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 مقدمه

بصهبًی ٍ تؼبهل پَیبی استمبی ظشفیت ػلوی ٍ ثیٌص وبسوٌبى ٍ تطىیل سشهبیِ اًسبًی هتٌبست ثب تحَالت، الصهِ حیبت س

ف ّبی هختلٍد صیبدی ثستگی ثِ هْبست ٍ آگبّیّبی دسًٍی ٍ ثیشًٍی است. صیشا حیبت سبصهبًی تب حذآى ثب هحیف

. لزا ضَدف هتغیش ثیطتش هیّب ثِ ٌّگبم ٍ ثْیٌِ ثبضٌذ؛ لبثلیت سبصگبسی سبصهبى ثب هحیوبسوٌبى داسد ٍ ّشچِ ایي هْبست

ّبی ٍیژُ دس هذیشاى ٍ وبسوٌبى ًمص ثسضایی داسد؛ ثلىِ اًص ٍ هْبستی ًِ تٌْب دس ایدبد دآهَصش ٍ تَسؼِ هٌبثغ اًسبً

تغیش هحیف ٍفك ضَد وِ آًبى دس استمبی سكح وبسایی ٍ اثشثخطی سبصهبى سْین ثبضٌذ ٍ خَد سا ثب ضشایف هثبػث هی

ػشغِ تدبست دٌّذ. ثب ایٌحبل دس صًبى ًیوی اص ًیشٍی وبسخْبى سا تطىیل هی (.035 .ظ،0281صًذ ٍ ّوىبسى،)دٌّذ 

آهشیىب حتی اص ًیوی اص التذاس هَخَد ثْشُ هٌذ ًیستٌذ. دسهیبى پبًػذ ضشوت خَش الجبل آهشیىب تٌْب چْبس هذیشػبهل صى 

ثِ چطن هی خَسد ٍ تٌْب دس چٌذسبل اخیش است وِ دس ًیوی اص ایي پبًػذ ضشوت تؼذاد وبسوٌبى ػبلی ستجِ صى اص یه 

 (. 4 .ظ ،1،1110ًفش تدبٍص وشدُ است )ایَاًض

ّبی هختلف ی اص ًیشٍی ثبلمَُ صًبى دس صهیٌٍِسػذم ثْشُ ؛ّبی اختوبػی ّستٌذشیي گشٍُهْوت اص صًبى یىی ثذٍى تشدیذ

سبصد. آهبس هَخَد حبوی اص آى است یب سخت هی فشٌّگی، اختوبػی، التػبدی، ٍ سیبسی دستیبثی ثِ تَسؼِ سا ًبهوىي

ّبی ثْذاضتی، صًبى دس ضشایف ثِ هشاتت ثْتش ش ضبخعتی دٍگبًِ لشاس داسًذ. اص ًظوِ اهشٍص صًبى ایشاى دس خبیگبُ ٍ هٌضل

لی اص ًظش حؿَس دس ثبساص وبس ٍ سْن دسآهذی، دس هیبى وطَسّبی دسحبل تَسؼِ ستجِ ٍاص اوثش وطَسّبی هٌكمِ ّستٌذ 

ی خبهؼِ ضٌبسی ٍ هذیشیت ٌِدس صهیخٌسیتی  فشاٍاى اهشٍصُ هكبلؼبت. (41 .ظ،0278ػلیضادُ، ) ثسیبس پبییٌی داسًذ

 ب آىّب، فشآیٌذّب ٍ اػوبل هشتجف ثخٌسیتی دس سیستن آهَصضی ٍ هحلی استجبقبت هَصش ٍخَد داسد وِ ثِ رات پیچیذُآ

اًستیتَّبی آهَصضی ثِ غَست  ّبی دسس ثِ ضىلّوبًگًَِ وِ غٌذلی (.6 .ظ ،0222 ،2هیشصاداسد ) گیلجَسى ٍ اضبسُ 

                                                            
1 . Evans 
2 . Gillborn & Mirza 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

( تبویذ وشدُ است وِ فشآیٌذّبی آهَصضی دس سكَح 4991) 1ٍ صى اضغبل ًطذُ است؛ آوش ثشاثش تَسف اسبتیذ هشد

ّب، هبًٌذ سضذ وَدن، صًبى ّویطِ ًمص اًذ. دس ثشخی صهیٌِیىسبى ٍ یىٌَاخت ًجَدُهتفبٍت ًسجت ثِ پزیشش افشاد 

دیگش هَاسد، هبًٌذ تحػیالت  ی هحتشهی ثَدُ است. ثشایٍ تفبٍت خٌسیتی ّویطِ هَؾَع هكبلؼِاًذ هشثی ثبصی وشدُ

