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ایي هقالِ با ّذف بشسػی تأثیش هثبت ٍ هٌٔیداس هذیشیت خْادی برش تققرا اصالراد هقراٍهای ،کرِ ساّبرشدی هٌاػرر برشای
پاػخگَیی بِ ایي هـکالت اػت ،تذٍیي ؿذ .دس ایي پظٍّؾ هاٌاػر با ًیاص سٍص (اصالاد هقاٍهای ،اصذام ٍ ٓول) ٍ هؼائل
هذیشیای کـَس (هذیشیت خْادی) ،تققیقی پیشاهَى هذیشیت خْادی ٍ اصالاد هقاٍهای (تَكرییی_پیوایـری) دس ػراصهاى
تأهیي اخاوآی اػااى اكیْاى هاـکل اص یر

ًوًَرِ ً 70یرشُ (هرذیشاى ٍ ًخبگراى) ،کرِ برا اػرایادُ اص سٍؽ ًوًَرِگیرشی

تلادفی ػادُ ،پشػـٌاهِّا دس هیاى آًاى تَصیْ گشدیذ ،كَست پزیشفت؛ پغ اص خوْآٍسی دادُّا با اػرایادُ اص ًرشم افرضاس
 ،smart -PLSبِ تدضیِ ٍ تقلیل دادُّا ٍ اػاخشاج هٔادالت ػاخااسی اص آًْا پشداخارِ ؿرذ؛ ًارایح برِدػرت آهرذُ ًـراى
هیدّذ کِ هشیر هؼیش بیي هذیشیت خْادی با اصالاد هقاٍهای 96دسكذ هیباؿذ ٍ هؤیذ ایي هٌلرر اػرت کرِ هرذیشیت

ًبقِبٌذی Q20,L1,O47 :JEL

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

 تاسیخ دسیافت1396/2/22 :

تاسیخ پزیشؽ1396/3/30 :
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 .1همدهِ
اصالاد هقاٍهای گیاواى ٍ الگَیی اصالادی هذیشیای اػت کِ هوي هقاٍمػاصی اصالاد هلی دس بشابش
تْذیذات ٍ تَاى تقشینؿکی ،با سٍیکشد ٓقر ساًذى ًِام ػرلٌِ ،پیـرشٍ ،فشكرتػراص ،هَلرذ ،دسٍىصا ٍ
بشٍىگشا اػت .ایي هؼألِ دس ػٌح بشًاهِسیضی هٌٌقِای ٍ هقلی بِ تَاًایی ی
پیؾبیٌی ،آهادگی ،پاػخ ٍ بْبَد بِ ی

هٌٌقِ ،کـَس ٍ یا هقلِ دس

اخاالل اػت (ابشاّینصادُ ٍ ّوکاساى)1395 :4 ،

بشای تبییي ٍ فْن اصالاد هقاٍهای ٍ لضٍم آى الصم اػت با چٌذ هقذهِ برِ هؼرللِ ٍسٍد پیرذا کرشد.
اٍلیي ًکاِ ایي اػت کِ هیَْم هقاٍم بَدى ،یر

هیْرَم ًییری ٍ هیْرَهی هٌلرا ٍ داسای اًرذاصُای

هـخق ًیؼت .دیگش ایٌکِ اصالاد هقاٍهای صبل اص دیي ٍ ًقل ،ی
هذٓا ی

هیْرَم ٓقلری اػرت .ؿراّذ ایري

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

ػایش اصالادّای دًیا ًیض هاَخِ خَاّین ؿذ کِ توام آًْرا ّورَاسُ ػرٔی دس هقراٍمػراصی بافرتّرا ٍ
ػاخااسّای خَیؾ داؿاِاًذ ٍ ایي اهش با تکاهل داًؾّ ،ورَاسُ دس هؼریش خرَد سٍ برِ پیـرشفت برَدُ
اػت؛ بذیي هٌٔا کِ خْتگیشی توام تلَسیّای خذیذً ،یل بِ ایي ّذف ،یٌٔی صرَام ٍ هقراٍمػراصی
اػت .بِ ایي هیَْم ،اػایادُ اص تدشبیات ػایش کـَسّا بشای هقاٍمػاصی بافرتّرای اصالرادی کـرَس
الصم هیًوایذ (ػویٔیًؼر ٍ ّوکاساى .)1395 :66 ،هقام هِٔن سّبشی ًیض دس خلؼِ تبییي ػیاػتّای
کلی اصالاد هقاٍهای چٌیي فشهَدًذ« :تکیِ بش ُشفیتّای داخلی برِ هٌٔرای چـرن بؼراي اص اهکاًرات
کـَسّای دیگش ًیؼت ،بلکِ ًِام اػالهی دس کٌاس اتکا بِ داؿاِّای داخلی ،اص اهکاًرات کـرَسّای
اص ایي سٍ دس ایي تققیا بشآًین ،تا با تَخِ بِ ًیاص سٍص افضٍى کـَس برِ هقَلرِ اصالراد هقراٍهایٍ ،
ٓذم دسک خاهِٔ اص تَاًاییّای دسًٍی ٍ بالقَُای کِ ایي ساّبشد هیتَاًذ دس ساػاای حرل هـرکالت
داؿاِ باؿذ ،بِ تأثیش هذیشیت خْادی ٍ هؤلیِّای آى بش اصالاد هقاٍهای بپشداصین ٍ پاػخ برِ دٍ ػرؤال
اػاػی« :آیا هذیشیت خْادی بش تققرا اصالراد هقراٍهای ترأثیش داسد؟ ٍ دیگرش ایٌکرِ ،آیرا هؤلیرِّرای
 .1بیاًات هقام هِٔن سّبشی ،دس خلؼِ تبییي ػیاػتّای ابالغی اصالاد هقاٍهای دس تاسیخ .92/12/20
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هذیشیت خْادی بش تققا اصالاد هقاٍهای تأثیش داسًذ؟» سا دس ساػاای غٌیتش کشدى چراسچَ ًِرشی،
دًبال خَاّین کشد.
ًقَُ ػاصهاًذّی هقالِ بِ ایي كَست اػت کِ ًخؼت برا بشسػری هرذاسک ٍ اػرٌاد هٔابرش دس ساػراای
اّذاف اصالاد هقاٍهای بِ هٌالِٔ صهیٌِ ٍ ػاصهاى هَسد ًِش بشای هٌالِٔ اصذام ؿذ؛ کِ پغ اص هٌالٔرِ هٌرابْ،
ًِشػٌدی اص کاسؿٌاػاى اصالادی ٍ با تَخِ بِ هقَلِ هشدهی بَدى اصالاد هقاٍهای ،تلوین بِ هٌالِٔ ػاصهاى
تأهیي اخاوآی بشای هشٍس ٍ بشسػی اّذاف اصالاد هقاٍهای گشفاِ ؿذ .پغ اص تذٍیي پشػـٌاهِ ٍ برِدػرت
آٍسدى اًالٓاتی ساخْ بِ هذیشاى ٍ ًخبگاى ػراصهاى ترأهیي اخاورآی 75 ،پشػـرٌاهِ دس هیراى آًراى تَصیرْ
گشدیذ ٍ پغ اص خوْآٍسی  5هَسد اص آًْا بِ ٓلت اًالٓات ًاصق کٌاس گزاؿاِ ؿرذًذ ٍ تدضیرِ ٍ تقلیرل
اًالٓات بشاػاع ی

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

سفاّی آحاد خاهِٔ استباى تٌگاتٌگی داسد ،اًالٓات اسصؿوٌذی حاكل ؿذ.

 .2بیبى هسئلِ
اّویت اصالاد هقاٍهای اص آى خا ًاؿی هی ؿَد کِ تالؽ دؿوٌاى اًقال اػالهی بشای هاَصف کشدى
سًٍذ پیـشفت اًقال دس ػالّای اخیش بیؾ اص ّش صهاى دیگشی بش ٓشكۀ اصالاد توشکض یافاِاػت .ایي دس
حالی اػت کِ ٍهیٔت فٔلی اصالادی کـَس با اصالاد هقاٍهای فاكلۀ ًؼبااً صیادی داسد .ؿاّذ بش ایي ادٓا،
دس بخؾ هلشف خاًَاسٍ ،خَد اػشاف ٍ تبزیش دس باصاس هلشف ،حاکویت فشٌّگ هلشفگشایی ،توایل
بِ تشخیح هلشف کاالی خاسخی ،بش کاالّای تَلیذ داخلی اػت .دس بخؾ پغاًذاص ًیض ،بِ خای اػرایادُ
اص پغاًذاصّا دس ػشهایِگزاسی دس بخؾ تَلیذ ٍ ایداد اؿاغال ،ایي پرغاًرذاصّا كرشف خشیرذ کاالّرای
هشٍسی بَدى هؼائل اصالادی دس ًگاُ هقام هِٔن سّبشی ًیرض حرائض اّویرت اػرت ،ایـراى هروي
اؿاسُ بِ هقَسی بَدى هؼللِ اصالاد ،چٌیي هیفشهایٌذ« :ایٌکِ بٌذُ هیگَین (اصالاد هقاٍهای) ٍ تکرشاس
هیکٌن ،بِ خاًش ایي اػت کِ بٌذُ اص دُ ػرال ،دٍاصدُ ػرال پریؾ داسم ایري حرشف سا برا كرذای بلٌرذ
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هیصًن کِ اگش اصالاد کـَس سا دس دسٍى هقاٍمػاصی کٌینٓ ،وذُ هـکالت اص بیي خَاّذ سفرت .»1دس
ّویي ساػاا بایذ خاًش ًـاى کشد کِ ،اصالاد هقاٍهای ی

بقث تلَسیر

هقرن هخراق داًـرگاُ ٍ

حَصُ ًیؼت ،بلکِ بیـاش اصالاد کاسبشدی اػت ٍ ٍاصٔیای اػرت کرِ ؿراخق ّرای آى سیـرِ دس ٓورل
داسد ًِ ،حشف ٍ اص آًدائیکِ بیوِ دس ػشاػش دًیا بِ بشسػی هؼائل ٍ هـکالت هشدمًْ ،ادّا ،ػاصهاىّا
ٍٓ ...وذتاً دس صهیٌِ هؼائل اصالادی تَخِ ٍیظُ داسد ٍ صابلیتّای خرَد سا دس ٓورل برِ اثبرات سػراًذُ
اػت؛ فلزا ؿایؼاِ آى هیباؿرذ کرِ دس کـرَس هرا ًیرض اص ػرَی هؼرلَلیي اهرش هرَسد ترَخْی خرذی ٍ
ّوِخاًبِ صشاس گشفاِ ،تا اىؿاءاهلل بِ ًاایح هَسد ًِش دس صهیٌِ اصالاد هقاٍهای ًائل ؿرذُ ٍ بارَاى کـرَس
سا دس صبال تکاًِّای اصالادی با اػایادُ اص حوایت ػاصهاى تأهیي اخاوآی ٍ ػایش ػاصهاىّای بیورِای
ٍ ًشحّایی کِ بیوِّا دس ساػاای حوایت اص اصالاد کـَس اًدام هیدٌّذ ،هقاٍمػاصی کشد.
اص خٌبِّای ًَآٍسی هقالِ هیتَاى بِ خأل تلَسی

 ،کِ دس استباى با ّوبؼاگی هذیشیت خْادی ٍ

اصالاد هقاٍهای دس ػایش پظٍّؾّرای پیـریي صابرل هـراّذُ اػرت ،اؿراسُ کرشد .ایري پرظٍّؾ هروي
پشداخاي بِ ایي خأل« :کار اػالهی ر دیٌی ،هٌابْ سٍایی ،هباحرث هرذیشیای ٍ اصالرادی ،دیرذگاُّرای
هقام هِٔن سّبشیًِ ،شیِپشداصاى ٍ ػایش كاحرًِرشاى» دس ایري صهیٌرِ سا هرَسد بقرث ٍ بشسػری صرشاس
دادُاػت ٍ اص آًدائیکِ كٌٔت بیوِ اص هْواشیي هَاسدی اػت کِ برا هرشدم ٍ هـرکالت آًراى استبراى
تٌگاتٌگی داسد ،فلزا تلوین بِ اًاخا ػاصهاى بیوِ ترأهیي اخاورآی اػرااى اكریْاى گشفارِ ؿرذ؛ ٍ برا
اػایادُ اص ًِشات خبشگاى ٍ هذیشاى داًـیِ ٓشكِ اخشا کِ دس ایي ػاصهاى هـرغَل بکاسًرذ ٍ ّویٌریي
دػاَاسالٔولّا ٍ بخـٌاهِّای اخالاكیِ اصالاد هقاٍهای ،کِ دس ػال خاسی بِ ایي ػراصهاى برِ ٌٓرَاى
گشدیذ کِ دس اداهِ بِ ؿشح ٍ تَهیح بیـاش آًْا خَاّین پشداخت.

