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چکيعِ
ثب گػاؼ اؾ ظاَهگبِْبي َكم أل (آيٕؾل يسٕؼ) ثّ ظاَهگبِْبي َكم قٕو (کبؼآفؽيٍ) اًْيذ ثؽؼقي
لبثهيذ کبؼآفؽيُي ظؼ ؼاقزبي پؽٔؼل َيؽٔي ضالق ٔ َٕآٔؼ ،رمٕيذ اؼرجبط ثب يُؼذ ٔ ردبؼي قبؾي
يبفزّْبي ػهًي ٔ رضًيٍ ايُيذ نغهي ظاَم آيٕضزگبٌ ظاَهگبْي ثيم اؾ پيم يٕؼظ رٕخّ اَعيهًُعاٌ
ػهٕو اخزًبػي لؽاؼ گؽفزّ اقذ .ثّ ًْيٍ يُظٕؼ ،ايٍ پژْٔم ثب ْعف ثؽؼقي لبثهيذ کبؼآفؽيُي
ظاَهدٕيبٌ رسًيالد رکًيهي ثّ ؼٔل َظؽيّ ظاظِ ثُيبظ اَدبو گؽفزّ اقذ .ثّ يُظٕؼ گؽظآٔؼي ظاظِْب اؾ
 03يًبزجّ ػًيك َيًّ قبضزبؼيبفزّ ظؼ ييبٌ ظاَهدٕيبٌ رسًيالد رکًيهي نبضّ ػهٕو اَكبَي ظاَهگبِ
رجؽيؿ رب زًٕل ثّ انجبع َظؽي اقزفبظِ نعِ اقذًْ .چُيٍ ،ثب ربکيع ثؽ ؼٔيّْبي َظبو يُع اقزؽأـ ٔ
کٕؼثيٍ ،ظاظِْب ظؼ قّ يؽزهّ کعگػاؼي ثبؾ ٔ يسٕؼي ٔ گؿيُهي رسهيم نعِ ٔ ٔازعْبي يؼُبيي ،يمٕالد
ايهي ٔ ْكزّ يؽکؿي نُبقبيي نعَعًْ .چُيٍ ،اػزجبؼ ظاظِْب اؾ عؽيك ؼٔلْبي يمبيكّ يعأو ،کُزؽل
اػضب ٔ کكت اعالػبد ظليك يٕاؾي ربييٍ گؽظيعِ اقذ .يبفزّْبي ثّ ظقذ آيعِ َهبٌ ييظْع کّ،
ٔازعْبي يؼُبيي ثّ ظقذ آيعِ اؾ کعگػاؼي يسٕؼي يمٕنّْبي ايهي نبيم کهف رٕاَبييْب ٔ اقزؼعاظْب،
ايدبظ ظؽفيذ نغهي ثؽاي ضٕظ ٔ ظيگؽأٌ ،خٕظ فبکزٕؼْبي زًبيزي ثؽاي ضهك ايعِ ،رٕاَبيي ضهك ايعِ ٔ
يعيؽيذ ايعِ اقزطؽاج نعَع ٔ ظؼ َٓبيذ ثب اقزفبظِ اؾ کعگػاؼي اَزطبثي يمٕنّ ايهي «ػيُيذ ثطهي ثّ
ايعِ» يٕؼظ نُبقبيي لؽاؼ گؽفذًْ .چُيٍ ،يمٕنّ ؾييُّْبي ظٕٓؼ ٔ ثؽٔؾ لبثهيذ کبؼآفؽيُي «رمبضب»
اقزطؽاج گؽظيعْ .كزّ يؽکؿي اؼرمبي لبثهيذ کبؼآفؽيُي «ازكبـ اثؽثطهي» کهف گؽظيع .ظؼ َزيدّ
ييرٕاٌ ثيبٌ کؽظ کّ ،ػيُيذ ثطهي ثّ ايعِ ثّ ٔاقغّ ٔخٕظ رمبضبي يزؼعظ ييرٕاَع ازكبـ اثؽثطهي ؼا
ظؼ ييبٌ ظاَهدٕيبٌ رسًيالد رکًيهي ثّ ًْؽاِ ظانزّ ثبنع.
ٔاژگبٌ کهيعي :لبثهيذ کبؼآفؽيُي ،ػيُيذ ثطهي ثّ ايعِ ،ازكبـ اثؽثطهي ،ظاَهدٕيبٌ ػهٕو اَكبَي،
ؼٔيکؽظ ظاظِ ثُيبظ

 -1اقزبظيبؼ خبيؼّنُبقي گؽِٔ ػهٕو رؽثيزی ،ظاَهکعِ اظثيبد ٔ ػهٕو اَكبَي ظاَهگبِ اؼٔييّ ،اؼٔييّ ايؽاٌs.soltani@urmia.ac.ir .
 -2اقزبظيبؼ خبيؼّنُبقي گؽِٔ ػهٕو رؽثيزی ،ظاَهکعِ اظثيبد ٔ ػهٕو اَكبَي ظاَهگبِ اؼٔييّ ،اؼٔييّ ايؽاٌa.kabiri@urmia.ac.ir .
 -3ظاَم آيٕضزّ کبؼنُبقی اؼنع خبيؼّنُبقي ،گؽِٔ ػهٕو اخزًبػی ،ظاَهکعِ زمٕق ٔ ػهٕو اخزًبػی ،ظاَهگبِ رجؽيؿ ،رجؽيؿ ،ايؽاٌ.
jafarinezhad89@yahoo.com
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يمعيّ
يکي اؾ ٔيژگيْبي ظَيبي ايؽٔؾ قؽػذ رغييؽ ٔ ظگؽگَٕيْبي آٌ اقذ ٔ ًْگبو نعٌ ثب ايٍ
رسٕالد َيبؾيُع ظانزٍ خبيؼّاي ثب َيؽْٔبي ضالق ٔ کبؼآفؽيٍ اقذ .ثب رٕخّ ثّ گػاؼ اؾ خبيؼّ
يُؼزي ثّ خبيؼّ اعالػبري ٔ يجزُي ثؽ ظاَبيي ٔ رغييؽ الزًبظْبي يسهي ٔ يهي ثّ الزًبظْبي
خٓبَي ٔ ثيٍانًههي کبؼآفؽيُي ثّ ػُٕاٌ يگبَّ يٕرٕؼ يسؽک رٕقؼّ الزًبظي نُبضزّ يينٕظ
(ػهيؿاظِالعو ٔ ًْکبؼاٌ .)046 :0095 ،نػا ،رٕخّ ثّ کبؼآفؽيُي ييرٕاَع ثبػث ؼنع ٔ رٕقؼّ
الزًبظي کهٕؼْب ،افؿايم ثٓؽِٔؼي ،ايدبظ انزغبل ٔ ؼفبِ اخزًبػي نٕظ .اؾ عؽف ظيگؽ ،ثب رٕخّ
ثّ ايُکّ ؼنع الزًبظي ربثؼي اؾ قؽيبيّْبي اَكبَي ْؽ کهٕؼي ييثبنع ثُبثؽايٍ ،قؽيبيّگػاؼي
ظؼ ثٓجٕظ لبثهيذ کبؼآفؽيُي ػبيالٌ اخزًبػي ثّ ضًٕو کُهگؽاٌ ظاَهگبْي ثيم اؾ پيم يٓى
ٔ ضؽٔؼي ثّ َظؽ ييؼقع.
کبؼآفؽيُي ثعيٍ ظنيم کّ خبيؼّ ؼا ثّ قًذ رغييؽاد رکُيکي ٔ يجزکؽاَّ قٕق ييظْع ٔ
ثبػث ؼنع الزًبظي يينٕظ ٔ ًْچُيٍ ،ثعيٍ ظنيم کّ ظاَم خعيع ؼا ثّ ضعيبد ٔ يسًٕالد
خعيع رجعيم ييکُع ،زبيؿ اًْيذ اقذ .کبؼآفؽيُي ػالِٔ ثؽ ايدبظ انزغبل ،يٕخت ثبال ؼفزٍ
کيفيذ ؾَعگي ،رٕؾيغ يُبقت ظؼآيع ،کبْم اضغؽاةْبي اخزًبػي ٔ ثٓؽِٔؼي اؾ يُبثغ يهي
يينٕظ .کبؼآفؽيُي پعيعِ فُي -الزًبظي خعيعي اقذ کّ ظؼ ظٔ ظّْ اضيؽ ظَيبي الزًبظ ٔ
يُؼذ ؼا ثب پيبيعْبي نگفذ اَگيؿ ضٕظ يزسٕل قبضزّ اقذ (يبظلي ٔ يهکيَيب.)69 :0093 ،
ايؽٔؾِ پعيعِ کبؼآفؽيُي ؼاِ زهي اقبقي ثؽاي ؼفغ ثكيبؼي اؾ يهکالد ٔ ثسؽاٌْبي الزًبظي
اخزًبػي ٔ ثّ ػُٕاٌ َيؽٔي يسؽکّ الزًبظْب نُبضزّ نعِ اقذ.
ثؽضي ايغالذ "کبؼآفؽيُي" ؼا ظؼ يؼُي "ايدبظ کبؼ يب ايدبظ نغم" ظاَكزّاَع ،ظؼ زبني کّ
يٕضٕع کبؼآفؽيُي ظاؼاي يفٕٓيي گكزؽظِرؽ اؾ انزغبلؾايي اقذ .ايٍ اقزُجبط َبظؼقذ يٕخت نعِ
ظؼ ثكيبؼي اؾ قيبقذْبيي کّ ثؽاي رٕقؼّ کبؼآفؽيُي ثکبؼ گؽفزّ نعِ اقذ ،رُٓب خُجّ انزغبلؾايي
آٌ ظؼ َظؽ گؽفزّ نٕظ ،ظؼ زبني کّ کبؼآفؽيُي ظاؼاي پيبيعْبي يثجذ ٔ يٓى ظيگؽي يبَُع رٕقؼّي
فُبٔؼي ٔ رٕنيع ثؽٔد اقذ .رٕقؼّ فُبٔؼي ثب رغييؽاد فُبٔؼاَّ ثّ ٔلٕع ييپيَٕعظ ٔ رٕنيع ثؽٔد،
ثيهزؽ ثّ يٕؼد ظاؼاييْبي فکؽي يزدهي ييگؽظظ (يؼًٕوؾاظِ ٔ اًَبؼي.)86-87 :0089 ،
کبؼآفؽيُي ،ضالليذ ٔ کكت ٔ کبؼْبي ضغؽپػيؽ ثّ ػُٕاٌ قٕضذ يٕرٕؼ الزًبظ يعؼٌ ظؼ
َظؽ گؽفزّ نعِاَع .کبؼآفؽيُبًٌْٕ ،ؼاِ َمم يًٓي ظؼ پيهؽفذ خٕايغ ظانزّاَع .آَٓب ظؼ ؼاـ
کكت ٔ کبؼْب لؽاؼ گؽفزّ ،ظؼ خكذٔخٕي فؽيذْب ثٕظِ ٔ ضالليذ َيؿ اثؿاؼي ثؽاي يٕفميذ آَٓب
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رهمي يينٕظ .کبؼآفؽيُبٌ ،رغييؽاد ؼا يک پعيعِ يؼًٕني ييظاَُعًْ ،يهّ ظؼ خكذٔخٕي آٌ
ْكزُع ،ثّ آٌ ٔاکُم َهبٌ ظاظِ ٔ اؾ آٌ ثّ ػُٕاٌ يک فؽيذ اقزفبظِ ييکُُع.
کبؼآفؽيُبٌ پيهگبيبٌ يٕفميذْبي ردبؼي ظؼ خبيؼّ ْكزُع .آَٓب اؾ َظؽ ؼْجؽي ،يعيؽيذ،
َٕآٔؼي ،کبؼايي ،ايدبظ نغم ،ؼلبثذ ،ثٓؽِٔؼي ٔ رهکيم نؽکذْبي خعيع ،قٓى يًٓي ظؼ ؼنع
الزًبظي ظاؼَع .ثؽضي يؼزمعَع ظؼ خٕايغ ايؽٔؾيٍ ،الؾو اقذ کّ اَمالة کبؼآفؽيُي ؼش ظْع .ايٍ
اَمالة ظؼ لؽٌ زبضؽ اًْيزي ثّ يؽارت ثيهزؽ اؾ اًْيذ اَمالة يُؼزي ظاؼظ .افؽاظ کبؼآفؽيٍ َمم
يًٓي ظؼ زؽکذ چؽشْبي رٕقؼّ الزًبظي ثؽ ػٓعِ ظاؼَع ٔ يُهب رسٕالد ثؿؼگ ظؼ ؾييُّْبي
يُؼزي ،رٕنيعي ٔ ضعيبري ظؼ قغر قبؾيبٌْب يسكٕة يينَٕع .قّ ظنيم يٓى رٕخّ ثّ يٕضٕع
کبؼآفؽيُي ،رٕنيع ثؽٔد ،رٕقؼّ رکُٕنٕژي ٔ انزغبل يٕنع اقذ .اؾ يًٓزؽيٍ يسبقٍ ؼاِاَعاؾي
نؽکذْبي کبؼآفؽيُبَّ ايدبظ انزغبل يٕنع اقذ .ؾيؽا ثّ يٕخت يک ايم ظؼ يعيؽيذ ،اگؽ يک
َفؽ يكزميًب ثّ کبؼي يٕنع گًبؼظِ نٕظ ،ثّ يٕؼد غيؽيكزميى ثؽاي زعالم قّ َفؽ ظيگؽ نغم
ايدبظ کؽظِ اقذ .ايدبظ انزغبل يٕنع َيبؾيُع نُبقبيي ،ضهك ٔ اقزفبظِ اؾ فؽيذْبي کبؼآفؽيُي ٔ
انزغبل يٕخٕظ ظؼ خبيؼّ ييثبنع ٔ اؾ ظاليم يٓى رٕخّ ثّ کبؼآفؽيُي يسكٕة ييگؽظظ.
کبؼآفؽيُي فؽآيُع انزغبل ؾايي ٔ کكت قٕظ اؾ رؽکيت اؼؾنًُع يُبثغ اقذ (آلبخبَي ٔ گُدّضٕؼ،
.)009 :0089
پزبَكيم کبؼآفؽيُي ظانزٍ ثكزؽ ٔ رٕاَبيي الؾو ثؽاي کبؼآفؽيُي اقذ کّ نبيم ردبؼة لجهي
ظؼ کكت ٔ کبؼ ،رطًىْب ٔ رسًيالد ٔ يک قؽي ضًيًّْبي نطًيزي اقذ کّ ثّ يٕؼد
ثبنمِٕ ظؼ فؽظ ٔخٕظ ظاؼظ ٔ ظؼ يكيؽ ؼاِاَعاؾي ٔ ؼنع ثّ يٕؼد ػبيم ايهي يٕفميذ کبؼآفؽيٍ
يغؽذ گهزّ ٔ ثّ فؼهيذ ييؼقع .عجك رسميمبد اَدبو گؽفزّ ظؼ گػنزّٔ ،يژگيْبي نطًيزي
ظؼ يٕفميذ کكت ٔ کبؼْب ثكيبؼ يًُٓع .پهزکبؼ ٔ ػاللّ نعيع ثّ کبؼ اؾ خًهّ ٔيؿگيْبي ثكيبؼ
ربثيؽگػاؼ ظؼ ؼنع ٔ يٕفميذ کكت ٔ کبؼ ْكزُع .ثميّ ٔيژگيْب  -يؽکؿ کُزؽل ظؼَٔي،
ؼيكکپػيؽي ،ؼْجؽ ثٕظٌ  -اؾ يهبْعِ نيِٕ کبؼ کبؼآفؽيُبٌ ايؽاَي ثؽگؿيعِ نعِاَع (اضٕاٌ ٔ
ًْکبؼاٌ.)009 :0089 ،
ثؽؼقي پژْٔمْبي پيهيٍ زبکي اؾ آٌ اقذ کّ لبثهيذ کبؼآفؽيُي ثّ يٕؼد ػًيك ٔ
يسزٕايي اؾ يُظؽ ظاَهدٕيبٌ ػهٕو اَكبَي ربکٌُٕ يغًر َظؽ َجٕظِ اقذ ،نػا ،ثب رٕخّ ثّ يغبنت
يغؽذ نعِ ظؼ ؼاقزبي اًْيذ کبؼآفؽيُي ،قٕالْبي يزؼعظي يغؽذ يينٕظ کّ ايٍ پژْٔم ظؼ
پي پبقطگٕيي ثّ آٌ اقذ .ايُکّ ظاَهدٕيبٌ رسًيالد رکًيهي نبضّ ػهٕو اَكبَي چّ ثؽظانزي
اؾ يفٕٓو لبثهيذ کبؼآفؽيُي ظاؼَع ٔ ثب نُيعٌ ايٍ يفٕٓو کعاو ٔازعْبي يؼُبيي ظؼ غٍْ آَٓب
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رعاػي ييگؽظظًْ .چُيٍ ،ؾييُّْبي ظٕٓؼ ٔ ثؽٔؾ لبثهيذ کبؼآفؽيُي چّ يٕاؼظي ييرٕاَع ثبنع؟
کعاو نؽايظ ػهّي ؾييُّ قبؾ رسمك لبثهيذ کبؼآفؽيُي ظاَهدٕيبٌ ػهٕو اَكبَي ييگؽظظ؟ پيبيعْبي
زبيم اؾ نکم گيؽي پزبَكيم کبؼآفؽيُي چّ يٕاؼظي ْكزُع؟ ايٍ پيبيعْب چّ َگؽني ٔ کعاو
اثؽاد ؼا ظؼ ييبٌ ظاَهدٕيبٌ رسًيالد رکًيهي ػهٕو اَكبَي ثّ ظَجبل ظاؼظ؟

