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چكيده
خْبًي ؽسى پسيسُ پيچيسُاي اعت كِ زاراي تأثيزات گغتززُاي اعتت ٍ
پسيسُاي پيچيسُ ٍ چٌس ثْسي اعت كتِ ثثتبر ثى ببثتس تغتزي ثتِ فْبليتتّتبي
ابتقبزي ،اختوبّي ،عيبعي ،حقَبي ،فزٌّگيًَ ،تبهي ٍ فتي ثٍري اعتت ثتِ
ّويي زليس ،افيالح "خْبًي ؽسى" هْبًي هتفبٍتي ثِ ذَز گزفتِ اعت زر يك
عز ىيف خْبًي ؽسى را ًيزٍيي هقبٍهت ًبپذيز ٍ ثتيذيتز ثتزاي تتأهيي رفتبُ
ابتقبزي ٍ اختوبّي هززم عزاعز خْبى هتيزاًٌتس ٍ زر عتز زيگتز ىيتف ثى را
ثبّث هؾكالت ٍ هغبيس رٍسگبر هززم هْبفز هيزاًٌتس ٍ هتَرز عتزسًؼ بتزار
هي زٌّس پظ مزٍرت ثزرعي فزثيٌس خْبًي ؽسى كبهالً هحغَط اعتت ايتي
هقبلِ ثز ثى اعت تب موي ثزرعي پسيسُ خْبًي ؽسى ٍ چبلؼ ّب ٍ زعتبٍرزّبي
ثى ،تأثيز ثى را ثز تَعِْ اختوبّي را ثزرعي كٌس
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طرح مسئله
خْبًي ؽسى فزثيٌس تغييز ّوِ خبًجِاي را زاهي سزُ اعت كتِ ثتز ّوتِ چيتش
تأثيز هيگذارز تكٌَلَصي خسيس ،ثب پؾتيجبًي عيبعتتّتبي ثتبستز ،خْتبًي ثتِ ّتن
پيَعتِ تز اس ّز سهبى زيگزي را ثفزيسُ اعت ايي پٌِْ ًِ تٌْب ٍاثغتتگي فشايٌتسُ زر
رٍاثو ابتقبزي ،تدبرت ،عزهبيِ گذاري ،فْبليتّبي هبلي ٍ عبسهبى زّي تَليتس زر
گغتزُاي خْبًي را زر ثز هيگيزز ،ثلكِ تْبهس اختوبّي ٍ عيبعي هيبى عبسهبىّتب ٍ
افزاز زر عزاعز خْبى را ًيتش زر ثزهتيگيتزز (ّليقليتبى )19 :1384 ،خْتبًي ؽتسى
فزثيٌسي تٌببل ثهيش اعت ،زر حبلي كِ يكپبرچِ هيكٌس ،ؽكبفّبيي را ّتن پسيتس
هيثٍرز ٍ موي ايدبز فزفتّب ،ذيزّبيي را ّن ثِ ٍخَز هيثٍرز چٌبى كِ عويز
اهيي چٌيي تقَر هيكٌس كِ ٍيضگي خْبًي ؽسى ،تقَيت تَسيِ ًبثزاثز ثتزٍت هيتبى
ثرؼ ّبي هرتلف خْبى ٍ افشايؼ فبفلِ هيبى ثرؼّتبي تَعتِْ يبفتتِ ٍ تَعتِْ
ًيبفتِ اعت  .خْبًي ؽسى اهَر كِ ذَز ساييسُ افتشايؼ هيتشاى خبثدتبيي ٍ تحتز
افزاز ثؾز ،افشايؼ هيشاى ارتجبىبت ،عيز فَْزي تدبرت ،ثبسرگبًي ،خزيبى عزهبيِ
ٍ تَعِْ تكٌَلَصي هيثبؽس ،فزفتّبي خسيسي را زر راُ رؽس ابتقبزي هغتوز ٍ
تَعِْ ابتقبز خْبًي ،ثِ ٍيتضُ زر كؾتَرّبي زر حتب تَعتِْ پسيتسار هتيعتبسز
ّوچٌيي ثِ كؾَرّب كوك هيكٌس تب زر تدبرة يكسيگز عْين ؽسُ ،ثتز يبفتتِّتب ٍ
هَفقيتّبي يكسيگز ٍ ّوچٌيي ثز هؾكالت يكسيگز ٍبَف يبثٌتس ٍ ثتسيي تزتيتت
ثبرٍري اًسيؾِ ٍ اًتقب ثرهبىّب ٍ ارسػّبي فزٌّگي را اهكبىپتذيز هتيعتبسز زر
ّيي حب فزثيٌس عزيِ تغييز ٍ تيبثق ثب حبلتّبي ؽسيس فقز ٍ گزعٌگي ،ثيكبري ٍ
تدشيِ اختوبّي ّوزاُ ثَزُ اعتتٍ ،تْسيتس عتْبزت ثؾتزي زر سهيٌتِّتبيي چتَى
ذيزات هحييي ،خٌجِ خْبًي ثِ ذَز گزفتِ اعت ّالٍُ ثز ثى تغييتزات ابتقتبزي

خْبًي پبراهتزّبي تَعِْ اختوبّي را زر توبم كؾَرّب ؽسيساً زعترَػ تغييز كززُ
ٍ ثحث ّبي سيبزي را زرثبرُ ًبثزاثزي زر هيبى ٍ زر زرٍى كؾَرّب ٍ تأثيزات ثى ثتز
هززم ،ذبًَازُ ٍ خَاهِ هيزح كززُ اعت ثٌبثزايي زر هيبلِْ تأثيز خْبًي ؽسى ثتز
تَعِْ اختوبّي ّالٍُ ثز خٌجِّبي هٌفي هبًٌسً :بثزاثزي زر زعتزعي ثِ هٌبثِ ثبيس ثِ
تأثيزات هثجت ثى ًيش تَخِ ًوَز اهب پزعؼ هْن ايي اعت كِ زر ٍمتْيت خْتبًي
كًٌَي كِ هجتٌي ٍ ببئن ثِ ًبثزاثزي اعت چِ تغييزاتي پسيسار هيؽَز؟
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خْبًي ؽسى يك فزثيٌس اعت ،ثِ ايي هٌْب كِ زرثزگيزًسُ يك رٍايت ثبثت ٍ
تغييز ًبپذيز ًيغت ثلكِ زر زرٍى ثى رٍايتّب ٍ پزٍصُّبي هتفبٍتي زر حتب ؽتكس
گيزي اعت اس ايي خْت خْبًي ؽسى ّز چٌس گزيش ًبپتذيز اعتت اهتب يتك ًقيتِ
ؽزٍُ ٍ يك پبيبى حتوي ٍ اس پيؼ تْييي ؽسُ ًسارز ثتب ايتي حتب هَرذتبى زٍرُ
هسرى ،خْبًي ؽسى را اس لحبً تبريري ثِ عِ هزحلِ تقغين كززُاًس
مرحله اول زٍرُاي را زرثز هيگيزز كِ اس  1870ؽزٍُ ؽسُ ٍ تب  1914ازاهِ
هييبثس زر ايي زٍرُ كِ ثِ ٌَّاى ٍَْر ابتقبز هسرى خْبًي زر ًَز گزفتِ هيؽتَز،
ؽبّس پيؾزفت زر حوس ٍ ًقس ريلي ،زريبيي ٍ ًيش زر ارتجبىبت تلگزافي ٍ زر ازاهتِ
كوك ثِ ازغبم ثبسارّبي عزهبيِ ّغتين زر ايتي زٍرُ ٍْتَر خٌته خْتبًي اٍ زر
تنبز كبهس ثب خْبًي ؽسى حزكت هيكٌس
مرحله دوم خْبًي ؽسى اس عب  1944يٌْي اس اٍاذز پبيبى خٌه خْبًي زٍم
ؽزٍُ ٍ تب ًيوِ اٍ زِّ  70ازاهِ هييبثس ايي هزحلِ ثبپيسايؼ ًَّي ًَبم ابتقبزي
خْبًي ّوزاُ ثَز كِ ًوَز ثى را هي تَاى زر تأعتيظ فتٌسٍب ثتيي الوللتي پتَ ٍ
. Globalization
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هَافقت ًبهِ ّوَهي تْزفِ ٍ ثبسرگبًي (گبت) زر كٌفزاًظ ثزتَى ٍٍزس عتب 1944
هؾبّسُ كزز
مرحله سوم خْبًي ؽسى اس ًيوِ زٍم زّتِ  70ؽتزٍُ ؽتسُ ٍ پبيتبى رٍاثتو
پَلي ثْس اس كٌفزاًظ ثزتَى ٍٍزسٍَْ ،ر كؾَرّبي تبسُ فٌْتي ؽسُ ثعيبي ؽزبي،
پيؾزفت ّبي عزيِ تكٌَلَصيك زر حوس ٍ ًقس ارتجبىتبت ٍ فٌتبٍري اىالّتبت زر
ايي هزحلِ رٍي زاز (گلسيي ٍ ريٌزت)7 :1386 ،
تْبريف ثغيبري اس خْبًي ؽسى اس عَي فبحت ًَزاى ايي حَسُ ارائِ ؽتسُ
اعت ٌّقز هؾتز ّوِ ايي تْبريف زر ّن تٌيتسگيً،شزيكي ٍ ثتِ ّتن پيَعتتگي
اخشاي خبهِْ خْبًي اعت ايي زرّن تٌيسگي ٍ فؾززگي اخشاي خبهِْ خْتبًي ثتِ
هٌْبي افشايؼ عزيِ زر ذَزثگبّي كس خْتبى ًيتش هتي ثبؽتس (راثزتغتَى:1383 ،
 )230زر يك خوِ ثٌسي اخوبلي عِ تْزيف ثزاي خْبًي ؽسى ببثس تؾريـ اعت
كِ ّجبرتٌس اس:
تْزيف اٍ ثى را يك ىزاحي غزثي هيزاًس ٍ خْبًي ؽسى را ثب غزثي ؽتسى
يكي هيزاًس ٍ ثزذي حتي ثى را ثب ثهزيكبيي ؽسى ثزاثز هيپٌسارًس
تْزيف زٍم خْبًي ؽسى را رًٍسي هيزاًس كِ هستّبعتت زر حيتبت ًَتبم
ثيي الولس ؽزٍُ ؽسُ ٍ عيز تحَلؼ را ثِ فَرت ذَزكبر هيگذراًس اهتب زرهتَرز
چگًَگي ؽزٍُ ايي رًٍس ثحث ٍ گفتگَ ٍخَز زارزّ ،سُاي ايي رًٍس را ثتب پبيتبى
خٌه عزز ّوزا هيثيٌٌس ٍ ثزذي زيگز ايي رًٍس را خش تحتَ ًَتبم عتزهبيِ زاري
ًوي زاًٌس
تْزيف عَم ثِ خْبًي ؽسى ثِ ؽكس تدشيِ ؽسُ ًگزيغتتِ ٍ ثتِ خساعتبسي
اثْبز فزٌّگي ،عيبعي ٍ ابتقبزي پززاذتِ اعت (عدبز پتَر )149 :1382 ،خْتبًي
ؽسى ابتقبز ،بسرت كٌتز زٍلتّب ثز ًقس ٍ اًتقبالت هبلي ٍ فٌبٍري را كبّؼ زازُ
ٍ ثِ تْبهس هيبى هلتّب هي افشايتس خْتبًي ؽتسى فزٌّته كتِ زر ثى سثتبى ،عتٌي،

