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ايٗ ٍ٘طا٘ي ز. ثب٘ىي ثب انَٛ قطٖي اؾ ذسٔبر٘ٓطاٖ حٛظٜ ٔبِي اؾالٔي اُ٘جبق  ٞبي ثطذي اظ نبحت يىي اظ زغسغٝ

ز. قٛ زٚ چٙساٖ ٔي اؾز،ثٝ ٚيػٜ زض سمؿيٓ ؾٛز ٚ ظيبٖ  ٞبي ثيكشطي ديچيسٌي زاضاي زض ذهٛل ٖمٛز ٔكبضوشي وٝ

ٜ ا٘س  دػٚٞكٍطاٖ چٙسي ثٝ ُٔبِٗٝ ٚ سحميك زض ايٗ ٔٛيٛٔ دطزاذشٝ ٞنس   . ا٘نس  ٚ ضاٞىبضٞبيي ثطاي ضفٕ آٖ ديكنٟٙبز زاز

لٕ ثٝ ز٘جبَ دبؾد ثٝ ايٗ ؾنٛاَ  زض ٚا. دصيطي ٚ ٘حٜٛ اطط ثٝ وبضٌيطي ايٗ ضاٞىبضٞبؾز انّي ايٗ دػٚٞف ثطضؾي أىبٖ

ثنٝ اينٗ ٔٙٓنٛض زض    ز. سطيٗ ضاٞىبض چيؿن  ٞؿشيٓ وٝ ثب سٛػٝ ثٝ فًبي ٔحيُي ٚ سٛاٖ ّٖٕيبسي ٘ٓبْ ثب٘ىي وكٛض ٔٙبؾت

. ايننٓ ثٟننطٜ ٌطفشننٝ( SCP) ّٖٕىننطز-ضفشننبض-ؾننبذشبض اظ دننبضازايٓ سحّيّنني–چننبضچٛة ضٚـ سحميننك اؾننٙبزي

 اٍ٘يعقي ٞبي ٔىب٘يؿٓ اظ ٞبي ٔٛػٛز اؾشفبزٜ وٝ ثب سٛػٝ ثٝ ٔحسٚزيز زٞس ٞبي ايٗ دػٚٞف ٘كبٖ ٔي ثٙسي سحّيُ ػٕٕ

 ٕ٘بيس سأٔيٗ ضا ٌيط٘سٜ سؿٟيالر ٔٙبفٕ ثشٛا٘س ٝو ؾبظٌبضي اٍ٘يعٜ ٔكبضوشي سؿٟيالر لطاضزازٞبي سسٚيٗ يب لطاضزاز زض

 ثب٘نه  ٘ٓنبضسي  ٞبي عيٙٝٞ سٛا٘س ٕ٘بيس، ٔي ػٛيي نطفٝ ثب٘ه اػطايي سٛاٖ زض وٙشطِي ذٛز ٔىب٘يؿٓ اظ ثب ثطذٛضزاضي ٚ

 قنفبفيز  ٚ نسالز اٖشٕبز، ؾٕز ثٝ ضا ثب٘ه ٚ ٌيط٘سٜ سؿٟيالر ثيٗ ٔكبضوشي فًبي ٚ زض ثّٙسٔسر زازٜ وبٞف ضا

 .وٙس ٞسايز ظيبٖ ٚ ؾٛز سمؿيٓ زض

 

 JEL :G21، G28 ثٙسيَجمٝ

-ضفشنبض -ؾنبذشبض  زايٓدنبضا  اؾنالٔي،  ثب٘ىنساضي  ٞنبي  چنبِف  ٔكنبضوشي،  ٔنبِي  سأٔيٗ اؾالٔي، ثب٘ىساضيٚاغٌبٖ وّيسي: 

  (SCP) ّٖٕىطز

  

                                                            
  :4/2/1398سبضيد دصيطـ:   20/6/1397سبضيد زضيبفز 
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 هقذهِ. 0

أنب ٞٙنٛظ    ،ٌنصضز  ؾنبَ ٔني   35 ثب ٚػٛز آ٘ىٝ اظ سهٛيت لبٖ٘ٛ ّٖٕينبر ثنب٘ىي ثنسٖٚ ضثنب ثنيف اظ     

قٙبؾنبيي  ز. ٞبي ثؿنيبضي زض ٘ٓنبْ ثنب٘ىي وكنٛض ضٚثنطٚ اؾن       ؾبظي انِٛي ايٗ لبٖ٘ٛ ثب چبِف ديبزٜ

زض ٘ٓبْ ثب٘ىي ٘يبظٔٙس يه زيسٌبٜ چٙسػب٘جنٝ ٍ٘نط   ٔكبضوشي  ٔبِي سأٔيٗٞبي ُّٔٛة  ٞب ٚ اٍِٛ ضٚيٝ

 ،ٌينطز  ٞنبي ّٖٕينبسي ضا زض ٘ٓنط ٔني     اؾز سب يٕٗ آ٘ىٝ قطايٍ ٔحيُي، ثؿشط ؾبذشبضي ٚ ؾبظٚوبض

ثٝ ايٗ ٔٙٓنٛض ُٔبِٗنٝ   س. ٞبي ٔٛػٛز ضا قٙبؾبيي ٕ٘بي ٞبي انالحي ؾبظٌبض ثب ٔحسٚزيز ثشٛا٘س اٍِٛ

ـ  حبيط ثطاي قٙبذز ٔبٞيز نٙٗز ثب٘ىساضي زض  ٞنب ٚ ضاٞىبضٞنبي    ايطاٖ ٚ ثطضؾني ٚ سحّينُ ضٚ

( SCP)ّٖٕىطز -ضفشبض-ديكٟٙبزي ثطاي انالح ّٖٕىطزي سؿٟيالر ٔكبضوشي اظ ضٞيبفز ؾبذشبض

 ز. ثٟطٜ ٌطفشٝ اؾ

يب ٖمس قطوز اؾز ٚ ايٗ  سٕطوع ايٗ دػٚٞف زض ثرف ذسٔبر ثب٘ىي ثط سؿٟيالر ٔكبضوشي

رهنٝ ثب٘ىنساضي اؾنالٔي اؾنز ٚ ثنٝ اٖشمنبز       سٕطوع اظ آٖ ػٟز اؾز وٝ ٖمٛز ٔكبضوشي ٚػٝ ٔك

سٛاٖ اؾنبؼ ثب٘ىنساضي اؾنالٔي زا٘ؿنز ٚ ؾنبيط       ثطذي اظ نبحت ٘ٓطاٖ ايٗ حٛظٜ، ٔكبضوز ضا ٔي

قبيس ثٝ ٕٞيٗ ّٖز ثبقنس ونٝ ثب٘ىنساضي اؾنالٔي زض     س. قٛ٘ ٖمٛز ثٝ ٖٙٛاٖ ٖمٛز وٕىي لّٕساز ٔي

  .(1379اؾز)سٛسٛ٘چيبٖ،  ٔٗطٚ  قسٜ 1ز٘يب ثٝ ثب٘ىساضي اظ ٘ٛٔ ٔكبضوز زض ؾٛز ٚ ظيبٖ

ُ  ٞفزايٗ ٔمبِٝ زض  ٛ  ٔني اضائنٝ   ثرف ثٝ قطح شين زض ثرنف اَٚ ٔفٟنْٛ ٖمنس قنطوز ٚ      ز.قن

ٛ  ٞبي ذبل آٖ ثينبٖ ٔني   ٚيػٌي ٗ زض ثرنف زْٚ ؾنبظ ٚ وبضٞنبي     ز.قن  ثنطاي ي ٔكنبضوش  ٔنبِي  سنأٔي

ف زض ثرن  .ٓوٙني  زض ثطذي وكٛضٞبي اؾالٔي ضا ثينبٖ ٔني  ثٝ وبض ضفشٝ ٞبي وٛچه ٚ ٔشٛؾٍ  ثٍٙبٜ

ٞبي ديكٟٙبزي ٔحممبٖ ثطاي ثٟجنٛز ٚ اننالح    ؾْٛ ٔطٚضي زاضيٓ ثط ُٔبِٗبر ديكيٗ زض حٛظٜ ضٚـ

زض ثرف . ٔكبضوشي زض ٘ٓبْ ثب٘ىي وكٛض ٔبِي سأٔيٗ ؾبظي ٚ يب سٛؾٗٝ ثٝ وبضٌيطي ٔكىالر ديبزٜ

ـ  چٟنننبضْ ثنننٝ  دنننبضازايٓ زض ثرنننف دنننٙؼٓ  ٓ.دنننطزاظي ٞنننب ٔننني ثينننبٖ ٔعاينننب ٚ ٔٗبينننت اينننٗ ضٚ

                                                            
1. Profit & loss Sharing (PLS) 
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ػطيبٖ اطط ثرف زض نٙٗز ثب٘ىي وكٛض ضا زض ضا ٔٗطفي ٕ٘ٛزٜ ٚ  (SCP)ّٖٕىطز -ضضفشب-ؾبذشبض

ـ      ؾنذؽ ٓ. ٕ٘نبيي  لبِت ايٗ دبضازايٓ قٙبؾبيي ٔي ٞنبي ديكنٟٙبزي    اطنط ثنٝ ونبضٌيطي ٞنط ينه اظ ضٚ

ٓ  سحّيُ ٔي(SCPٓ )ٔكبضوشي ضا زض چبضچٛة دبضازاي ٔبِي سأٔيٗ زض ثرنف قكنٓ اينٗ ٔمبِنٝ     . ٕ٘نبيي

ٞب ضا زض چبضچٛة ظٔب٘ي ثّٙس ٔسر، ٔيبٖ ٔسر ٚ وٛسبٜ ٔسر ثب سٛػنٝ   ٗ ضٚـوبضٌيطي اي أىبٖ ثٝ

ثٙسي ٚ  زض ٟ٘بيز زض ثرف ٞفشٓ ٔمبِٝ ػٕٕ. ؾٙؼيٓ ٞبي ٔٛضز ٘يبظ ٔي ثٝ قطايٍ ٔحيُي ٚ سٛإ٘ٙسي

  .زٞيٓ ٔياضائٝ  ٞب ضا ٌيطي سحّيُ ٘شيؼٝ

 شزکت ٍ ٍجِ اهتياس عقَد هشارکتي . هفَْم2

يٗ، ينب  وٝ يه چيع ثطاي زٚ ٘فط يب ثيكشط ثبقس ٚ آٖ يب زض ٖيٗ اؾز يب زِقطوز ٖجبضر اؾز اظ ايٗ 

اظ ٔيبٖ ا٘ٛأ ٔرشّف قنطوز يٗٙني قنطوز اٖٕنبَ ينب اثنساٖ،        (.1367)أبْ ذٕيٙي،ٔٙفٗز، يب حك 

ٔٗشجنط اؾنز.   آذطيٗ ٔٛضز ٘نعز فمٟنبي قنيٗٝ     ٍقطوز ٚػٜٛ، قطوز ٔفبٚيٝ ٚ قطوز اِٗٙبٖ فم

 قطيه زض زاقشٗ حك فؿد، سهط  ٚ ؾٛز ثطزٖ ثٝ ا٘ساظٜ ؾطٔبيٝ قطوز اِٗٙبٖ ثٝ ٔٗٙي سؿبٚي زٚ

اضص، ز )سٛا٘س ٖيٗ، ٔٙفٗز يب حك ثبقس يب اظ يىني اظ چٟنبض ؾنجت قنطو     ٔٛيٛٔ قطوز ٔي ز.اؾ

ايٗ ٘ٛٔ قطوز ٘نعز قنيٗٝ ٚ ؾنٙي ٔٗشجنط      س.ٚػٛز آٔسٜ ثبقٝ ث(ٖمس، حيبظر، ٔرٌّٛ قسٖ زٚ ٔبَ

  (.1388اؾز )قٟيس طب٘ي، 

اؾز  ز( قطوزلطاضزاس )ٔكبضوشي زض ثب٘ىساضي اؾالٔي زض ايٗ دػٚٞف، ٖم ٔبِيٗ سأٔئٙٓٛض اظ  

وٝ في ٔبثيٗ َطفيٗ لنطاضزاز يٗٙني سؿنٟيالر ٌيط٘نسٜ ٚ سؿنٟيالر زٞٙنسٜ ثؿنشٝ         )اظ ٘ٛٔ قطوز اِٗٙبٖ(

ٚػٝ غبِت زض ٔفٟنْٛ  . قٛ٘س قٛز ٚ ثٝ ٔٛػت آٖ َطفيٗ زض ؾٛز ٚ ظيبٖ فٗبِيز الشهبزي قطيه ٔي ٔي

  .ثبقس هبزي زض ايٗ دػٚٞف ثيكشط فٗبِيز سِٛيسي ٚ احساص ٔئكبضوز الش

زٞس وٝ ثب٘ىساضي ضا ثٝ نٛضر  انُ ٔكبضوز اُ٘ٗب  ذبني ثٝ ٘ٓبْ ثب٘ىساضي اؾالٔي ٔي"

ٖ  ييىي اظ اػعا آٚضز زض آٖ  ؾيؿنشٓ الشهنبزي ٚ حشني لّنت ؾيؿنشٓ زض ٔني       1ظاي ينطٚضي ٚ زضٚ

ا اظ قنطايٍ ضونٛزي ضٞنبيي ثركنيسٜ ٚ ثنٝ ؾنبحُ       ٞبيي سٗجيٝ قسٜ اؾز وٝ الشهبز ػبٔٗٝ ض ٔىب٘يعْ

                                                            
1. Integral Part 
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ْ   سأٔيٕٗ٘بيس. ظيطا وٝ ثب٘ه زض ايٗ ؾيؿشٓ ٚاؾُٝ  ٘ؼبر ضإٞٙبيي ٔي ٞنبي   ثنٝ ٚاحنس   1ؾنطٔبيٝ ؾنٟب

ٞبي سعضيك قسٜ اظ َطينك   ثبقس ٚ اظ َطيك ٔكبضوز ٔؿشميٓ ثط ٘حٜٛ ثٝ وبضٌيطي ؾطٔبيٝ سِٛيسي ٔي

 (.1379ٛسٛ٘چيبٖ، )س" ٘ٓبْ ثب٘ىي ثٝ ػبٔٗٝ ٘ٓبضر ٚ وٙشطَ زاضز

اظ أنب   ،وٙنس  سحٕينُ ٔني  ثب٘نه  ٞنبي ٘ٓنبضسي ضا ثنٝ     اٌط چٝ ثٝ وبضٌيطي ٖمٛز ٔكبضوشي ٞعيٙٝ

. زض ٚالنٕ،  اؾنز ضقس ٔنساْٚ ٚ إَيٙنبٖ ثرنف الشهنبز     وبضٌيطي ايٗ ٖمٛز سًٕيٗ وٙٙسٜ  َطفي ثٝ

 سؿٟيٓ ضيؿه ٚ ؾٛز ٚ ظينبٖ زض ٖمنٛز ٔكنبضوشي ٕٞب٘ٙنس ينه سٗنسيُ وٙٙنسٜ ٔنبِي زض ٘ٛؾنب٘بر         

وٙس. ثٝ َنٛضي ونٝ زض زٚضاٖ ضٚ٘نك ٚ ضونٛز ٞنط زٚ َنط  سؿنٟيالر زٞٙنسٜ ٚ          الشهبزي ُٖٕ ٔي

ثب سٛػٝ ثٝ آطبض ٔظجز اينٗ   س.ثط٘ قبٖ اظ ٘ٛؾب٘بر الشهبزي ؾٟٓ ٔي سؿٟيالر ٌيط٘سٜ ثٝ ٘ؿجز ؾطٔبيٝ

، زض نٛضر ثٝ وبضٌيطي انِٛي آٖ، حبفّ اضظـ ٔٙنبثٕ ثب٘نه ذبننٝ زض قنطايٍ     ٔبِي سأٔيٗقيٜٛ 

 ٘يع ذٛاٞس ثٛز. يسٛضٔ

ّاي  هشارکتي تا تٌگاُ هالي تأهييساس ٍ کارّاي کشَرّاي اسالهي تزاي . 3

 کَچک ٍ هتَسط

ٗ ٞنبي   ٞب ٚ ٔسَ ضٚـ Rostom (2015)زض ُٔبِٗٝ  ٔهنط،   اؾنالٔي ونٝ زض وكنٛضٞبي    ٔنبِي  سنأٔي

 (SMEٍ )ٞنبي وٛچنه ٚ ٔشٛؾن    ثٍٙبٜ ٔبِي سأٔيٗثطاي  سطويٝ، اضزٖ، فّؿُيٗ اقغبِي ٚ ا٘سٚ٘عي

 س.قٛ٘ زض ازأٝ ثٝ اذشهبض ثيبٖ ٔي ٞب ايٗ ٔسَ ز.قسٜ اؾقٛز، سٛييح زازٜ  ٌطفشٝ ٔيوبض ثٝ

ٝ  (IBRDٝ )زض ٔهط، ثب٘ه ثيٗ إِّّي ثبظؾبظي ٚ سٛؾٗ ٌنصاضي ٚ ايؼنبز ينه ننٙسٚق      ثنٝ ؾنطٔبي

دطزاظز. ؾذؽ ٔكبضوز ثب ؾٟٓ اِكطوٝ ٔؿنبٚي ٔينبٖ ننٙسٚق     ٞبي سؼبضي اؾالٔي ٔي ٔكشطن ثب ثب٘ه

ايٗ نٙسٚق ػسيس، اظ َطيك ٟ٘بزٞبي ٚاؾٍ، . ٌيطز ٜ غيطاؾالٔي ٚ ثب٘ه اؾالٔي نٛضر ٔيسكىيُ قس

