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هقالِّا هطخص ضذ سزهایِ اًساًی جایگاُ ٍیژُای بِ عٌَاى عاهلی هْن در

بزرسی قزار گزفت .پس اس ارسیابی
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 .0هقذهِ
دز شٔیٙٔ ٝٙابغ ا٘ػا٘ی ٘ٝتٟٙا تؼداد افساد خٕؼیت  ٚغطغ ٟٔطاز ٞطا ،بّىط ٝدٚزٕ٘طای فسٍٙٞطی ،عطسش
تفىس آ٘اٖ دز ٔٛزد وطاز  ٚػاللط ٝبط ٝییؿطسفت  ٚتسلطی ؾ نطی ٘یطص إٞیطت دازد؛ بطٝػطال ،ٜٚغطغ
ٟٔاز ٞای ادازی اغّب ،لدز ب ؽ دِٚتطی زا دز تیییطس غطا تاز تِٛیطد  ٚشٔطاٖ مشْ بطسای ت مطك
چٙیٗ تیییسی تؼییٗ ٔیوٙد .دز ایٙدا با ٔدٕٛع زٚابظ ٔتمابُ  ٚییچید ٜبیٗ فسٙٞطً ،غطٙتٔ ،طرٞب،
ا الق ،چٙدیازچٍی یا ا٘ػداْ لٔٛی غسٚواز دازیٓ؛ بٙابسایٗٔ ،اٞیت  ٚنٛصیت ٔٙابغ ا٘ػا٘ی یه
وؿٛز ،ػٛأُ تؼییٗوٙٙد ٟٓٔ ٜغا ت التنادی آٖ وؿٛز اغت  ٚب ٛ ٘ ٝآؾىازی اش یه ٔٙغم ٝبطٝ
ٔٙغم ٝدیٍس ٔتفا ٚاغت (تٛداز.)2002 ،ٚ
با ٍ٘اٞی بٔ ٝساحُ ییؿسفت تٕدٖ بؿسی ٔؿ ص ٔیؾٛد و٘ ٝمؽ ٘یسٚی ا٘ػا٘ی اش ٘یطسٚی وطاز
غاد ٜب ٝغسٔای ٝا٘ػا٘ی تىأُ یافت ٝاغت؛ چساو ٝییؿسفت تىِٛٛٙضی بطد ٖٚت طٛم ٘یطسٚی ا٘ػطا٘ی
فالد وازایی اغت .دز ػنس حاضس ،تصزیك ٔٙابغ ٔاِی ب ٝػٛٙاٖ فاوتٛز اصّی تٛغؼ ٝب ٝؾٕاز ٕ٘یآید،
بّى ٝتٛغؼ ٚ ٝبٟسٜٚزی ٘یسٚی ا٘ػا٘ی غبب ازتمای غاشٔاٖٞا  ٚب ٝتبغ آٖ تٛغؼ٘ ٝظطاْٞطای التنطادی
دز خٟاٖ ٔیؾ٘ٛد .ب ٝخسأ ٔیتٛاٖ ادػا وسد وٞ ٝس ٔاؾیٙی دز ٟ٘ایطت یطه فسفیطت تؼسیطفؾطدٜ
دازد و ٝبیؽ اش آٖ ٕ٘یتٛاٖ ا٘تظاز داؾت؛ أا فسفیتٞای ا٘ػاٖ تا بیٟ٘ایت اغت ٕٞ ٚچٙیٗ تاوٖٛٙ
ٞیچ فسایٙد تِٛیدی ا تساع ٘ؿد ٜاغت و ٝب ٝواز ا٘ػا٘ی ٘یاشٔٙد ٘باؾد .تدسب ٝوؿٛزٞای ٔ تّف یطع
اش خ ًٙخٟا٘ی د ْٚبٚٝضٛح ٘ؿاٖ داد و ٝػأُ اصّی تٛغؼ ٝالتنادی٘ ،یسٚی ا٘ػا٘ی اغت  ٚبدٖٚ
آٔٛشؼ  ٚاغتفاد ٜبٟی ٝٙاش ٘یسٚی ا٘ػا٘ی ٕ٘طی تطٛاٖ بط ٝتٛغطؼ ٝدغطت یافطت (حیطدزیٛز ٕٞ ٚىطازاٖ،
.)5931
ٔغاِؼطا  ٚتدسبیططا بطیٗإِّّططی ٍٕٞطی ٔبططیٗ ٔ ٚدیطد ایططٗ ٘ىتطٞ ٝػططتٙد وط ٝتٛغططؼ ٝیایططداز ٚ
 ٕٝٞخا٘ب ،ٝاِصأاً باید اش بػتس ٘یسٚی ا٘ػا٘ی بٍرزد  ٚییؽؾسط تٛفیك ،تثبیت  ٚتداٞ ْٚسٌ٘ٛط ٝتٛغطؼٝ
خدیدتسیٗ آٔاز ٔٙتؿسؾد ٜاش غٛی بس٘أ ٝتٛغؼ ٝغاشٔاٖ ُّٔ ٔت د ٘ؿطاٖ ٔطیدٞطد وط ٝغط٘ ٟٓیطسٚی
ا٘ػا٘ی دز ثس ٚوؿٛزٞا ،دز ضایٗ  00دزصد ،إِٓاٖ  ٚاغپا٘یا  80دزصد  ٚتسویط 82 ٝدزصطد اغطت؛
بٙابسایٗ بسای زغیدٖ ب ٝتٛغؼ ٝیایداز باید ا٘ػاٖ زا ٔ ٛز تٛغؼ ٝدا٘ػت  ٚبیؿطتسیٗ غطسٔایٌٝطرازی زا
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زٚی ٔٙابغ ا٘ػا٘ی ا٘داْ داد؛ ٕٞاٖ وازی و ٝبس ی اش وؿٛزٞای خٟاٖ غ ،ْٛاش خّٕط ٝوطس ٜخٙطٛبی،
چیٗ ٔ ٚاِصی دز ٔٛج خدید دغتیابی ب ٝتٛغؼ ٝا٘داْ داد٘د (وسیٕی.)5939 ،
آشادی ب ٝػٛٙاٖ ٔ ٟٓتسیٗ زوٗ ٔف ْٟٛتٛغؼ ٝدز ادبیا زایح تٛغؼٔ ٝغسح اغت .بس یایط ٝآشادی
بٛد و« ٝآٔازتیطا غطٗ» ،تٛغطؼٝداٖ بسخػطتٙٞ ٝطدی  ٚبس٘طد ٜخطایصٛ٘ ٜبطُ غطاَ  5330التنطاد ،وتطا
ازشؾٕٙد «تٛغؼ ٝبٔ ٝثاب ٝآشادی» زا ب ٝزؾت ٝت سیس دزآٚزد  ٚدز آٖ تٛغؼ ٝزا بسابس با آشادی دا٘ػطت.
دزٚالغ اش ٘ظس «غٗ» ،تٛغؼ ٝفسآیٙدی اغت وٛٔ ٝخب ٌػتسؼ آشادیٞایی ٛاٞد ؾد ؤ ٝطسدْ اش
آٖ ٘فغ ٔیبس٘د .تٛغؼ ٝباید ٔٙدس ب ٛ ٔ ٝػٛأّی ؾٛد و ٝآشادی ا٘ػطاٖٞطا زا ٔ طدٚد ٔطیوٙطد .ایطٗ
ػٛأططُ ػبططاز ا٘ططد اش فمططس  ٚغططتٍٕسی٘ ،بططٛد فسصططتٞططای التنططادی  ٔ ٚسٔٚیططتٞططای اختٕططاػی
ٟ٘ادیٝٙؾد ،ٜغفّت اش بٛدخٞٝای ػٕٔٛی  ٚا٘تماد٘ایریسی  ٚیىٝتطاشی دِٚطتٞطای غطسوٛبٍس (افمط،ٝ
.)5932
 .1هباًی ًظزی پژٍّص
 .0-1تحلیل آدام اسویت اس سزهایِ اًساًی

