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چکيعٖ
ٚاژٖ جٛققٗ ثٗ فٕٛاْ قبؾٖاي چٕعثقعي ظؼ خبِقٗنٕبقي ،اؾ ضيً فؾيّي اؾ ِسؽک٘ب  ٚفٛاًِ جبثيؽ
ِيپػيؽظ کٗ ظؼ ايٓ ِيبِْٕ ،بعك آؾاظ يکي اؾ فٛاًِ ِسؽکٗ جٛققٗ لبثً غکؽ اقث کٗ ظؼ ثطم٘بيي اؾ
ايؽاْ اؾ خٍّٗ ِٕغمٗ آؾاظ اؼـ ُ٘ چٕيٓ ِٕؾٛؼي ِٛؼظ عٍت اقث .ثب ثٙؽٖگيؽي ِٕبقت اؾ ِٕبعك آؾاظ ظؼ
فؽايٕع جٛققٗ ِيجٛاْ اؾ يک الحًبظ ظؼْٚگؽا ثٗ يک الحًبظ ثبؾ  ٚثؽْٚگؽا ججعيً نع  ٚظؼ فؽيٗ٘بي
الحًبظ  ٚجدبؼت ثيٓاٌٍٍّي زضٛؼ ِٛثؽ ظانثِٕ .بعك آؾاظ جدبؼي ظؼ اظثيبت الحًبظي  ٚثبؾؼگبٔي
کٍيعٚاژٖ٘بي ِّٙي ِيثبنٕع؛ ٘ؽچٕع ظؼ ثغٓ آْ ظؼ اثحعا ِٛضٛفبت ثبؾؼگبٔي ثٗ غ٘ٓ ِحجبظؼ ِيگؽظظ،
ِٕحٙب ثبيع جٛخٗ ظانث کٗ ِٕبعك آؾاظ ثٗيٛؼت يک قؽِٕهأ ،جأثيؽات اخحّبفي  ٚفؽٕ٘گي ظؼضٛؼ جٛخٙي
اؾ ضٛظ ثؽ خبي ِيگػاؼٔع  ٚيؽفبً ظؼ زيغٗ الحًبظي  ٚثبؾؼگبٔي ِٕسًؽ ٔيكحٕع .اؾآٔدبييکٗ جبکْٕٛ
ِغبٌقٗ خبِقي ظؼ ؾِيٕٗ اثقبظ خبِقٗنٕبضحي  ٚاخحّبفي ِٕبعك آؾاظ ظؼ ايؽاْ أدبَ ٔهعٖ اقث ،جسميك
زبضؽ ثٗ ثؽؼقي ايٓ ِ ُٙپؽظاضحٗ اقث .ظؼ ايٓ ؼاقحب پف اؾ ِؽٚؼ اظثيبت  ٚأدبَ ًِ 51بزجٗ ثب ضجؽگبْ
ِٛضٛؿ ،اؾ ؼٚل جدؿيٗٚجسٍيً جُ ثؽاي يبفحٓ اٌگ٘ٛبي ِٛخٛظ ظؼ قؽي ظاظٖ٘ب  ٚنٕبقبيي اثقبظ ِطحٍف
خبِقٗنٕبضحي  ٚفٍّکؽظي ِٕغمٗ آؾاظ اؼـ اقحفبظٖ نعٖ اقث .ظؼٔٙبيث ،پف اؾ جسٍيً ظاظٖ٘ب  01ظقحٗ
ِفِٛٙي  9 ٚجُ ّ٘جكحگي اخحّبفي ،فعاٌث اخحّبفي ،اضالق اخحّبفي ،إِيث اخحّبفي ،کيفيث ؾٔعگي،
فٍّکؽظ الحًبظي ،فٍّکؽظ اخحّبفي ،فٍّکؽظ قيبقي  ٚفٍّکؽظ فؽٕ٘گي نٕبقبيي  ٚظؼ لبٌت اٌگٛي
ٔؾؽي ِمبٌٗ اؼائٗ نعٖ اقث.
ٚاژگبْ کٍيعي :جٛققٗ ،گؽ ٖٚاخحّبفيٚ ،يژگي خبِقٗنٕبضحي ،فٍّکؽظِٕ ،غمٗ آؾاظ اؼـ.
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ِمعِٗ
ِف َٛٙجٛققٗ ثقع اؾ خٕگ خٙبٔي ظ َٚگكحؽل يبفث ،ثٗگٗٔٛاي کٗ ظؼ اٚاضؽ لؽْ ثيكث  ٚظؼ لؽْ
ثيكث  ٚيکُ لعؼت کهٛؼ٘ب ثؽ اقبـ ِيؿاْ جٛققٗيبفحگي ثٗ ٚيژٖ جٛققٗ الحًبظي جقؽيف ِينع
(ؼقحّي  ٚثٙؽاِي پٛؼ ،)91 :5991 ،ظؼ ايٓ ؼاقحب کهٛؼ٘بيي کٗ جٛأكحٕع أمالة يٕقحي ٚ
جسٛالت ٚاثكحٗ ثٗ آْ ؼا ثب ِٛفميث پهث قؽ ثگػاؼٔع جٛققٗيبفحٗ  ٚظؼ غيؽ ايٓ يٛؼت
ظؼزبيجٛققٗ يب خٙبْقِٛي ٔبِيعٖ نعٔع (ثؽٚخي.)511 :5999 ،
ِيكِؽا 1ظؼ ِمبٌٗاي جسث فٕٛاْ "ِف َٛٙجٛققِٗ ،هطًٗ٘بي خبِقٗ فمتافحبظٖ" جٛققٗ ؼا
ِحهکً اؾ پٕح ؾيؽِفِ َٛٙيظأع :افؿايم ؼفبٖ ِبظي ،افؿايم ؼفبٖ اخحّبفي ،ثٙجٛظ ٚضـ اخحّبفي
ِؽظَ ،افؿايم إِيث ،آؾاظي  ٚفؽيث٘بي ِٕبقت ِ ٚهبؼکث ظؼ اِٛؼ ِسٍيِٕ ،غمٗاي ٍِ ٚي ٚ
ظؼ ٔٙبيث جٛؾيـ ثّؽات پيهؽفث ظؼ ِيبْ گؽٖ٘ٚبي ِؽظَ ظؼ ِٕبعك ِطحٍف يک کهٛؼ ثٗ يٛؼت
فبظالٔٗ (ِيكِؽا.)59 :5931 ،
جٛققٗ ثٗ ِقٕبي کبًِ آْ ٗٔ ،جٕٙب نبًِ ثبالثؽظْ قغر ؾٔعگي الحًبظي ٔ ٚدبت اؾ فمؽ ٚ
ظؼِبٔعگي  ٚثيقٛاظي اقث ،ثٍکٗ ظؼثؽگيؽٔعٖ ٔٙبظ٘ب  ٚثٕيبْ٘بي فکؽي ؼٚاثظ اخحّبفي ،گؽ٘ٚي
 ٚعجمبجي جقٍيُ  ٚجؽثيث ،جٌٛيع ظأم ،اثعافبت جکٌٕٛٛژي ،زكبقيث٘بي اخحّبفيِٕ ،غك فٍّي ٚ
ِٙبؼت٘بي ٕ٘ؽي  ٚؽؽافث٘بي اظثي ٔ ٚؾبَ لضبٚت ظؼ زعي اقث کٗ ِيجٛأع ظؼ قغر خٙبٔي
ثؽاي ضٛظ خبيي ثبؾ کٕع (جٛقٍي.)03 :5919 ،
ٚاژٖ جٛققٗ ثٗ فٕٛاْ قبؾٖاي چٕعثقعي ظؼ خبِقٗنٕبقي ،اؾ ضيً فؾيّي اؾ ِسؽک٘ب ٚ
فٛاًِ جبثيؽ ِيپػيؽظ؛ کٗ ظؼ ايٓ ِيبِْٕ ،بعك آؾاظ يکي اؾ فٛاًِ ِسؽکٗ جٛققٗ اقث٘ .ؽچٕع ظؼ
ثغٓ آْ ظؼ اثحعا ِٛضٛفبت ثبؾؼگبٔي ثٗ غ٘ٓ ِحجبظؼ ِيگؽظظِٕ ،حٙب ثبيع جٛخٗ ظانث کٗ ِٕبعك
آؾاظ ثٗيٛؼت يک قؽِٕهأ ،جأثيؽات اخحّبفي  ٚفؽٕ٘گي ظؼضٛؼ جٛخٙي اؾ ضٛظ ثؽ خبي ِيگػاؼٔع
 ٚيؽفبً ظؼ زيغٗ الحًبظي  ٚثبؾؼگبٔي ِٕسًؽ ٔيكحٕع.
اِؽٚؾٖ ٔٛفي ظؼ ُ٘ جٕيعگي ِيبْ زٛؾٖ الحًبظ ،خبِقٗ  ٚقيبقث ثؽلؽاؼ اقث ثٗٚيژٖ کٗ ايٓ
ِكئٍٗ ثيم اؾ زٛؾٖ قيبقث  ٚاخحّبؿ ثيٓ فٍُ الحًبظ  ٚخبِقٗ ثٗ چهُ ِيضٛؼظ .ظؼ ّ٘يٓ ؼاثغٗ
ٔکحٗ ظؼضٛؼ جأًِ ايٓ اقث کٗ جسٛالت الحًبظي ثب ضٛظ فقًٚأفقبالت اخحّبفي ؾيبظي ظؼ پي
ضٛإ٘ع ظانث .اؾ ؼ٘گػؼ ّ٘يٓ ِكئٍٗ اقث کٗ ِيجٛاْ اغفبْ ظانث کٗ جسٛالت الحًبظي ظؼ
لبٌت ِٕبعك آؾاظي جدبؼي يب ثٕبظؼ يب ِؽاکؿ جدبؼي ِؽؾي يب ظؼ ْٚکهٛؼ کٗ ِسً جدّـ خّقيث
1- Misera
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 ٚگؽٖ٘ٚبي أكبٔي ٘كحٕع ثب ضٛظ جغييؽ  ٚجسٛالجي ؼا ثؽ ؼٚي ؾيكث أكبٔي ِ ٚكبئً ِحؽجت ثؽ
آْ ثٗ ًِٕٗ ؽٛٙؼ ضٛإ٘ع ؼقبٔعٌ .ػا ِٕبعك آؾاظ يٕقحي ـ جدبؼي ثٗفٕٛاْ پيهؽاْ ؾيؽثٕبيي
جأثيؽات غيؽلبثً کحّبٔي ثؽ ؼٚي ِكبئً اخحّبفي ِٕغمٗ  ٚقبيؽ زٛؾٖ٘بي غيؼثظ ظاؼظ.
گؽٖ٘ٚبي اخحّبفي يکي اؾ ُِٙجؽيٓ اؼکبْ جٛققٗ ِيثبنٕع؛ گؽ ٖٚاخحّبفي کٗ يٛؼت کبًِ
آْ خبِقٗ اقثٚ ،ازعي ِؽکت اؾ ظ ٚجٓ يب فعٖ ثيهحؽ أكبْ اقث کٗ ثؽاثؽ کٕم٘بي ِحمبثً
اخحّبفي ثٗ يکعيگؽ پئٛع ضٛؼظٖ ثبنٕع( .قجيالْ اؼظقحبٔي .)513 :5995 ،فقبٌيث٘بي ِهحؽک
افضب گؽ ٖٚاخحّبفي ٔ ٚس ٖٛجقبًِ  ٚقبؾِبٔع٘ي آٔٙب ِٕحح ثٗ ضؽٚخي٘بيي ِينٛظ کٗ ظؼ لبٌت
فٍّکؽظ خّقي ّٔٛظ پيعا ضٛا٘ع کؽظٌ .ػا ثب جٛخٗ ثٗ ٔمم زيبجي گؽٖ٘ٚبي اخحّبفي ظؼ يک
ِٕغمِٗ ،كئٍٗ ايٍي پژ٘ٚم زبضؽ ثؽؼقي ّ٘ٗ خبٔجٗ ايٓ گؽٖ٘ٚب  ٚاثؽپػيؽي آٔٙب اؾ نؽايظ
ِٕغمٗ ِيثبنع .ثؽ ايٓ اقبـ ٘عف پژ٘ٚم زبضؽ ازًب اثقبظ خبِقٗنٕبضحي  ٚفٍّکؽظ ِٕبعك
آؾاظ ِيثبنع ِٕ ٚغمٗ آؾاظ اؼـ ثٗ فٕٛاْ ِّٔٛ ٗٔٛؼظ ِغبٌقٗ أحطبة نعٖ اقثِٕ .غمٗ آؾاظ اؼـ
ثب ِؽکؿيث خٍفب ظؼ نّبي غؽة ايؽاْ ٚالـ نعٖ  ٚظؼ زبنيٗ ؼٚظ اؼـ لؽاؼ گؽفحٗاقثِٕ .غمٗ آؾاظ
اؼـ ظؼ  591کيٍِٛحؽي ججؽيؿ ٚالـ نعٖاقث 00 .نؽکث ضبؼخي ظؼ اؼـ فقبي ثٛظٖ  ٚثيم اؾ
ٔ 500فؽ اؾ اججبؿ ضبؼخي کهٛؼ٘بي جؽکيٗ ،کؽٖ خٕٛثيٕ٘ ،عٚقحبْ ،اؼِٕكحبْ ،چيٓ  ٚلؿالكحبْ
فقبٌيث٘بي الحًبظي  ٚجدبؼي أدبَ ِيظٕ٘ع.
پژ٘ٚهگؽاْ ثب عؽذ قٛاالت  ٚأدبَ ًِبزجٗ ثب ضجؽگبْ ِٛضٛؿ ثٗ ظٔجبي يبفحٓ پبقص ثٗ
قٛاالت جسميك پيؽاِ ْٛچيكحي ٚيژگي٘بي خبِقٗ نٕبضحي  ٚاثقبظ فٍّکؽظي ِٕغمٗ جدبؼي
يٕقحي آؾاظ اؼـ ِيثبنع .الؾَ ثٗ جٛضير اقث خبِقٗ ٘عف ِحهکً اؾ کبؼنٕبقبْ  ٚيبزجٕؾؽاْ
اخحّبفي آنٕب ثب ِٕغمٗ آؾاظ اؼـ (ضجؽگبْ فٍّي ِ ٚعيؽاْ ظٌٚحي) ثٛظٖ  ٚثب اقحفبظٖ اؾ ؼٚل
ّٔٗٔٛگيؽي گٍ ٌٗٛثؽفي ثب يبزجٕؾؽاْ ًِبزجٗ أدبَ نعٖ  ٚايٓ کبؼ جب ؼقيعْ ثٗ انجبؿ ٔؾؽي
اظاِٗ پيعا کؽظ.