يؽٔؼي ثؽ اظثيبد کبؼآفؽيُي
ْيكؽيچ ٔ کٕؼکذ ( )0334کبؼآفؽيُي ؼا فؽآيُع پٕيبيي اؾ رغييؽ ثيُم ٔ ثًيؽد ،ثب اثزکبؼ ٔ
َٕآٔؼي ييظاَعٔ .ي ثيبٌ ييکُع کبؼآفؽيُي فؽآيُع ايدبظ يک چيؿ َٕيٍ ٔ اؼؾنًُع ثب رالل ٔ
کٕنم ظؼ فؽآيُعي ؾيبٌ ثؽ ًْؽاِ ثب ضغؽْبي يبني ،اخزًبػي ٔ ؼٔاَي ثّ يُظٕؼ ظؼيبفذ
پبظالْبي يبني ٔ ؼضبيذ ٔ اقزمالل فؽظي ييثبنع ( ٔ )Hisrich, 2005: 45کبؼآفؽيٍ فؽظي
اقذ کّ رًبيي اثؿاؼ رٕنيع ؼا رؽکيت ييکُع ٔ يكئٕنيذ اؼؾل رٕنيعاد ،ثبؾگهذ کم قؽيبيّ،
اؼؾل ظقزًؿظْب ٔ ًْچُيٍ قٕظ ثّ ظقذ آيعِ ؼا ثّ ػٓعِ ييگيؽظ (ازًعپٕؼ ظاؼيبَي00 :0084 ،
ثّ َمم اؾ ػؽثيٌٕ ٔ ًْکبؼاٌ .)66 :0089 ،پيزؽـ ( )0330کبؼآفؽيُي ؼا فؽآيُع ضهك ْؽ چيؿ َٕ ٔ
ثب اؼؾل ،ثب يؽف ٔلذ ٔ رالل ثب فؽٌ ًْؽاِ ظانزٍ ضغؽنذ يبني ،ؼٔزي ٔ اخزًبػي ٔ ثّ
ظقذ آٔؼظٌ پبظالْبي يبني ٔ ؼضبيذ فؽظي ٔ اقزمالني کّ اؾ آٌ َبني يينٕظ ،رؼؽيف
کؽظِاَع .کبَزيهٌٕ 1ثّ ػُٕاٌ يجعع ٔاژِ "کبؼآفؽيُي" ،کبؼآفؽيٍ ؼا افؽاظي ؼيكکپػيؽ ييظاَع کّ
کبال ؼا ثب ليًذ يؼهٕو ضؽيعاؼي ييکُع ٔ ثب ليًذ َبيؼهٕو ييفؽٔنع (ػبثعي.)004 :0080 ،
کبؼآفؽيٍ فؽظي اقذ ظاؼاي ايعِ ٔ فکؽ خعيع کّ اؾ عؽيك ايدبظ يک کكت ٔ کبؼ ٔ ثب ثكيح
يُبثغ کّ ثب يطبعؽِ يبني ،اخزًبػي ٔ زيثيزي ًْؽاِ اقذ يسًٕل يب ضعيذ خعيع ثّ ثبؾاؼ اؼائّ
ييظْع .ظؼ رؼبؼيف يبظ نعِ چٓبؼ َکزّ ٔخٕظ ظاؼظ )0 :کبؼآفؽيٍ ظاؼاي ايعِ ٔ فکؽ خعيع اقذ)0 .
کبؼآفؽيٍ ظؼ پي ايدبظ کكت ٔ کبؼ اقذ (َّ رُٓب َٕنزٍ عؽذ ردبؼي ،ثهکّ خًغآٔؼي يُبثغ،
رهکيم ريى ٔ ؼاِاَعاؾي کكت ٔ کبؼ َيؿ ثؽ ػٓعِ أقذ )0 .کبؼآفؽيٍ ؼيكکپػيؽ اقذ
يطبعؽِْبيي کّ کبؼآفؽيٍ رسًم ييکُع نؿٔيب فمظ ؼيكک يبني َيكذ ثهکّ گكزؽظِرؽ اؾ آٌ
اقذ )4 .کبؼآفؽيٍ يسًٕل يب ضعيذ خعيعي ثّ خبيؼّ اؼائّ ييکُع يؼُي کبؼآفؽيٍ ثبيع َزيدّ
کبؼ ضٕظ ؼا ظؼ ثبؾاؼ ثجيُع (ازًعپٕؼ ظاؼيبَي .)04 :0084 ،خبٌ ثبريكذ قي 2کبؼآفؽيٍ ؼا ًْبُْگ
کُُعِ ٔ رؽکيت کُُعِ ػٕايم رٕنيع ييظاَع ،ايب ٔيژگي ضبيي ؼا ثؽاي أ ظؼ َظؽ ًَيگيؽظ.
خبَكٌٕ ٔ ًْکبؼاَم ( )0336يؼزمعَع کبؼآفؽيُي يفٕٓو چُعٔخٓي پيچيعِاي اقذ کّ ايؽٔؾِ
1. Cantillon
2. Jean-Batiste-Say
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رٕخّ ؾيبظي ؼا ثّ ضٕظ خهت کؽظِ اقذ .ثيهزؽ يبزتَظؽاٌ رٕافك ظاؼَع کّ کبؼآفؽيُي ٔ
کبؼآفؽيُبٌ َمم ثّ قؿايي ظؼ رٕقؼّ الزًبظي ظاؼَع .کبؼآفؽيُي نبيم رٕقؼّ ثؽَبيّْبي َٕآٔؼاَّ
ثؽاي کًک ثّ ثٓجٕظ ايؽاؼ يؼبل افؽاظي کّ فبلع کكت ٔ کبؼ ٔ رٕاَبييْبي يبنياَع (ػبثعي،
.)004 :0080
پژْٔهگؽاٌ کبؼآفؽيُي يؼزمع ْكزُع کّ کبؼآفؽيُي فؽآيُعي پيچيعِ اقذ ٔ ثّ ييؿاٌ ؾيبظي
رسذ ربثيؽ يسيظ ٔ ؾييُّ لؽاؼ ظاؼظ .ظؼ ايٍ ؼاقزب يسيظ ثؽ فؽظ اثؽ گػانزّ ٔ ثبػث ثؽٔؾ ؼفزبؼ
کبؼآفؽيُبَّ يينٕظ.
ثّ اػزمبظ ٔيؽرٍُ (ْ )0336عف فؼبنيذ کبؼآفؽيُبَّ ايدبظ اؼؾل اقذ .ايدبظ اؼؾل ٔ
ثٓؽِثؽظاؼي اؾ فؽآيُع َٕآٔؼي انبؼِ ثّ ؼنع يک کكت ٔ کبؼ ظاؼظ .ثُبثؽايٍ ثّؼغى رفبٔد ظؼ قغر
فؼبنيذْبي کبؼآفؽيُبَّ (رؼعاظ ثُگبِْب ٔ َؽش ضٕظ انزغبني ،ظؼآيع) ظؼ يٕؼظ ايٍ کّ کبؼآفؽيُي ظؼ
ايدبظ انزغبل ،ؼنع ٔ ؼفبِ ثّ عٕؼ اقبقي اثؽ گػاؼ اقذ رٕافك ؾيبظي ٔخٕظ ظاؼظ (ػؽثيٌٕ ٔ
ًْکبؼاٌ 73 :0089 ،ثّ َمم اؾ .)Ilmakunnas and Kanniainen, 2001: 210
اؾ ظيعگبِ َظؽيّ نجکّْبي اخزًبػي ،کبؼآفؽيُي فؽآيُعي اقذ کّ ظؼ نجکّاي اؾ ؼٔاثظ
اخزًبػي ٔالغ نعِ ٔ ايٍ ؼٔاثظ ييرٕاَُع ؼاثغّ کبؼآفؽيٍ ؼا ثب يُبثغ ٔ فؽيذْبي يسعٔظ ،آقبٌ
کُُع .کبؼآفؽيُي ظؼ يُبعك يسؽٔو ؼٔقزبيي ثّ ػهذ ظقزؽقي اَعک ثّ يُبثغ ٔ ايکبَبد ٔ
ًْچُيٍ رٕقؼّ َيبفزٍ ؼٔاثظ َكجذ ثّ کبؼآفؽيُي ظؼ يُبعك ٔ َٕازي پيهؽفزّ يهکمرؽ ثٕظِ ٔ
ثُبثؽايٍ َؽش اثؽگػاؼي کبؼآفؽيُي ظؼ ايٍ گَّٕ َٕازي ثيهزؽ اقذ .افؿٌٔ ثؽ آٌ ،ايٍ َؽش رسذ
ربثيؽ رُٕع ؼنزّي رسًيهي ٔ رطًى يبنکبٌ ،رؽکيت خُكيزي ٔ قُي ٔ ظؼيع ييؿاٌ قٓى آَٓب
اؾ کكت ٔ کبؼ کبؼآفؽيُبَّ ثٕظِ ٔ يُدؽ ثّ رمٕيذ يُبفغ فؽظي ٔ اخزًبػي ظؼ يسيظ کبؼآفؽيُي
يينٕظ (ػؽثيٌٕ ٔ ًْکبؼاٌ.)73 :0089 ،
نؽَؽ ٔ ْبثؽ ػٕايم يٕثؽ ثؽ فؽآيُع کبؼآفؽيُي ٔ يٕفميذ نؽکذْبي کبؼآفؽيُبَّ ؼا ثّ چٓبؼ
گؽِٔ ٔيژگيْبي نطًي ٔ ؼٔاٌ نُبضزي کبؼآفؽيُبٌ ،زًبيذْبي يبني ٔ يهٕؼري ظٔنزي،
خػاثيذْبي يسيغي يسم فؼبنيذ نؽکذ ٔ ،رُٕع ضعيبد لبثم اؼائّ رمكيى کؽظِاَع (آلبخبَي ٔ
گُدّ ضٕؼ 000 :0089 ،ثّ َمم اؾ .)Lerners & Haber, 2000
ؼٔيکؽظ ؼفزبؼي ثؽ فؼبنيذْبي کبؼآفؽيٍ ربکيع ظاؼظ .ظؼ ايٍ ظيعگبِ پعيعِ کبؼآفؽيُي ًْچٌٕ
يک فؽآيُع اَگبنزّ يينٕظ کّ ظؼ آٌ قبؾيبٌْبي خعيع ايدبظ يينَٕع .ايدبظ ٔ ربقيف
قبؾيبٌْبي خعيع َزيدّ فؽآيُعي پيچيعِ ٔ ؼضعاظي يسزٕايي ييثبنع کّ يزغيؽْبي ثكيبؼي ثؽ
آٌ ربثيؽ ييگػاؼَع .ظؼ ايٍ ظيعگبِ ٔيژگيْبي نطًيزي کبؼآفؽيٍ ربثغ ؼفزبؼ أ اقذ ٔ ثّ ظَجبل

