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 چکيعٍ

 يّ اثؿاؼ ايل يػٌْاى ؼکي قْم خْاهغ، ًوبظ خبهؼَ هعً ًِبظ، ثَ هؽظم يُب ظؼ خِبى هعؼى اهؽّؾ، قبؾهبى
 يبثيهؽّؼ ّ اؼؾ نًْع. پژُّم زبضؽ ثَ يهسكْة ه يهطتلف اختوبػ يُب ههبؼکت هؽظم ظؼ ػؽيَ

 مبتيتسم ياؾ توبه يکل ييًوب اؼائَ -2 ًِبظ ثب ُعف: هؽظم يُب بفتَ ظؼ زْؾٍ قبؾهبىي اًدبم مبتيتسم
اؾ  يؽيگ ُب، ثب ثِؽٍ ي قبؾهبىيهؽتجظ ثب ههبؼکت هؽظم ظؼ ا يؽُبيقٌدم اًعاؾٍ اثؽ هتغ -3 بفتَي  اًدبم

ًبهَ  بىيّ پب همبلَ 357 ياعالػبت يُب ثبًک َ ظؼياّل يخكتدْ کي اؾ ل پؽظاضتَ اقت. پفيؼّل فؽاتسل
گؽفتَ هؽثْط ثَ  مبت اًدبميي تسميهتؽيظُع کَ ث يبفتَ ًهبى هي مبت اًدبميهؽّؼ تسم .نع اقتطؽاج

ظانتَ  يهي، زبلت افؿايُب ظؼ همبعغ ؾهبً ؽ اًدبم پژُّميثْظٍ اقت. ق يزمْق ّ ػلْم اختوبػ يُب ؼنتَ
ي ًهبى ظاظ يهيمبت پيهؽّؼ تسم گؽفتَ اقت. اًدبم 24:9-24:6 يُب مبت ظؼ قبلياؾ تسم يويّ ً
هػکْؼ  يُب قبؾهبى ينٌبق تيآق -2ثَ قَ ظقتَ:  يکل يثٌع نيک تمكيتْاى ظؼ  يمبت هػکْؼ ؼا هيتسم

ػلل  يثؽؼق -4 ... ّ يبقيق ،ياختوبػ هكبئل ثؽ ًِبظ هؽظم يُب قبؾهبى ؽاتيتأث ػولکؽظ ّ يثؽؼق -3
ثَ  يهْضْػ يثب تْخَ ثَ گكتؽظگ ن کؽظ. ظؼ ثطم ظّم همبلَيًِبظ، تمك هؽظم يُب ههبؼکت ظؼ قبؾهبى

دَ يؽًع کَ ظؼًتيگ ينعٍ کَ ظؼ ظقتَ قْم لؽاؼ ه پؽظاضتَ يمبتيهؽّؼ تسم ع هكئلَ، العام ّ تٌِب ثَيتسع
 يؽيکبؼگ ثب ثَؽُب يهتغت اًعاؾٍ اثؽ يضؽ ّ اًتطبة ينوبؼيْؼت توبم  ثَهؽتجظ  يکو پژُّم 22 تؼعاظ
 يگبٍ التًبظيقي، پب يؽُبيظاظ هتغح ًهبى ينع. ًتب يبثياؼؾ 5ييل آًاليت فؽا تسليّ قب CMA2 ،افؿاؼ ًؽم

ي زْؾٍ يا يُب پؽتکؽاؼ ظؼ پژُّم يؽُبيت خؿّ هتغيثَ تؽت يالت ّ اػتوبظ اختوبػي، تسًياختوبػ
اقت کَ ظؼيع  47ّ  49هؼبظل  تيثَ تؽت يهبظ يُب ّ اؼؾل يگبًگياؾضْظث يؽُبيهتغاًعاؾٍ اثؽ  ُكتٌع.

ؽ هػکْؼ ّ يؽ اؾ ظّ هتغيغنْظ.  يه يبثيظؼ زع هتْقظ اؼؾ ؽيتأثؿاى يي هي، ا6ُيکْ يؽيثؽزكت ًظبم تفك
 ثبنٌع. يف هيضؼ يؽگػاؼينعت تأث يؽُب ظاؼايؽ هتغيت تأُل، قبيؽ ّضؼيهتغ

 CMA2، اًعاؾٍ اثؽل، يًِبظ، ههبؼکت، فؽا تسل هؽظم يُب قبؾهبىّاژگبى کليعي: 

                                                           
 hatamielm@yahoo.com  .ؽاىي، تِؽاى، اظاًهگبٍ الؿُؽا گؽٍّ ػلْم اختوبػی، ظاًهکعٍ ػلْم التًبظی ّ اختوبػی،، يخبهؼَ نٌبق يظکتؽ يظاًهدْ -1
 maghazinejad@yahoo.com ، تِؽاى، ایؽاى.ظاًهگبٍ الؿُؽا گؽٍّ ػلْم اختوبػی، ظاًهکعٍ ػلْم التًبظی ّ اختوبػی،بؼ يظاًه -2
 bastani_susan@yahoo.com ، تِؽاى، ایؽاى.ظاًهگبٍ الؿُؽا ػلْم التًبظی ّ اختوبػی،گؽٍّ ػلْم اختوبػی، ظاًهکعٍ  اقتبظ -3
 rad-291@yahoo.com  ، تجؽیؿ، ایؽاى.بم ًْؼي، ظاًهگبٍ پيگؽٍّ ػلْم اختوبػبؼ، ياقتبظ -4

5- http://www.meta-mar.com/meta 
6- Cohen 



 9911 پاييس ً زهستانشناسي اقتصادي ً تٌسعو، سال نين، دً فصلناهو جاهعو 42
 

 

 

 هكئلَ ثيبىهمعهَ ّ 

 ّ عيػمب ثب ُب ؼا اػضبء/ افؽاظ ّ گؽٍّ ُوَ ههبؼکت خْاهغ اهؽّؾ، ظؼ اهْؼ يعگيچيپ ّ هكبئل کثؽت
 ّ خبهؼَ ثَ افؽاظ اتًبل ّ ياختوبػ يُوجكتگ اؾ يضبي ًْع کكت لػا. کٌع يه دبةيا هتٌْع آؼاء

. نْظ يه هسكْة ييًْ خبهؼَ ياقبق ايْل اؾ هكبئل ّ ههکالت آى، ظؼ زل ههبؼکت
 دبظيا ًمم ُكتٌع، تؽ ثؿؼگ خبهؼَ ّ ي افؽاظيث ّاقظ يُب قبؾهبىًِبظ،  هؽظم يُب قبؾهبى
 ظاّعلت افؽاظ اؾ يگؽُّ اؾ هتهکل ًِبظ، هؽظم يُب قبؾهبى .ٌعيًوب يه فبيا هػکْؼ ؼا يُوجكتگ

 بفتَ،ي قبؾهبى التيتهک ثب الوٌفؼَ ػبم ّ يؽاًتفبػيغ يْؼت ثَ ّ ظّلت ثَ يثعّى ّاثكتگ کَ اقت

 کٌٌع يه تيفؼبل ييٌف ّ ياَ يؽيض ،ياختوبػ ،يفؽٌُگ هتٌْع ّ هْضْػبت اُعاف خِت ظؼ
 ُب، ضوي لبلت آى ظؼ افؽاظ ههبؼکت ّ خبهؼَ ظؼ ثغي ُب قبؾهبى ييا دبظيا .(242: 2497، ييؼضب)
 ّ ّخْظ اثؽاؾ يثؽا ؿيً ؼا ييُب فؽيت نًْع، يخبهؼَ ه اؾ افؽاظ ييخعا ّ يگبًگياؾضْظث هبًغ ٌکَيا

 .(2486: 23، ي)چلج ؛کٌٌع يه فؽاُن ُب ّ گؽٍّ افؽاظ يثؽا وبتيتًو ّ عيػمب آؾاظاًَ اؼائَ

ثَ  بي يك خبهؼَ هعًي، افؽاظ اؾ عؽ1اظّاؼظؾ ّالتؽؾ ّ يُوچْى فْل يكٌعگبًيثؽ عجك ًظؽ ًْ

عاؼ ًگِعاؼًع. يُب ؼا پب دبظ کٌٌع ّ آىيا ياؼتجبع يُب تْاًٌع نجکَ يتؽ ثطم قْم ه كيػجبؼت ظل

ؽ، هؽظم ؼا يپػ ّ اًؼغبف يؽؼقويغ يظاّعلجبًَ ُكتٌعکَ ثب تْقل ثَ قبضتبؼ يُب اًدوي ييُوچٌ

ثعّى  يظٌُع ّ خبهؼَ ؼا ثب ظگؽ ظّقت يظٌُع، اػتوبظ ّ ػول هتمبثل ؼا گكتؽل ه يثَ ُن اؼتجبط ه

ُب  تياؾ فؼبل يا گكتؽٍ يي. چٌ(2000:105Alessandrini ,-119) طهٌعث ياقتسکبم ه ،اخجبؼ

ظؼ تْقؼَ خْاهغ زبئؿ  يکَ ظؼ کٌبؼ ظّلت ّ ثطم ضًْي ُكتٌع يَ اختوبػياؾ قؽهب يهٌبثؼ

 يؽظّلتيغ يُب قبؾهبى يثؽا هٌبقت يغيهس تْاًع يه ظّلت کَ كيثَ ُوبى عؽ ت ُكتٌع،ياُو

 اؾ اقتفبظٍ ثب ؼا ُب ظّلت تْقؼَ کبؼ ظقتْؼ تْاًٌع يه ُن يؽظّلتيغ يُب قبؾهبى کٌع، فؽاُن

کَ  کٌٌع اخؽا کبؼآهعتؽ ّ تؽ يالتًبظ عْؼ ثَ يهؽظه قغْذ ظؼ ًْآّؼاًَ ّ ؽيپػ اًؼغبف يُب ؼّل

 ؼفبٍ هؤقكبت تيؽيب هعي ّ ياختوبػ کبؼ ٌَيظؼ ؾه يظّلت اظاؼات اؾ يکوتؽ يُب ٌَيُؿ نبهل

 ثلٌعهعت ييُب زل ؼاٍ بفتيي يثؽا تالل ظؼ ؼا يفي هسلّ  ظاًم ييث نکبف ُب آى ثبنع. ياختوبػ

 زل ظؼ ؼا يعيخع يکؽظُبيؼّ ّ ظاؼًع يبى ثؽهياؾ ه نًْع، يه ؽفتَيپػ ُعف يُب گؽٍّ تْقظ کَ

 اؼتجبط كيعؽ اؾ ي اهؽ،يا ظٌُع يه لؽاؼ گؽ، هْؼظاقتفبظٍيظ يُب قبؾهبى ثَ ظاًم اًتهبؼ ّ هكبئل

 ثب اؼتجبط دبظيا بيّ  يالولل ييث يُب نجکَ قبؾهبى ثَ ْقتييپ لَيّق ثَ ،يهسل يُب قبؾهبى ثب ُب آى

 .(Ciucescu, 2009: 15) ؽظيپػ يهُب يْؼت  آى

                                                           
1- Foley, M. W. and B. Edwards 
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ؼا  يؽظّلتيغ يُب قبؾهبىثب  ظّلت يُوکبؼ هؽفت،يپ يثؽا يا ًكطَػٌْاى  ثَ ،1ليتْکْ
 يُب خٌجم ( اهب ُبثؽهبـNaomi Brass, 2010: 2) اقتَ ف ظاًكتيضؼ يُب ظّلت ػبهل لْت

كت خِبى ؼا ظؼ ثؽاثؽ يتٌِب ؾ کَ ًَ ظاًع يهكتن يكت خِبى ّ قيي ؾيؼا زبئل ّ هؽؾ ث ياختوبػ
همبثلَ ثب  يظؼ پ« ثطم ييؼُب» يُب ثلکَ ثَ ًظؽ ُبثؽهبـ خٌجم کٌع يهكتن هسبفظت يق
 .(282-279: 2491 ًم،) كتن ُكتٌع.يق

خِبى ّخْظ  قؽاقؽ ظؼ ًِبظ هؽظم قبؾهبى ْىيليه 21 جًبي( تمؽ3126) ثؽآّؼظُبي يعجك آضؽ
ؽ يهعزبل  ييظؼػ ًِبظ ّخْظ ًعاؼظ هؽظم يُب قبؾهبىاؾ تؼعاظ  يميؽاى آهبؼ ظليظؼ ا .2ظاؼظ

ُؿاؼ قبؾهبى ّ  25 تؼعاظ» کؽظٍ اقت: ًِبظ ّؾاؼت کهْؼ ػٌْاى هؽظم يُب تهکل يتْاًوٌعقبؾ
3«کٌٌع يهت يًِبظ ظؼ کهْؼ فؼبل تهکل هؽظم

. 

