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 چىيجٜ

. ػٛث ر ضذٚديات ر٘جٌي ٔحظٛب ٔيا تٝ ػٙٛاٖ يه پجيجٜ ارتٕاػي« ٘ؼيٙيػٟذ»ثد ػـذ حاضذ، 

ٜ . پذثار٘هج  ٞاي ٔتتّف ثد رأؼٝ ػٟذي تهٝ فؼاِيهم ٔهي    ػٟذٚ٘جاٖ ػٕٛٔاً تا طاليك ٚ اٍ٘يزٜ اي تهذاي   ػهج

ٞاي فذثي ٚ رٕؼي  وظة ٚ واد، ٌذٚٞي تذاي پذ وذثٖ اٚلات فذاغم ٚ ٌذٚٞي ثيٍذ تذاي آٔٛةتٗ ٟٔادت

ٜ  ار ... . ٚ   .تاػهج  ٞهاي ٔتتّهف رأؼهٝ ٔهي     ايٗ دٚ، ر٘جٌي ارتٕاػي ٔظتّزْ ٚرٛث دٚاتط تيٗ افهذاث ٚ ٌهذٚ

 ييي اطهم وهٝ ثد ػهٟذٚ٘ج   ٞا ار ٔؤِفٝ... ٚ  ئتماتُ ارتٕاػ يحض ػضٛيم ثاػتٗ ثد ٌذٜٚ، ٚاتظتٍيٟا

ٝ   يٝ ارتٕهاػ يار اِزأهات طهذٔا   يٓ ٔؼادوم ارتٕهاػ يثا٘ يٌذثث ٚ ٕٞا٘طٛد وٝ ٔ ئ يتذدط اي  ٞهذ رأؼه

تاػهج   يز ٔه يه ثٚ ٔفْٟٛ ٘ٞذ مم ٘مطٝ لٛت يٗ ٘مطٝ ٔؼتذن وٝ ثد حميُ ايٚ تحّ ياطم؛ تٝ رٟم تذدط

ٝ    يطدتٝ تذاي  ػجٜ تا تٝ دٚع وتاتتا٘ٝ يغ دٚ طؼيثد ٔماِٝ پ ثد  يػهٟذٚ٘ج  يٞها  ٘مهغ ٚ داتطهٝ ٔؤِفه

تهٝ تٛطهؼٝ    ياتيثد ثطهت  يرهٛأؼ ٚ ثد اثأٝ ةٛاٞيٓ ثيهج؛   ٓيتپذثار يٝ ارتٕاػيادتماء ٚ ٌظتذع طذٔا

     ٝ ٝ يزهاث ٚ ٌظهتذع طهذٔا   يثد ا يطهؼ  يػهٟذٚ٘ج  يٞها  ٕٞٝ را٘ثٝ ٔٛفك ةٛاٞٙج تهٛث وهٝ تهٝ وٕهه ٔؤِفه

ز يه ٘ٞهاي رأؼهٝ   ٝ يذ طهذٔا ياث طها يه ، تٝ احتٕاَ ريٝ ارتٕاػيذا تجٖٚ طذٔايةٛث ثاػتٝ تاػٙج ر يارتٕاػ

ٝ  تٛره تٙهاتذايٗ اٞهٓ ٚيهايف ٔهجيذاٖ ػهٟذي ٚ ٔظهوٛمٖ رٛأهغ تايظهتي تهذ           .ػٛ٘ج يتّف ٔ  ٝ تيؼهتذ ته

ٞاي ارتٕاػي ٚ ثد ٟ٘ايهم   ادتماء طذٔايٝػٛث تا ديزي  پايٝ (ٚ ٘ٝ ايظتا) ػٟذٚ٘جي تامةؾ ػٟذٚ٘جي پٛيا

 .، تٝ ٔؼٙاي ٚالؼي دا ػاٞج تاػيٓفذٍٞٙي تٛطؼٝ يافتٍي

 

 5، ػٟذٚ٘جي4طذٔايٝ ارتٕاػي ; يجيوّ يٞا ٚاسٜ
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 ٝٔمجٔ

٘اپخيذ ار ٔزٕٛػٝ حذٚت ٞذ ّٔتي اطم ٚ يىي ار ار ٔٙظذ تٛطؼٝ پايجاد، طذٔايٝ ارتٕاػي رزئي تفىيه 

ٚرٛث طذٔايٝ ارتٕاػي تٝ ػٙٛاٖ طار ٚ وادي تذاي ادتماي تٛطؼٝ تٛثٜ . دٚث ٔيػٛأُ تٛطؼٝ رٛأغ تٝ ػٕاد 

تا تٛرٝ تٝ لذاد ثاػتٗ وؼٛد ٔا ثد حاِم ٌخاد ٚ  .ٚ فمجاٖ ٚ فذطايغ آٖ ٔا٘ؼي تذاي تٛطؼٝ ارتٕاػي اطم

را٘ثٝ تٝ ٔٙظٛد ثطتياتي تٝ تٛطؼٝ پايجاد ٚ ػثٛد ار حاِم ٌخاد ٚ دطهيجٖ تهٝ يهه     ٕٞٝديزي  تذ٘أٝضذٚدت 

تىهادٌيذي ػهٛأّي وهٝ طهثة افهزايغ ايهٗ       ٚ  يٟذٚ٘جػه ٚ  حثات ٘ظثي ٚ ٚالؼي، ػهٙاةم طهذٔايٝ ارتٕهاػي   

 .ػٛث مرْ ٚ ضذٚدي اطم ٔئتغيذٞا ثد ارتٕاع 

 يٝ ارتٕهاػ يطهذٔا ثد  يػٟذٚ٘ج ٞاي ٔؤِفٝ  ٔئفٟٛ يتٝ تذدط ثد طٝ تتغ ٓ تايثاد يٗ ٔماِٝ طؼيثد ا

ػهٟذٚ٘جي ةٛاٞهج   ف طهذٔايٝ ارتٕهاػي ٚ   يػهأُ تؼهاد  تتغ اَٚ  .ٓيتپذثار يارتٕاػات وٙٛ٘اٖ داتطٝ آٟ٘ا ثد يت ٚ

ٚ ثد آةذيٗ تتغ تٝ تحّيُ ٚ ٔمايظٝ ٚ تياٖ ادتثها    پيؼيٙٝ ٚ اثتيات ٘ظذي تحميك دا تذدطي ٔي وٙج؛ تتغ ثْٚ تٛث

 . ارتٕاػي ٚ ػٟٛ٘جي ةٛاٞيٓ پذثاةم ثٚ ٔفْٟٛ طذٔايٝٔياٖ 

 

 فيتؼاد -1

 ار ٘ظذ ؿاحثٙظذاٖ ثد ػّْٛ ٔتتّف يٝ ارتٕاػيطذٔا -1-1

ٞذچٙج ٔذٚد اثتيات ٔذتثط تا ٔمِٛٝ طذٔايٝ ارتٕاػي حاوي ار ػجْ اتفاق ٘ظذ پشٚٞؼٍذاٖ ايٗ ػذؿٝ 

تٛاٖ تٝ تؼذيفي ةاؽ ار  أا ثد يه تذثاػم وّي ار ا٘ٛاع طذٔايٝ ٔي ،ثد تؼذيف ٔفٟٛٔي ٚ تزذتي آٖ اطم

طذٔايٝ فيزيىي ٘ايذ تذ . ارتٕاػي فيزيىي، ا٘ظا٘ي، فذٍٞٙي ٚ: ا٘ٛاع طذٔايٝ ػثادتٙج ار. ايٗ ٔمِٛٝ دطيج

طذٔايٝ ا٘ظا٘ي . ٞايي ٕٞچٖٛ ٔٙاتغ طثيؼي، حذٚت، ثدآٔج، ٔاػيٗ آمت، ٔظتغالت ٚ ٘ظايذ ايٟٙاطم پجيجٜ

ٞاي وادي ٚ أخاَ ايٟٙاطم،  ٞا ٚ ٟٔادت ٕٛٔي، آٔٛرع٘ايذ تذ ٔيزاٖ تحـيالت، ٔؼّٛٔات، ططح ثا٘غ ػ

، ا٘ضثا  ػتـي، يٍ٘ذ ّي ٘ظيذ آيٙجٜيطذٔايٝ فذٍٞٙي، ٘ايذ تذ ٘ٛع پذٚدع فذٍٞٙي فذث اطم ٚ تٝ ٔظا

ديزي ٚ ادد ٟ٘اثٖ تٝ وظة ثطتاٚدثٞاي التـاثي اطالق  پذوادي، إٞيم لائُ ػجٖ تذاي تحـيالت ٚ تذ٘أٝ

اػادٜ تٝ ٔٙاتؼي  ثٞج؛ ٔي ُيوٝ ٔٛضٛع تحج ٔا دا تؼى ٝ، يؼٙي طذٔايٝ ارتٕاػي٘ٛع چٟادْ طذٔاي. ػٛث ٔي

ايٗ ٌذٜٚ . ياتٙج ثادث وٝ افذاث تٝ ٚاططٝ حضٛد يا تؼّمؼاٖ تٝ يه ٌذٜٚ ارتٕاػي تٝ آٟ٘ا ثطتذطي ٔي

فذث ثاداي طذٔايٝ . تاػج (يططح طارٔا٘) ا تٝ وٛچىي ةا٘ٛاثٜيٚ  (يططح ّٔ)تٛا٘ج تٝ تزدٌي ّٔم  ٔي

يؼٙي تا افذاث تيؼتذي ثد تٕاص ٚ ادتثا  ) تذي ثاػتٝ تاػج رتٕاػي رياث، وظي اطم وٝ دٚاتط ٚطيغا

، ايٗ دٚاتط ار ػٕك، ؿٕيٕيم ٚ اػتٕاث لاتُ تٛرٟي تذةٛدثاد تاػٙج ٚ تامةذٜ افذاثي وٝ ػتؾ تا (تاػج

ثد طارٔاٟ٘ا  .فذٍٞٙي تاػٙج آٟ٘ا ثد ادتثا  اطم ثاداي ٔيزاٖ لاتُ اػتٙايي ار طذٔايٝ فيزيىي، ا٘ظا٘ي ٚ يا

 ،تٝ ثيٍذ طتٗ. تذيٗ ٔذتثٝ لذاد ثادث پاييٗثد ٚ رٛأغ ا٘ظا٘ي، طذٔايٝ التـاثي ار ٘ظذ ثدرٝ إٞيم 
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، طارٔاٟ٘ا ٚ رٛأغ ا٘ظا٘ي تجٖٚ طذٔايٝ التـاثي ٚ ؿذفا تا تىيٝ تذ طذٔايٝ ا٘ظا٘ي ٚ ٞا ٌذٜٚتظيادي ار 

طذٔايٝ ارتٕاػي  جٖٚأا ٞيچ ٔزٕٛػٝ ا٘ظا٘ي ت [.6] ٙجتم ياا٘ج تٝ ٔٛفميم ثط ػي تٛا٘ظتٝطذٔايٝ ارتٕا

تٛاٖ ٌفم طذٔايٝ ارتٕاػي ار  ثد طايٝ آ٘چٝ آٔج ٔي. تٛا٘ج الجأات ٞجفٕٙج ٚ ٔفيجي ا٘زاْ ثٞج ٕ٘ي

ػٛث ٚ تظتذ حذوم رأؼٝ دا تٝ  ٞاي فيزيىي، ا٘ظا٘ي ٚ فذٍٞٙي راثٜ ٚ تادٚد ٔي تزٕيغ ٚ تؼأُ طذٔايٝ

 .جيٓ دطي٘تٛاٞاي ٝ يچ طذٔاي، تٝ ٞيٝ ارتٕاػيطذٔا يٙىٝ تيٚ ٘ىتٝ آةذ ا طارث طٛي آيٙجٜ ٔي

. وٙج ا٘ظاٖ تطٛد حاتي ثد تؼأُ ٚ تماتُ تا ثيٍذاٖ ٘يارٞاي ةٛث دا تذطذف طاةتٝ ٚ ٌخداٖ أٛد ٔي

أا ثد ايٗ . طارث ٚ ٘مغ آٟ٘ا تا حجي اطم وٝ حخف آٖ، ر٘جٌي دا غيذ ٕٔىٗ ٔي ي ٔتماتُاحذات ايٗ وٙؼٟا

ٞا پذثاةتٝ ٚ تٝ  اٖ ثا٘ؼٕٙجاٖ ػّْٛ ارتٕاػي تا ٍ٘ذػي وٙزىاٚا٘ٝ ثد رٛأغ، تٝ ػٙاطايي ايٗ وٙغٔي

ٔفْٟٛ طذٔايٝ ارتٕاػي ثدتذٌيذ٘جٜ . ا٘ج دا طذٔايٝ ارتٕاػي ٘أيجٜ ا٘ج وٝ آٖ ٔزٕٛع ػٛأّي پي تذثٜ

ٝ اطم وٝ ٘ظاْ ٕٞىادي ٚ ٕٞيادي ٔياٖ اػضاي يه ٌذٜٚ يا يه رأؼٚفاق، ٔفاٞيٕي ٕٞچٖٛ اػتٕاث، 

ار ايٗ دٚ ػٙاةم . وٙج تظٛي ثطتياتي تٝ ٞجف ادرػٕٙج ٞجايم ٔي دا ثٞٙج ٚ آٟ٘ا ٞجفٕٙجي دا ػىُ ٔي

ثد ٌظتذع اتؼاث طذٔايٝ ارتٕاػي دا تٛا٘ج رٛأغ  ػٛأُ ٔٛحذ ثد تمٛيم يا تضؼيف طذٔايٝ ارتٕاػي ٔي

 .ٌذثثٚ تٛطؼٝ رٛأغ وٕه ٕ٘ٛثٜ ٚ ٔٛرة افزايغ ػّٕىذث 

 طذٔايٝ ارتٕاػي تحجثد اي ار تؼاديف ٔتتّف ٚ ططٛح تحّيُ آٟ٘ا  ؿٝةال 1-1-1ػٕادٜ رجَٚ طي 

 .ادائٝ ػجٜ اطم

 

  تؼذيف طذٔايٝ ارتٕاػيثد اي ار تؼاديف ٔتتّف ٚ ططٛح تحّيُ آٟ٘ا  ؿٝةال -1-1-1ػٕادٜ رجَٚ 

 ٔحٛدٞا

 ؿاحثٙظذاٖ
 تؼذيف طذٔايٝ ارتٕاػي

 ٞجف

 ..(دطيجٖ تٝ)

 ططح تززيٝ ٚ تحّيُ

 پيذ

 1تٛدثيٛ

دا  ٔٙاتؼي ٞظتٙج وٝ ٔٙافغ ػٕٛٔي

 ٔٛدث ادرياتي لذاد ٔيجٞٙج

طذٔايٝ 

 التـاثي

 افذاث ثد حاِم دلاتم تا ٞٓ

 (فذث تا فذث)

ريٕز 

 2وّٕٗ

ٞايي ار طاةتاد ارتٕاػي اطم  رٙثٝ

وٝ اػضا ار آٖ تٝ ػٙٛاٖ ٔٙثؼي تذاي 

 .وٙٙج دطيجٖ تٝ ٔٙافغ ةٛث اطتفاثٜ ٔي

طذٔايٝ 

 ا٘ظا٘ي

ي فأيّي ٚ ٞا ٌذٜٚافذاث ثد 

 (فذث تا ٌذٜٚ)  ارتٕاػي

داتذت 

 3پٛتٙاْ

ٞايي وٝ  اػتٕاث، ٞٙزادٞا ٚ ػثىٝ

وٙٙجٜ ٕٞىادي اػضا تذاي دطيجٖ تٝ  تظٟيُ

 ٚ ثٔٛوذاطي

 يتٛطؼٝ التـاث

حىٛٔتٟاي طياطي ثد ططح 

 ّٔي

                                                           
1 Pierre Bourdieu 
2 James Coleman
3 Robert Putnam

http://en.wikipedia.org/wiki/Pierre_Bourdieu
http://en.wikipedia.org/wiki/James_Samuel_Coleman
http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Putnam
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 (ٌذٜٚ تا حىٛٔم ّٔي) .ٔٙافغ ٔؼتذن اطم

فذا٘ظيض 

 1افٛوٛيأ

يا ٙي ار ٞٙزادٞا ئزٕٛػٝ ٔؼ

وٝ ػأُ ادرػٟاي  ادرػٟاي غيذدطٕي

 تاػج ٔخثم ٚ ٔٙفي ٔي

- - 

 

ٞهاي فٛوٛيأها،    ا٘جيؼٕٙجاٖ حٛرٜ طذٔايٝ ارتٕاػي تٛافك ضٕٙي ٚرٛث ثادث ٔثٙي تذ ايٙىٝ ثيجٌاٜ  تيٗ

ٔها ٘يهز ثد ايٙزها تهٝ تيهاٖ تؼهاديف آٟ٘ها        . ٞاي والطيه ايهٗ حهٛرٜ ٞظهتٙج    ا٘جيؼٝ  ريٕز وّٕٗ ٚ داتذت پاتٙاْ

 :ريٓپذثا ٔي

ثد  طذٔايٝ ارتٕاػي دا تٝ ػٙٛاٖ تٛا٘ايي افذاث تهذاي وهاد تها يىهجيٍذ ثد رٟهم اٞهجاف ػٕهٛٔي        فٛوٛيأا

