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ثبؿذ. ٍ ًيض ثيي هتغيش سفبُ ارتوبٓي دس ًقؾ هتغيش ٍاثؼتِ ثب هتغيش افؼبع هي
اهٌيت ساثٌِ هؼتقين ٍ هٌٔبداس ٍرعَد داسد. ّونٌعيي هعذل هٔبد عِ ػعبختبسي      

پظٍّؾ  فبكي اص  تاييذ دادّبي گشدآٍسي ؿذُ ثب نبسنَة ًِعشي پعظٍّؾ   
 هي ثبؿذ.  

ػعشهبيِ    ااتلعبدي  –  پبيگبُ ارتوعبٓي سفبُ ارتوبٓي :ّبي كليدي ٍاشُ

   افؼبع اهٌيت.  ارتوبٓي

 

 هقدهِ ٍ طرح هسئلِ
اػعت ٍ   اي اػت كِ دس اسٍپعبي رشثعي صادُ ؿعذُ   هظَْم ؿْشًٍذي دس دِّ هٔبكش  ايذُ

ثٌيبد اكلي ٍ اػبػي آى  اجعَل فقعَو ٍ ٍُعبيف اعبًًَي ٍ ػيبػعي ًبؿعي اص ربيگعبُ        

داؿتي ػشپٌبُ ٍ ًِعبيش آى    هبًٌذ فقيُ فذاالؿْشًٍذي اػت. ثٔذّب ثشخَسداسي اص سفب

ؿذُ ٍ هظَْم ؿْشًٍذ ارتوبٓي ػعشثشآٍسد. َّيعت ػيبػعي     ثِ فقَو ؿْشًٍذاى اهبفِ

ٍفبداسي ثِ الوشٍ  افتشام ثِ ابًَى  تَرِ دايق ثعِ ديگعشاى  آگعبُ ثعَدى اص اهتيعبصات ٍ      

ٍ ثشخعَسداسي   ًْبدى ثِ ٍُبيظي كِ ًبؿي اص ؿْشًٍذيگشدى  ػشاًزبمهٌض ت خَيؾ ٍ 

: 1382هٌعش  ؿعذ )پيعشاى      ياي اػت  دس پي سفعبُ فعذاال  اص فقَو نٌيي ربيگبُ ٍيظُ

ثبؿعذ. ثعِ ًِعش ٍي    ثٌذي فقَو ؿْشًٍذي هتٔلق ثِ هبسؿبل هعي  تشيي تقؼين (. ٓوذ48ُ

فقَو ؿْشًٍذي ؿبه  ػِ ًَّ فقَو هذًي  ػيبػي ٍ ارتوبٓي اػعت. فقعَو هعذًي    

  كٌٌذ  آصادي ثيعبى ٍ هعزّت  س ّش ربيي كِ اًتخبة هيؿبه  آصادي افشاد ثشاي صًذگي د

فق هب کيت ٍ فق دادسػي يکؼبى دس ثشاثش ابًَى اػت. دٍهيي ًَّ فقَو ؿعْشًٍذي   

ؿعذى اػعت. فقعَو     فقَو ػيبػي اػت؛ ثِ ٍيظُ فق ؿشكت دس اًتخبثبت ٍ اًتخعبة 

اتلعبدي ٍ  هٌذي اص يك فذاا  اػعتبًذاسد سفعبُ ا  ارتوبٓي ثِ فق ًجئي ّش فشد ثِ ثْشُ

 ؿَد. ايي فقَو ؿبه  فقَاي ًِيش هضايبي ثْذاؿتي ٍ دسهعبًي  تعاهيي  اهٌيت هشثَى هي

ثبؿعذ. فقعَو ارتوعبٓي ثعِ     ارتوبٓي دس كَست ثيکبسي ٍ تٔييي فذاا  دػعتوضد هعي  

 (.  342-343: 1383ؿَد )گيذًض  خذهبت سفبّي هشثَى هي
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ّب ٍ دس هزبهْ  ػبصهبىارتوبٓي كِ  -سفبُ ارتوبٓي  يکي اص هجبفج هْن ااتلبدي

اي نٌذپْلَػت كِ دس نْبس هظَْم اكلي ثعِ  هتَى ااتلبدي هٌش  گشديذُ اػت ٍ ٍاطُ

-ٓوَهي كِ ثِ ثْضيؼتي اؿبسُ داسد؛ ثْضيؼتي اص رٌجعِ ااتلعبدي  سٍد: ا ف( سفبُ  كبس هي

كٌذ كِ هَسد ٓالاِ افشاد هظَْم ثْشٍصي يب ًيك ٍ ثذي  ثِ كبسايي يب ػَدهٌذي اؿبسُ هي

 كٌٌعذ.  ّعب سا ثعشاي خعَد اًتخعبة هعي     اػت ٍ آًعبى ثعش اػعبع ٓاليعق خعَد  آى سٍؽ     

ثعِ   ٍيظُة( ثْضيؼتي اؿبسُ ثِ ًيظي اص خذهبت داسد كِ ثشاي فوبيت اص افشاد دس هَاسد 

سفبُ يب سفعبُ ارتوعبٓي   سٍد هبًٌذ كَدكي  كٌْؼب ي ٍ ثيوبسي. هجبًي ًِشي دٍ ت كبس هي

اي اص ايي هعَاسد اػعت كعِ هٔعبد ي ثعشاي ٍاطُ      ًوًَِ ؿَد كِ ثِ دػت دٍ ت تاهيي هي

ِ   ثبؿعذ. د( دس ايعب ت  ارتوبٓي دس اسٍپعب هعي   فوبيت ٍيعظُ اؿعبسُ ثعِ    هت عذُ سفعبُ  ثع

ّعبي هعب ي هَاعت ثعِ      ّبي هب ي ثِ افعشاد ه عشٍم ٍ ًيبصهٌعذ داسد. هخع  كوعك      ّويبسي

 ّعبيي رلت هشتجي ثعب ًيبص ّبي فقيش؛ اهب ايي هظَْم  كبسثشد ديگشي ًذاسد. د( سفبُ ا خبًَادُ

داسد ٍ ثشاي دػعتيبثي ثعِ ثْضيؼعتي ٍ ثْعشٍصي      اػت  اهب ٍساي ًيبصهٌذي افشاد گبم ثشهي

 (.  25: 1382كٌذ )كبهکبس   افشاد  تالؽ هي

اهشٍصُ اكخش هشدم  ثيـعتش اص ًبفيعِ   »اػت كِ:  دس گضاسؽ ػبصهبى هل  تلشيح ؿذُ

ٍاَّ يك فبدحعِ   اص كٌٌذ تب تشعٌي هيّبي هشتجي ثب صًذگي سٍصهشُ افؼبع ًباهًگشاًي

ؿغلي  اهٌيت اص رْت دسآهذ  اهٌيت اص ثعبة ػعالهتي  اهٌيعت     آهيض رْبًي. اهٌيتفبرِٔ

ّبيي ّؼعتٌذ كعِ دس استجعبى ثعب     ّب ًگشاًيه يٌي  ايوٌي اص رشائن ٍ رٌبيبت  اييصيؼت

كٌعذ:   هبفِ هيسػٌذ ٍ دس ًْبيت ايي گضاسؽ ااًؼبًي دس ػشاػش رْبى ثِ َُْس هياهٌيت

اي اػت ًشفذاس هشدم  ًشفذاس ايزعبد ؿعغ  ٍ ػعبصگبس ثعب      اًؼبًي پبيذاس  تَػِٔتَػِٔ »

گًَِ تَػِٔ  كبّؾ فقش  اؿتغبل هَ ذ  يکپعبسنگي ارتوعبٓي ٍ ت ذيعذ    ًجئت. دس ايي

(. دس 116: 1381اكع    )صاّعذي « كٌذفيبت صيؼت ه يٌي  ثب تشيي اٍ َيت سا پيذا هي

اػالهي ًيض آهذُ اػت: كِ دٍ ت هَُف اػعت ثعب سٓبيعت ًيعبص     روَْسي اػبػي ابًَى 

ربهِٔ ثِ هـبر  گًَبگَى ثشاي ّوِ افشاد اهکبى اؿتغبل ثعِ كعبس ٍ هعَاثي هؼعبٍي سا     
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پيشي  ِ د ي اًؼبى ثاگش اػت كِ ؿذُ . فتي تشتيجي دادُ 1ثشاي افشاص هـبر  ايزبد ًوبيذ

خَد ثشخَسداس ؿعَد   پيـيياص هضايبي ؿغ   اػت ٍ ابدس ثِ كبس ًيؼت ؿذُ اص كبسافتبدُ 

ِ  ٍ تب دس تٌگٌبي هٔيـتي اشاس ًگيشد. نٌبى  اػعت  ثشخعَسداسي اص تعاهيي    كِ هقشس داؿعت

هبًعذگي    ساُ ػشپشػتي  دسارتوبٓي اص ًِش ثبصًـؼتگي  ثيکبسي  پيشي  اصكبسافتبدگي  ثي

ّبي پضؿکي ثِ كَست فَادث ٍ ػَاًح ٍ ًيبص ثِ خذهبت ثْذاؿتي ٍ دسهبًي ٍ هشااجت

اػت ّوگبًي  دٍ ت هکلف اػت ًجعق اعَاًيي اص ه ع  دسآهعذّبي      ثيوِ ٍ ريشُ فقي

سا ثعشاي   ثب ّبي هب ي ٓوَهي ٍ دسآهذّبي فبك  اص هـبسكت هشدم خذهبت ٍ فوبيت

(. نيشگعي ثعش فقعش ٍ    18-20: 1374ًظاد  )ًبكشي ٍ سفيوي 2يك افشاد كـَس تاهيي كٌذ

گشا ثعِ هخبثعِ   ّبي ٓذا تًش ثشاي ؿْشًٍذاى  ّوَاسُ ثشاي دٍ تاهٌيت خبافؼبع ايزبد

ّبي تَػِٔ تاكيذ ّب ٍ ثشًبهِػيبػتػجت ّويياػت. ثِ يك ّذف ساّجشدي هٌش  ثَدُ

 ثبؿذ.   ثش تَصيْ ٍ ثشاثشي داؿتِ ٍ ػٔي دس تٔذي  فبكلِ ًجقبتي هي

دي توويي كعشد ٍ  ااتلبدي ٍ هب ّبيتَاى كشفبً تَػي ه  ظِسفبُ ارتوبٓي سا ًوي

ّبي گًَعبگَى  ارتوبٓي ٍ گشٍُ ّبيٓالٍُ ثشآى ثبيذ هٌبثْ ربهِٔ هذًي اص رولِ ػشهبيِ

ِ هشدم سا فٔبل ٍ ثؼيذ كشد. دس ًِبم ارتوعبٓي   ّبي رذيذ سفبُ ارتوبٓي  هَهَّ ػعشهبي

ِ  ػيبػتاػت ٍ كبسآهذي  اّويت يبفتِ ارتوعبٓي   ّبي تاهيٌي ٍ سفبّي ثِ هقعذاس ػعشهبي

گشدد. دس ايشاى ًيض ًي ػعب ْبي اخيعش تَرعِ دٍ عت ثيـعتش      دس ّش ربهِٔ ثبص هيهَرَد 

ّعبيي رْعت كعبّؾ فقعش       ّبي سفبُ ارتوبٓي ٍ ارشاي ثشًبهِگزاسيػيبػتهٌَٔف ثِ 

 اػت.   ايزبد ثشاثشي ٍ ٓذا ت ارتوبٓي ثَدُ

ايي پظٍّؾ ًيض ثب تَرِ ثِ هؼئلِ ٍ اّويت هَهعَّ ٍ ًيعض ارشايعي ؿعذى ث عج      

ّذف اٍل كِ ثِ ًَس اػٌبدي كَست  ؛كٌذّب  دٍ ّذف هْن سا دًجبل هييبساًِّذفوٌذي 

ّب ٍ.. ثَدُ ٍ  ضٍم ه َسيعت   گشفتِ اػت  دس پي تجييي ٍ ؿٌبخت سفبُ ارتوبٓي  ديذگبُ

                                                           


ي روَْسي اػالهي ايشاىاك  ثيؼت ٍ ّـتن ابًَى اػبػ 1

اك  ثيؼت ٍ ًْن ابًَى اػبػي -2
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ّبي سفبُ ارتوبٓي سا هَسد تَرعِ اعشاس دادُ اػعت. ّعذف دٍم كعِ ثعِ        دٍ ت دس ثشًبهِ

   ِ ًٍذاى اكعظْبى كعَست گشفتعِ اػعت  ثعِ      اي اص ؿعْش  كَست پيوبيـعي دس ثعيي ًوًَع

ّعب سا  اػتخشاد هتغيشّبي هشثَى ثِ سفبُ ارتوبٓي دس ًقؾ ٓلت ٍ هٔلَل پشداختعِ ٍ آى 

ثِ ثَتِ آصهَى اشاس دادُ اػت. اهيذ اػت ايي پظٍّؾ هعَسد تَرعِ هؼعئَ يي صيعشثي ٍ     

 ٓالاِ هٌذاى هشثَى ثِ ايي فَصُ اشاس گيشد. 

 

 هفَْم رفبُ اجتوبػي

ًعَصدّن اسٍپعب   ارتوبٓي صادُ ت َ ت ٍ هٌبػجبت ااتلبدي ٍ ارتوبٓي اشى ٓجبست سفبُ 

ِ     ثٔذ اػت. اهب ثشخي  ثِ خلَف هَسخبى  تعالؽ هعي  ثِ  يعك  كٌٌعذ ايعي ٓجعبست سا ثع

 فقعَو سٍهعي ٍ فقعَو هعذٍى      ؛اهش تعبسيخي هٌتؼعت كٌٌعذ. گيٌضپؼعت هٔتقعذ اػعت      

تٔلقعبت ه لعي ٓشهعِ     ٓوَهي ثشتش اص فذّبيي دس خلَف ًَٓي سفبُ  كليؼب  اًذيـِ

 داؿتٌذ ... ٍ د ي  اكلي ثشاشاسي ًْعبد ػعلٌٌت تعاهيي سفعبُ ٓوعَهي ثعَد )يضداًعي         هي

1382 a :34 ايي اكٌال  اص كلوِ اذيوي .)Fare well ِثعِ هٌٔعي  اػعت كعِ    ؿذُ گشفت 

ثَدى اػعت )يضداًعي    تش  فب تي اص هٌبػت ؿذى ٍ دس هٌٔي ٍػيَْدى ٍ خَة ث  خَة 

1382 b :38.)   

ّعبي فعشدي   ثٌتبم  سفبُ ارتوبٓي سا ًَٓي تشاكن ػعبدُ ٍ هکعبًيکي اص سفعبُ     رشهي

هٌذي ارتوعبٓي ٍ فعذاكخش خيعش ٍ خَؿعجختي      داًذ. ثِ ًِش ٍي سفبُ ارتوبٓي ثب ثْشُ هي

(. ثش ايي اػعبع اگعش   115: 1388ثشاي فذاكخش آفبد هشدم ثشاثش اػت )صاّذي ٍ ديگشاى  

ّعب ٍ  ّعب  گعشٍُ  بٓي اػت  ثبيذ ًيبصّعبي افعشاد  خعبًَادُ   ربهِٔ دسكذد تاهيي سفبُ ارتو

ِ  157: 1385رَاهْ سفْ ؿَد )اػوبٓيلي   هشاتعت ًيبصّعب     (. هبص َ ثب ًش  ًِشيعِ ػلؼعل

دػعتِ ًيعبص ٍرعَد داسد كعِ     ّش اًؼبى ّظت ثشاياػبع فشم خَد سا ثشايي گزاؿت كِ 

ارتوعبٓي  ًيعبص ثعِ افتعشام      ٓجبستٌذ اص: ًيبصّبي فيضيَ َطيکي  ًيبص ثِ ايوٌعي  ًيبصّعبي   

هٌذي ؿٌبػي. ًجق ايي ًِشيِ ثشاي افضايؾ سهبيتپزيشي  صيجبيي خَدؿکَفبيي  هٔشفت
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افشاد ثبيذ اثتذا ًيبصّبي اٍ يِ افعشاد هبًٌعذ خعَساپ  پَؿعبپ  هؼعکي ٍ ػعبيش ًيبصّعبي        

 ؿغلي  ًيبصّبي استجعبًي دس كعبس  فيضيَ َطيکي تاهيي ؿَد ٍ دس هشاف  ثٔذ  هؼئلِ اهٌيت

تَاًعذ ثبؿعذ )خَدؿعکَفبيي(     ؿَد. دس آخش ًيض آًنِ فشد هعي ٍ ًيبص ثِ افتشام هٌش  هي

 (.  176: 1370ثبيذ ثـَد )سهبييبى  

تشديذ سفبُ ارتوبٓي ه لَل فشآيٌذ تَػِٔ ااتلبدي اػت ٍ تَػعِٔ ااتلعبدي    ثي

َ ّبي آى اص ربهٔعِ صدٍد  افتذ كِ فقش ٍ ًـبًِ ثِ هٌٔبي فشاگيش آى  صهبًي اتظبو هي ذ. ًُ ؿع

صًذگي توبم هشدم اػت كعِ اص ػعِ رٌجعِ هْعن     تَػِٔ  فشآيٌذ ثْجَد ثخـيذى ثِ كيظيت 

ثشخَسداس اػت: )ا ف( استقبي ػٌح صًذگي هشدم  ئٌي ػعٌح دسآهعذ ٍ هلعشف هعَاد     

ّب  ػٌح خعذهبت پضؿعکي  آهَصؿعي... اص ًشيعق فشآيٌعذّبي هٌبػعت سؿعذ        رزايي آى

ؿذ ٓضت ًظغ هشدم ؿَد  اص ًشيق اػعتقشاس  ااتلبدي؛ )ة( ايزبد ؿشايٌي كِ هَرت س

 ّب ٍ ًْبدّبي ارتوعبٓي  ػيبػعي  ااتلعبدي كعِ هـعَو افتعشام ثعِ اًؼعبى ثبؿعذ؛           ًِبم

ّبي هشدم دس اًتخبة  اص ًشيق ٍػٔت ثخـيذى ثِ فذٍد هتغيشّعبي   )د( افضايؾ آصادي

 ِ تَػعِٔ  ايعي تشتيعت    اًتخبة آًْب )هبًٌذ: افضايؾ دس تٌَّ كب ّب ٍ خذهبت هلشفي(. ثع

ٓوعَهي سا دس صهعشُ   صًذگي داؿتِ ٍ افضايؾ سفبُ ااتلبدي ًقؾ ثؼضايي دس ثْجَد كيظيت

 (.  76: 1381رَ   دّذ )فق ّبي اكلي اشاس هيّذف

ِ   ّبي هتٔذدي اص اكعٌال  سفعبُ ارتوعبٓي ؿعذُ    د  ت ًَسػعٌتي ايعي   اػعت. ثع

ِ كِ ربفوبيتي»اػت:   اكٌال  ثشاي اؿبسُ ثِ ايي هٌلت اػتظبدُ ؿذُ ثعشاي آوعب     هٔع

ااتلعبدي ٍ ارتوعبٓي كعِ اص ًشيعق      خَد اص ًشيق ااذاهبت هع حش دس هقبثع  فـعبسّبي   

تَكيف ٍ يب كبّؾ ؿذيذ دسآهذّب ًبؿي اص ثيوبسي  صايوبى  رشافبت كعبسي  ثيکعبسي    

ّعبي  كٌعذ؛ تعذاسپ هشااجعت   آيعذ  فعشاّن هعي   ٓذم آتيبد  ػب وٌذي ٍ هشگ ثِ ٍرَد هي

ِ ّوعبى «. ّبي داساي فشصًذّبيي ثشاي خبًَادُِثْذاؿتي ٍ تذاسپ يبساً كعِ هـعخق   گًَع

كِ تٔشيف ؿعذ  ّعذف دس اسائعِ آػعبيؾ ثعشاي      ًَسياػت  تذاسكبت سفبُ ارتوبٓي  ثِ

 (. Prabuha & Lyer, 2001: 31كبسگشاى دس هقبث  فَادث افتوب ي داسد )
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اي دٍ ت ّگ  ي سفبُ ارتوبٓي  ثِ ًِشيِ اخال اي دس صهيٌِ ّبي اًذيـِ يکي اص پبيِ

