٍ ػشهبيِگعزاسيّعب ٍ ٓقعذ اشاسدادّعب ٍ دس ًتيزعِاهکبى فوبيت اص خالايتّب ٍ سؿذ ًَآٍسي ٍ فٌبٍسي؛
 كبّؾ آػيتّبي هب ي ٍ ارتوبٓي دس دٍساى سكَد ّن ثشاي ثٌگبُّب ٍ ّن افعشادآػيتپزيش ٍ اّتوبم ثِ تٔبٍى ٓوَهي ٍ تَاصى ارتوبٓي؛
 كبّؾ فؼبد هب ي ٍ ااتلبدي اص ًشيق ثخعؾ خلَكعي ساعبثتي ٍ ًِعبست ثعشفَصُ ٓوَهي؛
 افععضايؾ سابثععت ااتلععبدي اص ًشيععق فشٌّععگ ٍ اًگيععضُ ؿععک گيععشي گععشٍُ ٍؿشكتّبي ااتلبدي ٍ صهيٌِ اًتقبل تزبسة؛
 افضايؾ ثْشٍُسي ًيعشٍيكعبس اص ًشيعق آساهعؾفبكعلِ ٍ اًگيعضؽهٌبػعت دسخبًَادُ گشٍُّبي كبسي ٍ ات بديِّب؛
 ثب سفتي ّوبٌّگي دٍ ت-ؿْشًٍذاى ٍ احعشثخؾثعَدى ػيبػعتّعبي ااتلعبديدٍ ت ثِ د ي آتوبد ٓوَهي (ّوبى .)73-74
يبفتِّبيتزشثي هتٔعذد اّويعت ػعشهبيِ ارتوعبٓي سا دس استقعبي ػعٌح تَػعِٔ
(ااتلبدي) رَاهْ ًـبى هيدٌّذ اص آًزب كِ ػٌح تَػِٔ يبفتگي ثِ ًَس ثعيٍاػعٌِاي
هٔشف ػٌح سفبُ ارتوبٓي ّوگبًي اػت استجبى هيعبى ػعشهبيِ ارتوعبٓي ٍ تَػعِٔ سا
هيتَاى ثِ استجبى هيبى ػشهبيِ ارتوبٓي ٍ سفبُ تاٍي كعشد ٍ ًتيزعِ گشفعت كعِ ٍرعَد
ػشهبيِ ارتوبٓي ثب هيتَاًذ ػٌح ثب تشي اص سفبُ ارتوبٓي سا تعاهيي كٌعذ (صاّعذي ٍ
ديگشاى ً .)110 :1388جق ديذگبُ ؿجکِاي گشٍُّبي فقيش ثب ٍاسد ؿذى دس ؿعجکِّعبي
ارتوبٓي اص سفبُ ثيـتشي ثشخَسداس هيگشدًذ؛ ؿجکِّب ثِ افشاد ايي اًويٌبى سا هعيدٌّعذ
كِ ث ب تجذي داًؾ ٍ تزشثِ ثتَاًٌذ اًؼزبم دسًٍي خَد سا تٔشيف كعشدُ ٍ دس ًْبيعت دس
ثشاثش هـکالت هقبٍهي ثيـتشي داؿتِ ثبؿٌذ)Woolckock&Narayan, 2000( .
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فقش ٍ فبكلِ ًجقبتي ثشّنصًٌذُ تٔبدل ارتوبٓي اػت ٍ سفعبُ ارتوعبٓي ٍ تَصيعْ
آىسا آػيتپزيش ػبختِ ٍ حجبت ػيبػي ٍ ارتوبٓي ربهِٔ سا ًبپبيذاس هيػبصد (فعقرعَ
 .)77 :1381هبسكؼيؼن ًَٓبً ثيٌـي ٓشهِ هيكٌذ كِ ثيـتش هٌَٔف ًعبثشاثشي اػعت تعب
ثشاثشي ٍ ثش ايي فکش هجتٌي اػت كِ داسًذگبى حشٍت ثعِ ػعجت تَصيعْ ًعبثشاثش َٓاهع
تَ يذ هکٌت خَد سا اص ًجقبت ديگش دصديذُاًذ .ثٌبثشايي ًِبمّب ٍ ًْبدّبي ارتوعبٓي سا
اػبػبً ثبيذ ثِ هخبثِ هِبّش ًبثشاثشيّبي ًجقبتي ٍ ًيض ًبثشاثشي دس هب کيت َٓاه ثبصتَ يذ
دس ًَل صهبى ٍ هکبى الوذاد كشد (فيتضپتشيك .)73 :1385
دس ايي س اػتب ًجَد اهکبًبت ارتوبٓي ٍ هبدي (سفبُ ارتوبٓي) ثش ٍهعٔيت اهٌيعت
ارتوبٓي افشاد هتٔلق ثِ ًجقِ فشٍدػت ه حش اػت .پظٍّؾّب ًـبى هيدٌّعذ كعِ افعشاد
هتٔلق ثِ خبًَادُّبي ثب ه شٍهيتّبي نٌذگبًِ دس هقبيؼِ ثب افشادي كِ دس خبًَادُّبي
هشفِ صًذگي هيكٌٌذ ػِ ثشاثش ثيـتش افؼبع ًباهٌي هيكٌٌذ .ثش اػبع ايي رٌجِ آػعيت
پزيشي هَهَّّبي هْوي هٌش هيؿَد:
 هشدهي كِ دس هٌبًق ه شٍم ٍ فقيش صًذگي هيكٌٌذ افؼبع هيكٌٌعذ كعِ كوتعشابدسًذ اص داساييّبي خَد دس هقبث تْذيذ اشثبًي ؿذى ه بفِت ًوبيٌذ نشا كعِ ّضيٌعِ
ٍ ًِ اًتخبة ارلت ايي كِ خبًَادُ آًْب ٍػبي

صم اهٌيتي سا داؿتِ ثبؿذ يب ًِ ثعِ آًْعب

ت وي ٍ ديکتِ هيكٌذ.
 دس ربيي كِ اشثبًي ؿذى ثِ بٍ رٌبيي هٌزش ثِ اص دػعتدادى داسايعي اػعتتاحيش رشم هيتَاًذ ثشاي افشاد ثذٍى ثيوِ ٍػبي خبًِ ثيـتش ٍ ابث تَرِتش ثبؿذ.
 افشاد فقيش ثًَِس ثب قَُ ثيـتش دس هٔشم ٍهٔيتّعبي تْذيذكٌٌعذُ ّؼعتٌذ .ثعِٓلت اتکبي ثيـتش ثش فو ٍ ًق ٓوَهي كِ ًتيزعِ ٓعذم ٍرعَد ٍػعيلِ فوع ٍ ًقع
ؿخلي يب ٓذم تَاًبيي هب ي ثشاي ّضيٌِ تبكؼي هيثبؿذ.
 افشاد فقيش دس هٌبًقي صًذگي هعيكٌٌعذ كعِ دنعبس دسرعِي ثعب تشي اص رعشم ٍخـًَت اػت ٍ ّش دٍ آًْب افؼبع ًباهٌي سا افضايؾ هيدّذ .ػشاًزبم افعشادي كعِ دس
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فقش ثِ ػش هيثشًذ فباذ ؿجکِّبي ارتوبٓياي ّؼتٌذ كِ ديگشاى اص آى ثشخَسداس ّؼتٌذ
ٍ تاحيشات اشثبًيؿذى سا اكال كشدُ ٍ ثْجَد هيثخـذ.
ّبل ( )1996نٌيي ًتيزِ هيگيشد كِ ًجَد هٌبثْ ارتوعبٓي ٍ هعبدي هوکعي اػعت
ثذاىهٌٔب ثبؿذ كِ آىّب كوتش ابدس ثِهقبثلِ ثب اشثبًي ؿذى دس ػعٌح فعشدي ّؼعتٌذ ٍ دس
ػٌح ارتوبٓي فقذاى استجبًعبت تَاًعبيي ػعبصهبًي ٍ ؿعجکِّعبي ػيبػعي هَرعَد دس
ه

