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 چكيذٌ

ٍ رلوَگيطي اظ گؿوتطـ ٣ٞوط     ًيبظهٌساىهسي ثطًبهِ ّبي هؿبٖست ارتوبٖي زض رْت حوبيت اظ ٦بضآ

ّبي هرتلٟوي  اهطٍظُ زض ًٓبم ّبي تأهيي ارتوبٖي رْبى، الگَّب ٍ ضٍـ. زض ربهِٗ اّويت ثؿيبضي زاضز

 ثطاي اٞعايف ٦بضآهسي ايي ًٓبم ّب زض ٞطايٌسّبي قٌبؾبيي ربهِٗ ّسٜ، پَقف روٗيت ٍاروس قوطايٍ،  

 .ّب ثِ ٦بض هي ضٍزآظهَى ٍؾٕ، ثطآٍضز ًيبظّب ٍ ثط٢طاضي يب ٢ُٕ حوبيت

ّبي ٍاالي اؾومهي ثوِ ايوي اهوط هْون پطزاذتوِ، زض       ٦ِ ثب ت٧يِ ثط اضظـ( ضُ)٦ويتِ اهساز اهبم ذويٌي 

ًتبيذ ايي هُبلِٗ ًكوبى  . ّبي هرتلٟي ضا آظهَزُ ٍ ثِ ٦بض گطٞتِ اؾتزٍضُ ؾي ؾبلِ ٞٗبليت ذَز، ضٍـ

قٌبؾوبيي، پوصيطـ ٍ حوبيوت اظ    ّبي هَضز ٖول ايوي ًْوبز حووبيتي ثوطاي     ٍ ضٍـ «هٗيبضّب»٦ِ  زّسهي

. ضؾوس يي رْت ٢بثل ٢جَل ثِ ًٓوط هوي  ّبي ضايذ رْبًي ؾبظگبضي زاضز ٍ اظ اًيبظهٌساى ثب الگَّب ٍ ضٍـ

ِ ّوبي  ؾمي١ ٞوطزي، تَنوي  ذُبّبي اًؿبًي، )تحت تأحيط َٖاهل اًؿبًي  ّباهب زض هَاضزي ٦ِ ًتبيذ ٦بض

٦وجَز هٌبثٕ هبلي، اه٧بًوبت ٍ ًيوطٍي   )يب هحسٍزيت اه٧بًبت ( ربًجي، نمحسيس ه٣بهبت هحلي ٍ هٗتوساى

 گيطز، احتوبل ثطٍظ ذُب زض آى ثؿيبض اؾت،٢طاض هي( اًؿبًي

ثطاي ي٥ ًٓبم حوبيتي ( ضُ)ّبي هَضز ٖول ٦ويتِ اهساز اهبم ذويٌي ضٍـٍ « هٗيبضّب»اظ ؾَي زيگط، 

زض قطايُي ٦ِ ثب اروطاي   اهب .ضؾسهٌبؾت ثِ ًٓط هي( ثط ٍيٗيت ايُطاض ٍ حسا٢ل هعايب هجتٌي)حسا٢لي 

ِ   ّبي ؾيبؾت روٗيوت  ٍ ذهَنوي ؾوبظي،    ّوب، آظازؾوبظي  رسيس ا٢تهبزي هبًٌوس ّسٞوٌسؾوبظي يبضاًو

  .گَ ًرَاّس ثَزّب پبؾد، ايي ضٍـيبثسثِ ًحَ چكوگيطي گؿتطـ هيّط ؾبل ًيبظهٌس حوبيت 
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  مقذمٍ

ٖومٍُ  . هْوتطيي ٍْبيٝ ربهِٗ اؾومهي اؾوت   اظ ٣ٞطا ٍ تأهيي ًيبظّبي اؾبؾي آًبى اظ رولِحوبيت 

ٍ ، ا٢تهوبزي  بظهٌساى ثٌب ثوِ ا٢تًوبتبت ارتووبٖي   ه٣بثلِ ثب ٣ٞط ٍ زؾتگيطي اظ ًي ثط آ٧ًِ زض رْبى اهطٍظ

ي ًيوع  زض ًٓبم روَْضي اؾمهي هجٌوبي زيٌوي ٍ اٖت٣وبز   ايي اهط  ؾيبؾي ي٥ يطٍضت ثِ قوبض هي آيس، 

 . زاضز ٍ ثِ ّويي زليل رعٍ اّساٜ ٖبلي ًٓبم روَْضي اؾمهي هحؿَة هي قَز 

ـ     ّوبي هرتلوٝ ٍ اظ َطيو١ ثطًبهوِ ّوبي      ه٣بثلِ ثب ٣ٞط ٍ حوبيت اظ ًيبظهٌوساى زض ربهٗوِ هوب ثوِ ضٍ

 ٦ويتِ اهساز اهبم ذويٌيهتٗسزي اًزبم هي قَز اهب ًوًَِ ثبضظ ٍ ٖوَهيت يبٞتِ آى ، ثطًبهِ ّبي حوبيتي 

ِ     ايي ًْبز ٦ِ ٢لوطٍ ٞ. اؾت( ضُ) ، ٦وو٥ ّوبي   ٗبليت ّبي آى َي ؾي ؾوبل اذيوط ٍؾوٗتي چكووگيط يبٞتو

اضاتِ هي ٦ٌوس ٍ   آًبى ٍ ضٕٞ ًيبظّبي يطٍضي « تأهيي حسا٢ل هٗيكت»زض حس ضا ارتوبٖي ثِ ربهِٗ ّسٜ 

« ت ارتووبٖي هؿبٖس»ايي ّوبى ثطًبهِ اي اؾت ٦ِ زض ٖطٜ ضايذ ًٓبم ّبي تأهيي ارتوبٖي رْبى ثطًبهِ 

 . ًبهيسُ هي قَز

حسا٢ل ّبي يطٍضي ضا ثطاي ربهِٗ ّسٜ اضاتِ هوي ٦ٌٌوس،   ارتوبٖي اظ آًزب ٦ِ ثطًبهِ ّبي هؿبٖست 

َطاحي آًْب اظ حؿبؾيت ثباليي ثطذوَضزاض اؾوت چوطا ٦وِ ّطگًَوِ اقوتجبُ زض قووَل يوب َوطز ثطذوي           

بهٗوِ ضا زض هٗوطو   ثركوي اظ ر هوي تَاًوس حيوبت     ،ؾيؿتن زض تَظيٕ ٦و٥ ّب يذبًَاضّب ٍ يب ًب٦بضآهس

 .هربَطُ ٍ ًبثَزي ٢طاض زّس

اظ ايي ضٍ، پبيف هساٍم ثطًبهِ هؿبٖست ارتوبٖي اظ ًٓط اًُجب٠ ثب ربهِٗ ّسٜ ٍ ؾبظگبضي ثب ًيبظّب 

ٍ قطايٍ آًبى ي٥ يطٍضت اؾت ٍ ايي ٧ًتِ اي اؾت ٦ِ ثِ ٌٖوَاى يو٥ زٚسٚوِ زض ايوي گوعاضـ هوَضز       

 . تَرِ ٢طاض گطٞتِ اؾت
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 دايي، ضزيرت جُبن امزيسفقز س. 1

٣ٞط هطيى ثَزى زض ٖيي ًساقتي ٢سضت ثطاي هطارِٗ ثوِ  . ٣ٞط گطؾٌگي اؾت، ٣ٞط ٣ٞساى ؾطپٌبُ اؾت

٣ٞوط  . پعق٥ اؾت، ٣ٞط زؾتطؾي ًساقتي ثِ هسضؾِ ٍ آهَظـ ٍ ٖسم آگوبّي اظ چگوًَگي هُبلٗوِ اؾوت    

 . قٛلي، تطؼ ٍ ًگطاًي اظ آيٌسُ ٍ ظًسگي ٦طزى زض زم ٍ لحِٓ اؾت ثي

ّبي اًزبم قسُ، تٗبضيٝ هتٟوبٍتي   زليل هبّيت پيچيسُ ٍ چٌس ثٗسي ٣ٞط، زض هٌبثٕ هَرَز ٍ پػٍّفِ ث

ًَٖي ثِ ٌّزبضي ثَزى ه٣َلِ  ٣ٞط تأ٦يوس زاضًوس ٍ هٗت٣سًوس تٌْوب ثوب       اهب ّوِ ثِ. ثطاي ٣ٞط اضاتِ قسُ اؾت

ِ   يٌٗي ٣ٞط. تَاى ٣ٞيط ضا اظ ٚيط ٣ٞيط رسا ًوَز قسُ  هي تٗبضيٝ اظ پيف تٗييي اي  ّويكِ حوب٦ي اظ ه٣بيؿو

تَاى ًرؿت ًبقوي اظ   ّب ضا ًيع هي ٖلت ايي تٟبٍت. ثيي ي٥ هكبّسُ ٍ ي٥ قطٌ اظ پيف تٗييي قسُ اؾت

ي ٍرَزي اًؿبى، ٣ًف ارتوبٖي اٍ، ثطزاقت اظ هَْٟم ٖوسالت ارتووبٖي، ثوبٍض     ًَٔ ت٧ٟط زض هَضز ٞلؿِٟ

٦وِ ٣ٞوساى    ٍ زٍم ًيبظّبي هتٌَٔ اًؿوبًي   آىثَهي ٍ اهخبل  ؿتثِ انبلت ٞطز يب انبلت روٕ، قطايٍ ظي

ثطحؿت قطايٍ ظهبًي، ه٧وبًي،   ًيبظّبي اًؿبًي. قَز، زاًؿت ّط ي٥ هٌزط ثِ تٗطيٝ رسيسي اظ ٣ٞط هي

 .يبثٌس هطحلِ پيكطٞت ٍ توسى، قطايٍ ٌٞي ٍ ؾَُح ٞطٌّگي ٍ ٚيطُ تٛييط هي

ـ  آًيبظّبي هبزي ٍ هٌَٗي اًؿبى هبًٌوس تٛصيوِ هٌبؾوت،     ، هؿو٧ي، زاقوتي قوٛل ٍ    هوَظـ ٍ پوطٍض

ُ   ثٌبثطايي هي. طاض گيطز٢تَاًس زض ضاثُِ ثب ٣ٞط  تًويي اهٌيت ّط ي٥ هي اي ارتووبٖي،   تَاى گٟت ٣ٞوط پسيوس

قَز ٍ ٣ٞيط ثِ ٦ؿوي   ًبتَاًي زض تأهيي حسا٢ل ًيبظّبي اًؿبًي ًبقي هياظ ا٢تهبزي ٍ ٞطٌّگي اؾت ٦ِ 

 .تأهيي يطٍضيبت ٍ ًيبظّبي اؾبؾي ظًسگي ثبقسقَز ٦ِ ٞب٢س ٢بثليت ٍ تَاًبيي ٦بٞي ثطاي  اَم٠ هي

ِ     اهب يطٍضيبت ظًسگي، ذَز هؿألِ ٦وِ   َوَضي  اي اؾت ٦ِ تَا١ٞ ٦بهل زض هوَضز آى ٍروَز ًوساضز، ثو

ثيبى زيگط، ًيبظ ًيع ذَز يو٥ هْٟوَم پَيوب ثوَزُ ٍ ثوب       ثِ. تَاًس ؾَُح هرتلٟي اظ ًيبظّب ضا زض ثطگيطز هي

 .گيطز ّب ٍا٢ؿبم گًَبگًَي ثِ ذَز هي قَز ٍ ق٧ل هتحَل هي پيكطٞت ٖلَم ٍ ت٧ٌَلَغي ٍ توسى ثكطي

ثوَزى تٛصيوِ،    نَضت ٣ٞساى يوب ًبهٌبؾوت   زض هُبلٗبت ذَز زض ذهَل ٣ٞط، آى ضا ثِ( ۱۹۱ )تبًؿٌس 

ثوب  (  ۱۹ )ؾوي  . ًوبيوس  هٗوَل ٍ هتساٍل زض ي٥ ربهِٗ تٗطيٝ هي يّب اه٧بًبت ظًسگي، ذسهبت ٍ ٞٗبليت

ايوي  . ٦ٌٌس ًَٖي هحطٍهيت اقبضُ هي ٦ٌس ٦ِ ايي تٗبضيٝ ّوگي ثِ ٌَٖاى هياقبضُ ثِ تٗبضيٝ هرتلٝ ٣ٞط 

قوَز   زض حبلي اؾت ٦ِ هحطٍهيت ًيع ذَز ي٥ هَْٟم ارتوبٖي اؾت ٍ ثط اؾبؼ ٌّزبضّبيي تٗيويي هوي  

ثوطاي ٣ٞوط زٍ   ( ۱۹۱ )آت٧يٌؿوَى  . ّبي هرتلٝ ثب ّن ٞط٠ زاقتِ ثبقس ّب ٍ ه٧بى ٦ِ اه٧بى زاضز زض ظهبى

                                                           
   .Word Bank, 2004 ۰ي  ۰۳حسیىی، سیدحسه ي دیگزان؛ رفاٌ اجتماعی، شمارٌ : بٍ وقل اس  
   .Boltvinik, 1993ٍ۲ راغفز ي ابزاَیمی؛ رفاٌ اجتماعی، شمارٌ : وقل اس ؛ ب 
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ٌَٖاى ٖسم زؾتطؾي ثِ اه٧بًبت هٗيكتي هٗيي اؾت ٦وِ َجو١    زض هَْٟم اٍل، ٣ٞط ثِ. زاضز هَْٟم زض ًٓط

ّب يب هيعاى ههطٜ ٦بالّبيي ذبل تَؾٍ ٞطز اظ حس هٗيٌي ٦وتوط ثبقوس، ٍي ٣ٞيوط     آى ّط گبُ ٦ل ّعيٌِ

٦وِ اگوط    ،ا٢تهوبزي اؾوت   -زض هَْٟم زٍم، ح١ ثطذَضزاضي اظ هٌبثٕ ٍ اه٧بًبت ارتووبٖي . قَز تل٣ي هي

 .ّب زؾتطؾي ًرَاّس يبٞت تط ثبقس، ثِ آى زضآهس ٞطز اظ هيعاى هٗيٌي پبييي

ذَاًين ٦ِ ٣ٞط چيعي ٞطاتوط اظ ٖوسم ت٧وبَٞي زضآهوس يوب       هي  رْبًي ي رْبًي ثب٥ً زض گعاضـ تَؾِٗ

٣ٞوطا زض ه٣بثول   . اؾتاثطاظ ٣ٖيسُ  تَاى پصيطي، ٣ٞساى ٢سضت ٍ تي٣ٞط ّوبى آؾ. تَؾِٗ اًؿبًي پبييي اؾت

ًوبى  آپصيطًوس ٍ اٚلوت ًْبزّوبي ح٧وَهتي ٍ ربهٗوِ ثوب        ي ذوَز آؾويت   ضازُابؾوبظگبض ثيوطٍى اظ   ٢ٍبيٕ ً

، يٌٗوي تَاًوبيي ذوطٍد اظ     هخبثِ هحطٍهيوت اظ ٢بثليوت   ًٓطاى ٣ٞط ضا ثِ ثطذي اظ نبحت . ثسضٞتبضي زاضًس

