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چکيعٍ
ظؼ خِبى هعؼى اهؽّؾ ،قبؾهبىُبي هؽظمًِبظ ،ثَػٌْاى ؼکي قْم خْاهغً ،وبظ خبهؼَ هعًي ّ اثؿاؼ ايلي
ههبؼکت هؽظم ظؼ ػؽيَُبي هطتلف اختوبػي هسكْة هينًْع .پژُّم زبضؽ ثَهؽّؼ ّ اؼؾيبثي
تسميمبت اًدبميبفتَ ظؼ زْؾٍ قبؾهبىُبي هؽظمًِبظ ثب ُعف -2 :اؼائَ ًوبيي کلي اؾ توبهي تسميمبت
اًدبم يبفتَ  -3قٌدم اًعاؾٍ اثؽ هتغيؽُبي هؽتجظ ثب ههبؼکت هؽظم ظؼ ايي قبؾهبىُب ،ثب ثِؽٍگيؽي اؾ
ؼّل فؽاتسليل پؽظاضتَ اقت .پف اؾ يک خكتدْي اّليَ ظؼ ثبًکُبي اعالػبتي  357همبلَ ّ پبيبىًبهَ
اقتطؽاج نع .هؽّؼ تسميمبت اًدبميبفتَ ًهبى هيظُع کَ ثيهتؽيي تسميمبت اًدبمگؽفتَ هؽثْط ثَ
ؼنتَُبي زمْق ّ ػلْم اختوبػي ثْظٍ اقت .قيؽ اًدبم پژُّمُب ظؼ همبعغ ؾهبًي ،زبلت افؿايهي ظانتَ
ّ ًيوي اؾ تسميمبت ظؼ قبلُبي  24:9-24:6اًدبمگؽفتَ اقت .هؽّؼ تسميمبت پيهيي ًهبى ظاظ
تسميمبت هػکْؼ ؼا هيتْاى ظؼ يک تمكينثٌعي کلي ثَ قَ ظقتَ -2 :آقيتنٌبقي قبؾهبىُبي هػکْؼ
 -3ثؽؼقي ػولکؽظ ّ تأثيؽات قبؾهبىُبي هؽظمًِبظ ثؽ هكبئل اختوبػي ،قيبقي ّ  -4 ...ثؽؼقي ػلل
ههبؼکت ظؼ قبؾهبىُبي هؽظمًِبظ ،تمكين کؽظ .ظؼ ثطم ظّم همبلَ ثب تْخَ ثَ گكتؽظگي هْضْػي ثَ
تسعيع هكئلَ ،العام ّ تٌِب ثَهؽّؼ تسميمبتي پؽظاضتَنعٍ کَ ظؼ ظقتَ قْم لؽاؼ هيگيؽًع کَ ظؼًتيدَ
تؼعاظ  22پژُّم کوي هؽتجظ ثَيْؼت توبم نوبؼي اًتطبة ّ ضؽيت اًعاؾٍ اثؽ هتغيؽُب ثب ثَکبؼگيؽي
ًؽمافؿاؼ ّ CMA2 ،قبيت فؽا تسليل آًاليي 5اؼؾيبثينعً .تبيح ًهبى ظاظ هتغيؽُبي قي ،پبيگبٍ التًبظي
اختوبػي ،تسًيالت ّ اػتوبظ اختوبػي ثَ تؽتيت خؿّ هتغيؽُبي پؽتکؽاؼ ظؼ پژُّمُبي ايي زْؾٍ
ُكتٌع .اًعاؾٍ اثؽ هتغيؽُبي اؾضْظثيگبًگي ّ اؼؾلُبي هبظي ثَ تؽتيت هؼبظل  47 ّ 49ظؼيع اقت کَ
ثؽزكت ًظبم تفكيؽي کُْي ،6ايي هيؿاى تأثيؽ ظؼ زع هتْقظ اؼؾيبثي هينْظ .غيؽ اؾ ظّ هتغيؽ هػکْؼ ّ
هتغيؽ ّضؼيت تأُل ،قبيؽ هتغيؽُب ظاؼاي نعت تأثيؽگػاؼي ضؼيف هيثبنٌع.
ّاژگبى کليعي :قبؾهبىُبي هؽظمًِبظ ،ههبؼکت ،فؽا تسليل ،اًعاؾٍ اثؽCMA2 ،
 -1ظاًهدْي ظکتؽي خبهؼَ نٌبقي ،گؽٍّ ػلْم اختوبػی ،ظاًهکعٍ ػلْم التًبظی ّ اختوبػی ،ظاًهگبٍ الؿُؽا ،تِؽاى ،ايؽاىhatamielm@yahoo.com .
maghazinejad@yahoo.com
 -2ظاًهيبؼ گؽٍّ ػلْم اختوبػی ،ظاًهکعٍ ػلْم التًبظی ّ اختوبػی ،ظاًهگبٍ الؿُؽا ،تِؽاى ،ایؽاى.
bastani_susan@yahoo.com
 -3اقتبظ گؽٍّ ػلْم اختوبػی ،ظاًهکعٍ ػلْم التًبظی ّ اختوبػی ،ظاًهگبٍ الؿُؽا ،تِؽاى ،ایؽاى.
rad-291@yahoo.com
 -4اقتبظيبؼ ،گؽٍّ ػلْم اختوبػي ،ظاًهگبٍ پيبم ًْؼ ،تجؽیؿ ،ایؽاى.
5- http://www.meta-mar.com/meta
6- Cohen

42

دً فصلناهو جاهعوشناسي اقتصادي ً تٌسعو ،سال نين ،پاييس ً زهستان 9911

همعهَ ّ ثيبى هكئلَ
کثؽت هكبئل ّ پيچيعگي اهْؼ ظؼ خْاهغ اهؽّؾ ،ههبؼکت ُوَ اػضبء /افؽاظ ّ گؽٍُّب ؼا ثب ػمبيع ّ
آؼاء هتٌْع ايدبة هيکٌع .لػا کكت ًْع ضبيي اؾ ُوجكتگي اختوبػي ّ اتًبل افؽاظ ثَ خبهؼَ ّ
ههبؼکت ظؼ زل هكبئل ّ ههکالت آى ،اؾ ايْل اقبقي خبهؼَ ًْيي هسكْة هينْظ.
قبؾهبىُبي هؽظمًِبظ ،قبؾهبىُبي ّاقظ ثيي افؽاظ ّ خبهؼَ ثؿؼگتؽ ُكتٌعً ،مم ايدبظ
ُوجكتگي هػکْؼ ؼا ايفب هيًوبيٌع .قبؾهبىُبي هؽظمًِبظ ،هتهکل اؾ گؽُّي اؾ افؽاظ ظاّعلت
اقت کَ ثعّى ّاثكتگي ثَ ظّلت ّ ثَيْؼت غيؽاًتفبػي ّ ػبمالوٌفؼَ ثب تهکيالت قبؾهبىيبفتَ،
ظؼ خِت اُعاف ّ هْضْػبت هتٌْع فؽٌُگي ،اختوبػي ،ضيؽيَاي ّ يٌفي فؼبليت هيکٌٌع
(ؼضبيي .)242 :2497 ،ايدبظ ايي قبؾهبىُب ظؼ ثغي خبهؼَ ّ ههبؼکت افؽاظ ظؼ لبلت آىُب ،ضوي
ايٌکَ هبًغ اؾضْظثيگبًگي ّ خعايي افؽاظ اؾ خبهؼَ هينًْع ،فؽيتُبيي ؼا ًيؿ ثؽاي اثؽاؾ ّخْظ ّ
اؼائَ آؾاظاًَ ػمبيع ّ تًويوبت ثؽاي افؽاظ ّ گؽٍُّب فؽاُن هيکٌٌع؛ (چلجي.)2486 :23 ،
ثؽ عجك ًظؽ ًْيكٌعگبًي ُوچْى فْلي ّ اظّاؼظؾ ّالتؽؾ ،1افؽاظ اؾ عؽيك خبهؼَ هعًي يب ثَ
ػجبؼت ظليكتؽ ثطم قْم هيتْاًٌع نجکَُبي اؼتجبعي ايدبظ کٌٌع ّ آىُب ؼا پبيعاؼ ًگِعاؼًع.
ُوچٌيي اًدويُبي ظاّعلجبًَ ُكتٌعکَ ثب تْقل ثَ قبضتبؼي غيؽؼقوي ّ اًؼغبفپػيؽ ،هؽظم ؼا
ثَ ُن اؼتجبط هيظٌُع ،اػتوبظ ّ ػول هتمبثل ؼا گكتؽل هيظٌُع ّ خبهؼَ ؼا ثب ظگؽ ظّقتي ثعّى
اخجبؼ ،اقتسکبم هيثطهٌع ( .)Alessandrini, 2000:105-119چٌيي گكتؽٍاي اؾ فؼبليتُب
هٌبثؼي اؾ قؽهبيَ اختوبػي ُكتٌع کَ ظؼ کٌبؼ ظّلت ّ ثطم ضًْيي ظؼ تْقؼَ خْاهغ زبئؿ
اُويت ُكتٌع ،ثَ ُوبى عؽيك کَ ظّلت هيتْاًع هسيغي هٌبقت ثؽاي قبؾهبىُبي غيؽظّلتي
فؽاُن کٌع ،قبؾهبىُبي غيؽظّلتي ُن هيتْاًٌع ظقتْؼ کبؼ تْقؼَ ظّلتُب ؼا ثب اقتفبظٍ اؾ
ؼّلُبي اًؼغبفپػيؽ ّ ًْآّؼاًَ ظؼ قغْذ هؽظهي ثَعْؼ التًبظيتؽ ّ کبؼآهعتؽ اخؽا کٌٌع کَ
نبهل ُؿيٌَُبي کوتؽي اؾ اظاؼات ظّلتي ظؼ ؾهيٌَ کبؼ اختوبػي ّ يب هعيؽيت هؤقكبت ؼفبٍ
اختوبػي ثبنع .آىُب نکبف ثيي ظاًم ّ في هسلي ؼا ظؼ تالل ثؽاي يبفتي ؼاٍزلُبيي ثلٌعهعت
کَ تْقظ گؽٍُّبي ُعف پػيؽفتَ هينًْع ،اؾ هيبى ثؽهيظاؼًع ّ ؼّيکؽظُبي خعيعي ؼا ظؼ زل
هكبئل ّ اًتهبؼ ظاًم ثَ قبؾهبىُبي ظيگؽ ،هْؼظاقتفبظٍ لؽاؼ هيظٌُع ايي اهؽ ،اؾ عؽيك اؼتجبط
آىُب ثب قبؾهبىُبي هسلي ،ثَّقيلَ پيْقتي ثَ نجکَ قبؾهبىُبي ثييالوللي ّ يب ايدبظ اؼتجبط ثب
آىُب يْؼت هيپػيؽظ ).(Ciucescu, 2009: 15
1- Foley, M. W. and B. Edwards
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تْکْيل ،1ثَػٌْاى ًكطَاي ثؽاي پيهؽفتُ ،وکبؼي ظّلت ثب قبؾهبىُبي غيؽظّلتي ؼا
ػبهل لْت ظّلتُبي ضؼيف ظاًكتَ اقت ( )Naomi Brass, 2010: 2اهب ُبثؽهبـ خٌجمُبي
اختوبػي ؼا زبئل ّ هؽؾ ثيي ؾيكت خِبى ّ قيكتن هيظاًع کَ ًَتٌِب ؾيكت خِبى ؼا ظؼ ثؽاثؽ
قيكتن هسبفظت هيکٌع ثلکَ ثَ ًظؽ ُبثؽهبـ خٌجمُبي «ؼُبييثطم» ظؼ پي همبثلَ ثب
قيكتن ُكتٌعً( .م.)282-279 :2491 ،
عجك آضؽيي ثؽآّؼظُب ( )3126تمؽيجبً  21هيليْى قبؾهبى هؽظمًِبظ ظؼ قؽاقؽ خِبى ّخْظ
ظاؼظ .2ظؼ ايؽاى آهبؼ ظليمي اؾ تؼعاظ قبؾهبىُبي هؽظمًِبظ ّخْظ ًعاؼظ ظؼػييزبل هعيؽ
تْاًوٌعقبؾي تهکلُبي هؽظمًِبظ ّؾاؼت کهْؼ ػٌْاى کؽظٍ اقت« :تؼعاظ ُ 25ؿاؼ قبؾهبى ّ
3
تهکل هؽظمًِبظ ظؼ کهْؼ فؼبليت هيکٌٌع» .
ظؼ قبلُبي اضيؽ پژُّمُبي ؾيبظي ظؼ ؼاثغَ ثب قويُبً ،مم ّ کبؼکؽظُبي آىُب ظؼ
کهْؼ ،ثطًْو ظؼ زْؾٍُبي ػلْم اختوبػي ،خغؽافيب ،هعيؽيت ،زمْق ،ػلْم قيبقي ّ
ؼّاىنٌبقي ّ  ،...يْؼت گؽفتَ اقت ّ ثَ ًظؽ هيؼقع هؽّؼ ،اؼؾيبثي ّ ُوچٌيي اؼائَ ًوبيي کلي
اؾ تسميمبت اًدبمنعٍ ،ثؽاي پژُّهگؽاى آتي ظؼ ايي زْؾٍ هفيع ضْاُع ثْظ ،اؾ قْيي ظيگؽ
اؾآًدبييکَ ايي قبؾهبىُب ثؽ پبيَ ههبؼکت افؽاظ نکلگؽفتَ ّ تعاّم آىُب ُوْاؼٍ ثؽ اقتوؽاؼ
کٌم اػضب ّاثكتَ اقت ،ثٌبثؽايي نٌبضت ّ ثؽؼقي ػلل خػة ّ ههبؼکت افؽاظ ظؼ ايي قبؾهبىُب،
ضْظ اهؽي ضؽّؼي تلمي هينْظ ثٌبثؽايي اُعاف پژُّم زبضؽ ؼا هيتْاى چٌيي ثؽنوؽظ:
 هغبلؼَ هِوتؽيي انکبالت ّ تٌگٌبُبي تسميمبت يْؼت گؽفتَ ظؼ زْؾٍ قبؾهبىُبي
هؽظمًِبظ
 هغبلؼَ ػْاهل هْثؽ ثؽ ههبؼکت افؽاظ ظؼ قبؾهبىُبي هؽظم ًِبظ

