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چکيعِ
پؽظاضث يبؼاَّ يکي اؾ قيبقثْبي ا٦حًبظي ثؽاي ثؽ٦ؽاؼي ٚعانث ا٦حًبظي ٔ اخحًبٚي ظؼ خبئ ّٛ
ًْچُيٍ زًبيث اؾ جٕنيعکُُعگبٌ ٔ يًؽ٠کُُعگبٌ ظؼ ثكيبؼي اؾ کهٕؼْب اقث .اؾآَدبييکّ ْؽذ
ْعًُ٢ع کؽظٌ يبؼاَّْب ظؼ ؼأـ ثؽَبيّْبي جسٕل ا٦حًبظي ظٔنث ظؼ قبلْبي اضيؽ ٦ؽاؼگؽ٢حّ ،ايٍ ْؽذ
خبي ّٛؼا يحأثؽ قبضحّ اقث .ؼٔل جس٧ي ٥زبَؽ ،جٕيي٣ي ـ جسهيهي اقث کّ ثبْع ٠اؼؾيبثي آثبؼ ا٦حًبظي
ٔ اخحًبٚي ْؽذ ْعًُ٢عي يبؼاَّْب ثؽ ييؿاٌ ؼ٢بِ ضبَٕاؼْب اَدبونعِ اقث .خبي ّٛآيبؼي  384ضبَٕاؼ
قبکٍ ظؼ نٓؽ ججؽيؿ ييثبنع .ثؽاي ًََّٕگيؽي اؾ ؼٔل ضٕنّاي چُعيؽزهّاي اقح٣بظِ گؽظيع .گؽظآٔؼي
ظاظِْب ثب اقح٣بظِ اؾ پؽقهُبيّ يس ٥٧قبضحّ ثٕظ کّ ؼٔايي يٕؼي ٔ يسحٕايي آٌ جٕقّ گؽْٔي اؾ
يبزتَٗؽاٌ يٕؼظثؽؼقي ٔ جبئيع ٦ؽاؼ گؽ٢ث .اْالٚبت خًٙآٔؼينعِ ثب اقح٣بظِ اؾ َؽوا٢ؿاؼ SPSSپؽظاؾل
ٔ يٕؼظ جسهيم ٦ؽاؼ گؽ٢ثًْ .چُيٍ ثؽاي آؾيٌٕ ٢ؽَيّْب اؾ آؾيٌٕ ضي ظٔ ٔ آؾيٌٕ  Tجک ًََّٕاي
اقح٣بظِ نع .ظؼَٓبيث َحبيح َهبٌ ظاظ کّ ظؼ ثٛع ا٦حًبظي ،اخؽاي ٦بٌَٕ ْؽذ ْعًُ٢عي يبؼاَّْب ظؼ ٦عؼت
ضؽيع ضبَٕاؼْب جأثيؽ يُ٣ي ظانحّ اقث ٔ ضبَٕاؼْب ثب اخؽاي ايٍ ْؽذ ثّ ييؿاٌ کًي جٕاَكحّاَع ثؽاي
اُٚبي ضبَٕاظِ ضٕظ يٕاظ ٞػايي ثٓحؽي جٓيّ ًَبيُع ٔ کًحؽ جٕاَكحّاَع ثؽاي ضٕظ ٔ يب اُٚبي ضبَٕاظِ
ثؽضي کبالْبيي ؼا کّ جبکٌُٕ َطؽيعِاَع جٓيّ کُُعٚ .الِٔ ثؽ آٌ ظؼ ثٛع اخحًبٚي ،ايٍ ْؽذ ظؼ اَكدبو
ضبَٕاظِْب جأثيؽ يثجث ظانحّ ٔ اضحال ٠ثيٍ اُٚبي ضبَٕاظِ ثب پؽظاضث َ٧عي يبؼاَّْب ثّ ييؿاٌ اَعکي
ا٢ؿايميب٢حّ اقثًْ .چُيٍ ايٍ ْؽذ ظؼ کبْم ازكبـ َبثؽاثؽي اخحًبٚي جب زعٔظي جأثيؽ يُ٣ي ظانحّ
ٔ پؽظاضث َ٧عي يبؼاَّْب ثّ ي٧عاؼ کًي ثبٚث کى نعٌ ٢بيهّ ْج٧بت ٧٢يؽ ٔ ثؽٔجًُع خبي ّٛنعِ اقث.
ٔاژگبٌ کهيعيْ :عًُ٢عي ،يبؼاَّ ،ؼ٢بِ ،ا٦حًبظي ،اخحًبٚيٚ ،عانث ،نٓؽ ججؽيؿ ،پؽظاضث َ٧عي
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 -1اقحبظيبؼ گؽِٔ ؼٔاثّ ثيٍانًهم ،ظاَهکعِ ٚهٕو قيبقی ،ظاَهگبِ آؾاظ اقاليی ٔازع جٓؽاٌ يؽکؿی ،جٓؽاٌ ،ايؽاٌ.
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ي٧عيّ ٔ ثيبٌ يكأنّ
ا٦حًبظ ايؽاٌ ظِْب قبل اقث کّ اؾ يُٛالت يؿيُي ؼَح ييثؽظ ٔ ثبٔخٕظ اغٚبٌ ظٔنثْبي
يطحه ١ثّ ايٍ يُٛالت ،جبکٌُٕ گبيي اقبقي ثؽاي ايالذ قبضحبؼ ا٦حًبظي کهٕؼ ثؽظانحّ َهعِ
اقث .ظٔنث َٓى ثب آگبْي اؾ يهکالت ؼيهّاي ا٦حًبظ کهٕؼ ،جعٔيٍ ْؽزي ثُيبظيٍ جسث ُٕٚاٌ
"ْؽذ جسٕل ا٦حًبظي" ؼا ثؽاي ايالذ قبضحبؼ ا٦حًبظي کهٕؼ ثؽ يجُبي خٓثگيؽيْبي
قيبقثْبي کهي ايم  44ؼا کهيع ؾظ .ثؽؼقيْبي کبؼگؽِٔ جسٕل ا٦حًبظي ظٔنث َيؿ زبکي اؾ آٌ
ثٕظ کّ ثّيُٕٗؼ جس ٥٧ؼَٔ ٥ا٦حًبظيَٗ ،بو يبنيبتَٗ ،بو گًؽکيَٗ ،بو ثبَکي ،چبؼچٕة
اؼؾلگػاؼي پٕل يهي ،ثٓؽِٔؼيَٗ ،بو جٕؾي ٙکبال ٔ ضعيبت ٔ َيؿ َٗبو جطًيى ٔ جٕؾي ٙيبؼاَّْب
َيبؾيُع ايالزبت قبضحبؼي ْكحُع جب ا٦حًبظ کهٕؼ ؼَٔ ٥يب٢حّ ٔ ثّ ؼنع ٔ نکٕ٢بيي ثؽقع
(ٚهيپٕؼ ٔ ًْکبؼاٌ.)2 :1396 ،
ظؼ ْؽذ جسٕل ا٦حًبظي ،ثؽاي ايالذ جًبيي ايٍ ثطمْب ثؽَبيّْبي خبيٛي جٓيّ نع ٔ
پيم اؾ ؼًَٔبيي اؾ آٌ ،ظؼ يٛؽٌ َ٧ع ٔ َٗؽ کبؼنُبقبٌ ،ا٦حًبظظاَبٌ ٔ يبزتَٗؽاٌ يطحه٦ ١ؽاؼ
گؽ٢ث جب ظؼ زع ايکبٌ يي٧مضٕؼظِ ٔ کبيمجؽ نٕظ .ظؼ ايٍ ييبٌْ ،عًُ٢ع کؽظٌ يبؼاَّْب،
يٓىجؽيٍ ثؽَبيّ ،ييبٌ ثؽَبيّْبي  7گبَة ْؽذ جسٕل ا٦حًبظي ثٕظ کّ ثب آزبظ يؽظو اؼججبِ ظاؼظ.
ايٍ ْؽذ ،زؽکحي ظؼ ؼاقحبي ايالذ َكجي ٦يًثْب ثٕظِ ٔ جالل ظانحّ اقث ،ثؽضي اَسؽا٠
يُبث ٙؼا ايالذ کُعًْ .چُيٍ ثبٚث اقح٣بظِ ثٓيُّ اؾ زبيمْبي قٕضث گؽظيعِ ٔ اؾ اقؽا٠
قٕضث خهٕگيؽي ٔ ثّ ثٓيُّ نعٌ ٔ ؼ٦بثحي نعٌ جٕنيع کهٕؼ کًك ييًَبيع (يًُٕؼ٢ؽ ٔ ًْکبؼاٌ،
.)148 :1393
ٔؼٔظ ثّ ظّْاي کّ ظّْ "پيهؽ٢ث ٔ ٚعانث" َبوگؽ٢حّ اقث ثيماؾپيم َؽٔؼت اخؽاي ْؽذ
جسٕل ا٦حًبظي جٕقّ ظٔنث ؼا َهبٌ ييظْع .کبؼايي ٔ ٚعانثْ ،هت ييکُع ثّخبي پؽظاضث
يبؼاَّْبي ًْگبَي ٔ ٦يًحي کّ ْى ٦يًثْبي َكجي ثُّٕٚاٌ ؼاًُْبي قؽيبيّگػاؼي ،جٕنيع ٔ
يًؽ ٠ؼا ظچبؼ اضالل ييکُع ٔ ْى ثّخبي گؽِْٔبي آقيتپػيؽ ،گؽِْٔبي ثؽضٕؼظاؼ ؼا ثيهحؽ
ثٓؽِيُع ييقبؾظ ،يبؼاَّْبي ْعًُ٢ع خبيگؿيٍ نٕظ .ايٍ ايؽ ،پيبو ايهي ْؽذ جسٕل ا٦حًبظي ظؼ
زٕؾِ ايالذ َٗبو يبؼاَّْبقث (يؽکؿ آيٕؾل يعيؽيث ظٔنحي.)32-33 :1388 ،
جأييٍ ؼ٢بِ اؾخًهّ يٓىجؽيٍ اْعاْ ٠ؽ َٗبو ا٦حًبظي اقث ٔ ٢ؽاْى ًَٕظٌ نؽايّ يُبقت
ثؽاي ؾَعگي جًبيي ا٦هبؼ خبئٖ ّٛيّ٣ي ايهي کبؼگؿاؼاٌ ٔ يكئٕالٌ ا٦حًبظي کهٕؼ جه٧ي
يينٕظ .اؾايٍؼٔقث کّ جٟييؽ ظؼ ؼ٢بِ يب ْىؾيبٌ ثب آٌ جٟييؽ ظؼ ٧٢ؽ اؾخًهّ ؾييُّْبي اؼؾيبثي
َٗبوْبي ا٦حًبظي ثّ نًبؼ ييآيع .ؼ٢بِ ثب ايُيث ،يٛيهث ،قاليث ،ثٓعانث ،نبظکبيي ٔ
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ا٦عايبت جكًيهي ًْؽاِ اقث .قٓى ايٍْب ظؼ جؽقيى َٔٛيث يثجث اًْيُبٌ ثطهي ثّ اؼؾني
يٓى اقث .ايٍ َ٧مْب ضٕظ ؼا ظؼ ظانحٍ يككٍ يُبقت ،جٟػيّ کب٢ي ،نٟم ،قاليث ،يهبؼکث ظؼ
اخحًب٘ يسهي ٔ ظؼک نؽا٢ث َهبٌ ييظْع .جٕاَبيي ٢ؽظي ٔ خًٛي ثب جأکيع ثؽ ضٕنجطحي ٔاثكحّ
ثّ يُبث ،ٙظقحؽقي ثّ ثؽٔت ٔ ثّکبؼگيؽي ايٍ يُبث ٙاقث .اؾآَدبکّ ييؿاٌ ؼ٢بِ اخحًبٚي ضبَٕاؼْب
ثّ ييؿاٌ ظؼآيع آٌْب َيؿ ثكحگي ظاؼظ ٔ جٕؾي ٙيُبقت ظؼآيع ثبٚث ا٢ؿايم قٓر ؼ٢بِ اخحًبٚي ٔ
ا٦حًبظي ظؼ کم خبي ٔ ّٛثؽاي اکثؽيث ضبَٕاؼْب يينٕظ ،نػا جٕؾيٚ ٙبظالَّ ظؼآيع يكي اؾ اْعا٠
يٓى ظٔنثْب ثؽاي ظقحيبثي ثّ ايٍ ْع ٠اؾ ثؽَبيّْبي جٕق ّٛکهٕؼْب ثّ نًبؼ ييآيع .آٚبي
يبؼاَّ اؾخًهّ يٓىجؽيٍ ؼاِْبي اَح٧بل ظؼآيع ،زًبيث اؾ ا٦هبؼ آقيتپػيؽ ،جٕؾيٚ ٙبظالَّ ظؼآيعْب ٔ
اثؿاؼي ثؽاي ثٓجٕظ کبؼايي ثؽَبيّْبي ٧٢ؽؾظايي ٔ ظيگؽ ثؽَبيّْبي زًبيث اخحًبٚي اؾ ا٦هبؼ
آقيتپػيؽ اقث (ْٕالثيَژاظ ٔ ًْکبؼاٌ.)28 :1392 ،
قيبقثْبي زًبيحي ٔ پؽظاضث يبؼاَّ ظؼ ايؽاٌ اؾ قبل  1311آٞبؾ گؽظيع .پيماؾايٍ جبؼيص ثّ
ظنيم قکَٕث ثبنٝثؽ 98ظؼيع خًٛيث ايؽاٌ ظؼ يُبْ ٥ؼٔقحبيي ،پؽظاضث يبؼاَّ ثّ ايٍ يٕؼت
ؼايح َجٕظ .اؾ قبل  1388ثّٔاقٓة گكحؽل نٓؽَهيُي٧٢ ،عاٌ قيكحى يُبقت زًمَٔ٧م ٔ
پيعايم ضهکقبني ،جأييٍ َبٌ ٔ ايُيث ٞػايي يُبْ ٥نٓؽَهيٍ اًْيث يب٢حّ ٔ ظؼ قبل 1311
٦بََٕي خٓث جهکيم قيهٕ ظؼ جٓؽاٌ جًٕيت ٔ ظٔنث ا٦عاو ثّ ضؽيع ٔ غضيؽِقبؾي گُعو ظؼ يٕاٙ٦
ثسؽاَي ًَٕظ کّ ايٍ ضٕظ آٞبؾي ثؽاي ْؽذ ٔ اخؽاي يبؼاَّْب ظؼ ايؽاٌ ثٕظِ اقث .ظؼ ظّْ 1988
ييالظي ْىؾيبٌ ثب اخؽاي ثؽَبيّْبي جٛعيم ظؼ ظَيب ٔ ظؼ ؾيبٌ خُگ جسًيهي ،ثب ا٢ؿايم نؿٔو
ثؽَبيّْبي زًبيث اخحًبٚي ظؼ ايؽاٌ ،زدى يبؼاَّْبي ٞيؽيكح٧يى ثّيٕؼت کباليي ،کبالثؽگ ٔ
قيبقث کُحؽل ٦يًثْب ا٢ؿايم يب٢ث .ثب نؽٔ٘ ظْة  ٔ 1358ا٢ؿايم ٦يًث خٓبَي َ٣ث (قبل
 ٔ )1353ثّ پيؽٔي اؾ قيبقثْبي جأييٍ اخحًبٚي ٔ قبيؽ زًبيثْبي ضبو ظؼ کهٕؼْبي
جٕقّٛيب٢حّ ،ظقث ظٔنث ظؼ پؽظاضث يبؼاَّ ثبؾجؽ نع .ظؼ قبل  1356ثب جأقيف قبؾيبٌ زًبيث اؾ
يًؽ٠کُُعگبٌ ٔ جٕنيعکُُعگبٌٖٔ ،بي ١يُعٔ ٤زًبيث اؾ يًؽ٠کُُعگبٌ ثّ آٌ ٔاگػاؼنعِ ٔ
پف اؾ پيؽٔؾي اَ٧الة اقاليي ايؽاٌ ٔ جأکيع ثؽ ز ٔ ٕ٣اؼج٧بي ؼ٢بِ ا٦هبؼ کىظؼآيع ٔ جٕؾيٙ
ٚبظالَة ظؼآيع ظؼ ٦بٌَٕ اقبقي ٕ٘٦ٔ ،خُگ ،کبْم قٓر جٕنيع ،کًجٕظ قٕضث ٔ ظاؼٔ ،ضبني
نعٌ غضبيؽ کبالْبي اقبقي ،جٕؼو ،ازحکبؼ ٔ پيعايم ثبؾاؼ قيبِ ،ؾييُة ظضبنث يكح٧يى ظٔنث ظؼ
ايؽ جٓيّ ٔ جٕؾي ٙکبالْبي اقبقي ثبْع ٠يًبَٛث اؾ کًجٕظ ٔ ا٢ؿايم ٦يًث ايٍ کبالْب ٢ؽاْى
نع .ظؼ ًْيٍ ؼاقحب ،ظٔنث ثّيُٕٗؼ جٕؾي ٙکبالْبي يبؼاَّاي ثب اقح٣بظِ اؾ َٗبو کبالثؽگي ،ظؼ قبل
 1359ا٦عاو ثّ جأقيف قحبظ ثكيح ا٦حًبظي ًَٕظ .ظؼ اثحعا ٚالِٔ ثؽ کبالْبي اقبقي َٗيؽ ُ٦ع ٔ
نکؽ ،ؼَٔ ٍٞجبجي ،گٕنث ٦ؽيؿ ،يؽ ،ٜپُيؽ ،کؽِ ،جطىيؽ ٔ ٜثؽَح جٕؾي ٙکبالْبيي ًْچٌٕ ثُؿيٍ،
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َ٣ث ق٣يع ،گبؾٔييم ،قى ٔ کٕظ نيًيبيي ،ؼٍٔٞيٕجٕؼ ٔ َ ...يؿ اؾ ْؽي ٥کبالثؽگ اَدبو يينع .ايب
ثب ا٢ؿايم ٢هبؼْبي ْؿيُّاي ثؽ ثٕظخّ ،ظٔنث ثكيبؼي اؾ ا٦الو يهًٕل يبؼاَّ ؼا کبْم ظاظ ٔ جب
٦جم اؾ اخؽاي ْؽذ ْعًُ٢عي يبؼاَّْب ،جُٓب ثّ ثؽضي اؾ کبالْبي اقبقي ٔ زبيمْبي اَؽژي يبؼاَّ
پؽظاضث يينع (کدجب .)6-18 :1387 ،٠پف اؾ خُگ جسًيهي ،ثب آٞبؾ اخؽاي ثؽَبيّْبي پُحقبنّ
جٕق ّٛکهٕؼ ،ثبٔخٕظ خٓثگيؽيْبي جٛعيم ا٦حًبظي ظؼ ايٍ ثؽَبيّْب ،زدى يبؼاَّْب ثّْٕؼ
يعأو ؼَٔع يٕٛظي ظانحّ اقث (ؼزيًيَيب ٔ ًْکبؼاٌ.)78 :1394 ،
َٗبو ٦جهی پؽظاضث يبؼاَّ ثّ ظنيم ؼٔل َبکبؼآيع پؽظاضث يبؼاَّ ثّ يًؽ ،٠يُدؽ ثّ
ثيٚعانحي ،ا٢ؿايم يًؽ ٠اَؽژي٦ ،بچب ٔ ٤جطؽيت يسيّؾيكث گؽظيعِ ٔ قؽيُهأ ثكيبؼي اؾ
ٚعو کبؼاييْب ظؼ جٕنيعنعِ ثٕظ .ثّ ًْيٍ ظنيم جعٔيٍ َ٧هّ ؼاِ ايالذ َٗبو يبؼاَّ کهٕؼ ظؼ ٦بنت
قّگبو؛ ايالذ ٦يًحی ٔ جعٔيٍ کهيّ ثكحّْبي قيبقحی ٔ زًبيحی ظؼ ثطمْبي يطحه ١ظؼ ٢ؽايُع
ايالذ ٦يًث اؾ ا٦عايبجی ثٕظ کّ ظؼ ايٍ يؽزهّ يٕؼت پػيؽ٢ث .ايالذ َٗبو يبؼاَّاي کهٕؼ کّ
ثّ يکی اؾ آؼؾْٔبي يعيؽاٌ ٔ کبؼنُبقبٌ ا٦حًبظي کهٕؼ ججعيمنعِ ثٕظ ،ثّ ظنيم ٚعو ْؽازی
ثؽَبيّ يُكدى ثؽاي اخؽا کّ ثّ کهيّ اثٛبظ جٕخّ الؾو ظانحّ ثبنع َحٕاَكحّ ثٕظ ظؼ ْيچيک اؾ
ظٔنثْبي ٦جهی خبيّ ًٚم ثﭙٕنبَع (٢ؽؾيٍ ٔ ًْکبؼاٌ.)13-14 :1391 ،
َطكحيٍ ثبؼ ظؼ ثؽَبيّ أل جٕق ّٛظؼ قبل  1368ايالذ ٦يًث اَؽژي گُدبَعِ نع ٔ ظؼ
يدهف ثّ جًٕيت ؼقيع ،ايب ظؼ اخؽا يحٕ ١٦نع .ظؼ ثؽَبيّ ظٔو جٕق ،ّٛظٔنث ايالذ ٦يًث اَؽژي
ؼا پيهُٓبظ ظاظ ايب يدهف ثّ ظاليهي ثب آٌ يٕا٧٢ث َکؽظ .قؽاَدبو ظؼ ثؽَبيّ قٕو جٕق ّٛظٔنث ظؼ
يبظِ  117ايالذ ٦يًث اَؽژي ؼا گُدبَع کّ پف اؾ ثسثْبي چبنهي ظؼ يدهف زػ ٠گؽظيع .ظؼ
يبظِ  3ثؽَبيّ چٓبؼو يَٕٕ٘ ايالذ ٦يًث اَؽژي ٔ ايالذ ؼاثّٓ يبني ظٔنث ٔ نؽکث َ٣ث
يٓؽذ نع کّ ثّ جًٕيت يدهف ٔ جبئيع نٕؼاي َگٓجبٌ ؼقيع ،ايب ثٛعاً يبظِ  3ظٔثبؼِ ظؼ يدهف
ْ٣حى زػ ٠نع .ثُبثؽايٍ چُبٌکّ پيعاقث ثّْٕؼ يهطى ْؽذ ايالذ يبؼاَّْب أنيٍ ثبؼ ظؼ
ثؽَبيّ قٕو جٕق ّٛيٓؽذ نع .يبظِ ٦ 46بٌَٕ ثؽَبيّ قٕو ظٔنث ؼا يکه ١کؽظِ اقث جب پبيبٌ قبل
ظٔو ثؽَبيّ قٕو يٓبنٛبت ْعًُ٢ع کؽظٌ يبؼاَّْبي زبيمْبي اَؽژي ،گُعو ،ثؽَح ،ؼَٔ ٍٞجبجي،
ُ٦ع ،نکؽ ،پُيؽ ،ظاؼٔ ،نيؽ ضهک ،کٕظ ،ثػؼ ٔ قى ؼا اَدبو ظاظِ ،اؾ قبل قٕو ثؽَبيّ اخؽايي نٕظ.
ًْچُيٍ يبظِ ٦ 95بٌَٕ ثؽَبيّ قٕو کّ ظٔنث ؼا يکه ١کؽظِ اقث اؾ ْؽيْ ٥عًُ٢ع کؽظٌ
يبؼاَّْب ٔ جطًيى ثؽَبيّْبي خبيٚ ٙعانث اخحًبٚي ؼا ثّ اخؽا ثگػاؼظ ٔ َيؿ ٦بٌَٕ جٕقّٛ
زًمَٔ٧م ًٕٚيي ٔ يعيؽيث يًؽ ٠قٕضث کّ ظؼ آٌ ظٔنث يکه ١نعِ اقث جب ظؼ خٓث جٕقّٛ
زًمَٔ٧م ظؼٌٔنٓؽي ٔ ثؽٌٔنٓؽي َكجث ثّ ثٓيُّقبؾي ٚؽَّ ضعيبت زًمَٔ٧م ،جٕنيع
ضٕظؼٔ ٔ ضؽٔج ثُؿيٍ ٔ گبؾٔئيم اؾ قجع زًبيحي زعاکثؽ اؾ اثحعاي قبل  1391ا٦عاو کُع .انجحّ ظؼ
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٦بٌَٕ ثؽَبيّ جٕق ّٛقٕو ٔ چٓبؼو ،ايالذ يبؼاَّْب ْيچگبِ ثّيٕؼت يک ٦بٌَٕ يؽخ ٔ ٙظؼ
قؽنٕزّ جًًيىْبي ظٔنثْبي ٔ٦ث يٓؽذ َهع .ثهکّ ظؼ زبنيّ ٔ کُبؼ ٕ٦اَيٍ ٔ جًًيىْبي
ا٦حًبظي ظيگؽ اؼائّ گؽظيع .ايٍ َکحّ ثعٌٔ نک يکي اؾ ج٣بٔتْبي جًًيى ظٔنث ظْى ثب
ظٔنثْبي پيهيٍ اقث ؾيؽا ظؼ ايٍ ظٔؼِ ْؽذ ْعًُ٢عقبؾي يبؼاَّْب ثُّٕٚاٌ يسٕؼ ثؽَبيّْبي
ظٔنث ثّ يًُّ ٖٕٓؼ ؼقيعِ اقث (اَعيهکعِ قيبقثْبي ؼاْجؽظي ا٦حًبظ ٔ يعيؽيث:1397 ،
.)16-17

