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کرِ ساّبرشدی هٌاػرر برشای     ، داس هذیشیت خْادی برش تققرا اصالراد هقراٍهای     هثبت ٍ هٌٔی تأثیشبشسػی  ایي هقالِ با ّذف

ٍ هؼائل ( اصذام ٍ ٓول، اصالاد هقاٍهای) دس ایي پظٍّؾ هاٌاػر با ًیاص سٍص. تذٍیي ؿذ، ی بِ ایي هـکالت اػتپاػخگَی

دس ػراصهاى  ( پیوایـری _تَكرییی ) تققیقی پیشاهَى هذیشیت خْادی ٍ اصالاد هقاٍهای ،(هذیشیت خْادی) هذیشیای کـَس

ُ  70اخاوآی اػااى اكیْاى هاـکل اص یر  ًوًَرِ    تأهیي ِ  کرِ برا    ،(هرذیشاى ٍ ًخبگراى  ) ًیرش گیرشی   اػرایادُ اص سٍؽ ًوًَر

ّا با اػرایادُ اص ًرشم افرضاس     آٍسی دادُ كَست پزیشفت؛ پغ اص خوْ، ّا دس هیاى آًاى تَصیْ گشدیذ پشػـٌاهِ ،تلادفی ػادُ

smart -PLS ،ُدػرت آهرذُ ًـراى    ِ بر  ّا ٍ اػاخشاج هٔادالت ػاخااسی اص آًْا پشداخارِ ؿرذ؛ ًارایح    بِ تدضیِ ٍ تقلیل داد

باؿذ ٍ هؤیذ ایي هٌلرر اػرت کرِ هرذیشیت      دسكذ هی96ر هؼیش بیي هذیشیت خْادی با اصالاد هقاٍهای دّذ کِ هشی هی

 . ًوایذ سا تـشیح هی( هاغیش ٍابؼاِ) دسكذ اص تغییشات اصالاد هقاٍهای 96بِ هیضاى ( هاغیشهؼاقل) خْادی

 

 JEL :Q20,L1,O47بٌذی  ًبقِ

 . خْاد، هباسصُ، ساّکاس، تقشین، اصالاد هقاٍهای: ٍاطگاى کلیذی

  

                                                            
 :30/3/1396تاسیخ پزیشؽ:   22/2/1396 تاسیخ دسیافت 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

je
rp

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                             1 / 29

http://qjerp.ir/article-1-1719-fa.html


 1396 پاییس ،83 شمارٌ پىجم، ي ستیب سال ،َای اقتصادی َا ي سیاست صلىامٍ پژيَشف          86

 
 

 همدهِ . 1

 بشابش دس یهل اصالاد ػاصی مٍهقا هوي کِ اػت هذیشیای اصالادی الگَیی ٍ گیاواى هقاٍهای اصالاد

ِ  ًِام ساًذى ٓقر سٍیکشد با، ؿکی تقشین تَاى ٍ تْذیذات ٍ ، ػرلٌ  ٍ صا دسٍى، هَلرذ ، ػراص  فشكرت ، پیـرش

 دس هقلِ کـَس ٍ یا، هٌٌقِ ی  تَاًایی بِ ٍ هقلی ای هٌٌقِ سیضی بشًاهِ ػٌح دس هؼألِ ایي. اػت گشا بشٍى

 ( 1395: 4، صادُ ٍ ّوکاساى ابشاّین) اػت اخاالل ی  بِ بْبَد ٍ پاػخ، آهادگی، بیٌی پیؾ

ِ  هقذهِ چٌذ با اػت الصم آى لضٍم ٍ هقاٍهای اصالاد فْن ٍ تبییي بشای ِ  بر . دکرش  پیرذا  ٍسٍد هؼرلل

ُ  داسای ٍ هٌلرا  هیْرَهی  ٍ یًییر  هیْرَم  یر  ، بَدى هقاٍم هیَْم کِ اػت ایي ًکاِ اٍلیي  ای اًرذاص

 ایري  ؿراّذ . اػرت  ٓقلری  هیْرَم  ی ، ًقل ٍ دیي اص صبل هقاٍهای اصالاد ایٌکِ دیگش. ًیؼت هـخق

ِ  ًگراّی  با. اػت صَام ٍ هقاٍهت، اػاقکام بش اكل دًیا خای ّش دس کِ اػت ٓقلی اكل ی  هذٓا  بر

ُ  آًْرا  توام کِ ؿذ خَاّین هاَخِ ًیض دًیا اصالادّای ػایش  ٍ ّرا  بافرت  ػراصی  هقراٍم  دس ػرٔی  ّورَاس

ُ ، داًؾ تکاهل با اهش ایي ٍ اًذِ داؿا خَیؾ ػاخااسّای ِ  سٍ خرَد  هؼریش  دس ّورَاس ُ  پیـرشفت  بر  برَد

 ػراصی  هقراٍم  ٍ صرَام  یٌٔی، ّذف ایي بِ ًیل، خذیذ ّای تلَسی توام گیشی تْخ کِ هٌٔا بذیي اػت؛

 کـرَس  اصالرادی  ّرای  بافرت  ػاصی هقاٍم بشای کـَسّا ػایش تدشبیات اص اػایادُ، هیَْم ایي بِ. تاػ

 ّای تػیاػ تبییي خلؼِ دس ًیض سّبشی هِٔن هقام(. 1395: 66، ًؼر ٍ ّوکاساى ػویٔی) ًوایذ هی الصم

ِ  داخلی ّای تُشفی بش تکیِ»: دًذفشهَ چٌیي هقاٍهای اصالاد کلی  اهکاًرات  اص بؼراي  چـرن  هٌٔرای  بر

 کـرَسّای  اهکاًرات  اص، داخلی ّای داؿاِ بِ اتکا کٌاس دس اػالهی ًِام بلکِ، ًیؼت دیگش کـَسّای

 « . 1کشد خَاّذ حذاکثشی اػایادُ ًیض دیگش

ٍ ، تا با تَخِ بِ ًیاص سٍص افضٍى کـَس برِ هقَلرِ اصالراد هقراٍهای    ، اص ایي سٍ دس ایي تققیا بشآًین

تَاًذ دس ساػاای حرل هـرکالت    ای کِ ایي ساّبشد هی بالقَُّای دسًٍی ٍ  یٓذم دسک خاهِٔ اص تَاًای

 ػرؤال پاػخ برِ دٍ  ّای آى بش اصالاد هقاٍهای بپشداصین ٍ  هؤلیِهذیشیت خْادی ٍ  تأثیشبِ ، داؿاِ باؿذ

ِ   ترأثیش آیا هذیشیت خْادی بش تققرا اصالراد هقراٍهای    »: اػاػی ِ آیرا  ، داسد؟ ٍ دیگرش ایٌکر ّرای   هؤلیر
                                                            

 .20/12/92ّای ابالغی اصالاد هقاٍهای دس تاسیخ  بیاًات هقام هِٔن سّبشی، دس خلؼِ تبییي ػیاػت .1
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، تش کشدى چراسچَ  ًِرشی   دس ساػاای غٌیسا « داسًذ؟ تأثیشاصالاد هقاٍهای هذیشیت خْادی بش تققا 

 . دًبال خَاّین کشد

برا بشسػری هرذاسک ٍ اػرٌاد هٔابرش دس ساػراای       بِ ایي كَست اػت کِ ًخؼت  ًقَُ ػاصهاًذّی هقالِ

ْ  اّذاف اصالاد هقاٍهای بِ هٌالِٔ صهیٌِ ٍ ػاصهاى هَسد ًِش بشای هٌالِٔ اصذام ؿذ؛ کِ پغ اص  ، هٌالٔرِ هٌراب

تلوین بِ هٌالِٔ ػاصهاى ، ِ بِ هقَلِ هشدهی بَدى اصالاد هقاٍهایتَخ ًِشػٌدی اص کاسؿٌاػاى اصالادی ٍ با

ِ ٍ   پغ اص تذٍیي پشػـٌاهِ. اخاوآی بشای هشٍس ٍ بشسػی اّذاف اصالاد هقاٍهای گشفاِ ؿذ تأهیي  دػرت  بر

پشػـرٌاهِ دس هیراى آًراى تَصیرْ      75، اخاورآی  يترأهی آٍسدى اًالٓاتی ساخْ بِ هذیشاى ٍ ًخبگاى ػراصهاى  

ت اًالٓات ًاصق کٌاس گزاؿاِ ؿرذًذ ٍ تدضیرِ ٍ تقلیرل    هَسد اص آًْا بِ ٓل 5آٍسی  ٍ پغ اص خوْگشدیذ 

اص آًدائیکرِ ایري ػراصهاى برا هـرکالت هٔیـرای ٍ       . ًیشُ كَست پرزیشفت  70اًالٓات بشاػاع ی  ًوًَِ 

 . الٓات اسصؿوٌذی حاكل ؿذاً، دسفاّی آحاد خاهِٔ استباى تٌگاتٌگی داس

 بیبى هسئلِ. 2

 کشدى هاَصف بشای اػالهی اًقال  دؿوٌاى تالؽ کِ ؿَد هی ًاؿی خا آى اص هقاٍهای اصالاد اّویت

 دس ایي. اػت یافاِ توشکض اصالاد ٓشكۀ بش دیگشی صهاى ّش اص بیؾ اخیش یّا ػال دس اًقال  پیـشفت سًٍذ

، ادٓا ایي بش ؿاّذ. دداس صیادی ًؼبااً فاكلۀ هقاٍهای اصالاد با کـَس اصالادی فٔلی ٍهیٔت کِ اػت حالی

 توایل، گشایی هلشف فشٌّگ حاکویت، هلشف باصاس دس تبزیش ٍ اػشاف ٍخَد، خاًَاس هلشف بخؾ دس

ُ  خایِ ب، ًیض اًذاص پغ بخؾ دس. اػت داخلی تَلیذ کاالّای بش، خاسخی کاالی هلشف تشخیح بِ  اػرایاد

 کاالّرای  خشیرذ  اًرذاصّا كرشف   ایي پرغ ، اؿاغال ایداد ٍ تَلیذ بخؾ دس گزاسی ػشهایِ دس اًذاصّا پغ اص

 (. 82-81: 1393، اكغشی) ؿَد هی باصی ػیاِ باصاس ٍاسد یا ٍ، ؿذُ بادٍام

ایـراى هروي   ، یرت اػرت  اُ هقام هِٔن سّبشی ًیرض حرائض اّو  هشٍسی بَدى هؼائل اصالادی دس ًگ

ٍ تکرشاس  ( اصالاد هقاٍهای) گَین ایٌکِ بٌذُ هی»: فشهایٌذ چٌیي هی، اصالاداؿاسُ بِ هقَسی بَدى هؼللِ 

دٍاصدُ ػرال پریؾ داسم ایري حرشف سا برا كرذای بلٌرذ        ، بٌذُ اص دُ ػرال کِ  خاًش ایي اػتبِ ، کٌن هی
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دس . «1خَاّذ سفرت اص بیي هـکالت  ٓوذُ، ػاصی کٌین صًن کِ اگش اصالاد کـَس سا دس دسٍى هقاٍم هی

اصالاد هقاٍهای ی  بقث تلَسیر  هقرن هخراق داًـرگاُ ٍ     ، ًـاى کشد کِ بایذ خاًش ّویي ساػاا

ّرای آى سیـرِ دس ٓورل       اػرت کرِ ؿراخق   ی ٍاصٔیاٍ اػت  بلکِ بیـاش اصالاد کاسبشدی، حَصُ ًیؼت

ّا  ػاصهاى، ًْادّا، کِ بیوِ دس ػشاػش دًیا بِ بشسػی هؼائل ٍ هـکالت هشدم ٍ اص آًدائی ًِ حشف، داسد

ّای خرَد سا دس ٓورل برِ اثبرات سػراًذُ       صابلیت ٓوذتاً دس صهیٌِ هؼائل اصالادی تَخِ ٍیظُ داسد ٍ... ٍ

 ی ٍص ػرَی هؼرلَلیي اهرش هرَسد ترَخْی خرذ      ًیرض ا  باؿرذ کرِ دس کـرَس هرا     اػت؛ فلزا ؿایؼاِ آى هی

ٍ بارَاى کـرَس    ًِش دس صهیٌِ اصالاد هقاٍهای ًائل ؿرذُ  ؿاءاهلل بِ ًاایح هَسد تا اى، خاًبِ صشاس گشفاِ ّوِ

ِ  اخاوآی ٍ ػایش ػاصهاى تأهیيّای اصالادی با اػایادُ اص حوایت ػاصهاى  سا دس صبال تکاًِ ای  ّای بیور

 . ػاصی کشد هقاٍم، دٌّذ ّا دس ساػاای حوایت اص اصالاد کـَس اًدام هی ی کِ بیوِّای ٍ ًشح

