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ٔمبِ ٝحبضط ثب ٞسف ٍ٘طـ ظ٘بٖ تٟطا٘ی ث ٝتغییط زض آٌبٞی ث ٝحمٛق قٟط٘ٚسی ذٛز  ٚضاثغ ٝآٖ ثب
ؾطٔبی ٝفطٍٙٞی ا٘زبْ قس .ضٚـ تحمیك پیٕبیف اظ ٘ٛؿ تحّیّی ٔیثبقس .ربٔق ٝآٔبضی قبُٔ ظ٘بٖ ثبالی
 18ؾبَ قٟط تٟطاٖ زض ؾبَ ٔ 1395یثبقس و ٝثٝنٛضت تهبزفی ذٛقٝای چٙسٔطحّٝای اظ ثیٗ ٔٙبعك
ثیؿتٚزٌ ٚب٘ ٝقٟط تٟطاٖ  ٚثب اؾتفبز ٜاظ فطٔ َٛوٛوطاٖ ٘ 384فط ا٘تربة قس٘س .اثعاض ا٘ساظٌٜیطی پطؾكٙبٔٝ
ٔحمكؾبذت ٝثٛز .چبضچٛة ٘ؾطی ثطای ؾطٔبی ٝفطٍٙٞی عجك ٘ؾطی ٝثٛضزی ٛقبُٔ ؾطٔبی ٝفطٍٙٞی
تزؿسیبفت ٝـ فیٙیتیبفتٟ٘ ٚ ٝبزی ٝٙقسٔ ٜیثبقس  ٚثطای ٍ٘طـ ث ٝحمٛق قٟط٘ٚسی ٘یع اظ ٔسَ غا٘ٛؾىی
زض اثقبز ؾیبؾی ٔ ٚكبضوتیٔ -س٘ی -ارتٕبفی ٔیثبقسٚ .ضقیت ٍ٘طـ ث ٝحمٛق قٟط٘ٚسی ظ٘بٖ ٚ %55
ٔیعاٖ ؾطٔبی ٝفطٍٙٞی آٖٞب  %59ثٛز٘ .تبیذ حبنُ اظ ضطیت ٕٞجؿتٍی پیطؾ٘ ٖٛكبٖ زاز؛ ثیٗ
ٔؤِفٞٝبی ؾطٔبی ٝفطٍٙٞی ثب ٍ٘طـ ث ٝحمٛق قٟط٘ٚسی ضاثغٔ ٝتٛؾظ ٔ ٚؿتمیٓ ٚ r;0/52رٛز زاضز
(٘ .)p<0/05تبیذ حبنُ اظ ضٌطؾی ٖٛچٙسٌب٘٘ ٝیع ٘كبٖ زاز و ٝزض ٔزٕٛؿ قبذمٞبی ؾٌٝب٘ ٝؾطٔبیٝ
فطٍٙٞی ثٔ ٝیعاٖ  27زضنس ٍ٘طـ ث ٝحمٛق قٟط٘ٚسی ظ٘بٖ ضا تجییٗ ٔیوٙٙس و ٝثیفتطیٗ ؾٔ ٟٓطثٛط
ث ٝؾطٔبی ٝفیٙیتیبفتٔ ٝیثبقس.
واشگان کلیدی ٍ٘ :طـ ث ٝحمٛق قٟط٘ٚسی ،ؾطٔبی ٝفطٍٙٞی ،قٟط تٟطاٖ ،ظ٘بٖ.

1ـ زا٘كزٛی زوتطی ربٔقٝقٙبؾیٚ ،احس تٟطاٖ ٔطوعی ،زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی ،تٟطاٖ ،ایطاٖ.

2ـ اؾتبز ٌط ٜٚفّ ْٛارتٕبفی ،زا٘كٍب ٜاِعٞطا ،تٟطاٖ ،ایطاٖٛ٘( .یؿٙسٔ ٜؿئ.)َٛ
3ـ زا٘كیبض ٌط ٜٚفّ ْٛارتٕبفی ،زا٘كٍب ٜاِعٞطا ،تٟطاٖ ،ایطاٖ.
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مقدمٍ
1