گشدد. ثش هجٌبي ايي ًِشيِ  ٍُيظِ اخالاي دٍ عت  فظعَ اهٌيعت ٍ ايزعبد آتوعبد       ثبص هي

ٓوَهي ثِ كبسكشدّبي ربهِٔ دس رْت فظَ هٌبفْ يکبيك افشاد ربهِٔ اػعت ٍ ٓعذا ت   

كِ ٓذا ت  ثٔذ ارتوبٓي ثعِ خعَد   ػضايي ثش ْٓذُ داسد ٍ صهبًيًيض دس ايي صهيٌِ ًقؾ ثِ

 :1382aسٍد )يضداًعي    اهٌيت ٍ سفبُ دس افشاد ربهِٔ سٍ ثِ پبيذاسي هعي گيشد  افؼبع هي

كٌٌذگبى ث ج رذي دس هَسد سفعبُ ثعِ ؿعوبس    ّبي كالػيك كِ اص اٍ يي اسائِ(.  يجشال34

اًذ كعِ افعشاد دس   سًٍذ  فذٍد هٌٔبيي ايي هظَْم سا ه ذٍد ثِ كبهيبثي ٍ آػبيـي كشدُهي

تَ يذ كب ّبي هشٍسي ٓبهِ هَرت ثِ ٍرعَد آهعذى    آٍسًذ ٍهجبد ت ثبصاس ثِ دػت هي

ِ    آى هي اي اص هٔيبسّعبي كعبهالً هـعخق دس رْعت     ؿَد. ايي هظْعَم سفعبُ ؿعبه  دػعت

 (.  4-5: 1387اسدّبيي  فقشصدايي اػت )ابػوي

هٌعذي اص سفعبُ ارتوعبٓي    تَ هٔتقذ اػت كِ هقبيؼِ ثعيي افعشاد اص فيعج ثْعشُ    پبسُ

ْ  اي كِ ابدس ثبؿذ دػتربهٍِٔي  پزيش ًيؼت. ثِ گظتِاهکبى صًعذگي يکعي اص    كعن ٍهع

فعبل  صهعبًي   اػت. ثب ايي آفبد خَد سا ثْتش ػبصد  دس ثْجَد ؿشايي سفبُ خَيؾ كَؿيذُ

تَاًذ فقي ثب ثذتشكشدى ٍهٔيت ؿوبسي اص آفبد خَد ؿعشايي  سػذ كِ ايي ربهِٔ هيهي

هشفلعِ كعبسآيي هٌلعَة    فب ت  ربهِٔ هَسد ث ج ثِ ؿوبسي ديگش سا ثْتش كٌذ. دس ايي

س اػعتب ساٍ عض   اػت ٍ ايزبد ّشگًَِ تغييش ثيـتش تعَريْي ًعذاسد. دس ايعي    خَيؾ سػيذُ

اي كِ تَصيْ هٌبثْ دس آى ٓبد ًِ ثبؿذ  ٍهٔيت سفبّي ثْتعشي  كٌذ كِ ربهِٔاػتذ ل هي

 ؿَد ٍ تَصيْ ٓبد ًعِ ثعِ ايعي   اي داسد كِ هٌبثْ آى ثِ ؿک  ٓبد ًِ تَصيْ ًوياص ربهِٔ

تشيي افشاد هٌلَة ثبؿذ. ثذيي تشتيت  سفبُ ارتوبٓي هؼعتلضم  اػت كِ ثشاي ه شٍم بهٌٔ

ّبي ريشٓبد ًِ اػت  ًعِ فعزف كعشف ًعبثشاثشي )صاّعذي ٍ ديگعشاى         فزف ًبثشاثشي

( ّش فعشد ثْتعشيي ابهعي سفعبُ     1تَ ثش ػِ فشم هتکي اػت: )(. اكَل پبس116ُ: 1388

( اگش افعضايؾ  3ًتيزِ ٓولکشد سفبُ فشد اػت؛ ٍ ) ( سفبُ ارتوبٓي هٌ لشا2ًخَد اػت؛ )

يبثذ )كبداي سفبُ فشد ثِ ايوت كبّؾ سفبُ ديگشي توبم ًـَد  سفبُ ارتوبٓي افضايؾ هي

 (.  145: 1389ٍ ديگشاى  
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ثعِ تلعَيت سػعيذ  دس     1948  كِ دس ػعبل  (UDHR) آالهيِ رْبًي فقَو ثـش

كٌعذ. ثعش اػعبع ايعي     ق ثـش هٔشفي هعي ٌَٓاى يك ف سا ثِ تٔشيظي اص سفبُ ارتوبٓي  آى

هٌذي اص اػتبًذاسدّبي  صم صًذگي ثشاي ثْذاؿعت ٍ  ّب فق ثْشُآالهيِ ّشيك اص اًؼبى

ّعبي  اؽ سا داؿتِ  كِ دس ثشداسًذُ رعزا  پَؿعبپ  هؼعکي  هشااجعت    سفبُ خَد ٍ خبًَادُ

ثيکعبسي    هٌذي اص اهٌيت ٌّگبمگشدد ٍ ًيض فق ثْشُدسهبًي ٍ خذهبت ارتوبٓي  صم هي

ؿذى  ػب وٌذي ٍ يب ديگش هَاسد فقذاى دس صًذگي دس پيشاهَى خعَد  ثيوبسي  ًبتَاًي  ثيَُ

ا لولي ااتلبدي  فقعَو  ثبؿذ سا داسد. ّونٌيي كٌَاػيَى ثييكِ ٍساي كٌتشل خَيؾ هي

خعَد   9ثِ تلَيت سػعيذ  دس هعبدُ    1966كِ دس ػبل ( ICESCR) فشٌّگي ٍ ارتوبٓي

 :Gunneken, 2009كٌعذ ) ارتوبٓي سا ثِ سفبُ ارتوبٓي اهعبفِ هعي   ثشخَسداسي اص ثيوِ

230 .) 

اػعت اص داهٌعِ ٍػعئي اص     ٓجعبست « سفعبُ ارتوعبٓي  »هت عذ    اص ًِش ػبصهبى هلع  

كِ ت ت ًِبست ٍ ثب كوك دٍ ت ثشاي ثْضيؼتي افشاد ٍ ربهٔعِ   ّبييّب ٍ ثشًبهِفٔب يت

 (.  1382b :38  ؿَد )يضداًياًزبم هي

( ILOكبس )ا ولليثييا وللي  ػبصهبىثشاي ًي  ثِ يك اػتبًذاسدػبصي ثييدس تالؿي 

ؿعَد. ايعي ػعبصهبى دس    تٔشيظي اص سفبُ ارتوبٓي اسائِ داد كِ ؿعبه  ّوعِ كـعَسّب هعي    

كِ ربهِٔ ثعشاي آوعبي   فوبيتي»كٌذ:  گًَِ تٔشيف هي  سفبُ ارتوبٓي سا ايي2000ػبل

ّعبي  دّذ: اسائِ خعذهبت هشااجعت  هي اسائِ هياي اص ااذاهبت ٓوَخَد اص ًشيق هزوَِٓ

  (.Kaske, 2005: 90) ّبي داساي فشصًذػالهت ثشاي افشاد ٍ اسائِ هضايبيي ثشاي خبًَادُ

ؿَد كعِ سفعبُ   اص ايي تٔشيف هـخق هي»گَيذ:  طٍتيٌگ پيشاهَى ايي تٔشيف هي

ايعي اهعش   ارتوبٓي اػت. اهب  ه َسي فوبيتارتوبٓي ه ذٍد ثِ اؿکبل سػوي ٍ دٍ ت

ارتوعبٓي   تَػِٔ داسد. دس ايعي كـعَسّب  فوبيعت   استجبى ه ذٍدي ثب كـَسّبي دسفبل

يبفتعِ ٍ تٌْعب تٔعذاد كوعي اص رؤيعت سا       ّعب گؼعتشؽ  ًَس هٔيظي دس ثيي آىدٍ تي ثِ

ارتوعبٓي ريشدٍ تعي اػعت.     ّعب  هتکعي ثعش فوبيعت    دّذ ٍ رب عت فوبيعت  پَؿؾ هي

 اجَل اكٌَى هشدم ثِ فذاا  هيضاى اػتبًذاسد ابث آيذ كِ ّنّونٌيي  اص ايي تٔشيف ثشهي
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صًعذگي فوبيعت   ّب دس اجبل افَل اػتبًذاسدّبياًذ ٍ اص ايي سٍ  ثبيذ اص آىصًذگي سػيذُ

نعِ  كٌٌذ ٍ آىدّذ كِ هشدم دس فقش هٌلق صًذگي هيًوَد؛ اهب ٍاأيت دس آفشيقب ًـبى هي

ّعذايت  اجعَل  تبًذاسد صًذگي ابثع  ّب سا ثِ ػوت يك اػاػت كِ آى هَسد ًيبص اػت آى

كعِ اص خٌعشات   . ػشاًزبم  ايي تٔشيف تٌْب ثش خٌشات فشدي هتوشكض اػت دسفعب ي كشد

كٌعذ   رؤي ّونَى ثاليبي ًجئي كعِ صًعذگي تٔعذاد صيعبدي اص هعشدم سا تْذيعذ هعي       

ا وللي كبس  تٌْب اؿبسُ ثعِ هزوَٓعِ خٌعشات    كٌذ. دس تٔشيف ػبصهبى ثييپَؿي هي نـن

 (. Ibid: 91يبفتِ داسد )ااتلبدي هَرَد دس كـَسّبي تَػِٔ  -ختي ٍ ارتوبٓيؿٌبثَم

فقعش ٍ ه شٍهيعت دس    كٌعذ كعِ ثعب تَرعِ ثعِ ؿعيَّ گؼعتشدُ       ذ ل هياػت دسصػي

تش هَسد ثشسػعي اعشاس   تَػِٔ  سفبُ ارتوبٓي سا ثبيذ اص ديذگبّي ٍػيْكـَسّبي دسفبل

اص ًشيق ٍػعبي  ٓوعَهي دًجعبل ؿعَد       اي ه ؼَع ٍ هلوَعداد ٍ ا ضاهبً ثبيذ ثِ گًَِ

ّعبي خعبف ثشسػعي ؿعَد.     كعَست هزوَٓعِ ه عذٍدي اص اػعتشاتظي    ربي ايٌکِ ثِ ثِ

ا وللي كبس  ثِ دًجبل رلَگيشي اص ه شٍهيت اػت؛ ّعذف  كِ تٔشيف ػبصهبى ثييدسفب ي

 ,Prabuha&Lyerپزيشي ًؼجت ثِ ه شٍهيعت اػعت )  دسصػي  فوبيت دس هقبث  آػيت

2001: 32 .) 

ا وللي كعبس  ارتوبٓي ؿک  هَسد تشريح تٔشيف ػبصهبى ثيي ق ًِش هيزلي  ثيوًِج

كٌٌعذُ سفعبُ ارتوعبٓي داسد كعِ اص     ّبي كوكثشاي سفبُ ارتوبٓي اػت ٍ اؿبسُ ثِ ثشًبهِ

     ِ كعَست ًبخَاػعتِ سد دادُ    افشاد داساي دسآهذ ٍ فباذ دسآهذ )هعَاتي يعب دائعن( كعِ ثع

دّذ كِ كبفجبى دسآهعذ دس  ًبخَاػتِ ٌّگبهي سد هي سفتي كٌذ. ايي اصدػتپـتيجبًي هي

سفعبُ ارتوعبٓي ػعبصهبى    102گيشًعذ. كٌَاًؼعيَى  هٔشم اتظبابت افتوب ي خبف اشاس هي

ِ  5ا وللي كبس )فذاا  اػتبًذاسدّب( ثيي  ؿبخق سفبُ ارتوبٓي سا ؿٌبػبيي كشدُ كِ ّوع

: ثيوعِ ػعب وٌذاى  ثيوعِ    ّب ٓجبستٌذ اصّبي ثيوِ ارتوبٓي ّؼتٌذ. ايي ؿبخقّب ثشًبهِآى

  (.Kaske, 2005: 92) ؿغلي ٍ ثيوِ خبًَادُصايوبى  ثيوِ ثيکبسي  ثيوِ آػيت 

ػبصي اص سفبُ ارتوبٓي  اص كـَسي ثِ كـعَس  ( هظَْم2005ًِش ادٍيي كبع كِ )ثِ

ثبؿذ. ٍي ّب ٍ ػٌح تَػِٔ ااتلبدي هيّب  تزشثِ ديگش هتظبٍت اػت ٍ ٍاثؼتِ ثِ ػٌت
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َم سفبُ ارتوبٓي ثش هجٌعبي ايعي دسپ اػعت كعِ افعشاد ثـعش دس هٔعشم        هظْ»گَيذ: هي

هٌَِس سفْ ًيبصّب ٍ تـخيق پتبًؼعي  افعشاد    ارتٌبثي ّؼتٌذ؛ ثٌبثشايي ثِخٌشات ريشابث 

فشدي ًجبيعذ  هٌٔي اػت كِ ّيچ ّب تقؼين ؿَد. تقؼين خٌشات ثذاىثبيذ خٌشات ثيي آى

كعِ ت عت   َٓم ثبيعذ ثعيي ّوعِ كؼعبًي     دٍؽ ثکـذ. دس ثِ تٌْبيي ثبس يك خٌش سا ثِ

پَؿؾ ثشًبهِ سفبُ ارتوبٓي ّؼتٌذ  تقؼين ؿَد. اص ًشف ديگش هظَْم ادرعبم هٌعبثْ ًيعض    

كِ ت ت پَؿؾ يعك ثشًبهعِ   اػت كِ ّشكؼي ؿَد. ادربم هٌبثْ  اًويٌبى اص آىهٌش  هي

اهعش ثعش   ّبي ثشًبهِ ثْشُ ثجشد. هزذداً ايعي  سفبُ ارتوبٓي اػت  ابدس اػت اص ّوِ اؼوت

هجٌبي ايي فشم اػت كِ يك فشد ابدس ًيؼت هٌبثْ هَسد ًيبص ثشاي سفْ افتيبرعبت كعِ   

ًبؿي اص دس هٔشم اتظبابت افتوب ي اشاس گشفتي اػت سا ثؼعيذ كٌعذ ٍ ًيعبص ثعِ كوعك      

اص ًِش كبع كِ  ٍيظگي كليذي سفبُ ارتوعبٓي ايعي    (.Kaske, 2005: 91) خبسري داسد

كِ افشاد دس هقبث  ّشگًَعِ تلعوين د خعَاُ    ًَسي ثِ كِ ت ت ًِبست ابًَى اػت اػت

 ؿَد.  ه ػؼِ سفبُ ارتوبٓي  پـتيجبًي هي

ؿٌبػي  سٍيکشدّبي هشثَى ثِ سفبُ  ٓوعذتبً ثعِ    ثٌذي ٓبم دس ربهِٔ هٌبثق ثب تقؼين

ّبيي ًيض ف تقؼين اػت؛ كِ ثِ تجْ آى  ساُگشايبًِ ٍ فشدگشايبًِ ابث دٍ ًَّ ًگشؽ روْ

ّعبي   اػت. ًشفذاساى سٍيکعشد فشدگشايبًعِ هٔتقذًعذ كعِ پيـعشفت      شفتِفَل آى ؿک  گ

سفبّي فقي فبك  تجبد ت خشيذ ٍ فشٍؽ افشاد دس ثعبصاس يعب اص ًشيعق هکعبًيضم تَ يعذ      

ثبؿذ كعِ دس ثعبصاس هَرعَد     ه لَ ت )كب ّبي هَسد اػتظبدُ ٓوَم( هَسد ًِش افشاد هي

سفعبّي سا اص ثٔعذ رؤعي تٔجيعش ٍ      ّبي گشايبًِ  هشٍستًيؼت. ًشفذاساى سٍيکشد روْ

ّبي رؤي اص   بٍ نگًَگي كعبّؾ فقعش ٍ    كٌٌذ. اص ًِش ايي سٍيکشد  پذيذُ تظؼيش هي

ؿًَذ ٍ دس آى  اهکبًبت سفعبّي ثعش    ه شٍهيت ٍ هيضاى استقبي هؼبٍات ثب ّن هقبيؼِ هي

 a: 1382ؿًَذ )يضداًعي    ى كب ّبي هبدي اسائِ هيااػبع ٓولکشد هشثَى ثِ ثب ثشدى هيض

35     ِ اي ثعِ ّوعت  جعَكغ ٍ ٍيٌلؼعکي اص     ثٌعذي (. ثب تَرعِ ثعِ ايعي دٍ سٍيکعشد  ًجقع

ّبي سفبّي اسائِ ؿذُ اػت كِ سٍيکشد فشدگشايبًِ  ثعِ ٌٓعَاى   ّبي هشثَى ثِ ًِبم تئَسي

ارتوعبٓي ٌّگعبم    ؿَد كِ ًجق آى  ه ػؼبت تاهييهظَْم سػَثي يب تشهيوي ؿٌبختِ هي
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ّب ٍ ًيض پغ اص ٍاَّ فقعش ٍ ًعبتَاًي  ٍاسد ٓشكعِ    ًَادُخَسدى ٍهٔيت هٌبثْ خب ّنِ ث

ؿًَذ  اهب خَد افشاد دس دسرِ اٍل هؼئَ يت اشاس داسًعذ. ًگعشؽ دٍم كعِ دس    فٔب يت هي

گشايبى اػت  ٓجبست اػت اص ًِشيِ ًْبدي كِ دس ايعي سٍيکعشد دٍ عت    هَسد تاكيذ روْ

 گعزاسي كٌعذ ٍ تعاهيي   ػيبػتٍ سيضي ٍُيظِ داسد سأػبً ٍ اج  اص ٍاَّ ًبثؼبهبًي  ثشًبهِ

 (.  140: 1378ارتوبٓي  اٍ يي ٓولکشد دس دػتَس كبس ربهِٔ اػت )هيزلي  

 ٓذا ت ٍ ثعِ ٍيعظُ ٓعذا ت    سفبُ ارتوبٓي  ٍاطُ دس ساػتبي ٍُيظِ دٍ ت دس صهيٌِ

ارتوبٓي ثبيذ هجتٌعي ثعش ؿبيؼعتگي     ؿَد. ّبيك هٔتقذ اػت ٓذا تارتوبٓي هٌش  هي

 ّب دس ثشاشاسي سفعبُ ثعشاي ت قعق ٓعذا ت    ًوبيذ كِ هذاخلِ دٍ تيذ هيافشاد ثبؿذ ٍ تاك

ّعب ثعش   اي ّشگض تخليق كوكارتوبٓي  ًبان ٓذا ت اػت. نشا كِ دس نٌيي هذاخلِ

ًِعشاى ديگعش   فبل ثؼيبسي اص كبفتگيشد. ثب اييّبي افشاد كَست ًوياػبع ؿبيؼتگي

پعشٍس ٍ ديگعشاى    َافق ًيؼعتٌذ )گع   ارتوبٓي ٍ سفبُ ه ثب نٌيي تظؼيشي اص ساثٌِ ٓذا ت

هْن اص هجبفج هشتجي ثب سفبُ ارتوبٓي  رٌجِ ػيبػعي آى اػعت      (. يك رٌج132ِ: 1388

ِ   سفبُ ًيض دس آى نبسنَة ابث  ًش  اػت. دٍ عت  كِ تَرِ ثِ هَهَّ دٍ ت -سفعبُ ثع

سٍد. كعِ اص اٍاػعي    ًَٓي ثيبًگش ٍرِ كبسثشدي هجبفج ًِشي سفبُ ارتوبٓي ثِ ؿوبس هي

تَاى گظت كعِ يکعي اص    تشي هٌش  گشديذ ٍ ثِ رشأت هي اشى ثيؼتن ثِ كَست هـخق

  a:1382ثبسصتشيي ٌٓبكش دس تظکش هٔبكش  ادربم ًِشيِ سفعبُ دس دٍ عت اػعت )يضداًعي      

36  .) 

