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 چکيسُ
 التٔبؿي ثبميٍلاٖ التٔبؿي يٞبٞب ٚ تٕٔيٓتيٌقاك ثل كٚ٘ـ ف٤بِتأحيلعىٕلٚايي ؽٛة ام رّٕٝ ٔتغيلٞبي 

وٝ آٛالَ تب صٝ ٗ ًٛاَ اًت ياًت. ٞـف ام تغميك عبٗل، پبًؼ ثٝ ا ياٞل رب٤ٔٝ ؿك وبكآفليٙبٖ وٜيٚثٝ
ؿاكؿ.  تأحيلٙبٖ ئبؿي وبكآفلـالت يٞبٞب ٚ تٕٔيٓتيِٛك ثل ف٤بِـٞبي عىٕلٚايي ؽٛة ؿك وِفٝإ، ٔيعـ
ٞبي تِٛيـي ؽٛؿ ثبُـ ٚ تٛا٘ـ ؿك كاًتبي تِٛيـ ٞلصٝ ثيِتل ٚ ٌٌتلٍ ثٍٙبٜٙبٖ ٔيـوبكآفلي يت التٔبؿيف٤بِ

ٌقاكي ِٛيـ ؽبكد ولؿٜ ٚ ؿك أٛكي غيل ام تِٛيـ، ًلٔبيٝيب ايٙىٝ ًٛؿ ٘بُي ام ٔبماؿ التٔبؿي كا ام رلٌٝ ت
ثٝ ـ. ي٘بٔ لِٔٛـيغ يٙيٚ وبكآفل وبكآفليٙي ِٔٛـثٝ تلتيت ٞب كا ت ام ٚيّيبْ ثبَٔٛ آٖيتٛاٖ ثٝ تج٤ي، وٝ ُٔٛؿ

َ# يٕبي$پ يذ ثؾَ وّٕياًت وٝ ؿك آٖ ٘تب يجيتلو يٞب، پوَٚٞ عبٗل ؿك مٔلٜ پوَٚٞيُٙبًِغبٝ كٍٚ
، يٌيلي وّٕا٘ـ. ٕ٘ٛ٘ٝـٜـك ُيٍل، تّفيىـيُ يٞب# ثب ٞـف تىُٕ ٕٖٔ٘ٛ ٔٔبعجٝي$تغّ يفيؾَ وذ ثيثب ٘تب

، ثٝ يفيثؾَ و يليٌٕـاٖ ٚ ٕ٘ٛ٘ٝـتبٖ ٞـٙبٖ اًيٗ وبكآفلـيًبؿٜ# ام ث ي$ٜٔجك ٚ تٔبؿف يجيٓٛكت تلوٝـث
ٛٛك ٔتًٛٚ  ؿٞـ ثٝيذ ِ٘بٖ ٔيٌلفتٝ اًت. ٘تب ا٘زبْٙبٖ ثلتل اًتبٖ ٕٞـاٖ يٓٛكت ٞـفٕٙـ ثب وبكآفل

ٜٛ يام ٚاكيب٘ي ُ ؿكٓـ16وٝ يٛٛكٔخجت ؿاكؿ ثٝ تأحيلِٔٛـ  يٙيوبكآفل يؽٛة ثل كٚ ييعىٕلٚا يٞبٔإِفٝ
ٞب ؿاؿٜ يفيٚ و يذ ثؾَ وّٕيثبُـ. ٘تبيعبٗل ؿك ٔـَ ٔ يلٞبيٙبٖ ٘بُي ام ٔتغيوبكآفل يت التٔبؿيف٤بِ

ٙـٌبٖ يتٛاٖ ثٝ ٘مَ ٕ٘بيك ٔيذ تغميٗ ٘تبيتلٟٓـ ٕ٘ٛؿ٘ـ. ام ٔيأيٍل كا تيىـيٍل كا پَُٛ ؿاؿٜ ٚ يٕٞـ
ٞب ظ ٣ّٕىلؿ ثب٘هي٣بؿال٘ٝ ٚ تٔغ يبتيٗ ٔبِيظ لٛا٘ي، تٔغيـات ؿاؽّيتٍل ام تِٛيٗ عٕبئزّي ؿك ٢ٗٚ لٛا٘

 ِٔٛـ ٘بْ ثلؿ. يٙيك رب٤ٔٝ ثٝ وبكآفليؿك تِٛ
 تلويجي. پوَٚٞ، يٙيوبكآفل ،لِٔٛـيغعىٕلٚايي ؽٛة، وَٙ التٔبؿي ِٔٛـ/ ٍاشگبى کليسي:

                                                           
 Email:khaleghi.majid@gmail.com                  ُٙبًي التٔبؿي ٚ ت٤ًٛٝ $٘ٛيٌٙـٜ ٌٔئَٛ#        ـ ؿوتلي رب٤ٔٝ 1

 Email:v.ghasemi@itr.ui.ac.ir                      ُٙبًي ؿاٍِ٘بٜ آفٟبٖ      ـ ؿاِ٘يبك ٚ ٣٘ٛ ٞيبت ٣ّٕي ٌلٜٚ رب٤ٔٝ 2

 Email:rhemati@gmail.comُٙبًي ؿاٍِ٘بٜ آفٟبٖ                               ـ اًتبؿيبك ٚ ٣٘ٛ ٞيبت ٣ّٕي ٌلٜٚ رب٤ٔٝ 3
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 طرح هسبلِ

ي ٘بُي ام ٚرٛؿ عىٕفلٔبيي ف٘بي ؽبٓي ؿك التٔبؿ رب٤ٔٝ لِٔٛـيغ يٞل وَٙ التٔبؿ

٤ٔتمـ اًت  1ثبَٔٛؿٞـ. ًٛق ٔي لِٔٛـيغٞبي التٔبؿي ًٛي ف٤بِيتاًت وٝ افلاؿ كا ثٝ

ٟب وبكآفليٙي ِٔٛـ اًت وٝ ٞٓ ؿك ؽـٔت ت٤ًٛٝ وِٛك اًت ٚ ٞٓ ثب٣ج ثلاثلي ٚ ـتٙ

#. وَٙ التٔبؿي 2008 ،2$ًٛثُ ٌلؿؿٚ ًبِٓ ُـٖ ف٘بي التٔبؿي رٛا٢ٔ ٔيپقيلي كلبثت

ٞبي تِٛيـي ؽٛؿ ثبُـ ٚ تٛا٘ـ ؿك كاًتبي تِٛيـ ٞلصٝ ثيِتل ٚ ٌٌتلٍ ثٍٙبٜوبكآفليٙبٖ ٔي
ـ ـتٔبؿي ام رلٌٝ تِٛيـ ؽبكد ٚ ؿك أٛكي غيل ام تِٛيـوٝ ًٛؿ ٘بُي ام ٔبماؿ اليب ايٗ
ٌلي، ؿالِي، ؽليـ ّٔه، مٔيٗ، ًبؽتٕبٖ يب پلؿاؽتٗ ٙـ ٚاًٌٜٝقاكي ُٛؿ، أٛكي ٔبً٘لٔبيٝ

ٓٛكت ٛال ًٝبمي ٚ ؽليـ ٚ فلٍٚ أالن ٚ ٌٔتغالت، فؽيلٜ ٘مـيٍٙي ثثٝ أٛك ًبؽتٕبٖ
ام التٔبؿ $تِٛيـ ٘بؽبِْ  ٤ٙٓت# ٚيوٜثٝ$ٚ  ٞبي اؽيل ُبٞـ وبَٞ ًٟٓ تِٛيـٚ اكم. ؿك ًبَ

ٌقاكي ؿك ثؾَ تِٛيـ ٤ٙٓتي ٚ وِبٚكمي ؿك بيٝٞب ٚ وِٛك ٚ يب ٣ـْ ًلٔؿاؽّي# ؿك اًتبٖ
ٌقاكي غيلتِٛيـي ؿك ٞل ثؾِي ام ؽـٔبت ٚ ثبمكٌب٘ي ثٝ ثيٗ وبكآفليٙبٖ ثٛؿٜ ٚ ايٗ ًلٔبيٝ

يـي ـٕتل رقة ثؾَ تِٛـٌلي ٚ يب ؽلٚد ام وِٛك ثبمٕ٘ٛؿ پيـا ولؿٜ ٚ وٜٝـىُ ٚاًـُ
ؿٞـ ًٟٓ ٤ٙٓت ٚ ِ٘بٖ ٔي #1391$ ٣لثِبٞي ٚ ًلايي ٜٔب٤ِٝ ،ٙٛاٖ ٔخبَـ٣ُٝٛؿ. ثٔي

 1388ؿك ًبَ  ؿكٓـ2/35ثٝ كلٓ  1383ؿك ًبَ  ؿكٓـ4/37ًبؽتٕبٖ ؿك وِٛك ام كلٓ 
ؿك ٔمبيٌٝ ثب ًٟٓ  ؿكٓـ7/18، 1383كًيـٜ ٚ ؿك اًتبٖ ٕٞـاٖ ايٗ ٔيناٖ ؿك ًبَ 

$;كٚ٘ـ# ٚ ٕٞيٗ ٔمـاك ٘ين ؿك ٔمبيٌٝ ثب ًبيل  تغييل صٙـا٘ي ٘ـاُتٝ 1388ؿك ًبَ  ؿكٓـ3/20
ؿك وِٛك ٚ  1388ؿك ًبَ  ؿكٓـ4/55ٞبي التٔبؿي ام رّٕٝ ؽـٔبت ٚ ثبمكٌب٘ي $ثؾَ

$;ًٜظ# ثٛؿٜ اًت. ثٙبثلايٗ ُٛاٞـ تزلثي   ؿك ٕٞيٗ ًبَ ؿك اًتبٖ# ٘بصين ؿكٓـ7/57
ام ثؾَ ؽـٔبت ؿك  يبك وٕتليًٟٓ ثٌ ـ $ؿك ًٜظ ٚ كٚ٘ـ#ي٤ٙٓت ٚ تِٛؿٞـ وٝ ِ٘بٖ ٔي

فلٕ ولؿٖ ًبيل ٣ٛأُ ثٟجٛؿ ف٘بي وٌت ٚ وبك  ايٗ تغميك ثب حبثت .التٔبؿ وِٛك ؿاكؿ
# ٔلثٛٙ ثٝ عٛمٜ التٔبؿي وٌت ٚ وبك يًبم ٚ وبكٞبٞب ٚ لٚولاًي ٚ ميلًبؽتث$ُلايٚ 

 ٞبيٌِ٘تفلٍٞٙي ٚ تٝ ٣ٛأُ صٝ وٝ پلؿامؿئ ١ٛٗٛٔ ايٗ ثلكًي ولؿٜ ٚ ثٝٗ أل كا ي٣ّت ا

                                                           
1- W. Baumol  

2- Russell S.Sobel 
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تِٛيـي ؿك وَٙ التٔبؿي غيلٞب كا ثٝ ؿ وٝ آٖفٞٙي ر٤ٕي ؿك ثيٗ وبكآفليٙبٖ ٚرٛؿ ؿاك
ٞبي فٞٙي ر٤ٕي ام ٌِ٘تٞب ٚ تٝصٝ ثبٚكؿاُت وٝٗياٗ، يٕٞضٙ .ؿٞـؿاؽُ وِٛك ًٛق ٔي

 يت التٔبؿيٜٛ ف٤بِيٞبي عىٕلٚايي ؽٛة ؿك رب٤ٔٝ ٔب، ثب٣ج ثلٚم ٚ ٕ٘ٛؿ ُٔإِفٝ
 ييٚاٞبي عىٕلٔإِفٍٝل تب صٝ عـ ي٣جبكت ؿُٛؿ؟ ثٝ# ؿك وبكآفليٙبٖ ٔيلِٔٛـيغ$ غيلتِٛيـي

وبك ِٔٛـ  ب ٔب٢٘ي وٙٙـٜ، تِٛيكرب٤ٔٝ للاك ؿاك٘ـ# ي$وٝ ؿك ًٜظ والٖ ٚ ًبؽتبك ارتٕب٣ ؽٛة
 ؟ٌٞتٙـ

 
 ِ کلوييًظر ضثراسب-جبهؼِ يثر ػولکرز اقتصبز يسبذتبر اجتوبػ تأثير (1)ضوبرُ ضکل 

 ٌِ پصٍّصيطيثر پ يهرٍر

 تأحيلوٝ ؿك آٖ ثٝ ثلكًي  ٠٘ليبت ٟ٘بؿٌلايي رـيـ ٘ٛكث ١ٜٛٗٛٔ ٔمبِٝ عبٗل ثيِتل ؿك عٛم
للاك  ُـٜ وبكآفليٙبٖ پلؿاؽتٝ لِٔٛـيغٞبي التٔبؿي ِٔٛـ/ ٘غٜٛ ٣ّٕىلؿ ٟ٘بؿٞب ثل وَٙ

 ٞب ؿك ايٗ عٛمٜ ٣جبكتٙـ ام:تليٗ پوَٚٞ. ام رّٕٝ ٌٟٔٓيلؿٔي

ثٝ وٕه « التٔبؿ ٟ٘بؿي ٘ٛيٗ ٚ ت٤ًٛٝ»اي تغت ٣ٙٛاٖ # ؿك ٔمب93ِٝ: 1992$ ٘ٛكث
٤ٔتمـ  يؿٞـ. ٚبؿٞب ثل كٚي ٣ّٕىلؿ التٔبؿي كا ٔٛكؿ ثلكًي للاك ٔي٣ّْٛ ُٙبؽتي، احل ٟ٘

ل ٚ يُبٖ كا تفٌ، رٟبٖ اٛلافيٗ ٔـَ فٞٙيٞبي فٞٙي ٌٞتٙـ وٝ ثب ااًت افلاؿ ؿاكاي ٔـَ
ٗ يك ا٘تمبَ ثيوٝ ام ٛل ل٘ـيٌيِ٘أت ٔٞب ام فلًٞٙ ٗ ٔـَيام ا يوٙٙـ. ثؾِيؿكن ٔ

 ي٘واؿ يٞببٖ ٌلٜٚيُٛؿ وٝ ثٝ ُـت ؿك ٔيـ ٔيتِٛ ييٞب ٚ ٞٙزبكٞبؿاَ٘، اكمٍ يٌّ٘
 يُٛؿ وٝ ثلايوٌت ٔ ياك تزلثٝيام آٖ، ام ٛل ئؾتّف ٚ رٛا٢ٔ، ٔتفبٚت اًت. ثؾِ

ٌٛ٘بٌٖٛ،  يٞبٚيٌٌتلؿٜ ؿك ٔغ ٘غٛٗ كٚ، ثٝ ياًت ٚ ام ا« ئغّ»ٚ ؽبّ  يٜئغ
 يٞبنزٝ ؿكيٚ ؿك ٘ت يفٞٙ يٞبؿك ٔـَ يبكيثٌت، ت١ٛٙ يٗ تلتئتفبٚت اًت. ثٝ ٕٞ
وٝ افلاؿ  يايآٔٛمٍ كًٕ يٚرٛؿ ؿاكؿ. عت« وٙـيوبك ٔ»وٝ  ياٜٛئتفبٚت ام رٟبٖ ٚ ُ
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ل ياًت وٝ ثب آٖ رٟبٖ اٛلاف ؽٛؿ كا تفٌ ئتٙبل٘ يٞبُبُٔ ٔـَ وٙٙـ، غبِجبًيوٌت ٔ
 ٓ.يوٙئ

عىٕلا٘ي ؽٛة ثل كُـ  تأحيل»ؿك ٔمبِٝ اي تغت ٣ٙٛاٖ  #1 :1387$ وٕيزب٘ي ٚ ًالٛيٗ
OPECك ٌلٜٚ وِٛكٞبي ٔٙتؾت التٔبؿي ؿ

1  ٚ2
OECD » ٚ ثل اًبى ٔجب٘ي تئٛكيىي

ٌقاكي، اكتجبٙ ٔيبٖ ويفيت عىٕلا٘ي ٚ كُـ التٔبؿي كا ثلكًي تأحيلٞبي ٔؾتّف وب٘بَ
ثب  OPEC ٚ OECD ا٘ـ. ثب ٤ٔلفي ٔـَ، ايٗ اكتجبٙ ؿك ؿٚ ٌلٜٚ وِٛكٞبي ٣٘ٛولؿٜ

آمٖٔٛ ٌلؿيـٜ اًت. ٘تبيذ ِ٘بٖ  1996-2007ٞبي تّفيمي ؿك ؿٚكٜ اًتفبؿٜ ام كٍٚ ؿاؿٜ
 :ؿٞـٔي

ؿاكي ٔيبٖ ُبؽْ ويفيت عىٕلا٘ي ٚ كُـ التٔبؿي ؿك ٞل ؿٚ ـ اكتجبٙ ٔخجت ٚ ٤ٔٙي1
 .ٌلٜٚ ٚرٛؿ ؿاكؿ

ـ ٔيناٖ تأحيلٌقاكي ُبؽْ ويفيت عىٕلا٘ي ثل كُـ التٔبؿي ؿك ٌلٜٚ وِٛكٞبي 2
 ٛ٘٣OPEC ٛ٘ثيِتل ام ٌلٜٚ وِٛكٞبي ٣ OECD ثبُـٔي. 
ٚ ُبؽْ وٙتلَ فٌبؿ ؿك  OPEC حجبت ًيبًي ؿك ٌلٜٚ وِٛكٞبي ٣٘ٛ ـ ُبؽ3ْ

 .ثبُٙـؿاكاي ثيِتليٗ تأحيل ثل ٘لػ كُـ التٔبؿي ٔي OECD ٌلٜٚ وِٛكٞبي ٣٘ٛ
 ٚ ٟ٘بؿٞب ويفيت ثبَٔٛ: ٠٘ليٝ آمٖٔٛ» ٙٛاٖـ٣ ثب ؽٛؿ ٜٔب٤ِٝ ن ؿكي٘ #2008$ ًٛثُ

 تليٟٗٔٓ ام يىي وٝ ٣ٙٛاٖثٝ ثبَٔٛ غيلِٔٛـ ٚ ِٔٛـ وبكآفليٙي ٠٘ليٝ« ٚكي وبكآفليٙيثٟلٜ
 .ٜ اًتؿاؿ للاك آمٖٔٛ ٔٛكؿ تزلثي ٛٛكثٝ التٔبؿي، ٍ٘لٍ ثب ُـٜ وبكآفليٙي ٜٔلط اؿثيبت

 ٟ٘بؿٞبي ثل ٔجٙي وبكآفليٗ افلاؿ ـٜ كا وٝيٗ ايا ثبَٔٛ ٠٘ليٝ ثلاًبى ٜٔب٤ِٝ، ايٗ ؿك ٚي
 ثٝ ٔؾتّفي ٌٔيلٞبي كؿ ؽٛؿ كا ٞبيتالٍ، رب٤ٔٝ ثل عبوٓ لب٘ٛ٘ي ٚ ًيبًي التٔبؿي،

 لب٘ٛ٘ي ويفيت ٟ٘بؿٞبي ثيٗ اكتجبٙ ثلكًي ثٝ وٝ ٚي .ؿٞـئ للاك تأييـ ٔٛكؿ ثل٘ـ،ٔي پيَ

ًبؽتبك  وٝ ٜ اًتكًيـ ٘تيزٝ ايٗ ثٝ ،ٝپلؿاؽت غيلِٔٛـ ٚ ِٔٛـ وبكآفليٙي ٚ آٔليىب ًيبًي ٚ

                                                           
 يٓبؿكوٙٙـٜ ٘فت ثب ٘بْ اؽتٔبك يكٞب$ًبمٔبٖ وِٛ Organization of the Petroleum Exporting Countriesٔؾفف ـ 1

 ت ؿاكؿ.ين ؿك آٖ ٣٘ٛيلاٖ ٘يوٝ ا ي٘فت يإِّّٗيه وبكتُ ثياٚپه#. 
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افنايَ  كا ٍبٜثٙ تأًيي ٘لػ ٚ اؽتلا١ حجت آٔين،ٔؾبٛلٜ ٞبيٌقاكيًلٔبيٝ ٔٙبًت، ٟ٘بؿي
 .ًبمؿٔي فلاٞٓ كا التٔبؿي كُـ ثبالي ٘لػ وبكآفليٙي، ًٜظ ثلؿٖ ثبال ثب ؿك ٘تيزٝ، ٚ ؿاؿٜ

فٌبؿ ٚ كُـ  ،عىٕلا٘ي ؽٛة» ؽٛؿ تغت ٣ٙٛاٖ ؿك پوَٚٞ #1390$ ثِيلي ٚ ُمبلي
ٞبي كُـ ؿك تجييٗ ٣ٛأُ ٚ ٠٘ليٝ، «كٚيىلؿي التٔبؿي ثٝ ٔمِٛٝ عىٕلا٘ي ؽٛة :التٔبؿي

ؿك التٔبؿ،  يؿِٚت يٞبتيؿِٚت ٚ عزٓ ف٤بِ يٞببؿ ١ٛٗٛٔ ؿؽبِتيت ميل إٞثالتٔبؿي 
ٞبي ؿِٚت ٚ عزٓ  ؿؽبِت  ثغج ٞبي كُـ التٔبؿي، ؿك تجييٗ ٣ٛأُ ٚ ٠٘ليٝ ا٘ـ.پلؿاؽتٝ
ٗ ياثٙبثٝ إٞيت ١ٛٗٛٔ،  .ٌلؿؿ ثٌيبك ٟٔٓ تّمي ٔي  ٞبي آٖ ؿك التٔبؿ ٣ٛٗٛٔي ف٤بِيت
ٔىب٘يٌٓ اكتجبٙ عىٕلا٘ي ؽٛة ثب وبَٞ فٌبؿ ٚ ثٟجٛؿ   ا٘ـ ٕٗٗ تجييٗولؿٜ ي٤ً ٖبٔغمم

