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The purpose of the present study is to diagnose and prioritize the challenges of
implementing the public privatization policy with an emphasis on the general
policies of Article 44 of the Constitution. The assessment approach pertaining to
this research is a managerial approach and the used policy assessment model is a
combination of goal-oriented and expert-oriented models. The evaluation criterion
is also the latest report of the Islamic Consultative Assembly on the extent to which
the privatization goals have been achieved in the country. In this study, in order to
diagnose and identify the effective components in not realizing the implementation
of the policy, the Delphi method has been used, which finally uses the opinions of
18 experts with experience in the field of analysis and evaluation of public policies
and components extracted from the theoretical fundumentals. Theoretical research
as well as the components proposed by experts, eight main components including
nominal and unrealistic increase of the share of private and cooperative sectors in
the national economy, neglect of the policy of increasing competitiveness in the
national economy, failure to improve the efficiency of enterprises, productivity of
material, human and technological resources. at the expected level., setbacks and
decline of national economic growth, lack of proper expansion of ownership at the
grassroots level to ensure social justice, apparent reduction of government financial
and managerial burden on economic activities and increasing bureaucracy, savings
decline, investment and the income level of the majority of the population and not
increasing or even decreasing the general level of real employment and 52
indicators in the field of problems and challenges of implementing the privatization
policy in the country were identified and the importance of each component was
determined.
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چکیده
ّذف پژٍّص حبضز ،عبرضِيببي ٍ اٍلَيتبٌذي چبلصّبي اجزاي خطهطي عوَهي خصَصيسبسي بب تأکيذ
بز سيبستّبي کلي اصل  44قبًَى هيببضذ .رٍيکزد ارسيببي حبکن بز ايي پژٍّص ،رٍيکزد هذيزيتي بَدُ ٍ
الگَي ارسيببي خطهطي هَرد استفبدُ ،تزکيبي اس الگَي ّذفگزا ٍ خبزُگزا هيببضذّ .وچٌيي هالک
ارسيببي ،آخزيي گشارش هجلس ضَراي اسالهي اس هيشاى تحقق اّذاف خصَصيسبسي در کطَر است .در ايي
پژٍّص جْت عبرضِيببي ٍ ضٌبسبيي هؤلفِّبي هؤثز در عذم تحقق اجزاي خطهطي هَرد ًظز اس رٍش دلفي
استفبدُ ضذُ است ،کِ درًْبيت بب استفبدُ اس ًظزات ً 11فز اس خبزگبى بب سببقِ در حَسُ تحليل ٍ ارسيببي
خطهطيّبي عوَهي ٍ تلفيق هؤلفِّبي استخزاجضذُ اس هببًي ًظزي پژٍّص ٍ ّوچٌيي هؤلفِّبي
پيطٌْبدي خبزگبىّ ،طت هؤلفِ اصلي ضبهل افشايص اسوي ٍ غيزٍاقعي سْن بخصّبي خصَصي ٍ تعبًٍي
در اقتصبد هلّي ،هغفَل هبًذى سيبست افشايص رقببتپذيزي در اقتصبد هلّي ،عذم ارتقبي کبرايي بٌگبُّبي
اقتصبدي ،بْزٍُري هٌببع هبدي ،اًسبًي ٍ فٌبٍري در سطح هَرد اًتظبر ،درجب سدىّب ٍ پسرفت رضذ اقتصبد
هلّي ،عذم گستزش صحيح هبلکيت در سطح عوَم هزدم بِهٌظَر تأهيي عذالت اجتوبعي ،کبّص ظبّزي اس
ببر هبلي ٍ هذيزيتي دٍلت در تصذي فعبليتّبي اقتصبدي ٍ افشايص رٍسافشٍى حجن بذًِ دستگبُ بَرٍکزاسي،
کبّص هيشاى پساًذاس ،سزهبيِگذاري ٍ سطح درآهذ اکثزيت آحبد جبهعِ ٍ افشايص پيذا ًکزدى ٍ حتي
کبّص سطح عوَهي اضتغبل ٍاقعي ٍ  52ضبخص در سهيٌِ هطکالت ٍ چبلصّبي اجزاي خطهطي
خصَصيسبسي در کطَر ضٌبسبيي ٍ هيشاى اّويت ّز يک اس هؤلفِّب هطخص گزديذ.

استناد :فزّبدي  ،اهيي ؛ حسيي پَر  ،داٍٍد ؛ حبجي ًٍذ  ،علي .)1400( .عبرضِيببي ٍ اٍلَيتبٌذي چبلصّبي اجزاي خطهطي خصَصيسبسي بب تأکيذ بز
سيبستّبي کلّي اصل  44قبًَى اسبسي .حکوزاًي ٍ تَسعِ.161-121 ،)3( 1 ،
ًبضز :اًجوي علوي هذيزيت دٍلتي ايزاى ٍ داًطگبُ سيستبى ٍ بلَچستبى

مقدمه
ؾٖدف ضاؾتئ ّ٘فقيت يل خبّؼ ٚزض فبنَ ٚؾبًٛبي َ٘الٕي ضا ّيت٘آ زض حهً٘
ثطٕبّٛٚبي ثَٖسّست آٓ خؿتٗخ٘ مطز .اّطٗظ ٙؾبظّبٓٛب ٗ زٍٗتٛب ثيكتط اظ ٛط ظّبٓ زييطي زض
ًَ٘ تبضيد ّدج٘ضٕس م ٚثطٕبّٛٚبي ذ٘ز ضا ث ٚزٍيٌ قطايٍ ّحيُي پيطاّ٘ٓ ،زؾتر٘ـ تغييطات
ذ٘اؾت ٗ ٚيب ٕبذ٘اؾتْٕ ٚبيٖس؛ چطا م ٚؾطػت تغييط قطايٍ ّحيٍ اّطٗظ ثيكتط اظ ؾطػت اخطاي
ثطٕبّٛٚبي ثَٖسّست اؾت .زض ٕتيد ٚثطٕبّٚضيعي مالٓ ٗ ثَٖسّست اظ ٛط ظّبٓ زييطي ؾرتتط ٗ
پيچيسٙتط قس ٙاؾت؛ اّب ائ پيچيسىيٛب ٛيچيبّ٘ ٙخت آٓ ٕكس ٙمٕ ٚقف حيبتي ثطٕبّٚضيعيٛبي
مالٓ زض حطمت ٗ ت٘ؾؼّ ٌَّ ٚرتَف اظ ثئ ثطٗز يب تًؼيف ق٘ز؛ ثَ٘ٚضي م ٚحتي ث ٚقنٌ
تٖبقىىٕ٘ٚاي ،اْٛيت آٓٛب ثيكتط ٕيع قس ٙاؾت .إ٘اع ّرتَفي اظ ثطٕبّٛٚب اظ ٕظط زٗض ٙظّبٕي ٗ
ؾُح اٍٗ٘يت ٗخ٘ز زاضٕس ،مٛ ٚط مساُ ثطاي إدبُ إ٘اع ّتؼسزي اظ فؼبٍيتٛب زض ظّبٓ آيٖس ٙتٖظيِ
ّيقٕ٘س .آٓٛب ضا ّيت٘آ ث ٚتطتيت ثٛ ٚفت َجق ٚانَي تقؿيِ مطزّ :أّ٘ضيتٛب يب اٛساف ثَٖسّست،
اٛساف م٘تبّٙست ،ضاٛجطزٛب يب اؾتطاتػيٛب ،ذٍّكيٛب ،ضٗيٛٚب ٗ ّقطضات ،ثطٕبّٛٚبي ػَْيبتي،
ث٘زخ ٗ ٚثطٕبّٛٚبي ّبٍي .تفبٗت ائ ٛفت ٕ٘ع ػالٗ ٙثط تؼطيف ٗ ّفٛ ُٜ٘ط مساُ ،زض ؾُح
مالٕٓيطي آٓٛبؾت؛ ثَ٘ٚضي مّ ٚأّ٘ضيتٛب يب ْٛبٓ ثطٕبّٛٚبي ثَٖسّست مالٕٓيطتطئ
ثطٕبّٛٚبي ّْنٔ ٛؿتٖس .ذٍّكي زض ائ ضزٙثٖسي ثٚػٖ٘آ ؾُح مالٓ ثطٕبّٚضيعي زٍٗتٛب
تؼطيف ّيق٘ز ،م ٚزض اثطثركي زٍٗتٛب ٕقف ّْٜي ايفب ّيمٖس .زض ٗاقغ ذٍّكيٛب اثعاض تؼيئ
چبضچ٘ة مَي إسيكٛٚب ثطاي ّسيطآ زض ضا ٙتهْيِىيطي ثٜتط ٛؿتٖس مّ ٚيت٘إٖس إسيك ٚزٍٗتٛب
ضا زض تهْيِىيطي ٛسفْٖس ضاْٖٛبيي مٖٖس ٗ ،زض ٕتيد ٚائ اَْيٖبٓ فطا ِٛق٘ز م ٚتهْيِٛب زض
ّطظٛبي ّؼيٖي قطاض ّيىيطٕس؛ ث ٚػجبضت زييط ،ذٍّكيٛب اٍعاُ ث ٚتؼيئ يل مٖف اظ
پيفتؼيئقسْٕ ٙيمٖٖس؛ ٍٗي ّيت٘إٖس ّسيطآ ضا ٖٛيبّي م ٚقهس تهْيِ زاضٕس ،ضاْٖٛبيي مٖٖس.
ث ٚائ تطتيت ،زٍٗتٛب ّتٍ٘يبٓ ذٍّكيىصاضي مالٓ خبّؼٛ ٚؿتٖس مٗ ٚظيف ٚتجيئ ؾيبؾتٛبي
مالٓ ضا زض ّ٘ي٘ع ذبني ث ٚػٜس ٙزاضٕسٛ .ط چٖس ٍعّٗبً ذٌُ٘ ّكي ضا فقٍ زٍٗتٛب تؼيئ
ْٕيمٖٖس ٗ ّْنٔ اؾت ؾبيط اضمبٓ ؾيبؾي ٗ اقتهبزي ٕيع ثب ت٘خ ٚث ٚؾبذتبض زض تجيئ آٓ ٕقف
ّْٜي زاقت ٚثبقٖس ،زض ؾبذتبض ٕظبُ خْٜ٘ضي اؾالّي ايطآّ ،قبُ ّؼظِ ضٛجطي ٕيع ّيت٘إس ثٚ
مْل ؾبيط ق٘ا ٕقف ّْٜي زض تؼيئ ؾيبؾتٛبي مالٓ ٗ ذٌُ٘ ّكي ايفب مٖس؛ اّب نطفٕظط اظ
چيٕ٘يي قنٌىيطي ذٍّكيْ٘ٛ ،اضّ ٙؿيط حطمت آٓ اظ ثبال ث ٚپبيئ اؾت؛ ثٚىٕ٘ٚاي م ٚزض
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ؾَؿَّٚطاتت اخطايي ّيت٘إس تب پبيئتطئ حس ّْنٔ زض يل ٕظبُ ؾيبؾي ٗ يب زض يل ؾبظّبٓ ٕيع
پيف ثطٗز.
اغَت ته٘ض ّيق٘ز ظّبٕي م ٚقبٕٕ٘ي ث ٚته٘يت ّيضؾس ،ازاضٙاي ثٗٚخ٘ز ّيآيس ٗ پٍ٘ي نطف
ّيق٘ز تب اٛساف آٓ قبٕ٘ٓ ،ث٘ضٗمطاؾي ٗ ٛعيٖٛٚب ّحقق ق٘زّ .ب فطو ضا ثط آٓ ّيىيطيِ،
ٖٛيبّي مّ ٚدَؽ يل ذٍّكي ضا ته٘يت مطز ،ثطاي آٓ پٍ٘ي اذتهبل زاز ٗ ٕيع قبذ ٚاخطايي
ثطٕبّٚاي ضا ؾبظّبٕسٛي مطز ،افطاز ضا اؾترساُ ٗ پً٘ ذطج ّيمٖس ٗ فؼبٍيتٛبي َطاحيقس ٙثطاي
اخطاي ذٍّكي ضا إدبُ ّيزٛس ،تأثيط ذٍّكي م ٚاظ َطف خبّؼ ٚاحؿبؼ ذ٘اٛس قسْٛ ،بٓ تأثيط
ّسٕظط ذ٘اٛس ث٘ز؛ اّب ّتأؾفبٕ ٚائ پيففطوٛب ْٛيك ٚزضؾت ٕيؿتٖس (زاي .)2008 ،1تدبضة ّ٘فق
پيكئ ّؤيسي ثط اْٛيت ذه٘نيؾبظي ثٚػٖ٘آ ضاٛنبض ثطٗٓضفت اظ چبٍفٛبي شاتي اقتهبز زٍٗتي
ٗ ٕيع ػهط پطتالَِ اّطٗظ زض ن٘ضت اخطاي زضؾت ّيثبقٖس .ائ پػٗٛف ٕيع زض ائ ضاؾتب ثط ايٖنٚ
ذه٘نيؾبظي يل ضاٛنبض ثَٖسّست زض ّؿيط ضقس ٗ ت٘ؾؼ ٚاقتهبزي ايطآ اؾت ،تأميس ّيٗضظز.
اٍجت ٚث ٚضغِ  ْٚٛتالـٛبي ن٘ضتىطفت ٚزض ؾبًٛبي اذيط ،ثٕٚظط ّيضؾس م ٚذه٘نيؾبظي ثسً
ث ٚيل ّؼًٌ پبيساض زض ػطن ٚذٍّكيىصاضي زٍٗتٛبي ّرتَف قس ٙاؾت؛ ائ زض حبٍي اؾت مٚ
ثطٕبّٛٚبي ت٘ؾؼ ٚپيكئ ٕقف ذه٘نيؾبظي ضا ثٚػٖ٘آ يل ّحطك ٗ پيكطآ اقتهبزي تطؾيِ
مطز ٙث٘زٕس.
مبانینظزیوپیشینهپژوهش
مشیگذاریعمومی 


خط

اّطٗظّ ٙطزُ اظ زٍٗتٛب إتظبض زاضٕس تب مبضٛبي ظيبزي ثطايكبٓ إدابُ زٖٛاس .زض ٗاقاغ ثإ ٚاسضت
ّيت٘آ يل ّكنٌ اختْبػي يب فطزي ضا پيسا مطز م ٚيل ىطٗ ٙثطاي آٓ تقبيبي يل ضاٛنبض زٍٗتاي
ْٕٖبيسَ .ي ؾبًٛب ،ثّ٘ ٚاظات ايٖ ن ٚقٜطٕٗسآ ثيكتطي ثطاي حٌ ّؿبئٌ اختْبػي ث ٚزٍٗات ّطاخؼاٚ
مطز ٙإس ،إساظ ٙزٍٗت ٕيع ضقس پيسا مطز ٗ ٙذٍّكيٛبي ػّْ٘ي ثا ٚتْابُ حا٘ظٛٙابي ظٕاسىي ٕفا٘ش
يبفتٚإس .ذٍّكي ػّْ٘ي ػجبضت اؾت اظ آٓ چيعي م ٚزٍٗتٛب تهْيِ زاضٕس إدبُ زٖٛاس ياب إدابُ
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ٕسٖٛس .زٍٗتٛب مبضٛبي ظيبزي إدابُ ّايزٖٛاس .تؼبضيابت ضا زض خبّؼإ ٚظاِ ّايزٖٛاس ،خبّؼا ٚضا
ؾبظّبٕسٛي ّيمٖٖس تب تؼبضو ثب ؾبيط خ٘اّغ ضا ضفاغ مٖٖاسّ ،قاساض ظيابزي اظ پابزاـٛابي ْٕابزئ ٗ
ذسّبت ّبزي ضا ثئ اػًبي خبّؼ ٚتقؿيِ ّيمٖٖس ٗ ،اغَت زض قبٍت ّبٍيبت اظ خبّؼا ٚپاً٘ زضيبفات
ّيمٖٖس .ثٖبثطائ ذٍّكيٛبي ػّْ٘ي ّْنٔ اؾت ضفتبضٛاب ضا ٕظاِزٛاي مٖٖاس ،ث٘ضٗمطاؾايٛاب ضا
ؾبظّبٕسٛي مٖٖسّٖ ،بفغ ضا ت٘ظيغ مٖٖس ٗ ،يب ّبٍيبتٛب ضا خْاغآٗضي مٖٖاس؛ ياب ايٖناْٛ ٚا ٚايأٛاب ضا
ِٛظّبٓ إدبُ زٖٛس؛ ث ٚػجبضت زييط ،ذٍّكي ػّْ٘ي تهاْيْي اؾات ما ٚزض قجابً يال ّكانٌ
ػّْ٘ي اتربش ّيق٘ز؛ اّب ذٍّكي نطفبً اتربش تهْيِ ٕيؿات ،ثَنا ٚفطايٖاسي اؾات قابٌّ تْابُ
اقساّبت م ٚاظ ظّبٓ احؿبؼ ّكنٌ قطٗع ّيق٘ز ٗ ث ٚاضظيبثي ٕتبيح حبنٌ اظ اخطاي ذٍّكي ذاتِ
ّيىطزز .ذٍّكي زٗ ٗيػىي ثبضظ زاضز :اًٗ ايٖن ٚذٍّكي يل اٍي٘ي ػَْي اؾت ٗ ٕ ٚيل ضٗياساز
ّدطز ٗ إتعاػي؛ ثَ٘ٚض ّثبً ،ضاٙحٌ ّؿبئَي م ٚفقٍ يل ثبض زض تبضيد يل مكا٘ض اتفابم ّايافتاس،
ذٍّكي ٕيؿت .زُٗ ايٖن ٚاخطاي ذٍّكي ث ٚزٍيٌ ٕيبظ ثْٛ ٚبٖٛو ؾبذتٔ ػ٘اٌّ ٕبؾبظىبض يب ايدبز
إييع ٙثطاي اقساُ خْؼي زض افطازي م ٚاٛساف ّكتطك زاضٕس ٗ ثب ينسييط ْٛنابضي ّايمٖٖاس ،يال
ػٌْ اختْبػي ّحؿ٘ة ّيق٘ز (اٍ٘إي ٗ قطيفظاز.)1394 ،ٙ
اٍجت ٚزض ضٗينطزي م ٚث ٚذٍّكيىصاضي ػّْ٘ي ّيپطزاظز ،ث ٚؾبذتبض يب ضفتبض ثابظييطآ ؾيبؾاي
يب إٓچ ٚزٍٗتٛب ثبيس يب ّدج٘ضٕس إدبُ زٖٛس ،ت٘خ ٚچٖسإي ْٕيق٘ز ،ثَن ٚمبٕ٘ٓ انَي آٓ ّؼُ٘ف ثٚ
ّ٘ي٘ػي اؾت م ٚزٍٗتٛب ٗاقؼبً إدبُ ّيزٖٛس؛ ثَ٘ٚضي مّ ٚتفنطآ اٍٗي ٚائ ضٗيناطز ،آٓ ضا ػَاِ
ذٍ ّكي ٕبّيسٕس .ث ٚاػتقبز الؾً٘ ػَِ ذٍّكي زاضاي ؾٗ ٚيػىي ّٖحهط ث ٚفطز اؾت ما ٚآٓ ضا اظ
ضٗينطزٛبي پيكئ ّتْبيع ّيمٖس :چٖسضقت ٚاي اؾت ،ث ٚزٕجبً حٌ ّكنٌ اؾات ٗ ثؿايبض ٖٛدابضي
اؾت .خيْع إسضؾ٘ٓ 1ذٍّكي ضا ّدْ٘ػ ٚاقساّبت ٛسفزاض تؼطيف ّيمٖاس ما ٚثاٗٚؾايَ ٚيال ياب
ّدْ٘ػٚاي اظ ثبظييطآ ثطاي ثطذ٘ضز ثب ّكنٌ يب ّؿأٍّ٘ ٚضز ت٘خ ٚزض ٕظط ىطفت ٚقس ٙاؾتٗ .ي ٕياع
ثط ّدْ٘ػ ٚثبظييطآ تأميس زاضز؛ اّب ثب ضٗينطز حٌ ّؿأٍ ٚذٍّكي ضا تؼطياف ْٕا٘ز ٗ ٙذاٍّكاي ضا
ّتْطمع ثط حٌ ّؿأٍ ٗ ٚضفغ ّكنٌ ّيزإس؛ ٗ حبً آٓ م ٚثطذي پاب ضا فطاتاط ىصاقات ٗ ٚذاٍّكاي
ػّْ٘ي ضا زإكي زإؿتٚإس مّ ٚحٌ تقبَغ  ْٚٛضقتٛٚبيي اؾت م ٚاٍي٘ٛب ،قي٘ٛٙاب ٗ يبفتاٛٚابي

