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 چکیده

تالقیی اسیالو ق قیوا مد می رن،      عرصهعنوان به ،ایران جمهوری اسالمی
همیمد   بیه  ق دا ی   یمی  قاح  بنمادید جامعه ق  هادی مقی    را خا واده

آمی ه  در اصل دهی  قیا ون اساسیی     از آن حمایت کن . کوش  یم لحاظ
در  بایی   خا وادهبه  مربوط های یزیر بر امهقوا مد ق مقررات ق  همهاست 

، پاس اری از ق است آن ق استواری رقابط آنجهت آسان کردن تشکمل 
ق ، قوا مد ها ماستسد تع . حقوق ق اخالق اسالمی باش  یهپا برخا وادگی 

لییوایحی کییه در دقران پییی از پمییرقزی ا قییالد اسییالمی ق در ارت ییاط  
شیاه ی بیر ایید     ا ی   شی ه  ارائیه مستقم  یا غمرمستقم  با  هاد خا واده 
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کیه در   را ق قیوا منی  هیا  ماسیت س کمفیی، با رقش  اید پژقهش. ادعاست
در بیا هی ح حماییت از  هیاد خیا واده       1۳91 تا 1۳۵۷ یها سال ةفاصل

بیا اسیتفاده از رقش تحلمیل     را؛ ا ی   شی ه ید ق ارائیه  تی ق تصویب، ایران 
 ةغل ی تحقمی    ها ق  تایج یافته. مورد مطالعه قرار داده است ا تقادی متد

امیری کیه     ؛نی ده میی را  شان  1بر عملکرد دقلت محور -رقیکرد اقتصاد
 با حفی  الگوهیای سینتی خیا واده    دقلت  های ماستسش ه  باعث  هایتاً

 هیای  ماسیت سبررسیی   کیه  اسیت  تأمیل اید  کته قابل  . نباش هم سته
حقوقی حاکی از بیه رسیممت شیناخته شی ن تی ریجی تحیودت  هیاد        

اقی او   ةحیوز حقیوقی از  ة حوزکه استقالل  س ی  ای یافته خا واده است؛
 مطیة حط مسیتمر  ارت یا  مجیة  تآن را  توان یمق  ده  یمن دقلتی را  شا

امیرقزید در اییران    یهیا  خیا واده حقوقی بیا مسیائل عمنیی ق ا ضیمامی     
حقوقی ممان قاقعمات اجتمیاعی موجیود    یها چالش گمری شکلدا ست. 

 هیاد خیا واده  اکارآمی ی برخیی از ایید      با الگوهای حف  اشکال سنتی 
 .ده  یمرا  شان جامعه  با قاقعمات ها آن ق ع و تناسبقوا مد 

 
 واژگان کلیدی

 هتحودت حقوق خا واد؛ هاد خا واده ؛ خا وادهحمایت از ؛ گذاری ماستس
 

 مقدمه
هیر سیاله فراقا یی تعی اد      بر اسا  اطالعات ق آمار موجود در سازمان ث ت احوال کشیور 

افیزایش   ث ت ش ه  مز یها طالقتع اد زمان ه ق ش ه کاهش پم ا کرده ث ت یها ازدقاج
 سی ت ازدقاج بیه طیالق را  شیان      اید ب ان معناست که هر ساله ع دی کیه  یافته است.

. در قبگاه رسمی سازمان ث ت احوال در تعریف  س ت ازدقاج به شود یمکوچکتر  ده  یم
ث ت  یها طالقث ت ش ه به کل  یها ازدقاج س ت کل  ،شاخصهطالق آم ه است که اید 

.  سی ت ازدقاج بیه طیالق در بیمد     دهی   یمی ش ه در یک سال را در سراسر کشور  شان 
در  ۵.۵بیه عی د    8۳در سیال   9.8رق  کاهش، از  سی ت   4با ح قد  91تا  8۳ یها سال

ازدقاج ث ت شی ه ییک    ۵به ازای هر  91معنی که در سال اید به رسم ه است؛  91سال 
                                                           

 ةمورد توجه قیژه قرار داد زیرا به قاسطة استقالل  سی ی آن از جامعی   -به مثابه بازقی اجرایی )حکومت( -بای   قش دقلت را . 1
 .(88: 1۳91)عزیزی؛  دا   بودجه پاسخگو  میم  ی، که  تمجة را تمریزو است، دقلت خود را در ق ال چگو گی هزینة 

ایید مسیئله در کنیار بیاد رفیتد سید ازدقاج  یرقرت         1.مورد طالق  مز ث ت ش ه است
 معمیار دهی  ممیان    میق  شان  کن  یما بمشتر داختد به زقایای گو اگون اید تغممرات رپر

خا واده ق تغممرات اجتماعی ارت اط معناداری قجیود   ةحوزمورد  ظر حاکممت در  آل ی ها
میورد  بایی   که در پرسیش بیه چراییی ایید مسیئله       های تاثمرگذاری زممنهیکی از    ارد.

ایید پیژقهش بررسیی    خا واده اسیت.   حوزةوا مد ق ق ها گذاری ماستسبررسی قرار بگمرد 
تیا در ادامیه بتوا ی  تمایزهیای      کنی   یمآغاز  گذاریتخصصی سماست حمطةمو وع را از 

میورد تحلمیل ق    تیری  می  دقحقوقی ق دقلتی را به شیکل   های ماستسشکل گرفته ممان 
ق  ، لیوای  قوا مدمو وع مورد بررسی ما از آ جا که از آ جا که  ،در ادامهبررسی قرار ده . 

ییا میورد    شی ه،  ارائیه  پی از ا قالد اسالمی اییران  دقرةکه در طول  است هایی سماست
بیا اسیتفاده از تکنمیک تحلمیل محتیوای      اید متون پی از بررسی  ؛ا   گرفتهتصویب قرار 

در ی بیا  سپ ش   .مضاممد اصلی آ ها استخراج  ق بن ی دسته ها سماستقوا مد ق  متد ق
چراییی اتخیا    پژقهش  یوع رقیکیرد ق    های یافتهق با استفاده از آن مضاممد   ظر گرفتد

هر ک او از  هادهای اصلی متولی امور خا واده تو م  داده ش ه  مشخص توسط های یهرق
 است.
 

 حمایتی گذاری یاستس
دقلیت ق   یسیو از کیه  ق اق اماتی است  ها یگذار ه حمشتمل بر  2عمومی گذاری ماستس

. شیود  یمموجود ا جاو  یساختارها متظرففراتر از  یها مح قدهدر  یحکومتارکان  یرسا
هیای  ثمرگیذاری تاهنگامی که ساختارهای موجود ظرفمیت دزو را بیرای    ،به ع ارت دیگر

ق ایید   شو   یمگذاری  سماست ةعرصها قارد  حکومتها ق  دقلت ،ن مورد  ظر   اشته باش
 :2008شیود )دریتیی،    مدتیأم میردو  میز    ةعامی معنا  مز هست که بای  منافع قرقد ب ان 

 یگزیدجیا را  متحاکم ۳ماستس ملتحلکه  ملدل یدابه را  گذاری ماستس یدبنابرا (.618
 مجیة  ت ی بارا  تفکمک یدامنفک دا ست.  ۵ماسیساز دا ش  ی با، کن  یم 4ماسیس ملتحل

بیه   ی با یتاً ها، ماسیست گرفته در ساح ا جاو ماسیس های ملتحلدا ست که  متقاقع یدا
قاسیطه در   مدهمی معیه اسیت. بیه    جا ها آن یاصلکه مخاطب  شو   یلت   هایی ماستس
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ایید مسیئله در کنیار بیاد رفیتد سید ازدقاج  یرقرت         1.مورد طالق  مز ث ت ش ه است
 معمیار دهی  ممیان    میق  شان  کن  یما بمشتر داختد به زقایای گو اگون اید تغممرات رپر

خا واده ق تغممرات اجتماعی ارت اط معناداری قجیود   ةحوزمورد  ظر حاکممت در  آل ی ها
میورد  بایی   که در پرسیش بیه چراییی ایید مسیئله       های تاثمرگذاری زممنهیکی از    ارد.

ایید پیژقهش بررسیی    خا واده اسیت.   حوزةوا مد ق ق ها گذاری ماستسبررسی قرار بگمرد 
تیا در ادامیه بتوا ی  تمایزهیای      کنی   یمآغاز  گذاریتخصصی سماست حمطةمو وع را از 

میورد تحلمیل ق    تیری  می  دقحقوقی ق دقلتی را به شیکل   های ماستسشکل گرفته ممان 
ق  ، لیوای  قوا مدمو وع مورد بررسی ما از آ جا که از آ جا که  ،در ادامهبررسی قرار ده . 

ییا میورد    شی ه،  ارائیه  پی از ا قالد اسالمی اییران  دقرةکه در طول  است هایی سماست
بیا اسیتفاده از تکنمیک تحلمیل محتیوای      اید متون پی از بررسی  ؛ا   گرفتهتصویب قرار 

در ی بیا  سپ ش   .مضاممد اصلی آ ها استخراج  ق بن ی دسته ها سماستقوا مد ق  متد ق
چراییی اتخیا    پژقهش  یوع رقیکیرد ق    های یافتهق با استفاده از آن مضاممد   ظر گرفتد

هر ک او از  هادهای اصلی متولی امور خا واده تو م  داده ش ه  مشخص توسط های یهرق
 است.
 

 حمایتی گذاری یاستس
دقلیت ق   یسیو از کیه  ق اق اماتی است  ها یگذار ه حمشتمل بر  2عمومی گذاری ماستس

. شیود  یمموجود ا جاو  یساختارها متظرففراتر از  یها مح قدهدر  یحکومتارکان  یرسا
هیای  ثمرگیذاری تاهنگامی که ساختارهای موجود ظرفمیت دزو را بیرای    ،به ع ارت دیگر

ق ایید   شو   یمگذاری  سماست ةعرصها قارد  حکومتها ق  دقلت ،ن مورد  ظر   اشته باش
 :2008شیود )دریتیی،    مدتیأم میردو  میز    ةعامی معنا  مز هست که بای  منافع قرقد ب ان 

 یگزیدجیا را  متحاکم ۳ماستس ملتحلکه  ملدل یدابه را  گذاری ماستس یدبنابرا (.618
 مجیة  ت ی بارا  تفکمک یدامنفک دا ست.  ۵ماسیساز دا ش  ی با، کن  یم 4ماسیس ملتحل

بیه   ی با یتاً ها، ماسیست گرفته در ساح ا جاو ماسیس های ملتحلدا ست که  متقاقع یدا
قاسیطه در   مدهمی معیه اسیت. بیه    جا ها آن یاصلکه مخاطب  شو   یلت   هایی ماستس
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. یابنی   یمی  ای یژهق یگاهجا یشناخت جامعهق  یحقوقم احث  یعموم گذاری ماستسدا ش 
ق توجیه بیه    ی هادگرفتد از منظر ، حاصل فاصله گذاری ماستسش ن دا ش  ای منارشتهب

معتقیی  اسییت دا ییش  1دسییول اسییت. یحقییوقق  یفرهنگیی، یاجتمییاعمتنییوع  مییاتقاقع
رقیکیردی  گذاری بر رقیکردهای حل مسئله م تنی اسیت ق بیه مسیائل مختلیف      استمس

 ای یحکومتبه هر کردار ق کنش  گذاری ماستسدارد. با توجه به تو محات باد، هنجاری
 ه ،  یعموم های ماستسده .  میقرار  مرتأثمردو را تحت  ةعامکه حمات  شود یماطالق 

 ییا هیا    ظیاو  ، بلکه ممکید اسیت خیرده   شو   ی مصادر  ماسیسلزقماً از جا ب رأ   ظاو 
پیورآهنگر،   ق غیالو  پور یقل) کنن آ ها  یاجراق  یدت ق او به ، اقیحکومت های یرمجموعهز

اهی اح خیود    مدتیأم  یبیرا  معمول از ابزار قیا ون  یطشراها در  ومتحک. (12-1۵ :1۳89
بهیره   یزمتمیا  یابیزار  ةمثابی بیه   مز  گذاری ماستسهمچنان از  ،حال یدابرخوردار   ق با 

عملکیرد   ماتقاقعق  مدقوا  مانم فاصلهاز قجود  ی اش ها ماستسق  مدقوا . تفاقت بر   یم
ق  مدقیوا  تیا حکومیت بتوا ی  از     شیو    یمی ق ع  ها ماستسبهتر،  مانبحکومت است. به 

 ینی  فرا. در مردبگخود  های یگذار ه حمنط   با  یجی تا ؛ش ه ق ع تر مشپ یساختارها
مطلیود حاصیل    یید اتا  گمر   یممورد توجه قرار  مطمحجوا ب گو اگون  گذاری ماستس