دز ٔٛزد تٛا٘ایی ٞا  ٚلابّیتٞای اوتػابی ٔ ٚفید  ٕٝٞافساد  ٚاػضای یه خأؼ ٝبایطد ٌفطت؛ وػطب
چٙیٗ تٛا٘ایی ٞایی اش عسیك لساز ٌسفتٗ دز ٔ یظ آٔٛشؾی ٔ ٚغاِؼ ٚ ٝوازآٔٛشی ٌسچٞ ٝصیٙطٞٝطایی
دز بس دازد ،أا ایٗ ٘ٛع ٞصی ٝٙوسدٖ بسای ٛد  ٚدز طٛدٔ ،ثطُ ٞصیٙط ٝوطسدٖ غطسٔایٞ ٝطای تِٛیطدی
اغت .چٙیٗ اغتؼدادٞا  ٚتٛا٘اییٞطایی ٘طٝتٟٙطا خطص ٚثطس ٚ ٚدازایطیٞطای فطسد بّىط ٝخطص ٚثطسٚ ٚ
دازایی ٞطای خأؼط ٝای وط ٝآٖ فطسد دز آٖ لطساز دازد ٔ ،ػطٔ ٛطی ؾطٛد .ازتمطای (افطصایؽ ویفطی)
لابّیت ٞا ،شبسدغتی ٟٔ ٚاز ٞای یه وازٌس ٕٔىٗ اغت ٕٞچٔ ٖٛاؾیٗ آم  ٚابصازٞای تِٛیدی،
تػٟیٍّس  ٚبٟبٛددٙٞد ٜویفیت ٘یسٚی واز باؾد ٞ ٚصیٞٝٙایی و ٝوازفسٔطا اش ایطٗ بابطت ٔت ٕطُ ؾطدٜ
اغت ٕٞسا ٜبا غٛد ٔىفی باشٌؿت ٛاٞد داؾت.