يكيؽ ؾيبَي جالل ٔ َيم ثّ ْعًُ٢عي يبؼاَّْب پف اؾ اَ٧الة اقاليي (يًهيَژاظ ٔ يؿظاَي ؾاؾؼاَي)1392 ،

ثّ نسبٔ نکهي ٔ يبْٕي ٦بٌَٕ ْعًُ٢عي يبؼاَّْب يًعا ٤ثبؼؾ قيبقثگػاؼي ا٦حًبظي
اقث کّ ثؽ اقبـ ٢ؽآيُع قيبقثگػاؼي ظؼ ايؽاٌ ظؼ قبل  1388ثّ جًٕيت يدهف نٕؼاي
اقاليي ؼقيع ٔ خٓث اخؽا ثّ ظٔنث اثال ٜگؽظيع جب اؾ اثحعاي قبل  1389ثّ اخؽا گػاؼظِ نٕظ
(جٕزيع ٢بو ٔ ًْکبؼاٌ .)12 :1394 ،ظؼ جٕخيّ اًٚبل قيبقث زػ ٠يبؼاَّْب ظؼ ؼاقحبي اْعا٠
ٚعانث ،کبْم جٕؼو ٔ ؼ٦بثثپػيؽ نعٌ ا٦حًبظ ،ظٔنث ثّظؼقحي ثؽ ايٍ ثبٔؼ ثٕظ کّ ضبَٕاؼْبي
ثؽٔجًُعجؽ ثطم ثؿؼگجؽي اؾ يبؼاَّْب ؼا ثّ ضٕظ اضحًبو ييظُْع ٔ اؾايٍؼٔ ييثبيكث يبؼاَّْب
ؼا ْعًُ٢ع ًَٕظ .يُٛي ْعًُ٢ع کؽظٌ يبؼاَّْب ثكيبؼ ؼٔنٍ اقث ٔ ثعاٌ يُٛب اقث کّ يبؼاَّْب
ثبيكحي ًَ ّ٧٢يت ا٢ؽاظ ثب ظؼآيع پبييٍ نٕظ (ثطهٕظِ.)38 :1389 ،
٦بٌَٕ ْعًُ٢عي يبؼاَّْب ظاؼاي ظٔ يسٕؼ اقبقي اقث کّ يکي اؾ آٌْب آؾاظقبؾي ٦يًثْب ٔ
ظيگؽي جٕؾيْ ٙعًُ٢ع يبؼاَّْب اقث .يسٕؼ ثطم أل کّ ظؼ ضًٕو آؾاظقبؾي ٦يًثْب اقث،
ثيهحؽ ثؽ يبؼاَّ ظٔنث ظؼ ثطم زبيمْبي اَؽژي يحًؽکؿ اقث .يسٕؼ ثطم ظٔو ،ثسث جٕؾيٙ
ْعًُ٢ع يبؼاَّْبقث .ثب آؾاظقبؾي ٔ ٔاٛ٦ي نعٌ جعؼيدي ٦يًثْب ،ثسث نُبقبيي خبيْ ّٛعٔ ٠
ا٢ؽاظي کّ ثّْٕؼ يكح٧يى ٔ ٞيؽيكح٧يى ظؼ اثؽ اخؽاي ايٍ قيبقثْبي ا٦حًبظي ،جًبو يب ثطهي
اؾ ظؼآيع ضٕظ ؼا اؾ ظقث ييظُْع ٔ يب ثّ ْؽ َسٕ ظيگؽي ظؼ يٛؽٌ آقيت ٦ؽاؼ ييگيؽَع،
يٕؼظجٕخّ ظٔنث ٦ؽاؼ گؽ٢ث (ٚهيؿاظِ .)97 :1389 ،ثؽ اقبـ ايٍ ٦بٌَٕ ي٧ؽؼ گؽظيع اؾ يُبث ٙزبيم
اؾ ايالذ ٦يًث زبيمْبي اَؽژي  58ظؼيع يؽ ٠پؽظاضث َ٧عي ٔ ٞيؽ َ٧عي ثّ ضبَٕاؼْب،
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ثؽاقبـ قٓر ظؼآيع آٌْب 38 ،ظؼيع خٓث کًک ثّ جٕنيع ٔ  28ظؼيع َيؿ يؽ ٠خجؽاٌ آثبؼ
اخؽاي ْعًُ٢عي يبؼاَّْب ثؽ اٚحجبؼات ْؿيُّاي ٔ جًهک ظاؼاييْبي قؽيبيّاي ثٕظخّ ظٔنث گؽظظ
(٦بٌَٕ ْعًُ٢عي يبؼاَّْب .)1388 ،ايب ،ظٔنث ظؼ ٢بؾ أل ْعًُ٢عي ٔ ظؼ ْي  48يبِ (اؾ آغؼيبِ
 1389اني ٢ؽٔؼظيٍ  )1393ا٦عاو ثّ پؽظاضث َ٧عي ثّيٕؼت ًْگبَي ثّ يجه 45588 ٝثّ ْؽ
نطى ًَٕظ کّ ايٍ ًٚم ظؼ ٢بؾ ظٔو ْعًُ٢عي َيؿ ثب ًْيٍ يجه ٝاظايّ يب٢ث (٦بقًي ٔ
ًْکبؼاٌ.)119 :1393 ،

يؿايب ٔ يٛبيت ْعًُ٢ع کؽظٌ يبؼاَّ ظؼ ايؽاٌ
ْعًُ٢عقبؾي يبؼاَّْب ،ثُّٕٚاٌ يک َؽٔؼت اخحُبةَبپػيؽ ظؼ کهٕؼْ ،ى ظاؼاي آثبؼ يثجث ٔ ْى
ظاؼاي پيبيعْبي يُ٣ي ضٕاْع ثٕظ .ثؽضي اؾ يؿايب ٔ يهکالت ايٍ ٦بٌَٕ ظؼ ا٦حًبظ کهٕؼ ثّ نؽذ
غيم ضٕاْع ثٕظ:
انًٚ -١عِ يؿايبي ٦بٌَٕ ْعًُ٢ع کؽظٌ يبؼاَّْب

 )1جسٚ ٥٧عانث اخحًبٚي
 )2جطًيى ثٓيُّ يُبثٙ
 )3يعيؽيث يًؽ٠
 )4خهٕگيؽي اؾ اجال ٠يُبثٙ
 )5ايالذ َٗبو جٕنيع ٔ جٕؾي ٙيُبث ٙثبَکي ٔ ثؽٔت (ن٣ب٠قبؾي ا٦حًبظي)
 )6ا٢ؿايم ثٓؽِٔؼي ٔ اثؽثطهي ظؼ ٛ٢بنيثْب ٔ ا٦حًبظ ظؼ قٕٓذ ضؽظ ٔ کالٌ
 )7جٕ٧يث پٕل يهي
 )8ايدبظ ثجبت ا٦حًبظي ٔ ؼنع قؽيبيّگػاؼي
 )9يهبؼکث يؽظو ظؼ يعيؽيث يًؽ ٠يُبث ٙيهي
 )18ا٢ؿايم جٕاٌ يبظؼاجي کهٕؼ ثّ ظنيم ؼنع يًؽ ٠ظاضهي
ةًٚ -عِ يهکالت ٦بٌَٕ ْعًُ٢ع کؽظٌ يبؼاَّْب

 )1ا٢ؿايم َؽش جٕؼو ٔ ثيکبؼي
 )2جأثيؽ يُ٣ي ثؽ قٓر قاليث خبي ٔ ّٛثّجج ٙآٌ ا٢ؿايم ْؿيُّْبي ظٔنث ظؼ ظؼاؾيعت
 )3اَح٧بل ا٢ؿايم ْؿيُّْبي جسًيمنعِ ْج٧بت ثبالي ظؼآيعي ثّ ظيگؽاٌ (ٚهيؿاظِ)98 :1389 ،
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پؽظاضث َ٧عي يبؼاَّْب
پؽظاضثَ٧عي يبؼاَّْب ثُّٕٚاٌ يک ؼٔل ْعًُ٢ع ،چُع قبني اقث کّ ظؼ يؽاکؿ پژْٔهي ظؼ زبل
ثؽؼقي اقث .ثؽضي اؾ يبزتَٗؽاٌ يٛح٧ع ثّ پؽظاضث يكح٧يى يبؼاَّ ثّيٕؼت َ٧عي ْكحُع ،جب
ًٍَ ا٢ؿايم کبؼايي َٗبو جٕنيعي کهٕؼ ،ضبَٕاؼْب ضٕظنبٌ اَحطبة کُُع ٔ جًًيىگيؽي ٧ٚالَي
ثؽاي يًؽ ٠ظؼآيعنبٌ ؼا َيؿ ضٕظ اَدبو ظُْع .ظؼ ي٧بثم ثؽضي اؾ ظيگؽ يس٧٧بٌ ،ثب اؼائّ ظاليهي
يبَُع َؽٔؼت ايُيث ٞػاييَ ،ؽش جٕؼو ثبال ٔ يٕاؼظ ظيگؽ ،پؽظاضث يبؼاَّ کبالْبي اقبقي ؼا
ثّيٕؼت ٞيؽيكح٧يى يؤثؽ ييظاَُع .ظؼايٍثبؼِ َٗؽات يٕا٧٢بٌ ٔ يطبن٣بٌ پؽظاضث َ٧عي يبؼاَّْب
ظؼ خعٔل غيم آيعِ اقث.
خعٔل (َٗ :)1ؽات يٕا٧٢بٌ ٔ يطبن٣بٌ پؽظاضث َ٧عي يبؼاَّْب (ايالذ َٗبو پؽظاضث يبؼاَّ کبالْبي اقبقي -ثب جأکيع ثؽ
ْعًُ٢عي ،يٕقكّ يٓبنٛبت ٔ پژْٔمْبي ثبؾؼگبَي)1385 ،
ؼظي ١يٕا٧٢يٍ

يطبن٣بٌ

1

َ٧عي کؽظٌ ثبٚث خػة َ٧عيُگي ٔ ا٢ؿايم َ٧عي کؽظٌ ثبٚث جٕؼو ٔ ظؼَحيدّ ا٢ؿايم ٦يًث
قؽيبيّگػاؼي ثطم ضًٕيي ثّ ٚهث ٔاٛ٦ي کبالْبي اقبقي ضٕؼاکي ٔ ضبني نعٌ ق٣ؽِ
ضبَٕاؼْبي کىظؼآيع يينٕظ.
نعٌ ٦يًثْب يينٕظ.

2

َ٧عي کؽظٌ يٕخت کبْم ٔاؼظات ٔ زحي ايکبٌ َ٧عي کؽظٌ ثبٚث کبْم اثؽ پؽظاضث يبؼاَّ ظؼ قيکم
ا٢ؿايم يبظؼات ثّ ٚهث کبْم يًؽ ٔ ٠پؽْيؿ ثٛعي ثّ ٚهث اَحٗبؼات جٕؼيي يينٕظ.
اؾ اقؽا ٠يينٕظ.

3

َ٧عي کؽظٌ ثبٚث قبؾيبٌظْي ثٓحؽ يُبث ٙظؼ ثّ ٚهث ٚعو ٔخٕظ قيكحى پؽظاضث يبؼاَّ َ٧عي ظؼ
کهٕؼ ،ايٍ ايؽ ايکبٌپػيؽ َيكث.
٢ؽآيُع جٕنيع يينٕظ.

4

َ٧عي کؽظٌ ثبٚث کبْم ْؿيُّ قُگيٍ ؼٔل ثبٚث ؼازحي اَح٧بل جٕؼو َبني اؾ ايٍ ا٦عاو ثّ
کَُٕي پؽظاضث يبؼاَّْب َكجث ثّ اثؽثطهي جٓيعقحبٌ جٕقّ ثؽٔجًُعاٌ يينٕظ.
َٛي ١آٌ ظؼ کًک ثّ ا٢ؽاظ کىظؼآيع يينٕظ.

5

َ٧عي کؽظٌ ثبٚث ا٢ؿايم کبؼايي َٗبو ا٦حًبظي ايدبظ اَحٗبؼات جبؾِ ظؼ کهٕؼ کّ ثبٚث جٟييؽات ؼ٢حبؼي
اؾ ْؽي ٥آؾاظقبؾي ٦يًث کبالْبي يبؼاَّاي يينٕظ ٔ َبکبؼايي ،ثيٚعانحي ٔ اَسؽا٢ ٠ؽُْگي ثكيبؼ
نعيعي ؼا ظؼ پي ظاؼظ (اَسؽا٢ ٠ؽُْگي ظؼيب٢ث يؿظ
يينٕظ.
ثعٌٔ کبؼ)

6

َ٧عي کؽظٌ يٕخت کبْم يًؽ ٠کبالْبي ثبٚث ٚعو کبْم يًؽ ٠ظؼ يٕؼظ کبالْبي
يبؼاَّاي ٔ ثٓيُّ کؽظٌ يًؽ ٠ايٍ کبالْب کىکهم ظؼ يٕؼت ا٢ؿايم ٦يًث ٔ کبْم يُبٙ٢
َ٧عي کؽظٌ يبؼاَّ َكجث ثّ َؽؼ َبني اؾ جٕؼو زبيم
يينٕظ.
اؾ ثبال ؼ٢حٍ ٦يًث ايٍ َٕ٘ کبالْب يينٕظ.
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اظايّ خعٔل ()1

ؼظي ١يٕا٧٢يٍ

يطبن٣بٌ

7

َ٧عي کؽظٌ ثبٚث ثؽ٦ؽاؼي ٚعانث اخحًبٚي ،ثبٚث يًؽٞ ٠يؽَؽٔؼي ثّضًٕو ظؼ ظْکْبي
ثؽاثؽ کؽظٌ جٕؾي ٙظؼ يًؽ ٠اؾ ْؽي ٥کبْم أل جب قٕو ظؼ يٕؼت پؽظاضث يبؼاَّ َ٧عي ظؼ يٕؼظ
نکب ٠ثيٍ يًؽ٠کُُعگبٌ ٔ ضعيبت ثيٍ کبالْبي اقبقي ٔ ظاؼٔ يينٕظ.
گؽِْٔبي ظؼآيعي اؾيکْؽ ٔ ٠ثيٍ خبيّٛ
نٓؽي ٔ ؼٔقحبيي ،اؾ ْؽ ٠ظيگؽ يينٕظ.

8

َ٧عي کؽظٌ ثبٚث کبْم َبيٛبت ٔ ًْچُيٍ ظؼ يٕؼظ َبٌ ثؽؼقيْب َهبٌ ييظْع ضبَٕاؼْبي
کىظؼآيع قٓى  28ظؼيعي اؾ يبؼاَّ َبٌ ييثؽَع
خهٕگيؽي اؾ ي٣بقع يبني يينٕظ.
ظؼزبنيکّ ضبَٕاؼْبي پؽظؼآيع قٓى  2ظؼيعي اؾ
يبؼاَّْبي َبٌ ييثؽَع.