٣ٙٛاٖ ثٝ ؿك لبِت اٍِٛي التٔبؿًٙزي پبُ٘ وِٛكٞبي آًيبي رٙٛة غلثي، كُـ التٔبؿي،
ًيبًتي عىٕلا٘ي ؽٛة ٔٛرت كُـ التٔبؿي   ًبمي ثٌتٝ پيبؿٜ» ـٜ كا وٝياايٗ   ٕ٘ٛ٘ٝ

ام ثلآٚكؿ اٍِٛي   ثٝ ؿًت آٔـٜ. ؿك ٔز١ٕٛ ٘تبيذ ٙـٞؿٔٛكؿ ثلكًي للاك  ،«ٌلؿؿ وِٛكٞب ٔي
ارناي ٔؾتّف ُبؽْ عىٕلا٘ي ؽٛة ثب كُـ   ؿاك ٚ ٌٔتميٓ ثيٗ اكتجبٙ ٤ٔٙي ت اميعىبكُـ 

 .ؿاكؿوِٛكٞبي ٜٔٙمٝ   التٔبؿي

عيبت التٔبؿي ايلا٘يبٖ ؿك ؿٚكٜ »ؿك كًبِٝ ؿٚكٜ ؿوتلي ؽٛؿ ثب ٣ٙٛاٖ  #1391$ تٛعيـِٛ
ٖ ؿك ؿٚكٜ ِٔلٚٛٝ ٚ ٣ُّ ٚ ٣ٛأُ ٣ـْ بـيلا٘يا يكفتبك التٔبؿ يثٝ صٍٍٛ٘« ِٔلٚٛٝ

صبكصٛة ٠٘لي ـ ثل ؿٚكٜ لبربك# پلؿاؽتٝ اًت. يلاٖ $ثب تأويؿك ا يؿاكٝيكٚط ًلٔب يليٌُىُ
ٚي اؽالق پلٚتٌتبٖ ٚثل ٚ ٠٘ليٝ ؿاٌالى ٘ٛكث ٚ ٟ٘بؿٌلايي رـيـ ثٛؿٜ اًت. كٍٚ تغميك 

اي ثيٗ ٝ ثلكًي ٔمبيٌٝٞبي ؽٛؿ ثثٛؿٜ اًت. ٚي ؿك يبفتٝ يويفي ٚ تغّيُ اًٙبؿ ام ١ٛ٘
ٗ يبً ثٝ اآَ# ٚ اؽالق التٔبؿي ايلا٘يبٖ پلؿاؽتٝ ٚ ٟ٘بيت٣ٙٛاٖ ١ٛ٘ ايـٜٝ اؽالق پلٚتٌتبٖ $ث

ًبم پيـايَ كٚط ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ ٚثل اؽالق پلٚتٌتب٘ي كا مٔيٙٝ»اًت وٝ  ـٜيكًٌيلي ٘تيزٝ
ـاِت ؿك ُل١ ٚ ثلؿاُت ام ٣ ٘غٜٛؿاكي ؿك غلة ؿاٌ٘تٝ، ايٌتبيي ٚ ٠٘ٓ عبُٓ ام ًلٔبيٝ

رب٤ٔٝ ٖ آؿاكي ؿك كٚط ًلٔبيٝ يليٌتٛا٘ـ ٣بّٔي ثلاي ٣ـْ ُىُايلا٘ي ٔي ٣لف رب٤ٔٝ
 ثبُـ.

 ثل تأحيل ٣ّٕىلؿ ٟ٘بؿٞب ثل وٝ ثلؿ ٘بْ تٛأٖي كا ٜٔب٤ِبت ام ًٚي٤ي ٛيف ؿك ايٗ كاًتب،

 :#2رـَٚ$ـ وٙٙتأويـ ٔي وبكآفليٙب٘ٝ ٞبيف٤بِيت
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 هرتجط ثب هَضَع يّبپصٍّص: ذالصِ ثرذي از 2ضوبرُ جسٍل 

 ّبيبفتِ پطتَاًِ تئَريک هَضَع اصلي هَلفبى

كيِٙٛـم، 
 1ّٞٛوبٔت

$1999# 

٘مَ ٟ٘بؿٞب ؿك 
ف٤بِيت وبكآفليٙب٘ٝ 
ؿك لبِت يه ٔـَ 

 ٣ٕٛٔي

 اؿثيبت وبكآفليٙي
 #GEM$ٔـَ 

ف٤بِيت وٌت ٚ وبك ؿك ًٜظ ّٔي، ثب تغييل ؿك 
وٙـ، ؿك ُلايٚ ٣ٕٛٔي صبكصٛة ّٔي تغييل ٔي

بِي وٝ ف٤بِيت وبكآفليٙب٘ٝ، ام ُلايٚ صبكصٛة ع
 پقيلؿ.وبكآفليٙب٘ٝ تأحيل ٔي

 ؿيٛيـ ٞبكپل
$2003# 

ثٙيبؿٞبي وبكآفليٙي 
 ٚ ت٤ًٛٝ التٔبؿي

اؿثيبت ٟ٘بؿي ت٤ًٛٝ 
 $٘ٛكث ٚ ٚيّيبٌٖٔٛ#

عمٛق ٔبِىيت، عبوٕيت لبٖ٘ٛ، للاكؿاؿٞب، ٠٘بْ 
پِٛي، تٕلونمؿايي عمٛلي ٚ ًيبًي ٚ آماؿي 

 التٔبؿي

 ٛتىٝ ٚ وٛيٗث
$2003# 

-وبكآفليٙي ؿك كهيٓ

 ٞبي ٔؾتّف ٟ٘بؿي

اؿثيبت ٟ٘بؿي ت٤ًٛٝ 
$٘ٛكث# ٚ اؿثيبت 
ٟ٘بؿي وبكآفليٙي 

 $ثبَٔٛ#

ٞبي ٔتفبٚتي ٞبي ٟ٘بؿي ٔتفبٚت، وبكآفليٙيكهيٓ
 وٙٙـ.ايزبؿ ٔي

ًٛثُ، والكن ٚ 
 #2007ِي $

ٞبي ٘مَ ًيبًت
٣ٕٛٔي ؿك 
 وبكآفليٙي

ٞبي ٔي ثب ت٤ليف ًيبًتٞبي ٣ًٕٛيبًت اؿثيبت ت٤ًٛٝ
ٔؾتْ وبكآفليٙي ٚ ٘ين ايزبؿ يه ًبؽتبك ٟ٘بؿي 

ٞبي وبكآفليٙي كا ؿك ٔٙتذ ثٝ وبكافليٙي، پٛيبيي
 وٙٙـ.يه وِٛك يب ٜٔٙمٝ ت٤ييٗ ٔي

 رٛمٜ اكٌ٘تٛ
 2آٔٛكٚى

$2009# 

ويفيت ٟ٘بؿي ٚ 
 وبكآفليٙي

اؿثيبت ٟ٘بؿي 
ت٤ًٛٝ$٘ٛكث# ٚ 
اؿثيبت ٟ٘بؿي 

 وبكآفليٙي $ثبَٔٛ#

تل ويفيت ٟ٘بؿي، ثل ٛٛك ؿليكؿٞب يب ثٟٝ٘ب
 ٣ّٕىلؿ التٔبؿي احل ٟٕٔي ؿاكؿ.

اًتيٌٖٛ٘ٛ ٚ 
 3ال٘ـًتٛكْ

$2007# 

ٞبي اكميبثي ًيبًت
 ٔؾتّف وبكآفليٙي

تؾٔيْ وبكاي ٔٙبث٢ ؿك التٔبؿ، ٚ ثٝ ٛٛك  اؿثيبت ت٤ًٛٝ
ؽبّ تؾٔيْ اًت٤ـاؿٞبي وبكافليٙب٘ٝ، ؿك 

 .ًبؽتبكٞبي ٟ٘بؿي ٌٛ٘بٌٖٛ، ٔتفبٚت اًت

ٍٔٙٛى 
 ٞٙلٌٌٖٛ

$2007# 

پيٛ٘ـ ٟ٘بؿٞب ٚ 
 وبكآفليٙي

اؿثيبت ٟ٘بؿي ت٤ًٛٝ 
ٚيوٜ ٘ٛكث ٚ ثٝ

 ُٛٔپيتل

صٟبك ٟ٘بؿ ؿك وبكآفليٙي ٔٛحل ٌٞتٙـ: عٕبيت ام 
ا٘ـام ٚ تِىيُ حلٚت، اؽق عمٛق ٔبِىيت، پي

 ٔبِيبت، ٔملكات ثبماك وبك

 (147: 1387)پبزاش ٍ ًيکًَسجتي، 

                                                           
1- Holcombe 
2- José Ernesto Amorós 

3- Stevenson and Lundström 
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 ًپي ٚ ٌيل٘ـٔي ٔفلٕٚ كا ٟ٘بؿي كٚيىلؿ ؿيٍل، ب٤ِبتٜٔ ثٌيبكي ٚ ٜٔب٤ِبت ايٗ 

 .ؿٞٙـٔي للاك ٜٔب٤ِٝ ٔٛكؿ كا وبكآفليٙي ثل ؽبّ احل ٟ٘بؿٞبي

١ٛٗٛٔ ٔمبِٝ عبٗل ٚرٛؿ ؿاكؿ  ؿك يمبت ٔت٤ـؿيتغم ٔقوٛك،مبت ٚ ٔمبالت يتغمٕٞب٘ٙـ 
أب ؿك  ا٘ـ.اك ؿاؿٜلام آٖ كا ٔٛكؿ ٜٔب٤ِٝ ل يٌتٝ ٚ ثؾِيثٝ ١ٛٗٛٔ ٍ٘ل يه ام ٠ٙٔليوٝ ٞل 

 يٙيثٝ وبكآفل يالتٔبؿ يُٙبًىلؿ رب٤ٔٝيٚرٛؿ ؿاكؿ وٝ ثب كٚ يميلاٖ وٕتل تغميا
ٗ ي٘ٛ ييٝ ٟ٘بؿٌلايـٌبٜ ٘ٛكث ثب ٛلط ٠٘لئٛكؿ ٠٘ل ثبَٔٛ پلؿاؽتٝ ثبُـ. ؿ لِٔٛـيغِٔٛـ/

ؿك  ٞبيليٌٗ رٟتيل ايٚ تأح ٔتفبٚت رٛا٢ٔ يٞبيليٌرٟت ييُٙبًبكا ؿك  يـيل رـئٌ
عـالُ ثٝ ٚ  يًبمي. ثغج ؽٔٛٓٗ رٛا٢ٔ اكائٝ ٕ٘ٛؿٜ اًتيا يٝ التٔبؿكُـ ٚ ت٤ًٛ

اًت وٝ ؿك ًٜظ والٖ ؿ٘جبَ  يؿاكٝيت٤ًٛٝ ًلٔب يٞبين ام اًتلاتويعزٓ ؿِٚت ٘ كًب٘ـٖ
 رٙجٝثبُٙـ تٟٙب ام يوٝ اغّت التٔبؿؿا٘بٖ ٔ ني٘ٗ عٛمٜ يپوٍِٚٞلاٖ ؿك ا ليُٛؿ. ًبئ

 ا٘ـ. ثٝ ١ٛٗٛٔ پلؿاؽتٝ يٙي٣ يل ثٌتلٞبيم يثٝ ثلكً يالتٔبؿ

 چبرچَة تئَريکي 

 التٔبؿي ًيبًي، لـكت ا٣ٕبَ كا ؽٛة عىٕلا٘ي 1997 ًبَ ؿك ُّٔ ًبمٔبٖ ت٤ًٛٝ ثل٘بٔٝ
 عىٕلا٘ي وٙـ.ٔي ت٤ليف ًٜٛط ٕٞٝ ؿك وِٛك يه ٣ٕٛٔي أٛك ثلاي ٔـيليت اؿاكي ٚ

ثب   ٞبتِىُ ٚ ُٖٟلٚ٘ـا ،آٖ ٛليك ام وٝ اًت ٚ ٟ٘بؿٞبيي فلآيٙـٞب ًبمٚوبكٞب، ثل ِٔتُٕ
  ؽٛؿ تىبِيف ٚ ت٤ٟـات ثٝ ؽٛؿ لب٘ٛ٘ي عمٛق اًتفبؿٜ ام ثب ٚ ؽٛؿ ٔٙبف٢ٚ اف٣بٖ ثل  يآٌبٞ

 ؿك .#5: 1386 $ثلاؿاكاٖ ُلوبء، ٕ٘بيٙـٔي عُ ٌلئيب٘زي ثب كا اؽتالفبت ٚ ٣ُٕ ٕ٘ٛؿٜ
 ٚ فلآيٙـٞب ًبمٚوبكٞب، ٤ٔٙبي ثٝ ؽٛة عىٕلا٘ي 2002 ًبَ ؿك يٌٛ٘ىٛ ام ؿيٍل ت٤ليف

 كا ؽٛؿ ٔـ٘ي ٔٙبف٢ ٔـ٘ي، ٟ٘بؿٞبي ٚ ٞبٌلٜٚ ُٟلٚ٘ـاٖ، آٟ٘ب ٚاًٜٝثٝ اًت وٝ ٟ٘بؿٞبيي

 ًبم٘ـ.ٔي ثلآٚكؿٜ كا ُبٖت٤ٟـات ٚ آٚك٘ـٔي ؿك ارلا كا ثٝ ؽٛؿ لب٘ٛ٘ي عمٛق ٚ وٙٙـٔي ؿ٘جبَ
 ثبميٍلاٖ ثل تٕلون ثب ٞبارلاي تٕٔيٓ ٚ ٌيليتٕٔيٓ فلآيٙـ كا ؽٛة عىٕلا٘ي ٕٞضٙيٗ

1#. ثليٙىلٞبف ٚ ٌّـإًيت10 :1383 پٛك،$لّي وٙٙـٔي ت٤ليف غيلكًٕي ٚ كًٕي
 $2005 #

                                                           
1- Goldsmith 
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 كا ؿك ؿٚ ثؾَ عىٕلا٘ي ؽٛة ٚ عىٕلا٘ي ثـ 1ٞبي عىٕلا٘يٞبي آكٔب٘ي ٠٘بْٕ٘ٛ٘ٝ
 ا٘ـ.ُـٜ ِ٘بٖ ؿاؿٜ #1$ٞبي عىٕلا٘ي ؿك رـَٚ ٞبي آكٔب٘ي ٠٘بْوٙٙـ. ايٗ ِٕ٘ٛ٘ٝٔؾْ ٔي

 ّبي حکوراًيبًي ًظبمّبي آرهًوًَِ :1جسٍل ضوبرُ 

 حکوراًي ذَة حکوراًي ثس

 ُٛؿ.التـاك ُؾٔي اًت، ثب افلاؿ ٌٔتمل ٔي
ٞبي اؿاكي ٚ كًٕي ٌٔتمل التـاك ٟ٘بؿي اًت، ثب ٘مَ

 ُٛؿ.ٔي

ؿٞٙـ ٚ كٞجلاٖ ًيبًي، لـكت كا ثٝ ؽٛؿ ا٘غٔبك ٔي
 ٞبيِبٖ، ٌٔئَٛ ٚ پبًؾٍٛ ٘يٌتٙـ.ثلاي وَٙ

وٙٙـ ٚ لاٖ تمٌيٓ ٔيكٞجلاٖ ًيبًي، لـكت كا ثب ؿيٍ
 ٞبيِبٖ پبًؾٍٛ ٌٞتٙـ.ثلاي وَٙ

ٞبي كٞجلاٖ، لـكت كا ثب فلاٞٓ ولؿٖ ّٜٔٛثيت
آٚك٘ـ وٝ ٚفبؿاكي پيلٚاٖ وّيـي ؿًت ٔيُؾٔي ثٝ

 وٙـ.كا تأٔيٗ ٔي

كٞجلاٖ، لـكت كا ثب فلاٞٓ ولؿٖ ٔٙبف٢ ر٤ٕي ثٝ ؿًت 
ٞبي ٣ٕـٜ رب٤ٔٝ كا تأٔيٗ آٚك٘ـ وٝ عٕبيت ثؾَٔي
 وٙـ.ٔي

ٛٛك ٔؾفيب٘ٝ ام ؿكٌيلي ٌقاكاٖ ثٝتٕٔيٕبت ًيبًت
 ُٛؿ.٣ٕٛٔي اتؾبف ٔي

ٌقاكاٖ ث٤ـ ام ثغج ٚ ثلكًي ٣ٕٛٔي تٕٔيٕبت ًيبًت
 ُٛؿ.ٛٛك ٣ّٙي اتؾبف ٔيثٝ

ٞب، ٌيلي، ٕٗٙي ٚ پٟٙبٖ ٚ كٚي٤ٔٝيبكٞبي تٕٔيٓ
 لبثُ اًتؾلاد ٌٞتٙـ.غيل

ٞب، ٌيلي، ٓليظ ٚ آُىبك ٚ كٚي٤ٔٝيبكٞبي تٕٔيٓ
 بف ٌٞتٙـ.ُف

ٞب ٚ تٛمي٢ ٔٙبف٢ اعناة ًيبًي پيلأٖٛ ُؾٔيت
 يبثٙـ.فلؿي، ًبمٔبٖ ٔي

-ٞبي ؿِٚتي ًبمٔبٖ ٔياعناة ًيبًي پيلأٖٛ ثل٘بٔٝ

٘ف٤بٖ ت٤ليف ُـٜ تًٛٚ يبثٙـ وٝ ثل ت٤ـاؿ ميبؿي ام في
 .ٌقاك٘ـئ تأحيلٞبي ٣بْ ٚ رب٢ٔ، ٔمِٛٝ

يبي ٞـا ام يك ثلؽٛكؿاكيام ٛلٞبي ًيبًي، وٕپيٗ
 وٙٙـ.ٌٌتلؿٜ ٔؾفيب٘ٝ، تأٔيٗ ٔبِي ٔي

ٞبي ؽٛؿ كا ثب ٞـايبي ؽيّي ٞبي ًيبًي، ٞنيٙٝوٕپيٗ
 .ٙـيٕ٘بئ٘بصين آُىبك، تأٔيٗ 

-ٞب ثب اك٣بة، ؽليـ آكاء ٚ تمّت ِٔؾْ ٔيا٘تؾبثبت

 ُٛ٘ـ.
 ٞب، آماؿ، ثبم ٚ ٔٙٔفب٘ٝ ٌٞتٙـ.ا٘تؾبثبت

ٞبي ٟٔٙـًي كاٜ ٚ ًبؽتٕبٖ ثٝ ِغبٝ پلٚهٜ
-ُٛ٘ـ تب ثٝ ٔٙبف٢ ثؾٌَيلي ٔيافيبيي ٞـفرغل

 ٞبي وٛصىي ام ُٟلٚ٘ـاٖ وِٛك ؽـٔت وٙٙـ.

ٞبي ٟٔٙـًي كاٜ ٚ ًبؽتٕبٖ، ؿكٓـؿ٘ـ تب ٔٙبف٢ پلٚهٜ
تلي ام ُٟلٚ٘ـاٖ رب٤ٔٝ كا تأٔيٗ ٞبي ٠٣يٓثؾَ
 وٙٙـ.

كٚاثٚ ُؾٔي ثب ك يام ٛلكؤًب ثٝ ٣ٙٛاٖ ربينٜ 
 يبثٙـ.ٚ اكتمب ٔي ٜكٞجلاٖ ًيبًي، اًتؾـاْ ُـ

ٓالعيت ٚ  يبثيثلاًب اكمكؤًب ؿك فلآيٙـٞبي كلبثتي 
 يبثٙـ.ٚ اكتمب ٔي ُـٜ، اًتؾـاْ تؾْٔ آٟ٘ب
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 ّبي حکوراًيّبي آرهبًي ًظبمًوًَِ: 1ازاهِ جسٍل ضوبرُ 

 حکوراًي ذَة حکوراًي ثس

يه ًٌّّٝ ٔلاتت اؿاكي غيلپبًؾٍٛ ٔجتٙي ثل 
ٞبي ٔغـٚؿ يب تؾٔٔي تؾٔٔي ولؿٖ ثؾَ

ٞبي اٛال٣بتي ٘بِٔؾْ، ٚرٛؿ ثبمؿٜ ٚ وب٘بَولؿٖ 
 ؿاكؿ.

يه ًٌّّٝ ٔلاتت اؿاكي ٔمتـك تمٌيٓ وبك آُىبك، 
ٞبي ٞبيي ثلاي تؾٔٔي ولؿٖ ثبمؿٜ، ٚ وب٘بَٔـكن

 اٛال٣بتي وبٔالً ِٔؾْ ٚرٛؿ ؿاكؿ.

