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 معه مدوی در جمهوری اسالمی ایرانارایه مدل بومی جا
 

 2ٔبؽبءاِٝ ِٚیخب٘ی دٞبلب٘ی - 1اثٛاِحغٗ فمیٟی
 

 25/5/90تبریخ دریبفت: 

 26/9/90تبریخ تقٛیت:

 

 چکیده 

ی ٔذ٘ی اس خّٕٝ ٔجبحثی اعت وٝ ٔٛرد تٛخٝ ا٘ذیؾٕٙذاٖ سیبدی لزار ٌزفتٝ اعت ٚ  خبٔؼٝ

ٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ ػّٕی ٕٞچٖٛ: حمٛق، ػّْٛ عیبعی، التقبد، ٔذیزیت، خبٔؼٝ ؽٙبعی  حٛسٜ

 ٌیزد.  ٚ... را در ثز ٔی

 ی ٔذ٘ی، آٖ ثخؼ اس س٘ذٌی اختٕبػی اعت وٝ عبسٔبٖ یبفتٝ، داٚىّجب٘ٝ، ٔغتمُ اس خبٔؼٝ

وٙٙذٌبٖ ثبؽذ، ٚ  دِٚت ٚ ٔجتٙی ثز ٘ظبْ حمٛلی ٚ یب لٛاػذی اعت وٝ ٔمجَٛ ؽزوت

ٞب ٚ رٚ٘ذٞب، فؼبِیتٟب ٚ  ی ایغت ػٕٛٔی ٔیبٖ دِٚت ٚ ؽٟزٚ٘ذ وٝ در آٖ ٌفتٕبٖ حٛسٜ

ٞب ٚ ٟ٘بدٞبی اختٕبػی عبسٔبٖ یبفتٝ ثٝ فٛرت خٛد ٔختبر ٚ داٚىّجب٘ٝ در لجبَ  خٙجؼ

مٕٗ آ٘ىٝ در راعتبی ػّٕىزد خٛد، در خٟت دِٚت ٚ  ی تؼییٗ ؽذٜ ٚخٛد دارد، لبػذٜ

 ٌیزد.  تمٛیت آٖ ٚ ٕٞچٙیٗ در ٔمبثُ دِٚت ثٝ دِیُ تنییغ حمٛق ؽٟزٚ٘ذاٖ لزار ٔی

                                                             
ٖ ٚ اعتبد  -1 ِتی دا٘ؾٍبٜ آساد اعالٔی ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمبت تٟزا ٞیأت ػّٕی ٌزٜٚ ٔذیزیت دٚ  ) (Faghihi@Iams.irػنٛ 

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمبت تٟزٖا  -2 ِتی دا٘ؾٍبٜ آساد اعالٔی    (Valikhani_ma@yahoo.com) دوتزی ٔذیزیت دٚ

 

 إِّّیفقّٙبٔٝ تحمیمبت عیبعی ٚ ثیٗ
 دا٘ؾٍبٜ آساد اعالٔی ٚاحذ ؽٟزمب

 1 - 20/ فـ  1390 پبییش - ٞؾتٓؽٕبرٜ 
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ی ٔذ٘ی در  ٔذَ ثٛٔی خبٔؼٝ»پضٚٞؼ حبمز عؼی داؽتٝ ثٝ ایٗ پزعؼ پبعخ دٞذ وٝ: 

ٙیٗ ٔذِی، اثتذا ٔحمك ثزای دعتیبثی ثٝ چ ٞبیی دارد؟  خٕٟٛری اعالٔی ایزاٖ چٝ ٚیضٌی

ای اس ػٛأُ ٔؤثز را اس ٔجبحث ٘ظزی ٚ ادثیبت تحمیك اعتخزاج ٕ٘ٛدٜ ٚ ٔذَ اِٚیٝ  ٔدٕٛػٝ

ٚ ٔمذٔبتی خٛد را تذٚیٗ ٚ در ایٗ سٔیٙٝ اس رٚػ دِفی ىی عٝ ٔزحّٝ اعتفبدٜ ٕ٘ٛدٜ 

ی ٔیشاٖ ٔٙبعت ثٛدٖ ایٗ ػٛأُ  ی اَٚ دِفی، ٘ظز فبحت ٘ظزاٖ، درثبرٜ اعت. در ٔزحّٝ

آٚری ٌزدیذ ٚ اس آٟ٘ب خٛاعتٝ ؽذ تب در فٛرت أىبٖ ػٛأُ دیٍزی را ثٝ آٖ امبفٝ خٕغ 

ی ٔذ٘ی تحت ػٙبٚیٗ: ٔؾبروت،  یب اس آٖ وٓ ٕ٘بیٙذ. در ایٗ راعتب اثؼبد افّی خبٔؼٝ

پذیزی، ػذاِت ٚ  حبوٕیت لبٖ٘ٛ، ؽفبفیت، وبرایی ٚ اثز ثخؾی، پبعخٍٛیی، ٔغئِٛیت

ٞبی دیٍز ٘یش  ٞبی آٖ تؼییٗ ٌزدیذ ٚ ؽبخـ ؽبخـ ٞب ٚ اخٕبع عبسی ٕٞزاٜ ثب ٔؤِفٝ

ی دْٚ دِفی، ٔیشاٖ إٞیت ٞز یه اس  تٛعو فبحجٙظزاٖ ثٝ ٔذَ اِٚیٝ امبفٝ ؽذ. در ٔزحّٝ

٘ظزاٖ  ی اَٚ، تٛعو فبحت ٞبی ٔزحّٝ ٞبی خذیذ ٚ ٔیبٍ٘یٗ پبعخ ػٛأُ ٕٞزاٜ ثب ؽبخـ

ی دْٚ دِفی اس  ٛأُ در ٔزحّٝی ػ ی عْٛ دِفی ٘یش، ثٝ دِیُ ایٙىٝ وّیٝ ٔؾخـ ٚ در ٔزحّٝ

( AHP٘ظز اػنبء، دارای إٞیت سیبدی تؾخیـ دادٜ ؽذ، اس رٚػ تحّیُ عّغّٝ ٔزاتجی)

مزایت إٞیت ٚ ٚسٖ ٘غجی آٟ٘ب تؼییٗ ٚ ٔیشاٖ اثزٌذاری ٞز وذاْ ٔؾخـ ٚ در پبیبٖ 

 ٔذَ ٔفٟٛٔی تحمیك ارایٝ ٚ تجییٗ ٌزدیذ. 

