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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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  های کلیدی: واژه

 ،يعوَه يهط خط يببيرسا

 يهط خط ياجزا يببي عبرضِ

 ،يسبس يخصَص ،يعوَه

 اصل  يلک يّب بستيس

 ذيبب تأک يسبس يخصَص يعوَه يهط ّبي اجزاي خط بٌذي چبلص ٍ اٍلَيت يببي ّذف پژٍّص حبضز، عبرضِ

بَدُ ٍ  يتيزيهذ کزديپژٍّص، رٍ ييحبکن بز ا يببيارس کزديببضذ. رٍ قبًَى هي 44اصل  يکل يّب بستيبز س

. ّوچٌيي هالک ببضذ يگزا هُ گزا ٍ خبز ّذف يالگَ اس يبيهَرد استفبدُ، تزک يهط خط يببيارس يالگَ

در کطَر است. در ايي  يسبس يتحقق اّذاف خصَص شاىياس ه ياساله يگشارش هجلس ضَرا ييآخز ،يببيارس

هَرد ًظز اس رٍش دلفي  يهط خط يّبي هؤثز در عذم تحقق اجزا ٍ ضٌبسبيي هؤلفِ يببي پژٍّص جْت عبرضِ

 يببيٍ ارس ليًفز اس خبزگبى بب سببقِ در حَسُ تحل 11 استفبدُ ضذُ است، کِ درًْبيت بب استفبدُ اس ًظزات

ّبي  هببًي ًظزي پژٍّص ٍ ّوچٌيي هؤلفِ ضذُ اس ّبي استخزاج عوَهي ٍ تلفيق هؤلفِ يّب هطي خط

 يٍ تعبًٍ يخصَص يّب سْن بخص يزٍاقعيٍ غ ياسو صيپيطٌْبدي خبزگبى، ّطت هؤلفِ اصلي ضبهل افشا

 يّب بٌگبُ ييعذم ارتقبي کبرا ،يدر اقتصبد هلّ يزيپذ ص رقببتيافشا تبسيهغفَل هبًذى س ،يدر اقتصبد هلّ

رفت رضذ اقتصبد  ّب ٍ پس در سطح هَرد اًتظبر، درجب سدى يٍ فٌبٍر ياًسبً ،يهٌببع هبد يٍر بْزُ ،ياقتصبد

اس  يکبّص ظبّز ،يعذالت اجتوبع ييهٌظَر تأه در سطح عوَم هزدم بِ تيهبلک حيعذم گستزش صح ،يهلّ

 ،يرٍسافشٍى حجن بذًِ دستگبُ بَرٍکزاس صيٍ افشا ياقتصبد يّب تيفعبل يدٍلت در تصذ يتيزيهذٍ  يهبلببر 

 يًکزدى ٍ حت ذايپ صيآحبد جبهعِ ٍ افشا تيٍ سطح درآهذ اکثز يگذارِ ياًذاس، سزهب پس شاىيکبّص ه

 يهط خط ياجزا يّب ضبخص در سهيٌِ هطکالت ٍ چبلص 52ٍ  ياضتغبل ٍاقع يکبّص سطح عوَه

 .ّب هطخص گزديذ در کطَر ضٌبسبيي ٍ هيشاى اّويت ّز يک اس هؤلفِ سبسي صيخصَ

بز  ذيبب تأک يسبس يخصَص يهط خط ياجزا يّب چبلص يبٌذ تيٍ اٍلَ يببي عبرضِ(. 1400) علي.،  حبجي ًٍذ؛  داٍٍد،  حسيي پَر ؛ اهيي،  فزّبدي: استناد

 .161-121(، 3) 1، ًي ٍ تَسعِحکوزا. يقبًَى اسبس 44اصل  يکلّ يّب بستيس

                  

                        سيستبى ٍ بلَچستبىداًطگبُ ٍ  زاىيا يدٍلت تيزيهذ ياًجوي علوًبضز: 

 



 

 

 مقدمه

 حهً٘ زض ت٘آ ّي ضا َ٘الٕي ٛبي ؾبً فبنَٚ زض خبّؼٚ يل ّ٘فقيت ضاؾتئ ؾٖدف     

 زض زييطي ظّبٓ ٛط اظ ثيكتط ٛب زٍٗت ٗ ٛب ؾبظّبٓ ٙاّطٗظ. مطزخ٘ ٗ خؿت آٓ ثَٖسّست ٛبيٚ ثطٕبّ

طات زؾتر٘ـ تغيي پيطاّ٘ٓ، ّحيُي قطايٍ زٍيٌ ثٚ ضا ذ٘ز ٛبي ثطٕبّٚمٚ  ّدج٘ضٕس تبضيد ًَ٘

 اخطاي ؾطػت اظ ثيكتط اّطٗظ ّحيٍ قطايٍ تغييط ؾطػت مٚ چطاذ٘اؾتٚ ٗ يب ٕبذ٘اؾتٚ ْٕبيٖس؛ 

 ٗ تط ؾرت زييطي ظّبٓ ٛط اظ ثَٖسّست ٗ مالٓ ضيعي بّٚثطٕ ٕتيدٚ زض .اؾت ثَٖسّست ٛبي ثطٕبّٚ

 ٛبي ضيعي ثطٕبّٚ حيبتي ٕقف مٚ ٕكسٙ آٓ ّ٘ختچيبٙ ٛيٛب  پيچيسىي ائ اّب ؛اؾت قسٙ تط پيچيسٙ

 قنٌ ثٚ حتي مٚ َ٘ضي ثٚ ؛ق٘ز تًؼيف يب ثطٗز ثئ اظ ّرتَف ٌَّ ت٘ؾؼٚ ٗ حطمت زض مالٓ

 ٗ ظّبٕي زٗضٙ ٕظط اظ ٛب ثطٕبّٚ اظ ّرتَفي إ٘اع ؾت.ا قسٙ ٕيع ثيكتط ٛب آٓ اْٛيت اي، ىٕ٘ٚ تٖبقى

 تٖظيِ آيٖسٙ ظّبٓ زض ٛب فؼبٍيت اظ ّتؼسزي إ٘اع إدبُ ثطاي مساُ ٛط مٚ، زاضٕس ٗخ٘ز اٍٗ٘يت ؾُح

 ّست،سثَٖ اٛساف يب ٛب ّأّ٘ضيت: مطز تقؿيِ انَي َجقٚ ٛفت ثٚ تطتيت ت٘آ ثٚ ّي ضا ٛب آٓ. قٕ٘س ّي

ػَْيبتي،  ٛبي ثطٕبّٚ ّقطضات، ٗ ٛب ضٗيٚ ٛب، ّكي ذٍ ٛب، يػاؾتطات يب طزٛبضاٛج ّست، م٘تبٙ اٛساف

 ؾُح زض مساُ، ٛط ّفُٜ٘ ٗ تؼطيف ثط ػالٗٙ ٕ٘ع ٛفت ائ تفبٗت. ّبٍي ٛبي ثطٕبّٚ ٗ ث٘زخٚ

 ٕيطتطئ مالٓ ثَٖسّست ٛبي ثطٕبّٚ ْٛبٓ يب ٛب ّأّ٘ضيت مٚ َ٘ضي ثٚ ٛبؾت؛ آٓ ٕيطي مالٓ

 ٛب زٍٗت ضيعي ثطٕبّٚ مالٓ ؾُح ػٖ٘آ ثٚ ثٖسي ضزٙ ائ زض ّكي ذٍ. ٛؿتٖس ّْنٔ ٛبي ثطٕبّٚ

 تؼيئ اثعاض ٛب ّكي ذٍزض ٗاقغ  س.مٖ ّي ايفب ّْٜي ٕقف ٛب زٍٗت اثطثركي زض مٚ ،ق٘ز ّي تؼطيف

 ٛب زٍٗت إسيكٚ ت٘إٖس ّي مٚ ٛؿتٖس ثٜتط ىيطي تهْيِ ضاٙ زض ّسيطآ ثطاي ٛب إسيكٚ مَي چبضچ٘ة

 زض ٛب تهْيِ مٚ ق٘ز فطاِٛ اَْيٖبٓ ائ ٕتيدٚ زض ٗ مٖٖس، ضاْٖٛبيي ٛسفْٖس ىيطي تهْيِ زض ضا

 اظ مٖف يل تؼيئ ثٚ اٍعاُ ٛب ّكي ذٍ ط،زيي ػجبضت ثٚ ؛ىيطٕس ّي قطاض ّؼيٖي ّطظٛبي

  .مٖٖس ضاْٖٛبيي زاضٕس، تهْيِ قهس مٚ ٖٛيبّي ضا ّسيطآ ت٘إٖس ّي ٍٗي مٖٖس؛ ْٕي قسٙ تؼيئ پيف

 ٛبي ؾيبؾت تجيئ ٗظيفٚ مٚ ٛؿتٖس خبّؼٚ مالٓ ىصاضي ّكي ذٍ ّتٍ٘يبٓ ٛب تزٍٗ تطتيت، ائ ثٚ

 تؼيئ ٛب زٍٗت فقٍ ضا ّكي ذٌُ٘ ٍعّٗبً چٖس ٛط. زاضٕس ػٜسٙ ثٚ ذبني ّ٘ي٘ع زض ضا مالٓ

 ٕقف آٓ تجيئ زض ؾبذتبض ثٚ ت٘خٚ ثب ٕيع اقتهبزي ٗ ؾيبؾي اضمبٓ ؾبيط اؾت ّْنٔ ٗ مٖٖس ْٕي

 ثٚ ت٘إس ّي ٕيع ضٛجطي ّؼظِ ّقبُ ،ايطآ اؾالّي خْٜ٘ضي ٕظبُ بذتبضؾ زض ،ثبقٖس زاقتٚ ّْٜي

 اظ ٕظط نطف اّب س؛مٖ ايفب ّكي ذٌُ٘ ٗ مالٓ ٛبي ؾيبؾت تؼيئ زض يّْٜ ٕقف ق٘ا ؾبيط مْل

 زض مٚ اي ىٕ٘ٚ ثٚ ؛اؾت پبيئ ثٚ ثبال اظ آٓ حطمت ّؿيط ْٛ٘اضٙ ّكي، ذٍ ىيطي قنٌ چيٕ٘يي
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 ٕيع ؾبظّبٓ يل زض يب ٗ ؾيبؾي ٕظبُ يل زض ّْنٔ حس تطئ پبيئ تب ت٘إس ّي اخطايي ّطاتت ؾَؿَٚ

 . ثطٗز پيف

ي نطف پٍ٘ ٗ آيس ّي ٗخ٘ز ثٚ اي ازاضٙ ضؾس، ّي ته٘يت ثٚ قبٕٕ٘ي مٚ ظّبٕي ق٘ز ّي ته٘ض اغَت     

ىيطيِ،  ّي آٓ ثط ضا فطو ّب .ق٘ز ّحقق ٛب  ٛعيٖٚ ٗ ث٘ضٗمطاؾي قبٕ٘ٓ، آٓ اٛساف ق٘ز تب ّي

اخطايي  قبذٚ ٕيع ٗ زاز اذتهبل پٍ٘ي آٓ ثطاي مطز، ته٘يت ضا ّكي يل ذٍ ّدَؽ مٚ ٖٛيبّي

 قسٙ ثطاي َطاحي ٛبي فؼبٍيت ٗ مٖس ّي ذطج پً٘ ٗ اؾترساُ ضا افطاز مطز، ؾبظّبٕسٛي ضا اي ثطٕبّٚ

 تأثيط ْٛبٓ ،قس ذ٘اٛس احؿبؼ خبّؼٚ َطف اظ مٚ ّكي ذٍ تأثيط زٛس، ّي إدبُ ضا ّكي ذٍ اخطاي

(. تدبضة ّ٘فق 2008 ،1)زاي ٕيؿتٖس زضؾت ْٛيكٚ ٛب فطو پيف ائ ّتأؾفبٕٚ اّب ث٘ز؛ اٛسذ٘ ّسٕظط

 زٍٗتي اقتهبز شاتي ٛبي چبٍف اظ ضفت ثطٗٓ ضاٛنبض ػٖ٘آ ثٚ ؾبظي ذه٘ني اْٛيت ثط يسيّؤپيكئ 

 ايٖنٚ ثط ضاؾتب ائ زض ٕيع ائ پػٗٛفثبقٖس.  ّي ن٘ضت اخطاي زضؾتزض  اّطٗظ ػهط پطتالَِ ٕيع ٗ

ٗضظز.  ّي تأميس اؾت، ايطآ اقتهبزي ت٘ؾؼٚ ٗ ّؿيط ضقس زض ثَٖسّست ضاٛنبض يل ؾبظي ذه٘ني

 ثسً ؾبظي ذه٘نيمٚ  ضؾس ٕظط ّي  ثٚ اذيط، ٛبي ؾبً زض ىطفتٚ ن٘ضت ٛبي تالـ ْٛٚ اٍجتٚ ثٚ ضغِ

 مٚ اؾت حبٍي زض ائ اؾت؛ قسٙ ّرتَف ٛبي زٍٗت ىصاضي ّكي ػطنٚ ذٍ زض پبيساض ّؼًٌ يل ثٚ

 تطؾيِ اقتهبزي پيكطآ يل ّحطك ٗ ػٖ٘آ ثٚ ضا ؾبظي ذه٘نيٕقف  پيكئ ت٘ؾؼٚ ٛبي ّٚثطٕب

 ث٘زٕس. مطزٙ

 

 مبانینظزیوپیشینهپژوهش

 

گذاریعمومیمشیخط

مبضٛبي ظيبزي ثطايكبٓ إدابُ زٖٛاس. زض ٗاقاغ ثاٚ ٕاسضت      تب ٛب إتظبض زاضٕس  اّطٗظٙ ّطزُ اظ زٍٗت     

فطزي ضا پيسا مطز مٚ يل ىطٗٙ ثطاي آٓ تقبيبي يل ضاٛنبض زٍٗتاي  ت٘آ يل ّكنٌ اختْبػي يب  ّي

نٚ قٜطٕٗسآ ثيكتطي ثطاي حٌ ّؿبئٌ اختْبػي ثٚ زٍٗات ّطاخؼاٚ   ٛب، ثٚ ّ٘اظات ايٖ ْٖبيس. َي ؾبًٕ

ٛابي ظٕاسىي ٕفا٘ش     ٛبي ػّْ٘ي ثاٚ تْابُ حا٘ظٙ    ّكي إس، إساظٙ زٍٗت ٕيع ضقس پيسا مطزٙ ٗ ذٍ مطزٙ

ٛب تهْيِ زاضٕس إدبُ زٖٛاس ياب إدابُ     ي ػجبضت اؾت اظ آٓ چيعي مٚ زٍٗتّكي ػّْ٘ ذٍ إس. يبفتٚ

                                                 
1. Dye 
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زٖٛاس، خبّؼاٚ ضا    زٖٛاس. تؼبضيابت ضا زض خبّؼاٚ ٕظاِ ّاي      ٛب مبضٛبي ظيبزي إدابُ ّاي   ٕسٖٛس. زٍٗت

ـ    تؼبضو ثب ؾبيط خ٘اّغ ضا ضفاغ مٖٖاس،  مٖٖس تب  ؾبظّبٕسٛي ّي ٛابي ْٕابزئ ٗ    ّقاساض ظيابزي اظ پابزا

ٗ اغَت زض قبٍت ّبٍيبت اظ خبّؼاٚ پاً٘ زضيبفات     مٖٖس، اػًبي خبّؼٚ تقؿيِ ّي ا ثئذسّبت ّبزي ض

ِ   ّكي ذٍثٖبثطائ  .مٖٖس ّي ٛاب ضا   زٛاي مٖٖاس، ث٘ضٗمطاؾاي    ٛبي ػّْ٘ي ّْنٔ اؾت ضفتبضٛاب ضا ٕظا

ٔ اآٗضي مٖٖاس؛ ياب ايٖناٚ ْٛاٚ      ٛب ضا خْاغ  مٖٖس، ّٖبفغ ضا ت٘ظيغ مٖٖس، ٗ يب ّبٍيبتي ؾبظّبٕسٛ ٛاب ضا   يا

قجابً يال ّكانٌ    ّكي ػّْ٘ي تهاْيْي اؾات ماٚ زض     ذٍ ،ثٚ ػجبضت زييط إدبُ زٖٛس؛ ظّبٓ ِٛ

يٖاسي اؾات قابٌّ تْابُ     نطفبً اتربش تهْيِ ٕيؿات، ثَناٚ فطا  ّكي  اّب ذٍ ق٘ز؛ ػّْ٘ي اتربش ّي

ّكي ذاتِ    ق٘ز ٗ ثٚ اضظيبثي ٕتبيح حبنٌ اظ اخطاي ذٍ اقساّبت مٚ اظ ظّبٓ احؿبؼ ّكنٌ قطٗع ّي

ت ٗ ٕٚ يل ضٗياساز  ّكي يل اٍي٘ي ػَْي اؾ اًٗ ايٖنٚ ذٍ :ٗ ٗيػىي ثبضظ زاضززّكي  ىطزز. ذٍ ّي

افتاس،   ثبض زض تبضيد يل مكا٘ض اتفابم ّاي     حٌ ّؿبئَي مٚ فقٍ يل ضاٙ َ٘ض ّثبً، ثٚ ّدطز ٗ إتعاػي؛

ؾبذتٔ ػ٘اٌّ ٕبؾبظىبض يب ايدبز   ثٚ زٍيٌ ٕيبظ ثٚ ْٛبٖٛو ّكي  ّكي ٕيؿت. زُٗ ايٖنٚ اخطاي ذٍ  ذٍ

مٖٖاس، يال    ٙ ثطاي اقساُ خْؼي زض افطازي مٚ اٛساف ّكتطك زاضٕس ٗ ثب ينسييط ْٛنابضي ّاي  إييع

 (.1394 ظازٙ، قطيف)اٍ٘إي ٗ ق٘ز  ػٌْ اختْبػي ّحؿ٘ة ّي

ذتبض يب ضفتبض ثابظييطآ ؾيبؾاي   پطزاظز، ثٚ ؾب ىصاضي ػّْ٘ي ّي ّكي اٍجتٚ زض ضٗينطزي مٚ ثٚ ذٍ     

نَي آٓ ّؼُ٘ف ثٚ ق٘ز، ثَنٚ مبٕ٘ٓ ا إدبُ زٖٛس، ت٘خٚ چٖسإي ْٕي ٛب ثبيس يب ّدج٘ضٕس إٓچٚ زٍٗتيب 

طآ اٍٗيٚ ائ ضٗيناطز، آٓ ضا ػَاِ   َ٘ضي مٚ ّتفن ثٚ زٖٛس؛ ٛب ٗاقؼبً إدبُ ّي مٚ زٍٗتاؾت  يّ٘ي٘ػ

ىي ّٖحهط ثٚ فطز اؾت ماٚ آٓ ضا اظ  ّكي زاضاي ؾٚ ٗيػ ػَِ ذٍ ّكي ٕبّيسٕس. ثٚ اػتقبز الؾً٘ ذٍ

ثؿايبض ٖٛدابضي   اي اؾت، ثٚ زٕجبً حٌ ّكنٌ اؾات ٗ   ضقتٚمٖس: چٖس ّتْبيع ّينطزٛبي پيكئ ضٗي

ٚ   مٖاس  يّ تؼطيف زاض ٛسفّكي ضا ّدْ٘ػٚ اقساّبت  ذٍ 1خيْع إسضؾ٘ٓ. اؾت ٗؾايَٚ يال ياب     ماٚ ثا

زض ٕظط ىطفتٚ قسٙ اؾت. ٗي ٕياع  ٍٚ ّ٘ضز ت٘خٚ ييطآ ثطاي ثطذ٘ضز ثب ّكنٌ يب ّؿأي اظ ثبظا ّدْ٘ػٚ