ب ٝػمیدٔ ٜطازوع دز ٘ظطاْ غطسٔای ٝدازی ،وطازٌساٖ ٘یطسٚی وطاز طٛد زا بطٙٔ ٝظطٛز وػطب دزآٔطد
ٔیفسٚؾٙد .وازٌس باید ٚالؼاً واز وٙد تا دغتٕصد دزیافت وٙد  ٚبسای بط ٝدغطت آٚزدٖ یط َٛبایػطتی
فىس یا بدٖ ٛد زا ب ٝواز بٍیسد .اِبت ٝوازٌس ٕ٘یتٛا٘د غسٔای ٝا٘ػا٘ی ٛد زا بفسٚؾد .غسٔای ٝا٘ػا٘ی
یه دازایی ٔػتمیٕاً لابُ تبدیُ ب ٝی٘ َٛیػت .یه ؾ ص ٕ٘یتٛا٘د ٟٔاز ٞای طٛد زا بط ٝفطسٚؼ
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زغا٘د ،بّى ٝا ٚدز یه لسازداد ؾیّی بطا یطه وازفسٔطا اغطتفاد ٚ ٜبٟطسٜبطسدازی اش ٟٔطاز ٞطایؽ زا
ٔیفسٚؾد؛ ٕٞاٌٖ ٝ٘ٛو ٝیه واز ا٘ٝداز ،تِٛیدا

ٛد زا ٔیفسٚؾد ٔ ٝ٘ ٚاؾیٗآمتؽ زا .اِبت ٝدز

٘ظاْ التنادی بسدٜدازی ،غسٔای ٝا٘ػا٘ی بسد ٜسید  ٚفطسٚؼ ٔطیؾطدٞ ،سچٙطد وط ٝدزآٔطدی ٞطٓ اش
تِٛیدیاؼ بط ٝد٘بطاَ

ٞای
خٟت غسٔای ٝا٘ػا٘یاؼ ٘نیب إ٘ ٚیٌسدید .یه وازفسٔا ب ٝدِیُ فؼاِیت 
وػب ٔٙافغ  ٚغٛد اغت .اش ایٗ ز ٚبٌ ٝفتٔ ٝازوع ،عبك ٘ظسی ٝازشؼ واز ،وازٌساٖ بایػتی ازشؼ
اضاف ٝایداد وٙٙد؛ ب ٝػباز دیٍس وازٌساٖ چیصی بیؽ اش ٘یاشٞای زٚشٔسٜؾطاٖ یطا حطدالُ ٔؼیؿطت
تِٛید ٔیوٙٙد و ٝآٖ ٘ ٓٞنیب وازفسٔا ٔیؾطٛد؛ بٙطابسایٌٗ ،سچط ٝداؾطتٗ غطسٔای ٝا٘ػطا٘ی اش غطٛی
آٖ ٞا ٛٙٞش ٞطٓ بطسای ش٘طدٔ ٜا٘طدٖ ٌ ٚطرزاٖ ش٘طدٌی بطٝ
وازٌساٖ بسای آٖٞا ٔٙافؼی دز یی دازد أا 
صاحباٖ ثس ٚ ٚغسٔایٞٝای غیسا٘ػا٘ی (ٔاِی  ٚیِٛی) ٔ تاج ٚ ٚابػتٞ ٝػتٙد.
ً .2-1ظزیِ تَسعِی رٍستَ

5

أ ٚؼتمد اغت و ٝتٕاْ خٛأغ بؿسی یا ب ٝػبازتی تٕاْ وؿٛزٞای د٘یا بایطد دز ز٘ٚطد تٛغطؼ ٝطٛد اش
ٔساحُ شیس ٌرز وٙٙد:
ٔ سحّ ٝخأؼ ٝغٙتی (ابتدایی)؛
ٔ سحّٔ ٝمدٔاتی (ییؽؾسطٞای آغاش حسوت)؛
ٔ سحّ ٝیص (خٟؽ التنادی)؛
ٔ سحّ ٝبّٛؽ؛
ٔ سحّٔ ٝنسف ا٘ب.ٜٛ
ً .3-1ظزیِ تَسعِ هایکل تَدارٍ

2

التناددا٘ا٘ی ٘ظیطس ٔایىطُ تطٛداز ٚدز بسزغطی تٛغطؼ ٚ ٝتٛغطؼ٘ٝیطافتٍی٘ ،فطع صطسف وٕیطتٞطای
التنادی زا دز ٔیصاٖ زؾد غام٘ ٝتِٛید ٘ا طاِص ّٔطی  ٚتٛغطؼ٘ٝیطافتٍی زا دز ٔیطصاٖ صطسف دزآٔطد
ِٛئیصٔ ،ؼّ َٛتٛغؼ ٚ ٝتٛغؼ٘ٝیافتٍی زا خا٘ؿطیٗ ػّطت وطسد ٚ ٜتٛغطؼ٘ٝیطافتٍی زا حاصطُ غط ٝخطص

1. Walt W. Rostow
2. Michael P.Todaro.
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التنادی ٘ ٚیص غیسالتنادی یؼٙطی یطاییٗ بطٛدٖ غطغ ش٘طدٌی ،یطاییٗ بطٛدٖ اػتٕادبط٘ٝفطع  ٚآشادی
ٔ دٚد ٔیدا٘ٙد و ٝییٛغت ٝػٙنس ٔؼّ َٛتٛغؼ٘ٝیافتٍی التنادی -اختٕاػی اغت.
ً .4-1ظزیِ تَسعِ آرتَر لَییس

5

ا ٚبیاٖ ٔیوٙد و ٝا٘تماَ ٘یسٚی ا٘ػا٘ی اش ب ؽ غٙتی ب ٝب ؽ ییؿسفتٞ ،ٝػت ٝاصّی تٛغطؼ ٝالتنطادی
دز ایٗ خٛأغ اغت؛ چ ٖٛدز ب ؽ غٙتی ٔاشاد ٘یسٚی ا٘ػا٘ی ٚخٛد دازد  ٚب ؽ ییؿطسفت ٝبط ٝػّطت
یٛیایی  ٚت سن ،لطادز بط ٝخطر ٘یطسٚی ا٘ػطا٘ی ب طؽ غطٙتی اغطت؛ بط ٝػبطاز دیٍطس دز ب طؽ
غسٔایٝدازی لابّیت خر

