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چكیذٌ
ؿٙبخت حمٛق ؿٟشی ؿٟش٘ٚذاٖ ثبػج افضایؾ ٔـبسوت ثیٗ ػبوٙیٗ یه ؿٟش ٔ ٚحّ ٝؿذ ٜو ٝثبػج ثٟجٛد وبسایی  ،تخلیق
ٞضیٞ ٝٙب  ٚثبالتش سفتٗ ویفیت ص٘ذٌی ؿٟش٘ٚذاٖ ٔی ٌشدد.دس ایٗ ٔمبِ ٝاثتذا ػؼی ث ٝتؼشیف ؿٟش٘ٚذاٖ ،حمٛق ؿٟش٘ٚذی ٚ
ٔـبسوت داسیٓ ٚػپغ س اثغ ٚ ٝتبحیش آٟ٘ب سا ثش یىذیٍشثیبٖ ٔی وٙیٓ  ٚثشسػی ٔیىٙیٓ و ٝثب ؿٙبخت حمٛق ؿٟش٘ٚذی
ٔـبسوت ٘یض افضایؾ ٔی یبثذ.
ثب تٛج ٝث ٝایٙى ٝؿٟش٘ٚذی فؼبَ وؼی اػت ؤ ٝـبسوت سا حك خٛد ٔی دا٘ذ .حقًق شهزيوذي رابطه ديلت ي شهزيوذان را
مشخص مي كىذ .حقًق شهزيوذي مًرد وظز ما همان قًاعذي است كه مزتبط با شهزداري(ديلت) مي باشذ .پس حقًق شهزيوذي
درظزفيت مشاركت مزدم اثز دارد .بىابزايه قطعاً آگاهي اس آن ويش بز ميشان مشاركت اثزگذار است.دس ٘تیج ٝثب افضایؾ ٔشدْ اص حمٛق
ؿٟش٘ٚذی خٛد ٔی تٛا٘یٓ ػغح ٔـبسوت سا افضایؾ داد.

ياشٌَبی کلیذی  :ؿٟش٘ٚذاٖ ،ؿٟش٘ٚذ فؼبَ ،حمٛق ؿٟش٘ٚذیٔ ،ـبسوت

ممذمٍ
س٘ٚذ س ٚث ٝسؿذ جٕؼیت  ٚؿٟش٘ـیٙی ثبػج ایجبد تؼشیفی ؿٟش٘ٚذ  ٚحمٛق ؿٟش٘ٚذی ؿذٕٞ ٚ ٜچٙیٗ ثبػج ٌؼتشؽ ساثغٔ ٝشدْ ٚ
ٔـبسوت ثیٗ آٟ٘ب ؿذ ٜاػت  .أشٚصٔ ٜؼبیُ ٔشثٛط ث ٝؿٟش٘ٚذی ٔ ٚـبسوت ؿٟش٘ٚذاٖ ٔٛسد تٛج ٝثؼیبسی اص دا٘ـٕٙذاٖ ؿذ ٜاػت
 ٚایٗ خٛد ثبػج ٌشدیذ ٜتب اص ؿٟش٘ٚذاٖ  ،حمٛق ؿٟش٘ٚذی ٔ ٚـبسوت تؼبسیف ٔتؼذدی ثیبٖ ٌشدد.
آوبٞی اص حمٛق ؿٟش٘ٚذی اص جٙجٞ ٝبی ٔ ٟٓسٚایظ ا٘ؼب٘ی  ٚاجتٕبػی  ٚػبُٔ ثؼیبس اػبػی ثشای تذا ْٚص٘ذٌی جٕؼی دس د٘یبی پش
ٔخبعش ٜی أشٚص اػت ػذْ تٛج ٝث ٝآٌبٞی اص حمٛق ؿٟش٘ٚذی ٔخذٚؽ وٙٙذ ٜی پبیٍبٞ ٜب ٘ٚمؾ ٞب  ٚػجت تبخیش دس وبسٞب ٚ
ٞضی ٝٙثش ؿذٖ آٟ٘ب  ،خُّ دس سٚاثظ  ٚتؼبٔالت  ٚثبػج ایجبد ٔـىالتی دسٔـبسوت ٔی ؿٛد ٔـبسوت یىی اص ثٟتشیٗ سٚؽ ٞب ثشای
ا٘تمبَ خٛاػتٞ ٝبی ػغح ٔحّی ث ٝثش٘بٔ ٝسیضاٖ ٔ ٚذیشاٖ ؿٟشی اػت.

َذف


ثشسػی  ٚتحّیُ جذاٌب٘ ٝتؼشیف ؿٟش٘ٚذاٖ حمٛق ؿٟش٘ٚذی ٔ ٚـبوت



اص ثشسػی حبضش تؼییٗ ساثغ ٝؿٟش٘ٚذاٖ  ،حمٛق ؿٟش٘ٚذی ٔ ٚـبسوت دس ػغح ؿٟش ٔی ثبؿذ

سئًاالت پصيَص


تؼشیف ؿٟش٘ٚذاٖ ،حمٛق ؿٟش٘ٚذی ٔ ٚـبسوت چیؼت؟



دیذٌبٞ ٜبی ٔختّف ث ٝدیذٌبٟٞبی ؿٟشی چیؼت؟



ٔیضاٖ ػٙجؾ ثیٗ ٔـبسوت ٚحمٛق ؿٟش٘ٚذی؟



ٔـبسوت ،حك یب ٚظیفٝ؟

فرضیبت پصيَص
ثب افضایؾ ػّٓ ثش حمٛق ؿٟش٘ٚذی ٔـبسوت ثیٗ ػبوٙیٗ ٘یض افضایؾ ٔی یبثذ.
تالؽ وٓ ٟ٘بدٞبی دِٚتی ثشای ایجبد حغ ٔـبسوت دس ٔشدْ

ريش تحمیك
پضٞٚؾ حبضش ثشاػبع ٔغبِؼبت تٛكیفی –تحّیّی اػت  ٚاعالػبت ٔٛسد ٘ظش ثب اػتفبد ٜاص ٔٙبثغ اػٙبدی  ٚوبثخب٘ ٝای  ٚثشسػیٟبی
ٔیذا٘ی ٌشدآٚسی ؿذ ٜاػت.

