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چکيعِ
ايٍ پژْٔم ثب ْعف ثؽؼقي َمم قؽيبيّ اخزًبػي ظؼ رسمك اْعاف رٕقؼّ الزًبظي يُبعك آؾاظ ثّ
اَدبو ؼقيعِ اقذ؛ ؼٔل پژْٔم کيفي ٔ ثب اقزفبظِ اؾ َظؽيّ ظاظِ ثُيبظ ييثبنع؛ رکُيک خًغآٔؼي
ظاظِْب يًبزجّ ػًيك ٔ ؼٔلًََّٕگيؽيًََّٕ ،گيؽي ْعفًُع ييثبنع کّ رب يؽزهّ انجبع َظؽي
خًغآٔؼي ظاظِْب اظايّ يبفزّ اقذ .خبيؼّ آيبؼي پژْٔم نبيم کبؼنُبقبٌ ٔ يكئٕالٌ قبثك ٔ فؼهي يُغمّ
آؾاظ ييثبنُع کّ اؾ ثيٍ آَبٌَ 95 ،فؽ ثّ ػُٕاٌ يزطًى ظؼ ايٍ زٕؾِ اَزطبة ٔ ثب آَبٌ يًبزجّ نع.
َزبيح پژْٔم زبکي اؾ ايٍ اقذ کّ اؾ خًهّ نؽايظ يعاضهّگؽ يٕثؽ ظؼ رٕقؼّ الزًبظي يُغمّ آؾاظ
اؼـ ثؽ پبيّ قؽيبيّ اخزًبػي ييرٕاٌ ثّ يٕاؼظي يبَُع ػٕايم اخزًبػي ٔ فؽُْگي ،ػٕايم قيبقي ٔ
ظٔنزي ٔ ثؽَبيّْبي آيٕؾني ٔ اعالعؼقبَي انبؼِ کؽظ؛ اقزؽارژيْبي يؽثٕط ثّ قؽيبيّ اخزًبػي کّ ظؼ
رٕقؼّ الزًبظي يُغمّ آؾاظ اؼـ اؾ ظيع پبقطگٕيبٌ زبئؿ اًْيذ ييثبنُع ػجبؼرُع اؾ :اػزًبظقبؾي،
آيٕؾل ٔ آگبْي ،نجکّقبؾي ٔ گكزؽل ؼٔاثظ اخزًبػي ٔ يهبؼکذ يعَي ٔ َظبؼد ؼاْجؽظي ثّ ػُٕاٌ
يمٕنّ يٓى ٔ يٕثؽ ظؼ ايٍ ؾييُّ يغؽذ ييثبنع؛ ظؼ ثؽؼقي پيبيعْبي رٕقؼّ الزًبظي يُغمّ آؾاظ ثب ظؼ
َظؽ گؽفزٍ َمم قؽيبيّ اخزًبػي پبقطگٕيبٌ ثّ يٕاؼظي يبَُع افؿايم رٕنيع ظاضهي ،افؿايم ييؿاٌ
انزغبل ٔ افؿايم ظؽفيذ ظاضهي ثب ربکيع ثؽ يُبثغ اَكبَي انبؼِ ظانزّاَع .ظؼ َٓبيذ ظؼ ثؽؼقي ؼاْجؽظْبي
يٕثؽ َيؿ ،رٕخّ ثّ يمٕنّ ػٕايم قيبقي ٔ ظٔنزي ثّ ػُٕاٌ ؼاْجؽظ يٕثؽ ظؼ رٕقؼّ الزًبظي يُغمّ آؾاظ
اؼـ ،يغؽذ نعِ اقذ.
ٔاژگبٌ کهيعي :يُغمّ آؾاظ اؼـ ،قؽيبيّ اخزًبػيَ ،ظؽيّ ظاظِثُيبظ ،رٕقؼّ الزًبظي
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يمعيّ
يُبعك آؾاظ ردبؼی ٔيُؼزی ثّ يُظٕؼ ظقزيبثي ثّ رکُٕنٕژيْبي پيهؽفزّ ٔ اَزمبل آٌ ثّ ظؼٌٔ
کهٕؼ ،کكت ظؼآيع اؼؾي ،خػة قؽيبيّْبي ضبؼخي ثّ ٔيژِ ظؼثطمْبي يٕنع ،ؼنع ٔ رٕقؼّ
يبظؼاد کبالْبي يُؼزي ٔ رجعيهي ،ايدبظ فؽيذْبي انزغبل ظؼظاضم کهٕؼ ،افؿايم رٕنيع ٔ
اؼؾل افؿٔظِ ثطمْبي الزًبظي ثّ ٔيژِ ثطم يُبيغ ٔکًک ثّ کهٕؼْب ثؽاي ٔؼٔظ ثّ
ثبؾاؼْبي خٓبَي ٔ آنُبيي ثب ردبؼد ضبؼخي ٔ گكزؽل ٔ يزُٕع قبضزٍ يبظؼاد ثؽاي الزًبظْبي
ثكزّ ٔ َبکبؼآيع ،ظؼکهٕؼ ربقيف نعِاَع (قيبفؾاظِ.)2 :9394 ،
ثُبثّ رؼبؼيف ثيٍانًههي ،يُغمّ آؾاظ 1يسعٔظِ زؽاقذ نعِ ثُعؼي ٔ غيؽثُعؼي اقذ کّ اؾ
نًٕل ثؽضي اؾ يمؽؼاد خبؼي کهٕؼ يزجٕع ضبؼج ثٕظِ ٔ ثب ثٓؽِگيؽي اؾ يؿايبيي َظيؽ
يؼبفيذْبي يبنيبري ،ثطهٕظگي قٕظ ٔ رؼؽفّ گًؽکيًْ ،چُيٍ قٕٓنذ ٔ ركؽيغ ظؼ فؽايُعْبي
يبظؼاد ٔ ٔاؼظاد ثب خػة قؽيبيّگػاؼي ضبؼخي ٔ اَزمبل فُبٔؼي ثّ رٕقؼّ قؽؾييٍ ايهي کًک
ييًَبيع (ثٕنزٍ ٔيژِ يُبعك آؾاظ ردبؼي.)7 :9396 ،
يغبنؼّ ٔ ثؽؼقي َمم يُبعك آؾاظ ظؼ رٕقؼّ الزًبظي يٕضٕع ايهي ايٍ پژْٔم اقذ کّ ظؼ
يُغمّ آؾاظ اؼـ 2يٕؼد گؽفزّ اقذ .يُغمّ آؾاظ اؼـ ثّ ثؽکذ ثؽضٕؼظاؼي اؾ يٕلؼيذ
ژئٕاکَٕٕييکي يًزبؾ ٔ ظقزؽقي ثّ ثبؾاؼْبي ثيٍانًههي قؽيبيّ ٔ رکيّ ثؽ ايکبَبد ثؽخكزّ رٕقؼّ
رؽاَؿيذ ٔ يبظؼاد يدعظ ،رٕاًَُعيْبي ثبالي يبظؼاري ٔ ثب فؽاْىقبؾي ؾيؽقبضذْبي رٕقؼّ
3
فؼبنيذْبي ثبؾؼگبَي ظؼ کُبؼ گًؽکبد ٔ يؽاکؿ رطهيّ ٔ ثبؼگيؽي کبال ٔ انگٕقبؾي ٔؼٔظ ثّ WTO
رٕاَكزّ اقذ ظؼ خٓذ اؼرمبي َمم ْى پيَٕعي الزًبظ يهي ثب الزًبظ خٓبَي ،ثكزؽقبؾ رؼبيم
قبؾَعِ کهٕؼ ثب خٓبٌ ثبنعًْ .چُيٍ ايٍ يُغمّ ثّ پهزٕاَّ يُبعك اؼؾنًُع اکٕنٕژيکي زفبظذ
نعِ ،الهيى يُبقت ،يُبثغ غُي آة ،غضيؽِگبِْبي ثيٍانًههي خُگهي ،يسيظ ؾيكذ يغهٕة ٔ
لبثهيذْبي رٕقؼّ گؽظنگؽي ظؼ ؾييُّْبي ربؼيطي ،فؽُْگي ،عجيؼي ٔ ٔؼؾني ،ثّ يک يُغمّ
ثيٍانًههي گؽظنگؽي ،رفؽيسي ،قاليزي ٔ ظؼيبَي رجعيم نعِاقذ (نغيفي .)223 :9385 ،اؾ
عؽفي ظيگؽ يُغمّ آؾاظ اؼـ ثب رٕخّ ثّ يدًٕػّ ايکبَبد ٔ پزبَكيمْبيي َظيؽ َيؽٔي اَكبَي
خٕاٌ ٔ رسًيمکؽظِ ،پزبَكيم ثبالي زًم ٔ َمم ،اؼرجبعبد ؼاِ ظٔؼ ،ثبؾؼگبَي ،اَؽژي اؼؾاٌ اؾ
ظؽفيذ ثبنمِٕ ثؽاي رجعيم نعٌ ثّ يک يؽکؿ يٓى يجبظالد ردبؼي يُغمّاي ٔ رجعيم نعٌ ثّ
يک يُغمّ آؾاظ ردبؼي يًزبؾ ظؼ کهٕؼ ٔ ززي ظؼ يُغمّ ثؽضٕؼظاؼ اقذ (زكيُي.)77 :9384 ،
1. Free Zone
2. Aras Free Zone
3. World Trade Organization
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يغبنؼبد اَدبو نعِ ظؼثبؼِ ػًهکؽظ يُبعك آؾاظ ردبؼي ظؼ ايؽاٌ َهبٌ ييظْع کّ ايؽٔؾِ ثّ
ظاليهي چُع اْعاف فٕق رسمكَيبفزّ اقذ .ايٍ يُبعك ثّ خبي ايُکّ يٕخجبد ؼنع ٔ ؼَٔك الزًبظ
ظاضهي ٔ يهي ؼا فؽاْى قبؾَع ،خٕالَگبِ يسًٕالد رٕنيع نعِ ظؼ کهٕؼْبي ضبؼخي (يثم چيٍ ٔ
رؽکيّ) گهزّاَع ٔ يبَؼي ثؽ رٕقؼّ الزًبظي کهٕؼ گؽظيعِاَع .عجك آيبؼْبي يُزهؽ نعِ رٕقظ
نٕؼاي ػبني يُبعك آؾاظ ٔ ثؽاقبـ آيبؼ گًؽک رؽاؾ ردبؼي ايؽاٌ ظؼعي قبلْبي گػنزّ ْؽ
قبل َكجذ ثّ قبل لجم کًزؽنعِ اقذ ٔ ايٍ يُبعك ثّ خبي ايٍ کّ يُجؼي ثؽاي يبظؼاد
کبالْبي يُؼزي ثبنُع ،ثّ يکي اؾ يًٓزؽيٍ کبٌَْٕبي ٔاؼظاد کبالْب ،آٌ ْى کبالْبي
غيؽضؽٔؼي رجعيم نعِاَع ٔ ايٍ کبؼ ثب اْعاف ربقيف ايٍ يُبعك يغبيؽد ظاؼظ (کبيؽاٌ.)32 :9389 ،
قؽيبيّ اخزًبػي 1يفٕٓيي اقذ کّ ظؼ قبلْبي اضيؽ ظؼ ًّْ خُجّْبي الزًبظي ،اخزًبػي،
قيبقي ٔ فؽُْگي ضٕظًَبيي کؽظِ اقذ .ايٍ يفٕٓو ظؼثؽگيؽَعِ ًّْ رؼبيالد ،ؼٔاثظ ،يهبؼکذ،
رؼٓع ٔ ػاللّاي اقذ کّ افؽاظ خبيؼّ ؼا ثّ ْى پيَٕع ييؾَع ٔ اًْيذ اخزًبػي ضٕظ ييرٕاَع ثؽ اثؼبظ
ايُيذ اػى اؾ الزًبظي ،قيبقي ،لضبيي ٔ اخزًبػي-ؼٔاَي رأثيؽ ثگػاؼظ .فٕکٕيبيب 2ثّ ربثيؽ ثب
ٔاقغّ قؽيبيّ اخزًبػي ثؽ رٕقؼّ رٕخّ خعي ظاؼظ .ثعيٍ رؽريت کّ ٔي ثّ َمم لبثهيذ ًْکبؼي
ٔ کبؼ خًؼي ظؼ قبؾيبٌْبي ثؿؼگ ثّ ػُٕاٌ ًَٕظي اؾ قؽيبيّ اخزًبػي ،ظؼ ايدبظ َٓبظْبي ظٔنزي
کبؼايع ٔ لٕي کّ ييرٕاَُع ظؼ ؼقيعٌ خٕايغ ثّ رٕقؼّ الزًبظي َمهي يٓى ايفب کُُع ،انبؼِ کؽظِ
اقذ .ػالِٔ ثؽ ايٍ ثّ َمم يهبؼکذ اخزًبػي ظؼ لبنت آَچّ خبيؼّ يعَي ضٕاَعِ يينٕظ ظؼ
ايدبظ ظيٕکؽاقي ثّ ػُٕاٌ َٕػي اؾ زکٕيذ کّ ظاؼاي يهؽٔػيذ ثٕظِ ٔ ظؼ َزيدّ رٕاٌ اػًبل
قيبقذْبي ظؼظَبک الزًبظي ؼا ظاؼا ثبنع ثّ ػُٕاٌ پيمنؽعي ثؽاي رٕقؼّ الزًبظي خٕايغ يع
َظؽ لؽاؼ ظاظِ اقذ (نيؽضبَي ٔ ٔاقؼيؾاظِ.)296 :9394 ،
اگؽ اؾ ظيعگبِ قؽيبيّ ثّ ػُٕاٌ يک ػبيم رٕنيع ثّ يمٕنّ قؽيبيّ اخزًبػي َگبِ کُيى ،ثبيكزي
قؽيبيّ اخزًبػي ؼا ثّ ػُٕاٌ يکي اؾ ػٕايم رٕنيع ظؼ کُبؼ قبيؽ ػٕايم يبَُع قؽيبيّ فيؿيکي ٔ
قؽيبيّ اَكبَي ظؼ َظؽ ثگيؽيى .زبل ثبرٕخّ ثّ َزبيح گؿاؼل ْبي ثّ ػًم آيعِ اؾ ػًهکؽظ
يُبعك آؾاظردبؼي يجُي ثؽػعو يٕفميذ آَٓب ظؼ رسمك اْعاف يٕؼظَظؽ ،ػهيؽغى ثکبؼگيؽي يُبثغ
يبظي ٔ اَكبَي ،ثّ َظؽ ييؼقع کّ رٕخّ ثّ قؽيبيّ اخزًبػي ٔ يٕنفّْبي رهکيم ظُْعِ آٌ،
ييرٕاَع ظؼ خٓذ رسمك اْعاف يزؼعظ يُبعك آؾاظ ردبؼي  -يُؼزي ربثيؽاد يكزميى ٔ رؼييٍ
کُُعِاي ظانزّ ثبنع.