898

دو فصلناهو جاهعوشناسي اقتصادي و تىسعو ،سال نهن ،پاييس و زهستاى ??99

يبفزٍ پبقص ثّ ايٍ قٕال ييثبنع کّ «چگَّٕ يک نؽکذ َٕپب ثّ ٔخٕظ ييآيع؟» آؼرٕؼ کٕل
أنيٍ الزًبظ ظاَي ثٕظ کّ ثب ارطبغ يک ظيعگبِ ؼفزبؼئ ،ظيفّ کبؼآفؽيٍ ؼا ثّ ػُٕاٌ يک ػبيم
الزًبظي ايُگَّٕ نؽذ ظاظ :کبؼآفؽيٍ رًبو اثؿاؼ رٕنيع (يؼُي کبؼگؽ ،قؽيبيّ ٔ ؾييٍ) ؼا ظؼ ْى
اظغبو ييًَبيع (ازًعپٕؼ ظاؼيبَي ٔ يغهجي .)04 :0093 ،ظؼ ٔالغ ،ثب ايٍ ظيعگبِ ػالِٔ ثؽ
ٔيژگيْبي نطًيزي کّ ظؼ ؼٔيکؽظ ٔيژگيْب يٕؼظ ربکيع اقذ ،ػٕايم يسيغي ٔ ٔيژگيْبي
ؼفزبؼي فؽظ ،نبيم ردبؼة ٔ قٕاثك نطًي ٔ فؽظي ٔي َيؿ يٕؼظ رٕخّ لؽاؼ ييگيؽظ .ثّ ػجبؼد
ظيگؽظؼ ظيعگبِ ؼفزبؼي ،فؽظ کبؼآفؽيٍ ثّ ػُٕاٌ يکي اؾ ػٕايم يٓى ظؼفؽآيُع کبؼآفؽيُي يٕؼظ
رٕخّ لؽاؼ ييگيؽظ ٔ ظيعگبِ ؼفزبؼي پٕنم ظُْعِي ظيعگبِ نطًيزي ٔ ٔيژگيْب َيؿ ييثبنعٔ .
ػالِٔ ثؽ ٔيژگيْبي نطًيزي ظؼ ايٍ ظيعگبِ عيف ٔقيغ ظيگؽي اؾ ٔيگيْبيي ًْچٌٕ قٍ ٔ
قبل ،رسًيالد ،ضبَٕاظِ ،کٕظکي ٔ ػٕايم ردؽثي فؽظ ًْچٌٕ پػيؽل انگٕي َممَ ،بؼضبيزي
نغهي ،اضؽاج اؾ کبؼ َيؿ يٕؼظ رٕخّ لؽاؼ ييگيؽظ .ثّ عٕؼ کهي ايٍ ظقزّ اؾ ٔيژگيْب ثب ػُٕاٌ
ضًبيى خًؼيذ نُبضزي ٔ رسذ ظٔ ظقزّ ٔيژگيْبي ردؽثي ٔ قبثمّ ثؽؼقي نعِاَع.
َظؽيّ ؼفزبؼ ثؽَبيّؼيؿي نعِ1؛ چبؼچٕثي ثؽاي ظؼک ٔ پيمثيُي َيذ ؼفزبؼي يب إَاع
يطزهف ،ثب يک َزيدّ يُغمي يُبقت ٔ ثب ػًٕييذ ثبال ؼا اؼائّ ييکُع .آَچّ آٌ ؼا يک اَزطبة
ضٕة ييقبؾظ ،ؾيبَي اقذ کّ يغبنؼّ پيهيٍ َيذ ؼفزبؼي ظؼ ؾييُّاي اؾ کبؼآفؽيُي اَدبو گيؽظ.
يؽکؿ فؽضيّ َظؽيّ ؼفزبؼ ثؽَبيّؼيؿي نعَِ ،يذ ؼفزبؼي ربثغ افؿايهي اؾ قّ ػبيم پُٓبٌ :ؼٔل ٔ
ؼفزبؼ ٔ ُْدبؼْبي اخزًبػي ٔ يهبْعِي کُزؽل ؼفزبؼي اقذ .پژْٔمْبي گػنزّ َهبٌ ظاظِ
اقذ کّ  TPBييرٕاَع يمعاؼ لبثم رٕخٓي اؾ َيذ کبؼآفؽيُي ؼا ثّ عٕؼ خبيغ پيم گٕيي کُع.
 TPBاَزظبؼ ظاؼظ يؽظيي کّ ظؼک ًَيکُُع ٔ کُزؽني ظؼ ؼفزبؼ کبؼآفؽيُي َعاؼَع ٔ َزيدّي آٌ ظؼ
َيذ َيؽٔيُع کبؼآفؽيُي غيؽيسزًم ْكزُع ،ززي اگؽ ُْدبؼ اخزًبػي ٔ ؼٔل ٔ ؼفزبؼ ظؼثبؼِ
کبؼآفؽيُي يغهٕة ثبنع .پژْٔم کبؼآفؽيُي ثؽ اًْيذ اثؽ ثطهي ثؼُٕاٌ يک يکبَيؿيي ثؽاي
يهبؼکذ غبنت ثم قؽيبيّ ؾيبظ ،فٍآٔؼي ٔ لبٌَٕ يزغيؽ ٔ َبيؼهٕو ربکيع ييکُع ٔ اغهت ثب ردبؼي
کؽظٌ ظاَم پژْٔهي ثّ ٔقيهّي کبؼآفؽيُي زًبيذ يينٕظ .ثّ عٕؼ يطزًؽ ظاَهًُعاٌ ،TPB
اَزظبؼ ظاؼَعَ ،يذ کبؼآفؽيُي ثّ عٕؼ يثجزي ثّ ٔقيهّ ؼٔل ٔ ؼفزبؼُْ ،دبؼْبي اخزًبػي ٔ ظؼک
کُزؽل ؼفزبؼي پيمثيُي يينٕظ ).(Obschonka et al, 2013
يسيظ کبؼآفؽيُي رؽکيجي اؾ ػٕايهي اقذ کّ ظؼ رٕقؼّ کبؼآفؽيُي َمم ظاؼَع .ػٕايم کالٌ
الزًبظي ،فؽُْگي ،اخزًبػي ٔ قيبقي کّ ظؼ رًبيم ٔ رٕاَبيي افؽاظ ظؼ اَزطبة فؼبنيذْبي
)1. Theory of Planned Behavior (TPB
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کبؼآفؽيُبَّ يٕثؽ ْكزُعًْ .چُيٍ ظقزؽقي ثّ ركٓيالد ٔ ضعيبد زًبيزي کّ فؽآيُع ؼاِاَعاؾي ؼا
ركٓيم ييکُُع .پژْٔمْبي کبؼآفؽيُي َهبٌ ظاظِ اقذ کّ ػٕايم ٔ نؽايظ يسيغي يثم
ػٕايم فؽُْگي  -اخزًبػي ،لبََٕي ،قيبقي ٔ فُبٔؼي ربثيؽ يثجذ يب يُفي ثؽ رٕقؼّ کبؼآفؽيُي
ظاؼَع .ثُب ثّ اػزمبظ کبنٕؼيع ٔ آثهح ،1ظؼک يک يسيظ زًبيزي ٔ پؽ يُجغ ظؼ رًًيى کبؼآفؽيُبٌ
ثؽاي پيگيؽي فؽيذْب ،ثكيبؼ زًبيزي اقذ ( .)Lin et al, 2006يکي اؾ ايٍ اثؼبظ ثكيبؼ يٓى
يسيظ ،ثؼع فؽُْگي ٔ اؼؾني اقذ .اثؼبظ فؽُْگي ٔ اؼؾني ْى ضٕظ ثؽ فؼبنيذْبي کبؼآفؽيُبَّ
ربثيؽ يكزميى ييگػاؼَع ٔ ْى ايُکّ ثّ ٔاقغّ ظيگؽ ػٕايم ،ربثيؽي غيؽ يكزميى ييظاؼَع (يؼمٕثي
فؽاَي ٔ ًْکبؼاٌ.)00 :0090 ،
کبؼآفؽيُبٌ ظؼ ضال ػًم ًَيکُُع ،ايب ثّ يسيظْبي کبؼآفؽيُي کّ آَٓب ؼا ازبعّ کؽظِ اقذ
ٔاکُم َهبٌ ييظُْع .يسيظْبي کبؼآفؽيُبَّ ثّ ػُٕاٌ ػٕايهي کّ ظؼ رٕقؼّ کبؼآفؽيُي ظؼ
يُبعك يؼيٍ اًْيذ ظاؼَع ،رؼؽيف نعِ اقذ .پژْٔم ظؼثبؼِ يسيظْبي کبؼآفؽيُبَّ ثؽ چُع
چبؼچٕة يزًؽکؿ ثٕظِ اقذ .ثؽاي يثبل ،ثؽ اقبـ پژْٔهي ،يٓبؼدْبي کبؼآفؽيُي ٔ ظؼک اؼؾل
ربثيؽ يؼُب ظاؼاي ؼا ثؽ قبضزبؼْب َهبٌ ظاظِ اقذ ( .)Linan, 2008ظؼ پژْٔم ؼاِاَعاؾي نؽکذْب
ظؼ قٕئع ،ظأيعقٌٕ ٔ ُْؽيکكٌٕ ظؼيبفزُع کّ رؽريجبد يٕقكّ ثؽ فؼبنيذْبي کبؼآفؽيُي ربثيؽ
ظاؼظ .رؼبيم ثيٍ يسيظْبي کبؼآفؽيُبَّ ٔ رٕقؼّ کبؼآفؽيُي ظؼ کهٕؼْبي يدبؼقزبٌ ردؿيّ ٔ
رسهيم ٔ ثّ ػُٕاٌ ػٕايم ضؽٔؼي ثؽاي رٕقؼّ کبؼآفؽيُي يغؽذ نعِ اقذ .ثعيٓي اقذ کّ
ثعٌٔ ظؼ َظؽ گؽفزٍ ٔيژگيْبي يُغمّاي ،افؽاظ ظؼ يسيظْبي يكبػع کبؼآفؽيُي ثّ قؽيبيّگػاؼي
ظؼ کكت ٔ کبؼ رهٕيك رهٕيك يينَٕع .يسيظْبي کبؼآفؽيُبَّ ؼا ييرٕاٌ ظؼ پُح گؽِٔ ػًعِ
ظقزّثُعي کؽظ :قيبقذْب ٔ ؼٔيّْبي ظٔنزي ،نؽايظ اخزًبػي-الزًبظي ،يٓبؼدْبي کبؼآفؽيُي
ٔ کكت ٔ کبؼ ،يكبػعد يبني ٔ يكبػعد غيؽيبني (يبظلي ٔ يهکيَيب.)73 :0093 ،
اؾ عؽف ظيگؽ ،فؽُْگ ظؼ ثسث کبؼآفؽيُي َيؿ يمٕنّي يًٓي اقذ ،ؾيؽا َگؽل افؽاظ ؼا
َكجذ ثّ کبؼآفؽيُي يهطى ييکُع .ثّ َظؽ خَٕيذ ٔ ٔاؼَؽ 2اگؽ فؽُْگي ،اؼؾلْبي عؽفعاؼ
کبؼآفؽيُبَّ ظانزّ ثبنع ،يؽکؿ ؼنعي ثؽاي کبؼآفؽيُي ضٕاْع ثٕظ .يؼکٕـ آٌ َيؿ ظؼقذ اقذ.
يفٕٓو گؽايم ثّ کبؼآفؽيُي رٕقظ ييهؽ ( ٔ )0980ثؼعْب رٕقظ کٕيٍ ٔ اقهٕيٍ ()0989
يغؽذ نع .ظؼ ٔالغ ،گؽايم ثّ کبؼآفؽيُئ ،يژگي ٔ ضًٕييبد يؼيُي ؼا ظؼ قغر يک نؽکذ ٔ
َيؿ رؽخيسبد ٔ ثبٔؼْبي يؽثٕط ثّ يعيؽيذ آٌ نؽکذ ثب رٕخّ ثّ ػًهکؽظْبي کهي کكت ٔ کبؼ

1. Kolveried & Obloj
2. Joynt & Warner
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نؽذ ٔ رٕييف ييکُع .ييرٕاٌ گفذ کّ گؽايم ثّ کبؼآفؽيُي ،پبقطي ثّ َيبؾْبي يهزؽيبٌ ٔ يب
فؼم ٔ اَفؼبالري اقذ کّ َكجذ ثّ ػؽضّ يسًٕل ٔ ؼلجب يٕؼد ييپػيؽظ (.)Covin et al, 2006
اؾ ظيعگبِ القپکيٍ ٔ ظـ ( )0996گؽايم ثّ کبؼآفؽيُي نبيم قّ ػبيم ايهي َٕآٔؼي،
ؼيكکپػيؽي ٔ پيم گبيي اقذَٕ .آٔؼي نبيم رؽٔيح ٔ زًبيذ اؾ ايعِْبي َبة ،اَدبو آؾيٌٕ ٔ
فؽآيُعْبي ضالق گَّٕ اقذ کّ يًکٍ اقذ يُدؽ ثّ رٕنيع يسًٕني خعيع نٕظ .پيم گبيي ثّ
نکم ظاظٌ يسيظ ثب يؼؽفي ٔ ؾييُّقبؾي ثؽاي يسًٕالد ،فٍآٔؼيْب ٔ نيِْٕبي خعيع ثّ
خبي اَزطبة زبنذ اَفؼبني ٔ ػکفانؼًم پف اؾ ٔلٕع ظؼ يمبثم رغييؽ انبؼِ ظاؼظ .ؼيكکپػيؽي
نبيم رًبيم فؽظ ثؽاي ثّ کبؼگيؽي يُبثغ لبثم رٕخّ خٓذ اقزفبظِ اؾ فؽيذْبيي اقذ کّ
نبَكي يؼمٕل اؾ يٕفميذ ٔ نکكذ پؽ ْؿيُّ ؼا ظؼ پي ظاؼظ .ييرٕاٌ ايٍگَّٕ ثيبٌ کؽظ کّ ظؼ
قبضزبؼ اقزؽارژي اَزطبة نعِي يک نؽکذ ،اثؼبظ گفزّ نعِي رهکيم ظُْعِ گؽايم ثّ
کبؼآفؽيُي يؼُي َٕآٔؼي ،ؼيكکپػيؽي ٔ پيم گبيي ظؼ ظل فهكفّي ٔخٕظي آٌ قبؾيبٌ لؽاؼ
ظاؼظ ٔ يٕخت ثؽاَگيطزٍ افؽاظ ثؽاي اضػ رًًيى ٔ ْعايذ ؼفزبؼْب ظؼ خٓذ ضهك يسًٕالد
خعيع ،پيگيؽي ٔ ؼٔلْبي خعيع رٕنيع ٔ يب اؼائّي ضعيذ ٔ ٔؼٔظ ثّ ثبؾاؼْبي خعيع گؽظَع (ييؽي
ٔ ًْکبؼاٌ.)04 :0090 ،
ضًهذْبي کبؼآفؽيُبٌ ػجبؼد ْكزُع اؾ :رسًم ؼيكک ،فؽيذگؽا ثٕظٌ ،اؾ ضٕظگػنزگي،
ييم ثّ پيهؽفذ ٔ رٕفيك عهجيْ ،عفگؽا ثٕظٌ ،ضٕلثيُي ،آيُعَِگؽ ثٕظٌ ،ؼلبثذيُعي ،لعؼد
رسًم ،کُزؽل يسيظ ثيؽٌٔ ،اَگيؿل ،يًًى ثٕظٌ ،اػزًبظ ثّ َففَ ،زيدّگؽا ثٕظٌ ،ضالليذ ٔ
َٕآٔؼي ،لعؼد عهجي ،اقزمالل عهجي (ظؼثبٌ آقزبَّ ٔ ًْکبؼاٌ.)07 :0090 ،
کبؼآفؽيُبٌ ؼا ييرٕاٌ ػبيالٌ لعؼرًُع رغييؽ َبييع کّ قؽػذ ثطم ٔ آقبٌکُُعِ
ظگؽگَٕيْب ٔ رسٕلْبي ثُيبظيٍ ظؼ خٕايغ ْكزُع .آَٓب ثب ايدبظ ٔ ؼاِاَعاؾي کكت ٔ کبؼْبي
کٕچک کبؼآفؽيُبَّ َمم يًٓي ظؼ ؼنع ٔ رٕقؼّ الزًبظي کهٕؼْب ظاؼَع (ػؽثيٌٕ ٔ ًْکبؼاٌ،
 .)66 :0089اَؼغبفپػيؽي ايُگَّٕ کكت ٔ کبؼْب ثبػث نعِ رب کبؼآفؽيُي ،ضالليذ ٔ َٕآٔؼي
ثيهزؽ ظؼ آَٓب اَدبو نعِ ٔ رغبثك ثب رغييؽْبي پؽنزبة يسيغي َكجذ ثّ نبضىْبي آٌ
ًْچٌٕ ػٕايم الزًبظي ،اخزًبػي ،فُبٔؼاَّي قيبقي ٔ لبََٕي قؽيغرؽ ٔاکُم َهبٌ ظُْع.
ثُبثؽايٍ يک يٕضٕع اقبقي ظؼ يغبنؼّ کبؼآفؽيُي ،ثؽؼقي نبضىْب ٔ ػُبيؽ رهکيم ظُْعِ
قغر کبؼآفؽيُي ظؼ کكت ٔ کبؼْبي کٕچک اقذ.
الزًبظظاَبٌ نؽايظ الزًبظي يُغمّ ؼا يٕخت کبؼآفؽيُي ييظاَُع .کبؼآفؽيُي پعيعِاي ؼاْجؽظي،
يٕلزي ٔ يُغمّاي اقذ کّ يغبثك ثب يسيظ فؼبنيذ کبؼآفؽيُبَّ ،ظبْؽ يينٕظ .کبؼآفؽيُي
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يسًٕل يسيظ ضٕظ ثٕظِ ٔ يُؼکف کُُعِ يهطًّْبي ؾيبَي ٔ يکبَي اقذ کّ کبؼآفؽيُبٌ ظؼ
آٌ ؾَعگي ييکُُع .زدى ٔ يٕفميذ فؼبنيذْبي کبؼآفؽيُبَّ ظؼ يک يُغمّ اثؽگػاؼي يكزميى ٔ
غيؽيكزميى ظؼ رسؽيک فؽآيُعْبي رٕقؼّاي آٌ يُغمّ ظاؼظ .افؿايم ظؼ رؼعاظ کكت ٔ کبؼْبي
يک َبزيّ ،افؽاظ يب قبؾيبٌْبي خعيعي ؼا ثؽاي قؽيبيّگػاؼي ظؼ کكت ٔ کبؼْبي قٕظآٔؼ ٔ
رمٕيذ کُُعِ کبؼآفؽيُي رهٕيك ٔ فؽآيُعْبي رٕقؼّاي آٌ َبزيّ ؼا رکًيم ييکُع (ػؽثيٌٕ ٔ
ًْکبؼاٌ.)73 :0089 ،

