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چکیدُ
سزهاٗٔ اجتواػٖ بِدل٘ل فَاٗذٕ کِ دارد ،جاٗگاّٖ ػالٖ در ًظزٗات اجتواػٖ ،اقتصاادٕ ٍ س٘اساٖ باِدسات وٍردُ اساتب باا تَجاِ باِ
کارکزدّإ هثبت سزهاٗٔ اجتواػٖ ،ضٌاخت هٌابغ ٍ راّكارّإ تقَٗت وى ،پ٘اهذّإ هف٘ذٕ بزإ جاهؼِ در بز داردب در اٗي ه٘ااى ،تَجاِ
بِ بستزّإ رٍاىضٌاختٖ کِ «َّش ػاطفٖ» ٗكٖ اس هْنتزٗي وًْاست ،اّو٘ت ٍٗژُإ داردب اساٗايرٍّ ،اذ تقق٘اق حاضاز ،بزرساٖ
رابطٔ َّش ػاطفٖ ٍ سزهاٗٔ اجتواػٖ در تطكلّإ هزدم ًْاد استاى قن استب با تَجِ بِ ًقص تسْ٘لگزٕ ّNGOا در ضاكلگ٘ازٕ
گزٍُ ٍ اٗجاد سزهاٗٔ اجتواػٖ ،در اٗي پژٍّص اػضإ هؤثزّNGOإ استاى قن ،بِ تؼذاد ً 923فز ،باِػٌاَاى جاهؼأ وهاارٕ اًتخاا
ضذًذب اس اٗي جاهؼًِ ،وًَِإ بِ حجن ً 562فز با ضَ٘ٓ ًوًَِگ٘زٕ تصادفٖ طبقِإ اًتخاا ضاذب اٗاي تقق٘اق اسًظاز ّاذ تقق٘اق،
کاربزدٕ ٍ اسًظز ًقَٓ گزدوٍرٕ دادُّا ،تَص٘فٖ ٍ اس ًَع ّنبستگٖ استب بزإ سٌجص هتغ٘زّا ،اس پزسصًاهٔ ّاَش ػااطفٖ سا٘بزٗا
ضزٌٗگ (ولفإ کزًٍباخ  ٍ )3/942پزسصًاهٔ سزهاٗٔ اجتواػٖ ًاّاپ٘ت ٍ قطاا (ولفاإ کزًٍبااخ  )3/962اساتفادُ ضاذب ًتااٗج وسهاَى
اسپ٘زهي ًطاى داد ب٘ي َّش ػاطفٖ ٍ سزهاٗٔ اجتواػٖ رابطٔ هستق٘وٖ ٍجَد داردب ضزٗب ّنبستگٖ بِدستوهاذُ ً٘اش هثبات ٍ بزاباز
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هقدهِ
امشوصه دیگش دس هیچ خبمقه ای دسثبسۀ ضشوست صمینه ػبصی پبیذاسػبصی توػعقه تشدیعذ ن ع ؿعود
ین اص منبنیؼمهبی اكل دس فشاینذ توػقۀ پبیذاس ،تقویت ػبصمبنهبی غیشدولت اػت ثعهفجعبست
دقیقتش ،ضشوست ایدبد و تقویت ػبصمبنهبی معشد نهعبد سا مع تعوان دس تققعق اهعذاف ه

عون

موچلػبصی دولت ،توان نذػبصی مشد و افضایؾ ػشمبیۀ اخت بف دانؼعت گللـع پعظوه:1386 ،
)26
اص دیذلبه ػبصمبن  ،نبهبپیت و قـبل ،ػشمبیۀ اخت بف سا ثه فنوان «خ ـ منبثـ ثبلفقع و ثعبلقوۀ
موخود دس دسون ،قبث دػتشع اص عشیق ،و منتح اص ؿجنۀ سواثظ یل فشد یب یعل وادعذ اخت عبف »
تقشیف م مننعذ ) .(Nahapiet & Ghosha, 1998: 249اص دیعذلبه آنهعب ،ػعشمبیۀ اخت عبف ینع اص
قبثلیتهب و داسای هبی مهم ػبصمبن اػت مه دس خلق و تؼهیم دانؾ ،م ل ثؼعیبسی ثعه ػعبصمبن
مشده و ثشای آنهب مضیت ػبصمبن پبیذاس ایدبد م منذ پیـنهبد اكل تئوسی ػعشمبیۀ اخت عبف ایع
اػت مه پیونذهبی ؿجنهای ،دػتشػ ثه منبثـ سا فشاهم مننذ
مغبثق نؾش دیویذ لوئیغ ،ػبصمبنهبی غیشدولت  1دس ایدبد ػشمبیۀ اخت عبف نقعؾ تؼعهیلگشی
داسنذ

گ(Lewis, 2006: 9

دس ػعبلهعبی اخیعش ،دس پع ػیبػعتهعبی دولعت ،تقعذاد ف لنشدهعبی

ػبصمبن هبی غیشدولت افضایؾ چـ گیشی یبفته اػت گن بصی )16 :1381 ،فوایذ ػشمبیۀ اخت عبف
موخت ؿذه مه خبیگبه فبل دس نؾشیبت اخت بف  ،اقتلبدی ،ػیبػ و

داؿته ثبؿذ ثعب توخعه

ثه مبسمشدهبی مثجت ػشمبیۀ اخت بف  ،ؿنبخت منبثـ و ساهنبسهبی تقویت آن مع توانعذ پیبمعذهبی
مفیذی ثشای خبمقه داؿته ثبؿذ دس ای میبن ،توخه ثه ثؼتشهبی سوانؿعنبخت معه هعوؽ فعبعف
ین اص مهمتشی آنهبػت ،اه یت ویظهای داسد ثب توخه ثه همپوؿ ثؼیبسی اص مإلفعههعبی هعوؽ
)1. Non Governmental Organization )NGOS
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فبعف و ػشمبیۀ اخت بف و نقؾ ملیذی تقبمالت و سواثظ انؼبن و اخت عبف دس هعش دو متریعش،
مؼئلۀ اػبػ ای تققیق ای اػت مه آیب ثی هوؽ فعبعف و ػعشمبیۀ اخت عبف دس تـعن هعبی
مشد نهبد اػتبن قم ساثغۀ مقن داسی وخود داسد؟ دس ای پظوهؾ تعالؽ مع ؿعود ضع