 خبٔؼٝ ٔذ٘ی، حىٕزا٘ی، ٔؾبروت، دٔٛوزاعی. های کلیدی: واژه

 

 مقدمه 

ٔزدْ ثبیذ در تقٕیٕبتی وٝ ثٝ س٘ذٌی » سیز ثٙبیی دٔٛوزاعی ٔؾبروتی آٖ اعت وٝ ی فّغفٝ

ػٙٛاٖ یه ؽٟزٚ٘ذ ثب حمٛق ٚ خبیٍبٜ ٝ ِذا ا٘غبٖ ث ،«ؽٛد، عٟیٓ ثبؽٙذ آٟ٘ب ٔزثٛه ٔی

عیبعت ثٝ تٕبْ ٟ٘بدٞب ػزفی  ی ٔؾخـ ٔيزح اعت ٚ ٔفْٟٛ ؽٟزٚ٘ذی اس ٚرای حٛسٜ

یبثذ. تمذْ در تحمك دٔٛوزاعی ٔؾبروتی، تأٔیٗ حمٛق وبُٔ عیبعی ٚ  ٌغتزػ ٔی
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 ،لؾزٞبی خبٔؼٝ، فزف ٘ظز اس ٔالحظبت لٛٔی، رً٘، سثبٖ، ٔذٞت ی ٕ٘بیٙذٌی ثزای ٕٞٝ

٘ضاد ٚ... اعت. اٌز لزار ثبؽذ ثٝ ٞز دِیّی ثخؾی اس خٕؼیت یه خبٔؼٝ اس ایٗ حك ٔحزْٚ 

 ی تجؼیل ٘برٚایی ثٝ ٞز ػٙٛاٖ در ٔٛرد ٌزٜٚ خبفی اػٕبَ ؽٛد، آٍ٘بٜ فّغفٝ ثبؽذ ٚ یب

 رٚد.  دٔٛوزاعی ٔؾبروتی سیز عؤاَ ٔی

تٛا٘ذ اس ىزیك  ػٙٛاٖ اثشار ٟٔٓ تحمك دٔٛوزاعی ٔؾبروتی ٔیٝ ٔذ٘ی ث ی خبٔؼٝ

 ٞبی سیبدی ثزدارد:  ٞبی سیز ٌبْ سٔیٙٝ

ٝؼ ی اثزثخؼ اعت  ٔذ٘ی در ارتمب ٚ حٕبیت اس ظزفیت ی خٔب ی ثزای خٛدٌزد٘ا غ٘ب ٚ ٞبی ٘ا

ذ  ٔی ٛ٘ا ذٌی عیبعی ثز رٚی اػَٕب خٕؼی تأثیزٌذار ت بٙی  . (Warren Mark ,2000)ثبؽذ اس ىزیك ٕ٘

تٛا٘ذ اس ىزیك ٔؾبروت ؽٟزٚ٘ذاٖ عيح اػتٕبد ٚ ٕٞىبری را  ٔذ٘ی ٔی ی خبٔؼٝ

تىبِیف عیبعی حمٛق ٚ  افشایؼ ٔؾبروت عیبعی ٚ رلبثت عیبعی،دادٜ ٚ ثب  افشایؼ

  .(Tim plumptre,1999) ٔزدْ را رٚؽٗ عبسد

اختٕبػی ٘مؼ ثغشایی ایفب  ی عزٔبیٝتٛا٘ذ در تمٛیت  ی ٔذ٘ی ٔی ٕٞچٙیٗ خبٔؼٝ

ٞب ٚ ٔٙبثغ اىالػبتی السْ، تٛإ٘ٙذی ؽٟزٚ٘ذاٖ را افشایؼ ٚ ٟ٘بدٞبی  وب٘بَٚ ثب ایدبد  ٕ٘بیذ

 .(Mafunisa, 2004دِٚتی را پبعخٍٛ ٕ٘بیذ )

 ی ػٙٛاٖ ٕ٘بیٙذٜٝ ؽٛد ٚ ث ٔذ٘ی ثبػث ارتمب تفىز ٚ ارتجبىبت ػٕٛٔی ٔی ی خبٔؼٝ

ٟٔبرتٟبی عیبعی، ٟٔبرتٟبی ٔذاوزٜ، چب٘ٝ  یثب ارتمبتٛا٘ذ  ٚ ٔیوٙذ  ٔزدْ ػُٕ ٔی ی ػبٔٝ

                                                                                 .(Warren mark,2000س٘ی، تؾىیُ ائتالفٟب ٚ... را افشایؼ دٞذ )

تٛا٘ذ در  ٔذ٘ی ٚ ٘مؾی وٝ ٔی ی ثب تٛخٝ ثٝ ایٗ ٔٛارد اعت وٝ، إٞیت خبٔؼٝ   

ٙذاٖ چدٚ  ،وؾٛرٞب ایفب ٕ٘بیذ ی ػٙٛاٖ یىی اس ٔحٛرٞبی اعبعی تٛعؼٝٝ تحمك حىٕزا٘ی ث

ی ی ٔذ٘ ٞبی خبٔؼٝ پضٚٞؼ حبمز عؼی ثز آٖ دارد تب ثب ٔؾخـ ؽذٖ ٚیضٌیؽٛد.  ٔی

 ثزای وؾٛر، ٔذِی ارایٝ ٕ٘بیذ وٝ حىٕزا٘ی اس ثیؾتزیٗ اثز ثخؾی السْ ثزخٛردار ؽٛد.
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ی ٔذ٘ی ػٛأُ ٔتؼذدی تأثیز ٌذار اعت وٝ  در خقٛؿ ؽىُ ٌیزی ٚ ایدبد خبٔؼٝ

دِیُ ایٗ  ی حبمز، در فذد اعت ٟٕٔتزیٗ آٟ٘ب را ؽٙبعبیی ٚ اِٚٛیت ثٙذی ٕ٘بیذ ٚ ثٝ ٔمبِٝ

تٛا٘ٙذ ثٝ ٔٙظٛر  ٞبی ٘ظبْ ٔی ٞب ٚ عیبعت وٝ ٔغئِٛیٗ ٚ دِٚتٕزداٖ در تذٚیٗ خو ٔؾی

اج ؽذٜ را ثٝ تزتیت ٞبی اعتخز ٞب ٚ پیؼ فزك ی ٔذ٘ی ٔيّٛة ایٗ اِٚٛیت تحمك خبٔؼٝ

 ثٝ وبر ٌیز٘ذ اس إٞیت خبؿ تحمیك اعت. 

 

 ادبیات پژوهش 

ی ٔذ٘ی یب ٚمؼیت آٖ را در ٔٙبىك ٌٛ٘بٌٖٛ خٟبٖ یب  عز٘ٛؽت خبٔؼٝ  ثغیبری اس ٔحممبٖ،

ی خبٚرٔیب٘ٝ،  ته ته وؾٛرٞب ٔٛرد ٔيبِؼٝ لزار دادٜ ا٘ذ. ایٗ ٔٙبىك ٞٓ وؾٛرٞبی حٛسٜ

ٌیزد.  ی ارٚپبی ؽزلی را در ثز ٔی زق آعیب، ٚ ٞٓ حٛسٜی ؽ ٞٓ وؾٛرٞبی غزثی ٚ حٛسٜ

پزداسد  در ٚالغ ٔحمك در ایٗ ٔمبِٝ ٘یش ثٝ ٔيبِؼبت اتدبْ ؽذٜ در ثزخی اس ایٗ وؾٛرٞب ٔی