با ّوبؼاگی هذیشیت خْادی ٍ کِ دس استباى ، تَاى بِ خأل تلَسی  ّای ًَآٍسی هقالِ هی اص خٌبِ

ایري پرظٍّؾ هروي     .اؿراسُ کرشد  ، ّرای پیـریي صابرل هـراّذُ اػرت      اصالاد هقاٍهای دس ػایش پظٍّؾ

ُ ، هباحرث هرذیشیای ٍ اصالرادی   ، سٍاییهٌابْ ، دیٌی ر  کار اػالهی»: پشداخاي بِ ایي خأل ّرای   دیرذگا

ٌرِ سا هرَسد بقرث ٍ بشسػری صرشاس      دس ایري صهی « ًِرشاى  پشداصاى ٍ ػایش كاحر ًِشیِ، هقام هِٔن سّبشی

کِ كٌٔت بیوِ اص هْواشیي هَاسدی اػت کِ برا هرشدم ٍ هـرکالت آًراى استبراى       ٍ اص آًدائی اػت دادُ

اخاورآی اػرااى اكریْاى گشفارِ ؿرذ؛ ٍ برا        ترأهیي فلزا تلوین بِ اًاخا  ػاصهاى بیوِ ، تٌگاتٌگی داسد

کِ دس ایي ػاصهاى هـرغَل بکاسًرذ ٍ ّویٌریي     اخشا اػایادُ اص ًِشات خبشگاى ٍ هذیشاى داًـیِ ٓشكِ 

کِ دس ػال خاسی بِ ایي ػراصهاى برِ ٌٓرَاى    ، ّای اخالاكیِ اصالاد هقاٍهای ّا ٍ بخـٌاهِ دػاَاسالٔول

ی بِ هباحث هَسد ًِش حاكرل  ایح صابل تَخْی دس ساػاای پاػخگَیً، ی  ًشح ٍیظُ ابالٕ ؿذُ اػت

 . آًْا خَاّین پشداختذ کِ دس اداهِ بِ ؿشح ٍ تَهیح بیـاش گشدی

  

                                                            
 .19/11/94 دس دیذاس فشهاًذّاى ٍ کاسکٌاى ًیشٍی َّایی ٍ پذافٌذ َّایی استؾسّبشی بیاًات  .1
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 ادبیبت ٍ پیطیٌِ پژٍّص. 3

ی ّرا  ػرال دس ، ػیاًِ با تَخِ بِ حائض اّویت بَدى هَهَِّ هذیشیت خْادی ٍ اصالراد هقراٍهای  هاأ

ّرا پشداخارِ    برذاى ، گزؿاِ اّاوام کوی ًؼبت بِ ایي صویِ ؿذُ اػت ٍ آًیٌاى کِ ؿایؼاِ ًام آًْاػرت 

شایي ٍیظُ کـَس ٍ ایٌکِ ایي هباحرث بشاػراع ًیراص سٍص هٌرشح     تَاى بِ ؿ ًـذُ اػت؛ ؿایذ تاحذی هی

شی ٍ تغییش دیذگاُ ًؼبت اًِ سّبتأکیذات هؼش اها با تَخِ بِ. اؿاسُ کشد، ؿذُ ٍ حالای ًَآٍساًِ داؿاٌذ

ِ  اهر ، خاهِٔ ٓلوی ّوت بِ صلن فشػائی دس ایي صهیٌِ ًوَد، ّایِ دسًٍی یبِ تَاًای ای غٌری   ا براصّن پیـریٌ

 .  سٍیکشدّای آى ٍخَد ًذاسدهاٌاػر با 

 التصبد همبٍهتی. 3-1

برشای ًخؼرایي براس اص     1389ؿرْشیَس ػرال    دس، اصالاد هقاٍهای کِ ؿکلی اص اصالاد اػالهی اػت

 24دس  1392بْوري ػرال    29ٍ دس ، ػَی هقام هِٔن سّبشی خْت اكالح ًِام اصالادی کـَس هٌرشح 

ّویٌاى کِ اص ًام آى ، اصالاد هقاٍهای. ابالٕ گشدیذّای اصالاد هقاٍهای بِ دٍلت بٌذ دس صالر ػیاػت

صدایی ٍ تشهین ػاخااسّای اصالادی هَخَد اص ًشیرا ایدراد   اصالادی اػت کِ دس پی آػیر، پیذاػت

 (. 1393: 3، دٍاًی ٍ سهائی سهائی) ًْادّای اصالادی با سٍیکشد اًقالبی ٍ خْادی اػت

سابٌرِ برا اصالراد هقراٍهای بیاًگش ایي حقیقرت ٍ   ّرای سّبرشی دس ٍاکاٍای ػخٌاى ٍ دػراَسالٔول

ای اص اصالراد دیٌرری    ػاصی گًَِ ٍاصٔیت اػت کِ دس اصالاد هقاٍهای هبراًی ًِرشی ٍ ٓولری بشای هذل

اص . ػراصد  اػرت کرِ فٔاالًرِ خرَد سا برشای تَلیرذ ثشٍت ٍ ایدراد صرذست ٍ ترَاى اصالرادی فرشاّن هری      

ِ   ، تدراست خراسخی  ، ٍکراس  کؼرفوای ، ادیّرای اصال هکاًیؼرن، سٍ ایري ، ای ًْادّرای هرالی ٍ ٍاػرٌ

هقَسیرت ًگراُ سّبرشی دس    . ؿًَذ دس اصالاد هقاٍهای هباٌی بش ایي پیؾ فشم ًشاحی هی، ّورِ ٍ ّوِ

ًبایرذ اص یراد ببرشین    »: اػرت ٍ برِ تٔبیرش خَدؿراى    دیٌی اصالاد هقاٍهای تققا اّذاف اصالادی دس بؼاش 

، ٓبراست اػرت اص تققرا دیري خرذا دس صًذگی هشدم ٍ دس خاهٔۀ هشدهی ٍ کـَسًِاهی کرِ ؿرٔاسؽ 

ّررای   گیشی صًذگی اخاورآی اػت با ؿرشیٔت الْری ٍ دیرري الْرری ٍ هررَابي ٍ اسصؽ      ؿٔاسؽ صالر
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 گشی پیؾ سفارِ ٍ ؿررکل   یر  چٌریي ًِاهی دس دًیایی کِ دٍ ػِ صشى با ػشٓت بِ ػوت هادی، الْری

 « . 1افاراد قهٔدضُ بَد ٍ ایري هٔدرضُ اتیراچیضی ؿبیِ ، گشفاِ

ّرا ٍاطُ هقاٍهرت ٍ أًٌراف سا ػرشٓت باصیرابی یر  اصالراد دس اثرش یر  حادثرِ            ًاهِ غلر لغتا

ؿرَد   اًذ دس ادبیات اصالادی هقاٍهت ٍ أًٌاف حذاصل دس ػِ هَسد خالكِ هی ًاهٌلَ  تٔشیف کشدُ

 ک خاسخی َد ؿشایي پغ اص ؿَبتَاًایی ی  اصالاد دس بْ( الف

 هقاٍهت دس بشابش اثش ی  ؿَک (  

 (. 2015، 2اٍاًض) خلَگیشی اص اثش ی  ؿَک( ج

تذاٍم سؿذ اصالادی دس ؿشایي فـراسّای بیشًٍری اػرت ٍ برِ     ، تشیي ٍیظگی اكلی ایي اصالاد هْن

 دس، دس ؿشایي تقشین، یٌٔی آى اصالادی کِ دس ؿشایي فـاس»: اصالاد هقاٍهای، بیاى هقام هِٔن سّبشی

 ّویٌیي. «3تَاًذ تٔییي کٌٌذُ سؿذ ٍ ؿکَفایی کـَس باؿذّای ؿذیذ هیّا ٍ خلَهتؿشایي دؿوٌی

 هاَصف فّذ با، اىیشا ػالهیا سیخوَْ ٓلیِ  غش ًؼاًیاغیش ٍ خاًبِ ی  یّا تقشین یافاي تؿذ با

 سکـَ دیصالاا تبیااد بِ( هایٍهقا دصالاا) خذیذ  ایرري ٍاطُ، اىیشا ای ّؼاِ هیضآ كلح یّا بشًاهِ دىکش

 4بشیگرراگلیَ ٍ ّوکرراساى . ػتا گشفاِ اسصش بقث سدهَ ىهاسکـَد صالاا سٍص ٍ لحا سخَافش بِ ٍ هافِا

ّرای خراسخی    تَاًایی باصیابی یا تٌِین اصالاد کـَس دس هقابل اثشات ؿَک اصالاد هقاٍهای سا( 2006)

 (. 2006، بشیگاگلیَ ٍ ّوکاساى) اًذ تٔشیف کشدُ

اصالاد هقاٍهای ی  الگرَی اػرالهی اػرت کرِ کیییرت تٔاهرل ٍ       »: هٔاقذ اػت ،(1390) هٔلوی 

ای کِ اص ػَیی ًاُش بِ اٍهراّ داخلری    کٌذ؛ بِ گًَِي هییاستباى اصالادی با کـَسّای خاسخی سا تٔی

حقَق پایورال  ، کـَس ٍ پَؿؾ ًقاى هٔف اػت ٍ اص ػَی دیگش با اتکاء بِ ًقاى صَت اصالاد داخلی

اصالراد هقراٍهای یٌٔری    »: گَیرذ هی( 1394) هَػَی. «کٌذّای هاداٍص اػاییا هیـَسؿذُ هلت سا اص ک

ٍ ، اثرش کرشدى   ٍ دس پی آى تالؽ بشای کٌاشل ٍ بری ، ّای فـاس دس ؿشایي کًٌَی تقشینتـخیق حَصُ

                                                            
 .1392/ 1/06بیاًات سّبشی دس خوْ کاسگضاساى دٍلت  .1

2. Ovans 
 .1391/ 05/ 16بیاًات سّبشی دس دیذاس با هٔلواى،  .3

4. Briguglio et al  
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کِ بِ ًَس صٌْ باٍس ٍ هـاسکت ّوگاًی ٍ آورال  ، دس ؿشایي آسهاًی تبذیل چٌیي فـاسّایی بِ فشكت

 . «ای ٓقالیی ٍ هذبشاًِ پیؾ ؿشى ٍ الضام چٌیي هَهَٓی اػتّهذیشیت

 ترر ػا دذرر كدس کِ ػتا ػیؼاویاصالاد هقاٍهای »: بش ایي باٍسًذ کِ ،(1394) خاهی ٍ ّوکاساى

. «صدارر ػ اسشرر بشص سا دیصالاا اسیپایذ ٍ ؿذس، هٌذیىصاًَ ٍ ىًوباا، اًؼاًی ابْرٔۀ هٌرتَػ تریسهقَ ارب

ٕ   ػیاػرت ًَس کرِ دس هراي    ّواى ، کیرذ ؿرذُ اػرت   ؿرذُ تَػري هقرام هِٔرن سّبرشی ًیرض تأ       ّرای ابرال

گرشا ٍ برا ّرذف    پیـرشٍ ٍ برشٍى  ، پرزیش أًٌاف، ّای کلی اصالاد هقاٍهای با سٍیکشدی خْادی ػیاػت

اًذاص بیؼت ػالِ ّای هقاٍهت اصالادی ٍ دػایابی بِ اّذاف ػٌذ چـنسؿذ پَیا ٍ بْبَد ؿاخق تأهیي

هقاٍهای بِ دًبال  َاى گیت اصالادت دس بیاى هیَْم ٍ اّررذاف ایري اصالاد هی. ذاًکـَس تذٍیي گشدیذُ

احاوال تکشاس حرَاد  ٍ  ، تذابیش اًذیـیذُ ؿذُ دس کـَس با ٍخَد. ساُ حل هذیشیت صبل اص بقشاى اػت

ؿرشایي حرال سا هرذًِش     ی اخیش صیاد اػت؛ بٌابشایي تیکرش اصالراد هقراٍهای ًرِ تٌْرا     ّا ػالدس  ّا بقشاى

 ّای اخشایی هشتبي با حَصُ بِ ّویي دلیل ػیاػت .اًذیـذ هی ّای دٍسدػت ًیض دّذ بلکِ بِ افا صشاسهی

ُشفیرت باصداسًرذگی کـرَس دس صبرال      هذیشیت بقشاى ًیض بایذ اص بالٌذگی ٍ پَیایی برشخرَسداس باؿٌذ تا

 ا ًِرام خوْرَسی اػرالهی   ّای دؿروٌاى سا برشای هقابلرِ بر     باَاًذ بشًاهِ تْذیذات ًََُْس افضایؾ یابذ تا

 (. 1395، سؿًَذ) شٍ کٌذایشاى با ؿکؼت سٍب

 ّبی التصبد همبٍهتی ك سیبستمص تحَل صٌعت بیوِ در تحمً. 3-2

برشای  ، بیوِ بْایی اػرت »: اصالادداى هـَْس دس کاا  اكَل ٓلن اصالاد «آلیشد هاسؿال»بِ ًقل اص 

