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 کىذ:سا ایىگًوٍ تًصیف میوبصیُب  کبس اججبسیاسديگبٌ  یک صوذگی دس 1ثشيوً ثتلُبیم

٥ِٕٞٝ ام ٍ٘لُٟب٢ ثّىٝ  ، كا ٚ ٘ٝ اعٌبًبت ٚ ؿكن ؽٛؿ ؽٛؿ كا ًلوٛة ولؿ٘ـ لّت ٚ فمُ ٘ٝ وٝ اًلا٣٤ "

٘زبت پ٥ـا ولؿ٘ـ ٚ  اًلا، آٖ عجك آٟ٘ب فُٕ وٙٙـ تٛاٌ٘تٙـ٣ٔ ؿك٣٘ٚ ؽٛؿ آٌبٜ ثٛؿ٘ـ عت٣ مٔب٣٘ وٝ ثٌؾت٣

 وٙٙـ ؿكن وٙٙـ.ُلا٤غ٣ كا وٝ ؿك آٖ م٘ـ٣ٌ ٣ٔتٛاٌ٘تٙـ 

اٌل ٘ٝ  آؽل٤ٗ،ولؿ٘ـ كا تٛاٌ٘تٙـ ٔتٛرٝ ُٛ٘ـ؛ وٝ آٟ٘ب ٞٙٛم ؿكن ٣ٕ٘آٟ٘ب ٕٞض٥ٙٗ آ٘ضٝ كا وٝ لجال 

 "٘ـ: ا٘تؾبة ٍ٘لُٟب٢ ؽٛؿُبٖ تغت ٞل ُلا٤غ٣.آماؿ٤ٟب٢ اٌ٘بٖ كا عفؼ ولؿ ثنكٌتل٤ٗ،

 ؛058-9، ْٓ. (0961ثتّٟب٤ٓ )

 .065(، ّ. 2117) 2ت٘مُ ُـٜ ؿك ٚالوب
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 فُشست مطبلت

I. کًدکبن تحت مشاقجت ي سالمت سيان 

  "ثٛؿ مؿ٣ٔٓ٤لـْ  ٣ وٝٔٛكؿ فاللٝ ٔٗ ٓغجت ولؿٖ ثب تٛ ؿك عبِ ثؾَؿكٚالـ، "

 وٛؿوبٖ تغت ٔلالجت: ٔمـٔٝ 

 ًالٔت كٚاٖ وٛؿوبٖ تغت ٔلالجت 

 آٚك٢ ًالٔت كٚاٖ ٚ تبة

II . سفتبس -ثعىًان -آيسیتبة": فعلیدسک"  

 آٚك٢ تقل٤ف تبة

 ارتٕبف٣ -ثبفت فل٣ٍٙٞ ٚ التٔبؿ٢

 تقبك٤ف تغم٥ك 

 آٚك٢ تىبُٔ ٘ؾل٤ٝ تبة

  ِٔٙبء ٞب٢ كٚاِ٘ٙب٣ً كُـ

 ٘تب٤ذ آٚك٢: تبة "ص٥ٌت٣"تٕلون ثل 

 آٚك٢ ؿك ٔـؿوبك٢ ارتٕبف٣ ٘ؾل٤ٝ تبة

  ُٛؿآٚك٢ ؿك اؿث٥بت ٔـؿوبك٢ ارتٕبف٣ صٍٛ٘ٝ تقل٤ف ٣ٔتبة

 ُٛؿ: ثىبك ثلؿٜ ٣ٔآٚك٢ صٍٛ٘ٝ ؿك ٔـؿوبك٢ ارتٕبف٣ تبة٘ؾل٤ٝ 

  "كفتبك -ثقٙٛاٖ -آٚك٢تبة"

III.  :ثبصتبة پزیشی -ثعىًان -آيسیتبة"دسک جذیذ"  

 صِٓ ا٘ـام ٔتفبٚت ٥٘بم ثٝ ٤ه 



 كٚاٖ پ٣ِ٤ٛ صبكصٛة 

  آٚك٤٢ه ٔـَ كٚاٖ پ٣ِ٤ٛ ثلا٢ تًٛقٝ تبة

  تًٛقٝ ؽٛؿ

 افتـ صٝ اتفبل٣ ٣ٔ ثبُـٍٞٙب٣ٔ وٝ تًٛقٝ ؽٛؿ ٔق٥ٛة 

IV .کًدکبن تحت  اجتمبعی ثب ثبصتبة پزیشی دس مذدکبسی -ثعىًان-آيسیاعمبل مذل تبة

 مشاقجت 

 آٚك٢ اًتفبؿٜ ا٤ٗ ٔـَ ثلا٢ اكم٤بث٣ تبة

  آٚك٢اًتفبؿٜ ا٤ٗ ٔـَ ثلا٢ اكتمب٢ تبة

 ُلوت وٛؿوبٖ ٕ٘ٛ٘ٝ تٕل٣ٙ٤: 

 ٔـؿوبك٢ ارتٕبف٣  ك٤ٚٝپ٥بٔـٞب٢ ٌٌتلؿٜ تل٢ ثلا٢ ٥ًبًت ٚ 

  0ٞى٣ٙ "اع٥ب٢ ٔـؿوبك٢ ارتٕبف٣ ": اثتىبك ٕ٘ٛ٘ٝ م٥ٔٙٝ ارلا

 ثبفت ارتٕبف٣ ٚ ٥ًب٣ً 

 ٥ٌل٢ ٘ت٥زٝ
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 "ثٛؿ مؿ٣ٔٓ٤لـْ  و٣ٝٔٛكؿ فاللٝ ٔٗ ٓغجت ولؿٖ ثب تٛ ؿكعبِ ثؾَؿك ٚالـ، "

، ٞلٌن ؿكثبكٜ ؿك ا٥ِٚٗ ؿٚكٜ ٢ وبكٚكم٢ اْثٝ فٙٛاٖ ٤ه ؿاِ٘ز٢ٛ وبكُٙب٣ً اكُـ ٔـؿوبك٢ ارتٕبف٣ 

ثب آٚك٢ ٚ وٛؿوبٖ تغت ٔلالجت ٥ِٙ٘ـٜ ثٛؿْ. ا٤ٗ پب٤بٖ ٘بٔٝ ؿكثبكٜ تبة "آٚك٢تٕل٤ٗ اكتمب٢ تبة"

ثـًت ثبُـ كا ُٛؿ وٝ ٔٗ ٘ؾٌت٥ٗ اعالؿ اْ ام ا٤ٗ وٝ آٖ صٝ ٕٔىٗ اًت ا٣٤ ُلٚؿ ٣ٔؿاًتبٖ ِغؾٝ

 آٚكؿْ.

وٛؿو٣ تغت ٔلالجت ثٛؿ؛ ٔبؿك اٚ وٝ ٔقتبؿ ثٝ ولان ثٛؿ حبثت ولؿٜ ثٛؿ وٝ لبؿك ًبِٝ( ام  07) 0ول٤ٌتبَ

ثب ًبثمٝ آ٥ًت ثٝ ؽٛؿ ثٛؿ وٝ ؿك ٤بؿؿاُتٟب٢  اٚ ٤ه مٖ رٛاٖ آكاْ ، ٔٛللثٝ ٍٟ٘ـاك٢ ام اٚ ٥ٌ٘ت. 

ٔغبفؾٝ وبك ٚ  ٥ًٙت٥ب،ٔلالجت وٙٙـٜ ؿكام ٔـت اٚ ت٥ٓٛف ُـٜ ثٛؿ.  "آ٥ًت پق٤ل"پلٚ٘ـٜ اٍ ثٝ فٙٛاٖ 

٤ه ؿًٚت پٌل ثٝ ٘بْ وب٤ُ ؿاُت. اٚ  ام٤ه ثضٝ  . ول٤ٌتبَاعٌبًبت و٣ٕ ِ٘بٖ ؿاؿثٝ اٚ  ًؾت ٥ٌل،

-وٝ ثٝ وب٤ُ ا٤ٗ عي كا ٣ٔ ولؿمؿ ٚ اٚ كا صه ٣ٔتل٥ًـ وب٤ُ اٚ كا تلن وٙـ ٚ ؿائٕب ثٝ اٚ مً٘ ٣ٔ٣ٔ

ثٝ " اٚٔقتمـ ثٛؿ ُٛكا ثٝ ٥ٕٞٗ ؿ٥ُِ اٚ كا تلن ولؿ. ت٥ٓ عٕب٤ت ام ٚاِـ٤ٗ . ؿاؿ وٝ ثٝ اٚ افتٕبؿ ٘ـاكؿ

اٚ كا ؿك رٌّبت ٔلون ٔغ٣ّ وٛؿوبٖ ٕٞلا٣ٞ وٙٓ ٚ ام ٔٗ ؽٛاًتٝ ُـ تب  اًت "ِغبػ ارتٕبف٣ ٔٙن٢ٚ

 ٝآٚك٢ ؽٛؿ كا ثٌبمؿ. ٕٞب٘غٛك وٝ ٔب ثثٝ اٚ وٕه وٙـ ثب ؿ٤ٍل ٔبؿكٞب اكتجبط ثلللاك وٙـ ٚ ؿك٘ت٥زٝ تبةتب 

ام ول٤ٌتبَ ؿكثبكٜ كٚاثغَ ًٛاَ ولؿْ. كُٚٗ ُـ وٝ اٚ مؿ٤ٓ، ٔلون ثلا٢ ا٥ِٚٗ رٌّٝ لـْ ٣ٔ ًٕت

ًبت ؿ٤ٍلاٖ ؿك م٘ـ٥ٌَ ِٔىُ ؿاُت. ؿك اعٌب ص٣ٍٍ٘ٛاعٌبًبتَ ٚ تٔٛك ص٣ٍٍ٘ٛ ا٘قىبى ؿكثبكٜ 

. ؿك كاٜ ؽب٘ٝ ثٝ اٚ وٕه ولؿْ تب ؿكثبكٜ رـا ام ؿ٤ٍل ٔبؿكاٖ ٚ ام ثضٝ اٍ، تٟٙب ٌِ٘ت ع٣ رٌّٝ اٚ

ؿك ٚالـ، ثؾَ ٔٛكؿ فاللٝ ٔٗ "ٔٗ ٌفت: ؿك ٍٞٙبْ ؽـاعبفؾ٣، اٚ ثٝ تزلثٝ اٍ ؿك ٔلون فىل وٙـ. 

 ".مؿ٤ٓ ثٛؿتٛ ؿك عب٣ِ وٝ لـْ ٣ٔٓغجت ولؿٖ ثب 

 بفؾت امتب ٔتٛرٝ ُْٛ وٝ ؿكٍٚ٘لا٣٤ اٚ كا٣ٞ ثلا٢ ٔغٌفتٝ ول٤ٌتبَ ٚ ٔىبِٕبتٓ ثب اٚ ثٝ ٔٗ وٕه ولؿ 

ا٤ٗ ثب ا٤ٗ عبَ، . ُلٚؿ ُـ ٔبؿكٍ ؿًت ؿاؿٖام ثب ثلاثل ؿكؿ ام ؿًت ؿاؿٖ اًت، وٝ  ؽٛؿٍ ؿك

كا تغ٥ُّ ثلؿٜ اٍ آٖ ِٕبت تّف٣ٙ ٍ٘لاٖ وٙٙـٜ ؿائ٣ٕاٍ ثب وب٤ُ ام عل٤ك ٔىبٍ٘لا٥ٟ٘ب٢ اٚ ؿكثبكٜ كاثغٝ

ثٝ اعٌبًبت ٚ وٝ ثتٛا٘ـ  لت٣ثٛؿ. ٔتٛرٝ ُـْ ثلا٢ اٚ اكتجبط ثلللاك ولؿٖ ثب ؿ٤ٍلاٖ ًؾت اًت تب ٚ

ت ولؿٖ ثب ٔٗ ِقت ثلؿٜ ٔٗ وٝ ام ٓغج اٍ ثٌٝفتٝ. ؿك تلًٟب٢ ؽٛؿٍ پ٣ ثجلؿ ٚ آٟ٘ب كا ؿكن وٙـ

ثٝ اٚ  ا٤ٗ ا٤ٙىٝ صغٛكثلا٢ اكتجبعٕبٖ اكمٍ لبئُ اًت ٌفت اٚ ، اعٌبى ولؿْ وٝ اٚ ؿاُت ٣ٔثٛؿ

اٚ ٕٞض٥ٙٗ ثٝ ٔٗ ص٥ن ٣ٕٟٔ ؿكثبكٜ . فلٓت٣ ؿاؿٜ ثٛؿ تب ا٤ٗ اعٌبًبت كا ؿك ٤ه ثبفت أٗ ثلك٣ً وٙـ

آٚك ًبؽتٗ وٝ فقب٥ِتٟب ثٝ تٟٙب٢ ثلا٢ تبةؿاؿ: ٣ٔآٚك٢ ؿك ٔـؿوبك٢ ارتٕبف٣ ِ٘بٖ ٔب٥ٞت اكتمب٢ تبة
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 ٢آٖ ك٤ٚٝبلـ ؽلف٥تٟب٢ ؿك٣٘ٚ ٔٛكؿ ٥٘بم ثلا٢ اًتفبؿٜ ام آٟ٘ب ثبُـ؛ ٚ وبف٣ ٥ٌ٘تٙـ اٌل آٖ فلؿ ف و٣ٌ

 ًقٝ ا٤ٗ ؽلف٥تٟب ٔٛكؿ اًتفبؿٜ للاك ٥ٌلؿ.ؿكٔب٣٘ ٣ٔ تٛا٘ـ ثلا٢ عٕب٤ت ام تٛ

 

 کًدکبن تحت مشاقجت: مقذمٍ

٘ٙـ ول٤ٌتبَ تًٛظ ٔـؿوبكاٖ آٚك٢ ؿك وٛؿوبٖ تغت ٔلالجت٣ ٔبتبة اكتمب٢ ثلك٣ً ثٝ ٘بٔٝ پب٤بٖ ٤ٗا

 :ثل٤تب٥٘ب ؿِٚت تقل٤ف پ٥ل٢ٚ ام ثٝ. پلؿامؿ٣ٔ ثل٤تب٥٘ب ؿك ارتٕبف٣

ٌٞتٙـ،  ٔٛضٛؿ اعىبْ ٔلالجت٣آغالع٣ رٕق٣ اًت ثلا٢ وٛؿوب٣٘ وٝ  "وٛؿوبٖ تغت ٔلالجت"»

ٚ وٛؿوب٣٘ وٝ  [0989]لبٖ٘ٛ وٛؿوبٖ  21تغت ثؾَ  ٔغ٣٣ّ وٝ ثغٛك ؿاٚعّجب٘ٝ تًٛظ ٤ه ٔمبْ وٌب٘

 .(HCCSFC 2119 .ّ ،08) « ٌتٙـُلا٤ظ ؽبّ ؿ٤ٍل٢ ٔٛكؿ ٔلالجت ٞثلؽ٣ ؿك 

( 2101 ٕٞىبكاٖ ٚ 0او٥ٌتلاٌٍّ٘تبٖ ٚرٛؿ ؿاُتٙـ ) ؿك تغت ٔلالجت وٛؿن 59511 ،2118 ًبَ ؿك

 ٤ه وٝ وٙـ ٣ٔ ت٤ٛٔت( 0989 ف٥ّب عضلت ؿِٚت) 0989 وٛؿوبٖ لبٖ٘ٛ( 3) 22 ثؾَ. ؿاُتٙـ عضٛك

. كا ؿاكؿ وٛؿن ا٤ٗ كفبٜ اكتمب٢ ٚ عفبؽت ٚؽ٥فٝ ،ٔلالجت ام وٛؿو٣ كا ثلفٟـٜ ؿاكؿ وٝ ٔغ٣ّ ٔمبْ

 كوت٣بِٔ ٚاِـ فٙٛاٖ ثٝٔٛؽفٙـ  آٟ٘ب ٔغ٣ّ ٔمبٔبت ،٥ٌل٘ـللاك ٣ٔ ٔلالجت تغت وٛؿوبٖ وٝ ٍٞٙب٣ٔ

 ،ثٟـاُت تغ٥ٔالت ٚ ٌٔىٗ،ٞب٢ ٥٘بم رّٕٝ ام آٟ٘ب، ٥٘بمٞب٢ وٝ ؿٞٙـ اع٥ٕٙبٖ ٚ وٙٙـ فُٕ آٟ٘ب

 ُٛؿ.٣ٔ ٕٞبًٞٙ ارتٕبف٣ ٔـؿوبكاٖ تًٛظ ٔقٕٛال وبك ا٤ٗ. ُٛؿ ٣ٔ ثلآٚكؿٜ

 DCSF ٔخبَ فٙٛاٖ ثٝ) ٔمبالت ،(HCCSFC 2009 ٔب٘ٙـ) ؿِٚت٣ ٔتقـؿ ٌناكُبت اؽ٥ل، ٞب٢ ًبَ ؿك

 وٛؿوبٖ ثلا٢ كا ضق٥ف ٔـا٣ٔٚ ٘تب٤ذ( 2117 ٕٞىبكاٖ ٚ 2فٛكؿ ٔخبَ فٙٛاٖ ثٝ) ِ٘ل٤بت ًب٤ل ٚ( 2007

 ثلا٢ فُٕ ٚ ٥ًبًت ٔـاْٚ ُىٌت ٥٘ن ٚ كٚاٖ، ًالٔت ٘ؾل ام ؽبّ عٛك ثٝ ٚ و٣ّ عٛك ثٝتغت ٔلالجت 

 وٝ وٙـ ٣ٔ اففبٖ ؿِٚت٣ "ٞب٢ ٔلالجت أٛك" ًف٥ـ اٚكاق. ا٘ـٔٛكؿ تبو٥ـ للاك ؿاؿٜ كا ٌٔئّٝ ا٤ٗ عُ

 ثٝ ٔلالجت تغت ٘ٛرٛا٘بٖ ٚ وٛؿوبٖ ثلا٢ ٘تب٤ذ تغ٥٥ل، ثلا٢ ِٔتلن تقٟـ ٚ آكمٚٞب٢ ثّٙـ ف٥ّلغٓ"

 ؿاكؿ ٚرٛؿ وٛؿوبٖ تٕبْ ٚ آٟ٘ب م٘ـ٣ٌ و٥ف٥ت ث٥ٗ ا٢ٔالعؾٝ لبثُ ُىبف. اًت ٥٘بفتٝ ثٟجٛؿ وبف٣ ا٘ـامٜ

"(DFES 2007،  .ّ5 .)آٔٛمٍ، كٚاٖ، ثٟـاُت م٥ٔٙٝ ؿك ضق٥ف ٘تب٤ذ ام ٞب٣٤ ٕ٘ٛ٘ٝ ًف٥ـ اٚكاق 

 تٕلون كٚاٖ ًالٔت ل٢ٚث ٘بٔٝ پب٤بٖ ا٤ٗ ؿك. وٙـ٣ٔ فول كا اُتغبَ ٚ تؾغ٣ ٞب، فقب٥ِت ثٝ ؿًتل٣ً

 .اًت ٞبعٛمٜ ؿ٤ٍل تٕبْ ؿك وٛؿوبٖ ؽلف٥تم٤لثٙب٢  أل ا٤ٗ وٝ اًتـالَ ا٤ٗ ثب ولؿ ؽٛاٞٓ
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 سالمت سيان کًدکبن تحت مشاقجت

 ٚ ٣٘ٛٔ0 .اًت وٙٙـٜ لب٘ـ ٔلالجت٣ ٥ًٌتٓ ؿك وٛؿوبٖ ضق٥ف كٚاٖ ًالٔت ثلا٢ پنُى٣ ُٛاٞـ

 :وٙٙـ ٣ٔ ؽالٓٝ كا تغم٥ك ٞب٢ ٤بفتٝ ؿِٚت٣، ثٛؿرٝ ثب تغم٥ك ٤ه ؿك( 2119) ٕٞىبكاَ٘

ٍ٘بٜ و٥ٙـ ثٝ ّٔتنك ٚ ] ٣ّٔ آٔبك ؿفتل ثلا٢ ٕٞىبكاَ٘ ٚ 2ّٔتنك تًٛظ ُـٜ ا٘زبْ ٣ّٔ ٘ؾلًٙز٣"

 (0996ٚ ٕٞىبكاٖ  4، ٔه وب0999ٖٚ ٕٞىبكاٖ  3)ؿ٥ٔزٗ پ٥ِ٥ٗ تغم٥مبت ٞب٢ ٤بفتٝ[ 2113ٕٞىبكاٖ 

 ام ٪45...  ولؿ تب٥٤ـ كا تغت ٔلالجت وٛؿوبٖ ٥ٔبٖ ؿك كٚاٖ ًالٔت ٞب٥٘٢بمًغظ ثبال٢  ٢ؿكثبكٜ

 ٞب٢ ٔلالجت ؿك افلاؿ ؿك ٪72 ثٝوٝ  ، اكم٤بث٣ ُـ٘ـ كٚاٖ ًالٔت اؽتالَؿاكا٢  تغت ٔلالجت وٛؿوبٖ

 ؿاكا٢ ؿؽتلاٖ ؿكٓـ 33 ٚ پٌلاٖ ام ؿكٓـ 51 ًبِٝ، 01-5 وٛؿوبٖ ٥ٔبٖ ؿك. ٤بثـ ٣ٔ افنا٤َ پٙبٍٞب٣ٞ

 ثلا٢ ٚ ٪55 پٌلاٖ ثلا٢ ٘لػا٤ٗ  ًبِٝ، 05-00 وٛؿوبٖ ٥ٔبٖ ؿك. ثٛؿ٘ـ تِؾ٥ْ لبثُ كٚا٣٘ اؽتالَ

-00 ّ)". ُٛؿٔمب٤ٌٝ ٣ٔ ًبِٝ 05 تب 5 وُ رٕق٥ت ام ٪01 عـٚؿ ٌ٘جت ثٝ ا٤ٗ. ثٛؿ ٪43 ؿؽتلاٖ

 (ٔٗ تأو٥ـ ،02

وٓ تؾ٥ٕٗ  رٕق٥ت ا٤ٗ ثلا٢ كا ثب٣ٙ٥ِ ٚالق٥ت ،٪45 ؿٞٙـٜ تىبٖ آٔبك عت٣ وٝ ٔقتمـ٘ـ ٔغممبٖ ثلؽ٣

( 2118) ٕٞىبكاٖ  ٚ 5ًٕپ٥ه ٔـت ع٣ِٛ ٔغبِقبت وٛؿن، 611 ام ث٥َ ٕ٘ٛ٘ٝ ام اًتفبؿٜ ثب ؛مؿٜ اًت

 كفتبك٢ ٤ب كٚا٣٘ ًالٔت ِٔىُ ؿاكا٢ ،ًبَ 05 تب پٙذ ث٥ٗ وٛؿوبٖ تغت ٔلالجت ام ٪72 وٝ ؿك٤بفتٙـ

 ٕٞىبكاٖ ٚ فٛكؿ) ؿ٤ٍل٢ ٔغبِقٝ ٥ٌ٘ت، ٔغل٥ٔٚت ٘ت٥زٝ تٟٙب ضق٥ف ٘تب٤ذ ا٤ٗ ا٤ٙىٝ ثل تأو٥ـ ثب. ثٛؿ٘ـ

 ُؾ٣ٔ، ٞب٢ ؽب٘ٝ ؿك وٛؿن 01411 ٔلالجت تغت وٛؿن 0411 ام ث٥َثب  ا٢ ٕ٘ٛ٘ٝ ثب( 2117

 ثب ٔمب٤ٌٝ ؿك ٌٞتٙـ، كٚا٘پنُى٣ تِؾ٥ْ ٤ه عـالُ ؿاكا٢ وٛؿوبٖ تغت ٔلالجت ام ٪46 وٝ ؿك٤بفتٙـ

 ٔلفٝ ٞب٢ ؽب٘ٛاؿٜ ؿكام وٛؿوب٣٘ وٝ  ٪8.5 ٚ ٔغلْٚ ؽ٣ٓٛٔ ؽب٘ٛاكٞب٢ ؿكام وٛؿوب٣٘ وٝ  ٪05 تٟٙب

 ؿٞـ ٣ٔ ِ٘بٖ آٟ٘ب تغج٥م٣ ٔغبِقٝ وٝ وٙٙـ٣ٔ ث٥بٖ ك٣ُٙٚ ثٝ ٕٞىبكاَ٘ ٚ فٛكؿ. وٙٙـ ٣ٔ م٘ـ٣ٌ تل

 (:323.ّ) "ٙـٌتٞ ٔلتجظ كٚاٖ ًالٔت ثب ُـت ثٝ ٔلالجت ثٝ ٔلثٛط ٔتغ٥لٞب٢" وٝ

                                                           
1

  . Mooney 
2

  . Meltzer 
3

  . Dimigen 
4

  . McCann 
5

  . Sempik 



 اؽتالالت ٚ...  كٚاِ٘ٙبؽت٣ ُٙب٣ً آ٥ًت ام ثبالتل٢ ًغٛط ؿاكا٢ ٔغ٣ّ ٔمبٔبت ٔلالجت تغت وٛؿوبٖ"

 اؽتالالت ا٘ٛاؿ تٕبْ تمل٤جب ثب ٌٔتمُ عٛك ثٝ " ثٛؿٖ ٔلالجتتغت  "ٚضق٥ت  ٚ ثٛؿ٘ـ ٤بفتٝ تًٛقٝ فٔج٣

 (.309.ّ) "اكتجبط ؿاُت كٚا٘پنُى٣

 ثٝ ٕٞبٖ ا٘ـامٜ ٍ٘لاٖ وٙٙـٜ ا٤ٗ ٌفتٝ آٟ٘بًت:

تغت ٔلالجت ٔمبٔبت ٔغ٣ّ ؿاكا٢ ؿٞـ وٝ وٕتل ام ٤ه وٛؿن ام ؿٜ وٛؿن ٞب٢ ٔب ِ٘بٖ ٤٣ٔبفتٝ"

 (325)ّ.  "ًالٔت كٚا٣٘ ؽٛة ٔخجت٣ ٌٞتٙـ

تغت  وٛؿوبٖ كٚاٖ ًالٔت ؿكثبكٜ ؽٛؿ اؽ٥ل ثلك٣ً ؿك( 2101) ٕٞىبكاَ٘ ٚ آو٥ٌتل وٝ ٕٞب٘غٛك

 صٍٛ٘ٝ وٝ ثـا٥٘ٓ وٝ اًت ضلٚك٢" ؿك٥ٌل وٛؿوبٖ تقـاؿ ثٝ تٛرٝ ثب ولؿ٘ـ، ٥ٌل٢ ٘ت٥زٝ ٔلالجت،

)ّ.  "ٔـ٤ل٤ت ولؿ٘ـ ٚ ا٘زبْ ؿاؿ٘ـ ٔلالجت ٥ًٌتٓ ؿك كا ا٤ٗ ،٣ ؿًت ٤بفتٙـٔٛفم ٘تب٤ذثٝ  وٝ افلاؿ٢

)ٔه ا٣ِٚ ٚ  وٛؿوبٖ تغت ٔلالجت كٚاٖ ًالٔت ٔٛكؿ ؿك تغم٥مبت٣ ُٛاٞـ وٕجٛؿ عبَ، ا٤ٗ ثب (3

 .اًتتجـ٤ُ ولؿٜ  صب٤َِه  ثٝ كا ا٤ٗ پ٥َ ًبَ صٙـ تب (2119 0ؿ٤ٛ٤ي

 آيسیسالمت سيان ي تبة

 ام ثٟجٛؿ٢ ٤ب ثلاثل ؿك ٔمبٚٔت تٛا٘ب٣٤" فٙٛاٖ ثٝ فٕٛٔب وٝ كًب٘ـ،٣ٔ آٚك٢تبة ٌٔئّٝ ثٝ كا ٔب ٌٔئّٝ ا٤ٗ

تغت  وٛؿوبٖ ام ث٥ٌبك٢. (311، ّ. 2118ٚ ٕٞىبكاٖ  2ُٛؿ )ٔه ٔٛكا٢ِٔبٞـٜ ٣ٔ "ُلا٤ظ ٘بٌٛاك

 ٚ ٤ٚ3ـ ٔخبَ ثلا٢ ؿاكؿ؛ اُبكٜ ض٣ٕٙ عٛك ثٝ آغالط وٝ ا٘ـ ُـٜ كٚ كٚثٝ ُلا٤ظ ٘بٌٛاك٢ ثب ٔلالجت

 ؿ٥ُِ ثٝ ٔلالجت٣ ٥ًٌتٓ ؿك وٛؿن ؿٜ وٛؿن ام َُ عـٚؿ" وٝ وٙٙـ ٣ٔ ث٥بٖ( 2101) ٕٞىبكاَ٘

 ًالٔت ِٔىالت وٝ ؿٞـ ٣ٔ ِ٘بٖ ٟبا٤ٙ ٣ ٔب٘ٙـٞب٤ ٤بفتٝ (.2 ّ) "ا٘ـ ُـٜ ٚاكؿ غفّت ٤ب اًتفبؿٜ ًٛء

 تبح٥ل اٌلصٝ آ٤ـ،٣ٔ پ٥َ ٔلالجت ثٝ ٚكٚؿ ام لجُ ام اعتٕبال تغت ٔلالجت وٛؿوبٖ ام ث٥ٌبك٢ كٚا٣٘

 وٛؿوبٖ كٚاٖ ًالٔت ام ٥ًٌتٕبت٥ه اكم٤بث٣» ا٤ٙىٝ ثٝ تٛرٝ ثب اًت، ؿُٛاك ٔلالجت ام لجُ تزلثٝ ٌ٘ج٣

)او٥ٌتل ٚ ٕٞىبكاٖ  "ٚرٛؿ ٘ـاكؿ ٔلالجت ٥ًٌتٓ ؿكعضٛك  مٔبٖ عَٛ ؿك ٤ب ٥ًٌتٓ ثٝ ٚكٚؿ ٍٞٙبْ ؿك

 تزلث٥بتِبٖ ٢٘ت٥زٝ وٛؿوبٖ تغت ٔلالجت ؿك وٝ وٙٙـث٥بٖ ٣ٔ "ٔلالجت" ًف٥ـاٚكاق . (3، ّ. 2101

 :و٣ّ عٛك ثٝ

م٘ـ٥ٌِبٖ ام ؿك آٟ٘ب ثبُٙـ، ٚ اغّتٕٔىٗ اًت ؿك ًالٔت فبعف٣ ٚ ارتٕبف٣ ؽٛؿ ِٔىالت٣ ؿاُتٝ "

 .(DFES 2117 .ْٓ ،5-6) "ُٛؿآٚك٢ ٣ٔب٤ـاك ثلؽٛكؿاك ٥ٌ٘تٙـ، وٝ ٔٙزل ثٝ ... فمـاٖ تبةكٚاثظ پ
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 تغت ٔلالجت وٛؿوبٖ ام ث٥ٌبك٢ تزلثٝ ُـٜ تًٛظ كٚاٖ ًالٔت رـ٢ ِٔىالت ث٥ٗ اكتجبط عبَ، ا٤ٗ ثب

 للاك ارتٕبف٣ ٔـؿوبك٢ اؿث٥بت ؿك ثلك٣ً ٚ تب٥٤ـ ٔٛكؿ وبف٣ ا٘ـامٜ ثٝ ُب٤ـ آٟ٘ب آٚك٢تبة فمـاٖ ٚ

 .اًت ٍ٘لفتٝ

 ؿك. ؿٞـ ٣ٔ للاك ثلك٣ً ٔٛكؿ كا وٛؿن پ٥ِلفت ٚ كٚاٖ ًالٔت آٚك٢،تبة ث٥ٗ اكتجبط ٘بٔٝ پب٤بٖ ا٤ٗ

ؿك تٕلون ؽٛؿ ثل  ٔتـاَٚ ٢ ارتٕبف٣وبكٔـؿ اؿث٥بت ؿك آٚك٢تبة ؿكن وٝ وٙٓ ٣ٔ اًتـالَ ؿْٚ، فُٔ

 كٚاِ٘ٙبؽت٣ ًغظ ؿك آٚك٢تبة صٍٛ٘ٝ ا٤ٙىٝ ٔٛكؿ ؿك ا٢ پب٤ٝ ٘ؾل٤ٝ ٚ ،٘تب٤ذ ٚ كفتبكٞب ًغغ٣ اًت

-٣ٔ اكائٝآٚك٢ تبة فلا٤ٙـ تًٛقٝ ثلا٢ پ٣ِ٤ٛكٚاٖ ٔـَ ٤ه ًْٛ، فُٔ ؿك. ٚرٛؿ ٘ـاكؿ ُٛؿ،٣ٔ ا٤زبؿ

 اكم٤بث٣ ثلا٢ ٔـَ ا٤ٗ ام تٛا٘ٙـ ٣ٔ ارتٕبف٣ ٔـؿوبكاٖ صٍٛ٘ٝ وٝ ؿٞٓ ٣ٔ تٛض٥ظؿك فُٔ صٟبكْ،  .ٓوٙ

 ؿك٣٘ٚ ؽلف٥ت تم٤ٛت ثب ٞـف ؿكٔب٣٘وبك  اعالؿ ام ٚ ؿاكؿ، للاك آٖ ؿك وٛؿن وٝ آٚك٢تبة تًٛقٝ ٔلعّٝ

