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 چکيعٖ

ؽ يٚ فٛاًِ جبث ٘ب ِسؽکاؾ  يّيً فؾي، اؾ ضينٕبق خبِقٗظؼ  يچٕعثقع يا ٚاژٖ جٛققٗ ثٗ فٕٛاْ قبؾٖ
اؾ  يي٘ب ثطماؾ فٛاًِ ِسؽکٗ جٛققٗ لبثً غکؽ اقث کٗ ظؼ  يکيبْ، ِٕبعك آؾاظ يٓ ِيکٗ ظؼ ا ؽظيپػ يِ
ِٕبقت اؾ ِٕبعك آؾاظ ظؼ  يؽيگ ثٙؽِٖٛؼظ عٍت اقث. ثب  يٓ ِٕؾٛؼيؽاْ اؾ خٍّٗ ِٕغمٗ آؾاظ اؼـ ُ٘ چٕيا

 يب٘ فؽيًٗ نع ٚ ظؼ يگؽا ججع ٚ ثؽْٚ الحًبظ ثبؾک يثٗ  گؽا ظؼْٚک الحًبظ ياؾ  جٛاْ يِٕع جٛققٗ يفؽا
 يٚ ثبؾؼگبٔ يبت الحًبظياظث ظؼ يزضٛؼ ِٛثؽ ظانث. ِٕبعك آؾاظ جدبؼ يآٌٍٍّ يثالحًبظ ٚ جدبؼت 

، گؽظظ يثٗ غ٘ٓ ِحجبظؼ ِ ي٘ؽچٕع ظؼ ثغٓ آْ ظؼ اثحعا ِٛضٛفبت ثبؾؼگبٔ ؛ثبنٕع يِ يِّٙ ي٘ب عٚاژٖيکٍ
 يظؼضٛؼ جٛخٙ يٚ فؽٕ٘گ يؽات اخحّبفيک قؽِٕهأ، جأثييٛؼت  ثٗ ِٕبعك آؾاظع جٛخٗ ظانث کٗ يِٕحٙب ثب

کٗ جبکْٕٛ  يياؾآٔدب .ٕعكحيِٕسًؽ ٔ يٚ ثبؾؼگبٔ يغٗ الحًبظيٚ يؽفًب ظؼ ز عٔگػاؼ يِ ياؾ ضٛظ ثؽ خب
ك ياقث، جسم ٔهعٖ أدبَؽاْ يِٕبعك آؾاظ ظؼ ا يٚ اخحّبف ينٕبضح خبِقٕٗٗ اثقبظ يظؼ ؾِ يِغبٌقٗ خبِق

ثب ضجؽگبْ  ًِبزجٗ 51بت ٚ أدبَ يپف اؾ ِؽٚؼ اظثٓ ؼاقحب يٓ ُِٙ پؽظاضحٗ اقث. ظؼ ايا يزبضؽ ثٗ ثؽؼق
اثقبظ ِطحٍف  ييٚ نٕبقب ٘ب ظاظٖ يِٛخٛظ ظؼ قؽ يبفحٓ اٌگٛ٘بي يجُ ثؽا ًيٚجسٍٗ يجدؿِٛضٛؿ، اؾ ؼٚل 

ظقحٗ  01٘ب  ظاظًٖ ي، پف اؾ جسٍثيظؼٔٙبِٕغمٗ آؾاظ اؼـ اقحفبظٖ نعٖ اقث.  يٚ فٍّکؽظ ينٕبضح خبِقٗ
، يث ؾٔعگيفي، کيث اخحّبفي، إِي، اضالق اخحّبفي، فعاٌث اخحّبفيبفاخحّ يجُ ّ٘جكحگ 9ٚ  يِفِٙٛ

 يٚ ظؼ لبٌت اٌگٛ يينٕبقب يٚ فٍّکؽظ فؽٕ٘گ يبقي، فٍّکؽظ قي، فٍّکؽظ اخحّبفيفٍّکؽظ الحًبظ
 ِمبٌٗ اؼائٗ نعٖ اقث. ئؾؽ

 .، فٍّکؽظ، ِٕغمٗ آؾاظ اؼـينٕبضح خبِقٗ يژگي، ٚيجٛققٗ، گؽٖٚ اخحّبفٚاژگبْ کٍيعي: 
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 ِمعِٗ 

 لؽْ ظؼ ٚ كثيث لؽْ اٚاضؽ ظؼ کٗ يا گٛٔٗ ثٗ بفث،ي گكحؽل ظَٚ يخٙبٔ خٕگ اؾ ثقع جٛققٗ ِفَٙٛ

 نع يِ فيجقؽ يالحًبظ جٛققٗ ژٖيٚ ثٗ يبفحگي جٛققٗ ؿاْيِ اقبـ ثؽ کهٛؼ٘ب لعؼت کُي ٚ كثيث
ٚ  يکٗ جٛأكحٕع أمالة يٕقح ييٓ ؼاقحب کهٛؼ٘بي(، ظؼ ا91: 5991پٛؼ،  يٚ ثٙؽاِ ي)ؼقحّ

 يٛؼت ٓياؽ يٚ ظؼ غ بفحٗي جٛققٗث پهث قؽ ثگػاؼٔع يجسٛالت ٚاثكحٗ ثٗ آْ ؼا ثب ِٛفم
 (.511: 5999، يثؽٚخنعٔع )عٖ ئبِ يقِٛ خٙبْب ي جٛققٗ ظؼزبي

 ؼا " جٛققٗافحبظٖ فمت خبِقٗ ي٘ب ِهطًٗ جٛققٗ، ِفَٙٛفٕٛاْ " جسث يا ِمبٌٗ ظؼ 1ِكؽايِ
 ياخحّبف ٚضـ ثٙجٛظ ،ياخحّبف ؼفبٖ ميافؿا ِبظي، ؼفبٖ ميافؿا :ظأع يِ ؽِفَٙٛيؾ پٕح اؾ ِحهکً

 ٚ يٍِ ٚ يا ِٕغمٗ ،يِسٍ اِٛؼ ظؼ ِهبؼکث ٚ ِٕبقت ي٘ب فؽيث ٚ آؾاظي ث،يإِ ميافؿا ِؽظَ،
 يٛؼت ثٗ کهٛؼ کي ِطحٍف ِٕبعك ظؼ ِؽظَ ي٘ب گؽٖٚ بْيِ ظؼ هؽفثيپ ثّؽات ـيجٛؾ ثئٙب ظؼ

 (.59 :5931 ِكؽا،يِ) فبظالٔٗ

 ٚ فمؽ اؾ ٔدبت ٚ الحًبظي يؾٔعگ قغر ثبالثؽظْ نبًِ جٕٙب ٔٗ آْ، کبًِ ِقٕبي ثٗ جٛققٗ
 يگؽٚ٘ ،ياخحّبف ؼٚاثظ فکؽي ي٘ب بْيثٕ ٚ ٔٙبظ٘ب ؽٔعٖيظؼثؽگ ثٍکٗ اقث، يقٛاظ يث ٚ يظؼِبٔعگ

 ٚ يفٍّ ِٕغك ،ياخحّبف ي٘ب ثيزكبق جکٌٕٛٛژي، اثعافبت ظأم، عيجٌٛ ث،يجؽث ٚ ُيجقٍ يعجمبج ٚ
 يخٙبٔ قغر ظؼ جٛأع يِ کٗ اقث زعي ظؼ لضبٚت ٔؾبَ ٚ ياظث ي٘ب ؽؽافث ٚ ٕ٘ؽي ي٘ب ِٙبؼت

 (.03 :5919 ،يجٛقٍ) کٕع ثبؾ ييخب ضٛظ ثؽاي

 ٚ ٘ب ِسؽک اؾ يّيفؾ ًيض اؾ ،ينٕبق خبِقٗ ظؼ يچٕعثقع يا قبؾٖ فٕٛاْ ثٗ جٛققٗ ٚاژٖ
 ظؼ ٘ؽچٕع .اقث جٛققٗ ِسؽکٗ فٛاًِ اؾ يکي آؾاظ ِٕبعك بْ،يِ ٓيا ظؼ کٗ ؛ؽظيپػ يِ ؽيجبث فٛاًِ

 ِٕبعك کٗ ظانث جٛخٗ عيثب ِٕحٙب ،گؽظظ يِ ِحجبظؼ غ٘ٓ ثٗ يثبؾؼگبٔ ِٛضٛفبت اثحعا ظؼ آْ ثغٓ
 عٔگػاؼ يِ يخب ثؽ ضٛظ اؾ يجٛخٙ ظؼضٛؼ يفؽٕ٘گ ٚ ياخحّبف ؽاتيجأث قؽِٕهأ، کي يٛؼت ثٗ آؾاظ

 .ٕعكحئ ِٕسًؽ يثبؾؼگبٔ ٚ يالحًبظ غٗيز ظؼ يؽفًب ٚ

 ٓيا کٗ ژٖيٚ ثٗ اقث ثؽلؽاؼ بقثيق ٚ خبِقٗ الحًبظ، زٛؾٖ بْيِ يعگيجٕ ُ٘ ظؼ ئٛف اِؽٚؾٖ
 ؼاثغٗ ٓيّ٘ ظؼ .ضٛؼظ يِ چهُ ثٗ خبِقٗ ٚ الحًبظ فٍُ ٓيث اخحّبؿ ٚ بقثيق زٛؾٖ اؾ ميث ِكئٍٗ
 يپ ظؼ يبظيؾ ياخحّبف ٚأفقبالت فقً ضٛظ ثب يالحًبظ جسٛالت کٗ اقث ٓيا جأًِ ظؼضٛؼ ٔکحٗ

 ظؼ يالحًبظ جسٛالت کٗ ظانث اغفبْ جٛاْ يِ کٗ اقث ِكئٍٗ ٓيّ٘ ؼ٘گػؼ اؾ ظانث. ضٛإ٘ع
 ثيخّق جدّـ ِسً کٗ کهٛؼ ظؼْٚ بي يِؽؾ يجدبؼ ِؽاکؿ بي ثٕبظؼ بي يجدبؼ يآؾاظ ِٕبعك لبٌت

                                                           
1- Misera 



 117 (ي بر ابعاد عملکردي منطقه آزاد ارسشناخت جامعهتحليلي )مناطق آزاد، محرک تىسعه 
 

 ثؽ ِحؽجت ِكبئً ٚ يأكبٔ كثيؾ يؼٚ ثؽ ؼا يجسٛالج ٚ ؽييجغ ضٛظ ثب ٘كحٕع يأكبٔ ي٘ب گؽٖٚ ٚ
 ييؽثٕبيؾ هؽاْيپ فٕٛاْ ثٗ يجدبؼ ـ ييٕقح آؾاظ عكبِٕ ٌػا ؼقبٔع. ضٛإ٘ع ؽٙٛؼ ًِٕٗ ثٗ آْ
 .ظاؼظ ؼثظ يغ ي٘ب زٛؾٖ ؽيقب ٚ ِٕغمٗ ياخحّبف ِكبئً يؼٚ ثؽ يکحّبٔ ؽلبثًيغ ؽاتيجأث

 کبًِ يٛؼت کٗ ياخحّبف گؽٖٚ؛ ثبنٕع ِي جٛققٗ اؼکبْ ٓيجؽ ُِٙ اؾ يکي ياخحّبف٘بي  گؽٖٚ
 ِحمبثً ي٘ب کٕم ثؽاثؽ کٗ اقث أكبْ هحؽيث فعٖ بي جٓ ظٚ اؾ ِؽکت يٚازع اقث، خبِقٗ آْ

 ِهحؽک٘بي  ثيفقبٌ (.513 :5995 ،ياؼظقحبٔ الْي)قج ثبنٕع. ضٛؼظٖ ٛٔعيپ گؽيکعي ثٗ ياخحّبف
 لبٌت ظؼ کٗ نٛظ ٘بيي ِي يضؽٚخ ثٗ ِٕحح آٔٙب يقبؾِبٔع٘ ٚ جقبًِ ٔسٖٛ ٚ ياخحّبف گؽٖٚ افضب

 کي ظؼ ياخحّبف٘بي  گؽٖٚ يبجيز ٔمم ثٗ جٛخٗ ثب ٌػا کؽظ. ضٛا٘ع عايپ ّٔٛظ يخّق فٍّکؽظ
 ظينؽا اؾ آٔٙب يؽياثؽپػ ٚ٘ب  گؽٖٚ ٓيا خبٔجٗ ّ٘ٗ يثؽؼق زبضؽ پژٚ٘م يايٍ ِكئٍٗ ِٕغمٗ،
 ِٕبعك فٍّکؽظ ٚ ينٕبضح خبِقٗ اثقبظ ازًب زبضؽ پژٚ٘م ٘عف اقبـ ٓيا ثؽ ثبنع. ِي ِٕغمٗ

 اؼـ آؾاظ ِٕغمٗ اقث. نعٖ أحطبة ِغبٌقٗ ِٛؼظ ّٔٛٔٗ فٕٛاْ ثٗ اؼـ آؾاظ ِٕغمٗ ٚ ثبنع ِي آؾاظ
 آؾاظ ِٕغمٗ اقث. گؽفحٗ لؽاؼ اؼـ ؼٚظ ٗيزبن ظؼ ٚ نعٖ ٚالـ ؽاْيا غؽة نّبي ظؼ خٍفب ثيِؽکؿ ثب

 اؾ ميث ٚ ثٛظٖ فقبي اؼـ ظؼ يضبؼخ نؽکث 00 .اقث نعٖ ٚالـ ؿيججؽ يٍِٛحؽيک 591 ظؼ اؼـ
 لؿالكحبْ ٚ ٓيچ اؼِٕكحبْ، ٕ٘عٚقحبْ، ،يخٕٛث کؽٖ ٗ،يجؽک يکهٛؼ٘ب يضبؼخ اججبؿ اؾ ٔفؽ 500
 .ظٕ٘ع يِ أدبَ يجدبؼ ٚ يالحًبظ ي٘ب ثيفقبٌ

 ثٗ پبقص بفحٓي ظٔجبي ثٗ ِٛضٛؿ ضجؽگبْ ثب ًِبزجٗ أدبَ ٚ قٛاالت عؽذ ثب پژٚ٘هگؽاْ
 يجدبؼ ِٕغمٗ يفٍّکؽظ اثقبظ ٚ ينٕبضح خبِقٗ٘بي  يژگيٚ يكحيچ ؽاِْٛيپ كيجسم قٛاالت

 يبزجٕؾؽاْ ٚ کبؼنٕبقبْ اؾ ِحهکً ٘عف خبِقٗ اقث ريجٛض ثٗ الؾَ ثبنع. ِي اؼـ آؾاظ ييٕقح
 ؼٚل اؾ اقحفبظٖ ثب ٚ ثٛظٖ (يظٌٚح ؽاْيِع ٚ يفٍّ )ضجؽگبْ اؼـ آؾاظ ِٕغمٗ ثب آنٕب ياخحّبف
 ئؾؽ انجبؿ ثٗ عْيؼق جب کبؼ ٓيا ٚ نعٖ أدبَ ًِبزجٗ يبزجٕؾؽاْ ثب يثؽف گٌٍٛٗ يؽيگ ّٔٛٔٗ
 کؽظ. عايپ اظاِٗ

 جسميك پيهيٕٗ ٚ اظثيبت ِؽٚؼ

 ظؼ اقث. ثٛظٖ الحًبظظأبْ ٚ ظٌٚحّؽظاْ جٛخٗ ِٛؼظ ّ٘ٛاؼٖ يالحًبظ جٛققٗ ژٖيٚ ثٗ جٛققٗ ِكئٍٗ
 ٗئؾؽ ،2ؼٚقحٛ ٗئؾؽ ،1کبؼظٚيؼ ٗئؾؽ خٍّٗ اؾ ظاؼظ ٚخٛظ يبؼيثك ي٘بٗ ئؾؽ جٛققٗ، ثب ؼاثغٗ
.ؽنّٓي٘ ٔبِحٛاؾْ ؼنع ٗئؾؽ ٚ 3ٓيؼٚؾٔهحب ِحٛاؾْ ؼنع
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1- Ricardo 

2- Rostow 

3- Rosenstein's Balanced Growth Theory 
4- Hirschman's imbalanced growth theory 
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 أعاؾ پف ِٛخت قٛظ چْٛ قٛظ٘بقث، جدّـ ثّؽٖ ٚ دٗئح ٗيقؽِب جّؽکؿ کبؼظٚ،يؼ عٖيفم ثٗ 
 يثكحگ فبًِ ظٚ ثٗ ٗيقؽِب جّؽکؿ گؽظظ. يِ اقحفبظٖ آْ اؾ ٗيقؽِب جّؽکؿ يثؽا ٚ نٛظ يِ ثؽٚت
 جّؽکؿ ظؼ يِٛثؽجؽ ٔمم أعاؾ پف يثؽا ييجٛأب أعاؾ. پف يثؽا اؼاظٖ ٚ أعاؾ پف يثؽا ييجٛأب ظاؼظ:
 ؿئ أعاؾ پف يثؽا ييجٛأب ثبنع، هحؽيث عيجٌٛ ي٘ب ٕٗي٘ؿ ثٗ ٔكجث يعيفب ِبؾاظ چٗ ٘ؽ ظاؼظ. ٗيقؽِب

 يکي جٕٙب اقث ِّکٓ ٔبْ لؽو ظٚ اؾ" اقث: ٗٔٛنح کبؼظٚيؼ کٗ ّ٘بٔغٛؼ نع. ضٛا٘ع بظجؽيؾ
 ٚ ظاؼآْ يؾِ ".ثّبٔع يثبل اقث ِّکٓ ٔبْ قٗ ٔبْ لؽو چٙبؼ اؾ کٗ يزبٌ ظؼ نٛظ، ضٛؼظٖ
 قٛظ ٔؽش ثٗ يثكحگ ظؼآِع ِبؾاظ ٓيا أعاؾٖ .کٕٕع يِ يگػاؼٗ يقؽِب ضٛظ يِبؾاظ٘ب اؾ ظاؼاْٗ يقؽِب
 .(31 :5991 ،يٍِکٕع٘ ٚ يقؽائ ًيف) ظاؼظ

 ثٍٛك ٚ ضيؿ ،يأحمبٌ ،يقٕح چْٛ يِؽازٍ اؾ کٗ ٔعظا يِ يا چٕعِؽزٍٗ يٕعيفؽا ؼا جٛققٗ ؼٚقحٛ
 اقث يالحًبظ ؼنع ِؽزٍٗ جؽيٓ يفبٌ کٗ ؼقع يِ أجٖٛ ًِؽف ِؽزٍٗ ثٗ ٔحيدٗ، ظؼ ٚ گػؼظ يِ

 ظٕ٘عٖ نحبة ٔمم ٚ ضبؼخي ي٘ب کّک أعاؾ، پف اؾ جؽکيجي ثؽ ٚا .(5991:530 ّ٘کبؼاْ، ٚ ٔيب )ِؾفؽي
 ٌػا (.Rist, 2008: 99-100) کٕع ِي جأکيع ِؽازً، ايٓ اؾ گػؼ ظؼ الحًبظي جٛققٗ ثؽاي قؽِبيٗ أجبنث

 پٕح ايٓ اؾ يکي ظؼ کٗ يا گٛٔٗ ثٗ نبْ يالحًبظ اثقبظ ٔؾؽ اؾ ؼا خٛاِـ ّ٘ٗ ُيجٛأ يِ اٚ ٔؾؽ اؾ
 کؽظ نٕبقبيي کٕٕع، گػؼ ِؽازً ايٓ اؾ ثبيع ضٛظ ؼٚٔع ظؼ يب ٚ أع گؽفحٗ لؽاؼ الحًبظي ؼنع ِؽزٍٗ

(Rostow, 1960:4; Hettne, 2009:75.) 