قٟط٘ٚسی یىی اظ ٟٔٓتطیٗ فطنٞٝبی ؾیبؾی -ارتٕبفی اؾت و ٝزض ع َٛتبضید ث ٝاقىبَ
ٌ٘ٛبٌ ٚ ٖٛثب تقبثیط ٔرتّف حمٛلی ،ؾیبؾی  ٚفّؿفی ضٚاد زاقت ٝاؾت .قٟط٘ٚسی ٔٛلقیتی اؾت وٓٞ ٝ
حك افطاز ضا ثطای ثطذٛضزاضی اظ حمٛق ث ٝضؾٕیت ٔیقٙبؾٙس ٔ ٓٞ ٚؿئِٛیت رٕقی قٟط٘ٚساٖ ضا و ٝازاضٜ
ثب حجبت أٛض ثط آٖٞب ٔجتٙی اؾت .آقٙبیی ثب ٔف ْٟٛقٟط٘ٚسی ثٝذٛثی ٘كبٖ ٔیزٞس و ٝایٗ ایس ٜزض انُ
ث ٝحمٛق التهبزی  ٚؾیبؾی ٔ ٚكبضوت ٔطثٛط ٔیقٛز  ٚوؿب٘ی و ٝثطای پٛقف حمٛق ارتٕبفی
فطاؾٛی آٖٞب حطوت ٔیوٙٙس ،فمظ اضتمبء ثطاثطی ضا ثٙٔٝؾٛض حٕبیت اظ یىپبضچٍی التهبزی ٞسف لطاض
ٔیزٙٞس (قیب٘ی .)1384 ،ثٙبثطایٗ قٟط٘ٚسی ث ٝیه فطز حك ٔكبضوت زض لسضت ؾیبؾی  ٚثطذٛضزاضی اظ
حمٛق ٔس٘ی  ٚارتٕبفی ضا ٔیزٞس« .حمٛق قٟط٘ٚسی» زض تقطیف ذٛز ٘بؽط ثط حمٛق فطزی  ٚضاثغ ٝفطز
ثب زِٚت  ٚزیٍط قٟط٘ٚساٖ اؾت  ٚزض ثطٌیط٘س ٜاثقبز ؾیبؾیٔ ،س٘ی ،ارتٕبفی ،التهبزی ،فطٍٙٞی ٚ
رٙؿیتی ٔیقٛز .ثٙبثطایٗ زض یه ثطزاقت قٟط٘ٚسی ٔٛلقیتی اؾت و ٝثٛٔ ٝرت آٖ قٟط٘ٚس اظ حمٛق
ٔس٘ی ،ؾیبؾی ،ارتٕبفی ،التهبزی ،فطٍٙٞی  ٚرٙؿیتی ثطذٛضزاض ٔیقٛز .قٟط٘ٚساٖ ثٛٔ ٝرت لبٖ٘ٛ
زاضای حمٛق ثطاثط  ٚیىؿبٖ ٞؿتٙس ٘ ٚؾبْ ؾیبؾی ربٔقٔ ٝؤؽف ث ٝتخجیت  ٚحٕبیت اظ ایٗ حمٛق  ٚتأٔیٗ
ثطاثط آٖ ثطای تٕبْ قٟط٘ٚساٖ فبضك اظ تقّمبت لٔٛی٘ ،ػازی ،فطٍٙٞیٔ ،صٞجی ،رٙؿیتی  ٚالتهبزی آ٘بٖ
اؾت (قیب٘ی  ٚزاٚز٘ٚس.)1389 ،
قٟط٘ٚسی فّیطغٓ ازفبی فبْ ثٛزٖ اؾبؾبً ٔطزا٘ ٝاؾت  ٚظٖ ٘ؿجت ثٔ ٝطز ،قٟط٘ٚس زضر ٝزْٚ
ٔحؿٛة ٔیقٛز .فسْ ثطذٛضزاضی ظ٘بٖ اظ قٟط٘ٚسی وبُٔ ،تٟٙب ٔطثٛط ث ٝوكٛضٞبی رٟبٖ ؾٔٛی
ٕ٘یقٛز  ٚثٛ٘ٝفی ٔب قبٞس حضٛض ایٗ ٔؿئّ ٝزض تٕبْ ٘ؾبْٞبی ؾیبؾی ٔٛرٛز زض تٕبْ ٘مبط رٟبٖ ٞؿتیٓ.
ٞطچٙس ثحج حمٛق قٟط٘ٚسی ذبل ظ٘بٖ ٘یؿتِٚ ،ی اظ آ٘زبیی و ٝظ٘بٖ اظ ٘ؾط ٔیعاٖ زؾتطؾی ثٝ
ٔتغیطٞبی ٔطتجظ ثب ایٗ حمٛق ٔب٘ٙس تٛٙؿ فطنٞٝبی فٕٔٛی ٔ ٚیعاٖ ٔكبضوت زض آٖٞب ،ؾٟیٓ قسٖ زض
تٕبٔی ٔیطاث ارتٕبفی ثٟط ٜوٕتطی ٘ؿجت ثٔ ٝطزاٖ زاض٘سٕٞ .چٙیٗ ،ث٘ٝؾط ٔیضؾس ،ظ٘بٖ ٘ٝتٟٙب اظ حمٛق
قٟط٘ٚسی وبُٔ  ٚثطاثط ثب ٔطزاٖ ثطذٛضزاض ٘یؿتٙس ،حتی آٌبٞیقبٖ اظ حمٛق  ٚتىبِیف قٟط٘ٚسی اظ
ٔطزاٖ ٘یع وٕتط اؾت .ثٙبثطایٗ حمٛق قٟط٘ٚسی ثٚٝیػ ٜزض ذهٛل ظ٘بٖ رٙج ٝثیٗإِّّی پیسا وطز ٚ ٜظ٘بٖ
ضا زض وكٛضٞبی وٕتط تٛؾقٝیبفت ٝاظ رّٕ ٝایطاٖ ،تحت تأحیط لطاض زاز ٜاؾت .ظ٘بٖ زض قطایغی ٔیتٛا٘ٙس
وبضایی  ٚثٟطٜٚضی ثبالتطی زاقت ٝثبقٙس و ٝث ٝحمٛق قٟط٘ٚسی ذٛز زؾتطؾی زاقت ٝثبقٙس (٘ٛضٚظی ٚ
ٌُ پطٚضٔ .)1390،حجٛثی قطیقت پٙبٞی ،ضوٗاِسیٗ افتربضی ،فطریٟب  ٚفالحتی ( )1398زض ثطضؾی حمٛق
قٟط٘ٚسی ارتٕبفی ظ٘بٖ زض ثط٘بٔ 5 ٝؾبِ ٝتٛؾق٘ ،ٝكبٖ زاز٘س ثب ٚرٛز ایٙىٔ ٝیعاٖ تٛر ٝثٔ ٝمِٝٛ
قٟط٘ٚسی ارتٕبفی ظ٘بٖ ثٔ ٝیعاٖ ا٘سن ٔیثبقس ،أب ثِٝحبػ فطاٚا٘ی اٞساف  ٚؾیبؾتٞب اظ ض٘ٚس تىبّٔی
ثطذٛضزاض اؾت .اٌطچ ،ٝثط٘بٔٞٝب اظ وبؾتیٞبی ؾبذتبضی زض ثط٘بٔٝضیعی یىپبضچ ٝثطای تٕبٔی حمٛق
1- Citizen
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قٟط٘ٚسی ظ٘بٖ ثطذٛضزاض٘س؛ اثقبز التهبزی  ٚضفبٞی ثیكتط اظ اثقبز ارتٕبفی قٟط٘ٚسی ظ٘بٖٔ ،س ٘ؾط
ثط٘بٔٝضیعاٖ لطاض ٌطفت ٝاؾت و ٝایٗ ٔؿأِ ٝثبیس تغییط یبثس .زض حمیمت ثطای ایٙى ٝظ٘بٖ ایطا٘ی ثتٛا٘ٙس اظ
حمٛق قٟط٘ٚسی ذٛز ثٝفٛٙاٖ یه قٟط٘ٚس زض ربٔق ٝثٟطٜٙٔس ٌطز٘س؛ ٘یبظ اؾت تب اعالفبتی اظ ایٗ حمٛق
زاقت ٝثبقٙس.
ٔتأؾفب٘ ٝآقٙبیی ٔطزْ افٓ اظ ظ٘بٖ ٔ ٚطزاٖ ثب حمٛق قٟط٘ٚسیقبٖ زض ؾغح ثؿیبض پبییٙی لطاض زاضز؛
ظیطا ثؿتطؾبظی  ٚآٔٛظـ ایٗ ٔم ِٝٛرع ٚاِٛٚیتٞبی ثط٘بٔٝضیعی زِٚتٞبی ثٝوبض آٔس ٜزض زٞٝٞبی
ٌصقت٘ ٝجٛز .أب زض چٙس ؾبَ اذیط  ٚثب ققبض زؾتیبثی ٔطزْ ث ٝحمٛق قٟط٘ٚسی اظ ؾٛی زِٚت یبظزٓٞ؛
تٛرٔ ٝطزْ ثبألذم ظ٘بٖ ث ٝحمٛق قٟط٘ٚسی اقبٖ رّت قس و ٝثیكتط ثب ٞسف  ٚؾیبق ؾیبؾی ز٘جبَ
قس .زض حمیمت تغییطات ارتٕبفی ایزبز قس ٜزض ربٔقٝ؛ ظ٘بٖ ضا ث ٝایٗ حمٛق ٔٙفقّكبٖ آٌب ٜوطز .أب ایٗ
آٌبٞی ثطای زؾتیبثی آٖٞب ث ٝحمٛق قٟط٘ٚسیكبٖ وبفی ٘جٛز ،چطا و ٝآقٙبیی ثب ٚاغ ٜحمٛق قٟط٘ٚسی
ثس ٖٚایٙى ٝثطای زؾتیبثی ث ٝآٖ ثؿتطؾبظیٞبی الظْ ا٘زبْ ٌیطز؛ ٕ٘یتٛا٘س ٔخٕط حٕط ٚالـ قٛز .زض ٕٞیٗ
ظٔیِ ٝٙغفی ،اثطاٞیٕیبٖ  ٚض٘زجط (٘ )1399كبٖ زاز٘س اٌطچ ٝتسٚیٗ  ٚاثالك ٔٙكٛض حمٛق قٟط٘ٚسی
تحِٛی ٔخجت ثٝقٕبض ٔیضٚز ،أب ثطذی ٔٛاضز زض تضبز وبُٔ ثب لٛا٘یٗ ٞؿتٙس .فسْ ٔىب٘یؿٓ آٔٛظـ
حمٛق قٟط٘ٚسی ثبالذم ثطای ظ٘بٖ ٚ ،فمساٖ ضٕب٘ت ارطایی الظْ  ٚتٛر ٝوٕتط ث ٝحمٛق ظ٘بٖ اظ
ٕٟٔتطیٗ چبِفٞبی ٔٙكٛض حمٛق قٟط٘ٚسی اؾت.
ربٔقٔ ٝطزؾبالض ثط ٕ٘یتبثس و ٝظ٘بٖ زض فقبِیتٞبی رٕقی ٔ ٚكبضوتٞبی ارتٕبفی ،ؾیبؾی ٔ ٚس٘ی
حضٛضی پطضً٘ زاقت ٝثبقٙس .زض ٘تیز ٝفّیضغٓ آٌبٞی ظ٘بٖ ث ٝایٗ ٔمِٝٛ؛ ٍ٘طـ آٖٞب ٘ؿجت ث ٝحمٛق
قٟط٘ٚسی ٛٙٞظ ثیٍب٘ ٝاؾت .زض ربٔق ٝأطٚظی ظ٘بٖ فّیضغٓ زاضا ثٛزٖ ؾغح ؾٛاز  ٚقبغُ ثٛزٖ زض
ؾبظٔبٖٞب  ٚازاضٜٞبی زِٚتی  ٚذهٛنی؛ ٛٙٞظ  ٓٞتٛؾظ ربٔقٔ ٝطزؾبالضا٘ٛٔ ٝضز ثیتٛرٟی لطاض ٌطفت-ٝ
ا٘س .زض ٚالـ ٛٙٞظ ظٔیٞٝٙبی الظْ ثطای زؾتیبثی ث ٝحمٛق قٟط٘ٚسی ظ٘بٖ ٟٔیب ٘كس ٚ ٜثٌٝ٘ٛٝای ٔطزاٖ
انُ ایٗ حك ضا ث ٝذٛز زازٜا٘سٍ٘ .بٞی ث ٝؾٕتٞب  ٚضزٜٞبی ٔ ٟٓقغّی  ٚرٙؿیت آٖٞب زض ثرف
ؾیبؾت؛ ارتٕبؿ؛ فط ٚ ًٙٞالتهبز  . . . ٚایٗ ٘ىت ٝضا ثیف اظ پیف ٕ٘بیبٖ ٔیوٙس .زض ٕٞیٗ ظٔی ٝٙاٚضتیع
ـ ضٚزضیٍع  ٚپیالی )2018( 1زض ٔغبِق ٝذٛز ٘كبٖ زاز٘س ؾغح تحهیالت  ٚتأحیط آٔٛظـٞبی فطٍٙٞی؛
ٍ٘طـ آٖٞب ضا ٘ؿجت ث ٝوؿت حمٛق ثطاثط تغییط ٔیزٞس .أب چٍٔ ٝ٘ٛیتٛاٖ ثب آٌبٕٛ٘ ٜزٖ ظ٘بٖ ٚ
ثؿتطؾبظی ٔٙبؾت حمٛق قٟط٘ٚسی آٖٞب ضا ث ٝایكبٖ یبزآٚض قس؟ ثطای زؾتیبثی ث ٝحمٛق قٟط٘ٚسی
ٔٙبؾت؛ فٛأُ ٔتقسزی زذیُا٘س و ٝیىی اظ آٖٞب ٔؤِفٞٝبی ؾطٔبی ٝفطٍٙٞیٔ 2یثبقس .آقٙبیی ثب
فط ًٙٞقٟطی ٔؤِفٞٝبی ٕٟٔی اظ ؾطٔبی ٝفطٍٙٞی ثٝقٕبض ٔیآیس .ؾِٟٛت اضتجبط ثب فضب  ٚفطًٙٞ
قٟطی  ٚتقبٔالت افمی  ٚفٕٛزی ثب زیٍط قٟط٘ٚساٖ؛ ثطلطاضی اضتجبعبت ٟ٘بزیٗ ،ا٘زٕٙی  ٚزاٚعّجب٘ٝ
1- Ortiz- Rodriguez & Pillai
2- Cultural Capital
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وبضآٔس زض حٛظٜٞب  ٚؾغٛح ٔرتّف  ٚاحؿبؼ تقٟس ثٔ ٝؿئِٛیتٞبی ٔس٘ی ٘ؿجت ٔؿتمیٕی ثب آقٙبیی ثب
فط ًٙٞقٟطی زاضز (شوبیی.)1394 ،
ٔٛلقیت ٞط فبُٔ زض ظٔی ٝٙارتٕبفی ،ث ٝحزٓ ٔ ٚیعاٖ ؾطٔبی( ٝالتهبزی ،ارتٕبفی  ٚفطٍٙٞی) ٚی
ثؿتٍی زاضز ،یقٙی ٞط لسض ؾطٔبی ٝفطز ثیكتط ثبقس ،زض فضبی ارتٕبفی زض ٔٛلقیت ثبالتطی لطاض ٔیٌیطز ٚ
ایٗ ذٛز ضفتبض  ٚؾجه ظ٘سٌی افطاز ضا تحت تأحیط لطاض ٔیزٞس (فجبؼظازٕٞ ٚ ٜىبضاٖ .)122 :1391 ،أب
ظٔب٘ی ؤ ٝیبٖ ا٘تؾبضات اظ ربٔق ٚ ٝضضبیت اظ تأٔیٗ ٘یبظٞب ٙٔ ٚبثـ لبثُ زؾتطؾی قىبف ایزبز قٛز،
ٔحطٔٚیت قىُ ٔیٌیطز  ٚاقربل افتٕبز  ٚپی٘ٛس ذٛیف ضا ث ٝارتٕبؿ اظ زؾت ٔیزٙٞس (پبؾی،1ٖٛ
 .)510 :1982ثٙبثطایٗ زض نٛضت تٛر ٝثٔ ٝؤِفٞٝبی ؾطٔبی ٝفطٍٙٞی ٘ؾیط ؾطٔبیٞٝبی فیٙیتیبفتٚ ٝ
ٟ٘بزیٝٙقسٜ؛ ؾجهٞبی ظ٘سٌی ٔ . . . ٚیتٛا٘س زض حك ثٟطٜثطزاضی اظ قبذمٞبی حمٛق قٟط٘ٚسی
تأحیطٌصاض ثبقس .أب ٔتأؾفب٘ٔ ٝسضنٌطایی  ٚزؾتیبثی ثٔ ٝساضد فّٕی ثبالتط زض ثیٗ ظ٘بٖ ایطا٘ی  ٚثبألذم
ظ٘بٖ تٟطا٘ی ثس ٖٚتٛر ٝث٘ ٝیبظ ٚالقی ذٛز  ٚربٔقٝ؛ ثٝنٛضت چكٓٓٞٚچكٕی ٔٛضز اؾتمجبَ آٖٞب لطاض
ٌطفت ٚ ٝثسٞ ٖٚسفٕٙسی ث ٝثٟطٌٜیطی اظ ٔساضن تحهیّی ثبال تٛؾظ آٖٞب زض آیٙسٜ؛ فمظ ث ٝافعایف
ٔساضن فّٕی  ٚتحهیّیكبٖ ٔیپطزاظ٘س .زض چٙیٗ ٚضقیتی ٔكرم اؾت و ٝتٛر ٝث ٝحمٛق قٟط٘ٚسی ٚ