غسٔایٚ ٝخٛد دازد ،تٕسوص غسٔای ٝدز ب ؽ ٔدزٖ التناد ا٘داْ ٔیٌیطسد

 ٚدزٚالغ غسٔای ٝخر ٔی ؾٛد  ٚب ؽ غٙتی ٔیتٛا٘د ٘یسٚی ا٘ػا٘ی ازشاٖلیٕت زا تأٔیٗ وٙطد  ٚبطٝ
ایٗ عسیك أىاٖ زغیدٖ ب ٝزؾد التنادی فصایٙد ٜبا تٛخ ٝب ٝب ؽ ٔدزٖ التنادی بٚ ٝخٛد ٔیآید.
 .2هزٍری بز هطالعات اًجامضذُ
بس اغاظ ٔغاِؼا اؾتٌ ٚ ٖٛسیٗ )5331( 2ایٗ ٘ىتط ٝدز طٛز تٛخط ٚ ٝحطائص إٞیطت اغطت وط ٝبایطد
ازتباط بیٗ غسٔای ٝا٘ػطا٘ی  ٚػّٕىطسد التنطادی زا بطا دلطت دز دز ٖٚبافطتٞطای اختٕطاػی -غیاغطی
غٙدید .دز ایٗ زاغتا بس ی اش یطٞٚؿٍساٖ غسٔای ٝا٘ػا٘ی ٔؼتمد٘د و ٝغطسٔایٌٝطرازی بطس زٚی افطساد
ٔٛخب بٟسٜٚزی التنادی غاشٔاٖٞا  ٚخٛأغ ٛاٞد ؾطد .بطس اغطاظ ٔغاِؼطا  ٚت میمطا ؾطِٛتص

9

( )5385غاوأٛت ٚ ٛیاٚزٚٚ ٚ )5331( 4دٞاَ )5338( 1ت نیال  ٚآٔطٛشؼٞطای زغطٕی ابصازٞطایی
ٔ ٚ ٟٓمشْ بسای بٟبٛد فسفیتٞای تِٛید خأؼٞ ٝػتٙد .آ٘اٖ اش غسٔای ٝا٘ػا٘ی ایطٗ اغطتدمَ زا داز٘طد
و ٝخٕؼیت ت نیُوسد ،ٜخٕؼیت ِٔٛد اغت .اِبت ٝبس ی اش ٔغاِؼا ا٘داْؾدٔ ٜتٙالض بطا ایطٗ أطس
اغت؛ یؼٙی تأثیس أىا٘ا

آٔٛشؾی بس زؾد وُ التناد زا ٘ادیدٔ ٜیٌیس٘طد ٔا٘ٙطد ٔغاِؼطا یسیتػطُ

1

( 5331وازٌس .)5933 ،حػٙؼّیشاد ٚ ٜغؼاد ( )5930بس الف یطٞٚؽٞایی و ٝآٔٛشؼ زا با زؾد
 ٚتٛغؼ٘ ٝأستبظ دا٘ػتٙد ،دز یطٞٚؽ ٛد بیاٖ وسد٘د و ٝحتی دز صٛز ٘بٛد ؾطٛاٞد تدسبطی داَ

1. Arthur Lewis
2. Eshton & Green
3. Schultz. T.W
4. Arthur Sakamoto & Daniel A. Powers
5. Woodhal. M
6. Pretzel
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غاشٔاٖٞای ییؿس ٚدز التناد خٟا٘ی بس ٞطیچوطع یٛؾطید٘ ٜیػطت .ایّتط ٚ 5ٖٛتیطُ٘ )5330( 2یطص عطی


ٔغاِؼ ٝتٛصیفی دز چٙدیٗ وؿٛز آفسیمایی با بسزغی دٔ ٚدِف ٝبٟداؾت  ٚآٔطٛشؼ ایطٗچٙطیٗ دغطت
یافتٙد و ٝبیٕازی وٛدواٖ  ٚغ ٛتیریٔ ٝا٘غ حضٛز  ٚػّٕىطسد آٖ ٞطا دز ٔدزغطٔ ٝطیؾطٛد  ٚاثطسا
بّٙدٔد آٔٛشؼ یه ٘ػُ بس زفا ٜوٛدواٖ آیٙد ٜآٖ ٞطا اثسٌطراز ٛاٞطد بطٛد؛ یطع ٞطس دٔ ٚدِفطٝ
بٟداؾت  ٚآٔٛشؼ غطسٔای ٝا٘ػطا٘ی ٞػطتٙد وط ٝخأؼط ٝزا بط ٝغطٕت زفطا ٜا٘ػطا٘ی ٞطدایت ٔطیوٙٙطد.
بٟطسٜٚزی ،بط ٝبسزغطی