 .1بیاًات سّبشی دس دیذاس فشهاًذّاى ٍ کاسکٌاى ًیشٍی َّایی ٍ پذافٌذ َّایی استؾ .94/11/19
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 .3ادبیبت ٍ پیطیٌِ پژٍّص
هاأػیاًِ با تَخِ بِ حائض اّویت بَدى هَهَِّ هذیشیت خْادی ٍ اصالراد هقراٍهای ،دس ػرالّرای
گزؿاِ اّاوام کوی ًؼبت بِ ایي صویِ ؿذُ اػت ٍ آًیٌاى کِ ؿایؼاِ ًام آًْاػرت ،برذاىّرا پشداخارِ
ًـذُ اػت؛ ؿایذ تاحذی هیتَاى بِ ؿشایي ٍیظُ کـَس ٍ ایٌکِ ایي هباحرث بشاػراع ًیراص سٍص هٌرشح
ؿذُ ٍ حالای ًَآٍساًِ داؿاٌذ ،اؿاسُ کشد .اها با تَخِ بِ تأکیذات هؼشاًِ سّبشی ٍ تغییش دیذگاُ ًؼبت
بِ تَاًاییّایِ دسًٍی ،خاهِٔ ٓلوی ّوت بِ صلن فشػائی دس ایي صهیٌِ ًوَد ،اهرا براصّن پیـریٌِای غٌری
هاٌاػر با سٍیکشدّای آى ٍخَد ًذاسد.
 .1-3التصبد همبٍهتی
اصالاد هقاٍهای کِ ؿکلی اص اصالاد اػالهی اػت ،دس ؿرْشیَس ػرال  1389برشای ًخؼرایي براس اص
ػَی هقام هِٔن سّبشی خْت اكالح ًِام اصالادی کـَس هٌرشح ٍ ،دس  29بْوري ػرال  1392دس 24
بٌذ دس صالر ػیاػتّای اصالاد هقاٍهای بِ دٍلت ابالٕ گشدیذ .اصالاد هقاٍهایّ ،ویٌاى کِ اص ًام آى
پیذاػت ،اصالادی اػت کِ دس پی آػیرصدایی ٍ تشهین ػاخااسّای اصالادی هَخَد اص ًشیرا ایدراد
ًْادّای اصالادی با سٍیکشد اًقالبی ٍ خْادی اػت (سهائیدٍاًی ٍ سهائی.)1393 :3 ،
ٍاکاٍای ػخٌاى ٍ دػراَسالٔولّرای سّبرشی دس سابٌرِ برا اصالراد هقراٍهای بیاًگش ایي حقیقرت ٍ
ٍاصٔیت اػت کِ دس اصالاد هقاٍهای هبراًی ًِرشی ٍ ٓولری بشای هذلػاصی گًَِای اص اصالراد دیٌرری
اػرت کرِ فٔاالًرِ خرَد سا برشای تَلیرذ ثشٍت ٍ ایدراد صرذست ٍ ترَاى اصالرادی فرشاّن هریػراصد .اص
ایريسٍ ،هکاًیؼرنّرای اصالادی ،فوای کؼرٍکراس ،تدراست خراسخیًْ ،ادّرای هرالی ٍ ٍاػرٌِای،
اصالاد هقاٍهای تققا اّذاف اصالادی دس بؼاش دیٌی اػرت ٍ برِ تٔبیرش خَدؿراىً« :بایرذ اص یراد ببرشین
ًِاهی کرِ ؿرٔاسؽ ٓبراست اػرت اص تققرا دیري خرذا دس صًذگی هشدم ٍ دس خاهٔۀ هشدهی ٍ کـَس،
ؿٔاسؽ صالرگیشی صًذگی اخاورآی اػت با ؿرشیٔت الْری ٍ دیرري الْرری ٍ هررَابي ٍ اسصؽّررای
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الْری ،یر

چٌریي ًِاهی دس دًیایی کِ دٍ ػِ صشى با ػشٓت بِ ػوت هادیگشی پیؾ سفارِ ٍ ؿررکل

گشفاِ ،چیضی ؿبیِ هٔدضُ بَد ٍ ایري هٔدرضُ اتیراق افاراد» .1
اغلر لغتًاهِ ّرا ٍاطُ هقاٍهرت ٍ أًٌراف سا ػرشٓت باصیرابی یر

اصالراد دس اثرش یر

حادثرِ

ًاهٌلَ تٔشیف کشدُاًذ دس ادبیات اصالادی هقاٍهت ٍ أًٌاف حذاصل دس ػِ هَسد خالكِ هیؿرَد
الف) تَاًایی ی

اصالاد دس بْبَد ؿشایي پغ اص ؿَک خاسخی

) هقاٍهت دس بشابش اثش ی
ج) خلَگیشی اص اثش ی

ؿَک

ؿَک (اٍاًض.)2015 ،2

هْنتشیي ٍیظگی اكلی ایي اصالاد ،تذاٍم سؿذ اصالادی دس ؿشایي فـراسّای بیشًٍری اػرت ٍ برِ
بیاى هقام هِٔن سّبشی ،اصالاد هقاٍهای« :یٌٔی آى اصالادی کِ دس ؿشایي فـاس ،دس ؿشایي تقشین ،دس
ؿشایي دؿوٌیّا ٍ خلَهتّای ؿذیذ هیتَاًذ تٔییي کٌٌذُ سؿذ ٍ ؿکَفایی کـَس باؿذّ .»3ویٌیي
با ؿذت یافاي تقشینّای ی

خاًبِ ٍ غیشاًؼاًی غش ٓلیِ خوَْسی اػالهی ایشاى ،با ّذف هاَصف

کشدى بشًاهِّای كلحآهیض ّؼاِای ایشاى ،ایرري ٍاطُ خذیذ (اصالاد هقاٍهای) بِ ادبیات اصالادی کـَس
اهافِ ٍ بِ فشاخَس حال ٍ سٍص اصالاد کـَسهاى هَسد بقث صشاس گشفاِ اػت .بشیگرراگلیَ ٍ ّوکرراساى

4

( )2006اصالاد هقاٍهای سا تَاًایی باصیابی یا تٌِین اصالاد کـَس دس هقابل اثشات ؿَکّرای خراسخی
تٔشیف کشدُاًذ (بشیگاگلیَ ٍ ّوکاساى.)2006 ،
هٔلوی ( ،)1390هٔاقذ اػت« :اصالاد هقاٍهای ی

الگرَی اػرالهی اػرت کرِ کیییرت تٔاهرل ٍ

استباى اصالادی با کـَسّای خاسخی سا تٔییي هیکٌذ؛ بِ گًَِای کِ اص ػَیی ًاُش بِ اٍهراّ داخلری
ؿذُ هلت سا اص کـَسّای هاداٍص اػاییا هیکٌذ» .هَػَی ( )1394هیگَیرذ« :اصالراد هقراٍهای یٌٔری
تـخیق حَصُّای فـاس دس ؿشایي کًٌَی تقشین ٍ ،دس پی آى تالؽ بشای کٌاشل ٍ بریاثرش کرشدىٍ ،
 .1بیاًات سّبشی دس خوْ کاسگضاساى دٍلت .1392 /06/1
2. Ovans

 .3بیاًات سّبشی دس دیذاس با هٔلواى.1391 /05 /16 ،
4. Briguglio et al
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دس ؿشایي آسهاًی تبذیل چٌیي فـاسّایی بِ فشكت ،کِ بِ ًَس صٌْ باٍس ٍ هـاسکت ّوگاًی ٍ آورال
هذیشیتّای ٓقالیی ٍ هذبشاًِ پیؾ ؿشى ٍ الضام چٌیي هَهَٓی اػت».
خاهی ٍ ّوکاساى ( ،)1394بش ایي باٍسًذ کِ« :اصالاد هقاٍهای ػیؼاوی اػت کِ دسكررذد اػررت
برا هقَسیرت تَػرٔۀ هٌرابْ اًؼاًی ،اًوباى ٍ صاًَىهٌذی ،سؿذ ٍ پایذاسی اصالادی سا بشصررشاس ػرراصد».
ّواىًَس کرِ دس هراي ػیاػرتّرای ابرالٕ ؿرذُ تَػري هقرام هِٔرن سّبرشی ًیرض تأکیرذ ؿرذُ اػرت،
ػیاػتّای کلی اصالاد هقاٍهای با سٍیکشدی خْادی ،أًٌافپرزیش ،پیـرشٍ ٍ برشٍىگرشا ٍ برا ّرذف
تأهیي سؿذ پَیا ٍ بْبَد ؿاخقّای هقاٍهت اصالادی ٍ دػایابی بِ اّذاف ػٌذ چـناًذاص بیؼت ػالِ
کـَس تذٍیي گشدیذُاًذ .دس بیاى هیَْم ٍ اّررذاف ایري اصالاد هیتَاى گیت اصالاد هقاٍهای بِ دًبال
ساُ حل هذیشیت صبل اص بقشاى اػت .با ٍخَد تذابیش اًذیـیذُ ؿذُ دس کـَس ،احاوال تکشاس حرَاد ٍ
بقشاىّا دس ػالّای اخیش صیاد اػت؛ بٌابشایي تیکرش اصالراد هقراٍهای ًرِ تٌْرا ؿرشایي حرال سا هرذًِش
صشاسهیدّذ بلکِ بِ افاّای دٍسدػت ًیض هیاًذیـذ .بِ ّویي دلیل ػیاػتّای اخشایی هشتبي با حَصُ
هذیشیت بقشاى ًیض بایذ اص بالٌذگی ٍ پَیایی برشخرَسداس باؿٌذ تا ُشفیرت باصداسًرذگی کـرَس دس صبرال
تْذیذات ًََُْس افضایؾ یابذ تا باَاًذ بشًاهِّای دؿروٌاى سا برشای هقابلرِ برا ًِرام خوْرَسی اػرالهی
ایشاى با ؿکؼت سٍبشٍ کٌذ (سؿًَذ.)1395 ،
ً .2-3مص تحَل صٌعت بیوِ در تحمك سیبستّبی التصبد همبٍهتی
بِ ًقل اص «آلیشد هاسؿال» اصالادداى هـَْس دس کاا اكَل ٓلن اصالاد« :بیوِ بْایی اػرت ،برشای
سّایی اص ٓذم اًویٌاى» .استقاء ٍ پیـشفت كٌٔت بیوِ ،استباى هؼراقیوی برا سؿرذ ٍ تَػرِٔ اصالرادی ٍ
دس صبال خؼاسات ٍاسدُ هی تَاًذ تأثیش بؼضایی بش اصالاد کالى ٍ سؿذ اصالادی کـَس داؿاِ باؿرذ ٍ اص
آًداییکِ یکی اص اثشات هْن اصالادی بیوِ ،حیَ ثشٍت خاهِٔ ٍ ثشٍت هلی اػت ،اؿخاف ٍ ًْادّا
هواًت اهَال ٍ تأػیؼات خَد سا با پشداخت حا بیوِ هؼاوش ،بِ ؿشکتّای بیورِ ٍاگرزاس هریکٌٌرذ.
بٌابشایي با افضایؾ هشیر بیوِ اص ًشیا گؼاشؽ فشٌّگ بیوِ ٍ تٌَّبخـی بِ بؼاِّای بیوِای ،فٔراالى
اصالادی ٍاسد ٓشكِ خذیذی اص ػشهایِگزاسیّا هیؿًَذ ٍ ایي ػرشهایِگرزاسیّرای خذیرذ هَخرر

