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طراحی و ارائه الگوی سنجش توسعه فرهنگی در کشور ایران با استفاده از نظریه داده بنیاد
مصطفی عبدی ،3اسماعیل کاوسی ،2اکبر اعتباریان
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چکیذٌ
طزاحی هدل ّای سٌجش تَسؼِ فزٌّگی ٍ تِ طثغ آى شاخص ّای فزٌّگی اس جولِ اتشار ّای هْن تزای شٌاخت ٍضؼیت فزٌّگی
کًٌَی جاهؼِ ،ارسیاتی ػولکزد ٍ ًتایج اجزای تزًاهِ ّا ٍ فؼالیت ّای فزٌّگی گذشتِ ٍ ًیش تؼییي ٍ تزسین ٍضؼیت فزٌّگی هطلَب
جاهؼِ در آیٌدُ هی تاشد .ایي پژٍّش کیفی تا ّدف طزاحی ٍ ارائِ الگَی سٌجش تَسؼِ فزٌّگی در کشَر تا استفادُ اس طزح ًظام هٌد
ًظزیِ دادُ تٌیاد اًجام شدُ است .دادُ ّای ایي پژٍّش تا استفادُ اس رٍش هشاّدُ هشارکتی ،تکٌیک هصاحثِ تاس ٍ ػویك ٍ ًیش هطالؼِ
اسٌاد ٍ هٌاتغ هزتثط جوغ آٍری شدُ ٍ تا استفادُ اس تکٌیک هثلث ساسی تزکیة شدُ اًد .رٍش ًوًَِ گیزی هَرد استفادُ اس ًَع ًوًَِ
گیزی ًظزی ٍ ّدفوٌد تَدُ ٍ طی سِ هزحلِ کدگذاری تاس ،کدگذاری هح َری ٍ کد گذاری گشیٌشی ٍ استفادُ اس ًزم افشار  atlas.tiدادُ
ّا هَرد تحلیل لزار گزفتِ اًد ٍ در ًْایت شاخص ّای سٌجش تَسؼِ فزٌّگی در کشَر در لالة  6تؼد اصلی 22 ،هَلفِ ٍ  44شاخص
ػولیاتی طثمِ تٌدی شدُ اًد.
ياصگان کلیذی :تَسؼِ ،تَسؼِ فزٌّگی ،حمَق فزٌّگی ،هشارکت فزٌّگی ،التصاد فزٌّگی ،اهکاًات فزٌّگی ٍ خاللیت فزٌّگی.
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ممذمٍ

تٟٙب زض ع َٛؾ ٝز ٝٞاذیط اؾت ؤ ٝف ْٟٛفط ًٙٞث ٝفٛٙاٖ یىی اظ اثقبز تٛؾق ٝث ٝضؾٕیت قٙبذت ٝقس ٜاؾت زض ز ٚز ٝٞآذط لطٖ
ثیؿتٓ ،ظٔب٘ی و ٝنبحت ٘ؾطاٖ تٛؾق ٝزض پی یبفتٗ چطایی ث٘ ٝتیز٘ ٝطؾیسٖ ثط٘بٔٞ ٝبی تٛؾق ٝثٛز٘س  ٚظٔب٘ی و ٝثؿیبضی اظ رٛاة ٞب
ث ٝفط ٚ ًٙٞاضظـ ٞب  ٚثبٚضٞب ذتٓ ٔی قس ثقس فط ًٙٞث ٝفٛٙاٖ یه ثقس ٔؿتمُ  ٚرسیس زض ثط٘بٔٞ ٝب  ٚاٍِٞٛبی تٛؾق ٝؽٟٛض
وطز.زض زٞ ٝٞبی آذط لطٖ ثیؿتٓ ،ثؿیبضی اظ نبحت ٘ؾطاٖ تٛؾقٕٞ ٝب٘ٙس افطازی ٔخُ ٔبضوؽ التهبز ضا ظیط ثٙب ٟ٘ ٚبزٞبی فطٍٙٞی
 ٚارتٕبفی ضا ض ٚثٙب فطو ٕ٘ی وطز٘سٔ .فبٞیٓ رسیسی ث ٝحٛظ ٜازثیبت تٛؾق٘ ٝفٛش وطز ٜثٛز و ٝحیبت آٖ ضا تضٕیٗ ٔی ٕ٘ٛز٘س.
آٟ٘ب ث ٝایٗ ٘تیز ٝضؾیس ٜثٛز٘س و ٝثطای ضؾیسٖ ث ٝتٛؾق ٝزض یه ربٔق ٝثبیس ثیٗ ٘ؾبْ ٞبی چٙسٌب٘ ٝزض آٖ ٕٞىبضی  ٚتجبزَ ا٘طغی
نٛضت پصیطز چطا وٞ ٝط ربٔق ٝای اظچٙس ٘ؾبْ التهبزی ،ارتٕبفی ،ؾیبؾی  ،فطٍٙٞی تكىیُ قس ٜاؾت ؤ ٝساْ ثیٗ آٟ٘ب تجبزَ
اعالفبت  ٚا٘طغی نٛضت ٔی ٌیطز.
ثط٘بٔٞ ٝبی تٛؾق ٝثبیس ث٘ ٝح ٛی عطح ضیعی ق٘ٛس و ٝثتٛا٘ٙس اظ ٔٙبثـ اعالفبتی  ٚا٘طغی ٘ ٕٝٞؾبْ ٞب ث ٝعٛض ٕٞعٔبٖ ثٟطٙٔ ٜس ق٘ٛس.
إٞیت زازٖ ثیكتط ث ٝیىی اظ ٘ؾبْ ٞب  ٚغفّت اظ زیٍط ٘ؾبْ ٞب ث ٝعٛض حتٓ ثط٘بٔ ٝتٛؾق ٝضا ثب قىؿت ٔٛارٔ ٝی ؾبظزٕٞ .ب٘غٛض وٝ
ثط٘بٔٞ ٝبی تٛؾق ٝای و ٝثقس اظ ر ًٙرٟب٘ی ز  ْٚزض ٌٛق ٚ ٝوٙبض ز٘یب ثهٛضت قتبثعز ٜث ٝارطا زض آٔس٘س ث ٝفّت تٕطوع ثیكتط ثط
التهبز  ٚتِٛیس ٞط چ ٝثیكتط زض فُٕ ٘تبیزی ث ٝرط ترطیت ٔحیظ ظیؿت ،افعایف ثیىبضی  ٚافعایف فبنّ ٝعجمبتی زض ایٗ رٛأـ
٘ساقتٙس.
ٔف ْٟٛتٛؾق ٝفطٍٙٞی اظ اٚایُ ز 1980 ٝٞث ٝثقس اظ عطف ی٘ٛؿى ٛثقٛٙاٖ یه ؾبظٔبٖ فطٍٙٞی  ،زض ٔجبحج تٛؾقٔ ٝغطح قس ٚ ٜاظ
ٔفبٞیٕی اؾت و٘ ٝؿجت ث ٝؾبیط ثرف ٞبی تٛؾق ٝچ ٖٛتٛؾق ٝالتهبزی  ،تٛؾق ٝارتٕبفی  ٚ ،تٛؾق ٝؾیبؾی اظ اثقبز  ٚثبض اضظقی
ثیكتطی ثطذٛضزاض اؾت  ٚتبویس ثیكتطی ثط ٘یبظٞبی غیط ٔبزی افطاز ربٔق ٝزاضز .ثٙبثطایٗ فطایٙسی اؾت و ٝزض عی آٖ ثب ایزبز
تغییطاتی زض حٛظٞ ٜبی ازضاوی ،قٙبذتی  ،اضظقی ٌ ٚطایف ا٘ؿبٟ٘ب  ،لبثّیت ٞب ضفتبض ٞب  ٚوٙف ٞبی ذبنی اؾت وٙٔ ٝبؾت تٛؾقٝ
ٔی ثبقس .ث ٝفجبضتی حبنُ فطآیٙس تٛؾق ٝفطٍٙٞی وٙبض ٌصاقتٗ ذطز ٜفطٞ ًٙٞبی ٘بٔٙبؾت تٛؾق ٝای اؾت(.اظویب)20 :1379،
زض ثبة " تٛؾق ٝفطٍٙٞی" تقطیف ٚاحس ٛٔ ٚضز ارٕبؿ ضا ٕ٘ی تٛاٖ یبفت ,ثطذی تقطیف ثٔ ٝف ْٟٛوطز ٜا٘س؛ ثط ایٗ فمیس ٜا٘س وٝ
ٔف ْٟٛتٛؾق ٝفطٍٙٞی ,فجبضت اظ ٘ٛفی زٌط ٌ٘ٛی اؾت و ٝاظ عطیك تطاوٓ ثط ٌكت ٘ب پعیط فٙبنط فطٍٙٞی زض ربٔق ٝای ٔقیٗ
نٛضت ٔی ٌیطز  ٚربٔق ٝثط احط آٖ ث ٝعٛض ٔٛحط تطی اظ ٔحیظ عجیقی  ٚارتٕبفی ٔطالجت ٔی وٙس .زض ایٗ تطاوٓ ثط ٌكت ٘ب پعیط؛
ٔقبضف  ٚف ٚ ٖٛٙزا٘ف ث ٝفٙبنطی و ٝاظ پیف ٚرٛز زاقت ٚ ٝاظ آٖ ٔكتك قس ٜا٘س ,افعٚزٔ ٜی قٛز (.تٛؾّی) 32 : 1371 ,
زض ایٗ تحمیك ٔ ،حمك زض ٘ؾط زاضز زض ضاؾتبی اضائ ٝاٍِٛی ؾٙزف تٛؾق ٝفطٍٙٞی زض وكٛض ایطاٖ ثب اؾتفبز ٜاظ ٘ؾطی ٝزاز ٜثٙیبز،
قبذم ٞبی ؾٙزف تٛؾق ٝفطٍٙٞی زض وكٛض ضا عطاحی  ٚتسٚیٗ ٕ٘بیس.
ایٗ تحمیك ثب ٞسف عطاحی  ٚاضائ ٝاٍِٛی ؾٙزف تٛؾق ٝفطٍٙٞی زض وكٛض ایطاٖ  ٚثب تجییٗ چٍٍ٘ٛی اٍِٛی تجییٗ وٙٙس ٜفطایٙس
ؾٙزف تٛؾق ٝفطٍٙٞی زض وكٛض ایطاٖ پطزاذت ٝاؾت
تزرسی مفاَیم تىیادیه