ّبي ثب ػٌح ثب اذست هقبثلِ سا كن هيػبصد ( .)Pantazis, 2000: 416ثبتَرِ ثعِ

هظبّين ٍ نبسنَةًِشي پظٍّؾ فشهيبت صيش هَسد ثشسػي اشاس هيگيشد:

فرضيبت تحقيق
 -1ثيي ػشهبيِ ارتوبٓي ٍ سفبُ ارتوبٓي ساثٌِ هؼتقين ٍرَد داسد.
 -2ثيي پبيگبُ ارتوبٓي -ااتلبدي ٍ سفبُ ارتوبٓي ساثٌِ هؼتقين ٍرَد داسد.
 -3ثيي سفبُ ارتوبٓي ٍ افؼبعاهٌيت ساثٌِ هؼتقين ٍرَد داسد.
مشاركت

سرمايه اجتماعي

آگاهي

جاني
مالي
فكري

اعتماد

احساسامنيت

فردي

رفاه اجتماعي

نهادي

جمعي
اقتصادي

پايگاه اجتماعي-
اقتصادي

ضكل  -7هدل ًظري پصٍّص (هٌجغ هؤلفبى)

تؼريف هفبّين ٍ هتغيرّبي پصٍّص

اجتماعي
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 -1سفبُ ارتوبٓي :1سفبُ ارتوبٓي ثِ هٌٔبي ػٌح ثْضيؼتي ٍ سفبُ دس يك ربهِٔ ٍ
هيضاى ثشخَسداسي افشاد يك ربهِٔ اص اهکبًبت هبدي ٍ هٌَٔي هَرَد هيثبؿذ.
 -2ػشهبيِ ارتوبٓي :2هزوَِٓاي اص هظبّين نَى آتوبد ٌّزبسّب ٍ ؿجکِّعب كعِ
هَرت ايزبد استجبى ٍ هـبسكت ثْيٌِ يك ارتوبّ هيؿَد ٍ دس ًْبيت هٌبفْ هتقبث آًبى
سا تاهيي خَاّذ كشد (پبتٌبم .)285 :1380
 -3اهٌيت ارتوبٓي :3هٌٔبي غَي اهٌيت سّبيي اص خٌش تْذيذ آػيت اهٌشاة
ّشاع تشع ًگشاًي يب ٍرَد آساهؾ اًويٌبى آػبيؾ آتوعبد تعاهيي هعبهي اػعت
(هبًذل ً ٍ .)44 :1379يض ٌّگبهيكِ فشد خبًَادُاؽ ٍ روبٓت دس هقبث ثينبسگيّب ٍ
ثذثختيّبي ااتلبدي يب ؿخلي هبًٌذ داؿتي ػالهت ٍ صًعذگي داساي اًويٌعبى خعبًش
ثبؿٌذ (ؿبيبى هْش .)83 :1377
 -4افؼبعاهٌيت :4افؼبع هلًَيت فشد دس هقبث تْذيذّبيي اػت كِ اص ربًت
كٌـگشاى دٍ تي ٍ ريشدٍ تي ربى هبل فکش ٍ تَاًبيي افشاد ثشاي ؿعشكت دس ارتوبٓعبت
د خَاُ ٍ يب فظَ ايي ارتوبٓبت سا تْذيذ هيكٌٌذ (ؿشيظيدسيبص .)98 :1384
 -5پبيگبُ ارتوبٓي -ااتلبديٓ :5جبستؼت اص يك ػبصُ رٌّعي كعِ اسصيعبثي آى ثعب
كبسثشد هٔيبسّبي اسصؿي -ارتوبٓي ٍ سايذ دس ربهِٔ كعَست هعيگيعشد .ػعي رعٌغ
ٍهْ ارتوبٓي-فشفِاي ٍ ه يي اٍ يعِ تٔيعيي كٌٌعذُ پبيگعبُّعبي هتظعبٍت اػعت .اص
هـخلِّبي آى هبّيت دسآهذ ٍ فزن آى هيثبؿذ (ثيشٍ .)381 :1370

رٍش تحقيق ٍ هراحل آى
1

. Social Welfare
. Social Capital
3
. Social Security
4
. Security Feeling
5
. Socioeconomic Status
2
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نبسنَة ًِشي پعظٍّؾ اص ًشيعق سٍؽ اػعٌبدي ٍ 1سٍؽ پبػعخگَيي ثعِ ػع ا ت
پشػـٌبهِ ثِ سٍؽ پيوبيـي 2كَست گشفتِ اػت .ت قيعق هبّيعت كعبسثشدي ٍ اص ًِعش
ٍػٔت پٌْبًگش هيثبؿذٍ .افذ ت لي فشد ٍ ػٌح ت لي خشد ٍ تزضيِ ٍ ت لي دادُّعب
ثب اػتظبدُ اص ًشمافضاس  Amosٍ SPSSاًزبم گشفتِ اػت .ربهِٔ آهبسي ػشپشػت خبًَاس
اكظْبًي كِ ثش اػبع ػشؿوبسي ػبل 1385ك رؤيت ؿعْش اكعظْبى ً 1788567ظعش
هي ثبؿٌذ .سٍؽ ًوًَِگيشي ثِ كَست خَؿِاي كِ اص ّش خَؿِ نٌذ ثلعَپ ثعِ ًعَس
تلبدفي اًتخبة ٍ ثب تَرِ ثِ فزن خبًَاس ثًَِس هتٌبػت دس داخ آًْب تَصيْ گشديعذُ
اػت .فزن ًوًَِ تقشيجبًً 384ظش اػت كِ ثش اػعبع فشهعَل (كعَكشاى) هقبثع ه بػعجِ
گشديذ.
t 2 . pq
1.96 2  .5  .5
2
d
.05 2
n
 n 
 384
1 t 2 . pq
1
1.96 2  .5  .5
)1  .( 2  1
1
(
)
N
1788567
d
.05 2

t =5/0, q =5/0 , p =05/0 , d =96/1, N=1788567

اثضاسگشدآٍسي دادُّب پشػـٌبهِ هي ثبؿذ كِ پغ اص تٔييي ؿبخقّعبي صم ثعشاي
هتغيشّبي پظٍّؾ گَيِّبيي ًشافي ٍ دس اب ت پشػـٌبهِاي كِ آتجبس 3كَسي پبيبيي

4

ٍ هذل ٓبهلي تاييذي آى تاييذ ؿذ دس اختيبس پبػخگَيبى اشاس گشفت .تزضيعِ ٍ ت ليع
دادُّب ثب اػتظبدُ اص ًشم افضاس  SPSSاًزبم گشديذ.

