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چكيده

ایي پژٍّش باّدف فْن ًقشِ فعالیتّای ٍرسشی ٍ سیٌوایی در غزٍر هلی اًجام
شدددُ اسددتش رٍو پددژٍّش یف دی ٍ اسددازا ژی هطالعددا ی ًظزی دِ دادُ بٌی دادٍ ،
گزدآٍری دادُ با رٍو هصاحبِ ًیوِ ساخااریافاِ اًجدام شددُ اسدتش در للیدل
دادُّا با اسافادُ اس ُدگذاری باس ٍ هاوز ش هفاّین ٍ هقَالت للیلی اسدارزا ٍ
هُدل هفَْهی پژٍّش بز هبٌای ایي ُدّا زسین شدُ استش هُدل جاهع غزٍر هلدی
ًشاى هیدّد فعالیتّای ٍرسشی ٍ ٌّزی هادثرز اس سدِ دسداِ اس شدزایط علّدی،
سهیٌِای ٍ هداخلِی است ِ اس بُعد شزایط علّی هؤلفِّایی ّوچَى ًیاس جاهعِ بِ
فعالیتّای ٍرسشی ٍ سیٌوایی ،ضعف در بزًاهِریدشی فعالیدتّدای ٍرسشدی ٍ
سددیٌوایی ،هَفقیددتّددای شددَرّای ّددنجددَار در سددیٌوا ٍ ٍرسو ،ضددعف
دسااٍردّای ٍرسشی ٍ سیٌوایی ،سزخَردگی ٍرسشی ٍششش ًیاس بِ شٌاخاِ شدى
در عزصِّای بدیيالوللدی ،شدزایطی ّسداٌد دِ َجدِ بدِ غدزٍر هلدی ًاشدی اس
فعالیتّای ٍرسشی ٍ سیٌوایی را بزای جاهعِ السم ٍ ضزٍری هیداًدش
كليد واژهها :غزٍر هلیَّ ،یت هلی ،فعالیتّای ٍرسشی ٍ سیٌوایی ،رٍاىشٌاسدی
اجاواعیش
 .3ایٗ ٔمبِ ٝثشٌشفت ٝاص سػبِ ٝدوتشی ٘ٛیؼٙذ ٜا َٚدس سؿتٔ ٝذیشیت ٚسصؿی ثب ػٛٙاٖ «اسائٔ ٝذَ ثٟضیؼتتی ادسان
ؿذ ٚ ٜغشٚس ّٔی ٔجتٙی ثش خبیٍبٚ ٜسصؽ ٙٞ ٚش» اػت.
* دا٘ـدٛی دوتشی ٌشٔ ٜٚذیشیت ٚسصؿیٚ ،اضذ ػٙٙذج ،دا٘ـٍب ٜآصاد اػالٔی ،ػٙٙذج ،ایشاٖ
** دا٘ـیبس ٌشٔ ٜٚذیشیت ٚسصؿی ،دا٘ـٍب ٜػالٔ ٝعجبعجبیی ،تٟشاٖ ،ایشاٖٛ٘ ،یؼٙذٜی ٔؼؤَٚ
*** اػتبدیبس ٌش ٜٚخبٔؼٝؿٙبػیٚ ،اضذ ػٙٙذج ،دا٘ـٍب ٜآصاد اػالٔی ،ػٙٙذج ،ایشاٖ
**** اػتبدیبس ٌشٔ ٜٚذیشیت ٚسصؿیٚ ،اضذ ػٙٙذج ،دا٘ـٍب ٜآصاد اػالٔی ،ػٙٙذج ،ایشاٖ
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مقدمه و طرح مسأله