ووتشی دس همبیسِ ثب تحػیالت پیص  خٌسیتیووتش ثَدُ است. ثٌبثشایي، تحػیالت ػبلی تَخِ  خٌسیتػبلی تبثیش 

ّبی دٍسُّب ثیطتش ثش استجبـ هیبى دثستبًی، اثتذایی، ساٌّوبیی یب دثیشستبًی ثِ خَد دیذُ است. ثؼالٍُ، هؼوَال تجؼیؽ

 اًذ.تبویذ داضتِ گشدضگشیٍسصش، ٍ اٍلبت فشاغت،  تحػیلی

ی سخِدس اًگلستبى، اهشٍصُ صًبى ثیطتشی ًسجت ثِ هشداى خْت وست د تىویلیتحػیالت آهَصش ٍ فشاگیشی ثخص دس 

-هٌؼىس هی ٍ ٍسصش هذیشیت اٍلبت فشاغتسضتِ دس سضذ دس تؼذاد صًبى لیسبًسِ ضًَذ. داًطگبّی، ٍاسد داًطگبُ هی

اوثش ضشوت هشداى  ٍسصضی ّبی هذیشیت گشدضگشیت ٍسصش ٍ ػلَم ٍسصضی ٍ ثشًبهِبهكبلؼسضتِ ضَد، ٍلی دس 

ثِ ٍیژُ ًبى ّستٌذ؛ ص اص صهشداى ّوچٌبى ثی سكَح وبسضٌبسی اسضذ ٍ دوتشا،ثب ایي حبل دس دٌّذ. وٌٌذگبى سا تطىیل هی

س ثذًِ  اسبتیذی وِ ثِ ّوچٌیي افضایص ثشاثشی خٌسیتی د ؛ضَدكَح ثبالتش تحػیالت ػبلی دیذُ هیایي اهش دس س

ی لیسبًس ٍخَد سُوٌٌذ، ثِ هیضاى افضایطی وِ دس هَسد داًطدَیبى دٍّبی لیسبًس یب اسضذ تذسیس هیٍسُداًطدَیبى د

اًذ؛ ػوذتب اسبتیذ هشد ّستٌذ ٍ تحػیل همبقغ تحػیالت تىویلی ثَدُضَد. دس ػَؼ آًْبیی وِ فبسؽ الداسد، دیذُ ًوی

ضَد. دس آهشیىبی ضوبلی، وبّص ّب ثیطتش هیمبء هشتجِ ػلوی دس سكح اسبتیذ ٍ هذیشاى داًطىذُثب است ّبایي ًبثشاثشی

 ،ّبایي تجؼیؽ ضَد. ثؼالٍُِ استبد توبم ٍ سئیس ثخص دیذُ هیهطبثْی دس هطبسوت صًبى اص استبدیبس ثِ داًطیبس ٍ ث

ظ  ،1102، 2)اتچیسي ضَدبلی ثذتش هیًگلستبى ٍ آهشیىبی ضواختالف هیبى استخذام توبم ٍلت ٍ ًیوِ ٍلت دس ا

007.)  

                                                            
1 . Acker 
2 . Aitchison 
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 ؛دس حبل پزیشش است حمَق اختوبػی ٍ اًسبًی ثِ ًحَ فشاگیشی دسدس خبهؼِ وًٌَی ّش چٌذ ادػبی ثشاثشی دٍ خٌس 

ّبی خبهؼِ هب ّب ٍ اسصشٌَّص ًگشش .یي پزیشش ػمالًی آى ٍ اخشای آى دس ػوـل، فبغـلِ ثسـیبسی هَخـَد استثاهب 

اػؿبء خبهؼِ سا تحت  ،ّبی حیبت اختوبػی ٍ فشدیتوبهی حَصُ دس ّب تمشیجـبًایـي اسصشٍ اسـت  بالساًِهشدسوبهالً 

 . (1ظ  ،0275ی ثیطِ ٍ خوبلی،ًدبتی آخ) دّذتأثیش خَد لشاس هی

ی ّبهٌحػش ثِ وطَس هب ًیست ثلىِ دس سبیش وطَسّب ٍ داًطىذُ صًبى تٌْب ّوبى قَس وِ اضبسُ ضذ هَاًغ تَسؼِ ضغلی

ثشخَسداس  یّبی ثیطتشیسِ ثب هشداى اص هَاًغ ٍ هحذٍدیتتشثیت ثذًی ٍ ػلَم ٍسصضی پیطشٍ دس دًیب ًیض صًبى دس همب

ّبی تشثیت ثذًی ٍ ػلَم ٍؾؼیت فؼلی داًطىذُآًچِ دس داسد.  ایاحتوبال سیطِ دس دالیل هتؼذد ٍ پیچیذُ؛ وِ ّستٌذ