1. Social capital
2. Fukuyama
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قؽيبيّ اخزًبػي ضًٍ نکمظْي ثّ يدًٕػّ لٕاػع ٔ لٕاَيٍ اضاللي ٔ ؼفزبؼي ْؽ خبيؼّ،
ثّ ؼفزبؼ افؽاظ َيؿ نکم ييظْع ٔ کًک ييکُع رب قؽيبيّ اَكبَي ٔ قؽيبيّ يبظي ٔ الزًبظي
ثزٕاَُع ثب ْى ٔ ظؼ رؼبيم ثب يکعيگؽ ،ثّ ؼنع ٔ پٕيبيي ظقذ يبثُع .قؽيبيّ اخزًبػي ثب اقزفبظِ اؾ
ًْبَُعيْب ٔ ًْكبَيْبي افؽاظ خبيؼّ اؾ خٓبد گَٕبگٌٕ ،ثبػث ايدبظ ؼٔزيّ اػزًبظ يزمبثم
يينٕظ ٔ ظؼ ضعيذ يُبفغ الزًبظي لؽاؼ ييگيؽظ ٔ ثكزؽ ٔ فضبيي ايدبظ ييکُع کّ ضًٍ
کبْم ْؿيُّْبي اقزفبظِ اؾ َيؽْٔبي اَكبَي ،رؼبيم ثيٍ آَٓب َيؿ افؿايم يبثع ٔ ظؼ َزيدّ نٓؽ ثّ
قٕي رٕقؼّيبفزگي ٔ ؼنع الزًبظي ظقذ يبثع (ازمؽ ٔ زميمي.)84 :9396 ،
عجك يغبنؼبد اَدبو نعِ ْؽچّ قؽيبيّ اخزًبػي ثيهزؽ ثبنع ،ؼٔاثظ ثيٍ افؽاظ اؾ اػزًبظ
ثيهزؽي ثؽضٕؼظاؼ ثٕظِ ٔ ػًهکؽظ الزًبظي ثبنزبة ثيهزؽي زؽکذ ييکُعًْ .چُيٍ افؿايم ايٍ
َٕع اؾ قؽيبيّ ْؿيُّْبي يجبظنّ ؼا کبْم ظاظِ ٔ ػًهکؽظ ثبؾاؼْب ؼا ثٓجٕظ ييثطهع ٔ آَٓب ؼا
کبؼآيعرؽ ييکُع .ايٍ يٕاؼظ ثّ َٕثّ ضٕظ يُدؽ ثّ کبؼايي ثيهزؽ ،قؽيبيّگػاؼي ثيهزؽ ٔ رٕقؼّ
الزًبظي ضٕاْع نع .ايؽٔؾِ ْؽ فؼبنيذ الزًبظي يكزهؿو اَؼمبظ لؽاؼظاظْبي يزؼعظي ثيٍ افؽاظ ٔ
ثُگبِْبي يطزهف اقذ .اخؽاي ايٍ لؽاؼظاظْب ٔ رؼٓع عؽفيٍ ثّ اخؽاي آَٓب َيبؾيُع ْؿيُّْبي
ثكيبؼي اقذ .ظؼ زبنيکّ اگؽ قؽيبيّ اخزًبػي ظؼ خبيؼّاي اؾ قغر َكجزبً ثباليي ثؽضٕؼظاؼ ثبنع،
ايٍ لؽاؼظاظْب ٔ رؼٓعاد َبَٕنزّ ثب ْؿيُّْبي َبچيؿي لبثم اخؽاقذ ٔ اؾ ايٍ عؽيك ْؿيُّْبي
يجبظنّ ؼا کبْم ظاظِ ٔ فضبي فؼبنيذ الزًبظي ؼا يغًئٍ ٔ ثّ ظٔؼ اؾ ؼيكک ييکُع .ثب رٕخّ ثّ
يغبنت يػکٕؼ ظؼ ايٍ پژْٔم يسمك ظؼ پي پبقطگٕيي ثّ ايٍ قٕال اقذ کّ قؽيبيّ اخزًبػي ظؼ
يُبعك آؾاظ ردبؼي ٔ يُؼزي اؼـ رب چّ اَعاؾِ ؾييُّ رٕقؼّ الزًبظي ايٍ يُغمّ ؼا فؽاْى ييقبؾظ؟

پيهيُّ ردؽثي پژْٔم
ظؼ ؾييُّ ثؽؼقي يُبعك آؾاظ ردبؼي ٔ اًْيذ آَٓب ٔ َمم قؽيبيّ اخزًبػي ظؼ رٕقؼّيبفزگي ايٍ
يُبعك رسميمبد يزؼعظي ظؼ ظاضم ٔ ضبؼج اؾ کهٕؼ ثّ اَدبو ؼقيعِ اقذ؛ ظؼ ايٍ ثطم ثّ يؽٔؼ
ايٍ رسميمبد پؽظاضزّ يينٕظ.
نغيفي ٔ اييٍ آلبيي ( )9386ظؼ پژْٔهي ثّ يغبنؼّ خبيگبِ يُبعك آؾاظ ظؼ ثؽَبيّؼيؿي
يُغمّاي پؽظاضزّاَعَ .بيجؽظگبٌ يُبعك آؾاظ ؼا يکي اؾ اؼکبٌ الزًبظي ظؼ افؿايم يبظؼاد ٔ
قؽيبيّگػاؼي ضبؼخي رهمي کؽظِ ٔ يؼزمعَع کّ ايٍ يُبعك قٓى ثؿؼگي اؾ الزًبظ کهٕؼْبي
پيهؽفزّ ثبؾي ييکُُع .ايٍ يُبعك ثب ظانزٍ لبثهيذْبيي ظؼ خٓذ افؿايم يبظؼاد ،انزغبنؿايي،
خػة قؽيبيّگػاؼي ضبؼخي ،خػة گؽظنگؽاٌ ظاضهي ٔ ضبؼخي ٔ  ...ييرٕاَُع َمم يًٓي ظؼ
الزًبظ کهٕؼْب ثّ ٔيژِ کهٕؼْبي ظؼ زبل رٕقؼّاي ًْچٌٕ ايؽاٌ ايفب ًَبيُع .ظؼ اظايّ يسمميٍ
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ثّ يمبيكّ ػًهکؽظ يُغمّ آؾاظ کيم ٔ لهى پؽظاضزّ ٔ ظاليم يٕفميذ يب ػعو يٕفميذ ايٍ يُبعك
ؼا ظؼ رسمك اْعاف الزًبظي آَٓب ثؽؼقي ًَٕظِاَع.
قاليي ٔ ضؽَٔي ( )9396ثّ يغبنؼّ َمم يُبعك آؾاظ ظؼ رٕقؼّ الزًبظي ٔ ضؽٔؼد ايدبظ
آٌ ظؼ کؽظقزبٌ پؽظاضزّاَع .ثّ ؾػى ايهبٌ يُبعك آؾاظ ردبؼي -يُؼزي ؼا ثبيع پهي ثيٍ الزًبظ
يهي ٔ ثيٍانًههي ظؼ َظؽ گؽفذ کّ اؾ يک قٕ ثب خػة قؽيبيّگػاؼي يكزميى ضبؼخي پبيّ رٕقؼّ
يبظؼاد ؼا اقزسکبو ثطهيعِ ٔ اؾ عؽف ظيگؽ ثب ثٓؽِگيؽي اؾيُبثغ ٔ اقزؼعاظْبي ثبنمِٕ کهٕؼ
يؿيذْبي َكجي الزًبظ ؼا ظؼ ػؽيّ الزًبظ ثيٍانًهم ثّ ثبنفؼم رجعيم ييکُع.
ازمؽ ٔ ؾاکؽزميمي ( )9396ظؼ پژْٔهي ثّ ثؽؼقي َمم قؽيبيّ اخزًبػي ثؽ ٔضؼيذ الزًبظ
يؽاکؿ نٓؽْب (ًََّٕ يٕؼظي :ؼيُگ أل نٓؽ ًْعاٌ) پؽظاضزُع .ظؼ ايٍ پژْٔم قؼي ثؽ آٌ ثٕظ رب
ثب ثّ کبؼگيؽي يؤنفّْبي قؽيبيّ اخزًبػي اؾ خًهّ يهبؼکذ اخزًبػي ،اَكدبو اخزًبػي ٔ اػزًبظ
اخزًبػي نبْع ؼنع الزًبظ نٓؽي ثبنُعَ .زبيح رسميك َهبٌ ييظْع کّ قؽيبيّ اخزًبػي ظؼ ايٍ
يسعٔظِ ظؼ قغر پبييُي لؽاؼ ظاؼظ ٔ ثب افؿايم قؽيبيّ اخزًبػي ييرٕاَيى نبْع ثٓجٕظ نؽايظ
الزًبظي ثبنيى.
َمعي ٔ ًْکبؼاٌ ( )9395ظؼ پژْٔهي ثّ ثؽؼقي ٔضؼيذ قؽيبيّ اخزًبػي ٔ اثؽاد آٌ ثؽ
فؼبنيذْبي الزًبظي ًْعاٌ پؽظاضزُعَ .زبيح رسميك َهبٌگؽ قغر پبييٍ قؽيبيّ اخزًبػي ثٕظ
کّ ثّ َٕثّ ضٕظ ثبػث افؿايم ُْدبؼنکُي ٔ گكزؽل خؽايى ،رطهفبد ٔ ثياػزًبظي ثبال ٔ ظؼ
َزيدّ افؿايم ْؿيُّْبي رٕنيع ٔ فؼبنيذْبي الزًبظي يينٕظَ .زبيح ًْچُيٍ َهبٌگؽ ؼاثغّ
يُفي ٔ کبيال يؼُيظاؼ ،کبْم قؽيبيّ اخزًبػي ثب ؼنع الزًبظي ٔ قؽيبيّگػاؼي ثطم
ضًٕيي اقذ .ثُبثؽايٍ ،کبْم قؽيبيّ اخزًبػي اؾ عؽيك افؿايم ْؿيُّْبي رٕنيع ٔ رٕؾيغ
ظاؼاي ربثيؽ يُفي ثؽػًهکؽظ ثُگبِْبي الزًبظي ييثبنع.
ثٓؽايي ٔ ضٕليُم ( )9395ثب اقزفبظِ اؾ آؾيٌٕ آيبؼي اقپيؽيٍ ثّ يغبنؼّ ؼاثغّ ثيٍ رٕقؼّ
ٔ اؼرمبي ايُيذ ظؼ يُبعك آؾاظ ردبؼي (يغبنؼّ يٕؼظي ثُعؼاَؿني) پؽظاضزُع .يبفزّْبي رسميك
ايهبٌ َهبٌ ييظْع کّ ؼاثغّ يؼُيظاؼي ثيٍ کكت فؽيذْبي خعيع نغهي ،رٕقؼّ ضعيبد
ضؽظِ فؽٔني ،رٕقؼّ ضعيبد ػًعِ فؽٔني ،رٕقؼّ يُبعك رٕؼيكزي ثب اؼرمبي ايُيذ ٔ ًْچُيٍ
ثب کبْم لبچبق ظؼقغر يُغمّ ٔخٕظ ظاؼظ.
قبثبريُيَ )2495( 1مم قؽيبيّ اخزًبػي ؼا ظؼ رٕقؼّ الزًبظي يٕؼظ يغبنؼّ لؽاؼ ظاظ .ظؼ ايٍ
يغبنؼّ ثبؾاؼکبؼٔ ،ضؼيذ ثٓعانزي ،زفبظذ اخزًبػي ٔ ضعيبد ػًٕيي ثّ ػُٕاٌ نبضىْبي
1. Sabatini
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رٕقؼّ الزًبظي ٔ قّ نبضى پيَٕعْبي ضبَٕاظگي ،ؼٔاثظ ظٔقزبَّ ٔ ػضٕيذ ظؼ قبؾيبٌْبي
ظأعهجبَّ ثّ ػُٕاٌ نبضىْبي قؽيبيّ اخزًبػي يٕؼظ ثؽؼقي لؽاؼ گؽفزُع .يبفزّْبي ايٍ
پژْٔم َهبٌ ظاظ کّ ػضٕيذ ظؼ قبؾيبٌْبي ظأعهجبَّ ظاؼاي ربثيؽ يثجذ ٔ پيَٕعْبي لٕي
ضبَٕاظگي ٔ ًْچُيٍ ؼٔاثظ ظٔقزبَّ ظاؼاي ربثيؽ يُفي ثؽ ػًهکؽظ الزًبظي ْكزُع.
خي ٔ ًْکبؼاٌ )2495( 1ثّ ثؽؼقي اثؽ يُبعك آؾاظ ردبؼي خعيع ثؽ رٕؼيكى ُْک کُگ ٔ -
يُغمّ نبَگْبي پؽظاضزّ اقذ؛ َزبيح ثيبَگؽ آٌ اقذ کّ اثؽاد قغر ضؽظ گؽظنگؽي ظؼ ؾييُّ
کالٌ رٕقؼّ يُغمّ آؾاظ ردبؼي ظؼ َظؽ گؽفزّ يينٕظ ٔ ًْچُيٍ ُْگ کُگ ثبيع ظؼ يُبعمي کّ
اؾ رٕقؼّ الزًبظي يُبعك آؾاظ زًبيذ ييکُُع ،يکپبؼچّقبؾي َؿظيکرؽي ظؼ رٕقؼّ چيُي ثّ
ظَجبل ،رُٕع يسًٕالد گؽظنگؽي فؼهي آٌ ٔ ثٓؽِثؽظاؼي اؾ َظؽيّ فُي گؽظنگؽي ظانزّ ثبنُع.
)ثّ َمم اؾ .)knack and keefer
ثٕگهكعيگ ٔ اقچبيک ) 2492( 2ظؼ يغبنؼّاي ثب ػُٕاٌ ؼاثغّ ثيٍ قؽيبيّ اخزًبػي ٔ رٕقؼّ
الزًبظي ثّ ايٍ َزبيح ظقذ يبفزُع کّ ثيٍ فؼبنيذْبي يهبؼکزي ثّ ضًٕو فؼبنيذْبي
ظأعهجبَّ ٔ ؼنع الزًبظي يُغمّ ؼاثغّ يثجذ ٔ يؼُبظاؼي ٔخٕظ ظاؼظ.
ثبؼظثٕؼي )2494( 3يمبنّاي رسذ ػُٕاٌ اؼؾيبثي ثؽَبيّ ردبؼد آؾاظ ٔ ايٍ ظؼ عٕل يؽؾ کبَبظا
ٔ ايؽيکب ،ثّ قُدم يکي اؾ ثؽَبيّْبيي کّ اؾ قبل  2449و ،خٓذ افؿايم ردبؼد ايٍ ٔ کبؼآيع،
ظؼ عٕل يؽؾْبي آيؽيکب ٔ کبَبظا اخؽا نعِ ،پؽظاضزّ اقذ .ثؽاقبـ اؼؾيبثيْب ،ايٍ ثؽَبيّ يٕخت
کبْم ييبَگيٍ ؾيبٌ اَزظبؼ ظؼ َ 4مغّ اؾ َ 5مغّ ظؼ عٕل ايٍ يؽؾ ٔ َيؿ يٕخت افؿايم قٕظ ٔ
کبْم ْؿيُّْب نعِ اقذ( .ثّ َمم اؾ ثٕگهكعيگ ٔ چبيهع)
آؼاظَٔب آگبؼٔل )2445( 4يمبنّاي ػًهکؽظ يُبعك پؽظاؾل يبظؼاد نًبل آقيب ؼا ظؼ قّ کهٕؼ
ُْع ،قؽيالَکب ٔ ثُگالظل يمبيكّ ًَٕظ .ظؼ ايٍ رسميك ػٕايهي يبَُع يکبٌيبثي يُبعك ،کيفيذ
ؾيؽقبضذْب ،کيفيذ زکٕيذ ،قيبقذ ايزيبؾاد ٔ ٔيژگيْبي ضبو يُغمّ ،رأثيؽ يكزميًي ثؽ
يٕفميذ ايُگَّٕ يُبعك ظؼ قّ کهٕؼ ظاؼظ .ردؿيّ ٔ رسهيم ػٕايم يػکٕؼ ظؼ لبنت يعلْبي
الزًبظقُدي ثب اقزفبظِ اؾ آيبؼِْبي رٕييفي رؽکيجي قّ کهٕؼ ،ظؼ ظٔ قغر کهٕؼ ٔ يُغمّ
يٕؼد گؽفذ.
1. Ji et al
2. Beugelsdijk & Schaik
3. Bardbori et al
4. Aradona egarol
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َبک ٔ کيفؽ )2445( 1ثّ ثؽؼقي ؼاثغّ قؽيبيّ اخزًبػي ٔ رٕقؼّ الزًبظي پؽظاضزُع .آَبٌ اؾ
نبضى اػزًبظ ٔ فؼبنيذْبي يعَي ثّ ػُٕاٌ نبضىْبي قؽيبيّ اخزًبػي ٔ اؾ نبضى ؼنع
رٕنيع َبضبنى يهي ٔ َكجذ قؽيبيّگػاؼي ثّ رٕنيع َبضبنى يهي ثّ ػُٕاٌ نبضىْبي ؼنع
رٕقؼّ الزًبظي اقزفبظِ کؽظَعَ .زبيح ثيبَگؽ ٔخٕظ ؼاثغّ يثجذ ٔ يؼُيظاؼ ثيٍ نبضىْبي ؼنع
رٕنيع َبضبنى يهي ٔ َكجذ قؽيبيّگػاؼي ثّ رٕنيع َبضبنى يهي ثب نبضى اػزًبظ ثٕظ.
پٕرُبو ٔ ًْکبؼاٌ )2444( 2ظؼ پژْٔهي ثّ ثؽؼقي ؼاثغّ ثيٍ قؽيبيّ اخزًبػي ٔ رٕقؼّ
الزًبظي ظؼ ايزبنيب پؽظاضزُع .يبفزّْبي آَبٌ َهبٌ ظاظ کّ قؽيبيّ اخزًبػي ظؼ رهؽير رفبٔدْبي
يؽثٕط ثّ ػًهکؽظ الزًبظي يُبعك يطزهف زبئؿ اًْيذ اقذ (ثّ َمم اؾ ثٕگهكعيگ.)2492 ،
ؼٔثؽد قيُکٕالؼ )2449( 3ظؼ يمبنّاي اثؽ ايدبظ يُغمّ پؽظاؾل يبظؼاد ؼا ظؼ قبضزبؼ ػعو
انزغبل يعل ْؽيف رٕظاؼٔ ؼا ثؽؼقي ًَٕظْ .عف أ ظؼ ايٍ يمبنّ کبْم اثؽاد ؾيبَجبؼ ايدبظ
يُبعك پؽظاؾل يبظؼاد ظؼ کهٕؼ ييؿثبٌ ييثبنع.
َک ٔ کي فؽ ) 2444 ( 4ظؼ يغبنؼّ ضٕظ پي ثؽظَع کّ ثيٍ قؽيبيّ اخزًبػي ٔ رٕقؼّ الزًبظي
ؼاثغّ يؼُبظاؼي ٔخٕظ ظاؼظ ٔ ايٍ اؼرجبط ظؼ کهٕؼْبي فميؽ ثيهزؽ ٔخٕظ ظاؼظ.
ثب يؽٔؼي ثؽ يغبنت غکؽ نعِ ظؼ ثطمْبي اظثيبد َظؽي ٔ ردؽثي پژْٔم ييرٕاٌ گفذ،
قؽيبيّ اخزًبػي يکي اؾ ػٕايم کهيعي يٕثؽ ظؼ ييؿاٌ رٕقؼّيبفزگي يُبعك ردبؼي يسكٕة
ييگؽظظ .ظؼ ايٍ پژْٔم َيؿ ثّ ثؽؼقي َمم ايٍ يزغيؽ يٓى ظؼ ييؿاٌ رٕقؼّيبفزگي يُغمّ آؾاظ
اؼـ پؽظاضزّ نعِ اقذ.