ثب افضایؾ ّٔتػبصی  ٚؿىٌُیشی دِٚتٞب خبیٍب ٜغشٚس ّّٔی إٞیت پیذا وشد ٜاػتت.
غشٚس ّٔی ٔیتٛا٘ذ صٔیٝٙػبص ضغ ٔـتشن ّٔی ت ٔیٟٙتی ثتیٗ ؿتٟش٘ٚذاٖ خبٔؼت ٝؿتٛد
$غالٔی  ٚػّیضاد .#339 :3191 ،ٜغشٚس ّٔی اضؼبػبت ٔثجت ٔتشدْ ٘ؼتجت ثت ٝوـٛسؿتبٖ
اػت و٘ ٝـبٖدٙٞذٔ ٜیٟٗپشػتی اػت ٘$بوبی .#390 :5830 ،خبٔؼ ٝث ٝغشٚس ّٔی ٘یبصٔٙتذ
اػت  ٚثٌ ٝؼتشؽ ٔـبسوتٞبی اختٕبػی افشاد خبٔؼ ٝوٕته ٔتیوٙتذ ٘ ٚیتبص خٛأتغ
أشٚص ٜسا ث ٝؿٟش٘ٚذاٖ پبی ثٙذ ث ٝاكت َٛا٘ؼتب٘ی فتشأ ٓٞتیآٚسد  ٚدػتتیبثی ثت ٝایتٗ
اٞذاف ،تٟٙب ثباضؼبع سضبیت  ٚث ٝد٘جبَ آٖ اضؼبع غشٚس ٘ؼجت ث ٝػشصٔیٙی اػت وٝ
افشاد خٛد سا ثب آٖ ٔیؿٙبػٙذ ٚ$اً٘ ٚ ٚاً٘.#3 :5830 ،
غشٚس ّٔی دس ساثغ ٝثب دػتبٚسدٞبی «ػّٕی  ٚفّٙبٚسا٘ ،ٝػیبػی ،اختٕبػی ،التلتبدی،
ٙٞشی ،ادثی ،تبسیخی٘ ،ظبٔی ٚ ٚسصؿی» ؿىُ ٔیٌیشد $سای #311 :5830 ،و ٝایٗ ػٛأُ
تٛػظ پشػـٙبٔ ''ISSP'' ٝػٙدیذ ٜؿذٛٔ ٚ ٜسد تٛافك ٘ظشیٝپشداصاٖ ایتٗ ضتٛص$ ٜایتٛا٘ض ٚ
وّی181 :5885 ،؛ ٔیش ٛٔ ٚتغ #3 :5830 ،لشاس ٌشفت ٝاػت.
ٚسصؽ ٙٞ ٚش $ػیٕٙب #اصخّٕ ٝػٛأّی ٞؼتٙذ و٘ ٝمؾ ٕٟٔتی دس غتشٚس ّٔتی افتشاد
خبٔؼ ٝداس٘ذ .ؿٛاٞذ تبسیخی ٘یض دس وـٛسٞبی ٔختّف ٘ـبٖ ٔیدٞتذ وت ٝفؼبِیتتٞتبی
ٚسصؿی ٙٞ ٚشی ٛٔ ٚفمیتٞب  ٚؿىؼتٞب دس ایٗ د ٚضٛص٘ ٜمؾ ٕٟٔی دس ؿىٌُیتشی
 ٚػٕتٚػ ٛدادٖ ث ٝافىبس ػٕٔٛی  ٚدس ػغص والٖ ٛٞیت  ٚغشٚس ّٔی داس٘ذ.
دس ػشكٚ ٝسصؿی ،اص صٔبٖ ؿشٚع ثبصیٞبی إِپیه دس ی٘ٛبٖ ثبػتبٖٛٔ ،فمیتتٞتبی
ٚسصؿی یىی اص اثؼبد ثشاٍ٘یض٘ذٜی ضغ غشٚس خبٔؼ ٝثٛد ٜاػتٛٔ .فمیتٞبی ثیٗإِّّی
وـٛسٞب دس ٚسصؽٔ ،خلٛكبً ثشای اتطبد ّٔی وـٛسٞبی ٘ٛپب و ٝفبلذ تتبسی ٔ ٚیتشا
ثشٚتٕٙذ دس ضبفظٝی خٕؼیؿبٖ ٞؼتٙذ ،ضبئض إٞیت اػت  ٚاص ایتٗ عشیتك ٔتیتٛا٘ٙتذ
ٚخ ٝثیٗإِّّی وؼت وٙٙذ $ایٛا٘ضٚ .#55 :3991 ،سصؽ دس ثیـتش وـٛسٞبی خٟبٖ ٚػتیّٝ
اثتذایی  ٚاكّی اتطبد ّٔی ٛٔ ٚسد اضتشاْ ػیبػتٕذاساٖ  ٚدِٚتٕٙتذاٖ اػتت ٌ$یِٛیٙتٛتی،
52 :5885؛ ثتتیٕغ ٕٞ ٚىتتبساٖ331 :5839 ،؛ ػتتبثٕٞ ٚ ٝىتتبساٖٚ .#3 :5839 ،سصؽ ساٜٞتتبی
ٔٙطلش ث ٝفشد ٔختّفی سا ثشای ثیبٖ غشٚس ّٔی داسد $اػٕیت  ٚویٓ351 :5881 ،؛ اػتشاوبٖ
 ٚسٚص .#3 :5839 ،سلبثتٞبی ٚسصؿی ایٗ أىبٖ سا ث ٝوـٛسٞبی ٔختّتف ٔتیدٙٞتذ وتٝ
ضٕٗ تمٛیت كّص  ٚدٚػتی ،ثٌٝ٘ٛٝای ٔؼبِٕتآٔیض تٛإ٘ٙذیٞتبی ختٛد سا دس ثشاثتش
دیذٌبٖ تٕبؿبٌشاٖ ٘ ٚبظشاٖ وٌ ٝبٞی اٚلبت ٔیّیٖٞٛب ٘فش ٞؼتٙذ ،ثٕ٘ ٝبیؾ ٌزاؿتتٚ ٝ
ٔشصٞبی ٔیبٖ ّٔتٞب سا ثشخؼت ٝوٙٙذ $خبوؼ ٚ ٖٛپبیر.#41 :5883 ،
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غشٚس ّٔی دس وـٛسٞبی ٔختّف ثب ٚسصؽٞبی ٔتفبٚتی تؼشیف ٔیؿٛد ،ثشای ٔثتبَ
فٛتجبَ دس إِٓبٖٞ ،بوی سٚی ی دس وب٘بدا یب اػىی ػشػت دس ّٙٞذ ٞ$تبِٕٗ ٕٞ ٚىتبساٖ،
 .#551 :5831ثب ایٗ ٚخٛد ،اص ٔیبٖ سؿتٞٝبی ٔختّف ٚسصؿی ،فٛتجبَ اص٘ظش ٔطجٛثیتت ٚ
دأ ٝٙتأثیشٌزاسی خبیٍب ٜخبف ٔ ٚتٕبیضی داسد .اصخّٕ ٝوبس ٚیظٜٞبی فٛتجتبَٚ ،سٚد ٚ
ٔـبسوت دادٖ ایٗ ٚسصؽ دس ٔؼبدالت ٛٞیتی اػت و ٝأشٚص ٝ٘ ٜثٔ ٝثبث ٝضبؿتی ٝثّىتٝ
ػٕالً وّیت ایٗ ٚسصؽ سا تطت تأثیش لشاس داد ٜاػت .دس أشیىتبی التتیٗ ثبؿتٍبٜٞتبی
ثضسي فٛتجبَ ثٝكٛست اضضاة ػیبػی دسآٔذٜا٘ذ و٘ ٝمؾ تؼییٗ وٙٙذٜای دس ا٘تخبثبت ٚ
ٔـبسوت تٛدٜٞبی ٔشدْ دس ػشك ٝػٕٔٛی  ٚػیبػت ایفب ٔیوٙٙذ .ثخؾ ٕٟٔی اص ضفظ
 ٚاستمبی غشٚس ّٔی آسطا٘تیٗ  ٚثشصیُ اص لجُ پیتشٚصیٞتبی فٛتجتبَ ثت ٝدػتت ٔتیآیتذ
$فبضّی .#318 :3193 ،دس آفشیمبی خٛٙثیٔ ،فّٔ ْٟٛیٌشایی لٛیبً ٔتشتجظ ثتب فشایٙتذ پؼتب
آپبستبیذ ثٛد ٜث ٝد٘جبَ تؼشیغ ٚضذت ّٔی اػت .دس آفشیمبی خٛٙثی ٘تبٍٕٙٞی فشٍٙٞتی
لٔٛی ٘ ٚظادی ثؼیبس صیبدی ٚخٛد داسدٔ .یضثب٘ی خبْ خٟب٘ی  ،5838دس افشیمبی خٙتٛثی،
وٕه صیبدی ث ٝتؼشیغ ثٟجٛد ؿىبفٞبی اختٕبػی ػٕیك دس اتطبد ّٔی ٔذ٘ی ایٗ وـٛس
وشد ث٘ ٝطٛی و ٝػیبٜپٛػتبٖ ،آفشیمبی خٛٙثی خٛد سا ػغص ثبالی ػشٔبی ٝاختٕتبػی آٖ
وـٛس دسن ٔیوشد٘ذ ٌ$یجؼٕٞ ٚ ٖٛتبساٖ .#331 :5834 ،دس ختبْ خٟتب٘ی فٛتجتبَ ،5881
ؿٟش٘ٚذاٖ إِٓب٘ی ثب ؿٛس  ٚؿؼف ث ٝضٕبیت اص تیٓ ّٔی إِٓبٖ پشداختٙذ .پشزٓٞبی ّٔی
دس ٞشخبیی ث ٝفشٚؽ ٔیسػیذ٘ذ ٚ ،ػشٚدٞبی ّٔی سا ػش ٔیداد٘ذ .ضتذٚد  "13اص وتُ
ٔشدْ إِٓبٖ ٔیضثب٘ی خبْ خٟتب٘ی سا تطؼتیٗ وشد٘تذ  ٚآٖ سا ٕ٘تبد ّٔتی  ٚغتشٚس ختٛد
ٔیدا٘ؼتٙذ $وبسػتی .#551 :5881 ،ًٙدِٚت ایشِٙذ وٛؿیذ ٜتب ثتب ثٟتشٌٜیتشی اص ٚسصؽ ٚ
ثبصخٛا٘ی سخذاد ٚسصؿی ثبػتب٘ی ایٗ وـٛس ث٘ ٝبْ «آ٘ٛذ تبیّتٗ» آٖ سا ثتٕ٘ ٝتبد ایشِٙتذ
خذیذ ٔجذَ وٙذ  ٚث ٝیبسی آٖ ٛٞیت  ٚالتلبد ّٔی ایٗ وـٛس سا تثجیتت وٙتذ $وتٛس٘یٗ،
 .#41 :5881دِٚت وش ٜخٛٙثی ٘یض اص د 3918 ٝٞثٚ ٝسصؽ لٟشٔب٘ی ٕٞس ٖٛتمٛیت ّٔتی
ّٔ ٚیتػبصی تٛخ ٝوشد ،ٜثٝعٛسی و ٝضٕبیت  ٚتـٛیك دِٚتت ثبػتا افتضایؾ غتشٚس
ّٔی وش ٜخٛٙثی دس إِپیه  3900ػئ َٛؿذ ٞ$بٚی.#413 :5832 ،ًٙ
تطٛالت ٚسصؽ دس خبٔؼ ٝایشاٖ ٘یض ثٌٝ٘ٛ ٝای ثتٛد ٜاػتت وت ٝدس ساػتتبی وؼتت
ٛٞیت  ٚغشٚس ّٔی ػٕتٚػ ٛپیذا وشد ٜاػت ٘ ٚظبْ ػیبػتی خٕٟتٛسی اػتالٔی ٘یتض
ٕٞب٘ٙذ ٘ ٕٝٞظبْٞبی ػیبػی وٛؿیذ ٜثب تشٚیح ٘ٛع خبكی اص اخالق فٛتجبِیٕ٘ ،بدػبصی
دس ٚسصؿٍبٜٞب  ٚخّك ػشٚدٞب  ٚآًٞٙٞبی ٚسصؿی ،پٛؿؾ ٌؼتتشد ٜسػتب٘ٝای  ...ٚاص
فٛتجبَ دس خٟت ٍٕٞشایی ّٔیٔ ،ـشٚػیتػبصی  ٚثٝػٙتٛاٖ ٕ٘تبدی اص وبسآٔتذی اص آٖ
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ثٟشٌ ٜیشد $فبضّی .#315 :3193 ،سلبثتٞبی ّٔی ثیٗ تیٓ ّٔی فٛتجبَ ایشاٖ ثب وـتٛسٞبی
ػشثی  ٚدس ػبَٞبی اخیش ثب أشیىب اص إٞیت ثیـتشی ثشخٛسداس ثٛد ،ٜدسػت ثٕٞ ٝتیٗ
دِیُ اػت و ٝایشا٘یبٖ ،ؿىؼت اص ثطشیٗ یب ػشثؼتبٖ سا ػختتش اص ٞش ؿىؼت دیٍشی
ٔیدا٘ٙذ؛ ٌٛیی دس ٘جٛد تٛحٞبی آتـیٗ ایٗ ثبس تٛح فٛتجبَ ضبفظ افتخبس  ٚغشٚس ّٔتی
اػت .اص ػٛی دیٍش وبس٘بٚاَٞبی ؿبدی ثؼذ اص پیشٚصی ثتش اػتتشاِیب  ٚأشیىتب $فبضتّی،
 #323 :3193اصخّٕٔ ٝلبدیك اثؼبد ٛٞیتثخؾ  ٚغشٚسآفتشیٗ فٛتجتبَ دس خبٔؼت ٝایتشاٖ
ثٛد ٜاػت .ایٙه خزاثیتٞبی راتی فٛتجتبَ  ٚضٕبیتتٞتبی دِٚتتی ،ایتٗ ٚسصؽ سا ثتٝ
ٚسصؽ ٘خؼت ّٔ ٝ٘ ٚ$ی #وـٛسٔبٖ تجذیُ وشد ٜاػت ثٌٝ٘ٛ ٝای و ٝثؼیبسی اص خبٔؼتٝ
ؿٙبػبٖ ثشآ٘ٙذ و ٝدس ػبَٞبی اخیش ٔؼأِ ٝا٘شطی ٞؼتٝای٘ ،بْ خّیحفتبسع  ٚدسٟ٘بیتت
پیشٚصی فٛتجبِی ایشاٖ ثش أشیىب دس خبْ خٟب٘ی ػ ٝسخذادی ثتٛدٜا٘تذ وت ٝاخٕتبع ّٔتی
ایشا٘یبٖ سا ثٝخٛثی ٘ـبٖ دادٜا٘ذ ٞ$بؿٕی  ٚخٛادی.#335 :3101 ،
ػیٕٙب ٘یض اصخّٕ ٝسػب٘ٞٝبیی اػت و ٝث ٝدِیُ ثشخٛسداسی اص ػٙلتش تلتٛیش ،تتٛاٖ
ثبصآفشیٙی خٙجٞٝبی ٔتفبٚت ٛٞیت ّٔی سا داساػت ٞ$بؿٕیصادٕٞ ٚ ٜىتبساٖ،#01 :3191 ،
ثشای ٕ٘ ٝ٘ٛدس طاپٗ ،ثشدٖ خبیض ٜاػىبس فیّٓ ػبٔٛسایی اثش ٞیشٚؿتی ایٙبٌتبوی دس ػتبَ
ٔ 3922یالدی تٛا٘ؼت تأثیش ثؼضایی دس افضایؾ ٕٞجؼتٍی ّٔی ٔشدْ طاپٗ داؿتت ٝثبؿتذ
و ٝػبَ  ٚ 3924لجُ اص آٖ ؿبٞذ ثٕجبساٖ ٞؼتٝای ٞیشٚؿیٕب ثٛد٘ذ $وتیٓ ،وتیٓ  ٚاٚدیت،ٛ
 .#351 :5838ػتتیٕٙبٌشاٖ ایشا٘تتی لجتتُ اص ا٘متتالة ٘یتتض ،دس خبیٍتتب ٜثخـتتی اص خبٔؼتتٝ
سٚؿٙفىشیٔ ،تٛخ ٝدٌشٌ٘ٛیٞبی ٘بؿی اص ػشػتثبالی ٔذس٘یضاػتی ٖٛضٕبیتتؿتذ ٜاص
ػٛی دِٚت ؿذ٘ذ  ٚتضِضَ ٛٞیتت ّٔتی سا دسن وشد٘تذ  ٚدس فتیّٓٞتبی ختٛد ثت ٝآٖ
پشداختٙذ .دسٚالغ ،فیّٓػبصاٖ ٔٛج ٘ ٛثب ٚا ٕٝٞاص دػت سفتٗ ٛٞیت ّٔی ث ٝػبخت فیّٓ
سٚی آٚسد٘ذ ٍ٘ ٚشاٖ تخشیت فشٍٙٞیای ثٛد٘ذ و ٝث ٝثطشاٖ ٛٞیت ّٔی ٔٙدش ؿذ ٜثٛد.
فیّٓػبصاٖ ػیٕٙبی ٔٛج ٕ٘ٞ ٛب٘ٙذ «سٚؿٙفىشاٖ خٛدآٌب ٜاص لغغ ؿذٖ سیـٞٝتبی ختٛد
ٚا ٕٝٞداؿتٙذ ٘ ٚیبص ثٛٞ ٝیت ّٔی سا ٔغشش ػبختٙذ» ٔ$ؼمِٛی ٕٞ ٚىبساٖ.#351 :3193 ،
ٔجبضا ٔشثٛط ثٛٞ ٝیت ّٔتی  ٚغتشٚس ّٔتی اصخّٕتٛٔ ٝضتٛػبت ثتیٗسؿتتٝای دس
خبٔؼٝؿٙبػی ٚسصؿی ٔ ٚذیشیت ٚسصؿیا٘ذ ،و ٝدس ایٗ صٔیٔ ٝٙیتٛاٖ ثخـتی اص دالیتُ
ٔٔ ٟٓـبسوت دِٚتٞب دس ٚسصؽ  ٚثٚٝیظٚ ٜسصؽ لٟشٔتب٘ی سا وؼتت افتختبس  ٚایدتبد
٘ـبط  ٚؿبدی دس خبٔؼ ٚ ٝث ٝػجبستی تمٛیت غشٚس ّٔی  ٚا٘ؼدبْ ّٔی دس ػغص خبٔؼتٝ
دا٘ؼت .دس ؿشایظ و٘ٛٙیِ ضؼبع ایشاٖ دس خبٔؼٝی خٟتب٘ی ،غتشٚس ّٔتی ٔثجتت ثتذٖٚ
تؼلت ثٕٞ ٝشا ٜؿٙبخت ٘مبط ضؼف  ٚلٛت ،تٟذیذٞب  ٚفشكتٞتبی ٔٛختٛد ،وٕته
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ٔیوٙذ تب ضٕٗ اضتشاْ ٌزاسدٖ ثٟ٘ ٝبدٞب  ٚلٛا٘یٗ ػیبػی  ٚاختٕبػی وـٛس  ٚاسصیتبثی
كطیص ٙٔ ٚغمی اص آٟ٘ب ثب ایدبد پی٘ٛذی ػبعفی ٘ؼجت ثٛٔ ٝلؼیتتٞتبی ٚیتظٜی ّٔتی،
ثؼتشی ٔٙبػت ؿىُ ٌیشد تب ٘یبصٞبی سٚا٘ی ٔثجت خبٔؼ ٝفشا ٓٞؿٛد .ثٙبثشایٗٚ ،اوتبٚی
ٔجبضا ٔشتجظ ثب غشٚس ّٔی  ٚؿٙبػبیی اثؼبد آٖوٛٔ ٝخت تمٛیت ا٘ؼدبْ ّٔی دس خبٔؼٝ
ٔیؿٛد ،إٞیت خبكی داسد.
ثب تٛخ ٝثٔ ٝجبضا فٛق ٔیتٛاٖ ٌفت و ٝغشٚس ّٔی تطت تأثیش ٔتغیشٞتبی ٔختّفتی
اػت و ٝثشاػبع ٘ظش ٔتخللبٖ فؼبِیتٞبی ٚسصؿی  ٚػیٕٙبیی دس ایٗ صٔیٔ ٝٙیتٛا٘تذ
ثبػا افضایؾ غشٚس ّٔی افشاد ؿٛد .دس ایٗ پتظٞٚؾ اص ػتیٕٙب ثتٝػٙتٛاٖ ٕ٘بیٙتذٙٞ ٜتش
اػتفبد ٜؿذ ٜاػت .ثشاػبع ٘ظش خجشٌبٖ ،ػیٕٙب اص٘ظش ػٕك اثتش دس الیتٞٝتبی ٔختّتف
خبٔؼٓٞ ٚ ٝزٙیٗ ػٕٔٛیت داؿتٗ آٖ ٌ ٚشدؽ ثبالی التلبدیٔ ،یتٛا٘ذ ثب ٘مؾ ٚسصؽ
ٔمبیؼ ٝؿٛد .اِجت ٝایٗ ثٔ ٝؼٙتبی ٘تبتٛا٘ی ػتبیش خٙجتٞٝتبی ٙٞتش دس خّتت ٔخبعتت ٚ
ػٕٔٛیت داؿتٗ ٘یؼت ،ثّى ٝثٔ ٝؼٙبی ٘ضدیهتش ثٛدٖ ػتیٕٙب ثت ٝؿتبخقٞتبی ٔتذ٘ظش
پظٞٚؾ اػت .دس ایٗ ثیٗ ؿٙبػبیی اثؼبد غشٚس ّٔی  ٚتؼییٗ ٘متؾ  ٚخبیٍتبٚ ٜسصؽ ٚ
ػیٕٙب دس ایدبد غشٚس ّٔی دس وـٛسٛٔ ،ضٛع پتظٞٚؾ ضبضتش اػتت .ثٙتبثشایٗٞ ،تذف
پظٞٚؾ اسائٔ ٝذَ غشٚس ّٔی  ٚاثؼبد آٖ ثب تأویتذ ثتش خبیٍتبٚ ٜسصؽ  ٚػتیٕٙب اص ٔٙظتش
اػتبداٖ ٘ ٚخجٍبٖ ٚسصؿی ٙٞ ٚشی اػت.
سؤاالت پژوهص