ٍ    ٍٚ ذٍتأميس زاضز؛ اّب ثب ضٗينطز حٌ ّؿأآ ّدْ٘ػٚ ثبظييطثط  ّكاي ضا    ّكي ضا تؼطياف ْٕا٘زٙ ٗ ذا

ٚ  فطاتاط  ضا پاب  ثطذيٗ حبً آٓ مٚ  ؛زإس يٍّٚ ٗ ضفغ ّكنٌ ّتْطمع ثط حٌ ّؿأ  ّكاي ٍ ذا  ٗ ىصاقات

ٚ  ٗ ٛاب  قي٘ٙ اٍي٘ٛب، مٚ اؾت ٛبيي ضقتٚ ْٛٚ تقبَغ ّحٌ مٚ ٕس ا زإؿتٚ زإكي ضا ػّْ٘ي  ٛابي  يبفتا

                                                 
1. James Anderson 
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 1الٕيجئ. ثبقس ؾٜيِ ق٘ز، ّي ُّطح حنّ٘ت ت٘ؾٍ مٚ اؾبؾي ّكنالت ثطضؾي زض ٘إست ّي ٛب آٓ

ٓ  ّحقاق  ثاطاي  مٚ زإس ّي فطاىيط ٗ مَي ق٘إيٖي ضا ٛب ّكي ذٍ ذ٘ز تؼطيف زض ( ٕيع2012)  آٓ قاس

ٚ  ذا٘ز  ٗ زاقتٚ ّؿتْط ّبٛيتي ٛب ثطٕبّٚ ائ مٚ، ق٘ز ّي تسٗئ ػَْيبتي ٛبي ثطٕبّٚ  ٛابيي  پاطٗغٙ  ثا

 (.2012 )الٕيجئ،ىطزٕس  ّي تقؿيِ زاض ّست

 زؾت٘ض ٗ ّؿأٍٚ زضك ( قٖبذت،1 زإؿت: ّطاحٌ ائ ّكًْ٘ ت٘آ ّي ضا ىصاضي ّكي ذٍ يٖسفطا     

 ٕقف ػّْ٘ي ّكنٌ ػٖ٘آ ثٚ ّكنٌ يل اضائٚ ٗ ّؼطفي زض اؾت ّْنٔ قْبضي ثي ػ٘اٌّ مبض؛

 مٚ ،مطز اقبضٙ ٛب ىعاضـ ٗٛب  رٖطإيؾ ُّبٍؼبت، ثيطتأ ثٚ ت٘آ ّي ػ٘اٌّ ائ ّيبٓ ثبقٖس. اظ زاقتٚ

 ضا زٍٗتي ٛبي ٕٜبز ؾ٘ي اظ ٗ اقساُ پيييطي ٗ مٖس ّي ثيبٓ ضا قٜطٕٗسآ ٛبي مْج٘زٗ  ٕيبظٛب ٕح٘ي ثٚ

 ٕبچبض ضا ّتٍ٘ي ؾبظّبٓ ٍٚ،ّؿأ ٗ آثبض ػّْ٘ي افنبض فكبض طي،ىي قنٌ ٗ َطاحي( 2ؾبظز؛  ّي يطٗضي

 ّتغيطٛب قٖبؾبيي بثي،ي ػَت ٍٚ،ثطضؾي ّؿأ ثٚ ّربٍفبٓ ٗ ّ٘افقبٓ مٖس. ّي چبضچ٘ة اضائٚ ٗ ثطضؾي ثٚ

 ٗ ّك٘ضت ٛب، ىعيٖٚ ّؼيبض تؼيئ آٗضي ق٘اٛس، خْغ ثب ٛب ؾبظّبٓ پطزاظٕس. ّي حٌ ضاٙ اضائٚ ٗ ثؿتط، ٗ

 ضا آٓ ٗ ثركٖس ّي ّكطٗػيت آٓ ثٚ ،مٖٖس إتربة ّي ضا ٛب ىعيٖٚ اظ يني ٛب حٌ ضاٙ ضيؿل تحَيٌ

 ضا آٓ اخطا ّطاخغ ّكي، ذٍ اخطاي قسٓ ّدبظ پؽ اظ ّكي، ذٍ اخطاي ٗ الؽ( اث3ؾبظٕس؛  ّي قبٕٕ٘ي

 ؾبظٗمبضٛبي اضتجبَي، ٛبي ّكي ذٍ ّكي، ذٍ اخطاي زقيق مٖٖس. زض ّي اثالؽ ؾبظّبٕي ٛبي ٗاحس ثٚ

 ّكي ذٍ اخطاي ثبّكي،  ذٍ ( اضظيبثي4ق٘ز؛  ّكرم ّي ّٖبثغ ّئتأ ّٗدطيبٓ  اظ حْبيت

 ثٚ ثٚ زقت ثبيس ػّْ٘ي ّكنٌ ثٚ پبؾري٘يي اضظيبثي ثطاي ٗ پصيطز ْٕي ذبتْٚ ػَْيبت ٗ ٛب فؼبٍيت

 ّطاحٌ ائ اؾت. آّسٙ ٗخ٘ز ثٚ زييطي خبٕجي ٍٚيب ّؿأ قسٙ ثطَطف ّكنٌ آيب مٚ ق٘ز ىصاقتٚ اخطا

 قنٌ ِٛ ثب ؾ٘يٚ چٖس اضتجبٌ زاضاي ٗ پ٘يب فطايٖسي ن٘ضت ثٚ ثَنٚ قٕ٘س، ْٕي اخطا ِٛ اظ َ٘ض خسا ثٚ

 ّٜبضت ٗ ق٘ز ّي زازٙ ترهيم ّٖبثغ ٗ قسٙ  تؼيئ قيبؼ اٛساف ّطحَٚ ثبظذ٘ضزٛب، ائ زض ىيطٕس. ّي

 اظ پؽ ّكي، ذٍ ذبتْٚ يب تغييط ( انالح،5ىطزز؛  ّي اثطثرف مٖتطً اخطاي ثطاي إسضمبضآ زؾت

 فؼبً پكتيجبٕي خطيبٓ ّطحَٚ، ائ ق٘ز. زض ّي ّكرم ٗ يؼف ق٘ت ٕقبٌ اضظيبثي، ٕتبيح مؿت

 ،اؾت ّْنٔ ٕتيدٚ ق٘ز. زض ّي ٗيغ ثؼسي ٛبي اقساُ ٛب ٗ مْج٘ز ضفغ ثطاي اي بّٚثطٕ ىطزز، ّي

 تسٗئ ّطحَٚ ثٚ ائ ٕنتٚ اقبضٙ زاقت مٚ(. اٍجتٚ ثبيس 1393 فطز، )زإف ن٘ضت ىيطز حصف يب انالح

                                                 
1. Langbein 
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1ٗ ٗيَساٗؾني پطئْ مٚ اي ىٕ٘ٚ ثٚ اؾت؛ ائ فطايٖس ّطاحٌ تطئ ِّٜ اظ يني ّكي ٕيع ذٍ
 ثيبٓ 

 زض ّ٘فقيت ايدبز ذبل ثٚ تْٜيسات ت٘خٜي ثي ّكي ذٍ اخطاي ػسُ زض ّكنٌ تطئ ثعضهٕس ا مطزٙ

 (.1397، 2)زٕٜبضت اؾت تسٗئ ّطحَٚ
 

 مشیاجزایخط

ظيطا ائ  ؛ثبقس ىصاضي ّي ّكي تطئ ّطاحٌ فطايٖس ذٍ تطئ ٗ پط چبٍف ّطحَٚ اخطا يني اظ ِّٜ     

ٛب  ظ آٓ زض ّطحَٚ اضظيبثي ّيعآ زؾتيبثي ثٚ ٛسفٛب اؾت ٗ پؽ ا ٛسف ٕقُٚ آغبظئ تحقق ّطحَٚ

اخطاي  ّيعآزٛس تب چٚ  اؾت مٚ ٕكبٓ ّي ٛب ىيطز ٗ زض ٕتيدٚ ائ اضظيبثي قطاض ّي ّ٘ضز اضظيبثي

 (.1390 ْٛنبضآ، پ٘ض ٗ قَي) آّيع ٗ يب ثب قنؿت ْٛطاٙ ث٘زٙ اؾت ّ٘فقت قسٙ ٛبي تسٗئ ّكي ذٍ

 ثبقس، تؼطيف ن٘ضت ثيبٕيٚ ضؾْي ّي ّكي مٚ ػّْ٘بً ثٚ ْبت ذٍتهْي اخطا ضا إدبُ 3ؾجتيط ٗ ّعّٖئ

زؾت٘ضات ّقبّبت اخطايي ٗ يب تهْيْبت  ت٘إس قنَي اظ اخطاي ّي ٍتي اخطاچٖئ حب ضإس. ز ْٕ٘زٙ

ٛبيي  ّكي قبٌّ فؼبٍيت ّؼتقس اؾت مٚ اخطاي ذٍ 4ثطٗمع (.1979 ّعّٖئ، ٗ ؾجتيط) زازىبٙ ثبقس

 ثبقس. ٚ ذسّبت ثٚ ّطزُ ّيئاخطاي ق٘إئ ٗ ته٘ضات ٗ اضا ٛب ٗ فؿيط آٓىيطي ق٘إئ، تمبض ْٛچ٘ٓ ثٚ

ٛبي  ٕبّٚ ٛب ٗ آيئ مٚ ٕيبظّٖس تنٖيل ثبقس اي ّي پيچيسٙ ّكي ّ٘ي٘ع ثؿيبض اظ ٕظط ثطٗمع اخطاي ذٍ

ّكي زض ّفُٜ٘ مَي ثٚ ّؼٖبي  اخطاي ذٍ مٚ ىفت ت٘آ ّي زضٕٜبيت(. 1998 )ثطٗمع، ثبقس ّٖبؾت ّي

آّيعز تب ثب  ٛبي ّتفبٗت زض ِٛ ّي ٛب ٗ تنٖيل ضٗيٚ ٛب، اؾت مٚ زض آٓ ثبظييطآ، ؾبظّبٓ اخطاي قبٕ٘ٓ

ٍؿتط ٗ  پيٕتيدٚ َُّ٘ة ٗ ّثجت ثطؾبٕٖس ) ّكي پيكٖٜبزي ضا ثٚ تالـ، اٛساف يل ثطٕبّٚ يب ذٍ

 (.1381 ،5اؾت٘ضات
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 رویکزدهایاجزا

ّقطضات ذيَي ؾرت ٗ ّطاتت ٗ ق٘إئ   ؾَؿَٚ ٛبي ػْ٘زي مٚ زض ؾبظّبٓ 1ضٗينطز ثبال ثٚ پبيئ     

ضاؼ ٛطُ يَي ث٘ضٗمطاتيل ٗ ّقطضاتي ٛؿتٖس، ٛبيي مٚ ذ ؾبظّبٓ ىطزز. ّيق٘ز، اؾتفبزٙ  اخطا ّي

زض  يئ ٕظطات ضا ِٛ ثييطٕس، اّبچٚ ّْنٔ اؾت اظ ؾُ٘ح پب ىطىيطز؛ ا إدبُ ّيىيطي  ؾبظّبٓ تهْيِ

اظ قٖبؾبيي قجنٚ ثبظييطآ  2نطز پبيئ ثٚ ثبالضٗيمٖس.  ىيطي ّي ٗاقغ ّسيطيت ػبٍي تهْيِ

ٛب،  ٛبي ّحَي آغبظ قسٙ ٗ ثٚ تحَيٌ اٛساف، اؾتطاتػي مٖٖسٙ زض اضائٚ ذسّبت زض ح٘ظٙ ّكبضمت

پطزاظز. ؾپؽ زض ائ ّسً اظ اضتجبَبت ائ ثبظييطآ ثطاي  ٛب ٗ اضتجبَبت ائ ثبظييطآ ّي فؼبٍيت

ضيعي، تأّئ ّبٍي ٗ اخطاي  مٖٖسٙ زض ثطٕبّٚ ي ّكبضمتاي ٗ َّّ قٖبؾبيي ثبظييطآ ّحَي، ُّٖقٚ

ّنبٕيؿْي ضا ثطاي حطمت ثٚ ؾ٘ي ثبال اظ  ق٘ز. ائ قي٘ٙ،  ٛبي زٍٗتي ٗ غيطزٍٗتي اؾتفبزٙ ّي ثطٕبّٚ

 .ؾبظز ىصاضآ زض ثرف ػّْ٘ي ٗ ذه٘ني فطاِٛ ّي ّكي ٛبي اخطايي ثٚ ؾ٘ي ذٍ ؾُح ث٘ضٗمطات

ض افقي ٗ ػْ٘زي اؾت؛ يؼٖي ِٛ ثٚ ٕظطات ؾُ٘ح ثبال ٗ ِٛ تطميجي اظ ؾبذتب مٚ 3ضٗينطز تطميجي

طفتٚ ٛبي ّرتَفي ثطاي تطميت ائ زٗ ضٗينطز ن٘ضت پصي تالـق٘ز. اٍجتٚ  ؾُ٘ح پبيئ ت٘خٚ ّي

ضيعي ضٗ ثٚ  ضيعي ضٗ ثٚ ػقت ٗ ٕقكٚ تالـ مطزٙ تب ثب تطميت ازثيبت ٕقكٚ 4اظ خَْٚ، اٍْ٘ض اؾت؛

ؾبيط ّٖبثغ ٕيع ت٘خٚ مٖٖس ٗ  ّكي ثٚ اثعاضٛب ٗ يس زض تسٗئ ذٍبىصاضآ ث ّكي ثيبٓ مٖس مٚ ذٍ  خَ٘

ٛبيي مٚ  يني زييط اظ تالـ .ٛبي ٛسف ٕٜبيي ضا ٕيع زض ٕظط ثييطٕس ٛبي ىطٗٙ ْٛچٖئ ؾبذتبض ّك٘م

زض ازاّٚ ثٚ تكطيح آٓ پطزاذتٚ قسٙ اؾت، چبضچ٘ة ائتالف َطفساضآ اؾت مٚ ت٘ؾٍ ؾجتيط اضائٚ قسٙ 

 (.1986 )ؾجتيط، اؾت
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 ساسیخصوصی

مطزٓ  ّحسٗز يب زٍٗت اقتهبزي ٛبي فؼبٍيت مبٛف ّفُٜ٘ ثٚ ػبُ ّؼٖبي زض ؾبظي ذه٘ني     

 ثطاي اؾت اي ٗؾيَٚ ؾبظي ذه٘ني ّؼتقسٕس 1چبيَس ٗ اؾت. ثيؿَي اقتهبزي اّ٘ض زض زٍٗت ّساذَٚ

 زضنس  50 اقٌحس مٚ زضن٘ضتي ثبظاض، ٕيطٗٛبي افعايف َطيق اظ اقتهبزي ٛبي فؼبٍيت ػَْنطز ثٜج٘ز

 ّؼٖبي إدبُ ثٚ ضا ؾبظي ذه٘ني 2ٍٗدبٕ٘ؾني ىطزز. ٗاىصاض ذه٘ني ثرف ٛب ثٚ آٓ ؾٜبُ

زإس.  ذه٘ني ّي ثرف ثٚ ٛب يزاضاي ّبٍنيت إتقبً ذه٘ني يب ثرف ت٘ؾٍ اقتهبزي ٛبي فؼبٍيت

بقس ث ّي اؾبؼ ثبظاض ثط خسيس ٕظبُ آٗضزٓ ٗخ٘ز ثٚ ّؼٖي ؾبظي ثٚ ذه٘نيى٘يس  ّي 3ق٘اضتع

 ثط حبمِ ٕظبُ ٗ ضقبثت فًبي مٚ اؾت ائ ؾبظي ذه٘ني تفنط زض انَي (. ايس1382ٙ ْيدبٕي،)م

 ثبقٖس. زض زاقتٚ تطيمبضا ػَْنطز تب ؾبظز ّي ّدج٘ض ضا ؾبظي ذه٘ني ٗاحسٛبي ٛب ٗ ثٖيبٙ ثبظاض،

 مبٛف اظ: اٍف( ػجبضتٖس مٚ اؾت قسٙ تؼطيف ؾبظي ذه٘ني ثطاي ػْسٙ زٍيٌ زٗ ّدْ٘ع

 ٗ مبضايي اضتقبي ّٖظ٘ض ثٚ زٍٗت ّسيطيت حيُٚ اظ زٍٗتي ّٖبثغ ؾبذتٔ ذبضج ٗ ٍٗتز ٛبي ّؿئٍ٘يت

 ضاؾتبي زض مك٘ض ث٘زخٚ ثط زٍٗتي يَّّ نٖبيغ ّبٍي ثبض مبٛف ة(ّٖبثغ؛  ائ اظ اؾتفبزٙ زض ٗضي ثٜطٙ

 (.2000 ،4)ّييٖؿ٘ٓ اًٗ زٍيٌ تحقق

زٍٗت  تهْيْبت ّقبثٌ زض ضثبظا اػتجبض ٗ قسضت افعايف ّ٘خت ؾبظي ذه٘ني مَي، َ٘ض ثٚ     

زض  مٚ ّؼٖب ائ ثٚ ق٘ز؛ ّي تؼيئ مك٘ض ٛط اٛساف اؾبؼ ثط ػٌْ زض ؾبظي ق٘ز. ذه٘ني ّي

 مٚ چطا اؾت؛ ّتفبٗت ت٘ؾؼٚ حبً زض مك٘ضٛبي ثب ؾبظي ذه٘ني ٕح٘ٙ پيكطفتٚ ٗ نٖؼتي مك٘ضٛبي

 مك٘ضٛبي ؿيبضيث اؾت. زض ّتفبٗت مبّالً ينسييط ثب زاضٕس ؾبظي ذه٘ني اظ ّطزُ مٚ إتظبضي

 ّٖبثغ ثٜيٖٚ ترهيم ثٚ زؾتيبثي ّٖظ٘ض زٍٗت ثٚ اثعاضٛبي ػٖ٘آ ثٚ زٍٗتي ٛبي قطمت ت٘ؾؼٚ حبً زض

 فؼبٍيت قسٓ تط پيچيسٙ ثب ٗ ظّبٓ ّطٗض ثٚ اّب ؛ىيطز قطاض ّي اؾتفبزٙ ّ٘ضز اقتهبزي مبضايي حهً٘ ٗ

 ٗ فطاٗآ زٛي ظيبٓ بثغ،ّٖ ٕبَُّ٘ة ترهيم اقتهبزي، ػسُ مبضايي خَْٚ اظ ٛب قطمت ىٕ٘ٚ ائ

 ٗاىصاضي ٗ إتقبً ثطاي ٗؾيؼي ٛبي حطمت ٕتيدٚ ق٘ز. زض ّي زٍٗت آقنبض ث٘زخٚ ثط تحْيٌ

                                                 
1. Bisley & Child 
2. Veljanovski 
3. Schwartz 
4. Megginson 
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 ،زييط ثٚ ػجبضت اؾت؛ پصيطفتٚ ن٘ضت ذه٘ني ٗ غيطزٍٗتي ٛبي ثٚ ثرف زٍٗتي ٛبي قطمت

اضتجبٌ  سم٘قٖ ّي ٗ ٛؿتٖس پيكطفت خٜت زض ٛب قسضت ْٛٚ ثؿيح زٕجبً ثٚ ؾبظي ثب ذه٘ني ٛب زٍٗت

 (.1387 پ٘ض، )قَي مٖٖس تؿٜيٌ ضا ؾيبؾت ٗ خبّؼٚ

 ایزان در ساسی خصوصی تاریخچه

 ٍعُٗ، 1359 ؾبً زض تحْيَي خٖو قطٗع ٗ 1357 ؾبً زض اؾالّي إقالة پيطٗظي اظ پؽ     

 اقتهبزي ٛبي فؼبٍيت زض زضىيطي ٗ نٖبيغ اظ اي ػْسٙ ثرف ّسيطيت ٗ ّبٍنيت ثط زٍٗت تْطمع