ثشسػع

هوؽ فبعف و ػشمبیۀ اخت بف  ،ثه ثشسػ ساثغۀ ای دو ثی افضبی تـن هبی مشد نهعبد اػعتبن
قم ثپشداصیم و پیـنهبدهب و ساهنبسهبی ثشای سؿذ هوؽ فبعف و ثهجود ف لنشد آن و متقبقجبً ثهجود
ػشمبیۀ اخت بف دس تـن هبی مشد نهبد اػتبن قم اسائه منیم
بیبى هسئلِ
امشوصه ػشمبیۀ اخت بف  1ثؼتش منبػج ثشای ثهشهثشداسی و ثهشه وسی نیشوی انؼبن دس ػبصمبنهبی
مختلف فشاهم م آوسد و ثهشه لیشی اص دیگش ػشمبیه هبی ػبصمبن گػشمبیۀ انؼبن و اقتلبدی) نیض
دس پشتو ای ػشمبیه امنبن پزیش اػعت ه عی ننتعه ،اه یعت آن سا دس ػعبصمبن نـعبن مع دهعذ
گ )Fukuyama, 1999: 5اصنؾش پبتنب  ،ػشمبیۀ اخت بف  ،آن دػته اص ویظل هعبی ػعبصمبن اػعت معه
ه بهنگ و ه نبسی سا ثشای ػود متقبث تؼهی م منذ گفلین  )103 :1391 ،اصػوی دیگش ،ین
اص سوینشدهبی اػتشاتظیل ػبصمبنهب ثشای نی ثه ف لنشد ثهتش و دػتیبث ثه موققیتهبی چـع گیش،
«هوؽ فبعف »

اػت.

ػشمبیۀ اخت بف نقؾ تقیی مننذهای دس سؿذ ػبصمبن ایفب م منذ؛ امب واققیت ای اػت مه ایع
مقوله ،امشوصه دس ػبصمبنهب ،ثبوخود اه یت ،مرفول مبنذه و م تش ثذان توخعه مع ؿعود گػعلی بن ،
 )73 :1391ثش اػبع نتبیح پظوهؾ مدلغ ؿوسای اػالم دسموسد چبلؾهبی آینذۀ مـوس ،ینع
اص چبلؾهبی آینذه دسصمینۀ ػشمبیۀ اخت عبف اػعت سػعبنۀ تخللع آینعذهپظوهع دس لعضاسؽ
آینذه پظوه ایشان  1393ثیبن م منذ ین اص مؼبئ ملیذی دس ػبل  ،1393موضوؿ مبهؾ ػعشمبیۀ
اخت ععبف اػععت گآینععذهثععبن )4 :1393 ،ثشسػ ع متععون پظوهـ ع و تققیقععبت نؾععشی و تدشث ع
1. Social Capital
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كوستلشفته ،ثشخ اص مإلفههبی ػشمبیۀ اخت بف دس مـوس سا دس ػغح نعبصل اسصیعبث مع مننعذ
گكیذای و ه نبسان)2 :1388 ،
اص فوام انذاصه لیشی ػشمبیۀ اخت بف  ،میضان و میفیعت فقبلیعت ػعبصمبنهعبی مشدمع اػعت
ثنبثشای  ،ضشوسی اػت هم ػبصمبنهبی مشد نهبد دس پویبی  ،ثبلنعذل و معذیشیت منبػعت و اسائعۀ
خذمبت مغلوة ثه همنوفبن ثنوؿنذ و هم دولت و مؼئوالن دس ای مؼیش ثه آنهب م ل مننذ
ثب توخه ثه نقؾ تؼهیلگشی NGOهب دس ؿن لیشی لشوه و ایدبد ػشمبیۀ اخت بف و نقؾ ای
ػبصمبن هب دس توػقۀ پبیذاس اصعشف و نعضول ػعشمبیۀ اخت عبف دس مـعوس اصععشر دیگعش ،تعالؽ
ثهمنؾوس لؼتشؽ ػشمبیۀ اخت بف اص عشیق توخه ثه ػعبصمبنهعبی معشد نهعبد ،امعش مه ع اػعت
اصای سو ،دس ای تققیق ض

انتخبة NGOهبی اػتبن قم ثهفنوان خبمقۀ آمبسی ،ثهدنجبل لؼعتشؽ

ػشمبیۀ اخت بف هؼتیم دس ای میبن ،توخه ثه ثؼتشهبی سوانؿنبخت مه هعوؽ فعبعف  ،ینع اص
مهمتشی آنهبػت ،اه یت ویظهای داسد اصای سو ،دس ای تققیعق ثعه م عل نؾشیعۀ لل ع و معذل
نبهبپیت و قـبل ،ثهدنجبل خواة ای ػإال هؼتیم مه آیب میبن هوؽ فبعف و ػشمبیۀ اخت عبف دس
تـن هبی مشد نهبد اػتبن قم ساثغهای وخود داسد؟ و الش ای ساثغه وخود داسد ،اص میبن مإلفههعبی
هوؽ فبعف  ،مذا یل ثیـتشی ساثغه سا ثب ػشمبیۀ اخت بف داسد؟
پیطیٌۀ پضٍّص
هفبّین ٍ تعبریف َّش عبطفی

تقبسیف متقذدی اص هوؽ فبعف وخود داسد ،ثبس -آن 1هوؽ فبعف سا فبم مه

دس ؿعنوفبی

توانبی افشاد ثشای مؼت موفقیت دس صنذل تلق م منذ و آن سا ثب ػالمت فبعف و دس مد وؿ ثب
ػالمت سوان افشاد مشتجظ م دانذ هوؽ فبعف فجبست اػت اص اػعتفبده اص فواععف ثعشای دع
1 Bar-on
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مؼبئ و داؿت صنذل مفیذ ،خالقبنعه و ػعبصنذه دس ایندعب مرعض و قلعت ،هعش دو ثعه م عل هعم
م ؿتبثنذ گصاسف متی  )38 :1392 ،ویؼینگش هوؽ فبعف سا هوؽ ثه مبسلیشی فبعفه و ادؼبع
دس خهت هذایت سفتبس ،افنبس ،استجبط مإثش ثب ه نبسان ،ػشپشػتبن ،مـتشیبن و اػعتفبده اص صمعبن دس
چگونگ اندب دادن مبس ثشای تققق اهذار تقشیف م منذ ػبلووی و مبیش گ )1997ثیبن مع مننعذ
هوؽ فبعف نوف اص هوؽ اخت بف اػت مه ؿبم توانبی مهبس هیدعبنهعبی خعود و دیگعشان،
مت بیضمشدن آنهب و اػتفبده اص ای اعالفبت ثشای هذایت افنبس و اف بل فشد اػت یبنگ گ )1996نیض
هوؽ فبعف سا قبثلیت دسك و فبقالنه ف

مشدن دس سواثظ انؼبن تلق م منذ گثشدثبس و مندنبو

منفشد)124 :1390 ،
اّویت َّش عبطفی ٍ جبیگبُ آى در سبسهبىّب

هوؽ فبعف فبم ملیذی ایدبد فضبی مبسی اػت مه موخجبت سؿذ و پشوسؽ مبسمنبن سا فعشاهم
م ػبصد و آنهب سا تـویق م منذ تب ثهتشی ف لنشد سا داؿته ثبؿعنذ ؿعوس و ؿعون آنهعب دسنهبیعت
موخت ثهجود ف لنشد ػبصمبن م ؿود گآقبیبس و ؿعشیف دسآمعذی )122 :1386 ،كعبدتنؾعشان و
پظوهـگشان مه ثه ثشسػ و مغبلقۀ فل
م توانذ مبسثشدهب و تأثیشهبی مه