ی ٔذَ ثٛٔی ثزای  ٚ اس ثزخی ٘تبیح آٟ٘ب وٝ ثٝ فٛرت سیز خالفٝ ؽذٜ اعت در ارایٝ

 ی ایزا٘ی اعتفبدٜ ٕ٘ٛدٜ اعت. خبٔؼٝ

، 2«٘مؼ خبٔؼٝ ٔذ٘ی در ارتمبء حىٕزا٘ی خٛة»ی  ثب ارایٝ ٔمبِٝ (2004)1ٔبفب٘یغب .1

پزداسد،  ی آفزیمبی خٙٛثی ٔی ثٝ ٘مؼ خبٔؼٝ ٔذ٘ی در ارتمبی حىٕزا٘ی خٛة در خبٔؼٝ

ی لٛی را  ا٘ذ ٚ یه خبٔؼٝ ٞبی اختٕبػی ٔٛرد تأویذ لزار ٌزفتٝ ٔؾبروت ٔزدْ ٚ ٌزٜٚ

وٙذ؛ وٝ در آفزیمبی  وٙذ. أب ٚی ٔيزح ٔی ٞذایت وٙٙذٜ یه دٔٛوزاعی لٛی ٔؼزفی ٔی

ٞبی  ٞبی ؽٟزٚ٘ذاٖ، حمٛق ؽٟزٚ٘ذی ثٝ ػٙٛاٖ اثشار ِیتخٙٛثی، اػتٕبد ػٕٛٔی، ٔغئٛ

ی خٛد، حمٛق  ی ٔذ٘ی وبٞؼ یبفتٝ اعت ٚ ٔحمك در تذٚیٗ ٔذَ اِٚیٝ تحمك خبٔؼٝ

ی ایٗ ٔمبِٝ  ی ٔذ٘ی اس ٔيبِؼٝ ٞبی خبٔؼٝ ؽٟزٚ٘ذی را ثٝ ػٙٛاٖ یىی اس ٟٕٔتزیٗ ٔؤِفٝ

 اعتخزاج ٕ٘ٛدٜ اعت. 

                                                             
1- Mafunisa 

2-The Role of Civil Society in Promoting Good Governance 
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زا٘ی ٔجتٙی ثز ٔؾبروت ثب عبسٔبٟ٘بی ٔزدْ حىٕ» ی در ٔمبِٝ (2004) 1ؽٕظ اِحك .2

ٞب( پزداختٝ NGOٞبی ٔزدْ ٟ٘بد ) ، ثٝ حىٕزا٘ی ٔجتٙی ثز ٔؾبروت دِٚت ٚ عبسٔب2ٖ«ٟ٘بد

ٞبی ٔزدْ ٟ٘بد در وؾٛر فمیز ثٍٙالدػ  اعت ٚ ثٝ ٘تبیح ٚعیغ ٔؾبروت دِٚت ٚ عبسٔبٖ

ی ٔذ٘ی، تحت  خبٔؼٝی ایٗ ٔمبِٝ، یىی اس اثؼبد ٟٔٓ  اؽبرٜ ؽذٜ اعت وٝ ٔحمك اس ٔيبِؼٝ

ی خٛد ثٝ  ی تٛسیغ لذرت تمغیٓ آٖ را در تذٚیٗ ٔذَ اِٚیٝ ػٙٛاٖ ٔؾبروت ٕٞزاٜ ثب ٔؤِفٝ

ٞب ٚ ٟ٘بدٞبی ٔذ٘ی، فبفّٝ ٌزفتٗ NGOٞبی اؽتزان دِٚت ثب  وبر ٌزفتٝ اعت. ؽبخـ

ٟ٘بدٞبی ٔذ٘ی اس ٔزوشیت التذار عیبعی، تمٛیت عیغتٓ ٘ظبرتی دِٚت ثز ٟ٘بدٞبی ٔذ٘ی، 

ٞب ٚ تٕبیالت افزاد ٞٓ در  ٔغئِٛیت ٚ پبعخٍٛیی ػٕٛٔی در ٔمبثُ تأٔیٗ خٛاعتٝاحغبط 

 ی ایٗ ٔمبِٝ اعتخزاج ٌزدیذٜ اعت.  ی ٔذ٘ی اس ٔيبِؼٝ ی خبٔؼٝ تذٚیٗ ٔذَ اِٚیٝ

، ثٝ 5«حىٕزا٘ی ٚ حىٕزا٘ی خٛثی»ی  در ٔمبِٝ 4ٚ خبٖ ٌزاٞبْ 3تیٓ پّٛٔپتز .3

پزداس٘ذ، ٘ٛیغٙذٌبٖ ثٝ  إِّّی آٖ در وب٘بدا ٔی ٞبی ثٛٔی ٚ ثیٗ ا٘ذاس حىٕزا٘ی خٛة ٚ چؾٓ

وٙٙذ ٚ لذرت ثخؼ  ٞبی ٔختّف خبٔؼٝ اؽبرٜ ٔی تٛسیغ ٚ خبثدبیی لذرت در ثیٗ ثخؼ

ٕ٘بیٙذ وٝ ٔحمك ثٝ ٔٙظٛر  ی وب٘بدا را ثغیبر لٛی ارسیبثی ٔی ی خبٔؼٝ خقٛفی در ادارٜ

ختّف خبٔؼٝ ٚ ٞبی ٔ ی لذرت در ثخؼ ی ٔذ٘ی، ٔؼبٚمٝ ی خبٔؼٝ تذٚیٗ ٔذَ اِٚیٝ

ٞبی  عبسی ٚ ثزٖٚ عپبری فؼبِیت وبٞؼ ا٘ذاسٜ دِٚت ٚ وٛچه عبسی آٖ، خقٛفی

ٞبی التقبدی در عيح ٚعیغ تٛعو ٟ٘بدٞبی ٔغتمُ اس دِٚت را ثٝ  دِٚتی، ا٘دبْ فؼبِیت

 ی خٛد ثٝ وبر ٌزفتٝ اعت.  ٞبی ٔؾبروت التقبدی در تذٚیٗ ٔذَ اِٚیٝ ػٙٛاٖ ؽبخـ

 

                                                             
1-Shamsul Haque 

Governance Based on Partnership With NGOs 2- 
3- Tim plumptre 

4- John Grahman  

5-Governance and Good Governance  
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ی ٔذ٘ی ٚ ٘ظبْ  خبٔؼٝ»ی  ( در ٔمب1997ِٝثبیز ریچبرد ) 2ٚ پبتزیغیب 1خبٖ ثٛت .4

ی ٔذ٘ی، ٘ظبْ عیبعی ٚ  ، ثٝ خبٔؼٝ 3«عبسی در آٔزیىبی التیٗ عیبعی ٚ دٔٛوزاعی

ا٘ذ. ٚ در ٟ٘بیت ثٝ آسٖٔٛ ارتجبه ٔیبٖ خبٔؼٝ  دٔٛوزاعی عبسی در آٔزیىبی التیٗ پزداختٝ

ی اثز ثخؾی  ؽذٜ وٝ ٔحمك، ٔؤِفٝ ٔذ٘ی ٚ ٘ظبْ عیبعی اس ىزیك آسٖٔٛ پٙح فزمیٝ پزداختٝ

ٞبی اختٕبػی در ثزاثز لذرت  ٞبی تمٛیت عزٔبیٝ اختٕبػی، ٕٞزاٜ ثب ؽبخـ –عیبعی 

 عیبعی ٚ اػتٕبد ػٕٛٔی را در تذٚیٗ ٔذَ اِٚیٝ ثٝ وبر ٌزفتٝ اعت. 

