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چكيذُ
ثب فٌبٗت ثِ اّو٘ت هغبلقبت تغج٘قيٖ زض ظهٌ٘يِ ثْيطُگ٘يطٕ اظ تزطث٘يبت ٍ
زؾتبٍضزّبٕ زٗگط رَاهـ زض حيَظُ ؾ٘بؾيتّيب ٍ ثطًبهيِّيبٕ هيطتجظ ثيب ضفيبُ
ارتوبفٖ ،هقبلِ حبضط ثِ زًجبل اضائيِ ايبضاَثٖ ثيطإ اٗيي هغبلقيبت اظ عطٗي
قٌبؾبٖٗ ٍ هقطفٖ هْنتطٗي ًؾبمّبٕ ضفبّٖ هَرَز زض رْبى هٖثبقس .ثطإ اٗي
هٌؾَض ،اثتسا هْنتطٗي تالـ ّبٕ ًؾيطٕ ٍ تزطثيٖ ثيطإ اضائيِ گًَيِقٌبؾيٖ اظ
ًؾبمّبٕ ضفبّٖ عٖ زٍ زِّ گصقتِ هطٍض قسُ ٍ ككَضّبٕ ٍاقـ زض ّيط ٗيا اظ
گًَِّب ً٘ع تق٘٘ي قسُاًسّ .وچٌ٘ي ،فولكطز ًؾبمّبٕ ضفيبّٖ گًَيبگَى ً٘يع ثيط
اؾبؼ ؾِ قبذم كبّف فقط ،حوبٗت زض ثطاثط هربعطات ثيبظاض كيبض ٍ پيبزاـ
ثطإ هكبضكت زض ثبظاض كبض هيَضز ثطضؾيٖ قيطاض گطفتيِ اؾيت .فيالٍُ ثيط اٗيي،
ٍٗػگّٖبٕ ًؾبمّبٕ ضفبّٖ زض ككَضّبٕ زض حبل تَؾقِ ٍ كنتط تَؾقِٗبفتِ ً٘ع
ثطضؾٖ قسُ ٍ گًَِ ّبٕ هرتلف تطت٘جبت ضفبّٖ اٗي ككَضّب ً٘ع هقطفٖ قسُاًس.
زض پبٗبى هطٍض هرتهطٕ ً٘ع ثط ٍٗػگٖ ّبٕ ًؾبم ضفيبّٖ اٗيطاى ثيط اؾيبؼ ه يبز
قبًَى اؾبؾٖ ٍ تحَالت ؾبلّبٕ اذ٘ط نَضت گطفتِ اؾت.
ٍاشگاى اصلي :ضفبُ ارتوبفًٖ ،ؾبم ضفيبّٖ ،زٍليت ضفيبُ ،گًَيِقٌبؾيٖ،
هغبلقِ تغج٘قٖ

 -1هقبلِ حبضط هجتٌٖ ثط فهل زٍم اظ تحق٘ "هغبلقِ تغج٘قٖ ضفبُ رَاًبى زض ًؾبمّبٕ ضفبّٖ تَؾقِٗبفتِ" اؾت
كِ ثِ ؾ بضـ ؾبظهبى هلٖ رَاًبى زض ؾبل  1388تَؾظ ًگبضًسُ ثِ اًزبم ضؾ٘سُ اؾت.

*  .اؾتبزٗبض ربهقِقٌبؾٖ زاًكگبُ فالهِ عجبعجبئٖ
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هقذهِ
ككَضّبٕ هرتلف رْبى زاضإ ؾ٘بؾتّب ٍ ثطًبهِّبٕ ضفبّٖ گًَيبگًَٖ ّؿيتٌس
كِ ثِ لحبػ هجبًٖ فكطٕ ٍ ًؾطٕ ٍ ضٍٗكطزّب ٍ اّساف فول٘بتٖ ثب ٗكسٗگط هت بٍتاًيس.
اٗي توبٗع حتٖ زضذهَل ثطًبهِّبٕ ثِ ؽبّط ٗكؿبى ٍ ثيب فٌيبٍٗي هكيبثِ ً٘يع ٍريَز
زاقتِ ٍ زض اثقبز هرتلف آًْب رلَُگط هٖقَز .اظ اٗيي ضٍّ ،طگًَيِ هغبلقيِ تغج٘قيٖ زض
ذهَل ؾ٘بؾتّب ٍ ثطًبهِّبٕ ضفبّٖ ككَضّبٕ زٗگط رْت ثْطُثيطزاضٕ اظ تزيبضة
آًْب لعٍهبً ثبٗس ثب فٌبٗت ثِ اٗي ت بٍتّب ٍ توبٗعّب نَضت گ٘طز .هقبلِ حبضط ثيِ زًجيبل
ثطضؾٖ ثطرؿتِتطٗي تالـّبٕ فلوٖ زض زٍ زِّ گصقيتِ ثيطإ عجقيِثٌيسٕ ًؾيبمّيبٕ
ضفبّٖ هَرَز زض رْبى ٍ اضائِ گًَِقٌبؾّٖيبٕ 1هرتليف اظ اٗيي ًؾيبمّيب ،قٌبؾيبٖٗ
ككَضّبٕ هرتلف ٍاقـ زض ّط گًَِ ٗب عجقِ ثب تَرِ ثِ ًتبٗذ تحق٘قبت ًؾطٕ ٍ تزطثيٖ
هَرَز ٍ ًْبٗتبً اضظٗبثٖ فولكطز اٗي ًؾبمّب ثطاؾبؼ هْنتطٗي قيبذمّيب ٍ هق٘بضّيبٕ
هغطح زض اٗي ظهٌِ٘ هٖثبقسّ .چٌ٘يً ،گبّٖ كَتبُ ثِ ًؾبم ضفبّٖ اٗيطاى زض هقيبم ًؾيط ٍ
فول ذَاّس زاقت ّطاٌس ثطضؾٖ كبهلتط اٗي هَضَؿ اظ ح٘غيِ هقبليِ حبضيط ذيبضد
اؾت.

ظير تحَل ًظريِ پردازی در تاب گًَِؼٌاظي ًظامّای رفاّي
ثب هغبلقِ هتَى هرتلف هطتجظ هٖتَاى ثِاٗي ًت٘زيِ ضؾي٘س كيِ ًؾطٗيِپيطزاظٕ زض
ظهٌِ٘ گًَِقٌبؾٖ ًؾبمّبٕ ضفبّٖ هرتلف ،اهطٕ ًؿجتبً هتأذط ثِ قوبض هيٖضٍز .هقويَالً
گًَِقٌبؾٖ اضائِ قسُ تَؾظ اؾپٌ٘گ -اًسضؾي ( )1990ثِ فٌَاى ؾٌگ ثٌبٕ رسٕ اٗيي
حَظُ پػٍّكٖ هحؿَة هٖ گطززّ ،ط اٌس افطازٕ پ٘ف اظ ٍٕ ً٘يع زض اٗيي هؿي٘ط گيبم
ثطزاقتِ اًس ٍ ذَز اؾپٌ٘گ -اًسضؾي ثِ ؾِ ؾٌت زض هغبلقِ تغج٘قٖ ؾ٘بؾتّبٕ ضفيبّٖ
زض ؾبلّبٕ پ٘ك٘ي اقبضُ هٖكٌس .ثيطإ هخيبل ،ضٗچيبضز ت٘تويَؼ ٗيا تقؿي٘نثٌيسٕ زٍ
ٍرْٖ اظ زٍلتّبٕ ضفبّٖ اضائِ هٖكٌس كِ فجبضتٌس اظ :زٍلتّيبٕ ضفيبّٖ "پؿيوبًسٕ"
. Typology
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(كِ زض آًْب زٍلت تٌْب ٌّگبهٖ هؿئَل٘ت ضفبُ قْطًٍساى ضا هٖپصٗطز كِ ثبظاض ٍ ذيبًَازُ
زض تأه٘ي ً٘بظّبٕ ضفبّٖ آًْب قكؿت ذَضزُ ثبقٌس) ٍ زٍلتّبٕ ضفبّٖ "ًْبزٕ" (كيِ
زض آًْب زٍلت ثِ عَض فطاگ٘ط ،هؿئَل٘ت ضفبُ كل قْطًٍساى ضا ثط فْسُ هيٖگ٘يطز ٍ اٗيي
تقْس ثِ ضفبُ ّوگبًٖ ،زض ؾبذتبض آًْب ًْبزٌِٗ قسُ اؾت).
ّوبى عَض كِ گ تِ قس ،ثب ٍرَز اٗي تالـّبٕ اٍلِ٘ زض زؾيتِ ثٌيسٕ ًؾيبمّيبٕ
ضفبّٖ ،گًَِ قٌبؾٖ اضائِ قسُ اظ ؾَٕ اؾپٌ٘گ -اًسضؾي زض ؾيبل ً ،1990قغيِ فغيف
رسٕ زض اٗي ظهٌِ٘ ثِ قوبض هٖضٍز ٍٕ .زض احيط هقيطٍف ذيَز ثيب فٌيَاى "ؾيِ زً٘يبٕ
ؾطهبِٗزاضٕ ضفبّٖ" زض ؾبل  1990ثِ تقؿ٘نثٌسٕ زٍلتّبٕ ضفبّٖ ثطاؾبؼ زٍ هيال
ؾغح "كبالظزاٖٗ" ٍ ًحيَُ "عجقيِثٌيسٕ" قيْطًٍساى پطزاذيت كيِ هٌؾيَض اظ اٗيي زٍ
انغالح ثِ قطح ظٗط هٖثبقس:
الف) كبالظزاٖٗ 1:اٗي انغالح هقوَالً ثِ زٍ هقٌب ثِ كبض هيٖضٍز؛ هقٌيبٕ اٍل اٗيي
اؾت كِ ً٘طٍٕ كبض تب اِ حس اظ حبلت "كبالٖٗ" ذبضد قسُ اؾت ٍ تيبه٘ي ضفيبُ آًْيب
ثسٍى اتكب ثِ ثبظاض (زض اظإ فطٍـ كبض) ،ثِ ٍٗػُ زض زٍضُّبٕ ث٘كبضٕ ،ث٘وبضٕ ٍ پ٘يطٕ
تضو٘ي قسُ اؾت .هقٌبٕ زٍم ٍ هطتجظ ثيب هيَضز اٍل ،ه٘يعاى ذيطٍد ذيسهبت ضفيبّٖ
(هبًٌس آهَظـ ٍ ثْساقت) اظ تؿلظ ثبظاض ٍ تجسٗل آى ثيِ "حي " قيْطًٍساى اؾيت كيِ
هٖتَاًٌس ٍ ثبٗس ثِ نَضت ضاٗگيبى ٍ هؿيتقل اظ ثيبظاض اظ آى ثْيطُ هٌيس قيًَس .زض اٗيي
قطاٗظ ،هقَلِإ ّوچَى ثْساقت ،اظ حبلت "كيبالٖٗ" كيِ ثبٗيس زض اظإ تيأه٘ي آى زض
ثبظاض آظاز پَل پطزاذت كطز ،ثِ "حقٖ" تجسٗل هٖقَز كِ زٍلت ثبٗس ثِ نَضت ضاٗگيبى
زض اذت٘بض قْطًٍساى قطاض زّس.
ة) عجقِ ثٌسٕ 2:هٌؾَض اظ اٗي انغالح ،ه٘عاى ٍ ًحَُ تقؿ٘ن ثٌسٕ ٗب گطٍُ ثٌيسٕ
قْطًٍساى تَؾظ ًؾبم ضفبّٖ اؾت؛ اٗي كِ آٗب ًؾبم ضفبّٖ زض اضائِ ذسهبت ضفبّٖ ثي٘ي
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. decommodification
. startification
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گطٍُ ّبٕ هرتلف قْطًٍساى توبٗع قبئل هٖ قَز ٗب اٗيي كيِ ثيِ ّويِ ثيِ عيَض ٗكؿيبى
ذسهبت اضائِ هٖكٌس ٍ زض نَضت توبٗع قبئل قسى ،هجٌبٕ آى ا٘ؿت؟
ثطاؾيبؼ اٗييي زٍ هييال  ،اؾييپٌ٘گ -اًسضؾييي ٗيا گًَييِقٌبؾييٖ ؾييِ ثركييٖ اظ
زٍلت ّبٕ ضفبّٖ ضا اضائِ كطز كِ قيبهل ؾيِ ًيَؿ ؾَؾي٘بل زهيَكطات ،هحبفؾيِ كيبض/
قطاكتٖ ٍ ل٘جطال هٖقس .زٍلتّبٕ ؾَؾ٘بل زهَكطات ،ه٘عاى ثيبالٖٗ اظ كيبالظزاٖٗ ضا زض
زؾتَض كبض ذَز قطاض زازُاًس ٍ ع٘ف ٍؾ٘قٖ اظ ذسهبت ضفبّٖ ضا ثِ نَضت ضاٗگيبى زض
اذت٘بض قْطًٍساى قطاض هٖزٌّسّ .وچٌ٘ي ،اضائِ اٗي ذسهبت ثيِ ّويِ افيطاز ثيِ نيَضت
فطاگ٘ط ٍ ثطاثط نَضت هٖ گ٘طز ٍ تويبٗعٕ ثي٘ي گيطٍُّيبٕ هرتليف اًزيبم ًويٖقيَز.
زضحق٘قت ،گطٍُ ّبٕ هرتلف قْطًٍساى ،نطف ًؾط اظ پبٗگبُ ارتوبفٖ ٍ قغلٖ ،ؾيغح
زضآهس ٍ غ٘طُ ،ثِ عَض ثطاثط اظ اٗي ذسهبت ثْطُ هٌس هيٖقيًَس .زض زٍليتّيبٕ ضفيبّٖ
هحبفؾِ كبض ٗب قطاكتٖ ،ه٘عاى كوتطٕ اظ ذسهبت ضفبّٖ ً -ؿجت ثِ ًؾبمّيبٕ ؾَؾي٘بل
زهَكطات  -زض هقطو كبالظزاٖٗ قطاض گطفتِاًس ،اهب ه٘عاى آى ًؿجت ثِ ًؾبمّيبٕ ل٘جيطال،
ثؿ٘بض ث٘كتط اؾت .زض اٗي زٍلتّب فَاهلٖ ّوبًٌيسٍ :ضيق٘ت فقليٖ افيطاز ،كوياّيبٕ
پ٘ك٘ي آًْب ثِ ًؾبم تأه٘ي ارتوبفٖ (ثطإ هخبل ،زض قبلت پطزاذيت حي ث٘ويِ) ٍ ًؿيجت
آًْب ثب ًْبزّبٕ نٌ ٖ ،هال عجقِثٌسٕ آًْب ٍ زضًت٘زيِ ،تق٘ي٘ي كٌٌيسُ ؾيغح ٍ ك٘ ٘يت
ثطذَضزاضٕ آًبى اظ ذيسهبت ضفيبّٖ اؾيت .زٍليتّيبٕ ضفيبُ ل٘جيطال ،كوتيطٗي ه٘يعاى
كبالظزاٖٗ اظ ذسهبت ضفبّٖ ضا فول٘بتٖ كطزُاًس ٍ فويسُ اٗيي ذيسهبت ثبٗيس اظ عطٗي
هكبً٘عم ثبظاض آظاز تِْ٘ قَزّ .وچٌي٘ي ت يبٍتّيبٕ هجتٌيٖ ثيط ثيبظاض  -پبٗگيبُ قيغلٖ،
ٍضق٘ت زضآهس ٍ غ٘طُ  -تق٘٘ي كٌٌسُ توبٗعّيب ٍ ً -يبثطاثطّٕيبٖٗ  -زض ثطذيَضزاضٕ اظ
ذسهبت ضفبّٖ اؾت.
گًَِ قٌبؾٖ اضائِ قسُ تَؾظ اؾپٌ٘گ -اًسضؾي ،تَرِ ظٗبزٕ ضا زض هحبفل فلويٖ
ٍ زاًكگبّٖ ثِ ذَز رلت كطز .ثرف فوسُ اٗي تَرْبت ،رْتگ٘طٕ اٗزبثٖ (ّط اٌس
انالحٖ) زاقت ،ثسٗي هقٌب كِ ضوي اؾتقجبل اظ كبض ٍٕ ،گًَِقٌبؾٖ ؾِ ٍرْيٖ اٍ زض
هقطو ًقس ،انالح ٍ تكو٘ل قطاض گطفت .ثطرؿتِ تطٗي تالـّبٕ فولٖ زض اٗي ظهٌ٘يِ