هوؽ فبعف م پشداصنذ ،مقتقذنعذ معه هعوؽ فعبعف

ثش فقبلیتهبی لونبلون ه

عون سهجعشی و هعذایت دیگعشان،

توػقۀ مؼیش ؿرل  ،صنذل خبنوادل  ،تقلیم وتشثیت ،ػالمت و ثهذاؿت سوان و توػقۀ لشوههبی
مبسی داؿته ثبؿذ گصاسف متی  )33 :1392 ،دس ػبل  ،1980دمتعش ثعبسون دسثعبسۀ فوامع مهعم دس
موفقیت ػبصمبن هب تققیق اندب داد و دسیبفت مه اه یعت هعوؽ هیدعبن دس مقبیؼعه ثعب هعوؽ
ؿنبخت یب ػنت گ )IQدس مؼت موفقیتهب ثیـتش اػت لل

مقتقذ اػت نهتنهب مذیشان و سؤػعبی

ػبصمبن هب نیبصمنذ هوؽ هیدبن هؼتنذ ،ثلنه هشمؼ مه دس ػبصمبن مبس م منذ ،نیبصمنذ آن اػعت
هشچه دس ػبصمبن ثه ػ ت ػغوح ثبالتش م سویم ،اه یت هوؽ هیدبن دس مقبیؼه ثب هوؽ فقلع
افضایؾ م یبثذ گداود آثبدی و دیگشان)119 :1390 ،
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الگَّبی َّش عبطفی

 1الگوی توانبی ػبلووی و مبیش :ػبلووی و مب یش واطۀ هعوؽ هیدعبن سا چنعی تقشیعف مشدنعذ:
توانبی نؾبست ثش ادؼبػبت و هیدبنبت خود و دیگشان ثهمنؾعوس نفعور دس آنهعب و اػعتفبده اص ایع
اعالفبت ثشای هذایت افنبس و اف بل افشاد گ)Chruscieal, 2006: 44
 2الگوی غیشؿنبخت ثبس -آن 1:تنؾیم قبثلیتهب ،كالدیتهب و مهبستهبی افشاد ثشای موفقیعت
دس مقبثله ثب فـبسهب و تقبضبهبی مقیغ ثش توانبی افشاد تأثیش م لزاسد
 3الگوی ؿبیؼتگ لل

 2:ای الگوی هوؽ هیدبن داسای اثقعبد خودآلعبه  ،خعودتنؾی

خودثشانگیختگ  ،ه ذل و استجبعبت مإثش اػت گلل

،

 )15 :1995 ،ثهععوس ملع  ،لل ع مفهعو

هوؽ هیدبن سا دس دو ثقذ وػیـ تفؼیش معشد معه مهعبستهعبی فعشدی و اخت عبف نعب داؿعتنذ
مهبستهبی فشدی ؿبم خودآلبه  ،خودتنؾی

و خودثشانگیختگ و مهبستهبی اخت بف ؿعبم

مهبست ه ذل و استجبط اخت بف م ؿود ))Dakt & Makfarlen, 2000: 312
هفبّین ٍ تعبریف سزهبیۀ اجتوبعی

ػشمبیۀ اخت بف  ،پذیذهای مذیشیت اػت و ثشای آن ویظل هبی لونبلون تقشیف ؿذه معه ؿعبم
افت بد گهندبسهب) ،اسصؽهب و سفتبسهبی مـتشك ،استجبعبت ،ه نبسی ،تقهذ متقبث  ،ؿنبخت متقبثع
و ؿجنههبػت گ )Vilanova & Josa, 2003: 30ثبنل خهعبن فنعوانهعبی متفعبوت ثعشای ػعشمبیۀ
اخت بف دس نؾش لشفته اػت؛ مبننذ دلقۀ مفقودۀ توػعقه ،چؼعت اخت عبف  ،مغلوثیعت اقتلعبدی،
ػشمبیۀ خزاة ،مهبست اػبػ امعشوصی ،سوح ملع  ،ویظلع اكعل خوامعـ و ملعت ،استقبدهنعذۀ
انگیضههبی فشدی ثه فشرهبی هندبسی و نهبدی و لشوه

1. Non-cognitive Bar-On Model
2. Goleman competence model
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ثهعوس خالكه ،فهم ػشمبیۀ اخت بف ػه مل ه ثیؾ نیؼت :استجبعبت مهمانذ))Field, 2006: 19
مل

ای مقوله سا هذر غبی و اثضاسی ثشای دلول ثعه ػعشمبیۀ انؼعبن مع دانعذ اص نگعبه وی،

ػشمبیۀ اخت بف فجبست اػت اص اسصؽ آن خنجه اص ػبختبس اخت بف مه ثهفنوان منعبثق دس اختیعبس
افضب قشاس م لیشد تب ثتواننذ ثه اهذار و منبفـ خود دػت یبثنذ پوتنعب  ،اص مقققعبن اخیعش ػعشمبیۀ
اخت ععبف  ،افتقععبد داسد مععه ػععشمبیۀ اخت ععبف مد وفععهای اص مفععبهیم مبننععذ افت ععبد ،هندبسهععب و
ؿجنه هبػت مه موخت ایدبد استجبط و مـبسمت ثهینۀ افضبی یل اخت عبؿ مع ؿعود و دسنهبیعت،
منبفـ متقبث آنبن سا تأمی م منذ ػشمبیۀ اخت بف فجبست اػت اص دانؾ ،ادساك ،هندبسهب ،قعوانی
و انتؾبسات مـتشك دسثبسۀ الگوهبی تقبمالت مه لشوهع اص افعشاد دس ثشخعوسد ثعب مؼعبئ پی یعذۀ
اخت بف و موققیتهبی منؾ خ ق  ،ثب خود ثه ػبصمبن م آوسنذ گتؼلی

)28 :1385 ،

اّویت سزهبیۀ اجتوبعی در سبسهبى

نؾشیه پشداصان ػشمبیۀ اخت بف  ،اػبػبً ػشمبیۀ اخت بف سا منجـ ایدبد و انؼدب سواثظ اخت عبف دس
نؾش م لیشنذ؛ ای منجـ ،تققق اهذاف سا م ن م ػبصد مه دػتیبث ثه آنهب دؿواس یب لشان خواهعذ
ثود

).(Cohen & Prusak, 2001: 126

نبهبپیت و قـبل گ )1998مقتقذنذ ػشمبیۀ اخت بف دس ػغح ػعبصمبن  ،نعهتنهعب منجقع دیعبت
اػت ،ثلنه تنهبفبمل اػت مه فشاهممننذۀ مضیتهبی ػبصمبن پبیذاس و اػتواس اػت
تققیق پودولن و ثبسون 1گ )1997نـبن داد مه ػشمبیۀ اخت بف ثش موفقیت مبسمنعبن دس مؼعیش
پیـشفت ؿرل ؿبن تأثیش م لزاسد ػبصمبنهبی مه ػعشمبیۀ اخت عبف ثیـعتشی داسنعذ ،ادت عبالً اص
سقجبیـبن معه ػعشمبیۀ اخت عبف م تعشی داسنعذ ،موفعقتشنعذ