 وٙس. ٞب ٔي SME ثطاي ٔبِي سأٔيٗنٛضر ًٔبضثٝ، ٔطاثحٝ، اػبضٜ ٚ... الساْ ثٝ ٝ ث

  ٖ ضچنبضچٛة لنطاضزاز ٚوبِنز ثنب ثب٘نه سٛؾنٗٝ       ز (SFDي )زض سطويٝ، نٙسٚق سٛؾنٗٝ اػشٕنب

دنطزاظز. زض اينٗ    ٞنبي وٛچنه ٚ ٔشٛؾنٍ ٔني     ي اؾالٔي ثٝ ثٍٙبٜنٙٗز سطويٝ، ثٝ اضائٝ ذسٔبر ٔبِ

                                                            
1. Equity - capital 
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ٞنبي ٚاؾنٍ، اػنبظٜ     ٔسَ، ثب٘ه سٛؾٗٝ نٙٗز سطويٝ اظ َطيك ا٘ٗمنبز لنطاضزاز ٚوبِنز ثنٝ ننٙسٚق     

ٞنبي ٚاؾنٍ اؾنز ضا ثنطاي      زٞس. ٕٞچٙيٗ ثبظدطزاذز ٔٙبثٗي وٝ زض اذشيبض اينٗ ننٙسٚق   فٗبِيز ٔي

 وٙس. ؾٟبٔساضاٖ ٔٙبثٕ انّي، يٕب٘ز ٔي

ٞب ثٝ سؿٟيالر ثب٘ىي اظ َطيك يٕب٘ز ٟ٘نبز ٚاؾنٍ ؾنْٛ ثنب لنطاضزاز       SME اضزٖ زؾشطؾيزض 

  س.زٞ وفبِز ضخ ٔي

ٝ  ظيط سجييٗ قسٜ اؾز. ٔٙبثٗي وٝنٛضر  ثٝ ٞب SMEزض غعٜ، ثط٘بٔٝ يٕب٘ز اٖشجبضي ٚيػٜ  ننٛضر   ثن

اذشينبض   قنٛز( زض  )وٝ ثٝ نٛضر ننٙسٚق سىبفنُ ايؼنبز ٔني     ٌصاضي ٞبي ؾطٔبيٝ ٞسايب اظ َطيك نٙسٚق

 .ٌيطز ٞب لطاض ٔي SMEٌيطز ٚ ثب ٔحبؾجٝ حك ٔسيطيشي اظ آٖ، زض اذشيبض  ٞبي ٚاؾٍ لطاض ٔي نٙسٚق

ٞب زض يه نٙسٚق ًٔبضثٝ  SMEي ٔبِ سأٔيٗثطاي (IFC)زض ا٘سٚ٘عي، ٔٛؾؿٝ ٔبِي ثيٗ إِّّي

ٝ   ٔسيطيز ٔني (BMSI)وٝ سٛؾٍ ثب٘ه اؾالٔي ٔبيجب٘ه ا٘سٚ٘عي  وٙنس.  ٌنصاضي ٔني   قنٛز، ؾنطٔبي

چٙيٗ زض ٔسِي زيٍط وٝ ثٝ ٔٙٓٛض ا٘ؼبْ فٗبِيز ثيٗ إِّّي اؾز، فطٚقٙسٜ وبال، ونبالي ذنٛز ضا   ٕٞ

ي )ادطاسنٛض  فطٚقنس. اينٗ ثب٘نه، ونبال ضا ثنٝ ٚاؾنٍ سرههن        ثٝ ثب٘ه إِٓبٖ ثٝ ٖٙٛاٖ ٟ٘بز ٚاؾٍ ٔي

فطٚقس سنب ثنٝ ذطينساض ٟ٘نبيي سحٛينُ قنٛز.        ذهٛني ا٘سٚ٘عي وٝ ٘مف سًٕيٗ وٙٙسٜ ضا زاضز( ٔي

ي ٔٛضز ٘يبظ، ٞعيٙٝ ا٘ؼبْ ذسٔبر ثط ضٚي وبال ٘يع ثٝ ٔؼنطي َنطح   وبال سأٔيٗٗ ثب إَيٙبٖ اظ ٕٞچٙي

 (.Rostom 2015قٛز) دطزاذز ٔي

ٞبي ٔبِي زِٚنز زض   ثٝ ٖٙٛاٖ يىي اظ ثبظؾبذشبضزٞي 2001ؾبَ زض  SMEزض دبوؿشبٖ، ثب٘ه 

ًنبضثٝ، ٔطاثحنٝ ٚ اػنبضٜ،    ٞب اظ َطيك ٔ SMEثب٘ىساضي اؾالٔي زض دبوؿشبٖ ثٝ  .دبوؿشبٖ سبؾيؽ قس

 (.Qureshi & Herani, 2011) وٙس ذسٔبر ٔبِي اضائٝ ٔي

ٞبي وٛچه ٚ ٔشٛؾنٍ زض وكنٛضٞبي    اؾالٔي ثٍٙبٜ ٔبِي سأٔيٗٞبي ُٔطح قسٜ  ٘ىشٝ ثبضظ ٔسَ

ٔهط، سطويٝ، اضزٖ، فّؿُيٗ اقغبِي، ا٘سٚ٘عي ٚ دبوؿشبٖ ٚػٛز حٕبينز ٔنبِي ينه ٟ٘نبز زِٚشني اظ      

ٗ ٞبي سؼبضي اؾالٔي يب ٔٛؾؿبر ٔبِي ذهٛني  ثطاي  ثب٘هسكىيُ نٙسٚلي ثب وٕه   ٔنبِي  سنأٔي

ٞب حًٛض يه ٟ٘نبز ٚاؾنٍ    ع إٞيز زيٍط زض ايٗ ٔسَئٞبي وٛچه ٚ ٔشٛؾٍ اؾز. ٘ىشٝ حب ثٍٙبٜ

 «ننٙسٚق »ثنب ٘نبْ    ٞبؾز. ايٗ ٟ٘نبز ؾنْٛ، ونٝ ٖٕنسسب      ايٗ ثٍٙبٜ ٔبِي سأٔيٗثطاي سؿٟيُ زض أط  ؾْٛ،

ٜ ٕ٘بيٙس، ٌبٜ يٕب٘ فٗبِيز ٔي ٞنب ضا ثطٖٟنسٜ زاض٘نس ٚ ٌنبٜ زض ٘منف       ز ثبظدطزاذز سؿٟيالر ثٝ ثٍٙنب
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ٗ ٞب ضا ثطٖٟنسٜ زاض٘نس. اِجشنٝ     وفبِز ٚ يب ٚوبِز، ٔسيطيز لطاضزاز ثب ثٍٙبٜ ٜ  ٔنبِي  سنأٔي  ٞنب ِعٚٔنب    ثٍٙنب

 قٛز. ٔكبضوشي ٘يؿز ٚ اظ ؾبيط ٖمٛز اؾالٔي ٘ٓيط اػبضٜ ٚ ٔطاثحٝ ٘يع اؾشفبزٜ ٔي

 ّا لعات داخلي در استفادُ اس عقَد هشارکتي در تاًکراّکارّاي پيشٌْادي هطا. 4

ثب٘ىساضي اؾنالٔي ثنٝ ٚينػٜ زض ٖمنٛز ٔكنبضوشي،      ؾبظي انِٛي  ٞبي ٔٛػٛز زض ديبزٜ ٚػٛز ٘بضؾبيي

ٞبي ٌصقشٝ ثطآٖ زاقشٝ اؾز سب ضاٞىبضٞبي ٔرشّفي ثطاي ػجطاٖ ايٗ  ٘ٛيؿٙسٌبٖ زاذّي ضا َي ؾبَ

 :ا٘س ٛضر ظيط ذالنٝ قسٜايٗ ُٔبِٗبر ثٝ نزٞٙس. اضائٝ  ٞب وبؾشي

ٞنبي اػنطاي ننحيح     ( َني دػٚٞكني ثنٝ ضاٞىنبض    1389احٕسي حنبػي آثنبزي ٚ ثٟبضٚ٘نسي )   

ٞنبي   ٞبي ٔكبضوشي زض ٘ٓبْ ثب٘ىي ايطاٖ دطزاذشٙس. زض ُٔبِٗٝ آٟ٘ب ديكٟٙبز قسٜ اؾنز ونٝ ٖمنس    ٖمس

    ٝ ٝ   ٔكبضوز ٔحٛض زض لبِت ثبظاض ؾطٔبيٝ ديٍيطي قنٛز. زض اينٗ ثنيٗ ٔٛؾؿن اضي زض ٌنص  ٞنبي ؾنطٔبي

ٞنب قنٕطزٜ    سطيٗ ٟ٘بز ثنطاي اػنطاي اينٗ ٖمنس     سٛا٘س ٔٙبؾت ٞبي ثبظاض ؾطٔبيٝ ٔي ػبيٍبٜ يىي اظ ٟ٘بز

وٙٙنس، لنبزض    ٞب وٝ ٘مف ٚاؾٍ دنِٛي ضا زض ثنبظاض دنَٛ ايفنب ٔني      ٞب ثط ذال  ثب٘ه قٛ٘س. ايٗ ٔٛؾؿٝ

سكننىيُ  ٞؿننشٙس ٔٙننبثٕ دننِٛي ضا اظ ثننبظاض دننَٛ زضيبفننز ٚ ثننٝ ثرننف ٚالٗنني الشهننبز ٞننسايز وٙٙننس.  

ٝ   ٞب ٚ يب سكىيُ ننٙسٚق  ٌصاضي ٚاثؿشٝ ثٝ ثب٘ه ٞبي ؾطٔبيٝ نٙسٚق ٌنصاضي ٔؿنشمُ اظ    ٞنبي ؾنطٔبي

 ثبقس.  ٞب زٚ ضاٜ ديكٟٙبزي ٔي ثب٘ه

ٞنبي   دطزاذشٙس وٝ زض آٖ ننٙسٚق اي  ( زض دػٚٞكي ثٝ ثطضؾي فطيي1394ٝ٘ٓطدٛض ٚ ُِفي ٘يب )

ٞنب ضا   ر ٚ اػطا ٚ حؿبثطؾي ٚ سؿٛيٝ ثب٘هسٛا٘ٙس َي ؾٝ ٔطحّٝ ثطضؾي سمبيب، ٘ٓبض دطٚغٜ ٔحٛض ٔي

ٞنبي دنطٚغٜ ٔحنٛض ثنٝ ٖٙنٛاٖ يىني اظ        ٔكبضوشي يبضي ٕ٘بيٙس. ننٙسٚق زض اػطاي نحيح سؿٟيالر 

ٞبي فٗبَ زض ثبظاض ؾطٔبيٝ ثٝ زِيُ زضٌيط ثٛزٖ ثب ثرف ٚالٗي الشهبز ٚ حًٛض ٔؿنشميٓ زض اينٗ    ٟ٘بز

ٞنب   ؿبثطؼ سٛا٘بيي وٕه ثنٝ ثب٘نه  ثرف ٚ ٕٞچٙيٗ زاقشٗ اضوبٖ سرههي ٕٞچٖٛ اضظقيبة ٚ ح

  .ثبقٙس ثطاي اػطاي نحيح سؿٟيالر ٔكبضوشي ضا زاضا ٔي

( ثب٘ه زاضي ٚوبِشي ٚ ٔكبضوشي ضا ٔمبيؿٝ ٕ٘ٛزٜ ٚ زض ٟ٘بيز ثنٝ اضائنٝ   1390قٗجب٘ي ٚ ؾيفّٛ )

ضاٞىبض ػسيس دطزاذشٙس وٝ يٕٗ اؾشفبزٜ اظ ٔعايبي اٍِٛي ٔكبضوشي، اظ ٔٗبيت ٞط زٚ اٍِٛ ٔهنٖٛ  

زض ٚالننٕ اٍِننٛي ديكننٟٙبزي زاضاي ذٕيننط ٔبيننٝ انننّي ٔكننبضوز اؾننز وننٝ ثننب اؾننشفبزٜ اظ     ثبقننس.
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ٌصاضاٖ ٚ ثبظاض طب٘ٛينٝ )اٚضاق   ٞبي اٚضاق ثٟبزاض ا٘شمبَ دصيط سمٛيز قسٜ اؾز. ثب٘ه، ؾذطزٜ ٘ٛآٚضي

 ٜ ٞنبي   ثٟبزاض ا٘شمبَ دصيط( ؾٝ ضوٗ انّي ايٗ اٍِٛ ٞؿشٙس. زض ايٗ اٍِٛ ثب٘ه اؾالٔي زض اظاي ؾنذطز

وٙس. ايٗ اٚضاق ذبنيز ا٘شمبَ دصيطي زاضز. يٗٙني دنؽ اظ    ٌصاضاٖ، اٚضاق ٔكبضوز نبزض ٔي ذطزٜؾ

ٞننبي  ٌننصاضاٖ حؿننبة ا٘شكننبض اٚضاق ٔكننبضوز سٛؾننٍ ثب٘ننه، زاض٘ننسٌبٖ اٚضاق ٔكننبضوز )ؾننذطزٜ

سٛا٘ٙس ثب سٛػٝ ثنٝ ّٖٕىنطز    ٞب ٔي سٛا٘ٙس آٖ ضا زض ثبظاض طب٘ٛيٝ ذطيس ٚ فطٚـ وٙٙس. آٖ ٔكبضوشي( ٔي

ٞبي ثب٘نه ٔنصوٛض، ؾنٛز اٚضاق ذنٛز ضا زض ٞنط       ٘ه نبزض وٙٙسٜ اٚضاق ٚ ؾٛز ٔٛضز ا٘شٓبض َطحثب

ِحٓٝ زضيبفز وطزٜ، اٚضاق ضا ٔٙشمُ ٕ٘بيٙس. ثب٘ه ٘يع ٔٙبثٕ حبنُ اظ ا٘شكنبض اٚضاق ٔكنبضوز ضا زض   

ٝ   َطح وٙنس. زض دبينبٖ ؾنط ضؾنيس، ؾنٛز اٚضاق سٛؾنٍ ثب٘نه ثنٝ          ٌنصاضي ٔني   ٞبي ٌٛ٘نبٌٖٛ ؾنطٔبي

 قٛز.   ٖ آٖ سحٛيُ ٔيزاض٘سٌب

ٜ  1392٘ٓط دٛض ٚ وكبٚضظيبٖ ) ٌينطي اظ ٖمنس    ( ثٝ اضائٝ ٔسِي ثطاي ٘ٓبْ ثب٘ىي ثب ٔحٛضينز ثٟنط

٘ٓنط ٘ٛيؿنٙسٌبٖ،    ثطاؾنبؼ ٔكبضوز حمٛلي ثب ٚيػٌي وّيسي سحمك ؾٛز ٚ ظيبٖ ٚالٗي دطزاذشٙس. 

، ٖنسْ اننالح   ٔكبضوز ٔس٘ي( زض ٘ٓبْ ثب٘ىي –ٔكىالر ٚ ٔٛإ٘ اػطاي ٖمٛز ٔكبضوشي )ًٔبضثٝ 

ٚ    آٖ زض ؾٝ زٞٝ اذيط، ضٚ٘س ٘عِٚي ويفيز ا٘ٗمبز لطاضزاز .. حنبوي اظ  .ٞبي ٔكنبضوشي زض زٞنٝ اذينط 

ٞبي اؾبؾي زض اػطاي نحيح ايٗ ٖمٛز اؾز ٚ ٔكبضوز حمنٛلي ٞنيک ونساْ اظ ٔكنىالر      چبِف

   ٔكبضوز ٔس٘ي ضا ٘ساضز.