ثبفت  ثٝ تٛرٝ ثبؿٞٓ. للاك ٣ٔ ثلك٣ًص٣ٍٍ٘ٛ ا٘زبْ ا٤ٗ وبك كا ٔٛكؿ . وٙٙـ اًتفبؿٜ ،آٚك٢تبة ثلا٢ آٟ٘ب

 صٍٛ٘ٝ وٝ وٙٓ ٣ٔ پ٥ِٟٙبؿ ٚ ٥ٌل٢ ٘ت٥زٝ ٔـكٖ ٢ثل٤تب٥٘ب ؿك تغت ٔلالجت وٛؿوبٖ ارتٕبف٣ ٔـؿوبك٢

 كٍٚ ا٤ٗ ؿك آٚك٢تبة اكتمب٢ ثلا٢ ؿكٔب٣٘ ٞب٢ كٍٚ ثٝ ثتٛا٘ٙـ ٔـؿوبكاٖ تب وٙـ تغ٥٥ل تٛا٘ـ ٣ٔ ا٤ٗ

 .وٙٙـ ؿؽبِت

II . :سفتبس -ثعىًان -آيسیتبة"دسک فعلی" 

 ٔٛكؿ ارتٕبف٣ ٢وبككُتٝ ٔـؿ ؿك ا٤ٙىٝ صٍٛ٘ٝ ٚ و٣ّ عٛك ثٝ كا آٚك٢تبة ٔفْٟٛ تىبُٔ فُٔ، ا٤ٗ ؿك

 اًتـالَ ٔٗ. ؿٞٓؽبّ ُلط ٣ٔ عٛك ثٝ كا اًت ُـٜللاك ٌلفتٝ ٚ ؿكثبكٜ آٖ ُ٘ٛتٝ  وبكثلؿ تغم٥ك ٚ

 ٘ؾل ام ثب٤ـ ٢آٚكتبة ،ُٛؿ٣ٔ ثلآٚكؿٜ ثمب ٥٘بمٞب٢ وٝ ثل٤تب٥٘ب ٔب٘ٙـ ٔـكٖ كفبٜ ؿِٚت ٤ه ؿك وٝ و٣ٔٓٙ

 وٝ وٙٓ ٣ٔ اًتـالَ ٕٞض٥ٙٗ. ٥ٌلؿ للاك تٛرٝ ٔٛكؿ ف٥ن٤ى٣ ٞب٢ ؽلف٥ت ٘ٝ ٚ ِٙبؽت٣ؽلف٥تٟب٢ كٚا٘

 عل٤ك ام وٛؿو٣ ؿٚكاٖ ؿك افلاؿ اوخل وٝ اًت ٣ؽلف٥ت ٤ه ثّىٝ ٌت،٥٘ فات٣ ُٙبؽت٣ كٚاٖ آٚك٢تبة

 .آٚك٘ـ ٣ٔ ثـًت ؽٛؿ ٔلالج٥ٗ ثب تقبُٔ

 ٣ٔ ٘مـ اًت، ُـٜ ٔغلط آٚك٢تبة ٔٛكؿ ؿك ارتٕبف٣ ٞب٢ ٔلالجت اؿث٥بت ؿك وٝ كا ٘ت٥زٝ تٕلون ًپي

 ٌلا٢٘ت٥زٝ ٔـاؽالت ًٕت ثٝ فق٣ّ كٚ٘ـ ٚ ُٙب٣ً، كٚاٖ ؿك آٚك٢تبة تئٛك٢ ٞب٢ ك٤ِٝ ثٝ كا آٖ وٙٓ،

 ٚ ٘تب٤ذ ثل تٕلون ا٤ٗ وٝ وٙٓ ٣ٔ پ٥ِٟٙبؿ. ؿٞٓكثظ ٣ٔ ثل٤تب٥٘ب ارتٕبف٣ ٥ًبًت ؿك ُٛاٞـ ثل ٔجت٣ٙ

 ٘بؿكًت اًتفبؿٜ ثٝ ٔٙزل ،("٣ٍصٍٛ٘") آٚك٢تبة تًٛقٝ فلا٤ٙـ ثلا٢ ٔـَ ٤ه ثـٖٚ ،(٥ٌت٣ص) كفتبكٞب

 رٟت ؿك علوت٣ اؽ٥لا صٝ اٌل وٝ وٙٓ ٣ٔ اًتـالَ ٔٗ. اًت ُـٜ ارتٕبف٣ ٢وبكٔـؿ ؿك ٔفْٟٛا٤ٗ  ام

 ام ٚ ؽبّ ٞب٢ م٥ٔٙٝ ؿك وٝ اًتٓٛكت ٌلفتٝ  كٚاِ٘ٙبؽت٣ ؽلف٥ت ٤ه فٙٛاٖ ثٝ آٚك٢تبة ؿكن

 .ٚرٛؿ ٘ـاكؿ ٞٙٛم ،٤بثـ٣ٔ تًٛقٝ ا٤ٗ صغٛك وٝ ا٤ٗ ثلا٢ ٣ٔـِ ٤بثـ، ٣ٔ تًٛقٝ كٚاثظ عل٤ك



 

 

 آيسیتعشیف تبة

 م٥ٔٙٝ ؿك ٣ٔؾتّف ٔقٙبٞب٢ ثٝ وٝ كًـ٣ٔ ٘ؾل ثٝ ٚ اًت ٔتٙٛف٣ تقبك٤ف ؿاكا٢ "آٚك٢تبة" آغالط

 ٔٛكؿ ؿك كا ٌٛ٘ب٣ٌ٘ٛ ٞب٢ ٘ؾل٤ٝ ؽٛؿ، ٘ٛثٝ ثٝ ؿكن، ا٤ٗ. ٥ٌلؿ٣ٔ للاك اًتفبؿٜ ٔٛكؿ ٔؾتّف ٞب٢

 فٙٛاٖ ثٝ) ا٤زبؿ ولؿٜ اًت وٙـ وٕه آٖ اكتمب٢ ثٝ اًت ٕٔىٗ ٣ وٝٔـاؽالت ٘ٛؿٚ  آٖ تًٛقٝ ص٣ٍٍ٘ٛ

-تبة ٔغممبٖ ٕٞٝ وٝ ٘ـاكؿ ٚرٛؿ "ُـٜ تٛافك تقل٤ف٣" لغقب اٌلصٝ(. 2113 2، ِٛتبك0985 0كٚتل ٔخبَ،

 ٔقٙب٢ ثٝ [اؿث٥بت ؿك] و٣ّ عٛك ثٝ" آغالطا٤ٗ  ٌقُتٝ ًبَ ٣ً ع٣ ؿك وٙٙـ، تب٥٤ـ كا آٖ آٚك٢

، 2118ٚ ٕٞىبكاٖ  ٔه ٔٛك٢) "ؿكن ُـٜ اًت ًؾت ُلا٤ظ ٤ب ثٟجٛؿ ٤بفتٗ ام ثلاثل ؿك ٔمبٚٔت تٛا٘ب٣٤

 (.ٔٗ تبو٥ـ ،311ّ. 

 اقتصبدی -ثبفت فشَىگی ي اجتمبعی

-( ث٥بٖ 0999٣ٔ) 3آٚك٢ ٔف٣ٟٔٛ اًت وٝ ثب٤ـ ثلعجك ثبفت تقل٤ف ُٛؿ. ٕٞب٘غٛكوٝ ول٤ٕلاِجتٝ تبة

 وٙـ:

ثٝ ص٥ن٢ و٣ٕ ث٥ِتل آٚك٢ فمل، ٔغل٥ٔٚت ٚ ؽغل م٤بؿ٢ ٚرٛؿ ؿاكؿ، تبةؿك آٟ٘ب ؿك ؿِٚتٟب٢ ٔـكٖ وٝ "

آٚك٢ ٚالقب ص٥ن٢ ث٥ِتل ام ؿٚك ٔب٘ـٖ ثمب٣٤ ... تبةًلًؾت٣ ٚ ؿٚك٣٤ٚ ثٌت٣ٍ ؿاكؿ. ... ؿك ٤ه التٔبؿ ام 

 (.277)ّ.  "ام ؽغل ٥ٌ٘ت

 سياوشىبختی ظشفیتیک 

 آ٥ًت پق٤ل٢ ٚ ف٥ّلغٓ-وٙـ وٝ ٣٘ٛ ٍ٘بٜ ٣ٔؿك ثبفت ربٔقٝ ثل٤تب٥٘ب٢ وٙآٚك٢ ا٤ٗ پب٤بٖ ٘بٔٝ ثٝ تبة

ؿِٚت ٔلفٝ ٚ ثب  -وٙٙـرٕق٥ت وٝ ٔـؿوبكاٖ ارتٕبف٣ ٔقٕٛال ؿك آٖ ٔـاؽّٝ ٣ٌٔ٘ج٣ ؿك  ٔغل٥ٔٚت

ثب تٛرٝ ثٝ وٙـ. ل ت٥ٓٛف ٣ٔؿك ٔمب٤ٌٝ ثب التٔبؿ ثمب٣٤ وٝ ول٤ٕ ُٛؿِٔؾْ ٣ٔ آًب٤َ  ٔبؿ٢ ٌ٘ج٣

، ٥٘بمٞب٢ ثمب٣٤ اًب٣ً ربٔقٝ ثل٤تب٥٘ب فٕـتب ثلآٚكؿٜ ُـٜ (0943ًٌّّٝ ٔلاتت ِٟٔٛك ٥٘بمٞب٢ ٔبمِٛ )

تغمك ٚ ٔقبٓل ثب ٥٘بمٞب٢ كٚاِ٘ٙبؽت٣ ام ٘ؾل كفبٜ، آٚك٢ ؿك ثبفت غلة پٌب ٓٙقت٣، تغم٥مبت تبةاًت؛ 
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ثٝ عٛك ؽبّ ثٝ آٚك٢ ؿك ا٤ٗ ثبفت ٔقتمـْ وٝ تغم٥مبت تبة. ثٙبثلا٤ٗ ٔٗ ُىٛفب٣٤ ٔلتجظ اًتؽٛؿ 

 ٓل٤غب ث٥بٖ وٙـ.پلؿامؿ ثـٖٚ ا٤ٙىٝ ا٤ٗ ٌٔئّٝ كا ٣ٔ "كٚاِ٘ٙبؽت٣آٚك٢ تبة"ٌٔئّٝ 

 

 وٍ یک يیژگی راتی

فات٣ ٤ب ٔغ٥غ٣ فٛأُ ثلا٢ تًٛقٝ ؽلف٥تٟب٢ كٚاِ٘ٙبؽت٣ تج٣ٙ٥ ٌ٘ج٣ لـكت ثغج ؿكثبكٜ ؿكعب٥ِىٝ 

ٟٔٓ و٥ف٥ت ٔلالجت ام ٤ه وٛؿن تبح٥ل تغم٥مبت ؿكثبكٜ كُـ وٛؿن ؿك ُٔت ًبَ ٌقُتٝ اؿأٝ ؿاكؿ، 

وٝ تٟٙب  آٖ وبٔال ٚاضظ اًت"ِ٘بٖ ؿاؿٜ اًت. ثٝ ث٥ب٣٘ ؿ٤ٍل: كا ؿك ًالٔت كُـ٢ ثقـ٢ آٖ وٛؿن 

كٚاثظ ٔتقٟـا٘ٝ ٚ  اًت ٚ ثلفىيم٤بٖ آٚكتل٤ٗ ك٤ٌه ٔغ٥غ٣ ٚرٛؿ ٔـاْٚ غفّت ٚ ًٛء اًتفبؿٜ 

. ا٤ٗ (943، ّ. 2117 0ٛتل ٚ ثلٖٚ)ِ " ؿاكؿ [٤ه فلؿ ]ثلا٢ ًالٔت ثبال٢ عٕب٤ت٣ فبُمب٘ٝ پتب٥ٌُ٘

 اًت ٚ ٥٘بم ثٝ ؿكن ف٥ٕمتلؿكثبكٜ ا٥ٕٞت فلا٤ٙـٞب٢ تقب٣ّٔ ؿك كٚاثظ ٔلالجت٣  ٤ه ثغج لـكتٕٙـ

عت٣ اٌل فٛأُ فات٣  وٙٙـ.آٚك٢ فُٕ ٣ٔثلا٢ ا٤زبؿ ؽلف٥ت ثلا٢ تبةا٤ٗ فلا٤ٙـٞب صٍٛ٘ٝ ؿكثبكٜ  ا٤ٙىٝ 

٣ ٥ٔبٖ ا٤ٗ فّّف٣ّٕ ثب ٞـف تق٥٥ٗ كٚاثظ تبح٥ل٢ ثل ا٤ٗ فلا٤ٙـٞب٢ تقب٣ّٔ ؿاُتٝ ثبُٙـ، تغم٥مبت 

 (.2117)ِٛتل ٚ ثلٖٚ  آٚكا٘ٝ ٞٙٛم لغق٣ ٥ٌ٘تفلا٤ٙـٞب ٚ پ٥بٔـٞب٢ تبة

 ؿكثبكٜثٙبثلا٤ٗ ٔٗ آٚك٢، ؿك ثبفت و٣٘ٛٙ ٔـؿوبك٢ ارتٕبف٣ ثل٤تب٥٘ب ٚ تالٍ ٞب٢ آٖ ثلا٢ اكتمب٢ تبة

ُٛؿ )٘ٝ ٤ه ا٤زبؿ ٣ٔام عل٤ك تقبُٔ ثب ؿ٤ٍلاٖ اًت وٝ  آٚك٢ ٤ه ؽلف٥ت كٚاِ٘ٙبؽت٣ا٤ٗ ا٤ـٜ وٝ تبة

اكتمب ؿٞٙـٜ تٛا٘ـ كإٞٙب٢ ٔـؿوبك٢ ارتٕبف٣ ٚ ا٣٤ٍِٛ ام ا٤ٗ فلا٤ٙـ وٝ ٣ٔ( "ُٛؿفقبَ ٣ٔ"٤ٚو٣ٌ وٝ 

 وٙٓ.ثغج ٣ٔ آٚك٢ ثلا٢ وٛؿوبٖ آ٥ًت پق٤ل ثبُـتبة

 تعبسیف تحقیق

اًت وٝ اغّت آغالعبت ؽٛؿ كا ثٝ آٚك٢ قبك٤ف م٤بؿ ام تبةٚرٛؿ تآٚك٢ تغم٥مبت تبة٥ٟب٢ ام ٤ٚوٌ

ثٝ فٙٛاٖ ٤ه آٚك٢ ؿك ِٔبٞـٜ تبة، تقبك٤ف و٣٘ٛٙ ثب ا٤ٗ عبَوٙٙـ. كُٟٚب٢ و٣ٕ ٔتفبٚت ف٥ّٕبت٣ ٣ٔ

اٍِٛٞب٢ "٤ب  "٤ٚو٥ٌٟب"اُبكٜ ثٝ ، ٚ ؿك  "ثبمٌِتٗ"ؽلف٥ت ٤ٚوٜ ثلا٢ ثبل٣ ٔب٘ـٖ ؿك ُلا٤ظ ًؾت ٚ 

ِٔؾْ وٙٙـ ا٤ٟٙب صٝ ٕٔىٗ اًت ثبُٙـ ٚ صٍٛ٘ٝ عبُٓ آٚك٢ ثـٖٚ ا٤ٙىٝ ٔلتجظ ثب تبة "ًبمٌبك٢

 ؿٞـ:كا ِ٘بٖ ٣ٔ. ٤ه ٕ٘ٛ٘ٝ ام تقبك٤ف ام كُتٝ ٞب ٚ ٔٙبثـ ٔؾتّف ا٤ٗ ٍٕٞلا ٌٞتٙـ ُٛ٘ـ٣ٔ
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ثٝ ؿك ٔقلٕ ُلا٤ظ ًؾت للاك ٌلفتٗ ٚ اثلام ٘تب٤ذ تغج٥م٣ ٔخجت اُبكٜ "آٚك٢ : تبةسياوشىبسی سشذ

 .(858، ّ. 2111 ٥ً0ضت٣)ِٛتل ٚ  "ؿاكؿ

ف٥ّلغٓ تزبكثِبٖ ام  افلاؿثلا٢  اًت ٚرٛؿ ٘تب٤ذ ٌ٘جتب ؽٛةثٝ ٔقٙب٢  "آٚك٢ : تبةسياوپضشکی

-009، ْٓ. 0999)كٚتل  "  ؿاك٘ـِ٘بٖ ؿاؿٜ ا٘ـ ك٤ٌه ثبال٢ ام ا٤زبؿ آ٥ًجٟب٢ كٚا٣٘  ُلا٤غ٣ وٝ

021.) 

ثـتل٤ٗ ؿك ثلاثل ام ٤ه وٛؿن آ٥ًت پق٤ل ... ٤ٚو٥ٌٟب٣٤ وٝ "آٚك٢ فجبكتٙـ ام تبة: مذدکبسی اجتمبعی

 وٙـ تب ؿك ٔٛارٟٝ ثب ٓـٔبت ٚوٙـ ٚ ثٝ وٛؿن وٕه ٣ٔٔغبفؾت ٣ٔ تبح٥لات ُلا٤ظ ٘بٌٛاكثٝ ٞل ُى٣ّ

 (.02، ّ.0997. )٥ٌٍّبٖ " ٔٛفك ُٛؿ ُلا٤ظ ٘بٌٔبفـ ُـ٤ـ ٔمبثّٝ وٙـ، ثبل٣ ثٕب٘ـ ٚ عت٣

آٚك٢ ثٝ ٤ه پـ٤ـٜ ٔزلؿ اُبكٜ آغالط تبةؿك اؿث٥بت ]ف٣ٕٔٛ[ ثغٛك ٌٌتلؿٜ پق٤لفتٝ ُـٜ اًت وٝ "

)ٔه ٔٛك٢ ٚ ٕٞىبكاٖ " اُبكٜ ؿاكؿأل ثٝ ِغبػ تزلث٣ ٔزنا وٙـ ثّىٝ ثٝ كفتبكٞب ٚ ٘تب٤ز٣ ؿك ٣ٕ٘

2118 .ّ ،310.) 

ام ٤ه وٛؿن آ٥ًت پق٤ل آٚك٢ ثٝ ٤ٚو٥ٌٟب٣٤ اُبكٜ ؿاكؿ وٝ تبة": ثشتشیمًسسٍ مشاقجت اجتمبعی 

 .(6، ّ.2114 2ثًٛتبن) " وٙـُلا٤ظ ٘بٌٛاك ٔغبفؾت ٣ٔ تبح٥لاتثـتل٤ٗ ؿك ثلاثل 

ا٢ ًبمٌبك٢ ٔٛفك ثب تغ٥٥لات ٚ ك٤ٚـاؿٞب٢ اًتلًنا ثٝ آٚك٢ ثٝ ؽلف٥ت ٤ه فلؿ ثلتبة": ديلت ثشیتبویب

ًبم ٚ ٔغبفؾت٣ اًت وٝ ٤ه تقبُٔ ٥ٔبٖ فلا٤ٙـٞب٢ ؽغل٥ُٜٛ ا٣٤ ًبِٓ ٚ ًبم٘ـٜ اُبكٜ ؿاكؿ. آٖ ُبُٔ 

 (.DCSF 2117 .ْٓ ،08-09) "وٙـثلا٢ آالط تبح٥لات ٤ه ك٤ٚـاؿ ٘بٌٛاك م٘ـ٣ٌ فُٕ ٣ٔ

  

آٚك٢ تبةع٥ف ٥ًٚق٣ ام تقبك٤ف ؿك ٥ٌٔل ا٣ّٓ اؿث٥بت ث٥ٙ٥ٓ، ا٤ٗ تقبك٤ف )وٝ ٕ٘ب٤ٙـٜ ٕٞب٘غٛك وٝ ٣ٔ

٣ٔ ثغٛك فبؿ٢ آ٤ـ وٝ ُلا٤ظ ٘بٌٛاك ٚ ٚاوَٙ ثٝ آٟ٘ب پـ٤ـ ٣ٔآٚك٢ ام وٙٙـ وٝ تبةتٔـ٤ك ٣ٔ (ٌٞتٙـ

ًبمٌبك٢ ثب ا٤ٗ ُلا٤ظ ثلا٢ ؛ وٝ ُبُٔ ؽلف٥ت ًبمؿآ٥ًت پق٤ل ا٘ٛاؿ آ٥ًت  ٤ه فلؿ كا ؿك ثلاثل تٛا٘ـ

اكم٤بث٣ ُٛؿ؛ وٝ ا٤ٗ  ٘تب٤ذ ٔخجتالـأبت تًٛظ ؿاٍِ٘ب٥ٞبٖ ٚ ثتٛا٘ـ وٝ ا٣٤ اًت ٘بٌٛاك ثٝ ٥ُٜٛ

تٛا٘ـ ٤ه ٤ٚو٣ٌ، ٣ٔآٚكا٘ٝ ُٛؿ؛ ٚ ا٤ٙىٝ ٤ه ًبمٌبك٢ تبة٣ٔ ًبمٌبك٤ٟب ٔب٘ـ آ٥ًت ثٝ فّٕىلؿ فلؿ

 كفتبك ٤ب ٘ت٥زٝ ٔلتجظ ثب ٤ه فلؿ ثبُـ.

تقب٣ّٔ ا٤زبؿ  وٝ ثغٛك آٚك٢ ثٝ فٙٛاٖ ٤ه ؽلف٥ت كٚاِ٘ٙبؽت٣ك٤ٚىلؿ٢ وٝ ثٝ تبةثل عٌت ٞلصٙـ، 

ا٤ٗ  صٍٛ٘ٝ ثٝ ا٤ٗ وٝ وٙٙـ٣ٕ٘ اُبكٜ ا٥ٞ٣٤ش آٟ٘ب ؿ، ا٤ٗ تقبك٤ف فٛكا ٔف٥ـ ٥ٌ٘تٙـ صٛ٘ىٝ ٍ٘ل٣ٔ ُـٜ

. آٚا٘ٝ تقبُٔ وٙٙـٕٔىٗ اًت ثلا٢ ت٥ِٛـ ٤ه ٘ت٥زٝ تبةآٚك٢ ٤ٚو٥ٌٟب، كفتبكٞب ٚ پ٥بٔـٞب٢ ٔلتجظ ثب تبة

ثل  بٖؿٞـ وٝ ثب تٕلونُكا ِ٘بٖ ٣ٔ آٚك٢اوخل تغم٥مبت تبة تزلث٣  ٚفبؿاك ثٝ ٥ُٜٛ عج٥قت ٌٔئّٝ  ا٤ٗ

ٚالـ اكائٝ ت٤ٛٔل٢ ام ٤ه فلؿ  تٔٛك فلا٤ٙـٞب٢ تقبُٔ ٤ب ؿكلبثُ ا٘ـامٜ ٥ٌل٢ ٘بپ٥ًٛتٝ ؿك ٥لٞب٢ ٔتغ
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ثٍٙل٤ٓ وٝ ٟٔٓ اًت وٝ  و٥ٕٙٓٞب٘غٛكوٝ ثٝ رّٛ علوت ٣ٔ ؿك ثبفت ؽٛؿ ؿصبك ِٔىُ ٌٞتٙـ. "وبُٔ"

 ٔـؿوبك٢ ارتٕبف٣ ُـ٘ـ. ًپي ٚاكؿ كُتٝآٚك٢ تزلث٣ كُـ ولؿ٘ـ ٚ صٍٛ٘ٝ تغم٥مبت تبة

 

 

 آيسیتکبمل وظشیٍ تبة

 مىشبء َبی سياوشىبسی سشذ

ٚ  0971آٚك٢ ٘ؾٌت ثغٛك ٥ًٚـ تًٛظ كٚاِ٘ٙبًبٖ كُـ ؿك آٔل٤ىب٢ ُٕب٣ِ ؿك ؿٞٝ ٞب٢ ٔفْٟٛ تبة

ثلا٢ تغم٥ك ؿكثبكٜ آ٥ًت ُٙب٣ً كٚا٣٘ ٚ ص٣ٍٍ٘ٛ پ٥َ ث٣ٙ٥، ؿكن، كفتبك  ، ثقٙٛاٖ ٥ُٜٛ ا٢ ٔف٥ـ 81

 . ا٤ٗ ٔغممبٖ، ٕٞب٘ٙـ(2118)ٔه ٔٛك٢ ٚ ٕٞىبكاٖ  ٔٛكؿ تغم٥ك للاك ٌلفت ،ٚ عت٣ پ٥ٍِ٥ل٢ ام آٖ

آٚكا٘ٝ ٘تب٤ذ تبة وٝ آٟ٘ب ٔلتجظ ثب آ٘ضٝ ٣ و٣٤ٝ احجبت ٌلا، ثٝ فٛأُ ٚ ٔتغ٥لٞبوّٕؿإِ٘ٙـاٖ ؿك ًٙت 

 ٔٙـ ثٛؿ٘ـ.ا٤ٗ ٔتغ٥لٞب ثٟٓ ٔلثٛط ٌٞتٙـ فاللٝٚ كُٟٚب٣٤ وٝ  ٘بٔٙـا٘ـامٜ ٥ٌل٢ ٣ٔلبثُ 

( وِف 0982) 0ولؿ، ٔغممبٖ ا٥ِٚٝ ٔب٘ٙـ ٚك٘ل ٚ ا٥ًٕتآٚك٢ پ٥ِلفت ٣ٕٔٞب٘غٛك وٝ ٔغبِقٝ تبة

ؿك ٚالـ ٌٌتلؿٜ ثٛؿ. ولؿ٘ـ آٚك٢ ؿك افلاؿ ؿك ٔقلٕ ؽغل٢ وٝ آٟ٘ب ٔغبِقٝ ٣ٔؽلف٥ت تبةولؿ٘ـ وٝ 

ٔتٙبًت ثٝ ؿٚك ام تٕلون ثل آ٥ًت كٚا٣٘ وٝ ٔقٕٛال تًٛظ تغم٥مبت ًالٔت ٚ ٔلالجتٟب٢ ٥ل ٤٥ه تغ

ٓٛكت ُلٚؿ ثٝ آٚك٢ ٚ ث٢ٌٛ ٤ه تٕلون ثل ًالٔت٣ ٚرٛؿ ؿاُت. ٌفتٕبٖ تبة ُـارتٕبف٣ اتؾبف ٣ٔ

ِٔٙبء ٞب٢ كُـ ٔخجت ٚ "ثٙـ٢  ك٤ٚىلؿٞب٢ پ٥ٍِ٥لا٘ٝ ثزب٢ ك٤ٚىلؿٞب٢ ٔـاؽّٝ ٌل ام عل٤ك تٕلون ثل 

 (.311، ّ. 2118ولؿ )ٔه ٔٛك٢ ٚ ٕٞىبكاٖ  "فلا٤ٙـٞب٢ ؿك٥ٌل ؿك عفؼ ٘تب٤ذ ؽٛة ؿك ثنكٌٌبالٖ 

٘ت٥زٝ ٟ٘ب٤تب  ؿكن ٚ ؿك"٢  ٚ ٔف٣ٟٔٛ وٝ ٚفـٜ ُٙبًب٣٤ كُٟٚب "٘مبط لٛت"ؽٍٛ ث٣ٙ٥ ا٤ٗ تٕلون ثل

، 2117)ِٛتل ٚ ثلٖٚ "كًب٘ـخل ٥ٔ٣ٔبٖ افلاؿ ؿك ٔقلٕ ؽظ ثٝ عـاو اكتمب٢ ٥٘لٚٞب٣٤ وٝ ًالٔت٣ كا ؿك

آٚك٢ َ ٔلتجظ ثب تبةثلا٢ ٔغممبٖ ٚ ٔتؾٔٔبٖ ؿك كُتٝ ٞب٢ ٔلتجظ رقاة ثٛؿ. پوٚٞ ( فاتب930ّ. 

(، 0979ا 3ثلا٢ ٔخبَ وٛثبى، كٚاِ٘ٙب٣ً ارتٕبف٣ )(2ثٝ ربٔقٝ ُٙب٣ً )ثلا٢ ٔخبَ آ٘تٛ٘ٛو٣ٌ ثٝ مٚؿ٢

ٌتلٍ ( 0997ٌثلا٢ ٔخبَ ٥ّ٥ٌٍبٖ ارتٕبف٣ ) (، ٚ ثقـا ٔـؿوبك0985٢ثلا٢ ٔخبَ كٚتل كٚا٘پنُى٣ )

 ٤بفت.

                                                           
1

  . Werner and Smith 
2

  . Antonovksy 
3

  . Kobasa 



آٚك٢ كا ٕٞب٘غٛك وٝ آٖ ثٝ ث٥لٖٚ ام ( ًٝ ٔٛد ام ٘ؾل٤ٝ پلؿام٢ ؿكثبكٜ تبة2118ٔه ٔٛك٢ ٚ ؿ٤ٍلاٖ )

ٔٛد ٘ؾٌت ثل ُٙبًب٣٤ فٛأُ عٕب٤ت٣ وٙٙـ: ولؿ ُٙبًب٣٤ ٣ٔكٚاِ٘ٙب٣ً كُـ ٌٌتلٍ پ٥ـا ٣ٔ

ؿٚ فٛأُ  فلا٤ٙـٞب٢ م٤ل٤ٗ ٞلاحل ٔتمبثُ ؿاُت؛ ؿ٣ٔٚ ثل  ٔلتجظ ثب ٤ٚو٥ٌٟب٢ فلؿ٢ ٚ ٔغ٥غ٣ تٕلون

ٔتٕلون اًت؛ ٚ ٣ًٔٛ ثل ا٤ٗ وٝ صٍٛ٘ٝ ٘ؾل٤ٝ ٞب٢ كٚاِ٘ٙب٣ً كُـ ؽغل ٚ عٕب٤ت٣ ٚ تبح٥ل آٖ ثل ٘تب٤ذ 

٤ه تبح٥ل  (. ا٤ٗ ٔٛد آؽل310-311ف٥ّٕبت٣ ُٛ٘ـ تٕلون ؿاكؿ )ْٓ. ـ ؿك ارلا٢ كفبٜ وٛؿن ٙتٛا٣ٔ٘

 ٔٛر٣ ٣ٕٟٔ ؿك ٔـؿوبك٢ ارتٕبف٣ ؿك ًبِٟب٢ اؽ٥ل ا٤زبؿ ولؿٜ اًت.