ثشخي اص اًذيـوٌذاى  ثِ ٍرَد ساثٌِ هتقبث  ثيي فشد ٍ دٍ ت اؿعبسُ داسًعذ. ثعشاي    

گَيعذ:   ًَس هوٌي ثِ ايي ساثٌعِ تَرعِ داسد. ٍي هعي   ثِ ( اػت ك2010ًِوًَِ كيلگَس )

شيي ثشًبهِ دٍ ت ت سفبُ ارتوبٓي  هْن ّبي آًْب  ثشًبهِّب ٍ خبًَادُثشاي ثيـتش آهشيکبيي»

اػت. افشاد كوي ٍرَد داسًذ كِ هضايبي سفبُ ارتوبٓي ثِ ًعَس هؼعتقين يعب ريشهؼعتقين     

 ّب هيضاى ابث كبسگشاى ٍ ارلت خَداؿتغبلّب هْن ًجبؿذ. تقشيجبً ّوِ كبسفشهبيبى  ثشاي آى

ّبي ػٌتي دس ثخعؾ خلَكعي    پشداصًذ. ثب تؤيف هؼتوشيتَرْي پَل ثِ ػيؼتن هي

تش خَاّذ ؿعذ. تقشيجعبً ّوعِ افعشاد سٍصي ػعب وٌذ ٍ اص      سفبُ ارتوبٓي دس آيٌذُ پشاّويت
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ب سا دسيبفعت  كبسافتبدُ خَاٌّذ ؿذ. ّوِ هب خَيـبًٍذاى ٍ ّوؼبيگبًي داسين كِ ايي هضاي

كبسافتبدگعبى ٍ ثيوعِ    كٌٌذ. سفبُ ارتوبٓي ثِ ٌَٓاى ثشًبهعِ ػعب وٌذاى  ثبصهبًعذگبى  اص   هي

 . (Kilgour, 2010: 41) ؿَدػالهت ّن ؿٌبختِ هي

ؿعَد كعِ   ّبي ًَيي  ثش هؼئَ يت ربهِٔ دس اجبل آفبد هشدم تاكيعذ هعي  دس سٍيکشد

دسآهعذ  اؿعتغبل ٍ   )اهيٌعت ٓوع  كعشدى(  تعاهيي    ثعَدى ٍ خعَة  ؿبه  ؿبدكبهي )خَة

(. 20: 1381ّبي ًؼجي اػت )فيتضپتشيعك   هؼکي(  تشري بت ٍ ًيبصّب  سّبيي ٍ هقبيؼِ

هظَْم ًَيي سفبُ ارتوبٓي ّن اهشٍصُ هوي دس ثشداؿتي ّوِ آى هظبّين  هتکي اػت ثعش  

هؼ  يت ربهِٔ دس ثشاثش آفبد هشدم ٍ هشٍست پزيشؽ ايي هؼ  يت اص ػَي آًعبًي كعِ   

ّبي ربهِٔ )كِ فذاا  آى ٓجعبست   دس فشآيٌذ تَ يذ  هوي ثشخَسداسي اص هضيتثِ ًَٓي 

كِ پيبهذّبي هٌظي ًبؿي اص تَ يذ خعَد سا  اػت اص ثبصاس ثشاي كب ّبي تَ يذي(  صم اػت

تَاًذ ًوبدي اص ايي پيبهذّبي هٌظي ثِ ؿعوبس   ًيض پَؿؾ دٌّذ  كِ ؿک  تَصيْ دسآهذ هي

سفبُ هخجت اػعت كعِ   ايي ساػتب گيذًض ًشفذاس ًَٓي ًِبم (. دس a: 37 1382آيذ )يضداًي  

سفبُ ثِ هشدم كوعك  هٌٔبكِ ّش نٌذ دٍ تصًذگي ثٌيبى داسد. ثذيي ػيبػتثش هظَْم اٍ اص 

پزيش ثَد )ثيکبسي  ثيوبسي  ػب وٌذي( تٌجيق يبثٌعذ   ثيٌيكشد تب ثب ؿشايي هتغيشي كِ پيؾ

ثيٌعي پعزيش   دس اجبل ؿشايي آيٌعذُ كعِ پعيؾ   سفبّي رذيذ ثبيذ هشدم سا ابدس ػبصد تب ًِبم

ّبي خَد سا ثعب آگعبّي ٍ كٌتعشل ثيـعتش     تَاًذ دايقبً پيـگَيي ؿَد  صًذگيًيؼت يب ًوي

 (.  52-53: 1385فٔب ًِ ؿک  دٌّذ )فيتضپتشيك  

ؿذى دس هَسد سفبُ ارتوبٓي دادى ٍ ٓويقًَسكلي ّذف ّوِ كـَسّب  تـخيقثِ

دسپ دسآهذ يعب ثبدسآهذهتَػعي  دس پعي   ِ كـَسّبي كناػت. ثؼيبسي اص كـَسّب اص رول

فق سفبُ ارتوبٓي ثشاي روئت يب فذاا  ثشاي ثشخي رَاًت خعبف ّؼعتٌذ. نعب ؾ    

ِ  كـَسّبي پشدسآهذ  گؼتشؽ هزذد پَؿؾ سفبُ ارتوبٓي ثشاي ااـعبس آػعيت    پعزيش  ثع

هٌعذي اص سفعبُ   سٍ  فعق ثْعشُ  اػعت. اصايعي   بفظَ پَؿؾ فشدي ٍ ػعٌَ  هضايع   اهبفِ

رتوععبٓي هجٌععبي ساّجشدّععبي هلععي ثععشاي گؼععتشؽ پَؿععؾ سفععبُ ارتوععبٓي اػععت    ا

(Gunneken, 2009: 232ْثب تٔشيظي ربه .)ّبي سفبُ ارتوبٓي كِ ثشًبهِتَاى گظتتش هي
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ُ اػعت ٍ اص  ًَس ٍيظُ دس رْت سفعبُ افعشاد ٍ خعبًَادُ   ثِّبيي اػت كِؿبه  ّوِ ثشًبهِ

ض اػعت.  ْع ت ارتوعبٓي ٍ خعذهبت ٓوعَهي هز   ّبي هشثَى ثِ ابًَى  ًِن  اهکبًبّضيٌِ

ّبيي دس ّوِ كـَسّبي كٌٔتي تب فذ صيبدي هـعبثِ اػعت  اگشنعِ    نٌيي ثشًبهِ گؼتشُ

 ؿعذُ ّب ٍرَد داسد. تذاسكبت ػبصهبًذّيّب ٍ تاكيذ ثش آىّبي فبفـي دس اٍ َيتتظبٍت

ارتوبٓي ثشاي فظَ دسآهذ  خذهبت ثْذاؿعتي  ت لعي   هؼعکي ٍ خعذهبت فعشدي ٍ      

 (. Idac, 1978: 118ّبي  صم ٍ اػبػي دًيبي هذسى اػت )بيتي يکي اص ٍيظگيفو

 

 رفبُ  دٍلت گًَبگَى الگَّبي
ّبيي هبًٌذ سطين ا ف( ديذگبُ  يجشال سفبُ ارتوبٓي كِ ثِ يك تٔجيش ا گَي هَسد ًِشسطين

ّعب دٍ عت ًقعؾ نٌعذاًي دس تَصيعْ حعشٍت ًعذاسد ٍ        ثبؿعذ. دس ايعي سطيعن   آهشيکب هعي 

كٌعذ. دس  بي سفبُ دس ايي ًِبم كوك نٌذاًي ثِ كعبّؾ اخعتالف ًجقعبتي ًوعي    ّ ػيبػت

ّعن  دّعذ كعِ آى  نٌيي سطيوي  دٍ ت دس ثْتشيي فب ت هضايعبي ه عذٍدي سا اسائعِ هعي    

ِ  ّبيي كِ دس فقش هٌلق ثِ ػعش هعي  ٓوذتبً ثشاي گشٍُ اًعذ. دس ايعي   ؿعذُ ثشًعذ دسًِشگشفتع

ّعبيي هبًٌعذ ثْذاؿعت ٍ    بٓي دس فعَصُ ّعبي ارتوع  ّب ثخؾ ٍػئي اص هضايب ٍ ثيوِ سطين

ّبي رؼعوبًي  كِ اص ًبتَاًي ّبي ارتوبٓي اص كَدكبى  ػب وٌذاى ٍ كؼبًيدسهبى  هشااجت

ثشًذ ٍ ًيض آهعَصؽ ٍ پعشٍسؽ  هؼعکي ٍ هعَاسد ديگعش كعبهالً خلَكعي اداسُ        سًذ هي

ٍ   ؿًَذ ٍ ّش ؿْشًٍذ ثؼتِ ثِ اػتٌبٓت ٍ تَاى هب ي هي هي اص  تَاًذ خعَد سا ثيوعِ كٌعذ 

ؿَد كعِ دس ايعي كـعَسّب  ٓوعذتبً ايعي      خذهبت گًَبگَى ثشخَسداس ؿَد. ًتيزِ آى هي

ِ  ّبي هشفِ ارتوبٓي ّؼتٌذ كِ ابدس ثِ پشداخت ّضيٌِگشٍُ ّعبي  ّبي ػٌگيي ثعشاي ثيوع

  ِ ّعبي هعذاسع هلعي ٍ.... ّؼعتٌذ. فعبل آى كعِ ًجقعبت        گًَبگَى ٍ يب پشداخعت ؿعْشي

دس رَاهٔي كعِ دٍ عت سفعبُ  يجعشال دس آًْعب       پغاص ايي هضايب ه شٍم ّؼتٌذ.  تش هٔيف

 يبثذ.  ثشاشاس اػت دٍس تؼلؼ  فقش ّونٌبى تذٍام هي
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هؼي ي كِ اص رولِ  دسثشگيشًعذُ   كبس يب دهَكشاتّبي هَػَم ثِ ه بفِِة( سطين

ثبؿعذ.  تشي ايتب يب ٍ اػپبًيب هيّبي سفبُ دس آ وبى  فشاًؼِ  ثلظيك ٍ دسربت هئفدٍ ت

ّعب ًقعؾ فٔعب ي دس اسائعِ خعذهبت ٍ كعن       ّب  ثش خالف ًَّ اجلعي  دٍ عت  دس ايي سطين

اي ثعشاي  ّب ّونٌعيي  فقعَو ارتوعبٓي   ّبي گًَبگَى ثش ْٓذُ داسًذ. دس ايي ًِبم ّضيٌِ

ؿعَد ثعب ثشخعَسداسي اص هضايعبي     كليِ ؿْشًٍذاى دسًِشگشفتِ ؿذُ اػت كِ هَرت هعي 

اي ثشخعَسداس ؿعًَذ. اهعب    وٌذاًِؿعشافت  گًَبگَى ّوِ آفبد ربهِٔ اص ػٌح صًذگي ًؼجتبً

ِ هؼي ي آى اػت آىّبي دهَكشاتهْن دسثبسُ سطين ًکتِ اي ثعشاي كعبّؾ   ّب ّيچ ثشًبهع

ّب ثعب ٍاثؼعتِ كعشدى ػعٌح هضايعبي      ػٌح اختالفبت ًجقبتي دس ربهِٔ ًذاسًذ. ايي سطين

ّعبي گًَعبگَى ارتوعبٓي هَرعت     ارتوبٓي ثِ ػٌح دسآهذّب ٍ يب ثعِ ًجقعبت ٍ گعشٍُ   

ِ  ثيبىذ كِ اختالف ًجقبتي دس ايي رَاهْ پبيذاس ثوبًذ. ثِاً ؿذُ ّعب ٍ هضايعبي   ديگعش  ثيوع

ّب  رب جبً ثِ ؿغ  ٍ ربيگبُ ّش فشد دس ثبصاس كبس هشثعَى ؿعذُ  ٍ   ارتوبٓي دس ايي ػيؼتن

ّب  خعبًَادُ ٍ كليؼعب ّونٌعبى    اي هؼتقين داسد. دس ايي ًِبمثب هيضاى دسآهذ ّش فشد ساثٌِ

 ئِ ثشخي خذهبت ارتوبٓي ثش ْٓذُ داسًذ.  ًقؾ هْوي دس اسا

 ّعبي سفعبُ ػَػعيبل   سفعبُ اػعکبًذيٌبٍي ٍ يعب ثعِ اكعٌال  دٍ عت      ّبيد( دٍ ت

تعَاى  ّبي هشثعَى ثعِ آى هعي   سفبُ ٍ ثشًبهِ دهَكشاتيك كِ ٓوذتبً دس آى  ثشاي ه ػؼبت

ّعبي  كٌٌذُ سفبُ گعشٍُ تَاًذ تاهيينْبس ٍُيظِ هتلَس ؿذ كِ ارشاي ايي نْبس ٍُيظِ هي

 ٍيظُ ارتوبٓي ثبؿذ:  

اص آى اسائِ خذهبت گًَبگَى دسهعبًي   ّذفثخـي ٍ دسهبًي: كِ ا ف( ٍُيظِ تَاى

ّعبي رؼعوبًي  سٍاًعي ٍ    تَاًعبيي ٍ ابثليعت   ثيـتشييٍ فٌي اػت  تب افشاد هَسد ًِش ثِ 

ثخـعي پضؿعکي ٍ   ؿخليتي ًبئ  گشدًعذ. هٔوعًَ  ايعي اجيع  خعذهبت دس اب عت تعَاى       

 ؿَد.  ي هٌش  هياثخـي فشفِ تَاى

پضؿعکي ٍ  ثخـعي ة( ٍُيظِ فوبيتي: كِ دس ًَل هذتي كِ فشد اص خذهبت تعَاى  

ارتوعبٓي ٍ ثعب ّويعبسي ٍ هـعبسكت      ثخـعي اي ثشخَسداس اػت ثِ كَست تعَاى فشفِ

 گيشد. ّبي گًَبگَى اًزبم هيخبًَادُ ٍ ػبصهبى
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ي ٍ ثْذاؿعتي  ّب ٍ خذهبت ارتوعبٓي  فشٌّگع  د( ٍُيظِ پيـگيشي: كِ اسائِ ثشًبهِ

ّعبي  ّعبي گًَعبگَى ٍ ه شٍهيعت   اػت تب ثِ ًَس كلي اص ايزعبد ٍ گؼعتشؽ هٔلَ يعت   

 گًَبگَى رلَگيشي كٌذ. 

اكع     اي: كِ ًْبيتبً ًتيزِ ٍ فبك  ػِ ٍُيظِ اجلي اػت )صاّذيد( ٍُيظِ تَػِٔ 

1381 :73-72  .) 

 

 ّبي رفبُ اجتوبػيضبخص
تَاى اًذاصُ ِ اؿبسُ داسد كِ سفبُ ارتوبٓي سا هيپبتٌبم دس هَسد سفبُ ارتوبٓي ثِ ايي هؼئل

ّبي فشدي سا ثب ّن تشكيت كٌعين ٍ ػعٌح   دّذ سفبُ گشفت ٍ ايي ابثليت  ثِ هب اربصُ هي

كٌعذ  هتشاكن سفبُ ارتوبٓي سا دس هزوَّ اًذاصُ ثگيشين. پيگَ ااتلبدداى سفبُ  اػتذ ل هي

اي اػت كِ ثِ آهعبل  شا ثْضيؼتي هقَ ِتَاًٌذ كَست گيشد  صيافشاد هيّبي ثييكِ هقبيؼِ

گيعشي كعشد.   تَاى ثش هجٌبي هٔيبسّبي پعَ ي اًعذاصُ  ٍ آسصٍّب استجبى داسد ٍ آسصٍّب سا هي

ٓجبست ديگش ّشنِ توبي  هي ثشاي پشداخت  ثبثت نيعضي ثيـعتش ثبؿعذ  آسصٍي هعي      ثِ

بُ ٍ ؿذيذتش اػت ٍ ثش ايي هجٌب  دػتشػي يب تولك آى ؿي  هَرت ثعب سفتي ػعٌح سفع   

(. اًذيـعوٌذاى گًَعبگَى    115-116: 1388ؿعَد )صاّعذي ٍ ديگعشاى     ثْضيؼتي هي هي

صهيٌعِ آيعذاپ   ثشًذ. دس اييكبس هيّبي هتظبٍتي سا ثشاي ػٌزؾ سفبُ ارتوبٓي ثِؿبخق

دّعذ سا  كِ يك ربهِٔ ثِ سفعبُ ارتوعبٓي اختلعبف هعي    ( ؿبخق هيضاى هٌبثٔي1978)

داًعذ  سفبُ سا تبثٔي اص هٌلَثيت افشاد گًَبگَى هي كٌذ. ثشگؼَى ٍ ػبهَئلؼَىهٔشفي هي

گيشي داؿتِ ثبؿذ  تبثْ هٌلَثيت سا ثِ دٍ هتغيش هلعشف  ٍ ثشاي ايٌکِ سفبُ ابثليت اًذاصُ

تبثْ سفبُ خَد سا ثِ كَست هزوَّ  1955ٍ فشارت تقؼين ًوَدًذ. ّشػبًي ًيض دس ػبل 

 (.  146-147: 1389ّبي افشاد ثيبى ًوَد )كبداي ٍ ديگشاى  ٍصًي هٌلَثيت

ؿذ. ثب دسًِش دسآهذ ػشاًِ ثِ ٌَٓاى هٔيبس سفبُ هشدم دسًِش گشفتِ هي 1970 دس دِّ

ّب ثعَد. ثعِ هعشٍس صهعبى     اي  سؿذ ااتلبدي ه َس اكلي تَػِٔ هلتگشفتي نٌيي ػٌزِ
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ّبي هٌبػت ثيي افعشاد يعك   ٓذم تَرِ  صم ثِ هظَْم ٓذا ت دس ثِ دػت آٍسدى فشكت

 (.  144ذ تب ايشادات رذي ثِ ايي ؿبخق ٍاسد ؿَد )ّوبى  ربهِٔ  ثبٓج گشدي

داًذ كِ ثب تَرِ ثِ كبسكشد يب ( سفبُ فشد سا دػتبٍسد خَد فشد هي1381آهبستيب ػي )

ؿعَد:  ثٌعذي هعي  ٍُبيظي اػت كِ ثش ْٓذُ داسد. ٓولکشد افشاد ثِ ػِ هقَ ِ يب دػتِ ًجقِ

هٌبػت  هؼکي ٍ ػشپٌبُ  ٍ ًجَد ( ٓولکشدّبي رؼوبًي ؿبه  اهيذ ثِ صًذگي  تغزيِ 1)

ارتوبٓي ؿبه  اهٌيت ؿخلي  هـبسكت دس صًعذگي   -( ٓولکشدّبي ػيبػي2ثيوبسي؛ )

( ٓولکشدّعبي  3ارتوبٓي ٍ ػيبػي  ٍ هلعًَيت دس ثشاثعش آوعبل تجٔعين ًعظادي؛ ٍ )     

فکشي ٍ صيجبؿٌبختي ؿبه  تَاًبيي فکشي ثشاي هَارِْ ثب هـکالت صًعذگي  ؿعکَفبيي   

َُ اص ًشيعق هـعبسكت دس پيـعشفت داًعؾ ثـعشي  ٍ ؿعکَفبيي تعَاى        تَاى فکشي ثعب ق 

اػتٔذادّبي خالو ثعب هـعبسكت دس سٍيعذادّبي     صيجبؿٌبختي ثب قَُ اص ًشيق اثشاص آصاداًِ

 صيجبؿٌبختي.  