-1مجبوی وظری
تعریف ضُريوذی:
ػغح ثشلشاسی استجبط ثب ٟ٘بدٞبی جبٔؼ ٚ ٝتٛا٘بیی تحّیُ ٔؼبیُ اجتٕبػی ،ػیبػی ،فشٍٙٞی  ٚالتلبدی ٕٞشا ٜثب ٔشالجت اص ٔحیظ
ص٘ذٌی خٛد ٔی ثبؿذٔ.ب٘ٙذ :دا٘ؼتٗ اػبٔی ٔذیشاٖ ؿٟشی ،پزیشؽ ٔؼئِٛیت ٞبی اجتٕبػی  ... ٚؿٟش٘ٚذی یىی اص ٘مؾ ٞبی
اجتٕبػی اكّی افشاد دس جبٔؼٔ ٝذسٖ اػت.
٘ىبت ٔـتشن ٔٛسد تبویذ دس ٌفتٕبٖ ٞبی ؿٟش٘ٚذی ث ٝؿشح ریُ اػت:
حمًق ،يظبیف ي تكبلیف ضُريوذی
ٔؼئِٛیت ؿٟش٘ٚذی
ٔـبسوت ؿٟش٘ٚذی
ثشاثشػبصی ؿٟش٘ٚذی
حٕبیت  ٚضٕب٘ت دِٚت ثشای تحمك ؿٟش٘ٚذی
ٟ٘بدی ؿذٖ ؿٟش٘ٚذی(٘جبتی حؼیٙی.)0271
تعریف ضُريوذی فعبل:
ؿٟش٘ٚذ فؼبَ فشدی اػت ٔـبسوت ج ٛو ٝػش٘ٛؿت حیبت ؿٟش ٔ ٚحیغی و ٝدس آٖ ص٘ذٌی ٔی وٙذ ثشای ا ٚدس ػّؼّٔ ٝشاتت
اسصؿی جبیٍبٚ ٜاالیی داؿت ٚ ٝا ٚتالؽ ٔی وٙذ تب ثب ٔـبسوت فؼبَ  ٚداٚعّجب٘ ٝخٛد چٙیٗ ػش٘ٛؿتی سا ثیـتش ث ٝػؼبدت ٚ
خٛؿجختی ٘ضدیه وٙذ(لبػٕی.)0275 ،

تعریف حمًق ضُريوذی:
ث٘ ٝظش ٔبسؿبَ ،ؿٟش٘ٚذی پبیٍبٞی اػت و ٝث ٝتٕبٔی افشادی و ٝػض ٛتٕبْ ػیبس اجتٕبع ٞؼتٙذ داد ٜؿذ ٜاػت .ایٗ افشاد ٍٕٞی
داسای جبیٍب ٜثشاثش  ٚحمٛقٚ ،ظبیف  ٚتىبِیف ٔتٙبػت ثب ایٗ پبیٍبٞ ٜؼتٙذٚ(.سدی ٘ظاد)0271،
تعریف مطبرکت:
اص ٘ظش ِغٛی ٔـبسوت ثٔ ٝؼٙی ؿشوت وشدٖ  ٚؿشیه ؿذٖ یه فشد دس ػشٔبی ٝیب أٛس ٔشثٛط ث ٝیه فشد دیٍش ٔ.ـبسوت دس اثؼبد
فشٍٙٞی  ٚاجتٕبػی تؼبسیف ٌ٘ٛبٌ٘ٛی داسد و ٝثشای ٕ٘ ٝ٘ٛثٛٔ ٝاسدی اؿبسٔ ٜی ٌشدد .
ٔ – 1ـبسوت ایجبد ٘ٛػی احؼبع ٕٞجؼتٍی  ٚتؼّك  ٚتالؽ دػت ٝجٕؼی ٔیبٖ افشاد یه جبٔؼ ٝثٙٔ ٝظٛس ٘یُ ث ٝیه ٘ظبْ ػبدال٘ٝ
اجتٕبػی اػت
ٔ – 2ـبسوت یؼٙی دسٌیش ؿذٖ رٙٞی  ٚػبعفی فشد دس ٌشٞٚی و ٝا ٚسا ثشٔی اٍ٘یضا٘ذ تب ثشای دػتیبثی ثٔ ٝملٛد ٌش ٚ ٜٚپزیشؽ
ٔؼئِٛیت حشوت وٙذ .
ٔ – 3ملٛد ٔـبسوت ثٔ ٝؼٙی دػت دس دػت ٌ ٓٞزاؿتٗ ثشای ا٘جبْ وبسی اػت .
ٔ – 3ـبسوت دسٌیشی رٙٞی  ٚػبعفی اؿخبف دس ٔٛلؼیت ٞبی ٌشٞٚی اػت و ٝآ٘بٖ سا ثشٔی اٍ٘یضد ثشای دػتیبثی ث ٝاٞذاف ٌشٞٚی ٚ
ٕٞذیٍش سا یبسی دٙٞذ  ٚدس ٔؼئِٛیت وبس ؿشیه ؿ٘ٛذ  .ثش اػبع ایٗ تؼشیف دسٌیش ؿذٖ یبسی دادٖ ٔ ٚؼئِٛیت پزیشی ػٚ ٝیظٌی ٟٔٓ

ٔـبسوت ٔی ثبؿذ ( .خبٖ ثیٍی )0282،

-2سطًح مطبرکت
ٔـبسوت جٕؼی:دس ایٗ ػغح ٔـبسوت ٔ ،تغییش تٛكیف وٙٙذ ٜخلّت ٞبی ٚاحذٞبی اجتٕبػی اػت  ٚثب ٔتغیشٞبی ػغح
ػیؼتٕی ٘یض تجییٗ ٔی ؿٛد.ث ٝػجبست دیٍش ٚ ،احذ تحّیُ دس ایٗ سٚیىشد ٘ظبْ ٞب یب ػبصٔبٖ ٞبی اجتٕبػی اػت.
ٔـبسوت فشدی:دس ایٗ ػغح ٔی تٛاٖ وٙؾ ٔـبسوتی سا ث ٝد ٚثخؾ سفتبسی  ٚرٙٞی تمؼیٓ وشدٙٔ.ظٛس اص سفتبس ٔ ،یضاٖ ٔـبسوت
ػّٕی دس ػبصٔبٟ٘ب ٟ٘ ،بدٞب  ٚفؼبِیت ٞبی جٕؼی اػت ٔٙظٛس اص ٚج ٝرٙٞی  ،تٕبیالت ٌ ٚشایؾ ٞبی فشدی دس جٟت ٔـبسوت اػت.
(خبٖ ثیٍی )0282،