 تٛا٘ٙـ ٣نَ ُٛ٘ـ.كؤًب فمٚ ثب ؿِيُ ٔي تٛا٘ٙـ ثـٖٚ ٞيش ؿِيّي ٣نَ ُٛ٘ـ.كؤًب ٔي

-ُبٖ كا ثب كُٜٛ ٚ ثبمپلؿاؽت، تىٕيُ ٔيكؤًب عمٛق

 وٙٙـ.
 ا٘ـ.ُبٖ ٢ٙٔ ُـٜكؤًب ام تىٕيُ عمٛق

ثل ؿاليُ فٞٙي  ٞبي كؤًب ؽٛؿًلا٘ٝ ٚ ٔجتٙيوَٙ
 وٙٙـ.ٞبي عبٔي تج٤يت ٔيثٛؿٜ ٚ ام كٚيٝ

ثل ؿاليُ ٣يٙي  پقيل ٚ ٔجتٙيثيٙيٞبي كؤًب پيَوَٙ
 وٙٙـ.ٞبي يىٌب٘ي تج٤يت ٔيثٛؿٜ ٚ ام كٚيٝ

 ُٛ٘ـ ٚ ٔلؿْ ثب پيٛ٘ـٞبيٚكمي ارلا ٔيلٛا٣ـ ثب غلٕ
 وٙٙـ.ٞبي كا٘تي اتؾبف ٔي٘نؿيه ثب عىٛٔت، ُيٜٛ

ٛلفي ثٝ ارلا ؿكآٔـٜ ٚ ٕٞٝ آعبؿ رب٤ٔٝ ؿك لٛا٣ـ ثب ثي
 ٤ٔلٕ كفتبكٞبي يىٌبٖ للاك ؿاك٘ـ.

ٞبي ٞبي ُفبٞي ؿك ؽليـ ٚ فلٍٚٔٝ٘ب ٔٛافمت
 ُٛ٘ـ.عىٛٔت اًتفبؿٜ ٔي

ٞبي االرلا ؿك ؽليـ ٚ فلٍٚلب٘ٛ٘ي المْللاكؿاؿٞبي 
 ٌيل٘ـ.عىٛٔت ٔٛكؿ  اًتفبؿٜ للاك ٔي

ٞبي ؿكٚ٘ي، ًٌت ٌٞتٙـ، اًٙبؿ عبٚي وٙتلَ
 ُٛ٘ـ.ٞب عقف ٔي٣ٛٗٛٔبت عٌبى ام وتبة

ٞب ٞبي ؿكٚ٘ي، ٔغىٓ ٌٞتٙـ، تٕبٔي پلٚ٘ـٜوٙتلَ
 ُٛ٘ـ.ٛٛك ٔلتت، ثبمثيٙي ٔيعفٞ ٚ ٍٟ٘ـاكي ٚ ثٝ

٤ٗيف ؽـٔبت، ٔلؿْ ٔٙبث٢ ا٘ـوي ؿك ٓٛكت اكائٝ 
 ثلاي ا٣بؿٜ عمٛق ؿك اؽتيبك ؿاك٘ـ.

ٞبي اٌل اكائٝ ؽـٔبت، ٤ٗيف ثبُـ ُٟلٚ٘ـاٖ وب٘بَ
 ٔؾتّفي ثلاي اعمبق عمٛق ؽٛؿ ؿك اؽتيبك ؿاك٘ـ.

 (203-204: 2005ت، يٌکرّبف ٍ گلساسوي)اقتجبض از ثر

 عىٕلا٘ي ٔيبٖ تجبٙاك پيلأٖٛ ٠٘لي تغّيُ ٞلٌٛ٘ٝ ولؿٖ ٜٔلط ام پيَ اًت ثـيٟي

 آّي، ٌٔئّٝ ثٛؿ. ثٙبثلايٗ عىٕلا٘ي ويفيت ًٙزَ ثٝ لبؿك ثبيـ ٣ّٕىلؿ التٔبؿي ٚ ؽٛة

 ثٝ اًت عىٕلا٘ي ويفيت ٔغبًجٝ ثلاي ٔٙبًت ٤ٔيبكٞبي وٕي ٚ ٞبُبؽْ ثٝ يبثيؿًت

 ٣ّٕىلؿ ثل عىٕلا٘ي ٞبياحلٌقاكي ٔإِفٝ ٘غٜٛ ثلكًي ثٝ آٖ ام اًتفبؿٜ ثب ثتٛاٖ وٝ ايٌٛ٘ٝ

ثلُٕلؿٖ ٚيوٌي ثب ثيٗ إِّّي ٔت٤ـؿ ًبمٔبٟ٘بي ٘يبم ايٗ ثٝ پبًؼ پلؿاؽت. ؿك التٔبؿي
 ام ٜٔب٤ِٝ ايٗ ؿك ا٘ـ. ٔبٕ٘ٛؿٜ الـاْ ٞبئيُبؽْ تٟيٝ ثٝ عىٕلا٘ي ويفيت ثلاي ٔت١ٛٙ ٞبي

 ثب٘ه تًٛٚ وٝ ؽٛة عىٕلا٘ي ُبؽْ َُ ثٝ كا ؽٛؿ تٛرٝ ٔٛرٛؿ، ٞبئيبٖ ُبؽْ

  وٙيٓ.ٔي ٔتٕلون اًت، ٌلؿآٚكي ُـٜ رٟب٘ي
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ت٤بكيف َُ ُبؽْ عىٕلا٘ي ؽٛة وٝ ام ًٛي ثب٘ه رٟب٘ي ٜٔلط ُـٜ اًت ثـيٗ 
 ُلط اًت: 

وٝ تب صٝ عـ ُٟلٚ٘ـاٖ : اي1ٗ>ٌٖٔئٛال=ٚ ٌٔئِٛيت پقيلي> ُٟلٚ٘ـاٖ= عك اٟٟبك ٠٘ل
 ٞبآماؿي ثيبٖ، آماؿي ٣٘ٛيت ؿك تِىُ، ولؿٜلبؿك٘ـ آماؿا٘ٝ ؿك ا٘تؾبة عىٛٔت ِٔبكوت 

 ٞبي اكتجبٙ ر٤ٕي آماؿ ؿاُتٝ ثبُٙـ.# ٚ كًب٘ٝبٞ$ا٘زٕٗ

وٝ عىٛٔت تب صٝ عـ ثل $ٔيناٖ آكأَ ٚ حجبت ًيبًي#: ايٗ 2تنِنَ ٚ ؽِٛ٘ت ًيبًي
ؽِٛ٘ت، ٘بپبيـاك يب ؿك عبَ ًلٍ٘ٛ٘ي اًت ُبُٔ ثب ا٣ٕبَ احل ربكي ِ٘ـٖ لبٖ٘ٛ اًبًي يب 

 ؿك رٙجَ ًيبًي ٚ تلٚكيٌٓ. ؽِٛ٘ت

 مبت ٣ٕٛٔي، ويفيت ؽـٔبت ٔـ٘ي ٚ ؿكرٝ اًتمالَ ا: ويفيت ؽـ3ٔوبكايي عىٛٔت
 ٔمبثُ عىٛٔت ؿك اتفِبكٞبي ًيبًي، ويفيت آكايَ ٚ صيَٙ ًيبًي ٚ ٔيناٖ ا٣تجبك ت٤ٟـ

 ٞبيي.صٙيٗ كٚيٝ

-ؿك آكايَ ٚ صيَٙ لٛا٣ـ ٚ كٚيٝ =ٔزّي>: تٛا٘بيي عىٛٔت 4ويفيت لٛا٘يٗ ٚ ٔملكات

 . ٌلؿؿيٙزل ٔٔ ثؾَ ؽٔٛٓي ٚ اكتمبء ٞبي تٛإ٘ٙـ وٝ ثٝ ت٤ًٛٝ

لبثُ ا٣تٕبؿ  اتجب١ =ُٟلٚ٘ـاٖ ٚ عىٛٔت آٖ وِٛك>وٝ تب صٝ عـ : ايٗ 5عبوٕيت لبٖ٘ٛ
وٙٙـ، ٔؾٔٛٓب ؿك ويفيت تٕ٘يٗ ٚ ام لٛا٘يٗ رب٤ٔٝ ٕٞب٘ٙـ رلْ ٚ ؽِٛ٘ت تج٤يت ٔي ثٛؿٜ

 ٞب.ارلاي للاكؿاؿٞب، عمٛق ٔبِىيت،  پّيي ٚ ؿاؿٌبٜ

ٔٛكؿ  ثلاي اٞـاف ؽٔٛٓي >إِبَثيت= ٔيوٝ تب صٝ عـ لـكت ٣ٕٛ: اي6ٗوٙتلَ فٌبؿ
 ٌلؿؿ.ئ يًٛءاًتفبؿٜ للاك ٌلفتٝ ٚ ثٝ ٞل ؿٚ ُىُ ؽلؿ ٚ والٖ فٌبؿ ؿك رب٤ٔٝ ٔتزّ

                                                           
1-Voice and Accountability(VA) 

2-Political instability and Violence(PV) 

3-Government Effectiveness(GE) 

4-Regulatory Quality(RQ) 

5- Rule of Law(RL) 

6- Control of Corruption(CC) 
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# 4: 2010$وبفٕٗ، ٌبٖ ثلاي ٔٙبف٢ ؽٔٛٓيًٚيّٝ ثلٌنيـٝؿِٚت ث« تٌؾيل»ٕٞب٘ٙـ 
 #.  14: 1388ماؿٜ ٚ اعٕـماؿٜ، $٣يٌي

 وبَٞ التٔبؿ ؿك كا ٘بإٛيٙب٘ي، ٔٙبًت اٍ٘ينُي ًبؽتبك ايزبؿ ٛليك ام عىٕلا٘ي ؽٛة

 ايزبؿ، ثـٖٚ ا٘زبٔـ.ٔي ثبالتل التٔبؿي كُـ ثٝ افنايَ وبكآيي كٍٞقك ثب ايٗ ام ٚ ؿاؿٜ

 ٚ لٛا٘يٗ ًبؽتبك يبثـ؛ٔي وبَٞ ٔجبؿالت ثبماكي ؿأٙٝ ٔبِىيت، عمٛق ارلاي ٚ عٕبيت
 كا ؿِٚت ٞبيفٌبؿ، ًيبًت ؿ؛ثلٔي تغّيُ كا ٌقاكيًلٔبيٝ ٞبيفلٓت ٘بٔٙبًت، ٔملكات

ل ًٛاَ يم كا ثبماك عبٔي ؿِٚتي ٟ٘بؿٞبي ِٔل٣ٚيت ٚ ًبؽتٝ ٔٙغلف اٍٚال٤ي اٞـاف ام
 ؿِٚتٕلؿاٖ ٕ٘بيٙـٌي ٔيناٖ ٔب٘ٙـ ٞبيئإِفٝ ثٝ التٔبؿي كُـ بيٞتئٛكي ؿك اٌلصٝ .ثلؿئ

 ٞبيًيبًت اْٚتـ اعتٕبَ ٚ عبوٓ كٞجلاٖ ٚ كهيٓ حجبت $ٔيناٖ ًيبًي ٔلؿْ، حجبت رب٘ت ام

 ؽٜل لبٖ٘ٛ، ٚ ٠٘ٓ عبوٕيت عـٚؿ ؿِٚتٕلؿاٖ#، ٚ تغييل كٞجلاٖ يب ٔلي ٓٛكت ؿك ربكي

-ًلٔبيٝ ٚ ٞبؿاكايي ٔٔبؿكٜ اؿاكي، ؽٜل ؿًتٍبٜ ؿك فٌبؿ للاكؿاؿٞب، ثٝ ؿِٚت ا٣تٙبييثي

 ا٣ٕبَ عبوٕبٖ، ثل ٠٘بكت ٚ اٟٟبك ٠٘ل عك ام ٔلؿْ ثلؽٛكؿاكي ؽٔٛٓي، ٞبيٌقاكي

 وٕتل ُٛ٘ـ، ٔي ُٙبؽتٝ عىٕلا٘ي ٞبئإِفٝ ٣ٙٛاٖ تغت ٍٕٞي وٝ ...ٚ تؿِٚ وبكآٔـي

 ٞبيتئٛكي يٌلٗييتج لـكت ٣ٛأُ، ًبيل وٙبك ؿك لبؿك٘ـ ٞبٔإِفٝ ايٗ ُٛؿ أبٔي پلؿاؽتٝ

  افنايَ ؿٞٙـ. وِٛكٞب التٔبؿي تفبٚت ٣ّٕىلؿ ؿاليُ ثيبٖ ؿك كا يالتٔبؿ  كُـ

 ؿك ٞبتفبٚت ـ وٝيٕ٘بئ # اًتـال1990َ$ثبَٔٛ  :رهَلسيغًظريِ کبرآفريٌي هَلس/

 ثبَٔٛ، وبك آغبم ٘مٜٝ اًت. ٔٙبٛك يب وِٛكٞب ٣ٙبٓل ٟ٘بؿي ؿك تفبٚت ٘تيزٝ وبكآفليٙي،

 ثيٗ يىٌب٘ي ٛٛك ثٝ وبكآفليٙي، آٖ اًت٤ـاؿٞبي ؿك وٝ اًت ٌلايب٘ٝ تٌبٚي رقاة رٟبٖ

 كُـ ٔغلن يٗ،٤ٔ ُلايٚ ٟ٘بؿي تٟٙب تغت اًت٤ـاؿي صٙيٗ أب ُٛؿ،ٔي تٛمي٢ ٔلؿْ

 ًٛيثٝ كا ٣بٔالٖ التٔبؿي التٔبؿ، يه اٍ٘ينُي ًبؽتبك وٝ ٍٞٙبٔي اًت. التٔبؿي

 كا ٣بٔالٖ آٖ وٝ ؿاُت ا٘ت٠بك تٛأٖي ؿٞـ،ٔي ًٛق رٛيب٘ٝ#$كا٘ت لِٔٛـيغ ٞبيف٤بِيت

 ؿاكؿ، ت٤ّك لِٔٛـيغ ٞبيف٤بِيت ثٝ ٞب $ًٛؿٞب#ليٕت ثيِتليٗ اي وٝرب٤ٔٝ ؿك ثـا٘ٙـ. ٔٙبًت

 #.133: 1387، يٌ٘جتىٛيٚ ٘ $پبؿاٍ ثٛؿ ؽٛاٞـ وٕتل اِنأبً وبكآفليٙي ِٔٛـ ظًٜ



 
 
 
 

  5991شناسي اقتصادي و توسعه، سال پنجم، پاييس و زمستان دو فصلنامه جامعه 52
 

 

-ٞبي كا٘تٞب ثلاي ف٤بِيتثبَٔٛ ٤ٔتمـ اًت، ؿك يه ٔغيٚ ٟ٘بؿي وٝ ٔٙبف٢ ٚ پبؿاٍ

پـيـ ؽٛاٞـ آٔـ.  1#لِٔٛـيغ$ ٚكٞبي آٟ٘بًت، وبكآفليٙي ٘بثٟلٜرٛيب٘ٝ، ثيِتل ام ٞنيٙٝ
كًب٘ـ، ِٚي ُٛؿ وٝ ثٝ وبكآفليٗ ٔٙف٤ت ٔيبكآفليٙي ٌفتٝ ٔيثٝ ٣ٛ٘ي و لِٔٛـيغوبكآفليٙي 

ؿك ف٤بِيت  اُتغبَ ٛٛك ِٔبثٝ، اٌل ٔٙبف٢٘ـاكؿ. ثٝ ثٝ ٕٞلاٜ ٔٙبف٤يرب٤ٔٝ ثلاي وُ التٔبؿ 
 2ٞبي آٖ ثبُـ، وبكآفليٙبٖ ثيِتل ثٝ وبكآفليٙي ٔؾلةلب٘ٛ٘ي، ثيِتل ام ٞنيٙٝوبكآفليٙي غيل

ؾُ ت٤ًٛٝ ُٛؿ وٝ ُٔؾلة، ثٝ ٣ٛ٘ي وبكآفليٙي ٌفتٝ ٔيٌلايَ ؽٛاٞٙـ ؿاُت. وبكآفليٙي ٔ
$ِٔٛـ# ٌلايَ ؿاُتٝ ثبُٙـ،  ٚكًٛي وبكآفليٙي ثٟلٜٞب ثٝالتٔبؿي اًت. ثل٣ىي، اٌل اٍ٘ينٜ

ي٤ٙي وبكآفليٙي وٝ احل ٔخجت ثل كُـ التٔبؿي وُ رب٤ٔٝ ؿاكؿ، آٍ٘بٜ ايٗ ُىُ ام وبكآفليٙي 
ُبٖ، ٞٓ ؿك ٞبي ٔٛرٛؿ ؿك ٔغيٚبٖ، ثٝ اٍ٘ينٜاِٚٛيت ؽٛاٞـ ؿاُت. ؿك ٞل ٔٛكؿ وبكآفليٙ

ٞبي فلٍٞٙي لٛا٣ـ كًٕي# ٚ ٞٓ ثل عٌت ٞٙزبكٞب ٚ اكمٍ $ثٝ ت٤جيل ٘ٛكث، ُىُ ٔملكات
 #. ام140: 1387 ،يىٌٛ٘جتيٚ ٘ $پبؿاٍ ؿٞٙـ$لٛا٣ـ غيلكًٕي# ٣ىي ا٤ُِٕ ِ٘بٖ ٔي غبِت

 ٞبيف٤بِيت ٞبي ت٤ًٛٝاٍ٘ينٜ ٚ ٔٙبث٢ تٛا٘ـٔي رب٤ٔٝ ايٙىٝ ثب #،1990ثبَٔٛ $ ٠٘ل

 ٔٙبث٢ ايٗ ثبُـ، وبكآفليٙبٖ عبوٓ رب٤ٔٝ ثل ٘بٔٙبًجي ُلايٚ اٌل أب وٙـ، فلاٞٓ كا وبكآفليٙي

 وبك ؽٛاٞٙـ ثٝ التٔبؿي كُـ ؿاؿٖ ؿًت ام ثٟبي ثٝ ٚ ؽٛيَ ُؾٔي ٔٙبف٢ ثلاي كا

بؿٞبي ٟ٘ ويفيت ثل اًبى وبكآفليٗ افلاؿ ٞبيف٤بِيت ٚ ٞبتالٍ اًت، ٤ٔتمـ ثبَٔٛ ٌلفت.
 ًبؽتبك ايٗ ٚال٢، ؿك ٌيلؿ.ٔي ٚ رٟت ُىُ رب٤ٔٝ ثل عبوٓ لب٘ٛ٘ي ٚ ًيبًي التٔبؿي،

 يبثبُـ  ِٔٛـ ٞبيف٤بِيت ؿكرٟت وبكآفليٙب٘ٝ ٞبيتالٍ وٙـٔي وٝ ت٤ييٗ اًت ٟ٘بؿي

 ٣ـاِت ل٘بيي ًيٌتٓ ايزبؿ ٔبِىيت، عمٛق آٚكؿٖ فلاٞٓ ٔٙبًت ثب ٟ٘بؿٞبي غيلِٔٛـ.

 وبَٞ ثب٣ج ،يلب٘ٛ٘يؿك كاٜ ث ٔإحل لب٘ٛ٘ي ٞبيايزبؿ ٔغـٚؿيت ٚ للاكؿاؿٞب ارلاي ٔغٛك،

 ِٔٛـ ٞبيف٤بِيت ًٕت ثٝ  افلاؿ علوت مـٔبتٔ ٚ ُٛ٘ـٔي غيلِٔٛـ ٞبيف٤بِيت ًٛؿآٚكي
 يب ًٛؿ ٘لػ ثٝ وبكآفليٙب٘ٝ، ٞبيف٤بِيت ا٘زبْ ثٝ تٕٔيٓ ٍ٘لٍ، ايٗ ؿك وٙٙـ.ٔي فلاٞٓ كا

 ثٌتٍي ٌٞتٙـ، آٖ وٙٙـٜت٤ييٗ ٣ٛأُ لب٘ٛ٘ي ٚ ًيبًي ٟ٘بؿٞبي ويفيت وٝ ٞبثبمؿٜ ف٤بِيت

 ؿاكؿ.

                                                           
1- Unproductive Entrepreneurship 

2- Destructive Entrepreneurship 
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ٗ ِنْٚ پلؿاؽتٗ ثٝ ٟ٘بؿٞب يُٛؿ ثٙبثلائ يك ٟ٘بؿٞب ربكيب ثـ ام ٛليؽٛة  ييعىٕلٚا
 ٌلؿؿ.يظ ٔيٙزب تِليؽٛة/ثـ ؿك ا ييعىٕلٚا يثلا ي٣ٙٛاٖ اثناكٝث

٘ٛيٗ ام رّٕٝ  ٔىتت ٟ٘بؿٌلايي: رهَلسيغًظريِ ًْبزگرايي ًَيي ٍ کبرآفريٌي هَلس/
 تأويـ٠٘ليبتي اًت وٝ ؿأٙٝ ًٚي٤ي ام ١ٛٗٛٔ عبٗل كا پَُٛ ؿاؿٜ ٚ ايٗ تغميك ثب 

 ٚيوٜ ًؾٍٙٛي ف٤بَ آٖ ي٤ٙي ؿاٌالى ٘ٛكث ثغج كا اؿأٝٝثيِتلي ثل ٠٘ليبت ايٗ ٔىتت ث
 وِٛك ٞل ؿكٖٚ ؿك وبكآفليٙي ٞبيپٛيبيي ثل ؿٞـ،ٔي ُىُ كا التٔبؿ وٝ ٔغيٜي ؿٞـ.ٔي
 ُٙبؽتٝ ٟ٘بؿٞب ٚ التٔبؿي ت٤ًٛٝ ثيٗ ٔتمبثُ ٞبيٚاثٌتٍي ٛليك ام ٔغيٚ اكؿ. ايٌٗقٔي احل
 ٚ ٔٙبث٢، ًبيل ٚ ًلٔبيٝ ثٝ ؿًتلًي عىٕلا٘ي، ويفيت ٔب٘ٙـ ًبيل ِٔؾٔبت ثل وٝ ُٛؿٔي

 ٔجبؿالت ٚ التٔبؿي كفتبك اًبًي ٞبيوٙٙـٜت٤ييٗ ٟ٘بؿٞب ٌقاكؿ.احل ٔي وبكآفليٙبٖ اؿكاوبت

وبكآفليٙبٖ  تمبٗبي ٚ ٣لٗٝ ثل غيلٌٔتميٕي ٚ ٌٔتميٓ آحبك تٛا٘ٙـٔي ٚ التٔبؿي ٌٞتٙـ
 .#131: 1387 ،يىٌٛ٘جتي٘$پبؿاٍ ٚ  ثٍقاك٘ـ

 آٖٞبي التٔبؿي اي ٌٔيل ف٤بِيتٞل رب٤ٔٝ ٣ّٕىلؿ ٟ٘بؿٞب ؿك ٜ٘ٛكث ٤ٔتمـ اًت ٘غٛ
-، ٞٓ ُبُٔ لٛا٣ـ غيلكًٕي، ٣لف ٚ تٕبٔي ٔغـٚؿيت«ٟ٘بؿٞب»ؿٞـ. ُىُ ٔي رب٤ٔٝ كا

ارتٕب١ ٌٞتٙـ وٝ ٕٔىٗ اًت ٘بُ٘ٛتٝ يب غيلكًٕي ثبُٙـ ِٚي ؿك ثيٗ افلاؿ آٖ رب٤ٔٝ  ٞبي
ًبكي ٚ ربكي ثبُٙـ ٚ ٞٓ ُبُٔ لٛا٣ـ كًٕي، لٛا٘يٗ ٚ ٔملكات يه رب٤ٔٝ اًت وٝ ثؾَ 

تٛا٘ٙـ ٔب٢٘ يب ِٔٛق ؿٞٙـ. ايٗ ٟ٘بؿٞب ٔيٞب كا تِىيُ ٔيثٛكٚولاًي اؿاكي رٛا٢ٔ ٚ ًبمٔبٖ
ٞب ثبميٍلاٖ ٘بٔٝ ٘ٛكث، لٛا٣ـ ثبمي ٌٞتٙـ ٚ ًبمٔبٟ٘ب ٚ ُلوتؿك ٚاهٜ« ؿٞبٟ٘ب»تِٛيـ ثبُٙـ. 