 ٍ  برا سؿرذ ٍ تَػرِٔ اصالرادی     یاستباى هؼراقیو ، استقاء ٍ پیـشفت كٌٔت بیوِ. «سّایی اص ٓذم اًویٌاى

گزاس ٍ تْٔذؽ  كٌٔت بیوِ بِ ٌَٓاى ی  ًْاد ػشهایِ. ّا داسد گزاسی افضایؾ هبادالت ٍ تَػِٔ ػشهایِ

بؼضایی بش اصالاد کالى ٍ سؿذ اصالادی کـَس داؿاِ باؿرذ ٍ اص   تأثیشدس صبال خؼاسات ٍاسدُ هی تَاًذ 

اؿخاف ٍ ًْادّا ،  حیَ ثشٍت خاهِٔ ٍ ثشٍت هلی اػت،  لادی بیوِکِ یکی اص اثشات هْن اصا ییآًدا

ِ  بِ ؿشکت، ػیؼات خَد سا با پشداخت حا بیوِ هؼاوشأهواًت اهَال ٍ ت . کٌٌرذ  ٍاگرزاس هری   ّای بیور

فٔراالى  ، ای ّای بیوِ بخـی بِ بؼاِ اص ًشیا گؼاشؽ فشٌّگ بیوِ ٍ تٌٌَّابشایي با افضایؾ هشیر بیوِ ب

ِ  ّا هی گزاسی ِ خذیذی اص ػشهایِالادی ٍاسد ٓشكاص ّرای خذیرذ هَخرر     گرزاسی  ؿًَذ ٍ ایي ػرشهای
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کرِ   تَػِٔ ٍ سؿذ اصالرادی دس کـرَس خَاّرذ ؿرذ ٍ ایري اهرش فقري دس كرَستی هققرا خَاّرذ ؿرذ           

تَاًذ سیؼر    ّذ کشد ٍ دس ایي ؿشایي اػت کِ هیگزاس بذاًذ خٌشی ػشهایِ اٍ سا تْذیذ ًخَا ػشهایِ

 (. 1395، بیٌا) خٌش سا کاّؾ دّذ

استقاء کوی ٍ کییری ػرشهایِ اًؼراًی دس    ، ای بخـی بِ هقلَالت بیوِ افضایؾ هشیر ًیَر ٍ تٌَّ

ٍ  ٍصاستخاًِ، ًْاد ّای هشدم ّاى ػاصم، هشدم اص خولِ هْواشیي اًاِاسات بیوِ هشکضی ٍ كٌٔت بیوِ ... ّرا 

گرشی ٍ   نًقؾ ًِاستی ٍ تٌِری ّا دس خْت اییای  اػایادُ اص تَاًوٌذی: ّویٌیي. ذباؿ یبیوِ هكٌٔت اص 

ی ٍ حورَس  الوللر  بریي بشخرام برشای گؼراشؽ تٔراهالت      ػَد بشدى اص فوای پؼا، گشی خشٍج اص تلذی

ِ  ، یالولل بیيكٌٔت بیوِ کـَس دس هقیي  برشای افرضایؾ تَلیرذ    ، گؼاشؽ فوای سصابای دس كرٌٔت بیور

ِ      ساّبشدّای پریؾ  اص خولِ، داخلی اسی دس داخرل کـرَس   گرز  سٍی كرٌٔت بیورِ برشای افرضایؾ ػرشهای

ِ ٍخرَد هخراًشات ٍ پَؿرؾ ًرذادى هٌاػرر       کِ خاًش ًـاى کشدٍ بایذ  باؿذ هی برا   ّرا  گرزاسی  ػرشهای

تَاًذ برِ ٌٓرَاى    کِ هی، دّذ گزاسی سا کاّؾ هی ػشهایِ توایل بِ، ای اػایادُ اص هقلَالت هاٌَّ بیوِ

 (. 1395، ًیا ًیر) یکی اص آفات اصالاد هقاٍهای اص آى یاد کشد

تَاًذ دس  ی کِ ایي كٌٔت هیّای هؼللِ اصالاد هقاٍهای ٍ حوایت تَخِ بِ هقَسی بَدى بیوِ دسبا 

ترَاًین اًاِراس بْبرَد ٍ تقرَل دس اٍهراّ اصالرادی سا داؿراِ         بخؾ خلَكی ٍ دٍلای آوال کٌذ هری 

ل ٍ ًـاى کشد کِ بیوِ تٌْا ی  صؼوت اص کاس برَدُ ٍ ًَؿرذاسٍ برشای کلیرِ هؼرائ      ا بایذ خاًشاه، باؿین

تغییشات ؿکٌٌذُ دس ًشخ اسص ، تَسم، اصالاد ت  هقلَلی) باؿذ ٍ ػایش هؼائلًوی هـکالت اصالادی

 . هَسد بشسػی صشاس گیشًذ 1404 اًذاص ًیض بایذ با ًگاّی دٍسبشد ٍ تَخِ بِ چـن...( ٍ

 همبٍهتی التصبد در آى ًمص ٍ اجتوبعی تأهیي. 3-3

اخاوآی بیاى کشد ٍلری تٔشیرف ٓراهی کرِ بارَاى       تأهیيبشای  تَاى ّشچٌذ تٔاسیف هخالیی سا هی

ای اص هٔیاسّای ٓورَهی   اخاوآی حوایای اػت کِ خاهِٔ اص ًشیا هدوَِٓ تأهیي: ایي اػت، اسائِ داد

حرَاد  ًاؿری اص   ، براسداسی ، بیکراسی ، هْرشی  ّای اخاوآی ٍ اصالادی کِ بِ دالیل بی دس بشابش آػیر

ػراصهاى  (. 1388، اخاورآی  تأهیيػؼِ ؤه) بیٌذ ای خَد تذاسک هیبشای آو... فَت ٍ، ػالوٌذی، کاس

ِ  تررأهیي ّررای بیوررِ ؿررذگاى ًرراگضیش بررِ  اخاوررآی خْررت حیررَ کیرراى كررٌذٍق خررَد ٍ حیررَ ػررشهای
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ّای هخالف اصالادی اػت تا بِ حیَ اسصؽ ٍخَُ ػراصهاى ٍ افرضٍدُ کرشدى     گزاسی دس بخؾ ػشهایِ

دس صهرشُ بضسگارشیي   ، گزاسی ٓی با ٍسٍد بِ ٓشكِ ػشهایِاخاوا تأهیياص ایي سٍ ػاصهاى . آى دػت یابذ

دسكرذ   15ؿشکت ػْام داسد ٍ دس حذٍد  100ّای اصالادی کـَس دسآهذُ اػت کِ دس بیؾ اص  بٌگاُ

 ترأهیي سٍ ػراصهاى   اص ایري . اخاوآی اػت تأهیيّای هَخَد دس بَسع هألا بِ ػاصهاى  اص ػْام ؿشکت

ِ گزاستأثیشؿ  ًقؾ بؼیاس  اخاوآی بی کرِ اص  ، ّرای هخالرف اصالرادی کـرَس داساػرت      ی دس ٓشكر

کشیوی ) باؿذگزاس تأثیشتَاًذ دس ایداد اؿاغال ٍ دس ًایدِ سؿذ اصالادی  گزاسی خَد هی ًشیا ػشهایِ

  (.1393: 6، ٍ کشیوی

اخاورررآی ٍ تَػرررِٔ  ترررأهیيای برررا ٌٓرررَاى سابٌرررِ  دس هقالرررِ( 1390) ّویٌررریي صاسّ ٍ اػرررذی

اخاوآی ٍ تَػِٔ اصالرادی   تأهیيّای ػاصهاى  بِ بشسػی سابٌِ بیي ّضیٌِ، اخاوآی دس ایشاى_اصالادی

ّرای هخالرف سگشػریًَی     ًاایح حاكل اص برشآٍسد هرذل  . اًذ ایشاى با اػایادُ اص هذل سگشػیَى پشداخاِ

اى داؿراِ  ای بش سؿذ اصالرادی دس ایرش  اخاوآی اثش هثب تأهیيّای  اص یکؼَ ّضیٌِ، حاکی اص آى اػت کِ

 ترأهیي تَػرِٔ  ، اص ػرَی دیگرش  ، ى اص ًیرشٍی کراس ٍ ػرشهایِ کوارش اػرت     اػت ٍلی هیرضاى اثشبخـری آ  

 ت هقرذٍدیت بَدخرِ ٍ اثرشات ؿرذیذتش ٓرَاهلی ّویرَى      ٓلِ با کاّؾ فقش ّوشاُ بَدُ اها باخاوآی 

 . داس ًبَدُ اػت هٌلَ  آى هٌٔی تأثیش، متَس

 دی هدیریت جْب. 3-4

 افضاسّرای  ًیراص برِ ساّبشدّرا ٍ ًرشم    ، ّش اًقال  یا تغییش گؼاشدُ هاشادف با هٌٔای اًقال  دس ًَل تاسیخ

ُ  ًْادیٌِ، ّا اػایادُ اص فشكت، ّا ٍیظُ خَد بشای تغییش خْت هٌلرَ  برشای    ّرا ٍ تٔیریي ٍهرٔیت    ػاصی ًگرا

ٍ ( سُ) ًبرَدُ ٍ اهرام خویٌری    صآرذُ هؼراثٌی  اًقال  اػالهی ًیض اص ایي . اؽ سا داسد سػیذى بِ اّذاف آسهاًی

کـرَس ٍ ترشٍیح ٍ تثبیرت فشٌّرگ اًقرال        گزاس ًگاّی ًَ بِ ػب  اداسُ ٍ هرذیشیت  پایِ، یاساى ّوشاّؾ

ُ  ّرا ِ اػالهی دس ٓشكر  یکری اص اكرٌالحاتی کرِ دس    (. 1393: 3، لٌییری ٍ ػرٔذآبادی  ) اًرذ  ی هخالرف برَد

ّای بَهی تَػي هقام هِٔن سّبشی بِ کشات  ی بش تَاًوذیی اخیش بشای تـشیح هذیشیت کاسآهذ هباٌّا ػال

ُ صشاس هی ّویٌیي خَد کلوِ خْاد (. 8ر  5: 1395، هقیوی) اػت« ػب  هذیشیت خْادی»گیشد  هَسد اػایاد

 (. 486: 1ج ، 1390، بي صکشیا ابي فاسع) بِ هٌٔای هـقت اػت« ج ُ د»اص هادُ 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

je
rp

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                             9 / 29

http://qjerp.ir/article-1-1719-fa.html


 1396 پاییس ،83 شمارٌ پىجم، ي ستیب سال ،َای اقتصادی َا ي سیاست صلىامٍ پژيَشف          94

 
ُ   : ًوایذ ِ تبییي هیگًَ سا ایي« هیَْم خْاد»ای  اهلل خاهٌِ آیت ّرش  . ای داسد خْاد ی  براس هٌٔرایی ٍیرظ

اًؼاى یر  تالؿری   . دس خْاد حوَس ٍ سٍیاسٍیی با دؿوي هیشٍم اػت. ؿَد گیت خْاد تالؿی سا ًوی

خَاّیذ یر  تالؿری سا اًدرام     اها ی  ٍصت ؿوا هی. دؿوٌی دس هقابل اٍ ًیؼت؛ ایي خْاد ًیؼت، کٌذ هی

: 1395، هقیوری ) ؿرَد خْراد   ػیٌِ بِ ػیٌِ ؿروا ایؼراادُ اػرت؛ ایري هری     خلَف ی  دؿوٌی ِ دّیذ کِ ب

 :  ذاكلی هی باؿ هؤلیِایي سٍیکشد داسای دٍ (. 490

ِ        : هذیشیت( الف سیرضی   هذیشیت فشایٌذ برِ کراسگیشی هرؤثش ٍ کاسآهرذ هٌرابْ هرادی ٍ اًؼراًی دس بشًاهر

بی برِ اّرذاف ػراصهاًی ٍ    ػاصهاًذّی بؼیح هٌابْ ٍ اهکاًات ّذایت ٍ کٌاشل اػت کِ برشای دػرایا  

: ًرذ ّویٌیي بشخی دیگش هٔاقذ(. 1393، سهائیاى) یشدگ اع ًِام اسصؿی هَسد صبَل كَست هیبشاػ

ّرای دػراِ    سّبشی ٍ کٌاشل فٔالیرت ، هذیشیت ٓباست اػت اص ٓلن ٍ ٌّش هاـکل ٍ ّواٌّگ کشدى

 .  ّای هٌلَ  با حذاکثش کاسایی خؤی بشای ًیل بِ ّذف

یِ ٍاخر ؿرذى ًبرشد برا هـرشکیي کرِ      آگاّی بقث اص صاال ؿذُ اػت هاًٌذ دس صشآى کشین : خْاد(  