هجبًي ّ چهناًعاؾ ًظؽي
اگؽچَ قويُب ظؼ قؽاقؽ تبؼيص ّخْظ ظانتَاًع ،اهب ثَ نکلي کَ اهؽّؾٍ ،ثَ ّيژٍ ظؼ قغر
ثييالولل ظيعٍ هينًْع ،ظؼ ظّ لؽى اضيؽ تْقؼَ يبفتَاًع .يکي اؾ اّليي قبؾهبىُبي هؽظم ًِبظ،
يليت قؽش خِبًي اقت کَ ظؼ قبل  2974تأقيف نعٍ اقت .قبؾهبىُبي غيؽظّلتي ؼا هيتْاى
قبؾهبىُبيي ضـْظگؽظاى ،ظاّعلجبًـَ ّ غيؽاًتفبػي تؼؽيف ًوْظ کَ ُعف اؾ فؼبليتُبيهبى هٌبفغ
تدبؼي ًيكت ثلکَ ُعف آىُب پيهـؽفت ظؼ زْؾٍُبي ؼفـبٍ اختوـبػي ،تْقـؼَ ،ظيـي ،ضيؽيـَ،
1- Tocqueville
2- Facts and Stats about NGOs Worldwide". NonProfit Action. 4 September 2015
3- https://www.irna.ir/news/83005159/14
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تسًـيالت ّ تسميـك ثَهٌظْؼ تسمـك هٌـبفغ ػوْهي اقت يؼٌي قبؾهبىُبي غيـؽظّلتـي
گؽٍُّبي هؽظهـي غيؽاًتفبػي ُكتٌع کَ ثَ آى ظقتَ اؾ ًيبؾُبي اقبقي کَ تْقظ ظّلت ّ ثـبؾاؼ
تأهيي ًوينًْع؛ هبًٌـع تْليـع ثؽضي هسًْالت ،تْؾيغ ثؽضي ضعهبت ّ گبُي تؽکيت ايي ظّ؛
پبقطگْ ُكتٌع ( .)Jaggernath & Maharaj, 1996: 254ظؼ تؼؽيفي ظيگؽ ،يک گؽٍّ ههتول
ثؽ ظّ يب چٌع ًفؽ ثؽاي فؼبليت ّيژٍاي ُكتٌع کَ خِت ضعهت ثَ خبهؼَ تهکيل هينًْع .ايي
گؽٍّ هوکي اقت ثؽ اقبـ لْاًيٌي تهکيل نْظ؛ ثَػجبؼتظيگؽ ايي قبؾهبىُب ثَ ُوکبؼي
هٌغمي ّ ػمالًي تْقظ گؽُّي ثؽاي ثِجْظ اُعاف ػوْهي خبهؼَ انبؼٍ هيکٌع (.)Nepal, 2009: 59
ايي قبؾهبىُب اؾ ظّ ػًٌؽ هؽتجظ تهکيلنعٍ اقت :اّل نکلي اؾ ػمبيع انطبو ًكجت ثَ
ظيگؽاى ّ قبؾهبىُب ّ ظّم ؼُيبفت تکبهلي ًممُب ّ ؼُيبفت ًمم هکؽؼ ظؼ ههبؼکت تؼؽيفنعٍ
اقت ) .(Gagliardi, 2008: 417ظؼ زبل زبضؽ تست اُعاف تْقؼَ پبيعاؼ ،ههبؼکتُب ثؽاي
تْقؼَ ،ثَّيژٍ ثيي ظّلت ّ قبؾهبىُبي هؽظمًِبظ ،يک ُعف اؼؾنوٌع ثَ نوبؼ هيؼّظ ّ
قبؾهبىُبي غيؽظّلتي تضوييکٌٌعٍ زکوؽاًي ضْة ُكتٌع ).(M Bano, 2019: 1283
ثَ ًظؽ هسمميي تسميك زبضؽ ّ ثؽ اقبـ تسميمبت هؽّؼ نعٍ ،ظؼهيبى ًظؽيبت هغؽذ ظؼ
زْؾٍ خبهؼَ هعًي ّ قبؾهبىُبي هؽظمًِبظ ظؼ يک تمكينثٌعي کلي 4 ،ظقتَ ًظؽيبت ظؼ تجييي
ػلل اُويت ّ گؽايم ثَ قبؾهبىُبي هؽظمًِبظ ّخْظ ظاؼظ .ظقتَ اّل ًظؽيبت کالقيک هيثبنع
کَ ظؼ آىً ،ظؽيَپؽظاؾاًي ُوچْى الکكي ظّ تْکْيل ّ اهيل ظّؼکينّ ...خْظ ظاؼًع .تْکْيل ثؽ
يک فضبي ؾًعگي اًدوٌي ظؼ خبهؼَ تأکيع هيکٌع ّ آى ؼا ظؼ پيهؽفت يک خبهؼَ هؤثؽ هيظاًع.
ايي اًدويُبي هتکثؽ ّ هتؼعظ چهن هكتمل خبهؼَ ؼا تهکيل هيظٌُع ّ ثب توؽکؿ ثؽ فؼبليتُبي
ؼّؾهؽٍ ّ ًَ يؽفبً ؼّيعاظُبي قيبقي ،ههبؼکت ظؼ اثؼبظ ّقيغتؽي اؾ خبهؼَ ؼا هيكؽ هيکٌٌع ّ ثب
پؽظاضتي ثَ هكبئل کْچک ،ثبػث ثيعاؼي ّ ُْنيبؼي ظؼ خبهؼَ هيگؽظًع.
ظّؼکين تهکلُبي يٌفي ّ اًدويُب ؼا ظؼ خبهؼَ ًْيي اهؽي ضؽّؼي هيظاًع ّ آى ؼا
ثَػٌْاى ؼاُي ثؽاي ظؼهبى ثيوبؼيُبي خبهؼَ خعيع هغؽذ هيکٌع .ظّؼکين ثؽ ايي ػميعٍ اقت
کَ يک خبهؼَ ثب افؽاظ ثينوبؼ قبؾهبىيبفتَ ّ يک ظّلت ثؿؼگ کَ ظؼيعظ ثَ ُن فهؽظى ّ ظؼ
ثؽگؽفتي آىُب اقت ،ثَ يک هْخْظ ظُهتٌبک تجعيل هينْظ .چؽاکَ فؼبليت خوؼي ثيم اؾ آى
پيچيعٍ اقت کَ ظّلت ثتْاًع ثيبًگؽ آى ثبنع .هضبف ثؽ ايٌکَ ظّلت اؾ افؽاظ ،ثكيبؼ ظّؼ اقت ّ
ؼّاثغم ثب آىُب خٌجَ ضبؼخي ّ هتٌبّة ّ ًَ هعاّم ظاؼظ؛ ثٌبثؽايي ظّلت اهکبى ًوييبثع کَ
ثَضْثي ظؼ ّخعاىُبي فؽظي ًفْغ کٌع ّ آىُب ؼا ثبعٌبً اختوبػي ًوبيع .اؾاييؼّ اگؽ پٌَِ ظّلت
تٌِب هسيظ تهکيل افؽاظ ثؽاي کبؼُبي ؾًعگي خوؼي ثبنعً ،بگؿيؽ افؽاظ اؾ ضْظ ّ اؾ ظّلت خعا
هينًْع ّ خبهؼَ هتالني هيگؽظظ (ظّؼکين  246: :44ثَ ًمل اؾ زكيٌي)27 :2495 ،
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ظؼ ظقتَ ظّم ًظؽيبت خبهؼَ هعًي ّ خٌجمُبي اختوبػي خعيع ؼا نبُع ُكتين کَ ثؽ پبيَ
ًظؽيبت ًظؽيَپؽظاؾاًي چْى آلي تْؼى ،آًتًْي گيعًؿ ،يْؼگي ُبثؽهبـ ،هبًْئل کبقتلؿ... ّ 1
ت
نکلگؽفتَ اقت .اييًظؽيبت کَ غيلِ ؼّيکؽظ خبهؼَ هعًي عجمَثٌعي هينًْع ،ثؽ ضًْيي ِ
«اختوبػي» خٌجمُبي اختوبػي تأکيع ّ هبُيت ايلي خٌجمُب ؼا ظؼ فضبيي هتفبّت اؾ
فؼبليتُبي قيبقي اؼؾيبثي هيکٌٌع .ثَثيبىظيگؽ ،ظؼ پي تغييؽ لعؼت قيبقي ًويثبنٌع ،ثلکَ
ؼّاثظ اختوبػي ّ خبهؼَ هعًي ؼا ُعفِ کٌمُبي ضْظ لؽاؼ ظاظٍاًعً( .م.)282-279 :2491 ،
اؾ ظَُ  2:71ثَ ثؼع ،نوبؼي اؾ خٌجمُبي اختوبػي خعيع ،هبًٌع خٌجمُبي ظاًهدْيي،
خٌجمُبي گًْبگْى لْهي ّ هلي ،خٌجم ؾًبى ّ خٌجم هسيظؾيكت ثكيبؼ فؼبل نعًع .ايي
خٌجمُب کَ ظؼ ظَُُبي ثؼع افؿايم يبفتٌع ؾهيٌَ گكتؽل فؼبليتُبي ثكيبؼ قبؾهبىيبفتَتؽي ؼا
تهکيل ظاظًع (يجْؼي ،)96 :2496 ،ظؼّالغ قبؾهبىُبي هؽظمًِبظًِ ،بظُبي تجلْؼيبفتَ چٌيي
خٌجمُبيي ُكتٌع .اؾًظؽ گيعًؿ ،خٌجمُبي اختوبػي خعيعّ ،اکٌهي ظؼ ثؽاثؽ ازكبـ ًباهٌي
ّخْظي ًبني اؾ هطبعؽات ظًيبي هعؼى ُكتٌع .فؿًّي ضغؽات ّ ثسؽاىُبي هعؼًيتَ ،ظؼگيؽ
نعى اًجٍْ اًكبىُب ثب آى ،کبُم ًظبؼت هسلي ثؽ هطبعؽات ،آگبُي اؾ ايي اهؽ ظؼ قغسي ّقيغ،
ازكبـ ظلِؽٍ ّ اضغؽاة ؼا تمْيت ًوْظٍ اقت؛ اهب ظؼ همبثل ايي هسيظ هطبعؽٍ ،ػْاهلي ًيؿ
هسيظ اػتوبظ ؼا فؽاُن هيکٌٌع .اؾخولَ ايي ػْاهل ؼّاثظ ضْيهبًّعي اقت کَ ثَػٌْاى ّقيلَ
قبؾهبى ظٌُعٍ ثؽاي ثؽلؽاؼي ؼّاثظ اختوبػي ظؼ پٌَِ ؾهبى ظؼ هکبى ػول هيکٌع .ػبهل ظيگؽ
اختوبع هسلي ثَػٌْاى هکبى قبؾًعٍ يک هسيظ آنٌب اقت.
ُبثؽهبـ فؼبليت افؽاظ ظؼ اًدويُب  -کَ ظّؼ اؾ قلغَ ظّلت ّ التًبظ ُكتٌع  -ؼا
خكتدْي کيفيت ؾًعگي ،زمْق اًكبًي تسمك ضْيم ّ هجبؼؾٍ ػليَ خؽيبىُبي قؽکْثگؽ
ًظبمُبي قيبقي ّ التًبظي هيظاًع .اًدويُب ّ قبؾهبىُبي غيؽظّلتي کَ هدؽاي ػول
خٌجمُبي اختوبػي خعيعي هسكْة هينًْع ًَ ،تٌِب فبلع ثْؼّکؽاقي ؼقوي ّ ؼّاثظ
التعاؼآهيؿًع ثلکَ قبؾهبىظُي اًؼغبفپػيؽ ،گؽهي ؼّاثظ ّ اُعاف غيؽقيبقي ّ غيؽالتًبظي ظاؼًع؛
ثٌبثؽايي ػمالًيت زبکن ثؽ آىُب ػمالًيت اؼتجبعي اقت ّ لبظؼ ثَ ازيبي تْاى ثبلمٍْ ؾيكت خِبى
ظؼ ثؽاثؽ ًظبم هيثبنٌع .ثَ ًظؽ ُبثؽهبـ اػضبء ّ ًفؽات ايي لجيل گؽٍُّب اؾ هيبى الهبؼ ّ عجمبت
هطتلف اختوبػي ّ ثب ايدبظ ُكتَُبي تهکيالتي ظؼ قغر اًدويُب ّ ظيگؽ قبؾهبىُبيي
اؾاييظقت اًتطبة هينًْعًْ( .غؼي.)488 :2492،