 آيسی: وتبیجتبة "چیستی"تمشکض ثش 

٘تب٤ذ كُـ٢ لبثُ ِٔبٞـٜ اًت وٝ ؿك تٕلون پ٥ًٛتٝ ثل  آٚك٢ ؿك كٚاِ٘ٙب٣ً كُـك٤ِٝ ٞب٢ ٘ؾل٤ٝ تبة

ًبمؿ. ٔٗ ا٤ٗ كا ٤ه تٕلون ثل آٚك٢ كا ؿك ثل٤تب٥٘ب ِٔؾْ ٣ٔتبةث٥ِتل٤ٗ اؿث٥بت ٔٙتِلٜ ٔلتجظ ثب 

فلا٤ٙـ٢ وٝ ثب آٚك٢ )تبة "ص٣ٍٍ٘ٛ"آٖ كا ام ، ٚ ٘ب٣ٔٓٔ (٤ق٣ٙ احلات لبثُ ِٔبٞـٜآٚك٢ )تبة "ص٥ٌت٣"

 ؿا٘ٓ.ٔتٕب٤ن ٣ٔ (آٚك٢ تًٛقٝ ٣ٔ ٤بثـآٖ ؽلف٥ت ثلا٢ تبة

تم٤ٛت ولؿٜ اًت علوت ث٢ٌٛ تبح٥ل ؿاُتٝ اًت ٚ ا٤ٗ تٕلون ثل ٘تب٤ذ كا  فبُٔ ٟٔٓ ؿ٤ٍل٢ وٝ ٔقتمـْ 

(. 2118ت )فلًٌٛٗ ا٥ٍّ٘ي ؿك ؿٚ ؿٞٝ اؽ٥ل ثٛؿٜ اًك٤ٚٝ ٔجت٣ٙ ثل ُٛاٞـ اًت وٝ ٥ًبًت ارتٕبف٣ 

ٔٙتِل ُـٜ تًٛظ آٚك٢ اؿث٥بت كإٞٙب٣٤ فّٕىلؿ ٚ كفبٜ وٛؿن ؿك كاثغٝ ثب تبةٔٛكؿ ؿك ث٥ٌبك٢ ام ا٤ٗ 

ًٌٔٛٝ ٔلالجت ارتٕبف٣ ثلا٢ ، (2119، ٌالٚك 2114 آها٘ي ٞب٣٤ ٔب٘ٙـ ثبك٘بكؿٚ )٥٘ٛٔٗ ٚ ٕٞىبكاٖ

. لبثُ ِٔبٞـٜ اًت (2112)٥٘ٛٔٗ ٚ ثّه ثلٖ  ( ٚ عت٣ لٜٛ ٔزل٤ٝ اًىبتّٙـ2114ثلتل٢ )ثًٛتبن 

للاك وٙٙـ اٌل ثلا٢ وٛؿوبٖ ثلا٢ ؿًت٥بث٣ فٟلًت ٣ٔٔمبالت ٔتقـؿ ؿِٚت٣ ٘تب٤ذ و٥ّـ٢ اًتلاتو٤ٟب ٚ 

كا ًبمٔبٟ٘ب٣٤ وٝ ا٤ٗ ٔـاؽالت (. DFES 2115ك ثبُٙـ )ٔب٘ٙـ ٔٛفآٚك٢ تبة ٔـاؽالت ٔلثٛط ثٝاًت 

ثٛؿرٝ ٔبٖ كا ٕٔىٗ اًت ٔب اٌل ٘تٛا٥٘ٓ ٘تب٤ذ ٔخجت ِ٘بٖ ؿ٥ٞٓ "٤ٌٛٙـ وٝ ٣ٔٓل٤غب وٙٙـ ٔـ٤ل٤ت ٣ٔ

ؿك ٔلالجتٟب٢ ارتٕبف٣ و٣٘ٛٙ  كا تٕلون ثل ٘ت٥زٝا٤ٗ ٘ٝ تٟٙب ٥ٔناٖ (؛ 2119)ٌالٚك،  "ام ؿًت ثـ٥ٞٓ

تزلثٝ  "ؿكًت"ٞب ٚ ٔـؿوبكاٖ ثلا٢ وٌت ٘تب٤ذ فِبكٞب٣٤ كا وٝ آها٘يؿٞـ ثّىٝ ٕٞض٥ٙٗ ِ٘بٖ ٣ٔ

 ؿٞـ.ِ٘بٖ ٣ٔ كا وٙٙـ٣ٔ

 مشکالت حبصل اص تمشکض ثش وتبیج

 تقـاؿ ٚ ،ُٛ٘ـؿك ٘ؾل ٌلفتٝ ٣ٔ ٔخجت لغـ عٛك ثٝ اؿث٥بت٣ ص٥ٙٗ ؿك "آٚك٢تبة افنا٤َ" ٔب٘ٙـ ٘تب٤ز٣

 عٛك ثٝ ٘تب٤ذ، ثل تٕلون ا٤ٗ وٝ اًت ا٤ٗ تل ف٥ٕك ٌٔئّٝ عبَ، ا٤ٗ ثب. وٙٙـغ٥ل ا٤ٗ كا اؿفب ٣ٔ و٣ٕ

 ثٝ ٚالـ ؿك وٝ آ٘ضٝ ٚ ٘ت٥زٝ ؽٛؿ ام ٌ٘ج٣ ؿكن فـْ ٘ت٥زٝ ؿك ٚ ٘تب٤ذ، ت٥ِٛـ كٚ٘ـ ثل تٕلونٔب٘ـ  ٌ٘ج٣



 وٛؿن ٤ه ٝا٤ٙى فلٕ ،(0988، 0)ثِٛج٣ ؿِجٌت٣ٍ ٘ؾل٤ٝ فٟٓ ثـٖٚ ٔخبَ، ثلا٢. ُٛؿ٣ٔ آٖ ٔقٙبًت

 ثٝ تٛا٘ـ٣ٔ ُـٜ ِٔبٞـٜ ٘ت٥زٝ ا٤ٗ. اًتثبُـ ُٟٛؿ٢  ٔتُٔ ؽٛؿ ٔلالت ثٝ "أٗ عٛك ثٝ" ٚاثٌتٝ

ٚاثٌتٝ  ا٤ٕٗثغٛك وٛؿوبٖ ثلا٢ پ٥بٔـٍ اٞـاف ثٝ ؿًت٥بث٣ ثٝ ٔب٤ُ وٝ ٔتؾْٔ ٤ه تًٛظ كاعت٣

 ؿك ا٤ٕٗ ٤ه وٛؿن ٚاثٌتٝ صغٛك ا٤ٙىٝ ؿكن فمـاٖ أب؛ ؿُٛ حجتاٍ ٔغ٣ّٔغـٚؿٜ اؽت٥بك  ؿك ٌٞتٙـ

 وٝ اًت ٔق٣ٙ ثـ٤ٗ ؿاكؿ، وٛؿن كفتبك تف٥ٌل ثلا٢ ثِٛٚج٣ ٘ؾل٤ٝ ؿكن ثٝ ٥٘بم ، وٝوٙـ٣ٔ كفتبك ٚالـ

 وٝ آٚك٢ؿكثبكٜ تبة ٘ت٥زٝ ٢ پب٤ٝ ثل اكم٤بث٣ ٤ه. اًت رق٣ّ عم٥مت ؿك وٙـ٣ٔ حجت اٚ وٝ ا٢ ٘ت٥زٝ

 اُتجبٜ كا ٚالق٣ ت٤ٛٔل تٛا٘ـ٣ٔ ٘ؾل٢، ؿكن ٢ پب٤ٝ ثل ٘ٝ ٚ ُٛؿ٣ٔ ٔغلط ُـٜ ِٔبٞـٜ كفتبكٞب٢ تًٛظ

 .اًت تل پ٥ض٥ـٜ ث٥ٌبك ؽٛاٞٓ ولؿ، ثغج ،وٝ - ِ٘بٖ ؿٞـ

 آٚك٢: ٥٘بم ثٝ ٤ه ؿ٤ـٌبٜ فلا٤ٙـ٢ ربٔـپ٥ض٥ـ٣ٌ تًٛقٝ تبة

ثلؽ٣ ام ؿإِ٘ٙـاٖ ٔقتمـ٘ـ وٝ پ٥ض٥ـ٣ٌ تزلثٝ اٌ٘بٖ ص٥ن٢ اًت وٝ اثناك وٙـ تزلثٝ ٌلا٣٤ ٞلٌن 

اًتبؿاٖ كٚا٘پنُى٣ ٚ كٚاِ٘ٙب٣ً، وٝ ؽٛؿ  2آِٗ ٥ٌلؿ. اًتٛاكت ٞبًٚل ٚ رٛمفثغٛك وبُٔ ؿك ثل ٣ٕ٘

-آٚك٢ ٌٞتٙـ، كام ٚ كٔن فلا٤ٙـٞب٣٤ كا وٝ پب٤ٝ آُىبكًبم٢ م٘ـ٣ٌ اٌ٘بٖ اًت كا تب٥٤ـ ٣ٔٔغممبٖ تبة

 وٙٙـ:

 تب عـ٢ تِٛـ ٍٞٙبْ ؿك ٔب. ٥ٌ٘ت پ٥ض٥ـٜ ٚ رقاة ث٥ٌبك اٌ٘بٖ ٤ه م٘ـ٣ٌ ٥ٌٔل ثٝ ا٘ـامٜ  ص٥ن٢"

 ؿٚكاٖ ؿك ٟ٘ب٤ت ؿك ٔب ام ثقض٣. و٣ٔٓ٥ٙ تغ٥٥ل ٖٔب تزلث٥بت ثب آٖ ام پي ٚ ٣ٔٓ٤ُٛ ك٤ن٢ ثل٘بٔٝ

 ٣ٔ كُـ ؿ٤ٍلاٖ وٝ عب٣ِ ؿك ُٛ٘ـ، ٣ٔ ٔتال٣ُ ٞٓ ام عٛال٣٘ ًبفت٣ ثب ف٥ٛم ٞب٢ ثٕت ٔخُ ثنكٌٌب٣ِ

 ٞٙٛم وٝ ؿاك٤ٓ ا٥ٍ٘ن٢ ٍُفتوٕتل  ٞب٢علفٝ  ٔب اوخل. ثـكؽِٙـ ؿاك ؿ٘جبِٝ ٞب٢ ًتبكٜ ٔب٘ٙـ تب وٙٙـ

 ،2117)" غ٥ل ٕٔىٗ اًت آٖ رنء رنءپ٥َ ث٣ٙ٥  ٚ ًؾت اًت ؽٛؿٔبٖ، ثلا٢ عت٣ ،آٖتٛض٥ظ  ٞٓ

ّ.551.) 

ؿك و٣ٕ آٚك٢ ث٥ًّٛٝ ؿإِ٘ٙـاٖ تزلث٣ ثب اًتفبؿٜ ام كُٟٚب٢ ؿك ٚالـ، اٌلصٝ اوخل تغم٥مبت تبة

ثلؽ٣ آٚك٢ ا٘زبْ ُـٜ اًت، فالئ٣ٕ ٚرٛؿ ؿاكؿ وٝ ٔلتجظ ثب تبةثلا٢ احجبت ٔتغ٥لٞب٢ ٔزنا  تالُِبٖ

ثلا٢ ٔخبَ ٥ً٘ٛب ِٛتل، كٚاِ٘ٙبى ك٤ٚىلؿ فٛأُ ٚ ٘تب٤ذ رنء ٍ٘ل ولؿ٘ـ.  ُلٚؿ ثٝ ُٙبًب٣٤ ٔغـٚؿ٤تٟب٢

اؽ٥ل ؽٛؿ ثب ٕٞىبك٢ كٚا٘پنُه پبٔال ثلٖٚ ا٤ٗ ٌٔئّٝ كا ؿك ٔمبِٝ  ،آٚك٢ٚ ٔغمك تبة كُـ ثلرٌتٝ

 وٙـ:تٔـ٤ك ٣ٔ
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  . Stuart Hauser and Joseph Allen 



ٔغبِقبت كُتٝ ٞب٢ ث٥ٌبك٢ ؿك فّْٛ كفتبك٢ ٚ ارتٕبف٣ ٚرٛؿ ؿاكؿ وٝ ٣ٔ تٛا٘ٙـ ثغٛك ٔف٥ـ٢ ... "

٥٘بم ثٝ ٕٞىبك٢ ث٥ِتل٢ ثب ٔغممبٖ ٣ٕٟٔ،  ث٥ٌبك ثغٛك اعتٕبالآٚك٢ كا آٌبٜ وٙٙـ. ... كُـ٢ ؿكثبكٜ تبة

ِٛتل، ث٥ٌبك ٟٔٓ اًت )آٚك٢ آمٖٔٛ فلض٥ٝ ٔقٙب ؿاك فلا٤ٙـٞب ؿك تبة ا٤ٗ ثلا٢ٚم٤ـٜ و٥ف٣ ؿاك٤ٓ، م٤لا 

ا٤ٗ ٔتضٕٗ ا٤ٗ آمٟٔٛ٘ب٢ فلض٥بت ٌٌٌتٝ اًت، أب ُبُٔ . فّْٛ كُـ٢ ٘ٛفب (٥٥ً2111ضت٣ ٚ ثىل 

تٛا٘ٙـ وٙـ وٝ ؿاؿٜ ٞب٢ و٥ف٣ ٣ٔة( تبو٥ـ ٣ٔ 2116)كٚتل  آمٔب٥٤ٓاًت وٝ ٔب ثـا٥٘ٓ صٝ ص٥ن٢ كا ٣ٔ

 ، تبو٥ـ ا٣ّٓ(.939. ، 2117ّ) "ثٝ ث٥ِٟٙب٢ رـ٤ـ٢ ؿك فلا٤ٙـٞب٢ عٕب٤ت٣ اُبكٜ وٙٙـ

ٚ ا٤ٙىٝ كا  "وبُٔ"ثِل ٔفْٟٛ ؿٞـ ٔن٤ت تغم٥ك و٥ف٣ ؿك ا٤ٗ ثبفت ا٤ٗ اًت وٝ ثٝ ٔغممبٖ اربمٜ ٣ٔ

. ؿك عفؼ وٙٙـكا  ُٛؿكٍٚ رـ٣ِ ٥ٔبٖ فٛأُ ؿك٣٘ٚ ٚ ث٥ل٣٘ٚ ؿك ع٣ مٔبٖ ٣ٔصٍٛ٘ٝ ٔغن ؿك٥ٌل ٤ه 

وٙٙـ وٝ ام عل٤ك تغم٥ك و٥ف٣ تٔـ٤ك ٣ٔآٚك٢، ِٛتل ٚ ثلٖٚ ُٙبًب٣٤ ا٥ٕٞت فلا٤ٙـٞب ثلا٢ ؿكن تبة

تٛا٘ٙـ ٔٛكؿ ثلك٣ً للاك ث٥ٍل٘ـ. ٌبٟٔب٢ ا٥ِٚٝ ٞٓ اوٖٙٛ ؿكثبكٜ فلا٤ٙـٞب ٣ٔ "ٔقٙبؿاك"اًت وٝ ا٤ـٜ ٞب٢ 

اًت. آٟ٘ب اؽ٥لا ثلؿاُتٝ ُـٜ  فٛق اِقول ٞبًٚل ٚ آِٗ، احلام رّٕٝ  تًٛظ ٔغممبٖ كُـ٢ ؿك ا٤ٗ كاًتب

-٥ٌٔلٞب٢ م٤لثٙب٣٤ ... تًٛقٝ تبة ٚ ٢ پب٤ٝوِف ٔىب٥ٌٕٟ٘ب"٣٤ ثلا٢ كٚاتغم٥ك ُلٚؿ ثٝ اًتفبؿٜ ام 

 وٙٙـ وٝ:فىل ٣ٔ(، ٚ 551، ّ. 2117) ولؿ٘ـ "آٚك٢

 كٚاثغ٣ وٝ ثٝ ًبؿ٣ٌ ام عل٤ك كٍٚ ؽٛؿ ٚ امتزلث٥بت  ٔب امام عل٤ك ]ا٤ٗ[ تزن٤ٝ ٚ تغ٥ّّٟب٢ كٚا٣٤ "

ٚ  ٌلا ثٛؿ٘ـ٘ؾل٤ًٝٙت٣ تل ٔب  ٟب٢تغ٥ّّ، ٤ُٛٓ. ثلا٢ ٔخبَثـًت ٥٘بٔـ٘ـ آٌبٜ ٣ٔلج٣ّ  ٞب٢ تزلث٣

ب٘غٛك وٝ ثـ٘جبَ ُبؽٟٔب٢ ُـ٘ـ ٣ٕٔٞ تى٥ٙى٣ ٔغـٚؿًؾت ٚ مثبٖ ث٥ًّٛٝ للاكؿاؿٞب٢ كٔنٌقاك٢ 

ؿك وبك ثٝ كُٟٚب٢ ثٛؿ٤ٓ.  ، ت٤ٛٔل ؽٛؿ، احلات ث٥بٖ ُـٜ، تقبٔالت تٛإ٘ٙـًبمؿفبفٟب، ٘مبط لٛت ا٘غجبل٣

ٛضٛؿ  ٔغبِقٝ كا ٟٔٓ تزلثٝ ٔا٤ٗ اعٌبى كا ؿاُت٥ٓ وٝ رٙجٝ ٞب٢ ًبثك ؽٛؿ، ٔب اغّت  ]تزلث٣ تل[

 .(571)ّ.  "آٚكؿ٤ٓثـًت ٣ٕ٘

٤ه ؿ٤ـٌبٜ و٥ف٣ و٣ّ تل ؿكثبكٜ فلا٤ٙـٞب٣٤ وٝ آٚك٢ ا٤ٗ پب٤بٖ ٘بٔٝ ا٥ٔـٚاك اًت تب ثٝ ٔغبِقٝ تبة

 ثـٞـ.م٤لثٙب٢ تًٛقٝ آٖ ٌٞتٙـ 

 خالصٍ

ك٤ِٝ ؿك  ،ف٥ٕك تل "ص٣ٍٍ٘ٛ"آٚك٢ ثٝ رب٢ تبة "ص٥ٌت٣"ا٤ٓ، تٕلون ثل ٕٞب٘غٛك وٝ ِٔبٞـٜ ولؿٜ

اِٟبْ ثؾَ تقبك٤ف ا٥ِٚٝ ٚ ٕٞض٥ٙٗ رٛ ٥ًب٣ً ٔتٕلون ثل ٘تب٤ذ  ٣ ٘ت٥زٝ ٔغٛك ؿاكؿ وٝ تغم٥مبت وّٕ

ن ٤ب ٌٔتم٥ٕب ٤ب غ٥ل ٌٔتم٥ٓ ثب ثٛؿرٝ وٛؿ كفب٣ٞ )وِٛك٢ وٝ اوخلوبكٞب٢ ؿٞٝ ٌقُتٝ ؿك اٌٍّ٘تبٖ

 ٔـؿوبك٢ ارتٕبف٣،كُتٝ  ا٤ٙىٝ صٍٛ٘ٝا٤ٗ ٌٔئّٝ ثل  ٢ وٝثلك٣ً تبح٥لثٝ . عبال ثٛؿ (اًتؿِٚت٣ 



 وٙـٚ ارلا ٣ٔ وٙـآٚك٢ كا ؿكن ٣ٔ٘ؾل٤ٝ ٞب٢ عَٛ تبة التجبى وٙٙـٜ اؽ٥لتل ٚ ٔزل٢ ا٤ٗ ٔفْٟٛ ،

 ؽٛاٞٓ پلؿاؽت.
 آيسی دس مذدکبسی اجتمبعیوظشیٍ تبة

 ُٛؿآٚك٢ ؿك اؿث٥بت ٔـؿوبك٢ ارتٕبف٣ تقل٤ف ٣ٔصٍٛ٘ٝ تبة

 "ص٣ٍٍ٘ٛ ٚلٛؿ"ؿ٤ـٌب٣ٞ ثـٖٚ ٤ه ٘ؾل٤ٝ: تٕلون ثل ٘تب٤ذ أب ٘ٝ ثل 

 ثٝ اؽ٥ل ٞب٢ ًبَ ؿك وٛؿوبٖ ام ثٟـاُت٣ ٞب٢ ٔلالجت ك٤ٚٝ ؿكؽّٔٛ آٚك٢تبة تئٛك٢ ام اًتفبؿٜ 

 ؽ٥ل٤ٝ ًٌٔٛبت ام كا كإٞٙب٣٤ اًٙبؿوٝ  اًت، ُـٜ ُ٘ٛتٝؿكثبكٜ آٖ  ٚ ٌلفتٝ للاك عٕب٤ت ٔٛكؿ ُـت

 ٔخبَ فٙٛاٖ ثٝ) ٔتؾٔٔبٖ ٚ( 2114ثًٛتبن  ٔخال) ؿِٚت٣ وٛا٘ٛٞب٢ ،(2119 ٚكٌال ٔخبَ فٙٛاٖ ثٝ)

 پق٤ل آ٥ًت وٛؿوبٖ كفبٜ ٔٛكؿ ؿك ثلرٌتٝ ؿِٚت٣ اًتلاتو٢ صٙـ٤ٗ ؿك ٚت٥ِٛـ ولؿٜ ( ٥ّ٥ٌ2110ٍبٖ 

 .اًت ٕ٘ب٤بٖ ثٛؿٜ (DCSF 2007 ُبُٔ)

٢ وبكٔـؿ ؿك ُـٜ ٚاكؿ آٚك٢تبة ٔفْٟٛ ٞٙزبك٢ عج٥قت ام ٔـؿوبك ارتٕبف٣ ؿاٍِ٘ب٥ٞبٖ ام ثلؽ٣

 فول اؿث٥بت ؿك وٝ "ٔخجت ٞب٢ ٘ت٥زٝ" و٣٘ٛٙ ٔب٥ٞت ٚ ا٘ـ، ولؿٜ ا٘تمبؿ كُـ كٚاِ٘ٙب٣ً ام ارتٕبف٣

 تٕلون" وٝ ُٛؿ٣ٔ ٤بؿآٚك ٔٙتمـ٤ٗ،ا٤ٗ  تل٤ٗوبكپل ،0ٍ٘لا ٔب٤ىُ ًٛاَ للاك ؿاؿ٘ـ.كا ٔٛكؿ  اًت ُـٜ

اٚ ؿ٤ـٌبٜ  (.221.ّ ،2118) "اًت ٔب٘ـٜثبل٣  اٚ كُـ ٘تب٤ذ ٚ وٛؿن ثل ٕٞضٙبٖ[ آٚك٢تبة] ًٙزَ

ثغٛك  ٚ ثبفت ثب ٔتٙبًت ثب٤ـ آٚك٢تبة تقبك٤ف وٙـ ؿك اًتـالَ ا٤ٙى٤ٝه ٔفٌل ارتٕبف٣ كا اتؾبف ٣ٔ

ؿٞـ ُلط ٣ٔ وٙٙـ٣ٔ تقل٤ف كا ٔخجت ٘تب٤ذ ٞب فلًٞٙ وٝ كا ٔؾتّف٣ ٞب٢ كٍٚ ٚ ـ،ُ٘ٛ تقل٤ف ٔغ٣ّ

 ٞب٢ ٌفتٕبٖ و٥ِـٖ صبَِثٝ  ؿك ًلوٛثٍلا٘ٝ ضـ ؿ٤ـٌبٜثب اتؾبف  (2112) 2(. ًىبٔت2118)اٍ٘ل 

 :وٝ وٙـ ٣ٔ اًتـالَ ٚ كٚؿپ٥ِتل ٣ٔ ارتٕبف٣، غبِت

 ؿك. ٥ٌ٘ت ثٟجٛؿ ٤ب فٟٓ لبثُ فلؿ٢ًغظ  فٛأُ...  ثل تٕلون ثب...  ٣ٟٕٔ ٞب٢ثٝ ٥ُٜٛ تبة آٚك٢... "

 وٝ ؿاُت ارتٕبف٣ ٞب٢ ٥ًبًت ٚ ٖٔب ربٔقٝ ؿك ًبؽتبك٢ وٕجٛؿٞب٢ ثٝ ؿل٥ك تٛرٝ ثب٤ـ فٕٛ،

 (.385.ّ)"ؿاك٘ـ ٥٘بم ٘بٔغّٛة ُلا٤ظ ؿك ُـٖثٟتل فّٕىلؿؿاكا٢  ٚ تٛإ٘ٙـتل تل، ل٢ٛ ثلا٢ ٞب ؽب٘ٛاؿٜ

 ثٝ افلاؿ آٚك٢تبة ا٤زبؿ ا٤ـٜ ثل تٕلون ثب ،آٚك٢تبة ٔٛكؿ ؿك ارتٕبف٣ ٢وبكؿك ع٥غٝ ٔـؿ اؿث٥بت ث٥ِتل

 ا٘تمبؿ ا٤ٗ ثٝ ؿٚثبكٜ ثقـا. )اًت كاؿ٤ىبَ وٕتل،  ارتٕبف٣ ًبؽتبكٞب٢ ٚ ٞٙزبكٞب ثٝ صبَِ و٥ِـٖ رب٢

 (.ٌلؿْثل٣ٔ
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 كٚاثظ تم٤ٛت ٞـف ثبٚ  افلاؿ ثب ٞـف  فٕـتبٔـاؽالت  ٔـف٣ ٍبٖ،٥ٌ٥ّ كاث٣ ٔـؿوبك٢ ارتٕبف٣ ِ٘ل٤بت

 ا٢ ٌٌتلؿٜ عٛك ثٝ وٝ اًت ؿاٍِ٘ب٥ٌّ٣ٍٞبٖ اًتبؿ . ٌٞتٙـ ُبٖ ارتٕبف٣ م٥ٔٙٝ ؿك ٔخجت تزلث٥بت ٚ

 ٚ( 0999b، 2000، 2004) و٣ّ عٛك ثٝ ارتٕبف٣ ؿك ٔـؿوبك٢ آٚك٢تبة تئٛك٢ ام اًتفبؿٜ م٥ٔٙٝ ؿك

 ُ٘ٛتٝ( 0999a، 2001، 2008 ،0997) ؽبّ عٛك ثٝ وٛؿوبٖ تغت ٔلالجت ثب ارتٕبف٣ ٢وبكٔـؿ

ث٥بٖ ( 2110) ٥ٌٍّبٖ آٚك٢تبة اكتمبء ٢ٔٙجـ كإٞٙب ثلا٢ ؽٛؿ پ٥ٍِفتبك ؿك ٥ٞ0ُ ٔبِىْٛؿك ٚالـ،  ًت؛ا

 ؿك[ تبة آٚك٢ ٞب٢ٝ٘ؾل٤] وٝ اًت ٥ٌٍّبٖ كاث٣ وبك عل٤ك ام تٛر٣ٟ لبثُ ٥ٔناٖ ثٝ ا٤ٗ": وٙـ و٣ٔٝ

٥ّ٥ٌٍبٖ  كًـ ٣ٔ ٘ؾل ثٝ. "كٚؿثىبك ٣ٔ ثل٤تب٥٘ب ٚ ا٤لِٙـ ؿك وٛؿوبٖ كٚما٘ٝ ٔلالجت فّٕىلؿ ؿك عبضل عبَ

 .اًت ٔٛافك فلؿ٢ ًغظ ؿك آٚك٢تبة فٛأُ ٢ ٘ؾل٤ٝ ( ام2112ًىبٔت ) ٘مـ ثب (2114)

 ُٛؿ، ٌلفتٝ ٘ؾل٤ه فلؿ ؿك ؿك حبثت ٤ٚو٣ٌ ٤ه فٙٛاٖ ثٝ تبة آٚك٢ اًتثٛؿٜ  ٕٔىٗ لجال وٝ عب٣ِ ؿك"

 ث٥ٗ ٔىلك تقبٔالت فلآ٤ٙـ ام وٝ ُٛؿ٣ٔ ٌلفتٝ ٘ؾل ؿكٔتغ٥ل  ٓفت ٤ه فٙٛاٖ ثٝ ث٥ِتل عبضل عبَ ؿك

 (.94 ّ ،2114)" ُٛؿ ٣ٔ عبُٓ فلؿ ٤ه م٘ـ٣ٌ ؿك اعلاف ٔغ٥ظ ٔغّٛة ٞب٢ ٤ٚو٣ٌ ٚ فلؿ ٤ه

 ٘ىتٝ ٤ه - اًت فات٣ ٘ٝ ٚ اوتٌبث٣ ٘ٛف٣ ثٝ تبة آٚك٢ ىٝتٔـ٤ك ا٤ٙ – ا٤ٗ وٝ عب٣ِ ؿك عبَ، ا٤ٗ ثب

 ا٤ٗ ت٥ٓٛف٣ "ص٣ٍٍ٘ٛ" ثٝ كا آٚك٢تبة ام َٔفٟٛٔتقل٤ف٣  "ص٥ٌت٣" ٞلٌن ٥ٌٍّبٖ ،اًت ؿكًت٣

 فٕٛ، ؿك ًبمؿ.هكفتل ٤٣ٕ٘بثـ  اكتمبء تبة آٚك٢ اًت ٕٔىٗ آٖ ث٥ًّٛٝ وٝ ك٣ُٚ ٚ ٔىلك تقبٔالت

 ٚ ،(0999a ٔخبَ، فٙٛاٖ ثٝ) تغت ٔلالجت وٛؿوبٖ ثلا٢ كإٞٙب٣٤ ٚ ٞب فقب٥ِت ا٥ٕٞت ٖب٥ٌٍّ ِ٘ل٤بت

 كا( 2110 ،2111 ٔخال) ِبٖفلاغت اٚلبت ؿك ٚ ٔـكًٝ ؿك آ٥ًت پق٤ل وٛؿوبٖثٝ ؿاؿٖ تزلث٥بت ٔخجت 

 ٕٔىٗ ث٥ًّٛٝ آٖ وٝ كا فلا٤ٙـ٥ٕٞ٢ٗ  أب اًت، ٔف٥ـ ا٢ثٝ ٌٛ٘ٝ ُه ثـٖٚ اِجتٝ وٝ -ؿٞـ ٣ٔ تٛض٥ظ

 .ـؿ٣ٕ٘ٞ تٛض٥ظ ،ُٛؿ ا٤زبؿ تبة آٚك٢ ٌت٥٘ ٕٔىٗ ٤ب اًت

 تبة آٚك٢ ٘ؾل٤ٝ ام وبثلؿ ٥ٌٍّبٖ ثٝ تلؿل٥ك ٍ٘ب٣ٞ

 وبك ؿك ٥٘ن آٚك٢تبة ٣وّٕ تغم٥مبت ام اًتفبؿٜ ٚف٥ّٕبت٣ ًبم٢  ِٔىالت ٞب٢ ِ٘ب٘ٝ ام ؿ٤ٍل ٤ى٣

 ِٟٔٛؿ اًت. ٥ٌٍّبٖ

 ؿك ٔـؿوبك٢ آٚك٢تبة تئٛك٢ ام اًتفبؿٜ ٔٛكؿ ؿك ا٥ِٚٝ ٔٙتِلٜاحل  ٤ه ؿك ٕٞىبكاَ٘ ٥ّ٥ٌٍٚبٖ 

-تبة ثب ؽٛة ؿك آٟ٘ب فّٕىلؿ وٝ عٛمٜ َُ" ام اًتفبؿٜ ثب وٛؿن آٚك٢تبة "تم٤ٛت" ٔٛكؿ ؿك ارتٕبف٣

 ٞب٢ اكمٍ ،فال٤ك ٚ اًتقـاؿٞب ؿًٚت٣، آٔٛمٍ، أٗ، پب٤ٍبٜ: ، ٤ق٣ٙوٙٙـ٣ٔ ٓغجت "اًت ٔلتجظ آٚك٢

 آٚك٢تبة ثب ُـ٤ـا ٞب عٛمٜ ا٤ٗ(. 6، ّ.0999ٚاًُ ٚ ٥ّ٥ٌٍبٖ  ؿا٥ُ٘،) ارتٕبف٣ ٞب٢ُب٤ٌت٣ٍ ٚ ٔخجت
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 ؿك تٟٙب ،صٝ ٘غ٢ٛ ثٌٝٞت  اٌل ،ف٣ّّ ٕٞجٌت٣ٍ،) اكتجبط ا٤ٗ ٔب٥ٞت أب اًت، ٔلتجظ تغم٥ك اؿث٥بت ؿك

 .اًت ؿاؿٜ ِ٘ـٜ تٛض٥ظ( ؟... فٛأُ ًب٤ل ثب تلو٥ت

 اًتفبؿٜ ام ثب كا آٚك٢تبة عَٛ ٞب٢ ا٤ـٜ تب وٙٙـ ٣ٔ تالٍ وٙٙـ،٣ٔ ت٥ٓٛف كا ؽٛؿ پلٚهٜ ٤ٌٛ٘ٙـٌبٖ

ارلا٣٤  تغت ٔلالجت ٤ب ؿك ُلف آٖ وٛؿوبٖ ثلا٢ ثبكٍ ٔغن٢ ٔـاؽالت ثلا٢ ارتٕبف٣ ٔـؿوبك 00

 ٞب٢ ٤بفتٝ ٘مُ ثٝ ٕٞضٙبٖ ٤ٌٛ٘ٙـٌبٖ. ُٛؿ ٣ٔ ٔلثٛط ؿأٙٝ َُ ام ٤ى٣ ثٝ ٘ٛف٣ ثٝ وٝوٙٙـ 

آٚك٢ ٤ٚو٥ٌٟب٢ ٔلتجظ ثب تبة ؿك آٖ وٝ كا ٞب٣٤ كٍٚ ٞلٌن أب ،ؿٞٙـ٘بپ٥ًٛتٝ اؿأٝ ٣ٔ پو٣ِٞٚ

 وٝ فلا٤ٙـ٢ ٤ب ،ٔلتجظ ُٛؿ تبة آٚك٢ ٞب٢ ٘ت٥زٝ ثٝ( ٘في فنت ٔخال) ٔغممبٖ تًٛظِٔؾْ ُـٜ 

 وٝ ٕٞب٘غٛك ،وٝ ؿٞـ)ِ٘بٖ ٣ٔ ا٤زبؿ ٘ىلؿ٘ـ ـٙآ٤ ٚرٛؿ ثٝ ؽٛؿ ٞب ٤ٚو٣ٌ ا٤ٗ ٤ب ٚ تبة آٚك٢ آٖ ث٥ًّٛٝ

 :ٔخال(. ـُ٘ٛ ٣ٕ٘ تغم٥ك ٥٘ن ا٣ّٓ تزلث٣ تغم٥كؽٛؿ  ؿك ولؿ٤ٓ، ِٔبٞـٜ

ؿكٔب٘ـ٣ٌ  "٘ٛف٣ اًت ٕٔىٗ...  وٝ ٌٞتٙـ ٣پب٥٤ٙ ٘في فنتصٙبٖ  ؿاكا٢ رٛا٘بٖ ام ثلؽ٣"

 ثب وٝ اًت ٔلتجظ ؽٛؿوبكآٔـ٢ ًغٛط ثب كًـ ٣ٔ ٘ؾل ثٝ ا٤ٗ. (0988)م٤ٕلٔٗ،  ثبُٙـ ؿاُتٝ"اوتٌبث٣

 ا٤زبؿ ثلا٢ ٞب٣٤ كاٜ ٤بفتٗ ،ٔتؾٔٔبٖ ثلا٢ صبَِ ثٙبثلا٤ٗ... (. 0990 ِٛتل) اًت ٔلتجظ ٥٘ن تبة آٚك٢

 (.00-01 ْٓ«) وٙٙـ تزلثٝ كا ٔٛفم٥ت اعٌبًبت تب اًت رٛا٘بٖ ثلا٢ فلٓت

تغم٥مبت ؽبكد ام ثبفت  ٞب٢ ٤بفتٝ اًبى ثل وٙٙـ، ٣ٔ وٕه تبة آٚك٢ ثٝ وٝ فٛا٣ّٔ ٔٛكؿ ؿك اؿفبٞب ا٤ٗ