اظثيبد پژْٔم
يُبعك آؾاظ ردبؼي ظؼ ظَيب پعيعِ ربؾِاي َيكذ ٔ ثّ گػنزّْبي ظٔؼ يؼُي أايم لؽٌ ْدعْى
ثؽييگؽظظ .قُگبپٕؼ ظؼ قبل ُْ ٔ 9744گکُگ ظؼ قبل  9842يبزت يُبعك آؾاظ ردبؼي ثٕظَع.
ايؽٔؾ ْى ظؼ کهٕؼْبي پيهؽفزّ ٔ ْى ظؼ کهٕؼْبي کًزؽ رٕقؼّ يبفزّ يُبعك آؾاظ ردبؼي ثّ
ٔخٕظ آيعِاَع؛ ثُبثؽايٍ ايٍ يُبعك رُٓب اضزًبو ثّ کهٕؼْبي خٓبٌ قٕو َعاؼَع ٔ ظؼ کهٕؼْبي
پيهؽفزّ يطًٕيبً ظؼ ايبالد يزسعِ آيؽيکب رؼعاظنبٌ ثكيبؼ ؾيبظ اقذ .ثؽ عجك آضؽيٍ آيبؼْبي
يٕخٕظ ظؼ قبل  994 ،9984يُغمّ آؾاظ 344 ،يُغمّ ٔيژِ ردبؼي ظؼ ظَيب ٔخٕظ ظانذ کّ
1. Keffer and Knack
2. Putnam et al
3. Robert Sincolar
4. Knack & Keefer
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ػًعِرؽيٍ آَٓب  75يُغمّ ردبؼي ثٕظِاَع .ظؼ ثيكذ قبل اضيؽ (ظّْ  )9984 ٔ 9974ظؼ يفٕٓو
يُبعك آؾاظ – ردبؼي رسٕني ايدبظ گؽظيعِ اقذ؛ ثّ عٕؼيکّ ايؽٔؾِ يفٕٓو آٌ گكزؽظِرؽ اؾ
ردبؼد يؽف ييثبنع ٔ رٕنيع ٔ ردبؼد ْؽ ظٔ ؼا نبيم يينٕظ .ظؼ ثيٍ کهٕؼْبي آقيبيي،
ُْعٔقزبٌ َطكزيٍ کهٕؼي ثٕظ کّ يجبظؼد ثّ ايدبظ يُغمّ آؾاظ ردبؼي کؽظ .ظٔييٍ کهٕؼ
آقيبيي کّ ظؼ قبل  9968يُغمّ آؾاظ ثؽپب ًَٕظ ،قُگبپٕؼ ٔ پف اؾ آٌ فيهيپيٍ ثٕظ .يبنؿي ظؼ
ظّْ ،9974ظِ يُغمّ آؾاظ رأقيف ًَٕظ ٔ پف اؾ آٌ کؽِ پُدًيٍ کهٕؼ آقيبيي ثٕظ کّ ظؼ َيًّ
أل ظّْ  4847يُبعك آؾاظ ؼا رأقيف کؽظ .ربيهُع ظؼ َ 9977طكزيٍ يُغمّ آؾاظ ؼا ايدبظ ًَٕظ ٔ
چيٍ َيؿ ظؼ ظّْ  9984ثّ ظَجبل ايدبظ يُغمّ آؾاظ ردبؼي ؼفذ (نبظيعهت.)92 :9374 ،
ظؼ ظٔ ظّْ اضيؽ ثب ؼنع قؽيغ ايٍ يُبعك ثّ ٔيژِ ظؼ کهٕؼْبي ظؼزبل رٕقؼَّ ،مم ٔ خبيگبِ
يُبعك آؾاظ ػًٕيبً ثّ ػُٕاٌ يک يٕضٕع يٓى اؾ ظيعگبِ ظٔنزًؽظاٌ ٔ قيبقزگػاؼاٌ ،ثّ ٔيژِ ثّ
ػُٕاٌ اثؿاؼي کبؼثؽظي ثؽاي رٕقؼّ يهي ٔ يُغمّاي ٔ ًْچُيٍ لهًؽٔي يغهٕة اؾ َمغّ َظؽ
رطًيى ثٓيُّ ايکبَبد ٔ يُبثغ ٔ فضبي يُبقت خٓذ آؾيٕظٌ قيبقذْبي يٕؼظَظؽ ظؼ زٕؾِاي
يسعٔظرؽ ٔ ثبالضؽِ کبَبني رؼييٍ کُُعِ ثؽاي ايفبي َمم فؼبلرؽ ظؼ يسُّ يجبظالد ردبؼي ٔ
يُؼزي ،يطًٕيبً ظؼ ػؽيّ يُغمّاي ٔ خٓبَي ثٕظِ اقذ .انجزّ َمم ٔ خبيگبِ يُبعك آؾاظ ظؼ
رٕقؼّ يهي ٔ نکٕفبيي يُؼزي ثب رٕخّ ثّ ردؽثّ يزفبٔد زبيهّ اؾ قّ ظّْ گػنزّ کّ اؾ ظٕٓؼ
ايٍ پعيعِ ظؼ ييبٌ کهٕؼْبي ظؼزبل رٕقؼّ ييگػؼظ ،ييرٕاَع ظؼ يک عيف گكزؽظِ اؾ ثكيبؼ
يؤثؽ ٔ کبؼآيع رب زع ثي اثؽ ٔ ثؼضبً ؾيبٌ ثبؼ يزفبٔد ثبنع (ضٕل چٓؽِ .)4 :9396 ،يُبعك آؾاظ
يُؼزي يب يُبعك پؽظاؾل يبظؼاد ثّ ػُٕاٌ يکي اؾ اثؿاؼْبي گكزؽل يبظؼاد يُؼزي ٔ ركٓيم
ظقزؽقي کهٕؼْب ثّ ثبؾاؼْبي خٓبَي يٕؼظ ثؽؼقي لؽاؼ ييگيؽَع .ثؽضٕؼظاؼي کبالْبي يبظؼاري
اؾ نؽايظ ردبؼد آؾاظ ييرٕاَع َمم يًٓي ظؼ رٕقؼّ يبظؼاد ظانزّ ثبنع کّ ثؽاي فؽاْى قبضزٍ
نؽايظ ردبؼد آؾاظ ،يُبقترؽيٍ ؼٔل يُبعك آؾاظ ردبؼي ْكزُع .ثكيبؼي اؾ کبؼنُبقبٌ ثؽ ايٍ
ػميعِاَع کّ ايدبظ يُبعك آؾاظ ردبؼي يُؼزي ثّ ٔيژِ ظؼ کهٕؼْبي ظؼ زبل رٕقؼّ ،ايکبَبد
خعيعي ؼا ثؽاي افؿايم يبظؼاد فؽاْى ييآٔؼظ ،قجت ايدبظ انزغبل نعِ ٔ اَزمبل رکُٕنٕژي ٔ
قؽيبيّگػاؼي ضبؼخي ؼا ثّ ظَجبل ظانزّ ٔ يٕخت افؿايم ظؼآيع يهي ٔ ظؼآيع اؼؾي يينٕظ .ثّ
ًْيٍ ظنيم ايٍ يُبعك ظؼ ايؽاٌ ْى يٕؼظ رٕخّ لؽاؼ ييگيؽَع.
يُغمّ آؾاظ اؼـ ظؼ لكًذ نًبل غؽثي ايؽاٌ رُٓب يُغمّ آؾاظي اقذ کّ ثّ ظنيم ًْكبيگي
ثب کهٕؼْبي ظؼ زبل رٕقؼّ آقيبي ييبَّ ٔ زٕؾِ لفمبؾ ٔ اؾ عؽيك رؽکيّ ثب اؼٔپب ٔ لؽاؼ گؽفزٍ ظؼ
کؽيعٔؼ خُٕة ثّ نًبل ٔ ٔالغ نعٌ ظؼ يكيؽ خبظِ ربؼيطي اثؽيهى ٔ ظقزؽقي ثّ ثبؾاؼ 354
ييهيٌٕ َفؽي (فؽيذْب) ٔ پيمثيُي افؿايم َيبؾ ايٍ ثبؾاؼ ،افؿايم يٓبخؽد قؽيبيّگػاؼاٌ رؽکيّ
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ثعنيم َؽش ثبالي يبنيبد ظؼ آٌ کهٕؼ ،ػاللّيُعي چيٍ ٔ کهٕؼْبي آقيبي نؽلي ثّ قؽيبيّگػاؼي
ٔ رٕنيع ظؼ َؿظيکي ثبؾاؼ انبؼِ نعِ ٔ ثّ رجغ آٌ رالل اؼٔپب ثّ کكت قٓى لبثم رٕخٓي اؾ ايٍ
ثبؾاؼ ٔ آگبْي ٔ ػاللّيُعي نؽکذْبي آيؽيکبيي اؾ چُيٍ رسٕالري ظؼ يُغمّ (َمبط لٕد) ظاؼاي
يٕلؼيذ اقزؽارژيک ٔ اکَٕٕييک يًزبؾ ييثبنع .اؾ عؽفي ظيگؽ يُغمّ آؾاظ اؼـ ثب رٕخّ ثّ
يدًٕػّ ايکبَبد ٔ پزبَكيمْبيي َظيؽ َيؽٔي اَكبَي خٕاٌ ٔ رسًيمکؽظِ پزبَكيم ثبالي زًم
ٔ َمم ،اؼرجبعبد ؼاِ ظٔؼ ،ثبؾؼگبَي ،اَؽژي اؼؾاٌ اؾ ظؽفيذ ثبنمِٕ ثؽاي رجعيم نعٌ ثّ يک يؽکؿ
يٓى يجبظالد ردبؼي يُغمّاي ٔ رجعيم نعٌ ثّ يک يُغمّ آؾاظ ردبؼي يًزبؾ ظؼ کهٕؼ ٔ ززي
ظؼ يُغمّ ثؽضٕؼظاؼ اقذ( .زكيُي .)77 :9384 ،
يدبٔؼد ثب رجؽيؿ کّ اؾ ظيؽثبؾ ثّ ػُٕاٌ يکي اؾ لغتْبي ػهًي ٔ يُؼزي کهٕؼ يغؽذ ثٕظِ
ًْٕاؼِ ييرٕاَع اؼـ ؼا ثّ ػُٕاٌ يک پهزٕاَّ الزًبظي لٕي ٔ پم اؼرجبعي يكزسکى ثب ضبؼج اؾ
کهٕؼ يغؽذ کؽظِ ٔ ظؼ قبيّ ايٍ ايزيبؾاد ييرٕاٌ ؾييُّ رجعيم يُغمّ ثّ پبيگبِ ٔيژِ يبظؼاري
کهٕؼ ؼا فؽاْى ًَٕظ (ثؽؼقيْبي ثبؾؼگبَي.)96 :9386 ،
يُغمّ آؾاظ اؼـ لبثهيذ رجعيم نعٌ ثّ ثؿؼگزؽيٍ پبيگبِ رطهيّ ٔ ثبؼگيؽي كبالْبي يبظؼاري
رجعيم ثّ يكيؽ ػجٕؼ كبال ييبٌ كهٕؼْبي خُٕة نؽليُْ ،ع ٔ آقيبي ييبَّ ثب كبْم ؾيبٌ زًم
اؾ  64ؼٔؾ يكيؽ رؽكيجي ثّ  95ؼٔؾ ؼا ظاؼا ييثبنع .ايٍ يُغمّ لبثهيذ ايدبظ فؽيذْبي نغهي ظؼ
ثطمْبي يُؼذ ،اَجبؼظاؼي ٔ ردبؼد رب زع ؼفغ يهکم ثيکبؼي يُغمّ ؼا ظاؼظ.
ظؼ يٕؼد رٕخّ ثّ يُغمّ ٔ رٕقؼّ ٔالؼي قؽؾييٍ آٌ ٔ عؽازي ٔ پيبظِقبؾي ؾيؽقبضذْبي
گؽظنگؽي ،ردبؼي  -يُؼزي ييرٕاَع رسٕل چهًگيؽي ظؼ يُغمّ ايدبظ ًَٕظِ ٔ يٕخت رجهٕؼ
الزًبظ يُغمّ ٔ اقزبٌ ٔ کهٕؼ نٕظ؛ يُغمّ آؾاظ اؼـ ظؼ َمغّاي ٔالغ نعِ اقذ کّ ثبؾاؼيُبقجي
ثؽاي يبظؼاد ٔ ٔاؼظاد يُغمّاي کبال ثّ زكبة ييآيع.
آَچّ يُغمّ آؾاظ اؼـ ؼا اؾ قبيؽ يُبعك آؾاظ يزًبيؿ ييكُعٔ ،خٕظ خبغثّْبي گؽظنگؽي ،آثبؼ ٔ
اثُيّ ثبقزبَي چُع يع قبنّ اؾ خًهّ ؼٔقزبي انزيجيٍ ثّ ػُٕاٌ لعيًيرؽيٍ ؼٔقزبي زبنيّ اؼـ،
آثهبؼ آقيبة ضؽاثّ ،کهيكبي قُذ اقزپبَٕـ ثّ ػُٕاٌ يکي اؾ لعيًيرؽيٍ کهيكبْبي ربؼيص
يكيسيذ ،يدًٕػّ کؽظنذ يزهکم اؾ  8ثُبي ربؼيطي ٔ چُعيٍ ٔ چُع خبغثّ ظيگؽ کّ ييرٕاَُع
نؽايظ يُبقت ثؽاي ؼفغ َيبؾگؽظنگؽاٌ ٔ قؽيبيّ گػاؼاٌ ؼا فؽاْى آٔؼَعٔ .خٕظ خُگمْبي فؽأاٌ،
ؼٔظضبَّ اؼـ ،قع آثي ٔ َيؿ ؾييٍْبي كهبٔؼؾي ٔ چهًّقبؼْبي عجيؼي ٔ ثكؽ اؾ خًهّ خبغثّْبيي
اقذ كّ ييرٕاَع ثؽاي گؽظنگؽاٌ خػاة ثبنع .اؾ اقفُع رب اؼظيجٓهذ يبِ ثٓزؽيٍ ؾيبٌ ثؽاي قفؽ ثّ
اؼـ ثّ نًبؼ ييؼٔظ ٔ ْٕاي يؼزعل ثٓبؼي ٔ يُبظؽ ثكؽ عجيؼي رٕخّ گؽظنگؽاٌ ظاضهي ٔ ضبؼخي
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ؼا ثّ ضٕظ خهت ييكُع .ثيهزؽيٍ ييؿاٌ زضٕؼ گؽظنگؽاٌ ظؼ ايٍ يُغمّ يؽثٕط ثّ اؼظيجٓهذ يبِ