ضي ثسٖٚ ضثنب، اٍِنٛي ػسينسي    وشبة انالح لبٖ٘ٛ ٚ اٍِٛي ّٖٕيبسي ثب٘ىسا ( زض1390ٔٛؾٛيبٖ )

ٚ ػبٕٔ( ٚ چٟبض ٘نٛٔ ٔٛؾؿنٝ   اي  ٔشكىُ اظ چٟبض ٘ٛٔ ثب٘ه )لطو اِحؿٙٝ، سؼبضي، سرههي ٚ سٛؾٗٝ

ٞنبي ٔرشّنف ٚ    ثب٘ىي )ٔبِي اٖشجبضي، سٗبٚ٘ي اٖشجبض، ِيعيًٙ ٚ لطو اِحؿنٙٝ( ثنب ٔبٔٛضينز   غيط اٖشجبضي

ثبيؿنز   ؾنز. زض اينٗ اٍِنٛ ٔني    ٞبي ٔٙبؾت زض ٖطننٝ سؼٟينع ٚ سرهنيم ٔٙنبثٕ ديكنٟٙبز قنسٜ ا       ضٚـ

ٞبي ٔكبضوشي ضا وٓ ونطزٜ ٚ   ثب٘ىي ثٝ سسضيغ ؾٟٓ لطاضزازغيط ٞبي اٖشجبضي ٞبي سؼبضي ٚ ٔٛؾؿٝ ثب٘ه

ثٝ اي  ٞبي ٔجبزِٝ ٞبي سرههي ثب وبؾشٗ اظ ؾٟٓ لطاضزاز ٔشٕطوع قٛ٘س. ثب٘هاي  ٞبي ٔجبزِٝ ضٚي لطاضزاز

زليك حؿنبثساضي ثنٝ ؾنٕز سفىينه     ضيعي  ثط٘بٔٝ ٞبي ػبٕٔ ثب ٞبي ٔكبضوشي ٕٞز ٌٕبض٘س ٚ ثب٘ه ٖمس

 ا٘شفبٖي، سؼبضي ٚ سرههي حطوز وٙٙس.غيط ٞبي ؾٝ ٌب٘ٝ ثرف
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ٞبي ثب٘ه زض اػطاي لطاضزاز ٔكبضوز زض ؾٛز ٚ ظينبٖ   ( ثٝ چبِف1387٘هط آثبزي ٚ قٗجب٘ي )

  ٞبي آٖ دطزاذشٙس. زض ُٔبِٗٝ ايكبٖ ثطاي اػطاي نحيح لنطاضزاز ٔكنبضوز ٚ ٘ينع ثطَنط     ٚ ضاٞىبض

 اظ:ا٘س  ٞبي ٔصوٛض ضاٞىبضٞبي اضائٝ قسٜ ٖجبضر وطزٖ چبِف

  ٜ(فطٚـ سسضيؼي ؾٟٓ ثب٘ه ثٝ ٔشمبيي)ٔكبضوز وبٞف يبثٙس 

  (سحطيه ٔشمبيي ثٝ سالـ ثيكشط ٚ اضائٝ ٌعاضـ نحيح ؾٛز ٚ ظيبٖ)لطاضزازٞبي سكٛيمي 

 ٕلطاضزازٞب ٝثي 

 ٖٞبي احشٕبِي زض ٘ٓط ٌطفشٗ حؿبة ٚيػٜ ثطاي ظيب 

  ٞنبي   ثنطاي ٔمبثّنٝ ثنب قنٛن    )سؿنٟيالر دطزاذشني ٚ ونبٞف ؾنٟٓ ؾنٛز ثب٘نه       سٛظيٕ ضيؿه

 (الشهبزي ٚ زٚضاٖ ضوٛز

ذطز اؾالٔي زض وكنٛض ؾنطيال٘ىب    ٔبِي سأٔيٗ( ثٝ ثطضؾي سؼطثٝ 1389ٔيؿٕي ٚ قٟيسي ٘ؿت )

ٜ       ٔبِي سأٔيٗاي  دطزاذشٙس ٚ ثط قيٜٛ اضائٝ ٔطحّٝ ٞنبي ٔٛػنٛز    ذنطز اؾنالٔي ثنٝ ٖٙنٛاٖ يىني اظ قنيٛ

ٞنبي ٔكنشطيبٖ،    ذطز اؾالٔي زض ٔطحّٝ اَٚ ثب ٌطٜٚ ٔبِي سأٔيٗوٙس. زض ايٗ ضٚـ ٔٛؾؿٝ  سٕطوع ٔي

)ٔب٘ٙس ٔطاثحٝ( ٔٙٗمس وطزٜ ٚ دؽ اظ آ٘ىٝ ٌطٜٚ ٔٛفميز ذٛز ضا زض اؾشفبزٜ ننحيح  اي  ٖمٛز ٔجبزِٝ

اظ ٔٙبثٕ ٚ ٕٞچٙيٗ سٟٗس ذٛز ثٝ ثبظدطزاذز ٚاْ زضيبفشي ثٝ ٔٛؾؿنبر اطجنبر ونطز، زض ٔطحّنٝ ثٗنس      

 ٌطزز. ٖمٛز ٔكبضوشي ٔي ثطاؾبؼشحك زضيبفز ٚاْ ٔؿ

( ثٝ ذُط اذاللي زض ٖمٛز ٔكبضوشي ٚ اضائٝ اٍِنٛيي  1391ثٟبضٚ٘سي ٚ احٕسي حبػي آثبزي )

وبضثطزي ػٟز وبٞف آٖ دطزاذشٙس. ثٝ ٔٙٓٛض وبٞف ذُط اذاللي، ٔسَ ؾبزٜ ٚ وبضثطزي حجينت  

ٔيعاٖ ػبيعٜ يب سٙجينٝ ثنٝ سفنبٚر     ا٘س. زٜوٝ يه ٔىب٘يؿٓ اٍ٘يعقي اؾز، ديكٟٙبز زاضا ( 2005احٕس )

 ٔيعاٖ ؾٛز ٚالٗي دطٚغٜ ثٗس اظ ثبظضؾي ٚ ٔيعاٖ ؾٛز اٖالٔي ثٍٙبٜ ثؿشٍي زاضز.  

( ثطاي حطوز ثٝ ؾٕز اػطاي نحيح ثب٘ىساضي اؾالٔي ثنٝ ٚينػٜ ٌؿنشطـ    1379سٛسٛ٘چيبٖ )

ايكنبٖ   وشنبة شينُ اظ  . ٔٛاضز ؾزٕ٘ٛزٜ ااضائٝ  ٞب ضاٞىبضٞبيي ٌيطي ٖمٛز ٔكبضوشي زض ثب٘هوبض ثٝ

 لبثُ اؾشرطاع اؾز:
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      آغبظ حطوز زض يه ٔميبؼ وٛچه ٔظُ ثبظوطزٖ يه ثبػٝ زض قنٗت ثنب٘ىي وكنٛض ٚ ينب زض

 ٞبي وكٛض يه ثب٘ه زض ثطذي اظ اؾشبٖ

 ٜٞبي ػسيس سحز ٖٙٛاٖ ؾذطزٜ ٕٔشبظ ٚ ؾذطزٜ ٖبزي ايؼبز ؾذطز 

 ٔساذّٝ قرم طبِض ثطاي حؿبثطؾي 

 اؾشفبزٜ اظ وبضٌعاضاٖ ٔكبٚض 

 يؼبز وٕيشٝ ٔكٛضسي ثب٘ىساضي اؾالٔيا 

 ٞبي وكٛض ٘يبظ فٛضي ثٝ زٚائط ٘ٓبضر ٚ وٙشطَ زض ثب٘ه 

 ٝٞنبي   ٌصاضاٖ ثطاي ٔكبضوز اظ َطيك ٚاٌصاضي ؾٟبْ قطوز اٍ٘يعٜ ٚ سكٛيك ؾطٔبي ٗ  ٔنبِي  سنأٔي

 ٞب زض ثٛضؼ قسٜ سٛؾٍ ثب٘ه

 ٘بٖ زض ؾٛز ثب٘هايؼبز اٍ٘يعٜ ثطاي وبضوٙبٖ زض اػطاي ثٟشط ٖمٛز اظ َطيك ؾٟيٓ وطزٖ آ 

ٞبيي ثٝ قطح شيُ ػٟنز ننحيح اػنطا قنسٖ ٖمنس       ( ديكٟٙبز1395نفبضيبٖ َٛؾي ٚ ذسايي )

 زازٜ ا٘س: اضائٝٔكبضوز ٔس٘ي زض ٔمبْ ُٖٕ 

 آٔٛظـ ٔكشطيبٖ ٚ وبضوٙبٖ ثب٘ه 

 ٝٔٞبي ٔٛػٛز زض دطزاذز سؿٟيالر ٞب ٚ حص  ثطذي ٔحسٚزيز انالح آييٗ ٘ب 

 ِٛيسار ٚ ٔحهٛالرٔٛيٛٔ ؾٙؼي ٚ ثبظاض ؾٙؼي اِٚيٝ س 

 ٘ٓبضر وبضقٙبؾب٘ٝ زض ََٛ ٔسر لطاضزاز 

  ؾٛز ٔحمك قسٜ ثطاؾبؼاِشعاْ ثٝ سمؿيٓ ؾٛز ٔكبضوز ٔس٘ي 

 ٞب ٞبي ٔكبضوشي سٛؾٍ ثب٘ه ـ ضيؿه ظيبٖ لطاضزازدصيط 

 قطٖيغيط ٞبي ٖسْ سٕسيس سؿٟيالر ٔكبضوز ٔس٘ي ثٝ ضٚـ 

  ٝٙضٖبيز ٔٛاظيٗ قنطٖي ٖنالٜٚ ثنط    ا٘ؼبْ ٘ٓبضر قطٖي ثٝ نٛضر ٔيسا٘ي ٚ اِىشطٚ٘يىي زض ظٔي

 ٞب ٞبي َٕٔٗٛ ثبظضؾي ثب٘ه قيٜٛ

ضفنٕ ٔٛا٘نٕ   سٛاٖ ٌفز وٝ ثطذي اظ ضاٞىبضٞب ثيكشط ٘بْط ثط  ثب سٕٗك زض ُٔبِٗبر ُٔطح قسٜ ٔي

ٚ  ؾِٟٛز زض حؿبثطؾني ٔنبِي   ثطذي زيٍط ثيكشط ثطاي. ازاضٜ سؿٟيالر ٔكبضوشي ٞؿشٙس ِؼؿشيىي

 ّٖٕىننطز ثننٝ زٚض اظ ٔؿننِٛيز ٌطيننعيزغسغننٝ  ًٗننيث. سمؿننيٓ ؾننٛز ٚ ظيننبٖ قننىُ ٌطفشننٝ اؾننز 
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اؾنشفبزٜ اظ   ثطذني ٘ينع   ا٘س. ٘ٓط زاقشٌٝيط٘سٜ ٚ سكٛيك اٚ ثٝ ّٖٕىطز قفب  ٚ اذاللي ضا ٔس  سؿٟيالر

زض اػنطاي ٖمنٛز ٔكنبضوشي     ٞب ٞبي اٍ٘يعقي، وٙشطِي ٚ ؾبذشبضي ضا ثطاي سٛإ٘ٙس ؾبظي ثب٘ه قيٜٛ

 .زٞٙس ديكٟٙبز ٔي

 ّا هشارکتي در تاًک هالي تأهييي اّ . هشايا ٍ هعاية رٍش5

وٝ سٛؾٍ ٔحممنبٖ زض زٚ ثرنف لجّني ثنٝ آٟ٘نب       ٔكبضوشي ٔبِي سأٔيٗي ٞب ضاٞىبضزض ايٗ ثرف 

 ؾٝ زؾنشٝ ظينط َجمنٝ ثٙنسي     ا٘س ضا زض اقبضٜ قس، ثٝ إً٘بْ ضاٞىبضٞبيي وٝ زض ايٗ ٔمبِٝ ديكٟٙبز قسٜ

  :ٓدطزاظي ٕ٘بييٓ ٚ ثٝ ثيبٖ ٔعايب ٚ ٔٗبيت آٟ٘ب ٔي ٔي

 ٞبي لطاضزازي سٛؾٗٝ. 1

 (ٞب ٚ فطايٙسٞبي ّٖٕيبسي ٚ ؾبظ ٚ وبض ازاضي ٔٛػٛز سغييط زض ضٚيٝ)انالحبر ّٖٕيبسي. 2

 ٔكبضوشي ٔبِي سأٔيٗذسٔبر اضائٝ  يب ؾبذشبضي زض سغييطار ثٙيبزي. 3

 ّاي قزاردادي  راّکارّاي تَسعِ. 5-0

ٜ ؾننبظٌبضي اؾننز وننٝ اٍ٘يننعٜ ٞننبي اٍ٘يننع ٞننبي لننطاضزازي ثننٝ وننبضٌيطي لننطاضزاز سٛؾننٗٝ ٔٙٓنٛض اظ 

 ٌٙؼٙس: اٍ٘يعز. ٔٛاضز شيُ زض ايٗ زؾشٝ ٔي ٌيط٘سٜ ثطاي ٔكبضوز نحيح ثب ثب٘ه ضا ثط ٔي سؿٟيالر

ٔكنبضوشي اؾنز ونٝ     ٔبِي سأٔيٗٞبي  ٔكبضوز ٔشٙبلهٝ يىي اظ قيٜٛ: هطاسکت هتٌاقصِ (الف

ّٝ دطٚغٜ ثٝ سؿٟيالر ثٝ زِيُ ثطآٚضزٜ وطزٖ اٍ٘يعٜ سؿٟيالر ٌيط٘سٜ ٚ ٚاٌصاضي ٔطحّٝ ثٝ ٔطح

ضؾنب٘س. اظ   ٖسْ سمبضٖ اَالٖبسي ٚ ذُط اذاللي سؿٟيالر ٌيط٘سٜ ضا ثٝ حسالُ ٔني  ٔؿأٌِٝيط٘سٜ 

زض قطايٍ  ايٙىٝثبقس. يٕٗ  َطفي حؿبثساضي ٚ حؿبثطؾي آٖ ٘يع ثٝ زِيُ ٔبٞيز ٖمس ؾبزٜ ٔي

ثنُ افنعايف سنٛضْ    ُٔبثك ثب ليٕز ضٚظ ٔٙبفٕ ثب٘نه ضا زض ٔمب اي  سٛضٔي ثٝ زِيُ ٚاٌصاضي ٔطحّٝ

 ٕ٘بيس. حفّ ٔي

اضظيبثي، وٙشطَ ٚ حؿبثطؾي آٖ ثٝ  ٔؿأِٝيىي زيٍط اظ ٖمٛز ٔكبضوشي وٝ : هطاسکت حقَقي (ب

ثبقس، ٔكبضوز حمٛلي ثب٘ه ثب سؿٟيالر ٌيط٘سٜ اؾز. أنب اظ َطفني    زقٛاضي ٔكبضوز ٔس٘ي ٕ٘ي

قس. چٖٛ ٘يبظٔٙنس حًنٛض   ثب ٞب ٔمسٚض ٕ٘ي وبضٌيطي ايٗ ٘ٛٔ ٔكبضوز زض ؾُح ٚؾيٕ ثطاي ثب٘ه ثٝ

ٗ يه ٕ٘بيٙسٜ ٔشرهم اظ ػب٘ت ثب٘ه زض ٞيبر ٔسيطٜ قنطوز   قنسٜ ثنٝ وٕنه ثب٘نه      ٔنبِي  سنأٔي
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ٗ ٔكبضوشي ٌؿشطـ يبثس،  ٔبِي سأٔيٗثبقس ٚ چٙب٘چٝ لطاض ثبقس سٗساز ايٗ ٘ٛٔ  ٔي اينٗ ٘يطٚٞنبي    سنأٔي

طزز. ثٙنبثطايٗ  ٌن  ٔشرهم ثطاي ثب٘ه ٚ ٞٓ چٙيٗ ٘ٓبضر ثط ّٖٕىطز آٟ٘ب اظ سٛاٖ ثب٘ه ذنبضع ٔني  

ٞنبي   ٞبي ثعضي ٚ زض ؾُح ٔحسٚز ثٝ ثب٘نه  ٞب ٚ يب قطوز سٛا٘س ثطاي دطٚغٜ ٔي ٔبِي سأٔيٗايٗ ٘ٛٔ 

 ٔشمبيي سٛنيٝ قٛز.

ٔكنبضوشي ٔٛػنٛز    ٔنبِي  سأٔيٗآ٘چٝ وٝ زض لطاضزازٞبي : تذٍيي قشاسدادّای اًگیضُ ساصگاس (ج

ٗ ٔبر ايٗ ٘نٛٔ ذنس  اضائٝ  ثب فًبي قٛز وٝ َجيٗشب  زيسٜ ٔي ٖٕٛٔب  ٔكنبضوشي حنبَ حبينط     ٔنبِي  سنأٔي

ٔٗٙبي  )ثٝ ٞبي اٍ٘يعقي ٚ وٙشطِي ٘بْط ثط حؿٗ اػطاي لطاضزاز ٔكبضوز ُٔبثمز زاضز، ٘جٛز ٔىب٘يعْ

سٛا٘س ٞٓ اظ ٔٙٓنط   ٞبي اٍ٘يعقي ٚ وٙشطِي ٔي ثبقس. ايٗ ٔىب٘يعْ ٚالٗي ٔكبضوز زض ؾٛز ٚ ظيبٖ( ٔي

ٗ ٔٙٓط ٔهط  ٔٙبثٕ زض لطاضزازٞنبي  ٞبي ٔبِي ٚ ٞٓ اظ  حؿبةاضائٝ  قفبفيز ٚ نحز زض  ٔنبِي  سنأٔي

ٞبي اَالٖبسي الظْ ٘ٓيط زؾشطؾني   ٔكبضوشي ِحبِ قٛز. لبثُ سٛػٝ اؾز وٝ ٚػٛز ثؿشطٞبي ؾيؿشٓ

ثب٘ه ثٝ ؾبٔب٘ٝ ٔبِيبسي ٚظاضر الشهبز ٚ زاضايي، ٚ ؾبٔب٘ٝ يىذبضچٝ ٘ٓنبْ ثنب٘ىي ٚ ؾنبٔب٘ٝ اضظينبثي ٚ     

ٗ ٚيىطزٞنبي اٍ٘يعقني زض سٙٓنيٓ لطاضزازٞنبي     اٖشجبض ؾٙؼي ٔكشطيبٖ ثب٘ىي ثطاي اسربش ض  ٔنبِي  سنأٔي

 يبثس. ٔكبضوشي ٘مف حبيع إٞيشي ٔي

 راّکارّاي اصالحات عولياتي  . 5-2

ٞب ٚ ؾبظ ٚ وبضٞبي ازاضي ٔٛػٛز زض ٖمٛز ٔكبضوشي ثنٝ   ٔٙٓٛض اظ انالحبر ّٖٕيبسي سغييط زض ضٚيٝ

ظ ا٘ؼنبْ ٔكنبضوز ثنطآٚضزٜ ؾنبظز. ثنب      ٘حٛي اؾز وٝ ا٘ٓجبق ّٖٕيبسي آٖ ضا ثب انَٛ ٔٛضز ا٘شٓنبض ا 