 . وٙج ٞا تؼذيف ٔي ٚ طارٔاٖ ٞا ٌذٜٚ

ٞاي ارتٕاػي ٘ظيذ اػتٕاث، ٞٙزهاد   ٔٙظٛد ار طذٔايٝ ارتٕاػي، ٚرٜٛ ٌٛ٘اٌٖٛ طارٔاٖ داتذت پاتٙاْار ٘ظذ 

پاتٙهاْ تهيٗ ثٚ   . يزاث ٚ تظٟيُ أىا٘ات ٕٞاًٞٙ، وادايي رأؼٝ دا تٟتذ وٙٙهج تٛا٘ٙج تا ا ٞاطم وٝ ٔي ٚ ػثىٝ

( يا رأغ)طذٔايٝ ارتٕاػي ادتثا  ثٞٙجٜ : ػٛث وٝ ػثادت اطم ار ارتٕاػي تٕايز لائُ ٔي ػىُ اِٚيٝ طذٔايٝ

ٝ  طهذٔايٝ ارتٕهاػي   (. يا ا٘حـهادي )ٚ طذٔايٝ ارتٕاػي ثدٖٚ ٌذٚٞي  ت افهذاث ٔتؼّهك تهٝ تمظهيٕا     پيٛ٘هجي وه

ٞهاي   ٞٛيهم  وٝ ٚ طذٔايٝ ارتٕاػي ثدٖٚ ٌذٚٞي( ٔا٘ٙجوادتذاٖ ايٙتذ٘م)آٚدث  ارتٕاػي ٔتٙٛع دا ٌذث ٞٓ ٔي

ٜ ) ػٛث ا٘حـادي دا تمٛيم وذثٜ ٚ تاػج حفظ ٍٕٞٙي ٔي ٞهاي ٚدرػهي ٚ يها تهٝ ؿهٛدت       ٔا٘ٙج افذاث ثد تاػهٍا

 [.5( ]ٔٙفي ثد تا٘جٞاي لاچاق ٔٛاث ٔتجد

ٝ ار ٚاسٌاٖ ٔتتّفي تهذ  وّٕٗريٕز  ٝ  . ارتٕهاػي وٕهه ٌذفهم     اي طهذٔاي ارتٕهاػي دا ار   ٚي ٔفٟهْٛ طهذٔاي

ارتٕاػي ار وادوذث آٖ وٕه ٌذفم ٚ تؼذيفي وادوذثي ار  وّٕٗ تذاي تؼذيف طذٔايٝ. اتؼاث ٔتتّف تذدطي وذث

ارتٕاػي ػيء ٚاحج ٘يظم تّىٝ ا٘ٛاع  تذ ايٗ اطاص طذٔايٝ . ثاث ٚ ٘ٝ تؼذيفي ٔاٞٛي طذٔايٝ ارتٕاػي ادائٝ 

ٝ     -1: ٞاي ٌٛ٘اٌٛ٘ي اطم وٝ ثٚ ٚيشٌي ٔؼتذن ثاد٘جچيز اي ار يهه طهاةم ارتٕهاػي     ٕٞهٝ آٟ٘ها ػهأُ رٙثه

 [.14] وٙٙج ٞاي ٔؼيٗ افذاثي دا وٝ ثد ثدٖٚ طاةتاد ٞظتٙج تظٟيُ ٔي وٙغ -2ٞظتٙج ٚ 

ِظهاٖ اِغيهة،   "ػايج تٟتذيٗ تؼذيف ار طذٔايٝ ارتٕاػي دا تتٛاٖ ثد ته تيم ػاػذ غزَ طذاي ايذا٘هي  

 :ٌٛيج يافم وٝ ٔي "ظ ػيذاريحاف

 «تا ثٚطتاٖ ٔذٚت، تا ثػٕٙاٖ ٔجادا  آطايغ ثٚ ٌيتي تفظيذ ايٗ ثٚ حذف اطم» 

ٕٞچهٖٛ   آيج ايٗ اطم وٝ ايٗ ٔفْٟٛ ثدتذثاد٘جٜ ٔفاٞيٕي ارتٕاػي تذٔي آ٘چٝ ار تؼاديف ٔتؼجث طذٔايٝ

ٜ دا تٝ طٕم ثطتياتي تٝ ٞهجفي  اػتٕاث، ٕٞىادي ٚ دٚاتط ٔتماتُ تيٗ اػضاي يه ٌذٜٚ تٛثٜ تٝ ٘حٛي وٝ ٌذٚ

لاتُ تٛرهٝ اطهم وهٝ طهذٔايٝ      .وٙج ٞا ٚ ٔؼياد دايذ ثد رأؼٝ ٔخثم تّمي ػٛث ٞجايم ٔي وٝ تذ ٔثٙاي ادرع
                                                           

1
 Francis Fukuyama

http://en.wikipedia.org/wiki/Francis_Fukuyama
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  ٝ ثد ؿهٛدت اطهتفاثٜ افهزايغ پيهجا وهذثٜ ٚ وهادآتذ       ...( ٔهاِي، ا٘ظها٘ي ٚ   )ٞها   ارتٕاػي تذةالف ثيٍهذ طهذٔاي

 [.2]ػٛث  ٔي

 

 ػٟذٚ٘جي -1-2

 يٙيؼهذفتٝ ػٟذ٘ؼه  يدا لاِهة پ ٔهي تاػهج ٚ آٖ    ػهٟذ ار ٔؼهتمات   يػهٟذٚ٘ج اطم  ٕٞا٘طٛد وٝ دٚػٗ

ٔ يار وادػٙاطهاٖ، ػٟذ٘ؼه   يتٝ تاٚد تذةه . ثا٘ٙج ئ ٍذ احتهذاْ ٌهخادثٜ ٚ تهٝ    يىهج يوهٝ تهٝ حمهٛق     يٙاٖ ٍٞٙها

غ ار يتا په  يػٟذٚ٘ج .ا٘ج افتٝيادتماء  1ٙج تٝ ػٟذٚ٘جيذ ٚ ارتٕاع ػُٕ ٕ٘اغ ثد لثاَ ػٟيةٛ يٞا مئظوِٛ

ٞ  يػهج أها پهض ار آٖ ػهٟذٚ٘ج     ئه  يتذدط يػٟذ يٗ ثد حٛرٜ ارتٕاػيا اِهم ٚ وؼهٛد   يٓ ةهٛث دا تهٝ ا  ئفها

ٜ  ٌظههتذع ثاثٜ ز يهه٘ 2يرٟهها٘ يػههٟذٚ٘جتههٝ  ياديتظهه تهها ثدن ٔفٟههْٛ ثٞىههجٜ رٟهها٘ي  اطههم، اٌذچههٝ أههذٚر

 .[7] ؼٙجيا٘ج ئ

ٚ    يجيٓ ٘ٛ پجيار رّٕٝ ٔفاٞ يػٟذٚ٘ج ٚ ػهجاِم تٛرهٝ ثادث ٚ ثد    يتهٝ تذاتهذ   يا شٜيه اطم وهٝ تهٝ طهٛد 

اتج وهٝ  ي يتحمك ٔ يٚلت ئمِٛٝ ػٟذٚ٘ج. جا وذثٜ اطميپ يا شٜيٍاٜ ٚيرا يٚ حمٛل ياطي، طيات ارتٕاػي٘ظذ

ٌ  يٞا تٝ فذؿم ٘يزٚ  تٛثٜتذةٛدثاد  ياطيٚ ط يٝ حمٛق ٔج٘يه رأؼٝ ار وّيافذاث  ٕٞٝ ار  ئٛدث ٘ظذ ر٘هج

ه رأؼٝ ي يٙىٝ ػٟذٚ٘جاٖ تٝ ػٙٛاٖ اػضايضٕٗ ا. آطاٖ ثاػتٝ تاػٙج يثطتذط يٚ ارتٕاػ يج التـاثيح

دا  ييٞا ميثاد٘ج، ٔظوِٛوٝ  ئتتّف ٔؼادوم ثاد٘ج ٚ ثد تذاتذ حمٛل يٞا ثد حٛرٜتا دٚاتط ارتٕاػي ٔٙاطة 

ػٟذٚ٘جي ثد اتتجا ةٛثع يه لٛاطم ٚ ِخا  ذ٘جيٌ يزاث ٘ظٓ تذ ػٟجٜ ٔياثادٜ تٟتذ رأؼٝ ٚ ا يز ثد داطتاي٘

ار ايهٗ دٚ تٛا٘هائي افهذاث دا تهذاي لضهاٚت ثد      . تاػج ثد اثأٝ رايٙجٜ حمٛق ٔتؼجث ثيٍذي تذاي ػٟذٚ٘ج ٔي

ٝ تجيٗ ٔؼٙها  وٙج  ٔٛدث ر٘جٌي ةٛثػاٖ تـجيك ٔي ر٘هجٌي آٟ٘ها ار پهيغ تهٝ ٚطهيّٝ ٘هشاث، ٔهخٞة، طثمهٝ،          وه

 . ػٛث ػاٖ تؼييٗ ٕ٘ي يمٞٛرٙظيم ٚ يا ؿذفاً ار دٚي 

ايهٗ ٔٛلؼيهم، وٕىهي دا وهٝ يهه      . ٔٛلؼيم ػٟذٚ٘ج تٝ حض ػضٛيم ثاػتٗ ثد يه رأؼٝ ثمِهم ثادث 

ٔ  . ثٞهج  پخيذث ٚ تٝ اٚ اطهتمالَ ٔهي   وٙج، ٔي فذث ةاؽ تٝ آٖ رأؼٝ ٔي ٝ ايهٗ اطهتمالَ ثد  اي ار حمهٛق   زٕٛػه

ا٘هج ِهيىٗ، ٕٞيؼهٝ تهذ      ٞاي ٔتتّف ٔتفاٚت ٞا ٚ ٔىاٖ وٙج وٝ ٞذ چٙج ار ٘ظذ ٔحتٛي ثد رٔاٖ ا٘ؼىاص پيجا ٔي

 .پخيذع وادٌخادي ٚ فاػّيم ثاد٘جٌاٖ آٖ حمٛق ثةاِم ثاد٘ج

ٔهٛلؼيتي اطهم وهٝ فهذث تها تذةهٛدثادي ار آٖ       »تٛاٖ ٌفم وٝ ػٟذٚ٘جي  ٔيثد يه تؼذيف طاثٜ ِيىٗ، 

ٞهاي ٔتماتهُ ٚ تهذ اطهاص      ٛا٘ج ثد يه رأؼٝ طياطي، اةاللي ػجٜ ٚ ر٘جٌي ةٛث دا تذ اطاص ٚاتظهتٍي ت ٔي

 .[12] «ٞاي ارتٕاػي طأا٘جٞي وٙج ٔٛاريٗ ٚ تؼاثَ حمٛق ٚ ٔظوِٛيم

 يٓ ػٟذٚ٘جئفاٞ -1-2-1

                                                           
1
 Citizen

2
 Global Citizenship 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
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ٗ يػهٟذٚ٘جاٖ ٚ ٕٞچٙه   يٚ ارتٕهاػ  يفهذث  يتٟايدا ثد ٔظهوِٛ  يتهٛاٖ ػهٟذٚ٘ج   ئه  يوّه  يثد ثطتٝ تٙج

ٗ يه ارا يتٛاٖ تتؼه  يثد رٛأغ ٔتتّف ٔ يوّ يتا ٍ٘اٞ. وذث يثِٚم ثد لثاَ ػٟذٚ٘جاٖ تذدط يٞا ميوِٛٔظ

 .ُ وذثيٓ ٔؼتذن دا ػٙٛاٖ ٚ تىٕئفاٞ

 يارتٕاػ يٞا مئظوِٛ -1-2-1-1

. ذ٘هج يٌ يؼذفم ٚ تٟثهٛث ػهٟذ تهٝ وهاد ٔه     يػٟذٚ٘جاٖ تٝ طٛد ثاٚطّثا٘ٝ أىا٘ات ةٛث دا رٟم وٕه تٝ پ

ٕ ػٟذٚ٘جاٖ فؼاَ  ٝ يتا تٛرٝ تٝ تتـؾ ٚ اطتؼجاث ةٛث ثد طهارٔاٟ٘ا ٚ و ا٘زٕهٗ  ذ يه ٌٛ٘هاٌٖٛ ٘ظ  ئحّه  يٞها  ته

، يٞا ٚ ارتٕاػات ػهٟذ  ػذوم ثد ٘ؼظم. وٙٙج يم ٔيم ٚ فؼاِيػضٛ يذثِٚتيغ يٞا طارٔاٖٚ  اٖيا ٚ ٔذتيِاٚ

ٜ  يٞا اتيا ٞي ات ٔٙـفٝيٞ، يػٕٛٔ يٞا ٔحىٕٝحضٛد ثد   يتهذا  يارتٕهاػ  يٞها  حُ اةتالف، ٔؼادوم ثد پهذٚس

ٜ يٗ يٚ ٕٞچٙ رأؼٝؼذفم يپ ٖ  افتٗ ٔؼهىالت ٚ دا ٗ يؿهاحثٙظذاٖ تهذ   اد طهٛثٔٙج ةٛاٞهج تهٛث   يٞها تظه   حهُ آ

ٙٝ طاةتٗ آٟ٘ا يج ٚ ٟ٘اثيرج يتٛا٘ٙج تا ادائٝ دفتادٞا ئ ٔذثْ ٔحٛد يٟ٘اثٞا، ٚ يا٘ج وٝ ارتٕاػات ٔحّ جٜيػم

 .ٙجيفا ٕ٘ايا يج ٔفْٟٛ ػٟذٚ٘جيزاث ٚ تارتِٛيثد ا يثد رٛأغ، ٘مغ ٔٛحذ

 

 يذثف يٞا مئظوِٛ -1-2-1-2

ٔحظههٛب  يػههٟذٚ٘ج يٞهها مي، ار رّٕههٝ ٔظههوِٛياديوههٝ، ار ٘ظههذ تظهه يٗ حههاِيثد ػهه يحههك دا:ثاثٖ يدا

ٙ  ثِٚهم ؼاٖ ثد يثٞٙج ثد ٚالغ ؿجا يٕ٘ يوٝ دا يوظا٘. تاػج يز ٔيار ٘يه أتيٌذثث أا ثد ٚالغ  ئ جٜ يػه

  .ػٛث يٕ٘

ثد . ػهٛث  يرٙهً فذاةٛا٘هجٜ ٔه    يثادث، تذا يتج٘ ييوٝ تٛا٘ا يثد رٔاٖ رًٙ، ٞذ ٔذث: ةجٔم ثد ادتغ

 .ػٛ٘ج يضذ ٔٔظّح حا يذٚٞايا ثاٚطّثا٘ٝ ثد ٘يٚ  يطذتار يز تٝ ؿٛدت ةجٔم ارثاديرٔاٖ ؿّح ٘

وهٝ ثد   ياِهم ٚ وؼهٛد  يٗ ارتٕهاع، ا يظم ار لٛا٘يتا ئ يٞذ ػٟذٚ٘ج: ٍذاٖيٚ حمٛق ث لاٖ٘ٛاحتذاْ تٝ 

 .ٍذاٖ احتذاْ تٍخادثيتٝ حمٛق ثٚ  وٙج يذٚيوٙج، پ ئ يآ٘زا ر٘جٌ

تهذ اطهاص    يٍهذ ػهٛادف لها٘ٛ٘   يٚ ث ات تذ ثدآٔجئأِٛيف تٝ پذثاةم  يٞذ ػٟذٚ٘ج: اتئاِپذثاةم 

 .تاػج يٚ طذٔٛلغ ٔ يٚ داطت يىادثدطت

 ثِٚم يٞا مئظوِٛ -1-2-1-3

رٟم ادائٝ  يثِٚت يٞا تٛطط تتغ يافتيٚ ػٛادف ثد اتئاِ، ةذد ٕ٘ٛثٖ ثِٚم يٞا مئظوِٛار رّٕٝ 

 :ذ، تٝ ػٟذٚ٘جاٖ اطميةجٔات ر

 يايأجاث ثد حٛاثث ٚ تال، ي٘ؼا٘ آتغ، ضيپّتٛطط : ػٟذٚ٘جاٖ ميأٙحفايم ار راٖ ٚ ٔاَ ٚ حمٛق ٚ 

 .ٔظّح يذٚٞاي٘ٚ  ييٚ طأا٘ٝ لضا ثاثٌاٜ، ٘ؼجٜ يٙيغ تيپ

 .ٞا ٕادطتاٖيتار  ي، ٍٟ٘جادٌٛػمٚ  ذيػار  يطآِ، تاردط يغخاٚ  آب: يتٟجاػم ٚ طالٔت

 .يػٕٛٔ يٞا وتاتتا٘ٝٚ  ٞا ٔجدطٝ: آٔٛرع

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%A7_%D9%88_%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%A7_%D9%88_%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%A7_%D9%88_%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%85%D9%87
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%81%D9%87&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A7%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%D8%B1_%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AA%D8%B4%E2%80%8C%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%AF%D8%B1_%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB_%D9%88_%D8%A8%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%AF%D8%B1_%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB_%D9%88_%D8%A8%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B0%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87
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 .داٜ آٞٗٚ  ٞا اتاٖيةٚ  ٞا تزدٌذاٜ، ٞا راثٜذ ٚ طاةم ي، تؼٕيٍٟ٘جاد