شود.
 میت مطلوب ییابی ارزمو یوع در   یدتیر  مه ، ها ماستس س ت به  یعموم یرشپذ یجادا

ق  یبرابیر از شیهرق  ان احسیا  عی الت،     یبخشی کیه در   هیایی  ماستس. منطقاً آ هاست
، از اق ال عموو بازخواهن  ما  . جامعه متشیکل  منگمز    را بر ممرتغ یایمزابرخورداری از 

در لحیاظ   یی  باخیود   ماستس یکاست که  یمتنوع های یبن ها، اقشار ق دسته  از گرقه
 محیور  ارزش یاقی ام  هیا  ماسیت س یطراحمعنا  یداموف  باش . به آ ها اد تض یحتتنوع ق 

ق  پیور  یقلی ) اسیت  یم تنی و یاگون موجیود در جامعیه    گ یها ارزشاست که بر احتراو به 
.(22 :1۳89پورآهنگر،  غالو

 یچگیو گ بیه   به منافع عموو مردو قابیل طیرا اسیت   توجه  یپکه در  یمهمپرسش 
است. در قاقع ممکید   معطوح ش ه یدت ق های ماستساز  یکدر هر  عمناف یدا مصتشخ

 یطراحی بهتیر در   هیای  ینیه گز مصتشیخ  یبرادزو  های یآگاهاز  یحتاست عموو مردو 
 یهیا  اسیت دل  ةارائدر  ها ماستس یدت قکار  ،صورت یدادر ؛ برخوردار   اشن  ها ماستس

علوو  ةش  شناخته یها رقشد. مواجه خواه  بو یدشواربا  یعموممنافع  مدتأم یبرادزو 
                                                          
1. Lasswell 

عمیوو   آرای میات جزئدر که  مستن   ماتیخصوصقاج   القاع ه یعل مز  یا سا ق  یاجتماع
.ماین ببه کار پژقهش  یکنو  یطشرااصالا  های یلب  یدبهتر دربارة
برخیوردار   مکدا ش ةص غدا ست که از  ین یفرا ی با را گذاری ماستس ،اقصاح یدابا 

 یییدا مفمیت کق  میزان م. پیذیرد  یمی  مرتیأث  میز   یعمیوم از افکیار   ،حیال  مدعی اسیت ق در  
خیود   مرتفاسی ابراز ق ا تقال  یها امکانجامعه از  یبرخوردار مزانم، به فراخور مرگذاریتأث
 مرگذاریتأثق به  آغاز مرگذاریتأثکه از ع و  یا دامنهدر  ،یدت قدر دست  های ماستساز 

 .(290-286 :200۵)اسکاو ق شولز،  است مرمتغ ا جام  یمکامل 
 مر ی  گه قیرار  میورد توجی   هیا  ماستس یدت قدر  ی باکه  یمواردبهتر  مصتشخ یبرا

مطلیود   ماسیت س ،م نیا  یداسخد گفت. بر  گذاری ماستسدر  متعقال  ةمقولاز  توان یم
 ا ی   یفتعرقابل  یمنافعآ ها در  که یمتنوع یها حوزهکه  خواه  بود متخصوص یداقاج  

، ینیی د، یفرهنگی هیا   حیوزه  یید ا. ده  یمقرار مورد مالحظه  یعقال چارچود  یکدر را 
 یا گو یه بیه   یی  با گیذار  ماسیت سق  هستن  یا حرفهق  یحقوق، یاقتصاد ،ماسیس، یاخالق

حکومیت ق شیهرق  ان    میان م یتنشی که مسیتع  رخی اد    کن  ها ماستس یدت قاق او به 
.(2۵ق  24 :1۳89پورآهنگر،  ق غالو پور یقل)   اش 
از  هاد خیا واده   یتحماکه در جهت  هایی ماستسکه  آی  یبرم مدچنمق مات  یدااز 

 یید اکه متناسب با ابعیاد گو یاگون    برخوردار باشن  متیعقال از  ی با مز  شو   یم یدت ق
 یی  بادارد که آن را  ینید یقجه، یاسالم یکشورخاصه در  ،است. خا واده یاجتماع هاد 

رد ق مورد مطالعیه قیرار داد. کیار    محترو شم یاجتماعق  یفرهنگ، یاقتصادبه ق ر قجوه 
شیامل   توا   یم ،در حال اجرا یااجرا ش ه  های ماستسدر ق ال  ،1یعموم ماستس ملتحل

آمی ن میتد    یی  پ باش  که در  هایی یشناس گو هق  مدمضامها،  شاکله یدتر مه  ییشناسا
بیه ا  یوه متیون،     یمفهیوم  ی ق کاری در قاقع متضمد  مدچنا  .   قش داشته ها ماستس

ستن . مورد مطالعه ه ماستس ق اجرای یزیر بر امهاست که حاصل  ییکردارهاها ق  کنش
مزبیور   می  تمهاست،  یفتعرقابل متع د  های یرحوزهزدر  ماستسهر  یاجراکه  یحالدر 

شو  . یباز گرق  یابیارز، مرتفس قابل درکی ها ماستسخواه  کرد که  کمک
، دقر هیا  ماسیت س یشیناخت  جامعیه ق  یاجتماع ملتحل، ش  گفته تر مشپهمچنان که 

 هیا  ماسیت س یبررسآن  مرقپق  عموو شهرق  ان یسوومت ق حرکت به ش ن از درقن حک
 مرتیأث  هیا  ماسیت سآن  یاجیرا از آ هیا   یز ی گ کیه   را به د  یال دارد  یمخاط ا  یچةدراز 

                                                          
1. Public policy analysis 
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عمیوو   آرای میات جزئدر که  مستن   ماتیخصوصقاج   القاع ه یعل مز  یا سا ق  یاجتماع
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شیامل   توا   یم ،در حال اجرا یااجرا ش ه  های ماستسدر ق ال  ،1یعموم ماستس ملتحل
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قیرار   ماسیی س ییابی ارز ییرة داکه منطقاً در  یمو وعاتاز  ماریبس ،مبترت یدب . پذیرد یم
ر، فقی  یشافیزا  مطرا شو  . یشناخت جامعهق  یاجتماع یابیارزممکد است در  گمر   ی م

ق  یفرهنگی  یتضیادها از میردو بیه    یبرخی ق دچیار شی ن    از اقشار مخاط ان یا پارهطرد 
 میل تحلر در دستور کیا آ ها هستن  که قرار گرفتد  یموارداز جمله  یحقوق های یدشوار

 .(2282-2280: 2000)بورگاتا ق مو تگمری،  قابل ا تظار است یاجتماع
فیر  اسیت کیه     یید ا یرشپیذ  گذاری ماستستوجه به دا ش  مام هایپ یدتر مه از 

، بلکیه همیواره   مسیتن    یا سیا  تحیودت بیزرد در جوامیع     یجیاد ا یاصل خ گان عوامل 
فیر  بیا    یید اق عموو قجود داشته که فرجاو امور را رق  زده است. آ ها  مانم ما کنشیم

 یعمیوم  یرشپیذ اری از برخیورد  مازمن   ای ش ه یدت ق ماستسهر  یتاً هاه ک آن یادآقری
 هیای  ییابی ارزدر حال اجیرا   های ماستسهمواره از شهرق  ان آ که  مز ق  شهرق  ان است

 ةعرصی بیه   یاجتمیاع علوو  موستدپبه معطوح  های یتمز ةدهن   شاندار    یتأمل یانشا
از ( 19۷۵) هیورن  ق فیون  تیر  یم فونکه  یم ل. در هاست ماستس ق اجرای یابیارز، یدت ق

اسیتا  اردها ق اهی اح    قجیود دارد:  یاصیل  میر متغشیش   دهن  یمارائه  ها ماستس یاجرا
 هیای  یژگیقجلوبر  ه،  های متفعالق  سازما ی مانم، ارت اطات ها ماستس، منابع ها ماستس

 ة کتی . ییان مجر متق یع  یتیاً  هاق  ماسیسق  یاجتماع، یاقتصاد یطشرا ،ییاجرا ی هادها
 مودار اسیت.   یگرد یها بخش یتماماز  یانمجرمتأثر ش ن  تأمل در  مودار مزبور یانشا

 یید اتوجه بیه   یجااست که به  هایی ملتحلق  ها یابیارز یقطعامر  قص  یدامه   یمعنا
 .(1۳8۵، یمحم  ملک) دهن  یمقرار  ملتحلق  یموشکافرد را مو یانمجرابعاد، صرفاً 

 
 روش
 ایید پیژقهش  است. ه ح اصیلی   مفیکرقش  به کار گرفته ش ه در پژقهش حا ر رقش

خیواهم  بیه    میی کیه  آ جا های حمایت از  هاد خا واده در ایران است ق از  سماستبررسی 
ق اساسیاً چنیمد مو یوعی مسیتع       بپیردازی   ها ماستس، تفسمر ق تحلمل متون ق ملتحل

چنیمد تحلمیل ق    کیردی  چیرا کیه    میی  استفاده از رقش کمفیسنجش کمی  مست بای  
 متد دارد. ةمطالعفسمری  ماز به ت

 

 
 هاست استمسة ز ن ی از عوامل رق  کتنها ی انیمجر تمق ع .1نمودار 
 (.1۳8۵ی، محم  ملکهورن، به  قل از از  ق فون تر یم فون)

 
، اسیا   مفمتک: »کرددبز اشاره  یفتعربه  توان یم مفیکرقش  های یژگیق یفتعردر 

، زمیان،  یچگیو گ بیا   مفمیت ک است. مزچ، مربوط به شمارش آن متکمق  مزچهر  متماه
، م مفیاه ، یمعیا  بیه   مفیی ک یهیا  پژقهش یدبنابرادارد ق  سرقکار یقجود ةعصارق  مکان

 یقلی ، شیو    یمی مربیوط   مااشی  مفتوصی  مادهیا ق   ،هیا  ، اسیتعاره ماتخصوصی ، هیا  یفتعر
 (.22: 1۳8۷، مریسف« )دار   یرمقاداشاره به سنجش  یکم یها پژقهش

ها ق قیوا منی اسیت    ما در اید پژقهش مشتمل بر تمامی سماست ةمطالعمورد  ةجامع
مثابیه   بیه های پی از ا قالد اسالمی با هی ح حماییت از  هیاد خیا واده      که در طول سال

. قص  ما آن است که ا   ش هبن ی برآم ه از ازدقاج رسمی تصویب، ت قید ق یا ارائه  شکل
ق قوا مد  ها ماستسرقراری پمو   ممان اید به الگوها ق اطالعاتی دست یابم  که ما را در ب

 اظر بر مو وع پژقهش یاری کنن . ب ید منظیور، در بخیش    یشناخت جامعه های یه ظرق 
 .ی کرداستفاده متد  ملتحلاز رقش  ها ق قوا مد سماست ةمطالع

کیه   متیون ق مکتوبیات اسیت    میل تحل یبیرا و مرسو یها رقشاز جمله  محتوا ملتحل
شیمارش   در  وشتار ق سپی یمفهوم یها بسته یدتر مه ق ک گذاری  ییشناسابر  یم تن
مقصیود   ةبرسیاز    یهیا  دال یدتیر  مهی   مصتشیخ به منظور  مدمع یمنطقبر اسا  آ ها 
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مسیتلزو   مفیی ک یپژقهشی محتیوا بیه    میل تحلرقش  قرقد یدبنابرامتد است.  ی آقر  ةپ 
متیون اسیت.    پنهیان  یمحتیوا از  مریتفس های یابیارز ةارائق  یشمارش یکردرقفرارقی از 

مجیری آن   میت  هنا بیه  ر میل تحلا جیاو   میار معکیه   میل دل یدابه  یکردیرق مدچنال ته 
 ی شیا مشیکل   یید احیل   یبیرا  یدبنیابرا باشی .   مزبرا گممکد است مناقشه  گردا   یبازم

 .(6۵4: 1۳86، یب ) راهگشا باش  مفیکق  یکم یکردهایرقاز  م یترکاستفاده از 
 یجیاد ابیه منظیور    م مفاهاز  ماتیعمل یفتعار ارائهق  است مفیکپژقهش حا ر اساساً 

 ،حیال  مدعی . در رسی   ی می مرحله معقول به  ظیر   یدادر  محتوا ملتحل یبرا یکم یبع 
 کنی   یمق مکتود  یقاژگا صرفاً  یبافتکه متد را مح قد به  یمو عبر همان  ما  ن یباق

اقصیاح دزو اسیت در    یید اساقط خواه  کرد. با  یعلماز ح اقل اعت ار  کار را مجة ت مز 
 میل تحل»که از تناسب دزو با مو وع  م باشآن  ملتحلق « متد»به  یکردیرق یجستجو

 1برخوردار باش .« ماستس
میورد مطالعیه بیر اسیا  رقش      هیای  ماسیت ست متیون ق  ق مقود م مفاهک گذاری 

( در  میوداری کیه از دق شیکل    200۷) ینگیکیا باز ا جاو شی ه اسیت. الیو ق     ک گذاری
 یةسیو ک گذاری باز را در  یگاهجا کنن  یمارائه  مفیک یمحتوا ملتحل ماسیقق  ییاستقرا
 :دهن  یم مودار  شان  ییاستقرا
 

 
 یفمک یمحتوا لمتحلاستقرا در  یاصلمراحل  .2نمودار 

 (200۷، نگییها)برگرفته از الو ق 

                                                           
اسیتقرایی   رقیکیردی مو یوع میا را ملیزو بیه      ةدربیار  پمشمدبود که فق ان دا ش  خواهم  ای ه ایدبه  پای ن مق مات،  اید. با 1
(Inductive خواه  کرد؛ )کنیم   س تاً جامع اسیتفاده   تفاسمری ةارائبه  فع  ای  کردهآقری  جمع چهکه دزو است از آ  معنا ب ید .