گونهشناسي نظامهاي رفاهي 5 /...

تَؾيظ ل٘ج طاٗييس ( ،)1992كبؾيتلع ٍ ه٘چييل ( ،)1993ؾي٘بضٍف ( ،)1994فييطضا (،)1996
ثًََلٖ ( ٍ )1997كَضپٖ ٍ پبلن ( )1998اًزبم قسُ اؾت .فويسُ تيطٗي ًقيسّب ثيط اٗيي
گًَِقٌبؾٖ ثِ قطح ظٗط قبثل تلر٘م هٖثبقٌس:

 -1فسم تَرِ ثِ تٌَؿ ًؾبم ضفيبّٖ ككيَضّبٕ هرتليف زض هٌيبع گًَيبگَى
رْبى  .زض اٗي ضاؾتبًَٗ ،ؿٌسگبى ٍ نبحت ًؾطاى هرتلف ،پ٘كٌْبز اضبفِ كطزى اًَاؿ
زٗگطٕ اظ ًؾبم ّبٕ ضفبّٖ ضا اضائيِ زازُاًيس؛ ثيطإ هخيبلً" ،ؾيبم ضفيبّٖ رٌيَثٖ"،
"الت٘ي" ٗب "هسٗتطاًِإ" (كِ ثط ًؾبمّبٕ ضفبّٖ ككَضّبٕ اضٍپيبٕ رٌيَثٖ اعيال
هٖقَز)؛ "ًؾبم ضفبّٖ اضٍپبٕ قطقٖ"؛ "ًؾبم ضفبّٖ آؾ٘بٕ قطقٖ"؛ "ًؾيبم ضفيبّٖ
اق٘بًَؾِ٘"1؛ ًؾبم ضفيبّٖ كٌ َؾَ٘ؾيٖ؛ ًؾيبم ضفيبّٖ ذبٍضه٘بًيِ إ ٗيب ككيَضّبٕ
اؾالهٖ.
ثحج ّبٕ ظٗبزٕ زض اٗي هحَض هغطح اؾت ٍ اٗي ًكتِ هحَضٕ ً٘ع اظ اّو٘يت
ذبنٖ ثطذَضزاض اؾت كِ آٗب هيٖتيَاى ٗيا هزوَفيِ حبثيت اظ هيال ّيب ضا ثيطإ
عجقِثٌسٕ ًؾبم ّبٕ ضفبّٖ زض ًقبط هرتلف رْبى ٍ ثطإ رَاهقٖ ثب ؾغَح هرتلف
تَؾقِ ٗبفتگٖ ٍ ثبفتّبٕ فطٌّگٖ ٍ ؾ٘بؾٖ هرتلف ثِ كبض گطفت ٗب ذ٘ط .زض اٗيي
هحَض ،آًچِ ث٘ف اظ ثقِ٘ هَضز تَرِ ٍ اروبؿ ًؿجٖ قطاض گطفتِ اؾت ،اضيبفِ كيطزى
ًَؿ الت٘ي ،رٌَثٖ ٗب هسٗتطاًِإ ثِ فٌَاى ق اْبضم اٗي گًَِقٌبؾٖ اؾت.
 -2ثٖ تَرْٖ ثِ هَضيَفبت ٍ هالحؾيبت رٌؿي٘تٖ .عطفيساضاى اٗيي هحيَض
اًتقبزٕ هقتقسًس كِ زض هغبلقِ ٍ عجقِثٌسٕ ًؾبمّبٕ ضفبّٖ ثبٗس هَقق٘ت ّط ٗيا اظ
زٍ رٌؽ هصكط ٍ هؤًج زض اٗي ًؾبمّب ٍ ًحَُ ثطذَضز ٍ تقبهل ّط ًؾبم ثيب ظًيبى ٍ
هطزاى هَضز تَرِ قطاض گ٘طز .ه٘عاى هكبضكت ظًبى زض ثبظاض كبض ٍ ًَؿ ثطذَضز ثب آًْيب
زض اٗي ثبظاض ،ه٘عاى ًقف آفطٌٖٗ ظًبى زض اضائِ ذيسهبت ضفيبّٖ غ٘طضؾيوٖزض قبليت
ذبًَازُ ٍ ك٘ ٘ت ،كو٘ت ٍ ؾيبظ ٍ كيبض ثطذيَضزاضٕ آًيبى اظ ذيسهبت ضفيبّٖ ٍ -

. Antipodes

1
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ؾ٘بؾتْب ،ثطًبهِّب ٍ قَاً٘ي ضفبّٖ هطتجظ ثيب ّيط ٗيا اظ اٗيي هَضيَفبت  -كيبًَى
تَرِاٗي زؾتِ اظ ًؾطِٗ پطزاظاى ضا تكك٘ل هٖزّس.
 -3تأك٘س ث٘ف اظ حس ثط زٍلت .عطفساضاى اٗي هحَض اًتقبزٕ ثط اٗي ثبٍضًس كيِ
هغبلقبت اٍلِ٘ فوستبً ثط آهبضّب ٍ قيبذمّيبٕ فولكيطزٕ زٍليت ضفيبّٖ  -هبًٌيس
ثَزرِ ضفبّٖ ،هبل٘بت ،اًتقبل زضآهس ٍ غ٘طُ  -زض عجقِثٌسٕ ًؾبمّيبٕ ضفيبّٖ تأك٘يس
هٖكٌٌس ٍ ثِاًساظُ كبفٖ ثِ ًقيف ثريف غ٘طضؾيوٖ ،ذهَنيٖ ٍ زاٍعلجبًيِ تَريِ
ًوٖكٌٌس .اظ اٗي ضٍ ،الظم اؾت تَرِ زق٘ تطٕ ثيِ "اذيتالط ضفيبّٖ هَريَز" 1زض
رَاهـ هرتلف زاقت تب تهَٗط ضٍقي تطٕ اظ ًؾبم ضفبّٖ آًْب ثِ زؾت آٍضز (هِيٖ،
2008؛ آضتع ٍ گل٘ؿي.)2002 ،
عطفساضاى ّط ٗا اظ هحَضّبٕ اًتقبزٕ ٗبز قسُ ثيطإ ضفيـ ًقغيِ ضيقف هيسًؾط
ذَٗف ثِ اضائِ ًؿرِ انالح قسُ ٗب تكو٘ل قسُإ اظ گًَِقٌبؾيٖ ًؾيبمّيبٕ ضفيبّٖ
ّوت گوبضزُاًس .رسٍل  1ثِ عَض هرتهطً ،وبٖٗ كلٖ اظ اٗي گًَيِقٌبؾيّٖيب ضا اضائيِ
هٖكٌس.

. Welfare mix
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جذٍل ً -1وای كلي گًَِؼٌاظيّای ارائِ ؼذُ از دٍلتّای (ًظامّای) رفاّي
ًام هحقق

اًَاع دٍلتّای (ًظامّای) رفاّي ٍ ٍيصگيّای آًْا

اؾيييپٌ٘گ  -1ل٘جطال :ه٘عاى اًس

كبالظزاٖٗ؛ توبٗع ٍ ت بٍت ضفبّٖ *كييييييبالظزاٖٗ(اظ

اًسضؾيييي هجتٌٖ ثط ثبظاض
1990

ؼاخصْا /اتؼاد
ذسهبت ضفبّٖ)

 -2هحبفؾيِ كيبض :ه٘ييعاى هتَؾيظ كييبال ظزاٗيٖ؛ هعاٗييبٕ *عجقييييِثٌييييسٕ
ارتوبفٖ فوستبً هٌَط ثِ كوا پ٘كي٘ي افيطاز (ثيِ ًؾيبم (زضٗبفت كٌٌيسگبى
تأه٘ي ارتوبفٖ) ٍ ّوچٌ٘ي ٍضق٘ت فقلٖ آًبى اؾت

ذسهبت ضفبّٖ)

 -3ؾَؾ٘بل زهَكطات :ه٘عاى ثيبالٕ كيبالظزاٖٗ؛ هعاٗيبٕ
فطاگ٘ييط (ثييطإ ّوگييبى) ٍ زضرييِ ثييبالٖٗ اظ ثطاثييطٕ زض
زضٗبفت هعاٗب
ل٘ج طاٗيييس  -1اًگلَؾبكؿَى (پؿوبًسٕ) :ح اًتقبل زضآهس؛ زٍليت *فقييييط ،ث٘ويييييِ
1992

ضفبّٖ ثِ فٌَاى آذطٗي هلزيأ ٍ گعٌٗيِ ثيطإ رجيطاى ٍ ارتوييييييييبفٖ ٍ
افوبل كٌٌسُ ؾطؾرت كبض زض هح٘ظ ثبظاض

ؾ٘بؾت فقطظزاٖٗ

 -2ث٘ؿوبضكٖ (ًْيبزٕ) :حي تيأه٘ي ارتويبفٖ؛ زٍليت
ضفبّٖ ثِ فٌيَاى اٍلي٘ي هلزيأ ٍ گعٌٗيِ ثيطإ رجيطاى ٍ
آذطٗي گعٌِٗ ثطإ ًقف كبضفطهبٖٗ
 -3اؾكبًسٌٗبٍٗبٖٗ (هسضى) :ح كبض ثيطإ ّويِ افيطاز؛
انل فطاگ٘طٕ ٍ فوَه٘ت؛ زٍلت ضفبّٖ ثِ فٌَاى اٍلي٘ي
گعٌِٗ كبضفطهبٖٗ ٍ آذطٗي گعٌِٗ ثطإ رجطاى
 -4الت٘ي (اثتساٖٗ) :ح كبض ٍ ضفبُ هَضز قٌبؾبٖٗ قيطاض
گطفتِ اؾت؛ زٍلت ضفبّٖ ثِ فٌَاى اهيطٕ ً٘ويِ ًْبزٌٗيِ
قسُ
كبؾييتلع ٍ  -1ل٘جطالّ :عٌِٗ كطز پبٗ٘ي زض اهيَض ارتويبفٖ (ثَزريِ *ّعٌٗييييِ كييييطز
ه٘چيييييل ارتوبفٖ اًس ) ٍ فسم اتربش اثعاضّبٕ هتقبزل كٌٌيسُ زض (ثَزرِ) ضفبّٖ
1993