توبيالت ،ارسػ ّب ٍ ؽيَُ پز كززى اٍببت فزاغت ثزاي ّوتِ هتززم خْتبى يكغتبى
هيؽَز ٍ ثِ هَاسات ثى فزٌّه ثَهي تنْيف هيؽَز ٍ عِ ؽبذـ هْتن خْتبًي
ؽسى عيبعي ّجبرتٌس اس :عقَه ًَبمّتبي توبهيتت ذتَاُ ٍ ابتتسار گتزاي عيبعتي،
گزايؼ ثِ زهَكزاعي ٍ تكثز عيبعي ٍ احتزام ثِ حقتَب ثؾتز (گلتسيي ٍ ريٌتزت،
 )65-70 :1386ثٌبثزايي زٍلتّب ،فزٌّهّتب ،عتبسهبىّتب ٍ

هتيتَاًٌتس زر ارائتِ

تْزيفي خسيس اس رٍاثو ثيي ٍاحسّبي خْبًي زر عيَح پبييي تز يب حتتي زر عتي
خْبًي ً قؼ هْوي ايفب كتززُ ،ثتِ ّتالٍُ ببزرًتس زر پتذيزفتي ٍ هقجَليتت يكتي اس
رٍايتّبي هْبرك ثب رٍايت كالى ،تأثيز ببثس تَخْي زاؽتِ ثبؽٌس
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اهزٍسُ يكي اس هْوتزيي ٍ اعبعي تزيي هفتبّين هتزتجو ثتب سًتسگي افتزاز زر
خَاهِ هرتلف هفَْم "تَعِْ اختوبّي" اعت تَعِْ زر زِّّبي  60 ٍ50هيالزي
هٌْبي فزف ابتقبزي زاؽت ٍ كؾَرّبيي تَعتِْ يبفتتِ هحغتَة هتيؽتسًس كتِ
ابتقبز هلي ثًبى تَاًبيي ايدبز ٍ تساٍم رؽس عبالًِ تَليس ًبذبلـ هلي ثب ًزخّبي 5
تب  7زرفس را زارا ثَز زر ّويي سهبى ٌّگبهي كِ تْساز سيبزي اس كؾَرّبي خْتبى
عَم ثِ رؽس ابتقبزي زعت يبفتٌس ٍلي عي سًسگي هززم زر ثيؾتز سهيٌِّتب ثتسٍى
تغييز هبًسً ،وبيبى ؽس كِ ًَابـ ثغيبري زر تْزيف هحسٍز تَعِْ ٍختَز زارز ثتِ
ىَري كِ زر ذال زِّ  1970تَعِْ ابتقبزي ثز حغت كبّؼ يب اس ثيي ثززى فقز،
ًبثزاثزي ٍ ثيكبري زر چبرچَة يك ابتقبز زر حتب رؽتس زٍثتبرُ تْزيتف ؽتس (
تَزارًٍَ ٍ ،)133-136 ،1364 ،زيتِ پتززاساى تَعتِْ ٍختَُ چْبرگبًتِ ابتقتبزي،
عيبعي ،اختوبّي ٍ فزٌّگي را ثزاي تَعِْ زر ًَز گزفتٌس
. social Development

2

تَعِْ زر كليِ خَاهِ ثبيس عِ زعتِ اس اّساف را پيگيزي كٌس
 زعتزعي ثيؾتز ثِ كبالّبي تساٍم ثرؼ سًتسگي هثتس غتذا ،هغتكي ٍثْساؽت
 افشايؼ عي سًسگي اس خولِ زرثهسّبي ثبالتز ،تأهيي اؽتغب ثيؾتتز ٍثهَسػ ثْتز
 گغتزػ زاهٌِ اًتربة ابتقبزي ٍ اختوبّي اس افتزاز ٍ هلتس اس ىزيتقرّبيي ثًبى اس بيس ثززگي ٍ ٍاثغتگي (تَزارٍ)139 :1364،
ثِ ايي تزتيت تَعِْ زر زًيبي اهزٍس زاللت ثز رؽس ابتقبزي تتَمم ثتب تغييتز
اختوبّي زارز ٍ ايي زٍ افيالح ٍ هكوس يكسيگزًس تَعِْ اختوبّي يكي اس اثْتبز
افلي فزثيٌس تَعِْ ٍ ثيبًگز كيفيت ًَبم اختوبّي زر راعتبي زعت يبثي ثِ ّسالت
اختوبّي ،ايدبز يكپبرچگي ٍ اًغدبم اختوبّي ٍ ارتقأ كيفيت سًسگي اًغبىّبعتت
(رفيْي ٍ هسًي )72 :1382 ،تَعِْ اختوبّي ،تَعِْاي اًغبًي ،هززم هسار ٍ پبيتسار
اعت كِ هززم ًِ تٌْب ثْزُ ثززاراى ثى ،ثلكِ كبرگشاراى ثى ًيتش ثتِ ؽتوبر هتيرًٍتس
ثٌبثزايي تٌْب ثِ ثزثٍرزى ًيبسّبي اعبعي ثحبز خبهِْ تَخِ ًويكٌٌس ،ثلكِ گغتتزػ
ٍزفيت ّب ٍ اعتْسازّب ي هززهبى ٍ تأهيي ًيبسّتبي اختوتبّي ،رٍاًتي ،فزٌّگتي ٍ
ًيبسّبي رفبّي را ًيش زر ًَز زارًس
" تَعِْ اختوبّي ثِ زًجب ايدبز تغييزات زر عي هحيو سًسگي ثب هؾبركت
ّوِ افزاز خبهِْ اعت ،ثتِ گًَتِاي كتِ ّتز ؽتْزًٍس را ّنتَي فْتب زر فزثيٌتس
اختوبّي ،ابتقبزي ،فزٌّگي ،عيبعي ٍ تقوين گيزي هيزاًس " ( ٍايغتت)1378 ،
چزا كِ اس ايي هٌَز ّز فزز ّسف اٍليِ ّز خبهِْ اعت ّسفّبي تَعِْ اختوبّي،
ثسازي ،اهٌيت ،ثزاثزيّ ،سالت ،فل  ،اًغدبم ٍ ٍحست ٍ تكبهس هٌْتَي هتيثبؽتس
ثزاعبط عٌس كپٌْب