1

. Documentary Method
. Survey Method
3
. Validity
4
. Reliability
2
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7

هتغيشّب

تٔذاد

هقذاس

گَيِ

آ ظب

تَاى خشيذ تغزيِ هٌبػت تَاى خشيذ پَؿبپ كيظيت ػعشپٌبُ هٌبػعت
ثشاي خَد يب فشصًذاى تَاى هب ي خشيعذ كب ّعبي اػبػعي ٍ سٍصهعشُ
فشدي

ابدس ثِ پغاًذاص دسآهذ تاهيي هقذهبت اصدٍاد (رْضيعِ هؼعکي ٍ) ..
ثشاي فشصًعذاى تعَاى پشداخعت ثيوعِّعبي دسهعبًي هعب ي فعَادث

9

0/91

ثبصًـؼتگي ٍ ...تَاى سفتي ثِ هؼعبفشت تعَاى هعب ي ثعشاي پعشداختي

سفبُ

ؿْشيِ كالػْبي آهَصؿي-تظشي ي ٍ ...فشصًذاى

ارتوبٓي

ثْشُهٌذي اص خذهبت دٍ ت دس صهيٌِت لعي فشصًعذاى هؼعکي (ٍام
صهيي ٍ ) ...ػبصهبىّبي دٍ تي (ؿْشداسيّب اداست آة ٍ ثعشو ٍ) ..
تظشيح ٍ ػشگشهيخَد ٍ فشصًذاى (پبسپ ٍ ) ...تاهيي كب ّبي اػبػعي
ًْبدي

ٍ هَسد ًيعبص (هبًٌعذ يبساًعِ ٍ ) ..ثْعشُهٌعذي اص ثيوعِّعبي دسهعبًي

7

0/91

فَادث ثبصًـؼتگي ٍ ...خذهبت فو ًٍق ؿْشي (دسٍى ٍ ثيعشٍى
ؿْشي) هشاكعض ثْذاؿعتي ٍ دسهعبًي (ثيوبسػعتبىّعبي دٍ تعي خبًعِ
ثْذاؿت ٍ ...دس ه

صًذگي خَد

تخشيت هٌضل ثش احش آتؾ ػَصي اًظزبسگبص آة گشفتگعي ٍ ...دصدي
هب ي

اص هٌضل كذهِ سػيذى ثِ اتَهجي ثش احش تلعبدف آتعؾ ػعَصي ٍ...
ػشات اتَهجي

ػشات اهَال ٍ اؿيب ايوتي (كيف اعبپي كالّجعشداسي

6

0/73

ٍ ) ...اص دػت سفتي اهَال ثش احش فَادث پيؾثيٌي ًـذُ
افؼبع
اهٌيت

ػب ن هبًذى ٍ ًَل ٓوش صيبد اهيذ ثِ ثْجَدي دس هَاْ ثيوبسي اهيذ ثِ
ربًي

پضؿکبى ٍ هشاكض دسهبًي دس تـعخيق ٍ ثْجعَد اهعشام هلعًَيت ٍ
دساهبى ثَدى اص ثيوبسيّبي ٍاگيشداس ٍ ٓظًَي ًذاؿعتي د ْعشُ ًؼعجت

6

0/64

ثِ ثيوبسيّبي ٓالد هخ ػشًبى ام اع ٍ ..ػالهت فشصًذاى
رؤي

تخشيت ؿْش اص آهذى ص ض ِ يب ػي ٍ ..سفتي ثِ اهبكي ٍ ثبصاسّعبي پعش
اصدفبم ٍ ؿلَٕ سفتي ثِ پبس كْب دس ػٌح ؿْش اهٌيت خعبًش اص تعشدّد

5

0/66

 -1گَيِ ّب ٍ تقؼين ثٌذي سفبُ ارتوبٓي ٍ ػشهبيِ ارتوبٓي ثب تَرِ ثِ هظبّين ٍ ؿبخق ّبي ركش ؿذُ دس
پظٍّؾ اػتخشاد ؿذُ اػت ٍ دس خلَف افؼبع اهٌيت اص تقؼين ثٌذي نلجي دس كتبة (تحليل اجتوبػي در
فضبي كٌص ( )1385تْشاىً :ـشًي نبح اٍل) اػتظبدُ ؿذُ اػت.
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دس ربدُّب سٓبيت ثْذاؿت ٓوَهيدس ػٌح ؿْش
ًذاؿتي ًگشاًي فکشي اص هؼعبئ هعب ي آتوعبد ٍ اًويٌعبى ثعِ آيٌعذُ
فکشي

داؿتي آساهؾ سٍفي سٍاًي دس خبًعِ آساهعؾ خعبًش دس ه ع كعبس

5

0/65

داؿتي آساهؾ سٍفي ٍ فکشي ًؼجت ثِ هؼبئ سٍصهشُ
آتوبد

ساديَ ٍ تلَيضيَى ًيشٍي اًتِبهي ثبصاسيّب آوبي خبًَادُ پضؿکبى
ٍ پشػتبساى ٌّشهٌذاى هٔلويي ٍ اػبتيذ داًـگبُ هزشيبى ًْبددٍ تي

8

0/76

فذاا ػي هـبسكت دس فٔب يتّبي اًتخبثبتي ٍُيظِ اكعلي هزلعغ
ػشهبيِ
ارتوبٓي

آگبّي

خجشگبى نگًَگي اًتخبة آوبي هزلعغ خجشگعبى ٍُيظعِ هزلعغ
ؿَساي اػالهي نگًَگي اًتخبة آوبي هزلعغ ؿعَساي اػعالهي

7

0/80

ٍُيظِ ؿَساي ؿْش نگًَگي اًتخبة آوبي ؿَساي ؿْش
هـبسكت
ارتوبٓي

پبيگبُ
ارتوبٓي-
ااتلبدي

ااتلبدي

اًتخبثبت ساّپيوبيي ًوعبص رؤعِ هْوعبًيّعبي فعبهيلي كوعك ثعِ
ه شٍهيي يب ايتبم ؿشكت دس هشاػوبت ااَام ٍػبًت ثيي افشاد
ت ليالت ػشپشػت خبًَاس هٌض ت ؿغلي
اسصؽ هؼععکي اسصؽ اتَهجي ع

دسآهععذ هبّبًععِ اسصؽ هٌٌقععِ ه ع

ػکًَت

6

0/62

2

-

4

-

يبفتِّبي تحقيق
تَصيْ فشاٍاًي پبػخگَيبى ثش فؼت رٌؼعيت؛ اص كع ًوًَعِ ( )76/0دسكعذ سا هعشد ٍ
( )24/0دسكذ سا صًبى تـکي هيدٌّذ.
ثشفؼت گشٍُ ػٌي؛ ( )20/6دسكذ هتٔلعق ثعِ گعشٍُ ػعٌي 35-24ػعب ِ ()33/1
دسكذ گشٍُ ػٌي 45-36ػب ِ ( )23/7دسكذ گشٍُ ػٌي  55-46ػعب ِ ( )15/9دسكعذ
گشٍُ ػٌي  65-55ػب ِ ٍ ( )15/9دسكذ گشٍُ ػٌي 65ػبل ٍ ثب تش هيثبؿٌذ.
ثش فؼت ه