دٔٛوزاعی »ٌشارؽی تحت ػٙٛاٖ  ی ( در ارایAIHRٝٔؤعغٝ آعیبیی حمٛق ثؾز ) .5

ٞبی  دٔٛوزاعی ٚ حىٕزا٘ی خٛة در تبیّٙذ ٚ صاپٗ ٚ عبیز وؾٛر ، ث4ٝ«ٚ حىٕزا٘ی خٛة

ی حمٛق ثؾز ٘مؼ  ی ٔذ٘ی در حفظ ٚ تٛعؼٝ آعیبی ؽزلی اؽبرٜ ٕ٘ٛدٜ اعت وٝ خبٔؼٝ

ی ٔذ٘ی ثبیذ اىٕیٙبٖ حبفُ وٙذ وٝ حىٛٔت ثٝ ایٗ اِشأبت  وٙذ ٚ خبٔؼٝ ثغشایی ایفب ٔی

ی ٔذ٘ی ثبیذ خٛد  ثؾز اعت ٚ خبٔؼٝ ٔتؼٟذ اعت ٚ خبٔؼٝ ٔذ٘ی ٕٞبٖ دفبع وٙٙذٜ اس حمٛق

را لٛی وٙذ تب ثتٛا٘ذ اس فنبٞبی ٔٛخٛد اعتفبدٜ وٙذ ٚ ثز ایٗ اعبط، ٔحمك، وبرایی 

ی  ٞبی خبٔؼٝ التقبدی اس ىزیك ثٟیٙٝ عبسی ٔٙبثغ ٟ٘بدٞبی ٔذ٘ی را ثٝ ػٙٛاٖ یىی اس ٔؤِفٝ

بی ٔذ٘ی اس ی ٔؤثز ٚ ٔيّٛة ٟ٘بدٞ ٞبی اعتفبدٜ ٔذ٘ی اعتخزاج ٕ٘ٛدٜ اعت وٝ ؽبخـ

ی ٟ٘بدٞبی ٔذ٘ی ٘یش  خٛاٞب٘ٝ ٞبی فزفت خٛیب٘ٝ ٚ ٔٙفؼت ٔٙبثغ ٔٛخٛد ٚ ػذْ تمٛیت رفتبر

در تذٚیٗ ٔذَ اِٚیٝ ٕٞزاٜ ثب ؽبخـ ٔتؼٟذ ٚ پبعخٍٛ ثٛدٖ دِٚت ٚ ٟ٘بدٞبی ٔذ٘ی ثٝ 

 اِشأبت حمٛق ثؾز ثٝ وبر ٌزفتٝ ؽذٜ اعت. 

ثٝ ، 7«تٛعؼٝ ٚ ٟ٘بد حىٕزا٘ی ػّٕىزد»ی،  ( در ٔمب1999ِٝ)  6ٚ ٘بخٙت  5وبٔپٛس .6

ٞبی عٙدؼ  ا٘ذ ٘ٛیغٙذٌبٖ، ؽبخـ ٞبی ٟ٘بدی حىٕزا٘ی خٛة پزداختٝ ثٝ ٚیضٌی

                                                             
1-John A.Booth 

2- Patricia Bayer Richard 

3- Civil Society,Political Capital, and Democratization in Central America  

4- Democracy and Good Governance 

5 -Compos 

6- Nugent  
7-Development Performance and Institution Of Governance 
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ٞبی خٛة را در غبِت چٟبر ٔؼیبر تحت ػٙبٚیٗ ٔیشاٖ پبعخٍٛیی ثٛرٚوزاعی،  ٚیضٌی

ٞبی ٔذ٘ی  وٙٙذ. ٔحمك، حبوٕیت لبٖ٘ٛ ٚ آسادی ی ٔذ٘ی ٔيزح ٔی حبوٕیت لبٖ٘ٛ ٚ خبٔؼٝ

 ی ایٗ ٔمبِٝ اعتخزاج ٕ٘ٛدٜ اعت.  ی خٛد اس ٔيبِؼٝ را در ٔذَ اِٚیٝ

ارسیبثی یه ٔؼیبر عبدٜ اس حىٕزا٘ی » ی ( در ٔمب2002ِٝ) 2ٚ ا٘ٛرؽبٜ  1ٞبتز خف .7

ٌیزی آٟ٘ب اؽبرٜ  ٞبی ا٘ذاسٜ ٞبی حىٕزا٘ی خٛة ٚ ؽیٜٛ ٞب ٚ ؽبخـ ثٝ ٔؤِفٝ، 3« خٛة

ٞب ٔذػی ٞغتٙذ وٝ ویفیت  ی ٞؾتبد تبیی اس وؾٛر ٕ٘ٛدٜ ا٘ذ. ٘ٛیغٙذٌبٖ در یه ٕ٘ٛ٘ٝ

ِٚت ثب حىٕزا٘ی اس ىزیك تيبثك ثیؾتز خذٔبت ثب تزخیحبت ؽٟزٚ٘ذاٖ ٚ ٘شدیه ؽذٖ د

یبثذ؛ ثز ایٗ اعبط  تزخیحبت ٔزدْ ٚ اىٕیٙبٖ اس پبعخٍٛیی ٚعیؼتز ثخؼ دِٚتی، ارتمب ٔی

ٔحمك، پبعخٍٛیی دِٚت در ثزاثز ؽٟزٚ٘ذاٖ ثٝ ػٙٛاٖ یىی اس ٟٕٔتزیٗ ػٛأُ اثزٌذار در 

ٞبی تيبثك خذٔبت دِٚت ثب تزخیحبت ؽٟزٚ٘ذاٖ، تأثیز  ی ٔذ٘ی ٕٞزاٜ ثب ؽبخـ خبٔؼٝ

ٞبی ٔزدْ ٚ حٕبیتٟبی ٔبِی  یفیت س٘ذٌی ؽٟزٚ٘ذاٖ، تأٔیٗ ٚ ارمبی ٘یبساػٕبَ لذرت ثز و

 دِٚت اس ٟ٘بدٞبی ٔذ٘ی را در تذٚیٗ ٔذَ اِٚیٝ اس آٖ اعتخزاج ٕ٘ٛدٜ اعت. 

ی ٔذ٘ی در یه حىٛٔت  ی خبٔؼٝ تٛعؼٝ»ی  ( در ٔمب1996ِٝ) 4خبٖ دی ّٞٓ . 8

اتیه ثز اعبط ٔذَ ی ٔذ٘ی در یه حىٛٔت دٔٛوز ی خبٔؼٝ ثٝ تٛعؼٝ ،5«دٔٛوزاتیه

پزداسد وٝ ٘ٛیغٙذٜ اس ىزیك ٔقبحجٝ ثب رٞجزاٖ ٞدذٜ ٌزٜٚ ثب تحمیك  آفزیمبیی ثٛتغٛا٘ب ٔی

ٔیذا٘ی خٛد ثٝ ایٗ ٘تیدٝ رعیذ وٝ ػبُٔ حیبتی در حزوت ثٝ عٛی ٟ٘بدیٍٙی عبسٔبٟ٘بی 

ذٜ ی السْ ٚ درآٔذ ثبثت اعت ٚ در ٟ٘بیت، ٘ٛیغٙ ٔذ٘ی، افشایؼ ٔٙبثغ ٔبِی ٚ تأٔیٗ ثٛدخٝ

وٙذ وٝ ٔحمك در  ٞبی آفزیمبیی پیؾٟٙبدٞبیی ارایٝ ٔی ی ٔذ٘ی در دِٚت ثزای ایدبد خبٔؼٝ

