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 تاثيز جْاًي شذى تز رٍاتط كار ٍ تاهيي اجتواعي
 

 **تْزام فزّوٌذ صاتز           *اهيز حسيي رًجثزياى
 

 چكيذُ
ط كاار ٍ تااهيي اجتوااعي    در ايي هقالِ آثار جْاًي شذى را تز رٍات

جْاًي شذى اقتصاد ٍ گزايش كشاَرّا تازا    . اين هَرد تزرسي قزار دادُ

اقتصاد  ٍ اجتواعي شْزًٍذاى  الحاق تِ ساسهاى تجارت جْاًي تز حقَق

پيَستي   اصَل حاكن تز اقتصاد جْاًي ٍ شزايط. تاثيز عويقي داشتِ است

كِ راتطاِ هساتقيوي تاا     ي استّاي تِ ايي قافلِ جْاًي، ّوزاُ تا سياست

. اجتواعي در رٍاتط كاار ٍ تااهيي اجتوااعي دارد   ّا   كاستي اس حوايت

تعذيل اقتصاد  كِ ّوزاُ تا خصَصي كزدى اقتصاد ،رقاتت ّا   سياست

اًعطاف پذيز  در قَاًيي حواايتي،   ّا، آساد، هقزرات سدايي، حذف تعزفِ

ًقش ٍ سيطزُ . ٍردآ هي شزايطي است كِ تستز را تزا  جْاًي شذى فزاّن

چٌذ هليتي تز اقتصاد در عصز جْاًي شذى تاعث كاّش ًقش   ّا شزكت

در رٍاتط كار ٍ تااهيي اجتوااعي شاذُ ٍ شااّذ عقاة ًشايٌي        ّا دٍلت

جْااًي  . فَق ّساتين ّا   حوايتي خَد در سهيٌِّا   اس سياست ّا دٍلت

شذى تاز اهٌيات شا لي كاارگزاى، حقاَق ٍ هشاياا، كاارگزاى هْااجز،         

اًذاردّا  كار، هيشاى هستوزيْا، سالخَردگاى ٍ تاسهاًذگاى تاثيز هٌفي است

اجتوااعي    تَاًذ تاعث تشذيذ فقز ٍ ًاتزاتز  هي داشتِ، كِ اداهِ ايي رًٍذ

 شَد. 
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 74 إُِّ( ٘بٔٝ حمٛق ٖٕٛٔي ٚ ثيٗ )ٚيػٜ 1391زٚضٜ چٟبضْ، قٕبضٜ اَٚ، ثٟبض ٚ تبثؿتبٖ  /ٔزّٝ ُٔبِٗبت حمٛلي

، وبضٌطاٖ ،اؾتب٘ساضزٞبي وبض ،تبٔيٗ ارتٕبٖي ،ضٚاثٍ وبض ،: رٟب٘ي قسّٖا  كليذ  ٍاصُ

 زِٚت ،ارتٕبٖيٞبي  حٕبيت
 

 هقذهِ. 1

وٙـس ٘ـٝ تٟٙـب ثٗـس      ٔـي  ظ آ٘زب وٝ رٟب٘ي قسٖ ثط يه تحـَٛ ٕٞـٝ رب٘جـٝ ز ِـت    ا

 ثّىٝ ثطٕٞٝ اثٗبز ٔبزي ٚ ٔٗٙـٛي ا٘ؿـبٟ٘ب تـبحيط   ، ٌيطز ٔي رغطافيبيي وطٜ ذبوي ضا زض ثط

ضقس فعايٙسٜ فٗ آٚضي زض ظٔيٙٝ اضتجبَبت ٚ ٚؾبيُ حُٕ ٚ ٘مُ ٔفْٟٛ فًب ٚ ، ٌصاضز ٔي

ّٖٕـي ذّـك   ٞـبي   رٟب٘ي زض پطتـٛ ايـٗ زؾـتبٚضز   زٞىسٜ  ٌٖٛ وطزٜ اؾت.ظٔبٖ ضا زٌط

تّفٗ أىبٖ اضتجبٌ آؾبٖ ثـب  ، فبوؽ، ايٕيُ، ٚ ؾبيُ اضتجبَي ٔب٘ٙس ايٙتط٘ت. ٌطزيسٜ اؾت

ٌطزـ آظاز ؾطٔبيٝ ٚ ٔجبز ت ؾطيٕ ثبظضٌـب٘ي  . الهي ٘مبٌ رٟبٖ ضا فطاٞٓ آٚضزٜ اؾت

ٗ ِي ي پـِٛي ٚ ٔـب  ٞب ؾبظٔبٖ. ي اظ رٟب٘ي قسٖ زض ٖهط حبيط اؾتٞبي رّٜٛ ـ  ثـي ي إِّّ

چٙس ّٔيتي ٚ ؾـبظٔبٖ  ي ٞب قطوتٕٞطاٜ ثب ، ي پَٛ ٚ ثب٘ه رٟب٘يإِّّ ثيٗٔب٘ٙس نٙسٚق 

ٖ ثب افـعايف ٘مـف ايـٗ    . تزبضت رٟب٘ي وبضٌعاضاٖ انّي ايٗ فطايٙس ٞؿتٙس ٚ  ٞـب  ؾـبظٔب

وبؾـتٝ قـسٜ    ٞـب  زِٚـت چٙس ّٔيتي زض التهبز رٟب٘ي ضفتٝ ضفتٝ اظ اذتيبضات ي ٞب قطوت

ؾٗي ذٛاٞيٓ وطز زض پبؾد ثٝ ايٗ ؾئٛاَ وٝ چٍٛ٘ٝ رٟب٘ي قـسٖ ثبٖـج   ثٙبثطايٗ . اؾت

يـٕٗ احـطاظ ايـٗ    ، قٛز ٔي وبٞف حٕبيتٟبي ارتٕبٖي زض ضٚاثٍ وبض ٚ تبٔيٗ ارتٕبٖي

ثـطاي ٚضٚز ثـٝ ثحـج    . ضاثُٝ ثب ثيبٖ ٔهبزيك ،آحبض رٟب٘ي قسٖ ضا ثط آٟ٘ب ثطضؾي ٕ٘بئيٓ

 ٕبئيٓ. ظْ اؾت وٝ اثتسا ٔفْٟٛ رٟب٘ي قسٖ ضا تجييٗ ٘
 

 هفَْم جْاًي شذى. 2

ا٘ـس تـب ٘ـٝ يـه      اوخط وؿب٘ي وٝ زض ضاثُٝ ثب رٟب٘ي قسٖ ؾرٗ ٌفتٝ ا٘س ؾٗي وطزٜ

اظ رٟـب٘ي قـسٖ   ، ثّىٝ تٗطيفي ثٝ تٙبؾت آ٘چٝ وٝ ٔٛضز ثحج آٟ٘ب ثـٛزٜ ، تٗطيف فطاٌيط

افعايف ٚاثؿتٍي ، فكطزٌي رٟبٖ، ٚاثؿتٝ تط قسٖ ثركٟبي ٌٛ٘بٌٖٛ رٟبٖ. اضائٝ ٕ٘بيٙس

ٖ      ، ٞٓ تٙيسٌي رٟـب٘ي ٚ زض  ازرـبْ ٕٞـٝ   ، فطايٙـس رطثـي وـطزٖ ٚ ٍٕٞـٖٛ ؾـبظي رٟـب

پٟٙبٚض قسٖ ٌؿتطٜ تـبحيط ٌـصاضي ٚ تـبحيط پـصيطي     ، التهبزي زض ٌؿتطٜ رٟب٘يٞبي  رٙجٝ

تحٕيُ قسٜ تٛؾٍ فًب ٚ ظٔـبٖ ٚ ريـطٜ اظ رّٕـٝ    ٞبي  وبٞف ٞعيٙٝ، وٙكٟبي ارتٕبٖي
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 (.147: 1379تٗبضيف ٖطيٝ قسٜ اظ رٟب٘ي قسٖ ٞؿتٙس )ضربيي، 

ٞـبي   رٟب٘ي قسٖ فطايٙسي ارتٕبٖي اؾت وٝ زض آٖ ليس ٚ ثٙـس ، َجك تٗطيف ٚاتطظ

 ٗ ضٚز ٚ ٔـطزْ   ٔـي  رغطافيبيي وٝ ثط ضٚاثٍ ارتٕبٖي ٚ فطٍٞٙي ؾبيٝ افىٙسٜ اؾت اظ ثـي

ٞـبي   (. اظ ٚيػٌـي 12: 1379، 1قٛ٘س )ٚاتطظ ٔي ضفتٝ ضفتٝ اظ وبٞف ايٗ ليس ٚ ثٙسٞب آٌبٜ

ثٝ ٖٛأـُ ٚ وـبضٌعاضاٖ ز٘يـبي    ٞب  زِٚتي وطزٖ زِٚت ٚ تجسيُ ّّٕاِ ثيٟٗٔٓ ايٗ پسيسٜ 

 .  رٟب٘ي قسٜ اؾت

ٝ » ٘ٛيؿس: ٔي زض تٗطيف رٟب٘ي قسٖ 2يبٖ آضت قِٛت  رٟب٘ي قسٖ ثٝ ضٚ٘سي ٌفتـ

تمطيجبً ٚيػٌي ثي فبنّٝ ثٛزٖ ٚ ثي ٔطظ ثـٛزٖ  ، قٛز وٝ ثٝ ٚاؾُٝ آٖ ضٚاثٍ ارتٕبٖي ٔي

ضٚظ افعٖٚ زض رٟـبٖ چٛ٘ـبٖ   اي  ٌي ا٘ؿبٖ ثٝ ٌٛ٘ٝوٝ ظ٘ساي  ٌيطز ثٝ ٌٛ٘ٝ ٔي ضا ثٝ ذٛز

 (.  50: 1382)قِٛت، يبثس ٔي قٛز ٚ تحمك ٔي ٔىب٘ي يٍب٘ٝ ٔحؿٛة

 

 ّا  اجتواعي هفَْم حوايت. 3

وـٝ ٘ـبْط ثـٝ    ، ٔتفـبٚتي اضايـٝ قـسٜ اؾـت    ٞـبي   ارتٕبٖي تٗطيـف ٞبي  اظ حٕبيت

اي  ٖـسٜ . ضزضٚيىطزٞبي ٔرتّفي اؾت وٝ ٘ؿجت ثٝ ايٗ پسيسٜ ٟٔـٓ ارتٕـبٖي ٚرـٛز زا   

ارتٕبٖي ٚ يـب تـبٔيٗ   ٞبي  ثيٕٝ زا٘ٙس وٝ اظ َطيك ٔي يٞبي ارتٕبٖي ضا وٕهٞبي  حٕبيت

ٌيـطز ٚ يىـي اظ    ٔـي  ارتٕبٖي ٘ؿجت ثٝ َجمٝ ذبل يب تٕـبْ َجمـبت ارتٕـبٔ نـٛضت    

: 1372ضاٟٞبي تٛظيٕ ٔزسز زضآٔسٞب ٚ تبٔيٗ ٖساِت ارتٕبٖي ٞؿتٙس )ٔزتجـٛي ٘ـبئيٙي ،  

زا٘س وـٝ ثـسٖٚ تبويـس ثـط      ٔي ارتٕبٖي ضا ٖ٘ٛي وٕهٞبي  تحٕبي، (. زض ايٗ تٗطيف11

زِٚتي يب ريط زِٚتي ٞبي  ضا آٖ اظ وٕهٞب  ثٝ َٛض يٕٙي ٔزطاي ايٗ وٕه، ٘مف زِٚت

 .  وٙس ٔي ٔٗطفي

ارتٕبٖي ضا السأبت زِٚتي ثب ٞسف حٕبيت زض آٔـسي اظ  ٞبي  تٗطيف زْٚ؛ حٕبيت

، (. زض ايٗ تٗطيـف 15: 1386ٚ ثبزيٙي، ٕ٘بيس )ٖطالي؛ قٟبثي  ٔي افطاز يه ربٔٗٝ تٗطيف

ارتٕـبٖي تبويـس   ٞـبي   اٚ ً؛ ثٝ نٛضت آقىبض ثط ٔحٛضيت ٘مف زِٚت زض اضائٝ حٕبيـت 

. زا٘ـس  ٔي ارتٕبٖيٞبي  حب٘يبً؛ ٔب٘ٙس تٗطيف اَٚ تٕبْ افطاز ربٔٗٝ ضا ٔكَٕٛ حٕبيت. زاضز

ـ     ، حبِخبً؛ تٗجيط السأبت زِٚتي اظ رّٕـٝ  ، سأبتزاضاي ٔٗٙبيي ٖـبْ ثـٛزٜ ٚ قـبُٔ تٕـبْ ال
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ارتٕـبٖي قـبُٔ   ٞـبي   حٕبيـت ، زض ايٗ نـٛضت ، قٛز ٔي السأبت پيكٍيطا٘ٝ زِٚت ٘يع

 (السأبت تبٔيٗ ارتٕبٖي ثٝ ٔٗٙبي اذم )وٝ السأبت پيكـٍيطا٘ٝ ضا زض ثـط ٕ٘ـي ٌيـطز    

 . ٘رٛاٞس ثٛز

زض ايـٗ   ارتٕبٖي تٛؾٍ ثب٘ه رٟب٘ي اضائٝ قسٜ اؾـت ٞبي  تٗطيف ؾْٛ اظ حٕبيت

ٔساذّٝ زِٚت ٚ حٛظٜ ٖٕٛٔي ثٝ ٔٙٓٛض : ارتٕبٖي ٖجبضت اؾت اظٞبي  حٕبيت، تٗطيف

ٚ رٛإٔ ٕٞجؿتٝ ثطاي ٔـسيطيت ٞـط چـٝ    ٞب  ذب٘ٛازٜ، تبٔيٗ زٚ ٞسف: اَٚ يبضي ثٝ افطاز

 زْٚ حٕبيت ٔؿتميٓ اظ وؿب٘ي وٝ ثب فمط قسيس زؾت ثٝ ٌطيجب٘ٙس.. ثٟتط ذُطٞب

ٗ تٗطيف چٟبضْ حٕبيت ارتٕبٖي اظ زيـسٌبٜ ؾـبظٔبٖ    ـ اِ ثـي ي وـبض ؛ ثـٝ ٖٙـٛاٖ    ّّٕ

ٖٕـٛٔي اؾـت وـٝ ربٔٗـٝ ثـٝ اًٖـبي ذـٛز رٟـت حٕبيـت زض ٔمبثـُ           ٞـبي   حٕبيت

ٔحطٚٔيتٟبي التهبزي ٚ ارتٕبٖي وٝ ٘بقي اظ فمساٖ يب وبٞف اؾبؾي زضآٔـسٞبي ٘بقـي   

اظ ، ثيىبضي، قغّيٞبي  آؾيت، ثبضزاضي، اظ وبض زض ٘تيزٝ حٛازث احتٕبِي ٔتٗسز )ثيٕبضي

، تٗطيـف وـطزٜ اؾـت. زض ايـٗ تٗطيـف     ، ي ٘بٖ آٚض ذب٘ٛازٜ ثٛزٜٔط، پيطي، وبض افتبزٌي

ثـسيٗ  . ارتٕبٖي ٔفْٟٛ ٚؾيٕ تط ٚ ٖبْ اِكَٕٛ تط اظ تـبٔيٗ ارتٕـبٖي زاضز  ٞبي  حٕبيت

ريط ٔسٖٚ يب ذهٛني ثطاي اضائٝ تبٔيٗ ارتٕـبٖي ضا ثٟـٓ آٔيرتـٝ    ٞبي  زِيُ وٝ حٕبيت

 اؾت.  