 ٚ خبِـ ؼيؿي ثؽٔبِٗ ِقٕي ثٗ خبٔجٗ، ّ٘ٗ فهبؼ ٔؾؽيٗ يب ْاؼٚظ ؼٚؾٔهحبيٓ ِحٛاؾْ ؼنع ٔؾؽيٗ
 ٔؾؽيٗ ايٓ اقث. جٛققٗ ظؼزبي کهٛؼ٘بي ؼاٖ قؽ ثؽ ِٛخٛظ ِٛأـ زػف ثؽاي گػؼاي قؽِبيٗ کبًِ
 ايٛي ِجٕبي ثؽ اٚ، فميعٖ ثٗ .ظأع ِي گػاؼي قؽِبيٗ زعالً ٚخٛظ ؼا الحًبظي ِعاَٚ ؼنع فبًِ

 ثبيع قؽِبيٗ نٛظ. ٘عايث ظاؼظ، ٚخٛظ قؽِبيٗ کٗ ِٕبعمي ثٗ کبؼ ٔيؽٚي ثبيع کبؼ اٌٍٍّي ثيٓ جمكيُ
 ٔٛؿ زؽکث ٚ ِٙبخؽت ثيبٔگؽ اٚي ٔٛؿ زؽکث يبثع. أحمبي ظاؼظ فؽاٚأي کبؼ ٔيؽٚي کٗ ِکبٔي ثٗ

 ثؽ ظؼ ؼا فؽاٚأي ٘بي ظنٛاؼي ٚ ِهکالت ِٙبخؽت کٗ آٔدب اؾ ظاؼظ. ّ٘ؽاٖ ثٗ ؼا نعْ يٕقحي ظَٚ
 (.Hartwick, & Peet 2009) ظاؼظ ثيهحؽي ِمجٌٛيث نعْ يٕقحي گؿيٕٗ ظانث، ضٛا٘ع

 الحًبظي ٔبِحٛاؾْ ؼنع ؼٚي جٛققٗ الحًبظ زٛؾٖ ِغبٌقبت ظؼ ؼا ال ايٍي جبکيع ٘يؽنّٓ
 کهٛؼ٘بي ظؼ الحًبظي فبٌُ ٚ لعؼجّٕع گيؽاْ جًّيُ کّجٛظ ظٌيً ثٗ اقث کؽظٖ ثيبْ ٚ گػانحٗ
 ٚ عجيقي ِٕبثـ ثٙيٕٗ ثکبؼگيؽي ٚ الحًبظي فقبٌيث ٚ کبؼ أگيؿٖ ايدبظ ظؼ ٔبجٛأي ٚ جٛققٗ ظؼزبي
 ؽنّٓي٘ ٔعاؼظ. ٚخٛظ کهٛؼ٘ب ايٓ ظؼ جٛاْ زعاکثؽ ثب الحًبظي ثٙيٕٗ ؼنع اِکبْ أؽژي، ِٕبثـ

 ٓيا ظؼ ٚ ,p. 2010, (Rodrik (93 ظاؼظ جبکيع جٛققٗ ٗياٌٚ ِؽزٍٗ ظؼ ؼنع ؽيِك ثٗ ٚؼٚظ ثٗ هحؽيث
 اقث يعيجٌٛ ُيِكحم ي٘ب ثيفقبٌ نبًِ کٗ ؽظيگ يِ ٔؾؽ ظؼ ظٌٚث يثؽا ؼا يثؿؼگ ٔمم ٕٗيؾِ
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p.221) 2011 (Holz,. کهٛؼي ظؼ ثؿؼگ يٕبيـ ايدبظ ٚضقيث، ايٓ جغييؽ ثؽاي ٘يؽنّٓ پيهٕٙبظ 
ٌٛيعي ِسًٛالت کٗ اقث جٛققٗ ظؼزبي  ٚ پكيٕي اؼججبط ثيهحؽيٓ ِطحٍف ٘بي ثٕگبٖ ٚ يٕبيـ ثب آٔٙب ج

ٌٚيٗ ِبظٖ يب ٚالـ ظؼ ٚ ثبنع ظانحٗ ؼا پيهيٕي  آْ قبضث ثؽاي يب کٕع جبِيٓ ؼا ؾيبظي يٕقحي ٚازع٘بي ا
 (.Hartwick, & Peet 2009) ثبنع ظانحٗ پٛي ٚ کبال ِجبظٌٗ ،ِطحٍف يٕقحي ٚازع٘بي ثب اٌٚيٗ ِبظٖ

 فقبٌيث ٘ؽ ظاؼٔع. خٙبْ ظؼ کهٛؼ٘ب الحًبظي جٛققٗ ظؼ ِّٙي ثكيبؼ ٔمم جدبؼي آؾاظ ِٕبعك
 ِٕدؽ ِٛفك الحًبظي فقبٌيث ظانث. ضٛا٘ع ِيؿثبْ ِٕغمٗ جٛققٗ ثؽ ؾيبظي ثكيبؼ ؽيجأث خعيع الحًبظي

 گػاؼاْٗ يقؽِب خػة ثؽاي يا ؿٖيأگ ٚ ِهٛق قٛظآٚؼي ايٓ ٚ نعٖ قٛظآٚؼي ٚ افؿٚظٖ اؼؾل ايدبظ ثٗ
 افؿايم ِقٕي ثٗ ِٕغمٗ ظؼ خعيع ي٘ب يگػاؼٗ يقؽِب ؽؽفيث افؿايم ثٛظ. ضٛا٘ع ِٕغمٗ ظؼ ثيهحؽ

 قغر خعيع نغٍي ي٘ب فؽيث ايدبظ ثب .نٛظ يِ پؽ ِسٍي ِؽظَ جٛقظ کٗ اقث نغٍي ي٘ب فؽيث
 (.Pastusiak, 2015: 914; Demirelisc, 2018: 3) يبفث ضٛا٘ع اؼجمب ٔيؿ ِٕغمٗ ظؼ ؼفبٖ

 آؾاظ ِٕبعك ؼلبثث، افؿايم ٚ الحًبظي ي٘ب يّ٘کبؼ جٛققٗ جکٌٕٛٛژي، ٚ فٍُ قؽيـ ؼنع ثب
 جٛققٗ ظؼ يٍيثع يث ٔمم ِٕبعك ايٓ کٗ ٔيكث نکي .أع بفحٗي ؾيبظي ثكيبؼ اّ٘يث جدبؼي

 جدبؼي آؾاظ ِٕبعك فجبؼت (.Herlevi, 2017:688; Choe, 2003:51) کٕٕع يِ ايفب کهٛؼ٘ب الحًبظي
 (.Aitken & Harrison, 1999:609) گؽفث لؽاؼ ِٛؼظجٛخٗ خٙبْ جدبؼت بتياظث ظؼ 5930 ظ٘ٗ ظؼ

 ظؼ (.Akinci & Crittle, 2008:53) نع ايدبظ ايؽٌٕع ظؼ 5919 قبي ظؼ ِعؼْ جدبؼي ِٕغمٗ اٌٚيٓ
 قبي ظؼ ٚ ثؽظ پي يبظؼات افؿايم ظؼ آؾاظ ِٕبعك اثؽثطهي ثٗ کٗ ثٛظ کهٛؼي اٌٚيٓ ٕ٘ع ٔيؿ آقيب

 .(Daru, 2016:155) ّٔٛظ فيجأق ؼا آقيب جدبؼي آؾاظ ِٕغمٗ اٌٚيٓ 5931

 آؾاظ ِٕغمٗ کٗ اقث ايٓ آٔبْ ِهحؽک ٚخٗ ظاؼظ. ٚخٛظ ِطحٍفي جقبؼيف آؾاظ ِٕغمٗ ِفَٙٛ ثؽاي
 ثؽاي ؼا ِطحٍفي ِؿايبي ٚ ظاؼظ ِدؿا ِعيؽيث ثٛظٖ، ثؽضٛؼظاؼ ٚيژٖ إِيث اؾ کٗ اقث يا ِٕغمٗ
 اي پعيعٖ الحًبظي ٘بي ِؿيث ثب اي ِٕغمٗ (.Zeng, 2016:5) عئّب يِ اؼائٗ ِٕغمٗ ظؼ گػاؼاْٗ يقؽِب
 يب ِٕغمٗ ثؽاي ؼا ؾيؽ ٘بي ِؿيث ِٕبعك ايٓ اقث. ثٛظٖ جبؼيص عٛي ظؼ کهٛؼ٘ب اؾ ثكيبؼي ظؼ ٚيژٖ

 ثؽاي ثٙحؽ فضبي ايدبظ يبظؼات، ٚ ٚاؼظات جؽ ثؿؼگ ٘بي ؽؽفيث ايدبظ آٚؼٔع: ِي اؼِغبْ ثٗ کهٛؼ
 آؾاظ ِٕبعك ايدبظ ظاليً ؾِبْ عٛي ظؼ ...، ٚ ضبؼخي ي٘بٗ يقؽِب کٕحؽي ٚ خػة يٕقحي، ي٘ب ثيفقبٌ

 (.Jayanthakumaran, 2003:55) اقث نعٖ جغييؽ ظچبؼ ِيؿثبْ کهٛؼ٘بي ٔيبؾ ثٗ ثكحٗ جدبؼي

 جٛققٗ اٚي ثؽٔبِٗ جعٚيٓ ثب ٚ گؽفث نکً 5990 قبي ظؼ ،ايؽاْ ظؼ جدبؼي آؾاظ ِٕبعك ايدبظ
 اقبـ ثؽ کٕع. يٕقحي جدبؼي آؾاظ ِٕبعك جأقيف ثٗ العاَ ٔمغٗ قٗ ظؼ جب نع ظاظٖ اخبؾٖ ظٌٚث ثٗ

 کبال٘ب جب نعٔع اي يژٖٚ نعٖ زؽاقث ِٕبعك ايدبظ ثٗ ِٛؽف ٔيؿ ثٕبظؼ قبؾِبْ ٚ گّؽک ثؽٔبِٗ ايٓ
 اِبٔي يٛؼت ثٗ نع، ِي کهٛؼ ٚاؼظ اؼؾ أحمبي ثعْٚ کٗ ؼا جٌٛيعي اثؿاؼ ٚ لغقبت ،يٗاٌٚ ِٛاظ ٚ
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 يبظؼات ثٗ جٛخٗ جٛققٗ قَٛ ٚ ظَٚ ثؽٔبِٗ ظؼ گؽچٗ (.11 :5995 ثؽٔبِٗ، قبؾِبْ) کٕٕع ٔگٙعاؼي
 -جدبؼي آؾاظ ِٕبعك ٚ اقث يؽگ چهُ ٔفث ثٗ ٚاثكحگي ٕ٘ٛؾ فًّ ظؼ اِب اقث ثٛظٖ غيؽٔفحي
 ِأِٛؼيث اخؽاي ثٗ ِٛفك ٔبکبؼآِع ِعيؽيث ٚ ثٕبيي ؾيؽ اِکبٔبت کّجٛظ ظٌيً ثٗ کهٛؼ يٕقحي
 يٛؼت ِٕبعك ايٓ کبؼ خٙث خبٔجٗ ّ٘ٗ يثؽؼق ثبيع ثٕبثؽايٓ اقث؛ ٔجٛظٖ ِٕبعك ايٓ ظؼ ِٕبقت
 ثؽٔبِٗ، قبؾِبْ ؛91 :5991 ثؽٔبِٗ، قبؾِبْ) آيع ٚخٛظ ثٗ خعيع ِٕبعك آْ ِٛاؾات ثٗ ٚ پػيؽظ
5913: 05.) 

 ثٗ ِؽٚؼ ثٗ کٗ يي٘ب ثيلبثٍ ٚ ايؽاْ ظؼ آؾاظ ِٕبعك ايٓ ؼٚؾافؿْٚ گكحؽل ثٗ جٛخٗ ثب ّ٘چٕيٓ
 ؼاثغٗ ثؽؼقي اقث. اّ٘يث زبئؿ آْ ظؼ قبکٓ افؽاظ ينٕبضح خبِقٗ ثؽؼقي ،نٛظ يِ اضبفٗ ٘ب آْ

 نٕبضث ثٗ ِٕدؽ جٛأع يِ ِٕبعك ايٓ ظؼ ِٛخٛظ 1اخحّبفي ي٘ب گؽٖٚ نؽايظ ثب بعكِٕ ايٓ فٍّکؽظ
 آؾاظ ِٕغمٗ .نٛظ ِٕبعك ايٓ ظؼ ؾٔعگي خٙث ِغٍٛة نؽايغي نعْ فؽاُ٘ ٚ اخحّبفي جغييؽات

 ظؼ ِٛؼظِغبٌقٗ ّٔٛٔٗ فٕٛاْ ثٗ کٗ ثبنع يِ ايؽاْ ظؼ جدبؼي آؾاظ ِٕبعك ٓيجؽ ِٛفك اؾ يکي اؼـ
 ٚ ينؽل آغؼثبيدبْ اقحبْ ظؼ اؼـ يٕقحي-جدبؼي آؾاظ ِٕغمٗ اقث. نعٖ أحطبة جسميك ايٓ

 فبٌي نٛؼاي ظثيؽضبٔٗ قٛي اؾ گؽفحٗ يٛؼت ٘بي اؼؾيبثي ثؽ ثٕب اقث. نعٖ ٚالـ ايؽاْ غؽة نّبي
 ظؼ ٚ بفحٗي جٛققٗ آؾاظ ِٕغمٗ ظِٚيٓ کيم، آؾاظ ِٕغمٗ اؾ پف اؼـ، آؾاظ ِٕغمٗ ايؽاْ، آؾاظ ِٕبعك

 (.5999 ِٙؽ، ي)ضجؽگؿاؼ اقث کهٛؼ ؼنع زبي

 ظاؼاي گؽفحٗ، لؽاؼ اؼِٕكحبْ ٚ آغؼثبيدبْ خّٙٛؼي کهٛؼ ظٚ ِدبٚؼت ظؼ کٗ ِٕغمٗ ايٓ
 نٙؽ ثب ٚ ظانحٗ لؽاؼ ؿججؽي نٙؽ کيٍِٛحؽي 591 ظؼ اؼـ آؾاظ ِٕغمٗ .اقث ٘کحبؼ 15٬000 ٚققث
 .ظاؼظ فبيٍٗ کيٍِٛحؽ 135 ٔيؿ جٙؽاْ

 ظاؼاي گّؽکي ٚ جدبؼي ؾِيٕٗ ظؼ جدبؼي،-يٕقحي ٔبزيٗ ايٓ ِؽکؿ فٕٛاْ ثٗ خٍفب نٙؽ
 ِؽؾ پؽجؽظظجؽيٓ فٕٛاْ ثٗ خٍفب نٙؽ ظؼ ٔطدٛاْ ٚ ايؽاْ ِهحؽک ِؽؾ ٚ ثٛظٖ قبٌٗ يع اي پيهيٕٗ