 .(200۷، کاینگیر.ک )الو ق 

 ییاسیتقرا  یکیرد رقمنط  ک گیذاری بیاز در    گوی  یم( 2000) یرینگماهمچنان که 
 یدتی ق پیژقهش   یهیا  پرسش مز ق  ی ظربر اسا  چارچود  ی با مفیک یمحتوا ملتحل

 یدسیتاقردها سنجش صحت  یبرادزو  مارمع ی س ت مدچنقجود  یرینگما مانبه شود. ب
مزبور ابزار ما در خوا ش همراه با تأمل متون  مارمعپژقهش را فراه  خواه  کرد. در قاقع 

میورد مطالعیه   متیون  مختلفیی از  به ابعاد  مالحظات گو اگون خواه  بود. ک ها بر اسا 
 متیون بیه   یدفیاع قابل  یها  س تها آنبتوان بر اسا   یتاً هاتا   س ت داده خواهن  ش 

 داد.
 – ییادی زمشتمل بیر تعی اد    ملتحل یقاح هامعمودً ا تخاد آ که با لحاظ  مدهمچن

، ینگیکیا )الیو ق   کنی   یمی ق دشیواری رقبیرق    مچمی گی پمحتوا را با  ملتحلکار  ،جمالت
به سیط    م نرستا همچنان امکان  ی ا دادهقرار  12مدمضامخود را  ملتحل(، قاح  200۷
 ییشناسیا (، 200۳) ق بر یارد  ییان را ییف تعر. بنیابر  م باشی ق ا تزاع را داشیته   یبن  مقوله
میورد مطالعیه هسیتن . بیا      یی ة پ  ماتخصوص دربارة متع د یها پرسشحاصل  مدمضام

آن  یمحتیوا  یدتیر  مهی  بیه   ی یی تقر یا اشیاره  مسیت چمتد  یککه مضمون  یداگفتد 
 .کنم  یم

    
 ها یافته

ارائیه شی ،    گیذاری  ماستسق  ماستساز  ی ظر یم ا در بخش  تر مشپکه  یفیتعربر  بنا
بوده است که در  هایی ماستسها ق  ، بر امهمدقوا تماو  ییشناساپژقهش حا ر موظف به 

ق در چیارچود حکومیت جمهیوری     (1۳91)تیا سیال    یاسیالم پی از ا قیالد   یها سال
، یبتصواز  هاد ازدقاج  یتحماآن  مرقپاز  هاد خا واده ق ال ته  یتحما، به منظور یاسالم

 .۳ا   ش ه اجرا یا، ابالغ، ارائه یدت ق
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 ییاسیتقرا  یکیرد رقمنط  ک گیذاری بیاز در    گوی  یم( 2000) یرینگماهمچنان که 
 یدتی ق پیژقهش   یهیا  پرسش مز ق  ی ظربر اسا  چارچود  ی با مفیک یمحتوا ملتحل

 یدسیتاقردها سنجش صحت  یبرادزو  مارمع ی س ت مدچنقجود  یرینگما مانبه شود. ب
مزبور ابزار ما در خوا ش همراه با تأمل متون  مارمعپژقهش را فراه  خواه  کرد. در قاقع 

میورد مطالعیه   متیون  مختلفیی از  به ابعاد  مالحظات گو اگون خواه  بود. ک ها بر اسا 
 متیون بیه   یدفیاع قابل  یها  س تها آنبتوان بر اسا   یتاً هاتا   س ت داده خواهن  ش 

 داد.
 – ییادی زمشتمل بیر تعی اد    ملتحل یقاح هامعمودً ا تخاد آ که با لحاظ  مدهمچن

، ینگیکیا )الیو ق   کنی   یمی ق دشیواری رقبیرق    مچمی گی پمحتوا را با  ملتحلکار  ،جمالت
به سیط    م نرستا همچنان امکان  ی ا دادهقرار  12مدمضامخود را  ملتحل(، قاح  200۷
 ییشناسیا (، 200۳) ق بر یارد  ییان را ییف تعر. بنیابر  م باشی ق ا تزاع را داشیته   یبن  مقوله
میورد مطالعیه هسیتن . بیا      یی ة پ  ماتخصوص دربارة متع د یها پرسشحاصل  مدمضام

آن  یمحتیوا  یدتیر  مهی  بیه   ی یی تقر یا اشیاره  مسیت چمتد  یککه مضمون  یداگفتد 
 .کنم  یم

    
 ها یافته

ارائیه شی ،    گیذاری  ماستسق  ماستساز  ی ظر یم ا در بخش  تر مشپکه  یفیتعربر  بنا
بوده است که در  هایی ماستسها ق  ، بر امهمدقوا تماو  ییشناساپژقهش حا ر موظف به 

ق در چیارچود حکومیت جمهیوری     (1۳91)تیا سیال    یاسیالم پی از ا قیالد   یها سال
، یبتصواز  هاد ازدقاج  یتحماآن  مرقپاز  هاد خا واده ق ال ته  یتحما، به منظور یاسالم

 .۳ا   ش ه اجرا یا، ابالغ، ارائه یدت ق
 

  

                                                           
راه را  قازدهد  میز ق بر ارد  رایان. ده  می( قرار Main idea)اصلی  ةی اارز با  را ه « مضمون» لمزمانبه  قل از بکر ق  مایرینگ. 1

 ا  . کرده پمشنهاد مضاممد شناسایی برای
2. Themes 
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 ش هشناسایی یها استمسق  ها بر امهقوا مد،  .1جدول 
 یموضوعشرح ربط  گونه زمان عنوان 

 قا ون 1۳61 یم  از قا ون  یمواداصالا  1
 کاا  ابالغ،  کاا دختر با  تمممنوع

عسر ق حرج زقجه،  اتمجزئ، یقلا ن 
 ...ق تمموممق طیشرا

تناسب  یبرقرارمساع ت در جهت  قا ون 1۳62 با وان ققت مهم خ مت  2
 اشتغال ق خا واده انمم

 اج ار  فقه در صورت قجود آن قا ون 1۳6۳ یم  قا ون  120۵ ةماداصالا  ۳
 یاتمح عیققا رقرت ث ت تماو  قا ون 1۳6۳ احوالاصالا قا ون ث ت  4

ح  حضا ت فرز  ان  یاعطا ۵
ح  حضا ت مادر در موارد   متحک قا ون 1۳64 محجور به مادران ای رمصغ

 یشرع یقل تمصالحع و  ای  تمغ

ح  حضا ت  دمتضمق   متحک قا ون 1۳6۵ ح  حضا ت 6
 مادر ایگرفته به پ ر  تعل 

 دیقال شمول همسر، فرز  ان،  قا ون 1۳69 یکارمب ةممب ۷
 ، ق افراد تحت تکفلازمن م 

 ا ن قلی یبراشرط بکارت  قا ون 1۳۷0 یم  از قا ون  یمواداصالا  8

مشکالت ق مسائل ز ان  یبررس 9
امس 1۳۷0 کارگر

 ست
ز ان  یبراخا ه  -توازن کار یبرقرار

 کارگر

اصالا مقررات استخ او ق  10
 20زن، با  دممستخ می باز شستگ قا ون 1۳۷0 باز شستگی کشوری

 خ مت ةسابقسال 

قا ون استخ او الحاق ت صره به  11
 قا ون 1۳۷1 کشوری

 هةما شش یمرخصامکان استفاده از 
ب قن حقوق، در هماهنگی با شغل 

 حسا  همسر

به  لمتحص دمحقاو ازدقاج  یاعطا قا ون 1۳۷1 انیدا شجوقا ون صن قق رفاه  12
 انیدا شجو

ام اد ق ارشاد  یقاح هااستقرار  1۳
را  1۳۷0 خاص یم   یها دادگاهدر کنار 

ط
جرا

ا
 یی

از   اد طالقاز رخ یح اکثر یرمجلوگ
 مشاقره  یطر

14 
 ها رخوارگاهمش ییاجرا ة ام دیمآ

 کودک یمه هاق 
 کار( یها طمدرمح)

1۳۷0 

 دیمآ
امه

 
 

 اشتغال ق خا واده انممتناسب 

 یموضوعشرح ربط  گونه زمان عنوان 

ز ان ق کودکان  دمتأم 1۵
، یاقتصاد، یمال یتیحما یها پوشش قا ون 1۳۷1 سرپرست یب

 یاجتماعق  یفرهنگ

اشتغال ز ان در جمهوری  16
 1۳۷1 یاسالم

مس
ست

ا
 

بر   متأکسط  اشتغال ز ان، با  یارتقا
 یاسالم ةخا واد یها ستهیبا

را  1۳۷1 جوا ان یعال یشورا لمتشک 1۷
ط

جرا
ا

 یی

 اشتغال ق ازدقاج جوا ان لمتسه

بر  یمنطقق  یقا و  تیمح قداعمال  قا ون 1۳۷2 تمجمعخا واده ق   متنظ 18
 خا وار یزادآقر

حقوق  ونمکنوا سالحاق به  19
 قا ون 1۳۷2 کودک

اصول عاو حقوق کودکان در  رشیپذ
بر ح  تحف    متأکخا واده، با 

 یاسالمجمهوری 

 یدرما خ مات  یهمگا  ةممب 20
 ازمن م افراد تابع ق  ةممب رقرت  قا ون 1۳۷۳ کشور

 مادة ک یالحاق ت صره به بن   21
، در صورت وهمبز ان  یمستمر یاماح قا ون 1۳۷4 یاجتماع دمتأمقا ون  81

 فوت همسر دقو

به  ازمن انم  دممتعق  صمتشخ 22
 یها خا وادهاز افراد ق  یا مهمب تیحما قا ون 1۳۷4 یهمگا  ةممب

 ریپذ بمآس

ق  رمادرمشبا  هیتغذ جیترق 2۳
 یا هیتغذ یالگواز  یقا و  تیحما قا ون 1۳۷4 ردهمشاز مادران  تیحما

 رمادرمش

کتاد پنج  قا ون مجازات  24
تعر  به ز ان ق  یبرا ریتعزمجازات ق  قا ون 1۳۷۵ یاسالم

 کودکان

 از جرائ  بر    یبازدار  گ 2۵
 قا ون 1۳۷۵ یخا وادگ فمتکالحقوق ق 

؛ یاسالمدر چارچود قا ون مجازات 
ازدقاج ق  یشرعاز حقوق  تیحما

 خا واده

 1082 مادةالحاق ت صره به  26
 هیمهرارزش  یساز نگاوهبه قا ون 1۳۷6 یم  قا ون 

 دمتأم ۷6 مادةالحاق ت صره به  2۷
 قا ون 1۳۷6 یاجتماع

سال  20باز شستگی ز ان کارگر با 
رقز  20سال سد ق  42سابقه، ح اقل 

 حقوق
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 یموضوعشرح ربط  گونه زمان عنوان 

ز ان ق کودکان  دمتأم 1۵
، یاقتصاد، یمال یتیحما یها پوشش قا ون 1۳۷1 سرپرست یب

 یاجتماعق  یفرهنگ

اشتغال ز ان در جمهوری  16
 1۳۷1 یاسالم

مس
ست

ا
 

بر   متأکسط  اشتغال ز ان، با  یارتقا
 یاسالم ةخا واد یها ستهیبا

را  1۳۷1 جوا ان یعال یشورا لمتشک 1۷
ط

جرا
ا

 یی
 اشتغال ق ازدقاج جوا ان لمتسه

بر  یمنطقق  یقا و  تیمح قداعمال  قا ون 1۳۷2 تمجمعخا واده ق   متنظ 18
 خا وار یزادآقر