)(Nahapiet & Ghoshal, 2002: 250

اصػوی دیگش ،ثی ػشمبیۀ اخت بف و تقهذ مبسمنبن ،انقغبرپزیشی ػبصمبن ،مذیشیت منبػت معنؾ
خ ق و ایدبد ػغوح ثبالی اص ػشمبیۀ مفهوم  ،ساثغۀ مثجت و مقن داسی ثشقعشاس اػعت ثنعبثشای ،
ػشمبیۀ اخت بف ف لنشد ػبصمبن سا استقب م دهذ ))Bolino, 2002: 507
1. Podolny & Baron
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تعبریف ٍ ًقص سبسهبىّبی هزدمًْبد

تـن داوعلت مشدم گ )NGOsفجعبست اػعت اص نهعبدی مؼعتق  ،ثعذون واثؼعتگ ثعه دولعت و
غیشػیبػ مه توػظ افشاد خیشخواه و ثـشدوػت اداسه م ؿود گن بصی )40 :1381 ،اصنؾش آطانعغ
توػقۀ ثی ال لل دس آمشینب گ )USAIDػبصمبنهبی غیشدولت ػبصمبنهبی انذ مه اص اهعذار خعبف
توػقه ه

ون خذمبت ثشنبمهسیضی خبنواده یعب صیشػعبختهعبی توػعقه د بیعت مع مننعذ ایع

ػبصمبنهب ،مـنالت توػقه سا تدضیهوتقلی و ثشنبمههبی آموصؽ مل سا دس ثبة ایع موضعوفبت
ػبصمبنده و اخشا م مننذ گ)USAID, 1995: 1
ػبصمبنهبی مشد نهبد ثه ػجت نقؾ دؼعبع و اثشلعزاس خعود دس ایدعبد هعمافضایع و ثؼعیح
اخت بف  ،م تواننذ اص خبیگبه ویظهای دس فشكۀ توػقۀ فشالیش و پبیذاس ملتهب ثشخعوسداس ثبؿعنذ و
نقؾ مه

دس مذیشیت اخت بف ایفب مننذ گفجعبعصاده سفیعـ )9 :1390 ،ػعبصمبنهعبی غیشدولتع

نقؾ ثؼیبس مه

دس فشاینذ توػقه اص تقوی مبال و خذمبت لشفته تب نقؾ تؼشیـمننعذل  ،ثؼعیح

منبثـ ،نوآوسی ،تقلیلگشی و د بیتگشی ایفب مع مننعذ گمقی ع  )50 :1383 ،دیویعذ لعوئیغ ثعشای
NGOهب ػه نقعؾ ف عذه قبئع اػعت 1 :نقعؾ مدعشی؛  2نقعؾ تؼعهیلگشی؛  3نقعؾ ؿعشیل
).(Lewis, 2006: 9
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پیطیٌۀ تحقیق
جديل .1مطالعات ي تحقیقات داخل ي خارج از کشًر

پژيَطگران/سال

دس مقبلهای ثب فنوان «ثشسػ تأثیش هوؽ فبعف  ،ػشمبیۀ اخت بف و توػقۀ منبثـ انؼبن ثش
ثهشهوسی ؿشمت ه ـهشی» ثیبن م مننذ متریشهبی هوؽ فبعف ثش ػشمبیۀ اخت بف تأثیشلزاس
اػت و توػقۀ منبثـ انؼبن ثش ثهشهوسی

ثشومنذ و خلیل
گ)1388
ؿوؿتشیبن و ه نبسان
گ)1388

گ)1388
غشیج و قل صاده
گ)1390

گ)1392

تققیق ثهمنؾوس ؿنبػبی ساثغۀ هوؽ هیدبن و چگونگ فشضۀ خذمبت اندب دادنذ نتبیح
مغبلقبت نـبن م دهذ اوالً هوؽ فبعف م توانذ لؼتشؽ یبثذ و ثبنیبً ػغوح ثبالتشی اص هوؽ
فبعف دس ػبصمبنهب ؿشایظ منبػت ایدبد مقیغ مثجت سا ثشای فشضۀ خذمبت تؼهی م منذ

ثبسد صی و ساع
الػن گ)2003

نتبیح ثشسػ مبسمل استجبط هوؽ فبعف و سفتبسمبسی و لشایؾهبی مبسی سا تأییذ م منذ

مبسمل گ)2003

چ ل و فبنگ ل
گ)2008

دس مقبلۀ خود ثب فنوان «نقؾ مإلفههبی هوؽ هیدبن دس پیؾثین ػشمبیۀ اخت بف
دانـدویبن دانـگبه آصاد منغقۀ »11دسیبفتنذ مه مإلفههبی هوؽ هیدبن قبدس ثه پیؾثین
مإلفههبی ػشمبیۀ اخت بف انذ
دس مقبلۀ خود تقت فنوان «ثشسػ نقؾ هوؽ هیدبن مذیشان دس ثشقشاسی استجبعبت اثشثخؾ»
ثه ای نتیده دػت یبفتنذ مه هوؽ فبعف گثب ضشیت همثؼتگ  )0/584ثب استجبعبت اثشثخؾ
مذیشان ساثغۀ مقن داسی داسد

ك ذی و میوان

گ)2005

ؿوؿتشیبن و ه نبسان ،دس پظوهـ ثب فنوان «تأثیش هوؽ هیدبن نیشوی مبس ؿبغ دس كنبیـ
تولیذی ثش سضبیت ؿرل  ،تقهذ ػبصمبن و ف لنشد ؿرل » دسیبفتنذ مه ساثغۀ مقن داسی ثی
هوؽ هیدبن و سضبیت ؿرل نیشوی مبس ثب ف لنشد آنهب مـبهذه م ؿود
فیض و فبثذین دس مقبلهای ثب فنوان «ثشسػ ساثغۀ هوؽ فبعف و ػشمبیۀ اخت بف  -مغبلقه
موسدی پظوهـگشان و مذیشان مشمض تققیقبت كذاوػی ب» ثه ای نتیده سػیذنذ مه ثی هوؽ
هیدبن و مإلفههبی ػشمبیۀ اخت بف ساثغهای مؼتقیم وخود داسد