 (.5995 آؼيب، ي)ضجؽگؿاؼ اقث ِغؽذ جٙؽاْ ٘بي فؽٚظگبٖ اؾ پف ايؽاْ، ِكبفؽي

 ٚ جطٍيٗ ِؽاکؿ ٚ گّؽکبت کٕبؼ ظؼ جٛققٗ ي٘ب ؽقبضثيؾ يقبؾ فؽاُ٘ ثب اؼـ آؾاظ ِٕغمٗ
 ّ٘جكحگي ٔمم اؼجمبي خٙث ظؼ اقث جٛأكحٗ خٙبٔي، خبِقٗ ثٗ ٚؼٚظ اٌگٛقبؾي ٚ کبال ثبؼگيؽي
 .ثبنع خٙبْ ثب کهٛؼ قبؾٔعٖ جقبًِ ثكحؽقبؾ ،يخٙبٔ يالحًبظ ثب يٍِ الحًبظ

 گػاؼظ يِ ؽيجأث آؾاظ ِٕبعك فٍّکؽظ ثؽ کٗ يفٛاٍِ اؾ يکي نع، فٕٛاْ کٗ عٛؼ ّ٘بْ ٌػا
 ِٕغمٗ، کي ظؼ ياخحّبف ي٘ب گؽٖٚ يبجيز ٔمم ثٗ جٛخٗ ثب اقث. ياخحّبف ي٘ب گؽٖٚ ي٘ب يژگيٚ

                                                           
1- Community groups 
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 زبئؿ بؼيثك ِٕغمٗ ظينؽا اؾ ٘ب آْ يؽياثؽپػ ٚ يگػاؼ يؽياثؽپػ ٚ ٘ب گؽٖٚ ٓيا خبٔجٗ ّ٘ٗ يثؽؼق
 اقث. ثياّ٘

 افؽاظ اؾ يا ِدّٛفٗ اؾ اقث فجبؼت ياخحّبف گؽٖٚ ِفَٙٛ نٕبقبْ، خبِقٗ اؾ يثؽض عگبٖيظ اؾ
 ٚ ثٛظٖ کينؽ ثبُ٘ ازكبقبت ٚ عيفمب اؾ يثقض ظؼ ،ظانحٗ ثبُ٘ يعاؼيپب ٔكجحًب ٚ يلٛ ؼٚاثظ کٗ

 ،يفجبؼج ثٗ (.51 :5991 ّ٘کبؼاْ، ٚ بْيعي)زّ ٕعئّب يِ ظٔجبي ؼا يِهحؽک ا٘عاف بي ٘عف
 ثيفقبٌ -0 ظاؼٔع. ُِٙ انحؽاک ٚخٖٛ -5 کٗ يافؽاظ اؾ اقث فجبؼت ياخحّبف گؽٖٚ گفث جٛاْ يِ

 .أع ّٔٛظٖ عايپ «ِب» ازكبـ بي ضبعؽ جقٍك ازكبـ ُ٘ ثٗ ٔكجث -9 ِحمبثً(. )کٕم ظاؼٔع ِهحؽک
 (.513 :5995 ،ياؼظقحبٔ الْي)قج ثبنٕع يِ يظ٘ قبؾِبْ ٚ قبضث يظاؼا -1

 جٛققٗ ٚ ؼفبٖ ثؽ الحًبظي ژٖيٚ ِٕبعك ؽي"جأث فٕٛاْ ثب ضٛظ ِمبٌٗ ظؼ (5991) پٛؼ لبئُ ٚ يفيٌغ
 بْيث قٍفچگبْ(" الحًبظي ژٖيٚ ِٕغمٗ ِٛؼظي: )ِغبٌقٗ ييؼٚقحب ٚ نٙؽي ِٕبعك ياخحّبف

 يبظؼات پؽظاؾل ِٕبعك کً ظؼ ٚ الحًبظي ژٖيٚ ِٕبعك جدبؼي، آؾاظ ِٕبعك دبظيا کٗ کٕٕع يِ
 يبظؼات، جٛققٗ ٚ ميافؿا ِٕؾٛؼ ثٗ کٗ اقث يٍِ ٚ يا ِٕغمٗ ي٘ب يؿيؼ ثؽٔبِٗ ا٘عاف اؾ يکي
 ِٛاؼظ گؽيظ ٚ يفِّٛ ظؼآِع ميافؿا فٕبٚؼي، أحمبي ظاضً، يگػاؼٗ يقؽِب خػة انحغبي، دبظيا

 ظؼ ييبِع٘بيپ ِكحٍؿَ ّ٘ٛاؼٖ ،يِٕبعم ٓيچٕ دبظيا ٚ يي٘ب ثؽٔبِٗ ٓيچٕ اخؽاي .ؽٔعيپػ يِ أدبَ
 ؽيجأث يثؽؼق ثٗ ِػکٛؼ ِمبٌٗ اقبـ ٓيا ثؽ ٘كث. ؿئ يفؽٕ٘گ ٚ ياخحّبف ،يبقيق الحًبظي، ثقع

 ٓيا اقث. پؽظاضحٗ قٍفچگبْ نٙؽ ياخحّبف جٛققٗ ثؽ قٍفچگبْ الحًبظي ژٖيٚ ِٕغمٗ دبظيا
 ؼا قٍفچگبْ ؼٚقحبي ٓيقبکٕ ٗيکٍ آْ، آِبؼي خبِقٗ ٚ ثٛظٖ يهيّبيپ يفيجٛي ٔٛؿ اؾ پژٚ٘م

 يعؽف اؾ قٍفچگبْ الحًبظي ژٖيٚ ِٕغمٗ دبظيا ظاظ ٔهبْ آِعٖ ظقث ثٗ حئحب نٛظ. يِ نبًِ
 اؾ اِب نعٖ، قٍفچگبْ ِؽظَ ٓيث ظؼ ،ياخحّبف افحّبظ کب٘م ٚ ياخحّبف يّ٘جكحگ کب٘م ثبفث
 نٙؽ ِؽظَ يؾٔعگ ثيفيک ثٙجٛظ ٚ ياخحّبف ؼفبٖ ثٙجٛظ ثبفث ِٕغمٗ، ٓيا ٚخٛظ گؽيظ خبٔت

 .اقث نعٖ قٍفچگبْ

 آؾاظ ِٕغمٗ فٍّکؽظ ي"ثؽؼق فٕٛاْ ثب ضٛظ ِمبٌٗ ظؼ (5993) ّ٘کبؼاْ ٚ ياقفٕدبٔ يفجبق
 ِٕؾؽ اؾ اؼـ يجدبؼ آؾاظ ِٕغمٗ فٍّکؽظ يثؽؼق ظٔجبي ثٗ "يبظؼات ِٕؾؽ اؾ اؼـ ييٕقح-يجدبؼ

 ِؽٚؼ كيعؽ اؾ ِٕبعك يبظؼات فٍّکؽظ ثٙجٛظ ثؽ ؽگػاؼيجبث فٛاًِ ِٕؾٛؼ ٓيثع ثٛظٔع. يبظؼات
 ّٔٛٔٗ ثٗ ِؽاخقٗ ثب ٚ پؽقهٕبِٗ اثؿاؼ ٚ يهيّبيپ-يفيجٛي ؼٚل اؾ اقحفبظٖ ثب ٚ يينٕبقب بتياظث

 ي٘ب ظاظٖ اؼـ، يجدبؼ آؾاظ ِٕغمٗ فقبالْ ٚ ضجؽگبْ کبؼنٕبقبْ، يآِبؼ خبِقٗ اؾ ٔفؽٖ 500
 ِٛؼظ يقبضحبؼ ِقبظالت يؽيگ أعاؾٖ ِعي ٚ يعييجأ يفبٍِ ًيجسٍ ؼٚل ثب ٚ يآٚؼ خّـ بؾيِٛؼظٔ
 ،ييؽثٕبيؾ فٛاًِ ،يالحًبظ فٛاًِ کٗ ظاظ ٔهبْ پژٚ٘م ٓيا ي٘ب بفحٗي .گؽفث لؽاؼ ًيٚجسٍٗ يجدؿ
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 ِٕغمٗ ييبظؼاج فٍّکؽظ ياؼجمب ثؽ يظاؼ يِقٕ ٚ ِثجث ؽيجأث يغيِس فٛاًِ ٚ يزمٛل ي٘ب ٔؾبَ
 ظاؼٔع. اؼـ

 ِٕغمٗ ظؼ يگػاؼٗ يقؽِب خػة فٛاًِ "ثؽؼقي فٕٛاْ ثب ضٛظ ِمبٌٗ ظؼ (5995) ِمعَ ٚ کيب کؽيّي
 گػاؼي قؽِبيٗ خػة ثؽ ِؤثؽ فٛاًِ نٕبقبيي ثٗ ِجحٕي جسميك ٔؾؽي اظثيبت ثؽؼقي ضّٓ "اؼٚٔع آؾاظ
 1 ّٔٛظْ ِغؽذ ضّٓ پژٚ٘هگؽاْ .أع پؽظاضحٗ 5911 -5911 ؾِبٔي ظٚؼٖ ظؼ اؼٚٔع آؾاظ ِٕغمٗ ظؼ

 ٔحيدٗ ٔٙبيث ظؼ ٚ ّٔٛظٖ ثؽؼقي ؼا آٔٙب يسث اقحٕجبعي ٚ جٛييفي آِبؼ اؾ اقحفبظٖ ثب فؽضيٗ
 يئبؼقب ظٌٚحي، ي٘ب ظقحگبٖ ِٕبقت گػاؼي قؽِبيٗ فعَ ؾيؽثٕبيي، اِکبٔبت ٚخٛظ فعَ کٗ گؽفحٕع
 .ؼٚٔع يِ نّبؼ ثٗ اؼٚٔع آؾاظ ِٕغمٗ ظؼ گػاؼي قؽِبيٗ خػة فّعٖ ِٛأـ اؾ ِمؽؼات ٚ لٛأيٓ

 چٙبؼ ظؼ کهٛؼ ييٕقح-يجدبؼ آؾاظ ِٕبعك "فٍّکؽظ فٕٛاْ ثب ضٛظ گؿاؼل ظؼ (5919) ؾاظٖ يجم
 ييٛؼج ظؼ آؾاظ ِٕبعك فٍّکؽظ كيظل يثؽؼق کٗ کٕع يِ بْيث جٛققٗ" چٙبؼَ ثؽٔبِٗ اٚي قبي

 خبِـ ثؽٔبِٗ ظؼ نعٖٓ ييجق ا٘عاف ثب ِحٕبقت ِٕبعك ٓيا فٍّکؽظ ي٘ب نبضى کٗ اقث ؽيپػ اِکبْ
 ٓيا ثب نٛظ، ٚالـ ًيٚجسٍٗ يجدؿ ِٛؼظ ٕ٘گبَ ثٗ آِبؼ ياجکب ثٗ ٚ نعٖ ٓيجعٚ آْ يؼا٘جؽظ قٕع ٚ

 ي٘ب قبي عٛي ظؼ آؾاظ ِٕبعك يؼا٘جؽظ جٛققٗ قٕع ٚ خبِـ ثؽٔبِٗ تيجًٛ ٚ ٓيجعٚ بةيغ ظؼ زبي
 ِٕبعك ؽضبٔٗيظث يقٛ اؾ ِػکٛؼ ي٘ب نبضى اعالفبت ٕ٘گبَ ثٗ اؼائٗ فعَ ٚ جٛققٗ چٙبؼَ ثؽٔبِٗ

 كيظل يٛؼت ثٗ جٛققٗ چٙبؼَ ثؽٔبِٗ ي٘ب قبي ظؼ ا٘عاف جسمك ظؼيع يثؽؼق ،يجدبؼ آؾاظ
 خػة ٚاؼظات، ٚ يبظؼات ؽئؾ يي٘ب نبضى ؼٚٔع يثؽؼق زبي ٓيا ثب .ثبنع ئّ ؽيپػ اِکبْ
 چٙبؼَ ثؽٔبِٗ اٚي چٙبؼقبٌٗ ظؼ کبال ثيجؽأؿ ٚ انحغبي دبظيا ،يضبؼخ ٚ يٚالق يگػاؼٗ يقؽِب

 ا٘عاف ثب ِٕبعك ٓيا فٍّکؽظ کٗ اقث ٓيا اؾ يزبک قَٛ ثؽٔبِٗ ٚ لجً ي٘ب قبي ثٗ ٔكجث جٛققٗ
 يا بٔٗيپب ثٗ ؽياض ي٘ب قبي ظؼ ژٖيٚ ثٗ ِٕبعك ٓيا ٚ اقث ظانحٗ يبظيؾ فبيٍٗ آٔٙب يايٍ فيٚؽب ٚ

 يگػاؼٗ يقؽِب خػة يبظؼات، پؽظاؾل ؽئؾ يا٘عاف ٚ أع نعٖ ًيججع ٌٛکف يکبال٘ب ٚاؼظات يثؽا
 نٛظ. يِ ِؽثٛط ظٌٚث يؼا٘جؽظ٘ب ثٗ کٗ آٔدب جب اقث. نعٖ ِسمك کّحؽ يفٕبٚؼ خػة ٚ يضبؼخ

 يٕقحي جدبؼي آؾاظ ِٕبعك فٍّىؽظ ثؽ ِؤثؽ "فٛاًِ فٕٛاْ ثب ضٛظ ِمبٌٗ ظؼ (5919) ؼٕ٘ٛؼظ
 الحًبظي، جٛققٗ ٚ ؼنع آثبظأي، ٚ فّؽاْ ؾيؽثٕبيي، اِٛؼ اخؽاي جكؽيـ کٗ اقث ّٔٛظٖ بْيث ايؽاْ"
 ظؼ جدبؼي آؾاظ ِٕبعك ا٘عاف اؾ وهٛؼ، ظؼ وبال٘ب يبظؼات ٚ جٌٛيع ،يگػاؼٗ يقؽِب انحغبي، ايدبظ
 آؾاظ ِٕبعك فٍّىؽظ ثؽ ِؤثؽ فٛاًِ يينٕبقب ثٗ ضٛظ پژٚ٘م ظؼ يٚ .نٛظ يِ ِسكٛة ايؽاْ
 وٗ ظٕ٘ع يِ ٔهبْ جسميك ي٘ب بفحٗي اقث. پؽظاضحٗ آٔٙب اؾ يه ٘ؽ جأثيؽگػاؼي ظؼخٗ ٓييجق ٚ ايؽاْ

 اؾ أع فجبؼت وٗ ؽظيگ يِ ٔهأت فبًِ پٕح اؾ جدبؼي آؾاظ ِٕبعك فٍّىؽظ ظؼ جغييؽپػيؽي اؾ 19%
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 ِمؽؼات؛ ٚ لٛأيٓ يقبؾ نفبف (9 ِسيغي؛ فٛاًِ (0 ي؛گػاؼ يِه ضظ ٚ اخؽايي اٌؿاِبت (5
 ِبٌي. جأِيٓ قبؾٚوبؼ٘بي (1 ٚ اقحؽاجژيه؛ يؽيگ خٙث (1

 جدبؼي آؾاظ ِٕبعك فٍّىؽظ "اؼؾيبثي فٕٛاْ ثب ضٛظ ِمبٌٗ ظؼ (5911) ّ٘کبؼاْ ٚ يبؼياقفٕع
 ويم، گبٔٗ قٗ آؾاظ ِٕبعك فٍّکؽظ يثؽؼق ثٗ "ِٕبعك ايٓ الحًبظي جٛققٗ ظؼ آْ جأثيؽ ٚ ايؽاْ
 يا فّعٖ ثطم ظاظ ٔهبْ پژٚ٘م ٓيا حئحب .أع پؽظاضحٗ 5910-19 ؾِبٔي فبيٍٗ ظؼ چبثٙبؼ ٚ لهُ

 ايٓ ٚ يبفحٗ اضحًبو ويم آؾاظ ِٕغمٗ ثٗ ؾيؽثٕبيي كبتيجأق ٚ ٘ب ؽقبضثيؾ ايدبظ ٕٗي٘ؿ اؾ
 ضبؼخي ٚ اضٍيظ يگػاؼٗ يقؽِب خػة ٚ ضبؼخي جٛؼيكُ اؾ ٔبني اؼؾي ظؼآِع خػة ظؼ ِٕغمٗ
 اؾ ٔبني اؼؾي ظؼآِع %99 خػة ظؼ لهُ آؾاظ ِٕغمٗ .اقث ثٛظٖ پيهؽٚ ِٕبعك قبيؽ ثٗ ٔكجث

 ظؼ چبثٙبؼ آؾاظ ِٕبعك فٍّىؽظ .اقث ظانحٗ يا فّعٖ فقبٌيث ايؽاْ آؾاظ ِٕبعك ظؼ وبال يبظؼات
 ثٛظٖ ضقيف ثكيبؼ ِٕغمٗ نعيع ِسؽِٚيث ٚ ٘ب ؽقبضثيؾ ٚخٛظ فعَ ظٌيً ثٗ ِػوٛؼ فٛاًِ ؾِيٕٗ

 ظؼِدّٛؿ .يبثع ظقث اقث، وبال جؽأؿيث وٗ ضٛظ ايٍي ٘عف ثٗ اقث ٔحٛأكحٗ ِٕغمٗ ايٓ ٚ
 ضقف ظٌيً ثٗ پيهؽفث ٚ جٛققٗ ثؽاي ثبٌمٖٛ جٛاْ ٚ ٘ب ٕٗيؾِ ظانحٓ ؼغُ ثٗ ،گبٔٗ قٗ آؾاظ ِٕبعك

 خػة فعَ قيبقي، ثجبت فعَ ظؼآِع٘ب، جأِيٓ ِٕبثـ فعَ ؾيؽثٕبيي، جأقيكبت ٚ اِىبٔبت
 جٛققٗ ؼا٘جؽظ٘بي ٚ والْ ي٘ب ثؽٔبِٗ ظؼ نعٖ جقؽيف خبيگبٖ فعَ ضبؼخي، ٚ ظاضٍي گػاؼاْٗ يقؽِب