 قبٕ٘ٓ 44 انٌ ّ٘خت ثٚ ؾپؽ ؛قس ٕبپصيط اختٖبة تحْيَي، خٖو زٗضآ حؿبؼ يٍقطا زض مك٘ض،

 ثعضه، ٗ ّبزض نٖبيغ ٕيطٗ، ّئأت ثيْٚ، ثبٕنساضي، خَْٚ اظ ٛب فؼبٍيت اظ ثؿيبضي ّبٍنيت اؾبؾي،

 زض اقتهبزي، ٛبي فؼبٍيت اظ ثؿيبضي ّبٍنيت ٗ قس اػالُ ػّْ٘ي آٓ، ٕظبيط ٗ مكتيطإي ي،يٛ٘اپيْب

 ذبتْٚ اظ پؽ ايٖنٚ تب يبفت ازاّٚ مْبمبٓ 60 زٛٚ اٗاذط تب ضٕٗس ائ. ىطفت قطاض زٍٗت ٌّمب اذتيبض

 ٛبي ثطٕبّٚ قبٍت زض اختْبػي اقتهبزي، ثبظؾبظي ٛبي ثطٕبّٚ ته٘يت ٗ تسٗئ ثٚ اقساُ زٍٗت خٖو،

 ثرف تط فؼبً حً٘ض ّ٘خت زازٙ، ثٜج٘ز ضا زٍٗتي ٛبي قطمت ػَْنطز تب ْٕ٘ز ت٘ؾؼٚ زُٗ ٗ اًٗ

 ّؿيط، ائ ازاّٚ زض. ْٕبيس فطاِٛ ضا ؾبظي ذه٘ني خٜت الظُ ثؿتط ٗ ق٘ز يَّّ اقتهبز زض ٘نيذه

 ػٖ٘آ تحت ضا زٍٗتي ٛبي قطمت ؾبظي ذه٘ني ثطٕبّٚ ٕيع ت٘ؾؼٚ ؾُ٘ ثطٕبّٚ قبٕ٘ٓ َي

 چٜبضُ ثطٕبّٚ ته٘يت اظ پؽ. ْٕ٘ز زٕجبً «ٛب آٓ ؾٜبُ ٗاىصاضي ٗ زٍٗتي ٛبي قطمت ؾبّبٕسٛي»

 ؾطػت ثط ميسأت ٗ 1383 ؾبً زض ايطآ، اؾالّي خْٜ٘ضي فطٖٛيي ٗ اختْبػي زي،اقتهب ت٘ؾؼٚ

 تكريم ّدْغ ٗ ضٛجطي ت٘ؾٍ 44 انٌ مَي ٛبي ؾيبؾت مك٘ض، زض ؾبظي ذه٘ني ثٚ ثركيسٓ

 اخطاي قبٕ٘ٓ ٕيع آٓ اظ پؽ ٗ قس اثالؽ اخطايي ٛبي زؾتيبٙ ثٚ 1384 ؾبً زض ٕظبُ، ّهَحت

 ته٘يت ثٚ 1387 ؾبً زض ٗ ّدَؽ ته٘يت ثٚ 1386 ًؾب زض ٕيع 44 انٌ مَي ٛبي ؾيبؾت

 اظ پؽ مك٘ض زض ؾبظي ذه٘ني اخطاي زض ػُف ٕقبٌ تطئ ِّٜ اظ يني مٚ ،ضؾيس ٕيٜجبٓ ق٘ضاي

 تأٛي ّه٘ثبت ق٘إئ، ائ ثط ػالٗٙ اّب ؛ث٘ز ؾبظي ذه٘ني ضؾْي قطٗع اظ ؾبً 20ت ىصق

 ّه٘ثبت ؾبيط ٗ ٛب ثركٖبّٚ ،44 انٌ مَي ٛبي ؾيبؾت اخطاي ػبٍي ق٘ضاي ٗاىصاضي، تأٛي ٗظيطآ،
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 ٕقف مك٘ض زض اّطٗظ تب ٗ ث٘زٙ ثطؤّ ؾبظي ذه٘ني اخطاي ضٕٗس ثط ٕيع ىصاضي قبٕ٘ٓ ٗ زٍٗتي ّطاخغ

 .إس زاقتٚ اؾبؾي

 مك٘ض زض فطٖٛيي ٗ اختْبػي اقتهبزي، ت٘ؾؼٚ ثطٕبّٚ آغبظ ثب ظّبٓ ِٛ ؾبظي ذه٘ني ايطآ زض     

 ٗ ٛب ىيطي تهْيِ ٗ آٓ اخطايي ضٕٗس اظ پؽ آّس ٗ زض طااخ ثٚ 1372اٍي  1368 ٛبي ؾبً َي

 اؾبؼ (. ثط1375 ذ٘قپ٘ض، ٗ )حجيجي مطز تدطثٚ ضا ثؿيبضي تغييطات آٓ ثب ّطتجٍ ٛبي ىصاضي ؾيبؾت

 ٛبي اخطايي ضٗـ ٕبّٚ يئٗ آ اؾبؾي قبٕ٘ٓ 44 انٌ مَي ٛبي ؾيبؾت اخطاي قبٕ٘ٓ 19 ّبزٙ

 اظ ّبزٙ ّفبز ائ ثب ّتٖبؾت قطايٍ حؿتتب  اؾت ّدبظ ٗاىصاضي ٛيأت ،ّبزٙ ائ ّ٘ي٘ع ٗاىصاضي

 يب تْبُ تَْيل، فطٗـ قطٌ ثٚ )اخبضٙ ّبٍنيت ٗ ٛب ثٖيبٙ ٗاىصاضي ثطاي ّْنٔ ٛبي ضٗـ تْبُ

 ّسيطيت(، پيْبٓ ٗ ضي ػّْ٘يپيْبٕنب )اخبضٙ، ّسيطيت ٗاىصاضي ٗ اّ٘اً( ٗاىصاضي ٗ ؾٜبُ اظ ثركي

 ٗاىصاضي حبيط حبً زض اّب ؛اؾتفبزٙ ْٕبيس، ّ٘ضز حؿت ٛب قطمت ازغبُ ٗ إحالً ٗاىصاضي، تدعيٚ،

 اظ ثركي يب ؾٜبُ مٌ فطٗـ اظ َطيق ّبٍنيت ٗاىصاضي ن٘ضت ثٚ َ٘ض ػْسٙ ثٚ مك٘ض زض ٛب قطمت

 فطاث٘ضؼ، ث٘ضؼ، ٛبي ضٗـ اظ ٛبي غيطزٍٗتي ثرف ثٚ زٍٗت ثٚ ٗاثؿتٚ ٗ زٍٗتي ٛبي قطمت ؾٜبُ

 ق٘ز. ّي إدبُ تطخيحي ٗ ضيدي، ثَ٘ميتس َطيق ؾٚ اظ يني ثٚ ٗ ّصامطٙ ٗ ّعايسٙ
 

قانوناساسی44یاصلهایکلسیاست

 ىبٕٚ ٗ ة اؾالّي ثٚ ؾطآ ق٘اي ؾٚقبٕ٘ٓ اؾبؾي اظ ؾ٘ي ضٛجط إقال 44ٛبي مَي انٌ  ؾيبؾت     

ٛبي اؾتطاتػيل ٗ ثؿيبض  ؾت. اثالؽ ائ ؾيبٙ اؾتاثالؽ قس ،ضئيؽ ّدْغ تكريم ّهَحت ٕظبُ

ضت ثب ٛبي مَي ٕظبُ ضا پؽ اظ ّك٘ قبٕ٘ٓ اؾبؾي مٚ تؼيئ ؾيبؾت 110انٌ  ؼ ثٖس يلباؾ ِّٜ ثط

تكريم ّهَحت ٕظبُ زض حيُٚ اذتيبضات ٗ ٗظبيف ضٛجط إقالة قطاض زازٙ، ن٘ضت ىطفتٚ  ّدْغ

ٕظبُ اقتهبزي ايطآ ٛبي مَي آٓ زض اثالغيٚ ّكرم قسٙ،  قبٕ٘ٓ اؾبؾي مٚ ؾيبؾت 44انٌ . اؾت

انٌ  ٌيت٘خٚ ثٚ ش ؾبظز ٗ حسٗز ٛط ثرف ضا ثب ٕي ٗ ذه٘ني ّتني ّيزٍٗتي، تؼبٗ ضا ثٚ ؾٚ ثرف

 ي،ثٚ ضقس اقتهبز َّّ سٓيقتبة ثرك تحقق اٛساف ّٖظ٘ض  ٗ ثٚ 43ّفبز انٌ  ٗ يقبٕ٘ٓ اؾبؾ 44

 يٛب ثٖيبٙ ييامبض ياضتقب ي،ػساٍت اختْبػ ٔيّٖظ٘ض تأّ ػُْ٘ ّطزُ ثٚ زض ؾُح تيىؿتطـ ّبٍن

ؾِٜ  فيافعا ي،زض اقتهبز َّّ يطيپص ضقبثت فيافعا ي،ٗ فٖبٗض يإؿبٕ، يّٖبثغ ّبز يٗض ثٜطٙ ،ياقتهبز

 يزٍٗت زض تهس يتيطيٗ ّس يمبؾتٔ اظ ثبض ّبٍ ي،اقتهبز َّّ زض يٗ تؼبٕٗ يذه٘ن يٛب ثرف
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 يىصاضٚ يإساظ ٗ ؾطّب اقكبض ّطزُ ثٚ پؽ قيتك٘ ،اقتغبً يؾُح ػّْ٘ فيافعا ي،اقتهبز يٛب تيفؼبٍ

. ثط اؾبؼ آذطئ ىعاضـ ّدَؽ ق٘ضاي اؾالّي زض مٖس ّكرم ّي بٛ ٗ ثٜج٘ز زضآّس ذبٕ٘اض

ؾبظي زض  اؾبؾي ّ٘ي٘ع ذه٘نيقبٕ٘ٓ  44ٛبي مَي انٌ  ذه٘ل ّيعآ تحقق اٛساف ؾيبؾت

 اؾت.ن٘ضت مبٌّ ّحقق ٕيطزيسٙ  اٍصمط ثٚ ىبٕٚ ف٘م ٛكتمك٘ض، اٛساف 

اضظيبثي  ظّيٖٚ زض مبضٗضظي ٗ پػٗٛف يبفتٚ، ت٘ؾؼٚ مك٘ضٛبي اظ ثؿيبضي زض 1970 ؾبً اٗايٌ اظ     

 َطيق زغسغٚ اظ َ٘ض اؾبؾي ثٚ ّكي ذٍ اضظيبثي مك٘ضٛب ائ يبفت. زض ت٘خٜي  قبثٌ ضقس ّكي ذٍ

 ّكي اضظيبثي ذٍ (. پيكي2010ٖٚ ،1پطٗب)ؾ قس ثطإييرتٚ ػّْ٘ي ّكي ذٍ ّؿبئٌ ثطاي زٍٗت فعايٖسٙ

 تحَيٌٗ ٛبي تدعيٚ تنٖيل ٗ ػَْيبتي پػٗٛف ّؼطفي ذه٘ل ثٚ ٗ خٜبٕي اًٗ خٖو ٛبي ؾبً ثٚ

 زفبع ٗ اقتهبزي ىصاضي زض ؾيبؾت ّكي، ذٍ ٛبي اضظيبثي اٍٗئ زٍيٌ ْٛئ ىطزز. ثٚ ثطّي اقتهبزي

 اظ (1959) 3ٍيٖسثَُ٘ چبضٍع ثبض ٕرؿتئ ثطاي 1958 ؾبً زض احتْبالً مٚ اؾت ّؼتقس 2زاز. َّتؿٖط ضخ

 اظ پعقني، يب ّٜٖسؾي اظ قنَي ّثبثٚ ثٚ ّكي ذٍ اضظيبثي ٕ٘ع اؾت. ائ مطزٙ ٗاغٙ اؾتفبزٙ ائ

 ضا آٓ مطزٓ ثٜتط ضاٙ ت٘إس ّي مٚ خبّؼٚ اظ ث٘ز. زإكي اختْبػي زض ػَُ٘ اػتقبزي ٛبي يطٗضت

 (.2005 ،4)پبضؾٕ٘ع آٗضز فطاِٛ

 5ضٗثب ـٛٗپػ ٚاااااث آ٘اااااّيت ضمك٘اظ  ضجذبٗ زض  ضٙثب ئزض ا ٙقسُ ٕدبا ِّٜ يٛب ٛفٗپػزض      

 ضجّرباٗ  پطزاذت. ذه٘ني اضيؾطّبيٚىص ثط ٍتزٗ يٛعيٖٚٛب ثطا ُّبٍؼٚ ثٚ ( اقبضٙ مطز. ٗي1990)

 ٗي، يباااٛٚ ااايبفت ؼؾبا ثط. مااطز تقؿيِ ٕياػْط ضجّربٗ  ّهطفي ضجّرب ثرفزٗ  ٚاااثضا  ٍتزٗ

 ثرف اضيؾطّبيٚىص ثط ّثجت ثطا ،ٍتزٗ ٕياػْط يٛعيٖٚٛبٗ  ّٖفي ثطا ٍتزٗ طفياا ّه يباٚٛاٛعيٖ

ٚ  ٗاىصاضقسٙ قطمت 36 ثطضؾي ثب ٖٛس زض 2001 بًؾ زض 6ى٘پتبٕس. زاض ذه٘ني ذه٘ناي   ثراف  ثا

ً  ؾا٘ز،  فاطٗـ،  خعئاي،  ؾابظي  ذه٘ناي  ثاب  مٚ زضيبفت 1998 تب 1990 ٛبي ؾبً َي ايأ   اقاتغب

 ثطضؾاي  ٕتابيح  .اؾات  ثابالتط  ٕؿجت ثٚ، إس ّبٕسٙ ثبقي زٍٗتي مٚ ٛبيي قطمت ثب ّقبيؿٚ زض ٛب قطمت

 ثيكاتط  ة(، ّٙبٍنيت ػْس اٍف( :ىطٗٙچٜبض  اؾبؼ ثط لچ خْٜ٘ضي زض (،2002) 7اؾ٘خٖبض م٘ؾٖسا ٗ

                                                 
1. Sapru 
2. Meltsner 
3. Charles E. Lindblom 
4. Parsons 
5. Barro 
6. Gupta 

7. Kocenda & Svejnar 
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 زضنس 10 اظ مْتط ز( ، ٗزضنس 33 اظ مْتط ٗ زضنس 10 حساقٌ ج( ،زضنس 50 اظ مْتط ٗ زضنس 33 اظ

 ٗ ػ٘اٌّ اظ ثؿيبضي زض اظ ٗاىصاضي پؽ زٗضٙ زض ذه٘ني ّبٍنيت مٚ ث٘ز ائ اظ حبمي قطمت ؾٜبُ

ٗ  ثٜتط ّتْطمعغيط ّبٍنيت ػَْنطز ٗ زٍٗتي زاقتٚ ّبٍنيت ثٚ ٕؿجت ثٜتطي ػَْنطز ٛب آٓ ْٛٚ زض ٕٚ

ٓ  ّحْاس  ُّبٍؼٚ .اؾت ث٘زٙ آٓ ّتْطمع إ٘اع ثب ّؿبٗي يب ً  زض 1ػْاطا ٚ  زض 2004 ؾاب  اثاط  ثاب  ضاثُا

ٚ  اًؾؤ ائ پبؾد يبفتٔ ثطاي ّهط زض ٛب قطمت ثط ػَْنطز ؾبظي ذه٘ني ُ  ما  ّبٍنيات  ٕا٘ع  ماسا

اي ضا إدابُ زاز ٗ   اؾت، ُّبٍؼٚ زاقتٚ ٛب قطمت ػَْنطز ثط ّثجتي اثط ٗاىصاضي، اظ زٗضٙ پؽ زض خسيس

 ػْاسٙ(  )ٗاىصاضي اًٗ ىطٗٙ ٛبي قطمت 1994اٍي  1989 ٛبي ؾبً ثئثٚ ائ ٕتيدٚ زؾت يبفت مٚ 

 ٛابي  قاطمت  ٗ ثطذ٘ضزاضٕاس  ثٜتاطي  ػَْنطز اظزضنس(  50)  اظ زُٗ مْتط ىطٗٙ ٛبي قطمت ثٚ ٕؿجت

 ٗاىاصاضي،  اظ پاؽ  زٗضٙ زض ثا٘ضؼ  َطيق اظ ٗاىصاضقسٙ بيٛ ثٚ قطمت ٕؿجت مبضمٖبٓ ثٚ ٗاىصاضقسٙ

 ياا َ بثَ٘يياا ت يٛباظ زازٙ يىيطٙثٜط ثب (،2006) 2ًٕسٗ ضاٍُفاي   .زٖٛس ّي ٕكبٓ ضا ثٜتطي ػَْنطز

زض  ذه٘ني اضيؾطّبيٚىص ثط ٍتيزٗ اضيؾطّبيٚىص اتطاااثا ياااؾضثط ٚاااث 1997اٍااي  1990 زٗضٙ

 ،ت٘ؾؼًٚ حبزض يٛبضمك٘زض  مٚ ٛسزّي ٕٓكب قاا تحقي بيحإت. سإاذتٚزاپط ت٘ؾؼٚ ًحبزض  يٛبضمك٘

 10 يفافعا ثبٗ  زٙمط ػٌْ ذه٘ني اضيصاااى طّبيٚاااؾ ٌاااّنْ آ٘اااػٖٚ اااث ٍتيزٗ اضيؾطّبيٚىص

 ؛ؾتا يبفتٚ يفافعا نسزض 2 اظٕٙسا ثٚ ذه٘ني ـثر اضيؾطّبيٚىص ،ٍتيزٗ اضيؾطّبيٚىص زضناااسي

 ثط خبييعيٖي ثطا ٍتيزٗ اضيؾطّبيٚىص مٚ زاز ٕٓكب يبفتٚ ت٘ؾؼٚ يٛبضمك٘ ايثطٗي  تحقيق ٕتبيح ّبا

 ؾيضثط ثٚ ايُّبٍؼٚزض  (1390) آػْطآً اظ ؾاااا٘ي زييااااط، ؾت. ا قتٚزا ذه٘ني اضيؾطّبيٚىص

 ئاظ ا مٚ ّْٜي ٕنتٚ. پطزاذاات ياااؾبؾا ٓبٕ٘اااق 44 ٌااانا يااامَ يؾيبؾتٛبٗ  ظيذه٘نيؾب

 مٚ ٛبييضمك٘زض  زٛاس  ّاي  ٕٓكب ضةباا تد ٚاا مث٘ز  ٔايا زؾت آّس ثٚ ٛبظٕيب پيف ثرفزض  ٛفٗپػ

ظّاااابٓ  ٛااااِزٗ  ٛط يب ؾتا ىطفتٚ ُٕدبا ظيؾبزٗ آظا زيقتهبا تثجيتاظ  قجٌ ظي،ذه٘نيؾب يٖسافط

 ُٕدبا حؿٔا ٕح٘ ٚاث ظيباذه٘نيؾ يٖنٚا ايثط ٕتيدٚ. زض ؾتا زٙث٘ اْٙٛط ّ٘فقيت ُػس ثب ،إس ث٘زٙ

 ٕٚ ،قٕ٘س زٙطاااث ضبااامٚ اااث ظيباااذه٘نيؾ ُٕدباظ ا پيف ظيذه٘نيؾب ظٕيب پيف ٌّاػ٘ ثبيس ز،ىيط

 اظ آٓ. پؽ يبٗ  ْٓٛعّب ضَ٘ ثٚ يٖنٚا

                                                 
1. Omran 
2. Lutfi & Randall 
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مٚ اىطچٚ  ّكرم قس ّكي ػّْ٘ي قسٙ زض ح٘ظٙ اخطاي ذٍ ُّبٍؼٚ ٗ ثطضؾي تحقيقبت إدبُثب      