ٞبي الظْ زض اضظينبثي، ٘ٓنبضر    ٞبي ِؼؿشيىي ثب٘ه اظ ٘ٓط ٘يطٚي ا٘ؿب٘ي ٚ سرهم سٛػٝ ثٝ وٕجٛز

ٞبي ذبضع  ٞب ٚ سرهم سٛاٖ اظ لبثّيز ٞبي ٔكبضوشي زض ٔيبٖ ٔسر ٔي ٚ وٙشطَ ٚ حؿبثطؾي دطٚغٜ

 س: ثبقٙ بي شيُ اظ ػّٕٝ ايٗ ٔٛاضز ٔيٞ ٞب اؾشفبزٜ ٕ٘ٛز. ضاٞىبض اظ ثب٘ه ثطاي ػجطاٖ ايٗ وبؾشي

ثنطاي ثنٝ   ٕٔٗنٛال   يىي اظ ٔكىالسي ونٝ   بشٍى سپاسی ًظاست بش قشاسدادّای هطاسکتي: (الف

قنٛز ٘ينطٚي ا٘ؿنب٘ي الظْ ثنطاي ٘ٓنبضر ثنط حؿنٗ اػنطاي          وبضٌيطي سؿٟيالر ٔكبضوشي ٖٙٛاٖ ٔي

ٜ   ثبقس. اٌط ثب٘ه سٕبيّي ثٝ ٌؿشطـ ٘يطٚي ا٘ؿب٘ي ذٛز زض  لطاضزاز ٔي ٞنب ضا   حٛظٜ ٘ٓنبضر ثنط دنطٚغ

ٞب ٚ ٟ٘بزٞبي سرههي ٔطسجٍ ثنب ٔٛينٛٔ    ٞبي ٔٛػٛز زض ؾبظٔبٖ سٛا٘س اظ سٛإ٘ٙسي ٘ساقشٝ ثبقس ٔي
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ٞب اظ ؾنبظٔبٖ ٌطزقنٍطي، زض احنساص ٚاحنسٞبي ننٙٗشي اظ ٘يطٚٞنبي        زض احساص ٞشُٔظال  دطٚغٜ )

ٔكنبٚضٜ اؾنشفبزٜ ٕ٘بينس.     ٞبي ..( ٚ يب اظ قطوز.ٚظاضر نٙٗز، ٔٗسٖ سؼبضر يب ؾبظٔبٖ ٌؿشطـ ٚ

ٞبي ٘ٓبضر ضا ثط سؿٟيالر ٌيط٘سٜ سحٕيُ ٕ٘بينس. أنب    اِجشٝ اؾشفبزٜ اظ ايٗ ضاٞىبض ٕٔىٗ اؾز ٞعيٙٝ

ٞب ثطاي اضسجبٌ، وٙشطَ ٚ  ٞبي ٔسيطيشي الظْ زض ثب٘ه ثٝ وبضٌيطي ايٗ ضٚـ ٘يبظٔٙس ٚػٛز سٛإ٘ٙسي

 ثبقس. اٖشٕبز ثٝ ٘بْطاٖ ذبضػي ٔي

ُ  بشٍى سپاسی اعتباس (ب زض ننٛضر وٕجنٛز ٘ينطٚي    : ّرا  سٌجي هطتشی ٍ اسصيابي پرشٍط

ٞب ٚ اٖشجبض ؾٙؼي ٔشمبييبٖ سؿنٟيالر ٔكنبضوشي ٚ    ٞب ثطاي اضظيبثي دطٚغٜ ا٘ؿب٘ي ٔشرهم زض ثب٘ه

سٛا٘ٙنس اظ سنٛاٖ    ٞنب ٔني   ٞبي ٔكبٚضٜ، ثب٘نه  زض نٛضر أىبٖ ٚاٌصاضي اَالٖبر ٔطثَٛٝ ثٝ قطوز

سٛا٘ٙس ثٝ نٛضر ٚاثؿشٝ ثٝ ثب٘ه ٚ ثب  ٞب ٔي ايٗ ٘ٛٔ قطوز سرههي ذبضع اظ ؾبظٔبٖ اؾشفبزٜ وٙٙس.

ٞنبي ٔرشّنف    اؾشفبزٜ اظ ٘يطٚٞبي سرههي ثبظ٘كؿشٝ ثب٘ىي ٚ يب ثنٝ ننٛضر ايشالفني سٛؾنٍ ثب٘نه     

ٞبي ٔنسيطيشي ٚ ؾنبظ ٚ وبضٞنبي     احساص قٛ٘س. ثسيٟي اؾز ثٝ وبضٌيطي ايٗ قيٜٛ ٘يبظ ثٝ سٛإ٘ٙسي

   ٞب اظ ؾٛي ثب٘ه زاضز. ايٗ قطوز اٍ٘يعقي، ٘ٓبضسي ٚ وٙشطِي ثط ّٖٕىطز

ٝ ٞنبي ثنٝ ونبضٌيطي سؿنٟيالر ٔكنبضوشي       يىني اظ زقنٛاضي  : بشٍى سپاسی حسابشسي (ج  ٔؿنأِ

ثبقس. زض نٛضر ٘جٛز ٘يطٚي حؿنبثطؼ ونبفي زض    ٞبي ٔبِي سؿٟيالر ٌيط٘سٜ ٔي حؿبثطؾي نٛضر

ٜ      ٞب ٚ يب ٖسْ سٕبيُ ثب٘ه ثب٘ه ، ا٘ؼنبْ اينٗ فطايٙنس    ٞب ثطاي سٛؾٗٝ ٔٙنبثٕ ا٘ؿنب٘ي ذنٛز زض اينٗ حنٛظ

سٛا٘س ثٝ حؿبثطؾبٖ ضؾٕي وكٛض ٚاٌصاض قٛز. زض ايٗ نٛضر ٞعيٙنٝ اينٗ ثنطٖٚ ؾنذبضي ٕٔىنٗ       ٔي

ٔكبضوشي لبثنُ سٛػنٝ ثبقنس     ٔبِي سأٔيٗاؾز ثط سؿٟيالر ٌيط٘سٜ سحٕيُ قٛز. زض نٛضسي وٝ ٔٙبثٕ 

 قٛز. ايٗ ٞعيٙٝ ثبض چٙسا٘ي ثطاي سؿٟيالر ٌيط٘سٜ ٔحؿٛة ٕ٘ي

ُ   بِ ٍاحذ تفَيض اختیاس (د ٜ    : ّای تسرْیالت دٌّرذ ٞنب،   ديچينسٌي ٚ ٚيػٌني ثًٗني دنطٚغ

َّجنس. ٞنٓ چٙنيٗ ٔنسيطيز ٚ ٘ٓنبضر وبضآٔنس ثنط اػنطاي اينٗ           لطاضزازٞبي ٔكبضوشي ذبني ضا ٔي

ٕ٘بينس. اظ   ٞبي سكٛيمي ٚ وٙشطِي ذبني ضا ثطاي وبضقٙبؾبٖ ثب٘ىي ٔطثَٛٝ  الشًب ٔي لطاضزازٞب قيٜٛ

ٝ   ٌيطي سهٕيٓ ايٗ ضٚ سفٛيى اذشيبض زض ثطذي ونٝ  اي  ٞبي ٔطثٌٛ ثٝ لطاضزازٞبي ٔكبضوشي ثنٝ ٌٛ٘ن

دصيطي ٚ افنعايف دنبزاـ زٞني آٟ٘نب      ِيزئٛسفٛيى اذشيبض ثٝ وبضقٙبؾبٖ ثب٘ىي شيطثٍ ثب افعايف ٔؿ
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ٌصاضاٖ ضا ثيكشط ثطآٚضز ٕ٘بيس. ثٝ وبضٌيطي اينٗ   سٛا٘س ٔٙبفٕ ثب٘ه ٚ ثٝ سجٕ آٖ ؾذطزٜ ٕٞطاٜ ثبقس، ٔي

لبثنُ  ا٘نس   قبٖ ضا ثٝ اطجبر ضؾنب٘سٜ اي  وبضآٔسي اذالق حطفٝ اظ ثب٘ه وٝ لجال قيٜٛ زض قٗت ذبني 

ٞننبي  ٞننب قننطوز ثبقننس. ٞننٓ اوٙننٖٛ ثطذنني اظ ثب٘ننه اػطاؾننز. ايننٗ ضاٞىننبض زٚض اظ ٚالٗيننز ٕ٘نني

ونٝ اينٗ   اي  ٕ٘بيٙس ثٝ ٌٛ٘ٝ ٞبي والٖ ايؼبز ٔي ٌصاضي سرههي ضا ثطاي ٔكبضوز زض دطٚغٜ ؾطٔبيٝ

ٜ   ٌيطي ٔكبضوز ؾطٔبيٝ باليي زض سهٕيٓٞب اظ آظازي ُٖٕ ث قطوز ٞنبي ٖٕطا٘ني    ٌنصاضي زض دنطٚغ

        ٝ  ونبض  ثطذٛضزاض٘س ٚ حساوظط سالـ ذنٛز ضا ثنطاي وؿنت حنساوظط ٔٙنبفٕ اظ ٔٙنبثٕ زض اذشيبضقنبٖ ثن

  .ثبقس ٔٙبفٗكبٖ زض ٌطٚ ّٖٕىطز ٔسيطيشي ٚ ّٖٕيبسي قبٖ ٔي سأٔيٗظيطا  ،ٌيط٘س ٔي

ِ ّای  ًفع )ضشکت بِ کاسگیشی ًاظش ری ر(ّ گرزاسی ٍابسرتِ ٍ يرا هسرتق  اص      سرشهاي

ٝ اظ ٖٕسٜ ٔكىالر اػطايني ٖمنٛز ٔكنبضوشي،     ّا(: باًک ٖنسْ سمنبضٖ اَالٖنبسي ٚ ٘ٓنبضر ٚ      ٔؿنأِ

يىي اظ ضاٞىبضٞب ثطاي ضفٕ ايٗ ٔكنىُ لنطاضزازٖ ٘نبْطي اظ    . ثبقس ٔسيطيز ثط ٚػٜٛ ٔبِي دطٚغٜ ٔي

ٗ ثبقس وٝ ايٗ ٘بْط ذٛز زض  ؾٛي ثب٘ه ثط دطٚغٜ ٔي دنطٚغٜ ؾنٟٓ ٔحنسٚزي     زٜ )ؾنطٔبيٝ( آٚض سنأٔي

ٞنبي   سٛا٘نس يىني اظ قنطوز    ٘فٕ ٔني  ثبقس. ٘بْط شي زاضز. سٗييٗ ٔحسٚزٜ ايٗ ؾٟٓ ثط ٖٟسٜ ثب٘ه ٔي

 ٝ ٝ    ؾنطٔبي ثٙننسي ٚ أشيننبظزٞي ثننٝ  ٌننصاضي ٚاثؿننشٝ ثنٝ ثب٘ننه ٚ يننب ٔؿننشمُ اظ ثب٘نه ثبقننس. ؾننبٔب٘ٝ ضسجن

ضزازٞبي ٔكنبضوشي وٕنه ٕ٘بينس.    سٛا٘س زض ثّٙس ٔسر ثط حؿٗ اػطاي ثٟشط لطا ٞبي ٘بْط ٔي قطوز

ثبقنس. اظ َطفني الظٔنٝ     ٞبي ٘ٓبضسي ثب٘ه ٔي ػٛيي زض ٔٙبثٕ ا٘ؿب٘ي ٚ ٞعيٙٝ حؿٗ ايٗ ضاٞىبض نطفٝ

ثبقنس. زض وكنٛضٞبي ثنب ؾنطٔبيٝ اػشٕنبٖي ثنبال ٚ ٚػنٛز         وبضٌيطي آٖ ٚػنٛز ٘نبْطاٖ ٔٗشجنط ٔني     ثٝ

يالر ٌيط٘سٌبٖ حميمني ٘ينع ثنٝ ونبض     سٛا٘س ثطاي سؿٟ ٞبي أشيبظزٞي ثٝ ٘بْطاٖ ايٗ ضاٞىبض ٔي ؾبٔب٘ٝ

سٛا٘س ثنٝ ٖٙنٛاٖ ٘نبْط ثب٘نه      زض لطاضزازٞبي ٔكبضوشي احساص ؾبذشٕبٖ يىي اظ قطوب ٔئظال  ضٚز. 

حؿٗ اػطاي لطاضزاز ضا ثط ٖٟسٜ زاقشٝ ثبقنس ٚ ّٖٕىنطزـ زض ؾنبٔب٘ٝ أشينبظزٞي ٘نبْطاٖ       ٔؿئِٛيز

أىبٖ اؾنشفبزٜ اظ ذنسٔبر ثنب٘ىي ذنبل(     ٔظال  ٔبزي ) غيط ٞب ٚ أشيبظار ٔبزي ٚ طجز ٌطزز. دبزاـ

      أشيبظقبٖ سبطيط ثؿعايي زض ذٛزوٙشطِي ٘بْطاٖ ذٛاٞس زاقز. ثطاؾبؼثطاي ٘بْطاٖ 

يىني اظ ضاٞىبضٞنبي ديكنٟٙبزي ثنطاي قنفبفيز زض       ّای پشٍطُ هحرَس:  استفادُ اص صٌذٍق (ٍ

ٞبي دنطٚغٜ   ٜ اظ نٙسٚقٔكبضوشي ٚ ؾِٟٛز زض سمؿيٓ ؾٛز ٚ ظيبٖ اؾشفبز ٔبِي سأٔيٗحؿبثٟبي ٔبِي 
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ٔحننٛض اؾننز. ايننٗ قننيٜٛ زض ثننبظاض ثننٛضؼ سٟننطاٖ سؼطثننٝ قننسٜ اؾننز أننب ثننٝ وننبضٌيطي اظ ضٚـ     

 ٕ٘بيس. ٚالٗي ٔيغيط ٞب ضا اضظـ اٚضاق ٔٙشكط قسٜ سٛؾٍ ايٗ نٙسٚق ،ثبظاضٌطزا٘ي

زض ثطذني اظ وكنٛضٞبي اؾنالٔي     استفادُ اص صٌذٍق کفالت بشای هذيشيت کاه  پشٍطُ: (ص

ٞب ٟ٘بزي سحز ٖٙٛاٖ نٙسٚق وفبِز اظ ؾٛي ثب٘ه، ٔسيطيز لنطاضزاز   اؾالٔي دطٚغٜ بِئ سأٔيٗزض 

ٞنبي   ػٛيي زض ٔٙبثٕ ا٘ؿب٘ي ٚ ٞعيٙٝ سٛا٘س نطفٝ ٌيطز. ايٗ ضاٞىبض ٔي يب ٔسيطيز دطٚغٜ ضا ثطٖٟسٜ ٔي

 ٘ٓبضسي ثب٘ه ضا ؾجت قٛز.

 تغييزات تٌياديّاي راّکار. 5-3

ٔشٗنبض  سغيينط   غيط ٞبي مف ثب٘ه اظ قيٜٛ ؾٙشي ذٛز ثٝ قيٜٛزض زؾشٝ سغييطار ثٙيبزي ٕٔىٗ اؾز ٘

 سٛا٘ٙس وبضثطز زاقشٝ ثبقٙس: ٕ٘بيس. ٔٛاضز شيُ اظ آٖ ػّٕٝ ٞؿشٙس وٝ لبٖسسب زض ثّٙسٔسر ٔي

اينٗ ضاٞىنبض    ثطاؾنبؼ  گشی استباطي: ّای دادُ بشای ًقص تسْی  بِ کاسگیشی پايگاُ (الف

ٜ  ثب٘ه ثٝ ٖٙٛاٖ يه ضاثٍ ثيٗ سؿٟيالر ٌيط٘سٜ ٕ٘بينس. الظٔنٝ اينٗ     ٌنصاض ايفنبي ٘منف ٔني     ٚ ؾنذطز

ٌصاضاٖ ثبِمٜٛ ٚ ضيؿه ٚ ثبظزٜ  ضاٞىبض ٚػٛز يه دبيٍبٜ اَالٖبسي اظ ٔشمبييبٖ سؿٟيالر ٚ ؾطٔبيٝ

ثبقنس. ثنٝ ٖجنبضسي ثب٘نه ْٚيفنٝ ٔٗطفني        ٞب ٚ ٞٓ چٙنيٗ ايؼنبز ٟ٘بزٞنبي حمنٛلي ٔنطسجٍ ٔني       دطٚغٜ

ٌيطز ِٚني ذنٛز ٘مكني زض     ٌصاضاٖ ثبِمٜٛ ثط ٖٟسٜ ٔي بيٌٝصاض ضا ثٝ ؾطٔ ٞبي ٘يبظٔٙس ثٝ ؾطٔبيٝ دطٚغٜ

ٌصاضي زض دنطٚغٜ   ٌصاضي ٚ يب ٔسيطيز دطٚغٜ ثط ٖٟسٜ ٘ساضز. أب ٕٔىٗ اؾز يٕب٘ز ؾطٔبيٝ ؾطٔبيٝ

 ضا ثط ٖٟسٜ زاقشٝ ثبقس.