يؽٔؼي ثؽ پژْٔمْبي اَدبو نعِ
"ثؽؼقي لبثهيذْبي كبؼآفؽيُي ظاَهدٕيبٌ ظاَهگبِ ايفٓبٌ" ػُٕاٌ کبؼ پژْٔهي اقذ کّ رٕقظ
ثعؼي ٔ ًْکبؼاٌ ( )0085ثب ؼٔل پيًبيهي اَدبو گؽفزّ اقذَ .زبيح پژْٔم َهبٌ ظاظ
لبثهيذْبي کبؼآفؽيُي ظاَهدٕيبٌ ظؼ ؾييُّ اقزمالل عهجي ،کُزؽل ظؼَٔي ،اَگيؿِ پيهؽفذ ٔ
ضالليذ ثبالرؽ اؾ زع ييبَگيٍ ثٕظِ ايب ًَؽِْبي ضغؽپػيؽي اؾ يزٕقظ ًَؽِ يؼيبؼ پبييٍ ثٕظ ٔ
آيٕؾلْبي ظاَهگبْي ظؼ پؽٔؼل ٔيژگيْبي کبؼآفؽيُي ظؼ ظاَهدٕيبٌ اثؽ گػاؼ َجٕظِ اقذ
(ثعؼي ٔ ًْکبؼاٌ.)0085 ،
ػؽثيٌٕ ٔ ًْکبؼاٌ ( )0089ظؼ پژْٔهي ثّ نُبقبيي ٔ أنٕيذثُعي نبضىْبي رؼييٍ
کُُعِ کبؼآفؽيُي کكت ٔ کبؼْب پؽظاضزّاَع .ايٍ پژْٔم کّ ثب اقزفبظِ اؾ يًبزجّ ثب يبزجُظؽاٌ
اَدبو گؽفزّ اقذ اثزعا ،نبضىْبي قغر کبؼآفؽيُي فؼبنيذْب ٔ ًْچُيٍ گٕيّْبي قُدم ْؽ
نبضى رعٔيٍ نعِ ٔ ظؼ يؽزهّ ثؼع ايٍ نبضىْب ٔ گٕيّْب ثب يمبيكّْبي ؾٔخي ثّ ؼٔل فؽايُع
رسهيم قهكهّ يؽارجي ظؼ يؼؽٌ لضبٔد يزطًًبٌ لؽاؼ گؽفزّ اقذَ .زبيح أنٕيذثُعي
نبضىْب َهبٌ ييظْع کّ ،نبضىْبي َٕآٔؼي ،فؽيذ کبؼآفؽيُي ،ؼنع فؼبنيذ ،ضغؽپػيؽي،
ثؽَبيّ کكت ٔ کبؼ ،قغر انزغبنؿايي ،اًْيذ فؼبنيذ ظؼ رٕقؼّ يُغمّ ٔ ظؼ َٓبيذ َؽش اثؽگػاؼ
کبؼآفؽيُي ثّ رؽريت ظؼ رؼييذ قغر کبؼآفؽيُي کكت ٔ کبؼْب ثيهزؽيٍ اًْيذ ؼا ظانزّاَع
(ػؽثيٌٕ ٔ ًْکبؼاٌ.)0089 ،
اضٕاٌ ٔ ًْکبؼاٌ ( )0089ظؼ پژْٔهي ثّ ثؽؼقي ػٕايم يؽثٕط ثّ پزبَكيم کبؼآفؽيُي ٔ اؼائّ
ؼٔيکؽظ چُعٔخٓي يغبنؼّ يٕؼظي ظؼ يُؼذ لغؼّ قبؾي ضٕظؼٔ پؽظاضزُع .ايٍ پژْٔم کّ ثب اثؿاؼ
يًبزجّ ٔ يهبْعِ يكزميى اَدبو گؽفزّ ٔ َزبيح ثّ ظقذ آيعِ اؾ ايٍ پژْٔم َهبٌ ظاظِ اقذ
کّٔ ،يژگي رًبيم ٔ ػاللّ نعيع ثّ کبؼ ثب ظؼيع ثكيبؼ ثباليي ( )70/4%ظؼ ثيٍ کبؼآفؽيُبٌ لغؼّ
قبؾي ظؼ يُؼذ ضٕظؼٔ ظيعِ يينٕظًْ .چُيٍ ،ظؼ اکثؽ يٕاؼظ کبؼآفؽيُبٌ خٓذ اقزطعاو پؽقُم،
ثؽخكزگيْبي فؽظي ( ٔ )70%پف اؾ آٌ ظاَم فُي فؽظ ( ٔ )60%قبثمّ کبؼ ٔ قبضزبؼ قبؾيبَي ؼا
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يع َظؽ لؽاؼ ييظُْع .اؾ قٕي ظيگؽ ثٓزؽيٍ اَگيؿاَُعِ يٕؼظ اقزفبظِ کبؼآفؽيُبٌ ظؼ يٕؼظ پؽقُم،
ثّ رؽريت پبظال يبني ( ،)94%ايدبظ يُؿنذ ( ٔ )50%يب فؽاْى آٔؼظٌ ؾييُّ اؼرمب ( )47%ظؼ کبؼ
ثٕظِ اقذ (اضٕاٌ ٔ ًْکبؼاٌ.)0089 ،
يبظلي ٔ يهکيَيب ( )0093ظؼ پژْٔهي ثّ اؼؾيبثي ظاَهدٕيبٌ اؾ يسيظْبي کبؼآفؽيُبَّ ٔ
رجييٍ ؼاثغّ آٌ ثب لًع کبؼآفؽيُي پؽظاضزّاَع .ظؼ ايٍ پژْٔم اؼرجبط ثيٍ پُح ػبيم کهيعي ٔ
يسيظْبي کبؼآفؽيُبَّ ٔ لًع کبؼآفؽيُي ظؼ ظاَهگبِ رٓؽاٌ ثؽؼقي نعِ اقذ .پُح ػبيم يسيغي
کبؼآفؽيُي ثّ رؽريت نبيم قيبقذْب ٔ ؼٔيّْبي ظٔنزي ،نؽايظ اخزًبػي -الزًبظي ،يٓبؼدْبي
کبؼآفؽيُي ٔ کكت ٔ کبؼ ،يكبػعد يبني ٔ يكبػعد غيؽيبني ييثبنُعَ .زبيح پژْٔم َهبظٌ
ظاظِ اقذ کّ ،ثيٍ رًبيي ػٕايم يسيغي کبؼآفؽيُي ٔ لًع کبؼآفؽيُي ؼٔاثظ يؼُي ظاؼي ٔخٕظ
ظاؼظ (يبظلي ٔ يهکيَيب.)0093 ،
ػهيؿاظِالعو ٔ ًْکبؼاٌ ( )0095اؼرجبط ْٕل ْيدبَي ثب لبثهيذ کبؼآفؽيُي ؼا ظؼ ثيٍ
ظاَهدٕيبٌ رسًيالد رکًيهي ظاَهگبِ رجؽيؿ ثّ ؼٔل پيًبيهي يٕؼظ ثؽؼقي لؽاؼ ظاظَع .ثؽ اقبـ
َزبيح رسميك ،اؼرجبط يؼُيظاؼي ثيٍ ْٕل ْيدبَي ظاَهدٕيبٌ رسًيالد رکًيهي ظاَهگبِ رجؽيؿ
ثب لبثهيذ کبؼآفؽيُي آَبٌ ٔخٕظ ظاؼظًْ .چُيٍ ،رفبٔد ييبَگيٍ لبثهيذْبي کبؼآفؽيُي ثّ رفکيک
گؽِْٔبي ػًعِ رسًيهي يؼُيظاؼ ثٕظِ اقذ نيکٍ ثؽزكت خُكيذ رفبٔد يؼُيظاؼي َعانزّ
اقذ (ػهيؿاظِالعو ٔ ًْکبؼاٌ.)0095 ،
آؼيبَي ٔ ًْکبؼاٌ ( )0095ظؼ پژْٔهي َمم نجکّْبي اخزًبػي يدبؾي ؼا ظؼ رٕقؼّ
لبثهيذْبي کبؼآفؽيُي ظاَهدٕيبد رسًيالد رکًيهي يٕؼظ ثؽؼقي لؽاؼ ظاظَع .ؼٔل پژْٔم اؾ
َٕع رٕييفي -پف ؼٔيعاظي ثٕظِ ٔ خبيؼّ آيبؼي نبيم ظاَهدٕيبٌ کبؼنُبقي اؼنع ظاَهگبِْبي
رٓؽاٌ ،ػاليّ عجبعجبيي ،نٓيع ثٓهزي ٔ يسمك اؼظثيهي ظؼ قبل رسًيهي  0094-0090ثٕظَع.
َزبيح زبيهّ َهبٌ ظاظِ اقذ کّ ،ربثيؽ خعاگبَّ کبؼثكذ نجکّْبي يدبؾي ثؽ لبثهيذ
ؼيكکپػيؽي يؼُبظاؼ اقذ ٔ ثؽ لبثهيذ کبؼآفؽيُي ،اقزمالل عهجي ،کُزؽل ظؼَٔي ،اَگيؿِ پيهؽفذ
ٔ ضالليذ يؼُبظاؼ َيكذًْ .چُيٍ ،ربثيؽ خُكيذ ثؽ يٕنفّ ؼيكکپػيؽي ٔ کُزؽل ظؼَٔي يؼُيظاؼ
ٔ ثؽ قبيؽ يٕنفّْب يؼُبظاؼ َيكذ (آؼيبَي ٔ ًْکبؼاٌ.)0095 ،
يطزبؼي ظيُبَي ٔ عغؽي ( )0097اؼرجبط ثيٍ قٕاظ اعالػبري ٔ لبثهيذ کبؼآفؽيُي ظاَهدٕيبٌ
رسًيالد رکًيهي ؼنزّ ػهٕو ٔؼؾني ظؼ ظاَهگبِْبي نٓؽ رٓؽاٌ ؼا ثب ؼٔل پيًبيهي يٕؼظ
ثؽؼقي لؽاؼ ظاظَع .ثؽ اقبـ َزبيح ثّ ظقذ آيعِ ،ثيٍ اثؼبظ قٕاظ اعالػبري ٔ لبثهيذ کبؼآفؽيُي
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ؼاثغّ يثجذ ٔ يؼُيظاؼي ٔخٕظ ظاؼظًْ .چُيٍ ثؽ اقبـ َزبيح رسهيم ؼگؽقيَٕي ،قٕاظ اعالػبري
رٕاَبيي پيمثيُي لبثهيذ کبؼآفؽيُي ؼا ظاؼظ (يطزبؼي ظيُبَي ٔ عغؽي.)0097 ،
نٕاؼرؿ ٔ ًْکبؼاٌ ( ،)0339ظؼ يغبنؼّ ضٕظ ثّ ايٍ َزيدّ ؼقعَع کّ ،رًؽ يثجذ اؾ يسيظ
ظاَهگبِ ظؼ ؾييُّ رهٕيك کبؼآفؽيُي يُدؽ ثّ رًبيم ثيهزؽ ظاَهدٕيبٌ ثّ يُظٕؼ نؽٔع کكت ٔ
کبؼ يؽثٕط ثّ ضٕظ ظؼ آيُعِ يينٕظًْ .چُيٍ ،ظؼ ثيٍ يٕاَغ ٔ زًبيذْبي اظؼاک نعِ فمظ
يسيظ ظاَهگبِ ثّ ػُٕاٌ پيمثيُي کُُعِ لًع کبؼآفؽيُي ظاَهدٕيبٌ ارؽيهي ػًم ييکُع
(.)Schovartz et al. 2009
کؽيًي ٔ ًْکبؼاٌ ( )0300ظؼ پژْٔهي ظؼيبفزُع کّ زًبيذ اؾ قٕي ضبَٕاظِ ٔ آنُبيبٌ ٔ َيؿ زًبيذ
ظاَهگبْي ثؽ کبؼآفؽيُي ظاَهدٕيبٌ ربثيؽ يثجذ ظاؼظ .ظؼ زبني کّ ،يزغيؽْبي فؽظگؽايي ،خًغگؽايي ،زًبيذ
ٔ يٕاَغ يسيغي ربثيؽي ثؽ کبؼآفؽيٍ نعٌ ظاَهدٕيبٌ َعانزّاَع (.)Karimi et al, 2012
آفؽيّ ٔ ثُّْٕ ( )0304ظؼ پژْٔهي ثّ ثؽؼقي اؼرجبط ثيٍ آيٕؾل كبؼآفؽيُي ٔ فؽُْگ
کبؼآفؽيُي ظؼ ثيٍ ظاَهدٕيبٌ ظاَهگبِ كيپ غُب پؽظاضزُع .ثّ يُظٕؼقُدم فؽُْگ كبؼآفؽيُي اؾ
يؤنفّْبي عؽؾ رفکؽ كبؼآفؽيُي ،اَگيؿِْبي ؼاِاَعاؾي ككت ٔ كبؼ ٔ گؽايم ثّ كبؼآفؽيُي ثب چٓبؼ
ثؼع ػًهگؽايي ،پهزکبؼَٕ ،آٔؼي ٔ ،ؼيكکپػيؽي) اقزفبظِ كؽظَع .آَٓب ثب يهبْعِ ؼاثغّ ٔ
ًْجكزگي لبثم رٕخٓي ثيٍ آيٕؾل كبؼآفؽيُي ٔ فؽُْگ كبؼآفؽيُي چُيٍ اقزعالل ًَٕظَع كّ،
چُيٍ آيٕؾلْبيي ظاَهدٕيبٌ ؼا ثّ يٓبؼدْبيي يدٓؿ ييكُع ،كّ اؾ عؽيك آٌ ظاَهدٕيبٌ زف
اػزًبظ ٔ ضٕظ ارکبيي ثعقذ ضٕاُْع آٔؼظَ .زيدّ كٕربِ يعد پيعايم ايٍ يٓبؼدْب ٔ َگؽلْب ظؼ
ظاَهدٕيبٌ ايٍ ضٕاْع ثٕظ كّ آَٓب ضٕظنبٌ ؼا ثّ ػُٕاٌ آفؽيُُعگبٌ يهبغم ٔ َّ ]ثيکبؼاٌ[
خٕيُعِ كبؼ ثبٔؼ ضٕاُْع كؽظ .ظؼ َٓبيذ ٔ َزيدّ ظؼاؾ يعد آٌ َيؿ كبْم َؽش ثيکبؼي
فبؼؽانزسًيالٌ ظاَهگبْي ضٕاْع ثٕظ (.)Afriyie & Boohene, 2014
ٔاکي ٔ ًْکبؼاٌ ( )0307ظؼ پژْٔهي رٕاًَُعي ٔ قؽيبيّ اخزًبػي کبؼآفؽيُبٌ ؼا يٕؼظ
ثؽؼقي لؽاؼ ظاظَع .ظؼ ايٍ پژْٔم کيفي کّ ثؽ اقبـ يًبزجّْب ،ثسث گؽْٔي ٔ رسهيم اقزبظ
اَدبو گؽفزّ اقذ َزبيح َهبٌ ييظْع کّ ،ثكيبؼي اؾ فبؼؽ انزسًيالٌ کبؼآفؽيُي ؼا ثّ ػُٕاٌ
يمعيّ انزغبل رهمي ييکُُع ٔ ظؼ ٔالغ ،لبثهيذ کبؼآفؽيُي ظؼ اضزيبؼ رؼعاظ يسعٔظي اؾ
فبؼؽانزسًيالٌ ْكذ کّ ثّ ؼٔاثظ لٕي ٔ قبؾَعِ ظقزؽقي ظاؼَع (.)Wakkee et al, 2017