وٌذ ٍ جب ّوبى ثشآهذی است وِ دس سكح خبهؼِ ًیض خَدًوبیی هیضَد تمشیٍسصضی هشاوض آهَصش ػبلی وطَس دیذُ هی

 ػجبست است اص:

 حذاللی ثشخَسداًذ؛  تؼذادداًطدَیبى صى تحػیالت تىویلی ثَیژُ دس گشایص هذیشیت ٍسصضی ثِ ًسجت هشداى اص  -

ًیبص ثِ حتوب وِ  یثب ٍخَد ٍاحذّبی ػولّبی ػلوی ّب ٍ گشٍُثِ قَس ولی تؼذاد اػؿبی ّیبت ػلوی دس داًطىذُ -

  است؛هذسس خبًن داسًذ ًیض ثِ قَس هحسَس ووتش 

 حؿَس پشسًگی ًذاسًذ؛ّب صًبى ثِ خض هَاسد اًذن ٍ اًگطت ضوبس دس سكَح اسضذ ایي داًطىذُ -

 وٌٌذ.یسِ ثب هشداى ثسیبس وٌذتش ػول هیًیض دس همب هشتجِ ػلویاستمبء قی هشاحل  اص ًظشصًبى  -

زیشش اّل لبثل اػتوبد ٍ هَسد پ هفَْهییه چبسچَةّب ًیبص است وِ هٌكجك ثشبسبیی ایي سیطِثِ هٌظَس ضٌثٌبثشایي  

 (. 4739ادٍاسد ٍ ّوىبساى، ) وشد هطخع ساآًْبهیبىٍ سٍاثفًظشهَسدهتغیشّبیتب ثتَاى  الذام گشددفي دس ایي حَصُ 
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 ٍ تدضیِ ٍ ثشسسی ای، صهیٌِ ٍ سبختبسی سفتبسی، ػَاهل دستِ سِ حست ثش تَاى هی سا هذیشیتی ٍ سبصهبًی  ّبیپذیذُ

ای وِ دس للوشٍ یب سكَح خبغی هكشح ّش ًظشیِ داسای سكَح تدضیِ ٍ تحلیل است ثگًَِاسبس  يتحلیل ًوَد. ثشای

ثبضٌذ. ثِ ػجبست دیگش ّش ًظشیِ ای هیّب ثِ قَس ولی ضبهل سِ للوشٍ یب سكح سفتبسی، سبختبسی ٍ صهیٌِضَد. ًظشیِهی

ضَد؛ یب دس ساثكِ ثب سبختبس آیذ، هكشح هیِ سكح خشد ثطوبس هیآیذ یب دس ساثكِ ثب سفتبس اًسبى دس سبصهبى وِ پذیذ هیو

ای است وِ سبصهبى سا احبقِ وشدُ ٍ ثب آى تؼبهل ٍ یب دس ساثكِ ثب صهیٌِ آیذوِ سكح هیبًی ایي ػلن ثِ ضوبس هیسبصهبى 

 استفبدُ ضبخگی سِ ثِ ػٌَاى چبسچَة ًظشی اص هذل هكبلؼِ ایي دس(. 40ظ ،4714هیشصایی اّشًدبًی ٍ اهیشی،داسد )

 دس سا هذیشیت ٍ سبصهبى ّبیًظشیِ ٍ هكبلؼبتتَاى هی آى اسبس ثش وِ است تحلیلی یه اثضاس هذل هَسد ًظش ضَدهی

  .ثشسسی ًوَد حَصُ سِ

ّبی سفتبسی دس داًطىذُوِ هحتَای  است ىسفتبسی ػیٌی صًب( ولیِ ػَاهل هشثَـ ثِ خشد) عوامل رفتاریهٌظَس اص 

  صًبى ّستٌذ.سفتبسّبی سبصًذُ  ٍ اص خْبت گًَبگَى دٌّذ سا تطىیل هیتشثیت ثذًی 

وِ ثذًِ آى  ّبی تشثیت ثذًیداًطىذُدس ثشگیشًذُ هدوَػِ سٍاثف هٌظن حبون ثش اخضای داخلی  )هیبًی( عوامل ساختاری

ّبی تشثیت داًطىذُػٌبغش اغلی تطىیل دٌّذُ اسی ٍ سخت افضاسی هشتجف ثب ٍ ضبهل توبم ػَاهل ًشم افض سبصًذ سا هی

 ثذًی ٍ ػلَم ٍسصضی ّستٌذ.