1. James Anderson
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آٓٛب ّيت٘إس زض ثطضؾي ّكنالت اؾبؾي م ٚت٘ؾٍ حنّ٘ت ُّطح ّي ق٘ز ،ؾٜيِ ثبقس .الٕيجئ

1

(ٕ )2012يع زض تؼطيف ذ٘ز ذٍّكيٛب ضا ق٘إيٖي مَي ٗ فطاىيط ّيزإس م ٚثاطاي ّحقاققاسٓ آٓ
ثطٕبّٛٚبي ػَْيبتي تسٗئ ّيق٘ز ،م ٚائ ثطٕبّٛٚب ّبٛيتي ّؿتْط زاقت ٗ ٚذا٘ز ثا ٚپاطٗغٛٙابيي
ّستزاض تقؿيِ ّيىطزٕس (الٕيجئ.)2012 ،
فطايٖس ذٍّكيىصاضي ضا ّيت٘آ ّكًْ٘ ائ ّطاحٌ زإؿت )1 :قٖبذت ،زضك ّؿأٍ ٗ ٚزؾت٘ض
مبض؛ ػ٘اٌّ ثيقْبضي ّْنٔ اؾت زض ّؼطفي ٗ اضائ ٚيل ّكنٌ ثٚػٖ٘آ ّكنٌ ػّْ٘ي ٕقف
زاقت ٚثبقٖس .اظ ّيبٓ ائ ػ٘اٌّ ّيت٘آ ث ٚتأثيط ُّبٍؼبت ،ؾرٖطإيٛب ٗ ىعاضـٛب اقبض ٙمطز ،مٚ
ثٕ ٚح٘ي ٕيبظٛب ٗ مْج٘زٛبي قٜطٕٗسآ ضا ثيبٓ ّيمٖس ٗ پيييطي ٗ اقساُ اظ ؾ٘ي ٕٜبزٛبي زٍٗتي ضا
يطٗضي ّيؾبظز؛ َ )2طاحي ٗ قنٌىيطي ،فكبض افنبض ػّْ٘ي ٗ آثبض ّؿأٍ ،ٚؾبظّبٓ ّتٍ٘ي ضا ٕبچبض
ث ٚثطضؾي ٗ اضائ ٚچبضچ٘ة ّيمٖسّ٘ .افقبٓ ٗ ّربٍفبٓ ث ٚثطضؾي ّؿأٍ ،ٚػَتيبثي ،قٖبؾبيي ّتغيطٛب
ٗ ثؿتط ٗ ،اضائ ٚضاٙحٌ ّيپطزاظٕس .ؾبظّبٓٛب ثب خْغآٗضي ق٘اٛس ،تؼيئ ّؼيبض ىعيٖٛٚبّ ،ك٘ضت ٗ
تحَيٌ ضيؿل ضاٙحٌٛب يني اظ ىعيٖٛٚب ضا إتربة ّيمٖٖس ،ث ٚآٓ ّكطٗػيت ّيثركٖس ٗ آٓ ضا
قبٕٕ٘ي ّيؾبظٕس؛  )3اثالؽ ٗ اخطاي ذٍّكي ،پؽ اظ ّدبظ قسٓ اخطاي ذٍّكيّ ،طاخغ اخطا آٓ ضا
ثٗ ٚاحسٛبي ؾبظّبٕي اثالؽ ّيمٖٖس .زض اخطاي زقيق ذٍّكي ،ذٍّكيٛبي اضتجبَي ،ؾبظٗمبضٛبي
حْبيت اظ ّدطيبٓ ٗ تأّئ ّٖبثغ ّكرم ّيق٘ز؛  )4اضظيبثي ذٍّكي ،ثب اخطاي ذٍّكي
فؼبٍيتٛب ٗ ػَْيبت ذبتْْٕ ٚيپصيطز ٗ اضظيبثي ثطاي پبؾري٘يي ثّ ٚكنٌ ػّْ٘ي ثبيس ث ٚزقت ثٚ
اخطا ىصاقت ٚق٘ز م ٚآيب ّكنٌ ثطَطف قس ٙيب ّؿأٍ ٚخبٕجي زييطي ثٗٚخ٘ز آّس ٙاؾت .ائ ّطاحٌ
ثَ٘ٚض خسا اظ  ِٛاخطا ْٕيقٕ٘س ،ثَن ٚثٚن٘ضت فطايٖسي پ٘يب ٗ زاضاي اضتجبٌ چٖسؾ٘ي ٚثب  ِٛقنٌ
ّيىيطٕس .زض ائ ّطحَ ٚثبظذ٘ضزٛب ،قيبؼ اٛساف تؼيئقسّٖ ٗ ٙبثغ ترهيم زازّ ٙيق٘ز ٗ ّٜبضت
زؾتإسضمبضآ ثطاي اخطاي اثطثرف مٖتطً ّيىطزز؛  )5انالح ،تغييط يب ذبتْ ٚذٍّكي ،پؽ اظ
مؿت ٕتبيح اضظيبثيٕ ،قبٌ ق٘ت ٗ يؼف ّكرم ّيق٘ز .زض ائ ّطحَ ،ٚخطيبٓ پكتيجبٕي فؼبً
ّيىطزز ،ثطٕبّٚاي ثطاي ضفغ مْج٘زٛب ٗ اقساُٛبي ثؼسي ٗيغ ّيق٘ز .زض ٕتيدّْ ٚنٔ اؾت،
انالح يب حصف ن٘ضت ىيطز (زإففطز .)1393 ،اٍجت ٚثبيس ث ٚائ ٕنت ٚاقبض ٙزاقت مّ ٚطحَ ٚتسٗئ

. Langbein
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ذٍّكي ٕيع يني اظ ِّٜتطئ ّطاحٌ ائ فطايٖس اؾت؛ ثٚىٕ٘ٚاي م ٚپطئْ ٗ ٗيَساٗؾني 1ثيبٓ
مطزٙإس ثعضهتطئ ّكنٌ زض ػسُ اخطاي ذٍّكي ثيت٘خٜي ث ٚتْٜيسات ذبل ايدبز ّ٘فقيت زض
ّطحَ ٚتسٗئ اؾت (زٕٜبضت.)1397 ،2
اجزایخطمشی


ّطحَ ٚاخطا يني اظ ِّٜتطئ ٗ پط چبٍفتطئ ّطاحٌ فطايٖس ذٍّكيىصاضي ّيثبقس؛ ظيطا ائ
ّطحَٕ ٚقُ ٚآغبظئ تحقق ٛسفٛب اؾت ٗ پؽ اظ آٓ زض ّطحَ ٚاضظيبثي ّيعآ زؾتيبثي ثٛ ٚسفٛب
ّ٘ضز اضظيبثي قطاض ّيىيطز ٗ زض ٕتيد ٚائ اضظيبثيٛب اؾت مٕ ٚكبٓ ّيزٛس تب چّ ٚيعآ اخطاي
ذٍّكيٛبي تسٗئقسّ٘ ٙفقتآّيع ٗ يب ثب قنؿت ْٛطا ٙث٘ز ٙاؾت (قَيپ٘ض ٗ ْٛنبضآ.)1390 ،
ؾجتيط ٗ ّعّٖئ 3اخطا ضا إدبُ تهْيْبت ذٍّكي م ٚػّْ٘بً ثٚن٘ضت ثيبٕي ٚضؾْي ّيثبقس ،تؼطيف
ْٕ٘زٙإس .زض چٖئ حبٍتي اخطا ّيت٘إس قنَي اظ اخطاي زؾت٘ضات ّقبّبت اخطايي ٗ يب تهْيْبت
زازىب ٙثبقس (ؾجتيط ٗ ّعّٖئ .)1979 ،ثطٗمعّ 4ؼتقس اؾت م ٚاخطاي ذٍّكي قبٌّ فؼبٍيتٛبيي
ْٛچ٘ٓ ثٚمبضىيطي ق٘إئ ،تفؿيط آٓٛب ٗ اخطاي ق٘إئ ٗ ته٘ضات ٗ اضائ ٚذسّبت ثّ ٚطزُ ّيثبقس.
اظ ٕظط ثطٗمع اخطاي ذٍّكي ّ٘ي٘ع ثؿيبض پيچيسٙاي ّيثبقس مٕ ٚيبظّٖس تنٖيلٛب ٗ آيئٕبّٛٚبي
ّٖبؾت ّيثبقس (ثطٗمع .)1998 ،زضٕٜبيت ّيت٘آ ىفت م ٚاخطاي ذٍّكي زض ّف ُٜ٘مَي ثّ ٚؼٖبي
اخطاي قبٕ٘ٓ اؾت م ٚزض آٓ ثبظييطآ ،ؾبظّبٓٛب ،ضٗيٛٚب ٗ تنٖيلٛبي ّتفبٗت زض ّ ِٛيآّيعز تب ثب
تالـ ،اٛساف يل ثطٕبّ ٚيب ذٍّكي پيكٖٜبزي ضا ثٕ ٚتيدَُّ٘ ٚة ٗ ّثجت ثطؾبٕٖس (پيٍؿتط ٗ
اؾت٘ضات.)1381 ،5
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رویکزدهایاجزا

ضٗينطز ثبال ث ٚپبيئ 1زض ؾبظّبٓٛبي ػْ٘زي م ٚؾَؿَّٚطاتت ٗ ق٘إئ ٗ ّقطضات ذيَي ؾرت
اخطا ّيق٘ز ،اؾتفبزّ ٙيىطزز .ؾبظّبٓٛبيي م ٚذيَي ث٘ضٗمطاتيل ٗ ّقطضاتي ٛؿتٖس ،ضاؼ ٛطُ
ؾبظّبٓ تهْيِىيطي إدبُ ّيىيطز؛ اىط چّْ ٚنٔ اؾت اظ ؾُ٘ح پبيئ ٕظطات ضا  ِٛثييطٕس ،اّب زض
ٗاقغ ّسيطيت ػبٍي تهْيِىيطي ّيمٖس .ضٗينطز پبيئ ث ٚثبال 2اظ قٖبؾبيي قجن ٚثبظييطآ
ّكبضمتمٖٖس ٙزض اضائ ٚذسّبت زض ح٘ظٛٙبي ّحَي آغبظ قس ٗ ٙث ٚتحَيٌ اٛساف ،اؾتطاتػيٛب،
فؼبٍيتٛب ٗ اضتجبَبت ائ ثبظييطآ ّيپطزاظز .ؾپؽ زض ائ ّسً اظ اضتجبَبت ائ ثبظييطآ ثطاي
قٖبؾبيي ثبظييطآ ّحَيُّٖ ،قٚاي ٗ َّّي ّكبضمتمٖٖس ٙزض ثطٕبّٚضيعي ،تأّئ ّبٍي ٗ اخطاي
ثطٕبّٛٚبي زٍٗتي ٗ غيطزٍٗتي اؾتفبزّ ٙيق٘ز .ائ قيّ٘ ،ٙنبٕيؿْي ضا ثطاي حطمت ث ٚؾ٘ي ثبال اظ
ؾُح ث٘ضٗمطاتٛبي اخطايي ث ٚؾ٘ي ذٍّكيىصاضآ زض ثرف ػّْ٘ي ٗ ذه٘ني فطاّ ِٛيؾبظز.
ضٗينطز تطميجي 3م ٚتطميجي اظ ؾبذتبض افقي ٗ ػْ٘زي اؾت؛ يؼٖي  ِٛثٕ ٚظطات ؾُ٘ح ثبال ٗ ِٛ
ؾُ٘ح پبيئ ت٘خّ ٚيق٘ز .اٍجت ٚتالـٛبي ّرتَفي ثطاي تطميت ائ زٗ ضٗينطز ن٘ضت پصيطفتٚ
اؾت؛ اظ خَْ ،ٚاٍْ٘ض 4تالـ مطز ٙتب ثب تطميت ازثيبت ٕقكٚضيعي ضٗ ث ٚػقت ٗ ٕقكٚضيعي ضٗ ثٚ
خَ٘ ثيبٓ مٖس م ٚذٍّكيىصاضآ ثبيس زض تسٗئ ذٍّكي ث ٚاثعاضٛب ٗ ؾبيط ّٖبثغ ٕيع ت٘خ ٚمٖٖس ٗ
ْٛچٖئ ؾبذتبض ّك٘مٛبي ىطٗٛٙبي ٛسف ٕٜبيي ضا ٕيع زض ٕظط ثييطٕس .يني زييط اظ تالـٛبيي مٚ
زض ازاّ ٚث ٚتكطيح آٓ پطزاذت ٚقس ٙاؾت ،چبضچ٘ة ائتالف َطفساضآ اؾت م ٚت٘ؾٍ ؾجتيط اضائ ٚقسٙ
اؾت (ؾجتيط.)1986 ،
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خصوصیساسی


ذه٘نيؾبظي زض ّؼٖبي ػبُ ثّ ٚف ُٜ٘مبٛف فؼبٍيتٛبي اقتهبزي زٍٗت يب ّحسٗز مطزٓ
ّساذَ ٚزٍٗت زض اّ٘ض اقتهبزي اؾت .ثيؿَي ٗ چبيَسّ 1ؼتقسٕس ذه٘نيؾبظي ٗؾيَٚاي اؾت ثطاي
ثٜج٘ز ػَْنطز فؼبٍيتٛبي اقتهبزي اظ َطيق افعايف ٕيطٗٛبي ثبظاض ،زضن٘ضتيم ٚحساقٌ  50زضنس
ؾٜبُ آٓٛب ث ٚثرف ذه٘ني ٗاىصاض ىطززٍٗ .دبٕ٘ؾني 2ذه٘نيؾبظي ضا ثّ ٚؼٖبي إدبُ
فؼبٍيتٛبي اقتهبزي ت٘ؾٍ ثرف ذه٘ني يب إتقبً ّبٍنيت زاضاييٛب ث ٚثرف ذه٘ني ّيزإس.
ق٘اضتعّ 3يى٘يس ذه٘نيؾبظي ثّ ٚؼٖي ثٗٚخ٘ز آٗضزٓ ٕظبُ خسيس ثط اؾبؼ ثبظاض ّيثبقس
(مْيدبٕي .)1382 ،ايس ٙانَي زض تفنط ذه٘نيؾبظي ائ اؾت م ٚفًبي ضقبثت ٗ ٕظبُ حبمِ ثط
ثبظاض ،ثٖيبٛٙب ٗ ٗاحسٛبي ذه٘نيؾبظي ضا ّدج٘ض ّيؾبظز تب ػَْنطز مبضاتطي زاقت ٚثبقٖس .زض
ّدْ٘ع زٗ زٍيٌ ػْس ٙثطاي ذه٘نيؾبظي تؼطيف قس ٙاؾت م ٚػجبضتٖس اظ :اٍف) مبٛف
ّؿئٍ٘يتٛبي زٍٗت ٗ ذبضج ؾبذتٔ ّٖبثغ زٍٗتي اظ حيُّ ٚسيطيت زٍٗت ثّٖٚظ٘ض اضتقبي مبضايي ٗ
ثٜطٗٙضي زض اؾتفبز ٙاظ ائ ّٖبثغ؛ ة) مبٛف ثبض ّبٍي نٖبيغ َّّي زٍٗتي ثط ث٘زخ ٚمك٘ض زض ضاؾتبي
تحقق زٍيٌ اًٗ (ّييٖؿ٘ٓ.)2000 ،4
ثَ٘ٚض مَي ،ذه٘نيؾبظي ّ٘خت افعايف قسضت ٗ اػتجبض ثبظاض زض ّقبثٌ تهْيْبت زٍٗت
ّيق٘ز .ذه٘نيؾبظي زض ػٌْ ثط اؾبؼ اٛساف ٛط مك٘ض تؼيئ ّيق٘ز؛ ث ٚائ ّؼٖب م ٚزض
مك٘ضٛبي نٖؼتي ٗ پيكطفتٕ ٚح٘ ٙذه٘نيؾبظي ثب مك٘ضٛبي زضحبًت٘ؾؼّ ٚتفبٗت اؾت؛ چطا مٚ
إتظبضي مّ ٚطزُ اظ ذه٘نيؾبظي زاضٕس ثب ينسييط مبّالً ّتفبٗت اؾت .زض ثؿيبضي مك٘ضٛبي
زضحبًت٘ؾؼ ٚقطمتٛبي زٍٗتي ثٚػٖ٘آ اثعاضٛبي زٍٗت ثّٖٚظ٘ض زؾتيبثي ث ٚترهيم ثٜيّٖٖ ٚبثغ
ٗ حهً٘ مبضايي اقتهبزي ّ٘ضز اؾتفبز ٙقطاض ّيىيطز؛ اّب ثّ ٚطٗض ظّبٓ ٗ ثب پيچيسٙتط قسٓ فؼبٍيت
ائىٕ٘ ٚقطمتٛب اظ خَْ ٚػسُ مبضايي اقتهبزي ،ترهيم ٕبَُّ٘ة ّٖبثغ ،ظيبٓزٛي فطاٗآ ٗ
تحْيٌ ثط ث٘زخ ٚزٍٗت آقنبض ّيق٘ز .زض ٕتيد ٚحطمتٛبي ٗؾيؼي ثطاي إتقبً ٗ ٗاىصاضي
1

. Bisley & Child
. Veljanovski
3
. Schwartz
4
. Megginson
2
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قطمتٛبي زٍٗتي ث ٚثرفٛبي غيطزٍٗتي ٗ ذه٘ني ن٘ضت پصيطفت ٚاؾت؛ ث ٚػجبضت زييط،
زٍٗتٛب ثب ذه٘نيؾبظي ث ٚزٕجبً ثؿيح  ْٚٛقسضتٛب زض خٜت پيكطفت ٛؿتٖس ٗ ّيم٘قٖس اضتجبٌ
خبّؼ ٗ ٚؾيبؾت ضا تؿٜيٌ مٖٖس (قَيپ٘ض.)1387 ،
تاریخچه خصوصی ساسی در ایزان