جذيل ضمبرٌ :1ومًدار اثعبد يسطًح مطبرکت(،خبن ثیگی )1333،

مسئًلیت ي مطبرکت ضُريوذی
ؿٟش٘ٚذ ٔذسٖ دس لجبَ حمٛق ؿٟش٘ٚذیٔ ،ی ثبیؼت تؼٟذاتی سا ٘یض تمجُ وٙذ صیشا ؿٟش٘ٚذی ٔفٟٔٛی ٌؼتشد ٜتش اص ؿٟش٘ـیٙی
داسد  ٚؿٟش٘ٚذاٖ ٔٙفؼُ سا فبلذ ؿخلیت ٔذ٘ی ٔی دا٘یٓ.
ثٙبی ٔـبسوت و ٝدس س٘ٚذ ٔذ٘یت جبٔؼٔ ٝغشح اػت ،داسای صیشپبی ٝحك  ٚتىّیف اػتٔ .ـبسوت ٘مـی اػبػی  ٚتؼییٗ وٙٙذ ٜدس
ٛٞیت یبثی فشد(دس استجبط ثب جٕغ) ثبصی ٔیىٙذٔ .ـبسوت ٔجٙبیی اػت ثشای تجذیُ فشد ث ٝؿٟش٘ٚذ.
فلُ ػ ْٛلب٘ ٖٛاػبػی اص حمٛق ّٔت ٘بْ ثشد ٜاػت  ٚاكُ دیٍشی اص لب٘ ٖٛاػبػی و ٝثٔ ٝؼبئّی چ ٖٛتـىیُ ؿٛساٞب (فلُ
ٞفتٓ) حك حبوٕیت ّٔت (فلُ پٙجٓ) ا٘تخبثبت (فلُ ؿـٓ)  ٚثشخی اص ٔؼبئُ دیٍش ٔیپشداصد ٍٕٞی ٔجتٙی ثش ٔـبسوت ٔشدْ
اػت  ٚدس ٚالغ ثب ٍ٘بٞی ث ٝلب٘ ٖٛاػبػی ایشاٖ ٔؼّٔ ْٛیؿٛد و ٝحك ٔـبسوت اص أ ٓٞلبدیك حمٛق ؿٟش٘ٚذی دس لب٘ ٖٛاػبػی
ایشاٖ ثٛد ٜاػتٔ .ف ْٟٛؿٟش٘ٚذ ( )Citizen shipدس ؿٙبخت اثؼبد ٔٛضٛع یه سوٗ اػت یؼٙی دس ٔٛسد حمٛق افشادی تؼشیف اسائٝ
ٔیؿٛد و ٝاتجبع  ٚؿٟش٘ٚذ یه وـٛس ٔؼیٗ ٔحؼٛة ٔیؿ٘ٛذ ثٙبثشایٗ ؿٟش٘ٚذ ثٞ ٝش فشد ٔمیٓ یه وـٛس اعالق ٔیؿٛدٚ( .سدی
٘ظاد)0271،

مطبرکت ،حك یب يظیفٍ؟
ٔـبسوت داسای د ٚثؼذ فؼبَ( ٚ )Activeغیشفؼبَ( )Passiveاػت؛ ٔـبسوت فؼبَ حك  ٚؿٟش٘ٚذاٖ ٔ ٚـبسوت غیش فؼبَ ٚظیفٝ
ایـبٖ تّمی ٔی ؿٛد .س٘ٚذ ثّٛؽ فش ًٙٞؿٟش٘ـیٙی دس ایٗ پیٛػتبس ؿىُ ٔی ٌیشد.
دس جبٔؼ٘ ٝیض ٍٙٞبٔی ؤ ٝشدْ ٔـبسوت ج ٚ ٛدِٚت ٔـبسوت پزیش ثبؿٙذ ؿشایظ ا٘فؼبِی ثٚ ٝجٛد ٔی آیذٔ .ـبسوت جٛیی ٚ ٚاسد
وشدٖ ٔشدْ ث ٝػشك٘ ،ٝمؾ فؼبَ دِٚت ٔ ٚـبسوت پزیشی٘ ،مؾ ا٘فؼبِی دِٚت  ٚحبوٕیت اػتٚ( .سدی ٘ظاد)0271،

یبفتٍ َبی پصيَص َبی پیطیه در راثطٍ ثب مطبرکت:
ثشسػی ػٛأُ ٔؤحش ثش ٌشایؾ ؿٟش٘ٚذاٖ ثٔ ٝـبسوت اجتٕبػی دس ؿٛسای اػالٔی ؿٟش داساة :آٌبٞی اجتٕبػی ٘ؼجت ث ٝاٞذاف ٚ
ٚظبیف ؿٛسای ؿٟش ٔ ٚـبسوت اجتٕبػی دس ؿٛسای ؿٟش ٔـبسوت ٔؼتمیٓ داسد (ٔؼلٔٛی)0271 ،
ثشسػی عشص تّمی ؿٟش٘ٚذاٖ ٔٙغم 6 ٝتٟشاٖ اص ٔـبسوت دس ٔذیشیت ؿٟشی :احؼبع ٔبِىیت ثبال ثش أٛاَ ػٕٔٛی  ٚؿٟش ،ثبٚس ثبال
ث ٝتؼٟذ ٔذیشاٖ ؿٟشی ،احؼبع ثبالی تؼّك اجتٕبػی ،ثیٍب٘ىی اجتٕبػی پبییٗ ،تؼذاد اػضبی خب٘ٛاس ،جٙؼیت  ٚتب ُٞثب ٔـبسوت
ؿٟش٘ٚذاٖ استجبط داسد (ٔلغفی پٛسوٙذِؼی)0271 ،
تجییٗ ػٛأُ ٔٛحش دس افضایؾ جّت ٔـبسوت ٔـبسوت ؿٟش٘ٚذاٖ دس اداس ٜأٛس ؿٟش :ػٛدآٚس ثٛدٖ فؼبِیت ٔـبسوتیٔ ،یضاٖ اٚلبت
فشاغت ،اعالع سػب٘ی ث ٝؿٟش٘ٚذاٖ ،افضایؾ اػتٕبد اجتٕبػی ٔشدْ ث ٝیىذیٍش ،استمب پبػخٍٛیی ٔذیشاٖ ؿٟشی ثش ٔـبسوت ؿٟش٘ٚذاٖ
دس اداس ٜأٛس ؿٟش ٔٛحش اػت( .كذلی)0273 ،
ثشسػی ػٛأُ ٔٛحش ثش ٔـبسوت اجتٕبػی ؿٟش٘ٚذاٖ دس اداس ٜأٛس ؿٟشٛٔ .سد ٔٙغم 5 ٝتٟشاٖ :وبٞؾ احؼبع ثی لذستی ،تلٛس فبیذٜ
ٔٙذی اص ٔـبسوت ،افضایؾ تؼذاد ٌشٞ ٜٚبیی و ٝفشد دس آٟ٘ب ػض ٛاػت  ٚافضایؾ اعالػبت  ٚآٌبٞی فشد اص ٔؼبیُ ثبػج افضایؾ
تٕبیُ ثٔ ٝـبسوت دس فشد ٔی ؿٛد (اِـٛوی)0272 ،
٘مؾ  ٚجبیٍبٔ ٜـبسوت ٞبی ٔشدٔی دس ػبختبس ٔذیشیت ؿٟشی ایشاٖ :اعالػبت فشدی ،تلٛس ٔشدْ اص ٔـبسوت  ٚاٍ٘یض ٜفشد دس
ثشآٚسدٖ تٛلؼبت دیٍشاٖ دس ایجبد للذ ٘ ٚیت ٔـبسوت احش داسد (أیٙی)0272 ،
دس ٔغبِؼبت ا٘جبْ ؿذ ٜدس ػغح وـٛس ػٙجؾ ٔیضاٖ ٔـبسوت ث ٝایٗ ؿشح ٔی ثبؿذ:


تٟٙب  20دسكذ اص افشاد دس خب٘ٛادٞ ٜبیی ص٘ذٌی ٔیىٙٙذ و ٝاػضبی ٔـبسوت ج ٛداس٘ذ.