بٟساْشاد ٚ ٜغساج ( )5901دز ٔماِٛ ٝد ضٕٗ ازائ ٝػٛأطُ ٔطدثس بطس افطصایؽ
ازتباط ٘ ٚمؽ ٚخداٖ وازی  ٚا٘ضطباط وطازی  ٚویفیطت ش٘طدٌی وطازی دز ازتمطای بٟطسٚ ٜزی وطٝ
زاٜٞای ایداد  ٚتؼٕیك ٚخداٖ وازی اغطت
بٔ ٝساتب ػأّی بسای زغیدٖ ب ٝتٛغؼ ٝیایداز دز خأؼ ٚ ٝ
یسدا ت ٝا٘دٚ .خداٖ وازی  ٚا٘ضباط اختٕاػی د ٚػأُ ٔ ٟٓبطا اثطسا ٔتمابطُ بطس یىطدیٍس ٔ ػطٛ
ٔی ؾ٘ٛد .اِٚی با اػٕاَ وٙتسَ اش دز ٚ ٖٚدٔٚی با اػٕاَ وٙتسَ اش بیطس ٖٚبطس ٞسیطه اش افطساد خأؼطٝ
ٔیآٚز٘د تا ٘تید ٝوطاز ٘یطسٚی ا٘ػطا٘ی دازای وٕیطت  ٚویفیطت بستطس
شیسبٙای ٔػت ىٕی زا بٚ ٝخٛد 
ؾٛد .ایٗ أس بٛ٘ ٝبٛ ٝد ب ٝتِٛید وام  ٚدٔا بیؿتس ٔ ٚغّ ٛتس ،ایداد  ٚازتمای آزأطؽ زٚحطی
 ٚدزٟ٘ایت ب ٝتٛغؼ ٝیایداز  ٚغالٔت خأؼ ،ٝزفا ،ٜػبطاد  ،بٟبطٛد ویفیطت ش٘طدٌی ٔطادی ٔ ٚؼٙطٛی
ٔٙدس ٔیؾٛد و ٝبد ٖٚؾه مشٔ ٝایٗ ا٘ضباط ٚ ٚخداٖ وازی ،آٔطٛشؼ  ٚتؼّطیٓ اغطت .زغطِٛی ٚ
حسٔتی ( )5931دز یطٞٚؿطی ت ّیّطی-تٛصطیفی بط ٝبسزغطی ٘مطؽ ٘یطسٚی ا٘ػطا٘ی بط ٝػٙطٛاٖ یىطی اش
ِفٞٝای ٘یسٚی اختٕاػی دز تٛغؼ ٝوؿٛز یسدا تٝا٘د .اش ٘ظس آٖ ٞا حىٔٛت ٞا  ٚدِٚتٕسدا٘ی ٔٛفطك
ٔد 
غیاغتٞایمشْ  ٚازائ ٝزاٞىازٞای ٔٙاغب دز ازتباط با خأؼ ٝبٝ

لّٕداد ٔیؾ٘ٛد و ٝبتٛا٘ٙد با ات اذ
تِٛید  ٚتٛغؼ ٝغسٔای ٝاختٕاػی بیؿتس ٘ائُ ؾ٘ٛد٘ .یسٚی ا٘ػا٘ی أسٚش ٜب ٝػٛٙاٖ یطه غطسٔایٔ ٝغطسح
ٔی ؾٛد و ٝلدز باشتِٛید دازد .ب ٝعٛز الص ٝغسٔای ٝا٘ػا٘ی ٘مؽ ٕٟٔی دز ؾىٛفایی افساد ،بٟبٛد
فسفیتٞای تِٛیطد ،زؾطد التنطادی  ٚوطاٞؽ فمطس

غغ ش٘دٌی  ٚدزآٔد ،افصایؽ دا٘ؽ ٟٔ ٚاز ،
دازد .دز یطٞٚؽ حیدزیٛز ٕٞ ٚىازاٖ ()5931ب ٝبسزغی ٘مؽ ویفیت ٘یسٚی واز بس زؾطد التنطادی
ٔیؾٛدٕٞ .چٙیٗ ػٛأُ ٔدثس بس تٛإ٘ٙدغطاشی ٘یطسٚی
افساد  ٚدز٘تید ٝزؾد  ٚتٛغؼ ٝالتنادی یایداز 

1. Simon Appleton
2. Francis Teal
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ٔیؾطٛد ٔطٛزد تٛخط ٝلطساز ٌسفتط ٝاغطت ٚ
باِٙدٌی  ٚایداد تٛاٖ زلابتی دز غاشٔاٖ 

زٕٛٙٞدٞایی بسای تٛإ٘ٙدغاشی ٔٙابغ ا٘ػا٘ی ازائ ٝؾد ٜاغت٘ .یسٚی ا٘ػا٘ی آٔطٛشؼ دیطد ،ٜا٘دیؿطٚ ٝ
فٙاٚزیٞای تِٛید ب ٝػٛٙاٖ ٔ طٛز اغاغطی ییؿطسفت  ٚزؾطد التنطادی

تفىس ا ،ٚدز تٛغؼٌ ٚ ٝػتسؼ
ٔیا٘دأد  ٚباػ
ٔیؾٛد .زؾد التنادی ب ٝافصایؽ ش٘دٌی اغتا٘دازد 
ٔؼسفی 

بام زفتٗ دزآٔد غسا٘،ٝ

ٔیوٙد ٞیچ
بٟتس ؾدٖ  ٚباویفیت تس ؾدٖ وامٞا  ٚبسعسف ؾدٖ فمس ٔی ؾٛد .زأچساٖ )2004( 5ادػا 
غسٔایٌٝرازی دز آٔٛشؼ ب ٝتٛغؼ ٝالتنادی یایداز دغت ٘یافتط ٝاغطت؛ أطا آیطا ٕٞطٝ