تمٛیت ٚ تٙٛع احشاة  ٞبی سیز را اعتخزاج ٕ٘ٛدٜ اعت؛  ؽبخـ  ی خٛد، تذٚیٗ ٔذَ اِٚیٝ

                                                             
1-Jeff Huther  

2-Anwarshah  
3- Applying A simple Measure Of Good Governance 

4-John D.Holm 

5- The Development Of Civil Society in a Democratic State : The Botswana Model  
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عیبعی در خبٔؼٝ، ثزلزاری ارتجبه ثیٗ ٘خجٍبٖ عیبعی ٚ ٔزدْ، حٕبیت اس حمٛق ؽٟزٚ٘ذی 

 ٞب ٚ ٟ٘بدٞبی ٔذ٘ی.  ٞبی ٔبِی دِٚت اس عبسٔبٖ ٞب، حٕبیت ٛق الّیتاِخقٛؿ حم ٚ ػّی

ای در ٔٛرد خبٔؼٝ ٔذ٘ی  ٞبی ؽجىٝ دیذٌبٜ»ی  ( در ٔمب2002ِٝ) 1ّٕٞٛت آٖ ٞیز .9

ی ٔذ٘ی خٟب٘ی پزداختٝ اعت. ٘ٛیغٙذٜ  ای در ٔٛرد خبٔؼٝ ٞبی ؽجىٝ ثٝ دیذٌبٜ، 2« خٟب٘ی

ٞب ٚ  چٍٍٛ٘ی ارتجبه ثیٗ افزاد یب عبسٔبٖ وٙذ وٝ ثزای تحّیُ ؽجىٝ، دا٘غتٗ اؽبرٜ ٔی

ای ٚ  ای ؽجىٝ ی ٔذ٘ی خٟب٘ی را پذیذٜ اٍِٛٞبی عبختبری ایٗ ارتجبىبت ٟٔٓ اعت ٚ خبٔؼٝ

ای ٚ ٔتقُ ثٝ ٞٓ تؾىیُ ؽذٜ ٚ  دا٘ذ وٝ اس یه فنبی اختٕبػی چٙذ الیٝ ای ٔی ثغیبر راثيٝ

ٔؼٝ اعت. ٔحمك، آساد عبسی ٚ ٞبیی اس فؼُ ٚ ا٘فؼبالت در خب ای ثذٖٚ ٔزس ٚ س٘دیزٜ ؽجىٝ

دعتزعی دایٕی خبٔؼٝ ثٝ اىالػبت ثٝ ػٙٛاٖ ؽزیبٖ افّی فزآیٙذ ارتجبىبت در دیذٌبٜ 

 ی ٔذ٘ی اعتخزاج ٕ٘ٛدٜ اعت.  ی ٔذ٘ی را ثٝ ػٙٛاٖ ؽبخقی اس خبٔؼٝ ای خبٔؼٝ ؽجىٝ

 

  روش و مراحل انجام تحقیق

ی ٔذ٘ی اس رٚػ دِفی در ىی ٔزاحُ  ی ٔذَ ثٛٔی خبٔؼٝ در ایٗ پضٚٞؼ ثٝ ٔٙظٛر ارایٝ

ی ٔذَ ٟ٘بیی ثٝ ؽزح  ٔختّف اعتفبدٜ ؽذٜ وٝ فزایٙذ اخزای رٚػ دِفی ثٝ ٔٙظٛر ارایٝ

 ٕ٘ٛدار سیز اعت: 

  

                                                             
1-Helmut Anheier 

2-Network Approaches To Global Civil Society 
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 پرسش آغازیه

 ٔذَ ثٛٔی خبٔؼٝ ٔذ٘ی در خٕٟٛری اعالٔی ایزٖا دارای چٝ ٚیضٌیٟبیی اعت؟ -

 مرور ادبیات جامعه مدوی

 ی وتت ٚ ٔتٖٛ ٔختّف ٔيبِؼٝ -

 ؽٙبعبیی ػٛأُ ٔٛخٛد در ادثیبت  -

 خغتدٛی ایٙتز٘تی تحمیك  -

 مصاحبه های اکتشافی

 تؼییٗ افزاد ٔٙبعت ا٘دبْ ٔقبحجٝ  -

 ی اثؼبد، ٔؤِفٝ ٞب ٚ ؽبخقٟب ٚ اخذ ٘ظزات ٔقبحجٝ ؽٛ٘ذٌبٖ ارایٝ -

  ارائٝ ٔذَ اِٚیٝ -

 مرحله مقدماتی دلفی

 تؾىیُ اػنبی ٌزٜٚ دِفی  -   تؼییٗ رٚػ ٚ تؼذاد اػنبی دِفی -

 دور اول دلفی

 ی ٔذَ اِٚیٝ ثٝ اػنبارایٝ -

 ٞبی اػنب در خقٛؿ ٔیشٖا ٔٙبعجت ػٛأُ ٌزدآٚری دیذٌبٜ -

 ٞبی خذیذ تٛعو اػنب دریبفت ؽبخـ -

 دور دوم دلفی

 ٞبی دٚر اَٚ ثٝ اػنب ٔیبٍ٘یٗ پبعخثبسخٛرد  -

 ی ٔدٕٛػٝ ػٛأُ خذیذ ثٝ اػنبارایٝ -

 ٌزدآٚری دیذٌبٟٞبی اػنبء در خقٛؿ ػٛأُ خذیذ ٚ لذیٓ  -

 دور سوم دلفی

 پبالیؼ ػٛأُ ثز ٔجٙبی پبعخٟبی دٚر دْٚ )ٞیچ ػبّٔی حذف ٍ٘زدیذ(  -

تحّیُ  ػٛأُ ثب رٚػٌزدآٚری دیذٌبٟٞبی اػنبء در خقٛؿ مزیت إٞیت  -

 ( AHPعّغّٝ ٔزاتجی)

 ی ٔذ٘ی در خٕٟٛری اعالٔی ایزٖأذَ ٟ٘بیی خبٔؼٝ
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 جامعه خبرگان پژوهش 

ی ٔذ٘ی، اػنبی ٕ٘ٛ٘ٝ ؽزوت  ای ثٛدٖ ٔٛمٛع خبٔؼٝ ثب تٛخٝ ثٝ ٌغتزدٌی ٚ ٔیبٖ رؽتٝ

 ٘فز ثٝ فٛرت سیز تؼییٗ ٌزدیذ.  30وٙٙذٜ در پبُ٘ دِفی ثٝ ٔیشاٖ 

 تعذاد يیژگیهای اعضای پاول

 5 ؽٙبط وؾٛر ٔتخققبٖ ٚ فبحجٙظزاٖ خبٔؼٝ

 5 ٔتخققبٖ ٚ فبحجٙظزاٖ ػّْٛ عیبعی وؾٛر

 5 ٔتخققبٖ ٚ فبحجٙظزاٖ حمٛق وؾٛر

 5 ٔتخققبٖ ٚ فبحجٙظزاٖ ٔذیزیت وؾٛر

 5 ٞب ٚ ٟ٘بدٞبی ٔذ٘ی وؾٛر NGOی  ٔتخققبٖ ٚ فبحجٙظزاٖ در حٛسٜ

 5 ی خبٔؼٝ ٔذ٘ی ٔمبالت در حٛسٜٔؤِف یب ٔتزخٓ وتت یب 

 