ٍٓ خاِّذ ٍا ": ٍ گاّی بقث خْاد هٌشح گشدیذُ اػت (246)بقشُ؛  "کُاِرٓ ٓٓلَیکُن الْقِاال"فشهایذ  هی

ؿوي اػت ٍلری  صاال فقي بِ هٌٔای هقابلِ ًِاهی ٍ دسگیشی با د ٍاطُ( 78)حح؛  "فِی اللَِِّ حٓاَّ خِْادُِِ

ای اص  ّا اػت ٍ صاال ؿٔبِ ٍاطُ خْاد بِ هٌٔای ّشگًَِ کَؿؾ دس ساُ خذا ٍ تالؽ بشای اًدام ًیکی

  (.1393، یاس تَالیی ٍ ؿکَُ) خْاد اػت
: ترَاى چٌریي تٔشیرف کرشد     هذیشیت خْرادی سا هری  ، دس ی  تٔشیف خاهْ، با تَخِ بِ هَاسد فَق

ًگرش دس   م تَاى بِ هقابلِ با آًاى بشخاػاِ ٍ برا سٍیکرشدی دسٍى  هذیشیای دس صبال ّدوِ دؿوٌاى کِ با توا

باؿرذ ٍ تبرذیل    ّرای ایدراد ؿرذُ هری     ػاصی خْت اػرایادُ بْیٌرِ اص هَصٔیرت    پی تْذیذصدائی ٍ فشكت

دّذ؛ کِ ًکات اكلی دس تٔشیف فَق ٓباستٌرذ   سا دس ػشلَحِ اصذاهات خَد صشاس هی« تْذیذ بِ فشكت»

هرذیشیت خْرادی   . تبرذیل تْذیرذ برِ فشكرت    . 3ّای دسًٍی ٍ  بِ پااًؼیلتَخِ . 2، ٍخَد دؿوي. 1: اص

ّای اًقالبی ٍ ٍالیای کِ بِ ٌَٓاى  ّا کِ ّوشاُ با ػاخااس هذیشیت ٓلوی ٍ اسصؽ ای اص ٍیظگی هدوَِٓ
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بِ ٌَٓاى  تْٔذ(. 2015، 1پلـت ٍ خٌییش) ؿَد هیًیشٍی هقشکِ صَی بشای فشاس کـَس اص بقشاى ؿٌاخاِ 

 (. 2007، 2پالچ ٍ خیشاى) ؿَد هْواشیي خضء هذیشیت خْادی ؿٌاخاِ هی

ِ  صش  ّذف با اػالهی هذیشیت هـاقات اص یکی ٌَٓاى بِ خْادی هذیشیت ِ  خرذهت  ٍ خذاًٍرذ  بر  بر

 آٍسدى دػرت  بِ بشای بااسصؽ ٍ هٌاػر ساُ ی  دس کاس هذیشیت ًَّ ایي اص ّذف. ؿَد هی ؿٌاخاِ هشدم

 (.  2014، 3تشبای ٍ اػالهیاى، ًباًبائی) سهایت دسًٍی فشد حاكل ؿَد اص ایي ًشیا تا خذاًٍذ سهایت

 ( هصبدیك) هتیٍهمب دلتصبافرٌّگ  ُخبستگب. 3-5

ِ  ّایی پظٍّؾ ٍ هٌالٔات خالكِ تْیۀ بِ، هَسد ایي دس ِ  كرَست  ُ اصالراد هقراٍهای  دسبراس  کر ، گشفار

، هشآات دلیل بِ، گیشی ًایدِ ٍ بٌذی خوْ، ّا یافاِ تقلیل، اّ پظٍّؾ هقاَایی ٍ ؿکلی بشسػی. این پشداخاِ

 . ؿَد یه سائِا( 1) هلادیا اصالاد هقاٍهای دس خذٍل با هشتبي ُ ؿذ اًدام تققیقات فْشػتِ اخالاس

  ّإ اقتصاد هقاٍهتٖ تز اعاط الشاهات هَرد ً٘اس تزٗي ؽاخص هْن. 1 خذٍل

 ردیف
السامات 

 مذت کًتاٌ

السامات 

مذت ي  میان

 بلىذمذت

 َا شاخص

 

 

1 

 

هذٗزٗت 

 هٌاتع ارسٕ

کاّؼ 

ٍاتغتگٖ تِ 

 ًفت

اقتصاد ) 

 ( تزه٘وٖ

اقتصاد تزه٘وٖ عثاارت اس اقتصاادٕ اعات کاِ در  اٖ      : اقتصاد تزه٘وٖ

ٕ  خلا  »، «سداٖٗآع٘ة»، «عاسٕ هقاٍم» عااختارّا ٍ  « تازه٘ن »ٍ « گ٘از

دًثاال آى  ًْادّإ فزعَدُ ٍ ًاکارآهذ هَخَد اقتصادٕ اعت؛ در اٗي تِ 

ِ   ، ّإ ًْادّإ هَخاَد ّغت٘ن کِ تا تاستعزٗف ع٘اعت  کاارٕ کٌا٘ن کا

ٕ  هاذٗزٗت . اًتظارات ها تزآٍردُ ؽاًَذ  ٖ  درٍى تاا  خْااد ِ  ٍ ساٗا  تاز  تک٘ا

ٕ  طزٗق اس کؾَر داخ  ّإ ظزف٘ت ٍ ّا تَاًوٌذٕ ٕ  ع٘اعات   ٘گ٘از  ّاا

ٖ  تحازاى ، عاسٕ م هقاٍ  ٖ در هقاٍهتٖ اقتصاد  ٍ عااختارّا  تازه٘ن  ٍ سداٗا

 . تَد خَاّذ اقتصادٕ هَخَد ًاکارآهذ ٍ فزعَدُ ًْادّإ

 

 

2 

حزکت تز 

اعاط 

ّإ  طزح

رٗشٕ  تزًاهِ

ؽذُ ٍ 

اقتصاد 

تٌ٘اى ٍ  داًؼ

ٌٖ تز اهَر هثت

داًؾٖ در کٌار 

 هقاٍهتٖاقتصاد

طَر کِ اًقالب اعالهٖ تا تَخِ تِ ً٘اس خَد تِ  ٗعٌٖ ّواى: اقتصاد هَاسٕ

ع٘ظ ًْادّااٖٗ هاًٌاذ   اقذام تِ تأ، ّاٖٗ تا رٍحِ٘ ٍ عولکزد اًقالتًْٖادُ

اهازٍس  ، عپاُ  اعذاراى ٍ تٌ٘اد هغکي ًوَد، خْاد عاسًذگٖ، کو٘تِ اهذاد

اٗي  زٍصُ را اداهِ دادُ ٍ تکو٘  کٌذ؛ ، اّذاف اًقالب تأه٘يً٘ش تاٗذ تزإ 

ٕ هقاٍهتٖ ّاعاسٕ دُچزا کِ اًقالب اعالهٖ تِ اقتصاد هقاٍهتٖ ٍ تِ ًْا

                                                            
1. Palasht and Khanifar 
2. Paluch and Jeiran 
3. Tabatabaee,Torbati and Islamian 
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 ردیف
السامات 

 مذت کًتاٌ

السامات 

مذت ي  میان

 بلىذمذت

 َا شاخص

اقتصاد )  داًؾٖ

 ( هَاسٕ

در اقتصاد ً٘اس دارد کِ چِ تغا هاّ٘تاً اس عْذٓ ًْادّاٖٗ رعاوٖ اقتصااد   

 . ً٘اس دارٗن« اقتصاد  زٗن» ٗعٌٖ ها در کؾَرهاى تِ . آٗذ تزًوٖ

 

3 

حواٗت اس 

، تَل٘ذ هلٖ

اعتفادُ 

حذاکثز اس 

هٌاتع ، سهاى

ٍ اهکاًات ٍ 

هذٗزٗت 

 هصزف

هقاٍم تَدى 

  اقتصاد

اقتصاد ) 

 ( دفاعٖ

ٖ »، «ؽٌاعااٖ ّدوااِ»اقتصاااد هقاااٍهتٖ هتَخااِ    ٍ « آفٌااذ ؽٌاعاا

ها در تزاتز آى ّدوِ اعت؛ ٗعٌٖ ها تاٗذ اتتاذا تزرعاٖ   « ؽٌاعٖ  ذافٌذ»

کٌ٘ن کِ هخالفاى ها حولِ تِ اقتصاد اٗزاى ٍ اخالل در آى را چگًَِ ٍ تاا  

ٍقتٖ تِ اقتصاد هقاٍهتٖ دعات  ، تٌاتزاٗي. دٌّذچِ اتشارّاٖٗ صَرت هٖ

ّإ ّدؤ دؽوي را  ٘ؾا ٘ؼ ؽٌاختِ تاؽا٘ن  اتشارّا ٍ ؽَُ٘ ٗافت٘ن کِ

اعتزاتضٕ هقاٍهت خاَد را عل٘اِ آًااى تاذٍٗي ٍ اخازا      ، ّاٍ تز اعاط آى

هقاٍهت هتٌاعة تا آى ، تذْٖٗ اعت تا آفٌذ دؽوي ؽٌاختِ ًؾَد. کٌ٘ن

 . ً٘ش طزاحٖ ٍ اخزا ًخَاّذ ؽذ

 

 

 

4 

 

 

 

ّا ٍ  تزًاهِ

اهَر اخزاٖٗ 

 کؾَر

 اصالح ًظام

اقتصادٕ کؾَر 

 تا تکِ٘ تز هزدم

اقتصاد الگَ ) 

 ( «عزهؾق»

 ُ هاذت   تاٗذ خاطز ًؾاى کزد کِ اعاعاً اقتصاد هقاٍهتٖ ٗک رٍٗکزد کَتاا

علثٖ ٍ اقذاهٖ صزفاً  ذافٌذٕ ً٘غت؛ تازخالف عاِ تعزٗاف قثلاٖ کاِ      

ٖ اقتصاد هقاٍهتٖ را ٗا  ذافٌذٕ ٗا کَتاُ اٗاي رٍٗکازد   ، داًغاتٌذ هذت ها

ى تِ اقتصاد خوَْرٕ اعالهٖ اٗازاى دارد ٍ ٗاک اقاذام    اًذاسٕ کالچؾن

ٖ   . ؽَد تلٌذهذت را ؽاه  هٖ رعاذ دٍر اس  اٗي تعزٗف ّن کِ تاِ ًظاز ها

رٍٗکزدٕ اٗداتٖ ٍ دٍر اًذٗؾااًِ  ، ّإ رّثز هعظن اًقالب ً٘غتدٗذگاُ

ّغت٘ن کِ ّن اعالهٖ « آلٖاقتصاد اٗذُ»ها در  ٖ ، در اٗي رٍٗکزد. دارد

تِ خاٗگاُ اقتصاد اٍل هٌطقِ تزعاًذ؛ اقتصادٕ کِ تازإ  تاؽذ ٍ ّن ها را 

توذى تاشر   »عاس تؾک٘   سهٌِ٘، تخؼ ٍ کارآهذ تَدُ الْام، خْاى اعالم

ٗکٖ ،  ٘ؾزفت الگَٕ اعالهٖ اٗزاًٖ تذٗي هعٌا اعاعاً در. تاؽذ« اعالهٖ

. تاٗذ هتضوي هقاٍهت ٍ تحقاق آى تاؽاذ  هٖ، ّإ هْن اٗي الگَهؤلفِاس 

ٖ در اٗااي هقَلاا ، ِ اعاات کااِ اقتصاااد هقاااٍهتٖ هؾااتو  تااز کااارآفزٌٗ

 . ؽَد ذٗزٕ ٍ ًَآٍرٕ هٖ رٗغک

 ( 51-45: 1393، پیغاهی) ٍ( 1394: 3، ٓؼگشی: )هأخز

 هدل هفَْهی پژٍّص . 4

ّایر  چراسچَ  هیْرَهی یرا      هرذل . ًذیقی بش ی  چْاسچَ  هیَْهی اػاَاستوام هٌالٔات تقق

ِ     تَاًٌذ  هی آٍسًذ ٍ هی ًِشی فشاّن  چٌریي  ٍاس باؿرٌذ ٍ ّرن   ًوایاًگش هکاًیؼرن یرا ػراخااس تبییٌری فشهری

، پشّیضگراس ٍ آصاخراًی افرشٍصی   ) باؿرٌذ   تَاًٌذ سٍؿی بشای ػراصهاًذّی ًارایح پرظٍّؾ ٍ اسائرِ آى     هی

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

je
rp

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                            12 / 29

http://qjerp.ir/article-1-1719-fa.html


 88...          تحقق اقتصاد مقايمتی با استفادٌ از راَبرد مذیریت جُادی

 
، صرشآى : ىّویَ دیٌی هٔابش هاَى اص اٍلیِ هیاّین اػاخشاج اص پغ تققیا ٍ با هشٍسی بش ادبیات(. 1392