اقذ کّ فًم نکفزٍ گمْب ٔ ثبؾ نعٌ نکٕفّْب ٔ أج قؽقجؿي يُغمّ آؾاظ اؼـ اقذ
(ْعايزيؾاظِ ٔ )9385 ،ثعيٍ ظنيم ثب يًٕثّ قبؾيبٌ يُغمّ آؾاظ اؼـ ظٔو رب َٓى اؼظيجٓهذ يبِ
ثؼُٕاٌ ْفزّ گؽظنگؽي اؼـ َبيگػاؼي نعِ اقذ.
رٕقؼّ الزًبظي 1ػجبؼركذ اؾ ؼنع الزًبظي ًْؽاِ ثب رغييؽاد ثُيبظيٍ ظؼ الزًبظ ٔ افؿايم
ظؽفيذْبي رٕنيعي اػى اؾ ظؽفيذْبي فيؿيکي ،اَكبَي ٔ اخزًبػي .ظؼ رٕقؼّ الزًبظي ،ؼنع
کًي رٕنيع زبيم ضٕاْع نع ايب ظؼ کُبؼ آٌَٓ ،بظْبي اخزًبػي َيؿ يزسٕل ضٕاُْع نع .رٕقؼخ
الزًبظي ًْٕاؼِ يزضًٍ يُبفغ يبظي ٔ رکُٕنٕژي ٔ آؾاظيْبي يزُٕع اقذ ٔ اؾ عؽف ظيگؽ
ثيػعانزي ،رطؽيت فؽُْگي ،يكبئم ؾيكذ يسيغي ٔ رطؽيت عجيؼذ ٔ اؾ ًّْ يًٓزؽ ثييسزٕي
نعٌ ؾَعگي ٔ ػعو يؼيبؼي ثؽاي يبفزٍ زميمذ ٔ اؼؾلْبي ٔالؼي ؼا ثّ اؼيغبٌ آٔؼظِ اقذ .ظؼ
ثيبٌ رجييٍ يفبْيى رٕقؼخ الزًبظي ثيم اؾ ًّْ چيؿ ثبيع اَكبٌ ٔ اؼؾلْبي ٔاالي اَكبَي يسٕؼ
لؽاؼگيؽظ .اگؽ رؼييٍ قيًبي اَكبٌ ٔ اؼؾلْبي اَكبَي ٔ ْعف قؼبظرًُع ًَٕظٌ اَكبٌ ظؼ
قؽنٕزّ انگْٕبي رٕقؼّ لؽاؼ گيؽظ ،ظيگؽ ْؽ رؼؽيفي اؾ رٕقؼّ کّ يؽفبً الزًبظي ،فُي ،قبؾيبَي
يب يعيؽيزي ثبنع ،کبفي َطٕاْع ثٕظ .ظؼ ايٍ نؽايظ يب َيبؾ ثّ زکًزي ظاؼيى کّ ثب ػهٕو يب قُطيذ
ظانزّ ثبنع .زکًزي کّ ظيعگبِ ٔقيغرؽي ؼا اؾ ْعفْبي ؾَعگي اَكبَي ٔ راللْبي اَكبَي اؼائّ
کؽظِ ٔ ثؽاي فؽيٕنّ کؽظٌ انگٕي رٕقؼّ ؼًٌُْٕ ثعْع .ػٕايم ٔ ؾييُّْبي يطزهفي ظؼ غؽة
ثبػث رٕقؼّ الزًبظي نع .ظقزبٔؼظْبي ػهًي ٔ يُؼزي غؽة ،يسًٕل راللْبي اَكبٌ غؽثي
ظؼ رهمي خعيع اؾ ضعا ٔ ظيٍ ٔ ظَيب اقذ ٔ يسًٕل يک فؽايُع ربؼيطي چُع لؽَي اقذ .اؾ ايٍ
خٓذ ،نُبضذ رٕقؼّ الزًبظي ظؼ غؽة يكزهؿو نُبضذ يجبَي ْكزينُبقي ،اَكبٌنُبضزي،
خبيؼّ نُبضزي ،قيبقي ٔ الزًبظي اقذ (گيهيف.)2444 ،
ظؼ قبلْبي اضيؽ ،اؾ قؽيبيّ اخزًبػي ثّ ػُٕاٌ ؾيؽثُبي رٕقؼّ الزًبظي ْؽ خبيؼّ يبظ
يينٕظ .اًْيذ قؽيبيّ اخزًبػي ظؼ رٕقؼّ الزًبظي ظؼ يک خبيؼّ رب زعي اقذ کّ ييرٕاٌ آٌ
ؼا ظؼ نکٕفبيي الزًبظ رًبو خٕايغ رٕقؼّيبفزّ ثّ عٕؼ آنکبؼي يهبْعِ کؽظ .قؽيبيّ اخزًبػي
يدًٕػّ ُْدبؼْبي يٕخٕظ ظؼ قيكزى اخزًبػي اقذ کّ يٕخت اؼرمبي قغر ًْکبؼي اػضبي
آٌ خبيؼّ گؽظيعِ ،يٕخت پبييٍ آيعٌ قغر ْؿيُّاي رجبظالد ٔ اؼرجبعبد ييگؽظظ .يُظٕؼ اؾ
قؽيبيّ اخزًبػي اَكدبو ظؼَٔي فؽُْگي ٔ اخزًبػي خبيؼُّْ ،دبؼْب ٔ اؼؾلْبي زبکى ثؽ
رؼبيالد في يب ثيٍ يؽظو ٔ َٓبظْبيي اقذ کّ ايٍ ُْدبؼْب ٔ اؼؾلْب ظظؼ آٌ رؼجيّ يينٕظ.
قؽيبيّ اخزًبػي ثّ يُؿنّ چكجي اقذ کّ اَكدبو خٕايغ ؼا رضًيٍ ييکُع ٔ ثعٌٔ آٌ ْيچ ؼنع
1. Economic Development
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الزًبظي يب ثٓؿيكزي اَكبَي ييكؽ ًَينٕظ .قؽيبيّ اخزًبػي ظؼ يفٕٓو کهي ػجبؼد اقذ اؾ
يدًٕع ظاؼاييْب ٔ اَعٔضزّْبي اخزًبػي ظؼ قغٕذ گَٕبگٌٕ ػيُي ،يؼُٕي ٔ اؼؾني ًْچٌٕ
َٓبظْب ٔ نجکّْبي يعَي -اخزًبػي ،ردؽثيبد اخزًبػي ظؼ ؾييُّْبي ًْکبؼيخٕيي ٔ يهبؼکذ
ظؼ قغٕذ يسهي ،يُغمّاي ٔ يهي ٔ ثبٔؼْبي اؼؾني ٔ يعَي يبَُع اػزًبظ ،يثجذاَعيهي؛ ظؼ
ظيعگبِْبي قُزي رٕقؼّ ،قؽيبيّ الزًبظي ٔ فيؿيکي يًٓزؽيٍ َمم ؼا ايفب ييکؽظ ،ايب ظؼ ػًؽ
زبضؽ ػالِٔ ثؽ آَٓب َيبؾيُع قؽيبيّ اخزًبػي ْكزيى؛ ؾيؽا ثعٌٔ ايٍ قؽيبيّ اقزفبظِ اؾ ظيگؽ
قؽيبيّ ثّ عٕؼ ثٓيُّ اَدبو َطٕاْع نع .قؽيبيّ اخزًبػي ثّ ٔيژگيْبي قبؾيبٌ اخزًبػي اؾ لجيم
نجکّْبُْ ،دبؼْب ٔ اػزًبظ انبؼِ ظاؼظ کّ ًْبُْگي ٔ ًْکبؼي ثؽاي کكت قٕظ يزمبثم ؼا
ركٓيم ييکُع ٔ ثب ضهك ُْدبؼْبي يهزؽک ٔ اػزًبظ يزمبثم يٕخت رسمك اْعاف ٔ پيهجؽظ ايٕؼ
ييگؽظظ (نٓؽکي ظِ قٕضزّ ٔ ًْکبؼاٌ.)946 :9396 ،
قؽيبيخ اخزًبػي ظؼ رؼؽيف ثبَک خٓبَي ( )9999ػجبؼد اقذ اؾ قبؾيبٌْب ،اؼرجبعبد ٔ
ُْدبؼْبيي کّ کى ٔ کيف کُمْبي اخزًبػي خبيؼّ ؼا قبيبٌ ييثطهع .ايٍ يفٕٓو يٕخت
کبْم ْؿيُّْبي اظاؼِ يًهکذ ٔ ْؿيُّْبي ػًهيبري قبؾيبٌْب يينٕظ .اؾ ايٍ ظيعگبِ ،قؽيبيخ
اخزًبػي زبيم رؼبيالد گؽْٔي ٔ رأثيؽ َٓبظْبي اخزًبػي ،ؼٔاثظ اَكبَي ٔ ُْدبؼْب ثؽ کًيذ ٔ
کيفيذ رؼبيالد اخزًبػي اقذ (يُظٕؼ ٔ ثبظيپٕؼ.)947 :9387 ،
فٕکٕيبيب ( )9999يؼزمع اقذ قؽيبيخ اخزًبػي يدًٕػخ ُْدبؼْبي قيكزىْبي اخزًبػي
اقذ کّ يٕخت اؼرمبي قغر ًْکبؼي اػضبي آٌ خبيؼّ يينٕظ ٔ ْؿيُخ رجبظالد ٔ اؼرجبعبد ؼا
کبْم ييظْع .اؾ ايٍ ظيعگبِ قؽيبيّ اخزًبػي رٕاَبيي افؽاظ ثؽاي کبؼکؽظٌ ثب يکعيگؽ ثؽاي
رسمك اْعاف ػًٕيي ظؼ گؽِْٔب ٔ قبؾيبٌْب اقذ .يُبثغ ثبنفؼم ٔ ثبنمِٕ يبَُع رطًىْب ٔ
يٓبؼدْب اَجبنزّ يينَٕع ٔ قؽيبيّ اخزًبػي ؼا نکم ييظُْع .اگؽ کُم ثيٍ يؽظو ركٓيم نٕظ،
ؼٔاثظ ثيٍ افؽاظ ظگؽگٌٕ يينٕظ ٔ قؽيبيخ اخزًبػي نکم ييگيؽظ .عجك َظؽ فٕکٕيبيب ظؼ ثؽؼقي
ؼاثغّ قؽيبيّ اخزًبػي ٔ ؼنع يُظٕؼ اؾ اػزًبظ ،ثبيع اػزًبظ رؼًيىيبفزّ ثبنع .يُظٕؼ اؾ اػزًبظ
رؼًيىيبفزّ ،ييؿاٌ اػزًبظي اقذ کّ ثّ افؽاظ َبنُبـ يينٕظ .اػزًبظ زبکى ثؽ ؼٔاثظ ييبٌ
اػضبي ضبَٕاظِ يب لٕو ٔ لجيهّ ،نؿٔيب ثّ ؼٔاثظ افؽاظ ظؼ خبيؼّ قؽايذ ًَيکُع .أ ثؽ ايٍ َکزّ
رأکيع ظاؼظ کّ اگؽ اػزًبظ اؾ ثيٍ اػضبي ضبَٕاظِ فؽارؽ َؽٔظ ،ػؽضّ قؽيبيّ ٔ ًْچُيٍ زضٕؼ
يعيؽاٌ ظؼ ػؽضّ يسعٔظ ضٕاْع نع کّ ايٍ ايؽ ثّ َفغ ثُگبِْبي ضًٕيي َطٕاْع ثٕظ .اػزًبظ
رؼًيىيبفزّ ثبال ظاؼاي اؼؾل الزًبظي اقذ؛ چؽا کّ ثب کبْم ْؿيُّْبي يجبظالري ٔ ْؿيُّْبي
يؽثٕط ثّ اَؼمبظ ٔ اخؽاي لؽاؼظاظْب ظؼ يسيظْبي پؽ کهًکم ٔ َبآؼاو ،کبؼايي الزًبظي ؼا
افؿايم ييظْع (ازمؽ ٔ زميمي.)944 :9395 ،
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اؾکيب ٔغفبؼي ( )9383قّ ػًُؽ قؽيبيخ اخزًبػي ؼا اػزًبظ ،1اَكدبو ٔ 2نؽاکذ 3ظؼ ارسبظيّ،
ازؿاة ،ثُگبِْب ،گؽِْٔبي ُْؽي ،يغجٕػبد ،يؤقكبد ضيؽيّ ،اخزًبػبد يسهي ٔ خؿ آٌ
ظاَكزّاَع .قؽيبيخ اخزًبػي قغٕذ ضؽظ ،ييبَي ٔ کالٌ ؼا يٕؼظ رٕخّ لؽاؼ ظاظِ اقذ .ظؼ قغر
ضؽظ ،اؼرجبعبد افمي (اؼرجبط ثيٍ اػضبي ْى قغر) کّ ثيٍ افؽاظ ،ضبَٕاظِْب ،ظٔقزبٌ ٔ
ًْكبيگبٌ خؽيبٌ ظاؼظ ،يغؽذ نعِ ٔ ظؼ قغر ييبَي ،يدًٕػّ ؼٔاثظ ثيٍ اَدًٍْب ،نؽکذْب،
يٕقكبد ،قبؾيبٌْب ٔازؿاة قيبقي اقذ .قغر کالٌ نبيم قبضزبؼ ٔ ؼٔاثظ َٓبظْبي ؼقًي،
لٕاي يدؽيّ ،لضبئيّ ٔ قيكزىْبي زمٕلي ٔ آؾاظيْبي يعَي اقذ .قغر ييبَي ،اػضب ؼا ثؽاي
اْعاف ٔ کُمْبي ضبو يؽرجظ ثب اْعاف ثّ ْى َؿظيک کؽظِ ٔ يُكدى ييکُعْ .ؽ چّ رؼعاظ
ٔازعْبي قغر ييبَي ثيهزؽ ٔ قبضزبؼ آَٓب گكزؽظِرؽ ثبنُع ،کُم خًؼي پٕيبرؽ ٔ ظيٕکؽاقي
پطزّرؽ ٔ ثبنغرؽ يينٕظ .قؽيبيخ اخزًبػي ظؼ پي ثّ يسُّ آٔؼظٌ افؽاظ ثؽاي َهبٌ ظاظٌ کُمْبي
خًؼي اقذ (غفٕؼي ٔ خؼفؽي.)224 :9385 ،
خعٔل نًبؼِ َ .9ظؽيّْب ٔ يفبْيى قؽيبيّ اخزًبػي
َظؽيّپؽظاؾ