ٚ يب ٔسيطيز  سأٔيٗظ٘ؼيطٜ  ٔبِي سأٔيٗٞبي زيٍط  يىي اظ ضاٞىبض :تأهیيصًجیشُ  هالي تأهیي (ب

ثبقس. زض ايٙؼب ثب٘نه ْٚيفنٝ اسهنبَ ؾنُٛح ٔرشّنف ظ٘ؼينطٜ        نٙبيٕ ٔرشّف ٔي سأٔيٗطٜ ٔبِي ظ٘ؼي

وٙٙسٌبٖ ٔنٛاز، سِٛينس وٙٙنسٌبٖ ٚ ٖطينٝ وٙٙنسٌبٖ ثنٝ ثنبظاض ضا اظ َطينك          سأٔيٗثٝ نٙٗز اظ  سأٔيٗ

ٞنبي ٔنبِي    ٌيطز. اينٗ قنيٜٛ اوٙنٖٛ سٛؾنٍ ثطذني اظ قنطوز       ٞب ثط ٖٟسٜ ٔي ٔسيطيز ٔبِي أٛض آٖ

ٞنبي حؿنبثساضي ذنبل زض حنبَ ا٘ؼنبْ اؾنز. حؿنٗ اينٗ ضٚـ          سٛؾٍ ٘طْ افنعاض  ثعضي زض ز٘يب ٚ

 ثبقس. ٔٛضز حٕبيز ٔي سأٔيٗوبٞف حؼٓ ٔشمبييبٖ سؿٟيالر زض ظ٘ؼيطٜ 
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ٗ ضاٞىنبض   ّای صٌعتي: خَضِ هالي تأهیي (ج ٝ  ٔنبِي  سنأٔي ٞنبي ننٙٗشي ونٝ قنبُٔ سِٛينس       ذٛقن

بي ٌؿنشطـ ٔكنبضوز ٔحؿنٛة    ٞن  سٛا٘س اظ زيٍط ضاٞىنبض  ثبقس ٔي وٙٙسٌبٖ يه وبالي ذبل ٔي

يه ذٛقٝ ضا زض ا٘ؼبْ يه دطٚغٜ ثنعضي   وٝ ثب٘ه ْٚيفٝ اقشطان ٔبِي اًٖبياي  قٛز ثٝ ٌٛ٘ٝ

يه ذٛقٝ نٙٗشي ٚ ينب ايؼنبز    سٛا٘س سٛؾٗٝ ثبظاض نبزضاسي ايٗ دطٚغٜ ٔي .سِٛيسي ثط ٖٟسٜ ثٍيطز

حؿنٗ اينٗ    .يه ٔطوع سحميك ٚ سٛؾٗٝ ٔكشطن ثيٗ اًٖبي ذٛقٝ ٚ ثب٘ه ٔكبضوز وٙٙسٜ ثبقنس 

ٞبي ثعضي اظ َطيك ٔكبضوز ثب٘ه ثب اًٖبي ذٛقٝ زض سؿنٟيٓ ضيؿنه    ضٚـ أىبٖ ا٘ؼبْ فٗبِيز

 .ثبقس دطٚغٜ ٔي ٔبِي سأٔيٗٚ 

َنطح لنبٖ٘ٛ   ايٗ ضاٞىنبض ثطٌطفشنٝ اظ    ّا ٍ اصٌاف: ّای هطتشک با اتحاديِ ايجاد صٌذٍق (د

ثنٝ ٔٛػنت آٖ   اؾنز ونٝ    (1394)ّٖٕيبر ثب٘ىي ثسٖٚ ضثب ٔؼّؽ قنٛضاي اؾنالٔي   « يه فٛضيز»

ٞبي سِٛيسي ثنب اؾنشفبزٜ اظ ٖمنٛز ٔكنبضوشي سٛؾنٍ ٔٛؾؿنبر سرههني         ٌصاضي زض فٗبِيز ؾطٔبيٝ

قنس٘س   ٔني  اظ ا٘ؼبْ ٖمٛز ٔكبضوشي ٕٔٙٞب  . زض ايٗ َطح ثب٘هيطزٌ نٛضر ٔي  ٔبِي سأٔيٗٔكبٚضٜ ٚ 

زض ٘شيؼنٝ ونبض    .ؾٟبْ زاقنشٝ ثبقنٙس   ٔبِي سأٔيٗسٛا٘ؿشٙس زض ٔٛؾؿبر سرههي ٔكبٚضٜ ٚ  ٔيٚ نطفب 

ٞنبي سِٛينسي سٛؾنٍ اينٗ      ؾطٔبيٝ ثطاي فٗبِيز سأٔيٗقس ٚ  ٞبي ثب٘ىي ػسا ٔي زاضي اظ فٗبِيز ثٍٙبٜ

 ٌطفز وٝ ؾٟبٔساضاٖ آٖ اًٖبي يه نٙف يب فٗبِيز سِٛيسي ثٛز٘س. ٔٛؾؿبر ا٘ؼبْ ٔي

 ٔكنشطن   ايؼنبز ننٙسٚق  أب ٔب اظ ايٗ ضاٞىنبض ثنب ٖٙنٛاٖ    اٌط چٝ ايٗ ايسٜ زض ؾُح َطح ثبلي ٔب٘س، 

ضفنٕ ٘يبظٞنبي ٔنبِي اًٖنبي     وٙيٓ وٝ ْٚيفٝ انّي اينٗ ننٙسٚق    ٔي يبز ٞبي نٙفي ثب اسحبزيٝ ثب٘ه

. ثٙبثط ايٗ ثركي اظ ٔٙبثٕ اظ َطيك ثب٘نه ٚ ثركني اظ َطينك    ثٝ ٚيػٜ اظ َطيك ٔكبضوز اؾزاسحبزيٝ 

ٌيط٘نسٜ ٚ   ٖسْ سمبضٖ اَالٖبسي ثيٗ ثب٘ه ٚ سؿنٟيالر  ٔؿأِٝقٛز. وبٞف  ٔي سأٔيٗاًٖبي اسحبزيٝ 

      ٝ ٞنب اظ ٔحؿنٙبر اينٗ ضٚـ شونط      ٞٓ چٙيٗ أىبٖ ٘ٓبضر ثٟشنط ثنط ٔهنط  ٔٙنبثٕ اظ َطينك اسحبزين

ٞب زض چٝ قطايُي ٔبيُ ثٝ چٙيٗ ٔكبضوشي ٞؿنشٙس ػنبي سبٔنُ زاضز. ثنسيٟي      قٛز. أب ايٙىٝ ثب٘ه ٔي

 ٛ ز فؿنبز  اؾز ٘طخ ثبظزٞي ثبالي نٙف ٔٛضز ٘ٓط ٚ ؾبظ ٚ وبضٞبي حمٛلي الظْ ثطاي إَيٙبٖ اظ ٘جن

ٞنب   ثب٘هديف ٘يبظ  ٔبِي زض نٙسٚق ٔٛضز ثحض ٚ أىبٖ قفبفيز ٚ ٘ٓبضر ٔبِي ثبال اظ ػّٕٝ قطايٍ

 ٞبيي اؾز. چٙيٗ ٔكبضوزثطاي ا٘ؼبْ 
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 (SCP)عولکزد -رفتار-چارچَب تحليلي ساختار تِ کارگيزي. 6

شنبض ٚ  ضٚاثنٍ ثنيٗ قنطايٍ )ثؿنشط ٔحيُني(، ؾنبذشبض، ضف      ٖٕسسب ثطاي سجييٗ  SCP چبضچٛة سحّيّي

ٞنبي   ضٚز. ٘مُٝ آغبظ ايٗ چنبضچٛة سحّيّني، ؾنبذشبض ننٙٗز ٚ ضاٞجنطز      ّٖٕىطز نٙٗز ثٝ وبض ٔي

سٛا٘ٙنس ثنٝ َنطق     ٞب ٔي ٕ٘بيس. ّٖٕىطز ٞب اؾز وٝ ّٖٕىطز نٙٗز ٔعثٛض ضا ٔكرم ٔي ضفشبضي ثٍٙبٜ

جنبر  ٞب، ٚػنٛز ُٔبِ  نٛضي ؾبظي لطاضزاز ٔؿأِٝسٛا٘س  قٛ٘س وٝ زض ثحض ٔب ٔي ٌيطي ا٘ساظٜٔرشّفي 

ٞنبي ٔنبِي، ونبضايي زض سؼٟينع ٔٙنبثٕ ٚ ٔينعاٖ        ٔٗٛق، وبضايي زض سرهيم ٔٙبثٕ، قنفبفيز ننٛضر  

ٜ    ٞب ٔس ٘ٓط ثبقس. ايٗ ّٖٕىطز ؾٛزآٚضي ثب٘ه ٞنب ٘ينع ٞؿنشٙس ٚ ثنٝ ٖجنبضسي       ٞب ٚاثؿشٝ ثنٝ ضفشنبض ثٍٙنب

ٞنب،   ٞنبي سجّيغنبسي، سحمينك ٚ سٛؾنٗٝ ثب٘نه      ٞبي ٔرشّف سؼٟيع ٚ سرهيم ٔٙنبثٕ، ؾيبؾنز   ؾيبؾز

 ٞب ثبقس. سٛا٘س سجييٗ وٙٙسٜ ّٖٕىطز ثب٘ه ٞبي ٘ٛيٗ ٔي ؾشفبزٜ اظ فٙبٚضي اَالٖبر ٚ سىِٙٛٛغيا

ٞبي ػسيس ٔسيطيشي چٝ زض ثرف ّٖٕينبسي ٚ چنٝ زض ثرنف اضائنٝ      اظ َطفي، ثٝ وبضٌيطي قيٜٛ

ٞبي ونالٖ ٔكنشطيبٖ ٚ    ذسٔبر ٚ سؼٟيع ٚ سرهيم ٔٙبثٕ ٚ ٕٞچٙيٗ ثٝ وبضٌيطي زا٘ف سحّيُ زازٜ

ٌصاضاٖ ٚ سؿٟيالر ٌيط٘سٌبٖ ٚ اضائٝ ذسٔبر ثب٘ىي ٔشٙبؾت ثب ٘يبظ ٞط ثرنف اظ   ؾذطزٜ ثرف ثٙسي

 زيٍط ٔشٕبيع وٙس. ٞب سٛا٘س ّٖٕىطز يه ثب٘ه ضا اظ ثب٘ه ٔكشطيبٖ ٔي

ٞب ثٝ ؾٟٓ ذنٛز ثنٝ ؾنبذشبض ننٙٗز ٘ينع ثؿنشٍي زاضز. يٗٙني ٔينعاٖ زِٚشني ثنٛزٖ            أب ايٗ ضفشبض

ٛز يب ٖسْ ٚػٛز ٔٛإ٘ ٚضٚز، أىنبٖ سٕنبيع ٔحهنٛالر ٚ    ٞب، زضػٝ سٕطوع نٙٗز ثب٘ىي، ٚػ ثب٘ه

ٞنبي ثب٘نه    ٞب، زضػٝ سٙٛٔ ٚ يىذنبضچٍي فٗبِينز   ٞبي ّٖٕيبسي ثب٘ه ذسٔبر ثب٘ىي، ؾبذشبض ٞعيٙٝ

سنٛاٖ ثنٝ سنبطيط قنطايٍ ٖطينٝ ذنسٔبر ثنب٘ىي ٘ٓينط ثنٝ ونبضٌيطي            ٔشفبٚر اؾز. ٖالٜٚ ثط ايٗ ٔني 

ٞبي سٕبْ ذٛزوبض )ثنسٖٚ ٘ينبظ ثنٝ دطؾنُٙ      بز قٗجٝٚ افعايف اسٛٔبؾيٖٛ ثب٘ىي، ايؼ ATMسىِٙٛٛغي 

ثب٘ىي( ٚ زيؼيشبِي قسٖ ذسٔبر ثب٘ىي )ثب٘ه ٕٞٝ ػب ٚ ٞطظٔبٖ زض زؾنشطؼ(، ٖٕنُ زض چنبچٛة    

 .. اقبضٜ وطز..، ٌؿشطـ ٘يبظ ثٝ سٗبٔالر ٔبِي ػٟب٘ي 3ٚٞبي ػٟب٘ي ٔب٘ٙس ثبظَ  اؾشب٘ساضز

ٞنبي   الشهنبز وكنٛض، ٚػنٛز ثنبظاض    ٕٞچٙيٗ ؾبذشبض ثٝ قطايٍ سمبيب ٘ٓينط ثب٘نه ٔحنٛض ثنٛزٖ     

ٝ    ٔنبِي  سأٔيٗ ٞنبي ػنبيٍعيٗ ثنبظاض ثنب٘ىي، حؿبؾنيز       ٌنصاضي زض ثنبظاض   ػنبيٍعيٗ، ثنبظزٞي ؾنطٔبي
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ٌصاضاٖ ثٝ ٘طخ ؾٛز ثب٘ىي، ٔيعاٖ ٔشمبييبٖ سؿٟيالر ثب٘ىي ٚ سبطيط دصيطي سمبيبي سؿٟيالر  ؾذطزٜ

 ثب٘ىي اظ ٘ٛؾب٘بر الشهبزي ثؿشٍي زاضز.

 SCP پارادايناس  ّاي هختلف ديذگاُ. 6-0

 .ٔكرم وطز SCP دبضازايٓزيسٌبٜ ضا اظ سفؿيط  ؾٝٔي سٛاٖ 

قنٛز ونٝ    ٘بٔٙس. ايسٜ اِٚيٝ آٖ اظ ايٙؼنب ٘بقني ٔني    اِٚيٗ ػطيبٖ فىطي ضا ٔىشت ؾبذشبض ٌطا ٔي

ٕ٘بينس. اينٗ    ٞب ٚ ؾُح ّٖٕىطز حبنُ قنسٜ ضا سٗينيٗ ٔني    ٞبي ضفشبضي ثٍٙبٜ ؾبذشبض نٙٗز، ضاٞجطز

وٙنس ثنٝ ايٙىنٝ ينه سينخ ضفشنبضي ٚ ّٖٕىنطزي         ٞب ضا ٔحسٚز ٔي قسيسا ثٍٙبٜػجطٌطايي ؾبذشبضي 

ذبني ضا اظ ذٛز ٘كبٖ زٞٙس. ثٝ ٖٙٛاٖ ٔظبَ سٕطونع ثنبال زض ينه ننٙٗز )ؾنبذشبض( ضفشنبض سجنب٘ي ٚ        

ضفشنبضي ونٝ ٘نطخ ؾنٛز ثنبال )ّٖٕىنطز( ضا ثنطاي         ،ٕ٘بيس سٛافمبر ثط ضٚي ليٕز )ضفشبض( ضا آؾبٖ ٔي

 .(Torres-Blay, 2000)وٙس  نٙٗز ايؼبز ٔي

قنٛز اِٚٛينز ضا    ثط ذال  ضٞيبفز ؾبذشبض ٌطا زٚٔيٗ ػطيبٖ فىطي وٝ ضفشبضٌطايي ٘بٔيسٜ ٔي

زٞٙس. نٙٗز ثٝ ٖٙٛاٖ ينه ٔؼٕٖٛنٝ    زٞس وٝ يه نٙٗز ضا سكىيُ ٔي ٞبيي ٔي ٞبي ثٍٙبٜ ثٝ ضفشبض

زض ؾنبذشٗ ؾنبذشبض   ٞبي ونبٔال ا٘فنطازي    قٛز وٝ ثب سٟيٝ ضاٞجطز ؾبظٔبٖ يبفشٝ اظ ثبظيٍطا٘ي زضن ٔي

قنٛز ثّىنٝ ثنب سىبٔنُ ديٛؾنشٝ اظ اٖٕنبَ        قٛ٘س. ؾبذشبض نٙٗز ٔٙؼٕنس سهنٛض ٕ٘ني    نٙٗز ؾٟيٓ ٔي

سٛا٘ٙس ؾبذشبض يه ننٙٗز ضا   ٞبي نٙٗشي ٔي ٞب زض حبَ ؾبذشٝ قسٖ اؾز. ثطاي ٔظبَ ٘ٛآٚضي ثٍٙبٜ

 (.ibid. p. 89)سغييط زٞٙس 

ضا دصيطفز وٝ ثٝ ٖٙٛاٖ يه ِٔٛفٝ  سٛاٖ يه زيسٌبٜ زِٚز ٔساض يب لسضر ٖٕٛٔي ٕٞچٙيٗ ٔي

ٞبي اػجنبضي ينب    سبطيط ثٍصاضز. ٘طخ ٔبِيبر SCPٞبي ؾطي  لبزض اؾز ثٝ ٚيٛح ثط ضٚي وّيٝ ظ٘ؼيطٜ

زٞٙنس. ٕٞچٙنيٗ    ٞب ّٖٕىطز ثٍٙنبٜ ضا سغيينط ٔني    ٞبي اذشهبل يبفشٝ ثٝ ثطذي قطوز ثط ٖىؽ يبضا٘ٝ

ٚ اظ ايٗ ضٚ قطايٍ اِٚيٝ سمبيب سنبطيط   ٖوٙٙسٌب ٔهط ٔيعاٖ ٔبِيبر ثط اضظـ افعٚزٜ ثط لسضر ذطيس 

ٌصاضز. ٖالٜٚ ثط ايٗ ٔمطضار اظ ٘ٓط حمٛق وؿت ٚ ونبض، حمنٛق سؼنبضي ينب حمنٛق ونبضٌطاٖ        ٔي

ٞبي ٔمنطضار ظزايني،    وٙٙس. ؾيبؾز ٞب سٗييٗ ٔي ٞبي ضاٞجطزي ثٍٙبٜ چبضچٛة لًبيي ضا ثطاي ضفشبض

قنٛ٘س   يط ؾبذشبض نٙٗز ضا ثبٖنض ٔني  وٝ سغياي  ٞبي ٚيػٜ ٞبي ذهٛني ؾبظي ٚ حك أشيبظ ؾيبؾز
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سٛاٖ يه زيسٌبٜ ٘ٓنبْ   زٞس.  زض ٟ٘بيز ٔي ٞب ٘كبٖ ٔي ٌصاض زِٚز ضا زض ضفشبض ثٍٙبٜ ٍٕٞي ٘مف اطط