 .ظمير طئحٚ  ٞا رٍُٙ، يؼئٙاتغ طثر ا يحفايم ٚ ٍٟ٘ثا٘

 .يتا٘ى يٞا ٘م حظابٚ ضٕا ٞا تا٘هار  يتاردطا٘جارٞا، تا  حفايم ار پض

 ..[12] يةؼىظاِٚ  رِزِٝ، ُيط٘ؼجٜ ٔا٘ٙج  يٙيغ تيثد ٔٛادث پ: وٕه ٚ رثذاٖ ةظادات

 ذاٖيثد ا يػٟذٚ٘ج -1-2-2

داتطهٝ   يج ٚ ػهٟذٚ٘ج يه ٌذث ئطذح ٔه  يٙيتٟٙا ار ٔٙظذ ػٟذ ٚ ػٟذ٘ؼ يذاٖ، ػٟذٚ٘جيثد ا لثُچٙجي تا 

ٟ  يذاٖ ػهٟذ يٗ تها ػهٟذ ٚ ٔهج   يه ػٟذ٘ؼئتماتُ  دا ثد ٌهذٚ   يػهج ٚ حمهٛق ػهٟذٚ٘ج    يجٜ ٔه يه ث يذثادٚ ػه

ثد  1يا حمههٛق ػههٟذٚ٘جيهه يأهها اطههتفاثٜ ار ٚاسٜ ػههٟذٚ٘ج ٚ ػههٟذٚ٘ج .ج٘ههجيجية ٘مؼههٝ رههأغ ػههٟذ ٔيتـههٛ

تها   يلها٘ٛ٘  1383ثد طهاَ  . افهم ي يج رأؼتذيث يٚ حمٛل ياٖ حمٛلجا٘اٖ ٚ ٔزأغ لا٘ٛ٘يذ ثد ٔياة يٞا طاَ

تتؼهٙأٝ  »ج ٚ تٝ ٘هاْ  ية ٔزّض دطيتٝ تـٛ« يحفظ حمٛق ػٟذٚ٘ج ٔؼذٚع ٚ يٞا ياحتذاْ تٝ آراث»ػٙٛاٖ 

ٗ لاٖ٘ٛ ثدتادٜ ٘حٜٛ تارثاػم يدئٛص ٟٔٓ ا وٝ جيٝ، ثطتٛدواد ٚاحجٞا ٌذثيثد لٜٛ لضائ« يحمٛق ػٟذٚ٘ج

 .[12] تٛث يياٖ لضايٗ ٚ ٔزذيٚ ٔٙغ ػىٙزٝ ٚ دفتاد تا ٔتٟٕاٖ تٛطط ضاتط ييٚ تاررٛ

 

 طذح ٔظوّٝ -2

ٚ  ٌخادث؟ ٔيتأحيذ  تيٗ پيغتٝ ػٙٛاٖ ٔتغيذ ارتٕاػي  طذٔايٝچٍٛ٘ٝ تذ  ٔالنٔتغيذ  تٝ ػٙٛاٖ ػٟذٚ٘جي

 ٔؤحذ اطم؟ ػٟذٞاٞا ٚ  چٍٛ٘ٝ طذٔايٝ ارتٕاػي ثد ٔجيذيم تٟتذ ارتٕاع

 

 يٙٝ پشٚٞؼيؼيپ -3

 :ذ ٔي تاػجيتحميمات ا٘زاْ ٌذفتٝ ثد داتطٝ تا ػٟذٚ٘جي ثد ايذاٖ تٝ تذتية طاَ ا٘زاْ تٝ لذاد ر

ثا٘ؼىجٜ دٚاٖ ػٙاطي ٚ ػّهْٛ  ٚ اطتاث  ثا٘ؼٍاٜ ػالٔٝ طثاطثاييػضٛ ٞيوم ػّٕي ج آلاراثٜ، آلاي احٕ

اؿههَٛ ٚ لٛاػههج حههاوٓ تههذ فذايٙههج تذتيههم " :تهها ػٙههٛاٖاي  طههي ٔماِههٝ 1385ايههٗ ثا٘ؼههٍاٜ ثد طههاَ  تذتيتههي

ٗ  ٞها  ايهٗ ٌٛ٘هٝ آٔهٛرع    يٞها  ػٟذٚ٘جي ٚ تذدطهي طهيذ تحهٛمت ٚ ٚيشٌهي     تهٝ تحّيهُ ٔفٟهْٛ     "ثد وؼهٛد ساپه

ٚ ٟذٚ٘جي ٚ اتؼاث ٌٛ٘اٌٖٛ آٖ ار ثيجٌاٜ تذةي ار ا٘جيؼٕٙجاٖ ٚ ؿهاحة ٘ظهذاٖ تؼّهيٓ ٚ تذتيهم     ػ  پذثاةتهٝ 

ٝ    طپض تا ثيج تطثيمي تٝ چٍٍٛ٘ي فذايٙج تذتيهم ػهٟذٚ٘جي ٚ طهيذ تحهٛمت آٖ ثد     يىهي ار   وؼهٛد ساپهٗ وه

لهجأات اؿهالح   تيغ ار ٞذ وؼٛد ثيٍذ رٟاٖ ثد ايٗ ةـٛؽ ا ثد ايٗ تحج ٔي تاػج ٚ ٕٔاِه ؿاحة تزذتٝ

 .[1] ٔي پذثارث طّثا٘ٝ تٝ ػُٕ آٚدثٜ اطم

يٛطهفي  ػّي وادي ار  "ي ايذاٖٞا احظاص ػٟذٚ٘جي ثد ٔذاوز اطتاٖ": ثيٍذ تحم ػٙٛاٖاي  ٔماِٝ ٘تايذ

ٝ   ،1387ثد طاَ  ػٕيٞا ػظيٕي ٔشٌاٖٚ  ٟذٚ٘جي حاؿهُ داتطهٝ ثٚ طهٛيٝ فهذث ٚ     ػه  تجيٗ لذاد ٔي تاػهج وه

                                                           
1
 Civil rights
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http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C
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ٛ ٔتضٕٗ ٚفاثادي فذث تٝ ثِٚم ٚ ار طٛي ثيٍذ ٔظهتّزْ حٕايهم ثِٚهم ار    ثِٚم اطم، ايٗ داتطٝ ار يه ط

تذاتذي ٔؼادوتي، تذاتهذي لها٘ٛ٘ي ٚ   : تذاي ٔفْٟٛ ػٟذٚ٘جي، طٝ ٚرٝ اطاطي ٔٙظٛد ػجٜ اطم ٚ. فذث اطم

ػٙاؿذ ٟٔٓ ثد تؼهج تذاتهذي ٔؼهادوتي حهك ا٘تتهاب وهذثٖ ٚ ا٘تتهاب ػهجٖ، ثد تؼهج تذاتهذي           . ٞٛيم طياطي

ٚ ( ّٔهم  -ثِٚهم )ريؼي ٚ فذؿتي ٚ ثد تؼج ٞٛيم طياطي، ٞٓ حات پٙجادي تا ارتٕهاع ّٔهي   لا٘ٛ٘ي، حمٛق تٛ

چٟاد تؼج تزذتي ػهٟذٚ٘جي ار حيهج طهٟٕي     -1 :٘ؼاٖ ٔي ثٞجٞا ّيُ حا٘ٛيٝ ثاثٜ٘تايذ تح. تؼٟج ٔج٘ي اطم

، احظهاص تذاتهذي فذؿهتي، احظهاص تذاتهذي تهٛريؼي      : وٝ ثد تؼىيُ ايٗ ٔفْٟٛ ثاد٘ج تٝ تذتية ػثادتٙج ار

ػجت احظاص ػٟذٚ٘جي ثد اتؼاث طهٝ ٌا٘هٝ    -2. احظاص ٞٛيم طياطي ٚ طپض احظاص تذاتذي ٔؼادوتي

 -3 .تذاتذي ٔؼادوتي، فذؿتي ٚ تٛريؼي ثد حهج ٔتٛطهط ٚ احظهاص ٞٛيهم طياطهي ثد تهيٗ ٔهذثْ تامطهم        

 ٜ  وؼهٛد ... ي ٔتتّهف لهٛٔي، ٔهخٞثي، تحـهيّي، ػهغّي ٚ      ٞها  ػجت احظاطات چٟادٌا٘ٝ ػٟذٚ٘جي ثد تهيٗ دث

. ي ارتٕاػي تذ احظاطات ػهٟذٚ٘جي تهٝ طهٛد وّهي ضهؼيف اطهم      ٞا ٘زثيه تٝ يىجيٍذ تٛثٜ ٚ تاحيذ دثٜ تٙجي

ضهؼف احظهاص ػهٟذٚ٘جي ثد اتؼههاث طهٝ ٌا٘هٝ تذاتههذي فذؿهتي، تهٛريؼي ٚ ٔؼههادوتي ٚ تهام تهٛثٖ ٚفههاثادي          

ار ٚرهٛث  طياطي، ار يه طٛ ثمِم تذ وظذي حةائذ ٔؼذٚػيم ٔهج٘ي حىٛٔهم ثادث ٚ ار طهٛي ثيٍهذ ٘ؼهاٖ      

ثيٍذ حةائذ ٔؼذٚػيم تٝ ٚيشٜ حةائذ ٔؼذٚػيم ثيٙي ثادث وٝ ػّي دغٓ ضؼف ػّٕىهذثي حىٛٔهم ثد تهأيٗ    

ثد ٚالههغ حةههائذ ثيٙههي . حمههٛق ػههٟذٚ٘جي، ٚفههاثادي تههٝ حىٛٔههم دا ٘ههزث ػههٟذٚ٘جاٖ ٔحفههٛ  ٍ٘ههٝ ٔههي ثادث  

 .[17] ٔؼذٚػيم حىٛٔم ثد ايذاٖ، وظذي حةائذ ٔؼذٚػيم ٔج٘ي دا رثذاٖ ٔي وٙج

تذدطي ٔؼادوم ػهٟذٚ٘جي ٚ ٘مهغ آٖ   "ٚ طي ٔماِٝ  1388ٕيٗ داطتا ريادي ٚ ٕٞىاداٖ ثد طاَ ثد ٞ

ثد اطهتاٖ  ، ٚدر٘هٝ  ثد اطهتاٖ فهادص   ٌّهٝ ثاد  ػهٟذٞاي : ٕ٘ٛ٘هٝ ٔهٛدثي  )ثد ٔجيذيم ػٟذي ػٟذٞاي وٛچه 

ُ  وذث٘جتا تٛرٝ تٝ ٘تايذ پذطؼٙأٝ، ٔؼتؾ  ")ثد اطتاٖ ر٘زاٖ ٚ ٞيجداؿفٟاٖ  تهٝ   وٝ ثد تؼج حٞٙي، تٕايه

ٔؼادوم تظهياد تامطهم ٚ ٍ٘هذع تظهياد ٔٙاطهثي تهٝ ٔؼهادوم ثد ايهٗ ػهٟذٞا ٚرهٛث ثادث، ثد تؼهج ػيٙهي             

   ٖ ٚ ٟ٘اثٞهاي ػهٟذي، ػهذوم ثد ا٘تتاتهات اةيهذ ٚ      ٞها  ٔؼادوم وٝ ار طذيك ػٛأُ ٔؼهادوم ٔهذثْ ثد طهارٔا

تهايزي وهٝ ار   تهذ اطهاص ٘  . تؼأُ تا آػٙاياٖ طٙزيجٜ ػجٜ اطم، ٔؼادوم ٔذثْ ثد ططح ضؼيفي لهذاد ثادث 

آرٖٔٛ ٞٓ تظتٍي تيٗ تؼج حٞٙي ٔؼادوم تٝ ػٙٛاٖ ٔتغيذ ٔظتمُ ٚ ٔؼادوم ٔذثٔي حاؿُ ػهج، ٔؼهتؾ   

ػج وٝ ادتثا  ٔؼٙاثادي ار تؼج حٞٙي ٔؼادوم ثد ايٗ ػٟذٞا ٚرٛث ثادث ٚ تظتذ ٔؼادوم ثد ػٟذٞاي ٔٛدث 

 .[8] ٔطاِؼٝ تذاي ٔؼادوم ثد ٔجيذيم ػٟذي تظياد تامطم

٘مههغ ػههٟذٚ٘جي تههذ اطههاص وتاتٟههاي ػّههْٛ ارتٕههاػي ثٚدٜ "ز ثد ٔماِههٝ يههپههٛد ٘ ٚ تٟٕههٗةإٟ٘هها تذوٕههاٖ 

ٔفٟهْٛ ػهٟذٚ٘جي ثد وتاتٟهاي ػّهْٛ      ثاث٘ج وٝي پشٚٞغ ٘ؼاٖ ٞا يافتٝتٝ وٕه  1389ثد طاَ  "ثتيذطتاٖ

ػهٟذٚ٘جي ارتٕهاػي ،    -3ػهٟذٚ٘جي ٔهج٘ي    -2ػٟذٚ٘جي طياطي  -1: ارتٕاػي تٝ تذتية اِٚٛيم ريذ اطم

ثد تذدطهي ٘مهغ ػهٟذٚ٘جي ٔٙفؼهُ ٚ فؼهاَ، ػهٟذٚ٘جي       . ػهٟذٚ٘جي ٔؼهادوتي   -5ي فذٍٞٙهي  ػٟذٚ٘ج -4
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ٚ اِٚٛيهم تها ػهٟذٚ٘جي    ( ٞها  تٛا٘ايي تاحيذٌهخادي تهذ طياطهم   )ٚ ػٟذٚ٘جي فؼاَ ( حك ٚرٛث ثاػتٗ)ٔٙفؼُ 

 .[4] ٔٙفؼُ ٔي تاػج

تٛاٖ تهٝ ٔهٛادث    ٔي ٖاذيثد ا( ػٟذٚ٘جيثد ادتثا  تا ) يٝ ارتٕاػيذأٖٛ طذٔايا٘زاْ ٌذفتٝ پ يار وادٞا

 :ذ اػادٜ وذثير

تتغ  يذ ػّٕىذث طارٔاٟ٘ايتأح يتٝ تذدط يم ثِٚتيذيدػتٝ ٔج يثد ٔمطغ ثوتذ يذٚا٘يذضا ػيػّ يآلا

 يك، ٔؼهتؾ ٕ٘هٛثٖ ػٛأهُ ػّٕىهذث    يه ٗ تحميه ا يٞهجف اطاطه  . پذثاةتهٝ اطهم   يٝ ارتٕهاػ يتذ طذٔا يثِٚت

ٝ ي. احذٌهخاد ٞظهتٙج   يٝ ارتٕاػيطذٔا يزاث ٚ ادتمايتاػج وٝ ثد ا ئ يثِٚت يذاٖ طارٔاٟ٘ائج ٗ يه ا يٞها  افته

ثدؿج آٟ٘ها ثد طهطح    5/61ٔٛدث ٔطاِؼٝ،  يظم ٚ ػغ طارٔاٖ ثِٚتيٗ ٔطّة اطم وٝ ار تياٍ٘ذ ايك تيتحم

ٜ  يا يٝ ارتٕهاػ ياث، طهذٔا يه ثدؿهج ثد طهطح ر   5/11ثدؿهج ثد طهطح ٔتٛطهط،     27وٓ،  ه يه ثد . ا٘هج  زهاث وهذث

ظهم ٚ ػهغ طهارٔاٖ    يٌا٘هٝ ت  ارثٜيه  يٗ ٕ٘هذات ػٛأهُ ػّٕىهذث   يٝ تظيتٛاٖ ٌفم وٝ ٔما ئ يوّ يذيٌ زٝي٘ت

زهاث  ياث ايه ر يٝ ارتٕهاػ يوٝ طهذٔا  يثِٚت يٗ ٕ٘ذٜ آٖ ثطتٝ ار طارٔاٟ٘اياٍ٘يثٞج وٝ ٔ ئٛدث ٔطاِؼٝ ٘ؼاٖ ٔ

 .ا٘ج ا ٔتٛطط ٔٛفك تٝ ا٘زاْ آٖ ػجٜيزاٖ وٓ يتٛث وٝ تٝ ٔ ييؼتذ ار طارٔاٟ٘ايا٘ج؛ ت وذثٜ

 يطهارٔا٘  يٙيٚ وهادآفذ  يٝ ارتٕهاػ يطذٔا يآػٙا تٝ تذدط ئـطف يتٛطط آلا ٙٝيٗ رٔيك ثْٚ ثد ايتحم

پذثاةتهٝ ٚ   يطهارٔا٘  يٙيتا وهادآفذ  يٚ طاةتاد يُ داتطٝ تؼج ػٙاةتيپذثارث ٚ تٝ تحّ يپادص ادان ٔ ثد ٚاٌٗ

 يٙيتها وهادآفذ  ( يٚ طهاةتاد  ياتؼهاث ػهٙاةت  ) يٝ ارتٕاػيٗ طذٔايت يجٜ اطم وٝ داتطٝ ٔخثتيزٝ دطيٗ ٘تيتٝ ا

تذةٛدثاد  ي٘ظثم تٝ تؼج ػٙاةت يؼتذيم تيار إٞ يٚرٛث ثادث ٚ ٘ؼاٖ ثاثٜ اطم وٝ تؼج طاةتاد يطارٔا٘