ؼٔلنُبقي رسميك
ثب رٕخّ ثّ ايُکّ ْعف ايٍ پژْٔم رٕييف خبيغ ٔ ظؼک ٔ فٓى ػًيك اؾ لبثهيذ کبؼآفؽيُي ظؼ
ييبٌ ظاَهدٕيبٌ رسًيالد رکًيهي ػهٕو اَكبَي ْكذ ثُبثؽايٍ ،ؼٔيکؽظ يُبقت ثؽاي اَدبو ايٍ
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پژْٔم ،ؼٔل کيفي ييثبنع .ايٍ پژْٔمًْ ،چٌٕ قبيؽ پژْٔمْبي کيفي ،قّ خؿء يب يٕنفّ
ظاؼظ :ظؼ گبو أل ثّ گؽظآٔؼي ظاظِْب پؽظاضزّ نعِ اقذ کّ ثب اقزفبظِ اؾ ؼٔل رئٕؼي ؾييُّاي،
ايٍ ثطم ثب يًبزجّْبي ػًيك َيًّ قبضزبؼيبفزّ اَدبو گؽفزّ اقذ .ظؼ گبو ظٔو ،رفكيؽ ظاظِْب ٔ
قبؾيبٌ ثطهي ثّ آَٓب يٕؼظ رٕخّ ثٕظِ کّ عي يؽازم کعگػاؼي ثبؾ ،يسٕؼي ٔ اَزطبثي ثّ
يفٕٓوقبؾي ٔ يمٕنّقبؾي پؽظاضزّ نعِ اقذ .ظؼ گبو قٕو ،گؿاؼني اؾ يدًٕػّ کبؼ ٔ يعل
رسميك اؼائّ ييگؽظظًْ .چُيٍ ،پبؼاظايى ٔ نؽايظ ػهي ثّ يُؿنّ ظٔ يفٕٓو ضبو رئٕؼي ؾييُّاي
ظؼ ؼاقزبي قّ گبو غکؽ نعِ يٕؼظ اقزفبظِ لؽاؼ گؽفزّ اقذ.
ظؼ ايٍ رسميك اؾ نيِٕ ًََّٕگيؽي َظؽي اقزفبظِ نعِ اقذ .ثؽاي ؼقيعٌ ثّ زعاکثؽ رُٕع
ظؼ ًََّْٕبَ 03 ،فؽ اؾ ظاَهدٕيبٌ ػهٕو اَكبَي ظؼ يمغغ رسًيالد رکًيهي يهبؼکذ ظانزُع .کّ
ثب اقزفبظِ اؾ يًبزجّْبي َيًّ قبضزبؼيبفزّ يٕؼظ ثؽؼقي لؽاؼ گؽفزُع.
ثب رٕخّ ثّ ايُکّ ؼٔل رسميك رئٕؼي ؾييُّاي ثّ ظَجبل فٓى ظَيبي افؽاظ اؾ َگبِ ضٕظنبٌ
اقذ .ثُبثؽايٍ ،يًبزجّ ثٓزؽيٍ ٔ يؼًٕلرؽيٍ ؼٔل گؽظآٔؼي ظاظِْب ييثبنع .ثؽ ًْيٍ اقبـ،
ظؼ ايٍ رسميك ظاظِْب ثب اقزفبظِ اؾ  03يًبزجّ ػًيك َيًّ قبضزبؼيبفزّ گؽظآٔؼي نعِاَع.
ًْچُيٍ ثؽاي رسهيم ظاظِْب ،اؾ ؼٔل رسهيم يمبيكّ يعأو اقزفبظِ نعِ اقذ .يمبيكّ يعأو ظؼ
ايم يعني اقذ کّ ظؼ آٌ ،اعالػبد خًغآٔؼي يينَٕع ٔ يؽرجب ثب يمبٔنّْبي يمبيكّ يينَٕع.
ظؼ ايٍ پژْٔم ،ثؽاي رسهيم ظاظِْب ،اؾ نيِٕ اقزؽأـ ٔ کٕؼثيٍ (نبيم قّ نيِٕ کعگػاؼي؛ ثبؾ
ٔ يسٕؼي ٔ اَزطبثي) ٔ يعل پبؼاظايًي کّ ظؼثؽگيؽَعِ نؽايظ ػهي ٔ ؾييُّاي ،پيبيعْب ٔ
اقزؽارژيْب اقزفبظِ نعِ اقذ .ظؼ رسميمبد کيفي ثّ خبي يؼيبؼْبي اػزجبؼ ٔ پبيبيي ،لبثهيذ
اػزًبظ يب اػزًبظپػيؽي ثّ کبؼ ييؼٔظ کّ ظؼ ايُدب اؾ قّ رکُيک يٕاؼظ ضالف ،يمبيكّ رسهيهي ٔ
رکُيک يًيؿي (ػجبـؾاظِ )0090 ،اقزفبظِ نعِ اقذ.

يبفزّْبي رسميك
خبيؼّ آيبؼي پژْٔم َ 03فؽ اؾ ظاَهدٕيبٌ نبغم ثّ رسًيم ظؼ ظاَهگبِ رجؽيؿ ظؼ نبضّ ػهٕو
اَكبَي ْكزُعَ 00 .فؽ اؾ يهبؼکذکُُعگبٌ ؾٌ ٔ َ 8فؽ يؽظ ثٕظَع .ظايُّ قُي پبقطگٕيبٌ اؾ 00
قبل رب  03ثٕظ ٔ اکثؽ يًبزجّ نَٕعگبٌ ظؼ يمغّ کبؼنُبقي اؼنع ثٕظَعَ 5 .فؽ اؾ يهبؼکذکُُعگبٌ
ظؼ يًبزجّ اؾ ظاَهکعِ ؼٔاٌنُبقي ٔ ػهٕو رؽثيزيَ 0 ،فؽ اؾ ظاَهکعِ الزًبظَ 6 ،فؽ اؾ ظاَهکعِ
خفؽافيبَ 4 ،فؽ اؾ ظاَهکعِ زمٕق ٔ ػهٕو اخزًبػي ٔ َ 0فؽ اؾ ظاَهکعِ اظثيبد ثٕظَع .ردؿيّ ٔ رسهيم
ظاظِْبي رسميك ظؼ ضًٕو لبثهيذ کبؼآفؽيُي يُدؽ ثّ اقزطؽاج يمٕالد ٔ يفبْيى ؾيؽ گؽظيع:
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 .0يؼُبي لبثهيذ کبؼآفؽيُي
ثّ يُظٕؼ پي ثؽظٌ ثّ ظؼًَٔبيّ غُْي ظاَهدٕيبٌ ٔ ردؽثّ ؾيكزي آَٓب ،ردؽثّ غُْي ظاَهدٕيبٌ
اؾ يفٕٓو لبثهيذ کبؼآفؽيُي يبفزّْبي يطزهفي ثّ ظقذ آيعِ اقذ .چُبَچّ ظؼ خعٔل نًبؼِ ()0
آيعِ اقذ ٔازعْبي يؼُبيي ثّ ظقذ آيعِ اؾ کعگػاؼي ثبؾ َهبٌ ييظْع کّ ،يٕاؼظي يبَُع ايدبظ
نغم ثؽاي ضٕظ ٔ ظيگؽاٌ ،ظؽفيذ رٕنيع کبؼ ،لعؼد ْعايذ ضٕظ ٔ ظيگؽاٌ ثؽاي ضهك ايعِ ،ضهك
کبؼ ٔ ثؽٔد ،ثكُعِ َجٕظٌ کبؼ ظٔنزي ،ظانزٍ َمهّ ؼاِ ثؽاي آيُعِ ،اقزفبظِ اؾ َيؽٔي غٍْ ظؼ
ؼاقزبي ضهك ايعِ ،اقزفبظِ اؾ ردؽثيبد ٔ ظانزٍ ػاللّ ظؼ ؼاِاَعاؾي کبؼ ،فؽاْى نعٌ نؽايظ ثؽاي
ايعِپؽظاؾي يٕؼظ نُبقبيي لؽاؼ گؽفزُع ٔ ظؼ اظايّ ثب اقزفبظِ اؾ کعگػاؼي يسٕؼي ضؽظِ يمٕنّْب
نبيم کهف رٕاَبييْب ٔ اقزؼعاظْب ،ايدبظ ظؽفيذ نغهي ثؽاي ضٕظ ٔ ظيگؽأٌ ،خٕظ فبکزٕؼْبي
زًبيزي ثؽاي ضهك ايعِ ،رٕاَبيي ضهك ايعِ ٔ يعيؽيذ ايعِ اقزطؽاج نعَع ٔ ظؼ َٓبيذ ثب اقزفبظِ اؾ
کعگػاؼي اَزطبثي يمٕنّ ايهي ػيُيذ ثطهي ثّ ايعِ يٕؼظ نُبقبيي لؽاؼ گؽفذ .يٕاؼظي اؾ
اظٓبؼاد يًبزجّ نَٕعگبٌ کّ ظؼ کعگػاؼي ثبؾ يٕؼظ اقزفبظِ لؽاؼ گؽفزّ اقذ انبؼِ ييگؽظظ.
و .ؾ 03 .قبنّ ظاَهدٕي ؼنزّ ؼٔاٌنُبقي ييگٕيع:
«کبؼآفؽيُي يؼُي يک فؽظ اقزؼعاظْب ٔ رٕاَبيي ْبيم ؼا پيعا کُع ٔ يک نغم ايدبظ کُع ٔ
چُع َفؽػالِٔ ثؽ ضٕظل َيؿ ظؼ اَدب کبؼ کُُع .يثال ضٕظ يٍ ظؼ ؟ ضعيبد کبيپيٕرؽي قُٓع ؼا ظايؽ
کؽظؤ .لزي کّ يدؽظ ثٕظو پؽٔاَّ کكجى ظِ قبنّ اقذ ظٔ رب يُهي ظاؼو ٔ ْؽ ؼٔؾ ظؼ کبؼو
پيهؽفذ ييکُى».
ظ .انف 06 .قبنّ ظاَهدٕي ؼنزّ خبيؼّنُبقي ييگٕيع:
«أنيٍ يفٕٓو کّ ثّ غٍْ آظو ضغٕؼ ييکُّ ايُّ کّ يّ ايکبَبد ٔ يٓبؼدْبي ضبيي خٓذ
ؼاِاَعاؾي يک کبؼ ظانزّ ثبنيعْ ،ى ضٕظل يهغٕل أٌ کبؼ ثهّ ْى قّ چٓبؼ َفؽ ْى ثزَّٕ رٕ
أٌ ؾييُّ فؼبنيذ ظانزّ ثبنّ».
خعٔل (ٔ :)0ازعْبي يؼُبيي ،ضؽظِ يمٕالد ٔ يمٕنّ ايهي يؼُبي لبثهيذ کبؼآفؽيُي
ٔازعْبي يؼُبيي
(کعگػاؼي ثبؾ)
پيعا کؽظٌ رٕاَبييْب ٔ اقزؼعاظْب ،اقزفبظِ اؾ َيؽٔي غٍْ
ظؼ ؼاقزبي ضهك ايعِ،
رٕاَبيي ايدبظ نغم ثؽاي ضٕظ ٔ ظيگؽاٌ ،رٕنيع کبؼ ،ظؽفيذ
رٕنيع کبؼ ،انزغبلؾايي ،ايدبظ ظؽفيذ نغهي ثؽاي ضٕظ ٔ
ظيگؽاٌ ،يٕلؼيذ نغهي خعيع ،ايدبظ نؽکذ يب کبؼگبِ،
ؼاِاَعاؾي ايکبَبد ٔ يٓبؼدْبي ضبيي ظؼ ايدبظ نغم،
ضهك کبؼ ٔ ثؽٔد ،ثكُعِ َجٕظٌ کبؼ ظٔنزي