1- Alain Touraine, Anthony Giddens, Jürgen Habermas, Manuel Castells
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عجك گفتَُبي هلْچي ،)2::7( 1ظؼ خْاهغ پيچيعٍاي کَ ًيبؾ ثَ يکپبؼچَقبؾي ثيهتؽ ظاؼًع
ّ کٌتؽل ضْظ ؼا زتي ثؽ اًگيؿٍُبي ػول گكتؽل هيظٌُع ،خٌجمُبي اختوبػي خعيع (خٌجم
هسيظ ؾيكت يب خٌجم هؽثْط ثَ زمْق ؾًبى) هطبلف ًفْغ ظّلت ّ ثبؾاؼ ظؼ ؾًعگي اختوبػي
ؼّؾهؽٍ ُكتٌع ّ فؼبالًَ اؾ ُْيت فؽظي ّ زك اًتطبة ؾًعگي نطًي نطًي ظؼ ثؽاثؽ
ظقتکبؼي ظؼ قيكتن ظفبع هيکٌٌع (.)Della Porta and Diani 2020:7
ظقتَ قْم ظؼثؽظاؼًعٍ ًظؽيبت قؽهبيَ اختوبػي ّ ههبؼکت ُكت کَ خؿ هِنتؽيي ًظؽيبت
ظؼ تجييي قبؾهبىُبي هؽظمًِبظ ّ ػلل اُويت ّ گؽايم ثَ آىُب ثَ نوبؼ هيؼّظ ّ تْقظ
ًظؽيَپؽظاؾاًي چْى :خيوؿ کلوي ،ؼاثؽت پبًتبم ،فؽاًكيف فْکْيبهب ... ،2هغؽذ گؽظيعٍ اقت.
کلوي هٌبثغ اختوبػي قبضتبؼي ظؼ نجکَ ؼّاثظ اختوبػي ؼا قؽهبيَ اختوبػي هيظاًع ّ آى ؼا
ظاؼايي قؽهبيَاي ثؽاي فؽظ ظؼ ًظؽ هيگيؽظ .ثَ ًظؽ اّ قؽهبيَ اختوبػي ني ّازع ًيكت ثلکَ
اًْاع گًْبگْى چيؿُبيي اقت کَ ظّ ّيژگي ههتؽک ظاؼًعُ -2 :وَ آىُب خٌجَاي اؾ يک قبضت
اختوبػي ُكتٌع -3 .کٌمُبي هؼيي افؽاظي ؼا کَ ظؼّى قبضتبؼ ُكتٌع تكِيل هيکٌع( .کلوي،
 .)5:3 :2488قؽهبيَ اختوبػي ثَ ػٌْاى اػتوبظ ّ ًگؽل هعًي تدلي پيعا هيکٌع ،کَ ثَ ًْثَ
ضْظ ثَ نِؽًّعاى کوک هيکٌع تب ظؼ اهْؼ هعًي ُوکبؼي کٌٌع ( Hooghe and Stolle 2003,
 .( Aggeborn, 2020: 1قبؾهبىُبي ظاّعلجبًَ نکلي اؾ قؽهبيَ اختوبػي ُكت کَ فؼبليتُبي
اػتؽاٌآهيؿ ؼا اهکبىپػيؽ هيقبؾظ ،نکل ثَّيژٍ ًيؽّهٌعي اؾ قؽهبيَ اختوبػي ثؽاي افؽاظي اقت
کَ ػضْ قبؾهبى هيثبنٌع ّ ظقتيبثي ثَ ُعفُبيي ؼا کَ ظؼ ًجْظ آى ًويتْاًكت ثَ ظقت آيع ّ
يب ثب ُؿيٌَ ؾيبظي ثَ ظقت هيآيع تكِيل هيکٌع( .کلوي.)5:3 :2488 ،
پبًتبم ُن قؽهبيَ اختوبػي ؼا ثَ يْؼت "ّيژگيُبي قبؾهبى اختوبػي ؼا اػتوبظٌُ ،دبؼُب ّ
نجکَُبيي هؼؽفي هيکٌع کَ هيتْاًٌع ثب تكِيل العاهبت ُوبٌُگ ،کبؼآيي خبهؼَ ؼا ثِجْظ
ثطهٌع" ( .)ERDOGAN, 2010: 82نجکَُبي ههبؼکت هعًي يکي اؾ انکبل ضؽّؼي قؽهبيَ
اختوبػياًع .نکلگيؽي قؽهبيَ اختوبػي ّ کكت هِبؼتُبي هعًي اؾ ههبؼکت فؼبل ظؼ
قبؾهبىُب ًبني هينْظ ،خبيي کَ ظّقتبى ّ آنٌبيبى خؿئي اؾ ُوبى نجکَ اختوبػي ُكتٌع.
)ُ ّ (Teorell 2003; Wollebaek & Selle 2003ؽچَ ايي نجکَُب ظؼ خبهؼَاي هتؽاکنتؽ
ثبنٌع ازتوبل ثيهتؽي ّخْظ ظاؼظ کَ نِؽًّعاى ثتْاًٌع ظؼ خِت هٌبفغ هتمبثل ُوکبؼي کٌٌع
نجکَُبي افمي اًجٍْ اهب خعا اؾ ُن تمْيت ُوکبؼي ظؼّى ُؽ گؽُّي ؼا قجت هينًْع .آىُب ثب
ظّؼ ؾظى نکبفُبي عجمبتيُ ،وکبؼي گكتؽظٍتؽي ؼا پعيع هيآّؼًع (پبتٌبم 2::6 ،ثَ ًمل اؾ
1- Melucci
2- James Kelman, Robert David Putnam, Francis Fukuyama
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آؼيبى پْؼ .)9 :2498 ،اؾًظؽ پبتٌبم ُؽ چَ قبضتبؼ قبؾهبًي افميتؽ ثبنع هْفميت ًِبظي آى ظؼ
اختوبع ثيهتؽ اقت .پبتٌبم هيبى ػضْيت ظؼ گؽٍُّبي ظاؼاي ًظن افمي هبًٌع ثبنگبٍُبي ّؼؾني،
اًدويُبي کوک هتمبثل ،تؼبًّيُبي اًدويُبي فؽٌُگي ّ اتسبظيَُبي ظاّعلجبًَ ّ زکْهت
ضْة اؼتجبط هثجتي هتًْؼ هينْظ .اّ نجکَ ػوْظي ثب قلكلَهؽاتت ؼا فبلع تْاى ثؽلؽاؼي اػتوبظ
ّ ُوکبؼي اختوبػي هيظاًع .ظّ ػبهل اقبقي ايي لضيَ ،يکي غيؽ هْثك ثْظى خؽيبى اعالػبت
ظؼ نجکَ ػوْظي ًكجت ثَ نجکَ افمي (ثَ قجت ايٌکَ اعالػبت يسير اخبؾٍ ثِؽٍکهي ّ
اقتؼوبؼ ؼا ًويظُع) اقت ّ ظّم ايٌکَ ٌُدبؼُبي هؼبهلَ هتمبثل ّ هدبؾات هؽثْط ثَ تطلف اؾ
آىکَ هبًغ فؽيتعلجي هينًْع ،ظؼ نجکَُبي ػوْظي ثؽاي همبهبت ػبلي کوتؽ ّضغنعٍ ّ
کوتؽ اخؽا هينًْع .اّ ايي قْظهٌعيُب ؼا ثؽاي نجکَُبي ههبؼکت هعًي ثؽهينوبؼظ :افؿايم
ُؿيٌَُبي ثبلمٍْ ػِعنکٌي ظؼ هؼبهالت ،تمْيت ٌُدبؼُبي لْي هؼبهلَ هتمبثل ،ثِجْظ خؽيبى
اعالػبت ظؼ هْؼظ لبثلاػتوبظ ثْظى افؽاظ ّ اؼائَ چبؼچْثي فؽٌُگي ثؽاي ُوکبؼي (ُوبى.): :