تَاًٌذ خَد هیوِ است داًطىذُ ّبی تشثیت ثذًی ٍ ػلَم ٍسصضی ضبهل هحیف ٍ ضشایف ثیشًٍی  )والى( ای عوامل زمینه

 ثبضٌذ.سبص ػَاهل سفتبسی ٍ سبختبسی  سجت

-ًوی سبصهبًی سٍیذاد یب پذیذُ ّیچ وِ ثبضذهی ایگًَِ ثِ ایصهیٌِ ٍ سفتبسی، سبختبسی ػَاهل ثیي دس ایي هذل استجبـ

 ٍ ثَدُ تٌگبتٌگ ساثكِ ضبخِ یه سِ ایي ثیي ساثكِ دیگش، ػجبست ثِ .گیشد غَست ضبخِ سِ ایي تؼبهل اص خبسج تَاًذ

 سِ هثبثِ ثِ ٍ هلضٍم ثَدُ ٍ الصم ًَع اص ضبخِ سِ ایي ثیي هَخَد سٍاثف ًَع ٍالغ، دس .ًبپزیشًذ خذایی ّن اص ػول دس

دس هكبلؼِ حبؾش ثشاسبس  .(02-01ظ. ،0266)هیشصایی اّشًدبًی،ثبضٌذ  هی پذیذُ حیبت ٍاحذ تٌِ اص سٍییذُ ضبخِ
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ٍ سؼی ثش ایي ثَدُ  است پشداختِ ضذُثِ هَاًغ تَسؼِ ضغلی صًبى سكَح )تدضیِ ٍ تحلیل( سِ گبًِ هذل سِ ضبخگی 

  ایي هَاًغ پشداختِ ضَد.خبهغ ٍ ول ًگش ثِ وِ ثِ غَست 

 

 روش شناسی

ٍ لػذ  ّذف ایي پژٍّص ضٌبسبیی هَاًغ تَسؼِ ضغلی صًبى دس داًطىذُ تشثیت ثذًی هشاوض آهَصش ػبلی وطَس ثَد

ّبی ًْفتِ ایي فبًِ ٍ خبهغ هَسد ثشسسی لشاس دّذ ٍ ثش خٌجِغلی صًبى سا هَضىبحمك آى ثَدُ است وِ هَاًغ تَسؼِ ضه

؛ اًذّبی تشثیت ثذًی فؼبلیت وشدُداًطىذُ دس ّبسبل وِ هتخػػبًی ثِ ثَد ثذیي هٌظَس ؾشٍسی هَؾَع توشوض وٌذ. 

ای اص پژٍّص ویفی ثٌیبد، ضیَُاستفبدُ ضذ. سٍش ًظشیِ دادُ 1ساّجشد پژٍّطی ًظشیِ دادُ ثٌیبد ایٌشٍ اصاصهشاخؼِ ضَد. 

پشداصی یبثذ. ایذُ اغلی ایي ساّجشد آى است وِ ًظشیِای تىَیي هیّب، ًظشیِدُای اص دااست وِ دس آى، ثب استفبدُ اص دستِ

وٌٌذگبى وِ فشایٌذ پژٍّص سا تدشثِ ّبی حبغل اص هطبسوتضَد ثلىِ ثش اسبس دادُّبی دس دستشس ًبضی ًویاص دادُ

بد یب ثشخبستِ اص تحمیك هؼوَالً دس ثٌیًظشیِ دادُ (.44، ظ. 0275)داًبیی فشد،ضَد سبصی هیاًذ؛ ایدبد یب هفَْموشدُ

سٍد وِ هكبلؼِ چٌذاًی دس آى حَصُ ًطذُ است یب ًتبیح هَخَد ثشای هكبلؼِ ٍؾؼیت حبؾش وبفی  ّبیی ثىبس هیپژٍّص

ًغ تَسؼِ ضغلی ثبًَاى دس ًیست. ثب تَخِ ثِ ایٌىِ هحمك دس ثشسسی پیطیٌِ تحمیك اثضاس هٌبسجی ثشای ثشسسی هَا

یست دسدستشس ً اقالػبت ٍ آهبس لبثل استٌبد چٌذاًیثذًی ًیبفت ٍ ّوچٌیي اص ٍؾؼیت هَخَد ّبی تشثیت داًطىذُ

 ایي ضیَُ پژٍّص اًتخبة گشدیذ.