تًسعٍ فزَىگی :ضاثغ ٝثیٗ فط ٚ ًٙٞتٛؾق ٝاظ ؾبَ ٞبی لجُ ٔغطح قس ٜثٛز .ث ٝعٛض ٔخبَ نبحت ٘ؾطا٘ی چٚ ٖٛثطٔ ،ه وّیّٙس ٚ
پبضؾ٘ٛع (ضٚق ) 24 :1376 ٝثط ٘مف ثی زِیُ اضظـ ٞب ٍ٘ ٚطـ ٞب  ٚث ٝعٛض وّی فط ًٙٞزض تحمیك تٛؾق ٝتبویس وطز ٜثٛز٘س.
تٛؾق ٝفطٍٙٞی فطایٙسی اؾت و ٝعی آٖ ث ٝایزبز تغییطاتی زض حٛظٞ ٜبی ازضاوی ،قٙبذتی ،اضظقی ٌ ٚطایف ا٘ؿبٟ٘ب ،لبثّیت ٞب ٚ
ثبٚضٞب  ٚقرهیت ٚیػ ٜای ضا زض اٟ٘ب ثٛرٛز ٔی آٚضز و ٝحبنُ ایٗ ثبٚضٞب  ٚلبثّیت ٞب ،ضفتبضٞب  ٚوٙف ٞبی ذبنی اؾت وٝ
ٔٙبؾت تٛؾق ٝاؾت (ی٘ٛؿى)17 : 1379 ٛ
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ی٘ٛؿى ٛربیٍب ٜفط ًٙٞضا زض فطایٙس تٛؾق ٝاظ ؾ ٝضٚیىطز تطاٚقٍطی ،ضٚیىطز تٛؾق ٝذٛز ٔحٛض  ٚضٚیىطز تٛؾق ٝزض ٖٚظا ٔٛضز
ثطضؾی لطاض ٔی زٞس (ی٘ٛؿى.)25 : 1994 ٛ
زض ضٚیىطز تطاٚقٍطی ،تٛؾق ٝضا حبنُ تطاٚـ  ٚفطاٌطز فط ًٙٞپصیطی ٔی زا٘ٙس .ثٙبثطایٗ تٛؾق ٝوكٛضٞبی فمت ٔب٘س ٜاظ عطیك
تطاٚـ فٙبنط  ٚذهٛنیبت تٛؾق ٝاظ وكٛضٞبی تٛؾق ٝیبفت ٝأىبٖ پصیط ٔی قٛز ث ٝقطعی و ٝوكٛضٞبی فمت ٔب٘س ٜثرٛاٙٞس ٚ
ثتٛا٘ٙس فٙبنط فطٍٙٞی ٔٛافك تٛؾق ٝضا رعئی اظ فط ًٙٞذٛیف ؾبذتٟ٘ ٚ ٝبزیٕ٘ ٝٙبیٙس (٘طالی .)155 : 1388 ،
چٙیٗ ضٚیىطزی ٔی تٛا٘س چٙس ٔكىُ فٕس ٜضا زض پی زاقت ٝثبقس:
٘رؿت ،فٙبنط فط ًٙٞثٔٛی ٔٛضز غفّت  ٚوٓ تٛرٟی لطاض ٌیط٘س و٘ ٝتیز ٝآٖ ثی ٛٞیتی فطٍٙٞی ربٔقٔ ٝی ثبقس .
زٔ ،ْٚمبٔٚت ٞب ٚ ٚاوٙف ٞبی ؾطؾرتب٘٘ ٝیطٞٚبی ؾٙت ٌطا ،یقٙی ٌطٞ ٜٚبیی و ٝذٛاٞبٖ حفؼ ٚضـ ٔٛرٛز٘س ،تغییط  ٚتح َٛضا
٘بپؿٙس ٔی زا٘ٙس ،ضا ث ٝز٘جبَ زاضز.
ؾ ،ْٛفسْ آٔبزٌی ٘ ٚجٛزٖ ثؿتط الظْ زض ربٔق ٝثطای رب ا٘ساذتٗ اضظـ ٞب  ٚقیٞ ٜٛبی ظ٘سٌی رسیس ٔی تٛا٘س ثیٗ ؾٙت  ٚتزسز
ایزبز فبنّٕ٘ ٝبیس  ٚثحطاٖ « آ٘ٔٛی فطٍٙٞی» ضا ثٛرٛز آٚضز.
ٞطضٚیىطز تٛؾق ٝفطٍٙٞی پٛیب  ٚؾبِٕی ثبیس قطایظ ٔتغیط ضا ثپصیطز  ٚثط آٖ تبویس ٌصاضز ٘ىٞٛف فٙهط غیط ذٛزی  ٚاثطاظ ا٘عربض
٘ؿجت ث ٝآٖ ث ٝربیی ٕ٘ی ا٘زبٔس .فط ًٙٞذٛزی ضا ٘جبیس ثٔ ٝقٙبی تغییط ٘بپصیطی قطایظ ثٔٛی زض ٘ؾط ٌطفتٙٞ .ط ؾٙتی ثبیس تٛاٖ آٖ
ضا زاقت ٝثبقس و ٝذٛز ضا آظازا٘ ٚ ٝث ٌٝ٘ٛ ٝای عجیقی تح َٛثسٞس ٞ ٚط رب و ٝالظْ ثبقس فطاؾٛی ذٛز ثطٚز  ٚث ٝتفؿیط تبظ ٜای اظ
ذٛز زؾت یبثسٞ .ط فط ًٙٞپٛیب  ٚثب تحطوی اظ تغییط  ٚزٌطٌ٘ٛی ٕ٘ی ٞطاؾس  ٚاظ فطایٙس ؾبظی ثطای ذٛز ٕ٘ی ٌطیعز (پّٟٛاٖ ،
) 264 : 1378
تٛؾق ٝث ٝفٛٙاٖ فطایٙس ثٟجٛز قطایظ ظ٘سٌی  ٚویفیت ظ٘سٌی ثطای ٔطزْ ربٔق ،ٝزاضای اثقبز ارتٕبفی ،التهبزی ؾیبؾی  ٚفطٍٙٞی
اؾت .ضقس ٔتٛاظٖٔ ،تقبزَٕٞ ،بٍٙٞی  ٓٞ ٚظٔبٖ ایٗ اثقبز زض یه ربٔقٔ ٝی تٛا٘س تٛؾق ٝضا أىبٖ پصیط ٕ٘بیس .أب زض ایٗ ٔیبٖ ٘مف
فط ًٙٞقبیس ثطرؿت ٝتط اظ ؾبیط حٛظٞ ٜب ثبقس ث ٌٝ٘ٛ ٝای ؤ ٝی تٛاٖ ٌفت تٛؾق ٝفطٍٙٞی یه ربٔقٔ ٝی تٛا٘س تٛؾق ٝؾیبؾی،
التهبزی  ٚارتٕبفی آٖ ضا تضٕیٗ ٕ٘بیس.
ایٗ اضظـ ٞب ،ثبٚضٞب  ٚافتمبزات فطٍٙٞی یه ربٔق ٝاؾت و ٝرٟت ٞب  ٚاِٛٚیت ٞب ضا زضتٕبٔی ثط٘بٔٞ ٝبی ؾیبؾی  ٚالتهبزی ٚ
ارتٕبفی تقییٗ ٔی وٙس .ثؿیبضی اظ تهٕیٕبت والٖ زض حٛظٞ ٜبی التهبزی  ،ارتٕبفی  ٚؾیبؾی ثط ٔجٙبی اضظـ ٞب  ٚافتمبزات
فطٍٙٞی ربٔق ٝاتربش ٔی ق٘ٛس.
زض ضٚیىطز تٛؾق ٝذٛز ٔحٛض ،تٛؾق ٝظٔب٘ی نٛضت ٔی ٌیطز و ٕٝٞ ٝچیع اظ ٘ٛآغبظ قٛز .یقٙی ثبیس ثط اؾبؼ انُ «ثبظٌكت ثٝ
ذٛیكتٗ»  ٚثب حفؼ ٛٞیت فطٍٙٞی  ٚعطز تزبضة رٛأـ پیكطفت ٝثطای تٛؾق ٝفطٍٙٞی حطوت وطز (فغب فط  ٚآلبؾی .)1391
پبیجٙسی ٔغّك ث  ٝفط ًٙٞؾٙتی ذٛز  ٚتبویس نطف ثط حفؼ تٕبٔی ؾٙت ٞب  ٚآئیٗ ٞب و ٟٗذٛز ٔی تٛا٘س ثٚ ٝاپؽ ٔب٘سٌی
فطٍٙٞی ثیب٘زبٔسٞ .یچ ربٔق ٝای ٕ٘ی تٛا٘س ثب چٙیٗ ضٚیىطزی ازأ ٝحیبت ذٛز ضا زض ثّٙس ٔست تضٕیٗ ٕ٘بیس ٚ ،زیطی ٕ٘ی وكس
و ٝحفؼ ٕٞیٗ ؾٙت ٞب ث ٝثٟبی ٘بثٛزی ربٔق ٚ ٝفط ًٙٞآٖ تٕبْ ٔی قٛز .زض ایٗ ضٚیىطز ث ٝزِیُ تٛر٘ ٝىطزٖ ث ٝتزبضة ؾبیط
فط ٚ ًٙٞوكٛضٞب  ٚغفّت اظ ٔبٞیت پٛیبیی  ٚؾیبٖ ثٛزٖ فط ٚ ًٙٞایٙى ٚ ٝایٙى ٝغٙبی یه فط ًٙٞتٟٙب زض اضتجبط ثب ؾبیط فطًٙٞ
ٞب حبنُ ٔی قٛز تٛؾق ٝفطٍٙٞی ٕ٘ی تٛا٘س اتفبق ثیبفتس  ٚزض ٘تیز ٝزض ؾبیط حٛظٞ ٜبی التهبزی  ٚؾیبؾی  ٚارتٕبفی ٘یع ثط٘بٔٝ
ٞبی تٛؾق ٝثب قىؿت ٔٛارٔ ٝی ٌطز٘س.
أب زض ضٚیىطز ؾ ،ْٛیقٙی ضٚیىطز تٛؾق ٝزض ٖٚظا وٛٔ ٝضز تبویس ی٘ٛؿى٘ ٛیع اؾت ،ربیٍب ٜفط ًٙٞزض تٛؾق ٝاظ إٞیت ٚیػ ٜای
ثطذٛضزاض ٔی ثبقس .زض ایٗ ضٚیىطز ،رٛأـ ،ثب تحّیُ ٔسا٘ ْٚمبط ضقف  ٚلٛت فٙبنط فطٍٙٞی ذٛز ،ضٕٗ حفؼ انبِت فطٍٙٞی
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ذٛز ،ثطای تمٛیت آٟ٘ب  ٚث ٝفجبضتی تٛؾق ٝفطٍٙٞی الساْ ث ٝزؾت چیٗ فٙبنط فطٍٙٞی ٔٙبؾت اظ زیٍط فطٔ ًٙٞی ٕ٘بیٙس  .ضٚیىطز
تٛؾق ٝزض ٖٚظا زاضای ؾ ٝضوٗ اؾبؾی ٔیجبقس:
 -1ذٛز ثبٚضی فطٍٙٞی ثط ٔجٙبی حفؼ ٛٞیت فطٍٙٞی.
 -2پبالیف فطٍٙٞی ثط ٔجٙبی قٙبذت ٘مبط ضقف  ٚلٛت  ٚفطنت ٞب  ٚتٟسیسات فطٍٙٞی
 -3اضتجبط آٌبٞب٘ ٝثب زیٍط فطٞ ًٙٞب.
خًد تايری فزَىگی :ذٛز ثبٚضی فطٍٙٞی ٔ ٟٓتطیٗ انُ زض ضؾیسٖ ث ٝتٛؾق ٝفط ًٙٞث ٝقٕبض ٔی آیس .یه ربٔق ٝاٌط زض ٔمبثُ
فط ًٙٞغطة  ٚوكٛضٞبی پیكطفت ٝذٛز ضا ثجبظز  ٚزض ٔمبثُ آٟ٘ب احؿبؼ حمبضت وٙس ٞطٌع ٕ٘ی تٛا٘س زض ٔؿیط تٛؾق ٚ ٝپیكطفت
حطوت وٙس .ذٛز ثبٚضی فطٍٙٞی یقٙی ایٕبٖ ث ٝؽطفیت ٞب  ٚتٛا٘بیی ٞبی فط ًٙٞذٛزی  ٚحفؼ ٛٞیت فطٍٙٞی زض پیٕٛزٖ ٔؿیط
تٛؾق ٝاِجت ٝایٗ ثٔ ٝقٙبی غفّت اظ تزبضة وكٛضٞبی پیكطفت ٚ ٝعطز آٟ٘ب ٘یؿت.
٘جبیس ثٔ ٝقٙی وٙبض ٌصاقتٗ فٙبنط فط ًٙٞذٛزی  ٚتغییط ثٙیبزی زض ؾبذتبض پبی ٝای فط ًٙٞذٛزی  ٚتمّیس نطف اظ فطًٙٞ
وكٛضٞبی تٛؾق ٝیبفت ٝثبقس .زض رطیبٖ تٛؾق ٝفط ًٙٞثؿیبضی اظ فٛأُ  ٚفٙبنطی ضا و ٝفطایٙس تٛؾق ٝضا تؿطیـ ٔی ٕ٘بیس ضا ٔی
تٛاٖ اظ زیٍط فطٞ ًٙٞب ث ٝنٛضت ٔٙفهُ ث ٝؾیؿتٓ ٚاض زؾت چیٗ وطزٚ ٚ ٜاضز فط ًٙٞذٛزی ٕ٘ٛز  ٚثب حفؼ ؾبذتبض ٚ
ٔفطٚضبت اؾبؾی فط ًٙٞذٛزی ( افتمبزی  ،اضظـ ٞبٞ ،زبضٞب) اظ آٟ٘ب ث٘ ٝحٔ ٛغّٛة اؾتفبزٕٛ٘ ٜز
پاالیص فزَىگی  :پبالیف فطٍٙٞی یقٙی قٙبذت زلیك فط ًٙٞذٛیف٘ ،مس  ٚاضظیبثی آٖٔ ،كرم وطزٖ ٚیػٌی ٞبی ٔخجت ٚ
تمٛیت آٟ٘ب  ٚتكریم ٚیػٌی ٞبی ٔٙفی  ٚظزٚزٖ تسضیزی آٟ٘ب اظ چٟط ٜف ض ًٙٞاؾت (نجبك پٛض)5: 1385 ،
چٙسیٗ ٘ىت ٟٓٔ ٝضا ٔی تٛاٖ اظتقطیف فٛق اؾتٙبز وطز:
 -1پبالیف فطٍٙٞی یه فطایٙس ثٛزٕٞ ٚ ٜیكٍی یقٙی پبیب٘ی ثط آٖ ٘یؿت.
 -2قٙبذت زلیك ته ته فٙبنط فطٍٙٞی ضطٚضی اؾت.
 -3اؾتفبز ٜاظ تمٛیت ٘مبط ل ٛت (ث ٝعٛض ٔخبَ یه ربشث ٝعجیقی یب ٔطاؾٓ ذبل ؾٙتی زض ٔٙغم ٝذبل ٔی تٛا٘ٙس ثب ؾطٔبیٝ
ٌصاضی  ٚتٛر ٚ ٝثط٘بٔ ٝضیعی ثٙٔ ٝبعك ٔ ٟٓرصة ٌطزقٍط تجسیُ ق٘ٛس.
٘ -4جبیس اظ ٘مبط ضقف  ٚیب ٚیػٌی ٞبی ٔٙفی فط ًٙٞذٛز غبفُ قس ،چطا وٚ ٝیػٌی ٞبی ٔٙفی ٕٞیكٔ ٝب٘ٙس ؾٞ ًٙبی
زضقت ٔمبثُ حطوت چطخ ٞبی تٛؾق ٝایزبز انغىبن ٔ ٚمبٔٚت ٔی ٕ٘بیٙس .ث ٝعٛض ٔخبَ ثب اضظـ ٞب  ٚثبٚضٞبیی چ ٖٛتمسیط
ٌطایی ،افتمبز نطف ث ٝلضب  ٚلسض؛ ٔٛفٛز ٌطایی ،ز٘یب ٌطیعی ٓٞ ،ضً٘ رٕبفت قسٖٔ ،هطف ٌطاییٌ ،صقت ٝپطؾتی،
ٔطز ٜپطؾتی  ٚثؿیبضی ٔٛاضز زیٍط ٕ٘ی تٛاٖ زض ٔؿیط تٛؾق ٝحطوت ٕ٘ٛز.
 -5انالح  ٚتغییط اضظـ ٞب  ٚثبٚضٞبی ٘بزضؾت ربٔق ٝثبیس ث ٝتسضیذ  ٚثب ٌصض ظٔبٖ ا٘زبْ ٔی ٌیطز .اٌط ایٗ فطایٙس ثٝ
نٛضت ثط٘بٔ ٝضیعی قسٕٞ ٜب ًٙٞاتفبق ٘یفتس چ ٝثؿب ثب ٔمبٔٚت  ٚتٟیذ ٘یطٞٚبی ؾٙتی ربٔق٘ ٝتبیذ ثستطی ضا ثس٘جبَ زاقتٝ
ثبقس .ثبال ثطزٖ آٌبٞی فٕٔٛی ٔطزْ ثب اؾتفبز ٜاظ ضؾب٘ٞ ٝب  ٚآٔٛظـ  ٚپطٚضـ ٔی تٛا٘س اظ ٔٛحطتطیٗ ضا ٜحُ ٞب ثبقس.
عی فطایٙس پبالیف فطٍٙٞی ،اضظـ ٞب ،افتمبزاتٙٞ ،زبضٞب ٚؾالیك فٕٔٛی ربٔقٕٞ ٝطا ٜثب ؾبیط ٚیػٌی ٞبی ٔبزی فطٍٙٞی
زچبض تح ٚ َٛثٟجٛز قس ٚ ٜاظ ؾغحی ث ٝؾغحی ثبالتط اضتمب ٔی یبثٙس.
ارتثاط آگاَاوٍ تا سایز فزَىگ َاٞ :یچ فطٍٙٞی زض زاذُ ٔطظٞبی ثؿت ٝذٛز ٕ٘ی تٛا٘س ازأ ٝحیبط زٞس ٕٞ ٚب٘ٙس آة ضاوس زض
زاذُ ؽطفی پؽ اظ ٔستی ٌٙسیس ٚ ٜاظ ثیٗ ٔی ضٚز .غٙبی فطٍٙٞی تٟٙب زض اضتجبط ثب ؾبیط فطٍٟٙٞب ٔ ٚقبقطت ثب آٟ٘ب  ٚثٟطٌ ٜیطی
اظ تزبضة ؾبیط ُّٔ أىبٖ پصیط اؾت ٕٞب٘غٛض وٚ ٝضرب٘ٚس ( )65 : 1378اظ ٚیػٌی ٞبی فط ًٙٞثبضٚض  ٚظایٙس ، ٜلسضت آٖ زض
ثطلطاضی اضتجبط  ٚفطٞ ًٙٞبی زیٍط  ٚزاز  ٚؾتس آٌبٞب٘ ٝثب آٟ٘ب ٔی زا٘س .زاز  ٚؾتس آٌبٞب٘ ٝثٔ ٝقٙی قٙبذت زلیك فٙبنط ٚ
ٚیػٌی ٞبی فطٞ ًٙٞبی زیٍط  ٚا٘تربة آٌبٞب٘ ٝفٙبنط ٔخجت آٟ٘ب و ٝلبثّیت ٕٞرٛا٘ی ثب فط ًٙٞذٛزی ضا زاقت ٝثبقٙس.
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ضاخص َای فزَىگی:

قبذم ٞب ث ٝفٛٙاٖ ٔقیبض ٞبیی ثطای ا٘ساظٌ ٜیطی وٕیت  ٚویفیت ٔٛضٛفبت ،اعالفبت ٔفیسی ضا زض ٔٛضز پسیسٞ ٜب زض اذتیبض
افطاز لطاض ٔی زٙٞس .قبذم ٞبی فطٍٙٞی ثٙٔ ٝؾٛض قٙبذت ٔٛلقیت و٘ٛٙی ٚضقیت فطٍٙٞی وكٛض ،اضظیبثی فّٕىطز زؾتٍبٞ ٜبی
ٔرتّف فطٍٙٞیٔ ،یعاٖ ٔكبضوت ٔطزْ زض فط ،ًٙٞاضظیبثی ٔیعاٖ ٔٛفمیت یب ٘بوبٔی ثط٘بٔٞ ٝب  ٚاٍِٞٛبی فطٍٙٞی ارطا قس ٚ ٜیب زض
حبَ ارطا ٘ ٚیع عطاحی  ٚتسٚیٗ چكٓ ا٘ساظ ٔغّٛة زض آیٙس ٜعطاحی  ٚث ٝوبض ثطزٔ ٜی ق٘ٛس.
ث ٝضغٓ ثؿیبضی اظ تالـ ٞبی ا٘زبْ قس ٜاظ ز 1970 ٝٞاظ ؾٛی زِٚت ٞب  ٚؾبظٔبٖ ٞبی ثیٗ إِّّی ٔرتّف ثطای عطاحی  ٚتسٚیٗ
قبذم ٞبی فطٍٙٞی٘ ،رؿتیٗ قبذم ٞبی ضؾٕی تٛؾق ٝفطٍٙٞی اظ ؾٛی ٔترههبٖ  ٚوبضقٙبؾبٖ ی٘ٛؿى ٛزض ؾبَ  1998اضائٝ
ٌطزیس .ی٘ٛؿى 129 ٛقبذم فطٍٙٞی ضا زض لبِت  7ثقس انّی ِٛٔ 28 ٚف ٝزؾت ٝثٙسی وطز و ٝز ٚؾبَ ثقس ث ٝزِیُ پبض ٜای اظ
ا٘تمبزات انالح وطز ٚ ٜزض لبِت  155قبذم ث ٝقطح ظیط اضائ ٝوطز:

 فقبِیت ٞبی فطٍٙٞی ثب پٙذ ِٔٛف ٝضٚظ٘بٔ ٚ ٝوتبة  ٚوتبثرب٘ ،ٝضازی ٚ ٛتّٛیعیٚ ٖٛؾیٕٙبٛٔ ،ؾیمیٙٞ ،ط ٞبی ٕ٘بیكی  ٚثبیٍب٘ی
ٛٔٚظٞ ٜب (ثب  29قبذم)؛
ٔ یطاث  ٚضؾ ْٛفطٍ ٙٞی ثب پٙذ ِٔٛف ٝركٛٙاضٞ ٜبی ّٔی ٔ ٚصٞجی ،ظثبٖ ٞبی چیطٔ ،ٜصاٞت چیط ،ٜتقغیالت فٕٔٛی ٔ ٚحٛعٝ
ٞبی ٔیطاث رٟب٘ی (ثب  8قبذم)؛
 اضتجبعبت ٔ ٚطاٚزات فطٍٙٞی ثب ؾِٛٔ ٝف ٝتزبضت وبالٞبی فطٍٙٞی ،رٟبٍ٘طزی ثیٗ إِّّی  ٚاضتجبعبت  ٚفٙبٚضی ٞبی اعالفبت
(ثب  24قبذم)؛
ٌ طایف ٞبی فطٍٙٞی ثب ِٛٔ 6ف ٝوتبة ،ضٚظ٘بٔ٘ ٚ ٝكطیبت ،ضازی ٚ ٛتّٛیعی ،ٖٛؾیٕٙب ،اضتجبعبت  ٚؾفط ٞب ٔ ٚجبزالت فطٍٙٞی
(ثب  30قبذم)؛
 پصیطـ وٛٙا٘ؿیٞ ٖٛب ثب زِٛٔ ٚف ٝپصیطـ وٛٙا٘ؿیٞ ٖٛبی ثیٗ إِّّی فطٍٙٞی  ٚوٛٙا٘ؿیٞ ٖٛبی حمٛق ثكط (ثب  14قبذم)؛
 تطرٕٞ ٝب ثب ؾِٛٔ ٝف ٝتطرٕ ٚ ٝا٘تكبض وتبة ث ٝظثبٖ ذبضری ،تطرٕ ٝاظ ظثبٖ انّی ٛ٘ ٚیؿٙسٌبٖ ٔغطح (ثب  12قبذم)؛

ٚ ضقیت فطٍٙٞی ثب ِٛٔ 7ف ٝآٔٛظـ ،آٔٛظـ فبِی ،ؾطٔبی ٝا٘ؿب٘ی ،رٕقیت  ٚثٟساقتٟٔ ،برطت  ٚپٙبٙٞسٌی ،قبذم ٞبی
التهبزی ٔ ٚحیظ ظیؿت (ثب  36قبذم).
زاوؿجٛضیٔ )7:2003( 4قتمس اؾت و ٝفكبض ٞب ثطای تسٚیٗ قبذم ٞبی فطٍٙٞی ٔ ،قٕٛال اظ ز ٚرٟت لبثُ ثطضؾی اؾت .ا،َٚ
ٔمیبؼ ٞبیی ثطای ثبظثیٙی ،اضظیبثی  ٚاحط ثركی ثط٘بٔٞ ٝبی فطٍٙٞی ثسؾت آیس .ز ،ْٚثركی اظ پطٚغٞ ٜبی تسٚیٗ قبذم ٞبی
ویفیت ظ٘سٌی  ٚحیبت ارتٕبفی اؾت و ٝأطٚظ ٜثؿیبض فطاٌیط قس ٜا٘س .ث ٝثبٚض ٚی ٚرٛز زیسٌبٞ ٜب  ٚضٚیىطز ٞبی ٔرتّف زض
ٔٛضز چٍٍ٘ٛی ٔ ٚیعاٖ تبحیط فقبِیت ٞبی فطٍٙٞی ثط تٛؾق ٝالتهبزی  ٚارتٕبفی زض رٛأـ زلت ظیبزی ضا ٔی عّجس.
رىؿٞ ٚ 5ٖٛط٘ب٘ع 6ث ٝزقٛاضی  ٚپیچیس ٜثٛزٖ فطایٙس تسٚیٗ قبذم ٞبی فطٍٙٞی اشفبٖ ٔی وٙٙس ٔ ٚقتمس٘س و ٝثطای ؾٙزف ٙٞط،
فط ٚ ًٙٞذاللیت زض یه ربٔق ٝزٔ ٚكىُ فٕس٘ ٜؾطی  ٚضٚـ قٙبؾی ٚرٛز زاضز:
" ٔكىُ ٘رؿت ٘ؾطی ایٙىٚ ٝرٛز تقبضیف ٔرتّف ٔ ٚرتهطی اؾت وٕ٘ ٝی تٛا٘ٙس تٕبٔی رٙجٞ ٝب ٚ ٚیػٌی ٞبی پسیسٞ ٜبی
فطٍٙٞی ضا زض ثط ٌیط٘سٔ ٚ ،كىُ ز ْٚثطلطاضی ضٚاثظ فّت ٔ ٚقِّٛی ثیٗ فٛأُ زذیُ زض پسیسٞ ٜبی فطٍٙٞی أطی ثؿیبض ٔكىُ ٚ
پیچیس ٜاؾت.)34:2002( " .
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. Duxbury
5 . Jackson
6 . Herrnanz
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ٔسِی و ٝآٟ٘ب ( ) 35:2002ثطای ؾٙزف فطٍٙٞی اضائٔ ٝی زٙٞس اظ ؾ ٝعجم ٝانّی تكىیُ قس ٜاؾت و ٝقبُٔ فقبِیت ٞبی فطٍٙٞی ٚ
ٙٞطیٔ ،یعاٖ حضٛض ٔ ٚكبضوت ٔطزْ زض فقبِیت ٞبی فطٍٙٞی ٔ ٚیعاٖ حٕبیت  ٚپكتیجب٘ی اظ فقبِیت ٞبی فطٍٙٞی اؾت.
اظ رّٕ ٝافطازی و ٝزض ظٔی ٝٙعطاحی ٔسَ ؾٙزف تٛؾق ٝفطٍٙٞی تالـ ٞبی لبثُ تٛرٟی ا٘زبْ زاز ٜضا ٔی تٛاٖ اظ ٞبٚوع

7

اؾتطاِیبیی ٘بْ ثطزٔ .مبِٔ ٝكٟٛض ٚی زض ؾبَ  2001ثب فٛٙاٖ تٛؾق ٝفطٍٙٞی ث ٝفٛٙاٖ ثقس چٟبضْ تٛؾق ٝپبیساض تٛرٟبت ثؿیبضی ضا ثٝ
ذٛز رّت وطز.
" زض عطاحی قبذم  ٞبی فطٍٙٞی ثبیس ث ٝایٗ ٘ىت ٝتٛر ٝوطز و ٝچ ٖٛتٛؾق ٝفطٍٙٞی زض وٙبض ؾبیط اثقبز تٛؾق ٝپبیساض ،ثطاثطی
ارتٕبفی ،پبیساضی ظیؿت ٔحیغی  ٚتٛؾق ٝالتهبزی لطاض ٔی ٌیطز زض ٚالـ تٕبٔی تالـ ٞبی ثكطی ضا زض ثط ٔی ٌیطز ،پؽ ثبیس اظ
ضٚقی اؾتفبز ٜوطز و ٝتٕبْ فقبِیت ٞبی فٕٔٛی اظ زیسٌب ٜفطٍٙٞی ٔٛضز ثطضؾی  ٚؾٙزف لطاض ٌیط٘سٞ(.بٚوع.)2001 ،
اٍِٛی پیكٟٙبزی ٞبٚوع اظ ؾ ٝلؿٕت اضظـ ٞب (ٔحتٛا) ،فطایٙس ٞب  ٚاثعاض (ثط٘بٔٞ ٝب)  ٚتحٛالت (٘تبیذ) تكىیُ قس ٜاؾت:
ٔحتٛا:
 اضتجبط ٛٞیت ،آضٔبٖ ٞب  ٚتبضید ربٔقٝ تحطیه ٌفتٕبٖ ٞبی ارتٕبفی زض ٔٛضز ویفیت ظ٘سٌی ،پبیساضی ظیؿت ٔحیغی  ٚاحتطاْ ث ٝتٛٙؿ فطٍٙٞی تالـ ثطای تحمك ٚاضتمبی حمٛق ثكطثط٘بٔٞ ٝب:
 ٔیعاٖ تؿّظ رٛأـ ثط فطایٙس ٞب  ٚضؾب٘ٞ ٝبی فطٍٙٞی ؾغح زؾتطؾی ث ٝفطایٙس ٞب  ٚضؾب٘ٞ ٝبی فطٍٙٞی ؾغح ٛ٘ ٚؿ ثط٘بٔٞ ٝبی ربٔق ٝزض فطایٙس ٞبی فطٍٙٞی٘تبیذ:
 تحٛالت فقبِیت ٞبی فطٍٙٞی ٙٞ ٚطی زؾتطؾی ث ٝفقبِیت ٞبی فطٍٙٞی ٕ٘بی ٝفقبِیت ٞبی فطٍٙٞی ٔحسٚزٛ٘ ٚ ٜؿ أىب٘بت فٕٔٛی زض زؾتطؼ ثطای پطزاذتٗ ث ٝفقبِیت ٞبی فطٍٙٞی ؾغح ٔ ٚحسٚز ٜاؾتفبز ٜاظ أىب٘بت فٕٔٛی ثطای فقبِیت ٞبی فطٍٙٞی.ی٘ٛؿى ٛزض تبظ ٜتطیٗ ٌعاضـ ذٛز زض ؾبَ  ،2011قبذم ٞبی فطٍٙٞی ضا ثط اؾبؼ ٌعاضـ تٛٙؿ ذالق ٔب ،8چبضچٛة ذظ ٔكی
فط ٚ ًٙٞتٛؾق ٝوكٛض ٞبی اؾپب٘یبیی ظثبٖ ٚ 9اٞساف تٛؾقٞ ٝعاض 10ٜزض لبِت  20قبذم زض  7ثقس انّی ث ٝقطح ظیط زؾت ٝثٙسی
وطز ٜاؾت:

. Hawkes
8. Our Creative Diversity
9. Spanish Development Agency
10. Millennium Development Goals 2015
7
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جذيل  :1اتعاد ي مًلفٍ َای ضاخص َای فزَىگی اس دیذگاٌ یًوسکً

ِٔٛفٞ ٝب

اثقبز

اضظـ افعٚز ٜفقبِیت ٞبی التهبزی زض GDP
اقتغبَ ثرف فطٍٙٞی
التصادی

ثٛزرٞ ٚ ٝعیٞ ٝٙبی ا٘زبْ قس ٜفطٍٙٞی

أٛظـ فطاٌیط ثطای ٍٕٞبٖ
آمًسش

میزاث فزَىگی

تٛٙؿ  ٚذاللیت فطٍٙٞی زض ز ٚؾبَ ا َٚزثیطؾتبٖ
تقّیٓ افطاز ٔترهم زض حٛظ ٜفطًٙٞ
حفؼ ٍٟ٘ ٚساضی اظ ٔیطاث فطٍٙٞی
اضظـ ٔیطاث فطٍٙٞی
آظازی ثیبٖ

ارتثاطات

زؾتطؾی  ٚاؾتفبز ٜاظ ایٙتط٘ت
تٛٙؿ ضؾب٘ٞ ٝب
چبضچٛة ٞبی اؾتب٘ساضز قس ٜثطای فطًٙٞ

حاکمیت ي وُادَا

چبضچٛة ٞبی ٟ٘بزی  ٚؾیبؾی ثطای فطًٙٞ
تٛظیـ فطاؾبذتبض ٞبی فطٍٙٞی
ٔكبضوت ارتٕبفی ٔس٘ی زض حبوٕیت فطٍٙٞی
ٔكبضوت زض فقبِیت ٞبی فطٍٙٞی

مطارکت اجتماعی

افتٕبز
آظازی تقییٗ ؾط٘ٛقت
ؾغٛح ثطاثطی رٙؿیتی

تزاتزی جىسیتی

زضن اظ ثطاثطی رٙؿیتی

ضاخص َای تًسعٍ فزَىگی در ایزان:ثب پیطٚظی ا٘مالة قىٕٙٞٛس اؾالٔی٘ ،مف فط ٚ ًٙٞتحٛالت فطٍٙٞی زض تٛؾق ٝإٞیت
فطاٚا٘ی یبفت ٝاؾتٚ .ظاضت فط ٚ ًٙٞاضقبز اؾالٔی زض ع َٛؾبِیبٖ ٌصقت ٝثب اؾتٙبز ث ٝثطذی قبذم ٞبی وٕی ٕٞچ ٖٛوتبة،
ضازی ٚ ٛتّٛیعی ،ٖٛؾیٕٙب ٚ ٚیسئٕ٘ ،ٛبیفٛٔ ،ؾیمی ،ازثیبتٔ ،قبضفٔ ،یطاث فطٍٙٞیٚ ،ضظـٌ ،طزقٍطیٙٞ ،طٞبی تزؿٕیٔ ،حیظ
ظیؿت ،فقبِیت ٞبی فطٍٙٞی ذبضد اظ وكٛض  ٚثٛزر ٝفطٍٙٞی الساْ ث ٝاضظیبثی ٚضقیت فطٍٙٞی وكٛض ٕ٘ٛز ٜاؾت.
ريش ضىاسی
زض ایٗ پػٞٚف اظ ضٚـ ٘ؾطی ٝزاز ٜثٙیبز اؾتفبز ٜقس ٜاؾت .ایٗ ضاٞجطز ،ضٚـ ٘ؾبْ ٔٙس  ٚویفی ثطای ذّك ٘ؾطی ٝای اؾت و ٝزض
ؾغح ٌؿتطز ٜث ٝتجییٗ فطایٙس ،وٙف یب وٙف ٔتمبثُ ٔٛضٛفی ثب ٛٞیت ٔكرم ٔی پطزاظز (وطؾ 11َٛ؛ .)2002
اٌط چٞ ٝط یه اظ ضٚیىطزٞبی ٔر تّف پػٞٚكی ثطای تفؿیط زازٞ ٜب إٞیت ٔتفبٚتی لبیُ ا٘س ،ثب ایٗ حبَ تفؿیط زازٞ ٜب زض لّت
پػٞٚف ٞبی ویفی ربی زاضز .زض ضٚـ ٘ؾطی ٝزاز ٜثٙیبز ٘یع تفؿیط زازٞ ٜب٘ ،مف انّی ٔ ٚحٛضی ضا زض فطایٙس تحمیك ایفب ٔی وٙس
ٔی تٛاٖ ٘ؾطی ٝزاز ٜثٙیبز ضا « یه ضٚـ تحمیك ویفی ٔزٕٛفٙٔ ٝغمی اظ ضٚیٞ ٝب ضا ثطای تٛؾق ٝیه ٘ؾطی ٝثٙیبزیٗ ثطذبؾت ٝاظ اؾتمطا
زض ٔٛضز یه پسیس ٜث ٝوبض ٔی ٌیطز» تقطیف ٕ٘ٛز.

. Creswell

11

/311مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران ،سال هفتم/شماره اول /زمستان 3131

زض ضٚـ ٘ؾطی ٝزاز ٜثٙیبز اظ ٌٕ٘ ٝ٘ٛیطی ٘ؾطی اؾتفبزٔ ٜی قٛز .زض ایٗ ضٚـ ٌٕ٘ ٝ٘ٛیطی ث ٝضٚقی و ٝزض پػٞٚف ٞبی وٕی
ٔطؾ ْٛاؾت اظ پیف تقییٗ قسٔ ٚ ٜكرم ٘یؿت .اظ عطف زیٍط ،تقییٗ ٘مغ ٝقطٚؿ زض ٘ؾطی ٝزاز ٜثٙیبز وبض چٙساٖ آؾب٘ی ٘یؿت ٚ
اظ إٞیت ذبنی ثطذٛضزاض ٔی ثبقس ،چطا وٌ ٝبْ ٞبی اِٚیٔ ٝحمك ضا زض ضؾیسٖ ث٘ ٝتیز ٚ ٝتسٚیٗ ٘ؾطی ٝضا پی ضیعی ٔی وٙس .اظ
رّٕٔ ٝفطٚضبت اؾبؾی ٘ؾطی ٝزاز ٜثٙیبز ایٗ اؾت و ٝزازٞ ٜبی حبنُ اظ ٘ؾطیٞ ٝبی ٌصقت٘ ٝجبیس رطیبٖ تحمیك فقّی  ٚرٕـ آٚضی
زازٞ ٜب ضا تحت تبحیط لطاض زاز ٚ ٜرٟت زٞی ٕ٘بیسِ .صا ٔطحّ ٝاِٚی ٝتحمیك زاز ٜثٙیبز ٔبٞیتی اوتكبفی زاضز (ٌّیعض)2002 ، 12
زازٞ ٜبی اِٚی ٝایٗ تحمیك اظ ٙٔ 3جـ انّی رٕـ آٚضی قس ٜا٘س و ٝقبُٔ:
-

ٔهبحج ٝثب ٘ 17فط اظ ٔترههبٖ؛

-

اٍِٞ ٛبی ؾٙزف تٛؾق ٝفطٍٙٞی ٚ

-

وتبة ٞب ٔ ٚمبالت ٔقتجط ثب ٔٛضٛؿ تٛؾق ٝفطٍٙٞی

ٔهبحج ٝثب نبحت ٘ؾطاٖ  ٚذجطٌبٖ ث ٝفٛٙاٖ ٘مغ ٝقطٚؿ فطایٙس رٕـ آٚضی زازٞ ٜبی ایٗ پػٞٚف زض ٘ؾط ٌطفت ٝقس .افطاز
ٔهبحج ٝق٘ٛس ٜقبُٔ ٘ 17فط ثٛز٘س و ٝث ٝقىُ ٘ؾطی ٞسفٕٙس ا٘تربة قس٘سٌ ٕٝ٘ٛ٘ .یطی ٘ؾطیٛ٘ ،فی ٌٕ٘ ٝ٘ٛیطی ٞسف ٔٙس
اؾت و ٝپػٞٚكٍط ضا زض ذّك یب وكف ٘ؾطی ٝیب ٔفبٞیٕی و ٝاضتجبط ٘ؾطی آٟ٘ب ثب ٘ؾطی ٝزض حبَ تىٛیٗ ث ٝاحجبت ضؾیس ٜاؾت،
یبضی ٔی وٙس .ضإٙٞبی ٌٕ٘ ٝ٘ٛیطی ٘ؾطی ،پطؾف ٞب ٔ ٚمبیؿٞ ٝبیی ٞؿتٙس و ٝزض ذالَ تزعی ٚ ٝتحّیُ ٔفبز ٔهبحجٞ ٝب ثب
افطاز ثطٚظ ٔی یبثٙس ٛٔ ٚرت وكف ٔمٞ ِٝٛبی ٔٙبؾت ،ذهٛنیبت  ٚاثقبز آٟ٘ب ٔی ق٘ٛس (اؾتطاٚؼٕٞ ٚ 13ىبضاٖ )1998
افطاز ٔٛضز ٔهبحجٍٕٞ ٝی اظ اؾبتیس زا٘كٍبٞ ٜب ثٛز ٜو ٝتبِیفبتی زض حٛظ ٜفط ٚ ًٙٞتٛؾق ٝزاقتٙس ثب تٛر ٝثٔ ٝبٞیت ثیٗ
ضقت ٝای ثٛزٖ «تٛؾق ٝفطٍٙٞی» ؾقی قس اظ ٔترههبٖ زض حٛظٞ ٜبی ٔغبِقبت فطٍٙٞی ،ربٔق ٝقٙبؾی  ،فّ ْٛارتٕبفی،
اضتجبعبت  ٚتٛؾق ٝاؾتفبزٌ ٜطزز.
ٔهبحجٞ ٝب ثهٛضت ض ٚزض ض ،ٚفٕیك  ٚثب عطح پطؾف ٞبی ثبظ زض  45 – 30زلیم ٝا٘زبْ ٌطفت .ؾئٛاالت ٔهبحج ٝاظ ٘ٛؿ ثبظ
ثٛز ٚ ٜزض ذالَ رطیبٖ ٔهبحج ٝعطح ٔی ٌطزیس  ٚپبؾد ث ٝیه ؾئٛاَ ٕٔىٗ ثٛز ؾئٛاَ زیٍطی ضا ث ٝز٘جبَ زاقت ٝثبقسِٚ ،ی ثب
ایٗ حبَ ثطای ایٙى ٝرطیبٖ ٔهبحج ٝاظ وٙتطَ ٔهبحج ٝوٙٙس ٜذبضد ٘كٛز زض عٞ َٛط ٔهبحج 5 ٝؾٛاَ وّیسی زض وٙبض ؾبیط
ؾٛاالت پطؾیس ٜقس:
-1

تقطیف قٕب اظ تٛؾق ٝفطٍٙٞی چیؿت؟

-2

ِٔٛفٞ ٝب  ٚاثقبز تٛؾق ٝفطٍٙٞی ضا زض چٔ ٝی زا٘یس؟

-3

چ ٝاضتجبعی ثیٗ ایٗ ِٔٛفٞ ٝب  ٚاثقبز ٚرٛز زاضز؟

-4

ث ٝچ ٝعطیمی ٔی تٛاٖ تٛؾق ٝفطٍٙٞی ضا ٔٛضز ؾٙزف لطاض زاز؟

-5

ثطای ؾٙزف تٛؾق ٝفطٍٙٞی چٛٔ ٝاضزی ضا ثبیس زض ٘ؾط ٌطفت؟

پطؾف ٞبی تىٕیّی فٛق زض ذالَ ؾبیط پطؾف ٞب ثٙٔ ٝؾٛض رٟت زازٖ ثٔ ٝجبحج ٘ ٚیُ ثٔ ٝمٞ ِٝٛبی ٔطتجظ ثب تٛؾق ٝفطٍٙٞی عطح
ٔی ٌطزیسٔ .هبحجٞ ٝب ضجظ ٔی قس ،ظیطا تحّیُ  ٚثطضؾی زلیك تط زیسٌبٞ ٜبی ٔهبحج ٝق٘ٛسٌبٖ ٘یبظٔٙس ٔطٚض چٙس ثبضٌ ٜفتٍٛ
ثٛز.