ِؽٚؼ اظثيبت  ٚپيهيٕٗ جسميك
ِكئٍٗ جٛققٗ ثٗ ٚيژٖ جٛققٗ الحًبظي ّ٘ٛاؼٖ ِٛؼظ جٛخٗ ظٌٚحّؽظاْ  ٚالحًبظظأبْ ثٛظٖ اقث .ظؼ
ؼاثغٗ ثب جٛققٗٔ ،ؾؽيٗ٘بي ثكيبؼي ٚخٛظ ظاؼظ اؾ خٍّٗ ٔؾؽيٗ ؼيکبؼظٔ ،1ٚؾؽيٗ ؼٚقحٔ ،2ٛؾؽيٗ
3
ؼنع ِحٛاؾْ ؼٚؾٔهحبيٓ ٔ ٚؾؽيٗ ؼنع ٔبِحٛاؾْ ٘يؽنّٓ.4
1- Ricardo
2- Rostow
3- Rosenstein's Balanced Growth Theory
4- Hirschman's imbalanced growth theory

118

دو فصلنامه جامعهشناسي اقتصادي و تىسعه ،سال نهم ،بهار و تابستان 1399

ثٗ فميعٖ ؼيکبؼظ ،ٚجّؽکؿ قؽِبيٗ ٔحيدٗ  ٚثّؽٖ جدّـ قٛظ٘بقث ،چ ْٛقٛظ ِٛخت پفأعاؾ
ثؽٚت ِينٛظ  ٚثؽاي جّؽکؿ قؽِبيٗ اؾ آْ اقحفبظٖ ِيگؽظظ .جّؽکؿ قؽِبيٗ ثٗ ظ ٚفبًِ ثكحگي
ظاؼظ :جٛأبيي ثؽاي پفأعاؾ  ٚاؼاظٖ ثؽاي پفأعاؾ .جٛأبيي ثؽاي پفأعاؾ ٔمم ِٛثؽجؽي ظؼ جّؽکؿ
قؽِبيٗ ظاؼظ٘ .ؽ چٗ ِبؾاظ فبيعي ٔكجث ثٗ ٘ؿيٕٗ٘بي جٌٛيع ثيهحؽ ثبنع ،جٛأبيي ثؽاي پفأعاؾ ٔيؿ
ؾيبظجؽ ضٛا٘ع نعّ٘ .بٔغٛؼ کٗ ؼيکبؼظٛٔ ٚنحٗ اقث" :اؾ ظ ٚلؽو ٔبْ ِّکٓ اقث جٕٙب يکي
ضٛؼظٖ نٛظ ،ظؼ زبٌي کٗ اؾ چٙبؼ لؽو ٔبْ قٗ ٔبْ ِّکٓ اقث ثبلي ثّبٔع" .ؾِيٓظاؼاْ ٚ
قؽِبيٗظاؼاْ اؾ ِبؾاظ٘بي ضٛظ قؽِبيٗگػاؼي ِيکٕٕع .أعاؾٖ ايٓ ِبؾاظ ظؼآِع ثكحگي ثٗ ٔؽش قٛظ
ظاؼظ (فيً قؽائي ٍِ ٚکٕع٘ي.)31 :5991 ،
ؼٚقح ٛجٛققٗ ؼا فؽايٕعي چٕعِؽزٍٗاي ِيظأع کٗ اؾ ِؽازٍي چ ْٛقٕحي ،أحمبٌي ،ضيؿ  ٚثٍٛك
ِيگػؼظ  ٚظؼ ٔحيدٗ ،ثٗ ِؽزٍٗ ًِؽف أجِ ٖٛيؼقع کٗ فبٌيجؽيٓ ِؽزٍٗ ؼنع الحًبظي اقث
(ِؾفؽئيب ّ٘ ٚکبؼاْ .)530:5991 ،ا ٚثؽ جؽکيجي اؾ پفأعاؾ ،کّک٘بي ضبؼخي ٔ ٚمم نحبةظٕ٘عٖ
أجبنث قؽِبيٗ ثؽاي جٛققٗ الحًبظي ظؼ گػؼ اؾ ايٓ ِؽازً ،جأکيع ِيکٕع (ٌ .)Rist, 2008: 99-100ػا
اؾ ٔؾؽ اِ ٚيجٛأيُ ّ٘ٗ خٛاِـ ؼا اؾ ٔؾؽ اثقبظ الحًبظينبْ ثٗگٗٔٛاي کٗ ظؼ يکي اؾ ايٓ پٕح
ِؽزٍٗ ؼنع الحًبظي لؽاؼ گؽفحٗأع  ٚيب ظؼ ؼٔٚع ضٛظ ثبيع اؾ ايٓ ِؽازً گػؼ کٕٕع ،نٕبقبيي کؽظ
(.)Rostow, 1960:4; Hettne, 2009:75
ٔؾؽيٗ ؼنع ِحٛاؾْ ؼٚؾٔهحبيٓ ؼٚظاْ يب ٔؾؽيٗ فهبؼ ّ٘ٗخبٔجٗ ،ثٗ ِقٕي ثؽٔبِٗؼيؿي خبِـ ٚ
کبًِ قؽِبيٗگػؼاي ثؽاي زػف ِٛأـ ِٛخٛظ ثؽ قؽ ؼاٖ کهٛؼ٘بي ظؼزبيجٛققٗ اقث .ايٓ ٔؾؽيٗ
فبًِ ؼنع ِعا َٚالحًبظي ؼا ٚخٛظ زعالً قؽِبيٗگػاؼي ِيظأع .ثٗ فميعٖ ا ،ٚثؽ ِجٕبي ايٛي
جمكيُ ثيٓاٌٍٍّي کبؼ ثبيع ٔيؽٚي کبؼ ثٗ ِٕبعمي کٗ قؽِبيٗ ٚخٛظ ظاؼظ٘ ،عايث نٛظ .قؽِبيٗ ثبيع
ثٗ ِکبٔي کٗ ٔيؽٚي کبؼ فؽاٚأي ظاؼظ أحمبي يبثع .زؽکث ٔٛؿ اٚي ثيبٔگؽ ِٙبخؽت  ٚزؽکث ٔٛؿ
ظ َٚيٕقحينعْ ؼا ثٗ ّ٘ؽاٖ ظاؼظ .اؾ آٔدب کٗ ِٙبخؽت ِهکالت  ٚظنٛاؼي٘بي فؽاٚأي ؼا ظؼ ثؽ
ضٛا٘ع ظانث ،گؿيٕٗ يٕقحينعْ ِمجٌٛيث ثيهحؽي ظاؼظ (.)Peet & Hartwick, 2009
٘يؽنّٓ جبکيع ايٍيال ؼا ظؼ ِغبٌقبت زٛؾٖ الحًبظ جٛققٗ ؼٚي ؼنع ٔبِحٛاؾْ الحًبظي
گػانحٗ  ٚثيبْ کؽظٖ اقث ثٗ ظٌيً کّجٛظ جًّيُگيؽاْ لعؼجّٕع  ٚفبٌُ الحًبظي ظؼ کهٛؼ٘بي
ظؼزبيجٛققٗ ٔ ٚبجٛأي ظؼ ايدبظ أگيؿٖ کبؼ  ٚفقبٌيث الحًبظي  ٚثکبؼگيؽي ثٙيٕٗ ِٕبثـ عجيقي ٚ
ِٕبثـ أؽژي ،اِکبْ ؼنع ثٙيٕٗ الحًبظي ثب زعاکثؽ جٛاْ ظؼ ايٓ کهٛؼ٘ب ٚخٛظ ٔعاؼظ٘ .يؽنّٓ
ثيهحؽ ثٗ ٚؼٚظ ثٗ ِكيؽ ؼنع ظؼ ِؽزٍٗ اٌٚيٗ جٛققٗ جبکيع ظاؼظ ) ٚ (Rodrik, 2010, p. 93ظؼ ايٓ
ؾِيٕٗ ٔمم ثؿؼگي ؼا ثؽاي ظٌٚث ظؼ ٔؾؽ ِيگيؽظ کٗ نبًِ فقبٌيث٘بي ِكحميُ جٌٛيعي اقث
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) .(Holz, 2011 p.221پيهٕٙبظ ٘يؽنّٓ ثؽاي جغييؽ ايٓ ٚضقيث ،ايدبظ يٕبيـ ثؿؼگ ظؼ کهٛؼي
ظؼزبيجٛققٗ اقث کٗ ِسًٛالت جٌٛيعي آٔٙب ثب يٕبيـ  ٚثٕگبٖ٘بي ِطحٍف ثيهحؽيٓ اؼججبط پكيٕي ٚ
پيهيٕي ؼا ظانحٗ ثبنع  ٚظؼ ٚالـ يب ِبظٖ اٌٚيٗ ٚازع٘بي يٕقحي ؾيبظي ؼا جبِيٓ کٕع يب ثؽاي قبضث آْ
ِبظٖ اٌٚيٗ ثب ٚازع٘بي يٕقحي ِطحٍفِ ،جبظٌٗ کبال  ٚپٛي ظانحٗ ثبنع (.)Peet & Hartwick, 2009
ِٕبعك آؾاظ جدبؼي ٔمم ثكيبؼ ِّٙي ظؼ جٛققٗ الحًبظي کهٛؼ٘ب ظؼ خٙبْ ظاؼٔع٘ .ؽ فقبٌيث
الحًبظي خعيع جأثيؽ ثكيبؼ ؾيبظي ثؽ جٛققٗ ِٕغمٗ ِيؿثبْ ضٛا٘ع ظانث .فقبٌيث الحًبظي ِٛفك ِٕدؽ
ثٗ ايدبظ اؼؾلافؿٚظٖ  ٚقٛظآٚؼي نعٖ  ٚايٓ قٛظآٚؼي ِهٛق  ٚأگيؿٖاي ثؽاي خػة قؽِبيٗگػاؼاْ
ثيهحؽ ظؼ ِٕغمٗ ضٛا٘ع ثٛظ .افؿايم ؽؽفيث قؽِبيٗگػاؼي٘بي خعيع ظؼ ِٕغمٗ ثٗ ِقٕي افؿايم
فؽيث٘بي نغٍي اقث کٗ جٛقظ ِؽظَ ِسٍي پؽ ِينٛظ .ثب ايدبظ فؽيث٘بي نغٍي خعيع قغر
ؼفبٖ ظؼ ِٕغمٗ ٔيؿ اؼجمب ضٛا٘ع يبفث (.)Pastusiak, 2015: 914; Demirelisc, 2018: 3
ثب ؼنع قؽيـ فٍُ  ٚجکٌٕٛٛژي ،جٛققٗ ّ٘کبؼي٘بي الحًبظي  ٚافؿايم ؼلبثثِٕ ،بعك آؾاظ
جدبؼي اّ٘يث ثكيبؼ ؾيبظي يبفحٗأع .نکي ٔيكث کٗ ايٓ ِٕبعك ٔمم ثيثعيٍي ظؼ جٛققٗ
الحًبظي کهٛؼ٘ب ايفب ِيکٕٕع ( .)Herlevi, 2017:688; Choe, 2003:51فجبؼت ِٕبعك آؾاظ جدبؼي
ظؼ ظ٘ٗ  5930ظؼ اظثيبت جدبؼت خٙبْ ِٛؼظجٛخٗ لؽاؼ گؽفث (.)Aitken & Harrison, 1999:609
اٌٚيٓ ِٕغمٗ جدبؼي ِعؼْ ظؼ قبي  5919ظؼ ايؽٌٕع ايدبظ نع ( .)Akinci & Crittle, 2008:53ظؼ
آقيب ٔيؿ ٕ٘ع اٌٚيٓ کهٛؼي ثٛظ کٗ ثٗ اثؽثطهي ِٕبعك آؾاظ ظؼ افؿايم يبظؼات پي ثؽظ  ٚظؼ قبي
 5931اٌٚيٓ ِٕغمٗ آؾاظ جدبؼي آقيب ؼا جأقيف ّٔٛظ (.)Daru, 2016:155
ثؽاي ِفِٕ َٛٙغمٗ آؾاظ جقبؼيف ِطحٍفي ٚخٛظ ظاؼظٚ .خٗ ِهحؽک آٔبْ ايٓ اقث کٗ ِٕغمٗ آؾاظ
ِٕغمٗاي اقث کٗ اؾ إِيث ٚيژٖ ثؽضٛؼظاؼ ثٛظِٖ ،عيؽيث ِدؿا ظاؼظ ِ ٚؿايبي ِطحٍفي ؼا ثؽاي
قؽِبيٗگػاؼاْ ظؼ ِٕغمٗ اؼائٗ ِئّبيع (ِٕ .)Zeng, 2016:5غمٗاي ثب ِؿيث٘بي الحًبظي پعيعٖاي
ٚيژٖ ظؼ ثكيبؼي اؾ کهٛؼ٘ب ظؼ عٛي جبؼيص ثٛظٖ اقث .ايٓ ِٕبعك ِؿيث٘بي ؾيؽ ؼا ثؽاي ِٕغمٗ يب
کهٛؼ ثٗ اؼِغبْ ِيآٚؼٔع :ايدبظ ؽؽفيث٘بي ثؿؼگجؽ ٚاؼظات  ٚيبظؼات ،ايدبظ فضبي ثٙحؽ ثؽاي
فقبٌيث٘بي يٕقحي ،خػة  ٚکٕحؽي قؽِبيٗ٘بي ضبؼخي  ،... ٚظؼ عٛي ؾِبْ ظاليً ايدبظ ِٕبعك آؾاظ
جدبؼي ثكحٗ ثٗ ٔيبؾ کهٛؼ٘بي ِيؿثبْ ظچبؼ جغييؽ نعٖ اقث (.)Jayanthakumaran, 2003:55
ايدبظ ِٕبعك آؾاظ جدبؼي ظؼ ايؽاْ ،ظؼ قبي  5990نکً گؽفث  ٚثب جعٚيٓ ثؽٔبِٗ اٚي جٛققٗ
ثٗ ظٌٚث اخبؾٖ ظاظٖ نع جب ظؼ قٗ ٔمغٗ العاَ ثٗ جأقيف ِٕبعك آؾاظ جدبؼي يٕقحي کٕع .ثؽ اقبـ
ايٓ ثؽٔبِٗ گّؽک  ٚقبؾِبْ ثٕبظؼ ٔيؿ ِٛؽف ثٗ ايدبظ ِٕبعك زؽاقث نعٖ ٚيژٖاي نعٔع جب کبال٘ب
ِٛ ٚاظ اٌٚيٗ ،لغقبت  ٚاثؿاؼ جٌٛيعي ؼا کٗ ثع ْٚأحمبي اؼؾ ٚاؼظ کهٛؼ ِينع ،ثٗيٛؼت اِبٔي
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ٔگٙعاؼي کٕٕع (قبؾِبْ ثؽٔبِٗ .)11 :5995 ،گؽچٗ ظؼ ثؽٔبِٗ ظ ٚ َٚق َٛجٛققٗ جٛخٗ ثٗ يبظؼات
غيؽٔفحي ثٛظٖ اقث اِب ظؼ فًّ ٕ٘ٛؾ ٚاثكحگي ثٗ ٔفث چهُگيؽ اقث ِٕ ٚبعك آؾاظ جدبؼي-
يٕقحي کهٛؼ ثٗ ظٌيً کّجٛظ اِکبٔبت ؾيؽ ثٕبيي ِ ٚعيؽيث ٔبکبؼآِع ِٛفك ثٗ اخؽاي ِأِٛؼيث
ِٕبقت ظؼ ايٓ ِٕبعك ٔجٛظٖ اقث؛ ثٕبثؽايٓ ثبيع ثؽؼقي ّ٘ٗخبٔجٗ خٙث کبؼ ايٓ ِٕبعك يٛؼت
پػيؽظ  ٚثِٗٛاؾات آْ ِٕبعك خعيع ثٗ ٚخٛظ آيع (قبؾِبْ ثؽٔبِٗ91 :5991 ،؛ قبؾِبْ ثؽٔبِٗ،
.)05 :5913
ّ٘چٕيٓ ثب جٛخٗ ثٗ گكحؽل ؼٚؾافؿ ْٚايٓ ِٕبعك آؾاظ ظؼ ايؽاْ  ٚلبثٍيث٘بيي کٗ ثِٗؽٚؼ ثٗ
آْ٘ب اضبفٗ ِينٛظ ،ثؽؼقي خبِقٗنٕبضحي افؽاظ قبکٓ ظؼ آْ زبئؿ اّ٘يث اقث .ثؽؼقي ؼاثغٗ
فٍّکؽظ ايٓ ِٕبعك ثب نؽايظ گؽٖ٘ٚبي اخحّبفيِٛ 1خٛظ ظؼ ايٓ ِٕبعك ِيجٛأع ِٕدؽ ثٗ نٕبضث
جغييؽات اخحّبفي  ٚفؽاُ٘ نعْ نؽايغي ِغٍٛة خٙث ؾٔعگي ظؼ ايٓ ِٕبعك نٛظِٕ .غمٗ آؾاظ
اؼـ يکي اؾ ِٛفكجؽيٓ ِٕبعك آؾاظ جدبؼي ظؼ ايؽاْ ِيثبنع کٗ ثٗ فٕٛاْ ِّٔٛ ٗٔٛؼظِغبٌقٗ ظؼ
ايٓ جسميك أحطبة نعٖ اقثِٕ .غمٗ آؾاظ جدبؼي-يٕقحي اؼـ ظؼ اقحبْ آغؼثبيدبْ نؽلي ٚ
نّبي غؽة ايؽاْ ٚالـ نعٖ اقث .ثٕب ثؽ اؼؾيبثي٘بي يٛؼت گؽفحٗ اؾ قٛي ظثيؽضبٔٗ نٛؼاي فبٌي
ِٕبعك آؾاظ ايؽإِْ ،غمٗ آؾاظ اؼـ ،پف اؾ ِٕغمٗ آؾاظ کيم ،ظِٚيٓ ِٕغمٗ آؾاظ جٛققٗيبفحٗ  ٚظؼ
زبي ؼنع کهٛؼ اقث (ضجؽگؿاؼي ِٙؽ.)5999 ،
ايٓ ِٕغمٗ کٗ ظؼ ِدبٚؼت ظ ٚکهٛؼ خّٛٙؼي آغؼثبيدبْ  ٚاؼِٕكحبْ لؽاؼ گؽفحٗ ،ظاؼاي
ٚققث ٘ 15٬000کحبؼ اقثِٕ .غمٗ آؾاظ اؼـ ظؼ  591کيٍِٛحؽي نٙؽ ججؽيؿ لؽاؼ ظانحٗ  ٚثب نٙؽ
جٙؽاْ ٔيؿ  135کيٍِٛحؽ فبيٍٗ ظاؼظ.
نٙؽ خٍفب ثٗ فٕٛاْ ِؽکؿ ايٓ ٔبزيٗ يٕقحي-جدبؼي ،ظؼ ؾِيٕٗ جدبؼي  ٚگّؽکي ظاؼاي
پيهيٕٗاي يع قبٌٗ ثٛظٖ ِ ٚؽؾ ِهحؽک ايؽاْ ٔ ٚطدٛاْ ظؼ نٙؽ خٍفب ثٗ فٕٛاْ پؽجؽظظجؽيٓ ِؽؾ
ِكبفؽي ايؽاْ ،پف اؾ فؽٚظگبٖ٘بي جٙؽاْ ِغؽذ اقث (ضجؽگؿاؼي آؼيب.)5995 ،
ِٕغمٗ آؾاظ اؼـ ثب فؽاُ٘قبؾي ؾيؽقبضث٘بي جٛققٗ ظؼ کٕبؼ گّؽکبت ِ ٚؽاکؿ جطٍيٗ ٚ
ثبؼگيؽي کبال  ٚاٌگٛقبؾي ٚؼٚظ ثٗ خبِقٗ خٙبٔي ،جٛأكحٗ اقث ظؼ خٙث اؼجمبي ٔمم ّ٘جكحگي
الحًبظ ٍِي ثب الحًبظي خٙبٔي ،ثكحؽقبؾ جقبًِ قبؾٔعٖ کهٛؼ ثب خٙبْ ثبنع.
ٌػا ّ٘بْعٛؼ کٗ فٕٛاْ نع ،يکي اؾ فٛاٍِي کٗ ثؽ فٍّکؽظ ِٕبعك آؾاظ جأثيؽ ِيگػاؼظ
ٚيژگي٘بي گؽٖ٘ٚبي اخحّبفي اقث .ثب جٛخٗ ثٗ ٔمم زيبجي گؽٖ٘ٚبي اخحّبفي ظؼ يک ِٕغمٗ،
1- Community groups
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ثؽؼقي ّ٘ٗخبٔجٗ ايٓ گؽٖ٘ٚب  ٚاثؽپػيؽي گػاؼي  ٚاثؽپػيؽي آْ٘ب اؾ نؽايظ ِٕغمٗ ثكيبؼ زبئؿ
اّ٘يث اقث.
اؾ ظيعگبٖ ثؽضي اؾ خبِقٗ نٕبقبِْ ،ف َٛٙگؽ ٖٚاخحّبفي فجبؼت اقث اؾ ِدّٛفٗاي اؾ افؽاظ
کٗ ؼٚاثظ لٛي ٔ ٚكجحبً پبيعاؼي ثبُ٘ ظانحٗ ،ظؼ ثقضي اؾ فمبيع  ٚازكبقبت ثبُ٘ نؽيک ثٛظٖ ٚ
٘عف يب ا٘عاف ِهحؽکي ؼا ظٔجبي ِئّبيٕع (زّيعيبْ ّ٘ ٚکبؼاْ .)51 :5991 ،ثٗ فجبؼجي،
ِيجٛاْ گفث گؽ ٖٚاخحّبفي فجبؼت اقث اؾ افؽاظي کٗ ٚ -5خ ٖٛانحؽاک ِ ُٙظاؼٔع -0 .فقبٌيث
ِهحؽک ظاؼٔع (کٕم ِحمبثً)ٔ -9 .كجث ثٗ ُ٘ ازكبـ جقٍكضبعؽ يب ازكبـ «ِب» پيعا ّٔٛظٖأع.
 -1ظاؼاي قبضث  ٚقبؾِبْظ٘ي ِيثبنٕع (قجيالْ اؼظقحبٔي.)513 :5995 ،
ٌغيفي  ٚلبئُ پٛؼ ( )5991ظؼ ِمبٌٗ ضٛظ ثب فٕٛاْ "جأثيؽ ِٕبعك ٚيژٖ الحًبظي ثؽ ؼفبٖ  ٚجٛققٗ
اخحّبفي ِٕبعك نٙؽي  ٚؼٚقحبيي (ِغبٌقٗ ِٛؼظيِٕ :غمٗ ٚيژٖ الحًبظي قٍفچگبْ)" ثيبْ
ِيکٕٕع کٗ ايدبظ ِٕبعك آؾاظ جدبؼيِٕ ،بعك ٚيژٖ الحًبظي  ٚظؼ کً ِٕبعك پؽظاؾل يبظؼات
يکي اؾ ا٘عاف ثؽٔبِٗؼيؿي٘بي ِٕغمٗاي ٍِ ٚي اقث کٗ ثٗ ِٕؾٛؼ افؿايم  ٚجٛققٗ يبظؼات،
ايدبظ انحغبي ،خػة قؽِبيٗگػاؼي ظاضً ،أحمبي فٕبٚؼي ،افؿايم ظؼآِع فِّٛي  ٚظيگؽ ِٛاؼظ
أدبَ ِيپػيؽٔع .اخؽاي چٕيٓ ثؽٔبِٗ٘بيي  ٚايدبظ چٕيٓ ِٕبعميّٛ٘ ،اؼٖ ِكحٍؿَ پيبِع٘بيي ظؼ
ثقع الحًبظي ،قيبقي ،اخحّبفي  ٚفؽٕ٘گي ٔيؿ ٘كث .ثؽ ايٓ اقبـ ِمبٌٗ ِػکٛؼ ثٗ ثؽؼقي جأثيؽ
ايدبظ ِٕغمٗ ٚيژٖ الحًبظي قٍفچگبْ ثؽ جٛققٗ اخحّبفي نٙؽ قٍفچگبْ پؽظاضحٗ اقث .ايٓ
پژ٘ٚم اؾ ٔٛؿ جٛييفي پيّبيهي ثٛظٖ  ٚخبِقٗ آِبؼي آْ ،کٍيٗ قبکٕيٓ ؼٚقحبي قٍفچگبْ ؼا
نبًِ ِينٛظٔ .حبيح ثٗ ظقث آِعٖ ٔهبْ ظاظ ايدبظ ِٕغمٗ ٚيژٖ الحًبظي قٍفچگبْ اؾ عؽفي
ثبفث کب٘م ّ٘جكحگي اخحّبفي  ٚکب٘م افحّبظ اخحّبفي ،ظؼ ثيٓ ِؽظَ قٍفچگبْ نعٖ ،اِب اؾ
خبٔت ظيگؽ ٚخٛظ ايٓ ِٕغمٗ ،ثبفث ثٙجٛظ ؼفبٖ اخحّبفي  ٚثٙجٛظ کيفيث ؾٔعگي ِؽظَ نٙؽ
قٍفچگبْ نعٖ اقث.
فجبقي اقفٕدبٔي ّ٘ ٚکبؼاْ ( )5993ظؼ ِمبٌٗ ضٛظ ثب فٕٛاْ "ثؽؼقي فٍّکؽظ ِٕغمٗ آؾاظ
جدبؼي-يٕقحي اؼـ اؾ ِٕؾؽ يبظؼات" ثٗ ظٔجبي ثؽؼقي فٍّکؽظ ِٕغمٗ آؾاظ جدبؼي اؼـ اؾ ِٕؾؽ
يبظؼات ثٛظٔع .ثعيٓ ِٕؾٛؼ فٛاًِ جبثيؽگػاؼ ثؽ ثٙجٛظ فٍّکؽظ يبظؼات ِٕبعك اؾ عؽيك ِؽٚؼ
اظثيبت نٕبقبيي  ٚثب اقحفبظٖ اؾ ؼٚل جٛييفي-پيّبيهي  ٚاثؿاؼ پؽقهٕبِٗ  ٚثب ِؽاخقٗ ثٗ ّٔٗٔٛ
ٔ 500فؽٖ اؾ خبِقٗ آِبؼي کبؼنٕبقبْ ،ضجؽگبْ  ٚفقبالْ ِٕغمٗ آؾاظ جدبؼي اؼـ ،ظاظٖ٘بي
ِٛؼظٔيبؾ خّـآٚؼي  ٚثب ؼٚل جسٍيً فبٍِي جأييعي ِ ٚعي أعاؾٖگيؽي ِقبظالت قبضحبؼي ِٛؼظ
جدؿيٗٚجسٍيً لؽاؼ گؽفث .يبفحٗ٘بي ايٓ پژ٘ٚم ٔهبْ ظاظ کٗ فٛاًِ الحًبظي ،فٛاًِ ؾيؽثٕبيي،
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ٔؾبَ٘بي زمٛلي  ٚفٛاًِ ِسيغي جأثيؽ ِثجث ِ ٚقٕيظاؼي ثؽ اؼجمبي فٍّکؽظ يبظؼاجي ِٕغمٗ
اؼـ ظاؼٔع.
کؽيّيکيب ِ ٚمعَ ( )5995ظؼ ِمبٌٗ ضٛظ ثب فٕٛاْ "ثؽؼقي فٛاًِ خػة قؽِبيٗگػاؼي ظؼ ِٕغمٗ
آؾاظ اؼٔٚع" ضّٓ ثؽؼقي اظثيبت ٔؾؽي جسميك ِجحٕي ثٗ نٕبقبيي فٛاًِ ِؤثؽ ثؽ خػة قؽِبيٗگػاؼي
ظؼ ِٕغمٗ آؾاظ اؼٔٚع ظؼ ظٚؼٖ ؾِبٔي  5911 -5911پؽظاضحٗأع .پژ٘ٚهگؽاْ ضّٓ ِغؽذ ّٔٛظْ 1
فؽضيٗ ثب اقحفبظٖ اؾ آِبؼ جٛييفي  ٚاقحٕجبعي يسث آٔٙب ؼا ثؽؼقي ّٔٛظٖ  ٚظؼ ٔٙبيث ٔحيدٗ
گؽفحٕع کٗ فعَ ٚخٛظ اِکبٔبت ؾيؽثٕبيي ،فعَ قؽِبيٗگػاؼي ِٕبقت ظقحگبٖ٘بي ظٌٚحئ ،بؼقبيي
لٛأيٓ ِ ٚمؽؼات اؾ ِٛأـ فّعٖ خػة قؽِبيٗگػاؼي ظؼ ِٕغمٗ آؾاظ اؼٔٚع ثٗ نّبؼ ِيؼٔٚع.