 .ّٔبيٕع اؼائٗ ِٛفمي فٍّىؽظ أع ٔحٛأكحٗ وهٛؼ، الحًبظي

 ثب يپژٚ٘ه :يالحًبظ آؾاظ ِٕبعك ثي"اّ٘ فٕٛاْ ثب ضٛظ ِمبٌٗ ظؼ (0053) 1يؽاثبيِ ٚ ٕٛظيٚ
 خٙبْ قؽاقؽ يکهٛؼ٘ب ِٛخٛظ، يگؽا ثؽْٚ جٛققٗ ياقحؽاجژ ثب کٗ کٕٕع يِ بْيث "يآٌٍٍّ يث ٔگبٖ

 ثٗ ِٕؾٛؼ ثٗ .أع ّٔٛظٖ دبظيا يبظؼات اؼجمبء ثؽ ژٖيٚ عيجأک ثب ؼا يِٕبعم ضبو ييبيخغؽاف ِٕبعك ظؼ
 ؼا يبظؼات ياؼجمب بقثيق جٛققٗ ظؼزبي يکهٛؼ٘ب اؾ يبؼيثك ،يقبؾ يخٙبٔ يبيِؿا آٚؼظْ ظقث
 ياؼجمب ظؼ آٔٙب يؿٚؼيکبجبٌ ٔمم ًيظٌ ثٗ يالحًبظ ژٖيٚ ِٕبعك ،ٛيقٕبؼ ٓيا ظؼ .أع کؽظٖ اجطبغ

 قبؾٚکبؼ ،ژٖيٚ ياظاؼ بؼاتياضح .أع نعٖ ِجعي جدبؼت بقثيق ِسجٛة كُيِکبٔ ثٗ يبظؼات،
 خٍّٗ اؾ ثٙحؽ يجدبؼ اِکبٔبت ثٛظْ ظقحؽـ ظؼ ٚ ؽأٗيگ قًٙ کبؼ ٓيلٛأ آقبْ، ؽليپػ
 ًيظٌ ثٗ آٔٙب اؾ يثقض اقث. کؽظٖ ؿيِحّب کهٛؼ٘ب ِٕبعك ؽيقب اؾ ؼا ِٕبعك ٓيا ،٘ب ؽقبضثيؾ

 ژٖيٚ ِٕبعك .نٛٔع يِ نٕبضحٗ يضبؼخ ي٘بٓ يقؽؾِ فٕٛاْ ثٗ يزح ِحفبٚت بؼيثك يالحًبظ ٓيلٛأ
 يؼجمبا ِبٕٔع ضٛظ ؼنع ي٘ب ِسؽک جب کٕٕع يِ کّک جٛققٗ ظؼزبي يکهٛؼ٘ب ثٗ يالحًبظ

 ثيفيک ثب ي٘ب ؽقبضثيؾ ،ينغٍ ي٘ب فؽيث دبظيا ،يضبؼخ ُيِكحم يگػاؼٗ يقؽِب خػة يبظؼات،
 ؼا يا ِٕغمٗ جٛققٗ ٚ يفٕبٚؼ کؽظْ ؼٚؾ ثٗ ،ياؼؾ ظؼآِع ميافؿا يبظؼات، ظؼ ؼلبثث ميافؿا ثٙحؽ،

                                                           
1- Vinod & Meerabai 
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 ژٖيٚ ٕبعكِ ِفَٙٛ کهٛؼ٘ب اؾ يهحؽيث جقعاظ ،يِبٌ ثبؾاؼ ٚ جدبؼت نعْ يخٙبٔ ثب کٕٕع. ـيجكؽ
 .أع کؽظٖ اجطبغ يؼلبثح ثبؾاؼ يبيِؿا آٚؼظْ ظقث ثٗ ِٕؾٛؼ ثٗ ؼا يالحًبظ

 جٛققٗ ثؽ آْ ؽيجبث ٚ يالحًبظ ژٖيٚ "ِٕبعك فٕٛاْ ثب ضٛظ ِمبٌٗ ظؼ (،0051) 1ٕبيٌِٛ ٚ گِٛؿ
 ژٖيٚ ِٕغمٗ ِعي ؽيجأث ِٛؼظ ظؼ يآٌٍٍّ يث بتياظث کيكحّبجيق يثؽؼق ثٗ "ِٕغمٗ يالحًبظ
 ٚ يأحمبظ يبثياؼؾ ،يينٕبقب ضّٓ كٕعگبْئٛ .أع پؽظاضحٗ ِٕغمٗ يالحًبظ جٛققٗ ثؽ يظالحًب

 فعَ بي ثيِٛفم ياقبق ظينؽا ِٛضٛؿ، ؽاِْٛيپ ِغبٌقبت ٓيجؽ ثيفيثبک ٚ ٓيجؽ ِٕبقت يگؽظآٚؼ
 ؽيجأث يالحًبظ ژٖيٚ ِٕبعك كٕعگبْئٛ ؾفُ ثٗ .أع ّٔٛظٖ اقحطؽاج ؼا بقثيق ٓيا ثيِٛفم
 کياقحبج حئحب گؽٖٚ ظٚ ثٗ ؼا حئحب ٓيا كٕعگبْئٛ ظاؼظ. ِٕغمٗ جٛققٗ ثؽ ُيؽِكحميغ ٚ يّيِكحم

 ٚ ثبنع يِ يبظؼات ٚ انحغبي ،يگػاؼٗ يقؽِب ميافؿا نبًِ ٚ نٛظ يِ زبيً ِعت کٛجبٖ ظؼ کٗ
 )اؾ يقبضحبؼ ؽييجغ ثيظؼٔٙب ٚ يظاضٍ ًبظالح ثب اظغبَ ،يفٕبٚؼ أحمبي خٍّٗ اؾ ،بيپٛ يالحًبظ حئحب

 .أع ّٔٛظٖ ُيجمك (يالحًبظ كحُيق ثٛظْ ثبؾ ميافؿا ٚ اؼجمبء ،يقبؾ ِحٕٛؿ خٍّٗ

بت ِٛضٛؿ ِفَٙٛ يع کٗ ٘ؽچٕع اظثيآ يٓ ثؽ ِيك چٕيٕٗ جسميهيبت ٚ پيثٕعی ِؽٚؼ اظث ظؼ خّـ
کٗ جبکْٕٛ  يظأع اِب ِغبٌقبج يِ ينٕبضح خبِقٗ ي٘ب يژگيٚ ٚ يؽٔعٖ ؼٚاثظ اخحّبفيجٛققٗ ؼا ظؼ ثؽگ

ث ٚ يهحؽ آٔٙب ثؽ اّ٘يع ثيأع ٚ جبک ِٕبعك آؾاظ پؽظاضحٗ يثقع الحًبظ يأع ثٗ ثؽؼق أدبَ نعٖ
 آْ ِغفٛي ِبٔعٖ اقث.  يِٕبعك ثٛظٖ ٚ ثقع خبِقٗ نٕبضح يفٍّکؽظ الحًبظ

 جسميك نٕبقي ؼٚل

 يزٍ ؼاٖ بفحٓي ِٕؾٛؼ ثٗ يکبؼثؽظ مبتيجسم اقث. يکبؼثؽظ ٘عف، ٚ ٔٛؿ اؾٌسبػ زبضؽ كيجسم
 ثٗ ييگٛ پبقص ثيلبثٍ يکبؼثؽظ مبتيسمج .عٔنٛ يِ أدبَ قبؾِبْ بي خبِقٗ، ظؼ ِكئٍٗ کي ظؼثبؼٖ

 اؾ ٚ ثٛظٖ يفيک ؿئ كيجسم کؽظيؼٚ .ثبنٕع يِ ظاؼا ؼا خبِقٗ ياخحّبف ٚ يالحًبظ يفقٍ ِهکالت
 اقث. نعٖ اقحفبظٖ اؼـ آؾاظ ِٕغمٗ ينٕبضح خبِقٗ ي٘ب يژگيٚ يينٕبقب يثؽا 2جُ ًيجسٍ

 (ي٘ب )جُ ياٌگٛ٘ب ِدعظ يکعگػاؼ ٚ ًيجسٍ ٓ،ييجق يثؽا اقث يؼٚن جُ، ًيٚجسٍٗ يجدؿ
 ٘ب ظاظٖ قؽي ظؼ ِٛخٛظ اٌگٛ٘بي ٘ب جُ (.Braun & Clarke, 2006: 83) ٘ب ظاظٖ ِيبْ ظؼ ِٛخٛظ

 ٚ ثٛظٖ ُِٙ پعيعٖ جٛييف ظؼ ٚ (Fereday & Muir-Cochrane, 2006: 4) ٘كحٕع ًيٚجسٍٗ يجدؿ
 ِؽزٍٗ، نم عي يکعگػاؼ فؽآيٕع عؽيك اؾ جُ جسٍيً ظاؼٔع. اؼججبط يا ژٖيٚ پژٚ٘هي قؤاي ثب
 ثب آنٕبيي اؾ: أع فجبؼت ِؽازً ايٓ گيؽظ. ِي أدبَ ِقٕبظاؼ، ٚ يسير اٌگٛ٘بي ضٍك ِٕؾٛؼ ثٗ

 جٙيٗ ٚ ٘ب جُ يگػاؼ ٔبَ ٚ جقؽيف ٘ب، جُ ثبؾثيٕي ٘ب، جُ خكحدٛي اٌٚيٗ، کع٘بي ايدبظ ٘ب، ظاظٖ
 :ظ٘ع يِ ٔهبْ ؼا جُ ًيٚجسٍٗ يجدؿ ِؽازً ؾيؽ خعٚي (.Braun & Clarke, 2006: 93) يئٙب گؿاؼل

                                                           
1- Gomez & Molina 
2- Thematic analysis 
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 (.Braun & Clarke, 2006: 93) جُ ًيٚجسٍٗ يجدؿ: ِؽازً 5نّبؼٖ خعٚي 

 ٔحيدٗ ؼٚٔع ِؽزٍٗ

 5 ِؽزٍٗ
 ٘ب ظاظٖ ِسحٛاي ثب نعْ آنٕب ِٕؾٛؼ ثٗ ٘ب ظاظٖ چٕعثبؼٖ ثؽؼقي ٚ ِغبٌقٗ

 نٛٔع. ِي ؽب٘ؽ کٗ اٌگٛ٘بيي ثٗ ٚيژٖ جٛخٗ ٚ

 ٚ اٌٚيٗ کع٘بي
 جفًيٍي ي٘ب بظظانثي

 0 ِؽزٍٗ

 ظاظْ ؼش ٔسٖٛ ٚ ِکبْ يِكحٕعقبؾ عؽيك اؾ اٌٚيٗ کع٘بي ايدبظ
 ؾِبٔي يقٕي نٛظ، ِي أدبَ ٘ب ظاظٖ جمٍيً عؽيك اؾ ِٛؼظ ايٓ اٌگٛ٘ب.

 ثؽاي گؽٚ٘بيي ايدبظ ِٕؾٛؼ ثٗ ٘ب ظاظٖ ثؽاي ؼا يي٘ب ثؽچكت ِسمك کٗ
 نبًِ ّ٘چٕيٓ ِؽزٍٗ ايٓ گيؽظ. ِي ٔؾؽ ظؼ کبؼاجؽ، ٚجسٍيً جدؿيٗ

 نٛظ. ِي کع٘ب ِقٕبي اؾ ِسمك اقحٕجبط

 اؾ فؽاگيؽ ٚ خبِـ کع٘بي
 ٘ب ظاظٖ پبقطگٛيي چگٛٔگي

 جسميك قؤاالت ثؽ

 9 ِؽزٍٗ

 يظؼقح ثٗ کٗ over-arching ي٘ب جُ لبٌت ظؼ کع٘ب جؽکيت
 اقث ضؽٚؼي ثكيبؼ ٘ب جُ جٛققٗ ٕ٘گبَ ثٗ ٘كحٕع. ٘ب ظاظٖ ظٕ٘عٖ ٔهبْ

 ظ٘ع، نؽذ ٔؽقع، ٔؾؽ ثٗ ِٕبقت جُ اگؽ زحي ؼا ٘ب جُ ظليك ِقٕبي کٗ
 نؽذ ٔيؿ ؼا اقث افحبظٖ اؾلٍُ جسٍيً ظؼ آٔچٗ ثبيع ِسمك ّ٘چٕيٓ

 ظ٘ع.

 ِٕحطت ي٘ب جُ اؾ ٌيكحي
 ي٘بً يٚجسٍٗ يجدؿ ثؽاي

 ثقعي

 1 ِؽزٍٗ

 ٚ ٘ب ظاظٖ اؾ ٘ب جُ پهحيجبٔي چگٛٔگي ثؽؼقي ثٗ ِسمك ِؽزٍٗ، ايٓ ظؼ
overarching ٔؾؽ ثٗ ٔبلى ٘بً يجسٍ اگؽ .پؽظاؾظ يِ ٔؾؽي ِٕؾؽ اؾ 

 .عئّب پؽ ؼا ِٛخٛظ يضأل٘ب ٚ ثؽگهحٗ فمت ثٗ ثبيع ِسمك ثؽقع،

 چگٛٔگي اؾ ِٕغمي نٕبضث
 ثيبْ ثؽاي ٘ب جُ نعْ اٌگٛ

 ِٛؼظ ظؼ ظليك ظاقحبْ
 ٘ب ظاظٖ

 1 ِؽزٍٗ
 کٗ ٘ب ظاظٖ اؾ ايخٕجٗ ٘ب، جُ اؾ ٘ؽکعاَ چيكحي جقؽيف ثٗ يعثب ِسمك
 ثپؽظاؾٔع. ٘ب جُ ِٛؼظ ظؼ جٛخٗ خبٌت ِٛاؼظ ٚ 1أع نعٖ گؽفحٗ

 ٚ قُٙ اؾ خبِـ جسٍيٍي
 فُٙ ظؼ ٘ب جُ ِهبؼکث

 ٘ب ظاظٖ

 3 ِؽزٍٗ

 ايٕکٗ ِٛؼظ ظؼ ثبيع ،پؽظاؾٔع يِ گؿاؼل ٔٛنحٓ ثٗ ِسممبْ، کٗ ؾِبٔي
 ظاظٖ ؼش ٘ب ظاظٖ ِيبْ ظؼ کٗ اجفبلي فُٙ ظؼ ِقٕبظاؼي ٔمم ٘ب جُ کعاَ
 member ثبيع ِسممبْ ّ٘چٕيٓ ثگيؽٔع. جًّيُ ظاؼٔع، اقث

checking َِٛخٛظ ّٔٛٔٗ ثٗ ِسمك کٗ اقث ؾِبٔي آْ ٚ ظٕ٘ع؛ أدب 
 نعٖ أدبَ جٛييف آيب کٗ پؽظاؾظ يِ ِٛضٛؿ ايٓ ثؽؼقي ثٗ کؽظٖ ؼخٛؿ
 ٔٗ. يب اقث آْ ظليك ّٖٔبيٕع

 ٔحبيح جفًيٍي نؽذ

                                                           
1- which aspects of data are being captured 
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 ثب کٗ ثبنٕع ِي يظٌٚح ؽاْيِع ٚ يفٍّ ضجؽگبْ گؽٖٚ ظٚ اؾ ِحهکً زبضؽ كيجسم خبِقٗ
 أدبَ ٘عفّٕع يؽيگّٔٛٔٗ اقبـ ثؽ کٕٕعگبْ ِهبؼکث أحطبة ٘كحٕع. آنٕب ينٕبق خبِقٗ ِجبزث

 ِهطى يٛؼت ثٗ بي چؽاکٗ نٛٔع يِ ٓيچ ظقث پژٚ٘هگؽ جٛقظ ٘ب ّٔٛٔٗ ؼٚل ٓيا ظؼ اقث. نعٖ
 ظؼ ٘كحٕع. ِٛؼظٔؾؽ عٖيپع ِٛؼظ ظؼ ضبو اعالفبت اؾ يغٕ بي ثٛظٖ ضبو ي٘ب يژگيٚ يظاؼا
 3 ٚ يظٌٚح ؽاْيِع ثب ًِبزجٗ 1 نبًِ ًِبزجٗ 51 ٘ب ظاظٖ يآٚؼ خّـ ِٕؾٛؼ ثٗ زبضؽ كيجسم

 ظؼ ٚ ثٛظٖ ِؽظ 55 ٚ ؾْ 9 نبًِ کٕٕعگبْ ِهبؼکث اقث. نعٖ أدبَ يفٍّ ضجؽگبْ ثب ًِبزجٗ
 3 ٚ يظکحؽ ِعؼک يظاؼا کٕٕعگبْ ِهبؼکث اؾ ٔفؽ 1 ٓيّ٘چٕ ظاؼٔع. لؽاؼ قبي 30 جب 91 يقٕ ثبؾٖ
 .ثبنٕع يِ اؼنع يکبؼنٕبق ٔفؽ

 يفيک ِسممبْ کٗ اقث ريجٛض ثٗ الؾَ نعٖ أدبَ ِغبٌقٗ افحجبؼ بي ييؼٚا ثب ؼاثغٗ ظؼ
 ثيلبثٍ ،يؽيثبٚؼپػ ّ٘چْٛ يي٘ب ٚاژٖ ثٗ ِقّٛاًل کٕٕع يِ يسجث كيجسم ييؼٚا اؾ کٗ يٕ٘گبِ
 اؼائٗ ٚ يفيک كيجسم ظؼ ييؼٚا ٕٗيؾِ ظؼ جفکؽ ٓيثٕبثؽا ؛کٕٕع يِ انبؼٖ ثٛظْ ظاؼ اِبٔث ٚ ظفبؿ