وؿٛزی بدٖٚ
ٔیٌراز٘د؟  ٚوداْ غغٛح اش آٔٛشؼ (ابتداییٔ ،تٛغغ ٝیا
ا٘ٛاع غسٔای ٝا٘ػا٘ی تأثیس یىػا٘ی بس زؾد 
ت نیال ػاِی )ٝباید غیاغت ػٕٔٛی زا تسٚیح وٙٙد؟ ایٗ ٔماِ ٝچازچٛبی ت ّیّی بسای زغیدٌی بطٝ
ٔیدٞد و ٝتسویب غٟاْ غسٔای ٝا٘ػا٘ی چٍ ٝ٘ٛتٛغؼ ٝیه وؿٛز
ٔیوٙد ٘ ٚؿاٖ 
ایٗ غدام ایداد 
ٔطیوٙطد وط ٝچطسا ٔغاِؼطا تدسبطی
ٔیوٙطد .ػطال ٜٚبطس ایطٗ ،بط ٝدزن ایطٗ ٔػطلّ ٝوٕطه 
زا تؼییٗ 
٘تٛا٘ػت ٝا٘د زابغٔ ٝؼٙادازی بیٗ ت نیُ  ٚزؾد ییدا وٙٙد  ٚدِیُ آٖ زا تطسٚیح ٘طٛع «اؾطتبا »ٜت نطیُ
ٔطیتٛا٘طد تطأثیسی وٛچططه بطس تٛغطؼ ٝداؾطت ٝباؾطد .زٚبطس  )2004( 2دز یطٞٚؿطی بططا
ٔطیدا٘طد وط ٝ
خٕططغآٚزی دادٜٞططای دٌ ٚططس ٜٚاش وؿططٛزٞای غٙططی  ٚفمیططس  ٚبسزغططی آٔططاز ٔططسئٚی طس ٘ططٛشاداٖ ٚ
بصزي غامٖ خٛاٖ ب ٝایٗ ٘تید ٝزغید ٜاغت و ٝبیٗ ٔسئٚیس  ٚآٔٛشؼ  ٚبٟداؾت زابغطٝای ٔٙفطی
دغطتٞطایؽ زا

ٔیدٞد وط ٝلبطُ اش طٛزدٖ غطرا
ٚخٛد دازدٍٙٞ .أی و ٝیه ٔادز ب ٝفسش٘دؼ یاد 
ٔییابد؛ بٙابسایٗ غسٔای ٝا٘ػا٘ی بامتس ،غس ٔسي ٔٚیس خٛا٘اٖ زا یطاییٗ
بؿٛید ،غس ٔسي ا ٚواٞؽ 
خٕطغآٚزی

ٔیوٙطد  ٚشباِط ٝزا بطسای دفطغ
خأؼٝای و ٝآ آؾأید٘ی زا اش آ شباِ ٝخدا 

ٔیآٚزد.

ٔیآٚزدٔ .سي ٔٚیس شیطاد ،بطازٚزی شیطاد ،ا٘باؾطت غطسٔایٝ
ٔیوٙد ،غس ٔسي ٔٚیس خٛا٘اٖ زا یاییٗ 

ا٘ػا٘ی وٙد ،زؾد التنادی آٞػت( ٝدز صٛز ٚخٛد) زا ب ٝد٘باَ دازد ٔ ٚطسئٚیطس یطاییٗ ،بطازٚزی
ٔیؾٛد .ا٘باؾت غسٔای ٝا٘ػا٘ی ٔیطصاٖ
وٓ ،ا٘باؾت غسیغ غسٔای ٝا٘ػا٘ی ب ٝزؾد غسیغ التنادی تبدیُ 
ٔسي ٔٚیس دز بصزي غامٖ خٛاٖ زا واٞؽ ٔیدٞد وٛ ٝد باػ

ٔیؾٛد .بطازٚزی
واٞؽ بازٚزی 

ٔطیؾطٛد وط ٝدز آٖ زؾطد غطسٔایٝ
ٔیدٙٞد .ایٗ ٔٙدس ب ٝیه چس  ٝفاضُ 
اشای ٞس وٛدن افصایؽ 
1. Rodney Ramcharan
2. Tamura Robert
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غسٔایٞٝای ٛد زا بطٝ

ٔیدٞد  ٚبٙابسایٗ ٚاِدیٗ
غسٔایٌٝرازی غسٔای ٝا٘ػا٘ی زا واٞؽ 

یاییٗٞ ،صیٝٙ
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غسیغتس غطسٔای ٝا٘ػطا٘ی ٔطی ؾطٛد .زیػطىا
ا٘ػا٘ی ٔٙدس ب ٝواٞؽ بازٚزی  ٚزؾد 