احؿبؼ زؾتیبثی ث ٝآٖ زض ثیٗ ظ٘بٖ ایطا٘ی ٛٙٞظ ثٝنٛضت رسی ٔٛضز تٛر ٝلطاض ٍ٘طفت ٝاؾت .زض ٘تیزٝ
زض ٔمبِ ٝحبضط فٕسٜتطیٗ ؾؤاَٞبیی و ٝث ٝشٔ ٗٞحمك ٔتجبزض قس ایٗ ثٛز و1 ٝـ ٚضقیت ٍ٘طـ ظ٘بٖ
ث ٝحمٛق قٟط٘ٚسی ٕٞ ٚچٙیٗ 2ـ ؾطٔبی ٝفطٍٙٞیكبٖ زض ؾغح ربٔق ٝچٍ ٝ٘ٛاؾت؟ 3 ٚـ آیب ثیٗ
ؾطٔبی ٝفطٍٙٞی ظ٘بٖ ثب حمٛق قٟط٘ٚسی آٖٞب ضاثغٚ ٝرٛز زاضز؟
زض رٟبٖ ٔقبنطٔ ،ف ْٟٛقٟط٘ٚسی اظ رصاثیت ظیبزی ثطذٛضزاض ثٛز ٚ ٜتحمك آٖ ثٕٟٔ ٝتطیٗ ٔالن
ٔكطٚفیت حىٔٛتٞبی زٔٛوطاتیه تجسیُ ٌطزیس ٜاؾت ثٝعٛضیو ٝحتی حىٔٛتٞبی غیطزٔٛوطاتیه
 ٓٞازفبی تأٔیٗ حمٛق قٟط٘ٚسی ضا زاض٘س (شوبیی .)22 :1381 ،ثب تأؾی ثٔ ٝف ْٟٛقٟط٘ٚسی ،قٟط٘ٚساٖ
ا٘تؾبض زاض٘س و ٝث ٝثؿیبضی اظ حمٛق و ٝزض ٌصقت ٝفٕٔٛبً ٘بزیسٌ ٜطفتٔ ٝیقس ،زؾت یبثٙس.
اظ ایٗ ضٌ ٚفتٔ ٝیقٛز ؤ ،ٝتٙبؾت ثب ٔیعاٖ تٛؾقٝیبفتٍی ،ظٔی ٝٙثطای افٕبَ حمٛق  ٚتقٟسات
قٟط٘ٚسی ٔٙبؾتتطی فطأ ٓٞیقٛز  ٚقٟط٘ٚساٖ فطنت ثٟتطی ثطای افٕبَ ٕٞ ٚچٙیٗ تٛؾق ٝپبیساض
وٕه ٔیوٙس .زضؾت اؾت و ٝثبیس  ٕٝٞقٟط٘ٚساٖ زض زؾتطؾی  ٚاؾتفبز ٜاظ فضبٞب ،أىب٘بت  ٚذسٔبت
قٟطی زاضای فطنتٞب  ٚقطایظ ثطاثط ثبقٙس ،أب ٔحسٚزیتٞبی زؾتطؾی ٌطٜٞٚبی ذبل اظ رّٕ ٝظ٘بٖ،
ثحج حمٛق قٟط٘ٚسی ضا ثٔ ٝیبٖ ٔیوكس .فّیطغٓ حضٛض ظ٘بٖ ایطا٘ی زض فطنٞٝبی فٕٔٛی ٔ ٚكبضوت
فقبَ ٔ ٚؤحط ثِ ٝحبػ وٕی  ٚویفی زض ٘ؾبْ آٔٛظقی  ٚتحهیالت فبِی ،ٝثٟساقتی  ٚپعقىی ٕٞ ٚچٙیٗ
فقبِیتٞبی التهبزی  ٚفطٍٙٞی؛ ٔتأؾفب٘ ٝاظ حمٛق وبُٔ قٟط٘ٚسی ثطذٛضزاض ٘یؿتٙس  ٚزض فضبیی ٘بثطاثط
ثٚٝیػ ٜاظ ِحبػ ؾیبؾی ،التهبزی  ٚحمٛلی ثٝؾط ٔیثط٘س.
1- Pacione
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أطٚظ ٜحمٛق قٟط٘ٚسی ثٚٝیػ ٜزض ذهٛل ظ٘بٖ رٙج ٝثیٗإِّّی پیسا وطز ٚ ٜظ٘بٖ ضا زض وكٛضٞبی
وٕتط تٛؾقٝیبفت ٝاظ رّٕ ٝایطاٖ تحت تأحیط لطاض زاز ٜاؾت .ظ٘بٖ زض قطایغی ٔیتٛا٘ٙس وبضایی  ٚثٟطٜٚضی
ثبالتطی زاقت ٝثبقٙس و ٝاثتساء ث ٝحمٛق قٟط٘ٚسی آٌبٞی  ٚؾپؽ زؾتطؾی پیسا وطز ٜثبقٙس .زض ٘تیزٝ
ثطای زؾتیبثی ث ٝتٛؾق ٝزض وكٛض؛ قٙبؾبیی ِٔٛفٞٝبی حمٛق قٟط٘ٚسی  ٚثؿتطؾبظی ثطای آٔٛظـ آٖٞب
ث ٝظ٘بٖ یىی اظ ٔؿبئّی اؾت و ٝزض حبَ حبضط إٞیت ٚیػٜای پیسا وطز ٜاؾت .چٙب٘چ ٝزض ؾبَ 1396
ٕٞبیف ثعضي فّٕی حمٛق قٟط٘ٚسی ثب ٕٞىبضی زفتط ضیبؾت رٕٟٛضی ثطٌعاض قس  ٚثب ثطٌعاضی چٙیٗ
ٔحبفُ فّٕی  ٚوٍٙطٜٞبی فّٕی ٛ٘ ٚقتبض ٔمبِٞٝبی فّٕی ـ پػٞٚكی ٔیتٛاٖ ث ٝآٌبٞیضؾب٘ی ث ٝظ٘بٖ
زضذهٛل حمٛق قٟط٘ٚسیقبٖ  ٚچٍٍ٘ٛی ثٟطٌٜیطی اظ آٖٞب زض ظ٘سٌی ارتٕبفیقبٖ اٞتٕبْ ٚضظیس .أب
یىی اظ ٔتغیطٞبیی ؤ ٝیتٛا٘س زض ٍ٘طـ ظ٘بٖ ث ٝحمٛق قٟط٘ٚسیقبٖ تأحیط ثٍصاضز؛ ؾطٔبی ٝفطٍٙٞی
آٖٞب ٔیثبقس٘ .تبیذ پػٞٚف ٚٚزٔٗ٘ )2017( 1كبٖ زاز :یىی اظ ٕٟٔتطیٗ ٔقیبضٞبی اؾتمطاض ٟٔبرطاٖ زض
ٔمهس  ٚزؾتطؾی ث ٝحمٛق قٟط٘ٚسی ارتٕبفی ،ؾغح ؾطٔبی ٝفطٍٙٞی ایكبٖ اؾت و ٝزض زضر ٝا َٚاظ
عطیك آٔٛظـ ضؾٕی ثیبٖ ٔیقٛز.
زض ز ٝٞاذیط ثب زؾتیبثی ز٘یب ث ٝفٙبٚضیٞبی اعالفبتی  ٚاضتجبعی؛ ٌؿتطـ فّٓ  ٚؾغح تحهیالت
افطاز ثبألذم ظ٘بٖ زض رٛأـ افعایف ثیضٚیٝای زاقت ٝاؾت .چٙب٘چ ٝزا٘كٍبٜٞبی ؾطاؾط وكٛض زض
تحهیالت آوبزٔیه؛ زاضای زا٘كزٛیبٖ ظٖ ثیكتطی ٘ؿجت ثٔ ٝطزاٖ ٞؿتٙسٕٞ .چٙیٗ ضیكٞٝبی فطٍٙٞی
غبِت ٞط ذب٘ٛاز٘ ٜیع ثٝفٛٙاٖ یىی اظ ٔؤِفٞٝبی ؾطٔبی ٝفطٍٙٞی ثٛزٔ ٚ ٜیتٛا٘س ثب ٍ٘طـ ظ٘بٖ ٘ؿجت ثٝ
حمٛق قٟط٘ٚسی ذٛیف زض اثقبز ارتٕبفی ـ ٔس٘ی ـ ؾیبؾی  . . . ٚضاثغ ٝزاقت ٝثبقس .أب آیب ثب تٛر ٝثٝ
فسْ آٌبٞی ظ٘بٖ زضذهٛل حمٛق قٟط٘ٚسیقبٖ زض اثقبز ٔرتّف؛ ٕٞ ٚچٙیٗ فسْ ا٘تؿبة ظ٘بٖ ثٝ
زضربت ثبالی ٔسیطیتی زض ؾبظٔبٖٞبی زِٚتی وكٛض فّیضغٓ ؾغح تحهیالت  ٚترهم ثبالی آٖٞب
٘ؿجت ث ٝثطذی ٔطزاٖ؛ ٔیتٛاٖ ا٘تؾبض زاقت وٍ٘ ٝطـ ظ٘بٖ ث ٝحمٛق قٟط٘ٚسیقبٖ ٔخجت ثبقس؟ ثب
تٛر ٝثٛٔ ٝاضز شوط قسٕٞ ٚ ٜچٙیٗ إٞیت تٛر ٝثٔ ٝم ِٝٛقٟط٘ٚسی و ٝاظ ٚاغٜٞبی ٔٛضز تٛر ٝزض زٝٞ
اذیط ٔیثبقس؛ ٔمبِ ٝحبضط رٟت اضائ ٝضاٞىبض زض رٟت ثبال ثطزٖ ٍ٘طـ ظ٘بٖ ٘ؿجت ث ٝحمٛق قٟط٘ٚسی
ذٛیف زض ؾغح ربٔقٝ؛ ثس٘جبَ ثطضؾی ضاثغ ٝثیٗ ٔؤِفٞٝبی ؾطٔبی ٝفطٍٙٞی ثب حمٛق قٟط٘ٚسی ظ٘بٖ
ٔیثبقس.
یبفتٞٝبی پػٞٚف فطری  ٚفقّی (٘ )1389كبٖ ٔیزٞس ؤ ٝیبٖ ؾطٔبی ٝفطٍٙٞی ٔ ٚیعاٖ ٔكبضوت
2
ظ٘بٖ زض ؾبظٔبٖٞبی غیطزِٚتی ضاثغٔ ٝقٙبزاضی ٚرٛز زاضز .زض ٕٞیٗ ظٔیٝٙ؛ ٚاحس تحمیك ٘ ٚتبیذ زفبؿ
( )2015حبوی اظ تأحیط فٛأُ ٔتفبٚت زض ٔیعاٖ قٟط٘ٚسی فقبَ افطاز  ٚحمٛق ایكبٖ زض تٕبٔی ٔٙبعك
وكٛض ظیٕجب ٜٚثٛز ٜاؾت٘ .تبیذ تحمیك آض٘ )2012( 3ٖٚكبٖ زاز و ٝؾطٔبی ٝفطٍٙٞی ثٝفٛٙاٖ ٔتغیط
1- Woodman
2- Research and Advocacy Unit
3- Arun
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تأحیطٌصاض زض ظٔی ٝٙزؾتیبثی ث ٝفساِت ارتٕبفی  ٚاحمبق حمٛق قٟط٘ٚساٖ قٙبؾبیی قس ٜاؾت و ٝاظ رّٕٝ
ٔٛاضز ٔٛضز ٘ؾط حمٛق ثكطی اؾت و ٝثب تٛر ٝث ٝتغییط ؾغح ؾطٔبی ٝفطٍٙٞی رٛأـ ،أىبٖ زؾتیبثی ثٝ
آٖ آؾبٖتط ٔیقٛز٘ .تبیذ وّی ایٗ ٔغبِق٘ ٝكبٖ زاز زض ٚالـ فطزی و ٝؾغح ثبالیی اظ ؾطٔبی ٝفطٍٙٞی ضا
زاضا ثبقسٛٔ ،لقیتٞبی ارتٕبفی ثٟتطی ضا ثٝزؾت ذٛاٞس آٚضز .ضضبپٛضٌّ ،ؿتب٘ی ،غالٔی  ٚؾقبزتپٛض
(٘ ) 1398كبٖ زاز٘س ثیٗ ٔتغیطٞبی حمٛق ارتٕبفی ٔ ٚكبضوت ارتٕبفی ثب ٔتغیط آٌبٞی اظ حمٛق
قٟط٘ٚسی ضاثغٔ ٝقٙیزاضی ٚرٛز زاضز.
٘تبیذ ٔغبِق ٝظاضؿ  ٚضٚغٙیبٖ ( )1396زض ثطضؾی ٘مف ؾطٔبی ٝفطٍٙٞی ثط فط ًٙٞحمٛق قٟط٘ٚسی
حبوی اظ آٖ ثٛز و ٝؾطٔبی ٝفطٍٙٞی تزؿٓیبفت ٚ ٝفیٙیتیبفت٘ ٝمف ٔؤحطی ثط ٔیعاٖ فط ًٙٞحمٛق
قٟط٘ٚسی ظ٘بٖ زاقتٝا٘س .زض ٕٞیٗ ضاثغ ٝتطأ٘ٛت ٚ ٚیّیٕع٘ )2009( 1كبٖ زاز٘س و ٝقٟط٘ٚسا٘ی وٝ
ؾطٔبی ٝفطٍٙٞی ثیكتطی زاقت ٝثبقٙس ،اظ حمٛق قٟط٘ٚسی ذٛز ثسضؾتی آٌبٞی زاقت ،ٝزاضای ثط٘بٔٝضیعی
زلیكتطی ثٛز٘ ٚ ٜیع ث ٝفطظ٘ساٖ ذٛز وٕه ثیكتطی ذٛاٙٞس ٕ٘ٛز تب فّٕىطز تحهیّی ثٟتطی زاقتٝ
ثبقٙس .ریٗاٚت )2003( 2زض ٔغبِق ٝذٛز ٘كبٖ زاز و ٝفٛایس ٍٕٞب٘ی زض ثٝوبضٌیطی ؾطٔبی ٝفطٍٙٞی زض
ربٔقٚ ٝرٛز زاضز و ٝایٗ فٛایس ٔٙزط ث ٝایزبز ا٘ؿزبْ ارتٕبفی فطاٌیط ٔیٌطز٘س .قیب٘ی (٘ )1381یع ٘تیزٝ
ٌطفت ٝاؾت و ٝحمٛق ٚ ٚؽبیف ،فٙبنط انّی تكىیُزٙٞس ٜقٟط٘ٚسی ٞؿتٙس و ٝرصاثیت فبْ زاض٘س .ایٗ
حمٛق ٚ ٚؽبیف زض اثقبز ٔس٘ی ،ارتٕبفی ،التهبزی ،فطٍٙٞی  ٚؾیبؾی لبثُ قٙبؾبیی اؾت٘ .تبیذ
تحمیمبت زاذّی  ٚذبضری ٔطتجظ ثب ٔٛضٛؿ تحمیك ٘كبٖ ٔیزٙٞس وٚ ٝرٛز ؾطٔبیٞٝبی فطٍٙٞی ٘ؾیط
ؾغح تحهیالت ثبالتط  ٚؾٕتٞبی قغّی ٔیتٛا٘س زض ٍ٘طـ افطاز ث ٝحمٛق قٟط٘ٚسی تأحیطٌصاض ثبقس.
زض ٘تیز ٝثب تٛر ٝث٘ ٝتبیذ ایٗ تحمیمبت ٛٔ ٚلقیت قٟط تٟطاٖ ثطای ظ٘بٖ تحهیُوطز ٜثٝز٘جبَ ضاثغ ٝثیٗ
ؾطٔبی ٝفطٍٙٞی ٍ٘ ٚطـ ظ٘بٖ ث ٝحمٛق قٟط٘ٚسی آٖٞب ٔیثبقس.
اظ ٘ؾط ثٛضزی ،3ٛؾطٔبی ٝفطٍٙٞی ف٘ ٟٓؾبْ لكطثٙسی ارتٕبفی  ٚچٍٍ٘ٛی حفؼ آٖ ضا ٕٔىٗ ٔیؾبظز
ٙٔ ٚجقی ثطای ٍ٘طـ ،ا٘تربة ارتٕبفی ٙٔ ٚجقی ثطای لسضت اؾت و ٝثٝنٛضت ٘بٔحؿٛؼ زض ٔٛلقیت
عجمبتی فطز ٟ٘فت ٝاؾت (یعزذٛاؾتی ،حبریّ ٚ ٛفّیعاز ٜالسْٚ .)1392 ،ی ؾطٔبی ٝفطٍٙٞی ضا ثٔ ٝخبثٝ
زا٘كی ٔیزا٘س و ٝافطاز ضا لبزض ث ٝتفؿیط وسٞبی فطٍٙٞی ٌ٘ٛبٌٔ ٖٛیوٙس .ثب ایٗ حبَ ،ثطذی آٖ ضا ثب
عجمبت ٔؿّظٔ ،طتجظ ٔیزا٘ٙس  ٚثطذی آٖ ضا ثب ظثبٖ زض پی٘ٛس ٔییبثٙسٟ٘ .بیتبً ایٙىٝ؛ ؾطٔبی ٝفطٍٙٞی ٘بؽط
ثط ایٗ ازفبؾت و ٝقرم ثط اؾبؼ ٔٙف ثطتط فطٍٙٞی ربٔق ،ٝربٔقٝپصیط ٔیقٛز (ثبیٍب٘ی  ٚوبؽٕی،
.)8 :1389
اظ ٘ؾط ثٛضزی ٛؾطٔبی ٝفطٍٙٞی ٔیتٛا٘س ث ٝؾ ٝحبِت ٚرٛز زاقت ٝثبقس:

1- Tramonte & Willms
2- Jeannotte
3- Bourdieu
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ؾطٔبی ٝفطٍٙٞی تزؿسیبفت :1ٝایٗ ؾطٔبی ٝثب قرهی و ٝزض آٖ تزؿٓ ٔییبثس ،اضتجبط ٘عزیه زاضز .زض
ٚالـٛ٘ ،فی حطٚت ثیط٘ٚی اؾت و ٝثٝفٛٙاٖ ثرف رسایی٘بپصیطی اظ فطز زضآٔس ٜاؾت .ایٗ ٕٞبٖ ثركی
اؾت و ٝثٛضزی ٛآٖ ضا ثقس ؾطٔبی ٝفطٍٙٞی ٕٞطا ٜثب تِٛس ٔی٘بٔس وٕ٘ ٝیتٛاٖ آٖ ضا اظ ضاٞ ٜسی ،ٝذطیس  ٚیب
ٔجبزِ ٝث ٝزیٍطی ٔٙتمُ وطز .ایٗ ٘ٛؿ ؾطٔبی ،ٝثٝنٛضت آٔبزٌی ٔسا ْٚش ٚ ٗٞرؿٓ تزّی ٔییبثس
(قبضؿپٛض  ٚذٛقفط .)137 :1381 ،ایٗ ثقس اظ ؾطٔبی ٝفطٍٙٞی ،تٛا٘بیی ثبِمٜٛای زاضز و ٝثٝتسضیذ ،ثركی
اظ ٚرٛز فطز قس ٚ ٜزض ا ٚث ٝتخجیت ضؾیس ٜاؾت ؤ ٝیتٛا٘س ثب ؾطٔبیٌٝصاضی ظٔبٖ ،زض قىٌُیطی
یبزٌیطی افعایف یبثس .ایٗ ؾطٔبی ٝزض فطز فزیٗ  ٚاظ ارعای أ ٚیقٛز ،ثٙبثطایٕٗ٘ ،یتٛا٘س ثٝعٛض آ٘ی
ا٘تمبَ یبثس (٘ٛغب٘ی.)137 :1383 ،
2
ؾطٔبی ٝفطٍٙٞی فیٙیتیبفت : ٝایٗ ثقس اظ ؾطٔبی ٝفطٍٙٞی و ٝثیكتط زض وبالٞب  ٚاقیبء ٔبزی تزؿٓ
ٔییبثس ،اظ ثسیٟیتطیٗ  ٚآقىبضتطیٗ ٘ٛؿ اثقبز ؾطٔبی ٝفطٍٙٞی اؾت و ٝافطاز ربٔقٔ ٝیتٛا٘ٙس اظ آٖ ثٟط-ٜ
ٔٙس ق٘ٛس .اظ ٚیػٌیٞبی ثبضظ آٖ ،لبثُ ا٘تمبَ ثٛزٖ آٖ اؾت .ثٝعٛض ذالن ،ٝث ٝتٕبٔی اقیبء  ٚوبالٞبی
فطٍٙٞی ،ؾطٔبی ٝفطٍٙٞی فیٙی ٔیٌٛیٙس .أب ،ذهّت اؾبؾی ایٗ ؾطٔبی ٝزض ایٗ اؾت و ٝاحط آٔٛظقی ثط
زاض٘سٌبٖ آٖ ٔیٌصاضز (قبضؿپٛض  ٚذٛقفط.)137 :1381 ،
ؾطٔبی ٝفطٍٙٞی ٟ٘بزیٝٙقس :3ٜالظٔ ٝایٗ ٘ٛؿ ؾطٔبیٚ ،ٝرٛز افطاز ثب نالحیت ٔ ٚؿتقس زض رٟت
وؿت ا٘ٛاؿ ٔساضن تحهیّی  ٚزا٘كٍبٞی اؾت .اظ عطف زیٍطٚ ،رٛز ٟ٘بزٞبی ضؾٕی اؾت و ٝایٗ
ٔساضن تحهیّی ضا نبزض  ٚث ٝآٖ ضؾٕیت ثركٙس .اظ ٚیػٌیٞبی ثبضظ ایٗ ؾطٔبی ،ٝایٗ اؾت و ٝث ٝقىُ
پّی ٔیبٖ التهبز  ٚفط ًٙٞفُٕ ٔیوٙس  ٚایٗ تٛا٘بیی ضا زاضز و ٝؾطٔبی ٝفطٍٙٞی ضا اظ ضا ٜوبضثطز آٖ ثٝ
عطیك ٔقم ٚ َٛضؾٕی ،ثٛ٘ ٝفی ؾطٔبی ٝالتهبزی تجسیُ ٕ٘بیس .ؾطٔبی ٝفطٍٙٞی ٟ٘بزی ٝٙقس ،ٜثب لب٘ٚ ٖٛ
ٔمطضات ٟ٘بزی ٝٙقس ،ٜحبنُ ٔیقٛز  ٚثطای زاض٘س ٜآٖ پبیٍب ٜارتٕبفی ایزبز ٔیوٙس .ایٗ ثقس اظ ؾطٔبیٝ
فطٍٙٞی ،ث ٝوٕه ضٛاثظ ارتٕبفی  ٚثٝزؾت آٚضزٖ فٛٙاٖٞبیی ٔب٘ٙسٔ :ساضن تحهیّی ،تهسیك حطفٚ ٝ
وبض ثطای افطاز زاض٘س ٜآٖ وؿت ٔٛلقیت ٔیوٙس .ایٗ ؾطٔبی ،ٝلبثُ ا٘تمبَ ٚ ٚاٌصاضی ٕ٘یثبقس  ٚثٝزؾت
آٚضزٖ آٖ ثطای افطاز ،ث ٝقطایظ ٔقیٙی ثؿتٍی زاضز (٘ٛغب٘ی.)137 :1383 ،
زض ٘ؾطی ٝؾطٔبی ٝفطٍٙٞی ثٛضزیٔ ،ٛبِىیت ؾطٔبی ٝفطٍٙٞی ث ٝفطز اربظٔ ٜیزٞس زض حٛظ ٜتِٛیس
فطٍٙٞی افٕبَ وٙتطَ ٕ٘بیس .ثب ٚرٛز ایٗ ،ؾطٔبی ٝفطٍٙٞی ٕ٘یتٛا٘س آٖ ضا ث ٝزیٍطاٖ ٔٙتمُ وٙس  ٚثبیس
زض فطایٙس تِٛیس آٖ ضا ٔٛضز اؾتفبز ٜلطاض زٞس (٘یبظی  ٚوبضوٙبٖ .)1386 ،ث٘ ٝؾط ثٛضزی ،ٛا٘تربة ضاٞىبضٞبی
ؾطٔبیٌٝصاضی فطٍٙٞی ٔٙبؾت زض ذب٘ٛاز٘ ،ٜمف ٕٟٔی زض فطاٌیطی ثٟتط آٔٛظـ  ٚا٘سٚذتٞٝبی افطاز
زاضز .ث ٝفمیسٚ ٜی اظ ثقضی رٟبت ،ؾطٔبی ٝفطٍٙٞی ثٟتطیٗ ٔ ٚؤحطتطیٗ ضٚـ ا٘تمبَ ؾطٔبیٛٔ ٝضٚحی
اؾت ،ظیطا تب حس ظیبزی ثٝنٛضت فیٙی ا٘زبْ ٌطفت ٚ ٝثٙبثطایٗ اظ وٙتطَ وٕتطی ثطذٛضزاض اؾتٕٞ .یٗعٛض
1- Embodied State
2- Objectified State
3- Institutionalized State
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اظ ٘ؾط ثٛضزیٔ ،ٛبِىیت ؾطٔبی ٝفطٍٙٞی تٟٙب اظ ؾطٔبیٔ ٝبزی حىبیت ٕ٘یوٙس ،ثّى ٝؾطٔبی ٝفطٍٙٞی
٘بقی اظ قطایظ ذب٘ٛازٌی یب تحهیّی ،تب حسی اظ ؾطٔبی ٝالتهبزی ٔؿتمُ فُٕ ٔیوٙس .ؾطٔبی ٝفطٍٙٞی
حتی وٕجٛز پ َٛضا ثٝفٛٙاٖ لؿٕتی اظ ضاٞىبض فطز یب ٌط ٜٚثطای تقمیت لسضت  ٚربیٍب ٜارتٕبفی رجطاٖ
ٔیوٙس (ؾقبزتی ،فجبؼظاز ٚ ٜحبتٕی.)1392 ،
ؾطٔبی ٝفطٍٙٞی لبثّیت تٛا٘بیی ٟٔ ٚبضتٞبیی اؾت و ٝیه فطز ثطای حفؼ قطایظ ٔٛرٛز عجمبتی ٚ
وؿت ٔٛلقیتٞبی رسیس اظ آٖ ثٟطٜٙٔس ٔیٌطزز .تِٛیس ایٗ ؾطٔبی ٝزض حٛظ ٜفطزی ٔؿتّعْ آٔٛظـ
ذب٘ٛازٌی  ٚیب آٔٛظـ ٞسفٕٙس ٘ؾبْ آٔٛظقی وكٛضی اؾت .أطٚظٜ؛ زض ضلبثتٞبی اؾتطاتػیه رٟب٘ی آٖ
چ ٝزض ٔٛاظ٘ٞٝبی لسضتی ٘ ٚبثطاثطیٞبی ؾیبؾی ثٝفٛٙاٖ فبُٔ احطٌصاض قٙبذت ٝقس ٜاؾت ،ؾطٔبیٞٝبی
التهبزی ،ا٘ؿب٘ی  ٚارتٕبفی ٘یؿت؛ ثّىٔ ٝعایبی ضلبثتی ز٘یب زض فطن ٝتٛؾق ٝپبیساض زض ٕٔبِه ٔرتّف
رٟبٖ زض حٛظ ٜؾطٔبیٞٝبی فطٍٙٞی ٔقیٗ ٔ ٚكرم ٔیقٛز (ؾپٟط٘یب ،زالٚض  ٚنبِحی أیطی.)1394 ،
وبضثطز اثقبز ٔرتّف ؾطٔبی ٝفطٍٙٞی ٔٛرت تفبٚت زض ٘ح ٜٛظ٘سٌی  ٚثطٚظ ؾّیمٞٝبی ٌ٘ٛبٌٌ ٖٛطزیسٚ ٜ
ث ٝتجـ آٖ تفبٚت زض وؿت ٔٛلقیتٞبی ثطتط ارتٕبفی  ٚاؾتفبز ٜاظ أىب٘بت ٔرتّف ٔٛرت ٔیقٛز .ثط
ٔجٙبی ٔمسٔبت ٔغطح قس ٚ ٜثب تٛر ٝث ٝإٞیتی و ٝقٟط٘ٚسی  ٚظ٘بٖ ثطای ٞط وكٛضی زاض٘س ٕٞ ٚچٙیٗ
ثب زض ٘ؾط ٌطفتٗ إٞیت ؾطٔبی ٝفطٍٙٞی زض تٛؾق ٝپبیساض ربٔقٔ ،ٝغبِق ٝزض ٔٛضز ضاثغ ٝایٗ ٘ٛؿ ؾطٔبی ٝثب
ٍ٘طـ ظ٘بٖ ث ٝحمٛق قٟط٘ٚسی ذٛز الظْ  ٚضطٚضی ث٘ٝؾط ٔیضؾس.
زیٛیس تطاؾجی ٔقتمس اؾت و ٝؾطٔبی ٝفطٍٙٞی ٔیتٛا٘س ث ٝز ٚقىُ ٚرٛز زاقت ٝثبقس1 :ـ ؾطٔبیٝ
فطٍٙٞی ّٕٔٛؼ 2ـ ؾطٔبی ٝفطٍٙٞی ٘بّٕٔٛؼ (تطاؾجی.)1382 ،
ث ٝثبٚض تیّٛض ،1ؾطٔبی ٝفطٍٙٞی اظ ٔؤِفٞٝبی ثؿیبضی تكىیُ قس ٜاؾت ،ثطای ٔخبَ زض یه فطًٙٞ
غطثی قبذمٞبی ظیط رٟت ؾطٔبی ٝفطٍٙٞی ٔغطح ٔیقٛز ؤ ٝؤِفٞٝبیی ٘بظَ ث٘ ٝؾط ٔیضؾٙس :اِف)
زا٘ف ،ظثبٖ ،ؾالئك  ٚؾجهٞبی ظ٘سٌی ة) آ٘چ ٝث ٝآٖ فط ًٙٞفطٞیرتٍبٖ ٔیٌٛیٙس .ح) قٕبض  ٚزأٝٙ
فطٚ ًٙٞاغٌبٖ افطاز ت) تٛا٘بیی افطاز زض قٙبذت  ٚتكریم غصاٞب ٛ٘ ٚقیس٘یٞبی اقطافی ث) ا٘تربة
ثبظی ضاٌجی ثٝربی فٛتجبَ (ضٚحب٘ی.)1388 ،
اظ ٍ٘بٔ ٜؿقٛز چّجی ( )1382زضنٛضتی و ٝزؾتطؾی ث ٝؾطٔبی ٝفطٍٙٞی ثٝنٛضت ثطاثط ثبقس ،ؾطٔبیٝ
فطٍٙٞی ٔیتٛا٘س وبضوطزٞبیی ٘ؾیط :زؾتطؾی اوخطیت افضبی ربٔق ٝثٙٔ ٝبثـ ٔقطفتی ،ثؿظ ذطزٌطایی زض
فطنٞٝبی ٔرتّف ظ٘سٌی ،ثبال ثٛزٖ ؾغح ٔكبضوت ٍٕٞب٘ی زض تِٛیسات  ٚذاللیّتٞبی فّٕی ٚ
فطٍٙٞی ،ؾطیـقسٖ تغییطات ارتٕبفیٌ ،ؿتطـ زا٘فٞبی ٘ٛیٗ ٌ ٚؿتطـ ٌطزـ اعالفبت ثٝنٛضت
افمی  ٚفٕٛزی  ٚضقس قرهیتی ثطای اوخطیت افطاز ربٔق ٝضا زض پی زاقت ٝثبقس (پٛضظاضفیبٖ.)1385 ،
پبضؾ٘ٛع 2قٟط٘ٚسی ضا ٘تیز ٝتٛؾقٔ ٝسض٘یت ٚ ٝزٔٛوطاتیه قسٖ رٛأـ ٔیزا٘س .ا ٚقٟط٘ٚسی ضا ث ٝؾٝ
ٔم ِٝٛوطزاض ارتٕبفی ،فضٛیت ارتٕبفی  ٚاحؿبؼ ا٘ؿزبْ ارتٕبفی پی٘ٛس ٔیزٞس  ٚقٟط٘ٚسی ضا ثب ایٗ
1- Taylor
2- Parsons
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ؾٔ ٝم ِٝٛوّیسی زاضای ٘ٛفی احؿبؼ تقّك ٔیزا٘س و ٝزض ٟ٘بیت ث ٝاحؿبؼ ا٘ؿزبْ ارتٕبفی ٔٙزط ٔی-
قٛز (قیب٘ی  ٚزاٚٚز٘ٚس.)1389 ،
ٔبضقبَ ؾٛ٘ ٝؿ حمٛق ضا زض اضتجبط ثب ضقس قٟط٘ٚسی تكریم ٔیزٞس ٔ ٚیٌٛیس:
1ـ حمٛق ٔس٘ی قبُٔ :آظازی افطاز ثطای ظ٘سٌی زض ٞط ربیی اؾت و ٝا٘تربة ٔیوٙٙس  ٚقبُٔ آظازی
ثیبٖ ٔ ٚصٞت  ٚحك ٔبِىیت  ٚحك زازضؾی یىؿبٖ زض ثطاثط لب٘ ٖٛاؾت.
2ـ حمٛق ؾیبؾی قبُٔ :حك قطوت زض ا٘تربثبت  ٚا٘تربةقسٖ اؾت.
3ـ حمٛق ارتٕبفی :ایٗ حمٛق ث ٝحك عجیقی ٞط فطز ثطای ثٟطٜٙٔس قسٖ اظ یه حسالُ اؾتب٘ساضز
ضفب ٜالتهبزی  ٚأٙیت ٔطثٛط ٔیقٛز  ٚایٗ حمٛق قبُٔ حمٛلی ٔب٘ٙس؛ ٔعایبی ثٟساقتی  ٚزضٔب٘ی ،تأٔیٗ
ارتٕبفی زض نٛضت ثیىبضی  ٚتقییٗ حسالُ زؾتٕعز اؾت (ذٛئیٙی.)19 :1386 ،
غا٘ٛؾىی ،1حمٛق قٟط٘ٚسی ٔٛضز ٘ؾط ٔبضقبَ ضا ثؿظ زاز ٚ ٜحمٛق ٔكبضوتی ضا ث ٝتمؿیٓثٙسی
حمٛق قٟط٘ٚسی ٔبضقبَ اضبف ٝوطز ٜاؾت:
1ـ ثقس ٔس٘ی :ایٗ ثقس ،حمٛقٞبیی ٔب٘ٙس آظازی فطزی ،آظازی ثیبٖ ،آظازی تفىط  ٚزیٗ ،حك زاقتٗ
ٔبِىیت ،ا٘قمبز لطاضزاز  ٚحك زؾتطؾی ث ٝزازٌب ٜضا زض ثط ٔیٌیطز.
2ـ ثقس ؾیبؾی :حمٛق ؾیبؾی قٟط٘ٚسی اظ ٘ؾط ٔبضقبَ فجبضت اؾت اظ حك ٔكبضوت زض ض٘ٚسٞبی
ؾیبؾی (حك قطوت زض ا٘تربثبت  ٚا٘تربة قسٖ).
3ـ ثقس ارتٕبفی ٙٔ :ؾٛض اظ فٙهط ارتٕبفی عیف وبّٔی اؾت اظ حك ثطذٛضزاضی اظ حسالُ ضفبٚ ٜ
أٙیت ٌطفت ٝتب حك ؾٟیٓقسٖ زض تٕبٔی ٔیطاث ارتٕبفی  ٚظ٘سٌیوطزٖ ٔغبثك ثب اؾتب٘ساضزٞبی ضایذ ٚ
غبِت زض ربٔق ٝث ٝقیٛٔ ٜٛرٛزی ٔتٕسٖ اؾتٟ٘ .بزٞبیی و ٝثیكتطیٗ اضتجبط ضا ثب ایٗ فٙهط زاض٘س،
فجبضتٙس اظ٘ :ؾبْ آٔٛظقی  ٚذسٔبت آٔٛظقی (ٔبضقبَ2؛ ٘مُ اظ غیبح٘ٛس.)1383 ،
4ـ ثقس ٔكبضوتی (التهبزی) :حمٛق ٔكبضوتی قبُٔ تسٚیٗ حمٛق زض فطنٞٝبی ذهٛنی تٛؾظ
زِٚت ،ذٛا ٜزض ثبظاض یب زض ؾبظٔبٖٞبی زِٚتی اؾت .حمٛق ٔكبضوتی لسضتٞبی فُٕ ذهٛنی اؾت وٝ
تٛؾظ زِٚت تضٕیٗ ٔیقٛز .ایٗ حمٛق ٔقغٛف ث ٝحمٛق افطاز ٌ ٚطٜٞٚب رٟت ٔكبضوت زض تهٕیٓ-
ٌیطیٞبی ذهٛنی اظ عطیك زاقتٗ وٙتطَ ٘ؿجی ثط ثبظاض ،ؾبظٔبٖٞب  ٚؾطٔبیٔ ٝیثبقس (غیبح٘ٛس:1383 ،
.)38
3
ٞبثطٔبؼ  ،حطوت رٟبٖ ضا ث ٝؾٕتی ٔیزا٘س و ٕٝٞ ٝقٟط٘ٚساٖ ثبیس ث ٝقىُ زٔٛوطاتیه  ٚفقبَ زض
آٖ ایفبی ٘مف وٙٙس .ثٙبثطایٗ ،ثبیس اظ حمٛق ذٛز آٌبٞی زاقت ٝثبقٙس (ا٘هبضی .)99 :1384 ،ث ٝفمیسٚ ٜی
حىٔٛت ٘یع ثبیس ٘مف اؾبؾی زض پطٚضـ قٟط٘ٚساٖ آٌبٔ ٚ ٜتقٟس زاقت ٝثبقس  ٚظٔی ٝٙضا ثطای ضقس وبُٔ
اؾتقسازٞبی فطزی فطا ٓٞوٙس .اظ ایٗ ٔٙؾط ضاثغٔ ٝكبضوت  ٚآٌبٞی اظ حمٛق قٟط٘ٚسی ضاثغٝای زٚعطفٝ
اؾت .اظ یه عطف ٔكبضوت ؾجت افعایف آٌبٞی قٟط٘ٚساٖ اظ حمٛق ذٛز ٔیقٛز  ٚاظ عطف زیٍط
1- Janoski
2- Marshal
3- Habermas
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آٌبٞی اظ حمٛق قٟط٘ٚسی ٔحطوی اؾت ثطای افعایف ٔكبضوت افطاز زض ربٔق .ٝایٗ قطایظ زض تجسیُ
آٖٞب ث ٝا٘ؿبٖٞبیی ثٟتط  ٚث ٝتجـ آٖ ث ٝقىٌُیطی ربٔقٝای ض ٚث ٝضقس وٕه ٔیوٙس.
فبِىؽ 1قٟط٘ٚسی ضا ٔٛلقیت فضٛیت ٔیزا٘س و ٝقبُٔ ٔزٕٛفٝای اظ حمٛق ٚ ٚؽبیف  ٚتقٟسات
اؾت  ٚثط ثطاثطی  ٚفساِت  ٚاؾتمالَ زالِت زاضز .ث ٝثبٚض ٚی رٟبٖ أطٚظ ثٌٝ٘ٛٝای فعایٙس ٜپؿبٔسضٖ
ٔیقٛز .ارعای قٟط٘ٚسی زض زٚضاٖ پؿبٔسضٖ قبُٔ حمٛق ٔ ٚؿئِٛیتٞب ٔ ٚكبضوت ؾیبؾی اؾت  ٚثطای
ازاض ٜأٛض ا٘ؿبٖ ضطٚضت زاضزٚ .ی زض قٟط٘ٚسی پؿبٔسضٖ ذٛز اشفبٖ ٔیوٙس رصاثیت قٟط٘ٚسی ایٗ
اؾت ؤ ٝب ضا ٔزجٛض ٕ٘یوٙس یه ٛٞیت ضا ثٔ ٝخبثٛٞ ٝیت شاتیٔبٖ ا٘تربة وٙیٓ .ثّىٔ ،ٝب ضا ث ٝضٚاثظ
ثسٔ ٖٚحسٚزیت ثب زیٍطاٖ تكٛیك ٔیوٙس (فبِىؽ.)24 :1381 ،
فٕیٙیؿتٞب فٕسٜی ثحج ذٛز ضا ثط ؾط تقطیف ٔزسز اظ حمٛق قٟط٘ٚسی ٔتٕطوع ٔیوٙٙس  ٚزؾتیبثی
ث ٝقٟط٘ٚسی وبُٔ ضا ٔؿتّعْ حمٛق فطاتط اظ حمٛق ٔس٘ی ،ؾیبؾی ٚ ،ارتٕبفی ٔیزا٘ٙس .اٌطچ ٝثركی اظ
ٔؿأِ ٝعطز ظ٘بٖ اظ حمٛق قٟط٘ٚسی ث ٝقطایظ ؾیبؾی ٔطثٛط ٔیقٛز؛ أب زض ثؿیبضی اظ ٔٛاضز ث ٝقطایظ
فطٍٙٞی حبوٓ  ٚپصیطـ ذٛز ظ٘بٖ ٔطثٛط ٔیقٛز .حمٛق رٙؿیتی ثط ٔحٛض حصف ٞطٌ ٝ٘ٛتجقیض فّیٝ
ظ٘بٖ زض اثقبز ارتٕبفیٔ ،س٘ی ،التهبزی  ٚؾیبؾی زض ٘ؾط ٌطفتٔ ٝیقٛز .چٙبٖ و ٝثطذی اظ زیسٌبٜٞب ظ٘بٖ
ضا ٘یبظٔٙس ثطذٛضزاضی اظ حمٛق ٚیػ ٜزض ٔمبیؿ ٝثب ٔطزاٖ ٔیزا٘ٙس و ٝثبیس قٙبذت ٚ ٝث ٝآ٘بٖ افغب قٛز
(قیب٘ی .)41 :1381 ،ثٙبثطایٗ ظ٘بٖ ثطای ایٙى ٝثٔ ٝخبث ٝقٟط٘ٚسا٘ی فبُٔ ظ٘سٌی وٙٙس ،ثبیس آٌبٞی اظ
حمٛق قٟط٘ٚسی ذٛز ضا ٔقغٛف ث ٝفّٕكبٖ زض تٕبْ فطنٞٝبی (ذهٛنی ـ فٕٔٛی) ظ٘سٌی وٙٙس
(قیب٘ی  ٚزاٚٚز٘ٚس.)1389 ،
ثط اؾبؼ ٘ؾط ٔبضقبَ حمٛق قٟط٘ٚسی اظ ٔطاحّی ٔیٌصضز  ٚرٙؿیت یه ٔطظ زاذّی ٚیػ ٜضا زض آٖ
تكىیُ ٔیزٞسٛٔ .لقیت حمٛلی ظ٘بٖ ٔٛضٛؿ پیچیس٘ ٚ ٜبٔكبث ٝثب ٔطزاٖ اؾت .آ٘بٖ حسالُ ٔٛلقیت
قٟط٘ٚس ضا ثٝفٛٙاٖ ٔتقٟساٖ آظاز ث ٝلب٘ ٖٛزاضا ٘یؿتٙس .ث ٝزضربتی تحت لیٕٔٛیت پسضاٖ  ٚقٞٛطاٖ ذٛز
ٞؿتٙس  ٚنطفبً ثط ظٔیٗ اضثبةٞبیكبٖ ظ٘سٌی ٔیوٙٙس .ثٙبثطایٗ ثطای تحمك قٟط٘ٚسی ،ظ٘بٖ ثبیس ٔٛلقیت
حمٛلی ذٛز ضا وؿت وٙٙس  ٚاظ ٔعایب  ٚأتیبظات قٟط٘ٚسی ثب حصف زٌٚبٍ٘یٞب ثٟطٜٙٔس ٌطز٘س (ضاث،2ٛ
.)1996
افضبی یه ربٔق ٝو ٝاظ ِحبػ فطٍٙٞی زض ربٔق ٝذٛز زاضای نالحیتٞبیی ٞؿتٙس  ٚزاضای
قرهیت ٔتٙفص ٚ ٚر ٟٝذٛة زض ثیٗ ٔطزْ ذٛز ٞؿتٙس ،ایٗ افطاز زض ربٔق ٝؾطآٔس ٛٔ ٚضز تٛر ٝالكبض
ٔرتّف ٞؿتٙس .اٌط ایٗ افطاز ث ٝحمٛق قٟط٘ٚسی زیٍطاٖ احتطأی لبئُ ٘جبقٙس  ٚآٌبٞی ٘ؿجت ث ٝایٗ
ٔٛضٛؿ ٘ساقت ٝثبقٙس  ٚیب زض ضفتبضٞبی ارتٕبفی ذٛز احتطاْ ث ٝحمٛق قٟط٘ٚسی  ٚاضظـٌصاضی ٘ؿجت ثٝ
آٖ ضا زاضای ربیٍب٘ ٜبظِی ثسا٘ٙس ،قبٞس تأحیطات ٘بذٛقبیٙسی اظ ِحبػ تٛر ٚ ٝاحتطاْ ث ٝایٗ حمٛق ذٛاٞیٓ
ثٛز .زض نٛضتی و ٝافطاز زاضای ؾطٔبی ٝفطٍٙٞی زاضای ٍ٘طـٞبی ٔٙفی ٘ؿجت ث ٝحمٛق قٟط٘ٚسی ثبقٙس
1- Faulks
2- Rabo
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 ٚزضن زضؾتی اظ ایٗ ٔٛضٛؿ ٘ساقت ٝثبقٙس ،ثٝزِیُ ٔٛضز تٛر ٝثٛزٖ ایٗ افطاز قبٞس ٌؿتطـ ٘بزیسٜ
ٌطفتٗ حمٛق قٟط٘ٚسی ذٛاٞیٓ ثٛز .أب چٙب٘ىٍ٘ ٝطـ ٔخجتی ث ٝایٗ حٛظ ٜزاقت ٝثبقٙسٔ ،یتٛاٖ
تأحیطٌصاضی ایٗ ٍ٘طـ ضا زض ٌؿتطـ احتطاْ ث ٝحمٛق قٟط٘ٚسی زض ربٔق ٝزیس ٞ ٚط چ ٝثیكتط قبٞس
ثطزاقت ٝقسٖ ٔٛا٘ـ اظ ٔحیظ ظ٘سٌی  ٚضؾیسٖ ث ٕٝٞ ٝحمٛلی و ٕٝٞ ٝقٟط٘ٚساٖ زض ارتٕبؿ ّٔی ٔقیٙی
زاضا ٞؿتٙس ،ثٛزٕٞ .چٙیٗ زض ٍٟ٘ساقت  ٚاِتعاْ  ٚپبیجٙسی ث ٝایٗ حمٛق وٕه ذٛاٞس وطز  ٚزض پی آٖ
ٔٙزط ث ٝربٔقٝای ثب افطاز آٌب ٜو ٝتٛا٘بیی تهٕیٌٓیطی ٔٙغمی  ٚفبزال٘ ،ٝتفىط ا٘تمبزی ،احتطاْ ث ٝحمٛق
زیٍطاٖ ،پصیطـ تٛٙؿ  ٚتىخط زض ربٔق ٝذٛاٞس قس  ٚقبٞس آٌبٞی  ٚقٙبذت وبفی قٟط٘ٚساٖ اظ فٙبنط
انّی فط ًٙٞقٟط٘ٚسی  ٚقٟط٘كیٙی  ٚثٚٝیػ ٜحمٛق  ٚتىبِیف قٟط٘ٚسی ذٛاٞیٓ ثٛز .ثس ٖٚتطزیس
قٟط٘ٚسی ایسٜای اؾت و ٝثیفساِتیٞبی ٔٛرٛز ضا ث ٝچبِف ٔیوكس .أطٚظ ٜزض ربٔقٝای و ٝزض آٖ
ظ٘سٌی ٔیوٙیٓ ٕ٘ٞٝ٘ٛبیی اظ ایٗ ثیفساِتیٞب ثرهٛل زض حٛظ ٜحمٛق ٔس٘ی  ٚارتٕبفی قبٞس آٖ
ٞؿتیٓ٘ .یبظ ٔجطْ ث ٝآٌبٞی ثیكتط ث ٝایٗ حٛظٜٞب زض ربٔق ٝاحؿبؼ ٔیقٛز ٕٞ ٚچٙیٗ احتطاْ ث ٝحمٛق
افطاز زض لبِ٘ ٖٛحبػ ٕٟٔ ٚتط اظ آٖ ارطای آٖ زض ؾغح ربٔقٔ ٝیثبقس .ثٟطٜٙٔسی افطاز اظ حسالُ حمٛق
ٔس٘ی ،ؾیبؾی  ٚارتٕبفی ثیتطزیس ثبیس ٔٛضز تٛر ٝثبقس ٘ ٚمض آقىبض ایٗ حمٛق ٘تیزٝای رع ثی-
افتٕبزی  ٚتٙف ٘رٛاٞس ثٛز .ضفبیت حمٛق قٟط٘ٚسی اظ ؾٛی حىٔٛت ٔیتٛا٘س زض ربیٍب ٜحبوٕیت زض
ثیٗ ٔطزْ ٘یع ٘مف ثؿعایی زاقت ٝثبقس  ٚثبفج افعایف ٔكطٚفیت یب وبٞف آٖ قٛز .حمٛق قٟط٘ٚسی زض
ضاثغٔ ٝطزْ  ٚحبوٕیت  ٚتطلی  ٚپیكطفت یه ربٔقٔ ٝؤحط ذٛاٞس ثٛز  ٚرٛأقی و ٝثطای ثٝزؾت آٚضزٖ
ایٗ حمٛق تالـ وطزٜا٘س ،أطٚظ٘ ٜؿجت ث ٝزیٍط رٛأـ وٛٙٞ ٝظ ٘تٛا٘ؿتٝا٘س حسالُ آٖ ضا وؿت وٙٙس اظ
ِحبػ ٔس٘ی ،ؾیبؾی  ٚارتٕبفی اظ ربیٍب ٜثبالتطی ٞؿتٙس (ٚحٛلی  ٚحضطتی.)1391 ،
جديل ( :)1برخی وظریٍَای مربًط بٍ سرمایٍ فرَىگی
هتغیشّب

