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چکیده
تٛدخٝسيضي فّٕياتي ،تٝفٛٙاٖ يىي اص ٔىا٘يضْٞاي اكالحي حؼاع  ٚتشخؼتٔ ٝاِي  ٚحؼاتذاسي ؿشوتٞاي ٔٛفك ،دس دٞٝٞاي اخيرش ،فأرُ تٕرايض ٚ
تشتشي تشاي ػاصٔاٖ ٞاي پيـٍاْ د٘يا تّمي ؿذ ٜاػت .دسحاِيو ٝايٗ سٚؽ تٛدخٝسيضي ،تٚ ٝيظ ٜدس تخؾ دِٚتي ،واسآٔرذي خرٛد سا تر ٝاتثراا سػرا٘ذٜ
اػت ،ػإاِي و ٝأشٚص ٜدس صٔي ٝٙپيادٜػاصي ايٗ اتضاس واسآٔذ ٔذيشيتي ٔغشح ٔيؿٛد ايٗ اػت و" ٝچشا تٟٙا تقرذاد ٔقرذٚدي اص دِٚتٟرا اص تٛدخرٝسيرضي
فّٕياتي تٝكٛسا ٔقٙيداس  ٚوأُ اػتفادٔ ٜيوٙٙذ؟" " ٚچ ٝاِضأاا ٘ ٚياصٞايي ٔيتايذ تٙٔٝؾٛس اخشاي وأُ ٙٔ ٚاػة تٛدخٝسيضي فّٕيراتي اص ػرٛي
ؿشوتٟاي دِٚتي دس٘ؾش ٌشفت ٝؿٛد؟"
دس ساػتاي پاػخ ت ٝػإاالا اؿاسٜؿذٔ ،ٜماِ ٝحاضش دس تالؽ اػت تا ضٕٗ اسائ ٝادتياا ٔختلشي اص ٔثاحث تٛدخٝسيضي ٚ -تٛيظ ٜتٛدخٝسيضي فّٕياتي ر
تا اٌٍِٛيشي اص "ٔذَ ػٝفأّي ؿ ،"1ٝت ٝؿٙاػايي  ٚاِٛٚيتتٙذي فٛأُ ٔ ٚقياسٞاي ٔقشف ٔٛا٘ـ پيادٜػاصي تٛدخٝسيضي فّٕياتي ػاصٔاٖٞراي دِٚتري
ايشاٖ تپشداصد .آصٖٔٞٛاي آٔاسي ٔٛسد اػتفاد ٜتٙٔٝؾٛس تشسػي  3فشضي ٝاكّي  9 ٚفشضي ٝفشفي عشحؿذ ٜاص ػٛي ٔحمماٖ t ،ترهٕ٘٘ٛرٝاي  ٚفشيرذٔٗ
ٔيتاؿذ و ٝتش اػاع ٘تايح آصٔ ٖٛا ،َٚفشضيٞٝاي اكّي اتثاا ٌشديذ  ٚاص  9فشضي ٝفشفي ،تٟٙا دٔ ٚقياس تٛا٘ايي اسصياتي فّٕىشد  ٚاختياس لا٘٘ٛي تٝفٛٙاٖ
فأُ تاصداس٘ذ ٜدس اخشاي تٛدخٝسيضي فّٕياتي دس ٘ؾش ٌشفت٘ ٝـذ٘ذ  ٚتش اػاع ٘تايح آصٔ ٖٛد ،ْٚاص تيٗ ٔتغيشٞاي اكرّي ،تاصداس٘رذٌي فأرُ تٛا٘رايي ٚ
ػپغ فأُ پزيشؽ دس پيادٜػاصي تٛدخ ٝسيضي فّٕياتي دس تيـتشيٗ ٔيضاٖ اػت ٔ ٚقياسٞاي تٛا٘ايي فٙي ،اختياس ػاصٔا٘ي ،اختياس سٚيٝاي  ٚپزيشؽٞراي
ػياػي  ٚاٍ٘يضؿي (تا أتياصٞاي تشاتش) دس تيـتشيٗ سدٜٞاي ٕٔا٘قت اص پيادٜػاصي تٛدخٝسيضي فّٕياتي دس ػاصٔاٖ ٔٛسد ٔغاِق ٝخاي ٌشفتٝا٘ذ.