٘ضدیه ث % 81 ٝپبػخ ٌٛیبٖ اكال دس ا٘جٕٗ یب ٌش ٜٚیب ػبصٔبٖ خبكی ٔـبسوت ٘ذاس٘ذ.



 6894دسكذ اص افشاد ٔـبسوت اجتٕبػی وٓ  493،دسكذ تب حذی  ٚتٟٙب  194دسكذ ٔـبسوت اجتٕبػی صیبد داؿت ٝا٘ذ.

ٔشوض ٔغبِؼبت  ٚثش٘بٔ ٝسیضی ؿٟش تٟشاٖ دس تحمیمی سٚی  0261خب٘ٛاس دس ٔٙبعك ٌ 11ب٘ ٝؿٟش تٟشاٖ ث٘ ٝتبیج صیش دس اسصیبثی
ٔـبسوت ػیٙی ؿٟش٘ٚذاٖ دػت یبفت:


ؿشوت دس فؼبِیت ٞبی داٚعّجب٘ %4697: ٝفؼبِیت وٓ  % 0196 ،فؼبِیت صیبد داؿتٙذ.



ؿشوت دس فؼبِیت جٕؼی :تٟٙب %1097



ٔـبسوت اجتٕبػی ٔ %61 :ـبسوت وٓ ٔ %198ـبسوت ثبال داؿت ٝا٘ذ(.خبٖ ثیٍی )0282،

الگًَبی سبزمبوی مطبرکت ضُری:
– اٍِٛی ػبصٔب٘ی ٔـبسوت ؿٟشی خٛد جٛؽ
– اٍِٛی ػبصٔب٘ی ٔـبسوت ؿٟشی ػبصٔبٖ یبفتٝ
دس جبٔؼ ٝأشٚص ٔب ٘ظبْ ٔذیشیت ؿٟشی  ٚاسوبٖ آٖ (ؿٟشداسی ٞب  ٚؿٛساٞبی ؿٟش) ٚصٖ ثیـتشی ث ٝاٍِٛی ػبصٔب٘ی ٔـبسوت ؿٟشی
ػبصٔبٖ یبفت( ٝسػٕی ،ثش٘بٔ ٝسیضی ؿذٟ٘ ٚ ٜبدی) داد ٜا٘ذ.
دِیُ اكّی ایٗ اػت ؤ ٝـبسوت خٛدجٛؽ ،داٚعّجب٘ ٚ ٝػبصٔبٖ ٘یبفتٍٙٞ ٝبٔی ؿىُ ٔی ٌیشد و « ٝفشٔ ًٙٞـبسوتی» لٛی
ؿىُ ٌشفت ٝثبؿذ ٔ ٚـبسوت تٛا٘ؼت ٝثبؿذ تجذیُ ثٙٞ « ٝجبس فشٍٙٞی» ؿٛد.
اص آ٘جب و ٝدس جبٔؼ ٝؿٟشی جٟبٖ ػ ،ْٛثٛیظ ٜثخؾ تٛػؼ٘ ٝیبفت ٝآٖ ،فشٔ ًٙٞـبسوتی ؿٟشی ٙٞجبسٞبی فشٍٙٞی ؿٟشی ٔشثٛط
ثٔ ٝـبسوت ٛٙٞص ث ٝعٛس ؿبیؼت ٝؿىُ ٍ٘شفت ٝاػت٘ ،مؾ اٍِٛی ػبصٔب٘ی ٔـبسوت ؿٟشی سػٕی  ٚػبصٔبٖ یبفت ٝإٞیت ثیـتشی
داسد.
اٍِٛی خٛدجٛؽ ٔـبسوت ث ٝػٛٙاٖ ػیؼتٓ ٔٛحش ٔؼئِٛیت پزیشی ٔ ٚـبسوت ؿٟش٘ٚذی
دس ٔمبثُ اٍِٛی ػبصٔب٘ذٞی ؿذٔ ٜـبسوتٔ ،ب٘ٙذ ؿٛساٞبی ؿٟش یب ٔحّٔ ٝی تٛاٖ دس ساػتبی فش ًٙٞػبصی ثشای ٔـبسوت
خٛدجٛؽ ٔ ٚشدٔی تالؽ وشدٔ .ـبسوت ٔشدٔی دس اداس ٜأٛس ؿٟشی ثبػج ثٟجٛد وبسایی ،تخلیق ٞضی ٝٙث ٝػٛی اِٛٚیتٟبی
اجتٕبػی  ٚپشٚطٞ ٜبی صیشثٙبیی ٔی ٌشددٔ .ـبسوت ٔشدٔی وٛ٘ ٝػی تٕشوضصدایی دس اداس ٜأٛس ٔی ثبؿذ ثبػج افضایؾ تٛػؼ ٝا٘ؼب٘ی
 ٚػبُٔ ثشاثشی  ٚتحمك ػذاِت اجتٕبػی -ػیبػی ٔی ٌشدد(حىٕت ٘یبٛٔ .ػٛی.)023 ،0272،

جلت مطبرکت ضُريوذان
الف .تمًیت تحسة
افضایؾ فشٔ ًٙٞـبسوت حضثی  ٚػبصٔب٘ذٞی ػیبػی دس غبِت احضاة ثبػج تمٛیت ػبیش ا٘ٛاع ٔـبسوت اص جّٕٔ ٝـبسوت اجتٕبػی،
التلبدی  ٚفشٍٙٞی ٘یض خٛاٞذ ؿذ.
تمٛیت تحضة ،ثٛ٘ ٝػی اػتفبد ٜاص سٚؽ تؼب ٖٚجٕؼی دس ساػتبی ػیبػت ٌزاسی ػٕٔٛی اػت  ٚثؼتش ٔٙبػت ثشای تٛػؼ ٝسا فشآٞ
ٔی وٙذ .احضاة ا٘شطی سا دس جبٔؼٞ ٝذفٕٙذ وشد ٚ ٜدس ساػتبی پیـشفت فشدی  ٚاجتٕبػی ثب اػتفبد ٜاص پتب٘ؼیُ ػٕٔٛی ٌبْ ثشٔی
داس٘ذ .دس ایٗ جشیبٖ ثبػج افضایؾ ٔـبسوت فؼبَ ٔشدْ  ٚػٕت دٞی ث ٝتٛإ٘ٙذی ٞب دس چٟبسچٛة ػالیك  ٚافىبس افشاد ٌ ٚشٞ ٜٚب
ٔی ؿ٘ٛذ .ثب تٛج ٝث ٝایٗ و ٝاحضاة ثشآیٙذ ٘یبصٞب  ٚافىبس  ٕٝٞالـبس جبٔؼٞ ٝؼتٙذٞ ،ش حضة ٌشٞٚی اص افشاد اجتٕبع سا جزة ٔی
وٙذ و ٝث ٝػبختبسدٞی ٔـبسوت اجتٕبػی ٔی ا٘جبٔذ .احضاة ٕٞچٙیٗ ثبػج افضایؾ پبػخٍٛیی ٞؼتٙذ وٕٞ ٝیٗ ػبُٔ ٔٛجت
ٌشایؾ ثیـتش ؿٟش٘ٚذاٖ ثٔ ٝـبسوت اػتٚ( .سدی ٘ظاد)0271،