12 . Glaser
13 . Strauss
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ٌٕ٘ ٝ٘ٛیطی ٘ؾطی تب ضؾیسٖ ٔمٞ ِٝٛب ث ٝاقجبؿ ٘ؾطی 14ازأ ٝپیسا وطز .اقجبؿ ٘ؾطی ٔطحّ ٝای اؾت و ٝزض آٖ زازٞ ٜبی رسیسی زض
اضتجبط ثب ٔم ِٝٛپسیس ٕ٘ی آیٙسٔ ،مٌ ِٝٛؿتطٙٔ ٜبؾجی ٔی یبثس  ٚضٚاثظ ثیٗ ٔمٞ ِٝٛب ثطلطاض  ٚتبییط ٔی ق٘ٛس (اؾتطاٚؼ ٕٞ ٚىبضاٖ،
)61 :1967
ضؾیسٖ ث ٝاقجبؿ ٘ؾطی یقٙی ٌطزآٚضی زازٞ ٜب ظٔب٘ی ٔتٛلف ٔی قٛز و:ٝ
اِف) ٞیچ زاز ٜرسیس یب ٔطتجظ ث ٝیه ٔم ِٝٛث ٝزؾت ٘یبیس؛
ة)ٔم ِٝٛاظ ِحبػ ٚیػٌی ٞب  ٚاثقبز ث ٝذٛثی پطٚضـ یبفت ٝثبقس ٌ٘ٛ ٚبٌ٘ٛی ٞبی آٖ ضا ثٕ٘ ٝبیف ثٍصاضز.
د) ٔٙبؾجبت ٔیبٖ ٔمٞ ِٝٛب ث ٝذٛثی ٔ ٚكرم  ٚافتجبضقبٖ حبثت قس ٜثبقس (اؾتطاٚؼ  ٚوطثیٗ1389 ،15؛ )230
زض ضٚـ زاز ٜثٙیبز ،ثطای ضؾیسٖ ؾطیقتط ث٘ ٝؾطیٔ ٝی تٛاٖ اظ ٔٙبثـ ٔرتّف زض فطایٙس ٌٕ٘ ٝ٘ٛیطی ٘ؾطی اؾتفبز ٜوطز .ایٗ تٛٙؿ ٔی
تٛا٘س ثؿیبض ؾٛزٔٙس ثبقس .ثطای ایٗ ٔٙؾٛض زض ٔطحّ ٝز ْٚرٕـ آٚضی زازٞ ٜبٔ ،غبِق ٝوتبة ٞب ٔ ٚمبالت ٔقتجط فّٕی  ٚپبیبٖ ٘بٔٝ
ٞبی وبضقٙبؾی اضقس  ٚزوتطی ا٘زبْ قس ٜزض ظٔی ٝٙتٛؾق ٝفطٍٙٞی زض زؾتٛض وبض لطاض ٌطفت.
ريش تجشیٍ ي تحلیل دادٌ َا
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ثطای تزعی ٚ ٝتحّیُ زاز ٜزض ضٚـ ٘ؾطی ٝزاز ٜثٙیبز ،ؾ ٝضٚیىطز فٕس ٜقبُٔ ضٚیىطز ؾیؿتٕبتیه (اؾتطاٚؼ  ٚوطثیٗ)  ،ضٚیىطز
٘ٛذبؾتٌّ( 17ٝیعض)  ٚضٚیىطز ؾبظ٘سٌ ٜطا (18چبضٔبظ) ٚرٛز زاضز .زض ایٗ پػٞٚف اظ ضٚیىطز ؾیؿتٕبتیه اؾتطاٚؼ  ٚوطثیٗ اؾتفبزٜ
قس ٜاؾت.
زض ٘ؾطی ٝزاز ٜثٙیبزٔ ،حمك اظ یه فطایٙس حبثت  ٚاظ پیف تقییٗ قس ٜثطای رٕـ آٚضی زازٞ ٜب  ٚتزعی ٚ ٝتحّیُ آٟ٘ب اؾتفبزٕ٘ ٜی وٙس
زض ایٗ ضٚـ چٔ ٖٛحمك زض پی آظٔٛزٖ ٘ؾطی ٝیب فطضی ٝاظ پیف تقییٗ قس ٜای ٘یؿت  ٚثسٞ ٖٚیچ ٘ؾطی ٝاِٚی ٝای الساْ ث ٝرٕـ
آٚضی ز ازٔ ٜی وٙس ،فطایٙس رٕـ آٚضی زاز ٚ ٜتحّیُ آٟ٘ب ثب ٕٞ ٓٞپٛقب٘ی زاقتس  ٓٞ ٚظٔبٖ ثب  ٓٞا٘زبْ ٔی ٌیطز .یقٙیٕٞ ،عٔبٖ ثب
وبض رٕـ آٚضی زازٞ ٜب ،تزعی ٚ ٝتحّیُ آٟ٘ب ٘یع ا٘زبْ ٔی ٌیطز  ٚؾقی ٔی قٛز تب ضا ثغ ٝثیٗ زازٞ ٜب وكف قس ،تب زض ٔطاحُ ثقسی
رٕـ آٚضی زاز ٚ ٜتحّیُ ث ىبض ٌطفت ٝقٛز ایٗ فطایٙس ثهٛضت چطذكی ٔساْ تىطاض ٔی قٛز  ٚتب ضؾیسٖ ث٘ ٝمغ ٝاقجبؿ ٘ؾطی ازأٝ
ٔی یبثس .و ٝزض ٟ٘بیت ث ٝاضائ٘ ٝؾطیٙٔ ٝتٟی ٔی ٌطزز.
ثط اؾبؼ ضٚیىطز ؾیؿتٕبتیه ٘ؾطی ٝزاز ٜثٙیبز ،ثطای تحّیُ زازٞ ٜبی ویفی ٌطزآٚضی قس ٜثبیس ؾٔ ٝطحّ ٝوسٌصاضی
ثبظ،وسٌصاضی ٔحٛضی  ٚوسٌصاضی ا٘تربثی عی قٛز تب زض ٟ٘بیت پبضازایٕی ٔٙغمی ثب تهٛیط فیٙی اظ ٘ؾطی ٝذّك قس ٜاضائٌ ٝطزز.
وسٌصاضی ثبظ
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پبیٞ ٝبی انّی ؾبذتٗ ٘ؾطیٔ ٝفبٞیٓ ٞؿتٙس ،ثبیس ؾبظ  ٚوبضی ث ٝوبض ٌطفت ٝقٛز تب ٔفبٞیٓ قٙبؾبیی قس ٚ ٜثط اؾبؼ ذهٛنیبت ٚ
اثقبزقبٖ ثؿظ زاز ٜق٘ٛس .ای ٗ ؾبظ  ٚوبض زض ٘ؾطی ٝزاز ٜثٙیبز زض ٔطحّ ٝوسٌصاضی ثبظ ا٘زبْ ٔی ٌیطز ،چٙب٘چ ٝثب ثطضؾی زازٞ ٜبی
ذبْ اِٚیٔ ،ٝمٞ ِٝٛبی ٔمسٔبتی  ٚاضتجبط ثب پسیسٛٔ ٜضز ٔغبِق ٝاظ عطیك ؾئٛاَ وطزٖ زض ٔٛضز زازٞ ٜبٔ ،مبیؿٛٔ ٝاضز ،ضٚیسازٞب ٚ
حبِت ٞبی زیٍط پسیسٞ ٜب ،ثطای ف ٟٓقجبٞت ٞب  ٚتفبٚت ٞب – اؾترطاد ٔی ق٘ٛس (اؾتطاٚؼ  ٚوطثیٗ)74 : 1990 ،

زض ٔطحّ ٝا َٚوسٌصاضی ثبظ ثب ٔطٚض  ٚتحّیُ چٙس ثبض ٜزازٞ ٜبی ٌطزآٚضی قس ،ٜثب اؾتفبز ٜاظ ٘طْ افعاض  ، Atlas-tiتىٙیه تحّیُ
ؾغط ث ٝؾغطٔ ،مبیؿ ٝقجبٞت  ٚتفبٚت ٞبی یه ٔسضن ثب ٔسضن زیٍطٛ٘ ٚ ،قتٗ وس یب یبززاقت تحّیّی الساْ ث ٝوسٌصاضی زازٜ

14. Theoretical Saturation
15 . Corbin
16. Systematic Approach
17. Emerging Approach

18.Constructive Approach
19 . Open coding
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ٞبی اِٚی ٝالساْ قس و ٝزض ٘تیز ٝآٖ  210وس ثبظ ٔ /ف ْٟٛاؾترطاد ٌطزیسٞ ٕٝ٘ٛ٘ .بیی اظ ٔهبحجٞ ٝب ٔ ٚفبٞیٓ اؾترطاد قس ،ٜزض ظیط
آٚضز ٜقس ٜاؾت.
جذيل  :2اتعاد ي مًلفٍ َا ي ضاخص َای مًرد مطالعٍ تحمیك
ضاخص َای عملیاتی

مًلفٍ َا

آظازی ا٘تربة ٔصٞت
آظازی زض ثیبٖ ا٘سیكٝ
آظازی زض ا٘زبْ ٔٙبؾه زیٙی

آسادی فزَىگی

آظازی زض آٔٛظـ  ٚتحهیُ ث ٝظثبٖ ٔبزضی
زؾتطؾی ث ٝأىب٘بت آٔٛظقی
زؾتطؾی ث ٝأىب٘بت فطٍٙٞی
زؾتطؾی ث ٝوبال ٞب  ٚذسٔبت فطٍٙٞی

دستزسی تٍ فزَىگ
حمًق فزَىگی

زؾتطؾی ث ٝاعالفبت  ٚاضتجبعبت
حمٛق ثطاثط ثطای ٍٕٞبٖ
حمٛق ثطاثط ثطای الّیت ٞبی ٔصٞجی
حمٛق ثطاثط ثطای ظ٘بٖ

تسايی حمًق

حمٛق ثطاثط ثطای الٛاْ
حؽ تقّك ث ٝایطاٖ(تبضید ،ؾطظٔیٗ ،پطچٓ ).. ٚ
حؽ تقّك ث ٝاؾالْ (لطآٖ وطیٓ ،پیبٔجط اوطْ ،اضظـ ٞب  ٚان).. ٚ َٛ

حك اوتخاب ًَیت

حؽ تقّك لٔٛی (ظثبٖ ٔبزضی ،ؾطظٔیٗ ٔبزضی ،تبضید لٔٛی  ٚپٛقف  ٚؾ)ٗٙ
ٔطاوع  ٚوبضٌبٞ ٜبی ٙٞطی(ٕ٘بیكٍبٞ ٜب ،اؾتٛزیٞ ٛبی فیّٓ ٛٔ ٚؾیمیٙٞ ،طوسٞ ٜب ،چبپرب٘ٝ
ٞب ،وبضٌبٞ ٜبی نٙبیـ زؾتی ).. ٚ
ٔطاوع ٔصٞجی (ٔؿبرس ،وّیؿب ٞب ،أبوٗ ظیبضتی )..ٚ

امکاوات فزَىگی

ٔطاوع آٔٛظقی (ٔساضؼ ،آٔٛظقٍبٞ ٜب ،زا٘كٍبٞ ٜب ).. ٚ
ٔطاوع فطٍٙٞی ،تفطیحی ،ؾطٌطٔی ٚ ٚضظقی
رٕقیت ثب ؾٛاز
تقساز زا٘ف آٔٛظاٖ  ٚزا٘كزٛیبٖ زض حبَ تحهیُ

آمًسش ي ویزيی اوساوی

تقساز افطاز زاضای ٟٔبضت ضؾٕی ذّك آحبض فطٍٙٞی
تقساز ٔقّٕبٖ  ٚاؾبتیس
تقساز ٚضظقىبضاٖ
قجىٞ ٝبی تّٛیعی٘ٛی  ٚضازیٛیی

ارتثاطات

قجىٞ ٝبی ٔبٛٞاض ٜای
ذجطٌعاضی ٞب  ٚؾبیت ٞب ایٙتط٘تی
امکاوات ي ظزفیت َای فزَىگی

پٛقف پؿت ٔ ٚربثطات
ركٗ ٞب  ٚافیبز (ركٗ ٞب  ٚافیبز ّٔیٔ ،صٞجی ٔ ٚحّی)
ٔطاؾٓ (ٔطاؾٓ ّٔیٔ ،صٞجیٔ ،حّی ،اظزٚاد ،فعازاضی ).. ٚ
ثبظی ٞب ٚ ٚضظـ ٞبی ؾٙتی(ثبظی ٞبی ٔحّی ،چٌٛبٖ ،وكتی ثبؾتب٘ی ).. ٚ

میزاث فزَىگی

حفؼ آحبض تبضذی  ٚثبؾتب٘ی
قٕبضٌبٖ وتبة ٞبة تبِیفی
تقساز فٙبٚیٗ وتبة ٞبی تبِیفی
قٕبضٌبٖ وتبة ٞبی تطرٕ ٝقس ٜاظ ظثبٖ ٞبی زیٍط ث ٝفبضؾی
قٕبضٌبٖ وتبة ٞبی تطرٕ ٝاظ فبضؾی ث ٝظثبٖ ٞبی زیٍط
قٕبضٌبٖ ضٚظ٘بٔٞ ٝبی وخیطاال٘تكبض ؾطاؾطی

کتاب

تزجمٍ
ريسوامٍ ي وطزیات

خاللیت ي تًلیذ فزَىگی

طراحی و ارائه الگوی سنجش توسعه فرهنگی در کشور ایران 311/
قٕبضٌبٖ ضٚظ٘بٔٞ ٝبی وخیطاال٘تكبض ثیٗ إِّّی
قٕبضٌبٖ ضٚظ٘بٔٞ ٝبی وخیطاال٘تكبض ٔحّی
قٕبضٌبٖ ٔزالت ٌ ٚبٙٞبٔٞ ٝب
ٔیعاٖ تِٛیس فیّٓ ؾیٕٙبیی  ٚتّٛیعی٘ٛی ،ؾطیبَ .. ٚ
ٔیعاٖ تِٛیس آِجٞ ْٛبی ٔٛؾیمی

کاالَای فزَىگی

آحبض ٙٞطی (٘مبقی ،ذغبعی ،عطاحیٔ ،زؿٕ ٝؾبظی ،فىبؾی )..ٚ

جذيل  :3ضاخص َا ،مًلفٍ َا ي اتعاد سىجص تًسعٍ فزَىگی
ٚؾبیُ ؾطٌطٔیٚ ،ضظقی  ٚاؾجبة ثبظی
نٙبیـ زؾتی
ركٛٙاضٞ ٜبی فطٍٙٞی
فقبِیت ٞب  ٚثط٘بٔٞ ٝبی فطٍٙٞی

خذمات فزَىگی

ٕ٘بیكٍبٞ ٜبی فطٍٙٞی ٙٞ ٚطی
ضٚظ٘بٔٞ ٝب ٔ ٚزالت ایٙتط٘تی
٘طْ افبض ٞبی ؾطٌطٔی
وتبة ٞبی ٔزبظی

کاالَای فزَىگی مجاسی

ؾبیت ٞب ٚ ٚثالي ٞب ..ٚ
تٕبقبی ثط٘بٔٞ ٝبی تّٛیعی٘ٛی
ٌٛـ زازٖ ث ٝثط٘بٔٞ ٝبی ضازیٛیی
ٌٛـ زازٖ ثٛٔ ٝؾیمی
ٔغبِق ٚ ٝذٛا٘سٖ وتبة (غیط زضؾی)

مصزف فزَىگی

ضفتٗ ث ٝؾیٕٙب  ٚتئبتط
مطارکت فزَىگی

اؾتفبز ٜاظ ؾبیط وبال ٞبی فطٍٙٞی ٙٞ ٚطی
ثبظزیس اظ ٔٛظٞ ٜب  ٚأبوٗ تبضیری
قطوت زض ركٛٙاضٞ ٜب ٔ ٚطاؾٓ فطٍٙٞی
ثبظزیس اظ ٕ٘بیكٍبٞ ٜبی فطٍٙٞی ٙٞ ٚطی