9

َ٧عي کؽظٌ يٕخت اؼج٧بي يٓبؼتْبي ُ٢ي ظؼ اًْيُبٌ ثطهيعٌ ثّ يؽظو ظؼ ظؼيب٢ث پٕل ثّيٕؼت
َ٧عي اؾ قٕي ظٔنث يهکم اقث.
جٕنيع يينٕظ.

18

َ٧عي کؽظٌ قجت ن٣ب٠قبؾي ظؼ پؽظاضث يبؼاَّ يٕخت ثيثجبجي ظؼ ا٦حًبظ کهٕؼ ٔ کبْم ؼ٢بِ ًٕٚيي
ثّ ظنيم ا٢ؿايم جٕؼو ٔ ا٢ؿايم ثبؼ يبني ٦يًثْب ثؽ
ٔ ًْچُيٍ يُٓ٧يجؽ نعٌ جٕؾي ٙيينٕظ.
ظٔل ٧٢ؽا يينٕظ.

11

َ٧عي کؽظٌ ثبٚث خهٕگيؽي اؾ يًؽَ ٠بٌ ظؼ يٓبنٛبت يطحه ١ظالنث ثؽ آثبؼ جٕؼيي زعا٦م 18
ظؼيعي َ٧عي کؽظٌ يبؼاَّْب ٚالِٔ ثؽ جٕؼو ٛ٢هي ظاؼظ.
ضٕؼاک ٞيؽاَكبَي يينٕظ.

اخؽاي ايٍ ٦بٌَٕ ،جأثيؽات ا٦حًبظي ،اخحًبٚي ٔ قيبقي ؼا ظؼ ؾَعگي ا٢ؽاظ خبي ّٛظانحّ اقث
کّ نُبضث پيبيعْبي يثجث ٔ يُ٣ي آٌ اؾ اًْيث ثكيبؼي ثؽضٕؼظاؼ اقث ،چؽاکّ ييجٕاَع چؽاٜ
ؼاًُْبي يدؽيبٌ ،ثؽَبيّؼيؿاٌ ٔ قيبقثگػاؼاٌ کهٕؼ ثبنع جب اؾ جأثيؽات َبضٕاقحّ آٌ ظؼ اظايّ کبؼ
خهٕگيؽي ًَبيُع.
پيبيعْبي ا٦حًبظي يُ٣ي ييجٕاَع نبيم ايٍ يٕاؼظ ثبنع:
 )1ا٢ؿايم ٦يًث َٓبظِْبي جٕنيع.
ٕٖٓ )2ؼ ٔ ثؽٔؾ جٕؼو ٔ ْؿيُّ َٓبظ جٕنيع.
 )3ازحًبل ا٢ؿايم ج٧بَبي کم.

 )4ا٢ؿايم ْؿيُّ ظٔنث ظؼ يًؽ ٠اَؽژي
 )5ظٔؼاٌ جٕؼيي ٔ کبْم جٕنيعات.

بررسي آثار اقتصادي ً اجتماعي طرح ىدفمندي يارانوىا بر سطح رفاه خانٌارىا (نمٌنو مٌردي شير تبريس)

 )6ظاؼائيْبي يبزجبٌ ظؼآيعْبي

619

يحٟيؽ.

 )7اَح٧بل ْؿيُّْبي جسًيمنعِ ْج٧بت ثبالي ظؼآيعي ثّ ظيگؽاٌ.
 )8جٕؾي ٙيدعظ ظؼآيع ٔ ظؼيب٢حيْبي َكجي.
 )9ؼٔي آٔؼظٌ ثّ يهبٞم ٔ ٛ٢بنيثْبي ٞيؽاقحبَعاؼظ.

پيبيعْبي ا٦حًبظي يثجث:
ثؽ اقبـ ثؽَبيّ جٕق ّٛا٦حًبظي پُدى ،نبضى اقحبَعاؼظ اَعاؾِگيؽي َبثؽاثؽي ظؼآيعي ،ثبيع
ظؼ پبيبٌ ثؽَبيّ پُدى ،ظؼ قبل  1393ثّ  35ظؼيع کبْم يييب٢ث ،ثب جٕخّ ثّ ايُکّ ايٍ َؽيت
ظؼ قبل  44 ،86ظؼيع ثٕظِ ٔ ظؼ قبلْبي پف اؾ پيؽٔؾي اَ٧الة ،ثيٍ 48جب 45ظؼيع ظؼ َٕقبٌ
ثٕظِ اقث ،ايٍ ثّ يُٛبي کبْم ظؼ ييؿاٌ َبثؽاثؽي ظؼآيعي ظؼ ايؽاٌ يسكٕة يينٕظ (ايٓ٣بَي،
 .)49 :1396جطًيى ثٓيُّ يُبث ،ٙا٢ؿايم ثٓؽِٔؼي ٔ کبؼايي ا٦حًبظي ،اؾ ؼْگػؼ ايالذ قبضحبؼ
٦يًث ،ا٢ؿايم ظؼآيع نؽکثْب ٔ قٕظ قٓبو ،ا٢ؿايم ٦عؼت ضؽيع ،گكحؽل قؽيبيّگػاؼي،
کبْم ٛ٢بنيث ثبؾاؼ قيبِ ،جٛييٍ قٓر ْجيٛي ٦يًث کبالْب ٔ ضعيبت اؾ پيبيعْبي يثجث ْكحُع.
ثؽضي اؾ انکبالت ٔ َگؽاَيْبي َبني اؾ اخؽاي ايٍ ْؽذ ظؼ زٕؾِ يكبئم اخحًبٚي نبيم
ايٍ يٕاؼظ اقث:
 -1ظؼ نؽايّ يک ا٦حًبظ يًؽ٠ؾظِ ،پؽظاضث َ٧عي يبؼاَّ ،يؽ ٠کبالْبي ٞيؽَؽٔؼ يب پؽ
کؽظٌ ضألْبي ْؿيُّاي ضبَٕاؼ يينٕظ ٔ اگؽ ايٍ کبؼ ًْؽاِ ثب کبْم يبؼاَّ کبالْبي اقبقي
ثبنع ،يُدؽ ثّ کبْم يًؽ ٠کبالْبي اقبقي يينٕظ ٔ ايٍ يَٕٕ٘ ييجٕاَع اؾ يُٗؽ ثّ ضٓؽ
اَعاضحٍ قاليث خبي٦ ّٛبثمجٕخّ ثبنع.
 -2پؽظاضث َ٧عي يبؼاَّْب ظؼ خبيّٛاي کّ ظچبؼ ٢هبؼ ج٧بَب اقث ،ييجٕاَع قبؾٔکبؼ ْؿيُّ
ضبَٕاؼ ؼا ثّ ْى ثؽيؿظ .ا٢ؿايم ظؼآيع ثعٌٔ کبؼ يٕؼت گؽ٢حّ ييجٕاَع يُهأ يک َبثكبيبَي ظؼ
ْؿيُّْبي ضبَٕاظِ ثبنع .اؾ ايٍ ثبثث جأکيع يينٕظ کّ ؼنع ظؼآيعي ْؽ ضبَٕاؼي ثبيكحي ثّيٕؼت
جعؼيدي ٔ يحُبقت ثبکبؼ اَدبونعِ ٔ ًْؽاِ ثب قٓر ثؽضٕؼظاؼيْبي ٢ؽظ يب ضبَٕاؼ اَدبو نٕظ .ظؼ ٞيؽ
ايٍ يٕؼت َسِٕ ْؿيُّ کؽظٌ ظؼآيع اَبْ ،ّ٢ى ثؽاي ضبَٕاظِ ٔ ْى خبي ّٛيُؽ اقث.
 -3انگٕي يًؽ ٠ثبيكحي ثؽ يجُبي انگٕي ظؼآيعي يک ضبَٕاؼ جٛؽي ١نٕظًْٕ .اؼِ جٟييؽات
ظؼ انگٕي يًؽ٢ي پف اؾ جٟييؽات انگٕي ظؼآيعي ٔ ثب يک اضحال٢ ٠بؾ يُٓ٧ي يٕؼت ييگيؽظ .ثب
ايٍ يطحًؽ اگؽ انگٕي يًؽ٢ي يک ضبَٕاؼ ثيم اؾ انگٕي ظؼآيعي جٟييؽ کُع ييجٕاَع يک جٓعيع
ثّزكبة آيع.
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 -4يکي اؾ آثبؼ اخحًبٚي َ٧عي قبؾي يبؼاَّْب جٟييؽ ٢ؽُْگ کبؼ اقث .يبؼاَّ َ٧عي پؽظاضحي
ظؼ جٛعاظي اؾ ظْکْب اؾ ظؼآيع ْجيٛي ٔ يبْبَّ يک ضبَٕاؼ ثيهحؽ اقث .اؾايٍؼٔ يًکٍ اقث ثب
پؽظاضث يكح٧يى يبؼاَّ ثَّٕٚي جٍپؽٔؼي ٔ ٢ؽاؼ اؾ کبؼ ظؼ ايٍ ضبَٕاؼْب ايدبظ نٕظ کّ ييجٕاَع اؾ
زيث اخحًبٚي ٔ ا٦حًبظي ثكيبؼ َگؽاٌکُُعِ ثبنع.
 -5ا٢ؿايم ظؼآيع ضبَٕاظِ ثبٚث يينٕظ جب قٓر جٕ ٙ٦اُٚبي ضبَٕاظِ ثبال ثؽٔظ .ايٍ ظؼ زبني
اقث کّ ايٍ ا٢ؿايم ظؼآيع ثب جٕؼو اؾ ثيٍ ييؼٔظ.
ثب جٕخّ ثّ يٓبنت گ٣حّنعِ ٔ ايُکّ قيبقثگػاؼيْبي ظٔنث ظؼؾييُة يبؼاَّ ٔ پؽظاضث َ٧عي
آٌ جب چّ زع جٕاَكحّ ؼَبيحًُعي اخحًبٚي ا٢ؽاظ خبي ّٛؼا خهت کؽظِ ٔ ؼ٢بِ ًٕٚيي ؼا ايدبظ کؽظِ
ثبنع ٦بثمجأيم ٔ ثؽؼقي ٚهًي ييثبنع .اؾايٍؼٔ ايٍ پژْٔم ظؼ َٗؽ ظاؼظ ثب ثؽؼقي ٚهًي ٔ
اَح٧بظي ،ايٍ پعيعِ ا٦حًبظي ٔ اخحًبٚي کهٕؼ ؼا يٕؼظ جسهيم ٦ؽاؼ ظاظِ ٔ ييؿاٌ ؼَبيحًُعي ا٢ؽاظ
ٔ قٓر ؼ٢بِ ضبَٕاؼْب ؼا ظؼ ضًٕو ثسث يبؼاَّْب ثب ايٍ قؤال کّ ْؽذ ْعًُ٢عي يبؼاَّْب چّ
جأثيؽي ثؽ قٓر ؼ٢بِ ضبَٕاظِْب ظؼ نٓؽ ججؽيؿ ظانحّ اقث ،ؼا اؾ ْؽيَٗ ٥ؽقُدي يٕؼظ کُکبل
٦ؽاؼ ظْع.

يجبَي َٗؽي جس٧ي٥
ٔاژِ ٢بؼقي "يبؼاَّ" کّ جب پيم اؾ اثحکبؼ ٢ؽُْگكحبٌ ؾثبٌ ٔ اظثيبت ٢بؼقي جسث ُٕٚاٌ "قٕثكيع"
اؾ آٌ يبظ يينع ،يًٕٛالً يُٛبي کًک ،کًک يبني ،اٚبَّ ،ايعاظ يب يٛبظل آٌ ؼا ثّ ًْؽاِ ظاؼظ.
ا٦حًبظظاَبٌ اؾ ي٣بْيى گَٕبگَٕي ثؽاي جٛؽي ١يبؼاَّ اقح٣بظِ ييکُُع ٔ ثؽ ايٍ اقبـ جٛبؼي١
اؼائّنعِ اؾ يبؼاَّ ظؼ زٕؾِْبي يطحه ١ظاؼاي ْئ ١قيٛي اقث .ثبايٍزبل اَحطبة جٛؽي ١يبؼاَّ
َّجُٓب اؾ ظيع آکبظييک ثهکّ اؾ ظيع قيبقثگػاؼاٌ ْى ثكيبؼ يٓى ييثبنع؛ چُبَکّ ثكحّ ثّ َٕ٘
جٛؽي ١يبؼاَّ ٔ اَحطبة َٕ٘ زًبيثْبي ظٔنث ثؽاي ايالزبت ،اثؽ ايٍ ايالزبت ظؼ يبؼاَّ
ييجٕاَع يُدؽ ثّ َحبيح ٔ اثؽات يح٣بٔت ٔ زحي ظؼ ثؽضي يٕاؼظ يحُبظ ثهٕظ .ظؼ جٛؽي٣ي َكجحبً
خبي ٙاؾ يبؼاَّ کّ ًّْ اؼکبٌ آٌ اؾخًهّ َٕ٘ پؽظاضث ،ظٔؼِ پؽظاضثَٓ ،بظ پؽظاضثکُُعِ ،زٕؾِ
پؽظاضث ٔ ْع ٠اؾ پؽظاضث ؼا ظؼ ضٕظ ظانحّ ثبنع ييجٕاٌ گ٣ث يبؼاَّ ٚجبؼت اقث اؾ پؽظاضث
اَح٧بني ثال٧َ ٌٕٚعي ٔ ٞيؽ َ٧عي (ثّيٕؼت يبثّانح٣بٔت ْؿيُّ ثٓؽِيُعي ٔ ْؿيُّ جًبونعِ)
کّ ثّ يٕؼت يكح٧يى ٔ ٞيؽيكح٧يى ثؽاي ا٢ؿايم ٦عؼت ضؽيع ٔاٛ٦ي يًؽ ٠کُُعگبٌ يب ا٢ؿايم
٦عؼت ٢ؽٔل جٕنيعکُُعگبٌٚ ،بظالَّ جؽ کؽظٌ جٕؾي ٙظؼآيع ،ثجبت ا٦حًبظي ٔ خجؽاٌ آثبؼ َبني اؾ
قيبقثْبي ظٔنث ثّيُٕٗؼ ز ٕ٣يب اؼج٧بي ؼ٢بِ اخحًبٚي آٚب يينٕظ (ٓٚبيي.(3 :1387 ،
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يبؼاَّْب ؼا اؾنسبٔ ْعْ٠بي ظٔنث ،يؽازم پؽظاضث ،چگَٕگي ْجّ٧ثُعي ظؼ زكبةْبي
يهي ،چگَٕگي اَٛکبـ ظؼ زكبةْبي يهي ٔ چگَٕگي جٕؾي ٙييجٕاٌ ثّ پُح گؽِٔ ج٧كيى کؽظ کّ
ظؼ خعٔل ؾيؽ ثيبٌنعِ اقث.
خعٔل( :)2إَا٘ يبؼاَّ
ثؽ اقبـ ظقحّثُعي يبؼاَّ

إَا٘ يبؼاَّ

ثؽ اقبـ ْعْ٠بي ظٔنث

ا٦حًبظي ،جٕقّٛاي ،اخحًبٚي ،قيبقي ٔ ٢ؽُْگي

ثؽ اقبـ يؽازم پؽظاضث

يًؽ٢ي ،جٕنيعي ،جٕؾيٛي ،ضعيبجي ٔ يبظؼاجي

ثؽ اقبـ چگَٕگي ْجّ٧ثُعي

يكح٧يى ٔ ٞيؽيكح٧يى

ثؽ اقبـ چگَٕگي اَٛکبـ زكبةْبي يهي

آنکبؼ ٔ پُٓبٌ

ثؽ اقبـ چگَٕگي جٕؾيٙ

يبؼاَّ ثبؾ ،يبؼاَّ قؽاَّ ٔ يبؼاَّ ْعًُ٢ع

٢هك ّ٣پؽظاضث يبؼاَّ کًک ثّ ا٢ؽاظ ٔ گؽِْٔبي ٧٢يؽ خبي( ّٛثّٔيژِ ظْکْبي پبئيٍ
ظؼآيعي (اؾيکْؽ ٔ ٠يُٓ٧ي کؽظٌ ٢بيهّ ثيٍ ظْکْبي ظؼآيعي اؾ ْؽ ٠ظيگؽ اقث.
ظؼيٕؼجيکّ ايٍ ْع ٠يسَ ٥٧هٕظ َيبؾيُع ْعًُ٢عي ظؼ پؽظاضث ْكحيى .نػا ظؼ ثؽظانحي کهي ٔ
قبظِ ،ثؽَبيّ ْعًُ٢عي ثّ يُٛبي ا٢ؿايم قٓر ثؽضٕؼظاؼي گؽِْٔبي آقيتپػيؽ اؾ زًبيثْبي
اؼائّنعِ ظٔنث اقث (ٓٚبيي.)4 :1387 ،
ظؼ ٔا ٙ٦ؼٔيکؽظ ْعًُ٢عي ظؼ ٚؽيّ قيبقثْبي جأييٍ اخحًبٚي ٔ زًبيث اؾ ا٦هبؼ
آقيتپػيؽ ثّ يُٛبي کبْم قٓى ْج٧بت ثبالي ظؼآيعي ٔ ا٢ؿايم قٓى ْج٧بت پبييٍ ظؼآيعي اؾ
يبؼاَّْب اقث؛ ٔاَر اقث کّ ْع ٠اؾ اخؽاي ْؽذ ْعًُ٢عي ،ايدبظ قيكحًي کبؼآيع خٓث
زًبيث اؾ ا٦هبؼ آقيتپػيؽ خبي ّٛاقث؛ ثّٚجبؼتظيگؽ ً٦ع ظٔنثْب ،جًُيٍ زعا٦م قٓر ؼ٢بِ
ثؽاي ٦هؽْبيي اقث کّ ظؼ يٕؼت ٧٢عاٌ چُيٍ زًبيحي٦ ،بظؼ ثّ ظقحؽقي ثّ ايٍ قٓر اؾ ؼ٢بِ
َطٕاُْع ثٕظْ .عًُ٢عقبؾي يبؼاَّْب ظٔ ْعًٚ ٠عِ ؼا ظَجبل ييکُع کّ ْع ٠أل اثؿاؼي ثؽاي
کًک ثّ ا٢ؽاظ کىظؼآيع٧٢ ،يؽ ٔ کكبَي اقث کّ ظؼآيعنبٌ اؾ کكتٔکبؼ ثّ ظاليم يطحه،١
يٛيهث آٌْب ؼا جًُيٍ ًَيکُع ٔ پبييٍجؽ اؾ زع ٦بثم٦جٕل اقث ٔ ْع ٠ظٔو ،ثّ ٛ٢م ؼقبَعٌ
ايکبَبت ثبن ِٕ٧ظؼ ثطمْبي يطحه ١خٟؽا٢يبيي ٔ ا٦حًبظي اقث٦ .بٚعجبً ايٍ قيبقث ثبيع يٕخت
ا٢ؿايم جٕاٌ يبني ا٦هبؼ آقيتپػيؽ ثؽاي جأييٍ يبيسحبج ؼٔؾاَّ ضٕظ نٕظ ٔ جب زع ؾيبظي ْع٠
٧٢ؽؾظايي ظٔنث ؼا جس ٥٧ثطهع (َٕؼانهٓي ٔ ًْکبؼاٌ.)58 : 1396 ،
ؼ٢بِ اخحًبٚي ٚجبؼت اؾ يدًٕ ّٚقبؾيبٌيب٢حّاي اؾ ٕ٦اَيٍ ،ي٧ؽؼات ،ثؽَبيّْب ٔ قيبقثْبيي
اقث کّ ظؼ ٦بنت يؤقكبت ؼ٢بْي ٔ َٓبظْبي اخحًبٚي ثّيُٕٗؼ پبقطگٕيي ثّيُٕٗؼ َيبؾْبي