واژههاي كلیدئ :ذَ ؿ ،ٝتٛا٘ايي ،اختياس ،پزيشؽ ،تٛدخٝسيضي فّٕياتي.
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 -1مقدمه
أشٚصٌ ٜشايؾ ٘ؼثت ت ٝتٟشٙٔ ٜذي اص اتضاسٞا  ٚسٚيىشدٞاي ٘ٛيٗ ٔذيشيتي ،چٔ ٖٛذيشيت فشآيٙرذٞأ ،رذيشيت ويفيرت ،اسصيراتي ٚ
ٔذيشيت فّٕىشد٘ ،ؾاْٞاي ٞضيٝٙياتي خشٚخي ٔ ٚحل ،َٛتٛدخٝسيضي تش ٔثٙاي خشٚخيٞا  ٚفّٕىشد ٘ ٚؾايش آٖ و ٝغاِثرا ٔرٛسد
اػتفاد ٜتخؾ خلٛكي تٛد ٜا٘ذ ،دس دِٚتٟا لرٛا  ٚلرذسا ٌشفتر ٝاػرت  ٚسٚيىشدٞراي خشٚخري ٔحرٛسي ،ؿرٟش٘ٚذ ٔحرٛسي ٚ
تاصاسٌشايي و ٝسٚيىشدٞاي تخؾ خلٛكي اػت ،خايٍضيٗ سٚيىشدٞاي تخؾ دِٚتي يقٙي فشآيٙذٔحٛسي ،تٛسٚوشاػري ٔرذاسي ٚ
ا٘حلاس ٌشديذ ٚ ٜؿاؤّ ٝذيشيت دِٚتي ٘ٛيٗ سا تٛخٛد آٚسد ٜاػت .تٛدخٝسيضي فّٕياتي ٘يض يىي اص اتضاسٞا  ٚسٚيىشدٞاي يادؿرذٜ
ٔيتاؿذ و ٝتٟٙا تقذاد ٔقذٚدي اص ػاصٔاٖٞاي دِٚتيٛٔ ،فك ت ٝپيادٜػاصي آٖ ؿذٜا٘ذ.
س٘ٚذ تٛدخٝسيضي فقّي تيـتش ػاصٔاٖٞاي دِٚتي دس وـٛسٞاي خٟاٖ ػ ،ْٛتش ٔثٙراي ٔرذَ تٛدخرٝسيرضي خغري ػرٙتي كرٛسا
ٔي ٌيشد و ٝاص ٔفشٚضاا اكّي ايٗ ٔذَ ،تدضي ،ٝتفىيه  ٚتخؾ تٙذي اخضاي افتثاس ت ٝاخضاي داد ٚ ٜتٛصيـ افتثاساا ،تا تخليق
ٔثاِغ خضء ت ٝسيض دادٜٞا ٔيتاؿذ .دس ٔذَ ٔزوٛس ،تٛاٖ تش٘أ ٝسيضي تّٙذٔرذأ ،حرذٚد  ٚأىراٖ دػرتياتي تر ٝفّٕيراا ٘ ٚؾراسا
تٛدخ ٝاي تش آٖ تؼياس ضقيف اػت؛ ت ٝفال ٜٚايٗ ٘ؾاْ ،اعالفاتي سا دس خلرٛف فّٕىرشد تٛدخرٔ ٚ ٝيرشاٖ اتشتخـري  ٚوراسآيي
تش٘أٞٝاي افتثاسي تذػت ٕ٘يدٞذ.