ضؽظِ يمٕالد
(کعگػاؼي يسٕؼي)
کهف رٕاَبييْب ٔ
اقزؼعاظْب
ايدبظ ظؽفيذ نغهي
ثؽاي ضٕظ ٔ ظيگؽاٌ

يمٕنّ ايهي
(کعگػاؼي اَزطبثي)

ػيُيذ ثطهي ثّ ايعِ
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اظايّ خعٔل ()0
ٔازعْبي يؼُبيي
(کعگػاؼي ثبؾ)
ٔخٕظ نؽايظ ٔ ػٕايم ،فؽاْى نعٌ نؽايظ ثؽاي ايعِ
پؽظاؾئ ،خٕظ فبکزٕؼْبي زًبيزي ،پهزٕاَّ يبني ،الزًبظ ٔ
غٍْ ضالق ،قؽيبيّ ٔ غٍْ ضالق ،ظانزٍ فؽيذْبي
ضهك ايعِ ،اقزفبظِ اؾ ردؽثيبد ٔ ظانزٍ ػاللّ ظؼ ؼاِاَعاؾي
کبؼ ،فؽاْى نعٌ نؽايظ ثؽاي ايعِپؽظاؾي ٔ َظؽيّپؽظاؾي
اثزکبؼ خعيع ،ظانزٍ رٕاَبيي ْٕل ٔ ضالليذ ،رٕاَبيي ضهك
ايعِ ،ظانزٍ ايعِ خعيع ٔ رجعيم آٌ ثّ ػًم ٔ يٕلؼيذْبي
ظؼآيع ؾا ،فکؽ ثبؾ ٔ گكزؽظِ ،لعؼد کبؼآفؽيُي
لعؼد ْعايذ ضٕظ ٔ ظيگؽاٌ ثؽاي ضهك ايعِ ،رٕاَبيي
يعيؽيذ نؽٔع يّ کبؼ خعيع ٔ ثکبؼگيؽي افؽاظ خعيع،
ظانزٍ َمهّ ؼاِ ثؽاي آيُعِ

ضؽظِ يمٕالد
(کعگػاؼي يسٕؼي)

يمٕنّ ايهي
(کعگػاؼي اَزطبثي)

ٔخٕظ فبکزٕؼْبي
زًبيزي
ثؽاي ضهك ايعِ

رٕاَبيي ضهك ايعِ

يعيؽيذ ايعِ

کطف استعذادَا

ایجاد ظزفیت ضغلی

خلق ایذه

عینیت بخشی به ایذه

فاکتًرَای حمایتی

مذیزیت ایذٌ

نکم ( :)0اؼرجبط يفبْيى ٔ يمٕالد يؼُبي لبثهيذ کبؼآفؽيُي

 .0ؾييُّْبي (نؽايظ ػهي) ظٕٓؼ ٔ ثؽٔؾ لبثهيذ کبؼآفؽيُي
ثؽاي کهف ٔ اقزطؽاج ؾييُّْبي ظٕٓؼ ٔ ثؽٔؾ لبثهيذ کبؼآفؽيُي ظؼ ييبٌ ظاَهدٕيبٌ رسًيالد
رکًيهي ػهٕو اَكبَي اؾ کعگػاؼي ثبؾ ٔ يسٕؼي ٔ اَزطبثي اقزفبظ نعِ اقذَ .زبيح ثّ ظقذ آيعِ
ظؼ خعٔل (َ )0هبٌ ييظْع کّٔ ،ازعْبي يؼُبيي اظٓبؼ نعِ رٕقظ يًبزجّ نَٕعگبٌ نبيم
يٕاؼظي َظيؽ؛ ايُيذ فکؽي ،ؼاًُْبيي ٔ ظؼ اضزيبؼ گػانزٍ اعالػبد ،نجيّقبؾي ظاَهگبِ ثّ
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فضبي کبؼ ،زًبيذ اؾ افؽاظ کبؼآفؽئٍ ،خٕظ زبيي ،ثؽلؽاؼي پيَٕع ثيٍ ظاَهگبِ ٔ کبؼضبَّ ،ايدبظ
اَدًٍْب ٔ گؽِْٔب ظؼ ؼاقزبي کبؼآفؽيُي ٔ ْ ...كزُع کّ ظؼ اظايّ ثب اقزفبظِ اؾ کعگػاؼي يسٕؼي
 5ضؽظِ يمٕنّ نبيم اَگيؿِ ٔ ػاللّ يٓبؼد ٔ اقزؼعاظ ،آيٕؾل ،زًبيذ ٔ پهزيجبَي ،رؽثيذ
کبؼآفؽيُي ٔ ثكزؽ کبؼآفؽيُي اقزطؽاج نعَع .ظؼ َٓبيذ ثب اقزفبظِ اؾ کعگػاؼي اَزطبثي يمٕنّ
ايهي «رمبضب» يٕؼظ نُبقبيي لؽاؼ گؽفزّ اقذ .ظؼ غيم ثّ يٕاؼظي اؾ اظٓبؼاد يًبزجّ نَٕعگبٌ
پؽظاضزّ يينٕظ.
ف .ؼ 05 .قبنّ ظاَهدٕي  MBAييگٕيع:
«آيٕؾل .آيٕؾنًٌٕ ثبيع يزفبٔدرؽ اؾ ايٍ چيؿي ثبنّ کّ ْكذ ثبنّ .آيٕؾل
ثبيع چغٕؼ ثبنّ؟ ثجيٍ يثال االٌ رٕ کهٕؼْبي يطزهف ايال ضيهي ًّْ چيهٌٕ
ػًهيّ نًف ييکٍُ ًّْ چيؿٔ اؾ َؿظيک ٔني يبْب َّ ٔ .ثبيع ثّ يب يبظ ظاظِ ثهّ
کّ چغٕؼي کبؼآفؽيُي کُيى يثال يّ فؽظ کبؼآفؽيٍ چّ فؽظيّ .چيکبؼ ييکُّ کّ
کبؼآفؽيٍ ييهّ( ».يًبزجّ نًبؼِ .)5
ج .و 00 .قبنّ ظاَهدٕي ؼنزّ رؽثيذ ثعَي ييگٕيع:
«ثُظؽو پبيّال اؾ آيٕؾل ٔ پؽٔؼل نؽٔع يينٕظ .ظؼ يعؼقّ ْيچ ٔلذ ثّ يب
يبظ َعاظَع کّ ثؽاي ضٕظيٌٕ يّ ايعِ ظانزّ ثبنيى ًْيهّ يّ چيؿايي ؼٔ گفزٍ ٔ
گفزٍ ايُٕ زفظ کُيع ٔني َگفزٍ کّ ايٍ چّ خٕؼي يينٕظْ ٔ .يچ ٔلذ اؾ يب
چيؿي َطٕاقزٍ .اؾ يب يّ کبؼي َطٕاقزٍ کّ فکؽيٌٕ ؼٔ ظؼگيؽ کًُّْ .يهّ
زفظ کؽظيى ٔ يهك َٕنزيى .ثُظؽ يٍ ؼيهّ ظؼ ظٔؼاٌ ظثكزبٌ ظاؼظ .چؽا ظؼ
کهٕؼْبي ظيگؽ ايُگَّٕ َيكذ .ايُدب ًّْ ييگٍ رب ظکزؽا ثطَٕى رب يّ کبؼي پيعا
نّ ٔني ييجيُي ظؼ يکبٌْبي ظيگّ رب نيكبَف ييضَّٕ ٔ يكيؽ ضٕظنٕ يهطى
ييکُّ ٔ ييؽِ ظَجبنم ٔ لؽاؼ َيكذ اؼنع ثطَّٕ .اؾ اثزعايي ثّ ايٍ نکهّ.
ضبَٕاظِْب ْى ضيهي ربثيؽ ظاؼٌ .يثال ًْيهّ گفزٍ ظؼـ ثطٌٕ ٔ ثؽٔ يّ خبيي
اقزطعاو نٕ يب ظؼـ ثطٌٕ رٕ ؼٔ خبيي ثؽظاؼٌ .کال يسيظ ،اخزًبع ٔ يعؼقّ
أَغٕؼي کّ ْكذ ثّ ثچّ آيٕؾل َعاظًٌْ ٔ .يهّ ثّ عٕؼ ٔاثكزّ ثّ فؽظي
اقذ( ».يًبزجّ نًبؼِ .)8
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خعٔل (ٔ :)0ازعْبي يؼُبيي ،ضؽظِ يمٕالد ٔ يمٕنّ ايهي ؾييُّْبي لبثهيذ کبؼآفؽيُي
يمٕنّ ايهي
(کعگػاؼي اَزطبثي)

ضؽظِ يمٕالد
(کعگػاؼي يسٕؼي)

ٔازعْبي يؼُبيي
(کعگػاؼي ثبؾ)
ٔخٕظ اَگيؿِ ٔ رمٕيذ اَگيؿِ اؾ عؽف فؽظ ٔ ظاَهگبِ،
ٔخٕظ اقزؼعاظْبي فؽظئ ،خٕظ ػاللّٔ ،خٕظ ًْذ ٔ اَگيؿِ ٔ ػاللّ يٓبؼد ٔ
اقزؼعاظ
اؼاظِ ،ايدبظ اَگيؿِ ،ايُيذ فکؽي ،ظانزٍ يٓبؼد ظؼ يک
زٕؾِ ضبو
ثؽگؿاؼي ظٔؼِْبي کبؼآفؽيُي ،کبؼآيٕؾي ،اربق فکؽ ،اؼائّ
کبؼگبِْبي آيٕؾني ،ظؼ اضزيبؼ لؽاؼ ظاظٌ کزبةْبي
آيٕؾني ،ػًهيبري ثٕظٌ ٔازعْبي ظؼقي ،نجيّ قبؾي
آيٕؾل
ظاَهگبِ ثّ فضبي کبؼ ،گػؼاَعٌ ٔازعْبي ػًهي ظؼ
کبؼضبَّْب ،ؼاًُْبيي کؽظٌ ،ؼاًُْبيي ٔ ظؼ اضزيبؼ
گػانزٍ اعالػبد
زًبيذ اؾ افؽاظ کبؼآفؽئٍ ،خٕظ زبيي ،زًبيذ يبني،
زًبيذَ ،جٕظ زًبيذٔ ،خٕظ قؽيبيّ ،زًبيذ يبني،
يهکم الزًبظي ،کًجٕظ يبنئ ،خٕظ پهزٕاَّ يبني ،ؾييُّ
زًبيذ ٔ پهزيجبَي
الزًبظي ضٕةٔ ،خٕظ قؽيبيّ ،ايُيذ يبني ،ايکبَبد
يبني ،ثؽَبيّ ؼيؿي اؾ عؽيك آيٕؾل ٔ پؽٔؼل ،رهکيم
کالـْب ،ايدبظ ؾييُّْب ٔ ٔخٕظ ثكزؽْبي الؾو
رؽثيذ ؼٔزيّ کبؼآفؽيُي ظؼ ثيٍ ظاَم آيٕؾاٌ ،پؽٔؼل
رؽثيذ کبؼآفؽيُي
افؽاظ کبؼآفؽيٍ ،ايدبظ اَدًٍْب ٔ گؽِْٔب ظؼ ؼاقزبي
کبؼآفؽيُي ،ثٕظٌ افؽاظ کبؼآيع ٔ لبثم اػزًبظ
ثكزؽ کبؼآفؽيُي
ٔخٕظ رمبضب ،ثؽلؽاؼي پيَٕع ثيٍ ظاَهگبِ ٔ کبؼضبَّ