] [ Downloaded from qjerp.ir on 2023-01-07

افضایؾ هبادالت ٍ تَػِٔ ػشهایِگزاسیّا داسد .كٌٔت بیوِ بِ ٌَٓاى ی

ًْاد ػشهایِگزاس ٍ تْٔذؽ

92

فصلىامٍ پژيَشَا ي سیاستَای اقتصادی ،سال بیست ي پىجم ،شمارٌ  ،83پاییس 1396

تَػِٔ ٍ سؿذ اصالرادی دس کـرَس خَاّرذ ؿرذ ٍ ایري اهرش فقري دس كرَستی هققرا خَاّرذ ؿرذ کرِ
ػشهایِگزاس بذاًذ خٌشی ػشهایِ اٍ سا تْذیذ ًخَاّذ کشد ٍ دس ایي ؿشایي اػت کِ هیتَاًذ سیؼر
خٌش سا کاّؾ دّذ (بیٌا.)1395 ،
افضایؾ هشیر ًیَر ٍ تٌَّبخـی بِ هقلَالت بیوِای ،استقاء کوی ٍ کییری ػرشهایِ اًؼراًی دس
بیوِ هشکضی ٍ كٌٔت بیوِ اص خولِ هْواشیي اًاِاسات هشدم ،ػاصمّاىّای هشدمًْادٍ ،صاستخاًِّرا ٍ...
اص كٌٔت بیوِ هیباؿذّ .ویٌیي :اػایادُ اص تَاًوٌذیّا دس خْت اییای ًقؾ ًِاستی ٍ تٌِرینگرشی ٍ
خشٍج اص تلذیگشی ،ػَد بشدى اص فوای پؼابشخرام برشای گؼراشؽ تٔراهالت بریيالوللری ٍ حورَس
كٌٔت بیوِ کـَس دس هقیي بیيالوللی ،گؼاشؽ فوای سصابای دس كرٌٔت بیورِ ،برشای افرضایؾ تَلیرذ
داخلی ،اص خولِ ساّبشدّای پریؾسٍی كرٌٔت بیورِ برشای افرضایؾ ػرشهایِگرزاسی دس داخرل کـرَس
هیباؿذ ٍ بایذ خاًش ًـاى کشد کِ ٍخرَد هخراًشات ٍ پَؿرؾ ًرذادى هٌاػرر ػرشهایِگرزاسیّرا برا
اػایادُ اص هقلَالت هاٌَّ بیوِای ،توایل بِ ػشهایِگزاسی سا کاّؾ هیدّذ ،کِ هیتَاًذ برِ ٌٓرَاى
یکی اص آفات اصالاد هقاٍهای اص آى یاد کشد (ًیرًیا.)1395 ،
با تَخِ بِ هقَسی بَدى بیوِ دس هؼللِ اصالاد هقاٍهای ٍ حوایتّایی کِ ایي كٌٔت هیتَاًذ دس
بخؾ خلَكی ٍ دٍلای آوال کٌذ هری ترَاًین اًاِراس بْبرَد ٍ تقرَل دس اٍهراّ اصالرادی سا داؿراِ
باؿین ،اها بایذ خاًش ًـاى کشد کِ بیوِ تٌْا ی

صؼوت اص کاس برَدُ ٍ ًَؿرذاسٍ برشای کلیرِ هؼرائل ٍ

هـکالت اصالادی ًویباؿذ ٍ ػایش هؼائل (اصالاد ت

هقلَلی ،تَسم ،تغییشات ؿکٌٌذُ دس ًشخ اسص

ًٍ )...یض بایذ با ًگاّی دٍسبشد ٍ تَخِ بِ چـناًذاص  1404هَسد بشسػی صشاس گیشًذ.

ّشچٌذ تٔاسیف هخالیی سا هیتَاى بشای تأهیي اخاوآی بیاى کشد ٍلری تٔشیرف ٓراهی کرِ بارَاى
اسائِ داد ،ایي اػت :تأهیي اخاوآی حوایای اػت کِ خاهِٔ اص ًشیا هدوَِٓای اص هٔیاسّای ٓورَهی
دس بشابش آػیرّای اخاوآی ٍ اصالادی کِ بِ دالیل بیهْرشی ،بیکراسی ،براسداسی ،حرَاد ًاؿری اص
کاس ،ػالوٌذی ،فَت ٍ ...بشای آوای خَد تذاسک هیبیٌذ (هؤػؼِ تأهیي اخاورآی .)1388 ،ػراصهاى
تررأهیي اخاوررآی خْررت حیررَ کیرراى كررٌذٍق خررَد ٍ حیررَ ػررشهایِّررای بیوررِ ؿررذگاى ًرراگضیش بررِ

] [ Downloaded from qjerp.ir on 2023-01-07

 .3-3تأهیي اجتوبعی ٍ ًمص آى در التصبد همبٍهتی

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

89

ػشهایِگزاسی دس بخؾّای هخالف اصالادی اػت تا بِ حیَ اسصؽ ٍخَُ ػراصهاى ٍ افرضٍدُ کرشدى
آى دػت یابذ .اص ایي سٍ ػاصهاى تأهیي اخاوآی با ٍسٍد بِ ٓشكِ ػشهایِگزاسی ،دس صهرشُ بضسگارشیي
بٌگاُّای اصالادی کـَس دسآهذُ اػت کِ دس بیؾ اص  100ؿشکت ػْام داسد ٍ دس حذٍد  15دسكرذ
اص ػْام ؿشکتّای هَخَد دس بَسع هألا بِ ػاصهاى تأهیي اخاوآی اػت .اص ایريسٍ ػراصهاى ترأهیي
اخاوآی بیؿ

ًقؾ بؼیاس تأثیشگزاسی دس ٓشكرِّرای هخالرف اصالرادی کـرَس داساػرت ،کرِ اص

ًشیا ػشهایِگزاسی خَد هیتَاًذ دس ایداد اؿاغال ٍ دس ًایدِ سؿذ اصالادی تأثیشگزاس باؿذ (کشیوی
ٍ کشیوی.)1393 :6 ،
ّویٌررریي صاسّ ٍ اػرررذی ( )1390دس هقالرررِای برررا ٌٓرررَاى سابٌرررِ ترررأهیي اخاورررآی ٍ تَػرررِٔ
اصالادی_اخاوآی دس ایشاى ،بِ بشسػی سابٌِ بیي ّضیٌِّای ػاصهاى تأهیي اخاوآی ٍ تَػِٔ اصالرادی
ایشاى با اػایادُ اص هذل سگشػیَى پشداخاِاًذً .اایح حاكل اص برشآٍسد هرذلّرای هخالرف سگشػریًَی
حاکی اص آى اػت کِ ،اص یکؼَ ّضیٌِّای تأهیي اخاوآی اثش هثبای بش سؿذ اصالرادی دس ایرشاى داؿراِ
اػت ٍلی هیرضاى اثشبخـری آى اص ًیرشٍی کراس ٍ ػرشهایِ کوارش اػرت ،اص ػرَی دیگرش ،تَػرِٔ ترأهیي
اخاوآی با کاّؾ فقش ّوشاُ بَدُ اها بِ ٓلت هقرذٍدیت بَدخرِ ٍ اثرشات ؿرذیذتش ٓرَاهلی ّویرَى
تَسم ،تأثیش هٌلَ آى هٌٔیداس ًبَدُ اػت.
 .4-3هدیریت جْبدی
ّش اًقال یا تغییش گؼاشدُ هاشادف با هٌٔای اًقال دس ًَل تاسیخً ،یراص برِ ساّبشدّرا ٍ ًرشمافضاسّرای
ٍیظُ خَد بشای تغییش خْتّا ،اػایادُ اص فشكتّاًْ ،ادیٌِػاصی ًگراُّرا ٍ تٔیریي ٍهرٔیت هٌلرَ برشای
یاساى ّوشاّؾ ،پایِگزاس ًگاّی ًَ بِ ػب

اداسُ ٍ هرذیشیت کـرَس ٍ ترشٍیح ٍ تثبیرت فشٌّرگ اًقرال

اػالهی دس ٓشكرِّرای هخالرف برَدُاًرذ (لٌییری ٍ ػرٔذآبادی .)1393 :3 ،یکری اص اكرٌالحاتی کرِ دس
ػالّای اخیش بشای تـشیح هذیشیت کاسآهذ هباٌی بش تَاًوذیّای بَهی تَػي هقام هِٔن سّبشی بِ کشات
هَسد اػایادُ صشاس هیگیشد «ػب

هذیشیت خْادی» اػت (هقیوی 5 :1395 ،ر ّ .)8ویٌیي خَد کلوِ خْاد

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

] [ Downloaded from qjerp.ir on 2023-01-07

سػیذى بِ اّذاف آسهاًیاؽ سا داسد .اًقال اػالهی ًیض اص ایي صآرذُ هؼراثٌی ًبرَدُ ٍ اهرام خویٌری (سُ) ٍ
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آیتاهلل خاهٌِای «هیَْم خْاد» سا ایيگًَِ تبییي هیًوایذ :خْاد ی

براس هٌٔرایی ٍیرظُای داسدّ .رش

تالؿی سا ًویؿَد گیت خْاد .دس خْاد حوَس ٍ سٍیاسٍیی با دؿوي هیشٍم اػت .اًؼاى یر
هیکٌذ ،دؿوٌی دس هقابل اٍ ًیؼت؛ ایي خْاد ًیؼت .اها ی
دّیذ کِ بِخلَف ی