جميؾاظٖ ( )5919ظؼ گؿاؼل ضٛظ ثب فٕٛاْ "فٍّکؽظ ِٕبعك آؾاظ جدبؼي-يٕقحي کهٛؼ ظؼ چٙبؼ
قبي اٚي ثؽٔبِٗ چٙبؼَ جٛققٗ" ثيبْ ِيکٕع کٗ ثؽؼقي ظليك فٍّکؽظ ِٕبعك آؾاظ ظؼ يٛؼجي
اِکبْپػيؽ اقث کٗ نبضى٘بي فٍّکؽظ ايٓ ِٕبعك ِحٕبقت ثب ا٘عاف جقييٓنعٖ ظؼ ثؽٔبِٗ خبِـ
 ٚقٕع ؼا٘جؽظي آْ جعٚيٓ نعٖ  ٚثٗ اجکبي آِبؼ ثٗ ٕ٘گبَ ِٛؼظ جدؿيٗٚجسٍيً ٚالـ نٛظ ،ثب ايٓ
زبي ظؼ غيبة جعٚيٓ  ٚجًٛيت ثؽٔبِٗ خبِـ  ٚقٕع جٛققٗ ؼا٘جؽظي ِٕبعك آؾاظ ظؼ عٛي قبي٘بي
ثؽٔبِٗ چٙبؼَ جٛققٗ  ٚفعَ اؼائٗ ثٕٗ٘گبَ اعالفبت نبضى٘بي ِػکٛؼ اؾ قٛي ظثيؽضبٔٗ ِٕبعك
آؾاظ جدبؼي ،ثؽؼقي ظؼيع جسمك ا٘عاف ظؼ قبي٘بي ثؽٔبِٗ چٙبؼَ جٛققٗ ثٗ يٛؼت ظليك
اِکبْپػيؽ ّٔيثبنع .ثب ايٓ زبي ثؽؼقي ؼٔٚع نبضى٘بيي ٔؾيؽ يبظؼات ٚ ٚاؼظات ،خػة
قؽِبيٗگػاؼي ٚالقي  ٚضبؼخي ،ايدبظ انحغبي  ٚجؽأؿيث کبال ظؼ چٙبؼقبٌٗ اٚي ثؽٔبِٗ چٙبؼَ
جٛققٗ ٔكجث ثٗ قبي٘بي لجً  ٚثؽٔبِٗ ق َٛزبکي اؾ ايٓ اقث کٗ فٍّکؽظ ايٓ ِٕبعك ثب ا٘عاف
ٚ ٚؽبيف ايٍي آٔٙب فبيٍٗ ؾيبظي ظانحٗ اقث  ٚايٓ ِٕبعك ثٗ ٚيژٖ ظؼ قبي٘بي اضيؽ ثٗ پبيبٔٗاي
ثؽاي ٚاؼظات کبال٘بي ٌٛکف ججعيً نعٖأع  ٚا٘عافي ٔؾيؽ پؽظاؾل يبظؼات ،خػة قؽِبيٗگػاؼي
ضبؼخي  ٚخػة فٕبٚؼي کّحؽ ِسمك نعٖ اقث .جب آٔدب کٗ ثٗ ؼا٘جؽظ٘بي ظٌٚث ِؽثٛط ِينٛظ.
ؼٕ٘ٛؼظ ( )5919ظؼ ِمبٌٗ ضٛظ ثب فٕٛاْ "فٛاًِ ِؤثؽ ثؽ فٍّىؽظ ِٕبعك آؾاظ جدبؼي يٕقحي
ايؽاْ" ثيبْ ّٔٛظٖ اقث کٗ جكؽيـ اخؽاي اِٛؼ ؾيؽثٕبيي ،فّؽاْ  ٚآثبظأي ،ؼنع  ٚجٛققٗ الحًبظي،
ايدبظ انحغبي ،قؽِبيٗگػاؼي ،جٌٛيع  ٚيبظؼات وبال٘ب ظؼ وهٛؼ ،اؾ ا٘عاف ِٕبعك آؾاظ جدبؼي ظؼ
ايؽاْ ِسكٛة ِينٛظٚ .ي ظؼ پژ٘ٚم ضٛظ ثٗ نٕبقبيي فٛاًِ ِؤثؽ ثؽ فٍّىؽظ ِٕبعك آؾاظ
ايؽاْ  ٚجقييٓ ظؼخٗ جأثيؽگػاؼي ٘ؽ يه اؾ آٔٙب پؽظاضحٗ اقث .يبفحٗ٘بي جسميك ٔهبْ ِيظٕ٘ع وٗ
 %19اؾ جغييؽپػيؽي ظؼ فٍّىؽظ ِٕبعك آؾاظ جدبؼي اؾ پٕح فبًِ ٔهأت ِيگيؽظ وٗ فجبؼتأع اؾ
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 )5اٌؿاِبت اخؽايي  ٚضظ ِهي گػاؼي؛  )0فٛاًِ ِسيغي؛  )9نفبف قبؾي لٛأيٓ ِ ٚمؽؼات؛
 )1خٙثگيؽي اقحؽاجژيه؛  )1 ٚقبؾٚوبؼ٘بي جأِيٓ ِبٌي.
اقفٕعيبؼي ّ٘ ٚکبؼاْ ( )5911ظؼ ِمبٌٗ ضٛظ ثب فٕٛاْ "اؼؾيبثي فٍّىؽظ ِٕبعك آؾاظ جدبؼي
ايؽاْ  ٚجأثيؽ آْ ظؼ جٛققٗ الحًبظي ايٓ ِٕبعك" ثٗ ثؽؼقي فٍّکؽظ ِٕبعك آؾاظ قٗگبٔٗ ويم،
لهُ  ٚچبثٙبؼ ظؼ فبيٍٗ ؾِبٔي  5910-19پؽظاضحٗأعٔ .حبيح ايٓ پژ٘ٚم ٔهبْ ظاظ ثطم فّعٖاي
اؾ ٘ؿيٕٗ ايدبظ ؾيؽقبضث٘ب  ٚجأقيكبت ؾيؽثٕبيي ثٗ ِٕغمٗ آؾاظ ويم اضحًبو يبفحٗ  ٚايٓ
ِٕغمٗ ظؼ خػة ظؼآِع اؼؾي ٔبني اؾ جٛؼيكُ ضبؼخي  ٚخػة قؽِبيٗگػاؼي ظاضٍي  ٚضبؼخي
ٔكجث ثٗ قبيؽ ِٕبعك پيهؽ ٚثٛظٖ اقثِٕ .غمٗ آؾاظ لهُ ظؼ خػة  %99ظؼآِع اؼؾي ٔبني اؾ
يبظؼات وبال ظؼ ِٕبعك آؾاظ ايؽاْ فقبٌيث فّعٖاي ظانحٗ اقث .فٍّىؽظ ِٕبعك آؾاظ چبثٙبؼ ظؼ
ؾِيٕٗ فٛاًِ ِػوٛؼ ثٗ ظٌيً فعَ ٚخٛظ ؾيؽقبضث٘ب ِ ٚسؽِٚيث نعيع ِٕغمٗ ثكيبؼ ضقيف ثٛظٖ
 ٚايٓ ِٕغمٗ ٔحٛأكحٗ اقث ثٗ ٘عف ايٍي ضٛظ وٗ جؽأؿيث وبال اقث ،ظقث يبثع .ظؼِدّٛؿ
ِٕبعك آؾاظ قٗگبٔٗ ،ثٗؼغُ ظانحٓ ؾِيٕٗ٘ب  ٚجٛاْ ثبٌم ٖٛثؽاي جٛققٗ  ٚپيهؽفث ثٗ ظٌيً ضقف
اِىبٔبت  ٚجأقيكبت ؾيؽثٕبيي ،فعَ ِٕبثـ جأِيٓ ظؼآِع٘ب ،فعَ ثجبت قيبقي ،فعَ خػة
قؽِبيٗگػاؼاْ ظاضٍي  ٚضبؼخي ،فعَ خبيگبٖ جقؽيف نعٖ ظؼ ثؽٔبِٗ٘بي والْ  ٚؼا٘جؽظ٘بي جٛققٗ
الحًبظي وهٛؼٔ ،حٛأكحٗأع فٍّىؽظ ِٛفمي اؼائٗ ّٔبيٕع.
ٚيٕٛظ ِ ٚيؽاثبي )0053( 1ظؼ ِمبٌٗ ضٛظ ثب فٕٛاْ "اّ٘يث ِٕبعك آؾاظ الحًبظي :پژ٘ٚهي ثب
ٔگبٖ ثيٓاٌٍٍّي" ثيبْ ِيکٕٕع کٗ ثب اقحؽاجژي جٛققٗ ثؽْٚگؽاي ِٛخٛظ ،کهٛؼ٘بي قؽاقؽ خٙبْ
ظؼ ِٕبعك خغؽافيبيي ضبو ِٕبعمي ؼا ثب جأکيع ٚيژٖ ثؽ اؼجمبء يبظؼات ايدبظ ّٔٛظٖأع .ثٗ ِٕؾٛؼ ثٗ
ظقث آٚؼظْ ِؿايبي خٙبٔيقبؾي ،ثكيبؼي اؾ کهٛؼ٘بي ظؼزبيجٛققٗ قيبقث اؼجمبي يبظؼات ؼا
اجطبغ کؽظٖأع .ظؼ ايٓ قٕبؼيِٕ ،ٛبعك ٚيژٖ الحًبظي ثٗ ظٌيً ٔمم کبجبٌيؿٚؼي آٔٙب ظؼ اؼجمبي
يبظؼات ،ثٗ ِکبٔيكُ ِسجٛة قيبقث جدبؼت ِجعي نعٖأع .اضحيبؼات اظاؼي ٚيژٖ ،قبؾٚکبؼ
پػيؽل آقبْ ،لٛأيٓ کبؼ قًٙگيؽأٗ  ٚظؼ ظقحؽـ ثٛظْ اِکبٔبت جدبؼي ثٙحؽ اؾ خٍّٗ
ؾيؽقبضث٘ب ،ايٓ ِٕبعك ؼا اؾ قبيؽ ِٕبعك کهٛؼ٘ب ِحّبيؿ کؽظٖ اقث .ثقضي اؾ آٔٙب ثٗ ظٌيً
لٛأيٓ الحًبظي ثكيبؼ ِحفبٚت زحي ثٗ فٕٛاْ قؽؾِيٓ٘بي ضبؼخي نٕبضحٗ ِينٔٛعِٕ .بعك ٚيژٖ
الحًبظي ثٗ کهٛؼ٘بي ظؼزبيجٛققٗ کّک ِيکٕٕع جب ِسؽک٘بي ؼنع ضٛظ ِبٕٔع اؼجمبي
يبظؼات ،خػة قؽِبيٗگػاؼي ِكحميُ ضبؼخي ،ايدبظ فؽيث٘بي نغٍي ،ؾيؽقبضث٘بي ثب کيفيث
ثٙحؽ ،افؿايم ؼلبثث ظؼ يبظؼات ،افؿايم ظؼآِع اؼؾي ،ثٗؼٚؾ کؽظْ فٕبٚؼي  ٚجٛققٗ ِٕغمٗاي ؼا
1- Vinod & Meerabai
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جكؽيـ کٕٕع .ثب خٙبٔينعْ جدبؼت  ٚثبؾاؼ ِبٌي ،جقعاظ ثيهحؽي اؾ کهٛؼ٘ب ِفِٕ َٛٙبعك ٚيژٖ
الحًبظي ؼا ثٗ ِٕؾٛؼ ثٗ ظقث آٚؼظْ ِؿايبي ثبؾاؼ ؼلبثحي اجطبغ کؽظٖأع.
گِٛؿ ٌِٛ ٚيٕب ،)0051( 1ظؼ ِمبٌٗ ضٛظ ثب فٕٛاْ "ِٕبعك ٚيژٖ الحًبظي  ٚجبثيؽ آْ ثؽ جٛققٗ
الحًبظي ِٕغمٗ" ثٗ ثؽؼقي قيكحّبجيک اظثيبت ثيٓاٌٍٍّي ظؼ ِٛؼظ جأثيؽ ِعي ِٕغمٗ ٚيژٖ
الحًبظي ثؽ جٛققٗ الحًبظي ِٕغمٗ پؽظاضحٗأعٛٔ .يكٕعگبْ ضّٓ نٕبقبيي ،اؼؾيبثي أحمبظي ٚ
گؽظآٚؼي ِٕبقتجؽيٓ  ٚثبکيفيثجؽيٓ ِغبٌقبت پيؽاِِٛ ْٛضٛؿ ،نؽايظ اقبقي ِٛفميث يب فعَ
ِٛفميث ايٓ قيبقث ؼا اقحطؽاج ّٔٛظٖأع .ثٗ ؾفُ ٔٛيكٕعگبْ ِٕبعك ٚيژٖ الحًبظي جأثيؽ
ِكحميّي  ٚغيؽِكحميُ ثؽ جٛققٗ ِٕغمٗ ظاؼظٛٔ .يكٕعگبْ ايٓ ٔحبيح ؼا ثٗ ظ ٚگؽٔ ٖٚحبيح اقحبجيک
کٗ ظؼ کٛجبِٖعت زبيً ِينٛظ  ٚنبًِ افؿايم قؽِبيٗگػاؼي ،انحغبي  ٚيبظؼات ِيثبنع ٚ
ٔحبيح الحًبظي پٛيب ،اؾ خٍّٗ أحمبي فٕبٚؼي ،اظغبَ ثب الحًبظ ظاضٍي  ٚظؼٔٙبيث جغييؽ قبضحبؼي (اؾ
خٍّٗ ِحٕٛؿ قبؾي ،اؼجمبء  ٚافؿايم ثبؾ ثٛظْ قيكحُ الحًبظي) جمكيُ ّٔٛظٖأع.
ظؼ خّـثٕعی ِؽٚؼ اظثيبت  ٚپيهيٕٗ جسميك چٕيٓ ثؽ ِيآيع کٗ ٘ؽچٕع اظثيبت ِٛضٛؿ ِفَٛٙ
جٛققٗ ؼا ظؼ ثؽگيؽٔعٖ ؼٚاثظ اخحّبفي ٚ ٚيژگي٘بي خبِقٗنٕبضحي ِيظأع اِب ِغبٌقبجي کٗ جبکْٕٛ
أدبَ نعٖأع ثٗ ثؽؼقي ثقع الحًبظي ِٕبعك آؾاظ پؽظاضحٗأع  ٚجبکيع ثيهحؽ آٔٙب ثؽ اّ٘يث ٚ
فٍّکؽظ الحًبظي ِٕبعك ثٛظٖ  ٚثقع خبِقٗ نٕبضحي آْ ِغفٛي ِبٔعٖ اقث.