ي اؾـت وـٝ   ٞـبي  ؾتٝ اظ حٕبيـت ارتٕبٖي آٖ زٞبي  زض ايٗ ٔمبِٝ ٔٙٓٛض اظ حٕبيت 

 ثـبضزاضي، ، ٚاضزٜ ثٝ اًٖبي ذـٛز وـٝ زض ٘تيزـٝ ثيٕـبضي    ٞبي  زِٚت ثطاي رجطاٖ آؾيت

تٛاٖ ٔمبثّـٝ ثـب   ، وبٞف اؾبؾي زض آٔس، پيطي، اظ وبض افتبزٌي، ثيىبضي، قغّيٞبي  آؾيت

 .آيس ٔي ٔكىالت ٔٛرٛز ضا ٘ساض٘س ثُٕٗ

 

 اجتواعيّا   راتطِ جْاًي شذى تا حوايت. 4

أطٚظٜ قٟطٚ٘ساٖ ثيف اظ پـيف ٘يـبظ ثـٝ    ، ؾٙتيٞبي  تٛرٝ ثٝ ٘بوبضآٔسي حٕبيت ثب

٘يع يىي اظ ْٚبيف انّي ذـٛز ضا   ٞب زِٚتزِٚت زاض٘س َي چٙس زٞٝ اذيط ٞبي  حٕبيت

حٕبيت اظ الكبض آؾيت پصيط ذٛز زا٘ؿتٝ تب آ٘زب وٝ ٘مف ٚ ٔفْٟٛ زِٚت ٘يع زض ٔمبيؿـٝ  

تٝ زِٚت ٕ٘بز حبوٕيت ٚ التـساض ثـٛز زض حـبَ    اٌط زض ٌصق. ثب ٌصقتٝ ٔتحَٛ قسٜ اؾت
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  ٓ زِٚـت ضفـبٞي ٔفٟـٛٔي ضايـذ قـسٜ ٚ      ، حبيط ثب زٌطٌٛ٘ي زض وبضوطز ٘ٓبٟٔـبي حـبو

رٟـب٘ي  »اظ َطفي رّجٝ ثٗس التهبزي . تطيٗ ْٚيفٝ زِٚت اضائٝ ذسٔبت ضفبٞي اؾتٖٕسٜ

 .  ؾبيط اثٗبز آٖ ضا ثكست ٔتبحط ؾبذتٝ اؾت« قسٖ

ٖ    ٔـي  ٘ي قسٖ ضا فطايٙـسي رٟب، ثطذي اظ ٘ٓطيٝ پطزاظاٖ تِٛيـس ٚ  ، زا٘ٙـس وـٝ َـي آ

أطٚظٜ ثـب  ، وٙس ٔي فطٚـ ٚ ؾطٔبيٝ ٌصاضي تجسيُ، رٟبٖ ضا ثٝ ثبظاض ثطاي تزبضت، تٛظيٕ

ٚ ٖٛأـُ التهـبزي فطاٚا٘ـي زض ايـٗ ّٖٕيـبت ٚ       ٞب ؾبظٔبٖ، تكىيُ ثبظاض رٟب٘ي التهبز

فٗبِيتٟبي التهـبزي ثؿـيبض    ٔطظٞبي وكٛضٞب ٘يع زض ثطاثط. فٗبِيتٟبي فطأّي زذيُ ٞؿتٙس

افعايف يبفتٝ وٝ تفىط اي  ثٝ ا٘ساظٜ، ٘فٛش پصيط قسٜ ا٘س، ٚاثؿتٍي ٔتمبثُ زض ٖطنٝ رٟب٘ي

ٝ   اتربش ؾيبؾتٟبي ا٘عٚا ٌطايب٘ٝ ٞـبي   ٚ ذٛز وفبي التهبزي ٚرسا ؾبذتٗ ذـٛز اظ قـجى

 .  ريط لبثُ تهٛض ٚ ٘ب ٕٔىٗ قسٜ اؾت، التهبزي رٟبٖ ٌؿتط

هبزي وٝ ٔٗتمس ثٝ ٖـسْ ٔساذّـٝ زِٚـت زض أـٛض التهـبزي      حبوٕيت ِيجطاِيؿٓ الت

ٖ ، ٕٞطاٜ ثب ٘مف ٔٛحط وبضٌعاضاٖ التهبز رٟب٘ي ٔب٘ٙـس ، ثٛزٜ ، ي پـِٛي ٚ ٔـبِي  ٞـب  ؾـبظٔب

ُ ي ٞب قطوت، ؾبظٔبٖ تزبضت رٟب٘ي التهبزي وٝ َـي ايـٗ ؾـٝ    ٞبي  چٙس ّٔيتي ـ تٗسي

ٖ آظاز ؾـطٔبيٝ ٚ  ٔمطضات ظزايـي، رطيـب  . زٞٝ اذيط ثب ذهٛني ؾبظي ٕٞطاٜ ثٛزٜ اؾت

ٝ  ، اُ٘ٗبف پصيط تط قـسٖ ٔمـطضات حٕـبيتي   ، ٔجبز ت ثبظضٌب٘ي اظپـيف  ٞـب   حـصف تٗطفـ

قطَٟبي  ظْ رٟت رٟب٘ي قسٖ التهبز اؾت. ضلبثت آظاز ٔالظٔٝ ثـب ٖـسْ ٔساذّـٝ يـب     

رطيـبٖ ؾـطٔبيٝ ثـٝ ؾـٕت وكـٛضٞبيي      ، زذبِت حسالّي زِٚت زاضز. زض التهبز رٟب٘ي

ٍ٘طـ التهبزي ثٝ . ارتٕبٖي زاض٘سٞبي  هٛل حٕبيتاؾت وٝ ٔمطضات آؾب٘تطي زض ذ

قـٛز وـٝ وكـٛضٞبيي ثٗٙـٛاٖ ٔيعثـبٖ ا٘ترـبة قـٛ٘س وـٝ          ٔي ارتٕبٖي ؾجتٞبي  ٞعيٙٝ

چٙس ّٔيتي ثب تٟسيـس  ي ٞب قطوتاظ َطفي . ٔمطضات اُ٘ٗبف پصيط ٚ آؾب٘تطي زاقتٝ ثبقٙس

جٛض ثٝ پـصيطـ  آٟ٘ب ضا ٔز ثٝ ذطٚد ؾطٔبيٝ ذٛز اظ وكٛضٞبي ٔيعثبٖ ثٝ وكٛضٞبي زيٍط

قٛز. ظيـطا   ٔي ارتٕبٖيٞبي  ٕٞٝ ايٗ قطايٍ ثبٖج وبٞف حٕبيت. وٙٙس ٔي قطايٍ ذٛز

ذبضري ضا رـصة وٙٙـس ٔزجـٛض ثـٝ     ٞبي  وكٛضٞبي ٔيعثبٖ اظ تطؼ ايٙىٝ ٘تٛا٘ٙس ؾطٔبيٝ

 .  قٛ٘س ٞب ٔي قطوتاُٖبي أتيبظات ثٝ ايٗ 

 ٝ اي ايـٗ لجيـُ   ثـبظاض ٔٙبؾـجي ضا ثـط   ، ٌٕطوـي ٞـبي   ٔمطضات ظزايي ٚ وبٞف تٗطفـ

اؾتفبزٜ اظ نٙبيٕ ٔجتٙي ثط ؾطٔبيٝ ثزبي نـٙبيٕ وـبضثط ثبٖـج    . آٚضز ٔي ثٛرٛز ٞب قطوت
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ضقس پسيسٜ ثيىبضي ٚ ثٝ تجٕ آٖ فمط حـبوٓ  . ثيىبضي تٗساز وخيطي اظ وبضٌطاٖ ذٛاٞس قس

قٛز وـٝ وـبضٌطاٖ    ٔي ثط وكٛضٞبي رٟبٖ ؾْٛ ٚ ٖطيٝ ظيبز ٘يطٚي وبض ريط ٔبٞط ؾجت

ضا ثپصيط٘س: ٍ٘طـ التهبزي ثٝ ٔعز وـبضٌط ٘يـع ثبٖـج     ٞب قطوتجيُ قطايٍ ؾرت ايٗ ل

ثىبٞٙـس وـٝ ذـٛز    ٞـب   ثطاي ازأٝ ضلبثت اظ ٔيعاٖ زؾـتٕعز  ٞب قطوتٔيكٛز وٝ ايٗ لجيُ 

ٝ . ثبٖج تكسيس فمط ذٛاٞس قس ٚ وـبٞف ٔبِيـبت ؾـجت    ٞـب   اظ َطف زيٍط حصف تٗطفـ

اترـبش  . ٔٛارٝ ذٛاٞٙس قس قسٜ ثٝ ٘حٛيىٝ اوخطاً ثب وؿطي ثٛزرٝ ٞب زِٚتوبٞف زضآٔس 

ارتٕـبٖي ٘يـبظ ثـٝ ترهـيم ثٛزرـٝ ٚ      ٞبي  ؾيبؾتٟبي ارتٕبٖي ٔٛحط زض ظٔيٙٝ حٕبيت

اٖتجبضات  ظْ زاضز وٝ وبٞف زضآٔس ٚ وؿطي ثٛزرٝ ،ٔبٕ٘ اظ اتربش ؾيبؾـتٟبي قبيؿـتٝ   

ي ثط ؾيبؾـتٟبي ارتٕـبٖي   إِّّ ثيٗ٘فٛش ضٚظ افعٖٚ وبضٌعاضاٖ . قٛز ٔي زض ايٗ ذهٛل

آحـبض رٟـب٘ي   . ثبقـس  ٔي ٘يع ٔبٕ٘ زيٍطي اؾت وٝ اظ تجٗبت رٟب٘ي قسٖ التهبز ٞب زِٚت

 ٕ٘بئيٓ: ٔي قسٖ ضا َي زٚ ٌفتبض ثٝ قطح شيُ ثطضؾي

  آحبض رٟب٘ي قسٖ ثط ضٚاثٍ وبض 

 آحبض رٟب٘ي قسٖ ثط تبٔيٗ ارتٕبٖي   

 

 آثار جْاًي شذى تز رٍاتط كار. 5

 . تاثيز جْاًي شذى تز اشت ال  1-5

ٙيت قغّي وبضٌطاٖ ٚ ٚيٕ وبضٌبٟٞبي تِٛيسي تـبحيطي ارتٙـبة   رٟب٘ي قسٖ ثط أ

٘بپصيط زاقتٝ اؾت. ثسيٗ تطتيت وٝ ثب رٟب٘ي قـسٖ ثـط پبيـٝ آظازي ٚاضزات ٚ نـبزضات     

٘ؿـجي  ٞبي  ثبظاضٞبي ّٔي ضفتٝ ضفتٝ ثٝ ثبظاضٞبي فطأّي تجسيُ ٔيكٛز ٚ ثب تٛرٝ ثٝ ٔعيت

، زض ٘مــبٌ ٌٛ٘ــبٌٖٛ رٟــبٖ پطاوٙــسٌي ٔطاوــع تِٛيــس، تِٛيــس ٚ ٌــطزـ ؾــطيٕ ؾــطٔبيٝ

ٞبي تِٛيسي ثط پبيٝ ٔحُ تِٛيس ؾٛز آٚضي ٚ زاضاي ٞعيٙٝ وٕتط ثطٌعيسٜ ذٛاٞٙـس   وبضٌبٜ

أٙيت قغّي وبضٌطاٖ ضا ثـب  ، قس. رٟب٘ي قسٖ التهبز ثب زٌطٌٖٛ وطزٖ ضٚاثٍ ؾٙتي وبض

قـس  اٌط تٛؾٗٝ ٚ ضلبثت رٟب٘ي ثط پبيٝ ٞعيٙٝ وبض ثب. چبِكٟبي تبظٜ ضٚ ثٝ ضٚ ذٛاٞس وطز

زض ايٗ نٛضت ٔٙبفٕ وبضٌطاٖ فساي وبٞف ٞعيٙٝ تِٛيس ذٛاٞس قس ٚ اظ ايـٗ ضٚ وـبضٌط   

قٛز ٚ ٘بٌعيط اؾت قطايٍ وـبضي ثـستطي    ٔي اظ پبييٗ تطيٗ ٔٗيبضٞب زض ظٔيٙٝ وبض ٔحطْٚ
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ضا زض ليبؼ ثبقطايٍ لطاضزازٞبي ؾٙتي وبض ثپصيطز. اظ ايٗ ٘ٓـط رٟـب٘ي قـسٖ پكـتيجب٘ي     

، ثيىبضي ٚ ثـطٚظ ٘بٞٙزبضيٟـبي ارتٕـبٖي   ، ٍ ذهٛني ؾبظيوٕتط اظ وبضٌطاٖ زض قطاي

وـبضٌطاٖ زض   ،ٖالٜٚ ثط ايٗ. وبٞف اقتغبَ حبثت ظ٘بٖ ٚ ثي حجبتي التهبزي ضا زض پي زاضز

قطايٍ رٟب٘ي قسٖ وبض ٕٔىٗ اؾت، ثطاي حفّ ٔٛلٗيت قغّي ذٛز ثهـٛضت ٔمُٗـي   

اٖتهـبة چكـٓ پٛقـي    حمٛق اثتسايي ذٛز ٔب٘ٙـس  اي  ٚ زض ثطاثط تهٕيٓ وبضفطٔب اظ پبضٜ

وٙٙس ٚ ثٝ ربي پيٕبٟ٘بي ٌطٚٞي ثٝ لطاضزازٞبي فطزي ثب وبضفطٔب ضٚي آٚض٘س ٚ حتـي ثـٝ   

چٙيٗ قطايُي ٔٙزط ثٝ تًٗيف پيٕبٟ٘ـبي ٌطٚٞـي   . ؾجت قطايٍ ثبظاض ثب اٚ ٔتحس قٛ٘س

رٟب٘ي قسٖ التهبز ٔيتٛا٘س ٘يطٚي ؾٙسيىبٞبي وبضٌطي ضا وـبٞف زٞـس ٚ   . قٛز ٔي وبض

ـ اًٖبي تبظٜ ثٝ ؾجت پطاوٙسٜ ثٛزٖ ٔطاوع تِٛيس ثـب زقـٛاضي ضٚ ثـٝ ضٚ    آٟ٘بضا زض پصيط

(. ثؿـيبضي اظ  166: 1384ؾبظز ٚ لسضت چب٘ٝ ظ٘ي آٟ٘ب ضاوبٞف زٞـس )تٛؾـّي ٘ـبئيٙي،    

. ٔٙتمساٖ رٟب٘ي قسٖ ،ٔٗتمس٘س وٝ رٟب٘ي قسٖ ٔٛرت ثيىبضي چكٍٕيطي قـسٜ اؾـت  

ضا ٖٕستبً ٘بقـي اظ ٖٛأـُ زيٍـط     زيٍطاٖ اظ رّٕٝ ٘ئِٛيجطاِٟب ٔكىالت ٔطثٌٛ ثٝ ثيىبضي

آٔٛظـ ٚ تحهيالت ٘بوـبفي يـب ؾـُٛح زؾـتٕعز ٚ     ، رسيس وبض ا٘سٚظٞبي  ٔخُ فٙبٚضي

زيٍـط تـبحيطات ظيـب٘جرف    ٞبي  رٟب٘ي قسٖ ٔٗبنط اظ ثطذي ضاٜ. زا٘ٙس ٔي ٔعايبي ٘بپبيساض

ثٝ  زض وكٛضٞبي قٕبَٞب  ثطذي اظ ثيىبضي، ثط أٙيت قغّي ٌصاقتٝ ثطاي ٔخبَاي  فعايٙسٜ

ي رٟب٘ي، اضتجبَـبت رٟـب٘ي   ٞب ؾبظٔبٖاظ أىب٘بت  ٞب قطوتايٗ زِيُ ضخ زازٜ اؾت وٝ 

،تِٛيس رٟب٘ي ٚ تبٔيٗ ٔبِي رٟب٘ي ثطاي ربثٝ ربيي وبضذب٘زبت تِٛيسي ذٛز ثٝ ٔٙـبَك  

وٓ زؾتٕعز زض وكٛضٞبي رٙٛة يب قطق ثٛيػٜ زض وكٛضٞبي تـبظٜ نـٙٗتي قـسٜ ٚ زض    

 (.98: 1381ا٘س )تٛؾّي ٘بئيٙي،  ثطزاضي وطزٜٔٙبَك تِٛيس ثطاي نبزضات ثٟطٜ 

تٛاٖ ٔيبٖ رٟب٘ي قسٖ ٔٗبنـط ٚ ضقـس    ٔي ضٚاثٍ ٟٔٓ ٌٛ٘بٌٛ٘ي ضا، ثٝ ايٗ تطتيت 

اَالٖـبتي ٚ  ، ٔـبِي ٞـبي   ٘رؿت ايـٗ وـٝ ثرـف   . ثيىبضي زض وكٛضٞبي قٕبَ پيسا وطز

سي ٚ اضتجبَي ضٚ ثٝ ٌؿتطـ ؾطٔبيٝ زاضي رٟب٘ي ثٝ َٛض وّي زض ٔمبيؿٝ ثب نٙبيٕ تِٛيـ 

ٔخالً قطوت رـَٛ پيىـط ٔـبيىطٚ    . اؾترطاري لسيٕي تط ثٝ ٘يطٚي وبض وٕتطي ٘يبظ زاض٘س

وٙـس زض ٔمبيؿـٝ ثـب     ٔي ؾبفت وٝ ثب پب٘عزٜ ٞعاض ٘فط زض ظٔيٙٝ تىِٙٛٛغي اَالٖبت فٗبِيت

ضؾـس وـٝ    ٔـي  ثٗيـس ثٙٓـط  . اِٚيٝ وبضوٙبٖ وٕتطي زاضزٞبي  ثعضٌتطيٗ تِٛيس وٙٙسٌبٖ ٘ؿُ

ٔتٕطوع ثط ؾـطٔبيٝ ٚ ثؿـيبض ٔبقـيٙي قـسٜ زض التهـبز ثتٛا٘ٙـس       رسيس ثكست ٞبي  ثرف
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ارّـت   ٞـب  قـطوت ثٝ ٖالٜٚ ازربْ ٚ تّٕـه  . پبؾرٍٛي تمبيبي فعايٙسٜ ثطاي وبض ثبقٙس

 .  ٔٙزط ثٝ ثيىبض قسٖ ٖسٜ ظيبزي قسٜ اؾت

ظيطا ضقـس  . رٟب٘ي قسٖ ٔٗبنط ٔٛرت افعايف ثيكتط ثيىبضي ؾبذتبضي قسٜ اؾت

وـبضآفطيٗ زض التهـبز   ٞـبي   ٙبفٕ، ؾـطٔبيٝ ٌـصاضاٖ ضا اظ َـطح   ا٘جٜٛ ؾطٔبيٝ ٔبِي رٟت ٔ

. ؾطٔبيٝ ٌصاضي فـي ٘فؿـٝ تغييـط زازٜ اؾـت    ٞبي  ثٝ اؾٙبز ٔبِي ثٝ ٖٙٛاٖ ٞسف« ٚالٗي»

ؾطٔبيٝ ٌصاضاٖ ضا ثب ؾٛز ثـب تط ٚ ؾـطيٕ تـط )ارـٛا(     ، ٚ ٔٗبٔالت ؾٟبْ اضظ، اؾٙبز ثسٞي

ٔٛرـت ٌؿـتطـ ثطذـي اظ    اي  ٚالٗيت آٖ اؾت وٝ ؾطٔبيٝ زاضي لٕبضذب٘ٝ وطزٜ اؾت.