اي پيَ كٚؿ وٝ ثبميٍلاٖ كا ٔزجٛك يب تِٛيك ثٝ أٛك ٌٛ٘ٝثبُٙـ. ٞلٌبٜ لٛا٣ـ ثبمي ثٝآٖ ٔي
ف٤بِيت  لِٔٛـيغُيٜٛ ، # ٕ٘بيـ، آٍ٘بٜ ايٗ ثبميٍلاٖ ٛجك ايٗ لٛا٣ـ ثبميلِٔٛـيغغيلتِٛيـي $

غَٛ ٟ٘بؿي ٞب اًت وٝ ت ت٤بُٔ ثيٗ ٟ٘بؿٞب ٚ ًبمٔبٖ .ك پيَ ؽٛاٞٙـ ٌلفتالتٔبؿي كا ؿ
 ٞبآٖ ٌٞتٙـ؛ وبكآفليٙبٖ تغييل، ٣بٔالٖ #.2000ٚ ٘ٛكث، 1994$٘ٛكث ؿٞـ التٔبؿ كا ُىُ ٔي

 .#135-6: 1385 ،$٘ٛكث ؿٞٙـِ٘بٖ ٔي ٚاوَٙ رب٤ٔٝ ؿك ٟ٘بؿي ٞبئغلن ثٝ
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 ّبي پصٍّصفرضيِ

 ٙبٖيوبكآفل ٖ ٚ ُيٜٛ ف٤بِيت التٔبؿيؿْ ٚ پبًؾٍٛيي ٌٔئٛالٔل عك اٟٟبك ٠٘ل. ثيٗ 1
 كاثٜٝ ٚرٛؿ ؿاكؿ.

 كاثٜٝ ٚرٛؿ ؿاكؿ. ٙبٖيوبكآفل. ثيٗ آكأَ ٚ حجبت ًيبًي  ٚ ُيٜٛ ف٤بِيت التٔبؿي 2
 كاثٜٝ  ٚرٛؿ ؿاكؿ. ٙبٖيوبكآفل . ثيٗ وبكايي عىٛٔت ٚ ُيٜٛ ف٤بِيت التٔبؿي3
 ف٤بِيت التٔبؿي وبكآفليٙبٖ كاثٜٝ ٚرٛؿ ؿاكؿ.. ثيٗ ويفيت لٛا٘يٗ ٚ ٔملكات ٚ ُيٜٛ 4
 . ثيٗ عبوٕيت لبٖ٘ٛ ٚ ُيٜٛ ف٤بِيت التٔبؿي وبكآفليٙبٖ كاثٜٝ ٚرٛؿ ؿاكؿ.5
 . ثيٗ ُي١ٛ فٌبؿ التٔبؿي ٚ ُيٜٛ ف٤بِيت التٔبؿي وبكآفليٙبٖ كاثٜٝ ٚرٛؿ ؿاكؿ.6

 تؼريف هفَْهي ٍ ػوليبتي هتغيرّب

التٔبؿي ِٔٛـ، ٞل ١ٛ٘ وِٙي وٝ ؿك كاًتبي تِٛيـ  ثٝ تج٤يت ام ٠٘ليٝ ثبَٔٛ، ٠ٙٔٛك ام وَٙ
ٚ ٔؾلة  لِٔٛـيغُٛؿ، ؿك ثلاثل وبكآفليٗ ٣ٙٛاٖ وبكآفليٗ ِٔٛـ ٘بْ ثلؿٜ ٔيٝاًت ٚ ام آٖ ث

اًت. ٛجك ت٤ليف وبكآفليٙي  يٌلٚاًٜٝوٝ وَٙ التٔبؿي ٚي غيلتِٛيـي، كا٘تي ٚ 
كًب٘ـ، ِٚي ليٗ ٔٙف٤ت ٔيوبكآفُؾْ ُٛؿ وٝ ثٝ ٣ٛ٘ي وبكآفليٙي ٌفتٝ ٔيثٝ لِٔٛـيغ

تزبكت  ٚ ٌليؿالِي، ٚاًٜٝ لي٠٘ ياٞبي التٔبؿيثلاي وُ التٔبؿ ٔٙبف٤ي ٘ـاكؿ. وَٙ
$اًتفبؿٜ ام ف٘بٞبي كا٘تي ايزبؿ ُـٜ ؿك التٔبؿ# ٚ ٞل  ٞبثٟٓ كيؾتٗ تٛامٖ ليٕت عبُِٓ

رٛيب٘ٝ ثب $ام رّٕٝ ٌٔىٗ، ثبماك ٛال، پَٛ# ٚ كا٘ت  ٌقاكي ؿك ثؾَ غيلتِٛيـيٌٛ٘ٝ ًلٔبيٝ
ٚك# ٌٛيٙـ. ثلاي ًٙزَ $٘بثٟلٜ لِٔٛـيغٔلار٢ لـكت كا وَٙ التٔبؿي  اكتجبٙ ثبثٝ تًُٛ 

ًٜظ ٔميبى ِيىلت ٛلاعي ُـ ثلاي ٔخبَ  ايٗ ٔتغيل ؿك ؿٚ ث٤ـ ٔقوٛك صٙـيٗ ٌٛيٝ ؿك
وبك ؿك اٚٗب١ ٚ اعٛاَ وٙٛ٘ي وِٛك، فىل ٔي وٙٓ »اي صٖٛ ثلاي وبكآفليٙي ِٔٛـ ٌٛيٝ

ٌلي ٚ ؿالِي، ثٝ ٓلفٝ اًت ٚ ًٛؿ فلاٚا٘ي ٞبي ؿيٍل ٔخُ ٚاًٜٝٝ ف٤بِيتٌ٘جت ث تِٛيـي
رب٤ٔٝ ٔب  ٠٘لْ ثٝ وبك تِٛيـي ؿكثٝ»اي ٔخُ ٘ين ٌٛيٝ لِٔٛـيغٚ ثلاي وبكآفليٙي  «ؿاكؿ

ٞبي ؿيٍلي وٝ ُٛؿ. ثٟٕيٗ ٣ّت تٕبيُ ؿاكْ ٚاكؿ عٛمٜاكمٍ ٚ ثٟبي صٙـا٘ي ؿاؿٜ ٕ٘ي
« ٌقاكي ؿك ٌٔىٗ#خُ ؿالِي ٚاًٜٝ ٌلي ٚ يب ًلٔبيٜٕٝٔئٙبً ًٛؿ ثيِتلي ؿاكؿ ُْٛ $ٔ

 ٜٔلط ُـ. 
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-ٔي عىٕلٚايي ؽٛة ٔيناٖ ربكي ُـٖ َُ ٔإِفٝ ٔٛكؿ ٠٘ل ثب٘ه رٟب٘ي ؿك رب٤ٔٝ

ٞبي عىٕلٚايي ؽٛة صٙـيٗ ًٛاَ ؿك پلًِٙبٔٝ ثبُـ. ثلاي ٞل يه ام اث٤بؿ ٍُِب٘ٝ ٔإِفٝ
ٔٛال٤ي وٝ صٙب٘ضٝ پبًؾٍٛ ٞيش  ٌٙزب٘ـٜ ُـ. ؿك ٔٔبعجٝ اپينٚؿيه ٘ين ام ايٗ ًٛاالت ؿك

ُٕب »٣ٙٛاٖ ًٛاَ ِٔٛـ كٚايت، اًتفبؿٜ ُـ. ًٛاالتي ٠٘يل: ٕٝ٘ٛؿ، ثاي ثٝ ٔإِفٝ ٕ٘ياُبكٜ
ثٛؿٜ  ظيٓلؿٞٙـ پبًؾٍٛ ٚ ٖ ؿك ثلاثل وبكٞبيي وٝ ا٘زبْ ٔيفىل ٔي وٙيـ تب صٝ عـ، ٌٔئٛال

ام وِٛكٞبي رٟبٖ ُبٞـ  ك ثلؽيؿ» ،«ٌيل٘ـ؟ٚ ٌٔئِٛيت ا٘زبْ الـأبت ؽٛؿ كا ثٝ ٣ٟـٜ ٔي
$ام رّٕٝ  آكأَ ٚ حجبت ًيبًي ؿك ًٜظ وِٛك ٚ ٕٞبٍٞٙي ثيٗ ٌٔئٛالٖ ثبال كتجٝ ّٕٔىتي

ٕ٘بيٙـٌبٖ ٔزّي، ٚميلاٖ ٚ كئيي رٕٟٛك ٚ ٔز٣ٕٛٝ ؿًتٍبٜ ل٘بيي# ٌٞتيٓ. ايٗ ٌٔبِٝ كا 
مٜ ؿك ثٝ ٠٘ل ُٕب ؿك عبَ عبٗل تب صٝ ا٘ـا» ،«وٙيـ؟تب صٝ عـ ؿك رب٤ٔٝ ؽٛؿٔبٖ اعٌبى ٔي

 «.رب٤ٔٝ ٔب فٌبؿ التٔبؿي ٚرٛؿ ؿاكؿ؟

 يضٌبسرٍش

 «َيٕبيپ»ام  ي# اًت. ؿك ثؾَ وّٕيفيٚ و ي$وّٕيجي١ٛ٘ ٜٔب٤ِٝ ؿك ايٗ تغميك ام ١ٛ٘ تلو
 اًتفبؿٜ ُـٜ اًت.« كٍٚ تغّيُ ٕٖٔ٘ٛ»ٚ ؿك ثؾَ ويفي ام 

 يٚكأٌلؿ يفيثبُـ ٚ ؿك ثؾَ وي، پلًِٙبٔٝ ٔيثؾَ وٕ يٞباثناك ٌلؿآٚكي ؿاؿٜ
آّي ايٗ ١ٛ٘ ٔٔبعجٝ آٖ  تئنٞب ثب اًتفبؿٜ  ام ٔٔبعجٝ اپينٚؿيه ٓٛكت ٌلفت. ؿٜؿا

ٞب كا ثلايتبٖ كٚايت وٙـ. ؽٛاٞيـ تب ٤ٗٚيتُٛ٘ـٜ ٔياًت وٝ ُٕب ثٝ ؿف٤بت ام ٔٔبعجٝ
ثـيٗ  #.207:  1382$فّيه،  ٞب اُبكٜ ولؿاي ام ٤ٗٚيتتٛاٖ ثٝ م٘زيل٣ٜالٜٚ ثل ايٗ ٔي

ؿكن تزلثٝ ميٌتٝ وبكآفليٙبٖ ام ف٘بي عبوٓ ثل ٔٙبًجبت التٔبؿي ٓٛكت وٝ ثلاي فٟٓ ٚ 
ـٌي ٚ وبكي ثب آٖ ثلؽٛكؿ ـيٙبً ٚ ٌٔتميٕبً ؿك رٟبٖ م٘ـٞب ٣ٚ رٟت حجت كٚيـاؿي وٝ آٖ

 ا٘ـ، ام ٔٔبعجٝ اپينٚؿيه اًتفبؿٜ ُـٜ اًت.ٕ٘ٛؿٜ

 ُيِىـٕـاٖ تـٙبٖ ًٜظ اًتبٖ ٞيٗ ٜٔب٤ِٝ كا وبكآفليا يؾَ وٕـث ي٤ٝ آٔبكـربٔ
٠ٙٔٛك پَُٛ وبُٔ رب٤ٔٝ آٔبكي وبكآفليٙبٖ اًتبٖ ٕٞـاٖ ام ٝـ. ؿك ايٗ پوَٚٞ ثٙؿٞئ

آٔـٜ  1391آٔبك٘بٔٝ ًبَ  ٔيٗ ارتٕب٣ي اًتبٖ ٕٞـاٖ اًتفبؿٜ ُـ وٝ ؿكأآٔبك اؿاكٜ وُ ت
ٔيٗ ارتٕب٣ي ثٝ تأٞبي ف٤بَ تغت پَُٛ ًبمٔبٖ اًت. ؿك ايٗ آٔبك٘بٔٝ، ر٢ٕ وُ وبكٌبٜ
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$آٔبك٘بٔٝ اؿاكٜ وُ ت٤بٖٚ وبك  $ثلاثل ٞل وبكٌبٜ يه وبكآفليٗ# آٔـٜ اًت وبكٌبٜ 21953ت٤ـاؿ 
 #.164: 1391ٚ كفبٜ ارتٕب٣ي اًتبٖ ٕٞـاٖ، 

الـاْ ثٝ ثلآٚكؿ عزٓ ٕ٘ٛ٘ٝ  Sample Powerافناك ؿك ايٗ تغميك ثب اًتفبؿٜ ام ٘لْ
آٖ ثٝ ثلكًي ولؿيٓ. ام آ٘زبيي وٝ ٜٔب٤ِٝ ٔب ام ١ٛ٘ ٜٔب٤ِبت ٤ٜٔٛف ثٝ تٕٔيٓ اًت وٝ ؿك 

پلؿامؿ، لجُ ام ٞل وبكي پيَ ٚرٛؿ يب ٣ـْ ٚرٛؿ كاثٜٝ آٔبكي ثيٗ ٔتغيلٞبي تغميك ٔي
 ٞبي ؽٛؿ كا ايٍٙٛ٘ٝ ت٤ليف ولؿيٓ:فلٕ

ثب ؿك  1ؿاكي$كؿ اعتٕبَ ؽٜبي ١ٛ٘ اَٚ#: يب ٕٞبٖ ٤ٔٙي فلٕ اَٚ تغميك عبٗلپيَ -1
 α ;٠٘5ل ٌلفتٗ آِفبي حبثت ثٝ ٔمـاك 

ميك عبٗل$كؿ اعتٕبَ ؽٜبي ١ٛ٘ ؿْٚ#: ٤َٕٔٛ اًت وٝ ايٗ پيَ فلٕ ؿْٚ تغ  -2
ثبيـ ام  ،  βثبُـ =0.05 تزبٚم وٙـ. ثٝ ٣جبكت ؿيٍل، اٌل β=4α اعتٕبَ ٘جبيــ ام ٔمـاك

 .ثيِتل ٘جبُـ ؿكٓـ20

ٌلفت. ميلا ٛجك  80ِ٘ٛؿ ثبيـ تٛاٖ آٔبكي كا ثبالي  20ثيِتل ام  β ثلاي ايٙىٝ ٔمـاك ثتب
ٙي ٞلصٝ ثل ٔمـاك تٛاٖ آٔبكي افنٚؿٜ ُٛؿ، ثتب وبَٞ ؽٛاٞـ يبفت. ي٤ β-1;#Power$لب٣ـٜ 

 ؿك ٠٘ل ٌلفتيٓ. 80ؿك ايٗ تغميك پيَ فلٕ تٛاٖ آٔبكي كا ثيِتل ام 

ِ٘بٖ  d#: ٕٞبٖ ٔمـاك ؽٜبيي اًت وٝ ثب 2فلٕ ًْٛ $ؿك ٠٘ل ٌلفتٗ عزٓ احلپيَ -3
آيـ. ؿك تغميك عبٗل ؿًت ٔيٝثل ا٘غلاف اًتب٘ـاكؿ ث 3ٞبؿٞٙـ ٚ ام تمٌيٓ تفبٚت ٔيبٍ٘يٗٔي

 ؿًت آٔـ.ٝث 08/0 ايٗ كلٓ ثلاثل 

 افناكٞبي فٛق ٚ ٚاكؿ ٕ٘ٛؿٖ آٟ٘ب ؿك ٘لْعزٓ ٕ٘ٛ٘ٝ ؿك تغميك عبٗل ثب پيَ فلٕ

Spss Sample Power  ؿًت آٔـ.ٝ٘فل ث 370ثٝ ٔمـاك 

 يًبؿٜ# ام تٕبٔ ي$ٜٔجك ٚ تٔبؿف يجين ام ١ٛ٘ تلوي٘ يثؾَ وٕ يليٌٜٛ ٕ٘ٛ٘ٝيُ 
ٌيلي ثلاي ٔيناٖ عزٓ ؿك ثؾَ تٕٔيٓاًتبٖ ٕٞـاٖ ٓٛكت ٌلفت.  يٞبًتبُٖٟل

                                                           
1- Significant  

2- Effect Size  

3- difference in means 
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اي ثلاي عزٓ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞيش لب٣ـٜ» 1تٖٛبٔٙبًت ٕ٘ٛ٘ٝ ثلاي ٜٔب٤ِٝ ويفي، ٌلصٝ ثٝ ٠٘ل پ
# ، أب آ٘ضٝ وٝ ؿك 244: 2002پبتٖٛ، $ وٙٙـٌبٖ# ؿك پوَٚٞ ويفي ٚرٛؿ ٘ـاكؿ$ت٤ـاؿ ِٔبكوت

$ٌّينك  2عزٓ ٕ٘ٛ٘ٝ كايذ اًت اًتفبؿٜ ام ٔفْٟٛ اُجب١ ثيِتل ٜٔب٤ِبت ويفي ثلاي ت٤ييٗ
ٌيلي مٔب٘ي ٔتٛلف ٕٛ٘ٝـثبُـ، ي٤ٙي ٘# ٔي202: 1985$ِيٙىّٗ ٚ وٛثب،  3ىلاكـ# يب ت1992

ٞبي ثيِتل ؿيٍل وٕىي ثٝ ١ٛٗٛٔ ٔٛكؿ پوَٚٞ ٘ىٙـ. ثٙبثٝ ٞب يب ُٕ٘ٛ٘ٝٛؿ وٝ ؿاؿٜٔي
 15 ٞبي ويفيٛ٘ٝ ثلاي ٕٞٝ پوَٚٞكٍٚ ُٙبًبٖ ٔب٘ٙـ ثِلتبوي عـالُ ٕ٘ يٝ ثلؽيتٛٓ

ثٝ ث٤ـ  1385ٞبي زٝ ٔغمك، ام وبكآفليٙب٘ي وٝ ؿك ًبَي#. ؿك ٘ت1390 ،ي$ٕٞت ٕ٘ٛ٘ٝ اًت
ث٤ٙٛاٖ وبكآفليٗ ٕ٘ٛ٘ٝ اًتب٘ي ثلٌنيـٜ ٚ ٤ٔلفي ُـٜ ثٛؿ٘ـ، ثٝ ٓٛكت ٞـفٕٙـ ا٘تؾبة ٚ 

 ـ.يكً ٘فل 30ثٝ  يٗ افلاؿ ث٤ـ ام اُجب١ ٠٘لي، وٝ ت٤ـاؿ ا٣ُٕ آٔـٝٔٔبعجٝ اپينٚؿيه ث

ٞب اًتفبؿٜ ُـٜ ثٛؿ، ثب اتىب ؿاؿٜ يٌلؿآٚك يٖ ام پلًِٙبٔٝ ثلاآوٝ ؿك  يا٣تجبك ثؾَ وٕ
ا٣تجبك  ٗ ثؾَيؿك ا ٗ ُـ.يٙبٖ تٕ٘ي٠٘لاٖ ٚ وبكآفلٓبعت تأييـ، ٔٛكؿ 4يثٝ ا٣تجبك ٓٛك

ٍلا $يب كٚايي# ٕٞ ا٣تجبك آٔـٜ اًت.# 3$كؿ ٔغبًجٝ للاك ٌلفت وٝ ؿك رـَٚ ن ٔٛي٘ 5ٍٕٞلا
ٞبي ؽٛؿ ثيٗ ٞل ًبمٜ ثب ُبؽْ «6ٔيبٍ٘يٗ ٚاكيب٘ي ثٝ اُتلان ٌقاُتٝ ُـٜ»ؿٞٙـٜ ِ٘بٖ

 اًت. 