پؽ اظ پيطٗظي إقالة اؾالّي زض ؾبً  ٗ 1357قطٗع خٖو تحْيَي زض ؾبً ٍ ،1359عُٗ
تْطمع زٍٗت ثط ّبٍنيت ٗ ّسيطيت ثرف ػْسٙاي اظ نٖبيغ ٗ زضىيطي زض فؼبٍيتٛبي اقتهبزي
مك٘ض ،زض قطايٍ حؿبؼ زٗضآ خٖو تحْيَي ،اختٖبةٕبپصيط قس؛ ؾپؽ ثّ٘ ٚخت انٌ  44قبٕ٘ٓ
اؾبؾيّ ،بٍنيت ثؿيبضي اظ فؼبٍيتٛب اظ خَْ ٚثبٕنساضي ،ثيْ ،ٚتأّئ ٕيطٗ ،نٖبيغ ّبزض ٗ ثعضه،
٘ٛاپيْبيي ،مكتيطإي ٗ ٕظبيط آٓ ،ػّْ٘ي اػالُ قس ٗ ّبٍنيت ثؿيبضي اظ فؼبٍيتٛبي اقتهبزي ،زض
اذتيبض مبٌّ زٍٗت قطاض ىطفت .ائ ضٕٗس تب اٗاذط ز 60 ٚٛمْبمبٓ ازاّ ٚيبفت تب ايٖن ٚپؽ اظ ذبتْٚ
خٖو ،زٍٗت اقساُ ث ٚتسٗئ ٗ ته٘يت ثطٕبّٛٚبي ثبظؾبظي اقتهبزي ،اختْبػي زض قبٍت ثطٕبّٛٚبي
اًٗ ٗ زُٗ ت٘ؾؼْٕ٘ ٚز تب ػَْنطز قطمتٛبي زٍٗتي ضا ثٜج٘ز زازّ٘ ،ٙخت حً٘ض فؼبًتط ثرف
ذه٘ني زض اقتهبز َّّي ق٘ز ٗ ثؿتط الظُ خٜت ذه٘نيؾبظي ضا فطإْ ِٛبيس .زض ازاّ ٚائ ّؿيط،
َي قبٕ٘ٓ ثطٕبّ ٚؾُ٘ ت٘ؾؼٕ ٚيع ثطٕبّ ٚذه٘نيؾبظي قطمتٛبي زٍٗتي ضا تحت ػٖ٘آ
«ؾبّبٕسٛي قطمتٛبي زٍٗتي ٗ ٗاىصاضي ؾٜبُ آٓٛب» زٕجبً ْٕ٘ز .پؽ اظ ته٘يت ثطٕبّ ٚچٜبضُ
ت٘ؾؼ ٚاقتهبزي ،اختْبػي ٗ فطٖٛيي خْٜ٘ضي اؾالّي ايطآ ،زض ؾبً  ٗ 1383تأميس ثط ؾطػت
ثركيسٓ ث ٚذه٘نيؾبظي زض مك٘ض ،ؾيبؾتٛبي مَي انٌ  44ت٘ؾٍ ضٛجطي ٗ ّدْغ تكريم
ّهَحت ٕظبُ ،زض ؾبً  1384ث ٚزؾتيبٛٙبي اخطايي اثالؽ قس ٗ پؽ اظ آٓ ٕيع قبٕ٘ٓ اخطاي
ؾيبؾتٛبي مَي انٌ ٕ 44يع زض ؾبً  1386ث ٚته٘يت ّدَؽ ٗ زض ؾبً  1387ث ٚته٘يت
ق٘ضاي ٕيٜجبٓ ضؾيس ،م ٚيني اظ ِّٜتطئ ٕقبٌ ػُف زض اخطاي ذه٘نيؾبظي زض مك٘ض پؽ اظ
ىصقت  20ؾبً اظ قطٗع ضؾْي ذه٘نيؾبظي ث٘ز؛ اّب ػالٗ ٙثط ائ ق٘إئّ ،ه٘ثبت ٛيأت
ٗظيطآٛ ،يأت ٗاىصاضي ،ق٘ضاي ػبٍي اخطاي ؾيبؾتٛبي مَي انٌ  ،44ثركٖبّٛٚب ٗ ؾبيط ّه٘ثبت
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ّطاخغ زٍٗتي ٗ قبٕ٘ٓىصاضي ٕيع ثط ضٕٗس اخطاي ذه٘نيؾبظي ّؤثط ث٘ز ٗ ٙتب اّطٗظ زض مك٘ض ٕقف
اؾبؾي زاقتٚإس.
زض ايطآ ذه٘نيؾبظي ِٛظّبٓ ثب آغبظ ثطٕبّ ٚت٘ؾؼ ٚاقتهبزي ،اختْبػي ٗ فطٖٛيي مك٘ض زض
َي ؾبًٛبي  1368اٍي  1372ث ٚاخطا زض آّس ٗ پؽ اظ ضٕٗس اخطايي آٓ ٗ تهْيِىيطيٛب ٗ
ؾيبؾتىصاضيٛبي ّطتجٍ ثب آٓ تغييطات ثؿيبضي ضا تدطث ٚمطز (حجيجي ٗ ذ٘قپ٘ض .)1375 ،ثط اؾبؼ
ّبز 19 ٙقبٕ٘ٓ اخطاي ؾيبؾتٛبي مَي انٌ  44قبٕ٘ٓ اؾبؾي ٗ آيئٕبّ ٚاخطايي ضٗـٛبي
ٗاىصاضي ّ٘ي٘ع ائ ّبزٛ ،ٙيأت ٗاىصاضي ّدبظ اؾت تب حؿت قطايٍ ّتٖبؾت ثب ّفبز ائ ّبز ٙاظ
تْبُ ضٗـٛبي ّْنٔ ثطاي ٗاىصاضي ثٖيبٛٙب ٗ ّبٍنيت (اخبض ٙث ٚقطٌ تَْيل ،فطٗـ تْبُ يب
ثركي اظ ؾٜبُ ٗ ٗاىصاضي اّ٘اً) ٗ ٗاىصاضي ّسيطيت (اخبض ،ٙپيْبٕنبضي ػّْ٘ي ٗ پيْبٓ ّسيطيت)،
تدعيٗ ،ٚاىصاضي ،إحالً ٗ ازغبُ قطمتٛب حؿت ّ٘ضز اؾتفبزْٕ ٙبيس،؛ اّب زض حبً حبيط ٗاىصاضي
قطمتٛب زض مك٘ض ثَ٘ٚض ػْس ٙثٚن٘ضت ٗاىصاضي ّبٍنيت اظ َطيق فطٗـ مٌ ؾٜبُ يب ثركي اظ
ؾٜبُ قطمتٛبي زٍٗتي ٗ ٗاثؿت ٚث ٚزٍٗت ث ٚثرفٛبي غيطزٍٗتي اظ ضٗـٛبي ث٘ضؼ ،فطاث٘ضؼ،
ّعايسّ ٗ ٙصامط ٗ ٙث ٚيني اظ ؾَ ٚطيق تسضيدي ،ثَ٘مي ٗ تطخيحي إدبُ ّيق٘ز.
سیاستهایکلیاصل44قانوناساسی 


ؾيبؾتٛبي مَي انٌ  44قبٕ٘ٓ اؾبؾي اظ ؾ٘ي ضٛجط إقالة اؾالّي ث ٚؾطآ ق٘اي ؾٚىبٕٗ ٚ
ضئيؽ ّدْغ تكريم ّهَحت ٕظبُ ،اثالؽ قس ٙاؾت .اثالؽ ائ ؾيبؾتٛبي اؾتطاتػيل ٗ ثؿيبض
ّ ِٜثط اؾبؼ ثٖس يل انٌ  110قبٕ٘ٓ اؾبؾي م ٚتؼيئ ؾيبؾتٛبي مَي ٕظبُ ضا پؽ اظ ّك٘ضت ثب
ّدْغ تكريم ّهَحت ٕظبُ زض حيُ ٚاذتيبضات ٗ ٗظبيف ضٛجط إقالة قطاض زاز ،ٙن٘ضت ىطفتٚ
اؾت .انٌ  44قبٕ٘ٓ اؾبؾي م ٚؾيبؾتٛبي مَي آٓ زض اثالغيّ ٚكرم قسٕ ،ٙظبُ اقتهبزي ايطآ
ضا ث ٚؾ ٚثرف زٍٗتي ،تؼبٕٗي ٗ ذه٘ني ّتني ّيؾبظز ٗ حسٗز ٛط ثرف ضا ثب ت٘خ ٚث ٚشيٌ انٌ
 44قبٕ٘ٓ اؾبؾي ٗ ّفبز انٌ  ٗ 43ثّٖٚظ٘ض تحقق اٛساف قتبة ثركيسٓ ث ٚضقس اقتهبز َّّي،
ىؿتطـ ّبٍنيت زض ؾُح ػُْ٘ ّطزُ ثّٖٚظ٘ض تأّئ ػساٍت اختْبػي ،اضتقبي مبضايي ثٖيبٛٙبي
اقتهبزي ،ثٜطٗٙضي ّٖبثغ ّبزي ،إؿبٕي ٗ فٖبٗضي ،افعايف ضقبثتپصيطي زض اقتهبز َّّي ،افعايف ؾِٜ
ثرفٛبي ذه٘ني ٗ تؼبٕٗي زض اقتهبز َّّي ،مبؾتٔ اظ ثبض ّبٍي ٗ ّسيطيتي زٍٗت زض تهسي
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فؼبٍيتٛبي اقتهبزي ،افعايف ؾُح ػّْ٘ي اقتغبً ،تك٘يق اقكبض ّطزُ ث ٚپؽإساظ ٗ ؾطّبيٚىصاضي
ٗ ثٜج٘ز زضآّس ذبٕ٘اضٛب ّكرم ّيمٖس .ثط اؾبؼ آذطئ ىعاضـ ّدَؽ ق٘ضاي اؾالّي زض
ذه٘ل ّيعآ تحقق اٛساف ؾيبؾتٛبي مَي انٌ  44قبٕ٘ٓ اؾبؾي ّ٘ي٘ع ذه٘نيؾبظي زض
مك٘ض ،اٛساف ٛكتىبٕ ٚف٘ماٍصمط ثٚن٘ضت مبٌّ ّحقق ٕيطزيس ٙاؾت.
اظ اٗايٌ ؾبً  1970زض ثؿيبضي اظ مك٘ضٛبي ت٘ؾؼٚيبفت ،ٚپػٗٛف ٗ مبضٗضظي زض ظّيٖ ٚاضظيبثي
ذٍّكي ضقس قبثٌ ت٘خٜي يبفت .زض ائ مك٘ضٛب اضظيبثي ذٍّكي ثَ٘ٚض اؾبؾي اظ َطيق زغسغٚ
فعايٖس ٙزٍٗت ثطاي ّؿبئٌ ذٍّكي ػّْ٘ي ثطإييرت ٚقس (ؾبپطٗ .)2010 ،1پيكيٖ ٚاضظيبثي ذٍّكي
ث ٚؾبًٛبي خٖو خٜبٕي اًٗ ٗ ثٚذه٘ل ّؼطفي پػٗٛف ػَْيبتي ٗ تنٖيلٛبي تدعيٗٚتحَيٌ
اقتهبزي ثطّيىطزز .ثْٛ ٚئ زٍيٌ اٍٗئ اضظيبثيٛبي ذٍّكي ،زض ؾيبؾتىصاضي اقتهبزي ٗ زفبع
ضخ زازَّ .تؿٖطّ 2ؼتقس اؾت م ٚاحتْبالً زض ؾبً  1958ثطاي ٕرؿتئ ثبض چبضٍع ٍيٖسثَُ٘ )1959( 3اظ
ائ ٗاغ ٙاؾتفبز ٙمطز ٙاؾت .ائ ٕ٘ع اضظيبثي ذٍّكي ثّٚثبث ٚقنَي اظ ّٖٜسؾي يب پعقني ،اظ
يطٗضتٛبي اػتقبزي زض ػَُ٘ اختْبػي ث٘ز .زإكي اظ خبّؼ ٚمّ ٚيت٘إس ضا ٙثٜتط مطزٓ آٓ ضا
فطا ِٛآٗضز (پبضؾٕ٘ع.)2005 ،4
زض پػٗٛفٛبي ّ ِٜإدبُقس ٙزض ائثبض ٗ ٙزض ذبضج اظ مك٘ض ّيتااااا٘آ ثااااا ٚپػٗٛـ ثبضٗ

5

( )1990اقبض ٙمطزٗ .ي ثُّ ٚبٍؼ ٚاثط ٛعيٖٛٚبي زٍٗت ثط ؾطّبيٚىصاضي ذه٘ني پطزاذت .اٗ ّربضج
زٍٗت ضا ثااا ٚزٗ ثرف ّربضج ّهطفي ٗ ّربضج ػْطإي تقؿيِ مااطز .ثط اؾبؼ يبفتاااٛٚااابي ٗي،
ٛعيٖاٛٚابي ّهااطفي زٍٗت اثط ّٖفي ٗ ٛعيٖٛٚبي ػْطإي زٍٗت ،اثط ّثجت ثط ؾطّبيٚىصاضي ثرف
ذه٘ني زاضٕس .ى٘پتب 6زض ؾبً  2001زض ٖٛس ثب ثطضؾي  36قطمت ٗاىصاضقس ٙثا ٚثراف ذه٘ناي
َي ؾبًٛبي  1990تب  1998زضيبفت م ٚثاب ذه٘نايؾابظي خعئاي ،فاطٗـ ،ؾا٘ز ،اقاتغبً ايأ
قطمتٛب زض ّقبيؿ ٚثب قطمتٛبيي م ٚزٍٗتي ثبقي ّبٕسٙإس ،ثٕ ٚؿجت ثابالتط اؾاتٕ .تابيح ثطضؾاي
م٘ؾٖسا ٗ اؾ٘خٖبض ،)2002( 7زض خْٜ٘ضي چل ثط اؾبؼ چٜبض ىطٗ :ٙاٍف) ّبٍنيت ػْس ،ٙة) ثيكاتط
1

. Sapru
. Meltsner
3. Charles E. Lindblom
4. Parsons
5. Barro
6. Gupta
7. Kocenda & Svejnar
2
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اظ  33زضنس ٗ مْتط اظ  50زضنس ،ج) حساقٌ  10زضنس ٗ مْتط اظ  33زضنس ٗ ،ز) مْتط اظ  10زضنس
ؾٜبُ قطمت حبمي اظ ائ ث٘ز مّ ٚبٍنيت ذه٘ني زض زٗض ٙپؽ اظ ٗاىصاضي زض ثؿيبضي اظ ػ٘اٌّ ٗ
ٕ ٚزض  ْٚٛآٓٛب ػَْنطز ثٜتطي ٕؿجت ثّ ٚبٍنيت زٍٗتي زاقت ٗ ٚػَْنطز ّبٍنيت غيطّتْطمع ثٜتط ٗ
يب ّؿبٗي ثب إ٘اع ّتْطمع آٓ ث٘ز ٙاؾتُّ .بٍؼّ ٚحْاس ػْاطآ 1زض ؾابً  2004زض ضاثُا ٚثاب اثاط
ذه٘نيؾبظي ثط ػَْنطز قطمتٛب زض ّهط ثطاي يبفتٔ پبؾد ائ ؾؤاً ما ٚماساُ ٕا٘ع ّبٍنيات
خسيس زض زٗض ٙپؽ اظ ٗاىصاضي ،اثط ّثجتي ثط ػَْنطز قطمتٛب زاقت ٚاؾتُّ ،بٍؼٚاي ضا إدابُ زاز ٗ
ث ٚائ ٕتيد ٚزؾت يبفت م ٚثئ ؾبًٛبي  1989اٍي  1994قطمتٛبي ىطٗ ٙاًٗ (ٗاىصاضي ػْاس)ٙ
ٕؿجت ث ٚقطمتٛبي ىطٗ ٙزُٗ مْتط اظ ( 50زضنس) اظ ػَْنطز ثٜتاطي ثطذ٘ضزاضٕاس ٗ قاطمتٛابي
ٗاىصاضقس ٙث ٚمبضمٖبٓ ٕؿجت ث ٚقطمتٛبي ٗاىصاضقس ٙاظ َطيق ثا٘ضؼ زض زٗض ٙپاؽ اظ ٗاىاصاضي،
ػَْنطز ثٜتطي ضا ٕكبٓ ّيزٖٛسٍُ .فاي ٗ ضإسً ،)2006( 2ثب ثٜطٙىيطي اظ زازٛٙبي تاابثَ٘يي َااي
زٗض 1990 ٙاٍااي  1997ثااا ٚثطضؾاااي اثاااطات ؾطّبيٚىصاضي زٍٗتي ثط ؾطّبيٚىصاضي ذه٘ني زض
مك٘ضٛبي زض حبً ت٘ؾؼ ٚپطزاذتٚإاسٕ .تابيح تحقيااق ٕكبٓ ّيزٛس م ٚزض مك٘ضٛبي زضحبًت٘ؾؼ،ٚ
ؾطّبيٚىصاضي زٍٗتي ثاااٚػٖااا٘آ ّنْاااٌ ؾاااطّبيٚىاااصاضي ذه٘ني ػٌْ مطز ٗ ٙثب افعايف 10
زضناااسي ؾطّبيٚىصاضي زٍٗتي ،ؾطّبيٚىصاضي ثرـ ذه٘ني ث ٚإساظ 2 ٙزضنس افعايف يبفت ٚاؾت؛
اّب ٕتبيح تحقيق ٗي ثطاي مك٘ضٛبي ت٘ؾؼٚيبفتٕ ٚكبٓ زاز م ٚؾطّبيٚىصاضي زٍٗتي اثط خبييعيٖي ثط
ؾطّبيٚىصاضي ذه٘ني زاقت ٚاؾت .اظ ؾاااا٘ي زييااااط ،آً ػْطآ ( )1390زض ُّبٍؼٚاي ث ٚثطضؾي
ذه٘نيؾبظي ٗ ؾيبؾتٛبي مَا اي انا اٌ  44قا ابٕ٘ٓ اؾبؾا اي پطزاذااتٕ .نتّْٜ ٚي م ٚاظ ائ
پػٗٛف زض ثرف پيفٕيبظٛب ث ٚزؾت آّس ايأ ث٘ز ماا ٚتداابضة ٕكبٓ ّايزٛاس زض مك٘ضٛبيي مٚ
فطايٖس ذه٘نيؾبظي ،قجٌ اظ تثجيت اقتهبزي ٗ آظازؾبظي إدبُ ىطفت ٚاؾت يب ٛط زٗ ٛااااِظّاااابٓ
ث٘زٙإس ،ثب ػسُ ّ٘فقيت ْٛطا ٙث٘ز ٙاؾت .زض ٕتيد ٚثطاي ايٖن ٚذه٘نيؾابظي ثإ ٚح٘ احؿٔ إدبُ
ىيطز ،ثبيس ػ٘اٌّ پيفٕيبظ ذه٘نيؾبظي پيف اظ إدبُ ذه٘نيؾاابظي ثااٚماابض ثااطز ٙقٕ٘سٕٚ ،
ايٖن ٚثَ٘ٚض ْٛعّبٓ ٗ يب پؽ اظ آٓ.