ٔ -3ؤِفٞٝبی ِفؼبِیتٞبی ٚسصؿی ٔؤثش ثش غشٚس ّٔی وذْا٘ذ؟
ٔ -5ؤِفٞٝبیِ فؼبِیتٞبی ػیٕٙبیی ٔؤثش ثش غشٚس ّٔی وذْا٘ذ؟
 -1فؼبِیتٞبی ٚسصؿی زٍ ٝ٘ٛدس ؿىُدٞی غشٚس ّٔی ٘مؾ ایفب ٔیوٙٙذ؟
 -4فؼبِیتٞبی ػیٕٙبیی زٍ ٝ٘ٛدس ؿىُدٞی غشٚس ّٔی ٘مؾ ایفب ٔیوٙٙذ؟
چارچوب مفهومی

دس یه تؼشیف ٘ؼجتبً دلیتك ،غتشٚس ّٔتی ثتٔ ٝثبثتٝی یته عجمتٝثٙتذی ٌؼتتشد ٜؿتبُٔ
پذیذٜٞبیی ٔب٘ٙذ پبػ ػبعفی ٔشدْ ،دأٝٙی خـٛٙدی ،لضبٚتٞبی خٟب٘ی ،سضبیت اص
ص٘ذٌی  ٚپیـشفتٞبی ّٔی یبدؿذ ٜاػت $ػیذی ٕٞ ٚىبساٖ .#11 :3191 ،غتشٚس ّٔتی ثتٝ
ٚاػغٝی ؿشایظ ٔٙطلشثٝفشد سٚاٖؿٙبختی ،ثتش تفىتش ٔتشدْ ٘ؼتجت ثتٛٔ ٝضتٛػبت ٚ
سُخذادٞبی پیؾ سٚی  ٚخٟتٌیشی افشاد ٘ؼجت ثٔ ٝؼبئُ اختٕبػی آیٙذ ،ٜاثشٌزاس اػت
$وبٚاتؼٛع.#311 :5835 ،
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غشٚس ّٔی ػبعفٔ ٝثجتی اػت ؤ ٝشدْ ٘ؼتجت ثت ٝوـتٛس ختٛد اضؼتبع ٔتیوٙٙتذ
$اػٕیت  ٚویٓ .#351 :5881 ،غشٚس ّٔی ث ٝاضؼبػبت ٔیٟٗپشػتی ٘ ٚبػی٘ٛبِیؼتی ٔشثٛط
اػت ٔ ٚیٟٗپشػتی ػـك ث ٝیه وـٛس ٚ ٚفبداسی ث ٝوـٛس ٔطؼٛة ٔیؿٛد ،اص ایٗسٚ
دس ادثیبت ٘ظشی ثطا غشٚس ّٔی دس استجبط ثب ّٔتیٌشایتی ٔفٟتْٛػتبصی ؿتذ ٜاػتت.
ّٔیٌشایی سا ٔیتٛاٖ ثٔٝثبثٔ ٝدٕٛػٕ٘ ٝبدٞب  ٚػمبیذی تؼشیف وشد و ٝاضؼتبع تؼّتك
ث ٝاختٕبع ػیبػی ٚاضذی سا ثٚ ٝخٛد ٔیآٚس٘تذ .ثٙتبثشایٗ افتشاد اص ایتٗوت ٝثشیتب٘یتبیی،
وب٘بدایی یب سٚػی ٞؼتٙذ ،اضؼبع غشٚس  ٚتؼّك ٔیوٙٙتذّٔ .تیٌشایتی٘ ،تٛػی آٌتبٞی
خٕؼی اػت؛ یؼٙی آٌبٞی ث ٝتؼّك ث ٝیه ّٔت و ٝآٖ سا «آٌبٞی ّٔتی» ٔتیخٛا٘ٙتذ وتٝ
اغّت ،پذیذآٚس٘ذ ٜضغ ٚفبداسی ،ؿٛس  ٚدَثؼتٍی افشاد ث ٝػٙبكش تـىیُدٙٞذّٔ ٜتت
٘$ظاد ،صثبٖ ،ػٙتٞب  ٚػبدتٞب ،اسصؽٞبی اختٕبػی  ٚاخاللی ٚ #ثتٝعتٛسوّی فشٙٞتً
اػت .ثٙبثشایّٗٔ ،یٌشایی ٔتـىُ اص ػٔ ٝؤِف ٝتؼّك ّٔی ،غشٚس ّٔی  ٚاستجبط ثب ٚٓٞعٗ
اػت $غفٛسی ٕٞ ٚىبساٖ.#3 :3198 ،
غشٚس ّٔی  ٚاستجبط آٖ ثب ٚسصؽ دس ثطا سٚاٖؿٙبػی اختٕبػی ثٔ ٝمِٛت ٝاضؼتبع
تؼّك ٔشثٛط ٔیؿٛد .دس ٘ظشیٔ ٝبصِ ،ٛػّؼّٔٝشاتت ٘یبصٞب ث ٝپٙح دػت ٝتمؼیٓثٙذی ؿذٜ
اػت و ٝث ٝتشتیت ػّؼّٔٝشاتت اسضبء ٔیؿٛد .تؼّك یته ضتشٚست اختٕتبػی ٘ ٚیتبص
سٚا٘ی ت اختٕبػی اػت ،صیشا ا٘ؼبٖ ث ٝاضؼبع ٚضذت  ٚتؼّتك ثت ٝخبٔؼت٘ ٝیتبص داسد ٚ
پزیشؽ ٌش ٜٚوٛزه ٔتجّٛس دس ٌشٚ ٜٚسصؿی٘ ،خؼتتیٗ پبیت ٝایتٗ تؼّتك اػتت؛ صیتشا
اػضبی ایٗ ٌش ٜٚثش ٔطٛس ٕ٘بدٞبی ٌش ،ٜٚخٛا ٜآٖ ٕ٘بد وبپیتبٖ ٌتش ٜٚثبؿتذ یتب ٘ـتبٖ
ٌش ٜٚیب ثبؿٍب ٚ ٜضتی سً٘ یىٛٙاخت پیشاٙٞی ؤ ٝیپٛؿذ  ٚثیبٍ٘ش ٚضتذت ٛٞیتت ٚ
تؼّك آ٘بٖ اػتٌ ،شد ٔیآیٙذ  ٚدیشی ٕ٘یپبیذ و ٝسؿتٞٝب  ٚپی٘ٛذٞبی اختٕبػی دس٘ٚتی
دس ٔیبٖ اػضبی یه تیٓ ؿىُ ٔیٌیشد .ػپغ ثٚٝػتیّ ٝدادٜٞتبی فشٍٙٞتی  ٚاختٕتبػی
ّٔی ،صثبٖٙٞ ،دبسٞبی اختٕبػی ،اخالق  ٚآداة ،دس دس ٖٚتتیٓ پی٘ٛتذ  ٚاستجتبط ثشلتشاس
ٔیوٙذ  ٚدس پی اضؼبع غشٚس ّٔی ٔ ٚیٟٙی سؿذ ٔیوٙذ  ٚایٗ اضؼبع اص ثؼتش ػـتك
ث ٝتیٓ یب ثبؿٍب ٚ ٜفذاوبسی دس سا ٜآٖ تذسیدبً ثٔ ٝتیٟٗدٚػتتی  ٚدفتبع اص ختبن ٚعتٗ
ٔیسػذ $دٚػتی ٕٞ ٚىبساٖ.#300 :3192 ،
دس صٔی ٝٙی ٙٞش  ٚاستجبط آٖ ثب ٛٞیت ،ؿىُ ٔ ٚبٞیت سؿتٞٝبی ٌ٘ٛبٌٙٞ ٖٛتشی ثتب
ٛٞیت خبٔؼ ٚ ٝدٚسا٘ی و ٝدس آٖ پشٚسؽ یبفتٝا٘تذ استجتبعی ٘ضدیته داسد .دسٚالتغ ،ثتب
تفطق دس سؿتٞٝبی ٌ٘ٛبٌٙٞ ٖٛشی  ٚتطٛالت آٟ٘ب ٔیتٛاٖ ث ٝؿتٙبخت دلیتكتتشی اص
ٚیظٌیٞبی ٛٞیت یه خبٔؼ ٝدػتیبفت« .كفت ٔـخلٙٞ ٝتش ،ثتٔٝثبثت ٝیته سػتب٘ٝ
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فشٍٙٞی ،آٖ اػت و ٝثبصتبةدٙٞذٜی ٛٞیت زیضٞب ٛٞ ٚیت ا٘ؼبٖ دس آثبس ختٛد اػتت.
سػبتشیٗ سػب٘ٝای اػت وٛٞ ٝیتٞب دس آٖ اص كبفی ٛٞیت زیضٞب ٙٞ ٚشٔٙذ ٔیٌزس٘تذ
 ٚتدّی ٙٞشی ٔییبثٙذ .ثخـی اص خٛد ٚیظٌی اثش ٙٞشی  ٚصٔی ٝٙصیجبؿٙبختی آٖ دسٌتشٚ
تٙبػت ٛٔ ٚص٘ٚی ٞ$بسٔ٘ٛی #ایٗ ٛٞیتٞبی ٔتىثش ٔٙذسج دس اثش ٙٞشی اػت .ایٗ تىثتش
 ٚتدٕغ ػٙبكش ٛٞیتی دس اثش ٙٞشی ث ٝآٖ خلّت وّی ٔیدٞذ  ٚاثش سا فشاٌیش ٔتیوٙتذ
٘$مُ اص ٔؼمِٛی ٕٞ ٚىبساٖ.#330 :3193 ،
پيشينه پژوهص