ضزکت در فعالیت َای فزَىگی

قطوت زض فقبِیت ٞبی زاٚعّجب٘ ٝظیؿت ٔحیغی
قطوت زض ٘ؾط ؾٙزی ٞب
حضٛض ٔ ٚكبضوت زض تكىیُ ؾبظٔبٖ ٞبی ٔطزْ ٟ٘بزفطٍٙٞی  ٚظیؿت ٔحیغی

مطارکت در تصمیم گیزی َا

ٔكبضوت زض تهٕیٓ ٌیطی ٞب  ٚاضائ ٝضاٞىبض
ذٛا٘سٖ آ٘الیٗ ضٚظ٘بٔٝ
ٌٛـ زازٖ ث ٝضازیٛٔ ٚ ٛؾیمی
زاّ٘ٛز  ٚذطیس ایٙتط٘تی ٔٛؾیمی  ٚفیّٓ

مصزف فزَىگی مجاسی

زاّ٘ٛز  ٚذطیس ایٙتط٘تی وتبة
تٕبقبی آ٘الیٗ ثط٘بٔٞ ٝبی تّٛیعی٘ٛی
اؾتفبز ٜاظ وتبثرب٘ٞ ٝبی ٔزبظیٛٔ ،ظٞ ٜب ...ٚ
ٔیعاٖ اقتغبَ نٙبیـ فطٍٙٞی
ٔیعاٖ اقتغبَ ظ٘بٖ زض نٙبیـ فطٍٙٞی

اضتغال فزَىگی

ؾ ٟٓاقتغبَ نٙبیـ فطٍٙٞی اظ وُ اقتغبَ وكٛض ()%
تقساز وُ وؿت  ٚوبض ٞبی فطٍٙٞی زض وكٛض
٘ؿجت وؿت  ٚوبضٞبی فطٍٙٞی اظ وُ وؿت  ٚوبض ٞبی وكٛض()%
تقساز وؿت  ٚوبض ٞبی ٘ ٛؽٟٛض فطٍٙٞی
تقساز وؿت  ٚوبض ٞبی ٚض قىؿت ٝفطٍٙٞی زض وكٛض

کسة ي کار َای فزَىگی
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ٔیعاٖ وُ نبزضات وبالٞبی فطٍٙٞی
ؾ ٟٓنبزضات وبالٞبی فطٍٙٞی اظ وُ نبزضات وكٛض()%
صادرات ي ياردات

ٔیعاٖ ٚاضزات وبالٞبی فطٍٙٞی

التصاد فزَىگی

ؾٚ ٟٓاضزات وبال ٞبی فطٍٙٞی اظ وُ ٚاضزات وكٛض()%
تِٛیس ٘بذبِم زاذّی( )GDPنٙبیـ فطٍٙٞی

 GDPفزَىگی

زض ٔطحّ ٝثقس وسٌصاضی ثبظٔ 213 ،ف ْٟٛاِٚی ٝزٚثبضٛٔ ٜضز ثطضؾی ٔ ٚمبیؿ ٝلطاضٌطفت ٚ ٝزض ٟ٘بیت زض لبِت  84قبذم
فّٕیبتیِٛٔ 22 ،ف 6 ٚ ٝثقس انّی زؾت ٝثٙسی ٌطزیس و ٝزض رس َٚقٕبض٘ 2 ٜكبٖ زاز ٜقس ٜاؾت .زض ٚالـ ،ثب ؾٙزف ایٗ 84
قبذم فّٕیبتی ٔی تٛاٖ ث ٝیه اٍِٛی ثٔٛی ثطای ؾٙزف تٛؾق ٝفطٍٙٞی زض وكٛض زؾت یبفت .ثب اؾتفبز ٜاظ ٕ٘ٛزاض قجىٝ
ای قٕبض٘ 1 ٜطْ افعاض ٘تبیذ ایٗ ٔطحّ٘ ٝكبٖ زاز ٜقس ٜاؾت.

ٕ٘ٛزاض  :1قجى ٝای ِٔٛفٞ ٝبی ؾٙزف تٛؾق ٝفطٍٙٞی ٘طْ افعاض Atlas.ti
کذ گذاری محًری

20

زض وسٌصاضی ٔحٛضیٔ ،فبٞیِٓٛٔ ،فٞ ٝب  ٚاثقبز ثسؾت آٔس ٜاظ ٔط حّ ٝوسٌصاضی ثبظ زض لبِت ٔ 5م ِٝٛفٕس ٜعجم ٝثٙسی قسٚ ٜ
یىی اظ ٔمٞ ِٝٛب (ٔیعاٖ تبٔیٗ ٘یبظ ٞب  ٚذٛاؾتٞ ٝبی فطٍٙٞی) ث ٝفٛٙاٖ ٔمٔ ِٝٛحٛضی فطایٙس ؾٙزف تٛؾق ٝفطٍٙٞی زض وكٛض
ا٘تربة قس  ٚثمیٔ ٝمٞ ِٝٛب ث ٝآٖ اضتجبط زاز ٜقس .زض ایٗ ٔطحّ ٝثط اؾبؼ تحّیُ زازٞ ٜبی ویفی ٘ ٚتبیذ حبنّ ٝاظ ٘طْ افعاض
ٔ ، Atlas.tiطحّ ٝوسٌصاضی ٔحٛضی تىٕیُ قس و ٝعجك آٖ ،ذظ اضتجبعی ٔیبٖ ٔمٞ ِٝٛبی پػٞٚف قبُٔ قطایظ فّیٔ ،مِٝٛ
ٔحٛضی ،ضاٞجطز انّی ،فٛأُ ثؿتط ،قطایظ ٔساذٌّ ٝط  ٚپیبٔس ٞب ٔكرم قسٕٛ٘ .زاض قٕبضٔ ،3 ٜطحّ ٝوسٌصاضی ٔحٛضی  ٚثٝ
فجبضتی ٔسَ فطایٙس ویفی پػٞٚف ضا ٘كبٖ ٔی زٞس.

. axial coding

20
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ٔم ِٝٛانّی :ثب ثطضؾی ٔ ٚغبِق ٝزلیك ایٗ اثقبز ٘ ٚؾط ذٛاٞی ٔ ٚكٛضت ٔكبضوت وٙٙسٌبٖٔ" ،یعاٖ پبؾرٍٛیی ث٘ ٝیبظ ٞب  ٚذٛاؾتٝ
ٞبی فطٍٙٞی" ث ٝفٛٙاٖ ٔمٔ ِٝٛطوعی ا٘تربة قس  ٚؾبیط اثقبز زض لبِت ٌ 4ط ٜٚقطایظ فّی ،فٛأُ ظٔی ٝٙؾبظ فبْ ،فٛأُ ٔساذّٝ
ٌط  ٚپیبٔس ٞب زؾت ٝثٙسی ٌطزیس٘س.
قطایظ فّی :ثطاؾبؼ زیسٌبٔ ٜهبحج ٝق٘ٛسٌبٖ  ٚتحّیُ زازٞ ٜبی رٕـ آٚضی قس ٜزٔ ٚمٔ « ِٝٛیعاٖ ثٟطٙٔ ٜسی اظ حمٛق
فطٍٙٞی» ٛٞ « ٚیت فطٍٙٞی» ث ٝفٛٙاٖ قطایظ فّی 21زض چٍٍ٘ٛی ٔ ٚیعاٖ پبؾرٍٛیی ث٘ ٝیبظٞب  ٚذٛاؾتٞ ٝبی فطٍٙٞی افطاز ٔٛحط
اؾت.
ضاٞجطز انّی :ضاٞجطز انّی 22زض تقییٗ ٔیعاٖ پبؾرٍٛیی ث٘ ٝیبظ ٞب  ٚذٛاؾتٞ ٝبی فطٍٙٞی ،اؾتفبز ٜاظ ٔسَ ربٔـ ؾٙزف تٛؾقٝ
فطٍٙٞی وكٛض اؾت.
ظٔی :ٝٙاظ رّٕ ٝفٛأّی و ٝزض وبضثطز ضاٞجطز ؾٙزف تٛؾق ٝفطٍٙٞی وكٛض ٔٛحط اؾت فٛأُ ظٔی 23ٝٙاؾت و ٝقبُٔ التهبز فطٍٙٞی
ٔ ٚكبضوت فطٍٙٞی ٔی ثبقس.
قطایظ ٔساذٌّ ٝط :فال ٜٚثط فٛأُ ظٔی ٝٙاؾتفبز ٜاظ ضاٞجطز ؾٙزف تٛؾق ٝفطٍٙٞی قطایظ ٔساذٌّ ٝط 24و ٝقبُٔ أىب٘بت ٚ
ؽطفیت ٞبی فطٍٙٞی  ٚذاللیت  ٚتِٛیس فطٍٙٞی ٔی ثبقٙس ظٔی ٝٙای فبْ ضا ثطای تحمك ضاٞجطز ؾٙزف تٛؾق ٝفطٍٙٞی فطأ ٓٞی
ؾبظ٘س.
پیبٔس ٞب :اؾتفبز ٜاظ ضاٞجطز ؾٙزف تٛؾق ٝفطٍٙٞی  ٚتقییٗ فٛأُ ثؿتط ٔحیظ والٖ  ٚقطایظ ٔساذٌّ ٝط زض آٖٕٟٔ ،تطیٗ پیبٔس
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و ٝزاضز اضائ ٝاثعاضی ثطای اضظیبثی ٚضقیت فطٍٙٞی وكٛض  ٚزض ٘تیز ٝآٖ وٕه ث ٝارطای ٞط چ ٝثٟتط ثط٘بٔٞ ٝبی تٛؾق ٝاؾت.
مذل وظزی
ظٔی:ٝٙ

قطایظ فّی:

ٔمٔ ِٝٛحٛضی:

ٔیعاٖ ثٟطٙٔ ٜسی اظ

ٔیعاٖ تبٔیٗ ٘یبظٞب

حمٛق فطٍٙٞی

ٚذٛاؾتٞ ٝبی فطٍٙٞی

ٛٞیت فطٍٙٞی

-

 -ؾ ٟٓفط ًٙٞزض التهبز

-

 ٔیعاٖ ٔكبضوت فطٍٙٞیپیبٔس انّی:

ضاٞجطز انّی:

آٌبٞی  ٚقٙبذت ٚضقیت

ؾٙزف تٛؾقٝ

فطٍٙٞی ربٔقٝ

فطٍٙٞی زض وكٛض
فٛأُ ٔساذٌّ ٝط:
 ؽطفیت ٞب  ٚأىب٘بت فطٍٙٞی:أىبتبت فطٍٙٞی
آٔٛظـ ٘ ٚیطٚی ا٘ؿب٘ی
اضتجبعبت
ٔیطاث فطٍٙٞی
ٔ -یعاٖ ذاللیت  ٚتِٛیس فطٍٙٞی

21. causal conditions
22 .main strategy
23. context
24 .intervening conditions
25.consequences

/319مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران ،سال هفتم/شماره اول /زمستان 3131