 های تحقیق یافته

ی ٔذ٘ی در  در ایٗ پضٚٞؼ اثؼبد افّی ثٝ ٔٙظٛر اِٚٛیت ثٙذی ػٛأُ ٔؤثز در خبٔؼٝ   

 Expertی  خٕٟٛری اعالٔی ایزاٖ ؽٙبعبیی ؽذٜ اعت. پظ اس عبخت ٔذَ در ثز٘بٔٝ

Choice  ای وٝ در سیز ٘ؾبٖ دادٜ  ، ٚسٖ ٔؼیبرٞب ثٝ ٌٛ٘ٝٞبؽبخـٚ ٚرٚد ٔمبیغبت سٚخی

 دعت آٔذ.  ؽذٜ اعت، ثٝ
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 گسترش وهادهای مذویی  های مؤلفه شاخص وسبیزن . ي1

 ی گسترش وهادهای مذوی های مؤلفه بىذی شاخص (. ايلًیت1جذيل )

 ردیف شاخص يزن ايلًیت

 1 تمٛیت ٚ تٙٛع احشاة عیبعی در خبٔؼٝ 353/0 1

 2 ٞبی ٌزٚٞی ٔغتمُ اس دِٚت تٙٛع رعب٘ٝ وثزت ٚ 235/0 2

 3 تمٛیت ٚ اعتمالَ ػُٕ ٟ٘بدٞبی دیٙی ٚ ٔذٞجی در خبٔؼٝ 206/0 3

 4 ایدبد ٔيجٛػبت خقٛفی ٚ خٛدٌزدا٘ی آٖ تٛعو ٟ٘بدٞبی ٔذ٘ی 088/0 4

 5 ٞب ٚ ٟ٘بدٞبی فزٍٞٙی ٚ ادثی ٚ ٞٙزی اعتمالَ ٚ خٛدٌزدا٘ی ا٘دٕٗ 071/0 5

 6 ٞب(  ٞب ٚ عبیت ایدبد ٚ ٌغتزػ ٔزاوش اىالع رعب٘ی ٔدبسی )ٚثالي 047/0 6

 

 ی تًزیع ي تقسیم قذرت های مؤلفه يزن وسبی شاخص .2

 ی تًزیع ي تقسیم قذرت های مؤلفه (. ايلًیت بىذی شاخص2جذيل )

 ردیف شاخص يزن ايلًیت

1 378/0 
 ادارٜ ثخؾٟبی ٚعیؼی اس خبٔؼٝ تٛعو ثخؼ خقٛفی ٚ ٟ٘بدٞبی ٔذ٘ی

1 

 2 ٞب ٚ ٟ٘بدٞبی ٔذ٘یNGOاؽتزان دِٚت ثب  182/0 2

 3 وبٞؼ ا٘ذاسٜ دِٚت ٚ وٛچه عبسی آٖ 177/0 3

 4 ٞب ٚ ٟ٘بدٞبی ٔذ٘ی NGOاؽتزان دِٚت ثب  182/0 4

 5 فبفّٝ ٌزفتٗ ٟ٘بدٞبی ٔذ٘ی اس ٔزوشیت التذار عیبعی 057/0 5

 6 ٞبی خٛد ثز اعبط ؽبیغتٍیأىبٖ دعتیبثی الؾبر خبٔؼٝ ثٝ ٔزاتت ثبالتز عیبعی  041/0 6

 7 خزٚج اس التذار خٛاٞی ٚ تٕزوش ٌزایی ثبسیٍزاٖ دِٚتی 033/0 7
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 ی حقًق شهريوذی های مؤلفه يزن وسبی شاخص .3

 ی حقًق شهريوذی (. ايلًیت بىذی مؤلفه3جذيل )

 ردیف شاخص يزن ايلًیت

 1 اػتٕبد ثخؼ خقٛفی ٚ ٟ٘بدٞبی ٔذ٘ی ثٝ ٘ظبْ لنبیی 264/0 1

 2 افشایؼ عيح آٌبٞی ٔزدْ ار حمٛق ؽٟزٚ٘ذی 199/0 2

 3 اػتٕبد ثخؼ خقٛفی ٚ ٟ٘بدٞبی ٔذ٘ی ثٝ ٘ظبْ لنبیی 264/0 3

 4 وبرآیی ٘یزٚٞبی أٙیتی در ایدبد أٙیت ثزای ؽٟزٚ٘ذاٖ 13/0 4

 5 اػتٕبد ٔزدْ ثٝ ٔغئٛالٖ در اخزای لبٖ٘ٛ 101/0 5

 6 ٞبی ثی ىزفب٘ٝ ٔؾیاعتمالَ لٜٛ لنبییٝ ٚ اػٕبَ خو  084/0 6

 7 ٞب ٚ ٔيجٛػبت أىبٖ آسادی ػُٕ در ادارٜ اثزثخؼ رعب٘ٝ 068/0 7

 

 ی ديلت قاوًومىذ های مؤلفه شاخص وسبیيزن  .4

 ی ديلت قاوًومىذ های مؤلفه (. ايلًیت بىذی شاخص4جذيل )

 ردیف شاخص يزن ايلًیت

 1 ٚخٛد لٛا٘یٗ حمٛلی حٕبیتی اس ٟ٘بدٞبی ٔغتمُ اس دِٚت 323/0 1

 2 اِتشاْ ػّٕی ثٝ لٛا٘یٗ ٔذ٘ی ٔٙذرج در لبٖ٘ٛ اعبعی 252/0 2

 3 تمٛیت عیغتٓ ٘ظبرتی دِٚت ثز ٟ٘بدٞبی ٔذ٘ی 165/0 3

 4 ٞبی تؼبُٔ ٚ تمبثُ افىبر در خبٔؼٝ فزاٞٓ آٚردٖ سٔیٙٝ 159/0 4

 5 ایدبد ثزاثزی تٕبْ افزاد ٚ ٌزٟٚٞب در ثزاثز لبٖ٘ٛ 060/0 5

 6 ٞب ٚ ٟ٘بدٞبی ٔذ٘ی خبٔغ فمزسدایی ثب ٔؾبروت تؾىُتذٚیٗ ىزح  041/0 6
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 ی آزادسازی ي دسترسی دایمی به اطالعات های مؤلفه شاخص وسبیيزن  .5

 ی آزاد سازی ي دسترسی دایمی به اطالعات های مؤلفه (. ايلًیت بىذی شاخص5جذيل )

 ردیف شاخص يزن ايلًیت

 1 ٞب ٚ ٔيجٛػبت رعبٝ٘ا٘تؾبر اىالػبت ؽفبف ٚ ٔذٖٚ تٛعو  422/0 1

 2 ارسیبثی ػّٕىزد ٟ٘بدٞبی دِٚتی تٛعو اىالػبت ٔٙتؾز ؽذٜ 200/0 2

 3 آٌبٞی فزیح ٚ رٚؽٗ ؽٟزٚ٘ذاٖ اس لٛا٘یٗ لنبیی ٚ حمٛلی ٚ پبرِٕب٘ی 173/0 3

4 151/0 
ٞبی آؽىبر ٚ فٛرتٟبی افؾبء وٙٙذٜ ٔبِی ٚ ٕٔیشی ٚ حغبثزعی  ٔاللبت

 ٟ٘بدٞبی دِٚتی
4 

 5 فزاٞٓ آٚردٖ خزیبٖ آسادی ثیبٖ ٚ ٘مّبدی در خبٔؼٝ 054/0 5

 