تزبضت اٚضاق ثٟب زاض ، ثب ٚرٛز ايٗ ثب٘ىساضي أطٚظي. ٔكبرُ زض ثرف ٔبِي قسٜ اؾت

زض ايـٗ ثرـف ضخ زازٜ ثـٝ     1990ي وٝ زض زٞٝ ٞبي ٚ ا٘تمبِي ٖٕستبً ٔبقيٙي قسٜ ٚ ازربْ

أىبٖ اقـتغبَ  ، ٔٙزط قسٜ اؾت. زض ٞط حبَ ٞب قطوتثيىبضي لبثُ تٛرٝ زض تٗسازي اظ 

تٛا٘ؿت  ٔي اؾت وٝاي  تط وٝ زض احط ٌؿتطـ ؾطٔبيٝ ٔبِي فطاٞٓ آٔسٜ، وٕتط اظ ا٘ساظٜثيك

 (.1382:270ايزبز قٛز )قِٛت،« ٚالٗي»اظ ؾطٔبيٝ ٌصاضيٟب زض تِٛيس 

ٝ   ، ؾطا٘زبْ ٞـبي   رٟب٘ي قسٖ ارّت ٔٛرت تًٗيف أٙيت قـغّي زض ثبفـت ثط٘بٔـ

ثـب نـٙسٚق   ٞـب   زِٚتفك ي وٝ حبنُ تٛاٞبي تٗسيُ ؾبذتبضي قسٜ اؾت. ثيكتط ؾيبؾت

وٛچه قسٖ لبثُ ٔالحٓـٝ زض زؾـتٍبٟٞبي ازاضي   ، ي پَٛ ٚ ثب٘ه رٟب٘ي اؾتإِّّ ثيٗ

  ٝ ثـطاي اؾـترساْ ٔزـسز    اي  حىٛٔتي ضا تزٛيع وطزٜ ا٘س زض ثيكتط ٔٛاضز ٞيچ ٘ـٛٔ ثط٘بٔـ

ٔمبٔبت ٚ وبضوٙبٖ ٔبظاز ثط ٘يبظ زض ٔكبرُ رسيس ٚرٛز ٘ساضز. ثٝ ٕٞيٗ تطتيـت حبنـُ   

ؾبذتبضي ٘ئـِٛيجطاِي  ٞبي  هٛني ؾبظي ٚ آظاز ؾبظي وٝ زض لّت تٗسيُذٞبي  ؾيبؾت

ٚ     ، لطاض زاض٘س  ارّت زض ٔٛاضزي وٝ تزبضت ٚ نٙٗت ٔحّـي ثـب ضلبثـت رٟـب٘ي ضٚ ثـٝ ض

ثيىبضي ٚ اظ زؾت زازٖ قغُ اؾت. احطات ٔٙفي رٟب٘ي قسٖ ثط اقـتغبَ زاضاي  ، قٛز ٔي

 (.129: 1384، رٟب٘ي قسٖوٕيؿيٖٛ رٟب٘ي ثطضؾي اثٗبز ٚرٜٛ ٔرتّفي ثٛزٜ اؾت )

 . پشتيثاًي كوتز اس كارگزاى در شزايط خصَصي ساس   1-1-5
، آة، أطٚظٜ زض ثؿيبضي اظ وكـٛضٞب ذهٛنـي ؾـبظي نـٙبيٕ ٔـبزض ٔب٘ٙـس ثـطق       

ثركـي اظ ايـٗ   . ٚ ٘يع ضاٜ آٞٗ ٚ... قتبة ثيكتطي ٌطفتـٝ اؾـت  ، ٔربثطات ٚ ٘فت ٚ ٌبظ

ٝ ٞبي  تحبزيٝقتبة اظ قطايٍ التهبز رٟب٘ي ٚ ٘يع پيسايف ا زض ٘مـبٌ ٌٛ٘ـبٌٖٛ   اي  ُٔٙمـ
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رٟبٖ ٔبيٝ ٔيٍيطز أب ثرف زيٍط ضيكٝ زض ضٚيبضٚيي ثب ثحطاٟ٘ـبي التهـبزي ٚ تكـٛيك    

ثب چبِكـي   ٞب زِٚت، ثب افعايف ذهٛني ؾبظي. وبضآفطيٙبٖ ثٝ ثبظاض ؾطٔبيٝ ٌصاضي زاضز

 قٛ٘س. ٔي رسي ضٚ ثٝ ضٚ

ٝ ظيطا اظ يه ؾٛ ٘بٌعيط اظ وبٞف زازٖ لسضت ؾـٙسيى    وـبضٌطي ٞـبي   بٞب ٚ اتحبزيـ

قٛ٘س تب ثٝ ايزبز اٍ٘يعٜ ؾطٔبيٝ ٌصاضي ثيكتط زض وبضآفطيٙبٖ، ظٔيٙـٝ ضا ثـطاي زضيبفـت     ٔي

ٔبِيبت ٚ ؾٟٓ ثيٕٝ ثيكتط فطاٞٓ آٚض٘س ٚ زضآٔس ذٛز ضا افعايف زٞٙس ٚ اظ ؾـٛي زيٍـط   

ض٘س افعٖٚ ثـط  ذٛز وٙبض ٌصاٞبي  ٕ٘ي تٛا٘ٙس زفبٔ اظ ٔٙبفٕ ا٘جٜٛ وبضٌطاٖ ضا اظ نسض ثط٘بٔٝ

ايٗ ثبٌطايف ثٝ ذهٛني ؾبظي ٚ وبٞف حٕبيتٟبي زِٚتي ٕ٘يتٛا٘ٙس اظ پسيـسٜ ثيىـبضي   

زض ثطاثط ايٗ چبِف ٚ ثحطاٖ ثيىبضي ٕٔىٗ اؾـت ثـٝ    ٞب زِٚتزض أبٖ ثٕب٘ٙس اظ ايٗ ضٚ 

ٚاٌصاضي ارجبضي ثركـي اظ ذـسٔبت ٖٕـٛٔي ثـٝ     : زٚ ضٚـ ضٚي آٚض٘س: ضٚـ ٘رؿت

ؾـّف   ثؿيبضي اظ ذسٔبت ٔب٘ٙس ذسٔبت ثيٕبضؾـتب٘ي ، ثرف ذهٛني اؾت ثطاي ٕ٘ٛ٘ٝ 

ؾطٚيؿٟبي زا٘كٍبٟٞب ٚ ذسٔبت تٛضيؿـتي ٚ ٔؿـبفطتي ضا وـٝ پـيف اظ ايـٗ ثـٝ زٚـ       

 .  وٙٙس ٔي زِٚت ثٛزٜ اؾت ثب ثؿتٗ لطاضزازٞبي ٔٙبلهٝ ثٝ ثرف ذهٛني ٚاٌصاض

ايزبز ٔكبرُ پـبضٜ ٚلـت ٚ ٔٛلـت زض ؾـُي ٚؾـيٗتط )زض ؾـبٖبت ٚ       : ضٚـ زْٚ

٘بٌٖٛ ٚ زض چبضچٛة ترههٟبي ٌٛ٘بٌٖٛ( ثٝ ربي حفّ ٚ ايزبز ٔكـبرُ  ٔحّٟبي ٌٛ

زٞس. ثط احط ايـٗ زٚ ضٚـ أىـبٖ    ٔي حبثت اؾت وٝ زضنس وٕتطي اظ وبضٌطاٖ ضا پٛقف

قٛز وٝ وبضآٔسي ٚ ٕٞبٍٞٙي ثيكتطي ثب ايٗ قطايٍ زاقتٝ  ٔي اقتغبَ ثطاي وؿب٘ي فطاٞٓ

ِٚـت ٚ ضٞـب قـسٖ ثـبظاض زض ؾـبيٝ      ثبقٙس. ثٝ ٞط ضٚ ارطاي ايٗ زٚ ضٚـ ثـٝ ثيُطفـي ز  

ظ٘سٌي ٚ تٛضْ ؾٍٙيٗ ٞبي  ا٘زبٔس وٝ ٘تيزٝ آٖ افعايف ٞعيٙٝ ٔي ثطذٛضز ٖطيٝ ٚ تمبيب

ثطاي ٌطٟٚٞبي يٗيف ٚثٛيػٜ وبضٌطاٖ ذٛاٞس ثٛز. ثٙبثطايٗ ثي َطفـي زِٚـت زض أـٛض    

: 1384ا٘زبٔـس )تٛؾـّي ٘ـبئيٙي،     ٔـي   التهبزي ثٝ حٕبيت ٘كسٖ وبضٌطاٖ زض ثـبظاض وـبض  

166  .) 

 . كاّش اشت ال سًاى تِ كارّا  ثاتت2-1-5

ثب ٚلٛٔ پسيسٜ رٟب٘ي قسٖ زض وكـٛضٞبي نـٙٗتي ،ٌصقـتٝ اظ ٔٗيبضٞـبيي ٔب٘ٙـس       

لسضت ضلبثت ثب ٔطزاٖ زض ضفتٗ اظ وكٛضي ثٝ وكٛض زيٍـط ٘يـع   ، زاقتٗ ٟٔبضتٟبي قغّي
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پبؾـرٍٛيي   زضٚالٕ اظ زيس وبضفطٔبيبٖ ثـطاي . قٛز ٔي يىي اظ ٖٛأُ اقتغبَ ظ٘بٖ قٕطزٜ

زض . زض ثبظاض رٟب٘ي، ثٝ وبضٌيطي ٘يـطٚي وـبض قـٙبٚض  ظْ اؾـت     ؾطيٕٞبي  ثٝ زٌطٌٛ٘ي

ايٗ حبِت ظ٘بٖ وبضٌط ثٝ ّٖت پبي ثٙسيٟبي ذب٘ٛازٌي ثيكـتط ٚ ٚاثؿـتٍي فطظ٘ـساٖ ثـٝ     

اظ زؾتطؾي ثٝ ٔكبرُ پط زضآٔس ثبظذٛاٞٙس ٔب٘س، ظيطا  ظٔٝ چٙيٗ ٔكبرّي ربثٝ رب ، آ٘بٖ

ٖ   ٘تيزٝ. قسٖ اؾت زضيبفـت حمـٛق   ، ٌعيٙف وبضٞبي پبضٜ ٚلت ٚ ٔٛلت اظ ؾـٛي ظ٘ـب

وٕتط ٚ ثي ثٟطٜ ٔب٘سٖ اظ أتيـبظات زٚضاٖ ثبظ٘كؿـتٍي اؾـت .پـؽ ثبيـس پـصيطفت وـٝ        

ٌطايف ظ٘بٖ ثٝ ايٗ ٌٛ٘ٝ وبضٞب تبآٖ ا٘ساظٜ وٝ ثٝ ؾٛز وبضفطٔبيبٖ اؾـت ثـٝ ؾـٛز ظ٘ـبٖ     

طي ثٝ ثبظاض وبض ٚ ٔكبرُ قٛز وٝ ٔطزاٖ وبضٌط زؾتطؾي ثيكت ٔي ٘يؿت. ايٗ ٚيٕ ؾجت

وٕبثيف حبثت زاقتٝ ثبقٙس ٚ وبضفطٔبيبٖ ٞٓ آ٘بٖ ضا ثـٝ ّٖـت ثطذـٛضزاضي اظ ٟٔبضتٟـبي     

 .  ثيكتط ٚ ٘ساقتٗ ْٚبيف ذب٘ٝ زاضي ثط ظ٘بٖ تطريي زٞٙس

ٚ اظ رّٕـٝ  ، تٛؾٗٝ تحت تبحيط ضٚاثٍ رٙؿـيتي اظ لجـُ ٔٛرـٛز   ٞبي  ٘تيزٝ ؾيبؾت

ٝ  ٖمبيس ٔحّي ٘ؿجت ثٝ ٔبٞيـت وـبض ظ٘ـبٖ،    اظ ثحطاٟ٘ـبي رٟـب٘ي زض ظٔيٙـٝ    اي  ٔزٕٖٛـ

قطايٍ . زاقتٝ اؾتاي  ثسٞي ٚ تٗسيُ ؾبذتبضي، ثطظ٘بٖ تبحيط ٌؿتطزٜ، ٚاثؿتٍي تزبضت

ؾيبؾـتٟبي  : زض اظاي ٚأٟبي اُٖبيي قـبُٔ ايـٗ ٔـٛاضز ٞؿـتٙس     ٞب زِٚتتحٕيُ قسٜ ثط 

ظ نـٙبيٕ  تٗسيُ ؾبذتبضي، ٔمطضات ظزايي زض ٔؿبئُ ٔبِي، آظاز ؾبظي تزبضت، حٕبيت ا

رـصايي  ٞبي  نبزضاتي ٚ وبٞف ذسٔبت ارتٕبٖي ٚ ؾيبؾتٟبي حٕبيتي ٚ اظ رّٕٝ يبضا٘ٝ

ي ٘يع حبِـت  إِّّ ثيٗ(. ٖالٜٚ ثط ايٗ تمؿيٓ وبض 1316-1315: 1383، 3)ثيّيؽ ٚ اؾٕيت

فطأّيتي زض پي ٘يطٚي وبض اضظاٖ ٞؿـتٙس وـٝ   ي ٞب قطوترٙؿيت ٔحٛض پيسا وطزٜ اؾت ،

 ٖ ٛ      زض ارّت ٔٛاضز ثٝ ٕٞـب (. زض ثؿـيبضي اظ  129: 1989، 4ٔٗٙـبي وـبض ظ٘ـبٖ اؾـت )اّ٘ـ

قـٛز   ٔـي  وكٛضٞب ٚ فطٍٟٞٙب وبض ظ٘بٖ أطي ٔٛلتي تّمي ٔيكٛز وٝ لجُ اظ اظزٚاد ا٘زبْ

ٔفطٚيبتي زض ٔٛضز وبض ظ٘بٖ ُٔطح اؾت ٔجٙي ثـط ايٙىـٝ ظ٘ـبٖ    . يب ٔىُٕ قٛٞطاٖ اؾت

يت تٗبثيط ٚ ثطزاقتٟبي ذبنـي اظ  قٛ٘س ثٝ ايٗ تطت ٔي ٖٕستبً ٘يطٚٞبي وبض ريط ٔبٞط تّمي

 . وٙس ٔي ٔٛ٘ج ثٛزٖ ٚاضز ؾبظٔبٖ وبض قسٜ ٚ ربيٍبٜ ٚ زؾتٕعز آ٘بٖ ضا تٗييٗ
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   . تاثيز جْاًي شذى تز كارگزاى هْاجز3-1-5
لب٘ٛ٘ي ٚ يب ريط لـب٘ٛ٘ي  ، ثُٛض ٔٛلت يب زائٓ، ي ثٝ تغييطات البٔتيإِّّ ثيٟٗٔبرطت 

(. أطٚظٜ ٖالٜٚ ثـط ٘مـُ ٚ ا٘تمـبَ    189: 1999، 5ٔبؾيٗ)قٛز  ٔي اظٔطظٞبي وكٛض اَالق

 ٕٞٛاضٜ ثط تٗساز ا٘ؿبٟ٘بيي وٝ زض رؿتزٛي وبض وكٛض ذٛز ضا تطن، پَٛ ٚ ؾطٔبيٝ، وب 

قٛز .ٕٔٗٛ ً ٘يطٚي رٛيبي وبض ثـٝ ز٘جـبَ يـبفتٗ قـغُ ٚ زضآٔـس       ٔي وٙٙس ٘يع افعٚزٜ ٔي

ٚ ٞـب  زِٚـت ٔٙبؾت ثٝ ٕٞطاٜ تًٕيٟٙبيي وٝ اظ ٚيػٌيٟـبي   زٔـٛوطات اؾـت؛    ي ضفـبٞي 

 ٔس٘ي اظ وكـٛضي ثـٝ وكـٛض زيٍـط ٟٔـبرطت     ٞبي  ارتٕبٖي ٚحٕبيتٞبي  ٕٞچٖٛ ثيٕٝ

 (.  177: 1997، 6اؾالتط ٚ ؾٛاٌُ)وٙٙس  ٔي

رب ثٝ ربيي ٘يطٚي وبض يىي اظ ٚرٜٛ ٟٔٓ رٟب٘ي قسٖ اؾت. ٟٔـبرطت ٔـطزْ ثـٝ    

اظ زٜ  اؾبؾي ٚ ٌؿتطزٜ اؾت وٝ زض زٞٝ ي ٌصقتٝ ؾـب ٘ٝ ثـيف  اي  زيٍط وكٛضٞب پسيسٜ

ٝ اي  ٔيّيٖٛ ٘فط ٚ قٕبض فعايٙسٜ ضٚ ثـٝ وـبٞف   ٞـبي   اظ وكٛضٞب زضٌيط آٖ ثٛزٜ ا٘س. ٞعيٙـ

حُٕ ٚ٘مُ ٚ ْٟٛض ٔؿـبفطت ٌطٚٞـي اضظاٖ ،يىـي اظ ٔٛا٘ـٕ ٟٔـبرطت ضا اظ پـيف ضٚ       

ٝ      . ثطزاقتٝ اؾت ٞـب   ا٘مالة تىِٙٛـٛغي اَالٖـبت ٚ اضتجبَـبت ٚ پٛقـف رٟـب٘ي ضؾـب٘