ٍصت ؿوا هیخَاّیذ یر

تالؿری

تالؿری سا اًدرام

دؿوٌی ػیٌِ بِ ػیٌِ ؿروا ایؼراادُ اػرت؛ ایري هریؿرَد خْراد (هقیوری:1395 ،

 .)490ایي سٍیکشد داسای دٍ هؤلیِ اكلی هی باؿذ:
الف) هذیشیت :هذیشیت فشایٌذ برِ کراسگیشی هرؤثش ٍ کاسآهرذ هٌرابْ هرادی ٍ اًؼراًی دس بشًاهرِسیرضی
ػاصهاًذّی بؼیح هٌابْ ٍ اهکاًات ّذایت ٍ کٌاشل اػت کِ برشای دػرایابی برِ اّرذاف ػراصهاًی ٍ
بشاػاع ًِام اسصؿی هَسد صبَل كَست هیگیشد (سهائیاىّ .)1393 ،ویٌیي بشخی دیگش هٔاقذًرذ:
هذیشیت ٓباست اػت اص ٓلن ٍ ٌّش هاـکل ٍ ّواٌّگ کشدى ،سّبشی ٍ کٌاشل فٔالیرتّرای دػراِ
خؤی بشای ًیل بِ ّذفّای هٌلَ با حذاکثش کاسایی.
) خْاد :دس صشآى کشین گاّی بقث اص صاال ؿذُ اػت هاًٌذ آیِ ٍاخر ؿرذى ًبرشد برا هـرشکیي کرِ
هیفشهایذ "کُاِرٓ ٓٓلَیکُن الْقِاال" (بقشُ؛  ٍ )246گاّی بقث خْاد هٌشح گشدیذُ اػت ٍٓ" :خاِّذ ٍا
فِی اللَِِّ حٓاَّ خِْادُِِ" (حح؛ ٍ )78اطُ صاال فقي بِ هٌٔای هقابلِ ًِاهی ٍ دسگیشی با دؿوي اػت ٍلری
ٍاطُ خْاد بِ هٌٔای ّشگًَِ کَؿؾ دس ساُ خذا ٍ تالؽ بشای اًدام ًیکیّا اػت ٍ صاال ؿٔبِای اص
خْاد اػت (تَالیی ٍ ؿکَُیاس.)1393 ،
با تَخِ بِ هَاسد فَق ،دس ی

تٔشیف خاهْ ،هذیشیت خْرادی سا هریترَاى چٌریي تٔشیرف کرشد:

هذیشیای دس صبال ّدوِ دؿوٌاى کِ با توام تَاى بِ هقابلِ با آًاى بشخاػاِ ٍ برا سٍیکرشدی دسٍىًگرش دس
«تْذیذ بِ فشكت» سا دس ػشلَحِ اصذاهات خَد صشاس هیدّذ؛ کِ ًکات اكلی دس تٔشیف فَق ٓباستٌرذ
اصٍ .1 :خَد دؿوي .2 ،تَخِ بِ پااًؼیلّای دسًٍی ٍ  .3تبرذیل تْذیرذ برِ فشكرت .هرذیشیت خْرادی
هدوَِٓای اص ٍیظگیّا کِ ّوشاُ با ػاخااس هذیشیت ٓلوی ٍ اسصؽّای اًقالبی ٍ ٍالیای کِ بِ ٌَٓاى
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ًیشٍی هقشکِ صَی بشای فشاس کـَس اص بقشاى ؿٌاخاِ هیؿَد (پلـت ٍ خٌییش .)2015 ،1تْٔذ بِ ٌَٓاى
هْواشیي خضء هذیشیت خْادی ؿٌاخاِ هیؿَد (پالچ ٍ خیشاى.)2007 ،2
هذیشیت خْادی بِ ٌَٓاى یکی اص هـاقات هذیشیت اػالهی با ّذف صش برِ خذاًٍرذ ٍ خرذهت برِ
هشدم ؿٌاخاِ هی ؿَدّ .ذف اص ایي ًَّ هذیشیت کاس دس ی

ساُ هٌاػر ٍ بااسصؽ بشای بِ دػرت آٍسدى

سهایت خذاًٍذ تا اص ایي ًشیا سهایت دسًٍی فشد حاكل ؿَد (ًباًبائی ،تشبای ٍ اػالهیاى.)2014 ،3
 .5-3ﺧبستﮕبُ ﻓرٌّﮓ التصبد همبٍهتی (هصبدیك)
دس ایي هَسد ،بِ تْیۀ خالكِ هٌالٔات ٍ پظٍّؾّایی کرِ دسبراسُ اصالراد هقراٍهای كرَست گشفارِ،
پشداخاِاین .بشسػی ؿکلی ٍ هقاَایی پظٍّؾّا ،تقلیل یافاِّا ،خوْبٌذی ٍ ًایدِگیشی ،بِ دلیل هشآات،
اخالاس فْشػتِ تققیقات اًدام ؿذُ هشتبي با هلادیا اصالاد هقاٍهای دس خذٍل ( )1اسائِ هیؿَد.
خذٍل  .1هْنتزٗي ؽاخصّإ اقتصاد هقاٍهتٖ تز اعاط الشاهات هَرد ً٘اس

ردیف

1

کًتاٌمذت

میانمذت ي

شاخصَا

بلىذمذت

هذٗزٗت
هٌاتع ارسٕ

کاّؼ
ٍاتغتگٖ تِ
ًفت
(اقتصاد
تزه٘وٖ)

اقتصاد تزه٘وٖ :اقتصاد تزه٘وٖ عثاارت اس اقتصاادٕ اعات کاِ در اٖ
«هقاٍمعاسٕ»« ،آع٘ةسداٖٗ»« ،خلا گ٘ازٕ» ٍ «تازه٘ن» عااختارّا ٍ
ًْادّإ فزعَدُ ٍ ًاکارآهذ هَخَد اقتصادٕ اعت؛ در اٗي تِ دًثاال آى
ّغت٘ن کِ تا تاستعزٗف ع٘اعتّإ ًْادّإ هَخاَد ،کاارٕ کٌا٘ن کاِ
اًتظارات ها تزآٍردُ ؽاًَذ .هاذٗزٗت خْاادٕ تاا درٍىساٗاٖ ٍ تک٘اِ تاز
تَاًوٌذّٕا ٍ ظزف٘تّإ داخ کؾَر اس طزٗق ٘گ٘ازٕ ع٘اعاتّاإ
اقتصاد هقاٍهتٖ در ٖ هقاٍمعاسٕ ،تحازاىسداٗاٖ ٍ تازه٘ن عااختارّا ٍ
ًْادّإ فزعَدُ ٍ ًاکارآهذ هَخَد اقتصادٕ خَاّذ تَد.

حزکت تز
اعاط
طزحّإ
تزًاهِرٗشٕ
ؽذُ ٍ

اقتصاد
داًؼتٌ٘اى ٍ
هثتٌٖ تز اهَر
داًؾٖ در کٌار
اقتصادهقاٍهتٖ

اقتصاد هَاسٕٗ :عٌٖ ّواىطَر کِ اًقالب اعالهٖ تا تَخِ تِ ً٘اس خَد تِ
ًْادُّاٖٗ تا رٍحِ٘ ٍ عولکزد اًقالتٖ ،اقذام تِ تأع٘ظ ًْادّااٖٗ هاًٌاذ
کو٘تِ اهذاد ،خْاد عاسًذگٖ ،عپاُ اعذاراى ٍ تٌ٘اد هغکي ًوَد ،اهازٍس
ً٘ش تاٗذ تزإ تأه٘ي اّذاف اًقالب ،اٗي زٍصُ را اداهِ دادُ ٍ تکو٘ کٌذ؛
چزا کِ اًقالب اعالهٖ تِ اقتصاد هقاٍهتٖ ٍ تِ ًْادُعاسّٕإ هقاٍهتٖ
1. Palasht and Khanifar
2. Paluch and Jeiran
3. Tabatabaee,Torbati and Islamian
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ردیف

السامات
کًتاٌمذت
داًؾٖ

3

4

السامات
شاخصَا

میانمذت ي
بلىذمذت

در اقتصاد ً٘اس دارد کِ چِ تغا هاّ٘تاً اس عْذٓ ًْادّاٖٗ رعاوٖ اقتصااد
تزًوٖآٗذٗ .عٌٖ ها در کؾَرهاى تِ « اقتصاد زٗن» ً٘اس دارٗن.

(اقتصاد
هَاسٕ)

هقاٍم تَدى
اقتصاد
(اقتصاد
دفاعٖ)

تزًاهِّا ٍ
اهَر اخزاٖٗ
کؾَر

اصالح ًظام
اقتصادٕ کؾَر
تا تکِ٘ تز هزدم
(اقتصاد الگَ
«عزهؾق»)

تاٗذ خاطز ًؾاى کزد کِ اعاعاً اقتصاد هقاٍهتٖ ٗک رٍٗکزد کَتااُهاذت
علثٖ ٍ اقذاهٖ صزفاً ذافٌذٕ ً٘غت؛ تازخالف عاِ تعزٗاف قثلاٖ کاِ
اقتصاد هقاٍهتٖ را ٗا ذافٌذٕ ٗا کَتاُهذت هاٖداًغاتٌذ ،اٗاي رٍٗکازد
چؾناًذاسٕ کالى تِ اقتصاد خوَْرٕ اعالهٖ اٗازاى دارد ٍ ٗاک اقاذام
تلٌذهذت را ؽاه هٖؽَد .اٗي تعزٗف ّن کِ تاِ ًظاز هاٖرعاذ دٍر اس
دٗذگاُّإ رّثز هعظن اًقالب ً٘غت ،رٍٗکزدٕ اٗداتٖ ٍ دٍر اًذٗؾااًِ
دارد .در اٗي رٍٗکزد ،ها در ٖ «اقتصاد اٗذُآلٖ» ّغت٘ن کِ ّن اعالهٖ
تاؽذ ٍ ّن ها را تِ خاٗگاُ اقتصاد اٍل هٌطقِ تزعاًذ؛ اقتصادٕ کِ تازإ
خْاى اعالم ،الْامتخؼ ٍ کارآهذ تَدُ ،سهٌِ٘عاس تؾک٘ «توذى تاشر
اعالهٖ» تاؽذ .تذٗي هعٌا اعاعاً در ٘ؾزفت الگَٕ اعالهٖ اٗزاًٖٗ ،کٖ
اس هؤلفِّإ هْن اٗي الگَ ،هٖتاٗذ هتضوي هقاٍهت ٍ تحقاق آى تاؽاذ.
در اٗااي هقَل اِ اعاات کااِ اقتصاااد هقاااٍهتٖ هؾااتو تااز کااارآفزٌٖٗ،
رٗغک ذٗزٕ ٍ ًَآٍرٕ هٖؽَد.

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

 .4هدل هفَْهی پژٍّص
توام هٌالٔات تققیقی بش ی

چْاسچَ هیَْهی اػاَاسًذ .هرذلّایر

چراسچَ هیْرَهی یرا

ًِشی فشاّن هیآٍسًذ ٍ هیتَاًٌذ ًوایاًگش هکاًیؼرن یرا ػراخااس تبییٌری فشهریٍِاس باؿرٌذ ٍ ّرنچٌریي
هیتَاًٌذ سٍؿی بشای ػراصهاًذّی ًارایح پرظٍّؾ ٍ اسائرِ آى باؿرٌذ (پشّیضگراس ٍ آصاخراًی افرشٍصی،
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حواٗت اس
تَل٘ذ هلٖ،
اعتفادُ
حذاکثز اس
سهاى ،هٌاتع
ٍ اهکاًات ٍ
هذٗزٗت
هصزف

اقتصاااد هقاااٍهتٖ هتَخااِ «ّدوااِؽٌاعااٖ»« ،آفٌااذ ؽٌاعااٖ» ٍ
« ذافٌذؽٌاعٖ» ها در تزاتز آى ّدوِ اعت؛ ٗعٌٖ ها تاٗذ اتتاذا تزرعاٖ
کٌ٘ن کِ هخالفاى ها حولِ تِ اقتصاد اٗزاى ٍ اخالل در آى را چگًَِ ٍ تاا
چِ اتشارّاٖٗ صَرت هٖدٌّذ .تٌاتزاٗيٍ ،قتٖ تِ اقتصاد هقاٍهتٖ دعات
ٗافت٘ن کِ اتشارّا ٍ ؽَُّ٘إ ّدؤ دؽوي را ٘ؾا ٘ؼ ؽٌاختِ تاؽا٘ن
ٍ تز اعاط آىّا ،اعتزاتضٕ هقاٍهت خاَد را عل٘اِ آًااى تاذٍٗي ٍ اخازا
کٌ٘ن .تذْٖٗ اعت تا آفٌذ دؽوي ؽٌاختِ ًؾَد ،هقاٍهت هتٌاعة تا آى
ً٘ش طزاحٖ ٍ اخزا ًخَاّذ ؽذ.
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 .)1392با هشٍسی بش ادبیات تققیا ٍ پغ اص اػاخشاج هیاّین اٍلیِ اص هاَى هٔابش دیٌی ّویَى :صرشآى،
ًْحالبالغِ ،دسسالکلن ،تیؼیش ًوًَِ ٍ ،دیگش کار سٍایی ٍ ،تققیقرات اًدرام گشفارِ دس صهیٌرِ تققیرا،
ؿاخقّای هزکَس بشای هذیشیت خْادی ٍ اصالاد هقاٍهای بشای بشسػی فشهیِّرای اسائرِ ؿرذُ ،دس
صالر هذل هیَْهی تققیا ّوشاُ با فشهیات آى ،بِ كَست صیش اسائِ ؿذُ اػت:

ٍالٗت هحَرٕ

اقتصاد
تزه٘وٖ

تعظ٘ن ؽعائز
اًقالتٖ ٍ اعالهٖ
تذت٘ز ً٘کَ ٍ
آٌٗذًُگزٕ

اقتصاد
هَاسٕ
مذیریت

اقتصاد

جُادی

مقايمتی

تٖاعتٌاٖٗ تِ
اهَر هادٕ

اقتصاد
دفاعٖ

اقتصاد الگَ

ععِ صذر ٍ
خغتگٖ ًا ذٗزٕ

ؿکل  1هذل هیَْهی پظٍّؾ

 .1فشهیِ اكلی:
 .2فشهیات فشٓی:
 ٍالیت هقَسی بش اصالاد هقاٍهای تأثیش هثبت ٍ هٌٔاداسی داسد. تِٔین ؿٔائش اًقالبی ٍ اػالهی بش اصالاد هقاٍهای تأثیش هثبت ٍ هٌٔاداسی داسد. تذبیش ًیکَ ٍ آیٌذًُگشی بش اصالاد هقاٍهای تأثیش هثبت ٍ هٌٔاداسی داسد. بیآاٌایی بِ اهَس هادی بش اصالاد هقاٍهای تأثیش هثبت ٍ هٌٔاداسی داسد. -ػِٔ كذس ٍ خؼاگیًاپزیشی بش اصالاد هقاٍهای تأثیش هثبت ٍ هٌٔاداسی داسد.
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 .5رٍش تحمیك
اص آًدایی کِ ّذف پظٍّؾ ،تٔییي سٍابي ٓلّری هیراى هرذیشیت خْرادی برا اصالراد هقراٍهای دس
ػاصهاى تأهیي اخاوآی اػااى اكیْاى هیباؿذ ،پظٍّؾ پیؾسٍ اص ًگاُ ّذف ،تَكرییی؛ اص ًگراُ ًرَّ
اػایادُ ،کاسبشدی؛ اص خٌبۀ صهاًی ،هقٌٔی ٍ اص لقاٍ ؿیَُ اخرشا ،پیوایـری برِ ؿرواس هریسٍد .دس ایري
پظٍّؾ دس بخؾ اػاٌباًی بشای آصهَى فشهیات ٍ هذل اص هٔادالت ػراخااسی هباٌری برش ٍاسیراًغ برا
اػایادُ اص سٍؽ حذاصل هشبٔات خضئی با اػایادُ اص ًشم افرضاسّرای اع پری اع اع ٍ حرذاصل هشبٔرات
خضئی اػایادُ هیگشدد .هذلیابی بِ کو

اػواست پی ال اع دس حرَصُّرای هاٌرَّ اص خولرِ حرَصُ

ٓلَم اًؼاًی ٍ اخاوآی کاسبشد داسد .الباِ هضیت اكلی آى دس ایي اػت کِ ایي ًَّ هذلیابی ًؼبت برِ
لیضسل بِ تٔذاد کواشی اص ًوًَِ ًیاص داسد هْواشیي دلیل بشترشی ایري سٍؽ ،برشای ًوًَرِّرای کَچر
رکش ؿذُ اػت .دلیل بٔذی دادُّای غیش ًشهال اػت کِ هقققیي دس پظٍّؾّا با آى سٍبرشٍ هریؿرًَذ
دس حالی کِ ًؼل اٍل هذلػاصی هٔادالت ػاخااسی کِ با ًشمافضاسّرایی هثرل لیرضسل ،1ای کری اعٍ 2
آهَع 3اخشا هیؿذًذ ًیراص برِ تٔرذاد ًوًَرِ صیراد داؿراٌذ .برِ ًرَس ًوًَرِ بَهؼرا ٍ َّگالًرذ)2001( 4
تٔذاد 200بِ باال سا بشای اخشای هذلّای هٔادالت ػاخااسی تَػي ایي ًشمافضاسّا هٌاػر هریداًؼراٌذ
(ٌّؼلش.)291 :2009 ،5
اص ًشیا هذلیرابی اػرواست پریالاع هریترَاى هرشایر سگشػریَى اػرااًذاسد سا برشای هؼریشّا،
هشایر تٔییي سا بشای هاغیشّرای دسًٍری ٍ اًرذاصُ ؿراخقّرا سا برشای هرذل هیْرَهی برِدػرت آٍسد
(ٍى ٍٍ .)2010 ،6دس سٍؽ حذاصل هشبٔات خضئی 7برشای ػرٌدؾ بخرؾ اًرذاصُگیرشی کرِ هشبرَى برِ
اػایادُ ؿذُ اػت کِ دس اداهِ ؿشح دادُ ؿذُ اػت .پغ اص بشسػی بخؾ اًذاصُگیرشی ابرضاس پرظٍّؾ
1. Lisrel
2. EQS
3. Amos
4. Boomsma & Hoogland
5. Henseler
6. Wen wu
)7. PLS (Partial Least Square
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ػپغ بِ بشسػی بشاصؽ کلی هذل بشای تأییذ ٍ سد فشهیات اػرایادُ هریؿرَد کرِ دس ایري پرظٍّؾ اص
بشاصؽ کلی هذل اػایادُ ؿذُ اػت ٍ پغ اص آىکِ بشاصؽ کلی هذل هَسد تأییذ صشاس گشفاِ اػت حال
ًَبت آى اػت کِ بِ بشسػی فشهیات بپشداصین .کِ دس فشهیات 1تا  6اص آهاسُ تی اػایادُ ؿذُ اػت.
 .1-5ابسار جوعآٍری دادُّب
دس ایي پظٍّؾ بشای کؼر اًالٓات پیشاهَى هباًی ًِشی ٍ پیـیٌِ تققیقات اًدام ؿذُ ،دادُّای
ثاًَیِ اص ًشیا هٌالٔرِ کارر ،هقراالت ٍ پایراىًاهرِّرای حرَصُ هرذیشیت خْرادی ٍ اصالراد هقراٍهای
خوْآٍسی ؿذُاًذ .بشای خورْآٍسی دادُّرای اٍلیرِ ًیرض پشػـرٌاهِ ًشاحری ؿرذ .پشػـرٌاهِ یکری اص
هاذاٍلتشیي ابضاسّای گشدآٍسی اًالٓات دس پظٍّؾّای پیوایـی اػتّ .ش پشػـٌاهِ هٔوَالً ٓباست
اػت اص هدوَِٓای اص پشػؾّای ّذفهذاس ،کِ با بْشُگیشی اص هقیاعّای گًَاگَىًِ ،رش ،دیرذگاُ
ٍ بیٌؾ فشد پاػخگَ سا هَسد ػٌدؾ صشاس هیدّذ .ابرضاس اكرلی ػرٌدؾ دس ایري پرظٍّؾ ،پشػـرٌاهِ
اػت کِ ٓالٍُ بش ایيکِ یکی اص ابضاسّای سایح دس پظٍّؾّای حَصُ هذیشیت ٍ ٓلَم اًؼراًی اػرت،
سٍؽ هؼاقین بشای کؼر دادُّای تققیا دس ػٌح ٍػیْ ًیض ّؼت .ابرضاس خورْآٍسی دادُّرای اٍلیرۀ
هیذاًی ،دٍ پشػـٌاهِ اػااًذاسد برِ كرَست ًیرف پرٌح ػرٌقی لیکرشت هریباؿرذ .برشای خورْآٍسی
دادُّررای هشبررَى بررِ ابٔرراد هررذیشیت خْررادی اص پشػررؾًاهررِای هـرراول بررش  17گَیررِ ،کررِ پررٌح بٔررذ
ٍالیتهقَسی ،تِٔین ؿٔائش اًقالبی ٍ اػالهی ،تذبیش ًیکَ ٍ آیٌذًُگشی ،بیآاٌرایی برِ اهرَس هرادی ٍ
ػِٔ كذس ٍ خؼاگیًاپزیشی سا هیػٌدذ ،اػایادُ ؿذُ اػت؛ ٍ بشای خورْآٍسی دادُّرای هرشتبي برا
اصالاد هقاٍهای ًیض اص پشػـٌاهِای هـاول بش  12گَیِ اػایادُ ؿرذُ اػرت کرِ چْراس هلرذاق اصالراد

 .2-5جبهعِ ٍ ًوًَِ آهبری
با تَخِ بِ تٔشیف ،ی

خاهِٔ آهاسی ٓباست اػت اص افشاد یا ٍاحذّایی کرِ داسای حرذاصل یر

كیت هـاشک باؿٌذ .هٔوَالً دس پظٍّـی خاهِٔ هَسد بشسػی ،ی

خاهِٔ آهاسی اػت کِ پظٍّـرگش

هایل اػت دسباسُ كیت (كیات) هاغیش ٍاحذّای آى بِ هٌالٔرِ بپرشداصد (ػرشهذ ٍ ّوکراساى.)1392 ،
ًوًَِ ٓباست اػت اص تٔذادی اص افشاد خاهِٔ کِ كیات آىّا با كریات خاهٔرِ هـرابْت داسد ،هٔرشف
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خاهِٔ باؿذ ٍ اص تداًغ ٍ ّوگٌی افشاد خاهٔرِ بشخرَسداس باؿرٌذ (حرافَ ًیرا .)1388 ،دس ایري تققیرا
خاهِٔ آهاسی سا هذیشاى ٍ ًخبگاى ػاصهاى هشکضی تأهیي اخاوآی اػااى اكیْاى تـکیل هیدٌّذ ،کرِ
تٔذاد آًْا خؤاً ً 75یش بَدُ (کلیِ هذیشاى ،کاسؿٌاػاى اسؿذ ٍ كاحرًِشاى ػاصهاى) اػت ٍ بِ دلیرل
هقذٍد بَدى خاهِٔ آهاسی ًوًَِگیشی بش اػاع ػشؿواسی اًاخا گشدیرذُ اػرت ٍ برِ ّوریي تٔرذاد
پشػـٌاهِ دس هیاى آًاى تَصیْ گشدیذ کِ پغ اص پیگیشیّای فشاٍاى  74هَسد اص آًْرا باصگشداًرذُ ؿرذ؛
اها بِٓلت ایٌکِ  4هَسد اص پشػـٌاهِّا فاصذ اًالٓات کافی بَد ،کٌاس گزاؿاِ ؿذًذ ٍ دس ًْایت تدضیِ
ٍ تقلیل اًالٓات بش اػاع  70پشػـٌاهِ باصیهاًذُ (حدن ًوًَِ) ،كَست پزیشفت.
 .3-5پبیبیی ٍ رٍایی در رٍش حدالل هربعبت جسیی
سٍایی پشػـٌاهِّا اص ًشیا سٍایی ّوگرشا ٍ ًِرش اػراتیذ تأییرذ گشدیرذ .پایرایی دس سٍؽ حرذاصل
هشبٔات خضیی دس دٍ بخؾ بشسػی هیؿَد :الف) بخؾ هشبَى بِ هذل اًذاصُگیشی ) .بخؾ هشبَى
بررِ هررذل ػرراخااسی (داٍسی ٍ سهرراصادُ .)1392 :29 ،بررشای بشسػرری بررشاصؽ بخررؾ اٍل یٌٔرری بررشاصؽ
هذلّای اًذاصُگیشی دٍ هَسد اػایادُ هیؿَد :پایایی ؿاخق ،سٍایی ّوگشا .پایایی ؿاخق ًیض خرَد
تَػي ػِ هٔیاس هَسد ػٌدؾ ٍاصْ هیگشدد:
آلیایکشًٍباخ؛ پایاییتشکیبی؛ هشایر باس ٓاهلی
آلیای کشًٍباخ :هٔیاسی کالػی