 

 ی ٔذ٘ی وبرآیی ٚ اثزثخؾی خبٔؼٝی  ٞبی ٔؤِفٝ ؽبخـ وسبیٚسٖ  .6

 ی مذوی ی کارآیی ي اثربخشی جامعه های مؤلفه (. ايلًیت بىذی شاخص6جذيل )

 ردیف شاخص يزن ايلًیت

 1 ٔٛخٛدی ٔؤثز ٚ ٔيّٛة ٟ٘بدٞبی ٔذ٘ی اس ٔٙبثغ  اعتفبدٜ 637/0 1

 2 إُِّ ٞبی ٔزدٔی ثب ٟ٘بدٞبی ٔذ٘ی در عيح ثیٗ ٕٞىبری ٚ ارتجبه تؾىُ 258/0 2

 3 ی ٟ٘بدٞبی ٔذ٘ی ػذْ تمٛیت رفتبرٞبی فزفت خٛیب٘ٝ ٚ ٔٙفؼت خٛاٞب٘ٝ 105/0 3
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 ی پاسخگًیی ديلت در برابر شهريوذان های مؤلفه شاخص وسبیيزن  .7

 ی پاسخگًیی ديلت در برابر شهريوذان مؤلفههای  (. ايلًیت بىذی شاخص7جذيل )

 ردیف ها شاخص يزن ايلًیت

 1 تيبثك خذٔبت دِٚت ثب تزخیحبت ؽٟزٚ٘ذاٖ 331/0 1

 2 تأثیز اػٕبَ لذرت ثز ویفیت س٘ذٌی ؽٟزٚ٘ذاٖ 257/0 2

 3 ٞب ٚ ٟ٘بدٞبی ٔذ٘ی حٕبیتٟبی ٔبِی دِٚت اس عبسٔبٖ 173/0 3

 4 ٚ ٟ٘بدٞبی ٔذ٘ی ثٝ اِشأبت حمٛق ثؾزٔتؼٟذ ٚ پبعخٍٛ ثٛدٖ دِٚت  139/0 4

 5 ٞب تأٔیٗ ٚ ارمبءی ٘یبسٞبی ٔزدْ اس ىزیك تذٚیٗ خو ٔؾی 058/0 5

 6 پبعخٍٛ ثٛدٖ دِٚت ثٝ ٔزدْ در ٔمبثُ ػّٕىزد خٛد 043/0 6

 

 ی تأمیه مىافع عمًمی تًسط وهادهای مذوی های مؤلفه يزن وسبی شاخص .8

 ی تأمیه مىافع عمًمی مؤلفههای  (. ايلًیت بىذی شاخص8جذيل )

 ردیف ها شاخص يزن ايلًیت

 1 ٞب ٚ تٕبیالت افزاد احغبط ٔغئِٛیت در ٔمبثُ تأٔیٗ خٛاعتٝ 542/0 1

 2 تمٛیت اٍ٘یشٜ وبر ٚ فؼبِیت ثبسیٍزاٖ ٟ٘بدٞبی ٔذ٘ی 247/0 2

 3 رٚحیٝ فذاوبری ٚ خذٔت ثٝ ٔیٟٗ ثبسیٍزاٖ ٟ٘بدٞبی ٔذ٘ی 134/0 3

 4 اس اٍِٛٞبی ٔٛفك ٚ ثٛٔی عبسی آٟ٘بثٟزٜ ٌیزی  077/0 4

 

  



Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

 15ارایه مدل بومی جامعه مدنی  ...  /  

 های برابر ی ایجاد فرصت مؤلفه های شاخصيزن وسبی  .9

 های برابر ی ایجاد فرصت های مؤلفه (. ايلًیت بىذی شاخص9جذيل )

 ردیف شاخص يزن ايلًیت

 1 ثزاثزی الؾبر خبٔؼٝ در دعتزعی ثٝ ٔٙبفغ ٚ أٛاَ ػٕٛٔی 30/0 1

 2 الؾبر آعیت پذیز خبٔؼٝٞبی السْ اس  حٕبیت 232/0 2

 3 ٞبی ثٟزٜ ٚری ٚ خذٔبت رعب٘ی دِٚت ثٝ ٔزدْ رؽذ ؽبخـ 156/0 3

 4 اػتٕبد ػٕٛٔی ٔزدْ ٘غجت ثٝ فزایٙذٞبی حىٛٔتی ٚ دِٚتی 152/0 4

 5 حزاعت دِٚت اس ٔٙبفغ ٚ أٛاَ ػٕٛٔی 096/0 5

 6 فنبی رلبثتی ٚ دعتزعی ثزاثز ثٝ اىالػبت ثبسار 063/0 6

 

 ی تعامل سیستم سیاسی ي اجتماعی های مؤلفه وسبی شاخصيزن   .11

 ی تعامل سیستم سیاسی ي اجتماعی های مؤلفه (. ايلًیت بىذی شاخص11جذيل )

 ردیف شاخص يزن ايلًیت

 1 ثزلزاری ارتجبه ثیٗ ٘خجٍبٖ عیبعی ٚ ٔزدْ 561/0 1

 2 تمٛیت ٚ پبیجٙذی ثٝ ارسؽٟبی اخاللی ٔؾتزن در خبٔؼٝ 244/0 2

 3 ٞب ٚ عٙٗ الٛاْ ٔختّف ایزا٘ی تمٛیت ٚ حفظ ٔزاعٓ، خؾٗ 126/0 3

 4 ٟ٘بدیٙٝ ؽذٖ رٚاثو ٔیبٖ دِٚت ٚ ٟ٘بدٞبی ٔذ٘ی 069/0 4
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 گیری نتیجه

ٔذ٘ی در خٕٟٛری  ی  ٔذَ ثٛٔی خبٔؼٝ»پضٚٞؼ حبمز در پی پبعخ ثٝ ایٗ عؤاَ ثٛد وٝ: 

 « اعالٔی ایزاٖ چٝ ٚیضٌیٟبیی دارد؟

أب اس آ٘دبییىٝ رٚػ ا٘دبْ پضٚٞؼ در تحمیك حبمز اعتفبدٜ اس ٘ظزات ٘خجٍبٖ 

ٞبی ثذعت آٔذٜ اس ىزیك تحّیُ  خبٔؼٝ ثز اعبط تىٙیه دِفی ثٛد، پظ اس تحّیُ دادٜ

 عّغّٝ ٔزاتجی ٘تبیح سیز ٔؾبٞذٜ ٌزدیذ: 

 ؽٛد، اس ی آساد عبسی ٚ دعتزعی دایٕی ثٝ اىالػبت تجییٗ ٔی ؽفبفیت وٝ ثب ٔؤِفٝ

ی  ی ٔذ٘ی در وؾٛر ارسیبثی ٌزدیذ. اِجتٝ در ایٗ ثؼذ اس خبٔؼٝ ػٛأُ ٟٔٓ تحمك خبٔؼٝ

ٞبی ارسیبثی ؽذٜ تٛعو ٘خجٍبٖ، ا٘تؾبر اىالػبت ؽفبف ٚ ٔذٖٚ  ٔذ٘ی، اس ثیٗ ؽبخـ

ی ٚ  ٞب ٚ ٔيجٛػبت اس اِٚٛیت اَٚ ثزخٛردار ٌزدیذ ٚ ثٙبثزایٗ چٙب٘چٝ خبٔؼٝ تٛعو رعب٘ٝ