ٜ   ٔٙس ضا دصيطفز وٝ ثب سٛػٝ ثٝ ضٚاثٍ ٔشمبثُ ؾبذشبض ٚ ننٙٗز ٚ ضفشنبض   ٞنب، زض اينٗ ٘ٓنبْ     ٞنبي ثٍٙنب

ينه   SCPٌصاضز. أب لبثُ سٛػٝ اؾز ونٝ ؾنطي    ٞب سبطيط ٔي نٙٗشي، ٞط ٔشغيطي ثط ضٚي زيٍط ٔشغيط

ذال ٟٕٔي زض ذٛز زاضز ٚ آٖ ايٗ اؾز وٝ اثٗبز زاذّي اؾشطاسػي ثٍٙبٜ يٗٙي ٘منبٌ لنٛر ٚ ينٗف    

 .(ibid. p. 90) ٌيطز ٞب ضا زض ٘ٓط ٕ٘ي ثٍٙبٜ

 در ًظام تاًکي کشَر SCP پاراداين اثزگذارتاس شٌاسايي جزياى . 6-2

، (1379) سٛسٛ٘چيننبٖ،  (1998الجننبَ، اٚنننب  ٚ ذننبٖ )ُبِٗننبر اظ ٔايننٗ ثرننف ثننب اؾننشفبزٜ  زض

ُٔبِٗنبر دكنشيجبٖ   ، (1392ٔحمك ٘يب ) ،(1392ٖجبؼ ظازٜ )، (1390حبػيبٖ )، (1389ٔٛؾٛيبٖ )

ٞنبي   قنسٜ اؾنز چنبِف   ؾنٗي   (1395) َجبَجبئي ٚ ٔحٕنسي ٚ  (1392َطح سحَٛ ٘ٓبْ ثب٘ىي )

  ٝ قنطايٍ ثنبظاض   يٗٙني   SCPدنبضازايٓ  ٞطينه اظ ٖٙبننط   ثنبضظ  ٞنبي   ثب٘ىساضي اؾنالٔي ٚ ٔكرهن

ضا  ٞبي ٖٕٛٔي، ضفشبض ٚ ّٖٕىنطز ٘ٓنبْ ثنب٘ىي    ٌصاضي ٚ سؿٟيالر، ؾبذشبض ثبظاض، ؾيبؾز ؾذطزٜ

   .ذالنٝ ٕ٘بييٓ(1)قٙبؾبيي ٚ زض قىُ 
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 SCP اص چاسچٛب تحّيّئٛاسد اثشٌزاس تش ٘ظاْ تا٘ىي وطٛس دس لاِة سٝ ديذٌاٜ . 1ضىُ
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قٛز. زض ايٙؼب ٔب ثنٝ   زيسٜ ٔيض ٌطا، ضفشبض ٌطا ٚ زِٚز ٔساض ؾٝ ػطيبٖ ؾبذشبٞط فٛق زض قىُ 

1ز٘جبَ سٕيع ػطيبٖ غبِت اظ ٔيبٖ ؾٝ ػطيبٖ فٛق اِصوط ٞؿشيٓ.
  

قطايٍ ثبظاض ثط ؾنبذشبض ثنبظاض سنبطيط ٌصاقنشٝ، ؾنبذشبض ثنبظاض ونٝ ثرنف          ديذگاُ ساختار گزا،زض 

ٞب ّٖٕىنطز ننٙٗز    قشٝ ٚ ضفشبض ثٍٙبٜٞب سبطيط ٌصا ٞبي ثٍٙبٜ قٛز ثط ضفشبض ٖطيٝ ذسٔبر ضا قبُٔ ٔي

ٞنبي سؿنٟيالر    آينس ونٝ ٚيػٌني    چٙيٗ ثط ٔني ( 1)قىُُٔبِٗٝ ٖٙبنط زض حبِيىٝ اظ . ؾبظز ضا ٔي

ٌصاضاٖ ثيكشط سحز سبطيط فًبي فطٍٞٙي، اػشٕنبٖي ٚ الشهنبزي ػبٔٗنٝ اؾنز ٚ      ٌيط٘سٌبٖ ٚ ؾذطزٜ

ٔ   ٚيػٌي شنبطط اظ قنطايٍ ثبالزؾنشي    ٞب ٚ ًٔٗالر ُٔطح قسٜ زض ثرف ؾبذشبض ثبظاض ننٙٗز ثنب٘ىي 

ثٝ ٖجبضسي ػطيبٖ  .٘يؿز ٞب ضفشبض ؾيبؾشي ثب٘هِعٚٔب قىُ زٞٙسٜ ٕٞچٙيٗ ؾبذشبض ثبظاض . اؾز

   .سٛا٘س ػطيبٖ غبِت ثبقس ؾبذشبض ٌطا زض ايٗ نٙٗز ٕ٘ي

اؾز وٝ ٞٓ ثنط ؾنبذشبض ٚ ٞنٓ ثنط قنطايٍ      اي  ٞب ثٝ ٌٛ٘ٝ الشساض ضفشبضي ثٍٙبٜ ديذگاُ رفتار گزازض  

زض نٙٗز ثنب٘ىي  قٛز  زيسٜ ٔي (1) وٝ اظ ٔٛاضز ٖٙٛاٖ قسٜ زض قىُ َٛض ٕٞبٖأب . ٌصاضز طيط ٔيثبظاض سب

اٌط چٝ  .زٞس ٞب ٘يؿز وٝ ؾبذشبض ثبظاض ضا قىُ ٔي ٞبي زاذّي ثب٘ه ٞب ٚ ؾيبؾز وكٛض ِعٚٔب ايٗ ضفشبض

ض وؿت ؾٛز ثيكنشط اظ  ؾٗي ز ط(، ٚسؼٟيع ٔٙبثٕ ثب ٞعيٙٝ ثبالس)ٞب زض ػصة ٔٙبثٕ  ٞبي ٘ب ؾبِٓ ثب٘ه ضلبثز

بينز  سٛا٘س ٔٙؼط ثٝ ٖسْ سٗبزَ زض ٔسيطيز ٔٙبثٕ ثب٘ه قسٜ ٚ زض ٟ٘ ٔيط( س اضايٝ سؿٟيالر ضيؿىي)ثبظاض 

ْ ضٚز  ٔني  نٛضر ا٘شٓنبض زض ايٗ  وٝ ٞب ضا ضلٓ ثع٘س ٞبي دي زض دي ثب٘ه ٚضقىؿشٍي ٞنبي ثنب٘ىي ٚ    ازغنب

ٌ  لسضسٕٙسسطٞبي  ٞبي ٚضقىؿشٝ سٛؾٍ ثب٘ه اوشؿبة ثب٘ه زض ٘شيؼنٝ ؾنبذشبض ننٙٗز    طفشنٝ ٚ  ننٛضر 

زض اينطاٖ ٚ  ٞنب   ثب ايٗ حبَ ثٝ زِيُ ٘بذٛقبيٙس ثٛزٖ زٚٔيٙٛ ي ٚضقىؿشٍي ثب٘نه  .قٛزسط  ثب٘ىي ٔشٕطوع

ٗ ضذسازي، ٕ٘ي سٛاٖ دصيطفز وٝ ٞب  حٕبيز ثب٘ه ٔطوعي اظ ثب٘ه ؾبذشبض ثطاي ػٌّٛيطي اظ اسفبق چٙي

ٛز. يٗٙني ٕ٘ني سنٛاٖ ػطينبٖ ضفشنبضٌطا ضا ثنطاي اينٗ        ق ٞب ٔشٕطوعسط ثب٘ىي سحز سبطيط ضفشبض ضلبثشي ثب٘ه

 نٙٗز ػطيبٖ غبِت ٚ اططٌصاض ثطقٕطز. 

                                                            
ٝ  "ثطضؾي ثٝ فهُ ٞكشٓ اظ ٌعاضـ َطح  ثطاي قطح ٔجؿٌٛ ايٗ. 1 ٞنب ٚ اٍِٛٞنبي ُّٔنٛة سنبٔيٗ ٔنبِي       ثطضؾني ضٚين

وٝ  ثٝ ٔؿِٛٚيز ٍ٘بض٘سٜ ثطاي ٚظاضر أٛض الشهبزي ٚ زاضايي ا٘ؼبْ قسٜ اؾنز،  " ٔكبضوشي زض ثب٘ىساضي اؾالٔي

 .ٔطاػٗٝ قٛز
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ثنط قنٕطز،    SCPدبضازايٓ  سٛاٖ آٖ ضا يه زيسٌبٜ سىٕيّي ثطاي وٝ ٔي ديذگاُ دٍلت هذارزض 

ثٝ ٖجبضسي وٓ سٛػٟي ثٝ سحطيٓ ضثب  .ٌصاضز ٞبي ٖٕٛٔي ثط ٕٞٝ ٖٙبنط ايٗ ؾيؿشٓ سبطيط ٔي ؾيبؾز

ٞب، وٕجٛز ٘ٓنبضر قنطٖي، فمنساٖ ينٕب٘ز اػطايني ثنطاي اػنطاي ينٛاثٍ ثب٘ىنساضي           ٘بٔٝزض آئيٗ 

ٞبي سٗييٗ ٘طخ ؾٛز ثب٘ىي حشي ثطاي ٖمٛز ٔكبضوشي اظ ٖٛأّي ٞؿشٙس وٝ زض ٖسْ  اؾالٔي، ؾيبؾز

ثنٝ ٖجنبضسي اٌنط     .اض٘نس ٞنب سنبطيط ثؿنعايي ز    ٞبي ٖطيٝ ذسٔبر اؾالٔي اظ ؾٛي ثب٘نه  ضفٕ ٘بضؾبيي

قس٘س ٚ يب ثطاي ٖسْ ضٖبينز   ٔي اظ ؾٛي ٟ٘بز ثبالزؾشي قبٖ ّٔعْز يٛاثٍ اؾالٔي ٞب ثٝ ضٖبي ثب٘ه

ٞبي ّٖٕيبسيكبٖ زض  ضٚيٝثٝ انالح قس٘س، زض َي ظٔبٖ  ٔي يٛاثٍ قطٖي زض ذسٔبر ثب٘ىي ٔٛاذصٜ

. اظ ٌٕبضز٘نس  ٔي ٕٞزٌصاضاٖ  ٞب زض ثيٗ ؾذطزٜ اُٖبي سؿٟيالر اؾالٔي ٚ سٛظيٕ ؾٛز ٚالٗي فٗبِيز

ٞبي آغبظيٗ قىُ ٌينطي اينٗ    ٞبي سٛؾٗٝ فطًٞٙ ثب٘ىساضي اؾالٔي اظ ؾبَ ٝ ؾيبؾزَطفي چٙب٘چ

ٔشطنس  ٌصاضاٖ اوٖٙٛ ؾذطزٜ قبيس ،ٌطفز ٘ٓبْ زض نٙٗز ثب٘ىي وكٛض ٔٛضز اٞشٕبْ ػسي  لطاض ٔي

زض حبِي  ٕ٘ي ثٛز٘س. ايّٖٗي اِحؿبة  ػبثٝ ػبيي ؾذطزٜ ٞبيكبٖ ثطاي وؿت يه زضنس ثيكشطؾٛز

ثنبظ ونطزٖ ٞطٌٛ٘نٝ حؿنبة دنؽ      اظ لجنُ   زض يىي زٚ زٕٞٝٞيٗ ؾذطزٜ ٌصاضاٖ ثؿيبضي اظ وٝ اؾز 

 اوطاٜ زاقشٙس.ا٘ساظي وٝ ٔشًٕٗ زضيبفز ؾٛز ّٖي اِحؿبة ثٛز 

ػٟنز زٞني   زٞس وٝ اطط ػطينبٖ زِٚنز ٔنساض ثنط      ٘كبٖ ٔي (1)ُٔبِٗٝ ٖٙبنط ٚ ػطيب٘بر قىُ

آٖ،  ٞب ٚ ّٖٕىنطز  ضاٞجطزي ثب٘هٌصاضاٖ ٚ سؿٟيالر ٌيط٘سٌبٖ ٚ ؾبذشبض ثبظاض ٚ ضفشبض  ضفشبض ؾذطزٜ

ً   ٘ؿجز ثٝ زٚ ػطيبٖ ؾبذشبضٌطا ٚ ضفشبضٌطا اينٗ ٔكرهنٝ فًنبي     .ثبقنس  سنط ٔني   ثنبضظسط ٚ دطض٘ن

ٔكبضوشي ٔنٛضز   ٔبِي سأٔيٗثبيؿز زض سٗييٗ ضاٞىبض ٔٙبؾت سٛؾٗٝ  نٙٗز ثب٘ىي وكٛض اؾز وٝ ٔي

 سٛػٝ ذبل لطاض ٌيطز.

  SCPهشارکتي در چارچَب تحليلي اليه تأهيي اثز تِ کارگيزي راّکارّاي تزرسي. 6-3

ٜ  ٔكنبضوشي   ٔنبِي  سأٔيٗٚ ضاٞىبضٞبي ٞب  ضٚـٌيطي وبض ثٝطيط أس ٌنصاضاٖ ٚ سؿنٟيالر    ثنط ؾنذطز

 قسٜ اؾز.  ثيبٖ  1زض ػسَٚ  ٞب ٚ ّٖٕىطز ثب٘ه  ٌيط٘سٌبٖ، ؾبذشبض ثبظاض، ضفشبض ضاٞجطزي ثب٘ه
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 SCP تحّيّيطاسوتي دس چاسچٛب ٔ ٔاِي تأٔيٗتحّيُ تاثيش تٝ واسٌيشي ساٞىاسٞاي . 1جذَٚ 

 تاثيش تش ػّٕىشد تاثيش تش سفتاس تاثيش تش ساختاس تاثيش تش ٔحيط ساٞىاس 

 

ٞاي  تٛسؼٝ

 لشاسدادي

 

 

 

اصالحات 

 ػّٕياتي

استفادٜ اص ٔطاسوت 

 ٔتٙالصٝ
- 

افضايص تماضاي 

 تسٟيالت

ٌستشش 

 ٔاِي تأٔيٗ

 ٔطاسوتي

افضايص سٛد تا٘ه 

تٝ ٚيظٜ دس ضشايط 

 تٛسٔي

سوت حمٛلئطا  - - 
حٕايت ٔاِي 

ٞاي تضسي ضشوت  

واٞص ٞضيٙٝ 

 ٘ظاست

ٞاي ٔاِي حسٗ  دسج ٔطٛق

اجشاي لشاسداد دس ػمٛد 

ٔطاسوتي )لشاسدادٞاي 

 اٍ٘يضٜ ساصٌاس(

ٌستشش 

صذالت، 

ضفافيت ٔاِي ٚ 

 اػتٕاد

ٌستشش 

ٞاي ستثٝ  سأا٘ٝ

تٙذي ٚ 

أتياصدٞي 

تسٟيالت 

 ٌيش٘ذٌاٖ

افضايص ٘ظاست 

خٛدوٙتشِي دس 

سدادٞالشا  

ٞاي  واٞص ٞضيٙٝ

٘ظاست دس 

 تّٙذٔذت

تشٖٚ سپاسي ٘ظاست اص 

طشيك استفادٜ اص 

ٞاي ٔطاٚسٜ ضشوت  

ٌستشش 

ٞاي  ٕٞىاسي

 تشٖٚ ساصٔا٘ي

وٛچه ضذٖ 

ٚاحذ ٘ظاست 

 داخُ تا٘ه

جٛيي دس  صشفٝ

 ٔٙاتغ ا٘سا٘ي تا٘ه

واٞص صٛسي 

ساصي ػمٛد 

 ٔطاسوتي

تشٖٚ سپاسي اػتثاس سٙجي 

ٞا طٜٔطتشي ٚ اسصياتي پشٚ  
-  

جٛيي دس  صشفٝ

استخذاْ ٘يشٚي 

 ا٘سا٘ي تا٘ه

واٞص سيسه 

تسٟيالت 

 ٔطاسوتي

 - تشٖٚ سپاسي حساتشسي

استفادٜ اص ٔٙاتغ 

ٔتخصص 

حساتشسي خاسج 

 اص تا٘ه

تٕشوض تش 

 حساتشسي ػمٛد

افضايص سٛد 

تا٘ه، واٞص 

صٛسي ساصي 

 ػمٛد

ٞاي  تفٛيض اختياس تٝ ٚاحذ

 تسٟيالت دٞٙذٜ
- 

 ٌستشش ساختاس

ٔتٕشوض تا٘ىيغيش  

ٔذيشيت تا٘ىي 

 اٍ٘يضٜ ٔحٛس

أىاٖ افضايص 

 سٛد آٚسي تا٘ه

٘فغ  تٝ واسٌيشي ٘اظش ري

ٌزاسي  ٞاي سشٔايٝ )ضشوت

 ٚاتستٝ ٚ يا ٔستمُ اص تا٘ه(

- 
أىاٖ افضايص 

 ػشضٝ تسٟيالت

جٛيي دس  صشفٝ

ٔٙاتغ ٘ظاستي 

 دسٖٚ تا٘ىي

واٞص صٛسي 

ساصي ػمٛد، 

واٞص ٞضيٙٝ ٚ 

 ٔٙاتغ ٘ظاست
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 تاثيش تش ػّٕىشد تاثيش تش سفتاس تاثيش تش ساختاس تاثيش تش ٔحيط ساٞىاس 