ّسف ًْبيي تَعِْ اختوبّي ثْجَز كيفيتت سًتسگي هتززم زر

عزاعز خْبى هي ثبؽس

هٌََر اس كيفيت سًسگي كِ زر ثبال ثساى اؽبرُ ؽس ارتقب ٍ افشايؼ تغتْيالت
ٍ ذسهبت سيزثٌبيي هبًٌس :ثهتَسػ ،ثْساؽتت ،حوتس ٍ ًقتس ،ارتجبىتبت ،تغذيتِ ٍ
عزهبيِ اختوبّي ٍ غيزُ اعت ثِ ّويي زليس ثزاي تَعِْ اختوتبّي ؽتبذـّتبي
هتْسزي زر سهيٌِ هغكي ،ثهَسػ ٍ پزٍرػ ،تتأهيي ٍ رفتبُ اختوتبّي ،ثْساؽتت ٍ
ًَبيز ثى را ثز هيؽوبرًس تَعِْ اختوبّي هتكتي ثتز ّتس ٍ اًقتبف كتِ بتسرت
ثرؾيسى ثِ فقزا را زر ثكبرگيزي هغتوز ّتسف بتزار زّتس ،اعتبط هغتتوز تَعتِْ
ذَاّس ثَز رؽس ابتقبزي هغتوز ٍ ّوتِ خبًجتِ ثتزاي تتساٍم تَعتِْ اختوتبّي ٍ
ّسالت اختوبّي مزٍري اعت ،پظ زر ذو هؾيّب ٍ ابتساهبت هلتي ،هٌيقتِاي ٍ
ثييالوللي ،ثبالتزيي اٍلَيت را ثِ رؽس پيؾزفت اختوتبّي ،تْتبلي ّتسالت ٍ ثْجتَز
ؽزايو سًسگي اًغبىّب زازُ اًس ايي هْن تٌْب زر عبيِ هؾبركت كبهس ّوگبى هيغتز
ذَاّس ؽس ،ثسيي تزتيت كؾَرّبي اهنب كٌٌسُ عٌس كپٌْتب هتْْتس ثتِ اًدتبم زُ
تْْس زر ايي سهيٌِ ؽسًس
تْْس  -1ايدبز هحييي ببًًَي ،فزٌّگي ،اختوبّي ،عيبعي ٍ ابتقبزي ثتزاي
زعتزعي ثِ تَعِْ اختوبّي
تْْس  -2ريؾتِكتي عتبذتي فقتز زر خْتبى ثتب تَعتس ثتِ ابتساهبت هلتي ٍ
ّوكبريّبي ثييالوللي هقزاًِ
تْْس  -3زعت يبثي ثِ اؽتغب كبهس ،ثب زاؽتي حق اًتربة زر ؽتغس ٍ كتبر
تَمم ثب ثبسزّي
تْْس  -4تالػ زر خْت زعت يبثي ثِ يكپبرچگي اختوبّي ثب ثْتب زازى ثتِ
خَاهْي كِ اس ثجبت ،ايوٌي ٍ ّسالت ثزذَرزاراًس
تْْس  -5ابسام ثزاي ثْجَز ٍمْيت سًبى ٍ تحقق ثزاثزي خٌغيتي اس ىزيق ثِ
رعويت ؽٌبذتي ٍ تؾَيق ؽزكت سًبى ٍ ايفبي ًقؼ تَعو ثًتبى زر فْبليتتّتبي
عيبعي ،اختوبّي ،فزٌّگي ٍ تَعِْ

تْْس  -6زعتزعي ّبزالًِ ثِ تْلين ٍ تزثيت هتزبي ،زعتيبثي ثِ ثبالتزيي عي
عالهت خغوي ٍ رٍاًي ،زعتزعي ّوگبى ثِ هزابجتتّتبي ثْساؽتتي ٍ اٍليتِ ٍ ثتِ
كبرگيزي تالػّبي ذبؿ زر راُ افالح ًبثزاثزّبي هزثَه ثِ ؽزايو اختوبّي
تْْس -7عزّت ثرؾيسى ثِ تَعِْ ابتقبزي ،اختوبّي ٍ ،هٌبثِ اًغبًي افزيقب
ٍ كؾَرّبيي كِ كوتزيي هيشاى تَعِْيبفتگي را زاؽتِاًس
تْْس  -8حقَ اىويٌبى اس ايي كِ ثزًبهِّبي افالحبت ثٌيبزيي ثتِ اّتساف
تَعِْ اختوبّي ،ثِ ٍيضُ اّساف ريؾِكي كززى فقز ،فزاّن ثٍرزى اؽتغب كبهس تَمم
ثب ثبسزّي ٍ تْبلي ثرؾيسى ثِ اًغدبم اختوبّي هجتٌي ؽًَس
تْْس  -9ارتقب ثِ كبرگيزي هؤثزتز هٌبثِ ،خْت ًيس ثِ اّساف كٌفتزاًظ ،ثتب
تَعس ثِ ابساهبت هلي ٍ ّوكبريّبي هٌيقِاي ٍ ثييالوللي
تْْس  -10ثْجَز ثرؾيسى ٍ تقَيتت چتبرچَة ّوكتبريّتبي ثتييالوللتي،
هٌيقِاي ٍ ًبحيِاي تَعِْ اختوتبّي زر هحييتي ثكٌتسُ اس رٍحيتِ هؾتبركت ٍ اس
ىزيق عبسهبى هلس هتحس ٍ زيگز هؤعغبت چٌس خبًجِ
ًگبّي ثِ تْْسات زّگبًِ گَيتبي راثيتِ تٌگبتٌته خْتبًي ؽتسى ٍ تَعتِْ
اختوبّي اعت چٌبى كِ زر زٍهيي اخالط خْبًي ثزاي تَعِْ اختوبّي كِ زر عب
 2000هيالزي ثزگشار ؽس ،زعت يبثي ثِ تَعِْ اختوبّي زر زًيبي زر حب خْتبًي
ؽسى ،هس ًَز بزار گزفت ٍ هحَرّب ٍ اثتكبرتي ثزاي ّشارُ عَم زر ًَز گزفتِ ؽتس
ٍ توبهي  191زٍلت ّنَ هلس هتحس ،تْْس كززُ اًس كِ تب عب  2015ثِ ّسفّتبي
سيز زعت يبثٌس
-

گزعٌگي ٍ فقز ؽسيس را ريؾِ كي كززُ ٍ ًغجت افزازي كتِ ثتب

رٍسي كوتز اس يك زالر كبر هيكٌٌس ٍ كغبًي را كِ زچبر گزعٌگي ّغتتٌس را
ثِ ًقف ثزعبًٌس

-

ثهَسػ اثتسايي ّوگبًي را هحقق عبسًس ،ثتِ گًَتِاي كتِ ّوتِ

پغزاى ٍ زذتزاى زٍرُ كبهس تحقيالت اثتسايي را ثِ پبيبى ثزعبًٌس
-

ثزاثزي خٌغيتي را ارتقب ثرؾيسُ ٍ سًبى را تَاًوٌس عبسًس

-

هيشاى هزگ ٍ هيز كَزكتبى را كتن كتززُ ٍ ًغتجت هتزگ ٍهيتز

كَزكبى سيز  5عب را تب زٍ عَم كبّؼ زٌّس
-

ثْساؽت هبزراى را ثْجَز ثرؾيسُ ٍ ًغجت هزگ ٍهيز هتبزراى را

تب عِ چْبرم كبّؼ زٌّس
-

ثب گغتتزػ ثيوتبري ايتسس ٍ ٍ -يتزٍط ثى  ،-هبالريتب ٍ عتبيز

ثيوبريّب هجبرسُ كززُ ٍ رًٍس اثتال ثِ ثيوبريّبي هْن را هتَبف كٌٌس
-

اس پبيساري هحيو سيغت اىويٌبى حبفس كززُ ٍ افَ تَعتِْ

پبيسار را زر عيبعتّب ٍ ثزًبهِّبي كؾَري ازغتبم ٍ رًٍتس اس زعتت رفتتي
هٌبثِ هحيو سيغت را هْكَط كٌٌسً ،غجت افتزازي كتِ اس زعتزعتي ثتِ ثة
ثؽبهيسًي عبلن هحزٍم ّغتٌس را ثِ ًقف كبّؼ زٌّس
-

هؾبركتي خْبًي را ثزاي تَعتِْ ايدتبز كٌٌتس زر راعتتبي ايتي

ثرهبى اّسافي هبًٌس :كوك ثِ كؾَرّبي زر حب تَعِْ زر سهيٌِّتبي هَاختِ
ثب هغئلِ ثسّيّتبي ذتبرخي ،ىزاحتي راّجتزز كتبر ؽبيغتتِ ،زعتزعتي ثتِ
زارٍّبي اعبعي ببثس ذزيس ٍ عزاًدبم ثزذَرزاري اس هٌتبثِ فتي ثٍريّتبي
خسيس ثَيضُ فتي ثٍري اىالّتبت ٍ ارتجبىتبت پيؾتٌْبز ؽتسُ اعتت (هزكتش
اىالّبت عبسهبى هلس هتحس)1382 ،
ثقب ٍ اعتوزار حيبت يكپبرچِ هلتّب زر بزى  21هيالزي ثِ تَعِْ اختوبّي
ٍاثغتِ اعت كبركززّبي چٌس عَيِ ثيي زٍلتت -هلتتّتب ،گتزٍُّتبي اختوتبّي،
ًْبزّبي هسًي ٍ اًغبىّب ،تَعِْ اختوبّي را هيغز هيكٌس زٍلتّبي بزى ثيغت ٍ
يكن ثِ عَي "زٍلتّبي كوتزيي" حزكت ذَاٌّس كزز زٍلتّتب ثتِ ختبي ايفتبي

ًقؼ يك كبرفزهبي ثشرگ ،ثِ كوتزيي زذبلت ثى ّن ثزاي ثزبزاري ًَتن ٍ اهٌيتت،
حفٌ خبى ٍ هب ٍ ثسازي ّبي فززي هحسٍز ذَاٌّس ؽس ّتسف خبهْتِ خْتبًي ٍ
"خْبًي ؽسى" زر بزى حبمز خبيگشيٌي زٍلت كوتزيي ثتِ ختبي زٍلتت ثيؾتتزيي
اعت چزا كِ زٍلت كوتزيي ٍ تَعِْ اختوبّي السم ٍ هلشم يكسيگزًس (هققتَزي،
)124 :1382