. Omran
. Lutfi & Randall
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ثب ُّبٍؼ ٗ ٚثطضؾي تحقيقبت إدبُقس ٙزض ح٘ظ ٙاخطاي ذٍّكي ػّْ٘ي ّكرم قس م ٚاىطچٚ
پػٗٛفٛبي ّتٖ٘ػي زض ظّيٖ ٚاخطاي ذٍّكي ػّْ٘ي ن٘ضت پصيطفت ٚاؾت؛ ٍٗي زض ظّيّٖ٘ ٚإغ
اخطاي اثطثرف ذٍّكيٛبي ػّْ٘ي زض ثرف ذه٘ني م ٚزض اقتهبز مك٘ض ٕقف ثؿعايي زاضٕس،
ُّبٍؼبت مْتطي إدبُ قس ٙاؾت .ثط ائ اؾبؼ ،زض پػٗٛف حبيط ؾؼي ىطزيس ٙاؾت تب ثٚ
آؾيتقٖبؾي ّكنَي ٕٜبزي زض ثسٕ ٚؾيبؾتىصاضي زٍٗت پطزاذت ٚق٘ز ٗ ،زاليٌ ٗ ضيكٛٚبي
ّ٘فقيت ٗ يب ػسُ ّ٘فقيت آٓ تحَيٌ ىطزز .اظ إٓدب م ٚذه٘نيقسٓ ّؿتَعُ زضىيط مطزٓ
ثرفٛبي ّرتَف ثطاي اخطاؾت ،ث ٚائ ّؿأٍ ٚثب ٕيبٛي مٌٕيط ٕيطيؿت ٚقس ٙاؾت تب ثت٘آ زاليٌ
ثٖيبزئ ائ ضٕٗس ضا اظ ّٖبظط ّرتَف قٖبؾبيي ٗ َجقٚثٖسي مطز .زض ْٛئ ضاؾتب ثبيس ث ٚائ ٕنتٚ
اشػبٓ زاقت م ٚاثالؽ ؾيبؾتٛبي مَي انٌ  44قبٕ٘ٓ اؾبؾي زض حقيقت ثيبٕيط ٕ٘ع ٕيطـ ٕظبُ
ث ٚفؼبٍيتٛبي اقتهبزي مك٘ض ّيثبقس؛ اىطچ ٚاػالٓ ائ ٕيطـ ثطاي فؼبالٓ اقتهبزي ثؿيبض حبئع
اْٛيت اؾت ٗ زض حقيقت پسيساض قسٓ افق فؼبٍيتٛبي اقتهبزي زض آيٖس ٙضا ٕكبٓ ّيزٛس؛ اّب اضائٚ
ضاٛجطزٛبي اخطايي مّٖ ٚدط ثٕ ٚبئٌقسٓ ث ٚاٛساف ائ ؾيبؾتٛب اؾت ،اظ اْٛيت ف٘ماٍؼبزٙاي
ثطذ٘ضزاض ّيثبقسٛ .سف انَي اظ اثالؽ ائ ؾيبؾتٛب ،تجسيٌ اقتهبز فؼَي مك٘ض ث ٚيل اقتهبز پ٘يب،
ت٘ؾؼٚاي ٗ ضقبثتي اؾت م ٚثب مبٛف تهسيىطي زٍٗت ٗ ت٘ؾؼ ٚفؼبٍيتٛبي ثرف ذه٘ني
اّنبٓپصيط ذ٘اٛس ث٘ز .زض چبضچ٘ة فطايٖس ذه٘نيؾبظي ،يل اقتهبز ضقبثتي قنٌ ىطفت ٗ ٚاقتهبز
ضقبثتي ث ٚتغييط ٕقف زٍٗت ،ايدبز اّنبٕبت ّبٍي خسيس ٗ ىؿتطـ ضفب ٙػّْ٘ي ّٖدط ّيق٘ز.
ذه٘نيؾبظي اظ خَْ ٚاثطثرفتطئ ٗ يطٗضيتطئ ضاٛجطزٛبي زؾتيبثي ث ٚنٖؼت ٗ اقتهبزي
ّتطقي ٗ پ٘يب ّيثبقس .انٌ  44قبٕ٘ٓ اؾبؾي ثط پبي ٚؾ ٚثرف زٍٗتي ،تؼبٕٗي ٗ ذه٘ني اؾت٘اض
اؾت ٗ زضن٘ضتيم ٚائ انٌ ُّبثق زييط انً٘ قبٕ٘ٓ اؾبؾي ّحقق ق٘ز ،ضقس ٗ ت٘ؾؼ ٚاقتهبزي
ضا زض پي ذ٘اٛس زاقت (ميبٓپ٘ض .)1388 ،ثَ٘ٚضمَي ثبيس ىفت ذه٘نيؾبظي ثركي اظ ؾيبؾت
اقتهبزي خبّغتطي اؾت م ٚاّطٗظ ٙتحت ػٖبٗيٖي چ٘ٓ آظازؾبظي اقتهبزي ٗ يب پي٘ؾتٔ ث ٚاقتهبز
خٜبٕي اظ ؾ٘ي ثطذي اظ زٍٗتٛب ث ٚقست تؼقيت ّيىطزز (ى٘زضظٕٗس چييٖي.)1389 ،
قبٕ٘ٓ اخطاي ؾيبؾتٛبي مَي انٌ  44قبٕ٘ٓ اؾبؾي ثب ت٘خ ٚث ٚزايط ٙقًْ٘ آٓ ،ثٚػٖ٘آ يني
اظ ق٘إئ ّبزض ٗ پبي ٚزض ظّيٖٕ ٚظبُ اقتهبزي مك٘ض ّحؿ٘ة ّيق٘ز؛ اّب ثب ت٘خ ٚث ٚىصقت ؾبًٛب اظ
اخطاي آٓٗ ،خ٘ز ٕ٘اقهي اظ خَْ ٚؾ ِٜإسك ثرف ذه٘ني اظ ٗاىصاضيٛبي ن٘ضتىطفتٗ ٗ ٚخ٘ز
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ّ٘إغ ت٘إْٖسؾبظي ثرف ذه٘ني ؾجت قس ٙاؾت تب اٛساف ّ ِٜائ قبٕ٘ٓ ّجٖي ثط ت٘ؾؼ ٚثرف
ذه٘ني ،افعايف ثٜطٗٙضي ٗ ىؿتطـ فًبي ضقبثتي زض اقتهبز َّّي اظ ؾطػت مبفي ثطذ٘ضزاض ٕجبقس،
م ٚائ اّط ّيت٘إس اظ فطايٖس اخطا يب حتي اظ مبؾتيٛبي قبٕٕ٘ي ٕكأت ىطفت ٚثبقس .ثٖبثطائ ثب ٛسف
ثٜج٘ز فطايٖس اخطاي ؾيبؾتٛبي مَي انٌ  44قبٕ٘ٓ اؾبؾي ٗ ضفغ اثٜبّبت ٗ ٕ٘اقم ّطثٌ٘ ثّ٘ ٚاز
ّرتَف ،ث ٚثطضؾي ّ٘إغ ٗ ّحسٗزيتٛبي تحقق اٛساف قبٕ٘ٓ اخطاي ؾيبؾتٛبي مَي انٌ 44
قبٕ٘ٓ اؾبؾي ،پطزاذتّ ٚيق٘ز.
روششناسیپژوهش 


پػٗٛف حبيط ثب ٛسف قٖبؾبيي ٗ اٍٗ٘يتثٖسي ػبضيٛٚب ٗ ػ٘اٌّ ّؤثط ثط ػسُ تحقق اٛساف
ذه٘نيؾبظي ٗ انٌ  44قبٕ٘ٓ اؾبؾي زض ح٘ظ ٙاخطاي آٓ إدبُ قس ٙاؾت .ثٖبثطئ ضٗينطز حبمِ
زض ائ پػٗٛف ،ضٗينطز ّسيطيتي يب ازاضي ّيثبقس ٗ اٍي٘ٛبي اضظيبثي ،تطميجي اظ اٍي٘ي ٛسفىطا اظ
ٕ٘ع ضٗـّح٘ض ٗ اٍي٘ي ذجطٙىطا اظ ٕ٘ع اضظـّح٘ض ّيثبقسّ .الك اضظيبثي ،ىعاضـ اضظيبثي ّدَؽ
ق٘ضاي اؾالّي زض ذه٘ل ّيعآ تحقق اٛساف ؾيبؾتٛبي انٌ ّ٘ 44ي٘ع ذه٘نيؾبظي زض
مك٘ض ّيثبقس .زض ائ پػٗٛف خٜت قٖبؾبيي ٗ اٍٗ٘يتثٖسي ػبضيٛٚب ٗ ّؤٍفٛٚبي ّطثٌ٘ ثّ٘ ٚإغ
ٗ ّكنالت ح٘ظ ٙاخطاي نحيح انٌ  44اُ قبٕ٘ٓ اؾبؾي اظ ضٗـ زٍفي اؾتفبز ٙقس ٙاؾت .اػًبي
پبٌٕ زٍفي ثطاي ائ پػٗٛف ثٚن٘ضت ْٕٕ٘ٚىيطي غيطاحتْبٍي ٗ تطميجي اظ ضٗـٛبي ٛسفزاض يب
قًبٗتي ٗ ظٕديطٙاي (ىٍَ٘ ٚثطفي) ثطىعيس ٙقسٕس ،م ٚػجبضت ث٘زٕس اظ ٕ 18فط اظ ذجطىبٓ ٗ اؾبتيس
ثبؾبثق ٚزض ح٘ظ ٙذٍّكيىصاضي ػّْ٘ي ،تحَيٌ ٗ اضظيبثي ذٍّكي .پطؾكٖبّٕ ٚظطؾٖدي ّؤٍفٛٚب ٗ
قبذمٛب زض زٗض اًٗ ثطاي خْغآٗضي ٕظطات ٗ پيكٖٜبزات ،زض زٗض زُٗ ثطاي قٖبؾبيي ّؤٍفٛٚب ٗ
قبذمٛب ٗ ،زض زٗض ؾُ٘ ثطاي تؼيئ ّيعآ اْٛيت ٛط يل اظ ّؤٍفٛٚب ٗ قبذمٛب زض اذتيبض
اػًبي پبٌٕ قطاض ىطفت ،م ٚزضٕٜبيت ٕظطات ذجطىبٓ خْغآٗضي ٗ ّ٘ضز تدعيٗٚتحَيٌ قطاض ىطفت.
زض ّطحَ ٚثؼس ،ثب اؾتفبز ٙاظ ّجبٕي ٕظطي ٗ ازثيبت پػٗٛف ،اثؼبز ٗ ّؤٍفٛٚبي ّطتجٍ ثب ّكنالت
ح٘ظ ٙاخطاي انٌ  44قبٕ٘ٓ اؾبؾي اؾترطاج ،زؾتٚثٖسي ،پباليف ٗ تسٗئ ىطزيس ،م ٚثٚن٘ضت
پطؾكٖبّ ٚاٍٗي ٚثؿت ٚپبؾد ٗ ثبظ پبؾد ثٚن٘ضت ِٛظّبٓ ثطاي اضظيبثي ٕظط ذجطىبٓ زض اذتيبض اػًبي
پبٌٕ ذجطىبٓ قطاض ىطفت؛ ث ٚػجبضت زييط ،ى٘يٛٚبي ؾؤاالت ثؿت ٚپبؾد ثط اؾبؼ ُّبٍؼبت
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متبثربٕٚاي ٗ ؾؤاالت ثبظ پبؾد خٜت اذص ٕظطات ذجطىبٓ َطاحي قس .ؾؤاالت اؾبؾي ػجبضت ث٘زٕس
اظ )1 :آيب ائ ّؤٍف ٚثيبٓمٖٖس ٙاثؼبز ّرتَف ّكنالت ٗ ّ٘إغ اخطاي نحيح انٌ  44قبٕ٘ٓ اؾبؾي
ّيثبقس؟ ّ )2يعآ اضتجبٌ ّؤٍف ٚثب اخطاي نحيح انٌ  44قبٕ٘ٓ اؾبؾي ث ٚچّ ٚيعآ ّيثبقس؟ زض
ائ ّطحَ ٚاظ اخطاي زٍفيّ ،ؤٍفٛٚب ٗ اثؼبزي م ٚزاضاي ت٘افق پبيئ ث٘زٕس ،حصف قسٕس ٗ ثب ت٘خ ٚثٚ
پيكٖٜبز ذجطىبٓ ثطذي اظ ّؤٍفٛٚبي زض ظيطّدْ٘ػ ٚاثؼبز خبثٚخب قسٕس ٗ پطؾكٖبّٜٕ ٚبيي ّ٘ضز
ت٘افق ثطاي تؼيئ ّيعآ اْٛيت ٛط يل اظ اثؼبز ٗ ّؤٍفٛٚب زض ّطحَ ٚثؼس ث ٚاػًبي پبٌٕ اضؾبً
ىطزيس .ثب خْغثٖسي ائ اّتيبظٛب ،يطيت ٗظٕي ٛط يل اظ قبذمٛب ٗ ّحبؾجّ ٚيبٕيئ ائ ٗظٓٛب،
ٗظٓ ٛط يل اظ ّؤٍفٛٚب اظ ٕظط ذجطىبٓ تؼيئ ىطزيس .خسًٗ ِّٜ 1تطئ ّؤٍفٛٚب ٗ قبذمٛبي
پيكٖٜبزي پػٗٛف ضا ٕكبٓ ّيزٛس.
جذٍل  .1هْنتزيي هؤلفِّا ٍ ضاخصّای پیطٌْادی پژٍّص
رديف

هؤلفِّا (هطکالت اصلی)

1

حطمت مٖس ٗ ىبٛبً زضخب ظزٓٛب ٗ
پؽضفت ضقس اقتهبز َّّي

2

ػسُ ىؿتطـ نحيح ّبٍنيت زض
ؾُح ػُْ٘ ّطزُ ثّٖٚظ٘ض تأّئ
ػساٍت اختْبػي

3

ػسُ اضتقبي مبضايي ثٖيبٛٙبي
اقتهبزي ٗ ،ثٜطٗٙضي ّٖبثغ ّبزي ٗ
إؿبٕي ٗ فٖبٗضي زض ؾُح ّ٘ضز
إتظبض

4

ّغفً٘ ّبٕسٓ ؾيبؾت افعايف

ضاخصّا (هَاًغ ٍ چالصّا)
ػسُ ضفغ نحيح ٗ ثٖٛٚيبُ ّ٘إغ تٍ٘يسٕ ،ساقتٔ زيسىبٙ
آيٖسٕٙيطإ ،ٚتالَِ ّحيٍ ؾيبؾي ٗ تأثيطپصيطي اقتهبز َّّي
اظ آٓ ،ػسُ ت٘خ ٚثّ ٚتغيطٛبي ظّيٖٚاي ،تغييط زٍٗتٛب ٗ تغييط
ؾيبؾتٛب ،تطخيح ّالحظبت ؾيبؾي ٗ ّالحظبت فٖي ٗ
ٕتيدٚىطايي ،ػسُ ثطٕبّٚضيعي ثطاي اخطاٗ ٗ ،اثؿتيي ّؿتْط
زٍٗت ث ٚزضآّسٛبي ٕفتي
ٕيطـ ّٖفي ّسيطآ ٗ ّقبّٗت آٓٛب زض ثطاثط ٗاىصاضي،
حبمْيت ُّٖق مبپيتبٍيؿتي ،فقسآ تؼٜس مبٌّ ؾيبؾي ٕؿجت
ث ٚذه٘نيؾبظي ،ثيت٘خٜي ثَ ٚطف تقبيب زض ٗاىصاضيٛب،
ٕيب ٙينؿبٓ ٗ ّكبث ٚزض ٗاىصاضي مَي ٚثٖيبٛٙب ٗ قطمتٛبي
ّكًْ٘ ٗاىصاضي ٗ ،ؾطّبي ٚاختْبػي پبيئ زض خبّؼٚ
ثيإًجبَي ؾيبؾتٛبي ّبٍي زٍٗت ،ؾبظٗمبض ٕبمبضآّس ٗ
غيطانٍ٘ي ٗاىصاضيٛبٛ ،سايت ٗ ٕظبضت غيطّؤثط ثٖيبٛٙبي
ذه٘نيقس ٙپؽ اظ ٗاىصاضيّ ،ؿئٍ٘يتىطيعي ٗ پبؾري٘
ٕج٘زٓ ّدطيبٓ ٗ ذٍّكيىصاضآ ،پبئئ ث٘زٓ ٕطخ ؾ٘زآٗضي
ثرف ٍّّ٘س زض ّقبيؿ ٚثب ثرف ٛبي غيطٍّّ٘س ٗ ،ػسُ ت٘خ ٚثٚ
قبيؿتٚؾبالضي
ػسُ ايدبز فًبي ّٖبؾت مؿتٗمبضٗ ،اىصاضي نطفبً ثٚن٘ضت
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ضقبثتپصيطي زض اقتهبز َّّي
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ؾٜبُ ٗ ّبٍنيتٕ ،ج٘ز ٗ فًبي ضقبثتي ّٖبؾت ٕبقي اظ اػْبً
ٕف٘ش ٗاثؿتيبٓ ث ٚزٍٗتّ ،حيٍ غيطضقبثتي اقتهبز َّّي،
ثبظاضيبثي غيطّٖؿدِ ثٖيبٛٙبي ّكًْ٘ ٗاىصاضي ،فقسآ ثبٗض
ٗ فّ ِٜكتطك اظ ؾيبؾتٛبي اثالغي ،قفبفيت پبيئ
ٗاىصاضي زض ضٕٗس اخطا ٗ ،اػْبً ؾَيقّ ٚدطيبٓ

اداهِ جذٍل  .1هْنتزيي هؤلفِّا ٍ ضاخصّای پیطٌْادی پژٍّص
رديف

هؤلفِّا (هطکالت اصلی)

5

افعايف اؾْي ٗ غيطٗاقؼي ؾِٜ
ثرفٛبي ذه٘ني ٗ تؼبٕٗي زض
اقتهبز َّّي

6

مبٛف ظبٛطي اظ ثبض ّبٍي ٗ
ّسيطيتي زٍٗت زض تهسي
فؼبٍيتٛبي اقتهبزي ٗ ثؼًبً
افعايف ضٗظافعٗٓ حدِ ثسٕٚ
زؾتيب ٙث٘ضٗمطاؾي