ٞبي پلًِٙبٔٝ ام ٗليت آِفبي ولٚ٘جبػ ٚ ؿك ايٗ تغميك ثلاي ٔغبًجٝ پبيبيي ٌٛيٝ
ٝ آِفبي ـٌ٘جت ث يجيتلو ييبيت پبيٗلالي ـفبؿٜ ولؿيٓ. ثلتـاًت 7ٗلايت پبيبيي تلويجي

ٓٛكت ّٜٔك ثّىٝ ثب تٛرٝ ثٝ ٕٞجٌتٍي ٝـٞب ٘ٝ ثٗ اًت وٝ پبيبيي ًبمٜبػ ؿك ايـولٚ٘ج
 #. 79: 1393$ؿاٚكي ٚ ٕٞىبكاٖ،  ٌلؿؿٞبيِبٖ ثب يىـيٍل ٔغبًجٝ ٔيًبمٜ

 

 

 

                                                           
1- Patton, MQ 

2- Saturation 

3- Redundancy 

4- Face Validity  

5- Convergent Validity 

6 - Average Variance Extracted 

7- Composited Reliability  
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 ّبضرايت پبيبيي سبزُ :3ضوبرُ جسٍل 

 آلفبي کرًٍجبخ ّبتؼساز گَيِ ّبػبهل
پبيبيي ترکيجي 

CR 

اػتجبر ّوگرا   
AVE 

 78/0 73/0 85/0 27  عىٕلٚايي ؽٛة
 81/0 89/0 76/0 2 عك اٟٟبك ٠٘ل ٚ پبًؾٍٛيي

 73/0 88/0 82/0 3 ٔيناٖ آكأَ ٚ حجبت ًيبًي

 75/0 79/0 71/0 8 ويفيت لٛا٘يٗ ٚ ٔملكات

 64/0 87/0 82/0 4 وبكايي عىٛٔت

 67/0 88/0 83/0 4 عبوٕيت لبٖ٘ٛ

 60/0 84/0 84/0 6 وٙتلَ فٌبؿ ؿك رب٤ٔٝ

 62/0 86/0 84/0 9 لِٔٛـيغوبكآفليٙي 

ُ يتغّ ؿكُ ٕٖٔ٘ٛ يام تغّ ثب تٛرٝ ثٝ اًتفبؿٜ، يفيؿك ثؾَ و يت ثؾِئِل٣ٚ يثلا
اًتفبؿٜ ُـ. ٔفْٟٛ  يت ثؾِئِل٣ٚ يثلا« وبكٌيلي تٜبثك ٍٕٞٛ٘يثٝ»، ام ٞبؿاؿٜ

ٌيلي ام ٔٙبث٢ ٞب يب ثٟلٜآٚكي ؿاؿٜٞبي ٔؾتّف ر٢ٕاًتفبؿٜ ام كٍٚثٝ ، «تٜبثك ٍٕٞٛ٘ي»
#. 164: 2010ًٙ ٚ ٞٛكٚوي، ي$و ُٛؿياٛالق ٔاي ؽبّ ؾتّف، رٟت ٜٔب٤ِٝ پـيـٜٔ

ٞبي ويفي پيِٟٙبؿ ُـٜ اًت أب ؿ٘نيٗ $ثٝ ٘مُ ا٘ٛا١ ٔؾتّفي ام تٜبثك ٍٕٞٛ٘ي ؿك تغّيُ
ٞب، تٜبثك ٍٕٞٛ٘ي ؿك ٍٕٞٛ٘ي ؿك ؿاؿٜ ي٤ٙيًٙ ٚ ٞٛكٚوي#، صٟبك ١ِٛ٘ ٔتٕبين آٖ يامو

ا٘ـ ولؿٜ ي٠٘ليٝ ٚ تٜبثك ٍٕٞٛ٘ي ؿك پوٍِٚٞلاٖ كا ٤ٔلف ُٙبًي، تٜبثك ٍٕٞٛ٘ي ؿككٍٚ
# وٝ ؿك پوَٚٞ عبٗل ًٝ ٚرٝ اَٚ ام صٟبك ٚرٝ 191: 1390ر٤فلي ٚ ٕٞىبكاٖ، ي$٣بثـ

 تٜبثك ٍٕٞٛ٘ي ٔٛكؿ ٠٘ل ؿ٘نيٗ رٟت تٕ٘يٗ پبيبيي ٘تبيذ تغميك ك٣بيت ُـٜ اًت.

 يليٌبًت ثب ًٜظ ا٘ـامٜٔتٙ يٞبمٖٔٛآٞب ٚ ٔبكٜآام  يثؾَ وٕ يٞببفتٝيُ يتغّ يثلا 
الت ؿ٤ٔب يًبمثب اًتفبؿٜ ام ٔـَ ٜليتغٔصٙـ يٞبُيلٞب اًتفبؿٜ ُـ ٚ تغّيه ام ٔتغيٞل

٘زب وٝ ٞـف ٔغمك ايٗ آام  يفيثؾَ و يا٘زبْ ٌلفت. ثلا Amosافناك تغت ٘لْ يًبؽتبك
 ٞبئإِفٝٞبي فىلي وبكآفليٙبٖ ام ٌِ٘تٞبي فٞٙي ٚ تٝثٛؿ وٝ تب عـ ٕٔىٗ ثلؿاُت

ٔيّي ثٝ تِٛيـ ٚ ؿٚكي ام تِٛيـ ٚ عىٕلٚايي ؽٛة ثل رب٤ٔٝ كا ؿكيبثـ، تب ٣ُّ اعٌبى ثي
ٞبي ٌِ٘تالي تٝ# كا ام الثٝلِٔٛـيغ$ ٞبي غيلتِٛيـيٌقاكي ؿك ثؾَ رقة ٚ ًلٔبيٝ

كا ُـٜ آ٘بٖ ام رب٤ٔٝ ٚ ١ٛ٘ ٍ٘بٜ ٚ ٤ٔٙبيي ُـٜ ٚ آٔٛؽتٝٞب ٚ ٞٙزبكٞبي ؿكٚ٘يفٞٙي ٚ اكمٍ
ك ي٣ٕٕٝي٘ يٞبؿٞٙـ، ثيلٖٚ ثىِـ، ام ٔٔبعجٝف٤بِيت ؿك ايٗ ف٘بي التٔبؿي ٔيوٝ آٟ٘ب ثٝ 
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ٕٞبٖ  مبًيٗ ٜٔب٤ِٝ ؿليُ ؿك ايٞب اًتفبؿٜ ُـ. ٚاعـ تغّٗ ٔٔبعجٝيُ ٕٖٔ٘ٛ ايٚ تغّ
 ؿك ُـئ ٘مُ ٗيوبكآفل ام ه پبكاٌلاف#ي $٤ٕٔٛالً تيه كٚايب آ٘ضٝ وٝ ؿك ي 1ٕٖٔ٘ٛ يب تٓ

تٛرٝ ثٝ »، «يـيتٛرٝ ثٝ وّٕبت وّ»ام  يجيٗ تلويؽت ٔ٘بٔكٍٚ ُٙب ؿك ُـ. ٌلفتٝ ٠٘ل
ُٙبؽت »، «ٞبوِف كاثٜٝ»، «ت ٣ٛٗٛٔبت ثلرٌتٝ ٚ ٟٔٓ ٠٘ليُٙبؽ» ،«ٓ ٔىٖٙٛئفبٞ

« ٞب ؿكوٙبك ٞٓ ٚ ٔلتت ولؿٖ ٔزـؿ ٔتٗٞبي ٔلتجٚ ثب ٞٓ ٚ ثلٍ ٚ ا٘تمبَ آٖثؾَ
ٍل ثٝ ؿ٘جبَ ُٙبؽت ُٛؿ وٝ تغّيّاًتفبؿٜ ُـ. فلايٙـ تغّيُ ٕٖٔ٘ٛ، مٔب٘ي ُل١ٚ ٔي

ٞب ثبُـ. ٘مٜٝ پبيبٖ ايٗ فلآيٙـ ٘ين تٟيٝ ٌناكُي ام اٍِٛٞبيي ام ٤ٔب٘ي ٚ ٣ٛٗٛٔبت ؿك ؿاؿٜ
ٞبي ٞب اًت. ٘ىتٝ ٟٔٓ ؿيٍل ايٗ اًت وٝ تغّئُغتٛا ٚ ٤ٔب٘ي اٍِٛٞب ٚ ٔ٘بٔيٗ ؿك ؿاؿٜ

 ٘يٗ ِٔؾْاي ام لٛاوٙٙـ ٚ ٘ٝ ٔز٣ٕٛٝاي ام ؽٜٛٙ كإٞٙب اًتفبؿٜ ٔيويفي، ام ٔز٣ٕٛٝ
صٙيٗ، ايٗ فلايٙـ، فلايٙـي ؽٜي ٘يٌت ميلا تغّيُ ٕٖٔ٘ٛ، ٞٓ. #145: 1990$پبتٖٛ، 

 #.9$رـَٚ ٞبًتثلٌِتي ؿك وُ ٔز٣ٕٛٝ ؿاؿٜ ٌٚٔتّنْ فلايٙـي كفت

 پصٍّص يوک ّبييبفتِ

 يفيتَص يّببفتِي :الف

ٙبٖ مٖ ٚ يآفلام وبك ؿكٓـ8ثبُٙـ: يل ٔيثٝ ُلط م ئِؾٔبت يك ؿاكايٗ تغميا يٕ٘ٛ٘ٝ آٔبك
ٗ يث يًٙ ؿكٓـ46ًبَ،  25تب  16ٗ يث يًٙ ؿكٓـ12ؿٞٙـ. يُ ٔيكا ٔلؿاٖ تِى ؿكٓـ92
وٝ يٛٛكًبَ ؿاك٘ـ. ٕٞبٖ 50ثبالتل ام  ؿكٓـ10ًبِٝ ٚ  49تب  36 ؿكٓـ32ًبَ،  35تب  26

ه ثٝ ٘ٔف آٟ٘ب يٌٞتٙـ. ٘نؿ يٙبٖ ٕ٘ٛ٘ٝ، ؿك ًٗ رٛا٘يه ثٝ ٘ٔف وبكآفليٓ ٘نؿيُبٞـ ٌٞت
 لبثُ تٛرٝ ٌٞتٙـ. غيلِٔٛـ يٙينٜ وبكآفلياٍ٘ يؿاكا ؿكٓـ4/72# ٚ ؿكٓـ44$ اك٘ـٌب٘ي ؿيِ
ٙب٘ٝ يت وبكآفليف٤بِ يثلا ٚ يب ثٌيبك ميبؿبؿ ينٜ مياٍ٘ يؿاكا پبًؾٍٛيبٖام  ؿكٓـ5ٙىٝ تٟٙب يا

 يپّٓ اًت. ام آ٘زبئيآٟ٘ب فٛق ؿ يّيٗ تغٔيبٍ٘يًبَ، ٔ 34افلاؿ  يٗ ًٙيبٍ٘ئِٛـ ٌٞتٙـ. ٔ
ؿك  3/2 ٗيبٍ٘يوٓ ؿاؿٜ ُـٜ اًت، ٔ يّيثٝ ؽ 5بؿ ٚ ٕ٘لٜ يم يّيٙٝ ؽيٌن ثٝ 1وٝ ٕ٘لٜ 

ؿٞٙـٜ ِ٘بٖ 7/1ٗ يبٍ٘ئِٛـ ٚ ٔ يٙيٗ ثٝ وبكآفليَ پبئيؿٞٙـٜ ٌلأِٛـ، ِ٘بٖ يٙيوبكآفل
 3 يثبال يٞبٗيبٍ٘يٗ ٔيصٙٙبٖ اًت. ٞٓيٗ وبكآفليؿك ث لِٔٛـيغ يٙيبؿ ثٝ وبكآفليَ ميٌلا

 ل يؽٛة ٚ ًب ييعىٕلٚا يٞبٔإِفٝٗ افلاؿ ام يپبئ يبثيب٘ـٞٙـٜ اكمرـَٚ ِ٘ يلٞبيٝ ٔتغيؿك ثم

                                                           
1- Theme 
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 #. 4$رـَٚ  ٌٔتمُ اًت يلٞبئتغ

 هستقل ٍ ٍاثستِ يرّبيهتغ يِ ّبيي گَيبًگيه: 4ضوبرُ   جسٍل

 ييبًگيه اثؼبز رّبيهتغ

 98/3 ييعك اٟٟبك ٠٘ل ٚ پبًؾٍٛ ؽٛة ييعىٕلٚا
 49/3 يبًيحجبت ٚ آكأَ ً

 98/3 عىٛٔت ييوبكا
 63/3 ت لبٖ٘ٛ ٚ ٔملكاتيفيو

 26/3 ت لبٖ٘ٛيعبوٕ
 48/3 يوٙتلَ فٌبؿ التٔبؿ

يٙيوبكآفل  3/2 ِٔٛـ يٙيوبكآفل 
 7/1 لِٔٛـيغ يٙيوبكآفل

 ياستٌجبط يّببفتِية: 

 يؿاكيك ثب ؿكرٝ ٤ٔٙيتغم يٞبٝيُٛؿ ٕٞٝ فلٗئِبٞـٜ ٔ #5$وٝ ؿك رـَٚ يٛٛكٕٞبٖ
 # ثب وَٙياٙٝيمٔ يلٞبي$ام ٔتغ الت ٚ ت٤ـاؿ وبكٌلاٖيل ًٗ، تغٔئتغ يُـ٘ـ ِٚ تأييـ ييثبال

 لِٔٛـ ؿك م٘بٖ ٚ ٔلؿاٖيغ يٙيٗ وبكآفليث يتفبٚت ا٘ـو٘ـاُتٙـ.  ياٙبٖ كاثٜٝيوبكآفل يالتٔبؿ
 َ ؿاك٘ـ.يٌلا لِٔٛـيغ يٙيِتل ام م٘بٖ ثٝ وبكآفليوٝ ٔلؿٞب ثيٛٛكٝث Eta=0.17#$ ـُِٔبٞـٜ 

َ ًبثمٝ يثب افنا ي٤ٙيؿاكؿ  يؿاكيٚ ٤ٔٙ ٤ٔىٛىكاثٜٝ  لِٔٛـيغ يٙيت ثب وبكآفليًبثمٝ ف٤بِ
 لِٔٛـيغ يٙيت ثب وبكآفليُٛؿ. ١ٛ٘ ف٤بِيوبًتٝ ٔ لِٔٛـيغ يٙيام وبكآفل ،ٙبٖيت وبكآفليف٤بِ

 يام وِبٚكم ِتليث ؽـٔبت عٛمٜ ؿك لِٔٛـيغ يٙيوبكآفل ٗيبٍ٘ئ وٝٛٛكيٝث ؿاكؿ، يؿاكي٤ٔٙ كاثٜٝ
  ِتل ام ٤ٙٓت اًت.يث يؿك وِبٚكم لِٔٛـيغ يٙيٗ ٕ٘لٜ وبكآفليبٍ٘يٗ ٔيصٙٚ ٤ٙٓت اًت، ٞٓ

 ٙبٖيوبكآفل ي١ٛ فٌبؿ ٚ وَٙ التٔبؿيناٖ ُيٗ ٔيث يناٖ ٕٞجٌتٍيٗ ٔيام رّٕٝ ثبالتل 
ٍل ٞلصٝ يثلؽٛكؿاك ثٛؿ. ثٝ ٣جبكت ؿ ييثبال يام ٕٞجٌتٍ -41/0 ت ثلاثل ثبيٗل ثٛؿ وٝ ثب

اًت.   وٕتلِٔٛـ ليغ يٙيناٖ وبكآفليلَ ُـٜ ثبُـ، ِٔتل وٙتي١ٛ فٌبؿ ؿك رب٤ٔٝ ثيناٖ ُئ
ثب  يبًيناٖ حجبت ٚ آكأَ ًين ٔت٤ّك ثٝ كاثٜٝ ٔيلجَٛ ُـٜ ٘ يناٖ ٕٞجٌتٍيٗ ٔيٗ تليپبئ

ن ثب ؿكرٝ يٗ كاثٜٝ ٘يا يجٌتٍــت ٕٞـُ -18/0ٙبٖ ثٛؿ وٝ ثب يوبكآفل يوَٙ التٔبؿ
ؿك  يبًيناٖ حجبت ٚ آكأَ ًيٍل ٞلصٝ ٔي٣جبكت ؿـ. ثٝيلفتٝ ٌلؿيپق ؿكٓـ99 يؿاكي٤ٔٙ

 ِتل اًت.يث لِٔٛـيغ يٙيناٖ وبكآفليرب٤ٔٝ وٕتل ثبُـ، ٔ
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 هستقل ٍ ٍاثستِ يرّبيهرتجِ صفر هتغ يّوجستگ :5 جسٍل ضوبرُ 

 سطح هؼٌي زاري هيساى ّوجستگي هتغيرّبي هستقل

ًٗ 072/0 168/0 
 003/0 17/0 رٙي

 122/0 16/0 التيتغٔ
 009/0 13/0 تيًبثمٝ ف٤بِ
 001/0 27/0 تي١ٛ٘ ف٤بِ

 486/0 036/0 ت٤ـاؿ وبكٌلاٖ
 000/0 -26/0 ثٝ ٔلؿْ ييعك اٟٟبك ٠٘ل ٚ پبًؾٍٛ

 000/0 -18/0 يبًيناٖ حجبت ٚ آكأَ ًئ

 000/0 -26/0 ٗ ٚ ٔملكاتيت لٛا٘يفيو

 000/0 -31/0 عىٛٔت ييوبكا

 000/0 -30/0 ت لبٖ٘ٛيعبوٕ

 001/0 -41/0 ١ٛ فٌبؿيناٖ وٙتلَ ُئ

الـاْ ثٝ ٔغبًجٝ ٔـَ ٤ٔبؿِٝ  Spss  ٚAmos افناكؿك ايٗ ثؾَ ثب اًتفبؿٜ ام ٘لْ
 ـٜ اًت.يل اكائٝ ٌلؿئـَ م لبِتزٝ ٔغبًجٝ ؿك ي. ٘تًبؽتبكي ٚ ثلامٍ ٔـَ ٕ٘ٛؿيٓ

 
 (7)جسٍل رهَلسيغ يٌيکبرآفر يت اقتصبزيذَة ثر فؼبل ييحکورٍا تأثير يهسل هؼبزلِ سبذتبر :2ضوبرُ  ضکل

78/0 
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 ِ٘بٖ 5/3ل ثٟٙزبك ثلاثل ثب ئاًىٛ ي، ٔمـاك وب 6 ُٕبكٜ ذ ٔٙـكد ؿك رـَٚي٘تبٜٔبثك ثب 
ل يثلامٍ ُـٜ ٚ ٔٙبًت اًت. ًب يؽٛثٔـَ ثٝ ثبُـ ي٤ٙيؿٞٙـٜ ّٜٔٛة ثٛؿٖ ٔـَ ٔي

 للاك ؿاك٘ـ. يت ٌ٘جتبَ ّٜٔٛثين ؿك ٤ٗٚيٞب ُ٘بؽْ

 ييًْب ّبي ثرازش هسلضبذص :6ضوبرُ جسٍل 

 ّبيضبذص

 هسل ثرازش
 اذتصبري  ػالهت ضبذص ًبم

هقسار زر هسل 

 ضسُثرازش
P تفسير ًتبيج 

1ثلامٍ ّٜٔك
 CMIN/DF 5/3 000/0 وبي اًىٛئل  ثٟٙزبك 

ٔٛكؿ  5وٕتل ام 
 اًت تأييـ

2ثلامٍ تٜجيمي
 

 - CFI 83/0 ثلامٍ تٜجيمي
  يه ٞلصٝ ثٝ

 ثٟتل تل٘نؿيه

 - TLI 81/0 ِٛيي -تٛول
  يه ٞلصٝ ثٝ

 ثٟتل تل٘نؿيه

 
3مٍ ٔمتٔـثلا

 

 50/0عـالُ  - PCFI 72/0 تٜجيمي ٔمتٔـ

 كيِٝ ؿْٚ ٔيبٍ٘يٗ
 ٔلث٤بت

RMSEA  ؽٜبي
 ثلآٚكؿ

09/0 - 
ٞلصٝ وٕتل ام 

 ثٟتل 1/0

4ّٞتل
 - پبًؾٍٛ HOELTER 104 ّٞتل 

وبفي ثٛؿٖ عزٓ 
ٕٝ٘ٛ٘ 

ٛٛك ٔتًٛٚ ثب ؿٞـ وٝ ثٝئـَ ِ٘بٖ ٔ يٝ آّي# فلβٗ$ اًتب٘ـاكؿ يٛ٘يت كٌلًيٗل
ؽٛة،  ييعىٕلٚا يٞبٔإِفَٝ ؿك يه ٚاعـ افنايل ٣ٛأُ، ؿك اماء يولؿٖ ًبحبثت فلٕ 

ٗ ٔـَ ييت ت٤يٗ ٗليصٙبثـ. ٞٓييبك وبَٞ ٔيا٘غلاف ٤ٔ 38/0ناٖ ئثٝ لِٔٛـيغ يٙيوبكآفل
 يت التٔبؿيٜٛ ف٤بِي$ُ ل ٚاثٌتٝيب٘ي ٔتغيام ٚاك ؿكٓـ16ؿٞـ يِ٘بٖ ٔ 16/0ثٝ ٔمـاك 