ؼٚلنٕبقي جسميك
جسميك زبضؽ اؾٌسبػ ٔٛؿ ٘ ٚعف ،کبؼثؽظي اقث .جسميمبت کبؼثؽظي ثٗ ِٕؾٛؼ يبفحٓ ؼاٖزٍي
ظؼثبؼٖ يک ِكئٍٗ ظؼ خبِقٗ ،يب قبؾِبْ أدبَ ِينٔٛع .جسميمبت کبؼثؽظي لبثٍيث پبقصگٛيي ثٗ
ِهکالت فقٍي الحًبظي  ٚاخحّبفي خبِقٗ ؼا ظاؼا ِيثبنٕع .ؼٚيکؽظ جسميك ٔيؿ کيفي ثٛظٖ  ٚاؾ
جسٍيً جُ 2ثؽاي نٕبقبيي ٚيژگي٘بي خبِقٗنٕبضحي ِٕغمٗ آؾاظ اؼـ اقحفبظٖنعٖ اقث.
جدؿيٗٚجسٍيً جُ ،ؼٚني اقث ثؽاي جقييٓ ،جسٍيً  ٚکعگػاؼي ِدعظ اٌگ٘ٛبي (جُ٘بي)
ِٛخٛظ ظؼ ِيبْ ظاظٖ٘ب ( .)Braun & Clarke, 2006: 83جُ٘ب اٌگ٘ٛبي ِٛخٛظ ظؼ قؽي ظاظٖ٘ب
جدؿيٗٚجسٍيً ٘كحٕع ( ٚ )Fereday & Muir-Cochrane, 2006: 4ظؼ جٛييف پعيعٖ ِ ُٙثٛظٖ ٚ
ثب قؤاي پژ٘ٚهي ٚيژٖاي اؼججبط ظاؼٔع .جسٍيً جُ اؾ عؽيك فؽآيٕع کعگػاؼي عي نم ِؽزٍٗ،
ثِٕٗؾٛؼ ضٍك اٌگ٘ٛبي يسير ِ ٚقٕبظاؼ ،أدبَ ِيگيؽظ .ايٓ ِؽازً فجبؼتأع اؾ :آنٕبيي ثب
ظاظٖ٘ب ،ايدبظ کع٘بي اٌٚيٗ ،خكحدٛي جُ٘ب ،ثبؾثيٕي جُ٘ب ،جقؽيف ٔ ٚبَگػاؼي جُ٘ب  ٚجٙيٗ
گؿاؼل ٔٙبيي ( .)Braun & Clarke, 2006: 93خعٚي ؾيؽ ِؽازً جدؿيٗٚجسٍيً جُ ؼا ٔهبْ ِيظ٘ع:
1- Gomez & Molina
2- Thematic analysis

مناطق آزاد ،محرک تىسعه (تحليلي جامعهشناختي بر ابعاد عملکردي منطقه آزاد ارس)

125

خعٚي نّبؼٖ ِ :5ؽازً جدؿيٗٚجسٍيً جُ (.)Braun & Clarke, 2006: 93
ِؽزٍٗ

ؼٔٚع

ٔحيدٗ

ِؽزٍٗ 5

ِغبٌقٗ  ٚثؽؼقي چٕعثبؼٖ ظاظٖ٘ب ثِٕٗؾٛؼ آنٕب نعْ ثب ِسحٛاي ظاظٖ٘ب
 ٚجٛخٗ ٚيژٖ ثٗ اٌگ٘ٛبيي کٗ ؽب٘ؽ ِينٔٛع.

کع٘بي اٌٚيٗ ٚ
يبظظانث٘بي جفًيٍي

ِؽزٍٗ 0

ايدبظ کع٘بي اٌٚيٗ اؾ عؽيك ِكحٕعقبؾي ِکبْ ٔ ٚس ٖٛؼش ظاظْ
اٌگ٘ٛب .ايٓ ِٛؼظ اؾ عؽيك جمٍيً ظاظٖ٘ب أدبَ ِينٛظ ،يقٕي ؾِبٔي کع٘بي خبِـ  ٚفؽاگيؽ اؾ
کٗ ِسمك ثؽچكت٘بيي ؼا ثؽاي ظاظٖ٘ب ثِٕٗؾٛؼ ايدبظ گؽ٘ٚبيي ثؽاي چگٔٛگي پبقطگٛيي ظاظٖ٘ب
ثؽ قؤاالت جسميك
جدؿيٗٚجسٍيً کبؼاجؽ ،ظؼ ٔؾؽ ِيگيؽظ .ايٓ ِؽزٍٗ ّ٘چٕيٓ نبًِ
اقحٕجبط ِسمك اؾ ِقٕبي کع٘ب ِينٛظ.

ِؽزٍٗ 9

جؽکيت کع٘ب ظؼ لبٌت جُ٘بي  over-archingکٗ ثٗظؼقحي
ٔهبْظٕ٘عٖ ظاظٖ٘ب ٘كحٕع .ثٗ ٕ٘گبَ جٛققٗ جُ٘ب ثكيبؼ ضؽٚؼي اقث ٌيكحي اؾ جُ٘بي ِٕحطت
کٗ ِقٕبي ظليك جُ٘ب ؼا زحي اگؽ جُ ِٕبقت ثٗ ٔؾؽ ٔؽقع ،نؽذ ظ٘ع ،ثؽاي جدؿيٗٚجسٍيً٘بي
ثقعي
ّ٘چٕيٓ ِسمك ثبيع آٔچٗ ظؼ جسٍيً اؾلٍُافحبظٖ اقث ؼا ٔيؿ نؽذ
ظ٘ع.

ِؽزٍٗ 1

نٕبضث ِٕغمي اؾ چگٔٛگي
ظؼ ايٓ ِؽزٍِٗ ،سمك ثٗ ثؽؼقي چگٔٛگي پهحيجبٔي جُ٘ب اؾ ظاظٖ٘ب ٚ
اٌگ ٛنعْ جُ٘ب ثؽاي ثيبْ
 overarchingاؾ ِٕؾؽ ٔؾؽي ِيپؽظاؾظ .اگؽ جسٍيً٘ب ٔبلى ثٗ ٔؾؽ
ظاقحبْ ظليك ظؼ ِٛؼظ
ثؽقعِ ،سمك ثبيع ثٗ فمت ثؽگهحٗ  ٚضأل٘بي ِٛخٛظ ؼا پؽ ّٔبيع.
ظاظٖ٘ب

ِؽزٍٗ 1

ِسمك ثبيع ثٗ جقؽيف چيكحي ٘ؽکعاَ اؾ جُ٘ب ،خٕجٗاي اؾ ظاظٖ٘ب کٗ
گؽفحٗنعٖأعِٛ ٚ 1اؼظ خبٌتجٛخٗ ظؼ ِٛؼظ جُ٘ب ثپؽظاؾٔع.