ة .تمًیت ي تًسعٍ وُبدَبی مذوی
ٔـبسوت اص عشیك ٟ٘بدٞبی جبٔؼٔ ٝذ٘یNGOs: Non Governmental Organizations :
ػبصٔبٟ٘بی غیشدِٚتی جذیذتشیٗ ؿىُ ٟ٘بدٞبی خٛدپذیذاس ٞؼتٙذ و ٝدس پبػخ ث٘ ٝیبصٞبی اجتٕبػی ثٚ ٝجٛد ٔی¬آیٙذ  ٚثب
ػبصٔب٘ذٞی دسػت ٔی تٛا٘ٙذ ث ٝیه ٟ٘بد ا٘ؼغبف پزیش پٛیب ٔ ٚب٘ذٌبس تجذیُ ؿ٘ٛذ.
ٚیظٌی ٞبی ػبصٔبٖ ٞبی غیش دِٚتی:
اص ٌشٞ ٜٚبی داٚعّت ٔشدٔی تـىیُ ٔی ؿٛد یؼٙی ث ٝاججبس ػض٘ ٛـذ ٜا٘ذٌ .شٞٚی وبس ٔی وٙٙذ  ٚثلٛست تـىُ داسای ػبختبس
ٔی ثبؿٙذ.
غیش دِٚتی ٞؼتٙذ یؼٙی دس چٟبسچٛة وّی حىٔٛت تؼشیف ٕ٘ی ؿ٘ٛذ.
غیش ا٘تفبػی ا٘ذ یؼٙی افشادی و ٝآ٘شا تبػیغ وشد ٜا٘ذ اص عشیك فؼبِیت دس آٖ وؼت دسآٔذ ٕ٘ی وٙٙذ  ٚػٛد ٕ٘ی ثش٘ذ.
ٞذف ایٗ ػبصٔبٖ ٞب سفغ ٘یبص وُ یب ٌشٞ ٜٚبیی اص جبٔؼ ٝاػت ٞ ٚذف اكّی آٟ٘ب خذٔت سػب٘ی تؼشیف ؿذ ٜاػتٌ( .ضاسؽ،0
 ،0272ف)3ٚ2

ٞذف ٞ NGOب:
جٟت ٘یُ ث ٝاٞذاف تٛػؼ٘ ،ٝیبص ثٔ ٝـبسوت  ٚتؼبُٔ ثخؾ ٞبی دِٚتی ،خلٛكی  ٚغیش دِٚتی فؼبِیت ٔی وٙٙذ  ٚاص پتب٘ؼیُ ٞبی
ٟ٘بدٞبی ٔشدٔی اػتفبدٔ ٜی ٕ٘بیٙذ.
ػٛأُ ٔتؼذدی دس ٔیضاٖ احشثخـی ػبصٔبٖ ٞبی غیشدِٚتی تبحیش ٔی ٌزاس٘ذ و ٝثؼیبسی اص آٟ٘ب ٔشتجظ ثب ٔىب٘یؼٓ تؼبُٔ ثخؾ
دِٚتی  ٚغیشدِٚتی اػتٔ .غبِؼبتی دس جٟت احجبت ایٗ ٔٛضٛع دس تؼذادی وـٛسٞب كٛست ٌشفت ٝاػت ،یبفتٞ ٝب حبوی اص وٕه ثٝ
وبٞؾ فمش ،تٛػؼٔ ٝـبسوتی  ٚصٔبٔذاسی خٛة دس وـٛسٞبی پـتیجبٖ ایٗ ػبصٔبٖ ٞب ثٛد ٜاػت.
٘مؾ ٞبی جذیذی ثٚ ٝظبیف ػبصٔبٖ ٞبی غیشدِٚتی افضٚد ٜؿذ ٜاػت:
 ٔـبسوت ثب دِٚت  ٚثخؾ خلٛكی ٔـبسوت دس ثش٘بٔ ٝسیضی ،اجشا  ٚاسصیبثی ٘مؾ تشٚیجی ،پظٞٚـی  ٚآٔٛصؿی سػب٘یذٖ كذای ٔشدْ ث ٝخلٛف ٌشٞ ٜٚبی ٔحش ْٚث ٝجبٔؼٝ ٔـبسوت ثب ػبیش ػبصٔبٖ ٞبی غیش دِٚتی ٌفت  ٚؿٛٙد ثب دِٚتث ٝعٛس وّی ػبصٔبٖ ٞبی غیش دِٚتی اص جبیٍبٚ ٜیظ ٜای دس جشیبٖ تلٕیٓ ٌیشی ّٔی  ٚثیٗ إِّّی ثشخٛسداس٘ذ  ٚػغح ٘فٛر آٟ٘ب اص
ٔؼبیُ فشٍٙٞی ،التلبدی تب أٛس ثـشدٚػتبٌ٘ ٝؼتشد ٜؿذ ٚ ٜثٔ ٝـٛست دٞی ،تذٚیٗ ثش٘بٔ ٚ ٝتبحیش ٌزاسی دس ٔزاوشات سػٕی
دِٚتی دس عجمٞ ٝبی ٔختّف سػیذ ٜاػت ،ا٘جٕٗ ٞب ث ٝدِیُ اػتمالَ ٔٙبثغ ٔبِی  ٚا٘ؼب٘ی تلٕیٓ ٌیشی ػشیغ  ٚث ٝدٚس اص
ثٛسٚوشاػی دِٚتی ،ا٘ؼغبف پزیشثٛدٖ  ٚخٛدپذیذاسی ،وبسآٔذی سٚث ٝسؿذ داس٘ذ .ایٗ ا٘جٕٗ ٞب ثب تىی ٝثٕٞ ٝیبسی ٔشدْ ،ػبختٗ
جبٔؼٔ ٝذ٘ی سا اكُ وّی حبوٓ ثش فؼبِیت خٛد لشاسداد ٜا٘ذ  ٚث ٝایٗ ِحبػ یىی اص اػبػی تشیٗ ؿبخق ٞبی تٛػؼ ٝا٘ؼب٘ی ث ٝؿٕبس
ٔی س٘ٚذٞ NGO .ب ثٟتشیٗ اثضاسی ٞؼتٙذ ؤ ٝی تٛا٘ٙذ اعالػبت سا اص جضیی تشیٗ اجضای جبٔؼ ٝدسیبفت  ٚػپغ ػبٔب٘ذٞی  ٚعجمٝ
ثٙذی وشد ٜدس اختیبس لب ٍ٘٘ٛزاس لشاس دٙٞذ.
ایجبد ؿجى ٝای ٔیبٖ ػبصٔبٖ ٞبی غیشدِٚتی ٘ظیش خب٘ ٝتـىُ ٞب ٔی تٛا٘ذ لذست ػبصٔبٖ ٞبی غیشدِٚتی سا جٟت تمٛیت ٔـبسوت
ٔضبػف وٙذ(ػؼیذی.)40 ،0273،