ؾ٘بؾت ارتوبفٖ

*ثطاثطٕ هعاٗب

 -2هحبفؾِ كبض :نطف ثَزرِ ارتوبفٖ ثيبال ،اهيب فيسم *هبل٘بتْب
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اتربش اثعاضّبٕ هتقبزل كٌٌسُ زض ؾ٘بؾت ارتوبفٖ
ّ -3ػهيًَٖ غ٘طضاؾييت :نيطف ثَزرييِ ارتويبفٖ ثييبال
ّوطاُ ثب اتربش اثعاضّبٕ قسٗساٌ هتقبزل كٌٌسُ زض ؾ٘بؾت
ارتوبفٖ
 -4ضازٗكبل :زؾت٘بثٖ ثِ ثطاثيطٕ زض زضآهيس هبقجيل كؿيط
هبل٘بت ٍ هبقجل اًتقبل (اتربش اثعاضّبٕ هتقيبزل كٌٌيسُ زض
ؾ٘بؾت ارتوبفٖ) ،اهب نطف ثَزرِ ارتوبفٖ اًس
ؾيي٘بضٍف  -1ل٘جطال پطٍتؿتبى :ضفبُ ذبًَازُ پبٗ٘ي ،اهب ثطاثطٕ ًؿجٖ *رْت گ٘طٕ ضفبُ
1994

رٌؿ٘تٖ زض ثبظاض كبض :هعاٗبٕ ذبًَازُ ثِ هبزضاى پطزاذت ذبًَازُ
هٖقَز ،اهب ًبكبفٖ ّؿتٌس

*هغلَث٘يييت كيييبض

 -2زهَكطات هؿ٘حٖ پ٘كطفتِ :فقساى هكَ ّيبٕ قيَٕ ظًبى
ثييطإ تكييَٗ ظًييبى ثييِ كييبضكطزى ٍ زض فيي٘ي حييبل* ،ؾغح پطزاذت
هكَ ّبٕ قَٕ ثطإ هبًسى زض ذبًِ

هعاٗبٕ ذبًَازُ ثيِ

 -3ؾَؾ٘بل زهَكطات پطٍتؿتبى :اهكيبى اًتريبة ٍاققيٖ زض ظًبى
ظهٌِ٘ كبض -ضفبُ ثطإ ظًبى؛ هعاٗبٕ ذبًَازُ ثبالؾت ٍ هقويَالٌ
ثِ هبزضاى پطزاذت هٖقَز؛ اّو٘ت انَل هصّجٖ پطٍتؿتبى
 -4ثؿ٘ذ هتأذط ظًبى :غ٘جت انيَل هيصّجٖ پطٍتؿيتبى؛
هعاٗبٕ ذبًَازُ هقوَالً ثِ پسضاى پطزاذت هٖقيَز؛ حي
ضإٔ فطاگ٘ط ثطإ ظًبى ًؿجتبً رسٗس اؾت
فييييييطضا  -1اًگلَؾبكؿَى :پَقيف ًؿيجتبً ثيبالٕ زٍليت ضفيبّٖ؛ *هقطضات زؾتطؾٖ
1996

هؿبفست ارتوبفٖ هجتٌٖ ثط آظهَى ٍؾـ؛ ؾ٘ؿيتن هريتلظ (ٍارييس نييالح٘ت
تأه٘ي هبلٖ؛ ابضاَة ؾبظهبًٖ ثؿ٘بض هٌؿيزن كيِ كيبهالً ثَزى)
تَؾظ ٗا ًؾبم ازاضٕ فوَهٖ(زٍلتٖ) هسٗطٗت هٖقَز.

*فطهَلْبٕ هعاٗب

 -2ث٘ؿوبضكٖ :پًَ٘س قيَٕ ثي٘ي هَقق٘يت كيبضٕ (ٍٗ /يب *هقييطضات تييأه٘ي
هَقق٘ت ذبًَازگٖ) ٍ ثطذَضزاضٕ اظ هعاٗيبٕ ارتويبفٖ؛ هبلٖ
هعاٗبٕ هتٌبؾت ثب زضآهس؛ تأه٘ي هيبلٖ (ًؾيبم ضفيبّٖ) اظ *تطت٘جبت ؾبظهبًٖ
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عطٗ هؿبفستّب (پطزاذت ّبٕ هؿتوط ح ث٘وِ تَؾظ  -هسٗطٗتٖ
افيطاز)؛ هعاٗييبٕ هؿييبفست ارتوييبفٖ قبفييستبً ضييطٍضٕ؛
عطح ّبٕ ث٘وِ فوستبً تحت هسٗطٗت اتحبزِّٗبٕ نيٌ ٖ
ٍ ؾبظهبىّبٕ كبضفطهبٖٗ قطاض زاضز.
 -3اؾكبًسٌٗبٍٗبٖٗ :حوبٗت ارتوبفٖ ثِ فٌيَاى ٗيا حي
قْطًٍسٕ؛ پَقف فطاگ٘ط؛ هعاٗبٕ حبثت ًؿجتبً ؾيربٍتوٌساًِ
ثطإ اًَاؿ هرتلف هربعطات ارتوبفٖ؛ تأه٘ي هيبلٖ فويستبً
اظ عطٗ فبٗسات هبلٖ؛ اًؿزبم ؾبظهبًٖ قَٕ
 -4رٌَثًٖ :ؾبم هتكتت تضو٘يّبٕ زضآهسٕ هيطتجظ ثيب
هَقق٘ت كبضٕ؛ هعاٗبٕ ؾربٍتوٌساًِ ثسٍى ه٘عاى ذبلم
افالم قسُ كوتطٗي حوبٗت ارتوبفٖ؛ هطاقجيت ثْساقيتٖ
ثِ فٌَاى ٗا ح قْطًٍسٕ؛ ذبل گطاٖٗ زض پطزاذيت
هعاٗييبٕ ًقييسٕ ٍ تييأه٘ي هييبلٖ؛ تييأه٘ي هييبلٖ اظ عطٗ ي
هؿبفستّب ٍ فبٗسات هبلٖ
ثًَييييَلٖ  -1ثييطٗت٘ف :زضنييس اًييسكٖ اظ ّعٌٗييِ كييطز (ثَزرييِ) *الگَّيييييييييبٕ
1997

ارتوبفٖ اظ عطٗ هؿيبفست ّيب تيأه٘ي هيبلٖ هيٖقيَز ث٘ؿيييييييوبضكٖ ٍ
(ثَضٗزٖ)؛ ّعٌِٗ كطز ارتوبفٖ پبٗ٘ي ثِ فٌَاى زضنيسٕ ثَضٗزٖ
اظ تَل٘س ًبذبلم زاذلٖ

*ه٘عاى ّعٌِٗ كيطز

 -2قيبضُإ :زضنيس ثيبالٖٗ اظ ّعٌٗيِ كيطز ارتويبفٖ اظ زٍلت ضفبّٖ
عطٗ هؿبفستّب تيأه٘ي هيبلٖ هيٖقيَز (ث٘ؿيوبضكٖ)؛
ّعٌِٗ كطز ارتوبفٖ ثيبال ثيِ فٌيَاى زضنيسٕ اظ تَل٘يس
ًبذبلم زاذلٖ
 -3اضٍپبٕ قوبلٖ (ًَضزٗيا) :زضنيس اًيسكٖ اظ ّعٌٗيِ
كطز ارتوبفٖ اظ عطٗ هؿبفست هبلٖ تيأه٘ي هيٖقيَز؛
ّعٌِٗ كطز ارتوبفٖ ثيبال ثيِ فٌيَاى زضنيسٕ اظ تَل٘يس
ًبذبلم زاذلٖ
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 -4رٌَثٖ :زضنيس ثيبالٖٗ اظ ّعٌٗيِ كيطز ارتويبفٖ اظ
عطٗ هؿبفست هبلٖ تأه٘ي هٖقَز (ث٘ؿوبضكٖ)؛ ّعٌٗيِ
كطز ارتوبفٖ پبٗ٘ي ثِ فٌَاى زضنسٕ اظ تَل٘س ًبذيبلم
زاذلٖ
كييَضپٖ ٍ  -1تأه٘ي پبِٗ :ثْطُ هٌسٕ اظ (هعاٗيبٕ ضفيبّٖ) ثطاؾيبؼ *هجٌبٕ ثْطُ هٌسٕ
پبلن  1998قْطًٍسٕ ٗيب هؿيبفست؛ ثيِ كيبضگ٘طٕ انيل پطزاذيت *انييل هييطتجظ ثييب
هعاٗبٕ ٗكؿبى

پطزاذت هعاٗب

 -2هكييبضكتٖ :ثْييطُ هٌييسٕ ثطاؾييبؼ عجقييِ قييغلٖ ٍ *هسٗطٗت ثطًبهِ
هكبضكت زض ً٘طٍٕ كبض؛ ثِ كبضگ٘طٕ ّط زٍ انل هعاٗبٕ ث٘وِ ارتوبفٖ
ٗكؿبى ٍ هطتجظ ثب زضآهس
 -3ربهـ :ثْطُ هٌسٕ ثطاؾبؼ قيْطًٍسٕ ٗيب هكيبضكت
ً٘طٍٕ كبض؛ ثِ كبضگ٘طٕ ّط زٍ انيل هعاٗيبٕ ٗكؿيبى ٍ
هطتجظ ثب زضآهس
ّ -4سفوٌسٍ :ارس قطاٗظ قسى ثطهجٌبٕ ً٘بظ احجبت قسُ؛
ثِ كبضگ٘طٕ انل كوتطٗي (كف) هعاٗب
 -5زاٍعلجبًِ ّوطاُ ٗب ثب ٗبضاًِ زٍلتٍٖ :ارس قطاٗظ قسى
ثطهجٌبٕ فضَٗت ٗيب هؿيبفستّيب؛ ثيِ كيبضگ٘طٕ انيل
ٗكؿبى ٗب انل هعاٗبٕ هجتٌٖ ثط زضآهس
هٌثغ :آضتؽ ٍ گل٘ؿي ( ،)2002نم 143 -144

از ًظريِ تا ٍاقؼيت :تؼييي هصاديق گًَِّای هختلف ًظامّای رفاّي
ّط اٌس اضائِ ًؾطِٗ زض ذهَل گًَِقٌبؾٖ ًؾبمّبٕ ضفبّٖ قبفستبً ثب تَريِ ثيِ
ثطضؾٖ تزطث٘بت ككَضّبٕ هرتلف نَضت هٖ گ٘طز ،اهب هقوَالً ّ٘چ ككَضٕ ثيِ عيَض
كبهل ٍ نس زض نسٕ ٍٗػگٖ ّيبٕ ٗيا ًيَؿ آضهيبًٖ ضا زاضا ً٘ؿيت .ثيطإ قيطاض زازى
ككَضّب زض ٗا گطٍُ ٗب گًَِ ضفبّٖ ،انَالً ثِاٗي اهط ثؿٌسُ هٖقَز كيِ افضيبٕ ٗيا

گونهشناسي نظامهاي رفاهي 11 /...