 ُٛؿ. يٗ ٔييؽٛة# تج ييعىٕلٚا يٞبٔإِفٝ$ ل ؿك ٔـَعبٗ يلٞبيغتٙبٖ# تًٛٚ ٔيوبكآفل

                                                           
1- Absolute Fit Indices 

2- Comparative Fit Indices 

3- Parsimonious Fit Indices 

4- Hoetler s Index 
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 رهَلسيغ يٌياستبًسارز زر هسل کبرآفر يًَيضرايت رگرس :7ضوبرُ جسٍل 

 ّبػبهل رزيف
حکورٍايي 

 Bذَة 

حکورٍايي 

 βذَة

کٌص اقتصبزي 

 رهَلسيغ
Sign= 

0/05 

 000/0 38/0 - - عىٕلٚايي ؽٛة -
 000/0 - 87/0 1 عك اٟٟبك ٠٘ل ٚ پبًؾٍٛيي 1

 000/0 - 66/0 89/0 ٔيناٖ آكأَ ٚ حجبت ًيبًي 2

 000/0 - 43/0 44/0 ويفيت لٛا٘يٗ ٚ ٔملكات 3

 000/0 - 96/0 073/1 وبكايي عىٛٔت 4

 000/0 - 82/0 79/0 عبوٕيت لبٖ٘ٛ 5

 000/0 - 71/0 59/0 وٙتلَ فٌبؿ ؿك رب٤ٔٝ 6

 پصٍّص يفيک يّببفتِي

ًبَ،  40تب  31بعجٝ ُٛ٘ـٌبٖ ٔلؿ، ٔٓ اغّت ٔيٙيثئ 8وٝ ؿك رـَٚ ُٕبكٜ  يٛٛكٕٞبٖ
ًبَ ؿاك٘ـ ٚ اغّت ؿك ثؾَ  25تب  5ٗ يث يًبثمٝ وبك يٌب٘ي وٝ ؿاكايپّٓ ٚ ِيفٛق ؿ

 ٌٞتٙـ.ف٤بِيت ٤ٙٓت ِٔغَٛ 

 گبىهصبحجِ ضًَس يضٌبذتتيجوؼ يّبيصگيٍ: 8ضوبرُ جسٍل 

 زرصس يفراٍاً ّبيصگيٍ

 رٙي
 مٖ 

 ٔلؿ 
2 
28 

6 
94 

ًٗ 
 ًبَ 30تب  20
 ًب40َتب  31

 ِتليٚ ث 41

5 
18 
7 

16 
60 
24 

 التيتغٔ
 تلٗيپّٓ ٚ پبئيؿ

 ٌب٘ييپّٓ ٚ ِيفٛق ؿ
 ٌب٘ي ٚ ثبالتل يفٛق ِ

8 
17 
5 

6/26 
6/56 
8/16 

 تيًبثمٝ ف٤بِ

 ًبَ 5وٕتل ام 
 ًبَ  25تب  5

 ًبَ 25ثبالتل ام 

15 
12 
3 

50 
40 
10 

 ف٤بِيت ؿك ثؾَ
  يوِبٚكم

 ٤ٙٓت 
 ؽـٔبت

6 
18 
6 

20 
60 
20 
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 يليتحل يّببفتِي

 ا٘ـ:ل اًتؾلاد ُـٜيولؿٖ ٔلاعُ م يثب ٛ ٚ ُ ٕٖٔ٘ٛيتغّ ّٝي، ثًٛيفيك ويتغم يٞببفتٝي

، ا٘تؾبة ته ته وبكآفليٙبٖ ،تـٚيٗ كإٞٙبي ٔٔبعجٝٞب: آُٙب ُـٖ ثب ؿاؿٜ -ٌبْ اَٚ# 1

 يٞبُيٞب ام فبٔتٗ ٔٔبعجٝا٘زبْ ٔٔبعجٝ تًٛٚ ٔغمك ٓٛكت ٌلفت. ٚ ؿ٣ٛت ثٝ ٔٔبعجٝ 

 ٔزـؿ للاك ٌلفت. يٙيبؿؿاُت ُـٜ ٚ ٔٛكؿ ٜٔب٤ِٝ ٚ ثبمثيآٔبؿٜ ٚ ًپي  يٓٛت

ثٙـي ؿك پوَٚٞ عبٗل ام وـٞب ثلاي تمٌيٓ ايزبؿ وـٞبي اِٚيٝ ٚ وـٌقاكي:-ٌبْ ؿْٚ# 2

ثبُـ، اًتفبؿٜ ٚ وـٌقاكي اِٚيٝ ا٘زبْ ٌلفت. ؿلت رٕالتي وٝ عبٚي ٔ٘بٔيٗ پبيٝ ٔي

ام ًبيل ٔ٘بٔيٗ وـٌقاكي  رـاُٙـ ٚ ٔ٘بٔيٗ ٌٔتمُ ٚ ٞب رب٢ٔ ٚ ٔب٢٘ ثبُـ وٝ ٕٖٔ٘ٛ

 .ُٛ٘ـ

 ٚرٛ ٚ ُٙبؽت ٔ٘بٔيٗ$تِىيُ ٔ٘بٔيٗ پبيٝ#: ٌبْ ًْٛ، ٚلتي ُل١ٚ رٌت -ٌبْ ًْٛ# 3

 ٞب، وـٌقاكي اِٚيٝ ٚ ٌلؿآٚكي ُـ٘ـ ٚ فٟلًتي ٛٛال٘ي ام وـٞبيُـ وٝ ٕٞٝ ؿاؿٜ

ـٌقاكي ٌلؿيـ٘ـ. رٕالت رٕالت و ٞب، ُٙبؽتٝ ُـ. اثتـا ٕٞٝٔؾتّف ؿك ٔز٣ٕٛٝ ؿاؿٜ

وـٌقاكي ُـٜ ثب ٔ٘بٔيٗ ؿك اكتجبٙ للاك ٌلفتٙـ ٚ ٞل رّٕٝ وـٌقاكي ُـٜ ؿك پُٛٝ 

ُـ٘ـ ٚ ثٝ ٘غٜٛ ثٙـي ٌلؿيـ. ؿك ايٗ ٔلعّٝ، وـٞب تزنيٝ ٚ تغّيُ ٕٖٔ٘ٛ ؽٛؿ ٛجمٝ

تلويت ٚ تّفيك وـٞبي ٔؾتّف رٟت تِىيُ ٕٖٔ٘ٛ پبيٝ، تٛرٝ ُـ. ٔ٘بٔيٗ پبيٝ 

# ثٝ ٕٞلاٜ رـاٛٛك ٝكٕ٘بي ٞل ٕٖٔ٘ٛ پبيٝ $ٚ ثلاي ٞليه ام آٟ٘ب ثُىُ ٌلفتٙـ ٚ تب

وـٞبي $رٕالت# اؽتٔبّ ؿاؿٜ ُـٜ ثٝ آٖ ٕٖٔ٘ٛ تلًيٓ ُـ. ؿك يه پباليَ وّي ام 

ٔ٘بٔيٗ ِٔؾْ ُـٜ، ٔ٘بٔيٗ تىلاكي اؿغبْ ٚ وـٞبي اؽتٔبّ ؿاؿٜ ُـٜ ثٝ ٞل 

ؽتٔبّ ؿاؿٜ ٕٖٔ٘ٛ تب عـ ٕٔىٗ ٔزنا ٚ ٔٙفه ٚ تب عـ ٕٔىٗ ثٝ يه ٕٖٔ٘ٛ ا

 # ِ٘بٖ ؿاؿٜ ُـٜ اًت3ٗ $ُىُ ُٕبكٜ يٗ ؿك ُجىٝ ٔ٘بٔيٗ ٔ٘بٔيُـ٘ـ.ا

ؿٞٙـٜ ٚ ُجىٝ ٔ٘بٔيٗ ٚ $تِىيُ ٔ٘بٔيٗ ًبمٔبٖ تلًيٓ ُجىٝ ٔ٘بٔيٗ-ٌبْ صٟبكْ 4#

اي يب فلاٌيل#: ث٤ـ ام آُىبك ُـٖ ٔ٘بٔيٗ پبيٝ ؿك ٌبْ ًْٛ، ؿك كًيـٖ ثٝ ٕٖٔ٘ٛ ٌٞتٝ

يٗ ِٔؾْ ُـٜ پيـا ُٛؿ. ؿك ثلؽي ام ٔ٘بٔيٗ وٝ ٌبْ صٟبكْ ٤ًي ُـ اكتجبٙ ثيٗ ٔ٘بٔ
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، ثٝ ثبُٙـاي وـٞبي اؽتٔبّ ؿاؿٜ ُـٜ ٔت٤ّك ثٝ ؿٚ ٕٖٔ٘ٛ رـاٌب٘ٝكفت  يٌٕبٖ ٔ

ٞبي ِٔبثٟي ؿًت آٔـٜ ام ٔتٗ ؿك ٌلٜٚاي تمٌيٓ ُـ٘ـ. ٔ٘بٔيٗ ثٝٔ٘بٔيٗ رـاٌب٘ٝ

-ٚ ٌلٜٚثٙـي ُـ٘ـ وٝ ٜٔٙجك ثب ٔجب٘ي ٠٘لي تغميك عبٗل ثٛؿ. ًپي ٔ٘بٔيٗ ؿًتٝ

ٞبي ٔ٘بٔيٗ، ٔ٘بٔيٗ ًبمٔبٖ ؿٞٙـٜ كا تِىيُ ؿاؿ٘ـوٝ ؿك ٟ٘بيت ثٝ ٕٖٔ٘ٛ فلاٌيل 

ٔٙتٟي ُـ٘ـ. ام رّٕٝ ٔ٘بٔيٙي وٝ ُجىٝ ٔ٘بٔيٗ كا تِىيُ ؿاؿٜ ٚ ث٤ٙٛاٖ ٔ٘بٔيٗ 

ًبمٔب٘ـٞٙـٜ ُٙبؽتٝ ُـ٘ـ ٣جبكتٙـ ام: ٣ـْ وبكآٔـي ٟ٘بؿٞب، ٔيناٖ پبًؾٍٛيي ٚ ُفبفيت 

 $ثؾّٔٛ لٛا٘يٗ ٔبِيبتي#. ويفيت لٛا٘يٗ ٚ ٔملكات ٖ، وبكآٔـي ؿِٚت،ٌٔئٛال

ُٛؿ وٝ پوٍِٚٞل ثٝ ُجىٝ ٌبْ پٙزٓ ٚلتي ُل١ٚ ٔي تغّيُ ُجىٝ ٔ٘بٔيٗ:-ٌبْ پٙزٓ 5#

ٞبي ٔ٘بٔيٗ ثؾِي كًيـٜ ثبُـ. ؿك پوَٚٞ عبٗل ؿك ايٗ ٌبْ، ُجىٝٔ٘بٔيِٗ كٗبيت

 . #3$ُىُ ُٕبكٜ كًٓ ُـٜ، ثلكًي ٚ تزنيٝ ٚ تغّيُ ُـ٘ـ

ُٛؿ وٝ ٔز٣ٕٛٝ وبّٔي ام ٔ٘بٔيِٗ ٗ ٌناكٍ: ٌبْ ُِٓ، ٚلتي آغبم ٔيتـٚي-ٌبْ ُِٓ 6#

ٟ٘بيي، فلاٞٓ ُـٜ ثبُـ. ؿك ايٗ ٔلعّٝ، تغّيُ ٚ تـٚيٗ ٌناكٍِ ٟ٘بييِ تغميك، ٓٛكت 

 ٗ ٚ ٌناكٍ ُـ.ي# تـ9ٚ$ثٝ ُلط رـَٚ  يفيك ويعبُٓ ام تغم يٞببفتٝيٌلفت ٚ 
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 ّبر از هتي هصبحجِيٍ فراگ ِ، سبزهبى زٌّسُيي پبياسترراج هضبه :9جسٍل ضوبرُ 

 يّبتيرٍا ياز ثرذ ياًِوًَ

 کيسٍزيبى زر هصبحجِ اپيپبسرگَ
به کسّب ِيي پبيهضبه

ض
ه

ي
ي 

ى
هب

بز
س

سُ
ٌّ

ز
 

به
ض

ه
ي

ي 

اگ
فر

 ري

تب صٝ عـ ٌٔئٛالٖ ّٕٔىت ثٝ ٠٘لات : ى
ـوٙٙـٌبٖ يٙبٖ ٚ تِٛيوبكآفل يٞبٚ ؽٛاًتٝ

 ؟ؿٞٙـيت ٔيإٞ
ـٜ ٚ ثبماك يـ فلا كًيآ٘مـك وٝ ٔلي تِٛ ح:
 فلاٞٓ ُـٜ. يؿالِ

ٚ  ياؽتالفبت وبكٌل= يٍٙٛ٘ٝ ٔٛال٢ؿك ا»-
ّٛجـ. ٞبيي كا رب٤ٔٝ ٔيتِىُ >ييوبكفلٔب

ّٛجـ وٝ ثؾَ ؽٔٛٓي ف٤بَ ُٛؿ، ٔي
ٔتأًفب٘ٝ ثؾَ ؽٔٛٓي ؿك وِٛك ٔب ؿك 
ايٍٙٛ٘ٝ أٛك ؿؽبِت ؿاؿٜ ِ٘ـٜ اًت. 

ـ ثبُـ تب علف ثن٘ـ. يثؾَ ؽٔٛٓي ثب
ٞبي ميلٔز٣ٕٛٝ ؽٛؿُبٖ كا ام ؽٛاًتٝ

 ياًت وٙٙـ. ِٖٚ ؿكؽٛؿِٚت ٚ ٌٔئٛال
ثبًٛاؿ  يٙزبٞب ٞٓ ثٝ آؿٔبئتبًفب٘ٝ ؿك ا

 «.ؿٞٙـياربمٜ ٣لٕ ا٘ـاْ ٕ٘
ا٘ـامؿ ٔي ؿ،عىٛٔت ٞل وٓ ٚ وبًتي ؿاك-
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ٗ ّٕٔىت يٞٓ تٛ ا يٞل عنة ٚ رٙبع -
 ٙٝ.يثٝ لـكت ثلًٝ ٢ٗٚ ٕٞ

ٙـٜ ٔلؿْ يٙىٝ ٕ٘بيا يٞب ثزبٙـٜيٕ٘ب-
 ٝ ٣ـٜيب يٙـٜ ؿِٚت يثبُٗ، ُـٖ ٕ٘ب
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كأ
ٚ آ

ت 
حجب

 ٖ
نا

يً
 يبً



 
 
 

  

 27 تأثير حکمروايي خوب بر کنش اقتصادي کارآفرينان...
  

-٣ٙٛاٖ تِٛيـوٙٙـٜ ٔيٝٔٗ وبك ؽٛؿْ كا ث

ٖ ٚ ثب٘ه وٙٓ ٚ ام ؿِٚت ٚ ٌٔئٛال
ٔلوني ٞٓ ا٘ت٠بك ؿاكْ وٝ ٟٚيفٝ 
ؽٛؿُبٖ كا وٝ تخجيت ٘لػ اكم ٚ رٌّٛيلي 

ٕت اًت ثٝ ٘غٛ اعٌٙت يام ً٘ٛب٘بت ل
ٗ يٙٓ وٝ صيُبٞـ ثٛؿ يبْ ؿٞٙـ ِٚا٘ز
 .ا٘زبْ ٘ـاؿ٘ـ يوبك
ٖ اٍِٛي ؽٛثي ثلاي ٔلؿْ ٌٔئٛال-

 ٘يٌتٙـ.
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لبٖ٘ٛ ٚ ٔملكات اُىبَ ؿاكٜ ٚ ؿك ؽـٔت -
 ٌت يـ ٘يتِٛ
ؿك ل٘يٝ ٔبِيبت ؿك وِٛك ٔب وٌي »-

ـ يتِٛآيٙـ ٔبِيبت كا ام ؿٞـ. ٔئبِيبت ٕ٘ي
ـ يتٌِٛيل٘ـ. وبكٔٙـ ؿِٚت ٔيوٙٙـٜ ٚ 

وبكٔٙـ ؿِٚت صي ؿاكؿ وٝ ٔبِيبت ب يوٙٙـٜ 
ٌيليـ اٟٚ٘بيي وٝ ثبيـ ٔبِيبت كا ام ٚي ٔي

ا٘ـ، ؿك تزبكتٙـ، ؿك ثبماك٘ـ، ثـٞٙـ ٔيّيبكؿي
ٍيليـ ايٟٕٙٝ ًبؽتٕبٖ ُٕب ؿك ٠٘ل ث

ُٛؿ ٚ ثب ؿٜ ثيٌت ثلاثل فلٚؽتٝ ًبؽتٝ ٔي
ٌيلؿ؟! ُٛؿ وٌي ام ايٟٙب ٔبِيبت ٔئي

 .«ؿٞـاٍ كا ا٘زبْ ٕ٘يوٌي ٟٚيفٝٞيش
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وٙٝ ؿك يٙٓ لبٖ٘ٛ ؿاكٜ ّٟٓ ٔيثئ يٚلت
 يوآال وٙٓ. يت ٕ٘يعمٓ ثّٝ وٝ ك٣ب

ى ث وٙٝ وٝ ٔٙٓ ثىٙٓ؟!!!!!يت ٔيك٣ب
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 يبكؿيّيٞناك 3ٔاؽتالى  ياٌٝ رّٛ-
ٙمـك ؿٚك يلؿ٘ـ، ٔلؿْ اويلب٤ٛب٘ٝ ثلؽٛكؿ ٔ

 ام ٞٓ. يثلؿاكوالٜ يؿاُتٗ ثلايٕ٘ثل
 ٝ، عتٕبًيتٛ وبك ؿِٚت يٙيثيكٚ ٔ يٞل وٌ-

ـٖ ثٝ يؿًت وِ يتَ ثلايام ٔٛل٤
 وٙٝ.يَ ٚ ثبكُٛ ثٌتٗ اًتفبؿٜ ٔيم٘ـٌ

ٓ وٝ ٕ٘بيٙـٌبٖ ٔزّي يٙيثيًفب٘ٝ ٔأٔت-
 ا٘ـ.ٌل ُـٜٞٓ ٤ٔبّٔٝ
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وبكفلٔبٞب ؿيٍٝ عبٗل ٘يٌتٙـ اؿأٝ ؿٞٙـ -
 ثٝ وبك تِٛيـي.

تٛا٘ٙـ حلٚت ؽٛؿ ٞب ٞل ِغ٠ٝ ٔيثبماكي-
تٛا٘ٙـ كا ر٢ٕ ولؿٜ ٚ ثلؽي ام آٙبف ٔي

-ٗثٝ ؿِٚت فِبك ٚاكؿ آٚك٘ـ ٔب٘ٙـ آٞ
 ٌيلي ؿِٚت#ٞب $ؿك ثغج ٔبِيبتفلٍٚ

!؟ تب اثـ پبثٙـٜ يـ وٙٙـٜ صيتِٛ يِٚ
 تٛ٘ٝ تىٖٛ ثؾٛكٜ.يـُٝ. ٕ٘يتِٛ
 .ٝ، لٕبكٜ، ًٛؿ ٘ـاكٜيٍٛٚ٘يـ ؿيوبك تِٛ-
ٌٗ ٞلصي ؿاكي تٛ ّٕٔىتي وٝ ٔي»-

 20ثفلٍٚ يه ٔيّيبكؿ ثناك ثب٘ه $االٖ 
ٔيّيٖٛ  20ٔيّيبكؿ اكمٍ ؿاكايي ٔبًت# 

وبك، وبك  ٍيل. ٘ٝ ثب اؿاكٜتٛٔبٖ ؿك ٔبٜ ث
ؿاكٜ، ٘ٝ ثب اؿاكٜ ؿاكايي وبك ؿاكٜ، ٘ٝ ثب 
تأٔيٗ ارتٕب٣ي وبك ؿاكٜ، ٘ٝ ثب وبكٌل وبك 

ؽٛاي ّٕٔىت ًلپبي ؿاكٜ، صٝ رٛكي ٔي
 «ؽٛؿٍ ٚايٌٝ
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ت يَُ فؼبليض يآى ثر رٍ تأثيرذَة ٍ  ييحکورٍا يّبهؤلفِي يضجکِ هضبه :3ضوبرُ  ضکل

 (رهَلسيغ يٌي)کبرآفر ٌبىيکبرآفر

٘تبيذ  ،ؿًت آٔـٝث يفيؿك ثؾَ و 3 ُٕبكٜ ٚ ُىُ 9 ُٕبكٜ وٝ ؿك رـَٚ يٛٛكٕٞبٖ
ٞبيي ُـ وٝ ٌٛيبي َُ ٕبٖ ٔإِفٝؾلاد ٞتعبُٓ ام ٔٔبعجٝ اپينٚؿيه ٘ين ٔٙزل ثٝ اً

، ٘ـٕ٘ٛؿ تأييـكا  يذ ثؾَ وٕيُ ٕٖٔ٘ٛ، ٘تبيذ تغّي٘تبٚ ٔإِفٝ عىٕلٚايي ؽٛة ثٛؿ٘ـ 
ـٌل يٝ ٕ٘ٛؿٖ تِٛي، ُجيـيوبك تِٛ يُبٖ ام ؽٌتٍٙبٖ ؿك اؿأٝ ٔٔبعجٝيوٝ وبكآفلٕٗٗ آٖ

 َيٞـ ٚ پاٍ كا ام ؿًت ثـييوٝ ٞل ِغ٠ٝ ٕٔىٗ اًت وُ ؿاكا يؿك رب٤ٔٝ ثٝ لٕبك ثبم
كا ؿك  لِٔٛـيغ يٙيثٝ وبكآفل ًٛق ؿاؿٜ ُـٖـ، ٕٞٝ ِ٘ب٘ـٞٙـٜ يؿك ٣لٓٝ تِٛ يلي٘بپقيٙيث
 يٞبٔإِفٝٙبٖ ؿك ٕٞٝ يؿٞـ وبكآفليذ ِ٘بٖ ٔيٗ ٘تبيؿاؿ. ايٙبٖ ِ٘بٖ ٔيٗ وبكآفليث

ظ ين تلريؽٛؿ ٘ يت التٔبؿيٚ ؿك ف٤بِ ٝٞب ؿاُتٔإِفٝٗ يام ا يٙيپبئ يبثيؽٛة، اكم ييعىٕلٚا
 يٚ ٣ّٕىلؿ ٟ٘بؿٞب، ؿك وبكٞب يالتٔبؿ يٚ عبوٓ ثل ف٘بيؿاؿ٘ـ تب ثب تٛرٝ ثٝ ُلائ
ِتل يث #ٌه اًتـيل، مٚؿثبمؿٜ ٚ وٓ كيپقيٙـيثَيوٝ پ$ يٌلٜٝـٚ ٚاً يـيلتِٛيـغ

 يالتٔبؿ يؽٛؿُبٖ وٝ ؿك ف٘ب يـيٙىٝ ؿك ٌٌتلٍ أٛك تِٛيوٙٙـ تب ا يٌقاكٝيًلٔب
 ت، ٌبْ ثلؿاك٘ـ.اً يٗ ِٔؾٔبتيفبلـ صٙوٝ  يارب٤ٔٝ
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 گيري ًتيجِ

ٞبي عبُٓ ام ٔٔبعجٝ اپينٚؿيه وٝ ثب كٍٚ تغّيُ ٕٖٔ٘ٛ تزنيٝ ٚ ؿك ثؾَ ويفي$ؿاؿٜ
ؿٞـ وبكآفليٙبٖ ؿك ٓٛكت اعٌبى ٘بؽُٛبيٙـ ام ٤ٗٚيت عىٕلا٘ي تغّيُ ٌلؿيـ# ِ٘بٖ ٔي

ي ٚ ف٤بِيت ٌقاكؿك رب٤ٔٝ، ؿك أٛكي وٝ كيٌه ثباليي ؿاك٘ـ ٔب٘ٙـ أٛك تِٛيـي، وٕتل ًلٔبيٝ
ٞبي ؽٛؿ كا ؿك أٛك غيل تِٛيـي وٝ وٕتل كيٌه پقيل ٚ ثٝ ؿٞٙـ ًلٔبيٝولؿٜ ٚ تلريظ ٔي

 ؿٚك ام ٠٘بكت ؿِٚت ٚ ؿًتٍبٟٞبي ؿِٚتي اًت،ثٝ ٌلؿٍ ؿك آٚك٘ـ. 