چبلشهبي جهبني شدن
افشايؼ چؾوگيز ثِ ّن پيَعتگي خْبًي ،ثِ رٍػّبي گًَبگَى ثتز سًتسگي
هززم تأثيز هيگذارز كِ ثزذي اس ثىّب ببثس پيؼ ثيٌي ٍ ثزذي زيگز پيؼ ثيٌي ًؾسُ
اًس يك زگزگًَي هْن افشايؼ ثگبّي خْبًي اس ىزيق اًقالة ارتجتبىي اعتت كتِ
ثبّث گغتزػ سيبز ثگبّي اس ًبثزاثزي ّبي خْبًي زر سهيٌِ اعتتبًسارزّبي سًتسگي،
فزفتّبي سًسگي ٍ حقَب ٍ ثسازيّبي عيبعتي ٍ اختوتبّي ؽتسُ اعتت ؽتبيس
هْوتزيي ًكتِ ايي ثبؽس كِ ايي فيثٍريّب هوكي اعت هتززم را كتِ تحتت ؽتزايو
زيگز ٍ زر ًتيدِ ثُْس هغبفت ،فزٌّه ٍ ىجقِثٌسي ابتقبزي ،زچبر تفزبِ هتيؽتسًس
را ببزر عبسز كِ هغتقيوبً ثب يكسيگز زر ارتجبه بتزار گيزًتس كتِ ذتَز ثتبلقَُ تفتبّن
ثْتزي ايدبز هي كٌس ،هجٌي ثزايٌكِ هب هززهبى چِ كغبًي ّغتين ٍلتي ّتيك كتسام اس
اهكبًبت ثزاي اؽربفي كِ ثِ فيثٍري زعتزعي ًسارز ،هَخَز ًيغت ،كِ ذتَز يتب
ثِ زليس فقساى سيز عبذت يب عزهبيِ السم اعت ،يب ثساى عجت كِ هحيوّتبي تٌَتين
كٌٌسُ هبًِ ايي كبر هيؽًَس
زر عي خْبًي ثزٍت هلتّب ٍزف پٌدبُ عب گذؽتِ ّفتت ثزاثتز ؽتسُ ٍ
تدبرت ٍ ثبسرگبًي ثييالوللي پيؾزفتي حتي ثيؼ اس ايي را ؽبّس ثَزُ اعت؛ هيتشاى
ىَ ّوز ،هيشاى تحقيالت ٍ ثهَسػ ٍ پزٍرػ اثتسايي ٍ زعتزعي ثِ هزابجتّبي

ثْساؽتي ،اس خولِ زعتزعي ثِ ثزًبهِّبي كٌتز ذبًَازُ زر اكثتز كؾتَرّب افتشايؼ
زاؽتِ اعت زر ثغيبري اس كؾَرّب ٍ اس ثى هيبى زر كؾَرّبي زر حب تَعِْ ،هزگ
ٍ هيز كَزكبى ؽيزذَار ثب كبّؼ ّوزاُ ثَزُ اعت؛ پلَراليغن هجتٌي ثتز زهَكزاعتي،
ًْبزّبي زهَكزاتيك ٍ ثسازيّبي هسًي تَعِْ يبفتِاعت رٍؽي اعت كتِ خْتبًي
ؽسى ثِ ذقَؿ افشايؼ ثگبّيّبي خْبًي ٍ ثغتو فزٌّته عيبعتي ًتَ  -يٌْتي
تَخِ ثيؾتز ثِ تَزُّبي هززم زر ّوِ خَاهِ زر حب تَعِْ ثِ زهَكزاعتي هغتئلِ
حقَب ثؾز -ثثبر تْييي كٌٌسُ ٍ هْوي ثتز تغييتز هٌبعتجبت بتسرت زر ايتي خَاهتِ
ذَاّس زاؽت تدبرت خْبًي ثب ًزخ تقزيجبً  5زرفس زر عب زر حب گغتزػ ثَزُ
اعت اهب عَز تدبرت زر چٌس كؾَر هتوزكش ؽتسُ ٍ ثتيؼ اس  80زرفتس هدوتَُ
فبزرات زًيب ثِ ٍعيلِ فقو  10كؾَر تَليس هيؽَز بغوت اَّتن ّتز زالر ثتزٍت
تَليس ؽسُ زر ابتقبز خْبى ثِ كؾَرّبي ثزٍتوٌس يب زاراي زرثهس هتَعو هيرٍز ثِ
گشارػ ثبًك خْبًي فقو عِ زرفس (عِ عٌت) اس ّز زالر ثِ كؾَرّبي كن زرثهتس
هيرٍز كِ  40زرفس خوْيت زًيب را زارًس (ًقس ثِ هنوَى اس هٌبثِ عبسهبى هلس)
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اس ثًدب كِ هغئلِ تَعِْ ًيبفتگي اعبعبً هغئلِاي هزتجو ثب هٌبعتجبت بتسرت
زر ايي ًَُ خَاهِ اعت ،ؽبيس ايي تغييزات ثرؾي اس هَاًِ تَعِْ زر ايي خَاهِ را
اس هيبى ثززاؽتِ يب ثِ ًحَ چؾوگيزي كبّؼ ذَاّس زاز كَؽؼ پيگيزاًتِ هتززم زر
عزتبعز خْبى ثزاي ثغو فل ٍ زهَكزاعي ،رؽس رٍس افشٍى خٌتجؼّتبي افتالح
ىلجي ٍ مس اعتتجسازي ،گغتتزػ ليجزاليغتن عيبعتي زر خَاهتِ ٍ ّتبلوگيز ؽتسى
ذَاعتِّبي تجسيس زٍلت ثيؾتزيي ثِ زٍلتّبي كوتزيي كِ اعبعتبً ًتيدتِ گغتتزػ
ارتجبىبت خْبًي ٍ ثِ تجتِ ثى افتشايؼ ثگتبّيّتب ٍ گغتتزػ فزٌّته عيبعتي ،اس
خلَُّبي هثجت ٍ اهيسٍاركٌٌسُ پسيسُ خْبًي ؽسى ،ثِ ذقَؿ اس ثُْس هٌتبفِ هتززم
كؾَرّبي زر حب تَعِْ اعت (ساّسي)344 :1382،
. www.unic-ir.org
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زر هقبثس ايي خٌجِّبي هثجت ٍ اهيسٍاركٌٌسُ زٍرًوبّتبي هٌفتي ٍ خٌجتِّتبي
ًباهيسكٌٌسُ هْوي ًيش زر فزثيٌس خْبًي ؽسى ببثس تؾتريـ اعتت ،حتتي ثهبرّتبي
رعوي خْبًي [گشارػّبي تَعِْ اًغبًي 1990تبً ]2002ؾبى هيزّس كتِ ؽتكبف
فٌْتي زر خْبى رٍ ثِ افشايؼ اعت كؾَرّبي پيؾزفتِ خْبى ثتِ هزحلتِ تَعتِْ
ًَيٌي زعت يبفتِ اًس كِ ًِ تٌْب هرتقبت ثى ثب هزحلِ تَعِْ فٌْتي ثغيبر هتفبٍت
اعت ،ثلكِ كؾَرّبي زر حب تَعِْ ٌّتَس ثتِ هسرًيتتِ ٍ تَعتِْ فتٌْتي زعتت
ًيبفتِاًس خْبًي ؽسى زر ؽزايو اذتالفّب ٍ توبيشات عتبذتبري ًبؽتي اس ؽتكبف
فٌْتي ،فزف ًَز اس ثى كِ هَختت گغتتزػ ًتبثزاثزيّتبي اختوتبّي ٍ تؾتسيس
ؽكبف هيبى ثزٍتوٌساى ٍ فقزا ّن زر عي هحلي ٍ ّن زر عي ثيي الوللي ذَاّس
ؽس ،كؾَرّبي خْبى عَم را ثِ حبؽيِ رٍعتبيي ًَبم خْتبًي تجتسيس ذَاّتس كتزز
(ساّسي)345 :1382 ،
خْبًي ؽتسى هتنتوي تغييتزات زر عتبذتبر ابتقتبزي ،بيوتتّتبي ًغتجي،
اهكبًبت ٍ الگَّبي هقزف اعت كِ ثِ عْن ذَز ثز ؽغس ،هْيؾت ٍ زرثهس هتززم
تأثيز هيگذارز هثس ّويؾِ ثزذي تحت تأثيزات ًبهيلَة بزار گزفتِ اًتس ٍ ثزذتي
زيگز اس ايي فزثيٌس غبلجبً فؾززُ تغييزً ،فِ ثتززُاًتس هٌتبفِ ابتقتبزي ٍ ّشيٌتِّتبي
اختوبّي خْبًي ؽسى ثِ ىَر ثزاثز هيبى گزٍُّبي اختوبّي تَسيِ ًؾسُ اعت ّتن
اكٌَى ثيؾتز اس  80كؾَر زًيب اس زرثهس عزاًِ كوتزي ًغجت ثِ اًغبى بجس ثزذتَرزار
اعت اذتالف زرثهس يك پٌدن هززم خْبى زر ثزٍتوٌستزيي كؾَرّب ًغجت ثِ يتك
پٌدن هززم خْبى زر فقيزتزيي كؾَرّب كِ زر عب  1960عِ ثِ يك ثتَزُ ،زر عتب
 1990ؽقت ثِ يك ٍ زر عب ّ 1997فتبز ٍ چْبر ثِ يك ؽتسُ اعتت (ؽزعتتب ٍ
هبعكي)1381:130،