  . ٦ٌٌس ٍيٗيت ٣ٞط تٗطيٝ هي

ثطًس يب  ؾط هي ٦ِ زض ٣ٞط هُل١ ثِ ّبي اذيط، ثؿيبضي اظ ٦كَضّب اظ اٞعايف ًؿجت روٗيتي َي ثحطاى

زازُ ٍ اه٧وبى زؾتطؾوي ثوِ ذوسهبت      ّب هٌجٕ زضآهوسي ذوَز ضا اظ زؾوت    ٦ؿبًي ٦ِ ثِ زليل ايزبز ثحطاى

چٌيي قطايُي، ثوِ ا٢وساهبتي    ِ ثبََْض هخبل ٣ٞطا زض هَار ثِ. اًس ّبي رسي زيسُ يطٍضي ضا ًساضًس، آؾيت

ّوبي   ظًٌس ٦ِ ذَز هٌزط ثِ ظيوبى  زؾت هي...اظ هساضؼ ٍ  ي ًبهٌبؾت، ثيطٍى آٍضزى ٞطظًساى ًٓيط تٛصيِ

پصيط قسُ ٍ تَاًبيي ايي اٞطاز ضا ثطاي ذوطٍد اظ   ّبي آؾيت ّبي اًؿبًي گطٍُ ٚيط٢بثل رجطاًي زض ؾطهبيِ

ِ  . ٦ٌس يٌسُ ثب هك٧مت ثيكتطي هَارِ هيآ٣ٞط زض  ِ  ّوچٌيي ايي ا٢وساهبت ثو هوست   ي ذوَز زض َوَالًي   ًَثو

 . زّس تهبزي قسُ ٍ تَاًبيي ا٢تهبزي ضا زض ايزبز ضقس ثب حجبت ٦بّف هيهٌزط ثِ ٦بّف ضقس ا٢

ّبيي ضا ثطاي هحبٞٓت آًوبى   ّب ثبيس ثطًبهِ ّب ثط ٣ٞطا، زٍلت ٦طزى آحبض ايي ثحطاى اظ ايي ضٍ ثطاي ذٌخي

٦وِ اٚلوت هٌزوط ثوِ ٣ٞوط ذوبًَاض زض ثلٌسهوست        -قبى ّبي ٖزَالًِ گيطي ّب ٍ رلَگيطي اظ تهوين اظ ت٧بًِ

 . َطاحي ٍ ارطا ٦ٌٌس -قَز هي

 

 7اوًاع اثشارَبي ثزوبمٍ مسبعذت اجتمبعي. 2

                                                           
 .انوقل اس َم ؛ بٍ - ۳۳ مبارسٌ با فقز، .   
 .وقل اس َمان ؛ بٍ ۰۳ جُاوی،  گشارش باوک.   

3 . Capability 
  ۰ي  ۰۳حسیىی، سیدحسه ي دیگزان؛ رفاٌ اجتماعی، شمارٌ : وقل اس بٍ؛ ۰۳۲ فز،  محمًدی ي صمیمی.  ۲
   وگیه، يحیدٌ؛ فصلىامٍ تأمیه اجتماعی، شمارٌ .   
 َمان.   
 َمان.   
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ُ   آحبض تَاًبيي ي٥ ٦كَض زض ٦بّف  پوصيط ثوِ هيوعاى ظيوبزي ثؿوتگي ثوِ        ّوبي آؾوت   ثحوطاى ثوط گوطٍ

ايوي  . ّب ثوطاي روٗيوت ّوسٜ زاضز    ّبي تأهيي هبلي هَرَز ٍ هٌبؾت ثَزى ٍ ؾبظگبضي ايي ثطًبهِ ضٍـ

ّوب ٦وِ رعتوي اظ ثطًبهوِ هؿوبٖست ارتووبٖي        اؾت ٦ِ حسا٢ل ثطذي اظ ثطًبهِ ثساى هَْٟم يََض يوٌ ثِ

ِ ّبي ارتووبٖي   اؾت، ٌٖهط اؾبؾي ؾيبؾت ِ    ثوسيي تطتيوت هوي   . ضٍز قووبض هوي   ثو ّوبي   توَاى ثوِ ثطًبهو

 .٦طزُ بنَضت هسيطيت هربَطُ ًگ ٌَٖاى ي٥ چبضچَة ثعضگتط ٍ ثِ هؿبٖست ارتوبٖي ثِ

عاضّوبي هتٗوسزي هَروَز اؾوت ٦وِ ايوي اثعاضّوب ثبيوس ثوطاي          ّبي هؿبٖست ارتووبٖي اث  ثطاي ثطًبهِ

َ  ربهِٗ ِ . روِ اؾوت اًتروبة قوَز    اي ّسٜ هٟطٍو ثب ًَٔ ضيؿ٧ي ٦ِ ثوب آى ه ٦بضّوبي  ٌٖوَاى هخوبل    ثو

ٖومٍُ ثوط آى   . تَاًس ثطاي حوبيت هؤحط اظ ٦َز٦بى يب اٞطاز ًبتَاى هَضز اؾوتٟبزُ ٢وطاض گيوطز    ًوي ٖوَهي

 .ي ّسٜ هكرم ٦بضثطز زاضز ّبي ذبني اظ ي٥ ربهِٗ ٍُثطذي اظ ايي اثعاضّب ثطاي ظيطگط

ّوبي اًت٣وبلي    ٚيط٣ًوسي، پطزاذوت   ٍّوبي اًت٣وبلي ٣ًوسي     پطزاذوت : ََض ٦لي ٖجبضتٌوس اظ  ايي اثعاضّب ثِ

ِ   ّبي تٛصيِ هكطٌٍ، ثطًبهِ ِ       اي ه٧وول، يبضاًو ي ٦بضّوبي   ّوبي ٢يوتوي، ذوسهبت ارتووبٖي ضايگوبى، ثطًبهو

٧ي، قطايٍ ذبل ّط ٦كَض هبًٌس ٍؾٗت ٣ٞط، ْطٞيت ارطايوي ٍ ازاضي  ل. ٖوَهي ٍ ثطًبهِ اٖتجبضات ذطز

 .تطيي ًَٔ ثطًبهِ اؾت ي هٌبؾت ٦ٌٌسُ ّبي هبلي، تٗييي ٍ هحسٍزيت

 :پطزاظين نَضت هكطٍح هي زض ازاهِ ثِ هٗطٞي ّط ي٥ اظ ايي اثعاضّب ثِ

 1َبي اوتقبلي وقذي پزداخت. 1-2

نَضت ٣ًسي ثِ اٞطاز ٣ٞيط يب اٞطازي ٦ِ هو٧ي اؾوت   و٥ ثِّبي اًت٣بلي ٣ًسي، ثب ٌَٖاى اضاتِ ٦ پطزاذت

٣ٞوط قوًَس، تٗطيوٝ    چطذوِ   ّب ثب هروبَطُ هَاروِ قوًَس يوب ٍاضز      زض نَضت ٖسم زضيبٞت ايي پطزاذت

 .قَز هي

: گيوطز ٖجبضتٌوس اظ   ّبي پطزاذت اًت٣بلي ٣ًوسي ٦وِ هٗووَالو هوَضز اؾوتٟبزُ ٢وطاض هوي        زٍ ًَٔ اظ ثطًبهِ

ّوب ثوِ اقو٧بل     ايي ثطًبهِ. گيطز ّب تٗل١ هي ٦ِ ثِ ثطذي اظ ذبًَازُ ّبي ذبل ٦و٥ٍ  ّبي ٣ًسي ٖبم ٦و٥

ِ . قَز گًَبگَى زض ٦كَضّبي هرتلٝ اًزبم هي اهوب اّوساٜ    ّوب ٦وبّف ٣ٞوط اؾوت     ّسٜ اٍليِ ايي ثطًبهو

 .ّب هتطتت اؾت هرتلٟي ثط ايي ثطًبهِ

ّوبي   قوَز ٦وِ اظ ٦وو٥    ّبي هَضز اؾوتٟبزُ زض ٦كوَضّبي هرتلوٝ، همحٓوِ هوي      ي ثطًبهِ ثب ه٣بيؿِ

٦كوَضّبي ًٖوَ ؾوبظهبى    »: قوَز  ّبي ذبل ثِ زٍ قو٧ل هتٟوبٍت اؾوتٟبزُ هوي     ارتوبٖي ٖبم ٍ ٦و٥

                                                           
   عی، شمارٌ وگیه، يحیدٌ؛ فصلىامٍ تأمیه اجتما  
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ّبي ذبل ثِ ٌٖوَاى   ّبي ٖبم ٍ ٦و٥ اظ ٦و٥( ٍ ثطذي ٦كَضّبي زيگط) «ي ا٢تهبزي ّو٧بضي ٍ تَؾِٗ

ِ اايي ٦كَضّب اٚلت  .٦ٌٌس اظ ثطًبهِ هؿبٖست ارتوبٖي ٍؾيٕ ذَز اؾتٟبزُ هي ثركي ّوبي ثيووِ    ظ ثطًبهو

 .گيطًس ارتوبٖي ثِ ٌَٖاى اثعاض اٍليِ ثْطُ هي

اظ  يّبيي اظ آهطي٧بي التوي  ٍ ثرف( تب حسٍزي ٌّس)٦كَضّبي زض حبل تَؾِٗ زض آٞطي٣ب، رٌَة آؾيب 

ّوبي   پطزاذوت  ؾوبظ٦ٍبض ٍليوِ يوب تٌْوب    ا ؾوبظ٦ٍبض ّبي ذبل ثِ ٌَٖاى  ٍ ٦و٥( ٖبم)ّبي ارتوبٖي  ٦و٥

 .٦ٌٌس هِ ذَز اؾتٟبزُ هياًت٣بلي ٣ًسي زض ثطًب

ِ  گيطي قسُ ثبقس، ثِ زض انل، ثطًبهِ پطزاذت اًت٣بلي ٣ًسي ٦ِ زضؾت ّسٜ ُ  ذَزي ذَز اضاتو ي  زٌّوس

ِ  . هؿبٖست ارتوبٖي اؾت ّوبي   اي ٖووَهي ٍ زاتووي ذَاّوس ثوَز ٍ زض ظهوبى ثحوطاى       ايي ثطًبهوِ، ثطًبهو

ايبي هتٗسزي ّؿوتٌس، اظ رولوِ ايزوبز    ّبي ٣ًسي زاضاي هع ايي ًَٔ پطزاذت. ارتوبٖي تَؾِٗ ذَاّس يبٞت

٦ِ اَمٖبت ز٢ي١ زض  ّبي ثَزرِ، زض نَضتي ح١ اًتربة ثطاي ههطٜ ٦ٌٌسُ ٍ قٟبٞيت ثيكتط زض ّعيٌِ

ّوبي   ّوچٌيي پطزاذت. ّب ٍ اه٧بى ؾٌزف ز٢ي١ ًيبظّب ٍرَز زاقتِ ثبقس ذهَل زضآهس اٞطاز ٍ زاضايي

 .٦ٌس ُبّبي قوَل ٍ َطز ضا هحسٍز هيقَز، ذ اًزبم هي  اًت٣بلي ٦ِ ثط اؾبؼ آظهَى ٍؾٕ

ّبي اًت٣بلي ٣ًسي ايي اؾوت ٦وِ زضيبٞوت ايوي ًؤَ هعايوب هٌزوط ثوِ ٦وبّف           پطزاذت تطيي هٗبيت ٖوسُ

ِ    آحبضالجتِ چٌيي . قَز ٦ٌٌسگبى زض ثبظاض ٦بض هي حًَض زضيبٞت ي ًيوطٍي ٦وبض، ثوب     ه٧َٗؾوي ثوط ٖطيو

هحسٍز ؾوبذتي زٍضُ زضيبٞوت هعايوب ثوِ حوسا٢ل      ٦بّف تسضيزي هعايب ثِ ّوطاُ اٞعايف زضآهس ذبًَاض ٍ 

ّوبي آهَظقوي    ٦ٌٌسگبى ايي ًَٔ هعايب ضا هزجَض ثوِ اؾوتٟبزُ اظ ٦ومؼ    تَاى زضيبٞت ّوچٌيي هي. ضؾس هي

 .٦طز تب آًْب هزسزاو ثطاي حًَض زض ثبظاض ٦بض تكَي١ قًَس

ّبي ٦وبّف ٣ٞوط    ّبي اًت٣بلي ٣ًسي هو٧ي اؾت زض رْت ٞٗبليت ٖمٍُ، تحت قطايٍ ذبني پطزاذت ثِ

ّبي اًت٣بلي ٣ًسي ٦وِ اٚلوت ثوِ ؾطپطؾوت ذوبًَاض       پطزاذت. ٦بض ًطٍز ّبي اًؿبًي ثِ ي ؾطهبيِ يب تَؾِٗ

ّبي ثْساقتي، ضٕٞ ًيوبظ ٦َز٦وبى يوب ؾوبيط هوَاضز ههوطٜ ٦وِ         قَز هو٧ي اؾت ثطاي هطا٢جت هٌت٣ل هي

ّوبي   اي اًت٣بل پطزاذوت  ّوچٌيي اظ لحبِ ٞيعي٧ي ٍ ّعيٌِ. ّبي زٍلتي اؾت ههطٜ ًكَز هسًٓط نٌس٠ٍ

ذهَل زض نَضت ٖسم ٍرَز اَمٖبت هطثٌَ ثِ اٞطاز يب ٖوسم زؾتطؾوي ثوِ     ٣ًسي ثِ اٞطاز ًيبظهٌس ثِ

ِ . يبٞتِ ثطاي تؿْيل هٗبهمت، ثوب هكو٧ل هَاروِ اؾوت     ؾيؿتن ثب٧ًي يب پؿتي تَؾِٗ ٌٖوَاى هخوبل، زض    ثو

ي ٣ًوسي هؿوت٣ين ٍروَز زاضز ٍ    ؾيبيي ه٣بٍهت قسيسي زض ثطاثط پطزاذت هعايوب آثؿيبضي اظ ٦كَضّبي 

                                                           
1 .Organization for Economic Corporation Development (OECD) 

  Means Testinشًد طًر مشزيح تًضیح دادٌ می گیزی بٍ َای َدف ؛ ایه مًضًع در قسمت ريش. 
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ي  ّووبي ا٢تهووبزي هٟيووس هبًٌووس تَؾووِٗ ثيكووتط، هَاٞوو١ ٦ووو٥ ثووِ اٞووطاز ٣ٞيووط ثووطاي حًووَض زض ٞٗبليووت

 .ّب ّؿتٌس ظيطؾبذت

ِ  قبيبى ش٦ط اؾت ٦ِ پطزاذت ي ّوسٜ  ثطًبهوِ ًؿوجتبو     ّبي اًت٣بلي ٣ًسي ظهبًي هٌبؾت اؾت ٦ِ ربهٗو

ّوبي   ي ّسٜ ثوب تَروِ ثوِ ٍيػگوي     تٗييي ربهِٗ. بقٌسضاحتي ٢بثل تكريم ث ٦َچ٥ ٍ ٣ٞيطتطيي اٞطاز ثِ

 ُ ُ   ٢بثل هكوبّس ّوبي  پيچيوسُ ضا ٦وبّف زازُ ٍ احطثركوي      ي ذوبًَازُ، ًيوبظ ثوِ ؾوبظهبى     اي هبًٌوس اًوساظ