گطٍُ ث٘كتطٗي ٍرَُ تكبثِ ضا ثب ٗكسٗگط ٍ ث٘كتطٗي ٍرَُ افتطا ضا ثب افضبٕ گطٍُّبٕ
زٗگط زاقتِ ثبقٌس .ثب ٍرَز اٗيً ،ت٘زِ اٗي اهط ّو٘كيِ ٗكؿيبى ً٘ؿيت ٍ زض پيبضُإ اظ
هَاضزٗ ،ا ككيَض ذيبل هوكيي اؾيت تَؾيظ نيبحجٌؾطاى هرتليف زض گيطٍُّيبٕ
گًَبگًَٖ قطاض گ٘طز .فلت اٗي تهو٘ن گ٘طٕ هت بٍت زض اًتؿبة ٗا ككَض ذيبل ثيِ
ًؾبمّبٕ ضفبّٖ هرتلف هوكي اؾت ًبقٖ اظ هَاضز ظٗط ثبقس:
الف) ت بٍت زض هال ٗب هالكْبٕ انلٖ عجقِثٌيسٕ ًؾيبمّيبٕ ضفيبّٖ .ثيطإ
هخبل ،زض حبلٖ كِ هجٌبٕ گًَِقٌبؾيٖ اؾيپٌ٘گ -اًسضؾيي ضا زٍ هيال كيبالظزاٖٗ ٍ
عجقِ ثٌسٕ تكك٘ل هٖ زّس ،گًَِ قٌبؾٖ ؾ٘بضٍف ثط پبِٗ هَضَفبت رٌؿ٘تٖ ثٌب قسُ
اؾت.
ة) اذتالف ًؾط زض اٗي كِاٗب ًؾبمّبٕ ضفبّٖ ثطذيٖ ككيَضّب (ثيطإ هخيبل،
اؾتطال٘ب ٍ ظالًسًَ) ٗا "گًَِ ضفبّٖ هتوبٗع" ضا تكك٘ل هٖزٌّس ٗب "گًَِ فطفٖ" ٗيب
ظٗطهزوَفِ ٗا گًَِ انلٖ ثِ قوبض هٖضًٍس.
د) ًؾبمّبٕ ضفبّٖ زض ثطذٖ اظ ككَضّب (هبًٌس ّلٌيس ٍ ؾيَئس) انيبلتبً زاضإ
"هييبّ٘تٖ زٍضگييِ"ٗ ٍ 1ييب حتييٖ اٌييس ضگييِ ّؿييتٌس ،پييؽ هوكييي اؾييت ثركييٖ اظ
ٍٗػگّٖبٕ ّط ٗا اظ گًَِّب ضا زاضا ثبقٌس .تأك٘س ثط ثرف ذبنيٖ اظ ٍٗػگيّٖيب ٍ
ثصل تَرِ كوتط ثِ ؾبٗط ٍٗػگّٖب ،فلت ت بٍت زض ًحَُ اًتؿبة آًْب هٖثبقس.
رسٍل ً 2حَُ اًتؿبة ًؾيبم ضفيبّٖ ككيَضّبٕ هرتليف ثيِ گًَيِّيبٕ ضفيبّٖ
گًَبگَى ضا ثِ ًوبٗف هٖگصاضز .تَرِ ثِ ًحَُ ربٗگ٘طٕ ككَضّبٕ هرتلف زض ّط ٗيا
اظ گًَِّب ًكبًگط ًكبت ظٗط اؾت:
 )1ثب ٍرَز تٌَؿ زض ًبمّب ٍ فٌبٍٗي گًَِّيب ،ثيِ لحيبػ ههيساقٖ ثي٘ي آًْيب
ّوپَقّٖبٕ ثؿ٘بضٕ ٍرَز زاضز؛

. hybride

1
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 )2ثط اٗي اؾبؼ ،هٖتَاى ازفب كطز كِ اروبؿ تقطٗجٖ زضثبضُ ٍرَز اْيبض ًيَؿ
ٗب گًَِ اظ ًؾبم ضفبّٖ ٍرَز زاضز (ّط اٌس زض اٗي ريسٍل ،ؾيتًَٖ ثيب فٌيَاى ًيَؿ
پٌزن ً٘ع ٍرَز زاضزٍ ،لٖ هَضز اروبؿ قطاض ًساضز)؛
 )3زض ّط گطًٍَُ ،ؿ ٗب گًَِ ،تقسازٕ اظ ككَضّب ّؿتٌس كِ زض ث٘ي نيبحجٌؾطاى
هرتلفًَ ،فٖ اروبؿ زض ظهٌِ٘ اًتؿبة آًْب ثِاٗي گيطٍُ ٗيب گًَيِ ٍريَز زاضز؛ هبًٌيس:
اًتؿبة اٗبالت هتحسُ آهطٗكب ثِ گًَِ اٍل (ل٘جطال) ،آلوبى ثِ گًَِ زٍم (هحبفؾيِ كيبض)،
ؾَئس ثِ گًَِ ؾَم (ؾَؾ٘بل زهَكطات) ٍ اؾپبً٘ب ثِ گطٍُ اْبضم (الت٘ي) .اٗي زؾيتِ اظ
ككَضّب كِ ثِ تقج٘طٕ "ًوًَِّبٕ انلٖ" ّطگًَِ ثيِ قيوبض هيٖضًٍيس ،زض ريسٍل 2
ثِنَضت كذ ثب ذظ ظٗط هكرم قسُاًس.
جذٍل  -2طثقِتٌذی كؽَرّای هختلف تراظاض ّفت ًَع گًَِؼٌاظي از ًظامّای رفاّي
ًام هحقق

اٍل

دٍم

ظَم

اظپيٌگ

ليثرال

هحافظِ كار

ظَظيال

اًذرظي

اؾتطال٘ب

اٗتبل٘ب

دهَكرات

(كاالزدايي)

كبًبزا

آهطٗكب

غاپي
فطاًؿِ

اتطٗف
ثلػٗا

ظالًسًَ

آلوبى

ّلٌس

اٗطلٌس

فٌالًس

ثطٗتبً٘ب

ؾَئ٘ؽ

ًطٍغ
ؾَئس

اًگلَظاكعَى
آهطٗكب

تيعواركي
آلوبى

اؾتطال٘ب

اتطٗف

چْارم

زاًوبض
ليثفرايذ

ظالًسًَ
ثطٗتبً٘ب

اظكاًذيٌاٍی
ؾَئس
ًطٍغ
فٌالًس
زاًوبض

التيي
اؾپبً٘ب
پطتغبل
ًَٗبى
اٗتبل٘ب
فطاًؿِ

پٌجن
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كاظتلس ٍ

ليثرال

هحافظِ كار

ّصهًَي

راديكال

هيچل

اٗطلٌس

آلوبى غطثٖ

غيرراظت

اؾتطال٘ب

غاپي

اٗتبل٘ب

ثلػٗا

ظالًسًَ

ؾَئ٘ؽ

ّلٌس

ًطٍغ

ثطٗتبً٘ب

اهطٗكب

ؾَئس
زاًوبض

ظيارٍف

ليثرال

دهَكرات

ظَظيال

تعيج

پرٍتعتاى

هعيحي

دهَكرات

هتأخر

پيؽرفتِ

پرٍتعتاى

زًاى

اؾتطال٘ب

اتطٗف

زاًوبض

ًَٗبى

كبًبزا

ثلػٗا

فٌالًس

اٗطلٌس

ظالًسًَ

فطاًؿِ

ًطٍغ

اٗتبل٘ب

ثطٗتبً٘ب

آلوبى غطثٖ

ؾَئس

غاپي

اهطٗكب

لَكعاهجَضگ

پطتغبل

ّلٌس

اؾپبً٘ب
ؾَئ٘ؽ

فررا (فقط

اًگلَظاكعَى

تيعواركي

اظكاًذيٌاٍی

جٌَتي

ارٍپا)

ثطٗتبً٘ب

آلوبى

ؾَئس

اٗتبل٘ب

اٗطلٌس

فطاًؿِ

زاًوبض

اؾپبً٘ب

ثلػٗا

ًطٍغ

پطتغبل

ّلٌس

فٌالًس

ًَٗبى

لَكعاهجَضگ
اتطٗف
ؾَئ٘ؽ
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تًََلي (فقط

تريتيػ

قارُای

ارٍپای

ارٍپا)

ثطٗتبً٘ب
اٗطلٌس

ّلٌس
فطاًؿِ

ؼوالي
ؾَئس

ثلػٗا

فٌالًس

آلوبى

ًطٍغ

لَكعاهجَضگ

زاًوبض

كَرپي ٍ

تأهيي پايِ

ؼراكتي

جاهغ

پالن

كبًبزا
زاًوبض

اتطٗف
ثلػٗا

فٌالًس

ّلٌس

فطاًؿِ

ظالًسًَ

آلوبى

ؾَئ٘ؽ
اٗطلٌس

اٗتبل٘ب
غاپي

جٌَتي
اٗتبل٘ب
ؾَئ٘ؽ

اؾپبً٘ب
ًَٗبى
پطتغبل
ّذفوٌذ
اؾتطال٘ب

ًطٍغ
ؾَئس

اهطٗكب
ثطٗتبً٘ب
هٌثغ :آضتؽ ٍ گل٘ؿي ( ،)2002نم .149 -150

آزهَى تجرتي گًَِؼٌاظي ًظامّای رفاّي
زض كٌبض نبحجٌؾطاًٖ كِ اظ زٗسگبُ ًؾطٕ ثِ ًقس ،انالح ٍ تكو٘ل گًَِقٌبؾٖ ؾِ
ٍرْٖ اؾپٌ٘گ اًسضؾي ّوت گوبقتِاًس ٍ زٗسگبُّبٕ آًبى زض رسٍل  1ثِ اذتهبض ث٘بى
گطزٗس ،گطٍّٖ اظ هحققبى ً٘ع ثِ ثطضؾٖ تزطثٖ اٗي گًَِقٌبؾيٖ هجيبزضت ٍضظٗيسُاًيس.
آًْب ثب اؾت بزُ اظ ضٍـّبٕ آهبضٕ كوّٖ ٍ ك٘ ٖ هتٌَؿ زض پيٖ پبؾيد ثيِاٗيي ؾيؤال ثيط
آهسُاًس كِاٗب گًَِقٌبؾٖ هعثَض اظ آظهَى تزطثٖ ً٘يع ؾيطثلٌس ث٘يطٍى هيٖآٗيس ٗيب ذ٘يط.
هْنتطٗي ًتبٗذ ثِ زؾت آهسُ اظ اٗي تالـّبٕ تزطثٖ حبكٖ اظ آى اؾت كِ اٍالً :زؾيت
كن ٗا گًَِ زٗگط ثبٗس ثِ ؾِ گًَِ اٍلِ٘ افعٍز؛ حبً٘بًً :ؾبم ضفيبّٖ ثؿي٘بضٕ اظ ككيَضّب
هبّ٘تٖ زٍضگِ ٗب اٌسضگِ زاضز ٍ ثِ عَض كبهل زض قبلت ٗا گًَِ ذبل قطاض ًوٖگ٘يطز
ٍ حبلخبًًَ :ؿ ثطًبهِ ٗب ثطًبهِّبٕ ارتويبفٖ اًتريبة قيسُ ثيطإ تحل٘يل تزطثيٖ ٍ ضٍـ
آهبضٕ ثِ كبض گطفتِ قسُ ،ثط ًت٘زِ كبض تأح٘ط فطاٍاًٖ زاضز.
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جذٍل ً -3تايج آزهَىّای تجرتي ًظامّای رفاّي
ًام هحقق

تؼذاد گًَِّا ٍ ًحَُ اًتعاب كؽَرّا

رٍغ تحليل

كاًگاض

 -1ل٘جطال :اهطٗكب ،كبًبزا
 -2هحبفؾِ كبض :اتطٗف ،آلوبى ،اٗتبل٘ب ،غاپيّ ،لٌس
 -3ؾَؾ٘بل زهَكطات :زاًوبض  ،فٌالًسً ،طٍغ ،ؾَئس
 -4ضازٗكبل :اؾتطال٘ب ،اٗطلٌس ،ظالًسًَ ،ثطٗتبً٘ب
 -1ل٘جطال :اؾتطال٘ب ،كبًبزا ،ؾَئ٘ؽ ،اهطٗكب
 -2قطاكتٖ :اتطٗف ،ثلػٗا ،فٌالًس ،فطاًؿِ ،اٗتبل٘ب
 -3ؾَؾ٘بل زهَكطات :زاًوبض ً ،طٍغ ،ؾَئس
ً -4بهكرم :آلوبى ،اٗطلٌس ،غاپيّ ،لٌس ،ظالًسًَ ،ثطٗتبً٘ب
 -1ل٘جطال :اهطٗكب ،كبًبزا ،ؾَئ٘ؽ ،غاپي
 -2هحبفؾِ كبض :اٗتبل٘ب ،فطاًؿِ ،ثلػٗا ،اتطٗف ،اٗطلٌس
 -3ؾَؾ٘بل زهَكطات :ؾَئسً ،طٍغ ،زاًوبض  ،فٌالًس
ً -4بهكرم :آلوبىّ ،لٌس ،ثطٗتبً٘ب ،اؾتطال٘ب ،ظالًسًَ

تحل٘ل ذَقِإ

اُتيٌگر ٍ

 -1ل٘جطال :اهطٗكب ،كبًبزا ،غاپي ،ؾَئ٘ؽ
 -2اضٍپبٖٗ :ثلػٗا ،آلوبى ،فٌالًس ،اٗطلٌس ،ثطٗتبً٘بّ ،لٌس
 -3هحبفؾِ كبض :فطاًؿِ ،اٗتبل٘ب ،اتطٗف
 -4ؾَؾ٘بل زهَكطات :زاًوبض ً ،طٍغ ،ؾَئس
 -5ضازٗكبل :اؾتطال٘ب ،ظالًسًَ
 -1ل٘جطال :اهطٗكب ،كبًبزا،اؾتطال٘ب ،ثطٗتبً٘ب
 -2هحبفؾِ كبض :فطاًؿِ ،آلوبى ،ثلػٗا
 -3ؾَؾ٘بل زهَكطات :ؾَئس ،زاًوبض ً ،طٍغ
ً -4بهكرمّ :لٌس

()1994

راگيي
()1994

ؼالف
()1996

ٍاگؽال
()1991

ٍيلذتَر
ؼَت ٍ
ّوكاراى
()2001

ظي – آرًاد
ٍ ترًارد
()2003

 -1ل٘جطال :اهطٗكب ،كبًبزا ،ثطٗتبً٘ب ،ظالًسًَ ،اؾتطال٘ب
 -2هحبفؾِ كبض :آلوبى ،فطاًؿِ ،ثلػٗا ،اتطٗف
 -3ؾَؾ٘بل زهَكطات :ؾَئس ،فٌالًسً ،طٍغ ،زاًوبض
 -4الت٘ي :اؾپبً٘ب ،اٗتبل٘ب ،پطتغبلًَٗ ،بى