ؼّل تسميك
ايي پژُّم ثب ؼّل فؽاتسليل ثَ اًدبم ؼقيعٍ اقت .گالـ ( )2:87فؽا تسليل ؼا تسليل آهبؼي
هدوْػَ ثؿؼگي اؾ يبفتَُبي پژُّهي ثَهٌظْؼ يکپبؼچَقبؾي ايي يبفتَُب تؼؽيف کؽظٍ اقت (ثَ
ًمل اؾ ظالّؼ )249: ،هتبآًبليؿ هيتْاًع ؾهبًي اًدبم نْظ کَ چٌعيي هغبلؼَ ػلوي ّخْظ ظاؼظ کَ ثَ
قؤالي ههبثَ پبقص هيظٌُع  (Greenland, Rourke K, 2008: 652).ثَثيبىظيگؽ ،ايي في
ضاليَاي اؾ پژُّمُبي پيهيي اقت کَ ثؽاي همبيكَ ًتبيح ظؼ عْل ظاهٌَ ّقيؼي اؾ هغبلؼبت،
ؼّلُبي کوي ؼا ثَ کبؼ هيثؽظ (ُْهي .)24 :2498 ،ثعيي هٌظْؼ ًتبيح زبيل اؾ هغبلؼبت هتؼعظ
ّ هكتمل لجلي ظؼ ؾهيٌَ هْضْع ،ثؽؼقي ّ ثَ کوک ًؽمافؿاؼُبي هٌبقت آهبؼي يکكبى هينْظ ّ
ثَ آهبؼٍ خعيعي ثَ ًبم اًعاؾٍ اثؽ 1تجعيل هينْظ .اًعاؾٍ اثؽ ًهبىظٌُعٍ هيؿاى ثب ظؼخَ زضْؼ پعيعٍ ظؼ
خبهؼَ اقت (ػبثعي ّ ُوکبؼاى .)239 :2496 ،ثَػجبؼتظيگؽ اًعاؾٍ اثؽً ،تبيح پژُّمُبي هطتلف ؼا
ظؼ لبلت ػعظي اثؽثطم ًهبى هيظُع .ثًَسْيکَ هيبى پژُّمُبي هطتلف لبثلهمبيكَ ثبنع .ظؼ
اًدبم يک هتبآًبليؿ ،يک هسمك ثبيع اًتطبةُبيي ؼا اًدبم ظُع کَ هيتْاًع ثؽ ًتبيح تأثيؽ ثگػاؼظ،
اؾخولَ تًوينگيؽي ظؼ هْؼظ ًسٍْ خكتدْي هغبلؼبت ،اًتطبة هغبلؼبت ثؽ اقبـ هدوْػَ هؼيبؼُبي
ػيٌي ،ثؽضْؼظ ثب ظاظٍُبي ًبلى ،تدؿيَّتسليل ظاظٍُب ّ ايي هْؼظ کَ آيب ثَ قْگيؽي يب تْؼل اًتهبؼ
تْخَ ًهبى ثعُع يب ثيتْخَ ثبنع ).(Walker E, Hernandez AV, Kattan MW, 2008:431
1- Effect Size
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هؼيبؼُبي اًتطبة پژُّمُب (همبالت ّ پبيبىًبهَُب)
ظؼ ايي ثؽؼقي ًتبيح پژُّمُبيي هْؼظهغبلؼَ لؽاؼگؽفتَ ،کَ اؾ لسبػ ؼّلنٌبضتي ظاؼاي هالک
ظؼّى گٌدي ُكتٌع .هؼيبؼُبي ظؼّى گٌدي ايي پژُّم نبهل -2 :پژُّمُب ظؼ ايؽاى ّ ظؼ
زْؾٍ قبؾهبىُبي هؽظمًِبظ هْؼظ اًدبمگؽفتَ ثبنع  -3ثؽاي ُعف ظّم همبلَ ،ايي نؽايظ ّخْظ
ظانت کَ پژُّمُب ثَ قٌدم ػْاهل تأثيؽگػاؼ ثؽ ههبؼکت ظؼ قبؾهبىُبي هؽظمًِبظ پؽظاضتَ
ثبنع ّ ًيؿ ثبيع اعالػبت الؾم ثؽاي اقتطؽاج ػولي اًعاؾٍ اثؽ ؼاثغَ ؼا اؼائَ کؽظٍ ثبنع.
خبهؼَ آهبؼي ّ نيٍْ ًوًَْگيؽي :خبهؼَ آهبؼي پژُّم زبضؽ ظؼ هؽزلَ اّل کليَ همبالت ّ
پبيبىًبهَُبي اًدبميبفتَ ظؼ ايؽاى ظؼ ؼاثغَ ثب قبؾهبىُبي هؽظمًِبظ ّ ظؼ هؽزلَ ظّم توبهي
همبالت ّ پبيبىًبهَُبي اًدبميبفتَ ظؼ هْؼظ ػْاهل تأثيؽگػاؼ ثؽ ههبؼکت ظؼ قبؾهبىُبي هػکْؼ
هيثبنع .نيٍْ ًوًَْگيؽي ُن ظؼ ُؽظّ هؽزلَ ثَيْؼت توبم نوبؼي ّ ظؼ فبيلَ ؾهبًي قبلُبي
 2481تب ًيوَ اّل قبل  24:9ثْظٍ اقت .ثَاييتؽتيت ،ظؼ پژُّم زبضؽ ظؼ هؽزلَ اّل ،پف اؾ
يک هغبلؼَ اّليَّ ،اژٍُبي :قبؾهبىُبي غيؽظّلتي ،قبؾهبىُبي هؽظمًِبظ ،قبؾهبىُبي هؽظهي،
تهکلُبي هؽظهي ،قويُب ّ ( )NGOظؼ ثبًکُبي اعالػبتي هْؼظ خكتدْ لؽاؼ گؽفت .ايي
ثبًکُبي اعالػبتي نبهل خِبظ ظاًهگبُي ،پبيگبٍ هدالت تطًًي ًْؼ ،پبيگبٍ ثبًک اعالػبت
ًهؽيبت کهْؼ" ّ پبيگبٍ هؽکؿ اقٌبظ ّ هعاؼک ػلوي ايؽاى ثْظٍ اقت .زبيل ايي خكتدْ
اقتطؽاج  357همبلَ ّ پبيبىًبهَ ثْظٍ اقت .ظؼ ايي هؽزلَ اعالػبتي کلي ظؼثبؼٍ کليَ تسميمبت
هْخْظ ،اؼائَنعٍ اقت ّ ظؼ هؽزلَ ثؼع ثب تْخَ ثَ تؼعظ تسميمبت ثَ تسعيع هْضْع پؽظاضتَ ّ تٌِب
آى ظقتَ اؾ همبالت ّ پبيبىًبهَُبيي اًتطبة نعًع کَ ثَيْؼت کوي ّ ثَ ؼّل پيوبيم
(پؽقهٌبهَ) تأثيؽ هتغيؽُبي هطتلف ؼا ثؽ گؽايم ثَ ههبؼکت ظؼ قويُب ثؽؼقي کؽظٍاًع .ظؼًتيدَ
تؼعاظ  22پژُّم ثؽاي ػوليبت فؽا تسليل اًتطبة نعًع.
هدوْع تسميمبت اًدبمگؽفتَ ّ ظؼ ظقتؽـ ظؼ ايي ثطم (ػلل ههبؼکت) نبهل  22هْؼظ
ثْظٍ ،کَ توبهبً ثب ؼّل کوي ثَ اًدبم ؼقيعٍاًع ّ خبهؼَ آهبؼي هْؼظهغبلؼَ اکثؽ آىُب ثَ تؽتيت
ؾًبى ،خْاًبى ّ ظاًهدْيبى ثْظٍاًع.

فراتحليل پژًىشىاي صٌرت گرفتو در حٌزه سازهانىاي هردم نياد؛ با تاکيد بر علل هشارکت ...
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خعّل ( :)2ههطًبت پژُّمُبي هْؼظ اقتفبظٍ ظؼ تسميك
1
نيٍْ ًوًَْگيؽي
خبهؼَ آهبؼي
قبل زدن ًوًَْ
ػٌْاى تسميك
 486خْاًبى فؼبل ظؼ ُNGOبي تًبظفي قبظٍ
ثؽؼقي ػْاهل اختوبػي هؤثؽ ثؽ ههبؼکت خْاًبى 2495
2
ضْنَاي چٌع هؽزلَ
خْاًبى تِؽاى
ظؼ قبؾهبىُبي غيؽظّلتي .پ
تًبظفي قبظٍ
ؾًبى نِؽ ؼنت
336
ثؽؼقي ػْاهل هؤثؽ ثؽ گؽايم ؾًبى ثَ ههبؼکت 2498
ظؼ قبؾهبىُبي غيؽظّلتي .پ.

ثؽؼقي ػْاهل اختوبػي هؤثؽ ثؽ ههبؼکت ؾًبى ظؼ 2499
قبؾهبىُبي غيؽظّلتي .م.

481

ثؽؼقي ػْاهل خبهؼَنٌبضتي هؤثؽ ثؽ ههبؼکت 2499
خْاًبى ظؼ قبؾهبىُبي غيؽظّلتي نِؽ ايفِبى .پ.
ثؽؼقي تأثيؽ قؽهبيَُبي اختوبػي ّ فؽٌُگي ثؽ هيؿاى 249:
ههبؼکت ؾًبى ظؼ قبؾهبىُبي غيؽظّلتي .پ.

497
91

ؾًبى نِؽ تجؽيؿ

تًبظفي

خْاًبى فؼبل ظؼ ُNGOبي تًبظفي قِويَاي
ايفِبى
ؾًبى فؼبل ظؼ ُNGOبي عجمَثٌعي تًبظفي
کْظکبى کبؼ تِؽاى

ثؽؼقي ّضؼيت ههبؼکت اختوبػي ؾًبى ظؼ 24:2
قبؾهبىُبي هعًي .پ.

371

ظاًهدْيبى ظضتؽ ظاًهگبٍ
پيبم ًْؼ ّازع انتؽ

ًوًَْگيؽي ظؼ
ظقتؽـ

ثؽؼقي تأثيؽ قؽهبيَُبي اختوبػي ّ فؽٌُگي ثؽ 24:3
هيؿاى ههبؼکت ؾًبى ظؼ قبؾهبىُبي غيؽظّلتي .م.

511

ؾًبى اقتبى گلكتبى فؼبل

تًبظفي عجمَاي

NGO

ثؽؼقي ػْاهل هؤثؽ ثؽ ههبؼکت ظؼ قبؾهبىُبي 24:3
ؼفبُي ثطم قْم .پ.

481

خْاًبى  29تب  41قبل
نِؽقتبى انٌْيَ

ضْنَاي تْأم ثب
ؼّل تًبظفي

ثؽؼقي ػْاهل هؤثؽ ظؼ ايدبظ تهکلُبي هؽظم 24:4
قبؾهبى ثب تأکيع ثؽ ػْاهل اختوبػي-فؽٌُگي .م.

495

ظاًهدْيبى ظاًهگبٍ آؾاظ
اقالهي ّازع ػلْم ّ تسميمبت

تًبظفي قبظٍ ّ
قِويَاي

اؼؾيبثي تأثيؽ هؤلفَُبي تْاًوٌعقبؾي ؼّاىنٌبضتي 24:6
ثؽ ههبؼکت اختوبػي ؾًبى ظؼ قبؾهبىُبي
اختوبع -هسْؼ .م.

279

ؾًبى ؼّقتبُبي نِؽقتبى
کٌگبّؼ

توبم نوبؼي

نٌبقبيي ػْاهل هؤثؽ ظؼ گؽايم افؽاظ ثَ 24:7
ههبؼکت ظاّعلجبًَ ظؼ قبؾهبىُبي غيؽظّلتي .پ.