ًظشیِپشداصاى/هحممبى



ًىبتثشجؼتٍِهـخصِّبیاصلیًظشیِ/تحمیك


ؿبخصّب


ػشهبیِفشٌّگی

پیشثَسدیَ()1986

ػشهبیِفشٌّگی،یؼٌیلذستؿٌبختٍلبثلیت

ػشهبیِفشٌّگیتجؼذییبرٌّی:فؼبلیتّبیفشٌّگیٍ


جَسجسیتضس()1374

اػتفبدُاصوبالّبیفشٌّگیدسّشفشدٍآى

هطبلؼبتیٍ ...

دسثشگیشًذُیتوبیالتپبیذاسفشداػتوِدس


ػشهبیِفشٌّگیػیٌیتیبفتِ:هبلىیتاؿیبءٍوبالّبیفشٌّگی 


هیؿًَذ.
خاللاجتوبػیؿذىدسفشداًجبؿتِ 


ػشهبیِفشٌّگیًْبدیٌِؿذُ:وؼتهذاسنتحصیلیٍداًـگبّی


خبػتگبُػشهبیِفشٌّگیساطجمِاجتوبػیٍ

ػشهبیِفشٌّگیػیٌی:تجبسةآهَصؿی

هیداًذ.
تجبسةآهَصؿیافشاد 
آؿبفٌجشيٍهبع

ٍیظگیاصلیػشهبیِفشٌّگیساهْبستٍ

()1997

آؿٌبییثبوذّبیفشٌّگیٍاػوبلطجمبت

ػشهبیِفشٌّگیرٌّیٍػشهبیِفشٌّگیػیٌی

هیوٌٌذ.
هؼلطثیبى 
ؿبسعپَسٍخَؿفش


ساثطِیػشهبیِفشٌّگیثبَّیتاجتوبػی


ػشهبیِفشٌّگیتجؼنیبفتِ(:توبیالتٍگشایـبتسٍاًیفشد) 


()1381

جَاًبى:هطبلؼِهَسدیؿْشتْشاى

ػشهبیِفشٌّگیػیٌی(:هیضاىهصشفوبالّبیفشٌّگی) 

یبهبتٍَثشیٌتَ()2010

ػشهبیِفشٌّگیدسػیؼتنآهَصؿیؿشقآػیب

ساثیٌضٍگبسًیش()1985

ثبصتَلیذفشٌّگیدسهیبىصًبىٍهشداىفشاًؼِ:

هذاسنتحصیلیـؿشوتدسٌّشـهَػیمیٍادثیبتـ

تئَسیثبصتَلیذفشٌّگیدسهیذاىخبًِ

صثبًـٌبػیٍػجهتؼبهل

ػشهبیِفشٌّگیًْبدی(:هذاسنٍهذاسجتحصیلیٍػلویفشٌّگی)
ػشهبیِفشٌّگیهتجؼذ(وتبةخَاًذىٍالذیيثشایفشصًذاى
دسدٍساىوَدویـهـبسوتفشصًذاىدسفؼبلیتّبیٌّشی

ثبٍالذیي)ـػشهبیِفشٌّگیػیٌی(حضَساؿیبءػتیمٌٍِّشیـ
اطلغّب)
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جديل ( :)2برخی وظریٍَای مربًط بٍ حقًق ضُريودی
هتغیشّب

یِپشداصاى/هحممبى
ًظش 

ًىبتثشجؼتٍِهـخصِّبیاصلیًظشیِ/تحمیك


ؿبخصّب


حمَق

پیتوبى()1992

حمَقؿْشًٍذیهجٌبییاجتوبػیثشایتضویيٍ

1ـحمَقاجتوبػی:ثشخَسداسییىؼبىاػضبیجبهؼِ(صًبىٍ

تأهیيثشخَسداسییىؼبىاػضبیجبهؼِاصحمَق،

هشداى)اصحمَق،اهىبًبت،اهتیبصاتٍسفبُاجتوبػیتَػط

اهىبًبت،اهتیبصاتٍسفبُاجتوبػیتَػطدٍلت

دٍلتهذسى

ثًِظشهبسؿبل،ؿْشًٍذدسسطینّبیدهَوشاتثب


ـٍجِهذًی:آصادیثیبىـآصادیاًذیـِّبـآصادیللنٍ

1

گزؿتصهبىسؿذیبفتٍِػشاًجبمػٍِجِاػبػی

ثشخَسداسیاصػذالتٍ ...

هیوٌذ.اٍایيػٍِجِساهذًی،
ٍهـخصپیذا 

2ـٍجِػیبػی:حكسأیـحكهـبسوتدساهَسػیبػیجبهؼٍِ ...

ػیبػی،اجتوبػیًبهیذُاػت.

3ـٍجِاجتوبػی:حكثشخَسداسیاصتأهیياجتوبػی،اهٌیت

ؿْشًٍذی

هذسىاػت.
تی.اچهبسؿبل()1994

اجتوبػی،ثْذاؿتٍآهَصؽّوگبًیٍ...
ثشایبى.اعتشًش(1994؛

دسحمَقؿْشًٍذی،حمَقالتصبدیٍفشٌّگیاص

 1ـحمَقالتصبدیً:یبصّبیاػبػیثِغزاٍػالهتیٍ ...

ثًِملاصؿیبًی)1381،

اّویتصیبدیثشخَسداساػتٍدسٍالغحمَق

2ـحمَقػیبػی:آصادیْبیهتؼبسفٍحكثیبىؿْشًٍذاىٍ ...

ؿْشًٍذیاجتوبػی،سفبّی،ػیبػیهتىیثش

3ـحمَقفشٌّگی:اهىبىدػتشػیّوگبًیؿْشًٍذاىثِسفبٍُ

ؿْشًٍذیالتصبدیٍفشٌّگیاػت.

آهَصؽاصػَیدٍلت

تَهبعطاًَػىی

ؿْشًٍذی،ػضَیتفؼبلٍهٌفؼلافشاددسیه

 1ـحمَقهذًی:دػتشػیثِدادگبُـآصادیثیبىـاًتخبةؿغل

()1998

دٍلتـهلتثبحمَقٍتؼْذاتّوگبًیدسیه

ـحكػبصهبىدادىٍ ...

هیثبؿذ.
ػطحهـخصؿذُایاصثشاثشی 


ـحمَقػیبػی:حكسأیـحكاًتخبةؿذىـحكاللیتّبـ

2
اػتشاضٍجٌجؾٍ ...
 3ـحمَقاجتوبػی:ثشخَسداسیاصاهٌیتـثشاثشیدسفشصتـ
غشاهتثیىبسیـپشداختحمَقضبیغؿذٍُ ...
ـحمَقهـبسوتی:هـبسوتدسػشهبیِگزاسیـهـبسوتدس

4
ػیبػتاجتوبػیٍ...

زض تسٚیٗ چبضچٛة ٘ؾطی تحمیك زض ذهٛل ٔتغیط ؾطٔبی ٝفطٍٙٞی ،تئٛضی ثٛضزی ٚ ٛقبضؿپٛض ٔس٘ؾط
ٔیثبقس .ث٘ ٝؾط ثٛضزی ٛؾطٔبی ٝفطٍٙٞی زاضای ؾ ٝثقس؛ ؾطٔبی ٝفطٍٙٞی تزؿسیبفت( ٝشٙٞی) -ؾطٔبیٝ
فطٍٙٞی فیٙیتیبفت -ٝؾطٔبی ٝفطٍٙٞی ٟ٘بزی ٝٙقسٔ ٜیثبقسٓٞ .چٙیٗ چبضچٛة ٘ؾطی ٔطثٛط ث ٝحمٛق
قٟط٘ٚسی ثط اؾبؼ ٔسَ ٔبضقبَ  ٚغا٘ٛؾىی زض ؾٛ٘ ٝؿ حمٛق 1ـ حمٛق ٔس٘ی 2ـ حمٛق ؾیبؾی ٚ
ٔكبضوتی 3ـ حمٛق ارتٕبفی ٔیثبقس.
ثب تٛر ٝث ٝچٟبضچٛة ٘ؾطی؛ ٔمبِ ٝحبضط ثٝز٘جبَ ثطضؾی ضاثغ ٝثیٗ ؾطٔبی ٝفطٍٙٞی ثب ٍ٘طـ ثٝ
حمٛق قٟط٘ٚسی ظ٘بٖ تٟطاٖ پطزاذت ٝقس .ثب تٛر ٝث ٝایٙى ٝعجك ٘ؾطیٌ ٝیس٘ع  ٚثٛضزی ٛزاضا ثٛزٖ ٍ٘طـ
ٔخجت ث ٝحمٛق قٟط٘ٚسی  ٚضفبیت آٖ تٛؾظ ظ٘بٖ زض ربٔق ٝث ٝفٛأُ ٔتقسزی ٚاثؿت ٝاؾت .أب یىی اظ
ٕٟٔتطیٗ فٛأّی ؤ ٝیتٛا٘س زض ثٟجٛز ٍ٘طـ ظ٘بٖ ٘ؿجت ث ٝحمٛق قٟط٘ٚسی تبحیطٌصض ثبقس؛ تٛر ٝظ٘بٖ
ث ٝقبذمٞبی ؾطٔبی ٝفطٍٙٞی ٔیثبقس .ثب تٛر ٝثٞ ٝز ْٛفٙبٚضیٞبی اضتجبعی  ٚاعالفبتی ٘یع عجك
٘ؾطیٞ ٝبثطٔبؼ  ٚوبؾتّع ٔٛرت ٌطزیس ٜظ٘بٖ ذٛز ضا ٔزبة ٕ٘بیٙس و ٝؾغح فّٓ  ٚزا٘ف  ٚاعالفبت
ذٛز ضا ثب ال ثطز ٜتب ثتٛا٘ٙس زض ؾغح ربٔق ٚ ٝقغّی ثب ٔطزاٖ ضلبثت زاقت ٝثبقٙس .زض ٘تیز ٝقبذمٞبی
ؾطٔبی ٝفطٍٙٞی ثب ٍ٘طـ ث ٝحمٛق قٟط٘ٚسی ظ٘بٖ زض ؾغح ربٔقٔ ٝیتٛا٘س ضاثغ ٝزاقت ٝثبقس .اظ ؾٛیی
زیٍط ثطذی اظ قبذمٞبی ؾطٔبی ٝفطٍٙٞی زض تمسْ  ٚتأذّط احط ثط ٍ٘طـ ث ٝحمٛق قٟط٘ٚسی لطاض ٔی-
ٌیط٘س و ٝثب قٙبؾبیی احط ٞط یه اظ قبذمٞب  ٚاِٛٚیتثٙسی آٖٞب ٔیتٛاٖ ث ٝتفىیه؛ احطٞبی ٞط یه ضا
قٙبؾبیی ٕ٘ٛز٘ ٚ ٜمبط لٛت  ٚضقف ٞط یه ضا قٙبؾبیی  ٚضاٞىبض اضائ ٝزاز .ثب تٛر ٝثٔ ٝجبحج ٔغطٚح؛
فطضیٞٝبی پػٞٚف ث ٝنٛضت ظیط تسٚیٗ قس:
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1ـ ثیٗ ؾطٔبی ٝفطٍٙٞی ٔ ٚؤِفٞٝبی آٖ ثب ٍ٘طـ ث ٝحمٛق قٟط٘ٚسی ظ٘بٖ ضاثغٚ ٝرٛز زاضز.
2ـ ٔؤِفٞٝبی ؾطٔبی ٝفطٍٙٞی زض تجییٗ ٍ٘طـ ث ٝحمٛق قٟط٘ٚسی ظ٘بٖ زاضای اِٛٚیت ٔیثبقٙس.
ريش

تحمیك حبضط اظ ٘ؾط ٞسف وبضثطزی  ٚاظ ٘ؾط ٔبٞیت  ٚقی ٜٛرٕـآٚضی اعالفبت اظ ٘ٛؿ ٕٞجؿتٍی ٚ
تحّیّی اؾت .ربٔق ٝآٔبضی قبُٔ ظ٘بٖ ثبالی  18ؾبَ زض ؾبَ ٔ 1396یثبقس و ٝثب اؾتفبز ٜاظ فطَٔٛ
وٛوطاٖ  ٚضٚـ تهبزفی ذٛقٝای چٙسٔطحّٝای اظ ثیٗ ٔٙبعك ثیؿتٚزٌٚب٘ ٝقٟط تٟطاٖ اظ ثیٗ ظ٘بٖ
٘ 384فط ا٘تربة قس٘س .ثٌٝ٘ٛٝای و ٝاثتسا اظ ثیٗ ٔٙبعك ثیؿتٚزٌٚب٘ٝ؛ ٙٔ 5غم ٝثبال ،پبییٗ ،قطق ،غطة
ٔ ٚطوع قٟط ثٝنٛضت تهبزفی ا٘تربة؛ ؾپؽ اظ ثیٗ ظ٘بٖ ؾبوٗ زض ایٗ ٔٙبعك ٘ 80فط  ٚزض ٔزٕٛؿ
٘ 400فط ٔٛضز ٔغبِق ٝلطاض ٌطفتٙس و ٝثطذی اظ پطؾكٙبٔٞٝب ث ٝفّت ٔرسٚـثٛزٖ حصف  ٚزض ٟ٘بیت ثب
 383پطؾكٙبٔ ٝنحیح؛ ازأ ٝتحمیك ا٘زبْ پصیطفت.

اثعاض ا٘ساظٌٜیطی ثٝنٛضت ٔحمك ؾبذت ٝعطاحی قس .پطؾكٙبٔ ٝحمٛق قٟط٘ٚسی ثطٌطفت ٝاظ ٘ؾط
ٔبضقبَ  ٚفٕسٔ ٜسَ غا٘ٛؾىی فّٕیبتی قس ٜاؾت؛ ثب ا٘سوی تغییطات و ٝآٌبٞی ـ احؿبؼ  ٚضفتبض ظ٘بٖ ثٝ
ؾ ٝثقس1 :ـ حمٛق ٔس٘ی 2ـ ؾیبؾی ٔ ٚكبضوتی 3 ٚـ ارتٕبفی ٔس ٘ؾط ٔیثبقس و ٝث ٝنٛضت عیف 5
ٌعیٝٙای ٔمیبؼ فبنّٝای ِیىطت زض  60ؾؤاَ ٔٛضز ا٘ساظٌٜیطی لطاض ٌطفتٍ٘ .طـ ث ٝحمٛق قٟط٘ٚسی
تٛر ٝث ٝؾٔ ٝم ٟٓٔ ِٝٛآٌبٞی ـ احؿبؼ  ٚضفتبض قٟط٘ٚسی ٔیثبقس .زض ٘تیز ٝزض ٞط یه اظ ؾ ٝقبذم
زض ٘ؾط ٌطفت ٝثطای تقطیف فّٕیبتی ٍ٘طـ ث ٝحمٛق قٟط٘ٚسی ظ٘بٖ؛ تٛر ٝث ٝایٗ ؾٔ ٝم ِٝٛزض ٘ؾط
ٌطفت ٝقس وٌٛ ٝیٞٝب  ٚقبذمٞبی آٖ عجك اعالفبت رس )3( َٚعطاحی قس.
جديل ( :)3تعریف عملیاتی وگرش بٍ حقًق ضُريودی(حقًق مدوی ـ سیاسی ي مطاركتی ـ اجتماعی)
هتغیش

ثؼذ

هفَْم(ؿبخص)

ًگشؽثِحمَق

حمَقهذًی 

1ـآگبّیهذًی

هیضاىحمَلیوِدسثؼذ 

ؿْشًٍذی 

(26گَیِ)

2ـاحؼبعهذًی

حمَقهذًیصًبىثَدُ 

3ـسفتبسهذًی

ًـأتگشفتِاصًگشؽهثجتیب

(60گَیِ)

هؼشف

ػطح

گَیِّبی 


ػٌجؾ

ؿوبسُ

فبصلِای


7ـ1

فبصلِای


7ـ1

فبصلِای


12ـ1

هٌفیثِایيحمَقاػت.
حمَقػیبػیٍهـبسوتی 

1ـآگبّیػیبػیٍهـبسوتی

هیضاىحمَلیوِدسثؼذحمَق

فبصلِای


5ـ1

(9گَیِ)

2ـاحؼبعػیبػیٍهـبسوتی

ػیبػیٍهـبسوتیصًبىثَدًُـأت

فبصلِای


2ـ1

3ـسفتبسػیبػیٍهـبسوتی

گشفتِاصًگشؽهثجتیبهٌفیثِ

فبصلِای


2ـ1

حمَقاجتوبػی 

1ـآگبّیاجتوبػی

هیضاىحمَلیوِدسثؼذاجتوبػی

فبصلِای 


11ـ 1

(25گَیِ)

2ـاحؼبعاجتوبػی

صًبىثَدًُـأتگشفتِاصًگشؽ

فبصلِای 


8ـ 1

3ـسفتبساجتوبػی

هثجتیبهٌفیثِایيحمَقاػت.