 تبة آٚك٢ ثٝآٟ٘ب  صٍٛ٘ٝ ا٤ٙىٝ ثلا٢ ا٢ پب٤ٝ فلآ٤ٙـ ٘ؾل٤ٝ ٤ه ثـٖٚ آٟ٘ب ك٢ٚ ثل ا٘زبْ ُـٜ ٔـاؽالتٚ 

 ع٥ف ٔمبِٝ ؿك. وٙـ ٣ٔ ٔقلف٣ آٚك٢ٌبٜ ام تبةآ فُٕ ٔٛكؿ ؿك كا ارتٕبف٣ ٢وبكٔـؿ اؿث٥بت وٙٙـ، وٕه

ؿكٔب٘ـ٣ٌ  اًت ٕٔىٗ رٛاٖ ٤ه صلا ٔخبَ، فٙٛاٖ ثٝ اًت، ِ٘ـٜ ٌلفتٝ ٘ؾل ؿك ؿال٤ُ ام ٥ًٚق٣

 وٝ ا٤ـٜا٤ٗ  ٤ب ،تًٛقٝ ؿاؿٜ ثبُـ ٚعِتٙبن اًتفبؿٜ ًٛء ثب ٔمبثّٝ ٔىب٥ٌ٘ٓ ٤ه فٙٛاٖ ثٝ اوتٌبث٣ كا

 ثب وٝ اًت ٞب٣٤اًتلى ا٘تؾبك ٔٛكؿ ٚاوَٙ وٝ ثبُـ ٔلتجظ افٌلؿ٣ٌ ثب اًت ٕٔىٗ پب٥٤ٗ ٘في فنت

 :وٝ وٙٙـ ٣ٔ اؿفب ٤ٌٛ٘ٙـٌبٖ ا٤ٗ، ثل فالٜٚ(. 0990 ِٛتل ثٝ و٥ٙـ ٍ٘بٜ)ا٘ـ ثٛؿٜ ٔٛارٝ آٟ٘ب

 ثل تٕلون ث٢ٌٛ ُبٖ اعٌبًبت ٔٛكؿ ؿك ٓغجت ام كا تبو٥ـ رٛا٘بٖ ثب تبة آٚك٢ ك٤ٚىلؿ ام اًتفبؿٜ"

 فلٓت٣ وٛؿوبٖ ام ثقض٣ ثلا٢...  ؿٞـ ٣ٔ علوت وٙٙـ، أتغبٖ[ ٞب فقب٥ِت] ام ؽٛاٞٙـ ٣ٔ وٝ آ٘ضٝ

. ثبُـ تل پلثبك اًت ٕٔىٗ ٔـكًٝ ٔب٘ٙـ ٘لٔبَ وٛؿو٣ ؿٚكاٖ ٞب٢ فقب٥ِت ثٝ ؽٛؿ ا٘له٢ ا٘تمبَ ثلا٢

 لـكت ثٝ آٟ٘ب تٛا٘ـ ٣ٔ ،ُٛؿعبُٓ ٣ٔ ٞب ثبٍُبٜ ٚ ٔـكًٝ ؿك ا٘غجبق ام وٝ ٘في فنت ا٤ٗ، ثل فالٜٚ

 (04 ّ)" ٍ٘بٜ وٙٙـ ٌقُتٝ كٚاثظثـٞـ تب ثٝ  ُؾ٣ٔ

 ٚ فبعف٣ ٌٔبئُ ثٝ ٔلثٛط ؿكٔب٣٘ ٔـاؽّٝ ام ُـٖؿٚك ُبُٔ آٚك٢تبة ك٤ٚىلؿ ام اًتفبؿٜ وٝ اؿفب ا٤ٗ

. اًت اًبى ث٣ وبٔال ٚ غ٥لفبؿ٢ كًـ ٣ٔ ٘ؾل ثٝ ،اًت ٔـكًٝ ٔب٘ٙـ فبؿ٢ ٞب٢ فقب٥ِت علوت ث٢ٌٛ



 ٢اؽٟبك٘ؾل ٥ٞش اًت، ٌلفتٝ للاك ثلك٣ً ٔٛكؿ ٘بٔٝ پب٤بٖ ا٤ٗ ثلا٢ وٝ آٚك٢تبة ٔغبِقبت ؿك ٥ٞش ٤ه ام

 ٚالـ ؿك. آ٥ًت ثن٘ـ آٚك٢تبة ثلا٢ فلؿ ؽلف٥تثٝ  اعٌبًبت، ؿكثبكٜ ولؿٖ ٓغجت وٝ ٘ـاكؿ ٚرٛؿ

 ؿك ٕٞىبكاٖ ٚ 0فب٘ب٣ٌ ٔخبَ فٙٛاٖ ثٝ) ؿاك٘ـ ٔؾبِف٤بفتٝ ٞب٢  وبٔال وٝ ـ٘ؿاك ٚرٛؿ ث٥ٌبك٢ ٔغبِقبت

 ٚ ٔـاكى رب افتبؿٖ ؿك" وٝ اؿفب ا٤ٗ ثقالٜٚ،. ولؿ ؽٛاٞٓ ثلك٣ً كا آٖ ثقـ فُٔ ؿك ٔٗ ٚ ،(0994 ًبَ

 ثلا٢ ؽلف٥ت ا٤زبؿ ثٝ ٔٙزل ؽٛؿ ٘ٛثٝ ثٝ وٝ ،ؿٞـ ٣ٔ ٘فيفنت  عي وٛؿوبٖ ثٝ ِنٚٔب "ٞب ثبٍُبٜ

 ٔٛكؿ ؿك تٛ ؿك تٛ ٔفلٚضبت ام وبُٔ ا٢ م٘ز٥لٜ ٤ه ُبُٔ ُٛؿ، ٣ٔ "ٌقُتٝ كٚاثظ]ٍ٘بٜ ثٝ[ "

 ٔٗ ثٙبثلا٤ٗ. ُٛؿپِت٥جب٣٘ ٣ٕ٘ ٥ًّٓ فمُ ثب ٘ٝ ٚ تغم٥ك اؿث٥بت تًٛظ ٘ٝ وٝ اًت ٣فّّ فلآ٤ٙـٞب٢

 اؿفبٞب٢ ؿك ٔقلٕ آٚك٢تبة ٔٛكؿ ؿك ؽٛؿ ؿ٤ٍل ِ٘ل٤بت ؿك ٥ّ٥ٌٍبٖ ٚ ٤ٌٛ٘ٙـٌبٖ ا٤ٗ وٝ ْٔقتمـ

 ٚ آٖ اكتجبط ٘ـاكؿ ؽبّ ٞب٢ ٤بفتٝ ثٝ عبِت ثٟتل٤ٗؿك وٝ ٌٞتٙـ تزلث٣آٚك٢ تبة تغم٥مبت ام ل٥ب٣ً

 فبعف٣ ٥٘بمٞب٢ ثٝ ف٥ٕمب وٝ ٥ٌٔل٢ ؿك٥ٌلؿ ؿك پ٥َ ٣ٔ كا ا٢ٔـاؽّٝ وبك ؿًتٛك عبِت ثـتل٤ٗ ؿك

 .ث٣ ٘ت٥زٝ اًت ٚ فب٤ـٜث٣  پق٤ل آ٥ًت وٛؿوبٖ

 آٚك٢تبة تًٛقٝ فلآ٤ٙـ ٔـَ ٤ه ثٝ ٥٘بم

 ثلا٢ كُٚٗ ٘ؾل٢ صبكصٛة٤ه  ٔٙـ٥٘بم ارتٕبف٣ ٔـؿوبكاٖ ،آٚك٢تبة اكتمبء ٔٙؾٛك ثٝ وٝ ْٔقتمـ ٔٗ

 ٚ وبك ٘غٜٛ ام تل ف٥ٕك تٛض٥ظ ثـٖٚ فلا٤ٙـٞب ثٝ اُبكٜ فمظ ٘ٝ ٚ تقبُٔ، عل٤ك ام آٚك٢ا٤زبؿ تبة كٚ٘ـ

 ٔـؿوبكاٖ ٣ وٝكُٚ ؿك ٘ؾل٢ صبكصٛة ٤ه فمـاٖ ثلا٢ كا اؽ٥ل ُٛاٞـ اوٖٙٛ. ٌٞتٙـ آٟ٘ب ارلا ٥تلبثّ

 ؿك آٟ٘ب تٛا٘ب٣٤ ثل آٖ تبح٥ل ٚوٙٙـ ارلا ٣ٔ ؽٛؿ ك٤ٚٝ ؿك كا تبة آٚك٢ ثٝ ٔلثٛط ٞب٢ ا٤ـٜ ارتٕبف٣

 .ثلك٣ً ؽٛاٞٓ ولؿ وٙٙـ، ٣ٔ وبك آٟ٘ب ثب وٝ وٛؿوبٖ ؿك تبة آٚك٢ اكتمبء ٚ اكم٤بث٣ تقل٤ف،

 :شًدثشدٌ می کبسثٍ  اجتمبعی مذدکبسی دس آيسیتبة تئًسی چگًوٍ

 "سفتبس -ثعىًان -آيسیتبة"

 ٞب٢ پب٤ٍبٜ اؽ٥ل رٌتٛر٢ٛ) ارتٕبف٣ ٢وبكٔـؿ اؿث٥بت ؿك آٚك٢تبة ثب ٔلتجظ ِ٘ل٤بت عزٓ ف٥ّلغٓ

ٚلت٣ ٘ٛثت ثٝ  ،(كا ِ٘بٖ ؿاؿ ِ٘ل٤ٝ 0262 "ارتٕبف٣ ٢وبكٔـؿ" ٚ "آٚك٢تبة" ثلا٢ EBSCO ؿاؿٜ

 وٕجٛؿكًـ، ٣ٔ ارتٕبف٣ ٔـؿوبكاٖ ؿك ك٤ٚٝآٚك٢ اكم٤بث٣ وبكثلؿ پق٤ل٢ ٚ ٔف٥ـ ثٛؿٖ ٘ؾل٤ٝ تبة

 .ٚرٛؿ ؿاكؿ تغم٥مبت

 ٚٔه ٔٛكا٢ ) 09 ُبُٔ وٝ ،٘ـثٛؿ ٛصهام آٖ ا٤ـٜ ثلؿاك٢ ولؿْ و كا ُْٛاٞـ ام ث٥ٌبك٢ وٝ ا٣٤ٔمبِٝ ؿٚ

 ؿك آٟ٘ب ٢ؿٚ ٞل عبَ، ا٤ٗ ثب. ٘ـثٛؿ ارتٕبف٣ ٔـؿوبك( 2116 ؿا٥ُ٘) ؿٜ ام وٕتل ٚ( 2118 ٕٞىبكاٖ
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 وٝ ؿ٥ُِ ا٤ٗ ثٝ فٕـتب اًت، ٔف٥ـ ؿٞٙـ ٣ٔ اكائٝ وٝ ُٛاٞـ٢ ٔجٙب٢ ٚ ُـ٘ـصبح  ؿاٚك٢ ٕٞتب ٔزالت

 ا٘زبْ ارتٕبف٣ٔـؿوبك٢  ٤ٌٛ٘ٙـٌبٖ ؿ٤ٍل ٚ ٍب٥ٌ٥ّٖ ٞب٢ ٘ؾل٤ٝ فٙٛاٖ تغت و٣ٕ ث٥ٌبك ٞب٢ پوَٚٞ

 اًتفبؿٜ ٚ ؿكن ؿ٤ٍلاٖ، ٚ ٔه ٔٛكا٢ ٔغبِقٝ. ُٛ٘ـ٣ٔ ُ٘ٛتٝ ٘مـ آٚك٢ ثلا٢تبة ثل وٝ اًت ُـٜ

 ثب ؿك ُلف ٔلالجت ٤ب ٚ ٔلالجت تغت رٛا٘بٖ٘ٛ ؿك ٔٛكؿ  كا ؽٛؿ وبك ؿك تبة آٚك٢ ام ارتٕبف٣ ٔـؿوبكاٖ

 52 ثب ك٤ٚٝ آٟ٘ب ٔٛكؿ ؿك ارتٕبف٣ٔـؿوبك 09 ثب ٤بفتٝ بكًبؽت ٥ٕ٘ٝ اوتِبف٣ ٞب٢ ٔٔبعجٝ ام اًتفبؿٜ

 ام اًتفبؿٜ ؿك كا ارتٕبف٣ ٔـؿوبكاٖ ام ٘بِٔؾ٣ٔ تقـاؿ ؿا٥ُ٘، ٔغبِقٝ .وٙـتزن٤ٝ ٚ تغ٥ُّ ٣ٔ وٛؿن

 ثب ٚ ،٤ب ؿك ُلف آٖ ٔلالجت ُـٜ تغت ٌلفتٝ ٘بؿ٤ـٜ وٛؿن ِٞت ثبك٤ٚٝ ُبٖ  ؿك آٚك٢تبة تئٛك٢

تبة  ام اًتفبؿٜ ٚ ؿكن ص٣ٍٍ٘ٛ اكم٤بث٣ ثلا٢ ٤بفتٝ، بكًبؽت ٥ٕ٘ٝ ٔٔبعجٝ ٚ ٞب پلًِٙبٔٝ ام اًتفبؿٜ

 ٔـؿوبكاٖ وٝ ؿاؿ٘ـ ِ٘بٖ ٔغبِقبت ا٤ٗ ؿٚ ٞل. آٔٛمٍ ؿاؿ آٔٛمٍ ام ثقـ ٚ لجُ ك٤ٚٝ ُبٖ ؿك آٚك٢

غ٥ل  ٔغبِقٝ ٤ه. وٙٙـ افٕبَ ؽٛؿ وبكؿك كا آٖ ٚ وٙٙـ ؿكن كا ٘ؾل٤ٝ ا٤ٗ تب وٙٙـ٣ٔ تالٍ ارتٕبف٣

 اًت، ؽ٥ل٤ٝ ؽـٔبت ٔلون 017 ؿك ٔـؿوبكاٖ ُبُٔ وٝ (2119ٌالٚك ) ٚؿثل٘بك ؿاٚك٢ ٕٞتب تًٛظ

 ٔغبِقبت ا٤ٗ ٔخبِٟب٢ ام ثلؽ٣. ؿٞـ ٣ٔ اكائٝ كبث٥ِتل ٚالقٝ ٍ٘ عج٥قت ٔٛكؿ ؿك كا ث٥ِتل٢ ِٔبثٝ ُٛاٞـ

ِبٖ تٕب٤ّ ٚ ،آٚك٢تبة تئٛك٢ ام اًتفبؿٜ ٚ تفىل ؿك وٝ اًت ارتٕبف٣ ٔـؿوبكاٖ ِٔىالت ؿٞٙـٜ ِ٘بٖ

ثلا٢ اكم٤بث٣  كفتبك -ثقٙٛاٖ -آٚك٢تبة ث٥ٙب٘ٝ ؽٍٛ عـ ام ث٥َ ٚ ًغغ٣ ك٤ٚىلؿ٤ه  پق٤لٍ ثلا٢

 .وٙٙـ٣ٔ تزلثٝ

-٣ٔ تٔـ٤ك ام ؿٚك كا ِبٖٞب٤ ٤بفتٝ آٟ٘ب ٔغـٚؿ ٞب٢ ٕ٘ٛ٘ٝ ا٤ٙىٝ ثٝ تٛرٝ ثبثب ؿاٚك٢ ٕٞتب  ٔغبِقٝ ؿٚ

فلا٤ٙـ  ٍٞٙبْ ؿك ارتٕبف٣ٔـؿوبك٢  اؿث٥بت غ٥ل ٔجت٣ٙ ثل تئٛك٢ ٔب٥ٞت وٝ ـٙؿٞ ٣ٔ ِ٘بٖ ،ًبمؿ

 ٥ٔبٖ ؿك تبة آٚك٢ اكتمبء ثلا٢ غ٥ل ٔجت٣ٙ ثل تئٛك٢ ا٘ـامٜ ٕٞبٖ ثٝ ك٤ٚىلؿ ثب ،تبة آٚك٢ ٢ تًٛقٝ

 ؿا٥ُ٘ ٔغبِقٝ وٝ وٙٙـ ٣ٔ اُبكٜ( 2118) ٕٞىبكاٖ ٚٔه ٔٛكا٢ . ؿاكؿ ٔغبثمت ارتٕبف٣ ٔـؿوبكاٖ

 ثلا٢ تبة آٚك٢ تئٛك٢ وبكثلؿ ثلك٣ً ثٝ وٝ ا٘ـ ولؿٜ ُٙبًب٣٤ آٟ٘ب وٝ ا٢ ٔغبِقٝ تٟٙب ،(2116)

 اًت، پلؿاؽتٝ وٛؿوبٖ كفبٜ ارتٕبف٣ ٔـؿوبك٢

 عبَ، ا٤ٗ ثب...  ؿاُتٙـ آٚك٢تبة ٘ؾل٤ٝ ثبكٜؿك ٔٛرٛؿ ام لجُ ؿاَ٘ ارتٕبف٣ ٔـؿوبكاٖ وٝ ولؿ پ٥ِٟٙبؿ"

. اًت ٔتضبؿ وبٔال ؿا٥ُ٘ تغم٥مبت ثب ٔمب٤ٌٝ ؿك تغم٥ك ا٤ٗ ؿك ارتٕبف٣ ٔـؿوبكاٖ غ٥ل ٘ؾل٢ ٞب٢ ثغج

، 2118ٔه ٔٛكا٢ ٚ ٕٞىبكاٖ )" ثٛؿ٘ـ غب٤ت ارتٕبف٣ ؿك ٌناكُبت ٔـؿوبكاٖ تبة آٚك٢ ٞب٢ ٘ؾل٤ٝ

.ّ317.) 

تبة  ٘ؾل٤ٝ] ام اًتفبؿٜ افتجبك" ارتٕبف٣ ٔـؿوبكاٖ ام ثلؽ٣ ٕٞىبكاٖ ٚ ٔه ٔٛكا٢ ؽٛؿ ٔغبِقٝ ؿك

 افتٕبؿ ؽٛؿ ٘ؾل٢ ؿكن لث آٟ٘ب ا٤ٙىٝ ثٝ تٛرٝ ثب ؿاؿ٘ـ، للاك ًٛاَ ٔٛكؿ فّٕىلؿ٢ ًغظ ؿك كا[ آٚك٢

 (.314.ّ ،2118) "٘ـاُتٙـ



 ثٝ ٔٙزل اًت ٕٔىٗ وٝ ثبُـ تغم٥كؽٛؿ  ؿك اِقول فٛق وخلت تقبك٤ف تٛا٘ـ ٣ٔ ا٤ٗ ثلا٢ تٛض٥ظ ٤ه

 ام ارتٕبف٣ ٞب٢ ٔلالجت ٔـؿوبكاٖ وٝ ؿك٤بفت ثل٘بكؿٚ ٘ؾلًٙز٣. ُٛؿ ٔتؾٔٔبٖ ٥ٔبٖ ؿك ًلؿك٣ٌٕ

 اًتلاتو٢ افنا٤َ" ؛"ًتب٤َ اكائٝ" رّٕٝ ام ،تبة آٚك٢ ثل ٔجت٣ٙ فُٕ ثلا٢ ٔجٟٓ تقبك٤فام  ٣تلو٥ج

 (.3، ّ.2119)ٌالٚك  ولؿ٘ـاًتفبؿٜ ٣ٔ "اٞـاف ُٙبًب٣٤" [ٚ]...  "ٔمبثّٝ ٞب٢

 

 ... ُٛؿ ٣ٔ ؽبٞل٢ ًغظ ٞب٢كفتبك ثل تٕلون ثٝ ٔٙزل فلا٤ٙـ ٘ؾل٤ٝ فمـاٖ

 ارتٕبف٣ٔـؿوبك٢  اؿث٥بت - اْ ؿاؿٜ ِ٘بٖ وٝ ٕٞب٘غٛك - وٝ اًت ا٤ٗ ٔغتُٕ تل تٛض٥ظ ٔٗ، افتمبؿ ثٝ

 كُـ ٣ُٙبً كٚاٖ اؿث٥بت ٕٞب٘ٙـ) وٙـ ك٤ن٢ پب٤ٝ كا آٚك٢تبة تًٛقٝ فلا٤ٙـ وٝ كا ٥٣غٓغ تئٛك٢ ؽٛؿ

 تب ثـا٘ٙـ ارتٕبف٣ ٔـؿوبكاٖ ثلا٢ وٙـ ٣ٔ ؿُٛاك ث٥ٌبك كا آٖ ٚ وٙـ، ٣ٕ٘ اكائٝ( ٥ٌلؿا٤ـٜ ٣ٔ آٖ ام وٝ

-تبة تغم٥مبت اوخل ،فلا٤ٙـ ٘ؾل٤ٝ فمـاٖ ثب ٚالـ، ؿك. وٙٙـ افٕبَ ؽٛؿ فُٕ ؿك كا ٘ؾل٤ٝ ا٤ٗ صٍٛ٘ٝ وٝ

ؿاك٘ـ )فب٘ب٣ٌ  تبة آٚك٢ اكتمبء ثلا٢ ٔـاؽّٝ ثٝ ٔٙـ فاللٝ ٔتؾٔٔبٖ لا٢ث ٢ٔغـٚؿوبكثلؿ  ٔٛرٛؿ، آٚك٢

 .(2115 0ا٤ٌِٛـ، 0994ٚ ٕٞىبكاٖ 

 ٞب اكم٤بث٣ ٔخجت ٘مْ ٚ... 

ثلك٣ً ٔه  وٝ ٥ٌ٘ت آٚك ٍُفت و٥ٙٓ، اكم٤بث٣ كا تبة آٚك٢ تب ُٛؿ٣ٔ ؽٛاًتٝ وٝ ٍٞٙب٣ٔ ثٙبثلا٤ٗ،

 أب وٙٙـ، ٣ٔ ٍ٘بٜ كفتبكٞب ثٝ ارتٕبف٣ ٔـؿوبكاٖ ام ثقض٣ وٝ ؿٞـ ٌناكٍ( 2118) ٕٞىبكاٖ ٚ ٔٛكا٢

 وٝ ؿك٤بفتٙـ ٤ٌٛ٘ٙـٌبٖ. ٙـ٥ٌ٘ت وٙٙـ ٣ٔ ث٥بٖ كا تبة آٚك٢ وٝ كفتبكٞب٣٤ نٜ ولؿٖتئٛك٤ ثٝ لبؿك

 ِٔبٞـات ثٝ تٛرٝ ثب فمظ" ا٘ـ، ولؿٜ ت٥ٓٛف آٚكتبة كا ٕ٘ٛ٘ٝ ؿك وٛؿن 52 تٕبْ ارتٕبف٣ ٔـؿوبكاٖ

 ٌٛ٘ٝ ٞل اًبى ثل ِنٚٔب ٘ٝ ٚ فبعف٣ ٤ب كفتبك٢ ٌٔبئُ...  عضٛك ام ٘ؾل ٓلف" ،(299 ّ) "ؽبٞل٢

 وٙـ ٣ٔ تقل٤ف ُلا٤ظ ٘بٌٛاك ٚرٛؿ ثب ٓالع٥ت كا آٖ تبة آٚك٢ اؿث٥بت وٝ مٔب٣٘ ،(318.ّ)" ٓالع٥ت

آٚك٢ ب٘ٝ تبةِٔتبل ؽ٣ّ٥ ارتٕبف٣ ٔـؿوبكاٖ ا٤ٗ ىٝا٤ٙ ٚالق٥ت(. 611 ّ ،0990 ِٛتل ٔخبَ، فٙٛاٖ ثٝ)

 وٝ ص٥ن٢ ثٝ ٌ٘جت كا ٔب وٙزىب٢ٚ ثب٤ـ  وٝ ٔـؿر٤ٛبٖ آٟ٘بؿاؿ٘ـ ٌ٘جت ٣ٔ ثٝ ا٤ٗث٥َ ام ا٘ـامٜ كا 

 .تغل٤ه وٙٙـ ،ًبمؿ ٔغّـ كا آٟ٘ب ت٥ٕٕٔبت اًت ٕٔىٗ

ٌ تبة ثشای وسجت دادن ثیش اص حذ اجتمبعی مذدکبسان دالیل ٢ٛ ٤ه: آيسیدسثبس ٌٜب ٌث ٙبؽت٣ ؿـ٤ ٚاِ٘  ك

 و٣٘ٛٙ، ٘تب٤ذ ثل ٔتٕلون ارتٕبف٣ ٔلالجت ٞب٢ ٔغ٥ظ ؿك ٌلفت، للاك ثغج ٔٛكؿ پ٥ِتل وٝ عٛك ٕٞبٖ

 ٣ٔ ٔتغُٕ كا م٤بؿ٢ فِبك ،تبة آٚك٢ افنا٤َ لج٥ُ ام ٔخجت٣ ٘تب٤ذ تأ٥٤ـ ثلا٢ ٞب ًبمٔبٖ ٚ ٔـؿوبكاٖ
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 ٚك،ٌال ٔخال) ُٛؿ ٣ٔ لضبٚت لبفـٜ ا٤ٗ ٔجٙب٢ ثل اغّت ثٛؿرٝتٕـ٤ـ  ٚ ٔتؾْٔ ُب٤ٌت٣ٍ. ُٛ٘ـ

 ا٤ٗ ،٘بصبك ثٝ. ؿاكؿ ثٌت٣ٍ ٘تب٤ز٣ ص٥ٙٗ ثٝثمب  ٞب ًبمٔبٖ عت٣ ٚ ُغُ ٘ؾل ام وٝ ٔقٙب ا٤ٗ ثٝ ،(2119

 اعتٕبال ؿٞـ، ٣ٔ تِى٥ُ كا آٚك٢تبة ٚالقب وٝ آ٘ضٝ ام ٘ؾل٢ ؿكن فمـاٖ ثب ٕٞلاٜ ،ٔغ٥غ٣ فِبكٞب٢

 .ؿٞـًٛق ٣ٔ ًغغ٣، ث٣ٙ٥ ؽٍٛ ٚ ٍ٘ل٢ ٔخجت كا ثٝ ًٕت ٘تب٤ذ اكم٤بث٣ ؿك ٔـؿوبكاٖ ت٥ٕٕٔبت

 ثٝ ؽٛؿ ؽٛؿ٢ ثٝ «ٔخجت تغل٤ف» پـ٤ـٜ ا٤ٗ، وٙٙـ٣ٔ پ٥ِٟٙبؿ ٕٞىبكاَ٘ ٚ ٢أٛك ٔه ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ

 وٝ ٔقتمـ٘ـ آٟ٘ب. ؿٞـ٣ٔ ُىُ كا تبة آٚك٢ اكم٤بث٣ م٤ل ثٙب٢ فبعف٣، ٌٔبئُ ٔٛكؿ ؿك ث٥َٙ ٤ه فٙٛاٖ

 ا٘تمبَ ثٝ كا ٔب تٛرٝ ؽٛؿ، ٔـؿر٢ٛ پب٤ٝ ك٢ٚ ثل ؽُٛج٣ٙ٥ ا٤زبؿ ثٝ ارتٕبف٣ ٔـؿوبكاٖ ٌلا٤َ"

 آٚك ثبُـتبة ٔغ٣ّ ٔمبْ آٖ ؿك ثتٛا٘ـ تب وٙـرّت ٣ٔ ارتٕبف٣ ٢وبكٔـؿ ثؾَ ثٝ رٕق٣ ٥٘بم اعتٕب٣ِ

 ؿك كا ٔب ،(٘بؽٛؿآٌبٜ ٚ آٌبٜ) ُٙبؽت٣ كٚاٖ فبعف٣ ٥٘لٚٞب٢ تأ٥٤ـ ثب تغ٥ُّ ٚ تزن٤ٝ ا٤ٗ(. 299 ّ) "

 ٕٔىٗ صٍٛ٘ٝ وٝ ا٤ٗ ٚ ٔـؿر٤ٛبٖ ٚ ٔـؿوبكاٖ ؿك٣٘ٚ فبعف٣ ؿ٥٘ب٢ ام تل ف٥ٕك ٚ تل غ٣ٙ ؿكن رٟت

 .وٙـوٕه ٣ٔ ثٍقاكؿ تأح٥ل آٖ اكم٤بث٣ ٚ تبة آٚك٢ ثل ا٤ٟٙب اًت

 فلآ٤ٙـ ثلا٢ ا٣٤٘ؾل٤ٝ پ٥ِٟٙبؿ لبؿك ثٝ ،اْؿاؿٜ ِ٘بٖ ا٤ٙزب ؿك وٝ ٕٞب٘غٛك ارتٕبف٣، ٢وبكٔـؿ اؿث٥بت

-كٚا٘پ٣ِ٤ٛ ٣ٔ ؿ٤ـٌبٜ وٝ ٔقتمـْ ٔٗ ٤بثـ ٥ٌ٘ت. تًٛقٝ كٚاِ٘ٙبؽت٣ تبة آٚك٢ آٖ تًٛظ وٝ تقب٣ّٔ

 .ؽٛاٞٓ ؿاؿُلط  آٖ اوٖٙٛ ٚ - ؿٞـ اكائٝ كا ٝ ا٢٘ؾل٤ ص٥ٙٗ تٛا٘ـ

III ثبمتبة پق٤ل٢ -ثقٙٛاٖ -آٚك٢تبة": رـ٤ـ ؿكن" 

 اؿث٥بت ؿك آٖ ٔتٙبؽل ٘ت٥زٝتٕلون  ٚ «كفتبك فٙٛاٖ ثٝ تبة آٚك٢» ام فق٣ّ ؿكن ام ا٘تمبؿ ام پي

 اوٖٙٛ ،ثىبك ثلؿٜ ُـٜ اًت ٔفْٟٛ ا٤ٗ ٘غ٢ٛ وٝ ثٝ ِٔىالت ثٝ كثظ ؿاؿٖ آٖ ثٝ ٚ ارتٕبف٣ ٢وبكٔـؿ

 ٚ "پق٤ل٢ ثبمتبة فٙٛاٖ ثٝ تبة آٚك٢" ٣،ؽلف٥ت كٚاِ٘ٙبؽت فٙٛاٖ ثٝ كا تبة آٚك٢ ام رـ٤ـ٢ ؿكن

 .ِٟٙبؿ ؽٛاٞٓ ولؿپ٥ ؽلف٥ت ا٤ٗ تًٛقٝص٣ٍٍ٘ٛ  ثلا٢ ٣ٔـِ

 وٝ وٙٓ ٣ٔ پ٥ِٟٙبؿ ٔٗ كٚاِ٘ٙبؽت٣، ؽلف٥ت ٤ه فٙٛاٖ ثٝ ا٥ٍّ٘ي ٔغ٥ظ ؿك تبة آٚك٢ پق٤لٍ ؿك

ا٣٤ وٝ ٔب ثٝ ٥ُٜٛ ثب٤ـ ِٔبٞـٜ، لبثُ كفتبكٞب٢ "ث٥ل٣٘ٚ" رٟبٖ ٚ اعٌبًبت "ؿك٣٘ٚ" رٟبٖ ث٥ٗ اكتجبط

 عبالتثّىٝ ثٝ  ،تٛرٝ و٥ٙٓ پ٥بٔـٞب ٤ب آٚكا٢ٝ٘ تبةكفتبكٞب ثٝ٘ؾٌت  جب٤ـ٘. ُٛؿؿكن و٥ٙٓ تٛض٥ظ ؿاؿٜ 

 .تٛرٝ و٥ٙٓ آٟ٘ب تًٛقٝ ص٣ٍٍ٘ٛ ٚ كفتبكٞب ا٤ٗ ثٝ ٔلثٛط ٞب٢ تٛا٘ب٣٤ ٚ كٚاِ٘ٙبؽت٣



  "قًیثٍ اوذاصٌ کبفی "خًد كا آٖ ٔٗ وٝ اًت ص٥ن٢ تبة آٚك٢ ًًٙ ثٙب٢ وٝ وٙٓ ٣ٔ اًتـالَ ٔٗ

 ام( ٥ٙ٤ٚ0961aىٛت ) "ٍٟ٘ـاك٢" ٔغ٥ظ ؿك وٝ ٘بٔٓ، ٣ٔ( 0961a، 0962 ٥ٙ٤ٚ0ىٛت ام ثٝ پ٥ل٢ٚ)

 ؿِجٌت٣ٍ" ٤ه فٙٛاٖ ثٝ تٛا٘ـ ٣ٔ وٝ ٤بثـتًٛقٝ ٣ٔ ٣ٔلالج ثب كاثغٝ( 0962bث٥بٖ ) "عفؼ" عل٤ك

 اًتـالَ ا٤ٗ، ثل فالٜٚ. اًت ثبمتبة پق٤ل٢ ؽلف٥ت آٖ ِٔؾٔٝ ٚ( 0988 ثِٛٚج٣) ُٛؿ ت٥ٓٛف "أٗ

 آ٘ضٝ م٤لثٙب٢ ؿ٤ٍلاٖ، فٞٗ ٚ ؽٛؿ فٞٗ ام آٌب٣ٞ ٤ق٣ٙ ،ثبمتبة پق٤ل٢ ثلا٢ ؽلف٥ت ا٤ٗ وٝ وٙٓ ٣ٔ