7

افعايف پيسا ٕنطزٓ ٗ حتي مبٛف
ؾُح ػّْ٘ي اقتغبً ٗاقؼي

8

مبٛف ّيعآ پؽإساظ ٗ
ؾطّبيٚىصاضي ٗ ؾُح زضآّس
امثطيت آحبز خبّؼٚ

ضاخصّا (هَاًغ ٍ چالصّا)
ػسُ ت٘إْٖسؾبظي نحيح ثرف ذه٘ني ٗ تؼبٕٗي ،حْبيت ٗ
پكتيجبٕي ّبٍي يؼيف اظ ثرف ذه٘ني ٗ تؼبٕٗي ،يؼف
ؾبذتبضي ٗ قسضت ٗ إييع ٙمِ ثرف ذه٘ني ٗ ،اذتيبض يؼيف
ؾبظّبٓ ذه٘نيؾبظي ثطاي ثطٕبّٚضيعي ٗ اخطا
ػسُ ت٘خّٖ ٚبؾت ثّ ٚقطضاتظزايي ،ظٜ٘ض قطمتٛبي
قجٚزٍٗتي ،ػسُ ٗاىصاضي ّسيطيتٛب ٗ تف٘يى اذتيبض ّسيطيتي،
زذبٍت ثيف اظ إساظ ٙزٍٗت زض اقتهبز ،ؾيبؾتظزىي ّدطيبٓ،
ّقبّٗت ّسيطآ زٍٗتي زض ّقبثٌ ٗاىصاضيٛب ٗ ٕيطإي اظ قُغ
اّتيبظات ٗ ،ػسُ ٗخ٘ز ت٘إبييٛبي ّسيطيتي
ػسُ حْبيت زٍٗت اظ مبضآفطيٖبٓ ٗاقؼي آّبز ،ٙآّبضؾبظيٛبي
غيطٗاقؼي زض ّ٘ضز ّؿأٍ ٚاقتغبً ٗ ثينبضي ،ػسُ اػتْبز مبفي
زٍٗت ث ٚثرف ذه٘ني ٗ تؼبٕٗي ،تؼسيٌ ٕيطٗٛبي ّبظاز
قطمت زٍٗتي ثب ذه٘نيؾبظيّ ،كنالت ؾبذتبضي زض
قطمتٛبي زٍٗتي ٗ ،حؿبزت (ػسُ اػتْبز) ػّْ٘ي ٕؿجت ثٚ
مبضآفطيٖبٓ ذه٘ني
ػسُ ت٘خ ٚقبيؿت ٚث ٚضفغ ّ٘إغ ؾطّبيٚىصاضيٕ ،ج٘ز
فطٖٛوؾبظي ػّْ٘ي ت٘ؾٍ زٍٗتٕ ،بپبيساضي ٗيؼيت اقتهبزي
ٗ ٕباّٖي ؾطّبي ٚؾطّبيٚىصاضإٓ ،ج٘ز قفبفيت ؾبظٗمبض ٕبّٖبؾت
ػطي ٗ ٚتقبيبي ؾٜبُ ،يؼفٛبي ضٗآقٖبذتي ،ػسُ اػتْبز
ّطزُ ثٕ ٚيبت ٗ ؾيبؾتٛبي زٍٗت ٗ ،ػسُ حْبيتٛبي مبفي
ثؼسي زٍٗت پؽ اظ ٗاىصاضيٛب

زض ازاّ ٚثطاي خْغآٗضي زازٛٙب اظ پطؾكٖبّ ٚاؾتفبز ٙىطزيس .زض ٗاقغ پؽ اظ اؾترطاج ّفبٛيِ
ِٛؾٖد مّٖ ٚدط ث ٚقنٌىيطي ّقٍ٘ٛٚب (آؾيتٛب) قس ،ثرف زُٗ پػٗٛف يؼٖي ثرف مّْي آغبظ
ٗ ّقٍ٘ٛٚب ث ٚث٘ت ٚآظّ٘ٓ ىصاضز ٙقس .زض ائ ّطحَ ٚث ٚضٗـ پيْبيكي ٗ ثب اؾتفبز ٙاظ ضٗينطز
اؾتقطايي خٜت ضتجٚثٖسي ّقٍ٘ٛٚب (آؾيتٛب) ثٜط ٙثطز ٙقس .ثسئ ّٖظ٘ض ،پطؾكٖبّ ٚاٍٗي ٚثب اؾتفبزٙ
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اظ آؾيتٛبي قٖبؾبييقس ٙزض ّطحَ ٚميفيَ ،طاحي ٗ ؾپؽ ثب ت٘خ ٚثّ ٚحققؾبذت ٚث٘زٓ اثعاض،
ضٗايي ٗ اػتجبض آٓ ّ٘ضز ؾٖدف قطاض ىطفت .ثطاي تؼيئ اػتجبض پطؾكٖبّ ٚاظ ضٗـ اػتجبض ّحت٘ا ٗ
اػتجبض ػبَّي اؾتفبز ٙىطزيس .پبيبيي پطؾكٖبّٕ ٚيع ثب اؾتفبز ٙاظ آٍفبي مطٕٗجبخ اضظيبثي قس ،م0/89 ٚ
ثٚزؾت آّس .زضٕٜبيت ،پطؾكٖبّ ٚزض اذتيبض خبّؼ ٚآّبضي پػٗٛف زض ثرف مّْي قطاض ىطفت .خبّؼٚ
آّبضي زض ائ ّطحَ ،ٚتْبّي افطاز زض زؾتطؼ ٗ ّؿٍَّ ثّ ٚجبحث ترههي ذه٘نيؾبظي اػِ اظ
اؾبتيس زإكيب ،ٙمبضقٖبؾبٓ اقتهبزي ،نبحجبٓ تأٍيف يب تطخّْ ٚطتجٍ ثب ّ٘ي٘ع ٗ مبضقٖبؾبٓ ٗ
ّسيطآ قبغٌ زض فطايٖسٛبي اخطايي ذه٘نيؾبظي ٗ اخطاي قبٕ٘ٓ اخطاي ؾيبؾتٛبي مَي انٌ
 44قبٕ٘ٓ ث ٚتؼساز ٕ 18فط ث٘ز ،م ٚزضٕٜبيت پطؾكٖبّ ٚثٚن٘ضت تْبُقْبضي زض اذتيبض ايكبٓ قطاض
ىطفت .الظُ ث ٚشمط اؾت م ٚثرف مّْي پػٗٛف ثّٖٚظ٘ض ضتجٚثٖسي آؾيتٛب إدبُ ىطزيس.
یافتههایپژوهش


ْٛبٓىٕ٘ ٚم ٚاقبض ٙقس ،اٛساف تحققٕيبفت ٗ ٚيب مْتط تحققيبفت ٚؾيبؾتٛبي مَي انٌ 44
قبٕ٘ٓ اؾبؾي زض فطايٖس اخطاي ذٍّكي ػّْ٘ي «ذه٘نيؾبظي» زض ائ پػٗٛف ّ٘ضز ثطضؾي قطاض
ىطفت ٚاؾت .اظائضٗ اثتسا ثبيس ّؤٍفٛٚب ،قبذمٛب ٗ ح٘ظٛٙبي ّطتجٍ ثب ائ ّقٍّ٘ ٚكرم ىطزز تب
ثٚػٖ٘آ ٕقك ٚضا ٙزض خٜت اضتقبي ائ ّ٘إغ ٗ ّكنالت فطايٖسٛبي اخطاي ذٍّكي ّ٘ضز اؾتفبزٙ
قطاض ىيطزّ .ؤٍفٛٚبيي م ٚزض زٗض اًٗ ت٘ؾٍ ذجطىبٓ پيكٖٜبز قس ٙث٘زْٛ ٗ ،چٖئ قبذمٛبيي مٚ
ثب ُّبٍؼ ٚازثيبت ٗ ح٘ظٕ ٙظطي پػٗٛف اؾترطاج قس ٙث٘ز ،زض ّؤٍفٛٚبي چٖسىبٕ ٚزؾتٚثٖسي ىطزيس.
ثٖبثطائ ثب اؾتفبز ٙاظ پيكيُّٖ ٚبٍت ٕظطي ٗ خْغثٖسي تؼبضيفّ ،ؤٍفٛٚبي ّطثٌ٘ ثّ٘ ٚإغ ٗ
ّكنالت ح٘ظ ٙاخطاي ذه٘نيؾبظي ّكرم قس ،م ٚزض ازاّ ٚثب ٕظط ذجطىبٓ زض ّطاحٌ اخطاي
زٍفي ،إسمي تؼسيٌ ىطزيس .قبيبٓ شمط اؾت م ٚزض ائ پػٗٛف ّؤٍفٛٚبي ّطثٌ٘ ثّ٘ ٚإغ ٗ
ّكنالت ح٘ظ ٙاخطاي ذه٘نيؾبظي ثب ؾ ٚؾٖدّ٘ ٚضز ثطضؾي قطاض ىطفتٚإسّ :يعآ اضتجبٌ ّؤٍف ٚثب
ذٍّكيّ ،يعآ اضتجبٌ ّؤٍف ٚثب اثؼبز ذٍّكي زض اخطا ٗ ّيعآ اْٛيت ّؤٍف ٚزض اخطاي ذٍّكي.
ّيعآ اخْبع ذجطىبٓ زض ظّيّٖ ٚيعآ اضتجبٌ ّؤٍف ٚثب ّ٘إغ ٗ ّكنالت ح٘ظ ٙاخطاي
ذه٘نيؾبظي ثب اؾتفبز ٙاظ ضٗـٛبي آّبض ت٘نيفي (ْٕب) ّ٘ضز ّحبؾج ٗ ٚتدعيٗٚتحَيٌ إدبُ
ىطفت ٗ ثب ت٘خ ٚثَ ٚيف ٍينطت (ذيَي مِ تب ذيَي ظيبز) ّ٘ضز اؾتفبز ٙزض پطؾكٖبّ ٚذجطىبٓ ٕتيدٚ
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اخْبع إٓبٓ ثطاي ٛط يل اظ قبذمٛب ّحبؾج ٚقسْٛ .چٖئ يطيت ٗظٕي ٛط يل اظ قبذمٛب
خٜت تؼيئ ّيعآ ٗظٓ آٓٛب ّحبؾج ٚىطزيس ،م ٚػسزي ثئ  1تب  5اؾتٛ .ط چ ٚػسز ثٚزؾت آّسٙ
ثٕ 5 ٚعزيلتط ثبقسٕ ،كبٓزٖٛس ٙيطيت ٗظٕي ثبالي آٓ قبذم ّيثبقس .ثطاي ّحبؾج ٚيطيت
ٗظٕي ٛط يل اظ ّؤٍفٛٚب اظ فطًّ٘  1اؾتفبز ٙقس ٙاؾت:

I= {(w1. n1) + (w2. n2) +… (Wn. nn)}/N
فزهَل  .1ضزيب ٍسًی هؤلفِّا

ٗ ;Iظٓ ٛط ّؤٍفٚ
ٗ ;wظٓ
 ;nتؼساز ٕفطات ٛط ىعيٖٚ
 ;Nتؼساز مٌ ّكبضمت مٖٖسٛ ٙب
 حزکت کٌذ ٍ گاّاً درجا سدىّا ٍ پسرفت رضذ اقتصاد هلّی

زض ّؤٍف« ٚحطمت مٖس ٗ ىبٛبً زضخب ظزٓٛب ٗ پؽضفت ضقس اقتهبز َّّي» ،اظ ّيبٓ قبذمٛبي
پيكٖٜبزي ٗ قٖبؾبييقس ٙاظ ّجبٕي ٕظطي ائ ح٘ظ 8 ،ٙقبذم ّ٘ضز ت٘افق ذجطىبٓ قطاض ىطفت مٚ
زض خسًٗ ٕ 2كبٓ زاز ٙقس ٙاؾت.
جذٍل  .2ضاخصّای هؤلفِ «حزکت کٌذ ٍ گاّاً درجا سدىّا ٍ پسرفت رضذ اقتصاد هلّی»
ضاخص ّا

بیطتزيي اجواع

ضزيب ٍسًی

ػسُ ضفغ نحيح ٗ ثٖٛٚيبُ ّ٘إغ تٍ٘يس

ذيَي ظيبز

4/28

ٗاثؿتيي ّؿتْط زٍٗت ث ٚزضآّسٛبي ٕفتي

ذيَي ظيبز

4/11

ظيبز

5/32

ػسُ ت٘خ ٚثّ ٚتغيطٛبي ظّيٖٚاي

ظيبز

3/94

تغييط زٍٗتٛب ٗ تغييط ؾيبؾتٛب

ذيَي ظيبز

4/33

تالَِ ّحيٍ ؾيبؾي ٗ تأثيطپصيطي اقتهبز َّّي اظ
آٓ
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تطخيح ّالحظبت ؾيبؾي ٗ ّالحظبت فٖي ٗ

ظيبز

3/94

ػسُ ثطٕبّٚضيعي ثطاي اخطا

مِ

2/89

ٕساقتٔ زيسىبْٚٛ ٙؾٕ٘يط ٗآيٖسٕٙيطإٚ

ظيبز

4/00

ٕتيدٚىطايي

ْٛبَٓ٘ض م ٚزض خسًٗ  2قبثٌ ّكبٛس ٙاؾت ،اخْبع ٕظط ثبالي ذجطىبٓ زض ؾ ٚقبذم «ػسُ
ضفغ نحيح ٗ ثٖٛٚيبُ ّ٘إغ تٍ٘يس»ٗ« ،اثؿتيي ّؿتْط زٍٗت ث ٚزضآّسٛبي ٕفتي» ٗ «تغييط زٍٗتٛب ٗ
تغييط ؾيبؾتٛب»ٕ ،كبٓزٖٛس ٙائ اؾت م ٚائ قبذمٛب ٕقف ثؿيبض ظيبزي زض اخطاي ؾيبؾتٛبي
مَي انٌ  44زاضٕسْٛ .چٖئ قبذمٛبي «تالَِ ّحيٍ ؾيبؾي ٗ تأثيطپصيطي اقتهبز َّّي اظ آٓ»،
«ػسُ ت٘خ ٚثّ ٚتغيطٛبي ظّيٖٚاي»« ،تطخيح ّالحظبت ؾيبؾي ٗ ّالحظبت فٖي ٗ ٕتيدٚىطايي»ٗ ،
«ٕساقتٔ زيسىبْٚٛ ٙؾٕ٘يط ٗ آيٖسٕٙيطإٕ ،»ٚقف ظيبزي زض اخطاي ؾيبؾتٛبي مَي انٌ  44زاضٕس.
زضٕٜبيتٕ ،تبيح تدعيٗٚتحَيٌ زازٛٙبي پػٗٛف ٕكبٓ ّيزٛس م ٚقبذم «تالَِ ّحيٍ ؾيبؾي ٗ
تأثيطپصيطي اقتهبز َّّي اظ آٓ» ثب ّقساض  5/32ثيكتطئ ٗ قبذم «ػسُ ثطٕبّٚضيعي ثطاي اخطا» ثب
ّقساض قبذم  2/89مْتطئ يطيت ٗظٕي ضا زض ثئ قبذمٛبي ائ ّؤٍف ٚزاضٕس.
 ػذم گستزش صحیح هالکیت در سطح ػوَم هزدم بِهٌظَر تأهیي ػذالت اجتواػی

زض ّؤٍف« ٚػسُ ىؿتطـ نحيح ّبٍنيت زض ؾُح ػُْ٘ ّطزُ ثّٖٚظ٘ض تأّئ ػساٍت اختْبػي»،
اظ ّيبٓ قبذمٛبي پيكٖٜبزي ٗ قٖبؾبييقس ٙاظ ّجبٕي ٕظطي ائ ح٘ظ 6 ،ٙقبذم ّ٘ضز ت٘افق
ذجطىبٓ قطاض ىطفت ،م ٚزض خسًٗ ٕ 3كبٓ زاز ٙقس ٙاؾت.
جذٍل  .3ضاخصّای هؤلفِ «ػذم گستزش صحیح هالکیت در سطح ػوَم هزدم بِهٌظَر
تأهیي ػذالت اجتواػی»
ضاخص ّا

بیطتزيي اجواع

ضزيب ٍسًی

ٕيطـ ّٖفي ّسيطآ ٗ ّقبّٗت آٓٛب زض ثطاثط ٗاىصاضي

ظيبز

3/94

ٕيب ٙينؿبٓ ٗ ّكبث ٚزض ٗاىصاضي مَي ٚثٖيبٛٙب ٗ قطمتٛبي ّكًْ٘

ظيبز

3/45
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ٗاىصاضي
حبمْيت ُّٖق مبپيتبٍيؿتي

ّت٘ؾٍ

3/56

ثيت٘خٜي ثَ ٚطف تقبيب زض ٗاىصاضيٛب

ّت٘ؾٍ

3/84

فقسآ تؼٜس مبٌّ ؾيبؾي ٕؿجت ث ٚذه٘نيؾبظي

ّت٘ؾٍ

3/56

ؾطّبي ٚاختْبػي پبيئ زض خبّؼٚ

ذيَي ظيبز

4/44

ْٛبَٓ٘ض م ٚزض خسًٗ  3قبثٌ ّكبٛس ٙاؾت ،اخْبع ٕظط ثبالي ذجطىبٓ زض زٗ قبذم «ٕيطـ
ّٖفي ّسيطآ ٗ ّقبّٗت آٓٛب زض ثطاثط ٗاىصاضي» ٗ «فقسآ تؼٜس مبٌّ ؾيبؾي ٕؿجت ثٚ
ذه٘نيؾبظي» ٕكبٓزٖٛس ٙائ اؾت م ٚائ قبذمٛب ٕقف ظيبزي زض اخطاي ؾيبؾتٛبي مَي
انٌ  44زاضٕسْٛ .چٖئ قبذمٛبي «حبمْيت ُّٖق مبپيتبٍيؿتي»« ،ثيت٘خٜي ثَ ٚطف تقبيب زض
ٗاىصاضيٛب»ٕ« ٗ ،يب ٙينؿبٓ ٗ ّكبث ٚزض ٗاىصاضي مَي ٚثٖيبٛٙب ٗ قطمتٛبي ّكًْ٘ ٗاىصاضي»،
ٕقف ّت٘ؾُي زض اخطاي ؾيبؾتٛبي مَي انٌ  44زاضٕس .زضٕٜبيت يبفتٛٚبي ائ ثرف اظ پػٗٛف
ٕكبٓ ّيزٛس م ٚقبذم «ؾطّبي ٚاختْبػي پبيئ زض خبّؼ »ٚثب ّقساض  4/44ثيكتطئ ٗ قبذم
«ٕيب ٙينؿبٓ ٗ ّكبث ٚزض ٗاىصاضي مَي ٚثٖيبٛٙب ٗ قطمتٛبي ّكًْ٘ ٗاىصاضي» ثب ّقساض 3/45
مْتطئ يطيت ٗظٕي ضا زض ثئ قبذمٛبي ائ ّؤٍف ٚزاضٕس.
 ػذم ارتقای کارايی بٌگاُّای اقتصادی ٍ ،بْزٍُری هٌابغ هادی ٍ اًساًی ٍ فٌاٍری در
سطح هَرد اًتظار

زض ّؤٍف« ٚػسُ اضتقبي مبضايي ثٖيبٛٙبي اقتهبزي ٗ ،ثٜطٗٙضي ّٖبثغ ّبزي ٗ إؿبٕي ٗ فٖبٗضي زض
ؾُح ّ٘ضز إتظبض» ،اظ ّيبٓ قبذمٛبي پيكٖٜبزي ٗ قٖبؾبييقس ٙاظ ّجبٕي ٕظطي ائ ح٘ظ6 ،ٙ
قبذم ّ٘ضز ت٘افق ذجطىبٓ قطاض ىطفت م ٚزض خسًٗ ٕ 4كبٓ زاز ٙقس ٙاؾت.
جذٍل  .4ضاخصّای هؤلفِ «ػذم ارتقای کارايی بٌگاُّای اقتصادی ٍ ،بْزٍُری هٌابغ
هادی ٍ اًساًی ٍ فٌاٍری در سطح هَرد اًتظار»
ضاخص ّا