211

اػضبي قوي ؼفتگؽاى
عجيؼت اقتبى تِؽاى

غيؽ ازتوبلي

ّ ايي پژُمُب اؾًظؽ چبؼچْة هْؼظاقتفبظٍ ،خبهؼَ ّ زدن ًوًَْ آهبؼي ،هتغيؽُبي هْؼظ
آؾهْى ّ ًتبيح تسليلُبي آهبؼي هْؼظثؽؼقي لؽاؼ گؽفتٌع .چک ليكتُبيي تِيَ گؽظيع .ظؼ ايي
چک ليكتُب ظاظٍُبي ُؽ يک اؾ هغبلؼبت ،کعثٌعي ّ هؽتت نع .ظؼًِبيت ضؽيت اًعاؾٍ اثؽ
هتغيؽُب ثب ثَکبؼگيؽي ًؽمافؿاؼ ّ CMA2 ،قبيتُبي فؽا تسليل آًاليي 3هسبقجَ گؽظيع ّ .آهبؼٍ
ً -1بم هسمميي ظؼ لكوت هٌبثغ غکؽ نعٍ اقت.
 -2هٌظْؼ اؾ زؽّف پ.م ظؼ خعّل ( )2ثَ تؽتيت پبيبىًبهَ ّ همبلَ هيثبنع کَ ثؼلت هسعّظيت فضب ثَ اضتًبؼ آّؼظٍ نعٍ اقت.
3- http://www.meta-mar.com/meta & http://www.lyonsmorris.com/ma1/
ثب اتوبم ؾهبى ًكطَ آؾهبيهي ًؽمافؿاؼ 3CMA ،اقتفبظٍ اؾ قبيتُبي هػکْؼ اًدبم گؽفت.
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زبيل اؾ آؾهْى فؽضيَُبيي تسميمبت (آهبؼٍُبي  )F, t,Rپف اؾ تجعيل ثَاًعاؾٍ اثؽ اؾ عؽيك
فؽهْلُبي ّّلف ،ثب تؽکيت اًعاؾٍُبي اثؽ ثَ ؼّل ُبًتؿ ّ انويت تسليل نعًع ّ ثؽاي تفكيؽ
اًعاؾٍ اثؽ اؾ خعّل کُْي ( )2:99اقتفبظٍ گؽظيع .ثؽعجك هعل کُْي اًعاؾٍ اثؽ ظؼ قَ ظاهٌَ :اًعاؾٍ
اثؽ کن ( rکوتؽ اؾ  d 1/4کوتؽ اؾ  ،)1/6اًعاؾٍ اثؽ هتْقظ ( 1/4تب  1/6 ّ r=1/6تب  ،)d=1/9اًعاؾٍ
اثؽ ؾيبظ ( rثيهتؽ اؾ  d ّ 1/6ثيهتؽ اؾ  )1/9تؼؽيف هينْظ.

يبفتَُبي تْييفي زبيل اؾ هؽّؼ تسميك پيهيي
الف :کل تسميمبت زْؾٍ ًِبظُبي هؽظهي
ظؼ ايي لكوت ُعف اؼائَ ًوبي کلي اؾ ّيژگيُبي توبهي تسميمبت اًدبمگؽفتَ ّچبپنعٍ ظؼ
زْؾٍ ًِبظُبي هؽظهي اقت .اؾًظؽ ًْيكٌعگبى همبلَ زبضؽ ،هؽّؼ تسميمبت اًدبميبفتَ ظؼ ايي
زْؾٍ ًهبى هيظُع .توبهي تسميمبت هػکْؼ ؼا هيتْاى ثَ قَ ظقتَ کلي تمكين کؽظ .ظقتَ اّل
تسميمبتي اقت کَ ظؼ آىُب قويُب ثَػٌْاى يک قبؾهبى ظؼ ًظؽ گؽفتَنعٍ ّ اؾًظؽ ههکالت ّ
هْاًغ ظؼًّي ،ثيؽًّي ّ نجکَ ؼّاثغهبى ثؽؼقينعٍاًع .هؽّؼ تسميمبت پيهيي زبّي ايي يبفتَ ثْظ
کَ ايي قبؾهبىُب ثؽاي ؼنع ّ تْقؼَ ضْظ ،ثب ظّ هبًغ ايلي ثيؽًّي ّ ظؼًّي هْاخَ ُكتٌع.
هْاًغ ثيؽًّي ثَ نؽايظ خبهؼَ ّ قبضتبؼُبي آى اؼتجبط ظاؼظ هْاًغ ظؼًّي ثَ ههکالت قبضتبؼي ّ
قبؾهبىظُي ظؼًّي ضْظ قويُب هؽتجظ اقت .ػْاهلي هبًٌع  -2کوجْظ افؽاظ تْاًوٌع ظؼ قبضتبؼ
 -3ههکالت هبلي  -4چبؼچْةُبي لبًًْي هسعّظکٌٌعٍ ّ ههکالت ثجتي ّ ُوچٌيي تؼعظ
قبؾهبىُبي هدْؾ ظٌُعٍ ّ هتْلي  -5ػعم ُوکبؼي کبفي ًِبظُبي ظّلتي  -6فمعاى نجکَُبي
اؼتجبعي هيبى قويُب ًِ -7بظيٌَ ًهعٍ ثْظى خبيگبُهبى ظؼ خبهؼَ ،اؾ ههکالت ايلي قويُب
ثْظً .تبيح تسميمبت پيهيي زبکي اؾ آى ثْظ کَ ظؼ قويُب ًويتْاى اؾ ُوبى اثتعا قبؾهبىظُي
يؽف ،ثَ هؼٌبي آًچَ ظؼ قبؾهبىُبي اًتفبػي ّخْظ ظاؼظ ؼا ثَ کبؼثؽظ ّ ّخْظ ًيؽُّبي هؤقف
ثؽاي ايدبظ اػتوبظ اختوبػيًِ ،بظيٌَ کؽظى هْقكَ ّ خػة ًيؽُّبي ظاّعلت ضؽّؼي اقت،
ضوي آًکَ ُؽ قوٌي ثَهْاؾات ؼنع ثبيع زعي اؾ قبؾهبىظُي ؼا ثَ کبؼثؽظ.
ُوچٌيي هؽّؼ تسميمبت پيهيي ًهبى ظاظ ،چِبؼ ػبهل کوجْظ هٌبثغ هبلي ،قجک هعيؽيت
ًبهٌبقت ،ػعم آهبظگي گؽٍُّبي ُعف ّ کوجْظ افؽاظ هتطًى ظؼ ؾهيٌَ تْاًوٌعقبؾي ثَػٌْاى
هْاًغ تْاًوٌعقبؾي ًيؽّي اًكبًي ظؼ قويُب ثهوبؼ هيآيٌع.

فراتحليل پژًىشىاي صٌرت گرفتو در حٌزه سازهانىاي هردم نياد؛ با تاکيد بر علل هشارکت ...
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نکل ( )2تمكينثٌعي پژُّمُبي اًدبميبفتَ ظؼ زْؾٍ قويُب اؾًظؽ هسمميي تسميك زبضؽ

ظقتَ ظّم تسميمبتي اقت کَ ظؼ آىُب قويُب ثَػٌْاى هتغيؽ هكتمل ّ تأثيؽگػاؼ
هغؽذنعٍاًع .ظؼ ايي پژُّمُب ثَ ثؽؼقي ػولکؽظ ّ تأثيؽات قويُب ثؽ هْضْػبت ّ هكبئل
اختوبػي ،قيبقي ،زمْلي ّ ....پؽظاضتنعٍ اقت .ظؼ هْؼظ ايي تسميمبت ًمغَ زبئؿ اُويت ايي
ثْظ کَ اکثؽيت لؽيت ثَاتفبق ايي تسميمبت فبلع هجٌبي ًظؽي ظليك ظؼ هْؼظ هالکُبي اؼؾيبثي ّ
قٌدم ػولکؽظ قويُب ثْظًع ّ تؼؽيف ظليمي اؾ هؼٌبي هْفميت قوي اؼائَ ًهعٍ ثْظ.

نکل ( )3هْضْػبت هْؼظپژُّم ظؼ ؼاثغَ ثب قويُب ظؼ هغبلؼبت پيهيي ثَ تفکيک ؼنتَ
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ثب تأهل ظؼ نکل ( )3ايي ًکتَ ؼا پي هيثؽين کَ هكبئل هؽثْط ثَ هسيظؾيكت ّ خلت
ههبؼکت هؽظهي ظؼ اهْؼ هطتلف اؾ هْاؼظي اقت کَ ظؼ ؼنتَُبي هطتلف ظؼ ؼاثغَ ثب ًمم
ًِبظُبي هؽظهي ظؼ زل هكبئل ،هْؼظهغبلؼَ لؽاؼگؽفتَ اقت.
ظؼ ظقتَ قْم تسميمبتي لؽاؼ هيگيؽًع کَ ثَ ثؽؼقي ػلل ههبؼکت هؽظم ظؼ قبؾهبىُبي
هؽظمًِبظ هيپؽظاؾظ .ظؼ لكوت ظّم تسميك ثب تْخَ ثَ گكتؽظگي هْضْػي ثَ تسعيع هكئلَ ّ
هؽّؼ تسميمبتي پؽظاضتَاين کَ تٌِب ظؼ ايي ظقتَ لؽاؼ هيگيؽًع.
خعّل (ً )3هبى هيظُع اؾ کل تسميمبت اًدبمنعٍ  66ظؼيع هؽثْط ثَ همبالت ّ  56ظؼيع
هؽثْط ثَ پبيبىًبهَُب ُكت 32 .ظؼيع پژُّمُب ظؼ زْؾٍ ػلْم اختوبػي 35 ،ظؼيع ظؼ زْؾٍ
زمْق 23 ،ظؼيع ظؼ ؼنتَ ػلْم قيبقي 24 ،ظؼيع ظؼ زْؾٍ هعيؽيت : ،ظؼيع ظؼ ؼنتَ خغؽافيب،
 5ظؼيع ظؼ ؼنتَ التًبظ ّ  28ظؼيع ظؼ قبيؽ ؼنتَُب اًدبمگؽفتَ اقت .ثٌبثؽايي ثيهتؽيي
تسميمبت اًدبمگؽفتَ ثَ تؽتيت هؽثْط ثَ ؼنتَُبي زمْق ّ ػلْم اختوبػي ثْظٍ اقت.
خعّل ( :)3تْؾيغ فؽاّاًي ّ ظؼيع تسميمبت اًدبمنعٍ ظؼ ؾهيٌَ قويُب
همبلَ

پبيبىًبهَ

فؽاّاًي ظؼيع

خوغ کل

فؽاّاًي

ظؼيع

فؽاّاًي

ظؼيع

التًبظ

8

6

4

4

21

5

خغؽافيب

24

:/6

9

8

32

:

هعيؽيت

27

22/8

27

25/6

43

24

ػلْم قيبقي

32

26

:

9

41

23

زمْق

36

29

45

42

6:

35

زْؾٍ ػلْم اختوبػي

39

31

34

32

62

32

قبيؽ ؼنتَُب

37

2:

28

26

54

28

تؼعاظ کل

247

66

221

56

357
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ثؽ عجك يبفتَُبي هٌعؼج ظ خعّل ( 5: )4ظؼيع همبالت ايي قبيت ظاؼاي ؼتجَ ػلوي  -پژُّهي
ّ  7ظؼيع ظاؼاي ؼتجَ ػلوي تؽّيدي ّ  56ظؼيع ظاؼاي ؼتجَ کٌفؽاًكي ّ قبيؽ ؼتجَُب ثْظٍاًع.
خعّل ( :)4کل همبالت چبپنعٍ ظؼ زْؾٍ قويُب ثَ تفکيک ؼتجَ ػلوي

تؼعاظ همبلَ

ػلوي-پژُّهي

ػلوي تؽّيدي

قبيؽ

کل

فؽاّاًي

77

:

72

247

ظؼيع

5:

7

56

211

خكتدْي همبالت ّ پبيبىًبهَُب ثؽ اقبـ ظّؼٍ ؾهبًي ًهبى ظاظ  4ظؼيع پژُّمُب ظؼ
قبلُبي ثيي  248:-2481اًدبمگؽفتَ ّ  9ظؼيع پژُّمُب ظؼ قبلُبي ثيي ّ 2495-2491
 29ظؼيع ًيؿ ظؼ قبلُبي ثيي  39 ّ 249:-2496ظؼيع ظؼ قبلُبي ثيي 53 ّ 24:5-24:1
ظؼيع پژُّمُب ًيؿ ظؼ قبلُبي اضيؽ يؼٌي  24:9-24:6يْؼت پػيؽفتَ اقت .يؼٌي قيؽ اًدبم
پژُّمُب ظؼ همبعغ ؾهبًي هْؼظهغبلؼَ ،زبلت افؿايهي ظانتَ ّ ثيهتؽيي تسميمبت ظؼ ؾهيٌَ
قويُب ،ثيي قبلُبي  24:9-24:6ثب  53ظؼيع اًدبمگؽفتَ اقت.
خعّل ( :)5پژُّمُبي اًدبميبفتَ ظؼ زْؾٍ قبؾهبىُبي هؽظمًِبظ ثَ تفکيک قبل اًتهبؼ
قبل اًتهبؼ

تؼعاظ همبلَ

تؼعاظ پبيبىًبهَ

خوغ اًتهبؼات

ظؼيع

248:-2481

6

3

8

4

2495-2491

23

8

2:

9

249:-2496

37

31

57

29

24:5-24:1

42

48

7:

39

24:9-24:6

73

52

214

53

خوغ

247

221

357
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ة :کل تسميمبت کوي ظؼ ؾهيٌَ ػْاهل هؤثؽ ثؽ گؽايم ثَ ههبؼکتُبي هؽظهي ظؼ قبؾهبىُبي هؽظمًِبظ
خعّل ( :)6چبؼچْةُبي ًظؽي هْؼظاقتفبظٍ ظؼ پژُّمُبي هْؼظثؽؼقي
ؼظيف

پبؼاظين

ًظؽيَ پؽظاؾ

فؽاّاًي

ظؼيع

2

ّالؼيتُبي اختوبػي

ًظؽيبت کالقيک (ظّؼکين ،ظّتْکْيل)ً-ظؽيبت

35

69

3

تؼؽيف اختوبػي

4

ؼفتبؼ گؽايي اختوبػي

1

فويٌيكتي (ؼًعل کبليٌؿ ،اکلي )
ًظؽيبت قؽهبيَ اختوبػي ّ ههبؼکت (کلوي ،پبتٌبم،
ثْؼظيْ ّ...ّ )...

5

آلي تْؼى -ايٌگلِبؼتُ-بثؽهبـ -هبؾلْ ّ...
ًظؽيَ هجبظلَ ُْهٌؿ –ثالّ
خوغ

2

23

3:/3

5

:/8

52

211

ثب لؽاؼظاظى ًظؽيبت هْؼظ اقتفبظٍ ظؼ تسميمبت ظؼ لبلت پبؼاينُبي قَ گبًَ ؼيتؿؼ 3ايي ًتيدَ
زبيل نع کَ  69ظؼيع اؾ ًظؽيبت تجييي کٌٌعٍ ههبؼکت ظؼ قويُب ؾيؽ هدوْػَ پبؼاين
ّالؼيتُبي اختوبػي3:/3 ،ظؼيع ظؼ پبؼظاين تؼؽيف اختوبػي ّ  :/8ظؼيع تست پبؼاين
ؼفتبؼگؽايي اختوبػي لؽاؼ ظاؼًع ثٌبثؽايي پبؼاين ّالؼيتُبي اختوبػي ،ؼُيبفت غبلت ظؼ تجييي ػلل
ههبؼکت ظؼ قويُب هيثبنع.
اعالػبت خعّل نوبؼٍ ً 7هبى هيظُع کَ ظؼ  74/7ظؼيع اؾ تسميمبت ثَ گؿاؼل پبيبيي
اثؿاؼ قٌدم العام ًوْظٍاًع ّ  47/5ظؼيع گؿاؼني اؾ پبيبيي اثؿاؼ قٌدم اؼائَ ًٌوْظٍاًع ظؼ هْؼظ
ؼّايي ايي اؼلبم ثؽاي گؿاؼل ؼّايي  83/8ظؼيع ّ ثؽاي ػعم گؿاؼل ؼّايي  38/4ظؼيع هيثبنع.

1- Randall Collins-Oakley
2- Homans-Blau
3- Ritzer
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خعّل ( :)7تْؾيغ فؽاّاًي ّ ظؼيعي تسميمبت هؽّؼ نعٍ ظؼ هْؼظ ههبؼکت ظؼ قويُب ثؽ زكت پبيبيي ّ ؼّايي
اثؿاؼ قٌدم
پبيبيي ّ ؼّايي اثؿاؼ قٌدم

هتغيؽ ّاثكتَ (ههبؼکت ظؼ قوي)
فؽاّاًي

ظؼيع

گؿاؼل پبيبيي اثؿاؼ قٌدم

8

74/7

ػعم گؿاؼل پبيبيي اثؿاؼ قٌدم

5

47/5

گؿاؼل ؼّايي قٌدم

9

83/8

ػعم گؿاؼل ؼّايي قٌدم

4

38/4

ثؽؼقي پژُّمُب اؾ ًظؽ ؼاُکبؼُبي ؼائَ نعٍ هجيي ايي يبفتَُب ثْظ کَ اؾ 22پژُّم هْؼظ
ثؽؼقي: ،هْؼظ ّاخع ثطم "پيهٌِبظات" ثْظٍ اقت .هيؿاى پيهٌِبظات پژُّهي  43/3ظؼيع ّ
هيؿاى پيهٌِبظات اخؽايي  78/9ظؼيع ثْظٍ اقت .ظؼ اکثؽ پژُّمُب ثيي يبفتَُبي زبيل اؾ
تسميك ّ ؼاُکبؼُب اؼتجبط ّ تٌبقت ههبُعٍ گؽظيع ّ پيهٌِبظات ثطم پژُّهي ،کبؼثؽظي ّ
ػولي ثْظٍاًع اهب ظؼ لكوت "پيهٌِبظات اخؽايي ،کلي گْيي ،اثِبم ّ ضؼف ظؼ لبثليت اخؽايي
نعى هالزظَ گؽظيع.
خعّل ( :)8تْؾيغ فؽاّاًي ّ ظؼيعي تسميمبت هؽّؼ نعٍ ظؼ هْؼظ ههبؼکت ظؼ قويُب ثؽزكت ؼاُکبؼُب ّ
پيهٌِبظات اؼاظٍ نعٍ
ؼاُکبؼُب ّ پيهٌِبظات

فؽاّاًي ظؼيع

ًوًَْ

پژُّهي

2:

 43/3اًدبم تسميمبت ثيهتؽ ثب ؼّيکؽظ کيفي -تْخَ ثيهتؽ ثَ ًمم
هتغيؽُبي خٌكيت ،قؽهبيَ اختوبػي ّ فؽٌُگي ،ػولکؽظ ّ نفبفيت
قويُب ،ثؽؼقي تبثيؽات تسًيالت ّ ػعالت خْيي ثؽ ههبؼکت
ّ ...ظؼ پژُّمُبي آتي

اخؽايي

51

 78/9آگبُي ثطهي ثَ آزبظ خبهؼَ ًكجت ثَ قويُب ّ کبؼکؽظُبي آًبى
تْقظ ؼقبًَُب ّ ًِبظ آهْؾل ّ پؽّؼل ُ -وکبؼي ّ اؼتجبط ثيهتؽ
هيبى قويُب ّ هؽاکؿ ظاًهگبُي خِت افؿايم ههبؼکت ظاًهدْيبى
ظؼ قويُب – افؿايم قؽهبيَ اختوبػي ّ فؽٌُگي ظؼ ؾًبى تْقظ
اؼگبىُبي نِؽظاؼي -فؽاُن کؽظى نؽايظ افؿايم قويُب-
ُوبٌُگي ّ تكِيل اؼتجبط ثيي قويُب ّ اؼگبىُبي ظّلتي -ايدبظ
ثبًک اعالػتي ظؼ ثبؼٍ قويُب ّ . ...

خوغ

6:
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يبفتَُب ّ ًتبيح اقتٌجبعي
خعّل نوبؼٍ (ً )9هبىظٌُعٍ ػْاهل هؤثؽ ثؽخػة ههبؼکت ظؼ قويُب ظؼ زْؾٍُبي هطتلف
(ضبًْاظٍ ،ؾًبى ،هسيظؾيكت ّ )...ثبفبيلَ اعويٌبى  :6ظؼيع ظؼ ُؽيک اؾ پژُّمُبي
هْؼظثؽؼقي اقت .ظاظٍُب ًهبى هيظُع ،هتغيؽُبي قي ،پبيگبٍ التًبظي اختوبػي ،تسًيالت ّ
اػتوبظ اختوبػي ثَ تؽتيت خؿ هتغيؽُبي پؽتکؽاؼ ظؼ پژُّمُبي ايي زْؾٍ ثْظٍاًعً .تبيح آؾهْى
ًبُوگٌي ثؽاي کليَ هتغيؽُب (ثَخؿ هتغيؽُبي اؾضْظثيگبًگي ّ اؼؾلُبي هبظي) غيؽ هؼٌيظاؼ
ثْظٍ اقت؛ يؼٌي ثَغيؽاؾ ظّ هتغيؽ هػکْؼ قبيؽ هتغيؽُب ظاؼاي ًتبيح تمؽيجبً ُوگي ظؼ تسميمبت
لجلي ثْظٍاًع .ثٌبثؽايي اؾ آهبؼٍ اًعاؾٍ اثؽ هعل ثبثت ،ثؽاي گؿاؼل ًتبيح اقتفبظٍ کؽظينً .تبيح
زبکي اؾ آى اقت کَ هتغيؽ اؾضْظثيگبًگي ثب اًعاؾٍ اثؽ  49ظؼيع ثيهتؽيي ؼاثغَ ؼا ثب هيؿاى
ههبؼکت ظانتَ اقت
خعّل ( :)9يبفتَُبي فؽاتسليل پژُّم (تؽکيت اًعاؾٍ اثؽ ثَ ؼّل انويت ّ ُبًتؿ)
آهبؼٍ
هتغيؽ هكتمل

تؼعاظ اثؽات تؽکيجي اثؽات تؽکيت فبيلَ اعويٌبى فبيلَ اعويٌبى اثؽات آؾهْى
ًبُوگٌي
تًبظفي
اثؽات ثبثت
تًبظفي
ثبثت
هغبلؼَ

ؼّزيَ ُوکبؼي ّ
ههبؼکت

3

1/46

1/45

1/51-1/37

1/72-1/62

1/49

اػتوبظ اختوبػي

7

1/33

1/43

1/44-1/35

1/73-1/11

1/256

قؽهبيَ اختوبػي

3

1/36

1/37

1/45-1/27

1/48-1/25

1/4

اؾضْظثيگبًگي

3

-1/43

-1/49

-1/48-1/35

-3/19-2/43

2/61

ظييظاؼي

4

1٫3

1٫3

1/35-1/24

1/36-1/24

1

اؼؾلُبي هبظي

4

-1/43

-1/47

-1/49-1/36

-2/7-1/:1

2/37

تسًيالت

7

1/29

1/29

1/35-1/24

-1/25-1/62

1/27

قي

8

1/8

1/9

1/22-1/13

-1/32-1/48

1/28

خٌف (هؽظ ثْظى)

5

1/4

-1/2

-1/13-1/1:

-1/44-1/41

1/21

پبيگبٍ اختوبػي
التًبظي

8

1/32

1/33

1/35-1/27

-1/37-1/57

1/22

ّضؼيت تأُل

4

1/42

1/42

1/48-1/34

-1/5:-2/19

1/59
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ثَ ايي هؼٌي کَ ثب افؿايم اؾضْظثيگبًگي هيؿاى ههبؼکت ظؼ قبؾهبىُبي هؽظمًِبظ ًيؿ
پبييي آهعٍ اقت قپف هتغيؽ اؼؾلُبي هبظي ثب اًعاؾٍ اثؽ  47ظؼيع ثيهتؽيي ؼاثغَ ؼا ثب هيؿاى
ههبؼکت ظانتَ اقت .ثَ ايي هؼٌي کَ ثب افؿايم اؼؾلُبي هبظي هيؿاى ههبؼکت ظؼ قويُب ًيؿ
پبييي آهعٍ اقت .غيؽ اؾ ظّ هتغيؽ هػکْؼ تٌِب هتغيؽ ّضؼيت تأُل (هدؽظ ثْظى) ظاؼاي نعت
ؼاثغَ تمؽيجبً هتْقظ ثْظٍ اقت .قبيؽ هتغيؽُب ظاؼاي نعت ؼاثغَ ضؼيف هيثبنٌع .ظؼضًْو
تأثيؽ ظّ هتغيؽ قي ّ خٌكيت ثؽ ههبؼکت ظؼ قبؾهبىُبي هؽظمًِبظً ،تبيح آهبؼٍ اثؽات تؽکيجي
ًهبى ظاظ ظؼهدوْع  8پژُّم هْؼظثؽؼقي ؼاثغَ هؼٌيظاؼي ّخْظ ًعاؼظ.
ظؼ هْؼظ اثؽ هتغيؽُبي اػتوبظ اختوبػي ّ تسًيالت ظؼهدوْعِ  7پژُّمً ،تبيح آهبؼٍ اثؽات
تؽکيجي ًهبى ظاظ ضؽيت اًعاؾٍ اثؽ ثَ تؽتيت  33ظؼيع ّ  29ظؼيع ثْظٍ اقت.
ضؽيت آؾهْى ًبُوگٌي هتغيؽ ظييظاؼي ًهبى هيظُع تأثيؽات ايي هتغيؽ ظؼهدوْعِ قَ
پژُّم اًدبميبفتَ تمؽيجبً يکكبى ثْظٍ ّ ثب ثبال ؼفتي هيؿاى ظييظاؼي ،هيؿاى ههبؼکت ظؼ
قبؾهبىُبي هؽظمًِبظ ًيؿ ثب ضؽيت  31ظؼيع ثبال ؼفتَ اقت.
تأثيؽات هتغيؽ قؽهبيَ اختوبػي ظؼهدوْعِ ظّ پژُّم اًدبميبفتَ  36ظؼيع ثْظٍ ّ ثب ثبال
ؼفتي هيؿاى قؽهبيَ اختوبػي هيؿاى ههبؼکت ًيؿ ثب ضؽيت  36ظؼيع ثبال ؼفتَ اقت .ػالٍّ ثؽ
هتغيؽُبي هػکْؼ ظؼ خعّل ،ػْاهل ظيگؽي ًيؿ ظؼ تسميمبت هػکْؼ ،هْؼظ ّاکبّي ّ ثؽؼقي
لؽاؼگؽفتَاًع کَ ثَ ػلت ػعم تکؽاؼ ،اهکبى اًعاؾٍگيؽي اًعاؾٍ اثؽ آىُب ّخْظ ًعانت .ايي هتغيؽُب
ػجبؼتاًع اؾ اًكدبم اختوبػي ،قؽهبيَ فؽٌُگي ،تسًيالت ّالعيي ،نغل ،ػبمگؽايي ،ازكبـ
ثيلعؼتي ،هيؿاى اؼتجبعبت ّ اقتفبظٍ اؾ ؼقبًَ ّ اثؼبظ اػتوبظ.