اؾتب٘ساضزٞبي ظ٘ـسٌي زض وكـٛضٞبي حطٚتٕٙـس ٚ     ٞبي ٔٗٙبيف ٌؿتطـ آٌبٞي اظ تفبٚت

فميط ثٛزٜ وٝ ثبٖج تكسيس ٟٔبرطت ٌطزيسٜ اؾت .ٖـسْ تمـبضٖ زض آظاز ؾـبظي رطيـبٖ     

 (.  121: 1386، 7ؾطٔبيٝ ٚ ٘يطٚي وبض ثٝ ٘بثطاثطي ثيكتطي ٔٙزط قسٜ اؾت )اؾتيٍّيتع

ـ    تٗ اوخط وبضٌطاٖ وكٛضٞبي ٔمهس وبضٌطاٖ ٟٔبرط ضا ٖبُٔ ثيىـبضي ٚ اظ زؾـت ضف

ثٟٕـيٗ زِيـُ ثبٖـج پيـسايف ٌطٟٚٞـبي ٘بؾيٛ٘بِيؿـٓ       . زا٘ٙس ٔي قغّي ذٛزٞبي  فطنت

زض نسز ٔجبضظٜ ثب ٟٔبرطيٗ ٚ پٙبٞٙسٌبٖ ثٛزٜ ٚ اوخطاً ٔٙزط ثٝ ضفتبضٞـبي   افطاَي قسٜ وٝ

اظ زيسٌبٜ وكٛضٞبي زض حبَ تٛؾٗٝ ٘جـٛز يـه چـبضچٛة    . ذكٛ٘ت آٔيع ٌطزيسٜ اؾت

يٍط وكٛضٞب ثبظ ٞٓ ٘كبٍ٘ط قىبفي زيٍط زض لـٛا٘يٗ  چٙس رب٘جٝ ثطاي ٟٔبرطت ٔطزْ ثٝ ز

حبوٓ ثط التهبز رٟب٘ي اؾت. ثؿيبضي اظ ايٗ وكٛضٞب ٔٗتمس٘س وٝ ٟٔـبرطت آظازا٘ـٝ تـط    

ثٝ وكٛضٞبي نٙٗتي ثٝ ٔٙعِٝ اثعاض ؾطيٕ ٚ لسضتٕٙس افعايف ٔٙبفٗي اؾت وـٝ اظ رٟـب٘ي   

ثٝ ٘حـٛي فعايٙـسٜ    قٛز، زض حبِي وٝ حمٛق ؾطٔبيٝ ٌصاضي ذبضري ٔي ٞب قسٖ ٖبيس آٖ

حمـٛق وـبضٌطاٖ ٟٔـبرط    ، زض لٛا٘يٗ ٚيٕ قسٜ ثطاي التهبز رٟب٘ي تمٛيت قـسٜ اؾـت  
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وكـٛضٞبي ٔمهـس ثـب ثؿـتٗ ٔطظٞـب ٚ      . تٛرٝ ثؿيبض وٕتطي ضا ثٝ ذٛز رّت وطزٜ اؾت

آظاز ؾـبظي التهـبزي ٚ تٛؾـٗٝ وكـٛضٞبي     ٞبي  اٖٕبَ ٔمطضات رسيس ٚ اتربش ؾيبؾت

ا ّٖيـٝ ٟٔـبرطاٖ اٖٕـبَ وٙٙـس. تـبحيط ؾيبؾـتٟبي وٙتـطَ        ٔجساء ثطآ٘ٙس تب ٔحـسٚزيتٟبيي ض 

ٟٔبرطت وٝ ثب ضاٞجطز ربيٍعيٗ ؾبذتٗ ٔجبزِٝ آظاز تزـبضي ثـٝ رـبي ٟٔـبرطت ٕٞـطاٜ      

اؾت أطي ارتٙبة ٘بپصيط اؾت. ثب ايٗ ٕٞٝ زض قطايُي وـٝ ايـٗ ؾيبؾـتٟب ٔكرهـبً ثـط      

ز ثـٝ ز٘جـبَ   قـٛ٘س، زٚ زؾـتٝ ٘تـبيذ ٔتًـب     ٔـي  وٙتطَ ٚضٚز ٟٔبرطت ثٝ وكٛضٞب ٔتٕطوع

اظ يه ؾٛ ايٗ ؾيبؾتٟب آٖ زؾتٝ اظ افطازي ضا وٝ آضظٚي تطن وكٛضقبٖ : ذٛاٞٙس زاقت

ؾطيٕ تط اظ ظٔـبٖ  ، وٙس وٝ ثٝ ٔحى زؾتيبثي ثٝ يه فطنت ٔٙبؾت ٔي تطريت، ضا زاض٘س

پيف ثيٙي قسٜ وكٛض ضا تطن وٙٙس زض حبِي وٝ اٖالْ ؾيبؾـت ثـبظ وـٝ تًـٕيٗ وٙٙـسٜ      

ذٛاٞٙس ثٝ ذبضد اظ وكـٛض ثطٚ٘ـس ٔيتٛا٘ـس زض وـبٞف      ٔي ٕب ًٚضٚز افطازي اؾت وٝ احت

   (.129: 1384، وٕيؿيٖٛ رٟب٘ي ثطضؾي اثٗبز رٟب٘ي قسٖٚضٚز افطاز تبحيط ٌصاض ثبقس )

٘ىتٝ ٟٔٓ ٚ لبثُ تٛرٝ زض ذهٛل ٟٔبرطت ٘يطٚي وـبض زض ٖهـط رٟـب٘ي قـسٖ     

ؾـطٔبيٝ رٙـي   وكـٛضٞبي تٛؾـٗٝ يبفتـٝ اظ ِحـبِ     . ثبقس ٔي تطويت ٘يطٚٞبي وبض ٟٔبرط

وكـٛضٞبي زض  . چطذس ٚ ثٝ ز٘جبَ ثيكتطيٗ ؾـٛز اؾـت   ٔي وٝ زٚض ز٘يباي  ٞؿتٙس ؾطٔبيٝ

حبَ تٛؾٗٝ وبضٌطاٖ ريط ٔبٞط فطاٚاٖ زاض٘س وٝ ذٛاٞبٖ ٌطزـ ثٝ زٚض ز٘يب ثـطاي يـبفتٗ   

زض حـبَ تٛؾـٗٝ تٕـبْ    ٞـبي   ٔكبرُ ثٟتطي ٞؿتٙس. آظاز ؾبظي ٟٔبرطت،ثٝ ٘فـٕ وكـٛض  

تٛؾـٗٝ يبفتـٝ اؾـترساْ ٔيكـٛ٘س،     ٞـبي   ضٌطا٘ي وٝ زض وكٛضاظ يه َطف وب. ذٛاٞس قس

أب ٞعيٙٝ اضؾبَ ٚرٝ ٕٔىٗ اؾـت ثؿـيبض   . فطؾتٙس ٔي ثركي اظ زؾتٕعز ذٛز ضا ثٝ ذب٘ٝ

ثب  ثبقس ٚ ثرف لبثُ تٛرٟي اظ پَٛ اضؾـبِي ضا ثجّٗـس اِجتـٝ وكـٛضٞبي تٛؾـٗٝ يبفتـٝ       

ٗ الساْ ثـٝ َـٛض آقـىبض    زٞٙس ظيطا اي ٔي اربظٜ ٟٔبرطت ٘يطٚي وبض ٔبٞط ٚ ٔترهم ضا

قٛز ايٗ وبض ثـٝ ٔٗٙـبي ثطزاقـتٗ ؾـطٔبيٝ فىـطي ثؿـيبض اضظقـٕٙس         ٔي ثٝ ٘فٕ آ٘بٖ تٕبْ

(. ٖـسْ  15: 1382، 8)تـبپيٙٛؼ . وكٛضٞبي زض حبَ تٛؾٗٝ ثسٖٚ پطزاذت ذؿبضت اؾت

ثـب آظاز  . قٛز ٔي تمبضٖ زض آظازؾبظي رطيبٖ ؾطٔبيٝ ٚ ٘يطٚي وبض ثٝ ٘بثطاثطي ثيكتط ٔٙزط

ثـطاي   ٞـب  قطوتٞبي  اضٞبي ؾطٔبيٝ، وكٛضٞب ٔزجٛض٘س ثٝ ٚؾيّٝ وبٞف ٔبِيبتؾبظي ثبظ

حفّ ؾطٔبيٝ ٔجبضظٜ وٙٙس. چٖٛ ٘يطٚي وبض ثٛيػٜ ٘يطٚي وبض ريط ٔـبٞط چٙـساٖ ٔتحـطن    

٘يؿت. ثطاي حفّ آٖ ٔزجٛض ثٝ ٔجبضظٜ قسيس ٘يؿـتٙس ثٙـبثطايٗ آظاز ؾـبظي ٘بٔتمـبضٖ ثـٝ      
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 وـبٞف تهـبٖسي زض ؾيؿـتٓ ٔبِيـبتي ٔٙزـط     ثٝ ؾٛي وبضٌطاٖ ٚ ٞب  تغييط رٟت ٔبِيبت

 (.122: 1386، زٞس )اؾتيٍّيتع ٔي ٕٞيٗ ٔٛيٛٔ زض چب٘ٝ ظ٘ي ثطاي زؾتٕعز ضخ. قٛز ٔي

ثطضؾي ٔكبرُ ٔرتّف زض وكـٛضٞبي ٟٔبرطپـصيط حىبيـت اظ ايـٗ أـط زاضز وـٝ        

وبضٌطاٖ ٟٔبرط فطنت ٔٙبؾت ثطاي احطاظ ٔكبرُ ٔٙبؾت ثب زضآٔـس وـبفي ضا ٘ساقـتٝ ٚ    

وٙٙس. اظ َطفي  ٔي ضلبثت قسيس رٟت يبفتٗ وبض ؾرت تطيٗ قطايٍ وبض ضا تحُٕثسِيُ 

ي ٟٔبرط پصيط زرسرٝ چٙسا٘ي رٟت ايزبز ضفبٜ ٚ حٕبيـت اظ وـبضٌطاٖ ٟٔـبرط    ٞب زِٚت

 . ٘بضٚا ٞٓ زض احطاظ ٔكبرُ ٚ ٞٓ لٛا٘يٗ حٕبيتي ٞؿتيٓٞبي  ٘ساقتٝ ٚ قبٞس تجٗيى

 

 ركاّا   تاثيز جْاًي شذى تز استاًذارد. 6

ٗ ٔٛيٛٔ اؾتب٘ساضزٞبي وبض  ـ  ثـي ي يىـي اظ ٔٙبظٖـبت ثحـج ثطاٍ٘يعزضٔجبحـج     إِّّ

، ثبقس. زض ٞؿتٝ ايٗ ٔجبحج ٔٛيٖٛبتي اظ لجيُ وٛزوبٖ وـبضٌط  ٔي ؾيبؾي رٟبٖ ٔٗبنط

آظازي ا٘زٕٟٙب ٚ حك پيٕبٟ٘بي رٕٗـي وـبض ٕٞچٙـيٗ اؾـتب٘ساضزٞبي پطزاذـت اظ لجيـُ       

ي قطايٍ وبض وٝ ثُٛض ٔؿـتميٓ ثـط اضظـ   ؾبٖبت وبض ٚ ثٟساقت ٚ ايٕٙ، حسالُ زؾتٕعز

وبضفطٔبيـبٖ ٚ زا٘كـٕٙساٖ ٘ئٛوالؾـيه ٔرـبِف ثـب ايـٗ        .ثبقس ٔي وبض ٔٛحط اؾت ُٔطح

چپ ٌـطايف ثـٝ حٕبيـت اظ ايـٗ     ٞبي  اؾتب٘ساضزٞب ثٛزٜ زض حبِي وٝ وبضٌطاٖ ٚ اتحبزيٝ

بي وبض ضا ثبيؿت اؾتب٘ساضزٞ ٔي ثط ايٗ ثبٚض٘س وٝ زِٚتٞب  اؾتب٘ساضزٞب زاض٘س. ٘ئٛوالؾيه

ٚ ثـب   ٞـب   ثٝ ثبظاض آظاز وبض ؾپطزٜ زض ريط ايٙهٛضت ايٗ اؾتب٘ساضزٞب ثبٖج افعايف ٞعيٙٝ

ضفتٗ ؾُي زؾتٕعزٞب قسٜ ٔبٕ٘ وبضآٔسي ٚ اُ٘ٗبف پصيطي انالحبت، اتـالف ٔٙـبثٕ ٚ   

وبٞف ضقس التهبزي ٚ پبييٗ آٔسٖ لسضت تٙٓيٓ  ظْ ٚ فٛضي ثبظاض زض ٘تيزٝ قـٛوٟبي  

ي إِّّـ  ثيٗحمٛق ٚ اؾتب٘ساضزٞبي وبض وٝ ثٗٙٛاٖ اؾتب٘ساضزٞبي اؾبؾي قٛز  ٔي التهبزي

 :  قٛ٘س ٖجبضتٙس اظ ٔي ثط اؾبؼ لبٖ٘ٛ وبض تّمي

ٕٖٔٙٛيت وبض ارجـبضي   -3حك تكىيُ ٚٔصاوطات رٕٗي  -2آظازي ارتٕبٖبت  -1

تًٕيٗ قطايٍ وبض لبثُ لجـَٛ قـبُٔ تًـٕيٗ     -5حسالُ ؾٗ قطٚٔ ثٝ وبض وٛزوبٖ  -4

ؾالٔت ٚ ثٟساقـت ٔٙبؾـت ٔحـيٍ    ، ت وبض ٚ تُٗيالت ٚ ظٔبٖ اؾتطاحتحساوخط ؾبٖب

 ضفٕ تجٗيى زض اقتغبَ ٚ ؾبيط ٔعايبي اؾترسأي.  ، وبض



 86 إُِّ( ٘بٔٝ حمٛق ٖٕٛٔي ٚ ثيٗ )ٚيػٜ 1391زٚضٜ چٟبضْ، قٕبضٜ اَٚ، ثٟبض ٚ تبثؿتبٖ  /ٔزّٝ ُٔبِٗبت حمٛلي

 كارگز  ٍ هذاكزات جوعي كار  ّا   . تاثيز جْاًي شذى تز اتحادي1-6ِ
ثـب ٚيـٕ لـٛا٘يٗ حٕـبيتي ثـٝ حٕبيـت اظ وـبضٌطاٖ زض        ٞـب   زِٚتٖالٜٚ ثط ايٙىٝ  

ؾبٖبت وبض ...ٚپطزاذتٝ ا٘س، وـبضٌطاٖ  ، ظ لجيُ حسالُ زؾتٕعز، اذطادٔرتّف اٞبي  ظٔيٙٝ

٘يع ثب تكىيُ ؾٙسيىبٞب ٚ ٔٙؿزٓ وطزٖ ٘يطٚي وبض ثٗٙٛاٖ ٔب٘ٗي زض ٔمبثُ فعٖٚ ذٛاٞي 

قٛ٘س.ٚرٛز تكىيالت لٛي وبضٌطي ٕٞٛاضٜ ثٗٙٛاٖ يىـي اظ ٖٛأـُ    ٔي وبضفطٔبيبٖ تّمي

ثًٗبً تٓبٞطات ذيبثب٘ي قبٞس اٖٕبَ فكـبض   اٖتهبثبت ٚ، حيبتي ثٛزٜ ٚ ثب ثؿيذ وبضٌطاٖ

٘مف ٔـٛحطي زض تخجيـت   ٞب  تب آ٘زب وٝ اتحبزيٝ ثبقيٓ، ٔي ٔسيطاٖ وبضٌبٟٞبٞبي  ثط ؾيبؾت

زؾتٕعزٞب زض ٘مُٝ ُّٔٛة ٕٞچٙيٗ اظ يه ؾُي ٔكرم اقتغبَ حٕبيت ٔيىٙٙس، ظيـطا  

تحّيـُ  آٟ٘ب ٖٕٛٔبً ٔربِف وبٞف ٚ اذطاد ٘يطٚي وبض ٞؿتٙس. ٔٛيـٛٔ زيٍـطي وـٝ زض    

ٚ چٍٍٛ٘ي تبحيطٌصاضي آٟ٘ب ثط ؾُي اقتغبَ ٚ زؾتٕعز ثؿـيبض حـبئع إٞيـت    ٞب  اتحبزيٝ

ٔٛيـٛٔ  : ثبقس. زض ايٗ ذهٛل زٚ ٔؿئّٝ انّي ٚرـٛز زاضز  ٔي اؾت، فطايٙس چب٘ٝ ظ٘ي

ٝ     ٞبي  چب٘ٝ ظ٘ي ٚ ٌفتٍٛ ٚ ايٙىٝ ذٛاؾتٝ زض  (وساْ يـه اظ َـطفيٗ )وبضفطٔـب يـب اتحبزيـ

 (.33: 1387ٚ ٚفبيي، ٘تيزٝ ٔٛحطتط اؾت )ذؿطٚي 

ي وـبض  إِّّ ثيٗوبضٌطي اظ چٙبٖ إٞيتي ثطذٛضزاض ثٛزٜ ا٘س وٝ ؾبظٔبٖ ٞبي  اتحبزيٝ 

    ٝ ٞـب   يىي اظ حمٛق ثٙيبزيٗ وبض ٕٞچٙيٗ قبذم وبض قبيؿتٝ ضا ثـٝ ٚرـٛز ايـٗ اتحبزيـ

وـبضٌطي زض تٙٓـيٓ ضٚاثـٍ    ٞـبي   ٔٛوَٛ ٕ٘ٛزٜ اؾت. ّٖي ضرٓ ٘مف ٔٛحطي وٝ اتحبزيٝ

فطٔبيبٖ ايفب ٕ٘ٛزٜ، ثب ضقس پسيسٜ رٟب٘ي قسٖ ضفتٝ ضفتٝ ٘مـف ٚ إٞيـت   وبضٌطاٖ ٚ وبض

اِٚيٝ ؾٙسيىبٞب وبٞف يبفتٝ ُّٖ ٚ ٖٛأُ ٔتٗسزي زض وبٞف ٘مف ايٗ ؾـٙسيىبٞب ٔـٛحط   

 ثٛزٜ ا٘س: 

چٙس ّٔيتي وٝ ٞط ضٚظ ٘فٛش ذـٛز ضا زض وكـٛضٞبي زيٍـط    ي ٞب قطوتٚرٛز الف: 

: تٙـٛٔ لطاضزازٞـبي   جب٘ي ٚ ا٘تمبَ ؾـطٔبيٝ.  آظازي ٔجبز ت ثبظضٌ ب:. ثركٙس ٔي تٛؾٗٝ

: ٍ٘ـطـ التهـبزي ثـٝ زؾـتٕعز     ح. : حبوٕيـت زيـسٌبٟٞبي ٘ئِٛيجطاِيؿـت   درسيس وبض 

 ايزـبز  ُ:ٖطيٝ ظيـبز ٘يـطٚي وـبض ريـط ٔـبٞط ٚ ٘يٕـٝ ٔـبٞط         س:افعايف فمط  ٍ:وبضٌطاٖ 

أٙيـت   ط:ثؿتطٞبي ٔٙبؾت ٚ تطريت ؾـطٔبيٝ ٌـصاضاٖ ذـبضري ثـطاي رـصة ؾـطٔبيٝ       

ضلبثت تِٛيسوٙٙسٌبٖ اظ رّٕٝ ٖٛأّي اؾت وٝ ثبٖـج وـبٞف ٘مـف      :ٝ ٌصاضي ؾطٔبي
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وبضٌطي زض ٔٙبؾجبت ٚ ضٚاثٍ وبضي قـسٜ اؾـت. زض حبِـت رٟـب٘ي قـسٖ      ٞبي  اتحبزيٝ

قطايٍ وبض ثٝ قطايٍ ٚيػٜ ٞط تِٛيسوٙٙسٜ ٚ قـطوت پيٕب٘ىـبض ثؿـتٍي ذٛاٞـس زاقـت.      