ثِ ّز حب فقز ٍ تٌگسعتي ؽسيس يكي اس ٍابْيتّبي خْبى ،ثِ ٍيضُ خْتبى
زر حب تَعِْ اعت ٍ ؽَاّس ثهبري گَيبي ثى اعتت كتِ پيؾتزفتّتبي خبهْتِ
خْبًي زر هجبرسُ ثب ايي هْنس ثغيبر ًب چيش ثَزُ اعت (تَكلي)102 :1384،
خْبًي ؽسى ثِ ىَر ًبهتٌبعجي ثِ ؽزكتّبي چٌتس هليتتي ٍ فتبحجبى هٌتبفِ
هبلي عَز رعبًسُ اعت زر عي كلي تز كغبًي كِ اس عزهبيِ ،زارايتيّتب ،تَاًتبيي
كبرثفزيٌي ،ثهَسػ ٍ هْبرت ثبال ثزذَرزارًس ّوگي اس خْبًي ؽسى ًفِ ثتززُ اًتس؛
چزاكِ تقبمب ثزاي ثىّب زر حب افشايؼ اعت اهب فقتزا ،ثتيعتزهبيِگتبى ،كتبرگزاى
غيزهبّز ،ثيعَازاى ٍ ؽزكت ّبي غيز رببثتي كِ زر رٍيتبرٍيي ثتب خْتبًي ؽتسى ٍ
تدبرت ثساز ببزر ثِ ازاهِ حيبت ًجتَزُاًتس ،اس كغتبًي ّغتتٌس كتِ تحتت تتأثيزات
ًبهيلَة خْبًي ؽسى بزار گزفتِاًس (ّليقليبى)53 :1384 ،
ّسُاي ثز ايي ّقيسُ اًس كِ افشايؼ رببثت هبليبتيّ ،وزاُ ثب ثهَسُّبي خسيتس
ىزفساري اس كبّؼ ًقؼ زٍلتٍ ،زفيت هبلي زٍلتّب را كتبّؼ زازُ ٍ ثتِ كتبّؼ
ّشيٌِّبي زٍلتت زر اهتز ثْساؽتت ،ثهتَسػ ،اهٌيتت اختوتبّي ،ذتسهبت تَعتِْ
كؾبٍرسي ٍ كبّؼ فقز هٌدز ؽسُ اعت ثهتَسػ يكتي اس ٌّبفتز كليتسي ابتقتبز
خْبًي اعت ،اهب عي عزهبيِ گتذاري زر ثهتَسػ ثغتيبر ًبكتبفي اعتت ٍ اس 680
هيليَى كَز زر عٌيي هسرعِ اثتسايي زر كؾتَرّبي زر حتب تَعتِْ ،تْتساز 115
هيليَى ًفز كِ  65هيليَى ًفز ثى زذتز ّغتٌس ثِ هسرعِ ًوتيرًٍتس زر ؽتوبري اس
كؾَرّب خْبًي ؽسى ثِ ًبثزاثزي ؽسيس هيبى سًبى ٍ هززاى هٌدز ؽتسُ اعتت ،زاهٌتِ
ايي ًبثزاثزيّب ّوستبً ثِ عي ًبثزاثزي سى ٍ هزز زر ٌّدبرّبًْ ،بزّب ٍ عيبعتّبي
يك كؾَر زر سهبى پيَعتي ثِ ابتقبز خْبًي اعتت ،ثغتتگي زارز سًتبى كوتتز اس 2
زرفس سهيي زر عزاعز خْبى را زارا ّغتٌس ٍ كوتز اس  10زرفس اهتيتبسات ثتِ ثًتبى
اّيب هيؽَز تأثيز ثحزاى ّبي هبلي فشايٌسُ خْبًي ؽسى ثز سًبى ًبگَارتز اس تأثيز ثى

ثز هززاى ثَزُ ٍ كبّؼ حوبيتّبي اختوبّي ،هحزٍهيتّبي ثيؾتزي ثز سًبى ايدبز
كززُ اعت (ّليقليبى)55 :1384 ،
ثرؼ ثشرگي اس خوْيت فقيز خْبى را سًبى تؾكيس هيزٌّس ،كتِ زعتزعتي
ثغيبر هحسٍز ٍ ًبچيشي ثِ زرثهس ،هٌبثِ ،تْلين ٍ تزثيتت ،هزابجتتّتبي ثْساؽتتي ٍ
تغذيِ زارًس ،ايي هيلت ثِ ٍيضُ زر هَرز ثفزيقتب ٍ كؾتَرّبيي كتِ كوتتزيي هيتشاى
تَعِْ را زاؽتِاًس ،فبزب اعت ثزاي ارسيبثي تأثيز اختوبّي خْبًي ؽسى فزا رفتتي
اس ّولكززّبي ابتقبزي ٍ ارسيبثي ثًچِ زر ّزفِ اؽتغب ً ،بثزاثزي زرثهسّب ٍ فقتز
زر زٍ زِّاي كِ اس ثغبس خْبًي ؽسى هيگذرز ،يك مزٍرت اعتت ىجتق گتشارػ
عبسهبى ثيي الوللي كبر ،ثيكبري ثؽكبر زر زِّّبي اذيز تب عب  2003زر كؾَرّبي
زر حب تَعِْ ثِ ذبىز ثحزاى هبلي پبيبى زِّ  1990ثتِ  188هيليتَى ًفتز افتشايؼ
يبفتِ اعت كِ ًبثزاثزي زرثهسّب زر پبرُاي اس كؾَرّبي فتٌْتي افتشايؼ يبفتتِ كتِ
ثبستبة ثى را هيتَاى زر افشايؼ عْن عتزهبيِ اس زرثهتس هلتي ٍ افتشايؼ ًتبثزاثزي
زعتوشزّب زيس
ّوچٌيي خْبًي ؽسى تَاًبيي زٍلتّبي هلي را زرپيگيزي ّسفّبي اؽتتغب
كبهس ٍ رؽس ابتقبزي اس ىزيق عيبعتّبي تتَرهي كتبّؼ هتيزّتس اهتزٍسُ ثتب
افشايؼ ذقَفي عبسي ٍ كن ؽسى اًساسُ زٍلت رفبُ ،هؾبغس ثرؼ زٍلتي زر حب
كبّؼ اعت ٍ ثيؾتز هززم ًيش هْتقسًس كِ خْبًي ؽسى ًتَاًغتتِ ًيبسّتبي عتبزُ ٍ
هؾزٍُ ثًبى ثِ كبر ؽزافتوٌساًِ ٍ ثيٌسُاي ثْتز ثزاي فزسًساًؾبى را ثتزثٍرزُ عتبسز
ثغيبري اس ثًبى زر ثزسخ ابتقبز غيز رعوي ٍ ثيثْتزُ اس حقتَب رعتوي زر ثبريكتِ
كؾَرّبي فقيزي سًسگي هيكٌٌتس كتِ زر حبؽتيِ ابتقتبز خْتبًي ّغتتٌس زر اكثتز
كؾَرّبي زر حب تَعِْ يك ابتقتبز غيزرعتوي ثتشرگ ٍختَز زارز كتِ فْبليتت
ابتقبزي ثى زر چبرچَة رعوي حقَبي يب ببًًَي ثِ رعويت ؽٌبذتِ ًوتيؽتَز ٍ
هَرز حوبيت بزار ًويگيزز ايي ابتقبز هْوَال تَليتس فتٌْتي زر هقيتبط كَچتك

ذسهبت يب فزٍػ زر هٌبىق ؽتْزي ،كتبر ذتبًگي يتب كؾتبٍرسي رٍي سهتييّتبي
كَچك را زر ثزهيگيزز ّز چٌس كِ ابتقبز غيز رعوي بسهتي ثيؼ اس خْبًي ؽتسى
زارز اهب ايي ابتقبز زر حب رؽس اعتت ٍ افتشايؼ فؾتبرّبي ربتبثتي زر ثبسارّتبي
خْبًي ،كٌتز كبر غيز رعوي را ثعبى تز كززُ اعت (ّليقليبى)71 :1384 ،ثتِ ايتي
اّتجبر هي تَاى ًتيدِ گزفت كِ پزٍصُ خْبًي ؽسى اس حيث هحتَايي ثِ ىَر متوٌي
ثبسگَي ًَّي اخجبر ثزاي تحويس تجْتيل ٍ ًتبثزاثزيّتبيي اعتت كتِ زر عزؽتت
هٌبعجبت ثيي الوللي زر خْبى هْبفزٍ ،خَز زارز