اص ضقفٟاي اػاػي ديٍش سٚيىشد ػٙتي تٛدخٝسيضي ٔيتٛاٖ ت ٝفذْ تٙاػة ػغح فقاِيت  ٚتٛدخ ٝتخليق يافتر ٝترٞ ٝرش ٚاحرذ
اؿاس ٜداؿت .أا دس سٚيىشدٞاي ٘ٛيٗ تٛدخٝسيضيٙٔ ،اتـ ت ٝتٙاػة حدٓ فقاِيت ت ٝفّٕياا  ٚفشآيٙذٞا اختلراف ٔريياترذ .ايرٗ
سٚيىشد ،تشخالف تٛدخٝسيضي ػٙتي و ٝتٙاػة ٔياٖ تخليق ٔٙاتـ  ٚحدٓ فقاِيت سا سفايت ٕ٘يوٙذٙٔ ،اتـ ػراصٔاٖ سا تشٔثٙراي
فقاِيت تٞ ٝش فشآيٙذ  ٚپشٚط ٜاختلاف ٔيدٞذ ( .)Buys & Kevin, February 2007دس ادأ ،ٝضشٚسا  ٚإٞيرت پرظٞٚؾ
حاضش اسائٔ ٝيؿٛد.
تٛدخ ٝسيضي دس ايشاٖ ،تٝسغٓ خايٍإٔ ٜتاص تش٘أ ٝسيضي  ٚإٞيتي و ٝتٛدخ ٝدس تٟي ٚ ٝاخشاي تش٘أٞٝاي فٕشا٘ي داسد ،اتضاس چٙذاٖ
واسآٔذي ٘يؼت .تٟي ٚ ٝتلٛية تٛدخ ٝتشاي ٞش دٚسٔ ٜاِي ،تٛاٖ لاترُ ترٛخٟي اص ٘يشٞٚراي واسؿٙاػري دػرتٍاٜٞرا سا تر ٝخرٛد
اختلاف ٔيدٞذ  ٚتحثٞاي ٌؼتشدٜاي سا ٔياٖ لٛاي اخشايي  ٚلاٌٖ٘ٛزاس ٔغشح ٔيوٙذ .دس ٔمايؼ ٝتا دٌشٌ٘ٛي ٞراي تؼرياسي
و ٝعي دٞٝٞاي اخيش دس ٔفاٞيٓ ٔ ٚأٔٛسيتٞاي تٛدخ ٝدس اداس ٜأٛس فٕٔٛي وـٛسٞا پذيذ آٔذ ٜاػت ،ػاصٔا٘ذٞئ ،ذيشيت تٟيرٝ
 ٚاخشاي تٛدخ ٝدس ايشاٖ ٛٙٞص  ٓٞپايثٙذ ضشٚساٞاي ٌزؿت ٚ ٝدسٌيش لاٖ٘ٙٔٛذيٞاي ٔاِي ٝلذيٓ تٛد ٚ ٜاص تحٛالا ٔضتٛس تر ٝدٚس
ٔا٘ذ ٜاػت .اصايٗ س ،ٚفشآيٙذ تٟي ٚ ٝاخشاي تٛدخ ٝدس ٘يٓ لشٖ ٌزؿت ٝتٔ ٝؼأِ ٝپيچيذ ٚ ٜدؿٛاسي دس ٔذيشيت تخؾ فٕٔٛي ٔثرذَ
ؿذ ٜاػت و ٝپيأذٞاي ٘أغّٛب  ٚس ٚت ٝتضايذ خٛد سا تش دِٚت تحٕيُ ٔيوٙذ .ؿٍفت آٖو ٝاص ديذٌا ٜحاوٕيت ػياػري وـرٛس،
تيـتش دؿٛاسيٞا ٔ ٚؼايُ تٛدخٝاي ايشأٖ ،قّ٘ َٛاسػاييٞاي ٔٙاتـ اٍ٘اؿتٔ ٝيؿٛد ،دسحاِيو ٝتحّيُ ػاختاسٞا  ٚفّٕىشدٞراي
تٛدخٝاي اخيش دس ٔمايؼ ٝتا ٔٙاتـ  ٚأىا٘اا ٔاِي دِٚتٞا ،تياٍ٘ش ٚالقيتٞاي ديٍشي اػت .دس فيٗ حاَ ،تٍٙٙاٞراي تٛدخرٝاي ٚ
٘اسػايي ٞاي ٔذيشيت تخؾ فٕٔٛي اص ديذٌا ٜفأٔ ٝشدْ داساي ػشؿت  ٚاؿىاَ ٔتفاٚتي اػت .اص ايرٗ ٔٙؾرشٔ ،رذيشيت تخرؾ
فٕٔٛي ،حٛصٜاي فالذ ٔشصتٙذي ؿفاف  ٚداساي ػاصٚواسي پشٞضي ٚ ٝٙوٓتٛاٖ اػت .تٙاتشايٗ ،ت٘ ٝؾش ٔيسػذ ٔؼائُ ٘ ٚاسػاييٞاي
تٛدخٝاي دس تخؾ فٕٔٛي تا حذٚد صيادي ت٘ ٝاواسآٔذيٞاي ػاختاسي دس فشآيٙذ ا٘تخاب ٔ ٚذيشيت ٔأٔٛسيتٞراي دِٚرت ٔرشتثظ
ؿٛد.