اي ثععِ ػععبل اخيععش  تَرععِ ٍيععظُا وللععي ًععي ػععيااتلععبدداًبى ٍ ه ػؼععبت ثععيي

هتغيشّبي ارتوعبٓي   بدي  دسثشگيشًذُاًذ كِ ٓالٍُ ثش هتغيشّبي ااتلّبيي داؿتِ ؿبخق

ّعبيي هبًٌعذ ؿعبخق پبيعذاسي سفعبُ      ثبؿٌذ. ثعش ايعي اػعبع  ؿعبخق    ٍ اًؼبًي ًيض هي

اًؼبًي ٍ ؿبخق خـٌَدي  اػتبًذاسد ٍ كيظيت صًذگي ؿک  ااتلبدي  ؿبخق تَػِٔ 

 (.  149: 1389گشفت )كبداي ٍ ديگشاى  

ّعبي گًَعبگَى ثعِ    ػبصهبى ّبيي كِ دس ايشاى تَػي كبسؿٌبػبى  ه ققبى ٍؿبخق

اي اػت كِ ثش آهبسّبي هٌتـشُ اص ػَي هشكض آهبس ايعشاى  كبس گشفتِ ؿذُ هٔيبسّبي ٓيٌي

ّب  هٔوَ ً دس دٍ گعشٍُ اكعلي ٍ   ثبؿذ. ايي ؿبخقّبي دٍ تي هجتٌي هي ٍ ػبيش ػبصهبى

 گيشد كِ ٓجبستٌذ اص: فشٓي هَسد ث ج اشاس هي

  ثْذاؿت ٍ دسهبى  تغزيعِ  هؼعکي    ّبي اكلي ؿبه : آهَصؽ ٍ پشٍسؽؿبخق

ثبؿععذ. ارتوععبٓي هععي اؿععتغبل  رؤيععت ٍ ًيععشٍي اًؼععبًي  دسآهععذ ٍ ّضيٌععِ ٍ تععاهيي 

فشارعت ٍ دػتشػعي ثعِ تؼعْيالت فشٌّگعي       ّبي فشٓي ؿبه : گعزساى اٍاعبت   ؿبخق
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ثبؿعذ كعِ ثعِ هٔيبسّعبي     صيؼت ٍ اهٌيت فشد دس ثشاثش تزبٍصات هب ي ٍ ربًجي هعي ه يي

 (.  115: 1381اك   ؿَد )صاّذياهبفِ هي گبًِ اكلي ّـت

ثٌعذي ًوعَد:   تَاى ثِ دٍ گشٍُ تقؼعين ّبي سفبُ ارتوبٓي سا هيًَسكلي ؿبخقثِ

 ّبي كيظي. ّبي كوّي ٍ )ة( ؿبخق)ا ف( ؿبخق

 ّبي كوّي  كِ ؿبه  هَاسد صيش اػت:  ا ف( ؿبخق

اعبدس ٍ  آى ّعشكغ   ( اؿتغبل كبه : هٌَِس اص اؿتغبل كبه  ٍهٔي اػعت كعِ دس  1

هبي  ثبؿذ ثتَاًذ ؿغ  هٌبػجي ثشاي خَد ثذػت آٍسد. دس ؿشايي اؿتغبل كبهع  ّعشكغ   

ثبيذ دس ؿغ  تخللي خَد هـغَل ثَدُ ٍ دس تَ يذ هتٌبػت ثب تزشثِ ثب تخلق خعَد  

 ٓجبست ديگش دس اؿتغبل كبه   ًشد ثيکبسي پٌْبى ًيض ثؼيبس پبييي اػت.  ه حش ثبؿذ  ثِ

ػعٌح صًعذگي ٍ   اص دسآهذ ػشاًِ ارلت ثِ ٌَٓاى ؿعبخق  ( تَ يذ )دسآهذ( ػشاًِ:2

ؿَد. ا جتِ ايي ؿبخق كبهالً سػعب ًيؼعت؛ صيعشا ًوبيعبًگش نگعًَگي      تَػِٔ اػتظبدُ هي

 كٌذ( ًيؼت.  ّب ) كِ ثخـي اص آى ايزبد دسآهذ هيتَصيْ دسآهذ ٍ هب کيت داسايي

ّبي فٔب يتّبي رذيذ تَ يذ دس ( ًَآٍسي ٍ خالايت: كبسثشد اختشآبت ٍ سٍؽ3

ّعبي سفعبُ   هشثًَِ ثِ تَ يذ ٍ ّونٌعيي هٔشفعي ه لعَ ت رذيعذ اص ديگعش ؿعبخق      

رذيعذ ارتوعبٓي ٍ   ّعبي ّبيي ؿبه  هٔشفعي سٍؽ ارتوبٓي اػت. گزؿتِ اص آى ًَآٍسي

ّبي ااتلعبدي  ّبي رذيذ اًزبم فٔب يتًْبدي ثشاي ػبصهبًذّي ٍ هذيشيت هتٌبػت ثب ساُ

 ؿَد.  ّن هي

ّعبي هعبدي ٍ هٌٔعَي     : هيضاى سهبيت اص ت قعق خَاػعت  ( ػٌح ثب ي صًذگي4

ؿخق  خبًَادُ يب گشٍّي اص هشدم سا ػٌح صًذگي گَيٌذ. اگش افشاد تٌْب ابدس ثِ تعاهيي  

ؿَد كِ ػعٌح صًعذگي آًعبى    فذاا  هَاد رزائي  هؼکي ٍ پَؿبپ خَد ثبؿٌذ  گظتِ هي

 ثؼيبس پبييي اػت.  

ِ صًعذگي دس ثعذٍ تَ عذ: هٌِعَس اص اه    ثِ ( اهيذ5 صًعذگي دس ثعذٍ تَ عذ  تٔعذاد     يذثع

 سٍد كَدپ ثٔذ اص تَ ذ صًذگي كٌذ. ثب تَرِ ثِ خٌش هعشگ ّبيي اػت كِ اًتِبس هي ػبل
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افتعذ  ثعذيْي اػعت ّعش نعِ      ّبي گًَبگَى ػٌي رؤيت اتظبو هيهيش كِ ثشاي گشٍُ ٍ

 صًذگي دس ثذٍ تَ ذ ثيـتش ثبؿذ  سفبُ ارتوبٓي ثيـتش خَاّذ ثَد. اهيذثِ

ػبل ٍ ثعب تش  15ػَادي: ًشد ثبػَادي ٓجبست اػت اص دسكذ افشادي كِ ( ًشد ثب6

ػي داسًذ ٍ ابدس ثِ خَاًذى ٍ ًَؿتي ّؼتٌذ. ّش نِ رؤيت ثبػَاد ثب تش ثبؿٌذ  سفعبُ  

 ثيـتش خَاّذ ثَد. 

( ٍرَد كب ّبي هشٍسي ثشاي ّوِ: كب ّبي هشٍسي كب ّبيي ّؼتٌذ كِ اداهعِ  7

ي ًيؼعت. هبًٌعذ رعزا  پَؿعبپ  هؼعکي  فوبيعت ٍ       ّعب هوکع  صًذگي ؿبيؼتِ ثعذٍى آى 

ّعبي پضؿعکي  دػتشػعي ّوعِ افعشاد ثعِ ايعي گعشٍُ اص كب ّعب يکعي ديگعش اص             هشااجت

 ؿَد.  ّبي سفبُ ارتوبٓي ه ؼَة هي ؿبخق

( ًشد پبييي سؿذ رؤيت: ّش نِ ًشد سؿذ رؤيت كوتش ثبؿذ  كيظيت ًيعشٍي  8

تشي آهذ فبك  اص سؿذ ثِ ؿک  ٓبد ًِسٍد ٍ ه لَل تَ يذ ؿذُ ٍ دساًؼبًي ثب تش هي

 سٍد. گشدد. ثذيي تشتيت سفبُ ارتوبٓي افشاد ربهِٔ ثب تش هيثيي رؤيت تَصيْ هي

ّبي ثْذاؿتي ئٌي ًعت پيـعگيشي   ٍهيش كَدكبى: ّشنِ ّضيٌِ( ًشد پبييي هشگ9

ِ  ػبصي دس هقبث  ثيوبسيثشاي هلَى ّعبي دسهعبى كوتعش ثبؿعذ ربهٔعِ      ّب ثيـعتش ٍ ّضيٌع

 ثبؿذ.  تش هي شفِه

( هٌبفْ ارتوبٓي تَ يذ كب ّعب ٍ خعذهبت: ّشنعِ هٌعبفْ فبكع  ؿعذُ يعب دس        10

ؿخلي افشاد )اص رولِ فوبيت ٍ اهٌيت كِ تَػعي  دػتشع ك  ارتوبّ  دس هقبث  هٌبفْ

ّبي ًبؿي اص ًِعبم هع حش ٓشهعِ خعذهبت     رَئيؿَد  كشفًِيشٍّبي اًتِبهي فشاّن هي

دُ هٌبفْ رؤيت ثبػَاد ٍ... ( ثيـتش ثبؿذ  سفبُ ارتوعبٓي  ثْذاؿتي  احشات ٍػيْ ٍ گؼتش

 ثيـتش اػت.  

( تَصيْ دسآهذ: تَصيْ دسآهذ  ئٌي دسآهذ فبكع  اص تَ يعذ نگًَعِ ثعِ ٓبهع       11

 ّبي ااتلبدي اص دسآهذ فبكلِ نقذس اػت؟گيشد يب ػْن ثخؾتَ يذ تٔلق هي

ّبي كـَس سا يتاًؼبًي: ؿبخق تَػِٔ اًؼبًي هيبًگيي هَفق( ؿبخق تَػِٔ 12

 كٌذ. دس ػِ ثٔذ اكلي ًَل ٓوش  داًؾ ٍ ػٌح هٌلَة صًذگي ثشآٍسد هي
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كععِ دس  ّععبي ارتوععبٓي: ًؼععجت تٔععذاد افععشادي ( ًععشد هـععبسكت دس فٔب يععت13

كِ دس ػي فٔب يت اشاس داسًذ  ّبي ارتوبٓي ٍ ػيبػي هـبسكت داسًذ ثِ رؤيتي فٔب يت

اسًععذ. ّشنععِ ًععشد هـععبسكت هععشدم دس ّععبي ارتوععبٓي ًذٍ ه ععذٍديتي ثععشاي فٔب يععت

 ؿَد.  ّبي ارتوبٓي ٍ ػيبػي ثيـتش ثبؿذ سفبُ ربهِٔ ثيـتش هي فٔب يت

گش آى اػت كعِ آيعب صًعبى هعي تَاًٌعذ      ( هٔيبس تقَيت رٌؼيتي: ايي هٔيبس ًـبى14

فٔب ًِ دس صًذگي ااتلبدي ٍ ػيبػي ؿشكت كٌٌذ يعب ًعِ؟ هٔيعبس تقَيعت رٌؼعيتي ثعش       

ِ  هـبسكت اػتَاس اػت ٍ ّعبي كليعذي هـعبسكت    ثِ اسصيبثي ًبثشاثشي رٌؼيتي دس ٓشكع

 ّب ًِش داسد. گيشيااتلبدي ٍ ػيبػي ٍ تلوين

ّبي تاهيي ارتوبٓي  دسهبًي ّبي دسهبًي ٍ ثبصًـؼتگي: ثيوِ( ًشد پَؿؾ ثيو15ِ

  ِ ّعبي دسهعبًي ٍ دسآهعذ دٍساى ثيکعبسي ٍ     ٍ ثبصًـؼتگي رؤيت  هَرت تعاهيي ّضيٌع

ّب ثيـتش ثبؿذ  سفبُ ارتوعبٓي  . ّش نِ افشاد ت ت پَؿؾ اًَاّ ثيوِگشددثبصًـؼتگي هي

 ثيـتش خَاّذ ثَد. 

 ّبي كيظي  كِ دس ثشگيشًذُ هَاسد صيش اػت:  ة( ؿبخق

ّععبيؾ اي كععِ ثععشاي ثععشآٍسدى خَاػععت( آصادي اًتخععبة يععك ربهٔععِ: ربهٔعع1ِ

   ّبي گًَبگًَي دس اختيبس داسد  اص آصادي اًتخبة ثشخَسداس اػت. ف  ساُ

سيضي ااتلبدي  ثشاثشي ااتلعبدي  ّبي ًَػبصي: ؿبه  هٌٌقي ثَدى ثشًبهِ( آسهبى2

 ّبي اكال  ؿذُ اػت. ٍ ارتوبٓي ٍ ًْبدّب ٍثشداؿت

داس ٍ ّبي ابًٔبًِ  آگبّبًِ  ّعذف ( اسادُ ػيبػي: هٌَِس اص اسادُ ػيبػي  تلوين3

ولکعت دس  ّعبي ػيبػعي ه  ّعبي هـعخق  هقبٍهعت   ّعب ٍ اًتخعبة  گيعشي هؼتق   ًتيزِ

ّبيي ًِيش اص ثيي ثشدى ًبثشاثشي  فقش ٍ ثيکعبسي اص ًشيعق اكعالفبت گًَعبگَى دس      صهيٌِ

ّبي ارتوبٓي  ااتلعبدي ٍ ًْعبدي اػعت. فقعذاى اسادُ ػيبػعي ارلعت يکعي اص        ػبخت

 ّبي سفبُ ارتوبٓي اػت.  هْوتشيي هَاًْ تَػِٔ ٍ د ي  ٓوذُ ؿکؼت ثؼيبسي اص ثشًبهِ
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كِ هَرت سؿذ ٓضت ًظغ هشدم ؿعَد ٍ هعشدم ثعِ     ( ٓضت ًظغ: ايزبد ؿشايٌي4

خَد ٍ ربهِٔ افتشام ثگزاسًذ ٍ ثتَاًٌذ ٓقبيذ گًَعبگَى دسٍى خعَد سا ت وع  ًوبيٌعذ      

 گشدد. ػجت استقبي ػٌح سفبُ هي

( حجبت ٍ اهٌيت ربهِٔ: حجبت ٍ اهٌيت ثِ ٌَٓاى ثؼعتش اكعلي ّعش گًَعِ فٔب يعت      5

 ّب اػت.   يت ٍيظُ كليِ هکبتت ٍ هؼلكهخجت ااتلبدي ٍ ارتوبٓي  هَسد تاكيذ ٍ ٌٓب

-ّبي ركش ؿذُ  دس ايي هٌب ِٔ سفبُ ارتوبٓي دس دٍ ثٔذ فشديثب تَرِ ثِ ؿبخق

ّبي ّعش كعذام اص ايعي    ًْبدي هَسد ػٌزؾ اشاس گشفتِ كِ ؿبخق -خبًَادگي ٍ دٍ تي

 اػت.   ّبي ػٌزؾ هتغيشّب ركش ؿذُاثٔبد دس اؼوت هٔشفي گَيِ

 

ضدُ هررتج   ررسي ػلوي رفبُ اجتوبػي ٍ تحقيقبت اًجبماي اجوبلي ثِ ثاضبرُ

 ثب ايي پصٍّص

م  19دّي ؿذُ دس صهيٌِ سفعبُ ارتوعبٓي ثعِ اعشى    اي ٍ ػبصهبىا وللي فشفِت قيقبت ثيي

گشدد  ئٌي صهبًي كِ هزّجيَى  دس اسٍپب ٍ آهشيکبي ؿوب ي  ثعشاي تجعبدل ٓقبيعذ ٍ    ثشهي

ّعبي   ّعب هٌزعش ثعِ ايزعبد ّوکعبسي      هالاعبت ّبيي داؿتٌذ ٍ ايي  تزشثيبت خَد  هالابت

  ثعب  1928ا ولع . دس ػعبل  ا وللي ؿذ  اص رولِ: دسثعبسُ سفعبُ ثعيي   داًٍلجبًِ دس ػٌح ثيي

ا وللي  ؿَسايي ثِ كَست سػوي كبس خعَد سا  ّبي سفبّي ثييدّي فٔب يتّذف ػبصهبى

هعشتجي ثعَد.    سػعوي  دٍ تيثيي ّبييّب ثب خذهبت ػبصهبىآربص كشد. فٔب يت ايي ػبصهبى

  ثعب ّعذف ثْجعَد سفعبُ      1919دٍ تي ثب هَهَّ اؿتغبل ثَد كِ دس ػبل اٍ يي ػبصهبى ثيي

اؿتغبل ٍ ٍهٔيت اػتخذاهي  تاػيغ گشديذ. اٍ يي هٌب ٔعبت آكبدهيعك دس صهيٌعِ سفعبُ     

ّب  كِ اص اّويت تبسيخي ابثع   تشيي آىكيظي ثَد؛ يکي اص اثتذاييَا وللي  تارتوبٓي ثيي

هيش دس صهيٌِ سفبُ ارتوعبٓي دس ثشيتبًيعب اػعت. دس    سداس اػت  هٌب ِٔ  َػيتَرْي ثشخَ

ا وللي ثِ ًَس هعٌِن ؿعشٍّ     هٌب ٔبت سفبُ ارتوبٓي ثيي1970ٍ اٍاي  1960 اٍاخش دِّ

ؿذ. تٔذادي اص ايي هٌب ٔبت ػعٔي داسًعذ تَهعيح دٌّعذ كعِ نعشا دخب عت دٍ عت دس         
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: 1378دي  تَػعِٔ يبفتعِ اػعت )هيزلعي      ّبي سفبّي  دس اشى ثيؼتن ثِ هيضاى صيب ثشًبهِ

120  .) 

راثطِ اثؼبد هبدي ٍ غير هربدي رفربُ   »اي ثب ٌَٓاى  سثبًي ٍ ّوکبساًؾ دس هقب ِ ●

ثش اػبع سٍؽ پيوبيؾ ثِ ايي ًتبيذ « اجتوبػي ثب هطبركت ضْرًٍداى در اهَر ضْري

تِ ٍ ثعيي  ثب يي دس اهَس ؿْشي داؿ دػت يبفتٌذ كِ ثيـتش ؿْشًٍذاى اكظْبًي  هـبسكت

اثٔبد ريشهبدي سفبُ ارتوبٓي ٍ هـبسكت ؿْشًٍذاى دس اهَس ؿْشي  ساثٌِ هٌٔبداس خٌعي  

فبك  آهذُ اػت. ّش اذس آتوبد ًْبدي ٍ سهبهٌذي ارتوبٓي ٍ ؿْشًٍذاى دس فذ ثعب   

ٍ افؼبع ه شٍهيت آًبى دس فذ پبييٌي ثبؿذ  ثِ ّوبى اًذاصُ  هـعبسكت آًعبى دس اهعَس    

 (.  1388د )سثبًي ٍ ديگشاى  ؿْشي ثيـتش خَاّذ ثَ

اجتوبػي ثب رفربُ   راثطِ سرهبيِ»اي ت ت ٌَٓاى صاّذي ٍ ّوکبساًؾ دس هقب ِ ●

ارتوعبٓي ٍ سفعبُ ارتوعبٓي        ثِ ايي ًتيزِ سػيذًذ  كِ ثيي دٍ هتغيش ػشهبيِ«اجتوبػي

 ّبي هٌش  دس ايي ت قيق ثشاي ػشهبيِي هخجتي ٍرَد داسد. ّونٌيي كليِ ؿبخقساثٌِ

ّبي ارتوبٓي( ًيض ثب سفبُ ارتوبٓي ساثٌِ رتوبٓي )آتوبد  ٌّزبسّبي ارتوبٓي ٍ ؿجکِا

هخجت داسد. ًتبيذ ثذػت آهذُ دس ايعي ت قيعق هٌٌجعق ثعب آسا  پبتٌعبم اػعت )صاّعذي ٍ        

 (.  1388ديگشاى  

ػَاهل اجتوبػي هؤثر ثر احسبض اهٌيرت  » اؽ ثب ٌَٓاىثيبت دس سػب ِ دكتشي ●

اص هتغيشّبيي نَى َٓاهع  فعشدي ٍ خعبًَادگي  هيعضاى      «7831ل در ضْر تْراى در سب

هٔعشم رعشم ٍااعْ ؿعذى  تعاهيي ٍ سفعبُ ارتوعبٓي          ثشٍص رشائن  اًتِبس اص پلعيغ  دس 

ؿْشي دس ساثٌِ ثب افؼبع ًباهٌي اػعتظبدُ   اي  ػشهبيِ ارتوبٓي ٍ فوبيپشداخت سػبًِ 

داس ٍ هؼعتقين ثعِ   ساثٌِ هٌٔي اهٌيت ًوَدُ اػت  كِ ثيي هتغيش سفبُ ارتوبٓي ٍ افؼبع

 (.  1387دػت آهذُ اػت )ثيبت  

ّب از هحرل  احسبض اهٌيت، طرز تلقي»ًتبيذ ت قيق ٍي  ٍ هك گشاد ثب ٌَٓاى  ●

ِ     « زًدگي ٍ طجقبت پبييي )جبهؼِ(  ًـبى هي دّذ كِ افشادي كعِ ثعِ ٌٓعَاى افعشاد ًجقع
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ّعب ٍ  گيشًعذ  االيعت   شاس هعي كِ صيشخي فقش ا   افشاديثِ ٍيظُ -ؿًَذثٌذي هيپبييي  سدُ

هٌذ اًذ ٍ كوتش اص خذهبت سفبُ ارتوبٓي ثْشُّبيي كِ يك دٍسُ ثيکبسي سا تزشثِ كشدُ آى

ثذٍى تَرِ ثِ رٌؼيت  ػي  ثضسگعي ؿعْش ٍ ديگعش َٓاهع   افؼعبع اهٌيعت        -اًذؿذُ

اًذ. كِ اص ديذگبُ آًبى  ايعي ًگشاًعي اص ثبثعت كعبفي ًجعَدى ااعذاهبت       كوتشي اثشاص ًوَدُ

  ثبؿععذّععبي سفععبُ هععي ّععب دس ثشًبهععِگشفتععِ ثععشاي فوبيععت ٍ ه بفِععت اص آى اًزععبم

(Will&McGrath, 1995.)  