حقوق  ونمکنوا سالحاق به  19
 قا ون 1۳۷2 کودک

اصول عاو حقوق کودکان در  رشیپذ
بر ح  تحف    متأکخا واده، با 

 یاسالمجمهوری 

 یدرما خ مات  یهمگا  ةممب 20
 ازمن م افراد تابع ق  ةممب رقرت  قا ون 1۳۷۳ کشور

 مادة ک یالحاق ت صره به بن   21
، در صورت وهمبز ان  یمستمر یاماح قا ون 1۳۷4 یاجتماع دمتأمقا ون  81

 فوت همسر دقو

به  ازمن انم  دممتعق  صمتشخ 22
 یها خا وادهاز افراد ق  یا مهمب تیحما قا ون 1۳۷4 یهمگا  ةممب

 ریپذ بمآس

ق  رمادرمشبا  هیتغذ جیترق 2۳
 یا هیتغذ یالگواز  یقا و  تیحما قا ون 1۳۷4 ردهمشاز مادران  تیحما

 رمادرمش

کتاد پنج  قا ون مجازات  24
تعر  به ز ان ق  یبرا ریتعزمجازات ق  قا ون 1۳۷۵ یاسالم

 کودکان

 از جرائ  بر    یبازدار  گ 2۵
 قا ون 1۳۷۵ یخا وادگ فمتکالحقوق ق 

؛ یاسالمدر چارچود قا ون مجازات 
ازدقاج ق  یشرعاز حقوق  تیحما

 خا واده

 1082 مادةالحاق ت صره به  26
 هیمهرارزش  یساز نگاوهبه قا ون 1۳۷6 یم  قا ون 

 دمتأم ۷6 مادةالحاق ت صره به  2۷
 قا ون 1۳۷6 یاجتماع

سال  20باز شستگی ز ان کارگر با 
رقز  20سال سد ق  42سابقه، ح اقل 

 حقوق
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 یموضوعشرح ربط  گونه زمان عنوان 

قال  دچار ا حطاط  سلب حضا ت از قا ون 1۳۷6 یم  قا ون  10۷۳ مادةاصالا  28
 یاخالق

  مشه ادمبن ةاساسنامقا ون  29
ق  یاقتصاد، یشتممعمالی،  تیحما قا ون 1۳۷۷ یاسالما قالد 

 شه ا یها خا وادهاز  یاشتغال

از  یاقتصاد تیحماق  یا مهمبپوشش  قا ون 1۳۷۷ کل کشور ةبودج 11 ةت صر ۳0
 درآم  ک  یها خا واده

 قا ون 1۳۷8 کشور یعال وانید ةیرققح ت  ۳1
در  یحت، دمتمکاج ار زقجه به 

 کمتفک) هیمهر افتیدرصورت ع و 
 (هیمهرا فاق از 

 قا ون 1۳۷9 یم  قا ون  1184 مادةالا اص ۳2
قهری  یقل تمصالحامکان سلب 

 ریساصورت درخواست  طفل، در
 ییقضا حوزة یمرئ ایاقارد ق 

مربوط  دمقوا از  یا پارهاصالا  ۳۳
 ةحید 1۳۷9 به ز ان

 یرمگمپ
ش ه

 
 

 ضمت عاز مواد موجب  یبرخاصالا 
 ینمزقجدر رقابط 

 11۳0 ةمادالحاق ت صره به  ۳4
 عسر ق حرج  یمصاد  یتشر قا ون 1۳81 یم  قا ون 

، شکنجه ق یکش بهره، آزار یقا و  فی  قا ون 1۳81 از کودکان ق  وجوا ان تیحما ۳۵
 کودکان ق  وجوا ان همعل  هایته  ریسا

سد حضا ت توسط  یبراهفت سال  قا ون 1۳82 یم  قا ون  1169 ةماداصالا  ۳6
 مادر

 ترکه یبها یساز نگاوهبه قا ون 1۳82 ترکه یبها شیافزا ۳۷

۳8 

بن  چهارده  از عنوان امور 
فرهنگی، علمی ق فناقری، در 

چهارو  ةبر ام کلی یها استمس
 توسعه

1۳82 

مس
ست

ا
 یکل 

زن در  گاهیجا هاد خا واده ق  تیتقو
حقوق ز ان در تماو  یفاماستق  آن

 یعموم یها عرصه

۳9 

بن  پا زده  از عنوان امور 
فرهنگی، علمی ق فناقری، در 

چهارو  ةبر امکلی  یها استمس
 توسعه

1۳82 

مس
ست

ا
 یکل 

اشتغال ق ازدقاج، ق م ارزه با  لمتسه
 م تالبه جوا ان یها بمآس

 یموضوعشرح ربط  گونه زمان عنوان 

را  1۳8۳ ازدقاج جوا ان یساما  ه 40
ط

جرا
ا

 یی

ازدقاج  لمتسهق  جوا ان یتوا من ساز
 چهارو بر امةبر اسا  

41 
 192 ةماد)الف( ( بن  ۵جزء )

 سوو توسعه ةبر ام قا ون
 

1۳8۳ 

 دیمآ
امه

 
 

 سالمن ان در اتمح طیشرابه ود 
 ،یبه اشت، یرفاه، از جهات رانیا

 یتوا  خشق  یدرما 

 یها تممسئولمنشور حقوق ق  42
را  1۳8۳ ز ان

ط
جرا

ا
 یی

من  حقوق ز ان در   ظاو دممت 
ق  یاجتماع، یفردحقوق  یها عرصه

 یخا وادگ

 ةجا   همهمشارکت  تیتقوق  لمتسه قا ون 1۳8۳ سوو توسعه ةبر ام 1۵8 ةماد 4۳
  هاد خا واده تیتقوز ان ق 

 جیترقازدقاج ق  ةجا   همه لمتسه قا ون 1۳84 ازدقاج جوا ان لمتسه 44
 آن لمتسهفرهنگ 

قجود سقط؛ خاصه  طیشرا دممتع قا ون 1۳84 یدرما سقط  4۵
 فرز   ایسالمت مادر  دربارة

 1۳84 ا  از از سن  چش  ۵بن   46

مس
ست

ا
 یکل 

ز ان  یا توسعه یها ینیآفر  قش یارتقا
  هاد خا واده تیتقوق 

را  1۳84 گسترش عفاح یراه ردها 4۷
ط

جرا
ا

 یی

 ینیهمسرگز یالگو  متعمق  جیترق
 ازدقاج لمتسهق  یاسالم

 یها استمسخا واده ق  لمتشک 48
 1۳84 آن یتعالق   متحک

مس
ست

ا
 

در جهت  ییاجراکلی ق  یها استمس
 یاسالم یالگوق ت اقو کارکرد  تیتقو

 خا واده یرا یاق 

49 
از حقوق ق  تیحما
ز ان در  یها تممسئول

 یالملل دمبق  یداخل یها عرصه
از  ش ه دیت قمنشور  یقا و  ذمتنف قا ون 1۳8۵

 یفرهنگا قالد  یشورا یسو
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 یموضوعشرح ربط  گونه زمان عنوان 

را  1۳8۳ ازدقاج جوا ان یساما  ه 40
ط

جرا
ا

 یی

ازدقاج  لمتسهق  جوا ان یتوا من ساز
 چهارو بر امةبر اسا  

41 
 192 ةماد)الف( ( بن  ۵جزء )

 سوو توسعه ةبر ام قا ون
 

1۳8۳ 
 دیمآ

امه
 

 

 سالمن ان در اتمح طیشرابه ود 
 ،یبه اشت، یرفاه، از جهات رانیا

 یتوا  خشق  یدرما 

 یها تممسئولمنشور حقوق ق  42
را  1۳8۳ ز ان

ط
جرا

ا
 یی

من  حقوق ز ان در   ظاو دممت 
ق  یاجتماع، یفردحقوق  یها عرصه

 یخا وادگ

 ةجا   همهمشارکت  تیتقوق  لمتسه قا ون 1۳8۳ سوو توسعه ةبر ام 1۵8 ةماد 4۳
  هاد خا واده تیتقوز ان ق 

 جیترقازدقاج ق  ةجا   همه لمتسه قا ون 1۳84 ازدقاج جوا ان لمتسه 44
 آن لمتسهفرهنگ 

قجود سقط؛ خاصه  طیشرا دممتع قا ون 1۳84 یدرما سقط  4۵
 فرز   ایسالمت مادر  دربارة

 1۳84 ا  از از سن  چش  ۵بن   46

مس
ست

ا
 یکل 

ز ان  یا توسعه یها ینیآفر  قش یارتقا
  هاد خا واده تیتقوق 

را  1۳84 گسترش عفاح یراه ردها 4۷
ط

جرا
ا

 یی

 ینیهمسرگز یالگو  متعمق  جیترق
 ازدقاج لمتسهق  یاسالم

 یها استمسخا واده ق  لمتشک 48
 1۳84 آن یتعالق   متحک

مس
ست

ا
 

در جهت  ییاجراکلی ق  یها استمس
 یاسالم یالگوق ت اقو کارکرد  تیتقو

 خا واده یرا یاق 

49 
از حقوق ق  تیحما
ز ان در  یها تممسئول

 یالملل دمبق  یداخل یها عرصه
از  ش ه دیت قمنشور  یقا و  ذمتنف قا ون 1۳8۵

 یفرهنگا قالد  یشورا یسو
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 یموضوعشرح ربط  گونه زمان عنوان 

 یها پرق  هبه  ی گمرسارشاد ق  ۵0
 1۳8۵ ق اعسار هیمهر ةمطال 

 دیمآ
امه

 
 

در جهت رفع  یممترم یراهکارها
 قجود آم ه به یها بمآس

 2 ةللاز ت صر یبن اصالا  ۵1
 الیر اردملممهزار  ۵ح قد  صمتخص قا ون 1۳86 قا ون بودجه

 اشتغال ق ازدقاج جوا ان لمتسه یبرا

ق اق او  یاقتصاد اتمح طیشرا لمتسه قا ون 1۳86 چهارو توسعه ةبر ام 112 دةما ۵2
 به ازدقاج جوا ان

 1۳89 زن ق خا واده یملستاد  لمتشک ۵۳

 دیمآ
امه

 
 

 گاهیجا یق ارتقا  متحک یملمرکز 
 ز ان ق خا واده

 سرپرست خا وار ز ان یتوا من ساز قا ون 1۳90 پنج  توسعه بر امة ۳9 مادة ۵4

ق  یرقا  ةمشاقرمجوز به مراکز  یاعطا قا ون 1۳90 پنج  توسعه بر امة 4۳ مادة ۵۵
 ازدقاج یاجتماع

 تمامن یملسن   دیت قق  همته قا ون 1۳90 پنج  توسعه بر امة 22۷ مادة ۵6
 با وان ق کودکان یاجتماع

 ةتوسعجامع  بر امة بیتصوق  دیت ق قا ون 1۳90 پنج  توسعه بر امة 2۳0 مادة ۵۷
 امور ز ان ق خا واده

ابعاد  دربارةفصل،  6مشتمل بر  قا ون 1۳90 از خا واده تیحماقا ون  ۵8
 متنوع  هاد خا واده یحقوق

 
 ها استیس یفیک یمحتوا لیتحل

 یریگ نمونهمنطق 
 هیای  ماسیت سدر ، مدمضام ما در پژقهش حا ر ملتحل، قاح  ش  گفته تر مشپکه  چنان

 مدمضیام  ییشناسیا در جهیت   شی ه  ا جیاو  مریگ  مو ه ،ینکها مجه تمورد مطالعه است. 
 یهیا  بخیش فرازها ق  ماستسکه در هر  معنا یدب بوده است؛  ی ظر مریگ  مو هگو اگون 

 یرسیا بیر    هیا آ ةغل ا   ق  ش ه ییشناسابود  ،  خاص یمضمو که دال بر قجود  یگو اگو 
 خاص ش ه است. یا دستهر در ومزب ماستس، منجر به قرار گرفتد مدمضام

 باز یکدگذار
 م باشی  منیمضیام  یجستجودر  بای  ق فون هورن( تر یم فون)م ل  ی ظر یم ا با اتکا بر 

باشین . از   هیا  ماستساز  یکرقا حاک  بر هر  مریتع ق به  یاصل های یژگیقاز  یحاککه 
 هیا  ماسیت ستحقی    یچگیو گ اقی او ق   حوزة ،مجه تق در  گذاری ماستسمرجع  ،سو یک
قابسیته بیه    حی   چه تا ها یگذار ه حتحق   ین فرا ینکها ،یگرد یسوداشت ق از  متاهم

ق  یحقیوق  یهیا  حیوزه  یجیتی ر  ییجی ا برخوردار بیود.   متحساسباش ، از  عامل اقتصاد
 یحقیوق بیه تحیودت    ی سی   یلتمارا که دال بر  منیمضام ی بارقشد ساخت که  یدقلت