هٌثغ :آضتع ٍ گل٘ؿي ()2002؛ ؾي – آضًبز ٍ ثطًبضز ()2003

تحل٘ل تغج٘قٖ
ثَلٖ

تحل٘ل فبهلٖ

تحل٘ل ذَقِإ

تحل٘ل هؤل ِ
انلٖ

تحل٘ل ذَقِإ
(كل قبذمّب)
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ارزياتي ػولكرد ًظامّای هختلف رفاّي در گًَِؼٌاظي هٌتخة
ٗكٖ اظ هْن تطٗي ٍ كبضثطزٕ تطٗي حَظُّبٕ تحق٘ زض اضتجيبط ثيب ًؾيبمّيبٕ هرتليف
ضفبّٖ ،اضظٗبثٖ فولكطز ّط ٗا اظ آًْب ٍ ثطضؾٖ ه٘عاى هَفق٘ت آًْب زض هقبم فول اؾت.
ّط اٌس هالكْب ٍ قبذمّبٕ هرتل ٖ ضا هٖتَاى ثطإ اضظٗبثٖ فولكطز ًؾبم ضفيبّٖ زض
ًؾط گطفت ،اهب ثِ ًؾط هٖضؾس ؾِ قبذم ظٗط كِ زض تحق٘قبت ثَئطٕ ( ٍ )2002ؾيبپ٘ط
( )2005هَضز اؾت بزُ قطاض گطفتِاًس ،اظ اّو٘ت ث٘كتطٕ ثطذَضزاض ثبقٌس:
 -1كبّف فقط
 -2حوبٗت زض ثطاثط هربعطات ثبظاض كبض
 -3پبزاـ ثطإ هكبضكت زض ثبظاض كبض
كاّػ فقر
ٗكٖ اظ اّساف انلٖ ًؾبم ّبٕ ضفبّٖ ،كيبّف فقيط اؾيت .ثيطإ ؾيٌزف اٗيي اهيط اظ
قبذمّبٕ هرتل ٖ اؾت بزُ هٖقَز كِ اظ رولٔ آًْب هٖتَاى ثِ قبذم ضطٗت رٌ٘يٖ
اقبضُ ًوَزً .وَزاض ً 1كبى زٌّسٓ ه٘عاى كبّف ًبثطاثطٕ (اًساظُ گ٘يطٕ قيسُ ثيِ ٍؾي٘لِ
قبذم ضطٗت رٌٖ٘) پؽ اظ احتؿبة هبل٘بتّب ٍ اًتقبلّبٕ زضآهسٕ اؾت.
ًوَدار  -1هيساى كاّػ ًاتراتری در ًظامّای رفاّي هختلف

هٌثغ :ثَئطٕ2002 ،

درصد کاَش در ضریب جیىی پس از مالیاتَا ي اوتقالَا
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اظ ؾَٕ زٗگط ،ه٘عاى ّعٌِٗكطز ارتوبفٖ ٗب ثَزرئ نيطفقيسُ زض ثطًبهيِّيبٕ ضفيبُ
ارتوبفٖ ً٘ع اظ قبذمّبٕ هطتجظ ثب ؽطف٘ت ٗا ًؾبم ضفبّٖ ثطإ كبّف فقيط ثيِ قيوبض
هٖضٍز ٍ ّطاِ ؾْن اٗي ثَزرِ اظ تَل٘س ًبذبلم زاذلٖ ث٘كتط ثبقس ،قبفيستبً ثبٗيس ه٘يعاى
تَف٘ زض كبّف فقط افعاٗف ٗبثس .ثب ٍرَز اٗييٗ ،يا ثدقيس هْين زض ٌّگيبم ثطضؾيٖ اٗيي
قبذم ،هؿئلِ كبضآهسٕ زض كبّف فقط اؾت .ثِفجبضت زٗگط ،ثب نطف ثَزريِ ارتويبفٖ
كوتط ،ه٘عاى ثبالتطٕ اظ كبّف فقط حبنل گطزز .ثب فٌبٗت ثِاٗي اهطً ،وَزاض  2حيبكٖ اظ آى
اؾت كِ ًؾبمّبٕ ل٘جطال /اًگلَؾبكؿَى ٍ ؾَؾ٘بل زهَكطاتًَ /ضزٗيا ،ثي٘ف اظ ًؾيبمّيبٕ
هحبفؾِكبض /قبضُإ ٍ الت٘ي /هسٗتطاًِإ كبضآهسٕ زاضًس ٍ ًؾيبمّيبٕ هحبفؾيِكيبض ثيب ٍريَز
نطف ثَزرٔ ارتوبفٖ ثبال ،كوتطٗي ه٘عاى تَف٘ ضا زض كبّف فقط زاقتِاًس.
ًوَدار  -2هيساى كارآهذی ّسيٌِ كرد اجتواػي در ًظامّای رفاّي هختلف
درصد کاَش در ضریب جیىی

وًردیک
لیبرال

محافظٍکار

التیه

درصد بًجٍ اجتماعی از تًلید واخالص داخلی

هٌثغ :ثَئطٕ2002 ،
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حوايت در تراتر هخاطرات تازار كار
حوبٗت زض ثطاثط هربعطات ثبظاض كبض هقوَالً ثِ زٍ قكل نَضت هٖگ٘طز :الف) ٍضـ ٍ
افوبل هقطضاتٖ كِ ثِ هَرت آى ،اذطاد ٍ ث٘كبض كطزى كبضگطاى ثطإ كبضفطهبٗيبى ثؿي٘بض
ؾرت ٍ ّعٌِٗثط هٖقَز ٍ اظ آى ثب فٌَاى "حوبٗت اظ اقتغبل" ٗبز هٖقَز.
ة) پطزاذت هعاٗبٕ ث٘كبضٕ كِ هٌبثـ هبلٖ آى هقويَالً اظ عطٗي هبل٘يبت گ٘يطٕ ٗيب
ث٘وِ ّبٕ فوَهٖارجبضٕ تأه٘ي هٖگطزز ٍ اظ آى ثيب فٌيَاى "حوبٗيت اظ كيبضگطاى" ٗيبز
هٖقَز.
ًؾبم ّبٕ هسٗتطاًِ إ ٗب الت٘ي زاضإ ه٘عاى ثبالٕ حوبٗت اظ اقتغبل ٍ ه٘يعاى پيبٗ٘ي
حوبٗت اظ كبضگطاى ّؿتٌس .زض ًؾبم ّبٕ ؾَؾ٘بل زهَكطات ،ه٘يعاى ثيبالٕ حوبٗيت اظ
كبضگطاى ّوطاُ ثب ه٘عاى پبٗ٘ي حوبٗت اظ اقتغبل زض زؾتَض كيبض اؾيت .زض ًؾيبم ّيبٕ
ل٘جطال ،حوبٗت اظ كبضگطاى زض قبلت پطزاذت هعاٗبٕ ث٘كبضٕ (ّط اٌس ه٘يعاى آى ظٗيبز
ً٘ؿت) ثط حوبٗت اظ اقتغبل تطر٘ح زازُ هٖ قَز ٍ زض ًؾبم ّبٕ هحبفؾِ كبض ،حوبٗت
اظ اقتغبل تب حسٍزٕ زض زؾتَض كبض قطاض زاضز ٍ حوبٗت اظ كبضگطاى گؿتطزُ تط اؾيت.
اضظٗبثٖ ّوِ ربًجِ الگَّبٕ هرتلف زقَاض اؾت ،اهب زض كل فق٘سُ ثط اٗيي اؾيت كيِ
ؾ٘بؾتْبٕ حوبٗت اظ اقتغبل ثبفج ثطٍظ ًبكبضآهسٕ زض ثٌگبُ ّبٕ اقتهيبزٕ هيٖ قيَز
(ؾبپ٘ط ٍ 2005ثَئطٕ .)2002
پاداغ ترای هؽاركت در تازار كار
ثطإ ؾٌزف ه٘عاى هَفق٘ت ٗا ًؾبم زض تكَٗ افطاز ثِ هكبضكت زض ثبظاض كيبض ،ؾيبپ٘ط
( ٍ )2005ثَئطٕ ( )2002قبذم "ًطخ اقتغبل ثِ روق٘ت" ضا پ٘كٌْبز هيٖزٌّيسّ .يط
اِ ًطخ اقتغبل زض ٗا ككَض ثبالتط ثبقس ،حبكٖ اظ آى اؾت كِ اًگ٘عُّيب ،هكيَ ّيب ٍ
پبزاـّبٕ ث٘كتطٕ ثطإ افطاز رْت هكبضكت زض ً٘طٍٕ كبض ٍرَز زاضزً .وَزاض ً 3كبى
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هٖزّس كِ ًؾبمّبٕ ؾَؾ٘بل زهَكطات ٍ ل٘جطال زاضإ ًطخّبٕ ثبالتط اقتغبل ًؿيجت ثيِ
ًؾبمّبٕ الت٘ي ٍ هحبفؾِ كبض ّؿيتٌس .ثيِ فٌيَاى ضٌّويَزٕ زض اٗيي ظهٌ٘يِ« ،اؾيتطتػٕ
ل٘ؿجَى» (ههَة ؾبل  )2001هقطض هٖزاضز كِ افضبٕ اتحبزِٗ اضٍپب تيب ؾيبل  2010ثيِ
ًطخ اقتغبل  %70زؾت ٗبثٌسّ .وچٌ٘يً ،وَزاض  4ثب اضائِ ٍضق٘ت ٗا قيبذم تطك٘جيٖ
هتككل اظ ًطخ اقتغبل ٍ ه٘عاى احتوبل فطاض اظ فقط زض ًؾبمّبٕ هرتليف ضفيبًّٖ ،كيبى
هٖزّس كِ ًؾبمّبٕ ؾَؾ٘بل زهَكطات زض اٗي ظهٌِ٘ ً٘ع هَف تط فول كطزُاًس.
ًوَدار ً -3رخ اؼتغال ٍ تيكاری در ًظامّای هختلف رفاّي

َدف استراتژی
لیسبًن

مدیتراوٍای

هٌثغ :ازاضُ آهبض اضٍپب2001 ،

قارٌای

اوگلًساکسًن

وًردیک

گونهشناسي نظامهاي رفاهي 20 /...

ًوَدار ً -4رخ اؼتغال ٍ هيساى احتوال فرار از فقر در ًظامّای هختلف رفاّي
میاوگیه قارٌ ای (محافظٍ کار)

میاوگیه وًردیک (اريپای شمالی)

میاوگیه قارٌای/

میاوگیه وًردیک/
سًسیال دمًکرات
میاوگیه لیبرال/

میاوگیه التیه/

اوگلًساکسًن

مدیتراوٍ ای

درصد احتمال فرار از فقر

محافظٍکار

ورخ اشتغال

هٌثغ :ؾبپ٘ط2005 ،

ًوَدار  -5ارزياتي ػولكرد ًظامّای رفاّي
كبضآهسٕ
پبٗ٘ي
هحبفؾِ كبض /قبضُإ
الت٘ي /هسٗتطاًِإ

ثبال
ؾَؾ٘بل زهَكطات/
اؾكبًسٌٗبٍٕ
ل٘جطال /اًگلَؾبكؿَى

ثبال

اًهبف

پبٗ٘ي

هٌجـ :ؾبپ٘ط2005 ،

ثِ فٌَاى روـ ثٌسٕ زض ظهٌِ٘ اضظٗبثٖ ًؾبمّبٕ ضفبّٖ ،ؾبپ٘ط (ٗ )2005ا عجقِثٌسٕ
زٍٍرْٖ اظ فولكطز ًؾبمّبٕ ضفبّٖ هرتليف ضا پ٘كيٌْبز هيٖزّيس كيِ قيبهل زٍ ثدقيس
كبضآهسٕ (اضائِ هكَ ّبٕ الظم ثطإ زؾت٘بثٖ ثِ ثبالتطٗي تقساز هوكي افيطاز قيبغلٗ ،يب
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ثِ فجبضتٖ ثبالتطٗي ًطخ اقتغبل) ٍ " اًهبف" (ه٘عاى ًؿجتبً پبٗ٘ي هربعطُ اثيتال ثيِ فقيط)
هٖ ثبقس .ثط اٗي اؾبؼً ،وَزاض ً 5كبى هٖزّس كِ ًؾبمّبٕ ؾَؾي٘بل زهيَكطات زض ّيط
زٍ ثدقس اظ فولكطز ثْتطٕ ثطذَضزاضًس ٍ ًؾبمّبٕ الت٘ي زض ّط زٍ ثدقس فولكيطز ضيق٘ ٖ
زاضًسّ .وچٌ٘يً ،ؾبم ّبٕ هحبفؾِ كبض ثبٗس ثِ فكط اضتقبٕ ثدقس كبضآٖٗ ثبقٌس ٍ ًؾبمّيبٕ
ل٘جطال زضنسز اضتقبٕ ثدقس اًهبف ثطآٌٗس.