احسبض ًرباهٌي در ايتبليرب، هيرساى    » هيؼلي ٍ ّوکبساًؾ دس ت قيقي ثب ٌَٓاى ●

-اًذ كِ: َٓاهع  ريعش ارتوعبٓي     ثِ ايي ًتبيذ دػت يبفتِ«كٌٌدُ اًتطبر ٍ ػَاهل تؼييي

ظُ ػعٌح ت لعيالت ٍ    ذيذتشي ثش افتوبل افؼبع ًعباهٌي داسد. ثعِ ٍي  رؤيتي  تاحيش ؿ

ثب تش اص ّوِ اسصيبثي ؿخلي اص ٍهٔيت ااتلبدي خبًَادُ هي ثبؿذ. ؿعشايي ااتلعبدي   

اػت ٍ ثب ٔکغ. ايي اهعش   هٌلَة يك خبًَادُ تاحيش هخجتي ثش افؼبع اهٌيت افشاد داؿتِ

ػت كعِ ًجقعبت گًَعبگَى ربهٔعِ ٌّگعبم      ّبيي اّب ٍ ػشهبيِدٌّذُ اّويت تَاًبييًـبى

  (.Miceli&Others, 2004) اًذسٍيبسٍيي ثب افؼبع ًباهٌي داؿتِ

 

 ي تحقيقبرچَة ًظرچ

ّعب ٍ ًِشيعبت گًَعبگَى هٌعش       ؿٌبػي  ديذگبُتجييي سفبُ ارتوبٓي دس فَصُ ربهِٔ دس

يي آًْعب  تعش  گشديذُ اػت كِ ثب تَرِ ثِ هتغيشّبي هشتجي ثب ايي پظٍّؾ  ثِ ثشخي اص هْن

 ؿَد:  اؿبسُ هي

 دسهَسد ساثٌِ تَػِٔ ارتوبٓي نْبس ديذگبُ ٍرَد داسد. 

ّبي ارتوبٓي سا ثب ػبصهبى ّبيگشايبى ػشهبيِارتوبّ گرايي:ديدگبُ اجتوبع -الف

گشايبى ثش ايي پٌذاسًذ. ارتوبّّبي هذًي ثشاثش هيّب ٍ گشٍُّب  اًزويه لي نَى ثبؿگبُ

ارتوبٓي ّشنِ ثيـتش ثبؿذ احش آى دس سفبُ ارتوبٓي ثيـتش اػت.  يّبآتقبدًذ كِ ػشهبيِ
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دّعذ كعِ كعشف داسا ثعَدى ػعٌح ثعب ي       تَػِٔ ًـبى هي فبل اهب ؿَاّذ دس رْبى دس

 اًزبهذ.  ّبي ريشسػوي  ضٍهبً ثِ سفبُ ااتلبدي ًويّوجؼتگي ارتوبٓي ثب گشٍُ

ثعب ٍاسد ؿعذى دس    ّعبي فقيعش  ثشايي آتقبد اػت كعِ گعشٍُ  اي: ديدگبُ ضجكِ -ة

ّب ثعِ افعشاد ايعي اًويٌعبى سا     ارتوبٓي اص سفبُ ثيـتشي ثشخَسداس گشدًذ. ؿجکِ ّبي ؿجکِ

دٌّذ كِ ثب تجذي  داًؾ ٍ تزشثِ ثتَاًٌذ اًؼزبم دسًٍعي خعَد سا تٔشيعف كعشدُ ٍ دس     هي

 ًْبيت دس ثشاثش هـکالت هقبٍهت ثيـتشي داؿتِ ثبؿٌذ.  

ارتوعبٓي ٓوعذتبً ه لعَل ه عيي      ّعبي جکِدس ايي ديذگبُ ؿديدگبُ ًْبدي:  -ج

 ػيبػي  ابًًَي ٍ ًْبدي اػت.  

 اي ٍ ًْبدي ثَرَد آهذُؿجکِايي ديذگبُ اص تلظيق دٍ ديذگبُ ديدگبُ ّويبري:  -د

كعذام ثعِ ًعَس راتعي دس تَػعِٔ هع حش       اػت. ثش اػبع ايي ديذگبُ دٍ ت ٍ ربهِٔ ّعيچ 

گزاسًعذ هتغيعش   ت قق اّذاف رؤي هي ّبي هذًي ثشّب ثِ گشًٍُيؼتٌذ. تاحيشي كِ دٍ ت

ّب ٍ ارتوبٓبت ثِ تٌْعبيي فباعذ هٌعبثْ  صم ثعشاي تعشٍيذ تَػعِٔ       ثٌگبُ  ّباػت. دٍ ت

ّبي ّويي د ي   صم اػت ّن دس دسٍى ٍ ّن دس ٍساي ثخؾگؼتشدُ ٍ پبيذاس ّؼتٌذ. ثِ

ي سا تَاًذ دس تؼْي  تَػِٔ ًقؾ هع حش گًَبگَى پذيذُ هـبسكت ؿک  ثگيشد. دٍ ت هي

ايظب كٌذ صيشا ٍُيظِ دٍ ت تاهيي كب ّبي ٓوَهي )پَل  پَل سايعذ ٍ ثبحجعبت  ثْذاؿعت    

هب کيعت  دادسػعي   كٌٌعذُ فبكويعت اعبًَى )فعق    ٓوَهي ٍ آهَصؽ ّوگبًي( ٍ آوعبل 

 ٓبد ًِ  آصادي ثيبى ٍ ايزبد تـکيالت( اػت.  

  ّععبي ه لععي نععَىارتوععبٓي ثععب ػععبصهبى گشايععي  ػععشهبيًِجععق ديععذگبُ ارتوععبّ

ثبؿعذ كعِ   ايي ديذگبُ ثش ايي آتقبد هي ّبي هذًي ثشاثش اػت.ّب ٍ گشٍُّب  اًزويثبؿگبُ

 ِ . ارتوععبٓي ّشنعِ ثيـععتش ثبؿعذ  احععش آى دس سفعبُ ارتوععبٓي ثيـعتش اػععت     ّعبي ػعشهبي

(Woolckock&Narayan, 2000 ) ِ ارتوعبٓي   صاّذي ٍ ديگشاى ثب هشٍس ًِشيبت ػعشهبي

ِ »اًذ كِ:  ػَي ديگش ثِ ايي ًتيزِ سػيذُاص يك ًشف ٍ سفبُ ارتوبٓي اص  ي دس آسا  ّوع

ِ    ًِشاى ػشهبيِكبفت ارتوعبٓي اص   ارتوبٓي ايي د  ت هوٌي ٍرعَد داسد كعِ ػعشهبي
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تعش  ػبصد كِ افشاد ثْتش ٍ ػعبدُ ًشيق تؼْي  كشدى سٍاثي ارتوبٓي هَرجبتي سا فشاّن هي

دي سا دًجبل كٌٌذ ٍ اص آًزب كِ دس ااتلب فشدي ٍ گشٍّي خَد اص رولِ هٌبفْثتَاًٌذ هٌبفْ

ارتوعبٓي ثعشاي    هٌعذي اص هَاّعت  هٌٔبي هؼتقين سفبُ ارتوبٓي ًيض د  ت كعشيح ثْعشُ  

تش ٍرعَد داسد كعِ خعَد اص ًشيعق كؼعت      فشاّن ػبختي اهکبًبت صًذگي ثْتش ٍ آػَدُ

تَاى پلي استجبًي هيبى ايي دٍ هظْعَم ارتوعبٓي   دسآهذ ثيـتش ابث  فلَل اػت  پغ هي

ارتوبٓي ٍ سفبُ ارتوبٓي ثبؿذ ٍ ثعبصگَي   اشاس كشد كِ هٔشف ّوجؼتگي هيبى ػشهبيِثش

تَاى ؿشايٌي سا فشاّن ػبخت كعِ  ارتوبٓي ثيـتش هي ػبصي ػشهبيِآى ثبؿذ كِ ثب رخيشُ

 (.  118: 1388ثِ ػٌح ثب يي اص سفبُ ارتوبٓي دػت يبفت )صاّذي ٍ ديگشاى  

ِ  ارتو ًخؼتيي ت لي  هٌِن اص ػشهبيِ اػعت.   بٓي ثِ ٍػيلِ ثَسديَ كعَست گشفتع

 ِ ارتوعبٓي ًعضد ٍي ثعش ايعي دسپ اػعتَاس اػعت كعِ افعشاد نگًَعِ ثعب            كبسثشد ػعشهبي

ارتوعبٓي   ااتلبدي خعَد سا دس يعك فوعبي    گزاسي ثش سٍاثي گشٍّي  ٍهٔيت ػشهبيِ

ِ  ػلؼلِ هشاتجي ثْجَد هي ارتوعبٓي ثعيؾ اص فعذ     ثخـٌذ. ديذگبُ ثَسديَ دس ثبة ػعشهبي

ْ     داًذ كِ افشاد يب ًجقبت ثعِ كعبس هعي    ضاسي اػت ٍ آى سا نيضي هياث  ثٌذًعذ تعب ثعِ هٌعبف

ِ     ااتلبدي خَد دػت يبثٌذ. اگش ػشهبيِ ااتلعبدي   ارتوبٓي ًتَاًعذ ثبٓعج سؿعذ ػعشهبي

 (.  112گشدد كبسثشدي ًخَاّذ داؿت )ّوبى  

ِ   ثب ٍرَدپبتٌبم هٔتقذ اػت كِ  ِ  ٓذم تَافق دس هٌبثْ هَرَد ثش ػش ايعي كع  ػعشهبي

اًعذ كعِ ايعي اهعش ؿعبه       ٓقيذُارتوبٓي نگًَِ تٔشيف ؿَد  ًَيؼٌذگبى ثب يکذيگش ّن

كعِ   ؿذُ دس استجبًبت ٍ تٔبهالت ثيي هشدم اػت ٍ ٌّگعبهي اي اص ارضاي يبفتهزوَِٓ

فٔبل ؿَد  ثِ افشاد ًيشٍ ٍ تَاى ثخـيذُ ٍ ّوکعبسي دس رْعت ػعَد هـعتشپ سا آػعبى      

ِ رتوبٓي ثِ ا كٌذ. دس اك   ػشهبيِ هي ّعبي پـعتيجبى ارتوعبٓي  ًْبدّعبي ه ل عي       ؿعجک

ّعبي رؤعي ثعيي    ٌّزبسّب ٍ هَاثي هـتشپ آتوعبد ٍ تٔعبهالت دٍ ػعَيِ ٍ فٔب يعت    

تَاًذ ثشاي ايزبد فَايذ ّوگبًي هعَسد اػعتظبدُ اعشاس گيعشد  اؿعبسُ      آوبي ربهِٔ كِ هي

 ( Ferguson&Mindel, 2007: 32. )داسد
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ؿَد  اؿعتغبل اػعت. پبتٌعبم دس    ِ ػٌح سفبُ ثْتش افشاد هيكِ هٌزش ثيکي اص اكَ ي

پعشداصد. ٍي دس ت ليع  كعبسكشد    ارتوبٓي هي ًِشيبت خَد ثِ ساثٌِ ايي هقَ ِ ثب ػشهبيِ

كٌذ كِ ثشخي اص كليؼبّب ثِ ايزبد هشاكعض  ًْبدّبي ديٌي هبًٌذ كليؼبّبي رشثي تلشيح هي

ْشتي كِ داسًعذ ثعشاي آوعبي خعَد كعِ      ي ؿپشداصًذ ٍ ثب اػتظبدُ اص ػشهبيِكبسيبثي هي

هوکي اػت ه کَهبى ػبثق  هٔتبداى ػبثق ثِ هَاد هخذس  يب افشادي كِ هذسػِ سا تعشپ  

ِ   اًذ ثبؿعٌذ ّونعَى اداسات ريشسػعوي آتجعبس  ٓوع  هعي      گظتِ  كٌٌعذ. دس ايٌزعب ػعشهبي

 گيشًذگبى هٔوَ ي  توويٌي ثعشاي ّبي هتٔبسف ػشهبيِ ثشاي ٍامارتوبٓي  ّونَى ؿک 

 اًذ. دس اك   كؼعبًي صًبى ٍ هشداًي اػت كِ اص ثبصاسّبي ٓبدي آتجبس يب كبس فزف ؿذُ

گيشًعذ ٍ اص ّعشم   كِ دس ايي فشآيٌذ ؿشكت داسًذ استجبًبت ارتوبٓي خَد سا ثِ كعبس هعي  

 (. 75:  1384كٌٌذ )خبًذٍصي  ارتوبٓي ثشاي ثْجَد كبسآيي ثبصاس اػتظبدُ هي ػشهبيِ

ِ پبتٌبم دس ًِشيبت خَد ارتوعبٓي سا ثعب ػعِ ه  ظعِ )آتوعبد  ٌّزبسّعب ٍ          ػعشهبي

كٌعذ. هٌعبثق ًِعش ٍي  آتوعبد ارتوعبٓي  ٌّزبسّعبي هٔبهلعِ         ػبصي هيّب( هظَْم ؿجکِ

آهيعض هتقعبثالً ّوعذيگش سا تقَيعت     هذًي ٍ ّوکبسي ه فقيعت ّبي هـبسكت ؿجکِهتقبث   

ّعب ٍ آتوعبد ثعيي     ترَيبًعِ كبسآهعذ  هؼعتلضم هْعبس    كٌٌذ. ٍرَد ًْبدّبي ّوکعبسي  هي

ّب ٍ ايي آتوعبد ًيعض ثعِ ًَثعِ خعَد ثعِ ٍػعيلِ ّوکعبسي          اؿخبف اػت اهب آى هْبست

ِ ؿًَذ. ٌّزبسّب ٍ  يبفتِ تلقيي ٍ تقَيت هيػبصهبى هعذًي ثعِ سفعبُ    ّعبي هـعبسكت   ؿعجک

: 1380ؿًَذ )پبتٌعبم    ًَثِ خَد ثِ ٍػيلِ سفبُ تقَيت هيكٌٌذ ٍ ًيض ثِ ااتلبدي كوك هي

ثعِ ساثٌعِ هخجعت ٍ ػعبصًذُ     « هخبثِ آصاديتَػِٔ ثِ»( دس كتبة 1381يب ػي )(. آهبست285

ِ     ارتوبٓي اؿبسُ هعي  هيبى تَػِٔ ااتلبدي ٍ ػشهبيِ  كٌعذ. ثعِ ًِعش ٍي تقَيعت ػعشهبي

تش ٍ پبيذاستش تَػعِٔ ااتلعبدي ٍ   تش  ػب نارتوبٓي  ثِ ٌَٓاى اثضاسي رْت ت قق ػشيْ

ِ آفشيي خَاّذ ثَد. ساثشت  َكػيبػي ًقؾ  ايعي بع ثٌيبًگزاس ًِشيِ اًتِبسات ٓقالًي  ثع

ارتوبٓي اػت كِ ثعب فوعَس    اًؼبًي اػبػبً يك فٔب يتپشداصد كِ اًجبؿت ػشهبيِ اهش هي

پعزيش  ٍسي ٍ ثْضيؼتي ارتوبٓي اهکبىّبي هشدهي ٍ تٔبه  آًْب ثشاي ثب  ثشدى ثْشُگشٍُ

 اػت.  
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 ( ٓجبستٌذ اص: 1384صي )خبًذٍ تاحيشات ػشهبيِ ارتوبٓي دس ااتلبد ثِ گظتِ

كبّؾ ّضيٌِ هجبد تي دس ااتلعبد ٍ دس ًتيزعِ كعبّؾ ّضيٌعِ تَ يعذ ٍ افعضايؾ        -

 ػشٓت هجبد ت؛

ّعب ٍ ٓقعذ اشاسدادّعب ٍ دس ًتيزعِ     گعزاسي ّب ٍ ػشهبيِتؼْي  تاهيي هب ي پشٍطُ -

 ّب ٍ سؿذ ًَآٍسي ٍ فٌبٍسي؛اهکبى فوبيت اص خالايت

ّب ٍ ّن افعشاد  ي دس دٍساى سكَد ّن ثشاي ثٌگبُّبي هب ي ٍ ارتوبٓكبّؾ آػيت -

 پزيش ٍ اّتوبم ثِ تٔبٍى ٓوَهي ٍ تَاصى ارتوبٓي؛آػيت

كبّؾ فؼبد هب ي ٍ ااتلبدي اص ًشيق ثخعؾ خلَكعي ساعبثتي ٍ ًِعبست ثعش       -

 ٓوَهي؛ فَصُ

گيععشي گععشٍُ ٍ ااتلععبدي اص ًشيععق فشٌّععگ ٍ اًگيععضُ ؿععک  افععضايؾ سابثععت -

 ٌِ اًتقبل تزبسة؛ّبي ااتلبدي ٍ صهي ؿشكت

هٌبػعت دس  فبكعلِ ٍ اًگيعضؽ  كعبس اص ًشيعق آساهعؾ   ٍسي ًيعشٍي افضايؾ ثْشُ -

 ّب؛كبسي ٍ ات بديِ ّبيخبًَادُ  گشٍُ

ّعبي ااتلعبدي   ػيبػعت ثعَدى  ؿْشًٍذاى ٍ احعشثخؾ -ثب سفتي ّوبٌّگي دٍ ت -

 (.  73-74دٍ ت ثِ د ي  آتوبد ٓوَهي )ّوبى  

ِ  تزشثي هتٔعذد  اّويعت  ّبييبفتِ ارتوعبٓي سا دس استقعبي ػعٌح تَػعِٔ      ػعشهبي

ِ يبفتگي ثِ ًَس ثعي دٌّذ  اص آًزب كِ ػٌح تَػِٔ )ااتلبدي( رَاهْ ًـبى هي اي ٍاػعٌ

  ِ ارتوعبٓي ٍ تَػعِٔ سا    هٔشف ػٌح سفبُ ارتوبٓي ّوگبًي اػت  استجبى هيعبى ػعشهبي

شفعت كعِ ٍرعَد    ارتوبٓي ٍ سفبُ تاٍي  كعشد ٍ ًتيزعِ گ   تَاى ثِ استجبى هيبى ػشهبيِهي

تَاًذ ػٌح ثب تشي اص سفبُ ارتوبٓي سا تعاهيي كٌعذ )صاّعذي ٍ    ارتوبٓي ثب  هي ػشهبيِ

ِ ّبي فقيش ثب ٍاسد ؿذى دس اي  گشٍُؿجکِ(. ًجق ديذگبُ 110: 1388ديگشاى   ّعبي  ؿعجک

دٌّعذ  ّب ثِ افشاد ايي اًويٌبى سا هعي ؿجکِگشدًذ؛ ارتوبٓي اص سفبُ ثيـتشي ثشخَسداس هي

ب تجذي  داًؾ ٍ تزشثِ ثتَاًٌذ اًؼزبم دسًٍي خَد سا تٔشيف كعشدُ ٍ دس ًْبيعت دس   كِ ث

 ( Woolckock&Narayan, 2000. )ثشاثش هـکالت هقبٍهي ثيـتشي داؿتِ ثبؿٌذ
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ارتوبٓي اػت ٍ سفعبُ ارتوعبٓي ٍ تَصيعْ     صًٌذُ تٔبدلفقش ٍ فبكلِ ًجقبتي  ثشّن