اوثش تطمیمبت خبسخی ٘مؾ ٚسصؽ سا دس تمٛیت غشٚس ّٔی ٘ـبٖ دادٜا٘ذ؛ ز ٚ ًٙزتٛ
 #5880$دس ثشسػی فبوتٛسٞبی غشٚس ّٔی دس وش ،ٜث ٝایٗ ٘تید ٝسػیذ٘ذ و ٝغشٚس ّٔی ثٝ
تشتیتتت دس دػتتتبٚسدٞبی سفتتبٞی ،فّٙتتبٚسیٚ ،سصؿتتی  ٚتتتبسیخی ،ثشاٍ٘یختتت ٝؿتتذٚ ٜ
دػتبٚسدٞبی ٘ظبْٞبی ػیبػی ٘مؾ وٕشً٘تشی دس ایدبد غشٚس ّٔی داس٘تذ .پبِٚؼتىی،
دا٘ٛاسد  ٚساػىٛئت  #5834$دس پظٞٚؾ خٛد اػتتذالَ وشد٘تذ وت ٝػتشٔبیٌٝتزاسی دس
ٔٛفمیتٞبی ٚسصؿی ثیٗإِّّی  ٚوؼت ٔٛفمیت دس ایٗ ٚسصؽٞب غشٚسآفتشیٗ اػتت ٚ
ایٗ غشٚس ٔٙدش ث ٝثٟضیؼتتی ادسان ؿتذٔ ٜتیؿتٛدٞ .تبِٕٗ ،ثشٚئتش ٙٞ ٚتشی .#5831$
دسیبفتٙذ وٞ ٝشلذس تیٓ ّٔی دس ٔؼبثمبت دس اٚج ثٕب٘ذ ٔشدْ ثیـتش اص غشٚس ٘بؿتی اص آٖ
دس خـٗٞب غشق دس ؿبدی ٔیؿ٘ٛذٞ ٖٚ .یّٚٛد ٕٞ ٚىبسا٘ؾ ٔ #5838$یٌٛیٙذ وت ٝدس
ّٙٞذٚ ،سصؽ ثش غشٚس ّٔی تأثیشٌزاس اػت ِٚی وٛتبٜٔذت اػت ،آ٘ست ٝغتشٚس  ٚضتغ
تؼّك سا افضایؾ ٔیدٞذ ٘ٔ ٝذاَ ،ثّى ٝداػتبٖٞتبی فتٛقاِؼتبدٜای اػتت وت ٝاص اختشای
ٚسصؿىبساٖ ث ٝخبی ٔیٔب٘ذ .ػٛػٕٛت ٕٞ ٚىبساٖ  #5838$تٕبیُ ث ٝپشداختت ٔبِیتبت
ؿٟش٘ٚذاٖ إِٓب٘ی سا ثشای ٔیضثب٘ی خبْ خٟب٘ی فٛتجبَ دس ػبَ  5881ثشسػی وشد .ثشسػی
آٟ٘ب ٘ـبٖ اص ثیٗ سفتٗ ؿىبف سٚا٘ی خبٔؼٝی ؿٟش٘ٚذاٖ غشثی  ٚؿشلی إِٓبٖ ثٛد  ٚآٟ٘ب
خٛد سا ّٔتی ٚاضذ ٔیدا٘ؼتٙذ .دس ٔغبِؼٝی ثیٗإِّّی ایٛا٘ض  ٚوّتی  #5885$دس أشیىتب
دػتبٚسدٞبی ػّٕی  ٚفٙی ،دس ایشِٙذ دػتبٚسدٞبی ٙٞشی  ٚادثی  ٚدس طاپٗ دػتبٚسدٞبی
التلبدی ،ػٛأُ اكّی استمبی غشٚس ّٔی ٞؼتٙذ.
دس داخُ وـٛس ٘یض ،پظٞٚؾٞتبی ا٘تذوی ثت ٝساثغتٚ ٝسصؽ ،ػتیٕٙب  ٚغتشٚس ّٔتی
پشداختٝا٘ذ؛ غفٛسی  #3191$دس پظٞٚؾ ٔٛاصی ثب پبِٛٚػتىی ،ثیتبٖ داؿتت وت ٝپذیتذٜ
ٚسصؽ اص عشیك تأثیشٌزاسی ثش غشٚس ّٔی ،ثش اضؼبع ػالٔتی و ٝاص ػٛی التلتبددا٘بٖ
ٔمذٔٝی وبسایی اختٕبػی تّمتی ٔتیؿتٛد تتأثیش داسد .غفتٛسی ٕٞ ٚىتبساٖ  #3198$دس
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ٔغبِؼٝای ث ٝا٘ذاصٌٜیشی ّٔیٌشایی ثٝػٙتٛاٖ اٍ٘یتضٞ ٜتٛاداساٖ تتیٓ ّٔتی فٛتجتبَ ایتشاٖ
پشداختٙذ .ثشاػبع ٘تبیح ث ٝدػت آٔذ ٜثیٗ ٔؤِفٞ ٝبی ّٔی ٌشایی ثب یىذیٍش ثت ٝتشتیتت:
غشٚس ّٔی ،استجبط ثب ٚٓٞعٙبٖٛٞ ،یت  ٚتؼّتك ّٔتی ستجتٞٝتبی ا َٚتتب ػت ْٛساداس٘تذ.
اضٕذی  #3101$دس پظٞٚؾ خٛد ٘تیدٌ ٝشفت و ٝپغ اص ؿىؼت تیٓ ّٔی فٛتجبَ ایشاٖ
دس ٔمبثُ ٔىضیه  ٚپشتغبَ دس خبْ خٟب٘ی ٕ٘ ،5881شٜٞبی ٛٞیت ّٔی دس اثؼبد ٔختّف
 ٚثٝكٛست وّی وبٞؾ یبفت٘ .تبیح پظٞٚؾ دٚػتی ٕٞ ٚىبساٖ ٘ #3192$ـتبٖ داد وتٝ
ثیٗ ٔیضاٖ غشٚس ّٔی ٛٞاداساٖ ٚسصؿی ثب ٛٞیتت  ٚتؼّتك ّٔتی آ٘تبٖ ساثغتٔ ٝؼٙتیداسی
ٔـبٞذ ٜؿذ ٜاػت.
ٔؼمِٛی ٕٞ ٚىبساٖ  #3193$دس ثشسػی ػ ٝفیّٓ ثٟشاْ ثیضبیی ،ث ٝایٗ ٘تیدٔ ٝیسػٙذ
و ٝفیّٓ ػبص ػّت ثطشاٖ دس ثمیت ٝاثؼتبد ٛٞیتت سا ٘بؿتی اص ٘بآٌتبٞی خبٔؼت ٝاص ٛٞیتت
تبسیخی  ٚفشٍٙٞی خٛد دا٘ؼت ٝاػتت .ا ٚدس فتیّٓٞتبیؾ خٛدآٌتبٞی ،تؼّتكختبعشٚ ،
پبیجٙذی ث ٝاسصؽٞب ،ثبٚسٞبٕ٘ ،بدٞب  ٚاػغٛسٜٞبی ّٔی  ٚآٌتبٞی اص خغشافیتبی ایتشاٖ ٚ
ٔیشا فشٍٙٞی سا أشی ضتشٚسی ٘ ٚدتبتدٙٞتذ ٜتٛكتیف وتشد ٜاػتت .دس پتظٞٚؾ
ٞبؿٕی صادٕٞ ٚ ٜىبساٖ ٔ #3191$ؤِفٞٝبی ٛٞیت ّٔی دس فیّٓ ػیٕٙبیی «ٔبدس» ػتبختٝ
ػّی ضبتٕی ٔٛسد ثشسػی لشاس ٌشفت ٝاػت٘ .تبیح ٘ـبٖ داد و ٝدس ایتٗ فتیّٓ ٔضتبٔیٗ ٚ
ؿبخقٞبی ػیبػی ،اختٕبػی ،تبسیخی  ٚصثب٘یِ ٛٞیتت ّٔتی ،اص عشیتك سٔضٌتبٖٞتبی
اختٕبػی ،فٙی  ٚایذئِٛٛطیىی ثبصٕ٘بیی ؿذ ٜاػتٔ .بدس دس ایٗ فیّٓ تذاػیوٙٙتذٚ ٜعتٗ
اػت ،ثبصٌـت ث ٝاكبِت  ٚادثیبت اكیُ ایشا٘ی  ٚثب ٓٞثٛدٖ  ٚص٘ذٌی خٕؼی.
ٕٞبٌٖٝ٘ٛؤ ٝالضظ ٝؿذ غشٚس ّٔی ثٝػٙتٛاٖ ٔفٟتٔٛی ضؼتبع دس ضیغتٝی ػّتْٛ
اختٕبػی ٔٛسد ثشسػی ،ػٙدؾ  ٚتٛخ ٝپظٞٚـٍشاٖ خبسخی ثتٛد ٜاػتت ،أتب تتبوٖٛٙ
پظٞٚؾٞبی لبثُ لجِٛی ،دس صٔیٙتٝی ػتٙدؾ  ٚتطّیتُ آٖ دس داختُ وـتٛس كتٛست
٘پزیشفت ٝاػت  ٚؿبٞذ خأل پظٞٚـی دس صٔیٝٙی تطّیُ ٔؤِفٞٝتبی ٚسصؿتی  ٚثتٚٝیتظٜ
ٔؤِفٞٝبی ػیٕٙبیی غشٚس ّٔی دس ایشاٖ ٞؼتیٓ.
روش پژوهص

سٚؽ ا٘دبْ پظٞٚؾ ویفی  ٚثب اػتشاتظی ٔغبِؼبتی ٘ظشی ٝداد ٜثٙیبد $زتبسٔض #5835 ،ثتٝ
ا٘دبْ سػیذ ٜاػتتٔ .ـتبسوتوٙٙتذٌبٖ دس پتظٞٚؾ ؿتبُٔ تؼتذادی اص ٔتخللتبٖ دس
ضٛصٜٞبی سٚاٖؿٙبػی اختٕبػی ،خبٔؼٝؿٙبػی ػیٕٙب ،تشثیتثذ٘ی ٘ ٚخجٞٝبی ٚسصؿی ٚ
ػیٕٙبیی ٞؼتٙذ .ثشای ا٘تخبة ٕ٘ ٝ٘ٛاص سٚؽ ٌٕ٘ٝ٘ٛیشی ٞذفٕٙذ  ٌِّٝٛ ٚثشفی اػتفبدٜ
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ؿذٔ .الن ا٘تخبة ٔتخللبٖ داؿتٗ ػتٛاثك پظٞٚـتی دس صٔیٙتٝی ٚسصؽ  ٚػتیٕٙب ٚ
ٔالن ا٘تخبة ٘خجٍبٖ ٚسصؿتی  ٚػتیٕٙبیی داؿتتٗ فؼبِیتتٞتبی ثشخؼتتٚ ٝسصؿتی ٚ
ػیٕٙبیی ثٛدٔ .ؼیبس تؼییٗ تؼذاد ٔـبسوتوٙٙذٌبٖ ،سػیذٖ ث ٝاؿتجبع ٘ظتشی دس ػتبخت
ٔفبٞیٓ ٔ ٚمٛالت ثٛد و ٝثش ایٗ اػتبع ثت ٝتؼتذاد ٘ 55فتش سػتیذ٘ذ .ثتشای ٌتشدآٚسی
اعالػبت اص سٚؽ ٔلبضج٘ ٝیٕ ٝػبختیبفتت ٝاػتتفبد ٜؿتذ .ثتشای واذٌتزاسی دادٜٞتبی
ٔلبضج ٝدس سٚؽ ٘ظشی ٝداد ٜثٙیبد ساٞ ٜبی ٔتؼتذدی ٚختٛد داسد وت ٝدس ایتٗ پتظٞٚؾ
وذٌزاسی ثبصٔ ،طٛسی ٌ ٚضیٙـی ا٘دبْؿذٔ ٚ ٜذَ ٔفٟٔٛی تطمیك ثش ٔجٙتبی ٔفتبٞیٓ ٚ
ٔمٛالتی و ٝدس ٔشضّ ٝواذٌزاسی ػبخت ٝؿذٜا٘ذ تشػیٓ ؿذ ٜاػت.
تجزیه و تحليل مصاحبهها

ثشای تطّیُ ٔطتٛای غشٚس ّٔتی ثشاػتبع ٔتتٗ اػتتخشاج ؿتذٔ ٜلتبضج ٝثتب ٘خجٍتبٖ،
ثٝكٛست واذثٙذی اص سٚؽ تطّیُ تٕبتیه اػتفبد ٜؿذ ٜو ٝثشای ایٗ وبس اثتتذا واذثٙتذی
ثبص ث ٝد ٚكٛست وذثٙذی اِٚیٚ ٝواذثٙذی ٔتٕشوض ا٘دبْ ؿذ ٜاػت.
جدٍل ضوبرُی  :1هَاد ٍ هحتَای کُدگذاری ثبس
مفاهيم اوليه

مفاهيم ثانویه

ٍرسضي

فؼبلیتّبی سیٌوبیي ٍ

آسادی ثیبى ًبضي اس

اس ایيکِ ٍرسضکبراى جبهؼِ هي ثدٍىِ تزط درثبرُ هسابلل جبهؼاِ سامي هايگَیٌاد
احسبط غزٍر دارم.
خجزًگبراى آساد ّستٌد تب ٍالؼیت را آىطَرکِ ّست ثٌَیسٌد.
اس آسادی رسبًِّب در کطَرم احسبط غزٍر دارم.
رسبًِّب هيتَاًٌد ثِػٌَاى تزیجَى گزٍُّبی همتلف در جبهؼِ ػول کٌٌد.