ٍٗي زض ظّيٖٚ ّ٘إغ  ّكي ػّْ٘ي ن٘ضت پصيطفتٚ اؾت؛ ٛبي ّتٖ٘ػي زض ظّيٖٚ اخطاي ذٍ پػٗٛف

رف ذه٘ني مٚ زض اقتهبز مك٘ض ٕقف ثؿعايي زاضٕس، زض ثٛبي ػّْ٘ي  ّكي اثطثرف ذٍي اخطا

 ثٚثط ائ اؾبؼ، زض پػٗٛف حبيط ؾؼي ىطزيسٙ اؾت تب  مْتطي إدبُ قسٙ اؾت.ُّبٍؼبت 

ٛبي  ضيكٚ ٗ زاليٌ ٗ ق٘ز، پطزاذتٚ زٍٗت ىصاضي ؾيبؾت ثسٕٚ زض ٕٜبزي ّكنَي قٖبؾي آؾيت

 مطزٓ ّؿتَعُ زضىيط قسٓ  ه٘نيذ مٚ دبىطزز. اظ إٓ تحَيٌ آٓ ّ٘فقيت ػسُ ّ٘فقيت ٗ يب

 زاليٌ ثت٘آ تب قسٙ اؾت ٕيطيؿتٚ ٕيط مٌ ٕيبٛي ثب ٍّٚؿأ ائ ثٚ ؾت،اخطا ثطاي ّرتَف ٛبي ثرف

زض ْٛئ ضاؾتب ثبيس ثٚ ائ ٕنتٚ  مطز. ثٖسي َجقٚ ٗ قٖبؾبيي ّرتَف ّٖبظط اظ ضا ضٕٗس ائ ثٖيبزئ

 ٕظبُ ٕيطـ ٕ٘ع ثيبٕيط حقيقت زض ؾياؾب قبٕ٘ٓ 44 انٌ مَي ٛبي ؾيبؾت اثالؽاشػبٓ زاقت مٚ 

 حبئع ثؿيبض اقتهبزي فؼبالٓ ثطاي ٕيطـ ائ اػالٓ اىطچٚثبقس؛  ّي اقتهبزي مك٘ض ٛبي فؼبٍيت ثٚ

 اضائٚ اّب زٛس؛ ّي ٕكبٓ ضا آيٖسٙ زض اقتهبزي ٛبي فؼبٍيت افق پسيساض قسٓ حقيقت زض ٗ اؾت اْٛيت

 اي اٍؼبزٙ ف٘م اْٛيت اظ ،ؾتا بٛ ؾيبؾت ائ اٛساف قسٓ ثٚ ٕبئٌ ثٚ ّٖدط مٚ اخطايي ضاٛجطزٛبي

 پ٘يب، اقتهبز يل ثٚ مك٘ض فؼَي اقتهبز ٛب، تجسيٌ ؾيبؾت ائ اثالؽ اظ انَي . ٛسفثبقس ّي ثطذ٘ضزاض

 ذه٘ني ثرف ٛبي فؼبٍيت ٗ ت٘ؾؼٚ زٍٗت ىطي يتهس مبٛف ثب مٚ اؾت ضقبثتي ٗ اي ت٘ؾؼٚ

 اقتهبز ٗ ىطفتٚ قنٌ ضقبثتي يل اقتهبز بظي،ؾ ذه٘ني فطايٖس چبضچ٘ة زض ث٘ز. ذ٘اٛس پصيط اّنبٓ

 ق٘ز. ّي ّٖدط ضفبٙ ػّْ٘ي ىؿتطـ ٗ خسيس ّبٍي اّنبٕبت ايدبز زٍٗت، ٕقف تغييط ثٚ ضقبثتي

 اقتهبزي نٖؼت ٗ ثٚ زؾتيبثي ضاٛجطزٛبي تطئ يطٗضي ٗ تطئ اثطثرف خَْٚ اظ ؾبظي ذه٘ني

اؾت٘اض  ذه٘ني ٗ تؼبٕٗي زٍٗتي، رفث ؾٚ پبيٚ ثط اؾبؾي قبٕ٘ٓ 44 انٌ ثبقس. ّي پ٘يب ٗ ّتطقي

 اقتهبزي ت٘ؾؼٚ ٗ ضقس ق٘ز، ّحقق قبٕ٘ٓ اؾبؾي انً٘ زييط ُّبثق انٌ ائ مٚ زضن٘ضتي ٗ اؾت

 ؾيبؾت اظ ثركي ؾبظي ذه٘ني ىفت ثبيس َ٘ضمَي ثٚ (.1388 ٘ض،پ )ميبٓ زاقت ذ٘اٛس پي ضا زض

 اقتهبز ثٚ پي٘ؾتٔ يب ٗ هبزياقت آظازؾبظي چ٘ٓ تحت ػٖبٗيٖي اّطٗظٙ مٚ اؾت تطي خبّغ اقتهبزي

 (.1389 چييٖي،)ى٘زضظٕٗس  ىطزز تؼقيت ّي قست ثٚ ٛب زٍٗت اظ ثطذي ؾ٘ي اظ خٜبٕي

ػٖ٘آ يني  ؾي ثب ت٘خٚ ثٚ زايطٙ قًْ٘ آٓ، ثٚقبٕ٘ٓ اؾب 44ٛبي مَي انٌ  قبٕ٘ٓ اخطاي ؾيبؾت     

اظ  ٛب ؾبًثب ت٘خٚ ثٚ ىصقت  اّب ؛ق٘ز پبيٚ زض ظّيٖٚ ٕظبُ اقتهبزي مك٘ض ّحؿ٘ة ّي اظ ق٘إئ ّبزض ٗ

ىطفتٚ ٗ ٗخ٘ز  ٛبي ن٘ضت ٕ٘اقهي اظ خَْٚ ؾِٜ إسك ثرف ذه٘ني اظ ٗاىصاضي اخطاي آٓ، ٗخ٘ز
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ذه٘ني ؾجت قسٙ اؾت تب اٛساف ِّٜ ائ قبٕ٘ٓ ّجٖي ثط ت٘ؾؼٚ ثرف  ثرف ّ٘إغ ت٘إْٖسؾبظي

 ،مبفي ثطذ٘ضزاض ٕجبقسي اظ ؾطػت فًبي ضقبثتي زض اقتهبز َّّ ٗ ىؿتطـ ٗضي ذه٘ني، افعايف ثٜطٙ

ثٖبثطائ ثب ٛسف  .ت ىطفتٚ ثبقسأٛبي قبٕٕ٘ي ٕك مبؾتي اظ حتي ت٘إس اظ فطايٖس اخطا يب مٚ ائ اّط ّي

ٗ ضفغ اثٜبّبت ٗ ٕ٘اقم ّطثٌ٘ ثٚ ّ٘از  قبٕ٘ٓ اؾبؾي 44انٌ ٛبي مَي  يٖس اخطاي ؾيبؾتاثٜج٘ز فط

 44 ٛبي مَي انٌ ؾيبؾت اخطاي ٛبي تحقق اٛساف قبٕ٘ٓ ّرتَف، ثٚ ثطضؾي ّ٘إغ ٗ ّحسٗزيت

 ق٘ز. ّياؾبؾي، پطزاذتٚ قبٕ٘ٓ 

 

شناسیپژوهشروش

ػ٘اٌّ ّؤثط ثط ػسُ تحقق اٛساف  ٛب ٗ ػبضيٚ ثٖسي پػٗٛف حبيط ثب ٛسف قٖبؾبيي ٗ اٍٗ٘يت     

حبمِ  نطزيضٗ ٔيثٖبثط .إدبُ قسٙ اؾت آٓاخطاي  ح٘ظٙ زض قبٕ٘ٓ اؾبؾي 44ؾبظي ٗ انٌ  ذه٘ني

ىطا اظ  ٛسف ياٍي٘ ي اظجيتطم ي،بثياضظ ياٍي٘ٛبٗ  ثبقس يّ يازاض بي يتيطيّس نطزيضٗ ،پػٗٛف ٔيا زض

ضـ اضظيبثي ّدَؽ ىعا ،ّالك اضظيبثي .ثبقس يّح٘ض ّ ىطا اظ ٕ٘ع اضظـ ذجطٙ يّح٘ض ٗ اٍي٘ ضٗـ ٕ٘ع

ؾبظي زض  ّ٘ي٘ع ذه٘ني 44ٛبي انٌ  ذه٘ل ّيعآ تحقق اٛساف ؾيبؾتق٘ضاي اؾالّي زض 

بي ّطثٌ٘ ثٚ ّ٘إغ ٛ ٍفّٚؤ ٛب ٗ ػبضيٚ ثٖسي زض ائ پػٗٛف خٜت قٖبؾبيي ٗ اٍٗ٘يت ثبقس. مك٘ض ّي

 اػًبياظ ضٗـ زٍفي اؾتفبزٙ قسٙ اؾت.  اُ قبٕ٘ٓ اؾبؾي 44اخطاي نحيح انٌ ٗ ّكنالت ح٘ظٙ 

 يب زاض ٛبي ٛسف ضٗـ اظ تطميجي ٗ احتْبٍيغيط ىيطي ن٘ضت ْٕٕ٘ٚ ثٚ پػٗٛف ائ ثطاي زٍفي پبٌٕ

اؾبتيس  ٗ ذجطىبٓ اظ ٕفط 18 اظ ث٘زٕس ػجبضت مٚ ثطىعيسٙ قسٕس، ثطفي( )ىٍَ٘ٚ اي يطٙظٕد ٗ قًبٗتي

 ٗ ٛب ّؤٍفٚ پطؾكٖبّٚ ٕظطؾٖدي .ّكي تحَيٌ ٗ اضظيبثي ذٍ ػّْ٘ي، ىصاضي ّكي ذٍ ح٘ظٙ زض ثبؾبثقٚ

ٛب ٗ  ّؤٍفٚ ثطاي قٖبؾبيي زُٗ زٗض زض پيكٖٜبزات، ٗ ٕظطات آٗضي خْغثطاي  اًٗ زٗض زض ٛب قبذم

 اذتيبض زض ٛب قبذم ٗ ٛب اظ ّؤٍفٚ يل ٛط اْٛيت ّيعآ تؼيئ ثطاي ؾُ٘ زٗض ٗ زض ،ٛب مقبذ

ىطفت.  قطاض تحَيٌٗ تدعيٚ ّ٘ضز ٗ آٗضي خْغ ذجطىبٕٜٓبيت ٕظطات زض مٚ ،ىطفت قطاض ٌٕبپ اػًبي

ثب ّكنالت  ّطتجٍ ٛبي ّؤٍفٚ ٗ اثؼبز پػٗٛف،ازثيبت  ٗ ٕظطي ّجبٕي اظ اؾتفبزٙ ثب ،ثؼس ّطحَٚ زض

 ن٘ضت ثٚ مٚ ،تسٗئ ىطزيس ٗ پباليف ثٖسي، زؾتٚ اؾترطاج، قبٕ٘ٓ اؾبؾي 44٘ظٙ اخطاي انٌ ح

 اػًبي زض اذتيبض ذجطىبٓ ٕظط اضظيبثي ثطاي ظّبٓ ِٛ ن٘ضت ثٚ ثبظ پبؾد ٗ پبؾد ثؿتٚ ٖبّٚ اٍٗيٚپطؾك

 ُّبٍؼبت اؾبؼ ثط پبؾد ؾؤاالت ثؿتٚ ٛبي ى٘يٚ، زييط ػجبضت ثٚ ىطفت؛ قطاض ذجطىبٓ ٌٕبپ
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 ث٘زٕس ػجبضت اؾبؾي االتقس. ؾؤ َطاحي ذجطىبٓ ٕظطات اذص خٜت پبؾد ؾؤاالت ثبظ ٗ اي بثربٕٚمت

 اؾبؾيقبٕ٘ٓ  44ّرتَف ّكنالت ٗ ّ٘إغ اخطاي نحيح انٌ  اثؼبز مٖٖسٙ ثيبٓ ّؤٍفٚ ائ آيب (1 اظ:

 زض ؟ثبقس ّي ّيعآ چٚثٚ  قبٕ٘ٓ اؾبؾي 44اخطاي نحيح انٌ  ثب ّؤٍفٚ اضتجبٌ ّيعآ (2 ثبقس؟ ّي

ثٚ  ت٘خٚ ثب ٗ قسٕس حصف ث٘زٕس، پبيئ ت٘افق مٚ زاضاي اثؼبزي ٗ ٛب ّؤٍفٚ زٍفي، اخطاي اظ ّطحَٚ ائ

 ّ٘ضز ٕٜبيي پطؾكٖبّٚ ٗ قسٕس خبٚ خبث ظيطّدْ٘ػٚ اثؼبز زض ٛبي ّؤٍفٚ اظ ذجطىبٓ ثطذي پيكٖٜبز

 اضؾبً ٌٕبپ اػًبي ثٚ ّطحَٚ ثؼس زض ٛب ّؤٍفٚ ٗ اظ اثؼبز يل ٛط اْٛيت ّيعآ ثطاي تؼيئ ت٘افق

 ،ٛب ٗظٓ ائ ٗ ّحبؾجٚ ّيبٕيئ ٛب قبذم اظ يل ٛط ٗظٕي يطيت ائ اّتيبظٛب، ثٖسي خْغ ثب ىطزيس.

ٛبي  ٛب ٗ قبذم ٍفٚتطئ ّؤ ِّٜ 1ىطزيس. خسًٗ  تؼيئ ٕظط ذجطىبٓ اظ ٛب ٍفّٚؤ اظ يل ٛط ٗظٓ

 زٛس. ٕكبٓ ّيپيكٖٜبزي پػٗٛف ضا 

 

 ّای پیطٌْادی پژٍّص ّا ٍ ضاخص تزيي هؤلفِ . هْن1جذٍل 

 ّا( ّا )هَاًغ ٍ چالص ضاخص ّا )هطکالت اصلی( هؤلفِ رديف

1 
ٛب ٗ  حطمت مٖس ٗ ىبٛبً زضخب ظزٓ

 يضقس اقتهبز َّّ ضفت پؽ

 سىبٙيٕساقتٔ ز، سيّ٘إغ تٍ٘ ٖٛيبُ نحيح ٗ ثٚ ضفغػسُ 
 ياقتهبز َّّ يطيطپصيثأٗ ت يبؾيؾ ٍيتالَِ ّح ٚ،ٕيطإ ٖسٙيآ

 طييٛب ٗ تغ زٍٗت طييتغي، ا ٖٚيظّ يطٛبيّتغػسُ ت٘خٚ ثٚ ، اظ آٓ
ٗ  يٗ ّالحظبت فٖ يبؾيّالحظبت ؾ حيتطخ، ٛب بؾتيؾ

ٗاثؿتيي ّؿتْط ، ٗ اخطا يثطا يعيض ػسُ ثطٕبّٚيي، ىطا دٚيٕت
 زٍٗت ثٚ زضآّسٛبي ٕفتي

2 
زض  تيّبٍن نحيح ىؿتطـػسُ 

 ٔيّٖظ٘ض تأّ ؾُح ػُْ٘ ّطزُ ثٚ
 يػساٍت اختْبػ

ي، ٛب زض ثطاثط ٗاىصاض قبّٗت آٓٗ ّ طآيّس يٕيطـ ّٖف
ٕؿجت  يبؾيفقسآ تؼٜس مبٌّ ؾي، ؿتيتبٍيُّٖق مبپ تيحبمْ

، ٛب يثٚ َطف تقبيب زض ٗاىصاض يت٘خٜ يثي، ؾبظ يثٚ ذه٘ن
 يٛب ٛب ٗ قطمت ثٖيبٙ ٚيمَ يزض ٗاىصاض ٗ ّكبثٚ نؿبٓيٕيبٙ 

 زض خبّؼٚ ٔييپب ياختْبػ ٚيؾطّب ي، ّٗكًْ٘ ٗاىصاض

3 

 يٛب ثٖيبٙ اييمبض ياضتقبػسُ 
ٗ  يّٖبثغ ّبز يٗض ٗ ثٜطٙ ،ياقتهبز
ي زض ؾُح ّ٘ضز فٖبٗض ٗ يإؿبٕ

 إتظبض

ؾبظٗمبض ٕبمبضآّس ٗ ، زٍٗت يّبٍ يٛب بؾتيؾ يإًجبَ يث
 يٛب ثٖيبٙ ثطؤطّيٗ ٕظبضت غ تيٛسا، ٛب يٗاىصاض يانٍ٘طيغ

ٗ پبؾري٘  يعيىط تيّؿئٍ٘ي، قسٙ پؽ اظ ٗاىصاض يذه٘ن
 يث٘زٓ ٕطخ ؾ٘زآٗض ٔيپبئ، ضآىصا يّك ٗ ذٍ بٓيٕج٘زٓ ّدط

 ثٚ ت٘خٚ ُػس، ٗ سطٍّّ٘يغ يثب ثرف ٛب ؿٚيس زض ّقبثرف ٍّّ٘
 ضيؾبال قبيؿتٚ

ن٘ضت  نطفبً ثٚ يٗاىصاض، ٗمبض ّٖبؾت مؿت يفًب دبزيػسُ ا فيافعاّغفً٘ ّبٕسٓ ؾيبؾت  4
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ً اظ اػْب يّٖبؾت ٕبق يضقبثت يٕج٘ز ٗ فًب، تيؾٜبُ ٗ ّبٍن يزض اقتهبز َّّ يطيپص ضقبثت
ي، اقتهبز َّّ يطضقبثتيغ ٍيّح، ٕف٘ش ٗاثؿتيبٓ ثٚ زٍٗت

فقسآ ثبٗض ي، ّكًْ٘ ٗاىصاض يٛب ّٖؿدِ ثٖيبٙطيغ يبثيثبظاض
 ٔييپب تيقفبفي، اثالغ يٛب بؾتيٗ فِٜ ّكتطك اظ ؾ

 ، ٗ اػْبً ؾَيقٚ ّدطيبٓزض ضٕٗس اخطا يٗاىصاض

 

 ّای پیطٌْادی پژٍّص ّا ٍ ضاخص تزيي هؤلفِ . هْن1جذٍل اداهِ 

 ّا( ّا )هَاًغ ٍ چالص ضاخص ّا )هطکالت اصلی( هؤلفِ رديف

5 
ؾِٜ  اؾْي ٗ غيطٗاقؼي فيافعا

زض  يٗ تؼبٕٗ يذه٘ن يٛب ثرف
 ياقتهبز َّّ

ٗ  تيحْب ي ٗ تؼبٕٗي،ثرف ذه٘ن حينح يػسُ ت٘إْٖسؾبظ
يؼف ٗ تؼبٕٗي،  ياظ ثرف ذه٘ن فييؼ يّبٍ يجبٕيپكت
 فييؼ بضياذت ٗي، مِ ثرف ذه٘ن عٙيٗ قسضت ٗ إي يؾبذتبض

 ٗ اخطا يعيض ثطٕبّٚ يثطا يؾبظ يؾبظّبٓ ذه٘ن

6 

ٗ  ياظ ثبض ّبٍ ٛف ظبٛطيمب
 يزٍٗت زض تهس يتيطيّس
ي ٗ ثؼًبً اقتهبز يٛب تيفؼبٍ

افعايف ضٗظافعٗٓ حدِ ثسٕٚ 
 زؾتيبٙ ث٘ضٗمطاؾي

 يٛب ظٜ٘ض قطمتيي، ظزا ػسُ ت٘خٚ ّٖبؾت ثٚ ّقطضات
 ي،تيطيّس بضياذت ٘يىتفٛب ٗ  تيطيّس يػسُ ٗاىصاضي،  زٍٗت قجٚ

، بٓيّدط يظزى بؾتيؾ ،اظ إساظٙ زٍٗت زض اقتهبز فيزذبٍت ث
ٛب ٗ ٕيطإي اظ قُغ  ّقبّٗت ّسيطآ زٍٗتي زض ّقبثٌ ٗاىصاضي