زٞـس ٚ آٟ٘ـب ضا زض    ٔـي  چٙيٗ ٚيٗي لسضت چب٘ٝ ظ٘ي ؾـٙسيىبٞبي وـبضٌطي ضا وـبٞف   

زض ايٗ حبِت اظ يه ؾٛ، چـٝ  . ؾبظز ٔي پصيطـ ٌيطي اًٖبي تبظٜ ثب زقٛاضي ضٚ ثٝ ضٚ

حمٛق اي  ثؿب وٝ وبضٌطاٖ ثطاي حفّ ٔٛلٗيت قغّي ذٛز ثٝ ٌٛ٘ٝ ٔمُٗي اظ اٖٕبَ پبضٜ

ذٛز ٔب٘ٙس حك اٖتهبة چكٓ ثپٛقٙس ٚ ثٝ ربي پيٕبٟ٘بي ٌطٚٞي ثـٝ پيٕبٟ٘ـبي فـطزي    

ٔٛاضز ثٝ ؾجت قطايٍ ثبظاض وبض ثب وبضفطٔبيبٖ ذـٛز ٔتحـس   اي  حتي زض پبضٜضٚي آٚض٘س ٚ 

قٛ٘س، وٝ ايٗ ضٚ٘س ؾجت ؾؿتي پيٕبٟ٘بي ٌطٚٞي وبض ذٛاٞس قس اظ ؾٛي زيٍط ؾؿتي 

ٌطفتٗ ؾٙسيىبِيؿٓ ٚ ٌطايف ؾٙسيىبٟٞبي وـبضٌطي ثـٝ ؾـٛي ؾـبظٔب٘سٞي زض ثرـف      

ٔصاوطات ٌطٚٞـي ٚ  ذسٔبت ذهٛني ثٝ ٌٛ٘ٝ ٘بٔحؿٛؼ ؾجت وبٞف لسضت آٟ٘ب زض 

 قٛز. ثٝ ٞط حبَ يٗف پيٕبٟ٘بي ٌطٚٞـي ٚ ٔـصاوطات رٕٗـي    ٔي پيٕبٟ٘بي رٕٗي وبض

تٛا٘س اظ يطيت أٙيت قغّي وبضٌطاٖ ثىبٞس ٚ آٟ٘ب ضا ثـب ٚيـٗي قـىٙٙسٜ زض ثطاثـط      ٔي

   (.69: 1370وبضفطٔبيبٖ ضٚ ثٝ ضٚ ؾبظز )ٞبقٕي،
 

 . تاثيز جْاًي شذى تز دستوشد كارگزاى  2-6

ثّىٝ ثـط قـطايٍ   ، اذيط ٘ٝ تٟٙب ثط فطنتٟبي اقتغبَٞبي  ٘ي قسٖ زض زٞٝتؿطيٕ رٟب

ْٟـٛض ؾـطٔبيٝ زاضي   ، وبض ٘يع تبحيطٌصاقتٝ اؾت. زض يه چبضچٛة ؾيبؾـت ٘ئـِٛيجطاِي  

ٔعايب ٚ حٕبيتٟـب ثـٛيػٜ ثـطاي    ، فٛق لّٕطٚ ٌطا فكبضٞبي لبثُ تٛرٝ ٘عِٚي ثط زؾتٕعزٞب

زاذـُ قـسٖ زض   . ٕبَ ٚاضز آٚضزٜ اؾـت وبضٌطاٖ ريط ٔبٞط ٚ ٘يٕٝ ٔبٞط زض وكٛضٞبي قـ 

وكٛضٞب ضا زضٌيط وكبوكي ثؿـيبض  ، ضلبثت التهبزي آٖ َٛض وٝ رٟب٘ي قسٖ ايزبة وٙس

زض ٚالٕ اٌط اِٚٛيت زض وكٛضي ضلبثت پصيط وطزٖ نـٙٗتف  . وٙس ٔي ؾرت ٚ ٘فؽ ٌيط

ثـت  وبضٌطي ثىبٞس تب ثتٛا٘س ثب حفّ اُ٘ٗبف ٘ؿجت ثٝ ثـبظاض ضلب ٞبي  ثبيس اظ ٞعيٙٝ، ثبقس

ثط ضٚي پبي ذٛز ثبيؿتس ايٗ أط تبحيط ٔؿتميٓ ثط ؾُي ٔٗيبضٞبي وبض ٚ ٔيعاٖ ضٖبيت آٖ 

 ذٛاٞس زاقت.

قـٛز، آٟ٘ـب    ٔي زض ضلبثتي وٝ اظ اؾبؼ ثٝ َٛض ٘ب ثطاثط ثٝ وكٛضٞبي يٗيف تحٕيُ 
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ٞٓ ثبيس ثٝ افعايف تِٛيس ٚ رٟف نبزضاتي زؾت يبثٙسٚ ٞٓ ؾطٔبيٝ ذـبضري ضا رـصة   

ُ ٞبي  ثٝ ليٕت فبنّٝ ٌطفتٗ اظ ؾيبؾتوٙٙس وٝ ٕٔٗٛ ً  قـٛز،   ٔـي  ارتٕبٖي ّٔي حبنـ

پـبييٗ  ، تِٛيس ٚ فطٚـ وب  ثٝ ليٕت ضلبثتيٞبي  چطا وٝ يىي اظ ضاٟٞبي وبؾتٗ اظ ٞعيٙٝ

ٍ٘ٝ زاقتٗ ٔعزٞبؾت ٚ ايٗ ذٛز ثٝ ٔٗٙبي ثي تٛرٟي ثٝ قطايٍ وبض ٚ ظ٘سٌي وـبضٌطاٖ  

يٗ اؾـت ٚ ٚضٚز ثـٝ ٖطنـٝ چٙـيٗ     اؾت. زض حبِي وٝ ؾُي ٔعز زض وكٛضٞبي فميط پبي

ضا اظ تالـ ثطاي تبٔيٗ حسالُ ضفبٜ ارتٕبٖي ٚ ٔعز وبفي ثطاي وـبضٌطاٖ   ٞب زِٚتضلبثتي 

ثٝ ذهٛل نٙبيٕ ٘يبظٔٙس وبضٌط ٞب  ٔحّي وطزٖ تِٛيس ٚ ربثٝ ربيي وبضذب٘ٝ. ثبظ ٔيساضز

ٔـعز  فطاٚاٖ اظ وكٛضٞبي رطثي ثٝ وكٛضٞبي زض حبَ تٛؾٗٝ وٝ ٞعيٙٝ تِٛيـس ثـٝ ِحـبِ    

ثؿيبض وٓ وبضٌطاٖ پبييٗ تط اؾت، ثٝ تكسيس ايٗ ضلبثت ثطاي رـصة ؾـطٔبيٝ ٚ تطريـت    

ثـي پبيـبٖ ثـطاي    اي  ا٘زبٔس. يٗٙي ٔؿبثمٝ ٔي ؾطٔبيٝ ٌصاضاٖ اظ َطيك تِٛيس ثبظ ٞٓ اضظا٘تط

يبثي تٛرٟي ثٝ ٚيٗيت ٘يـطٚي وـبض ٚ حمـٛق    ، زٖٛت اظ نبحجبٖ ؾطٔبيٝ ثٝ ليٕت وٓ

ظيطا ثٝ َٛض انِٛي ٞط رب وٝ ٔعز وٓ يب ٔمـطضات  ، ٌي ٔٙبؾتا٘ؿب٘ي اٚ ثطاي تبٔيٗ ظ٘س

حٕبيتي ا٘سن ثبقس، ٕٞب٘زبؾت وٝ ؾطٔبيٝ ٌصاض ضرجت ثيكـتطي ثـٝ فٗبِيـت التهـبزي     

ارتٕبٖي ٚ ٞبي  قٛز وٝ ضفتٝ ضفتٝ ضٚ٘س حٕبيت ٔي ؾجتاي  چٙيٗ ٔؿبثمٝ. زٞس ٔي ٘كبٖ

طايي زض پيف ثٍيـطز ٚ ٞـط   ٔمطضات ٔطثٌٛ ثٝ آٖ ٘ٝ ثٝ ؾٛي تٗبِي ٚ تىبُٔ وٝ ؾيط لٟم

تًٕيٗ ثيكتطي ثـٝ  ، وكٛض اظ َطيك ٔمطضات ظزايي يب ضٞب وطزٖ ٘يطٚي وبض ثٝ حبَ ذٛز

ؾطٔبيٝ ٌصضاٖ ذبضري يب زاذّي ثسٞس وٝ زض نٛضت ؾـطٔبيٝ ٌـصاضي زضزؾـط وٕتـطي     

اظ َـطف زيٍـط آظازؾـبظي ثبظاضؾـطٔبيٝ ثبٖـج      . ٘ؿجت ثٝ زيٍط وكٛضٞب ذٛاٞس زاقت

ظيطا زض ٔمبثُ حىٛٔت ٚ وبضٌطاٖ زؾت ثب  ضا ، قٛز ٔي ؾطٔبيٝ افعايف لسضت نبحجبٖ

ٚ ٔصاوطات آؾب٘تط ٔيتٛا٘ٙس ثٝ قـطايٍ زِرـٛاٜ ذـٛز ٘بيـُ     ٞب  وٙٙس ٚ زض چب٘ٝ ظ٘ي ٔي پيسا

وٝ ثٝ ٞط تطتيـت ذٛاٞـبٖ رـصة ؾـطٔبيٝ ٞؿـتٙس ٚ ٘ـبٌعيط اظ اُٖـبي        ٞب  . زِٚتقٛ٘س

ٟسيس اظ زؾت زازٖ قـغُ ٚ ٔرتهـط   أتيبظاتي ثٝ آ٘بٖ ٞؿتٙس ٚ وبضٌطاٖ وٝ زض ٔٗطو ت

زضآٔسقبٖ ٞؿتٙس اظ تطؼ ايٙىٝ ٔجبزا ٔحُ وبضذب٘ٝ ثٝ ربي زيٍط ٔٙتمُ قـٛز ذـٛز ثـٝ    

ايٗ ٚيٗيت زض . زٞٙس ٔي قطايٍ ُّٔٛة نبحجبٖ ؾطٔبيٝ اظ حيج قطايٍ وبض يب ٔعز تٗ

وكٛضٞبي رطثي ٔهساق ثيكتطي زاقتٝ اؾت ٚ ثٝ ؾطٔبيٝ ٌصاضاٖ رطثـي زض رؿـتزٛي   

ضظاٖ أىبٖ زازٜ تب اٌط ؾيؿتٓ ٔبِيبت يب ٞط چيـع زيٍـط ضا ثـبة ٔيـُ ٘سيس٘ـس ثـب       تِٛيس ا
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ــي ٚ       ــس )ٖطال ــٛز وٙٙ ــب ذ ــسٖ ث ــبض آٔ ــٝ وٙ ــت ضا ٚازاض ث ــطٔبيٝ، زِٚ ــسذطٚد ؾ تٟسي

 (.  367: 1385ض٘زجطيبٖ،

 

 تاثيزجْاًي شذى تز تْذاشت ٍ ايوٌي هحيط كار 3-6

ٟ   ٞبي  أطٚظٜ يىي اظ قبذم ساقـت ٚ ايٕٙـي وـبض ٚ    وبض قـطافتٕٙسا٘ٝ تٛرـٝ ثـٝ ث

فٛق ٘مف ٟٕٔي زض زؾتيبثي ثٝ ٞـسف وـبض   ٞبي  ؾالٔت وبضٌطاٖ اؾت .الساْ زض ٖطنٝ

ILOقطافتٕٙسا٘ٝ ثطاي ٕٞٝ ايفب ذٛاٞس وطز. ثط اؾبؼ ثطآٚضز 
ؾب ٘ٝ ثيف اظ زٚ ٔيّيٖٛ  9

ُ  ٔي وبضٌط زض ؾطاؾط رٟبٖ ثٝ زِيُ حٛازث ٘بقي اظ وبض فٛت ٞـبي   وٙٙس. ذُط ثٝ قـى

، ؾطٚ نسا، ؾطٚوبض ثب ٔٛاز ًٔط، قٛز .وبضٞبي تىطاضي،ظٔبٖ َٛ ٘ي ٔي ٞطٌٛ٘بٌٖٛ ْب

زضرـٝ ذُـط ثـط اؾـبؼ ٔكـبرُ      . فكبضٞبي ضٚا٘ي ٚ ٘عأ ٚ ثطذـٛضز فيعيىـي ٚ ريـطٜ   

ٝ  ، فٗبِيت التهبزي، ٔرتّف ٚيػٌيٟـبي وبضوٙـبٖ ٚ ريـطٜ ٔتفـبٚت اؾـت.      ، ٘ـٛٔ ٔٛؾؿـ

َ : ٔٗيبضٞبي رٌّٛيطي اظ ذُط ٘يع ٔتفبٚتٙس ٚ ٖجبضتٙس اظ اظ ثـيٗ ثـطزٖ   ، فٙـي ٞـبي   وٙتـط

ـ ، ربيٍعيٗ وطزٖ ٔطاحُ ٚ ٔٛاز ذُـط ٘ـبن  ، ٖٛأُ ذُط ؾبظ ؾـالٔت ٚ  ٞـبي   آٔـٛظ

، زليك ٚ ٔحسٚز وطزٖ فٗبِيت ٌطٟٚٞبي آؾيت پصيطٞبي  َطح، تزٟيعات ٔحبفّ، أٙيت

   (.91-2: 1383)پَرخزدهٌذ، ٔب٘ٙس رٛا٘بٖ قبرُ زض وبضٞبي ؾرت ٚ ظيبٖ آٚض 
اظ ، قغّي ٘بقي اظ ٔحيٍ وبض ٖالٜٚ ثط ذؿـبضتٟبي التهـبزي  حٛازث ٚ ثيٕبضيٟبي 

ٚ ظ٘سٌي ارتٕبٖي ٘يع تجٗبت ثؿيبض ٔرطثـي زاضز تـبٔيٗ ثٟساقـت ٚ ايٕٙـي      ثٗس ٔٗٙٛي

 وٙس:   ٔي زٚ ٞسف التهبزي ضا ز٘جبَ، ٔحيٍ وبض

 ٝٙالتهـبزي ٘بقـي اظ ثيٕبضيٟـب ٚ حـٛازث قـغّي      ٞبي  قٙبؾبيي ٚ ؾٙزف ٞعي

 ٖٕسٜ قٛز. ٔيتٛا٘س ٔٛرت ثطٚظ ٔكىالت

         ثطلطاضي اضتجبٌ ثيٗ اٞـساف التهـبزي يـه ؾـبظٔبٖ يـب ٔٛؾؿـٝ ٚ ٔكـىالت

ٕ   ٞبي  ثٟساقت ٚ ايٕٙي قغّي تزعيٝ ٚ تحّيُ قـٛز وـٝ    ٔـي  التهبزي ظٔـب٘ي ٔـٛحط ٚالـ

ٔىُٕ اٞساف ارتٕبٖي ثبقس .ثطاي زؾتيبثي ، وبضٞبي  حفبْت اظ قطايٍ ذُط٘بن ٔحيٍ

اضز ٚ آٖ پطزاذتٗ ثـٝ ٞعيٙـٝ ٞبؾـت .زض    ثٝ ٕٞٝ ايٗ اٞساف يه ٖميسٜ ٖٕٛٔي ٚرٛز ز

ؾبِٓ ؾبظي قطايٍ وبضي ٚرٛز زاضز وٝ ٔيتٛا٘ـس ٔٛرـت وـبٞف    ٞبي  يه َطف، ٞعيٙٝ
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ي لطاض زاض٘س وـٝ زض تزعيـٝ   ٞبي ٚلٛٔ حٛازث ٚ ثيٕبضيٟب قٛز ٚ زض َطف زيٍط ٘يع ٞعيٙٝ

   (.187: 1382قٛ٘س )شٚاِفمبضي، ٔي ٚ تحّيُ ثٟساقت ٚ ايٕٙي ثؿيبض ثب إٞيت تّمي

پيكطفت تىِٙٛٛغي زض ٖطنٝ رٟب٘ي قسٖ ثي تطزيس زض ثب  ضفـتٗ يـطيت ايٕٙـي    

ٚؾبيُ وبض ٔٛحط ثٛزٜ ٚ ايٗ ٔٛيٛٔ زض وبٞف حٛازث ٘بقـي اظ وـبض لُٗـبً ٔـٛحط ثـٛزٜ      

قٛز. أب ثب ٘ٓطي وٛتـبٜ ثـٝ قـطايٍ ٖٕـٛٔي      ٔي اؾت ٚ زض ايٗ ذهٛل ٔخجت اضظيبثي

رٟب٘ي قسٖ ايٗ ذٛـ ثيٙـي ضا ثـٝ يـبؼ    ظيط زض ٖهط ٞبي  حبوٓ ثط ضٚاثٍ وبض ٚ ِٔٛفٝ

اُ٘ٗبف پـصيط قـسٖ   ، افعايف ؾبٖبت وبض، وبٞف ؾُي زؾتٕعزٞب: ٔجسَ ذٛاٞس ؾبذت

ذكٛ٘ت زض ٔحيٍ وبض اظ رّٕـٝ تجٗـبت ٔٙفـي رٟـب٘ي قـسٖ ثـط       ، ٔمطضات حٕبيتي وبض

ثٟساقت ٚ ٔحيٍ وبض ثٛزٜ وٝ ٔيتٛا٘س ثبٖج تكسيس ثيٕبضيٟبي ضٚحي ٚ ضٚا٘ي وـبضٌطاٖ  

 قٛز.