بیطتزيي اجواع

ضزيب ٍسًی

ثيإًجبَي ؾيبؾتٛبي ّبٍي زٍٗت

ظيبز

4/81
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ؾبظٗمبض ٕبمبضآّس ٗ غيطانٍ٘ي ٗاىصاضيٛب

ذيَي ظيبز

4/87

ٛسايت ٗ ٕظبضت غيطّؤثط ثٖيبٛٙبي ذه٘نيقس ٙپؽ اظ ٗاىصاضي

ظيبز

5/14

ّؿئٍ٘يتىطيعي ٗ پبؾري٘ ٕج٘زٓ ّدطيبٓ ٗ ذٍّكيىصاضآ

ذيَي ظيبز

4/48

پبيئ ث٘زٓ ٕطخ ؾ٘زآٗضي ثرف ٍّّ٘س زض ّقبيؿ ٚثب ثرف ٛبي غيطٍّّ٘س

ظيبز

3/53

ػسُ ت٘خ ٚث ٚقبيؿتٚؾبالضي

ظيبز

4/59

ْٛبَٓ٘ض م ٚزض خسًٗ  4قبثٌ ّكبٛس ٙاؾت ،اخْبع ٕظط ثبالي ذجطىبٓ زض زٗ قبذم «ؾبظٗمبض
ٕبمبضآّس ٗ غيطانٍ٘ي ٗاىصاضيٛب» ٗ «ّؿئٍ٘يتىطيعي ٗ پبؾري٘ ٕج٘زٓ ّدطيبٓ ٗ ذٍّكيىصاضآ»
ٕكبٓزٖٛس ٙائ اؾت م ٚائ قبذمٛب ٕقف ثؿيبض ظيبزي زض اخطاي ؾيبؾتٛبي مَي انٌ 44
زاضٕسْٛ .چٖئ قبذمٛبي «ثيإًجبَي ؾيبؾتٛبي ّبٍي زٍٗت»ٛ« ،سايت ٗ ٕظبضت غيطّؤثط
ثٖيبٛٙبي ذه٘نيقس ٙپؽ اظ ٗاىصاضي»« ،پبيئ ث٘زٓ ٕطخ ؾ٘زآٗضي ثرف ٍّّ٘س زض ّقبيؿ ٚثب
ثرف ٛبي غيطٍّّ٘س»ٛ« ،سايت ٗ ٕظبضت غيطّؤثط ثٖيبٛٙبي ذه٘نيقس ٙپؽ اظ ٗاىصاضي»« ٗ ،ػسُ
ت٘خ ٚث ٚقبيؿتٚؾبالضي»ٕ ،قف ظيبزي زض اخطاي ؾيبؾت ٛبي مَي انٌ  44زاضٕس .زضٕٜبيت ّيت٘آ
ىفت م ٚقبذم «ٛسايت ٗ ٕظبضت غيطّؤثط ثٖيبٛٙبي ذه٘نيقس ٙپؽ اظ ٗاىصاضي» ثب ّقساض 5/14
ثيكتطئ ٗ قبذم «پبيئ ث٘زٓ ٕطخ ؾ٘زآٗضي ثرف ٍّّ٘س زض ّقبيؿ ٚثب ثرفٛبي غيطٍّّ٘س» ثب
ّقساض  3/53مْتطئ يطيت ٗظٕي ضا زض ثئ قبذمٛبي ائ ّؤٍف ٚزاضٕس.
 هغفَل هاًذى سیاست افشايص رقابتپذيزی در اقتصاد هلّی

زض ّؤٍفّ« ٚغفً٘ ّبٕسٓ ؾيبؾت افعايف ضقبثتپصيطي زض اقتهبز َّّي» ،اظ ّيبٓ قبذمٛبي
پيكٖٜبزي ٗ قٖبؾبييقس ٙاظ ّجبٕي ٕظطي ائ ح٘ظ 8 ،ٙقبذم ّ٘ضز ت٘افق ذجطىبٓ قطاض ىطفت مٚ
زض خسًٗ ٕ 5كبٓ زاز ٙقس ٙاؾت.
جذٍل  .5ضاخصّای هؤلفِ «هغفَل هاًذى سیاست افشايص رقابتپذيزی در اقتصاد
هلّی»
ضاخص ّا

بیطتزيي اجواع

ضزيب ٍسًی

ػسُ ايدبز فًبي ّٖبؾت مؿتٗمبض

ذيَي ظيبز

4/78
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ٕج٘ز فًبي ضقبثتي ّٖبؾت ٕبقي اظ اػْبً ٕف٘ش ٗاثؿتيبٓ ث ٚزٍٗت

ذيَي ظيبز

5/28

ٗاىصاضي نطفبً ثٚن٘ضت ؾٜبُ ٗ ّبٍنيت

ذيَي ظيبز

5/22

اػْبً ؾَيقّ ٚدطيبٓ

ظيبز

4/89

ّحيٍ غيطضقبثتي ٗ إحهبضي ّؤٍفٛٚبي انَي اقتهبز َّّي

ذيَي ظيبز

5/01

ثبظاضيبثي غيطّٖؿدِ ثٖيبٛٙبي ّكًْ٘ ٗاىصاضي

ظيبز

4/67

اداهِ جذٍل  .5ضاخصّای هؤلفِ «هغفَل هاًذى سیاست افشايص رقابتپذيزی در
اقتصاد هلّی»
ضزيب

ضاخص ّا

بیطتزيي اجواع

فقسآ ثبٗض ٗ فّ ِٜكتطك اظ ؾيبؾتٛبي اثالغي

ظيبز

4/78

قفبفيت پبيئ ٗاىصاضي زض ضٕٗس اخطا

ّت٘ؾٍ

4/22

ٍسًی

ْٛبَٓ٘ض م ٚزض خسًٗ  5قبثٌ ّكبٛس ٙاؾت ،اخْبع ٕظط ثبال زض چٜبض قبذم «ػسُ ايدبز
فًبي ّٖبؾت مؿتٗمبض»ٗ« ،اىصاضي نطفبً ثٚن٘ضت ؾٜبُ ٗ ّبٍنيت»ٕ« ،ج٘ز ٗ فًبي ضقبثتي
ّٖبؾت ٕبقي اظ اػْبً ٕف٘ش ٗاثؿتيبٓ ث ٚزٍٗت»ّ« ٗ ،حيٍ غيطضقبثتي ٗ إحهبضي ّؤٍفٛٚبي انَي
اقتهبز َّّي»ٕ ،كبٓزٖٛس ٙائ اؾت م ٚائ قبذمٛب ٕقف ثؿيبض ظيبزي زض اخطاي ؾيبؾتٛبي مَي
انٌ  44زاضٕسْٛ .چٖئ قبذمٛبي «اػْبً ؾَيقّ ٚدطيبٓ»« ،ثبظاضيبثي غيطّٖؿدِ ثٖيبٛٙبي
ّكًْ٘ ٗاىصاضي»« ٗ ،فقسآ ثبٗض ٗ فّ ِٜكتطك اظ ؾيبؾتٛبي اثالغي»ٕ ،قف ظيبزي زض اخطاي
ؾيبؾتٛبي مَي انٌ  44زاضٕس .زضٕٜبيت يبفتٛٚبي ائ ثرف ٕكبٓ ّيزٛس م ٚقبذم «ٕج٘ز ٗ
فًبي ضقبثتي ّٖبؾت ٕبقي اظ اػْبً ٕف٘ش ٗاثؿتيبٓ ث ٚزٍٗت» ثب ّقساض  5/28ثيكتطئ ٗ قبذم
«قفبفيت پبيئ ٗاىصاضي زض ضٕٗس اخطا» ثب ّقساض  4/22مْتطئ يطيت ٗظٕي ضا زض ثئ قبذمٛبي
ائ ّؤٍف ٚزاضٕس.
 افشايص اسوی ٍ غیزٍاقؼی سْن بخصّای خصَصی ٍ تؼاًٍی در اقتصاد هلّی
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زض ّؤٍف« ٚافعايف اؾْي ٗ غيطٗاقؼي ؾ ِٜثرفٛبي ذه٘ني ٗ تؼبٕٗي زض اقتهبز َّّي» ،اظ
ّيبٓ قبذمٛبي پيكٖٜبزي ٗ قٖبؾبييقس ٙاظ ّجبٕي ٕظطي ائ ح٘ظ 4 ،ٙقبذم ّ٘ضز ت٘افق
ذجطىبٓ قطاض ىطفت م ٚزض خسًٗ ٕ 6كبٓ زاز ٙقس ٙاؾت.
جذٍل  .6ضاخصّای هؤلفِ «افشايص اسوی ٍ غیزٍاقؼی سْن بخصّای خصَصی ٍ
تؼاًٍی در اقتصاد هلّی»
ضزيب

ضاخص ّا

بیطتزيي اجواع

ػسُ ت٘إْٖسؾبظي نحيح ٗ انٍ٘ي ثرف ذه٘ني ٗ تؼبٕٗي

ذيَي ظيبز

5/92

حْبيت ٗ پكتيجبٕي ّبٍي يؼيف اظ ثرف ذه٘ني ٗ تؼبٕٗي

ظيبز

4/14

يؼف ؾبذتبضي ٗ قسضت ٗ إييع ٙمِ ثرف ذه٘ني

ذيَي ظيبز

4/81

اذتيبض يؼيف ؾبظّبٓ ذه٘نيؾبظي ثطاي ثطٕبّٚضيعي ٗ اخطا

ذيَي ظيبز

5/48

ٍسًی

ْٛبَٓ٘ض م ٚزض خسًٗ  6قبثٌ ّكبٛس ٙاؾت ،اخْبع ٕظط ثبالي ذجطىبٓ زض ؾ ٚقبذم «ػسُ
ت٘إْٖسؾبظي نحيح ٗ انٍ٘ي ثرف ذه٘ني ٗ تؼبٕٗي»« ،يؼف ؾبذتبضي ٗ قسضت ٗ إييع ٙمِ
ثرف ذه٘ني»« ٗ ،اذتيبض يؼيف ؾبظّبٓ ذه٘نيؾبظي ثطاي ثطٕبّٚضيعي ٗ اخطا»ٕ ،كبٓزٖٛسٙ
ائ اؾت م ٚائ قبذمٛب ٕقف ثؿيبض ظيبزي زض اخطاي ؾيبؾت ٛبي مَي انٌ  44زاضٕسْٛ .چٖئ
قبذم «حْبيت ٗ پكتيجبٕي ّبٍي يؼيف اظ ثرف ذه٘ني ٗ تؼبٕٗي » ٕقف ظيبزي زض اخطاي
ؾيبؾتٛبي مَي انٌ  44زاضز .زضٕٜبيت ٕتبيح تدعيٗٚتحَيٌ ائ ثرف اظ پػٗٛف حبمي اظ آٓ
اؾت م ٚقبذم «ػسُ ت٘إْٖسؾبظي نحيح ٗ انٍ٘ي ثرف ذه٘ني ٗ تؼبٕٗي» ثب ّقساض ٗ 5/92
قبذم«حْبيت ٗ پكتيجبٕي ّبٍي يؼيف اظ ثرف ذه٘ني ٗ تؼبٕٗي» ثب ّقساض  4/14مْتطئ يطيت
ٗظٕي ضا زض ثئ قربلٛبي ائ ّؤٍف ٚزاضٕس.
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 کاستي ظاّزی اس بار هالی ٍ هذيزيتی دٍلت در تصذی فؼالیتّای اقتصادی ٍ بؼضاً
افشايص رٍسافشٍى حجن بذًِ دستگاُ بَرٍکزاسی

زض ّؤٍف« ٚمبؾتٔ ظبٛطي اظ ثبض ّبٍي ٗ ّسيطيتي زٍٗت زض تهسي فؼبٍيتٛبي اقتهبزي ٗ ثؼًبً
افعايف ضٗظافعٗٓ حدِ ثسٕ ٚزؾتيب ٙث٘ضٗمطاؾي» ،اظ ّيبٓ قبذمٛبي پيكٖٜبزي ٗ قٖبؾبييقس ٙاظ
ّجبٕي ٕظطي ائ ح٘ظ 7 ،ٙقبذم ّ٘ضز ت٘افق ذجطىبٓ قطاض ىطفت م ٚزض خسًٗ ٕ 7كبٓ زاز ٙقسٙ
اؾت.
جذٍل  .7ضاخصّای هؤلفِ «کاستي ظاّزی اس بار هالی ٍ هذيزيتی دٍلت در تصذی
فؼالیتّای اقتصادی ٍ بؼضاً افشايص رٍسافشٍى حجن بذًِ دستگاُ بَرٍکزاسی»
ضزيب

ضاخص ّا

بیطتزيي اجواع

زذبٍت ثيف اظ إساظ ٙزٍٗت زض اقتهبز

ذيَي ظيبز

5/24

ظٜ٘ض ٗ ىؿتطـ ضٗظافعٗٓ ؾيُط ٙقطمتٛبي قجٚزٍٗتي

ظيبز

4/02

ػسُ ٗاىصاضي ّسيطيتٛب ٗ تف٘يى اذتيبض ّسيطيتي

ّت٘ؾٍ

3/46

ػسُ ت٘خّٖ ٚبؾت ثّ ٚقطضاتظزايي

ذيَي ظيبز

4/35

ؾيبؾتظزىي ّدطيبٓ

ّت٘ؾٍ

2/80

ّقبّٗت ّسيطآ زٍٗتي زض ّقبثٌ ٗاىصاضيٛب ٗ ٕيطإي اظ قُغ اّتيبظات

مِ

2/13

ػسُ ٗخ٘ز ت٘إبييٛبي ّسيطيتي الظُ

ظيبز

4/46

ٍسًی

ْٛبَٓ٘ض م ٚزض خسًٗ  7قبثٌ ّكبٛس ٙاؾت ،اخْبع ٕظط ثبالي ذجطىبٓ زض زٗ قبذم «زذبٍت
ثيف اظ إساظ ٙزٍٗت زض اقتهبز»« ٗ ،ػسُ ت٘خّٖ ٚبؾت ثّ ٚقطضاتظزايي»ٕ ،كبٓزٖٛس ٙائ اؾت مٚ
ائ قبذمٛب ٕقف ثؿيبض ظيبزي زض اخطاي ؾيبؾتٛبي مَي انٌ  44زاضٕس ْٛ .چٖئ قبذمٛبي
«ظٜ٘ض ٗ ىؿتطـ ضٗظافعٗٓ ؾيُط ٙقطمتٛبي قجٚزٍٗتي»« ٗ ،ػسُ ٗخ٘ز ت٘إبييٛبي ّسيطيتي
الظُ»ٕ ،قف ظيبزي زض اخطاي ؾيبؾتٛبي مَي انٌ  44زاضٕس .زضٕٜبيت يبفتٛٚبي ائ ثرف ٕكبٓ
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ّيزٛس م ٚقبذم «زذبٍت ثيف اظ إساظ ٙزٍٗت زض اقتهبز» ثب ّقساض  5/24ثيكتطئ ٗ قبذم
ّقبّٗت ّسيطآ زٍٗتي زض ّقبثٌ ٗاىصاضيٛب ٗ ٕيطإي اظ قُغ اّتيبظات» ثب ّقساض  2/13مْتطئ
يطيت ٗظٕي ضا زض ثئ قبذمٛبي ائ ّؤٍف ٚزاضٕس.
 افشايص پیذا ًکزدى ٍ حتی کاّص سطح ػوَهی اضتغال ٍاقؼی

زض ّؤٍف« ٚافعايف پيسا ٕنطزٓ ٗ حتي مبٛف ؾُح ػّْ٘ي اقتغبً ٗاقؼي» ،اظ ّيبٓ قبذمٛبي
پيكٖٜبزي ٗ قٖبؾبييقس ٙاظ ّجبٕي ٕظطي ائ ح٘ظ 6 ،ٙقبذم ّ٘ضز ت٘افق ذجطىبٓ قطاض ىطفت مٚ
زض خسًٗ ٕ 8كبٓ زاز ٙقس ٙاؾت.
جذٍل  .8ضاخصّای هؤلفِ «افشايص پیذا ًکزدى ٍ حتی کاّص سطح ػوَهی اضتغال
ٍاقؼی»
ضزيب

ضاخص ّا

بیطتزيي اجواع

ػسُ حْبيت زٍٗت اظ مبضآفطيٖبٓ ٗاقؼي آّبزٙ

ظيبز

4/22

آّبضؾبظيٛبي غيطٗاقؼي زض ّ٘ضز ّؿأٍ ٚاقتغبً ٗ ثينبضي

ظيبز

3/00

ػسُ اػتْبز مبفي زٍٗت ث ٚثرف ذه٘ني ٗ تؼبٕٗي

ذيَي ظيبز

5/00

تؼسيٌ ٕيطٗٛبي ّبظز قطمت زٍٗتي ثب ذه٘نيؾبظي

ّت٘ؾٍ

2/78

ّكنالت ؾبذتبضي زض قطمتٛبي زٍٗتي

مِ

2/67

حؿبزت (ػسُ اػتْبز) ػّْ٘ي ٕؿجت ث ٚمبضآفطيٖبٓ ذه٘ني

ّت٘ؾٍ

3/44

ٍسًی

ْٛبَٓ٘ض م ٚزض خسًٗ  8قبثٌ ّكبٛس ٙاؾت ،اخْبع ٕظط ثبالي ذجطىبٓ زض قبذم «ػسُ اػتْبز
مبفي زٍٗت ث ٚثرف ذه٘ني ٗ تؼبٕٗي»ٕ ،كبٓزٖٛس ٙائ اؾت م ٚائ قبذم ٕقف ثؿيبض ظيبزي
زض اخطاي ؾيبؾتٛبي مَي انٌ  44زاضزْٛ .چٖئ قبذمٛبي «ػسُ حْبيت زٍٗت اظ مبضآفطيٖبٓ
ٗاقؼي آّبز« ٗ »ٙآّبضؾبظيٛبي غيطٗاقؼي زض ّ٘ضز ّؿأٍ ٚاقتغبً ٗ ثينبضي»ٕ ،قف ظيبزي زض اخطاي
ؾيبؾتٛبي مَي انٌ  44زاضٕس .زضٕٜبيت يبفتٛٚبي ائ ثرف حبمي اظ آٓ اؾت م ٚقبذم «ػسُ

155

عارضهیابی و اولویتبندی چالصهای اجزای خطمطی...،

اػتْبز مبفي زٍٗت ث ٚثرف ذه٘ني ٗ تؼبٕٗي» ثب ّقساض  5/00ثيكتطئ ٗ قبذم «ّكنالت
ؾبذتبضي زض قطمتٛبي زٍٗتي» ثب ّقساض  2/67مْتطئ يطيت ٗظٕي ضا زض ثئ قبذمٛبي ائ
ّؤٍف ٚزاضٕس.
 کاّص رٍسافشٍى هیشاى پساًذاس ،سزهايِگذاری ٍ سطح درآهذ اکثزيت آحاد جاهؼِ
زض ّؤٍف« ٚمبٛف ضٗظافعٗٓ ّيعآ پؽإساظ ،ؾطّبيٚىصاضي ٗ ؾُح زضآّس امثطيت آحبز خبّؼ،»ٚ
اظ ّيبٓ قبذمٛبي پيكٖٜبزي ٗ قٖبؾبييقس ٙاظ ّجبٕي ٕظطي ائ ح٘ظ 7 ،ٙقبذم ّ٘ضز ت٘افق
ذجطىبٓ قطاض ىطفت م ٚزض خسًٗ ٕ 9كبٓ زاز ٙقس ٙاؾت.
جذٍل  .9ضاخصّای هؤلفِ «کاّص رٍسافشٍى هیشاى پساًذاس ،سزهايِگذاری ٍ سطح
درآهذ اکثزيت آحاد جاهؼِ»
ضزيب