 .اطم

م ٔهجدص تها ػٙهٛاٖ ٘مهغ     يه ثد ثا٘ؼهٍاٜ تذت  يِه  چيتٟذٚر لّه  يآلا يك طْٛ ٔذتٛ  تٝ دطاِٝ ثوتذيتحم

ٛ يه ا) يذا٘ه يا يثٚ ػذوم ةٛثدٚطهار  يم دلاتتيثد ٔز يٚ فىذ يٝ ارتٕاػيطذٔا ٚ  ذاٖ ةه  (ثدٚ ٚ پهادص ةهٛثد

ك يه ٗ تحميه ا يرأؼهٝ آٔهاد  . تٛثٜ اطم يّيغ تحّيٕايك پيتا دٚع تحم يا ك ار ٘ٛع تٛطؼٝيٗ تحميا. تاػج ٔي

ٗ يثٞهج وهٝ ته    يك ٘ؼهاٖ ٔه  يٗ تحميذ حاؿُ ار اي٘تا يتٝ طٛد وّ. تاػج ٔي ٔٛدث ٔطاِؼٝ يذاٖ ػذوتٟايز ٔجي٘

ٝ يغ طهذٔا يٍهذ تها افهزا   يٚرٛث ثادث تهٝ ػثهادت ث   يداتطٝ ٔخثم ٚ ٔؼٙا ثاد يٝ فىذيٚ طذٔا يٝ ارتٕاػيطذٔا

 [.13]اتج ي يغ ٔيافزا يٝ فىذئاذ، طيارتٕاػ

 :ذ ٘ما  رٟاٖيثد طا يٝ ارتٕاػيذأٖٛ طذٔايمات ا٘زاْ ٌذفتٝ پيتحم

ٚرٛث ثادث  يتٛافك ضٕٙ يٝ ارتٕاػيؼٕٙجاٖ حٛرٜ طذٔايا٘جٗ يت ٕٞا٘طٛد وٝ ثد ٔطاِة لثُ ٌفتٝ ػج؛

ٗ حهٛرٜ  يه ه ايوالطه  يٞا ؼٝيا٘ج  ٕز وّٕٗ ٚ داتذت پاتٙاْي، رٛيذ تٛدثي، پأايفٛوٛ يٞا جٌاٜيٙىٝ ثيتذ ا ئثٙ

ٖ  يٞها  جٌاٜيه ٓ تا تا اطتفاثٜ ار ٔطاِة ٚ ثيٗ ٔزاَ تذآ٘يز ثد ائا ٘ .ٞظتٙج ٖ  يطها  ؿهاحثٙظذا ، تهٝ  ذ ٘مها  رٟها

 .ٓي٘ائُ ػٛ يم ارتٕاػيذيٝ ٚ ٔجيٗ طذٔاياٖ ايوؼف ٘ٛع داتطٝ ٔ
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ٗ يُ داتطهٝ ته  يه ، ٔتفىذاٖ لثُ ار لهذٖ ٘هٛرثٞٓ ثد تحّ  ييرٕؼٍذا ج، تحم ٔثحىايآٔذ ياطيثد ػّْٛ ط

 يٚ ا٘ظهزاْ ارتٕهاػ   يٓ ٕٞثظتٍيغ ٔفاٞيدا رٟم تزٕ ي، ٔىذدا ػثادات ٔؼاتٟيٚ ثٔٛوذاط ئؼادوت ير٘جٌ

 2ُيه ض ثٚتٛوٛيٚ اِىظه  1ظٖٛيٕز ٔجيٕٞچٖٛ ر يظٙجٌا٘ي٘ٛ يٟاْ ٌذفتٝ ار تالػٟاِوذث٘ج وٝ ا ٔياطتفاثٜ 

 .[6]م تٛثٜ اط

ه يه ذات تىِٙٛٛسييه رٟاٖ ٔجدٖ ٚ پظأجدٖ آٔهجٜ اطهم؛ تها تٛرهٝ تهٝ تغ      ٚ يٝ ارتٕاػيطذٔا يثد تذدط

ٝ يه چيپ ثدٞٓ يا رأؼٝپذػتاب،  يٟها يار ٕٞىاد ياديتظه  يٗ رٟها٘ يثد چٙه . تهٝ ٚرهٛث آٔهجٜ اطهم     يا جٜ ٚ ػهثى

. واطتٝ ٘ؼجٜ اطم ٕيدطذيم دٚاتط غيٞٙٛر ار إٞ 3ّجيجٜ راٖ فيمأا تٝ ػ. ذ ٞظتٙجييثد حاَ تغ يارتٕاػ

آٖ اطهم وهٝ    يٛاٖ طهامد يه م ثيه ٔز. ثا٘هج  ٔهي رأؼٝ ٔجدٖ  يٟايشٌيار ٚ يىيدا  يٛاٖ طامديث 4ٔادوض ٚتذ

. ثٞهج  ٔهي اد افذاث لهذاد  يات ثد اةتددا ثد ٔماتُ ٔمذ يذاتذتوٙج ٚ أىا٘ات  ٔيةادد  يأٛد دا ار حاِم ػتـ

ٛاٖ طامدا٘ٝ ػهجٜ  يث يثادٝ يٗ طذٔايةٛا٘ٙج، را٘ؼ ٔئاٖ طار يت يثادٝ يآٖ دا طذٔا ي٘چٝ تذةآ ٜ أا أذٚر

 [.11] اطم

ّج ا٘زاْ ػهج،  يتٛطط راٖ ف يٝ ارتٕاػيٚ طذٔا يٙٝ ٘مغ ادتثاطات ارتٕاػيثد رٔ وٝ يٍذيث يثد تذدط

دٚاتهط ٞتهُ ثاداٖ    يٞها  ا ٚرٛث ػثىٝيثد اطتذاِ. اٖ ؿٛت ٌذفمياٖ وادفذٔايپشٚٞغ ثدتادٜ ػثىٝ دٚاتط ٔ

 يٝ ارتٕهاػ ياٖ طذٔائذتٛ  تٝ دٚاتط ٔ يةٛث دا تام تذ٘ج أا اثػاٞا ييوٝ آٟ٘ا تتٛا٘ٙج وادا ٔٛرة ػجٜ اطم

ٔ ئتفهاٚت، ٔما  يٞا يآٖ اطم وٝ ػاةؾ طار ،ه ػّمي. ج ٘ؼجٜ اطمييٚ تٛطؼٝ وؼٛدٞا ٞٙٛر تأ اٖ يه ظهٝ 

 [.11]وٙج  ٔياد ثػٛاد يوؼٛدٞا دا تظ

6ييىها يآٔذ ٕهي دفتهاد ػّ "ٝ يار ٘ؼهذ اي  شٜيه ػٕادٜ ٚ يذاطتادٞايتٝ ػٙٛاٖ ٚ 5ياثٚادثر ٚ فِٛ
ثد ٔماِهٝ   "

7ثد ػـذ حاضذ يٚ ثٔٛوذاط ي، رأؼٝ ٔج٘يٝ ارتٕاػيطذٔا"
ٙىهٝ  ياَٚ ا: وٙٙج ٔيدا ٔطذح  يجيثٚ ٔطّة وّ "

ىظهاٖ  يز تهٝ طهٛد   يه ٝ ٘يذ ا٘ٛاع طذٔايظم، ٕٞا٘طٛد وٝ طاياد ٕٞٝ ٘يثد اةت يتٝ طٛد ٔظاٚ يٝ ارتٕاػيطذٔا

ٙىهٝ  يثْٚ ا. ػهٛ٘ج  ٔهي ٗ ٔٙثهغ  يه تهٝ ا  ياتئها٘غ ثطهت   يٚ ارتٕهاػ  ييايرغذاف يا٘زٚا. ظتٙجياد ٔذثْ ٘يثد اةت

ٔٙثهغ ٘ظهثم    يالتـهاث  -يم ارتٕهاػ يٚاتظتٝ تٝ ٔٛلؼ يتٝ طٛد لاتُ تٛرٟ يٝ ارتٕاػيه ٔٙثغ طذٔايادرع 

 [.6] تٝ رأؼٝ اطم

8ًٙ ته ٘فذٜيتِٛ"داتذت پاتٙاْ تا ا٘تؼاد وتاب تذرظتٝ ةٛث 
رأؼهٝ   يتاد ٔهج٘ وهٝ ثد طهاة   يتٝ ٔؼىّ "

ادتثها   : ثٞهج  ٔهي ادائهٝ   يٝ ارتٕاػيوٝ پاتٙاْ ار طذٔا ٔيتا تٛرٝ تٝ ٔفٟٛ. ىا ٚرٛث ثادث تٛرٝ وذثٜ اطميآٔذ

                                                           
1 James Madison
2 Alexis de Tocqueville 
3
 John field 

4
 Marks weber 

5
 Edwards and Foley 

6 the American Behavioural Scientist 
7 Social Capital, Civil Society and Contemporary Democracy
8 Bowling Alone 

http://en.wikipedia.org/wiki/James_Madison
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http://en.wikipedia.org/wiki/Bowling_Alone
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ٝ يٗ ثٚ ٘ٛع طذٔايت يا٘تظاد ػُٕ ٔتماتُ ٚ لاتُ اػتٕاث تٛثٖ؛ ٚ يٚ ٞٙزادٞا يارتٕاػ يٞا ػثىٝ ،اٖ افذاثئ

ٛ٘هج  ئتتّهف رأؼهٝ دا تهٝ ٞهٓ پ     يوهٝ ارهزا   1ٛ٘هج ثٞٙهجٜ   يپ يٝ ارتٕهاػ يطذٔا: ػٛث ٔيز لائُ يتٕا يارتٕاػ

ٛ٘هج ثاثٜ  يدا تٝ ٞهٓ پ  يٌذٜٚ ةاؿ ءوٝ تٟٙا اػضا 2 يا ثدٖٚ ٌذٚٞئحجٚث وٙٙجٜ  يٝ ارتٕاػيٚ طذٔا ثٞج ٔي

 [.3] وٙج ٔيٍذاٖ دا حخف يٚ ث

ٝ يذٔاٗ طه يٗ ادتثها  دا ته  يؼهتذ يت داتذت پاتٙاْ رأؼٝ ػٙاص، يٞا يج تتٛاٖ ٌفم ٔطاِؼات ٚ تذدطيػا

ٝ يوٙج وهٝ طهذٔا   ٔياثػا  "ًٙ ته ٘فذٜيتِٛ"پاتٙاْ ثد  .ثٞج ٔيتٝ ٔا ٘ؼاٖ  يم ارتٕاػيذيٚ تحج ٔج يارتٕاػ

 ٕيدطه  يٍٟها يُ ٘جاد٘هج وهٝ ثدِ  يه اٚ ٍ٘ذاٖ اطهم وهٝ افهذاث تٕا   . غ اطميىا ثد حاَ فذطايثد آٔذ يارتٕاػ

ٗ ٔظهوّٝ تاػهج ةجػهٝ ثاد    يه ا [.11]ٙج وٙ ياٖ ةٛث تاريثٞٙج تٟٙا تا آػٙا ٔيح يوٙٙج تّىٝ تذر يًٙ تاريتِٛ 

م يذيم تهٝ ٔهج  يه ةٛاٞهج ػهج وهٝ ثد ٟ٘ا    ياػتٕاث ارتٕاػزاث ياٍذ ٚ يىجئخثم افذاث تا  يػجٖ دٚاتط ارتٕاػ

 .دطا٘ج ٔية يز آطي٘ يارتٕاػ

ا٘زهاْ ثاثٜ اطهم؛    ياطهم ارتٕهاػ  يط يتٝ ػٙهٛاٖ ٘هٛػ   يٝ ارتٕاػيطذٔا يّج دٚيوٝ راٖ ف يثد ٔطاِؼات

ٝ ٚ  ياطم ارتٕهاػ يط تا يىيار اتتجا داتطٝ ٘زث يٝ ارتٕاػيوٙج وٝ طذٔا ٔياثػا  ثاػهتٝ   يارتٕهاػ ديهزي   تذ٘أه

ٚ طههارٔاٖ  يذٌههخاد ٔا٘ٙههج تا٘ههه رٟهها٘يتأح يٗ إِّّههيتهه ياطههم وههٝ طههارٔاٟ٘ا يٗ اثػهها تههٛرٟيههٌههٛاٜ ا. اطههم

ثر ٔؼتمج٘هج وهٝ   ٚ اثٚاد يفهِٛ  ؛ٕٞها٘طٛد وهٝ حوهذ آٖ دفهم    . ا٘هج  ٚ تٛطؼٝ تٝ آٖ وذثٜ يالتـاث يٞا يٕٞىاد

ٍ  يات رأؼهٝ ٔهج٘  يةـٛؿه  يثٞ ذٌخاد ثد ػىُياد تأحيتظ ي٘مؼ ياطيط ي٘ظأٟا ٝ يوهادتذث طهذٔا   يٚ چٍهٛ٘

ٝ يثد طهاةتٗ طهذٔا   يج ثةاِتئؤِفاٖ ٘ثا يجٌاٜ تذةيار ث يوٝ تاػج ثاد٘ج ِٚ يزا٘يثد ٞذ ططح ٚ ٔ يارتٕاػ

ٌ    يذاٖ ارتٕاػيار طذف ٔج يارتٕاػ ٗ افهذاث وهٝ ار رّٕهٝ آٟ٘ها     يه ا [.11] ذثيه ٚ ثِٚتٟها ثد ارتٕاػهات ؿهٛدت 

ػّهُ   يتهذا  يؿذفا پٛػؼ يٝ ارتٕاػيأا دا حوذ وذث اػتماث ثاد٘ج وٝ طذٔايچٖٛ فٛوٛ ييثذاِٟايتٛاٖ ٘وِٛ ٔي

ٙهاٖ  يا. ٗ ٞظهتٙج يثد ارتٕاػات تجت يٝ ارتٕاػئذتٛ  تٝ طذٔا يٞا اطم ٚ تٝ تذ٘أٝ يطاةتاد ي٘اتذاتذ ئاث

 .[18]٘جاد٘ج  ٔذتٛ  تٝ ٔذثْ ٚ ثد أٛد ييذاٖ ارذايم ٚ ٔجتٝ ثةاِم ثِٚ يةٛػ يچٙجاٖ دٚ

ٛ    3ػپذيٍٙذ. آ ٝ » ٔي٘اػذ إِٓاٖ غذتي، يىي ار اِٚيٗ طار٘جٌاٖ طيظهتٓ دٚاتهط ػٕه  -ي ٌذٚٞهي ٞها  دطها٘

ثد إِٓاٖ ػىظهم   1946ٚي ثد طاَ . ٞاي ٔذثْ پذثاةتٝ تٛث ٞا ٚ ػاللٕٙجي تٛث وٝ تٝ اثادٜ طّيمٝ« ا٘ظاٖ

ٝ   ةهٛث ْٚ، تهٝ ا٘تؼهاد ٔزّهٝ    ةٛدثٜ ثد رًٙ رٟا٘ي ث ػهپذيٍٙذ ٚ  . ٞهاي داثيهٛيي پذثاةتهٝ تهٛث     ثدتهادٜ تذ٘أه

ٓ    . اطذافيا٘غ احظاطات ٔذثْ ٚلم إِٓاٖ دا ٔج ٘ظذ ثاػهتٙج  احظهاص   ،ا٘هجار  تهٛدْ، تيىهادي ٚ ٘ثهٛثٖ چؼه

فمهط  »: ثادث؟ ػهپذيٍٙذ رهٛاب ثاث   ٕهي ثد ايهٗ ػهذايط چهٝ چيهزي ادرع ثائ    . آٚدث٘هج  تيچادٌي تهٝ ٚرهٛث ٔهي   

ٝ تايج اغّة ايٗ ٚاسٜ دا تىذاد وذث تا ةٛا٘ٙجٌاٖ ٔا احظاص اػتٕاث تٝ ٘فض »: ٌفم ٚي ٔي. «ةا٘ٛاثٜ ٚ  ثاػهت

تهٝ يهه ةها٘ٛاثٜ تثهجيُ      يٚيه، ثٚ طٝ يا چٟاد ٔيّيهٖٛ ةٛا٘ٙهجٜ ٔزّهٝ     ٗيتٙاتذا.تا ٔزّٝ ادتثا  تذلذاد وٙٙج

                                                           
1
 Bridging 
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Bonding 

3
 a. shepringer 
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ٖ احظهاص اػتٕهاث تهٝ ٘فهض ٚ     ٘اػذاٖ ٔزّٝ، ايزاث ٔزّٝ ةا٘ٛاثٌي تهٛث وهٝ تهٝ ةٛا٘ٙهجٌا     ثداٞثذ. «ػٛ٘ج ٔي

ايٗ ٔزّٝ ةٛا٘ٙهجٌاٖ ريهاثي   . ايٗ ٔزّٝ ار ٕٞاٖ ػٕادٜ اَٚ ةٛا٘ٙجٜ ةٛث دا پيجا وذثٜ تٛث. ةٛػثيٙي تجٞج

ايهٗ ٔزّهٝ تهٝ ٕ٘ٛ٘هٝ تهادر فؼاِيهم       . دا تٝ ٔجاد ٘فٛح ةٛث وؼا٘جٜ ٚ تٝ يه ٘ٛع پادِٕاٖ داثيٛيي تثهجيُ ػهج  