611

دً فصلنامو جامعوشناسي اقتصادي ً تٌسعو ،سال نيم ،پاييس ً زمستان 6911

يبظي ٔ يُٕٛي ٔ جأييٍ قٛبظت اَكبٌ اؼائّ يينٕظ جب ؾييُّ ؼنع ٔ جٛبني أ ؼا ٢ؽاْى آٔؼظ.
نبضىْبيي کّ ظؼ ايؽاٌ ثؽاي ؼ٢بِ اخحًبٚي ظؼ َٗؽ گؽ٢حّ يينٕظٚ ،جبؼتاَع اؾ:
آيٕؾلٔپؽٔؼل ،ثٓعانث ،ظؼيبٌ ،جٟػيّ ،يكکٍ ،انحٟبل خًٛيث ٔ َيؽٔي اَكبَيْ ،ؿيُّ ٔ ظؼآيع
جأييٍ اخحًبٚي .گػؼاٌ أ٦بت ٢ؽاٞث ،ظقحؽقي ثّ جكٓيالت ٢ؽُْگي ،يسيّؾيكث ٔ ايُيث ٢ؽظ
ظؼ ثؽاثؽ جدبٔؾات يبني ٔ خبَي .ثيجؽظيع ؼ٢بِ اخحًبٚي يسًٕل ٢ؽآيُع جٕق ّٛا٦حًبظي اقث ٔ
جٕق ّٛا٦حًبظي ؾيبَي ؼش ييظْع کّ ٧٢ؽ اؾ ييبٌ ثؽٔظ (٦بقًي.)5 :1392 ،
ؼ٢بِ ا٦حًبظي ،غاجبً َيبؾيُع ثؽضي اؾ ُ٦بٔتْبي اضال٦ي ٔ آيبؼي اقث ٔ اثٛبظ يطحه١
ثكيبؼي ظؼ ثؽاثؽ ؼ٢بِ ٔخٕظ ظاؼظ .ثُبثؽايٍ ثب يک ٚعظ نبضى ،ثّجُٓبييًَ ،بيم اًْيث اؼؾل
ُ٦بٔتْب ٔ اَحطبة ي٧بيكّ ُ٢ي ظؼ قبضث نبضًي ثؽاي ؼ٢بِ ا٦حًبظي يهکم اقث .ثُبثؽايٍ
پيهُٓبظنعِ اقث کّ نبضى ؼ٢بِ ا٦حًبظي ثبيع ثؽ يجُبي نبضىْبي يًؽ ،٠اَجبنثَ ،بثؽاثؽي
ٔ َبايُي ثبنع؛ کّ ًْؽاِ ثب آٌ نُبضث ؼٔنُي اؾ أؾاٌ ْؽيک اؾ ايٍ اخؿا ثكحّ ثّ اؼؾلْبي
يح٣بٔت يهبْعِگؽاٌ ٔخٕظ ظانحّ ثبنع.
يجُبي َٗؽي يبؼاَّْبي ْعًُ٢ع َ٧عيَٗ ،ؽيّ َئٕکالقيک اقث .ظؼ چبؼچٕة ايٍ َٗؽيّ
٢ؽٌ ثؽ ايٍ اقث کّ ثٓحؽيٍ قبؾٔکبؼ قبيبَعْي ٛ٢بنيثْبي ا٦حًبظي قبؾٔکبؼ ثبؾاؼ آؾاظ اقث،
ثُبثؽايٍ ْؽگَّٕ ظضبنحي ظؼ ٔؼاي يٕاؼظ يؽثِٕ ثّ نکكثْبي ثبؾاؼ کّ ظؼ خٓث ظقحؽقي ثّ
"ثٓيُّ ظٔو" اقث ،يؽظٔظ نُبضحّ يينٕظ .ظضبنثْبي يؽججّ ثب يٕاؼظ نکكث ثبؾاؼ َيؿ ثبيع ثّ
َسٕي يٕؼت گيؽظ کّ جبثيؽي ظؼ َٗبو ٦يًثْب ايدبظ َکُع ٔ ثّ اضحاللْبي ٦يًحي َيُدبيع .اؾ
ايٍ يُٗؽ ،يبؼاَّْبي ًْگبَي ٦يًحي (ٞيؽَ٧عي) کّ ظٔنث اؾ ْؽي ٥جثجيث ٦يًثْب پؽظاضث
ييکُع ،يبَ ٙاؾ کبؼکؽظ يٓهٕة ٔ ثٓيُّ قبؾٔکبؼ ثبؾاؼ آؾاظ يينٕظ؛ ظؼ َحيدّ ،ثّ جطًيى
ٞيؽثٓيُّ يُبث ٔ ٙظؼ َٓبيث ؼنع کًحؽ ا٦حًبظي يياَدبيع .ثّ ايٍ يٕؼت ،اقحعالل يينٕظ کّ
چُيٍ يبؼاَّْبيي ثّ َٞ ٍ٧ؽٌ يياَدبيع؛ يُٛي ثّ ظَجبل ا٢ؿايم ؼ٢بِ ٧٢ؽاي خبي ّٛاقثٔ ،ني
اؾ ْؽي ٥اضحاللْب ٔ کُحؽلْبي ايدبظ نعِ ،يبَ ٙاؾ اَجبنث قؽيبيّ خعيع ،ايدبظ يهبٞم خعيع ٔ
ا٢ؿايم ظؼآيعْبي أنيّ چُيٍ ضبَٕاؼْبيي ييگؽظظَ .حيدّ ايُکّ ،زػ ٠چُيٍ يبؼاَّْبيي الؾيّ
ظقحؽقي ثّ ؼنع ا٦حًبظي ثبالجؽ ٔ ا٢ؿايم ظؼآيع قؽاَّ ٧٢ؽاي خبي ّٛاقث؛ ظؼ يٕؼت َيبؾ ثّ
پؽظاضث يبؼاَّ ثبيع اؾ يبؼاَّْبي ْعًُ٢ع َ٧عي اقح٣بظِ کؽظ کّ اضحالني ظؼ َٗبو ٦يًثْب ايدبظ
ًَيکُع .يبؼاَّْبي ْعًُ٢ع ٦يًحي (ٞيؽَ٧عي) َيؿ ثّؼٞى ظايُّ پٕنم يسعٔظجؽ ،ثّ ظنيم اثؽگػاؼي
٦يًحي ٔنٕ ظؼ قٓسي کٕچکحؽ ،اؾ ايٍ َگبِ يٕؼظ جبييع َيكث (ظيُي جؽکًبَي.)157 :1389 ،
ظؼ ي٧بو قيبقث گػاؼي ثؽَبيّ زػ ٠يبؼاَّْبي ًْگبَي ٔ خبيگؿيُي يبؼاَّْبي ْعًُ٢ع ،اؾ
ثؽَبيّ "جٛعيم قبضحبؼي ٔ جثجيث ا٦حًبظي" اقث کّ اؾ أايم ظّْ  1988ظؼ پبقص ثّ َبجٕاَيْبي
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جدبؼي ٔ ثٕظخّاي ا٦حًبظْب ،چّ ظؼ کهٕؼْبي پيهؽ٢حّ ٔ چّ ظؼ کهٕؼْبي جٕقَ ّٛيب٢حّْ ،ؽازي
ٔ اؾ ْؽي ٥يُعٔ ٤ثيٍانًههي پٕل ٔ ثبَک خٓبَي ثّ کهٕؼْبي يطحه ١جدٕيؿ نع .ظؼ چبؼچٕة
يجبَي َٗؽي قيبقثْبي جٛعيم )ثؽ پبيّ ؼٔيکؽظ َئٕکالقيک( ،پؽظاضث يبؼاَّْبي ًْگبَي اؾ
ْؽي ٥کُحؽلْبي ٦يًحي ٔ ًْيٍْٕؼ َٗبو جبييٍ اخحًبٚي يعاضهّگؽا ،يبَ ٙؼنع ا٦حًبظي
يسكٕة يينع .آثبؼ ايٍ قيبقثْب ظؼ ظّْ . 1988و اؾ يک قٕ کبْم اَجبنث قؽيبيّ ثّ (ظنيم
کبْم يطبؼج ظٔنحي) ٔ اؾ قٕي ظيگؽ ا٢ؿايم ٧٢ؽ ثّ ظنيم ؼْبقبؾي ٦يًثْب کبالْبي اقبقي ٔ
کبْم ظقحًؿظْبي ٔاٛ٦ي ثٕظ .ثّ ايٍ ظنيم ظؼ اثحعاي ظّْ  1988يَٕيك ١جالل کؽظ جب خبيّٛ
خٓبَي ؼا يحٕخّ ايٍ يكبنّ کُع ،ايب اؾ آَدب کّ ٧٢ؽ ثؽاي يُعٔ ٤ثيٍانًههي پٕل ٔ ثبَک خٓبَي
يكبنّ اي زبنيّاي ثٕظ؛ کّ ثّ جعؼيح ثب کبؼکؽظ اثؽ "ؼضُّ ثّ پبئيٍ" زم ضٕاْع نع ،جٕخٓي ثّ
پيبيعْبي يُ٣ي قيبقثْبي جٛعيم ٔ جثجيث َهع جب ايٍ کّ ظؼ قبل  1987يَٕيك ١ثؽَبيّ "جٛعيم
ثب چٓؽِ اَكبَي" ؼا يٛؽ٢ي کؽظ .اؾ ايٍ قبل ثبَک خٓبَي اؼؾيبثي آثبؼ يُ٣ي قيبقثْب ؼا ظؼ
ظقحٕؼکبؼ ضٕظ ٦ؽاؼ ظاظ ٔ خجؽاٌ آثبؼ يُ٣ي ٔاؼظ ثؽ ضبَٕاؼْبي ٧٢يؽ ظؼ ظٔؼِ اخؽاي قيبقثْبي
اَ٧جبَي جٕييّ نع (يًهيَژاظ .)12 :1392 ،ثعيٍ يٕؼت ظؼ ظّْ  1998ثسث خبيگؿيُي
يبؼاَّْبي ْعًُ٢ع ثّ خبي يبؼاَّْبي ًْگبَي پيم آيع ٔ ثّ ْٕؼکهي جٕؼ ايًُي اخحًبٚي ظؼ
چبؼچٕة قيبقثْبي جٛعيم ٦ؽاؼ گؽ٢ث .ظؼ چبؼچٕة ايٍ ؼٔيکؽظ خعيع (جٛعيم ثب چٓؽِ اَكبَي)
٢ؽٌ يينٕظ کّ ثب جبييٍ جٕؼ اخحًبٚي ٔ پٕنم زًبيحي ضبَٕاؼْبي ٧٢يؽ ظؼ ظٔؼِ گػاؼ
ايالزبت ا٦حًبظيْ ،ى ايکبٌ جسؽک ؼنع ا٦حًبظي ٔخٕظ ظاؼظ ٔ ْى ايکبٌ يًبَٛث اؾ
آقيتپػيؽي ا٦هبؼ ٧٢يؽ ٢ؽاْى يينٕظ .ثؽؼقي يجبَي َٗؽي ْؽذ نعِ جٕقّ قيبقحگػاؼاٌ
ْعًُ٢عي يبؼاَّْب ظؼ ايؽاٌ َيؿ زبکي اؾ اجکبء ثؽ ؼٔيکؽظ َئٕکالقيک ٔ پيؽٔي اؾ قيبقثْبي
جٛعيم اقث؛ کّ انجحّ ظؼ ظٔؼِ اضيؽ ثّ ؼٔل نٕک ظؼيبَي اخؽا گؽظيع (يًهيَژاظ.)13 :1392 ،
ثؽؼقي يجبَي َٗؽي يٕخٕظ ظؼ ؼاثّٓ ثب پؽظاضثْبي َ٧عي ظؼ ظَيب زبکي اؾ ايٍ ٔاٛ٦يث اقث
کّ ايٍ ثؽَبيّْب ظؼٔا ٙ٦يکي اؾ إَا٘ ثؽَبيّْبي جٕؼ ايًُي ْكحُع کّ ظؼ نکمْبي يحُٕٚي ظؼ
کهٕؼْبي يطحه ١ثّ اخؽا ظؼ ييآيُع .ثّ ْٕؼ کهي ،زٕؾِْبي قُحي زًبيث اخحًبٚي ٚجبؼجُع اؾ:
يعاضهّ ظٔنث ظؼ ثبؾاؼ کبؼ ،ثيًّْبي اخحًبٚي ٔ جٕؼْبي ايًُي .ظؼ ٔا ،ٙ٦يٕٓ٣و جٕؼ ايًُي يجحُي
ثؽ کبْم نعت ٧٢ؽاؾ ْؽي ٥ثبؾجٕؾي ٙيُبث ٙظؼ کهٕؼ اقث .ثّ ْٕؼ کهي ،جٕؼْبي ايًُي چٓبؼ
ْعًٚ ٠عِ ؼا ظَجبل ييکُُع:
اثؽ ٕ٢ؼي ثؽ کبْم َبثؽاثؽي ٔ ٧٢ؽ نعيع؛-جٕاًَُع کؽظٌ ضبَٕاؼْب ظؼ ؼاقحبي قؽيبيّگػاؼي ثؽاي ظقثيبثي ثّ آيُعِاي ثٓحؽ؛
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يعيؽيث ؼيكک اخحًبٚي؛-کًک ثّ ظٔنث ثؽاي ندبو ايالزبت يُبقت ا٦حًبظي ٔ اخحًبٚي.

ثُبثؽايٍ ،ييجٕاٌ گ٣ث جٕؼ ايًُي يدًّٕٚاي يُٗى ٔ ًْبُْگ اؾ قيبقثْبي اخحًبٚي
اقث کّ ثؽاي کبْم ٧٢ؽ ،کبْم َبثؽاثؽي ،يعيؽيث ؼيكک اخحًبٚي ٔ َيؿ اًٚبل زًبيثْبي
اخحًبٚي ْؽازي نعِ اقث (٦بقًي ٔ ًْکبؼاٌ.)123 :1393 ،
ثب جٕخّ ثّ ْؽذ ْعًُ٢عي يبؼاَّْب جٕقّ ظٔنثْ ،ؽازي جٕؼ ايًُي يحُبقت ثب ْع٠
ايالزي ظٔنث گبيي اقبقي ظؼ اخؽاي ثٓيُّ ْؽذ جسٕل ا٦حًبظي ٦هًعاظ ييگؽظظ؛ ثّ ٔيژِ ايُکّ
ظؼ ثؽَبيّ ْعًُ٢عقبؾي يبؼاَّْب ،يَٕٕ٘ ثبؾجٕؾي ٙيُبث ٙآؾاظ نعِ يب ْع ٠خجؽاٌ کكؽي ظؼآيع
ضبَٕاؼْب ٔ گؽِْٔبي آقيتپػيؽ يکي اؾ أنٕيثْبي ايهي ظؼ اخؽاي ثؽَبيّ اقث.
خعٔل( :)3ي٧بيكّ قيكحى ثؽ يجُبي ٔخٕظ يبؼاَّ ٔ قيكحى ثؽ يجُبي جٕؾيْ ٙعًُ٢ع يبؼاَّْب (ٚهيؿاظِ)1389 ،
ؼٔيکؽظْب

قيكحى ثؽ يجُبي ٔخٕظ يبؼاَّ

قيكحى ثؽ يجُبي يبؼاَّ ْعًُ٢ع

جسٚ ٥٧عانث اخحًبٚي َبيُبقت ٔ َبکبؼآيع ٔ قٓى کى ظْکْبي پبييٍ ثب نُبقبيي ظؼقث خبيْ ّٛع ٠ييجٕاَع ٚبظالَّ
نٕظ
خبي ّٛاؾ يبؼاَّ
جطًيى ثٓيُّ يُبث ٙايکبٌ ٔخٕظ ٢كبظ ٔ ؼاَث ٔ ا٢ؿايم اجال ٠يُبثٙ
يعيؽيث يًؽ٠

زػ٢ ٠كبظ ٔ ؼاَث َبني اؾ ْعًُ٢ع َجٕظٌ يبؼاَّْب
ٔ کبْم اجال ٠يُبثٙ

يًؽ ٠ثيم اؾ اَعاؾِ کبالْب ٔ اَؽژي ثّ ظنيم ايدبظ ٢ؽُْگ ظؼقث ٔ يُٓ٧ي يًؽ ٠ظؼ ييبٌ
ا٢ؽاظ خبيّٛ
پبييٍ ثٕظٌ ٦يًث
نکٕ٢بيي ٔ ؼَٔ ٥ا٦حًبظي ظؼ ثهُعيعت

ؼنع ا٦حًبظي

کبْم ؼنع ا٦حًبظي

يسيّ ؾيكث

آنٕظگي يسيّ ؾيكث ثّ ظنيم يًؽ ٠ثيؼٔيّ اَؽژي کبْم آنٕظگي ثّ ظنيم ثٓيُّ نعٌ ٔ ظؼقث
يًؽ ٠کؽظٌ اَؽژي ٔ خبيگؿيُي اَؽژيْب ثب اَؽژي
پبک ٔ يثجث

قؽيبيّ گػاؼي

ايدبظ ثبؾاؼْبي يٕاؾي ٔ ٦بچب ٔ ٤کبْم قؽيبيّ گكحؽل ٔ ؼنع قؽيبيّ گػاؼي
گػاؼي

ن٣ب٢يث قبؾي ٦يًثْب نکب ٠ثيٍ ٦يًثْبي ظاضهي ٔ يُّٓ٧اي

اؾ ثيٍ ؼ٢حٍ نکب ٠ثيٍ ٦يًثْب ٔ ا٢ؿايم جٕاٌ
يبظؼاجي کهٕؼ

کبؼآيي َٗبو ا٦حًبظي جسؽي٦ ١يًثْب ٔ ٚعو کبؼايي َٗبو ا٦حًبظي

ا٢ؿايم کبؼايي َٗبو ا٦حًبظي اؾ ْؽي ٥ايالذ
٦يًثْب ٔ جطًيى ثٓيُّ يُبثٙ

٢ؽَيّْبي پژْٔم:
ثؽاقبـ يعل اؼائّ نعِ ،ايٍ پژْٔم ظاؼاي ٢ؽَيّ ثّ نؽذ ؾيؽ اقث:
٢ؽَيّ أل :اثؽ ْؽذ ْعًُ٢عي يبؼاَّْب ثؽ ٦عؼت ضؽيع ضبَٕاؼْب يثجث ٔ يُٛي ظاؼاقث.
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٢ؽَيّ ظٔو :اثؽ اخؽاي ٦بٌَٕ ْعًُ٢عي يبؼاَّْب ثؽ يؽّ٢خٕيي ظؼ يًؽ ٠اَؽژي يثجث ٔ
يُٛيظاؼ اقث.
٢ؽَيّ قٕو :اثؽ اخؽاي ٦بٌَٕ ْعًُ٢عي يبؼاَّْب ثؽ جٟييؽ يًؽ ٠يٕاظ ٞػائي ضبَٕاؼْب يثجث
ٔ يُٛيظاؼ اقث.
٢ؽَيّ چٓبؼو :اثؽ اخؽاي ٦بٌَٕ ْعًُ٢عي يبؼاَّْب ثؽ اَكدبو ضبَٕاظگي يثجث ٔ يُٛيظاؼ اقث.
٢ؽَيّ پُدى :اثؽ اخؽاي ٦بٌَٕ ْعًُ٢عي يبؼاَّْب ثؽ کبْم ازكبـ َبثؽاثؽي اخحًبٚي يثجث
ٔ يُٛيظاؼ اقث.