رمبضب

اوگیشٌ
آمًسش

بستز

تقاضا

حمایت

تزبیت

نکم ( :)0اؼرجبط يفبْيى ٔ يمٕالد ؾييُّْبي لبثهيذ کبؼآفؽيُي
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 .0پيبيعْبي لبثهيذ کبؼآفؽيُي
ظؼ پژْٔم زبضؽ ،پيبيعْبي لبثهيذ کبؼآفؽيُي ثب اقزفبظِ اؾ کعگػاؼي ثبؾ ٔ يسٕؼي ٔ اَزطبثي
يٕؼظ ثؽؼقي لؽاؼ گؽفذَ .زبيح ثّ ظقذ آيعِ َهبٌ ييظْع کّ ،يٕؼاظي يبَُع؛ افؿايم ؼنع
الزًبظي ،افؿايم اييعٔاؼي خٕاَبٌ ،افؿايم رالل ٔ پهزکبؼ خٕاَبٌ ،ثّ کبؼگيؽي آيٕضزّْبي
ظاَهگبْي ٔ اقزفبظِ اؾ ظؼٔـ ظاَهگبْي ،کبْم ظغعغّ انزغبل خٕاَبٌ ثؼع اؾ ضؽٔج اؾ ظاَهگبِ،
انزغبلؾايي ،کبْم فؽاؼ يغؿْب ،کبْم ييؿاٌ افكؽظگي ،افؿايم قؽيبيّ اخزًبػي ٔ  ...ثب
کعگػاؼي ثبؾ ازًب نعَع .ضؽظِ يمٕالد اقزطؽاج نعِ اؾ ايٍ ٔازعْبي يؼُبيي نم ضؽظِ يمٕنّ
نبيم ظؼآيعؾايي ،فؽُْگي  -اخزًبػي ،نکٕفبيي اقزؼعاظْب ،کبْم آقيتْبي اخزًبػي،
انزغبلؾايي ٔ ؼيكکپػيؽي ْكزُع کّ ثب کعگػاؼي يسٕؼي يٕؼظ نُبقبيي لؽاؼ گؽفزُع ٔ ظؼ
َٓبيذ يمٕنّ ايهي ثّ ظقذ آيعِ اؾ پيبيعْبي لبثهيذ کبؼآفؽيُي ظؼ ييبٌ ظاَهدٕيبٌ رسًيالد
رکًيهي ػهٕو اَكبَي «ازكبـ اثؽثطهي» ثؽظانذ نعِ اقذ .ظؼ غيم ثّ يٕاؼظي اؾ اظٓبؼاد
پبقطگٕيبٌ ظؼ اؼرجبط ثب پيبيعْبي لبثهيذ کبؼآفؽيُي ظؼ ييبٌ ظاَهدٕيبٌ رسًيالد رکًيهي ػهٕو
اَكبَي انبؼِ ييگؽظظ.
ظ .ل 04 .قبنّ ظاَهدٕي خغؽافيبي پؿنکي ييگٕيع:
«لغؼب رٕ ايدبظ نغم يٕثؽِ .ظاَهدٕيي کّ اؾ ظاَهگبِ ييؽِ ثيؽٌٔ ثّ خبي ايُکّ
ظَجبل کبؼ ثبنّ ٔ کبؼآفؽيٍ ثبنّ ْى ضٕظل ْؿ أٌ چيؿي کّ يبظ گؽفزّ َٓبيذ
اقزفبظِ ؼٔ ييکُّ ٔ ْى چُعيٍ َفؽ يثم ضٕظل ؼٔ يهغٕل ييکُّ ثب آيبؼ ثيکبؼي
کّ يب ظاؼيى لغؼب ييرَّٕ يثًؽ ثًؽ ثبنّ  .ؼفغ ثيکبؼي .ظؼآيعؾايي .افؿايم
ثؽٔد ،ؼفبِ يؽظوًْ ،م ثّ ظَجبنّ ًّْ» (يًبزجّ نًبؼِ .)03
ف .انف 06 .قبنّ ظاَهدٕي ؼٔاٌ نُبقي رؽثيزي ييگٕيع:
«يكهًب ظاَهدٕيي کّ کبؼآفؽيُّ ضٕظل يّ کبؼي ييکُّ ثب َهبطرؽ ،قؽؾَعِرؽ،
قؽزبلرؽ اؾ ظاَهدٕيبَي ْكذ کّ ْيچکبؼي اَدبو ًَيعٌ .ازكبـ ييکٍُ
فمظ ظؼـ ييضٍَٕ چيؿاي رکؽاؼي کبؼاي رکؽاؼي رٕ ؼٔزيهٌٕ رٕ افكؽظگيهٌٕ
ربثيؽ ييػاؼِ ظيگّ .ظاَهدٕيي کّ ثيکبؼ ْكذ افكؽظِرؽ ْكذ .اؼاظِ َعاؼِ .ايال
اػزًبظ ثّ َفف َعاؼِ کال فؽق ظاؼِ ثب ظاَهدٕيي کّ کبؼآفؽيُّ .کبؼآفؽيُي قؽيبيّ
ييضٕاظ يثال ٔاو ثعٌ .ؼٔزيّ ظاَهدٕيبٌ ضيهي ضٕة ييهّ ثؼع ظؼآيعؾايي ْى
کّ ظاؼيى ييرَٕيى ظقذ رٕخيت ضٕظيٌٕ ثکُيى( ».يًبزجّ نًبؼِ .)05
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انف .انف 08 .قبنّ ظاَهدٕي اظثيبد ييگٕيع:
«يکي اؾ اثؿاؼْبي لعؼد ردبؼد ثؽ اقبـ ايعِ اـ چيؿي کّ يب ُْٕؾ ثٓم
َؽقيعيى ٔ ظاؼيى إَٔ فمظ يبظؼ ييکُيى .کهٕؼْبي ظيگّ ظاؼٌ يثال ثب ايعِْبي
يب ؾَعگي ييکٍُ .خَٕٔبي يب ،فؽاؼ يغؿْب کّ اؾل يبظ ييکُيىٔ .ني فؽلم ايُّ
کّ يب ُْٕؾ َزَٕكزيى ثّ يّ خبيگبْي ثؽقيى کّ يّ خٌٕٔ ٔ يّ يبزت ايعِ ٔ يّ
کبؼآفؽيٍ ثعٌٔ رؽـ لعو ثؽظاؼِ يب ُْٕؾ يُزظؽيى کّ يّ َفؽ ثيبظ زًبيذ کُّ يّ
اقپبَكؽ يبني ظانزّ ثبنيى .ضٕة ػؿيؿو پيبيعْبل چيّ؟ ايُکّ أٌ چيؿي ؼٔ کّ
االٌ ييضؽيى ٔ ٔاؼظ ييکُيى ييرَٕيى ضٕظيٌٕ ثكبؾيى کًزؽيُم ايُّ .پيبيعل
ايُّ کّ نغم ايدبظ ييهّ .پيبيعل ايُّ کّ يُکّ فبؼؽانزسًيم يينى ظيگّ َگؽاٌ
ايٍ َيكزى کّ ثؼع اؾ فبؼؽ انزسًيهي ثبيع چيکبؼ کُى( ».يًبزجّ نًبؼِ .)03
خعٔل (ٔ :)0ازعْبي يؼُبيي ،ضؽظِ يمٕالد ٔ يمٕنّ ايهي پيبيعْبي لبثهيذ کبؼآفؽيُي
ٔازعْبي يؼُبيي
(کعگػاؼي ثبؾ)
يُجغ ظؼآيع يينٕظ .افؿايم ؼنع الزًبظي ،ثّ الزًبظ کهٕؼ ثّ رٕنيع
کهٕؼ ثّ ًّْ چي ييزَّٕ کًک کُّ ،اقزمالل الزًبظي ،افؿايم
رٕنيع ظاضهي ،خبيگؿيُي ٔاؼظاد ثّ خبي يبظؼاد ،افؿايم ثؽٔد ،ؼفبِ
يؽظو ،پيهؽفذ کهٕؼ
افؿايم َهبط اخزًبػي ،قؽؾَعگي ،اػزًبظ ثّ َفف ٔ پيهؽفذ ٔ ،...
ػعو ازكبـ ثغبنذ ظؼ خٕاَبٌ ،اؾ َظؽ فؽُْگي فؽظ اؼرمب يييبثع ٔ
ػالِٔ ثؽ ايُکّ ضٕظ فؽظ اؼرمب يييبثع چُع َفؽ ظيگؽ ؼا َيؿ اؼرمب ييظْع،
افؿايم ػؿد َفف ،يهطى نعٌ ْعف ،اؼرمبي ؼٔزي خٕاَبٌ
رسًيم کؽظِ ،افؿايم اييعٔاؼي خٕاَبٌ ،افؿايم رالل ٔ پهزکبؼ
خٕاَبٌ ،کبْم قكزي ٔ رُجهي ظؼ ثيٍ خٕاَبٌ ،خبيگؿيُي کبؼ ثّ خبي
ػٕايم ٔ يهکالد اخزًبػي ،پيهؽفذ کهٕؼ ،کبْم ييؿاٌ فكبظ ٔ ...
کبْم ييؿاٌ افكؽظگي ،ثٓجٕظ نؽايظ ؼٔزي ٔ ؼٔاَي افؽاظ ،افؿايم
قؽيبيّ اخزًبػي ،ثٓجٕظ ؼٔاثظ اخزًبػي،
نکٕفبيي اقزؼعاظ افؽاظ ،افؿايم ضالليذ ،ؼنع ٔ پيهيؽفذ غٍْ افؽاظ،
ثّ کبؼگيؽي آيٕضزّْبي ظاَهگبْي ٔ اقزفبظِ اؾ ظؼٔـ ظاَهگبْي
أنم ثيکبؼي ٔ اؾظٔاج َکؽظٌ اقذ ٔ ،ظؼ کُبؼ ثيکبؼي إَاع
اَسؽافبد ؼش ييظْع .اػزيبظ ْى ؼش ييظْع ،يُدؽ ثّ کبْم
ثيکبؼي ،اؾظٔاج ٔ رهکيم ضبَٕاظِ ،پبييٍ آيعٌ قٍ اؾظٔاج،
کبْم ظغعغّ انزغبل خٕاَبٌ ثؼع اؾ ضؽٔج اؾ ظاَهگبِ ،انزغبل ؾايي،
کبْم ييؿاٌ ثيکبؼي ،کبْم فؽاؼ يغؿْب ،ضٕة ًَيؽِ خبيي ييًَّٕ
ًْيٍ خب کبؼ ييکُّ.
يب ُْٕؾ َزَٕكزيى ثّ يّ خبيگبْي ثؽقيى کّ يّ خٌٕٔ ٔ يّ يبزت
ايعِ ٔ يّ کبؼآفؽيٍ ثعٌٔ رؽـ لعو ثؽظاؼِ ،افؿايم اػزًبظ ثّ َفف ٔ
ثؽظانزٍ لعوْبي ثؿؼگ ظؼ ؾَعگي.

ضؽظِ يمٕالد
(کعگػاؼي يسٕؼي)

يمٕنّ ايهي
(کعگؿاؼي اَزطبثي)

ظؼآيعؾايي

فؽُْگي  -اخزًبػي

ازكبـ اثؽثطهي
نکٕفبيي اقزؼعاظْب
کبْم آقيتْبي
اخزًبػي
انزغبل ؾايي

ؼيكک پػيؽي
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ضکًفایی استعذادَا