جايگاُ ًظام رفاّي ايراى در جْاى
هرٍری تر ٍضؼيت ًظام رفاّي در كؽَرّای غير ػضَ OECD
آًچِ تبكٌَى زضثبضُ گًَِّبٕ هرتلف ًؾبمّبٕ ضفبّٖ هَضز ثحج ٍ ثطضؾٖ قيطاض
گطفت ،فوستبً هطثَط ثِ ككَضّبٕ تَؾقِ ٗبفتِ ٍ زاضإ اقتهيبزّبٕ پ٘كيطفتِ ثيَز كيِ
ّوگٖ فضَ ؾبظهبى ّوكبضٕ ٍ تَؾقِ اقتهبزٕ (ّ )OECDؿتٌسّ .وبى عَض كيِ زض
قؿوتّبٕ پ٘ك٘ي گ تِ قس ،نبحجٌؾطاى هرتليف كَقي٘سُاًيس تيب ثيب انيالح ٍ اضيبفِ
ًوَزى اًَافٖ زٗگطٕ ثِ ؾِ ًَؿ هَرَز زض گًَِقٌبؾٖ اؾيپٌ٘گ – اًسضؾيي ،آى ضا ثيِ
گًَِ إ زضآٍضًس كِ ًؾبم ّبٕ ضفبّٖ ككَضّبٕ هرتليف زض زٗگيط ًقيبط رْيبى ضا ً٘يع
زضثطگ٘طز .ثيب اٗيي حيبل ،قيبٗس هقتجطتيطٗي تيالـ ًؾيطٕ ٍ تزطثيٖ كيِ زضذهيَل
گًَِقٌبؾٖ ٍ عجقِثٌسٕ ًؾبم ّبٕ ضفبّٖ زض ؾغح رْبى ثب احتؿيبة ككيَضّبٕ كوتيط
تَؾقِ ٗبفتِ ٍ زض حبل تَؾقِ اًزبم قيسُ اؾيت ،هتقلي ثيِ ٗيبى گيبف ٍ گ٘يَف ٍٍز
( )2006 ٍ 2004 ،2003ثبقس.
اظ زٗييس اٗييي هحققييبى ٍ ّوكييبضاى آًْييب زض گييطٍُ پػٍّكييٖ "ضفييبُ ٍ ثْعٗؿييتٖ زض
ككَضّبٕ زض حبل تَؾقِ" (زاًكگبُ ثج ،اًگلؿتبى) ،هال ّيبٕ ثيِ كيبض ضفتيِ تَؾيظ
اؾپٌ٘گ – اًسضؾي ٍ گًَِقٌبؾٖ اضئِ قسُ تَؾظ ٍٕ ث٘كيتط ثيِ كيبض تزعٗيِ ٍ تحل٘يل
ًؾبمّبٕ ضفبّٖ ككَضّبٕ تَؾقِ ٗبفتِ هٖ آٗس كِ زٍلت ضفبّٖ زض آًْب قيكل گطفتيِ ٍ
اظ ؾٌت اؾتقطاضٗبفتِ ؾ٘بؾت گصاضٕ ارتوبفٖ ثطذَضزاضًس .آًْيب زض فيَو ًيِ ثدقيس ٗيب
قبذم ضا ثطإ ثطضؾٖ ابضاَة ضفبّٖ رَاهـ هرتلف زض ًؾط هيٖگ٘طًيس ٍ ثيط اٗيي
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اؾبؼ ،هقتقسًس كِ تطت٘جبت ٗب تٌؾ٘وبت ضفبّٖ ككيَضّبٕ هرتليف ثيِ ؾيِ زؾيتِ ظٗيط
تقؿ٘ن هٖقًَس:
الف) ضغٗنّبٕ زٍلت ضفبّٖ (كِ قبهل ّط اْبض ًَؿ ًؾبم ضفبّٖ هَرَز زض ككَضّبٕ
تَؾقِٗبفتِ هٖقَز)
ة) ضغٗنّبٕ اهٌ٘ت غ٘طضؾوٖ :زض اٗي ًؾبمّب ،افطاز ثطإ تأه٘ي ً٘بظّيبٕ ضفيبّٖ ذيَز
قسٗساً ثِ ذبًَازُ ٍ ارتوبؿ هحلٖ ٍاثؿتِاًس ٍ اٗي اضتجبط هقويَالً ؾلؿيلِ هطاتجيٖ ٍ
ًبهتقبضى اؾت .افطاز هوكي اؾت زض كَتبُ هست اظ اهٌ٘ت ارتوبفٖ ثْطُ هٌس گطزًيس،
اهب اٗي اهط زض ثلٌسهست آؾ٘ت پصٗطٕ ٍ ٍاثؿتگٖ ضا ثِ زًجبل زاضزٍٗ .ػگٖ اٗيي ًيَؿ
اضتجبط ،هؿئلِ حبهٖپطٍضٕ( 1اضتجيبط حيبهٖ– پ٘يطٍ) 2اؾيت كيِ هقويَالً زض هقبثيل
فكبضّبٕ ربهقِ هسًٖ ٍ اقساهبت انالحگطاًِ هقبٍهت هٖكٌس.
د) ضغٗنّبٕ ًباهٌٖ :زض رَاهـ زاضإ اٗي گًَِ اظ ضغٗنّيب ،هقويَالً تطت٘جيبت ًْيبزٕ ٍ
ؾييبذتبضٕ ثبفييج ًييباهٌٖ ّؿييتٌس ٍ حتييٖ ثبفييج اٗزييبز هكييكل زض ثطاثييط فولكييطز
ؾبظٍكبضّبٕ غ٘طضؾوٖ ضفبّٖ ً٘ع هٖقًَس .هقوَالً اٗي ضغٗنّب زض هٌبعقٖ اظ رْيبى
زٗسُ هٖقًَس كِ ثبظٗگطاى قسضتوٌس ذبضرٖ زض تقبهل ثب ثيبظٗگطاى ضيق٘ف زاذليٖ،
ثبفج اٗزبز ًعاؿ ،زضگ٘طٕ ٍ ثٖ حجبتٖ ؾ٘بؾٖ هٖقًَس .هح٘ظ ثحطاًٖ ،ثيٖ حجيبت ٍ
پ٘ف ثٌٖ٘ ًبپصٗط اٗي رَاهـ ،ثبفج تضق٘ف ؾيبظٍكبضّبٕ غ٘طضؾيوٍٖ ً٘يع قيسضت
هقبثلِ ذبًَازُ ثب هككالت ضفبّٖ هٖقَز (ٍٍز ٍ گبف.)2006 ،
الجتِ شكط اٗي ًكتِ الظم اؾت كِ ثِ اشفبى ذَز عطاحبى اٗي گًَيِ قٌبؾيٖ ،تطت٘جيبت
ضفبّٖ هَرَز زض ثطذٖ ككَضّب هوكي اؾت ثِ ضاحتٖ زض قبلت ٗكٖ اظ اٗيي ؾيِ ًيَؿ
ضغٗن قطاض ًگ٘طًس ٍ فٌبنطٕ اظ ّط كسام اظ اٗي ؾِ ًَؿ ضا زاقيتِ ثبقيٌس ٍ ٗيب حتيٖ زض
زاذل ٗا ككَض ً٘ع هٌبع هرتلف ٍ ٗب گطٍُّبٕ ارتوبفٖ هرتلفٍ ،ضق٘تٖ هتٌبؾيت
ثب ّط ٗا اظ اٗي ؾِ ضغٗن زاقتِ ثبقٌس (ثطإ هخيبل ،كبضكٌيبى زٍليت اظ هعاٗيبٕ ضفيبّٖ
1

. Clientelism
. Patron-client

2
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كبهل ثطذَضزاض ثبقٌس ،افطاز غ٘طكبضهٌس ؾبكي زض هٌبع ثطذيَزاض اظ ٍضيق٘ت فيبزٕ اظ
عطٗ ذبًَازُ ٍ ؾبظٍكبضّبٕ غ٘طضؾوٖثِ ذسهبت ضفبّٖ ًؿجٖ زؾتطؾٖ زاقيتِ ثبقيٌس
ٍ افطاز ؾبكي زض هٌغقِ ٗب هٌبع ثحطاى ذ٘ع ّوبى ككَض ،زض ٍضق٘ت ًباهٌٖ ضفيبّٖ ثيِ
ؾط ثجطًس).
ثب فٌبٗت ثِاٗي عجقِثٌسٕ ضغٗنّبٕ ضفبٍٍّٖ ،ز ٍ گبف ( )2006ثيِ تحل٘يل تزطثيٖ
ٍضق٘ت ضفبّٖ ككَضّبٕ هرتلف غ٘طفضَ ( )OECDپطزاذتِاًس .ثيطإ اٗيي هٌؾيَض،
آًْب اظ ؾِ قبذم «ه٘عاى ثَزرِ نطف قسُ زض ظهٌ٘يِ آهيَظـ ٍ ثْساقيت ثيِ فٌيَاى
زضنسٕ اظ تَل٘س ًبذبلم زاذلٖ»« ،هزوَؿ كواّبٕ ذبضرٖ ٍ ث٘ي الوللٖ ثيِ فٌيَاى
زضنسٕ اظ تَل٘س ًبذبلم هلٖ» ٍ «قبذم تَؾقِ اًؿبًٖ» اؾت بزُ كطزُاًس كِ قيبذم
اٍل ٍ زٍم ثِ فٌَاى زضًٍساز ؾ٘ؿتن ضفبّٖ ٍ قبذم ؾَم ثِ فٌَاى ثطًٍساز ٍ ًت٘زِ آى
زض ًؾط گطفتِ هٖقَز .زض ٍاقـّ ،ط اِ ؾيْن ثْساقيت ٍ آهيَظـ زض تَل٘يس ًبذيبلم
زاذلٖ ث٘كتط ثبقس ،اتكبٕ ككَض ثِ كوياّيبٕ ذيبضرٖ ٍ ثي٘يالولليٖ كوتيط ثبقيس ٍ
قبذم ّبٕ تَؾقِ اًؿبًٖ آى ثبالتط ثبقسٍ ،ضق٘ت ًؾبم ضفبّٖ آى اضتقب ٗبفتِتيط اؾيت.
ثط اٗي اؾبؼ ،ككَضّبٕ كوتط تَؾقِ ٗبفتِ ٗب زض حبل تَؾقِ ثِ اْبض گطٍُ تقؿ٘ن هيٖ-
قًَس كِ قطح آى زض رسٍل  4آهسُ اؾت.
جذٍل  -4تحليل خَؼِای رشينّای رفاّي در كؽَرّای غير ػضَ ()OECD
كؽَرّا (تِ صَرت هٌطقِای

گرٍُّا

ٍضؼيت ؼاخصّا

رشينّای دٍلت

قبذم تَؾقِ اًؿبًٖ ثبال(،)0/8

تبٗلٌس

رفاّي ٍاقؼي يا

ّعٌِٗ كطز فوَهٖثبال (ٍ ،)0/9ضٍز

ثالضٍؼ ،ثلغبضؾتبى ،روَْضٕ

تالقَُ

اًس كواّبٕ ث٘يالوللٖ () -0/7

اا ،هزبضؾتبى ،ل٘تَاًٖ ،لْؿتبى،

گرٍُ تٌذی ؼذُاًذ)

روَْضٕ اؾلَاكٖ ،اٍكطاٗي،
اظثكؿتبى
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الزعٗطُ ،تًَؽ ،كٌ٘ب
آضغاًت٘ي ،ثَلَٕ٘ ،ثطظٗل ،ق٘لٖ ،كلوج٘ب