 [.5] تثجيُ ػج (يم ارتٕاػيذيا ٕٞاٖ ٔجي) ٚٞيٞاي ٌذ ٚ دطا٘ٝ ٔيثد فذًٞٙ ػٕٛ ٔيدٚاتط ػٕٛ

 

 ذٌخاديتأح يٞا ٔؤِفٝ :ػٟذٚ٘جي ٚ ادتثا  طذٔايٝ ارتٕاػي -4

 ٞا (NGO) يذ ثِٚتيغ يطارٔاٟ٘ا -4-1

ار ٔذثْ ػىُ ٌذفتٝ ٚ ٔجيذيم  ييٞا ٌذٜٚتٛطط  ٞظتٙج وٝ يةـٛؿ يطارٔاٟ٘ا ،يذثِٚتيغ يطارٔاٟ٘ا

ػُٕ وذثٜ ٚ ٞجفؼاٖ ةيذ دطا٘جٖ تٝ ةٛثػاٖ يا ثيٍذاٖ  يػتـ ػٛ٘ج تٝ ػىُ ثاٚطّثا٘ٝ ٚ تجٖٚ طٛث ٔي

َ 3، ٘يٛت2ٗي، اِظا٘جدي1ٕٙٞچٖٛ ٚاِزد يتذ طثك ٘ظذ ٘ٛيظٙجٌا٘. اطم ٗ  ، اطهتا ٚ  5ٚ اثٚادثر ي، فهِٛ 4ٚ داچه

ٝ  ٔي ي، افذاث ار طذيك رأؼٝ ٔج6٘ٚاِتذر . ايزهاث وٙٙهج ٚ آٟ٘ها دا پايهجاد ٍٟ٘جاد٘هج      يادتثهاط  يٞها  تٛا٘ٙج ػهثى

پخيذ، ٔذثْ دا تهٝ   ٚ ا٘ؼطاف  ٕيغيذدط يثاٚطّثا٘ٝ ٞظتٙج وٝ تا تٛطُ تٝ طاةتاد يايٍٙٛ٘ٝ ا٘زٕٟٙا ٕٞچٙيٗ،

تهجٖٚ ارثهاد    يثٞٙهج ٚ رأؼهٝ دا تها ثيٍذثٚطهت     ٔهي ثٞٙج، اػتٕاث ٚ ػٕهُ ٔتماتهُ دا ٌظهتذع     ٔيٞٓ ادتثا  

ار طهذٔايٝ   ئٙهاتؼ  ئهج٘  اررأؼٝ ي٘اػ يار فؼاِيتٟا، ةجٔات ٚ ا٘زٕٟٙااي  چٙيٗ ٌظتذٜ .تتؼٙج ٔياطتحىاْ 

ثد رٔهاٖ فذاغهم ار    يحته ) افهذاث  يٞا يياطتفاثٜ ار تٛا٘ا يحجاوخذ غيتٛا٘ٙج تا افزا ٔيوٝ  ٞظتٙج يارتٕاػ

م يذيؼذفم ٚ تاِطثغ ٔجيدا رٟم تٛطؼٝ، پ يا ٔخثم ٚ طار٘جٜ ذيتأح ،(ثد ٌذٜٚ ٞظتٙج افذاث وٝ ياٚلات واد،

 [.6] ٔؤحذ فذاٞٓ آٚدث يارتٕاػ

ػٟذٚ٘جي پٛيا ثا٘ظم وٝ ةٛث ار اِزأات اطاطي تٛاٖ يىي ار اتؼاث  اثٞاي ٔج٘ي دا ٔيػضٛيم ثد ٟ٘

اي، ػٛداٞاي ػٟذي ٚ ٔحّي،  ٟ٘اثٞاي ٔج٘ي ٘ظيذ ا٘زٕٟٙاي ؿٙفي، حذفٝ .٘يز ٞظمطذٔايٝ ارتٕاػي 

ث ي حأي ٔحيط ريظم، ا٘زٕٟٙاي تزادي، وؼاٚدري ٚ ٔٛادٞا ٌذٜٚا٘زٕٟٙاي ػّٕي ٚ ٚدرػي،  ٞا، وتاتتا٘ٝ

اي ةاؽ  طارٔا٘جٞي افذاث ثد ٟ٘اثٞاي ٔج٘ي ٔٛرة فذٍٟٞٙاي ؿٙفي ٚ حذفٝ. ٔؼاتٝ ار ايٗ ثطتٝ ٞظتٙج

ػٛث وٝ تٝ طٛد  ثد ايٗ ٟ٘اثٞا ػجٜ ٚ ضٕٗ ايزاث ططح تامتذي ار ٔؼادوم ٚتؼّك ارتٕاػي، ٔٛرة ٔي

ٝ تٝ ٞٙزادٞاي ٔٛرٛث غيذٔظتميٓ، وٙتذَ دفتادٞا ٚ تؼأالت ارتٕاػي ٚ التـاثي اػضاي ايٗ ٟ٘اثٞا ٚاتظت

 [.6] ٞاي دطٕي واٞغ ياتج ٞاي تظيادي ار وٙتذَ ثد ايٗ ٟ٘اثٞا ػجٜ ٚ ٞزيٙٝ
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 (ٙتذ٘ميا) يادتثاطات ٔزار -4-2

 يتٛا٘ج تذ طهذٔايٝ ارتٕهاػ   ٔيٕٞا٘ٙج ٔؼاٞجٜ اةثاد ٚ آٌاٜ ػجٖ ار آةذيٗ ٚلايغ، اطتفاثٜ ار ايٙتذ٘م 

٘ؼهاٖ   2اطهپيض  يٚ ٔها  1ٕٞچهٖٛ فيظهثٛن   يارتٕاػ يٞا ػثىٝ يدػج طذيغ طايتٟا. احذ ٔخثم ثاػتٝ تاػج

ٚ  يثدٖٚ ٌذٚٞه  يار ٞذ ثٚ ٘هٛع طهذٔايٝ ارتٕهاػ    ئزاراي  ثٞٙجٜ ايٗ اطم وٝ وادتذاٖ ثد حاَ ايزاث ػثىٝ

تٛا٘ٙهج تهٝ ؿهٛدت ٞجفٕٙهج تها ٚضهغ        ٔهي تذ ةالف دٚاتط دٚ ثد دٚ، تٝ وٕه ايٙتذ٘م، افذاث . ٞظتٙج يپيٛ٘ج

 ياطم وٝ افذاث تٝ ؿٛدت ا٘تتهات  يايٗ تجيٗ ٔؼٙ. تٝ يىجيٍذ ٔتـُ ػٛ٘ج ي٘ٚيشٜ تٝ ؿٛدت آ يپادأتذٞاي

 . تٛا٘ٙج تا ٞٓ ادتثا  تذلذاد وٙٙج ٔيوأال ٔؼيٗ  يٞا تذ اطاص ٔٙافغ ٚ پيؼيٙٝ

ٚ ٔطذح ٌذثيهجٖ ٔفٟهْٛ ػهٟذٚ٘ج رٟها٘ي، ادتثاطهات ٔزهاري تهيٗ         يأذٚرٜ تا تٛرٝ تٝ تحج ثٞىجٜ رٟا٘

ج يه ٗ حيه ار ا. ثاثٜ اطهم  يثد رٛأغ تٝ ةـٛؽ رٛأغ ػٟذ يتٝ دٚاتط ارتٕاػاي  ػىُ تارٜٞا افذاث ٚ ٌذٜٚ

اطهم وهٝ دػهج ٚ تٛطهؼٝ      يٝ ارتٕهاػ يٚ طهذٔا  ئٟٓ ٚ ٔؼتذن ػهٟذٚ٘ج  يٞا ار رّٕٝ ٔؤِفٝ يادتثاطات ٔزار

 .ا٘زأج ئ يٍذيؼتذ ثييىي تٝ احذتتؼي ٚ واداديي ت

ٛ  ي٘هم پيٛ٘هجٞا  ٔؼتمج٘هج ايٙتذ  ئٙتمجاٖ ارتٕاػهات ٔزهار  مرْ تٝ حوذ اطم؛  تهامةؾ ادتثاطهات   ) يله

 رهايٍزيٗ وهذثٜ اطهم    يتىِٙٛهٛس تها   يتثاطات پٛػاِيا اد "ضؼيف آ٘اليٗ يپيٛ٘جٞا"ٔا دا تا  (يدٚثددٚ ٚ تؼأّ

ثٞهج وهٝ    ٔهي ثيٍذ ار تحميمهات ٘ؼهاٖ    يتذة .[3] تٛاٖ ار داتذت پاتٙاْ ٘اْ تذث ٔيٗ ؿاحثٙظذاٖ يار رّٕٝ ا)

ثاد٘هج ريهذا وهٝ رٔهاٖ ؿهذف       يتا طذٔايٝ ارتٕاػ يٌيذ٘ج داتطٝ ٔٙف ٔيُ ػى يوٝ تا وٕه تىِٙٛٛس ئذٚاثات

تها ايهٗ ٚرهٛث، ثد تحميمهات تهٝ       .ثٞٙهج  ٔيٚ دٚ ثد دٚ دا تٝ ةٛث اةتـاؽ  يفيزيى يدٚاتط ارتٕاػ يػجٜ تذا

ٚ  يتيؼهتذ  يػُٕ آٔجٜ تٛافك تذ ايٗ اطم وٝ ٞذچٝ ٔذثْ تيؼتذ آ٘اليهٗ ٞظهتٙج، دٚاتهط فهذث      ٗيه ا ثاػهتٝ 

 [.6] ثادث يثد تمٛيم طذٔايٝ ارتٕاػ ي٘مغ ٔخثت

 

 طالٔم افذاث -4-3

 يارتٕهاػ  يٞها  ثد ػثىٝ يثٞج وٝ ٚرٛث طذٔايٝ ارتٕاػ ٔي٘ؼاٖ  يتحميمات دٚ تٝ دػج پيذأٖٛ طالٔت

ٔ    يغٙه  ييها ارتٕهاػ   ٞا وٝ ثد ػثىٝ يافذاث. اطمافذاث  يٚ ارتٕاػات، حافظ طالٔت ، يار حٕايهم، اػتٕهاث ػٕهٛ

ٌهخادث تهٝ طهٛد     ٔهي ثد اةتياد ثاد٘ج وٝ تذ طالٔم آٟ٘ها احهذ ٔخثهم     يوٙٙج ٔٙاتؼ ٔي يٌاطالػات ٚ ٞٙزادٞا ر٘ج

ثدٔهاٖ ٚ تٟثهٛث ٘يهار     يدا وٝ تذا يتٛا٘ج تجيٗ طذيك اطالػات، پَٛ يا حٕايم دٚا٘ ٔي ئخاَ، يه تيٕاد طذطا٘

دا ثد طهاَ تؼهج   ه طارٔاٖ، احتٕاَ ٔذي افذاث يوٙج وٝ ػضٛ ػجٖ ثد  ٔيز اثػا يپاتٙاْ ٘ .ثادث تجطم آٚدث

 [.6] ثٞج ٔيواٞغ 

                                                           
1 Facebook
2 MySpace

http://en.wikipedia.org/wiki/Facebook
http://en.wikipedia.org/wiki/MySpace
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ٜ ػضهٛيم ثد   ٚ طالٔم افذاث ٔيتٛاٖ ٌفم، يٝ ارتٕاػي، طذٔايم ادتثا  ػٟذٚ٘جياٖ إٞيثد ت  ٞها  ٌهذٚ

وهٝ   يٕٞچهٖٛ وؼهيجٖ طهيٍاد ٚ ٔيٍظهاد     يتٛا٘ج افهذاث دا ار دفتادٞهاي   ٔي( ٔٙاطة يٞا ٌذٜٚٚ ثاػتٗ ٞٓ )

رٟهم  ٔهي تهٛا٘يٓ   طآِ اطم وهٝ   يئّٕٛ ار ا٘ظاٟ٘ااي  ٔا ثد رأؼٝ ٔضذ ٞظتٙج تذ حخد ثاد٘ج يطالٔت يتذا

ٝ  يذ ايه ٓ؛ ثد غيوٙه  ٔهي م يٚ فؼاِديزي  تذ٘أٝارتٕاع ؼتذ ػٟذ ٚ يٚ تٞذچٝ تٟتذ  تٛطؼٝ اي  ٙـهٛدت ٚ ثد رأؼه

ُ    يتٝ ٔؼٙا يتذٚر ٚ يٟٛد ػٟذٚ٘جتـٛد  ،٘اطآِ ٖ يػهذا ) ياطاطه  ٔطّٛب ار ٕٞاٖ اتتهجا تها ٔؼهى ( ط ٔتاطثها

 .ةٛاٞج تٛث ٔٛارٝ

ثد رٔيٙهٝ   ياٌذچهٝ ٔطاِؼهات ٔؼهجٚث   . ٞهٓ تاػهج   يتٛا٘ج ٔضذ طهالٔت  ٔي يذف ثيٍذ طذٔايٝ ارتٕاػار ط

ثد ارتٕاػهات تثٟىهاداٖ ا٘زهاْ ػهجٜ اطهم، أها ار ٕٞهيٗ اطالػهات ٔحهجٚث چٙهيٗ            يطهذٔايٝ ارتٕهاػ   يادريات

ذف تهٝ  ٔٙحه  يٞها  ٕٞٙؼيٗ. ثد ارتٕاػات ثدٞٓ ػىظتٝ ثادث ياحذ ٔٙف يػٛث وٝ طذٔايٝ ارتٕاػ ٔيتذثاػم 

 يوٙٙهج، ٔؼهٛق دفتادٞها    ٔهي ػثىٝ فهذاٞٓ   يوٝ ٞٙزادٞا يياثٌيذ يوٕه تؼاديف ٔطّٛتؼاٖ ٚ فذؿتٟايي تذا

ٕٞٙؼههيٙاٖ ٔٙحههذف تهها  يرههايٍزيٙ ييؼٙهه)، اؿههالح ٞٙزادٞهها ٞههٓ اٌذچههٝ ثد ٕٞههاٖ ارتٕههاع. ٞظههتٙج يا٘حذافهه

 [.6] تٛا٘ج ٔخٕذ حٕذ تاػج ٔي( ٔخثم يٞا ٕ٘ٛ٘ٝ

 

 آٔٛرع ٚ پذٚدع -4-4

ثا٘هغ آٔهٛر ثتيذطهتاٖ     28000ي ار اطالػات 1فذٞا  وّٕٗ ٚج؛ يك ٔطذح ٌذثيات تحميٝ ثد اثتٕٞا٘طٛد و

وذثٜ ا٘هج ار   يرٕغ آٚد 1987ٚ  1980ثد آٔذيىا ثد طَٛ ثٚدٜ ٞفم طاِٝ تيٗ  ي، واتِٛيه ٚ ةـٛؿيثِٚت

تٕاػاتؼهاٖ  ثد ةا٘ٛاثٜ ثا٘غ آٔٛراٖ ٚ ار يػجٜ اطم وٝ طذٔايٝ ارتٕاػ يٌيذ چٙيٗ ٘تيزٝ يايٗ تحميك طِٛ

 يآٖ ثد ٔهجادص ثِٚته   ئٙزذ تٝ واٞغ تؼجاث ٔٛادث تذن تحـيُ ثد ٔجادص واتِٛيه ٘ظهثم تهٝ ٘هذا تهام    

 .ػجٜ اطم

ٔظتميٕا ار وّٕٗ تٝ ػّم ادائٝ ٘ىذثٖ ػّم ثليك ػّٕىذث تٟتذ ٔهجادص واتِٛيهه    2ٔٛدٌاٖ ٚ طٛد٘ظٗ

ا٘هغ آٔهٛراٖ ثد ٔهجادص واتِٛيهه تهٝ      تا تٛرٝ تٝ ػّٕىذث ث ٔٛفميم اطتا٘جادث ا٘تماث ثاد٘ج يآرٟٔٛ٘ا يدٚ

تحّيهُ احهذ    يتهٝ ػٙهٛاٖ ٔهجادص افهك ٌظهتذ، آٟ٘ها ثٚ ٔهجَ تهذا         يػٙٛاٖ ٔجادص ٞٙزادٌذا ٚ ٔجادص ثِٚته 

آٟ٘ها ٔؼهاٞجٜ وهذثٜ ا٘هج وهٝ ثد حاِيىهٝ طهذٔايٝ        . دياضيات پيؼٟٙاث وذثٜ ا٘هج  يثد ياثٌيذ يطذٔايٝ ارتٕاػ

ذاٌيهذ ٚ فؼهاَ ٔٙزهذ تهٝ آحهاد ٔخثهم ثد ٔهجادص ٞٙزهادٌذا         يه ارتٕهاع ف  يتٛا٘ج تا حفظ ٚ پايجاد ي ٔيارتٕاػ

 ي٘ظادت تيغ ار حج، طذوٛب ةالليم ٚ ٔٛفميتٟا: ٘يز ثاػتٝ تاػج يتٛا٘ج ػٛالة ٔٙف ٔي ػٛث، ثد ػيٗ حاَ

، ػٛالهة  يأا ار طذف ثيٍذ، ثد ٔجادص افك ٌظتذ، ٔحجٚثيم ارتٕهاػ . ار رّٕٝ ايٗ ٔٛادث ٞظتٙج ياطتخٙاي