، ٍ تققیقرات اًدرام گشفارِ دس صهیٌرِ تققیرا     ، سٍایی کار دیگش ٍ، تیؼیش ًوًَِ، دسسالکلن، ِالبالغ ًْح

ُ    بشسػی فشهیِ  اصالاد هقاٍهای بشای هذیشیت خْادی ٍ بشای هزکَس ّای ؿاخق دس ، ّرای اسائرِ ؿرذ

 :  ِ ؿذُ اػتائسابِ كَست صیش ، ّوشاُ با فشهیات آى هذل هیَْهی تققیاصالر 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 
 پظٍّؾ یهیَْه هذل 1 ؿکل

 : فشهیِ اكلی. 1

 . هثبت ٍ هٌٔاداسی داسد تأثیشهذیشیت خْادی بش اصالاد هقاٍهای  -

 : فشهیات فشٓی. 2

 . هثبت ٍ هٌٔاداسی داسد تأثیشٍالیت هقَسی بش اصالاد هقاٍهای  -

 . هثبت ٍ هٌٔاداسی داسد تأثیشتِٔین ؿٔائش اًقالبی ٍ اػالهی بش اصالاد هقاٍهای  -

 . هثبت ٍ هٌٔاداسی داسد تأثیشًگشی بش اصالاد هقاٍهای  تذبیش ًیکَ ٍ آیٌذُ -

 . هثبت ٍ هٌٔاداسی داسد تأثیشآاٌایی بِ اهَس هادی بش اصالاد هقاٍهای  بی -

 . هثبت ٍ هٌٔاداسی داسد تأثیشًاپزیشی بش اصالاد هقاٍهای  ػِٔ كذس ٍ خؼاگی -

تعظ٘ن ؽعائز 

 اًقالتٖ ٍ اعالهٖ 

تذت٘ز ً٘کَ ٍ 

ًگزٕ آٌٗذُ  

اعتٌاٖٗ تِ تٖ

 اهَر هادٕ 

ععِ صذر ٍ 

 خغتگٖ ًا ذٗزٕ

اقتصاد 

 تزه٘وٖ

 ٍالٗت هحَرٕ 

مذیریت 

 جُادی

اقتصاد 

 مقايمتی

اقتصاد 

 هَاسٕ

اقتصاد 

 دفاعٖ

 اقتصاد الگَ
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 رٍش تحمیك. 5

ى هرذیشیت خْرادی برا اصالراد هقراٍهای دس      تٔییي سٍابي ٓلّری هیرا  ، اص آًدایی کِ ّذف پظٍّؾ 

تَكرییی؛ اص ًگراُ ًرَّ    ، سٍ اص ًگاُ ّذف پظٍّؾ پیؾ ،باؿذ اخاوآی اػااى اكیْاى هی تأهیيػاصهاى 

ِ پیوایـری  ، ؿیَُ اخرشا  لقاٍهقٌٔی ٍ اص ، کاسبشدی؛ اص خٌبۀ صهاًی، اػایادُ دس ایري  . سٍد ؿرواس هری    بر

برا   یراًغ برش ٍاس  یهباٌر  یاص هٔادالت ػراخااس  ٍ هذل یاتآصهَى فشه پظٍّؾ دس بخؾ اػاٌباًی بشای

اع پری اع اع ٍ حرذاصل هشبٔرات     ّرای  افرضاس  ًشم اص با اػایادُ یاػایادُ اص سٍؽ حذاصل هشبٔات خضئ

ُ  هذل. گشدد هیاػایادُ خضئی  ّرای هاٌرَّ اص خولرِ حرَصُ      یابی بِ کو  اػواست پی ال اع دس حرَص

یابی ًؼبت برِ   باِ هضیت اكلی آى دس ایي اػت کِ ایي ًَّ هذلال. ٓلَم اًؼاًی ٍ اخاوآی کاسبشد داسد

ِ  ، لیضسل بِ تٔذاد کواشی اص ًوًَِ ًیاص داسد هْواشیي دلیل بشترشی ایري سٍؽ   ّرای کَچر     برشای ًوًَر

ٍ  ّای غیش ًشهال اػت کِ هقققیي دس پظٍّؾ دلیل بٔذی دادُ. رکش ؿذُ اػت ؿرًَذ   هری  ّا با آى سٍبرش

ٍ  2ای کری اع ، 1افضاسّرایی هثرل لیرضسل    اصی هٔادالت ػاخااسی کِ با ًشمػ دس حالی کِ ًؼل اٍل هذل

( 2001) 4ًوًَرِ بَهؼرا ٍ َّگالًرذ   برِ ًرَس   . ؿذًذ ًیراص برِ تٔرذاد ًوًَرِ صیراد داؿراٌذ       اخشا هی 3آهَع

 داًؼراٌذ  افضاسّا هٌاػر هری  ّای هٔادالت ػاخااسی تَػي ایي ًشم بِ باال سا بشای اخشای هذل 200تٔذاد

 (. 291: 2009، 5ٌّؼلش)

، ترَاى هرشایر سگشػریَى اػرااًذاسد سا برشای هؼریشّا       اع هری  ال یرابی اػرواست پری    اص ًشیا هذل

ُ   هشایر تٔییي س ِ ّرا سا برشای هرذل هیْرَهی      ؿراخق  ا بشای هاغیشّرای دسًٍری ٍ اًرذاص   آٍسد دػرت  بر

ُ     7دس سٍؽ حذاصل هشبٔات خضئی(. 2010، 6ٍى ٍٍ) ِ گیرشی کرِ هشبرَى بر     برشای ػرٌدؾ بخرؾ اًرذاص

سٍایری ّوگرشا   ، پایرایی تشکیبری  ، ی آلیاکشًٍبراخ ّرا  آصهرَى باؿرذ اص   پایایی ٍ سٍایی ابضاس پظٍّؾ هری 

گیرشی ابرضاس پرظٍّؾ     پغ اص بشسػی بخؾ اًذاصُ. اػایادُ ؿذُ اػت کِ دس اداهِ ؿشح دادُ ؿذُ اػت

                                                            
1. Lisrel 

2. EQS 
3. Amos 
4. Boomsma & Hoogland 
5. Henseler 

6. Wen wu 
7. PLS (Partial Least Square) 
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اص  ؿرَد کرِ دس ایري پرظٍّؾ     ٍ سد فشهیات اػرایادُ هری   تأییذػپغ بِ بشسػی بشاصؽ کلی هذل بشای 

صشاس گشفاِ اػت حال  تأییذکِ بشاصؽ کلی هذل هَسد  بشاصؽ کلی هذل اػایادُ ؿذُ اػت ٍ پغ اص آى

 .  اص آهاسُ تی اػایادُ ؿذُ اػت 6تا 1کِ دس فشهیات . ًَبت آى اػت کِ بِ بشسػی فشهیات بپشداصین

 ّب  آٍری دادُ ابسار جوع. 5-1

ّای  دادُ، ًِشی ٍ پیـیٌِ تققیقات اًدام ؿذُدس ایي پظٍّؾ بشای کؼر اًالٓات پیشاهَى هباًی 

ِ  هقراالت ٍ پایراى  ، ثاًَیِ اص ًشیا هٌالٔرِ کارر   یشیت خْرادی ٍ اصالراد هقراٍهای    ّرای حرَصُ هرذ    ًاهر

ْ بشای . اًذ آٍسی ؿذُ خوْ ٌاهِ یکری اص  پشػـر . ّرای اٍلیرِ ًیرض پشػـرٌاهِ ًشاحری ؿرذ       آٍسی دادُ خور

ٓباست  هٔوَالًّش پشػـٌاهِ . پیوایـی اػت ّای ظٍّؾّای گشدآٍسی اًالٓات دس پ تشیي ابضاس هاذاٍل

دیرذگاُ  ، ًِرش ، ّای گًَاگَى گیشی اص هقیاع کِ با بْشُ، هذاس ّای ّذف ای اص پشػؾ اػت اص هدوَِٓ

پشػـرٌاهِ  ، ابرضاس اكرلی ػرٌدؾ دس ایري پرظٍّؾ     . دّذ  ٍ بیٌؾ فشد پاػخگَ سا هَسد ػٌدؾ صشاس هی

، ّای حَصُ هذیشیت ٍ ٓلَم اًؼراًی اػرت   ّای سایح دس پظٍّؾ کِ یکی اص ابضاس اػت کِ ٓالٍُ بش ایي

ْ  . ّای تققیا دس ػٌح ٍػیْ ًیض ّؼت سٍؽ هؼاقین بشای کؼر دادُ ّرای اٍلیرۀ    آٍسی دادُ ابرضاس خور

ْ  . باؿرذ  هری برِ كرَست ًیرف پرٌح ػرٌقی لیکرشت        اػااًذاسد پشػـٌاهِ دٍ، هیذاًی آٍسی  برشای خور

کررِ پررٌح بٔررذ ، گَیررِ 17هـرراول بررش ای  ًاهررِ پشػررؾاص ابٔرراد هررذیشیت خْررادی ّررای هشبررَى بررِ  دادُ

آاٌرایی برِ اهرَس هرادی ٍ      بی، ًگشی تذبیش ًیکَ ٍ آیٌذُ، تِٔین ؿٔائش اًقالبی ٍ اػالهی، هقَسی ٍالیت

ْ اػایادُ ؿذُ اػت؛ ٍ ، ػٌدذ سا هی ًاپزیشی ػِٔ كذس ٍ خؼاگی ّرای هرشتبي برا     آٍسی دادُ بشای خور

کرِ چْراس هلرذاق اصالراد      اػرت اػایادُ ؿرذُ   گَیِ 12ای هـاول بش  اص پشػـٌاهِ های ًیضاصالاد هقاٍ

 . ػٌدذ سا هی( ػشهـا) اصالاد دفآی ٍ اصالاد الگَ، اصالاد هَاصی، تشهیوی

 جبهعِ ٍ ًوًَِ آهبری. 5-2

ّایی کرِ داسای حرذاصل یر      ی  خاهِٔ آهاسی ٓباست اػت اص افشاد یا ٍاحذ، با تَخِ بِ تٔشیف

ی  خاهِٔ آهاسی اػت کِ پظٍّـرگش  ، دس پظٍّـی خاهِٔ هَسد بشسػی هٔوَالً. كیت هـاشک باؿٌذ

(. 1392، ػرشهذ ٍ ّوکراساى  ) ّای آى بِ هٌالٔرِ بپرشداصد   هاغیش ٍاحذ( كیات) هایل اػت دسباسُ كیت

 هٔرشف ، ّا با كریات خاهٔرِ هـرابْت داسد    ًوًَِ ٓباست اػت اص تٔذادی اص افشاد خاهِٔ کِ كیات آى
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دس ایري تققیرا   (. 1388، حرافَ ًیرا  ) خاهِٔ باؿذ ٍ اص تداًغ ٍ ّوگٌی افشاد خاهٔرِ بشخرَسداس باؿرٌذ   

کرِ  ، دٌّذ اخاوآی اػااى اكیْاى تـکیل هی تأهیيهذیشاى ٍ ًخبگاى ػاصهاى هشکضی سا  خاهِٔ آهاسی

اػت ٍ بِ دلیرل  ( ًِشاى ػاصهاى کاسؿٌاػاى اسؿذ ٍ كاحر، کلیِ هذیشاى) ًیش بَدُ 75تٔذاد آًْا خؤاً 

ٍ   هقذٍد بَدى خاهِٔ آهاسی ًوًَِ برِ ّوریي تٔرذاد     گیشی بش اػاع ػشؿواسی اًاخا  گشدیرذُ اػرت 

هَسد اص آًْرا باصگشداًرذُ ؿرذ؛     74 ّای فشاٍاى پشػـٌاهِ دس هیاى آًاى تَصیْ گشدیذ کِ پغ اص پیگیشی

اس گزاؿاِ ؿذًذ ٍ دس ًْایت تدضیِ کٌ، ّا فاصذ اًالٓات کافی بَد هَسد اص پشػـٌاهِ 4ٓلت ایٌکِ ِ اها ب

 . كَست پزیشفت ،(حدن ًوًَِ) هاًذُ باصی پشػـٌاهِ 70ٍ تقلیل اًالٓات بش اػاع 

 پبیبیی ٍ رٍایی در رٍش حدالل هربعبت جسیی. 5-3

پایرایی دس سٍؽ حرذاصل   . یرذ گشدیرذ  ًِرش اػراتیذ تأی   ٍّوگرشا   سٍاییّا اص ًشیا  ی پشػـٌاهِیسٍا

بخؾ هشبَى (  . گیشی بخؾ هشبَى بِ هذل اًذاصُ( الف: ؿَد بشسػی هی هشبٔات خضیی دس دٍ بخؾ