 

 تاثيز جْاًي شذى تز تاهيي اجتواعي .7

قٛز وٝ ثطذـي اظ   ٔي تبحيط رٟب٘ي قسٖ ثط ٘ٓبْ تبٔيٗ ارتٕبٖي اظ چٙس َطيك ْبٞط

وٙس ٚ زض ٘تيزٝ  ٔي آٟ٘ب وّي تط ٚ ٖٕٛٔي تط٘س، يىي ايٙىٝ رٟب٘ي قسٖ ضلبثت ضا تكسيس

ٝ     ٔي افعايف وبضايي ضا يطٚضي ٚيـػٜ   ؾبظز. زيٍط ايٙىٝ تحطن فعايٙـسٜ ٖٛأـُ تِٛيـس ثـ

ٌـصاضز .فكـبضٞبي    ٔي ؾطٔبيٝ ّٔي ٚ افطاز پط تٛاٖ ٚ ثب وفبيت ثط ٘ٓبْ تبٔيٗ ارتٕبٖي احط

ي ثٝ ٔٙٓٛض ثطزاقتٗ ٔٛإ٘ ٔمطضاتي اظ ؾط ضاٜ وؿت ٚ وبض تزبضت يب ٔٗيبضٞـب ٚ  إِّّ ثيٗ

لٛا٘يٗ يىؿبٖ ٘يع چٛة زيٍطي اؾت وٝ رٟب٘ي قـسٖ ٕٔىـٗ اؾـت  ي چـطخ ٘ٓـبْ      

رٟب٘ي قـسٖ ؾـٟٓ تزـبضت زض ٔحهـَٛ ٘بذـبِم زاذّـي ضا        تبٔيٗ ارتٕبٖي ثٍصاضز.

يب نٙبيٕ وبضآٔس ضا ثب ضلبثت ذبضري ثيكتطي ضٚ ثـٝ  ٞب  زٞس ٚ زض ٘تيزٝ ثرف ٔي افعايف

ٝ        ٞـب  قطوتؾبظز.  ٔي ضٚ ٌٕطوـي يـب   ٞـبي   يـب وـبضٌطا٘ي وـٝ زض پٙـبٜ زيـٛاض ثّٙـس تٗطفـ

ايـٗ أـط   . بٜ قٛ٘سوطزٜ ا٘س ٕٔىٗ اؾت ثي پكت ٚ پٙ ٔي حٕبيتي زيٍط وبضٞبي  ؾيبؾت

زِٚتي وٝ ظيط چتط حٕبيت نٙٗتي لطاضزاض٘س ٔهـساق پيـسا   ي ٞب قطوتثٝ ٚيػٜ زض ٔٛضز 

ذـٛز ٔحـسٚزيتٟبي   ي ٞـب  قطوتثٙسز يب ثطاي  ٔي ؾٍٙيٗٞبي  وكٛضي وٝ ٔبِيبت. ٔيىٙس

ايزبز ٔيىٙـس تٛا٘ـبيي ضلبثـت آٟ٘ـب زض ثطاثـط       (زيٍطي )ٔخالً وبٞف ضٚظٞبي وبض زض ٞفتٝ
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ضٚ ثٝ ضٚ ٘يؿتٙس وٓ ٔيكـٛز. ثـب   ٞب  ٝ زض وكٛضي زيٍطوٝ ثب ايٗ ٔحسٚزيتٞبيي و قطوت

، ٔبِي ٚ ٘يع افطاز ثب ٟٔبضت يب پط اؾتٗساز ثيكـتط ٔيكـٛز  ٞبي  رٟب٘ي قسٖ تحطن ؾطٔبيٝ

(. زض ز٘يـبيي ثـبظ   20: 2000، 10ٌكبيٙس )تب٘عي ٔي ظيطا وكٛضٞبي زيٍط ثطاي آ٘بٖ آرٛـ

زاظ٘ـس ٚ ثـب ٔمـطضات زؾـت ٚ پـبٌيط ضٚ ثـٝ ضٚ       پط ٔي وٕتطي وٝ ضليجبٖ ذبضري ٔبِيبت

حفّ ٔمطضات زؾت ٚپبٌيط ضٚظ ثٝ ضٚظ زقٛاض تط ٚ پـط  ، ؾٍٙيٗٞبي  اذص ٔبِيبت، ٘يؿتٙس

ثب ٔكـىالت ثيكـتطي ضٚ    قٛز. زض ايٗ ٔحيٍ ثطذي اظ وكٛضٞب ضٚظ ثٝ ضٚظ ٔي ٞعيٙٝ تط

تـبٔيٗ وٙٙـس    ؾٍٙيٗٞبي  ثٝ ضٚ ذٛاٞٙس قس وٝ ٔربضد ؾٍٙيٗ ذٛز ضا اظ ضاٜ اذص ٔبِيبت

ٞـبي   يب ثطاي ثٟجٛز ؾُي وٙٛ٘ي تبٔيٗ ارتٕبٖي ٕٞچٙبٖ ثٝ زأٗ ٔمـطضات ٚ ثركـٛزٌي  

 (. 63: 1999، 11ٔبِيبتي ثيبٚيع٘س )آتىيٙؿٖٛ

    ٝ وـبٞف زضآٔـسٞبي   ، رٟب٘ي قسٖ ثط اثٗبز ٔرتّف تـبٔيٗ ارتٕـبٖي تـبحيط ٌصاقـت

اظ . ط ذٛاٞـس زاقـت  ٔبِيبتي لُٗبً ثط ذسٔبت ٚ حٕبيتٟبي ارتٕبٖي تبحيطي ارتٙبة ٘بپصي

َطفي ثبٖج وبٞف ٔؿتٕطيٟب ٌطزيسٜ ٚ اظ َطف زيٍـط ؾـٗي ذٛاٞـس قـس ثـط ذـالف       

انَٛ حبوٓ ثط تبٔيٗ ارتٕبٖي اظ ربٔٗيت وٕتطي ثطذٛضزاض قسٜ ٚ ٔكِٕٛيٗ وٕتطي ضا 

قٛز تـب ؾـٗ    ٔي ثبثبظ٘كؿتٍبٖ ثٝ ٌٛ٘ٝ زيٍطي ثطذٛضز ذٛاٞس قس ٚ تالـ زض ثط ٌيطز،

ارتٕبٖي رٟت تٟيٝ ٔؿىٗ افطاز وٓ ثًـبٖت تمّيـُ   ٞبي  ٞعيٙٝ، ثبظ٘كؿتٍي ثب تط ضفتٝ

ٖ     ، يبفتٝ اَفـبَ ٚ ؾـبِرٛضزٌبٖ اظ حٕبيـت وـبفي     ، الكـبض آؾـيت پـصيطتط اظ لجيـُ ظ٘ـب

 :  پطزاظيٓ ٔي ثطذٛضزاض ٘جبقٙس وٝ ثٝ زِيُ إٞيت ٔٛيٛٔ ثٝ ٞطيه رساٌب٘ٝ

 

   ّا . تاثيز جْاًي شذى تز هيشاى هستوز 7ا1

ذهٛني ؾـبظي   1980ٛد ذهٛني ؾبظي زض اٚايُ زٞٝ ٕٞعٔبٖ ثب اٚد ٌطفتٗ ٔ

ٝ ٞـبي   تبٔيٗ ارتٕبٖي ٘يع ثٙب ٌعيط ُٔطح قس زض ٚالٕ ثرـف ٟٕٔـي اظ وٕجـٛز    اي  ثٛزرـ

ٝ ٞبي  زِٚت ارتٕـبٖي ٚ ضفـبٞي آٟ٘ـب    ٞـبي   نٙٗتي رطة زض يىي زٚ زٞٝ اذيط ثٝ ٞعيٙـ

يـُ ثـٝ   تٛا٘س ٔكىالتي ثطاي تبٔيٗ ارتٕبٖي ثٝ قـطح ش  ٔي قٛز رٟب٘ي قسٖ ٔي ٔٙتؿت

 ٚرٛز آٚضز :

 افشايش خطز هالي تزا  دريافت كٌٌذگاى   



 92 إُِّ( ٘بٔٝ حمٛق ٖٕٛٔي ٚ ثيٗ )ٚيػٜ 1391زٚضٜ چٟبضْ، قٕبضٜ اَٚ، ثٟبض ٚ تبثؿتبٖ  /ٔزّٝ ُٔبِٗبت حمٛلي

آ٘ـبٖ زض ٔٗـطو   ٞـبي   قـٛز تـب ثيٕـٝ قـسٌبٖ ٚ ذـب٘ٛازٜ      ٔـي  رٟب٘ي قسٖ ثبٖـج 

ٔعايـبي تـبٔيٗ ارتٕـبٖي زيٍـط     ، زض ٘ٓبْ ذهٛني. ٔربَطات ٔبِي ثيكتطي لطاض ٌيط٘س

ٛاٞـس ثـٛز زض   ٔبِيبتي آ٘بٖ زض ََٛ ذسٔتكبٖ ٘رٞبي  تبثٕ زضآٔسٞبي وبضوٙبٖ ٚ ٔكبضوت

ثبظاض ؾٟبْ ذٛاٞس قس ثٝ ايٗ وٝ يـه وـبضٌط چـٝ    ٞبي  ٖٛو ؾُي ٔعايب تبثٕ ثٛاِٟٛؾي

ٚ چـٝ ظٔـب٘ي تهـٕيٓ ثـٝ      ا٘ساظٜ ٟٔبضت )يـب ثرـت ٚ الجـبَ( زض ؾـطٔبيٝ ٌـصاضي زاضز     

ٔعايبيي تًٕيٗ قـسٜ ثـطاي ؾطاؾـط ٖٕـط     ، تبٔيٗ ارتٕبٖي أطٚظٜ. ٌيطز ٔي ثبظ٘كؿتٍي

قٛز ثب ٔبٟٞبي ٔمـسْ ثـط    ٔي اظ ضٚظي وٝ قرم ثبظ٘كؿتٝ وٙس، ٚيٗيت ثبظاض ٔي فطاٞٓ

ثب ازأٝ ضٚ٘س رٟب٘ي قسٖ  (.934: 1382 ،12آٖ تبحيطي ثط ٔعايبي زضيبفتي ٘ساضز )ٔبتؿٛيي

ارتٕبٖي ٌطايف ثٝ ؾٛي ذهٛنـي وـطزٖ   ٞبي  ٚ زيسٌبٟٞبي نطفبً التهبزي ثط ٞعيٙٝ

 ٝ اٞىبضٞـبي پيكـٟٙبزي   ارتٕـبٖي يىـي اظ ض  ٞـبي   تبٔيٗ ارتٕبٖي رٟت وبؾتٗ اظ ٞعيٙـ

 .  رٟت ثطٖٚ ضفت اظ ثحطاٟ٘بي ٔبِي اؾت

ثب تٛرٝ ثٝ ثحطاٟ٘بي قسيس ٔـبِي ٚ ضوـٛز التهـبزي اذيـط ٔيتـٛاٖ احـطات تـبٔيٗ         

ذهٛني ضا ثط ٚيٗيت تبثٗيٗ ٚ ٔؿتٕطي ثٍيطاٖ پيف ثيٙي وـطز. تـبٔيٗ ارتٕـبٖي زض    

، يـب اظ وبضافتـبزٌي  اظ رّٕٝ ذُط ٔـطي  ، ثطاثط ثؿيبضي اظ ذُطٞب اظ افطاز حٕبيت ٔيىٙس

ذُـط ٖٕـط زضاظ ٚ اؾـتخٙبيي. پيٛ٘ـس     ، ذُط پبييٗ ثٛزٖ ؾـُي زضآٔـس زض َـَٛ ظ٘ـسٌي    

قٛز وٝ ثحطاٖ زض ٞط يـه اظ   ٔي ٘بٌؿؿتٙي التهبز وكٛضٞب زض ٖهط رٟب٘ي قسٖ ثبٖج

وكٛضٞبي ثعضي ثٝ ؾطٖت ثٝ ؾبيط وكٛضٞب ؾطايت وطزٜ ٚ التهبز ؾبيط وكـٛضٞب ضا ثـب   

ضا زض پطزاذـت حمـٛق ٚ   ٞب  ٚرٛز ثحطاٟ٘بي التهبزي وكٛض. ظزضوٛز يب تٛضْ ٔٛارٝ ؾب

ثـب تٛرـٝ ثـٝ وؿـطي ثٛزرـٝ      . ٔعايبي ٔؿتٕطي ثٍيطاٖ ثب ٔكىُ ٔٛارٝ ذٛاٞس ؾـبذت 

ضاٞىبضٞبيي وـٝ ثـطاي   ، ٞب زِٚتٔبِيبتي ٞبي  ٚوبٞف زضآٔس تبٔيٗ ارتٕبٖيٞبي  نٙسٚق

% 40تـب   30ٍبٖ آيٙسٜ ثـيٗ  وبؾتٗ اظ ٔيعاٖ ٔعايبي ثبظ٘كؿت، فطاض اظ ايٗ ًُٔٗ اضائٝ قسٜ

وبؾتٗ اظ ٔمطضي اظ وبضافتبزٌبٖ ٚ ثبظٔب٘ـسٌبٖ ،افـعايف ؾـٗ ثبظ٘كؿتٍي،وؿـٛض ثطوـُ      

ارتٕـبٖي  ٞـبي   ثبقـس. تٕـبٔي ايـٗ ضاٞىبضٞـب زض تًـبز ثبؾيبؾـت       ٔـي  زضآٔسٞبي افطاز

تٛا٘س پيبٟٔبي ٘بٌٛاض ؾيبؾـي ٚ   ٔي ي ضفبٞي زض حبَ حبيط ثٛزٜ ٚ ايٗ تغييطاتٞب زِٚت

 . ا زض وكٛضٞب ثٝ ز٘جبَ زاقتٝ ثبقسارتٕبٖي ض
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تطاظ حؿبثٟب زض ََٛ ٔستي ذيّي ، ثبظٔب٘سٌي ٚ اظ وبض افتبزٌيٞبي  زض ٔٛضز ٔمطضي

ٌيطز ٚ ثٙبثطايٗ تبٔيٗ وٙٙسٜ زضآٔس ثؿيبض وٕتطي زض نٛضت فٛت يب اظ  ٔي وٛتبٜ تط ا٘زبْ

ٝ وبضافتبزٌي  قـٛز يىـي    ٔـي  وبضٌطاٖ اؾت. ثطاي رجطاٖ ايٗ ٘ميهٝ ضاٞىبضٞبيي وٝ اضائـ

وبؾتٗ اظ ٔمطضيٟبي اظ وبضافتبزٌي زيٍطي زؾتطؾي ٘ساقتٗ ثٝ حؿبثٟب تب لجُ اظ ضؾـيسٖ  

زٌٚب٘ٝ ثٝ وبضٌطاٖ اظ وبض افتـبزٜ  اي  ثٝ ؾٗ ثبظ٘كؿتٍي اؾت. ايٗ أط ثٝ ٘ٛثٝ ذٛز يطثٝ

تٕبٖي ٚ ٖسْ أىبٖ ثٟطٜ ثطزاضي اظ ٔٛرـٛزي  قٛز.وبٞف ٔمطضي تبٔيٗ ار ٔي ٔحؿٛة

حؿبثٟب ثطاي رجطاٖ ظيبٖ فٛق ثبٖج قسٜ َطفـساضاٖ رٟـب٘ي قـسٖ ثـب ثيـبٖ ٔكـىالت       

ٖٓيٓ اٖتجـبضي آٖ ضا  ٞبي  تبٔيٗ ارتٕبٖي ٚ ٚالٗيت وؿطيٞبي  ٔطثٌٛ ثٝ أٛض ٔبِي ٘ٓبْ

قٛزٔجٙب  ئ وٝ ٘بقي اظ وبٞف ٚ افعايف ٞعيٙٝ ٞبؾت ٚ زض ٟ٘بيت ثط ثٛزرٝ ٖٕٛٔي ثبض

وٝ تبٔيٗ ارتٕبٖي ثٝ ٟٕٔتـطيٗ ؾـٟٓ    ٚ ٔؿتٙس ا٘تمبزٞبي ذٛز لطاض زٞٙس ٚ ٔسٖي قٛ٘س

تبٔيٗ ارتٕبٖي تجسيُ قسٜ اؾت ٚ اظ ٕٞيٗ ضٚ تبٔيٗ ٔبِي آٖ ٔؿـتّعْ ايزـبز   ٞبي  ٞعيٙٝ

وؿطي زض ثٛزرٝ زِٚت اؾت وٝ ٔيتٛا٘س ثبٖج ثب  ضفـتٗ ٘ـطخ تـٛضْ ٚ افـعايف ٞعيٙـٝ      

ارتٕـبٖي ٚ  ٞبي  تٟٙب ضاٜ ضٞبيي اظ ايٗ ٔكىُ ضا، وبؾتٗ اظ ٞعيٙٝؾطٔبيٝ ٌصاضي قٛز ٚ 

زا٘ٙس. ٍ٘طـ نـطفبً   ٔي ا٘فطازي ؾطٔبيٝ ؾبظٞبي  پطزاذت ربضي ثٝ ٘ٓبْٞبي  تجسيُ ٘ٓبْ

ارتٕـبٖي زض ٖهـط   ٞـبي   التهبزي ثٝ ٔمِٛٝ تبٔيٗ ارتٕبٖي آحبض ٔرطثـي ضا ثـط حٕبيـت   

رع فمط ٚ فالوت الكـبض  اي  ٖي ٘تيزٝارتٕبٞبي  رٟب٘ي قسٖ ثس٘جبَ زاقتٝ، وبٞف ٞعيٙٝ

 ٘يبظٔٙس ٚ تحت پٛقف تبٔيٗ ارتٕبٖي ٘رٛاٞس زاقت. 