برشای ػرٌدؾ پایرایی ٍ ػرٌدِای هٌاػرر برشای اسصیرابی پایرذاسی

دسًٍی (ػاصگاسی دسًٍی) هقؼَ هیؿَد .هقذاس آلیای کشًٍباخ باالتش اص  0/7بیاًگش پایایی صابرل
صبَل اػتّ .ش چٌذ هَع ٍ ّوکاساى ( )1998دس هَسد هاغیشّایی با تٔذاد ػرؤاالت اًرذک ،هقرذاس
هقادیش آلیای کشًٍباخ بشای تواهی هاغیشّا اص هقذاس  0/7بیـاش بَدُ ٍ بیاًگش پایایی صابل صبَل اػت.
پایایی تشکیبی :اص آىخایی کِ هٔیاس آلیای کشًٍباخ ی

هٔیاس ػٌای بشای تٔییي پایایی ػاصُّرا هریباؿرذ،

سٍؽ حذاصل هشبٔات خضیی هٔیاس هذسىتشی ًؼبت بِ آلیای بًِام پایایی تشکیبی برِکراس هریبرشد .ایري
هٔیاس تَػي ٍستغ ٍ ّوکاساى )1974( 1هٔشفی ؿذ .دس كَستی کِ هقرذاس آى برشای ّرش ػراصُ براالی
1. Werts et al
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 0/7ؿَدً ،ـاى اص پایذاسی دسًٍی هٌاػر بشای هذلّای اًرذاصُگیرشی داسدًًَ( .رالی .)1978 ،1ؿرایاى
رکش اػت کِ هٔیاس پایایی تشکیبی دس هذلػاصی هٔادالت ػاخااسی هٔیراس بْارشی اص آلیرای کشًٍبراخ
بررِؿررواس هرریسٍد (ٍیٌررضی ٍ ّوکرراساى .)2010 ،2بآٌایررت بررِ هررَاسد فررَق ٍ بررا تَخررِ بررِ خررذٍل ()2
هقذاستواهی هاغیشّا بیؾ اص ّ 0/7ؼاٌذ ،کِ بشاصؽ هٌاػر هذلّای اًذاصُگیشی تأییذ هیؿَد.
ػاصُ با آى ػراصُ

ػٌدؾ باسّای ٓاهلی :باسّای ٓاهلی اص ًشیا هقاػبِ هقذاس ّوبؼاگی ؿاخقّای ی

هقاػبِ هیؿًَذ کِ اگش ایي هقذاس بشابش ٍ یا بیـاش اص هقذاس  0/4ؿَد (ّالٌذ .)1999 ،3هؤیرذ ایري هٌلرر
اػت کِ ٍاسیاًغ بیي ػاصُ ٍ ؿاخقّای آى اص ٍاسیاًغ خٌای اًرذاصُگیرشی آى ػراصُ بیـراش برَدُ ٍ
پایایی دس هَسد آى هذل صابل صبَل اػتّ .ش چٌذ بشخی ًَیؼٌذگاى هثل سیَاسد ٍ ّاف (ٓ )1988ذد 0/5
سا بِ ٌَٓاى هقذاس هالک باسّای ٓاهلی رکش ًوَدُاًذ .با تَخِ بِ خذٍل ( )2هقادیش باسّای ٓاهلی تواهی
گَیِّا بیؾ اص  0/5اػت .دس ًایدِ پایایی هذل اص ّش ًِش هَسد تأییذ صشاس گشفاِ اػت.
خذٍل  .2آلفإکزًٍثاخ ،ضزٗة اٗاٖٗ ٍ ه٘اًگ٘ي ٍارٗاًظ اعتخزاج ؽذُ
میاوگیهياریاوس
بسرگتر از 0/5

بسرگتر از 0/7

بسرگتر از 0/7

هذٗزٗت خْادٕ

0/ 824

0/919

0/943

ٍالٗت هحَرٕ

0/811

0/927

0/878

تعظ٘ن ؽعائز اًقالتٖ ٍ اعالهٖ

0/736

0/917

0/88

تذت٘ز ً٘کَ ٍ آٌٗذُ ًگزٕ

0/667

0/857

0/75

تٖاعتٌاٖٗ تِ اهَر هادٕ

0/717

0/909

0/864

ععِ صذر ٍ خغتگًٖا ذٗزٕ

0/815

0/929

0/886

اقتصاد هقاٍهتٖ

0/773

0/865

0/885

اقتصاد تزه٘وٖ

0/680

0/864

0/764

متغیر

استخراج شذٌ

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

پایایی ترکیبی

آلفایکريوباخ

بسرگتر از 0/5

بسرگتر از 0/7

بسرگتر از 0/7

اقتصاد دفاعٖ

0/729

0/889

0/814

اقتصاد هَاسٕ

0/808

0/926

0/881

اقتصاد الگَ

0/693

0/871

0/782

متغیر

استخراج شذٌ

هأخز :یافاِّای تققیا

سٍایی ّوگشا :سٍایی ّوگشا دٍهیي هٔیاسی اػت کرِ برشای برشاصؽ هرذلّرای اًرذاصُگیرشی دس سٍؽ
حذاصل هشبٔات خضئی بِ کاس بشدُ هریؿرَد .هٔیراس هیراًگیي ٍاسیراًغ اػراخشاج ؿرذُ ًـراىدٌّرذُ
هیاًگیي ٍاسیاًغ بِ اؿاشاک گزاؿاِ ؿذُ بیي ّش ػاصُ با ؿاخقّای خَد اػت .برِ بیراى ػرادُترش
هیاًگیي اػاخشاج ؿذُ هیضاى ّوبؼاگی ی

ػاصُ با ؿاخقّای خَد سا ًـاى هیدّذ کرِ ّرش چرِ

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

2

( )1981هٔیاس هیاًگیي ٍاسیراًغ اػراخشاج ؿرذُ سا برشای ػرٌدؾ سٍایری ّوگرشا هٔشفری ٍ هقرذاس
بقشاًی سا ٓذد  0/5بیاى داؿاٌذ؛ بذیي هٌٔی کِ هقذاس هیاًگیي ٍاسیراًغ اػراخشاج ؿرذُ براالی 0/5
سٍایی ّوگشای صابل صبَل سا ًـاى هیدٌّذ .با تَخِ بِ هَاسد گیاِ ؿذُ ٍ خذٍل ( )2هقادیش توراهی
هیاًگیي ٍاسیاًغ اػاخشاج ؿذُ اص  0/5بیـاش بَدُ ٍ دس ًایدِ هذل آٍسدُ ؿرذُ دس ایري پرظٍّؾ اص
سٍایی ّوگشاییهٌاػبیبشخَسداساػت.
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ؽک  .2ضزاٗة تارعاهلٖ گَِّٗا

 .4-5برازش کلی هدل
بشاصؽ کلی هذل ؿاهل ّش دٍ بخؾ هذل اًذاصُگیشی ٍ ػاخااسی هیؿَد ٍ برا تأییرذ برشاصؽ آى
بشسػی بشاصؽ دس ی

هذل کاهل هیؿَد .بشای بشسػی بشاصؽ هرذل کلری تٌْرا اص یر

هٔیراس برِ ًرام

 GOFاػایادُ هیؿَد .ایي هٔیاس اص ًشیا فشهَل صیش بِ دػت هیآیذ:
()1

̅̅̅√

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅√ =GOF

بِ ًَسی کِ ً̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ـاًِ هیاًگیي هقادیش اؿاشاکی ّش ػاصُ هیباؿذ ٍ ̅̅̅ ًیرض هقرذاس
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خذٍل  .3هفزٍضات تزاسػ کلٖ هذل
سازٌ

Communality

R Squares

هذٗزٗت خْادٕ

0/537

-

ٍالٗت هذارٕ

0/811

0/629

ؽعار اًقالتٖ ٍ اعالهٖ

0/736

0/574

تذت٘ز ً٘کَ

0/667

0/227

تٖاعتٌاٖٗ تِ دً٘ا

0/717

0/603

ععِ صذر

0/815

0/613

اقتصاد هقاٍهتٖ

0/461

0/426

اقتصاد تزه٘وٖ

0/680

0/493

اقتصاد هَاسٕ

0/808

0/659

اقتصاد دفاعٖ

0/729

0/534

اقتصاد الگَ

0/693

0/155

ه٘اًگ٘ي

0/695

0/491

هأخز :یافاِّای تققیا

()2

; 0/584

√ = GOF

̅√

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅√ = GOF

ٍتضلغّ ٍ 1وکاساى ( )2009ػِ هقذاس  0/36 ،0/25 ،0/01سا بِ ٌَٓاى هقادیش هٔیف ،هاَػي ٍ صرَی
بشای  GOFهٔشفی ًوَدُاًذ .بٌابشایي حاكل ؿذى  0/584بشای ً GOFـاى اص بشاصؽ کلی صَی هذل داسد.

خشٍخی هذل با اػایادُ اص دػاَس  Bootstrappingکرِ دس ؿرکل ؿرواسُ ( )2آهرذُ اػرتً ،ـراى
هیدّذ کِ هشیر هٌٔاداسی هیاى هاغیشّای هذیشیت خْادی ٍ اصالاد هقاٍهای ( )123/476اص 1/96

1. Wetzels
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بیـاش اػت .ایي هٌلر حاکی اص هٌٔیداس بَدى تأثیش هؼاقین هذیشیت خْرادی برش اصالراد هقراٍهای دس
ػٌح اًویٌاى  % 95هیباؿذ ٍ فشهیِ اكلی پظٍّؾ تأییذ هیؿَد.
خذٍل ً .4ت٘دِ فزضِ٘ اصلٖ
مسیر

ضریب مسیر

آمارٌ t

وتیجٍ فرضیٍ

هذٗزٗت خْادٕ  اقتصاد هقاٍهتٖ

0/961

123/476

تأٗ٘ذ

هأخز :یافاِّای تققیا

ؽک  .3ضزٗة هعٌادارٕ

 .6-5بررسی ضرایب استبًداردضدُ هسیرّبی هربَط بِ ﻓرضیِ اصلی
بٔذ اص بشسػی هٌٔاداس بَدى تأثیش هؼاقین هذیشیت خْادی بش اصالاد هقاٍهای ،ؿذت ایري ترأثیشات
بشسػی ؿذُ اػت .هشیر اػااًذاسد ؿذُ هؼیش هیاى هاغیش هرذیشیت خْرادی برا اصالراد هقراٍهای 0/96
ًَس هؼاقین تبییي هیکٌذ.
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ؽک  .4ضزٗة هغ٘ز

ً .7-5تبیج هربَط بِ ﻓرضیِّبی ﻓرعی پژٍّص
بشای آصهَدى فشهیِّا اص آذاد هٌٔاداسی تی اػایادُ هیؿَد .دس كَستی کرِ هقرذاس صرذس هٌلرا
ایي آذاد اص  1/96بیـاش ؿَدً ،ـاى اص كقت سابٌِ بیي ػاصُّا ٍ دس ًایدِ تأییذ فشهریِّرای پرظٍّؾ
دس ػٌح اًویٌاى  95دسكذ اػتّ .واىًَس کِ دس خذٍل ( )5هـخق اػت ،هشیر هشبَى بِ هؼیش،
اص هقذاس  1/96بیـاش اػت کِ هٌٔاداس بَدى ایي هؼیش ٍ هٌاػر بَدى هذل ػاخااسی سا ًـاى هیدّذ .دس
ایي پظٍّؾ هٌابا با خذٍل صیش توام فشهیِّای فشٓی تأییذ هیگشدد.
خذٍل ً .5تاٗح فزضِّ٘إ فزعٖ تحق٘ق

ٍالٗت هحَرٕ تز اقتصاد هقاٍهتٖ تأث٘ز هثثت ٍ هعٌادارٕ دارد.