رشينّای اهٌيت

قبذم تَؾقِ اًؿبًٖ هتَؾظ ثِ

اًسًٍعٕ ،ف٘ل٘پ٘يٍٗ ،تٌبم

غيررظوي

ثبال (،)0/5

ؾطٗالًكب

كارآهذتر

ّعٌِٗ كطز فوَهٖپبٗ٘ي (،) -0/6

آلجبًٖ

ٍضٍز اًس كواّبٕ ث٘ي الوللٖ

اٗطاى ،لجٌبى ،هطاكف ،ؾَضِٗ

() -0/3

روَْضٕ زدهٌ٘كي ،اكَازض ٍ الؿبلَازٍض

گَاتوبالٌّ،سٍضاؼ ،پبضاگَئِ ،پطٍ،
اضٍگَئِ
رشينّای اهٌيت

قبذم تَؾقِ اًؿبًٖ پبٗ٘ي (،) -0/9

كبهجَد

غيررظويكوتر

ّعٌِٗ كطز فوَهٖ پبٗ٘ي (،) -0/8

ثٌگالزـً ،پبل ،پبكؿتبى

كارآهذ

ٍضٍز ه٘عاى هتَؾظ كواّبٕ

كبهطٍى ،روَْضٕ آفطٗقبٕ هطكعٕ،

ث٘يالوللٖ ()0/0

هبزاگبؾكبض ،تبًعاً٘ب ،تَگَ

رشينّای ًاهٌي قبذمتَؾقِاًؿبًٖثؿ٘بضپبٗ٘ي(،) -1/4

ٍاتعتِ تِ خارج

الئَؼ

ّعٌِٗ كطز فوَهٖ پبٗ٘ي (،) -0/5

ثٌ٘ي ،ثَضكٌ٘بفبؾَ ،ثدطًٍسٕ ،ابز،

ٍضٍز ه٘عاى ثبالٕ كواّبٕ

اتَ٘پٖ ،غٌب ،هبالٍٕ ،هبلٖ،

ث٘يالوللٖ ()1/1

هَظاهج٘ا ،ؾٌگبل ،اٍگبًسا

هٌثغٍٍ :ز ٍ گبف2006 ،

ثط اؾبؼ هغبلقبت ٗبز قسًُ ،ؾبم ضفبّٖ اٗطاى زض گطٍُ «ضغٗنّبٕ اهٌ٘يت غ٘طضؾيوٖ» ٍ
ضتجِ زٍم قبذم پ٘كطفت ضفبّٖ زض ه٘بى ككيَضّبٕ زض حيبل تَؾيقِ قيطاض زاضز .زض قؿيوت
ثقسٕ ،ثِ ثطضؾٖ اروبلٖ ًؾبم ضفبّٖ اٗطاى ثب فٌبٗت ثيِ هؿيتٌسات ٍ زازُّيبٕ زضٍى ككيَضٕ
هٖپطزاظٗن.
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ًظام رفاّي ايراى :از ًظر تا ػول
قبًَى اؾبؾٖ روَْضٕ اؾالهٖ اٗطاى كِ حبنيل اًگ٘يعُ ّيبٕ فيسالت رَٗبًيِ ٍ
ثطاثطٕ ذَاُ ً٘طٍّبٕ زذ٘ل زض پ٘طٍظٕ اًقيالة اؾيالهٖاؾيت ،زٍليت ضا ٗيا زٍليت
ضفبّٖ توبم ف٘بض زض ًؾط گطفتِ اؾت .ثطضؾٖ ه بز انَل هرتلف قبًَى اؾبؾٖ ،ثِ ٍٗيػُ
انل ؾَم (ثٌسّبٕ ،)12 ٍ 9 ،3ث٘ؿت ٍ ٗكن (ثٌسّبٕ  ،)4 ٍ 2انيل ث٘ؿيت ٍ ّكيتن،
انل ث٘ؿت ٍ ًْن ،انل ؾٖام ،انل ؾٖ ٍ ٗكن ٍ انل اْيل ٍ ؾيَم (ثٌيسّبٕ )2ٍ1
حبكٖ اظ آى اؾت كِ ًؾبم ضفبّٖ هسًؾط قبًَى اؾبؾٖ ٗا ًؾبم ربهـ ٍ فطاگ٘ط اؾت كِ
ٍٗػگٖ ّبٕ آى تب حسٍز ظٗبزٕ هتٌبؽط ثب ٍٗػگّٖبٕ ٗا ًؾبم ضفبّٖ ؾَؾ٘بل زهَكطات
اؾت .اٗي اهط ضا هٖتَاى ثب تحل٘ل ٍاغگبى ٍ هقبًٖ ثِ كبض ضفتيِ زض انيَل هرتليف اٗيي
قبًَى  -هبًٌس ضاٗگبى ٍ ّوگبًٖ/فطاگ٘ط افالم كطزى ذسهبت ثِ ٍٗػُ زض حيَظُ آهيَظـ،
تلقٖ ذسهبت ٍ هعاٗبٕ ضفبّٖ هرتلف ثِ فٌَاى "ح " ،ثطاثيطٕ ٍ فيسالت ّويِربًجيِ،
اقتغبل كبهل ،هساذلِ گؿتطزُ زٍلت ٍ غ٘طُ  -اؾتٌجبط ًوَز (قبًَى اؾبؾٖ.)1385 ،

1

 1ه بز انَل ٍ ثٌسّبٕ ٗبز قسُ ثِ قطح ظٗط هٖ ثبقس:
اصل ظَم :ثٌس  - 3آهَظـ ٍ پطٍضـ ٍ تطث٘ت ثيسًٖ ضاٗگيبى ثيطإ ّويِ زض تويبم ؾيغَح ٍ ،تؿيْ٘ل ٍ تقوي٘ن
آهَظـ فبلٖ؛ ثٌس  - 9ضفـ تجق٘ضبت ًبضٍا ٍ اٗزبز اهكبًبت فبزالًِ ثطإ ّوِ ،زض توبم ظهٌِّ٘بٕ هيبزٕ ٍ هقٌيَٕ؛
ثٌس  - 12پٖ ضٗعٕ اقتهبز نح٘ح ٍ فبزالًِ ثط عج ضَاثظ اؾالهٖ رْت اٗزبز ضفبُ ٍ ضفـ فقط ٍ ثطعطف ؾبذتي
ّط ًَؿ هحطٍه٘ت زض ظهٌِّ٘بٕ تغصِٗ ٍ هؿكي ٍ كبض ٍ ثْساقت ٍ تقو٘ن ث٘وِ.
اصل تيعت ٍ يكن :ثٌس  - 2حوبٗيت هيبزضاى ،ثبلرهيَل زض زٍضاى ثيبضزاضٕ ٍ حضيبًت فطظًيس ٍ ،حوبٗيت اظ
كَزكبى ثٖ ؾطپطؾت؛ ثٌس  - 4اٗزبز ث٘وِ ذبل ثَ٘گبى ٍ ظًبى ؾبلرَضزُ ٍ ثٖ ؾطپطؾت.
اصل تيعت ٍ ّؽتن :زٍلت هَؽف اؾت ثب ضفبٗت ً٘بظ ربهقِ ثِ هكبغل گًَبگَى ،ثطإ ّوِ افطاز اهكبى اقيتغبل
ثِ كبض ٍ قطاٗظ هؿبٍٕ ضا ثطإ احطاظ هكبغل اٗزبز ًوبٗس.
اصل تيعت ٍ ًْن :ثطذَضزاضٕ اظ تبه٘ي ارتوبفٖ اظ ًؾط ثبظًكؿتگٖ ،ث٘كبضٕ ،پ٘طٕ ،اظكبضافتبزگٖ ،ثٖ ؾطپطؾتٖ،
زض ضاُ هبًسگٖ ،حَازث ٍ ؾَاًحً٘ ،بظ ثِ ذسهبت ثْساقتٖ زضهبًٖ ٍ هطاقجتّبٕ پعقكٖ ثِ نَضت ث٘ويِ ٍ غ٘يطُ،
حقٖ اؾت ّوگبًٖ .زٍلت هَؽف اؾت عج قَاً٘ي اظ هحل زضآهسّبٕ فوَهٖ ٍ زضآهسّبٕ حبنيل اظ هكيبضكت
هطزم ،ذسهبت ٍ حوبٗتّبٕ هبلٖ فَ ضا ثطإ ٗا ٗا افطاز ككَض تبه٘ي كٌس.
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اظ ؾَٕ زٗگط ٍ زض هقبم فول ،هٖتَاى ثِ اٌس ٍٗػگٖ ًؾيبم ضفيبّٖ اٗيطاى اقيبضُ
ًوَز :اٍل اٌٗكِ ثب ٍرَز انَل ههطح زض قبًَى اؾبؾٍٖ ،ريَز ٍ ثيطٍظ هزوَفيِإ اظ
هَاًـ زض ؾِ زِّ گصقتِ ثبفج قسُ اؾت كِ ًؾبم ضفبّٖ هسًؾط قيبًَى اؾبؾيٖ تحقي
پ٘سا ًكٌس كِ فوسُاٗي هَاًـ ثِ قطح ظٗط هٖثبقٌس :فقط ٍ ًبثطاثطٕ قسٗس ثِ اضث ضؾي٘سُ
اظ ًؾبم پ٘ك٘يٍ ،ضق٘ت ًبهٌبؾت قبذمّبٕ ضفبُ ارتوبفٖ ٍ تأه٘ي ارتوبفٖ اظ روليِ
زض حَظُ ؾبذتبضٕ ٍ ثطًبهِإ زض اثتسإ اًقالة ،ثطٍظ رٌيگ تحو٘ليٖ ثلٌيس هيست ،زٍ
ثطاثط قسى روق٘ت ككَض ثسٍى رْف هتٌيبؽط زض هٌيبثـ زضآهيسٕ ككيَض (ثيِ اؾيتخٌبٕ
ؾبلْبٕ اذ٘ط)ً ،ؾبم ث٘وبض اقتهبزٕ ككَض (اظ رولِ ًبتَاًٖ زض تَل٘س هٌيبثـ تيأه٘ي هيبلٖ
ًؾبم ضفبّٖ ثِ گًَِإ پبٗساض ٍ زٍامپصٗط) ،فقساى گ تويبى ؾ٘بؾيتگيصاضٕ ارتويبفٖ ٍ
ضفبّٖ زض ككَض ٍ حبقِ٘إ قسى اٗي هجبحج زض ثطًبهِضٗعّٕيب ٍ فقيساى ت يبّن هليٖ
زضذهَل ًؾبم هلٖ ضفبُ ارتوبفٖ ككَض (كِ ثب ٍرَز انيَل ههيطح قيبًَى اؾبؾيٖ،
ثقضبً گطاٗف ّبٕ كبهالً هتضيبز ثيب آى زض ؾ٘بؾيتگيصاضّٕيب ٍ ثطًبهيِضٗيعّٕيب زًجيبل
هٖقَز).