ُب ظؼ  آى ي، ًمم ّ کبؼکؽظُبُب قويظؼ ؼاثغَ ثب  يبظيؾ يُب پژُّمؽ ياض يُب ظؼ قبل
ّ  يبقيت، زمْق، ػلْم قيؽيب، هعي، خغؽافيػلْم اختوبػ يُب کهْؼ، ثطًْو ظؼ زْؾٍ

 يکل ييي اؼائَ ًوبيّ ُوچٌ يبثيهؽّؼ، اؼؾ ؼقع يه...، يْؼت گؽفتَ اقت ّ ثَ ًظؽ  ّ ينٌبق ؼّاى
گؽ يظ ييع ضْاُع ثْظ، اؾ قْيي زْؾٍ هفيا ظؼ يپژُّهگؽاى آت يثؽا نعٍ، مبت اًدبمياؾ تسم
ُوْاؼٍ ثؽ اقتوؽاؼ  ُب آىّ تعاّم  گؽفتَ َ ههبؼکت افؽاظ نکليثؽ پب ُب قبؾهبىي يا کَ يياؾآًدب

 ،ُب قبؾهبىي يػلل خػة ّ ههبؼکت افؽاظ ظؼ ا يي نٌبضت ّ ثؽؼقيکٌم اػضب ّاثكتَ اقت، ثٌبثؽا
 ي ثؽنوؽظ: يتْاى چٌ هي ي اُعاف پژُّم زبضؽ ؼايثٌبثؽا نْظ هي يتلم يضؽّؼ ياهؽ ضْظ

 يُب مبت يْؼت گؽفتَ ظؼ زْؾٍ قبؾهبىيتسم يتٌگٌبُب ّ ي انکبالتيهغبلؼَ هِوتؽ 
 ًِبظ هؽظم

 هؽظم ًِبظ يُب هغبلؼَ ػْاهل هْثؽ ثؽ ههبؼکت افؽاظ ظؼ قبؾهبى 

 ياًعاؾ ًظؽ ّ چهن يهجبً

 قغر ظؼ ژٍيّ ثَ اهؽّؾٍ، کَ ياهب ثَ نکل اًع، ظانتَ ّخْظ صيتبؼ قؽاقؽ ظؼُب  قوي اگؽچَ
هؽظم ًِبظ،  يُب قبؾهبى يياّل اؾ يکي. اًع بفتَي تْقؼَ ؽياض لؽى ظّ ظؼ نًْع، يه عٍيظ الولل ييث

 تْاى يه ؼا يؽظّلتيغ يُب قبؾهبى .نعٍ اقت فيتأق 2974 قبل ظؼ کَ اقت يخِبً قؽش تييل
 هٌبفغ هبىيُب تيفؼبل اؾ ُعف کَ ًوْظ فيتؼؽ يؽاًتفبػيغ ّ ظاّعلجبًـَ ضـْظگؽظاى، ييُب قبؾهبى

 ـَ،يؽيض ـي،يظ تْقـؼَ، ،ياختوـبػ ؼفـبٍ يُب زْؾٍ ظؼ هـؽفتيپ ُب آى ُعف ثلکَ كتيً يتدبؼ

                                                           
1- Tocqueville 

2- Facts and Stats about NGOs Worldwide". NonProfit Action. 4 September 2015 
3- https://www.irna.ir/news/83005159/14 

https://www.irna.ir/news/83005159/14
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 يـؽظّلتـيغ يُب قبؾهبى يؼٌي اقت يػوْه هٌـبفغ تسمـك هٌظْؼ ثَ ـكيتسم ّ التيتسًـ
 ثـبؾاؼ ّ ظّلت تْقظ کَ ياقبق يبؾُبيً اؾ ظقتَ آى ثَ کَ ُكتٌع يؽاًتفبػيغ يهؽظهـ يُب گؽٍّ

 ظّ؛ ييا تيتؽک يگبُ ّ ضعهبت يثؽض غيتْؾ هسًْالت، يثؽض ـعيتْل هبًٌـع نًْع؛ يًو ييتأه
 ههتول گؽٍّ کيگؽ، يظ يفيظؼ تؼؽ (.Jaggernath & Maharaj, 1996: 254) ُكتٌع پبقطگْ

 ييا. نًْع يه ليتهک خبهؼَ ثَ ضعهت خِت کَ ُكتٌع يا ژٍيّ تيفؼبل يثؽا ًفؽ چٌع بي ظّ ثؽ
 يُوکبؼ ثَ ُب قبؾهبى ييا گؽيظ ػجبؼت ثَ نْظ؛ ليتهک يٌيلْاً اقبـ ثؽ اقت هوکي گؽٍّ
(. Nepal, 2009: 59) کٌع يه انبؼٍ خبهؼَ يػوْه اُعاف ثِجْظ يثؽا يگؽُّ تْقظ يػمالً ّ يهٌغم

 ثَ ًكجت انطبو عيػمب اؾ ياّل نکل: اقت نعٍ ليتهک هؽتجظ ػًٌؽ ظّ اؾ ُب قبؾهبى ييا
 نعٍ فيتؼؽ ههبؼکت ظؼ هکؽؼ ًمم بفتيؼُ ّ ُب ًمم يتکبهل بفتيؼُ ظّم ّ ُب قبؾهبى ّ گؽاىيظ

 يثؽا ُب ههبؼکت عاؼ،يپب تْقؼَ اُعاف تست زبضؽ زبل ظؼ (Gagliardi, 2008: 417). اقت
 ّ ؼّظ يهثَ نوبؼ  اؼؾنوٌع ُعف کي ًِبظ، هؽظم يُب قبؾهبى ّ ظّلت ييث ژٍيّ ثَ تْقؼَ،
 .(M Bano, 2019: 1283) ُكتٌع ضْة يزکوؽاً کٌٌعٍ ييتضو يؽظّلتيغ يُب قبؾهبى

بت هغؽذ ظؼ يبى ًظؽيمبت هؽّؼ نعٍ، ظؼهيك زبضؽ ّ ثؽ اقبـ تسميي تسميثَ ًظؽ هسمم
ي ييبت ظؼ تجيظقتَ ًظؽ 4، يکل يثٌع نيک تمكيًِبظ ظؼ  هؽظم يُب قبؾهبىّ  يهعً زْؾٍ خبهؼَ

 ثبنع يهک يبت کالقيًِبظ ّخْظ ظاؼظ. ظقتَ اّل ًظؽ هؽظم يُب قبؾهبىم ثَ يت ّ گؽايػلل اُو
 ثؽ لين... ّخْظ ظاؼًع. تْکْيل ظّؼکيل ّ اهيظّ تْکْ يُوچْى الکك يپؽظاؾاًَ يکَ ظؼ آى، ًظؽ

. ظاًع يه هؤثؽ خبهؼَ کي هؽفتيپ ظؼ آى ؼا ّ کٌع يه عيتأک خبهؼَ ظؼ ياًدوٌ يؾًعگ يفضب کي
 يُب تيفؼبل ثؽ توؽکؿ ثب ّ ظٌُع يه ليتهک ؼا خبهؼَ هكتمل چهن هتؼعظ ّ هتکثؽ يُب اًدوي ييا

 ثب ّ کٌٌع يه كؽيه ؼا خبهؼَ اؾ يتؽ غيّق اثؼبظ ظؼ ههبؼکت ،يبقيق يعاظُبيؼّ يؽفًب ًَ ّ ؼّؾهؽٍ
 .گؽظًع يه خبهؼَ ظؼ يبؼيُْن ّ يعاؼيث ثبػث کْچک، هكبئل ثَ پؽظاضتي

 آى ؼا ّ ظاًع يه يضؽّؼ ياهؽ ييًْ خبهؼَ ظؼ ؼا ُب اًدوي ّ ييٌف يُب تهکل نيظّؼک
 اقت عٍيػم ييا ثؽ نيظّؼک. کٌع يه هغؽذ عيخع خبهؼَ يُب يوبؼيث ظؼهبى يثؽا يؼاُ ػٌْاى ثَ
 ظؼ ّ فهؽظى ُن ثَ ظؼيعظ کَ ثؿؼگ ظّلت کي ّ بفتَي قبؾهبى نوبؼ يث افؽاظ ثب خبهؼَ کي کَ

 آى اؾ ميث يخوؼ تيفؼبل چؽاکَ. نْظ يه ليتجع ظُهتٌبک هْخْظ کي ثَ اقت، ُب آى ثؽگؽفتي
 ّ اقت ظّؼ بؼيثك افؽاظ، اؾ ظّلت ٌکَيا ثؽ هضبف. ثبنع آى بًگؽيث ثتْاًع ظّلت کَ اقت عٍيچيپ

 کَ بثعي يًو اهکبى ظّلت ييثٌبثؽا ؛ظاؼظ هعاّم ًَ ّ هتٌبّة ّ يضبؼخ خٌجَ ُب آى ثب ؼّاثغم
 ظّلت پٌَِ اگؽ ؼّ يياؾا. عيًوب ياختوبػ ثبعًٌب ؼا ُب آى ّ کٌع ًفْغ يفؽظ يُب ّخعاى ظؼ يضْث ثَ

 خعا ظّلت اؾ ّ ضْظ اؾ افؽاظ ؽيًبگؿ ثبنع، يخوؼ يؾًعگ يکبؼُب يثؽا افؽاظ ليتهک ظيهس تٌِب
 (27 :2495 ،يٌيثَ ًمل اؾ زك :246: 44 نيظّؼک) گؽظظ يه يهتالن خبهؼَ ّ نًْع يه
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َ ين کَ ثؽ پبيع ؼا نبُع ُكتيخع ياختوبػ يُب خٌجمّ  يبت خبهؼَ هعًيظؼ ظقتَ ظّم ًظؽ
 ...ّ  1ْؼگي ُبثؽهبـ، هبًْئل کبقتلؿي عًؿ،يگ يچْى آلي تْؼى، آًتًْ يپؽظاؾاًَ يبت ًظؽيًظؽ

ِت ي، ثؽ ضًْينًْع يه يثٌع عجمَ يکؽظ خبهؼَ هعًيِل ؼّيغبت کَ يًظؽ ييگؽفتَ اقت. ا نکل
هتفبّت اؾ  ييؼا ظؼ فضب ُب خٌجم يت ايليع ّ هبُيتأک ياختوبػ يُب خٌجم« ياختوبػ»

، ثلکَ ثبنٌع يًو يبقيؽ لعؼت قييتغ يگؽ، ظؼ پيظ بىيث . ثَکٌٌع يه يبثياؼؾ يبقيق يُب تيفؼبل
 (.282-279: 2491 ًم،. )اًع ظاظٍضْظ لؽاؼ  يُب کٌمؼا ُعِف  يّ خبهؼَ هعً يؼّاثظ اختوبػ

، ييظاًهدْ يُب خٌجم هبًٌعع، يخع ياختوبػ يُب اؾ خٌجم ينوبؼ ،ثَ ثؼع 2:71 ظَُؾ ا
ي يبؼ فؼبل نعًع. ايكت ثكيؾ ظيّ خٌجم هس ، خٌجم ؾًبىيّ هل يگًْبگْى لْه يُب خٌجم
ؼا  يتؽ بفتَي بؼ قبؾهبىيثك يُب تيگكتؽل فؼبل ٌَيؾهبفتٌع يم يثؼع افؿا يُب ُب کَ ظؼ ظَُ خٌجم

ي يبفتَ چٌيتجلْؼ يًِبظ، ًِبظُب هؽظم يُب قبؾهبى، ظؼّالغ (96 :2496 ،ييجْؼ) ل ظاظًعيتهک
 يًباهٌ ازكبـ ثؽاثؽ ظؼ يّاکٌه ع،يخع ياختوبػ يُب خٌجم عًؿ،يگ اؾًظؽ   ُكتٌع. ييُب خٌجم
 ؽيظؼگ تَ،يهعؼً يُب ثسؽاى ّ ضغؽات يفؿًّ. ُكتٌع هعؼى يبيظً هطبعؽات اؾ يًبن يّخْظ
 غ،يّق يقغس ظؼ اهؽ ييا اؾ يآگبُ هطبعؽات، ثؽ يهسل ًظبؼت کبُم آى، ثب ُب اًكبى اًجٍْ نعى

 ؿيً يػْاهل هطبعؽٍ، ظيهس ييا همبثل ظؼ اهب ؛اقت ًوْظٍ تيتمْ ؼا اضغؽاة ّ ظلِؽٍ ازكبـ
 لَيّق ػٌْاى ثَ کَ اقت يهبًّعيضْ ؼّاثظ ػْاهل ييا اؾخولَ. کٌٌع يه فؽاُن ؼا اػتوبظ ظيهس

 گؽيظ ػبهل. کٌع يه ػول هکبى ظؼ ؾهبى پٌَِ ظؼ ياختوبػ ؼّاثظ يثؽلؽاؼ يثؽا ظٌُعٍ قبؾهبى
 .اقت آنٌب ظيهس کي قبؾًعٍ هکبى ػٌْاى ثَ يهسل اختوبع

 ؼا - ُكتٌع التًبظ ّ ظّلت قلغَ اؾ ظّؼ کَ - ُب اًدوي ظؼ افؽاظ تيفؼبل ُبثؽهبـ
 قؽکْثگؽ يُب بىيخؽ َيػل هجبؼؾٍ ّ ميضْ تسمك ياًكبً زمْق ،يؾًعگ تيفيک يخكتدْ

 ػول يهدؽا کَ يؽظّلتيغ يُب قبؾهبى ّ ُب اًدوي. ظاًع يه يالتًبظ ّ يبقيق يُب ًظبم
 ؼّاثظ ّ يؼقو يثْؼّکؽاق ًَ تٌِب فبلع نًْع، يه هسكْة يعيخع ياختوبػ يُب خٌجم
 ظاؼًع؛ يؽالتًبظيغ ّ يبقيؽقيغ اُعاف ّ ؼّاثظ يگؽه ؽ،يپػ اًؼغبف يظُ قبؾهبى ثلکَ ؿًعيالتعاؼآه