حمًق فزَىگی:تٛؾق ٝفطٍٙٞی ،فطایٙسی پیچیس ،ٜربٔـ  ٚچٙس ثقسی اؾت و ٝتٕبٔی تٛا٘بیی ٞبی ثبِم ٜٛیه ربٔق ٝضا زض ثط ٔی
ٌیطز .حمٛق فطٍٙٞی زض فطایٙس تٛؾق ٚ ٝثٟطٙٔ ٜسی اظ ٔعایبی آٖ اظ رّٕٛٔ ٝاضز ٔ ٟٓزض تٛؾق ٝفطٍٙٞی ث ٝقٕبض ٔی آیسٞ .ط
قٟط٘ٚسی زض یه ربٔق ٝاظ یه ؾطی حمٛلی ثط ذٛضز اض اؾت و ٝا٘تؾبض زاضز ایٗ حمٛق اظ رب٘ت زیٍط قٟط٘ٚساٖ ،زِٚتٕطزاٖ ٚ
ؾبظٔبٖ ٞب ضفبیت قٛز  ٚزض لجبَ آٖ ٚی ٘یع ث ٝحمٛق آٟ٘ب احتطاْ ٌصاقت ٚ ٝضفبیت ٕ٘بیس.
ٔبز 27 ٜافالٔی ٝحمٛق ثكط ؾبظٔبٖ ُّٔ ٔتحس( )1948زض ٔٛضز حمٛق فطٍٙٞی ث ٝحك ٔكبضوت ٔطزْ  ٚثٟطٙٔ ٜسی اظ فط ًٙٞتبویس
ٔی وٙس:
" ٞط وؿی حك زاضز تب ثهٛضت آظازا٘ ٝزض ظ٘سٌی فطٍٙٞی ذٛز ٔكبضوت زاقت ٚ ٝاض ا٘ٛاؿ ٙٞطٞب  ٚوبالٞبی فطٍٙٞی ثٟط ٜثطزٚ ٜ
زض پیكطفت ربٔق ٝؾٟیٓ ثبقس".
زض افالٔی ٝحمٛق فطٍٙٞی فطایجٛضي( ،) 2007ثط پٙذ حك اؾبؾی فطٍٙٞی قبُٔ حك ا٘تربة  ٚزاقتٗ ٛٞیت ،حك زؾتطؾی ثٝ
ظ٘سٌی فطٍٙٞی ٔ ٚكبضوت زض آٖ ،آٔٛظـ  ٚتقّیٓ ،ثٟطٙٔ ٜسی اظ اعالفبت  ٚاضتجبعبت  ٚحك ٕٞىبضی فطٍٙٞی اقبض ٜقس ٜاؾت
و ٝزِٚت ٞبٟ ٘ ،بزٞب  ٚؾبظٔبٖ ٞب ثبیس ثطای ٔطزْ ث ٝفٛٙاٖ حمٛق اؾبؾی ثط آٚضز ٜؾبظ٘س.
ًَیت فزَىگیٛٞ :یت اظ ٔٙبثـ ٔ ٟٓقٙبذت ضفتبض ٞبی ارتٕبفی  ٚفطزی اؾتٛٞ .یت فطٍٙٞی زض لبِت ٔزٕٛف ٝتٕبْ ٔٙبثـ
فطٍٙٞی زض ٘ؾط ٌطفتٔ ٝی قٛز و ٝاظ عطیك آٟ٘ب یه فطز ث ٝتٟٙبیی  ٚیب زض ارتٕبؿ ٕٞ ٚطا ٜزیٍطاٖ ذٛز ضا تقطیف ٔی وٙس.
ٔٙؾٛض اظ ٛٞیت فطٍٙٞیٔ ،زٕٛف ٝای اظ ِٔٛفٞ ٝبی فطٍٙٞی ٞؿتٙس و ٝث ٝیه فطز یب ث ٝیه ٌط« ،ٜٚقرهیت» ٔی زٙٞس  ٚثٝ
فجبضت زیٍط ا ٚضا اظ ؾبیط افطاز یب ٌطٞ ٜٚب «ٔتٕبیع» ٔی وٙٙس تب اظ ایٗ ضاٚ ٜی ثتٛا٘س ٚاضز ضٚاثظ ٔیبٖ وٙكی ثب ذٛز  ٚزیٍطاٖ قٛز ٚ
ث ٝفجبضتی ثتٛا٘س ٔؿِٚٛیت  ٚتٛا٘بیی «ٔٛرٛزیت» فیعیىی  ٚشٙٞی ذٛز زض ٘ؾبٔی و ٝزض آٖ حضٛض زاضز ضا ثط فٟس ٜثٍیطز (فىٞٛی،
.)1390
زض ایٗ پػٞٚفٔ ،مٛٞ ِٝٛیت فطٍٙٞی ث ٝفٛٙاٖ یىی اظ فٛأُ فّی زض لبِت ِٛٔ 3فٛٞ ٝیت ّٔی (ٔیعاٖ حؽ تقّك ث ٝایطاٖ،
ؾطظٔیٗ ،پطچٓ  ٚتبضید ایطاٖ)ٛٞ ،یت زیٙی (حؽ تقّك ث ٝاؾالْ ،لطآٖ وطیٓ ،پیبٔجط اوطْ ،ان ٚ َٛاضظـ ٞبی اؾالٔی) ٛٞ ٚیت
لٔٛی (تقّك ث ٝؾطظٔیٗ ٔبزضی ،ظثبٖ ٔبزضی ،آزاة  ٚؾ ٗٙلٔٛی) لطاض ٌطفت.
امکاوات ي ظزفیت َای فزَىگی :إٞیت ٚرٛز ٔطاوع فطٍٙٞی ٙٞ ٚطی اظ لجیُ فطٍٙٞؿطاٞب ،پبضن ٞب ،وتبثرب٘ٞ ٝبٔ ،ؿبرس،
ٔطاوع تفطیحی  ٚؾطٌطٔی ،ؾیٕٙب ،تئبتطٕ٘ ،بیكٍبٞ ٜبٔ ،ساضؼ  ٚزا٘كٍبٞ ٜب  .. ٚزض تٛؾق ٝفطٍٙٞی افطاز  ٚربٔق ٝثط وؿی پٛقیسٜ
٘یؿت .افطاز ثب حضٛض زض ایٗ ٔىبٖ ٞبی فٕٔٛی چ ٝث ٝنٛضت فطزی  ٚچ ٝث ٝنٛضت رٕقی ٔی تٛا٘ٙس ٛٞیت فطٍٙٞی ذٛز ضا
ثیبثٙس ٘ ٚیبظ ٞب  ٚذٛاؾتٞ ٝبی فطٍٙٞی ذٛز ضا تبٔیٗ ٕ٘بیٙس.
اظ رّٕٚ ٝؽبیفی و ٝزِٚت ٞب ثٛیػ ٜزض وكٛضٞبی زض حبَ تٛؾق ٝثط فٟسٔ ٜی ٌیط٘س ٟٔ ،یب ؾبذتٗ أىب٘بت فطٍٙٞی ثطای قٟط٘ٚساٖ
 ٚتٛظیـ فبزال٘ ٝآٟ٘ب زض ٔٙبعك ٔرتّف  ٚفطا ٓٞؾبذتٗ أىبٖ زؾتطؾی ٍٕٞبٖ ث ٝایٗ أىب٘بت اؾت.
ثب ا٘زبْ ت حّیُ ٞب  ٚثطضؾی زازٞ ٜبٔ ،م ِٝٛأىب٘بت  ٚؽطفیت ٞبی فطٍٙٞی زض لبِت ِٛٔ 4ف ٝأىب٘بت فطٍٙٞی (قبُٔ ٔطاوع
فطٍٙٞی ٙٞ ٚطیٔ ،طاوع آٔٛظقیٔ ،طاوع تفطیحی  ٚؾطٌطٔی ٚ ٚضظقی) ،آٔٛظـ ٘ ٚیطٚی ا٘ؿب٘ی (تقساز افطاز ثبؾٛاز ،زا٘ؿزٛیبٖ
 ٚزا٘ف آٔٛظأٖ ،قّٕبٖ  ٚاؾبتیس ،تقساز افطاز زاضای ٟٔبضت ضؾٕی ذّك آحبض ٙٞطی  ،)..ٚاضتجبعبت (تقساز قجىٞ ٝبی ضازیٚ ٛ
تّٛیعی٘ٛی ،تقساز قجىٞ ٝبی ٔبٛٞاض ٜای ،پٛقف پؿت ٔ ٚربثطات ،ذجط ٌعاضی ٞب  ٚؾبیتٟب ٔ ٚ ).. ٚیطاث فطٍٙٞی (ركٗ ٞب ٚ
افیبزٔ ،طاؾٓ ٚ ،ضظـ ٞب  ٚثبظی ٞبی ؾٙتی ،آحبض تبضیری  )..ٚعجم ٝثٙسی قس.
خاللیت ي تًلیذ فزَىگی :ذاللیت فطٍٙٞی ث ٝفٛٙاٖ یىی اظ فٛأُ ٔٛحط زض تٛؾق ٝفطٍٙٞی ،فطایٙسی اؾت و ٝثٔ ٝب وٕه ٔی
وٙس تب ضٚیب ٞبی فطٍٙٞی ٔبٖ ضا ث ٝحمیمت تجسیُ وٙیٓ .آضظٞ ٚبٛٞ ،یت ،افىبض ،ثبٚض ٞب  ٚاضظـ ٞبی یه فطز یب یه ٌط ٜٚزض
لبِت وبالٞبی فطٍٙٞی و ٝذّك ٔی وٙس  ٚذسٔبت فطٍٙٞی و ٝاضائٔ ٝی زٞس ث ٝثٟتطیٗ ٘حٕٔ ٛىٗ ثیبٖ ٔی قٛز .زض ٚالـٕٝٞ ،

طراحی و ارائه الگوی سنجش توسعه فرهنگی در کشور ایران 319/

وبال ٞب  ٚذسٔبت فطٍٙٞی فال ٜٚثط زاقتٗ اضظـ ٔبزی ٔب٘ٙس زیٍط وبالٞب  ٚذسٔبت اظ اضظـ ٔقٛٙی ٔٙحهط ث ٝفطزی ٘یع ثط
ذٛضزاض٘س.
وبالٞبی فطٍٙٞی قبُٔ ٔزٕٛف ٝوبالٞبی ٔهطفی حبُٔ ا٘سیكٞ ٝبٕ٘ ،بزٞب  ٚضٚـ ٞبی ظیؿت اؾت و ٝزض ذّك ٔ ٚقطفی ٛٞیت
رٕقی  ٚتقییٗ ضٚیٞ ٝبی فطٍٙٞی ٘مف زاض٘س .ایٗ وبالٞب ثطایٙس ذاللیت رٕقی یب فطزی ٔكٕ َٛحك ِٔٛف ثٛز ٚ ٜثب اؾتفبز ٜاظ
نٙقتی زض ؾغح ا٘ی ٜٛتىخیط  ٚزض رٟبٖ تٛظیـ ٔی ق٘ٛس (ؾقیس آثبزی.)53:1388 ،
عجك آٔبض ی٘ٛؿى ٛزض ؾبَ  ،2005اضظـ رٟب٘ی ٔجبزالت نٙبیـ فطٍٙٞی زض حسٚز  1/3تطیّی ٖٛزالض ثٛز ٜاؾت و ٝتب ؾبَ  2008ثب
ضقس ؾبال٘ ٝثیف اظ  %15اظ  1/7تطیّی ٖٛزالض فطاتط ٔی ضٚزٕٞ .چٙیٗ ؾ ٟٓایٗ وبالٞب  ٚذسٔبت زض تِٛیس ٘بذبل رٟب٘ی عجك
ٌعاضـ ؾبَ  2003ثب٘ه رٟب٘ی اظ ٘ %7یع ثیكتط ثٛز ٚ ٜثب تٛر ٝث ٝاؾتمجبَ ضٚظ افع ٚ ٖٚقىٛفبیی ایٗ نٙبیـ زض ٔمبثُ زیٍط نٙبیـ
ا٘تؾبض ٔی ضٚز و ٝایٗ ؾ ٟٓزچبض افعایف ٘یع ٌطزز.
ٔم ِٝٛذاللیت  ٚتِٛیس فطٍٙٞی ،ث ٝفٛٙاٖ یىی اظ فٛأُ انّی ٔساذٌّ ٝط زض لبِت ِٛٔ 6ف ٝانّی قبُٔ وتبة ،تطرٕ ،ٝضٚظ٘بٔٚ ٝ
٘كطیبت ،وبالٞبی فطٍٙٞی ٙٞ ٚطی ،ذسٔبت فطٍٙٞی  ٚوبالٞبی فطٍٙٞی ٔزبظی لطاض ٌطفت.
التصاد فزَىگ :أطٚظ ٜثب ٌصقت ظٔبٖ ثط إٞیت نٙبیـ فطٍٙٞی (تٕبٔی وبال ٞب  ٚذسٔبت فطٍٙٞی  ٚفقبِیت ٞبی فطٍٙٞی) ثٝ
فٛٙاٖ فٙهط حیبتی زض التهبز ٔسضٖ  ٚرٛأـ زا٘ف ٔحٛض افعٚزٔ ٜی قٛز .نٙبیـ فطٍٙٞی ض٘ٚس تٛؾق ٝضا قتبة ثركیس ٚ ٜزض غٙی
ؾبذتٗ ؾبیط اثقبز تٛؾق٘ ٝمف ث ٝؾعایی ایفب ٔی وٙٙس .عی ز ٚز ٝٞاذیط نبحت ٘ؾطاٖ ثؿیبضی تبحیطات التهبزی  ٚغیط التهبزی
فط ٚ ًٙٞنٙبیـ فطٍٙٞی ضا زض رٛأـ ٔرتّف ٔٛضز ٔغبِق ٝلطاض زاز ٜا٘س.
ٔبتبضاؾ )1997:49( ٛثط ٘مف نٙبیـ فطٍٙٞی زض ایزبز ا٘ؿزبْ ٚ ٚحست زض ربٔق ٝثیٗ ٌطٞ ٜٚب  ٚذطز ٜفطٞ ًٙٞبی ٔرتّف اقبضٜ
ٔی وٙس ،ایٍّٟٙبضت ( ) 2000ث٘ ٝمف نٙبیـ فطٍٙٞی زض تغییط اضظـ ٞبی ربٔقٔ ٝی پطزاظز ،تطاؾجی ( )2001اظ نٙبیـ فطٍٙٞی ثٝ
فٛٙاٖ فبُٔ احجبت ذاللیت  ٚقىٛفبیی ٘جٛك  ٚاؾتقساز افطاز ربٔق ٝیبز ٔی وٙس ،ثطذی ٘یع (حطیطا  ،2002تطاؾجی  ٚ ،2001ی٘ٛؿىٛ
ٔ ) 2005قتمس٘س و ٝنٙبیـ فطٍٙٞی ٔی تٛا٘س زض تٛؾق ٝتٛٙؿ فطٍٙٞیٛٞ ،یت ّٔیٛٞ ٚ ،یت ٌطٞ ٜٚبی فطٍٙٞی ٔرتّف زض ربٔقٝ
ٔٛحط ثبقس (ی٘ٛؿى.)7:2012 ٛ
ثب تحّیُ زازٞ ٜبی ثسؾت آٔسٔ ،ٜم ِٝٛالتهبز فطٍٙٞی ث ٝفٛٙاٖ یىی اظ فٛأُ ثؿتط زض لبِت ِٛٔ 4ف ٝانّی اقتغبَ فطٍٙٞی،
ٚاضزات  ٚنبزضات فطٍٙٞی ،وؿت  ٚوبض ٞبی فطٍٙٞی (GDP ٚتِٛیس ٘بذبِم زاذّی) فطٍٙٞی عجم ٝثٙسی ٌطزیس.
مطارکت فزَىگی :اٌط زض ربٔق ٝقطایظ ثطای ٔكبضوت ٔٙبؾت قٟط ٘ٚساٖ زض ظ٘سٌی فطٍٙٞی ٟٔیب ٘جبقس ثبفج ٔی قٛز و ٝآٟ٘ب
٘تٛا٘ٙس قطایظ فطٍٙٞی  ٚارتٕبفی ظ٘سٌی ذ ٛز ضا ٔغبثك ثب ذٛاؾتٞ ٝبی ذٛز ثٟجٛز زٙٞس  ٚایٗ أط زض افعایف ٘بضضبیتی آٟ٘ب  ٚزض
ٟ٘بیت تٛؾق٘ ٝیبفتٍی آٖ ربٔقٔ ٝی تٛا٘س ثؿیبض تبحیط ٌصاض ثبقس.
ٔكبضوت فطٍٙٞی قبُٔ ٔهطف وبالٞبی فطٍٙٞی  ٚقطوت زض فقبِیت ٞبی فطٍٙٞی اؾت و ٝزض ربٔق ٝثٙٔ ٝؾٛض ثبظتبة آزاة ٚ
ؾ ٚ ٗٙفمبیس ٕٛ٘ ٚزی اظ ویفیت ظ٘سٌی ا٘زبْ ٔی ٌیطز( ی٘ٛؿى.) 2006ٛ
ٔكبضوت فطٍٙٞی قبُٔ فقبِیت ٞبی فطٍٙٞی ضٚظٔطٔ ٜب٘ٙس ذٛا٘سٖ وتبة ،تٕبقبی ثط٘بٔٞ ٝبی تّٛیعی٘ٛی  ٚضازیٛییٌٛ ،ـ زازٖ ثٝ
ٔٛؾیمی ،اؾتفبز ٜاظ ایٙتط٘ت ،فقبِیت ٞبی ضؾٕی چ ٖٛضفتٗ ث ٝؾیٕٙب ،تئبتط ،ثبظزیس اظ ٔٛظٞ ٜب ٕ٘ ٚبیكٍبٞ ٜب  ٚفقبِیت ٞبی غیط
ضؾٕی چ ٖٛقطوت زض ٔطاؾٓ ؾٙتی ٘ ٚیع ذّك ٔحهٛالت فطٍٙٞی ٙٞ ٚطی ٔی ثبقس.
زض ایٗ پػٞٚف ٔمٔ ِٝٛكبضوت فطٍٙٞی ث ٝفٛٙاٖ یىی اظ فٛأُ ثؿتط زض لبِت ِٛٔ 5فٔ ٝهطف فطٍٙٞی ،قطوت زض فقبِیت ٞبی
فطٍٙٞیٔ ،كبضوت زض ذّك وبالٞب  ٚذسٔبت فطٍٙٞیٔ ،هطف فطٍٙٞی ٔزبظی ٔ ٚكبضوت زض تهٕیٓ ٌیطی ٞب لطاض ٌطفت ٝاؾت.
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ريایی ي پایایی:

ث ٝزِیُ ثٟطٙٔ ٜسی ٔؿتٕط اظ ٘ؾط ذجطٌبٖ ٔ ٚسیطاٖ فطٍٙٞی زض وّیٔ ٝطاحُ  ٚفطایٙس ٞبی ایٗ تحمیك پبیبیی ٔٛضز ا٘تؾبض یه
پػٞٚف ث ٝذٛثی تضٕیٗ  ٚثطآٚضز قس ٜاؾت .ضٚایی ایٗ تحمیك ٘یع ،اظ ؾ ٝعطیك ثسؾت آٔس ٜاؾت:
اِف) تغجیك تٛؾظ ٔكبضوت وٙٙسٌبٖٔ :كبضوت وٙٙسٌبٖٔ ،طحّ ٝوسٌصاضی ٔحٛضی ضا ثبظثیٙی ٘ ٚؾطقبٖ ضا زض ذهٛل آٖ
فٛٙاٖ وطز ٚ ٜزیسٌبٞ ٜبی قبٖ زض ٔطحّ ٝوسٌصاضی ٔحٛضی افٕبَ ٌطزیس.
ة) ثطضؾی ٕٞىبض٘ 3 :فط اظ اؾبتیس ٔسیطیت فطٍٙٞی یبفتٞ ٝبی پػٞٚف ضا ثطضؾی  ٚزض ٔٛضزقبٖ اؽٟبض ٘ؾط وطز٘س.
د) زض ایٗ پػٞٚف ث ٝعٛض  ٓٞظٔبٖ اظ ٔكبضوت وٙٙسٌبٖ زض تفؿیط  ٚتحّیُ زازٞ ٜب وٕه ٌطفت ٝقس.
تحج ي وتیجٍ گیزی
ثط اؾبؼ اٍِٛی ٟ٘بیی ؾٙزف تٛؾق ٝفطٍٙٞی زض وكٛض ،یبفتٞٝبی پػٞٚكی حبضط ثهٛضت ظیط اضائٔ ٝیقٛز:
ـجطذٛضزاضی قٟط٘ٚساٖ اظ حمٛق فطٍٙٞی رعء پیف ٘یبظٞبی انّی تٛؾق ٝفطٍٙٞی زض وكٛض اؾت .ثسیٟی اؾت وٞ ٝطچمسضٔیعاٖ
ثطذٛضزاضقٟط٘ٚساٖ اظ حمٛق فطٍٙٞی ثیكتط ثبقس ض٘ٚس تٛؾق ٝفطٍٙٞی وكٛضقتبة ثیكتطی ث ٝذٛز ٔیٌیطز.زض ایٗ ضاؾتب اِٚیٗ
فبُٔ و ٝثبیس ٔٛضز اضظیبثی لطاض ٌیطزٔمٔ ِٝٛیعاٖ ثطذٛضزاضی قٟط٘ٚساٖ اظ حمٛق فطٍٙٞی اؾت .ثطای اضظیبثی ٚؾٙزف ایٗ ٔمِٝٛ
ٔیتٛاٖ اظ قبذمٞبی ویفی ٚوٕی زض وٙبض  ٓٞاؾتفبزٕٛ٘ ٜز.
ـ ٚرٛز أىب٘بت ٚؽطفیت ٞبی فطٍٙٞی ٔٙبؾت زض ربٔق٘ ٝمف اؾبؾی زض قىٛفبیی اؾتقسازٞب  ٚتٛا٘بییٞبی قٟط٘ٚساٖ ٚزض ٘تیز ٝاٖ
تٛؾق ٝفطٍٙٞی وكٛض زاضز .فطاٚا٘ی ٚپطاوٙسٌی ٔٙبؾت أىب٘بت ٚؽطفیتٞبی زض ٔٙبعك ٔرتّف وكٛضٔ ،یتٛا٘سظیطؾبذتٞبی
الظْ ضا ثطای تٛؾق ٝفطٍٙٞی فطا ٓٞؾبظزِ .صا ثطای ؾٙزف تٛؾق ٝفطٍٙٞی وكٛض،ؾٙزف ٔم ِٝٛأىب٘بت  ٚؽطفیتٞبی اظ إٞیت
ذبنی ثطذٛضزاض اؾت .زض ایٗ ضاؾتب ٔیتٛاٖ ثب ثٟطٌٜیطی اظقبذمٞبی وٕی ٘ؿجت ث ٝایٗ ٔ ٟٓالساْ ٕ٘ٛز.
ذاللیت  ٚتِٛیس فطٍٙٞی و ٝزض ثط ٌیط٘س ٜوبالٞب ٚذسٔبت فطٍٙٞی ٔیثبقس اظ فٛأُ ٔ٘ ٟٓكبٖ زٙٞس ٜپٛیبیی ٘ٚكبط فطٍٙٞیٚزض ٘تیزٟأٖ تٛؾق ٝفطٍٙٞی ربٔق ٝث ٝحؿبة ٔیآیسِ،صا ؾٙزف ٔیعاٖ ذاللیت ٚتِٛیس فطٍٙٞیسض اٍِٛی ربٔـ ؾٙزف تٛؾقٝ
فطٍٙٞی وكٛض اظ إٞیت ثبضظی ثطذٛضزاض اؾتٔ .سیطاٖ ٚثط٘بٔٝضیعاٖ فطٍٙٞی ٔیتٛا٘ٙسثباؾتفبز ٜاظقبذمٞبی وٕی ٚزض ثبظٜٞبی
وٛتبٔ ٜستٙؿجت ث ٝایٗ ٔ ٟٓالساْ ٕ٘بیٙس.
ـ تٛؾق ٝفطٍٙٞی زضٞیچ ربٔقٝای ثس ٖٚرّت ٔكبضوت ٔطزْ زضأٛض فطٍٙٞی اتفبق ٕ٘یافتسِ ،صا ٔمٔ ِٝٛیعاٖ
ٔكبضوت فطٍٙٞی ٔط زْ زض أٛضفطٍٙٞی ث ٝفٛٙاٖ یىی اظ پٙذ فبُٔ انّی زض اٍِٛی ؾٙزف تٛؾقٟفطٍٙٞی وكٛض اضائ ٝقس ٜاؾت.
اؾتفبز ٓٞ ٜظٔبٖ اظ قبذم ٞبی ویفی ٚوٕی ثطای ؾٙزف ٔیعاٖ ٔكبضوت فطٍٙٞی قٟط٘ٚساٖ پیكٟٙبز ٔیٌطزز..
ـ ؾ ٟٓض ٚث ٝافعایف ٕٟٔٚی و ٝنٙبیـ فطٍٙٞی زض التهبز وكٛضثطفٟس ٜزاض٘سٌٙ،زب٘سٖ ٔم ِٝٛالتهبز فطٍٙٞی ضا زض اٍِٛی ربٔـ
ؾٙزف تٛؾقٝی فطٍٙٞی وكٛضأطی ضطٚضی ٚالظْ رّٔ ٜٛیزٙٞسٔ .سیطاٖ ٚثط٘بٔٝضیعاٖ فطٍٙٞی وكٛض ٔیتٛا٘ٙسثب اؾتفبز ٜاظ
قبذمٞبی وٕی ٚتكىیُ پبیٍب ٜآٔبضی،زضوٛتبٜتطیٗ ظٔبٖ ٚثبنطف وٕتطیٗ ٞعی٘ ٝٙؿجت ث ٝؾٙزف ؾ ٟٓنٙبیـ فطٍٙٞی زض
التهبزٚتٛؾق ٝوكٛض الساْ ٕ٘بیٙس.
ث ٝؾجت ٔبٞیت ٌؿتطز ،ٜپیچیس ٚ ٜربٔـ فطٚ ،ًٙٞرٛز قبذم ٞب  ٚفٛأُ ثؿیبض ٌؿتطز ٜاظ یه ؾ ٚ ٛوكف ضٚاثظ پیچیس ٜثیٗ
آٟ٘ب اظ ؾٛی زیٍط فطایٙس قبذم ؾبظی  ٚؾٙزف تٛؾق ٝفطٍٙٞی ضا ثب ٔكىالت اؾبؾی ٔٛارٔ ٝی ؾبظز .آ٘چ ٝزض ایٗ ٔیبٖ ٟٔٓ
اؾ ت اؾتفبز ٜاظ ضٚیىطز زض٘ٚعا ث ٝفط ٚ ًٙٞتقطیف ایٗ قبذم ٞب ثط اؾبؼ اضظـ ٞب  ،فمبیس ٛٞ ٚیت فطٍٙٞی ربٔق ٝایطاٖ اظ یه
ؾ٘ ٚ ٛیع اؾتفبز ٜاظ قبذم ٞبی فّٕیبتی ٚ ٚالقی  ٚپطٞیع اظ آضٔبٖ ٌطایی اظ ؾٛی زیٍط ٘ ٚیع اؾتفبز ٜاظ تزطثیبت وكٛضٞبی زیٍط
 ٚؾبظٔبٖ ٞبی ثیٗ إِّّی زض ایٗ حٛظ ٜاؾت .پػٞٚف حبضط ،ثب ٔس ٘ؾط لطاض زازٖ ایٗ ٘ىبت ث ٝا٘زبْ ضؾیس ٜتب ثّى ٝثتٛا٘س وٕىی
ٞط چٙس وٛچه زض ایٗ حٛض ٜثطای ٔسیطاٖ فطٍٙٞی  ٚپػٞٚكٍطاٖ ثبقس.
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زض پػٞٚف ٞبی ویفی و ٝثب اؾتفبز ٜاظ ٘ؾطی ٝزاز ٜثٙیبز ا٘زبْ ٔی قٛز ثقس اظ اؾترطاد ٔمٞ ِٝٛبی انّی  ٚتقییٗ ٔمٞ ِٝٛؿت ٝای ،زض
ٔطحّ ٝوس ٌصاضی ٌعیٙكی ٘ؾطی ٝظٔی ٝٙای ثب اؾتفبز ٜاظ ٔمٛالت فٕس ٜاضائٔ ٝی ٌطزز .زض ایٗ پػٞٚف  ٚزض رٟت تحمك ٞسف
غبیی  ٚپبؾد ث ٝؾٛاالت پػٞٚف ،زض چبضچٛة ٔسَ ٘ؾبٔٙس اؾتطاٚؼ  ٚوطثیٗ ٘ؿجت ث ٝاضائ٘ ٝؾطی ٝالساْ قس .ثط ایٗ اؾبؼ ٔ ،مِٝٛ
ٔیعاٖ ثٟط ٙٔ ٜسی اظ حمٛق فطٍٙٞی زض وٙبض ٔمٛٞ ِٝٛیت فطٍٙٞی ث ٝفٛٙاٖ قطایظ فّی ثط ٔمٔ ِٝٛحٛضی " ٔیعاٖ تبٔیٗ ٘یبظ ٞب ٚ
ذٛاؾتٞ ٝبی فطٍٙٞی" افطاز زض ربٔق ٝتبحیط ٔی ٌصاضزٔ .یعاٖ ٔكبضوت فطٍٙٞی زض وٙبض ٔم ِٝٛالتهبز فطٍٙٞی ث ٝفٛٙاٖ قطایظ
ظٔی ٝٙای ثط ضاٞجطز انّی یقٙی عطاحی  ٚاضائ ٝاٍِٛی ؾٙزف تٛؾق ٝفطٍٙٞی احط ٌصاض اؾت .زضایٗ ٔیبٖ ،زٔ ٚم ِٝٛؽطفیت ٞب ٚ
أىب٘بت فطٍٙٞی ٘ ٚیع ذاللیت  ٚتِٛیس فطٍٙٞی ث ٝفٛٙاٖ قطایظ ٔساذٌّ ٝط ٔحیظ ذبل زض ضاٞجطز انّی احطٌصاض ثٛز ٜو ٝپیبٔس
انّی آٖ آٌبٞی  ٚقٙبذت ٚضقیت فطٍٙٞی وكٛض ٔی ثبقس.
ٔعیت انّی و ٝایٗ پػٞٚف ضا اظ زیٍط پػٞٚف ٞبی ا٘زبْ قس ٜزض ایٗ حٛظٔ ٜتٕبیع ٔی وٙس ویفی ثٛزٖ آٖ اظ یه عطف  ٚاضائٝ
ٔسَ ربٔـ ٔ ٚجتٙی ثط فُٕ اؾت و ٓٞ ٝظٔبٖ تالـ وطز ٜتب ث ٝاوخط ِٔٛفٞ ٝبی ٔٛحط ثط ؾٙزف تٛؾق ٝفطٍٙٞی زض وكٛض تٛرٝ
ٕ٘بیسٔ .حسٚزیت انّی ایٗ پػٞٚف ٕٞبٍٙٞی ثب ٔكبضوت وٙٙسٌبٖ ثٛز ،ٜچطا و ٝاوخط ٔهبحج ٝق٘ٛسٌبٖ اظ ٘رجٍبٖ فطٍٙٞی ٚ
ؾیبؾت ٌصاضاٖ فطٍٙٞی وكٛض ثٛز٘س ٕٞ ٚبٍٙٞی ثب ایكبٖ ث ٝظٔبٖ  ٚتالـ ٔؿتٕط ٘یبظ زاقت.
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