شرایط اجتمبعي ایران ثب توجه ثه اهداف توسعه هساره سوم
ثِ ًَز هيرعس كِ ثزاي ثغتيبري اس هتززم پسيتسُ خْتبًي ؽتسى ثتِ هفْتَم
ثعيت پذيزي ثيؾتز زر هقبثس ًيزٍّبي ًب ثؽٌب ٍ غيز ببثس پيؼثيٌي ثَزُ ،كِ هيتَاًس
هَخت ًبپبيساري ابتقبزي ٍ اذتال اختوبّي گبُ ثب عزّت ثزبثعب ؽَز زر ٍراي
ايي اثزااس ًگزاًيّبي گًَبگَى ،يك پيبم ٍاحس ًْفتِ اعتت ،يٌْتي ايتي كتِ خْتبًي
ؽسى ثبيس هفَْهي ٍعيِ تز اس فزفبً ايدتبز ثبسارّتبي ثشرگتتز زاؽتتِ ثبؽتس حتَسُ
ابتقبزي را ًويتَاى اس ثبفت پيچيسُ تز سًسگي اختوبّي ٍ عيبعي خسا ًوتَز ٍ ثى
را زر هغيز ذَز رّب كزز يك ابتقبز خْبًي ثزاي ثقتب ٍ ؽتكَفب ؽتسى ثبيتس ثٌيتبى
هحكوتزي زر ارسػّبي هؾتز ٍ رٍيِّبي ًْبزي زاؽتِ ثبؽس ٍ هقبفس اختوتبّي
زاهٌِزار تز ٍ خبهِتز زر هَرز مزٍرت اًسيؾِ زٍثبرُ ي تساثيز تَعتِْ زر عتيَح
ثيي الوللي ٍ هلي تَافق گغتززُ ٍخَززارز (ًقس ثِ هنوَى اس هٌبثِ عبسهبى هلس)
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ثهَسػ ،ثْساؽت ،تَاًوٌسعبسي سًبى ٍ حفبٍت اس هحيو سيغتت ٍ ّوكتبري ثتيي
الوللي ّوَارُ زر ثزًبهِّبي تَعِْ كؾَر هسًَز بزار زاؽتِ اًتس (هْبًٍتت اهتَر
اختوبّي عبسهبى هسيزيت ٍ ثزًبهِ ريشي)1 :1384 ،
ىجق گشارػ هٌتؾز ؽسُ تَعو زفتز ّوزاى عبسهبى هلس هتحس ،ايزاى اس لحبً
تَعِْ اًغبًي رتجتِ ي  94را زر ثتيي  177كؾتَر خْتبى زر عتب  2005ثتِ ذتَز
اذتقبؿ زازُ اعت ؽبذـ تَعِْ اًغتبًي ثتزاي ايتزاى زر عتب  1975ثزاثتز ثتب
 0/571ثَزُ اعت كِ زر عب  2000ثِ  ٍ 0/722زر عب  2005ثتِ  0/759افتشايؼ
يبفتِ اعت ()undp:2007/2008
زرفس خوْيتي كِ ثب زرثهس كوتز اس يك زالر ثزحغت "ثزاثزي بسرت ذزيس
" زر رٍس سًسگي هيكٌٌس اس  0/9زرفس زر عب  1378ثِ 0/2زرفس زر عتب 1384
كبّؼ يبفتِ اعت اهب ّويي ؽبذـ ثزاعتبط زرثهتس زٍ زالر زر رٍس (كتِ ثتزثٍرز
زبيق تزي ثزاي تْيتيي حتسابس زرثهتس هتَرز ًيتبس ثتزاي رّتبيي اس فقتز ؽتسيس زر
كؾَرّبي ثب زرثهس هتَعو اعت) ثِ ىَر چؾوگيزي كبّؼ يبفتتِ اعتت ٍ اس 7/3
زرفس ثِ  3/1زرفس رعيسُ اعت زر راثيِ ثب ريؾِ كٌي گزعٌگي ؽتسيس گتشارػ
زاللت ثز ثى زارز كِ زرفس كَزكبى سيز  5عب كِ اس كن ٍسًي رًح هيثزًس اس 15/8
زرفس عب  1370ثِ  5زرفس زر عب 1383كتبّؼ يبفتتِ اعتت (هْبًٍتت اهتَر
اختوبّي عبسهبى هسيزيت ٍ ثزًبهِ ريشي)23-24 :1387 ،
ًزخ ثجت ًبم ذبلـ ىي عب ّبي  1369-1384پيَعتِ زر حب افشايؼ اعت
ٍ اس  85زرفس ثِ ثيؼ اس  98زرفس ارتقب يبفتِ اعت ىي ايي هتست ًغتجت سًتبى
ثبعَاز ثِ هززاى ثبعَاز گزٍُ عٌي  15-24عب ًيش اس  87/9زرفس ثتِ  98/6زرفتس
افشايؼ يبفتِ اعت ثٌبثزايي زر حَسُ ثهَسػ ،ؽبذـّبي زعتزعي زر عي هلتي
ٍمْيت ذَثي اس ثزاثزي خٌغيتي را ًؾبى هي زّس زر حَسُ ثبساركبر ٍ ثزذَرزاري
اس زرثهس ،عْن اؽتغب سًبى زر ثرؼ غيزكؾبٍرسي ثْجَز چؾوگيزي را ًؾبى ًوتي

زّس ،ثب ايي حب حسٍز  33زرفس ؽبغليي فٌي ٍ ترققي زر ايزاى را سًبى تؾكيس
هي زٌّس افشايؼ عي تحقيلي ٍ تغييز زر ؽزايو اختوبّي ،فزٌّگتي ٍ ابتقتبزي
كؾَر ثبّث ابجب رٍسافشٍى سًبى ثزاي ٍرٍز ثِ ثبسار كبر ؽتسُ اعتت كتِ ثتِ زليتس
فقساى اهٌيت كبفي ثزاي خذة ايي خوْيت زر ثبسار كبرً ،زخ ثيكتبري سًتبى اغلتت
ثيؾتز اس هززاى اعت (هْبًٍت اهتَر اختوتبّي عتبسهبى هتسيزيت ٍ ثزًبهتِ ريتشي،
)14 :1387
گزچِ ثزذي اس چبلؼّب اس بجيس هَاًِ فزٌّگي ٍ اختوبّي ثهَسػ زذتزاى،
ؽٌبعبيي ثيغَازاى ٍ تؾَيق ثًتبى ثتِ هؾتبركت زر كتالطّتبي ثهَسؽتي ٍ هَاًتِ
خغزافيبيي فزا رٍي ثهَسػ زذتزاى زر ثزذي اس هٌبىق كؾَر ٌّتَس ٍختَز زارًتس
(هْبًٍت اهَر اختوبّي عبسهبى هتسيزيت ٍ ثزًبهتِريتشي )12 :1384 ،اهتب ثزرعتي
ؽبذـ زذتزاى ثِ پغزاى زر تحقيالت هتَعيِ ٍ ّبلي رؽس ببثس هالحَِاي را اس
 79زرفس زر عب  1369ثِ  94زرفس زر عب ً 1384ؾبى هيزّس ّوچٌتيي عتْن
سًبى ؽبغس حقَب ثگيز زر ثرؼّبي غيز كؾبٍرسي افشايؼ كوي را اس  10/5زرفس
زر عب  1369ثِ  12زرفس زر عب ً 1381ؾبى هيزّتس زر ىتَ هدلتظ ؽؾتن
( )1379-1382سًبى  5زرفس اس كزعيّبي هدلظ را ثِ ذَز اذتقبؿ زازُ ثَزًس
كِ ايي ربن زر زٍرُ هدلظ ّفتن ( )1383-1386ثِ  4/1زرفس كبّؼ يبفتِ اعتت
ثٌبثزايي سًبى ًيبسهٌس هؾبركت ثيؾتز زر هٌبفتت هتسيزيتي ٍ عيبعتتگذاري ّغتتٌس
(هْبًٍت اهَر اختوبّي عبسهبى هسيزيت ٍ ثزًبهِ ريشي )8 :1384
ًزخ هزگ ٍ هيز كَزكبى زر  1000تَلس سًسُ كبّؼ سيبزي را اس  68/1هتزگ
زر عب  1369ثِ  36هزگ زر عب ً1379ؾبى هيزّس هيشاى پَؽؼ ٍاكغيٌبعتيَى
عزذك ؽبذـ زيگز زر ايي ثبرُ اعت كِ زر حب حبمز ايي پَؽتؼ ًشزيتك ثتِ
 100زرفس خبهِْ اعت (هْبًٍت اهَر اختوبّي عبسهبى هتسيزيت ٍ ثزًبهتِريتشي،
)14 :1387

ّسف تْييي ؽسُ ثزاي ثْجَز عالهت هبزراى ،كبّؼ ًزخ هزگ ٍهيزثًتبى ثتِ
يك چْبرم ىي عب ّبي 1369تب 1394هي ثبؽس زٍ ؽبذـ ّوسُ زر ايي ذقَؿ
هيزح ؽسُ اًسً :زخ هزگ ٍ هيز هبزراى ٍ ًغجت سايوبىّبي اًدبم ؽسُ تَعو افتزاز
هبّز ثزاعبط اىالّبت هَخَز ًزخ هزگ ٍهيز هبزراى زر ،فس تَلتس سًتسُ كتبّؼ
سيبزي را اس  91هزگ زر عب  1368ثِ  24/6هزگ زر عتب ً 1384ؾتبى هتي زّتس
ّوچٌيي ىي ايي هست ًغجت سايوبىّبي اًدبم ؽسُ تَعو افزاز هبّز اس  70زرفس
ثِ  97/3زرفس افشايؼ يبفتِ اعت ّزچٌس چبلؼّتبيي ًيتش اس بجيتس افتالح ًَتبم
پززاذت ٍ حوبيت ثيوِ اس ذتسهبت ،افتالح ٍ ىزاحتي ًَتبم هتسيزيت اىالّتبت
ثيوبرعتبًي ،ارتقب كيفيت ثْساؽت ثبرٍري ٍ ًيش ٍخَز زارًس
ًغجت هٌبىق حفبٍت ؽسُ ثزاي تٌَُ سيغتي ثِ هغبحت كس كؾتَر اس 4/85
زرفس زر عب  76ثِ  7/11زر عب  81افشايؼ يبفتِ اعت زر حتبلي كتِ ثزاعتبط
اعتبًسارزّبي ثيي الوللي ثبيس ايي هٌبىق حسابس  10زرفس اس هغبحت كس كؾَر را
پَؽؼ زٌّس اس ىزفي زر عب  1381حسٍز 95زرفس خوْيتت ثتِ ثة ثؽتبهيسًي
عبلن زعتزعي زاؽتِ اًس كِ الجتِ هيتشاى ثزذتَرزاري اس ثة عتبلن زر اعتتبىّتب ثتِ
فَرت ثزاثز ًيغت
ؽبذـ عْن ثسّيّبي ذبرخي ثزحغت زرفسي اس كس فبزرات كبالّتب ٍ
ذسهبت ،ىي عب ّبي اذيز ثْجَز ٍ اس  63/2زرفس زر عب  1376ثتِ  33/7زرفتس
زر عب  1384كبّؼ يبفتِ اعتت زر راثيتِ ثتب عتي زعتزعتي ثتِ فٌتبٍريّتبي
پيؾزفتِ ،تْساز ذيَه تلفي ثبثت ثِ اساي ّز ً100فز اس  4ذتو زر عتب  1369ثتِ
 29/6ذو زر عب  ،1384تْساز اعتفبزُ كٌٌسگبى اس كبهپيَتزّبي ؽرقتي ثتِ اساي
ً100فز خوْيت ؽْزي اس  6/28زر عتب 1379ثتِ  10/27زر عتب  ٍ 1383تْتساز
اعتفبزُ كٌٌسگبى اس ؽجكِ خْبًي (ايٌتزًت) ّن اس  0/31زرفس زر عب  1379ثِ 9/9