 (.,Johnson 1977) ثبنع يِ ُِٙ ٚ فؽاٚاْ آْ ييؼٚا ّٔٛظْ زعاکثؽ يثؽا يي٘ب ياقحؽاجژ
 کٗ اقث کؽظٖ فيجقؽ يفيک كيجسم ِطحٍف ِؽازً ثب اؼججبط ظؼ ؼا ييؼٚا اؾ يِطحٍف أٛاؿ ِبکكٛي

 ظاظٖ، ييجکثؽگؽا ف،يجٛي ظؼ ِعاضٍٗ زعالً گكحؽظٖ، يعأيِ ِغبٌقٗ جٛاْ يِ آٔٙب خٍّٗ اؾ
 بفثيظؼ کٕٕعٖ، ِهبؼکث ثبؾضٛؼ ،يجئٛؼ ييجکثؽگؽا ،گؽ ِهب٘عٖ ييجکثؽگؽا ؼٚل، ييجکثؽگؽا
 زبضؽ پژٚ٘م ظؼ (.Maxwell, 1992) ثؽظ ٔبَ ؼا کيجئٛؼ ياٌگٛ ثب يقبؾگبؼ ٚ ّ٘کبؼاْ ٔؾؽات

 گؽ" ِهب٘عٖ يي"جکثؽگؽا  ياقحؽاجژ اؾ نعٖ أدبَ ِغبٌقٗ ييؼٚا اؾ ٕبْياعّ کكت ِٕؾٛؼ ثٗ
 گؽ ِهب٘عٖ قٗ جٛقظ ٘ب ظاظٖ يکعگػاؼ ٚ ؽيجفك يآٚؼ خّـ کٗ يٛؼت ٓيثع اقث؛ نعٖ اقحفبظٖ

 اقث. نعٖ أدبَ )ِسمك(

 جسميك ٘بي يبفحٗ

 جُ، ًيٚجسٍٗ يجدؿ ِؽازً اؾ اقحفبظٖ ثب آْ اؾ زبيً ي٘ب ظاظٖ ًيجسٍ ٚ ًِبزجٗ أدبَ ضّٓ
 عٛؼ ثٗ 0 خعٚي نع. يينٕبقب يايٍ جُ 9 ٚ يِفِٙٛ ظقحٗ 01 ،يِفِٙٛ کع 551-ظؼِدّٛؿ

 .ظ٘ع يِ ٔهبْ ؼا كيجسم ي٘ب بفحٗي ضاليٗ

 نعٖ يينٕبقب ي٘ب جُ ٚ ِفِٙٛي ي٘ب ظقحٗ :0نّبؼٖ  خعٚي

 جُ فٕٛاْ جُ وع نعٖ يينٕبقب ِفِٙٛي ظقحٗ ِفَٙٛ وع

 خّقي ٚزعت 5 ِفَٙٛ

 5 جُ

 اخحّبفي ّ٘جكحگي

 ّ٘عٌي 0 ِفَٙٛ
 ِحمبثً ِكئٌٛيث 9 ِفَٙٛ 

 ِحمبثً اٌؿاِبت ٚ ٔيبؾ٘ب 1 ِفَٙٛ
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 : 0نّبؼٖ خعٚي اظاِٗ 

 فٕٛاْ جُ وع جُ نعٖ يينٕبقبظقحٗ ِفِٙٛي  وع ِفَٙٛ

 ِكبٚات ٚ ثؽاثؽي 1 ِفَٙٛ

 0 جُ

 اخحّبفي فعاٌث

 ِعاؼي لبْٔٛ 3 ِفَٙٛ
 

 ٘ب فؽيث فبظالٔٗ جٛؾيـ 1 ِفَٙٛ
 اخحّبفي ٕ٘دبؼ٘بي ٚ ٘ب اؼؾل 1 ِفَٙٛ

 9 جُ
 اخحّبفي اضالق

 اخحّبفي لٛأيٓ اؾ ججقيث 9 ِفَٙٛ
 

 اخحّبفي ؼفحبؼ ايٛي 50 ِفَٙٛ
 الحًبظي ٚ ِبٌي إِيث 55 ِفَٙٛ

 1 جُ
 اخحّبفي إِيث

 قيبقي إِيث 50 ِفَٙٛ
 

 لضبيي ٚ زمٛلي إِيث 59 ِفَٙٛ

   فؽٕ٘گي إِيث 51 ِفَٙٛ

 خكّي قالِث 51 ِفَٙٛ

 1 جُ

 ؾٔعگي کيفيث
 ؼٚأي قالِث 53 ِفَٙٛ

 اخحّبفي ؼفبٖ 51 ِفَٙٛ 

 الحًبظي ٚضقيث 51 ِفَٙٛ

 ظؼآِعؾايي 59 ِفَٙٛ

 3 جُ

 الحًبظي فٍّکؽظ

 يگػاؼٗ يقؽِب ؼيكک کب٘م 00 ِفَٙٛ
 

 ضبؼخي ي٘بٗ يقؽِب خػة 05 ِفَٙٛ

 اخحّبفي ؼٚاثظ 00 ِفَٙٛ
 1 جُ

 اخحّبفي فٍّکؽظ

  أكدبَ ٚ ّ٘جكحگي 09 ِفَٙٛ

 قيبقي ِٛاضـ 01 ِفَٙٛ
 1 جُ

 قيبقي فٍّکؽظ

  ٘ب ظٌٚث قبيؽ ثب ؼٚاثظ 01 ِفَٙٛ

 فؽٕ٘گي ججبظي 03 ِفَٙٛ

 9 جُ

 فؽٕ٘گي فٍّکؽظ

 فؽٕ٘گي ييافؿا ُ٘ 01 ِفَٙٛ
 

 فؽٕ٘گي ؼٚاثظ 01 ِفَٙٛ
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 پژٚ٘م ٔؾؽي اٌگٛي

 گؽيکعي ثب ٘ب آْ اؼججبط ٚ نعٖ يينٕبقب ي٘ب جُ ٚ ُيِفب٘ يثؽؼق اؾ ثقع پژٚ٘م، اؼائٗ ِٕؾٛؼ ثٗ
 نع. اقحطؽاج (5) نکً يٛؼت ثٗ

 
 پژٚ٘م ئؾؽ ياٌگٛ (:5) نکً

 ُپژٚ٘م ٓيا ي٘ب ظاظٖ ًيجسٍ اؾ  زبيً حئحب اقبـ ثؽ :ياخحّبف يّ٘جكحگ ،5 نّبؼٖ ج 
 يا عٖيپع يّ٘جكحگ ينٕبضح خبِقٗ ؾثبْ ثٗ اقث. نعٖ  اقحطؽاج جُ ٓياٌٚ «ياخحّبف يّ٘جكحگ »
 عٛؼ ثٗ ٚ أع ٚاثكحٗ گؽيکعي ثٗ افضب خبِقٗ، کي بي گؽٖٚ کي قغر ظؼ آْ ٗيپب ثؽ کٗ ؼقبٔع يِ ؼا

 ،يّ٘عٌ ،يخّق ٚزعت نبًِ: يِفِٙٛ ظقحٗ چٙبؼ اؾ جُ ٓيا .٘كحٕع گؽيکعي بؾِٕعئ ِحمبثً
 اقث. نعًٖ يجهک ِحمبثً اٌؿاِبت ٚ بؾ٘بئ ٚ ِحمبثً ثيِكئٌٛ

 ٚزعت» ،«ياخحّبف يّ٘جكحگ» ثب ِؽججظ فٛاًِ جُ ثٗ ِؽثٛط ِفِٙٛي ظقحٗ ٔطكحيٓ
 جٛاْ يِ ؽظيگ نکً جقبْٚ ٚ يبؼيّ٘ ،يّ٘عٌ اقبـ ثؽ افؽاظ ؼٚاثظ خبِقٗ ظؼ اگؽ اقث. «يخّق
 ِٕبفـ ظاؼظ ٚخٛظ خّقي ٚزعت کٗ اي خبِقٗ ظؼ ظاؼظ. ٚخٛظ خّقي ٚزعت خبِقٗ ظؼ کٗ ّٔٛظ اظفب

 ظٕ٘ع. ِي لؽاؼ ِعٔؾؽ ؼا خبِقٗ ٔفـ العاِبت جّبِي ظؼ افؽاظ ٚ ٔعانحٗ اٌٚٛيث خّقي ِٕبفـ ثؽ فؽظي
 ظِٚيٓ اقث. اخحّبفي ّ٘جكحگي ظ٘ي نکً ثؽ جأثيؽگػاؼ فٛاًِ جؽيٓ ُِٙ اؾ يکي خّقي ٚزعت
 اخحّبفي ّ٘جكحگي ثٗ ظقحيبثي ظؼ ايٍي ي٘ب چبٌم اؾ يکي اقث. «ّ٘عٌي» ِفِٙٛي ظقحٗ

 ثيهحؽي أكبٔي پيٛٔع٘بي ٚ ّ٘عٌي افؽاظ ٘ؽچٗ .اقث خبِقٗ ظؼ أكبٔي پيٛٔع٘بي ٚ ّ٘عٌي ثؽلؽاؼي
 ازكبـ ظؼک ِقٕبي ثٗ ّ٘عٌي .نع ضٛا٘ع ّٔبيبْ اخحّبؿ ٚ خبِقٗ ظؼ جؽي ِغٍٛة آثبؼ ثبنٕع ظانحٗ

 .ثجيٕيُ ظيگؽاْ ظيع ؾاٚيٗ اؾ ؼا خٙبْ ثبنيُ لبظؼ ايٕکٗ يقٕي ّ٘عٌي .اقث ظيگؽ فؽظي ظؼ

 يهبيژگيو
 يشنبختجبمعه

 منطقه آزاد ارس

 عملکرد منطقه 
 آزاد ارس

 ياجتمبع يهمبستگ

 يعدالت اجتمبع

 ياخالق اجتمبع

 يفرهنگ

 يبسيس

 ياجتمبع 
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 خبِقٗ يع٘بيثب اؾ ِحمبثً ثيِكئٌٛ ازكبـ ٚخٛظ اقث. «ِحمبثً ثيِكئٌٛ» ظقحٗ ٓيقِٛ
 ثب ثعإٔع، ِكئٛي خبِقٗ ٚ ٓيؽيقب لجبي ظؼ ؼا ضٛظ افؽاظ جک جک کٗ يا خبِقٗ اقث. ّ٘جكحٗ

 ِحجٍٛؼ ؼا ياخحّبف يّ٘جكحگ خبِقٗ بتيز زفؼ يثؽا جالل ٚ قبؾٔعٖ جقبًِ ِٕبقت، کبؼُ يجمك
 يؾٔعگ اٌؿاِبت اؾ يکي اقث. «ِحمبثً اٌؿاِبت ٚ بؾ٘بئ» ِفِٙٛي ظقحٗ ٓيچٙبؼِ کٕٕع. يِ

 ضٛظ اِٛؼ يجّبِ پف اؾ جب كثئ لبظؼ فؽظ گؽيظ خٛاِـ ؼنع ثب افضبقث. ٓيث کبؼُ يجمك ياخحّبف
 الؾَ ٚ ثٛظٖ خبِقٗ افضب ّ٘ٗ ثٗ ِؽثٛط اِٛؼ يثؽض ٓ،يا ثؽ فالٖٚ ٕع.يثؽآ ييجٕٙب ثٗ ضٛظ ضبٔٛاظٖ ٚ

 قجت ُ٘ ثٗ افؽاظ ِحمبثً بؾئ نع انبؼٖ کٗ عٛؼ ّ٘بْ نٛظ. پؽظاضحٗ آْ ثٗ يخّق يٛؼت ثٗ اقث
 ثپؽظاؾٔع. خبِقٗ ٚ ضٛظ ِهکالت زً ثٗ يّ٘جكحگ ٚ جقبًِ ثب خبِقٗ يافضب جب نٛظ يِ

 ُ٘مکب ثٗ ياخحّبف فعاٌث ،ينٕبق خبِقٗ بتياظث ظؼ :ياخحّبف فعاٌث ،0 نّبؼٖ ج 
 بي يالحًبظ ِٕبثـ اؾ يثؽضٛؼظاؼ ٚ ياخحّبف گبٖيپب ،يبقيق لعؼت ٕٗيؾِ ظؼ ِٛخٛظ ي٘ب ئبثؽاثؽ

 ًيجسٍ اؾ  زبيً حئحب اقبـ ثؽ گؽظظ. ِي اعالق خبِقٗ ظؼ ٘ب پبظال بي قٛظ٘ب ظفبؿ لبثً ـيجٛؾ
 يِفِٙٛ ظقحٗ قٗ اؾ کٗ اقث نعٖ اقحطؽاج جُ ٓيظِٚ «ياخحّبف فعاٌث» پژٚ٘م، ٓيا ي٘ب ظاظٖ

 نٛظ. ِي ٘ب فؽيث فبظالٔٗ ـيجٛؾ ،يِعاؼ لبْٔٛ ِكبٚات، ٚ يثؽاثؽ نبًِ:

 «ِكبٚات ٚ يثؽاثؽ» «ياخحّبف فعاٌث» ثب ِؽججظ فٛاًِ جُ ثٗ ِؽثٛط ِفِٙٛي ظقحٗ ٓياٌٚ
 ٚ  ؾْ اؾ  افُ ٍِث، افؽاظ ّ٘ٗ ؽاْ،يا ياقالِ يخّٙٛؼ ياقبق لبْٔٛ كحُيث ايً ِٛخت ثٗ اقث.
 ،يالحًبظ ،يبقيق ،يأكبٔ  زمٛق ّ٘ٗ اؾ ٚ ظاؼٔع لؽاؼ  لبْٔٛ  ثيزّب ظؼ  کكبْي عٛؼ ثٗ ِؽظ،

 فعاٌث يثؽلؽاؼ اؾ جٛاْ يِ يؾِبٔ دٗيظؼٔح .ثؽضٛؼظاؼٔع لبْٔٛ  ثيؼفب ثب يفؽٕ٘گ ٚ ياخحّبف
 ي٘ب ٕٗيؾِ ظؼ ِكبٚات ٚ يثؽاثؽ ِػکٛؼ ايً ثٗ ثيفٕب ثب کٗ گفث قطٓ کهٛؼ ظؼ ياخحّبف
 ثبنع. ثؽلؽاؼ خبِقٗ ظؼ ِطحٍف

 خبِقٗ ٘ؽ ٘بي ضؽٚؼت ٚ ٘ب ِؤٌفٗ اؾ يىي اقث. «يِعاؼ لبْٔٛ» ِفِٙٛي ظقحٗ ٓيظِٚ
 ٚ أضجبط ٚ ٔؾُ ايدبظ ثٗ ِٕدؽ وٗ اقث ِطحٍف ٘بي ؾِيٕٗ ظؼ خبِقٗ آْ ِمؽؼات ٚ لبْٔٛ ؼفبيث

 ظؼ ٔؾُ دبظيا ِٕؾٛؼ ثٗ افؽاظ ص،يجبؼ عٛي ظؼ .نٛظ يِ خبِقٗ آْ ِطحٍف اؼوبْ ظؼ ِٚؽج ٘ؽج فعَ
 اؾ يکي يِعاؼ لبْٔٛ ؿئ اِؽٚؾٖ .أع کؽظٖ آْ ثٗ عْيثطه ثيزبکّ ٚ لبْٔٛ ٚضـ ثٗ العاَ خبِقٗ
 عيثب ياخحّبف ي٘ب گؽٖٚ ينٕبضح خبِقٗ ي٘ب يژگيٚ ِغبٌقٗ ظؼ کٗ اقث ييؽ٘بيِحغ ٓيجؽ ُِٙ

 ؽظ.يگ لؽاؼ ِٛؼظجٛخٗ

 ّ٘ٗ عيثب ياقبق لبْٔٛ كحُيث ايً اقبـ ثؽ اقث. «٘ب فؽيث فبظالٔٗ ـيجٛؾ» ظقحٗ ٓيقِٛ
 فعاٌث دبظيا يفجبؼج ثٗ ٚ ايً ٓيا ثٗ فًّ ي٘ب ؼاٖ اؾ يکي ثبنٕع. ثؽضٛؼظاؼ ثؽاثؽ زمٛق اؾ ِؽظَ

 يٛؼت ثٗ ِٕغمٗ ضبو ي٘ب فؽيث اؾ ِؽظَ يجّبِ يثؽضٛؼظاؼ اِکبْ آؾاظ ِٕبعك ظؼ ياخحّبف
 ظاظ. ٔطٛا٘ع ؼش خبِقٗ ظؼ ٘ب فؽيث فبظالٔٗ ـيجٛؾ كيعؽ اؾ خؿ ُِٙ ٓيا اقث. فبظالٔٗ ٚ ثؽاثؽ
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 ُاؾ ظقحٗ آْ ثٗ اخحّبفي اضالق ،ينٕبضح خبِقٗ اظثيبت ظؼ :«اخحّبفي اضالق» ،9 نّبؼٖ ج 
 ثؽقع؛ ثؽٚؾ ٚ ؽٙٛؼ ًِٕٗ ثٗ اخحّبفي جقبِالت ظؼ کٗ نٛظ يِ اعالق ؼفحبؼ٘بيي ٚ ٘ب ِٕم