فیض و فبثذین

ثشومغ و نبفوخو

خالصٍای از پژيَص

1

دس تققیق خود دسخلوف نقوۀ تأثیشلزاسی توػقۀ منبثـ انؼبن  ،هوؽ فبعف و ػشمبیۀ
اخت بف ثش ثهشهوسی ،ثب اسائۀ مذل ثه وخود ساثغۀ مؼتقیم و متقبث ثی هوؽ فبعف و
ػشمبیۀ اخت بف اؿبسه مشدهانذ
دس مغبلقهای ثب فنوان « تأثیش نفور هوؽ فبعف و خو ػبصمبن ثش سضبیت ؿرل » ثه ای نتیده
دػت یبفتنذ مه هوؽ فبعف ثب مإلفههبی خو ػبصمبن استجبط داسد آنهب ثش تأثیش خو ػبصمبن
و هوؽ فبعف ثش سضبیت ؿرل نیض تأمیذ مشدنذ
1 . Nafukho
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فزضیِّبی تحقیق

فشضیۀ اكل  :ثی هوؽ فبعف و ػشمبیۀ اخت بف دس تـن هبی مشد نهبد اػتبن قم ساثغه وخود داسد
فشضیۀ فشف  :1ثی مإلفۀ خودآلبه و ػشمبیۀ اخت بف دس تـن هعبی معشد نهعبد اػعتبن قعم
ساثغه وخود داسد
و ػشمبیۀ اخت بف دس تـن هبی مشد نهبد اػتبن قم ساثغه

فشضیۀ فشف  :2ثی مإلفۀ خودنؾ
وخود داسد

فشضیۀ فشف  :3ثی مإلفۀ انگیضؽ و ػشمبیۀ اخت بف دس تـن هبی مشد نهبد اػتبن قعم ساثغعه
وخود داسد
فشضیۀ فشف  :4ثی مإلفۀ ه ذل و ػشمبیۀ اخت بف دس تـن هبی مشد نهبد اػعتبن قعم ساثغعه
وخود داسد
فشضیۀ فشف  :5ثی مإلفۀ مهبستهبی اخت بف و ػشمبیۀ اخت بف دس تـعن هعبی معشد نهعبد
اػتبن قم ساثغه وخود داسد
هدل هفَْهی تحقیق

دس ای تققیق ثب م ل نؾشیۀ لل

دسصمینۀ هوؽ فبعف  ،مذل مفهوم تققیق ثه ؿن صیش

تشػیم ؿذه اػت :


خودآلبه
مؤلفٍَای ًَش عاطفي

خودنؾ
انگیضؽ
ه ذل
مهبست اخت بف
شکل  .1مدل مفهًمی تحقیق

سرمايۀ
اجتماعي

بزرسی رابطۀ َّش عبطفی ٍ سزهبیۀ اجتوبعی در تطکلّبی هزدمًْبد ()NGOs

00 

ًَع ٍ رٍش تحقیق
تققیق دبضش اصنؾش هذر ،مبسثشدی و اصنؾش سوؽ ،توكیف اػت؛ چشامه تققیق توكعیف ؿعبم
مد وفه سوؽهبی اػت مه هذر آنهب توكیفمعشدن ؿعشایظ و پذیعذههعبی موسدثشسػع اػعت
گػشمذ و ه نبسان )81 :1385 ،نیض اص دیث مبهیت ،تققیق همثؼعتگ اػعت معه دس آن ػعق دس
ؿنبػبی ساثغۀ ثی متریش مؼتق هوؽ فبعف گؿبم مإلفههبی خودآلبه  ،خودنؾ

 ،انگیعضؽ،

ه ذل و مهبستهبی اخت بف ) و متریش واثؼتۀ ػشمبیۀ اخت بف اػت
جبهعۀ آهبری

خبمقۀ آمبسی ای تققیق ،افضبی مإثش ػبصمبنهبی مشد نهبد گفقبل دس ػه ػبل اخیش) دس اػتبن قعم
اػت مه مغبثق اعالفبت اخزؿذه اص مذاسك اػتبنذاسی قم ،تقذاد ایع ػعبصمبنهعب دس صمعبن اندعب
تققیق دبضش  75موسد و تقذاد خبمقۀ آمبسی ثشاثش  859نفش اػت
ًوًَِ ،رٍش ًوًَِگیزی ٍ حجن ًوًَِ

دس پظوهؾ دبضش ثشای انتخبة افضبی ن ونعه اص خبمقعۀ آمعبسی ،اص سوؽ ن ونعهلیعشی تلعبدف
عجقه ای متنبػت اػتفبده ؿذه اػت ثشای اخشای ای سوؽ ن ونهلیشی 75 ،ػعبصمبن معشد نهعبد دس
قبلت چهبس عجقۀ صیؼتمقیغ  ،آػیتهبی اخت بف و ػعالمت ،فشهنگع و هنعشی و آمعوصؽ و
خوانبن تقؼیمثنذی ؿذه اػت ثب توخه ثه مقذودثودن خبمقه ،ثشای تقیی انعذاصۀ ن ونعه اص فشمعول
مومشان اػتفبده ؿذ گػنبسان )71 :1382 ،و ددم ن ونۀ مقشر ثه ؿشح صیش  265نفش تقیی ؿذ

ابشار گزدآٍری دادُّب

اثضاس خ ـآوسی دادههبی ای تققیق ؿبم دو پشػؾنبمۀ اػتبنذاسدؿذه گثعب مقیعبع پعنحدسخعهای
لینشت) اػت 1 :پشػؾنبمۀ اػتبنذاسد هوؽ فبعف ػیجشیب -ؿشینگ گ )1999و داسای  33ػعإال؛
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 2پشػؾنبمۀ اػتبنذاسد و میضانؿعذۀ نبهبپیعت و قـعبل گ )1998ثعشای ػعشمبیۀ اخت عبف و داسای
 13ػإال
رٍایی ٍ پبیبیی ابشار جوعآٍری دادُّب

هش دو پشػؾنبمه ثهلقبػ تنشاس دس تققیقبت متقذد و ثشخوسداسی اص سوایع و پبیعبی الص  ،خعضو
پشػؾنبمههبی اػتبنذاسد و میضانؿذه مقؼوة م ؿعونذ پشػعؾنبمعۀ هعوؽ فعبعف دس تققیعق
امیشپوس گ ،)1388كفبسنیب و ػعلگ گ )1390و منلعوسی گ )1380ثعهمعبس سفتعه اػعت و ه

نعی

پشػؾ نبمۀ ػشمبیۀ اخت بف نبهبپیت و قـبل دس تققیق قلیچ ل گ )1385و امبم گ )1386اػعتفبده
ؿذه اػت ثبای دبل ،پشػؾنبمههبی مزموس ثه دقت ثشسػ ؿذنذ و پغ اص تأییذ اػتبدان مقتعش ،
اص آنهب اػتفبده ؿذ ثشای ػندؾ پبیبی پشػؾنبمههبی ای تققیق اص سوؽ آلفبی مشونجبخ اػعتفبده
ؿذ ثب اػتفبده اص ثیؼت پشػؾنبمۀ اولیه ،میضان آلفبی مشونجبخ ثشای پشػؾنبمۀ هوؽ فبعف ثشاثش
 0/845و ثشای پشػؾنبمۀ ػشمبیۀ اخت بف ثشاثش  0/865ثهدػت آمذ مه نـبندهنذۀ پبیبی ایع دو
پشػؾنبمه اػت
رٍش تجشیٍِتحلیل دادُّب
ثشای آصمون فشضیههبی ای تققیق و تدضیهوتقلی آنهب اص سوؽهب و آصمونهبی صیش اػعتفبده ؿعذ:
مول ولشور – اػ یشنور ،آصمون دوخ له ای ،آصمون ستجعهثنعذی فشیعذم  ،آصمعونهعبی تن یلع
ویلنبمؼون و ضشیت همثؼتگ اػپیشم