 خِبى كتيؾ ثبلمٍْ تْاى يبياز ثَ لبظؼ ّ اقت ياؼتجبع تيػمالً ُب آى ثؽ زبکن تيػمالً ييثٌبثؽا
 عجمبت ّ الهبؼ بىيه اؾ ُب گؽٍّ ليلج ييا ًفؽات ّ اػضبء ُبثؽهبـ ًظؽ ثَ. ثبنٌع يه ًظبم ثؽاثؽ ظؼ

 ييُب قبؾهبى گؽيظ ّ ُب اًدوي قغر ظؼ يالتيتهک يُب ُكتَ دبظيا ثب ّ ياختوبػ هطتلف
  .(488: 2492،يًْغؼ. )نًْع يه اًتطبة ظقت يياؾا

                                                           
1- Alain Touraine, Anthony Giddens, Jürgen Habermas, Manuel Castells 
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 ظاؼًع هتؽيث يقبؾ کپبؼچَي ثَ بؾيً کَاي  عٍيچيپ خْاهغ ظؼ ،(7::2) 1يهلْچُبي  گفتَ عجك
 خٌجم) عيخع ياختوبػُبي  خٌجم، ظٌُع هي گكتؽل ػولُبي  ؿٍياًگ ثؽ يزت ؼا ضْظ کٌتؽل ّ

 ياختوبػ يؾًعگ ظؼ ثبؾاؼ ّ ظّلت ًفْغ هطبلف( ؾًبى زمْق ثَ هؽثْط خٌجم بي كتيؾ ظيهس
 ثؽاثؽ ظؼ ينطً ينطً يؾًعگ اًتطبة زك ّ يفؽظ تيُْ اؾ فؼبالًَ ؼّؾهؽٍ ُكتٌع ّ

 (. Della Porta and Diani 2020:7) کٌٌع هي ظفبع كتنيق ظؼ يظقتکبؼ

بت يًظؽ ييتؽ هِنکَ خؿ  ُكتّ ههبؼکت  يَ اختوبػيبت قؽهبيظقتَ قْم ظؼثؽظاؼًعٍ ًظؽ
ؼّظ ّ تْقظ  هي ثَ نوبؼ ُب آىثَ  ميگؽا ت ّيّ ػلل اُو ًِبظ هؽظم يُب قبؾهبىي ييظؼ تج
عٍ اقت.  ي، ...  هغؽذ گؽظ2بهبيف فْکْيوؿ کلوي، ؼاثؽت پبًتبم، فؽاًكيچْى: خ يپؽظاؾاًَ يًظؽ

 ؼا آى ّ ظاًع يه ياختوبػ َيقؽهب ؼا ياختوبػ ؼّاثظ نجکَ ظؼ يقبضتبؼ ياختوبػ هٌبثغ کلوي
 ثلکَ كتيً ّازع ين ياختوبػ َيقؽهب اّ ًظؽ ثَ. ؽظيگ يه ًظؽ ظؼ فؽظ يثؽا ياَ يقؽهب ييظاؼا

 قبضت کي اؾ يا خٌجَ ُب آى ُوَ -2: ظاؼًع ههتؽک يژگيظّ ّ کَ اقت ييؿُبيچ گًْبگْى اًْاع
کلوي، . )کٌع يه ليتكِ ُكتٌع قبضتبؼ ظؼّى کَ ؼا يافؽاظ ييهؼ يُب کٌم -3. ُكتٌع ياختوبػ
 ًْثَ ثَ کَ کٌع، هي عايپ يتدل يهعً ًگؽل ّ اػتوبظ ػٌْاى ثَ ياختوبػ َيقؽهب .(5:3: 2488

 ,Hooghe and Stolle 2003) کٌٌع يُوکبؼ يظؼ اهْؼ هعً  تب کٌع هي کوک نِؽًّعاى ثَ ضْظ

Aggeborn, 2020: 1 .( يُب تيفؼبل ُكت کَ ياختوبػ َيقؽهب اؾ ينکل ظاّعلجبًَ يُب قبؾهبى 
اقت  يافؽاظ يثؽا ياختوبػ َيقؽهب اؾ يؽّهٌعيً ژٍيّ ثَ نکل ،قبؾظ يه ؽيپػ اهکبى ؼا ؿيآه اػتؽاٌ

 ّ عيآ ثَ ظقت تْاًكت يًو آى ًجْظ ظؼ کَ ؼا ييُب ُعف ثَ يبثيظقت ّ ثبنٌع يه قبؾهبى ػضْ کَ
 (.5:3: 2488)کلوي، . کٌع يه ليتكِ عيآ يه ثَ ظقت يبظيؾ ٌَيُؿ ثب بي

 ّ ٌُدبؼُب، اػتوبظ ؼا ياختوبػ قبؾهبى يُب ّيژگي" يْؼت ثَ ؼا ياختوبػ َيپبًتبم  ُن قؽهب
 ثِجْظ ؼا خبهؼَ ييکبؼآ ُوبٌُگ، العاهبت ليتكِ ثب تْاًٌع هي کَ کٌع هي يهؼؽفُبيي  نجکَ

 َيقؽهب يضؽّؼ انکبل اؾ يکي يهعً ههبؼکت يُب نجکَ(. ERDOGAN, 2010: 82)" ثطهٌع
 ظؼ فؼبل ههبؼکت اؾ يهعًُبي  هِبؼت کكت ّ ياختوبػ َيقؽهب يؽيگ نکل .اًع ياختوبػ

. ُكتٌع ياختوبػ نجکَ ُوبى اؾ يخؿئ بىيآنٌب ّ ظّقتبى کَ ييخب نْظ، هي يًبنُب  قبؾهبى
(Teorell 2003; Wollebaek & Selle 2003) ّ َتؽ هتؽاکن يا خبهؼَ ظؼ ُب نجکَ ييا ُؽچ 

 کٌٌع يُوکبؼ هتمبثل هٌبفغ خِت ظؼ ثتْاًٌع نِؽًّعاى کَ ظاؼظ ّخْظ يهتؽيث ازتوبل ثبنٌع
 ثب ُب آى. نًْع يه قجت ؼا يگؽُّ ُؽ ظؼّى يُوکبؼ تيتمْ ُن اؾ خعا اهب اًجٍْ يافم يُب نجکَ

ثَ ًمل اؾ  6::2 پبتٌبم،) آّؼًع يه عيپع ؼا يتؽ گكتؽظٍ يُوکبؼ ،يعجمبت يُب نکبف ؾظى ظّؼ
                                                           
1- Melucci  
2- James Kelman, Robert David Putnam, Francis Fukuyama  
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 ظؼ آى يًِبظ تيهْفم ثبنع تؽ يافم يقبؾهبً قبضتبؼ چَ ُؽ پبتٌبم اؾًظؽ (.9: 2498بى پْؼ، يآؼ
 ،يّؼؾن يُب ثبنگبٍ هبًٌع يافم ًظن يظاؼا يُب گؽٍّ ظؼ تيػضْ بىيه پبتٌبم. اقت هتؽيث اختوبع
 زکْهت ّ ظاّعلجبًَ يُبَ ياتسبظ ّ يفؽٌُگ يُب اًدوي يُب يتؼبًّ هتمبثل، کوک يُب اًدوي
 اػتوبظ يثؽلؽاؼ تْاى فبلع ؼا هؽاتت قلكلَ ثب يػوْظ نجکَ اّ. نْظ يه هتًْؼ يهثجت اؼتجبط ضْة

 اعالػبت بىيخؽ ثْظى هْثك ؽيغ يکي َ،يلض ييا ياقبق ػبهل ظّ. ظاًع يه ياختوبػ يُوکبؼ ّ
 ّ يکه ثِؽٍ اخبؾٍ رييس اعالػبت ٌکَيا قجت ثَ) يافم نجکَ ثَ ًكجت يػوْظ نجکَ ظؼ

 اؾ تطلف ثَ هؽثْط هدبؾات ّ هتمبثل هؼبهلَ يٌُدبؼُب ٌکَيا ظّم ّ اقت( ظُع يًو ؼا اقتؼوبؼ
 ّ نعٍ ّضغ کوتؽ يػبل همبهبت يثؽا يػوْظ يُب نجکَ ظؼ ،نًْع يه يعلج فؽيت هبًغ کَ آى

 ميافؿا: نوبؼظ يثؽه يهعً ههبؼکت يُب نجکَ يثؽا ؼا ُب يقْظهٌع ييا اّ. نًْع يه اخؽا کوتؽ
 بىيخؽ ثِجْظ هتمبثل، هؼبهلَ يلْ يٌُدبؼُب تيتمْ هؼبهالت، ظؼ يػِعنکٌ ثبلمٍْ يُب ٌَيُؿ

 (.:)ُوبى:  يُوکبؼ يثؽا يفؽٌُگ يچبؼچْث اؼائَ ّ افؽاظ ثْظى اػتوبظ لبثل هْؼظ ظؼ اعالػبت

 كيؼّل تسم

 يل آهبؼيل ؼا تسليفؽا تسل (2:87) گالـعٍ اقت. يل ثَ اًدبم ؼقيي پژُّم ثب ؼّل فؽاتسليا
)ثَ  ف کؽظٍ اقتيتؼؽ ُب بفتَيي يا يقبؾ کپبؼچَيهٌظْؼ  ثَ يپژُّه يُب بفتَياؾ  يهدوْػَ ثؿؼگ
 ثَ کَ ظاؼظ ّخْظ يػلو هغبلؼَ ييچٌع کَ نْظ اًدبم يؾهبً تْاًع يه ؿيهتبآًبل (:249ًمل اؾ ظالّؼ، 

ي في ي، اگؽيظ بىيث ثَ .(Greenland, Rourke K, 2008: 652) ظٌُع يه پبقص ههبثَ يقؤال
اؾ هغبلؼبت،  يؼيح ظؼ عْل ظاهٌَ ّقيكَ ًتبيهمب يي اقت کَ ثؽايهيپ يُب اؾ پژُّم يا ضاليَ

 هتؼعظ هغبلؼبت اؾ زبيل حيًتب هٌظْؼ يي(. ثع24 :2498ُْهي، ) ثؽظ يهؼا ثَ کبؼ  يکو يُب ؼّل
 ّ نْظ يه کكبىي يآهبؼ هٌبقت يافؿاؼُب ًؽم کوک ثَ ّ يثؽؼق هْضْع، ٌَيظؼ ؾه يلجل هكتمل ّ
 ظؼ عٍيپع زضْؼ ظؼخَ ثب ؿاىيه ظٌُعٍ ًهبى اثؽ اًعاؾٍ. نْظ يه ليتجع 1اثؽ اًعاؾٍ ًبم ثَ يعيخع آهبؼٍ ثَ

 هطتلف ؼا يُب پژُّمح يًتب اثؽ، اًعاؾٍ گؽيظ ػجبؼت ثَ(. 239: 2496 ُوکبؼاى، ّ يػبثع) اقت خبهؼَ
 . ظؼثبنعكَ يهمب هطتلف لبثل يُب پژُّم بىيه کَ يًسْ ثَ. ظُع يه اثؽثطم ًهبى يػعظ لبلت ظؼ

 ثگػاؼظ، ؽيتأث حيًتب ثؽ تْاًع يه کَ ظُع اًدبم ؼا ييُب اًتطبة عيثب هسمك کي ؿ،يهتبآًبل کي اًدبم
 يبؼُبيهؼ هدوْػَ ثؽ اقبـ هغبلؼبت اًتطبة هغبلؼبت، يًسٍْ خكتدْ هْؼظ ظؼ يؽيگ نيتًو اؾخولَ

 اًتهبؼ ب تْؼلي يؽيقْگ ب ثَيي هْؼظ کَ آيا ّ ُب ظاظٍ ليّتسلَ يتدؿ ًبلى، يُب ظاظٍ ثب ثؽضْؼظ ،يٌيػ
 .(Walker E, Hernandez AV, Kattan MW, 2008:431) تْخَ ثبنع يب ثيتْخَ ًهبى ثعُع 

                                                           
1- Effect Size 
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 (ُب ًبهَ بىيپب ّ همبالت) ُب پژُّماًتطبة  يبؼُبيهؼ

 هالک يظاؼا ينٌبضت ؼّل اؾ لسبػ کَ لؽاؼگؽفتَ، هْؼظهغبلؼَ ييُب پژُّم حيًتب يثؽؼق ييا ظؼ

ّ ظؼ  ؽاىيا ظؼ ُب پژُّم -2: نبهل پژُّم ييا يگٌد ظؼّى يبؼُبيهؼ. ُكتٌع يگٌد ظؼّى

ظ ّخْظ يي نؽايُعف ظّم همبلَ، ا يثؽا -3گؽفتَ ثبنع  ًِبظ هْؼظ اًدبم هؽظم يُب قبؾهبىزْؾٍ 

ًِبظ پؽظاضتَ  هؽظم يُب قبؾهبىؽگػاؼ ثؽ ههبؼکت ظؼ يثَ قٌدم ػْاهل تأث ُب پژُّمظانت کَ 