پيهيُّ جس٧ي٥
يٓبنٛبت اَدبونعِ ظاضهي

 .1اثؽاْيًي ٔؼکيبَي( ،)1391ثؽؼقي جأثيؽ ْؽذ ْعًُ٢ع کؽظٌ يبؼاَّْب ثؽ قجع يًؽ٢ي
ضبَٕاؼ ؼٔقحبي ثطمآثبظ نٓؽقحبٌ ظايٟبٌ ،پبيبٌَبيّ ي ٙٓ٧کبؼنُبقي اؼنع ،ظاَهکعِ ٚهٕو
اخحًبٚي ظاَهگبِ ٚاليّ ْجبْجبيي؛ ظؼ ايٍ پژْٔم قجع يًؽ٢ي ضبَٕاؼ ثُّٕٚاٌ يحٟيؽ ٔاثكحّ ظؼ
چٓبؼ ثٛع ؼ٢حبؼ يًؽ٢ي ضبَٕاؼ ،قجع ثٕظخّ ٔ ْؿيُة ضبَٕاؼ ،ؼَبيحًُعي اؾ جأييٍ َيبؾْبي ضبَٕاؼْب
ٔ قٓر ؼ٢بِ آٌْب يٕؼظقُدم ٦ؽاؼگؽ٢حّ اقثْ .ىچُيٍ ْؽذ ْعًُ٢ع کؽظٌ يبؼاَّْب ظؼ ايٍ
پژْٔم ثُّٕٚاٌ يحٟيؽ يكح٧م اقث کّ قُدم آٌ اؾ ْؽي ٥ثؽؼقي َٔٛيث يحٟيؽ ٔاثكحّ ظؼ ظٔ
ي ٙٓ٧ؾيبَي ٦جم ٔ ثٛع اؾ اخؽاي ْؽذ ْعًُ٢عي يبؼاَّْب اَدبوگؽ٢حّ اقثًٚ .عِجؽيٍ َحبيح
جس٧يٚ ٥جبؼت اقث اؾ ايُکّ يبثيٍ ْؽ چٓبؼ ثٛع يحٟيؽ ٔاثكحّ ،يُٛي ؼ٢حبؼ يًؽ٢ي ضبَٕاؼْب ،قجع
ثٕظخّ ٔ ْؿيُة ضبَٕاؼ ،ؼَبيحًُعي اؾ جأييٍ َيبؾْب ٔ قٓر ؼ٢بِ ضبَٕاؼ٦ ،جم اؾ اخؽاي ْؽذ ظؼ
ي٧بيكّ ثب ثٛع اؾ اخؽاي ْؽذ ،ج٣بٔت يُٛبظاؼي يهبْعِ نع ،ثعيٍ يُٛب کّ ييؿاٌ ضؽيع ٔ يًؽ٠
کبالْب ٔ ضعيبت قجع يًؽ٢ي ضبَٕاؼ جٕقّ آٌْب ،ييؿاٌ يطبؼج ْؿيُّ نعِ ثؽاي جٓية کبالْب ٔ
ضعيبت قجع يًؽ٢ي ضبَٕاؼ جٕقّ آٌْب ،ييؿاٌ ؼَبيحًُعي آٌْب اؾ جأييٍ َيبؾْبيهبٌ ٔ ْىچُيٍ
قٓر ؼ٢بِ ٔ ثٓؿيكحي آٌْب ،ا٢ؿايم ظانحّ اقث .ثُبثؽايٍ ْجَ ٥حبيح جس٧ي ٥يبثيٍ قجع يًؽ٢ي
ضبَٕاؼ ظؼ ؼٔقحبي ثطم آثبظ ظايٟبٌ٦ ،جم ٔ ثٛع اؾ اخؽاي ْؽذ ْعًُ٢عي يبؼاَّْب ج٣بٔت
يُٛبظاؼي يهبْعِ نع.
 .2جس٧ي ٥ثب ُٕٚاٌ "اؼؾيبثي پكيُي اخؽاي ٢بؾ َطكث اخؽاي ٦بٌَٕ ْعًُ٢ع کؽظٌ يبؼاَّْب اؾ
يُٗؽ َحيدّثطهي اؾ ؾيبٌ اخؽا جب پبيبٌ قبل  "1391جٕقّ يًهيَژاظ ٔ يؿظاَي ؾاؾؼاَي ()1392
اَدبوگؽ٢حّ اقث؛ ايٍ پژْٔم ظؼ پي پبقص ثّ ايٍ قؤال کّ آيب ٦بٌَٕ ْعًُ٢ع کؽظٌ يبؼاَّْب ثّ
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اْعا ٠يٕؼظَٗؽ قيبقثگػاؼ ظقثيب٢حّ اقث؟ جس٧ي ٥زبَؽ ظؼ جالل ثؽاي يب٢حٍ پبقص ،ثب
اجکبي ثّ انگٕي يؽزهّاي قيبقثگػاؼي ًٕٚيي ،ثّ اؼؾيبثي پكيُي ٦بٌَٕ ْعًُ٢ع کؽظٌ يبؼاَّْب
ثؽ اقبـ يٛيبؼ َحيدّثطهي پؽظاضحّ ٔ ييؿاٌ جسْ ٥٧ؽ يک اْعا ٠يٕؼظَٗؽ قيبقثگػاؼ ؼا ثؽ
اقبـ نبضىْبي يٛحجؽ (ثؽ يجُبي آيبؼْبي ؼقًي ثبَک يؽکؿي ،يؽکؿ آيبؼ ايؽاٌ ٔ قبؾيبٌْبي
ثيٍانًههي) يٕؼظثؽؼقي ٦ؽاؼ ظاظِ اقث .يب٢حّْبي ثؽؼقي زبکي اؾ آٌ اقث کّ ظؼؾييُة جٕؾيٙ
ظؼآيع ٚهيؽٞى ثٓجٕظ نبضى خيُي ٔ قٓى يًؽ ٠ظْکْبي ثبال ٔ پبييٍ ،کبْم ظؼ قبيؽ
نبضىْبي يؤثؽ ثؽ جٕؾي ٙظؼآيع (جٕؼو٧َ ،عيُگي ،ؼنع ا٦حًبظي ،ثيکبؼي ٔ ٞيؽِ) َحيدّ
ثّظقثآيعِ ؼا ضُثي کؽظِ اقث .ظؼ ؾييُة کبْم ٦بچب ٔ ٤کبْم يًؽ ٔ ٠ثٓؽِٔؼي زبيمْبي
اَؽژي َيؿ جٟييؽات يثجحي ؼا نبْع َجٕظِايى ٔ نػا اخؽاي ٦بٌَٕ ْعًُ٢ع کؽظٌ يبؼاَّْب جٕقّ ظٔنث
ظْى ظؼ ي٧بو اؼؾيبثي يٕ٧٢يث چُعاَي ظؼ جس ٥٧يٛيبؼ َحيدّثطهي (جس ٥٧اْعاَ )٠عانحّ اقث.
ْٕ .3الثيَژاظ٢ ،ؽاْبَي ٔ پيؽايم ( ،)1392ظؼ ْي ي٧بنّاي ثّ اؼؾيبثي يبؼاَّْبي َ٧عي ثؽ
ؼ٢بِ ا٦حًبظي ٔ اخحًبٚي ضبَٕاؼْبي ؼٔقحبيي ظؼ ظْكحبٌ خبيعؼ نٓؽقحبٌ پهعضحؽ پؽظاضحّاَع؛
َحبيح يب٢حّْبي جس٧يَ ٥هبٌ ييظْع کّ ظؼ ثسث ؼ٢بِ ا٦حًبظي پيمجؽيٍ جأثيؽ يبؼاَّْب يؽثِٕ
ثّ يؤن ّ٣ا٢ؿايم ييؿاٌ ج٧بَبي ضبَٕاؼ ٔ ييؿاٌ يًؽ ٠يٕاظ ٞػايي ييثبنع .ظؼ ث٧يّ نبضىْب
َيؿ اثؽگػاؼي يٓهٕثي ظانحّ اقث .ظؼ ثسث ؼ٢بِ اخحًبٚي ،ثيمجؽيٍ جأثيؽ اخؽاي ايٍ ْؽذ ظؼ
نبضىْبي ييؿاٌ ظقحؽقي ثّ ضعيبت ثٕظِ ظؼ نبضى ثٓجٕظ يٕاؼظ جٟػيّاي ٔ ييؿاٌ جُٕ٘ ؼژيى
ٞػايي ظاؼاي اثؽات يٓهٕة ثٕظِ ايب ظؼ نبضىْبيي يبَُع ثٓؽِيُعي اؾ ضعيبت ثٓعانحي،
آيٕؾني ٔ ج٣ؽير ٔ أ٦بت ٢ؽاٞث جأثيؽ چُعاَي َعانحّ اقث .نػا ييجٕاٌ گ٣ث کّ ْعًُ٢عقبؾي
يبؼاَّْب ثبٚث ا٢ؿايم ؼ٢بِ ضبَٕاؼْبي ؼٔقحبيي نعِ اقث.
 .4يًُٕؼ٢ؽ ٔ ضهيهي ( ،)1393ظؼ جس٧ي٧ي ثب ُٕٚاٌ قُدم ؼَبيحًُعي يؽظو اؾ ْؽذ ْعًُ٢عي
يبؼاَّْب ثؽ يجُبي اْعا ٠ظٔنث ثّ ثؽؼقي ايٍ يَٕٕ٘ پؽظاضحّاَع؛ ايٍ يٓبن ّٛجالل ييکُع
ييؿاٌ ؼَبيحًُعي يؽظو اؾ اخؽاي ْؽذ ْعًُ٢عي ثؽ اقبـ اْعا ٠يػکٕؼ ظؼ يحٍ ْؽذ جسٕل
ا٦حًبظي ؼا ثيٍ ضبَٕاؼْبي نٓؽقحبٌ اؼٔييّ ثؽ اقبـ قٕٓذ يطحه ١ظؼآيعي آٌْب يٕؼظ اؼؾيبثي
٦ؽاؼ ظْعَ .حبيح زبيم ثيبَگؽ ايٍ اقث کّ اؾ ظيعگبِ يؽظو نٓؽقحبٌ اؼٔييّ (ًََّٕ جس٧ي )٥ظٔنث
ثّ اْعا ٠يٓؽذ ظؼ يحٍ ْؽذ جسٕل ا٦حًبظي ظؼؾييُة اخؽاي ْؽذ ْعًُ٢عي يبؼاَّْب ظقث
َيب٢حّ اقث.
 .5يالئي ٔ ضبظييبٌ ( ،)1394ظؼ ْي ي٧بنّاي ثّ ظاليم اخحًبٚي ٔ ا٦حًبظي ٚعو اًَؽا٠
نٓؽَٔعاٌ جٓؽاَي اؾ ظؼيب٢ث يبؼاَّ َ٧عي پؽظاضحّاَع؛ يب٢حّْبي ايٍ جس٧يَ ٥هبٌ ييظْع جؽـ اؾ
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آيُعَِ ،بؼَبيحي اؾ َٔٛيث يٛيهحي ،ثعثيُي ٔ ٚعو اًْيُبٌ يؽظو ثّ َٔٛيث ا٦حًبظي ٔ ظؼآيع ظؼ
آيُعِٚ ،عو اٚحًبظ يؽظو ثّ ظٔنث ،اٚح٧بظ ثّ ؼاَثضٕاؼي ٔ ٢كبظ ا٦حًبظي ظؼ کهٕؼًٚ ،هکؽظ ظٔنث
اؾ ْؽي ٥ؼقبَّْب ثّ جؽجيت يٓىجؽيٍ ٕٚايم جأثيؽگػاؼ ظؼ ٚعو اًَؽا ٠يؽظو اؾ يبؼاَّ اقث.
 .6يبظ٦ي ،ج٧عيكي ،کبٔقي ( ،)1395ظؼ ْي ي٧بنّاي اثؽات ْعًُ٢عي يبؼاَّْب ظؼ ثٓجٕظ
ؼ٢بِ اخحًبٚي ؼٔقحبئيبٌ ثطم ظْعؾ نٓؽقحبٌ ايػِ ؼا يٕؼظثؽؼقي ٦ؽاؼ ظاظِاَع؛ َحبيح کهي جس٧ي٥
َهبٌ ظاظِ اقث ثؽ اقبـ َحبيح آؾيٌٕ  tجک ًََّٕاي ْعًُ٢عقبؾي يبؼاَّْب ،ظؼ ا٢ؿايم قٓر
ظؼآيعْب ،ا٢ؿايم ٦عؼت ضؽيع ،قٓر کي٣ي ؾَعگي يؽظو يؤثؽ ثٕظِ اقث ،چؽاکّ ظؼ جًبيي
يحٟيؽْبي يٕؼظثؽؼقيٚ ،عظ ثّظقثآيعِ کًحؽ اؾ  8/85ثٕظِ ٔ ي٧بيكّ ييبَگيٍ يحٟيؽْب ثب ي٧عاؼ
ؼَٔع ظؼ يًؽ ٠يُبث ٙاَؽژي (آة ٔ گبؾ ٔ  ،)...ثٓجٕظ جٟػيّ ٔ انگٕي يًؽ ،٠کًحؽ جب يحٕقّ جأثيؽ
ظانحّ اقث .نػا ثب جٕخّ ثّ يعت کٕجبِ اخؽاي ْؽذ ،جأثيؽات يٓهٕة اقث ٔ اَحٗبؼ ييؼٔظ کّ ظؼ
آيُعِ ،يٕاؼظ اخحًبٚي ظيگؽ َيؿ ،يٕؼظ ثٓجٕظ ثّ ضٕظ ثگيؽَع.
٦ .7بقًيَٕٞ ،بَي ٔ َٕؼانٓي ( ،)1396ظؼ ْي ي٧بنّاي ثّ اثؽثطهي ْعًُ٢عي يبؼاَّْب ثؽ
کي٣يث ؾَعگي ؼٔقحبئيبٌ ؼٔقحبْبي ثطم ازًعآثبظ يهٓع پؽظاضحّاَع؛ َحبيح َهبٌ ظاظ کّ ييبَگيٍ
کي٣يث ؾَعگي ضبَٕاؼْبي ؼٔقحبيي ظؼ ثٛع اخحًبٚي اؾ  3/17ثّ  ٔ 2/69ظؼ ثٛع ا٦حًبظي اؾ 2/79
ثّ  ٔ 2/45ظؼ يسيّ کبنجعي اؾ  3/86ثّ  ٔ 2/84ظؼ قبؾِ کي٣يث ؾَعگي اؾ  3ثّ  3/54ظؼ يؽزهّ
أل ْعًُ٢عي يبؼاَّ کبْميب٢حّ اقث .ظؼٔاْ ٙ٦ؽذ ْعًُ٢عي يبؼاَّْب َحٕاَكحّ اقث ظؼ ثٓجٕظ
کي٣يث ؾَعگي ضبَٕاظِْبي ؼٔقحبيي يؤثؽ ثبنع .اگؽچّ ييبَگيٍ کي٣يث ؾَعگي ظؼ اثٛبظ يٕؼظثؽؼقي
٦جم اؾ ْؽذ ْعًُ٢عي پبييٍجؽ اؾ زع يحٕقّ اؼؾيبثي ثٕظِ اقث ،ايب پف اؾ اخؽاي ْؽذ
ْعًُ٢عي ،ييبَگيٍ کي٣يث ؾَعگي ٔ اثٛبظ آٌ َكجث ثّ ٦جم اؾ اخؽاي ْؽذ ْعًُ٢عي کبْم
ظانحّ اقث.
 .8جس٧ي ٥ثب ُٕٚاٌ اثؽات ا٦حًبظي ْعًُ٢عي يبؼاَّْب ثؽ يٛيهث ضبَٕاؼْبي ؼٔقحبيي
نٓؽقحبٌ ضٕنبة ( ،)1397جٕقّ ؼيبزي ٔ قهٓبٌآثبظي َٕنحّنعِ اقث؛ َحبيح جس٧يَ ٥هبٌ ظاظ
پؽظاضث يبؼاَّ يكح٧يى ظؼ َٕازي ؼٔقحبيي نٓؽقحبٌ ضٕنبة ظاؼاي اثؽات يثجث يبَُع جٕ٧يث
ظؼآيع ضبَٕاؼ ؼٔقحبيي ،ؼَبيث ٔ يبَعگبؼي ظؼ َٕازي ؼٔقحبيي ٔ اثؽات يُ٣ي يبَُع ا٢ؿايم جٕؼو ٔ
ا٢ؿايم ٦يًث کبالْب ٔ ضعيبت نعِ اقثًْ .چُيٍ ايُکَّ ،سِٕ يًؽ ٠يبؼاَّْب اؾ قٕي
ؼٔقحبئيبَي کّ ٞبنجبً ظؼؾييُة ايٕؼ ؼٔؾيؽِ اقث٦ ،بثهيثْبي ثؽ٦ؽاؼي اْعا ٠قيبقث ا٦حًبظي
جٕؾي ٙيبؼاَّْب ؼا ثب چبنمْبي خعي ؼٔثؽٔ قبضحّ اقث .اؾايٍؼٔ ،جس٧ي ٥زبَؽ ظؼ ثؽَبيّؼيؿي
ظؼؾييُة اثؽات جسٕالت ا٦حًبظي يبؼاَّْب ظؼ َٕازي ؼٔقحبيي جأکيع ًَٕظِ اقث.
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يٓبنٛبت اَدبونعِ ضبؼخي
 .1نيٍ ٔ خيبَگ ( ،)2811ظؼ ْي ي٧بنّاي ثّ جطًيٍ يبؼاَّْبي اَؽژي ظؼ کهٕؼ چيٍ
پؽظاضحّ ٔ اثؽات ايالذ يبؼاَّ اَؽژي ؼا ثؽؼقي کؽظِاَع .ثب ثؽظانحٍ يبؼاَّْبي اَؽژي ،يب٢حّْبي
پژْٔم کبْم ٦بثمجٕخٓي ظؼ ج٧بَبي اَؽژي ؼا َهبٌ ييظْع .ايب ظؼ ْؽ ٠ي٧بثم اثؽات يُ٣ي
ثؽ ؼٔي يحٟيؽْبي ا٦حًبظ کالٌ ظاؼظ .ايهبٌ َهبٌ ظاظَع کّ ظؼ زبنث زػ ٠کبيم يبؼاَّ ،ثعٌٔ ثبؾ
جٕؾي ٙظؼآيع ثبٚث کبْم ؼ٢بِ ا٦حًبظي ،کبْم جٕنيع َبضبنى ظاضهي ٔ کبْم انحٟبل

يينٕظ.

ظؼزبنيکّ زػ ٠کبيم يبؼاَّ اَؽژي ٔ ثبؾ جٕؾي 35 ٙظؼيع اؾ ظؼآيع آٌ ثّ ا٦حًبظ آثبؼ يثجحي ظانحّ
ثّْٕؼيکّ ؼ٢بِ ا٦حًبظي ،جٕنيع َبضبنى ظاضهي ٔ انحٟبل ا٢ؿايم يييبثُعًْ .چُيٍ ظؼ زبنث ثبؾ
جٕؾي 58 ٙظؼيع غضبيؽ زػ ٠يبؼاَّ ،ؼ٢بِ ا٦حًبظي ،جٕنيع َبضبنى ظاضهي ٔ انحٟبل ثب نعت
ثيهحؽي ا٢ؿايم يييبثُع.
 .2ثؽيهيُگم ٔ ًْکبؼاٌ ( )2812ظؼ يٓبنّٛاي اثؽات ايالذ کبيم يبؼاَّْب ؼا ظؼ يًٍ
ثؽؼقي کؽظَعَ .حبيح ايٍ جس٧ي ٥ثّيٕؼت کهي اثؽات ا٢ؿايم جٛعيم يبؼاَّْب ؼا يثجث اؼؾيبثي
ييکُع ،ايب ا٢ؿايم ٔ يب کبْم ٧٢ؽ ثّ َٕ٘ ثؽَبيّ ايالذ يبؼاَّْب ثكحگي ظاؼظ .يس٧٧يٍ يک
اقحؽاجژي ضٕلثيُبَّ اؾ ايالذ ؼا پؽظاضث يبؼاَّ َ٧عي ثّ قّ ظْک کىظؼآيع خبي ّٛظؼ ْٕل
يعت ايالذ يٛؽ٢ي ييکُُع.