بررشای بشسػرری بررشاصؽ بخررؾ اٍل یٌٔرری بررشاصؽ  (.1392: 29، داٍسی ٍ سهرراصادُ) بررِ هررذل ػرراخااسی

پایایی ؿاخق ًیض خرَد  . سٍایی ّوگشا، پایایی ؿاخق: ؿَد هَسد اػایادُ هی دٍگیشی  ّای اًذاصُ هذل

 : گشدد ٍاصْ هی تَػي ػِ هٔیاس هَسد ػٌدؾ

 تشکیبی؛ هشایر باس ٓاهلی  کشًٍباخ؛ پایایی آلیای

ِ    : آلیای کشًٍباخ ای هٌاػرر برشای اسصیرابی پایرذاسی      هٔیاسی کالػی  برشای ػرٌدؾ پایرایی ٍ ػرٌد

بیاًگش پایایی صابرل   7/0 هقذاس آلیای کشًٍباخ باالتش اص. ؿَد هقؼَ  هی( دسًٍی ػاصگاسی) دسًٍی

 هقرذاس ، ت اًرذک ػرؤاال هاغیشّایی با تٔذاد  س هَسدد( 1998) ٍ ّوکاساىچٌذ هَع ّش . صبَل اػت

( 2) بشابرش برا خرذٍل   ، بش ایي اػراع . اًذ ٌَٓاى ػشحذ هشیر آلیای کشًٍباخ هٔشفی کشدُ سا بِ 6/0

 . بیـاش بَدُ ٍ بیاًگش پایایی صابل صبَل اػت 7/0هقادیش آلیای کشًٍباخ بشای تواهی هاغیشّا اص هقذاس 

، باؿرذ  ّرا هری   خایی کِ هٔیاس آلیای کشًٍباخ ی  هٔیاس ػٌای بشای تٔییي پایایی ػاصُ اص آى: تشکیبیپایایی 

ِ  تشی ًؼبت بِ آلیای بِ سٍؽ حذاصل هشبٔات خضیی هٔیاس هذسى ایري  . برشد  کراس هری   ًام پایایی تشکیبی بر

 ػراصُ براالی  دس كَستی کِ هقرذاس آى برشای ّرش    . ؿذ هٔشفی( 1974) 1ىتَػي ٍستغ ٍ ّوکاساهٔیاس 

                                                            
1. Werts et al 
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ُ  ًـاى اص پایذاسی دسًٍی هٌاػر بشای هذل، ؿَد 7/0 ؿرایاى  (. 1978، 1ًًَرالی ). گیرشی داسد  ّای اًرذاص

ػاصی هٔادالت ػاخااسی هٔیراس بْارشی اص آلیرای کشًٍبراخ      رکش اػت کِ هٔیاس پایایی تشکیبی دس هذل

( 2) تَخررِ بررِ خررذٍل ٌٓایررت بررِ هررَاسد فررَق ٍ بررابا(. 2010، 2ٍیٌررضی ٍ ّوکرراساى) سٍد ؿررواس هرری بررِ

 .  ؿَد هی تأییذگیشی  ّای اًذاصُ بشاصؽ هٌاػر هذلکِ ، ّؼاٌذ 7/0 واهی هاغیشّا بیؾ اصتهقذاس

ّای ی  ػاصُ با آى ػراصُ   باسّای ٓاهلی اص ًشیا هقاػبِ هقذاس ّوبؼاگی ؿاخق: باسّای ٓاهلی ػٌدؾ

یرذ ایري هٌلرر    ؤه(. 1999، 3ّالٌذ) ؿَد 4/0 ؿًَذ کِ اگش ایي هقذاس بشابش ٍ یا بیـاش اص هقذاس هقاػبِ هی

ُ  اػت کِ ٍاسیاًغ بیي ػاصُ ٍ ؿاخق گیرشی آى ػراصُ بیـراش برَدُ ٍ      ّای آى اص ٍاسیاًغ خٌای اًرذاص

  5/0 ٓذد( 1988) هثل سیَاسد ٍ ّافّش چٌذ بشخی ًَیؼٌذگاى . پایایی دس هَسد آى هذل صابل صبَل اػت

 هقادیش باسّای ٓاهلی تواهی( 2) با تَخِ بِ خذٍل. اًذ ًوَدٌَُٓاى هقذاس هالک باسّای ٓاهلی رکش  سا بِ

 . صشاس گشفاِ اػت تأییذدس ًایدِ پایایی هذل اص ّش ًِش هَسد . اػت 5/0 ّا بیؾ اص گَیِ

 ؽذُ اعتخزاج ٍارٗاًظ ه٘اًگ٘ي ٍ  اٗاٖٗ ضزٗة، کزًٍثاخ آلفإ. 2 خذٍل

 متغیر

ياریاوس  میاوگیه

 استخراج شذٌ
 کريوباخ آلفای پایایی ترکیبی

 7/0بسرگتر از  7/0بسرگتر از  5/0بسرگتر از 

  943/0  919/0  0/ 824 هذٗزٗت خْادٕ

  878/0  927/0  811/0 ٍالٗت هحَرٕ

  88/0  917/0  736/0 تعظ٘ن ؽعائز اًقالتٖ ٍ اعالهٖ

  75/0  857/0  667/0 تذت٘ز ً٘کَ ٍ آٌٗذُ ًگزٕ

  864/0  909/0  717/0 اعتٌاٖٗ تِ اهَر هادٕ تٖ

  886/0  929/0  815/0 ًا ذٗزٕ ععِ صذر ٍ خغتگٖ

  885/0  865/0  773/0 اقتصاد هقاٍهتٖ

  764/0  864/0  680/0 اقتصاد تزه٘وٖ

                                                            
1. Nunnally 
2. Vinzi et al 
3. Hulland 
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 متغیر

ياریاوس  میاوگیه

 استخراج شذٌ
 کريوباخ آلفای پایایی ترکیبی

 7/0بسرگتر از  7/0بسرگتر از  5/0بسرگتر از 

  814/0  889/0  729/0 اقتصاد دفاعٖ

  881/0  926/0  808/0 اقتصاد هَاسٕ

  782/0  871/0  693/0 اقتصاد الگَ

 تققیاّای  یافاِ: هأخز

ُ   سٍایی ّوگشا دٍهیي هٔیاسی اػت کرِ برشای برشاصؽ هرذل    : سٍایی ّوگشا گیرشی دس سٍؽ   ّرای اًرذاص

دٌّرذُ   هٔیراس هیراًگیي ٍاسیراًغ اػراخشاج ؿرذُ ًـراى      . ؿرَد  ی بِ کاس بشدُ هری ئخض هشبٔات حذاصل

ُ   . ّای خَد اػت بِ اؿاشاک گزاؿاِ ؿذُ بیي ّش ػاصُ با ؿاخق هیاًگیي ٍاسیاًغ ترش   برِ بیراى ػراد

دّذ کرِ ّرش چرِ     ّای خَد سا ًـاى هی ؿذُ هیضاى ّوبؼاگی ی  ػاصُ با ؿاخق هیاًگیي اػاخشاج

 2فَسًرل ٍ السکرش  (. 1995، 1براسکلی ٍ ّوکراساى  ) بشاصؽ ًیض بیـاش اػرت ، بیـاش باؿذ ایي ّوبؼاگی

هٔشفری ٍ هقرذاس    هیاًگیي ٍاسیراًغ اػراخشاج ؿرذُ سا برشای ػرٌدؾ سٍایری ّوگرشا        هٔیاس( 1981)

 5/0بیاى داؿاٌذ؛ بذیي هٌٔی کِ هقذاس هیاًگیي ٍاسیراًغ اػراخشاج ؿرذُ براالی      5/0 ی سا ٓذدبقشاً

 هقادیش توراهی ( 2) خذٍل با تَخِ بِ هَاسد گیاِ ؿذُ ٍ. دٌّذ صابل صبَل سا ًـاى هی سٍایی ّوگشای

اص  بیـاش بَدُ ٍ دس ًایدِ هذل آٍسدُ ؿرذُ دس ایري پرظٍّؾ    5/0ٍاسیاًغ اػاخشاج ؿذُ اص  هیاًگیي

 .  اػت  بشخَسداس  هٌاػبی ّوگشایی سٍایی

                                                            
1. Barclay et al. 
2. Fornell & Larcker. 
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 ّا ضزاٗة تارعاهلٖ گَِٗ. 2 ؽک 

 برازش کلی هدل. 5-4

برشاصؽ آى   تأییرذ ؿَد ٍ برا   گیشی ٍ ػاخااسی هی بشاصؽ کلی هذل ؿاهل ّش دٍ بخؾ هذل اًذاصُ

 ًرام بشای بشسػی بشاصؽ هرذل کلری تٌْرا اص یر  هٔیراس برِ       . ؿَد بشسػی بشاصؽ دس ی  هذل کاهل هی

GOF آیذ ایي هٔیاس اص ًشیا فشهَل صیش بِ دػت هی. ؿَد اػایادُ هی : 

GOF= √            ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  √  ̅̅ ̅ (1)  

̅̅              بِ ًَسی کِ  ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  باؿذ ٍ  ًـاًِ هیاًگیي هقادیش اؿاشاکی ّش ػاصُ هی̅ ًیرض هقرذاس    ̅

 . صای هذل اػت ّای دسٍى ػاصُ R Squaresهیاًگیي هقادیش 
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 کلٖ هذلهفزٍضات تزاسػ . 3 خذٍل

 Communality R Squares سازٌ

 -  537/0 هذٗزٗت خْادٕ

  629/0  811/0 ٍالٗت هذارٕ

  574/0  736/0 ؽعار اًقالتٖ ٍ اعالهٖ

  227/0  667/0 تذت٘ز ً٘کَ

  603/0  717/0 اعتٌاٖٗ تِ دً٘ا تٖ

  613/0  815/0 ععِ صذر

  426/0  461/0 اقتصاد هقاٍهتٖ

  493/0  680/0 اقتصاد تزه٘وٖ

  659/0  808/0 اقتصاد هَاسٕ

  534/0  729/0 اقتصاد دفاعٖ

  155/0  693/0 اقتصاد الگَ

  491/0  695/0 ه٘اًگ٘ي

 ّای تققیا یافاِ: هأخز

 GOF = √            ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅    √  ̅       GOF = √           584/0 ;    (2)  

صرَی   هاَػي ٍ، سا بِ ٌَٓاى هقادیش هٔیف 36/0، 25/0، 01/0ػِ هقذاس ( 2009) ٍ ّوکاساى 1ٍتضلغ

 . ًـاى اص بشاصؽ کلی صَی هذل داسد GOFبشای  584/0 بٌابشایي حاكل ؿذى. اًذ  هٔشفی ًوَدُ GOFبشای 

 ّب هربَط بِ ّر یک از فرضیِ Zبررسی ضرایب هعٌبداری . 5-5

ُ    Bootstrappingخشٍخی هذل با اػایادُ اص دػاَس  ًـراى  ، آهرذُ اػرت  ( 2) کرِ دس ؿرکل ؿرواس

  96/1اص ( 476/123) دّذ کِ هشیر هٌٔاداسی هیاى هاغیشّای هذیشیت خْادی ٍ اصالاد هقاٍهای هی

                                                            
1. Wetzels 
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هؼاقین هذیشیت خْرادی برش اصالراد هقراٍهای دس      تأثیشداس بَدى  ایي هٌلر حاکی اص هٌٔی. بیـاش اػت

 . ؿَد هی أییذتپظٍّؾ  باؿذ ٍ فشهیِ اكلی هی % 95ػٌح اًویٌاى 

 ًت٘دِ فزضِ٘ اصلٖ. 4 خذٍل

 وتیجٍ فرضیٍ tآمارٌ  ضریب مسیر مسیر

 تأٗ٘ذ 476/123 961/0 اقتصاد هقاٍهتٖ  هذٗزٗت خْادٕ

 ّای تققیا یافاِ: هأخز

 ضزٗة هعٌادارٕ. 3 ؽک 

 اصلی بررسی ضرایب استبًداردضدُ هسیرّبی هربَط بِ فرضیِ. 5-6

ات ترأثیش ؿذت ایري  ، هذیشیت خْادی بش اصالاد هقاٍهایهؼاقین  تأثیشبٔذ اص بشسػی هٌٔاداس بَدى 

 96/0هرذیشیت خْرادی برا اصالراد هقراٍهای      اػااًذاسد ؿذُ هؼیش هیاى هاغیش  هشیر. بشسػی ؿذُ اػت

دسكذ اص تغییشات هاغیش اصالاد هقاٍهای سا برِ   96گش ایي هٌلر اػت کِ هذیشیت خْادی بِ هیضاى  بیاى

 . کٌذ هیًَس هؼاقین تبییي 
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 ضزٗة هغ٘ز. 4 ؽک 