زرفس زر عب  1383افشايؼ يبفتِ اعت (هْبًٍت اهَر اختوبّي عبسهبى هسيزيت ٍ
ثزًبهِ ريشي)16_19 :1381 ،
ثٌبثزايي زر ذقَؿ ثرهبى ًرغت اس اّساف تَعِْ ّتشارُ ،اّتساف هزثتَه
ثِ خوْيت ثب زرثهس سيز يك زالر هحقق ؽسُاًس الجتِ ايي ؽبذـ ّوالً ًوتيتَاًتس
هجيي حسابس اعتبًسارز سًسگي زر ايزاى ثبؽس ٍ ثبيس زر ايتي راثيتِ اس ؽتبذـّتبي
ٍابِ گزايبًِ كِ زر اعٌبز ثزًبهِ چْبرم تَعِْ كؾَر هَرز اعتتفبزُ بتزار گزفتتِاًتس،
اعتفبزُ ؽَز زر راثيِ ثب ثزذَرزاري اس ثهَسػ اثتتسايي ّوگتبًي ٍ تَاًوٌسعتبسي
سًبى (ثرهبى زٍم ٍ عَم ) خوَْري اعالهي ايزاى اس ًَز عي ثبعَازي ثبتَختِ ثتِ
اىالّبت هَخَز زر ٍمْيت هٌبعجي بزار زارز ٍ ثزاثزي خٌغيتي زر ايي ذقتَؿ
تأهيي ؽسُ اعت ثِ ايي تزتيت زر ذقَؿ ثهَسػ ثبيتس ؽتبذـّتبي خسيتسي
ؽٌبعبيي ٍ ّسف گذاري ؽًَس كِ ثِ هزاتت عيَح كيفي ثبالتزي اس ؽتبذـّتبي
هيزح ؽسُ اّساف تَعِْ ّشارُ را تْييي كٌٌس توزكش افلي زر ثرهبى عَم ثيؾتز ثز
تقَيت ًقؼ سًبى زر ّزفِّبي ثهَسؽي ،اختوبّي ،ابتقبزي ٍ عيبعي هيثبؽس زر
ايي سهيٌِ زر ثرؼ ثهَسػ ٍمْيت سًبى ثِ ىَر چؾوگيزي ثْجَز يبفتِ ٍ زر عبيز
ّزفِّبي ابتقبزي ،عيبعي ًيش ابساهبت تَعتِْاي هتْتسزي ىزاحتي ٍ زر زعتت
اخزاعت ثزرعي ثرهبى چْبرم ٍ پٌدن ًؾبى هيزّس كِ رًٍس ثْجَز عالهت كَزكبى
ٍ هبزراى ىي عب ّبي اذيز تساٍم يبفتِ ٍ پيؼ ثيٌي هيؽَز كِ ايي رًٍس ازاهِ يبثس
زر راثيِ ثب ثرهبى ؽؾن گغتزػ ابساهبت ثگبُ عبسي ٍ تقَيتت ابتساهبت ثْساؽتتي
ثبّث ؽسُ تب رًٍس اثتال ثِ عس ٍ هبالريب تحتت كٌتتز ثبؽتس ٍ ّزعتبلِ هتب ؽتبّس
كبّؼ ثى ثبؽين ،اهب زر ذقتَؿ گغتتزػ ايتسس تتالػّتبي ثيؾتتزي زر حتَسُ
پيؾگيزي زر زعت اخزاعت زر ذقَؿ ثرهبى ّفتن گغتزػ هٌبىق حفبٍت ؽسُ
ىجيْي ،افشايؼ عي ثزذَرزاري اس ذسهبت اٍليِ ثْساؽتي هبًٌس ثة عتبلن ٍ زفتِ
ثْساؽتي فبمالة ٍ اعتفبزُ كبراتز اس اًزصي اس هْوتتزيي زعتتبٍرزّبي ايتي حتَسُ

اعت زر راثيِ ثب ثرهبى ثْجَز ٍمْيت ابتقبزي كؾَر ىي عتب ّتبي اذيتز ثبّتث
ؽسُ اعت تب ؽبذـ ًغجت هبًسُ ثتسّيّتبي ذتبرخي ثتِ فتبزرات زر ٍمتْيت
هيلَثي بزار گيزز ،اهب ثْجَز ٍمْيت اؽتغب خَاًبى ،ثبتَخِ ثتِ تغييتزات خوْيتت
ىي زِّ 1360هغتلشم اًدبم ابساهبت گغتتززُاي اعتت (هْبًٍتت اهتَر اختوتبّي
عبسهبى هسيزيت ٍ ثزًبهِ ريشي)7 :1387،

نتيجهگيري
خْبًي ؽسى ٍابْيت اختوبّي گزيش ًبپذيزي ارسيبثي هيؽَز كِ زر ثيٌتسُاي
ًِ چٌساى زٍر ّوِ خَاهِ اًغبًي هغتقس ٍ هدتشا اس ّتن (زٍلتت-هلتتّتب) را فتزا
ذَاّس گزفت ٍ پيؼ ثيٌتي هتيؽتَز كتِ زر ًتيدتِ گغتتزػ ثى ذيتَه هدتبسي
خساكٌٌسُ اي كِ ثِ فَرت هزسّبي عيبعي هيبى خَاهِ كؾتيسُ ثتِ تتسريح اس هيتبى
ثززاؽتِ ؽَز ٍ ًَبم فزٌّگي ٍ اختوبّي هؾتز ٍ تكثز گزايي ثز خْبى حبكن ؽَز
كِ عبذتبرّبي فزٌّگي ٍ اختوبّي هتٌَّي را زر چتبرچَة يتك ثگتبّي هؾتتز
خْبًي ؽسُ ،پَؽؼ هيزّس ثب ؽتتبة گتزفتي رًٍتس تْبهتس ٍ ثتِ ّتن پيَعتتگي
كؾَرّب ثحث ّبي سيبزي زرثبرُ ًبثزاثزي زر هيبى ٍ زر زرٍى كؾَرّب ٍ تأثيزات ثى
ثز هززم ،ذبًَازُ ٍ خَاهِ زر ًَز گزفتِ ؽسُ اعت
خْبًي عبسي ٍّسُّبي رؽس ،افشايؼ اؽتتغب  ،افتشايؼ زعتتوشزّب ٍ ،رفتبُ
ثيؾتز را كِ ىزفساراى خزيبىّبي هبلي ٍ تدبري ثساز اس ثى فحجت هيكٌٌس ،ثزثٍرزُ
ًكززُ اعت ثِ ّلت رؽس اًس ٍ ًبهٌَن ابتقبز خْبى ،هشايتبي خْتبًي عتبسي ثتِ
فَرت ًبثزاثز ثيي ٍ زر زاذس كؾَرّب تَسيِ ؽسُ اعت تفبٍت زرثهس ثيي غٌتي ٍ
فقيز ثيؾتز ؽسُ ٍ فقز زر ثغيبري اس كؾَرّبي زر حب تَعِْ افشايؼ يبفتتِ اعتت
هيبًگيي عزاًِ تَليس ًبذبلـ زاذلي زر كؾَرّبي تَعِْ يبفتتِ كتِ زر اٍاثتس زّتِ