دا ثد لاِههة  يار طههذٔايٝ ارتٕههاػ يايههٗ ٔههجادص ٘ههٛع ٔتفههاٚت . يات ثاػههتٝ اطههمدياضهه يثد يههاثٌيذ ئٙفهه
                                                           

1
 Huffer 

2
 Morgan and Sorensen 
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٘تيزهٝ  . وٙٙج ٔي تيٗ ٚاِجيٗ ٚ طايذ افذاث تاِغ تزذتٝ يار دٚاتط ارتٕاػاي  حاؿُ ار ػثىٝ ٌظتذثٜ يفذؿتٟا

ت تٝ طٛد ةالؿهٝ ٔطاِؼها  . ػٛث ٔي ٘ظثم تٝ ٔجادص واتِٛيه ٞٙزادٌذا پياثٜ يثد ططح تٟتذ يايٗ وٝ ياثٌيذ

ٕٔىهٗ اطهم يهه ٘هٛع ار     . ٚاتظهتٝ تهٝ ٔحهيط اطهم     يثٞج وٝ طهذٔايٝ ارتٕهاػ   ٔي ٔٛدٌاٖ ٚ طٛد٘ظٗ ٘ؼاٖ

 .ِزٚٔا ثد ػذايط ثيٍذ ٔٛفك ٘تٛاٞج تٛث يثد يه ٔحيط ةاؽ ٘مغ ٔخثم ثاػتٝ تاػج ِٚ يطذٔايٝ ارتٕاػ

 ييهه فضهاي  ، ثيٙأيفذاتهذ ار طهذٔايٝ ارتٕهاػ   “ثد ٔماِٝ ةٛث تا ػٙهٛاٖ   1طٕپظٖٛ ٚ ٕٞىاداٖٕٞچٙيٗ 

 يآٟ٘ها ٔهجػ  . تأويهج ثاد٘هج   يطهذٔايٝ ارتٕهاػ   يتذ اتؼاث ٞٙزادٌذا يا ٞهجف ٌهذا  ” 2وٛثواٖ يتذا يرٕؼ يتارثٞ

تهٝ  ( يطهارٔا٘  يثٚطهتا٘ٝ، چٍهاِ   يثاٚطّثا٘هٝ، پيٛ٘هجٞا   يتٝ طٛد ٔخاَ، ا٘زٕٟٙها )ٞا  ٔٙاتغ ٚ ػثىٝ“ٞظتٙج وٝ 

 .”ٔفيج تاػٙج يا ٘ثاػٙجوظة احذات ٔٛدث ٘ظذ  يآٟ٘ا ٕٔىٗ اطم تذا. ٞظتٙج يةٙخ يتٟٙاي

ّ     يتهٝ وٕهه طهذٔايٝ ارتٕهاػ    ٘يهز   3ٔذرٛديثٙه ٚ وهٛان  دا ثد  يتحميهك، ٔطاِؼهات   يتهٝ ػٙهٛاٖ اتهزاد اؿه

 ياةتالف تيٗ ٔٛفميم تحـهيّ  يطاِٝ تا ٞجف تذدط 14ثا٘غ آٔٛر  387 يًٞٙ وًٙ دٚ ئجادص دإٞٙاي

ٔتفهاٚت تهذ    يتأحيذات يطذٔايٝ ارتٕاػ ثد ايٗ تحميك احثات ػجٜ اطم وٝ. ثةتذاٖ ٚ پظذاٖ ا٘زاْ ثاثٜ ا٘ج

ثا٘غ آٔٛراٖ تارٜ ٚادث ثد ٞٙهً  “ثد پاياٖ ٘أٝ ةٛث تا ػٙٛاٖ  4ً٘ ٞيض تاً٘ٞا يٞ. ثٚ رٙض ٔتتّف ثادث

 ً  ٞههاي ٚ ا٘ثاػههم طههذٔايٝ يفؼاِظهار  يٌٛيههج فذايٙههج تطثيهك تههٝ ٔؼٙهه  ٔههي ”5يتطثيههك ٚ ٔٛفميههم تحـهيّ : وٙه

 يػأهُ ٔتٕهايز وٙٙهجٜ داٟٞها     يحٕايت ٞاي ثٞٙج وٝ ػثىٝ ٔي ٘تايذ تحميك ٘ؼاٖ. اطم( يٚ ارتٕاػ يفذٍٞٙ)

 يفؼاِظهار  ي، ػهذ  مرْ تهذا  يار طهذٔايٝ ارتٕهاػ   ي، تٝ ػٙٛاٖ ػىّيحٕايت ٞاي ػثىٝ. ٔتتّف تطثيك ٞظتٙج

ٍ      . ثا٘غ آٔهٛراٖ تهارٜ ٚادث ٞظهتٙج    يطذٔايٝ فذٍٞٙ تهٝ ٔيهزاٖ    ئيهزاٖ طهذٔايٝ ا٘ثاػهتٝ ػهجٜ ٘يهز تظهت

 .ادثپيؼذفم ثد فذايٙج تطثيك ث

دػج وٛثن تهٝ ػهجت تحهم تهأحيذ طهذٔايٝ      “ٔتخوذ ػجٜ اطم ” ه ٘فذٜتتِٛيًٙ “پٛتٙاْ ثد وتاب ةٛث 

ةـٛؿها ثد أهذ آٔهٛرع     يتها ٘تهايذ ٔخثهم ٔتؼهجث     يحضٛد طذٔايٝ ارتٕهاػ “ثٞج  ٔي ٚ اثأٝ” اطم يارتٕاػ

ٚاِهجيٗ ثد   يتٕاػثد ايٗ وتاب، ايٗ ٘تايذ ٔخثم حاؿُ طذٔايٝ ار يتذ طثك ٘ظذ ٚ” ٔذتثط ثا٘ظتٝ ػجٜ اطم

٘يهز تيؼهتذ اطهم ٚرهٝ      يتامتذ اطم، ٔٛفميهم تحـهيّ   يوٝ ططح طذٔايٝ ارتٕاػ يثد ايامت. ارتٕاع ٞظتٙج

. ثد أذ تحـيُ فذر٘هجاٖ ةهٛث ثاد٘هج    ئؼتذن ايٗ ايامت ثد ايٗ اطم وٝ ثد آٟ٘ا ٚاِجيٗ ٔؼادوم تيؼتذ

ار  يتٝ ا٘هج، ٔؼّٕهاٖ ٔهٛادث وٕتهذ    ثد فذايٙهج آٔهٛرع فذر٘هجاٖ ثاػه     يٞذ را وهٝ ٚاِهجيٗ ٔؼهادوم تيؼهتذ    

٘ظهثم   يتفهاٚت  يته  ي، فذاد ار ٔجدطٝ ٚ تٝ طٛد وّيفيزيى يٕٞچٖٛ حُٕ طالح ثد ٔجدطٝ، ثدٌيذ يتجدفتاد

                                                           
1 Sampson et al 
2 Beyond social capital: Spatial dynamics of collective efficacy for children
3 Marjoribanks and Kwok
4 Hei Hang Hayes Tang
5 "New Arrival Students in Hong Kong: Adaptation and School Performance" 
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ثدن داتطهٝ تهيٗ طهذٔايٝ     يتٝ تحـيُ ٌزادع وذثٜ ا٘ج تا اطهتٙاث تهٝ ثيهجٌاٜ پٛتٙهاْ ٚ طهايذ ٔهجادن، تهذا       

ٔٛرٛث  يأٛد آٔٛرع ٚ ٔجدطٝ ٚ ٔيزاٖ طذٔايٝ ارتٕاػ ٚ آٔٛرع، تايج ٔيزاٖ ٔؼادوم ٚاِجيٗ ثد يارتٕاػ

 [.6] .ثد يه ارتٕاع دا تؼييٗ وذث

ٔهي تهٛا٘يٓ ار احهذات ٔخثهم آٔهٛرع ػهٟذٚ٘جي        يٝ ارتٕهاػ يطهذٔا  تٛطؼٝ ٚ ادتماءٍذ رٟم يار طذف ث

د ةاؽ ٔهجادص ث  يآٔٛرػٟا يتٛاٖ دٚ ٔي اطتفاحٜ وٙيٓ ثد ايٗ تاب( تذاي ٔخاَ آٔٛرع ٟٔادتٟاي ارتٕاػي)

ٍ   ييآٔٛرػهٟا  .وذث يٌخادٝ ئطّٛب طذٔا  ٕيدط يآٔٛرػ يلاِة ٔحتٛا ٛ  ئخهُ چٍهٛ٘ ٜ م ثد يػضه  يٞها  ٌهذٚ

 . ...ثد ٌذٜٚ، اػتٕاث ٔتماتُ ٚ  يٌفتٗ، آٔٛرع ٕٞىاد "٘ٝ"ار رّٕٝ ٟٔادت ثد  ير٘جٌ ئتتّف، ٟٔادتٟا

 

 يتزٞىاد -4-5

ٜ يُ تهٛثٜ ٚ ٘مهغ فزا  ٔحتٕه  يا٘حذافه  يٞها  ٌذٜٚم ثد يػضٛ يپذٚاضح اطم وٝ ثد ٞذ ارتٕاػ ثد  اي ٙهج

( ار ٘ظذ پاتٙاْ) يثدٖٚ ٌذٚٞ يٝ ارتٕاػيٗ ٔٛضٛع تامةؾ تا تٛرٝ تٝ ٔفْٟٛ طذٔايثادث ا يغ تزٞىاديافزا

 . تاػج ٔيلاتُ تأُٔ 

ٜ   يثٚطهت  يٞها  ٌذٜٚم ثد يػضٛ ،ثد ٔماتُ ٝ يٚدرػه  يٞها  ٔٙاطهة، تاػهٍا وهٝ ار رّٕهٝ   ... ٚ  ٞها  ، وتاتتا٘ه

ج ار يه ٗ ةـهٛؽ ٘ثا يثٞٙج؛ ثد ا ٔيواٞغ دا ثد ارتٕاع م يج ٚلٛع رذْ ٚ رٙاٞظتٙ يٝ ارتٕاػيػٙاؿذ طذٔا

ٝ " يي، تٛا٘اياتي ثٚطم) يارتٕاػ ي٘مغ ٟٔادتٟا تهٛاٖ تهٝ وٕهه     ٔهي ٗ ٟٔهٓ دا  يه ا غافهُ ػهج  ...( ٌفهتٗ ٚ   "٘ه

ٗ ييپها  يٝ ارتٕهاػ يجٜ وٝ طهذٔا يٗ ايتا تٕذوز تذ ا .م ٕ٘ٛثئٙاطة تمٛ يآٔٛرع ٚ پذٚدع ٚ ادائٝ آٔٛرػٟا

ز تها وهاٞغ   يه رٛأهغ ٘  يم ارتٕاػيذيج وٝ ٔجيٓ فٟٕيػٛث؛ ةٛاٞ ٔيم يرذْ ٚ رٙا ٚ يتزٞىاد غيج افزاتاػ

 [.6]ةٛاٞج ػج  يغ تزٞىاديار ٔٙظذ افزا يرج يثٟايثچاد آط يٝ ارتٕاػيطذٔا

 

 ٔؼادوم ر٘اٖ -4-6

ارتٕهاػي   ايٗ تفاٚتٟا ثد ٔماتُ ٔهذثاٖ، ادتثاطهات  . ر٘اٖ دٚػٟاي ٔٙحـذتفذثي تذاي طارٔا٘جٞي ثاد٘ج

دا تذاي ٔتاطثاٖ رٖ تا حج تيؼتذي رخاب ٚ تأحيذٌخاد وذثٜ ٚ ثد ٘تيزٝ ٘مغ ر٘هاٖ دا ثد ٔؼهادوتٟا ٚ دٚاتهط    

 :ٞا ػثادتٙج ار تٝ ػٙٛاٖ ٔخاَ تؼجاثي ار ايٗ ٔؼتـٝ. وٙج پذدٍ٘تذ ٔي  غيذدطٕي

ايزاث ٕ٘ايٙج تٙجي طارٔا٘جٞي وذثٜ ٚ ٚفاق  احتٕاَ ايٙىٝ ر٘اٖ ةٛث دا ثد طاةتادٞاي تجٖٚ دثٜ -

 .تيؼتذ ار ٔذثاٖ اطم

ثٞج تا تجٖٚ تطثيك تا  طذٔايٝ ارتٕاػي ر٘اٖ تٝ آٟ٘ا ارارٜ ٔي طثيؼم اغّة غيذدطٕي -

ٔؼادوتي دا رٟم تذلذادي ادتثاطات ارتٕاػي، ايزاث ٚ  اطتا٘جادثٞاي ٔذثا٘ٝ، ٔحيطٟاي غيذدطٕي

 [.6]ٔجيذيم ٕ٘ايٙج 

 



(اصفهبن)همبیش بیه المللی شهروود مسئول داوشگبه آزاد اسالمی واحد خوراسگبن مجموعه مقبالت   

 

17 

 

4-6-1- FPI ٝا٘ظا٘ي ٘ؼاٍ٘ذ ٔؼادوم ر٘اٖ ثد تٛطؼ 

٘ؼههاٍ٘ذ ٔؼههادوم ر٘ههاٖ، ٔذوههة ار ٔتغيذٞههايي اطههم وههٝ ٔيههزاٖ وٙتههذَ ر٘ههاٖ ٚ ٔههذثاٖ دا ثد تؼيههيٗ   

 :ايٗ ٔتغيذٞا ػثادتٙج ار . ٌيذث ٞاي طياطي ٚ التـاثي ا٘جارٜ ٔي طذ٘ٛػتؼاٖ ثد رٔيٙٝ

 ،(ٌيذي طياطي ٔؼادوم ثد تـٕيٓ)ٞاي ٕ٘ايٙجٌي ٔزّض  ٔؼادوم ر٘اٖ ثد پظم -

 ،(ٞاي التـاثي ٌيذي ٔؼادوم ثد تـٕيٓ)ٞاي ٔجيذيم ػاِي ٚ فٙي  پظمٔؼادوم ر٘اٖ ثد  -

 (.ٔؼادوم ثد ٔٙاتغ التـاثي)ٔؼادوم ر٘اٖ ثد ٔؼاغُ آراث ٚ ٔؼادوم ثد ثآٔج حاؿُ ار اػتغاَ  -

ثٞج ٚ ٔمايظهٝ آٖ   دا ٘ؼاٖ ٔي 251/0تا تٛرٝ تٝ ٘ؼاٍ٘ذ ٔؼادوم ر٘اٖ ثد وؼٛدٔاٖ وٝ دلٕي ٔؼاثَ 

ياتيٓ وهٝ   ، ثدٔي(233/0)ٚ ضؼيف ( 436)، ثد حاَ تٛطؼٝ (549/0)يؼذفتٝ ؿٙؼتي تا ٘ؼاٍ٘ذ وؼٛدٞاي پ

ايهٗ ٔٛضهٛع ِهزْٚ تٛرهٝ تيؼهتذ تهٝ        .تاػهج  ٔتأطفا٘ٝ ايٗ ٔيزاٖ، ٘زثيه تهٝ ٘ؼهاٍ٘ذ وؼهٛدٞاي ضهؼيف ٔهي     

ثٞٙهج ٚ   ٔؼادوم ر٘اٖ ثد تٛطؼٝ وؼٛدٔاٖ، تا تٛرٝ تٝ ايٙىهٝ ٘يٕهي ار رٕؼيهم ايهذاٖ دا ر٘هاٖ تؼهىيُ ٔهي       

 1[.15]ٕ٘ايج  ٌخادي رٟم دػج ٚ اػتالي ايٗ ٘ؼاٍ٘ذ ثد وؼٛدٔاٖ دا ٌٛػزث ٔي طذٔايٝ

  

 ٟٔارذت -4-7

ي ٔحجٚث ٚ ٌخدا حتي ثد ططٛح وٛچىي چٖٛ ٔحالت ٚ ثد تيٗ ٕٞظهايٍاٖ  ٞا اٌذ ثد ػٟذٞا ػاٞج داتطٝ

ٖ ٞظتيٓ تٝ ثِيُ ٟٔارذتٟاي تي دٚيٝ تٝ ةـٛؽ ٟٔهارذت ار دٚطهتا تهٝ ػهٟذ رٟهم تهٝ ثطهم آٚدٖ أىا٘ها        

وٝ ٟٔارذت ٚ تٙٛع  پٛتٙاْ ٘ؼاٖ ثاثٔطاِؼات . ٔي تاػج... تيؼتذ ٚ تٟتذ ثد ػٟذ، تحـيالت، پيجاوذثٖ واد ٚ 

 ٌفتهٝ ػهج  ػٛث ثد ايهٗ ٔطاِؼهات    ٔي ٔذتثط تا آٖ يٚ افزايغ اػتٕاث ػٕٛٔ ئا٘غ دػج طذٔايٝ ارتٕاػ ي٘شاث

ٚ  يثدٖٚ ٌذٚٞه  ير ا٘ٛاع طذٔايٝ ارتٕهاػ ثد ٞيچ يه ا يار افذاث طٟٕاي  وٝ ثد ٔٙاطك ٘إٍٖٞٛ آٔذيىا، پادٜ

ٜ   )وٝ ٟٔارذت تٝ آٟ٘ا ريهاث اطهم    يثد رٛأؼ. ٘جاد٘ج يپيٛ٘ج چهٖٛ   ييٞاٚ وهالٖ ػهٟذ   ٕٞچهٖٛ ايهامت ٔتحهج

وٕثٛث  يػٟذٚ٘جاٖ ثد ٞذ ثٚ ٘ٛع طذٔايٝ ارتٕاػ( يػذل يٕٞچٖٛ ادٚپا)تامطم  يلٛٔ ييا ٘إٍٞٛ٘( تٟذاٖ

ػجْ تزا٘ض تاػج ػهجٜ اطهم   . ارتٕاػات ٍٕٖٞٛ تظياد پاييٗ اطم ثاد٘ج ٚ ثد وُ ططح اػتٕاث ثد ةادد ار

ار افهذاث ػهجيجا ٔٙفهذث تثهجيُ      يوٙٙهج ٚ تهٝ رٕؼه    يٚ دٚاتطؼهاٖ ثٚد  ٞها  ٌذٜٚار ٘زثيىتذيٗ  يوٝ ٔذثْ حت

ٝ   يلثّه  يايٗ ٘تهايذ تهذ ةهالف تاٚدٞها    . وٝ لثال ثد آٖ تٛث٘جاي  ػٛ٘ج، ٘مطٝ ٔماتُ ارتٕاع ٕٞثظتٝ  ٞظهتٙج وه

ٔاتيٗ الٛاْ  يارتٕاػ يدا چٝ ار طذيك پيٛ٘ج رثٖ ػىافٟا يطذٔايٝ ارتٕاػ ،يتا تٙٛع ارتٕاػٌفتٙج تٕاص  ٔي

 . [19]وٙج ٔي تمٛيم يٌذٚٞ ثدٖٚ يٚ چٝ ار طذيك تحىيٓ پيٛ٘جٞا

                                                           

 بً آدرس( UNDP)بً سبيت دفتر تُسعً سبزمبن ملل  ىًدر ايه زمي جٍت کسب اطالعبت بيشتر 

http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2010_EN_Complete.pdf ًومبييدمراجع. 