3/651

0/229

تأٗ٘ذ

3/485

0/201

تأٗ٘ذ

2/520

0/113

تأٗ٘ذ

4/496

0/329

تأٗ٘ذ

3/621

0/246

تأٗ٘ذ

تعظ٘ن ؽعائز اًقالتٖ ٍ اعالهٖ تز اقتصاد هقاٍهتٖ تأث٘ز هثثت
ٍ هعٌادارٕ دارد.
تذت٘ز ً٘کَ ٍ آٌٗذُ ًگزٕ تز اقتصاد هقاٍهتٖ تأث٘ز هثثت ٍ
هعٌادارٕ دارد.
تٖ اعتٌاٖٗ تِ اهَر هادٕ تز اقتصاد هقاٍهتٖ تأث٘ز هثثت ٍ
هعٌادارٕ دارد.
ععِ صذر ٍ خغتگًٖا ذٗزٕ تز اقتصاد هقاٍهتٖ تأث٘ز هثثت ٍ
هعٌادارٕ دارد.
هأخز :یافاِّای تققیا
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 .6بحث ٍ ًتیجِگیری
دس پظٍّؾ حاكل تالؽ ؿذ تا خأل تلَسیر

بریي هرذیشیت خْرادی ٍ اصالراد هقراٍهای کرِ دس

پظٍّؾّای پیـیي هَسد اغوام صشاس گشفاِ اػت ٍ ّویٌیي تأثیشی کِ ّشی

اص هؤلیِّای هرذیشیت

خْادی هیتَاًذ بش تققا اصالاد هقاٍهای داؿاِ باؿذ دس كٌٔت بیوِ بِ تلَیش کـیذُ ؿَد.
ًاایح بِدػت آهذًُ ،ـاى هیدّذ کِ هشیر هؼیش بیي هذیشیت خْادی ٍ اصالاد هقاٍهای  96دسكذ
هیباؿذ ٍ هؤیذ ایي هٌلر اػت کِ هذیشیت خْادی (هاغیشهؼاقل) بِ هیضاى  96دسكذ اص تغییشات
اصالاد هقاٍهای (هاغیش ٍابؼاِ) سا تـشیح هیًوایذ یافاِّای ایي پظٍّؾ با یافاِّای پظٍّـگشاًی اص
خولِ صهاًی ( ،)1395پَسكادق ٍ راکشی ( ،)1394غشیر ٍ ّوکاساى ( ،)1395بٌیادی (ٍ )1394
ػیشی ٍ خٌییش (ّ )2015نخَاًی داسد .ایي بِ هٌٔای استباًی اػت کِ بیي دٍ هقَلِ هْن ٍ تأثیشگزاس
هذیشیت خْادی ٍ اصالاد هقاٍهای بشصشاس هیباؿذ؛ کِ هکول یکذیگش بَدُ ٍ با بْشُهٌذی کاهل اص
تَاًائیّای داخلی ٍ اتکاء سٍصافضٍى بش ًیشٍّای بَهیّ ،ویٌیي تکیِ بش هؤلیِّایی ّواًٌذ
ٍالیتهقَسی ،تِٔین ؿٔائش اػالهی_اًقالبی ٍ ...هیتَاى بِ بِ پیـشفت کـَس ٍ پیـبشد اّذاف دس
ساػاای بشًاهِ پٌدن تَػِٔ اهیذٍاس بَد.
سّبشی هِٔن بش ایي هٌلر ٍصَف کاهل داسد کِ اگش هشدم حواػِ ٍ حشکای سا آغاص کٌٌرذ ،الصم
اػت کِ هذیشاى ٍ سّبشاًی باؿٌذ تا ایي حشکت ٍ تَاى ٍ حواػِ سا خْرتدّری کٌٌرذ ترا اص ّرش گًَرِ
ّشصسٍی ٍ بذسٍی خلَگیشی برِ ٓورل آیرذ .ایٌداػرت کرِ خَاّراى هرذیشیت خْرادی هریؿرَد کرِ
هیبایؼت دس هؼلَالى ایداد ٍ یا تقَیت ؿَدٍ .صای بخَاّین سٍحیِ خْرادی هرشدم سا هرذیشیت کٌرین
الصم اػت خَد هذیشاى ٍ هؼرلَالى اص ایري سٍحیرِ خْرادی بشخرَسداس باؿرٌذ .بٌرابشایي ،اگرش حشکرت
دسحالی کِ هشدم اهیذٍاس ،چٌیي هذیشیای ًویتَاًذ اص فشكت بِ دػت آهذُ بْرشُ گیرشد ٍ پیـرشفت سا
سصن صًذ .ایٌداػت کِ ایـاى سٍحیِ خْادی سا الصم هیؿواسد ًِ سٍحیِای کِ هباٌی بش اػقاى تکلیرف
اػت .ایـاى هیفشهایذ« :اگش ها بخرَاّین ایري حشکرت ِٓرین اصالرادی دس کـرَس اًدرام بگیرشد یر
الضاهاتی ّن داسد .اٍالً سٍحیِ خْادی الصم اػت .هلت ها اص اٍل اًقال ترا اهرشٍص دس ّرش خرائی کرِ برا
سٍحیِ خْادی ٍاسد هیذاى ؿذُ ،پیؾ سفارِ؛ ایري سا هرا دس دفراّ هقرذع دیرذین ،دس خْراد ػراصًذگی
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دیذین ،دس حشکت ٓلوی داسین هـاّذُ هیکٌین .اگش ها دس بخؾّای گًَاگَى ،سٍحیِ خْادی داؿاِ
باؿین؛ یٌٔی کاس سا بشای خذا ،با خذیت ٍ بِ كَست خؼاگیًاپزیش ،اًدرام دّرینً -رِ فقري برِ ٌٓرَاى
اػقاى تکلیف_بالؿ

ایي حشکت پیؾ خَاّذ سفت» .1

ّواىگًَِ کِ اؿاسُ ؿذّ ،ذف اص اخرشای اصالراد هقراٍهای دس کـرَس ،ایدراد ثبرات اصالرادی ٍ
تَاًوٌذػاصی ّوِخاًبِ دس هقابل هـکالت داخلی ٍ فـاسّای خاسخی اػت .اخشایی کرشدى كرقیح ٍ
دصیا اصالاد هقاٍهای ،هیتَاًذ کـَس سا دس بشابش هـکالت ٍ تْذیرذّرای خراسخی هلرَى ًگراُ داسد.
ّن چٌیي با اػایادُ اص هرذل هرذیشیت خْرادی کرِ هباٌری برش ترالؽ هورآف ٍ برِ کراسگیشی توراهی
ُشفیتّاػت ،هی تَاى بِ هٌَِس تَػِٔ کاسآفشیٌی ٍ بِ حرذاکثش سػراًذى هـراسکت آحراد خاهٔرِ دس
فٔالیتّای اصالادی بشای تققا اصالاد هقراٍهای کَؿریذ .اصالراد هقراٍهای برِ ٌٓرَاى یر
خْادی ،هٌقلش بِ صهاى تقشین ٍ خٌگ ًیؼت ،بلکِ ایداد ٍ تَػِٔ ی

حشکرت

ػاخااس تَاًوٌذ برشای تَػرِٔ

اصالاد هلی اػتً .کاِ اػاػی کِ دس اصالاد هقاٍهای ؿایاى رکش اػت بقث هشدم بٌیاد بَدى آى اػت،
یٌٔی اصالاد دٍلای كشف ًیؼت ،بلکِ اصالادی اػت کِ با اسادُ هشدم ،ػشهایِ هشدم ٍ حوَس هرشدم ٍ
تالؽّای هشدم تققا پیذا کشدُ ٍ پیـشفت هیکٌذّ .ویي هَهَّ ًـاى هیدّذ کِ چشا بْارشیي هرذل
پیادُػاصی ٍ تققا اصالاد هقاٍهای دس ػایِ هذیشیت خْادی تٔشیف هیؿَد .صیشا کِ هْوارشیي سکري
خْادی ّواًٌَس کِ بیـاش ّن بِ آى اؿاسُ ؿذ ،هشدهی بَدى ٍ هـاسکای بَدى آى اػت.
پیـٌْادات صیش خْت تققا اّذاف هذًِش اصالاد هقاٍهای اسائِ هیگشدد:
 .1گؼاشؽ خلَكیػاصی دس ساػاای اخشای ػیاػتّای کلی اصالاد هقراٍهای ٍ خرشٍج اصالراد اص
 .2خلَگیشی اص ٍابؼاگی بِ اصالاد ت

هقلَلی (ًیت) ٍ حوایرت اص تَلیرذ ٍ كرادسات هقلرَالت

داًؾبٌیاى ،کِ یکی اص اكَل اػاػی هذًِش دس اصالاد هقاٍهای هیباؿذ؛
 .3هـرراسکت ّشچررِ بیـرراش هررشدم دس اهررَس اصالررادی ٍ تـررَیا آًرراى بررشای توشکررض بررش ػررشهایِّررا ٍ
تَاًوٌذیّای داخلی خْت اػایادُ بْیٌِ اص هٌابْ ٍ اهکاًات؛
 .1بیاًات دس خوْ صائشاى حشم سهَی 1 ،فشٍسدیي 1390
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 .4فشٌّررگػرراصی دس ساػرراای هلررشف هایقارراج ٍ هررَاد اٍلیررِ ٍ پشّیررض اص سٍاج فشٌّررگ غشبرریِ
هلشفگشایاًِ دس هیاى هشدم.
 .5اػایادُ سٍص افضٍى اص هشٍستّا ٍ بایذّای هذیشیت خْادی ٍ ّویٌیي هذیشاى خْادی دس ساػراای
اكالح اهَس اصالادی ٍ هٔیـای هشدم ٍ بشداؿاي گامّای هؤثش دس تققا اصالاد هقاٍهای برِ هٌٔرای
ٍاصٔی کلوِ.
 .6اًگیضُآفشیٌی ،هباٌی بش پاداؽّای هادی ٍ هٌَٔی ٍ تغییش باٍس افشاد خاهِٔ ًؼبت بِ کاس ٍ هادیات ٍ
تغییش اسصؽّای خاهِٔ ًؼبت بِ کاسّ ،ویٌیي هٔشفی کاس بِ ٌَٓاى اسصؽ فشاتش ،دس ساػاای تققرا
اّذاف اصالاد هقاٍهای برا ًگراّی کرالى ٍ یر

بشًاهرِسیرضی ساّبرشدی ٍ آیٌرذًُگرش ،دس ساػراای

دػایابی بِ اّذاف هَسدًِش.
بایذ خاًش ًـاى کشد کِ اصالاد هقاٍهای بِ هٌٔی اًیلال ٍ صٌْ سابٌِ با دًیا ًیؼت ،بلکِ ّرذف اص
اصالاد هقاٍهای اباذائاً تکیِ بش تَاًوٌذی ّای داخلی بَدُ کرِ بایرذ دس کٌراس ایري کراس برش پااًؼریلّرا ٍ
اصاوائات دس سابٌِ با ػایش کـَسّا ًیض توشکض داؿت ٍ با صٌْ ٍابؼاگی خَد بِ اصالاد ت

هقلَلی ٍ

ًیت بِ تَلیذ ٍ كاسدات خایگضیي اص صبیل هقلَالت داًؾبٌیاى ،خرز ػرشهایِگرزاساى خراسخی برا
پَؿؾ بیوِای صَی ٍ ػایش هَاسدی کِ کو

کٌٌذُ ٍ آػیرصدا اص اصالاد کـَس ّؼاٌذ ،سٍی آٍسد.
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هٌببع
لرآى کرین

ابراّینزادُ ،عیسی ،هحود اسکٌدری ثبًی ٍ صغری رهضبىپَر (" ،)1395ساّبشد تٔذیل فقش با سٍیکرشد
اصالاد هقاٍهای ،هٌالِٔ هَسدی :ؿْش تْشاى" ،فللٌاهِ خغشافیا ٍ تَػِٔ ،ؿواسُ ،44كق.1-24
ابي ﻓبرس بي زکریب ،احود ( ،)1390هٔدن هقائیغ اللغِ ،چاپ ػریضدّن ،تشخورِ :صرن ،دفارش تبلیغرات
اػالهی :اًاـاسات هشکضی.