ػکًَت؛ اص ك ًوًَِ ( )22/1دسكذ افشاد ػبكي دس هٌٌقِ ثعب ي

ؿْش (هٌٌقِ )47/9( )6دسكذ افشاد ػبكي دس هٌٌقِ هتَػي ؿْش (هٌٌقعِ)29/9( ٍ )10
دسكذ افشاد ػبكي دس هٌٌقِ پبييي ؿْش (هٌٌقِ )13سا تـکي هيدٌّذ.
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ثش فؼت ٍهٔيت تاّ ؛ اصك ًوًَِ ( )2/6دسكذ افعشاد هزعشد ( )83/6دسكعذ
افشاد هتاّ ٍ ( )13/8دسكذ افشاد ثي ّوؼش (ثش احش ًالو يب فَت ّوؼش) هيثبؿذ.
ثش فؼت ػٌح ػَاد؛ ( )2/6دسكذ ثيػَاد ( )13/5دسكذ اثتذايي ( )9/4دسكذ
ػيک ٍ صيش ديپلن ( )32/3دسكذ ديپلن ( )10/9دسكعذ فعَو ديعپلن ( )19/3دسكعذ
يؼبًغ ( )6/3دسكذ فَو يؼبًغ ( )3/1دسكذ دكتشاي ٓوَهي ( )1/3دسكذ دكتشي
تخللي ٍ ( )1/3دسكذ داساي ت ليالت فَصٍي هيثبؿٌذ.
ثش فؼت ستجِ ثٌذي ؿغلي؛ ( )2/3دس كعذ ثيکعبس ( )5/5دسكعذ كعبسگش ()12/0
دسكذ ثبصًـؼتِ ( )3/9دسكذ ثبصاسي خشدُ فشٍؽ ( )5/2دسكذ ساًٌذُ هبؿيي ػعجك
( )1/3ثبرذاس ٍ كـبٍسص ( )2/3دسكذ فشٍؿٌذُ َاصم خعبًگي ٍ عَكغ ( )0/8دسكعذ
ساًٌذُ هبؿيي ػٌگيي ( )24/2دسكذ اداسي  -خعذهبتي ( )7/6دسكعذ فشٌّگعي ()1/6
ًِبهي ( )1/3دسكذ ثبصاسي ٓوذُ فشٍؽ ( )6/5دسكذ فٌي ٍ هٌْذػعي ( )2/3دسكعذ
ٍكب ت ( )2/3دسكذ پضؿك ( )2/1اػتبد داًـگبُ ٍ ( )18/8ػبيش هـبر هيثبؿٌذ.
ثش فؼت دسآهذ هبّيبًِ؛ ( )3/9دسكعذ اص ّ 200عضاس تَهعبى كوتعش ( )9/6دسكعذ
ثيي 201تبّ 400ضاس تَهبى ( )27/1دسكذ ثيي  401تبّ 600ضاس تَهعبى ( )17/7دسكعذ
ثيي 601تبّ 800ضاس تَهبى ( )18/0دسكذ اص 800تب يك هيليَى ( )6/5دسكذ اص يك تعب
دٍ هيليَى ٍ ( )17/2دسكذ دٍ هيليَى ثِ ثب هيثبؿٌذ.
ثش فؼت پبيگبُ ارتوبٓي -ااتلبدي؛ اص ك ًوًَِ ( )23/4دسكذ افشاد هتـعک اص
ًجقِ پبييي ( )22/4دسكذ افشاد ًجقِ هتَػي سٍ ثِ پعبييي ( )28/9دسكعذ افعشاد ًجقعِ
هتَػي ( )16/7دسكذ ًجقِ هتَػي سٍ ثِ ثب ٍ ( )8/6دسكذ افشاد ًجقِ ثب هعيثبؿعٌذ
( صم ثِ تَهيح اػت كِ ثشاي ػبختي ايعي هتغيعش اص تشكيعت نٌعذ گَيعِ ئٌعي ًعَّ
هؼکي هب کيت اتَهجي ٍ ايوت آى هيضاى ّضيٌِ هبّيبًِ خبًَادُ هٌٌقِ ه
ٍ ًَّ ؿغ ػشپشػت خبًَاس اػتظبدُ گشديذ).

ػعکًَت
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آزهَى فرضيِ ّب
فشهيِ  -1ثيي ػشهبيِ ارتوبٓي ٍ سفبُ ارتوبٓي ساثٌِ داسد.
جدٍل  -2آزهَى ّوجستگي پيرسَى ثيي سرهبيِ اجتوبػي ٍ اثؼبد رفبُ اجتوبػي
هتغيش ٍاثؼتِ
هتغيش هؼتق
هشيت ّوجؼتگي
پيشػَى
ػٌح هٌٔبداسي

سفبُ ارتوبٓي

فشدي

ػشهبيِارتوبٓي آتوبد

ًْبدي
هـبسكت

آگبّي

آگبّي

هـبسكت

(*) 0/118

0/027

0/071

(**) 0/043 0/404

0/67

(**) 0/416

0/021

0/599

0/164

0/399

0/193

0/000

0/000

آتوبد

* Correlation is significant at the 0. 05 level (2-tailed).
** Correlation is significant at the 0. 01 level (2-tailed).

ثشاي آصهَى ٍرَد ساثٌِ ثيي هتغيش ػشهبيِ ارتوعبٓي ٍ سفعبُ ارتوعبٓي اص آصهعَى
ّوجؼتگي پيشػَى اػتظبدُ گشديذ .ثب تَرِّ ثِ ًتبيذ ايي آصهَى (هقذاس ٍ r;0/118ػعٌح
هٌٔبداسي )sig=0/021هي تَاى اُْبس داؿت كِ ثيي ػشهبيِ ارتوبٓي ٍ سفبُ ارتوبٓي ثعب
اًويٌبى صم ساثٌِ هٌٔبداس ٍ هؼتقين ثشاشاس اػت .ئٌي ػشهبيِ ارتوبٓي ثيـتش هٌزش ثعِ
سفبُ ارتوبٓي ثيـتش ٍ ػشهبيِ ارتوبٓي كوتش هٌزش ثِ سفبُ ارتوبٓي كوتش هي گشدد .كعِ
ثٌب ثش نبسنَة ًِعشي هٌعش دس پعظٍّؾ فشهعيِ هعَسد ًِعش هعَسد پعزيشؽ ٍااعْ
هي گشدد( .كِ ثِ هٌَِس تجييي ثْتش ساثٌِ ّوجؼتگي ثيي ّشكذام اص اثٔعبد سفعبُ ارتوعبٓي
(فشدي ٍ ًْبدي) ثب ػشهبيِ ارتوبٓي (آتوبد هـبسكت ٍ آگبّي) ثِ ثشسػي رذاگبًِ ّش
كذام اص آًْب پشداختِ ؿذ (رذٍل.)2
فشهيِ  -2ثيي پبيگبُ ارتوبٓي  -ااتلبدي ٍ سفبُ ارتوبٓي ساثٌِ داسد.
جدٍل  -8آزهَى ّوجستگي پيرسَى ثيي پبيگبُ اجتوبػي -اقتصبدي ٍ اثؼبد رفبُ اجتوبػي
هتغيش ٍاثؼتِ
هتغيش هؼتق
هشيت ّوجؼتگي

سفبُ ارتوبٓي
پبيگبُ ارتوبٓي-
ااتلبدي
(*) 0/122

ًْبدي

فشدي
ارتوبٓي

ااتلبدي

ارتوبٓي

ااتلبدي

0/058

(**) 0/183

0/059

(**) 0/178
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پيشػَى
ػٌح هٌٔبداسي

0/258

0/017

0/251

0/000

0/000

* Correlation is significant at the 0. 05 level (2-tailed).
** Correlation is significant at the 0. 01 level (2-tailed).