ٞاي  استفادٜ اص صٙذٚق

 پشٚطٜ ٔحٛس

ٌستشش 

ٞاي  فؼاِيت

 ٔطاسوتي

جزب 

ٌزاساٖ  سشٔايٝ

 ٔطاسوتي

تفىيه پزيشي 

ٞا حساتٟاي پشٚطٜ  

افضايص ضفافيت 

ٞا حساب  

استفادٜ اص صٙذٚق وفاِت 

 تشاي ٔذيشيت وأُ پشٚطٜ
- - 

استفادٜ اص 

تخصص خاسج  

 تا٘ه

واٞص صٛسي 

ساصي ػمٛد، 

جٛيي دس  صشفٝ

ست ٔٙاتغ ٘ظا

 تا٘ىي

تغييشات 

 تٙيادي

ٞاي دادٜ  تٝ واسٌيشي پايٍاٜ

ٌشي  تشاي ٘مص تسٟيُ

 استثاطي

ٌستشش فشًٞٙ 

 ٔطاسوتي

ٌستشش تماضا ٚ 

ػشضٝ 

ٌزاسي  سشٔايٝ

ٔطاسوتي تخص 

 خصٛصي

افضايص ٌستشٜ 

خذٔات تا٘ىي، 

ٌستشش ٘مص 

اجتٕاػي تا٘ه دس 

 التصاد

تٙٛع خذٔات 

تا٘ىي، آصاد ضذٖ 

تخطي اص ٔٙاتغ 

 تا٘ىي

ٌزاسي ٔطاسوتي دس  سشٔايٝ

تأٔيٗص٘جيشٜ  ٔاِي تأٔيٗ  

ٌستشش 

ٞاي  فؼاِيت

 ٔطاسوتي

ٞاي  واٞص تماضا

ا٘فشادي تسٟالت 

ٞاي  ضشوت

تأٔيٗص٘جيشٜ   

ٌستشش ٘مص 

اجتٕاػي تا٘ه دس 

 التصاد

آصاد ضذٖ ٔٙاتغ 

 تا٘ىي

ٌزاسي ٔطاسوتي دس  سشٔايٝ

ٞاي  خٛضٝ ٔاِي تأٔيٗ

 صٙؼتي

ٌستشش 

ٞاي  فؼاِيت

 ٔطاسوتي

ٞاي  ٌزاسي سشٔايٝ

 استشاتظيه

ٌستشش ٘مص 

اجتٕاػي تا٘ه دس 

 التصاد

- 

ٞاي ٔطتشن  ايجاد صٙذٚق

ٞا ٚ اصٙاف تا اتحاديٝ  

ٌستشش فشًٞٙ 

 ٔطاسوتي

ٞاي  ٌزاسي سشٔايٝ

استشاتظيه 

استفادٜ اص ٔٙاتغ 

صٙذٚق تشاي سفغ 

٘ياصٞاي ٔاِي 

 اصٙاف

ػذْ تٕشوض دس 

 اػطاي تسٟيالت

آصاد ضذٖ ٔٙاتغ 

واٞص تا٘ىي، 

ٞاي ٘ظاستي  ٞضيٙٝ

 تا٘ه

 ٔأذص: ٘شبيغ سحميك 

 

زٞس وٝ ٞط يه اظ ضاٞىبضٞب زض ينه   ٘كبٖ ٔي( 1َ )ٔٛاضز شوط قسٜ زض ػسٚسحّيُ ثطضؾي ٚ 

 س. ثبق ٔؤططٔكبضوشي  ٔبِي سأٔيٗٞبي ٔٛػٛز  سٛا٘س زض ضفٕ يب وبٞف وبؾشي يب چٙس ػٙجٝ شيُ ٔي
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دس اجشای قشاسدادّرای تسرْیالت    ساّکاسّای سفع کوبَد ًیشٍی هتخصص باًکي (الف

يىي اظ ٔؿنبيُ ٔٛػنٛز ثنطاي اػنطاي ننحيح ٖمنٛز ٔكنبضوشي ٖنسْ ٚػنٛز ٘ينطٚي            هطاسکتي:

  ٜ ٞنب، اٖشجبضؾنٙؼي ٔشمبينيبٖ سؿنٟيالر، ٘ٓنبضر ٚ حؿبثطؾني ٚ        ٔشرهم وبفي زض اضظينبثي دنطٚغ

ذبضع اظ ثب٘نه  ثبقس. ايٗ ٌٛ٘ٝ ٔؿبيُ ٖٕسسب اظ َطيك ثطٖٚ ؾذبضي فٗبِيز ثٝ  ٔسيطيز لطاضزازٞب ٔي

ثبقنس. أنب سٛا٘نبيي سٕطونع ظزايني       ٚ اؾشفبزٜ اظ ٘يطٚ ٚ سٛاٖ سرههي ذبضع اظ ثب٘ه لبثنُ حنُ ٔني   

ٞب ٚ ٚػٛز ْطفينز سرههني    فٗبِيز سٛؾٍ ثب٘ه ٚ دصيطـ اؾشطاسػي وٛچه وطزٖ ا٘ساظٜ ثب٘ه

سسب ثبقنس. اينٗ ضاٞىبضٞنب ٖٕن     زض ذبضع اظ ثب٘ه قطٌ الظْ ثطاي ّٖٕي قسٖ ايٗ ٘ٛٔ ضاٞىبضٞب ٔني 

 ٖجبضسٙس اظ:  

 ٞبي ٔكبٚضٜ ثطٖٚ ؾذبضي ٘ٓبضر اظ َطيك اؾشفبزٜ اظ قطوز 

 ٜٞب ثطٖٚ ؾذبضي اٖشجبض ؾٙؼي ٔكشطي ٚ اضظيبثي دطٚغ 

 ثطٖٚ ؾذبضي حؿبثطؾي 

 ٜاؾشفبزٜ اظ نٙسٚق وفبِز ثطاي ٔسيطيز وبُٔ دطٚغ 

ب آٖ اظ ػّٕٝ ٔكىالسي وٝ ٘ٓبْ ثب٘ىي ٔب ث ساّکاسّای سفع صَسی ضذى عقَد هطاسکتي: (ب

يبثس. ٍٔنط   زض ضاٞىبضٞبي شيُ أىبٖ ضفٕ ٔي ٔؿأِٝنٛضي ثٛزٖ ٖمٛز اؾز. ايٗ  ٔؿأِٝضٚثطٚؾز، 

ايٙىٝ ؾيؿشٓ ثب٘ىي حشي زض چبضچٛة ايٗ ضاٞىبضٞب ٞٓ ثٝ قنيٜٛ ٔشٗنبض  )دطزاذنز سؿنٟيالر ثنب      

 ٘طخ ٔكرم( ثرٛاٞس ُٖٕ وٙس.

 ٝٔكبضوز ٔشٙبله 

 ٔكبضوز حمٛلي 

 (ٌصاضي ٚاثؿشٝ ٚ يب ٔؿشمُ اظ ثب٘ه ؾطٔبيٝ يٞب قطوز)٘فٕ ثٝ وبضٌيطي ٘بْط شي 

 ٞبي دطٚغٜ ٔحٛض اؾشفبزٜ اظ نٙسٚق 

 ٜاؾشفبزٜ اظ نٙسٚق وفبِز ثطاي ٔسيطيز وبُٔ دطٚغ 

ٝ   :هرالي  تأهیيساّکاسّای کاّص باًک هحَسی ًظام ( ج ٞنبي ثنبضظ ٘ٓنبْ     يىني اظ ذهيهن

ٞبي الشهبزي وكنٛض اظ   زفٗبِي ٔبِي سأٔيٗزضنس  90وكٛض ثب٘ه ٔحٛضي اؾز. ثيف اظ  ٔبِي سأٔيٗ
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وٝ ٔٙبثٕ ثب٘ه دبؾرٍٛي حؼٓ ثبالي سؿٟيالر ذٛاٞي اي  قٛز. ثٝ ٌٛ٘ٝ ٞب ثطآٚضزٜ ٔي وب٘بَ ثب٘ه

ثبقس. ثطذي اظ ضاٞىبضٞبي ديكٟٙبزي زض ايٗ دػٚٞف أىنبٖ ٔكنبضوز ثيكنشط ثرنف      ٔشمبييبٖ ٕ٘ي

ٝ ٖجنبضسي اظ فكنبض ٚاضزٜ ثنط    آٚضز ٚ ث ٞبي الشهبزي فطاٞٓ ٔي ٘مسيٍٙي فٗبِيز سأٔيٗغيطثب٘ىي ضا زض 

ٞبي سرههي ٚ فٙي ٚ ٔسيطيشي الظٔنٝ ّٖٕينبسي    وبٞس. أب ٚػٛز سٛإ٘ٙسي ٞب اظ ايٗ ػٟز ٔي ثب٘ه

 ثبقٙس. ضاٞىبضٞبي شيُ اظ ايٗ زؾشٝ ا٘س: قسٖ چٙيٗ ضاٞىبضٞبيي ٔي

 ٌٜطي اضسجبَي ٞبي زازٜ ثطاي ٘مف سؿٟيُ ثٝ وبضٌيطي دبيٍب 

  ٜسأٔيٗٔسيطيز ٔبِي ظ٘ؼيط 

 ٞب ٚ انٙب  ٞبي ٔكشطن ثب اسحبزيٝ ز نٙسٚقايؼب 

 (ٌصاضي ٚاثؿشٝ ٚ يب ٔؿشمُ اظ ثب٘ه ؾطٔبيٝ ٞبي قطوز) ٘فٕ ثٝ وبضٌيطي ٘بْط شي 

 ٞبي دطٚغٜ ٔحٛض اؾشفبزٜ اظ نٙسٚق 

ٞبيي اؾز ونٝ زض   ؾبظٌبض يىي اظ قيٜٛسسٚيٗ لطاضزازٞبي اٍ٘يعٜ  تغییش فشٌّگ هطاسکت: (د

ر ٌيط٘سٜ ٚ ثب٘ه ضا ثنٝ ؾنٕز اٖشٕنبز، ننسالز ٚ قنفبفيز      ثّٙسٔسر فًبي ٔكبضوشي ثيٗ سؿٟيال

زٞنس. اينٗ ضاٞىنبض يىني اظ      ٞبي ٘ٓبضسي ثب٘ه ضا زض ثّٙسٔنسر ونبٞف ٔني    وٙس ٚ ٞعيٙٝ ٞسايز ٔي

ٔٙبؾجشطيٗ ضاٞىبضٞبيي اؾز ونٝ اظ سغيينط زض اؾنشطاسػي ضفشنبضي ثب٘نه يٗٙني اننالح لطاضزازٞنبي         

ٔحنيٍ فطٍٞٙني ٚ ضفشنبض سؿنٟيالر      قنٛز  ٔني  ٖنض ثب ٘فٗنبٖ،  ٔكبضوشي اظ َطيك ضٖبينز اٍ٘ينعٜ شي  

ٞبي ضسجٝ ثٙنسي ٚ أشينبظزٞي    ٌيطز. ثطاي سحمك چٙيٗ أطي ٚػٛز ؾبٔب٘ٝ ٌيط٘سٌبٖ سحز سبطيط لطاض 

 ثبقس. ٞبي لطاضزاز الظْ ٔي سؿٟيالر ٌيط٘سٌبٖ ٚ يٕب٘ز اػطايي ثٙس

 ا قاتليت اجز تزاساس هشارکتي هالي تأهيي ّاي سهاًي راّکار تٌذي تقسين. 7

وٝ ثنٝ   ٔكبضوشي ٔبِي سأٔيٗٔيعاٖ ؾِٟٛز ثٝ وبضٌيطي ضاٞىبضٞبي ديكٟٙبزي  ثطاؾبؼزض ايٗ ثرف 

 ٚ فًنبي فطٍٞٙني   ؾطٔبيٝ اػشٕبٖي ،ٞب ٔسيطيشي ثب٘ه ٚ ٖٛأّي ٘ٓيط سٛإ٘ٙسي سرههي، ّٖٕيبسي

ؾنٝ زٚضٜ ظٔنب٘ي وٛسنبٜ ٔنسر،      زض ثٝ وبضٌيطي ضاٞىبضٞنب ضا  ، أىبٖثؿشٍي زاضزٔٛػٛز زض ػبٔٗٝ 

 وٙيٓ. َجمٝ ثٙسي ٔئيبٖ ٔسر ٚ ثّٙس ٔسر 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

je
rp

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                            25 / 31

http://qjerp.ir/article-1-2018-en.html


 8989بْاس  ،98 ضواسُ ،ّفتن ٍ ستیب سال ،ّای اقتصادی ٍ سیاست ّا صلٌاهِ پظٍّصف          923

 
 ّاي هَجَد( ّاي کَتاُ هذت )قاتل اجزا تا تَاًوٌذي راّکار. 7-0

ٔٙٓٛض اظ ضاٞىبضٞبي وٛسبٜ ٔسر ضاٞىبضٞبيي اؾز وٝ ٘يبظ ثٝ ايؼبز ٚ يب وؿنت ٔٙنبثٕ ٚ سٛإ٘ٙنسي    

 :سٛاٖ اظ ضاٞىبضٞبي ظيط ٘بْ ثطز زض ايٗ ثيٗ ٔي .ٞب ٘يؿز ػسيسي زض ثب٘ه

 ؾشفبزٜ اظ ٔكبضوز ٔشٙبلهٝ،ا 

 ٓٞبي اٍ٘يعقي حؿٗ اػطاي لطاضزاز زض ٖمٛز ٔكبضوشي اؾشفبزٜ اظ ٔىب٘يؿ 

 ٞبي دطٚغٜ ٔحٛض اؾشفبزٜ اظ نٙسٚق 

ّاي عولياتي ٍ  ّاي هياى هذت )قاتل اجزا تا کسة تزخي تَاًوٌذي راّکار. 7-2

 هذيزيتي(

ٞنب   ثٝ ٔٙٓٛض ػجنطاٖ وبؾنشي   ثبيؿز ٔي ثب٘ه ٔٙٓٛض اظ ضاٞىبضٞبي ٔيبٖ ٔسر ضاٞىبضٞبيي اؾز وٝ

زض ٔٙبثٕ ٚ سٛإ٘ٙسي ّٖٕيبسي ٚ ٔسيطيشي ذٛز ٚ ايؼبز ثٟجٛز زض اػطاي ٖمٛز ٔكنبضوشي، ا٘نسوي زض   

ٖٕنسٜ اينٗ ٔنٛاضز ٘نبْط ثنط اؾنشفبزٜ اظ       وٙنس.  ٚ ٔنسيطسي ذنٛز سغيينط ايؼنبز     ٞبي ّٖٕينبسي   ٞبي ضٚيٝ

ثبيس اظ سٛا٘بيي ٔنسيطيشي ػسينسي    ب٘ه ٔيٞبيي ذبضع اظ ؾبظٔبٖ اؾز. ثطاي ايٗ ٔٙٓٛض ٞٓ ث سٛا٘بيي

ثطاي اضسجبٌ ٚ ٔسيطيز ٔٙبثٕ ذبضع اظ ؾنبظٔبٖ ثطذنٛضزاض ثبقنس ٚ ٞنٓ ثبينس اينٗ سٛا٘نبيي ٚ لبثّينز         

 اٖشٕبز ثٝ آٖ زض ذبضع اظ ؾبظٔبٖ ٚػٛز زاقشٝ ثبقس. ضاٞىبضٞبي شيُ اظ آٖ ػّٕٝ ا٘س:

 ٔكبضوز حمٛلي 

 ٞبي ٔكبٚضٜ ثطٖٚ ؾذبضي ٘ٓبضر اظ َطيك اؾشفبزٜ اظ قطوز 

 ٜٞب ثطٖٚ ؾذبضي اٖشجبض ؾٙؼي ٔكشطي ٚ اضظيبثي دطٚغ 

 ثطٖٚ ؾذبضي حؿبثطؾي 

 (ٔىب٘يؿٓ اٍ٘يعقي ٔبِي ثب)ٞبي سؿٟيالر زٞٙسٜ زض ثب٘ه  سفٛيى اذشيبض ثٝ ٚاحس 

 (ٞب ٌصاضي ٚاثؿشٝ ٚ يب ٔؿشمُ اظ ثب٘ه ؾطٔبيٝ ٞبي قطوز) ٘فٕ ثٝ وبضٌيطي ٘بْط شي 

 ٔ سيطيز وبُٔ دطٚغٜاؾشفبزٜ اظ نٙسٚق وفبِز ثطاي 
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ّاي تلٌذ هذت )قاتل اجزا تا کسة تَاًايي تخصصي ٍفٌي ٍ سزهايِ  راّکار. 7-3

 اجتواعي تاال(

ٞنبي سرههني ٚ فٙني ٚ ؾنطٔبيٝ      ٔٙٓٛض اظ ضاٞىبضٞنبي ثّٙسٔنسر ضاٞىبضٞنبيي اؾنز ونٝ سٛا٘نبيي      

. ٔنٛاضز  بٖ اؾنز . ثسيٟي اؾز وٝ فطاٞٓ قسٖ ايٗ ظيطؾبذشٟب ٘يبظٔٙس ظٔن َّجس اػشٕبٖي ثباليي ضا ٔي

 شيُ اظ آٖ ػّٕٝ ا٘س:

  ٌٜصاض ٚ سؿٟيالر ٌيط٘سٜ اضسجبٌ ثيٗ ؾذطزٜؾِٟٛز ٞبي زازٜ ثطاي  ثٝ وبضٌيطي دبيٍب 

 ٝسأٔيٗظ٘ؼيطٜ  ٔبِي سأٔيٌٗصاضي ٔكبضوشي زض  ؾطٔبي 

 ٝٞبي نٙٗشي ذٛقٝ ٔبِي سأٔيٌٗصاضي ٔكبضوشي زض  ؾطٔبي 

 ٞب ٚ انٙب  ٞبي ٔكشطن ثب اسحبزيٝ ايؼبز نٙسٚق 

 بضوز ٔس٘ي وبُٔ ثب سؿٟيالر ٌيط٘سٜ ٔك 

 
 ٔطاسوتي ٔاِي تأٔيٗصٔا٘ي ساٞىاسٞاي ٌستشش  تٙذي تمسيٓ. 2ضىُ 
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 جوع تٌذي ٍ ًتيجِ گيزي. 8

ٗ ايٗ دػٚٞف وٝ ثب ٞس  ديسا وطزٖ ٔٙبؾجشطيٗ ضاٞىبض ثطاي سٛؾنٗٝ   ٔكنبضوشي زض ٘ٓنبْ    ٔنبِي  سنأٔي

ة سحّيّي چٙسػب٘جٝ ٍ٘ط اظ دبضازايٓ ٌيطي اظ يه چبضچٛ ثب٘ىي وكٛض قىُ ٌطفز، ثٝ ٔٙٓٛض ثٟطٜ

SCP       ثطاي قٙبؾبيي ٔبٞيز فًبي ثب٘ىي وكٛض ٚ سحّيُ اطط ثٝ ونبضٌيطي ٞنط ينه اظ ضاٞىبضٞنبي

ٜ ٔكبضوشي ثط ٖٙبنط ٔرشّف ايٗ ؾيؿشٓ اظ ػّٕٝ  ٔبِي سأٔيٗ ٌنصاضاٖ ٚ سؿنٟيالر ٌيط٘نسٌبٖ،     ؾنذطز

  ٌطفز. ثٟطٜ ٞب ٚ ّٖٕىطز ؾيؿشٓ ؾبذشبض ثبظاض، ضفشبض ضاٞجطزي ثب٘ه

ٗ  ٚ ٔحممبٖ سٛؾٍ قسٜ ثيبٖضاٞىبضٞبي ٔمبِٝ اطط ثٝ وبضٌيطي  ايٗ زض ٗ  ذنبل  ازارھديكن  اين

ٗ . قنس  ثطضؾي( SCPٔبِي ٔكبضوشي زض چبضچٛة دبضازايٓ ) سأٔيٗ ثطاي سحميك ثنٝ ؾنٝ   ضاٞىبضٞنب   اين

 ٝ  ياا  تٌياادي  تغييزات (ٍ ج عولياتي اصالحات( ب ،قزاردادي ّايِ تَسع( الف :زؾنش

ٜ  ثنط ٞنب   آٖ وبضٌيطي ثٝ سأطيط ٚ قسٜ ثٙسي َٝجم ساختاري ٖ  ؾنذطز  ٌيط٘نسٌبٖ، سؿنٟيالر   ٚ ٌنصاضا

ُ  ثب٘ه ّٖٕىطز ٚٞب  ضاٞجطزي ثب٘ه ضفشبض ثبظاض، ؾبذشبض ٕ س. قن  سحّين ٗ  ثٙنسي  ػٕن ُ  اين ٖ  سحّين   ٘كنب

 ثبقس: ٔؤطط سٛا٘س ٔي شيُ ٝػٙج چٙس يب يه زضزٞس وٝ ٞط يه اظ ضاٞىبضٞب  ٔي

 ئكبضوشلطاضزازٞبي سؿٟيالر  اػطاي زض ثب٘ىي ٔشرهم ٘يطٚي وٕجٛز فٕض  

 ٕٔكبضوشي ٖمٛز قسٖ نٛضي ضف 

  ٔبِي سأٔيٗ ٘ٓبْ ٔحٛضي ثب٘هوبٞف 

 سغييط ٚ ثٟجٛز فطًٞٙ ٔكبضوز 

ٍ  ثنب  سُنبثك  ثطاؾنبؼ ضاٞىبضٞنبي ديكنٟٙبزي    سحمنك  أىب٘ذنصيطي   ٚ سٛإ٘ٙنسي  ٔحيُني،  قنطاي

زٚضٜ   ٝؾن  ٝثن  ؾنبظي  ديبزٜ زضؾِٟٛز  ٚ ٘فٗبٖ شي اٍ٘يعٜ ٝثٝ سٛػ ثب٘ىي، ٘ٓبْ ٔٛػٛزٞبي  سرهم

 اظ سطػيحني ضاٞىنبض  ا٘شرنبة   ٔٙٓٛض ٝث . قس َجمٝ ثٙسي ٔسر ثّٙس ٚ ٔسر ٔيبٖ ٔسر، وٛسبٜ ظٔب٘ي

 وكٛض ثب٘ىساضي اؾالٔي ّٖٕىطزئبٞيز  ٚ ٔحيُي فًبي ٝ ثٝ سٛػ قسٜ ٔٗطفيضاٞىبضٞبي  ٔيبٖ

 .يبثس ٔي ٔيزھا

بٖ ؾٝ ػطيبٖ ؾنبذشبض ٌنطا، ضفشنبض    نٛضر ٌطفشٝ ثطاي قٙبؾبيي ػطيبٖ غبِت اظ ٔي SCPسحّيُ 

ٌطا ٚ زِٚز ٔساض زض نٙٗز ثب٘ىي وكٛض ٘كبٖ زاز وٝ ػطيبٖ غبِنت زض اينٗ ننٙٗز زِٚنز ٔنساض      
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ٔكنٟٛز اؾنز. ثنٝ    آٖ ٌصاض زض ايٗ حٛظٜ ثط وّيٝ ٖٙبنط  ٞبي ؾيبؾز ثبقس. يٗٙي ٘مف غبِت ٟ٘بز ٔي

ٞب، لنٛا٘يٗ ٚ   يبض ٔشبطط اظ ؾيبؾزٌصاضاٖ، سؿٟيالر ٌيط٘سٌبٖ ٚ ٖٛأُ ثب٘ىي ثؿ ٖجبضسي ضفشبض ؾذطزٜ

ثينبٖ  ثبقنس. سىنطاض چٙنسيٗ ٚ چٙنس ؾنبِٝ       ٞنبي شينطثٍ ٔني    ٞبي ثب٘ىي ٚ سٛاٖ ٘ٓبضسي ٟ٘نبز  آييٗ ٘بٔٝ

٘كبٖ اظ ٖسْ ٕٞز ٚ ثبٚض وبفي ثطاي ضفٕ ٔٛإ٘ ثب٘ىنساضي اؾنالٔي    ٔكىالر زض ُٔبِٗبر ٔحممبٖ،

ٖ  ّٖٕىنطز  ثط حبوٓ زاضز. فًبي زض ؾُح اططٌصاضاٖ ايٗ نٙٗز  ٗ  اظ ٔشنبطط  ثنب٘ىي  وبضقٙبؾنب  چٙني

 زيسٜ ظيبٖ ٚ ؾٛز يٓھسؽ ٚ ٔكبضوز ٖمس انَٛ ضٖبيز ثطاي اِعأي وٝ اي ٝ ٌٛ٘ٝ ث اؾز ٔحيُي

 أًنبي  ا،ھ فطْ سىٕيُ ثطاي ٔٛػٛز ايھ ٝ٘بٔ آييٗ ثب سُبثك ٌيطز ٔي نٛضرٝ آ٘چ ٝثّى . قٛز ٕ٘ي

 .اؾزسؿٟيالر  فطٔ ٚ انُ اذص ٚسؿٟيالر  اُٖبي لطاضزاز،

ْ  ٚ ثب٘ىي نٙٗز ٚ ٝ ػبٔٗ وٙٛ٘ي اػشٕبٖي ٚفطٍٞٙي  ثؿشط ٝ ثٝ ٛػس ثب ْ  ٖنس  ثنطاي  ػنسي  ٖنع

ٗ  ٚ أىب٘بر وٕشطيٗ ثب ٝ و ٌيط٘س ٔي لطاض اِٚٛيز زضضاٞىبضٞبيي  آٖ، انالح  زض ٔمبٚٔنز  وٕشنطي

. ثط اينٗ  ٕ٘بيٙس ْھفطا ٝػبٔٗ زض ضا ٔكبضوشي يالرھسؽ اظ اؾشفبزٜ ً٘ھفط انالح أىبٖ سغييط، ثطاثط

ياا تاذٍيي    ّااي اًگيششاي   اساتفادُ اس هکاًيسان  ، اظ ٔيبٖ ضاٞىبضٞبي ٔٗطفي قنسٜ  اؾبؼ

 سأٔيٗوٝ ثشٛا٘س ٔٙبفٕ سؿٟيالر ٌيط٘سٜ ضا  قزاردادّاي تسْيالت هشارکتي اًگيشُ ساسگاري

ٖ  زض وٙشطِني  ذٛز ٔىب٘يؿٓ اظ ثطذٛضزاضي زِيُ ٝث ٕ٘ٛزٜ ٚ ٚ  ٝننطف  ثب٘نه  ٚ ٘ٓنبضسي  اػطايني  سنٛا

 فًنبي سٛا٘نس   زض ثّٙسٔنسر ٔني  ثٝ ٚيػٜ وٝ ايٗ لطاضزازٞنب   .ٌيطز ز لطاض ٔيزض اِٚٛي ٕ٘بيس، ػٛيي

 ايٗ زض .ؾٛق زٞسثب٘ه ضا ثٝ ؾٕز قفبفيز، نسالز ٚ اٖشٕبز  ٚ ٌيط٘سٜسؿٟيالر  ثيٗ ٔكبضوشي

 وٕنه  سٛا٘نس  ٔني  ٌيط٘سٌبٖ يالرھسؽ يھأشيبظز ٚ ثٙسي ٝضسج ايھ ٝؾبٔب٘ اظ ٌيطي ضٜھة ضاؾشب

 .ٕ٘بيس ٔكبضوشي ايھلطاضزاز ٔفبز ٝث دبيجٙسيٝ ث قبيب٘ي
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 8989بْاس  ،98 ضواسُ ،ّفتن ٍ ستیب سال ،ّای اقتصادی ٍ سیاست ّا صلٌاهِ پظٍّصف          929

 
 

 هٌاتع

ٞبي  ٞبي اػطاي نحيح ٖمس ضاٞىبض"(، 1389) احوذي حاجي آتادي، سيذ رٍح اهلل ٍ احوذ تْارًٍذي

 .38، ؾبَ زٞٓ، قٕبضٜفهّٙبٔٝ ّٖٕي دػٚٞكي الشهبز اؾالٔي، "ٔكبضوشي زض ٘ٓبْ ثب٘ىي ايطاٖ

، ٞبي دنيف ضٚي ثب٘ىنساضي اؾنالٔي    ِفچب(، 1998) اقثال، هٌَر ٍ احوذ اٍصاف ٍ طزيق اهلل خاى

 .ٔشطػٕبٖ: حؿيٗ ٔيؿٕي ٚ ٔؿّٓ ثٕب٘ذٛض، ا٘شكبضار زا٘كٍبٜ أبْ نبزق، چبح زْٚ

ذُنط اذاللني ٚ اضائنٝ اٍِنٛي     "(، 1391) آتاادي  ٍ سيذ رٍح اهلل احوذي حاجيتْارًٍذي، احوذ 

ٖ ٞنبي الشهنبز   فهنّٙبٔٝ ّٖٕني دػٚٞكني ػؿنشبض    ، "وبضثطزي وبٞف آٖ زض ٖمٛز ٔكبضوشي ، ي اينطا

 .17ٟ٘ٓ، قٕبضٜ  ؾبَ

 .، ا٘شكبضار سٛاٍ٘طاٖدَٛ ٚ ثب٘ىساضي اؾالٔي ٚ ٔمبيؿٝ آٖ ثب ٘ٓبْ ؾطٔبيٝ اي(، 1379) تَتًَچياى، ايزج

، ٔٛإ٘ ٚ ٔكنىالر اػنطاي ٖمنٛز ٔكنبضوشي زض ٘ٓنبْ ثنب٘ىي وكنٛض       (، 1390) حاجياى، هحوذ رضا

 ٔي ايطاٖا٘شكبضار دػٚٞكىسٜ دِٛي ٚ ثب٘ىي، ثب٘ه ٔطوعي ػٕٟٛضي اؾال

 ، زفشط ا٘شكبضار اؾالٔي3، سطػٕٝ ٔحٕس ثبلط ٔٛؾٛي ٕٞسا٘ي، ع سحطيطاِٛؾيّٝ(، 1367) خويٌي، رٍح اهلل

  َ ٔمبيؿنٝ سُجيمني ثب٘ىنساضي ٚونبِشي ٚ ٔكنبضوشي ٚ اضائنٝ       "(، 1390) شعثاًي، احوذ ٍ ساجاد سايفل

 .5، ؾبَ ؾْٛ، قٕبضٜ ٔٗطفز الشهبز اؾالٔي، "ضاٞىبضٞبي ػسيس

ٝ   (، 1388) ي الذيي تي علاي شْيذ ثاًي، سي ، سطػٕنٝ ٖجنبؼ ظضاٖنز، ا٘شكنبضار     قنطح ِٕٗنٝ زٔكنمي

 ٔٛؾؿٝ فطٍٞٙي ٞٙطي زا٘ف دصيط

(، ٔكبضوز ٔس٘ي زض ثب٘ىساضي اؾالٔي، ا٘شكنبضار  1395) صفارياى طَسي، هْذي ٍ هْذي خذايي

 .قبّٔٛ، چبح اَٚ

ذبضي ػٟنز ثٟجنٛز   اؾنشفبزٜ اظ ثنطٖٚ ؾن   "(، 1395) طثاطثائي، سيذ هحوذ جَاد ٍ پزساتَ هحواذي  

 ، قٕبضٜ ٞفسٞٓفهّٙبٔٝ الشهبز ٚ ثب٘ىساضي اؾالٔي، "ٞبي ثب٘ىساضي اؾالٔي چبِف

ٗ ، "ٞب ٚ ضاٞجطزٞب ثب٘ىساضي اؾالٔي:چبِف"(، 1392) عثاس سادُ، حسي ، لبثنُ  ؾبيز الشهبز آ٘الين

 زؾشيبثي زض: 

www.eghtesadonline.com/fa/content/21144 طزٞبضاٞج-ٚ-اؾالٔي؛چبِكٟب-/ثب٘ىساضي  

ؾبذشبض ثب٘ىساضي اؾالٔي ٚ اضائٝ اٍِٛيي ثطاي ثب٘ىنساضي اؾنالٔي   (، 1392) هحقق ًيا، هحوذ جَاد
 ، ا٘شكبضار زا٘كٍبٜ ٖالٔٝ َجبَجبئي، چبح اَٚزض ايطاٖ
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 123...           اسالهي باًکذاسی دس هطاسکتي هالي هیيأت ّای سٍش بشسسي

 

 لبثُ ثبظيبثي زض: .ّٖٕيبر ثب٘ىي ثسٖٚ ضثب« يه فٛضيز»َطح لبٖ٘ٛ (، 1394) هجلس شَراي اسالهي
http://new.mbri.ac.ir/Default.aspx?pagename=islamicbankingpages&id=181708&La

nguage=1 
، ٔٛؾؿنٝ ٖنبِي   انالح لبٖ٘ٛ ٚ اٍِٛي ّٖٕيبسي ثب٘ىساضي ثنسٖٚ ضثنب  (، 1389) هَسَياى، سيذ عثاس

 ضيعي  ثط٘بٔٝ آٔٛظـ ٚ دػٚٞف ٔسيطيز ٚ

كنٛض  ذطز اؾنالٔي زض و  ٔبِي سأٔيٗثطضؾي سؼطثٝ "(، 1389) هيسوي، حسيي ٍ هصطفي شْيذي ًسة

 .128، قٕبضٜ ٞبي الشهبز سبظٜ، "ؾطيال٘ىب

ٞبي ثب٘ه زض اػطاي لطاضزاز ٔكبضوز زض ؾٛز  چبِف"(، 1387)ًصز آتادي، داٍٍد ٍ احوذ شعثاًي

 .، ؾبَ اَٚ، قٕبضٜ اَُٚٔبِٗبر الشهبز اؾالٔي، "ٞبي آٖ ٚ ظيبٖ ٚ ضاٞىبض

ينبي ٖمنس ٔكنبضوز حمنٛلي     اِعأبر اح"(، 1392) ًظز پَر، هحوذ ًقي ٍ اکثز کشاٍرسياى پيَستي

فهّٙبٔٝ ّٖٕي دػٚٞكي ضاٞجنطز  ، "زض ٘ٓبْ ثب٘ىساضي ثسٖٚ ضثب PLSضاٞجطزي ثطاي سحمك ثب٘ىساضي 
 ، ؾبَ زْٚ، قٕبضٜ ٞفشٓالشهبزي

اػطاي نحيح سؿنٟيالر ٔكنبضوشي زض ثب٘ىنساضي    "(، 1394) ًظز پَر، هحوذ ًقي ٍ يحيي لطفي ًيا

، ؾبَ هّٙبٔٝ ّٖٕي دػٚٞكي سحميمبر ٔبِي اؾالٔيف، "ٞبي دطٚغٜ ٔحٛض اؾالٔي ثٝ وٕه نٙسٚق

 .چٟبضْ، قٕبضٜ اَٚ

، ٚظاضر أنٛض  ُٔبِٗبر دكشيجبٖ َنطح سحنَٛ ٘ٓنبْ ثنب٘ىي    (، 1392)ٍسارت اهَر اقتصادي ٍ دارايي
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