 .3نٕاَگ نٕ ٔ ًْکبؼاٌ ( ،)2813ظؼ ي٧بنّاي ثّ ثؽؼقي اثؽات ثؽَبيّْبي ؼ٢بِ اخحًبٚي ثؽ
٧٢ؽ ٔ َبثؽاثؽي ظؼآيع ظؼ چيٍ ْي قبلْبي  1989جب  2889ييالظي پؽظاضحُع .يب٢حّْب َهبٌ
ييظْع ثؽَبيّْبي ؼ٢بِ اخحًبٚي َ٧م يًٓي ظؼ کبْم ٧٢ؽ (کبْم ثّ ييؿاٌ ثّ ييؿاٌ 32
ظؼيع) ظانحّاَع؛ ايب اثؽ ثؽَبيّْب ثؽ َبثؽاثؽي ظؼآيع يٛکٕـ نع؛ ثّْٕؼيکّ ضبَٕاظِْبي ثب ظؼآيع
ثبالجؽ ثيهحؽ قٕظ ثؽظَع ٔ َبثؽاثؽي ظؼ ثيٍ يُبْ ٔ ٥پُح ظْک ظؼآيع َيؿ ثبگػنث ؾيبٌ ا٢ؿايم
يب٢حّ اقث.
 .4ؼإْنع آَبَع ٔ ًْکبؼاٌ ( ،)2813ظؼ ْي ي٧بنّاي ثّ ثؽؼقي پيبيعْبي يبني ٔ ؼ٢بْي
ايالزبت يبؼاَّ قٕضث ظؼ ُْع پؽظاضحُع .يکي اؾ َگؽاَيْبي قيبقث ايالذ يبؼاَّْب جأثيؽ
َبيٓهٕة ؼ٢بِ ظؼ ضبَٕاؼْب ثّٔيژِ ضبَٕاؼْبي ٧٢يؽ اقث .ثّ َٗؽ ييؼقع يبؼاَّْبي قٕضث ثكيبؼ
ثع ْعًُ٢ع ثٕظِاَع کّ ظِ ظؼيع اؾ ثؽٔجًُعجؽيٍ ضبَٕاؼْب ْ٣ث ثؽاثؽ ثيهحؽ اؾ ظِ ظؼيع ٧٢يؽجؽيٍ
قٕظ ظؼيب٢ث ييکُُع .ثبٔخٕظايٍ ،ايالذ يبؼاَّ يٕخت يؽّ٢خٕيي يبني ٦بثمجٕخٓي يينٕظ،

بررسي آثار اقتصادي ً اجتماعي طرح ىدفمندي يارانوىا بر سطح رفاه خانٌارىا (نمٌنو مٌردي شير تبريس)

619

ا٢ؿايم يؽججّ ثب قٕضث ٔ قبيؽ ٦يًثْب ظؼآيع ٔاٛ٦ي ضبَٕاؼ ؼا ثؽاي ًّْ گؽِْٔبي ظؼآيع کبْم
ييظْع .ثٓحؽيٍ ْعًُ٢عي يبؼاَّ قٕضث ثّيٕؼت کبيم اؾ ضبَٕاظِْبي کىظؼآيع زًبيث ييکُع
ظؼزبنيکّ ُْٕؾ ْى يؽّ٢خٕيي ضبنى يبني ٦بثمجٕخٓي ظانحّ اقث.
 .5ضبنع يعيًْ ٔ ٥کبؼاٌ ( ،)2814ظؼ ْي ي٧بنّاي ثّ ثؽؼقي جأثيؽ زػ ٠يبؼاَّْبي ٔاؼظات
قٕضث ظؼ َيدؽيّ ثؽ ٧٢ؽ پؽظاضحُعَ .حبيح ايٍ جس٧يَ ٥هبٌ ييظْع کبْم يبؼاَّ يُدؽ ثّ ا٢ؿايم
جٕنيع َبضبنى ظاضهي َيدؽيّ گؽظيعِ اقث؛ ايب نٕاْع زبکي اؾ اثؽات يُ٣ي ثؽ ظؼآيع ضبَٕاؼ ثّٔيژِ
ظؼ ضبَٕاظِْبي ٧٢يؽ ْكحُع.
 .6ازًع ٢حسي ٔ ًْکبؼاٌ ( ،)2816ثّ ثؽؼقي جأثيؽ ايالذ يبؼاَّْبي قٕضث ظؼ قبل 2812
ييالظي ثؽ خهٕگيؽي اؾ کكؽي ثٕظخّ ظٔنث يًؽ ثعٌٔ آقيت ؾظٌ ثؽ ٧٢ؽاي يًؽ پؽظاضحُع .ايٍ
جس٧يَ ٥هبٌ ظاظ ثب اؾ ثيٍ ؼ٢حٍ يبؼاَّ قٕضث ظؼ يًؽ ضبَٕاظِاي يًؽي نبْع کبْم ؼ٢بِ ثٕظَع،
ايٍ ظؼ زبني اقث کّ ايٍ يَٕٕ٘ ثبٚث ا٢ؿايم جٕنيع َبضبنى ظاضهي ايٍ کهٕؼ نعِ اقث.
 .7ؼٔقالٌ ٚجعانسکيى ٔ ًْکبؼاٌ ،)2816( ،ظؼ ي٧بنّ يبؼاَّ قٕضث ظؼ يبنؿي؛ اؼؾيبثي ظؼ
ؼاثّٓ ثب يًؽ٠کُُعگبٌ ،کّ جأثيؽ يكح٧يى ؼ٢بِ َبني اؾ زػ ٠يبؼاَّ قٕضث ظؼ يبنؿي ثؽؼقينعِ
اقث .ظؼ ايٍ ي٧بنّ ثب اقح٣بظِ اؾ ثؽؼقي يطبؼج ضبَٕاؼ ثيٍ قبلْبي  2885-2884ثب ًََّٕاي اؾ
 4227ضبَٕاؼ ,جدؿئّجسهيم ثب ج٣کيک ضبَّْبي يكکٍ ظؼ  3گؽِٔ يطحه ١ثب جأثيؽ ظؼآيع ثؽ ؼ٢بِ
ضبَٕاؼ ٔ کبْم يبؼاَّْب اَدبونعِ اقثَ .حبيح ايٍ ي٧بنّ ،ايالزبت يبؼاَّ ثبيع ًْؽاِ ثب
اقحؽاجژيْب ٔ ثؽَبيّْب ثبنع جب جأثيؽات يُ٣ي ثؽ ؼ٢بِ ضبَٕاؼ ؼا َّجُٓب ثؽاي ٦هؽ کىظؼآيع ثهکّ ٦هؽ
يحٕقّ خبي ّٛکبْم ظاظ.

ؼٔلنُبقي
ايٍ پژْٔم اؾَٗؽ ْع ٠کبؼثؽظي ٔ اؾنسبٔ خًٙآٔؼي اْالٚبت جٕيي٣ي جسهيهي اقث .نبنٕظِ
آٌ يجحُي ثؽ ًٚهيبت پيًبيهي پيؼيؿي نع کّ ثّ نيِٕ پف ؼٔيعاظي ثّ اؼؾيبثي جأثيؽ ْعًُ٢عي
يبؼاَّْب ثُّٕٚاٌ يحٟيؽ يكح٧م ثؽ قٓر ؼ٢بِ ضبَٕاؼْبي نٓؽ ججؽيؿ ثُّٕٚاٌ يحٟيؽ ٔاثكحّ پؽظاضحّ
نع .خبي ّٛآيبؼي ايٍ پژْٔم قؽپؽقحبؼاٌ ضبَٕاؼْبي نٓؽ ججؽيؿ ثٕظ کّ ثب جٕخّ ثّ زدى خبيّٛ
آيبؼي ٔ ٚعو ظقحؽقي ٔ ؾيبٌگيؽ ثٕظًٌَ ،يجٕاٌ جًبيي خبي ّٛؼا يٕؼظ پؽقم ٦ؽاؼظاظ .نػا ثؽ
اقبـ ٢ؽيٕل کٕکؽاٌ ًََّٕ ،آيبؼي يُبقت ثّ جٛعاظ  384اَحطبة ٔ ًََّٕگيؽي ثّ ؼٔل
ضٕنّاي چُعيؽزهّاي اَدبو گؽظيع .ثعيٍيٕؼت کّ اؾ ْؽ ظِ يُٓ ّ٧نٓؽ ججؽيؿ ،قّ يسهّ
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ثّيٕؼت جًبظ٢ي اَحطبة ٔ ظؼ  38يُٓ ّ٧ظؼ ثبؾِ ؾيبَي ظٔيبّْ پؽقهُبيّْب جٕؾي ٙگؽظيع .اثؿاؼ
جس٧ي ٥نبيم پؽقهُبيّاي يس ٥٧قبضحّ اقث کّ اؾ ظٔ ثطم جهکيمنعِ اقث ،ثطم يؽثِٕ
ثّ اْالٚبت ظيٕگؽا٢يک پبقصظُْعگبٌ ٔ ثطم يؽثِٕ ثّ ٦عؼت ضؽيع ضبَٕاؼ ،يؽّ٢خٕيي ظؼ يًؽ٠
اَؽژي ،جٟييؽ يًؽ ٠يٕاظ ٞػايي ،اَكدبو ضبَٕاظگي ٔ قٓر ازكبـ َبثؽاثؽي اخحًبٚي ْؽازي ٔ ثؽ
اقبـ ي٧يبـ پُح اؼؾني نيکؽت ايحيبؾظْي نع .ؼٔايي پؽقهُبيّ جٕقّ ٣َ 7ؽ اؾ اقبجيع يحطًى
ظاَهکعِ ٚهٕو قيبقي جٓؽاٌ يؽکؿي ظؼ ْي يک آؾيٌٕ أنيّ اؾنسبٔ يسحٕايي ثؽؼقينعِ ٔ پف
اؾ خًٙثُعي َٗؽات پؽقهُبيّ َٓبيي ظؼ ٦بنت پژْٔم جُٗيى گؽظيع .ظؼ ؾييُّ پبيبيي اؾ جکُيک
آن٣بي کؽَٔجبش اقح٣بظِ گؽظيع .ثب جٕخّ ثّ آن٣بي ثّظقثآيعِ ثؽاي ْؽيک اؾ گٕيّْب ييؿاٌ
ًْبُْگي ظؼَٔي ثؽاي ْؽيک اؾ يحٟيؽْب ظؼزع٦بثم ٦جٕل ٔ پبيب ييثبنع .ظؼَٓبيث ظاظِْب پف اؾ
خًٙآٔؼي ثب اقح٣بظِ اؾ َؽوا٢ؿاؼ آيبؼي  Spssيٕؼظ جدؿئّجسهيم ٔ اقحُحبج ٦ؽاؼ گؽ٢حُع.
جٛعاظ گٕيّ

ييؿاٌ آن٣بکؽَٔجبش

نًبؼِ يحٟيؽ
1

٦عؼت ضؽيع ضبَٕاؼ

9

8/7

2

يؽّ٢خٕيي ظؼ يًؽ ٠اَؽژي

4

8/74

3

جٟييؽ يًؽ ٠يٕاظ ٞػايي ضبَٕاؼ

9

8/88

4

اَكدبو ضبَٕاظگي

3

8/78

5

ازكبـ َبثؽاثؽي اخحًبٚي

3

8/81

ثسث ٔ يب٢حّْب
يب٢حّْبي جٕيي٣ي
ثؽؼقي ٔيژگيْبي ٢ؽظي پبقطگٕيبٌ ظؼ ايٍ جس٧ي ٥ثيبَگؽ ييبَگيٍ قُي 42/93قبل اقث.
جٕؾي ٙقُي َيؿ ثيٍ کًيُّ  ٔ 22ثيهيُّ  75قبل ظؼ جٛييؽثٕظ .جسًيالت اکثؽ پبقص گٕيبٌ
٤ٕ٢ظيﭙهى ٔ نيكبَف ثٕظِ اقث .اؾ َٗؽ انحٟبل 39/58ظؼيع خبي ّٛظاؼاي نٟم آؾاظ ،اؾنسبٔ
خُكيث  87/76ظؼيع پبقطگٕيبٌ يؽظ 97/91 ٔ ،ظؼيع پبقطگٕيبٌ يحأْم ثٕظِاَع ٔ ثيهحؽيٍ
ا٢ؽاظ پبقطگٕ ظاؼاي يُؿل نطًي ثٕظِ ٔ کًحؽيٍ ا٢ؽاظ ظؼ ايٍ جس٧ي ٥ظؼ ضبَّْبي قبؾيبَي
يؽثِٕ ثّ اؼگبٌْبي ظٔنحي قبکٍ ثٕظِاَع.
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خعٔل ( :)4آيبؼجٕيي٣ي يهطًبت ظيٕگؽا٢يک يهبؼکث کُُعِْب
٢ؽأاَي

ظؼيع

يحٟيؽ
خُكيث

يؽظاٌ
ؾَبٌ

337
47

87/76
12/24

قٍ

 22-38قبل
 31-48قبل
 41-58قبل
 51-68قبل
 68قبل ٔ ثبالجؽ

78
122
112
58
38

18/23
31/77
29/17
13/82
7/82

قٓر جسًيالت

ثي قٕاظ
اثحعائي
قيکم جب ظيﭙهى
 ٤ٕ٢ظيﭙهى ٔ نيكبَف
 ٤ٕ٢نيكبَف ٔ ثبالجؽ

7
32
98
144
111

1/8
8/3
23/43
37/5
28/98

جبْم

يحبْم
يٓهٕ٢ ٔ ّ٧ت نعِ

376
8

97/91
2/88

نٟم

کبؼيُع
آؾاظ
ثعٌٔ نٟم

216
152
16

56/25
39/58
4/16

جٛعاظ اُٚب

 1جب ٣َ 3ؽ
 4جب ٣َ 6ؽ

285
179

53/38
46/61

َٕ٘ يُؿل يكکَٕي

نطًي
اخبؼِ اي
قبؾيبَي

199
182
3

51/82
47/39
8/78

يب٢حّْبي اقحُجبْي
ثؽؼقي ٢ؽَيّ  :1اثؽ ْؽذ ْعًُ٢عي يبؼاَّْب ثؽ ٦عؼت ضؽيع ضبَٕاؼْب يثجث ٔ يُٛي ظاؼاقث.
ًْبٌْٕؼ کّ يب٢حّْبي خعٔل نًبؼِ َ 5هبٌ ييظْع زعٔظ  78ظؼيع ثيبٌ کؽظِاَع کّ ثٛع
اؾ اخؽاي ٦بٌَٕ ْعًُ٢عي يبؼاَّْب کًحؽ جٕاَكحّاَع ثؽاي ضٕظ ٔ يب اُٚبي ضبَٕاظِ ثؽضي کبالْبيي
ؼا کّ جبکٌُٕ َطؽيعِاَع جٓيّ کُُعًْ .چُيٍ ظؼ زعٔظ  82ظؼيع آٖبؼ ظانحّاَع کّ ثٛع اؾ اخؽاي
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ايٍ ْؽذ کًحؽ جٕاَكحّاَع نٕاؾوضبَگي ثبظٔاو (يطچبل ،جهٕيؿيٌٕ ٔ )...جٓيّ کُُع ٔ َيؿ ظؼ زعٔظ 88
ظؼيع پبقطگٕيبٌ انبؼِکؽظِاَع کّ کًحؽ جٕاَكحّاَع ثب پٕل يبؼاَّ ا٦عاو ثّ جًٛيؽات قبضحًبٌ ٔ
جٟييؽاجي ظؼ ظکٕؼاقيٌٕ يُؿل ًَبيُعٚ .الِٔ ثؽ ايٍ ،ظؼ زعٔظ  56ظؼيع پبقطگٕيبٌ پبقص ظاظِاَع
کّ ثب ظانحٍ کبؼت يبؼاَّ ثؽاي ضؽيع ظؼ ٢ؽٔنگبِْب َيبؾ کًحؽي ثّ پٕل َ٧ع ظانحّاَع .ظؼ زعٔظ 48
ظؼيع اؾ پبقطگٕيبٌ ثيبٌ کؽظِاَع کّ ثب زػ ٠يبؼاَّي َبٌ ْؿيُّي ؾَعگي آَبٌ ثّ ي٧عاؼ ؾيبظي
ثبال ؼ٢حّ اقثًْ .چُيٍ ظؼ زعٔظ  58ظؼيع پبقطگٕيبٌ پبقص ظاظِاَع کّ ايالذ ٦يًث يبؼاَّي
ثُؿيٍ ثبٚث ا٢ؿايم ْؿيُّْبي ؾَعگي آَبٌ نعِ اقث .ا٢ؿٌٔ ثؽ ايٍ ،زعٔظ  59ظؼيع اؾ
پبقطگٕيبٌ ثيبٌ ظانحّاَع کّ ايالذ ٦يًث يبؼاَّي آة ،ثؽ ،٤گبؾ ٔ ...ثبٚث ا٢ؿايم ثيهحؽ
ْؿيُّْبي ؾَعگي نعِ اقثٚ .الِٔ ثؽ ايٍ ،زعٔظ  82ظؼيع اؾ پبقطگٕيبٌ ثيبٌ ًَٕظِاَع کّ
کًحؽ ثب پٕل يبؼاَّ ييجٕاَُع نٓؽيّ يعؼقّ يب ظاَهگبِ ٢ؽؾَعاٌ ضٕظ ؼا پؽظاضث ًَبيُع .ظؼَٓبيث
 48ظؼيع پبقطگٕيبٌ آٖبؼ ظانحّاَع کّ پؽظاضث َ٧عي يبؼاَّ ثّ ي٧عاؼ کًي ْؿيُّْبي ؾَعگي
آَبٌ ؼا خجؽاٌ ًَٕظِ اقث.
خعٔل ( :)5آيبؼ جٕيي٣ي ؼاثّٓي اخؽاي ٦بٌَٕ ْعًُ٢عي يبؼاَّْب ثب٦عؼت ضؽيع ضبَٕاؼ
قؤالْبي يحٟيؽ ٦عؼت ضؽيع
جب چّ زع ثٛع اؾ اخؽاي ٦بٌَٕ ْعًُ٢عي يبؼاَّْب
جٕاَكحّايع ثؽاي ضٕظ ٔ يب اُٚبي ضبَٕاظِ ثؽضي
کبالْبيي ؼا کّ جبکٌُٕ َطؽيعِايع جٓيّ کُيع؟
جب چّ زع ثٛع اؾ اخؽاي ٦بٌَٕ ْعًُ٢عي يبؼاَّْب
جٕاَكحّايع نٕاؾوضبَگي ثبظٔاو (يطچبل ،جهٕيؿيٌٕ
ٔ )...جٓيّ کُيع.
جب چّ زع ثب پٕل يبؼاَّ ا٦عاو ثّ جًٛيؽات قبضحًبٌ ٔ
جٟييؽاجي ظؼ ظکٕؼاقيٌٕ يُؿل ًَٕظِايع؟
جب چّ زع ثب ظانحٍ کبؼت يبؼاَّ ُْگبو يؽاخ ّٛثّ
٢ؽٔنگبِْب َيبؾ کًحؽي ثّ پٕل َ٧ع ظاؼيع؟
جب چّ زع ايالذ يبؼاَّ ْؿيُّ ؾَعگي نًبؼا
ثبالثؽظِ اقث؟
جب چّ زع ايالذ يبؼاَّي ثُؿيٍ ْؿيُّ ؾَعگي نًبؼا
ثبالثؽظِ اقث؟
جب چّ زع ايالذ يبؼاَّي آة ،ثؽ ،٤گبؾ ٔ ...
ْؿيُّي ؾَعگي نًبؼا ثبال اقث؟
جب چّ زع پؽظاضث َ٧عي يبؼاَّ ظؼ ْؿيُّْبي ؾَعگي
ثّ نًب کًک کؽظِ اقث؟
جب چّ زع ثب پٕل يبؼاَّ ييجٕاَيع نٓؽيّ يعؼقّ يب
ظاَهگبِ ٢ؽؾَعاٌ ضٕظ ؼا ؼازثجؽ پؽظاضث ًَبييع؟