 .ثبنع کؽظٍ اؼائَ ؼا اثؽ ؼاثغَ اًعاؾٍ يػول اقتطؽاج يثؽا الؾم اعالػبت عيؿ ثبيً ثبنع ّ

َ همبالت ّ يپژُّم زبضؽ ظؼ هؽزلَ اّل کل ي: خبهؼَ آهبؼيؽيگ ًوًَْ ٍْيّ ن يخبهؼَ آهبؼ

 يًِبظ ّ ظؼ هؽزلَ ظّم توبه هؽظم يُب قبؾهبىؽاى ظؼ ؼاثغَ ثب يبفتَ ظؼ اي اًدبم يُب ًبهَ بىيپب

هػکْؼ  يُب قبؾهبىؽگػاؼ ثؽ ههبؼکت ظؼ يبفتَ ظؼ هْؼظ ػْاهل تأثي اًدبم يُب ًبهَ بىيهمبالت ّ پب

 يُب قبل يّ ظؼ فبيلَ ؾهبً ييْؼت توبم نوبؼ ُن ظؼ ُؽظّ هؽزلَ ثَ يؽيگ ًوًَْ ٍْي. نثبنع يه

 اؾ پف اّل، هؽزلَ ظؼ زبضؽ پژُّم ت، ظؼيتؽت ييا ثَ ثْظٍ اقت. 24:9قبل  وَ اّليتب ً 2481

، يهؽظه يُب قبؾهبىًِبظ،  هؽظم يُب قبؾهبى، يؽظّلتيغ يُب قبؾهبى: يُب ّاژٍ َ،ياّل هغبلؼَ کي

ي يهْؼظ خكتدْ لؽاؼ گؽفت. ا ياعالػبت يُب ثبًک ظؼ (NGOّ ) ُب قوي، يهؽظه يبُ تهکل

 اعالػبت ثبًک گبٍيپب ًْؼ، يتطًً هدالت گبٍيپب ،يظاًهگبُ خِبظ نبهل ياعالػبت يُب ثبًک

ي خكتدْ يؽاى ثْظٍ اقت. زبيل ايا يػلو هعاؼک ّ هؽکؿ اقٌبظ گبٍيپب ّ" کهْؼ بتيًهؽ

مبت يَ تسميظؼثبؼٍ کل يکل يي هؽزلَ اعالػبتيظؼ ا .ثْظٍ اقت ًبهَ بىيّ پب همبلَ 357 اقتطؽاج

 ع هْضْع پؽظاضتَ ّ تٌِبيمبت ثَ تسعينعٍ اقت ّ ظؼ هؽزلَ ثؼع ثب تْخَ ثَ تؼعظ تسم هْخْظ، اؼائَ

 ميوبيپ ؼّل ثَ ّ يکو يْؼت ثَ کَ نعًع اًتطبة ييُب ًبهَ بىيهمبالت ّ پب اؾ ظقتَ آى

دَ ي. ظؼًتاًع کؽظٍ يثؽؼق ُب قويم ثَ ههبؼکت ظؼ يگؽا ثؽ هطتلف ؼا يؽُبيهتغ ؽيتأث پؽقهٌبهَ()

 .نعًع ل اًتطبةيفؽا تسل بتيػول يپژُّم ثؽا 22 تؼعاظ

هْؼظ  22نبهل ( ػلل ههبؼکت)ي ثطم يگؽفتَ ّ ظؼ ظقتؽـ ظؼ ا مبت اًدبميهدوْع تسم

 تيُب ثَ تؽت هْؼظهغبلؼَ اکثؽ آى ياًع ّ خبهؼَ آهبؼ عٍيثَ اًدبم ؼق يثْظٍ، کَ توبهًب ثب ؼّل کو

 .اًع بى ثْظٍيؾًبى، خْاًبى ّ ظاًهدْ
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 كيهْؼظ اقتفبظٍ ظؼ تسم يُب ههطًبت پژُّم (:2) خعّل

 يؽيگ ٍْ ًوًَْين يخبهؼَ آهبؼ زدن ًوًَْ قبل 1كيػٌْاى تسم
 خْاًبى ههبؼکت ثؽ هؤثؽ ياختوبػ ػْاهل يثؽؼق

 2پ .يؽظّلتيغ يُب قبؾهبى ظؼ
ُبي  NGOخْاًبى فؼبل ظؼ  486 2495

 خْاًبى تِؽاى
قبظٍ  يتًبظف

 چٌع هؽزلَ يا ضْنَ
 ههبؼکت ثَ ؾًبى ميگؽا ثؽ هؤثؽ ػْاهل يثؽؼق

 پ. .يؽظّلتيغ يُب قبؾهبى ظؼ
 قبظٍ يتًبظف ؾًبى نِؽ ؼنت 336 2498

هؤثؽ ثؽ ههبؼکت ؾًبى ظؼ  يػْاهل اختوبػ يثؽؼق
 .م .يؽظّلتيغ يُب قبؾهبى

 يتًبظف ؿيتجؽؾًبى نِؽ  481 2499

 ههبؼکت ثؽ هؤثؽ ينٌبضت خبهؼَ ػْاهل يثؽؼق
ْاًبى ّلتيغ يُب قبؾهبى ظؼ خ  پ. ايفِبى. نِؽ يؽظ

ُبي  NGOخْاًبى فؼبل ظؼ  497 2499
 ايفِبى

 ياَ يقِو يتًبظف

 ؿاىيه ثؽ يفؽٌُگ ّ ياختوبػ يُب َيقؽهب ؽيتأث يثؽؼق
 پ. .يؽظّلتيغ يُب قبؾهبى ظؼ ؾًبى ههبؼکت

ُبي  NGOؾًبى فؼبل ظؼ  91 :249
 کْظکبى کبؼ تِؽاى

 يتًبظف يثٌع عجمَ

 ظؼ ؾًبى ياختوبػ ههبؼکت تيّضؼ يثؽؼق
 پ. .يهعً يُب قبؾهبى

 ظاًهگبٍ ظضتؽ بىيظاًهدْ 371 24:2
 انتؽ ّازع ًْؼ بميپ

ظؼ  يؽيگ ًوًَْ
 ظقتؽـ

ثؽ  يّ فؽٌُگ ياختوبػ يُبَ يؽ قؽهبيتأث يثؽؼق
 م. .يؽظّلتيغ يُب ؿاى ههبؼکت ؾًبى ظؼ قبؾهبىيه

ؾًبى اقتبى گلكتبى فؼبل  511 24:3
NGO 

 يا عجمَ يتًبظف

 يُب قبؾهبى ظؼ ههبؼکت ثؽ هؤثؽ ػْاهل يثؽؼق
 پ. قْم. ثطم يؼفبُ

 قبل 41 تب 29 خْاًبى 481 24:3
 َيانٌْ نِؽقتبى

 ثب تْأم يا ضْنَ
 يتًبظف ؼّل

هؽظم  يُب دبظ تهکليػْاهل هؤثؽ ظؼ ا يثؽؼق
 .م .يفؽٌُگ-يػْاهل اختوبػ ع ثؽيقبؾهبى ثب تأک

بى ظاًهگبٍ آؾاظ يظاًهدْ 495 24:4
مّ  تسم ياقاله  مبتيّازع ػْل

قبظٍ ّ  يتًبظف
 ياَ يقِو

 ينٌبضت ؼّاى يتْاًوٌعقبؾ يُب هؤلفَ ؽيتأث يبثياؼؾ
 يُب قبؾهبىؾًبى ظؼ  يثؽ ههبؼکت اختوبػ

 م. .هسْؼ -اختوبع

 نِؽقتبى يؼّقتبُب ؾًبى 279 24:6
 کٌگبّؼ

 ينوبؼتوبم 

 ثَ افؽاظ ميگؽا ظؼ هؤثؽ ػْاهل يينٌبقب
 پ. .يؽظّلتيغ يُب قبؾهبى ظؼ ظاّعلجبًَ ههبؼکت

 ؼفتگؽاى قوي ياػضب 211 24:7
 تِؽاى اقتبى ؼتيعج

 يؽ ازتوبليغ

هْؼظ  يؽُبي، هتغياؾًظؽ چبؼچْة هْؼظاقتفبظٍ، خبهؼَ ّ زدن ًوًَْ آهبؼ ُب  ي پژُميا ّ
ي يع. ظؼ ايَ گؽظيتِ ييُب كتيلچک  لؽاؼ گؽفتٌع. يهْؼظثؽؼق يآهبؼ يُب ليتسلح يآؾهْى ّ ًتب

ت اًعاؾٍ اثؽ يضؽ تيظؼًِب ّ هؽتت نع. يکعثٌع هغبلؼبت، اؾ کي ُؽ يُب ظاظٍ ُب كتيلچک 
ّ آهبؼٍ . عيگؽظ هسبقجَ 3ييل آًاليفؽا تسل يُب تيقبّ  CMA2 ،افؿاؼ ًؽم يؽيکبؼگ ثب ثَ ؽُبيهتغ

                                                           
 ًبم هسمميي ظؼ لكوت هٌبثغ غکؽ نعٍ اقت. -1
 کَ ثؼلت هسعّظيت فضب ثَ اضتًبؼ آّؼظٍ نعٍ اقت. ثبنع يهًبهَ ّ همبلَ  تؽتيت پبيبى ثَ( 2ظؼ خعّل ) هٌظْؼ اؾ زؽّف پ.م -2

3- http://www.meta-mar.com/meta & http://www.lyonsmorris.com/ma1/ 

 .ي هػکْؼ اًدبم گؽفتُب تيقباقتفبظٍ اؾ  CMA3 ،افؿاؼ ًؽمثب اتوبم ؾهبى ًكطَ آؾهبيهي 

http://www.meta-mar.com/meta
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ك ياًعاؾٍ اثؽ اؾ عؽ ل ثَياؾ تجع پف( t,RF , يُب آهبؼٍمبت )يتسم ييُبَ يفؽض آؾهْى زبيل اؾ
ؽ يتفك يل نعًع ّ ثؽايت تسلياثؽ ثَ ؼّل ُبًتؿ ّ انو يُب اًعاؾٍت يّّلف، ثب تؽک يُب فؽهْل

ظؼ قَ ظاهٌَ: اًعاؾٍ  ع. ثؽعجك هعل کُْي اًعاؾٍ اثؽي( اقتفبظٍ گؽظ2:99) کُْياًعاؾٍ اثؽ اؾ خعّل 
(، اًعاؾٍ d=9/1تب  r ّ 6/1=6/1تب  4/1اًعاؾٍ اثؽ هتْقظ ) (،6/1کوتؽ اؾ   4/1d اؾکوتؽ  r) کناثؽ 
 .نْظ يهف ي( تؼؽ9/1هتؽ اؾ يث d ّ 6/1 اؾ هتؽيث r) بظيؾاثؽ 

 ييهيك پييل اؾ هؽّؼ تسمزب يفيتْي يُب بفتَي

 يهؽظه يمبت زْؾٍ ًِبظُبيالف: کل تسم

نعٍ ظؼ  گؽفتَ ّچبپ اًدبم مبتيتسم يتوبه يُب ّيژگياؾ  يکل يي لكوت ُعف اؼائَ ًوبيظؼ ا
ي يبفتَ ظؼ اي مبت اًدبميكٌعگبى همبلَ زبضؽ، هؽّؼ تسمياؾًظؽ ًْ اقت. يهؽظه يزْؾٍ ًِبظُب
ن کؽظ. ظقتَ اّل يتمك يثَ قَ ظقتَ کل تْاى يهمبت هػکْؼ ؼا يتسم ي. توبهظُع يهزْؾٍ ًهبى 

نعٍ ّ اؾًظؽ ههکالت ّ  ًظؽ گؽفتَک قبؾهبى ظؼ يػٌْاى  ثَ ُب قويُب  اقت کَ ظؼ آى يمبتيتسم
بفتَ ثْظ يي يا يي زبّيهيمبت پياًع. هؽّؼ تسم نعٍ يثؽؼق ؼّاثغهبىّ نجکَ  يؽًّي، ثيهْاًغ ظؼًّ

 .هْاخَ ُكتٌع يظؼًّ ّ يؽًّيث يؼنع ّ تْقؼَ ضْظ، ثب ظّ هبًغ ايل يثؽا ُب قبؾهبىي يا کَ 
ّ  يثَ ههکالت قبضتبؼ يآى اؼتجبط ظاؼظ هْاًغ ظؼًّ يظ خبهؼَ ّ قبضتبؼُبيثَ نؽا يؽًّيث هْاًغ

 قبضتبؼ ظؼ تْاًوٌع افؽاظ کوجْظ -2 هبًٌع يػْاهلهؽتجظ اقت.  ُب قوي ضْظ يظؼًّ يظُ قبؾهبى
ي تؼعظ يّ ُوچٌ يّ ههکالت ثجت هسعّظکٌٌعٍ يلبًًْ يُب چبؼچْة -4 يهبل ههکالت -3

 يُب نجکَ فمعاى -6 يظّلت يًِبظُب يکبف يُوکبؼ ػعم -5 يهتْلهدْؾ ظٌُعٍ ّ  يُب قبؾهبى
 ُب قوي ياؾ ههکالت ايل خبهؼَ، ظؼ گبُهبىيخب ثْظى ًهعٍ ٌَيًِبظ -7 ُب قويبى يه ياؼتجبع