(اصفهبن)همبیش بیه المللی شهروود مسئول داوشگبه آزاد اسالمی واحد خوراسگبن مجموعه مقبالت   

 

18 

 

ٔ  يثد تذدطز ي٘ 2ٚ وادَ اَ تٙىظتٖٛ 1ٔيٗ سٚ ٔمهيٓ ٘يٛاٚدِوهاٖ ثديافتٙهج وهٝ حفهظ       ٞهاي  يرٕغ ٚيتٙها

ٔ . دطا٘ج ي ٔيياد يپيٛ٘ج ٚ حفظ اتحاث ثد ارتٕاع لٛٔ يد تذلذاد، ٟٔارذاٖ دا ثيطٙت يادرػٟا تهٝ   ياتحاث لهٛ

طهذٔايٝ  “سٚ ثد ٔماِهٝ ةهٛث   . تٝ رأؼٝ ٔيزتاٖ ٚادث ػجٜ ا٘هج  ئٟٓ اطم وٝ ٟٔارذاٖ تٝ تارٌ يةـٛؽ رٔا٘

ٛ  ٞاي يآٔذيىاي -يدا تذ فذايٙج تطثيك چيٙ يآحاد دٚاتط ٔحظٛص ارتٕاػ” 3ٞا يثد ٔحّٝ چيٙ يارتٕاػ اٖ ثد ره

 يتٝ ػٙٛاٖ ٔثٙاٞا  يلذاد ثاثٜ اطم ٔحّٝ چيٙ يارتٕاع، ثد ةا٘ٛاثٜ ٟٔارذاٖ ٚ ٔا تيٗ ٘ظُ رٛاٖ ٔٛدث تذدط

ٔ  . وٙهج  ٔهي  ، اطىاٖ وٛثواٖ ٟٔارذ دا ثد رٟات ٔطّٛب تظٟيُيطذٔايٝ ارتٕاػ ٔحهذن ٔٛفميهم    يحٕايهم لهٛ

ثد  يوٙجوهٝ ٘مهغ ٔخثته    ٔهي  ايزهاث  يطذٔايٝ ارتٕهاػ  ي٘يز ٘ٛػ يػالٜٚ تذ ايٗ، حفظ رتاٖ ٔاثد. اطم يتحـيّ

ثديافتٝ ا٘ج وٝ ثا٘غ آٔٛراٖ ثٚ رتا٘هٝ ػها٘ض    5ٚ ثٚدٖ تٛع 4طامراد -اطتا٘تٖٛ. ثادث ئٛفميم تحـيّ

 [.6] ثاد٘ج يتٟثٛث ٚضؼيم تحـيُ ٚ ر٘جٌ ئٛدث ٘يار تذا يٟ٘اث يوظة حٕايتٟا يتذا يتيؼتذ

ٔي پتا٘ظيُ ٔخثم ٔٛرهٛث ثد ٘يذٚٞهاي ٚادث   ثد ؿٛدتي وٝ تتٛاٖ تٝ وٕه ٔجيذيتي وأُ ٚ رأغ ار تٕا

ػجٜ ٚ ٟٔارذ تٝ ػٟذٞا رٟم افزايغ تٟذٜ ٚدي طذٔايٝ ارتٕاػي اطتفاثٜ وذث؛ ثد ٚالغ ٔي تهٛاٖ تهٝ وٕهه    

 .يه رذياٖ ثٚطذفٝ ٚ تؼأّي ثد تٛطؼٝ ػٟذٚ٘جي ٚ ػٟذ٘ؼيٙي ٘يز ار آٖ تٟذٜ رظم

 

 ذ ػٟذٚ٘جيطذٔايٝ ارتٕاػي ت ياحتٕاِ يٞا ميٚ ٔحجٚث ياحذات ٔٙف -5

ثد ادتثا  تا ػٟذٚ٘جي ٔي تاػج؛  يٝ ارتٕاػيػالٜٚ تذ حوذ تٕأي ٔٛادث فٛق وٝ ٘ؼاٍ٘ذ تؼج ٔخثم طذٔا

. تٛرهٝ تهٛث   يٌهذثث ته   يز ٔه يه ٘ يوٝ ٔٙزهذ تهٝ ضهؼف ػهٟذٚ٘ج     يٝ ارتٕاػيُ طذٔايج ٘ظثم تٝ پاػٙٝ آػي٘ثا

تٝ ةـٛؽ )اطم  يثدٖٚ ٌذٚٞ يٚ افذاط ي، ػثىٝ دٚاتط لٛيٝ ارتٕاػيه طذٔايتاد يٗ ٔخاَ ار طٛيتادرتذ

ه ٌهذٜٚ ثد  يه ج يه تٛا٘هج ار ػما  ٔهي  يثدٖٚ ٌذٚٞه  يٝ ارتٕاػيطذٔا[. 11]( ٔزذْ ٚ تزٞىاد يٞا ٌذٜٚاٖ يثد ٔ

. آٔخهاَ   يتهذا  [.6] ػهٛث  يه آدٔهاٖ افذاطه  يه م تاػهج رهخب افهذاث حهَٛ     يه ٌخد رٔاٖ ٔحافظم وٙج ٚ ثد ٟ٘ا

 يثطهتٛدات  يحت (تحم لاِة ةا٘ٛاثٜ) يٚ ييٛيداث تذ٘أٝٚ طذفجاداٖ طذطتم ٚ ٔؼتمج تٝ  يإِٓا٘ ػپذيٍٙذ

 يار رّٕهٝ احهذات ٔٙفه   تٛا٘هج   ٔهي ٗ يه ٝ اوه وذث٘هج   ٔهي ىتٝ ئٛدث ٘ظذػاٖ تٝ ثِٚم ث يتٟايدا رٟم ا٘زاْ فؼاِ

 .دٚث تٝ ػٕاد يم ارتٕاػيذيثد ٔج يٝ ارتٕاػيطذٔا

ٕ  يٍذ ٞذٌٛ٘ٝ ٕٞىهاد يار طذف ث وهٝ ار   يا٘وظه  يتٛا٘هج تهذا   ٔهي ه ػهثىٝ  يه اٖ افهذاث ػضهٛ   يه ٕا٘ٝ ٔيؿه

اد تظهتٝ  ياٌذ تظه  يٍذ ٞذ ػثىٝ دٚاتط ارتٕاػياٖ ثيتاد تاػج تٝ ت اٖيم ثد آٖ ػثىٝ ٔحذْٚ ٞظتٙج؛ ريػضٛ

ثد  ية تٝ ٞهذ ٘هٛع ػهثىٝ ارتٕهاػ    يآط ؛[11]را تاػج  ةيرأؼٝ تزدٌتذ آط يٍذ اػضايث يتٛا٘ج تذا ٔيتاػج 
                                                           

1 Min Zhou 
2 Carl L. Bankston
3
 "Social Capital in Chinatown" 

4
 Stanton-Salazar

5 Dornbusch 

http://en.wikipedia.org/wiki/Min_Zhou
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_L._Bankston
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 يف ٔه يج ٚ تضهؼ يه دا تٟج يم ػهٟذٚ٘ج يه تزدٌتهذ ةٛاٞهج ػهج ٚ ثد ٟ٘ا    يم تاػج اةتالَ ثد ػثىٝ ارتٕاػيٟ٘ا

 ..طارث

 

 (ُ طذح ٔظوّٝيتحّ)تٝ ػٟذٚ٘جي  يٝ ارتٕاػيار طذٔاي٘ يتذدط -9

وٙٙج ػٕاد  ٔي يأذٚرٜ ارتٕاػات ٚ رٛأغ طؼ غاتيتثّ - ٔيتط ػٕٛاظتٓ دٚيتا تٛرٝ تٝ ط، يثد ططح ّٔ

ٝ يه ػهذوم ثاٚطّثا٘هٝ ٔهذثْ ثد وّ   م يٗ أذ تامةؾ تا تٛرٝ تٝ إٞيٙج؛ ايؼتذ ٕ٘ايٗ ةٛث دا تيمفٚ ٔتاػضاء 

 .ثِٚتٟا ٔٗ رّٕٝ ا٘تتاتات، ضذٚدت ثادث...( ٚ  ي، التـاثياطيط)أٛد 

آحاث ٔذثْ تٝ پؼتٛا٘ٝ ثِٚم  يتام يزٝ دٚاتط ارتٕاػيثد رأؼٝ وٝ ثد ٘ت يلٛ ياطيظتٓ طيتا ٚرٛث ط

. ٍهذ وٙٙهج  يث يغ ثدٖٚ ٌذٚٞٚ ٔزأ ٞا ذ فذلٝيج وٝ ةٛث دا ثدٌي٘تٛاٞٙج ث ياريٍذ ٘ئذثْ ث ؛ػٛث ٔيزاث يا

 ياٌهذ ٟ٘اثٞها   ثاػتٝ تاػج؛ ئٕىٗ اطم ػٛالة ٔٙف يجٌاٜ طارٔا٘يار ث يٝ ارتٕاػيتٙاتٝ ٌفتٝ پٛتٙاْ، طذٔا

ٜ اطهتحىاْ ٘جاػهتٝ ٚ تٙهاتذايٗ     يثد وؼهٛد تهٝ ٔيهزاٖ وهاف     يٚ ثٔٛوذاطه  يطياط ؿهاحة طهذٔايٝ    يٞها  ٌهذٚ

 يتّهذ تهذا  يٞجٖ يتهٝ لهجدت دطه   تٛث وٝ رٔاٖ  ياتفال ،ٗ ٔٛدثيا دٚػٗ ثدٔخاَ ). تذ آٟ٘ا غّثٝ وٙٙج يارتٕاػ

ٝ  يثاٚطّثا٘ٝ، ٚ طارٔاٟ٘ا يٞا إِٓاٟ٘ا ةٛث دا تٝ وّٛپٟا، ا٘زٕٗ ثد ٚالغ. ٛطميإِٓاٖ تٛلٛع پ ٔؼهغَٛ  اي  حذفه

 يثد ٘تيزٝ طهتٟٛ٘ا . ةالؽ ػٛ٘ج يٚ احزاب طياط يثِٚم ٔذوز يار ػىظتٟا ي٘اػ يوذث٘ج تا ار طذةٛدثٌ

ٞيتّهذ ار آٖ رٟهم تهٝ    . ”وهذثٜ ٚ داٜ دطهيجٖ ٞيتّهذ تهٝ لهجدت دا ٕٞهٛاد وذث٘هج        دا طظم 1ٚايٕاد يرٕٟٛد

دطهيجٖ تهٝ يهه ٞهجف ٔؼهتذن تهٝ حذوهم ثد         يرأؼٝ دا تذا يٞا ٌذٜٚطذػم تٝ لجدت دطيج وٝ تٛا٘ظم 

ٜ آٔهج،   ٔي تٝ حظاب” ٔتحج“اٌذچٝ ثد آٖ رٔاٖ رأؼٝ إِٓاٖ يه رأؼٝ . آٚدث ٔهذثْ ٔتفهذق تهٛثٜ ٚ     يٞها  ٌهذٚ

ٜ   يوٝ ثد ٌذٜٚ وظة وذثٜ تٛث٘ج، تذا يار ٟٔادتٟاي اػضاء آٟ٘ا ٔهذثْ ثد  . وذث٘هج  ٕ٘هي  پيؼثذث رأؼهٝ اطهتفاث

إِٓهاٖ تهٝ ؿهجد     يٞيتّهذ تٛا٘ظهم تها تٛطهُ تهٝ ٞهجف اػهتال       . ٌذا ػجٜ تٛث٘ج ٚايٕذ تٝ ػجت ثدٖٚ يرٕٟٛد

 ٔتحج وٙهج  ٔٙفـُ دا تا ٞٓ يٞا ٌذٜٚوذثٜ ٚ ٌخادي  طذٔايٝرٟاٖ، تذ ايٗ ةـٛؿيم ٔذثْ  يطياط يلجدتٟا

[6]). 

ثد تذةهٛدث تها ٔظهائُ ارتٕهاػي تؼّهُ وٙٙهج،        ػهٟذٞا اٌهذ  . "ٌيذي تٟتذ ار ثدٔاٖ اطهم  پيغ"م يثد ٟ٘ا

تيٙٙهج ٚ ثد ايهٗ ؿهٛدت ثيٍهذ فذؿهتي تهذاي ا٘زهاْ         دطج وٝ ةٛث دا ثد حّمٝ آتهغ رأؼهٝ ٔهي    رٔا٘ي فذا ٔي

 .فؼاِيتٟا ٚ ٘ائُ ػجٖ تٝ اٞجافؼاٖ ٘تٛاٞٙج ثاػم

ٕ  ييآػهٙا  يوهاد طهارٔا٘   يطٟها يوهٝ أهذٚرٜ تها ٔح    يج ٌفم، وظها٘ يتا يثد ططح طارٔا٘ م يه ثاد٘هج؛ اد اٞ

ثا٘ٙهج وهٝ تها     ٔهي  ٗ حهاَ، يثد ػه  يةثذثاد٘ج؛ ِٚ يزع تٝ ةٛتيذ طاةتاد، طذح ػغُ ٚ اٍ٘ي٘ظ ئظائُ طارٔا٘

م يه ُ ٔاٞيه ار لث يٍهذ يذ ػٛأهُ ث ي، واد ٚ ػّٕىهذث افهذاث تحهم تهأح    يا٘ظا٘ يذٚيم تذةٛدث تا ٘يتٛرٝ تٝ ٔاٞ

ٝ ي، رٔيوهاد  يطٟها يثد ٚالغ ٔح. ذثيٌ ٔي اٖ وادوٙاٖ ٚ ٍ٘ذع آ٘اٖ ٘ظثم تٝ واد لذادئ يدٚاتط ارتٕاػ  ٞهاي  ٙه

                                                           
1 Weimar Republic

http://en.wikipedia.org/wiki/Weimar_Republic
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واوٙاٖ، دٚاتط  يؼٟا ٚ ٍ٘ذػٟايك تٛرٝ تٝ ٌذايٞظتٙج وٝ ثدن ٚ فٟٓ دفتاد ثد آٟ٘ا ار طذاي  جٜيچيپ يارتٕاػ

 [.10]م ظذ اطئذتٛ  ٔ يذٞايذ ٔتغيٚ طا يدطٕ يادتثاط ٞاي ، ػثىٝيارتٕاػ

، وٙتههذَ ٚ ي، ٕٞههاٍٞٙي، طههارٔا٘جٞيزيههد تذ٘أههٝ) 1َٛيفههاٞٙههذي  ار ٘ظههذ يتيذئههج يٝ فذاٌذثٞههايههوّ

ٗ ٘هٛع  يه حهاَ ا  ذ ٘تٛاٞهج تهٛث  يأىهاٖ پهخ  ( يدٚاتط ارتٕاػ)ادتثا  ٔٙاطة ٚ ٔؤحذ  يتجٖٚ تذلذاد( يفذٔا٘جٞ

ّٕهٝ ِهزْٚ تٛرهٝ تهٝ     ه ريه ٗ يٕٞه . تاػهج  يا ثد ططح ّٔه يا ػٟذ ٚ يوٛچى يم ثدططح طارٔا٘يذيم، ٔجيذئج

 يػهٟذ م يذيرٟم ٔج...( ٚ  ٞا ٚ ٌذٜٚاػضاء ٗ ي، اػتٕاث تٞا يدٚاتط ٔتماتُ، ٕٞىاد) ثد ػٟذٞا يدٚاتط ارتٕاػ