03 
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تحلیل تَصیفی دادُّب ٍ ًتبیج آسهَى فزضیِّب
ٍیضگیّبی جوعیتضٌبختی پبسخدٌّدگبى
جديل .2اطالعات جمعیتشىاختی پاسخدهىدگان برحسب يضعیت تأهل ي جىسیت

مرد

زن

متأَل

مجرد

اطالعات جمعیت ضىاختي
فراياوي درصد فراياوي درصد فراياوي درصد فراياوي درصد
جىسیت

127

48/92

138

51/08

يضعیت تأَل

135

50/94

130

49/06

جديل .3اطالعات جمعیتشىاختی پاسخدهىدگان برحسب سه ي تحصیالت

30سال ي کمتر

بیطتر از  30سال کمتر از لیساوس

لیساوس ي بیطتر

اطالعات جمعیت ضىاختي
فراياوي
میسان سه

139

درصد فراياوي درصد
52/45

میسان تحصیالت

126

فراياوي

درصد فراياوي درصد

47/55
65

24/52

200

75/48

تحلیل آهبری ٍ بزرسی ًتبیج ٍضعیت هؤلفِّبی تحقیق در جبهعۀ بزرسیضدُ

ثععشای ثشسػ ع وضععقیت هشی عل اص مإلفععههععبی تققیععق دس خبمقععه ،اثتععذا ثععب اػععتفبده اص آصمععون
مول ولشور -اػ یشنور ،نشمبلثودن متریشهب ثشسػ ؿذ و ثب توخه ثعه ایننعه فعشم نشمعبلثعودن
متریشهب دس ای آصمون سد ؿذ ،ثشای ثشسػ وضقیت مإلفعههعبی تققیعق ،آصمعونهعبی نبپعبسامتشی
گآصمون دوخ لهای) ثهمبس لشفته ؿذ خالكۀ نتبیح آصمونهبی دوخ لهای ثعشای ثشسػع وضعقیت
مإلفههبی تققیق دس خذول 6ثیبن ؿذه اػت
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جديل .4خالصۀ وتايج آزمًنهای ديجملهای

رديف

وسبت مًفقیت

مؤلفٍ

 -pمقدار

مطاَدٌضدٌ

وتیجۀ آزمًن

يضعیت

1

خودآلبه

0/92

0/000

سد

H0

مؼبفذ

2

خودنؾ

0/73

0/000

سد

H0

مؼبفذ

3

انگیضؽ

0/79

0/000

سد

H0

مؼبفذ

4

ه ذل

0/86

0/000

سد

H0

مؼبفذ

5

مهبستهبی اخت بف

0/88

0/000

سد

H0

مؼبفذ

6

هوؽ فبعف

0/91

0/000

سد

H0

مؼبفذ

7

ػشمبیۀ اخت بف

0/89

0/000

سد

H0

مؼبفذ

هقبیسِ ٍ رتبِبٌدی هؤلفِّبی تحقیق

ثشای مقبیؼه و ستجهثنذی مإلفههبی هوؽ فبعف اص آصمون فشیذم و آصمعونهعبی تن یلع آن
اػتفبده ؿذ نتبیح آصمون فشیذم و آصمون تن یل ویلنبمؼون ثه ؿشح ری اػت
ثب توخه ثه سد فشم كفش مجن ثش ثشاثشی میبنۀ ت بم متریشهعب ،ثعشای ؿنبػعبی اخعتالر ثعی
مإلفههبی هوؽ فبعف و ستجهثنذی آنهب اص آصمونهبی تن یل ویلنبمؼون اػتفبده ؿعذ معه متریعش
خودآلبه دس ستجۀ اول ،متریشهبی ه ذل و مهبستهبی اخت بف دس ستجعۀ دو  ،متریعش خعودنؾ
دس ستجۀ ػو و متریش انگیضؽ دس ستجۀ چهبس قشاس لشفتنذ
جديل .5وتايج آزمًن فريدمه

تعداد

درجۀ آزادی

مقدار آمارۀ χ

 -pمقدار

265

4

15/210

0/000

2
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تحلیل آهبری ٍ بزرسی فزضیبت تحقیق

دس ای تققیق ،ثب توخه ثه فشضیۀ اكل و فشضیبت فشف  ،ثشای ػندؾ استجبط ثی هوؽ فعبعف
و ػشمبیۀ اخت بف  ،ضشیت همثؼتگ ثی هش صوج سا ثشسػ م منیم ثعب توخعه ثعه ایننعه توصیعـ
متریشهبی ثشسػ ؿذه نشمبل نیؼت ،لزا دس ای تققیق اص ضشیت همثؼتگ اػپیشم اػتفبده ؿذ مه
خالكۀ نتبیح آصمونهب دس خذول 8آمذه اػت
جديل .6يضعیت ارتباط هًش عاطفی ي سرمايۀ اجتماعی

فرضیات

متغیر مستقل

ضريب َمبستگي  -pمقدار وتیجۀ آزمًن

فرعي 1

خودآلبه

0/374

0/000

سد

H0

فرعي 2

خودنؾ

0/341

0/000

سد

H0

فرعي 3

انگیضؽ

0/295

0/000

سد

H0

فرعي 4

ه ذل

0/336

0/000

سد

H0

0/412

0/000

سد

H0

0/469

0/000

سد

فرعي 5
اصلي

مهبستهبی
اخت بف
هوؽ فبعف

وتیجٍ
تأییذ
فشضیه
تأییذ
فشضیه
تأییذ
فشضیه
تأییذ
فشضیه
تأییذ
فشضیه

H0

تأییذ
فشضیه

يضعیت
وخود همثؼتگ مؼتقیم
وخود همثؼتگ مؼتقیم
وخود همثؼتگ مؼتقیم
وخود همثؼتگ مؼتقیم
وخود همثؼتگ مؼتقیم
وخود همثؼتگ مؼتقیم