تَجِ سیبسي ًبضي اس سیٌوب ٍ ٍرسش

سیٌوب ثِ هب هيآهَسد کِ هزدم ثبید اس کطَرضبى حوبیت کٌٌد ،حتي اگز کطَرضابى در
اضتجبُ ثبضد.
اس ضکست تینّبی ٍرسضي کطَرّبی هتمبصن دًیب احسبط غزٍر هيکٌن.
اس ضٌیدى اسن ٍرسضکبراى ٍ ٌّزهٌداى سیٌوبی کطَرم در سطح دًیب احسبط غزٍر هيکٌن.

اس رفتبر ػبدالًِ ٍ ثزاثز کطَرم ،در ثزاثز توبم گزٍُّبی اجتوبػي احسبط غزٍر دارم.
لدرتسیبسي کطَرم را در ثزًبهِّبی تلَیشیًَي هذاکزات ٍ لدرت چبًِسًي هطبّدُهيکٌن.

اس ضٌیدى سزٍد هلي کطَرم در هسبثمبت هْن ٍرسضي ثیيالوللي احسبط غزٍر هيکٌن.
اس ثِ اّتشاس درآهدى پزچن کطَرم در هسبثمبت ٍرسضي لذت هيثزم ٍثِ خَد هيثبلن.
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سیٌوب

دستبٍردّبی التصبدی ٍرسش ٍ

اس درآهدّبی حبصل اس کست لْزهبًي ٍرسضکبراى لذت هيثزم.
اس درآهدّبی حبصل اس سیٌوبی کطَرم احسبط غزٍر هيکٌن.
اس دلسَسیّبی ٌّزهٌداى ٍ ٍرسضکبراى کطَرم ثزای ٍضؼیت التصبدی کطَرم احسبط
غزٍر هيکٌن.
اس سزهبیِگذاری فؼبالى حَسُ سیٌوب ٍ ٌّز در هسبلل التصبدی کطَرم احسبط غزٍرهيکٌن.

سزهبیِ گذاری ٍرسضکبراى کطَرم ثزای حل هطکالت التصبدی کطاَر ثبػاک کسات
غزٍر هيضَد.

دستبٍردّبی اجتوبػي ًبضي اس سیٌوب ٍ ٍرسش

تَجِ ثِ هطکالت ٍ هسبلل اجتوبػي در سیٌوب ٍ تلَیشیَى ثبػک غزٍرم هيضَد
تَجِ ثزاثز ثِ ّوِ الطبر جبهؼِ در سیٌوب ثبػک غزٍر هلي کطَرم است.
هستٌدّبی اجتوبػي سیٌوب ٍ ٍتلَسیَى ثبػک غزٍر هلي هيضَد
اجتوبع ضبد ًبضي اس هَفمیتّبی ٍرسضکبراى ثبػک غزٍر هلي کطَرم هيضَد
هزدهي ثَدى ٌّزهٌداى سیٌوب ٍ ٍرسضکبراى ایزاًي ثبػک کست غزٍر هلي هيضَد
کوکّبی ًمدی ٍ غیزًمدی ٌّزهٌداى ٍ ٍرسضکبراى ایزاًاي ثبػاک خَضاحبلي جبهؼاِ
هيضَد ٍ احسبط غزٍر ایجبد هيکٌد
اظْبرات ٍرسضکبراى ٍ لْزهبًبى کطَر در هَرد جبهؼِ ٍ هطکالت ًبضي اس آى ثبػک
غزٍر ثِ ٍجَد چٌیي ٍرسضکبراًي هيضَد.
تالش ٌّزهٌداى ٍ ٍرسضکبراى کطَر ثزای افشایص سطح رفبُ اجتوبػي ثبػک غزٍر است.

سیٌوب

دستبٍردّبی فٌبٍری ًبضي اس ٍرسش ٍ

اس هَلؼیتّبی ػلوي ٍ تکٌَلَصیکي سیٌوبیي کطَرم ،احسبط غزٍر دارم.
اس پیطزفتّبی حَسُ سیٌوبیي کطَرم احسبط غزٍر هيکٌن.
اس استفبدُ اس فٌبٍریّبی ًَیي در سیٌوب ٍ تلَیشیَىِ کطَرم درهمبیسِ ثب سبیز کطاَرّب
احسبط غزٍر هيکٌن.
جدیدتزیي رٍشّبی فیلنسبسی ثبػک غزٍر کطَرم هيضَد.
استفبدُ اس فٌبٍریّبی ًَیي در هسبثمبت ٍرسضي ثبػک کست غزٍرهلي هيضَد.
هسبثمبت رثبتیک ٍرسضي کطَرم در سطح ثیيالوللي ثبػک غزٍر ٍ افتمبر کطَر است.
حضَر افزاد تَاًوٌد ٍ تحصیلکزدُ در ٍرسش ٍفؼبلیتّبی ٍرسضي ثبػک غزٍرهلي هيضَد.

دستبٍردّبی ٌّزی

اس آداة ٍ رسَم فزٌّگي کطَرم ،احسبط غزٍر دارم.
اس ًوبیص جطيّب ٍ هزاسن سٌتي کطَرم در رسبًِّبی خبرجي ثِ خَد هيثبلن.
حبفظ ،سؼدی ،فزدٍسي ٍ اهثبل آًْب اس افتمبرات ایزاىاًد.
اس ادثیبت غٌي کطَرم احسبط غزٍر دارم.
اس دریبفت جبیشُّبی ادثي در سطح ثیيالوللي تَسط ّنٍطٌبًن احسبط غزٍر دارم.
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ثِ هَسیمي سٌتي ایزاًي افتمبر کٌین.
ثِ تٌَع دستگبُّبی هَسیمي ایزاًي افتمبر هيکٌن.
صدای استبد ضجزیبىً ،بظزی ....ٍ ،ثبستبة غزٍر تبریخ هَسیمي ایزاى در جْبى است.
هَفمیت کبرگزداىّبی هبًٌد فزّبدی ٍ ...در جطٌَارُّبی جْبًي غزٍراًگیش است.
اس ٍجَد ثبسیگزاى ایزاًي در فیلنّبی ثیيالوللي ثِ ٍجد هيآین.
تَاًبیي ًظبهي ًبضي اس سیٌوب ٍ ٍرسش

هؼزفي تَاًوٌدیّبی ًظبهي کطَرم در سیٌوب ثبػک کست افتمبر ٍ غزٍر هلي هيضَد.
فیلنّبی دفبع همدط در جٌگ تحویلي ثبػک کست غزٍر هلي هيضَد.
هؼزفي ٍ حوبیت توبهیت ارضي کطَرم در سیٌوب ٍ فیلنّبی سیٌوبیي ثبػک غزٍر هيضَد.

پیزٍسی ٍرسضکبراى ًظبهي کطَرم در هیبدیي ًظبهیبى جْبى ثبػاک افتمابر ثاِ ارتاص
ًظبهي کطَرم هيضَد.
تَاًبیي رسهي ٍ ٍرسضي ًظبهیبى کطَر ثبػک کست غزٍر هلي کطَرم است.
ّیچ کطَری جزلت حولِ ًظبهي ثِ کطَرم را ًدارد.
سزثبساى ارتص کطَرم حبضزًد جبى خَد را فدای کطَر کٌٌد.

ٍرسش

تودى ًبضي اس سیٌوب ٍ

دستبٍرد تبریمي ٍ

سیٌوبیي

فؼبلیتّبی ٍرسضي ٍ

ًیبس جبهؼِ ثِ

افزادی ًظیز ،کَرش ،داریَش ٍ ....در تبریخ ایزاى ضمصیتّبی ثشرگي ثَدُاًد.
آثبر ثبستبًي ٍ ٌّزی هثل تمت جوطید ،ثیستَى ٍ ...ثیبًگز لدرت ػظوت ایزاى است.
لْزهبًيّبی ٍرسضي تبریمي کطَر هزا خطٌَد هيکٌد ٍ احسبط غزٍر هيکٌن.
اس هؼزفي فزٌّگ ٍ تودى ایزاى در سیٌوبی جْبى احسبط غزٍر هيکٌن.
اس ٍجَد لْزهبًبى ٍرسضي لدیوي ایزاًي کِ در سطح دًیب ضٌبختِ ضدُاًد احسبط غزٍر هيکٌن.

فؼبلیتّبی ٍرسضي ثزای افتمبر جبهؼِ السم ٍ ضزٍری است.
فؼبلیتّبی سیٌوبیي هيتَاًد ثبػک افتمبر کزدى ثِ کطَر ٍ سزسهیي ضَد.
ٍرسش ٍ سیٌوب ثزای ّز جبهؼِای السم است ٍ ثبید تَجِ ٍیضُی ثِ آى ضَد.
افزاد جبهؼِ ًیبسهٌد داضتي تٌي سبلن ٍ تَاًب ّستٌد کِ ثب فؼبلیاتّابی ٍرسضاي هیساز
خَاّد ضد

ضؼف در ثزًبهِریشی

فؼبلیتّبی ٍرسضي ٍ سیٌوبیي

ثزًبهِّبی ٍرسضي ٍ سیٌوبیي در ایزاى در سطح پبییٌي لزار دارًد
در ثیطتز فؼبلیتّبی ٍرسضي ٍسیٌوبیي تحت تأثیز سیبست لزارگزفتاِ ٍّوایي ثبػاک
ضؼف تَجِ ٍ ثزًبهِریشی ضدُ
ّزًَع فؼبلیت ٍرسضي ًیبسهٌد یک ثزًبهِریشی هٌظن ٍ هٌسجن است تاب ثبػاک افتمابر
کطَر ضَد.
ضبیستِسبالری در ثزًبهِریشیّبی سیٌوبیي ٍ ٍرسضي در ایزاى ٍجَد ًدارد ٍ درساطح
پبییٌي لزار دارد.
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در سیٌوب ٍ ٍرسش

هَفمیتّبی سبیز کطَرّب

کطَرّبی ّوسبیِ در فؼبلیتّب ٍرسضي تمزیجبً اس ایزاى ثْتز ّستٌد ٍتَجِ ثیطتزی ثِ آى
هيکٌٌد.
هَفمیت ٍرسضي کطَرّبی ّوسبیِ ثبػک ضٌبختِ ضدى آًْب در ػزصِّبی ثایيالوللاي
ضدُ است.
تَاًبیيّبی سیٌوبیي در کطَرّبی ارٍپبیي ٍ اهزیکبیي ثْتز اس ایزاى است.
ثبسیگزاى سبیز کطَرّب همصَصبً ارٍپبیيّب ٍ اهزیکبیيّب ضٌبختِضدُتز ّستٌد.

ضؼف
دستبٍردّبی
ٍرسضي ٍ
سیٌوبیي

فَتجبل ایزاى در سطح ثیيالوللي چیشی ثزای گفتي ًدارد ٍ ًیبسهٌد تَجِ ثیطتز است.

دستبٍردّبی فَتجبلي ایزاى ثسیبر کوتز اس اًتظبر است.
ایزاى در سطح ثیيالوللي ثیطتز ثب ٍرسشّبی فزدی ضٌبختِضدُ است.