 يظُ اؾ ُوبى اثتعا قبؾهبى تْاى يًو ُب قويظؼ  اؾ آى ثْظ کَ يي زبکيهيمبت پيح تسميثْظ. ًتب
 هؤقف يؽُّبيّخْظ ظاؼظ ؼا ثَ کبؼثؽظ ّ ّخْظ ً ياًتفبػ يُب قبؾهبىآًچَ ظؼ  ييؽف، ثَ هؼٌب

اقت،  يظاّعلت ضؽّؼ يؽُّبيٌَ کؽظى هْقكَ ّ خػة ًي، ًِبظيدبظ اػتوبظ اختوبػيا يثؽا
 .ؼا ثَ کبؼثؽظ يظُ اؾ قبؾهبى يع زعيهْاؾات ؼنع ثب ثَ يقوٌضوي آًکَ ُؽ 

ت يؽيقجک هع، يچِبؼ ػبهل کوجْظ هٌبثغ هبلي ًهبى ظاظ، يهيمبت پيي هؽّؼ تسميُوچٌ
ػٌْاى  ثَ يٌَ تْاًوٌعقبؾيکوجْظ افؽاظ هتطًى ظؼ ؾه ُعف ّ يُب گؽٍّ يًبهٌبقت، ػعم آهبظگ

 .ٌعيآ يهثهوبؼ  ُب قويظؼ  ياًكبً يؽّيً يهْاًغ تْاًوٌعقبؾ
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 ك زبضؽيي تسميُب اؾًظؽ هسمم بفتَ ظؼ زْؾٍ قويي اًدبم يُب پژُّم يثٌع نيتمك( 2) نکل

 ؽگػاؼيتأث ّ هكتمل ؽيهتغ ػٌْاى ثَ ُب قوي ُب آى ظؼ کَ اقت يمبتيتسم ظّم ظقتَ
 هكبئل ّ هْضْػبت ثؽ ُب قوي ؽاتيػولکؽظ ّ تأث يثؽؼق ثَ ُب پژُّم ييا ظؼ. اًع نعٍ هغؽذ
 ييا تياُو زبئؿ مبت ًمغَيتسم ييهْؼظ ا ظؼ. اقت نعٍ پؽظاضت ....ّ يزمْل ،يبقيق ،ياختوبػ

 ّ يبثياؼؾ يُب هالک هْؼظ ظؼ كيظل يًظؽ يهجٌب فبلع مبتيتسم ييا اتفبق ثَ تيلؽ تياکثؽ کَ ثْظ
 ثْظ.  ًهعٍ اؼائَ قوي تيهْفم يهؼٌب اؾ يميظل فيتؼؽ ّ ثْظًع ُب قوي ػولکؽظ قٌدم

 ک ؼنتَيي ثَ تفکيهيظؼ هغبلؼبت پُب  قويهْضْػبت هْؼظپژُّم ظؼ ؼاثغَ ثب ( 3نکل )
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 خلت ّ كتيؾ ظيهس ثَ هؽثْط هكبئل کَ نيثؽ يه يپ ؼا ًکتَ ييا( 3) نکل ظؼ تأهل ثب
 ًمم ثب ؼاثغَ ظؼ هطتلف يُب ؼنتَ ظؼ کَ اقت يهْاؼظ اؾ هطتلف اهْؼ ظؼ يهؽظه ههبؼکت

 .اقت لؽاؼگؽفتَ هْؼظهغبلؼَ هكبئل، زل ظؼ يهؽظه يًِبظُب

 يُب قبؾهبىػلل ههبؼکت هؽظم ظؼ  يکَ ثَ ثؽؼق ؽًعيگ يهلؽاؼ  يمبتيظؼ ظقتَ قْم تسم
ع هكئلَ ّ يثَ تسع يهْضْػ يثب تْخَ ثَ گكتؽظگ كيلكوت ظّم تسم ظؼ .پؽظاؾظ يهًِبظ  هؽظم

 .ؽًعيگ يهي ظقتَ لؽاؼ يتٌِب ظؼ ا کَ نيا پؽظاضتَ يمبتيهؽّؼ تسم

ظؼيع  56ظؼيع هؽثْط ثَ همبالت ّ  66 نعٍ مبت اًدبميظُع اؾ کل تسم ي( ًهبى ه3) خعّل
ظؼيع ظؼ زْؾٍ  35، ياختوبػ ُب ظؼ زْؾٍ ػلْم پژُّم ظؼيع 32ُب ُكت.  ًبهَ بىيهؽثْط ثَ پب

ب، يظؼيع ظؼ ؼنتَ خغؽاف : ت،يؽيظؼيع ظؼ زْؾٍ هع 24، يبقيظؼيع ظؼ ؼنتَ ػلْم ق 23زمْق، 
ي يهتؽيي ثيثٌبثؽا .گؽفتَ اقت ُب اًدبم ؽ ؼنتَيظؼيع ظؼ قب 28ظؼيع ظؼ ؼنتَ التًبظ ّ  5

 ثْظٍ اقت. يزمْق ّ ػلْم اختوبػ يُب ت هؽثْط ثَ ؼنتَيگؽفتَ ثَ تؽت مبت اًدبميتسم

 ُب ٌَ قويينعٍ ظؼ ؾه مبت اًدبميّ ظؼيع تسم يغ فؽاّاًي(: تْؾ3) خعّل

 خوغ کل ًبهَ بىيپب همبلَ  

 ظؼيع يفؽاّاً ظؼيع يفؽاّاً ظؼيع يفؽاّاً  

 5 21 4 4 6 8 التًبظ

 : 32 8 9 :/6 24 بيخغؽاف

 24 43 6/25 27 8/22 27 تيؽيهع

 23 41 9 : 26 32 يبقيػلْم ق

 35 :6 42 45 29 36 زمْق

 32 62 32 34 31 39 يزْؾٍ ػلْم اختوبػ

 28 54 26 28 :2 37 ُب ؽ ؼنتَيقب

 211 357 56 221 66 247 تؼعاظ کل
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 يپژُّه - يؼتجَ ػلو يت ظاؼايي قبيا ظؼيع همبالت :5( 4) هٌعؼج ظ خعّل يُب بفتَيثؽ عجك 

  اًع. ُب ثْظٍ ؽ ؼتجَيّ قب يؼتجَ کٌفؽاًك يظؼيع ظاؼا 56ّ  يديتؽّ يؼتجَ ػلو يظؼيع ظاؼا 7ّ 

 يؼتجَ ػلو کيثَ تفکُب  قوي زْؾٍ ظؼ نعٍ همبالت چبپ کل :(4) خعّل

 کل ؽيقب يديتؽّ يػلو يپژُّه-يػلو 

 تؼعاظ همبلَ
 247 72 : 77 يفؽاّاً

 211 56 7 :5 ظؼيع

ُب ظؼ  ظؼيع پژُّم 4ًهبى ظاظ  يُب ثؽ اقبـ ظّؼٍ ؾهبً ًبهَ بىيهمبالت ّ پب يخكتدْ

ّ  2495-2491ي يث يُب ظؼ قبل ُب ظؼيع پژُّم 9گؽفتَ ّ  اًدبم :248-2481ي يث يُب قبل

 53ّ  24:5-24:1ي يث يُب ظؼيع ظؼ قبل 39ّ  :249-2496ي يث يُب ؿ ظؼ قبليظؼيع ً 29

ؽ اًدبم يق يؼٌي ؽفتَ اقت.ييْؼت پػ 24:9-24:6 يؼٌيؽ ياض يُب ؿ ظؼ قبليُب ً ظؼيع پژُّم

ٌَ يمبت ظؼ ؾهيي تسميهتؽيظانتَ ّ ث يهيهْؼظهغبلؼَ، زبلت افؿا يُب ظؼ همبعغ ؾهبً پژُّم

 گؽفتَ اقت. ظؼيع اًدبم 53ثب  24:9-24:6 يُب ي قبليُب، ث قوي

 قبل اًتهبؼ کيًِبظ ثَ تفک هؽظم يُب قبؾهبى زْؾٍ ظؼ بفتَي اًدبم يُب پژُّم :(5) خعّل

 ظؼيع خوغ اًتهبؼات ًبهَ بىيتؼعاظ پب تؼعاظ همبلَ قبل اًتهبؼ

2481-248: 6 3 8 4 

2491-2495 23 8 2: 9 

2496-249: 37 31 57 29 

24:1-24:5 42 48 7: 39 

24:6-24:9 73 52 214 53 

 211 357 221 247 خوغ
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 ًِبظ هؽظم يُب ظؼ قبؾهبى يهؽظه يُب م ثَ ههبؼکتيٌَ ػْاهل هؤثؽ ثؽ گؽايظؼ ؾه يمبت کوية: کل تسم

 يهْؼظثؽؼق يُب هْؼظاقتفبظٍ ظؼ پژُّم يًظؽ يُب (: چبؼچْة6) خعّل

 ظؼيع يفؽاّاً َ پؽظاؾيًظؽ نيپبؼاظ فيؼظ

بت يًظؽ-ل(ين، ظّتْکْيک )ظّؼکيبت کالقيًظؽ ياختوبػُبي  تيّالؼ 2

 (1يٌؿ، اکلي)ؼًعل کبل يكتيٌيفو

ّ ههبؼکت )کلوي، پبتٌبم،  يَ اختوبػيبت قؽهبيًظؽ

 ّ... ْ ّ...(يثْؼظ

35 69 

 :3/3 23 ّ... هبؾلْ -ُبثؽهبـ-ٌگلِبؼتيا -آلي تْؼى يف اختوبػيتؼؽ 3

 :/8 5 2ثالّ–َ هجبظلَ ُْهٌؿ يًظؽ ياختوبػ ييؼفتبؼ گؽا 4

 211 52 خوغ 5

دَ يي ًتيا 3تؿؼيقَ گبًَ ؼُبي  نيمبت ظؼ لبلت پبؼايبت هْؼظ اقتفبظٍ ظؼ تسميثب لؽاؼظاظى ًظؽ

ن يؽ هدوْػَ پبؼايؾُب  کٌٌعٍ ههبؼکت ظؼ قويي ييبت تجيظؼيع اؾ ًظؽ 69زبيل نع کَ 

ن يظؼيع تست پبؼا :/8ّ  يف اختوبػين تؼؽيظؼيع ظؼ پبؼظا:3/3، ياختوبػُبي  تيّالؼ

ي ػلل ييبفت غبلت ظؼ تجي، ؼُياختوبػُبي  تيّالؼن يي پبؼايلؽاؼ ظاؼًع ثٌبثؽا ياختوبػ ييگؽاؼفتبؼ

 ثبنع. هيُب  ههبؼکت ظؼ قوي

 ييبيپب گؿاؼل ثَ مبتيتسم اؾ ظؼيع 7/74 کَ ظؼ ظُع هي ًهبى 7 نوبؼٍ خعّل اعالػبت

ظؼ هْؼظ اًع  اثؿاؼ قٌدم اؼائَ ًٌوْظٍ ييبياؾ پب يظؼيع گؿاؼن 5/47 ّاًع  ًوْظٍ قٌدم العام اثؿاؼ

  ثبنع. هي ظؼيع 4/38 ييػعم گؿاؼل ؼّا يظؼيع ّ ثؽا 8/83 ييگؿاؼل ؼّا يي اؼلبم ثؽايا ييؼّا

                                                           
1- Randall Collins-Oakley 

2- Homans-Blau 
3- Ritzer 
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 ييؼّا ّ ييبيزكت پب ثؽُب  ههبؼکت ظؼ قوي هْؼظ ظؼ نعٍ هؽّؼ مبتيتسم يظؼيع ّ يفؽاّاً غي: تْؾ(7) خعّل

 قٌدم اثؿاؼ

 )ههبؼکت ظؼ قوي( ؽ ّاثكتَيهتغ  اثؿاؼ قٌدم ييّ ؼّا ييبيپب

 ظؼيع يفؽاّاً

 7/74 8 اثؿاؼ قٌدم ييبيگؿاؼل پب

 5/47 5 اثؿاؼ قٌدم ييبيػعم گؿاؼل پب

 8/83 9 قٌدم ييگؿاؼل ؼّا

 4/38 4 قٌدم ييگؿاؼل ؼّاػعم 

پژُّم  هْؼظ 22ثْظ کَ اؾ ُب  بفتَيي يي ايؼائَ نعٍ هج ياؾ ًظؽ ؼاُکبؼُبُب  پژُّم يثؽؼق
ظؼيع ّ  3/43 يهٌِبظات پژُّهيؿاى پيهٌِبظات" ثْظٍ اقت. هيپ" هْؼظ ّاخع ثطم:، يثؽؼق

زبيل اؾ ُبي  بفتَيي يثُب  ظؼيع ثْظٍ اقت. ظؼ اکثؽ پژُّم 9/78 ييهٌِبظات اخؽايؿاى پيه
ّ  ي، کبؼثؽظيهٌِبظات ثطم پژُّهيع ّ پيك ّ ؼاُکبؼُب اؼتجبط ّ تٌبقت ههبُعٍ گؽظيتسم
 ييت اخؽاي، اثِبم ّ ضؼف ظؼ لبثلييگْ ي، کلييهٌِبظات اخؽاياهب ظؼ لكوت "پاًع  ثْظٍ يػول