٦ٌٌوسُ ؾوُر ضٞوبُ     لي٧ي چٌبًچِ اًساظُ ذبًَازُ ثوِ هيوعاى ٦وبٞي هو٧ٌٗؽ     . زّس گيطي ضا اٞعايف هي ّسٜ

ّبي زيگطي هبًٌوس زضآهوس تٗيويي قوَز ٦وِ هٗيوبضي        ثط هجٌبي ٍيػگيذبًَازُ ًجبقس، قوَل ثطًبهِ ثبيس 

ّوب اظ لحوبِ    آٍضي اَمٖبت هطثٌَ، ًيبظهٌس ٦بض ثيكتط اؾت، يوي آ٧ًوِ آى ٍيػگوي   هك٧ل اؾت ٍ روٕ

ُ  . ٞطٌّگي ًيع هو٧ي اؾت ٢بثل پصيطـ ًجبقٌس ّوبي اًت٣وبلي ٚيط٣ًوسي هبًٌوس      پطزاذوت  يزض چٌويي قوطاي

 .تط اؾت ض هٌبؾتهساذلِ زض ؾجس تٛصيِ، ثؿيب

 2َبي اوتقبلي وقذي مطزيط پزداخت. 2-2

٦وِ اظ آى ثوطاي    ّبي پطزاذت ٣ًسي هكطٌٍ، هتًوي اضاتِ پَل ثِ اٞطاز ٣ٞيطًس، هكطٌٍ ثط ايي ثطًبهِ

ّوبي ثْساقوتي    گصاضي اًؿبًي زض ٢جبل ٞطظًساى ذَز هبًٌس حًَض زض هسضؾوِ يوب ثوطاي هطا٢جوت     ؾطهبيِ

 .قَز ٍ تٗساز آًْب ضٍ ثِ اٞعايف اؾت ًؿجتبو رسيس ٢لوساز هي ّب هِايي ثطًب. هٌٓن اؾتٟبزُ ٦ٌٌس

 3َبي اوتقبلي غيزوقذي پزداخت. 3-2

ِ . ّبي ٢يوتي زض هَضز ؾجس ٚصايي ٍ اًطغي اؾت ّب قبهل يبضاًِ ايي ثطًبهِ ِ   ثطًبهو ي ؾوجس   ّوبي يبضاًو

ِ . ّبي ٚصايي ه٧ول اؾت ٚصا ٍ ثطًبهِ ثٌسي، ثي ٚصايي قبهل ريطُ ؾوبيط   ثوب هجتٌوي ثوط تٛصيوِ    ّوبي   ثطًبهو

هبًٌس ٦وبالثط٨،  )٣ًس  ََض هؿت٣ين يب اظ َطي١ اثعاضّبي قجِ ي ٦ِ تٌْب ثِ ٞطاّن ؾبذتي تٛصيِ ثِيّب ثطًبهِ

ِ  تطيي ًَٔ پطزاذت هٗوَل. قَز، هتٟبٍت اؾت هحسٍز هي( ٚصا ثي ّوبي   ّبي اًت٣بلي هجتٌي ثط تٛصيِ، ثطًبهو

زض . اؾت يّبي ٢يوت ٚصاي ههطٞ ٚصا، ٦بالثط٨ ٍ يبضاًِ ٦بض، ثيربي  ّبي تٛصيِ ثِ اي ه٧ول، ثطًبهِ تٛصيِ

 :زّين ّبي اًت٣بلي ٚيط٣ًسي، تَيير ثيكتطي هي ذهَل اًَأ پطزاذت

 :4اي مكمل َبي تغذيٍ ثزوبمٍ. 4-2

                                                           
 .خًاَد شد شًد کٍ در قسمت مزبًطٍ تًضیح دادٌ وامیدٌ می« گیزی بزمبىای آسمًن تقزیب يسع َدف»عىًان  اس ایه ريش تحت  
   وگیه، يحیدٌ؛ فصلىامٍ تأمیه اجتماعی، شمارٌ   
 َمان ۰
 َمان ۲
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توطيي هوَاضز آى تٛصيوِ     هٗووَل . ي ٚصا ثِ ذبًَاضّب يب اٞطاز ربهِٗ ّسٜ اؾوت  ايي ثطًبهِ اضاتِ زٌّسُ

قوَز   ٞوطاّن ٍ ههوطٜ هوي    ِيِ، گبُ زض ه٧بى هطثََصايي ًَٔ تٛ. آهَظاى اؾت ٍ زاًف هبزضاى، ٦َز٦بى

تٛصيوِ  . قوَز  ٍ گبُ ًيع ثِ ٌَٖاى ريطُ ذك٥ ثِ هٌبظل اضؾوبل هوي  ( هبًٌس هطا٦ع تٛصيِ ٦َز٤ يب هساضؼ)

ّوبي   ٌَٖاى ٖبهل اًگيعقي ثطاي هكبض٦ت زض اؾتٟبزُ اظ ذوسهبت ارتووبٖي هبًٌوس هطا٢جوت     ه٧ول اٚلت ثِ

 .قَز ـ اضاتِ هيظساقتي اٍليِ ٍ آهَثْ

هبًٌس ظًوبى  )اٞطازي ٦ِ اظ هربَطُ ثباليي ثطذَضزاض ّؿتٌس  اي ه٧ول ثِ  ّبي تٛصيِ ٦طزى ثطًبهِ ّسٞوٌس

پصيط اؾوت، لوي٧ي اروطاي چٌويي      اثعاض ثؿيبض هؤحطي زض حوبيت اظ ا٢كبض آؾيت( ثبضزاض يب هبزضاى قيطزُ

ٚوصا   اظ ؾَي زيگط تَظيٕ ثي. يبٞتِ اؾت تن ارطايي ثؿيبض تَؾِٗؾيؿاظ ي٥ هٌسي  اي هؿتلعم ثْطُ ثطًبهِ

آؾبًتط اؾت لي٧ي ايي اثعاض تٌْب زض هٌب١َ قْطي ٦ِ اٞطاز ٣ٞيط ثطاي تأهيي ٚصا، ثِ ذطيس اظ ثوبظاض هت٧وي   

 .٢بثل اؾتٟبزُ اؾت ّؿتٌس،

  َبي تغذيٍ در مقبثل كبر ثزوبمٍ. 5-2

ساض هٗيٌي ٦بض اًزبم قسُ يب ي٥ ًطخ زؾتوعز توَا٣ٞي اضاتوِ   اظاي ه٣ زض ايي ًَٔ ثطًبهِ، ريطُ ٚصايي ثِ

ُ    . قَز هي ّوب زض ثطاثوط ٦وبّف ٢وسضت      اظ ايي ًَٔ ثطًبهِ، هست ظيبزي اؾت ٦وِ ثوطاي حوبيوت اظ ذوبًَاز

 .قَز اؾتٟبزُ هي -٦بضي ٞهلي يب ذك٧ؿبلي تَأم اؾت ٦ِ اٚلت، ثب ثي -سذطي

 :2غذا يب كبالثزگ ثه. 6-2

اظ . قوَز  ّؿتٌس ٦ِ اظ آًْب ثطاي اًت٣بل زضآهس ثِ ربهِٗ ّوسٜ اؾوتٟبزُ هوي    ّبي زيگطي ًيع ؾبظ٦ٍبض

ّوبي ٣ًوسي، هٌزوط ثوِ اٞوعايف ههوطٜ        ّب ثب تٛصيِ هطتجٌُوس، ثيكوتط اظ پطزاذوت    ؾبظ٦ٍبضآًزب ٦ِ ايي 

قَز ٍ گوبّي ًيوع    اظ چٌيي اثعاضّبيي گبّي ا٢ٍبت تٌْب ثطاي ذطيس ٚصاّبي ذبني اؾتٟبزُ هي. قًَس هي

 .ّط ًَٔ ٚصايي اظ ثبظاضثطاي ذطيس 

 3ي كبرَبي عمًمي ثزوبمٍ. 7-2

ّوب   ّب ًَٖي هساذلِ هؤحط زض ٦كَضّبيي اؾت ٦ِ تٛييطات زضآهوس آًْوب ظيوبز ٍ ظيطؾوبذت     ايي ثطًبهِ

ّب ّوچٌيي زض ٦كَضّبيي ٦ِ زض ٍيٗيت ثحطاى يوب گوصض اظ ثحوطاى ّؿوتٌس ًيوع       ايي ثطًبهِ. ًب٦بٞي اؾت

                                                           
1 Food For Work (FFW) 

   وگیه، يحیدٌ؛ فصلىامٍ تأمیه اجتماعی، شمارٌ   
 َمان ۰
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ّوبي   ٍُ ثط ٦و٥ ثِ تح١٣ ضقس ا٢تهبزي اظ َطيو١ ايزوبز ظيطؾوبذت   ّبي هص٦َض ٖم ثطًبهِ. هُطح اؾت

 .زٌّس پصيط، ههطٜ ضا ًيع اٞعايف هي ّبي ٦ؿت زضآهس ثطاي ا٢كبض آؾيت هٟيس ارتوبٖي، ثب ايزبز ٞطنت

يبٞتوِ ٍ ًيوع ٦كوَضّبي زض     ّبي ََالًي اؾت ٦ِ زض ٦كَضّبي تَؾِٗ ي ٦بضّبي ٖوَهي ؾبل ثطًبهِ

چٌويي  . قوَز  ّوبي آة ٍ ّوَايي اؾوتٟبزُ هوي     ّوبي هوبلي ٍ ًيوع قو٤َ     ب ق٤َحبل تَؾِٗ ثطاي ه٣بثلِ ث

ؾبظي ٍ تٗويوطات، آثيوبضي،    ّبيي ًٓيط ربزُ ّبيي هٌزط ثِ اؾتٟبزُ اظ ٦بضگطاى ٚيطهبّط زض پطٍغُ ثطًبهِ

 . قَز ت هيهس ٍ حٟبْت هٌبثٕ َجيٗي زض ٦َتبُرٌگلساضي 

 :گبًِ اؾت تَريِ ٦بضّبي ٖوَهي ثطهجٌبي همحٓبت قف

 قَز پصيط زض ظهبى ثحطاى هي ّبي آؾيت ّب هٌزط ثِ اًت٣بل زضآهس ثِ ذبًَازُ يي ًَٔ ثطًبهِا. 

 زّس ٦وجَزّبي ههطٜ ذَز ضا ضٕٞ ٦ٌٌس ّب اربظُ هي ّبي هص٦َض ثِ ذبًَازُِ هثطًب. 

 ّبي هَضز ًيبظ ايزبز قسُ ٍ هربضد زٍلتوي   ّب، ظيطؾبذتِ هزض نَضت َطاحي هٌبؾت ايي ثطًب

 .قَز گصاضي رجطاى هي اًت٣بلي اظ َطي١ هربضد ٖوَهي ثطاي ؾطهبيِ ّبي ثطاي پطزاذت

 ِ٦بالّووبي ؾووطهبي  ِ قووًَس، اظ َطيوو١ تَؾووِٗ  ّووبيي ايزووبز هووي اي ٦ووِ زض ٞطايٌووس چٌوويي ثطًبهوو

 .٦ٌٌس ّب، ْطٞيت ايزبز اقتٛبل ثطاي زٞٗبت ثٗسي ضا ٞطاّن هي ظيطؾبذت

 ِخ ٣ٞط ٍ ثي٧بضي ثوبال ّؿوتٌس، ٢بثول    ضاحتي ثطاي هٌب١َ ذبني ٦ِ زاضاي ًط ّبي هص٦َض ثِ ثطًبه

 .ارطاؾت

     ِ ٦وبضاى ٦َچو٥    زض ثؿيبضي اظ ٦كَضّب ايي ًَٔ ثطًبهِ زض ْْوَض ٍ ضقوس پيوب٧ًوبضاى ٍ ه٣بَٗو

 .هؤحط ثَزُ اؾت

ِ  ثطًبهِ ه٢َّت ٖول هي  ٌَٖاى ي٥ ثب ٍرَز ايي، ٦بضّبي ٖوَهي ثِ ّوبي ارطايوي آى ثؿويبض     ٦ٌس، ّعيٌو

٦بضگيطي ؾْن ٦وَچ٧ي اظ ًيوطٍي ٦وبض ضا     ، تٌْب اه٧بى اؾترسام ٍ ثِثبالؾت ٍ زض ثْتطيي قطايٍ ٖول٧طز

 .حلي ّويكگي ثطاي ٣ٞط ًيؿت ٍرِ ضاُ ّيچ ٦ٌس ٍ ثِ ٞطاّن هي

ّب ِ ه٦ٌس ٦ِ ايي ثطًب ٞبيسُ ثطًبهِ ٦بضّبي ٖوَهي ثيبى هي -ي ٦كَضّبي هرتلٝ زضثبضُ ّعيٌِ تزطثِ

ْوب تَروِ ٦وبٞي ثوِ ٦يٟيوت ٦بالّوبي       ٦ًِ َطاحبى آ ٞبيسُ، هؤحطًس -تٌْب ظهبًي ثب اضظـ ٍ اظ لحبِ ّعيٌِ

 .زاقتِ ثبقٌس ضا اي تَليس قسُ ٍ ْطٞيت آًْب ثطاي ايزبز اقتٛبل زض هطاحل ثٗسي ؾطهبيِ
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 1(َبي اعتجبري سبسيكبراعتجبرات خزد ي سبيز )َبي اعتجبري  ثزوبمٍ. 8-2

ضقس ا٢تهبزي ثوب آى   پصيط ثطاي حًَض ٍ هكبض٦ت زض ّبي آؾيت هحسٍزيت ٢بثل تَرْي ٦ِ ذبًَازُ

زؾتطؾوي ثوِ ذوسهبت هوبلي ثوِ اٞوطاز ٍ ذبًَاضّوب،        . ضٍ ّؿتٌس، زؾتطؾي ثِ اٖتجبضات هوبلي اؾوت   ضٍثِ

اًوساظ زض   اظ َطي١ پؽ) ٦ٌس  ضٍ ّؿتٌس، ٦و٥ هي زضهسيطيت ثْتط هربَطات ٍ ٖسم اَويٌبًي ٦ِ ثب آى ضٍثِ

 (.ّبي ٚيطهٌتٓطُ ب ه٣بثلِ ثب ت٧بًِّبي تزبضي يب هؿ٧ي ي گصاضي زض ٞٗبليت ّبي هُوئي، ؾطهبيِ ضاُ

قسُ زض ٦ل رْبى ثيف اظ پبًهس هيليَى ًٟط ًيبظ ثِ زؾتطؾي ثِ ذسهبت هوبلي   َي ثطآٍضزّبي اًزبم

ُ   ّبي هبلي ضؾوي هبًٌس ثب٥ً ثب ٍرَز ايي، ٍاؾُِ. زاضًس پوصيط   ّوبي آؾويت   ّبي تزبضي اٚلت ثوِ ذوبًَاز

ّبي رٛطاٞيبيي،  الي هٗبهمت زض ه٣يبؼ ٦َچ٥ ٍ هحسٍزيتزليل ٖسم اه٧بى اضاتِ ٍحي٣ِ ٦بٞي، ّعيٌِ ثب ثِ

ّوبي ٚيطضؾووي    ّوب ٍ ٍام  ٖوَهبو ثِ پطزاذت زؾتطؾي ايي اٞطاز ثِ ذسهبت هبلي،. زٌّس ذسهبتي اضاتِ ًوي