ِؽزٍٗ 3

ؾِبٔي کٗ ِسممبْ ،ثٗ ٔٛنحٓ گؿاؼل ِيپؽظاؾٔع ،ثبيع ظؼ ِٛؼظ ايٕکٗ
کعاَ جُ٘ب ٔمم ِقٕبظاؼي ظؼ ف ُٙاجفبلي کٗ ظؼ ِيبْ ظاظٖ٘ب ؼشظاظٖ
اقث ظاؼٔع ،جًّيُ ثگيؽٔعّ٘ .چٕيٓ ِسممبْ ثبيع member
 checkingأدبَ ظٕ٘ع؛  ٚآْ ؾِبٔي اقث کٗ ِسمك ثٗ ِّٔٛ ٗٔٛخٛظ
ؼخٛؿ کؽظٖ ثٗ ثؽؼقي ايٓ ِٛضٛؿ ِيپؽظاؾظ کٗ آيب جٛييف أدبَنعٖ
ّٔبيٕعٖ ظليك آْ اقث يب ٔٗ.

جسٍيٍي خبِـ اؾ قٚ ُٙ
ِهبؼکث جُ٘ب ظؼ فُٙ
ظاظٖ٘ب

نؽذ جفًيٍي ٔحبيح

1- which aspects of data are being captured
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خبِقٗ جسميك زبضؽ ِحهکً اؾ ظ ٚگؽ ٖٚضجؽگبْ فٍّي ِ ٚعيؽاْ ظٌٚحي ِيثبنٕع کٗ ثب
ِجبزث خبِقٗنٕبقي آنٕب ٘كحٕع .أحطبة ِهبؼکثکٕٕعگبْ ثؽ اقبـ ّٔٗٔٛگيؽي ٘عفّٕع أدبَ
نعٖ اقث .ظؼ ايٓ ؼٚل ّٔ٘ٗٔٛب جٛقظ پژ٘ٚهگؽ ظقثچيٓ ِينٔٛع چؽاکٗ يب ثٗيٛؼت ِهطى
ظاؼاي ٚيژگي٘بي ضبو ثٛظٖ يب غٕي اؾ اعالفبت ضبو ظؼ ِٛؼظ پعيعٖ ِٛؼظٔؾؽ ٘كحٕع .ظؼ
جسميك زبضؽ ثِٕٗؾٛؼ خّـآٚؼي ظاظٖ٘ب ًِ 51بزجٗ نبًِ ًِ 1بزجٗ ثب ِعيؽاْ ظٌٚحي 3 ٚ
ًِبزجٗ ثب ضجؽگبْ فٍّي أدبَ نعٖ اقثِ .هبؼکثکٕٕعگبْ نبًِ  9ؾْ ِ 55 ٚؽظ ثٛظٖ  ٚظؼ
ثبؾٖ قٕي  91جب  30قبي لؽاؼ ظاؼٔعّ٘ .چٕيٓ ٔ 1فؽ اؾ ِهبؼکثکٕٕعگبْ ظاؼاي ِعؼک ظکحؽي 3 ٚ
ٔفؽ کبؼنٕبقي اؼنع ِيثبنٕع.
ظؼ ؼاثغٗ ثب ؼٚايي يب افحجبؼ ِغبٌقٗ أدبَنعٖ الؾَ ثٗ جٛضير اقث کٗ ِسممبْ کيفي
ٕ٘گبِيکٗ اؾ ؼٚايي جسميك يسجث ِيکٕٕع ِقّٛالً ثٗ ٚاژٖ٘بيي ّ٘چ ْٛثبٚؼپػيؽي ،لبثٍيث
ظفبؿ  ٚاِبٔثظاؼ ثٛظْ انبؼٖ ِيکٕٕع؛ ثٕبثؽايٓ جفکؽ ظؼ ؾِيٕٗ ؼٚايي ظؼ جسميك کيفي  ٚاؼائٗ
اقحؽاجژي٘بيي ثؽاي زعاکثؽ ّٔٛظْ ؼٚايي آْ فؽاٚاْ ِ ُِٙ ٚيثبنع (.)Johnson, 1977
ِبکكٛي أٛاؿ ِطحٍفي اؾ ؼٚايي ؼا ظؼ اؼججبط ثب ِؽازً ِطحٍف جسميك کيفي جقؽيف کؽظٖ اقث کٗ
اؾ خٍّٗ آٔٙب ِيجٛاْ ِغبٌقٗ ِيعأي گكحؽظٖ ،زعالً ِعاضٍٗ ظؼ جٛييف ،جکثؽگؽايي ظاظٖ،
جکثؽگؽايي ؼٚل ،جکثؽگؽايي ِهب٘عٖگؽ ،جکثؽگؽايي جئٛؼي ،ثبؾضٛؼ ِهبؼکثکٕٕعٖ ،ظؼيبفث
ٔؾؽات ّ٘کبؼاْ  ٚقبؾگبؼي ثب اٌگٛي جئٛؼيک ؼا ٔبَ ثؽظ ( .)Maxwell, 1992ظؼ پژ٘ٚم زبضؽ
ثِٕٗؾٛؼ کكت اعّيٕبْ اؾ ؼٚايي ِغبٌقٗ أدبَنعٖ اؾ اقحؽاجژي "جکثؽگؽايي ِهب٘عٖگؽ"
اقحفبظٖنعٖ اقث؛ ثعيٓ يٛؼت کٗ خّـآٚؼي جفكيؽ  ٚکعگػاؼي ظاظٖ٘ب جٛقظ قٗ ِهب٘عٖگؽ
(ِسمك) أدبَ نعٖ اقث.

يبفحٗ٘بي جسميك
ضّٓ أدبَ ًِبزجٗ  ٚجسٍيً ظاظٖ٘بي زبيً اؾ آْ ثب اقحفبظٖ اؾ ِؽازً جدؿيٗٚجسٍيً جُ،
ظؼِدّٛؿ 551-کع ِفِٛٙي 01 ،ظقحٗ ِفِٛٙي  9 ٚجُ ايٍي نٕبقبيي نع .خعٚي  0ثٗعٛؼ
ضاليٗ يبفحٗ٘بي جسميك ؼا ٔهبْ ِيظ٘ع.
خعٚي نّبؼٖ  :0ظقحٗ٘بي ِفِٛٙي  ٚجُ٘بي نٕبقبيينعٖ
وع ِفَٛٙ

ظقحٗ ِفِٛٙي نٕبقبيينعٖ

وع جُ

ِف5 َٛٙ
ِف0 َٛٙ
ِف9 َٛٙ
ِف1 َٛٙ

ٚزعت خّقي
ّ٘عٌي
ِكئٌٛيث ِحمبثً
ٔيبؾ٘ب  ٚاٌؿاِبت ِحمبثً

جُ 5

فٕٛاْ جُ
ّ٘جكحگي اخحّبفي
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اظاِٗ خعٚي نّبؼٖ :0
وع ِفَٛٙ

ظقحٗ ِفِٛٙي نٕبقبيينعٖ

ِف1 َٛٙ

ثؽاثؽي ِ ٚكبٚات

ِف3 َٛٙ

لبِٔ ْٛعاؼي

ِف1 َٛٙ

جٛؾيـ فبظالٔٗ فؽيث٘ب

ِف1 َٛٙ

اؼؾل٘ب ٕ٘ ٚدبؼ٘بي اخحّبفي

ِف9 َٛٙ

ججقيث اؾ لٛأيٓ اخحّبفي

ِف50 َٛٙ
ِف55 َٛٙ
ِف50 َٛٙ
ِف59 َٛٙ

ايٛي ؼفحبؼ اخحّبفي
إِيث ِبٌي  ٚالحًبظي
إِيث قيبقي
إِيث زمٛلي  ٚلضبيي

ِف51 َٛٙ

إِيث فؽٕ٘گي

ِف51 َٛٙ
ِف53 َٛٙ

قالِث خكّي
قالِث ؼٚأي

ِف51 َٛٙ

ؼفبٖ اخحّبفي

ِف51 َٛٙ

ٚضقيث الحًبظي

ِف59 َٛٙ

ظؼآِعؾايي

ِف00 َٛٙ

کب٘م ؼيكک قؽِبيٗگػاؼي

ِف05 َٛٙ

خػة قؽِبيٗ٘بي ضبؼخي

ِف00 َٛٙ

ؼٚاثظ اخحّبفي

ِف09 َٛٙ

ّ٘جكحگي  ٚأكدبَ

ِف01 َٛٙ

ِٛاضـ قيبقي

ِف01 َٛٙ

ؼٚاثظ ثب قبيؽ ظٌٚث٘ب

ِف03 َٛٙ

ججبظي فؽٕ٘گي

ِف01 َٛٙ

ُ٘افؿايي فؽٕ٘گي

ِف01 َٛٙ

ؼٚاثظ فؽٕ٘گي

وع جُ

فٕٛاْ جُ
فعاٌث اخحّبفي

جُ 0
اضالق اخحّبفي
جُ 9
إِيث اخحّبفي
جُ 1

کيفيث ؾٔعگي
جُ 1

فٍّکؽظ الحًبظي
جُ 3

جُ 1
جُ 1

فٍّکؽظ اخحّبفي
فٍّکؽظ قيبقي
فٍّکؽظ فؽٕ٘گي

جُ 9
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اٌگٛي ٔؾؽي پژ٘ٚم
ثِٕٗؾٛؼ اؼائٗ پژ٘ٚم ،ثقع اؾ ثؽؼقي ِفب٘يُ  ٚجُ٘بي نٕبقبيينعٖ  ٚاؼججبط آْ٘ب ثب يکعيگؽ
ثٗيٛؼت نکً ( )5اقحطؽاج نع.
همبستگي اجتمبعي

اقتصبدي

عدالت اجتمبعي
اجتمبعي

عملکرد منطقه
آزاد ارس

سيبسي

ويژگيهبي
جبمعهشنبختي
منطقه آزاد ارس

اخالق اجتمبعي

امنيت اجتمبعي

فرهنگي
کيفيت زندگي

نکً ( :)5اٌگٛي ٔؾؽي پژ٘ٚم
 جُ نّبؼٖ ّ٘ ،5جكحگي اخحّبفي :ثؽ اقبـ ٔحبيح زبيً اؾ جسٍيً ظاظٖ٘بي ايٓ پژ٘ٚم
« ّ٘جكحگي اخحّبفي» اٌٚيٓ جُ اقحطؽاج نعٖ اقث .ثٗ ؾثبْ خبِقٗنٕبضحي ّ٘جكحگي پعيعٖاي
ؼا ِيؼقبٔع کٗ ثؽ پبيٗ آْ ظؼ قغر يک گؽ ٖٚيب يک خبِقٗ ،افضب ثٗ يکعيگؽ ٚاثكحٗأع  ٚثٗعٛؼ
ِحمبثً ٔيبؾِٕع يکعيگؽ ٘كحٕع .ايٓ جُ اؾ چٙبؼ ظقحٗ ِفِٛٙي نبًِٚ :زعت خّقيّ٘ ،عٌي،
ِكئٌٛيث ِحمبثً ٔ ٚيبؾ٘ب  ٚاٌؿاِبت ِحمبثً جهکيًنعٖ اقث.
ٔطكحيٓ ظقحٗ ِفِٛٙي ِؽثٛط ثٗ جُ فٛاًِ ِؽججظ ثب «ّ٘جكحگي اخحّبفي»ٚ« ،زعت
خّقي» اقث .اگؽ ظؼ خبِقٗ ؼٚاثظ افؽاظ ثؽ اقبـ ّ٘عٌيّ٘ ،يبؼي  ٚجقب ْٚنکً گيؽظ ِيجٛاْ
اظفب ّٔٛظ کٗ ظؼ خبِقٗ ٚزعت خّقي ٚخٛظ ظاؼظ .ظؼ خبِقٗاي کٗ ٚزعت خّقي ٚخٛظ ظاؼظ ِٕبفـ
فؽظي ثؽ ِٕبفـ خّقي اٌٛٚيث ٔعانحٗ  ٚافؽاظ ظؼ جّبِي العاِبت ٔفـ خبِقٗ ؼا ِعٔؾؽ لؽاؼ ِيظٕ٘ع.
ٚزعت خّقي يکي اؾ ُِٙجؽيٓ فٛاًِ جأثيؽگػاؼ ثؽ نکًظ٘ي ّ٘جكحگي اخحّبفي اقث .ظِٚيٓ
ظقحٗ ِفِٛٙي «ّ٘عٌي» اقث .يکي اؾ چبٌم٘بي ايٍي ظؼ ظقحيبثي ثٗ ّ٘جكحگي اخحّبفي
ثؽلؽاؼي ّ٘عٌي  ٚپئٛع٘بي أكبٔي ظؼ خبِقٗ اقث٘ .ؽچٗ افؽاظ ّ٘عٌي  ٚپئٛع٘بي أكبٔي ثيهحؽي
ظانحٗ ثبنٕع آثبؼ ِغٍٛةجؽي ظؼ خبِقٗ  ٚاخحّبؿ ّٔبيبْ ضٛا٘ع نعّ٘ .عٌي ثٗ ِقٕبي ظؼک ازكبـ
ظؼ فؽظي ظيگؽ اقثّ٘ .عٌي يقٕي ايٕکٗ لبظؼ ثبنيُ خٙبْ ؼا اؾ ؾاٚيٗ ظيع ظيگؽاْ ثجيٕيُ.
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قِٛيٓ ظقحٗ «ِكئٌٛيث ِحمبثً» اقثٚ .خٛظ ازكبـ ِكئٌٛيث ِحمبثً اؾ ثبيع٘بي خبِقٗ
ّ٘جكحٗ اقث .خبِقٗاي کٗ جکجک افؽاظ ضٛظ ؼا ظؼ لجبي قبيؽيٓ  ٚخبِقٗ ِكئٛي ثعإٔع ،ثب
جمكيُکبؼ ِٕبقت ،جقبًِ قبؾٔعٖ  ٚجالل ثؽاي زفؼ زيبت خبِقٗ ّ٘جكحگي اخحّبفي ؼا ِحجٍٛؼ
ِيکٕٕع .چٙبؼِيٓ ظقحٗ ِفِٛٙي «ٔيبؾ٘ب  ٚاٌؿاِبت ِحمبثً» اقث .يکي اؾ اٌؿاِبت ؾٔعگي
اخحّبفي جمكيُکبؼ ثيٓ افضبقث .ثب ؼنع خٛاِـ ظيگؽ فؽظ لبظؼ ٔيكث جب اؾ پف جّبِي اِٛؼ ضٛظ
 ٚضبٔٛاظٖ ضٛظ ثٗجٕٙبيي ثؽآيٕع .فال ٖٚثؽ ايٓ ،ثؽضي اِٛؼ ِؽثٛط ثٗ ّ٘ٗ افضب خبِقٗ ثٛظٖ  ٚالؾَ
اقث ثٗيٛؼت خّقي ثٗ آْ پؽظاضحٗ نٛظّ٘ .بْعٛؼ کٗ انبؼٖ نع ٔيبؾ ِحمبثً افؽاظ ثٗ ُ٘ قجت
ِينٛظ جب افضبي خبِقٗ ثب جقبًِ ّ٘ ٚجكحگي ثٗ زً ِهکالت ضٛظ  ٚخبِقٗ ثپؽظاؾٔع.
 جُ نّبؼٖ  ،0فعاٌث اخحّبفي :ظؼ اظثيبت خبِقٗنٕبقي ،فعاٌث اخحّبفي ثٗ کب٘م
ٔبثؽاثؽي٘بي ِٛخٛظ ظؼ ؾِيٕٗ لعؼت قيبقي ،پبيگبٖ اخحّبفي  ٚثؽضٛؼظاؼي اؾ ِٕبثـ الحًبظي يب
جٛؾيـ لبثً ظفبؿ قٛظ٘ب يب پبظال٘ب ظؼ خبِقٗ اعالق ِيگؽظظ .ثؽ اقبـ ٔحبيح زبيً اؾ جسٍيً
ظاظٖ٘بي ايٓ پژ٘ٚم« ،فعاٌث اخحّبفي» ظِٚيٓ جُ اقحطؽاجنعٖ اقث کٗ اؾ قٗ ظقحٗ ِفِٛٙي
نبًِ :ثؽاثؽي ِ ٚكبٚات ،لبِٔ ْٛعاؼي ،جٛؾيـ فبظالٔٗ فؽيث٘ب ِينٛظ.
اٌٚيٓ ظقحٗ ِفِٛٙي ِؽثٛط ثٗ جُ فٛاًِ ِؽججظ ثب «فعاٌث اخحّبفي» «ثؽاثؽي ِ ٚكبٚات»
اقث .ثِٗٛخت ايً ثيكحُ لبٔ ْٛاقبقي خّٛٙؼي اقالِي ايؽاْ ّٗ٘ ،افؽاظ ٍِث ،افُ اؾ ؾْ ٚ
ِؽظ ،ثٗعٛؼ يکكبْ ظؼ زّبيث لبٔ ْٛلؽاؼ ظاؼٔع  ٚاؾ ّ٘ٗ زمٛق أكبٔي ،قيبقي ،الحًبظي،
اخحّبفي  ٚفؽٕ٘گي ثب ؼفبيث لبٔ ْٛثؽضٛؼظاؼٔع .ظؼٔحيدٗ ؾِبٔي ِيجٛاْ اؾ ثؽلؽاؼي فعاٌث
اخحّبفي ظؼ کهٛؼ قطٓ گفث کٗ ثب فٕبيث ثٗ ايً ِػکٛؼ ثؽاثؽي ِ ٚكبٚات ظؼ ؾِيٕٗ٘بي
ِطحٍف ظؼ خبِقٗ ثؽلؽاؼ ثبنع.
ظِٚيٓ ظقحٗ ِفِٛٙي «لبِٔ ْٛعاؼي» اقث .يىي اؾ ِؤٌفٗ٘ب  ٚضؽٚؼت٘بي ٘ؽ خبِقٗ
ؼفبيث لبِٔ ٚ ْٛمؽؼات آْ خبِقٗ ظؼ ؾِيٕٗ٘بي ِطحٍف اقث وٗ ِٕدؽ ثٗ ايدبظ ٔؾُ  ٚأضجبط ٚ
فعَ ٘ؽجِٚؽج ظؼ اؼوبْ ِطحٍف آْ خبِقٗ ِينٛظ .ظؼ عٛي جبؼيص ،افؽاظ ثِٕٗؾٛؼ ايدبظ ٔؾُ ظؼ
خبِقٗ العاَ ثٗ ٚضـ لبٔ ٚ ْٛزبکّيث ثطهيعْ ثٗ آْ کؽظٖأع .اِؽٚؾٖ ٔيؿ لبِٔ ْٛعاؼي يکي اؾ
ُِٙجؽيٓ ِحغيؽ٘بيي اقث کٗ ظؼ ِغبٌقٗ ٚيژگي٘بي خبِقٗنٕبضحي گؽٖ٘ٚبي اخحّبفي ثبيع
ِٛؼظجٛخٗ لؽاؼ گيؽظ.
قِٛيٓ ظقحٗ «جٛؾيـ فبظالٔٗ فؽيث٘ب» اقث .ثؽ اقبـ ايً ثيكحُ لبٔ ْٛاقبقي ثبيع ّ٘ٗ
ِؽظَ اؾ زمٛق ثؽاثؽ ثؽضٛؼظاؼ ثبنٕع .يکي اؾ ؼاٖ٘بي فًّ ثٗ ايٓ ايً  ٚثٗ فجبؼجي ايدبظ فعاٌث
اخحّبفي ظؼ ِٕبعك آؾاظ اِکبْ ثؽضٛؼظاؼي جّبِي ِؽظَ اؾ فؽيث٘بي ضبو ِٕغمٗ ثٗيٛؼت
ثؽاثؽ  ٚفبظالٔٗ اقث .ايٓ ِ ُٙخؿ اؾ عؽيك جٛؾيـ فبظالٔٗ فؽيث٘ب ظؼ خبِقٗ ؼش ٔطٛا٘ع ظاظ.