ػبصٔبٖ ٞبی غیشدِٚتی ص٘بٖ اص لبثّیت ٞبی ثبالیی ثشای دٔٛوشاتیض ٜوشدٖ حٛصٞ ٜبی ص٘ذٌی دس جبٔؼٔ ٝذ٘ی ثشخٛسداس ٞؼتٙذ .
(ٚسدی ٘ظاد)0271،
٘تبیج پظٞٚؾ ٞب ٘ـبٖ ٔی دٞذ و ٝؿشوت آصادا٘ ٝص٘بٖ دس ػبصٔبٖ ٞبی غیشدِٚتی  ٚثبصؿٙبػی اسصؽ ٞب  ٚحمٛق آ٘بٖ ،ساٞی ٔغٕئٗ
دس ایجبد ٔحیغی أٗ ثشای ثشٚص خاللیت ،اثتىبس  ٚافضایؾ ٔـبسوت اجتٕبػی ص٘بٖ تّمی ٔی ؿٛد .ػبصٔبٖ ٞبی غیشدِٚتی ص٘بٖ
جبیٍبٚ ٜیظ ٜای دس استمبی ػغح آٌبٞی ػٕٔٛی  ٚتٛػؼ٘ ٝیشٚی ا٘ؼب٘ی  ٚؿٙبػب٘ذٖ ٘مؾ ص٘بٖ دس تحمك جبٔؼٔ ٝذ٘ی
داس٘ذ(ػؼیذی.)22 ،0273 ،
ج .تمًیت ي تًسعٍ اوجمه َبی خیریٍ ي مردمی
دس فش ًٙٞدیٙی ٔب اص ٌزؿتٞ ٝبی دٚس ثٔ ٝؼئّٔ ٝـبسوت تٛجٔ ٝی ؿذ ٜاػت؛ ثب تٛج ٝث ٝایٗ وٚ ٝجٛد ٔؼجذ جبٔغ دس ؿٟشٞب
ػال ٜٚثش ٘مؾ ٔزٞجی٘ ،مؾ ٞبی ػیبػی -اجتٕبػی سا داؿت ٝاػتٔ .شدْ ثب ؿشوت دس ٕ٘بص جٕؼٔ ،ٝـبسوت ثؼیبس ٌؼتشد ٜای
جٟت اداس ٜأٛس سفبٞیٔ ،حّی  ٚؿٟشی ایفب ٔی ٕ٘ٛد ٜا٘ذ.
ٕٞچٙیٗ ٔبد 083 ٜلب٘ ٖٛثش٘بٔ ٝػ ْٛتٛػؼ ٝو ٝثشای دٚس ٜچٟبسْ ٘یض تٙفیز ؿذ ٜاػت ثٔ ٝؼئّٟ٘ ٝبدٞب ٛٔ ٚػؼبت ٔشدٔی اؿبسٜ
داسد .دس ثٙذ " " ٜایٗ ٔبد ٜچٙیٗ آٔذ ٜاػت:
استمب ٔـبسوت ٟ٘بدٞبی غیش دِٚتی ٛٔ ٚػؼبت خیشی ،ٝدس ثش٘بٔٞ ٝبی فمشصدایی  ٚؿٙبػبیی وٛدوبٖ یتیٓ  ٚخب٘ٛادٞ ٜبی صیش خظ
فمش ،دس وّیٙٔ ٝبعك وـٛس تٛػظ ٔذیشیت ٞبی ٔٙغم¬ٝای  ٚاػٕبَ حٕبیت ٞبی اجتٕبػی ،فشٍٙٞی  ٚالتلبدی ثشای افشاد یبدؿذٜ
تٛػظ آ٘بٖ  ٚدػتٍبٞ ٜب ٟ٘ ٚبدٞبی ٔؼئ َٛدس ٘ظبْ تبٔیٗ اجتٕبػی كٛست ٔی ٌیشد.
دس لب٘ ٖٛثش٘بٔ ٝچٟبسْ تٛػؼ ٝالتلبدی ،اجتٕبػی  ٚفشٍٙٞی؛ دس ادأ ٝثٙذ  ٜثش ایٗ ٔؼئّ ٝتبویذ ؿذ ٜاػت و :ٝاتخبر سٚیىشد
تٛإ٘ٙذػبسی ٔ ٚـبسوت ٔحّی ،ثش اػبع اٍِٛی ٘یبصٞبی اػبػی تٛػؼ ٚ ٝتـخیق ٘یبص تٛػظ جٛأغ ٔحّی ثشای اسای ٝخذٔبت
اجتٕبػی  ...اص جّٕ ٝاٞذاف تٛػؼ ٝای دِٚت ث ٝؿٕبس ٔی آیذٚ( .سدی ٘ظاد)0271،
د .ایجبد فرَىگ مطبرکت از طریك فعبلیت َبی التصبدی ي َمسًیی مىبفع اجتمبعی
دس حمیمت دس دٚساٖ ثؼذ اص اػالْ ،تٟٙب ٟ٘بدٞب ٔ ٚىبٖ ٞبیی و٘ ٝمؾ اكّی سا دس ٔـبسوت ٔشدٔی ایفب ٔی وشد ٜا٘ذ ػبصٔبٖ ٞبی
كٙفیٔ ،ؼبجذ  ٚثبصاسٞب ٞؼتٙذ(ػّٛی تجبس .)43 ،0268 ،ثٙبثشایٗ وبسوشدٞبی اجتٕبػی ٟ٘بدٞبی التلبدی ٔب٘ٙذ ػبصٔبٖ ٞبی
كٙفی  ٚثبصاسٞب اص ٌزؿت ٝتب ث ٝأشٚص ٔٛسد تبویذ ثٛد ٜاػتٕٞ .بٖ عٛس و ٝدس جشیبٖ ا٘مالة اػالٔی ،پغ اص ٕٞؼٛیی ٔٙبفغ
اجتٕبػی ثبصاسیبٖ ،اكٙبف  ٚػّٕبی ٔزٞجی ٔـبسوت ثبصاسیبٖ دس ا٘مالة ثٚ ٝضٛح دیذ ٜؿذ.