ّبي اٖتجبضي ذطز  زًجبل ه٣َٞيت ثطًبهِ ثِ. قَز قَز، هحسٍز هي ّبي اٖتجبضي اضاتِ هي ٦ِ اظ ؾَي تك٧ل

ِ       تَؾٍ زٍلت ۱۹۱ تب  ۱ ۱ ّبي  ٦ِ زض ثيي ؾبل توسضيذ   ّب ٍ هؤؾؿوبت ذيطيوِ حوبيوت قوسُ اؾوت، ثو

ِ  . نٌٗت اٖتجبضات ذطز ترههي، َْْض يبٞتِ اؾت زٌّوسُ ذوسهبت اٖتجوبضي ٍ     هؤؾؿبت هتٗوسزي اضاتو

ّوبي   ّبي اٖتجبضي، ٍاؾُِ ّبي ٚيطزٍلتي، اتحبزيِ ايي هؤؾؿبت قبهل ؾبظهبى. تأهيي هبلي ذطز ّؿتٌس

ّبي هرتلٝ ثِ  ّب ٍ اٖتجبضات هص٦َض زض ؾُر ذطز ٍ زض ظهيٌِ ٍام. اًس ّبي تزبضي ٥ًهبلي ٚيطثب٧ًي ٍ ثب

 .قَز ّب اضاتِ هي اٞطاز يب گطٍُ

 :ضؾس ًٓط هي ّبي اٖتجبضي اظ چٌس رٌجِ هُلَة ثِ ثطًبهِ

ُ   ّوبي ٍام  ََض ؾٌتي اظ ٞطنت زؾتطؾي اٞطازي ضا ٦ِ ثِ - اًوس، ثوِ اٖتجوبضات     گيوطي زٍض هبًوس

 .٦ٌس ٞطاّن هي

٦ٌوس ٍ زض ًْبيوت    ّبي زضآهسظا ثِ ضقس ا٢تهبزي ٦وو٥ هوي   تجبضات هص٦َض ثب تَؾِٗ ٞٗبليتاٖ -

قوَز ٍ   زٌّوسگبى هوي   گيطًوسگبى ٍ ٍام  اًساظ، ٦بّف ضيؿ٥ ٢وطو  اٖتجبضات هص٦َض هٌزط ثِ پؽ

 .زّس ّعيٌِ هٗبهمتي اٞطاز ٣ٞيط ضا ت٣ليل هي

 :ثب ٍرَز ايي چٌس اق٧بل ثِ ايي ثطًبهِ ٍاضز قسُ اؾت -

ِ  طوٍرَُ ٢ - ِ   روبي ٞٗبليوت   زازُ قسُ هو٧ي اؾت ثو اي نوطٜ ذطيوس ٦بالّوبي     ّوبي ؾوطهبي

 .ههطٞي قَز

 .ّبي هبلي ٍ ارطايي ذبل اؾت ارطاي ثطًبهِ هؿتلعم ْطٞيت -

                                                           
   وگیه، يحیدٌ؛ فصلىامٍ تأمیه اجتماعی، شمارٌ   
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زليل زاضا ثَزى ؾُر پبييٌي اظ اَمٖبت، اظ ثطًبهِ هص٦َض زٍض  پصيط هو٧ي اؾت ثِ اٞطاز آؾيت -

 .ثوبًٌس

 1َب اوٍَبي قيمتي ي سبيز يبر يبراوٍ. 9-2

ّوبي اًت٣وبلي    پطزاذوت ( يب ٖومٍُ ثوط  )ربي  ّب ٍ هبليبت ثِ ّب اظ ٍيٕ يبضاًِ ثط ٢يوت ثؿيبضي اظ زٍلت

تَريوِ اؾوتٟبزُ اظ ايوي    . ٦ٌٌوس  هؿت٣ين ثطاي ثطآٍضزُ ٦طزى اّساٜ ثطًبهِ هؿبٖست ارتوبٖي اؾتٟبزُ هي

ّب ّن اه٧بى اًت٣وبل   تٟبزُ اظ يبضاًِّبي اًت٣بلي ٣ًسي ثط ايي اؾبؼ اؾت ٦ِ ثب اؾ ّب ثِ ربي پطزاذت يبضاًِ

 .قَز ٦ِ همحٓبت ارطايي زض آى لحبِ هي ههطٜ ٍ ٖبزات ههطٞي ٍرَز زاضز ٍ ّن ايي

قوَز ٦وِ هوسًٓط     ّبي هص٦َض هٌزط ثِ اٞعايف ههطٜ ٦بالّوبيي هوي   اظ ؾَي زيگط اظ آًزب ٦ِ يبضاًِ

ِ  ٍلتلي٧ي ز. قَز ّبي تَليسي هي ؾيبؾتگصاض اؾت، هٌزط ثِ ترٟيٝ اًگيعُ ّوبي ٢يوتوي ضا    ّب ٌَّظ يبضاًو

 .٦ٌٌس ي زضآهس آؾبًتط اؾت، اًتربة هيًّبي رجطا ٦ِ ارطاي آى ًؿجت ثِ پطزاذت زليل ايي ثِ

زض ثؿويبضي اظ  . ّوبي ٖووَهي ثؿوتگي ثوِ هيوعاى ذطيوس زاضز       چگًَگي انبثت هٌبٕٞ حبنل اظ يبضاًِ

اظ ثَزروِ   يبٕٞ حبنولِ ؾوْن ثيكوتط   حبالت، ايي هٌبٕٞ ثطاي ذبًَاضّبي هطِٞ ثيكتط اؾت حتي اگط هٌو 

پوصيط   ّبي اًت٣بلي ظهبًي ثوطاي اٞوطاز آؾويت    ؾْن ايي پطزاذت. ذَز اذتهبل زازُ ثبقس اٞطاز ٣ٞيط ضا ثِ

ًْوب ثوب اٞوعايف زضآهوس ٦وبّف      آّب ثط ٦بالّبيي يبضاًِ ٍيٕ ٦ٌٌوس ٦وِ ههوطٜ     يبثس ٦ِ زٍلت اٞعايف هي

 .يبثس هي

 2اجتمبعي َبي مسبعذت الشامبت اثزثخطي ثزوبمٍ. 3

 

 حمبيت كبفي اس افزاد فقيز ي قطز مستضعف. 1-3

ي ٦وتطي  زليل ٢ٍَٔ ثحطاى يب زاليل زيگط، تَاًبيي ه٣بثلِ ّب ثبيس ٖمٍُ ثط اٞطاز ٣ٞيطي ٦ِ ثِ ايي ثطًبهِ

ّوبي   ّبي ٦ؿت زضآهس ًبقي اظ ثحوطاى  زازى ٞطنت اًس، ثِ اٞطازي ًيع ٦ِ زض احط اظ زؾت ثب ٣ٞط پيسا ٦طزُ

 .اًس، ٦و٥ ٦ٌس ٣ٞيط قسُ ا٢تهبزي

ّبي زاتوي حوبيت اظ هؿتًٟٗيي ٍ ٣ٞطا ثب پَقف ٦بٞي ٍرَز زاقتِ ثبقس، اظ َطيو١   چِ ثطًبهِ چٌبى

تَاى ٖمٍُ ثط ٦و٥ ثِ اٞطاز ٣ٞيط هَرَز، ثِ اٞطازي ٦ِ زض احط ثحوطاى ٍاضز   ّبي هص٦َض هي تَؾِٗ ثطًبهِ

ُ ثب ٍرَز ايي چٌبًچِ اٞطا. قًَس ًيع ٦و٥ ٦طز ٣ٞط هي اًوس، اظ قوطايٍ هتٟوبٍتي     زي ٦ِ تبظُ ٍاضز ٣ٞط قوس

                                                           
   وگیه، يحیدٌ؛ فصلىامٍ تأمیه اجتماعی، شمارٌ   
   فصلىامٍ تأمیه اجتماعی، شمارٌ  وگیه، يحیدٌ؛  
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ٌَٖاى هخبل زض ثويي ايوي    ثِ. ّبي رسيس ًيبظ ثبقس ثطذَضزاض ثبقٌس، هو٧ي اؾت ثِ َطاحي ٍ ارطاي ثطًبهِ

ّوبي ثوَهي ٍروَز زاقوتِ ثبقوٌس ٦وِ ٚبلجوبو تحوت          ّبيي ًٓيط ظًبى يب ؾبيط گطٍُ اٞطاز هو٧ي اؾت گطٍُ

اظ ايي ضٍ اثعاضّبي هتٟبٍتي ثطاي حوبيوت اظ آًوبى   . گطٞتٌس تي ٢طاض ًويّبي هَرَز هؿبٖس حوبيت ثطًبهِ

 .هَضز ًيبظ اؾت

 گيزي افشايص كبرآيي َذف. 2-3

اي ثبقس ٦وِ ًوِ زچوبض ذُوبي قووَل ٍ ًوِ زچوبض         گًَِ ّبي هؿبٖست ارتوبٖي ثبيس ثِ پَقف ثطًبهِ

زاضًس، اظ ثطًبهِ ثيوطٍى ثوبًٌوس    ٦ِ ًيبظ قسيس ثِ ٦و٥ يبي ٣ٞيطّ ٖجبضتي ًِ ذبًَازُ ثِ. ذُبي َطز قَز

ّوط زٍ ًؤَ ذُوب، چٌبًچوِ زض ه٣يوبؼ ثوعض٨       . ٍ ًِ ذبًَاضّبيي ٦ِ ًيبظهٌس ًيؿتٌس، ٍاضز ثطًبهوِ قوًَس  

الجتِ تؿطي اُٖبي هعايب ثِ . ثطز ضا زض حوبيت ٦بٞي اظ اٞطاز ٣ٞيط اظ ثيي هي ثطًبهِنَضت ثگيطز تَاًبيي 

گيطي ٍ  ّبي ّسٜ ؾبظ٦ٍبضؾت ٍ زض ٦ل ثبيس تٗبزلي ثيي ٦بضايي ًبپصيط ا اٞطاز ٚيط٣ٞيط تب حسٍزي ارتٌبة

 .ّب ايزبز ٦طز ّبي ارطايي ايي ثطًبهِ ّعيٌِ

 اجتىبة اس ايجبد فزَىگ ياثستگي. 3-3

٦ٌٌوسگبى هعايوب    ّبي هؿبٖست ارتوبٖي ثبيس ثب تَرِ ٦بٞي ثِ َٖاهل اًگيعقي زض ثويي زضيبٞوت   ثطًبهِ

ُ   ّبي هكرهي ًيؿتٌس، هي سٍزيتّبيي ٦ِ زاضاي هح ثطًبهِ. ارطا قَز ِ  تَاًٌوس اًگيوع ي ًيوطٍي   ي ٖطيو

ثووَزى هعايووب ثبيووس اظ اثتووساي قووطٍٔ ثطًبهووِ ثووِ   اظ ؾووَي زيگووط، هبّيووت هوو٢َتي. ٦ووبض ضا ٦ووبّف زٌّووس

ّوبي   ّب ثبيس زض رؿتزَي يبٞتي ٞطنوت ِ ه٦ٌٌسگبى زض ايي ثطًب ٦ٌٌسگبى اَمٔ زازُ قَز ٍ قط٦ت زضيبٞت

 .قٛلي رسيس ثبقٌس

 َبي اقتصبدي ًيت سبسگبري ثب اوگيشٌتق. 4-3

ّبي اًت٣بلي هو٧ي اؾت ٖسم اًگيعُ ثطاي ٦وبض٦طزى ايزوبز ٦ٌوس ٍ زض ًتيزوِ زٍضًووبي ضقوس        پطزاذت

چٌيي َٖاهل يساًگيعقي زض ه٣بثل ّعيٌِ ظيوبى   آحبضثٌبثطايي ثبيس . هست ٦بّف زّس ا٢تهبزي ضا زض هيبى

 .گيطي قَز وبيت ارتوبٖي اًساظُّبي ح ؾطهبيِ اًؿبًي ًبقي اظ ٖسم ٦ٟبيت ثطًبهِ

٢سض ثوبال ثبقوس ٦وِ هٌزوط ثوِ توَضم يوب         ارتوبٖي ًجبيس آى هؿبٖستّبي  ّوچٌيي ّعيٌِ ثَزرِ ثطًبهِ

ًَثِ ذَز ثطاي تأهيي ضقوس ا٢تهوبزي ثوب ٦يٟيوت ثوبال       ثِ ًيع ربيگعيٌي رجطي هربضد زٍلتي قَز ٦ِ ايي

زض ؾوُر  ( ٌَٖاى زضنسي اظ ٦ل ثَزرِ ثِ)ًبهِ اظ ؾَي زيگط، حّٟ ٍ ًگْساضي ّعيٌِ ثط. آٍض اؾت ظيبى

ؾيؿتن اثعاضّبي ثطًبهِ هؿوبٖست ارتووبٖي ثبيوس ثوب ز٢وت      ؾيؿتن اثعاضّبي ثطًبهِ هؿوبٖست ارتووبٖي ثبيوس ثوب ز٢وت       .پبييي، هتًوي حجبت ٍ پبيساضي ثطًبهِ اؾت

ّبي ارتوبٖي هَرَز ثِ حسا٢ل ّبي ارتوبٖي هَرَز ثِ حسا٢ل   اي ٍ حوبيتاي ٍ حوبيت  ّبي ثيوِّبي ثيوِ  ِِههاي ٦ِ هيعاى اًحطاٜ زض ثطًباي ٦ِ هيعاى اًحطاٜ زض ثطًب  گًَِگًَِ  َطاحي قَز ثَِطاحي قَز ثِ

  ..ثطؾسثطؾس
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ّوبي   ّبي هؿبٖست ارتوبٖي ثبيس ٖومٍُ ثوط اضاتوِ حوبيوت     ِٗ، ثطًبهِپصيطتطيي ثرف ربه ثطاي آؾيت

ّبي قٛلي ٍ ثْجَز زض قوطايٍ ظًوسگي آًوبى هٌزوط      هست، ثِ ثْجَز تَؾِٗ ؾطهبيِ اًؿبًي، ٞطنت ٦َتبُ

 .قَز

ِ    ّعيٌِ تحهيلي ثِ ّبي ثَضؼ يب ٦و٥ ثطًبهِ ّوبي اًؿوبًي زض    هٌَٓض ٦و٥ ثِ ثْجوَز تَؾوِٗ ؾوطهبي

ّووبي هسضؾووِ ٍؾووبيط هرووبضد  قووَز ٦ووِ قووبهل پَقووف ّعيٌووِ ِ هوويتووي هووبلي اضاّووب ه٣بثلووِ ثووب ثحووطاى

ّب ثْتط اؾت  ٧ًتِ ٢بثل تَرِ ايي اؾت ٦ِ آهَظـ. ثطًس ؾطهي آهَظاًي اؾت ٦ِ زض ٣ٞط ا٢تهبزي ثِ زاًف

 .قسُ اظ ت٣بيبي ربهِٗ نَضت ثگيطز ّبي هكت١ زض ضقتِ

 