سیٌوبیي ایزاى

سزخَردگي

سیٌوبی ایزاى در سطح جْبًي ضٌبختِضدُ ًیست ٍ ثبید ثیطتز کبر ضَد.
ثبسیگزاى ایزاًي در سطح ثیيالوللي حضَر ٍ فؼبلیت کوتزی دارًد.
فؼبلیتّبی سیٌوبیي ایزاى در سطح ثیيالوللي ٍضغ هٌبسجي ًدارد.
سیٌوبی ایزاى ثزای ثیطتز هزدم جْبى ًبضٌبختِ است ،کوتز هَرد تَجِ کطَرّبست.

ًیبس ثِ ضٌبختِ ضدى
در ػزصِّبی
ثیيالوللي

جَاهغ اس طزق همتلفي ّوچَى هَفمیتّبی ٍرسضي ضٌبختِ هيضَد.
ثبال رفتي پزچن ایزاى در ػزصِّبی ثیيالوللي ثبػک کست افتمبر هيضَد.
ارالِ فیلنّبی سیٌوبیي خَة در سطح ثیيالوللي ثبػک هؼزفي فزٌّگ ایزاًي هيضَد.
ضزکت ثبسیگزاى در فؼبلیتّبی سیٌوبیي ثیيالوللي ثبػک ضٌبختِ ضدى جبهؼِ هيضَد.

تغییز سجک سًدگي

تغییز سجک سًدگي افزاد ثزای فؼبلیتّبی ٍرسضي السم است.
هزدم ثبید ثیطتز اس لجل ثِ فؼبلیتّبی ٍرسضي ٍ سیٌوبی کِ ثزای ًطبى جبهؼِ السم است
تَجِ کٌٌد.
ًَع سًدگي در ثْجَد فؼبلیتّب ٍرسضي ٍ سیٌوبیي تأثیز ثسشایي دارد.
ضزکت هزدم در فؼبلیتّبی سیٌوبیي هبًٌد تئبتزّبی خیبثبًي السم است.
ضزکت در فؼبلیتّبی ٍرسضي ًیبسهٌد تَاًبیي هبلي است.

هٌبثغ هبلي ٍ ثَدجِ

ثبید هٌبثغ هبلي ٍ ثَدجِ هٌبست ثبضد تب ثتَاى ثِ فؼبلیتّبی ٍرسضي ٍ سیٌوبیي تَجاِ
ثیطتزی کزد.
تَاى هبلي هزدم هيتَاًد در ضزکت در فؼبلیتّبی ٍرسضي تأثیزگذار ثبضد.
تَجِ دٍلت ثِ فؼبلیتّبی ٍرسضي ٍ سیٌوبیي اس ًظز هبلي ثسیبر ثزای ایاي فؼبلیاتّاب
هْن ٍ ثبػک افتمبر است.
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ًقش فعالیتّای ٍرسشی ٍ ٌّزی در غزٍر هلّی با ارائِ هُدل هفَْهی
ثزًبهِریشی هٌبست ثزای ضزکت در فؼبلیتّبی ٍرسضي ٍ سیٌوبیي ٍجَد دارد.
ثزًبهِریشی

هدیزیت ٍ

دٍلتّب ثبید ثزای کست فؼبلیتّبی ٍرسضي هَفك در ػزصِ ثیيالوللاي ثزًبهاِریاشی
داضتِ ثبضٌد.
هدیزیت ٍرسضي ٍ سیٌوبیي هيتَاًد هَفمیت ٍرسضاي ٍ سایٌوبیي را افاشایص دّاد ٍ
درًتیجِ افتمبرآفزیي هيضَد.

اس طزیك رسبًِ هلي

تَسؼِ ٍرسشّبی ّوگبًي

تَجِ ثِ فؼبلیتّبی ٍرسضي ٍ سیٌوبیي در رسبًِّبی هلي هؤثز است.
رسبًِ هلي هيتَاًد اس طزیك پمص هَفمیت ّبی ٍرسضي در سطح جْبًي ثبػک کسات
افتمبر ضَد.
ٍرسشّبی ّوگبًي در کست هَفمیتّبی هلي ٍ جْبًي هؤثز خَاّد ثَد.
تَسؼِ ٍرسش ّبی ّوگبًي ثزای کست هَفمیت ّبی ٍرسضي در سطح جْبى ثسیبر السم
ٍ ضزٍری است.

ٍ ٌّز ایزاًي

ثبالثزدى کیفیت سیٌوب

کیفیت رسبًِّب ٍ سیٌوبی ایزاى ثزای رسیدى ثِ هَفمیتّبی ثیي الوللي السم است.
سطح فؼبلیتّبی سیٌوبی ایزاى پبییي است ٍ ثبید تمَیت ضَد.
ثبسیگزاى ایزاًي ثبید کیفیت کبر خَد را ثبال ثجزًد.
ّزچِ کیفیت کبر سیٌوبگزاى ٍ سیٌوب ثیطتز ثبضد ،افتمبر ثیطتزی در ساطح ثایيالوللاي
کست هيضَد.

حوبیت رّجزی ٍ دٍلت

رّجزی ،جَاًبى را ثِ فؼبلیتّبی ٍرسضي تطَیك هيکٌد.
رّجزی خَاستبر هَفمیتّبی ٍرسضي در سطح ثیيالوللي است.
حوبیت رّجزی اس ٍرسش ٍ سیٌوب جْت دٌّدُ است.
دٍلت ٍ ٍسارت خبًِّبی هزتجط در ثْجَد فؼبلیتّبی ٍرسضي ٍ سیٌوبی تأثیز ثسشایي دارًد.

تطکیل کویتِّبی دٍلتي ٍ ًظبرتي ثزای فؼبلیتّبی ٍرسضي السم است.
فؼبلیتّبی ٍرسضي ًیبسهٌد فضبی هٌبست است.

تجْیشات

ٍجَد فضب ٍ

فؼبلیتّبی ٍرسضي ٍ سیٌوبیي ًیبسهٌد تجْیشات هزتجط ٍ هٌبست است.
اهکبًبت ٍرسضي ٍ سیٌوبیي خیلي اّویت دارًد در اًجبم فؼبلیتّبی ٍرسضي
دیدى ٍرسضگبُّبی هٌبست در سطح ثیيالوللي ثبػک افتمبر ثِ کطَرّب هيضَد.
هٌبثغ ٍ ثَدجِ السم ثبید ثزای فؼبلیتّبی ٍرسضي ٍ سیٌوبیي در ًظز گزفتِ ضَد.

ٍرسضي ٍ سیٌوبیي

فزٌّگسبسی

فزٌّگ اجتوبػي

هزدم جبهؼِ ثبید آهبدُ فؼبلیتّبی ٍرسضي ثبضٌد.
سیٌوب ٍ ٍرسش ًیبسهٌد فزٌّگسبسی است.
ٍالدیي ثبید اس ّوبى دٍراى کَدکي فؼبلیتّبی ٍرسضي ٍ سیٌوبیي را در ثچِّب تمَیت کٌٌد.

ضزٍری است هزدم جبهؼِ ثِ اّویت فؼبلیتّبی ٍرسضي در کست غزٍرّبی هلي ٍ
ثیيالوللي تَجِ کٌٌد.
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خذ 3 َٚث ٝتطّیُ ٔطتٛا دس ٔشضّ ٝواذٌزاسی پشداخت ٝاػت و ٝثب تٛخت ٝثت٘ ٝتتبیح
تطّیُ ٔطتٛا دس ٔشضّ ٝواذٌزاسی ثبص تؼذاد  24ػجبست دس لبِت ٔفبٞیٓ اِٚی ٝدس ٔلبضج ٝثب
ٔتخللبٖ اػتخشاج ؿذ و 335 ٝػجبست اػتخشاج ؿذ ٜدس ایتٗ ٔشضّت ٝثشاػتبع ٘ظتش
ٔتخللبٖ ثٝكٛست ٔ 55ف ْٟٛثب٘ٛی ٝثب ػٙبٚیٗ آصادی ثیبٖ ٘بؿی اص فؼبِیتٞبی ػیٕٙبیی ٚ
ٚسصؿی ،تٛخ ٝػیبػی ٘بؿی اص ػیٕٙب ٚ ٚسصؽ ،دػتبٚسدٞبی التلبدی ٚسصؽ  ٚػیٕٙب،
دػتبٚسدٞبی اختٕبػی ٘بؿی اص ػیٕٙب ٚ ٚسصؽ ،دػتبٚسدٞبی فٙبٚسی ٘بؿی اص ٚسصؽ ٚ
ػیٕٙب ،دػتبٚسدٞبی ٙٞشی ٘بؿی اص ػیٕٙب ٚ ٚسصؽ ،تٛا٘تبیی ٘ظتبٔی ٘بؿتی اص ػتیٕٙب ٚ
ٚسصؽ ،دػتبٚسد تبسیخی  ٚتٕذٖ ٘بؿی اص ػیٕٙب ٚ ٚسصؽ٘ ،یبص خبٔؼ ٝث ٝفؼبِیتتٞتبی
ٚسصؿی  ٚػیٕٙبیی ،ضؼف دس ثش٘بٔٝسیضی فؼبِیتٞبی ٚسصؿی  ٚػیٕٙبییٛٔ ،فمیتٞبی
ػبیش وـٛسٞب دس ػیٕٙب ٚ ٚسصؽ ،ضؼف دػتبٚسدٞبی ٚسصؿی  ٚػیٕٙبیی ،ػشخٛسدٌی
ػیٕٙبیی ایشاٖ٘ ،یبص ث ٝؿٙبخت ٝؿذٖ دس ػشكٞٝتبی ثتیٗإِّّتی ،تغییتش ػتجه ص٘تذٌی،
ثبالثشدٖ ویفیت ػیٕٙب ٙٞ ٚش ایشا٘ی ،تٛػؼٚ ٝسصؽٞبی ٍٕٞب٘ی اص عشیتك سػتبّ٘ٔ ٝتی،
ٔذیشیت  ٚثش٘بٔٝسیضیٙٔ ،بثغ ٔبِی  ٚثٛدخ ،ٝضٕبیت سٞجشی  ٚدِٚت ،فش ًٙٞاختٕبػی
فشًٙٞػبصی ٚسصؿی  ٚػیٕٙبییٚ ،خٛد فضب  ٚتدٟیضات ثشای ٔؤِفٞٝبی اٍِٛی غتشٚس
ّٔی ٔف ْٟٛثٙذی ؿذ .ایتٗ ٔفتبٞیٓ ثتٝػٙتٛاٖ پبػتخی ثتشای ػتؤاالت  5 ٚ 3پتظٞٚؾ
دسخلٛف ٔؤِفٞٝبی ٚسصؿی  ٚػیٕٙبیی اثشٌتزاس ثتش غتشٚس ّٔتی ٔغتشش ٞؼتتٙذ .دس
ٔشضّ ٝثؼذ ث ٝواذثٙذی ٔطٛسی ٔؤِفٞٝبی ٌ0ب٘ ٝپشداخت ٝؿذ و٘ ٝتبیح ثٝكٛست صیش ثٛد:
جدٍل ضوبرُی  :2همَالت ػودُ ثزاسبط هجبًي ًظزی ٍ تجزثي

مقوالت عمده (تم اصلی)

مفاهيم ثانویه (كُدبندی متمركز)

آسادی ثیبى ًبضي اس سیٌوب
تَجِ سیبسي ًبضي اس سیٌوب ٍ ٍرسش
غزٍر سیبسي

تَاًبیي ًظبهي ًبضي اس سیٌوب ٍ ٍرسش
دستبٍردّبی اجتوبػي ًبضي اس سیٌوب ٍ ٍرسش
دستبٍردّبی التصبدی ٍرسش ٍ سیٌوب
دستبٍرد تبریمي ٍ تودى ًبضي اس سیٌوب ٍ ٍرسش