 ٚداٚدا)2000( 5

ؾٛاٞد تدسبی زا دز ٔٛزد ٘مؽ تٛغؼٙٔ ٝابغ ا٘ػا٘ی اش عسیك ٔدغػطا آٔٛشؾطی دز زؾطد التنطادی
٘یدسی ٝبا اغتفاد ٜاش ٔدَ زؾد غِٛٛی تمٛیتؾد ٚ ٜاتىطا بط ٝزٚؼؾٙاغطی اصطالح غطا  ٚتنط ی
( )ECMازائ ٝداد٘د٘ .تایح ٘ؿاٖ داد و ٝتٛغؼٙٔ ٝابغ ا٘ػا٘ی ٘ٝتٟٙا بط ٝزؾطد التنطادی ٘یدسیط ٝوٕطه
ٔیوٙد ،بّى ٝتأثیس آٖ لٛی  ٚاش ِ اػ آٔازی لابُ تٛخ ٝاغت.
ً .3تیجِگیزی
اغّب ٔمام ازشیابیؾد ٜب ٝایٗ ٘تیدٚ ٝاحد ٔ ٚؿتسن زغیدٜا٘د و ٝخأؼ ٝبسای زغطیدٖ بط ٝتٛغطؼٝ
ٔیبایػت اش تٕأی أىا٘ا و ٝدز غای ٝآٖٞا ٔیتٛاٖ ب ٝش٘دٌی ادأ ٝداد ،بس ٛزداز باؾطد  ٚآٖٞطا
زا دز ا تیاز افساد خأؼ ٝلطساز دٞطد تطا بطا اغطتفاد ٜاش لطدز

تٛا٘طاییٞطای فىطسی افطساد،

اللیطت ٚ

بٟسٜبسدازی اش آٖٞا چٙد بسابس ؾٛد  ٚتٟٙطا دز ایطٗ صطٛز  ،تٛغطؼ ٝحاصطُؾطد ،ٜتٛغطؼٝای یایطداز
ٛاٞد بٛد .دزٚالغ ٔٙافغ التنادی تؿىیُ غسٔای ٝا٘ػا٘ی اش عسیك بٟبٛد تیری ،ٝبٟداؾت ،آٔطٛشؼ ٚ
غایس ؾا ص ٞای اختٕاػی ٔٙاغب با ایداد افساد وازآٔدتس٘ ،اؾی ٔیؾٛد .یع ٞسچ ٝبیؿتس ا٘ػطاٖ زا
ٔ ٛزیت لساز داد ٚ ٜتٛا٘اییٞای ا ٚزا ازتما دٞیٓ ،بٟسٜٚزی ٔٙابغ ا٘ػطا٘ی بیؿطتس ؾطدٔ ٚ ٜػطّٕاً یطه
ا٘ػاٖ غآِتس ،دا٘اتس  ٚتأٔیٗؾطد ٜاش ٘ظطس ٘یاشٞطای اِٚیط ٝش٘طدٌی ،دز ػطیٗ حطاَ وط ٝبط ٝیطه ا٘ػطاٖ
تٛغؼٝیافتٔ ٝبدَ ٛاٞد ؾطد٘ ،ػطّی تٛغطؼٝیافتط٘ ٝیطص تسبیطت ٛاٞطد وطسد  ٚوطُ خأؼط ٝدز چس طٝ
تٛغؼٝیافتٍی لساز ٛاٞد ٌسفتٍٙٞ .أی و٘ ٝػّی اش وٛدوطاٖ بطدٔ ٖٚسالبطت وطافی اش بٟداؾطت،
تیری ٝیا ٔدزغ ،ٝدز ٔؼسض ش٘دٌی لساز ٔیٌیس٘د ،دمیطُ شیطادی ٚخطٛد دازد وط ٝدز بطصزيغطاِی
ٔیتٛا٘ٙد آغیب خدی زا دز خأؼٔ ٝؼىٛظ وٙٙد.
وٛدواٖ غآِ احتٕامً دغتاٚزد بٟتسی دز ٔػائُ آٔٛشؾی داز٘د  ٚبطٕٞ ٝطیٗ ٘ ط ،ٛاٌطس ٔتٛغطظ
آٔٛشؼ خأؼ ٝدز غطغ بطامیی باؾطد ،بطٔ ٝػطائُ بٟداؾطتی ٞطٓ بطیتطٛخٟی ٕ٘طیؾطٛد  ٚدز٘تیدط،ٝ
دزدٞای ا٘ػا٘ی اش خّٕ ٝبیٕازی ،فمس  ٚزغیدٖ ب ٝزفا ،ٜاش عسفطی زؾطد  ٚتٛغطؼ ٔ ،ٝنط َٛبس٘أطٝای
ٔدٔ ،ٖٚدیسیتی غآِ ٛٞ ٚؾٕٙد ،دز وٙطاز تطالؼ  ٚػصٔطی ٍٕٞطا٘ی لابطُ حنط َٛاغطتٙٔ .ظطٛز اش

1. Risikat, S. Dauda, D
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ٍٕٞاٖ ،تٕأی ٔسدْ تؿىیُدٙٞد ٜیه ّٔت اػٓ اش ٔػلٛمٖ ٘ ،بٍطاٖ ،باشازیطاٖ ،وطازٌساٖ طسد ٚ
والٖ ،ییس  ٚخٛاٖ  ... ٚاغت؛ شیسا یه ّٔت ٍٕٞی غٛاز بس یطه وؿطتی ٞػطتٙد  ٚبطسای بطٔ ٝمنطد
تهزٚی حاصّی خص تباٞی ٘ ٛاٞد داؾت  ٚتٛغطؼ ٝدز غطایٝ
زغیدٖ ،ات ادٛ ٔ ،زیت واز اغت  ٚ
تالؼ آحاد ٔسدْ حاصُ ٔیؾٛد (صدزآبادی  ٚباشزٌاٖ.)5939 ،
اٌس تٛغؼ ٝزا فسایٙدی ا٘ػا٘ی تؼسیف وٙیٓ و ٝدز آٖ ا٘ػاٖ تٛغؼ٘ٝیافت ٝب ٝا٘ػاٖ تٛغؼٝیافت ٝازتما
یابد ،دز ایٗ صٛز