ثشاي آصهَى ٍرَد ساثٌِ ثيي هتغيش پبيگبُ ااتلبدي -ارتوبٓي ٍ سفبُ ارتوعبٓي اص
آصهَى ّوجؼتگي پيشػَى اػتظبدُ گشديذ .ثب تَرِّ ثِ ًتبيذ ايي آصهعَى (هقعذاسr ;0/122

ٍ ػٌح هٌٔبداسي  )sig=0/017هيتَاى اُْبس داؿت كِ ثيي پبيگبُ ارتوبٓي -ااتلعبدي
ٍ سفبُ ارتوبٓي ثب اًويٌبى صم ساثٌِ هٌٔبداس ٍ هؼتقين ثشاشاس اػت .ئٌي ّش نِ افعشاد
اص پبيگبُ ارتوبٓي -ااتلبدي ثب تشي ثشخَسداس ثبؿذ آى افعشاد سفعبُ ارتوعبٓي ثيـعتشي
كؼت كشدُ ٍ ّشنِ ايي كيظيت كبّؾ پيذا كٌذ ثِ ّوبى هيضاى ًيض سفعبُ ارتوعبٓي ًيعض
كبّؾ هي يبثذ .پغ فشهيِ هَسد ًِش پظٍّؾ ًيض هَسد پعزيشؽ ٍااعْ هعيگعشدد ( .ثعِ
هٌَِس تجييي ثْتش ساثٌِ ّوجؼتگي ثيي ّشكذام اص اثٔبد سفبُ ارتوبٓي (فشدي ٍ ًْبدي) ثب
پبيگبُ ارتوبٓي -ااتلبدي ثِ ثشسػي رذاگبًِ ّش كذام اص آًْب پشداختِ ؿذ (رذٍل.)3
فشهيِ  -3ثيي سفبُ ارتوبٓي ٍ افؼبع اهٌيت ساثٌِ داسد.
جدٍل  -4آزهَى ّوجستگي پيرسَى ثيي رفبُ اجتوبػي ٍ اثؼبد احسبض اهٌيت
هتغيش ٍاثؼتِ
هتغيش هؼتق
هشيتّوجؼتگي
پيشػَى
ػٌح هٌٔبداسي

افؼبع
اهٌيت
سفبُارتوبٓي

هب ي
فشدي

ربًي
ًْبدي

(**) 0/312)**( 0/227

(**)0/317

0/000

0/000

فشدي

ًْبدي

0/087 0/093

رؤي
فشدي

ًْبدي

(**)0/145)**0( /149

فکشي
فشدي

ًْبدي

0/082 0/081

0/108 0/115 0/004 0/003 0/089 0/069 0/000
* Correlation is significant at the 0. 05 level (2-tailed).
** Correlation is significant at the 0. 01 level (2-tailed).

ثشاي آصهَى ٍرَد ساثٌِ ثيي هتغيعش سفعبُ ارتوعبٓي ٍ افؼعبع اهٌيعت اص آصهعَى
ّوجؼتگي پيشػَى اػتظبدُ گشديذ .ثب تَرِّ ثِ ًتبيذ ايي آصهَى (هقذاس ٍ r;0/227ػعٌح
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هٌٔبداسي  )sig=0/000هيتَاى اُْبس داؿت كِ ثيي سفبُ ارتوبٓي ٍ افؼبع اهٌيعت ثعب
اًويٌبى صم ساثٌِ هٌٔبداس ٍ هؼتقين ثشاشاس اػت .ئٌي ّش نعِ فعشد اص سفعبُ ارتوعبٓي
ثب تشي ثشخَسداس ثبؿذ افؼبع اهٌيت ثيـتشي كؼت كشدُ ٍ ّشنِ ايي هيعضاى كعبّؾ
پيذا كٌذ ثِ ّوبى ًؼجت ًيض افؼبع اهٌيت كعبّؾ هعييبثعذ .پعغ فشهعيِ هعَسد ًِعش
پظٍّؾ ًيض هَسد پزيشؽ ٍااْ هي گشدد( .ثِ هٌَِس تجيعيي ثْتعش ساثٌعِ ّوجؼعتگي ثعيي
ّشكذام اص اثٔبد افؼبع اهٌيت (هب ي ربًي رؤي ٍ فکشي) ثب سفبُ ارتوبٓي (فشدي ٍ
ًْبدي) ثِ ثشسػي رذاگبًِ ّش كذام اص آًْب پشداختِ ؿذ (رذٍل.)4

الگَسبزي هؼبدالت سبختبري ثب كبرثرد Amos graphics
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ضكل  -2ضرايت استبًدارد ( )standardهدل هؼبدلِ سبختبري تحقيق

دس ؿک ( )2هذل تزشثي ت قيق دس اب ت هعذل هٔبد عِ ػعبختبسي اسائعِ گشديعذُ
اػت .ثب تَرِ ثِ هشايت هٔيبسّبي ًيکَيي ٍ ثشاصؽ هذل ثبيذ گظعت هعذل ت قيعق اص
ثشاصؽ ًؼجتبً هٌبػجي ثشخَسداس هي ثبؿعذ ٍ .دادُ ّعبي روعْ آٍسي ؿعذُ اص نعبسنَة
ًِشي پظٍّؾ هَسد فوبيت اشاس هيگيشد.
رذٍل  -5هٔيبسّبي ثشاصؽ هذل ٍ تظؼيش ثشاصؽ ابث اجَل
هٔيبس ثشاصؽ هذل

كبي اػکَئش ()CMIN

ًيکَيي ثشاصؽ ()GFI
ًيکَيي ثشاصؽ اكال
ؿذُ ()AGFI
سيـِ هيبًگيي هشثٔبت
خٌبيثشآٍسد()RMSEA
تَكش َئيغ ()TLI
كبي اػکَئش ًؼجي
()CMIN/DF
ؿبخق ثشاصؽ ٌّزبس
ؿذُ هقتلذ ()PNFI

ػٌح ابث اجَل
هقذاس كبي
اػکَئش رذٍل

تظؼيش

اػکَئش رذٍل ثشاي يك دسرِ

كَنکتش اص 0/05

يك ثشاصؽ هٌلَة اػت.
يك ثشاصؽ هٌلَة اػت.
هقذاس كوتش اص  0/05يك ثشاصؽ
خَة سا ًـبى هيدّذ.

(ٓذم ثشاصؽ) تب  1هقذاس ًضديك ثِ  0/95هٌٔکغ كٌٌذُ
ثشاصؽ كبه )

 18/022ابث اجَل

آصادي هـخق هقبيؼِ هيؿَد.

(ٓذم ثشاصؽ) تب  1هقذاس ًضديك ثِ  0/95هٌٔکغ كٌٌذُ
ثشاصؽ كبه )

فبك

كبي اػکَئش ثِ دػت آهذُ ثب كبي

(ٓذم ثشاصؽ) تب  1هقذاس ًضديك ثِ  0/95هٌٔکغ كٌٌذُ
ثشاصؽ كبه )

هيضاى

فذپزيشؽ

يك ثشاصؽ هٌلَة اػت.

 0/921ابث اجَل
 0/873ابث اجَل
0/094

تبفذي
اجَل

 0/884ابث اجَل

هقذاس كوتش اص ً 1ـبى دٌّذُ هٔف
 1تب 5

ثشاصؽ ٍ هقذاس ثيـتش اص  5هٌٔکغ

 4/415ابث اجَل

كٌٌذُ ًيبص ثِ ثْجَد اػت.
ثب تش اص  0/50يب 0/60

 0/665ابث اجَل

تبييه رفاه اجتماعي و تأثير آن بر احساس...
ؿبخق ثشاصؽ تٌجيقي
هقتلذ ()PCFI

ثب تش اص  0/50يب 0/60
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 0/681ابث اجَل