 

 تاثيز جْاًي شذى تز سالخَردگاى   7ا3
ثٝ َٛض وّي ٞط ٌٛ٘ٝ ثحج ٚ تجبزَ ٘ٓط ٔطثـٌٛ ثـٝ فـطز يـب افـطاز ؾـبِرٛضزٜ ثـٝ         

ض قـسٖ  ٔؿبئّي زيٍط ٔب٘ٙس ثحج تبٔيٗ زض زٚضاٖ پيطي ثٝ ٖٙٛاٖ يىي اظ ز يـُ ثچـٝ زا  

 ثبقس.   ٔي ٔطتجٍ

زض وكٛضٞبي زض حـبَ تٛؾـٗٝ زض ٔتـٖٛ ٔرتّـف ثـٝ ٔؿـئّٝ        1970اظ اٚاذط زٞٝ 

. ٟ٘ٙـس پطزاذتـٝ قـس    ٔـي  ؾالٔت ٚ اٚيبٔ ارتٕبٖي افـطازي وـٝ لـسْ ثـٝ ؾـبِرٛضزٌي     
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زضنس( افطاز ٔؿٗ يـب ثـب ي   )ٚ يب ثٝ ٖجبضت زيٍط افعايف تٗساز )ؾبِرٛضزٌي رٕٗيت 

ٗ  ؾبَ زض ٔزٕٛٔ رٕٗ 60يب  55 پسيـسٜ ٚيـػٜ لـطٖ     (يت يه وكٛض ٚ افعايف ٔيب٘ـٝ ؾـ

ثيؿتٓ اؾت. ايٗ پسيسٜ زض وكٛضٞبي تٛؾٗٝ يبفتٝ ثطاي اِٚيٗ ثبض ظٔب٘ي ٔكبٞسٜ قس وـٝ  

وبٞف ثبضٚضي ثٝ ثؿيبضي اظ ٔؿبئُ ٔطثٌٛ ثٝ ٖٛالت ارتٕبٖي ٔبِي ؾبِرٛضزٌبٖ زأـٗ  

ت ؾبظٔب٘ي ٔـٛضز ٘يـبظ   تؿٟيال، رؿٕب٘ي ٚ ضٚا٘يٞبي  ٔطالجت: ظز ايٗ ٖٛالت ٖجبضتٙس اظ

پيبٔسٞبي ؾطٔبيٝ ٌصاضي قرهي ٚ ٍٕٞب٘ي افـطاز ؾـبِرٛضزٜ ثـٝ زِيـُ     ، ثطاي ايٗ افطاز

اثٗبز ٍ٘بٞساضي ٚ ٔطالجت اظ افطاز ؾبِرٛضزٜ ايٗ أط اظٔؿئّٝ ؾـبِرٛضزٌي رٕٗيـت ثـٝ    

ثحطاٖ ؾبِرٛضزٌي ٔجسَ ٌطزيـسٜ اؾـت. ثـٝ ٌـعاضـ ؾـبظٔبٖ تٛؾـٗٝ ٚ ٕٞىبضيٟـبي        

فطاٞٓ وطزٖ اٖتجبضات  ظْ ، ي ثحج ٔكىالت ؾبِرٛضزٌي رٕٗيتالتهبزي وبٖ٘ٛ انّ

   ٝ ارتٕـبٖي اؾـت. اظ ٚاثؿـتٍي لكـط     ٞـبي   ثطاي افعايف ثٛزرٝ پيف ثيٙـي قـسٜ ٞعيٙـ

 ْ ٞـبي   ؾبِرٛضزٜ ثٝ رٕٗيت قبرُ ثٝ َٛض َٕٔٗٛ ثٝ ٖٙٛاٖ ثبض ٔبِي ثبظ٘كؿتٍبٖ ثط ٘ٓـب

بتٟـب يـب زضيبفتٟـبي رـبضي     تبٔيٗ ارتٕبٖي ٚ حمٛق ثبظ٘كؿتٍي وٝ ٔٙبثٕ تبٔيٗ آٟ٘ب ٔبِي

پيط قسٖ فطاٌيط چٟـبض چـبِف اؾبؾـي ضا ثـطاي وكـٛضٞبي پيكـطفتٝ       . قٛز ٔي اؾت يبز

 :  وٙس ٔي أطٚظي ُٔطح

( چبِف ٘يطٚي وـبض وـٝ زض حـبَ    2ثبظ٘كؿتٍي ٞبي  چبِف ٔبِي افعايف ٞعيٙٝ (1

ٚ ٘مـُ  ٞـب   ( چـبِف ٔـبِي وـبٞف اضظـ زاضايـي    3پيط قسٖ ٚ زض حبَ وٓ قسٖ اؾـت  

( چـبِف ضقـس ثبظاضٞـبي ايؿـتب يـب زض حـبَ ظٚاَ ،زض ٖـيٗ حـبَ         4ؾـطٔبيٝ   ٚا٘تمب ت

    ُ ٞـبي   وكٛضٞبي پيكطفتٝ ثبيس ثپصيط٘س وٝ پيط قسٖ يه پسيـسٜ رٟـب٘ي اؾـت ٚ ضاٜ حـ

َّجس زض حبِي وٝ ٔؿيطٞبي رٕٗيتي ٔتفبٚت رٟبٖ پيكطفتٝ ٚ رٟبٖ زض  ٔي رٟب٘ي ضا ٞٓ

.ِٚي فطنتي تـبضيري ضا ٞـٓ   حبَ تٛؾٗٝ يه چبِف زض ؾسٜ ثيؿت ٚ يىٓ تّمي ٔيكٛز

ٖ    آٚضز  ٔي رسيس ايٗ زٚ رٟبٖ فطاٞٓٞبي  ثطاي پيٛ٘س : 1382، 13)ِٛيٙؿـىي ٚ ٔـه ويٙـٛ

 ؾبِٕٙساٖ ضا زض زٚضاٖ پيطي ٍ٘طاٖ وطزٜ اؾت . ؾٙتي،ٞبي  (، اظ ثيٗ ضفتٗ ذب٘ٛاز232ٜ

وبٞف ٘ـطخ  . تطؼ اظ اؾىبٖ زض ذب٘ٝ ؾبِٕٙساٖ زرسرٝ اؾبؾي اوخط ؾبِٕٙساٖ اؾت 

ِٚس ٘يع زض پيسايف ايٗ لجيُ ٔٛؾؿبت ٔٛحط ثٛزٜ اؾت زؾتٕعزٞبي پبييٗ وبضٌطاٖ ظاز ٚ 

ريط ٔبٞط زض وكٛضٞبي پيكـطفتٝ ٕٞچٙـيٗ ؾـُي ٖٕـٛٔي پـبييٗ ثـٛزٖ زؾـتٕعزٞب زض        

وكٛضٞبي رٟبٖ ؾْٛ ٔبٕ٘ اظ پؽ ا٘ساظ ٚ ؾطٔبيٝ ٌصاضي ثـطاي زٚضاٖ وِٟٛـت ٚ پيـطي    



 95 تبحيط رٟب٘ي قسٖ ثط ضٚاثٍ وبض ٚ تبٔيٗ ارتٕبٖي

ايٗ ٔكـىُ  . ساضي زؾت ثٝ ٌطيجبٖ ثٛزٜقسٜ اؾت ثٝ ٘حٛي وٝ اوخط ؾبِٕٙساٖ ثب فمط ٚ ٘

  ٖ قـٛز زض ثرـف    ٔـي  ثطاي وبضٌطاٖ ريط ضؾٕي ٚ پبضٜ ٚلت ٘يع ثٝ ٘حٛ حـبزتطي ٕ٘بيـب

ٖ ٞبي  وكبٚضظي ٘يع ثٝ اؾتخٙبي ذب٘ٛازٜ  ثعضي ٚ آ٘بٖ وٝ زاضاي تٕىٗ ٔبِي ٚ ظٔيٗ فـطاٚا

ٚضظي ضا افطاز ؾبِرٛضزٜ تٛاٖ ازأـٝ وكـب  ، ثبقٙس زض ٘تيزٝ ٟٔبرطت ٘يطٚي وبض رٛاٖ ٔي

رٟـب٘ي قـسٖ   ، ثبقـٙس  ٔـي  ارتٕبٖي ٘يع ثي ثٟطٜٞبي  ٘ساقتٝ ٚ اظ آ٘زب وٝ ٕٔٗٛ ً اظ ثيٕٝ

 ثبٖج ا٘تمبَ ٘يطٚي وبض اظ ثرف وكـبٚضظي ثـٝ نـٙٗت ٚ ايزـبز فمـط زض ايـٗ لؿـٕت       

زض . ثط٘س ٔي قٛز وٝ افطاز ؾبِرٛضزٜ ثيف اظ ثميٝ الكبض آؾيت پصيط ثٛزٜ ٚ اظ فمط ض٘ذ ٔي

ظيـطا ظ٘ـبٖ اظ فطنـتٟبي     .ٚيٗيتي ثٕطاتت ثستط ذٛاٞٙس زاقت رٛضزٜايٗ ثيٗ ظ٘بٖ ؾبِ

وٕتطي زض اقتغبَ ثطذٛضزاض ثٛزٜ ٚ ثٟٕيٗ اٖتجبض اظ پؽ ا٘ساظ وٕتطي ثطاي زٚضاٖ پيـطي  

 ٘يع ثطذٛضزاض ذٛاٞٙس ثٛز. 

ٖسْ تٛرٝ ثٝ ٔؿبئُ ظيؿـت ٔحيُـي ٚ آِـٛزٌي ٞـٛا ٘يـع ثيكـتطيٗ احـطات ضا ثـط         

وٝ ثٝ ٘ٛثـٝ  ، افطاز زض ٔٗطو ذُط ثٝ رب ذٛاٞس ٌصاقت ؾالٔتي ؾبِرٛضزٌبٖ ثٝ ٖٙٛاٖ

ذٛز ثبٖج ثب  ضفتٗ ٞعيٙٝ ثبظ٘كؿتٍبٖ ٚ ٕٞچٙيٗ تحٕيـُ ٞعيٙـٝ ثـط ثٛزرـٝ ٖٕـٛٔي      

 . ذٛاٞس ثٛز

 

 ًتيجِ گيز . 8

ٕٞبُ٘ٛض وٝ اقبضٜ قس رٟب٘ي قسٖ ثٝ ٖٙٛاٖ فطآيٙسي ٕٞٝ رب٘جٝ ٚ ٌطيع ٘بپصيط ثـط  

تغييطات ؾـبذتبضي وـٝ   ، ثكط تبحيط ٌصاقتٝ اؾتفطزي ٚ ارتٕبٖي ظ٘سٌي ٞبي  ٕٞٝ رٙجٝ

زض التهبز وكٛضٞب زض ٘تيزٝ تٗسيُ التهبزي ٚ ذهٛني ؾـبظي ثٕٗـُ آٔـسٜ اؾـت ٚ     

ٞـبي   اظ ؾيبؾـت  ٞب زِٚتي ثبٖج ٖمت ٘كيٙي إِّّ ثيٗپيسايف ثبظيٍطاٖ فٗبَ زض ٖطنٝ 

 ضفبٞي قسٜ اؾت .

ٔكرهبً ثـطاي  ، ي پَٛإِّّ ثيٗتٗسيُ ؾبذتبضي ثب٘ه رٟب٘ي ٚ نٙسٚق ٞبي  ثط٘بٔٝ 

تـب ثـب ٞـسايت ٔٙـبثٕ     ، وبٞف ٔهطف زض وكٛضٞبي زض حبَ تٛؾـٗٝ تـسٚيٗ قـسٜ ا٘ـس    

ٔٙزط ثٝ ايـبفٝ  ، چٙيٗ السأي، ذبضري پطزاذت قٛ٘س. أبٞبي  ثسٞي، تِٛيسات نبزضاتي

تمطيجبً زض ٞط وكـٛضي وـٝ   . قٛز ٔي تِٛيس وب ٞبي ريط نٙٗتي ٚ وبٞف قسيس ثٟبي آٟ٘ب
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ٚ ، اٟ٘ساْ وكبٚضظي ؾٙتي ٞب، ٘تيزٝ ايٗ ؾيبؾت، آٖ فٗبِيت وطزٜ ا٘سنٙسٚق ٚ ثب٘ه زض 

ثط٘بٔٝ ضيبيت التهبزي پيكٟٙبزي ايٗ . ْٟٛض قٕبض فطاٚا٘ي وكبٚضظ ثي ظٔيٗ ثٛزٜ اؾت

ٗ نـٙسٚق  . زٚ ٘يع ٘تٛا٘ؿتٝ اؾت ثٝ حُ ثحطاٖ التهبزي وكٛضٞب وٕه ٕ٘بيس ي إِّّـ  ثـي

ٚ ٖـٛاضو ٌٕطوـي ٚ   ٞـب   ٚ حصف تٗطفٝ ذٛاٞس تب ثب ٔمطضات ظزايي ٔي پَٛ اظ وكٛضٞب

ذـبضري رٟـت ثـطٖٚ    ٞبي  اُ٘ٗبف وطزٖ لٛا٘يٗ وبض قطايٍ  ظْ ضا ثطاي رصة ؾطٔبيٝ

ٝ  ٞـب  زِٚـت ٚ تٛؾٗٝ التهبزي فـطاٞٓ آٚض٘ـس. اظ   ، ضفت اظ ثحطاٟ٘ب قـٛز تـب    ٔـي  ذٛاؾـت

تٕبٔي ايـٗ ؾيبؾـتٟب   . ٔكِٕٛيٗ تبٔيٗ ارتٕبٖي ٚ ٔهبزيك تحت پٛقف ضا وبٞف زٞٙس

ربيٍعيٗ وطزٖ لطاضزازٞبي وبض اُ٘ٗبف پصيط . ارتٕبٖي اؾتٞبي  و ثب حٕبيتزض تٗبض

ٖـسْ أٙيـت   . قـٛز  ٔـي  ثزبي لطاضزازٞبي زائٓ ثبٖج اظ ثيٗ ضفتٗ أٙيت قغّي وبضٌطاٖ

، قغّي ٚ ثيىبضي ٘بقي اظ لطاضزازٞبي وبض ٔٛلت ثبٖج ٖطيـٝ ظيـبز ٘يـطٚي وـبض قـسٜ     

چٙـس  ي ٞب قطوتقطايٍ ثؿيبض ٘ب ٖبز ٘ٝ وبضٌطاٖ ثيىبض زض قطايٍ ثس التهبزي حبيط٘س 

ضلبثت آظاز وٝ قطٌ پيٛؾتٗ وكٛضٞب . ّٔيتي ضا وٝ اظ ٔٓبٞط رٟب٘ي قسٖ ٞؿتٙس ثپصيط٘س

فطاٞٓ وـطزٜ تـب    ٞب قطوتفطنتي آضٔب٘ي ثطاي ايٗ لجيُ ، ثٝ ؾبظٔبٖ تزبضت رٟب٘ي اؾت

مـطضات  وكٛضٞبيي ضا ثٝ ٖٙٛاٖ ٔيعثبٖ ا٘تربة وٙٙس وٝ ؾـرتٍيطي وٕتـطي ٘ؿـجت ثـٝ ٔ    

ٝ   . حٕبيتي ٚ ظيؿت ٔحيُي زاض٘س ٞـبي   وبؾتٗ اظ زؾتٕعزوبضٌطاٖ ثٗٙـٛاٖ يىـي اظ ٞعيٙـ

اظ َطفـي ثـب اٖٕـبَ    . اؾـت  ٞـب  قـطوت تِٛيس قطٌ ٔٛفميت زض ثبظاض ٚ ازأٝ ضلبثت ايٗ 