 ٛبي ّسيطيتي اّتيبظات، ٗ ػسُ ٗخ٘ز ت٘إبيي

7 
 پيسا ٕنطزٓ ٗ حتي مبٛف فيافعا

 ٗاقؼي اقتغبً يؾُح ػّْ٘

 يٛب يآّبضؾبظ ،آّبزٙ يٗاقؼ ٖٓبيزٍٗت اظ مبضآفط تيػسُ حْب
 يػسُ اػتْبز مبف ي،نبضيٚ اقتغبً ٗ ثأٍزض ّ٘ضز ّؿ يٗاقؼطيغ

 ٕيطٗٛبي ّبظاز ٌيتؼسي، ٗ تؼبٕٗ يزٍٗت ثٚ ثرف ذه٘ن
زض  يّكنالت ؾبذتبض ي،ؾبظ يثب ذه٘ن يقطمت زٍٗت

ٕؿجت ثٚ  ػّْ٘ي( اػتْبز ػسُ) حؿبزت ي، ٗزٍٗت يٛب قطمت
 يذه٘ن ٖبٓيمبضآفط

8 
ٗ  إساظ ٓ پؽمبٛف ّيعا

زضآّس  ؾُحٗ  يىصاضٚ يؾطّب
 امثطيت آحبز خبّؼٚ

ٕج٘ز  ي، ىصاضٚ يثٚ ضفغ ّ٘إغ ؾطّب ؿتٚيػسُ ت٘خٚ قب
 ياقتهبز تيٗيؼ يساضيٕبپب ،ت٘ؾٍ زٍٗت يػّْ٘ يؾبظ فطٖٛو
ؾبظٗمبض ٕبّٖبؾت  تيٕج٘ز قفبف، ىصاضآٚ يؾطّب ٚيؾطّب يٗ ٕباّٖ

ػسُ اػتْبز  ي،قٖبذت ضٗآ يٛب يؼف، ؾٜبُ يػطيٚ ٗ تقبيب
ٛبي مبفي   ، ٗ ػسُ حْبيتزٍٗت يٛب بؾتيٗ ؾ بتيّطزُ ثٚ ٕ

 ٛب ثؼسي  زٍٗت پؽ اظ ٗاىصاضي
 

 ّفبٛيِ اظ اؾترطاج زض ٗاقغ پؽاظ پطؾكٖبّٚ اؾتفبزٙ ىطزيس. ٛب  زازٙ يآٗض خْغ يثطازض ازاّٚ      

آغبظ  يمّْ ثرف يؼٖي پػٗٛف زُٗ ثرف قس، ٛب( ٛب )آؾيت ّقٍ٘ٚ ىيطي قنٌ ثٚ ّٖدط مٚ ؾٖد ِٛ

 ضٗينطز اظ اؾتفبزٙ ثب ٗ ضٗـ پيْبيكي ثٚ ّطحَٚ ائ زض قس. ىصاضزٙ آظّ٘ٓ ث٘تٚ ثٚ ٛب ّقٍ٘ٚ ٗ

 اؾتفبزٙ ثب پطؾكٖبّٚ اٍٗيٚ ثسئ ّٖظ٘ض، قس. ثطزٙ ثٜطٙ ٛب( )آؾيت ٛب ّقٍ٘ٚثٖسي  ضتجٚ خٜت اؾتقطايي
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اثعاض،  ث٘زٓ ؾبذتٚ ّحقق ثٚ ت٘خٚ ثب ؾپؽ ٗ َطاحي ّطحَٚ ميفي، زض قسٙ قٖبؾبيي ٛبي آؾيت اظ

 ٗ ّحت٘ا اػتجبض ضٗـ اظ اػتجبض پطؾكٖبّٚ تؼيئ ىطفت. ثطاي قطاض ؾٖدف ّ٘ضز آٓ اػتجبض ٗ ضٗايي

 89/0مٚ ، قس اضظيبثي مطٕٗجبخ آٍفبي اظ اؾتفبزٙ ثب ٕيع پطؾكٖبّٚ . پبيبيياؾتفبزٙ ىطزيس ػبَّي اػتجبض

 خبّؼٚ ىطفت. قطاض يمّْ ثرف زض پػٗٛف بضيآّخبّؼٚ  اذتيبض زض پطؾكٖبّٚ زضٕٜبيت، .زؾت آّس ثٚ

 اظ اػِ ؾبظي ذه٘ني ّجبحث ترههي ثّٚؿٍَّ  ٗ زؾتطؼ زض افطاز تْبّي ّطحَٚ، زض ائ آّبضي

 مبضقٖبؾبٓ ٗ ٗ ّ٘ي٘ع ثب ّطتجٍ تطخْٚ يب تأٍيف اقتهبزي، نبحجبٓ مبضقٖبؾبٓ تيس زإكيبٙ،باؾ

 انٌ مَي ٛبي ؾيبؾت اخطاي قبٕ٘ٓ ٗ اخطاي ؾبظي ذه٘ني اخطايي فطايٖسٛبي زض قبغٌ ّسيطآ

 قطاض اذتيبض ايكبٓ زض قْبضي تْبُ ن٘ضت ثٚ پطؾكٖبّٚ زضٕٜبيت مٚ ،ث٘ز ٕفط 18 ثٚ تؼسازقبٕ٘ٓ  44

 .ىطزيس إدبُ ٛب آؾيت ٖسيث ضتجٚ ّٖظ٘ض پػٗٛف ثٚ مّْي ثرف مٚ اؾت شمط ثٚ ىطفت. الظُ
 

 هایپژوهشیافته

 44ٛبي مَي انٌ  يبؾتيبفتٚ ؾ ٕيبفتٚ ٗ يب مْتط تحقق اف تحققاٛس ،قس اقبضٙ مٚ ىٕ٘ٚ ْٛبٓ     

 قطاض ثطضؾي ّ٘ضز ائ پػٗٛف زض« ؾبظي ذه٘ني» ػّْ٘ي ّكي ذٍ اخطاي فطايٖس زضقبٕ٘ٓ اؾبؾي 

 ىطزز تب ّكرم ثب ائ ّقٍ٘ٚ ّطتجٍ ٛبي ح٘ظٙ ٗ ٛب قبذم ،ٛب ٍفّٚؤ اثتسا ثبيس ضٗ اظائىطفتٚ اؾت. 

 اؾتفبزٙ ّ٘ضز ّكي اخطاي ذٍ فطايٖسٛبي ائ ّ٘إغ ٗ ّكنالت اضتقبي خٜت زض ضاٙ ٕقكٚ ػٖ٘آ ثٚ

 ٛبيي مٚ قبذم ْٛچٖئ ٗ ،ث٘ز قسٙ پيكٖٜبز ذجطىبٓ ت٘ؾٍ اًٗ زٗضزض  مٚ يٛبي ّؤٍفٚ ىيطز. قطاض

 ثٖسي ىطزيس. چٖسىبٕٚ زؾتٚ ٛبي ٍفّٚؤ زض ث٘ز، قسٙ اؾترطاج ٕظطي پػٗٛف ح٘ظٙ ٗ ازثيبت ُّبٍؼٚ ثب

ّطثٌ٘ ثٚ ّ٘إغ ٗ  ٛبي ٍفٚتؼبضيف، ّؤ ثٖسي ٗ خْغ ٕظطي ُّبٍت پيكيٖٚ اظ بزٙاؾتف ثب ثٖبثطائ

 ّطاحٌ اخطاي زض ذجطىبٓ ٕظط ثبزض ازاّٚ  مٚ قس، ّكرم ؾبظي ذه٘ني ّكنالت ح٘ظٙ اخطاي

ٛبي ّطثٌ٘ ثٚ ّ٘إغ ٗ  ٍفّٚؤ پػٗٛف ائ زض قبيبٓ شمط اؾت مٚ ىطزيس. تؼسيٌ إسمي زٍفي،

 ثب ّؤٍفٚ ّيعآ اضتجبٌ ٕس: ا ىطفتٚ قطاض ثطضؾي ّ٘ضز ؾٖدٚ ؾٚ ثب ؾبظي ّكنالت ح٘ظٙ اخطاي ذه٘ني

 ّكي.  ذٍ اخطاي ّؤٍفٚ زض اْٛيت ّيعآ ٗ اخطا زض ّكي ذٍ ثب اثؼبز ّؤٍفٚ اضتجبٌ ّيعآ ّكي، ذٍ

ّ٘إغ ٗ ّكنالت ح٘ظٙ اخطاي  ثب ّؤٍفٚ اضتجبٌ ّيعآ ظّيٖٚ زض اخْبع ذجطىبٓ ّيعآ     

 إدبُ حَيٌتٗ  تدعيٚ ٗ ّحبؾجٚ ت٘نيفي )ْٕب( ّ٘ضز آّبض ٛبي ضٗـ اظ ٙاؾتفبز ثب ؾبظي ذه٘ني

 ٕتيدٚ پطؾكٖبّٚ ذجطىبٓ زض ّ٘ضز اؾتفبزٙ ظيبز( ذيَيتب  مِ )ذيَي ٍينطت َيف ثٚ ت٘خٚ ىطفت ٗ ثب
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 ٛب قبذم اظ يل ٛط ٗظٕي طيتْٛچٖئ ي .قس ّحبؾجٚ ٛب قبذم اظ يل ٛط ثطاي إٓبٓ اخْبع

 زؾت آّسٙ ثٚ ػسز چٚ ٛطاؾت.  5تب  1 ثئ ػسزي مٚ ،ىطزيس ّحبؾجٚ بٛ آٓ ّيعآ ٗظٓ تؼيئ خٜت

 يطيت ّحبؾجٚ ثطاي بقس.ث ّي قبذم آٓ ٗظٕي ثبالي يطيت ٙزٖٛس ٕكبٓ ،ثبقس تط ٕعزيل 5 ثٚ

 اؾت:قسٙ  اؾتفبزٙ 1فطًّ٘  اظ ٛب ّؤٍفٚ اظ يل ٗظٕي ٛط

 

 

I= {(w1. n1) + (w2. n2) +… (Wn. nn)}/N 

 ّا لفِ. ضزيب ٍسًی هؤ1فزهَل 

I ;ٚٗظٓ ٛط ّؤٍف 
w ;ٓٗظ 
n; ٖٚتؼساز ٕفطات ٛط ىعي 
N ;تؼساز مٌ ّكبضمت مٖٖسٙ ٛب 

  ٍ یرضذ اقتصاد هلّ رفت ّا ٍ پس درجا سدى گاّاًحزکت کٌذ 

ٛبي  قبذم ّيبٓ اظ ،«يضقس اقتهبز َّّ ضفت ٛب ٗ پؽ زضخب ظزٓ ىبٛبًحطمت مٖس ٗ » ٍفّٚؤ زض     

 مٚ ىطفت قطاض ذجطىبٓ ّ٘ضز ت٘افق قبذم 8 ،ح٘ظٙ ائ ٕظطي ّجبٕي اظ قسٙ قٖبؾبيي ٗ پيكٖٜبزي

  اؾت. قسٙ زازٙ ٕكبٓ 2خسًٗ  زض
 

 «یرضذ اقتصاد هلّ رفت ّا ٍ پس درجا سدى گاّاً حزکت کٌذ ٍ» هؤلفِ ّای ضاخص .2جذٍل 

 ضزيب ٍسًی بیطتزيي اجواع ضاخص ّا

 28/4 ذيَي ظيبز سيّ٘إغ تٍ٘ ٖٛيبُ نحيح ٗ ثٚ ضفغػسُ 

 11/4 ذيَي ظيبز ّؿتْط زٍٗت ثٚ زضآّسٛبي ٕفتيٗاثؿتيي 

 اظ  ياقتهبز َّّ يطيطپصيثأٗ ت يبؾيؾ ٍيتالَِ ّح

 آٓ
 32/5 ظيبز

 94/3 ظيبز يا ٖٚيظّ يطٛبيػسُ ت٘خٚ ثٚ ّتغ

 33/4 ذيَي ظيبز ٛب بؾتيؾ طييٛب ٗ تغ زٍٗت طييتغ
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ٗ  يٗ ّالحظبت فٖ يبؾيّالحظبت ؾ حيتطخ

 ييىطا دٚيٕت
 94/3 ظيبز

 89/2 مِ اخطا يثطا يعيض طٕبّٚػسُ ث

 00/4 ظيبز ٕٚيطإ ٖسٙيآؾٕ٘يط ٗ ْٛٚ سىبٙيٕساقتٔ ز

 

ػسُ »بذم ق ؾٚ زض ذجطىبٓثبالي  قبثٌ ّكبٛسٙ اؾت، اخْبع ٕظط 2َ٘ض مٚ زض خسًٗ  ْٛبٓ     

ٛب ٗ  زٍٗت طييتغ»ٗ « ٗاثؿتيي ّؿتْط زٍٗت ثٚ زضآّسٛبي ٕفتي»، «سيّ٘إغ تٍ٘ ٖٛيبُ نحيح ٗ ثٚ ضفغ

ٛبي  زض اخطاي ؾيبؾت ٛب ٕقف ثؿيبض ظيبزي قبذم مٚ ائ اؾت ائزٖٛسٙ  ، ٕكبٓ«ٛب بؾتيؾ طييتغ

، «اظ آٓ ياقتهبز َّّ يطيطپصيثأٗ ت يبؾيؾ ٍيتالَِ ّح»ٛبي  قبذم زاضٕس. ْٛچٖئ 44مَي انٌ 

ٗ ، «ييىطا دٚيٗ ٕت يٗ ّالحظبت فٖ يبؾيّالحظبت ؾ حيتطخ» ،«يا ٖٚيظّ يطٛبيّتغ ػسُ ت٘خٚ ثٚ »

 زاضٕس.  44ٛبي مَي انٌ  زض اخطاي ؾيبؾتٕقف ظيبزي ، «ٕٚيطإ ٖسٙيآ ؾٕ٘يط ٗ ْٛٚ سىبٙيٕساقتٔ ز»

ٗ  يبؾيؾ ٍيتالَِ ّح»قبذم  مٚ زٛس ّي ٕكبٓ پػٗٛف ٛبي زازٙ ٗتحَيٌ تدعيٚ ٕتبيحزضٕٜبيت، 

ثب « طااخ يثطا يعيض ػسُ ثطٕبّٚ» قبذم ثيكتطئ ٗ 32/5ثب ّقساض  «اظ آٓ يَّّ اقتهبز يطيطپصيثأت

 زاضٕس. ٍفّٚؤ ائ ٛبي ثئ قبذم زض ضا يطيت ٗظٕي مْتطئ 89/2قبذم  ّقساض

  یػذالت اجتواػ يیهٌظَر تأه در سطح ػوَم هزدم بِ تیهالک صحیح گستزشػذم 

 ،«يػساٍت اختْبػ ٔيّٖظ٘ض تأّ زض ؾُح ػُْ٘ ّطزُ ثٚ تيّبٍن نحيح ىؿتطـػسُ » ٍفّٚؤ زض     

 ت٘افق ّ٘ضز قبذم  6 ،ح٘ظٙ ائ ٕظطي ّجبٕي اظ قسٙ قٖبؾبيي ٗ ٛبي پيكٖٜبزي قبذم ّيبٓ اظ

  اؾت. قسٙ زازٙ ٕكبٓ 3خسًٗ  زض مٚ ،ىطفت قطاض ذجطىبٓ
 

هٌظَر  در سطح ػوَم هزدم بِ تیهالک صحیح گستزشػذم »هؤلفِ  ّای ضاخص .3جذٍل 

 «یػذالت اجتواػ يیتأه

 ضزيب ٍسًی بیطتزيي اجواع ضاخص ّا

 94/3 ظيبز يٛب زض ثطاثط ٗاىصاض ّٗت آٓٗ ّقب طآيّس يٕيطـ ّٖف

 45/3 ظيبزّكًْ٘  يٛب ٛب ٗ قطمت ثٖيبٙ ٚيمَ يزض ٗاىصاض ٗ ّكبثٚ نؿبٓيٕيبٙ 
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 يٗاىصاض

 56/3 ّت٘ؾٍ يؿتيتبٍيُّٖق مبپ تيحبمْ

 84/3 ّت٘ؾٍ ٛب يثٚ َطف تقبيب زض ٗاىصاض يت٘خٜ يث

 56/3 ّت٘ؾٍ يؾبظ يٕؿجت ثٚ ذه٘ن يبؾيفقسآ تؼٜس مبٌّ ؾ

 44/4 ذيَي ظيبز زض خبّؼٚ ٔييپب ياختْبػ ٚيطّبؾ
 

ٕيطـ »قبذم  زٗ زض ذجطىبٓثبالي  قبثٌ ّكبٛسٙ اؾت، اخْبع ٕظط 3َ٘ض مٚ زض خسًٗ  ْٛبٓ     

ٕؿجت ثٚ  يبؾيفقسآ تؼٜس مبٌّ ؾ»ٗ « يٛب زض ثطاثط ٗاىصاض ٗ ّقبّٗت آٓ طآيّس يّٖف

ي مَي بٛ زض اخطاي ؾيبؾت ف ظيبزيٕقٛب  قبذم مٚ ائ اؾت ائ زٖٛسٙ ٕكبٓ« يؾبظ يذه٘ن

ثٚ َطف تقبيب زض  يت٘خٜ يث» ،«يؿتيتبٍيُّٖق مبپ تيحبمْ»ٛبي  قبذمزاضٕس. ْٛچٖئ  44انٌ 

، «يّكًْ٘ ٗاىصاض يٛب ٛب ٗ قطمت ثٖيبٙ ٚيمَ يزض ٗاىصاض ٗ ّكبثٚ نؿبٓيٕيبٙ »ٗ  ،«ٛب يٗاىصاض

 پػٗٛفائ ثرف اظ ٛبي  يبفتٚ زضٕٜبيتزاضٕس.  44مَي انٌ بي ٛ زض اخطاي ؾيبؾت ٕقف ّت٘ؾُي

قبذم  ٗ ثيكتطئ 44/4ثب ّقساض « زض خبّؼٚ ٔييپب ياختْبػ ٚيؾطّب»قبذم  مٚ زٛس ّي ٕكبٓ

 45/3ثب ّقساض « يّكًْ٘ ٗاىصاض يٛب ٛب ٗ قطمت ثٖيبٙ ٚيمَ يزض ٗاىصاض ٗ ّكبثٚ نؿبٓيٕيبٙ »

 زاضٕس. ٍفّٚؤ ائ ٛبي قبذم زض ثئ ضا ٗظٕي يطيت مْتطئ

  ی در فٌاٍر ٍ یٍ اًساً یهٌابغ هاد یٍر ٍ بْزُ ،یاقتصاد یّا بٌگاُ يیاکار یارتقاػذم

 سطح هَرد اًتظار

ي زض فٖبٗض ٗ يٗ إؿبٕ يّٖبثغ ّبز يٗض ٗ ثٜطٙ ،ياقتهبز يٛب ثٖيبٙ ييامبض ياضتقبػسُ » ٍفّٚؤ زض     

 6 ح٘ظٙ، ٔاي ٕظطي ّجبٕي اظ قسٙ قٖبؾبيي پيكٖٜبزي ٗ ٛبي قبذم ّيبٓ اظ ،«ؾُح ّ٘ضز إتظبض

  اؾت.  قسٙ زازٙ ٕكبٓ 4 خسًٗ زض مٚ ىطفت قطاض ذجطىبٓ ت٘افق قبذم ّ٘ضز
 

هٌابغ  یٍر ٍ بْزُ ،یاقتصاد یّا بٌگاُ ايیکار یارتقاػذم » هؤلفِ ّای ضاخص .4جذٍل 

 «ی در سطح هَرد اًتظارفٌاٍر ٍ یٍ اًساً یهاد

 ضزيب ٍسًی بیطتزيي اجواع ضاخص ّا

 81/4 ظيبز زٍٗت يّبٍ يٛب بؾتيؾ يإًجبَ يث
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 87/4 ذيَي ظيبز ٛب يٗاىصاض يانٍ٘طيؾبظٗمبض ٕبمبضآّس ٗ غ