ضاخص ّا

بیطتزيي اجواع

ػسُ ت٘خ ٚقبيؿت ٚث ٚضفغ ّ٘إغ ؾطّبيٚىصاضي

ذيَي ظيبز

3/89

يؼفٛبي ضٗآقٖبذتي

ّت٘ؾٍ

3/22

ٕج٘ز فطٖٛوؾبظي ػّْ٘ي ت٘ؾٍ زٍٗت

ظيبز

3/67

ػسُ حْبيتٛبي مبفي ثؼسي زٍٗت پؽ اظ ٗاىصاضي

ظيبز

4/44

ٕبپبيساضي ٗيؼيت اقتهبزي ٗ ٕباّٖي ؾطّبي ٚؾطّبيٚىصاضآ

ذيَي ظيبز

3/78

ػسُ اػتْبز ّطزُ ثٕ ٚيبت ٗ ؾيبؾتٛبي زٍٗت

ظيبز

3/78

ٕج٘ز قفبفيت ؾبظٗمبض ٕبّٖبؾت ػطي ٗ ٚتقبيبي ؾٜبُ

ذيَي ظيبز

3/67

ٍسًی

ْٛبَٓ٘ض م ٚزض خسًٗ  9قبثٌ ّكبٛس ٙاؾت ،اخْبع ٕظط ثبالي ذجطىبٓ زض ؾ ٚقبذم «ػسُ
ت٘خ ٚقبيؿت ٚث ٚضفغ ّ٘إغ ؾطّبيٚىصاضي»ٕ« ،بپبيساضي ٗيؼيت اقتهبزي ٗ ٕباّٖي ؾطّبيٚ
ؾطّبيٚىصاضآ»ٕ« ٗ ،ج٘ز قفبفيت ؾبظٗمبض ٕبّٖبؾت ػطي ٗ ٚتقبيبي ؾٜبُ»ٕ ،كبٓزٖٛس ٙائ اؾت
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م ٚائ قبذمٛب ٕقف ثؿيبض ظيبزي زض اخطاي ؾيبؾتٛبي مَي انٌ  44زاضٕسْٛ .چٖئ
قبذمٛبي «ٕج٘ز فطٖٛوؾبظي ػّْ٘ي ت٘ؾٍ زٍٗت»« ،ػسُ حْبيتٛبي مبفي ثؼسي زٍٗت پؽ
اظ ٗاىصاضيٛب»« ٗ ،ػسُ اػتْبز ّطزُ ثٕ ٚيبت ٗ ؾيبؾتٛبي زٍٗت»ٕ ،قف ظيبزي زض اخطاي
ؾيبؾتٛبي مَي انٌ  44زاضٕس .زضٕٜبيت ٕتبيح تدعيٗٚتحَيٌ زازٛٙبي ائ ثرف اظ پػٗٛف ٕكبٓ
ّيزٛس م ٚقبذم «ػسُ حْبيتٛبي مبفي ثؼسي زٍٗت پؽ اظ ٗاىصاضيٛب » ثب ّقساض 4/44
ثيكتطئ ٗ قبذم «يؼفٛبي ضٗآقٖبذتي» ثب ّقساض  3/22مْتطئ يطيت ٗظٕي ضا زض ثئ
قبذمٛبي ائ ّؤٍف ٚزاضٕس.
مؤلفههای مذل کیفی پژوهش 

رتبهبنذی


ثب اؾتفبز ٙاظ ٕظطات ٗ ّحبؾج ٚقبذم يطيت ٗظٕي ٛط يل اظ ّؤٍفٛٚبّ ،يعآ اْٛيت ٛط يل
اظ آٓٛب زض اخطاي انٍ٘ي ؾيبؾتٛبي مَي انٌ  44قبٕ٘ٓ اؾبؾي ّكرم ىطزيس ،م ٚزض قبٍت
خسًٗ  10قبثٌ ّكبٛسّ ٙيثبقس.
جذٍل .11رتبِبٌذی هؤلفِّای هؤثز در اجزای سیاستّای کلی اصل 44
هؤلفِّا

ضزيب
ٍسًی

افعايف اؾْي ٗ غيطٗاقؼي ؾ ِٜثرفٛبي ذه٘ني ٗ تؼبٕٗي زض اقتهبز َّّي

5/087

ّغفً٘ ّبٕسٓ ؾيبؾت افعايف ضقبثتپصيطي زض اقتهبز َّّي

4/856

ػسُ اضتقبي مبضايي ثٖيبٛٙبي اقتهبزي ٗ ،ثٜطٗٙضي ّٖبثغ ّبزي ٗ إؿبٕي ٗ فٖبٗضي زض ؾُح ّ٘ضز
إتظبض

4/570

حطمت مٖس ٗ ىبٛبَ زضخب ظزٓٛب ٗ پؽضفت ضقس اقتهبز َّّي

4/101

ػسُ ىؿتطـ نحيح ّبٍنيت زض ؾُح ػُْ٘ ّطزُ ثّٖٚظ٘ض تأّئ ػساٍت اختْبػي

3/798

مبٛف ظبٛطي ثبض ّبٍي ٗ ّسيطيتي زٍٗت زض تهسي فؼبٍيتٛبي اقتهبزي ٗ ثؼًبً افعايف ضٗظافعٗٓ

3/780

عارضهیابی و اولویتبندی چالصهای اجزای خطمطی...،

157

حدِ زؾتيب ٙث٘ضٗمطاؾي
مبٛف ّيعآ پؽإساظ ،ؾطّبيٚىصاضي ٗ ؾُح زضآّس امثطيت آحبز خبّؼٚ

3/778

افعايف پيسا ٕنطزٓ ٗ حتي مبٛف ؾُح ػّْ٘ي اقتغبً ٗاقؼي

3/518

ثط اؾبؼ خسًٗ ّ 10يت٘آ ىفت مّ ٚؤٍف ٚافعايف اؾْي ٗ غيطٗاقؼي ؾ ِٜثرفٛبي
ذه٘ني ٗ تؼبٕٗي زض اقتهبز َّّي اظ ٕظط ذجطىبٓ ثيكتطئ اْٛيت ضا زض اٍي٘ي ػ٘اٌّ ّؤثط زض
اخطاي ؾيبؾتٛبي مَّي انٌ  44قبٕ٘ٓ اؾبؾي زاضزْٛ .چٖئ ّؤٍفٛٚبي ّغفً٘ ّبٕسٓ ؾيبؾت
افعايف ضقبثتپصيطي زض اقتهبز َّّي ،ػسُ اضتقبي مبضايي ثٖيبٛٙبي اقتهبزي ٗ ،ثٜطٗٙضي ّٖبثغ ّبزي
ٗ إؿبٕي ٗ فٖبٗضي زض ؾُح ّ٘ضز إتظبض ،حطمت مٖس ٗ ىبٛبَ زضخب ظزٓٛب ٗ پؽضفت ضقس اقتهبز َّّي،
ػسُ ىؿتطـ نحيح ّبٍنيت زض ؾُح ػُْ٘ ّطزُ ثّٖٚظ٘ض تأّئ ػساٍت اختْبػي ،مبٛف ظبٛطي
ثبض ّبٍي ٗ ّسيطيتي زٍٗت زض تهسي فؼبٍيتٛبي اقتهبزي ٗ ثؼًبً افعايف ضٗظافعٗٓ حدِ ثسٕٚ
زؾتيب ٙث٘ضٗمطاؾي ،مبٛف ّيعآ پؽإساظ ٗ ؾطّبيٚىصاضي ٗ ؾُح زضآّس امثطيت آحبز خبّؼ ٚثٚ
تطتيت زض ضزٛٙبي ثؼسي ٗ ّؤٍف ٚافعايف پيسا ٕنطزٓ ٗ حتي مبٛف ؾُح ػّْ٘ي اقتغبً ٗاقؼي زض
ضز ٙآذط اٍٗ٘يتٛبي ٛكتىبٕ ٚقطاض زاضٕس.
مذلنهاییپژوهش 

ّسً ٕٜبيي پػٗٛف حبيط ثب تأميس ثط ػ٘اٌّ ّؤثط زض اخطاي ؾيبؾتٛبي مَي انٌ  44قبٕ٘ٓ
اؾبؾي زض قبٍت قنٌ  1اضائ ٚقس ٙاؾت.
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ضکل  .1هذل هفَْهی پژٍّص (هٌبغ :يافتِّای پژٍّص حاضز)