 ع.ينعى هالزظَ گؽظ

 ّ ؼاُکبؼُب ثؽزكتُب  ههبؼکت ظؼ قوي هْؼظ ظؼ نعٍ هؽّؼ مبتيتسم يظؼيع ّ يفؽاّاً غيتْؾ (:8) خعّل
 هٌِبظات اؼاظٍ نعٍيپ

 ًوًَْ ظؼيع يفؽاّاً هٌِبظاتيؼاُکبؼُب ّ پ

هتؽ ثَ ًمم يتْخَ  ث -يفيکؽظ کيهتؽ ثب ؼّيمبت ثياًدبم تسم 3/43 :2 يپژُّه
ت ي، ػولکؽظ ّ نفبفيّ فؽٌُگ يَ اختوبػيت، قؽهبيخٌك يؽُبيهتغ

ثؽ ههبؼکت   ييػعالت خْالت  ّ يؽات تسًيتبث يثؽؼق ُب، قوي
 يآتُبي  ّ... ظؼ پژُّم

آًبى  يّ کبؼکؽظُبُب  ثَ آزبظ خبهؼَ ًكجت ثَ قوي يثطه يآگبُ 9/78 51 يياخؽا
هتؽ يّ اؼتجبط ث يُوکبؼ -ّ ًِبظ آهْؾل ّ پؽّؼل ُب  تْقظ ؼقبًَ

بى يم ههبؼکت ظاًهدْيخِت افؿا يّ هؽاکؿ ظاًهگبُُب  بى قوييه
ظؼ ؾًبى تْقظ  يّ فؽٌُگ يَ اختوبػيم قؽهبيافؿا –ُب  ظؼ قوي

 -ُب م قوييظ افؿايفؽاُن کؽظى نؽا -ينِؽظاؼُبي  اؼگبى
دبظ يا -يظّلتُبي  ّ اؼگبىُب  ي قوييل اؼتجبط ثيّ تكِ يُوبٌُگ

 ّ ... . ُب  ظؼ ثبؼٍ قوي يثبًک اعالػت

  211 :6 خوغ
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 يح اقتٌجبعيُب ّ ًتب بفتَي

 هطتلف يُب ظؼ زْؾٍ ُب ثؽخػة ههبؼکت ظؼ قوي ظٌُعٍ ػْاهل هؤثؽ ًهبى (9نوبؼٍ ) خعّل
 يُب ک اؾ پژُّميظؼيع ظؼ ُؽ 6:ٌبى يكت ّ...( ثبفبيلَ اعويؾ ظيضبًْاظٍ، ؾًبى، هس)

الت ّ يتسً ،ياختوبػ يگبٍ التًبظيقي، پب يؽُبيظُع، هتغ يُب ًهبى ه ظاظٍ اقت. يهْؼظثؽؼق
 ح آؾهْىياًع. ًتب ي زْؾٍ ثْظٍيا يُب پؽتکؽاؼ ظؼ پژُّم يؽُبيت خؿ هتغيثَ تؽت ياػتوبظ اختوبػ

ظاؼ  يؽ هؼٌي( غيهبظ يُب ّ اؼؾل يگبًگياؾضْظث يؽُبيخؿ هتغ ثَ) ؽُبيَ هتغيکل يثؽا يًبُوگٌ
مبت يجًب ُوگي ظؼ تسميح تمؽيًتب يؽُب ظاؼايؽ هتغيؽ هػکْؼ قبيؽاؾ ظّ هتغيغ ثَ يؼٌيثْظٍ اقت؛ 

ح ين. ًتبيح اقتفبظٍ کؽظيگؿاؼل ًتب يآهبؼٍ اًعاؾٍ اثؽ هعل ثبثت، ثؽاي اؾ ياًع. ثٌبثؽا ثْظٍ يلجل
ؿاى يي ؼاثغَ ؼا ثب هيهتؽيظؼيع ث 49 ثب اًعاؾٍ اثؽ يگبًگيؽ اؾضْظثياؾ آى اقت کَ هتغ يزبک

  ههبؼکت ظانتَ اقت

 ت ّ ُبًتؿ(يت اًعاؾٍ اثؽ ثَ ؼّل انويتؽک) ل پژُّميفؽاتسل يُب بفتَي (:9) خعّل

آؾهْى 
 يًبُوگٌ

ٌبى اثؽات يفبيلَ اعو
 يتًبظف

ٌبى يفبيلَ اعو
 اثؽات ثبثت

ت ياثؽات تؽک
 يتًبظف

 يجياثؽات تؽک
 ثبثت

تؼعاظ 
 هغبلؼَ

  آهبؼٍ
 ؽ هكتمليهتغ

ّ  يَ ُوکبؼيؼّز 3 46/1 45/1 37/1-51/1 62/1-72/1 49/1
 ههبؼکت

 ياػتوبظ اختوبػ 7 33/1 43/1 35/1-44/1 11/1-73/1 256/1

 يَ اختوبػيقؽهب 3 36/1 37/1 27/1-45/1 25/1-48/1 4/1

 يگبًگياؾضْظث 3 -43/1 -49/1 -35/1-48/1 -43/2-19/3 61/2

 يظاؼ ييظ 4 1٫3 1٫3 24/1-35/1 24/1-36/1 1

 يهبظ يُب اؼؾل 4 -43/1 -47/1 -36/1-49/1 -1/1-7/2: 37/2

 التيتسً 7 29/1 29/1 24/1-35/1 -62/1-25/1 27/1

 قي 8 8/1 9/1 13/1-22/1 -48/1-32/1 28/1

 هؽظ ثْظى() خٌف 5 4/1 -2/1 -1-13/1/:1 -41/1-44/1 21/1

 يگبٍ اختوبػيپب 8 32/1 33/1 27/1-35/1 -57/1-37/1 22/1
 يالتًبظ

 ت تأُليّضؼ 4 42/1 42/1 34/1-48/1 -1/:19/2-5 59/1
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ؿ يً ًِبظ هؽظم يُب ظؼ قبؾهبى ؿاى ههبؼکتيه يگبًگيم اؾضْظثيکَ ثب افؿا يي هؼٌيثَ ا
ؿاى يي ؼاثغَ ؼا ثب هيهتؽيظؼيع ث 47 ثب اًعاؾٍ اثؽ يهبظ يُب ؽ اؼؾليي آهعٍ اقت قپف هتغييپب

ؿ يً ُب ظؼ قوي ؿاى ههبؼکتيه يهبظ يُب م اؼؾليکَ ثب افؿا يي هؼٌيههبؼکت ظانتَ اقت. ثَ ا
نعت  يثْظى( ظاؼاهدؽظ ) ت تأُليؽ ّضؼيهتغ ؽ هػکْؼ تٌِبيؽ اؾ ظّ هتغيغ ي آهعٍ اقت.ييپب

ثبنٌع. ظؼضًْو  يف هينعت ؼاثغَ ضؼ يؽُب ظاؼايؽ هتغيجًب هتْقظ ثْظٍ اقت. قبيؼاثغَ تمؽ
 يجيح آهبؼٍ اثؽات تؽکيًتب ًِبظ، هؽظم يُب ت ثؽ ههبؼکت ظؼ قبؾهبىيؽ قي ّ خٌكيؽ ظّ هتغيتأث

 ّخْظ ًعاؼظ. يظاؼ يؼاثغَ هؼٌ يپژُّم هْؼظثؽؼق 8ًهبى ظاظ ظؼهدوْع 

ح آهبؼٍ اثؽات يپژُّم، ًتب 7الت ظؼهدوِْع يّ تسً ياػتوبظ اختوبػ يؽُبيؽ هتغظؼ هْؼظ اث
 ظؼيع ثْظٍ اقت. 29ظؼيع ّ  33ت يت اًعاؾٍ اثؽ ثَ تؽتيضؽ ًهبى ظاظ يجيتؽک

ؽ ظؼهدوِْع قَ يي هتغيؽات ايظُع تأث يًهبى ه يظاؼ ييؽ ظيهتغ يت آؾهْى ًبُوگٌيضؽ
ؿاى ههبؼکت ظؼ يه ،يظاؼ ييؿاى ظيثب ثبال ؼفتي هکكبى ثْظٍ ّ يجًب يتمؽ بفتَي پژُّم اًدبم

 ظؼيع ثبال ؼفتَ اقت. 31ت يؿ ثب ضؽيً ًِبظ هؽظم يُب قبؾهبى

ظؼيع ثْظٍ ّ ثب ثبال  36 بفتَي ظؼهدوِْع ظّ پژُّم اًدبم يَ اختوبػيؽ قؽهبيؽات هتغيتأث
ػالٍّ ثؽ  ظؼيع ثبال ؼفتَ اقت. 36ت يؿ ثب ضؽيؿاى ههبؼکت ًيه يَ اختوبػيؿاى قؽهبيؼفتي ه

 يّ ثؽؼق يمبت هػکْؼ، هْؼظ ّاکبّيؿ ظؼ تسميً يگؽيهػکْؼ ظؼ خعّل، ػْاهل ظ يؽُبيهتغ
ؽُب يي هتغيُب ّخْظ ًعانت. ا اًعاؾٍ اثؽ آى يؽيگ کَ ثَ ػلت ػعم تکؽاؼ، اهکبى اًعاؾٍ اًع لؽاؼگؽفتَ

 ، ازكبـييگؽا ي، نغل، ػبميالت ّالعي، تسًيَ فؽٌُگي، قؽهبياًع اؾ اًكدبم اختوبػ ػجبؼت
 ؼقبًَ ّ اثؼبظ اػتوبظ. ؿاى اؼتجبعبت ّ اقتفبظٍ اؾيه، يلعؼت يث

 يؽيگ دَيّ ًت يثٌع خوغ

 يُب قبؾهبىنعٍ ظؼ زْؾٍ  مبت اًدبمياؾ تسم يکل ييُعف اؾ اًدبم پژُّم زبضؽ، اؼائَ ًوب
 يُب قبؾهبىم افؽاظ ثَ ههبؼکت ظؼ يهؽتجظ ثب ػلل گؽا يؽُبيًِبظ ّ قٌدم اًعاؾٍ اثؽ هتغ هؽظم
ن کؽظ: ظقتَ اّل يثَ قَ ظقتَ تمك تْاى يهمبت هػکْؼ ؼا يتسم يًِبظ ثْظٍ اقت. توبه هؽظم
ک قبضتبؼ ّ قبؾهبى ظؼ ًظؽ يػٌْاى  ًِبظ ثَ هؽظم يُب قبؾهبىُب  اقت کَ ظؼ آى يمبتيتسم

کَ ثب آى هْاخَ  يؽًّيّ ث يظؼًّ ؼا اؾًظؽ ههکالت ّ هْاًغ ُب قبؾهبىي ينعٍ اقت ّ ا گؽفتَ
 ُب آى ظؼ کَ ؽًعيگ يهلؽاؼ  يمبتيظؼ ظقتَ ظّم تسم .اًع کؽظٍهغبلؼَ  ؼّاثغهبىُكتٌع ّ نجکَ 

 ظقتَ. اًع نعٍ ... هغؽذّ ،يبقي، قيثؽ هكبئل اختوبػ ؽگػاؼيتأث ّ هكتمل يؽيهتغ ػٌْاى ثَ ُب قوي
 .پؽظاؾظ يهُب  ػلل ههبؼکت ظؼ قوي يکَ ثَ ثؽؼق اقت يمبتيتسم قْم
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 35زمْق ) يُب ت هؽثْط ثَ ؼنتَيگؽفتَ ثَ تؽت مبت اًدبميي تسميهتؽيًهبى ظاظ ث ُب بفتَي
ظؼ همبعغ  ُب ؽ اًدبم پژُّمي، قياؾًظؽ ؾهبً ظؼيع( ثْظٍ اقت ّ 32) يّ ػلْم اختوبػ( ظؼيع

وَ اّل قبل يتب ً 24:6 ييث يُب مبت ظؼ قبليي تسميهتؽيثْظٍ ّ ث يهيهْؼظهغبلؼَ، افؿا يؾهبً
ؼنع  يظؼيع 236م يي اهؽ؛ هالؾم ثب افؿايگؽفتَ اقت کَ ا ظؼيع، اًدبم 53 يثب فؽاّاً 24:9
گبٍ يقي، پب يؽُبيًهبى ظاظ  هتغُب  بفتَي 1اقت. 24:6ثؼع  يُب قبل يُب ظؼ کهْؼ ظؼ ع قوي

پؽتکؽاؼ ظؼ  يؽُبيت خؿ هتغيثَ تؽت يالت ّ اػتوبظ اختوبػيّ تسً ياختوبػ يالتًبظ
ؽ يتأث ياؾ آى اقت کَ ثؽؼق ياًع کَ زبک ُب ثْظٍ زْؾٍ ػلل ههبؼکت ظؼ قوي يُب پژُّم

ُبي  بفتَي ؽيي زْؾٍ ُن هْؼظ اقتمجبل پژُّهگؽاى ثْظٍ اقت. قبيظؼ ا يا ٌَيؾه يؽُبيهتغ
قٌدم  اثؿاؼ ييبيپب گؿاؼل ثَ مبتيتسم اؾ ظؼيع 7/74کَ  اقت آى بًگؽيث پژُّم يفيتْي
  ييظؼ هْؼظ ؼّا اًع. اثؿاؼ قٌدم اؼائَ ًٌوْظٍ ييبياؾ پب يؿ گؿاؼنيًظؼيع  5/47 ّاًع  ًوْظٍ العام