 ّبیسؤال .است پژٍّطگش ّب دس رّيسؤال ٍ هَؾَع گیشیضىل ،ثٌیبددادُسبصیًظشیِ سٍش اخشای دس هشحلِ اٍلیي

 َد اص:؛ ػجبست ثگشفت ضىل هحمك رّي دسوِ  پژٍّص اغلی

 ؟ّبی تشثیت ثذًی ثِ غَست ّوسبى استآیب فشایٌذ تَسؼِ ضغلی صًبى ٍ هشداى دس داًطىذُ - -

 وذام است؟ (خشد) یسفتبسهَاًغ تَسؼِ ضغلی صًبى دس سكح  - -

                                                            
1 . Grounded Theory 
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 وذام است ؟ (هیبًی) سبختبسیهَاًغ تَسؼِ ضغلی صًبى دس سكح  - -

 ؟وذام است (والىای )صهیٌِدس سكح صًبى هَاًغ تَسؼِ ضغلی  - -

 پژٍّص ایي آهبسی استفبدُ ضذ؛ خبهؼِ 1ایگیشی ّذفذاس اسخبػی صًدیشُثب تَخِ ثِ ویفی ثَدى هكبلؼِ اص سٍش ًوًَِ

ذسیس ٍ فؼبلیت اخشایی دس سبل سبثمِ ت دُّبی تشثیت ثذًی ثَدًذ وِ حذالل اػؿبی ّیبت ػلوی داًطىذُ اص هتطىل

 اص پس ٍ ضذُ ؾجف ّبهػبحجِ توبهی ٍ ضذ اًدبم ًفش هػبحجِ  3 ثب هكبلؼِ ایي دس .داضتٌذ ی تشثیت ثذًی ساّبداًطىذُ

  ثِ سٍش وذگزاسی ثبص، هحَسی ٍ اًتخبثی غَست گشفت. حبغل ّبیدادُ تحلیل ٍ تدضیِ هػبحجِ، ّش اًدبم

 هَخَد ّبیًَضتِ پبساگشاف ثِ پبساگشاف ٍ ثِ خف خف تحلیل ٍ تدضیِ ثب سپسٍ سبصی ّب پیبدُهحتَی هػبحجِ اثتذا

 هشحلِ )دس ضذُ تَلیذ ّبیقجمِ ثیي ساثكِ ثشلشاسی ّذفثب  تحلیل ٍ تدضیِ دٍم هشحلِ دس .ضذًذ ایدبد ثبص وذّبی

 ٍ ایدبد ضذًذ ّبهمَلِ ٍ ّبگشٍُ ایدبدٍ  ضذ ثبصًَیسی وذّب هیبى استجبـ ایدبد ّذف ثب ٍ خذیذ سٍضی ثِ ثبص( وذگزاسی

 ٍ ثبص گزاسی وذ ضذُ یبد غَست ثِ ّبدادُ توبهی ایٌىِ اص لشاس گشفتٌذ. پس خبظ خَد گشٍُ دس هطبثِ وذّبی توبهی

دس لبلت ّب هػبحجِ اص هستخشج هحَسی وذّبی وذّب، ثٌذی گشٍُ دس .ذیسس آًْب ثٌذیثِ گشٍُ ضذًذ؛ ًَثت هحَسی

 هذل سِ ضبخگی دستِ ثٌذی ضذًذ.

 

 هایافته

ّبی تشثیت ثذًی ٍ ػلَم وبسی ثشاثش ثب هشداى دس داًطىذُ ضشایفى است وِ صًبى دس ّبی پژٍّص حبؾش حبوی اص آیبفتِ

ّب حبوی اص آى است وِ دس ضشایف ثشاثش یِ ٍ تحلیل هػبحجِی حبغل اص تدضوذّبی هحَساص ثخطی ٍ ٍسصضی ًیستٌذ 

صضی دس داًطىذُ تشثیت ثذًی ٍ ػلَم ٍسَسؼِ ضغلی سا اهىبى گبم ثشداضتي ّوسبى دس هسیش تثِ دالیل هتؼذد صًبى 

 آًْب، همبیسِ ٍ هَسد ّش دس هحَسی وذّبی ثٌذیگشٍُ؛ وٌٌذش ووه هیًیض ثِ ایي ضشایف ًبثشاث ، خَدصًبىًذاسًذ؛ ثؼالٍُ 

  .داد خبی اغلی گشٍُ سِ دس سا آهذُ دست ثِ توبهی وذّبی تَاى هی وِ داد ًطبى

                                                            
1 . Chain referral 
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ّبی تشثیت ثذًی است یٌی صًبى دس داًطىذُػسفتبسی وِ دس ثشگیشًذُ ٍ سبصًذُ رفتاری،   موانعالف( کدهای مربوط به 

 سؾبیت ضغلیهفَْم ، صًبى سٍحیِ وبسیّبی ٍیژگی، صًبى دس ّبی خذی دس ّذف اص وبسٍ ضبهل هَاسدی چَى تفبٍت

ٍ  ّبی خبًَادگیٍخَد هسئَلیت ،، ػذم ٍخَد خَاست فشدی ثشای استمبءثشای صًبى اهٌیت ضغلیفمذاى ٍخَد ، صًبى