خوغثٌعي ّ ًتيدَگيؽي
ُعف اؾ اًدبم پژُّم زبضؽ ،اؼائَ ًوبيي کلي اؾ تسميمبت اًدبمنعٍ ظؼ زْؾٍ قبؾهبىُبي
هؽظمًِبظ ّ قٌدم اًعاؾٍ اثؽ هتغيؽُبي هؽتجظ ثب ػلل گؽايم افؽاظ ثَ ههبؼکت ظؼ قبؾهبىُبي
هؽظمًِبظ ثْظٍ اقت .توبهي تسميمبت هػکْؼ ؼا هيتْاى ثَ قَ ظقتَ تمكين کؽظ :ظقتَ اّل
تسميمبتي اقت کَ ظؼ آىُب قبؾهبىُبي هؽظمًِبظ ثَػٌْاى يک قبضتبؼ ّ قبؾهبى ظؼ ًظؽ
گؽفتَنعٍ اقت ّ ايي قبؾهبىُب ؼا اؾًظؽ ههکالت ّ هْاًغ ظؼًّي ّ ثيؽًّي کَ ثب آى هْاخَ
ُكتٌع ّ نجکَ ؼّاثغهبى هغبلؼَ کؽظٍاًع .ظؼ ظقتَ ظّم تسميمبتي لؽاؼ هيگيؽًع کَ ظؼ آىُب
قويُب ثَػٌْاى هتغيؽي هكتمل ّ تأثيؽگػاؼ ثؽ هكبئل اختوبػي ،قيبقي ...ّ ،هغؽذنعٍاًع .ظقتَ
قْم تسميمبتي اقت کَ ثَ ثؽؼقي ػلل ههبؼکت ظؼ قويُب هيپؽظاؾظ.
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يبفتَُب ًهبى ظاظ ثيهتؽيي تسميمبت اًدبمگؽفتَ ثَ تؽتيت هؽثْط ثَ ؼنتَُبي زمْق (35
ظؼيع) ّ ػلْم اختوبػي ( 32ظؼيع) ثْظٍ اقت ّ اؾًظؽ ؾهبًي ،قيؽ اًدبم پژُّمُب ظؼ همبعغ
ؾهبًي هْؼظهغبلؼَ ،افؿايهي ثْظٍ ّ ثيهتؽيي تسميمبت ظؼ قبلُبي ثيي  24:6تب ًيوَ اّل قبل
 24:9ثب فؽاّاًي  53ظؼيع ،اًدبمگؽفتَ اقت کَ ايي اهؽ؛ هالؾم ثب افؿايم  236ظؼيعي ؼنع
قويُب ظؼ کهْؼ ظؼ عي قبلُبي ثؼع  24:6اقت 1.يبفتَُب ًهبى ظاظ هتغيؽُبي قي ،پبيگبٍ
التًبظي اختوبػي ّ تسًيالت ّ اػتوبظ اختوبػي ثَ تؽتيت خؿ هتغيؽُبي پؽتکؽاؼ ظؼ
پژُّمُبي زْؾٍ ػلل ههبؼکت ظؼ قويُب ثْظٍاًع کَ زبکي اؾ آى اقت کَ ثؽؼقي تأثيؽ
هتغيؽُبي ؾهيٌَاي ظؼ ايي زْؾٍ ُن هْؼظ اقتمجبل پژُّهگؽاى ثْظٍ اقت .قبيؽ يبفتَُبي
تْييفي پژُّم ثيبًگؽ آى اقت کَ  74/7ظؼيع اؾ تسميمبت ثَ گؿاؼل پبيبيي اثؿاؼ قٌدم
العام ًوْظٍاًع ّ  47/5ظؼيع ًيؿ گؿاؼني اؾ پبيبيي اثؿاؼ قٌدم اؼائَ ًٌوْظٍاًع .ظؼ هْؼظ ؼّايي
ًيؿ ايي اؼلبم ثؽاي گؿاؼل ؼّايي  83/8ظؼيع ّ ثؽاي ػعم گؿاؼل ؼّايي  38/4ظؼيع هيثبنع.
ايي ظؼ زبلي اقت کَ ثؽاي اػتوبظ ثَ تٌبقت ظاظٍُب ثب تسميك ،ظاؼا ثْظى ؼّايي ّ پبيبپي اثؿاؼ
قٌدم اؾ پيم ًيبؾُبي آقبقي اقت.
ًتبيح آهبؼٍ "اًعاؾٍ اثؽ" هعل ثبثت ،زبکي اؾ آى اقت کَ هتغيؽ اؾضْظثيگبًگي ثيهتؽيي تأثيؽ ؼا
گػانتَ ّ خِت ؼاثغَ هٌفي ثْظٍ اقت ،يؼٌي ثب افؿايم اؾضْظثيگبًگي ،هيؿاى ههبؼکت ظؼ
قبؾهبىُبي هؽظمًِبظ ًيؿ کبُم هييبثع (الجتَ ظؼ هْؼظ هتغيؽ اؾضْظثيگبًگي ثب تْخَ ثَ ّخْظ تٌِب
ظّ تسميك ظؼ ايي هْؼظ ،ايي ًتيدَگيؽي ثب لغؼيت ُوؽاٍ ًيكت) .قيوي 6 ،2هؤلفَ :ثيلعؼتي،
اًؿّا ،ثيٌُدبؼي ،ثيهؼٌبيي ،تٌفؽ اؾ ضْظ ؼا ثؽاي ثيگبًگي ثؽنوؽظٍ اقت ّي هتػکؽ هينْظ کَ
قبضتبؼ ثْؼّکؽاقي خبهؼَ هعؼى نؽايغي ؼا ايدبظ ّ اثمبء کؽظٍ اقت کَ ظؼ آى اًكبىُب اؼتجبعي ؼا
ثيي ؼفتبؼ ضْظ ّ پبظال هأضْغٍ اؾ خبهؼَ ًويتْاًع ثؽلؽاؼ کٌع ّ ظؼ چٌيي ّضؼيتي اقت کَ
ازكبـ ثيگبًگي ثؽ فؽظ هكتْلي گؽظيعٍ ّ اّ ؼا ثَ کٌم غيؽ ههبؼکتي ّ هٌفؼالًَ ًبقبؾگبؼاًَ ظؼ
لجبل خبهؼَ قْق هيظُع(M.seeman, 1959: 83-91) .
ثؼع اؾ هتغيؽ اؾضْظثيگبًگي ،هتغيؽ اؼؾلُبي هبظي ثيهتؽيي تأثيؽ ؼا گػانتَ ّ خِت ؼاثغَ
هٌفي ثْظٍ اقت .اؾ آًدبييکَ ههبؼکت ظؼ اهْؼ غيؽاًتفبػي ّ ظاّعلجبًَ هكتلؿم اؾ ظقت ظاظى
ثؽضي فؽيتُب ّ هٌبثغ هبظي اقت ثٌبثؽايي هيتْاى ًتيدَ گؽفت افؽاظي کَ اؼؾلُبي هبظي
ثؽايهبى اؼخسيت ظاؼظ توبيل چٌعاًي ثَ ههبؼکت ظؼ قويُب ّ اهْؼ غيؽاًتفبػي ًعاؼًع .غيؽ اؾ ظّ
هتغيؽ هػکْؼ ّ هتغيؽ ّضؼيت تأُل (هدؽظ ثْظى) کَ نعت ؼاثغَ آىُب ثب ههبؼکت اختوبػي ظؼ
1- https://www.irna.ir/news/82417493/
2- Seenam
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زع "تمؽيجبً هتْقظ" ثْظٍ اقت ،قبيؽ هتغيؽُب  -ثؽ اقبـ خعّل کُْي  -ظاؼاي نعت تأثيؽگػاؼي
ضؼيف هيثبنٌع .تأثيؽات هتغيؽ قي ُوبًٌع هتغيؽ خٌكيت ظؼهدوْعِ  8پژُّم هؼٌيظاؼ ًيكت.
ضؽيت آؾهْى ًبُوگٌي هتغيؽ ظييظاؼي ًهبى هيظُع ثب ثبال ؼفتي هيؿاى ظييظاؼي هيؿاى
ههبؼکت ظؼ قبؾهبىُبي هؽظمًِبظ ًيؿ ثبال ؼفتَ اقت ظليل ايي اهؽ ايي هكئلَ هيثبنع کَ اؾ ًگبٍ
ظيٌي ،فؽظ ظؼ همبثل ضعا ،ضْظ ّ خبهؼَ هْظف اقت ًكجت ثَ قؽًْنت ضْظ زكبـ ثبنع ّ ظؼ
يسٌَ اختوبع ههبؼکت فؼبل ظانتَ ثبنع (تهجيَ خبهؼَ ثَ کهتي ظؼ هتْى ظيٌي) .ظؼ هْؼظ هتغيؽ
قؽهبيَ اختوبػي ُن ًتبيح پژُّم زبضؽ ًهبى ظاظ کَ ثب ثبال ؼفتي هيؿاى قؽهبيَ اختوبػي،
هيؿاى ههبؼکت افؽاظ ظؼ قويُب ًيؿ ثبال ؼفتَ اقت الجتَ ايي ًتيدَگيؽي ثَ لسبػ هٌغمي ّ
ًظؽي يسير ثَ ًظؽ ًويؼقع ؾيؽا ههبؼکت ضْظ ثؼعي اؾ قؽهبيَ اختوبػي اقت.
ثب هؽّؼ ّ تسليل يبفتَُبي تسميمبت لجلي ًمعُبيي ظؼ پژُّمُبي پيهيي خلت ًظؽ
هيکؽظ کَ ثَ نؽذ غيل هيثبنع.
 .2يکي اؾ هتغيؽُبيي کَ ظؼ تسميك «ثؽؼقي تأثيؽ قؽهبيَُبي اختوبػي ّ فؽٌُگي ثؽ
هيؿاى ههبؼکت ؾًبى ظؼ قبؾهبىُبي غيؽظّلتي» (« ّ )249:ثؽؼقي تأثيؽ قؽهبيَُبي اختوبػي ّ
فؽٌُگي ثؽ هيؿاى ههبؼکت ؾًبى ظؼ قبؾهبىُبي غيؽظّلتي» ( )24:3ثَػٌْاى هتغيؽ تأثيؽگػاؼ ظؼ
خػة ههبؼکتُبي هؽظهي آؾهْظٍ نعٍ ،هتغيؽ قؽهبيَ اختوبػي هيثبنع .اثؼبظ قؽهبيَ اختوبػي
ػجبؼتاًع اؾ -2 :اػتوبظ  -3ههبؼکت ّ  -4اًكدبم اختوبػي( .ؼاظ ،فيؽّؾ .)24:4 :59 ،ثٌبثؽايي ثب
تْخَ ثَ هفِْم قؽهبيَ اختوبػي ثَ ًظؽ هيؼقع ثَ لسبػ هٌغمي ّ ًظؽي ايي ؼاثغَ ظاؼاي
انکبل اقت ؾيؽا ُوبىعْؼ کَ ضْظ تؼؽيف ُن گْيبقت ههبؼکت ضْظ ثؼعي اؾ قؽهبيَ اختوبػي
اقت ّ ثٌبثؽايي قؽهبيَ اختوبػي ًويتْاًع ثَػٌْاى هتغيؽ هكتمل ظؼ ًظؽ گؽفتَ نْظ.
 .3ظؼ تسميك «ثؽؼقي ػْاهل اختوبػي هؤثؽ ثؽ ههبؼکت ؾًبى ظؼ قبؾهبىُبي غيؽظّلتي»
(ً )2499يؿ ايؽاظي ههبثَ ّخْظ ظاؼظ ظؼ ايي تسميك ؼاثغَ ثيي ؼّزيَ ُوکبؼي ّ ههبؼکت ظؼ
افؽاظ ثب ههبؼکت آًبى ظؼ قبؾهبىُبي هؽظمًِبظ آؾهْظٍ نعٍ اقت ّ ظؼ کل تؼؽيف انبؼٍاي ًهعٍ
اقت کَ ؼّزيَ ههبؼکت چَ تفبّتي ثب ههبؼکت ظاؼظ ّ هسمك ثيبى کؽظٍ اقت کَ اؾ پؽقهٌبهَ
هسمك قبضتَ اقتفبظٍ کؽظٍ اقت ّلي اًعک تؼؽيفي اؾ ؼّزيَ ههبؼکت ّ ًسٍْ قٌدم ّ
گْيَُبي آى اؼائَ ًهعٍ اقت.
 .4ػعم اقتفبظٍ اؾ پؽقهٌبهَُبي اقتبًعاؼظ ّ گْيَُبي ظليك ثؽضبقتَ اؾ هجبًي ًظؽي
تسميك ،ثَػٌْاىهثبل ظؼ پبيبىًبهَ «ثؽؼقي ّضؼيت ههبؼکت اختوبػي ؾًبى ظؼ قبؾهبىُبي
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هعًي (ظاًهدْيبى ظضتؽ ظاًهگبٍ پيبم ًْؼ ّازع انتؽ)» ( )24:2ثؽاي قٌدم هتغيؽ اػتوبظ
اختوبػي اؾ گْيَُبي اقتفبظٍنعٍ کَ هجٌبي ًظؽي ًعاؼظ.
 .5يکي اؾ ههکالت پژُّمُب هؽثْط ثَ ػعم تؼؽيف ظليك هفبُين ّ ضلظ هفبُين اقت
ثَػٌْاىهثبل ظؼ پبيبىًبهَُبي «ثؽؼقي ػْاهل هؤثؽ ثؽ ههبؼکت ظؼ قبؾهبىُبي ؼفبُي ثطم
قْم (هغبلؼَاي ظؼ هيبى خْاًبى  29تب  41قبل نِؽقتبى انٌْيَ)« ّ )24:3( ».ثؽؼقي ػْاهل
هؤثؽ ثؽ گؽايم ؾًبى ثَ ههبؼکت ظؼ قبؾهبىُبي غيؽظّلتي ( )NGOsهغبلؼَ هْؼظي نِؽ ؼنت»
(ُ )2498نؾهبى ظّ هفِْم اؾضْظثيگبًگي ّ ثيگبًگي اختوبػي هتؽاظف ظؼ ًظؽ گؽفتَنعٍ اقت
ثيگبًگي اًْاع هطتلفي ظاؼظ کَ ػجبؼتاًع اؾ :ثيگبًگي اؾ کبؼ ،اؾضْظثيگبًگي ،ثيگبًگي قيبقي ّ
ثيگبًگي اختوبػي (ػلوي ّ ُوکبؼاى )246:249: ،ظؼ زبليکَ کٌيكتْى ثيگبًگي اختوبػي ؼا
ًْػي پبقص يب ػکفالؼول اؾ قْي فؽظ ثَ فهبؼُب ،تٌمُب ّ ًبهاليوبت ّ ًيؿ اضتالف ظيعگبٍُبي
فؽظي ّ اختوبػي ّ ضؽؼُبي تبؼيطي تؼؽيف هيکٌع ( ّ )keniston. 1965:205ثيگبًگي
اختوبػي چيؿي اقت کَ گؽٍضْؼظگيُب ّ ّاثكتگيُب ّ اؼتجبط ثهؽ ثب ضْظل ّ ظيگؽاىًِ ،بظُبي
اختوبػي ّ تکٌيکي کَ اّ آفؽيعٍ اقت ،گن ،هفمْظ ّ يب ثؽيع ّ فكص هيًوبيع (خبًكْى75 :2474 ،
ثَ ًمل اؾ ػلوي)246:249: ،
 .6ههکالت هؽثْط ثَ ًوًَْگيؽي ّ خبهؼَ آهبؼي ّ ػعم قٌطيت گْيَُبي پؽقهٌبهَ ثب
خبهؼَ آهبؼي ًيؿ ظؼ تسميمبت ظيعٍ هينْظ ثَػٌْاى ًوًَْ ظؼ پبيبىًبهَ تسميك «نٌبقبيي ػْاهل
هؤثؽ ظؼ گؽايم افؽاظ ثَ ههبؼکت ظاّعلجبًَ ظؼ قبؾهبىُبي هؽظمًِبظ هغبلؼَ هْؼظي :اػضبي
قوي ؾيكتهسيغي ؼفتگؽاى عجيؼت اقتبى تِؽاى» ( )24:7ػٌْاىنعٍ اقت کَ «ً 211فؽ اؾ
اػضبي قوي هْؼظهغبلؼَ  -قوي ؼفتگؽاى عجيؼت اقتبى تِؽاى -ثَ ؼّل ًوًَْگيؽي غيؽ
ازتوبلي اًتطبة نعًع» يؼٌي ُوَ افؽاظ زبضؽ ظؼ ًوًَْ اػضبي ُ NGOكتٌع ظؼ زبليکَ ظؼ
فًل چِبؼم ّ لكوت تْييفي پبيبىًبهَ ايي قؤال اؾ افؽاظ ًوًَْ پؽقيعٍ نعٍ اقت «آيب ػضْ
قبؾهبىُبي غيؽظّلتي ُ NGOsكتيع (يفسَ  31 ّ »)211ظؼيع خْاة هٌفي ظاظٍاًع.
 .7اؾ  22پژُّم هْؼظ ثؽؼقي : ،هْؼظ ّاخع ثطم "پيهٌِبظات" ثْظٍ اقت .هيؿاى
پيهٌِبظات پژُّهي  43/3ظؼيع ّ هيؿاى پيهٌِبظات اخؽايي  78/9ظؼيع ثْظٍ اقت ظؼ اکثؽ
پژُّمُب ثيي يبفتَُبي زبيل اؾ تسميك ّ ؼاُکبؼُب اؼتجبط ّ تٌبقت ههبُعٍ گؽظيع ّ
پيهٌِبظات ثطم پژُّهي ،کبؼثؽظي ّ ػولي ثْظٍاًع اهب ظؼ لكوت "پيهٌِبظات اخؽايي ،کلي
گْيي ،اثِبم ّ ضؼف ظؼ لبثليت اخؽايي نعى هالزظَ گؽظيع.
ظؼًِبيت هيتْاى اغػبى ظانت ضؼف چِبؼچْة ًظؽي ،ػعم اؼتجبط هٌبقت ثيي هجبًي
ًظؽي ّ فؽضيبت تسميك ،ػعم اقتفبظٍ اؾ قٌدَُبي اقتبًعاؼظ ّ ُوپْنبًي هتغيؽُبي هكتمل ثب
هتغيؽ ّاثكتَ ّ ....خؿّ هكبئل ػوعٍ ظؼ تسميمبت هْؼظ ثؽقي ظؼ ايي همبلَ ثْظٍ اقت.
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اؾ ًمبط ضؼف همبلَ زبضؽ ُن هيتْاى ثَ ايي ًکتَ انبؼٍ کؽظ کَ تؼعاظ همبالت اقتفبظٍنعٍ
ثؽاي فؽا تسليل ػلل ههبؼکت ظؼ قويُب اًعک ثْظٍ اقت اهب اؾ آًدبييکَ ايي تؼعاظ ثَ نيٍْ توبم
نوبؼي اًتطبةنعٍاًع ًَ ًوًَْگيؽي ،ثَ ًظؽ هيؼقع ايي هكئلَ تب زعّظي تْخيَپػيؽ ثبنع.
ظؼ پبيبى ثب تْخَ ثَ اُويت ؼّؾافؿّى قويُب ظؼ ظًيبي کًٌْي ّ گكتؽظگي تسميمبت اًدبم
نعٍ ،پيهٌِبظ هيگؽظظ ظؼ قبيؽ زْؾٍُبي هؽتجظ ثب قويُب (اؾ خولَ هيؿاى پبقطگْيي ،ػولکؽظ ّ
نفبفيت قويُب ،اثؽ ثطهي قويُب ظؼ زل هكبئل اختوبػي ،هيؿاى ثِؽٍهٌعي اؾ ً ) ...ّ ITCيؿ
تسميمبتي ثب ؼّيکؽظ فؽاتسليل يْؼت پػيؽظ چؽاکَ هؽّؼ ،اؼؾيبثي ّ خوغثٌعي ًتبيح زبيل اؾ
تسميمبت هْخْظ ،ثَ نٌبضت ثيهتؽ ّ العاهبت قٌديعٍتؽ ظؼ ايي زْؾٍُب يبؼي هيؼقبًع.
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