  ار ی .   یپی را در  یخاص یحقوق ممراتتغکه  م دهقرار  منیمضامدر تقابل با  مز هستن  
کیه دال بیر    منیمضیام  مصتشیخ ما را بیه   بایست یم گو اگون مدمضام یبررسه   یتاً ها
 یالگیو ق عی و چیالش بیا     یکارکردبخشتالش بر  یاخا واده ق  یالگوبه تحول در  یشگرا

 .کرد یمخا واده بود  ، قادر  یسنت
 

 نخست. یبند گروه
 هیای  ماسیت س مانمموجود  یها قرابتها ق  تفاقت یافتدک گذاری باز ق  ،کار یانپاپی از 

 یاصییلمضییمون  هشییت ینیی ة مامشییخص شیی    کییه  مییهاقلگییرقه  8مطالعییه،  مییورد
 :1بود   ها ماستسدر  ش ه ییشناسا

                                                           
 :1 ةشمارهای  یل در ج قل  های مربوط به هر مقوله مطاب  با شماره . قوا مد ق سماست1

 ۵۷ -۵6 -۵۳ -۵2 -49 -48 -4۷ -44 -4۳ -42 -40 -۳9 -۳8 -۳۵ -۳۳-19-1۷-16یا ا تزاعی: های کلی  سماست
 

 -26 -2۵ -24 -2۳ -22 -21 -20 -18 -1۵ -14 -1۳ -12 -11 -10 -9 -8 -۷ -6 -۵ -4 -۳ -2 -1های اجراییی:   سماست
2۷- 28- 29- ۳0- ۳1- ۳2- ۳۳- ۳4- ۳6- ۳۷- 41- 4۵- ۵0- ۵1- ۵4- ۵۵- ۵8 

 

 -2۳ -22 -21 -20 -1۷ -1۵ -14 -1۳ -12 -11 -10 -9 -۷ -6 -۵ -4 -۳ -2های در سازگاری بیا الگیوی سینتی:     سماست
2۵- 2۷- 29- ۳0- ۳1- ۳8- ۳9- 40- 44- 46- 4۷- 48- ۵0- ۵2-۵۳- ۵4- ۵۷- ۵8 

 

 -44 -4۳ -42 -41 -۳۷ -۳6 -۳۵ -۳4 -۳۳ -۳2 -28 -26 -24 -19 -16 -8 -1های در چالش بیا الگیوی سینتی:     سماست
4۵- 49- ۵۳- ۵۵- ۵6 

 

 -۳0 -29 -2۷ -26 -2۵ -22 -21 -20 -18 -1۷ -16 -1۵ -14 -12 -11 -10 -9 -۷ -2های با رقیکرد اقتصیادی:   سماست
۳۷- ۳9- 40- 41- 44- ۵1- ۵2- ۵۷ 

 

 -42 -۳8 -۳6 -۳۵ -۳4 -۳۳ -۳2 -۳1 -28 -24 -2۳ -19 -1۳ -8 -6 -۵ -4 -۳ -1های با رقیکیرد غمراقتصیادی:    سماست
4۳- 4۵- 46- 4۷- 48- 49- ۵0- ۵۳- ۵4- ۵۵- ۵6- ۵8 

 

 -40 -۳9 -۳8 -۳6 -۳4 -۳1 -29 -2۳ -21 -1۷ -14 -1۳ -12 -11 -6 -۵ -4 -۳ -2های غمر تحول زای حقوقی:  سماست
42- 4۳- 44- 46- 4۷- 48- 49- ۵0- ۵1- ۵2- ۵۳- ۵4- ۵6- ۵۷. 
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 باز یکدگذار
 م باشی  منیمضیام  یجستجودر  بای  ق فون هورن( تر یم فون)م ل  ی ظر یم ا با اتکا بر 

باشین . از   هیا  ماستساز  یکرقا حاک  بر هر  مریتع ق به  یاصل های یژگیقاز  یحاککه 
 هیا  ماسیت ستحقی    یچگیو گ اقی او ق   حوزة ،مجه تق در  گذاری ماستسمرجع  ،سو یک
قابسیته بیه    حی   چه تا ها یگذار ه حتحق   ین فرا ینکها ،یگرد یسوداشت ق از  متاهم

ق  یحقیوق  یهیا  حیوزه  یجیتی ر  ییجی ا برخوردار بیود.   متحساسباش ، از  عامل اقتصاد
 یحقیوق بیه تحیودت    ی سی   یلتمارا که دال بر  منیمضام ی بارقشد ساخت که  یدقلت

  ار ی .   یپی را در  یخاص یحقوق ممراتتغکه  م دهقرار  منیمضامدر تقابل با  مز هستن  
کیه دال بیر    منیمضیام  مصتشیخ ما را بیه   بایست یم گو اگون مدمضام یبررسه   یتاً ها
 یالگیو ق عی و چیالش بیا     یکارکردبخشتالش بر  یاخا واده ق  یالگوبه تحول در  یشگرا

 .کرد یمخا واده بود  ، قادر  یسنت
 

 نخست. یبند گروه
 هیای  ماسیت س مانمموجود  یها قرابتها ق  تفاقت یافتدک گذاری باز ق  ،کار یانپاپی از 

 یاصییلمضییمون  هشییت ینیی ة مامشییخص شیی    کییه  مییهاقلگییرقه  8مطالعییه،  مییورد
 :1بود   ها ماستسدر  ش ه ییشناسا

                                                           
 :1 ةشمارهای  یل در ج قل  های مربوط به هر مقوله مطاب  با شماره . قوا مد ق سماست1

 ۵۷ -۵6 -۵۳ -۵2 -49 -48 -4۷ -44 -4۳ -42 -40 -۳9 -۳8 -۳۵ -۳۳-19-1۷-16یا ا تزاعی: های کلی  سماست
 

 -26 -2۵ -24 -2۳ -22 -21 -20 -18 -1۵ -14 -1۳ -12 -11 -10 -9 -8 -۷ -6 -۵ -4 -۳ -2 -1های اجراییی:   سماست
2۷- 28- 29- ۳0- ۳1- ۳2- ۳۳- ۳4- ۳6- ۳۷- 41- 4۵- ۵0- ۵1- ۵4- ۵۵- ۵8 

 

 -2۳ -22 -21 -20 -1۷ -1۵ -14 -1۳ -12 -11 -10 -9 -۷ -6 -۵ -4 -۳ -2های در سازگاری بیا الگیوی سینتی:     سماست
2۵- 2۷- 29- ۳0- ۳1- ۳8- ۳9- 40- 44- 46- 4۷- 48- ۵0- ۵2-۵۳- ۵4- ۵۷- ۵8 

 

 -44 -4۳ -42 -41 -۳۷ -۳6 -۳۵ -۳4 -۳۳ -۳2 -28 -26 -24 -19 -16 -8 -1های در چالش بیا الگیوی سینتی:     سماست
4۵- 49- ۵۳- ۵۵- ۵6 

 

 -۳0 -29 -2۷ -26 -2۵ -22 -21 -20 -18 -1۷ -16 -1۵ -14 -12 -11 -10 -9 -۷ -2های با رقیکرد اقتصیادی:   سماست
۳۷- ۳9- 40- 41- 44- ۵1- ۵2- ۵۷ 

 

 -42 -۳8 -۳6 -۳۵ -۳4 -۳۳ -۳2 -۳1 -28 -24 -2۳ -19 -1۳ -8 -6 -۵ -4 -۳ -1های با رقیکیرد غمراقتصیادی:    سماست
4۳- 4۵- 46- 4۷- 48- 49- ۵0- ۵۳- ۵4- ۵۵- ۵6- ۵8 

 

 -40 -۳9 -۳8 -۳6 -۳4 -۳1 -29 -2۳ -21 -1۷ -14 -1۳ -12 -11 -6 -۵ -4 -۳ -2های غمر تحول زای حقوقی:  سماست
42- 4۳- 44- 46- 4۷- 48- 49- ۵0- ۵1- ۵2- ۵۳- ۵4- ۵6- ۵۷. 
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 ی هادق  یدقلت رمغاق او  حوزة یدقلتاق او  حوزة
 ا  ک یحقوق راتممتغ یحقوقتحودت  جادیا

 یاقتصاد رمغ کردیرق یاقتصاد کردیرق
 خا واده یالگوبه تحول در  لیمتما خا واده یسنت یالگوع و چالش در 

 

 خا واده حوزةها ق قوا مد  سماستیی ش ه در هشت مضمون اصلی شناسا .3نمودار 
 

هیا ق قیوا مد    سماستاز اید پی، به استخراج هر ک او از اید مقودت از ممان مجموع 
که هایی  داده. دزو به  کر است تماو پردازی  یمق تحلمل آ ها  1 شمارةموجود در ج قل 

هیا ق قیوا منی کیه در     سماسیت ما نی  مجموعیه   ا    ش ههای پژقهش ارائه  یافتهدر بخش 
اکتشافی داشته ق با استفاده از تکنمیک پژقهشیی    ةجن آقرده ش ه است  1 شمارةج قل 

ها حاصل کار خود پژقهشگران بوده  یافته. اید ا   آم هپمش گفته )تحلمل متد( به دست 
 ا  .  ش هق از جای دیگری اخذ 

 
 ینهادو  یدولت ریغاقدام  حوزة/یدولتاقدام  حوزة

کیه   معنیا  یدبی  برخوردار  ،  یدقلتاق او  حوزة، از ش ه ییشناسا های ماستسمورد از  ۳۵
 یرسیا باشی .    هیا آبرآمی ه از   مشینهادهای پهیا ق   بر امیه  یاجیرا  یمتیول  ی با یتاً هادقلت 

   ار  . یمشخصمخاطب  یاا   ق  ارجاع ش ه ییقضابه  هاد  یامورد(  2۳) ها ماستس
 
 اندک یحقوق راتییتغ/ یحقوقتحوالت  جادیا

 معنیا  یدب هستن ،  یحقوقتحودت  یجادامتضمد  ش ه ییشناسا های ماستسمورد از  2۵
 هیا  ماسیت س یرساکه  یحالاست، در  یحقوقدر مناس ات  یباز گرمستلزو   هاآکه تحق  

 .  ار   یپدر  یچن ا  یحقوق مام پمورد(  ۳۳)

                                                                                                                                        
 -۳۳ -۳2 -۳0 -28 -2۷ -26 -2۵ -24 -22 -20 -19 -18 -16 -1۵ -10 -9 -8 -۷ -1هیای تحیول زای حقیوقی:     سماست

۳۵- ۳۷- 41- 4۵- ۵۵- ۵8 
 

 -۳6 -۳۵ -۳4 -۳۳ -۳2 -۳1 -28 -26 -2۵ -24 -2۳ -19 -1۳ -8 -6 -۵ -4 -۳ -1اقی او غمردقلتیی:    حیوزة ها با  سماست
۳۷- 4۵- ۵0- ۵8 

 

 -۳8 -۳0 -29 -2۷ -22 -21 -20 -18 -1۷ -16 -1۵ -14 -12 -11 -10 -9 -۷ -2اقی او دقلتیی:    حیوزة هیای بیا    سماست
۳9- 40- 41- 42- 4۳- 44- 46- 4۷- 48- 49- ۵1- ۵2- ۵۳- ۵4- ۵۵- ۵6- ۵۷. 