 زاَب در مزحلٍ عزاحي ي اج زوبمٍضفبفيت ي پبسخگًيي ث. 5-3

ِ  .ّب زض هطحلِ َطاحي ٍ ارطاي آًْب، زض ٦وبضايي آى هوؤحط اؾوت    قٟبٞيت ٍ پبؾرگَيي ثطًبهِ  چٌبًچو

ِ  ّبي ثَزرِزضاّبي ز٢ي١ اضاتِ زٌّس ٍ اؾتبًس ّب گعاضـ زٍلت ّوب   ثٌسي ضا ضٖبيت ٦ٌٌس، قٟبٞيت زض ثطًبهو

 .زاضزّب  ي ثطًبهِ اي زض هسيطيت ثْيٌِ قٟبٞيت هبلي ؾْن ٖوسُ. ٍرَز ذَاّس آهس ثِ

ّب هبلي  گيطي ثْتط هصا٦طات ٖوَهي زض ذهَل َطاحي ٍ ًتبيذ ؾيبؾت قٟبٞيت هبلي هٌزط ثِ ق٧ل

ّوب ضا   ّبي ا٢تهبز ٦مى ٍ اًتربة قَز ٍ ًيع زض٤ ٖوَهي اظ ؾيبؾت اٖتجبض زٍلت هي ٍ زضًتيزِ اٞعايف

 :٦ٌس ٖجبضتٌس اظ انَلي ٦ِ قٟبٞيت هبلي ضا هسيطيت هي. زّس اٞعايف هي

  ّب طضات ٍ هؿئَليت٣هقٟبٞيت 

 زض زؾتطؼ ثَزى اَمٖبت ثطاي ٖوَم 

 ٦ِ هٌبثٕ زض ًٓوط گطٞتوِ قوسُ     گيطي ثطاي حهَل اَويٌبى اظ ايي ٖوليبت تٗييي ثَزرِ ٍ گعاضـ

 .ضؾس ّبي ّسٜ هي ثِ زؾت گطٍُ

 ّبي هربضد زٍلت ثبيس زض ظهبى تْيِ ٍ تهوَيت ثَزروِ ٍ ًوِ زض ظهوبى اروطاي ثَزروِ        اٍلَيت

 :٢طاض گيطزي ظهيٌِ ثبيس ٧ًبت ظيط هس ًٓط زض اي. تٗييي قَز

o ّبي زٍلت ثبقس ترهيم ثَزرِ ثبيس ه٧ٌٗؽ ٦ٌٌسُ اٍلَيت. 

o ثَزرِ ثبيس ثب هٌبثٕ هَرَز ؾبظگبض ثبقس. 

o ُه٢َوٕ، ٢بثول اَويٌوبى ٍ ٢بثول زؾوتطؼ       ي ٦بٞي رعتي، ثِ اَمٖبت ضارٕ ثِ ثَزرِ ثبيس ثِ اًساظ

 .ٖوَم ثبقس تب اه٧بى پبؾرگَيي ضا ٞطاّن آٍضز
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 َب مسئًليت ثزاي عزاحي ي اجزاي ثزوبمٍاختيبر ي تفًيض . 6-3

ِ  اذتيبض ٍ تَٟيى  ّوبي هؿوبٖست ارتووبٖي اظ ؾوَي زٍلوت       هؿئَليت ثطاي َطاحي ٍ اروطاي ثطًبهو

 .ّبؾوت  ذهَني قطٌ الظم ثطاي ارطاي هؤحط ٍ اٞعايف پبؾرگَيي ثطًبهِ ّب ٍ ثرف هط٦عي ثِ اؾتبى

ِ  اروطاي هتوط٦ووع ، ۱۱۱ ّوبي هووبلي زّوِ    ِ ثحووطاىزض ٦كوَضّبي آؾويبيي ٍا٦ووٌف اٍليوِ ثو     ّووبي  ثطًبهو

ُ       لي٧ي ّن. ارتوبٖي ثَزُ اؾت هؿبٖست اًوس ٦وِ ثْتوطيي     ا٦ٌَى ٦كوَضّبي هوص٦َض ثوِ ايوي ًتيزوِ ضؾويس

ّبي ّسٜ ٍ چگًَگي زؾتطؾي ثوِ آًْوب، زض ؾوُر هحلوي هَروَز اؾوت ٍ        اَمٖبت زض ذهَل گطٍُ

ثب ٍرَز ايي، ٣ٞساى ْطٞيت ارطايي ٍ هسيطيت . ٣ٞيط ثبقٌس تَاًٌس پبؾرگَي اٞطاز هؿئَالى هحلي ثْتط هي

ِ   يٗيٝ زض ؾُر هحلي هي ّوب ثبقوس ٍ ايزوبز ْطٞيوت ٦وبٞي زض       تَاًس چبلكي ثطاي توط٦عظزايوي ثطًبهو

 .پصيط اؾت ّبي آؾيت ًيبظ توط٦عظزايي ثسٍى ايزبز ذُط ثطاي گطٍُ ؾَُح هحلي، پيف

 ضفبفيت َذف َب، معيبرَب ي مقزرات. 7-3

ٜ ثطًبهِ، هٗيبضّبي قوَل ٍ ه٣طضات ٖول٧طز ثبيس ٍايور ثوَزُ ٍ ثوطاي ٖووَم ٢بثول زؾوتطؼ       اّسا

ّبي ٖوَهي هٌتكط ٦ٌٌس تب ٖوَم هوطزم   ّب ضا اظ َطي١ ضؾبًِ ثِ ثطًبهِ ضارّٕب ثبيس اَمٖبت  زٍلت .ثبقس

 .ّبي هَرَز ٍ قطايٍ الظم ثطاي ثطذَضزاضي اظ آًْب آقٌب قًَس ثب ثطًبهِ

 َب شان اثزثخطي ثزوبمٍارسيبثي مي. 8-3

ِ        اضظيبثي هيعاى احطثركي ثطًبهِ ّوبي   ّوبي هؿوبٖست ارتووبٖي زض ثوطآٍضزُ ؾوبذتي اّوساٜ ثطًبهو

يي اظ ثطًبهوِ ٦وِ ًيوبظ ثوِ تٗوسيل      ّب ثرف قٌبؾبييًتبيذ اضظيبثي زض  .هص٦َض، ثبيس زض اٍلَيت ٢طاض گيطز

اظ . ضيعي پيف اظ ثحطاى اؾوتٟبزُ ٦وطز   طًبهِتَاى زض ٞطايٌس ث هي ضا ّب ّوچٌيي اضظيبثي. ٦ٌس زاضز، ٦و٥ هي

ّبي هؿبٖست  ٞبيسُ ثطًبهِ -اضظيبثي، زض اٞعايف آگبّي اظ ّعيٌِ آحبضؾَي زيگط اًتكبض ًتبيذ هطثٌَ ثِ 

 .ّبي ه١َٞ، هؤحط اؾت ارتوبٖي ٍ اٞعايف پبؾرگَيي ٍ حوبيت ؾيبؾي اظ ثطًبهِ

 مطبركت ي َمزاَي ثخص غيزديلتي. 9-3

ِ      ّبي ارتوبٖي ٍ ؾبظهبى ، گط1ٍُتيّبي ٚيطزٍل ؾبظهبى ّوبي   ّوبي هوصّجي زض ثْجوَز ٦وبضآيي ثطًبهو

ِ     .هؿبٖست ارتوبٖي ٣ًف هْوي زاضًس ّوبي   ثرف ذهَني ٣ًف هؤحطي زض اضاتوِ ٍ ًٓوبضت ثوط ثطًبهو

ّوبي   ّوبي هوصّجي ٍ ؾوبظهبى    ّبي ارتووبٖي، ؾوبظهبى   ٖمٍُ ثط آى گطٍُ. ٦ٌس هؿبٖست ارتوبٖي ايٟب هي

 .اظ ٖول٧طز ثْتطي ثطذَضزاض ثبقٌسهَا٢ٕ زض ا٦خط  تَاًٌس ٚيطزٍلتي هي

                                                           
1 NonGovermental Organizations (NGOs) 
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ِ  ثِ ِ   ّوبي ثوَضؼ تحهويلي زض تبيلٌوس ٍ اًوسًٍعي ٍ نوٌس٠ٍ       ٌَٖاى هخبل ثطًبهو گوصاضي   ّوبي ؾوطهبي

ذهَنوي ٍ   ّوبي هطثوٌَ ثوِ اروطا ٍ ًٓوبضت ثيكوتط ثوِ ثروف         ارتوبٖي زض پوطٍ ٍ قويلي زض ٞٗبليوت   

 .ّبي ٚيطزٍلتي هت٧ي اؾت ؾبظهبى

 1َبي مسبعذت اجتمبعي بمٍگيزي در ثزو َذف. 4

ِ    ََض ٦ِ پيف اظ ايي اقبضُ قس ي٧وي اظ هْون   ّوبى ارتووبٖي،   ّوبي هؿوبٖست   توطيي هؿوبتل زض ثطًبهو

ثطاي ايوي هٌٓوَض، ثوِ ؾوِ هَيؤَ      . اؾت( انبثت ثِ ّسٜ)ضؾبًسى هٌبثٕ ٍ تؿْيمت ثِ روٗيت ّسٜ 

 :تَرِ قَزثبيس 

ثوِ  ( ذُوبي قووَل  )ثوِ اٞوطاز ٚيط٣ٞيوط     اي ثبقس ٦ِ تؿطي اُٖبي هعايوب  گًَِ گيطي ثبيس ثِ ّسٜ -

٦ِ اظ حًَض ٍ ثطذَضزاضي اٞطاز ٣ٞيوط اظ هعايوب اَويٌوبى حبنول قوَز       حسا٢ل ثطؾس، يوي ايي

 (.ذُبي َطزرلَگيطي اظ )

ّبي ا٢تهبزي تَرِ ٦وطز ٍ هٗيبضّوبي هوص٦َض ثبيوس ثوب       گيطي ثبيس ثِ هحط٤ زض هٗيبضّبي ّسٜ -

 .ّبي هبلي ؾبظگبض ثبقس اّساٜ ؾيبؾت

ِ  ّسٜ ؾبظ٦ٍبضت اه٧بى، زض نَض - ّوبي ا٢تهوبزي    گيطي هَرت پطٍضـ پصيطـ ؾيبؾي ثطًبهو

 .قَز

 :پطزاظين ّب هي ربهِٗ ّسٜ ٍرَز زاضز ٦ِ زض ازاهِ ثِ تَيير آى قٌبؾبييّبي هتٗسزي ثطاي  ضٍـ

 2گيزي آسمًن يسع َذف. 1-4

. ب ٦وتط اظ ذوٍ ٣ٞوط اؾوت   ي هعايب ثِ ذبًَاضّب يب اٞطازي اؾت ٦ِ زضآهس آًْ زٌّسُ ، اضاتِؾبظ٦ٍبضايي 

ِ  هؿتلعم روٕ ؾبظ٦ٍبضايي  اظ ؾوَي زيگوط   . ثوط اؾوت   آٍضي اَمٖبت هطثٌَ ثِ زضآهس ذبًَاضّبي ّعيٌو

ذبًَاضّوب توبيول زاضًوس زضآهوس ذوَز ضا ٦وتوط اظ هيوعاى ٍا٢ٗوي ثيوبى ٦ٌٌوس يوب اي٧ٌوِ زضآهوس حبنوول اظ              

اظ آًزب ٦ِ اه٧بى تٗطيٝ هٗيبض . ٦ٌٌس ذَزاقتٛبلي يب ثرف ٚيطضؾوي ضا زض زضآهسّبي ذَز هحبؾجِ ًوي

گيوطي   ََض ٚيطهؿت٣ين ّسٜ اي ثطاي زضآهس اٞطاز ٍرَز ًساضز، ثبيس اٞطاز ٣ٞيط ثِ هكرم ٍ ٢بثل هكبّسُ

 .قًَس

                                                           
   وگیه، يحیدٌ؛ فصلىامٍ تأمیه اجتماعی، شمارٌ   

2 Means test 
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  اي گيزي جغزافيبيي ي عجقٍ َذف. 2-4

ّوبي   قوَز ٦وِ ثطهجٌوبي ٍيػگوي     ّبيي اظ ربهِٗ ّسايت هوي  ، هعايب ثِ گطٍُؾبظ٦ٍبضثب اؾتٟبزُ اظ ايي 

ؾوي، تٗوساز   : ٌَٖاى هخبل ثِ) قًَس  ارتوبٖي ٍ آهبضي ٦ِ ثب ٣ٞط هطتجٍ اؾت، ٣ٞيط هحؿَة هي ،تهبزيا٢

اي زاضاي  گيووطي رٛطاٞيووبيي ٍ َج٣ووِ ّووسٜ ؾووبظ٦ٍبض(. ٞطظًووساى، ٍيووٗيت ثي٧ووبضي ٍ هحوول رٛطاٞيووبيي

٦بضايي ايي . زاهب اه٧بى ٍضٍز اٞطاز ٚيط٣ٞيط ًيع ثِ ربهِٗ ّسٜ ٍرَز زاض. پبييٌي اؾتارطايي ّبي  ّعيٌِ

يبثس ٍ هو٧ي اؾت ثب تط٦يوت   ًؿجت اًٖبي ٣ٞيط زض َج٣ِ يب ه٣ٌُِ رٛطاٞيبيي اٞعايف هياٞعايف ضٍـ ثب 

ٖجوبضتي ّوط چوِ     ثِ. گيطي هجتٌي ثط ربهِٗ، ٦بضآيي اٞعايف ثيكتطي يبثس ّسٜ ؾبظ٦ٍبضثب  ؾبظ٦ٍبضايي 

 .قَز تط هي گيطي ز٢ي١ ٍاحس رٛطاٞيبيي ٦َچ٧تط ثبقس، ّسٜ

 2اجتمبعگيزي مجتىي ثز  ذفَ. 3-4

ّبي هحلي ٦ِ ثطاي قٌبؾوبيي شيٌٟٗوبى ثطًبهوِ تكو٧يل      زض ايي ضٍـ هعايب اظ َطي١ ه٣بهبت يب اًزوي

...( ًْبزّبي هطزهوي، اًزووي ّوبي هحلوي ٍ     )ربهِٗ هَرَز  ّبياٚلت اظ ؾبذتبض. يبثس اًس، اًت٣بل هي قسُ

ّون ؾوبذتبض رسيوسي قو٧ل گطٞتوِ      هوَاضز  زض ثطذي  ٍقَز  گيطي اؾتٟبزُ هي تهوينقٌبؾبيي ٍ ثطاي 

ٜ       . اؾت گيوطي   زض ايي ظهيٌِ ٞطييبتي ٍرَز زاضز هجٌي ثط اي٧ٌوِ ؾوبذتبض هحلوي احتووبالو هٌزوط ثوِ ّوس

ضا  ذتبضّب هي تَاًس آًوبى ؾبهحلي زض ايي ه٣بهبت حًَض  اهبقَز،  پصيطي ثيكتطي هي تط ٍ اًُٗبٜ ز٢ي١

 .زاضز پطزاذتي ثِ ؾبيط ٍْبيٝ هحلي ثبظاظ 

 3گيزي ثزمجىبي آسمًن تقزيت يسع َذف .4-4

ّبي هتٗسزي زض ؾُر ذبًَاض ٦ِ ثب ضٞبُ ثؿوتگي   ثط هجٌبي قبذم يباع، هؾبظ٦ٍبضثب اؾتٟبزُ اظ ايي 