131

دو فصلنامه جامعهشناسي اقتصادي و تىسعه ،سال نهم ،بهار و تابستان 1399

 جُ نّبؼٖ « ،9اضالق اخحّبفي» :ظؼ اظثيبت خبِقٗنٕبضحي ،اضالق اخحّبفي ثٗ آْ ظقحٗ اؾ
ِٕم٘ب  ٚؼفحبؼ٘بيي اعالق ِينٛظ کٗ ظؼ جقبِالت اخحّبفي ثٗ ًِٕٗ ؽٛٙؼ  ٚثؽٚؾ ثؽقع؛
اؾايٓؼ ٚچٙؽٖ ّٔ ٚبي فؽٕ٘گي  ٚاضاللي خبِقٗ ظؼ ايٓ جقبِالت ثٗ جًٛيؽ کهيعٖ ِينٛظ
( .)Elsbrnd, 2005, 139ايٓ جُ اؾ قٗ ظقحٗ ِفِٛٙي نبًِ اؼؾل٘ب ٕ٘ ٚدبؼ٘بي اخحّبفي،
ججقيث اؾ لٛأيٓ اخحّبفي  ٚايٛي ؼفحبؼ اخحّبفي جهکيًنعٖ اقث .اؼؾل٘ب ٕ٘ ٚدبؼ٘بي
اخحّبفي اٌٚيٓ ظقحٗ ِفِٛٙي ايٓ جُ اقث .اؼؾل٘ب ٕ٘ ٚدبؼ٘بي اخحّبفي ثٗ يک قؽي اٌگٛي
ؼفحبؼي اعالق ِينٛظ کٗ ؼٚاثظ ٚ ٚاکٕم٘بي اخحّبفي ؼا جٕؾيُ ِيکٕٕع ،اکثؽيث خبِقٗ ضٛظ ؼا
ثٗ آْ پبيجٕع ِيظإٔع  ٚظؼيٛؼجيکٗ نطًي آْ ؼا ؼفبيث ٔکٕع ،خبِقٗ ا ٚؼا ِدبؾات ِيکٕع.
ظِٚيٓ ظقحٗ ِفِٛٙي «ججقيث اؾ لٛأيٓ اخحّبفي» اقث .لبٔ ْٛثٗفٕٛاْ يکي اؾ اثؿاؼ٘بي اقبقي
ثؽاي جٕؾيُ ؼفحبؼ افؽاظ ظؼ خبِقٗ ،ظؼ يٛؼجي ِيجٛأع ِٛفك  ٚکبؼآِع ثبنع کٗ اثحعا اظٌٗ
لبٔـکٕٕعٖاي ثؽاي ٌؿ َٚججقيث اؾ آْ ٚخٛظ ظانحٗ ثبنع .لبٔ ْٛثٗ ٌسبػ خبيگبٖ اخحّبفي ضٛظ ظؼ
ِيبٔٗ ظ ٚخؽيبْ لؽاؼ ظاؼظ :اؾ يکق ٛثب پيؽٚاْ  ٚجبثقيٓ ضٛظ  ٚاؾ خٕجٗ ظيگؽ ثب ٚضـکٕٕعگبْ ٚ
جًٛيتکٕٕعگبْ لبٔ ْٛظؼ اؼججبط اقث .قِٛيٓ ظقحٗ ِفِٛٙي «ايٛي ؼفحبؼ اخحّبفي» اقث.
ايٛي ؼفحبؼ اخحّبفي جقييٓکٕٕعٖ چبؼچٛة ِؽاٚظات  ٚاؼججبعبت اخحّبفي ثيٓ افؽاظ اقث ِ ٚقّٛالً
اؾ خبِقٗاي ثٗ خبِقٗ ظيگؽ جغييؽ ِيکٕع .ايٓ ايٛي ؼفحبؼي اٚالً اؾ لبفعٖ  ٚلبٔ ْٛضبيي ججقيث
ِيکٕع ثبٔيبً جمؽيجبً ظؼ افؽاظ ظؼٔٚي ٙٔ ٚبظيٕٗنعٖ اقث .ؼفحبؼ٘ب ظؼ ؾِبْ جٕٙبيي ِّکٓ اقث ثب
ؼفحبؼ٘بي اخحّبفي ِحفبٚت ثبنع .ؾِبٔي کٗ ِب ظؼ خّقي لؽاؼ ِيگيؽيُ ظؼ ايٓ ِٛلقيث ؼفحبؼي نجيٗ
ثٗ ظيگؽاْ ضٛا٘يُ ظانث کٗ ايٓ ؼفحبؼ اٌؿاِبً ظاؼاي ِب٘يث يکكبٔي ٔيكث ثٍکٗ ِٛلحبً ِهبثٗ ظيگؽاْ
اقثٌ .ػا ِيجٛاْ چٕيٓ اقحعالي کؽظ کٗ الحضبئبت ٘ؽ خّـ يب خبِقٗاي ايٛي ؼفحبؼ اخحّبفي
ضبيي ؼا ايدبة ِئّبيع ِّ ٚکٓ اقث ايٓ ايٛي اؾ خبِقٗاي ثٗ خبِقٗ ظيگؽ ِحفبٚت ثبنع.
 جُ نّبؼٖ  ،1فٛاًِ ِؽججظ ثب «إِيث اخحّبفي» :إِيث اخحّبفي ظؼ اظثيبت خبِقٗنٕبضحي
فجبؼت اقث اؾ جٛأبيي گؽٖ٘ٚبي ِطحٍف يٕفي ،لِٛيٍِ ،ي ،خٕكي  ... ٚظؼ زفؼ ٛ٘ ٚيث يب
اؼؾل٘بي قٕحي  ٚاؾٌي ضٛظ( .)Dushi et al, 2017, 5ظؼ افالِيٗ خٙبٔي زمٛق ثهؽ ( )0050ظؼ
ؼاثغٗ ثب إِيث اخحّبفي ثيبْ نعٖ اقث کٗ خبِقٗاي کٗ فؽظ ظؼ آْ ؾٔعگي ِيکٕع ثبيع ا ٚؼا ظؼ
ثٙؽٖثؽظاؼي اؾ جّبِي فؽيث٘بي نغٍي ،الحًبظي ،فؽٕ٘گي ،ؼفبٖ اخحّبفي  ... ٚيبؼي ّٔبيع
(.)Universal Declaration of Human Rights, 2012: Art. 22
ثؽ اقبـ يبفحٗ٘بي پژ٘ٚم زبضؽ ،جُ إِيث اخحّبفي اؾ چٙبؼ ظقحٗ ِفِٛٙي نبًِ إِيث
ِبٌي  ٚالحًبظي ،إِيث قيبقي ،إِيث زمٛلي  ٚلضبيي  ٚإِيث فؽٕ٘گي جهکيًنعٖ اقث.
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ٔطكحيٓ ظقحٗ ِفِٛٙي ِؽثٛط ثٗ جُ فٛاًِ ِؽججظ ثب «إِيث اخحّبفي»« ،إِيث ِبٌي ٚ
الحًبظي» اقث .يکي اؾ اٌؿاِبت ِٕبعك آؾاظ ٚخٛظ إِيث ِبٌي  ٚالحًبظي اقث .ؾِبٔي ِيجٛاْ
اظفب ّٔٛظ ظؼ ِٕغمٗ إِيث الحًبظي ٚخٛظ ظاؼظ کٗ ؼيكک  ٚفعَ اعّيٕبْ ظؼ آْ ظؼ کّحؽيٓ
ِيؿاْ ضٛظ ثبنع  ٚقؽِبيٗگػاؼ ثب آؼاِم ضبعؽ ثحٛأع قؽِبيٗ ضٛظ ؼا ٚاؼظ ِٕغمٗ ّٔٛظٖ  ٚثٗ ؼنع ٚ
ثٙؽٖٚؼي آْ اعّيٕبْ ظانحٗ ثبنع.
ظِٚيٓ ظقحٗ ِفِٛٙي «إِيث قيبقي» اقث .إِيث قيبقي ثٗ ِقٕبي ٚخٛظ ظقحگبٖ قيبقي
اقث کٗ ظؼ آْ ِؽظَ آؾاظأٗ  ٚثع ْٚجؽـ ٚ ٚزهث ثحٛإٔع ِٛاضـ قيبقي  ٚثبٚؼ٘بي ضٛظ ؼا ظؼ
چبؼچٛة لٛأيٓ ِٛخٛظ ثيبْ کٕٕع .ظؼ زميمث ثيٓ إِيث قيبقي ِ ٚيؿاْ اقحجعاظي ثٛظْ
ؼژيُ٘بي قيبقي ،ؼاثغٗاي ِقکٛـ ٚخٛظ ظاؼظٔ .س ٖٛجٛؾيـ لعؼت  ٚنکً ؼژيُ قيبقي ظؼ ايٓ
ِٛؼظ اّ٘يث ظاؼظ.
قِٛيٓ ظقحٗ ِفِٛٙي «إِيث زمٛلي  ٚلضبيي» اقث .إِيث لضبئي ظؼٚالـ ٔٛفي اعّيٕبْ
 ٚجضّيٕي اقث کٗ ظٌٚث٘ب ثؽاي زفبؽث  ٚييبٔث اؾ نٙؽٔٚعاْ ضٛظ ظؼ ِمبثً ٘ؽگ ٗٔٛجدبٚؾ ٚ
جقعي ثٗ زمٛق فؽظي  ٚاخحّبفي آٔبْ ايدبظ ِيکٕٕع جب نٙؽٔٚعاْ ظؼ قبيٗ ايٓ إِيث ثحٛإٔع
فقبٌيث٘بي فؽظي  ٚاخحّبفي ضٛظ ؼا ظؼ چبؼچٛة «لبٔ »ْٛثٗ أدبَ ثؽقبٕٔع« .إِيث لضبيي» ثب
«اخؽاي لبٔ »ْٛؼاثغٗ جٕگبجٕگي ظاؼظ؛ ؾيؽا اخؽاي يسير ِ ٚعا َٚلبٔ ْٛظؼ خبِقِٗ ،كحٍؿَ ٚخٛظ
«إِيث لضبيي» اقث  ٚظؼ يٛؼت جقعي  ٚجدبٚؾ ثٗ لبٔٙٔ ،ْٛبظي ثبيع ايٓ زبٌث ؼا ثٗ ٔؾُ  ٚثجبت
اٌٚيٗ ثبؾگؽظأع؛ اؾايٓؼ ٚإِيث لضبيي پيمٔيبؾ «اخؽاي لبٔ »ْٛاقث  ٚاؾ قٛي ظيگؽ ٔيؿ «إِيث
لضبيي» ظؼ قبية اخؽاي يسير لبٔ ْٛاؾ قٛي زکِٛث ِ ٚؽظَ ظؼ خبِقٗ ثٗ ٚخٛظ ِيآيع.
چٙبؼِيٓ ظقحٗ ِفِٛٙي «إِيث فؽٕ٘گي» اقثِ .ف َٛٙفؽٕ٘گ ثٗ فؽايٕع وٍي ؼنع فىؽي،
ِقٕٛي  ٚؾيجبيينٕبضحي خبِقٗ اعالق ِينٛظ؛ ّ٘چٕيٓ فؽٕ٘گ فجبؼت اقث اؾ قجه ضبيي اؾ
ؾٔعگي يه ٍِث ،يه گؽ ٚ ٖٚيب نيٖ٘ٛبي اؾ ؾٔعگي ظؼ يه ظٚؼٖ ؾِبٔي وٗ ظؼ ؼٚذ ِهحؽن
خبِقٗ خٍِ ٖٛيکٕع؛ خٛاِـ ثؽاي ييبٔث اؾ افؽاظ ثبيع إِيث فؽٕ٘گي ؼا جأِيٓ ّٔبيٕع ثٗ فجبؼجي
ثبيع قبؾٚکبؼي ؼا پيبظٖ ّٔبيٕع جب قجک ؾٔعگي ٍِث اؾ گؿٔع٘ب ًِ ْٛثٛظٖ  ٚؼنع فکؽي ِ ٚقٕٛي
آٔبْ ؼا ظؼ عٛي ؾِبْ جأِيٓ ّٔبيٕع.
 جُ نّبؼٖ  1فٛاًِ ِؽججظ ثب «کيفيث ؾٔعگي» :کيفيث ؾٔعگي ِفِٛٙي پيچيعٖ ٚ
چٕعثقعي اؾ نؽايظ ٚ ٚضقيث خّقيث ،ظؼ يک ِميبـ خغؽافيبيي ضبو (نٙؽ  ٚؼٚقحب  ٚکهٛؼ)
جقؽيفنعٖ اقث کٗ ُ٘ ِحکي ثٗ نبضى٘بي غٕ٘ي 1يب کيفي اقث ِ ُ٘ ٚحکي ثٗ نبضى٘بي
1- Subjective Indicators
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فيٕي .)Carr et al, 2001, 1241( 1جّبيً ثٗ اؼجمب کيفيث ؾٔعگي ظؼ يک ِسً ضبو يب ثؽاي
افؽاظ يب گؽٖ٘ٚبي ضبو ّ٘ٛاؼٖ ِٛؼظ جٛخٗ ثؽٔبِٗ ؼيؿاْ ثٛظٖ اقث .ثؽٔبِٗ ؼيؿاْ ،قيبقثگػاؼاْ
 ٚقبؾِبْ٘بي ظٌٚحي ّ٘ٛاؼٖ جالل ِيکٕٕع جب اؾ عؽيك جبثيؽ گػاؼي ثؽ فؽآيٕع٘بي ثؽٔبِٗؼيؿي
اثقبظ ِطحٍف کيفيث ؾٔعگي ؼا ثٙجٛظ ثطهٕع (.)Massan, 2002:147; Dissart & Deller, 2000: 141
ثؽ اقبـ ٔحبيح زبيً اؾ جسٍيً ظاظٖ٘ب ،فٛاًِ ِؽججظ ثب جُ کيفيث ؾٔعگي نبًِ ظقحٗ٘بي
ِفِٛٙي قالِث خكّي ،قالِث ؼٚأي ،ؼفبٖ اخحّبفيٚ ،ضقيث الحًبظي اقث.
ٔطكحيٓ ظقحٗ ِفِٛٙي ِؽثٛط ثٗ جُ فٛاًِ ِؽججظ ثب «کيفيث ؾٔعگي»« ،قالِث خكّي»
اقث .قالِث خكّي ثٗ ِقٕبي جٛإّٔع ثٛظْ ثعْ ثؽاي فقبٌيث ؼٚؾأٗ  ٚزفؼ أؽژي ثؽاي ِٛاؼظ
اضغؽاؼي  ٚظٚؼي اؾ ثيّبؼي٘ب  ٚجٕبقت کٍي خكّي اقث٘ .ؽ خبِقٗاي ثِٕٗؾٛؼ زفؼ کيفيث
ؾٔعگي ظؼ آْ ثبيع ثحٛأع قالِث خكّي نٙؽٔٚعاْ ضٛظ ؼا جضّيٓ ّٔبيع.
ظِٚيٓ ظقحٗ ِفِٛٙي «قالِث ؼٚأي» اقثِ .ف َٛٙقالِث ؼٚاْ نبًِ آقبيم غٕ٘ي،
ازكبـ ضٛظ جٛإّٔعي ،کفبيث  ٚنٕبضث جٛأبيي ضٛظ ظؼ ِسمك قبضحٓ ؽؽفيث٘بي فمٍي ٚ
٘يدبٔي ضٛيم اقث .يب ثٗ فجبؼجي قالِث ؼٚاْ زبٌحي اؾ ؼفبٖ اقث کٗ ظؼ آْ فؽظ جٛأبيي٘بيم
ؼا ثبؾِينٕبقع ٚ .لبظؼ اقث ثب اقحؽـ٘بي ِقّٛي ؾٔعگي ِعاؼا کٕع .قالِث ؼٚاْ ثٗأعاؾٖ
قالِث خكّي ظؼ خٛاِـ زبئؿ اّ٘يث اقث.
قِٛيٓ ظقحٗ ِفِٛٙي «ؼفبٖ اخحّبفي» اقث .ؼفبٖ اخحّبفي جقجيؽي اقث ِقغٛف ثٗ ٚضقيث
الحًبظي ،اخحّبفي  ٚقيبقي کٗ زفؼ کؽاِث أكبٔي ِ ٚكئٌٛيثپػيؽي افؽاظ خبِقٗ ،ظؼ لجبي
يکعيگؽ  ٚاؼجمبي جٛإّٔعي٘ب ،اؾ ا٘عاف آْ اقث .ؼفبٖ اخحّبفي ثٗ فبظالٔٗ ثٛظْ جٛؾيـ فؽيث٘ب
 ٚاِکبٔبت ِطحٍف ظؼ خبِقٗ انبؼٖ ظاؼظ.
چٙبؼِيٓ ظقحٗ ِفِٛٙي «ٚضقيث الحًبظي» اقثٚ .ضقيث الحًبظي ثب ظؼآِع ٚ ٚضقيث
ِقيهث ِؽظَ ِقٕي پيعا ِيکٕع٘ .ؽچٗ قغر ظؼآِع ِؽظَ ثبالجؽ ثبنع ،لعؼت ضؽيع آْ٘ب ٔيؿ ثيهحؽ
ثٛظٖ ظؼٔحيدٗ ِيجٛإٔع قغر ؾٔعگي ثبالجؽي ؼا جدؽثٗ ّٔبيٕع .ظؼيٛؼجيکٗ ٔؾبَ الحًبظي ظؼ
ِٕغمٗ آؾاظ فٍّکؽظ ِٕبقت ظانحٗ ثبنع ِيجٛأع ٚضقيث الحًبظي ِٕبقجي ؼا ثؽاي ِؽظَ فؽاُ٘
آٚؼظ؛ ثب ثٙحؽ نعْ ٚضقيث الحًبظي ِؽظَ لبظؼ ضٛإ٘ع ثٛظ پٛي ثيهحؽي ؼا ظؼ ِٕغمٗ ضؽج ّٔبيٕع
 ٚظؼٔحيدٗ يک چؽضٗ جمٛيحي ِثجث ،ؼٔٚك الحًبظي ظؼ ِٕغمٗ افؿايميبفحٗ ِ ٚدعظاً ثؽ ٚضقيث
الحًبظي ِؽظَ جأثيؽ ِثجث ضٛا٘ع گػانث.