بحثونتیجهگیزی


ٛط چ ٚزض ّطحَ ٚاخطاي ذٍّكي ثّ ٚقٍ٘ ٚاضظيبثي ت٘خ ٚثيكتطي ق٘ز ،اخطاي آٓ مبٌّتط ذ٘اٛس
ث٘ز .زض ائ پػٗٛف تالـ قس تب ثب إدبُ تحَيٌ ضٗي إٓچ ٚاظ ّهبحج ٚثب ذجطىبٓ ،مبضقٖبؾبٓ،
ذٍّكيىصاضآ ٗ ّدطيبٓ ثرف ذه٘ني ٗ زضٕٜبيت ّسيطآ ثٚزؾت آّسّ٘ ،إغ ّ٘خ٘ز ثط ؾط
ضا ٙاخطاي ّ٘فق ذه٘نيؾبظي زض مك٘ض ثطضؾي ق٘ز .آؾيتٛبي انَي اخطايي ذٍّكي
ذه٘نيؾبظي اظ زيسىبّ ٙسيطآ اخطايي ث 8 ٚىطٗ ٙانَي ثب ت٘خ ٚث ٚؾيبؾتٛبي مَي انٌ 44
قبٕ٘ٓ اؾبؾي زؾتٚثٖسي قسٕسٛ .ط زؾتٕ ٚيع قبٌّ اثؼبز ّرتَفي اؾت م ٚثركي اظ ّكنٌ
ّ٘خ٘ز زض ؾبًٛبي ّتْبزي اخطاي ذه٘نيؾبظي زض مك٘ض ضا ٕكبٓ ّيزٛس .زض ائ پػٗٛف،
ّ 8ؤٍف 52 ٗ ٚقبذم ثطاي اخطاي ؾيبؾتٛبي مَي انٌ  44قبٕ٘ٓ اؾبؾي قٖبؾبيي ىطزيس.
ائ اثؼبز ثب ت٘خ ٚث ٚاْٛيتي م ٚاظ ٕظط ذجطىبٓ زاقتٖس ،ث ٚتطتيت ػجبضتٖس اظ ،افعايف اؾْي ٗ
غيطٗاقؼي ؾ ِٜثرفٛبي ذه٘ني ٗ تؼبٕٗي زض اقتهبز َّّي ثب يطيت ٗظٕي (ّ ،)5/087غفً٘
ّبٕسٓ ؾيبؾت افعايف ضقبثتپصيطي زض اقتهبز َّّي ثب يطيت ٗظٕي ( ،)4/856ػسُ اضتقبي مبضايي
ثٖيبٛٙبي اقتهبزي ٗ ،ثٜطٗٙضي ّٖبثغ ّبزي ٗ إؿبٕي ٗ فٖبٗضي زض ؾُح ّ٘ضز إتظبض ثب يطيت
ٗظٕي ( ،)4/570حطمت مٖس ٗ ىبٛبً زضخب ظزٓٛب ٗ پؽضفت ضقس اقتهبز َّّي ثب يطيت ٗظٕي
( ،)4/101ػسُ ىؿتطـ نحيح ّبٍنيت زض ؾُح ػُْ٘ ّطزُ ثّٖٚظ٘ض تأّئ ػساٍت اختْبػي ثب
يطيت ٗظٕي ( ،)3/798مبٛف ظبٛطي اظ ثبض ّبٍي ٗ ّسيطيتي زٍٗت زض تهسي فؼبٍيتٛبي
اقتهبزي ٗ ثؼًبً افعايف ضٗظافعٗٓ حدِ ثسٕ ٚزؾتيب ٙث٘ضٗمطاؾي ثب يطيت ٗظٕي (،)3/780
مبٛف ّيعآ پؽإساظ ،ؾطّبيٚىصاضي ٗ ؾُح زضآّس امثطيت آحبز خبّؼ ٚثب يطيت ٗظٕي
( ٗ ،)3/778زضٕٜبيت افعايف پيسا ٕنطزٓ ٗ حتي مبٛف ؾُح ػّْ٘ي اقتغبً ٗاقؼي ثب يطيت
ٗظٕي (.)3/518
إٓچّ ٚكرم اؾت ،ائ اؾت م ٚذه٘نيؾبظي ثٚػٖ٘آ يل ذٍّكي ،زض مَيت ٕظبُ ؾيبؾي
ٗ اقتهبزي ايطآ پصيطفت ٚقس ٗ ٙػٖبنط ّرتَف اخطايي زؾتإسضمبض تالـ مطزٙإس م ٚزض زٗضٛٙبي
ّرتَف ثب اضائ ٚق٘إئ ّٖبؾت زض ث٘زخٕ ٗ ٚيع زض ؾبيط اضمبٓ ّطتجٍ ،ضٕٗس اخطاييقسٓ آٓ ضا تؿٜيٌ
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مٖٖس؛ اّب ٕساقتٔ ٕظِ ّكرم زض ازٗاض ّرتَف زٍٗتٛب ٗ إجّ٘ ٙقطضات ٗ ق٘إئ ؾطزضىِ زض ائ
ّ٘ي٘ع ،ؾجت ت٘ضُ ق٘إئ ٗ ث٘ضٗمطاؾي ثيف اظ حس قس ٙاؾت .زض ائ ظّيٖ ٚزإبييفطز ٗ
ْٛنبضإف (ّ )1389ؼتقسٕس م ٚتسٗئ غيطػقاليي ذٍّكيٛبي ػّْ٘ي ث ٚاخطاي ٕبّ٘فق آٓ
ذٍّكي ّٖدط ّيق٘ز .اظ ؾ٘ي زييط ثبيس ث ٚائ ٕنت ٚاشػبٓ زاقت مٕ ٚيبّ ٙؿئ٘الٓ ث ٚپيبزٙؾبظي
ذٍّكي ذه٘نيؾبظي زض مك٘ضٕ ،يبٛي زؾت٘ضي ث٘ز ٗ ٙآٓىٕ٘ ٚم ٚثبيس اظ زيسىبٛٙبي اضظقْٖس
ػ٘اٌّ اخطايي ٗاقف ث ٚظطافتٛبي اخطاي ػَْي ذٍّكي اؾتفبزٕ ٙكس ٙاؾت ٗ ائ ّؿئَ ٚث ٚثطٗظ
ّكنالت ّتؼسز زض ّطحَ ٚاخطاي ذٍّكيٛب ٗ ٕيع زضِٛتٖيسىي ػ٘اٌّ ٕبْٛؿ٘ ّٖدط ّيق٘ز.
ثٖبثطائ ّيت٘آ ىفت م ٚثيت٘خٜي ث ٚظطفيتٛبي اخطايي ّ٘خ٘ز زض ّطحَ ٚتسٗئ ذٍّكي،
ثٚػٖ٘آ يني اظ ِّٜتطئ ّ٘إغ اخطاي ذٍّكي ذه٘نيؾبظي قٖبؾبيي قس .ائ ّبٕغ حبمي اظ آٓ
اؾت م ٚذٍّكيىصاضآ ح٘ظ ٙذه٘نيؾبظي ٖٛيبُ تسٗئ ذٍّكي ،اظ اّنبٕبت ٗ ّٖبثغ إؿبٕي،
ّبزي ٗ اَالػبتي ؾبذتبضٛبي اخطايي ٗ ؾبظّبٓٛبي ّدطي ،آىبٛي مبفي ٕساقت ٗ ٚاظ ائ ظطفيتٛب
ثٜط ٙالظُ ضا ْٕيثطٕس.
اظ ؾ٘ي زييط ،ػبّّ ٚطزُ انَيتطئ شيٕفؼبٓ اخطاي يل ذٍّكي ػّْ٘ي ٛؿتٖس ٗ ثيكتطئ
تأثيط ضا اظ آٓ ّيپصيطٕسّ .ربٍفت قٜطٕٗسآ ٗ مْج٘ز حْبيت ػّْ٘ي م ٚذ٘ز ّيت٘إس پيبّس ثطذي اظ
تهْيْبت ذٍّكيىصاضآ يب ضفتبضٛبي ّدطيبٓ ثبقس ،ثيتفبٗتي قٜطٕٗسآ ٕؿجت ث ٚذٍّكي يب
ثطٗظ ضفتبضٛبي ّغبيط ٗ ّتؼبضو ثب اٛساف ذٍّكي ضا زض پي زاضز ،م ٚائ ّؿئَّ ٚيت٘إس اخطاي
ذٍّكي ػّْ٘ي ضا ثب ّكنالتي خسي ضٗثٚضٗ مٖس .زضٕٜبيت ّيت٘آ ىفت م ٚذه٘نيؾبظي ٗ
اخطاي ؾيبؾتٛبي انٌ  44قبٕ٘ٓ اؾبؾي اظ ِّٜتطئ ذٍّكيٛبي ػّْ٘ي تأثيطىصاض ثط اقتهبز
مك٘ض ّحؿ٘ة ّيق٘ز .ثب ػٖبيت ث ٚايٖن ٚذٍّكي ػّْ٘ي قبٌّ ؾّ ٚطحَ ٚاؾبؾي تسٗئ ،اخطا ٗ
اضظيبثي ّيثبقسٛ ،ط مساُ اظ ّطاحٌ تحت تأثيط ّطاحَي زييط ّيثبقٖس .ثب ائ حبًٛ ،ط ّطحَٚ
ّيت٘إس چبٍفٛب ٗ ّ٘إغ ّطثٌ٘ ث ٚذ٘ز ٕيع زاقت ٚثبقس .اخطاي ذٍّكي ذه٘نيؾبظي چٖسثؼسي
ث٘ز ٗ ٙثٚػٖ٘آ يل ّتغيط ٗاثؿت ،ٚتحت تأثيط ّتغيطٛبي ّؿتقٌ ىٕ٘بىٕ٘ي ّيثبقس؛ ٍصا ّ٘فقيت آٓ
ّكطٌٗ ثْٛ ٚبٖٛيي خبّغ زض ثئ اضمبٓ تْبّي ّتغيطٛب يب اثؼبز ّؤثط ثط آٓ ث٘ز ٗ ٙخعيطٙاي ػٌْ
مطزٓ زض ائ ح٘ظ ٗ ٙپيكطفت زض يل ثؼس ثسٗٓ ت٘خ ٚث ٚؾبيط اثؼبز ٗ ّؤٍفٛٚبي إٓٓ ،تيدٜٕ ٚبيي ضا
تحت تأثيط قطاض زازْٕ ٗ ٙيت٘إس اٛساف تؼيئقس ٙضا ّحقق ْٕبيس .اٛساف تؼيئقس ٙثطاي اخطاي
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ذٍّكي ثٚػٖ٘آ ّؼيبض ّ ٗ ِٜمَيسي زض اضظيبثي اخطاي آٓ ّحؿ٘ة ّيقٕ٘س .ثطاي ضؾيسٓ ث ٚائ
اٛساف قٖبؾبيي چبٍفٛبي ٛط ح٘ظ ٙخٜت ضفغ ّ٘إغ آٓ ٗ اضائ ٚضاٛنبضٛبي ػَْي ثؿيبض ّٗ ِٜ
حيبتي ّيثبقس .اٛساف ذه٘نيؾبظي زض ّح٘ضٛبي ٛكتىبٕ ٚقبٌّ قتبة ثركيسٓ ث ٚضقس اقتهبز
َّّي ،ىؿتطـ ّبٍنيت زض ؾُح ػُْ٘ ّطزُ ثّٖٚظ٘ض تأّئ ػساٍت اختْبػي ،اضتقبي مبضايي ثٖيبٛٙبي
اقتهبزي ٗ ،ثٜطٗٙضي ّٖبثغ ّبزي ٗ إؿبٕي ٗ فٖبٗضي ،افعايف ضقبثتپصيطي زض اقتهبز َّّي ،افعايف
ؾ ِٜثرفٛبي ذه٘ني ٗ تؼبٕٗي زض اقتهبز َّّي ،مبؾتٔ اظ ثبض ّبٍي ٗ ّسيطيتي زٍٗت زض تهسي
فؼبٍيتٛبي اقتهبزي ،افعايف ؾُح ػّْ٘ي اقتغبً ٗ تك٘يق اقكبض ّطزُ ث ٚپؽإساظ ٗ
ؾطّبيٚىصاضي ٗ ثٜج٘ز زضآّس ذبٕ٘اضٛب تؼيئ قس ٙاؾت .ائ اٛساف ثٚػٖ٘آ ذٍمكي خٜت ثطضؾي
ّيعآ ّ٘فقيت اخطاي ذٍّكي ّحؿ٘ة ّيقٕ٘س .ثب ثطضؾي ن٘ضتىطفت ٚثطاي ٛط مساُ اظ ائ
اٛسافّ ،ؤٍفٛٚب ٗ قبذمٛبي ّؤثط ثط اخطاي آٓ قٖبؾبيي ىطزيس ،م ٚزض ٗاقغ آؾيتقٖبؾي اخطاي
ذٍّكي زض ٛط ثؼس ضا ٕكبٓ ّيزٛس؛ ٍصا چبٍفٛبي قٖبؾبييقس ٙاظ خَْ ٚپبيئ ث٘زٓ ّٜبضتٛبي
ّسيطيتي ،ػسُ اػتْبز ث ٚثرف ذه٘ني ٗ تؼبٕٗي ،ػسُ حْبيتٛبي ثؼس اظ ٗاىصاضيٛب ،ػسُ
ثطٕبّٚضيعي ٗ ْٛبٖٛيي ثئ ٗاحسٛب ،ػسُ ت٘خ ٚث ٚقبيؿتٚؾبالضيٕ ،ج٘ز قفبفيت ٗ ؾبظٗمبض ٕبّٖبؾت
ػطي ٗ ٚتقبيبي ؾٜبُّ ،كنالت ؾبذتبضي زض قطمتٛبي زٍٗتي ،تْبيٌ زٍٗت ث ٚزذبٍت ثيف اظ
إساظ ٙزض اقتهبزٕ ٗ ،ج٘ز فًبي ضقبثتي ّٖبؾت ٕبقي اظ اػْبً ٕف٘ش ٗاثؿتيبٓ ث ٚزٍٗت ،ثٚػٖ٘آ يل
ٕقك ٚضا ٙػٌْ مطزّ ٗ ٙيت٘آ ثب زييب ٙخبّغ ثب ضفغ ّ٘إغ پيف ضٗي قٖبؾبييقس ،ٙؾطػت اخطاي
ذٍّكي ذه٘نيؾبظي زض مك٘ض ضا قتبة ثيكتطي ثركيس.
ثب ت٘خ ٚث ٚيبفتٛٚبي پػٗٛف حبيط ٗ ّؼسٗز ث٘زٓ ُّبٍؼبت ّطتجٍ زض ائ ظّيٖ ،ٚپيكٖٜبز ّيق٘ز
تب پػٗٛكيطآ ئْ ت٘خٗ ٚيػ ٙثّ ٚؤٍفٛٚبي احهبءقس ٙزض فبظ زُٗ ائ پػٗٛف ٗ زضخ ٚاٍٗ٘يت
آٓٛب زض پػٗٛفٛبي ذ٘ز ثّٖٚظ٘ض افعايف اػتجبض ّحت٘ايي اثعاض ؾٖدف ّؿبئٌ اضظيبثي ذٍّكيٛب،
ثّ ٚتغيطٛبي فؼَي امتفب ٕنٖٖس ٗ ث ٚخؿتٗخ٘ي ّتغيطٛبي زييط ؾبظّبٓٛب ٕيع ثپطزاظٕسِّٜ .تطئ
ػبٌّ زض اخطاي اثطثرف ذه٘نيؾبظي ،اخْبع ٕظط ّسيطآ اضقس اخطايي شيضثٍ زض زٍٗت زض ائ
ظّيّٖ ٚيثبقس؛ ٍصا پيكٖٜبز ّيىطزز مْٛ ٚبٖٛيي ق٘ي ٗ ّٖؿدْي ثئ تيِ اقتهبزي زٍٗت ايدبز
ىطزز ٗ زض ذه٘ل چيٕ٘يي اخطاي ائ ذٍّكي ٗحست ضٗي ٚحبنٌ ق٘ز .ثرف تؼبٕٗي ٗ
ذه٘ني مك٘ض خٜت پصيطفتٔ ٕقف اؾبؾي زض ائ ذه٘ل ،ثبيس تق٘يت ىطزٕس؛ ٍصا پيكٖٜبز ّيق٘ز
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م ٚػالٗ ٙثط اؾتْطاض ضاٛنبضٛبي تق٘يتي فؼَي ،اظ ضٗـٛبي ٕ٘ئ ثٗٚيػ ٙضٗـٛبي ٕ٘ئ تأّئ ّبٍي
خٜت تق٘يت ثرف تؼبٕٗي ٗ ذه٘ني مك٘ض اؾتفبز ٙىطزز .يني اظ ػ٘اَّي م ٚاقجبً ثرفٛبي
غيطزٍٗتي ثطاي ّكبضمت زض ح٘ظ ٙذه٘نيؾبظي ضا فطاّ ِٛيمٖس ،إييعإٖس ٙث٘زٓ ائ ح٘ظ ٙاؾت ٗ
يني اظ ِّٜتطئ ػ٘اٌّ إييعقي ،ضقبثتي ث٘زٓ ٗ قفبفيت فطايٖسٛبي اخطا ٗ ٗاىصاضيٛب ّيثبقس؛ ٍصا
پيكٖٜبز ّيىطزز خٜت افعايف اؾتقجبً ثرفٛبي ذه٘ني ٗ تؼبٕٗي ،اػْبً ٕظطٛبي زٍٗتي حساقٌ
ىطزيس ٗ ٙفطايٖس ٗاىصاضيٛب ٗ اخطاي آٓٛب ،مبٌّ قفبف ىكت ٗ ٚظّيّٖ ٚكبضمتي ْٛيبٕي ثب ّنبٕؿيِ
ضقبثت پصيطي فطا ِٛىطزز .ثب ت٘خ ٚث ٚايٖن ٚقطمتٛبي زٍٗتي اظ ث٘زخ ٚػّْ٘ي اؾتفبزّ ٙيمٖٖس ٗ زض
ٗاقغ ّسيطيت آٓٛب زغسغ ٚظيبٓ احتْبٍي ٕ ِٛساضٕس ،امثطيت إٜٓب اظ ؾبذتبض ؾبظّبٕي ٗ ّبٍي ّٖبؾت ٗ
ق٘ي ثطذ٘ضزاض ْٕيثبقٖس ٗ ائ اّط ّٖدط ث ٚػسُ ّ٘فقيت آٓٛب پؽ اظ ٗاىصاضي ّيىطزز؛ ٍصا پيكٖٜبز
ّيق٘ز م ٚؾبذتبض ؾبظّبٕي ٗ ّبٍي قطمتٛبي زٍٗتي اثتسا ثبظٕيطي قس ٗ ٙپؽ اظ ٗاىصاضي ٕيع
ٕظبضت زقيق ٗ ق٘ي ثط آٓٛب زض ائ ذه٘ل ن٘ضت ىيطز تب إًجبٌ ّبٍي ٗ قبيؿتٚؾبالضي زض إٓبٓ
حبمِ ىطزز .ثب ت٘خ ٚث ٚايٖن ٚذه٘نيؾبظي ٗ اخطاي آٓ اضتجبٌ ّؿتقيْي ثب ضقس اقتهبزي مك٘ض
زاضزٛ ،ط ىٕ٘ ٚػبٌّ ّبٕغ ضقس اقتهبزي اظ خَْ ٚػ٘اٌّ ّحيُي زاذَي ٗ ذبضخيّ٘ ،إغ تٍ٘يس ،ػسُ
ثجبت ؾيبؾي ٗ ّسيطيتيّٖ ،دط ث ٚتأثيطات ّٖفي ثط اخطاي ّؤثط آٓ ّي ق٘ز؛ ٍصا پيكٖٜبز ّيىطزز ثب
فطا ِٛآٗضزٓ قطايٍ الظُ ثطاي ضقس اقتهبزي اظ خَْ ٚثجبت ؾيبؾي ،تسٗئ ؾٖبضي٘ٛبي ّرتَف ثب
ت٘خ ٚث ٚتحَيٌ ّحيٍ ثيطٕٗي ٗ زاذَي ٗ تفنيل ّسيطآ حطفٚاي اظ ّسيطآ ؾيبؾي زض خٜت ثجبت
ّسيطيتي ،ث ٚضقس اخطاي ذٍّكي ذه٘نيؾبظي مْل ْٕ٘ز .اظ خَْ ٚاثعاضٛبي ىؿتطـ ػساٍت زض
ؾُح خبّؼ ،ٚىؿتطـ حبمْيت ػّْ٘ي اظ َطيق ٗاىصاضيٛب ّيثبقسّ ،بٕٖس ػ٘اٌّ ثبظزاضٕس ٙائ
ّ٘ي٘عّ ،قبّٗت ّسيطآ ثرف زٍٗتي زض ّقبثٌ ٗاىصاضيٛب ،ػسُ ت٘خ ٚث ٚاَٛيت ّتقبييبٓ
ٗاىصاضي ٛب ،حبمْيت ظيبز ُّٖق مبپيتبٍيؿتي ٗ ػسُ اػتقبز ث ٚثرف ػّْ٘ي ٗ ػسُ حْبيت پؽ اظ
ٗاىصاضي ّيثبقس؛ ٍصا پيكٖٜبز ّي ىطزز م ٚاظ َطيق اثعاضٛبي فطٖٛيي ٗ آّ٘ظقيٕ ،يبّ ٙسيطآ ثٚ
ثرف ذه٘ني ضا تغييط زاز ٗ ثب تق٘يت اػتْبز ػّْ٘ي اظ َطيق إدبُ مبضٛبي ٛسفْٖس ٗ
ثطٕبّٚضيعيقس ،ٙظّيّٖ ٚكبضمت حسامثطي آحبز خبّؼ ٚضا ثٚػٖ٘آ ؾطّبيٛٚبي اختْبػي فطا ِٛآٗضز.
ذه٘نيؾبظي ثّٖٚظ٘ض ٗاىصاضي ٗ ّحً٘مطزٓ مبٌّ اخطاي ّأّ٘ضيت ث ٚثرف ذه٘ني ثٚن٘ضت
قفبف ّيثبقس ٗ زض ٗاقغ زٍٗت م٘چلتط ٗ چبثلتط ّيىطزز؛ زض غيط ائ ن٘ضت ،اظ ّف ُٜ٘انَي آٓ
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ّٖحطف ّيق٘ز؛ ٍصا پيكٖٜبز ّيىطزز م ٚزٍٗت ٕقف ذ٘ز ضا ثٚػٖ٘آ ّدطي حساقٌ ْٕ٘زٕ ٗ ٙقف
ٕظبضتي ٗ ؾيبؾتىصاضي ذ٘ز ضا پطضٕوتط ْٕبيس ٗ ثب ذه٘نيؾبظي مبٌّ ،اؾتقالً ٗ ّؿئٍ٘يتپصيطي
قطمتٛبي ٗاىصاض قس ٙضا تق٘يت ْٕبيس.
قطمتٛب ٗ ؾبظّبٓٛبي ذه٘ني زض ثؿتط اقتهبزي ٛط مك٘ض فؼبٍيت ّيْٕبيٖس؛ ٍصا ثطاي ايٖنٚ
آٓٛب ثت٘إٖس ث ٚحيبت ذ٘ز ازاّ ٚزاز ٗ ٙؾ٘زآٗضي زاقت ٚثبقٖس ،ثبيس قطايٍ ٗ ثؿتط الظُ ٗخ٘ز زاقتٚ
ثبقس؛ زض غيط ائ ن٘ضت ٕٚ ،تٖٜب ؾ٘زآٗضي ٕر٘اٖٛس زاقت ،ثَن ٚؾطّبيٛٚبي ػّْ٘ي ضا ثط ثبز زازٗ ٙ
اػتْبز ،ؾطّبي ٚاختْبػي ٗ ّكبضمت ػّْ٘ي ضا مبٛف ذ٘اٖٛس زاز؛ ٍصا پيكٖٜبز ّيىطزز م ٚخٜت
ّ٘فقيت قطمتٛبي ٗاىصاض قس ،ٙقطايٍ ّٖبؾت ٗ ثجبت اقتهبزي زض خبّؼ ٚحبمِ ىطزز ٗ حسامثط
پكتيجبٕي ثطاي ائ ٕ٘ع قطمتٛب ثٚػٌْ آيس .قطمتٛبي ٗاىصاض قس ٙثٚػٖ٘آ ٕٜبز ذه٘ني يب
تؼبٕٗي ثط ُّٖق ؾ٘ز ٗ ظيبٓ ٗ حؿبثساضي ثبظضىبٕي ازاض ٙذ٘اٖٛس قس ،چٖبٕچ ٚقطايٍ ّحيُي ٗ
ؾبظّبٕي َُّ٘ثي ثط آٓٛب حبمِ ٕجبقس ،ازاّ ٚحيبت إٓبٓ ثب ذُط ّ٘اخ ٚذ٘اٛس ىطزيس ٗ ٕ ٚتٖٜب ،اّنبٓ
ت٘ؾؼ ٗ ٚايدبز اقتغبً ٕر٘اٖٛس زاقت ،ثَنٕ ٚيطٗٛبي ّ٘خ٘ز ذ٘ز ضا ٕيع تؼسيٌ ذ٘اٖٛس ْٕ٘ز؛ ٍصا
پيكٖٜبز ّيق٘ز م ٚزٍٗت ئْ فطا ِٛآٗضزٓ ثؿتط ّٖبؾت اقتهبزي ،ثب إتربة ّٖبؾت ّتقبييبٓ
ٗاخس قطايٍ ،قبيؿتٚؾبالضي ضا زض ائ قطمتٛب حبمِ ْٕ٘ز ٗ ٙظّيٖ ٚضقس ٗ ت٘ؾؼ ٚآٓٛب ضا فطاِٛ
ْٕبيس.
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آً ػْطآ ،ضٗيب؛ آً ػْطآ ،ؾيس ػَي ( .)1390ذه٘نيؾبظي ٗ ؾيبؾتٛبي مَي انٌ  44قبٕ٘ٓ
اؾبؾيّ ،بٖٛبّ ٚثطضؾي ّؿبئٌ ٗ ؾيبؾتٛبي اقتهبزي.88-738 ،12 ،
اٍ٘إيّٜ ،سي؛ قطيفظاز ،ٙفتبح ( .)1394فطايٖس ذٍّكيىصاضي ػّْ٘ي .تٜطآ :إتكبضات زإكيبٙ
ػالَّ ٚجبَجبيي ،چبح ؾيعز.ِٛ
حجيجي ،ػَي؛ ذ٘قپ٘ض ،حؿٔ ( .)1375اضظيبثي ؾيبؾت ذه٘نيؾبظي قطمت ٛبي زٍٗتي زض ايطآ.
ّدَ ٚثطٕبّ ٗ ٚث٘زخ.68-41 ،7 ،ٚ
زإففطز ،مطُاٍ .)1393( ٚفطايٖس ذٍّكيىصاضي ػّْ٘ي .تٜطآ :إتكبضات زإكيب ٙآظاز اؾالّي،
چبح اًٗ.
زٕٜبضت ،ضاثطت پي ( .)1397تئ٘ضيٛبي ؾبظّبٓٛبي زٍٗتي (تطخْ :ٚؾيس ّٜسي اٍ٘إي ٗ حؿٔ
زإبييفطز) .تٜطآ :إتكبضات نفبض ،چبح خسيس.
قَيپ٘ض ،ضحْتاهلل؛ زإبييفطز ،حؿٔ؛ ظاضػي ّتئ ،حؿٔ؛ خٖسقي ،غالّطيب؛ فالحّ ،حْسضيب
( .)1390اضائّ ٚسٍي ثطاي اخطاي ذٍّكيٛبي نٖؼتيُّ :بٍؼّ٘ ٚضزي زض اؾتبٓ قِ،
ّسيطيت فطٖٛو ؾبظّبٕي.130-103 ،)2(9 ،
قَيپ٘ض ،ضحْتاهلل ( .)1387حنْطإي ذ٘ة ٗ اٍي٘ي ّٖبؾت زٍٗت زض ايطإٓ .كط زفتط ىؿتطـ تٍ٘يس
ػَِّ ،ؼبٕٗت پػٗٛكي زإكيب ٙآظاز.
مْيدبٕي ،امجط ( .)1382اضظيبثي ػَْنطز ذه٘نيؾبظي زض ايطآ .تٜطآ :إتكبضات ٗظاضت اّ٘ض
اقتهبزي ٗ زاضايي ،چبح اًٗ.
ميبٓپ٘ض ،ؾؼيس ( .)1388ثطضؾي اخْبٍي ذه٘نيؾبظي زض چٖس مك٘ض ّٖترت ثب اقبضٙاي ثط
ؾيبؾتٛبي مَي انٌ  ،44ثطضؾيٛبي ثبظضىبٕي.20-2 ،)38(7 ،
ى٘زضظٕٗس چييٖيّٜ ،طزاز؛ ّيطظاز ظاضعّٜ ،سي ( .)1389اثطات ٗاىصاضي (ذه٘نيؾبظي) ثط مبضايي
(قطمت ؾٜبّي ّربثطات اؾتبٓ ىيالٓ) .ثطضؾيٛبي ثبظضىبٕي.97-86 ،)40(8 ،
پيٍؿتط ،خيْع؛ اؾت٘ضات خيآض ،خ٘ظف ( .)1381فطايٖس ذٍّكيىصاضي ػّْ٘ي (تطخْ ٚت٘ضج ّديجي
ّينالييّ ،دتجي َجطي ٗ ؾٜيٌ ذ٘ضقيس) ،تٜطآ :إتكبضات ؾبٗاالٓ ،چبح اًٗ.
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