ًتيجِگيري ٍ پيطٌْبدات
ّذف اكلي پظٍّؾ فبهش ثشسػي تجييي سفبُ ارتوبٓي ٍ تاحيش آى ثعش افؼعبع اهٌيعت
دس ثيي ؿْشًٍذاى اكظْبًي هي ثبؿذ .ايي پظٍّؾ دٍ ّذف هْن دسثشداؿت .كِ ثب تَرعِ
ثِ ّذف اٍل هجبفج ٍ ًِشيِّبي اسائِ گشديذ ٍ ّذف دٍم ثب تَرِ پيـيٌِ هختلشي اص
پظٍّؾّبي اًزبم ؿذُ ٍ ًيض فَصُ ًِشي هٌش ؿذُ فشهيبتي اص آى اػتخشاد ٍ هعَسد
تزضيِ ٍ ت لي اشاس گشفت ٍ دس ًْبيت هذل تزشثي ت قيق دس اب ت يعك هعذل هٔبد عِ
ػبختبسي ( )SEMثب ًشم افضاس  Amosاسائِ گشديذ .اثتذا تَهيح اًذكي اص ًتبيذ پيوعبيؾ
پظٍّؾ اسائِ دادُ ٍ دس اداهِ ثِ ثقيِ هجبفج ٍ اسائِ پيـٌْبد خَاّين پشداخت.
 دس ثشسػي ساثٌِ ثيي دٍ هتغيش ػعشهبيِ ارتوعبٓي ٍ سفعبُ ارتوعبٓي ًتعبيذ ثعِدػت آهذُ دس ربهِٔ آهبسي هَسد ًِش فبكي اص ٍرَد ساثٌِ هؼتقين ٍ هٌٔبداس ثعيي ايعي
دٍ هتغيش هي ثبؿذ .كِ دس ثيي اثٔبد ػشهبيِ ارتوبٓي (هـبسكت آگبّي آتوبد) ثعب اثٔعبد
سفبُ ارتوبٓي (فشدي ًْبدي) ثٔذ آگبّي ػشهبيِ ارتوبٓي ثب اثٔبد ًْبدي سفبُ ارتوبٓي
ثيـتشيي هشيت هٌٔبداسي سا دس ثيي توبم اثٔبد دٍ هتغيش فَو داؿتِ اػت.
 دس ثشسػي ساثٌِ ثيي دٍ هتغيش پبيگبُ ارتوبٓي -ااتلبدي ٍ سفبُ ارتوبٓي ًتبيذثِ دػت آهذُ دس ثيي ؿْشًٍذاى اكظْبًي فبكي اص ساثٌِ هخجت ٍ هٌٔبداس ثعيي دٍ هتغيعش
هشثَى هيثبؿذ كِ اص ثعيي اثٔعبد پبيگعبُ ارتوعبٓي -ااتلعبدي ثٔعذ ااتلعبدي پبيگعبُ
ارتوبٓي -ااتلبدي ثب ثٔذ فشدي سفبُ ارتوبٓي ثيـعتشيي هعشيت هٌٔعبداسي سا دس ثعيي
توبهي اثٔبد ثيي دٍ هتغيش داؿتِ اػت.
 پيبهذ سفبُ ارتوبٓي ئٌي افؼبع اهٌيت دس ربهِٔ آهبسي هعَسد ًِعش فعبكي اصٍرَد س اثٌِ هخجت ٍ هٌٔبداس ثيي ايي دٍ هتغيش هي ثبؿذ .كِ دس ثيي اثٔبد سفبُ ارتوبٓي ثب
افؼبع اهٌيت ارتوبٓي (هعب ي رعبًي رؤعي فکعشي) ثٔعذ ًْعبدي ٍ فعشدي سفعبُ

تبييه رفاه اجتماعي و تأثير آن بر احساس...

39

ارتوبٓي ثب ثٔذ هب ي افؼبع اهٌيت ثيـتشيي هشيت ساثٌِ هٌٔعبداسي سا دس ثعيي ديگعش
اثٔبد دٍ هتغيش ركش ؿذُ داؿتِ اػت.
ثب تَرِ ثِ ًتبيذ ت قيق دس خلَف ػشهبيِ ارتوبٓي هيتعَاى اُْعبس داؿعت اص
آىرب كِ دس آسا ّوِ كبفتًِشاى ػشهبيِ ارتوبٓي ايي د ت هوٌي ٍرعَد داسد كعِ
ػشهبيِ ارتوبٓي اص ًشيق تؼْي سٍاثي ارتوبٓي هَرجبتي سا فشاّن هيػعبصد كعِ افعشاد
ثْتش ٍ ػبدُتش ثتَاًٌذ هٌبفْ فع شدي ٍ گشٍّعي خعَد سا دًجعبل كٌٌعذ ٍ ثعِ تجعْ آى سفعبُ
ارتوبٓي فبك هيؿَد .ػشهبيِ ارتوبٓي دس ؿک هظيذ ٍ هتَاصى آى هٌزش ثِ افعضايؾ
كبسايي ااتلبدي ٍ ثِ تجْ آى افضايؾ سفبُ خَاّذ ؿذ ٍ ّوعِ اص آى ػعَد خَاٌّعذ ثعشد.
ؿبيذ ثتَاى گظت دس صهيٌِ سفبُ ارتوبٓي دٍ ت ًِ تٌْب ثبيعذ صيشػعبختّعبي ااتلعبدي
ربهِٔ سا ثْجَد ثخـذ ثلکِ هيثبيؼت ايي سا هَسد تَرِ اشاس دّذ كِ تَرِ ثعِ سٍاثعي
ثيي افشاد ٍ فظَ ػشهبيِ ارتوبٓي ثيي آًْب ثذٍى هت و ؿعذى ّضيٌعِ ااتلعبدي ثعشاي
دٍ ت خَد ًيض ثِ ثْجَد سفبُ ارتوبٓي كوك هيكٌذ .ػعشهبيِ ارتوعبٓي كعِ تشكيجعي اص
ه ظِّبي داؿتي سٍاثي ٍ كؼت آگبّي اص يکذيگش آتوبد ٍ هـعبسكت ًؼعجت ثعِ ّعن
ه لِايّب ٍ ّوؼبيِّب هيثبؿذ ثبٓج هيؿَد كِ ػبكٌيي يك ه