 یاقتصاد ریغ کردیرو/ یاقتصاد کردیرو
از  ییت حما س ت به مو وع  یاقتصاد یکردیرقبر  یم تنمزبور  های ماستسمورد از  2۷

 .مستن   یکردیرق مدچنحامل  یگردمورد  ۳1که  یحالخا واده هستن ، در 
 

 خانواده یالگوبه تحول در  لیمتماخانواده/  یسنت یالگوعدم چالش در 
 یحیال خیا واده   ار ی ، در    یسنت یالگوبا  یچالشمورد مطالعه  های ماستسمورد از  ۳۵
 خا واده دا ست. یالگوبه تحول در  یشگرا ی مصاداز  توان یمرا  یگردمورد  2۳که 

 
 دوم یبند گروه

 یحقوقو تحوالت  یدولتاقدام 
 2۳ق  یحقیوق مورد مرت ط با تحیودت   12ا  ،  داشته یدقلتاق او  حوزةه ک یمورد ۳۵از 

اقی او   حیوزة  کیه  یید ا مجیه  تا ی .   بوده یحقوقا  ک در مناس ات  ممراتتغمورد متضمد 
ا ی ک   ممیرات تغورد م 10مرت ط بوده ق در  یحقوقمورد با تحودت  1۳در  مز  مردقلتیغ

 است. کرده یم را اقتضا یحقوق
 

 یاقتصاد کردیروو  یدولتاقدام 
 12دار ی ، ق   یاقتصیاد  یکیرد رقمیورد   24ا  ،  داشته یدقلتاق او  حوزةکه  یمورد ۳۵از 

 ۳در  یدقلتی  مرغاق او  حوزة که یدا مجه تا  .  ش ه یدت ق مراقتصادیغ یکردیرقمورد با 
 یکیرد رقخاصیه   – مراقتصیادی غ یکیرد رقمیورد بیا    19داشته ق در  یاقتصادمورد ددلت 

 همراه بوده است. –یحقوق
 

 یسنت یالگوو  یاقتصاد کردیرو
در  یچالشی میورد بیا    22ا  ،  داشته گذاری ماستسبه  یاقتصاد یکردرقکه  یمورد 2۷از 

 یالگیو در  یتحیودت میورد متضیمد    ۵ا  ، ق تنهیا    هاد خا واده همراه   وده یسنت یالگو
بییه  مراقتصییادیغ یکییردرقکییه  یمییورد ۳1از  یدبنییابراهسییتن .  یخییا وادگ مییاتح
 1۳ق  یخیا وادگ  میات ح یالگیو به تحیول در   یلمتمامورد  18ا  ،  داشته گذاری ماستس

 هستن . یسنت یالگوبا  یج ع و چالش  متق عمورد در 
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 یاقتصاد ریغ کردیرو/ یاقتصاد کردیرو
از  ییت حما س ت به مو وع  یاقتصاد یکردیرقبر  یم تنمزبور  های ماستسمورد از  2۷

 .مستن   یکردیرق مدچنحامل  یگردمورد  ۳1که  یحالخا واده هستن ، در 
 

 خانواده یالگوبه تحول در  لیمتماخانواده/  یسنت یالگوعدم چالش در 
 یحیال خیا واده   ار ی ، در    یسنت یالگوبا  یچالشمورد مطالعه  های ماستسمورد از  ۳۵
 خا واده دا ست. یالگوبه تحول در  یشگرا ی مصاداز  توان یمرا  یگردمورد  2۳که 

 
 دوم یبند گروه

 یحقوقو تحوالت  یدولتاقدام 
 2۳ق  یحقیوق مورد مرت ط با تحیودت   12ا  ،  داشته یدقلتاق او  حوزةه ک یمورد ۳۵از 

اقی او   حیوزة  کیه  یید ا مجیه  تا ی .   بوده یحقوقا  ک در مناس ات  ممراتتغمورد متضمد 
ا ی ک   ممیرات تغورد م 10مرت ط بوده ق در  یحقوقمورد با تحودت  1۳در  مز  مردقلتیغ

 است. کرده یم را اقتضا یحقوق
 

 یاقتصاد کردیروو  یدولتاقدام 
 12دار ی ، ق   یاقتصیاد  یکیرد رقمیورد   24ا  ،  داشته یدقلتاق او  حوزةکه  یمورد ۳۵از 

 ۳در  یدقلتی  مرغاق او  حوزة که یدا مجه تا  .  ش ه یدت ق مراقتصادیغ یکردیرقمورد با 
 یکیرد رقخاصیه   – مراقتصیادی غ یکیرد رقمیورد بیا    19داشته ق در  یاقتصادمورد ددلت 

 همراه بوده است. –یحقوق
 

 یسنت یالگوو  یاقتصاد کردیرو
در  یچالشی میورد بیا    22ا  ،  داشته گذاری ماستسبه  یاقتصاد یکردرقکه  یمورد 2۷از 

 یالگیو در  یتحیودت میورد متضیمد    ۵ا  ، ق تنهیا    هاد خا واده همراه   وده یسنت یالگو
بییه  مراقتصییادیغ یکییردرقکییه  یمییورد ۳1از  یدبنییابراهسییتن .  یخییا وادگ مییاتح
 1۳ق  یخیا وادگ  میات ح یالگیو به تحیول در   یلمتمامورد  18ا  ،  داشته گذاری ماستس

 هستن . یسنت یالگوبا  یج ع و چالش  متق عمورد در 
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 یسنت یالگوو  یحقوقتحول 
 یالگیو بیا   یج مورد در چالش  10را به همراه دار  ،  یحقوقکه تحودت  یمورد 2۵از 

 یالگیو بیه تحیول در    ی س  یلتمامورد متضمد  1۵که  یحال، در مستن  خا واده  یسنت
 24 همیراه هسیتن    یحقیوق ا ی ک   ممراتتغ که با یمورد ۳۳که از  آن مجه تا  .  خا واده

تحیودت   یجیاد اورد م 9  ار  ، ق  یخا وادگ مانح یسنت یالگوهابا  یچن ا مورد چالش 
 .کنن  یم را اقتضا یحقوق

کیه بیا ا یافه کیردن      م هسیت آن  مازمن   بهتر یبن  مقوله ارائه یبرارقشد است که 
مورد مطالعه  های ماستساز  تری م دق یرتصو ش ه یبررس های مبترکبرآم ه از  یمضمو 

 .ی آقربه دست 
 

 مضمون دوم مضمون اول
 یانتزاع ای یکل استیس ییاجرا استیس

 
 یانتزاع ای یکل استیس/ ییاجرا استیس

 یکل های ماستسمورد  2۳ق  ییاجرا های ماستسمورد مطالعه،  های ماستسمورد از  ۳۵
 هستن . یا تزاع یا
 

 استیس ةگونو  یدولتاقدام 
 20ق  ییی اجرا هیای  ماسیت سمیورد بیا    1۵ا  ،  داشته یدقلتاق او  حوزةکه  یمورد ۳۵از 

اق امشیان   حیوزة کیه   یمیورد  22از  یدبنیابرا ا ی .   همراه بیوده  یکل های ماستسمورد با 
ق تنها دق میورد تیوأو بیا     ییاجرا ماستسمورد توأو با  20بوده است،  ی هادق  مردقلتیغ

 ا  . بوده یا تزاع یا یکل ماستس
 

 یاقتصاد کردیروو  استیس ةگون
همیراه   یاقتصیاد  یکیرد رقمورد بیا   16ا  ،  داشته ییاجرا های ماستسکه  یمورد ۳۵از  

 یکیرد رقبیا   ماستس 11مورد مطالعه،  یا تزاع یا یکل ماستس 2۳از  ینکها مجه تا  .  بوده
 ا  . همراه بوده یاقتصاد مرغ یکردرقبا  ماستس 12ق  یاقتصاد

 :ها یبند مقوله
 استیس گونة –اقتصاد  –دولت  :نخست یبند مقوله

 یاقتصاد ریغ یدولت ریغ یکل یها استیس/ یاقتصاد یدولت ییاجرا یها استیس
دقو قیرار   دسیتة در  ماستس ۳که  یحال خست هستن ، در  یژگیقمشمول  ماستس 18

 .گمر   یم
 

 یاقتصاد یدولت ریغ ییاجرا یها استیس/ یراقتصادیغ یدولت ییاجرا یها استیس
دقو  ةدسیت در  ماسیت س ۳کیه تنهیا    یحال خست هستن ، در  یژگیقمشمول  ماستس 2

 .گمر   یمقرار 
 یاقتصاد یدولت یکل یها استیس/ یاقتصاد ریغ یردولتیغ ییاجرا یها استیس

دقو  دسیتة مشیمول   ماستس ۷ که یحال، در گمر   یم خست قرار  دستةدر  ماستس 18
 هستن .

 
 یاقتصاد یردولتیغ یکل یها استیس/ یراقتصادیغ یدولت یکل یها استیس
 .مست دقو  دستةمشمول  ماستیس مچهق  گمر   یمعنوان  خست قرار  یل  ماستس 9

 

 
 بن ی  خست مقوله مودار  .4نمودار 
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 :ها یبند مقوله
 استیس گونة –اقتصاد  –دولت  :نخست یبند مقوله

 یاقتصاد ریغ یدولت ریغ یکل یها استیس/ یاقتصاد یدولت ییاجرا یها استیس
دقو قیرار   دسیتة در  ماستس ۳که  یحال خست هستن ، در  یژگیقمشمول  ماستس 18

 .گمر   یم
 

 یاقتصاد یدولت ریغ ییاجرا یها استیس/ یراقتصادیغ یدولت ییاجرا یها استیس
دقو  ةدسیت در  ماسیت س ۳کیه تنهیا    یحال خست هستن ، در  یژگیقمشمول  ماستس 2

 .گمر   یمقرار 
 یاقتصاد یدولت یکل یها استیس/ یاقتصاد ریغ یردولتیغ ییاجرا یها استیس

دقو  دسیتة مشیمول   ماستس ۷ که یحال، در گمر   یم خست قرار  دستةدر  ماستس 18
 هستن .

 
 یاقتصاد یردولتیغ یکل یها استیس/ یراقتصادیغ یدولت یکل یها استیس
 .مست دقو  دستةمشمول  ماستیس مچهق  گمر   یمعنوان  خست قرار  یل  ماستس 9

 

 
 بن ی  خست مقوله مودار  .4نمودار 
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 اقتصاد -دولت  -یحقوقتحول  :دوم یبند مقوله
 یدولتو  ریو غ یزا تحوول  یهوا  اسوت یس/ یاقتصواد  یدولتو  یزا تحوول  یها استیس
 یراقتصادیغ
دقو  دسیتة مشمول  ماستس 1۳که  یحال، در گمر   یم یجا خست  دستةدر  ماستس ۳

 هستن .
 
 یراقتصادیغ یردولتیغ یسنت یها استیس/ یاقتصاد یدولت یسنت یها استیس

دقو  دسیتة بیا   ماسیت س 10  کیه، آ، ق حال گمر   یمعنوان  خست قرار  یل  ماستس 22
 دار  . یهمخوا 

 
 یراقتصادیغ یدولت یسنت یها استیس/ یاقتصاد یردولتیغ یسنت یها استیس
عنیوان دقو قیرار    ییل   ماسیت س ۳ کیه  یحیال مشمول عنوان  خست است، در  ماستس 1
 .گمر   یم
 
 یردولتو یغ یزا تحوول  یهوا  اسوت یس/ یراقتصواد یغ یدولتو  یزا تحول یها استیس

 یاقتصاد
مشیمول عنیوان    میز  عنیوان   1که  یحال، در گمرد یمعنوان  خست قرار  یل  ماستس ۵

 دقو است.
 

 
 بن ی دقو مقوله مودار  .5نمودار 

 انتزاع مرحلة
 ییت محور ةدهنی    شان ش  یان ما یبن  مقولهبه  یبن  گرقه مرحلةا تقال از  یپه در چآ 

شی ن   یسیاحت  تیک ق ال تیه   یراناخا واده در  حوزة های گذاری ماستسدر « دقلت»عامل 
کیه در   یحیال قتصیاد اسیت. در   عامیل ا  ییت محوربا  دقلت یسواز  گذاری ماستس عرصة

در  .را  شیان داد عامل دقلت بیا اقتصیاد    موستگیپ توان یم یدشوار به یبن گرقه  مرحلة
؛ دهی   یمی رخ  هیا  ماسیت ساز  یاصیل  دسیتة در سیه   یمحسوستفاقت   خست یبن  مقوله

 ییی اجراکیه   هیایی  ماسیت س، همچیون  ا ی   یاقتصیاد ق  ییی اجرا -یدقلتکه  هایی ماستس
دار ی  ق جالیب    هیا  ماسیت س یرسا س ت به  یادیزهستن ، تع اد  مراقتصادیغ مردقلتیغ
 ،در قاقیع . مست ک   مز هستن   یاقتصاد ق یدقلت ،یکلکه  هایی ماستستع اد  ست کها

، مجمیوع  شی     یمی منتقیل   یاقتصیاد  یدقلت ییاجرا دستةبه  مز  مراخ های ماستساگر 
 مردقلتیییغ ییییاجرا هییای ماسییتسق  یاقتصییاد یدقلتیی ییییاجرا هییایی ماسییتستعیی اد 

 .رسم  یم ش ه  ییشناسا ماستس ۵8عنوان از مجموع  42، به مراقتصادیغ
 یمفهیوم ا تیزاع ق می ل    یسیو به  م بخواهآم ه  دست به یج تابر اسا    کهآاز  مشپ

سه  مز  ینجاامج داً در  بمن ازی . ی گاه مز دقو  یبن  مقوله، خود است به م کنحرکت 
مورد مطالعه را به خود اختصیاص   ماستس ۵8عنوان از  4۵مجموعاً  ،ها ماستسدسته از 

، مراقتصیادی غ مردقلتیغ یسنت های ماستس، یاقتصاد یدقلت یسنت های ماستسا  ؛  داده
کیه   ،مورد ه  دقلت یدادر  ینکها. جالب مراقتصادیغ مردقلتیغ یزا تحول های ماستسق 

بیه   یسینت  یکیرد رقبیر عامیل اقتصیاد     که با اتکا هایی ماستس یاجرا ةعرصهمچنان در 
 یا عرصیه  ،در مقابل ق عنوان را به خود اختصاص داده است 22، کن  یم یزتجوخا واده را 