ِ   . يبثوس  ضًٍس، اًت٣بل هوي  ٦بض هي ٌَٖاى قبذم زضآهسي ثِ زاضًس ٍ ثِ اي اظ چٌوس   قوبذم هوص٦َض هزوَٖو

ُ    ًوبگط زض ؾُر ذبًَاض اؾت ٦ِ ثب ؾَْلت ثيكتطي  اًوس ٍ زض ًْبيوت اظ    ًؿجت ثوِ زضآهوس، ٢بثول هكوبّس

٦ٌٌوسُ ؾوُر زضيبٞوت حوبيوت تَؾوٍ ذوبًَاض اؾوت،         ّبي هص٦َض ثطاي ثيبى ي٥ ضتجِ ٦وِ تٗيويي   قبذم

، زض ؾوبظ٦ٍبض  ايي ايي ضٍـ ًؿجت ثِ ضٍـ آظهَى ٍؾٕ اضظاًتط اؾت، لي٧ي احطثركي. قَز اؾتٟبزُ هي

 .ل هكبّسُ اٞطاز ٍ ذبًَاضّب، ثب زضآهس زاضزّبي ٢بث ٦ل ثؿتگي ثِ اضتجبَي ٢َي ثيي ٍيػگي

                                                           
1 Categorical and Geographical targeting 
2 Community-based targeting 
3 Proxy means testing 
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 1گيزي خًد َذف. 5-4

ِ   ثِ ِ   اي زض زؾوتطؼ ّوگوبى اؾوت    هٌٗبي ايي اؾت ٦ِ ي٥ ٦بال يب ذوسهت يبضاًو ًحوَي َطاحوي    اهوب ثو

گيطي اظ هعايبيي  ٖجبضتي اه٧بى ثْطُ ثِ. ٦ٌٌس پصيط اؾتٟبزُ اظ آى ضا اًتربة هي قَز ٦ِ ٣ٍٞ اٞطاز آؾيت هي

پوصيط   قَز، ثطاي ٦ليِ اٞطاز هَرَز اؾت اهب ثيكتط تَؾٍ اٞطاز آؾيت اضاتِ هي ؾبظ٦ٍبضيي ٦ِ اظ َطي١ ا

گيطي، قبهل ثطًبهِ ٦بضّبي ٖوَهي اؾت ٦ِ زض آى  ّبي ذَزّسٜ ّبيي اظ ثطًبهِ ًوًَِ. قَز اؾتٟبزُ هي

بؾي اؾت ٦ِ ّبي ٢يوتي ثطاي ٦بالّبي اؾ تط اظ حسا٢ل زؾتوعز اؾت ٍ يب قبهل يبضاًِ ًطخ زؾتوعز پبييي

ّوب ًيبظهٌوس    ؾبظ٦ٍبضگيطي ًؿجت ثِ ؾبيط  ّسٜ ذَز ؾبظ٦ٍبض. قَز ثيكتط تَؾٍ اٞطاز ٣ٞيط ههطٜ هي

ثب ٍرَز ايي، اه٧بى تؿطي اُٖبي هعايوب  . تط اؾت ّبي ارطايي آى ًيع پبييي اَمٖبت ٦وتطي اؾت ٍ ّعيٌِ

 .ثِ اٞطاز ٚيط٣ٞيط ًيع ٍرَز زاضز

ٖجبضتي پؽ اظ آ٧ًوِ   ثِ. ٦ٌس ضز ٦ِ يبثُِ ذطٍد تسضيزي اضاتِ هيگيطي اظ ايي ًٓط ربشثِ زا ذَزّسٜ

ٜ  ٦ٌٌس ٦ِ زض ثطًبهِ قًَس، ذَزقبى اًتربة هي ذَز هت٧ي هي اٞطاز، پؽ اظ ثحطاى ثِ گيوطي   ّبي ذَزّوس

 .قط٦ت ٧ًٌٌس

ثبقس، زض ثؿويبضي   ضٚن اي٧ٌِ ضٍـ آظهَى ٍؾٕ ي٥ ضٍـ اضرر هي تَاى گٟت، ٖلي ََضذمنِ هي ثِ

زليل ٣ٞساى اَمٖبت ز٢يو١ زض ذهوَل اٞوطاز ٍ ذبًَاضّوب      ْطٞيت ارطاي هؤحط ايي ضٍـ ثِاظ ٦كَضّب 

ٜ    ؾوبظ٦ٍبض ّب ثبيس ثِ  زض ًتيزِ ثؿيبضي اظ ثطًبهِ. ٍرَز ًساضز . گيوطي ات٧وب ٦ٌٌوس    ّوبي ٚيطهؿوت٣ين ّوس

ٜ   ضٍـ ٜ   ت٣طيوت  گيوطي اظ ٢جيول آظهوَى    ّبي ٚيطهؿوت٣ين ّوس ِ     ٍؾوٕ، ّوس اي،  گيوطي رٛطاٞيوبيي يوب َج٣و

 .تط ّؿتٌس گًَِ هَا٢ٕ هٌبؾت گيطي زض ايي يطي هجتٌي ثط ربهِٗ، ذَزّسٜگ ّسٜ

 2ويبسمىذان پذيزشَبي مًرد عمل در كميتٍ امذاد ثزاي ضىبسبيي ي  ريش. 5

، قٌبؾبيي ثط هجٌوبي ذوَز اْْوبض ٍ ضاؾوتي آظهوبيي      (ضُ)ضٍـ هَضز ٖول ٦ويتِ اهساز اهبم ذويٌي 

ت ثب هطارِٗ هؿت٣ين يب هٗطٞي هٗتوسيي هحلوي قٌبؾوبيي هوي    ثِ ايي تطتيت ٦ِ اٞطاز ًيبظهٌس حوبي. اؾت

. قًَس ٍ هساض٦ي ضا ٦ِ تأييس ٦ٌٌسُ ًيبظ آًبى ثِ حوبيت ثبقس، ثِ ٍاحسّبي ارطايي اهساز تحَيل هي زٌّوس 

نحت ايي هساض٤ ٍ ازٖبّب ثِ ضٍـ ّبي هرتلٝ هَضز ثطضؾي ٢طاض هي گيطز ٍ زض نَضت تأييوس، ٞوطز   

يوي آ٧ًِ هو٧ي اؾت زض ايي هطحلِ ًيع ثوِ زليول   . قَز١ حوبيت قٌبذتِ هييب ذبًَاض هَضز ًٓط هؿتح

 .٦وجَز اٖتجبضات، اظ حوبيت ثطذَضزاض ًكَز ٍ زض ًَثت حوبيت ٢طاض گيطز

                                                           
1 Self-targeting 

 ۰۳۰ امداد؛  کل َماَىگی، پذیزش ي مددیاری کمیتٍ ؛ ادارٌ(باسوگزی شدٌ)ایی ي حمایت ویاسمىدان دستًرالعمل شىاس  
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ٕ  »ثب زضًٓط گطٞتي الگَّبي ضايوذ رْوبًي، ثوِ ًٓوط هوي ضؾوس ايوي ضٍـ ثوب الگوَي           « آظهوَى ٍؾو

تَاًبيي هبلي ذبًَاضّب هوَضز ؾوٌزف ٢وطاض هوي     ؾبظگبضي ثيكتطي زاضز ٦ِ ثطهجٌبي آى ؾُر زضآهس ٍ 

ًيوع اؾوتٟبزُ هوي    « ّسٜ گيطي هجتٌي ثط ارتوبٔ» ٍ « ّسٜ گيطي رٛطاٞيبيي»يوي آ٧ًِ اظ الگَي . گيطز

هَضز تَروِ ثيكوتطي ٢وطاض    ( ثِ ٌَٖاى ٣ًبٌ هحطٍم)ثِ ََضي ٦ِ ثطذي هٌب١َ قْطي ٍ ضٍؾتبيي  قَز

ّو٧بضي قَضاّبي اؾمهي ٍ هٗتوساى هحلي اؾتٟبزُ هي  هي گيطًس ٍ ّوچٌيي زض قٌبؾبيي ًيبظهٌساى اظ

 .قَز

اٞوطاز ٍاروس قوطايٍ زض ًٓوبم حووبيتي ثوِ زٍ قويَُ ٞٗوبل ٍ         ثوطاي قٌبؾوبيي   يبز آٍضي هي قَز 

ّوبي   زض قيَُ ٞٗبل، ؾيؿتن حووبيتي ثوب پوبيف هوساٍم اَمٖوبت ٍ قوبذم      . تَاى ٖول ٦طز ٚيطٞٗبل هي

٦ٌوس، اهوب زض قويَُ     ٍ زض هٗوطو ذُوط ضا قٌبؾوبيي هوي    پوصيط   ّوبي آؾويت   ا٢تهبزي ٍ ارتوبٖي، گطٍُ

ضٍـ هوَضز  . ٦ٌٌس ٚيطٞٗبل، اٞطاز ًيبظهٌس ذَزقبى ثِ ٍاحسّبي حوبيتي هطارِٗ ٍ ت٣بيبي هؿبٖست هي

ٍليوِ اظ  ّب ثط هجٌبي زضذَاؾت ا حوبيتًيع اظ ًَٔ اذيط ثَزُ ٍ ( ضُ)ٖول تَؾٍ ٦ويتِ اهساز اهبم ذويٌي 

 .يطزگ ؾَي ًيبظهٌساى اًزبم هي

 َبي مطمًل دريبفت خذمبت گزيٌ. 1-5

 :ّؿتٌسّبي ارتوبٖي شيل هكوَل زضيبٞت ذسهبت  گطٍُ ،هُبث١ زؾتَضالٗول ٦ويتِ اهساز

، ه٣ٟوَزي يوب هتوَاضي    َوم٠  ،هتبض٦ِ ،قَّط  ثِ زاليلي اٖن اظ َٞت)ّبي ثب ؾطپطؾت ظى  ذبًَازُ . 

 (حيت ثَزى قَّطٞب٢س نم ،يؾطثبظذسهت  تجٗيسي ثَزى قَّط،ظًساًي يب  ثَزى قَّط،

 ( ...، ثيوبض ،اظ ٦بض اٞتبزُ قبهل ؾبلوٌس،) طز ّبي ثب ؾطپطؾت ه ذبًَازُ . 

 ؾطپطؾت ٦َز٦بى ثي . 

 زيسگبى ًبقي اظ حَازث َجيٗي  آؾيت . 

 ثيوبضاى ذبل ٍ هٗلَليي . 

 (ّبي ٠َٞ ٢طاض ًگيطًس ي٥ اظ گطٍُ ي ٦ِ زض ّيچًيبظهٌس اٞطاز) ؾبيط اٞطاز . 

 يسع خبوًارمعيبرَبي سىجص . 2-5

هيوبًگيي زضآهوس هبّيبًوِ ٍ    (  ) هٗيبض انليِ ٍضٍز زٍثط اؾبؼ  ٍيٗيت ذبًَاضّبي هت٣بيي حوبيت

ٍ ذبًَاضّبيي ٦ِ تَاًوبيي   قًَس ؾٌزيسُ هي...( هؿ٧ي، تٛصيِ ٍ )هٌسي اظ اه٧بًبت ظًسگي  هيعاى ثْطُ(  )

هٗيوبض   زٍؾوبؼ  ثوط ا  ،پؽ اظ احطاظ قوطايٍ ٍضٍز . هبلي آًبى ٦وتط اظ حسًهبة ثبقس، اًتربة هي قًَس

  :گطزًس ثٌسي هي شيل ٦ِ هجيي قسّت ًيبظهٌسي اؾت اٍلَيت
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 (اٞطاز تحت ت٧ٟل)تٗساز ًٟطات ذبًَازُ .  

 ي٥ يب چٌس ًٟط اظ اًٖبي ذبًَازُزض هَضز الٗمد ٍ پط ّعيٌِ  ثيوبضي نٗت يبهٗلَليت .  

ِ  ظيط رعٍَٖاهل ثِ ََض ٦لي،  ٦وطزُ ٍ ثوط اٍلَيوت    ّوبي ذوبًَاض ضا تكوسيس     هَاضزي ّؿتٌس ٦ِ ّعيٌو

 :اٞعايس ذبًَازُ هي

 ٍرَز ي٥ يب چٌس ثيوبض ٍ هٗلَل پطّعيٌِ -

 ٣ٞساى هؿ٧ي ٍ يب اؾتيزبضي ثَزى آى -

 تٗساز ظيبز ٞطظًساى -

 ٍرَز ٞطظًساى هحهل ٍ زاًكزَ -

 ٍرَز ٞطظًساى زض ؾٌيي اظزٍاد -

 ًساقتي ٍؾبتل اٍليِ ظًسگي -

 :فزآيىذ اوجبم كبر. 3-5

ساز هحل ؾ٧ًَت ذَز هطارِٗ ٦طزُ ٍ زضذَاؾت ذوَز ضا ثوِ اًًووبم    ٞطز هت٣بيي ثِ ازاضُ ٦ويتِ اه

ـ  ضا ثوِ  ... ًبهوِ ٍ   تهَيط َٞتٌبهِ، َم٠ ٦ٌٌسُ آى اظ ٢جيلهساض٤ احجبت   .زّوس  تحَيول هوي   هوسز٦بض پوصيط

ت هٗبًٍو  تأييوس پوؽ اظ  . گوطزز  حوبيتي اضؾبل هي ت٦ٌتطل قسُ ٍ ثِ هٗبًٍ هسز٦بض پصيطـهساض٤ تَؾٍ 

هطاحول ت٧ويول ثوِ قوطح ظيوط       .٦ٌس ا٢سام ثِ ت٧ويل ٞطم پطؾكٌبهِ ذبًَاض هي گط هسز٦بض پطؾف ،حوبيتي

 :اؾت

 زضيبٞت هساض٤ ت٧ويل قسُ ٍ زضذَاؾت هت٣بيي َج١ زؾتَض ضتيؽ قبذِ -

 ّبي هطثََِ  هطارِٗ ثِ هٌبثٕ تح٣ي١ ٍ ت٧ويل ٞطم -

 ثبظزيس اظ هحل ؾ٧ًَت هت٣بيي َج١ ه٣طضات هطثََِ -

 تٌٓين ٞطم پطؾكٌبهِ ذبًَاض -

ظ ت٧ويل ٞطم پطؾكٌبهِ ذبًَاض؛ ايي ٞطم رْت تكريم ًيبظ ٍ اؾتح٣ب٠ ثوِ ٦ويؿويَى حوبيوت    پؽ ا

حوبيوت ٢وطاض گوطٞتي،     زض نَضت تأييس تَؾٍ ٦ويؿيَى ٍ ضتويؽ قوبذِ هجٌوي ثوط تحوت      .گطزز اضاتِ هي

گط ؾبيط هساض٤ ضا رْت ت٧ويول پطًٍوسُ ٍ تكو٧يل پطًٍوسُ هتوط٦وع ثوِ هت٣بيوي اٖومم          هسز٦بض پطؾف

 .قَز قسُ ثِ هٗبٍى حوبيتي اضاتِ هي ض پبيبى پطًٍسُ ت٧ويلز. ٦ٌس هي

 …روسٍل   زضهكوَليي حوبيت، هساض٤ هَضز ًيبظ، ًَٔ حوبيت ٍ هوسّت ظهوبى آى   هطثٌَ ثِ اَمٖبت 