 ثبنع. هي ظؼيع 4/38 ييػعم گؿاؼل ؼّا يظؼيع ّ ثؽا 8/83 ييگؿاؼل ؼّا يي اؼلبم ثؽايؿ ايً
 اثؿاؼ يبپيپب ّ ييؼّا ثْظى ك، ظاؼايتسم ثبُب  ظاظٍ تٌبقت ثَ اػتوبظ يثؽا کَ اقت يزبل ظؼ ييا

 اقت. يآقبق يبؾُبيً ميپ اؾ قٌدم

ؽ ؼا يي تأثيهتؽيث يگبًگيؽ اؾضْظثياؾ آى اقت کَ هتغ يهعل ثبثت، زبک ح آهبؼٍ "اًعاؾٍ اثؽ"يًتب
ظؼ  ؿاى ههبؼکتيه ،يگبًگيم اؾضْظثيثب افؿا يؼٌيثْظٍ اقت،  يگػانتَ ّ خِت ؼاثغَ هٌف

ثب تْخَ ثَ ّخْظ تٌِب  يگبًگيؽ اؾضْظثيبثع )الجتَ ظؼ هْؼظ هتغي يؿ کبُم هيً ًِبظ هؽظم يُب قبؾهبى
، يلعؼت يث: هؤلفَ 6، 2وييقكت(. يت ُوؽاٍ ًيثب لغؼ يؽيگ دَيي ًتيي هْؼظ، ايك ظؼ ايظّ تسم
نْظ کَ  يهتػکؽ ه يثؽنوؽظٍ اقت ّ يگبًگيث يؼا ثؽا، تٌفؽ اؾ ضْظ ييهؼٌب ي، ثيٌُدبؼ ياًؿّا، ث

ؼا  يُب اؼتجبع کؽظٍ اقت کَ ظؼ آى اًكبى ءدبظ ّ اثمبيؼا ا يغيخبهؼَ هعؼى نؽا يقبضتبؼ ثْؼّکؽاق
اقت کَ  يتيي ّضؼيتْاًع ثؽلؽاؼ کٌع ّ ظؼ چٌ يي ؼفتبؼ ضْظ ّ پبظال هأضْغٍ اؾ خبهؼَ ًويث

هٌفؼالًَ ًبقبؾگبؼاًَ ظؼ ّ  يؽ ههبؼکتيغعٍ ّ اّ ؼا ثَ کٌم يگؽظ يثؽ فؽظ هكتْل يگبًگيازكبـ ث
  M.seeman, 1959: 83)-(91 .ظُع يلجبل خبهؼَ قْق ه

ؽ ؼا گػانتَ ّ خِت ؼاثغَ يي تأثيهتؽيث يهبظ يُب ؽ اؼؾلي، هتغيگبًگيؽ اؾضْظثيثؼع اؾ هتغ
ّ ظاّعلجبًَ هكتلؿم اؾ ظقت ظاظى  يؽاًتفبػيکَ ههبؼکت ظؼ اهْؼ غييثْظٍ اقت. اؾ آًدب يهٌف
 يهبظ يُب کَ اؼؾل يدَ گؽفت افؽاظيتْاى ًت يي هياقت ثٌبثؽا يُب ّ هٌبثغ هبظ فؽيت يثؽض
ؽ اؾ ظّ يًعاؼًع. غ يؽاًتفبػيّ اهْؼ غ ُب ثَ ههبؼکت ظؼ قوي يل چٌعاًيت ظاؼظ توبيهبى اؼخسيثؽا
ظؼ  يُب ثب ههبؼکت اختوبػ هدؽظ ثْظى( کَ نعت ؼاثغَ آى) ت تأُليؽ ّضؼيّ هتغ ؽ هػکْؼيهتغ

                                                           
1- https://www.irna.ir/news/82417493/ 
2- Seenam 
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 يؽگػاؼينعت تأث يظاؼا - ثؽ اقبـ خعّل کُْي -ؽُب يؽ هتغي" ثْظٍ اقت، قبجًب هتْقظيتمؽزع "
 كت.يظاؼ ً يپژُّم هؼٌ 8ت ظؼهدوِْع يؽ خٌكيؽ قي ُوبًٌع هتغيهتغ ؽاتيثبنٌع. تأث يف هيضؼ

ؿاى يه يظاؼ ييؿاى ظيظُع ثب ثبال ؼفتي ه يًهبى ه يظاؼ ييؽ ظيهتغ يت آؾهْى ًبُوگٌيضؽ
اؾ ًگبٍ ثبنع کَ  يي هكئلَ هيي اهؽ ايل ايؿ ثبال ؼفتَ اقت ظليً ًِبظ هؽظم يُب ههبؼکت ظؼ قبؾهبى

هْظف اقت ًكجت ثَ قؽًْنت ضْظ زكبـ ثبنع ّ ظؼ  خبهؼَ، فؽظ ظؼ همبثل ضعا، ضْظ ّ يٌيظ
ؽ ي(. ظؼ هْؼظ هتغيٌيظؼ هتْى ظ يَ خبهؼَ ثَ کهتيتهج) ثبنعيسٌَ اختوبع ههبؼکت فؼبل ظانتَ 

، يَ اختوبػيؿاى قؽهبيؼفتي ه ح پژُّم زبضؽ ًهبى ظاظ کَ ثب ثباليُن ًتب يَ اختوبػيقؽهب
ّ  يثَ لسبػ هٌغم يؽيگ دَيي ًتيؿ ثبال ؼفتَ اقت الجتَ ايًُب  فؽاظ ظؼ قويؿاى ههبؼکت ايه

 اقت. يَ اختوبػياؾ قؽهب يؽا ههبؼکت ضْظ ثؼعيؼقع ؾ ير ثَ ًظؽ ًوييس يًظؽ

ي خلت ًظؽ يهيپ يُب ظؼ پژُّم ييًمعُب يمبت لجليتسم يُب بفتَيل يثب هؽّؼ ّ تسل
 ثبنع. يل هيکؽظ کَ ثَ نؽذ غ يه

 ثؽ يفؽٌُگ ّ ياختوبػ يُبَ يقؽهب ؽيتأث يثؽؼق»ك يکَ ظؼ تسم ييؽُبياؾ هتغ يکي .2
 ّ ياختوبػ يُبَ يقؽهب ؽيتأث يثؽؼق»( ّ :249) «يؽظّلتيغ يُب قبؾهبى ظؼ ؾًبى ههبؼکت ؿاىيه

ؽگػاؼ ظؼ يؽ تأثيػٌْاى هتغ ( ث24:3َ) «يؽظّلتيغ يُب قبؾهبى ظؼ ؾًبى ههبؼکت ؿاىيه ثؽ يفؽٌُگ
 ياختوبػ َيقؽهب ثبنع. اثؼبظ يه يَ اختوبػيؽ قؽهبيآؾهْظٍ نعٍ، هتغ يهؽظه يُب خػة ههبؼکت

ي ثب يثٌبثؽا  (.24:4: 59 ؽّؾ،يؼاظ، ف. )ياختوبػ اًكدبم -4 ّ ههبؼکت -3 اػتوبظ -2: اؾ اًع ػجبؼت
 يي ؼاثغَ ظاؼايا يّ ًظؽ يؼقع ثَ لسبػ هٌغم يثَ ًظؽ ه ياختوبػ َيتْخَ ثَ هفِْم قؽهب

 يَ اختوبػياؾ قؽهب يبقت ههبؼکت ضْظ ثؼعيف ُن گْيعْؼ کَ ضْظ تؼؽ ُوبىؽا يانکبل اقت ؾ
 ؽ هكتمل ظؼ ًظؽ گؽفتَ نْظ.يػٌْاى هتغ تْاًع ثَ يًو يَ اختوبػيي قؽهبياقت ّ ثٌبثؽا

 «يؽظّلتيغ يُب هؤثؽ ثؽ ههبؼکت ؾًبى ظؼ قبؾهبى يػْاهل اختوبػ يثؽؼق»ك يظؼ تسم .3
ّ ههبؼکت ظؼ  يُوکبؼ َيي ؼّزيك ؼاثغَ ثيي تسميههبثَ ّخْظ ظاؼظ ظؼ ا يؽاظيؿ اي( 2499ً)

ًهعٍ  يا ف انبؼٍيًِبظ آؾهْظٍ نعٍ اقت ّ ظؼ کل تؼؽ هؽظم يُب افؽاظ ثب ههبؼکت آًبى ظؼ قبؾهبى
بى کؽظٍ اقت کَ اؾ پؽقهٌبهَ يثب ههبؼکت ظاؼظ ّ هسمك ث يَ ههبؼکت چَ تفبّتياقت کَ ؼّز

َ ههبؼکت ّ ًسٍْ قٌدم ّ يؼّز اؾ يفياًعک تؼؽ يٍ اقت ّلهسمك قبضتَ اقتفبظٍ کؽظ
 آى اؼائَ ًهعٍ اقت.ُبي َ يگْ

 يًظؽ يك ثؽضبقتَ اؾ هجبًيظلُبي َ ياقتبًعاؼظ ّ گْ يُب ػعم اقتفبظٍ اؾ پؽقهٌبهَ .4
 يُب قبؾهبى ظؼ ؾًبى ياختوبػ ههبؼکت تيّضؼ يثؽؼق»ًبهَ  بىيهثبل ظؼ پب ػٌْاى ك، ثَيتسم
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ؽ اػتوبظ يقٌدم هتغ ي( ثؽا24:2) («انتؽ ّازع ًْؼ بميپ ظاًهگبٍ ظضتؽ بىيظاًهدْ) يهعً
 ًعاؼظ. يًظؽ ينعٍ کَ هجٌب اقتفبظٍُبي َ ياؾ گْ ياختوبػ

ن اقت ين ّ ضلظ هفبُيك هفبُيف ظليُب هؽثْط ثَ ػعم تؼؽ ههکالت پژُّم اؾ يکي .5
 ثطم يؼفبُ يُب قبؾهبى ظؼ ههبؼکت ثؽ هؤثؽ ػْاهل يثؽؼق» يُب ًبهَ بىيهثبل ظؼ پب ػٌْاى ثَ

 ػْاهل يثؽؼق»( ّ 24:3) (.«َيانٌْ نِؽقتبى قبل 41 تب 29 خْاًبى بىيه ظؼ يا هغبلؼَ) قْم
 «ؼنت نِؽ يهْؼظ هغبلؼَ( NGOs) يؽظّلتيغ يُب قبؾهبى ظؼ ههبؼکت ثَ ؾًبى ميگؽا ثؽ هؤثؽ

نعٍ اقت  هتؽاظف ظؼ ًظؽ گؽفتَ ياختوبػ يگبًگيّ ث يگبًگيؾهبى ظّ هفِْم اؾضْظث ( ُن2498)
ّ  يبقيق يگبًگي، ثيگبًگياؾ کبؼ، اؾضْظث يگبًگياًع اؾ: ث ظاؼظ کَ ػجبؼت ياًْاع هطتلف يگبًگيث
ؼا  ياختوبػ يگبًگيكتْى ثيکٌکَ يظؼ زبل( :246:249 ّ ُوکبؼاى، يػلو) ياختوبػ يگبًگيث

 يُب عگبٍيظؿ اضتالف يوبت ّ ًيُب ّ ًبهال فؽظ ثَ فهبؼُب، تٌم يالؼول اؾ قْ ب ػکفيپبقص  يًْػ
 يگبًگيثّ  (keniston. 1965:205) کٌع يه فيتؼؽ يطيتبؼ يضؽؼُب ّ  يّ اختوبػ يفؽظ

 يگؽاى، ًِبظُبيُب ّ اؼتجبط ثهؽ ثب ضْظل ّ ظ يّ ّاثكتگ ُب يضْؼظگ گؽٍاقت کَ  يؿيچ ياختوبػ
 75: 2474)خبًكْى،  عيًوب يع ّ فكص هيب ثؽيعٍ اقت، گن، هفمْظ ّ يکَ اّ آفؽ يکيّ تکٌ ياختوبػ

 (:246:249 ،يثَ ًمل اؾ ػلو

پؽقهٌبهَ ثب ُبي َ يت گْيّ ػعم قٌط يّ خبهؼَ آهبؼ يؽيگ ههکالت هؽثْط ثَ ًوًَْ .6
 ػْاهل يينٌبقب»ك يًبهَ تسم بىيػٌْاى ًوًَْ ظؼ پب نْظ ثَ يعٍ هيمبت ظيؿ ظؼ تسميً يخبهؼَ آهبؼ

 ياػضب: يهْؼظ هغبلؼَ ًِبظ هؽظم يُب قبؾهبى ظؼ ظاّعلجبًَ ههبؼکت ثَ افؽاظ ميگؽا ظؼ هؤثؽ
ًفؽ اؾ  211»نعٍ اقت کَ  ( ػٌْاى24:7) «تِؽاى اقتبى ؼتيعج ؼفتگؽاى يغيهس كتيؾ قوي
ؽ يغ يؽيگ ثَ ؼّل ًوًَْ -ؼت اقتبى تِؽاىيقوي ؼفتگؽاى عج -قوي هْؼظهغبلؼَ  ياػضب
کَ ظؼ يُكتٌع ظؼ زبل NGO يُوَ افؽاظ زبضؽ ظؼ ًوًَْ اػضب يؼٌي« اًتطبة نعًع يازتوبل