 نٛظ يِ کهيعٖ جًٛيؽ ثٗ جقبِالت ايٓ ظؼ خبِقٗ اضاللي ٚ فؽٕ٘گي ّٔبي ٚ چٙؽٖ ؼٚ يٓاؾا
(Elsbrnd, 2005, 139). ٓاخحّبفي، ٕ٘دبؼ٘بي ٚ ٘ب اؼؾل نبًِ ِفِٙٛي ظقحٗ قٗ اؾ جُ اي 

 ٕ٘دبؼ٘بي ٚ ٘ب اؼؾل اقث. نعٖ جهکيً اخحّبفي ؼفحبؼ ايٛي ٚ اخحّبفي لٛأيٓ اؾ ججقيث
 اٌگٛي قؽي يک ثٗ اخحّبفي ٘بيٕ٘دبؼ ٚ ٘ب اؼؾل اقث. جُ ايٓ ِفِٙٛي ظقحٗ اٌٚيٓ اخحّبفي
 ؼا ضٛظ خبِقٗ اکثؽيث ،کٕٕع يِ جٕؾيُ ؼا اخحّبفي ي٘ب ٚاکٕم ٚ ؼٚاثظ کٗ نٛظ يِ اعالق ؼفحبؼي

 .کٕع يِ ِدبؾات ؼا اٚ خبِقٗ ٔکٕع، ؼفبيث ؼا آْ نطًي کٗ يظؼيٛؼج ٚ ظإٔع يِ پبيجٕع آْ ثٗ
 اقبقي اثؿاؼ٘بي اؾ يکي فٕٛاْ ثٗ لبْٔٛ اقث. «اخحّبفي لٛأيٓ اؾ ججقيث» ِفِٙٛي ظقحٗ ظِٚيٓ
 اظٌٗ اثحعا کٗ ثبنع کبؼآِع ٚ ِٛفك جٛأع يِ يٛؼجي ظؼ خبِقٗ، ظؼ افؽاظ ؼفحبؼ جٕؾيُ ثؽاي
 ظؼ ضٛظ اخحّبفي خبيگبٖ ٌسبػ ثٗ لبْٔٛ ثبنع. ظانحٗ ٚخٛظ آْ اؾ ججقيث ٌؿَٚ ثؽاي يا کٕٕعٖ لبٔـ

 ٚ کٕٕعگبْ ٚضـ ثب ظيگؽ خٕجٗ اؾ ٚ ضٛظ جبثقيٓ ٚ پيؽٚاْ ثب قٛ يک اؾ ظاؼظ: لؽاؼ خؽيبْ ظٚ ِيبٔٗ
 اقث. «اخحّبفي ؼفحبؼ ايٛي» ِفِٙٛي ظقحٗ قِٛيٓ .اقث اؼججبط ظؼ لبْٔٛ کٕٕعگبْ يتجًٛ

 ِقّٛاًل ٚ اقث افؽاظ ثيٓ اخحّبفي اؼججبعبت ٚ ِؽاٚظات چبؼچٛة کٕٕعٖ جقييٓ اخحّبفي ؼفحبؼ ايٛي
 ججقيث ضبيي لبْٔٛ ٚ لبفعٖ اؾ اٚاًل ؼفحبؼي ايٛي ايٓ کٕع. ِي جغييؽ ظيگؽ خبِقٗ ثٗ اي خبِقٗ اؾ

 ثب اقث ِّکٓ جٕٙبيي ؾِبْ ظؼ ؼفحبؼ٘ب .اقث نعٖ ٔٙبظيٕٗ ٚ ظؼٚٔي افؽاظ ظؼ جمؽيجًب ثبٔيًب کٕع ِي
 نجيٗ ؼفحبؼي ِٛلقيث ايٓ ظؼ گيؽيُ ِي لؽاؼ خّقي ظؼ ِب کٗ ؾِبٔي ثبنع. ِحفبٚت اخحّبفي ؼفحبؼ٘بي

 ظيگؽاْ ِهبثٗ ِٛلحًب ثٍکٗ ٔيكث يکكبٔي ِب٘يث ظاؼاي اٌؿاًِب ؼفحبؼ ايٓ کٗ ظانث ضٛا٘يُ ظيگؽاْ ثٗ
 اخحّبفي ؼفحبؼ ايٛي اي خبِقٗ يب خّـ ٘ؽ الحضبئبت کٗ کؽظ اقحعالي چٕيٓ جٛاْ ِي ٌػا اقث.

 ثبنع. ِحفبٚت ظيگؽ خبِقٗ ثٗ اي خبِقٗ اؾ ايٛي ايٓ اقث ِّکٓ ٚ ّٔبيع ِي ايدبة ؼا ضبيي

 ُنٕبضحي خبِقٗ اظثيبت ظؼ اخحّبفي ثيإِ :«اخحّبفي إِيث» ثب ِؽججظ فٛاًِ ،1 نّبؼٖ ج 
 يب ٘ٛيث ٚ زفؼ ظؼ ... ٚ خٕكي ٍِي، لِٛي، يٕفي، ِطحٍف ي٘ب گؽٖٚ جٛأبيي اؾ اقث فجبؼت
 ظؼ (0050) ثهؽ زمٛق خٙبٔي افالِيٗ ظؼ .(Dushi et al, 2017, 5)ضٛظ اؾٌي ٚ قٕحي ي٘ب اؼؾل
 ظؼ ؼا اٚ ثبيع کٕع ِي ؾٔعگي آْ ظؼ فؽظ کٗ يا خبِقٗ کٗ اقث نعٖ ثيبْ اخحّبفي إِيث ثب ؼاثغٗ
 عئّب يبؼي ... ٚ اخحّبفي ؼفبٖ فؽٕ٘گي، الحًبظي، نغٍي، ي٘ب فؽيث جّبِي اؾ يثؽظاؼ ثٙؽٖ

(Universal Declaration of Human Rights, 2012: Art. 22.) 

 إِيث نبًِ ِفِٙٛي ظقحٗ چٙبؼ اؾ اخحّبفي إِيث جُ زبضؽ، پژٚ٘م ي٘ب بفحٗي اقبـ ثؽ
 اقث. نعٖ جهکيً فؽٕ٘گي إِيث ٚ لضبيي ٚ زمٛلي إِيث قيبقي، إِيث الحًبظي، ٚ ِبٌي
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 ٚ يِبٌ ثيإِ» ،«ياخحّبف ثيإِ» ثب ِؽججظ فٛاًِ جُ ثٗ ِؽثٛط ِفِٙٛي ظقحٗ ٔطكحيٓ
 جٛاْ يِ يؾِبٔ اقث. يالحًبظ ٚ يِبٌ ثيإِ ٚخٛظ آؾاظ ِٕبعك اٌؿاِبت اؾ يکي اقث. «يالحًبظ

 ٓيکّحؽ ظؼ آْ ظؼ ٕبْياعّ فعَ ٚ كکيؼ کٗ ظاؼظ ٚخٛظ يالحًبظ ثيإِ ِٕغمٗ ظؼ ّٔٛظ اظفب
 ٚ ؼنع ثٗ ٚ ّٔٛظٖ ِٕغمٗ ٚاؼظ ؼا ضٛظ ٗيقؽِب ثحٛأع ضبعؽ آؼاِم ثب گػاؼٗ يقؽِب ٚ ثبنع ضٛظ ؿاْيِ

 ثبنع. ظانحٗ ٕبْياعّ آْ يٚؼ ثٙؽٖ

 يبقيق ظقحگبٖ ٚخٛظ يِقٕب ثٗ يبقيق ثيإِ اقث. «يبقيق ثيإِ» ِفِٙٛي ظقحٗ ٓيظِٚ 
 ظؼ ؼا ضٛظ يثبٚؼ٘ب ٚ يبقيق ِٛاضـ ثحٛإٔع ٚزهث ٚ جؽـ ثعْٚ ٚ آؾاظأٗ ِؽظَ آْ ظؼ کٗ اقث

 ثٛظْ ياقحجعاظ ؿاْيِ ٚ يبقيق ثيإِ ٓيث مثيزم ظؼ کٕٕع. بْيث ِٛخٛظ ٓيلٛأ چبؼچٛة
 ٓيا ظؼ يبقيق ُيؼژ نکً ٚ لعؼت ـيجٛؾ ٔسٖٛ ظاؼظ. ٚخٛظ ِقکٛـ يا ؼاثغٗ ،يبقيق ي٘بُ يؼژ

 ظاؼظ. ثياّ٘ ِٛؼظ

 ٕبْياعّ ئٛف ظؼٚالـ يلضبئ ثيإِ اقث. «ييلضب ٚ يزمٛل ثيإِ» ِفِٙٛي ظقحٗ ٓيقِٛ
 ٚ جدبٚؾ ٘ؽگٛٔٗ ِمبثً ظؼ ضٛظ نٙؽٚٔعاْ اؾ بٔثيي ٚ زفبؽث يثؽا ٘ب ظٌٚث کٗ اقث يٕيجضّ ٚ

 ثحٛإٔع ثيإِ ٓيا ٗيقب ظؼ نٙؽٚٔعاْ جب کٕٕع يِ دبظيا آٔبْ ياخحّبف ٚ يفؽظ زمٛق ثٗ يجقع
 ثب «ييلضب ثيإِ» ثؽقبٕٔع. أدبَ ثٗ «لبْٔٛ» چبؼچٛة ظؼ ؼا ضٛظ ياخحّبف ٚ يفؽظ ي٘ب ثيفقبٌ

 ٚخٛظ ِكحٍؿَ  خبِقٗ، ظؼ لبْٔٛ ِعاَٚ ٚ يسير اخؽاي ؾيؽا ظاؼظ؛ جٕگبجٕگي ؼاثغٗ «لبْٔٛ اخؽاي »
 ثجبت ٚ ٔؾُ ثٗ ؼا زبٌث ايٓ ثبيع ٔٙبظي لبْٔٛ، ثٗ جدبٚؾ ٚ جقعي يٛؼت ظؼ ٚ اقث «لضبيي إِيث »

 إِيث » ٔيؿ ظيگؽ قٛي اؾ ٚ اقث  «لبْٔٛ اخؽاي » ٔيبؾ پيم لضبيي إِيث ؼٚ اؾايٓ ؛ثبؾگؽظأع اٌٚيٗ
 آيع. ِي ٚخٛظ ثٗ خبِقٗ ظؼ ِؽظَ ٚ زکِٛث قٛي اؾ لبْٔٛ يسير اخؽاي ةقبي ظؼ «لضبيي

 فىؽي، ؼنع وٍي فؽايٕع ثٗ فؽٕ٘گ ِفَٙٛ اقث. «يفؽٕ٘گ ثيإِ» ِفِٙٛي ظقحٗ ٓيچٙبؼِ
 اؾ ضبيي قجه اؾ اقث فجبؼت فؽٕ٘گ ٓيّ٘چٕ نٛظ؛ يِ اعالق خبِقٗ ينٕبضح ييجبيؾ ٚ ِقٕٛي
 ِهحؽن ؼٚذ ظؼ وٗ ؾِبٔي ظٚؼٖ يه ظؼ ؾٔعگي اؾ ي٘ب ٖٛين يب ٚ گؽٖٚ يه ٍِث، يه ؾٔعگي
 يفجبؼج ثٗ ٕعئّب ٓيجأِ ؼا يفؽٕ٘گ ثيإِ عيثب افؽاظ اؾ بٔثيي يثؽا خٛاِـ کٕع؛ يِ خٍٖٛ خبِقٗ

 يِقٕٛ ٚ يفکؽ ؼنع ٚ ثٛظٖ ًِْٛ گؿٔع٘ب اؾ ٍِث يؾٔعگ قجک جب ٕعئّب بظٖيپ ؼا يقبؾٚکبؼ عيثب
 ٕع.ئّب ٓيجأِ ؾِبْ عٛي ظؼ ؼا آٔبْ

 ُعٖيچيپ يِفِٙٛ يؾٔعگ ثيفيک :«يؾٔعگ ثيفيک» ثب ِؽججظ فٛاًِ 1 نّبؼٖ ج ٚ 
 کهٛؼ( ٚ ؼٚقحب ٚ نٙؽ) ضبو ييبيخغؽاف بـيِم کي ظؼ ث،يخّق ثيٚضق ٚ ظينؽا اؾ يچٕعثقع

 ي٘ب نبضى ثٗ يِحک ُ٘ ٚ اقث يفيک بي 1يغٕ٘ ي٘ب نبضى ثٗ يِحک ُ٘ کٗ اقث نعٖ فيجقؽ
                                                           
1- Subjective Indicators 
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 ثؽاي يب ضبو ِسً يک ظؼ ؾٔعگي کيفيث اؼجمب ثٗ جّبيً .(Carr et al, 2001, 1241) 1يفيٕ
 گػاؼاْ بقثيق ؼيؿاْ، ثؽٔبِٗ اقث. ثٛظٖ ؼيؿاْ ثؽٔبِٗ جٛخٗ ِٛؼظ ّ٘ٛاؼٖ ضبو ي٘ب گؽٖٚ يب افؽاظ

 يؿيؼ ثؽٔبِٗ فؽآيٕع٘بي ثؽ گػاؼي جبثيؽ عؽيك اؾ جب کٕٕع يِ جالل ّ٘ٛاؼٖ ظٌٚحي ي٘ب قبؾِبْ ٚ
 (.Massan, 2002:147; Dissart & Deller, 2000: 141) ثطهٕع ثٙجٛظ ؼا ؾٔعگي کيفيث ِطحٍف اثقبظ

 ي٘ب ظقحٗ نبًِ ؾٔعگي کيفيث جُ ثب ِؽججظ فٛاًِ ،٘ب ظاظٖ جسٍيً اؾ زبيً ٔحبيح اقبـ ثؽ
 .اقث الحًبظي ٚضقيث اخحّبفي، ؼفبٖ ؼٚأي، قالِث خكّي، قالِث ِفِٙٛي

 «خكّي قالِث» ،«ؾٔعگي کيفيث» ثب ِؽججظ فٛاًِ جُ ثٗ ِؽثٛط ِفِٙٛي ظقحٗ ٔطكحيٓ
 ِٛاؼظ ثؽاي أؽژي زفؼ ٚ ؼٚؾأٗ فقبٌيث ثؽاي ثعْ ثٛظْ جٛإّٔع ِقٕبي ثٗ خكّي قالِث اقث.

 کيفيث زفؼ ِٕؾٛؼ ثٗ اي خبِقٗ ٘ؽ .اقث خكّي کٍي جٕبقت ٚ ٘ب ثيّبؼي اؾ ظٚؼي ٚ اضغؽاؼي
 ّٔبيع. جضّيٓ ؼا ضٛظ نٙؽٚٔعاْ خكّي قالِث ثحٛأع ثبيع آْ ظؼ ؾٔعگي

 غٕ٘ي، آقبيم نبًِ ؼٚاْ قالِث ِفَٙٛ اقث. «ؼٚأي قالِث» ِفِٙٛي ظقحٗ ظِٚيٓ
 ٚ فمٍي ٘بي ؽؽفيث قبضحٓ ِسمك ظؼ ضٛظ جٛأبيي نٕبضث ٚ ثيکفب جٛإّٔعي، ضٛظ ازكبـ
 ٘بيم جٛأبيي فؽظ آْ ظؼ کٗ اقث ؼفبٖ اؾ زبٌحي ؼٚاْ قالِث فجبؼجي ثٗ يب اقث. ضٛيم ٘يدبٔي

 أعاؾٖ ثٗ ؼٚاْ قالِث کٕع. ِعاؼا ؾٔعگي ِقّٛي ٘بي اقحؽـ ثب اقث لبظؼ ٚ .نٕبقع ثبؾِي ؼا
 اقث. اّ٘يث زبئؿ خٛاِـ ظؼ خكّي قالِث

 ٚضقيث ثٗ ِقغٛف اقث جقجيؽي اخحّبفي ؼفبٖ اقث. «اخحّبفي ؼفبٖ» ِفِٙٛي ظقحٗ قِٛيٓ
 لجبي ظؼ خبِقٗ، افؽاظ پػيؽي ِكئٌٛيث ٚ أكبٔي کؽاِث زفؼ کٗ قيبقي ٚ اخحّبفي الحًبظي،

 ٘ب فؽيث ـيجٛؾ ثٛظْ فبظالٔٗ ثٗ ياخحّبف ؼفبٖ .اقث آْ ا٘عاف اؾ ٘ب، يجٛإّٔع ياؼجمب ٚ گؽييکع
 ظاؼظ. انبؼٖ خبِقٗ ظؼ ِطحٍف اِکبٔبت ٚ

 ثيٚضق ٚ ظؼآِع ثب يالحًبظ ثيٚضق اقث. «يالحًبظ ثيٚضق» ِفِٙٛي ظقحٗ ٓيچٙبؼِ
 هحؽيث ؿئ ٘ب آْ عيضؽ لعؼت ثبنع، ثبالجؽ ِؽظَ ظؼآِع قغر ٘ؽچٗ کٕع. يِ عايپ يِقٕ ِؽظَ هثيِق

 ظؼ يالحًبظ ٔؾبَ کٗ يظؼيٛؼج ٕع.ئّب جدؽثٗ ؼا يثبالجؽ يؾٔعگ قغر جٛإٔع يِ دٗيظؼٔح ثٛظٖ
 فؽاُ٘ ِؽظَ يثؽا ؼا يِٕبقج يالحًبظ ثيٚضق جٛأع يِ ثبنع ظانحٗ ِٕبقت فٍّکؽظ آؾاظ ِٕغمٗ
 ٕعئّب ضؽج ِٕغمٗ ظؼ ؼا يهحؽيث پٛي ثٛظ ضٛإ٘ع لبظؼ ِؽظَ يالحًبظ ثيٚضق نعْ ثٙحؽ ثب آٚؼظ؛