 .ُٛؿ ٣ٔ ِٔبٞـٜ آٚكا٘ٝ تبة ٚ ٘تب٤ذ ٞبكفتبك فٙٛاٖ ثٝ وٝ ثبُـ٣ٔ

 متفبيت اوذاص چشم یک ثٍ ویبص

 ؿك٣٘ٚ ؿ٥٘ب٢ پلؿام٢  ٘ؾل٤ٝ ثلا٢ صبكصٛث٣ ثٝ ٥٘بم آٚك٢تبة تًٛقٝ ؿكن ثٝ ُٙبؽت٣ كٚاٖ ك٤ٚىلؿ

 اؿث٥بت ؿك ٔٛرٛؿ تبة آٚك٢ ك٤ٚىلؿ ؽالف ثل. ؿاكؿ آٖ تًٛقٝ ٘غٜٛ ٚ فلؿ اعٌبًبت ٚ افىبك فبعف٣

 -ُٙبؽت٣ ٢ ث٥ِتلك٤ٚىلؿ ام ٚ ث٥ٙـ ٣ٔ ُٙبؽت٣ ام ِغبػ كا تبة آٚك٢ وٝ ،و٣٘ٛٙ ارتٕبف٣ ٔـؿوبك٢

 ام ِغبػ كا آٖ وٙٓ ٣ٔ پ٥ِٟٙبؿ وٝ رـ٤ـ٢ ك٤ٚىلؿ وٙـ، ٣ٔ اًتفبؿٜ آٖ ثب ثلؽٛكؿ ثلا٢ كفتبك٢

 .اًتآٚكتبة ا٘ـام صِٓ ٤ه فبعف٣ ٞب٢ پب٤ٝ تًٛقٝ ثٝ ؿ٘جبَ ثٙبثلا٤ٗ ٚ ،ٍ٘لؿ٣ٔ تل ف٥ٕك كٚاِ٘ٙبؽت٣

 ٞب٢ پ٥ض٥ـ٣ٌ تب ؿٞـ ٣ٔ أىبٖ ٔب ثٝ وٝ اًت صِٓ ا٘ـامٞب٣٤ ٔقـٚؿ٢ ام ٤ى٣ پ٣ِ٤ٛكٚا٘ ا٘ـام صِٓ

 تغمك ثلا٢ تالٍ ؿكثٙبثلا٤ٗ . ؿكن ٚ ٔـٌِبم٢ و٥ٙٓ كا ؽٛؿٔبٖ ٤ق٣ٙ ؽٛؿ، ٢ تًٛقٝ ٚ ؿك٣٘ٚ ؿ٥٘ب٢

 ٘تب٤ذ ثل ُبٖتٕلون ثب - كُـ كٚاِ٘ٙب٣ً فق٣ّ ٞب٢ ٘ؾل٤ٝ ،آٚك٢تبة تًٛقٝ ؿك ؿك٥ٌل ف٣ٙٞ فلآ٤ٙـٞب٢

 ٘ؾل٤ٝث٢ٌٛ  اوٖٙٛ وٙٓٔٗ پ٥ِٟٙبؿ ٣ٔ ٚ ثٝ ٔب وٕه وٙٙـ ا٤ٗ ام ث٥ِتل تٛا٘ٙـ ٣ٕ٘ - ُـٜ ِٔبٞـٜ

 ثلٌلؿ٤ٓ. كٚا٘پ٣ِ٤ٛ

  پًیشیچبسچًة سيان

 ٚ( فلؿ٢ ٘بؽٛؿآٌبٜ كٚا٣٘ فلا٤ٙـٞب٢ ثل ٔتٕلون) كٚا٘ىب٢ٚ ٞب٢ ٘ؾل٤ٝ ُبُٔ پ٣ِ٤ٛ كٚاٖ صبكصٛة

كاثغٝ  ٘ؾل٤ٝ فٕـتب ؿٞٙـ، ٣ٔ للاك ٌ٘ج٣ ٥ٌٔل٢ ؿك كا آٖ٘ؾل٤ٝ ٞب٣٤ وٝ  ٚ ٔجت٣ٙ ثل آٖٞب٢ ٘ؾل٤ٝ

 2ُٛت ٚ اٌبى-اًت )پلًتٖٛ (ف٣ٙٞ فلآ٤ٙـٞب٢ ثل آٟ٘ب تبح٥ل ٚ فلؿ فلؿ٢ ث٥ٗ كٚاثظ ثل ٔتٕلون) ا٥ُبء

ؿٞـ ؿ٥٘ب٢ ٣ٔ اربمٜ ؿٞـ وٝ ثٝ ٔـؿوبكاُٖىُ ٣ٔ صبكصٛث٣ ٤ه ٞٓ ثب ٘ؾل٤ٝ ٞب ٔىتت ا٤ٗ. (0991

ُٛ٘ـ ٣ٔ اعٌبًبت ا٤زبؿ ثبفج وٝ فلا٤ٙـٞب٣٤ كا تف٥ٌل وٙٙـ ٚ ث٥ِتل ام ؿك٣٘ٚ فبعف٣ ؽٛؿ ٚ ؿ٤ٍلاٖ

والًى٣ ٚ ٔه .وٙٙـ وبك ٔؾلة تبح٥ل ٌٛ٘ٝ ٞل وبَٞ ثلا٢ آٟ٘ب عل٤ك ام تٛا٘ٙـ٣ٔ ثٙبثلا٤ٗ ـ،ُ٘ٛآٌبٜ 
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ا٤ٙىٝ ... ] ؿكن ٣ ثلا٢ٞب٤ كٍٚ" وٝ ك٣ُٚ فٙٛاٖ ثٝ كا پ٣ِ٤ٛكٚاٖ و٣ّ عٛك ثٝ (9، ّ.2111) 0ٞٛپل

ٔقلف٣  "ُبٖ عبَ ٚ ٌقُتٝ كٚاثظ ثل تٕلون ام عل٤ك...  وٙٙـ٣ٔ ثلللاك اكتجبط ٤ىـ٤ٍل ثب افلاؿ [صٍٛ٘ٝ

 (.08، ّ. 2101 2كٚس ؿك ُـٜ فول) وٙٙـ٣ٔ

 

 

 

 وظشیٍ ثٍ وقذَبیی

 ٤ٌٛ٘ٙـٌبٖ تًٛظ وٝ ؿاكؿ ٚرٛؿ ارتٕبف٣ ٢وبكٔـؿ ؿك پ٣ِ٤ٛكٚاٖ ٘ؾل٤ٝ وبكثلؿ ثٝ ٔؾتّف٣ ٘مـٞب٢

ٔلتجظ تل٤ٗ  ام ٤ى٣(. 0991ُٛت ٚ آٌبى -پلًتٖٛ ٔخبَ فٙٛاٖ ثٝ) اًت ٌلفتٝ للاك ثغج ٔٛكؿ ؿ٤ٍل

 ٚ عجمبت٣ تقٔت ٘واؿ، ر٥ٌٙت،) ارتٕبف٣ م٥ٔٙٝ تبح٥لات ٔٛكؿ ؿك ٤ٝ٘ؾل وٝ اًت ا٤ٗ ا٤ٙزب ؿك٘مـٞب 

 ٕٔىٗ ا٤ٗ وٝ عب٣ِ ؿك. تٛرٝ و٣ٕ ؿاكؿ م٥ٔٙٝؽٛؿ  ثب ثلؽٛكؿ ٔٛكؿ ؿك ٚ ٔـؿرٛ تزلثٝ ٔٛكؿ ؿك( غ٥لٜ

 ُبٖ كا تٛا٘ب٣٤ ؽٛؿتب  ٔـؿر٤ٛبٖ ثٝ وٕه ا٥ٕٞت ؿكثبكٜ ل٢ٛ ٟب٢ثغخ ثبُـ، ؿكًت و٣ّ عٛك ثٝ اًت

 م٘ـ٣ٌ ٞب٢ رٙجٝ "ؿكًت ولؿٖ" رب٢ ثٝ تًٛقٝ ؿٞٙـ ؽٛؿ اعٌبًبت ٚ م٘ـ٣ٌ تٙؾ٥ٓ ٚ ؿكن ثلا٢

-كٚاٖ ك٤ٚىلؿ ام اًتفبؿٜ ثب ـتٛا٘ ٣ٔا٤ٗ  ،ثقالٜٚ .(2101كٚس  ٔخبَ فٙٛاٖ ثٝ) ؿاكؿ ٚرٛؿ آٟ٘ب ثلا٢ ُبٖ

 ٔٛكؿ كا ثبفت تبح٥ل ٚ وٙٙـ ٣ٔپلؿام٢  تئٛك٢ ٓلاعت ثٝ وٝ٘ؾبٔٙـتل  ك٤ٚىلؿٞب٢ ًب٤ل ثب ٕٞلاٜ پ٣ِ٤ٛ

 .٥ٌلؿ للاك تٛرٝ ٔٛكؿ (0991ُٛت ٚ آٌبى -)پلًتٖٛ ؿٞٙـ ٣ٔ للاك تٛرٝ

 رٟبٖ وٝاًت  تزلث٣ ٔغممبٖ اًتـالَٔلثٛط ثٝ  ،تبة آٚك٢ ٔغبِقٝ ثٝ تٛرٝ ثب صبكصٛة ا٤ٗ ؿْٚ ٘مـ

 ٚ اًت ٥ٌل٢ ا٘ـامٜ لبثُ غ٥ل ٚ ا٘تناف٣ پلؿام٢ ُـ٘ـ ٘ؾل٤ٝ پ٣ِ٤ٛ كٚاٖ ٞب٢ ٤ٌٛ٘ٙـٜ تًٛظ ؿك٣٘ٚ

 ٔؾبِف تٛا٘ٓ ٣ٔ ٔٗ. ٘ـاكؿ ؿ٣ّ٥ِ ولؿ، احجبت ٚ ٥ٌل٢ ا٘ـامٜ تٛاٖ ٣ٕ٘ وٝ ص٥ن٢ ؿكثبكٜ ٝ پلؿام٢٘ؾل٤

 ثغٛك تٛا٘ـ ٣ٕ٘ وٝ ؿاكؿ ٚرٛؿ ٔب فبعف٣ م٘ـ٣ٌ ٚ اٌ٘ب٣٘ تزلثٝ ث٥ٌبك٢ ؿك ع٥بت٣ ٞب٢ رٙجٝ وٝ وٙٓ

 آٟ٘ب افتجبك كؿ ٚ ُٛؿ ِٔبٞـٜ تٛا٘ـ ٣ٔ ٔغٕئٙب ٚ اًت ٚالق٣ ث٥ٌبك آٖ تبح٥ل أب ُٛؿ ٥ٌل٢ ا٘ـامٜ تزلث٣

، 0991ُٛت ٚ آٌبى )-پلًتٖٛ وٝ ٕٞب٘غٛكفلؿ اًت.  تغم٥لغ٥ل لبثُ ا٘ـامٜ ٥ٌل٢ ثٛؿٖ آٟ٘ب  ٔجٙب٢ ثل

 ٚ تف٥ٌل ٕٞبٖ ا٘ـامٜ ثٝٚ  وٙتلَ ٚ ث٣ٙ٥ پ٥َ تٛض٥ظ، ثٝ پ٣ِ٤ٛكٚاٖ ٘ؾل٤ٝ" وٙٙـ،٣ٔ اُبكٜ (8ّ.

 ٚ ٔـؿوبكاٖ ثٝ وٕه ؿك آٖ ًٛؿٔٙـ٢ عل٤ك ام ثب٤ـ ثٙبثلا٤ٗ ؛اكتجبط ٘ـاكؿ "پق٤ل٢ ثبمتبة ؽٛؿ ثٝ وٕه

 تزلثٝ ؿكى ٌلفتٗ ام ٚ تفىل ؿك تٛا٘ب٣٤ ا٤ٗ. ُٛؿ لضبٚت ٔق٣ٙ وِف ٚ كفتبك تف٥ٌل ثلا٢ ٔـؿر٤ٛبٖ
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 وٙتلَ ُـٖ تًٛظ ٤ب ٚ كفتبك ث٣ فب٤ـٜ اٍِٛٞب٢ٕٞبٖ  تىلاك ام كا ؽٛؿ ؿٞـ ٣ٔ اربمٜ افلاؿثٝ  وٝ اًت

 ٔقتمـْ ٔٗ ،افلاؿ اعٌبًبت تزلثٝ ًٙز٣ افتجبك ؿك ٚ ٔقٙب، ا٤ٗ ثٝ. وٙٙـكٞب  فب٤ـٜ ث٣ ُؾ٣ٔ افتمبؿات

 .ثبُـ ٤ٚوٜ ًبم٢ تٛإ٘ٙـ ك٤ٚىلؿ ٤ه تٛا٘ـ ٣ٔ ا٤ٗ وٝ

 ساثطٍ يضعیت: آيسیتبة ي پًیشیسيان وظشیٍ

 ُـٜ ٔغجٛة ارتٕبف٣ ٞب٢ ٔلالجت ؿك وٝ آٚك٢تبة ٔفْٟٛ ٚپ٣ِ٤ٛ كٚاٖ تئٛك٢ ث٥ٗ ٔٗ ٢ وٝپ٥ٛ٘ـ

-تبة" وٝ ُ٘ٛت اؽ٥لا تغ٥ٍّّل ٤ه اًت؛ ُـٜ ًبؽتٝ پ٣ِ٤ٛكٚاٖ عٛمٜؽٛؿ  ؿك ٘ـكت ثٝ ،لبئّٓ اًت

 تقزت ا٤ٗ اعتٕبال. (400، ّ.2115)ا٤ٌِٛـ  "اًت ٘ىلؿٜؿك٤بفت  م٤بؿ٢ تٛرٝ كٚا٘ىبٚٞبرب٘ت  ام آٚك٢

 اًت٥ٌٖٛ٘ٛ) ارتٕبف٣ ٢وبكٔـؿ تبك٤ؼ ؿك و٣ٝ ِپ٤ٛكٚاٖك٤ٚٝ آٌبٜ ام  ثٝ ٌ٘جت٥ٌ٘ت وٝ ا٘نربك  آٚك

 ٚ پ٣ِ٤ٛ كٚاٖ ٘ؾل٤ٝ ث٥ٗ كاثغٝ لغـ تل ٌٌتلؿٜ ثب ٌٔئّٝ ،اًت ؿاُتٝ رل٤بٖ ٚ فلٚوَ ولؿٜ( 2115

، اًت ٤بفتٝ تًٛقٝ تبة آٚك٢ ٘ؾل٤ٝ اوخل ؿك آٖ وٝ ا٢كُتٝ ،كُـ كٚاِ٘ٙب٣ً رّٕٝ ام ارتٕبف٣ فّْٛ

 تٛض٥ظ وٝ كا ٕ٘ب٤بٖ ًبؽت ٤ٌٛ٘ٙـٜ صٙـ٤ٗ ٘بٔٝ پب٤بٖ ا٤ٗثلك٣ً پ٥ِ٥ٙٝ تغم٥ك ثلا٢  أب. تلو٥ت ُـ

كا كُٚٗ  آٚك٢تبة تًٛقٝ صٝ رٙجٝ ٞب٣٤ ام  -كٚا٘ىب٢ٚ ٚ ث٤ٛوٜ  -پ٣ِ٤ٛكٚاٖ ٞب٢ ٘ؾل٤ٝ وٝ ـٙؿٞ ٣ٔ

  .(2115، ا٤ٌِٛـ 2116 2، ؿ٢ آٔجلٚم2117ٛ٤ 0ًبم٘ٙـ )ٚالوبت٣ٔ

ثٝ  كٚؿ، ٣ٔ ا٘تؾبك وٝ ٕٞب٘غٛك ،اًت تٕلونٔ تبة آٚك٢ ك٢ٚ ثل ٓلاعت ثٝ وٝ پ٣ِ٤ٛ كٚاٖ اؿث٥بت ا٤ٗ

كٚاِ٘ٙب٣ً  تغم٥مبت ٚ ارتٕبف٣ ٢وبكٔـؿ ا٣ّٓ اؿث٥بت ثٝ ٌ٘جت ٔتفبٚت٣ ث٥ٌبك ما٤ٚٝ اما٤ٗ ٔفْٟٛ 

-كٚاٖ ٤ٌٛ٘ٙـٌبٖ ،كُـ كٚاِ٘ٙب٣ً ٤ٌٛ٘ٙـٌبٖ ثلؽ٣ ٕٞب٘ٙـ. ُٛؿ٘نؿ٤ه ٣ٔ ،ًبمؿ٣ٔ كا آٖ وٝكُـ 

 ا٤ٗ ؽالف ثل ثب ا٤ٗ عبَ، .٤بثـ ٣ٔ تًٛقٝ كٚاثظ عل٤ك ام تبة آٚك٢ وٝ وٙٙـ ٣ٔ اففبٖپ٣ِ٤ٛ 

 ٤ٌٛ٘ٙـٌبٖ ا٥ِٚٝ، تزلثٝ ث٥ًّٛٝ فٞٗ ٤بفتٗ ُىُ ثل كٚا٘ىب٢ٚ تئٛك٢ تٕلون ثٝ تٛرٝ ثب ٚ ٤ٌٛ٘ٙـٌبٖ

 ٔخجت ا٥ِٚٝ تزلثٝ ؿك ؿاكا٢ ك٤ِٝ  "ؿك٣٘ٚ لـكت" ٤ه فٙٛاٖ ثٝ كا تبة آٚك٢ تب ؿاك٘ـ تٕب٤ُ پ٣ِ٤ٛكٚاٖ

. (064، ّ.2117ؿاكؿ )ٚالوبت  " م٘ـ٣ٌ اٚا٤ُ ؿك ؽٛة٥ٔناٖ وبف٣ ام ص٥نٞب٢  " ثٝ ثٌت٣ٍ وٝ ،ثج٥ٙٙـ

 ؿاؿ تًٛقٝ كا تبة آٚك٢ ٢ آٖث٥ًّٛٝ تٛاٖ ٣ٔ وٝ كا ٢فلا٤ٙـ ٤ٌٛ٘ٙـٌبٖ ا٤ٗ ام وـاْ ٥ٞش عبَ، ا٤ٗ ثب

 .ؿاؿ ؽٛاٞٓ پ٥ِٟٙبؿ فلا٤ٙـ كا ا٤ٗ پ٣ِ٤ٛكٚاٖ ٔـَ ٤ه اوٖٙٛ. وٙٙـ ٣ٕ٘ ِٔؾْ

 آيسییک مذل سياوپًیشی ثشای تًسعٍ تبة

 ثب٤ـ ٤بثـ، ٣ٔ تًٛقٝ ٌ٘ج٣ عٛك ثٝ كٚاِ٘ٙبؽت٣ تبة آٚك٢ آٖ ؿك وٝ ك٣ُٚ ثلا٢پ٣ِ٤ٛ  كٚاٖ ٔـَ ٤ه

 ا٥ِٚٝ كاثغٝ ا٤ٗ پ٣ِ٤ٛكٚاٖ ٘ؾل٤ٝ(. ٞب) وٙٙـٜ ٔلالجت ثب وٛؿنكاثغٝ : ُٛؿ ُلٚؿ كاثغٝ ا٥ِٚٗ ثلك٣ً ثب
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 ؿك ثقـ ثٝ آٖ اماٚ  ٚ تفىل ص٣ٍٍ٘ٛ پبًؼ ٚ اًت ٘ٛماؿ ك٣٘ٚؿ ؿ٥٘ب٢ ٥ٌل٢ ُىُ ؿك آٖ لـكت ثٝ ؿ٥ُِ كا

 پ٤َٛ ٘ؾل٤ٝوٝ  ث٥ٖٛ، ٤ّٚفلؿ ٚ ٥ٙ٤ٚىٛت ؿٚ٘بِـكٚا٘ىبٚٞب  ٞب٢ ا٤ـٜ. ؿا٘ـ٣ٔ ع٥بت٣ اعٌبًبتَ ٔٛكؿ

پ٣ِ٤ٛ ثقـ٢ ث٥ٌبك٢ ام اؿث٥بت كٚاٖوٝ اِٟبْ ثؾَ ٢ آٟ٘ب ٔلالجت وٙٙـٜ -وٛؿن كٚاثظ كٚاِ٘ٙبؽت٣

 .ؿٞٙـ ٣ٔ تِى٥ُ كا ٔـَ ا٤ٗ ثلا٢ ُلٚؿ ٘مغٝ ،ثٛؿ

 

 

 

 1خًد تًسعٍ

 ؽٛؿ پ٣ِ٤ٛكٚاٖ ٘ؾل٤ٝ. ُٛؿ ٣ٔ آغبم ؽٛؿ تًٛقٝ ثب آٚك٢تبة تًٛقٝ كٚاِ٘ٙبؽت٣، ؽلف٥ت ٤ه فٙٛاٖ ثٝ

 ُلا٤ظ ؿك وٝ اًت اٌ٘ب٣٘ كُـ ؿك عبَ ُؾ٥ٔت ام ثؾ٣ِ آٖ" ا٤ٗ ؛ؿا٘ـ٣ٔ فلؿ٢ ُؾ٥ٔت ٢ك٤ِٝ كا

. ٘ب٥ٔٓ ٣ٔؽٛؿ  كا آٖ ٔب وٝ اًت ٚاعـ ا٤ٗ ٚ -( 0962 ٥ٙ٤ٚىٛت) "ُٛؿ ٣ٔ اؿغبْ ٚاعـ ٤ه ؿك ٔٙبًت

 .وٙـ ٣ٔ ًبمٔب٘ـ٣ٞ ٚ ٔـ٤ل٤ت كا فلؿ تزلثٝ ٚ اعٌبًبت وٝ اًت كٚاِ٘ٙبؽت٣ ٔب٥ٞت ،ؽٛؿ ثٙبثلا٤ٗ،

 وگُذاسی محیط

 ثب ٓلفب ثّىٝ ُٛؿ، ٣ٕ٘ ٔتِٛـ ؽٛؿ ٤ه ثب ٘ٛماؿ وٝ ٔقتمـ اًت( 0961a، 0961b ،0962) ٥ٙ٤ٚىٛت

 ثلا٢ ٢كاٞىبك ٌٛ٘ٝ ٥ٞش ثـٖٚ اثتـا٣٤، اعٌبًبت ام ا٢آُفت٣ٍ ثب ٘ت٥زٝ ؿك ٚ - اعٌبى ؽلف٥ت

 ُـ٤ـؽ٣ّ٥  اعٌبًبت ثب م٘ـ٣ٌ ا٥ِٚٝ ٔلعّٝ ا٤ٗ. آ٤ـثٝ ؿ٥٘ب ٣ٔ ٣آكأِ ؽٛؿ ٚ اعٌبًبت ا٤ٗ ٔـ٤ل٤ت

ثب ٔلالت ؽٛؿ  تٛا٘ـ ٣ٔ تٟٙب ٘ٛماؿ وٝ ُٛؿ ٣ٔ ِٔؾْ غ٥لٜ ٚ ًلؽٛكؿ٣ٌ تلى، ٌل٣ًٍٙ، اضغلاة،

 كا ؽٛؿ ٥٘بمٞب٢ تب اًت وٙٙـٜ ٔلالجت آٖ ثٝ ٚاثٌتٝ وبٔال ثٙبثلا٤ٗ،. وٙـ ثلللاك اكتجبط ثغٛك غ٥ل وال٣ٔ

 ؿكاٚ كا  آٟ٘ب ا٤ٙىٝ ام كا لجُ اعٌبًبتثٙبثلا٤ٗ  ٚ آٟ٘ب كا ثلآٚكؿٜ وٙـ ٚ ُٙبًب٣٤ اكتجبعبت ا٤ٗ عل٤ك ام

2ٍٟ٘ـاك٢" ٥ٙ٤ٚىٛت وٝ ٔلالجت، ا٤ٗ ٘ت٥زٝ ؿك. ام ث٥ٗ ثجلؿ ،وٙٙـ ًلوٛة ٚالـ
 ،(0961a)٘بٔـ ٣ٔ  "

-َ ٣ٔاعٌبًبت ٔـ٤ل٤ت ٚ ثبمتبة ثلا٢ كا ؽٛؿ ؽلف٥ت ٘ت٥زٝ ؿك ٚ  كا ؽٛؿ ؽٛؿ ًبؽتبك تـك٤ذ ثٝ ٘ٛماؿ

 تب ٥ٌلؿ٤بؿ ٣ٔ وٙٙـٜ ٔلالجتآكاْ ُـٖ ث٥ًّٛٝ  ٢ تزلثٝ عل٤ك ام ٘ٛماؿ ٍٟ٘ـاك٢، ٢ كاثغٝ ؿك. ًبمؿ

 ٘ٛماؿ ُىٙٙـٜ ؽٛؿ ام وٙٙـٜ ٔلالت ،(٥ٙ٤ٚ0961aىٛت ) «ؽٛؿ ام عٕب٤ت» ا٤ٗ ثب ؛آكاْ ًبمؿ كا ؽٛؿ

 ًبِٓ فلؿ ٤ه تًٛقٝ ؿك ع٥بت٣ ٔلعّٝ ٤ه ا٤ٗ. ُٛؿ تل ل٢ٛ تب وٙـ ٣ٔ وٕه آٖ ثٝ ٚ وٙـ، ٣ٔ عٕب٤ت
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كا  ؿ٤ٍلاٖ ثب اكتجبط ثلا٢ اٚ ؽلف٥ت ٚ وٛؿن ؽٛؿ ٢ثقـ تًٛقٝ ٚ كُـ ٔجٙب٢؛ ؽٛؿ اًت ثٝ ِغبػ كٚا٣٘

 .ؿٞـُىُ ٣ٔ

 "قًیثٍ اوذاصٌ کبفی " خًد

 آٖ ٘ت٥زٝ ثبُـ، ؽٛة وبف٣ ا٘ـامٜ ثٝ( 0961b) ٥ٙ٤ٚىٛت آغالط ؿك ٔلالت تًٛظ ٘ٛماؿ ٍٟ٘ـاك٢ اٌل

 ا٘ـامٜ ثٝ ؽٛؿ ا٤ٗ. ٘بٔٓ ٣ٔ "ل٢ٛ ثٝ ا٘ـامٜ وبف٣"ؽٛؿ  كا آٖ ل٥ب٣ً عٛك ثٝ ٔٗ وٝ اًت ص٥ن٢ ٕٞبٖ

 ؽلؿ وٙٙـٜ لجال وٝ اعٌبًبت٣ ٚ افىبك ولؿٖ اؿغبْ ٚ ولؿٖ اؿاكٜ تغُٕ، ثٝ لبؿك تب اًت ٔغىٓ وبف٣

 كا آٟ٘ب ًلؽٛكؿ٣ٌ ٚ فل٤بؿٞب عل٤ك ام ٚ ثٙبثلا٤ٗ ٘جٛؿ آٖ تغُٕ ثٝ لبؿكاٚ  ثبُـ، اعٌبًبت٣ وٝ ٘ـثٛؿ

 ٔلالت تًٛظ وٛؿن آٖ ؿك وٝ ؽٛةثٝ ا٘ـامٜ وبف٣  ٢ٍٟ٘ـاك كاثغ١. ولؿفلافىٗ ٣ٔ ٤ب ؿاؿ٣ٔ ث٥لٖٚ

 ،0962a)اٚ  ٟٔبك ٢ ا٤ـٜ ثب ث٥ٖٛ ٢ ٥ًّٚٝ ثٝ ،وٙـفلاٞٓ ٣ٔ ؽٛؿ تًٛقٝ ثلا٢ كا م٥ٔٙٝ ٚ ٤بثـ ٣ٔ آكأَ

1962b )ُٛؿ ٣ٔ ت٥ٓٛف تل ف٥ٕك. 

 مُبس کىىذٌ ساثطٍ

ٔقتمـ  اٚ. وٙـ ٣ٔ ت٥ٓٛف ٘ٛماؿ اثتـا٣٤ اعٌبًبت "ٟٔبك وٙٙـٜ"ثٝ فٙٛاٖ كا وٙٙـٜ ٔلالجت ث٥ٖٛ

 ثٝ لبؿك ؽٛؿ وٝ ُٛؿ ٣ٔ ٔلالج٣ ُبُٔ وٝ اًت فقبَ ٚ ا٘ٝٔبٞل فلآ٤ٙـ ٤هٟٔبك ولؿٖ ( 0962b)اًت

و٣ٌ  تلت٥ت ا٤ٗ ثٝ ٚ وٙـ ٣ٔ ُبٖ تزلثٝ ٘ٛماؿ ثب ٚ ـوٙ ٣ٔ تزلثٝ ٘ٛماؿ وٝ اًت ل٢ٛ اعٌبًبت تغُٕ

 لٌٕت ؿك تٛا٘ب٣٤ ا٤ٗ. ؿثجل ث٥ٗ ام كا آٟ٘ب تٟٙب وٙـ تب ا٤ٙىٝ  اؿغبْ ٚ تغُٕ ٥ٌلؿ آٟ٘ب كا٤بؿ ٣ٔ ٔخبَ ثب وٝ

،ّ. 0998ُٛؿ )ا٘ـكًٖٛ ِٔبٞـٜ ٣ٔ «وٛؿن ف٣ٙٞ ٚضق٥ت ثٝ...  ثٛؿٖ ثبم عبِت» فٙٛاٖ ثٝ ٔلالت،

73): 

 ُٛؿ، ٣ٔ ٔٛارٝ آٟ٘ب ثب وٝو٣ٌ ...  ؿك ٥ٔبٖ ثٍقاكؿ ٔبؿك ثب كا اثتـا٣٤ ٞب٢ اضغلاة...  تٛا٘ـ ٣ٔ وٛؿن"

 ص٥ٙٗ تٛا٘ـث ٔبؿك اٌل. .. ُٛؿ ٣ٕ٘ غلق آٟ٘ب تًٛظ أب ٥ٌلؿ،٣ٔ تبح٥ل آٟ٘ب ام اًت، ثبم آٟ٘ب ٌ٘جت ثٝ

 ثٝ ٍ٘بٜ ،ٍٟ٘ـاك٢ ٥ُٜٛ ،َٓـا٤ تٗ -  ؽٛؿ مثبٖ ثٝ ؽٛؿ وٛؿن ثٝ كا ا٤ٗ اٚ وٙـ، ٔـ٤ل٤ت كا ٣٤تلًٟب

 ٣ٕ٘ اٚ وٝ كا ص٥ن٢ تٛا٘ـ ٣ٔ وٝ و٣ٌام  ،آكأَ ؿاكؿ تزلثٝوٛؿن  آٖ، ام پي ٚ ،٤ٌٛـ ٣ٔ ٞب صِٓ

 فٞٗا٥ِٚٝ  ٞب٢ عبِت تٛا٘ـ ٣ٔ وٛؿن ا٤ٗ، ٔب٘ٙـ ث٥ٌبك٢ تزلث٥بت ام پي تـك٤ذ، ثٝ. وٙـ ٔـ٤ل٤ت تٛا٘ـ

 (.73 ّ)" وٙـ تغُٕ كا

 اعٌبًبت اؿغبْ ٚ تغُٕ ثلا٢ ؿك وٛؿن تٛا٘ب٣٤ا٤زبؿ  ولؿٖ، ٟٔبك وٝ ثٛؿٔقتمـ  ث٥ٖٛ عم٥مت، ؿك

)ث٥ٖٛ  ولؿ فلاٞٓ «تفىل ثلا٢ ؿًتٍبٜ»ا٤ٗ  تًٛقٝ ثلا٢ كا أىبٖ ا٤ٗ ٘با٥ٔـ٢، ٤ٚوٜ ثٝ ؿكؿ٘بن، ٤ب ؿُٛاك

0962a.ّ ،002) .ثٙبثلا٤ٗ، ؿ٤ٍل٢، تًٛظ ٟٔبك ُـٖ عل٤ك ام ؽٛؿ ٟٔبك ٤بؿ٥ٌل٢ فلآ٤ٙـ ا٤ٗ عل٤ك ام 



 تًٛظ وٝ ،0ؽٛؿ ا٤ٗ. ٤بثـ ٣ٔ ٌٌتلٍ ؽٛؿ ام أٗ عي ٤ه ثٝ وٛؿن، ؿك اثتـا آُفتٝ ٣ؿكٚ٘ ؿ٥٘ب٢

ؿٞـ ؿك ثبكٜ أىبٖ ٣ٔ وٛؿنثٝ  وٝ اًت ص٥ن٢ ُٛؿ، ٣ٔ پِت٥جب٣٘ ل٢ٛ وبف٣ ثٝ ا٘ـامٜؽٛؿ  ٤ه

 ثٙبثلا٤ٗ ٚ ُٛؿ غلق ث٥ًّٛٝ آٟ٘ب ا٤ٙىٝ ٘ٝ ،وٙـ اؿغبْٚ  ٘ت٥زٝ ٥ٌل٢ وٙـ ، تقٕك وٙـ،وٙـ فىلتزلث٥بتَ 

 تلت٥ت ا٤ٗ ثٝوٝ  وٙـ، ٣ٔ ِٔؾْ كا ًبِٓ فبعف٣ كُـ ،اؿغبْ ُـٜ «٤ىپبكص٣ٍ» ا٤ٗ. ثل٤نؿؿٚك  كا آٟ٘ب

 :ُٛؿ ٣ٔ ؽالٓٝ 2اكثه تًٛظ

 غ٥ٍٕٗ اعٌبًبت ُٛ٘ـ؛ ٕ٘ب٤ب٘ـٖ ٘بٔٙبًت ٤ب ُـٖ پٟٙبٖ ثٝ ٔزجٛك وٝ ٥ٌ٘ت المْ ؽٛة اعٌبًبت"

ثٝ  ؽٛؿ فبعف٣ ٞب٢ ٚاوَٙ ام ا٢ ٌٌتلٜ ٚ ٤ىپبكص٣ٍ فلؿ ا٤ٗ. ... وٙٙـ ٣ٔ م٘ـ٣ٌ ٟبآ٘ ثب ٚ ُـٜ اففبٖ

 ثٙـ٢ٔلم ،ثـٞٙـ ؽٛؿ ؽٛؿ٢ ثٝ آٟ٘ب ثب اكتجبط ثب ؽٛؿُبٖ ثٝ ا٤ٗ كٍٚ ٣ٔ تٛا٘ٙـ . وٙـتٔـ٤ك ٣ٔ كا آٟ٘ب

 (34ّ.  ،0994)" وٙٙـ ؿك٤بفت ٚ وٙٙـ

 کىذ می ایجبد ای کٍ مُبسصمیىٍ محذيدٌ: امه دلجستگی

 ٘ؾل٤ٝ آغالط ؿك تٛا٘ـ٣ٔ( ٟٔبك ُـٜ) ٘ٛماؿ ٚ( ٟٔبكوٙٙـٜ) ٔلالت ث٥ٗ ٌٔتٕلٟٔبك وٙٙـٜ  كٚاثظ

 فٙٛاٖ ثٝ اٍ كاتئٛك٢ ثِٛج٣ ربٖ (.0988)ثِٛج٣  ُٛؿ ت٥ٓٛف "أٗ ؿِجٌت٣ٍ" ٤ه فٙٛاٖ ثٝ ؿِجٌت٣ٍ

 ٞب٢ ك٤ِٝ ولؿ؛ علاع٣ ث٥ٖٛ ٟٔبك ا٤ـٜ ٚ ٥ٙ٤ٚىٛت ؿكثبكٜ ٍٟ٘ـاك٢ ا٤ـٜ ثٝ ُج٥ٝ ٔف٣ٟٔٛ صبكصٛة ٤ه

اكتجبط  كفتبك فّٕىلؿ ثل ؿِجٌت٣ٍ تئٛك٢ عبَ، ا٤ٗ ثب(. 0988پ٣ِ٤ٛ اًت )ثِٛج٣ كٚاٖ ٘ؾل٤ٝ ؿك آٖ

 اٚ. ثٕب٘ـ م٘ـٜ تٛا٘ـ ٣ٕ٘ ٢تٟٙبثٝ  ٘ٛماؿ كٚاثظ، ثـٖٚ م٤لا وٙـ،٣ٔ تٕلون َثمب٤ ثٝ تٛرٝ ثب وٛؿن عّج٣

 افلاؿ٢ ؿ٤ٍل ثٝ ٘نؿ٤ى٣ عفؼ ٤ب ثٝ ك٥ًـٖ ثٝ ٔٙزل وٝ كفتبك ٞلٌٛ٘ٝ» فٙٛاٖ ثٝ كا «ؿِجٌت٣ٍكفتبك » ا٤ٗ

 ،0988)وٙـ ٣ٔ تقل٤ف  «ٌٞتٙـ رٟبٖ ثب ٔمبثّٝ ثٝ لبؿك ثٟتل وٝ ا٘ـ ُـٜ ِٔؾْ ٚضٛط ثٝ وٝ

 ٚ ؿاكؿ ٍ٘ٝ ٘نؿ٤ه كا ٥ٗٔلالج وٝ وٙـ ٣ٔ تالٍ غل٤ن٢ عٛك ثٝ ٘ٛماؿ تلت٥ت، ا٤ٗ ثٝ. (27-28ْٓ.