رعَ   ػبصد )فعق ٓي ربهِٔ سا ًبپبيذاس هيپزيش ػبختِ ٍ حجبت ػيبػي ٍ ارتوبسا آػيتآى

كٌذ كِ ثيـتش هٌَٔف ًعبثشاثشي اػعت تعب    (. هبسكؼيؼن ًَٓبً ثيٌـي ٓشهِ هي77: 1381

ثشاثشي  ٍ ثش ايي فکش هجتٌي اػت كِ داسًذگبى حشٍت  ثعِ ػعجت تَصيعْ ًعبثشاثش َٓاهع       

ّبي ارتوعبٓي سا  ّب ٍ ًْبداًذ. ثٌبثشايي ًِبمتَ يذ  هکٌت خَد سا اص ًجقبت ديگش دصديذُ

ّبي ًجقبتي ٍ ًيض ًبثشاثشي دس هب کيت َٓاه  ثبصتَ يذ اػبػبً ثبيذ ثِ هخبثِ هِبّش ًبثشاثشي

 (. 73: 1385پتشيك  دس ًَل صهبى ٍ هکبى الوذاد كشد )فيتض

 دس ايي س اػتب ًجَد اهکبًبت ارتوبٓي ٍ هبدي )سفبُ ارتوبٓي( ثش ٍهعٔيت اهٌيعت  

دٌّعذ كعِ افعشاد    ّب ًـبى هيقِ فشٍدػت ه حش اػت. پظٍّؾارتوبٓي افشاد هتٔلق ثِ ًج

ّبي ّبي نٌذگبًِ  دس هقبيؼِ ثب افشادي كِ دس خبًَادُّبي ثب ه شٍهيتهتٔلق ثِ خبًَادُ

كٌٌذ. ثش اػبع ايي رٌجِ آػعيت  كٌٌذ  ػِ ثشاثش ثيـتش افؼبع ًباهٌي هيهشفِ صًذگي هي

 ؿَد: ّبي هْوي هٌش  هيپزيشي  هَهَّ

كٌٌعذ كعِ كوتعش    كٌٌذ  افؼبع هيكِ دس هٌبًق ه شٍم ٍ فقيش صًذگي هي هشدهي -

ؿذى ه بفِت ًوبيٌذ  نشا كعِ ّضيٌعِ    ّبي خَد دس هقبث  تْذيذ اشثبًيابدسًذ اص داسايي

ثبؿذ يب ًِ  ثعِ آًْعب    ٍ ًِ اًتخبة  ارلت ايي كِ خبًَادُ آًْب ٍػبي   صم اهٌيتي سا داؿتِ

 كٌذ.  ت وي  ٍ ديکتِ هي

دادى داسايعي اػعت    ؿذى ثِ   بٍ رٌبيي هٌزش ثِ اص دػعت  كِ اشثبًي س ربييد -

 تش ثبؿذ.  خبًِ  ثيـتش ٍ ابث  تَرِ ٍػبي  ثيوِ تَاًذ ثشاي افشاد ثذٍىتاحيش رشم هي

ّعبي تْذيذكٌٌعذُ ّؼعتٌذ. ثعِ     ًَس ثب قَُ ثيـتش دس هٔشم ٍهٔيتافشاد فقيش ثِ -

ًقع    ٍ ٍرعَد ٍػعيلِ فوع     َهي كِ ًتيزعِ ٓعذم  ٍ ًق  ٓو ٓلت اتکبي ثيـتش ثش فو 

 ثبؿذ.  هب ي ثشاي ّضيٌِ تبكؼي هي ؿخلي يب ٓذم تَاًبيي

ِ    افشاد فقيش دس هٌبًقي صًذگي هعي  - ي ثعب تشي اص رعشم ٍ   كٌٌعذ كعِ دنعبس دسرع

كعِ دس   دّذ. ػشاًزبم  افعشادي خـًَت اػت ٍ ّش دٍ آًْب افؼبع ًباهٌي سا افضايؾ هي
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 هدل ًظري پصٍّص )هٌجغ هؤلفبى(  -7 ضكل

اي ّؼتٌذ كِ ديگشاى اص آى ثشخَسداس ّؼتٌذ ّبي ارتوبٓيؿجکِ  فباذ ثشًذفقش ثِ ػش هي

 ثخـذ.  ؿذى سا اكال  كشدُ ٍ ثْجَد هيٍ تاحيشات اشثبًي

ارتوعبٓي ٍ هعبدي هوکعي اػعت      گيشد كِ ًجَد هٌبثْ( نٌيي ًتيزِ هي1996ّبل )

ّؼعتٌذ ٍ دس   ؿذى دس ػعٌح فعشدي   هقبثلِ ثب اشثبًيّب كوتش ابدس ثِهٌٔب ثبؿذ كِ آىثذاى

ِ ػٌح ارتوبٓي  فقذاى استجبًعبت  تَاًعبيي ػعبصهبًي ٍ     ّعبي ػيبػعي هَرعَد دس    ؿعجک

ثبتَرِ ثعِ  (. Pantazis, 2000: 416) ػبصدّبي ثب ػٌح ثب  اذست هقبثلِ سا كن هي ه  

 گيشد:  ًِشي پظٍّؾ  فشهيبت صيش هَسد ثشسػي اشاس هيهظبّين ٍ نبسنَة

 

 فرضيبت تحقيق
 ارتوبٓي ٍ سفبُ ارتوبٓي ساثٌِ هؼتقين ٍرَد داسد.  ثيي ػشهبيِ -1

 ااتلبدي ٍ سفبُ ارتوبٓي ساثٌِ هؼتقين ٍرَد داسد.  -ثيي پبيگبُ ارتوبٓي -2

 اهٌيت ساثٌِ هؼتقين ٍرَد داسد. ثيي سفبُ ارتوبٓي ٍ افؼبع -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 تؼريف هفبّين ٍ هتغيرّبي پصٍّص

 جاني

 امنيتاحساس

 اجتماعي سرمايه

 مالي

 فكري

 جمعي

 مشاركت

 اعتماد

 آگاهي

 رفاه اجتماعي
 فردي

 نهادي

 اقتصادي 

 اجتماعي 
 -ايگاه اجتماعيپ

 اقتصادي
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ي ػٌح ثْضيؼتي ٍ سفبُ دس يك ربهِٔ ٍ : سفبُ ارتوبٓي ثِ هٌٔب1سفبُ ارتوبٓي -1

 ثبؿذ.  هيضاى ثشخَسداسي افشاد يك ربهِٔ اص اهکبًبت هبدي ٍ هٌَٔي هَرَد هي

ّعب كعِ   اي اص هظبّين نَى آتوبد  ٌّزبسّب ٍ ؿجکِ: هزو2َِٓارتوبٓي ػشهبيِ -2

بى ؿَد ٍ دس ًْبيت هٌبفْ هتقبث  آًهَرت ايزبد استجبى ٍ هـبسكت ثْيٌِ يك ارتوبّ هي

 (.  285: 1380سا تاهيي خَاّذ كشد )پبتٌبم  

: هٌٔبي  غَي اهٌيت سّبيي اص خٌش  تْذيذ  آػيت  اهٌشاة  3ارتوبٓي اهٌيت -3

ّشاع  تشع  ًگشاًي يب ٍرَد آساهؾ  اًويٌبى  آػبيؾ  آتوعبد  تعاهيي  هعبهي اػعت     

ّب ٍ ثينبسگي اؽ ٍ روبٓت دس هقبث كِ فشد  خبًَادُ(. ٍ ًيض ٌّگبهي44: 1379)هبًذل  

ّبي ااتلبدي يب ؿخلي هبًٌذ داؿتي ػالهت ٍ صًعذگي داساي اًويٌعبى خعبًش    ثذثختي

 (.  83: 1377ثبؿٌذ )ؿبيبى هْش  

: افؼبع هلًَيت فشد دس هقبث  تْذيذّبيي اػت كِ اص ربًت 4اهٌيتافؼبع -4

بٓعبت  كٌـگشاى دٍ تي ٍ ريشدٍ تي ربى  هبل  فکش ٍ تَاًبيي افشاد ثشاي ؿعشكت دس ارتو 

 (.  98: 1384دسيبص  كٌٌذ )ؿشيظيد خَاُ ٍ يب فظَ ايي ارتوبٓبت سا تْذيذ هي

: ٓجبستؼت اص يك ػبصُ رٌّعي كعِ اسصيعبثي آى ثعب     5ااتلبدي -ارتوبٓي پبيگبُ -5

گيعشد. ػعي  رعٌغ     ارتوبٓي ٍ سايذ دس ربهِٔ كعَست هعي   -كبسثشد هٔيبسّبي اسصؿي

ّعبي هتظعبٍت اػعت. اص    ي كٌٌعذُ پبيگعبُ  اي ٍ ه يي اٍ يعِ  تٔيعي  فشفِ-ٍهْ ارتوبٓي

 (.  381: 1370ثبؿذ )ثيشٍ  ّبي آى هبّيت دسآهذ ٍ فزن آى هيهـخلِ

 رٍش تحقيق ٍ هراحل آى

                                                           
1
. Social Welfare 

2
. Social Capital 

3
. Social Security 

4
. Security Feeling 

5
. Socioeconomic Status 
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ٍ سٍؽ پبػعخگَيي ثعِ ػع ا ت     1نبسنَة ًِشي پعظٍّؾ اص ًشيعق سٍؽ اػعٌبدي   

اػت. ت قيعق هبّيعت كعبسثشدي ٍ اص ًِعش       گشفتِ كَست 2پشػـٌبهِ ثِ سٍؽ پيوبيـي

ّعب   ثبؿذ. ٍافذ ت لي  فشد ٍ ػٌح ت لي  خشد ٍ تزضيِ ٍ ت لي  دادُ پٌْبًگش هي ٍػٔت

اػت. ربهِٔ آهبسي ػشپشػت خبًَاس  اًزبم گشفتِ  SPSS ٍAmos فضاساثب اػتظبدُ اص ًشم

ًظعش   1788567ك  رؤيت ؿعْش اكعظْبى    1385اكظْبًي كِ ثش اػبع ػشؿوبسي ػبل 

اي  كِ اص ّش خَؿِ نٌذ ثلعَپ ثعِ ًعَس    َؿِگيشي ثِ كَست خثبؿٌذ. سٍؽ ًوًَِ هي

 ًَس هتٌبػت دس داخ  آًْب تَصيْ گشديعذُ تلبدفي اًتخبة ٍ ثب تَرِ ثِ فزن خبًَاس ثِ

ًظش اػت كِ ثش اػعبع فشهعَل )كعَكشاى( هقبثع  ه بػعجِ       384اػت. فزن ًوًَِ تقشيجبً

 گشديذ. 
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t =5/0,   q =5/0 ,    p =05/0 ,  d =96/1,  N=1788567 

 

ّعبي  صم ثعشاي    ثبؿذ كِ پغ اص تٔييي ؿبخق ّب پشػـٌبهِ هي اثضاسگشدآٍسي دادُ

 4كَسي  پبيبيي 3اي كِ آتجبس ّبيي ًشافي ٍ دس اب ت پشػـٌبهِ هتغيشّبي پظٍّؾ گَيِ

ٍ هذل ٓبهلي تاييذي آى تاييذ ؿذ  دس اختيبس پبػخگَيبى اشاس گشفت. تزضيعِ ٍ ت ليع    

 اًزبم گشديذ.  SPSSافضاس  ثب اػتظبدُ اص ًشمّب  دادُ

 

                                                           
1
. Documentary Method 

2
. Survey Method 

3
. Validity 

4
. Reliability 
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 7هؼرفي گَيِ ّبي سٌجص هتغيرّب -7جدٍل 

سفبُ 

 ارتوبٓي

 هتغيشّب 
تٔذاد 

 گَيِ

 هقذاس

 آ ظب

 فشدي

تَاى خشيذ تغزيِ هٌبػت  تَاى خشيذ پَؿبپ  كيظيت ػعشپٌبُ هٌبػعت   

ثشاي خَد يب فشصًذاى  تَاى هب ي خشيعذ كب ّعبي اػبػعي ٍ سٍصهعشُ      

اًذاص دسآهذ  تاهيي هقذهبت اصدٍاد )رْضيعِ  هؼعکي ٍ.. (   ثِ پغابدس 

    ِ ّعبي دسهعبًي  هعب ي  فعَادث      ثشاي فشصًعذاى  تعَاى پشداخعت ثيوع

تَاى سفتي ثِ هؼعبفشت  تعَاى هعب ي ثعشاي پعشداختي        ثبصًـؼتگي ٍ...

 تظشي ي ٍ... فشصًذاى-ؿْشيِ كالػْبي آهَصؿي

9 91/0 

 ًْبدي

ت لعي  فشصًعذاى  هؼعکي )ٍام     صهيٌِ هٌذي اص خذهبت دٍ ت دسثْشُ

  ثعشو ٍ.. (  ة ٍآّب  اداست ّبي دٍ تي )ؿْشداسيػبصهبى  صهيي ٍ... (

تاهيي كب ّبي اػبػعي    خَد ٍ فشصًذاى )پبسپ ٍ... ( تظشيح ٍ ػشگشهي

ِ  ثْعشُ   ٍ  هَسد ًيعبص )هبًٌعذ يبساًعِ ٍ.. (    ّعبي دسهعبًي    هٌعذي اص ثيوع

ًٍق  ؿْشي )دسٍى ٍ ثيعشٍى   خذهبت فو  فَادث  ثبصًـؼتگي ٍ...

ّعبي دٍ تعي  خبًعِ    هشاكعض ثْذاؿعتي ٍ دسهعبًي )ثيوبسػعتبى      ؿْشي(

 ثْذاؿت ٍ... دس ه   صًذگي خَد

7 91/0 

افؼبع 

 اهٌيت

 هب ي

دصدي   ة گشفتگعي ٍ... آتخشيت هٌضل ثش احش آتؾ ػَصي  اًظزبسگبص  

  اص هٌضل  كذهِ سػيذى ثِ اتَهجي  ثش احش تلعبدف  آتعؾ ػعَصي ٍ...   

ػشات اتَهجي   ػشات اهَال ٍ اؿيب ايوتي )كيف اعبپي  كالّجعشداسي   

 ـذًُ يثيٌ اص دػت سفتي اهَال ثش احش فَادث پيؾ  ٍ... (

6 73/0 

 ربًي

ػب ن هبًذى ٍ ًَل ٓوش صيبد  اهيذ ثِ ثْجَدي دس هَاْ ثيوبسي  اهيذ ثِ 

پضؿکبى ٍ هشاكض دسهبًي دس تـعخيق ٍ ثْجعَد اهعشام  هلعًَيت ٍ     

ّبي ٍاگيشداس ٍ ٓظًَي  ًذاؿعتي د ْعشُ ًؼعجت    ثَدى اص ثيوبسيدساهبى 

 ػالهت فشصًذاى  ّبي  ٓالد هخ  ػشًبى  ام اع ٍ..ثِ ثيوبسي

6 64/0 

 رؤي
سفتي ثِ اهبكي ٍ ثبصاسّعبي پعش     تخشيت ؿْش اص آهذى ص ض ِ يب ػي  ٍ..

اصدفبم ٍ ؿلَٕ  سفتي ثِ پبس كْب دس ػٌح ؿْش  اهٌيت خعبًش اص تعشدّد   
5 66/0 

                                                           
ػشهبيِ ارتوبٓي ثب تَرِ ثِ هظبّين ٍ ؿبخق ّبي ركش ؿذُ دس گَيِ ّب ٍ تقؼين ثٌذي سفبُ ارتوبٓي ٍ  -1

تحليل اجتوبػي در پظٍّؾ اػتخشاد ؿذُ اػت ٍ دس خلَف افؼبع اهٌيت اص تقؼين ثٌذي نلجي دس كتبة )

 (   تْشاى: ًـشًي  نبح اٍل( اػتظبدُ ؿذُ اػت. 1385) فضبي كٌص
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 دس ػٌح ؿْش ّب  سٓبيت ثْذاؿت ٓوَهيربدُدس 

 فکشي

ًذاؿتي ًگشاًي فکشي اص هؼعبئ  هعب ي  آتوعبد ٍ اًويٌعبى ثعِ آيٌعذُ        

داؿتي آساهؾ سٍفي سٍاًي دس خبًعِ  آساهعؾ خعبًش دس ه ع  كعبس       

 داؿتي آساهؾ سٍفي ٍ فکشي ًؼجت ثِ هؼبئ  سٍصهشُ

5 65/0 

ػشهبيِ 

 ارتوبٓي

 آتوبد
پضؿکبى   آوبي خبًَادُ  ّبثبصاسي  ًيشٍي اًتِبهي  ضيَىساديَ ٍ تلَي

   هزشيبى ًْبددٍ تياػبتيذ داًـگبُي ٍ هٔلوي  ٌّشهٌذاى  ٍ پشػتبساى
8 76/0 

 آگبّي

  ٍُيظِ اكعلي هزلعغ   ّبي اًتخبثبتيفذاا  ػي هـبسكت دس فٔب يت

خجشگبى  نگًَگي اًتخبة آوبي هزلعغ خجشگعبى  ٍُيظعِ هزلعغ     

نگًَگي اًتخبة آوبي هزلعغ ؿعَساي اػعالهي     ؿَساي اػالهي  

 ٍُيظِ ؿَساي ؿْش  نگًَگي اًتخبة آوبي ؿَساي ؿْش

7 80/0 

 هـبسكت
كوعك ثعِ     ّعبي فعبهيلي  هْوعبًي اًتخبثبت  ساّپيوبيي  ًوعبص رؤعِ    

 افشادٍػبًت ثيي   ااَام بتؿشكت دس هشاػو  ه شٍهيي يب ايتبم
6 62/0 

 پبيگبُ

 -ارتوبٓي

 ااتلبدي

 - 2 هٌض ت ؿغلي  ت ليالت ػشپشػت خبًَاس رتوبٓيا

 ااتلبدي
اسصؽ هؼععکي  اسصؽ اتَهجيعع   دسآهععذ هبّبًععِ  اسصؽ هٌٌقععِ ه عع   

 ػکًَت
4 - 

 

 ّبي تحقيقيبفتِ
( دسكعذ سا هعشد ٍ   0/76تَصيْ فشاٍاًي پبػخگَيبى ثش فؼت رٌؼعيت؛ اص كع  ًوًَعِ )   

 دٌّذ.   ( دسكذ سا صًبى تـکي  هي0/24)

( 1/33ػعب ِ  )  35-24( دسكذ هتٔلعق ثعِ گعشٍُ ػعٌي    6/20ثشفؼت گشٍُ ػٌي؛ )

( دسكعذ  9/15ػعب ِ  )  55-46( دسكذ گشٍُ ػٌي 7/23ػب ِ  ) 45-36دسكذ گشٍُ ػٌي

 ثبؿٌذ.   ػبل ٍ ثب تش هي 65( دسكذ گشٍُ ػٌي9/15ػب ِ ٍ ) 65-55گشٍُ ػٌي 

( دسكذ افشاد ػبكي دس هٌٌقِ ثعب ي  1/22ثش فؼت ه   ػکًَت؛ اص ك  ًوًَِ ) 

ِ 9/47(  )6ش )هٌٌقِؿْ ( 9/29( ٍ )10( دسكذ افشاد ػبكي دس هٌٌقِ هتَػي ؿْش )هٌٌقع

 دٌّذ.   ( سا تـکي  هي13دسكذ افشاد ػبكي دس هٌٌقِ پبييي ؿْش )هٌٌقِ
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( دسكعذ  6/83( دسكذ افعشاد هزعشد  )  6/2ثش فؼت ٍهٔيت تاّ ؛ اصك  ًوًَِ ) 

 ثبؿذ.   يب فَت ّوؼش( هي( دسكذ افشاد ثي ّوؼش )ثش احش ًالو 8/13افشاد هتاّ  ٍ )

( دسكذ 4/9( دسكذ اثتذايي  )5/13ػَاد  )( دسكذ ثي6/2ثش فؼت ػٌح ػَاد؛ )

( دسكعذ  3/19( دسكعذ فعَو ديعپلن  )   9/10( دسكذ ديپلن  )3/32ػيک  ٍ صيش ديپلن  )

( دسكذ دكتشي 3/1( دسكذ دكتشاي ٓوَهي  )1/3( دسكذ فَو  يؼبًغ  )3/6 يؼبًغ  )

 ثبؿٌذ.   داساي ت ليالت فَصٍي هي( دسكذ 3/1تخللي ٍ )

( 0/12( دسكعذ كعبسگش  )  5/5( دس كعذ ثيکعبس  )  3/2ثش فؼت ستجِ ثٌذي ؿغلي؛ )