ّ 1990فسُ ثزاثز كؾَرّبي زر حب تَعِْ ثَز زر عب  2000ثِ  20ثزاثتز رعتيسُ
اعت (ًقس ثِ هنوَى اس هٌبثِ عبسهبى هلس)
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تْساز اًسكي اس افزاز ،گزٍّْب ٍ حكَهتْب ثب خْتبًي ؽتسى ثتِ ايتي فتَرت
هربلفٌس ٍ ثِ زاليس سيز ثِ ثى اّتزاك زارًس اٍ ايي كِ هٌبفِ ٍ فزفتّبي خْبًي
ؽسى زر ؽوبر ًغجتبً هْسٍزي اس كؾَرّب هتوزكش ؽسُ ٍ ثِ ىَر ًتبثزاثزي ثتيي ثًْتب
گغتزػ يبفتِ اعت زٍم ايي كِ زر زِّّبي اذيز زر ثيي ابساهبت هَفق ،ثتِ هٌَتَر
تسٍيي بَاّس هحكن ٍ ببثس اخزا كِ ثغو ثبسارّتبي خْتبًي را تغتْيس كٌتسّ ،تسم
تْبز ثزٍس كززُ ،زر حبلي كِ اّساف اختوبّي كِ اّتجبر ثى ثِ ّوبى اًتساسُ اعتت،
هبًٌس اعتبًسارزّبي كبرگزي ،هحيو سيغت ،حقَب ثؾز يب تقليس فقز ،هَرز حوبيتت
كوتزي بزار گزفتِ اعت
زر عپتبهجز عب  2000هيالزي رّجزاى خْبى زر ًؾغت عتزاى عتبسهبى هلتس
زرثبرُ اّساف تَعِْ ّشارُ زرهَرز يك علغلِ اس اّساف سهبى ثٌتسي ؽتسُ ٍ ببثتس
اًساسُ گيزي ؽبهس هجبرسُ ثب فقز ٍ گزعٌگي ؽسيس ،هجبرسُ ثب ثيوبريّب ،ثي عتَازي،
ترزيت هحيو سيغتً ،بثزاثزي خٌغيتي ٍ ًيش ايدتبز يتك هؾتبركت خْتبًي ثتزاي
تَعِْ ثِ تَافق رعيسًس ايي تَافق خْبًي كِ ثتِ ٌّتَاى "اّتساف تَعتِْ ّتشارُ"
ؽٌبذتِ هيؽَز ،هَرز تقَيت ّوِ اّنب عبسهبى هلس بزار گزفتت (هْبًٍتت اهتَر
اختوبّي عبسهبى هسيزيت ٍ ثزًبهِريشي)1: 1384 ،
چٌبًكِ پيزاهَى فقز ،ذَز را ثِ كبّؼ فقز ؽسيس ثتِ ًقتف ،تتب عتب 2015
هتْْس كززًس ايي ٍٍيفِ ثلٌس پزٍاساًِ كِ اعبط ّتسفّتبي تَعتِْ ّتشارُ اعتت،
زرفَرتي كِ ًَبمّبي هبلي ٍ تدبري خْبى راحت تز ٍ رٍاًتز كبر كٌٌس ،ؽبيس ببثس
زعتيبثي ثبؽس فقز چبلؼ ّقز هب اعت تقزيجتبً ًيوتي اس هتززم خْتبى ،حتسٍز 2/8
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هيليبرز ًفز ثب رٍسي  2زالر يب كوتز ٍ ثيؼ اس يك هيليبرز ًفز اس ثًبى زر فقز هيلق ٍ
ثب رٍسي كوتز اس يك زالر زر رٍس سًسگي هيكٌٌس
فقز ٍ فقز ؽسيس زر  50كؾَر ثغيبر فقيز خْتبى ،كتِ عتبسهبى هلتس ثًْتب را
كؾَرّبي كوتز تَعِْ يبفتِ هيًبهس ،هتوزكش اعت زر ايي هَرز  -كِ  34كؾَر زر
هٌيقِ خٌَة فحزاي ثفزيقب ٍابتِ اعتت  -تْتساز كؾتَرّبيي كتِ زر فقتز ؽتسيس
سًسگي هيكٌٌس رٍ ثِ افشايؼ اعت ٍ تب هستي ّوچٌبى افشايؼ ذَاّس يبفتت (ًقتس
ثِ هنوَى اس هٌبثِ عبسهبى هلس) السم اعت زر اعتزاتضيّب ي تَعِْ زر عيَح ثيي
الوللي ٍ هلي ثبسثيٌي ٍ تدسيس ًَز ؽَز زر عي ثيي الوللي ،زاليس ثؽكبري ٍخَز
زارز كِ ؽَ ّبي ذبرخي ًبؽي اس ًَبمّتبي تدتبري ٍ هتبلي ثتيي الوللتي ،هبًٌتس
خزيبى ًبپبيسار عزهبيِ ذقَفي ٍ ًَعبًبت زر بيوت كبالّب ،هَختت ثحتزاىّتب ٍ
هؾكالت زر كؾَرّبي زر حب تَعِْ هيؽَز ايي ثحزاىّب ثِ ًَثِ ذَز ثبّث ثي
ثجبتي ابتقبزي ؽسُ ،هبًِ رؽس ٍ افشايؼ فقز هيؽًَس ثسّي سيبز ٍ زر هَابْي غيز
ببثس تحوس كؾَرّبي زر حب تَعِْ ،ذيزي ثزاي ًَبم هبلي ثيي الوللي ثتِ ؽتوبر
هيرٍز كِ ثبيس ثِ ثى رعيسگي ؽَز تدَيش زعتَرالْوسّب ٍ عيبعتتّتبي يكغتبى
ثزاي تَعِْ زر حس گغتززُاي رز ٍ مزٍرت تٌَُ زر ىزاحتي ثزًبهتِّتب ٍ تتساثيز
تَعِْ هلي پذيزفتِ ؽسُ اعت
اس ىزف زيگز ثحث زرثبرُ زهَكزاعي ٍ ّسالت اختوبّي زر ابتقبز خْتبًي
ثغيبر هَرز تَخِ بزار گزفتِ اعت خْتبًي ؽتسى اس ثْتس ابتقتبز ًيتش زر تقَيتت
زهَكزاعي ًقؼ زاؽتتِ ٍ اس خْتبت هتْتسزي ثتِ گغتتزػ ًْبزّتب ٍ عتبذتبرّبي
زهَكزاتيك زر ايزاى كوك كززُ اعت رؽس ٍ تٌَُ احتشاة ٍ گتزٍُّتبي عيبعتي،
تَعِْ عبسهبى ّب ٍ ًْبزّبي غيززٍلتي ّوچَى افٌبف ،گزٍُّب ٍ ًيزٍّبي هرتلتف
عيبعي ،اختوبّي ،فزٌّگي ٍ ايدبز اثشارّتبي خسيتس هؾتبركت ٍ تَختِ ثيؾتتز ثتِ
ارسػ ّب ٍ ًْبزّبي حقَب ثؾز تَاًغتِ اعت ثتِ زهتَكزاتيشُ كتززى عتبذتبر ًَتبم

عيبعي زر ايزاى كوك كٌس تجسيس ؽسى زهَكزاعي ثِ گفتوبى غبلت زر ايزاى ،ارتقب
ثگبّي ّبي خوْي ٍ ؽكس گيزي فزٌّه عيبعي ًَيي اس زيگز ٍخَُ تتأثيز خْتبًي
ؽسى ثز گغتزػ زهَكزاعي زر ايزاى اعت تَعتِْ ارتجبىتبت ٍ گغتتزػ فٌتبٍري
اىالّبت ثيؼ اس ّوِ ثز ًگزػّبي افزاز تأثيز گذاؽتِ اعتت اس ثًدتب كتِ ٍختَز
زهَكزاعي هٌَه ثِ تحقق هؾبركت عيبعيٍ ،خَز رببثت عيبعتي ًْبزيٌتِ ؽتسُ ٍ
اهكبى تحز اختوبّي زاًغتِ ؽسُ اعت ،رؽس زهَكزاعي زر عبذتبر ًَتبم عيبعتي
ايزاى هْبفز ًيتش هٌتَه ثتِ تقَيتت هؾتبركت ٍ رببثتت عيبعتي اعتت (پالًتتز ٍ
اعوَالر)588: 1383،
ثٌبثزايي ثِ ًَز هيرعس كِ راُ رّبيي اس زٍرًوبّبي ًبهيلَة خْتبًي ؽتسى،
ثغو ثگبّي ّبي خْبًي ٍ كَؽؼ ثزاي گغتزػ زهَكزاعي ٍ ثغو هؾتبركتّتبي
هززهي زر رًٍس تَعتِْ اعتت تحقتق ايتي اّتساف هغتتلشم ؽتكس گيتزي ارازُاي
ّوگبًي ثزاي ًْبزيٌِ عبسي هَلفِّبي عِ گبًِ هفَْم خسيس تَعِْ – يٌْي تقَيتت
عزهبيِ اختوبّي ،ثغو زهَكزاعي هؾبركتي ٍ تَاًوٌسعبسي تَزُّب – اعت فزثيٌتس
خْبًي ؽسى فقو زر فَرتي كِ زر ذسهت تحقق ايي پسيسُّتبي تَعتِْاي ثبؽتس،
هيتَاًس ثِ ًفِ كؾَرّبي زر حب تَعتِْ توتبم ؽتسُ ٍ هَخجتبت كتبّؼ ؽتكبف
تَعِْاي هيبى ثى ّب ٍ خْبى پيؾزفتِ را فزاّن عبسز اس ىتزف زيگتز ابتقتبز ًفتتي
ايزاى ثب هغبئس حبزي رٍثِ رٍعت كؾَر هب اس يك عَ ثب ركَز ثبسار خْبًي ًفت ٍ
كبّؼ زرثهسّبي ارسي حبفس اس ثى ٍ تْي ؽسى تسريدي هٌبثِ ًفتي هَاخِ ثَزُ ٍ
اس ىزف زيگز هيشاى ثيكبري زر كؾَر رٍ ثِ افشايؼ اعت ايدتبز هؾتبغس زر گتزٍ
گغتزػ فبزرات غيز ًفتي اعت سيزا ايي ثرؼ اؽتغب ساتزيي ثرؼ ابتقبز كؾتَر
اعت ٍ زر ايي فزايٌس كبّؼ تقسيگزي ثرؼ زٍلتي هيتَاًس سهيٌِعبس هٌبعتت ٍ
رؽس ٍ تَعِْ ثبؽس
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