 14/5 ظيبز يقسٙ پؽ اظ ٗاىصاض يذه٘ن يٛب ثٖيبٙ ثطؤطّيٗ ٕظبضت غ تيٛسا

 48/4 ذيَي ظيبز ىصاضآ يّك ٗ ذٍ بٓيٗ پبؾري٘ ٕج٘زٓ ّدط يعيىط تيّؿئٍ٘

 53/3 ظيبز سطٍّّ٘يغ يف ٛبثب ثر ؿٚيس زض ّقبثرف ٍّّ٘ يث٘زٓ ٕطخ ؾ٘زآٗض ٔييپب

 59/4 ظيبز ضيؾبال قبيؿتٚ ثٚ ت٘خٚ ُػس

 

 ؾبظٗمبض»قبذم  زٗ زض ذجطىبٓثبالي  قبثٌ ّكبٛسٙ اؾت، اخْبع ٕظط 4َ٘ض مٚ زض خسًٗ  ْٛبٓ     

« ىصاضآ يّك ٗ ذٍ بٓيٗ پبؾري٘ ٕج٘زٓ ّدط يعيىط تيّؿئٍ٘»ٗ « ٛب يٗاىصاض يانٍ٘طيٕبمبضآّس ٗ غ

 44ي انٌ ٛبي مَ اخطاي ؾيبؾت زض ٕقف ثؿيبض ظيبزيٛب  قبذم ائ مٚ اؾت ائ زٖٛسٙ ٕكبٓ

 ثطؤطّيٗ ٕظبضت غ تيٛسا»، «زٍٗت يّبٍ يٛب بؾتيؾ يإًجبَ يث»ٛبي  قبذم . ْٛچٖئزاضٕس

ثب  ؿٚيس زض ّقبثرف ٍّّ٘ يث٘زٓ ٕطخ ؾ٘زآٗض ٔييپب»، «يقسٙ پؽ اظ ٗاىصاض يذه٘ن يٛب ثٖيبٙ

 ُػس»، ٗ «يقسٙ پؽ اظ ٗاىصاض يذه٘ن يٛب ثٖيبٙ ثطؤطّيضت غٗ ٕظب تيٛسا»، «سطٍّّ٘يغ يثرف ٛب

ت٘آ  ّي زضٕٜبيتزاضٕس.  44ي انٌ اخطاي ؾيبؾت ٛبي مَ زض، ٕقف ظيبزي «ضيؾبال قبيؿتٚ ثٚ ت٘خٚ

 14/5ثب ّقساض « يقسٙ پؽ اظ ٗاىصاض يذه٘ن يٛب ثٖيبٙ ثطؤطّيٗ ٕظبضت غ تيٛسا»قبذم مٚ  ىفت

ثب « سطٍّّ٘يغ يٛب ثب ثرف ؿٚيس زض ّقبثرف ٍّّ٘ ي٘زآٗضث٘زٓ ٕطخ ؾ ٔييپب»قبذم ثيكتطئ ٗ 

 زاضٕس. ٍفّٚؤ ائ ٛبي قبذم ثئ زض ضا ٗظٕي يطيتتطئ مْ 53/3ّقساض 

  یدر اقتصاد هلّ یزيپذ رقابت صيافشاهغفَل هاًذى سیاست 

ٛبي  قبذم ّيبٓ اظ ،«يزض اقتهبز َّّ يطيپص ضقبثت فيافعاّغفً٘ ّبٕسٓ ؾيبؾت » ٍفّٚؤ زض     

 مٚ ىطفت قطاض ذجطىبٓ ت٘افق ّ٘ضز قبذم 8ح٘ظٙ،  ائ ٕظطي ّجبٕي اظ قسٙ قٖبؾبيي ٗ ٖٜبزيپيك

  اؾت. قسٙ زازٙ ٕكبٓ 5 خسًٗزض 

در اقتصاد  یزيپذ رقابت صيافشاهغفَل هاًذى سیاست »هؤلفِ  ّای ضاخص .5 جذٍل

 «یهلّ

 ضزيب ٍسًی بیطتزيي اجواع ضاخص ّا

 78/4 ظيبز ذيَي ٗمبض ّٖبؾت مؿت يفًب دبزيػسُ ا
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 28/5 ذيَي ظيبز زٍٗت اػْبً ٕف٘ش ٗاثؿتيبٓ ثٚ اظ يٕبق ّٖبؾت يضقبثت يفًب ٕج٘ز

 22/5 ذيَي ظيبز تين٘ضت ؾٜبُ ٗ ّبٍن نطفبً ثٚ يٗاىصاض

 89/4 ظيبز ّدطيبٓ ؾَيقٚ اػْبً 

 01/5 ذيَي ظيبز ياقتهبز َّّ ٛبي انَي ي ٗ إحهبضي ّؤٍفٚطضقبثتيغ ٍيّح

 67/4 ظيبز يّكًْ٘ ٗاىصاض يٛب ثٖيبٙ ّٖؿدِطيغ يبثيثبظاض

در  یزيپذ رقابت صيافشاهغفَل هاًذى سیاست »هؤلفِ  ّای ضاخص .5 جذٍلاداهِ  

 «یاقتصاد هلّ
 

 بیطتزيي اجواع ضاخص ّا

ضزيب 

 ٍسًی

 78/4 ظيبز ياثالغ يٛب بؾتيفقسآ ثبٗض ٗ فِٜ ّكتطك اظ ؾ

 22/4 ّت٘ؾٍ زض ضٕٗس اخطا يٗاىصاض ٔييپب تيقفبف

 

 دبزيػسُ ا»قبذم  چٜبض زضثبال  قبثٌ ّكبٛسٙ اؾت، اخْبع ٕظط 5َ٘ض مٚ زض خسًٗ  ْٛبٓ     

 يضقبثت يٕج٘ز ٗ فًب»، «تين٘ضت ؾٜبُ ٗ ّبٍن طفبً ثٚن يٗاىصاض»، «مبضٗ ّٖبؾت مؿت يفًب

 ٛبي انَي ٍفٚي ٗ إحهبضي ّؤطضقبثتيغ ٍيّح»، ٗ «اظ اػْبً ٕف٘ش ٗاثؿتيبٓ ثٚ زٍٗت يّٖبؾت ٕبق

ٛبي مَي  اخطاي ؾيبؾت زض ٕقف ثؿيبض ظيبزيٛب  ائ اؾت مٚ ائ قبذمزٖٛسٙ  ، ٕكبٓ«يَّّ اقتهبز

 يٛب ّٖؿدِ ثٖيبٙطيغ يبثيثبظاض»، «ّدطيبٓ ؾَيقٚ اػْبً»ٛبي  قبذم. ْٛچٖئ زاضٕس 44انٌ 

اخطاي  زض ، ٕقف ظيبزي«ياثالغ يٛب بؾتيفقسآ ثبٗض ٗ فِٜ ّكتطك اظ ؾ»ٗ ، «يّكًْ٘ ٗاىصاض

ٕج٘ز ٗ »قبذم  مٚ زٛس ٛبي ائ ثرف ٕكبٓ ّي زضٕٜبيت يبفتٚزاضٕس.  44مَي انٌ ٛبي  ؾيبؾت

ثيكتطئ ٗ قبذم  28/5ثب ّقساض « اظ اػْبً ٕف٘ش ٗاثؿتيبٓ ثٚ زٍٗت يّٖبؾت ٕبق يضقبثت يفًب

 ٛبي ذمبق ثئ ضا زض ٗظٕي مْتطئ يطيت 22/4ثب ّقساض « زض ضٕٗس اخطا يٗاىصاض ٔييپب تيقفبف»

 .سزاضٕ ٍفّٚؤ ائ

 یدر اقتصاد هلّ یٍ تؼاًٍ یخصَص یّا سْن بخص ٍاقؼیاسوی ٍ غیز صيافشا 



 

 

 

 

 

 
 1411، سوم، ضماره اول دوره ،حکمزانی و توسعه

 

 

152 

 اظ ،«يزض اقتهبز َّّ يٗ تؼبٕٗ يذه٘ن يٛب ؾِٜ ثرف اؾْي ٗ غيطٗاقؼي فيافعا» ٍفّٚؤ زض     

 ت٘افق قبذم ّ٘ضز 4 ح٘ظٙ، ائ ٕظطي ّجبٕي اظ قسٙ ٗ قٖبؾبيي پيكٖٜبزي ٛبي قبذم ّيبٓ

 اؾت. قسٙ زازٕٙكبٓ  6 سًٗخ زض مٚ ىطفت قطاض ذجطىبٓ

ٍ  یخصَص یّا سْن بخص اسوی ٍ غیزٍاقؼی صيافشا» هؤلفِ ّای ضاخص . 6 جذٍل

 «یدر اقتصاد هلّ یتؼاًٍ

 بیطتزيي اجواع ضاخص ّا
ضزيب 

 ٍسًی

 92/5 ذيَي ظيبز ي ٗ تؼبٕٗيثرف ذه٘ن ٗ انٍ٘ي حينح يػسُ ت٘إْٖسؾبظ

 14/4 ظيبز ؼبٕٗيٗ ت ياظ ثرف ذه٘ن فييؼ يّبٍ يجبٕيٗ پكت تيحْب

 81/4 ذيَي ظيبز يمِ ثرف ذه٘ن عٙيٗ قسضت ٗ إي ييؼف ؾبذتبض

 48/5 ذيَي ظيبز ٗ اخطا يعيض ثطٕبّٚ يثطا يؾبظ يذه٘ن ؾبظّبٓ فييؼ بضياذت 

 

 ػسُ»قبذم  ؾٚ زض ذجطىبٓثبالي  قبثٌ ّكبٛسٙ اؾت، اخْبع ٕظط 6َ٘ض مٚ زض خسًٗ  ْٛبٓ     

مِ  عٙيٗ قسضت ٗ إي ييؼف ؾبذتبض»، «ي ٗ تؼبٕٗيف ذه٘نثر ٗ انٍ٘ي حينح يت٘إْٖسؾبظ

زٖٛسٙ  ، ٕكبٓ«ٗ اخطا يعيض ثطٕبّٚ يثطا يؾبظ يؾبظّبٓ ذه٘ن فييؼ بضياذت»ٗ ، «يذه٘ن ثرف

 . ْٛچٖئزاضٕس 44ي انٌ ٕقف ثؿيبض ظيبزي زض اخطاي ؾيبؾت ٛبي مَٛب  ائ قبذم مٚ اؾت ائ

اخطاي  زضٕقف ظيبزي « ٗ تؼبٕٗي  يذه٘ناظ ثرف  فييؼ يّبٍ يجبٕيٗ پكت تيحْب»قبذم 

حبمي اظ آٓ پػٗٛف  ائ ثرف اظ تحَيٌٗ  تدعيٚ ٕتبيح زضٕٜبيتز. زاض 44ٛبي مَي انٌ  ؾتؾيب

ٗ  92/5ثب ّقساض « ي ٗ تؼبٕٗيثرف ذه٘ن ٗ انٍ٘ي حينح يػسُ ت٘إْٖسؾبظ»قبذم  مٚ اؾت

 يطيت مْتطئ 14/4قساض ثب ّ« ٗ تؼبٕٗي يثرف ذه٘ن اظ فييؼ يّبٍ يجبٕيٗ پكت تيحْب»قبذم

 .زاضٕس ٍفّٚؤ ائ ٛبي ثئ قربل زض ضا ٗظٕي
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 ی ٍ بؼضاًاقتصاد یّا تیفؼال یدٍلت در تصذ یتيزيٍ هذ یاس بار هال ظاّزی کاستي 

 افشايص رٍسافشٍى حجن بذًِ دستگاُ بَرٍکزاسی

 ي ٗ ثؼًبًاقتهبز يٛب تيفؼبٍ يزٍٗت زض تهس يتيطيٗ ّس ياظ ثبض ّبٍ ظبٛطي مبؾتٔ» ٍفّٚؤ زض     

 اظ قسٙ ٗ قٖبؾبيي پيكٖٜبزي ٛبي قبذم ّيبٓ اظ ،«افعايف ضٗظافعٗٓ حدِ ثسٕٚ زؾتيبٙ ث٘ضٗمطاؾي

 قسٙ زازٙ ٕكبٓ 7 خسًٗ زض مٚ ىطفت قطاض ذجطىبٓ ت٘افق قبذم ّ٘ضز 7 ح٘ظٙ، ائ ٕظطي ّجبٕي

  اؾت.
 

 یدر تصذدٍلت  یتيزيٍ هذ یاس بار هال ظاّزی کاستي» هؤلفِ ّای ضاخص .7جذٍل 

 «ی ٍ بؼضاً افشايص رٍسافشٍى حجن بذًِ دستگاُ بَرٍکزاسیاقتصاد یّا تیفؼال

 بیطتزيي اجواع ضاخص ّا
ضزيب 

 ٍسًی

 24/5 ذيَي ظيبز اظ إساظٙ زٍٗت زض اقتهبز فيزذبٍت ث

 02/4 ظيبز يزٍٗت قجٚ يٛب قطمتٗ ىؿتطـ ضٗظافعٗٓ ؾيُطٙ ظٜ٘ض 

 46/3 ّت٘ؾٍ يتيطيّس بضياذت ٘يىٛب ٗ تف تيطيّس يػسُ ٗاىصاض

 35/4 ذيَي ظيبز ييظزا ػسُ ت٘خٚ ّٖبؾت ثٚ ّقطضات

 80/2 ّت٘ؾٍ بٓيّدط يظزى بؾتيؾ

 13/2 مِ ٛب ٗ ٕيطإي اظ قُغ اّتيبظات ّقبّٗت ّسيطآ زٍٗتي زض ّقبثٌ ٗاىصاضي 

 46/4 ظيبز ٛبي ّسيطيتي الظُ ػسُ ٗخ٘ز ت٘إبيي
 

زذبٍت »قبذم  زٗ زض ذجطىبٓ ثبالي ٙ اؾت، اخْبع ٕظطقبثٌ ّكبٛس 7َ٘ض مٚ زض خسًٗ  ْٛبٓ     

 مٚ اؾت ائزٖٛسٙ  ، ٕكبٓ«ييظزا ػسُ ت٘خٚ ّٖبؾت ثٚ ّقطضات»ٗ  ،«اظ إساظٙ زٍٗت زض اقتهبز فيث

ٛبي  قبذم. ْٛچٖئ  زاضٕس 44ي انٌ ٛبي مَ زض اخطاي ؾيبؾت ٕقف ثؿيبض ظيبزيٛب  قبذم ائ

ٛبي ّسيطيتي  ػسُ ٗخ٘ز ت٘إبيي»، ٗ «يزٍٗت قجٚ يٛب قطمتىؿتطـ ضٗظافعٗٓ ؾيُطٙ ٗ ظٜ٘ض »

 ٕكبٓٛبي ائ ثرف  زضٕٜبيت يبفتٚ زاضٕس. 44ي انٌ ٛبي مَ زض اخطاي ؾيبؾتٕقف ظيبزي ، «الظُ
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ثيكتطئ ٗ قبذم  24/5ثب ّقساض « اظ إساظٙ زٍٗت زض اقتهبز فيزذبٍت ث»قبذم  مٚ زٛس ّي

مْتطئ  13/2ثب ّقساض « إي اظ قُغ اّتيبظاتٛب ٗ ٕيط ّقبثٌ ٗاىصاضيّقبّٗت ّسيطآ زٍٗتي زض 

 .زاضٕس ٍفّٚؤ ائ ٛبي ثئ قبذم زض ضا ٗظٕي يطيت

 ٍاقؼی اضتغال یسطح ػوَه پیذا ًکزدى ٍ حتی کاّص صيافشا 

 ٛبي قبذم ّيبٓ اظ ،«ٗاقؼي اقتغبً يؾُح ػّْ٘ پيسا ٕنطزٓ ٗ حتي مبٛف فيافعا»ٍفٚ ّؤ زض     

 مٚ ىطفت قطاض ذجطىبٓ ت٘افق قبذم ّ٘ضز 6 ح٘ظٙ، ائ ٕظطي يّجبٕ اظ قسٙ قٖبؾبيي پيكٖٜبزي ٗ

  اؾت.قسٙ  زازٙ ٕكبٓ 8 خسًٗ زض

 اضتغال یسطح ػوَه پیذا ًکزدى ٍ حتی کاّص صيافشا» هؤلفِ ّای ضاخص .8جذٍل 

 «ٍاقؼی

 بیطتزيي اجواع ضاخص ّا
ضزيب 

 ٍسًی

 22/4 ظيبز آّبزٙ يٗاقؼ ٖبٓيزٍٗت اظ مبضآفط تيػسُ حْب

 00/3 ظيبز ينبضيٚ اقتغبً ٗ ثأٍزض ّ٘ضز ّؿ يٗاقؼطيغ يٛب يؾبظآّبض

 00/5 ذيَي ظيبز يٗ تؼبٕٗ يزٍٗت ثٚ ثرف ذه٘ن يػسُ اػتْبز مبف

 78/2 ّت٘ؾٍ يؾبظ يثب ذه٘ن يقطمت زٍٗت ٕيطٗٛبي ّبظز ٌيتؼس

 67/2 مِ يزٍٗت يٛب زض قطمت يّكنالت ؾبذتبض

 44/3 ّت٘ؾٍ يه٘نذ ٖبٓيٕؿجت ثٚ مبضآفط ػّْ٘ي( اػتْبز ػسُ) حؿبزت

 

 ػسُ اػتْبز»قبذم  زض ذجطىبٓ ثبالي قبثٌ ّكبٛسٙ اؾت، اخْبع ٕظط 8َ٘ض مٚ زض خسًٗ  ْٛبٓ     

ٕقف ثؿيبض ظيبزي   قبذم ائ مٚ ائ اؾتزٖٛسٙ  ، ٕكبٓ«يٗ تؼبٕٗ يزٍٗت ثٚ ثرف ذه٘ن يمبف

 ٖبٓيظ مبضآفطزٍٗت ا تيسُ حْبػ»ٛبي  قبذم. ْٛچٖئ زاضز 44ي انٌ ٛبي مَ اخطاي ؾيبؾتزض 

، ٕقف ظيبزي زض اخطاي «ينبضيٍٚ اقتغبً ٗ ثأزض ّ٘ضز ّؿ يٗاقؼطيغ يٛب يؾبظآّبض»ٗ « آّبزٙ يٗاقؼ

ػسُ »قبذم  ائ ثرف حبمي اظ آٓ اؾت مٚ ٛبي يبفتٚزضٕٜبيت زاضٕس.  44ي انٌ ٛبي مَ ؾيبؾت
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نالت ّك»ثيكتطئ ٗ قبذم  00/5ثب ّقساض « يٗ تؼبٕٗ يثٚ ثرف ذه٘ن زٍٗت ياػتْبز مبف

 ائ ٛبي قبذم ثئ زض ٗظٕي ضا مْتطئ يطيت 67/2ثب ّقساض « يزٍٗت يٛب زض قطمت يؾبذتبض

 زاضٕس. ٍفّٚؤ

 اکثزيت آحاد جاهؼِدرآهذ  سطحٍ  یگذارِ يسزها اًذاس، کاّص رٍسافشٍى هیشاى پس 

 ،«ّؼٚامثطيت آحبز خبزضآّس  ؾُحٗ  يىصاضٚ يؾطّب ،إساظ افعٗٓ ّيعآ پؽمبٛف ضٗظ» ٍفّٚؤ زض     

 ت٘افق قبذم ّ٘ضز 7 ح٘ظٙ، ائ ٕظطي ّجبٕي اظ قسٙ ٗ قٖبؾبيي پيكٖٜبزي ٛبي قبذم يبّٓ  اظ