( دسكذ ساًٌذُ هبؿيي ػعجك   2/5( دسكذ ثبصاسي خشدُ فشٍؽ  )9/3دسكذ ثبصًـؼتِ  )

( دسكعذ  8/0( دسكذ فشٍؿٌذُ  َاصم خعبًگي ٍ  عَكغ  )  3/2( ثبرذاس ٍ كـبٍسص  )3/1)

( 6/1( دسكعذ فشٌّگعي  )  6/7خعذهبتي  )  -( دسكذ اداسي 2/24ػٌگيي  ) ساًٌذُ هبؿيي

( دسكعذ  3/2( دسكذ فٌي ٍ هٌْذػعي  ) 5/6( دسكذ ثبصاسي ٓوذُ فشٍؽ  )3/1ًِبهي  )

 ثبؿٌذ.   ( ػبيش هـبر  هي8/18( اػتبد داًـگبُ ٍ )1/2( دسكذ پضؿك  )3/2ٍكب ت  )

( دسكعذ  6/9بى كوتعش  ) ّعضاس تَهع   200( دسكعذ اص  9/3ثش فؼت دسآهذ هبّيبًِ؛ )

( دسكعذ  7/17ّضاس تَهعبى  )  600تب 401( دسكذ ثيي 1/27ّضاس تَهبى  ) 400تب 201ثيي

( دسكذ اص يك تعب  5/6تب يك هيليَى  ) 800( دسكذ اص0/18ّضاس تَهبى  ) 800تب 601ثيي

 ثبؿٌذ.   ( دسكذ دٍ هيليَى ثِ ثب  هي2/17دٍ هيليَى ٍ )

( دسكذ افشاد هتـعک  اص  4/23اص ك  ًوًَِ ) ااتلبدي؛ -ثش فؼت پبيگبُ ارتوبٓي

( دسكعذ افعشاد ًجقعِ    9/28( دسكذ افشاد ًجقِ هتَػي سٍ ثِ پعبييي  ) 4/22ًجقِ پبييي  )

ثبؿعٌذ   ( دسكذ افشاد ًجقِ ثب  هعي 6/8( دسكذ ًجقِ هتَػي سٍ ثِ ثب  ٍ )7/16هتَػي  )

     ِ   ئٌعي ًعَّ   ) صم ثِ تَهيح اػت كِ ثشاي ػبختي ايعي هتغيعش اص تشكيعت نٌعذ گَيع

هؼکي  هب کيت اتَهجي  ٍ ايوت آى  هيضاى ّضيٌِ هبّيبًِ خبًَادُ  هٌٌقِ ه   ػعکًَت  

 ٍ ًَّ ؿغ  ػشپشػت خبًَاس اػتظبدُ گشديذ(. 
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 آزهَى فرضيِ ّب
 داسد.  سفبُ ارتوبٓي ساثٌِ ػشهبيِ ارتوبٓي ٍ ثيي -1 فشهيِ

 رفبُ اجتوبػي سرهبيِ اجتوبػي ٍ اثؼبد آزهَى ّوجستگي پيرسَى ثيي -2 جدٍل

 ًْبدي فشدي سفبُ ارتوبٓي هتغيش ٍاثؼتِ

 آگبّي هـبسكت آتوبد آگبّي هـبسكت آتوبد ارتوبٓي ػشهبيِ هتغيش هؼتق 

هشيت ّوجؼتگي 

 پيشػَى
 (*) 118/0 027/0 071/0  (**) 404/0 043/0 67/0  (**) 416/0 

 000/0 193/0 399/0 000/0 164/0 599/0 021/0 يهٌٔبداسػٌح 
*  Correlation is significant at the 0. 05 level (2-tailed).  

**  Correlation is significant at the 0. 01 level (2-tailed). 
 

ثشاي آصهَى ٍرَد ساثٌِ ثيي هتغيش ػشهبيِ ارتوعبٓي ٍ سفعبُ ارتوعبٓي اص آصهعَى     

ٍ ػعٌح   r;118/0ذاسّوجؼتگي پيشػَى اػتظبدُ گشديذ. ثب تَرِّ ثِ ًتبيذ ايي آصهَى )هق

تَاى اُْبس داؿت كِ ثيي ػشهبيِ ارتوبٓي ٍ سفبُ ارتوبٓي ثعب   (  هي=021/0sigداسيبهٌٔ

اًويٌبى  صم ساثٌِ هٌٔبداس ٍ هؼتقين ثشاشاس اػت. ئٌي ػشهبيِ ارتوبٓي ثيـتش هٌزش ثعِ  

ِ سفبُ ارتوبٓي ثيـتش ٍ ػشهبيِ ارتوبٓي كوتش هٌزش ثِ سفبُ ارتوبٓي كوتش هي گشدد. كع 

ثٌب ثش نبسنَة ًِعشي هٌعش  دس پعظٍّؾ  فشهعيِ هعَسد ًِعش  هعَسد پعزيشؽ ٍااعْ          

گشدد. )كِ ثِ هٌَِس تجييي ثْتش ساثٌِ ّوجؼتگي ثيي ّشكذام اص اثٔعبد سفعبُ ارتوعبٓي     هي

)فشدي ٍ ًْبدي( ثب ػشهبيِ ارتوبٓي )آتوبد  هـبسكت ٍ آگبّي( ثِ ثشسػي رذاگبًِ ّش 

 (. 2كذام اص آًْب پشداختِ ؿذ )رذٍل

 داسد.  سفبُ ارتوبٓي ساثٌِ ااتلبدي ٍ -پبيگبُ ارتوبٓي  ثيي -2 فشهيِ

 اقتصبدي ٍ اثؼبد رفبُ اجتوبػي -پبيگبُ اجتوبػي آزهَى ّوجستگي پيرسَى ثيي -8 جدٍل

 ًْبدي فشدي سفبُ ارتوبٓي هتغيش ٍاثؼتِ

 هتغيش هؼتق 
 -پبيگبُ ارتوبٓي

 ااتلبدي
 ااتلبدي ارتوبٓي ااتلبدي ارتوبٓي

 178/0 (**)  059/0 183/0 (**)  058/0 122/0 (*) شيت ّوجؼتگي ه
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 پيشػَى

 000/0 251/0 000/0 258/0 017/0 يهٌٔبداسػٌح 
*  Correlation is significant at the 0. 05 level (2-tailed).  

**  Correlation is significant at the 0. 01 level (2-tailed). 

ارتوبٓي ٍ سفبُ ارتوعبٓي اص   -ثيي هتغيش پبيگبُ ااتلبدي ثشاي آصهَى ٍرَد ساثٌِ

 r ;122/0آصهَى ّوجؼتگي پيشػَى اػتظبدُ گشديذ. ثب تَرِّ ثِ ًتبيذ ايي آصهعَى )هقعذاس  

ااتلعبدي   -تَاى اُْبس داؿت كِ ثيي پبيگبُ ارتوبٓي (  هي=017/0sig داسيبٍ ػٌح هٌٔ

نِ افعشاد   هؼتقين ثشاشاس اػت. ئٌي ّش ٍ سفبُ ارتوبٓي ثب اًويٌبى  صم ساثٌِ هٌٔبداس ٍ

ااتلبدي ثب تشي ثشخَسداس ثبؿذ آى افعشاد سفعبُ ارتوعبٓي ثيـعتشي      -پبيگبُ ارتوبٓي اص

كؼت كشدُ ٍ ّشنِ ايي كيظيت كبّؾ پيذا كٌذ  ثِ ّوبى هيضاى ًيض سفعبُ ارتوعبٓي ًيعض    

. ) ثعِ  گعشدد  يبثذ. پغ فشهيِ هَسد ًِش پظٍّؾ ًيض هَسد پعزيشؽ ٍااعْ هعي    كبّؾ هي

هٌَِس تجييي ثْتش ساثٌِ ّوجؼتگي ثيي ّشكذام اص اثٔبد سفبُ ارتوبٓي )فشدي ٍ ًْبدي( ثب 

 (.  3ااتلبدي ثِ ثشسػي رذاگبًِ ّش كذام اص آًْب پشداختِ ؿذ )رذٍل -پبيگبُ ارتوبٓي

 داسد.  ساثٌِ افؼبع اهٌيت سفبُ ارتوبٓي ٍ ثيي -3 فشهيِ

 

 احسبض اهٌيتبُ اجتوبػي ٍ اثؼبد رف آزهَى ّوجستگي پيرسَى ثيي -4 جدٍل

 هتغيش ٍاثؼتِ
افؼبع 

 اهٌيت
 فکشي رؤي ربًي هب ي

 ًْبدي فشدي ًْبدي فشدي ًْبدي فشدي ًْبدي فشدي ارتوبٓي سفبُ هتغيش هؼتق 

ّوجؼتگي  هشيت

 پيشػَى
 (**) 227/0  (**)312/0 

 

(**)317/0 
093/0 087/0 

 

(**)149/0 

 

(**)145/0 
081/0 082/0 

 108/0 115/0 004/0 003/0 089/0 069/0 000/0 000/0 000/0 يداسهٌٔبػٌح 

*  Correlation is significant at the 0. 05 level (2-tailed).  

**  Correlation is significant at the 0. 01 level (2-tailed).  

 

ثشاي آصهَى ٍرَد ساثٌِ ثيي هتغيعش سفعبُ ارتوعبٓي ٍ افؼعبع اهٌيعت اص آصهعَى       

ٍ ػعٌح   r;227/0جؼتگي پيشػَى اػتظبدُ گشديذ. ثب تَرِّ ثِ ًتبيذ ايي آصهَى )هقذاسّو



  

 

 

 
 36    تبييه رفاه اجتماعي و تأثير آن بر احساس...  

تَاى اُْبس داؿت كِ ثيي سفبُ ارتوبٓي ٍ افؼبع اهٌيعت ثعب    (  هي=000/0sig داسيبهٌٔ

اًويٌبى  صم ساثٌِ هٌٔبداس ٍ هؼتقين ثشاشاس اػت. ئٌي ّش نعِ فعشد اص سفعبُ ارتوعبٓي     

افؼبع اهٌيت ثيـتشي كؼت كشدُ ٍ ّشنِ ايي هيعضاى كعبّؾ   ثب تشي ثشخَسداس ثبؿذ  

يبثعذ. پعغ فشهعيِ هعَسد ًِعش       پيذا كٌذ  ثِ ّوبى ًؼجت ًيض افؼبع اهٌيت كعبّؾ هعي  

گشدد. )ثِ هٌَِس تجيعيي ثْتعش ساثٌعِ ّوجؼعتگي ثعيي       پظٍّؾ ًيض هَسد پزيشؽ ٍااْ هي

ارتوبٓي )فشدي ٍ  ّشكذام اص اثٔبد افؼبع اهٌيت )هب ي  ربًي  رؤي ٍ فکشي( ثب سفبُ

 (.  4ًْبدي( ثِ ثشسػي رذاگبًِ ّش كذام اص آًْب پشداختِ ؿذ )رذٍل

 

 Amos graphics كبرثرد ثب سبختبري هؼبدالت الگَسبزي
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 ( هدل هؼبدلِ سبختبري تحقيقstandardضرايت استبًدارد ) -2ضكل 

 

 ( هذل تزشثي ت قيق دس اب ت هعذل هٔبد عِ ػعبختبسي اسائعِ گشديعذُ     2دس ؿک  )

اػت. ثب تَرِ ثِ هشايت هٔيبسّبي ًيکَيي ٍ ثشاصؽ هذل ثبيذ گظعت  هعذل ت قيعق اص    

ثبؿعذ. ٍ دادُ ّعبي روعْ آٍسي ؿعذُ اص نعبسنَة       ثشاصؽ ًؼجتبً هٌبػجي ثشخَسداس هي

 گيشد.   ًِشي پظٍّؾ هَسد فوبيت اشاس هي

 

 هٔيبسّبي ثشاصؽ هذل ٍ تظؼيش ثشاصؽ ابث  اجَل -5رذٍل 

 تظؼيش بث  اجَلػٌح ا هٔيبس ثشاصؽ هذل
هيضاى 

 فبك 
 فذپزيشؽ

 ( CMINكبي اػکَئش )
هقذاس كبي 

 اػکَئش رذٍل

كبي اػکَئش ثِ دػت آهذُ ثب كبي 

اػکَئش رذٍل ثشاي يك دسرِ 

 ؿَد.  آصادي هـخق هقبيؼِ هي

 ابث  اجَل 022/18

 ( GFIًيکَيي ثشاصؽ )
 1)ٓذم ثشاصؽ( تب  

 ثشاصؽ كبه ( 

ذُ هٌٔکغ كٌٌ 95/0هقذاس ًضديك ثِ 

 يك ثشاصؽ هٌلَة اػت. 
 ابث  اجَل 921/0

ًيکَيي ثشاصؽ اكال  

 ( AGFIؿذُ )

 1)ٓذم ثشاصؽ( تب  

 ثشاصؽ كبه ( 

هٌٔکغ كٌٌذُ   95/0هقذاس ًضديك ثِ 

 يك ثشاصؽ هٌلَة اػت. 
 ابث  اجَل 873/0

سيـِ هيبًگيي هشثٔبت 

 ( RMSEAثشآٍسد) خٌبي
 05/0كَنکتش اص 

 يك ثشاصؽ 05/0هقذاس كوتش اص 

 دّذ.  خَة سا ًـبى هي
094/0 

تبفذي 

 اجَل

 ( TLIتَكش  َئيغ )
 1)ٓذم ثشاصؽ( تب  

 كبه (   شاصؽث

هٌٔکغ كٌٌذُ   95/0هقذاس ًضديك ثِ 

 يك ثشاصؽ هٌلَة اػت. 
 ابث  اجَل 884/0

كبي اػکَئش ًؼجي 

(CMIN/DF ) 
 5تب  1

ًـبى دٌّذُ هٔف  1هقذاس كوتش اص 

 هٌٔکغ 5ثشاصؽ ٍ هقذاس ثيـتش اص 

 كٌٌذُ ًيبص ثِ ثْجَد اػت. 

 ابث  اجَل 415/4

ؿبخق ثشاصؽ ٌّزبس 

 ( PNFIؿذُ هقتلذ )
 ابث  اجَل 665/0 60/0يب  50/0ثب تش اص  
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ؿبخق ثشاصؽ تٌجيقي 

 ( PCFIهقتلذ )
 ابث  اجَل 681/0 60/0يب  50/0ثب تش اص  

 گيري ٍ پيطٌْبداتًتيجِ
توبٓي ٍ تاحيش آى ثعش افؼعبع اهٌيعت    ّذف اكلي پظٍّؾ فبهش  ثشسػي تجييي سفبُ ار

ثبؿذ. ايي پظٍّؾ دٍ ّذف هْن دسثشداؿت. كِ ثب تَرعِ   دس ثيي ؿْشًٍذاى اكظْبًي هي

ّبي اسائِ گشديذ ٍ ّذف دٍم ثب تَرِ پيـيٌِ هختلشي اص ثِ ّذف اٍل  هجبفج ٍ ًِشيِ

َ ّبي اًزبم ؿذُ ٍ ًيض فَصُ ًِشي هٌش پظٍّؾ سد ؿذُ  فشهيبتي اص آى اػتخشاد ٍ هع

تزضيِ ٍ ت لي  اشاس گشفت ٍ دس ًْبيت هذل تزشثي ت قيق دس اب ت يعك هعذل هٔبد عِ    

ي اص ًتبيذ پيوعبيؾ  اًذكاسائِ گشديذ. اثتذا تَهيح  Amosثب ًشم افضاس ( SEM) ػبختبسي

 پظٍّؾ اسائِ دادُ ٍ دس اداهِ ثِ ثقيِ هجبفج ٍ اسائِ پيـٌْبد خَاّين پشداخت.  

غيش ػعشهبيِ ارتوعبٓي ٍ سفعبُ ارتوعبٓي  ًتعبيذ ثعِ       دس ثشسػي ساثٌِ ثيي دٍ هت  -

دػت آهذُ دس ربهِٔ آهبسي هَسد ًِش فبكي اص ٍرَد ساثٌِ هؼتقين ٍ هٌٔبداس ثعيي ايعي   

ثبؿذ. كِ دس ثيي اثٔبد ػشهبيِ ارتوبٓي )هـبسكت  آگبّي  آتوبد( ثعب اثٔعبد   دٍ هتغيش هي

ثٔبد ًْبدي سفبُ ارتوبٓي اثب سفبُ ارتوبٓي )فشدي  ًْبدي(  ثٔذ آگبّي ػشهبيِ ارتوبٓي 

 ثيـتشيي هشيت هٌٔبداسي سا دس ثيي توبم اثٔبد دٍ هتغيش فَو داؿتِ اػت.  

ااتلبدي ٍ سفبُ ارتوبٓي  ًتبيذ  -دس ثشسػي ساثٌِ ثيي دٍ هتغيش پبيگبُ ارتوبٓي -

ثِ دػت آهذُ دس ثيي ؿْشًٍذاى اكظْبًي فبكي اص ساثٌِ هخجت ٍ هٌٔبداس ثعيي دٍ هتغيعش   

ااتلعبدي  ثٔعذ ااتلعبدي پبيگعبُ      -ثبؿذ  كِ اص ثعيي اثٔعبد پبيگعبُ ارتوعبٓي    هيهشثَى 

ااتلبدي ثب ثٔذ فشدي سفبُ ارتوبٓي ثيـعتشيي هعشيت هٌٔعبداسي سا دس ثعيي      -ارتوبٓي

 توبهي اثٔبد ثيي دٍ هتغيش داؿتِ اػت. 

پيبهذ سفبُ ارتوبٓي ئٌي افؼبع اهٌيت دس ربهِٔ آهبسي هعَسد ًِعش فعبكي اص     -

اثٌِ هخجت ٍ هٌٔبداس ثيي ايي دٍ هتغيش هي ثبؿذ. كِ دس ثيي اثٔبد سفبُ ارتوبٓي ثب ٍرَد س

افؼبع اهٌيت ارتوبٓي )هعب ي  رعبًي  رؤعي  فکعشي(  ثٔعذ ًْعبدي ٍ فعشدي سفعبُ         
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ارتوبٓي ثب ثٔذ هب ي افؼبع اهٌيت  ثيـتشيي هشيت ساثٌِ هٌٔعبداسي سا دس ثعيي ديگعش    

 اثٔبد دٍ هتغيش ركش ؿذُ داؿتِ اػت.  

تعَاى اُْعبس داؿعت  اص    ارتوبٓي هي ثب تَرِ ثِ ًتبيذ ت قيق دس خلَف ػشهبيِ

ًِشاى ػشهبيِ ارتوبٓي ايي د  ت هوٌي ٍرعَد داسد كعِ   كبفت رب كِ دس آسا  ّوِآى

ػعبصد كعِ افعشاد    ارتوبٓي هَرجبتي سا فشاّن هي ارتوبٓي اص ًشيق تؼْي  سٍاثي ػشهبيِ

شدي ٍ گشٍّعي خعَد سا دًجعبل كٌٌعذ ٍ ثعِ تجعْ آى سفعبُ        تش ثتَاًٌذ هٌبفْ فع ثْتش ٍ ػبدُ

ارتوبٓي دس ؿک  هظيذ ٍ هتَاصى آى هٌزش ثِ افعضايؾ   ؿَد. ػشهبيِارتوبٓي فبك  هي

كبسايي ااتلبدي ٍ ثِ تجْ آى افضايؾ سفبُ خَاّذ ؿذ ٍ ّوعِ اص آى ػعَد خَاٌّعذ ثعشد.     