 ضٌبسبیی ضذًذ. صًبى تَسؼِ ضغلی سفتبسی . ایي دستِ اص ػَاهل ثِ ػٌَاى هَاًغ ضذهی صًبى  اًگیضش

ّبی تشثیت داًطىذُدس ثشگیشًذُ هدوَػِ سٍاثف هٌظن حبون ثش اخضای داخلی  ساختاری موانعکدهای مربوط به ة( 

ش اغلی تطىیل دٌّذُ ػٌبغٍ ضبهل توبم ػَاهل ًشم افضاسی ٍ سخت افضاسی هشتجف ثب  سبصًذ وِ ثذًِ آى سا هی ثذًی

ّب ٍ ًحَُ تمسین هَاسدی چَى سبختبس داًطىذُ ٍّص حبؾشدس پژ .ّبی تشثیت ثذًی ٍ ػلَم ٍسصضی ّستٌذداًطىذُ

ّبی اًتػبة ٍ ، ضیَُ ٍ سٍیًِبثشاثش گضیٌص ٍ استخذام ّبیٌذفشایلذست سبصهبًی،  ّبیدٍس ثَدى صًبى اص پبیگبُوبس، 

ی سیستن اسصیبثی ػولىشد ٍ ّبپشداخت هشدسبالساًِ، ؾؼف ٍ خالء ّبیسی، سیستنٍ ػذم تَخِ ثِ ضبیستِ سبال ءاستمب

همشاست  ٍٍ ّوچٌیي ػذم ٍخَد لَاًیي ، ؾؼف استجبقبت ٍ سیبسی وبسی صًبى تَخْی ثِ ًتبیح اسصیبثی ػولىشدثی

 یب تسْیل وٌٌذُ تَسؼِ ضغلی صًبى ضٌبسبیی ضذ. وٌٌذُ حوبیت

ضبهل هحیف ٍ ضشایف ثیشًٍی ای هَاًغ هحیكی ٍ صهیٌِ وذّبیی وِ هشثَـ ثِ ایهزمین موانعکدهای مربوط به  ج( 

ثبضٌذ؛ ثذیي سبص ػَاهل سفتبسی ٍ سبختبسی  سجتتَاًٌذ خَد هیوِ ّبی تشثیت ثذًی ٍ ػلَم ٍسصضی است داًطىذُ

ی چَى ضشایف فشٌّگی ٍ دس ایي پژٍّص هَاًؼتَاًٌذ هؼلَل هَاًغ هحیكی ثبضٌذ. ِ هَاًغ سفتبسی ٍ سبختبسی هیهؼٌی و

. ثِ ػجبست دیگش ثخص هْوی اص ًذّب ضٌبسبیی ضذداًطگبُ ٍ سیبسی ٍ هحیف حمَلی فؿبی هشدسبالس ، خَ ٍاختوبػی

-دس آى دیذُ ًوی ضَد وِ اثشی اص صًبىتؼییي هی ّبداًطگبُّب دس سكح هذیشیت اسضذ هؼبدالت ثبصی لذست دس داًطىذُ

ٍ اگش ّن حؿَس داسًذ تحت ضشایف  س ًذاسًذّب حؿَضَاسی هذیشاى داًطگبُبء ٍ هؼوَال صًبى دس ّیبت اهٌ ضَد ٍ

ی سٌتی ًیض ثِ ػذم ٍ ٌّدبسّب ّباسصشٍ ثبٍسّب،  افتذخبغی است ٍ ایي اهىبى ثشای صًبى دس حبلت ػبدی اتفبق ًوی

 وٌذ.ووه هی ّبحؿَس پشسًگ آًْب دس سكَح والى داًطگبُ
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 بحث و نتیجه گیری

یي هؼیبسّب ثشای سٌدص دسخِ تَسؼِ یبفتگی یه وطَس، هیضاى اّویت ٍ اػتجبسی است وِ صًبى آى وطَس یىی اص هْوتش

اًذ اهب ّوچَى دسختبى سٍی ّبی اخیش ٍاسد ثبصاس وبس ضذُػذُ صیبدی اص صًبى دس سبل(. 66. ظ4716داسًذ )صاّذی، 

ضَین تؼذاد صًبى ًیض چِ ثِ سكَح سیبست ًضدیه هیضَد؛ ّشسٍین اص تؼذادضبى وبستِ هیوَُ وِ ّشچِ ثبال ٍ ثبالتش هی

 تدشثیبت(. 12، ظ 0224ی سیبست ثِ چطن ًوی خَسد )ایَاًض،ضَد تب خبیی وِ دیگش ّیچ صًی دس ػشغِووتش هی