رؼؽيف

کبؼکؽظْ/عف

قغر رسهيم

پبرُبو

نجکّْبي ؼٔاثظ اخزًبػي ثب يهطًّْبي
اػزًبظ ٔ ًْيبؼي

ركٓيم کُم خًؼي ٔکكت
يُفؼذ يزمبثم

يُبعك ،اخزًبػبد يهي ٔ
ثيٍانًههي

ثٕؼظيٕ

يُبثغ الؾو ثؽاي فؽاْى کؽظٌ ظقزؽقي ثّ
کبالْبي خًؼي

رٕنيع قؽيبيّ الزًبظي

ؼلبثذْبي عجمبري

کهًٍ

خُجّْبيي اؾ قبضزبؼاخزًبػي ثؽاي ركٓيم
کُمْبي يُغمي

رٕنيع قؽيبيّ اَكبَي

افؽاظ ظؼضبَٕاؼ ٔ ظيگؽ
اخزًبػبد

نيٍ

ظقزؽقي ٔ اقزفبظِ اؾ يُبثغ َٓفزّ ظؼ ؼٔاثظ ٔ
نجکّْبي اخزًبػي

رٕنيع ٔ زفظ يُبثغ لعؼد

افؽاظ ظؼ نجکّْب ٔ قبضزبؼ
اخزًبػي

فٕکٕيبيب

يدًٕػّاي اؾ اؼؾلْب ٔ ُْدبؼْبي غيؽؼقًي

رؽٔيح ًْکبؼي،کبؼايي الزًبظي

خٕايغ ٔ فؽُْگْب

يُجؼي لبثم زًٕل اؾ عؽيك نجکّْبي فؽظي رمٕيذ ثعِ ثكزبٌ ٔکُم يزمبثم
يب قبؾيبَي

گؽِْٔب ٔقبؾيبٌْب

ثيکؽ
پبکكزٌٕ

پيٕقزگيْبي ػيُي ٔغُْي افؽاظ

افؿايم ظؽفيذ ٔ لبثهيذ کُم

ضؽظ ،کالٌ

گيعَؿ

ؼٔاثظ اخزًبػي ظؼيميبـْبي يسهي ٔ
فؽايسهيَ ،ظى اخزًبػي

َظى اخزًبػي ،کبْم فكبظ
اخزًبػي

يسهي ،خبيؼّ

(يُجغ :اؾکيب ٔ غفبؼي.)94 :9383 ،
1. Confidence
2. Solidarity
3. Participation
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يغبنؼبد ظؼ کهٕؼْبي يطزهف ظَيب ٔخٕظ ظاؼظ کّ َهبٌ ييظْع رفبٔد قغر قؽيبيّ
اخزًبػي يُدؽ ثّ رفبٔد خعي ظؼ قغر رٕقؼّ يبفزگي کهٕؼْب نعِ اقذ .ثؽاي ايُکّ قؽيبيّ
الزًبظي ٔ يبظي ظؼ فؼبنيذْبي رٕنيعي ثبؾظِ يغهٕة ايدبظکُُع َيبؾ ثّ قؽيبيّ اَكبَي ظاؼَع،
يؼُي َيبؾيُع آٌ ْكزيى کّ َيؽٔي کبؼ قبظِ يب يبْؽ ،يُٓعقبٌ رسًيم کؽظِ ٔ يعيؽاٌ يدؽة ظؼ
يک قبؾيبَعْي خًؼي ،ايٍ قؽيبيّ ٔ يبنيٍآالد ؼا ثؽاي رٕنيع يسًٕالد ثکبؼ گيؽَع .ثُبثؽايٍ
ثعٌٔ قؽيبيّ اَكبَي قؽيبيّ الزًبظي ثّ رُٓبيي لبظؼ ثّ رٕنيع ٔ ايدبظ اؼؾل افؿٔظِ َيكذ .ثؽاي
ايُکّ قؽيبيّ اَكبَي ثزٕاَع قؽيبيّ الزًبظي ؼا ثکبؼ گيؽظ ثبيع يک ثكزؽ ٔ فضبي اخزًبػي ٔخٕظ
ظانزّ ثبنع رب رؼبيمًْ ،کبؼي ،يهبؼکذ اػزًبظآييؿ ظؼ ثيٍ َيؽْٔبي اَكبَي نکم ثگيؽظ .ايٍ
ثكزؽ ٔ فضبي اخزًبػي ؼا قؽيبيّ اخزًبػي ييَبييى کّ اخبؾِ ييظْع َيؽٔي اَكبَي ظؼ يک
رؼبيم قبؾَعِ قؽيبيّ الزًبظي ؼا ثکبؼ گيؽظ ٔ رٕنيع ايدبظ کُع ٔ ثُبثؽايٍ اؼؾل افؿٔظِ ايدبظ کُع.
ْؽ چّ قؽيبيّ اخزًبػي ظؼ خبيؼّ ثيهزؽ ثبنع ،ثكزّْبي زمٕق يبنکيزي رضًيٍ نعِرؽ ييثبنُع
ٔ ْؽ چّ ثكزّْب رضًيٍنعِرؽ ثبنُع ،يجبظنّ ركٓيم يينٕظ ٔ ْؽ چّ يجبظنّ ركٓيم ثهٕظ افؽاظ
ؼازذرؽ اؾ چٓبؼؼاِْبي يُفؼزي ػجٕؼ ييکُُع ٔ ْؽ چّ ػجٕؼ اؾ چٓبؼؼاِْبي يُفؼزي ؼازذرؽ ثبنع،
رًًيًبد الزًبظي ثيهزؽي گؽفزّ يينٕظ ٔ ظؼ َزيدّ ؼنع الزًبظي ثيهزؽي ثعقذ ييآيع .ظؼ
ٔالغ ْؽ چّ قؽيبيّ اخزًبػي افؿايم يبثعْ ،ؿيُّْبي غيؽرٕنيعي کبْم يييبثع .کبْم ْؿيُّْبي
غيؽرٕنيعي ثّ يؼُبي افؿايم يُبفغ اخزًبػي اقذ .ثُبثؽايٍ قؽيبيّ اخزًبػي اؾ عؽيك ركٓيم
يجبظالد ٔ کبْم ْؿيُّْبي غيؽرٕنيعي ييرٕاَع کبؼآيي رٕنيع ٔ ؼنع ؼا افؿايم ظْع (ؼَبَي،
.)35-34 :9396

ؼٔل پژْٔم
اؾ آَدب کّ ْعف ايهي ايٍ پژْٔم پي ثؽظٌ ثّ َمم قؽيبيخ اخزًبػي ظؼ رسمك اْعاف رٕقؼّ
الزًبظي ظؼ يُغمّ آؾاظ اؼـ اقذ ،اثزعا اثؼبظ رٕقؼّ الزًبظي نُبقبيي ٔ رجييٍ نعِ اقذ ٔ
قپف ثب يؽاخؼّ ثّ گؽِْٔبي ضجؽِ ٔ کبؼنُبقبٌ يُغمّ آؾاظ اؼـ ثّ ًْكٕيي ٔ ًْطٕاَي
قؽيبيخ اخزًبػي ٔ َمم آفؽيُي آٌ ظؼ اثؼبظ رٕقؼّ الزًبظي پؽظاضزّ نعِ اقذ .ؼٔل پژْٔم
کيفي ٔ ثب رکيّ ثؽ َظؽيّ ظاظِ ثُيبظ ييثبنع؛ ثؽاي رسهيم ظاظِْب اؾ ؼٔيّْبي َظبيُعرؽ ٔ رسهيهيرؽ
3
اقزؽٔاـ ٔ کٕؼثيٍ کّ نبيم قّ يؽزهّ کعگػاؼي ثبؾ ،1کعگػاؼي يسٕؼي ٔ 2کعگػاؼي گؿيُهي
اقذ ،اقزفبظِ نع .يهبؼکذکُُعگبٌ ايٍ پژْٔم َ 95فؽ اؾ کبؼنُبقبٌ فؼهي ٔ قبثك يُغمّ آؾاظ
اؼـ ْكزُع کّ ثّ نيِٕ ًََّٕگيؽي ْعفًُع اَزطبة نعِاَع.
1. Open Coding
2. Axial Coding
3. Selective Coding
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ايٍ يغبنؼّ ثب ًََّٕگيؽي ْعفًُع نؽٔع نع ٔ ثؽاقبـ ًََّٕگيؽي َظؽي رب انجبع َظؽي
ظاظِْب اظايّ يبفذ .رکُيک خًغآٔؼي ظاظِْب ،يًبزجّ ػًيك ييثبنع .ظؼ رسميك زبضؽ ثّ يُظٕؼ
2
ازؽاؾ اػزجبؼپػيؽي اؾ ؼٔلْبي کكت اعالػبد يٕاؾي ،1کُزؽل اػضب ٔ ضٕظثبؾثيُي يسمك
اقزفبظِ نعِ اقذ.

يبفزّْبي پژْٔم
ظؼ ثؽؼقي رٕؾيغ فؽأاَي پبقطگٕيبٌ ظؼ يزغيؽْبي ؾييُّاي پژْٔم عجك َزبيح يُعؼج ظؼ خعٔل
نًبؼِ  2ييرٕاٌ گفذ 24 ،ظؼيع اؾ پبقطگٕيبٌ ؾٌ ٔ  84ظؼيع يؽظ ييثبنُع؛ ظؼ ثؽؼقي
فؽأاَي يؽثٕط ثّ يزغيؽ ٔضؼيذ رسًيالد پبقطگٕيبٌ َيؿ َزبيح زبکي اؾ ايٍ اقذ کّ  6ظؼيع
اؾ پبقطگٕيبٌ ظاؼاي رسًيالد قيکم 93 ،ظؼيع ظيپهى 27 ،ظؼيع نيكبَف 27 ،ظؼيع فٕق
نيكبَف ٔ  27ظؼيع ظکزؽي ييثبنُع؛ ظؼ َٓبيذ ظؼ ثؽؼقي رٕؾيغ فؽأاَي پبقطگٕيبٌ ظؼ يزغيؽ
قٍ َيؿ ييرٕاٌ گفذ 27 ،ظؼيع اؾ پبقطگٕيبٌ ظؼ يسعٔظِ قُي  35رب  46 ،45ظؼيع ظؼ
يسعٔظِ قُي  46رب  27 ٔ 55ظؼيع ظؼ يسعٔظِ قُي  56رب  65قبل ْكزُع.
خعٔل نًبؼِ  :2رٕييف آيبؼِْبي يؽثٕط ثّ يزغيؽْبي ؾييُّاي پژْٔم
َبو يزغيؽ
خُكيذ

رسًيالد

قٍ

عجمبد

فؽأاَي

ظؼيع فؽأاَي

ؾٌ

3

24

يؽظ

92

84

کم

95

944

قيکم

9

6

ظيپهى

2

93

نيكبَف

4

27

فٕق نيكبَف

4

27

ظکزؽي

4

27

کم

95

944

45-35

4

27

55-45

7

46

65-55

4

27

کم

95

944
1. Peer Debriefing
2. Self- monitoring
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نؽايظ يعاضهّگؽ يٕثؽ ظؼ رٕقؼّ الزًبظي يجزُي ثؽ قؽيبيّ اخزًبػي

نؽايظ يعاضهّگؽ َيؿ نبيم ػٕايم ٔ َمم آفؽيُبٌ ثؼع کالٌ ٔ قغر خبيؼّ يب فؽارؽ اؾ آٌ اقذ کّ
ثؽ ػًهکؽظ قيكزى يٕؼظ َظؽ رأثيؽ ييگػاؼَع .پعيعح ايهي رٕقؼّ الزًبظي ظؼ يُبعك آؾاظ نبيم
يفٕٓو ٔ اؼکبٌ ٔ يٕنفّْبي رٕقؼّ الزًبظي اقذ .ظؼ خعٔل نًبؼِ  3يفبْيى ٔ يمٕالد يؽثٕط ثّ
نؽايظ يعاضهّگؽ يٕثؽ ظؼ رٕقؼّ الزًبظي يُغمّ آؾاظ اؼـ اؾ ظيع پبقطگٕيبٌ غکؽ نعِ اقذ.
خعٔل نًبؼِ  :3يفبْيى ٔ يمٕالد يؽثٕط ثّ نؽايظ يعاضهّگؽ يٕثؽ ظؼ رٕقؼّ الزًبظي يُغمّ آؾاظ اؼـ
ؼظيف