فبصلِای 


6ـ 1
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تسٚیٗ قبذمٞبی ٔتغیط ؾطٔبی ٝفطٍٙٞی  ٚفّٕیبتیوطزٖ ایٗ ٔتغیط زض ؾ ٝثقس؛ ؾطٔبی ٝفطٍٙٞی
تزؿٓ یبفت ٝـ فیٙیت یبفت ٝـ ٟ٘بزی ٝٙقس ٜثط اؾبؼ پػٞٚف ثٛضزی ٚ )1986( ٛتحمیمبت قبضؿ پٛض ٚ
ذٛقفط (ٔ )1381یثبقس .زض ایٗ تحمیك اظ ؾٛ٘ ٝؿ ؾطٔبی ٝفطٍٙٞی تزؿسیبفت ٝـ فیٙیتیبفتٚ ٝ
ٟ٘بزیٝٙقس ٜزض لبِت پطؾكٙبٔ ٝزض ٔمیبؼ ٌ 5عیٝٙای عیف ِیىطت زض ٌٛ 32یٔ ٝغبثك اعالفبت رسَٚ
( )4ؾٙزیس ٜقس.
1ـ ؾطٔبی ٝفطٍٙٞی زض حبِت تزؿسیبفت ٝو ٝقبُٔٔ :یعاٖ ذٛا٘سٖ وتبةٞب ،ضٚظ٘بٔٔ ،ٝزالت٘ ،كطیبت،
اؾتفبز ٜاظ ایٙتط٘ت  ٚآقٙبیی ثب ظثبٖٞبی ذبضری ٔیثبقسٔ .خبَ؛ ٟٔبضت ٙٞطی (٘مبقی  ٚفىبؾی) ـ ٟٔبضت
فٙی (وبٔپیٛتط)ٟٔ -بضت ٚضظقیٟٔ -بضت زض ظثبٖٞبی ذبضریٟٔ -بضت زض ظٔیٛٔ ٝٙؾیمی -آقٙبیی ثب قبفطاٖ
ٙٞ ٚطٔٙساٖ -آقٙبیی ثب زا٘كٕٙساٖ  ٚثعضٌبٖ فطن ٝفّٓ -تٛا٘بیی ثیبٖ (لسضت ؾرٙطا٘ی)ٌٙ -زیِ ٝٙغبت زض
ٌٛ 13ی ٝزض پطؾكٙبٔٔ ٝحمكؾبذت ٝزض ٔمیبؼ ٌ 5عی ٝٙعیف ِیىطت عطاحی  ٚؾٙزیس ٜقس.
2ـ ؾطٔبیٝفطٍٙٞی زض حبِت فیٙیتیبفت ٝقبُٔٔ :بِىیت ٔزٕٛف ٝوبالٞبیفطٍٙٞی ٔىتٛة  ٚوبالٞبی
نٛتی  ٚتهٛیطی  ٚاثعاضٞبی فطٍٙٞی .ایٗ ثقس ثب ٔؤِفٞٝبی ٘طْافعاضی (وتبة ،تبثّٞٛبی ٘مبقی ،فضٛیت
زض وتبثرب٘ ٚ )ٝضفبیت ٘ؾٓ ٚ ٚرٛز ٚؾبیُ فتیمی  ٚلسیٕی زض ٔٙعَ  . . . ٚزض ٌٛ 11ی ٝزض پطؾكٙبٔٝ
ٔحمكؾبذت ٝزض ٔمیبؼ ٌ 5عی ٝٙعیف ِیىطت عطاحی  ٚؾٙزیس ٜقس.
3ـ حبِت ٟ٘بزی ٝٙقس ٜقبُٔٔ :زٕٛفٔ ٝساضن تحهیّی ،قطوت زض والؼٞبی ٙٞطی ،آٔٛظقی،
ٔصٞجی  ٚؾٕیٙبضٞب ٔیثبقس .ثقس ٟ٘بزی ثب قبذمٞبیی ٕٞچٖٛ؛ ٔساضن تحهیّی ٌٛ ٚاٞیٙبٔٞٝبی ٔقتجط
فٙی  ٚحطفٝای  ٚقطوت زض ٔحبفُ فّٕیٔ ،صٞجی ،آقپعی  . . . ٚزض ٌٛ 8ی ٝزض پطؾكٙبٔٔ ٝحمك ؾبذتٝ
زض ٔمیبؼ ٌ 5عی ٝٙعیف ِیىطت عطاحی  ٚؾٙزیس ٜقس.
جديل ( :)4تعریف عملیاتی سرمایٍ فرَىگی (تجسدیافتٍ ،عیىیتیافتٍ ،وُادیىٍضدٌ)
هتغیش

هفَْم(ؿبخص)

هؼشف

ػطحػٌجؾ

گَیِّبیؿوبسُ


ػشهبیِ

تجؼذیبفتِ 

1ـ

هیضاىػشهبیِایوِدسثؼذ 


فبصلِای


13ـ1

فشٌّگی 

(13گَیِ)

ًبىهـبّذُهیؿَد.

تجؼذیبفتِدسص

(32گَیِ)

ػیٌیتیبفتِ 

2ـ

هیضاىػشهبیِایوِدسثؼذ 


فبصلِای


11ـ1

(11گَیِ)

یبفتِدسصًبىهـبّذُهیؿَد.


ػیٌیت


ًْبدیٌِؿذُ 

3ـ

هیضاىػشهبیِایوِدسثؼذ 


(8گَیِ)

یبفتِدسصًبىهـبّذُهیؿَد.


ًْبدیٌِ


فبصلِای 


8ـ 1

ضٚایی ؾؤاالت ٔطثٛط ثٔ ٝتغیطٞب زض ایٗ پػٞٚف ،اثتسا اظ عطیك ضٚـ تقییٗ افتجبض ٔحتٛایی  ٚثب
ضإٙٞبییٞب ٘ ٚؾطات نبحت٘ؾطاٖ ا٘زبْ ٌطفت .ثطای تقییٗ پبیبیی پطؾكٙبٔ ٝتحمیك حبضط ،اظ قبذم
آِفبی وط٘ٚجبخ اؾتفبز ٜقس .اثتسا پطؾكٙبٔٞٝب زض ثیٗ ٘ 30فط اظ ٕ٘ ٝ٘ٛآٔبضی ثٝعٛض تهبزفی تٛظیـ ٌطزیس،
ؾپؽ اعالفبت رٕـآٚضی قسٛٔ ٜضز آظٔ ٖٛلطاض ٌطفت ٚ ٝثب اؾتفبز ٜاظ ضطیت آِفبی وط٘ٚجبخ ثطای
تهته ٔتغیطٞب  ٚقبذمٞبی آٖٞب ثبالی  0/7ثٝزؾت آٔس .زض ٘تیز ٝپطؾكٙبٔ ٝزاضای ضٚایی ٚ
پبیبیی لبثُ لجِٛی ٔیثبقس .تزعی ٚ ٝتحّیُ زازٜٞب ٘یع اظ ضٚـ ٔیسا٘ی ثب اؾتفبز ٜاظ ٘طْافعاض آٔبضی
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٘spssؿرٝی  21ا٘زبْ قس ٜاؾت ،ثٌٝ٘ٛٝای و ٝاظ آظٔ ٖٛضطیت ٕٞجؿتٍی پیطؾ ٚ ٖٛضٌطؾیٖٛ
چٙسٌب٘ ٝرٟت تجییٗ احطات قبذمٞب  ٚزض ٟ٘بیت اظ ٘طْافعاض آٔٛؼ رٟت ثطاظـ ٔسَ اؾتفبز ٜقس ٜاؾت.
یافتٍَا

1ـ وضعیت نگرش به حقوق شهروندی زنان چگونه است؟
ٔغبثك رسٔ )5( َٚالحؾٔ ٝیٌطزز وٕ٘ ٝطٔ ٜیبٍ٘یٗ ٚضقیت ٍ٘طـ ث ٝحمٛق قٟط٘ٚسی ظ٘بٖ
 163/86ثب ا٘حطاف اؾتب٘ساضز  ٚ 35/52ضطیت وزی 0/007ـ ٔیثبقس؛ ثٝعٛضیو ٝحسالُ ٕ٘طٚ 89 ٜ
حساوخط آٖ ٔ 271یثبقسٔ .یعاٖ ٍ٘طـ ث ٝحمٛق قٟط٘ٚسی ظ٘بٖ ٔ %55یثبقس  ٚزض ؾغح ٔغّٛثی ٕ٘ی-
ثبقس.
جديل ( :)5تًزیع پراكىدگی يضعیت وگرش بٍ حقًق ضُريودی زوان ي ابعاد آن
هتغیش 

تؼذاد 

هیبًگیي 

اًحشافاػتبًذاسد 

ضشیتوجی 

حذالل 

حذاوثش 

هیضاى(دسصذ) 

ًگشؽثِحمَقؿْشًٍذیصًبى 

 383

 163/86

 35/52

0/007ـ 

 89

 271

 55

2ـ میسان سرمایه فرهنگی و مولفههای آن در بین زنان چگونه است؟
ثط اؾبؼ اعالفبت رسٔ )6( َٚالحؾٔ ٝیٌطزز وٕ٘ ٝطٔ ٜیبٍ٘یٗ ؾطٔبی ٝتزؿسیبفت ٝظ٘بٖ  39/75ثب
ا٘حطاف اؾتب٘ساضز  ٚ 11/91چٍِٛی 0/54ـ  ٚثٔ ٝیعاٖ ٔ %61یثبقس؛ ٕ٘طٔ ٜیبٍ٘یٗ ٚضقیت ؾطٔبیٝ
فیٙیت یبفت ٝظ٘بٖ  33/55ثب ا٘حطاف اؾتب٘ساضز  ٚ 8/43ضطیت وزی 0/5ـ  ٚثٔ ٝیعاٖ ٔ %61یثبقس؛ ٕ٘طٜ
ٔیبٍ٘یٗ ٚضقیت ؾطٔبیٟ٘ ٝبزی ٝٙقس ٜظ٘بٖ  21/48ثب ا٘حطاف اؾتب٘ساضز  ٚ 7/06چٍِٛی  ٚ 0/16ثٔ ٝیعاٖ
ٔ %54یثبقس .زض ٔزٕٛؿ ٕ٘طٔ ٜیبٍ٘یٗ ٚضقیت ؾطٔبی ٝفطٍٙٞی ظ٘بٖ  94/79ثب ا٘حطاف اؾتب٘ساضز 25/83
 ٚضطیت وزی 0/44ـ  ٚثٔ ٝیعاٖ ٔ %59یثبقس  ٚزض ؾغح ثبالی ٔتٛؾظ ٔیثبقس.
جديل ( :)6تًزیع پراكىدگی يضعیت سرمایٍ فرَىگی زوان ي ابعاد آن
هتغیش 

تؼذاد 

هیبًگیي 

اًحشافاػتبًذاسد 

ضشیتوجی 

حذالل 

حذاوثش 

هیضاى(دسصذ) 

ػشهبیِتجؼذیبفتِ 


 383

 39/75

 11/91

0/54ـ 

 14

 65

 61

ػشهبیِػیٌیتیبفتِ 


 383

 33/55

 8/43

0/5ـ 

 13

 52

 61

ػشهبیًِْبدیٌِؿذُ 


 383

 21/48

 7/06

 0/16

8

 40

 54

ػشهبیِفشٌّگیصًبى 

 383

 94/79

 25/83

0/44ـ 

 39

 154

 59

3ـ بین سرمایه فرهنگی و مؤلفههای آن با نگرش به حقوق شهروندی زنان رابطه
وجود دارد.
٘تبیذ حبنُ اظ آظٔ ٖٛضطیت ٕٞجؿتٍی پیطؾ ٖٛزض رس٘ )7( َٚكبٖ ٔیزٞس ثیٗ ؾطٔبی ٝفطٍٙٞی ٚ
ٔؤِفٞٝبی آٖ ثب ٍ٘طـ ث ٝحمٛق قٟط٘ٚسی ظ٘بٖ ثب قستٞبی ٔرتّف؛ ضاثغٔ ٝقٙیزاضی ٚرٛز زاضز.
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جديل (َ :)7مبستگی بیه وگرش بٍ حقًق ضُريودی زوان ي ابعاد آن با سرمایٍ فرَىگی
ًگشؽثِحمَقؿْشًٍذیصًبى
P
R
N

هتغیش

R2

ػشهبیِتجؼذیبفتِ

 383

 0/45

 0/000

 0/20

ػشهبیِػیٌیتیبفتِ


 383

 0/49

 0/000

 0/24

ػشهبیًِْبدیٌِؿذُ


 383

 0/32

 0/000

 0/10

ػشهبیِفشٌّگی

 383

 0/45

 0/000

 0/21

4ـ مؤلفههای سرمایه فرهنگی در تبیین نگرش به حقوق شهروندی زنان دارای
اولویت میباشند.
ثطای زؾتیبثی ث ٝتجییٗ ٍ٘طـ ث ٝحمٛق قٟط٘ٚسی ظ٘بٖ ٔٛضز ٔغبِق ٝاظ ضٚی ٔزٕٛؿ ٔؤِفٞٝبی
ؾٌٝب٘ ٝؾطٔبی ٝفطٍٙٞی (ؾطٔبی ٝفطٍٙٞی تزؿسیبفت ،ٝفیٙیتیبفتٟ٘ ،ٝبزیٝٙقس )ٜاظ ضٌطؾی ٖٛچٙسٌب٘ ٝثٝ
ضٚـ ایٙتط 1اؾتفبز ٜقس و ٝزض ٟ٘بیت عجك اعالفبت رس َٚقٕبض )8( ٜزض ٔزٕٛؿ ضطیت ٕٞجؿتٍی
چٙسٌب٘ ٝثب ٍ٘طـ ث ٝحمٛق قٟط٘ٚسی ظ٘بٖ ،ثطاثط  ٚ R ;0/52ضطیت تقییٗ ثطاثط  ٚ R 2 ;0/273ضطیت
تقییٗ ذبِم ثطاثط  R ;0/27ثٝزؾت آٔس ٜاؾت ،یقٙی زض ٔزٕٛؿ ِٔٛفٞٝبی ؾٌٝب٘ ٝؾطٔبی ٝفطٍٙٞی
ٍ٘ %27طـ ث ٝحمٛق قٟط٘ٚسی آٖٞب ضا تجییٗ ٔیوٙٙس  %73 ٚآٖ ذبضد اظ ٔٛضٛؿ تحمیك ٔیثبقس ٚ
تجییٗ ٘كس ٜثبلی ٔب٘س.
2

جديل ( :)8ضریب َمبستگی چىدگاوٍ برای پیص بیىی وگرش بٍ حقًق ضُريودی زوان از ريی مؤلفٍَای سرمایٍ فرَىگی
ؿىل

ضشیتّوجؼتگیچٌذگبًِ

ضشیتتجییي

ضشیتتجییيخبلص

1

0/52

0/273

0/27

ٓٞچٙیٗ ثطای اِٛٚیتثٙسی تأحیط ٞط یه اظ ٔؤِفٞٝبی ؾٌٝب٘ ٝؾطٔبی ٝفطٍٙٞی زض ٍ٘طـ ث ٝحمٛق
قٟط٘ٚسی ظ٘بٖ ٔٛضز ٔغبِقٝ؛ عجك اعالفبت رس َٚقٕبض ٚ )9( ٜثب تٛر ٝث ٝضطایت ثتبی اؾتب٘ساضز ٘كسٜ
ٔالحؾٔ ٝیقٛز ؤ ٝمساض حبثت (  ) ثطاثط  ٚ 6892ؾطٔبی ٝتزؿسیبفت ٝثب ثتبی  ٚ  ; 0/861ؾطٔبیٝ
فیٙیتیبفت ٝثب ثتبی  ٚ  ; 2/12ؾطٔبیٟ٘ ٝبزی ٝٙقس ٜثب ثتبی 1/60ـ ;  تأحیط ٔقٙیزاضی زض تجییٗ
ٍ٘طـ ث ٝحمٛق قٟط٘ٚسی ظ٘بٖ زاض٘س ( )p<0/05و ٝثب حصف ٔمساض حبثت آِفب (  ) اظ عطیك اؾتب٘ساضز
وطزٖ ٔمبزیط ٔتغیط تجییٗوٙٙس ،ٜؾطٔبی ٝتزؿسیبفت ٝثب ثتبی  ٚ 0/289ؾطٔبی ٝفیٙیتیبفت ٝثب ثتبی ٚ 0/505
ؾطٔبیٟ٘ ٝبزیٝٙقس ٜثب ثتبی 0/316ـ ;  تأحیط ٔقٙیزاضی زض تجییٗ ٍ٘طـ ث ٝحمٛق قٟط٘ٚسی ظ٘بٖ
زاض٘س .زض٘تیز ٝؾطٔبی ٝفیٙیت یبفت ٝزض اِٛٚیت اَٚ؛ ؾطٔبیٟ٘ ٝبزی ٝٙقس ٜزض اِٛٚیت ز ٚ ْٚؾطٔبیٝ
تزؿسیبفت ٝزض اِٛٚیت ؾ ْٛزض تجییٗ ٍ٘طـ ث ٝحمٛق قٟط٘ٚسی ظ٘بٖ تأحیط زاض٘س (.)p<0/05
جديل ( :)9ضرایب متغیرَای رگرسیًوی بٍ ريش ایىتر
هتغیشّبی 
ثیٌیوٌٌذُ 
پیؾ 


ضشایتخبم
Std.Error
B

ضشایتاػتبًذاسدؿذُ
Beta

T

Sig.