1- Objective Indicators
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 جُ نّبؼٖ « 3فٍّکؽظ الحًبظي» :نهّيٓ جُ اقحطؽاجنعٖ «فٍّکؽظ الحًبظي» اقث
کٗ نبًِ ظقحٗ٘بي ِفِٛٙي ظؼآِعؾايي ،کب٘م ؼيكک قؽِبيٗگػاؼي  ٚخػة قؽِبيٗ٘بي
ضبؼخي اقث.
ٔطكحيٓ ظقحٗ ِفِٛٙي ِؽثٛط ثٗ جُ «فٍّکؽظ الحًبظي»« ،ظؼآِعؾايي» اقث .يکي اؾ
ا٘عاف ؼاٖأعاؾي ِٕبعك آؾاظ افؿايم ظؼآِع ظٌٚث ِ ٚؽظَ اؾ عؽيك فقبٌيث٘بيي اقث کٗ ظؼ ايٓ
ِٕبعك أدبَ ِينٛظ .ؾِبٔي ِيجٛاْ اظفب ّٔٛظ کٗ فٍّکؽظ الحًبظي ِٕغمٗ آؾاظ ِٛؼظلجٛي اقث
کٗ قبؾٚکبؼ٘بي ِٛخٛظ ظؼ آْ جٛأكحٗ ثبنع ضّٓ افؿايم ظؼآِع ظٌٚث٘ب ،ظؼآِع  ٚقغر ِقيث
ِؽظَ ِٕغمٗ ؼا ٔيؿ افؿايم ظاظٖ ظ٘ع.
ظِٚيٓ ظقحٗ ِفِٛٙي «کب٘م ؼيكک قؽِبيٗگػاؼي» اقث .ؼيكک قؽِبيٗگػاؼي ظؼ ِٕبعك
آؾاظ ثبيع ّ٘ٛاؼٖ جسث ٔؾبؼت ِ ٚعيؽيث لؽاؼ ثگيؽظ .ايٓ ؼيكک ٘ؽگؿ ٔجبيع اؾ ؼيكک
قؽِبيٗگػاؼي ظؼ کهٛؼ٘بي ِٕغمٗ يب ِٕبعك آؾاظ قبيؽ کهٛؼ٘ب ثيهحؽ نٛظ چؽاکٗ ِٕدؽ ثٗ فؽاؼ
قؽِبيٗ٘ب ثٗ قّث ِٕبعك ثب ؼيكک کّحؽ ضٛا٘ع نعِ .عيؽيث يسير  ٚکب٘م ؼيكک
قؽِبيٗگػاؼي ِٕدؽ ثٗ ثٙجٛظ فٍّکؽظ الحًبظي ِٕبعك آؾاظ ضٛا٘ع نع.
قِٛيٓ ظقحٗ ِفِٛٙي «خػة قؽِبيٗ٘بي ضبؼخي» اقث .ثِٕٗؾٛؼ قؽِبيٗگػاؼي ظؼ
ؾيؽقبضث٘ب  ٚگكحؽل انحغبي ،جٌٛيع  ٚؼفبٖ الحًبظي الؾَ اقث جب فال ٖٚثؽ قؽِبيٗگػاؼي ظاضٍي
 ٚظٌٚحي ؾِيٕٗ الؾَ ثؽاي زضٛؼ قؽِبيٗ٘بي ضبؼخي ظؼ ِٕغمٗ ؼا ٔيؿ فؽاُ٘ ّٔٛظٌ .ػا نٕبضث
جٕگٕب٘ب ِٛ ٚأـ خػة  ٚگكحؽل قؽِبيٗگػاؼي ظؼ ِٕبعك ثكيبؼ زبئؿ اّ٘يث اقث .ظٌٚث ثبيع ثب ؼفـ
ِٛأـ  ٚجكٙيً خػة قؽِبيٗ٘بي ضبؼخي ثٗ ثٙجٛظ فٍّکؽظ الحًبظي ِٕبعك آؾاظ کّک ّٔبيع.
 جُ نّبؼٖ « 1فٍّکؽظ اخحّبفي»٘ :فحّيٓ جُ اقحطؽاجنعٖ «فٍّکؽظ اخحّبفي» اقث
کٗ نبًِ ظقحٗ٘بي ِفِٛٙي ؼٚاثظ اخحّبفيّ٘ ،جكحگي  ٚأكدبَ اقث.
ٔطكحيٓ ظقحٗ ِفِٛٙي ِؽثٛط ثٗ جُ «فٍّکؽظ اخحّبفي»« ،ؼٚاثظ اخحّبفي» اقث .ايدبظ
ؼٚاثظ اخحّبفي قبؾٔعٖ ثيٓ افؽاظ خبِقٗ ِيجٛأع ثٗ جقبٌي کً خبِقٗ کّک ّٔٛظٖ  ٚپبيعاؼي
ؾيؽقبضث٘بي اخحّبفي ؼا جضّيٓ ّٔبيع .ؼٚاثظ اخحّبفي اؼججبط ٚ ٚاثكحگي ِحمبثً افؽاظ ٔكجث ثٗ
يکعيگؽ ؼا نبًِ ِينٛظ  ٚظؼيٛؼجيکٗ ثٗيٛؼت ِثجث  ٚقبؾٔعٖ نکً ظاظٖ نٛظ ِيجٛأع ِٛخت
جٛفيك فٍّکؽظ اخحّبفي خبِقٗ نٛظ.
ظِٚيٓ ظقحٗ ِفِٛٙي «ّ٘جكحگي  ٚأكدبَ» ،اقث .يکي اؾ اثقبظ فٍّکؽظ اخحّبفي ِٕبعك
آؾاظ فجبؼت اقث اؾ ِيؿاْ جٛفيك قيكحُ (ِٕغمٗ آؾاظ) ظؼ ثٗ ٚخٛظ آٚؼظْ ّ٘جكحگي  ٚأكدبَ ظؼ
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خبِقٗ .ثِٕٗؾٛؼ ظانحٓ فٍّکؽظ اخحّبفي ِغٍٛة ظؼ ِٕغمٗ الؾَ اقث جب ثؽٔبِٗ٘بي ِعٔٚي ثؽاي
افؿايم أكدبَ ّ٘ ٚجكحگي جٙيٗ نٛظ .ثع ْٚجٛخٗ ثٗ فٍّکؽظ اخحّبفي ّٔيجٛاْ أحؾبؼ ظانث
قبيؽ قيكحُ٘ب ٔؾيؽ قيكحُ٘بي الحًبظي اؾ ثٙؽٖٚؼي الؾَ ثؽضٛؼظاؼ ثبنٕع.
 جُ نّبؼٖ « 1فٍّکؽظ قيبقي»٘ :هحّيٓ جُ اقحطؽاجنعٖ «فٍّکؽظ قيبقي» اقث کٗ
نبًِ ظقحٗ٘بي ِفِٛٙي ِٛاضـ قيبقي ،ؼٚاثظ ثب قبيؽ ظٌٚث٘ب اقث.
ٔطكحيٓ ظقحٗ ِفِٛٙي ِؽثٛط ثٗ جُ «فٍّکؽظ قيبقي»ِٛ« ،اضـ قيبقي» اقثِٛ .اضـ
قيبقي ظٌٚث٘ب ظؼ لجبي اجفبلبت خٙبْ ِٕ ٚغمٗ ثكيبؼ زبئؿ اّ٘يث اقث .فؽآيٕع٘بي ِٕبعك آؾاظ
ثبيع چٕبْ قبؾِبٔع٘ي نٔٛع کٗ جسث جأثيؽ ِٛاضـ قيبقي کهٛؼ لؽاؼ ٔگيؽٔع چؽاکٗ ظؼ ايٓ زبٌث
ِٕغمٗ آؾاظ اؾ ؼٔگ  ٚثٛي قيبقي ثٗ ضٛظ گؽفحٗ  ٚاؾ ا٘عاف اقبقي ضٛظ ظٚؼ ضٛا٘ع نع .ظؼ
يٛؼجي ٚخٛظ ِٛضـ قيبقي ضبو ظؼ ِٕغمٗ ِّکٓ اقث قؽِبيٗگػاؼاْ ،ثبؾؼگبٔبْ  ٚقبيؽ افؽاظ
ضبؼخي ظؼ جًّيُ ضٛظ ثؽاي فقبٌيث ظؼ ِٕغمٗ جدعيعٔؾؽ ّٔبيٕع.
ظِٚيٓ ظقحٗ ِفِٛٙي «ؼٚاثظ ثب قبيؽ ظٌٚث٘ب» اقث .يکي اؾ ايٛي ِ ُٙقيبقث ضبؼخي
ظانحٓ ؼٚاثظ قبؾٔعٖ ثب قبيؽ ظٌٚث٘ب ثٗٚيژٖ ظٌٚث٘بي ِٕغمٗ اقث .ظانحٓ ؼٚاثظ ِٕبقت قجت
افؿايم ِؽاٚظات الحًبظي ِينٛظ ،ظؼٔحيدٗ ِٕبعك آؾاظ ٔيؿ اؾ ايٓ نؽايظ قٛظ ضٛإ٘ع ثؽظ.
ظٌٚث٘ب ِيجٛإٔع ظؼ لبٌت اقٕبظ ّ٘کبؼي کٗ ثبُ٘ اِضب ِيکٕٕع نؽايظ ؼا ثؽاي فقبالْ الحًبظي
ظ ٚعؽف جكٙيً ّٔبيٕع  ٚثب جٛققٗ ِٕبقجبت جكٙيالت الحًبظي  ٚجدبؼي ؼا ثؽاي جدبؼ فؽاُ٘
آٚؼٔع ايٓ ِ ُٙاجفبق ّٔيافحع ِگؽ ثب ظانحٓ ؼٚاثظ قيبقي ِٕبقت ثب قبيؽ ظٌٚث٘ب.
 جُ نّبؼٖ « 9فٍّکؽظ فؽٕ٘گي»ّٙٔ :يٓ جُ اقحطؽاجنعٖ «فٍّکؽظ فؽٕ٘گي» اقث کٗ
نبًِ ظقحٗ٘بي ِفِٛٙي ججبظي فؽٕ٘گيُ٘ ،افؿايي فؽٕ٘گي  ٚؼٚاثظ فؽٕ٘گي اقث.
ٔطكحيٓ ظقحٗ ِفِٛٙي ِؽثٛط ثٗ جُ «فٍّکؽظ فؽٕ٘گي»« ،ججبظي فؽٕ٘گي» ِيثبنعِٕ .بعك
آؾاظ ثب جٛخٗ ثٗ ِٛلقيث ٚيژٖ ضٛظ ثبيع ؾِيٕٗ الؾَ خٙث ججبظي فؽٕ٘گي ثيٓ کهٛؼ٘ب  ٚالٛاَ
ِطحٍف ؼا فؽاُ٘ آٚؼٔع.
ظِٚيٓ ظقحٗ ِفِٛٙي «ُ٘افؿايي فؽٕ٘گي» اقث .ايدبظ ُ٘افؿايي فؽٕ٘گي ثب کهٛؼ٘بي
ّ٘كبيٗ ثٗ فؽٕ٘گ ِٕغمٗ غٕبي ثيهحؽي ثطهيعٖ  ٚآْ ؼا اؼجمب ِيظٕ٘عُ٘ .افؿايي فؽٕ٘گ٘ب اؾ
ُِٙجؽيٓ فٛاٍِي اقث کٗ ِيجٛأع ضبِٓ جٛققٗ اخحّبفي کهٛؼ ِٕ ٚغمٗ ثبنعُ٘ .افؿايي
فؽٕ٘گي اؾ جؽکيت  ٚجٍفيك ؼٚيکؽظ٘بي فؽٕ٘گي ِحٕٛؿ زبيً ِيگؽظظ ِ ٚيجٛأع ِٛخت زفؼ
٘ٛيث ّ٘ ٚجكحگي نٛظِٕ .بعك آؾاظ ثب جمٛيث اؼججبعبت ِيبْ فؽٕ٘گي  ٚافؿايم ّ٘جكحگي
اخحّبفي ؾِيٕٗ جٛققٗ اخحّبفي کهٛؼ ؼا فؽاُ٘ ِيآٚؼٔع.
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قِٛيٓ ظقحٗ ِفِٛٙي «ؼٚاثظ فؽٕ٘گي» اقث .ظانحٓ ؼٚاثظ فؽٕ٘گي ِكحّؽ ثب کهٛؼ٘بي
ِطحٍف ظؼ لبٌت ثؽگؿاؼي خهٕٛاؼٖ٘ب  ٚؼٚيعاظ٘بي فؽٕ٘گي ثيٓاٌٍٍّي ِيجٛأع ثؽ قبيؽ اثقبظ
فٍّکؽظ ِٕبعك آؾاظ اؾخٍّٗ فٍّکؽظ الحًبظي ،قيبقي  ٚاخحّبفي جأثيؽگػاؼ ثبنع.