تحلیل ًتبیج فزضیِّب ٍ هقبیسِ بب پضٍّصّبی پیطیي

ثب نگبه ثه نتبیح فشضیبت تققیق مـخق م ؿود مه هوؽ فبعف و اثقبد آن ثب ػشمبیۀ اخت بف
همثؼته اػت ضشیت همثؼتگ دس ت عبم معواسد مثجعت اػعت معه نـعبندهنعذۀ ساثغعۀ مؼعتقیم
متریشهبی مؼتق ثب متریش واثؼته اػت ثیـتشی همثؼتگ ثهدػتآمذه مشثعوط ثعه مإلفعۀ مهعبست
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اخت بف و م تشی آن مشثوط ثه مإلفۀ انگیضؽ ثود ای موضعوؿ ثعب معذل اسائعهؿعذۀ ثعشومغ 1و
نبفوخو گ )2005همساػتبػت؛ صیشا مذل یبدؿذه نیض ثه نقوۀ تأثیشلزاسی توػقۀ منبثـ انؼبن  ،هوؽ
فبعف و ػشمبیۀ اخت بف ثش ثهشهوسی و وخود ساثغۀ مؼتقیم و متقبث ثی هوؽ فبعف و ػشمبیۀ
اخت بف اؿبسه داؿته اػت ه

نی ثب پعظوهؾ فشؿع

 2و سوثینعو 3گ )2004معه نـعبن دادهانعذ

مهبست هبی هوؽ فبعف ثشای دفؼ ؿجنههبی اخت بف مإثشنذ ،همساػتبػت تققیقبت ثشومنذ و
خلیل گ ،)1388فیض و فبثذین گ )1389و غشیج و قل صاده گ )1390مإیذ استجبط هوؽ فعبعف
و ػشمبیۀ اخت بف اػت ،ثنبثشای تققیقبت مزموس نیض ثب نتبیح تققیق دبضش همساػتبػت
پیطٌْبدّبی بزگزفتِ اس یبفتِّبی پضٍّص
پیطٌْبدّبی هبتٌی بز فزضیۀ فزعی اٍل تحقیق

نتبیح ثشسػ فشضیۀ فشف اول تققیق نـبن داد مإلفۀ خودآلبه هوؽ فبعف ثب ػشمبیۀ اخت بف
ساثغۀ مؼتقیم داسد ،ثشای اػبع ،پیـنهبد م ؿود متولیبن و مذیشان ػبصمبنهبی معشد نهعبد گ)NGOs
ثشای لؼتشؽ ػشمبیۀ اخت بف  ،دغ خودآلبه افضبی خود سا تقویت مننعذ و ػعبصومبسهبی سا
ثشای دسك ف یقتش افضب اص فواعف ،ضقفهب و قوتهب ،نیبصهب و انگیضههبی خود عشاد مننذ دس
ای كوست ،مشمض منتشل دسون افشاد گنؼعجتدادن ؿنؼعتهعب و موفقیعتهعب ثعه خعود) ،تقویعت
م ؿود ،ثه لونهای مه ادؼبع م مننذ ػبصمبنثخـ اص هویت آنهبػت
پیطٌْبدّبی هبتٌی بز فزضیۀ فزعی دٍم تحقیق

نتبیح فشضیۀ دو نـبن داد مإلفۀ خودنؾ

هوؽ فعبعف ثعب ػعشمبیۀ اخت عبف دس ػعبصمبنهعبی

مشد نهبد اػتبن قم ساثغۀ مؼتقیم داسد ثعشای اػعبع ،پیـعنهبد مع ؿعود ؿبیؼعتگ خعودنؾ

دس

افضبی NGOهب اص عشیق آموصؽ و ت شی وؽیفعهؿنبػع گپعزیشؽ مؼعئولیت دس قجعبل ف لنعشد
1. Brooks
2. Freshman
3. Rubino

بزرسی رابطۀ َّش عبطفی ٍ سزهبیۀ اجتوبعی در تطکلّبی هزدمًْبد ()NGOs

07 

ؿخل ) و نوآوسی گتوانبی اسائۀ نؾشهب ،ساهنبسهعب و اعالفعبت خذیعذ) دس افعشاد خبمقعۀ معزموس
تقویت ؿود و ثذی عشیق دسصمینۀ ػشمبیۀ اخت بف ػشمبیهلزاسی مننذ؛ چشامعه مغعبثق تققیقعبت
ددسیل و ه نبسان گ )2003ػبصمبنهبی مه دسصمینۀ ػعشمبیۀ اخت عبف ػعشمبیهلعزاسی معشدهانعذ،
توانؼتهانذ ػود دبك اص ثهشهوسی سا 2دسكذ افضایؾ دهنذ گقلیچ ل )51 :1385 ،
پیطٌْبدّبی هبتٌی بز فزضیۀ فزعی سَم تحقیق

نتبیح ثشسػ فشضیۀ ػو نـبن داد مإلفۀ انگیضؽ هوؽ فبعف ثب ػشمبیۀ اخت بف دس ػبصمبنهبی
مشد نهبد اػتبن قم ساثغۀ مؼتقیم داسد ثشای اػعبع ،پیـعنهبد مع ؿعود :مإلفعۀ انگیعضؽ اص عشیعق
آموصؽ تقهذ ػبصمبن گه ؼوؿذن ثب اهذار لشوه یب ػبصمبن) و خوؽثین گخذیت دس سػیذن ثعه
اهذار ثهخبی دیذن موانـ و فوام ثبصداسنذه) دس افضبی NGOهب تقویت ؿود و اص ایع عشیعق اص
انگیضؽ ثه فنوان اثضاسی ثشای ثهجود ػشمبیۀ اخت بف ػبصمبنهبی مشد نهعبد اػعتفبده ؿعود مغعبثق
تققیعق پعودولن و ثعبسون گ ،)1997ػعشمبیۀ اخت عبف ثعش موفقیعت مبسمنعبن دس مؼعیش پیـععشفت
ؿرل ؿبن تأثیش م لزاسد؛ اصای سو ،مؼئوالن ػبصمبنهبی مشد نهبد نیض م تواننذ اص عشیق آمعوصؽ و
ثهجود مإلفۀ انگیضؽ هوؽ فبعف  ،موفقیت افضب و متقبقجبً پیـعشفت ػعبصمبن سا تعأمی معشده و اص
ای عشیق ثه تقویت ػشمبیۀ اخت بف م ل مننذ
پیطٌْبدّبی هبتٌی بز فزضیۀ فزعی چْبرم

نتبیح ثشسػع فشضعیۀ چهعبس نـعبن داد مإلفعۀ ه عذل هعوؽ فعبعف ثعب ػعشمبیۀ اخت عبف دس
ػبصمبنهبی مشد نهبد اػتبن قم ساثغۀ مؼتقیم داسد ه

نی تققیقبت لعی و هبنعگ گ )2005نـعبن

داد مه ػشمبیۀ انؼبن و اخت بف ثه هم واثؼتهانذ و ثهعوس مثجت ثب موفقیت ػبصمبن دس استجبطانعذ
گ )Lin & Huang, 2005: 192ثشای اػبع ،پیـنهبد م ؿود مإلفۀ ه ذل هعوؽ فعبعف اص عشیعق
آموصؽ و ت شی ؿنبخت و دسك دیگشان گدسك ادؼبػبت اولویتهب و اهذار دیگشان) ،پیؾثین ،
تـخیق و تأمی نیبصهبی دیگشان و توانبی نفور گثهشهمنذی اص تبمتیعلهعبی معإثش ثعشای تشغیعت
دیگشان) دس افضبی NGOهب تقویت ؿود و اص ای عشیق ػشمبیۀ اخت بف دس ػبصمبنهبی مشد نهبد
استقب یبثذ
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پیطٌْبدّبی هبتٌی بز فزضیۀ فزعی پٌجن