ّعبي ااتلعبدي    شػعبخت ؿبيذ ثتَاى گظت دس صهيٌِ سفبُ ارتوبٓي دٍ ت ًِ تٌْب ثبيعذ صي 

ثبيؼت ايي سا هَسد تَرِ اشاس دّذ كِ تَرِ ثعِ سٍاثعي   ربهِٔ سا ثْجَد ثخـذ  ثلکِ هي

ؿعذى ّضيٌعِ ااتلعبدي ثعشاي     ارتوبٓي ثيي آًْب  ثذٍى هت و  ثيي افشاد ٍ فظَ ػشهبيِ

ػعشهبيِ ارتوعبٓي كعِ تشكيجعي اص     كٌذ. دٍ ت  خَد ًيض ثِ ثْجَد سفبُ ارتوبٓي كوك هي

ي داؿتي سٍاثي ٍ كؼت آگبّي اص يکذيگش  آتوبد ٍ هـعبسكت ًؼعجت ثعِ ّعن     ّبه  ظِ

  ؿَد كِ ػبكٌيي يك ه   ثب داؿتي ٍ پـتَاًِثبؿذ  ثبٓج هيهي ّبّوؼبيِ ّب ٍ ايه لِ

اي افؼبع اهٌيت خبًشي ثيـعتشي ًؼعجت ثعِ پيشاهعَى ّوؼعبيگي خعَد       نٌيي ػشهبيِ

ارتوبّ ًيض ايي افؼبع سا تقَيت كعشدُ   داؿتِ ٍ ثب ايزبد سٍاثي دسٍى گشٍّي ػب ن  دس

ػبصي ؿْش ٍ فتي كـَس ثِ پـعتَاًِ نٌعيي آتوعبد ٍ    ٍ ثب هـبسكت دس ثشًبهِ ّبي ػب ن

 گي كـَس خذهت سػبًٌذ.   اهٌيت خبًشي ثِ تَػِٔ ػبصًذُ

يبفتِ  ّن دس هٌبًق كوتش تَػِٔ  ظُيٍ  ثِدس ّش هٌٌقِ هَرَد يّبِيػشهب ييؿٌبػب

ِ    ثِ ؿٌبخت ثْتش ٍ ّ گعشدد.  ّعبيي هعي  ن هـبسكت ػبكٌبى ايعي هٌعبًق دس نٌعيي ثشًبهع

 گشايي تقَيعت  ّبيي كِ دس آى سٍ  روْهـبسكت دس ثيي افشاد  هٌزش ثِ ايزبد ؿخليت

ؿَد ثب يکذيگش استجبى ثشاعشاس  گشايي دس افشاد ربهِٔ ثبٓج هيگشدد. سٍ  روْؿذُ  هي

ذ يبفت ٍ هشدم فوعَسي هع حش   كٌٌذ. دس نٌيي فب تي هـبسكت دس ربهِٔ افضايؾ خَاّ

دس ارتوبّ پيذا خَاٌّذ كشد. ثعب فوعَس گؼعتشدُ هعشدم دس ارتوعبّ فبكويعت ػيبػعي        
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اي سٍؿي ٍ ؿظبف ثب ًِن فبكن استجبى خَاٌّذ هـشٍٓيت خَاّذ يبفت ٍ هشدم ثِ گًَِ

 ثِ تَػِٔ پبيذاس دس ػٌح ربهِٔ هٌزش خَاّذ ؿذ.   آخشداؿت. كِ دس 

ٌَاى يکي اص اثٔبد اكلي فشآيٌذ تَػِٔ ٍ سفبُ ارتوبٓي اگش تَػِٔ ارتوبٓي سا ثِ ٓ

ّبيي اػت كِ ًيبصّبي فشدي )رؼوي ٍ سٍاًعي( ٍ ارتوعبٓي   )هزوَِٓ ؿشايي ٍ كيظيت

آفبد ربهِٔ دس فذ ابث  اجَل تاهيي ؿذُ ٍ ّوِ هشدم اص صًذگي دس آى ؿشايي افؼعبع  

اي تٌيعذُ اثٌعِ دس ّعن  اهٌيت صيؼتي  ارتوبٓي  ااتلبدي ٍ ػيبػي داؿتِ ثبؿٌذ( داساي س

ثذاًين. تَػِٔ ارتوبٓي ثِ ٌَٓاى ساّجشد اكلي  هقَ ِ سفبُ ارتوعبٓي هعَسد تَرعِ اعشاس     

پشداصاى ريشهبسكؼيؼت ّؼتِ اكلي تَػعِٔ ارتوعبٓي سا سفعبُ    گيشد. اص آًزب كِ ًِشيِهي

توشكعض   پعغ داًٌعذ.  داًؼتِ ٍ هٌجْ اكلي اذست ٍ حشٍت ربهِٔ سا ًيشٍي اًؼبًي آى هعي 

ّب ٍ اػتٔذاد ًيعشٍي اًؼعبًي ثبؿعذ. اص    ّبي تَػِٔ دس رْت استقب  هْبستثش ثشًبهِثبيذ 

   ِ ّعبي  ايي سٍ ثشاي دػتيبثي ثِ تَػِٔ هلي ساّي رض تَػِٔ اًؼعبى دس نعبسنَة ثشًبهع

 سفبُ ارتوبٓي ًيؼت. 

 ِ ّعبي  اص ًشفي ثب تَرِ ثِ ّذف اٍ يِ پظٍّؾ ٍ ه َسيت دٍ ت دس تذٍيي ثشًبهع

ّبي ااتلبدي ٍ سفبُ ي دٍ ت رذيعذ ثعب تَرعِ     ثبصًگشي دس ػيبػت سفبُ   ضٍم تَرِ ثِ

ثبؿذ. ؿبيذ ثتَاى گظت ثْتعشيي ا گعَ ثعشاي ؿعشايي     ثِ تزشثِ ػبيش كـَسّب هشٍسي هي

ِ  كًٌَي ايشاى  ا گَي دٍ ت ّعبي سفعبُ   ّبي ػَػيبل دهَكشات ساّگـب ثبؿعذ. )دس ثشًبهع

ارتوبٓي ابدس ثعِ پشداخعت    هشفِ ّبيسفبُ  يجشال؛ ٓوذتبً گشٍُارتوبٓي كـَسّبي دٍ ت

ٍ.... ّؼعتٌذ. فعبل آى كعِ     ّبي گًَبگَى ٍ پشداخت ؿْشيِّبي ػٌگيي ثشاي ثيوِّضيٌِ

ّعب  دٍس تؼلؼع  فقعش ّونٌعبى دس آى    پغاص ايي هضايب ه شٍم ّؼتٌذ.  تش ًجقبت هٔيف

ت اي ثشاي كبّؾ ػٌح اختالفبهؼي ي ّيچ ثشًبهِّبي دهَكشاتيبثذ. دس سطينتذٍام هي

ّب ثب ٍاثؼتِ كشدى ػٌح هضايبي ارتوبٓي ثعِ  ًجقبتي دس ربهِٔ ٍرَد ًذاؿتِ ٍ ايي سطين

ّعبي گًَعبگَى ارتوعبٓي هَرعت پبيعذاس هبًعذى       ػٌح دسآهذّب ٍ يب ثِ ًجقبت ٍ گشٍُ

دهَكشاتيعك كعِ ٓوعذتبً دس آى  ثعشاي      ّبي سفبُ ػَػيبلاًذ. دٍ تاختالف ًجقبتي ؿذُ

ثخـي ٍ دسهبًي  ٍُيظعِ فوعبيتي    ثَى ثِ آى ٍُيظِ تَاىّبي هشه ػؼبت سفبُ ٍ ثشًبهِ
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ّبي دٍ ػيؼتن اجلي سا دس اي تٔشيف ؿذُ اػت  آػيت ٍُيظِ پيـگيشي ٍ ٍُيظِ تَػِٔ

كٌذ( ا جتعِ كعشف ا گعَ ثعشداسي     خَد ًذاؿتِ ٍ فتي ثِ سؿذ ٍ تَػِٔ ربهِٔ كوك هي

ّب ثبؿعذ. ؿعٌبخت   ػتًبپزيش ثشاي ارشاي ايي ػيبتَاًذ آػيجي رجشاىه ن خَد ًيض هي

ػعبصي ّعش   ّب ٍ ثؼتشّب ثِ خلَف ًيشٍي اًؼبًي دس ايي صهيٌِ هقعذم ثعش پيعبدُ   ُشفيت

 ثبؿذ.  ا گَيي هي

دس پبيبى ثب تَرِ ثِ ؿشايي كًٌَي ايشاى ًيض پيـٌْبداتي ثعشاي ثشًبهعِ ّعبي دٍ عت     

 گشدد. اسائِ هي

ثتَاًعذ  دٍ ت ثبيذ ساّجشدّبيي هٌبػت دس ااتلبد كالى اتخبر ًوبيذ تعب   -1

ااتلبد سا دٍثبسُ پَيب ٍ ايزبد ؿغ  ٍ ديگش فشكتْبي كؼت دسآهعذ كٌعذ. ايعي    

     ِ ّعبي سفعبُ ارتوعبٓي ػعْوي )كوکعي(      اهش يعك هجٌعبي ه کعن ثعشاي ثشًبهع

(contributory )كٌذ. ايزبد هي 

ّبي ثيوِ ارتوبٓي سا ثعِ افعشادي كعِ    دٍ ت ثبيذ هيضاى پَؿؾ ثشًبهِ -2

تشؽ دادُ ٍ ًيض ؿوبس فَادث افتوعب ي  كٌٌذ گؼخبسد اص ثخؾ سػوي كبس هي

ت ت پَؿؾ سا ًيض افضايؾ دّذ. گؼتشؽ پَؿؾ ثِ ػعوت خعبسد اص ثخعؾ    

تَاًذ ثشاػبع ا ضام يب اختيبس ثبؿعذ. يبساًعِ هتقبثع  اص رشيعبى اكعلي      سػوي هي

ّب ثبيذ ػظبسؿي ثَدُ تب هتٌبػعت ثعب   دٍ ت  صم اػت. ثشًبهِ ثشافشاد ثيوِ ؿذُ 

 ص ثخؾ سػوي ثبؿذ.  ًيبصّبي افشاد خبسد ا

ّبي هقعشسي ؿعغلي كعِ    دٍ ت ثبيذ كبسفشهبيبى سا هلضم ػبصد تب ثشًبهِ -3

ّعب ثبيعذ اص   كٌٌذُ فوبيت ارتوبٓي دس ػب وٌذي اػت  فشاّن كٌٌذ. هقشسياسائِ

 يك كبسفشهب ثِ ديگشي ابث  اًتقبل ثبؿذ.  

ِ   ثيـتشاص آًزبيي كِ   -4 ّعبي  هشدم تَاًبيي پشداخت ٍ ؿعشكت دس ثشًبهع

ِ    ثيوِ  -non) ّعبي هقعشسي ريشسػعوي   ارتوبٓي سا ًذاسًعذ  دٍ عت ثبيعذ ثشًبهع

contributory )تَاًذ ّوگبًي ثبؿذ ٍ ّن ثعشاي كؼعبًي   هٔشفي كٌذ  كِ ّن هي
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تَاًذ تَصيْ ٓوَهي هزعذد  ثبؿذ كِ دس هَسد آًْب ت قيق ؿذُ اػت. ايي اهش هي

 دسآهذ سا تؼشيْ كٌذ.  

ثْذاؿعتي سا پزيشفتعِ ٍ   ثبيذ هؼئَ يت اسائِ خعذهبت ّوگعبًي    دٍ ت -5

ّبيي دس ػٌح رضئي سا ثبيذ ٌّگبهي كِ ثِ ٓلت د ي  هب ي هوکي ًيؼت  ثيوِ

 هَسد تـَيق ٍ تشريت اشاس دّذ. 

ثبيذ اَاًيٌي سا ثشاي هلضم ػبختي كبسفشهبيبى ثِ سٓبيت اعَاًيي   دٍ ت -6

 كٌٌذ.   ييارشا

اص ّبي هتقبث  دس رَاهعْ  ثبيذ ًقؾ سّجشي سا دس تقَيت كوك دٍ ت -7

ّعبي سفعبُ ارتوعبٓي سػعوي دس ثعيي ديگعش       ًشيق تؼشيْ ايزبد ساثٌِ ثب ثشًبهِ

 هَاسد  ثِ دػت گيشد. 

 

 هٌبثغ
ّبي تَػِٔ  ارتوبٓي ٍ ػٌح ثٌذي آى ثشسػي ؿبخق» (  1385) .اػوبٓيلي  سهب -

داًـعگبُ اكعظْبى: داًـعکذُ      ًبهِ دكتري پبيبى  «ّبي اػتبى اكظْبىدس ؿْشػتبى

 ًؼبًي  گشٍُ ٓلَم ارتوبٓي.  ادثيبت ٍ ٓلَم ا

  تشروعِ: ثعباش ػعبسٍخبًي  تْعشاى:     «فرٌّگ ػلَم اجتوربػي » (  1370ثيشٍ  آ ي. ) -

 اًتـبسات كيْبى.  

تجييي ربهِٔ ؿعٌبختي افؼعبع اهٌيعت دس ثعيي ؿعْشًٍذاى      » (  1387ثيبت  ثْشام. ) -

بت ٍ   داًـگبُ اكعظْبى: داًـعکذُ ادثيع   ًبهِ دكتري جبهؼِ ضٌبسي پبيبى  «تْشاًي

 ٓلَم اًؼبًي  گشٍُ ٓلَم ارتوبٓي.  

ِ «دهَكراسي ٍ سٌت ّربي هردًي  »  ( 1380). پبتٌبم  ساثشت - ه وعذ تقعي   :    تشروع

 اًتـبسات ػالم. : د ظشٍص  تْشاى
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ػيبػت ارتوبٓي تَػِٔ ارتوبٓي ٍ هشٍست آى دس ايعشاى  »(   1382پيشاى  پشٍيض. ) -

 ػيبػعت ًبهعِ    ٍيعظُ توربػي فصرلٌبهِ رفربُ اج    «)ًقذ ٍ ثشسػي ػٌذ گپٌْعبپ(  

   تْشاى: داًـگبُ ٓلَم ثْضيؼتي.  10ارتوبٓي  ؿوبسُ 

تْشاى: ًـشًي  نعبح  ، «تحليل اجتوبػي در فضبي كٌص»(   1385نلجي  هؼَٔد. ) -

 اٍل. 

سفبُ ارتوبٓي ٍ تَػِٔ )هعشٍسي ثعش كبسكشدّعبي ثشخعي     » (  1381رَ  ًبكش. ) فق -

  ػعبل  پصٍّطري رفربُ اجتوربػي    -لويفصلٌبهِ ػ  «ًْبدّبي فوبيتي دس ايشاى(

 .  6دٍم  ؿوبسُ 

ثبصؿٌبػي يعك فعَصُ ًَُْعَس ٍ ًؼعجت آى ثعب      » (  1384خبًذٍصي  ػيذ افؼبى. ) -

  ػعبل  راّجررد يربض    «ااتلبد: پيًَذ هتقبث  ػشهبيِ ارتوبٓي ٍ تَػِٔ ااتلعبدي 

 . 3اٍل  ؿوبسُ 

ثٌعِ اثٔعبد هعبدي ٍ    سا» (  1388سثبًي  سػَل ٍ ٍفيذ ابػوي ٍ ه وذ ٓجبع صادُ. ) -

فصلٌبهِ ػلوري    «ريش هبدي سفبُ ارتوبٓي ثب هـبسكت ؿْشًٍذاى دس اهَس ؿْشي

 . 32  ػبل ًْن  ؿوبسُ پصٍّطي رفبُ اجتوبػي

تْشاى: ػبصهبى هٌب ِٔ ٍ تعذٍيي كتعت   ، «اصَل هديريت» (  1370). سهبييبى  ٓلي -

 ٓلَم اًؼبًي )ػوت(. 

ساثٌعِ ػعشهبيِ   »(   1388پعَس. ) شٍيي ٓلعي صاّذي  ه وذرَاد ٍ هلي ِ ؿيجبًي ٍ پ -

  ػبل ًْعن   پصٍّطي رفبُ اجتوبػي -فصلٌبهِ ػلوي  «ارتوبٓي ثب سفبُ ارتوبٓي

 .  32ؿوبسُ 

تْعشاى: داًـعگبُ داًـعگبُ    ، «هجبًي رفبُ اجتوربػي » (  1381) ه وذ. صاّذي اك   -

 ي.  ئٓالهِ ًجبًجب

  تشروعِ: فؼعيي سارظعش     «اديتَسؼِ ثرِ هابثرِ آز  » (  1381ػي  آهبستيب كَهعبس. )  -

 تْشاى: اًتـبسات كَيش. 
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  تْعشاى:  «دائرُ الوؼبرف تطجيقي ػلرَم اجتوربػي  » (  1377ؿبيبى هْش  ٓليشهعب. )  -

 ػبصهبى اًتـبسات كيْبى.  

رٍيكرردي ًرَ ثرِ    » (، 1389كبداي  فؼيي ٍ ٓجبع ٓلبسي ٍ اسؿك هؼعبئلي. )  -

-7831ّربي  فبزي طي سبل ثرآٍرد ضبخص رفبُ در ايراى ثب استفبدُ از هٌطق

 . 3  ػبل دّن  ؿوبسُ ّبي اقتصبديفصلٌبهِ پصٍّص ،«7818

پعَس  تْعشاى:   تشروعِ: ّشهعض ّوعبيَى   ، «ًظريرِ رفربُ   » (  1381فيتضپتشيك  تًَي. ) -

 اًتـبسات هَػؼِ پظٍّؾ تاهيي ارتوبٓي گبم ًَ. 

پعَس   ّوعبيَى   تشروعِ: ّشهعض   «ّبي رفبُ جديدًظريِ» (  1385فيتضپتشيك  تًَي. ) -

 تْشاى: اًتـبسات هَػؼِ پظٍّؾ تاهيي ارتوبٓي.  

ّبي اجتوبػي  هدل سبزي هؼبدلِ سبختبري در پصٍّص» (  1388ابػوي  ٍفيعذ. )  -

   تْشاى: اًتـبسات: ربهِٔ ؿٌبػبى.  «Amos Graphicsثب كبرثرد 

ثررسي تطجيقي ٍضرؼيت رفربُ در خبًَارّربي    » (، 1387ابػوي اسدّبيي  ٓلي. ) -

 .  2  ؿوبسُ 11  ػبل فصلٌبهِ رٍستب ٍ تَسؼِ  «ي ٍ رٍستبييضْر

  ًطريِ رفربُ اجتوربػي   «اجتوبػي چيست؟ سيبست» (، 1382كبهکبس  هْعذيغ. )  -

   داًـکذُ ٓلَم ثْضيؼتي ٍ تَاًجخـي.  10ؿوبسُ 

ًقرص  » (، 1388پشٍس  ه ؼي ٍ فويذسهب ٓشيوعي ٍ ػعٔيذ هعذًي اْظشخعي )    گ  -

راثطِ ّوردلي ٍ گررايص اجتوربػي ثرب ػردالت      ًگرش ثِ رفبُ اجتوبػي در 

 .  32  ػبل ًْن  ؿوبسُ پصٍّطي رفبُ اجتوبػي -فصلٌبهِ ػلوي ،«اجتوبػي

  تشروعِ: هٌعَنْش كعجَسي  تْعشاى:     «جبهؼرِ ضٌبسري  » (  1383گيذًض  آًتعًَي. )  -

 اًتـبسات ًي. 

ُ   تْعشاى: اًتـعبست پظٍّـعکذ   «چْرُ هتغير اهٌيت هلري » (  1379هبًذل  ساثشت. ) -

 .  هٌب ٔبت ساّجشدي
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  تشروعِ: ه وعذتقي رغتعبيي     «رفبُ اجتوبػي در جْبى» (  1378هيزلي  ريوض. ) -

 تْشاى: داًـگبُ ٓلَم ثْضيؼتي. 

جوؼيرت ٍ اهٌيرت   » (  1374ًبكشي  ه وذثباش ٍ سفيوعي ًعظاد  ه وعذ كعبُن. )     -

 .  اداسُ نبح ٍ ًـش ػبصهبى ٓقيذتي ػيبػي ًيشٍي اًتِبهي  نبح اٍل، «اجتوبػي

هفبّين ثٌيبدي در هجبحر  رفربُ اجتوربػي )سيبسرت     »(، 1382aيضداًي  فشؿيذ. ) -

فصرلٌبهِ رفربُ    ،«اجتوبػي، حوبيرت اجتوربػي، رفربُ ٍ تر هيي اجتوربػي(      

 ارتوبٓي.  ػيبػتظُ    ٍياجتوبػي

  تْعشاى:  «هفبّين ثٌيبدي در هجبحر  رفربُ اجتوربػي   » (  1382bيضداًي  فشؿعيذ. )  -

 ؼتي. داًـگبُ ٓلَم ثْضي
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