 ؿاكؿ ٥٘بماٍ ٣كٚاِ٘ٙبؽت كُـ ثلا٢ وٝ (0967)ا٤ٙنٚكث  "٣أٙ ٍٜبپب٤" ٟبآ٘ وٝ وٙـ عبُٓ اع٥ٕٙبٖ

 ؿ٘جبَ ثٝ ثنكٌٌبَ ٤ه ٤ب ٘ٛرٛاٖ، وٛؿن، وٝ "أٗ ٍٜبپب٤  ٔفْٟٛ ا٤ٗ: ٤ٌٛ٘ـ ٣ٔ ِج٣ثٛ. ـٙو٣ٔٙ فلاٞٓ

 ٤ه صٍٛ٘ٝا٤ٙىٝ  ف٥ٕٟـٖ ثلا٢ وٝ اًت ٔفب٣ٕ٥ٞ آٖ ام ٤ى٣ ـ،ٌ٘لؿ٣ٔ ثبم آٖ ٌٍٟب٣ٞ ثٝ ٚ ٌٞتٙـ آٖ

 ،0988)" ؿا٤ٓ٘بثـ ع٥بت٣ ٣ٔوٙـ ٚ تًٛقٝ  ٣ٔفُٕ ٣ٔ ؽٛؿ م٘ـ٣ٌ عَٛ ؿك پب٤ـاك فبعف٣ فلؿ ثٝ ِغبػ

 (.ا٣ّٓ تأو٥ـ ،46 ّ

-٣ٕ٘ ت٥ٓٛف ُٛؿ٣ٔ ا٤زبؿ أٗ ؿِجٌت٣ٍ ٤هآٖ  تًٛظ وٝ كا كٚاِ٘ٙبؽت٣ فلا٤ٙـ٢ ؿِجٌت٣ٍ تئٛك٢

پ٣ِ٤ٛ كٚاٖ ٞب٢ ٘ؾل٤ٝ افتجبك ام عٕب٤ت ٣ ٔتمبفـ وٙٙـٜ ؿكتغم٥م تزلث٣ ُٛاٞـ آٖ فٕٛ، ؿك. وٙـ
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 كا أٍلالج٥ٗ ثب ٘ٛماؿ ا٥ِٚٝ كٚاثظ تأح٥ل ٚ ا٥ٕٞت وٝ اًت ؽٛؿ ٢ تًٛقٝ ٚ ٟٔبك ُبُٔوٝ  -وٙـاكائٝ ٣ٔ

آٚك٢ رٕـ وٙٙـٜ ٔلالجت ٚ وٛؿن ؿك كفتبك ِٔبٞـٜ ثب كا ُٛاٞـ ا٤ٗ ؿِجٌت٣ٍ ٔغممبٖ. وٙـ٣ٔ تأ٥٤ـ

 ثلا٢ ا٢ٕ٘ب٤ٙـٜ فٙٛاٖ ثٝ تٛا٘ـ ٣ٔ وٝ) ُبٖ ؿِجٌت٣ٍ و٥ف٥ت ؿاؿٖ ِ٘بٖ ثلا٢ آٖ ام وٝ ،وٙٙـ٣ٔ

 ثلا٢ ٕ٘ب٤ٙـٜ فٙٛاٖ ثٝ تٛا٘ـ ٣ٔ وٝ) كُـ وٛؿن ثب آٖ اكتجبط ٚ ،(ٔلالت تًٛظ ُـٜ اكائٝ ٟٔبك و٥ف٥ت

 .وٙٙـاًتفبؿٜ ٣ٔ (آٟ٘ب ثبُـ ؽٛؿ ضقف ٤ب ٚ لـكت

 ؽٛؿ ٔلالت ثٝ آٟ٘ب ٚاثٌت٣ٍ ا٥ٙٔت ثٝ تٛرٝ ثب كا وٛؿوبٖ وٝ «ؿِجٌت٣ٍ ا٘ٛاؿ» علط ٤ه ام اًتفبؿٜ ثب

 كا ٞب٣٤ فلض٥ٝ تٛاٌ٘تٙـ ٥ٝاِٚ ؿِجٌت٣ٍ ٔغممبٖ ،(0978 ٚ ٕٞىبكاٖ ٤ٙنٚكثآ) وٙٙـ ٣ٔ ثٙـ٢ عجمٝ

. ؿٞٙـ اكائٝ ثلا٢ وٛؿن كفتبك٢ ٚ اعٌب٣ً ٔخجت پ٥بٔـٞب٢ ثب ٔلتجظ ٞب٢ ٔلالجت پ٥ٍ٥ل٢ ثل ٔج٣ٙ

 ؿًتل٣ً لبثُ عٌبى،" وٝ ا٢ وٙٙـٜ ٔلالت ٤ه وٝ ؿٞـ ٣ٔ ِ٘بٖ ل٤ٛب ٕٞىبكاٖ ٚ نٚث٤ٙآ ٞب٢ ٤بفتٝ

 كفتبك ام ت٤ٛٔل٢ ،"وٙـ ٣ٔ ٕٞىبك٢ اٚ ثب ثلؽٛكؿ ؿك ٚ پق٤لفتٝ كا اٚ كفتبك اًت، پبًؾٍٛ [٘ٛماؿ] ثٝ ٚ

٥ٔناٖ ٔغـٚؿ٢ ام  ؽٛؿ تِٛـ ٘ؾٌت٥ٗ مٔبٖ ؿك وٝ" ٣ ؿاُتٝ ثبُـوٛؿو ٤ه ؿاكؿ اعتٕبَ ،ٟٔبكوٙٙـٜ

 .ُٛؿ٣ٔ ل٢ٛ وبف٣ ا٘ـامٜ ثٝ ٢ وٝؽٛؿ ام ت٤ٛٔل٢ ،(48،ّ.0988)ثِٛج٣  "آٚك٢ ؿاُتٝ ثبُـؽٛؿ تبة

ِ٘بٖ  وٝ ؿٞـ ٣ٔ اكائٝ ٣ٕٟٔ ُٛاٞـ ؿِجٌت٣ٍ پوَٚٞ ،تبة آٚك٢ تًٛقٝ ٖ امٔب فلآ٤ٙـ ٔـَ ثبفت ؿك

 كاثغٝ ام اًتفبؿٜ ثب آٖ تًٛقٝ ٚ ل٢ٛثٝ ا٘ـامٜ وبف٣  ؽٛؿ ام پ٣ِ٤ٛكٚاٖ ٞب٢ ا٤ـٜ ث٥ٗ اكتجبط ٢ؿٞٙـٜ

 فلاٞٓ كا ٘ؾل٢ ٔىب٥ٌ٘ٓ...  ٣ٟٔبكوٙٙـٌ ٔفْٟٛ". اًت وٛؿن كٚا٣٘ كُـ ٚ كٚاٖ ًالٔت ٟٚٔبكوٙٙـٜ 

 "ؿاؿ تٛض٥ظ تٛا٣ٖٔ" كا ،ؽٛؿ تًٛقٝ ِٔبثٝ عٛك ثٝ ٚ "ا٤ٕٗ ؿِجٌت٣ٍ تًٛقٝ عل٤ك آٖ ام وٝ وٙـ٣ٔ

 (.029.ّ ،2117 0ؿاٌالى)

 ٌلصٝ وٙـ، ٣ٔ ت٥ِٛـ ٕٞضٙبٖ ٔفْٟٛ وُٝٛؿ ِ٘بٖ ؿاؿٜ ٣ٔ تغم٥مبت٣ ثب ٔٙبفـ ؿِجٌت٣ٍ تئٛك٢ ؿكًت٣

ث٥ه ٚ  ٔخبَ، فٙٛاٖ ثٝ) ا٘ـرـا ولؿٜ آٖ ُٙبؽت٣ كٚاٖ ٞب٢ ك٤ِٝؿِجٌت٣ٍ كا ام  ام ٔٛاكؿ ا٤ٗ ام ث٥ٌبك٢

 ثٝ) ٞب٢ ت٥ٌُٟ وٙٙـٜ تغم٥ك علط ٚ اثناكٞب٢ ٚ آٖ تغم٥مبت٣ وبك ؿًتٛك ثٝ تٛرٝ ثب(. 2114 2اًىٛف٥ّـ

 ٔغممب٣٘ ثلا٢ف٥ـ اًت ث٥ٌبك ٔ ؿِجٌت٣ٍ ٘ؾل٤ٝ ثب ا٤ٗ عبَ، ،(0978 ٕٞىبكاٖ ٚآ٤ٙنٚكث  ٔخبَ فٙٛاٖ

 ث٥ٗ كاثغٝ و٥ف٥ت آٖ عل٤ك ام وٝ ٌٞتٙـ پ٣ِ٤ٛكٚاٖ ٚ كٚاِ٘ٙبؽت٣ ٞب٢ ٔىب٥٘نْ ٤بفتٗ ؿ٘جبَ ثٝ وٝ

(. 2112، فب٘ب٣ٌ ٚ تبكٌت 0999كٚث -٥ِٛ٘ن ٔخبَ فٙٛاٖ ثٝ) وٛؿن تبح٥ل ثٍقاكؿ ٘تب٤ذ ثل وٛؿن ٚ ٔلالت

 ثٝ تٛرٝ ثب - اًت ٔقَٕٛ غ٥ل تزلث٣ كٚاِ٘ٙب٣ً ٚ كٚا٘ىب٢ٚ ؿك ِٔتلن وبك ؿك وٝ -فب٘ب٣ٌ پ٥تل تغم٥ك

 ثلك٣ً كا آٖ عبضل عبَ ؿك ٔٗ وٝ ثبمتبة پق٤ل٢ ٚ ؿِجٌت٣ٍ ،تبة آٚك٢ تًٛقٝ ث٥ٗ اكتجبط اماٚ  ؿكن

 .ؿاكؿ ؽب٣ٓ اكمٍ ؿ،ؽٛاٞٓ ول
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 آيسیتبة مشخصٍ: پزیشیتبةثبص

 ؿك وٝ ٤بثـ٣ٔ تًٛقٝ كاثغٝ ؿِجٌت٣ٍ أٗ ثبفت ؿك ل٢ٛ وبف٣ثٝ ا٘ـامٜ  ؽٛؿ ولؿ٤ٓ، ِٔبٞـٜ وٝ ٕٞب٘غٛك

 ا٤ٗ ،تٛا٘بًت وبف٣ ا٘ـامٜ ثٝ ٚ ل٢ٛ آٖ وٝ مٔب٣٘فّٕىلؿ ؽٛؿ، . ُٛؿ٣ٔ ٍٟ٘ـاك٢ ٔلالت تًٛظ ٘ٛماؿ آٖ

ام ا٤ٗ كٚ . وٙـًبمٔب٘ـ٣ٞ ٣ٔ ُؾ٥ٔت٤ه  ٤ب ٚ ؽٛؿ ع٣ٌ ام ثٝ كا ٘ٛماؿ فبعف٣ تزلثٝ وٝ اًت

 كٚاِ٘ٙبؽت٣ تٛا٘ب٥٤ٟب٢ ؿ٤ٍل آٖ ام وٝ اًت ع٥بت٣ ام ؽٛؿ وٛؿن كُـ ثلا٢ فبعف٣ تزلث٥بت ًبمٔب٘ـ٣ٞ

 .آ٤ٙـپـ٤ـ ٣ٔ( ٘في فنت ٚ ؽٛؿ تٙؾ٣ٕ٥ ، ؽٛؿُٙبؽت ٤ٛٞت  رّٕٝ ام)

 فٞٗ ٟب٢عبِت ؿك ثبمتبة ؽلف٥ت. ٤بثـ٣ٔ ًبمٔبٖ فبعف٣ ٢ تزلثٝام عل٤ك آٖ  وٝ اًت فلا٤ٙـ٢ ثبمتبة

 ثبم اٚ ثٝ كا وٛؿن اعٌبًبت اثتـا وٙٙـٜ ٔلالجت ٤بثـ؛٣ٔ تًٛقٝ پب٤ـاك ٚ أٗؿِجٌتٝ  كاثغٝ ؿك وٛؿن ؿك

ثلا٢ ا٤ٗ اعٌبًبت كا   - ُٙبؽتٝ ُـٖ تزلثٝ ا٤ٗ عل٤ك ام - ؿ٥ٌل ٣ٔ ٤بؿ آكا٣ٔ ثٝ اٚ ٚ ٌلؿا٘ـ ٣ٔ

 ثلا٢ ٔجٙب٣٤ تٛا٘ب٣٤ ا٤ٗ. وٙٙـ ًبمٔب٘ـ٣ٞ ٘ت٥زٝ ؿك ٚ ثبمتبة ؿٞٙـ ،ثِٙبًٙـ ك٥ًٕت ثٝؽٛؿُبٖ 

 ف٣ٙٞ ٚضق٥ت ام آٌب٣ٞ. ؿٞـ پبًؼ ٚ ثبمتبة كا ؿ٤ٍلاٖ اعٌبًبت آٖ ام پي تب وٙـ ٣ٔ ا٤زبؿ وٛؿن

 كا ا٤ٗ ؿ٤ٍلاٖ. )وٙٓ ٣ٔ ٤بؿ "ثبمتبة پق٤ل٢" فٙٛاٖ ثٝ ام آٖ ٔٗ وٝ اًت ص٥ن٢ ٕٞبٖ ؿ٤ٍلاٖ، ٚ ؽٛؿ

 (.ا٘ـ ٘ب٥ٔـٜ( 0998فب٘ب٣ٌ ٚ تبكٌت ) "ف٥ٙٞت" ٚ (0996)فب٘ب٣ٌ ٚ تبكٌت  "ثبمتبثٙـٜ فّٕىلؿ ؽٛؿ"

 اًت، آٚك٢تبة ُلا٤ظ ؿك ع٥بت٣ كُـ ٔلعّٝ ٤ه ثبمتبث٣ ؽلف٥ت ثـًت آٚكؿٖٔقتمـْ وٝ  ٔٗ

: رّٕٝ ِ٘بٖ ؿاؿٜ ُـٜ ام آٖ عبُٓ ام آٖ ثب ٔلتجظ تبة آٚك٢ ٞب٢ ٤ٚو٣ٌ ث٥ًّٛٝ وٕٝٞب٘غٛك

 ارتٕبف٣ ُب٤ٌت٣ٍ ،(2112فب٘ب٣ٌ ٚ تبكٌت ) ٘في فنت ،(2111ٚ ٕٞىبكاٖ  0)اًت٥ٗ ؽٛؿٔؾتبك٢

ثبمتبة  ث٥ٗ اكتجبط ثلا٢ تغم٥مبت٣ ُٛاٞـ اوٖٙٛ. (2113ٚ ٕٞىبكاٖ  2)ثبوٙلتٙؾ٣ٕ٥ ؽٛؿ ٚ (2116)ِٛتل 

 .ولؿ ؽٛاٞٓ ثلك٣ً كا ٞب ِٔؾٔٝ ٔزٕٛفٝ ا٤ٗ ٚپق٤ل٢ 

، فب٘ب٣ٌ ٚ ٕٞىبكاٖ 2112، 0996، فب٘ب٣ٌ ٚ تبكٌت 2111، 0993)فب٘ب٣ٌ  ٕٞىبكاَ٘ ٚفب٘ب٣ٌ  پ٥تل

ٚ  وٙٙـٜ ٔلالجت كاثغٝ ؿك ٟٔبك و٥ف٥ت ثٙـ٢ عجمٝ ثلا٢ ؿِجٌت٣ٍ ٘ؾل٤ٝ ام (2114، 2112، 0994

 عل٤ك ام ؽٛؿ تًٛقٝ پ٣ِ٤ٛ كٚاٖ ٔفْٟٛ ث٥ٗ كاثغٝ ثلك٣ً ثلا٢ آٖ كا ام ٚ وٙٙـ ٣ٔ اًتفبؿٜ وٛؿن

 ٚالـ ؿك أل ا٤ٗ وٝ ؿٞـ ٣ٔ ِ٘بٖ آٟ٘ب تغم٥مبت. ثل٘ـثىبك ٣ٔ كُـ ا٣ّٓ تغم٥ك ٞب٢ ٤بفتٝ ٚ ٟٔبكولؿٖ

 ٞب٢ عبِت ُٙبؽتٗ ثلا٢ وٛؿن تٛا٘ب٣٤ وٝ ٕٞبًٞٙ اًت ٔلالت ٤ه ثب ٔتمبثُ ٌٔتٕل تقبُٔ عل٤ك ام

 ٞب٢ ٤بفتٝثب ؽالٓٝ ولؿٖ ( 2117) ٥ٗٚاِ. ُٛؿ٣ٔ ا٤زبؿ ،ثبمتبة پق٤ل٢ آٖ ؿ٤ٍلاٖ، ٚ ؽٛؿ اعٌب٣ً

 :٤ٌٛ٘ـ ٣ٔ بكاَ٘فب٘ب٣ٌ ٚ ٕٞى
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 تىبُٔ وٝ ٕ٘ب٤ٙـ٣ٌ ٥ًٌتٓ ٤ه ت٥ِٛـ ثلا٢ٚرٛؿ ؿاكؿ  آٖ ثّىٝ ؛ؿِجٌت٣ٍ ثٝ تٟٙب٣٤ ٞـف ٥ٌ٘ت ""

. (2، ّ. 2112)فب٘ب٣ٌ ٚ ٕٞىبكاٖ  " ثِل٢ ثمبء وٕه ثٝ ثلا٢ وٝ ،و٥ٙٓ فلٕ اًت ٕٔىٗ اًت، ٤بفتٝ

 كفتبك ث٣ٙ٥ پ٥َ ٚ تف٥ٌل ؿكن، ثلا٢ افلاؿ ؿك تٛإ٘ٙـًبم٢ثلم٤ٌت٣  تىب٣ّٔ ٘ؾ٥ل ث٣ ٔن٤ت...  ا٤ٗ

 ٔٛكؿ ٤ه...  ٕٞىبكاَ٘ ٚ فب٘ب٣ٌ...  تغم٥ك ثل٘بٔٝ . ...ؿٞـ٣ٔ اكائٝ ؽٛؿُبٖ كفتبك ٕٞض٥ٙٗ ٚ ؿ٤ٍلاٖ،

٘مَ ث٥ٌبك ٟٔٓ ٚ ؿكٞٓ  ؿِجٌت٣ٍ ٚ[ ٤ق٣ٙ ثبمتبة پق٤ل٢] ًبم٢ ف٣ٙٞ وٝ اًت ًبؽتٝ لـكتٕٙـ ث٥ٌبك

 (.46.ّ)"وٙٙـثبم٢ ٣ٔ آ٥ًت ُٙب٣ً كٚاٖ ٚ تًٛقٝپ٥ض٥ـٜ ا٢ ؿك 

 افلاؿ ٔخبثٝ ثٝ ؽٛؿ ع٣ٌ ام تب ًبمؿ ٣ٔ لبؿك كا وٛؿوبٖ وٝ ص٥ن٢ اًت ثبمتبة پق٤ل٢ تلت٥ت، ثـ٤ٗ

 ثبُٙـ ٔلتجظ ؿ٤ٍلاٖ ثب ٚ ،(ثبُٙـ ؽٛؿُبٖ كفتبك ؿك تفىل ٚ تٔـ٤ك ثٝ لبؿك) ؿاُتٝ ثبُٙـ ٌٔتمُ

 ٞب٢ ؽلف٥ت ا٤ٗ(. كا ؿاُتٝ ثبُٙـ ؿ٤ٍلاٖ كفتبك اِٟبْ ثؾَ ف٣ٙٞ ٞب٢ ٚضق٥ت ؿكن تٛا٘ب٣٤ ٕٞض٥ٙٗ)

 پ٥بٔـٞب٢ وٝ اًت ٟبآ٘ ام ٚ ٌٞتٙـ ٚاثٌتٝ ٔتمبثال ُٛ٘ـ، ٣ٔ پـ٤ـاك أٗ ؿِجٌت٣ٍ كاثغٝ ام وٝ ؿٚلّٛ

 :ـُ٘ٛ ٣ٔ ؽبٞل آٚك٢تبة ثب ٔلتجظ

 تًٛقٝ ثب وٛؿو٣ ؿٚكاٖ ؿك ؿِجٌت٣ٍ وٝ ؿاكؿ ٚرٛؿ ع٣ِٛ تغم٥مبت ؿٞٝ ؿٚ امٓل٤غ٣  ُٛاٞـ"

تبة ...  ٔب٘ٙـ ٕ٘بؿ٣ٙ٤ ٤ب تف٥ٌل٢ ٞب٢ ٟٔبكت ثٝ وٝٞب ٔلتجظ اًت  ؽلف٥ت ام ٥ًٚق٣ ع٥ف مٚؿٍٞٙبْ

 ،ؿِجٌت٣ٍ ا٥ٙٔت. ٚاثٌتٝ اًت غ٥لٜ ٚ ارتٕبف٣ ُٙبؽت٣ ٞب٢ تٛا٘ب٣٤ ُٙبؽت٣، ؽٛؿ ،... ؽٛؿ آٚك٢

. ... وٙـ٣ٔ ث٣ٙ٥ پ٥َ كا ٘تب٤ذ ًب٤ل ٚ اكتجبط ًجه اعٌبًبت، تٙؾ٥ٓ اوتِبف٣، ٟٔبكت ُٙبؽت٣، تٛا٘ب٣٤

 كا تًٛقٝ ثلا٢ فلؿ٢ ث٥ٗ تف٥ٌل٢ ؽلف٥ت ثلا٢ ٤بفتٝ تىبُٔ ا٣ّٓ ٥ٌٔلٞب٢ ؿِجٌت٣ٍ، فلا٤ٙـٞب٢

 (323، ّ. 2112تبكٌت )فب٘ب٣ٌ ٚ  " وٙٙـ٣ٔ فلاٞٓ

 ع٥بت٣ ٟٔبكت ا٤ٗ. اًت تؾ٥ُ تٛا٘ب٣٤ ٕٞض٥ٙٗ ثبمتبة پق٤ل٢ فلؿ٢ ث٥ٗ تف٥ٌل٢ ؽلف٥ت: ؽٛؿٔؾتبك٢

 ٞب٢ ٚالق٥ت...  ٣ كا ٔـ ٘ؾل ؿاُتٝ ثبُـرب٤ٍن٤ٙ اؿكاوبت" تٛا٘ـ٣ٔ وٛؿن وٝ اًت ٔق٣ٙ ا٤ٗ ثٝ

 ؽٛؿٔؾتبك٢ ع٥بت٣ رنء " وٝ ،"(0988ٚ كٚتل  ٣0 كا ثل٘بٔٝ ك٤ن٢ ٚ فلافىٗ وٙـ )و٤ٛٙتٖٛرب٤ٍن٤ٙ

ّٕٔٛ ام  م٥ٔٙٝ ٤ه ؿك. (253، ّ.0993)فب٘ب٣ٌ  "اًت ٤ٛٞت ٔقٙب٢ ٚاثٌتٝ ثٝ ٚ (0987 2اٌلؿ٢ ٚ ٔتن)

 ٔلتجظ آٚك٢تبة ثب ا٘تؾبة ٚ عٛاؿث ام ٣ٙ٥ِ٘ فمت تٛا٘ب٣٤ صلا وٝ ثـا٥٘ٓ ٌت٥٘ ؿُٛاك ،ُلا٤ظ ٘بٌٛاك

 .اًت

 ثب «ؽٛؿ» ٤ه فٙٛاٖ ثٝ ؽٛؿ ؿكن ثلا٢وٛؿن  ثبمتبثٙـٜ تٛا٘ب٣٤ ام ٥٘ن ٘في فنت ؽلف٥ت: ٘في فنت

 عب٢ٚ ثبفت. آ٤ـپـ٤ـ ٣ٔ َٔلالج٥ٙ ٥ًّٚٝ ثٝثٝ اٚ ثبمتبث٥ـٜ ُـٜ  ؽٛؿام  ؿ٤ـٌبٜا٤ٗ  ٚ ،ٍؽٛؿ ٤ٛٞت

 لبثُ وٙٙـٜ ٔلالجت ثلا٢ بٖؽٛؿُ ٚ اعٌبًبت وٝ وٙـكا ٔٙتمُ ٣ٔ ٔقٙب ا٤ٗ بٖثٝ وٛؿو ،أٗ ؿِجٌت٣ٍ
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 ؽٛؿ عبِتٟب٢ فبعف٣ ٢ٌٌتلٜ ؿك ٚ ؽٛؿ تٕب٥ٔت ؿك آٟ٘ب وٝ ؿٞـ ٣ٔ اع٥ٕٙبٖ آٟ٘ب ثٝ ،ٙـٌتٞ لجَٛ

 ٤ٚو٥ٌٟب٢ ٚ ؿِجٌت٣ٍ[ ؿاؽ٣ّ] وبك٢ اٍِٛٞب٢ ث٥ٗ ٔتمبثُ پ٥ٛ٘ـٞب٢ ؿ٥ُِ ثٝ" ثٙبثلا٤ٗ،. اكمُٕٙـ٘ـ

 ٤بفتٝ ام ٓالع٥ت تق٥ٕٓ عي ٤ه ثٝ ٔٙزل أٗ، ؿِجٌت٥ٍٟب٢ وٝ اًت ا٤ٗ ثل افتمبؿ و٣ّ عٛك ثٝ ؽٛؿ،

 .(303، 2112ّ)فب٘ب٣ٌ ٚ تبكٌت  "ُـ ؽٛاٞـ ٘في فنت عي ٚ

 ؽلف٥ت ٤ه" وٝ ؿاكؿ ثبمتبث٣ ثٝ ثٌت٣ٍ عبَ، ف٥ٗ ؿك ارتٕبف٣، ٓالع٥ت ؽلف٥ت: ارتٕبف٣ ٓالع٥ت

 َثلا٤ ٔٛرٛؿ افلاؿ ام ٔغّٛة عٛك ثٝ تب ًبمؿ ٣ٔ لبؿك كا وٛؿن ف٣ٙٞ، عبِتٟب٢ ثبمتبة ثلا٢ افتٕبؿ لبثُ

 ثٝ ٥٘بم افلاؿ آ٥ٔن، تغمك كٚاثظ ؿاُتٗ ٔٙؾٛك ثٝ. (251، ّ 0994)فب٘ب٣ٌ ٚ ٕٞىبكاٖ  "وٙـ اًتفبؿٜ

 ٔق٣ٙ ا٤ٗ ثٝ ،"ثج٥ٙٙـ كٚاِ٘ٙبؽت٣ فٕك ثب ٔٛرٛؿات٣ فٙٛاٖ ثٝ كا ؿ٤ٍلاٖ ٚ ؽٛؿ" تب ؿاك٘ـ ثبمتبث٣ تٛا٘ب٣٤

(. 44.ّ ،2117 ٚا٥ِٗ،) "اًت ٔلثٛط ٕٞـ٣ِ ٚ ث٥َٙ ثلا٢ ٔب ٞب٢ ؽلف٥ت ثٝ ٌٔتم٥ٓ عٛك ثٝ" وٝ

 اًت ص٥ن٢ ٥٘ن( 0988ثِٛج٣ ) "ؿك٣٘ٚ وبك٢ ٔـَ" ؿٞـ،٣ٔ ُىُ كا آ٤ٙـٜ كٚاثظ ا٘تؾبكات وٝ ا٣٤ٍِٛ

 ثٝ ٍٞٙبْمٚؿعٌبى  ٔلالجت": اًت آٚكؿٜ ؿًت ثلا٢ آٖ ثٝ كا ُٛاٞـ٢ ُٙبؽت٣ كٚاٖ ٞب٢ پوَٚٞ وٝ

" (2111)٥ّٕٞتٖٛ ثنكٌٌبَ اًت  ؿِجٌت٣ٍ كٚاثظ ام أٗ ثبمٕ٘ٛؿ٢ ٔـَ ٤ه فٙٛاٖ ثٝ كًـ٣ٔ ٘ؾل

 افلاؿ ثٝ پق٤ل٢ثبمتبة ،لبٓل اًت ٍٞٙبْ مٚؿ ٔلالجت وٝ ٔٛاكؿ٢ ؿك .(319، ّ 2112)فب٘ب٣ٌ ٚ تبكٌت 

 ؽٛؿ ٔٛرٛؿ وبك٢ ٞب٢ ٔـَ ثبمٍ٘ل٢ ٚ تبةثبم ؿك ثقـ٢ ٣ ٔخجتٔلالجت تزلث٥بت ام ؿٞـ ٣ٔ اربمٜ

 فّٕىلؿ آالط ام عل٤ك  تبة آٚك٢ثبمتبة پق٤ل٢ ثٝ  عل٤ك، ا٤ٗ ثٝ. (٤2116ٛ )ؿ٢ آٔجلٚم وٙٙـ اًتفبؿٜ

 تٛا٘ٙـ ٣ٔ وٝ وٕه وٙـ ٔتمبثُ كٚاثظ ام ثلؿٖ ِقت ٚ ؿاؿٖ ُىُ ؿك افلاؿ تٛا٘ب٣٤ تزلثٝ، ؿؽبِت ؿك ؽٛؿ

 وٕه ثٝ ٥٘بم ٓٛكت ؿك ٚ وٙٙـ ٕٞـكؿ٢ ؿ٤ٍلاٖ ثب وٙٙـ، ث٥بٖ كا ؽٛؿ اعٌبًبت ٚ وٙٙـ ٔـ٤ل٤ت كا آٟ٘ب

 .ثؾٛاٞٙـ وٕه

 ا٤ٗ. ثبُـ آٚكثبمتبثٙـٜ ٚ تبة فلؿ ٟٔبكت تل٤ٗ وٙٙـٜ ِٔؾْ ٚ ٟٕٔتل٤ٗ ُب٤ـ ا٤ٗ: تٙؾ٣ٕ٥ ؽٛؿ