غزٍر ػلوي ا ٌّزی ٍ

دستبٍردّبی فٌبٍری ًبضي اس ٍرسش ٍ سیٌوب

ٍرسضي

دستبٍردّبی ٌّزی ًبضي اس سیٌوب ٍ ٍرسش

ضزایط ػلي

ًیبس جبهؼِ ثِ فؼبلیتّبی ٍرسضي ٍ سیٌوبیي
ضؼف در ثزًبهِریشی فؼبلیتّبی ٍرسضي ٍ سیٌوبیي
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ًقش فعالیتّای ٍرسشی ٍ ٌّزی در غزٍر هلّی با ارائِ هُدل هفَْهی
هَفمیتّبی سبیز کطَرّب در سیٌوب ٍ ٍرسش
ضؼف دستبٍردّبی ٍرسضي ٍ سیٌوبیي
سزخَردگي سیٌوبیي ایزاى
ًیبس ثِ ضٌبختِ ضدى در ػزصِّبی ثیيالوللي
تغییز سجک سًدگي
ثبالثزدى کیفیت سیٌوب ٍ ٌّز ایزاًي
ضزایط هداخلِی

تَسؼِ ٍرسشّبی ّوگبًي اس طزیك رسبًِ هلي
هدیزیت ٍ ثزًبهِریشی
هٌبثغ هبلي ٍ ثَدجِ
حوبیت رّجزی ٍ دٍلت

ضزایط سهیٌِای

فزٌّگ اجتوبػي فزٌّگسبسی ٍرسضي ٍ سیٌوبیي
ٍجَد فضب ٍ تجْیشات

خذ 5 َٚث ٝتذٚیٗ واذٌزاسی ٔطتٛسی اٍِتٛی غتشٚس ّٔتی ٘بؿتی اص فؼبِیتتٞتبی
ٚسصؿی  ٚػیٕٙبیی پشداخت ٝاػت ،ثب تٛخ ٝث٘ ٝتبیح ٔ 55ف ْٟٛثب٘ٛی ٝدس لبِتت ٔ 2طتٛس
اكّی غشٚس ػیبػی ،غشٚس ػّٕی ت ٙٞشی ،ؿتشایظ ٔذاخّتٝی ،ؿتشایظ ػّتی  ٚؿتشایظ
صٔیٝٙی ٔطٛسثٙذی ؿذ ٜاػت و ٝدس ٔشضّ ٝواذٌزاسی ٌضیٙـی ثب تٛخ ٝثت ٝسٚاثتظ ثتیٗ
ٔؤِفٞٝبی ٔطٛسی اكّی ث ٝتذٚیٗ اٍِ ٛپشداختٝؿذ ٜاػت و٘ ٝتید ٝث ٝؿشش صیش ٔیثبؿذ.
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ضکل  .1الگَی جبهغ غزٍر هلي ًبضي اس فؼبلیتّبی ٍرسضي ٍ سیٌوبیي

ؿىُ  3اٍِٛی خبٔغ غشٚس ّٔی ٘بؿی اص فؼبِیتتٞتبی ٚسصؿتی ػتیٕٙبیی سا ٘ـتبٖ
ٔیدٞذ  ٚایٗ ٔذَ پبػخی فتشأ ٓٞتیوٙتذ ثت ٝػتؤاالت  4 ٚ 1پتظٞٚؾ دسخلتٛف
زٍٍ٘ٛی  ٚػبصٚوبس تأثیش ٔؤِفٞٝبی ٚسصؿی  ٚػیٕٙبیی ثتش غتشٚس ّٔتی .ثتب تٛخت ٝثتٝ
اٍِٛی تذٚیٗ ؿذ ٚ ٜواذٌزاسی ٌضیٙـی غشٚس ّٔی ٘بؿی اص فؼبِیتٞبی ٚسصؿی تطتت
تأثیش ػ ٝدػت ٝاص ؿشایظ ػّّتی ،صٔیٙتٝای ٔ ٚذاخّتٝی اػتت وت ٝاص ثُؼتذ ؿتشایظ ػّّتی
ٔؤِفٞٝبیی ٕٞس٘ ٖٛیبص خبٔؼ ٝث ٝفؼبِیتٞبی ٚسصؿی  ٚػیٕٙبیی ،ضؼف دس ثش٘بٔٝسیضی
فؼبِیتٞبی ٚسصؿی  ٚػتیٕٙبییٛٔ ،فمیتتٞتبی وـتٛسٞبی دیٍتش دس ػتیٕٙب ٚ ٚسصؽ،
ضؼف دػتبٚسدٞبی ٚسصؿی  ٚػیٕٙبیی ،ػشخٛسدٌی ػیٕٙبیی ایتشاٖ٘ ،یتبص ثت ٝؿتٙبختٝ
ؿذٖ دس ػشكٞٝبی ثیٗإِّّی ٚخٛد داسد و ٝایٟٙب ؿشایغی ٞؼتٙذ و ٝتٛخت ٝثت ٝغتشٚس
ّٔی ٘بؿی اص فؼبِیتٞتبی ٚسصؿتی  ٚػتیٕٙبیی سا ثتشای یته خبٔؼت ٝالصْ  ٚضتشٚسی
ٔیػبصد .ایٗ ٔٛاسد ثبػا ؿذٜا٘ذ و ٝغشٚس ّٔی ٘بؿی اص فؼبِیتٞبی ٙٞتشی ٚ ٚسصؿتی
خذؿٝداس ؿٛد و ٝدس ایٗ صٔی ٝٙثبیذ فؼبِیتٞبیی ا٘دتبْ ؿتٛد  ٚصٔیٙتٝی فؼبِیتتٞتبی
ٚسصؿی  ٚػیٕٙبیی اص خّٕٔ ٝؤِفٞٝتبی ٔطتٛسی ٕٞست ٖٛضٕبیتت سٞجتشی  ٚدِٚتت،
فش ًٙٞاختٕبػی ،فشًٙٞػبصی ٚسصؿی  ٚػیٕٙبییٚ ،ختٛد فضتب  ٚتدٟیتضات فتشآٞ
ؿٛد .أب ٕٞبٖعٛسو ٝدس اٍِٛی خبٔؼٔ ٝـبٞذٔ ٜیؿٛد ؿشایظ ػّّی  ٚصٔیٞ ٝٙب ثٝتٟٙبیی
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ٕ٘یتٛا٘ٙذ ٔب سا ث ٝػٕت فؼبِیتتٞتبی ٚسصؿتی  ٚػتیٕٙبیی ثجش٘تذ  ٚثٙتبثشایٗ ٘یبصٔٙتذ
ٔدٕٛػ ٝؿشایغی تطت ػٛٙاٖ ؿشایظ ٔذاخّتٝای ٞؼتتیٓ وت ٝدس اٍِتٛی تتذٚیٗ ؿتذٜ
ؿشایظ ٔذاخّٝی ػجبستا٘ذ اص :تغییش ػجه ص٘ذٌی ،ثبالثشدٖ ویفیت ػیٕٙب ٙٞ ٚش ایشا٘تی،
تٛػؼٚ ٝسصؽٞبی ٍٕٞب٘ی اص عشیك سػبّ٘ٔ ٝیٔ ،ذیشیت  ٚثش٘بٔٝسیضیٙٔ ،تبثغ ٔتبِی ٚ
ثٛدخ .ٝؿشایظ ٔذاخّٝای ٔدٕٛػ ٝؿشایغی ٞؼتٙذ ؤ ٝیتٛا٘ٙتذ ٔتشدْ  ٚخبٔؼت ٝسا ثتٝ
ػٕت فؼبِیتٞبی ٚسصؿی ثجش٘ذ  ٚدس٘تید ٝغشٚس ّٔی ٘بؿی اص ایٗ دػتت ٝفؼبِیتتٞتب سا
افضایؾ دٙٞذٕٞ .بٌٖٝ٘ٛو ٝدس اٍِٛی تذٚیٗ ؿذٔ ٜـبٞذٔ ٜیؿٛد تؼبُٔ  ٚتشویت ایتٗ
ؿشایظ ػٌٝب٘ ٝػّّی ،صٔیٔ ٚ ٝٙذاخّٝای ثبػا ثٟجٛد  ٚافضایؾ غشٚس ّٔی ٔتیؿت٘ٛذ وتٝ
٘تید ٝآٖ تٛػؼ ٝغشٚس ّٔی ٘بؿی اص ایٗ فؼبِیتٞب دس ػغص ّٔی اػت ٔ ٚؤِفٞٝبی غشٚس
ّٔی یؼٙی آصادی ثیبٖ ٘بؿی اص فؼبِیتٞبی ػیٕٙبیی ٚ ٚسصؿی ،تٛخت ٝػیبػتی ٘بؿتی اص
ػیٕٙب ٚ ٚسصؽ ،دػتبٚسدٞبی التلبدی ٚسصؽ  ٚػیٕٙب ،دػتبٚسدٞبی اختٕبػی ٘بؿی اص
ػیٕٙب ٚ ٚسصؽ ،دػتبٚسدٞبی فٙتبٚسی ٘بؿتی اص ٚسصؽ  ٚػتیٕٙب ،دػتتبٚسدٞبی ٙٞتشی
٘بؿی اص ػیٕٙب ٚ ٚسصؽ ،تٛا٘بیی ٘ظبٔی ٘بؿی اص ػتیٕٙب ٚ ٚسصؽ ،دػتتبٚسد تتبسیخی ٚ
تٕذٖ ٘بؿی اص ػیٕٙب ٚ ٚسصؽ سا افضایؾ ٔیدٙٞذ.
بحث و نتيجهگيری

٘تبیح ایٗ پظٞٚؾ دسخلٛف ػبصٚوبس فؼبِیتتٞتبی ٚسصؿتی  ٚػتیٕٙبیی دس ایدتبد ٚ
تمٛیت غشٚس ّٔی ثب پظٞٚؾٞبی پیـیٗ و ٝدس داخُ وـٛس ا٘دبْ ؿذ$ ٜاضٕتذی:3101 ،
02؛ فبضّیٕٞ #323 :3193 ،ؼٛیی داسد ،ثش ایٗ اػبع ٔیتٛاٖ ٌفت ٚسصؽ ٙٞ ٚش ػیٕٙب
ٔیتٛا٘ذ ثبػا تمٛیت ٛٞیتٕٞ ،جؼتتٍی ّٔتی ٍٕٞ ٚشایتی التٛاْ ؿتٛد  ٚثتب تمٛیتت
ٚضذت ّٔی دس ٔیبٖ افشاد ٌ ٚشٜٞٚبی ٔختّف خبٔؼ ٝصٔیٝٙػبص استمبی غشٚس ّٔی ثبؿذ.
اص یبفتٞٝبی لبثُتٛخ ٝایٗ پظٞٚؾ ٔیتٛاٖ ث ٝتشویت ٚسصؽ ٙٞ ٚش  ٚتأثیش آٖ ثش غتشٚس
ّٔی اؿبس ٜوشد .ضشوبتٟٔ ،بستٞب  ٚتىٙیهٞب دس ٚسصؽ ثتٚٝیتظ ٜدس ٚسصؽٞتبیی وتٝ
خٙجٔ ٝشدٔی ٍٕٞ ٚب٘ی داؿت ٚ ٝدس فش ًٙٞػٕٔٛی ٔشدْ خبیٍب ٜثشخؼتت ٚ ٝختبف داس٘تذ.
ثُؼذ صیجبییؿٙبختی ایٗ ٚسصؽٞب ٔیتٛا٘ذ ثیتبٍ٘ش سٚش خٕؼتی ّٔ ٚتی ثبؿتذ ٕٞ ٚتبٍٙٞی،
ا٘ؼدبْ  ٚػجه یبثی ،پٛیبیی  ٚپٛیؾ سٚش ّٔی ٔ ٚیٟٙی سا خٌّٜٛش ػتبصد .ایتٗ ٚسصؽ ٞتب
ثی ؿه دس ثبصٕ٘بیی خٛد تأثیش ػٕیك ثش سٚش  ٚسٚاٖ ّٔی  ٚاختٕبػی ٔی ٌزاس٘تذ ٌ ٚزؿتتٝ
اص ثبصٕ٘بیی  ٚثبصآفشیٙی صیجبیی دس سٚش  ٚػتیشت فتشدی ٍٕٞ ٚتب٘ی ،ثت ٝتِٛیتذ ٙٞتشی
ضشوبت ٚسصؿی وٕه ٔیوٙذ  ٚػجت تطىیٓ  ٚتمٛیت سٚضی ٚ ٝغشٚس ّٔی ٔیؿٛد.
11