 .آهسُ اؾت
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 ضزايظ تعذيل ي يب قغع حمبيت اس خبوًادٌ ي اعضبي آن. 4-5

 ٦ؿت تَاًبيي الظم ثطاي ظًسگي هتٗبضٜ -

ّوبيي ٦وِ اظ    ّبي الظم زض ذبًَازُ ي يب اٞعايف زضآهس يب ٦ؿت هْبضتضؾيسى ثِ ذَز٦ٟبي -

 .٦ٌٌس ؾطهبيِ ٦بض يب اقتٛبل اؾتٟبزُ هي

 ؾبل زض ٞطظًساى ش٦َض ٍ ٞبض٘ التحهيلي اظ هطا٦ع آهَظـ ٖبلي ۹ ضؾيسى ثِ ؾي  -

زض نَضت لعٍم تب ضٞتي ثِ ذبًوِ قوَّط   )پؽ اظ زضيبٞت رْيعيِ تَؾٍ ٞطظًساى زذتط؛  -

 (.قَز ٍ پؽ اظ آى ٢ُٕ هي يبثس ِ هيّب ازاه ٦و٥

 ّبي ظًساًي پؽ اظ آظازي ؾطپطؾت زض هَضز ذبًَازُ -

 ّبي ثبؾطپطؾت ؾطثبظ پؽ اظ پبيبى ذسهت ؾطثبظي زض ذبًَازُ -

 ثْجَزي زض هَضز ؾطپطؾتبى ثيوبض -

 اظزٍاد هزسز ثبًَاى -

 اي، ه٣َٟزي يب هتَاضي هطارٗت ؾطپطؾتبى هتبض٦ِ -

 ثْجَزي اظ ٦بضاٞتبزگبى ه٢َت -

 طاظ نمحيت تَؾٍ ؾطپطؾت ٞب٢س نمحيت اظ هطارٕ شيطثٍاح -

 هكوَليي ذسهت ٍْيِٟ ٖوَهي -

 پؿطاى ثبلٙ ٍ ؾبلن ه٥ٌٟ اظ ذبًَازُ ٍ زاضاي زضآهس هؿت٣ل -

 .هْبرطت ٚيطهَرِ ٞطز يب ذبًَازُ اظ ضٍؾتب ثِ قْط ٍ يب اظ اؾتبًي ثِ اؾتبى زيگط -

 َب پس اس مُبجزت ثزاي تذايم حمبيتداليل مًجٍ . 5-5

اظ زاليل شيل اًزبم پصيطز، حوبيت زض قبذِ ه٣هس َج١ يوَاثٍ   هَضزبًچِ هْبرطت ثِ ي٥ يب چٌس چٌ

ٖس اؾت ٦ِ حتي زض ايي هَاضز ًيع هْبرطت ثبيؿوتي ثوب ّووبٌّگي ٍ ًٓوط هؿوب      ثسيْي .ازاهِ ذَاّس يبٞت

 :٦ويتِ اهساز هجسأ ٍ ه٣هس ثبقس

 .اي اقتٛبل ثبقسيب ثط( هؿتٌس ثِ ازلِ هٗتجط)زض رْت ثْجَز ٍيٗيت ظًسگي  -

 .پصيط ًجبقس هٗبلزبت پعق٧ي ٍ يب ازاهِ آى زض هحل ٞٗلي اه٧بى -

 (.٦ِ ٞطز اه٧بى ظًسگي هؿت٣ل ًساقتِ ثبقس زض نَضتي)رَاضي ثب ٞطظًساى ٍ يب ا٢َام  ّن -

 .ازاهِ تحهيل ي٥ يب چٌس ًَٖ ذبًَازُ -
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و ذُوط  ٢ٍَٔ ضذساز يب اتٟب٢ي ٦ِ ؾمهت ضٍاًي ٍ رؿوي ٞوطز يوب ذوبًَازُ ضا زض هٗوط     -

 .٢طاض زازُ ٍ اه٧بى هبًسى زض ه٧بى ٞٗلي ثطاي ٞطز ٍ يب ذبًَازُ هيؿط ًجبقس

 ٢ٍَٔ حَازث ٚيطهتط٢جِ -

 آيري اعالعبت ي اوجبم ثبسديذَبي مجذد َبي جمع ريش. 6-5

قوَز ثوِ    گط اًزبم هوي  آٍضي اَمٖبت زض ٦ويتِ اهساز ٦ِ تَؾٍ هسز٦بض پطؾف ّبي ٦ًٌَي روٕ ضٍـ

 :اؾتقطح ظيط 

 ...(ؾطا ٍ  هٌعل، ٦پط، ظاِٚ، چبزض، هْوبى)ٖيٌي هحل ظًسگي هت٣بيي هكبّسُ  -

 ّبي زيگط حؿت يطٍضت هكبّسُ ٖيٌي هحل ٦بض ٍ ه٧بى -

 ٦ؿت اَمٖبت الظم اظ هٗتوسيي هحل ٍ ضاثُيي اهساز حؿت يطٍضت -

 نَضت ٦تجي يب قٟبّي ّب ٍ ازاضات ثِ اؾتٗمم اظ ؾبظهبى -

 ّبي هطثََِ ت٧ويل ٞطم -

ُ  ت هٌبثٕ ٦ويتِثب تَرِ ثِ هحسٍزي ّوب   اهساز، تمـ زض رْت ٦ؿت اَمٔ اظ ٍيٗيت ّط ي٥ اظ ذوبًَاز

ثطاي گؿوتطـ حوبيوت اظ   ( اقبضُ قسثبال ثب ت٧يِ ثط هَاضزي ٦ِ زض ٢ؿوت )زض ضاؾتبي آظازؾبظي هٌبثٕ 

 :قَز اًزبم هي طيظ ّبي تا٦ٌَى ايي ثبظضؾي ثِ نَض ّن. ؾبيط هت٣بييبى حبتع اّويت اؾت

ُ  )بض ثب ت٧يِ ثوط ًيطٍّوبي هٗتووس هحلوي     ث ّط زٍ ؾبل ي٥ - ّوبي ضٍؾوتبيي    زض ذهوَل ذوبًَاز

ّبيي هبًٌس هْبرطت، ٞوَت، اظزٍاد، ؾوطثبظي، ٞطظًوساى ش٦وَض ٍ ؾوبيط       ًٟطُ زض ظهيٌِ ًٟطُ ٍ زٍ ي٥

 (هَاضز ذطٍد اظ حوبيت

الجتوِ زض ذومل زٍ    -ّبي ثب ؾطپطؾت ظًساًي زض هَضز ذبًَازُ)ثبض  تح٣ي١ هزسز ّط زٍ ؾبل ي٥ -

 (.گيطز ّب نَضت هي ّبيي اظ ؾبظهبى ظًساى اؾتٗمم ًيع لؾب

ِ  ّبي ؾطثبظ، ؾطپطؾتزض هَضز )ثسٍى ثبظزيس هزسز  - نوَضت   حوبيت زض پبيبى زٍضُ ؾطثبظي ثو

 (.گطزز ذَز٦بض هلٛي هي

 ضىبسبيي ي پذيزش مذدجًيبن تحليل ريش .7

ويتوِ اهوساز اهوبم ذويٌوي     تَرِ ثِ يبٞتِ ّبي ايي هُبلِٗ، ضٍـ قٌبؾبيي ٍ پصيطـ ًيبظهٌساى زض ٦ ثب

 :ضا هي تَاى ثِ ايي قطح تحليل ٦طز( ضُ)

ّب ٍ ا٢كبضي ٦وِ زض هٗوطو آؾويت ّوبي قوسيس ارتووبٖي ٍ       ثِ ًٓط هي ضؾس ّوِ گطٍُ ::جبمعٍ َذفجبمعٍ َذف

ا٢تهبزي ثَزُ ٍ اظ ًٓط زضآهسي ظيط ذٍ ٣ٞط ٢طاض هي گيطًس، زض تٗطيٝ ربهِٗ ّسٜ هسًٓط ٢طاض گطٞتِ 
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هٗلَليوت، ؾوبلوٌسي،   )، ٍيوٗيت رؿووي   ...(ثي ؾطپطؾتي، )ٗيت ارتوبٖي ايي هٗيبضّب قبهل ٍي. اؾت

٢وبًَى  )زض ٢َاًيي ثبالزؾوتي ٦كوَض هوب    اؾت ٦ِ ...( ثي٧بضي، ٍضق٧ؿتگي، )٢تهبزي ، ٍيٗيت ا(ثيوبضي

ثط ايوي هٗيبضّوب تأ٦يوس    ( اؾبؾي، ٢َاًيي ثطًبهِ تَؾِٗ، ٢بًَى ؾبذتبض ًٓبم ربهٕ ضٞبُ ٍ تأهيي ارتوبٖي

 .گيطزّويي هٗيبضّب هم٤ ٢طاض هيٚبلجبو ّبي تأهيي ارتوبٖي ؾبيط ٦كَضّب ًيع  زض ًٓبمقسُ ٍ 

يب هٗطٞي ٍ تَنويِ  ( هطارِٗ هؿت٣ين)قٌبؾبيي ًيبظهٌساى ثط هجٌبي ذَز اْْبضي  ::ضىبسبييضىبسبيي  َبيَبيريشريش

ثِ ًٓط هي ضؾس ايي ضٍـ ثطاي قٌبؾبيي ٦ل ربهِٗ ّسٜ ٦ٟبيت ًوي ٦ٌوس چطا٦وِ   . هٗتوساى هحلي اؾت

َاضّب ثِ زاليل هرتلٝ ٞطٌّگي ٍ هحوسٍزيت ّوبي هكوبثِ ذَزقوبى هطارٗوِ ًووي ٦ٌٌوس ٍ اظ        ثطذي ذبً

ثوبٍرَز ايوي، ثوطاي قٌبؾوبيي     . ؾَي هٗتوساى هحلوي ًيوع هو٧وي اؾوت هوَضز قٌبؾوبيي ٢وطاض ًگيطًوس        

 .، ايي ضٍـ ٢بثل ٢جَل ثِ ًٓط هي ضؾسضّبيي ٦ِ ٍيٗيت ظًسگي هك٣ت ثبضي زاضًسضّبيي ٦ِ ٍيٗيت ظًسگي هك٣ت ثبضي زاضًسااذبًَذبًَ

يووي  . ذبًَاض اؾوت  ««هيعاى تَاًبيي هبليهيعاى تَاًبيي هبلي»» ٍ ««ؾُر زضآهسؾُر زضآهس»»ض انلي ٍضٍز، زٍ هٗيب ::پذيزشپذيزشمعيبرَبي معيبرَبي 

اؾت، هبًٌس زاقتي ًَٖ ثيوبض يوب هٗلوَل،    ««ؾُر ًيبظ ذبًَاضؾُر ًيبظ ذبًَاض»»٦ِ ثيبى ٦ٌٌسُ ّن آ٧ًِ هٗيبضّبي زيگطي 

ًيع هَضز تَرِ ٢طاض هوي  ... تٗساز ظيبز ٞطظًساى، ّعيٌِ ّبي تحهيل يب اظزٍاد ٞطظًساى، ًساقتي هؿ٧ي ٍ 

ّطچٌس . ّب هٗيبضّبيي اؾت ٦ِ زض ًٓبم ّبي تأهيي ارتوبٖي پيكطٞتِ رْبى ّن هم٤ ٖول اؾتايي .گيطز

 .٦ِ ثطاي ؾٌزف ايي هٗيبضّب زض ايي ٦كَضّب اظ ضٍـ ّب ٍ اثعاضّبي هرتلٟي اؾتٟبزُ هي قَز

هطثوٌَ هوي   « ؾُر ًيبظ ذوبًَاض »نحت ازٖبي ذبًَاضّب، زض هَاضزي ٦ِ ثِ  ::ريش َبي راستي آسمبييريش َبي راستي آسمبيي

...( زاقتي ًَٖ ثيوبض يب هٗلَل، ظًساًي ثَزى ثَزى ؾطپطؾت ذبًَاض، هبًٌس ثي ؾطپطؾت ثَزى، )َز، ق

آگوبّي اظ ؾوُر   اهوب  . اؾوت هي قَز ٦ِ ضٍقي ٢بثل ٢جَل  ثب اؾتٟبزُ اظ هساض٤ ضؾوي ٍ هؿتٌس ؾٌزف

اؾت، ٦ِ زض ايي زضآهس ٍ تَاًبيي هبلي ذبًَاضّب، هت٧ي ثِ تح٣ي٣بت هحلي ٍ ًٓط هٗتوساى ٍ ضاثُبى اهساز 

 .ضٍـ احتوبل ذُب ٍرَز زاضز

ثِ ََض ٦لي، ّوِ قطايٍ َٖاهلي ٦ِ ٍرَز آى هٌزط ثِ ثط٢وطاضي حوبيوت ّوبي     ::ريش َبي قغع حمبيتريش َبي قغع حمبيت

اهب چگًَگي آگوبّي اظ ثطَوطٜ قوسى ايوي     . قَزقَز، ثطَطٜ قسى آى هَرت ٢ُٕ حوبيت هياهساز هي

ضٍقوي اؾوت ٦وِ زض ايوي     . ٦بضاى اهساز ثؿتگي زاضزاي هسزقطايٍ، ثِ تح٣ي٣بت هحلي ٍ ثبظزيسّبي زٍضُ

زذبلوت ًٓوطات   هَاضز ذُبّبي اًؿبًي، هحسٍزيت اه٧بًبت ٍ ًيطٍي اًؿوبًي، ٞبنولِ ظهوبًي ثبظزيوسّب،     

 .تَاًس تأحيط گصاض ثبقسهي... قرهي ٍ 

زض هَاضزي ٦ِ ثوِ  ّبي قٌبؾبيي، پصيطـ ٍ ٢ُٕ حوبيت ٦ويتِ اهساز تَاى گٟت ضٍـثِ ََض ٦لي، هي

، ٢بثول  (...، هٗيبضّبي ثطآٍضز ًيبظ ٍهٗيبضّبي پصيطـ تٗطيٝ ربهِٗ ّسٜ،هبًٌس ) هطثٌَ اؾت« ٗيبضّبه»

هبًٌوس ؾوٌزف   )زض هَاضزي ٦ِ ثِ َٖاهل اًؿبًي ٍ اه٧بًبت ازاضي هت٧ي اؾت، ٢جَل ثِ ًٓط  هي ضؾس اهب 
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ي هُووئي ٍ احطپوصيطي   ّبي آهوبض ثِ زليل ثطذَضزاض ًجَزى اظ پبيگبُ( ؾُر زضآهس ٍ تَاًبيي هبلي ذبًَاض

 .اظ ؾمي١ ٞطزي ٍ تَنيِ ّبي ربًجي، اه٧بى ثطٍظ ذُب زض آى ٍرَز زاضز

ٍرَز يب ٦وجوَز اٖتجوبضات،   َٖاهلي هبًٌس ّب ٍ هٗيبضّب هي تَاًس تحت تأحيط يوي آ٧ًِ ّوِ ايي ضٍـ

اظ هوَاضزي  ّبي حوبيتي زٍلت، ٍؾٗت زيس ه٣بهبت هحلي ٍ ضاثُوبى ٍ هٗتووساى ٍ   ؾيبؾت٢جى ٍ ثؿٍ 