همذاسثبثت

92/68

6/37

14/54

0/000

ػشهبیِتجؼذیبفتِ 

 0/861

 0/28

 0/289

 3/07

 0/002

ػشهبیِػیٌیتیبفتِ 


 2/12

 0/362

 0/505

 5/87

 0/000

ػشهبیًِْبدیٌِؿذُ


1/60ـ

0/414

0/319ـ

3/87

0/000

1- Enter
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نگرش زنان تهرانی به تغییر در آگاهی به حقوق شهروندی خود و رابطه آن با ...

زض ازأ ٝثطای آظٔ ٚ ٖٛثطاظـ ٔسَ ٘ؾطی تحمیك اظ ٘طْافعاض آٔٛؼ ثٟطٌ ٜطفت ٝقس  ٚزض ٟ٘بیت زض
قىُ (ٔ )1سَ تزطثی ؾبذتبضی ضٚاثظ ثیٗ ؾطٔبی ٝفطٍٙٞی  ٚحمٛق قٟط٘ٚسی ظ٘بٖ تسٚیٗ قس.



X²=23.08
DF=7
P=.000
RMSEA=.06
X²/DF=3.29
CFI=.96

ضکل ( :)1مدل تجربی ساختاری ريابط بیه سرمایٍ فرَىگی ي حقًق ضُريودی زوان

رٟت تقییٗ ثطاظ٘سٌی اٍِٛی پیكٟٙبزی ثب زازٜٞب ،تطویجی اظ قبذمٞبی ثطاظ٘سٌی ث ٝقطح ظیط ٔٛضز
اؾتفبز ٜلطاض ٌطفت1 :ـ ٔمساض ٔزصٚض وبی (2 )X²ـ قبذم ٙٞزبض قسٔ ٜزصٚض وبی (3 )X²/dfـ قبذم
ثطاظ٘سٌی ٙٞزبضقس4 )NFI( ٜـ قبذم ثطاظـ تغجیمی (5 )CFIـ رصض ٔیبٍ٘یٗ ٔزصٚضات ذغبی تمطیت
.RMSEA
لجُ اظ ثطضؾی ضطایت ٔؿیط ،ثطاظ٘سٌی اٍِٛی انّی ثطضؾی قس .قبذمٞبی ٘ىٛیی ثطاظـ ثٝزؾت
آٔس ٜثطای ٔسَ پػٞٚف ٘كبٖ ٔیزٞس ،ؤ ٝمساض وبی ز ٚزض ٔسَ  X²;23/08ثب زضر ٝآظازی DF;7
اؾت .قبذم ثطاظـ ٔسَ  CFIثطاثط ٕ٘ 0/96بیبٍ٘ط ثطاظـ ذٛة ٔسَ ٔیثبقس  ٚضیكٔ ٝیبٍ٘یٗ ٔطثقبت
ذغبی ثطآٚضز  RMSEAثطاثط  0/06قس و ٝثطاظـ ذٛثی ضا ٘كبٖ ٔیزٞس  ٚثب تٛر ٝث ٝقبذمٞبی اضائٝ
قسٔ ٜسَ فٛق تأییس ٔیقٛز .چطا ؤ ٝمبزیط وٕتط اظ  0/08ثٔ ٝقٙبی ثطاظـ ذٛة؛  0/08تب  0/10ثطاظـ
ٔتٛؾظ ٔ ٚمبزیط ثیف اظ  0/10ثطاظـ ضقیف اؾت.
جديل ( :)11ضاخصَای برازش مربًط بٍ تحلیل مدل پیطىُادی
هذل

χ2

Df

df/ χ2

GFI

AGFI

NFI

TLI

CFI

RMSEA

پیـٌْبدی

 08/23

7

29/3

 95/0

 90/0

94/0

 90/0

 96/0

 06/0
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بحث ي وتیجٍگیری

تحمیك حبضط ثب ٞسف تغییط زض آٌبٞی ظ٘بٖ ث ٝحمٛق قٟط٘ٚسی  ٚتجییٗ ٍ٘طـ ث ٝحمٛق قٟط٘ٚسی
ظ٘بٖ قٟط تٟطاٖ اظ ضٚی ؾطٔبی ٝفطٍٙٞی زض ؾبَ  1396ا٘زبْ پصیطفت٘ .تیز ٝتحمیك ٘كبٖ زاز آٌبٞی
ظ٘بٖ اظ حمٛق قٟط٘ٚسیاقبٖ زض ؾغح ٔتٛؾظ  ٚثطاثط ٔ %55ی ثبقس٘ .تیز ٝحبنُ اظ ضٌطؾی ٖٛچٙسٌب٘ٝ
٘كبٖ زاز و ٝزض ٔزٕٛؿ قبذمٞبی ؾٌٝب٘ ٝؾطٔبی ٝفطٍٙٞی ثٔ ٝیعاٖ  27زضنس ٍ٘طـ ث ٝحمٛق
قٟط٘ٚسی ظ٘بٖ قٟط تٟطاٖ ضا تجییٗ ٔیوٙٙس و ٝؾطٔبی ٝفیٙیتیبفت ٝثب ثتبی  β;0/505تأحیطٌصاضتطیٗ ٔؤِفٝ
 ٚپؽ اظ آٖ ٔؤِفٟ٘ ٝبزی ٝٙقس ٜثب ثتبی 0/319ـ; βتأحیطٌصاضتط ٔ ٚؤِف ٝتزؿسیبفت ٝثب ثتبی β ; 0/289
وٓاحطتطیٗ ٔؤِف ٝزض تجییٗ ٍ٘طـ ث ٝحمٛق قٟط٘ٚسی ظ٘بٖ ثٛز٘س .ثطاظـ ٔسَ تجییٗقس٘ ٜیع ٘كبٖ اظ
تأ ییس ٔسَ تجییٗ قس ٜثٛز .ثب تٛر ٝث ٝایٙى ٝآٌبٞی ظ٘بٖ ث ٝتغییط ارتٕبفی حبنُ قس ٜزض ربٔق ٚ ٝحمٛق
قٟط٘ٚسیكبٖ زض ؾغح ٔتٛؾظ ٔیثبقس؛ زض ٘تیزٛٙٞ ٝظ  ٓٞثب ؾغح ٔغّٛة فبنّ ٝثؿیبضی ٔب٘س ٜتب ظ٘بٖ
٘ؿجت ث ٝحمٛق قٟط٘ٚسی ذٛز آٌبٞی  ٚثٟطٜٙٔس ٌطز٘س .ثٙبثطایٗ رٟت ثبال ثطزٖ ؾغح آٌبٞی ظ٘بٖ زض
ربٔق٘ ٝؿجت ث ٝتغییط ٍ٘طـ زض ثٟطٜٙٔسی اظ حمٛق قٟط٘ٚسیكبٖ قبیؿت ٝاؾت اثتسا ث ٝاثقبز حمٛق
قٟط٘ٚسی ٔ ٚیعاٖ اؾتفبزٞ ٜط یه تٛؾظ ظ٘بٖ زض ربٔقٛٔ ٝضز تٛر ٝلطاض ٌیطز٘ .تبیذ ایٗ پػٞٚف ثب اوخط
پػٞٚفٞبی پیكیٗ ٓٞضاؾتب ٔیثبقس .زض ٕٞیٗ ظٔیٔ ٝٙحجٛثی قطیقت پٙبٞی ٕٞ ٚىبضا٘ف ( )1398زض
ثطضؾی حمٛققٟط٘ٚسی ارتٕبفی ظ٘بٖ زض ثط٘بٔ 5 ٝؾبِ ٝتٛؾق٘ ،ٝكبٖ زاز٘س ٔیعاٖ تٛر ٝثٔ ٝم ِٝٛقٟط٘ٚسی
ارتٕبفی ظ٘بٖ ثٔ ٝیعاٖ ا٘سن ٔیثبقس .اثقبز التهبزی  ٚضفبٞی ثیكتط اظ اثقبز ارتٕبفی قٟط٘ٚسی ظ٘بٖ ٔس
٘ؾط ثط٘بٔٝضیعاٖ لطاض ٌطفت ٝاؾت و ٝایٗ ذأل ثبیس پط قٛزٕٞ .چٙیٗ ِغفی ٕٞ ٚىبضاٖ (٘ )1399كبٖ
زاز٘س اٌطچ ٝتسٚیٗ  ٚاثالك ٔٙكٛض حمٛق قٟط٘ٚسی تحِٛی ٔخجت ث ٝقٕبض ٔیضٚز ،أب ثطذی ٔٛاضز زض
تضبز وبُٔ ثب لٛا٘یٗ ٞؿتٙس.
فسْ ٔىب٘یؿٓ آٔٛظـ حمٛق قٟط٘ٚسی ثبألذم ثطای ظ٘بٖ  ٚفمساٖ ضٕب٘ت ارطایی الظْ  ٚتٛرٝ
وٓتط ث ٝحمٛق ظ٘بٖ اظ ٟٔٓتطیٗ چبِفٞبی ٔٙكٛض حمٛق قٟط٘ٚسی اؾت .ضضبپٛض ٕٞ ٚىبضاٖ ()1398
٘یع ٘كبٖ زاز٘س ثیٗ ٔتغیطٞبی حمٛق ارتٕبفی ٔ ٚكبضوت ارتٕبفی ثب ٔتغیط آٌبٞی اظ حمٛق قٟط٘ٚسی
ضاثغٔ ٝقٙیزاضی ٚرٛز زاضز .زض حمیمت ثطای ثبالثطزٖ آٌبٞی ظ٘بٖ ث ٝحمٛق قٟط٘ٚسی ذٛیف؛ الظْ اؾت
زض ثط٘بٔٝضیعیٞبی ذطز  ٚوالٖ ثٔ ٝم ِٝٛارتٕبفی حمٛق قٟط٘ٚسی ظ٘بٖ تٛر ٝثیفتطی ٔجصٌ َٚطزز.
چطا و ٝظ٘بٖ ث ٝفٛٙاٖ ٘یٕی اظ افطاز ربٔق ٝالظْ اؾت زض ٔؿبئُ ٔ ٟٓفطٍٙٞی -ارتٕبفی ٔ ٚكبضوتی
پبثٝپبی ٔطزاٖ لسْ ثطزاض٘س .ایٗ ٔ ٟٓظٔب٘ی ٕٔىٗ ٔیٌطزز و ٝزض ربٔق ٝؾطاؾط ٔطزؾبالض ث ٝایٗ ٔؿأِٝ
تٛرٚ ٝیػٜای ثكٛز .ربٔقٔ ٝطزؾبالض ثط ٕ٘یتبثس و ٝظ٘بٖ زض فقبِیتٞبی رٕقی ٔ ٚكبضوتٞبی ارتٕبفی،
ؾیبؾی ٔ ٚس٘ی حضٛضی پطضً٘ زاقت ٝثبقٙس .زض ٘تیز ٝفّیضغٓ آٌبٞی ظ٘بٖ ث ٝایٗ ٔمِٝٛ؛ ٍ٘طـ آٖٞب
٘ؿجت ث ٝحمٛق قٟط٘ٚسی ٛٙٞظ ثیٍب٘ ٝاؾت .أب ثطای ثبالثطزٖ ٍ٘طـ ظ٘بٖ ٘ؿجت ث ٝحمٛق قٟط٘ٚسی
ذٛیف ثبألذم زض حٛظ ٜارتٕبفی  ٚفطٍٙٞی ٔ ٚكبضوتی؛ تٛر ٝثٔ ٝهبزیك ؾطٔبی ٝفطٍٙٞی ٔیتٛا٘س

78

نگرش زنان تهرانی به تغییر در آگاهی به حقوق شهروندی خود و رابطه آن با ...