ٕٞچٙیٗ اص عشیك فؼبِیت ٞبی التلبدی ٘یض ٔی تٛاٖ ثؼتش ٔـبسوت سا فشا ٓٞوشدٔ .ب٘ٙذ فؼبِیت ٞبی ثخؾ خلٛكی دس صٔیٝٙ
ٞبی ٔؼىٗ  ٚخذٔبت .ثشای ٔخبَ ؿٟشداسیٟب ٔی تٛا٘ٙذ ٔجتٙی ثش اجشای عشحٟبی ػٕشا٘ی ٔٙبػت ٔ ٚـبسوتی دس ٔجبٚست اساضی
تحت تّٕه ٔبِىیٗ خلٛكیٛٔ ،جت اسصؽ افضٚد ٜآٟ٘ب ؿ٘ٛذ .عشحٟبیی چ ٖٛایجبد تفشجٍبٟٞبی ػٕٔٛی ،پبسوٟب ،تأػیؼبت تجبسی،
احذاث ثضسٌشاٟٞب ،دػتشػی ٔٙبػت  ٚایجبد تأػیؼبت صیشثٙبیی ٛٔ ٚاسدی اص ایٗ لجیُ ٔی تٛا٘ذ ٔٛجت افضایؾ لیٕت ایٗ اساضی
ٌشدد  ٚثٕٞ ٝیٗ خبعش اص اثتذا ثب ٔـبسوت ٔبِىیٗ خلٛكی ث ٝاجشا دسآیذ .دس چٙیٗ حبِتی ضٕٗ ٔزاوش ٜثب كبحجبٖ ایٗ صٔیٟٙب ثب
فؼبِیت ٞبی ٔـبسوتی ٞش د ٚعشف ،صٔیٗ ٞب داسای اسصؽ افضٚد ٜثیـتش ٌـتٔ ٚ ٝبِىیٗ ٘ ٝتٟٙب ٔتضشس ٘ـذ ٜا٘ذ ثّى ٝاغّت
دسآٔذٞبی ثیـتشی وؼت ٕ٘ٛد ٜا٘ذ ،ضٕٗ آ٘ى ٝؿٟشداسی ٘یض خذٔبت صیشثٙبیی لبثُ تٛجٟی اسای ٝداد ٜاػتٚ( .سدی ٘ظاد)0271،

-3ريیكردَبی مختلف ثٍ حمًق ضُريوذی
 دس تئٛسی ٞبی جذیذ ،حمٛق ؿٟش٘ٚذی ٔف ْٟٛػبْ ٌ ٚؼتشد ٜای یبفت ٝاػت  ٚؿبُٔ ٞش الذاْ  ٚػّٕی ٔی ٌشدد و ٝػجت اػتال ٚآسأؾ سٚحی  ٚجؼٕی اؿخبف ؿٛد .ثٙبثش ایٗ حمٛق ؿٟش٘ٚذی ثخـی اص حمٛق(ٌ )Rightؼتشد ٚ ٜسیـ ٝداسی اػت و ٝث٘ ٝبْ
حمٛق ثـش ؿٙبختٔ ٝی ؿٛد.
 حمٛق ؿٟش٘ٚذی ٔذسٖ جذای اص حمٛق ثـش ث ٝؿٕبس ٔی آیذ .ایٗ اػتمالَ ثذیٗ ٔف ْٟٛاػت و ٝثبیذ ثب دیذ ٍ٘ ٚبٞی خبف ایٗػّٓ سا تؼشیف  ٚتـشیح وشد صیشا وبسوشدٞبی آٖ ٔتفبٚت اص حمٛق ثـش اػت .حمٛق ؿٟش٘ٚذی ،ث ٝسٚاثظ ؿٟش٘ـیٙبٖ ثب ٕٞذیٍش ٚ
ساثغ ٝایـبٖ ثب اسٌبٟ٘بی دِٚتی دالِت داسد  ٚاص ایٗ ِحبػ ثبیذ آٖ سا تفؼیش خبكی اص "حمٛق ؿٟش٘ٚذی" ثٔ ٝف ْٟٛػبْ ث ٝؿٕبس
آٚسد.
 حمٛق ؿٟش٘ٚذی ساثغ ٝدِٚت  ٚؿٟش٘ٚذاٖ سا ٔـخق ٔی وٙذ .حمٛق ؿٟش٘ٚذی ٔٛسد ٘ظش ٔب ٕٞبٖ لٛاػذی اػت ؤ ٝشتجظ ثبؿٟشداسی(دِٚت) ٔی ثبؿذ .پغ حمٛق ؿٟش٘ٚذی دسظشفیت ٔـبسوت ٔشدْ احش داسد .ثٙبثشایٗ لغؼبً آٌبٞی اص آٖ ٘یض ثش ٔیضاٖ
ٔـبسوت احشٌزاس اػت( .ػّیشضب ػّٛی) 0268
دس ثبسصتشیٗ تؼبسیف ؿٟش٘ٚذیِ ،غت ٘بٔ ٝتفىش اجتٕبػی لشٖ ثیؼتٓ ،دس ثبة ؿٟش٘ٚذی چٙیٗ آٔذ ٜاػت٘ « :خؼت ایٗ وٝ
ؿٟش٘ٚذی سػٕی اػت و ٝدس تٕبٔی جٟبٖ ،وٓ  ٚثیؾ ثٔ ٝؼٙبی ػض ٛوـٛسی ثٛدٖ یب ػضٛیت داؿتٗ دس ٔحذٚد ٜدِٚتی ّٔی ٔؼٙب
ٔیؿٛد ،د ْٚایٗ و ٝؿٟش٘ٚذی ثٙیبد  ٚجٞٛشی اػت و ٝثش پبی ٝداؿتٗ ٔجٕٛػٝای اص حمٛق ٔذ٘ی ،ػیبػی  ٚثٚ ٝیظ ٜحمٛق
اجتٕبػی تؼشیف ٔیؿٛد٘(».ظبْ ٘بٔ)ٝ