ٞب، عٛاؿث، كٚيـاؿٞب ٚ ٔغيٚ م٘ـٌي پيلأٖٛ ؽٛؿ ٞب ثل اًبى ٤ٔٙبيي وٝ ثٝ كٚ٘ـاٌ٘بٖ
ٞب ثل اًبى ٤ٔٙبؿٞي ثٝ تٕبٔي اٌ٘بٖ ؿك ٚال٢ م٘ٙـ.تٔبؿي ٔيؿٞٙـ، ؿًت ثٝ ف٤بِيت الٔي

ام كٚ٘ـ ٤ٔٙبؿٞي وٍِٙلاٖ ثٝ كٚيـاؿٞب ٚ  ثبماك وبٔالًٌقكا٘ٙـ. أٛك ؿك م٘ـٌي، عيبت ٔي
٣ّٕىلؿٞب ٔتبحل اًت. افلاؿ ثل اًبى ًيٍٙبِٟبيي وٝ ام ٛلف رب٤ٔٝ$٣ّٕىلؿ ًبيل ا٣٘بي 

وٙٙـ، پيًٛتٝ تزنيٝ ٚ تغّيُ ٚ ثل٘بٔٝ يبفت ٔيرب٤ٔٝ ٚ ٣ّٕىلؿ ٟ٘بؿٞب ٚ ٔزليبٖ آٖ# ؿك
ؿٞٙـ ٚ ًپي ثل اًبى ٕٞيٗ ثبمثيٙي ٚ تفٌيل ٞبيِبٖ كا ٔٛكؿ ثبمثيٙي ٚ تفٌيل للاك ٔيكيني

ٞبي ارتٕب٣ي يب التٔبؿي پيٕبيٙـ. ايٗ أل ثؾّٔٛ ؿك ؿٚكاٖ ثغلاٖاؿأٝ ٌٔيل ؽٛؿ كا ٔي
ٞب تل اًت. اٌ٘بْٖٛ ارتٕب٣ي ٔغٌٛىوٙـ ٚ ثلاي ؿإِ٘ٙـ ٣ّتلي كا ثبمي ٔي٘مَ پلكً٘

ام ثبثت ايٙىٝ ام كٚ٘ـ يب ًيبًت عىٕلا٘ي ؽبٓي كٗبيت يب ٘بكٗبيتي ؿاك٘ـ، اعٌبى ؽٛثي 
ؿٞٙـ ٍ٘لي ٔخجت يب ٔٙفي ؿك ٔٛكؿ ٤ٔبٔالت ام ؽٛؿ ِ٘بٖ ٔيؿك پيٍيلي كٚ٘ـ تزبكي يب آيٙـٜ

ب ثٝ كٚ٘ـ أٛك اًت ثب٣ج ٞٙي أٛاد ٔٙفي يب ٔخجتي وٝ ٘بُي ام ٤ٔٙبؿٞي آٖـٛٛك فٞٝٚ ث
تٛاٖ حجبت يب يـ٘يٝ كا ٔـُٛؿ. ٔٔـاق ايٗ لل وَٙ التٔبؿي افلاؿ ٔيـٌقاكي ثحيلأت

 ٞبي ثبماك ِٔبٞـٜ ولؿ.ٌقاكي ؿك ليٕتٞبي ٘لػصبَِ

ُي١ٛ فٌبؿ التٔبؿي ؿك ٟ٘بؿٞب ٚ ًبمٔبٟ٘ب ثلاثل اًت ثب ٘بثٛؿي ًلٔبيٝ ارتٕب٣ي ا٘ـٚؽتٝ 
جٝ تٕبٔي ـه ّٔت يه ُـاي وٝ ٕٔىٗ اًت ثل احل آٖ يـٜپـي. $لٕبك ارتٕب٣ي# ُـٜ

$ًلٔبيٝ ارتٕب٣ي# ؽٛؿ كا ثجبمؿ،  ٞبي ارتٕب٣ي ٚ عتي ٔقٞجيٞبي فلٍٞٙي ٚ آٔٛمٜا٘ـٚؽتٝ
 پـيـٜ ُي١ٛ فٌبؿ التٔبؿي ؿك ًٜظ ؿِٚتٕلؿاٖ يه رب٤ٔٝ اًت. 

فبؿٜ ام $ي٤ٙي اًتيفٌبؿ التٔبؿاٌل ام ًٜظ ؽلؿ ُل١ٚ وٙيٓ، يه فلؿ ٍٞٙبٔي ؿًت ثٝ 
 م٘ـ وٝ:ربيٍبٜ ؽٛؿ ثلاي وٌت ٔٙبف٢ التٔبؿي فلؿي# ٔي
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تل ام ؽٛؿ $ارتٕب١ يب ٔبي ّٔي# ٘ـاُتٝ ٚ ؽٛؿ كا ٌٛ٘ٝ ت٤ٟـي ثٝ رب٤ٔٝ ثنكيٞيش -اِف
 رـا ام ارتٕب١ ّٔي تٔٛك وٙـ،

ل يًبات ام ًٛي كا ثٝ ولك ُٛؿ مٔب٘ي وٝ ُي١ٛ آٖٔيٚ ايٗ أل ثٝ ُـت تِـيـ  -ة
 ٌيل ُـٜ ثبُـ#، $ٕٞٝ ٞـٜ ولؿٜ ثبُـِٔب افلاؿ رب٤ٔٝ

ٞب ِٔبٞـٜ ٕ٘بيـ ٚ ثلاي كف٢ آٖ فلٓت ثٝاعٌبى تج٤يٖ ُـيـ ؿك ؿًتلًي ثلاثل -ح
 ؽٛؿ كا كاًب ٔزلي ٣ـاِت ثلاي ثبم پي ٌيلي عك ؽٛؿ ثـا٘ـ.

٣ٙٛاٖ ٔخبَ ام كُٜٛ ثب ٝث لجظ اؽاللي فٌبؿ التٔبؿي ؿك رب٤ٔٝ ُىٌتٝ ُـٜ ثبُـ ٚ -ت
  يبؿ ُٛؿ، صٙيٗ ميل ٔينيليٙي، ُيتيُ ٚ يب صلة ولؿٖ ًيجيُ ٛلف ٚ ُٞٓي ٔب٘ٙـ يبتياؿث

فلؿ ٘ٝ تٟٙب ثبثت تؾّف التٔبؿيَ ام ًٛي رب٤ٔٝ ٛلؿ يب رليٕٝ ِ٘ٛؿ ثّىٝ ؿك  -ث
 ُٛؿ.يبؿ  ٣لف غيل كًٕي ام آٖ ثب ٘بْ مكٍ٘ي

 ،ُٛ٘ـ٣ٙٛاٖ اٍِٛ يب ؿيٍلاٖ ٟٔٓ ٔغٌٛة ٔيٌٝلٜٚ ٞب ٚ ٛجمبت ؽبّ رب٤ٔٝ وٝ ث -ط
 ؿٞٙـ.ُٕ ؽٛؿ كا ِٔل١ٚ  ٚ عك ؽٛؿ رّٜٛ يٗ ٣ا

ؿك ًٜظ ٔيب٘ٝ ٚ ؿك ر٢ٕ ؿًٚتبٖ ٚ ؽب٘ٛاؿٜ ٚ آُٙبيبٖ، ايٗ أل ٔٛكؿ تزنيٝ ٚ تغّيُ للاك 
ٌلفتٝ ٚ ثب تٛرٝ ثٝ ايٙىٝ ٞل كٚم اؽجبك ٚ كٚايبتي رـيـ كًٕي ٚ غيلكًٕي ؿك ؽّٔٛ فٌبؿ 

وٝ فلؿ ؿك ٓٛكت ٣ـْ اًتفبؿٜ ام  ُٛؿٌيلي ٔيٌٛ٘ٝ ٘تيزُٝٛؿ، ايٗالتٔبؿي كؿ ٚ ثـَ ٔي
ؿصبك ٗلك ٚ ميبٖ ُـٜ  ٞبي ًٛء اًتفبؿٜ ام ٔٙبث٢ ؿِٚتي رٟت ٔٙبف٢ ؽٔٛٓيٚرٛؿ فلٓت

ي، پبئيٗ اكميبثي ٚ ـؿًتي ٚي كا ام ٠٘ل ٗليت ُٞٛتي ؿك ٓٛكت ثيبٖ صٙيٗ پبنـٚ ع
 وٙٙـ.ثٙـي ٔيٛجمٝ

ٞبي ؿيٙي ٚ ٞٛيتي ٚ يبٖ$ثب ٣ٙٛاٖ اؽتالى# ثٙ ؿك ًٜظ والٖ ٘ين ُي١ٛ فٌبؿ التٔبؿي
ؿاكؿ. تليٗ عـ ؽٛؿ ٍ٘بٜ ٔيتنِنَ ٕ٘ٛؿٜ ٚ ًلٔبيٝ ارتٕب٣ي كا ؿك پبئيٗيه رب٤ٔٝ كا  ٔ ّٔي

ٞبي ؿِٚتي ثٝ ًيٌتٓ ٞب ٚ اكٌبٖٞل آًيجي وٝ ؿك عٛمٜ التٔبؿي تًٛٚ ٟ٘بؿٞب ٚ ًبمٔبٖ
ًيت ٚ تج٤بت ٞبي فلٍٞٙي ارتٕب٣ي ٚ ًيبًي كا ٘ين ٌٔت٤ـ آارتٕب٣ي ٚاكؿ ُٛؿ، ًبيل عٛمٜ

ؿٞي ٚ ٔغُ ؿاؿكًي ٞب ؿك رب٤ٔٝ ٘مَ اٍِٛوٙـ. ام آ٘زب وٝ ايٗ ٟ٘بؿٞب ٚ اكٌبٖث٤ـي آٖ ٔي
اِؾٜبة ٔٙبلِٝ ا٘فلاؿي افلاؿ ؿك رب٤ٔٝ ٔغٌٛة ُـٜ ٚ ّٔز٢ ٚ پٙبٍٞبٞي لب٘ٛ٘ي ٚ فُٔ

صٙيٙي، آٖ ٞبي ايٗآيـ، ؿك ٓٛكت ثلٚم ٚ ٟٟٛك آًيتيًبيل ُٟلٚ٘ـاٖ ثٝ ُٕبك ٔ ثلاي
 ٣ٙٛاٖ يه تِىّي وٝ ثبيـ آٖٝبك ٚ اكمٍ ؽٛؿ كا ؿك فٞٙيت افلاؿ ام ؿًت ؿاؿٜ ٚ ؽٛؿ ثا٣تج
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كا ؿٚك مؿ ٚ ام لٛا٘يٗ ٚ ؿًتٛكات ٚ ٞٙزبكٞبيَ تج٤يت ٕ٘ٙٛؿ، ؿك ٘نؿ ٔلؿْ تّمي ؽٛاٞـ ُـ. 
صيني  #يناٖ ٚ كلٕيـٔٞل  ٤ٝ ٔب ٔبِيبت كا $ثٝـٔلؿْ ربٔ ٕٞيٗ ٣ّت ٘ين ٌٞت وٌٝٛيب ثٝ

ٚ ثٝ ٞل ِٜبيف اِغيّي ٚ ِٛ ثب تؾّفبت التٔبؿي ام ميل ثبك آٖ  پلؿاؽت ٕ٘ٛؿ٘جبيـ ؿا٘ٙـ وٝ ٔي
 ُب٘ٝ ؽبِي ولؿ. 

 ٙبٖ ثٝ ًٕتيك وبكآفليتِٛ $لٛا٘يٙي وٝ ثبيـ ثٝ ًٕت ٔيٗ ارتٕب٣ي ٚ ٔبِيبتألبٖ٘ٛ ت
 وبكآفليٙي ِٔٛـ تغييل ٌٔيل ؿٞٙـ#:

ٙٛاٖ ـ٣ٝيٙبٖ ام آٖ ثٙي ثٛؿ٘ـوٝ وبكآفلـتليٗ لٛا٘يّٕٝ ٟٔٓـايٗ ؿٚ لبٖ٘ٛ ام ر
ولؿ٘ـ. لٛا٘يٗ وٝ يه ثؾَ ٟٔٓ ٟ٘بؿٞب ؿٞٙـٜ ف٤بِيت ؿك أٛك تِٛيـي يبؿ ٔيآٜىبن

 ُٛ٘ـ ؽٛؿ ًبؽتبكؿٞٙـٜ ًبؽتبكٞبيٙـ وٝ ؿك ايٙزب ٘ين ٘مَ ٔزّي ؿك ٟ٘بؿًبمئغٌٛة ٔي
 ٞبي ِٔٛـا٘ٝ ثٌيبك پل كً٘ اًت.ف٤بِيت

ِٔٛـ  يٙيؽٛة ثب وبكآفل ييعىٕلٚا يٞبٔإِفٝ يِ٘بٖ ؿاؿ وٝ تٕبٔ يذ ثؾَ وٕي٘تب
 يٞب ام ًٛٔإِفٝٗ يٗ ايپبئ يبثيوٝ ؿك ٓٛكت اكم يٛٛكٝؿاك٘ـ ث يؿاك ٚ ٤ٔىًٛيكاثٜٝ ٤ٔٙ

ٙـ. يت ٕ٘بيٚ ف٤بِ يٌقاكٝيًلٔب لِٔٛـيغ يٙيؿٞٙـ ؿك عٛمٜ وبكآفليظ ٔيٙبٖ، آٟ٘ب تلريوبكآفل
 اًت. ن لبثُ تٛرٝيٗ كاثٜٝ ٘يا ؿك #-38/0$ ت اًتب٘ـاكؿئمـاك ٗل

 يبفتٝ ٔٙبًت ثٛؿٜ ٚ ٔمـاك وبيٗ يؿٞـ وٝ ٔـَ تـٚيِ٘بٖ ٔ Amos يٗ ؽلٚريصٙٞٓ
ل يثبُـ. ًبيـٔ #5/3 ثٝ ٔمـاك ي٤ٙي$ ٕتل ام پٙذـت ّٜٔٛة ٚ وياًىٛئل ثٟٙزبك ؿك ٤ٗٚ

عبُٓ ام  يٞب$ؿاؿٜ يفيوٙٙـ. ؿك ثؾَ وئ تأييـت كا يٗ ٤ٗٚين ايٗ ٔـَ ٘يا يٞبآٔبكٜ
ؿٞـ يـ# ِ٘بٖ ٔيُ ٌلؿيٝ ٚ تغّيُ ٕٖٔ٘ٛ تزنيثب كٍٚ تغّ ه وٝينٚؿئٔبعجٝ اپ

وٝ  يؿك رب٤ٔٝ، ؿك أٛك يت عىٕلا٘يٙـ ام ٤ٗٚيٙبٖ ؿك ٓٛكت اعٌبى ٘بؽُٛبيوبكآفل
ؿٞٙـ يظ ٔيت ولؿٜ ٚ تلريٚ ف٤بِ يٌقاكٝي، وٕتل ًلٔبيـيؿاك٘ـ ٔب٘ٙـ أٛك تِٛ ييٌه ثباليك

ل ٚ ثٝ ؿٚك ام ٠٘بكت ؿِٚت ٚ يپقٌهيكوٝ وٕتل  يـيلتِٛيؽٛؿ كا ؿك أٛك غ يٞبٝيًلٔب
 ثٝ ٌلؿٍ ؿك آٚك٘ـ. اًت، يؿِٚت يٞبؿًتٍبٜ

 ؿاُتٙـ: يؿاك ٚ ٔٙفي٘بِٔٛـ كاثٜٝ ٤ٔٙ يٙيؽٛة ثب وبكآفل ييعىٕلٚا يٞبٕٞٝ ِٔٛفٝ

ـ ٔـاك ام يتِٛ يٗ كًٕيؿٞـ وٝ ٞل صٝ لـك وِٛك ٔزٟن ثٝ لٛا٘يزٝ ِ٘بٖ ٔيٗ ٘تيا
ٙبٖ وٕتل ثٝ ًٕت يٍل ثبُـ، وبكآفلئـاك ام ٛلف ؿ ـيٖ تِٛبٖ ٚ ٌٔئٛاليىٜلف ٚ ٔزلي
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ٞبي اًتٙجبٛي تغميك ٌٛ٘ٝ وٝ ؿك ٔـَ اَٚ يبفتٝوٙٙـ. ٕٞبٖيـا ٔي٘بِٔٛـ ًٛق پ يٙيوبكآفل
ٞبي عىٕلٚايي $فُٔ صٟبكْ# ُبٞـ ثٛؿيٓ، ٘تبيذ ثؾَ وٕي ِ٘بٖ ؿاؿ وٝ تٕبٔي ِٔٛفٝ

وٝ ؿك ٓٛكت اكميبثي پبئيٗ ٛٛكيٝـ ثؿاك ٚ ٤ٔىًٛي ؿاك٘ؽٛة ثب وبكآفليٙي ِٔٛـ كاثٜٝ ٤ٔٙي
 ٌقاكيؿٞٙـ ؿك عٛمٜ وبكآفليٙي ٘بِٔٛـ ًلٔبيٝٞب تلريظ ٔيًٛي وبكآفليٙبٖ، آٖ ٞب امِٔٛفٝ ايٗ

 ايٗ كاثٜٝ ٘ين لبثُ تٛرٝ اًت. #38/0$ ٚ ف٤بِيت ٕ٘بيٙـ. ٔمـاك ٗليت اًتب٘ـاكؿ

ٔٙبًت ثٛؿٜ ٚ $ٔـَ اَٚ#  ِ٘بٖ ؿاؿ وٝ ٔـَ تـٚيٗ يبفتٝ Amosصٙيٗ ؽلٚري ٞٓ
$ي٤ٙي ثٝ  # ؿك ٤ٗٚيت ّٜٔٛة ٚ وٕتل ام پٙذCMIN/DF$ ٔمـاك وبي اًىٛئل ثٟٙزبك ُـٜ

 وٙٙـ.ٞبي ايٗ ٔـَ ٘ين ايٗ ٤ٗٚيت كا تبئيـ ٔيثبُـ. ًبيل آٔبكٜٔي #5/3ٔمـاك 

 ،ٙـٞب پلؿاؽتثٝ آٖ ٔىلكاًؽٛؿ  يٞبتيؿك كٚاوبكآفليٙبٖ ٗ ثؾَ وٝ يذ ٟٔٓ ايٍل ٘تبيام ؿ
 ل اُبكٜ ٕ٘ٛؿ:يٝ ٔٛاكؿ متٛاٖ ثئ

 يٌٙـيًبالك ا٘ت٠بك ٕ٘به عىٛٔت ٔلؿْيٌقاكاٖ ٣ٙٛاٖ لبٖ٘ٛٝٙـٌبٖ ٔزّي ثيام ٕ٘ب -1
ٌبٖ ٙـيلٔلؿْ ُٛ٘ـ. ٕ٘بيٙـٜ غيٙىٝ ثالفبّٓٝ پي ام ا٘تؾبة ُـٖ، ٕ٘بئلؿْ كا ؿاك٘ـ ٘ٝ ا