ضاٍٞكب ثبقس .اظ ٘ؾط اقیٙىُ ٛ٘ ٚضزٌطاف ( )2011ؾطٔبی ٝفطٍٙٞی ث ٝضؾٕیت قٙبذتٙكبٖ ارتٕبفی اؾت
و ٝزض ٞیچ ظٔی ٝٙارتٕبفی غیطفبزی ٘یؿت  ٚآٖ ٘ٛفی اظ ؾطٔبی ٝاؾت و ٝث ٝعطظی ث ٝضؾٕیت قٙبذتٝ
قسٔ ٚ ٜكطٚفیت یبفت ٝاؾت .زض ٕٞیٗ ظٔی ٝٙاٚضتیع ـ ضٚزضیٍع  ٚپیالی ( )2018زض ٔغبِق ٝذٛز ٘كبٖ
زاز٘س ؾغح تحهیالت  ٚتأحیط آٔٛظـٞبی فطٍٙٞی؛ ٍ٘طـ افطاز ضا ٘ؿجت ث ٝوؿت حمٛق ثطاثط تغییط
ٔیزٞس٘ .تبیذ ٔغبِق ٝظاضؿ  ٚضٚغٙیبٖ ( )1396زض ثطضؾی ٘مف ؾطٔبی ٝفطٍٙٞی ثط فط ًٙٞحمٛق
قٟط٘ٚسی حبوی اظ آٖ ثٛز و ٝؾطٔبی ٝفطٍٙٞی تزؿٓیبفت ٚ ٝفیٙیتیبفت٘ ٝمف ٔؤحطی ثط ٔیعاٖ فطًٙٞ
حمٛق قٟط٘ٚسی ظ٘بٖ زاقتٝا٘س .ضیتعض ( )1389ثط ایٗ ثبٚض اؾت و ٝؾطٔبی ٝفطٍٙٞی اظ قطافت ٚ ٚرٟٝ
قرم ٘كأت ٔیٌیطز .اظ زیسٌب ٜفىٞٛی ( )1384ؾطٔبی ٝفطٍٙٞی ثٝزِیُ ٔٛلقیتٞبی وبضیعٔبتیه  ٚیب
ثب تىی ٝثطٕ٘بزٞب  ٚلسضتٞبی پیفظٔیٝٙای ثطای ٕٟ٘٘ ٝ٘ٛبزٞب ،ؾبظٔبٖٞب ،زیٗ ،لٔٛیت  . . . ٚثطای فطز
ایزبز ٔیقٛزٚ .یٙیٍٙط  ٚالضٖ ( )2007زض ٘ؾطیبت ذٛز اشفبٖ زاقتٝا٘س و ٝعجك ٘ؾطی ٝثٛضزی ،ٛفال ٜٚثط
فٛأُ التهبزیٙٔ ،ف فطٍٙٞی و ٝفطز اظ ذب٘ٛاز ٜث ٝاضث ٔیثطز ،فبُٔ ٕٟٔی زض ٔٛفمیتٞب ٚ
پیكطفتٞبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛاؾت .ظیطا ٔٙف  ٚذهّتٞبی فطٍٙٞی زض ثطزاض٘سٙٔ ٜبثقی ٞؿتٙس ؤ ٝیتٛا٘س
ؾٛزٞبی ظیبزی ثٕٞ ٝطا ٜزاقت ٝثبقس٘ .تبیذ تحمیك آض٘ )2012( ٖٚیع ٘كبٖ زاز و ٝؾطٔبی ٝفطٍٙٞی
ث ٝفٛٙاٖ ٔتغیط تأحیطٌصاض زض ظٔی ٝٙزؾتیبثی ث ٝفساِت ارتٕبفی  ٚاحمبق حمٛق قٟط٘ٚساٖ قٙبؾبیی قسٜ
اؾت.
ثطاؾبؼ ٔجبحج فٛق  ٚثب تٛر ٝث٘ ٝتبیذ حبنُ؛ ٔیتٛاٖ ثب ایٗ زیسٌب ٜتحّیُ ٕ٘ٛز و ٝزض ربٔقٞ ٝط
آٖچ ٝو ٝافطاز ٔیزا٘ٙس  ٚیب ٔیتٛا٘ٙس ا٘زبْ زٙٞس .زض ٚالـ ،ثیبٍ٘ط تٛإ٘ٙسیٞب  ٚلبثّیتٞبی ثبِمٜٛ
آٖٞبؾت .اظ ؾٛیی ،افطاز ثطاؾبؼ زا٘ؿتٞٝب  ٚاٍِٞٛبی شٙٞی ذٛز ث ٝزاقتٗ ٔٙبثـ ،احؿبؼ ٘یبظ پیسا
ٔیوٙٙس  ٚثسیٟی اؾت و ٝثطای ثٝزؾت آٚضزٖ آٖ ٔٙبثـ تالـ ٔیوٙٙس .ظ٘بٖ ٘یع ثب تٛر ٝث ٝربیٍبٞی وٝ
زض ربٔق ٝا ٔطٚظ اظ ٘ؾط فطٍٙٞی  ٚؾغح تحهیالت ٚ ٚر ٝارتٕبفی زاضا ٞؿتٙس؛ ؾقی زض زؾتیبثی ثٝ
حمٛق قٟط٘ٚسی ذٛیف زاض٘س  ٚثب تٛر ٝث ٝحمٛق ارتٕبفی ،حمٛق ٔس٘ی  ٚحمٛق ؾیبؾی ٔ ٚكبضوتی وٝ
لب٘ ٖٛثطای آ٘بٖ ٚضـ وطزٜ؛ زض نسز ثٟطٜٙٔسی اظ آٖٞب زض ظ٘سٌی فطزی  ٚارتٕبفی ذٛیف ٞؿتٙس .أب
فّیضغٓ زؾتیبثی ث ٝاؾتمالَ زض ٛٞیتیبثی  ٚضفب ٜزض ربٔقٝ؛ ٛٙٞظ  ٓٞظیط یٛك ؾبذتبض ذكه ٔطزؾبالضی
ٔب٘س ٚ ٜتب حسٚزی اظ زؾتیبثی ث ٝحمٛق قٟط٘ٚسی ذبل ذٛز ثبألذم زض ٍ٘طـ ث ٝحمٛق ؾیبؾی ٚ
ٔكبضوتی ٓٞ ٚچٙیٗ حمٛق ارتٕبفی ٔحطْٚا٘س .زض ٘تیز ٝفّیضغٓ ثبال ضفتٗ ؾغح ٔقّٔٛبت  ٚتحهیالت
ذٛز؛ ٍ٘طـ ٔٙفی ٘ؿجت ث ٝحمٛق قٟط٘ٚسی ذٛیف پیسا وطزٜا٘س .أب ؾطٔبی ٝفطٍٙٞی زض اثقبز
فیٙیتیبفت ٚ ٝثٔ ٝیعاٖ وٕتطی زض ثقس تزؿسیبفتٝ؛ تب حسٚزی زض ٍ٘طـ ظ٘بٖ ث ٝحمٛق قٟط٘ٚسی آٖٞب
تأحیط ٔخجت زاقت ٝاؾت .زض ٘تیز ٝؾطٔبی ٝفطٍٙٞی ثٔ ٝخبث ٝشذیطٜای اظ زا٘فٟٔ ،بضتٞب ،نالحیتٞب ٚ
ذاللیتٞبی فطٍٙٞی اثعاض ٕٟٔی اؾت و ٝاظ عطیك آٖ ،تِٛیس ثبظٕ٘بیی  ٚثبظتِٛیس ٘بثطاثطیٞبی ارتٕبفی
قىُ ٔیٌیطز .ثب تٛر ٝث ٝایٙىٔ ٝیعاٖ تجییٗ ٍ٘طـ ث ٝحمٛق قٟط٘ٚسی ظ٘بٖ  27زضنس ثٛز ٚ ٜزض ٚالـ
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ٔیعاٖ چكٍٕیطی ٕ٘یثبقس .زض ٚالـ ایٗ ٔیعاٖ اظ ضاثغ٘ ٝیع ث ٝؾغح فط ًٙٞوؿت قس ٜظ٘بٖ زض پی ازأٝ
تحهیُ  ٚوؿت ٛٞیت رسیس پؽ اظ تىِٛٛٙغی  ٚفٙبٚضی اعالفبت  ٚاضتجبعبت زض ؾطاؾط ز٘یب ٟ٘ ٚبیتبً
آٌبٞیٞبی فّٕی ظ٘بٖ  ٚتالـ آٖٞب ثطای وؿت وطؾیٞبی ٔٔ ٟٓسیطیتی  ٚقغّی زض وٙبض ٔطزاٖ
ٞؿتیٓ و ٝزض ؽبٞط ٔطزاٖ  ٚربٔق٘ ٚ ٝؾبْ ثب ظ٘بٖ ٕٞىبضی ٕٞ ٚیبضی ٔیوٙٙس ،أب زض فُٕ ظ٘بٖ ٔٛضز
حٕبیت ٔطزاٖ  ٚوؿت ؾٕتٞبی ٔٔ ٟٓسیطیتی  ٚؾیبؾی  ٚفطٍٙٞی  ٚارتٕبفی لطاض ٍ٘طفتٝا٘س ٚ
ثٌٝ٘ٛٝای فّیضغٓ زاضا ثٛزٖ ؾطٔبی ٝفطٍٙٞی ،ثٌٝ٘ٛٝای فبنّ٘ ٝمف پیسا وطز٘ ٚ ٜتٛا٘ؿتٝا٘س آ٘چٙب٘ىٝ
ثبیس؛ ٍ٘طـ ٔخجتی ث ٝحمٛق قٟط٘ٚسی  ٚحمٛق ٔس٘ی  ٚحمٛق ارتٕبفی  ٚحمٛق ؾیبؾی ٔ ٚكبضوتی
ذٛیف زاقت ٝثبقٙس.
ثب تٛر ٝث٘ ٝتبیذ حبنُ اظ تحمیك حبضط ٚ ٚضقیت ٔتٛؾظ ٍ٘طـ ظ٘بٖ ث ٝحمٛق قٟط٘ٚسیقبٖ
پیكٟٙبز ٔیقٛز؛ ضٚـٞبی آقٙبیی ظ٘بٖ ث ٝحمٛق قٟط٘ٚسی ذٛیف زض اثقبز ٔس٘ی ،ارتٕبفی ،ؾیبؾی ٚ
ٔكبضوتی اظ عطیك ثط٘بٔٝضیعیٞبی زِٚتی  ٚثب ٕٞىبضی ضؾب٘ٞٝب  ٚتجّیغبت ضؾب٘ٝای ٕٞ ٚچٙیٗ ثطٌعاضی
ؾٕیٙبضٞب ٔ ٚیعٌطزٞب ٟٔیب ٌطزز .ظیطا تب ظ٘بٖ ٘ؿجت ث ٝحمٛق قٟط٘ٚسی ذٛیف آٌبٞی وبُٔ ٘ساقتٝ
ثبقٙس؛ ٕ٘یتٛا٘ٙس احؿبؼ  ٚضفتبض ٔطتجظ ثب حمٛق قٟط٘ٚسی زاقت ٝثبقٙس.
اظ آ٘زب و ٝضاثغ ٝؾطٔبی ٝفطٍٙٞی  ٚاثقبز آٖ ثب ٍ٘طـ ث ٝحمٛق قٟط٘ٚسی ظ٘بٖ ثٔ ٝیعاٖ ٔتٛؾظ
تبییس قسِ ،صا پیكٟٙبز ٔیقٛز؛ رٟت افعایف ؾطٔبیٞٝبی فطٍٙٞی اظ عطیك فقبِیتٞبی آٔٛظقیٙٞ ،طی ٚ
فطٍٙٞی  ٚایزبز أىب٘بت ٔٙبؾت ثطای ٌؿتطـ فقبِیتٞبی ٔكبضوتی قٟط٘ٚساٖ ظٖ زض ضاؾتبی تحمك
اٞساف قٟط٘ٚسی ٌبْ ثطزاقتٕٞ .چٙیٗ ثب آٔٛظـ ا٘ٛاؿ ٟٔبضتٞبی فطٍٙٞی  ٚارتٕبفی ٔیتٛاٖ اظ
ؽطفیت ٞب  ٚاؾتقسازٞبی ثبِم ٜٛظ٘بٖ زض ٔسیطیت  ٚذسٔبت قٟطی ثٟط ٜرؿت .ثب ایٗ فقبِیتٞب ٔیتٛاٖ
احؿبؼ قٟط٘ٚسی ضا زض ظ٘بٖ تمٛیت ٕ٘ٛز .ثب تكٛیك  ٚتطغیت ظ٘بٖ قبغُ  ٚذب٘ٝزاض ث ٝفضٛیت زض
تكىُٞب ٞNGO ٚبی ٔرتّف ٔیتٛاٖ فطن ٝضا ثطای ٔكبضوت ثیفتط و ٝآٌبٞی ارتٕبفی ضا ٘یع ث ٝز٘جبَ
زاضز ،افعایف ثركیس.
ثبیس زض تطغیت ظ٘بٖ ثٔ ٝكبضوت زض تكىُّٞبی ارتٕبفی  ٚفطٍٙٞی تالـ ثیفتطی ٕ٘ٛز .ایٗ أط ثب
وٕه ٟ٘بزٞبی آٔٛظـٚپطٚضـ ،نسا  ٚؾیٕب ،فطًٚٙٞاضقبز ،قٟطزاضیٞب  ٚؾطای ٔحّٞٝب ٔیتٛا٘س لبثُ
تحمّك ثبقس .اظ ؾٛیی زیٍط؛ ثب تٛر ٝث ٝایٙى ٝزض فهط رٟب٘یقسٌٖ ،ؿتطـ ضؾب٘ٞٝبی رٕقی  ٚارتٕبفی،
اٍِٞٛبی ٔتٛٙؿ قجىٞٝبی ارتٕبفی  ٚزض ٘تیزٌ ٝؿتطزٌی تقبٔالت ارتٕبفی ضا ثٕٞ ٝطا ٜآٚضز ٜاؾت
ثٙبثطایٗ ثط٘بٔٝضیعاٖ  ٚؾیبؾتٌصاضاٖ فطٍٙٞی  ٚارتٕبفی ث٘ ٝمف ضؾب٘ٞٝبی رٕقی  ٚارتٕبفی ٘ٛیٗ وٝ
ثیقه اعالؿضؾب٘ی  ٚآٌبٞیثركی ث ٝعیف ٚؾیقی اظ ربٔق ٝضا زض ظٔیٌ ٝٙؿتط ٜاعالفبت  ٚزا٘ف
ٔیتٛا٘س ا٘زبْ زٞس ،زض ثط٘بٔٝضیعی  ٚآیٙسٍٜ٘طی ربٔق ٝتٛر ٝرسی زاقت ٝثبقٙس.
زض ٟ٘بیت پیكٟٙبز ٔیقٛز ثب اؾترساْ ظ٘بٖ ثط اؾبؼ تٛا٘بییٞب  ٚتحهیالت  ٚثٟطٌٜیطی اظ
اؾتقسازٞب ٟٔ ٚبضتٞبی فطزی  ٚترههیكبٖ زض ؾٕتٞبی ثبالزؾتی ؾبظٔبٖ ٍ٘طقكبٖ ضا ٘ؿجت ثٝ
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حمٛق تقییٗقسٜقبٖ ٔخجت وطز ٚ ٜاظ تٛا٘بییٞب  ٚتزبضة آٖٞب زض أٛض ٔ ٟٓتهٕیٌٓیطیٞبی ؾبظٔب٘ی
ثٟطٌ ٜیط٘س.
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 ؾپٟط٘یب ،ضظیتب؛ زالٚض ،فّی  ٚنبِحی أیطی ،ؾیسضضب .)1394( .ضاثغ ٝآٔٛظـ ثب اضتمبء ؾطٔبیٝفطٍٙٞی زض ایطاٖ .فهّٙبٔ ٝضٚا٘كٙبؾی تطثیتی ،قٕبض ،38 ٜؾبَ  ،11ظٔؿتبٖ .94
 ؾقبزتیٛٔ ،ؾی؛ فجبؼظازٔ ،ٜحٕس  ٚحبتٕی ،ضلی .)1392( .ٝثطضؾی ضاثغ ٝؾطٔبی ٝفطٍٙٞی ،ؾطٔبیٝارتٕبفی  ٚپطذبقٍطی .فهّٙبٔ ٝزا٘ف ا٘تؾبٔی آشضثبیزبٖقطلی ،ؾبَ ؾ ،ْٛقٕبض ٜا ،َٚپیبپی  ،8ثٟبض
.1392
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 قبضؿپٛضٔ ،حٕٛز  ٚغالٔطضب ،ذٛقفط .)1381( .ضاثغ ٝؾطٔبی ٝفطٍٙٞی ثب ٛٞیت رٛا٘بٖٔ :غبِقٝٔٛضزی قٟط تٟطاٖ٘ .بٔ ٝفّ ْٛارتٕبفی ،قٕبض.20 ٜ
 قیب٘یّٔ ،یح ٚ ٝزاٚز٘ٚس ،عبٞط .)1389( .ٜتحّیّی ثط ٔیعاٖ آٌبٞی اظ حمٛق قٟط٘ٚساٖ زض ٔیبٖزا٘كزٛیبٖٔ .زّ ٝثط٘بٔٝضیعی  ٚتٛؾق ٝارتٕبفی ،قٕبض ،5 ٜظٔؿتبٖ  ،1389نم  60ـ.35
 قیب٘یّٔ ،یح .)1384( .ٝقٟط٘ٚسی ٔ ٚكبضوت زض ٘ؾبْ ربٔـ ضفب ٚ ٜتأٔیٗ ارتٕبفی .فهّٙبٔ ٝحمٛق ٚتأٔیٗ ارتٕبفی ،ؾبَ ا ،َٚقٕبض ٜیه.
 قیب٘یّٔ ،یح .)1381( .ٝتحّیّی ربٔقٝقٙبذتی اظ ٚضقیت قٟط٘ٚسی زض ِطؾتبٖٔ .زّ ٝربٔقٝقٙبؾیایطاٖ ،)3( 4 ،ل .79
 فجبؼظازٔ ،ٜحٕس ٕٞ ٚىبضاٖ .)1391( .ثطضؾی فٛأُ ارتٕبفی  ٚفطٍٙٞی ٔؤحط ثط ؾجه ظ٘سٌیذٛز ٔطالجتی قٟط٘ٚسأٖ .غبِقبت تٛؾقٝی ارتٕبفی ـ فطٍٙٞی ،)1( 1 ،نم 141ـ.119
 غیبح٘ٛس ،اِ .)1383( .ٟٝثطضؾی ٔٛا٘ـ ثطذٛضزاضی ظ٘بٖ اظ حمٛق ارتٕبفی قٟط٘ٚسی .پبیبٖ٘بٔٝوبضقٙبؾی اضقس ربٔقٝقٙبؾی ،زا٘كىس ٜفّ ْٛارتٕبفی زا٘كٍب ٜفالٔ ٝعجبعجبیی.
 فبِىؽ ،ویج .)1381( .قٟط٘ٚسی .تطرٕٝی ٔحٕستمی زِفطٚظ ،تٟطاٖ :ا٘تكبضات وٛیط. فطریِ ،یال  ٚفقّی ،رٛاز .)1389( .ثطضؾی تأحیط ؾطٔبیٞٝبی ارتٕبفی  ٚفطٍٙٞی ثط ٔیعاٖ ٔكبضوتظ٘بٖ زض ؾبظٔبٖٞبی غیطزِٚتی ( .)NGOsفهّٙبٔ ٝثط٘بٔٝضیعی ضفب ٚ ٜتٛؾق ٝارتٕبفی ،قٕبض ،4 ٜنم
197ـ.167
 فىٞٛی٘ ،بنط .)1384( .پیط ثٛضزی :ٛپطؾٕبٖ زا٘ف  ٚضٚقٙفىطیٔ .زّ ٝفّ ْٛارتٕبفی زا٘كٍبٜفطزٚؾی ٔكٟس ،5 ،نم 161ـ.141
 ِغفی ،تٛوُ؛ اثطاٞیٕیبٖ ،حزتاِ ٚ ٝض٘زجطٔ ،مهٛزٙٔ .)1399( .ضٛض حمٛق قٟط٘ٚسی  ٚچبِفٞبیحمٛق قٟط٘ٚسی ظ٘بٖ زض ایطأٖ .زّ ٝاذالق ظیؿتیٚ ،یػٜ٘بٔ ٝاذالق ظیؿتی  ٚحمٛق قٟط٘ٚسی ،نم
117ـ.105
 ٔحجٛثی قطیقت پٙبٞی٘ ،ؿیٓاِؿبزات؛ ضوٗاِسیٗ افتربضی ،فجساِطضب؛ فطریٟبٔ ،حٕس  ٚفالحتی،ِیال .)1398( .تحّیُ ٔحتٛایی حمٛق قٟط٘ٚسی ارتٕبفی ظ٘بٖ زض ثط٘بٔٞٝبی پٙذ ؾبِ ٝتٛؾق ٝارتٕبفی،
التهبزی  ٚفطٍٙٞی رٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ .فهّٙبٔ ٝفّٕی ـ پػٞٚكی پػٞٚكٙبٔ ٝظ٘بٖ ،پػٞٚكٍب ٜفّْٛ
ا٘ؿب٘ی ٔ ٚغبِقبت فطٍٙٞی ،ؾبَ ز ،2 ،ٓٞتبثؿتبٖ  ،1398نم 171ـ.143
 ٘ٛضٚظی ،فیضاٌِّ ٚ ٝپطٚضٙٔ ،ب .) 1390( .ثطضؾی ٔیعاٖ احؿبؼ ثطذٛضزاضی ظ٘بٖ اظ حمٛق قٟط٘ٚسی ٚفٛأُ ٔؤحط ثط آٖ .فهّٙبٔ ٝضاٞجطز ،ؾبَ  ،20قٕبض ،59 ٜنم 190ـ.167
 ٘ٛغب٘یٔ ،حؿٗ .)1383( .آٔٛظـ  ٚپطٚضـ  ٚثبظتِٛیس فطٍٙٞی .ضقس فّ ْٛارتٕبفی ،زٚض ٜرسیس،قٕبض.3 ٜ
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 ثبٜازٍٛ٘ی ذبٙٞ فطٝ ؾطٔبیٝبذتی ضاثغٙقٝ تجییٗ ربٔق.)1386( . ٔحٕس،ٖبٙ وبضوٚ ٗ ٔحؿ، ٘یبظی.3 ٜ قٕبض،ٓكتٞ َ ؾب، ٔغبِقبت ّٔی.ٖا٘بٛیت ارتٕبفی رٛٞ
ٝ ثیٗ ؾطٔبیٝ ثطضؾی ضاثغ.)1392( . ٔحٕسثبلط،ْ السٜ فّیعازٚ ٝ٘ فتب،ّٛزت؛ حبریٟ ث،اؾتیٛ یعزذَ ؾب، اذالق ظیؿتیٝٔبّٙ فه.٘ساٖ تجطیعٚطٟ ق:ٝضز ٔغبِقٛٔ بذتیْٙقٛبذتی ثب ضزپبی ثْٙقٍٛی ثٙٞفط
.1392 ٖ تبثؿتب،ٓكتٞ ٜ قٕبض،ْٛؾ
 ٍ٘طـٚ ٗ ٕ٘بزیٝ ؾطٔبیٝبذتی ضاثغٙقٝ ثطضؾی ربٔق.)1391( .ٓیٞ اثطا، حضطتیٚ ضٛهٙٔ ،لیٛحٚ ،ٓٞبضزٟ چٜ قٕبض،ْبضٟ ؾبَ چ،بذتیٙقٝ ٔغبِقبت ربٔق.)ط تجطیعٟضزی قٛٔ ٝ٘سی (ٔغبِقٚطٟق قٛ حمٝث
.141ـ157  نم،91 بضٟث
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