سال بیسان ،شوارُی 9318 ،4

خٕغثٙذی دیذٌب ٜكبضت٘ظتشاٖ دسخلتٛف وبسوشدٞتبی سٚاٖؿتٙبختی ٞ ٚتٛیتی
ٚسصؽ  ٚػیٕٙب ایٗ اػتت وت ٝدػتتبٚسدٞبی ٚسصؿتی  ٚػتیٕٙبیی ثتٚٝیتظ ٜدس ػشكتٝ
ثیٗإِّّی ٔٙدش ث ٝایدبد غشٚس  ٚافضایؾ اػتٕبدث٘ٝفغ ٔیؿٛد  ٚثت ٝتمٛیتت سٚضیتٝی
ٔؼؤِٚیتپزیشی ،ضغ ٕٞىبسی ،تمٛیت سٚضیٝی ّٔی  ٚوؼت افتخبسات ٔیٟٙتی  ٚثتٝ
دػت آٚسدٖ ٔٛلؼیت ٕٔتبص دس خبٔؼ ٝخٟب٘ی وٕه ٔیوٙذ .اص ٔٙظتش اختٕتبػی ثؼتذ اص
ثشد ثبصیىٙبٖ ایشا٘ی دس ٔؼبثمبت ٚسصؿی اضؼبع غشٚس ٘ ٚـبط خٕؼی صیتبدی دس ثتیٗ
ٔشدْ خبٔؼ ٝایدبد ٔیؿٛد .اص ثُؼذ سٚاٖؿٙبختی ٘یض ٞتش فتشدی دس خبٔؼت ٝتطتت تتأثیش
پیشٚصیٞب  ٚؿىؼتٞبی تیٓٞبی ّٔتی ٚسصؿتی وـتٛسؽ اػتت  ٚایتٗ سٚیتذادٞب دس
ؿجىٞٝبی اختٕبػی ٔدبصی ثب ثیبٖ اضؼبػبت  ٚػٛاعف ؿذیذ اثشاص ٔیؿٛد.
پظٞٚؾٞبی لجّی $دٚػتی ٕٞ ٚىبساٖ٘ #301 :3192 ،ـبٖ ٔیدٞذ و ٝثیٗ غشٚس ّٔی ٚ
استجبط آٖ ثب سػب٘ٞٝبی خٕؼی ٌ ٚشٞٚی استجبط تٍٙبتٍٙی ٚختٛد داسد٘ .تتبیح پتظٞٚؾ
ضبضش ٘یض ٘ـبٖ داد و ٝپٛؿؾ سػتب٘ٝای ٔٙبػتت اخجتبس  ٚسٚیتذادٞبی ٚسصؿتی ٘متؾ
زـٍٕیشی دس ؿىُ دادٖ ثت ٝاضؼبػتبت خٕؼتی داسد؛ ثیٙٙتذٌبٖ سختذادٞبی ٚسصؿتی
ثٝكٛست ؿخلی اضؼبػبتی اص لجیُ غشٚس ،وبٔیبثی ،اػتٕبدث٘ٝفغ سا تدشث ٝخٛاٙٞذ وشد ٚ
ایٗ اضؼبػبت دس ػغص دیٍش تجذیُ ث ٝاضؼبػبت خٕؼی ٔیؿتٛد؛ ٔیضثتب٘ی وـتٛس دس
سلبثتٞبی ثیٗإِّّی ٚسصؽ لٟشٔب٘ی ٛٔ ٚفمیت ٚسصؿىبساٖ وـٛس دس سلبثتٞب  ٚثبصٕ٘بیی
سػب٘ٝای ٔٙبػت ایٗ سٚیذادٞب ٔٛخت «تمٛیت ٛٞیت خٕؼی» افشاد خبٔؼٔ ٝیؿٛد.
آ٘س ٝدس وب٘ ٖٛتٛخ ٝایٗ پظٞٚؾ اػت ٔٛلؼیتت  ٚخبیٍتب ٚ ٜفؼبِیتت ٞتبی ٙٞتشی
ػیٕٙبیی ٚ ٚسصؿی دس ثٟجٛد غشٚس ّٔی ٔ ٚیٟٙی اػتت .پی٘ٛتذ دٚػتٛی ٝثتیٗ دٔ ٚتغیتش
غشٚس  ٚپیـشفت ٞبی ٚسصؿی ٙٞ ٚشی ز ٝدس ٔمیبع فشدی  ٚز ٝدس ٔمیبع ّٔی ٔیٟٙی،
اص ٔٙظش اوثش ٘خجٍبٖ ٚسصؿی  ٚػتیٕٙبیی٘ ،ـتبٖ اص پی٘ٛتذ ٔیتبٖ ایتٗ دٔ ٚتغیتش اػتت.
ٔتخللبٖ دس ایٗ ثبٚس اخٕبع داؿتٙذ و ٝدس ثطا سٚاٖؿٙبػی ّٔیٞ ،شٌ٘ٛت ٝثٟجتٛد دس
فشٍٙٞی ٚسصؿی ٙٞ ٚشی  ٚوؼت ٞش ٔیضاٖ أتیتبص  ٚثشتتشی دس ایتٗ ضتٛص ٜی ٔتؤثش ٚ
تؼییٗ وٙٙذٔ ٜی تٛا٘ذ ػجت استمبی غشٚس ّٔی ٔ ٚیٟٙی ؿٛد .وؼت ٔمبْ ٞبی ثشتش ٚسصؿی
دس ٔؼبثمبت خٟب٘ی ٙٔ ٚغمٝای  ٚؿشوت دس ٔؼبثمبت خٟب٘ی  ٚثیٗإِّّی ثتب تٛخت ٝثتٝ
ضؼبػیت  ٚاٍ٘یختٍی ػبعفی  ٚاضؼبػی تأثیش ٔؼتمیٕی ثش ٞیدب٘بت  ٚسٚضیبت فشدی
 ٚاختٕبػی داسد .ثٚٝیظ ٜثب تٛخ ٝث ٝتٛػؼ ٝسػتب٘ٞٝتب ٌ ٚؼتتشؽ استجبعتبت دس ص٘تذٌی
فشدی  ٚاختٕبػی ٔب ػشػت  ٚلذست پٛؿؾ دٞی سػب٘ٞ ٝب  ٚوبسایی  ٚػشػت ػُٕ آٟ٘ب
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دس ثبصٕ٘بیی  ٚا٘تمبَ تلبٚیش ٔشثٛط ثٔ ٝؼبثمبت ٚسصؿی یب سٕ٘ٚبیی اص آثتبس ػتیٕٙبیی ٚ
٘مؾ پشسً٘ ٔتلذیبٖ ػیٕٙبی دس ػیٕٙبی ثیٗإُِّ ثیدسً٘ ثش ػٛاعف ٔخبعت تتأثیش
ٔیٌزاسد  ٚثؼضبً ثبػا ثشاٍ٘یختٍی ٞ ٚیدب٘بت دس خبٔؼٔ ٝیؿٛد.
ثشاػبع دیذٌب ٜكبضت٘ظشاٖ ٘ ٚخجٍبٖ ،تالؽ ثشای تٛػؼٝی فضتبٞبی ٚسصؿتی ٚ
ػیٕٙبیی ثبیذ یىی اص ثش٘بٔٞٝبی دِٚت ثشای پبػتخٍٛیی ثت٘ ٝیتبص ؿتٟش٘ٚذاٖ خلٛكتبً
خٛا٘بٖ ثبؿذ .اص ایٗس ،ٚضشٚست داسد ؤ ٝدشیبٖ أتٛس ٚسصؿتی  ٚػتیٕٙبیی دس تؼیتیِٗ
ػیبػت ٞبی ٔشثٛط ث ٝد ٚضٛص ٜػش٘ٛؿت ػبص غشٚس ّٔی ٔ ٚیٟٙی ث ٝػ ٟٓخٛد زت ٝدس
صٔیٞٝٙبی ثش٘بٔٝسیضیٞب ٔ ٚذیشیت ٚسصؿی ٙٞ ٚشی  ٚز ٝدس ػیبػتٞبی ثٛدخٝسیتضی
دس ثش٘بٔٞٝبی وٛتبٜٔذت  ٚاػتشاتظیه ،صٔی ٚ ٝٙثؼتش ثبِٙذٌی ٚسصؿی ٙٞ ٚشی سا فتشآٞ
وٙٙذ .اص ػٛی دیٍش ،ؿٙبػب٘ذٖ اػتبدأٖ ،شثیبٖ  ٚپیـىؼتٛتبٖ ٚسصؿتی  ٚػتیٕٙبیی ثتٝ
٘ؼُ خٛاٖ  ٚتدّیُ ٌ ٚشأیذاؿت اص آٟ٘ب  ٚاٞذای خٛایض  ٚتٟی ٝثش٘بٔ ٝدس سػبّ٘ٔ ٝی ثٝ
زٟشٜٞبی ٔب٘ذٌبس ٙٞشی ٚ ٚسصؿیٔ ،یتٛا٘ٙذ دس اٍ٘یض ٜدادٖ ث ٝاػتؼذادٞبی ٚسصؿتی ٚ
ػیٕٙبیی  ٚتمٛیت غشٚس ّٔی ٔؤثش ثبؿذ.
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 غفٛسی ،فشصاد #3191$؛ «ٚسصؽ  ٚاضؼبع ػالٔتی ،غشٚس ّٔتی  ٚسفتب ٜاختٕتبػی ت التلتبدی ،لٟشٔتب٘ی یتب
ٍٕٞب٘ی؟!» ّطتویي ّوبیص ثیيالوللي تزثیت ثدًي ٍ ٍرسش.
 غالٔیٔ ،طٕذسضب؛ ػّیضاد ،ٜسضب #3191$؛ «تطّیُ خبٔؼٝؿتٙبختی ٔفٟت ْٛغتشٚس ّٔتی دس ایتشاٖ» ،فصالٌبهِ
هطبلؼبتِ هلي ،#30$ 15 ،كق .339-311
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.323-314  كق،5  ؽ،1  ع، پضٍّطٌبهِ ػلَم سیبسي،»یتٛٞ  ػیبػتٚ سصؽٚ« ؛#3193$ ِٝ ضجیتا،فبضّی
 ٘ـتش،1  ذ،ٖ خٕؼتی اص ٔتشخٕتب،؛ داًصًبهِ سیجبیيضٌبسي#3192$ سٛیه ٔهآیٙٔیٚ د،پغِٛ  ثشیغ؛،ٌبت
شٙٞ ٍٖؼتبٙٞفش
ٖبی آٞٝ ٔؤِفٚ یت ّٔیٛٞ ٝ٘بػبٙؿٝ؛ «تطّیُ خبٔؼ#3193$ ؼّیٙ ضؼی، ػّی؛ لجبدی،ذیٟٔ  ٘بدیب؛ ؿی،ِیٛٔؼم
.332-314  كق،5  ؽ،4  ع، جبهؼِضٌبسي ٌّز ٍ ادثیبت،»شاْ ثیضبییٟبی ثّٞٓدس فی
یت ایشا٘ی دسٛٞ ٕب؛ ثبصٕ٘بییٙ ػیٚ یت ایشا٘یٛٞ« ؛#3191$ ٝ٘ افؼب، ػّی؛ ٔظفشی،سٚ ػیذسضب؛ دال،ٜبؿٕیصادٞ
.02-385  كق،3  ؽ،30  ع، فلصٌبهِ هطبلؼبت هلي،»فیّٓ ٔبدس
،0  ع، فصلٌبهِ هطبلؼبت هلي،»یت ّٔتیٛٞ ٚ َتجبٛ؛ «ف#3101$  ٔطٕذسضب،ٝ٘ادییٍبٛ ػیذضیبء؛ خ،بؿٕیٞ
.335-331  كق،18 ؽ
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