 دارد. یسنتق  ییزا تحولدر دق سط   یتر فعاد هدقلت م راست، مشارکت  ةم اخلکه از 
 

 دولت، اقتصاد و اقتصاد دولت :انتزاع نخست
به  ماستسقار از سر وشت دق   مو ه یشرح ی باگا ه،  سه یداا تزاع  یلدد م تو از  مشپ

مورد اشیاره قرابیت    های ماستسکه  یحالشرا، در  یدا. بر اسا  م کنظاهر مشابه ارائه 
 یدرحیال گرفته،  قرار مراجراییغ های ماستس ةزمردر   هاآاز  یکی یتاً ها، داشتن  ماریبس

 درآم ه است. به اجرا یگریدکه 
اسیت. بیر    م هرس یبتصوبه « ازدقاج جوا ان ملتسه»با عنوان  یقا و  1۳84در سال 

 :اسا  قا ون مزبور
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 انتزاع مرحلة
 ییت محور ةدهنی    شان ش  یان ما یبن  مقولهبه  یبن  گرقه مرحلةا تقال از  یپه در چآ 

شی ن   یسیاحت  تیک ق ال تیه   یراناخا واده در  حوزة های گذاری ماستسدر « دقلت»عامل 
کیه در   یحیال قتصیاد اسیت. در   عامیل ا  ییت محوربا  دقلت یسواز  گذاری ماستس عرصة

در  .را  شیان داد عامل دقلت بیا اقتصیاد    موستگیپ توان یم یدشوار به یبن گرقه  مرحلة
؛ دهی   یمی رخ  هیا  ماسیت ساز  یاصیل  دسیتة در سیه   یمحسوستفاقت   خست یبن  مقوله

 ییی اجراکیه   هیایی  ماسیت س، همچیون  ا ی   یاقتصیاد ق  ییی اجرا -یدقلتکه  هایی ماستس
دار ی  ق جالیب    هیا  ماسیت س یرسا س ت به  یادیزهستن ، تع اد  مراقتصادیغ مردقلتیغ
 ،در قاقیع . مست ک   مز هستن   یاقتصاد ق یدقلت ،یکلکه  هایی ماستستع اد  ست کها

، مجمیوع  شی     یمی منتقیل   یاقتصیاد  یدقلت ییاجرا دستةبه  مز  مراخ های ماستساگر 
 مردقلتیییغ ییییاجرا هییای ماسییتسق  یاقتصییاد یدقلتیی ییییاجرا هییایی ماسییتستعیی اد 

 .رسم  یم ش ه  ییشناسا ماستس ۵8عنوان از مجموع  42، به مراقتصادیغ
 یمفهیوم ا تیزاع ق می ل    یسیو به  م بخواهآم ه  دست به یج تابر اسا    کهآاز  مشپ

سه  مز  ینجاامج داً در  بمن ازی . ی گاه مز دقو  یبن  مقوله، خود است به م کنحرکت 
مورد مطالعه را به خود اختصیاص   ماستس ۵8عنوان از  4۵مجموعاً  ،ها ماستسدسته از 

، مراقتصیادی غ مردقلتیغ یسنت های ماستس، یاقتصاد یدقلت یسنت های ماستسا  ؛  داده
کیه   ،مورد ه  دقلت یدادر  ینکها. جالب مراقتصادیغ مردقلتیغ یزا تحول های ماستسق 

بیه   یسینت  یکیرد رقبیر عامیل اقتصیاد     که با اتکا هایی ماستس یاجرا ةعرصهمچنان در 
 یا عرصیه  ،در مقابل ق عنوان را به خود اختصاص داده است 22، کن  یم یزتجوخا واده را 

 دارد. یسنتق  ییزا تحولدر دق سط   یتر فعاد هدقلت م راست، مشارکت  ةم اخلکه از 
 

 دولت، اقتصاد و اقتصاد دولت :انتزاع نخست
به  ماستسقار از سر وشت دق   مو ه یشرح ی باگا ه،  سه یداا تزاع  یلدد م تو از  مشپ

مورد اشیاره قرابیت    های ماستسکه  یحالشرا، در  یدا. بر اسا  م کنظاهر مشابه ارائه 
 یدرحیال گرفته،  قرار مراجراییغ های ماستس ةزمردر   هاآاز  یکی یتاً ها، داشتن  ماریبس

 درآم ه است. به اجرا یگریدکه 
اسیت. بیر    م هرس یبتصوبه « ازدقاج جوا ان ملتسه»با عنوان  یقا و  1۳84در سال 

 :اسا  قا ون مزبور
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 ازدقاج جوا ان ةا  قختصن قق  جادیا 
  یهیا  قاو افیت یدر طیشیرا قاجی ان   صمتشیخ  یبیرا سیامان ازدقاج   ةتمکماستقرار 

 گو اگون
 ساخت دی و یها رقشق با استفاده از  متمق ارزانمسکد ا  وه،  دمتأم 
 الحسنه فاق  من ع درآم  به صورت قر  یها زقجبه  یز  گ ةنیهز کمکرداخت پ 
  یاسالمفرهنگ ازدقاج  جیترقدر جهت  یا رسا هاق او 
 فاتیتشر ک ق  یگرقه یها ازدقاججوا ان به   یتشو 
 ازدقاج جوا ان یبرااز جمله فرهنگسراها ق تادرها  یعمومقاگذاری اماکد  لمتسه 
 
قا ی  اسیت کیه قیا ون     دقلت قلم اد شی ه اسیت.    مفتکاله ، از جملیگرد یمواردق 

جوا یان بیه ازدقاج    میب ترغجوا یب   ةهم ی ند یبراجوا ان حاصل تالش ازدقاج  ملتسه
سیخد از   همچنیان  قیا ون  یدا یبتصوسال از  6از  مشببا گذشت  حال یدابوده است، با 

 .ش ن آن است ییاجرا رقرت 
 مهاصیالح  یید ااصالا ش ه ق بر اسا  قا ون بودجه  2 ةت صراز  یبن  1۳86در سال 

اسیت.   یافتهاشتغال ق ازدقاج جوا ان اختصاص  ملتسهبه  یالر ملماردمهزار  ۵به  یک زد
داده شی ه در جهیت    ماراختصرفاً به دقلت  ،مست دقلت  مفتکالاز  یسخنمصوبه  یدادر 
 بیر  یا ت صرهاز  رقرت بازگشت به  یسخنق تاکنون ه   م لغ مزبور اق او کن  کرد ینههز
   وده است. مانمدر  ما  ه مدزم

 

 
 اقتصادی جزئی ق کلی دقلت های ماستس مودار  .6 نمودار

کیه عامیل    دهی   یم خست دار  ،  شان  یبن  مقولهدر  یکمکه سه   ینیعناقحذح 
 ی قشاست؛ خا واده برخوردار بوده  حوزة های گذاری ماستسدر  یمهمش دقلت از چه  ق

بیه سیط  اعمیال     یاقتصیاد  ییی اجرا هیای  ماسیت سدر مورد  فوق محاتتو که عطف به 
به  مراقتصادیغق  یاقتصاد یکل های ماستسکه در مورد  یحال، در م هرس مز  ها ماستس

دقلیت منجیر    یاقتصیاد بیه منطی     ها ماستسزبان  برگردان مریتع به  یاا فعال  یا گو ه
 ش ه است.

 
 دولت، اقتصاد دولت و پاسداشت سنت :انتزاع دوم

 یدا خست  یبن  مقولها جاو ش ه قجود دارد. از  های یبن  مقوله مانم یتأمل قابلارت اط 
آن تناسیب داشیته ق    یاقتصیاد را که بیا زبیان    هایی ماستسحاصل ش  که دقلت  مجه ت

از آن دارد  ییت حکا مز دقو  یبن  مقوله. کن  یم ییاجرابه قواع  عمل آن باشن ،  یک زد
 هیایی  ماسیت س یاجرا، معطوح به یتوجه یانشابا اختالح  ،دقلت یاقتصادکه مشارکت 

 .ا گمز   یبر م یراناخا واده در  یسنت یالگوبا  یچن ا است که چالش 
 2 ةت صیر از  یبنی  ، همان اصالا یا هگرا سنت یاقتصاد های ماستس یدا ی مودهااز 
 عرصیة دقلیت در   ییالی ر ملمیارد مهزار  ۵است که منجر به مشارکت  1۳86 ةبودجقا ون 

 یاندا شیجو قا ون صین قق رفیاه    یگرد ة مو ق ازدقاج جوا ان ش ه است. اشتغال  ملتسه
ازدقاج را بیه   یعتسیر  هیای  ماسیت ساست که در قاقع دقلت را قادر ساخته  1۳۷1مصود 

 ها ب رد. درقن دا شگاه
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کیه عامیل    دهی   یم خست دار  ،  شان  یبن  مقولهدر  یکمکه سه   ینیعناقحذح 
 ی قشاست؛ خا واده برخوردار بوده  حوزة های گذاری ماستسدر  یمهمش دقلت از چه  ق

بیه سیط  اعمیال     یاقتصیاد  ییی اجرا هیای  ماسیت سدر مورد  فوق محاتتو که عطف به 
به  مراقتصادیغق  یاقتصاد یکل های ماستسکه در مورد  یحال، در م هرس مز  ها ماستس

دقلیت منجیر    یاقتصیاد بیه منطی     ها ماستسزبان  برگردان مریتع به  یاا فعال  یا گو ه
 ش ه است.

 
 دولت، اقتصاد دولت و پاسداشت سنت :انتزاع دوم

 یدا خست  یبن  مقولها جاو ش ه قجود دارد. از  های یبن  مقوله مانم یتأمل قابلارت اط 
آن تناسیب داشیته ق    یاقتصیاد را که بیا زبیان    هایی ماستسحاصل ش  که دقلت  مجه ت

از آن دارد  ییت حکا مز دقو  یبن  مقوله. کن  یم ییاجرابه قواع  عمل آن باشن ،  یک زد
 هیایی  ماسیت س یاجرا، معطوح به یتوجه یانشابا اختالح  ،دقلت یاقتصادکه مشارکت 

 .ا گمز   یبر م یراناخا واده در  یسنت یالگوبا  یچن ا است که چالش 
 2 ةت صیر از  یبنی  ، همان اصالا یا هگرا سنت یاقتصاد های ماستس یدا ی مودهااز 
 عرصیة دقلیت در   ییالی ر ملمیارد مهزار  ۵است که منجر به مشارکت  1۳86 ةبودجقا ون 

 یاندا شیجو قا ون صین قق رفیاه    یگرد ة مو ق ازدقاج جوا ان ش ه است. اشتغال  ملتسه
ازدقاج را بیه   یعتسیر  هیای  ماسیت ساست که در قاقع دقلت را قادر ساخته  1۳۷1مصود 

 ها ب رد. درقن دا شگاه
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اسیت کیه در    هایی ماستس یادزقجود تع اد  کن  یمه در  مودار فوق جلب توجه چآ 
، طرا ق ارائیه  ا   خا واده یالگوکه متضمد تحول در  یکردیرقق با  مردقلتیغاق او  حوزة
 هیاد دقلیت از    ةفاصیل بر  مهتکبا  ی بااختالح را  یداکه  رس  یمبه  ظر  گو ه یداا  .  ش ه

 یالگیو چیالش   مامی  پ  هیا آاز  ماریبسکه –خا واده  یسنت یالگوم تالبه  یحقوق مسائل
 کرد. مرتفس –م رن هستن  ةجامعمزبور با 

از قیا ون مجیازات    یمیواد ق اصیالا   1۳۷2حقیوق کیودک در    مونکنوا سالحاق به  
 یید ا ی مصیاد از جمله  تعر  به کودکان ق ز ان یبرا یرتعزبا مو وع مجازات ق  یاسالم
اسیت کیه در آن از    یمی   قا ون  1184 مادةتر اما اصالا  هستن . مورد جالب ییزا تحول

 حیوزة  ییمی ر ییا ورت درخواسیت اقیارد   قلی قهری طفل، در صی  متصالحامکان سلب 
 حیوزة د کیه  ادعیا خطیر کیر    یدابه طرا  توان یماقصاح  یدامطرا ش ه است. با  ییقضا

 یالگیو سیائل م تالبیه   با م م مستقتما   قاسطةبه  یرانادر  یحقوقق  ییقضااق او  هاد 
 مزبور کرده است. یالگو تمظرففراتر از  یتحودت یجادااق او به  خا واده یسنت

 
 رانیاخانواده در  حوزة یگذار استیسخأل  :یمفهوممدل 

کیه منطی  عملکیرد  هیاد      ی ا کرده اتکا ای یه ظر ، به خواه  آم یپم لی که در  ارائهدر 
شی ،   ی هد ها یبن  مقوله. همچنان که در بخش کن  یم م ترسخوبی  بهرا  یرانادقلت در 