ثب داؿتي ٍ پـتَاًِ

نٌيي ػشهبيِاي افؼبع اهٌيت خبًشي ثيـعتشي ًؼعجت ثعِ پيشاهعَى ّوؼعبيگي خعَد
داؿتِ ٍ ثب ايزبد سٍاثي دسٍى گشٍّي ػب ن دس ارتوبّ ًيض ايي افؼبع سا تقَيت كعشدُ
ٍ ثب هـبسكت دس ثشًبهِ ّبي ػب نػبصي ؿْش ٍ فتي كـَس ثِ پـعتَاًِ نٌعيي آتوعبد ٍ
اهٌيت خبًشي ثِ تَػِٔ ػبصًذُگي كـَس خذهت سػبًٌذ.
ؿٌبػبيي ػشهبيِّبي هَرَد دس ّش هٌٌقِ ثٍِيظُ دس هٌبًق كوتش تَػِٔ يبفتِ ّن
ثِ ؿٌبخت ثْتش ٍ ّن هـبسكت ػبكٌبى ايعي هٌعبًق دس نٌعيي ثشًبهعِّعبيي هعيگعشدد.
هـبسكت دس ثيي افشاد هٌزش ثِ ايزبد ؿخليتّبيي كِ دس آى سٍ روْگشايي تقَيعت
ؿذُ هيگشدد .سٍ روْگشايي دس افشاد ربهِٔ ثبٓج هيؿَد ثب يکذيگش استجبى ثشاعشاس
كٌٌذ .دس نٌيي فب تي هـبسكت دس ربهِٔ افضايؾ خَاّذ يبفت ٍ هشدم فوعَسي هع حش
دس ارتوبّ پيذا خَاٌّذ كشد .ثعب فوعَس گؼعتشدُ هعشدم دس ارتوعبّ فبكويعت ػيبػعي
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هـشٍٓيت خَاّذ يبفت ٍ هشدم ثِ گًَِاي سٍؿي ٍ ؿظبف ثب ًِن فبكن استجبى خَاٌّذ
داؿت .كِ دس آخش ثِ تَػِٔ پبيذاس دس ػٌح ربهِٔ هٌزش خَاّذ ؿذ.
اگش تَػِٔ ارتوبٓي سا ثِ ٌَٓاى يکي اص اثٔبد اكلي فشآيٌذ تَػِٔ ٍ سفبُ ارتوبٓي
(هزوَِٓ ؿشايي ٍ كيظيتّبيي اػت كِ ًيبصّبي فشدي (رؼوي ٍ سٍاًعي) ٍ ارتوعبٓي
آفبد ربهِٔ دس فذ ابث اجَل تاهيي ؿذُ ٍ ّوِ هشدم اص صًذگي دس آى ؿشايي افؼعبع
اهٌيت صيؼتي ارتوبٓي ااتلبدي ٍ ػيبػي داؿتِ ثبؿٌذ) داساي ساثٌعِ دس ّعنتٌيعذُاي
ثذاًين .تَػِٔ ارتوبٓي ثِ ٌَٓاى ساّجشد اكلي هقَ ِ سفبُ ارتوعبٓي هعَسد تَرعِ اعشاس
هيگيشد .اص آًزب كِ ًِشيِپشداصاى ريشهبسكؼيؼت ّؼتِ اكلي تَػعِٔ ارتوعبٓي سا سفعبُ
داًؼتِ ٍ هٌجْ اكلي اذست ٍ حشٍت ربهِٔ سا ًيشٍي اًؼبًي آى هعيداًٌعذ .پعغ توشكعض
ثبيذ ثش ثشًبهِّبي تَػِٔ دس رْت استقب هْبستّب ٍ اػتٔذاد ًيعشٍي اًؼعبًي ثبؿعذ .اص
ايي سٍ ثشاي دػتيبثي ثِ تَػِٔ هلي ساّي رض تَػِٔ اًؼعبى دس نعبسنَة ثشًبهعِّعبي
سفبُ ارتوبٓي ًيؼت.
اص ًشفي ثب تَرِ ثِ ّذف اٍ يِ پظٍّؾ ٍ ه َسيت دٍ ت دس تذٍيي ثشًبهعِّعبي
سفبُ ضٍم تَرِ ثِ ثبصًگشي دس ػيبػتّبي ااتلبدي ٍ سفبُ ي دٍ ت رذيعذ ثعب تَرعِ
ثِ تزشثِ ػبيش كـَسّب هشٍسي هيثبؿذ .ؿبيذ ثتَاى گظت ثْتعشيي ا گعَ ثعشاي ؿعشايي
كًٌَي ايشاى ا گَي دٍ تّبي ػَػيبل دهَكشات ساّگـب ثبؿعذ( .دس ثشًبهعِّعبي سفعبُ
ارتوبٓي كـَسّبي دٍ تسفبُ يجشال؛ ٓوذتبً گشٍُّبي هشفِ ارتوبٓي ابدس ثعِ پشداخعت
ّضيٌِّبي ػٌگيي ثشاي ثيوِّبي گًَبگَى ٍ پشداخت ؿْشيِ ٍّ ....ؼعتٌذ .فعبل آى كعِ
ًجقبت هٔيفتش اص ايي هضايب ه شٍم ّؼتٌذ .پغ دٍس تؼلؼع فقعش ّونٌعبى دس آىّعب
تذٍام هييبثذ .دس سطينّبي دهَكشاتهؼي ي ّيچ ثشًبهِاي ثشاي كبّؾ ػٌح اختالفبت
ًجقبتي دس ربهِٔ ٍرَد ًذاؿتِ ٍ ايي سطينّب ثب ٍاثؼتِ كشدى ػٌح هضايبي ارتوبٓي ثعِ
ػٌح دسآهذّب ٍ يب ثِ ًجقبت ٍ گشٍُّعبي گًَعبگَى ارتوعبٓي هَرعت پبيعذاس هبًعذى
اختالف ًجقبتي ؿذُاًذ .دٍ تّبي سفبُ ػَػيبل دهَكشاتيعك كعِ ٓوعذتبً دس آى ثعشاي
ه ػؼبت سفبُ ٍ ثشًبهِّبي هشثَى ثِ آى ٍُيظِ تَاىثخـي ٍ دسهبًي ٍُيظعِ فوعبيتي
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ٍُيظِ پيـگيشي ٍ ٍُيظِ تَػِٔاي تٔشيف ؿذُ اػت آػيتّبي دٍ ػيؼتن اجلي سا دس
خَد ًذاؿتِ ٍ فتي ثِ سؿذ ٍ تَػِٔ ربهِٔ كوك هيكٌذ) ا جتعِ كعشف ا گعَ ثعشداسي
ه ن خَد ًيض هيتَاًذ آػيجي رجشاىًبپزيش ثشاي ارشاي ايي ػيبػتّب ثبؿعذ .ؿعٌبخت
ُشفيتّب ٍ ثؼتشّب ثِ خلَف ًيشٍي اًؼبًي دس ايي صهيٌِ هقعذم ثعش پيعبدُػعبصي ّعش
ا گَيي هيثبؿذ.
دس پبيبى ثب تَرِ ثِ ؿشايي كًٌَي ايشاى ًيض پيـٌْبداتي ثعشاي ثشًبهعِ ّعبي دٍ عت
اسائِ هيگشدد.
 -1دٍ ت ثبيذ ساّجشدّبيي هٌبػت دس ااتلبد كالى اتخبر ًوبيذ تعب ثتَاًعذ
ااتلبد سا دٍثبسُ پَيب ٍ ايزبد ؿغ ٍ ديگش فشكتْبي كؼت دسآهعذ كٌعذ .ايعي
اهش يعك هجٌعبي ه کعن ثعشاي ثشًبهعِّعبي سفعبُ ارتوعبٓي ػعْوي (كوکعي)
( )contributoryايزبد هيكٌذ.
 -2دٍ ت ثبيذ هيضاى پَؿؾ ثشًبهِّبي ثيوِ ارتوبٓي سا ثعِ افعشادي كعِ
خبسد اص ثخؾ سػوي كبس هيكٌٌذ گؼتشؽ دادُ ٍ ًيض ؿوبس فَادث افتوعب ي
ت ت پَؿؾ سا ًيض افضايؾ دّذ .گؼتشؽ پَؿؾ ثِ ػعوت خعبسد اص ثخعؾ
سػوي هيتَاًذ ثشاػبع ا ضام يب اختيبس ثبؿعذ .يبساًعِ هتقبثع اص رشيعبى اكعلي
افشاد ثيوِ ؿذُ ثش دٍ ت صم اػت .ثشًبهِّب ثبيذ ػظبسؿي ثَدُ تب هتٌبػعت ثعب
ًيبصّبي افشاد خبسد اص ثخؾ سػوي ثبؿذ.
 -3دٍ ت ثبيذ كبسفشهبيبى سا هلضم ػبصد تب ثشًبهِّبي هقعشسي ؿعغلي كعِ
اسائِكٌٌذُ فوبيت ارتوبٓي دس ػب وٌذي اػت فشاّن كٌٌذ .هقشسيّعب ثبيعذ اص
يك كبسفشهب ثِ ديگشي ابث اًتقبل ثبؿذ.
 -4اص آًزبيي كِ ثيـتش هشدم تَاًبيي پشداخت ٍ ؿعشكت دس ثشًبهعِّعبي
ثيوِ ارتوبٓي سا ًذاسًعذ دٍ عت ثبيعذ ثشًبهعِّعبي هقعشسي ريشسػعوي (non-

 )contributoryهٔشفي كٌذ كِ ّن هيتَاًذ ّوگبًي ثبؿذ ٍ ّن ثعشاي كؼعبًي
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ثبؿذ كِ دس هَسد آًْب ت قيق ؿذُ اػت .ايي اهش هيتَاًذ تَصيْ ٓوَهي هزعذد
دسآهذ سا تؼشيْ كٌذ.
 -5دٍ ت ثبيذ هؼئَ يت اسائِ خعذهبت ّوگعبًي ثْذاؿعتي سا پزيشفتعِ ٍ
ٌّگبهي كِ ثِ ٓلت د ي هب ي هوکي ًيؼت ثيوِّبيي دس ػٌح رضئي سا ثبيذ
هَسد تـَيق ٍ تشريت اشاس دّذ.
 -6دٍ ت ثبيذ اَاًيٌي سا ثشاي هلضم ػبختي كبسفشهبيبى ثِ سٓبيت اعَاًيي
ارشايي كٌٌذ.
 -7دٍ ت ثبيذ ًقؾ سّجشي سا دس تقَيت كوكّبي هتقبث دس رَاهعْ اص
ًشيق تؼشيْ ايزبد ساثٌِ ثب ثشًبهِّعبي سفعبُ ارتوعبٓي سػعوي دس ثعيي ديگعش
هَاسد ثِ دػت گيشد.