ؿاك٘ـ.  ٣ٟـٜٛٛك ٕٞنٔبٖ ثل ثٝ$ٞلؿٚ# كا  ٙبٖيٗ ثٝ ٘ف٢ ٤ٗفب ٚ وبكآفليفٝ ٢ٗٚ لٛا٘يٟٚ
ثٝ  #يٚ  التٔبؿ ٔمبٚٔتيـ كا $ؿك ُلايثبك اُتغبَ ٚ تِٛ يؽٛاٞٙـ ثؾَ ؽٔٛٓيٗ اٌل ٔيثٙبثلا

 ت وٙٙـ.يٗ ؿكًت، عٕبين ثب ٢ٗٚ لٛا٘يـ ٚ اُتغبَ ٘يٌبٖ تِٛـ ام ٌلؿا٘ٙـيؿٍٚ ثىِـ ثب

ت ام يعٕب يثلا ئٙبًجٗ يلٛا٘ ٘جٛؿٜ ٚـ يٗ ٚ ٔملكات ثٝ ٘ف٢ تِٛيت لٛا٘يفيو-2
ام  يبكيٞب، ثٌبت ام ثٍٙبٜئبِاؽق ؿك  ياٝيٙٙـٜ ٚرٛؿ ٘ـاكؿ. ثؾّٔٛ ام ٣ـْ ٣ـاِت كٚوـيتِٛ

 .ثٛؿ٘ـ ي٣ـاِتيثٖ ٚ يتج٤ٚرٛؿ لبئُ ثٝ بٖ يپبًؾٍٛ

ثٟلٜ ثٝ الت وٓياكائٝ تٌٟ ؿكٞب ثب٘هل يًبٚ  ي٣ّٕىلؿ ثب٘ه ٔلون ؿك ي٘بوبكآٔـ -3
ـ ؿك يٍل ثب٣ج فّذ ُـٖ تِٛيؿ يًٌٛقاكاٖ ام ثبال ثٝ ًپلؿٜ يًٛؿٞبٚ  ًٛهيـ ام يتِٛ

 وِٛك ُـٜ اًت.
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 ّبطٌْبزيپ

ٛٛك وّي مٔب٘ي ٝبٖ ولؿ وٝ ثيتٛاٖ ايٍٙٛ٘ٝ ثؿًت آٔـٜ ٔيٝثب ٍ٘بٞي تغّيّي ثٝ ٘تبيذ ث
ـ ثبُـ يل ٘ٛكث# ؿك ؽـٔت تِٛي$ثٝ ت٤ج رب٤ٔٝ يٟ٘بؿ ييبثـ وٝ ف٘بوبكآفليٙي ِٔٛـ ٟٟٛك ٔي
ٌٌتلٍ  يثلا ئٌب٣ـ ٟ٘بؿ يٗ ف٘بيِـ، ٚ ا٘بٔٛ يٙيٚ وبكآفل يٚ ٘ٝ كا٘ت ٚ ٚاًٜٝ ٌل

ؿك ؽـٔت  يٌٞتٙـ ِٚ يل التٔبؿياًت وٝ اغّت غ ييٞببمٔٙـ ِٔٛفٝئِٛـ ٘ يٙيؿأٙٝ وبكآفل
 ل٘ـ.يٌئِٛـ للاك ٔ يوَٙ التٔبؿ

 ينيكل ٚ لبثُ ثل٘بٔٝيپقيٙيثَيٗ اًت وٝ كٚ٘ـ أٛك پي، ائٌب٣ـ ٟ٘بؿ يام رّٕٝ ف٘ب
ًبمٔبٟ٘ب  يـ ثلايرـ يٞبٗ ٘بٔٝيٞب ٚ آئل ٘ىٙـ. ٞل كٚمٜ ثؾِٙبٔٝييٗ ٞل كٚمٜ تغيثبُـ. لٛا٘

ٖ ٚ ين ٗـ ٘مئٛال٢ ٘ يل ِ٘ٛؿ وٝ ؿك ث٤٘يًلام يؿِٚت يٞبب اكٌبٖيوٟب ا٣ٓ ام ثبٖ
 ىبَ ؿك ارلا ٌٞتٙـ. يپبكاؿٚوٌ

وٙٙـٜ عمٛق ٗيتٕ٘ ئبِىيت ؽٔٛٓي ٔغتلْ ُٕلؿٜ ٚ تٕ٘يٗ ُٛؿ. ٟ٘بؿٞب
ٗ ٘ـاُتٝ يام لٛا٘ يرلات تؾٜ يوٝ وٌ يفب وٙٙـ ثٝ ٘غٛيكا ا ف ؽٛؿيٟٚب يثؾٛث يُٟلٚ٘ـ
ٗ ؿاُتٝ ثبُـ يميُٛؿ ثـا٘ـ ٚ ئت٘لك ٔ ياب ٤ٔبٞـٜيوٝ ؿك للاك ؿاؿ  يٗ عبَ وٌيٚ ؿك ٣

رب٤ٔٝ  يكًٕ يٚ ٟ٘بؿٞب يٞبًبمٔبٖ يٗ عبَ ام ًٛيـ. ؿك ٣يوٝ ثٝ عمٛق ؽٛؿ ؽٛاٞـ كً
ٞبًت ٚ ؿك ٔمبْ لاؿ ثلاثل ثب عمٛق ًبمٔبٖاف يـ وٝ عمٛق ٔـ٘يت كا ثٕٙبيٗ اعٌبى أٙيا

ن ُـٖ ثب يٙبٖ ام ٌالٚيلا اغّت وبكآفليٌت. مي٘ يغيتلر يٍليش وـاْ كا ثل ؿي٣ـاِت ٞ
اثب ؿاُتٙـ ٚ ٤ٔتمـ ثٛؿ٘ـ ٞل  يٗ ارتٕب٣يب تبٔي ييب اؿاكٜ ؿاكاي يٕٞب٘ٙـ ُٟلؿاك يياكٌبٟ٘ب

ـ يثب ياٛلم ٔغتبٛبً٘ٝت وٝ ثٝٗ ايٗ وبكآفليؿٞٙـ ٚ فمٚ ايآ٘ضٝ آٟ٘ب ثؾٛاٞٙـ ا٘زبْ ٔ
 يّيكا ثٝ ت٤ٜ يت ٚيب ف٤بِي٘ىٙٙـ ٚوبكٌبٜ  يب ِزجبميغٝ ؿاك يٞب رلٗ ًبمٔبٖي٣ُٕ وٙـ وٝ ا

 ٘ىِب٘ٙـ. 

$يب ؿك عـالُ عـ ٕٔىٗ ؽٛؿ ثبُـ;ا٣تالي ِٔٛفٝ ُِٓ  فٌبؿ التٔبؿي وبَٞ يبثـ
ثٝ ٔلؿْ كا ؿاك٘ـ ٞبي ثبالي عىٛٔتي وٝ ٘مَ اٍِٛ ؿٞي عىٕلٚايي ؽٛة#. ثؾّٔٛ ؿك كؿٜ

 ٞبيآٖ وبَٞ اٍ٘ينٜ يٚ ؿك پ يٝ ارتٕب٣يؿك ٓٛكت كػ ؿاؿٖ ايٗ أل ٔٛرت وبَٞ ًلٔبٚ 
 ٌلؿ٘ـ.تِٛيـ $ام كاٜ ًبِٓ# ٔي
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آكأَ ٌ٘جتبً حبثتي ثل ف٘بي ثبماك ٚ التٔبؿ عبوٓ ثبُـ تب افلاؿ  ٚ وبكآفليٙبٖ ثتٛا٘ٙـ ؿك 
ًيٓ افك التٔبؿي ف٤بِيت ؽٛؿ ٚ ًٛؿ ؿٞي ثيٙي ٚ تلًبيٝ ايٗ حجبت، ثب آكأَ ؽبٛل ثٝ پيَ

 فىل وٙٙـ.

$ِٔٛفٝ اَٚ عىٕلٚايي ؽٛة#، ٔتٛرٝ  ٘ٛن پيىبٖ پبًؾٍٛيي ٌٔئِٛيٗ ثٝ ٔلؿْ
ٕ٘بيٙـٌبٖ ّٔت اًت. آٟ٘ب ٕ٘بيٙـٌبٖ ٔلؿٔٙـ وٝ اَٚ ٟٚيفٝ لبٍ٘ٛ٘قاكي ثٝ ٘ف٢ ٔلؿْ ٚ ثلاي 

ت ٔلؿٔي اًت ثبيـ ؿك ٔلؿْ كا ؿك ؽب٘ٝ ّٔت ؿاك٘ـ ٚ ؿْٚ ثب لـكتي وٝ ٘بُي ام ِٔل٣ٚي
ي ٣ّٕىلؿ لٜٛ ٔزليٝ اًتفبؿٜ وٙٙـ ٚ ٘ٝ ؽـاي ٘بولؿٜ ؿك كاًتبي ٠٘بكت ٚ ؿِيّؾٛاٞي ٘غٜٛ

ل ٘ف٢ ُؾٔي ٚ عنثي ٚ ...#. ًْٛ، عبَ وٝ ًيبًت ثب التٔبؿ ٔب ؿك رب٤ٔٝ ؿك يًبيل أٛك $٠٘
ٞب كا ؿك ا٘ـ ايٗ ٟٚيفٝ ٕ٘بيٙـٌبٖ ّٔت اًت وٝ ًيبًتٞٓ فلٚ كفتٝ ٚ ؿكٞٓ پيضيـٜ ُـٜ

ؿٞي وٙٙـ. ٞـف ثبيـ ا٣تالي ّٔت ثبُـ وٝ ا٣تالي كاًتبي التٔبؿ ِٔٛـ ٞٓ ٌٔيل ٚ رٟت
ٚ مؿٚؿٖ  ؿِٚت ٚ ٠٘بْ ٞٓ ؿك آٖ ٔىٖٙٛ اًت ٚ ايٗ أل كا ام ٛليك پباليَ ًيبًت

 مؿٌي التٔبؿِ رب٤ٔٝ ٔيٌّل ٌلؿا٘ٙـ.ًيبًت

ٟٙب ؿك عـ تئٛكي ٚ تلًيٓ تلًيٓ ٘مِٝ كاٜ وبكآفليٙي ِٔٛـ ام ؿيٍل أٛكي اًت وٝ ٘ٝ ت
 ًبِٝ ؿِٚت ٌلؿؿ.پٙذ يٓلف، ثّىٝ رنئي ام ثل٘بٔٝ ٞب

اي وٝ ؿك كاًتبي عٕبيت ام تِٛيـ ثبُـ ٚ ٘ٝ وٟب آالط ٌلؿؿ ثٝ ٌٛ٘ٝ٘غٜٛ ثب٘ىـاكي ثبٖ
ٗ يٞب. اـاكي پَٛ تًٛٚ ٔلؿْ ؿك ثب٘هرٛيي يب كاوـ ٌٍٟ٘لي يب تزبكت يب كا٘تٚاًٜٝ

وٟب ثب آٟ٘ب تٕبى ٌلفتٝ ُـٜ ٚ ٙبٖ اف٣بٖ ؿاُتٙـ ام رب٘ت ثبٖيكآفلِٟٙبؿ ام آ٘لًٚت وٝ وبيپ
 ا٘ـ.ؿك ثب٘ه ؽٛؿ ٕ٘ٛؿٜ يٌقاكٞب ٚ ًپلؿٜٗيك ثٝ فلٍٚ أالن ٚ مٔيٞب كا تِٛآٖ
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 هٌبثغ 

آهبرًبهِ ازارُ کل تؼبٍى کبر ٍ رفبُ اجتوبػي #، 1391ـ اؿاكٜ وُ ت٤بٖٚ وبك ٚ كفبٜ ارتٕب٣ي اًتبٖ ٕٞـاٖ $

 ، ِ٘ل كٚما٘ـيَ.ّبي ٍاثستِّوساى ٍ هجوَػِ زستگبُ استبى

 التٔبؿي، يه كُـ ثل« ٚثلي» ؿِٚت ًبؽتبكٞبي احل كُـ ٚ ثٛكٚولاًي، #1385$ كاس ريٕن ٚ پيتل ايٛا٘ن،ـ 

 ،سيبسي اقتصبز فصلٌبهِ التٔبؿ، ٚ ؿيٗ ٜٔب٤ِبت ٔإًٌٝ ،ٔإٔٙي فليجب تلرٕٝ، ّٔي -ٔم٤ٜي تغّيُ
 . 3ُٕبكٜ 

عىٕلا٘ي ؽٛة فٌبؿ ٚ كُـ التٔبؿي كٚيىلؿي التٔبؿي ثٝ ٔمِٛٝ #، 1390ٚعيـ ُمبلي $ ثِيلي، ٣جبى ٚ ـ
 . 48، ُٕبكٜ ّبي ثبزرگبًيثررسيعىٕلا٘ي ؽٛة، 

 ، تلرٕٝ عٌٗ صبُٚٚيبٖ، تٟلاٖ، ِ٘ل ٘ي.ّبي اجتوبػيطراحي پصٍّص#، 1384$ ٔٗكثّيىي، ٘ٛـ 

 ،زٍ فصلٌبهِ ثرًبهِ ٍ ثَزج٤ًِٛٝ وبكآفليٙي، ٘مَ ٟ٘بؿٞب ؿك ت ،#1387$ پبؿاٍ، عٕيـ ٚ ٣ّي ٘يىٌٛ٘جتيـ 
 .129-154، ْٓ 1ُٕبكٜ  13ؿٚكٜ 

٘بٔٝ ؿوتلي ثٝ كإٞٙبيي ؿوتل ، پبيبٖحيبت اقتصبزي ايراًيبى زر زٍرُ هطرٍطِ ،#1391$ تٛعيـِٛ، ًٕيٝـ 
 ٔغٕـكٗب رٛاؿي يٍب٘ٝ، ؿاٍِ٘بٜ تٟلاٖ.

، ِ٘ل رٟبؿ ؿاٍِ٘بٞي، plsافسار سبذتبري ثب ًرمسبزي هؼبزالت هسل#، 1393ـ ؿاٚكي، ٣ّي ٚ آكٍ كٗبماؿٜ $
 صبح ؿْٚ.

 ، ا٘تِبكات ٘مَ ٚ ٍ٘بك، صبح اَٚ.ّبي اجتوبػيزٍلت، فسبز ٍ فرصت#، 1382ـ كاغفل عٌيٗ $

ٞبي وِٛك ٛي ثل٘بٔٝ صٟبكْ #، كُـ تِٛيـ ٘بؽبِْ ؿاؽّي اًتب٣1391ٖلثِبٞي، مٞلا ٚ فبٕٛٝ ًلايي $ ـ
 .1391تيلٔبٜ  17، 457، ُٕبكٜ ثرًبهِ تحليلي-ّفتِ ًبهِ ذجريت٤ًٛٝ، 

#، تغّيُ ٕٖٔ٘ٛ ٚ ُجىٝ ٔ٘بٔيٗ: كُٚي ًبؿٜ ٚ وبكآٔـ ثلاي 1390ـ ٣بثـي ر٤فلي، عٌٗ ٚ ٕٞىبكاٖ $
، ًبَ پٙزٓ، ُٕبكٜ ؿْٚ، هجلِ اًسيطِ هسيريت راّجرزيٞبي ويفي، تجييٗ اٍِٛٞبي ٔٛرٛؿ ؿك ؿاؿٜ

 .198-151، ْٓ 10ُٕبكٜ پيبپي 

#، ثلكًي احل ٣ٛأُ ٟ٘بؿي ثل كُـ التٔبؿي ثب تأويـ ثل ٟ٘بؿٞبي 1388ٚ اوجل اعٕـماؿٜ $ ماؿٜ، ٤ًيــ ٣يٌي
-1، ٓفغبت 1388، پبيين 40، ًبَ ًينؿٞٓ، ُٕبكٜ ّبي اقتصبزي ايراىفصلٌبهِ پصٍّصعبوٕيتي، 

28 . 

 ، تلرٕٝ ٞبؿي رّيّي، ِ٘ل٘ي.زرآهسي ثر تحقيق کيفي#، 1387$ فّيه، اٜٚٚـ 
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، Amos Graphicsّبي اجتوبػي ثب کبرثرز سبزي هؼبزلِ سبذتبري زر پصٍّصهسل#، 1388$ ـ لبًٕي، ٚعيـ
 ُٙبًبٖ، تٟلاٖ.ا٘تِبكات رب٤ٔٝ

 ،ٞبًؾٙلا٘ي ٔز٣ٕٛٝ، (2ى )ايرا زر آى اجراي سٌجياهکبى ٍ ذَة حکوراًي ،#1384$... اكعٕت پٛك،لّيـ 
 ت٤ًٛٝ. ٚ كينيثل٘بٔٝ پوَٚٞ ؿك آٔٛمٍ ٚ ٣بِي ًٌٔٛٝ

 19، ُٕبكٜ فصلٌبهِ جستبرّبي ضْرسبزي#، ؿكآٔـي ثل اٍِٛي عىٕلٚايي ُٟلي، 1386يبٖ، غالٔلٗب $وبٟٕـ 
 ٚ20. 

#، تأحيل عىٕلا٘ي ؽٛة ثل كُـ التٔبؿي ؿك ٌلٜٚ وِٛكٞبي 1387$ وٕيزب٘ي، اوجل ٚ پلٚا٘ٝ ًالٛيٗـ 
-24ْ ، ٓ 6پيبپي -2، ًبَ ؿْٚ، ُٕبكٜ سبزي اقتصبزيفصلٌبهِ هسل،  OPEC  ٚOECDٔٙتؾت 

1. 

ّبي فلسفي ٍ ػولي رٍش تحقيق ترکيجي زر ػلَم اجتوبػي ٍ فرارٍش، ثٌيبى#: 1389ـ ٔغٕـپٛك، اعٕـ$

 ُٙبًبٖ، تٟلاٖ.، ا٘تِبكات رب٤ٔٝرفتبري

ضْرّب زر فرايٌس جْبًي ضسى، گسارش  ،#2000ٞبي اٌ٘ب٘ي ًبمٔبٖ ُّٔ ٔتغـ $ٞبثيتبت# $ ٌبٜ ٔلون ًىٛ٘تـ 

كيني ُٟل  ، تلرٕٝ كٗب پٛكؽلؿٔٙـ ٚ ؿيٍلاٖ، ٔلون ٜٔب٤ِبت ٚ ثل٘بّٔٝبي اًسبًي گبُ جْبًي سکًَت
 .1388تٟلاٖ، صبح اَٚ 

گسارش تَسؼِ  -جْبى زر حبل تحَل ًقص زٍلت زر#، 1385$ ٞبي ثبمكٌب٘ئًٌٛٝ ٜٔب٤ِبت ٚ پوَٚٞـ 

 ، تلرٕٝ ٌلٜٚ ٔتلرٕبٖ.(1997) جْبًي ثبًک جْبًي

ٞبي ٔزّي ُٛكاي ، ٔلون پوَٚٞکوراًي ذَة: ثٌيبى تَسؼِح ،#1383ٔيـكي، اعٕـ ٚ ر٤فل ؽيلؽٛاٞبٖ $ـ 
 اًالٔي، صبح اَٚ.

فصلٌبهِ ػلوي پصٍّطي #، ٘مَ وبكآفليٙي ِٔٛـ ٚ غيلِٔٛـ ؿك كُـ التٔبؿي، 1391٘زبكماؿٜ ٚ ٕٞىبكاٖ $ـ 

 .3، ًبَ ٞفـٞٓ ُٕبكٜ ريسي ٍ ثَزجِثرًبهِ

، تلرٕٝ ٔغٕـكٗب ٤ٔيٙي، لکرز اقتصبزيًْبزّب، تغييرات ًْبزي ٍ ػو#، 1377ـ ٘ٛكث ، ؿاٌالى. ًي $
 «.ًبمٔبٖ ثل٘بٔٝ ٚ ثٛؿرٝ»

، تلرٕٝ غالٔلٗب آماؿ اكٔىي، ِ٘ل ٘ي، سبذتبر ٍ زگرگًَي زر تبريد اقتصبزي#، 1379٘ٛكث، ؿاٌالى، ًي $
 صبح اَٚ.

 ،فصلٌبهِ راّجرز يبض ٘يبم،تلرٕٝ ٟٔـي ثي #، ٣ّٕىلؿ التٔبؿي ؿك ٌقك مٔبٖ،1385٘ٛكث، ؿاٌالى ًي $ -
 .8ُٕبكٜ 
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ُٙبًي التٔبؿي ٚ التٔبؿ ٟ٘بؿٌلاي ٘ٛيٗ، تلرٕٝ كٗب #، رب2005ٝ٤ٔـ ٘ي، ٚيىتٛك ٚ كيضبكؿ ًٛئـثلي $
 86، مٌٔتبٖ 8ٚ  7، ًبَ ًْٛ، ُٕبكٜ جبًجِهجلِ اقتصبز سيبسي تحَل ّؤِزيـماؿٜ ٚ آٓفٝ تٛوّي، 

 .75-114، ْٓ 87ٚ ثٟبك 

ّبي فٌي ٍ ػلَم پبيِ ٍ ثررسي هَرزي رضتِ ِ زر ايراى:ثررسي هٌبسجبت ػلن ٍ جبهؼ#، 1390$ ٕٞتي، كٗب-

 ٘بٔٝ ؿٚكٜ ؿوتلي ثٝ كإٞٙبيي كًَٛ كثب٘ي ٚ ٣ّي كثب٘ي، ؿاٍِ٘بٜ آفٟبٖ.، پبيبٖفٌي زاًطگبُ اصفْبى
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