یگ گشٍُ اص هَاًغ ثِ  وِ دّذهی ًطبى ّبی پژٍّطی دس سبیش وطَسّبیبفتِ ٍ ایشاى ّبی تشثیت ثذًیدسداًطىذُ هَخَد

 بتٌْ ثٌبثشایي ثبضٌذ.هذُ اص سكَح چٌذگبًِ ٍ پیچیذُ هیثلىِ ایي هَاًغ ثشآ  هسئَل ػذم تَسؼِ ضغلی صًبى ًیستٌذتٌْبیی 

هَاًغ سفتبسی پشداختي ثِ یىی اص سكَح هبًٌذ ػَاهل سبصهبًی ٍ یب ػَاهل هحیكی سّبگطب ًخَاّذ ثَد صیشا ًوی تَاى اص 

 ًگشش صًبى ضبغل غبفل ثَد.ٍ 

ّبی تشثیت ثذًی ّستٌذ. ایي هَاًغ ثیطتش ثِ صًبى ٍ ًحَُ ثبسصتشى هَاًغ تَسؼِ ضغلی صًبى دس داًطىذُهَاًغ سفتبسی اص 

ثخص ثضسگی اص هَاًغ هشثَـ تفبٍت ًگشش صًبى ثِ ًگشش ٍ رٌّیت آًْب دس هحیف وبسی هشثَـ است؛ ثِ ػجبست دیگش 

بى اص وبس احسبس سؾبیت است ٍ ػَاهلی چَى ًسجت هشداى است؛ ثِ ػٌَاى هثبل ضبخع اغلی ٍ تؼییي وٌٌذُ ثشای  صً

ای هشداى هفَْم سؾبیت اص وبس ّبی ثؼذی لشاس داسًذ. دسحبلیىِ دس صًذگی حشفِحمَق ٍ هضایب ٍ هشتجِ ضغلی دس اٍلَیت

وٌذ. صًبى دس هحیف وبس ثِ قلجی ضغلی ثیص اص سؾبیت ضغلی هؼٌی پیذا هیهؼوَال هتشادف ثب هَفمیت هبلی است ٍ خبُ

ل هسبئلی چَى حس ّوىبسی ٍ گشٍُ اختوبػی ّستٌذ دس غَستی وِ اٍلَیت هشداى سلبثت ٍ حس پیشٍصی است؛ دًجب

(. 16.ظ 0224ایي ًَع ًگشش هختع صًبى ایشاًی ًیست ٍ هَسد تبییذ هحممبى سبیش وطَسّب ّن ّست )ایَاًض، 

ای داسًذ هسجت هَاًغ سبختبسی ٍ صهیٌِخَد سیطِ دس ّبی خبًَادگی وِ ّوچٌیي هجبحثی هبًٌذ اهٌیت ضغلی ٍ هسئَلیت

 ضًَذ.دس صًبى هی ثشٍص سفتبسّبی تذافؼی
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ثیٌی ًوَد وِ ثتَاًذ تَاى اص اثتذای ٍسٍد دختشاى ثِ ًظبم آهَصضی دسٍسی ثشای آًْب ثیصثشای وبّص ایي ًَع هَاًغ هی 

سبصی ًوبیذ ٍ ٍِ اختوبػی  صهیٌ ؾوي استمبء اػتوبد ثٌفس، خَاست فشدی آًْب سا ثِ هٌظَس پیطشفت دس صًذگی وبسی

 ّبی فشدی آًْب دس ػشغِ سلبثت ضَد.هَخت ثْجَد هْبست

ضًَذ. هحسَة هیّبی تشثیت ثذًی تشیي هَاًغ تَسؼِ ضغلی صًبى دس داًطىذٍُ هطخع یيتشهَاًغ سبختبسی اص سٍضي

ای است. ّوبى لَاًیٌی ٍیژُلَاًیي  ٍ دسثشداسًذُ خذی ثبصی هحیف وبس ٍ گبم ثشداضتي دس هسیش تَسؼِ ضغلی ّوبًٌذ یه

ٍ هتٌبست ثب سٍحیبت ایي لَاًیي وبهال هشداًِ  ؛اًذًی ٍ خَاًی آى سا فشا ًگشفتَِادس دٍساى وَدوی، ًَخ وِ صًبى هؼوَالً

 وَالًهؼّب  اًذ. اهب صى هشدّب ثب ایي لَاًیي آضٌبیی وبهل داسًذ چشا وِ ایي لَاًیي سا ٍؾغ وشدٍُ  ٍ تدشثیبت هشداى ّستٌذ

داًٌذ چِ ٍلت ثبیذ ثب غشاحت غحجت وشد ٍ چِ ٌّگبم ثبیذ هسئَلیت پزیشفت ٍ دس ٌّگبم  اًذ صیشا ًوی دس حبضیِ هبًذُ