وٛػج تها   ٔي آػٙا تٝ طذٔايٝ ارتٕاػيآَ  جٜيٍذ دٞثذ ايتٝ ػثادت ث. طارث ٔيدا ٔؼتؾ  ٚ ػٟذٚ٘جي ٔطّٛب

ٓ  اػضهاء  ٚ ء اػضها ٗ ةٛث ٚ يت)جاد ٚ ٔؤحذ يدٚاتط پا يتا تذلذاد تاػهج  ػهٟذٚ٘جاٖ   يغ احذتتؼه يافهزا ٚ ( تها ٞه

ار طهذف ثيٍهذ ٔهي ثا٘هيٓ      [.16]تام تثذث  زيثد رأؼٝ دا ٘ يٝ ارتٕاػيطذٔا ييوادا ؛ؼذفم ػجٜيتٛطؼٝ ٚ پ

ٕ يا٘تمهاَ اطالػهات ضهذٚد    يذاٖ تٝ ثفؼهات، تهذا  ئجي ظتي، تايتٝ ٔٙظٛد ا٘زاْ اٞجاف طارٔا٘وٝ  ٕات، ي، تـه

ٖ  . جيتا وادوٙاٖ اتثا  تذلذاد ٕ٘ا...  ؼٟٙاثات ٚي، پٞا جٜيا ٚلهم  % 75ؼهتذ ار  يثٞٙهج وهٝ ت   ٔهي  ٔطاِؼهات ٘ؼها

ٕ  يه ا. ػٛث ٔي ٍذاٖيذاٖ ؿذف ادتثا  تا ثئج ه يه م يه ٔٛفم. م ادتثها  ثد طهارٔاٖ اطهم   يه ٗ أهذ ٘ؼهاٍ٘ذ اٞ

ٍ   يتٝ ٚرٛث ادتثاط ياثيطارٔاٖ تا حج ر  ؼتذ،يٚطه  يٕٞچهٖٛ طهارٔاٟ٘ا ٚ ثد طهطح    .[9]ثادث  ياحهذتتغ تظهت

ػهٟذٚ٘جاٖ   يٝ ارتٕهاػ يطذٔا يٚ دػج ٚ اػتال يفذٍٞٙ يافتٍيٚرٛث ايٗ ٘ٛع ادتثا  ثد ػٟذٞا تاػج تٛطؼٝ 

 .ٌذثث ئ

تا ايٗ ٍ٘ذع وٝ  ,چٖٛ پٛتٙاْ ي٘ظذا٘ ؿاحةتا تىيٝ تذ ٘مغ ثِٚم ثد رأؼٝ تا اطتفاثٜ ار ٘ظذيات 

يه ادتثا  ٔخثم  ،ثد ٕٞٝ اتؼاث ثذادتثا  تيٗ دٚ٘ج افزايؼي طذٔايٝ ارتٕاػي ٚ تٟثٛث ػّٕى ،ٔؼتمج تاػيٓ

يىي ار  آٔٛرع ػٟذٚ٘جي تٝ رٟم ٌظتذع طذٔايٝ ارتٕاػيتطٛد لطغ ػٙاطايي ػٛأُ ٔٛحذ ثد . اطم

 .دٚث تؼٕاد ٔي ٚ ػٟذ ٔٛادث ضذٚدي ثد ٞذ رأؼٝ

تا ٔحافُ ارتٕاػي  ٟاثد پاياٖ تجٖٚ وٓ اٍ٘اػتٗ تذ٘أٝ ديزي، طارٔا٘جٞي، ٘ظادت ٚ ٘يز ٕٞىادي طارٔا٘

ػضهٛ  )اِيتٟا ٞظتٙج؛ تذ إٞيم ٚيشٜ ايزاث اٍ٘يزٜ رٟم ا٘زاْ ايٗ فؼ ٔجيذيم ػٟذيٝ ار رّٕٝ ٚيايف ٟٔٓ و

ثد داطهتاي دطهيجٖ تهٝ اٞهجاف ٚ تٛطهؼٝ ٚ      ...( تٝ ةـٛؽ ثد ٔهٛدث افهذاث طهاِتٛدثٜ ٚ     ػجٖ ثد طارٔاٟ٘ا

رٟم اطتفاثٜ ار تهٛاٖ   ٕيٞاي غيذ دط تٝ وادٌيذي افذاث تار٘ؼظتٝ ارتٕاع ثد ٌذٜٚ .وٙيٓ پيؼذفم تأويج ٔي

ٔذثٌي ايؼاٖ تٝ طهثة ػهجْ ادتثاطهات ٔهؤحذ تهٝ       ٚ تزذتٝ ادرػٕٙج ايٗ افذاث ٚ ٘يز رٌّٛيذي ار تٟٙايي ٚ ثَ

اطتفاثٜ وذثٜ ٚ داٜ دا رٟم تٛطهؼٝ ٚ پيؼهذفم    ػٟذٚ٘جاٖوٙج وٝ ار حجاوخذ تٛاٖ  وٕه ٔي ػٟذئجيذاٖ 

 .ٕٞٛادتذ طار٘ج

 

                                                           
1
 Henri Fayol 
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 اتؼٟٙاثيپ -10

وٕهه تهٝ   ثد  يٝ ارتٕهاػ يطهذٔا ٔتماتهُ ػهٟذٚ٘جي ٚ    ٚ تأحيذ  اٖ ٘مغئطذح ػجٜ ٚ تتا تٛرٝ تٝ ٔثاحج 

ثد حهٛرٜ   يؼهٟٙاثات يُ تٝ ادائهٝ پ يثد ح ػٟذٞا،ؼذفم يتٛطؼٝ ٚ پتٟثٛث ػّٕىذث طارٔاٟ٘ا ٚ ٔؤطظات ٚ ٘يز 

 :ٓيپذثار يدٚ ٔ غيتحج پ

ار رّٕهٝ  ) يذثِٚته يٚ غ يٞها ٚ ٔزهأغ ثِٚته    م ثد ٌذٜٚياػاػٝ فذًٞٙ ػضٛ -1

 يم ٚ تذلذاديزٜ ثد افذاث رٟم ػضٛيزاث اٍ٘يٚ ا( وٛثواٖ ٚ ٘ٛرٛا٘اٖ يپذٚدع فىذ واٖ٘ٛ

ٚ  يٝ ارتٕاػيغ طذٔايافزا يتٝ طٛ يم ٔٙاطة فؼّيتا ثد پٙاٜ ٚضؼ ادتثا  ٔٙاطة ٚ ٔؤحذ،

ٜ  ؼذفم يتاِطثغ تٟثٛث ٚ پ ٝ   ػٟذٞا ٚ ثد طهطحي ايهج ٖ   آَ رٟهم تٛطهؼ ٌهاْ   يهافتٍي وؼهٛدٔا

 .ٓيثادتذ

تٛطههط  طههارٔا٘يٚ  يثد طههطٛح ّٔهه يا٘ظهها٘ يذٚيهه٘ ؼههتذ تههٝ ٘مههغيتٛرههٝ ت -2

 .يذاٖ ٚ طذپذطتاٖ ارتٕاػئج

ار تذ٘أههٝ  يػٙههٛاٖ تؼههج ٟٕٔهه تههٝ يارتٕههاػ ئٟادتٟههاػههٟذٚ٘جي ٚ آٔههٛرع  -3

 .يئجادص تٝ ةـٛؽ ثد ٔمطغ اتتجا يدطٕ يثدط

ٞ يػا يٚ ةذٚد ثائهٓ ا٘ظهاٟ٘ا   "فذاد ٔغزٞا"ار  يذيرٌّٛ -4 تتهٝ ار  يظهتٝ ٚ فذ

ز ثد ٘ظذٌههذفتٗ يههٚ ٘ يٚ ادتثاطههات ٔحىههٓ ٚ اؿههِٛ يغٙهه يتٕههاػٝ اريوؼههٛد تههٝ وٕههه طههذٔا

 .ٙٝيٗ رٔيةاؽ ثد ا يوادٞا داٜ

ػههجْ وٙادٌخاػههتٗ افههذاث تار٘ؼظههتٝ ٚ طههاِتٛدثٜ ارتٕههاع ٚ اطههتفاثٜ ار     -5

ٜ  يك حضهٛد فؼهاَ ا  يه ٗ افهذاث ار طذ يه ٚ تزهادب ادر٘هجٜ ا   يٕٞىاد ٞها ٚ ٔحافهُ    ؼهاٖ ثد ٌهذٚ

 .يارتٕاػ

ٚ  يههيذٌذاذع تىخّيتهها پههخ يا٘ظهها٘ ياذٚٞههيػههأٖ ٔٙههاتغ ٚ ٘ ٚ حفههظاحتههذاْ  -6

 .وؼٛدثد  يطار يتٛٔ

 

 يذيٌ زٝي٘تتحج ٚ  -11

اد ٌظهتذثٜ  يتظه ٔفٟهٛٔي   يثاداارتٕهاػي   طذٔايٝدٚ،  غياٖ ػجٜ ثد ٔماِٝ پيٓ تيف ٚ ٔفاٞيتذطثك تؼاد

ّيهٝ  وهٝ و تهٝ ؿهٛدتي    ...(، ؿجالم، اػتٕاث ٚ يار تحج دٚاتط ٔتماتُ اػضاء ٚ افذاث رأؼٝ تا ٕٞىاد)تاػج  ٔي

 .تٛا٘ج ٔؼيادي رٟم تذدطي آٖ تاػج ٞٙزادٞا ٚ ٘اٞٙزاديٟاي رأؼٝ ٔي

تياٍ٘ذ پتا٘ظيُ ز ي٘ يٝ ارتٕاػيٚ طذٔا ػٟذٚ٘جيذٌخاد يتأح يٞا ثد تحج ٔؤِفٝ ٔٛادث ٔٛدث اػادٜ

 طذٔايٝ رٟمتٛاٖ تا اطتفاثٜ تٟيٙٝ ار آٖ، ٔؼادوم مرْ دا  اطم وٝ ٔي ٘مغ ػٟذٚ٘جياد ةٛب يتظ

 .تٛا٘ج تٝ ػٙٛاٖ يه اؿُ ٔحٛدي تٛطؼٝ لّٕجاث ٌذثث رٛأغ تذٚر ثاثٜ ٚ ٕٞچٙيٗ ٔيثد ٔطّٛب  يارتٕاػ
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، ٔؼتؾ (يتٝ ػٙٛاٖ ثدٚ٘جاث ثد ٞذ ٘ٛع داتطٝ ارتٕاػ) يا٘ظا٘ يذٚيم تٝ اؿُ تٛرٝ تٝ ٘يتا ػٙا

ُ يتٕاار ٔٙظذ )ػجٖ افذاث  يزٜ ٚ فذًٞٙ ارتٕاػيزاث اٍ٘يغات، رٟم ايتثّ يػٛث وٝ ٔمِٛٝ ادتثاطات ٚ حت ئ

اطم وٝ  يٗ ٕٞاٖ ٘مطٝ ػطفيا .اطم ياتياد ٟٔٓ ٚ حيثد رٛأغ، تظ( ٞا م ٚ ٔؼادوم ثد ٌذٜٚيتٝ ػضٛ

غ يٛ٘ج ثاثٜ ٚ رأؼٝ دا ثد رٟم دػج ٚ وٕاَ ٚ تٛطؼٝ پيپ يغٙ يٝ ارتٕاػيدا تا طذٔا ػٟذٚ٘جي

 .ةٛاٞجتذث



(اصفهبن)همبیش بیه المللی شهروود مسئول داوشگبه آزاد اسالمی واحد خوراسگبن مجموعه مقبالت   

 

23 

 

 ٔٙاتغ

 

 يٞها  م ػٟذٚ٘جي ٚ تذدطي طيذ تحٛمت ٚ ٚيشٌياؿَٛ ٚ لٛاػج حاوٓ تذ فذايٙج تذتي، (1385) احٕج. آلاراثٜ[ 1]

 www.sid.irلاتُ ثطتذطي ثد ، يي آٔٛرػٞا ٛآٚدئزّٝ ٘، ثد وؼٛد ساپٗٞا ايٗ ٌٛ٘ٝ آٔٛرع

 .34ٚ  33ٞاي  ، فـّٙأٝ ٔيذيم، ػٕادٜٞا طذٔايٝ ارتٕاػي، ٔفاٞيٓ ٚ ٘ظذيٝ، (1381)اِٛا٘ي، ٟٔجي [ 2]

ثفتذ ٔطاِؼات طياطي ٚرادت : ، تذرٕٝ ٔحٕج ثِفذٚر، تٟذاٖٟاي ٔجدٖثٔٛوذاطي ٚ طٙت، (1377)پٛتٙاْ، داتذت  [3]

 .وؼٛد

، لاتُ تذ اطاص وتاتٟاي ػّْٛ ارتٕاػي ثٚدٜ ثتيذطتاٖي ػٟذٚ٘ج ٘مغ ،(1389)طىيٙٝ .تٟٕٗ پٛد ,فذح .تذوٕاٖ[ 4]

 www.sid.irثد  يثطتذط

ٚ  11ٞاي  ا٘جيؼٝ ؿاثق، ػٕادٜ  ٘ؼذيٝ ،طذٔايٝ ارتٕاػي ثِٚم ٚ ٟ٘اثٞا ثد ايذاٖ، (1385)تحميمي، أيذحظيٗ  [5]

12. 

: ، تههاديب تاريههاتي طههذٔايٝ ارتٕههاػي ، www.fa.wikipedia.org: ، تههٝ آثدص(1390)ثا٘ؼههٙأٝ آراث ٚيىههي پههجيا   [ 6]

18/3/1390. 

 .8/8/1390: ، تاديب تارياتيػٟذٚ٘جي، www.fa.wikipedia.org: ، تٝ آثدص(1390)ثا٘ؼٙأٝ آراث ٚيىي پجيا [7]

تذدطهي ٔؼهادوم ػهٟذٚ٘جي ٚ    ، (1388) ٔمهجْ ٔحٕهج  ,آلارها٘ي ٔحٕهج  ,طيجٔزجاِجيٗ ر٘جٚي,*دي وذأم اِٝريا [8]

ٝ رغذافيا )ٌّٝ ثاد، ٚدر٘ٝ ٚ ٞيجد ػٟذٞاي: ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٛدثي)٘مغ آٖ ثد ٔجيذيم ػٟذي ػٟذٞاي وٛچه  ، ٔزّ

 www.sid.irلاتُ ثطتذطي ثد ٚ تٛطؼٝ ٘احيٝ اي، 

 .، تٟذاٖ، ٘ؼذ آحديم آٔٛرػيذيجٔ، (1389)؛ غالٔذضا يػٕض ٔٛدوا٘[ 9]

 .، تٟذاٖ، ٘ؼذ دٚاٖيم آٔٛرػيذيٚ اؿَٛ ٔج ي٘ظذ ئثا٘، (1385) يتٙج، ػّ ػاللٝ[ 10]

 .ثا٘ؼٍاٜ فذثٚطي: ، تذرٕٝ احٕجدضا اؿغذپٛد ٔاطِٛٝ، ٔؼٟجارتٕاػي ٝطذٔاي، (2003)فيّج، راٖ  [11]

 .8/8/1390تارتيٙي ػجٜ تٝ تاديب  www.tehran.irطايم ػٟذثادي تٟذاٖ، تٝ آثدص [ 12]

ٞاي ٘ظذيٝ طيظتٓ ارتٕاػي تا ٔذتثٝ طذٔايٝ ارتٕاػي ثتيذاٖ  تذدطي داتطٝ ٔياٖ ٔؤِفٝ، (1390)وايٕي، ػّي [ 13]

 .، پاياٖ ٘أٝ چاج ٘ؼجٜ، ثا٘ؼٍاٜ آراث اطالٔي ٚاحج ػٟذوذثثٚدٜ ٔتٛططٝ ػٟذطتاٖ ػٟذوذث

 .4679ٕؼٟذي، طاَ ػا٘زثٞٓ، ػٕادٜ ، دٚر٘أٝ ٞطذٔايٝ ارتٕاػي چيظم؟، (1387)حٕج ٔثؼذي، ٔ [14]

 .، تٟذاٖ، طٕمديزي آٔٛرػي ٞاي ٘ٛ ثد تذ٘أٝ ثيجٌاٜ، (1387)ٔؼايب، فذيجٜ  [15]

، تذرٕهههٝ ك ٚ ػٕهههُيههه، تحميتوهههٛد يم آٔٛرػهههيذئهههج، (1387) ظهههىُئ. ُ ديظهههي، طيٞهههٛ. ٗ نيهههٚ[ 16]

 .ٝيثا٘ؼٍاٜ ادٚٔ: ٝيجػثاص راثٜ، ادٚٔيذٔحٕجطئ

ٖ   ػهٟذٚ٘جي  احظاص، (1387) ٔشٌاٖ .ػٕيٞا ػظيٕي ,ػّي .يٛطفي[ 17] ٖ ٞها  ثد ٔذاوهز اطهتا ٔزّهٝ رأؼهٝ    ،ي ايهذا

 www.sid.irثد  يلاتُ ثطتذط ،ػٙاطي ايذاٖ

http://www.tehran.ir/
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