 ام ا٢ ؽالٓٝ وٝ ٕٞب٘غٛك ،٤بثـ ٣ٔ تًٛقٝ اًت، أٗ آٟ٘ب ٞب٢ ؿِجٌت٣ٍ وٝ وٛؿوب٣٘ م٥ٔٙٝ ؿك ٕٞض٥ٙٗ

 ::ؿٞـ ٣ٔ ِ٘بٖ  (2112فب٘ب٣ٌ ٚ تبكٌت ) تغم٥مبت٣ ٔغبِقبت ام ا٢ ٌٌتلؿٜ ع٥ف

-ُ ٥٣ٔتٌٟ كا ٔغن ا٣ّٓ ؽٛؿ تٙؾ٣ٕ٥ ٟب٥٢نٔٔىب٘ تًٛقٝ آٟ٘ب م٤لا ،ًبم٘ـٜ ٌٞتٙـ جٌت٣ٍؿِ كٚاثظ"

 ٔغـٚؿ٤ت تٛا٘ٙـ ٣ٔ...  آٟ٘ب. وٙـ وبك ربٔقٝ ؿك ٔٛحل عٛك ثٝ فلؿ ُٛؿ ٣ٔ ثبفج ؽٛؿ ٘ٛثٝ ثٝ وٝ وٙٙـ

 (.328.ّ)" ث٥بٚك٘ـ ٚرٛؿ ثٝ فٕـٜ ٞب٢ ٘بكاعت٣ ثب ٔمبثّٝ ثلا٢ افلاؿ ُب٘ي ثلا٢ كا لـكتٕٙـ٢ ٞب٢

 ؿكآٔـ وٓ ٞب٢ ؽب٘ٛاؿٜ ؿك آٚكتبة رٛا٘بٖ ؿكثبكٜ ؽٛؿ ٔغبِقٝ ام( 2113) ٕٞىبكاَ٘ ٚ ثبوٙل وٝ ٕٞب٘غٛك

-تبة ثلا٢ ا٢ پب٤ٝ فٙٛاٖ ثٝ تٛا٘ـ٣ٔ  ؿٞٙـٜ ثبمتبة افلاؿ ٣ؽٛؿتٙؾ٥ٕ تٛا٘ب٣٤ ٥ٌل٘ـ،٣ٔ ٘ت٥زٝ آٔل٤ىب٣٤



 تأح٥ل ثب عـ٢ تب رٛا٘بٖ، آٚك٢تبة ثل اًت ٕٔىٗ ؽبكر٣ ٚ ؿاؽ٣ّ فٛأُ ام تقـاؿ٢": ثبُـ آٟ٘ب آٚك٢

 (.057 ّ)" تبح٥ل ثٍقاكؿ تٙؾ٣ٕ٥ؽٛؿ ٞب٢ ٟٔبكت ثل ا٥ِٚٝ

 پ٥ٙ٥ِ٥بٖ ام ٚ ٌٞتٙـ آٖ ثٝ ٚاثٌتٝ وـاْ ٞل وٝ ؿاكؿ ٚرٛؿ فبعف٣ ٞب٢ ؽلف٥ت ام كُـ٢ م٘ز٥ل٠ ٤ه

 تٛا٘ب٣٤ ٚ ل٢ٛ ؽٛؿ ثٝ ا٘ـامٜ وبف٣ ٤ه ثٝ ٥٘بم پق٤ل٢ثبمتبة ؽلف٥ت: آ٤ـآٖ اًت ٚ ام آٖ پـ٤ـ ٣ٔ

 ؿ٤ـٌبٜ ام. ؿاكؿ تًٛقٝ ثلا٢ ؽٛة وبف٣ثٝ ا٘ـامٜ  ٟٔبك ٔلالجت ثٝ ٥٘بم ؽٛؿ ٘ٛثٝ ثٝ وٝ ؿاكؿ ًبمٔب٘ـ٣ٞ

 ٞل ؿك كا ٞب ؽلف٥ت ا٤ٗ ٚ وٙـ پ٥ِلفت ٔلاعُ ا٤ٗ عل٤ك امپ٥ًٛتٝ  ثب٤ـ فلؿ ٔـَ، ا٤ٗ ٣پ٤ِٛكٚاٖ

 .٤بثـ تًٛقٝ كٚاِ٘ٙبؽت٣ تبة آٚك٢ للاك اًت وٝ ٓٛكت٣ ؿك آٚكؿ، ؿًت ثٝ ٔلعّٝ

 ـ٣ًٞبمٔب٘ وٝ وٙـ ٣ٔ تِل٤ظ كا پ٤ٛب ٔقبٔالت فلآ٤ٙـٞب٢ وٝ اًت كُـ٢ ٔفْٟٛ ٤ه ؽٛؿ تبة آٚك٢"

، 2113ٚ ٕٞىبكاٖ  0)٤تي "ًبمؿٕٔىٗ ٣ٔ وبكآٔـ ًبمٌبك٢ثٝ ِغبػ  ٞب٥ُ٢ٜٛ  ؿك كا تزلثٝ اؿغبْ ٚ

 ا٤ٗ وٝ اًت ثبمتبث٣ ؽلف٥ت ا٤ٗ اْ، ولؿٜ اًتـالَ وٝ ٕٞب٘غٛك ؛(408، ّ 2115فول ُـٜ ؿك ا٤ٌِٛـ 

 ثبمتبة ثلا٢ ؽٛؿ تٛا٘ب٣٤ عل٤ك ام تٛا٘ـ، ٣ٔ آٚكتبة فلؿ. أىبٖ ٚلٛؿ ٣ٔ ثؾِـ كا اؿغبْ ٚ ـ٣ًٞبمٔب٘

 ؽٛث٣ ثٝ كا آٖ (0999ول٤ٕل ) .وٙـ اًتفبؿٜ آٟ٘ب اؿغبْ ٚ ًبم٢ ؿك٣٘ٚ ، ثبمتبة ثب ؽٛؿ تزلث٥بت ام ؿاؿٖ،

 :وٙـ ٣ٔ ؽالٓٝ

 غفّت ٚ اًتفبؿٜ ًٛء٘زبت ام  ثٝ ٔٛفك وٝ وٌب٣٘ وٝ اًت ؿاؿٜ ِ٘بٖ( 0994) ؿ٤ٍلاٖ ٚ فب٘ب٣ٌ وبك"

 ؿاُتٗ ثب ثلفىي، ثّىٝ ؽٛؿ، فٞٗ ام ا٥ِٚٝ تزلث٥بتوٙبك ٌقاُتٗ  عل٤ك ام ٘ٝ كا وبك ا٤ٗ ُٛ٘ـ ٣ٔ

 وٝاًت  و٣ٌ آٚكفلؿ تبة. ؿٞٙـا٘زبْ ٣ٔ ام آٖؿكى ٌلفتٗ  ٚولؿٖ  ٔٙقىي ًپلؿٖ، ؽبعل ثٝ تٛا٘ب٣٤

 (5 ّ)" اًت افتبؿٜ اٚ ثلا٢ اتفبل٣ صٝ وٝ وٙـ ؿكن تٛا٘ـ ٣ٔ

 افتذ؟يقتی تًسعٍ خًد معیًة است چٍ اتفبقی می

 اْ، ولؿٜ ٔغلط وٝ پ٣ِ٤ٛكٚاٖ ٔـَ ؿك كا فبؿ٢ تبة آٚك٢ فلآ٤ٙـ اثتـا ،آٚك٢تبة اؿث٥بت ًٙت ؿك

 تًٛقٝ وٝ مٔب٣٘ افتـ ٣ٔ اتفبل٣ صٝ ٔـَ ا٤ٗ اًبى ثل وٝ ولؿ ؽٛاٞٓ ثلك٣ً اوٖٙٛ. اْ ولؿٜ ثلرٌتٝ

 ٚ ٔق٥ٛة اًت( ا٤ٕٗ ؿِجٌت٣ٍ ثبفت ٤ه ؿك ثبمتبث٣ ؽلف٥ت ٚؽٛؿ ثٝ ا٘ـامٜ وبف٣ ل٢ٛ  ٤ه ام) عج٥ق٣

 .ص٥ٌت وٛؿن تبة آٚك٢ ثلا٢ ٔق٥ٛة ثٛؿٖ ا٤ٗ پ٥بٔـٞب٢

 ٘ٛماؿ ام وٝ صلا ُـ؛ ٤بؿآٚك وٛؿن كٚا٣٘ كُـ ثلا٢ كا ٍٟ٘ـاك٢ ٔغ٥ظ ع٥بت٣ ٘مَ( ٥ٙ٤ٚ0961aىٛت )

 :ُ٘ٛت اٚ. وٙـ٣ٔعٕب٤ت  ؽٛؿ تٙؾ٥ٓ ثلا٢ اٍتٛا٘ب٣٤ تًٛقٝ ع٥ٗ ؿك َاعٌبًبت تٙؾ٥ٓ ؿك
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 تلت٥ت ا٤ٗ ثٝ. ُٛؿ ٣ٔ تق٥٥ٗ...  ٔلالجت ا٤ٗ تًٛظ... پل٣ِ٤كٚاٖ ام آماؿ٢ ٔقٙب٢ ثٝ ،فلؿ كٚاٖ ًالٔت"

 (.51-49. ّ)"اًت ٣ٔغ٥غ تأ٥ٔٗ ؿك ٘مْ ثٝ ٔلثٛط ؿٚكاٖ وٛؿو٣ ٤ب ؿك ٔلاعُ ثقـ٢ل٣ِ٤ پكٚاٖ... 

 ٣ٔ ثٙبثلا٤ٗ وٙـ، عٕب٤ت ام ؽٛؿ ُىٙٙـٜ وٛؿن  ٚ ٟٔبك وٙـ كا ٘ٛماؿ ٘تٛا٘ـ ا٥ِٚٝ ٔغ٥ظ ا٤ٗ وٝ ٍٞٙب٣ٔ

 ٤ب ٚ آ٥ًت وٝ ٚلت٣ تلت٥ت ٥ٕٞٗ ثٝ ٚ ثبمتبث٣ ؽلف٥ت ا٤زبؿ ثلا٢ ُٛؿ لـكتٕٙـ وبف٣ ا٘ـامٜ ثٝ تٛا٘ـ

وٛؿن كا ؿك  ،پ٣ِ٤ٛ كٚاٖ ٔـَ لًب٘ـ،ث آ٥ًت ؽلف٥تا ؿك م٘ـ٣ٌ ثٝ ا٤ٗ ثقـ ٘بؽُٛب٤ٙـ ٔغ٥غ٣ فٛأُ

 آ٥ًت ؽٛؿ ام ٔغبفؾت ٔٙؾٛك ثٝ "ٟب٣٤ؿفبف" ٤ب ٌٛ٘بٌٖٛ غل٤ن٢ ٔمبثّٝ ٞب٢ اًتلاتو٢ ام اًتفبؿٜ

 وٛؿن كُـ ٚ كٚاٖ ًالٔت ثٝ ٘بصبك أب ـ،ٙوٙ ٣ٔ ٔغـٚؿ كا ؽٛؿ ثٝ آ٥ًت ٞب ؿفبؿ ا٤ٗ. ث٥ٙـٍ ٣ٔپق٤ل

 ثل آٟ٘ب تأح٥ل ٚ ٞب ؿفبؿ تل٤ٗ كا٤ذ ام ثلؽ٣ ٍ٘ب٣ٞ ثٝ ٔؾتٔل عٛك ثٝ عبال. ا٘ـامؿ٣ٔ ؽغل٘ٛف٣ ثٝ  ثٝ كا

 .ا٘ـامْپق٤ل٢ ٣ٔثبمتبة-فٙٛاٖ ثٝ-تبة آٚك٢ ؽلف٥ت ٚ كٚاٖ ًالٔت

٘بتٛاٖ  وٛؿن فبعف٣ تزلثٝ اؿغبْؿ٥ُِ ا٤ٗ اًت وٝ ؽٛؿ ٘تٛاٌ٘تٝ اًت تًٛقٝ ٤بثـ ٚ ؿك  تل٤ٗ اًب٣ً

ث٥ٌبك عبلت  آٖ، ثب ٔمبثّٝ ثلا٢ ٔغ٥غ٣ عٕب٤ت ٌلفتٗ ٘ؾل ؿك ثـٖٚ آٖ ثٝ ًبؿ٣ٌ  م٤لا ،ثٛؿٜ اًت

: ولؿ ت٥ٓٛف كا ؿفبؿ ا٣ّٓ ٌلٜٚ ؿٚ ٥ٙ٤ٚىٛت. ؿٞـ اكائٝ ٔؾتّف ٞب٢ ٥ُٜٛ ثٝ تٛا٘ـ ٣ٔ ا٤ٗ. فلًبًت

ت ٔلالج ؽٛؿ ٤ه تًٛقٝ ٤ب ٚ ٔلالجت٣ ؽٛؿ ؽبّ ؿفبؿ" ٚ و٣ّ، عٛك ثٝ "ؽٛؿ ـ٣ًٞبمٔب٘ تغل٤فبت"

 تب اًت ٘جٛؿٜ لـكتٕٙـ وبف٣ ا٘ـامٜ ثٝ ؽٛؿ وٝ اًت ا٤ٗ ُبُٔ ؿٚ ٞل(. 0961a،  ّ58) "وٙٙـٜ

 وٝ كا ؿكؿ٘بو٣ فبعف٣ تزلث٥بت ٤ب ٚ ؿٞـ تًٛقٝ كا ؽٛؿٍ ام پب٤ـاك عي ٤ه ٚ ولؿٜ اؿغبْ كا َتزلث٥بت

 ثٝ ِغبػ. ولؿٜ اًت غلق ؽٛؿ ام غّظ تٍّٙل ٤ه م٤ل كا ؽٛؿ ٤ب ٚ رـا ولؿٜ ُٛؿ كٚثلٚ آٖ ثب ـ٥ٕ٘تٛا٘

 اؽتالالت اعفبَ، اٚت٥ٌٓ اًى٥نٚفل٣٘، فٙٛاٖ ثٝ كا ؿفبف٣ ٔمبثّٝ ا٤ٗ فٛالت ام ثلؽ٣ اٚ كٚا٣٘، ًالٔت

 فٙٛاٖ ثٝ آٟ٘ب اوخل وٝ وٙـ ٣ٔ فٟلًت( 59-58 ّ) اًى٥نٚئ٥ـ ُؾ٥ٔت اؽتالالت ٚ وبفة ُؾ٥ٔت

 .ُٛ٘ـ٣ٔ آٖ تًٛقٝ ثٝ ٔٙزل ٤ب ُٛ٘ـ ٣ٔ ؿاؿٜ تِؾ٥ْ كٚا٣٘ ًالٔت ِٔىالت

 تٛا٘ـ٣ٔ ؿفبؿ فٙٛاٖ ثٝ ؿكؿ٘بن اعٌبًبت رـاًبم٢ وٙـ وٝعٕب٤ت ٣ٔ ا٤ـٜ ا٤ٗام  ؿ٤ٍل ٔٙبثـ ام تغم٥ك

 ثٝ ٔجتال ثنكٌٌبالٖ وٝ ؿك٤بفت (0990فب٘ب٣ٌ ) ٔخبَ فٙٛاٖ ثٝ. ُٛؿ كٚع٣ ًالٔت ِٔىالت ثٝ ٔٙزل

 آٟ٘ب م٤لا ولؿ٣ٔ پ٥ِٟٙبؿ كا ا٤ٗ اٚ تغم٥ك. ٌٞتٙـ ؿاكا٢ اؽتالَ ؽلف٥ت ؿاكا٢ ٔلم٢ ُؾ٥ٔت اؽتالَ

 صٍٛ٘ٝ ؿ٤ٍلاٖ ا٤ٙىٝ ؿاٌ٘تٗ م٤لا ،ؿاك٘ـثبم ٣ٔ ؿ٤ٍلاٖ ف٣ٙٞ عبالت ثٝ ولؿٖ فىل ام كا ؽٛؿ ثغٛك تـافق٣

 ُـٜ ت٥ٓٛف كاثغٝ ثٝ تٛرٝ ثب. عقف وٙٙـ ٚ تب تغُٕ ثٛؿ ؿكؿ٘بن ث٥َ ام ا٘ـامٜ ثٛؿ٘ـ، ولؿٜ كفتبك آٟ٘بثب 

ؿك ثلاثل  ؿفبؿ ٔب٘ٙـ ؿ٤ٍلاٖ، ثب اكتجبط تٛا٘ب٣٤ ٚ پق٤ل٢ثبمتبة ث٥ٗ آٚك٢تبة تًٛقٝ ام ٖٔب ٔـَ ؿك

( 0988) ثِٛج٣. ٌقاكؿ ٣ٔ تبح٥لٔخجت  ا٢ كاثغٝ تزلث٥بت ام اًتفبؿٜ ؽلف٥ت ثل ٚضٛط ثٝ ٥٘ن اعٌبًبت 

ا٤ٗ  ولؿ،٣ٔ فلِٔٛٝ كا ؽٛؿ جٌت٣ٍؿِ تئٛك٢ وٝ عب٣ِ ؿك ،ؿك ع٣ ًبِٟب٢ ث٥ٌبك ٌٔتم٥ٓ ِٔبٞـات ام

 :وٝ ولؿ ٥ٝ كا اكائٝفلض



 ؽبعل ثٝ ؿِجٌتٝ ُٛؿ و٣ٌ ثٝ وٝ ؿٞـ اربمٜثٝ ؽٛؿٍ  تلًـ ٣ٔ ثنكٌٌبَ، اثقـ ٚ[ ؿ٤ـٜ آ٥ًت] وٛؿن

 ٤ه ٘ت٥زٝ ؿك. ُٛؿ ٣ٔ آٖ ثٝ ٔٙزل وٝ ؽِٓ ٚ اضغلاة ك٘ذ، ٚ ؿكؿ تٕبْ ثب ث٥ِتل ُـٖ لؿع ام تلى

 ٚ ت٣ٌّ ٔلالجت، ،٘نؿ٤ه افتٕبؿ ٢كاثغٝ ثٝ اٚ  عج٥ق٣ ٥ُٔ اعٌبى عت٣ ٤ب اثلام ؿك ثلاثل فؾ٥ٓ ٔب٘ـ

 (.55 ّ)" ؿاكؿ ٚرٛؿ فِك

-فٛوت .وٙـ ا٤زبؿ كٚاٖ ًالٔت ِٔىالتؽٛؿ  تٛا٘ـ٣ٔ عج٥ق٣ ٞب٢ ؽٛاًتٝ ث٥بٖ ثلاثل ؿك ٔب٘ـ ا٤ٗ

 اعٌبًبت ث٥بٖ ٚ تٔـ٤ك ا٥ٕٞتوٝ  وٙٙـ٣ٔكا ؽالٓٝ  تزلث٣ تغم٥مبت (2111) 0ث٥لولتي ٚ ث٥لؿم٣ِ

 ؿك ٌٞتٙـتًٛقٝ ٤بفتٝ  ؽغل ٔقلٕ ؿك وٛؿوبٖ" وٝ اًتـالَثب ا٤ٗ  ،وٙٙـكا احجبت ٣ٔ كٚاٖ ًالٔت ثل

، 421-409)ْٓ  " وٙٙـ ا٘ىبك كا پق٤ل٢ آ٥ًت "٤ب" رـاًبم٢ "كا" ؿكؿ٘بن اعٌبًبت "وٝ ٓٛكت٣

 .(0992 2ٚ آتٛٚؿ ٘مُ ُـٜ ام اًتِٛٛكٚ

 ،وٙـ٥ٌل٢ ٣ٔ ٘ت٥زٝ ٥ٙ٤ٚىٛت وٝ ٕٞب٘غٛك

 وبف٣ ؽٛة ٚٔلالجت  ؿاُتٗ ثـٖٚ ٚ ٌٞتٙـ ٍٟ٘ـاك٢ ٔغ٥ظ ُلا٤ظ ثٝ ٔتقّك ٞب پ٥ِلفت ا٤ٗ تٕبْ"

 0961a) "ُٛ٘ـ حبثت تٛا٘ٙـ٣ٕ٘ آ٤ٙـ ٣ٔ ؿًت ثٝ وٝ ٍٞٙب٣ٔ ٤ب ٚ آٚكؿ ؿًت ثٝ تٛاٖكا ٣ٕ٘ ٔلاعُ ا٤ٗ

 .(، تبو٥ـ ا45٣ّٓ، ّ 

 وٝ اًت ٔقٙب ا٤ٗ ثٝ ُٛؿ، ٣ٔ وٛؿن ؽٛؿ تم٤ٛت ٚ پ٥ِلفت ٔب٘ـ وٝ ٟٔبك تزلثٝ ٚ ٍٟ٘ـاك٢ ٔغ٥ظ

 ثلا٢ ؽلف٥ت ا٤زبؿ ثٝ لبؿك وٛؿن ٚ اًت ُـٜ لغـ آٖ كٚاِ٘ٙبؽت٣ ٞب٢ ؽلف٥ت پ٥ًٛتٝ تًٛقٝ

 ٚ وٛؿوب٣٘ ص٥ٙٗ. ٥ٌ٘ت ؿ٤ٍلاٖ ثب ثلا٢ اكتجبط ًبِٓ ك٣ُٚ ٤ب ٚ ؽٛؿ اعٌبًبت تٙؾ٥ٓ ٚ ُٙبؽت

 ُبٖ كفتبك ؿك ؿك٣٘ٚ ٤ىپبكص٣ٍ فـْ ا٤ٗ ام ٞب٣٤ ِ٘ب٘ٝ ٔقٕٛال ُٛ٘ـتجـ٤ُ ٣ٔ آٟ٘ب ثٝ وٝ ثنكٌٌبال٣٘

 وٝ ٌٞتٙـ ؿكؿ٘بن عـ ام ث٥َ وٝ ٤ىپبكصٝغ٥لُـ٤ـا  اعٌبًبت "ِ٘بٖ ؿاؿٖ" رّٕٝ ام ؿٞٙـ، ٣ٔ ِ٘بٖ

 ٔلالجت ٚ كتجبطا ثلا٢ عج٥ق٣ ٥ُٔ ام "فمت ٣ٙ٥ِ٘" تب ،ُٛ٘ـ ٌلفتٝ ٘ؾل ؿك ٚ ؿكٖٚ ٍ٘ٝ ؿاُتٝ ُٛ٘ـ ؿك

 .ُٛؿ ٤ىپبكصٝ تٛا٘ـ ٣ٕ٘ وٝ ص٥ن٢ ؿاؿٖ ؿًت ام ؿكؿ ثلاثل ؿك ؿفبؿ ثلا٢

 كُـ٢ اؽتالالت تقـ٤ُ ثلا٢ تٛا٘ـ ٣ٔ آٚك٢تبة تًٛقٝ پ٣ِ٤ٛكٚاٖ ٔـَ ٤ه پق٤ل، آ٥ًت افلاؿ ٔٛكؿ ؿك

 ؿًت٥بث٣ عل٤ك ام كا تًٛقٝ ا٤ٗ فلا٤ٙـ تٛا٘ـ ٣ٔ ا٤ٗ. ٥ٌلؿ للاك اًتفبؿٜ ٔٛكؿ ٔؾتّف ٞب٢ كٍٚ ثٝ

 ثلا٢ آٖ ام تٛاٖ ٣ٔ ؿٞـ؛ ِ٘بٖ ُٛؿ، ٣ٔ پق٤ل٢ثبمتبة ثٝ ٔٙزل وٝ كٚاِ٘ٙبؽت٣ ٞب٢ ؽلف٥ت ا٢ ٔلعّٝ

 ثب٤ـ ا٢ ٔلعّٝ صٝ ام ٚ ثبُـ ك٥ًـٜ اًت ٕٔىٗ فلؿ٢اوتٌبث٣ وٝ  فلا٤ٙـ ا٤ٗ ام ا٢ ٔلعّٝ اكم٤بث٣

 فّٕىلؿٞب٢ آٖ ؿك وٝ وٙـ ث٥بٖ كا ٞب٣٤ كاٜ تٛا٘ـ ٣ٔ ٚ. ُٛؿ ٣ٔ اًتفبؿٜ ُٛؿ، آغبم ثبمؿاك٘ـٜ ٢ ٔـاؽّٝ
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 ٤ه وٝ ٌٞتٙـ افلاؿ٢ ثٝ وٕه ثٝ ؿ٘جب٣َ وٝ ٔتؾٔٔب٘ تًٛظ اًت ٕٔىٗ ٍٟ٘ـاك٢ ٔغ٥ظ ٟٔبكوٙٙـٜ

 ٔـَا٤ٗ  ام اًتفبؿٜ ،٢وبك ا٤ٗ. ُٛ٘ـ ا٤زبؿ ؿٚثبكٜ ،تًٛقٝ ؿٞٙـ كا آٚكتبة ٚ پق٤ل ا٘قغبف ل٢ٛ، ؽٛؿ

 .پلؿامْاوٖٙٛ ثٝ آٖ ٣ٔ ٔٗ وٝ اًت تٕل٤ٗ، ثلا٢

 

IV مذدکبسی اجتمبعی ثب کًدکبن تحت پزیشی دس ثبصتبة -ثٍ عىًان -آيسیاعمبل مذل تبة

 مشاقجت

 ُلا٤ظ ٘بٌٛاك ٚ كٚاٖ ًالٔت وٛؿن، تًٛقٝ

 وٝ ثل٘ـ، ٣ٔ ك٘ذ ام ِٔىالت ًالٔت كٚاٖ ا٥ٍّ٘ي ؿك تغت ٔلالجتوٛؿوبٖ  ام تٛر٣ٟ لبثُ ثؾَ

 وٝ ٕٞب٘غٛك) اًت ٔلالجت ؿك آٟ٘ب پق٤لٍ ؿ٘جبَ ثٝ ٞٓ لجُ ٚ ٞٓ  تزلث٥بتِبٖ ؿ٥ُِ ثٝ آٟ٘ب ام ث٥ٌبك٢

 ثٝ وٝ ًتا آٖ اًت، ُـٜ اكائٝ ا٤ٙزب ؿك وٝ آٚك٢تبة تًٛقٝ فلآ٤ٙـ ٔـَٞـف (. ُـ ثغج اَٚ فُٔ ؿك

صٍٛ٘ٝ وٛؿوبٖ ؿك ٥ًٌتٓ ٔلالجت ٘ؾل٤ٝ پلؿام٢ وٙٙـ ؿكثبكٜ ا٤ٙىٝ  كا٣ٞ ثـٞـ وٝ ارتٕبف٣ ٔـؿوبكاٖ

 ٚ تًٛظ ُلا٤ظ ٘بٌٛاك ٔتبحل ُٛ٘ـ؛ ؽٛؿ كٚاٖ ًالٔت ٘ؾل متٛا٘ٙـ ا٣ٔؿك ٘ت٥زٝ تزلثٝ آ٥ًت ٚ غفّت 

 ٚ تزبكة ا٤ٗ پلؿامٍتغت ٔلالجت ثلا٢  وٛؿوبٖ ثٝ تٛا٘ٙـ٣ٔ ٘ؾل٤ٝ، ا٤ٗ ام اًتفبؿٜ ثب ،صٍٛ٘ٝ ٔـؿوبكاٖ

 .وٕه وٙٙـ ثٟتل كٚاٖ ًالٔت ٘ت٥زٝ ؿك ٚ آٚك٢تبة كٚاِ٘ٙبؽت٣ ٞب٢ پب٤ٝ تًٛقٝ

 تجشثیبت اص استفبدٌ ثشای ای پبیٍآيسی ثٍ عىًان ثبصتبة پزیشی: تبة

 ،ثبمتبة ؿٞـكا  ؿ٤ٍلاٖ ٚ ؽٛؿ تٛا٘ـ ٣ٔ وٝ ل٢ٛ وبف٣ؽٛؿ ثٝ ا٘ـامٜ  ٤ه وٝ ؿٞـ ٣ٔ ِ٘بٖ ٔـَ ا٤ٗ

 ٔخجت تزلث٥بت ؿ٤ٍل ام اًتفبؿٜ لبث٥ّت ٔبؿٜ ضلٚك٢ ،ثبمتبة پق٤ل٢ فٙٛاٖ ثٝ آٚك٢تبة ؽلف٥ت ثب ٤ق٣ٙ

 ام. اًت (2118، 2110، ٥ّ٥ٌ0999ٍبٖ ) تًٛظ ُـٜ پ٥ِٟٙبؿ وبك تزلثٝ ٚ تفل٤غ٣ ٞب٢ فقب٥ِت ٔب٘ٙـ

 ُٙبؽت٣ كٚاٖ تبة آٚك٢ وٙٙـٜ تم٤ٛت ٚ عفؼ فٙٛاٖ ثٝ تٛا٣ٖٔ كا ٞب٣٤فقب٥ِت ص٥ٙٗ ٔـَ، ٔٙؾل

 ثٝ ؽٛؿ٢ ؽٛؿ ٞب فقب٥ِت ا٤ٗ ،ٞل صٙـ. اًت ولؿٜ ا٤زبؿ كا آٖ ٟٔبك وٙٙـٜ تزلثٝ وٝ ِٔبٞـٜ ولؿ

 ًٟٓ ِغبػ ام تبة آٚك٢ وٕه وٙٙـٜ ثٝ فٙٛاٖ ثٝ ثب٤ـ آٟ٘ب فٕٛ، ؿك ؛وٙٙـا٤زبؿ ٣ٕ٘ آٚك٢تبة ضلٚكتب

 ا٤ٗ ام تٟٙب تٛا٘ـ ٣ٔ وٛؿن ؿ٤ٍل، فجبكت ثٝ. ثلا٢ ثبمتبة پق٤ل٢ ِٔبٞـٜ ُٛ٘ـ وٛؿن تٛا٘ب٣٤ ؿك آٟ٘ب

 آٚكؿٜ كا ثـًت پق٤ل٢ثبمتبة تٛا٘ب٣٤ ٤ق٣ٙ ، تبة آٚك٢ اعٌب٣ً پب٤ٝ وٝ مٔب٣٘ تب وٙـ اًتفبؿٜ ٞب فقب٥ِت

 فلٓت عل٤ك ام ،وٙـاًتفبؿٜ ٣ٔ تبة آٚك٢ ا٤زبؿ م٥ٔٙٝ ؿكآٖ ام آٟ٘ب  ام پي وٛؿن ك٣ُٚ وٝ. ثبُـ

 ٚ) وٛؿن ٔٛرٛؿ تبة آٚك٢ وٝ وٙٙـ٣ٔ اكائٝ آٟ٘بؽٛؿ٢ اًت وٝ  تم٤ٛت ٚ ث٥ِتل ٟٔبك ثلا٢ ٞب٣٤

 ٞب٢ رٙجٝ ثٝ وٝ ؿ٤ٍل، ٞب٢ م٥ٔٙٝ ؿك ث٥ِتل ٞب٢ ٟٔبكت آٚكؿٖ ؿًت ثٝ ثلا٢ ٞب٣٤ فلٓت ٕٞض٥ٙٗ



-كا تم٤ٛت ٣ٔ (ولؿ ؽٛاٞـ وٕه آٟ٘ب ؽٛؿٔؾتبك٢ اعٌبى ٚ ٘في فنت ٔب٘ٙـ آٟ٘ب تبة آٚك٢ ام ؿ٤ٍل٢

 ؿك٥ٌل ثلا٢ آٟ٘ب وٝ اًت ٞب٣٤ فلٓت ؿك آٚك٢تبة  ثلا٢ ٞب٣٤ فقب٥ِت ص٥ٙٗ اكمٍ تلت٥ت، ا٤ٗ ثٝ. وٙـ

 ثٝ ٤ب ُٛؿ ٣ٔ ا٘زبْ وٝ آ٘ضٝ ؿك ٘ٝ ؿٞٙـ، ٣ٔ اكائٝ ِٔبكوت ا٤ٗ ٟٔبك و٥ف٥ت ٚ وٛؿن ثب ؿكٔب٣٘ ُـٖ

 .ُٛؿ ٢ ؽٛؿ آٔٛؽتٝ ٣ٔؽٛؿ

 ٔلعّٝ اكم٤بث٣ ثلا٢ اًتفبؿٜ وٙٙـ ٔـَ ا٤ٗ ام تٛا٘ٙـ٣ٔ ٔتؾٔٔبٖ صٍٛ٘ٝ وٝ ثلك٣ً ؽٛاٞٓ ولؿ اوٖٙٛ

 تغج٥ك كا فقب٥ِت٣ ٤ب ٔـاؽّٝ وٝ ؿٞـ٣ٔ اربمٜ آٟ٘ب ٝوٝ ث اًت، ك٥ًـٜثٝ آٖ  وٛؿن وٝ آٚك٢تبة تًٛقٝ

 آٖ ٟٔبك٢ وٝ ؿكرٝ ٘ت٥زٝ ؿك ٚ - ؿٞٙـ ٣ٔ اكائٝ آٖ ام اًتفبؿٜ ثلا٢ وٛؿن تٛا٘ب٣٤ ثب ٔغبثك وٝ ؿٞٙـ