اص  ّوچٌیي هؼوَالً .تَاى دس خْت سسیذى ثِ هَفمیت ضغلی ثشداضت ّبی هَثشی سا هی هػبحجِ چِ ثبیذ گفت ٍ چِ گبم

ٍ  گیشًذدس هشتجِ دٍم لشاس هیبى قجك یه لبًَى ًبًَضتِ ٍلی الصم االخشا ًظش سبصهبًی ٍ خبیگبُ دس سبختبس سبصهبًی صً

ًضدیه ضًَذ ٍ ضبًس ثشاثشی ثب هشداى دس توبم هشاحل وبسی خَد ًذاسًذ چِ دس ثذٍ  ثِ پبیگبُ لذست تَاًٌذ هیثِ ًذست 

ِ سبالسی ثب تَخِ ثِ خٌسیت ثِ ػجبست دیگش ضبیست استخذام ٍ ضشایف ٍسٍد ٍ چِ دس هشاحل ثؼذی تب اتوبم دٍسُ وبسی.

 .(77-70. ظ 4716)صاّذی ،  ٍخَد ًذاسد. ایي هَؾَع ًیض ثبسّب هَسد تبییذ هحممبى لشاس گشفتِ است

ّبی اداسی، وبّص هَاًغ سبختبسی تبویذ ثشضبیستِ سبالسی ٍ ػذم تَخِ ثِ خٌسیت، اغالح سٍیِ ٍ ضیَُ ِ هٌظَسث 

ّبیی ثِ هٌظَس ّب ٍ ثْجَد آى، اغالح سبختبسی ٍ اسائِ هطَقدس داًطىذُحوبیت اص ثشلشاسی استجبقبت ٍ سٍاثف صًبى 

 تَاًذ ساّگطب ثبضذ. ّبی اخشایی هیتحشیه صًبى ثشای پزیشش هسئَلیت

ثبضٌذ ثِ ثیبًی دیگش ٍخَد هَاًغ ّبی تشثیت ثذًی هیَاًغ تَسؼِ ضغلی صًبى دس داًطىذُای اص اغلی تشیي ههَاًغ صهیٌِ

تحمیمبت ٍ فٌبٍسی ٍ ّوچٌیي هحیف  ّب ٍ ٍصاست ػلَم،هبًی هشدسبالس دس داًطگبُی، خَ ٍ فؿبی سبصفشٌّگی ٍ اختوبػ

ثِ قَسولی  وٌٌذ.ضًَذ ٍ آًْب سا تمَیت هیٍسًذُ هَاًغ سبختبسی ٍ سفتبسی هیّب خَد فشاّن آداًطگبُ حمَلی ٍ سیبسی

سیضی ّب ٍ ٍصاست ػلَم پبیِالتش دس ساس داًطگبُثبیست اص سكَح ثبتَاى ػٌَاى وشد وِ ثستش تَسؼِ ضغلی وِ هیهی
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ثشسذ فشاّن ًیست ٍ اغال چٌیي ّبی ػلوی ّب ٍ گشٍُضَد تب ًْبیتب ثِ خشٍخی ٍ سفتبس لبثل هطبّذُ دس سكح داًطىذُ

-یًوتَاًوٌذسبصی صًبى ًیض دیذُ  ّبیی ثِ هٌظَس تالش ٍ حتیگیشی هجتٌی ثش ًوبیبى ًوَدى صًبى تَاًوٌذ ٍ ضبیستِ خْت

  ضَد.

اختوبػی ّب ٍ ًوبیص آًْب اص صًبى تَاًوٌذ ٍ ضبیستِ دس صهیٌِ ثستشسبصی فشٌّگی ٍ ای سسبًِثِ هٌظَس وبّص هَاًغ صهیٌِ

ٌبٍسی ٍ ّب ٍ ٍصسات ػلَم، تحمیمبت ٍ فَ ٍ فؿبی هشدسبالساًِ دس داًطگبُاغالح خ .تَاًذ ثسیبس ثوشثخص ثبضذهی

تَاًذ هذ ّب هیّب ٍ داًطىذُّبی ولیذی داًطگبُاص ًیشٍی تَسؼِ وطَس دس پست ًیویحوبیت اص حؿَس صًبى ثِ ػٌَاى 

 تَاًذ پطتَاًِ هحىناص قشیك تذٍیي همشسات حوبیتی ٍ پطتیجبى هی استمبء هحیف حمَلی ٍ سیبسی ًظش لشاس گیشد ٍ ًْبیتبً

 ّب سا فشاّن ًوبیذ.س صًبى دس سكَح هختلف دس داًطگبُثشای حؿٍَ هحشن لَی 
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