خّـثٕعي ٔ ٚحيدٗگيؽي
کهٛؼ٘بيي کٗ جٛأكحٗأع اٌگٛي الحًبظي کهٛؼ ضٛيم ؼا ثٗ اٌگٛي الحًبظ آؾاظ ِجعي کٕٕع ظؼ
فًّ گٛي قجمث ؼا اؾ ظيگؽاْ ؼثٛظٖأعِ .يجٛاْ گفث ايٓ کهٛؼ٘ب ِجٕبي ٔؾبَ الحًبظي ضٛظ ؼا
اؾ ٔگؽل ِجحٕي ثؽ الحًبظ ظؼْٚگؽا ثؽ الحًبظ ثؽْٚگؽا  ٚجدبؼت آؾاظ جغييؽ ظاظٖأع .ظؼ ايٓ ؼاقحب
ِٕبعك آؾاظ ثٗ فٕٛاْ اثؿاؼي ظؼ جسٛي فؾيُ الحًبظي ِٛؼظ جٛخٗ کهٛؼ٘ب لؽاؼ گؽفحٗأع .ظؼ ايؽاْ
ٔيؿ ؼنع  ٚاؼجمب قغر کّي  ٚکيفي ِٕبعك آؾاظ ظؼ کٕبؼ ثٙجٛظ فٍّکؽظ قبيؽ ٔٙبظ٘بي اخحّبفي،
قيبقي  ٚالحًبظي ِيجٛأع ثٗ پيهجؽظ ا٘عاف جٛققٗاي ؼا جكٙيً ّٔبيع (ثؽٚخي.)5999 ،
ٌػا کهٛؼ٘بيي کٗ ِيضٛإ٘ع اؾ يک قبضحبؼ ظؼْٚگؽاي الحًبظي فجٛؼ کٕٕع  ٚثٗ يک قبضحبؼ
ثبؾ الحًبظي ثؽقٕع  ٚضٛظ ؼا ظؼ فؽيٗ٘بي ثيٓاٌٍٍّي ِغؽذ ّٔبيٕع لغقب ِٕبعك آؾاظ ِيجٛإٔع
کبؼکؽظ٘بي ثٙحؽي ؼا ثؽاي آٔٙب ظانحٗ ثبنٕع .ظؼ زميمث ِٕبعك آؾاظ ظؼٚاؾٖ٘بي ٚؼٚظ ثٗ ثبؾاؼ٘بي
خٙبٔي ثب ثٙؽٖگيؽي اؾ پحبٔكيً٘ب  ٚفؽيث٘بي الحًبظ ظاضٍي ظؼ جدبؼت ثيٓاًٌٍّ اقثِٕ .بعك
آؾاظ جدبؼي ثب ثؽضٛؼظاؼي اؾ لٛأيٓ ِ ٚمؽؼات ضبو ٚ ٚيژگي٘بي ِکبٔي  ٚؾيؽقبضث٘بي
ِٕسًؽثٗفؽظ ظؼ قغسي ثبالجؽ اؾ الحًبظ ظاضٍي ثٗ ِٕؿٌٗ ٔيؽٚي ِسؽکٗ ثؽاي جعا َٚزؽکث ظؼ
ِكيؽ جٛققٗ الحًبظي ِيثبنٕع  ٚالحًبظي ثؽْٚگؽا  ٚآؾاظ ؼا ثؽاي کهٛؼ٘ب ثٗ اؼِغبْ ِيآٚؼٔع .ثٗ
ظٌيً آٔکٗ يکي اؾ ؼٚل٘بي گكحؽل ثبؾؼگبٔي ثيٓاٌٍٍّي اقحفبظٖ اؾ ِٕبعك آؾاظ جدبؼي  ٚيٕقحي
ِيثبنع ،اکثؽ يبزتٔؾؽاْ کّک گؽفحٓ اؾ ايٓ اثؿاؼ ؼا جٛييٗ کؽظٖأع.
ِٕبعك آؾاظ جدبؼي ٔمم ثكؿايي ظؼ جٛققٗ ظاؼٔع .ايٓ ِٕبعك ثب جكٙيً جدبؼت ثيٓاًٌٍّ ٚ
خػة قؽِبيٗگػاؼي ضبؼخي ؾيؽقبضث٘بي الؾَ ثؽاي جٛققٗ ؼا فؽاُ٘ ّٔٛظٖ  ٚثب افؿايم يبظؼات
 ٚانحغبيؾايي فال ٖٚثؽ جٛققٗ الحًبظي ؾِيٕٗ ؼا ثؽاي جٛققٗ أكبٔي  ٚاخحّبفي فؽاُ٘ ِيآٚؼٔع.
ثب جٛخٗ ثٗ ثؽؼقي٘بي أدبَنعٖ  ٚجُ٘بيي کٗ ظؼٔحيدٗ جسٍيً ًِبزجٗ٘بي أدبَگؽفحٗ
زبيً نع ِيجٛاْ چٕيٓ فؽٌ ّٔٛظ کٗ اثقبظ ِطحٍف فٍّکؽظ ِٕغمٗ آؾاظ اؼـ ِيجٛأع
ٚيژگي٘بي خبِقٗنٕبضحي آْ جأثيؽگػاؼ ثبنعّ٘ .بْعٛؼ کٗ ظؼ نکً (ٔ )5هبْ ظاظٖنعٖ اقث،
اثقبظ فٍّکؽظ ِٕغمٗ آؾاظ اؼـ نبًِ فٍّکؽظ الحًبظي ،اخحّبفي ،قيبقي  ٚفؽٕ٘گي ِيثبنع.
فٍّکؽظ الحًبظي ِٕغمٗ آؾاظ اؼـ ؾِيٕٗ الؾَ ثؽاي جٛققٗ الحًبظي ؼا فؽاُ٘ ِيآٚؼظ .جٛققٗ
الحًبظي فجبؼت اقث اؾ ؼنع الحًبظي ّ٘ؽاٖ ثب جغييؽات ثٕيبظيٓ ظؼ الحًبظ  ٚافؿايم ؽؽفيث٘بي
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جٌٛيعي افُ اؾ ؽؽفيث٘بي فيؿيکي ،أكبٔي  ٚاخحّبفي .ظؼ جٛققٗ الحًبظي ،ؼنع کّي جٌٛيع
زبيً ضٛا٘ع نع اِب ظؼ کٕبؼ آْٙٔ ،بظ٘بي اخحّبفي ٔيؿ ِحسٛي ضٛإ٘ع نعٌ .ػا فٍّکؽظ الحًبظي
اؾ عؽيك ايدبظ جٛققٗ الحًبظي ،انحغبيؾايي ،ثٙجٛظ پحبٔكيً٘بي أكبٔي  ٚاخحّبفي ثؽ
ٚيژگي٘بي خبِقٗنٕبضحي ٔؾيؽ ّ٘جكحگي اخحّبفي ،فعاٌث اخحّبفي ،اضالق اخحّبفي ،إِيث
اخحّبفي  ٚکيفيث ؾٔعگي جبثيؽگػاؼ ضٛا٘ع ثٛظ.
فٍّکؽظ اخحّبفي ثب ؾِيٕٗقبؾي ثؽاي جٛققٗ اخحّبفي ِيجٛأع ثؽ ٚيژگي٘بي خبِقٗنٕبضحي
انبؼٖنعٖ ظؼ نکً ( )5جبثيؽگػاؼ ثبنع .جٛققٗ اخحّبفي ثب افؿايم أكدبَ ّ٘ ٚجكحگي ِٛخت
افؿايم ّ٘جكحگي اخحّبفي ِينٛظ؛ ثب کب٘م فمؽ  ٚجٛؾيـ فبظالٔٗ فؽيث٘ب فال ٖٚثؽ ثٙجٛظ
کيفيث ؾٔعگي ،فعاٌث اخحّبفي ؼا ٔيؿ افؿايم ِيظ٘ع
فٍّکؽظ قيبقي ِغٍٛة ِٕدؽ ثٗ جٛققٗ قيبقي ضٛا٘ع نع .جٛققٗ قيبقي اؾ ِفب٘يُ
خبِقٗنٕبضحي اقث کٗ ظؼ ايغالذ ثٗ ِقٕبي افؿايم ؽؽفيث  ٚکبؼايي يک ٔؾبَ قيبقي ظؼ
زًٚفًً جضبظ٘بي ِٕبفـ فؽظي  ٚخّقي ،جؽکيت ِؽظِي ثٛظْ ،آؾاظي  ٚجغييؽات اقبقي ظؼ يک
خبِقٗ اقث.
اؾ ٔؾؽ کٍّٓ ،جٛققٗ قيبقي فجبؼت اقث اؾ ِؽاٚظٖ ِكحّؽ ثيٓ فقبٌيث٘بي قبضحبؼي،
ؽؽفيث٘بي ّ٘گؽا ،اٌؿاِبت ثؽاثؽي ،پبقطگٛيي  ٚقيكحُ قبؾگبؼ نٔٛعٖ قيبقي ،ظؼ زبٌي کٗ
٘بٔحيٕگح ْٛثؽ آْ اقث کٗ جٛققٗ قيبقي پبيعاؼ ،ظؼ لبٌت جفکيک قبضحبؼ٘بي قيبقيِ ،هبؼکث
ظاٚعٍجبٔٗ ،زکِٛث فماليي  ٚفقبٌيث٘بي قيبقي  ٚاخحّبفي ِكحّؽ جقؽيف ِينٛظ .ا٘عاف
جٛققٗ قيبقي .5 :پيهؽفث  .0يٕقحي نعْ  .9ؼفـ فمؽ  .1ؼفـ ٚاثكحگي  .1ايدبظ جسٛالت
قبضحبؼي ظؼ جّبَ ثطم٘بي خبِقٗ  ٚگػاؼ اؾ زبٌث ٔبِغٍٛة ؾٔعگي گػنحٗ ثٗ نؽايظ ثٙحؽ
( .)Harvey, 1989, p.115ظؼ ٔحيدٗ ظؼ يٛؼت ِسمك نعْ جٛققٗ قيبقي ظؼ خبِقٗ ِيجٛاْ
آثبؼ ِثجث آْ ظؼ ٚيژگي٘بي خبِقٗنٕبضحي ٔؾيؽ ثٙجٛظ ِقيهث ِؽظَ  ٚظؼٔحيدٗ ثٙجٛظ کيفيث
ؾٔعگي ،افؿايم ِهبؼکث افؽاظ  ٚازؿاة ظؼ خبِقٗ  ٚظؼ ٔحيدٗ ثٙجٛظ فعاٌث اخحّبفي ،ايالزبت
قبضحبؼي  ٚظؼ ٔحيدٗ افؿايم إِيث اخحّبفي ؼا ِهب٘عٖ کؽظ.
اؾ فٍّکؽظ فؽٕ٘گي ٔيؿ أحؾبؼ ِيؼٚظ جب ؾِيٕٗ الؾَ ثؽاي جٛققٗ فؽٕ٘گي ؼا فؽاُ٘ ّٔبيع .ثؽ
اقبـ جقؽيف ئٛكک ٛجٛققٗ فؽٕ٘گي فجبؼت اقث اؾ جٛققٗ  ٚپيهؽفث ؾٔعگي يک خبِقٗ ثب
٘عف جسمك اؼؾل٘بي فؽٕ٘گي ،ثٗ يٛؼجي کٗ ثب ٚالقيث کٍي جٛققٗ الحًبظي  ٚاخحّبفي
ّ٘بٕ٘گ نعٖ ثبنع؛ ثٕبثؽايٓ فٍّکؽظ فؽٕ٘گي ثبيكحي ثب جٛققٗ الحًبظي  ٚاخحّبفي ٔيؿ ّ٘ؽاٖ
ثبنع کٗ ظؼ ايٓ يٛؼت ِٕدؽ ثٗ ثٙجٛظ ٚيژگي٘بي خبِقٗنٕبضحي نبًِ ّ٘جكحگي اخحّبفي،
فعاٌث اخحّبفي ،اضالق اخحّبفي ،إِيث اخحّبفي  ٚکيفيث ؾٔعگي ضٛا٘ع نع.
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پيهٕٙبظ٘ب
ثب جٛخٗ ثٗ جُ٘بي اقحطؽاجنعٖ ٔ ٚحبيح ثٗظقثآِعٖ پيهٕٙبظ٘بي کبؼثؽظي  ٚفٍّيبجي ايٓ
پژ٘ٚم ثٗ نؽذ ؾيؽ اؼائٗ ِينٛظ:
 .5اجطبغ جفکؽ قيكحّي ظؼ قيبقحگػاؼي جٛققٗ  ٚجٛخٗ ثٗ جٛققٗ الحًبظي ،قيبقي،
اخحّبفي  ٚفؽٕ٘گي ثٗ يٛؼت جٛاِبْ
 .0پبيم ِكحّؽ فٍّکؽظ الحًبظي ،قيبقي ،اخحّبفي  ٚفؽٕ٘گي ِٕبعك آؾاظ ثٗ ِٕؾٛؼ
اقحفبظٖ ثٙيٕٗ اؾ قبؾٚکبؼ ِٕغمٗ آؾاظ ثؽاي جمٛيث ٚيژگي٘بي خبِقٗ نٕبضحي ِٕغمٗ
 .9ثؽٔبِٗؼيؿي ثٗ ِٕؾٛؼ ثٙؽٖگيؽي ٘ؽچٗ ثيهحؽ اؾ پحبٔكيً٘بي ِٕبعك آؾاظ ظؼ خٙث جٛققٗ کهٛؼ
 .1جٛخٗ ثٗ جٛققٗ قيبقي ِٕغمٗ ثب ٘عف افؿايم ِهبؼکث افؽاظ  ٚازؿاة  ٚظؼ ٔحيدٗ افؿايم
فعاٌث اخحّبفي  ٚثٙجٛظ کيفيث ؾٔعگي
 .1ايالذ قبضحبؼ الحًبظي  ٚجٛخٗ ثيهحؽ ثؽ الحًبظ ثؽ ْٚگؽا  ٚجدبؼت آؾاظ
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