يفبْيى

ضؽظِ يمٕنّ

9
2
3
4
5
6
7
8
9
94
99

ثّ ؼٔؾکؽظٌ ظاَم ػًٕيي
ايکبَبد آيٕؾني يكزًؽ ثؽاي ػًٕو
افؿايم ٔ ثٓجٕظ ايکبَبد آيٕؾني
ثٓجٕظ ٔ رٕقؼّ ظاَهگبِْب
آيٕؾل فُي ٔ زؽفّاي
گكزؽل آيٕؾل يعاؼـ
آيٕؾل ثؿؼگكبالٌ
اؼرمبي کيفيذ يُبثغ آيٕؾني
فضبي يدبؾي
يدالد ٔ يغجٕػبد
يعا ٔ قيًب

آيٕؾل ػًٕيي

92
93
94
95
96
97
98
99
24
29

ثٓجٕظ ؼٔاثظ فؽظي
ؼٔاثظ فؽظ ثب يسيظ
ؼٔاثظ افؽاظ ثب ظٔنذ ٔ قبؾيبٌْب
ايدبظ نجکّْبي اؼرجبعي
زًبيذ اؾ فؼبنيذْبي يجزُي ثؽ نجکّ
يهبؼکذ يؽظو ظؼ ايٕؼ ػبوانًُفؼّ
يهبؼکذ يؽظو ظؼ ثؽَبيّْبي ظٔنذ
ظنكٕؾي يؽظو ثؽاي ًْعيگؽ
کًک ؼقبَي ٔ زًبيذ اؾ ضؼفب
زًبيذ اؾ ثؽَبيّْبي ظٔنذ

22
23
24
25
26

ركٓيم يهبؼکذ
ايدبظ قبؾيبٌْبي زًبيذگؽ
زًبيذ اؾ ثطم ضًٕيي
َظبؼد ثؽ ؼٔاثظ ٔ ثٓجٕظ آَٓب ظؼ خبيؼّ
ايدبظ ٔ گكزؽل خٕ اػزًبظ

يمٕنّ

آيٕؾل رطًًي ٔ يٓبؼري
ثؽَبيّْبي آيٕؾني ٔ
اعالع ؼقبَي

ؼقبَّْب

ؼٔاثظ

نجکّْب
ػٕايم فؽُْگي ٔ اخزًبػي
يهبؼکذ ٔ ًْعني

قبضزبؼي
ػٕايم قيبقي ٔ ظٔنزي
فؽايُعي

222
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عجك خعٔل نًبؼِ  ،2پبقطگٕيبٌ ثّ يفبْيًي يبَُع ثّ ؼٔؾکؽظٌ ظاَم ػًٕيي ،ايکبَبد
آيٕؾني يكزًؽ ثؽاي ػًٕو ،افؿايم ٔ ثٓجٕظ ايکبَبد آيٕؾني ،ثٓجٕظ ٔ رٕقؼّ ظاَهگبِْب ،آيٕؾل
فُي ٔ زؽفّاي ،گكزؽل آيٕؾل يعاؼـ آيٕؾل ثؿؼگكبالٌ ،اؼرمبي کيفيذ يُبثغ آيٕؾني،
فضبي يدبؾي ،يدالد ٔ يغجٕػبد ٔ يعا ٔ قيًب انبؼِ ظانزّاَع کّ ييرٕاٌ گفذ ايٍ يفبْيى
ظؼ ؾيؽگؽِٔ رٕخّ ثّ يمٕنّ ثؽَبيّْبي آيٕؾني ٔ اعالعؼقبَي ييرٕاَُع لؽاؼ ثگيؽَع؛
ًْچُيٍ پبقطگٕيبٌ ثّ يفبْيًي يبَُع ثٓجٕظ ؼٔاثظ فؽظي ،ؼٔاثظ فؽظ ثب يسيظ ،ؼٔاثظ افؽاظ ثب
ظٔنذ ٔ قبؾيبٌْب ،ايدبظ نجکّْبي اؼرجبعي ،زًبيذ اؾ فؼبنيذْبي يجزُي ثؽنجکّ ،يهبؼکذ
يؽظو ظؼ ايٕؼ ػبوانًُفؼّ ،يهبؼکذ يؽظو ظؼ ثؽَبيّْبي ظٔنذ ،ظنكٕؾي يؽظو ثؽاي ًْعيگؽ،
کًک ؼقبَي ٔ زًبيذ اؾ ضؼفب ،زًبيذ اؾ ثؽَبيّْبي ظٔنذ انبؼِ ظانزّاَع کّ ايٍ يفبْيى َيؿ
ييرٕاَُع ظؼ ؾيؽ گؽِٔ يمٕنّ ػٕايم فؽُْگي ٔ اخزًبػي يٕثؽ ظؼ رٕقؼّ لؽاؼ ثگيؽَع.
ظؼ َٓبيذ پبقطگٕيبٌ ثّ يفبْيًي يبَُع ركٓيم يهبؼکذ ،ايدبظ قبؾيبٌْبي زًبيذگؽ،
زًبيذ اؾ ثطم ضًٕيي َظبؼد ثؽ ؼٔاثظ ٔ ثٓجٕظ آَٓب ظؼ خبيؼّ ،ايدبظ ٔ گكزؽل خٕ اػزًبظ ثّ
ػُٕاٌ ػٕايم يٕثؽ ظؼ رٕقؼّ الزًبظي يُبعك آؾاظ اؼـ انبؼِ کؽظِاَع کّ ايٍ يفبْيى َيؿ ظؼ
ؾيؽگؽِٔ يمٕنّ ػٕايم قيبقي ٔ ظٔنزي ييرٕاَُع لؽاؼ ثگيؽَع.


اقزؽارژيْبي قؽيبيّ اخزًبػي يٕثؽ ظؼ رٕقؼّ الزًبظي

ظؼ خعٔل نًبؼِ  4پبقطگٕيبٌ ثّ يفبْيًي يٕثؽ ظؼ رٕقؼّ الزًبظي انبؼِ ظانزّاَع کّ ظؼ يک
خًغثُعي ظؼ ؾيؽ يمٕنّ قؽيبيّ اخزًبػي ييرٕاَُع لؽاؼ ثگيؽَع؛ عجك ايٍ خعٔل ،اؾ ظيعگبِْبي
يؽثٕط ثّ قؽيبيخ اخزًبػي ثؽ پُح يمٕنّ اػزًبظقبؾي ،آيٕؾل ٔ آگبْي ثطهي ،نجکّ قبؾي،
يهبؼکذ يعَي ،قبضزبؼقبؾي ٔ َظبؼد ؼاْجؽظي ربکيع نعِ اقذ .اػزًبظقبؾي ٔ آيٕؾل ظؼ ثؼع
نُبضزي  -غُْي ٔ يهبؼکذ يعَي ،قبضزبؼقبؾيَ ،ظبؼد ؼاْجؽظي ٔ نجکّقبؾي ظؼ ثؼع ؼفزبؼي-
يهبؼکزي لؽاؼ ظاؼَع.
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خعٔل نًبؼِ  :4اقزؽارژيْبي قؽيبيّ اخزًبػي يٕثؽ ظؼ رٕقؼّ الزًبظي يُغمّ آؾاظ اؼـ
ؼظيف

يفبْيى

ضؽظِ يمٕنّ

9

َمم ظٔنذ ظؼ ايدبظ ٔ گكزؽل قؽيبيّ اخزًبػي

ثؼع ػٕايم َٓبظي

2

ٔضغ لٕاَيٍ ٔ يمؽؼاد

3

ايدبظ قيكزى ْعفًُع رٕقظ ظٔنذ ثؽاي َظبؼد

4

ظيٍ ٔ يػْت

5

فؽُْگ ٔ ضؽظِ فؽُْگ

6

خبيگبِ ربؼيطي ٔ َمم قُذْب ظؼ ايدبظ ٔ گكزؽل قؽيبيّ اخزًبػي

7

اؼرجبعبد نجکّاي

8

قهكهّ يؽارت نجکّْب

9

اؼرجبطپػيؽي اؾ عؽيك نجکّْب

94

نجکّقبؾي ثؽاي رسمك اْعاف يهزؽک

99

ايدبظ ثيُم ٔ افؿايم آگبْي ثؽاي رسمك اْعاف

92

ؾثبٌ يهزؽک ثؽاي ثؽلؽاؼي اؼرجبط اػضبي نجکّ

93

ايدبظ رًٕؼ يثجذ َكجذ ثّ خبيؼّ ٔ اػضبي نجکّ

94

اػزًبظ ثيٍ افؽاظ ٔ قبؾيبٌْب

95

ُْدبؼْب.

96

ًْجكزگي

97

ؼٔاثظ يزمبثم

98

ْٕيذ يهزؽک

99

افؿايم نؼبع اؼرجبعي



يمٕنّ

ثؼع ػٕايم ثيؽَٔي

ثؼع ػٕايم قبضزبؼي
قؽيبيّ اخزًبػي
ثؼع ػٕايم نُبضزي

ثؼع ػٕايم اؼرجبعي

پيبيعْب

ظؼ ثسث ثؽؼقي پيبيعْبي زبيم اؾ رٕخّ ثّ رٕقؼّ الزًبظي ثب ظؼ َظؽ گؽفزٍ َمم قؽيبيّ
اخزًبػي ،پبقطگٕيبٌ ثّ يفبْيًي يبَُع رٕنيع رٕقظ ثطم ضًٕيي ،کبْم ظضبنذ ظٔنذ ظؼ
رٕنيع ،کبْم ْؿيُّْبي رٕنيعي ظٔنذ ،رٕؾيغ رٕقظ ثطم ضًٕيي ،اضزًبو يُبثغ ثطم
ضًٕيي ثّ رٕؾيغ ضعيبد پف اؾ فؽٔل انبؼِ ظانزّاَع کّ ييرٕاٌ گفذ ظؼ ؾيؽ گؽِٔ يمٕنّ
يؽثٕط ثّ افؿايم رٕنيع ظاضهي لؽاؼ ييگيؽَع.
ًْچُيٍ پبقطگٕيبٌ ثّ يفبْيًي يبَُع گكزؽل يُبيغ کٕچک ،رٕنيعاد ظاَم ثُيبٌ ،يُبيغ
ظقزي ٔ رجعيهي ،يُبيغ کٕچک :ثطم ضًٕيي ثّ ػُٕاٌ يُهب اقزطعاو ،ضٕظانزغبني ،افؿايم
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رؼعاظ يهبغم :يبظؼاد ٔاؼظاد ،ضعيبد ،يُبيغ کٕچک ٔ گؽظنگؽي انبؼِ ظانزّاَع کّ ايٍ
يفبْيى َيؿ ظؼ ؾيؽ يمٕنّ افؿايم ييؿاٌ انزغبل لؽاؼ ييگيؽَع.
ظؼ َٓبيذ پبقطگٕيبٌ ثّ يفبْيًي يبَُع ربييٍ يٕاظ أنيّ ظاضهي :ضؽيع َکؽظٌ اؾ ضبؼج،
افؿايم يبظؼاد يسًٕالد ظاضهيَ ،گبِ ثّ ظاضم ثؽاي رٕنيع کبؼ ظقزّ خًؼي ،قؽيبيّگػاؼي
يهزؽک ،رٕقؼّ ثطم رؼبَٔيًْ ،ؽاْي ثب َظبو قيبقي ٔظٔنذ ،پؽظاضذ ثعْيْب ،رٕقؼّ
قؽيبيّگػاؼي ،ظؼآيع ثبال ،يبظؼاد غيؽَفزي ،رٕنيعاد ظقزي ٔ ُْؽي انبؼِ ظانزّاَع کّ ايٍ
يفبْيى َيؿ ظؼ ؾيؽگؽِٔ افؿايم ظؽفيذ ظاضهي اؾ ثؼع ردبؼد لؽاؼ ييگيؽَعَ .زبيح رفضيهي يؽثٕط
ثّ ايٍ يمٕالد ظؼ خعٔل نًبؼِ  5ظؼج نعِ اقذ.
خعٔل نًبؼِ  :5يفبْيى يؽثٕط ثّ پيبيعْبي رٕقؼّ الزًبظي ثب ظؼ َظؽ گؽفزٍ قؽيبيّ اخزًبػي
ؼظيف

يمٕنّ

يفبْيى ٔ اثؼبظ

9

افؿايم رٕنيع ظاضهي

رٕنيع رٕقظ ثطم ضًٕيي،کبْم ظضبنذ ظٔنذ ظؼ رٕنيع ،کبْم ْؿيُّْبي
رٕنيعي ظٔنذ

2

افؿايم ييؿاٌ انزغبل

3

افؿايم ظؽفيذ ظاضهي
اؾثؼع ردبؼد

رٕؾيغ رٕقظ ثطم ضًٕيي ،اضزًبو يُبثغ ثطم ضًٕيي ثّ رٕؾيغ ٔ ضعيبد
پف اؾ فؽٔل
گكزؽل يُبيغ کٕچک ،رٕنيعاد ظاَم ثُيبٌ ،يُبيغ ظقزي ٔ رجعيهي
يُبيغ کٕچک :ثطم ضًٕيي ثّ ػُٕاٌ يُهب اقزطعاو ،ضٕظ انزغبني
افؿايم رؼعاظ يهبغم :يبظؼاد ٔ ٔاؼظاد ،ضعيبد ،يُبيغ کٕچک ٔ گؽظنگؽي
ربييٍ يٕاظ أنيّ ظاضهي :ضؽيع َکؽظٌ اؾ ضبؼج
افؿايم يبظؼاد يسًٕالد ظاضهيَ ،گبِ ثّ ظاضم ثؽاي رٕنيع
کبؼ ظقزّ خًؼي ،قؽيبيّگػاؼي يهزؽک ،رٕقؼّ ثطم رؼبَٔي
ًْؽاْي ثب َظبو قيبقي ٔ ظٔنذ ،پؽظاضذ ثعْيْب ،رٕقؼّ قؽيبيّگػاؼي
ظؼآيع ثبال ،يبظؼاد غيؽَفزي ،رٕنيعاد ظقزي ٔ ُْؽي


ؼاْجؽظْب

ظؼ خعٔل نًبؼِ  6يدًٕػّ ؼاْجؽظْبي يٕثؽ ظؼ رٕقؼّ الزًبظي يُغمّ آؾاظ اؼـ کّ يجزُي ثؽ
ثؼع رمٕيذ قؽيبيّ اخزًبػي اقذ ،اؾ ظيع پبقطگٕيبٌ يغؽذ نعِ اقذ.
اؾ ظيع پبقطگٕيبٌ يفبْيًي يبَُع رهٕيك يؽظو ثّ زضٕؼ ظؼ ثؽَبيّْبي ظٔنذ ،ايدبظ ؾييُّ
ثؽاي زضٕؼ يؽظو ظؼ ػؽيّ فؼبنيذ ،ايدبظ ؾييُّ ًْکبؼي يؽظوَ ،يبؾ يؽظو ثّ پهزيجبَي اؾ عؽف
ظٔنذ ،نؿٔو زًبيذ ظٔنذَ ،برٕاَي يؽظو ظؼ اَدبو رًبو ايٕؼَ ،برٕاَي ثطم ضًٕيي ،نؿٔو