نتبیح ثشسػ فشضیۀ پندم نـبن داد مإلفۀ مهبستهبی اخت بف هوؽ فبعف ثب ػعشمبیۀ اخت عبف
دس ػبصمبنهبی مشد نهبد ساثغۀ مؼتقیم داسد مهبستهبی اخت بف  ،ؿبیؼتگ دس اسائۀ وامعنؾهعبی
مغلوة دس ثشاثش دیگشان اػت گصاسف متی  )41 :1392 ،ثنبثشای  ،دػتگبههبی متول ػعبصمبنهعبی
مشد نهبد نؾیش وصاست مـوس و اػتبنذاسیهب ثشای استقب و تقویت ػشمبیۀ اخت بف NGOهب و نهبیتعبً
توػقۀ مـوس ،ثبیذ ؿبیؼتگ مهبستهبی اخت بف افضبی NGOهب ثشای اسائۀ وامنؾهبی مغلعوة
دس دیگشان سا تقویعت و ػعبصومبسهبی سا ثعشای ثهجعود ایع ؿبیؼعتگ اسائعه مننعذ ایع قبثلیعت
گمهبستهبی اخت بف ) ثبیذ اص عشیق استجبعبت گلوؽدادن دسػت و اسػبل پیب هعبی قبثع قجعول)،
توػقۀ پیونذهب گپیونذػبصی ،توػقه و د بیت اص سواثظ ػودمنذ) ،تـشیل مؼبف و مـبسمت گمبس
لشوه ثهمنؾوس سػیذن ثه اهذار مـتشك) و ایدبد همافضای دس لعشوه ثعشای سػعیذن ثعه اهعذار
خ ق دس افشاد خبمقۀ هذر گNGOهب) تقویت ؿود و ثعه ایع تشتیعت ،موخجعبت لؼعتشؽ ػعغح
ػشمبیۀ اخت بف دس خبمقه سا فشاهم آوسد
پیطٌْبدّبی هبتٌی بز فزضیۀ اصلی تحقیق

نتبیح ثشسػ فشضیۀ اكل تققیق نـبن داد هوؽ فبعف ثب ػشمبیۀ اخت بف دس ػبصمبنهبی مشد نهبد
اػتبن قم ساثغۀ مؼتقیم داسد ساثشت پبتنب گ )1990مقتقذ اػت دس خوامـ مذن  ،ػبصمبنهبی اص قجیع
اتقبدیههب ،ملیؼبهب و لشوههبی اخت بف اص عشیق پیونعذ ثعی ؿعنبرهعبی اخت عبف تفشقعهانعذاص و
ه نی اص عشیق مـبسمت دس ایدبد صیشثنبی اخت بف اػتواس ،دس ایدبد ػشمبیۀ اخت بف ایفبی نقعؾ
م مننذ گمتبث  )11 :1383 ،ه نی  ،مغبثق نؾش لل

 ،ثهجود هوؽ فبعف افعشاد مع توانعذ هعوؽ

ػبصمبن سا افضایؾ دهذ مه خود ثه ثهجودی ف لنشد ػبصمبن مندش م ؿود گصاسف متی )47 :1392 ،
تققیقبت نـبن م دهذ ػشمبیۀ اخت بف نقؾ مه
م منذ و یبدلیشی هملعشا سا ثؼعظ مع دهعذ

دس مؼت دانؾ و توػقۀ آن دس ػعبصمبنهعب ایفعب

)(Ratten & Suseno, 2006:60-72

ه

نعی ػعشمبیۀ

اخت بف ثب نوآوسی و هوؽ فبعف دس تیمهب دس استجبط اػت گ)Goyal & Akhilesh, 2007: 209
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ثب توخه ثه نتبیح یبدؿذه ،ثه دػتگبههبی اخشای متول ػبصمبنهبی مشد نهبد نؾیش وصاست مـوس
و اػتبنذاسیهب و مذیشان ػبصمبنهبی مزموس پیـعنهبد مع ؿعود ثعشای لؼعتشؽ و توػعقۀ ػعشمبیۀ
اخت بف و ثهجود ف لنشد و افضایؾ ثهشهوسی ػبصمبنهبی مشد نهبد ،دسكذد استقبی هوؽ فعبعف
افضبی NGOهب ثبؿنذ ه

نی مغبلقبت و نؾشیبت مختلف نـبن م دهذ مه هوؽ فبعف تقشیجعبً

آموختن اػت؛ لزا ثه مذیشان ػبصمبنهبی مشد نهبد توكیه م ؿعود ثعشای استقعبی هعوؽ فعبعف
افضبی NGOهب ،دوسه هبی آموصؿ الص ثشای آنهب تشتیت دهنذ و ثذی عشیق مبسمشدهبی NGOهب
گنؾیش لؼتشؽ نؾبست ف وم  ،ایدبد و لؼتشؽ و تقویت ه بهنگ ثی دولعت و معشد  ،افعضایؾ
ثهشه وسی دس اػتفبده اص منبثـ عجیق و مقیظصیؼعت ،هندبسػعبصی ،خلعت مـعبسمت مشدمع و )
ثهجود یبثذ و صمینۀ تقویت ػشمبیۀ اخت بف فشاهم ؿود تب ؿبهذ توػقۀ ثیـتش دس مـوس ثبؿیم
پیطٌْبدّبیی بزای پضٍّص آتی
*پیـنهبد م ؿود تأثیش مإلفههبی هوؽ فبعف ثش مبسمشد NGOهب گنؾیش تقویت ه عبهنگ دولعت
و مشد  ،افضایؾ ثهشه وسی دس اػتفبده اص منبثـ عجیق و خلت مـعبسمت معشد ) دس تققیقعبت آتع
ثشسػ ؿود
*ثب توخه ثه ایننه ایع پعظوهؾ دس اػعتبن قعم اندعب ؿعذ و دس صمعبن اندعب آن ،تقعذادی اص
ػبصمبنهبی مشد نهبد دس ای اػتبن غیشفقبل ثودنذ ،پیـنهبد م ؿود مـبثه تققیق دبضعش دس مـعوس
اندب ؿود و نتبیح آن ثب ای تققیق مقبیؼه ؿود
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هٌببع ٍ هآخذ
 1آقبیبس ،ػیشوع؛ ؿشیف  ،پشویض گ ،)1386هوؽ هیدبن ػبصمبن  ،تهشان ،انتـبسات ػپبهبن

 2ثشدثبس ،غال سضب؛ مندنبو منفشد ،امیشسضب گ ،)1390ثشسػع نقعؾ هعوؽ فعبعف دس ساهجشدهعبی
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