 ثيٚضق ثؽ ِدعظًا ٚ بفحٗي ميافؿا ِٕغمٗ ظؼ يالحًبظ ؼٚٔك ِثجث، يحيجمٛ چؽضٗ کي دٗيظؼٔح ٚ
 گػانث. ضٛا٘ع ِثجث ؽيجأث ِؽظَ يالحًبظ
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 ُاقث «يالحًبظ فٍّکؽظ» نعٖ اقحطؽاج جُ ٓينهّ «:يالحًبظ فٍّکؽظ» 3 نّبؼٖ ج 
 ي٘بٗ يقؽِب خػة ٚ يگػاؼٗ يقؽِب كکيؼ کب٘م ،ييظؼآِعؾا يِفِٙٛ ي٘ب ظقحٗ نبًِ کٗ

 اقث. يضبؼخ

 اؾ يکي اقث. «ييظؼآِعؾا» ،«يالحًبظ فٍّکؽظ» جُ ثٗ ِؽثٛط ِفِٙٛي ظقحٗ ٔطكحيٓ 
 ٓيا ظؼ کٗ اقث يي٘ب ثيفقبٌ كيعؽ اؾ ِؽظَ ٚ ظٌٚث ظؼآِع ميافؿا آؾاظ ِٕبعك يأعاؾ ؼاٖ ا٘عاف
 اقث ِٛؼظلجٛي آؾاظ ِٕغمٗ يالحًبظ فٍّکؽظ کٗ ّٔٛظ اظفب جٛاْ يِ يؾِبٔ .نٛظ يِ أدبَ ِٕبعك

 ثيِق قغر ٚ ظؼآِع ،٘ب ظٌٚث ظؼآِع ميافؿا ضّٓ ثبنع جٛأكحٗ آْ ظؼ ِٛخٛظ يقبؾٚکبؼ٘ب کٗ
 ظ٘ع. ظاظٖ ميافؿا ؿئ ؼا ِٕغمٗ ِؽظَ

 ِٕبعك ظؼ يگػاؼٗ يقؽِب كکيؼ اقث. «يگػاؼٗ يقؽِب كکيؼ کب٘م» ِفِٙٛي ظقحٗ ٓيظِٚ
 كکيؼ اؾ عئجب ٘ؽگؿ كکيؼ ٓيا ؽظ.يثگ لؽاؼ ثيؽيِع ٚ ٔؾبؼت جسث ّ٘ٛاؼٖ عيثب آؾاظ

 فؽاؼ ثٗ ِٕدؽ چؽاکٗ نٛظ هحؽيث کهٛؼ٘ب ؽيقب آؾاظ ِٕبعك بي ِٕغمٗ يکهٛؼ٘ب ظؼ يگػاؼٗ يقؽِب
 كکيؼ کب٘م ٚ رييس ثيؽيِع نع. ضٛا٘ع کّحؽ كکيؼ ثب ِٕبعك قّث ثٗ ٘بٗ يقؽِب
 نع. ضٛا٘ع آؾاظ ِٕبعك يالحًبظ فٍّکؽظ ثٙجٛظ ثٗ ِٕدؽ يگػاؼٗ يقؽِب

 ظؼ يگػاؼٗ يقؽِب ِٕؾٛؼ ثٗ اقث. «يضبؼخ ي٘بٗ يقؽِب خػة» ِفِٙٛي ظقحٗ ٓيقِٛ
 يظاضٍ يگػاؼٗ يقؽِب ثؽ فالٖٚ جب اقث الؾَ يالحًبظ ؼفبٖ ٚ عيجٌٛ انحغبي، گكحؽل ٚ ٘ب ؽقبضثيؾ
 نٕبضث ٌػا ّٔٛظ. فؽاُ٘ ٔيؿ ؼا ِٕغمٗ ظؼ ضبؼخي ي٘بٗ يقؽِب زضٛؼ ثؽاي الؾَ ؾِيٕٗ ظٌٚحي ٚ

 ؼفـ ثب ثبيع ظٌٚث اقث. اّ٘يث زبئؿ ثكيبؼ ِٕبعك ظؼ يگػاؼٗ يقؽِب گكحؽل ٚ خػة ِٛأـ ٚ جٕگٕب٘ب
 ّٔبيع. کّک آؾاظ ِٕبعك الحًبظي فٍّکؽظ ثٙجٛظ ثٗ ضبؼخي ي٘بٗ يقؽِب خػة جكٙيً ٚ ِٛأـ

 ُاقث «ياخحّبف فٍّکؽظ» نعٖ اقحطؽاج جُ ٓي٘فحّ «:ياخحّبف فٍّکؽظ» 1 نّبؼٖ ج 
 اقث. أكدبَ ٚ يّ٘جكحگ ،ياخحّبف ؼٚاثظ يِفِٙٛ ي٘ب ظقحٗ نبًِ کٗ

 دبظيا اقث. «ياخحّبف ؼٚاثظ» ،«ياخحّبف فٍّکؽظ» جُ ثٗ ِؽثٛط ِفِٙٛي ظقحٗ ٔطكحيٓ
 يعاؼيپب ٚ ّٔٛظٖ کّک خبِقٗ کً يجقبٌ ثٗ جٛأع يِ خبِقٗ افؽاظ ٓيث قبؾٔعٖ ياخحّبف ؼٚاثظ

 ثٗ ٔكجث افؽاظ ِحمبثً يٚاثكحگ ٚ اؼججبط ياخحّبف ؼٚاثظ ع.ئّب ٓيجضّ ؼا ياخحّبف ي٘ب ؽقبضثيؾ
 ِٛخت جٛأع يِ نٛظ ظاظٖ نکً قبؾٔعٖ ٚ ِثجث يٛؼت ثٗ کٗ يظؼيٛؼج ٚ نٛظ يِ نبًِ ؼا گؽيکعي

 نٛظ. خبِقٗ ياخحّبف فٍّکؽظ كيجٛف

 ِٕبعك ياخحّبف فٍّکؽظ اثقبظ اؾ يکي اقث. ،«أكدبَ ٚ يّ٘جكحگ» ِفِٙٛي ظقحٗ ٓيظِٚ
 ظؼ أكدبَ ٚ يّ٘جكحگ آٚؼظْ ٚخٛظ ثٗ ظؼ آؾاظ( )ِٕغمٗ كحُيق كيجٛف ؿاْيِ اؾ اقث فجبؼت آؾاظ
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 يثؽا يِعٚٔ ي٘ب ثؽٔبِٗ جب اقث الؾَ ِٕغمٗ ظؼ ِغٍٛة ياخحّبف فٍّکؽظ ظانحٓ ِٕؾٛؼ ثٗ خبِقٗ.
 ظانث أحؾبؼ جٛاْ ئّ ياخحّبف فٍّکؽظ ثٗ جٛخٗ ثعْٚ نٛظ. ٗيجٙ يّ٘جكحگ ٚ أكدبَ ميافؿا
 ثبنٕع. ثؽضٛؼظاؼ الؾَ يٚؼ ثٙؽٖ اؾ يالحًبظ ي٘ب كحُيق ؽئؾ ٘ب كحُيق ؽيقب

 ُکٗ اقث «يبقيق فٍّکؽظ» نعٖ اقحطؽاج جُ ٓي٘هحّ «:يبقيق فٍّکؽظ» 1 نّبؼٖ ج 
 اقث. ٘ب ظٌٚث ؽيقب ثب ؼٚاثظ ،يبقيق ِٛاضـ يِفِٙٛ ي٘ب ظقحٗ نبًِ

 ِٛاضـ اقث. «يبقيق ِٛاضـ» ،«يبقيق فٍّکؽظ» جُ ثٗ ِؽثٛط ِفِٙٛي ظقحٗ ٔطكحيٓ
 آؾاظ ِٕبعك يٕع٘بيفؽآ اقث. ثياّ٘ زبئؿ بؼيثك ِٕغمٗ ٚ خٙبْ اجفبلبت لجبي ظؼ ٘ب ظٌٚث يبقيق
 زبٌث ٓيا ظؼ چؽاکٗ ؽٔعئگ لؽاؼ کهٛؼ يبقيق ِٛاضـ ؽيجأث جسث کٗ نٛٔع يقبؾِبٔع٘ چٕبْ عيثب

 ظؼ نع. ضٛا٘ع ظٚؼ ضٛظ ياقبق ا٘عاف اؾ ٚ گؽفحٗ ضٛظ ثٗ يبقيق يثٛ ٚ ؼٔگ اؾ آؾاظ ِٕغمٗ
 افؽاظ ؽيقب ٚ ثبؾؼگبٔبْ ،گػاؼاْٗ يقؽِب اقث ِّکٓ ِٕغمٗ ظؼ ضبو يبقيق ِٛضـ ٚخٛظ ييٛؼج
 ٕع.ئّب عٔؾؽيجدع ِٕغمٗ ظؼ ثيفقبٌ يثؽا ضٛظ ُيجًّ ظؼ يضبؼخ

 يضبؼخ بقثيق ُِٙ ايٛي اؾ يکي اقث. «٘ب ظٌٚث ؽيقب ثب ؼٚاثظ» يِفِٙٛ ظقحٗ ٓيظِٚ
 قجت ِٕبقت ؼٚاثظ ظانحٓ اقث. ِٕغمٗ ي٘ب ظٌٚث ژٖيٚ ثٗ ٘ب ظٌٚث ؽيقب ثب قبؾٔعٖ ؼٚاثظ ظانحٓ

 ثؽظ. ضٛإ٘ع قٛظ ظينؽا ٓيا اؾ ؿئ آؾاظ ِٕبعك دٗيظؼٔح ،نٛظ يِ يالحًبظ ِؽاٚظات ميافؿا
 يالحًبظ فقبالْ يثؽا ؼا ظينؽا کٕٕع يِ اِضب ثبُ٘ کٗ يّ٘کبؼ اقٕبظ لبٌت ظؼ جٛإٔع يِ ٘ب ظٌٚث

 فؽاُ٘ جدبؼ يثؽا ؼا يجدبؼ ٚ يالحًبظ التيجكٙ ِٕبقجبت جٛققٗ ثب ٚ ٕعئّب ًيجكٙ عؽف ظٚ
 .٘ب ظٌٚث ؽيقب ثب ِٕبقت يبقيق ؼٚاثظ ظانحٓ ثب ِگؽ افحع ئّ اجفبق ُِٙ ٓيا آٚؼٔع

 ُکٗ اقث «يفؽٕ٘گ فٍّکؽظ» نعٖ اقحطؽاج جُ ٓئّٙ :«يفؽٕ٘گ فٍّکؽظ» 9 نّبؼٖ ج 
 اقث. يفؽٕ٘گ ؼٚاثظ ٚ يفؽٕ٘گ ييافؿا ُ٘ ،يفؽٕ٘گ ججبظي يِفِٙٛ ي٘ب ظقحٗ نبًِ

 ِٕبعك .ثبنع يِ «يفؽٕ٘گ ججبظي» ،«يفؽٕ٘گ فٍّکؽظ» جُ ثٗ ِؽثٛط ِفِٙٛي ظقحٗ ٔطكحيٓ
 الٛاَ ٚ کهٛؼ٘ب ٓيث يفؽٕ٘گ ججبظي خٙث الؾَ ٕٗيؾِ عيثب ضٛظ ژٖيٚ ثيِٛلق ثٗ جٛخٗ ثب آؾاظ

 آٚؼٔع. فؽاُ٘ ؼا ِطحٍف

 يکهٛؼ٘ب ثب يفؽٕ٘گ ييافؿا ُ٘ دبظيا اقث. «يفؽٕ٘گ ييافؿا ُ٘» ِفِٙٛي ظقحٗ ٓيظِٚ
 اؾ ٘ب فؽٕ٘گ ييافؿا ُ٘ .ظٕ٘ع يِ اؼجمب ؼا آْ ٚ عٖيثطه يهحؽيث يغٕب ِٕغمٗ فؽٕ٘گ ثٗ ٗيّ٘كب
 ييافؿا ُ٘ .ثبنع ِٕغمٗ ٚ کهٛؼ ياخحّبف جٛققٗ ضبِٓ جٛأع يِ کٗ اقث يفٛاٍِ ٓيجؽ ُِٙ

 زفؼ ِٛخت جٛأع يِ ٚ گؽظظ يِ زبيً ِحٕٛؿ يفؽٕ٘گ يکؽظ٘بيؼٚ كيجٍف ٚ تيجؽک اؾ يفؽٕ٘گ
 يّ٘جكحگ ميافؿا ٚ يفؽٕ٘گ بْيِ اؼججبعبت ثيجمٛ ثب آؾاظ ِٕبعك نٛظ. يّ٘جكحگ ٚ ثي٘ٛ

 .عٔآٚؼيِ فؽاُ٘ ؼا کهٛؼ ياخحّبف جٛققٗ ٕٗيؾِ ياخحّبف
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 يکهٛؼ٘ب ثب ِكحّؽ يفؽٕ٘گ ؼٚاثظ ظانحٓ اقث. «يفؽٕ٘گ ؼٚاثظ» ِفِٙٛي ظقحٗ ٓيقِٛ
 اثقبظ ؽيقب ثؽ جٛأع يِ يآٌٍٍّ يث يفؽٕ٘گ يعاظ٘بيؼٚ ٚ ٘ب خهٕٛاؼٖ يثؽگؿاؼ لبٌت ظؼ ِطحٍف
 ثبنع. ؽگػاؼيجأث ياخحّبف ٚ يبقيق ،يالحًبظ فٍّکؽظ اؾخٍّٗ آؾاظ ِٕبعك فٍّکؽظ

 گيؽي يدٗٔح ٚ يثٕع خّـ

 ظؼ کٕٕع ِجعي آؾاظ الحًبظ ياٌگٛ ثٗ ؼا ميضٛ کهٛؼ يالحًبظ ياٌگٛ أع جٛأكحٗ کٗ ييکهٛؼ٘ب
 ؼا ضٛظ يالحًبظ ٔؾبَ يِجٕب کهٛؼ٘ب ٓيا گفث جٛاْ يِ .أع ؼثٛظٖ گؽاْيظ اؾ ؼا قجمث يگٛ فًّ

 ؼاقحب ٓيا ظؼ .أع ظاظٖ ؽييجغ آؾاظ جدبؼت ٚ گؽا ثؽْٚ الحًبظ ثؽ گؽا ظؼْٚ الحًبظ ثؽ يِجحٕ ٔگؽل اؾ
 ؽاْيا ظؼ .أع گؽفحٗ لؽاؼ کهٛؼ٘ب جٛخٗ ِٛؼظ يالحًبظ ُيفؾ جسٛي ظؼ ياثؿاؼ فٕٛاْ ثٗ آؾاظ ِٕبعك

 ،ياخحّبف ئٙبظ٘ب ؽيقب فٍّکؽظ ثٙجٛظ کٕبؼ ظؼ آؾاظ ِٕبعك يفيک ٚ يکّ قغر اؼجمب ٚ ؼنع ؿئ
 (.5999 ،يثؽٚخ) عئّب ًيجكٙ ؼا يا جٛققٗ ا٘عاف هجؽظيپ ثٗ جٛأع يِ يالحًبظ ٚ يبقيق

 قبضحبؼ کي ثٗ ٚ کٕٕع فجٛؼ يالحًبظ يگؽا ظؼْٚ قبضحبؼ کي اؾ ضٛإ٘ع يِ کٗ ييکهٛؼ٘ب ٌػا
 جٛإٔع يِ آؾاظ ِٕبعك لغقب ٕعئّب ِغؽذ يآٌٍٍّ يث ي٘ب فؽيٗ ظؼ ؼا ضٛظ ٚ ثؽقٕع يالحًبظ ثبؾ

 يثبؾاؼ٘ب ثٗ ٚؼٚظ ي٘ب ظؼٚاؾٖ آؾاظ ِٕبعك مثيزم ظؼ ثبنٕع. ظانحٗ آٔٙب يثؽا ؼا يثٙحؽ يکبؼکؽظ٘ب
 ِٕبعك .اقث آًٌٍّ يث جدبؼت ظؼ يظاضٍ الحًبظ ي٘ب فؽيث ٚ ٘بً يپحبٔك اؾ يؽيگ ثٙؽٖ ثب يخٙبٔ
 ي٘ب ؽقبضثيؾ ٚ يِکبٔ ي٘ب يژگيٚ ٚ ضبو ِمؽؼات ٚ ٓيلٛأ اؾ يثؽضٛؼظاؼ ثب يجدبؼ آؾاظ

 ظؼ زؽکث جعاَٚ يثؽا ِسؽکٗ يؽٚئ ِٕؿٌٗ ثٗ يظاضٍ الحًبظ اؾ ثبالجؽ يقغس ظؼ فؽظ ِٕسًؽثٗ
 ثٗ .آٚؼٔع يِ اؼِغبْ ثٗ کهٛؼ٘ب يثؽا ؼا آؾاظ ٚ گؽا ثؽْٚ يالحًبظ ٚ ثبنٕع يِ يالحًبظ جٛققٗ ؽيِك
 ييٕقح ٚ يجدبؼ آؾاظ ِٕبعك اؾ اقحفبظٖ يآٌٍٍّ يث يثبؾؼگبٔ گكحؽل ي٘ب ؼٚل اؾ يکي آٔکٗ ًيظٌ
 .أع کؽظٖ ٗيجٛي ؼا اثؿاؼ ٓيا اؾ گؽفحٓ کّک ٔؾؽاْ يبزت اکثؽ ثبنع، يِ