سرمايه اجتماعی زمينهساز تىسعه اقتصادی (مىرد مطالعه :منطقه آزاد ارس)

222

يهبؼکذ ثطم ضًٕيي ،اًْيذ يؽظو ٔ ثطم ضًٕيي ظؼ خبيؼَّ ،ظبؼد ثؽ ؼٔاثظ ،گٕنؿظ
کؽظٌ يكبيم ثّ يؽظو ٔ آيٕؾل آَٓب ،رالل ظٔنذ ثؽ َظبؼد يكزًؽ الزًبظي ،قيبقي ٔ يػْجي،
گؿاؼل يسير ثّ يؽظو ٔ نفبفقبؾي ،خهٕگيؽي اؾ ثياػزًبظي ثيٍ يؽظو ،ايدبظ خٕ اػزًبظ،
اػزًبظ ظٔنذ ثّ يؽظوَ ،مم ظٔنذ ظؼ اػزًبظ ظٔ خبَجّ ظؼ رٕقؼّ الزًبظي يُغمّ آؾاظ اؼـ کّ
يجزُي ثؽ رمٕيذ قؽيبيّ اخزًبػي ييثبنُع ،يٕثؽ ْكزُع .ثب يؽٔؼ ايٍ يفبْيى ييرٕاٌ ايٍ يفبْيى
ؼا ظؼ ؾيؽ گؽِٔ يمٕنّ ػٕايم قيبقي ٔ ظٔنزي لؽاؼ ظاظَ .زبيح يؽثٕط ثّ ايٍ يفبْيى ٔ يمٕنّ يؽثٕط
ثّ آٌ ظؼ خعٔل نًبؼِ  6ظؼج نعِ اقذ.
خعٔل نًبؼِ  :6ؼاْجؽظْبي يجزُي ثؽ قؽيبيّ اخزًبػي يٕثؽ ظؼ رٕقؼّ الزًبظي يُغمّ آؾاظ اؼـ
يمٕالد

ضؽظِ يمٕالد

کعْبي يفٕٓيي

کعْبي ثبَٕيّ

ػٕايم

قبضزبؼي

يهبؼکذ يؽظيي

رهٕيك يؽظو ثّ زضٕؼ ظؼ ثؽَبيّْبي ظٔنذ ،ايدبظ
ؾييُّ ثؽاي زضٕؼ يؽظو ظؼ ػؽيّ فؼبنيذ ،ايدبظ
ؾييُّ ًْکبؼي يؽظو

قيبقي

قبؾيبٌ زبيي

َيبؾ يؽظو ثّ پهزيجبَي اؾ عؽف ظٔنذ ،نؿٔو زًبيذ
ظٔنذَ ،برٕاَي يؽظو ظؼ اَدبو رًبو ايٕؼ

ٔ

گكزؽل ثطم
ضًٕيي
َظبؼد يكزًؽ

ظٔنزي

ػًهکؽظي /فؽايُعي

اػزًبظقبؾي

َبرٕاَي ثطم ضًٕيي ،نؿٔو يهبؼکذ ثطم
ضًٕيي ،اًْيذ يؽظو ٔ ثطم ضًٕيي ظؼ خبيؼّ
َظبؼد ثؽ ؼٔاثظ ،گٕنؿظکؽظٌ يكبيم ثّ يؽظو ٔ
آيٕؾل آَٓب ،رالل ظٔنذ ثؽ َظبؼد يكزًؽ
الزًبظي ،قيبقي ٔ يػْجي
گؿاؼل يسير ثّ يؽظو ٔ نفبفقبؾي ،خهٕگيؽي اؾ
ثياػزًبظي ثيٍ يؽظو ،ايدبظ خٕ اػزًبظ ،اػزًبظ
ظٔنذ ثّ يؽظوَ ،مم ظٔنذ ظؼ اػزًبظ ظٔ خبَجّ

ثسث ٔ َزيدّگيؽي
ظؼ ايٍ پژْٔم يعني ثٕيي ثؽاي ثّ کبؼگيؽي اثؼبظ ٔ يمٕنّْبي قؽيبيخ اخزًبػي ثّ يُظٕؼ رسمك
اْعاف رٕقؼّ الزًبظي ظؼ يُبعك آؾاظ رؽقيى نع .ثؽاي رؽقيى يعل ظٔ پؽقم يغؽذ نع:
پؽقم أل :يعل کيفي يؽثٕط ثّ َمم قؽيبيخ اخزًبػي ظؼ رٕقؼّ الزًبظي چگَّٕ اقذ؟
ثب رٕخّ ثّ َٕع پژْٔم ٔ ثٓؽِگيؽي اؾ ؼٔل ظاظِ ثُيبظ ٔ ثّ ٔيژِ انگٕي قيكزًبريک
انزؽأـ ٔ کٕؼثيٍ ،يعل َٓبيي نبيم نؽايظ ػهي ،پعيعح ايهي ،ؼاْجؽظْب ،پيبيعْب ،نؽايظ
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يسيغي ٔ نؽايظ يعاضهّگؽ ثٕظِ اقذ .نؽايظ ػهي ظؼ ايٍ يعل ثّ يؼُبي ػٕايم ٔ نؽايغي اقذ
کّ ثكزؽ ؼا ثؽاي ظقذيبثي ثّ ْعف يؼُي رٕقؼّ الزًبظي فؽاْى ييکُُع ٔ نبيم پُح يمٕنخ
ربثيؽپػيؽي الزًبظ اؾ ػًهکؽظ َٓبظي ٔ قبؾيبَي ،ضؽٔؼد رغييؽ قبضزبؼْب ثؽاي زًبيذ اؾ رٕنيع
ظاضهي ٔ آيٕؾل ٔ ظاَميسٕؼي ظؼ الزًبظ ظاضهي ٔ نؿٔو رغييؽ َگؽل (نُبضذ) َمم اثؼبظ
اؼرجبعي ظؼ اقزفبظِ اؾ ظؽفيذْبي ظاضهي ٔ ثبالضؽِ ضؽٔؼد يهبؼکذًْ ،عني ٔ ًْؽاْي ظٔنذ ٔ
يؽظو ثٕظِ اقذ .پعيعح ايهي رٕقؼّ الزًبظي يُبعك آؾاظ اقذ کّ يكزهؿو ظانزٍ نٕاؾيي اقذ
کّ اقبـ ٔ پبيخ آٌ ؼا رهکيم ييظُْع ٔ ظؼ ايٍ يعل رٕقؼّ الزًبظي يُبعك آؾاظ ظؼ ثؽگيؽَعح
پُح يمٕنّ ثب ػُبٔيٍ گكزؽل رٕنيعاد ظاَم ثُيبٌ ،ايدبظ ؼنع ٔ رٕقؼخ الزًبظي ثب اقزفبظح يفيع
اؾ ًْخ ظؽفيذْبي ظاضهي ٔ ثيٍانًههي ٔ ًْچُيٍ گكزؽل فؽُْگ کكت ٔ کبؼ ٔ ؼَٔك رٕنيع
ظاضهي ثّ يُظٕؼ يبظؼاد ثٕظِ اقذ.
ظؼ لبنت اقزؽارژيْبي يؽثٕط ثّ قؽيبيخ اخزًبػي ثّ ػُٕاٌ يزغيؽ ايهي ربثيؽگػاؼ ثؽ چٓبؼ
يمٕنّ ثب ػُبٔيٍ اػزًبظقبؾي ثيٍ َٓبظْبي ظٔنزي ٔ يؽظو ،نجکّقبؾي ٔ گكزؽل ؼٔاثظ ،گكزؽل
قيكزىْبي زبيي يهبؼکذ يعَي ٔ ًْچُيٍ آيٕؾل ٔ آگبْيثطهي ظؼ ًْخ قغٕذ خبيؼّ ربکيع
نع کّ ظؼ ايٍ ييبٌ َظبؼد ؼاْجؽظي ثّ ػُٕاٌ يمٕنّاي يٓى کّ ثب ًّْ ايٍ يٕاؼظ ظؼ اؼرجبط
يكزًؽ اقذ ،يع َظؽ لؽاؼ گؽفذ.
نؽايظ يسيغي يب ؾييُّاي ًْبٌ قبؾٔکبؼْبي فُياَع کّ ؾييُخ الؾو ؼا ثؽاي اخؽاي ؼاْجؽظْبي
يؽثٕعّ يٓيب ييکُع ٔ نبيم پُح يمٕنّ ثٕظِ ٔ ثيهزؽ اؾ ْؽ چيؿي ثّ نؿٔو فؽُْگقبؾي ظؼ زٕؾح
کكت ٔ کبؼ ٔ يهبؼکذ ٔ زًبيذ ظٔ خبَجخ ظٔنذ ٔ يؽظو ،رؼبيم ٔ ؼٔاثظ يزمبثم يؽظو ثب ًْعيگؽ،
ؼٔاثظ يُبقت ثيٍ يؽظو ٔ يكئٕالٌ ٔ ًْچُيٍ ،آيٕؾل ٔ پژْٔم ظؼ قغٕذ يطزهف ٔ زًبيذ اؾ
آٌ ربکيع کؽظِ اقذ .نؽايظ يعاضهّگؽ َيؿ نبيم ػٕايم ٔ َمم آفؽيُبٌ ثؼع کالٌ ٔ قغر خبيؼّ
يب فؽارؽ اؾ آٌ اقذ کّ ثؽ ػًهکؽظ قيكزى يٕؼظ َظؽ ربثيؽ ييگػاؼَع ٔ ظؼ ايٍ پژْٔم نبيم
ػٕايم فؽُْگي ٔ اخزًبػي ػٕايم آيٕؾني ٔ اعالعؼقبَي ػٕايم ظٔنزي ٔ قيبقزي ٔ ثبالضؽِ
ػٕايم الزًبظي ٔ قؽيبيّگػاؼي ثٕظِاَع.
ثب ظؼ َظؽ گؽفزٍ ًْخ ايٍ يمٕنّْب ٔ رٕخّ ثّ َممپػيؽي رٕقؼّ الزًبظي اؾ قؽيبيخ
اخزًبػي ،يمٕالد پيبيع کّ َزيدخ ايٍ فؽايُعَع ،نبيم افؿايم رٕنيع ظاضهي ،افؿايم ييؿاٌ
انزغبل ٔ ثبالضؽِ افؿايم ظؽفيذ ظاضهي ثب ربکيع ثؽ يُبثغ اَكبَي ضٕاْع نع.
پؽقم ظٔو ،ؼاْجؽظْبي يؽثٕط ثّ يعل ثٕيي قؽيبيخ اخزًبػي ظؼ ؼاقزبي رسمك رٕقؼّ
الزًبظي ظؼ يُبعك آؾاظ ايؽاٌ کعايُع؟ اقزؽارژيْبي يؽثٕط ثّ يزغيؽ يٕؼظ ثؽؼقي (قؽيبيخ
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اخزًبػي) ثب رکيّ ثؽ انگْٕبي يٕخٕظ ٔ ثب َظؽ گؽِٔ کبََٕي ٔ ثؽزكت ربکيع اػضبي گؽِٔ يجُي ثؽ
ضؽٔؼد َظبؼد ٔ پبيم يكزًؽ ظؼ لبنت يمٕنّْبي اػزًبظقبؾي ثيٍ َٓبظْبي ظٔنزي ٔ يؽظو،
نجکّقبؾي ٔ گكزؽل ؼٔاثظ ،گكزؽل قيكزىْبي زبيي يهبؼکذ يعَي ٔ ًْچُيٍ ،آيٕؾل ٔ
آگبْي ثطهي ظؼ ًْخ قغٕذ خبيؼّ يغؽذ نعَع.
ظؼ پبيبٌ ثبيع گفذ ثب رٕخّ ثّ يبفزّْبي پژْٔم يعني کّ ييرٕاٌ عجك يبفزّْب رؽقيى کؽظ
ثّ نکم ؾيؽ ييثبنع:
نؽايظ يسيغي
فؽُْگقبؾي ظؼ يٕؼظ کكت ٔ کبؼ ٔ يهبؼکذ ،زًبيذ ظٔ خبَجّ ظٔنذ ٔ يؽظو
رؼبيم ٔ ؼٔاثظ يزمبثم يؽظو ثب ًْعيگؽ ،ؼٔاثظ يُبقت ثيٍ يؽظو ٔ يكئٕنيٍ

نؽايظ ػهي
 ربثيؽپػيؽي الزًبظ اؾػًهکؽظ َٓبظي ٔ قبؾيبَي
 ضؽٔؼد رغييؽ قبضزبؼْبثؽاي زًبيذ اؾ رٕنيع ٔ
فؼبنيذ ظؼ يُبعك آؾاظ
 آيٕؾل ٔ ظاَم يسٕؼيظؼ الزًبظ ظاضهي
 َمم اثؼبظ اؼرجبعي ظؼ اقزفبظِاؾ ظؽفيذ يُبعك آؾاظ
 ضؽٔؼد يهبؼکذ يعَئ ًْؽاْي ظٔنذ ٔ يؽظو

پعيعِ ايهي
(رٕقؼّ الزًبظي يُبعك آؾاظ)
 گكزؽل رٕنيع ٔ ردبؼد ايدبظ رٕقؼّ الزًبظيؽظيي
 اقزفبظِ يفيع اؾ ًّْظؽفيذْبي يُغمّ
 گكزؽل فؽُْگ کكتٔ کبؼ
 ؼَٔك کبؼآفؽيُي ٔاقزبؼد آپ

ؼاْجؽظِ يزغيؽيٕؼظ
(قؽيبيّ اخزًبػي)
 اػزًبظقبؾي ثيٍَٓبظْبي ظٔنزي ٔ يؽظو
 نجکّقبؾي ٔ گكزؽلؼٔاثظ
 گكزؽل قيكزىْبيزبيي يهبؼکذ يعَي
 آيٕؾل ٔ آگبْي ثطهيظؼ رًبو قغٕذ خبيؼّ
َ -ظبؼد ؼاْجؽظي

پيبيعْب
افؿايم ؼَٔك الزًبظي
افؿايم ييؿاٌ انزغبل
افؿايم ظؽفيذ الزًبظيهي
ثب ربکيع ثؽيُبثغ اَكبَي