 . ٢طاض گيطز ايي ٢جيل

 جمع ثىذي ي وتيجٍ گيزي .8

هرتلوٝ رْوبى توبثٕ چٌوس الگوَي       يحوبيت اظ ًيبظهٌساى ٍ تأهيي ًيبظّبي يطٍضي آًبى زض ٦كَضّب

٦و٥ ّبي حوبيتي هي تَاًس ٣ًسي يب ٚيط٣ًسي ثبقس ٦وِ زض ٢بلوت ثطًبهوِ ّوبي تٛصيوِ اي      . هكرم اؾت

ّوب اظ   ّوچٌيي هو٧ي اؾت ايي حوبيت. قَز ٚصا اضاتِ هي  ثي يب ٦٨بض، ٦بالثط لريطُ ٚصايي زض ه٣بث، ه٧ول

يوب ٍيوٕ يبضاًوِ ثوِ     ....( تؿوْيمت ذوَز اقوتٛبلي ٍ    ، تَظيٕ اٖتجوبضات ذوطز  )ّبي اٖتجبضي  َطي١ ثطًبهِ

 . گيطز ٦بالّبي هَضز ههطٜ ًيبظهٌساى نَضت

يتي حوسا٢لي يوب   ثؿتِ ثِ اي٧ٌِ ّسٜ ثطًبهوِ حووب  )قٌبؾبيي ٍ پَقف ربهِٗ ّسٜ ًيع  اظ ؾَي زيگط،

ؾٌزف زضآهس ٍ )ٍؾٕ  ىاظ الگَّبي هتٟبٍتي تجٗيت هي ٦ٌس ٦ِ هي تَاًس هجتٌي ثط آظهَ( حسا٦خطي ثبقس

. ثبقوس  «ثوطآٍضز ًيوبظ  »ّسٜ گيطي َج٣ِ اي يب رٛطاٞيبيي ٍ ّسٜ گيطي هجتٌي ثط ، (زاضايي ٞطز ٍ ذبًَاض

ثِ قوطايٍ ربهٗوِ ّوسٜ هوي تَاًٌوس ٢بثول        ّب ثِ تٌْبيي هٗبيت يب هعايبيي زاضًس اهب ثب تَرِ ّطي٥ اظ ايي

 .اؾتٟبزُ ثبقٌس 

٦ِ زض ٦كَض هب هأهَضيت قٌبؾوبيي ٍ پَقوف ًيبظهٌوساى ضا ثوط ْٖوسُ      ( ضُ)٦ويتِ اهساز اهبم ذويٌي 

زاضز، ثِ قيَُ ّبي هرتلٝ اظ الگَّبي يبز قسُ ثْطُ گطٞتِ اؾت ثِ ََضي ٦ِ ذسهبت آى َيٝ ٍؾويٗي  

، تأهيي ّعيٌِ ّوبي تحهويل  ، تأهيي ٍؾبيل يطٍضي ظًسگي، ز ٚصاييثي ذطيس هَا، اظ پطزاذت ّبي ٣ًسي

ثِ ََض هكورم  ، اهب ثطاي قٌبؾبيي ربهِٗ ّسٜ. ضا زض ثط هي گيطز. ..اُٖبي تؿْيمت ذَز اقتٛبلي ٍ

آًوبى   «ثطآٍضز ًيبظ ّوبي يوطٍضي  »ٍ  «ؾُر زضآهس ٍ زاضايي ذبًَاض»اظ آظهَى ٍؾٕ هجتٌي ثط ؾٌزف 

 . ثْطُ هي گيطز

ضايذ ٍ هَضز ، حسا٢ل ًيبظّب يايي ضٍـ ثطاي ثطًبهِ ّبي هؿبٖست ارتوبٖي هجتٌي ثط تأهيّطچٌس ٦ِ 

ٍ ٖوسم پَقوف ثطذوي     َوطز  ذُوبي )آى ثِ نَضت زٍ ًَٔ ذُوبي ضايوذ   ٢جَل اؾت اهب پيبهسّبي هٌٟي 

زض هطحلوِ اروطا ثوطٍظ هوي     ( پَقف زازى ثطذي ذبًَاضّبي ٞب٢س اؾتح٣ب٠ ذُبيذبًَاضّبي ًيبظهٌس ٍ 
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گَيوبى ٍ ه٣بهوبت    اهبًتوساضي پبؾود  ، ز٢ت ًٓط ًيوطٍي اًؿوبًي    آهسي آى ثِ ضٍـ ّبي ارطايي،٦ٌس ٍ ٦بض

 .ثؿتگي ٦بهل زاضز. ..هحلي ٍ

ثب ٍ تٗبضيٝ  ًٓطي٦بض گطٞتِ قسُ زض ٦ويتِ اهساز اظ لحبِ ِّبي ث ََض ٦ِ ًكبى زازُ قس، ضٍـ ّوبى

اظ  اهوب  .تُوبث١ زاضز  ،قوَز  ٟبزُ هوي اؾوت  ٦كَضّبهجبًي هَضز اقبضُ زض ايي گعاضـ ٍ آًچِ ٦ِ زض ؾبيط 

توَاى زض  ًوي ،نَضت ًگطٞتِ ّبضٍـرْت ؾٌزف هيعاى احطثركي ايي زض هُبلِٗ هؿتٌسي ّيچ  آًزب٦ِ

ّوب ٍ  ثبٍرَز ايي، ًتبيذ ايي هُبلِٗ ثيبًگط ٍرَز ًبضؾبيي .هَضز ٦بضآهسي آى ثِ ََض ز٢ي١ ٢ًبٍت ٦طز

 .اؾت ٦ِ ًجبيس هَضز ٟٚلت ٢طاض گيطز ّبيي٦بؾتي

ثوطاي قٌبؾوبيي ربهٗوِ ّوسٜ     ٢بثل ٢جوَلي ضا  ٍ تٗبضيٝ اگط چِ هٗيبضّب قٌبؾبيي ًيبظهٌساى،  ضٍـ

هؿوئَالى، ضاثُوبى،   )ٞوطزي  ّبي ٍ گعاضـثيف اظ حس ثط تهويوبت  تٗٗيي ٦طزُ اؾت، اهب اظ ًٓط ارطايي

قرهوي ٍ   قئَ اٖوبل ًٓطّوبي احتوبل ذُبّبي اًؿبًي،  هت٧ي ثَزُ ٍ...( هسز٦بضاى، هٗتوساى هحلي ٍ 

ثطاي ٦ٌتطل ٍ ؾٌزف ذُبّوبي   اَويٌبى ثركيزض آى ظيبز اؾت، زض حبلي ٦ِ ؾيؿتن  حتي ٞؿبز ازاضي

 .احتوبلي ٍرَز ًساضز

زض  ذُوب پبيف ظيبز اؾت، احتووبل  ّط زٍضُ تح٣ي٣بت ٍ ظهبًي ثطاي  ِنل٦ِ ٞب اظ آًزباظ ؾَي زيگط، 

ّبي ضٍؾتبيي ّط  ظضؾي زض هَضز ذبًَازٌَُٖاى هخبل ثب ثِ .يبثس اٞعايف هي ٍ ٢ُٕ حوبيت پَقفقوَل 

اگط چوِ تٗبهول ثوب هٗتووسيي ٍ اٞوعايف      . پصيطز ثبض آى ّن اظ َطي١ ًيطٍّبي هحلي نَت هيزٍ ؾبل ي٥

اهب ّيچ ضا٧ّبض هكورم ٍ   ،ّب ي٥ انل پصيطٞتِ قسُ اؾت ثطًبهِايي ؾُر هكبض٦ت هطزهي زض پيكجطز 

قَز ٦ِ ًتبيذ ايوي گًَوِ    اظ ايي ضٍ احؿبؼ هي ٍ ًكسُ ثيٌي اي ثطاي ايي ٦بض ٍ پبيف آى پيف ًٓبم يبٞتِ

ِ  ّبٞبنلِ ظهبًي ظيبز ثبظضؾي. ّب ًيع اظ يطيت اٖتوبز ثباليي ثطذَضزاض ًجبقس ثبظضؾي اي  ًيع ذَز ٧ًتو

 .ؾتا هًبٖٝ زض ٖسم ٦بضآهسي ايي ضٍيِ

ٍ ا٦بٞي ثطاي پَقوف تووبهي ٍاروس    اٖتجبضاتؾت ٦ِ زض ًجَز ا ايي زيگط٧ًتِ  اٍلَيوت  ثحوج   ،ى قوطاي

٦بض هسيطيت اَمٖبت زض ؾُر هلي ٍ تَظيٕ هتَاظى ذسهبت ثط هجٌوبي   ثطاي ايي ٍ ثٌسي ثؿيبض هْن اؾت

 آحوبض تَاًوس   ّب زض هٌب١َ هرتلٝ رٛطاٞيبيي اظ اّويت ثِ ؾعايي ثطذَضزاض اؾت ٦وِ ًجوَز آى هوي    اٍلَيت

ضالٗول قٌبؾبيي ًيبظهٌوساى،  زض زؾتَثب ايي ٍرَز،  .ًبهِ زاقتِ ثبقس هٌٟي ظيبزي زض احطثركي ايي آييي

ثطاي تٗييي اٍلَيت زض پَقف ًيبظهٌساى ضا٧ّبض هكرهي اضاتِ ًكسُ ٍ ثِ ثيبى چٌوس هٗيوبض ٦لوي ا٦تٟوب     

 (. - ضرَٔ ٦ٌيس ثِ ) اؾت قسُ
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٦وِ    هيليَى ًٟوط اؾوت   ۹ثب تَرِ ثِ اي٧ٌِ روٗيت ًيبظهٌساى ٍا٢ٗي ثط اؾبؼ ثطذي ثطآٍضزّب حسا٢ل 

اًس، ٍروَز هٗيبضّوبيي ز٢يو١ ٍ اَويٌوبى     ط اظ پَقف حوبيتي ثطذَضزاض ًكسُهيليَى ًٟ  تب٦ٌَى حسا٢ل 

 .اظ اّويت ظيبزي ثطذَضزاض اؾتثرف ثطاي اٍلَيت ثٌسي ٍ ضٖبيت ٖسالت ثيي ًيبظهٌساى 

ّبي قٌبؾبيي، پصيطـ ٍ ٢ُوٕ حوبيوت هوسزرَيبى ٦ويتوِ اهوساز، زض      تَاى گٟت ضٍـثِ ََض ٦لي، هي

ٍ  هب)« هٗيبضّب»هَاضز هطثٌَ ثِ  ، ...(ًٌس تٗطيٝ ربهِٗ ّسٜ، هٗيبضّبي پصيطـ، هٗيبضّبي ثوطآٍضز ًيوبظ 

هبًٌس ؾٌزف ؾوُر زضآهوس ٍ تَاًوبيي هوبلي ذوبًَاض ٍ      اهب زض هَاضزي . اؾتاظ قٟبٞيت الظم ثطذَضزاض 

ثوِ زليول    ؿوبًي ٍ اه٧بًوبت ازاضي هت٧وي اؾوت،    ٦ِ ثِ َٖاهول اً قٌبؾبيي ههبزي١ ٢ُٕ حوبيت، ّوچٌيي 

تَنويِ   اظ ؾمي١ ٞطزي،احطپصيطي  ، هحسٍزيت ّبي ازاضي،ّبي آهبضي هُوئيپبيگبُ ثطذَضزاض ًجَزى اظ

 .ثؿيبض اؾت ًتبيذ ٦بضثطٍظ ذُب زض  احتوبل ّبي ربًجي ٍ اًَأ ذُبّبي اًؿبًي،

، ٍؾٗت زيس ه٣بهبت هحلي ٍ ضاثُوبى ٍ  ترهيم يبٞتِ اٖتجبضات هيعاىيوي آ٧ًِ تأحيط َٖاهلي هبًٌس 

ّب ٍ زاهٌوِ  تَاًس ثط ؾُر حوبيتهيٍ هَاضزي اظ ايي ٢جيل  ّبي حوبيتي زٍلتؾت، تٛييط زض ؾيبهٗتوساى

 . پَقف ربهِٗ ّسٜ تأحيطگصاض ثبقس

هَُٜٗ ثِ پَقف حسا٢لي ٢كط ًيبظهٌوس  ( ضُ)٦ويتِ اهساز اهبم ذويٌي هأهَضيت تب٦ٌَى ٧ِ آًثب ٍرَز 

ُ ٍ تأهيي حسا٢ل ًيبظّبي يوطٍضي آًوبى   ( اٞطاز ظيط ذٍ ٣ٞط هُل١) ثروف چكووگيطي اظ روٗيوت     ،ثوَز

ثوب اروطاي ثطًبهوِ    ٦وِ  ثٌوبثطايي، زض نوَضتي  . اًسّب هحطٍم هبًسُظيطذٍ ٣ٞط اظ زؾتطؾي ثِ ايي حوبيت

ثروف ٍؾويٕ توطي اظ    ، ّسٞوٌسؾبظي يبضاًِ ّب ٍ تساٍم ؾيبؾت ّوبي آظازؾوبظي ٍ ذهَنوي ؾوبظي    

ز ٖوول ٦ويتوِ اهوساز اهوبم     ّوبي هوَض  ضٍـ، ربهِٗ اؾتح٣ب٠ زضيبٞت ٦و٥ ّبي حوبيتي زٍلت ضا پيسا ٦ٌس

 .پبؾرگَ ًرَاّس ثَز

ّوبي تَؾوِٗ   ٞوطاّن ؾوبظي ظيطؾوبذت   ثوطاي  ًٓبم ربهٕ تأهيي ارتووبٖي ٦كوَض   اظ ايي ضٍ آهبزگي 

ؾٌزف هساٍم ذٍ ٣ٞط ٍ ، ثط ربهِٗ پبيف هساٍم آحبض ثطًبهِ ّبي ا٢تهبزيذهَل پَقف حوبيتي، ثِ

زض الظم اؾوت  ٍ زض ايوي ضاؾوتب    بپصيط اؾتي٥ يطٍضت ا٧ًبضً، پَقف هؿتوط ز٥ّ ّبي پبييي زضآهسي

ّوبي  حوبيوت  ٦ِ ثب ًگبّي ثبظتط ثِ هَئَثِ ٦بض گطٞتِ قَز الگَّب ٍ ضٍـ ّبيي  ًيعًْبزّبي حوبيتي 

ُ  زّسثيكتطي اظ ربهِٗ ضا ّسٜ ٢طاض  ا٢كبض ارتوبٖي، آٍضي ٞوي ّوبي آهوبضي ٍ   ضٍـگيوطي اظ  ٍ ثب ثْوط

احتوبل ثطٍظ ذُب ٍ زذبلت َٖاهول اًؿوبًي ثوِ حوسا٢ل      قٌبؾبيي روٗيت ٍارس قطايٍ،رْت ّبي ًَ زض 

 .هو٧ي ثطؾس

                                                           
1
زٞتط هُبلٗبت )، هط٦ع پػٍّف ّبي هزلؽ قَضاي اؾمهي (ضُ)ثطضؾي ٍيٗيت هؿتوطي ثگيطاى ٦ويتِ اهساز اهبم ذويٌي .  

  .۱ ، ل ۹۹  ، ثْوي هبُ (ارتوبٖي
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