درآمذسایی
کاَص آسیب َای

احساس اثربخشی

اجتماعی

فزَىگی  -اجتماعی
اضتغال سایی

ریسک پذیزی

نکم ( :)0اؼرجبط يفبْيى ٔ يمٕالد پيبيعْبي لبثهيذ کبؼآفؽيُي

شرایط علی
 )1عًامل کىطی
 اوگیشش ،مُارتي استعذاد
 آمًسش -تزبیت کارآفزیىی

عوامل زمینه ساز
 وابزابزی در تًجٍ بٍعلًم مختلف
 وحًٌ تًسیع امکاواتراهبردها

احساس
اثربخشی

 )2عًامل ساختاری
 بستز کارآفزیىی حمایت يپطتیباوی

پیامذها

عوامل مذاخلهگر
 ماَیت علًم اوساوی گذار صىعتی درکطًرَای جُان سًم

 کىص/کىصمتقابل
 خًدبايری تطکیلاوجمهَای
کارآفزیىی

 درآمذسایی فزَىگیاجتماعی
 ضکًفاییاستعذادَا
 کاَصآسیبَای
اجتماعی
 -اضتغال سایی

نکم ( :)4يعل پبؼاظايًي اؼرمبي لبثهيذ کبؼآفؽيُي ظاَهدٕيبٌ رسًيالد رکًيهي ػهٕو اَكبَي
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ثسث ٔ َزيدّگيؽي
پژْٔم زبضؽ ثب ْعف کهف يفٕٓو لبثهيذ کبؼآفؽيُي ٔ ػٕايم ؾييُّقبؾ ٔ پيبيعْبي آٌ ظؼ
ييبٌ ظاَهدٕيبٌ رسًيالد رکًيهي نبضّ ػهٕو اَكبَي ظاَهگبِ رجؽيؿ اَدبو گؽفزّ اقذ.
يبفزّْبي پژْٔم زکبيذ اؾ آٌ ظاؼظ کّ ،ظؼ ييبٌ ٔازعْبي يؼُبيي يزؼعظي کّ اؾ فسٕاي کالو
يًبزجّ نَٕعگبٌ اقزطؽاج گؽظيع يمٕنّْبي ايهي َظيؽ کهف رٕاَبييْب ٔ اقزؼعاظْب ،ايدبظ
ظؽفيذ نغهي ثؽاي ضٕظ ٔ ظيگؽأٌ ،خٕظ فبکزٕؼْبي زًبيزي ثؽاي ضهك ايعِ ،رٕاَبيي ضهك ايعِ ٔ
يعيؽيذ ايعِ ثّ ظقذ آيعَع کّ َهبٌ ييظْع ظاَهدٕيبٌ رسًيالد رکًيهي نبضّ ػهٕو اَكبَي
لبثهيذ کبؼآفؽيُي ؼا ثّ َٕػي ظؼ ػيُي کؽظٌ ٔ ردكى ثطهيعٌ ايعِْبي ضٕظ رهمي ييکُُع کّ
ظؼ َٓبيذ ثب اقزفبظِ اؾ کعگػاؼي اَزطبثي ،ػيُيذ ثطهي ثّ ايعِ ؼا ييرٕاٌ ثّ ػُٕاٌ يمٕنّ ايهي
ضؽظِ يمٕنّْبي اقزطؽاج نعِ ظؼ َظؽ گؽفذ .ظؼ ايٍ ؼاقزب ،کًيكيٌٕ خبيؼّ اؼٔپب کبؼآفؽيُي ؼا
پبؼاظايى ٔ فؽايُع ايدبظ ٔ رٕقؼّ فؼبنيذْبي الزًبظي اؾ ؼاِ ظؼ ْى آييطزٍ ضغؽپػيؽي ،ضالليذ
ٔ َٕآٔؼي ثب يعيؽيذ يسير ظؼ ظؼٌٔ يک قبؾيبٌ خعيع يب قبؾيبٌ يٕخٕظ ظاَكزّ اقذ
(يؼًٕوؾاظِ ٔ اًَبؼي .)87 :0004 ،قٕؼْبيى ٔ ؼاقًٕقٍ َيؿ يؼزمعَع کّ الؾيّ ثؽٔؾ ؼفزبؼْبي
کبؼآفؽيُبَّ ،پؽٔؼل ٔيژگيْبي کبؼآفؽيُبَّ ظؼ يسيظْبي آيٕؾني يبَُع ظاَهگبِْب اقذ ٔ ظؼ
يغبنؼّاي کّ ظؼ پُح ظاَهگبِ کهٕؼ قٕئع اَدبو گؽفذَ ،هبٌ ظاظَع ،اَزظبؼاد ٔ اظؼاکبد افؽاظ اؾ
يسيظ ثؽ ييؿاٌ ٔيژگيْبي کبؼآفؽيُبَّ ظاَهدٕيبٌ ٔ ظؼَزيدّ ثؽٔؾ ؼفزبؼ کبؼآفؽيُبَّ رأثيؽ
ييگػاؼَع (.)Sorheim & Rasmosen 2006
يکي اؾ يًٓزؽيٍ ٔازعْبي يؼُبيي اقزطؽاج نعِ اؾ يًبزجّْب ،ربکيع ثؽ ٔخٕظ فبکزٕؼْبي
زًبيزي ثؽاي ضهك ايعِ ٔ ظؼ َٓبيذ کبؼآفؽيُي ييثبنع .ظؼ ايٍ ؼاقزب ،ثؽ اقبـ زًبيذ اظؼاک
نعِ ،اگؽ افؽاظ رًٕؼ ًَبيُع کّ يسيظ کكت ٔکبؼ يُبقت ثٕظِ يًکٍ اقذ يزًبيم ثبنُع کّ ثّ
فؼبنيذْبي کبؼآفؽيُي ٔاؼظ نَٕع .ايٍ فؽايُع ثّ ػُٕاٌ اثؽ رسؽيک کُُعِ يؼؽٔف اقذ .يثالً يک
يسيظ ظاَهگبْي زًبيذ کُُعِ ثّ گَّٕاي لًع ظاَهدٕيبٌ ؼا ثؽاي کبؼآفؽيٍ نعٌ رسؽيک
ييکُع ٔ آٌْب ؼا ثّ قٕي رعٔيٍ ٔ اخؽاي عؽذْبي کبؼآفؽيُي رهٕيك ييکُعٔ .لزي ظاَهدٕيبٌ
رًٕؼ ييکُُع کّ يسيظ اؾخًهّ يسيظ ظاَهگبِ ٔ نؽايظ الزًبظي ٔ قيبقي اؾ فؼبنيذْبي
کبؼآفؽيُي زًبيذ ييکُُع آٌْب ثيهزؽ اززًبل ظاؼظ کّ العاو ثّ ايدبظ کكت ٔکبؼ کُُع .اؾ عؽف
ظيگؽ ٔلزي آَٓب يسيظ ؼا ثؽاي کبؼآفؽيُي َبيكبػع رًٕؼ ييکُُع (يثالً نؽايظ گؽفزٍ ٔاو ٔ
اػزجبؼاد ثكيبؼ يسعٔظکُُعِ ٔ يهکم ٔ يب يٕاَغ ثكيبؼ ؾيبظي ثؽاي ٔؼٔظ ثّ ثبؾاؼ ٔخٕظ ظانزّ
ثبنع) آَٓب ػهيؽغى َگؽل يثجذ ثّ کبؼآفؽيُي ،رًبيم کًزؽي ثؽاي ايدبظ کكت ٔکبؼ خعيع ظاؼَع
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(ًْ .)Schwartz et al, 2009چُيٍ ،يغبنؼبد يزؼعظ َهبٌ ييظْع کّ ،زًبيذ اؾ قٕي اػضبي
ضبَٕاظِ ،آنُبيبٌ ٔ ظٔقزبٌ ثب رٕقؼّ کبؼآفؽيُي اؼرجبط ظاؼظ (.)Davidson & Honig, 2003
ًْچُيٍ ،يغبنؼّ ( )Turker & Seluk, 2009ظؼ رؽکيّ َهبٌ ظاظِ اقذ کّ ػبيم يسيظ
ظاَهگبْي ٔ ػبيم قبضزبؼ زًبيذ کُُعِ (يثال نؽايظ الزًبظي کّ فؽيذْبي ؾيبظي ثؽاي
کبؼآفؽيُبٌ فؽاْى ييقبؾظ) ظؼ لًع کبؼآفؽيُي ظاَهدٕيبٌ يٕثؽ ييثبنع.
ثّ يُظٕؼ کهف ٔ اقزطؽاج ؾييُّْبي ظٕٓؼ ٔ ثؽٔؾ لبثهيذ کبؼآفؽيُي ظؼ ييبٌ ظاَهدٕيبٌ
رسًيالد رکًيهي ػهٕو اَكبَي اؾ کعگػاؼي ثبؾ ٔ يسٕؼي ٔ اَزطبثي اقزفبظِ نعِ اقذَ .زبيح ثّ
ظقذ آيعِ َهبٌ ييظْع کّٔ ،ازعْبي يؼُبيي اظٓبؼ نعِ رٕقظ يًبزجّ نَٕعگبٌ نبيم
يٕاؼظي َظيؽ؛ ايُيذ فکؽي ،ؼاًُْبيي ٔ ظؼ اضزيبؼ گػانزٍ اعالػبد ،نجيّقبؾي ظاَهگبِ ثّ
فضبي کبؼ ،زًبيذ اؾ افؽاظ کبؼآفؽئٍ ،خٕظ زبيي ،ثؽلؽاؼي پيَٕع ثيٍ ظاَهگبِ ٔ کبؼضبَّ ،ايدبظ
اَدًٍْب ٔ گؽِْٔب ظؼ ؼاقزبي کبؼآفؽيُي ٔ ْ ...كزُع کّ ظؼ اظايّ ثب اقزفبظِ اؾ کعگػاؼي يسٕؼي
 5ضؽظِ يمٕنّ نبيم اَگيؿِ ٔ ػاللّ يٓبؼد ٔ اقزؼعاظ ،آيٕؾل ،زًبيذ ٔ پهزيجبَي ،رؽثيذ
کبؼآفؽيُي ٔ ثكزؽ کبؼآفؽيُي اقزطؽاج نعَع .ظؼ َٓبيذ ثب اقزفبظِ اؾ کعگػاؼي اَزطبثي يمٕنّ
ايهي «رمبضب» يٕؼظ نُبقبيي لؽاؼ گؽفزّ اقذ .نؽَؽ ٔ ْبثؽ ػٕايم يٕثؽ ثؽ فؽآيُع کبؼآفؽيُي ٔ
يٕفميذ نؽکذْبي کبؼآفؽيُبَّ ؼا ثّ چٓبؼ گؽِٔ ٔيژگيْبي نطًي ٔ ؼٔاٌنُبضزي کبؼآفؽيُبٌ،
زًبيذْبي يبني ٔ يهٕؼري ظٔنزي ،خػاثيذْبي يسيغي يسم فؼبنيذ نؽکذ ٔ ،رُٕع ضعيبد
لبثم اؼائّ رمكيى کؽظِاَع (آلبخبَي ٔ گُدّضٕؼ 000 :0089 ،ثّ َمم اؾ .)Lerners & Haber, 2000
ظيعگبِ نجکّْبي اخزًبػيَ ،يؿ ثؽ ايٍ يٕضٕع اغػبٌ ظاؼظ کّ ،کبؼآفؽيُي فؽآيُعي اقذ کّ ظؼ
نجکّاي اؾ ؼٔاثظ اخزًبػي ٔالغ نعِ ٔ ايٍ ؼٔايظ ييرٕاَُع ؼاثغّ کبؼآفؽيٍ ؼا ثب يُبثغ ٔ
فؽيذْبي يسعٔظ ،آقبٌ کُُع .افؿٌٔ ثؽ آٌَ ،ؽش اثؽگػاؼي کبؼآفؽيُي رسذ ربثيؽ رُٕع ؼنزّي
رسًيهي ٔ رطًى يبنکبٌ ،رؽکيت خُكي ٔ قُي ٔ ظؼيع ييؿاٌ قٓى آَٓب اؾ کكت ٔ کبؼ
کبؼآفؽيُبَّ ثٕظِ ٔ يُدؽ ثّ رمٕيذ يُبفغ فؽظي ٔ اخزًبػي ظؼ يسيظ کبؼآفؽيُي يينٕظ (ػؽثيٌٕ
ٔ ًْکبؼاٌ.)73 :0089 ،
رسميمبد اضيؽ ،ربثيؽ يثجذ آيٕؾل فؽظي ؼا ثؽ ؼٔي اززًبل ظؼک فؽيذْبي کبؼآفؽيُبَّ ظؼ
رٕقؼّ يک کكت ٔ کبؼ َهبٌ ييظْع (کهؽک ٔ آؼَيٕـ .)0336 ،ظؼ اضزيبؼ ظانزٍ قغر ثبالرؽي
اؾ آيٕؾلْ ،ى رٕاَبيي ردؿيّ ٔ رسهيم ٔ ْى يٓبؼد يسبقجّاي ٔ ًْچُيٍ يٓبؼدْبي اؼرجبعي
کبؼآفؽيٍ ؼا ثٓجٕظ ييظْع .کكبَي کّ اؾ قغر ثبالرؽي اؾ آيٕؾل ثؽضٕؼظاؼَع ظاؼاي يٓبؼدْبي
ثٓزؽي اؾ َظؽ ثؽلؽاؼي اؼرجبط ثب يهزؽيبٌ ،خًغآٔؼي اعالػبد ثبؾاؼ ٔ رٕقؼّ اقزؽارژيْبي آيُعِ
َگؽاَّ ْكزُع کّ ايٍ ضٕظ ؼنع ثبالرؽي اؾ کكت ٔ کبؼ ؼا ثّ اؼيغبٌ ظاؼظ (ييؽي ٔ ًْکبؼاٌ.)0090 ،
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َزبيح ثّ ظقذ آيعِ ظؼ ؼاثغّ ثب پيبيعْبي لبثهيذ کبؼآفؽيُي َهبٌ ييظْع کّ ،يٕاؼظي يبَُع؛
افؿايم ؼنع الزًبظي ،افؿايم اييعٔاؼي خٕاَبٌ ،افؿايم رالل ٔ پهزکبؼ خٕاَبٌ ،ثّ کبؼگيؽي
آيٕضزّْبي ظاَهگبْي ٔ اقزفبظِ اؾ ظؼٔـ ظاَهگبْي ،کبْم ظغعغّ انزغبل خٕاَبٌ ثؼع اؾ ضؽٔج
اؾ ظاَهگبِ ،انزغبلؾايي ،کبْم فؽاؼ يغؿْب ،کبْم ييؿاٌ افكؽظگي ،افؿايم قؽيبيّ اخزًبػي ٔ
 ...ثب کعگػاؼي ثبؾ ازًب نعَع .يمٕالد ايهي اقزطؽاج نعِ اؾ ايٍ ٔازعْبي يؼُبيي نم يمٕنّ
نبيم ظؼآيعؾايي ،فؽُْگي  -اخزًبػي ،نکٕفبيي اقزؼعاظْب ،کبْم آقيتْبي اخزًبػي،
انزغبلؾايي ٔ ؼيكکپػيؽي ْكزُع کّ ثب کعگػاؼي يسٕؼي يٕؼظ نُبقبيي لؽاؼ گؽفزُع ٔ ظؼ
َٓبيذ ْكزّ يؽکؿي ثّ ظقذ آيعِ اؾ پيبيعْبي لبثهيذ کبؼآفؽيُي ظؼ ييبٌ ظاَهدٕيبٌ رسًيالد
رکًيهي ػهٕو اَكبَي «ازكبـ اثؽثطهي» ثؽظانذ نعِ اقذ .ثّ عٕؼ کهي ييرٕاٌ ثيبٌ کؽظ کّ
ثؽ اقبـ ظيعگبِ نجکّْبي اخزًبػي ،کبؼآفؽيُي فؽآيُعي اقذ کّ ظؼ نجکّاي اؾ ؼٔاثظ اخزًبػي
ػًم ييکُع ٔ ايٍ ؼٔايظ ييرٕاَُع ؼاثغّ کبؼآفؽيٍ ؼا ثب يُبثغ ٔ فؽيذْبي يسعٔظ ،آقبٌ کُُع .ظؼ
ؼاقزبي ٔازعْبي يؼُبيي اقزطؽاج نعِ ييرٕاٌ گفذ کّ انزغبل ؾايي ٔ ٔخٕظ ثؽَبيّ ككت ٔكبؼ
خؿء خعاَبپػيؽ ٔ ضؽٔؼي ْؽ گَّٕ فؽايُع كبؼآفؽيُي ٔ رٕقؼّ ككت ٔكبؼ اقذ كّ يسممبٌ يطزهفي
ثؽ آٌ ربكيع كؽظِاَع .كبؼآفؽيُي يُدؽ ثّ ايدبظ انزغبل ظؼ يميبـ ٔقيغ يينٕظ .ثُبثؽايٍ ،كبؼآفؽيُي
يهكالد ثيكبؼي ؼا كّ ؼيهّ ثكيبؼي اؾ يهكالد الزًبظي -اخزًبػي اقذ ،كبْم ييظْع.
ازًعؾاظِ ( )0085ظؼ پژْٔهي ييؿاٌ رٕخّ ثؽَبيّ ظؼقي ٔ ظٔؼِ کبؼنُبقي ؼنزخ ػهٕو
رؽثيزي ثّ پؽٔؼل يٓبؼدْبي کبؼآفؽيُي اؾ ظيعگبِ ظاَم آيٕضزگبٌ ؼا يٕؼظ ثؽؼقي لؽاؼ ظاظِ ،کّ
َزبيح ثّ ظقذ آيعِ اؾ ايٍ پژْٔم َهبٌ ييظْع کّ ،ثّ عٕؼ کهي ظؼٔـ رطًًي ؼنزخ ػهٕو
رؽثيزي ٔ ػُبيؽ ثؽَبيخ ظؼقي ؼنزخ ػهٕو رؽثيزي ثّ پؽٔؼل يٓبؼدْبي نطًي ،يعيؽيزي ٔ فُي
کبؼآفؽيُي رٕخّ َعاؼَع.
يمٕنّ انزغبلؾايي ثّ ٔاقغّ کبؼآفؽيُي اؾ ظٔ خُجّ ظيگؽ َيؿ لبثم رسهيم اقذ .خُجّ َطكذ؛
انزغبل ؼا ثّ ػُٕاٌ ظقزبٔؼظ کبؼآفؽيُي رهمي ييکُع ٔ .خُجّ ظٔو انزغبل ؼا ثّ ػُٕاٌ ثطهي اؾ
ؼَٔع ربييٍ ٔ رٕقؼّ َيؽٔي اَكبَي يٕؼظ َيبؾ ثؽاي پيهجؽظ ايٕؼ کكت ٔ کبؼ ظؼ َظؽ ييگيؽظ.
پؽظاضزٍ ثّ انزغبل َيؽٔي کبؼ ظؼ خؽيبٌ رٕقؼّ کكت ٔ کبؼ َيبؾيُع ظؼ َظؽ گؽفزٍ يهطًّْبي
کًي ٔ کيفي َيؽٔي کبؼ َظيؽ رسًيالد ،رطًى ،قبثمّ ،رغبثك رسًيالد ٔ يٕلؼيذ نغهي،
ثٓؽِٔؼي ٔ يهطًّْبي يؽرجظ ثب رٕقؼّ زؽفّاي ٔ رٕاًَُعقبؾي َيؽٔي کبؼ اقذ.
ًْچُيٍ ،ثّؾػى اَعيهًُعاٌ زٕؾِ کبؼآفؽيُي ،ايٕال يک کكت ٔ کبؼ کبؼآفؽيُبَّ ثؽ قؽيبيّگػاؼي
يطبعؽِپػيؽ اقزٕاؼ اقذ .ؼٔيكؽظْبي خبيؼّ نُبضزي ٔ الزًبظي َكجذ ثّ كبؼآفؽيُي ،قبيؽ اثؼبظ
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يب زٕؾِْبي ضغؽپػيؽي ظؼ خؽيبٌ كبؼآفؽيُيَ ،ظيؽ الزًبظي (يؽرجظ ثب ضؽؼ ٔ ؾيبٌ يبني ،كبْم
قٕظ ،اؾ ظقذ ظاظٌ قٓى ثبؾاؼ ٔ ،غيؽِ) ٔ اخزًبػي (يؽرجظ ثب رٓعيع خبيگبِ يب يٕلؼيذ اخزًبػي
كبؼآفؽيٍ ،رٓعيع اػزًبظ ًْكبؼاٌ ،يهزؽيبٌ ٔ ظيگؽ غيَفؼبٌ َكجذ ثّ كبؼآفؽيٍ ٔ ظقزبٔؼظْبي
ثّ ظقذ آيعِ ،رٓعيع خبيگبِ ظؼ يُبقجذْبي اخزًبػي ٔ نجكّْب ٔ ،ظيگؽ ػُبيؽ يؽرجظ ثب قؽيبيّ
اخزًبػي) َيؿ ثّ ثؼع ؼٔاَي ضغؽپػيؽي ظؼ ظؼ خؽيبٌ کبؼآفؽيُي انبؼِ ظاؼَع (song et al, 2008: 18
ثّ َمم اؾ ػؽثيٌٕ ٔ ًْکبؼاٌ.)70 :0089 ،
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