هٌبثغ
 اػوبٓيلي سهب« )1385( .ثشسػي ؿبخقّبي تَػِٔ ارتوبٓي ٍ ػٌح ثٌذي آىدس ؿْشػتبىّبي اػتبى اكظْبى» پبيبىًبهِ دكتري داًـعگبُ اكعظْبى :داًـعکذُ
ادثيبت ٍ ٓلَم اًؼبًي گشٍُ ٓلَم ارتوبٓي.
 ثيشٍ آ ي« )1370( .فرٌّگ ػلَم اجتوربػي» تشروعِ :ثعباش ػعبسٍخبًي تْعشاى:اًتـبسات كيْبى.
 ثيبت ثْشام« )1387( .تجييي ربهِٔ ؿعٌبختي افؼعبع اهٌيعت دس ثعيي ؿعْشًٍذاىتْشاًي» پبيبى ًبهِ دكتري جبهؼِ ضٌبسي داًـگبُ اكعظْبى :داًـعکذُ ادثيعبت ٍ
ٓلَم اًؼبًي گشٍُ ٓلَم ارتوبٓي.
 پبتٌبم ساثشت« )1380( .دهَكراسي ٍ سٌت ّربي هردًي» تشروعِ :ه وعذ تقعيد ظشٍص تْشاى :اًتـبسات ػالم.
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 پيشاى پشٍيض« )1382( .ػيبػت ارتوبٓي تَػِٔ ارتوبٓي ٍ هشٍست آى دس ايعشاى(ًقذ ٍ ثشسػي ػٌذ گپٌْعبپ) » فصرلٌبهِ رفربُ اجتوربػي ٍيعظًُبهعِ ػيبػعت
ارتوبٓي ؿوبسُ  10تْشاى :داًـگبُ ٓلَم ثْضيؼتي.
 نلجي هؼَٔد« )1385( .تحليل اجتوبػي در فضبي كٌص» ،تْشاىً :ـشًي نعبحاٍل.
 فقرَ ًبكش« )1381( .سفبُ ارتوبٓي ٍ تَػِٔ (هعشٍسي ثعش كبسكشدّعبي ثشخعيًْبدّبي فوبيتي دس ايشاى)» فصلٌبهِ ػلوي -پصٍّطري رفربُ اجتوربػي ػعبل
دٍم ؿوبسُ .6
 خبًذٍصي ػيذ افؼبى« )1384( .ثبصؿٌبػي يعك فعَصُ ًَُْعَس ٍ ًؼعجت آى ثعبااتلبد :پيًَذ هتقبث ػشهبيِ ارتوبٓي ٍ تَػِٔ ااتلعبدي» راّجررد يربض ػعبل
اٍل ؿوبسُ .3
 -سثبًي سػَل ٍ ٍفيذ ابػوي ٍ ه وذ ٓجبع صادُ« )1388( .ساثٌعِ اثٔعبد هعبدي ٍ

ريش هبدي سفبُ ارتوبٓي ثب هـبسكت ؿْشًٍذاى دس اهَس ؿْشي» فصلٌبهِ ػلوري
پصٍّطي رفبُ اجتوبػي ػبل ًْن ؿوبسُ .32
 سهبييبى ٓلي« )1370( .اصَل هديريت» ،تْشاى :ػبصهبى هٌب ِٔ ٍ تعذٍيي كتعتٓلَم اًؼبًي (ػوت).
 صاّذي ه وذرَاد ٍ هلي ِ ؿيجبًي ٍ پشٍيي ٓلعيپعَس« )1388( .ساثٌعِ ػعشهبيِارتوبٓي ثب سفبُ ارتوبٓي» فصلٌبهِ ػلوي -پصٍّطي رفبُ اجتوبػي ػبل ًْعن
ؿوبسُ .32
 -صاّذي اك

ه وذ« )1381( .هجبًي رفبُ اجتوربػي» ،تْعشاى :داًـعگبُ داًـعگبُ

ٓالهِ ًجبًجبئي.
 ػي آهبستيب كَهعبس« )1381( .تَسؼِ ثرِ هابثرِ آزادي» تشروعِ :فؼعيي سارظعشتْشاى :اًتـبسات كَيش.
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 ؿبيبى هْش ٓليشهعب« )1377( .دائرُ الوؼبرف تطجيقي ػلرَم اجتوربػي» تْعشاى:ػبصهبى اًتـبسات كيْبى.
 كبداي فؼيي ٍ ٓجبع ٓلبسي ٍ اسؿك هؼعبئلي« ،)1389( .رٍيكرردي ًرَ ثرِثرآٍرد ضبخص رفبُ در ايراى ثب استفبدُ از هٌطق فبزي طي سبلّربي -7831
 ،»7818فصلٌبهِ پصٍّصّبي اقتصبدي ػبل دّن ؿوبسُ .3
 فيتضپتشيك تًَيً« )1381( .ظريرِ رفربُ » ،تشروعِّ :شهعض ّوعبيَىپعَس تْعشاى:اًتـبسات هَػؼِ پظٍّؾ تاهيي ارتوبٓي گبم ًَ.
 فيتضپتشيك تًَيً« )1385( .ظريِّبي رفبُ جديد» تشروعِّ :شهعض ّوعبيَىپعَستْشاى :اًتـبسات هَػؼِ پظٍّؾ تاهيي ارتوبٓي.

 ابػوي ٍفيعذ« )1388( .هدل سبزي هؼبدلِ سبختبري در پصٍّصّبي اجتوبػيثب كبرثرد  »Amos Graphicsتْشاى :اًتـبسات :ربهِٔ ؿٌبػبى.
 ابػوي اسدّبيي ٓلي« ،)1387( .ثررسي تطجيقي ٍضرؼيت رفربُ در خبًَارّربيضْري ٍ رٍستبيي» فصلٌبهِ رٍستب ٍ تَسؼِ ػبل  11ؿوبسُ .2

 كبهکبس هْعذيغ« ،)1382( .سيبست اجتوبػي چيست؟» ًطريِ رفربُ اجتوربػيؿوبسُ  10داًـکذُ ٓلَم ثْضيؼتي ٍ تَاًجخـي.
 گ پشٍس ه ؼي ٍ فويذسهب ٓشيوعي ٍ ػعٔيذ هعذًي اْظشخعي (ً« ،)1388قرصًگرش ثِ رفبُ اجتوبػي در راثطِ ّوردلي ٍ گررايص اجتوربػي ثرب ػردالت
اجتوبػي» ،فصلٌبهِ ػلوي -پصٍّطي رفبُ اجتوبػي ػبل ًْن ؿوبسُ .32
 گيذًض آًتعًَي« )1383( .جبهؼرِ ضٌبسري» تشروعِ :هٌعَنْش كعجَسي تْعشاى:اًتـبسات ًي.
 هبًذل ساثشت« )1379( .چْرُ هتغير اهٌيت هلري» تْعشاى :اًتـعبست پظٍّـعکذُهٌب ٔبت ساّجشدي.
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