ب ػضْ يآ» عٍ نعٍ اقتياؾ افؽاظ ًوًَْ پؽق ي قؤاليًبهَ ا بىيپب يفيفًل چِبؼم ّ لكوت تْي
 اًع. ظاظٍ يظؼيع خْاة هٌف 31ّ (« 211ع )يفسَ يُكت NGOs يؽظّلتيغ يُب قبؾهبى

ؿاى يهٌِبظات" ثْظٍ اقت. هي"پ هْؼظ ّاخع ثطم :، يپژُّم هْؼظ ثؽؼق 22اؾ  .7
ظؼيع ثْظٍ اقت ظؼ اکثؽ  9/78 ييهٌِبظات اخؽايؿاى پيظؼيع ّ ه 3/43 يهٌِبظات پژُّهيپ

ّ  عيك ّ ؼاُکبؼُب اؼتجبط ّ تٌبقت ههبُعٍ گؽظيزبيل اؾ تسمُبي  بفتَيي يثُب  پژُّم
 ي، کلييهٌِبظات اخؽاياهب ظؼ لكوت "پاًع  ثْظٍ يّ ػول ي، کبؼثؽظيهٌِبظات ثطم پژُّهيپ

 ع.ينعى هالزظَ گؽظ ييت اخؽاي، اثِبم ّ ضؼف ظؼ لبثلييگْ

 يي هجبًيػعم اؼتجبط هٌبقت ث ،يتْاى اغػبى ظانت ضؼف چِبؼچْة ًظؽ يت هيظؼًِب
هكتمل ثب  يؽُبيهتغ ياقتبًعاؼظ ّ ُوپْنبً يُب ك، ػعم اقتفبظٍ اؾ قٌدَيبت تسميّ فؽض يًظؽ
 ي همبلَ ثْظٍ اقت.يظؼ ا يمبت هْؼظ ثؽقيمؽ ّاثكتَ ّ.... خؿّ هكبئل ػوعٍ ظؼ تسيهتغ
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نعٍ  ي ًکتَ انبؼٍ کؽظ کَ تؼعاظ همبالت اقتفبظٍيتْاى ثَ ا ياؾ ًمبط ضؼف همبلَ زبضؽ ُن ه
ٍْ توبم يي تؼعاظ ثَ نيکَ اييُب اًعک ثْظٍ اقت اهب اؾ آًدب ل ػلل ههبؼکت ظؼ قوييفؽا تسل يثؽا

 ؽ ثبنع.يپػَ يتْخ يي هكئلَ تب زعّظيؼقع ا ي، ثَ ًظؽ هيؽيگ اًع ًَ ًوًَْ نعٍ اًتطبة ينوبؼ

مبت اًدبم يتسم يّ گكتؽظگ يکًٌْ يبيظؼ ظًُب  ت ؼّؾافؿّى قوييبى ثب تْخَ ثَ اُويظؼ پب
، ػولکؽظ ّ ييقطگْؿاى پبي)اؾ خولَ ه ُب هؽتجظ ثب قويُبي  ؽ زْؾٍيگؽظظ ظؼ قب هي هٌِبظينعٍ، پ

ؿ يّ... ( ً ITCاؾ  يهٌع ؿاى ثِؽٍي، هياختوبػظؼ زل هكبئل ُب  قوي ياثؽ ثطه ُب، ت قويينفبف
ح زبيل اؾ يًتب يثٌع ّ خوغ يبثيچؽاکَ هؽّؼ، اؼؾ ؽظيل يْؼت پػيکؽظ فؽاتسليثب ؼّ يمبتيتسم
 ؼقبًع. هيي بؼيُب  ي زْؾٍيتؽ ظؼ ا عٍيهتؽ ّ العاهبت قٌديمبت هْخْظ، ثَ نٌبضت ثيتسم
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 هٌبثغ

ظؼ  ياختوبػ َيقؽهب يايل زبهالى ػٌْاى ثَ خْاًبى يؽظّلتيغ يُب قبؾهبى ًمم يييتج(. 2498) اليپْؼ، ل بىيآؼ
 .264 ،(4) 3 ،نٌبضتي خبهؼَ يُب پژُّم هدلَ ،ياختوبػ تْقؼَ

 يؽظّلتيغ يُب هؤثؽ ثؽ ههبؼکت ؾًبى ظؼ قبؾهبى يػْاهل اختوبػ ي(. ثؽؼق2499جَ. )ي، زجيثِبؼ ع،يزو ،يْقفپْؼي
(NGOSظؼ نِؽ تجؽ )58-38(, 3) 2 ,تْقؼَ اختوبػي ايؽاىهغبلؼبت  ؿ.ي. 

 ًبهَ بىي. پب.(NGO) غيؽظّلتي ُبي قبؾهبى ظؼ خْاًبى ههبؼکت ثؽ هؤثؽ اختوبػي ػْاهل ثؽؼقي. (2495). عٍيفؽ ،يٌيزك
 .(ـ) الؿُؽا ظاًهگبٍ. اؼنع يکبؼنٌبق

ؽاى اؾ قبل يظؼ ا يبقيق تْقؼَثب  ياختوبػ َيقؽهب ؼاثغَ ينٌبضت ل خبهؼَيتسل(. 24:4) يػل ،يفتسّ ؽّؾ يؼاظ، ف
 78-54 (5) 22 ،هدلَ هغبلؼبت ػلْم اختوبػي ايؽاى ،2468-2495

. ايفِبى نِؽ غيؽظّلتي ُبي قبؾهبى ظؼ خْاًبى ههبؼکت ثؽ هؤثؽ نٌبضتي خبهؼَ ػْاهل ثؽؼقي. (2499). وَيًؼ ،يؼزوبً
 .ايفِبى ظاًهگبٍ. اؼنع يکبؼنٌبق ًبهَ بىيپب

 نِؽ هْؼظي هغبلؼَ غيؽظّلتي ُبي قبؾهبى ظؼ ههبؼکت ثَ ؾًبى گؽايم ثؽ هؤثؽ ػْاهل ثؽؼقي. (2498). اؼهغبى قمؽاط،
 .يعجبعجبئ ػالهَ ظاًهگبٍ. اؼنع يکبؼنٌبق ًبهَ بىيپب. ؼنت

 ظضتؽ ظاًهدْيبى) هعًي ُبي قبؾهبى ظؼ ؾًبى اختوبػي ههبؼکت ّضؼيت ثؽؼقي (24:2). ؾُؽا ،ينکؽ وبى ًژاظيقل
 تِؽاى اقتبى ًْؼ بميپ ظاًهگبٍ. اؼنع يکبؼنٌبق ًبهَ بىيپب. (انتؽ ّازع ًْؼ پيبم ظاًهگبٍ

 ينعٍ ظؼ زْؾٍ هكبئل اختوبػ مبت اًدبميتسم ليؽاتسلف( 24:7) ،يؽهسوعتجبؼ، هسوع هظلْم ضؽاقبًيع ازوع هيق 
 .276-256 ،(2) 9 ،ًهؽيَ هكبئل اختوبػي ايؽاى ع ثؽ قْءهًؽف هْاظ(،يؽاى )ثب تأکيا

 قطي: تِؽاى ،قيبقي نٌبقي خبهؼَ ،(2496) هٌْچِؽ ،ييجْؼ

( ُب قوي) ًِبظ هؽظم ُبي قبؾهبى ظؼ ظاّعلجبًَ ههبؼکت ثَ افؽاظ گؽايم ظؼ هؤثؽ ػْاهل نٌبقبيي. (24:7). ؾُؽا ،يييفب
 پژُّهگبٍ. اؼنع يکبؼنٌبق ًبهَ بىيپب. تِؽاى اقتبى عجيؼت ؼفتگؽاى هسيغي ؾيكت قوي اػضبي: هْؼظي هغبلؼَ
 .يفؽٌُگ هغبلؼبت ّ ياًكبً ػلْم

بى ظاًهگبٍ يي ظاًهدْيظؼ ث يبقيؿاى ههبؼکت قيّ ه ياختوبػ يگبًگيؼاثغَ ث يثؽؼق (:249) ّ ُوکبؼاى يػلو
 .265-242 و اؾ ؛7 نوبؼٍ, 3 ظّؼٍ :249 ثِبؼ: نٌبقي خبهؼَ هغبلؼبتّازع ًمعٍ.  يآؾاظ اقاله

 .کيًؿظ ًهؽ: تِؽاى. ههبؼکت نٌبقي خبهؼَ(. 2496. )يبؾيً هسكي ّ غالهؽضب ،يغفبؼ

. غيؽظّلتي ُبي قبؾهبى ظؼ ؾًبى ههبؼکت هيؿاى ثؽ فؽٌُگي ّ اختوبػي ُبي قؽهبيَ تأثيؽ ثؽؼقي. (:249). اليل ،يفؽخ
 .يعجبعجبئ ػالهَ ظاًهگبٍ. اؼنع يکبؼنٌبق ًبهَ بىيپب

 بى،يؽاًيا ًهؽ خبهؼَ. تِؽاى: يتْقل ػجبـ غالم تؽخوَ .ًظن پبيبى(. :248. )فيفؽاًك بهب،يفْکْ

 هيبى ظؼ اي هغبلؼَ) قْم ثطم ؼفبُي ُبي قبؾهبى ظؼ ههبؼکت ثؽ هؤثؽ ػْاهل ثؽؼقي (24:3. )زكي قْؼکبى، يلغؽاً
 .يعجبعجبئ ػالهَ ظاًهگبٍ. اؼنع يکبؼنٌبق ًبهَ بىيپب .(انٌْيَ نِؽقتبى قبل 41 تب 29 خْاًبى



 22 ...د بر علل هشارکت يهردم نياد؛ با تاک يىا صٌرت گرفتو در حٌزه سازهان يىا ل پژًىشيفراتحل
 

 يّ فؽٌُگ ياختوبػ يُبَ يؽ قؽهبيتأث يثؽؼق(. 24:4. )يوياثؽاُ، يػل ، لؽثبىيي، ضْل فؽ، ثبثبي، ؼضبػليهسكٌ
 .2:1-278(, 25)نوبؼٍ  5 ,فًلٌبهَ ؾى ّ خبهؼَ .يؽظّلتيغ يُب ؿاى ههبؼکت ؾًبى ظؼ قبؾهبىيثؽ ه

ع ثؽ ػْاهل يهؽظم قبؾهبى ثب تأک يُب دبظ تهکليػْاهل هؤثؽ ظؼ ا ياثْغؼ، ًْاثطم هِؽظاظ. ثؽؼق يهسوع
 هغبلؼبت مبت(.يّازع ػلْم ّ تسم يبى ظاًهگبٍ آؾاظ اقالهيظاًهدْعگبٍ ي: ظي)هغبلؼَ هْؼظ يفؽٌُگ-ياختوبػ

 .1: يفسَ تب 82 يفسَ اؾ ؛31 نوبؼٍ, 9 ظّؼٍ, 24:3: فؽٌُگي هيبى

 .لغؽٍ ًهؽ: تِؽاى. ؼّل هٌؿلَ ثَ هعًي خبهؼَ(. 2487. )عيهد ،يهسوع

 يتْاًوٌعقبؾ يُب هؤلفَ ؽيتأث يبثياؼؾ (24:6) ًْع،ين هْقي، هؽيآثبظ يع ػلي، ّزيػغبئيب، پْؼياػظو يهْق
فًلٌبهَ ؾى  ،يهسْؼ: کبؼثؽظ هؼبظالت قبضتبؼ -اختوبع يُب قبؾهبىؾًبى ظؼ  يثؽ ههبؼکت اختوبػ ينٌبضت ؼّاى

 .273-254 (2) 8 ،ّ خبهؼَ

 .ؽيکْ ًهؽ: تِؽاى ظلفؽّؾ، يهسوعتم تؽخوَ ،هؼبيؽ قيبقي نٌبقي خبهؼَ( 2491. )تيک ًم،

 .، تِؽاىچهوَ ،ُبثؽهبـ ثبؾضْاًي( 2492) ،يػل يي، زكيًْغؼ

ًبهَ  بىي. پب«هْفك غيؽظّلتي قبؾهبى قَ هْؼظي هغبلؼَ ايؽاى، ظؼ ُب NGO هْفميت ظؼًّي هْاًغ»( 24:1ًْؼثطم )
 ؽاىيؼاٌُوب. ظکتؽ پ اقتبظ ػالهَ تِؽاى. ظاًهگبٍ .ينٌبق اؼنع خبهؼَ يهمغغ کبؼنٌبق

نٌبقي  خبهؼَ .يؾًعگ قجک ّ يفؽٌُگ َيؼاثغَ قؽهب ليفؽا تسل(. 24:8. )ْةيا، يي، قطبي، ًژاظي، افؽا، ُبظيبؾيً
 .31-2(, 5) :3 ,کبؼثؽظي

 .قوت اًتهبؼات: تِؽاى. ػلوي پژُّم ظؼ تسليل فؽا ػولي ؼاٌُوبي ؛(2498) يعؼػليز ُْهي، 
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