ييبَگيٍ

اَسؽا٠
يٛيبؼ
81/1

ضيهي
ؾيبظ
3/1

ؾيبظ

يحٕقّ

کى

7

7/28

2/29

ضيهي
کى
8/41

9/1

4/1

3

11

1/23

5/61

8/1

38/1

8/1

8/2

4/6

8/22

2/66

6/1

43/5

4

18

7/26

3/29

38

3

59/7

16

1/25

2/29

3/17

4/12

1/3

25/1

29

2/26

1/22

8/9

9/12

4

16/9

31

1/28

28

4/9

5/11

8/3

33/1

5/18

18

1/31

26

4/22

5/2

24/1

7/1

3/2

9/12

3/26

8/56

78/1

92/8
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َحبيح آؾيٌٕ جي جک ًََّٕ َهبٌ ييظْع کّ ثيٍ ييبَگيٍ يٕؼظ اَحٗبؼ ( ٔ )27ييبَگيٍ
يهبْعِنعِ ( )28/24ج٣بٔت يُٛبظاؼي ٔخٕظ ظانحّ ٔ ايٍ ج٣بٔت يُ٣ي ثٕظِ اقث .ثُبثؽايٍ
ييجٕاٌ گ٣ث اخؽاي ٦بٌَٕ ْعًُ٢عي يبؼاَّْب اؾ َٗؽ پبقطگٕيبٌ ثبٚث کبْم ٦عؼت ضؽيع
ضبَٕاؼْب نعِ اقث.
ثؽؼقي ٢ؽَيّ  :2اثؽ اخؽاي ٦بٌَٕ ْعًُ٢عي يبؼاَّْب ثؽ يؽ ّ٢خٕيي ظؼ يًؽ ٠اَؽژي
يثجث ٔ يُٛي ظاؼ اقث.
ًْبٌگَّٕ کّ يب٢حّْبي خعٔل ؾيؽ َهبٌ ييظْع ثيهحؽ اؾ 92ظؼيع پبقطگٕيبٌ ثيبٌ
ظانحّاَع کّ پف اؾ اخؽاي ٦بٌَٕ ْعًُ٢عي يبؼاَّْب ثّ ييؿاٌ ؾيبظي ُْگبو ضؽيع ٔقبيم يُؿل ثّ
ثؽچكت اَؽژي آٌْب ثيهحؽ جٕخّ ييکُُع ٔ ٔقبيم کى يًؽ ٠اَحطبة ييکُُعٚ .الِٔ ثؽ ايٍ
زعٔظ  56ظؼيع پبقص ظُْعگبٌ آٖبؼ ظانحّاَع کّ پف اؾ اخؽاي ايٍ ٦بٌَٕ ثّ ييؿاٌ يحٕقّ ؼٔ
ثّ ثباليي ٦جٍْبي يًؽ٢ي اَؽژي ْؽ ظٔؼِ ؼا کُحؽل ييکُُعًْ .چُيٍ ثيم اؾ  56ظؼيع
گ٣حّاَع کّ :پف اؾ اخؽاي ٦بٌَٕ ْعًُ٢عي يبؼاَّْب ثّ ييؿاٌ ؾيبظي اؾ اجال ٠اَؽژي خهٕگيؽي
ييکُُع ٔ اؾ ٔقبيم يُؿل ثّ اَعاؾِ َيبؾ يًؽ ٠ييکُُع ٔ .ظؼ َٓبيث زعٔظ  45ظؼيع پبقطگٕيبٌ
آٖبؼ کؽظِاَع کّ :ثّ ييؿاٌ يحٕقّ ؼٔ ثّ ثباليي ثب يؽ ّ٢خٕيي ظؼ يًؽ ٠اَؽژي يجبنٟي اؾ يبؼاَّ
َ٧عي ثؽايهبٌ ثب٦ي ثًبَع.
خعٔل ( :)6آيبؼ جٕيي٣ي ؼاثّٓ اخؽاي ٦بٌَٕ ْعًُ٢عي يبؼاَّْب ثب يؽ ّ٢خٕيي ظؼ يًؽ ٠اَؽژي
ضيهي ؾيبظ

ؾيبظ

يحٕقّ

کى

ضيهي
کى

ييبَگيٍ

اَسؽا٠
يٛيبؼ

قٕالْبي يحٟيؽ يًؽ ٠اَؽژي

جب چّ زع ُْگبو ضؽيع ٔقبيم يُؿل ثّ
ثؽچكت اَؽژي آٌْب ثيهحؽ جٕخّ ييکُيع؟
(ٔقبيم کى يًؽ ٠اَحطبة ييکُيع)

48

22/1

14/3

14/6

9

3/5

1/35

جب چّ زع اخؽاي ٦بٌَٕ ْعًُ٢عي يبؼاَّْب
ثيهحؽ اؾ گػنحّ ٦جٍْبي يًؽ٢ي ْؽ ظٔؼِ ؼا
کُحؽل ييکُيع؟

28/1

25/4

38/2

14/3

18

3/31

1/25

جب چّ زع ثب اخؽاي ٦بٌَٕ ْعًُ٢عي يبؼاَّْب اؾ
ٔقبيم يُؿل ثّ اَعاؾِ َيبؾ يًؽ ٠ييکُيع؟
خهٕگيؽي اؾ اجال ٠اَؽژي)

23/2

29/7

28/9

15/1

3/1

3/4

2/1

جب چّ زع قٛي ييکُيع ثب يؽ ّ٢خٕيي ظؼ
يًؽ ٠آة ،ثؽ ،٤گبؾ ٔ ي٧عاؼي اؾ پٕل يبؼاَّ
ثؽايحبٌ ثًبَع؟

17

24/1

24/8

17/4

16/7

2/9

1/37
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خعٔل نًبؼِ  7ؼاثّٓ ي اخؽاي ٦بٌَٕ ْعًُ٢عي يبؼاَّْب ثب يؽ ّ٢خٕيي ظؼ يًؽ ٠اَؽژي
ضبَٕاؼْب ؼا ثب اقح٣بظِ اؾ آؾيٌٕ  Tجک ًََّٕ اي َهبٌ ييظْع .ثيٍ ييبَگيٍ يٕؼظ اَحٗبؼ (ٔ )12
ييبَگيٍ يهبْعِ نعِ ( )13/52ج٣بٔت يُٛب ظاؼي يهبْعِ يينٕظ ٔ ايٍ ج٣بٔت يثجث اقث.
خعٔل ( :)7ثؽؼقي ٢ؽَيّ ؼاثّٓ اخؽاي ٦بٌَٕ ْعًُ٢عي يبؼاَّْب ثب يؽّ٢خٕئي ظؼ يًؽ ٠اَؽژي
يحٟيؽ :يؽ ّ٢خٕئي ظؼ يًؽ ٠اَؽژي
جٛعاظ

ييبَگيٍ

384

13/52

اَسؽا٠

ييبَگيٍ يٛيبؼ12:

اقحبَعاؼظ

ضٓبي اقحبَعاؼظ
اؾ ييبَگيٍ

3/71

8/28

T

ظؼخّ
آؾاظي

اضحال٠
ييبَگيٍ

قٓر
يُٛبظاؼي

8/81

383

1/52

8/888

ثُبثؽايٍ ييجٕاٌ گ٣ث :اؾ َٗؽ پبقطگٕيبٌ اخؽاي ٦بٌَٕ ْعًُ٢عي يبؼاَّْب يٕخت ا٢ؿايم
يؽّ٢خٕيي ظؼ يًؽ ٠اَؽژي نعِ اقث.
ثؽؼقي ٢ؽَيّ  :3اثؽ اخؽاي ٦بٌَٕ ْعًُ٢عي يبؼاَّْب ثؽ جٟييؽ يًؽ ٠يٕاظ ٞػائي ضبَٕاؼ
يثجث ٔ يُٛيظاؼ اقث.
 62/5ظؼيع اؾ پبقطگٕيبٌ ثيبٌ ظانحّاَع کّ ثب اخؽاي ٦بٌَٕ ْعًُ٢عي يبؼاَّْب ثّ ييؿاٌ
کًي جٕاَكحّاَع ثؽاي اُٚبي ضبَٕاظِ ضٕظ يٕاظ ٞػايي ثٓحؽي جٓيّ ًَبيُعٚ .الِٔ ثؽ آٌ زعٔظ
 68/5ظؼيع پبقص ظُْعگبٌ آٖبؼ ظانحّاَع کّ يًؽ ٠يٕاظ ٞػايي ضبَٕاظِ آَٓب ثّ ظَجبل اخؽاي
٦بٌَٕ ْعًُ٢عي يبؼاَّْب ي٧عاؼ اَعکي جٟييؽ ًَٕظِ اقث .زعا٦م چٓم ظؼيع اؾ پبقطگٕيبٌ ايٍ
جٟييؽات ؼا ي٣ؽ ظاَكحّاَع ٔني ظؼ يٕؼظ گٕنث ٔ ييِٕ ايٍ جٟييؽات ثيهحؽ ثٕظِ اقث .ؼاثّٓ ي
ْعًُ٢عي يبؼاَّ ثب جٟييؽ يًؽ ٠يٕاظ ٞػايي يُ٣ي ثٕظِ اقث .ايٍ ثعاٌ يُٛبقث کّ اخؽاي ٦بٌَٕ
ْعًُ٢عي يبؼاَّ َحٕاَكحّ اقث ثؽ گؽايم يؽظو ثّ قًث يًؽ ٠يٕاظ ٞػايي يٓهٕة اثؽ گػاؼ ثبنع.
ثؽؼقي ٢ؽَيّ  :4اثؽ اخؽاي ٦بٌَٕ ْعًُ٢عي يبؼاَّْب ثؽ اَكدبو ضبَٕاظگي يثجث ٔ يُٛي ظاؼاقث.
ًْبٌگَّٕ کّ يب٢حّْبي خعٔل َ 8هبٌ ييظْع ظؼ زعٔظ  45ظؼيع پبقطگٕيبٌ گ٣حّاَع کّ
ثّ ييؿاٌ يحٕقّ ٔ کًي پٕل يبؼاَّ ثب قبيؽ ظؼآيعْب جؽکيت يينٕظ ٔ ثّ يٕؼت يکﭙبؼچّ ْؿيُّ
ييگؽظظًْ .چُيٍ ثيهحؽ اؾ  68ظؼيع پبقطگٕيبٌ آٖبؼ ظانحّاَع کّ ثّ ييؿاٌ اَعکي ظؼ ضبَٕاظِ
ثّ ظنيم ْؿيُّ کؽظٌ پٕل يبؼاَّ اٚحؽاَي َكجث ثّ قؽپؽقث ضبَٕاظِ يٕؼت ييگيؽظ ٔ ظؼ پبيبٌ
ثيم اؾ  77ظؼيع پبقص ظُْعگبٌ ثيبٌ ظانحّاَع کّ اضحال ٠ثيٍ اُٚبي ضبَٕاظِ ثب پؽظاضث َ٧عي
يبؼاَّْب ثّ ييؿاٌ اَعکي ا٢ؿايم يب٢حّ اقث.
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خعٔل ( :)8آيبؼجٕيي٣ي ؼاثّٓ اخؽاي ٦بٌَٕ ْعًُ٢عي يبؼاَّْب ثب اَكدبو ضبَٕاظگي
ضيهي

قٕالْبي يحٟيؽ اَكدبو ضبَٕاظگي

ؾيبظ

يحٕقّ

کى

ؾيبظ
جب چّ زع ظؼ ضبَٕاظِ نًب پٕل يبؼاَّ ثب

ضيهي

ييبَگيٍ

کى

16/3

28/1

24/7

21/2

اَسؽا٠
يٛيبؼ

3

17/7

5/44

قبيؽ ظؼآيعْب جؽکيت يينٕظ ٔ ثّ
يٕؼت يکﭙبؼچّ ْؿيُّ ييگؽظظ؟
جب چّ زع ظؼ ضبَٕاظِ ثّ ظنيم ْؿيُّ

6/4

7/7

16/3

25/1

2/4

44/5

1/27

کؽظٌ پٕل يبؼاَّ اٚحؽاَي َكجث ثّ
قؽپؽقث ضبَٕاظِ يٕؼت ييگيؽظ؟
جب چّ زع اضحال ٠ثيٍ اُٚبي ضبَٕاظِ ثب

5/8

6/3

11

22/1

2/1

54/8

5/47

ظؼيب٢ث يبؼاَّ ثيهحؽ نعِ اقث؟

ًْبٌگَّٕ کّ يب٢حّْبي ايٍ خعٔل َهبٌ ييظْع ثيٍ ييبَگيٍ يٕؼظ اَحٗبؼ ( ٔ )9ييبَگيٍ
يهبْعِ نعِ ( )9/68ج٣بٔت يُٛبظاؼ ٔ يثجحي يهبْعِ يينٕظ .ثُبثؽايٍ ييجٕاٌ گ٣ث اخؽاي ٦بٌَٕ
ْعًُ٢عي يبؼاَّْب اؾ َٗؽ پبقص ظُْعگبٌ يٕخت ا٢ؿايم اَكدبو ضبَٕاظگي نعِ اقث.
خعٔل ( :)9ثؽؼقي ٢ؽَيّ :ؼاثّٓ اخؽاي ٦بٌَٕ ْعًُ٢عي يبؼاَّْب ثب اَكدبو ضبَٕاظگي
يحٟيؽ :اَكدبو ضبَٕاظگي
جٛعاظ

ييبَگيٍ

384

9/68

ييبَگيٍ يٛيبؼ9 :

اَسؽا٠

ضٓبي

اقحبَعاؼظ

اقحبَعاؼظ اؾ

T

ظؼخّ

اضحال٠

قٓر

آؾاظي

ييبَگيٍ

يُٛبظاؼي

ييبَگيٍ
1/77

8/89

2/17

383

8/68

8/888

ثؽؼقي ٢ؽَيّ  :5اثؽ اخؽاي ٦بٌَٕ ْعًُ٢عي يبؼاَّْب ثؽ کبْم ازكبـ َبثؽاثؽي اخحًبٚي
يثجث ٔ يُٛيظاؼ اقث.
ثيهحؽ اؾ  67ظؼيع پبقطگٕيبٌ آٖبؼ ظانحّاَع کّ پؽظاضث َ٧عي يبؼاَّْب ثّ ي٧عاؼ کًي
ثبٚث کى نعٌ ٢بيهّ ْج٧بت ٧٢يؽ ٔ ثؽٔجًُع خبي ّٛنعِ اقث .ظؼ زعٔظ  68ظؼيع پبقطگٕيبٌ
پؽظاضث َ٧عي يبؼاَّ ثّ ؼٔل کَُٕي ؼا ثّ ييؿاٌ کًي ٚبظالَّ ييظاَُع ٔ .ظؼ زعٔظ  49ظؼيع
يٛح٧عَع کّ َٔٛيث ظؼآيع ا٦هبؼ ٧٢يؽ خبي ّٛثّ ييؿاٌ اَعکي ثٓحؽ نعِ اقث.
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خعٔل( :)18آيبؼ جٕيي٣ي ؼاثّٓي اخؽاي ٦بٌَٕ ْعًُ٢عي يبؼاَّْب ثب کبْم ازكبـ َبثؽاثؽي اخحًبٚي
قؤالْبي يحٟيؽ ازكبـ َبثؽاثؽي اخحًبٚي

ضيهي
ؾيبظ

ؾيبظ

يحٕقّ

کى

ضيهي
کى

ييبَگيٍ

اَسؽا٠
يٛيبؼ

جب چّ زع پؽظاضث يبؼاَّ ثبٚث کى نعٌ
٢بيهّ ْج٧بت ٧٢يؽ ٔ ثؽٔجًُع نعِ اقث؟

6/1

7/6

21/8

31/3

34/1

2/2

1/15

جب چّ زع پؽظاضث َ٧عي يبؼاَّْب ثّ ؼٔل
کَُٕي ؼا ٚبظالَّ ييظاَيع؟

7

9/7

21/9

24/9

36/5

2/4

5/46

جب چّ زع ثب پؽظاضث يبؼاَّْب َٔٛيث ظؼآيع
ا٦هبؼ ٧٢يؽ خبي ّٛثٓحؽ نعِ اقث؟

18/3

13/4

29/2

31/4

15/7

2/3

1/24

ًْچُيٍ ظؼ پبقص ثّ ايٍ قٕال کّ اخؽاي ٦بٌَٕ ْعًُ٢عي يبؼاَّْب ثؽاي کعاو يک اؾ
گؽِْٔبي ؾيؽ ظاؼاي اثؽات يثجث ثٕظِ ًْبٌ ْٕؼ کّ اؾ َحبيح خعٔل ؾيؽ پيعاقث 65/6 ،ظؼيع اؾ
پبقطگٕيبٌ ثيبٌ ظانحّاَع کّ اثؽات يثجث اخؽاي ايٍ ٦بٌَٕ ثؽاي ْج٧بت پبييٍ خبي ّٛثيهحؽ ثٕظِ
اقث 18 ،ظؼيع گ٣حّاَع ثيهحؽيٍ اثؽات يثجث ايٍ ٦بٌَٕ ثؽاي ْج٧بت يحٕقّ ثٕظِ اقث ،آظؼيع
اثؽات يثجث ثيبٌ ظانحّاَع اثؽات يثجث اخؽاي ايٍ ٦بٌَٕ ثؽاي ْج٧بت ثبالي خبي ّٛثيهحؽ ثٕظِ
اقث 5/4 ،ظؼيع گ٣حّاَع ثؽاي ْؽ قّ ْج ّ٧اثؽات يثجث ظانحّ ٔ  13ظؼيع ثيبٌ کؽظِاَع اخؽاي
ايٍ ٦بٌَٕ ثؽاي ْيچ ْجّ٧اي اثؽات يثجث َعانحّ اقث.
خعٔل( :)11اثؽات يثجث اخؽاي ٦بٌَٕ ْعًُ٢عي يبؼاَّْب
اثؽات يثجث ْعًُ٢عي يبؼاَّْب

ظؼيع ٢ؽأاَي

ْج ّ٧پبييٍ

64/3

ْج ّ٧يحٕقّ

9/9

ْج ّ٧ثبال

7/5

ْؽ قّْجّ٧

5/1

ْيچکعاو

15

خً ٙکم

188

ظؼ ضًٕو پبقص ثّ ايٍ قٕال کّ اخؽاي ٦بٌَٕ ْعًُ٢عي يبؼاَّْب ثؽاي کعاو يک اؾ
گؽِْٔبي ؾيؽ ظاؼاي اثؽات يُ٣ي ثٕظِ اقث ،اؾَحبيح خعٔل ؾيؽ پيعاقث کّ  16/9ظؼيع اؾ
پبقطگٕيبٌ ثيبٌ ظانحّاَع کّ اثؽات يُ٣ي اخؽاي ايٍ ٦بٌَٕ ثؽاي ْج٧بت پبييٍ خبي ّٛثيهحؽ ثٕظِ
اقث 6/9 ،ظؼيع گ٣حّاَع ثيهحؽيٍ اثؽات يُ٣ي ايٍ ٦بٌَٕ ثؽاي ْج٧بت يحٕقّ ثٕظِ اقث26 ،
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ظؼيع ثيبٌ ظانحّاَع اثؽات يُ٣ي اخؽاي ايٍ ٦بٌَٕ ثؽاي ْج٧بت ثبالي خبي ّٛثيهحؽ ثٕظِ اقث،
8/2ظؼيع گ٣حّاَع ثؽاي ْؽ قّ ْج ّ٧اثؽات يُ٣ي ظانحّ ٔ  42ظؼيع ثيبٌ کؽظِاَع اخؽاي ايٍ
٦بٌَٕ ثؽاي ْيچ ْجّ٧اي اثؽات يُ٣ي َعانحّ اقث.
خعٔل ( :)12اثؽات يُ٣ي ٦بٌَٕ ْعًُ٢عي يبؼاَّْب
اثؽات يُ٣ي ْعًُ٢عي يبؼاَّْب

ظؼيع ٢ؽأاَي

ْج ّ٧پبييٍ

17/1

ْج ّ٧يحٕقّ

7

ْج ّ٧ثبال

25/3

ْؽ قّْجّ٧

9/2

ْيچکعاو

41/4

خً ٙکم

188

ظؼ ضًٕو ؼاثّٓي اخؽاي ٦بٌَٕ ْعًُ٢عي يبؼاَّْب ثب کبْم ازكبـ َبثؽاثؽي اخحًبٚي
ثيٍ ييبَگيٍ يٕؼظ اَحٗبؼ ( ٔ )15ييبَگيٍ يهبْعِ نعِ ( )14/13ج٣بٔت يُٛبظاؼ ٔ يُ٣ي يهبْعِ
يينٕظ .ثُبثؽايٍ ييجٕاٌ گ٣ث :اخؽاي ٦بٌَٕ ْعًُ٢عي يبؼاَّْب اؾ َٗؽ پبقطگٕيبٌ يٕخت
کبْم ازكبـ َبثؽاثؽي اخحًبٚي َهعِ اقث.