  اؾت. قسٙ زازٙ ٕكبٓ 9 خسًٗ زض مٚ ىطفت قطاض ذجطىبٓ
 

 سطحٍ  یگذارِ يسزها اًذاس، کاّص رٍسافشٍى هیشاى پس» هؤلفِ ّای ضاخص .9جذٍل 

 «اکثزيت آحاد جاهؼِدرآهذ 

 واعبیطتزيي اج ضاخص ّا
ضزيب 

 ٍسًی

 89/3 ذيَي ظيبز يىصاضٚ يثٚ ضفغ ّ٘إغ ؾطّب ؿتٚيػسُ ت٘خٚ قب

 22/3 ّت٘ؾٍ يقٖبذت ضٗآ يٛب يؼف

 67/3 ظيبز ت٘ؾٍ زٍٗت يػّْ٘ يؾبظ ٕج٘ز فطٖٛو

 44/4 ظيبز ٛبي مبفي  ثؼسي زٍٗت پؽ اظ ٗاىصاضي ػسُ حْبيت

 78/3 ذيَي ظيبز ىصاضآٚ يؾطّب ٚيؾطّب يٗ ٕباّٖ ياقتهبز تيٗيؼ يساضيٕبپب

 78/3 ظيبز زٍٗت يٛب بؾتيٗ ؾ بتيػسُ اػتْبز ّطزُ ثٚ ٕ

 67/3 ذيَي ظيبز ؾٜبُ يمبض ٕبّٖبؾت ػطيٚ ٗ تقبيبٗ ؾبظ تيٕج٘ز قفبف

 

ػسُ »قبذم  ؾٚ زض ذجطىبٓ ثبالي قبثٌ ّكبٛسٙ اؾت، اخْبع ٕظط 9َ٘ض مٚ زض خسًٗ  ْٛبٓ     

 ٚيؾطّب يٗ ٕباّٖ ياقتهبز تيٗيؼ يساضيٕبپب» ،«يىصاضٚ يثٚ ضفغ ّ٘إغ ؾطّب ؿتٚيقب ت٘خٚ

 ائ اؾتزٖٛسٙ  ، ٕكبٓ«ؾٜبُ يمبض ٕبّٖبؾت ػطيٚ ٗ تقبيبؾبظٗ تيٕج٘ز قفبف»، ٗ «ىصاضآٚ يؾطّب
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 . ْٛچٖئزاضٕس 44ي انٌ ٛبي مَ زض اخطاي ؾيبؾتٕقف ثؿيبض ظيبزي  ٛب قبذم ائ مٚ

ٛبي مبفي  ثؼسي  زٍٗت پؽ  يتػسُ حْب»، «ت٘ؾٍ زٍٗت يػّْ٘ يؾبظ ٕج٘ز فطٖٛو»ٛبي  قبذم

اخطاي  زض، ٕقف ظيبزي «زٍٗت يٛب بؾتيٗ ؾ ٕيبت ػسُ اػتْبز ّطزُ ثٚ»ٗ  ،«ٛب اظ ٗاىصاضي

 ٕكبٓ پػٗٛف ي ائ ثرف اظبٛ زازٙ تحَيٌٗ تدعيٚ ٕتبيح زضٕٜبيتزاضٕس.  44ي انٌ ٛبي مَ ؾيبؾت

 44/4ثب ّقساض «  ٛب زٍٗت پؽ اظ ٗاىصاضيي  ثؼسي ٛبي مبف ػسُ حْبيت»قبذم  مٚ زٛس ّي

 ثئ زض مْتطئ يطيت ٗظٕي ضا 22/3ثب ّقساض « يقٖبذت ضٗآ يٛب يؼف»ثيكتطئ ٗ قبذم 

 .زاضٕس ٍفّٚؤ ائ ٛبي قبذم

 

پژوهش کیفی مذل هایمؤلفه بنذیرتبه

 يل ٛط اْٛيت ٛب، ّيعآ ّؤٍفٚ اظ يل ٛطيطيت ٗظٕي  قبذم ّحبؾجٚ ٗ ٕظطات اظ اؾتفبزٙ ثب     

ّكرم ىطزيس، مٚ زض قبٍت  قبٕ٘ٓ اؾبؾي 44ي انٌ ٛبي مَ خطاي انٍ٘ي ؾيبؾتا زض ٛب آٓ اظ

 ثبقس. قبثٌ ّكبٛسٙ ّي 10خسًٗ 

 

 44ّای کلی اصل  هؤثز در اجزای سیاست ّای هؤلفِ بٌذی رتبِ .11جذٍل

 ّا هؤلفِ
ضزيب 

 ٍسًی

 087/5 يزض اقتهبز َّّ يٗ تؼبٕٗ يذه٘ن يٛب ؾِٜ ثرف اؾْي ٗ غيطٗاقؼي فيافعا

 856/4 يزض اقتهبز َّّ يطيپص ضقبثت فيافعا بؾتيً ّبٕسٓ ؾّغف٘

ي زض ؾُح ّ٘ضز فٖبٗض ٗ يٗ إؿبٕ يّٖبثغ ّبز يٗض ٗ ثٜطٙ ،ياقتهبز يٛب ثٖيبٙ يايمبض ياضتقبػسُ 

 إتظبض
570/4 

 101/4 يضقس اقتهبز َّّ ضفت ٛب ٗ پؽ حطمت مٖس ٗ ىبٛبَ زضخب ظزٓ

 798/3 يػساٍت اختْبػ ٔيّٖظ٘ض تأّ ُ ثٚزض ؾُح ػُْ٘ ّطز تيّبٍن نحيح ىؿتطـػسُ 

 780/3ضٗظافعٗٓ  فيافعابً ٗ ثؼً ياقتهبز يٛب تيفؼبٍ يزٍٗت زض تهس يتيطيٗ ّس يثبض ّبٍ يمبٛف ظبٛط
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 يحدِ زؾتيبٙ ث٘ضٗمطاؾ

 778/3 امثطيت آحبز خبّؼٚزضآّس  ؾُحٗ  يىصاضٚ يؾطّب إساظ، مبٛف ّيعآ پؽ

 518/3 ٗاقؼي اقتغبً يػّْ٘ؾُح  پيسا ٕنطزٓ ٗ حتي مبٛف فيافعا
 

 يٛب ؾِٜ ثرف ٗاقؼياؾْي ٗ غيط فيافعا ّؤٍفٚ مٚت٘آ ىفت  ّي 10ثط اؾبؼ خسًٗ      

ثط زض اٍي٘ي ػ٘اٌّ ّؤ زض ضا اْٛيت ذجطىبٓ ثيكتطئ ٕظط اظ يزض اقتهبز َّّ يٗ تؼبٕٗ يذه٘ن

 بؾتيّبٕسٓ ؾ ّغفً٘ٛبي  ٍفٚزاضز. ْٛچٖئ ّؤ قبٕ٘ٓ اؾبؾي 44ٛبي مَّي انٌ  اخطاي ؾيبؾت

 يّٖبثغ ّبز يٗض ٗ ثٜطٙ ،ياقتهبز يٛب ثٖيبٙ ييامبض ياضتقبي، ػسُ زض اقتهبز َّّ يطيپص ضقبثت فيافعا

، يضقس اقتهبز َّّ ضفت ٛب ٗ پؽ ، حطمت مٖس ٗ ىبٛبَ زضخب ظزٓي زض ؾُح ّ٘ضز إتظبضفٖبٗض ٗ يٗ إؿبٕ

 يمبٛف ظبٛط ،ياٍت اختْبػػس ٔيّٖظ٘ض تأّ زض ؾُح ػُْ٘ ّطزُ ثٚ تيّبٍن نحيح ىؿتطـػسُ 

افعٗٓ حدِ ثسٕٚ ضٗظ فيافعا ٗ ثؼًبً ياقتهبز يٛب تيفؼبٍ يزٍٗت زض تهس يتيطيٗ ّس يثبض ّبٍ

امثطيت آحبز خبّؼٚ ثٚ زضآّس  ؾُحٗ  يىصاضٚ يٗ ؾطّب إساظ ، مبٛف ّيعآ پؽيزؾتيبٙ ث٘ضٗمطاؾ

 ٗاقؼي زض اقتغبً يػّْ٘ ؾُح پيسا ٕنطزٓ ٗ حتي مبٛف فيافعا ّؤٍفٚ ٗ ثؼسي ٛبي ضزٙ تطتيت زض

  زاضٕس. قطاض ىبٕٚ ٛبي ٛكت اٍٗ٘يت آذط ضزٙ
 

مذلنهاییپژوهش

قبٕ٘ٓ  44ي انٌ ٛبي مَ ثط زض اخطاي ؾيبؾتّسً ٕٜبيي پػٗٛف حبيط ثب تأميس ثط ػ٘اٌّ ّؤ     

 اضائٚ قسٙ اؾت.  1زض قبٍت قنٌ اؾبؾي 
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 ضز(ّای پژٍّص حا . هذل هفَْهی پژٍّص )هٌبغ: يافت1ِضکل 



 گیزیبحثونتیجه

 ذ٘اٛس تط مبٌّ آٓ اخطاي ق٘ز، ثيكتطي ت٘خٚ اضظيبثي ّقٍ٘ٚ ثٚ ّكي ذٍ اخطاي ّطحَٚ زض چٚ ٛط     

 مبضقٖبؾبٓ، ذجطىبٓ، ثب ّهبحجٚ اظ إٓچٚ ضٗي تحَيٌ إدبُ ثبتب  تالـ قس پػٗٛف زض ائ ث٘ز.

 ؾط ثط ّ٘خ٘ز ّ٘إغ س،آّ زؾت ّسيطآ ثٚ زضٕٜبيت ٗ ذه٘ني ثرف ّدطيبٓ ٗ ىصاضآ ّكي ذٍ

ّكي  ذٍ اخطايي انَي ٛبي ق٘ز. آؾيت ثطضؾي مك٘ض زض ؾبظي ذه٘ني ّ٘فق اخطاي ضاٙ

 44ٛبي مَي انٌ  انَي ثب ت٘خٚ ثٚ ؾيبؾت ىطٗٙ 8 ثٚ اخطايي ّسيطآ زيسىبٙ اظ ؾبظي ذه٘ني

 ّكنٌ اظ ثركي مٚ ّرتَفي اؾت اثؼبز قبٌّ ٕيع زؾتٚ قسٕس. ٛط ثٖسي زؾتٚ قبٕ٘ٓ اؾبؾي

، پػٗٛف ائ زض .زٛس ّي ٕكبٓ ضا مك٘ض زض ؾبظي ذه٘ني اخطاي ّتْبزي ٛبي ؾبً زض خ٘زّ٘

 ىطزيس. قبٕ٘ٓ اؾبؾي قٖبؾبيي 44ٛبي مَي انٌ  اخطاي ؾيبؾت ثطاي قبذم 52 ٗ ٍفّٚؤ 8

ٗ  ياؾْ فيافعا ،اظ ػجبضتٖس تطتيت ثٚ زاقتٖس، ٕظط ذجطىبٓ اظ مٚ اْٛيتي ثٚ ت٘خٚ ثب اثؼبز ائ

ّغفً٘ (، 087/5) ي ثب يطيت ٗظٕيزض اقتهبز َّّ يٗ تؼبٕٗ يذه٘ن يٛب رفؾِٜ ث يٗاقؼطيغ

 ييامبضي ػسُ اضتقب (،856/4ٗظٕي ) يطيت ي ثبزض اقتهبز َّّ يطيپص ضقبثت فيافعا بؾتيّبٕسٓ ؾ

يطيت  ثب زض ؾُح ّ٘ضز إتظبض يٗ فٖبٗض يٗ إؿبٕ يّٖبثغ ّبز يٗض ٗ ثٜطٙ ،ياقتهبز يٛب ثٖيبٙ

ٗظٕي  يطيت ثب يضفت ضقس اقتهبز َّّ ٛب ٗ پؽ زضخب ظزٓ مٖس ٗ ىبٛبًحطمت  (،570/4ٗظٕي )

 ي ثبػساٍت اختْبػ ٔيّٖظ٘ض تأّ زض ؾُح ػُْ٘ ّطزُ ثٚ تيّبٍن حيىؿتطـ نح ػسُ (،101/4)

 يٛب تيفؼبٍ يزٍٗت زض تهس يتيطيٗ ّس يثبض ّبٍاظ  يمبٛف ظبٛط(، 798/3ٗظٕي ) يطيت

 (،780/3ٗظٕي ) يطيت ي ثبٕٚ زؾتيبٙ ث٘ضٗمطاؾحدِ ثس ضٗظافعٗٓ فيافعا بًٗ ثؼً ياقتهبز

ٗظٕي  يطيت ثب آحبز خبّؼٚ تيزضآّس امثط ٗ ؾُح يىصاضٚ يؾطّب ،إساظ پؽ عآيمبٛف ّ

 يطيت ي ثباقتغبً ٗاقؼ يػّْ٘ مبٛف ؾُح يٕنطزٓ ٗ حت سايپ فيافعا (، ٗ زضٕٜبيت778/3)

 (.518/3ٗظٕي )

 ؾيبؾي ٕظبُيت مَ زض ّكي، ذٍ يل ػٖ٘آ ثٚ ؾبظي ذه٘ني اؾت، ائ اؾت مّٚكرم  إٓچٚ     

 ٛبي زٗضٙ زض مٚ إس مطزٙ تالـ إسضمبض زؾت ّرتَف اخطايي ػٖبنط ٗ قسٙ پصيطفتٚ ايطآ اقتهبزي ٗ

 تؿٜيٌ ضا آٓ قسٓ اخطايي ّطتجٍ، ضٕٗس اضمبٓ ؾبيط زض ٕيع ٗ ث٘زخٚ زض ّٖبؾت ق٘إئ اضائٚ ثب ّرتَف
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 ائ ؾطزضىِ زض ق٘إئ ٗ ّقطضات إج٘ٙ ٗ ٛب زٍٗت تَفّر ازٗاض زض ّكرم ٕظِ ٕساقتٔ اّب ؛مٖٖس

 ٗ فطز زإبيي ظّيٖٚ ائ زض اؾت. قسٙ حس اظ ثيف ث٘ضٗمطاؾي ٗ ق٘إئ ت٘ضُ ؾجت ّ٘ي٘ع،

 آٓ ٕبّ٘فق اخطاي ثٚ ػّْ٘ي ٛبي ّكي ذٍ غيطػقاليي تسٗئ ّؼتقسٕس مٚ (1389) ْٛنبضإف

 ؾبظي پيبزٙ ثٚ ّؿئ٘الٓ ٕيبٙٚ اشػبٓ زاقت مٚ اظ ؾ٘ي زييط ثبيس ثٚ ائ ٕنت ق٘ز. ّي ّٖدط ّكي ذٍ

 ٛبي اضظقْٖس زيسىبٙ اظ ثبيس مٚ ىٕ٘ٚ آٓ ٗ ث٘زٙ زؾت٘ضي ٕيبٛي ،مك٘ض زض ؾبظي ذه٘ني ّكي ذٍ

 ثطٗظ ثٚ ّؿئَٚ ائ ٗ اؾت ٕكسٙ اؾتفبزٙ ّكي ذٍ ػَْي اخطاي ٛبي ظطافت ثٚ ٗاقف اخطايي ػ٘اٌّ

. ق٘ز ّي ّٖدط ٕبْٛؿ٘ ػ٘اٌّ تٖيسىي زضِٛ عٕي ٗ ٛب ّكي ذٍ اخطاي ّطحَٚ زض ّكنالت ّتؼسز

 ّكي، ذٍ تسٗئ ّطحَٚ زض ّ٘خ٘ز اخطايي ٛبي ظطفيت ثٚ ت٘خٜي ثي ت٘آ ىفت مٚ ّي ثٖبثطائ

 آٓ اظ حبمي ّبٕغ ائ قس. قٖبؾبيي ؾبظي ذه٘ني ّكي اخطاي ذٍ ّ٘إغ تطئ ِّٜ اظ ينيػٖ٘آ  ثٚ

 إؿبٕي، ّٖبثغ ٗ اّنبٕبت اظ ّكي، ٔ ذٍتسٗي ٖٛيبُ ؾبظي ذه٘ني ح٘ظٙ ىصاضآ ّكي ذٍ مٚ اؾت

 ٛب ظطفيت اظ ائ ٗ ٕساقتٚ مبفي آىبٛي ّدطي، ٛبي ؾبظّبٓ ٗ اخطايي ؾبذتبضٛبي اَالػبتي ٗ ّبزي

 ثطٕس. ْٕي ضا الظُ ثٜطٙ

 ثيكتطئ ٗ ٛؿتٖس ػّْ٘ي ّكي ذٍ يل اخطاي ٕفؼبٓ شي تطئ انَي ّطزُ ػبّٚاظ ؾ٘ي زييط،      

 اظ ثطذي پيبّس ت٘إس ّي ذ٘ز مٚ ػّْ٘ي حْبيت مْج٘ز ٗ س. ّربٍفت قٜطٕٗسآپصيطٕ ّي آٓ اظ ضا ثيطتأ

 يب ّكي ذٍ ثٚ ٕؿجت قٜطٕٗسآ تفبٗتي ثبقس، ثي ّدطيبٓ ضفتبضٛبي يب ىصاضآ ّكي ذٍ تهْيْبت

 اخطاي ت٘إس ّؿئَٚ ّي ائ مٚ ،زاضز پي زض ضا ّكي ذٍ اٛساف ثب ّتؼبضو ٗ ّغبيط ضفتبضٛبي ثطٗظ

ؾبظي ٗ  ذه٘نيمٚ ت٘آ ىفت  ٕٜبيت ّيزضمٖس.  ضٗ ضٗثٚ خسي ّكنالتي ثب ضا ػّْ٘ي ّكي ذٍ

ىصاض ثط اقتهبز ٛبي ػّْ٘ي  تأثيط ّكي تطئ ذٍ قبٕ٘ٓ اؾبؾي اظ ِّٜ 44ٛبي انٌ  اخطاي ؾيبؾت

ّكي ػّْ٘ي قبٌّ ؾٚ ّطحَٚ اؾبؾي تسٗئ، اخطا ٗ  ايٖنٚ ذٍق٘ز. ثب ػٖبيت ثٚ  مك٘ض ّحؿ٘ة ّي

ٛط ّطحَٚ  ،س. ثب ائ حبًٖثبق ثيط ّطاحَي زييط ّياُ اظ ّطاحٌ تحت تأثبقس، ٛط مس اضظيبثي ّي

ؾبظي چٖسثؼسي  ّكي ذه٘ني ثبقس. اخطاي ذٍٗ ّ٘إغ ّطثٌ٘ ثٚ ذ٘ز ٕيع زاقتٚ  ٛب ت٘إس چبٍف ّي

ٍصا ّ٘فقيت آٓ  ثبقس؛ ػٖ٘آ يل ّتغيط ٗاثؿتٚ، تحت تأثيط ّتغيطٛبي ّؿتقٌ ىٕ٘بىٕ٘ي ّي ث٘زٙ ٗ ثٚ

اي ػٌْ  اضمبٓ تْبّي ّتغيطٛب يب اثؼبز ّؤثط ثط آٓ ث٘زٙ ٗ خعيطٙ ي خبّغ زض ثئّكطٌٗ ثٚ ْٛبٖٛي

ٛبي آٓ، ٕتيدٚ ٕٜبيي ضا  ثؼس ثسٗٓ ت٘خٚ ثٚ ؾبيط اثؼبز ٗ ّؤٍفٚمطزٓ زض ائ ح٘ظٙ ٗ پيكطفت زض يل 

قسٙ ثطاي اخطاي  قسٙ ضا ّحقق ْٕبيس. اٛساف تؼيئ ت٘إس اٛساف تؼيئ تحت تأثيط قطاض زازٙ ٗ ْٕي
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ثطاي ضؾيسٓ ثٚ ائ قٕ٘س.  سي زض اضظيبثي اخطاي آٓ ّحؿ٘ة ّيػٖ٘آ ّؼيبض ِّٜ ٗ مَي ّكي ثٍٚ ذ