 ّبی فرعی پژٍّص ًتبیج هربَط بِ فرضیِ. 5-7

دس كَستی کرِ هقرذاس صرذس هٌلرا     . ؿَد ّا اص آذاد هٌٔاداسی تی اػایادُ هی بشای آصهَدى فشهیِ

ِ  تأییذّا ٍ دس ًایدِ  ًـاى اص كقت سابٌِ بیي ػاصُ، بیـاش ؿَد 96/1ایي آذاد اص  ّرای پرظٍّؾ    فشهری

، هشیر هشبَى بِ هؼیش، هـخق اػت( 5) ًَس کِ دس خذٍل ّواى. اػت دسكذ 95دس ػٌح اًویٌاى 

دس . دّذ بَدى ایي هؼیش ٍ هٌاػر بَدى هذل ػاخااسی سا ًـاى هی بیـاش اػت کِ هٌٔاداس 96/1 هقذاساص 

 . گشدد هی تأییذّای فشٓی  ایي پظٍّؾ هٌابا با خذٍل صیش توام فشهیِ

 ّإ فزعٖ تحق٘ق ًتاٗح فزضِ٘ .5 خذٍل

 وتیجٍ ضریب مسیر t ضرایب فرضیٍ

 تأٗ٘ذ  229/0 651/3 . هثثت ٍ هعٌادارٕ دارد تأث٘زٍالٗت هحَرٕ تز اقتصاد هقاٍهتٖ 

هثثت  تأث٘زتعظ٘ن ؽعائز اًقالتٖ ٍ اعالهٖ تز اقتصاد هقاٍهتٖ 

 . ٍ هعٌادارٕ دارد
 تأٗ٘ذ  201/0 485/3

هثثت ٍ  تأث٘زتذت٘ز ً٘کَ ٍ آٌٗذُ ًگزٕ تز اقتصاد هقاٍهتٖ 

 . هعٌادارٕ دارد
 تأٗ٘ذ  113/0 520/2

هثثت ٍ  تأث٘زتٖ اعتٌاٖٗ تِ اهَر هادٕ تز اقتصاد هقاٍهتٖ 

 . هعٌادارٕ دارد
 تأٗ٘ذ  329/0 496/4

هثثت ٍ  تأث٘زًا ذٗزٕ تز اقتصاد هقاٍهتٖ  ععِ صذر ٍ خغتگٖ

 . هعٌادارٕ دارد
 تأٗ٘ذ  246/0 621/3

 ّای تققیا یافاِ: هأخز
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 گیری بحث ٍ ًتیجِ. 6

دس پظٍّؾ حاكل تالؽ ؿذ تا خأل تلَسیر  بریي هرذیشیت خْرادی ٍ اصالراد هقراٍهای کرِ دس        

ّای هرذیشیت   هؤلیِی کِ ّشی  اص تأثیشّای پیـیي هَسد اغوام صشاس گشفاِ اػت ٍ ّویٌیي  پظٍّؾ

 .  قاٍهای داؿاِ باؿذ دس كٌٔت بیوِ بِ تلَیش کـیذُ ؿَدتَاًذ بش تققا اصالاد ه خْادی هی

دسكذ  96دّذ کِ هشیر هؼیش بیي هذیشیت خْادی ٍ اصالاد هقاٍهای  ًـاى هی، آهذُ دػت بِ ًاایح

دسكذ اص تغییشات  96بِ هیضاى ( هاغیشهؼاقل) باؿذ ٍ هؤیذ ایي هٌلر اػت کِ هذیشیت خْادی هی

ّای پظٍّـگشاًی اص  ّای ایي پظٍّؾ با یافاِ ًوایذ یافاِ تـشیح هیسا ( ٍابؼاِ هاغیش) اصالاد هقاٍهای

ٍ ( 1394) بٌیادی ،(1395) غشیر ٍ ّوکاساى ،(1394) پَسكادق ٍ راکشی ،(1395) خولِ صهاًی

گزاس تأثیشایي بِ هٌٔای استباًی اػت کِ بیي دٍ هقَلِ هْن ٍ . داسد خَاًی ّن( 2015) ػیشی ٍ خٌییش

هٌذی کاهل اص  باؿذ؛ کِ هکول یکذیگش بَدُ ٍ با بْشُ د هقاٍهای بشصشاس هیهذیشیت خْادی ٍ اصالا

ی ّواًٌذ ّای هؤلیِّویٌیي تکیِ بش ، ّای داخلی ٍ اتکاء سٍصافضٍى بش ًیشٍّای بَهی تَاًائی

تَاى بِ بِ پیـشفت کـَس ٍ پیـبشد اّذاف دس  هی... اًقالبی ٍ_تِٔین ؿٔائش اػالهی، هقَسی ٍالیت

 . پٌدن تَػِٔ اهیذٍاس بَد ساػاای بشًاهِ

الصم ، سّبشی هِٔن بش ایي هٌلر ٍصَف کاهل داسد کِ اگش هشدم حواػِ ٍ حشکای سا آغاص کٌٌرذ 

دّری کٌٌرذ ترا اص ّرش گًَرِ       اػت کِ هذیشاى ٍ سّبشاًی باؿٌذ تا ایي حشکت ٍ تَاى ٍ حواػِ سا خْرت 

ؿرَد کرِ    خْرادی هری  ایٌداػرت کرِ خَاّراى هرذیشیت     . ّشصسٍی ٍ بذسٍی خلَگیشی برِ ٓورل آیرذ   

ٍصای بخَاّین سٍحیِ خْرادی هرشدم سا هرذیشیت کٌرین     . بایؼت دس هؼلَالى ایداد ٍ یا تقَیت ؿَد هی

اگرش حشکرت   ، بٌرابشایي . الصم اػت خَد هذیشاى ٍ هؼرلَالى اص ایري سٍحیرِ خْرادی بشخرَسداس باؿرٌذ      

ِ ایثاسگشی یا ًَهیذ اػرت  اًذیـذ ًِ ب خْادی هشدم با هذیشیای ّوشاُ ؿَد کِ تٌْا بِ اػقاى تکلیف هی

ُ  چٌیي هذیشیای ًوی، دسحالی کِ هشدم اهیذٍاس گیرشد ٍ پیـرشفت سا     تَاًذ اص فشكت بِ دػت آهذُ بْرش

ای کِ هباٌی بش اػقاى تکلیرف   ؿواسد ًِ سٍحیِ ایٌداػت کِ ایـاى سٍحیِ خْادی سا الصم هی. سصن صًذ

اصالرادی دس کـرَس اًدرام بگیرشد یر        گش ها بخرَاّین ایري حشکرت ِٓرین    ا»: فشهایذ ایـاى هی. اػت

هلت ها اص اٍل اًقال  ترا اهرشٍص دس ّرش خرائی کرِ برا       . اٍالً سٍحیِ خْادی الصم اػت. الضاهاتی ّن داسد

دس خْراد ػراصًذگی   ، پیؾ سفارِ؛ ایري سا هرا دس دفراّ هقرذع دیرذین      ، سٍحیِ خْادی ٍاسد هیذاى ؿذُ
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سٍحیِ خْادی داؿاِ ، ّای گًَاگَى ا دس بخؾاگش ه. کٌین دس حشکت ٓلوی داسین هـاّذُ هی، دیذین

 ًرِ فقري برِ ٌٓرَاى     -اًدرام دّرین  ، ًاپزیش با خذیت ٍ بِ كَست خؼاگی، باؿین؛ یٌٔی کاس سا بشای خذا

 «. 1ایي حشکت پیؾ خَاّذ سفت بالؿ _فتکلی اػقاى

ٍ اصالرادی   تاد ثبر ایدرا ، ّذف اص اخرشای اصالراد هقراٍهای دس کـرَس    ، گًَِ کِ اؿاسُ ؿذ ّواى

اخشایی کرشدى كرقیح ٍ   . خاًبِ دس هقابل هـکالت داخلی ٍ فـاسّای خاسخی اػتِ تَاًوٌذػاصی ّو

. ّرای خراسخی هلرَى ًگراُ داسد     تَاًذ کـَس سا دس بشابش هـکالت ٍ تْذیرذ  هی، دصیا اصالاد هقاٍهای

چٌیي با اػایادُ اص هرذل هرذیشیت خْرادی کرِ هباٌری برش ترالؽ هورآف ٍ برِ کراسگیشی توراهی             ّن

تَاى بِ هٌَِس تَػِٔ کاسآفشیٌی ٍ بِ حرذاکثش سػراًذى هـراسکت آحراد خاهٔرِ دس       هی، ّاػت یتُشف

اصالراد هقراٍهای برِ ٌٓرَاى یر  حشکرت       . ّای اصالادی بشای تققا اصالاد هقراٍهای کَؿریذ   فٔالیت

بلکِ ایداد ٍ تَػِٔ ی  ػاخااس تَاًوٌذ برشای تَػرِٔ   ، هٌقلش بِ صهاى تقشین ٍ خٌگ ًیؼت، خْادی

، ًکاِ اػاػی کِ دس اصالاد هقاٍهای ؿایاى رکش اػت بقث هشدم بٌیاد بَدى آى اػت. اد هلی اػتاصال

ػشهایِ هشدم ٍ حوَس هرشدم ٍ  ، هشدم بلکِ اصالادی اػت کِ با اسادُ، یٌٔی اصالاد دٍلای كشف ًیؼت

ي هرذل  دّذ کِ چشا بْارشی  ّویي هَهَّ ًـاى هی. کٌذ ّای هشدم تققا پیذا کشدُ ٍ پیـشفت هی تالؽ

صیشا کِ هْوارشیي سکري   . ؿَد ػاصی ٍ تققا اصالاد هقاٍهای دس ػایِ هذیشیت خْادی تٔشیف هی پیادُ

 . هشدهی بَدى ٍ هـاسکای بَدى آى اػت، خْادی ّواًٌَس کِ بیـاش ّن بِ آى اؿاسُ ؿذ

 : گشدد پیـٌْادات صیش خْت تققا اّذاف هذًِش اصالاد هقاٍهای اسائِ هی

ی اصالاد هقراٍهای ٍ خرشٍج اصالراد اص    ّای کل دس ساػاای اخشای ػیاػت صیػا گؼاشؽ خلَكی .1

 خْت تققا اّذاف هذًِش اصالاد هقاٍهای؛، دػااى دٍلت

ٍ حوایرت اص تَلیرذ ٍ كرادسات هقلرَالت     ( ًیت) خلَگیشی اص ٍابؼاگی بِ اصالاد ت  هقلَلی .2

 باؿذ؛ کِ یکی اص اكَل اػاػی هذًِش دس اصالاد هقاٍهای هی، بٌیاى داًؾ

3.    ِ ّررا ٍ  هـرراسکت ّشچررِ بیـرراش هررشدم دس اهررَس اصالررادی ٍ تـررَیا آًرراى بررشای توشکررض بررش ػررشهای

 ّای داخلی خْت اػایادُ بْیٌِ اص هٌابْ ٍ اهکاًات؛ تَاًوٌذی

                                                            
 1390فشٍسدیي  1بیاًات دس خوْ صائشاى حشم سهَی،  .1
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ػرراصی دس ساػرراای هلررشف هایقارراج ٍ هررَاد اٍلیررِ ٍ پشّیررض اص سٍاج فشٌّررگ غشبرریِ        فشٌّررگ .4

 . گشایاًِ دس هیاى هشدم هلشف

ّا ٍ بایذّای هذیشیت خْادی ٍ ّویٌیي هذیشاى خْادی دس ساػراای   ایادُ سٍص افضٍى اص هشٍستاػ .5

دس تققا اصالاد هقاٍهای برِ هٌٔرای    هؤثشّای  اكالح اهَس اصالادی ٍ هٔیـای هشدم ٍ بشداؿاي گام

 . ٍاصٔی کلوِ

ٍ  هادیات ٍ کاس بِ ًؼبت خاهِٔ افشاد باٍس تغییش ّای هادی ٍ هٌَٔی ٍ هباٌی بش پاداؽ،  آفشیٌی اًگیضُ .6

تققرا   ساػاای دس، فشاتش اسصؽ ٌَٓاى بِ کاس هٔشفیّویٌیي ، کاس بِ ًؼبت خاهِٔ ّای اسصؽ تغییش

     ِ ُ    اّذاف اصالاد هقاٍهای برا ًگراّی کرالى ٍ یر  بشًاهر دس ساػراای  ، ًگرش  سیرضی ساّبرشدی ٍ آیٌرذ

 .  دػایابی بِ اّذاف هَسدًِش

بلکِ ّرذف اص  ، قاٍهای بِ هٌٔی اًیلال ٍ صٌْ سابٌِ با دًیا ًیؼتبایذ خاًش ًـاى کشد کِ اصالاد ه