َحيدّگيؽي
ظؼ ضًٕو جس٧ي ٥اَدبونعِ ظؼ يٕؼظ ثؽؼقي آثبؼ ا٦حًبظي ٔ اخحًبٚي ْعًُ٢عي يبؼاَّْب
ثؽقٓر ؼ٢بِ ضبَٕاؼْب (ًََّٕ يٕؼظي نٓؽ ججؽيؿ) َحبيح ثّ ْٕؼ کهي َهبٌ ييظْع کّ ْؽذ
ْعًُ٢عقبؾي ثب جٕخّ ثّ اْعا ٠يٕؼظ َٗؽ ،جٕاَكحّ جب زعٔظي جسٕالت ا٦حًبظي ،اخحًبٚي ٔ ....ؼا
ثٕخٕظ آٔؼظ .ثّ گَّٕاي کّ جبثيؽ ْعًُ٢عي يبؼاَّْب ثؽ ا٢ؿايم قٓر ظؼآيع ضبَٕاؼْبي نٓؽ ججؽيؿ
اؾ آؾيٌٕ  tيک ًََّٕاي يٕؼظ جسهيم ٔ اقحُجبِ ٦ؽاؼ گؽ٢ث.
يب٢حّْبي پژْٔم ظؼ اثٛبظ ا٦حًبظي ٔ اخحًبٚي َهبٌ ظُْعِي يٕاؼظ غيم ييثبنع:
َحبيح يؽثِٕ ثّ جأثيؽ اخؽاي ٦بٌَٕ ْعًُ٢عي يبؼاَّْب ثؽ ٦عؼت ضؽيع ضبَٕاؼْب َهبٌ ييظْع
کّ پف اؾ اخؽاي ايٍ ٦بٌَٕ ٦عؼت ضؽيع ضبَٕاؼْب ثٓجٕظ َيب٢حّ اقث .ايٍ ظؼ زبني اقث کّ ثّ
٧ٚيعِ يدؽيبٌ ْؽذ ،يبؼاَّ پؽظاضحي ييثبيكث جٟييؽات َبني اؾ ا٢ؿايم ٦يًثْبي زبيمْبي
اَؽژي ٔ ثبال ؼ٢حٍ يطبؼج ضبَٕاظِْب ؼا پٕنم ظاظِ ٔ ٦عؼت ضؽيع آَبٌ ؼا ا٢ؿايم ظاظِ يب زعا٦م
ظؼ قٓر گػنحّ َگّ ظاؼظ.
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يب٢حّْبي جس٧يَ ٥هبٌظُْعِي ؼاثّٓي يثجث ييبٌ ْعًُ٢عي يبؼاَّْب ثب اَكدبو ضبَٕاظِْب
ييثبنعْ .ؽچُع کّ اَدبو چُيٍ يَٕٕ٘ جس٧ي٧ي َيبؾ ثّ يٓبن ّٛگكحؽظِاي ظاؼظ ٔني ظؼ زع ٔقٙ
ٔ جٕاٌ پژْٔمْبي ظاَهدٕيي ظاظِْب َهبٌ ييظُْع کّ اخؽاي ايٍ ٦بٌَٕ ثؽ اَكدبو ضبَٕاظِْب
جأثيؽات يثجث ظانحّ اقث .ثٕٓؼيکّ ظؼ زعٔظ  98ظؼيع قؽپؽقحبٌ ضبَٕاؼْب ثّ ييؿاٌ يحٕقّ ؼٔ
ثّ ثباليي ثيبٌ ظانحّاَع يبؼاَّ َ٧عي ؼا ثب قبيؽ ظؼآيعْبي ضبَٕاؼ جؽکيت ييکُُع ٔ آٌ ؼا ثب
يعيؽيث يک َ٣ؽ اؾ اُٚبي ضبَٕاظِ ْؿيُّ ييًَبيُعًْ .چُيٍ ثيم اؾ  98ظؼيع اؾ ا٢ؽاظ يٕؼظ
پؽقم آٖبؼ ظانحّاَع کّ ثّ ظنيم ْؿيُّ ًَٕظٌ يبؼاَّ َ٧عي اٚحؽاٌ کًي اؾ ْؽ ٠اُٚبي ضبَٕاظِ
َكجث ثّ آَبٌ اثؽاؾ ييگؽظظٚ .الِٔ ثؽ آٌ ثيم اؾ  78ظؼيع اؾ پؽقمنَٕعگبٌ آٖبؼ ظانحّاَع کّ
اضحال٢بت ثيٍ اُٚبي ضبَٕاظِ ثب ظؼيب٢ث يبؼاَّ َ٧عي ؼنع ثكيبؼ کًي ظانحّ اقث .کّ ايٍ يٕاؼظ
ثيبَگؽ اَكدبو َكجحبً ثبالي ضبَٕاظِْب پف اؾ اخؽاي ٦بٌَٕ ْعًُ٢عي يبؼاَّْب ييثبنع.
يب٢حّْبي جس٧ي ٥يؽثِٕ ثّ ٢ؽَيّ کبْم ازكبـ َبثؽاثؽي اخحًبٚي َهبٌ ييظْع کّ ظؼ
زعٔظ  98ظؼيع اؾ ا٢ؽاظ يٕؼظ پؽقم ؼٔل کَُٕي پؽظاضث َ٧عي يبؼاَّ ؼا ٚبظالَّ ًَيظاَُع ،يب ثّ
ٚجبؼجي يطبن ١پؽظاضث يكبٔي يبؼاَّ ثّ ًّْ ا٢ؽاظ ييثبنُعًْ .چُيٍ ثيم اؾ  98ظؼيع اؾ آَبٌ
يٛح٧عَع کّ يبؼاَّ پؽظاضحي ثّ کبْم ٢بيهّ ْج٧بت ٧٢يؽ ٔ ُٞي کًک کًي ًَٕظِ اقث.
ثبايٍزبل ظؼ زعٔظ  58ظؼيع خبي ّٛآيبؼي اٚح٧بظ ظانحّاَع کّ ثب اخؽاي ٦بٌَٕ ْعًُ٢عي يبؼاَّْب
َٔٛيث ا٦هبؼ َٛي ١خبي ّٛثٓحؽ نعِ اقث ٔ .ظؼ زعٔظ  65ظؼيع آٖبؼ ظانحّاَع کّ ثيهحؽيٍ
اثؽات يثجث اخؽاي ايٍ ٦بٌَٕ ثؽاي ْج٧بت پبييٍ خبي ّٛثيهحؽ ثٕظِ اقث.

پيهُٓبظات
ثب جٕخّ ثّ َحبيح پژْٔم زبَؽ ،پيهُٓبظات ؾيؽ يٓؽذ ييگؽظظ:
 )1ثب جٕخّ ثّ گكحؽظگي يَٕٕ٘ ْعًُ٢عي يبؼاَّْب َؽٔؼت ظاؼظ خٓث ثؽؼقي ظ٦ي ٥آثبؼ
اخؽاي ايٍ ٦بٌَٕ ثؽ اثٛبظ ا٦حًبظي ،اخحًبٚي٢ ،ؽُْگي ٔ ا٦هبؼ يطحه ١خبي ّٛجس٧ي٧بت ٔقئ ٙ
خعاگبَّاي جٕقّ ظقحگبِْبي يؽثِٕ ظؼ قٓر يهي اَدبو نٕظ.
 )2ثب جٕخّ ثّ ايٍکّ ثكيبؼي اؾ ا٢ؽاظ يٕؼظيٓبنَ ّٛكجث ثّ ٚبظالَّ ثٕظٌ ؼٔل کَُٕي
پؽظاضث يبؼاَّْب جؽظيع خعي ظانحُع خب ظاؼظ ثب نُبقبيي ظْکْبي پبييٍ ظؼآيعي جٕقّ جيىْبيي
يؽکت اؾ ا٦حًبظظاَبٌ ،خبي ّٛنُبقبٌ ٔ قيبقحگؿاؼاٌ اخحًبٚي ا٦عاو ًَٕظِ ٔ قﭙف ثب پؽظاضث
ْعًُ٢ع يبؼاَّْبي َ٧عي ثّ ايٍ ظْکْب ثّ کبْم ازكبـ َبثؽاثؽي اخحًبٚي ؼا ظؼ قٓر خبيّٛ
کًک کُُعْ .ؽچُع ايٍ نيِٕ يًکٍ اقث يهکالجي ؼا ظؼ پي ظانحّ ثبنع ،ايب ثّ َٗؽ ييؼقع کّ
اَدبو آٌ اخحُبةَبپػيؽ ثبنع.
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 )3ثّ َٗؽ ييؼقع نيِْٕبي ظيگؽي يبَُع ثؽ٦ؽاؼي ثيًّْبي جأييٍ اخحًبٚي ثؽاي ا٢ؽاظ ٢ب٦ع
ثيًّ ،اؼائّ ضعيبت اخحًبٚي ثّ ا٢ؽاظ َيبؾيُع يبَُع قبنطٕؼظگبٌ ،ؾَبٌ قؽپؽقث ضبَٕاؼ ٔ ًْچُيٍ
ايدبظ انحٟبل ثؽاي ثيکبؼاٌ ٔ خٕاَبٌ خٕيبي کبؼ ييجٕاَع يکًم ؼٔل ٛ٢هي پؽظاضث يبؼاَّ ٔ زحي
ظؼ يٕاؼظي خبيگؿيٍ آٌ گؽظظ.
 )4ثب جٕخّ ثّ ايٍکّ ظؼ ثُٛي اؾ ضبَٕاؼْب يؽظاٌ ٢ب٦ع يالزيث ٔ جٕاَبيي الؾو ثؽاي
قؽپؽقحي ٔ يعيؽيث ضبَٕاظِ ثّٔيژِ ظؼ ثٛع ْؿيُّ کؽظ ضبَٕاؼ ييثبنُع ،پؽظاضث يجبنٟي اؾ يبؼاَّ ثّ
ؾَبٌ ٔ يب قبيؽ اُٚبي ضبَٕاظِ ييجٕاَع ؼاِزم يُبقجي خٓث جٕ٧يث ا٦حًبظي ضبَٕاظِْب ٔ کًک
ثّ قبيؽ اُٚب ثّضًٕو ؾَبٌ ٔ کٕظکبٌ ثبنع.
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يُبثٙ
اثؽاْيًي ٔؼکيبَي ،يهيکب ( )1391ثؽؼقي جأثيؽ ْؽذ ْعًُ٢ع کؽظٌ يبؼاَّْب ثؽ قجع يًؽ٢ي ضبَٕاؼ ؼٔقحبي ثطم آثبظ
نٓؽقحبٌ ظايٟبٌ ،پبيبٌَبيّ ي ٙٓ٧کبؼنُبقي اؼنع ظاَهکعِ ٚهٕو اخحًبٚي ظاَهگبِ ٚاليّ ْجبْجبيي.

ثطهٕظِ ،يسًع ( )1398جٛييٍ غيَٛ٣بٌ ثؽَبيّ پؽظاضث َ٧عي پف اؾ ْعًُ٢عي يبؼاَّْب ظؼ يُبْ ٥نٓؽي ايؽاٌ .يعيؽيث
نٓؽي ،قبل َٓى .48-29 ،
ظيُيجؽکًبَيٚ ،هي (ْ )1389عًُ٢عقبؾي يبؼاَّْب ْعْ٠ب ٔ چبنمْب ،اْالٚبت قيبقي ٔ ا٦حًبظي .171-156،
ؼزيًي َيبْ ،يٕا ٔ اکجؽي ي٧عو ،ثيثانّ ٔ يُدػة ،يسًعؼَب ( )1394آثبؼ جٟييؽ ظؼ َٗبو يبؼاَّاي ايؽاٌ ثؽ يحٟيؽْبي
٦يًحي ٔ ي٧عاؼي جٕنيع ظاضهي ٔ انحٟبل (ثب اقح٣بظِ اؾ يک يعل ً٢ ،)CGEهُبيّ جس٧ي٧بت يعلقبؾي ا٦حًبظي5 ،

.112 -73، 19 ،
ؼيبزئ ،زيع ٔ قهٓبٌآثبظي ،يهيسّ ( )1397اثؽات ا٦حًبظي ْعًُ٢عي يبؼاَّْب ثؽ يٛيهث ضبَٕاؼْبي ؼٔقحبيي نٓؽقحبٌ
ضٕنبة ،ا٦حًبظ ُ٢ب ٔ جٕق ّٛؼٔقحبيي.112-95 ،23 ،7 ،
يبظ٦ي ،زدث ٔاج٧عيكي ،زًع ٔ کبٔٔقي ،انّٓ ( )1395ثؽؼقي اثؽات ْعًُ٢عي يبؼاَّْب ظؼ ثٓجٕظ ؼ٢بِ اخحًبٚي
ؼٔقحبئيبٌ ثطم ظْعؾ نٓؽقحبٌ ايػِ ،يٓبنٛبت ٔ پژْٔمْبي نٓؽي ٔ يُّٓ٧اي.127-148 ،

يبنسي ايٓ٣بَي ،خٕاظ (ْ )1396عًُ٢عي يبؼاَّْب يٕخت کبْم َبثؽاثؽي يينٕظ؟ ضجؽَبيّ ٢ؽاؼٔ.
http://fararu.com/fa/news/46596
ْٕالثي َژاظ ،يٓؽنبظ ٔ ًْکبؼاٌ ( )1392اؼؾيبثي َ٧م يبؼاَّْبي َ٧عي ثؽ ؼ٢بِ ا٦حًبظي ٔ اخحًبٚي ضبَٕاؼْبي ؼٔقحبيي
يٓبن ّٛيٕؼظي ظْكحبٌ خبيعؼ نٓؽقحبٌ پهعضحؽً٢ ،هُبيّي ٚهًي پژْٔهي ُ٢بي خٟؽا٢يبيي ،قبل پبَؿظْى،
نًبؼِي .37-19 ،58

ٓٚبيي ،اييع ،ظؼثبؼِ اليسّ ْعًُ٢ع کؽظٌ يبؼاَّْب ،ثؽؼقي يجبَي ،يالزٗبت ٔ يسٕؼْبي اليسّ ،ظ٢حؽ يٓبنٛبت يؽکؿ
پژْٔمْبي يدهف ،نًبؼِ يكهكم گؿاؼل .9449
ٚهيؿاظِ ،يٓعي( )1389ظؼآيع ثؽ جأثيؽات ا٦حًبظي ْعًُ٢ع کؽظٌ يبؼاَّْب (ثب َگؽني ثّ ْؽذ ْعًُ٢ع کؽظٌ يبؼاَّْب)،
ا٦حًبظ نٓؽ.187-96، 2، 8 ،
ٚهيﭙٕؼ ،يسًعيبظ ٔ ٤نؽيٛث خ٣ٛؽي ييُب ( )1396ثؽؼقي آثبؼ ْعًُ٢عي يبؼاَّْب ثؽ ثٓؽِٔؼي يُبيٞ ٙػايي (ي٧بيكة
٦جم ٔ ثٛع اؾ اخؽاي ْعًُ٢عي) .پژْٔهُبيّ ا٦حًبظ ٔ کكتٔکبؼ.16-1 ،14 ،8 ،

ٚيكي َٔع ،نيال ٔ جٕزيع٢بو ،يسًع ( )1394ثؽؼقي ٚهم نکكث قيبقث ْعًُ٢عقبؾي يبؼاَّْب ظؼ ايؽاٌ ،يدهّ جس٧ي٧بت
ز ٤ٕ٧ضًٕيي ٔ کي٣ؽي.38-11 ،11 ،
٢ؽؾيٍ ،يسًعؼَب ٔ زكيُي قيعنًف انعيٍ ( )1391يجُي ْؽذ جسٕالت ا٦حًبظي ثب جأکيع ثؽ ْعًُ٢ع کؽظٌ يبؼاَّْب،
ٔؾاؼت ايٕؼ ا٦حًبظي ٔ ظاؼايي ،يٛبَٔث ايٕؼ ا٦حًبظي.
٦بقًي ،يؽيى ٔ ًْکبؼاٌ ( )1393جسهيم اثؽات يؽزهة أل ْؽذ ْعًُ٢عي يبؼاَّْب ثؽ ضبَٕاؼْبي ؼٔقحبيي (يٓبنٛة يٕؼظي:
نٓؽقحبٌ ثيُبنٕظ) ،پژْٔم ٔ ثؽَبيّؼيؿي ؼٔقحبيي. 6 ،
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)بررسي آثار اقتصادي ً اجتماعي طرح ىدفمندي يارانوىا بر سطح رفاه خانٌارىا (نمٌنو مٌردي شير تبريس

ّٛي ٔ جأثيؽ آٌ ثؽ ازكبـ ايُيث (يٓبنٚبِ اخحًب٢) ججييٍ ؼ1392( ّ يؽَي، ؾْؽا ٔ يٓؽثبَي، ٔزيع ٔ ْبْؽي،بقًي٦
.17 ،يّٚ اخحًبٛبِ ٔ جٕق٢ َهؽيّ ثؽَبيّؼيؿي ؼ،)ٌٓب٣يٕؼظي نٓؽ اي

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/789036 .ًُعي يبؼاَّْب٢بٌَٕ ْع٦

. اظاؼِ آيٕؾل يعأقيًب،ٌ جبؼيطچّ يبؼاَّْب ظؼ ايؽاٌ ٔ خٓب،)1389( ٠کدجب
https://www.smtc.ac.ir/magazine.32-33 ،) 1388( يؽکؿ آيٕؾل يعيؽيث ظٔنحي
ًٌُع کؽظ٢بٌَٕ ْع٦ بؾ َطكث اخؽاي٢ ) اؼؾيبثي پكيُي اخؽاي1392( جبـ ٔ يؿظاَي ؾاؾؼاَي يسًعؼَبٚ ،يًهي َژاظ
.38-7 ،6 ،ٌي ايؽاّٚ اخحًبٛبت جٕقٛ يٓبن،)1391 يبؼاَّْب اؾ يُٗؽ َحيدّ ثطهي (اؾ ؾيبٌ اخؽا جب پبيبٌ قبل

،عي٧َ َّث يبؼا٢ نٓؽَٔعاٌ جٓؽاَي اؾ ظؼيب٠عو اًَؽاٚ حًبظي٦ي ٔ اٚ) ظاليم اخحًب1395( ّٛ ْهي،ٌ نيال ٔ ضبظييب،يالئي
.135-189 ،68 ،16 ،يٚبِ اخحًب٢ؼ
. ظٔنث٠ًُعي يبؼاَّْب ثؽ يجُبي اْعا٢) قُدم ؼَبيحًُعي يؽظو اؾ ْؽذ ْع1393( اليؽَب ٔ ضهيهي نيالٞ ،ؽ٢يًُٕؼ
.139 - 68 ،78 ،22 ،حًبظي٦پژْٔمْب ٔ قيبقثْبي ا
ٌيث ؾَعگي ؼٔقحبييب٣ًُعي يبؼاَّْب ثؽ کي٢) اثؽثطهي ْع1396( ٍ يسك،بَيَٕٞ ٔ  يؽيى،بقًي٦ ٔ ث٣ٚ ،َٕؼانهٓي
.88-57 ،21 ،6 ،ّ ؼٔقحبييُٛب ٔ جٕق٢ حًبظ٦ ا،ؼٔقحبْبي ثطم ازًعآثبظ نٓؽقحبٌ يهٓع

.حًبظ ٔ يعيؽيث٦ اَعيهکعِ قيبقثْبي ؼاْجؽظي ا،)1397(  پيهيُّ ٔ قؽَٕنث،ًُعي يبؼاَّْب٢ْع
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