 ٚ آًٌٍّ يث جدبؼت ًيجكٙ ثب ِٕبعك ٓيا ظاؼٔع. جٛققٗ ظؼ ييثكؿا ٔمم يجدبؼ آؾاظ ِٕبعك
 يبظؼات ميافؿا ثب ٚ ّٔٛظٖ فؽاُ٘ ؼا جٛققٗ يثؽا الؾَ ي٘ب ؽقبضثيؾ يضبؼخ يگػاؼٗ يقؽِب خػة

 .آٚؼٔع يِ فؽاُ٘ ياخحّبف ٚ يأكبٔ جٛققٗ يثؽا ؼا ٕٗيؾِ يالحًبظ جٛققٗ ثؽ فالٖٚ ييؾا انحغبي ٚ

 گؽفحٗ أدبَ ي٘ب ًِبزجٗ ًيجسٍ دٗيظؼٔح کٗ يي٘ب جُ ٚ نعٖ أدبَ ي٘ب يثؽؼق ثٗ جٛخٗ ثب
 جٛأع يِ اؼـ آؾاظ ِٕغمٗ فٍّکؽظ ِطحٍف اثقبظ کٗ ّٔٛظ فؽٌ ٓيچٕ جٛاْ يِ نع زبيً

 اقث، نعٖ ظاظٖ ٔهبْ (5) نکً ظؼ کٗ عٛؼ ّ٘بْ ثبنع. ؽگػاؼيجأث آْ ينٕبضح خبِقٗ ي٘ب يژگيٚ
 ثبنع. يِ يفؽٕ٘گ ٚ يبقيق ،ياخحّبف ،يالحًبظ فٍّکؽظ نبًِ اؼـ آؾاظ ِٕغمٗ فٍّکؽظ اثقبظ

 جٛققٗ .آٚؼظ يِ فؽاُ٘ ؼا يالحًبظ جٛققٗ يثؽا الؾَ ٕٗيؾِ اؼـ آؾاظ ِٕغمٗ يالحًبظ فٍّکؽظ
 ي٘ب ثيؽؽف ميافؿا ٚ الحًبظ ظؼ ٓيبظيثٕ ؽاتييجغ ثب ّ٘ؽاٖ يالحًبظ ؼنع اؾ اقث فجبؼت يالحًبظ

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AF_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
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 عيجٌٛ يکّ ؼنع ،يالحًبظ جٛققٗ ظؼ .ياخحّبف ٚ يأكبٔ ،يکيؿيف ي٘ب ثيؽؽف اؾ افُ يعيجٌٛ
 يالحًبظ فٍّکؽظ ٌػا .نع ضٛإ٘ع ِحسٛي ؿئ ياخحّبف ئٙبظ٘ب آْ، کٕبؼ ظؼ اِب نع ضٛا٘ع زبيً

 ثؽ ياخحّبف ٚ يأكبٔ ي٘بً يپحبٔك ثٙجٛظ ،ييؾا انحغبي ،يالحًبظ جٛققٗ دبظيا كيعؽ اؾ
 ثيإِ ،ياخحّبف اضالق ،ياخحّبف فعاٌث ،ياخحّبف يّ٘جكحگ ؽئؾ ينٕبضح خبِقٗ ي٘ب يژگيٚ

 ثٛظ. ضٛا٘ع ؽگػاؼيجبث يؾٔعگ ثيفيک ٚ ياخحّبف

 ينٕبضح خبِقٗ ي٘ب يژگيٚ ثؽ جٛأع يِ ياخحّبف جٛققٗ يثؽا يقبؾ ٕٗيؾِ ثب ياخحّبف فٍّکؽظ
 ِٛخت يّ٘جكحگ ٚ أكدبَ ميافؿا ثب ياخحّبف جٛققٗ ثبنع. ؽگػاؼيجبث (5) نکً ظؼ نعٖ انبؼٖ

 ثٙجٛظ ثؽ فالٖٚ ٘ب فؽيث فبظالٔٗ ـيجٛؾ ٚ فمؽ کب٘م ثب نٛظ؛ يِ ياخحّبف يّ٘جكحگ ميافؿا
 ظ٘ع يِ ميافؿا ؿئ ؼا ياخحّبف فعاٌث ،يؾٔعگ ثيفيک

 ُيِفب٘ اؾ يبقيق جٛققٗ نع. ضٛا٘ع يبقيق جٛققٗ ثٗ ِٕدؽ ِغٍٛة يبقيق فٍّکؽظ
 ظؼ يبقيق ٔؾبَ کي ييکبؼا ٚ ثيؽؽف ميافؿا يِقٕب ثٗ ايغالذ ظؼ کٗ اقث ينٕبضح خبِقٗ

 کي ظؼ ياقبق ؽاتييجغ ٚ يآؾاظ ثٛظْ، يِؽظِ تيجؽک ،يخّق ٚ يفؽظ ِٕبفـ يجضبظ٘ب ٚفًً زً
 .اقث خبِقٗ

 ،يقبضحبؼ ي٘ب ثيفقبٌ ٓيث ِكحّؽ ِؽاٚظٖ اؾ اقث فجبؼت يبقيق جٛققٗ کٍّٓ، ٔؾؽ اؾ
 کٗ يزبٌ ظؼ ،يبقيق نٛٔعٖ قبؾگبؼ كحُيق ٚ ييپبقطگٛ ،يثؽاثؽ اٌؿاِبت ّ٘گؽا، ي٘ب ثيؽؽف
 ِهبؼکث ،يبقيق يقبضحبؼ٘ب کيجفک لبٌت ظؼ عاؼ،يپب يبقيق جٛققٗ کٗ اقث آْ ثؽ ٕگحْٛي٘بٔح

 ا٘عاف .نٛظ يِ فيجقؽ ِكحّؽ ياخحّبف ٚ يبقيق ي٘ب ثيفقبٌ ٚ ييفمال زکِٛث ظاٚعٍجبٔٗ،
 جسٛالت ايدبظ .1 ٚاثكحگي ؼفـ .1 فمؽ ؼفـ .9 نعْ يٕقحي .0 پيهؽفث .5 قيبقي: جٛققٗ

 ثٙحؽ نؽايظ ثٗ گػنحٗ ؾٔعگي ٔبِغٍٛة زبٌث اؾ گػاؼ ٚ خبِقٗ ٘بي ثطم جّبَ ظؼ قبضحبؼي
(Harvey, 1989, p.115.) جٛاْ يِ خبِقٗ ظؼ قيبقي جٛققٗ نعْ ِسمك يٛؼت ظؼ ٔحيدٗ ظؼ 

 کيفيث ثٙجٛظ ظؼٔحيدٗ ٚ ِؽظَ ِقيهث ثٙجٛظ ٔؾيؽ نٕبضحي خبِقٗ ي٘ب يژگيٚ ظؼ آْ ِثجث آثبؼ
 ايالزبت اخحّبفي، فعاٌث ثٙجٛظ ٔحيدٗ ظؼ ٚ خبِقٗ ظؼ ازؿاة ٚ افؽاظ ِهبؼکث افؿايم ؾٔعگي،

 کؽظ. ِهب٘عٖ ؼا اخحّبفي إِيث افؿايم ٔحيدٗ ظؼ ٚ قبضحبؼي

 ثؽ ّٔبيع. فؽاُ٘ ؼا فؽٕ٘گي جٛققٗ ثؽاي الؾَ ؾِيٕٗ جب ؼٚظ يِ أحؾبؼ ٔيؿ فؽٕ٘گي فٍّکؽظ اؾ
 ثب خبِقٗ يک ؾٔعگي پيهؽفث ٚ جٛققٗ اؾ اقث فجبؼت فؽٕ٘گي جٛققٗ يٛٔكکٛ جقؽيف اقبـ
 اخحّبفي ٚ الحًبظي جٛققٗ کٍي ٚالقيث ثب کٗ يٛؼجي ثٗ فؽٕ٘گي، ٘بي اؼؾل جسمك ٘عف

 ّ٘ؽاٖ ٔيؿ اخحّبفي ٚ الحًبظي جٛققٗ ثب ثبيكحي فؽٕ٘گي فٍّکؽظ ٓيثٕبثؽا ؛ثبنع نعٖ ّ٘بٕ٘گ
 اخحّبفي، ّ٘جكحگي نبًِ نٕبضحي خبِقٗ ي٘ب يژگيٚ ثٙجٛظ ثٗ ِٕدؽ يٛؼت ايٓ ظؼ کٗ ثبنع

 نع. ضٛا٘ع يؾٔعگ ثيفيک ٚ ياخحّبف ثيإِ ،ياخحّبف اضالق ،ياخحّبف فعاٌث
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 ٘ب هٕٙبظيپ

 ٓيا يبجيفٍّ ٚ يکبؼثؽظ ي٘ب هٕٙبظيپ آِعٖ ظقث ثٗ حئحب ٚ نعٖ اقحطؽاج ي٘ب جُ ثٗ جٛخٗ ثب
 نٛظ: يِ اؼائٗ ؽيؾ نؽذ ثٗ پژٚ٘م

 ،يبقيق ،يالحًبظ جٛققٗ ثٗ جٛخٗ ٚ جٛققٗ يبقحگػاؼيق ظؼ يكحّيق جفکؽ اجطبغ .5
 جٛاِبْ يٛؼت ثٗ يفؽٕ٘گ ٚ ياخحّبف

 ِٕؾٛؼ ثٗ آؾاظ ِٕبعك يفؽٕ٘گ ٚ ياخحّبف ،يبقيق ،يالحًبظ فٍّکؽظ ِكحّؽ ميپب .0
 ِٕغمٗ ينٕبضح خبِقٗ٘بي  يژگيٚ ثيجمٛ يثؽا آؾاظ ِٕغمٗ قبؾٚکبؼ اؾ ٕٗيثٙ اقحفبظٖ

 کهٛؼ جٛققٗ خٙث ظؼ آؾاظ ِٕبعك٘بي  پحبٔكيً اؾ ثيهحؽ ٘ؽچٗ گيؽي ثٙؽٖ ِٕؾٛؼ ٗث ؼيؿي ثؽٔبِٗ .9

 ميافؿا دٗئح ظؼ ٚ ازؿاة ٚ افؽاظ ِهبؼکث ميافؿا ٘عف ثب ِٕغمٗ يبقيق جٛققٗ ثٗ جٛخٗ .1
 يؾٔعگ ثيفيک ثٙجٛظ ٚ ياخحّبف فعاٌث

 آؾاظ جدبؼت ٚ گؽا ثؽْٚ الحًبظ ثؽ هحؽيث جٛخٗ ٚ يالحًبظ قبضحبؼ ايالذ .1
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 ِٕبثـ

فٍّکؽظ ِٕبعك آؾاظ جدبؼي  ي(، اؼؾيبث5911، )ظالٚؼي ِديع ٚ قّيؽٖ ؾاظٖ زكيٓ ِمعـ ؛ايغؽ يفٍ اقفٕعيبؼي،
 .559-513، يى 01نّبؼٖ  ،پژٚ٘هٕبِٗ الحًبظي ،ايؽاْ ٚ جبثيؽ آْ ظؼ جٛققٗ الحًبظي ايٓ ِٕبعك

 پبيعاؼ جٛققٗ ٍِي ّ٘بيم اٌٚيٓ ،ٍِي الحًبظ جٛققٗ ظؼ يٕقحي -جدبؼي آؾاظ ِٕبعك ٔمم (.5999) ،کٛؼٚل ثؽٚخي،
 .ضؽِهٙؽ ظؼيبيي فْٕٛ ٚ فٍَٛ ظأهگبٖ ،ِسٛؼ ظؼيب

 جٛققٗ، چٙبؼَ ثؽٔبِٗ اٚي قبي چٙبؼ ظؼ کهٛؼ يٕقحي -جدبؼي آؾاظ ِٕبعك فٍّکؽظ (،5919) ،ضعيدٗ ؾاظٖ، جمي
 .509-590 يى ،50 ٚ 9 ي٘ب نّبؼٖ ،الحًبظي ي٘ب بقثيق ٚ ِكبئً ثؽؼقي ِبٕ٘بِٗ

 .01-99 يى ،51 نّبؼٖ ،جٛققٗ فؽٕ٘گ فؽٕ٘گ، ثب آْ ؼاثغٗ ٚ جٛققٗ ِفَٙٛ خبِقيث (،5919) ،فجبـ غالَ جٛقٍي،

 -اخحّبفي ي٘ب ئبثؽاثؽ ؼاثغٗ ثؽؼقي ،(5991) ،اثؽا٘يُ، أًبؼي ٚ اِيؽ ٍِکي، ؛ِسّعخٛاظ ؾا٘عي، ،اکؽَ زّيعيبْ،
 چٙـبؼَ،  قـبي  ،ِقبيؽ نٕبقي  ي٘ب پژٚ٘م ظٚفًٍٕبِٗ ايفٙبْ، نٙؽ کالْ ظؼ ٘ب گؽٖٚ اخحّبفي عؽظ ٚ الحًبظي

 .5:90 يى ،3 نّبؼٖ

 ِدٍٗ ،الحًبظي جٛققٗ ٘بي ٔؾؽيٗ ٚ ِمبِٚحي الحًبظ ِب٘يث ثؽؼقي (.5991) ،ثٙؽاِپٛؼ فؽنحٗ ٚ فؽؾاظ ؼقحّي،
 .91-553 يى ،0 ٚ 5 ي٘ب نّبؼٖ ،الحًبظي

 نّبؼٖ ،جٛققٗ ٚ ِعيؽيث فؽايٕع ،ايؽاْ يٕقحي جدبؼي آؾاظ ِٕبعك فٍّىؽظ ثؽ ِؤثؽ فٛاًِ (،5919) ،اهلل فؽج ؼٕ٘ٛؼظ،
 .11-19 يى ،11

 .ثؽٔبِٗ قبؾِبْ الحًبظي اِٛؼ ِعيؽيث ،ايؽاْ اٚي قبٌٗ ٘فث فّؽأي ثؽٔبِٗ فٍّکؽظ ٚ پيهؽفث قٕدم (،5995) ،ثؽٔبِٗ قبؾِبْ

 .ثؽٔبِٗ قبؾِبْ الحًبظي اِٛؼ ِعيؽيث ،ايؽاْ ظَٚ قبٌٗ ٘فث فّؽأي ثؽٔبِٗ فٍّکؽظ ٚ پيهؽفث قٕدم (،5991) ،ثؽٔبِٗ قبؾِبْ

 .ثؽٔبِٗ قبؾِبْ ٘ب گؿاؼل ٚ اعالفبت ظفحؽ .قَٛ ثؽٔبِٗ فٍّکؽظ اؼؾنيبثي (،5913) ،ثؽٔبِٗ قبؾِبْ

 ٘فحُ، قبي ،يا ؼقبٔٗ ِغبٌقبت ِدبؾي، اخحّبفي ي٘ب گؽٖٚ ثٗ ينٕبضح خبِقٗ ٔگبٖ ،(5995) ،زكٓ اؼظقحبٔي، قجيالْ
 .513-519 يى ٘دعُ٘، نّبؼٖ

 يٕقحي - جدبؼي آؾاظ ِٕغمٗ فٍّکؽظ ثؽؼقي (،5993) ،ازّعي کّبٌي ِٙعيٗ ٚ زكيٓ ِيؽؾايي، ؛اقفٕدبٔي فجبقي
 .11-500 يى ،15 نّبؼٖ ،ثبؾؼگبٔي ي٘ب يثؽؼق يبظؼات، ِٕؾؽ اؾ اؼـ

 ثؽؼقي ِبٕ٘بِٗ اؼٚٔع، آؾاظ ِٕغمٗ ظؼ گػاؼي قؽِبيٗ خػة فٛاًِ ثؽؼقي (،5995) ،ِمعَ ِسّع ٚ اقّب کيب، کؽيّي
 .1-01 يى ،1 ٚ 3 ي٘ب نّبؼٖ ،الحًبظي ي٘ب بقثيق ٚ ِكبئً

 ِٕبعك اخحّبفي جٛققٗ ٚ ؼفبٖ ثؽ الحًبظي ٚيژٖ ِٕبعك جأثيؽ (،5991) ،پٛؼ لبئُ ِسّعفٍي ٚ غالِؽضب ٌغيفي،
 ،اخحّبفي جٛققٗ ٚ ؼفبٖ يؿيؼ ثؽٔبِٗ فًٍٕبِٗ قٍفچگبْ(، الحًبظي ٚيژٖ ِٕغمٗ :ِٛؼظي )ِغبٌقٗ ييؼٚقحب ٚ نٙؽي

 .519-001 يى ،01 نّبؼٖ ٘فحُ، قبي

 ٔؾؽيٗ قيبقي نٕبقي أعيهٗ (.5991) ،ِِٕٛي فؽنبظ ٚ ِكقٛظ غفبؼي، ؛فجبـ ،ِٕٛچٙؽي ؛ِٙعي ٔيب، ِؾفؽي
 .513-511 ،0 نّبؼٖ ٘هحُ، ظٚؼٖ ،أكبٔي فٍَٛ ظؼ يا ؼنحٗ بْيِ ِغبٌقبت فًٍٕبِٗ ،ؼٚقحٛ الحًبظي ؼنع ِؽازً
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