نؽايظ يعاضهّگؽ
ػٕايم فؽُْگي ٔ اخزًبػي ،ػٕايم آيٕؾني ٔ اعالعؼقبَي ،ػٕايم ظٔنزي ٔ قيبقي ،ػٕايم الزًبظي
ٔ قؽيبيّگػاؼي
نکم نًبؼِ  :9يعل َظؽيّ ظاظِ ثُيبظ َفم قؽيبيّ اخزًبػي ثؽ رٕقؼّ الزًبظي يُبعك آؾاظ
(ثب ربکيع ثؽ يُغمّ آؾاظ اؼـ)
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ايؽٔؾِ قؽيبيّ اخزًبػي ثّ ػُٕاٌ يکي اؾ يًٓزؽيٍ نبضىْبي ؼنع ٔ رٕقؼّ ظؼ ْؽ
خبيؼّاي يغؽذ اقذ ٔ نؽط الؾو ثؽاي رٕقؼّ الزًبظي ٔ قيبقي ظؼ خٕايغ گَٕبگٌٕ ٔخٕظ
ييؿاٌ لبثم لجٕني اؾ قؽيبيّ اخزًبػي اقذ .اًْيذ قؽيبيّ اخزًبػي ظؼ رٕقؼّ الزًبظي ظؼ يک
خبيؼّ ،رب زعي اقذ کّ ييرٕاٌ آٌ ؼا ظؼ نکٕفبيي الزًبظ رًبو خٕايغ رٕقؼّيبفزّ ثّ عٕؼ
آنکبؼي يهبْعِ کؽظ .قؽيبيّ اخزًبػي ؼا ظؼ الزًبظ ْؽ کهٕؼي ييرٕاٌ ظؼ اػزًبظپػيؽي ٔ
ؼٔزيّ ًْکبؼي ييبٌ َيؽْٔبي اَكبَي ثؽاي ؼقيعٌ ثّ اْعاف الزًبظي خبيؼّ رؼؽيف کؽظ.
قؽيبيّ اخزًبػي ضًٍ نکم ظْي ثّ يدًٕػّ لٕاػع ٔ لٕاَيٍ اضاللي ٔ ؼفزبؼي ْؽ خبيؼّ،
ثّ ؼفزبؼ افؽاظ َيؿ نکم ييظْع ٔ کًک ييکُع رب قبيؽ قؽيبيّ اَكبَي ٔ قؽيبيّ يبظي الزًبظي
ثزٕاَُع ثبْى ٔ ظؼ رؼبيم ثب يکعيگؽ ثّ ؼنع ٔ پٕيبيي ظقذ يبثُعًْ .چُيٍ قؽيبيّ اخزًبػي ثب
اقزفبظِ اؾ ًْبَُعيْب ٔ ًْكبَيْبي افؽاظ خبيؼّ اؾ خٓبد گَٕبگٌٕ ،ثبػث ايدبظ ؼٔزيّ اػزًبظ
يزمبثم يينٕظ ٔ ظؼ ضعيذ يُبفغ الزًبظي لؽاؼ ييگيؽظ ٔ ثكزؽ ٔ فضبيي ايدبظ ييکُع کّ ضًٍ
کبْم ْؿيُّْبي اقزفبظِ اؾ َيؽٔي اَكبَي ،رؼبيم ثيٍ آَٓب َيؿ افؿايم يبثع .قؽيبيّ اخزًبػي ثب
لٕاػع ٔ اؼؾلْبي اضاللي ٔ ؼفزبؼي ضٕظ ظؼ زٕؾح الزًبظ ،افؽاظ ؼا يميع ييکُع رب ظؼ گؽِْٔبي
يطزهف اخزًبػي ثب ْى ثّ رؼبيم ،يجبظنّ ٔ رًًيىگيؽي ثپؽظاؾَع.
ييرٕاٌ اؾ ٔاژِْبيي يبَُع :اػزًبظ ،ايبَزعاؼيَ ،يکٕکبؼي ،ضيؽ ثٕظٌ ،يعالذ ٔ رٕخّ ثّ
اؼؾلْبي يػْجي ظؼ کكت ٔ کبؼ ثّ ػُٕاٌ قؽيبيّ اخزًبػي ظؼ زٕؾح الزًبظ يبظ کؽظ کّ اگؽ ظؼ
ؼفزبؼْب ٔ لٕاػع ٔ يجبظالد الزًبظي ٔ ُْدبؼْبي آٌ زبکى نٕظ ،ييرٕاَع ثّ نکٕفبيي ٔ پيهؽفذ
الزًبظ کًک کُع؛ ؾيؽا ٔخٕظ ػبيهي ثّ َبو اػزًبظ ،يٕخت نکمگيؽي گؽِْٔبيي يينٕظ کّ ثب
اعًيُبٌ ثّ يکعيگؽ ،ظؼ زٕؾِ الزًبظ خبيؼّ کًک ييکُُعًْ .چُيٍ ييرٕاٌ اؾ ضالليذ ٔ
َٕآٔؼي َيؽْٔبي اَكبَي ثّ ػُٕاٌ قؽيبيّ يٓى اخزًبػي ظيگؽ يبظ کؽظ .ؼنع ٔ رٕقؼّ الزًبظي،
َيبؾيُع ضالليذ اقذ ٔ يغبنؼبد الزًبظي َهبٌ ييظْع کّ ثطم اػظًي اؾ ؼنع ٔ رٕقؼّ
الزًبظي ْؽ کهٕؼ ثب اقزفبظِ اؾ ايٍ ثؽٔد َٓفزّ ،نکم گؽفزّ اقذ .ؼنع اثعاػبد ٔ ضالليذ ٔ
َٕآٔؼي َيؿ ظؼ ثٓؽِٔؼي الزًبظي َمم ظانزّ ٔ ثبػث يينٕظ اؾ قؽيبيّْبي ظيگؽ خبيؼّ ظؼ
زٕؾح الزًبظ ،ثّ َسٕ يغهٕة ٔ يٕثؽرؽي اقزفبظِ نٕظ.
ظؼ ثؼع ظيگؽَ ،مم قؽيبيّ اخزًبػي اؾ ظيعگبِ رهکيم نجکّْب لبثم ثؽؼقي اقذ کّ ظؼ ايٍ
ظيعگبِ نجکّْب ثّ ػُٕاٌ ؼٔاثظ اضاللي غيؽؼقًي يجزُي ثؽ اػزًبظ ،اؾ عؽيك يهبؼکذ ظؼ اَدًٍْبي
يسهي ،گؽِْٔب ٔ قبؾيبٌْبي يسهي کبَبنّايي ثؽاي َٕع ظٔقزي ٔ َٕعگؽايي ايدبظ ييکُع کّ ثّ
َٕثّ ضٕظ ُْدبؼْبي فؽظي ٔ ًْکبؼيْبي يزمبثم ػًٕيي ؼا ثّ ثبؼ ييآٔؼظ .اؾ َظؽ پٕرُبو،
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قؽيبيّ اخزًبػي ػجبؼد اقذ اؾ پيَٕعْبي ثيٍ افؽاظ (نجکّْبي اخزًبػي) ٔ ُْدبؼْبي اػزًبظ ٔ
يؼبيهّ ثّ يثم کّ اؾ ايٍ پيَٕعْب َبني يينٕظ .پف قؽيبيّ اخزًبػي ظاؼاي يک ثؼع قبضزبؼي يب
نجکّْبي اخزًبػي اقذ ٔ يک ثؼع فؽُْگي يب ُْدبؼْبي اخزًبػيْ .ؽ چُع ظؼ اغهت قُدمْبي
قؽيبيّ اخزًبػي ،يزأقفبَّ ثؽ يکي اؾ ايٍ ظٔ ثؼع رأکيع يينٕظ .پٕرُبو ثؽاي قُدم قؽيبيّ
اخزًبػي اؾ يک قُدّ يؽکت اقزفبظِ کؽظ کّ نبيم يٕاؼظ ؾيؽ اقذ:
ييؿاٌ يهبؼکذ ظؼ ايٕؼ اخزًبع يسهي ٔ ؾَعگي قبؾيبَي ٔ يهبؼکذ ظؼ ايٕؼ ػًٕيي (يثم
ؼأي ظاظٌ) ،ؼفزبؼ ظأعهجبَّ ،فؼبنيذْبي اخزًبػي غيؽؼقًي (يثم ظيعاؼ ظٔقزبٌ) ٔ ،قغر اػزًبظ
ثيٍ افؽاظ .ثّ ايٍ رؽريت ،قُدّ أ ظاؼاي ظٔ ػبيم اقبقي اقذ :قُدّ يهبؼکذ اَدًُي ٔ قُدّ
اػزًبظ .ثؽضي يؼزمعَع کّ ايٍ ظٔ ،ظٔثؼع کبيالً يزفبٔد ٔ يزًبيؿ قؽيبيّ اخزًبػي اقذ ،ثّ عٕؼي
کّ ػضٕيذ ظؼ اَدًٍْب ٔ رهکمْب ثيهزؽ ثؽاي افؿايم قؼّ يعؼ ،يعاؼا ٔ رسًم فؽظ يٓى اقذ
(ركبْم ٔركبير) ٔ اػزًبظ ،ثيهزؽ ظاؼاي پيبيعْبي الزًبظي اقذ .انجزّ ظؼ ثيهزؽ يغبنؼبد يؽثٕط
ثّ قؽيبيّ اخزًبػي ،رُٓب ثّ قُدم اػزًبظ اکزفب نعِ اقذ.
الزًبظظاَبٌ يؼزمعَع کّ قغر ثبالي قؽيبيّ اخزًبػي ظؼ يک خبيؼّ ييرٕاَع ؼنع الزًبظي
آٌ ؼا َيؿ ركؽيغ ثطهع ٔ ايٍ کبؼ ػًعربً اؾ عؽيك کبقزٍ ثبؼ الزًبظي يؽقٕو ثّ ْؿيُّْبي
يؼبيالري يٕؼد ييگيؽظ .ثّ ػجبؼد ظيگؽ ٔخٕظ اػزًبظ ظؼ ييبٌ افؽاظ خبيؼّ ثكيبؼي اؾ رؽريجبد
ؼقًي ٔ کُزؽلْبي لبََٕي ؼا غيؽؼقًي قبضزّ ٔ کًک ييکُع رب ثب ْؿيُّي کًزؽ ثّ ثًؽ ثؽقُع؛
ًْبٌعٕؼ کّ يغؽذ کؽظيع ثؽضي اؾ الزًبظظاَبٌ ثب رٕخّ ثّ کًجٕظ قؽيبيّ اخزًبػي ٔ اثؽاد قٕء
َبني اؾ آٌ ظؼ خبيؼّ ،زضٕؼ ٔ يعاضهخ ظٔنذ ؼا يٕخّ نًؽظِ ٔ يعػي نعَع کّ ظٔنذ ييرٕاَع ثب
ظضبنذ ضٕظ ثّ افؿايم قؽيبيّ اخزًبػي ظؼ خبيؼّ کًک کؽظِ ٔ اػزًبظْب ؼا ظؼ زٕؾح الزًبظ
خبيؼّ افؿايم ظْع.
ثعيٍ يُظٕؼ رهٕيك ٔ رمٕيذ رهکيم َٓبظْبي يعَي ،رمٕيذ ٔ غُيقبؾي آيٕؾلْبي
ػًٕيي ،رأييٍ ايُيذ نٓؽَٔعاٌ ظؼ خٓذ زضٕؼ ظأعهجبَّ ظؼ َٓبظْبي اخزًبػي ،پؽْيؿ اؾ
رًعيگؽي ثطمْبي يطزهف الزًبظي ،فؽُْگي ٔ اخزًبػي ٔ ٔاگػاؼي فؼبنيذْبي يؽثٕط ثّ
َٓبظْبي يؽظيي ثؽاي خهت يهبؼکذ آَٓب ظؼ فؼبنيذْب ٔ ؾييُّقبؾي ايدبظ ٔ رمٕيذ َٓبظْبي
اخزًبػي ٔ نجکّْبي اػزًبظ ثيٍ آزبظ يطزهف يؽظو ،ايدبظ ثكزؽْبي الؾو ثؽاي پؽٔؼل ايعِْبي
ضالق ،رًٕيت َظبو زمٕلي يكزمم اؾ لٕاَيٍ يعَي ٔ ردبؼي ثؽاي يُبعك آؾاظ ،ثّ کبؼگيؽي
قيبقذْبي رهٕيمي ثؽاي يهبؼکذ ْؽ چّ ثيهزؽ يؽظو ثٕيي ظؼ فؼبنيذْبي يُغمّ ،رمٕيذ
ؾيؽقبضذْبي اؼرجبعي ثؽاي ركٓيم نيِْٕبي َٕيٍ ردبؼد اؾ خًهّ العايبد يفيع ظؼ خٓذ
رٕقؼّيبفزگي ْؽ چّ ثيهزؽ يُبعك آؾاظ ردبؼي ييرٕاَع يسكٕة گؽظظ.
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لبقًئ ،زيع؛ اظيجي قعِ ،يٓعي؛ آغؼثبيدبَي ،کؽيى؛ رٕکهي ،ضبنع ( .)9393ؼاثغّ قؽيبيّ خزًبػي ٔ
رٕقؼّ الزًبظي ،يدهّ ؼفبِ اخزًبػي ،خهع  94نًبؼِ .64-27 :36
کهًٍ ،خيًؿ ( .)9386ثُيبظْبي َظؽيّ اخزًبػي ،رؽخًّ يُٕچٓؽ يجٕؼي ،چبپ ظٔو ،رٓؽاٌَ ،هؽ َي.
گيعَؿ ،آَزَٕي .)9377( ،پيبيعْبي يعؼَيزّ ،رؽخًّ يسكٍ ثالثي ،رٓؽاٌَ ،هؽ يؽکؿ.

گيهيف ،يبنکٕو؛ پؽکيُؿ ،ظٔايذ اچ؛ ؼٔيؽ ،يبيکم؛ اقُٕظگؽاـ ،ظاَهع آؼ ( .)2444الزًبظ رٕقؼّ ،رؽخًّ
غاليؽضب آؾاظ (َ .)9394هؽ َي.
يجهؽي ،يسًع ( .)9388قؽيبيّ اخزًبػي ٔ رٕقؼّ الزًبظي ،پژْٔهُبيّ قؽيبيّ اخزًبػي ،نًبؼِ :44
.944-997

0411  بهار و تابستان، سال دهم،دو فصلنامه جامعهشناسي اقتصادي و تىسعه

222

Aggarwal, A.(2005),the opration of Export processing zone at the north of Asia.case
study, Indian experiences.
Bankston, C. L. and M. Zhou (2002). "Social Capital as Process: The Meanings and
Problems of a Theoretical Metaphor." Sociological Inquiry, 72(2): 285-317.
Beugelsdijk, S. and T.V, Schaik (2014). Social capital and regional economic
Bourdieu, Pierre, Distinction, (1984). A Social Critique of the judgment of taste
Cohen, D., & Prusak, L. (2001). In Good Company: How Social Capital Makes
growth. Paper submitted To ERSA, Jyvaskyla (Finland). Faculty of Economics.
Tilburg university.
Keffer and Knack. (2005). Does social capital have an economic pay off? A cross
country investigation. Quarterly Journal of economics. No 7.
Knack, Stephan and Philip, Keefer (2000)” Does Social Capital Have an Economic
Payoff?, Democracy, 6(1): 65-78.
Portes, A. (2000). "Social Capital: Its origins and applications in modern sociology."
Annual Review of Sociology, 24: 1-24.
Putnam, R. D. (1995). "Bowling alone: America's declining social capital."
Putnam, R. D, Making Democracy Work, (1993), Princeton university press,
Princeton. routed, London.
Sabatini, F. (2015). The role of social capital in Economic development.
Investigating the causal nexus through structural Equations Models.
University of Rome la Sapienza, Department of public Economics and SPES
Development Studies Research centre, University of casino, Department of
Economics.
Sincollar, R,(2010 ) Social Capital as Process of export zone.a critical on Todaro
model.
Tendler, Judith, Good Government in the Tropics (1997). Baltimore: John Hopkins
university press.the organizational advantage. Academy of Management Review,
32(2).