 یاعت یار دار ی ؛   یا سیاده  ینی های فرااسیت کیه    هیایی  ماسیت س یاجرابه  یلمتمادقلت 
دقلیت  » ییة  ظربیر   . بنیا شیود  یمآن اعت ار  کرد ینههز یمتص ق دقلت  یاب  یم مصتخص

 میات مالبیر   یمتکی  کیه  یمنیابع برخیورداری دقلیت از    قاسطةبه  یشیگرا مدچن 1«مررا ت
 ظاو بودجه در برابر حجی    خرده ، گوییمررا تقابل ا تظار است. در دقلت  مستن   یعموم

کیه از دقران شیوک    ییران ا. در میورد  شیود  یم ارزش یباز را ت  ی اش یدرآم هاشگرح 
 ظیاو   ( خیرده 2001، یگیران دق  )مهیرآرا  داشته است ی فت یکسره یاقتصاد 19۷۳ ی فت

داشیته   میز   ی یاگوارتر  یطشیرا  دزو یفنی  و برخورداری از مشخصات بودجه به لحاظ ع
ق  ی فتی  یهیا  شیوک  سی ت بیه    یرانادر  یجار ةبودج متحساساه  متع د از است. شو

 ظیر در  ظیاو    یی  تج از آن هستن  که دقلیت بی قن    یحاک( 2011)فرزا گان،  یدرآم 
از مطال یات متنیوع    ی اشی  هایفشیارها ق ا یطرار   مرتیأث واره تحیت  هم خود یزیر بودجه
 .(۳۳ق  ۳2: 1۳8۷، یالماس) خواه  بود یفرهنگق  یاجتماع، یاقتصاد

                                                          
1. Rentier state theory 

 ییران ادر  ییزی ر بر امیه او در  ظ متیعقال   عفبود تا بتوان از  کوتاه دزو ةمق م یدا
می ت ق صیرفاً    کوتیاه  هایها بیه ا یطرار    رقرت یلت   طرار که برآم ه از ا سخد گفت

 کتیه   یدابه  اختصاص داشت گذاری ماستسرا دا ش که به ش یبخشاست. در  یاقتصاد
 میان مقجیود فاصیله    میت قاقع یرفتدپیذ حاصل  گذاری ماستساشاره ش  که توجه به  مز 

 یید اگر  رقشد یراناخا واده در  حوزةگو اگون  های ماستس. مرقر هاست متقاقعق  مدقوا 
مزبور در قالب قا ون عر ه شی ه ق در دسیتور    های ماستساعظ   است که بخش متقاقع

کیه   م هست عامل دقلت رقبرق ینیآفر  قشاز  ییالگوا با م یدبنابراا  .  قرار گرفته کار اجرا
 ای منارشیته ب، بیه د  یال توجیه بیه مالحظیات      گذاری ماستس عرصةبر خالح مفرق ات 

 یییاهییا   ظییاو خییرده یسییورا از  گییذاری ماسییتسامییر  یحتییق  مسییت  گییذاری ماسییتس
 تابی   یبر مکنن   ی  ظرتج موجود  های یزیر بر امهدر  توا ن  یم  مز که هایی یرمجموعهز
 ییهیا  دسیته ها ق  الگو مطال ات اقشار، گرقه یدا. در (1۵-12: 1۳89ق پورآهنگر،  پور یقل)

 ةرابطی فق ان  ملدلهستن ، به  یعموم های ماستس ینةآش ن خود در  ی هدکه خواستار 
در  گیذاری  ماسیت سبیه   یسیته با یگیاه جا ی. اعطیا شو   یمگرفته  ی ه ادقلت، متقابل با د

موجیود   هیای  ماسیت سخیود از   مرتفاسی ابیراز ق ا تقیال    یهیا  امکانکه جامعه از  یطیشرا
. در قاقع (290 –286: 200۵)اسکاو ق شولز،  رس  یمبه  ظر  م یبعامر  مست برخوردار 

بیه   یگیاهی جامجری از  یبرخوردار یرانادر  گذاری ماستس یکنو  یالگو یاصل ةمشخص
 .(1۳8۵، یمحم  ملک) هاست ماستس کنن ة یدت قاجزاء  یرسامراتب بادتر از 

 یکارکردهیا  قاسیطة بیه   میز   یمهقضیا  ةقودر م ل ارائه ش ه، به جز دقلت، مجلی ق 
 حیوزة  هیای  ماسیت س یبررسی کیه از   ا ی . همچنیان   خود مورد توجه قاقع ش ه یاختصاص

برخورداری از ح اقل تما  با مشکالت ق  قاسطةبه  مردقلتیغاق او  حوزةخا واده برآم ، 
 یید ابوده است. در  یحقوقاز تحودت  یبرخخا واده، مص ر  یسنت یالگومسائل م تالبه 

مجلیی از   ةدربارا  .  داده ش ه یش مااجزاء با خطوط منقطع  مانم تر مف عم ل رقابط 
 حیوزة در  هیا  ماستسا واع  یرسابر  مدقوا  ةغل استفاده ش ه تا « مفتکلق  ممدتقن» مرتع 

 شود. یادآقریخا واده 
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 ییران ادر  ییزی ر بر امیه او در  ظ متیعقال   عفبود تا بتوان از  کوتاه دزو ةمق م یدا
می ت ق صیرفاً    کوتیاه  هایها بیه ا یطرار    رقرت یلت   طرار که برآم ه از ا سخد گفت

 کتیه   یدابه  اختصاص داشت گذاری ماستسرا دا ش که به ش یبخشاست. در  یاقتصاد
 میان مقجیود فاصیله    میت قاقع یرفتدپیذ حاصل  گذاری ماستساشاره ش  که توجه به  مز 

 یید اگر  رقشد یراناخا واده در  حوزةگو اگون  های ماستس. مرقر هاست متقاقعق  مدقوا 
مزبور در قالب قا ون عر ه شی ه ق در دسیتور    های ماستساعظ   است که بخش متقاقع

کیه   م هست عامل دقلت رقبرق ینیآفر  قشاز  ییالگوا با م یدبنابراا  .  قرار گرفته کار اجرا
 ای منارشیته ب، بیه د  یال توجیه بیه مالحظیات      گذاری ماستس عرصةبر خالح مفرق ات 

 یییاهییا   ظییاو خییرده یسییورا از  گییذاری ماسییتسامییر  یحتییق  مسییت  گییذاری ماسییتس
 تابی   یبر مکنن   ی  ظرتج موجود  های یزیر بر امهدر  توا ن  یم  مز که هایی یرمجموعهز
 ییهیا  دسیته ها ق  الگو مطال ات اقشار، گرقه یدا. در (1۵-12: 1۳89ق پورآهنگر،  پور یقل)

 ةرابطی فق ان  ملدلهستن ، به  یعموم های ماستس ینةآش ن خود در  ی هدکه خواستار 
در  گیذاری  ماسیت سبیه   یسیته با یگیاه جا ی. اعطیا شو   یمگرفته  ی ه ادقلت، متقابل با د

موجیود   هیای  ماسیت سخیود از   مرتفاسی ابیراز ق ا تقیال    یهیا  امکانکه جامعه از  یطیشرا
. در قاقع (290 –286: 200۵)اسکاو ق شولز،  رس  یمبه  ظر  م یبعامر  مست برخوردار 

بیه   یگیاهی جامجری از  یبرخوردار یرانادر  گذاری ماستس یکنو  یالگو یاصل ةمشخص
 .(1۳8۵، یمحم  ملک) هاست ماستس کنن ة یدت قاجزاء  یرسامراتب بادتر از 

 یکارکردهیا  قاسیطة بیه   میز   یمهقضیا  ةقودر م ل ارائه ش ه، به جز دقلت، مجلی ق 
 حیوزة  هیای  ماسیت س یبررسی کیه از   ا ی . همچنیان   خود مورد توجه قاقع ش ه یاختصاص

برخورداری از ح اقل تما  با مشکالت ق  قاسطةبه  مردقلتیغاق او  حوزةخا واده برآم ، 
 یید ابوده است. در  یحقوقاز تحودت  یبرخخا واده، مص ر  یسنت یالگومسائل م تالبه 

مجلیی از   ةدربارا  .  داده ش ه یش مااجزاء با خطوط منقطع  مانم تر مف عم ل رقابط 
 حیوزة در  هیا  ماستسا واع  یرسابر  مدقوا  ةغل استفاده ش ه تا « مفتکلق  ممدتقن» مرتع 

 شود. یادآقریخا واده 
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 گذار با خا واده سماست ةقوهای سه   ظاو خردها ق کارکرده ةرابط .8 نمودار
 

 گیری یجهنتحث و ب
 رانیاخانواده در  حوزة یها یگذار استیسضعف  ایخأل 

 یفتعر کر ش ، « یتیحما گذاری ماستس»عنوان  یل ق  ی ظر یم ا چنان که در بخش 
 ی اشی ، یعمیوم  گذاری ماستسق خاصه  ،گذاری ماستس م مفاه یبرا یاختصاص یا حوزه

 ییف تعرهیا   است که حکومت یمقاص اه اح ق  مدتأم یبرا« قا ون»ابزار  یوپتکااز ع و 
در هیا  آن یمحتیوا کیه   هیایی  ماسیت س یبررسهستن . ها آنبه  مابیدستکرده ق درص د 

مد ق قوا مان تع اد ماز آن دارد که  یتحکا ؛قرار گرفت مفیک ملتحلپژقهش حا ر مورد 
 مزبیور  میل تحل یج تیا بیا   مو ی  په در ک قجود داردفاحش  یا فاصلهماستمی سیر متون سا

خیا واده در   حیوزة  هیای  گیذاری  ماسیت س ی ش  عف  یتاً ها یاآن را دال بر خأل  توان یم
 دا ست. یرانا

 

 
 خا واده حوزة یها استمس س ت قوا مد ق سایر  .9 نمودار

بیر   یم تنی کیه   سیراغ گرفیت   گیذاری  ماسیت ساز مق مات  ی با  عف یدا ی تشردر 
از  یفییرارق یراسییتادر  گییذاری ماسییتس یبییرا یاختصاصیی یا حییوزه یییفتعر ییرقرت 
اختصاص سه  اعظی    ،ینکها مجه تهستن .  یدقلتق خاصه  یحکومتموجود  یساختارها

در فیرارقی   ا فعال یاساختاری  های متظرفاز اکتفا به  یحاک ،مدقوا به  ها گذاری ماستس
 عامیه  منیافع  یتمحوری به توجه ک  ةدهن   شان، سه  مزبور یگرد یسو. از هاستآن از

 است. گذاری ماستس ین هایفرادر 
ق  یفرهنگی ا قالد  یشوراما ن   یگو اگو  یشوراهاکه  هادها ق  یطیشرادر  ،یدبنابرا

به  ظر چنی ان   گذاری ماستس عف  یاخأل ز ان قجود دار    یاجتماع -یفرهنگ یشورا
دا یش   یم یا  بیر   کیه بنیا   رقد یمی ا تظیار   از  خ گیان از همه  مشب. رس   می پذیر مهتوج

ق  بکاهنی  ها آن یاجراق  ها ماستس یدت قمحوری خود در  ینیآفر  قشاز  گذاری ماستس
در  هسیتن   هیا  ماسیت س مام هایپق  مراتتأثآحاد مختلف در معر  از را که  یشهرق  ا 

اسیت   ییالگیو  خ گان گاو  خست در تحق   ی گاهدتحولی در  مدچن ، ظر آقر  . در قاقع
از شیش   یکیی تنهیا   ها ماستس یانمجر هورن  قل ش  ق حسب آن ق فون تر یم فونکه از 

 هستن . ها ماستس یاجرادر  یاساس مرمتغ
ق قوا مد مربوط بیه   از  هاد خا واده یتحما های ماستس مفیک یمحتوا ملتحل، یتاً ها

بیا   میز  ق  بیر اسیتقالل خیود از خیا واده     اتکیا از آن بود که دقلیت بیا    یحاک یرانادر  آن
ق  یدتی ق خیود در   میت ظرففراتیر از   یشأ عمالً  یاقتصاد یکردرق یبرا یتاقلوش ن  لیقا

بیه   میز  را  مجیه  ت یدامزبور  یبررس ،یگرد یسواست. از  یافتهمزبور  های ماستس یاجرا
اقی او   حیوزة  کنش مانمحاصل  خا واده حوزةدر  داده یرقه اکثر تحودت همراه داشت ک

 .با خا واده بود ییقضاخاصه  هاد ق  یدقلت مرغ
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بیا   میز  ق  بیر اسیتقالل خیود از خیا واده     اتکیا از آن بود که دقلیت بیا    یحاک یرانادر  آن
ق  یدتی ق خیود در   میت ظرففراتیر از   یشأ عمالً  یاقتصاد یکردرق یبرا یتاقلوش ن  لیقا
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چکیده
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