ٚلت  ٚبٛدخ ٝدِٚطت ٟ٘ ٚادٞطای زغطٕی  ٚغیسزغطٕی  ٚتأثیسٌطراز دز وؿطٛز

صسف یسٚزؼ افساد خأؼ ٝبا ایٗ ٚیطٌی ٛاٞد ؾد  ٚبٙابسایٗ تا شٔا٘ی و ٝافساد دز ایٗ خأؼ ٝش٘طدٜ
 ٚفؼاَا٘د تٛغؼٝای یایداز  ٚبیا٘تٟا حاصُ ٛاٞد ؾد (افم.)5932 ،ٝ
ا٘ػاٖ تٛغؼٝیافتٟ٘ ٝادٞای تٛغطؼٝیافتطّ ٝطك ٔطیوٙطد ٟ٘ ٚادٞطای تٛغطؼٝیافتط ٝبػطتس مشْ بطسای
باشتِٛید  ٚیسٚزؼ ا٘ػاٖٞای تٛغؼٝیافت ٝفسأ ٓٞیوٙٙدٚ .لتی خأؼٝای دز چٙیٗ فضایی لساز بٍیطسد،
با ؾتابی بیؿتس دز خٟت ٘یُ ب ٝاٞداف ػاِی ٛد حسوت ٛاٞد وسد (افم.)5934 ،ٝ
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هٌابع
 افمططططٔ ،ٝستضططططی ( .)5932تؿططططسی دیططططدٌاٜٞططططای تٛغططططؼ .ٝبسٌططططصازی ایػططططٙا.https://www.isna.ir/news/92072214387

 افمٔ ،ٝستضی ( .)5934تٛغؼ ٝبٔ ٝثاب ٝت ٘ َٛسْافصازی .زٚش٘أ ٝد٘یای التناد .ؾٕاز.9110 ٜبٟطسٜٚزی  ٚتٛغطؼ ٝیایطداز.
بٟساْشاد ،ٜحػیٙؼّی ،غساج ،ؾٟسشاد (٘ .)5901مؽ ٔٙطابغ ا٘ػطا٘ی بطس 

ٔدّٔ ٝدیسیت .غاَ  .50ؾٕاز.521 -521 ٜ
 تٛدازٔ ،ٚایىُ ( .)2002تٛغؼ ٝالتنادی دز خٟاٖ غطٔ .ْٛتطسخٓ :غالٔؼّطی فسخطادیٚ .یطسایؽؾا٘صدٔ .ٓٞدغػ ٝػاِی یطٞٚؽ دز بس٘أٝزیصی  ٚتٛغؼ.ٝ
 حػٙؼّیشاد ،ٜصابس ،غؼاد ٟٔ ،طدی (« .)5930آؾطٙایی بطا ٔفطاٞیٓ غطسٔای ٝا٘ػطا٘ی» .دا٘ؿطدٛیاٖوازؾٙاغی ازؾد ٔدیسیت باشزٌا٘ی دا٘ؿٍا ٜآشاد اغالٔی ٚاحد ابٟس.
 حیدزیٛز ،فسشا٘ ،ٝبالسی ،آشاد ،ٜلیغاغی ،شٞسا (« .)5931بسزغی زابغط ٝغطسٔای ٝا٘ػطا٘ی بطا تٛغطؼٝالتنادی  ٚػٛأُ ٔدثس دز تٛإ٘ٙدغاشی آٖ»ٔ .دٕٛػٔ ٝمام دٔٚیٗ ٕٞایؽ ّٔی ٔدیسیت ٚ
حػابدازی.
 زغِٛی ،زضا ،حسٔتی ،غٕی« .)5931( ٝبسزغی ٘مؽ ٔٙابغ ا٘ػا٘ی ب ٝػٙطٛاٖ غطسٔای ٝاختٕطاػی دزتٛغؼ ٝوؿٛز» ،دٔٚیٗ ٕٞایؽ بیٗإِّّی ٔدیسیت التناد  ٚتٛغؼ.ٝ
 صدزآبادی٘ ،اصسٕ ٔ ،دشاد ٜباشزٌأٖٟ ،ػا (« .)5939ازتباط بیٗ تٛغؼ ٝالتنادی٘ ،یسٚی ا٘ػا٘ی ٚغسٔایٝ؛ ٔغاِؼٛٔ ٝزدی ایساٖ» .دٔٚیٗ ٕٞطایؽ ّٔطی زٚیىطسدی بطس حػطابدازیٔ ،طدیسیت ٚ
التناد.
 وازٌس ،صدیم .)5933( ٝآؾٙایی با غسٔای ٝا٘ػطا٘ی .یٙدٕطیٗ وٙفطسا٘ع ّٔطی ٘مطؽ ٔطدیسیت دزچؿٓا٘داش  .5404زؾت.
 -وسیٕی ،ؾایٛز (٘ .)5939مؽ ٔٙابغ ا٘ػا٘ی دز تٛغؼ .ٝزٚش٘أ ٝایساٖ .ؾٕاز.1112 ٜ

-
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