ٞب ٚ ٔيجٛػبت وؾٛر ٘مؼ  فیت اىالػبتی دعتیبثی ٕ٘بیذ، رعب٘ٝوؾٛر ٔب ثخٛاٞذ ثٝ ؽفب

 تٛا٘ٙذ ایفب ٕ٘بیٙذ.  عشایی در ایٗ سٔیٙٝ ٔی ثٝ

ی ٔذ٘ی در وؾٛر، ٔؾبروت ارسیبثی ٌزدیذ وٝ  اس ػٛأُ افّی ٚ ٟٔٓ تحمك خبٔؼٝ

ی ٌغتزػ ٟ٘بدٞبی ٔذ٘ی در خبٔؼٝ ٚ تٛسیغ ٚ تمغیٓ  ایٗ ٔؾبروت اس ىزیك دٚ ٔؤِفٝ

ی، ٌغتزػ ٟ٘بدٞبی ٔذ٘ی اس  ٌزدد. اِجتٝ اس ثیٗ ایٗ دٚ ٔؤِفٝ ٖ پذیز ٚ ٔحمك ٔیلذرت أىب

اِٚٛیت ثبالیی ٘غجت ثٝ تٛسیغ ٚ تمغیٓ لذرت ثزخٛردار اعت. ثٝ ٔٙظٛر افشایؼ ٚ ارتمبی 

ٔؾبروت اس ىزیك ٌغتزػ ٟ٘بدٞبی ٔذ٘ی در خبٔؼٝ، تمٛیت ٚ تٙٛع احشاة عیبعی در 

 یت را دارد. ثیؾتزیٗ إٞ 353/0خبٔؼٝ ثب ٚسٖ 

ی ٔذ٘ی  ی خبٔؼٝ ػذاِت ثٝ ػٙٛاٖ یىی دیٍز اس ػٛأُ اثزٌذار ٚ ٟٔٓ تؼییٗ وٙٙذٜ

وٙذ وٝ ثٝ  ٞبی ثزاثز در خبٔؼٝ تحمك پیذا ٔی ی ایدبد فزفت تؼییٗ ٌزدیذ وٝ اس ىزیك ٔؤِفٝ

ٔٙظٛر تحمك ػذاِت، ثزاثزی الؾبر خبٔؼٝ در دعتزعی ثٝ ٔٙبفغ ٚ أٛاَ ػٕٛٔی در خبٔؼٝ ثب 

 ٕ٘بیذ.  ثیؾتزیٗ إٞیت را ایفب ٔی 30/0 ٚسٖ



Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

 1390 پاییز   8 شماره  المللی و بین/ فصلنامه تحقیقات سیاسی   18

 

ی افشایؼ حمٛق ؽٟزٚ٘ذی ٚ ایدبد  حبوٕیت لبٖ٘ٛ در خبٔؼٝ اس ىزیك دٚ ٔؤِفٝ

ػٙٛاٖ ػبُٔ دیٍزارسیبثی ٌزدیذ وٝ اس ثیٗ ایٗ دٚ ٔؤِفٝ، حمٛق ؽٟزٚ٘ذی  دِٚت لبٕ٘ٛ٘ٙذ ثٝ

ر افشایؼ حمٛق اس اِٚٛیت ثبالتزی ٘غجت ثٝ دِٚت لبٕ٘ٛ٘ٙذ ثزخٛردار اعت؛ أب ثٝ ٔٙظٛ

ؽٟزٚ٘ذی در خبٔؼٝ، ثبیذ ٔیشاٖ اػتٕبد ثخؼ خقٛفی ٚ ٟ٘بدٞبی ٔذ٘ی وؾٛر ثٝ ٘ظبْ 

 افشایؼ یبثذ.  264/0حمٛلی ٚ لنبیی وؾٛر ثٝ ػٙٛاٖ اِٚٛیت اَٚ ثب ٚسٖ 

پذیزی اس ىزیك تأٔیٗ ٔٙبفغ ػٕٛٔی تٛعو ٟ٘بدٞبی ٔذ٘ی ٘یش اس دیٍز  ٔغئِٛیت

ت وٝ ثٝ ٔٙظٛر ایدبد آٖ ثبیذ احغبط ٔغئِٛیت در ی ٔذ٘ی اع ػٛأُ اثزٌذار ثز خبٔؼٝ

 افشایؼ یبثذ.  542/0ٞب ٚ تٕبیالت افزاد ثب اِٚٛیت اَٚ ثب ٚسٖ  ٔمبثُ تأٔیٗ خٛاعتٝ

ٞبی وبرایی التقبدی )ثٟیٙٝ عبسی ٔٙبثغ(،  وبرایی ٚ اثز ثخؾی ٘یش اس ىزیك ٔؤِفٝ

بدی )ٔؾبروت اختٕبػی )ٟٔبرت ٚ رلبثت عیبعی(، اثز ثخؾی التق-وبرایی عیبعی

اختٕبػی )لذرت اختٕبػی(. أىبٖ پذیز اعت؛ وٝ اس ثیٗ  –التقبدی( ٚ اثز ثخؾی عیبعی 

اس  510/0ثب ٚسٖ ٘غجی  اختٕبػی )لذرت اختٕبػی(  –ٞب، اثز ثخؾی عیبعی  ایٗ ٔؤِفٝ

اِٚٛیت ثبالیی ثزخٛردار اعت أب چٙب٘چٝ ثخٛاٞذ لذرت اختٕبػی یه وؾٛر افشایؼ یبثذ، 

ٞب ٚ ٟ٘بدٞبی ٔذ٘ی ٝث  NGOوٕه  833/0ـ ؽىُ ٌیزی آٖ ثب ٚسٖ ٘غجی ٟٕٔتزیٗ ؽبخ

 ثبؽذ.  ی پبیذار ٚ حفبظت اس ٔحیو سیغت ٔی تٛعؼٝ

ی تؼبُٔ عیغتٓ عیبعی ٚ اختٕبػی اس دیٍز ػٛأُ  اخٕبع عبسی اس ىزیك ٔؤِفٝ

ی ٔذ٘ی اعت وٝ ثٝ ٔٙظٛر ایدبد ٚ ٌغتزػ تؼبُٔ ثیٗ عیغتٓ عیبعی ٚ  ٌذار ثز خبٔؼٝ اثز

اختٕبػی، ثزلزاری ارتجبه ثیٗ ٘خجٍبٖ عیبعی ٚ ٔزدْ ثٝ ػٙٛاٖ اِٚٛیت اَٚ ثب ٚسٖ ٘غجی 

 مزٚرت دارد.  561/0

ی  پبعخٍٛیی دِٚت در ثزاثز ؽٟزٚ٘ذاٖ ٘یش اس دیٍز ػٛأُ تأثیزٌذار ٚ تؼییٗ وٙٙذٜ

ی ٔذ٘ی اس عٛی ٘خجٍبٖ ارسیبثی ؽذ وٝ تحمك آٖ ثیؾتز ثب تيبثك خذٔبت دِٚت ثب  خبٔؼٝ

 ذیز اعت.پ أىبٖ 331/0تزخیحبت ؽٟزٚ٘ذاٖ ثٝ ػٙٛاٖ اِٚٛیت اَٚ ثب ٚسٖ ٘غجی 
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