ضٛبي ػَْي ثؿيبض ِّٜ ٗ نبظٙ خٜت ضفغ ّ٘إغ آٓ ٗ اضائٚ ضاٛٛبي ٛط ح٘ اٛساف قٖبؾبيي چبٍف

ثٚ ضقس اقتهبز  سٓيقتبة ثرك قبٌّ ىبٕٚ زض ّح٘ضٛبي ٛكتؾبظي  ثبقس. اٛساف ذه٘ني حيبتي ّي

 يٛب ثٖيبٙ ييامبض ياضتقبي، ػساٍت اختْبػ ٔيّٖظ٘ض تأّ زض ؾُح ػُْ٘ ّطزُ ثٚ تيىؿتطـ ّبٍن، يَّّ

 فيافعاي، زض اقتهبز َّّ يطيپص ضقبثت فيافعاي، ٗ فٖبٗض يٗ إؿبٕ يّٖبثغ ّبز يٗض ٗ ثٜطٙ ،ياقتهبز

 يتهس زٍٗت زض يتيطيٗ ّس يمبؾتٔ اظ ثبض ّبٍي، زض اقتهبز َّّ يٗ تؼبٕٗ يذه٘ن يٛب ؾِٜ ثرف

إساظ ٗ  اقكبض ّطزُ ثٚ پؽ قيتك٘ٗ  اقتغبً يؾُح ػّْ٘ فيافعاي، اقتهبز يٛب تيفؼبٍ

خٜت ثطضؾي مكي  ػٖ٘آ ذٍ ائ اٛساف ثٚ تؼيئ قسٙ اؾت. ٛب ثٜج٘ز زضآّس ذبٕ٘اض ٗ يىصاضٚ يؾطّب

تٚ ثطاي ٛط مساُ اظ ائ ىطف قٕ٘س. ثب ثطضؾي ن٘ضت ّكي ّحؿ٘ة ّي ّيعآ ّ٘فقيت اخطاي ذٍ

قٖبؾي اخطاي  ٛبي ّؤثط ثط اخطاي آٓ قٖبؾبيي ىطزيس، مٚ زض ٗاقغ آؾيت ٛب ٗ قبذم ف، ّؤٍفٚاٛسا

ٛبي  قسٙ اظ خَْٚ پبيئ ث٘زٓ ّٜبضت ٛبي قٖبؾبيي زٛس؛ ٍصا چبٍف ثؼس ضا ٕكبٓ ّيّكي زض ٛط  ذٍ

ػسُ ٛب،  ٛبي ثؼس اظ ٗاىصاضي ٚ ثرف ذه٘ني ٗ تؼبٕٗي، ػسُ حْبيتّسيطيتي، ػسُ اػتْبز ث

مبض ٕبّٖبؾت ؾبظٗٗ  تيٕج٘ز قفبف ؾبالضي، قبيؿتٚ ضيعي ٗ ْٛبٖٛيي ثئ ٗاحسٛب، ػسُ ت٘خٚ ثٚ ثطٕبّٚ

اظ  فيزذبٍت ث، تْبيٌ زٍٗت ثٚ يزٍٗت يٛب قطمت زض يّكنالت ؾبذتبض، ؾٜبُ يػطيٚ ٗ تقبيب

ل ػٖ٘آ ي ثٚ ،اػْبً ٕف٘ش ٗاثؿتيبٓ ثٚ زٍٗت اظ يّٖبؾت ٕبق يضقبثت يٕج٘ز فًبٗ ، إساظٙ زض اقتهبز

قسٙ، ؾطػت اخطاي  ؾبييپيف ضٗي قٖبت٘آ ثب زييبٙ خبّغ ثب ضفغ ّ٘إغ  ٕقكٚ ضاٙ ػٌْ مطزٙ ٗ ّي

 ثركيس.ؾبظي زض مك٘ض ضا  قتبة ثيكتطي  ّكي ذه٘ني ذٍ

٘ز ق پيكٖٜبز ّي ٛبي پػٗٛف حبيط ٗ ّؼسٗز ث٘زٓ ُّبٍؼبت ّطتجٍ زض ائ ظّيٖٚ، ثب ت٘خٚ ثٚ يبفتٚ     

٘يت قسٙ زض فبظ زُٗ ائ پػٗٛف ٗ زضخٚ اٍٗ ٛبي احهبء ٍفٚٙ ثٚ ّؤتب پػٗٛكيطآ ئْ ت٘خٚ ٗيػ

 ،ٛب يّك ذٍ يبثياثعاض ؾٖدف ّؿبئٌ اضظ يياػتجبض ّحت٘ا فيّٖظ٘ض افعا ذ٘ز ثٚ يٛب زض پػٗٛفٛب  آٓ

تطئ  ِّٜ ثپطزاظٕس. عيٛب ٕ ؾبظّبٓ يطيز يطٛبيّتغ يخ٘ٗ امتفب ٕنٖٖس ٗ ثٚ خؿت يفؼَ يطٛبيثٚ ّتغ

ت زض ائ ضثٍ زض زٍٗ ٕظط ّسيطآ اضقس اخطايي شي  ؾبظي، اخْبع طثرف ذه٘نيػبٌّ زض اخطاي اث

ز ْٛبٖٛيي ق٘ي ٗ ّٖؿدْي ثئ تيِ اقتهبزي زٍٗت ايدب مٚ ىطزز ثبقس؛ ٍصا پيكٖٜبز ّي ظّيٖٚ ّي

ّكي ٗحست ضٗيٚ حبنٌ ق٘ز. ثرف تؼبٕٗي ٗ  ىطزز ٗ زض ذه٘ل چيٕ٘يي اخطاي ائ ذٍ

ق٘ز  بيس تق٘يت ىطزٕس؛ ٍصا پيكٖٜبز ّيبؾي زض ائ ذه٘ل، ثذه٘ني مك٘ض خٜت پصيطفتٔ ٕقف اؾ
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ّئ ّبٍي ٛبي ٕ٘ئ تأ ٗيػٙ ضٗـ ٛبي ٕ٘ئ ثٚ طاض ضاٛنبضٛبي تق٘يتي فؼَي، اظ ضٗـػالٗٙ ثط اؾتْمٚ 

ٛبي  يني اظ ػ٘اَّي مٚ اقجبً ثرفخٜت تق٘يت ثرف تؼبٕٗي ٗ ذه٘ني مك٘ض اؾتفبزٙ ىطزز. 

ث٘زٓ ائ ح٘ظٙ اؾت ٗ  مٖس، إييعإٖسٙ ؾبظي ضا فطاِٛ ّي نيغيطزٍٗتي ثطاي ّكبضمت زض ح٘ظٙ ذه٘

ثبقس؛ ٍصا  ٛب ّي قفبفيت فطايٖسٛبي اخطا ٗ ٗاىصاضيتطئ ػ٘اٌّ إييعقي، ضقبثتي ث٘زٓ ٗ  يني اظ ِّٜ

اػْبً ٕظطٛبي زٍٗتي حساقٌ  ٛبي ذه٘ني ٗ تؼبٕٗي، ىطزز خٜت افعايف اؾتقجبً ثرف پيكٖٜبز ّي

ٛب، مبٌّ قفبف ىكتٚ ٗ ظّيٖٚ ّكبضمتي ْٛيبٕي ثب ّنبٕؿيِ  ٛب ٗ اخطاي آٓ ىطزيسٙ ٗ فطايٖس ٗاىصاضي

مٖٖس ٗ زض  ٛبي زٍٗتي اظ ث٘زخٚ ػّْ٘ي اؾتفبزٙ ّي ضقبثت پصيطي فطاِٛ ىطزز. ثب ت٘خٚ ثٚ ايٖنٚ قطمت

اظ ؾبذتبض ؾبظّبٕي ٗ ّبٍي ّٖبؾت ٗ  بٜإٓٛب زغسغٚ ظيبٓ احتْبٍي ِٛ ٕساضٕس، امثطيت  ٗاقغ ّسيطيت آٓ

ىطزز؛ ٍصا پيكٖٜبز  ٛب پؽ اظ ٗاىصاضي ّي ثبقٖس ٗ ائ اّط ّٖدط ثٚ ػسُ ّ٘فقيت آٓ ثطذ٘ضزاض ْٕي ق٘ي

ٛبي زٍٗتي اثتسا ثبظٕيطي قسٙ ٗ پؽ اظ ٗاىصاضي ٕيع  ؾبذتبض ؾبظّبٕي ٗ ّبٍي قطمت ق٘ز مٚ ّي

 إٓبٓ ؾبالضي زض ٛب زض ائ ذه٘ل ن٘ضت ىيطز تب إًجبٌ ّبٍي ٗ قبيؿتٚ ٕظبضت زقيق ٗ ق٘ي ثط آٓ

ؾبظي ٗ اخطاي آٓ اضتجبٌ ّؿتقيْي ثب ضقس اقتهبزي مك٘ض  حبمِ ىطزز. ثب ت٘خٚ ثٚ ايٖنٚ ذه٘ني

زاضز، ٛط ىٕ٘ٚ ػبٌّ ّبٕغ ضقس اقتهبزي اظ خَْٚ ػ٘اٌّ ّحيُي زاذَي ٗ ذبضخي، ّ٘إغ تٍ٘يس، ػسُ 

ىطزز ثب  بز ّيّؤثط آٓ ّي ق٘ز؛ ٍصا پيكٖٜ ثيطات ّٖفي ثط اخطايثجبت ؾيبؾي ٗ ّسيطيتي، ّٖدط ثٚ تأ

فطاِٛ آٗضزٓ قطايٍ الظُ ثطاي ضقس اقتهبزي اظ خَْٚ ثجبت ؾيبؾي، تسٗئ ؾٖبضي٘ٛبي ّرتَف ثب 

ت ثجبت اي اظ ّسيطآ ؾيبؾي زض خٜ ٕٗي ٗ زاذَي ٗ تفنيل ّسيطآ حطفٚت٘خٚ ثٚ تحَيٌ ّحيٍ ثيط

ػساٍت زض  ؾبظي مْل ْٕ٘ز. اظ خَْٚ اثعاضٛبي ىؿتطـ ّكي ذه٘ني ّسيطيتي، ثٚ ضقس اخطاي ذٍ

ػ٘اٌّ ثبظزاضٕسٙ ائ ثبقس، ّبٕٖس  ٛب ّي صاضيؾُح خبّؼٚ، ىؿتطـ حبمْيت ػّْ٘ي اظ َطيق ٗاى

ت٘خٚ ثٚ اَٛيت ّتقبييبٓ  ػسُ ٛب، يطآ ثرف زٍٗتي زض ّقبثٌ ٗاىصاضيّ٘ي٘ع، ّقبّٗت ّس

اظ ي  ٗ ػسُ حْبيت پؽ ٛب، حبمْيت ظيبز ُّٖق مبپيتبٍيؿتي ٗ ػسُ اػتقبز ثٚ ثرف ػّْ٘ ٗاىصاضي

اظ َطيق اثعاضٛبي فطٖٛيي ٗ آّ٘ظقي، ٕيبٙ ّسيطآ ثٚ مٚ ثبقس؛ ٍصا پيكٖٜبز ّي ىطزز  ٗاىصاضي ّي

يق إدبُ مبضٛبي ٛسفْٖس ٗ ثرف ذه٘ني ضا تغييط زاز ٗ ثب تق٘يت اػتْبز ػّْ٘ي اظ َط

ٗضز. ٛبي اختْبػي فطاِٛ آ ػٖ٘آ ؾطّبيٚٚ قسٙ، ظّيٖٚ ّكبضمت حسامثطي آحبز خبّؼٚ ضا ث ضيعي ثطٕبّٚ

ن٘ضت  ّأّ٘ضيت ثٚ ثرف ذه٘ني ثٚ مطزٓ مبٌّ اخطاي ّٖظ٘ض ٗاىصاضي ٗ ّحً٘ ؾبظي ثٚ ذه٘ني

ن٘ضت، اظ ّفُٜ٘ انَي آٓ  زض غيط ائ ىطزز؛ تط ّي تط ٗ چبثل ثبقس ٗ زض ٗاقغ زٍٗت م٘چل قفبف ّي
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قف ساقٌ ْٕ٘زٙ ٗ ٕػٖ٘آ ّدطي ح مٚ زٍٗت ٕقف ذ٘ز ضا ثٚىطزز  ؛ ٍصا پيكٖٜبز ّيق٘ز ّٖحطف ّي

پصيطي  ؾبظي مبٌّ، اؾتقالً ٗ ّؿئٍ٘يت نيتط ْٕبيس ٗ ثب ذه٘ ىصاضي ذ٘ز ضا پطضٕو ٕظبضتي ٗ ؾيبؾت

 قسٙ ضا تق٘يت ْٕبيس.ٛبي ٗاىصاض  قطمت

ْٕبيٖس؛ ٍصا ثطاي ايٖنٚ  ثؿتط اقتهبزي ٛط مك٘ض فؼبٍيت ّي ٛبي ذه٘ني زض ٛب ٗ ؾبظّبٓ قطمت     

ثبيس قطايٍ ٗ ثؿتط الظُ ٗخ٘ز زاقتٚ  ،ؾ٘زآٗضي زاقتٚ ثبقٖسٛب ثت٘إٖس ثٚ حيبت ذ٘ز ازاّٚ زازٙ ٗ  آٓ

ػّْ٘ي ضا ثط ثبز زازٙ ٗ  ٛبي ، ٕٚ تٖٜب ؾ٘زآٗضي ٕر٘اٖٛس زاقت، ثَنٚ ؾطّبيٚزض غيط ائ ن٘ضت س؛ثبق

مٚ خٜت ىطزز  ؾطّبيٚ اختْبػي ٗ ّكبضمت ػّْ٘ي ضا مبٛف ذ٘اٖٛس زاز؛ ٍصا پيكٖٜبز ّي اػتْبز،

امثط اقتهبزي زض خبّؼٚ حبمِ ىطزز ٗ حسسٙ، قطايٍ ّٖبؾت ٗ ثجبت ٗاىصاض قٛبي  ّ٘فقيت قطمت

ػٖ٘آ ٕٜبز ذه٘ني يب  ٛبي ٗاىصاض قسٙ ثٚ ػٌْ آيس. قطمت ٛب ثٚ پكتيجبٕي ثطاي ائ ٕ٘ع قطمت

يٍ ّحيُي ٗ ىبٕي ازاضٙ ذ٘اٖٛس قس، چٖبٕچٚ قطاضظط ُّٖق ؾ٘ز ٗ ظيبٓ ٗ حؿبثساضي ثبتؼبٕٗي ث

ٗ ٕٚ تٖٜب، اّنبٓ  ىطزيسثب ذُط ّ٘اخٚ ذ٘اٛس  ٕجبقس، ازاّٚ حيبت إٓبٓ ٛب حبمِ ؾبظّبٕي َُّ٘ثي ثط آٓ

سيٌ ذ٘اٖٛس ْٕ٘ز؛ ٍصا ت٘ؾؼٚ ٗ ايدبز اقتغبً ٕر٘اٖٛس زاقت، ثَنٚ ٕيطٗٛبي ّ٘خ٘ز ذ٘ز ضا ٕيع تؼ

بؾت ّتقبييبٓ زٍٗت ئْ فطاِٛ آٗضزٓ ثؿتط ّٖبؾت اقتهبزي، ثب إتربة ّٖق٘ز مٚ  پيكٖٜبز ّي

ٛب ضا فطاِٛ  ٗ ظّيٖٚ ضقس ٗ ت٘ؾؼٚ آٓٛب حبمِ ْٕ٘زٙ  ؾبالضي ضا زض ائ قطمت ٗاخس قطايٍ، قبيؿتٚ

  ْٕبيس.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 ،...یمط خط یاجزا یها چالص یبند تیو اولو یابی عارضه     

 

 

 

165 

 

  منابع

 ٓقبٕ٘ 44 نٌا مَي يؾيبؾتٛبٗ  ظيذه٘نيؾب .(1390) ػَي ؾيس آ،ػْطآً ؛ يبضٗ آ،ػْطآً 

 .88-738 ، 12 ،زيقتهبا يؾيبؾتٛبٗ  ّؿبئٌ ؾيضثط ّبٖٛبّٚ ،ؾبؾيا

 إكيبٙإتكبضات ز تٜطآ: .ػّْ٘ي ىصاضي ّكي ذٍ فطايٖس(. 1394) فتبح ظازٙ، قطيف ّٜسي؛ اٍ٘إي،

 ، چبح ؾيعزِٛ.ػالّٚ َجبَجبيي

ايطآ.  زض زٍٗتي ٛبي  قطمت ؾبظي ذه٘ني ؾيبؾت (. اضظيبثي1375حؿٔ ) حجيجي، ػَي؛ ذ٘قپ٘ض،

 .68-41، 7 ،ث٘زخٚ ٗ ثطٕبّٚ ّدَٚ

آظاز اؾالّي،  زإكيبٙإتكبضات  تٜطآ: .ػّْ٘ي يىصاض ّكي ذٍ فطايٖس(. 1393) اٍٚ مطُ فطز، زإف

 چبح اًٗ. 

 حؿٔ ٗ اٍ٘إي ّٜسي ؾيس :تطخْٚ) زٍٗتي ٛبي ؾبظّبٓ ٛبي تئ٘ضي(. 1397) پي ضاثطت زٕٜبضت،

 نفبض، چبح خسيس. تٜطآ: إتكبضات (.فطز زإبيي

 ح، ّحْسضيبخٖسقي، غالّطيب؛ فال فطز، حؿٔ؛ ظاضػي ّتئ، حؿٔ؛ اهلل؛ زإبيي پ٘ض، ضحْت قَي

ٛبي نٖؼتي: ُّبٍؼٚ ّ٘ضزي زض اؾتبٓ قِ،  ّكي اخطاي ذٍ اضائٚ ّسٍي ثطاي(. 1390)

 .130-103 (،2)9، ّسيطيت فطٖٛو ؾبظّبٕي

 ىؿتطـ تٍ٘يس زفتط ٕكط .ايطآ زض زٍٗت ّٖبؾت اٍي٘ي ٗ ذ٘ة حنْطإي(. 1387) اهلل ضحْت پ٘ض، قَي

 آظاز. زإكيبٙ پػٗٛكي ّؼبٕٗت ػَِ،

 ٗظاضت اّ٘ض إتكبضات :تٜطآ. ايطآ زض ؾبظي ذه٘ني ػَْنطز اضظيبثي(. 1382)ط مْيدبٕي، امج

 چبح اًٗ.  زاضايي، ٗ اقتهبزي

 ثط اي اقبضٙ ثب ّٖترت مك٘ض چٖس زض ؾبظي ذه٘ني اخْبٍي (. ثطضؾي1388) ؾؼيس پ٘ض، ميبٓ

 .  20-2(، 38)7 ،ثبظضىبٕي ٛبي ثطضؾي، 44 انٌ مَي ٛبي ؾيبؾت

 مبضايي ثط ؾبظي( )ذه٘ني ٗاىصاضي (. اثطات1389) ظاضع، ّٜسي ّيطظاز طزاز؛ّٜ چييٖي، ى٘زضظٕٗس

 .97-86(، 40)8، ثبظضىبٕي ٛبي ثطضؾي ىيالٓ(. اؾتبٓ ؾٜبّي ّربثطات )قطمت

ت٘ضج ّديجي تطخْٚ )ي ىصاضي ػّْ٘ ّكي فطايٖس ذٍ(. 1381) آض، خ٘ظف خي ٍؿتط، خيْع؛ اؾت٘ضات پي

 ، چبح اًٗ. إتكبضات ؾبٗاالٓتٜطآ: ، س(ّيناليي، ّدتجي َجطي ٗ ؾٜيٌ ذ٘ضقي
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