 ٍ٘بٜ كٍٚ ا٤ٗ ؿك آٚك٢ تبة اكتمبء ثلا٢ تٕل٤ٗ ك٤ٚٝ ٚ ٣ِٔ ؽظ ٝث ٥ٌل٢، ٘ت٥زٝ ثلا٢. ؿاكؿ اكائٝ ثٝ ٥٘بم

 .وٙٓ ٣ٔ

 آيسیکبسثشد ایه مذل ثشای اسصیبثی تبة     

تبة  تًٛقٝ پ٣ِ٤ٛكٚاٖ ٔـَ ُٛؿ،٣ٔ پق٤ل٢ثبمتبة تٛا٘ب٣٤ ثٝ ٔٙزل وٝ ؽٛؿ تم٤ٛت ٔلاعُ تق٥٥ٗ ؿك

 ٣ٔ ؿًت ثٝ ُٙبؽت٣ كٚاٖثٝ ِغبػ  وٛؿن وٝ كُـ٢ ٔلعّٝ اكم٤بث٣ ٔـؿوبك ثلا٢ ثلا٢ كا ك٣ُٚ آٚك٢

 ؿٞـ ٣ٔ آٟ٘ب ثٝ وٝ ؽٛؿ ٔـؿوبك تزبكة ام اًتفبؿٜ ٚ اؿغبْ ثلا٢ آٟ٘ب ؽلف٥ت تلت٥ت ٥ٕٞٗ ثٝ ٚ آٚكؿ،

 .وٙـفلاٞٓ ٣ٔ

ٌفتٝ  اكمٍ ثٝ ٚ وٙـ٣ٔ ٓغجت ٔلالجت تغت وٛؿوبٖ ثب ؿكٔب٣٘ وبك ٔٛكؿ ؿك( 0998) 0ٔه ٔٛٞبٖ

 ٔتٛلف آٟ٘ب وٝ ا٢ ٘مغٝ ٚ" كا وٛؿن ؿك ثّٛك فلآ٤ٙـٞب٢ ثب٤ـ ٔـؿوبكاٖ وٝ وٙـ ٣ٔ اُبكٜ ٥ٙ٤ٚىٛت

كا  ٔٙبًت ٣ؿكٔب٘ ٔـاؽالت ٚ وٙٙـ٣ٔ تق٥٥ٗ كا وٛؿن ثمبء ٔىب٥٘نْ آٟ٘ب وٝ آ٘زب ام ، وٙٙـ ؿكن ُـ٘ـ

 رنئ٥بت ثب كا ا٤ٗ 2ؿ٤ُنؿك٤-(. ؿٚوبك0965a ٥ٙ٤ٚىٛت ٘مُ ُـٜ ؿك ،001-019 ْٓ)"ؿٞٙـپ٥ِٟٙبؿ ٣ٔ

 ُـٜ اكائٝ ٔخجت تزلثٝ ام ٤ه ثتٛا٘ـ وٛؿن ا٤ٙىٝ ام لجُ وٝ ؿٞـ٣ٔ تٛض٥ظ ٚ ؿٞـ٣ٔ ُلط ث٥ِتل٢

 :ثبُـ لبؿك ثب٤ـ وٙـ، اؿغبْ ٚ اًتفبؿٜ ؽٛؿ ٔـؿوبك تًٛظ

 فؽ٥لٜ ثلا٢ كا٣ٞ ثب٤ـ اٚ ًپي. اًت افتبؿٜ اتفبق اٚ ثلا٢ ٚالقب ؽٛة ص٥ن ا٤ٗ وٝ وٙـ اعٌبى"

 ،فلا٤ٙـ رـ٢ آؽل٤ٗ. ؿٞـ ٣ٔ ا٘زبْ ٕ٘بؿ پلؿام٢ تزلثٝ  ثباٚ  وٝ وٙـ پ٥ـا ؽٛؿ ؿكٖٚ ؿك ؽٛة ص٥نٞب٢

لبِت  ؿكىٝ ا٤ٙ تٛا٘ب٣٤ ٚ...  اًت افتبؿٜ اتفبق اٚ ثلا٢ وٝ اًت آ٘ضٝ فمال٣٘ ؿكن وٝ اًت، ًبم٢ ٔفْٟٛ

 (.001، ّ 0998ٔه ٔٛٞبٖ  ؿك٘مُ ُـٜ  ،99-98 ّ) « وٙـ فىل وّٕبت
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 وٙـ، ا٤زبؿ ٚ ًبم٢ ؿك٣٘ٚ كا ٔخجت تزلث٥بت تب ؿاكؿ ٥٘بم وٛؿن وٝ ثبمتبث٣ ٞب٢ ؽلف٥ت ٚضٛط ثٝ ا٤ٗ

 ُلٚؿ ٘مغٝ آٟ٘ب، آٔـٖ ثـًت ٘غٜٛ ٚ ٞب ؽلف٥ت ا٤ٗ ثٝ تٛرٝ ثلا٢ ٔـَ ام اًتفبؿٜ ثب. وٙـ٣ٔ ِٔؾْ

 ثٝ ٢ وٝ ك٥ًـٜكُـ ٔلعّٝ ام وٛؿن وٝ اًت ٞب٣٤ ِ٘ب٘ٝ "ؽٛا٘ـٖ" ثلا٢ ٔـؿوبك ثٝ ؿاؿٖ اربمٜ ثلا٢

 ثلك٣ً ٔٛكؿ ث٥ِتل ؿ٤ٍل ٢رب ؿك غ٥ل ٤ىپبكصٝ تىبُٔ ٔلاعُ ثب ٔلتجظ كفتبكٞب٢ ؿأٙٝ. )ؿٞـ ٣ٔ آٟ٘ب

 اًتفبؿٜ وٝ اًت ا٥ٔـ ثٙبثلا٤ٗ(. 0997 0فل٤ٚٗ ٚ وبپ٣ٍّ٘بٜ و٥ٙـ ثٝ  ٔخبَ، فٙٛاٖ ثٝ - اًت ٌلفتٝ للاك

 كفتبكٞب٢ؽبٞل٢  ِٔبٞـات ام ارتٕبف٣ ٔـؿوبكاٖ آٖ ؿك وٝ ارتٙبة وٙـ ُلا٤غ٣ ام ٔـَ ا٤ٗ ام

اًتفبؿٜ  ،ٌلفت للاك ثغج ٔٛكؿ لجال وٝ ،آٟ٘ب تبة آٚك٢ ؿكثبكٜ غ٥ل ٘ؾل٢ ٞب٢ لضبٚت ثلا٢ وٛؿوبٖ

 ٔلعّٝ ِغبػ ام كا تبة آٚك٢ ام ٢تل پ٥ض٥ـٜ اكم٤بث٣ ًبمؿ ٣ٔ لبؿك كا آٟ٘ب ٔـَ، ُٙبؽت فٕٛ، ؿك. وٙٙـ

 .ؿاُتٝ ثبُٙـ اًت، ك٥ًـٜ آٖ ثٝ ؿاؿٖ ثبمتبة ثلا٢ اٍتٛا٘ب٣٤ ؿك وٛؿن وٝ ا٢

-ثبمتبة ثلا٢ ؽلف٥ت ا٤ٗ ًبؽتٗ ثلا٢ ٥٘بم ٔٛكؿ ٔـاؽّٝ٘ٛؿ  وٝ اًت ا٤ٗ ٔـؿوبك ثلا٢ ثقـ٢ ٔلعّٝ

 .اًت تبة آٚك٢ اًبى ٚ پب٤ٝ وٝ ٥ٌل٢ وٙـا٘ـامٜ كا پق٤ل٢

 آيسیکبسثشد ایه مذل ثشای استقبی تبة

تبة  تًٛقٝ ثلا٢ ا٢ ٥ًّٚٝ فٙٛاٖ ثٝ ٟٔبكولؿٖ ك٢ٚ ثل ا٤ٙزب ؿك ُـٜ ؿاؿٜ تٛض٥ظپ٣ِ٤ٛ كٚاٖ ٔـَ

وٛؿوبٖ تغت  ثبكٚاثظ أٗ ٚ ٟٔبكوٙٙـٜ  ا٤زبؿ ُبُٔ ٔـَ، ا٤ٗ ٔغّـ ام ك٤ٚٝ ثٙبثلا٤ٗ. ؿاكؿ تٕلون آٚك٢

 ًب٤ل. ؿاك٘ـ پق٤ل٢ثبمتبة فٙٛاٖ ثٝ آٚك٢تبة ؽلف٥ت تًٛقٝ ثٝ ٥٘بم اكم٤بث٣ ُـ٘ـ وٝ اًت ٔلالجت

ٔه ٔٛٞبٖ  ٔب٘ٙـ) ا٘ـ ولؿٜ ت٥ٓٛف تغت ٔلالجت وٛؿوبٖ ثب كا ؿكٔب٣٘ ك٤ٚٝ ام ٘ٛؿ ا٤ٗ ٤ٌٛ٘ٙـٌبٖ

 ا٤ٗ ثٝ پ٣ِ٤ٛكٚاٖ ك٤ٚىلؿ وبكثلؿ وٝ وٙٓ ٣ٔ تٕلون ك٤ٚٝ ام ؽبّ ٔخبَ ٤ه ثل ٔٗ ا٤ٙزب ؿك(. 0998

 .وٙـ ٣ٔ ت٥ٓٛف كا وبك ٘ٛؿ

 وٛؿوبٖ ُلوت: وبك ٔخبَ

 ٣ٔ وبك ٔلالجت ُلف ؿك وٛؿن 611 ثب وٝ اًت ِٙـٖ ؿك ٌٔتمل ؽ٥ل٤ٝ ًٌٔٛٝ ٤ه وٛؿوبٖ ُلوت

 ٞب٢ ٘ؾل٤ٝ ٚ اًت پ٣ِ٤ٛكٚاٖ آٖ وبك آَٛ. اًت ُـٜثلپب ( 2116) ثبت٥ٍّٕٙـد وب٥ٔال تًٛظ وٝ وٙـ

 ٣ٔ اكائٝ آٟ٘ب وٝ ؽـٔبت٣ فملات ًتٖٛ. آٟ٘بًت ٔـاؽالت ٕٞٝاِٟبْ ثؾَ  ؿ٤ٍلاٖ، ٚ ثِٛج٣ ا٥ُبء كٚاثظ

 ثب ًلُبك ام افتٕبؿ كٚاثظ ؿٞـ٣ٔ اربمٜ پق٤ل آ٥ًت وٛؿوبٖ ثٝ وٝ اًت ٣ٔٙؾٕ ٣ؿكٔب٘ رٌّبت ؿٞٙـ،

 ام اعٌبًبت ثلك٣ً ثلا٢ اثناك٢ فٙٛاٖ ثٝ رٌّبت ا٤ٗ ؿك ٞٙل ام ٔـؿوبكاٖ. ـٙوٙ ثلللاك كاِ٘بٖٔـؿوب

 .وٙٙـ٣ٔ اًتفبؿٜ ٕ٘بؿ٤ٗ ث٥بٖ عل٤ك
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 ُلطا٤ٗ ٌٛ٘ٝ  كا ،وٛؿوبٖ ٤ق٣ٙ وٛؿوبٖ، ُلوت ب٤ٖٔـؿرٛ ثٝ ؽـٔبت پِت ؿكٔب٣٘ تفىلثبت٥ٍّٕٙـد 

 :ؿٞـ ٣ٔ

 ٣ٕ٘ ا٤زبؿ ٔـؿرٛ اؿكان ؿك تغ٥٥ل٢ " ٘بلْ تفىل "ثٝ اُبكٜ تٟٙب ٔقتمـ٘ـ ؿكٔب٣٘ ٔتفىلاٖ ام [ثقض٣]"

 تزلثٝ ٤ه اكائٝ ثب تٛا٘ـ ٣ٔ تٟٙب ٚ اًت ُـٜ ًبؽتٝ فبعف٣ثٝ ِغبػ  ا٥ُبء كٚاثظ ٔقتمـ٘ـ آٟ٘ب. وٙـ

 ؿك. وٙـ٣ٔ فلاٞٓ ٔـؿرٛ ثلا٢ رب٤ٍن٤ٗ كاثغٝ ٤ه آٖ ام پي ؿكٔب٣٘ ٔتفىل. ٤بثـ تغ٥٥ل رب٤ٍن٤ٗ فبعف٣

 مٔبٖ، ٌقُت ثب. ... ؿٞـ٣ٔ ا٘تمبَ ؽٛؿ ا٣ّٓ ٔبؿك ثٝ ٌ٘جت كا ؽٛؿ اعٌبًبت ٔـؿوبك ثٝ ٔـؿرٛ اثتـا،

ا٥ُبء  كٚاثظ غى٥ٓت ٚ تم٤ٛت ثلا٢ آٖ ام ٚ ؿكن وٙـ كا ؿكٔب٣٘ ٔـؿوبك ٔلالجت اًت ٕٔىٗ ٔـؿرٛ

 آٖ، ٘ت٥ز١ ٟ٘ب٤ت ؿك. ... وٙـ اًتفبؿٜ ]٤ب ٔـِٟب٢ وبك٢ ؿاؽ٣ّ[ ٔٙف٣ ًبؽتبكٞب٢ تغ٥٥ل ٤ب ؽٛؿ ٔخجت

 ٥٘بمٚ ٘نؿ٤ه ُـٖ ثٝ م٘ـ٣ٌ ثب  ؿ٤ٍلاٖ ثب تل ًبم٘ـٜثلا٢ اكتجبط  ثلا٢ وٛؿن ث٥ِتل٢ تٛا٘ب٣٤ا٤زبؿ 

 (.32-30 ْٓ ،2116. «)اًت آٖ ثلاثل ؿك ؿفبؿ ثٝ وٕتل

 آٖ عل٤ك ام وٝ ،ؿا٘ـ٣ٔ وٛؿن ثلا٢ "رب٤ٍن٤ٗ" كٚاثظ ا٤ٗ اكائٝ كا وٛؿوبٖ ُلوت ٔـؿوبكاٖ ٘مَ اٚ

. تزلثٝ وٙٙـ آٚكتلثٝ ؿ٘جبَ آٖ تبة ٚ تـافق٣ وٕتل ٚ ٔخجت ثٝ ٥ُٜٛ كا ؿ٤ٍلاٖ ٚ ؽٛؿ ٥ٌل٘ـ٣ٔ ٤بؿ آٟ٘ب

 ثٝ وٝ اًت، ولؿٜ اُبكٜ "ا٘تمب٣ِ ؿِجٌت٣ٍ ُؾْ" ٤ه فٙٛاٖ ثٝ ٔـؿوبك ا٤ـٜ ثٝ( 2118) 0ولا٤تٙـٖ

 ث٥بٖ كا ثبت٥ٍّٕٙـد ك٤ٚىلؿپِت  ٔفْٟٛ آغالط، ا٤ٗ. اًت وٛؿوبٖ ُلوت ك٤ٚىلؿ ٔٙبًت كًـ ٣ٔ ٘ؾل

ثب ٞـف اكتمب٢ ك٤ٚٝ ٔـؿوبك٢ ارتٕبف٣  اِٟبْ ثؾَ ٔف٥ـ٢ تٛا٘ـ ثغٛك٣ٔآٖ  وٝ ٔقتمـْ ٚ وٙـ، ٣ٔ

 ؿك وٙـ، ثبم٢ ؿِجٌت٣ٍ ُىُ ٤ه فٙٛاٖ ثٝ كا ا٘تمب٣ِ ٘مَ تٛا٘ـ ٣ٔ ٔـؿوبك وٝ ا٤ـٜ ا٤ٗثبُـ:  آٚك٢تبة

 ٚ ُٛؿ٣ٔ أٗ كاثغٝ ٟٔبك وٙٙـٜ عل٤ك ام ثبمتبث٣ وٝ ٔٙزل ثٝ آٔٛمؿ٣ كا ٣ٔٞب٤ تٛا٘ب٣٤ وٛؿن وٝ عب٣ِ

 ؿ٤ٍل كٚاثظ ؿك وٛؿن تًٛظ ـٙتٛا٘ ٣ٔ ٚ ـ٣ُٔٛ٘ ؿك٣٘ٚ ٞبؽلف٥ت ا٤ٗ آ٤ـ، ٣ٔ ؿًت ثٝ وٝ مٔب٣٘

 .ـ٥ٌ٘ل للاك اًتفبؿٜ ٔٛكؿ

اِٟبْ ثؾَ  وٝ وٙـٚاكؿ ٣ٔ تل ٥ًٚـ ٞب٢ م٥ٔٙٝ ثٝ تٛرٝ ا٥ٕٞت ٔٛكؿ ؿك و٣ّ ثغج ٤ه ثٝ كا ٔب ا٤ٗ

 عفؼ كا اًت ٚ آٖ آٚك٢تبةٚ ؽلف٥ت ٔـؿوبكاٖ ارتٕبف٣ ثلا٢ اكتمب٢ آٚك٢ تبة ثلا٢ وٛؿوبٖ  ؽلف٥ت

 .وٙـ ٣ٔ

  مبعیعمل ي سیبست مذدکبسی اجت ثشای تش گستشدٌ پیبمذَبی

 ٤ه صٍٛ٘ٝ ٚ ،٤بثـ٣ٔ تًٛقٝ آٖ صٍٛ٘ٝ ،پق٤ل٢ثبمتبة -فٙٛاٖ ثٝ-تبة آٚك٢ ثلا٢ كا فلؿ تٛا٘ب٣٤ ٔٗ

. اْولؿٜ ثلك٣ً ،ٔق٥ٛة اًت تًٛقٝ وٝ ٍٞٙب٣ٔت٥ٌُٟ وٙـ  كا فلا٤ٙـ ا٤ٗ تٛا٘ـ ٣ٔ ارتٕبف٣ ٔـؿوبك

ؿك ٘ؾل ٌلفتٗ  اًت، ٌلفتٝ للاك كٔـؿوب ٚ وٛؿن فلؿ٢ ث٥ٗ كٚاثظ ثل ٟ٘ب٣٤ فُٔ ا٤ٗ ؿك تٕلون صٝ اٌل
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 ام اًتفبؿٜ ثب ٔٙؾٛك، ا٤ٗ ثلا٢. اًت ٟٔٓ ث٥ٌبك اًت، ٌلفتٝ للاك كاثغٝ ا٤ٗ آٖ ؿك وٝ ثبفت٣ ٞب٢ ال٤ٝ

 صِٓ پ٣ِ٤ٕٛٞلاٜ صبكصٛة كٚاٖ ثٝ (0991ُٛت ٚ آٌبى -)ٍ٘بٜ و٥ٙـ ثٝ  پلًتٖٛ ٥ًٌت٣ٕ صبكصٛة

 ٚ تًٛقٝ ثل وٝ وٙـكا تٔـ٤ك ٣ٔ ٞب م٥ٔٙٝ ام ث٥ٌبك٢ ٚ ؿٞـ ٣ٔ ٌٌتلٍ كا تبة آٚك٢ ٔٛكؿ ؿك ٔب ا٘ـام

 ٔـؿوبك ثبفت تب وٙـ ٣ٔ ت٤ِٛك كا ٔب ٥ًٌتٕبت٥ه تفىل ٔخبَ، فٙٛاٖ ثٝ. ٌقاكؿ ٣ٔ تأح٥ل آٖ عفؼ

 للاك تٛرٝ ٔٛكؿ ُٛؿ ٣ٔ عٕب٤ت ا٤ٙزب ؿك وٝ ا٢ ٥ُٜٛ ثٝ آٚك٢تبة اكتمبء ثلا٢ وٝ آ٘ضٝ ٚ ارتٕبف٣

 .ؿ٥ٞٓ

  َکىی "مذدکبسی اجتمبعی حیبیا" اثتکبس: ثبفت عمل مًوٍو

 وبك٢ م٥ٔٙٝ ٤ه ٥٘بمٔٙـ ارتٕبف٣ ٔـؿوبكاٖ وٛؿن، ٤ه ثب ٟٔبك وٙٙـٜ كاثغ٤ٝه  عفؼ ٚ ا٤زبؿ ثلا٢

تًٛظ ُٛكا٢ كاٜ ا٘ـام٢ ُـٜ  "ارتٕبف٣ ٔـؿوبك٢ای "احی فُٕ اثتىبك. ٙٙـو عٕب٤ت ا٤ٗ ام وٝ ٌٞتٙـ

ثؾَ ِٙـٖ ثٝ  و٥ٙـٔلارقٝ ) اًت ا٢ م٥ٔٙٝ ص٥ٙٗ ا٤زبؿ ثلا٢ تالٍ ام ا٢ ٕ٘ٛ٘ٝ ، 2116ٞى٣ٙ ؿك ًبَ 

 .(2118ٞى٣ٙ 

 ،آٖ فُٕ م٥ٔٙٝ ثٝ ٔلثٛط ٞب٢ ٔغـٚؿ٤ت ام تقـاؿ٢ ثل٤تب٥٘ب، ؿك ربك٢ ارتٕبف٣ ٞب٢ ٔلالجت ٥ًٌتٓ ؿك

ٔتؾٔٔب٣٘ وٝ ثب وٛؿوبٖ تغت ٔلالجت وبك  وٝ اًت ٔق٣ٙ ا٤ٗ ثٝ ثٛكٚولا٣ً، ٚ ت٥ٓ ًبؽتبك رّٕٝ ام

 ٔـؿوبكاٖ[  ٚ]ٔلتجظ ثبل٣ ثٕب٘ٙـ  رب٤ٍن٣ٙ٤ ؿٚكٜ ٤ه ثٝ ؿ٥ُِثب ٤ه وٛؿن  تٛا٘ٙـ٣ٕ٘ "وٙٙـ٣ٔ

 ،ٌٔئّٝ ا٤ٗ ثب ٔمبثّٝ ثلا٢. (8-7، ْٓ 2116ٚ ٕٞىبكاٖ  0)وٙل٤ه "وٙٙـتغ٥٥ل ٣ٔ ٔـاْ ارتٕبف٣

 اكائٝ ثلا٢ ٔـ٤ل ٤ه ثب ك،ٔـؿوب ًُٝبُٔ  وٛصه ٚاعـٞب٢ ثٝ ثنكي ٞب٢ ت٥ٓ ام كا ؽٛؿ ؽـٔبتٞى٣ٙ 

 ٕٞض٥ٙٗ ٚاعـٞب ا٤ٗ .اًت ولؿٜ ثبمًبم٢ ٔـؿر٤ٛبٖ ثب ٌٔتم٥ٓ وبك ثلا٢ ث٥ِتل٢ مٔبٖ ٚ پِت٥جب٣٘

 ٔٙؾٓ ٞب٢ ثغج عل٤ك ام وٝ ُٛ٘ـ٣ٔ پِت٥جب٣٘ ٥ًٌت٣ٕ ؽب٘ٛاؿ٣ٌ كٚاِ٘ٙب٣ً ٔتؾْٔ ٤ه تًٛظ

ثلا٢ ٟٔبك ًب٤ل  وٝوٙـ تب٥٤ـ ٣ٔ كا پ٣ِ٤ٛكٚاٖ ا٤ـٜ ٌٔئّٝ ا٤ٗ وٙـ.٣ٟٔٔبك كا اكائٝ  ٔـؿوبكاٖ ثٝ پلٚ٘ـٜ

 ٚاعـ آٖ ع٣ وٝ ٚاعـ ٞفت٣ٍ رٌّبت ٚ ؿكٔبٍ٘ل عضٛك ٥٘بم ؿاك٘ـ ؽٛؿُبٖ كا ٟٔبك وٙٙـ؛ٔـؿوبكاٖ 

 پبًؾ٣٤ٍٛ ثلا٢ كا ُلا٤غ٣ ،وٙٙـاكائٝ ٣ٔ ِٔتلن ٔٛكؿ٢ ٞب٢ ثغج عل٤ك ام ٤ىـ٤ٍل ثٝ ٌل٣ٞٚ ٘ؾبكت

 كٚاثظ ام وٝ اًت ولؿٜ ا٤زبؿ فُٕ م٥ٔٙٝ ٤ه ًبؽتبك٢ تغ٥٥لات ؿ٤ٍل ٚ ٟبا٤ٙ. وٙـ٣ٔ ا٤زبؿ ٥٘بم ا٤ٗ ثٝ

ت٥ٌُٟ  وٙٙـ ٣ٔ ت٥ٓٛف( 2116) ٕٞىبكاَ٘ ٚ وٙل٤ه وٝ ٔقَٕٛ ًبؽتبكٞب٢ ثٝ ٌ٘جت ٟٔبكوٙٙـٜ

 ارتٕبف٣ ٢وبكٔـؿ ثل وٝ اًت ث٥ٌبك٢ ٥ٔبٖ ؿك م٥ٔٙٝ ٤ه ا٤ٗ ا٥ٕٞت ؿٞٙـٜ ِ٘بٖوٝ  ،وٙٙـٜ تل اًت

 ارتٕبف٣ ٔـؿوبكاٖ تٛا٘ب٣٤ ام تٕل٤ٗ م٥ٔٙٝ ا٤ٗ ٔٗ ٔقتمـْ .ٌقاكؿ ٣ٔ تبح٥ل ثب وٛؿوبٖ تغت ٔلالجت

 .وٙـ ٣ٔ عٕب٤ت ،ُـ ت٥ٓٛف ا٤ٙزب ؿك وٝ تبة آٚك٢ ؿٞٙـٜ اكتمبء ؿكٔب٣٘، ٞب٢ فقب٥ِت ؿك ُلوت ثلا٢
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 ثبفت اجتمبعی ي سیبسی

. و٥ٙٓ فىل تل ٥ًٚـ ٔقٙب٢ ثٝ آٖ تًٛقٝ ٚ آٚك٢تبة ثٝ تب وٙـ٣ٔ ت٤ِٛك كا ٔب ٥ًٌت٣ٕ ٕٞض٥ٙٗ تفىل

 ا٤زبؿ ا٤ـٜ ثل آٚك٢تبة ثبكٜؿك ارتٕبف٣ ٢وبكٔـؿ اؿث٥بت اوخل ٌلفت، للاك ثغج ٔٛكؿ لجال وٝ ٕٞب٘غٛك

 وٝ اًت ٚاضظ. تٕلون ؿاكؿ ارتٕبف٣ ًبؽتبكٞب٢ ٚ ٞٙزبكٞب و٥ِـٖ صبَِ ثٝثٝ رب٢  افلاؿ آٚك٢تبة

 ٥ًبًت ٚ ثل٤تب٥٘ب ربٔقٝ رّٕٝ ام ؿ٤ٍل، ٞب٢ م٥ٔٙٝ ام ث٥ٌبك٢لبؿك ٥ٌ٘ت  اؿث٥بت،ا٤ٗ  ثبك٤ه ؿ٤ـٌبٜ

 ا٤ٗ ام تل ربٔـ ا٢ٞل ٔغبِقٝ ٚ ثب٤ـ ؿك ٌقاك٘ـ٣ٔ تبح٥ل آٚك٢تبة ثل وٝ كا تٔـ٤ك وٙـ ارتٕبف٣ ٞب٢

 وٝك٣ُٚ  ٔٛكؿ ؿك (2118) 0آٍ٘بكاحل  .٥ٌلؿ للاك تٛرٝ ٔٛكؿ وّٕٝ، 05111 ٔغـٚؿ٤ت ثب ٘بٔٝ پب٤بٖ

 ٘ؾل ؿك ٝصٍٛ٘ا٤ٙىٝ  ام ٔخب٣ِ اًت ،ؿٞٙـوٙٙـ ٚ اكتمبء ٣ٔ٣ٔ ؿكن آٚك٢ كاتبة ٔؾتّف ٢ٞب فلًٞٙ

 ٢وبكك٤ٚٝ ٔـؿ ؿك آٚك٢تبة اكتمبء ٔٛكؿ ؿك ٔب تفىلاِٟبْ ثؾَ  ثب٤ـ ٚ تٛا٘ـ٣ٔ ٌٌتلؿٜ ُلا٤ظ ٌلفتٗ

 .ثبُـ فل٣ٍٙٞ صٙـ ٚ و٣٘ٛٙ ثل٤تب٥٘ب ؿك ارتٕبف٣

 وتیجٍ گیشی

 ٥ٌل٢ ٘ت٥زٝ ،٥ٌلؿآٚك٢ كا ؿك ثل٣ٔؿكثبكٜ تبة ثغج ا٤ٗ تٕبْ وٝ ارتٕبف٣ ثبفت ٔٛكؿ ؿك ا٢رّٕٝ ثب ٔٗ

 وٛؿوبٖ ام ث٥ٌبك٢ كٚا٣٘ ًالٔت ِٔىالت وٝ اْ ك٥ًـٜ ٘ت٥زٝ ا٤ٗ ثٝ ٔٗ ٘بٔٝ، پب٤بٖ ا٤ٗ ؿك. و٣ٔٓٙ

 ؿكن ثلا٢. ؿاك٘ـ اكتجبط ٔلالجت فمـاٖ ام ٘ب٣ُ آٟ٘ب كٚاِ٘ٙبؽت٣ كُـ ثٝ وٕجٛؿ ؿكتغت ٔلالجت 

 وٝ ٢فلآ٤ٙـ ثلا٢ پ٣ِ٤ٛكٚاٖ ٔـَ ٤ه اْ، ولؿٜ اًتـالَ پق٤ل٢ثبمتبة فٙٛاٖ ثٝ آٚك٢تبة ام رـ٤ـ٢

 ٔـؿوبكاٖ تًٛظ تٛا٘ـ ٣ٔا٤ٗ ٔـَ  وٝ اْولؿٜ پ٥ِٟٙبؿ كا ٞب٣٤ كٍٚ ،اْؿاؿٜ اكائٝ ؿٞـ،٣ٔ تًٛقٝ كا آٖ

كا  ٢تل ٌٌتلؿٜ ٞب٢ م٥ٔٙٝ ٚ اًتفبؿٜ ُٛؿ تغت ٔلالجت وٛؿوبٖ ؿك آٚك٢تبة اكتمبء ثلا٢ ارتٕبف٣

 .ؿٞٙـ ٣ٔ للاك تبح٥ل تغت كا وبك ا٤ٗ وٝ اِْ٘بٖ ؿاؿٜ

اًتـالَ  ٓلفب ام ث٥َ ا٘زبْ ثٝ ٥٘بم ٔب ارتٕبف٣ ٔـؿوبكاٖ فٙٛاٖ ثٝ وٝ اًت ا٤ٗ ٔٗ افتمبؿ عبَ، ا٤ٗ ثب

ثبفت  ٤ه ؿك ارتٕبف٣ ٔـؿوبك٢. ؿاك٤ٓؽٛؿ  كُتٝ ؿك آٖ اكتمبء ٚ آٚك٢تبة ام ٔتفبٚت٣ ؿكن ثلا٢

 عٕب٤ت ٚ ٟٔبكوٙٙـٜ ث٥ِتل ثبفت ا٤ٗؽٛؿ  ًبؽت ثلا٢ ٕٞبًٞٙ تالٍ ثـٖٚ ٚ افتـاتفبق ٣ٔ ارتٕبف٣

ٕٞب٘غٛك  ٌٞت٥ٓ ُـ٤ـتل ٞب٢ ٍ٘لا٣٘ ؽغل ٔقلٕ ؿك ٔب پق٤ل، آ٥ًت ٞب٢ ؽب٘ٛاؿٜ ٚ وٛؿوبٖ ام وٙٙـٜ

 :وٙـ تضق٥ف كاآٖ  ؿك ٤ه ثبفت٣ وٝ ٕٔىٗ اًتاكتمب ؿ٥ٞٓ آٚك٢ كا تب تبة و٥ٙٓوٝ ًق٣ ٣ٔ

 ام وٝ ا٢ ربٔقٝ ثلا٢ ٥ٕٗٞضٙ ٔب اٌلا٢ ٘ـاكؿ ؿِجٌت٣ٍ ا٤ٕٗ فب٤ـٜآٚك٢ ٔجت٣ٙ ثل اًتـالَ ثلا٢ تبة"

 ؿاكا٢ عٛك ا٤ٕٗ ؿِجٌتٝٝ ث فلؿ...  ثبُـ ٕٔىٗ افتٕبؿ وٝ ؿ٥٘ب٣٤ ؿك .ى٥ٙٓ٘ اًتـالَ ،وٙـ٣ٔ اًتمجبَ آٖ

 ؿاُتٗ أب...  اًت ثنكٌٌبالٖ كٚاثظ ؿك اثقـ ٚ ٔـكًٝ، ؿك ؽب٘ٝ، ؿك ارتٕبف٣ فقب٥ِت ثلا٢ ث٥ِتل٢ آماؿ٢
                                                           
1

  . Ungar 



 ٔٛكؿ ٌٕٞب٤ٍبٖ وٝرب٣٤ ،ثبُـ ثمب ثلا٢ ٔجبكمٜ فٕـتب م٘ـ٣ٌ اٌل ،اكم٣ُ ٘ـاكؿ ثبم ٚ ًؾبٚتٕٙـا٘ٝ فٞٗ

 ؿ٤ٍل افلاؿ فٞٗعبالت  ٔٛكؿ ؿك اًت ثٟتل وٝ رب٣٤ ٚ ،آال ٚرٛؿ ٘ـاُتٝ ثبُٙـ ٤ب ٚ ثبُـ وٓ افتٕبؿ

 .(00، ّ. 0999)ول٤ٕل  " ٘ى٥ٙٓ فىل
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