اصل ظي ام :زٍلت هَؽف اؾت ٍؾبٗل آهَظـ ٍ پطٍضـ ضاٗگبى ضا ثطإ ّوِ هلت تب پبٗبى زٍضُ هتَؾغِ فطاّن
ؾبظز ٍ ٍؾبٗل تحه٘الت فبلٖ ضا تب ؾط حس ذَزك بٖٗ ككَض ثِ عَض ضاٗگبى گؿتطـ زّس.
اصل ظي ٍ يكن :زاقتي هؿكي هتٌبؾت ثب ً٘بظ ،ح ّط فطز ٍ ذبًَازُ اٗطاًٖ اؾت .زٍلت هَؽف اؾت ثب ضفبٗت
اٍلَٗت ثطإ آًْب كِ ً٘بظهٌستطًس ثِ ذهَل ضٍؾتبًكٌ٘بى ٍ كبضگطاى ظهٌِ٘ ارطإ اٗي انل ضا فطاّن كٌس.
اصل چْل ٍ ظَم :ثطإ تبه٘ي اؾتقالل اقتهبزٕ ربهقِ ٍ ضٗكِ كي كطزى فقط ٍ هحطٍه٘يت ٍ ثيطآٍضزى ً٘بظّيبٕ
اًؿبى زض رطٗبى ضقس ،ثب ح ؼ آظازگٖ اٍ ،اقتهبز روَْضٕ اؾالهٖ اٗطاى ثط اؾبؼ ضَاثظ ظٗط اؾتَاض هيٖقيَز1 :
 تبه٘ي ً٘بظّبٕ اؾبؾٖ :هؿكي ،ذَضا  ،پَقب  ،ثْساقيت ،زضهيبى ،آهيَظـ ٍ پيطٍضـ ٍ اهكبًيبت الظم ثيطإتكك٘ل ذبًَازُ ثطإ ّوِ - 2 .تبه٘ي قطاٗظ ٍ اهكبًبت كبض ثطإ ّوِ ثِ هٌؾَض ضؾ٘سى ثيِ اقيتغبل كبهيل ٍ قيطاض
زازى ٍؾبٗل كبض زض اذت٘بض ّوِ كؿبًٖ كِ قبزض ثِ كبضًس ٍلٖ ٍؾبٗل كبض ًساضًس ،زض قكل تقبًٍٖ ،اظ ضاُ ٍام ثيسٍى
ثْطُ ٗب ّط ضاُ هكطٍؿ زٗگط كِ ًِ ثِ توطكع ٍ تساٍل حطٍت زض زؾت افطاز ٍ گطٍُّيبٕ ذيبل هٌتْيٖ قيَز ٍ ًيِ
زٍلت ضا ثِ نَضت ٗا كبضفطهبٕ ثعضگ هغل زضآٍضز .اٗي اقسام ثبٗس ثب ضفبٗت ضيطٍضتّيبٕ حيبكن ثيط ثطًبهيِ
ضٗعٕ فوَهٖ اقتهبز ككَض زض ّط ٗا اظ هطاحل ضقس نَضت گ٘طز.
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زٍم اٌٗكِ تَرِ ثِ تحَالت ثؿ٘بض گؿتطزُ زض حَظُ ضفبُ ارتوبفٖ عيٖ ؾيِ زّيِ
گصقتِ ٍ ّوچٌ٘ي عٖ ؾبلّبٕ اذ٘ط حبكٖ اظ آى اؾت كِ ًؾبم ضفبّٖ اٗطاى ٗيا ًؾيبم
ضفبّٖ زض حبل گصاض ٍ زض حبل تَؾقِ ثب ًَؾبًبت قسٗس ٍ حطكت پبًسٍلٖ ثي٘ي گًَيِ-
ّبٕ هرتلف ًؾبم ضفبّٖ اؾت .هْوتطٗي تحَالت ًؾبم ؾ٘بؾتگيصاضٕ ٍ ثطًبهيِضٗيعٕ
ضفبّٖ زض ؾبلّبٕ پؽ اظ رٌگ تحو٘لٖ كِ زض ضؾ٘سى ثِ ٍضـ فقلٖ ًؾبم ضفبّٖ هيؤحط
ثَزُاًس فجبضتٌس اظ:
الف) تسٍٗي ٍ ارطإ ثطًبهِّبٕ پٌذ ؾبلِ تَؾقِ ككَض (پيٖ گ٘يطٕ ؾ٘بؾيت
تقسٗل اقتهبزٕ ثِ ٍٗػُ زض ثطًبهِّبٕ اٍل ٍ زٍم ٍ تأح٘طات آى ثط حَظُ ضفبّٖ)؛
ة) ثبظتقطٗف ٍ ثبظعطاحٖ ًؾبم ربهـ ضفبُ ٍ تأه٘ي ارتوبفٖ زض قبليت ثطًبهيِ
ؾَم تَؾقِ (هبزُ  :)40اٗي اهط عٖ ٗا فطاٌٗس ثؿ٘بض پط فطاظًٍك٘ت نَضت گطفيت
ٍ ثب ٍرَز آغبظ ثطًبهِ ؾَم زض ؾبل  ٍ 1379تهطٗح آى ثط لعٍم اضائيِ الٗحيِ ًؾيبم
ربهـ ضفبُ ٍ تأه٘ي ارتوبفٖ ؽطف قف هبُ ثِ هزلؽ قَضإ اؾيالهٖ ،اٗيي الٗحيِ
زض هطزاز هبُ  1381ثِ هزلؽ اضائِ قس ٍ ثب عٖ كطزى هؿ٘طٕ عَالًًْٖ ،بٗتبً زض ؾبل
 1383ثِ تهَٗت هزلؽ ٍ تأٗ٘س قَضإ ًگْجبى ضؾي٘س .ثيسٗي تطت٘يت ،ثيب تأؾي٘ؽ
"ٍظاضت ضفبُ ٍ تأه٘ي ارتوبفٖ" زض اٗي ؾبل ثط اؾبؼ قيبًَى هعثيَض ٍ پي٘ف ثٌ٘يٖ
توْ٘ساتٖ ثطإ اًؿزبم ؾيبذتبضٕ ،ؾ٘بؾيتٖ ٍ ثطًبهيِإ زض حيَظُ ضفيبّٖ ،هطحليِ
رسٗسٕ زض ح٘بت ًؾي بم ضفيبّٖ ككيَض قيطٍؿ قيسّ ،طاٌيس ؾيطفت ٍ هغلَث٘يت
تحَالت نَضت گطفتِ زض اٗي هطحلِ هقَلِ رساگبًِإ اؾت؛
د) آغبظ ثِ كيبض زٍليت ًْين ثيب قيقبض فيسالت ارتويبفٖ ٍ زض پي٘ف گيطفتي
ثطًبهِّبٕ ضفبُ ارتوبفٖ زض ؾغح گؿتطزُ (ثِ ٍٗػُ ثيب فٌبٗيت ثيِ زضآهيسّبٕ ً تيٖ
افعاٗف ٗبفتِ) كِ اظ رولِ هْنتطٗي عطح ّبٕ ضفبّٖ اٗي زٍضُ هيٖتيَاى ثيِ تَظٗيـ
ؾْبم فسالت ،تأؾي٘ؽ نيٌسٍ هْيط اهيبم ضضيب (ؿ) ،عيطح هؿيكي هْيط ٍ عيطح
ث٘وِ اٗطاً٘بى اقبضُ كطز كِ الجتِ ٍضق٘ت فقلٖ ٍ تَف٘قبت اٗي تحَالت ضفبّٖ ً٘يع زض
ربٕ ذَز ثبٗس هَضز ثحج قطاض گ٘طز؛
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ز) قطٍؿ ثبظًگطٕ اؾبؾٖ زض ارعإ ًؾبم ضفبّٖ ككَض زض قبلت "عطح تحَل
اقتهبزٕ" ٍ ثٍِٗػُ "قبًَى ّسفوٌسؾبظٕ ٗبضاًِّب" كِ ثٖ قا تأح٘طات ّوِربًجِإ
ثط ًؾبم ضفبّٖ ككَض ذَاّس گصاقت.
ؾَم اٌٗكٍِ ،ضق٘ت ثطذٖ اظ قبذمّبٕ ضفبّٖ ًكبًگط فقت هبًسگٖ ٗب تَؾيقِ
ً٘بفتگٖ ًؾبم ضفبّٖ ككَض هٖثبقس كِ اظ رولِ هْنتطٗي رلَُّبٕ اٗي اهط هٖتيَاى ثيِ
هَاضز ظٗط اقبضُ كطز:
ٍ -1رَز ث٘ف اظ قف ه٘لَ٘ى ً ط فبقس ث٘وِ پبِٗ زضهبًٖ كِ كيف اؾيتبًساضز ٗيا
ًؾبم ضفبّٖ اؾتّ .طاٌس ضفـ اٗي هقضل زض زؾتَض كبض عطح ث٘وِاٗطاً٘بى قطاض زاضز ،اهيب
ثب گصقت ث٘ف اظ زٍ ؾبل اظ آغبظ آى ٌَّظ كوتط اظ ٗا ؾَم افيطاز فبقيس ث٘ويِ پَقيف
زازُ قسُاًس (تبثٌب  ،)1389 ،ضوي اٌٗكِ ؾغح ٍ ك٘ ٘ت ذسهبت اضائِ قسُ ً٘ع هَضَؿ
قبثل تأهل زٗگطٕ اؾت.
ٍ -2ضق٘ت ثؿ٘بض ًبهٌبؾتتط ث٘وِّبٕ ارتوبفٖ كِ ٌَّظ زض اضتجيبط ثيب روق٘يت
قبغل ً٘ع ثِ پَقف كبهل ًطؾ٘سُ اؾت (اٗطًب ،)1389 ،تب اِ ضؾس ثِ گطٍُّبٖٗ ّوچَى
ظًبى ذبًِزاض ،ظًبى ؾطپطؾت ذبًَاض ،كبضگطاى فهلٖ ٍ هَقت ٍ ضٍؾتبئ٘بى.
 -3روق٘ت اْبضزُ ه٘لًَٖ٘ ظٗط ذظ فقط هغل (ًزنٍ ٍ )1387 ،ضق٘ت ٍذ٘ن-
تط فقط ًؿجٖ كِ ثِ فلت ؾ٘بؾت زٍلت زض فسم هحبؾجِ ٍ افالم ذظ فقيط ،آهيبض زق٘قيٖ
زضثييبضُاٗييي هَضييَؿ ٍ پَٗييبّٖٗييبٕ آى زض زؾييتطؼ ً٘ؿييت .الجتييِ ثييب ارييطإ قييبًَى
ّسفوٌسؾبظٕ ٗبضاًِّب ٍ پطزاذت ًقسٕ ثِ ذبًَاضّب ،فق٘سُ زٍلت ثط اٗي اؾت كِ ّي٘چ
فق٘طٕ زض ككَض ٍرَز ًساضز كِ احتوبالً زض اٗي ذهَل فقيظ فقيط قيسٗس ثيب تقطٗيف
زاقتي زضآهس ظٗط ٗا زالض زض ضٍظ هس ًؾط قطاض گطفتيِ اؾيت .ثيب فيطو پيصٗطـ اٗيي
هغل ت ،هَضَؿ روق٘ت زض فقط هغل ٍ ًؿجٖ ّوچٌبى ثِ قَت ذَز ثبقٖ اؾيت .الجتيِ،
الظم اؾت فالٍُ ثط تق٘٘ي اًَاؿ ذظ فقط ،اًيَاؿ هرتليف روق٘يت فق٘يط قجيل ٍ ثقيس اظ
اًتقبلّبٕ ارتوبفًٖ٘ 1ع ثِعَض پَ٘ؾتِ هحبؾجِ قَز تب اهكبى ثطضؾٖ ه٘يعاى تأح٘طگيصاضٕ
. social transfers
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ٍاققٖ ثطًبهِّبٕ ضفبّٖ زض كبّف روق٘ت فق٘ط (ٍ ًِ نيطفبً تؿيك٘ي هَقيت هكيكل)
فطاّن گطزز.
ّطاٌس ثطضؾٖ زق٘ تط هَضَفبت اقبضُ قيسُ زض اضتجيبط ثيب ًؾيبم ضفيبّٖ اٗيطاى
هؿتلعم هغبلقِ قبذمّبٕ هرتلف ضفبّٖ ٍ هقبٗؿِ آى ثب ؾيبٗط ككيَضّب ٍ ًؾيبمّيبٕ
ضفبّٖ اؾت (كِ اظ ح٘غِ هقبلِ حبضط ذبضد اؾت) ،اهب زض ضٍقي كطزى فبنلِ هَريَز
ث٘ي تهَٗط تطؾ٘ن قسُ زض هقبم ًؾط (زض قبًَى اؾبؾٖ) ٍ تهَٗط هَرَز زض هقيبم فويل
هٖتَاًس گَٗب ثبقس.

ًتيجِگيری
هقبلِ حبضط ثب ّسف فطاّن ًوَزى ابضاَثٖ ثطإ هغبلقيِ تغج٘قيٖ ؾ٘بؾيتّيب ٍ
ثطًبهِّبٕ ضفبّٖ هَرَز زض ككَضّبٕ هرتلف رْبى ثِ ثطضؾٖ هْنتيطٗي تيالـّيبٕ
ًؾطٕ ٍ تزطثٖ عٖ زٍ زِّ گصقتِ زض ظهٌِ٘ عجقِثٌيسٕ ًؾيبمّيبٕ ضفيبّٖ هَريَز زض
رْبى ٍ اضائِ گًَِقٌبؾّٖبٕ هرتلف اظ اٗي ًؾبمّب پطزاذتً .تبٗذ ثطضؾٖ ًكبى زاز كِ
ثب ٍرَز فٌبٍٗي ٍ ًبم ّيبٕ هرتليف ،اْيبض ًيَؿ ًؾيبم ضفيبّٖ انيلٖ زض ككيَضّبٕ
تَؾقِ ٗبفتِ ٍرَز زاضز كيِ فجبضتٌيس اظ :ؾَؾي٘بل زهيَكطات (اؾيكبًسٌٗبٍٗبٖٗ /اضٍپيبٕ
قييوبلٖ /فطاگ٘ييطًْ /ييبزٕ) ،هحبفؾييِكييبض (قييطاكتٖ /قييبضُإ /ث٘ؿييوبضكٖ) ،ل٘جييطال
(اًگلَؾبكؿَى /تيأه٘ي پبٗيِ /پؿيوبًسٕ) ٍ التي٘ي (هسٗتطاًيِإً٘ /ويًِْبزٌٗيِ /اضٍپيبٕ
رٌَثٖ) .اضظٗبثٖ فولكطز اٗي ًؾبمّبٕ ضفيبّٖ ً٘يع ًكيبى زاز كيِ ًؾيبمّيبٕ ؾَؾي٘بل
زهَكطات زض ّط زٍ ثدقس كبضآهسٕ (اضائِ هكَ ّبٕ الظم ثطإ زؾت٘بثٖ ثِ ثبالتطٗي تقساز
هوكي افطاز قبغلٗ ،ب ثِ فجبضتٖ ثبالتطٗي ًطخ اقتغبل) ٍ " اًهبف" (ه٘عاى ًؿيجتبً پيبٗ٘ي
هربعطُ اثتال ثِ فقط) اظ فولكطز ثْتطٕ ًؿجت ثِ ثقِ٘ ًؾبمّيب ثطذَضزاضًيس ٍ ًؾيبمّيبٕ
الت٘ي زض ّط زٍ ثدقس فولكطز ضق٘ ٖ زاضًسّ .وچٌ٘يً ،ؾبمّبٕ هحبفؾِ كبض ثبٗس ثِ فكيط
اضتقبٕ ثدقس كبضآٖٗ ثبقٌس ٍ ًؾبمّبٕ ل٘جطال ً٘ع زضنسز اضتقبٕ ثدقس اًهبف ثطآٌٗس.
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زضذهَل گًَِقٌبؾٖ ٍ عجقِثٌسٕ ًؾبمّبٕ ضفبّٖ زض ككَضّبٕ كوتيط تَؾيقِ
ٗبفتِ ٍ زض حبل تَؾقِ ً٘ع ثب هطٍض ًتبٗذ تحق٘قبت ٗيبى گيبف ٍ گ٘يَف ٍٍز ؾيِ زؾيتِ
"ضغٗنّبٕ زٍلت ضفبّٖ ٍاققٖ ٗب ثبلقَُ"" ،ضغٗنّبٕ اهٌ٘ت غ٘طضؾوٖ" ٍ " ضغٗنّيبٕ
ًباهٌٖ" قٌبؾبٖٗ گطزٗس ٍ ككَضّبٕ ٍاقـ زض ّط گطٍُ ً٘ع ثط اؾيبؼ هغبلقيبت تزطثيٖ
هحققبى هعثَض هقطفٖ قسًسّ .وچٌ٘يٍٗ ،ػگّٖبٕ ًؾبم ضفبّٖ اٗطاى ثطاؾبؼ ه بز قبًَى
اؾبؾٖ ٍ تحَالت ؾِ زِّ گصقتِ ثِ اذتهبض ثطضؾيٖ ٍ هكيرم قيس كيِ فليٖضغين
آضهبى ّبٕ ضفبّٖ گؿتطزُ ٍ فطاگ٘يط هٌيسضد زض قيبًَى اؾبؾيًٖ ،ؾيبم ضفيبّٖ ككيَض اظ
تَؾقًِ٘بفتگٖ هعهي ضًذ هٖثطز.
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