اصغری ،هحوَد (" ،)1393خاًَادُ ٍ ًقؾ آى دس اصالاد هقاٍهای" ،فللٌاهِ پظٍّؾّرای اخاورآی
اػالهی ،ػال بیؼان ،ؿواسُ ػَم (پیاپی ،)102كق .79-95

اهبم ﺧبهٌِای (هذُلِ الٔرالی)" ،)1392( ،ػیاػرت ّرای ابالغری اصالراد هقراٍهای" ،هدلرًِ :اهرِ اتراق
باصسگاًی ،ػال ّـااد ٍ پٌدن ،ؿواسُ  2 ،86كیقِ
آلبجبًی اﻓرٍزی ،علی اکبرر

پرّیسگربر ،هحودهْردی ٍ علری ربیعری ( ،)1392سٍؽؿٌاػری تققیرا

پیـشفاِ دس هذیشیت با سٍیکشد کاسبشدی ،تْشاى :داًـگاُ پیام ًَس.
بٌیبدی ،علی ٍ هحود حسي کبهفیرٍزی (" ،)1393بشسػی ترأثیش هرذیشیت خْرادی برش اػراقشاس اصالراد
هقاٍهای با سٍؽ ٍیکَس فاصی" ،فللٌاهِ ٓلوری پظٍّـری هرذیشیت فرشدا ،ػرال ػریضدّن ،ؿرواسُ ،44
كق .91 – 104
بیاًات هقام هِٔن سّبشی دس خلؼِ تبییي ػیاػتّای ابالغی اصالاد هقاٍهای ()1392/12/20
بیاًات هقام هِٔن سّبشی دس حشم هٌْش سهَی (.)1393/1/1
بیاًات هقام هِٔن سّبشی دس دیذاس با داًـدَیاى (.)1395/5/16
بیٌب ( ،)1395ػرایت خبرشی ّراتفًیرَص ،صابلیرت دػرایابی دس  25فرشٍسدیي  ،95ػرآت  .24 :15صابرل
پَرصبدقً ،بصر ٍ زّرا ذاکری لساآًی (" ،)1394تأثیش هذیشیت خْادی بش اثشبخـری ػراصهاى ،دس ػرِ
بٔذ سّبش ،پیشٍ ٍ صهیٌِ" ،فللٌاهِ پظٍّؾ ّای هٌابْ اًؼاًی داًـگاُ خاهْ اهام حؼیي (ّ) ،ػال ّیران،
ؿواسُ ،4كق .95-116
پیغبهی ،عبدل ( ،)1393دسع گیااسّای اصالاد هقاٍهای ،چاپ دٍم ،تْشاى ،اًاـاسات بؼیح داًـدَیی
داًـگاُ اهام كادق.
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تَالیی ،رٍح الِ ٍ سجبد ضکَّیبر ( " )1393اسصیابی هؤلیِّای هذیشیت خْادی بش ٓولکشد ػاصهاًی با
سٍیکشد کاست اهایاصی هاَاصى" چـن اًذاص هذیشیت دٍلای ،دٍسُ  ،5ؿواسُ  ،3كق .15-37
جبهی ،علیرضب ایوبًی همدم ،حویدرضب ٍ هجتبی تٌْب ( ،)1394ساّبشدّای افا سٍؿي برا سٍیکرشدی برش
اصالاد هقاٍهای ،چاپ اٍل ،هـْذ :اًاـاسات ػخي گؼاش.
حبﻓظ ًیب ،هحود رضب ( ،)1388سٍؽ تققیا دس ٓلَم اًؼراًی ،تْرشاى :ػراصهاى هٌالٔرِ ٍ ترذٍیي کارر
ٓلَم اًؼاًی داًـگاُّا (ػوت).
تَالیی ،رٍح اهلل ٍ سجبد ضکَُیبر (" ،)1393اسصیابی هؤلیِّای هذیشیت خْادی بش ٓولکرشد ػراصهاًی
با سٍیکشد کاست اهایاصی هاَاصى" ،فللٌاهِ ٓلوی -پظٍّـی چـن اًذاص هذیشیت دٍلای ،ؿواسُ .19

زهبًی ،حسیي (" ،)1395هذیشیت خْادی هذلی بشای تققا اصالراد هقراٍهای" ،دٍهریي ّورایؾ هلری
پظٍّؾ ّای ٓلَم هذیشیت ،تْشاى :گشٍُ پظٍّـی بَٓلی.
داٍری ،علی ٍ آرش رضبزادُ ( .)1392هذلػاصی هٔادالت ػاخااسی برا ًرشم افرضاس  ،PLSچراپ دٍم،
تْشاى :ػاصهاى اًاـاسات خْاد داًـگاّی.
رضًَد ،علی اکبر (" .)1395هذیشیت ػیاػی ،اصالاد هقاٍهای ،اصذام ٍ ٓول" ،صابل دػاشػی دس ػایت
اداسُ کل هذیشیت بقشاى اػااًذاسی صضٍیي
http: //cm. ostan-qz. ir/content/ostan/special_reports

رضبیی دٍاًی ،هجید ٍ هرتضی رضبیی (" ،)1393اصالاد هقاٍهای ٍ كشفِخَیی دس ّضیٌِّای ٓورَهی
کـَس (بٌذ  16ػیاػت ّای ابالغی اصالاد هقاٍهای) " ،فللٌاهِ اصالاد ٍ باًکذاسی اػالهی ،بْراس ،93
ؿواسُ ،6كق .135-168
رضبئیبى ،علی ( ،)1393هباًی ػاصهاى ٍ هذیشیت ،تْشاى :اًاـاسات ػوت.
اسؿذ اصالاد ،داًـگاُ تشبیت هذسع تْشاى.
سرهد ،زّرُ ببزرگبى ،عببس ٍ الْرِ حجربزی ( ،)1392سٍؽّرای تققیرا دس ٓلرَم سفاراسی ،تْرشاى:
ًـشآگاُ.
سویعیًسب ،هصطفی یبسر سلیوبًی ٍ سعید عبردی (" ،)1395هرذل هیْرَهی هٌلرَ

اهٌیرت غرزایی

خوَْسی اػالهی ایشاى دس هٌَِهِ اصالاد هقاٍهای" ،فللٌاهِ آفاق ٍ اهٌیت ،ػال ًْن ،ؿرواسُ ػریام،
كق .65-96
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طیبًیب ،علی (" ،)1395ػٌذیکای بیوِگشاى ایشاى" ،صابلیت دػایابی دس  8خشداد  ،95کذخبش.4176 :
غریب ،عببس علی طبلب ،علی عببسی ،ستبرُ ٍ اردضیر ضیری (" ،)1395بشسػی تأثیش هذیشیت خْادی
بش آهَصؽ کاسآفشیٌی دس داًـگاُّا" ،دٍ فللٌاهِ ٓلوری پظٍّـری الگرَی پیـرشفت اػرالهی ایشاًری،
دٍسُ ،4ؿواسُ  ،8پاییض ٍ صهؼااى  ،1395كق.46-31
عسﮕری ،آرزٍ (" ،)1394اصالاد هقاٍهای" ،هٌاـشُ دس ػَهیي کٌیشاًغ بریيالوللری اصالراد دس ؿرشایي
تقشین ،بابلؼش ،ؿشکت پظٍّـی كٌٔای ًشٍد ؿوال ،كق .1-12
کریوی ،علیجَاد ٍ هرین کریوی (ً" ،)1393قرؾ ػراصهاى ترأهیي اخاورآی دس تققرا ػیاػرتّرای
اصالاد هقاٍهای" ،هٌاـش ؿذُ دس دٍهیي کٌیشاًغ بیيالوللی اصالاد دس ؿشایي تقشین دس ػال .1393

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

هعلوی ،سید هْدی (" ،)1390هیَْم ٍ اكَل اصالاد هقاٍهای دس آهَصُّای اصالاد اػالهی" ،فلرلٌاهِ
هٔشفت اصالادی ،ؿواسُ .4
همیوی ،سید هحود (" ،)1395هباًی ػاصهاى ٍ هذیشیت" ،تْشاىً :اؿش ساُ داى.
همیوی ،سید هحود (" ،)1395اكَل ٍ هباًی هذیشیت اص دیذگاُ اػالم" ،تْشاى ،اًاـاسات ًگاُ داًرؾ،
چاپ دٍم ّوشاُ با ٍیشایؾ خذیذ.
هکبرم ضیرازیً ،بصر (" ،)1385تیؼیش ًوًَِ" ،تْشاى ،اًاـاسات داسالکار االػالهیِ ،چاپ ػَم.
هؤسسِ پژٍّطی تأهیي اجتوبعی ( ،)1388تأهیي اخاوآی ٍ تَػِٔ ،تْشاى :هَػؼِ ٓالی پظٍّؾ.
هَسَی ،سید علی ( ،)1394ػایت خبشی بشکت ،صابلیت دػایابی دس  5اسدیبْـت  ،95کذ خبش،1822 :
"کلیذ ٍاطُ اصالاد هقاٍهای".
اهبم علی (علیِ السالم)ًْ ،حالبالغِ ،کٌاشل ٍ تلقیح :دکاش ػیذ هقورذ ؿرییٔی ،حدرت االػرالم هقیٌری،
حدتاالػالم حؼیٌی کَّؼاسی ( ،)1394تشخوِ :هشحَم هقوذ دؿای  ،صن :اًاـاسات داسیَؽ.
ّساٍئی ،سیدهرتضی ٍ علی زیرکی حیردری (" ،)1393اصالراد هقراٍهای؛ ًوراد هرذیشیت خْرادی دس
اصالاد ػیاػی ایشاى" ،فللٌاهِ هٌالٔات اًقال اػالهی ،ػال یاصدّن ،ؿواسُ  ،37كق .9-26
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ًجفی ،هحود حسي ( ،)1376خَاّش الکالم ،چاپ بیؼت ٍ چْاسم ،صن :اًاـاسات هؤػؼِ ًـش اػالهی.
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