ّرا ٍ   ّای داخلی بَدُ کرِ بایرذ دس کٌراس ایري کراس برش پااًؼریل        اصالاد هقاٍهای اباذائاً تکیِ بش تَاًوٌذی

هقلَلی ٍ  اصاوائات دس سابٌِ با ػایش کـَسّا ًیض توشکض داؿت ٍ با صٌْ ٍابؼاگی خَد بِ اصالاد ت 

ِ  ، بٌیاى لیذ ٍ كاسدات خایگضیي اص صبیل هقلَالت داًؾًیت بِ تَ گرزاساى خراسخی برا     خرز  ػرشهای

 . سٍی آٍسد، صدا اص اصالاد کـَس ّؼاٌذ کٌٌذُ ٍ آػیر ای صَی ٍ ػایش هَاسدی کِ کو  یوِپَؿؾ ب
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 هٌببع

 لرآى کرین

ساّبشد تٔذیل فقش با سٍیکرشد  " ،(1395) پَر هحود اسکٌدری ثبًی ٍ صغری رهضبى، عیسی، زادُ ابراّین

 . 1-24كق، 44ؿواسُ، فللٌاهِ خغشافیا ٍ تَػِٔ، "ؿْش تْشاى: هٌالِٔ هَسدی، اصالاد هقاٍهای

ِ  ،چاپ ػریضدّن ، هٔدن هقائیغ اللغِ ،(1390) احود، ابي فبرس بي زکریب  دفارش تبلیغرات   ، صرن : تشخور

 . اًاـاسات هشکضی: اػالهی

 اخاورآی  ّرای  پظٍّؾفللٌاهِ ، "خاًَادُ ٍ ًقؾ آى دس اصالاد هقاٍهای" ،(1393) هحوَد، اصغری 

 . 79-95كق  ،(102پیاپی) ُ ػَمؿواس، بیؼان ػال، اػالهی

ِ ، "ػیاػرت ّرای ابالغری اصالراد هقراٍهای     " ،(1392) ،(هذُلِ الٔرالی ) ای اهبم خبهٌِ ًاهرِ اتراق   : هدلر
 كیقِ 2، 86ؿواسُ ، ػال ّـااد ٍ پٌدن، باصسگاًی

ؿٌاػری تققیرا    سٍؽ ،(1392)ٍ علری ربیعری    هحودهْردی علی اکبرر  پرّیسگربر،   ، افرٍزی آلبجبًی
 .  داًـگاُ پیام ًَس :تْشاى ،پیـشفاِ دس هذیشیت با سٍیکشد کاسبشدی

 اصالراد  اػراقشاس  برش  یخْراد  تیشیهرذ  شیثأتر  یبشسػ"(، 1393) بٌیبدی، علی ٍ هحود حسي کبهفیرٍزی

، 44، ػرال ػریضدّن، ؿرواسُ    فللٌاهِ ٓلوری پظٍّـری هرذیشیت فرشدا    ، "یفاص کَسیٍ سٍؽ با یهقاٍها

 . 91 – 104كق 

 ( 20/12/1392) ّای ابالغی اصالاد هقاٍهای بیاًات هقام هِٔن سّبشی دس خلؼِ تبییي ػیاػت 

 (. 1/1/1393) بیاًات هقام هِٔن سّبشی دس حشم هٌْش سهَی 

  (.16/5/1395) بیاًات هقام هِٔن سّبشی دس دیذاس با داًـدَیاى 

 صابرل . 24: 15ػرآت  ، 95فرشٍسدیي   25صابلیرت دػرایابی دس   ، ًیرَص  ػرایت خبرشی ّراتف    ،(1395) بیٌب

 http://daneshgahnews.com/0fa17729idcontent.htm  دػاشع دس ػایت:   

دس ػرِ  ، بخـری ػراصهاى  هذیشیت خْادی بش اثش تأثیش" ،(1394) ًبصر ٍ زّرا ذاکری لساآًی، صبدقپَر

، ػال ّیران  ،(ّ) ؾ ّای هٌابْ اًؼاًی داًـگاُ خاهْ اهام حؼیيپظٍّ فللٌاهِ، "پیشٍ ٍ صهیٌِ، بٔذ سّبش

 . 95-116 قك، 4ؿواسُ

اًاـاسات بؼیح داًـدَیی ، تْشاى ،چاپ دٍم، دسع گیااسّای اصالاد هقاٍهای ،(1393) عبدل، پیغبهی

 .  داًـگاُ اهام كادق
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 با یػاصهاً ٓولکشد بش خْادی هذیشیت ّای هؤلیِ اسصیابی "( 1393) تَالیی، رٍح الِ ٍ سجبد ضکَّیبر

 . 15-37، كق 3، ؿواسُ 5، دٍسُ چـن اًذاص هذیشیت دٍلای "هاَاصى اهایاصی کاست سٍیکشد

ساّبشدّای افا سٍؿي برا سٍیکرشدی برش     ،(1394) تٌْبهجتبی حویدرضب ٍ ، ایوبًی همدم  علیرضب، جبهی

 . اًاـاسات ػخي گؼاش :هـْذ ،چاپ اٍل، اصالاد هقاٍهای

ػراصهاى هٌالٔرِ ٍ ترذٍیي کارر     : تْرشاى  ،سٍؽ تققیا دس ٓلَم اًؼراًی  ،(1388) رضب هحود، حبفظ ًیب

 (. ػوت) ّاُ ٓلَم اًؼاًی داًـگا

 یػراصهاً  ٓولکرشد  بش یخْاد تیشیهذ یّا لیِؤه یابیاسص" ،(1393) بری ضکَُسجبد   ٍ اهلل رٍح ،ییتَال

 .19 ؿواسُ ،یدٍلا تیشیهذ اًذاص چـن یپظٍّـ -یٓلو فللٌاهِ ،"هاَاصى یاصیاها کاست کشدیسٍ با

 یهلر  ؾیّورا  يیدٍهر  ،"یهقراٍها  اصالراد  تققا یبشا یهذل یخْاد تیشیهذ" ،(1395) يیحس ،یزهبً
 .یبَٓل یپظٍّـ گشٍُ :تْشاى ،تیشیهذ ٓلَم یّا پظٍّؾ

 ،چراپ دٍم ، PLSػاصی هٔادالت ػاخااسی برا ًرشم افرضاس     هذل(. 1392) رضبزادُآرش علی ٍ ، داٍری

 .  ػاصهاى اًاـاسات خْاد داًـگاّی: ْشاىت

ػایت صابل دػاشػی دس  ،"اصذام ٍ ٓول، اصالاد هقاٍهای، هذیشیت ػیاػی"(. 1395) کبرعلی ا، رضًَد

  اداسُ کل هذیشیت بقشاى اػااًذاسی صضٍیي
http: //cm. ostan-qz. ir/content/ostan/special_reports 

ّای ٓورَهی   خَیی دس ّضیٌِ اد هقاٍهای ٍ كشفِاصال" ،(1393) هجید ٍ هرتضی رضبیی، رضبیی دٍاًی

، 93بْراس  ، فللٌاهِ اصالاد ٍ باًکذاسی اػالهی، "( ػیاػت ّای ابالغی اصالاد هقاٍهای 16بٌذ ) کـَس

 . 135-168ق ك، 6ؿواسُ

 . اًاـاسات ػوتتْشاى: ، هذیشیتهباًی ػاصهاى ٍ  ،(1393) علی، رضبئیبى

ًاهرِ کاسؿٌاػری    پایراى ، "اخاوآی ٍ سؿرذ اصالرادی   تأهیيسابٌِ " ،(1390) بیژى ٍ زاّد اسدی، زارع
 .  داًـگاُ تشبیت هذسع تْشاى، اسؿذ اصالاد

ِ  عببس، ببزرگبى  زّرُ، سرهد  :تْرشاى  ،ّرای تققیرا دس ٓلرَم سفاراسی     سٍؽ ،(1392) حجربزی  ٍ الْر

 . ًـشآگاُ

غرزایی   اهٌیرت  هٌلرَ   هیْرَهی  هرذل " ،(1395) یبسر سلیوبًی ٍ سعید عبردی   هصطفی، ًسب سویعی

ُ ، ًْن ػال، فللٌاهِ آفاق ٍ اهٌیت، "هقاٍهایاصالاد  هٌَِهِ ایشاى دس اػالهی خوَْسی ، ام ػری  ؿرواس

 . 65-96كق 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

je
rp

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                            27 / 29

http://www.mieaoi.ir/article-1-126-fa.html
http://www.mieaoi.ir/article-1-126-fa.html
http://journals.ihu.ac.ir/index.php/ps/article/view/10961
http://journals.ihu.ac.ir/index.php/ps/article/view/10961
http://qjerp.ir/article-1-1719-fa.html


 1396 پاییس ،83 شمارٌ پىجم، ي ستیب سال ،َای اقتصادی َا ي سیاست صلىامٍ پژيَشف          112

 
 . 4176: کذخبش، 95خشداد  8صابلیت دػایابی دس ، "گشاى ایشاى ػٌذیکای بیوِ" ،(1395) علی، ًیب طیب

 یخْاد تیشیهذ شیتأث یبشسػ" ،(1395) یریض ٍ اردضیر ستبرُ ،یعببس  یعل طبلب، یعل عببس  ب،یغر

َ  یپظٍّـر  یٓلور  فللٌاهِ دٍ ،"ّا داًـگاُ دس یٌیکاسآفش آهَصؽ بش  ،یشاًر یا یاػراله  ـرشفت یپ یالگر
 .46-31كق ،1395 صهؼااى ٍ ضییپا ،8 ؿواسُ ،4دٍسُ

الوللری اصالراد دس ؿرشایي     هٌاـشُ دس ػَهیي کٌیشاًغ بریي ، "اصالاد هقاٍهای" ،(1394) آرزٍ، عسگری

 . 1-12ق ك، ًشٍد ؿوالؿشکت پظٍّـی كٌٔای ، بابلؼش، تقشین

ّرای   اخاورآی دس تققرا ػیاػرت    ترأهیي ًقرؾ ػراصهاى   " ،(1393) جَاد ٍ هرین کریوی علی، کریوی

 . 1393الوللی اصالاد دس ؿشایي تقشین دس ػال  بیيهٌاـش ؿذُ دس دٍهیي کٌیشاًغ ، "اصالاد هقاٍهای

هدلِ ، "پظٍّـی پذیذاس ؿٌاػاًِ بشای فْن هذیشیت خْادی" ،(1393) ٍ حسي سعدآببدی هیثن، لطیفی
 . 91-122كق ، 28ؿواسُ ، ساّبشد فشٌّگ، ٓلَم اخاوآی

فلرلٌاهِ  ، "ّای اصالاد اػالهیهیَْم ٍ اكَل اصالاد هقاٍهای دس آهَصُ" ،(1390) سید هْدی، هعلوی
 . 4ؿواسُ ، هٔشفت اصالادی

 . ًاؿش ساُ داى ، تْشاى: "هباًی ػاصهاى ٍ هذیشیت" ،(1395) سید هحود، همیوی

، اًاـاسات ًگاُ داًرؾ ، تْشاى، "اكَل ٍ هباًی هذیشیت اص دیذگاُ اػالم" ،(1395) سید هحود، همیوی

 .  چاپ دٍم ّوشاُ با ٍیشایؾ خذیذ

 . چاپ ػَم، داسالکار االػالهیِاًاـاسات ، تْشاى، "تیؼیش ًوًَِ" ،(1385) ًبصر، هکبرم ضیرازی

 .  هَػؼِ ٓالی پظٍّؾتْشاى: ، اخاوآی ٍ تَػِٔ تأهیي ،(1388) اجتوبعی تأهیيهؤسسِ پژٍّطی 

، 1822: کذ خبش، 95اسدیبْـت  5صابلیت دػایابی دس ، ػایت خبشی بشکت ،(1394) سید علی، هَسَی

 . "کلیذ ٍاطُ اصالاد هقاٍهای"

 .  ػؼِ ًـش اػالهیؤاًاـاسات ه :صن ،چاپ بیؼت ٍ چْاسم، خَاّش الکالم ،(1376) هحود حسي، ًجفی

، حدرت االػرالم هقیٌری   ، دکاش ػیذ هقورذ ؿرییٔی  : کٌاشل ٍ تلقیح، البالغِ ًْحاهبم علی )علیِ السالم(، 

 . اًاـاسات داسیَؽ :صن ، هشحَم هقوذ دؿای: تشخوِ، (1394) االػالم حؼیٌی کَّؼاسی حدت

اصالراد هقراٍهای؛ ًوراد هرذیشیت خْرادی دس      " ،(1393)  زیرکی حیردری ٍ علی  سیدهرتضی، ّساٍئی

 . 9-26كق ، 37ؿواسُ ، ػال یاصدّن، فللٌاهِ هٌالٔات اًقال  اػالهی، "اصالاد ػیاػی ایشاى
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