ي چٙس ّٔيتي ثط ٔمبٔبت ؾيبؾـي، ثرهـٛل زض وكـٛضٞبي رٟـبٖ     ٞب قطوت٘فٛشي وٝ 

 ي وبضآٔس زض ظٔيٙٝ ضٚاثٍ وبض ٚ تبٔيٗ ارتٕـبٖي ٔبٕ٘ اظ ٚيٕ ٔمطضات حٕبيت، ؾْٛ زاض٘س

 .  قٛز ٔي

 

  ٝ ذـبضري ثبٖـج   ٞـبي   ايٗ ٖبُٔ ٕٞطاٜ ثب اٍ٘يعٜ ايٗ وكٛضٞب رٟت رـصة ؾـطٔبي

وكـٛض ٔيعثـبٖ ثـٝ ٔٙٓـٛض رّـت تٛرـٝ       . قـٛز  ٔي ضلبثت زيٍطي ثيٗ وكٛضٞبي ٔيعثبٖ

ْ ثـطاي  آٟ٘ب قطايٍ ٚ ثؿـتطٞبي  ظ ٞبي  ؾطٔبيٝ ٌصاضاٖ ذبضري ؾٗي زض تحمك ذٛاؾتٝ

، ٔمـطضات ظزايـي  ، ي پـَٛ ٔجٙـي ثـط   إِّّ ثيٗنٙسٚق ٞبي  التهبز آظاز زض ضاؾتبي تٛنيٝ

، ٌٕطوـي ٞبي  حصف ٔٛإ٘ ٚ تٗطفٝ، ا٘حهبض ظزايي، اُ٘ٗبف پصيط ٕ٘ٛزٖ لطاضزازٞبي وبض

زٚ ٌب٘ٝ ثط ٘ٓبٟٔبي حٕبيت اي  ٚ ايٗ يطثٝ. ضلبثت آظاز ضا فطاٞٓ آٚضز، ذهٛني ؾبظي
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بٞس زٚ ٘ٛٔ ضلبثت نطفبً التهبزي ثسٖٚ ٔالحٓبت ارتٕبٖي ثٛزٜ ظيطا ق. ارتٕبٖي اؾت

ثـسيٗ تطتيـت وـٝ ضلبثـت ثـيٗ      . رع وبٞف حٕبيتٟب ٘رٛاٞس زاقـت اي  وٝ ٞط زٚ ٘تيزٝ

ٝ   ٞب قطوت فـطاض اظ  ٞـب   اظ رّٕـٝ زؾـتٕعز  ٞـب   ي چٙس ّٔيتي ٚ تالـ ثـطاي وـبٞف ٞعيٙـ

ٔحيُي اظ يه ؾـٛ   ثٟساقتي ٚ زضٔب٘ي ٚ ظيؿتٞبي  وبٞف ٞعيٙٝ ٞب، پطزاذت حك ثيٕٝ

اظ ؾٛي زيٍط ضلبثـت وكـٛضٞبي   ، قٛز ٔي وبٞف زضآٔسٞب ٚ تكسيس فمط وبضٌطاٖ ثبٖج

ٓ  ٞـب  قـطوت ؾطٔبيٝ پصيط ٘يع قطايٍ ضا ثطاي تحمك آضٔبٟ٘ـبي ايـٗ    ايـٗ  . آٚضز ٔـي  فـطاٞ

ثب تٟسيس ثٝ ذطٚد ؾطٔبيٝ ذٛز اظ وكٛض ٔيعثـبٖ آٟ٘ـب ضا ٔزجـٛض ثـٝ پـصيطـ       ٞب قطوت

 .  ٕ٘بيٙس ٔي قطايٍ ذٛز

ٖ ذهٛني ؾبظي ٘يع وـٝ اظ زيٍـط اٍِٛٞـبي ُّٔـٛة      ي ٔـبِي ٚ پـِٛي   ٞـب  ؾـبظٔب

ي ضا ثـط ٘ٓـبْ حٕبيـت    ٞـبي  ثٝ ٘ٛثٝ ذٛز آؾيت. ي زض ضاؾتبي رٟب٘ي قسٖ اؾتإِّّ ثيٗ

آٚضز. ذهٛني ؾبظي حبوي اظ تغييطات زض تٗـبزَ ثـيٗ حىٛٔـت ٚ     ٔي ارتٕبٖي ٚاضز

أط تزبضي اظ ثرف ٖٕٛٔي )زِٚـت( ثـٝ    ثبظاض ثٝ ٘فٕ ثبظاض اؾت ٚ فطايٙس ا٘تمبَ ٔبِىيت

 (.42: 2000، 14چٛزضي)ثرف ذهٛني اؾت 

تغييط ٘ٛٔ ا٘حهبض اظ زِٚتي ثٝ ثرف ذهٛني ٚ فؿبزٞبي ٔبِي ٚ ؾـٛء رطيب٘ـبت   

قـٛز، ثبٖـج    ٔي ٖسْ ٘ٓبضت زليك ٚ وبضآٔس زض تٗييٗ اضظـ نٙبيٗي وٝ ٚاٌصاض ازاضي،

ٛني وٝ ثس٘جبَ تحهـيُ ٔٙـبفٕ   اظ َطفي ثرف ذه. قٛز ٔي حيف ٚ ٔيُ أٛاَ ٖٕٛٔي

ثيكتط اؾت ٞط رب احؿبؼ وٙس وٝ ثب فطٚـ اضايي يب أٛاَ قطوت ٚاٌصاض قـسٜ ؾـٛز   

وٝ آٟ٘ـٓ ثـٝ ٘ٛثـٝ ذـٛز     ، ٕ٘بيس، زض ا٘زبْ ايٗ وبض تطزيس ٘رٛاٞسوطز ٔي ثيكتطي تحهيُ

ي ذهٛني ٕٞچٙيٗ ٞب قطوت. قٛز ٔي ثبٖج تُٗيّي وبضٌبٟٞب ٚ ثيىبضي ٞط چٝ ثيكتط

ثٟـطٜ ٚضي ٚ وؿـت ٔٙفٗـت ثيكـتط       ٘يطٚي ا٘ؿب٘ي ٚ وبٞف زؾتٕعز ؾٗي زضثب تٗسيُ 

پيكطفت فٗ آٚضي ٘يع ثبٖج تطٚيذ نٙبيٕ ؾطٔبيٝ ثط قـسٜ ٚ ثـٝ ٕٞـبٖ    . ذٛاٞٙس زاقت

ٔيعاٖ اظ نٙبيٕ وبضثط وبؾتٝ ذٛاٞس قس ثب ذطٚد نٙبيٕ وبضثط ثب پسيسٜ ثيىـبضي ٔٛارـٝ   

 . ذٛاٞيٓ قس

بزي َي ؾٝ زٞٝ اذيط وٝ ثـي اضتجـبٌ ثـب التهـبز     ثب ٍ٘بٞي ثٝ ثحطاٟ٘بي ٔتٗسز الته

. ثٛزٜ ا٘ـس  قٛز وٝ وكٛضٞب ثب وؿطي قسيسثٛزرٝ ٔٛارٝ ٔي ٔالحٓٝ، رٟب٘ي ٘جٛزٜ اؾت

ايٗ ٔٛيٛٔ ثط وكٛضٞبي رٟبٖ ؾْٛ وٝ زض نسز پيٛؾتٗ ثـٝ ؾـبظٔبٖ تزـبضت رٟـب٘ي     
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، ٞؿتٙسي پَٛ رٟت زضيبفت ٚاْ إِّّ ثيٗثٛزٜ ٚ ٔزجٛض ثٝ تجٗيت اظ ؾيبؾتٟبي نٙسٚق 

ٚ ٖٛاضو ٌٕطوي ٚ انالح ٔبِيبتي قسٜ اؾت وٝ ثـٝ ٘ٛثـٝ ذـٛز    ٞب  ثبٖج وبٞف تٗطفٝ

وبٞف زضآٔسٞبي ّٔي ضا ثٟٕطاٜ زاقتٝ اؾت. وبٞف زضآٔسٞبي ٌٕطوي ٚ ٔبِيبتي ثبٖـج  

     ٖ  وؿطي ثٛزرٝ قسٜ ٔبٕ٘ اظ حٕبيتٟبي ارتٕـبٖي ٔـٛحط اظ وـبضٌطاٖ ٚ ٔؿـتٕطي ثٍيـطا

بض ؾٗي زض وبؾـتٗ اظ ٔيـعاٖ ٔؿـتٕطيٟب ٚ ٔعايـبي ايـبْ      ثٝ ٘بچ ٞب زِٚتثٙبثطايٗ . قٛز ٔي

، ثيىبضي ذٛاٞٙس زاقت ٚ ٔمطضات ؾرتٍيطا٘ٝ تطي ضا ثطاي ٔكِٕٛيٗ ٚ قطايٍ ثٟطٔٙسي

 .  ٕ٘بيٙس وٝ ٔٗبضو ثب انَٛ حبوٓ ثط تبٔيٗ ارتٕبٖي اؾت ٔي ٚيٕ

قٛز وٝ رٟب٘ي قسٖ آحبض ؾٛيي ضا ثط ضٚاثٍ وـبض ٚ   ٔي ثٙبثط آ٘چٝ ٌفتٝ قس ٔالحٓٝ

اظ َطفي ضقس فٗ آٚضي ثبٖـج تجـبزَ اَالٖـبت زض    ، تبٔيٗ ارتٕبٖي ثٟٕطاٜ زاقتٝ اؾت

ؾُي ٚؾيٗي قسٜ ٚ وبضٌطاٖ ثب آٌبٞي اظ قطايٍ ٚ أىب٘بت ضفبٞي ؾبيط رٛإٔ تطريت 

ثـب  . أب قطايٍ ثطاي ٘يطٚي وبض ريط ٔـبٞط چٙـساٖ ٔٙبؾـت ٘يؿـت    . قٛ٘س ٔي ثٝ ٟٔبرطت

بٞط ٚ ضلبثـت ايـٗ لجيـُ وـبضٌطاٖ ثـطاي احـطاظ       تٛرٝ ثٝ ٖطيٝ ظيبز ٘يطٚي وبض ريـط ٔـ  

 آٚضز . ٔي فطنتي ثطاي وبضفطٔبيبٖ رٟت تحٕيُ قطايٍ ذٛز ثٝ آ٘بٖ ضا فطاٞٓ، ٔكبرُ

ثرهٛل وبضٌبٖ ٟٔبرط ريط لب٘ٛ٘ي اظ وٕتطيٗ ٔمـطضات حٕـبيتي ٘يـع ثٟـطٜ ٔٙـس       

. قـٛز  ئـ  ٕٔٗٛ ً ثٝ ا٘حبء ٔرتّف ؾٗي زض فطاض اظ ثيٕٝ ٕ٘ٛزٖ وبضٌطاٖ ٟٔـبرط . ٘يؿتٙس

ي ٔيعثبٖ ٘يع ٔؿئِٛيت چٙسا٘ي ثـطاي ذـٛز زض لجـبَ ايـٗ لجيـُ وـبضٌطاٖ لبئـُ        ٞب زِٚت

وٝ ازأٝ ايٗ ٚيٕ ثبٖج تكسيس فبنـّٝ َجمـبتي قـسٜ ٘بثطاثطيٟـبي ارتٕـبٖي ضا      . ٘يؿتٙس

ثٙبثطايٗ يطٚضت زاضز وكٛضٞب لجُ اظ پيٛؾتٗ ثٝ ؾبظٔبٖ تزـبضت  . ثس٘جبَ ذٛاٞس زاقت

 ظْ ضا ثطاي الكبض آؾيت پصيط ذٛز فطاٞٓ آٚض٘س. ثؿتطٞبي حٕبيتي  ، رٟب٘ي
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 هٌاتع

 الف. فارسي

ٖ    .ًگاّي ًَ تِ جْاًي شذى (.1386)رٛظف  ،اي اؾتيٍّيتع، . تطرٕـٝ ٔؿـٗٛز وطثبؾـيب

  ٘كط چكٕٝ. تٟطاٖ:

ي در الوللا  تايي ى سياسات: رٍاتاط   جْاًي شذ (.1383اؾتٛ ) ربٖ ٚ اؾٕيت، ثيّيؽ،

ٗ ُٔبِٗـبت ٚ تحميمـبت    ٔٛؾؿٝ فطٍٞٙي تٟطاٖ: .(2عصز ًَيي ) ـ  ثـي ي اثـطاض  إِّّ

 ٔٗبنط.

ِ   اًذاسُ(. 1383) ضيب ذطزٔٙس، پٛض ٔٛؾؿـٝ وـبض ٚ تـبٔيٗ     تٟـطاٖ:  .گيز  كاار شايسات

 .ارتٕبٖي

(.جْاًي شذى ٍ آثار آى ،هتزجن رضاا هصاطفي   4/3/82) فَتيَط تاپيٌَط، جَرج

 تْزاى:رٍسًاهِ ّوشْز  .، دكاىدا
 

هجلِ اطالعات  ."رٟب٘ي قسٖ ٚ أٙيت قغّي وبضٌطاٖ" (.1384ٔٙٛچٟط) تٛؾّي ٘بئيٙي،

   .169ـ160(:219) 10، اقتصاد  -سياسي

ساَهيي   ."تبحيطات رٟب٘ي قسٖ التهبز ثط ضٚاثٍ وـبض "(. 1381)ٔٙٛچٟط  تٛؾّي ٘بئيٙي،

 .98-90: رتٕبٖيٚظاضت وبض ٚ أٛض ا ،تٟطاٖ .ّوايش هلي كار

جْااًي شاذى هٌصافاًِ: ايجااد     (. 1384)وٕيؿيٖٛ رٟب٘ي ثطضؾي اثٗبز رٟب٘ي قـسٖ  

 . تطرٕٝ احس ّٖيمّيبٖ. تٟطاٖ: ا٘تكبضات ّٖٕي فطٍٞٙي.فزصت تزا  ّوِ

كارگز  در تحَالت ّا   تزرسي ًقش تشكل (.1387ضيب ) حؿٗ ٚ ٚفبيي، ذؿطٚي،
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 ٝ تحميمبتي تسثيط.  ٔٛؾؿ تٟطاٖ: .تاسار كار ٍ اعتصاتات كارگز 

فصلٌاهِ تاهيي اجتواعي هَسسِ عالي  ."رٟب٘ي قسٖ وبض"(. 1387شٚاِفمبضي، وبٔطاٖ )

 .180-172: 5، پضٍّش تاهيي اجتواعي

 .پذيذُ جْاًي شاذى ٍضاعيت تشاز  ٍ تواذى اطالعااتي     (. 1379فطًٞٙ ) ضربيي،

 تٟطاٖ: ٘كط آٌبٜ. .تطرٕٝ ٖجساِحؿيٗ آشضً٘

تطرٕـٝ ٔؿـٗٛز    .گاّي هَشكافاًِ تز پذيذُ جْاًي شذىً (.1382)بٖ آضت رـ  قِٛت،

 تٟطاٖ: قطوت ا٘تكبضات ّٖٕي ٚ فطٍٞٙي.  . وطثبؾيبٖ

ٗ ٖطالي ،ٖعت اِٝ درآهذ  تاز حقاَق تااهيي    (. 1386) ؛ قٟبثي، ٟٔسي ٚ ثبزيٙي، حؿـ

ٖ . : ًقذ قاًَى تاهيي اجتواعي ايزاى تاز اسااط هطالعاِ تطثيقاي    اجتواعي : تٟـطا

 ارتٕبٖي.   ٔٛؾؿٝ ٖبِي پػٚٞف تبٔيٗ

تٟـطاٖ:  . ي كارالولل تييتحَل حقَق  (.1385) أيط حؿيٗ، ٖطالي، ٖعت اِٝ ٚ ض٘زجطيبٖ

 ٔٛؾؿٝ وبض ٚ تبٔيٗ ارتٕبٖي.

ٖ يِٙٛ َ     (.1387ضازي )، ؿىي، ضيچبضز ٚ ٔه ويٙـٛ تطرٕـٝ  . درپاي ياافتي اعتوااد  ًا

 تٟطاٖ: ٔٛؾؿٝ ٖبِي پػٚٞف تبٔيٗ ارتٕبٖي.. ؾيبٚـ ٔطيسي

فزٌّا  اصاطالحات كاار ٍ تااهيي اجتوااعي تاا        (.1372) ئٟـس  ٔزتجٛي ٘بئيٙي،

 .تٟطاٖ: ٔٛؾؿٝ وبض ٚ تبٔيٗ ارتٕبٖي. اًگليسي ٍ فزاًسِّا   هعادل

. تطرٕٝ ٞطٔع ٕٞـبيٖٛ پـٛض،   تاهيي اجتواعي در ايزاى ٍ جْاى(. 1382ثبة )، ٔبتؿٛيي

زض ٌعيسٜ ٔمب ت فهّٙبٔٝ تبٔيٗ ارتٕبٖي. تٟـطاٖ: ٔٛؾؿـٝ ٖـبِي پـػٚٞف تـبٔيٗ      

 .945-930تٕبٖي: ار

ٚ  .جْاًي شذى(. 1379ٚاتطظ، ٔبِىْٛ ) ؾـيبٚـ ٔطيـسي. تٟـطاٖ:     تطرٕٝ اؾٕبٖيُ ٌيـٛ 

 ؾبظٔبٖ ٔسيطيت نٙٗتي.

 ،هجلاِ تحقيقاات حقاَقي   . "ٍ٘طقي ثط لـبٖ٘ٛ رسيـس وـبض   " (.1370ٔحٕس ) ٞبقٕي،

 .85ـ12:60
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