 -4وتیجٍ گیری
ٔـبسوت داسای د ٚثؼذ فؼبَ  ٚغیشفؼبَ اػت؛ ٔـبسوت فؼبَ حك ؿٟش٘ٚذاٖ ٔ ٚـبسوت غیش فؼبَ ٚظیف ٝایـبٖ تّمی ٔی ؿٛد .س٘ٚذ
ثّٛؽ فش ًٙٞؿٟش٘ـیٙی دس ایٗ پیٛػتبس ؿىُ ٔی ٌیشد .ثب تٛج ٝث ٝایٗ و ٝؿٟش٘ٚذ فؼبَ وؼی اػت ؤ ٝـبسوت سا حك خٛد ٔی
دا٘ذ ،فشم ثش ایٗ اػت و ٝآٌبٞی ،دس فشاٌشد تجذیُ ؿذٖ ػبوٙیٗ ؿٟش ث ٝؿٟش٘ٚذاٖ فؼبَ ٔ ٚـبسوت ج٘ ٛمـی اػبػی داسد.
تالؽ ثش ایٗ اػت و ٝؿٟشداسی ثب ث ٝوبسٌیشی ثشخی آٔٛصؽ ٞبی ٔشدٔی ثؼتش ٔـبسوت ثیـتش ؿٟش٘ٚذاٖ سا فشإ٘ ٓٞبیذ .اص جّٕٝ
ایٗ آٔٛصؽ ٞب ٔی تٛاٖ ثٛٔ ٝاسد ریُ اؿبس ٜوشد:


ؿٙبػبیی ،تجبدَ اعالػبت  ٚجّت ٔـبسوت اص ٌشٞ ٜٚب  ٚپبیٍبٞ ٜبی ٔشدْ ٟ٘بد ػٙتی(ٔؼبجذ ،حؼیٙیٞ ٝب ،تىبیبٞ ،یئبت
ٔزٞجی  ٚجّؼبت لشآ٘ی) اص عشیك ثشٌضاسی ٕٞبیؾ ػٕٔٛی  ٚجّؼبت تخللی  ٚحٛص ٜثٙذی تٛا٘بیی ٞبی آ٘بٖ جٟت
ٔـبسوت فؼبَ دس اداس ٜأٛس ؿٟش



ؿٙبػبییٕٞ ،ىبسی ٔ ٚـبسوت ٔٛحش ثب ػبصٔبٖ ٞبی غیشدِٚتی ،ؿٛسایبسی ٞب ٘ ٚخجٍبٖ  ٚفشٞیختٍبٖ دس خلٛف
ٔٛضٛػبت ٔٛسد ٘یبص ؿٟشداسی اص عشیك ثشٌضاسی ٕٞبیؾ ػٕٔٛی  ٚجّؼبت تخللی  ٚحٛص ٜثٙذی تٛا٘بیی ٞبی آ٘بٖ
جٟت ٔـبسوت فؼبَ دس اداس ٜأٛس ؿٟش



حٕبیت اص عشح ٞب  ٚثش٘بٔٞ ٝبی ٔفیذ دس حٛص ٜآٔٛصؽ ٔ ٚـبسوت ٞبی ؿٟش٘ٚذی اسای ٝؿذ ٜاص ػٛی ٌشٞ ٜٚب  ٚپبیٍبٜ
ٞبی ٔشدْ ٟ٘بد



تٛإ٘ٙذػبصی  ٚؿجى ٝػبصی ٌشٞ ٜٚب  ٚپبیٍبٞ ٜبی ٔشدْ ٟ٘بد دس جٟت اٞذافٔ ،بٔٛسیت ٞب ٚ ٚظبیف ؿٟشداسی.



جٟت تمٛیت ٔـبسوت ث ٝجض اػتفبد ٜاص ٟ٘بدٞبی ٔذ٘ی غیشدِٚتیٔ ،شدْ ٟ٘بد ػٙتی  ٚخیشیٔ ٝی تٛاٖ ث ٝتمٛیت تحضة
پشداخت  ٚفشٔ ًٙٞـبسوت سا اص عشیك فؼبِیت ٞبی التلبدی ٕٞ ٚؼٛیی ٔٙبفغ اجتٕبػی ایجبد وشد( .اداس ٜوُ آٔٛصؽ،
)0275



٘ظش خٛاٞی ٔؼتمیٓ اص ٔشدْ دس ثش٘بٔٞ ٝبی ػٕشا٘ی  ٚ ...ٚدس كٛست أىبٖ اػٕبَ آٖ.



اػتفبد ٜاص حّمٞ ٝبی ٘ظبستی ٔشدٔی جٟت ٘ظبست ثش پشٚطٞ ٜب.



ػشضٌ ٝضاسؽ ػّٕىشد دلیك  ٚجبٔغ فؼبِیت ٞب  ٚالذأبت ا٘جبْ ٌشفت ٝدس ػغح ؿٟش ثٔ ٝشدْ ٚػبوٙیٗ(.احٕذی  ،تٛوّی)



ٞش چ ٝاحؼبع تؼّك اجتٕبػی ؿٟش٘ٚذاٖ ثیـتش ثبؿذ ٔیضاٖ ٔـبسوت آٖ ٞب دس ثش٘بٔٞ ٝبی ا٘جبْ ؿذ ٜدس ػغح ؿٟش
ثیـتش ٔی ثبؿذ.



ػخٗ آخش ایٙىٔ : ٝـبسوت ٔشدْ  ٚادسأ ٜشدٔی ؿٟش ٛٙٞص جبیٍبٚ ٜالؼی خٛیؾ سا پیذا ٘ىشد ٜاػت .ثبؿذ تب ثب تالؽ ٚ
افضایؾ ػغح آٌبٞی ٔشدْ ٕٞ ٚىبسی اسٌبٟ٘بی دِٚتی ثتٛا٘یٓ ٔـبسوت سا ث ٝػغح لبثُ لجِٛی ثشػب٘یٓ  ٚویفیت ص٘ذٌی
دس ػغح ؿٟش سا افضایؾ دٞیٓ(.أیذی  ،خذایی )0281
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ٔ-9لغفی پٛسوٙذِؼی ،وبٔجیض )1388(.ثشسػی عشص تّمی ؿٟش٘ٚذاٖ ٔٙغم 7 ٝتٟشاٖ اص ٔـبسوت دس ٔذیشیت ؿٟشی .دا٘ـٍب ٜآصادٚ .احذ
تٟشاٖ ٔشوض .
٘-18جبتی حؼیٙی ،ػیذ ٔحٕٛد (")1388جبٔؼٔ ٝذسٖ ،ؿٟش٘ٚذی ٔ ٚـبسوت" .فلّٙبٔٔ ٝذیشیت ؿٟشی ،ؿٕبس1 ، 5 ٜف7 -
٘-11ظبْ ٘بٔ ٝجبٔغ آٔٛصؽ ٔ ٚـبسوت ٞبی ؿٟش٘ٚذی .)1385(.جّذ أ ،َٚؼب٘ٚت أٛس اجتٕبػی  ٚفشٍٙٞی ؿٟشداسی تٟشاٖ .
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