ػاختاس تٛدخ ٝػاصٔاٖٞاي دِٚتي وـٛس ،او ٖٛٙتٌٝ٘ٛٝاي اػت و ٝت ٝساحتي ٞضي ٝٙػاص اػت ٙٔ ٚاتـ ٚالقي سا اص ٔٙاتـ غيشٚالقي
 ٚتٛسٔي تفىيه ٕ٘ي وٙذ .دس ؿي ٜٛتٛدخٝسيضي سايح دس دػتٍاٜٞاي دِٚتي ايشاٖ ،تٟٙا حفؼ ػمف ٞضيٞٝٙا ٔغرشح اػرت؛ يقٙري
ايٗوٞ ،ٝش دػتٍا ،ٜتٛدخ ٝػاَ خاسي خٛد سا ٔقياس لشاس ٔيدٞذ  ٚػپغ ،تذ ٖٚا٘داْ ٞش ٌ ٝ٘ٛاسصياتي اص فّٕىشد خٛد  ٚايٗورٝ
ٞضيٚ ٝٙالقي ٞش ٚاحذ اص تِٛيذ واال يا خذٔاا آٖ فٕال چمذس تٕاْ ٔريؿرٛد ،ترا دس ٘ؾرش ٌرشفتٗ ٘رش ترٛسْ دس وـرٛس  ٚػرايش
ٔتغيشٞاي احتٕاِي دس ٞضيٞٝٙا ،دسكذي سا ت ٝدسآٔذٞا ٞ ٚضيٞٝٙاي ػاَ خاسي اضافٔ ٝيوٙذ  ٚت ٝفٛٙاٖ پيؾتيٙي تٛدخ ٝػراَ
آيٙذ ٜخٛد ت ٝدِٚت اسائٔ ٝيدٞذ  ٚتاالخش ٜايٗو ،ٝدس تٛدخ ٝدػتٍاٜٞاي دِٚتي ايشاٖ اػتٕشاس حياا دػتٍاٜٞا ٔغشح اػرت٘ ،رٝ
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ضشٚساٞاي ٚالقي خأقٝ؛ ِزا تشسػي ٔٛضٛفاتي اص لثيُ اٞذاف  ٚفّؼفٚ ٝخٛدي  ٚتٛخيٟراا لرا٘٘ٛي ٘راؽش ترش تٟير ٝتٛدخرٝ
فّٕياتي تشاي دػتٍاٜٞاي دِٚتي ٔٛسد تٛخ ٚ ٝتاصٍ٘شي لشاس ٕ٘يٌيش٘ذ.
فٛأُ ٛٔ ٚاسد اؿاس ٜؿذٙٔ ٜدش ت ٝا٘حشاف فشآيٙذ تٛدخ ٝسيضي دس تخؾ دِٚتي اص ٔؼيش فّٕي  ٚكحيح آٖ تٔ ٝؼريش چا٘رٝص٘ري ٚ
تٟشٌٜيشي اص ٔٙاتـ لذسا دس پيؾ تيٙي  ٚتخليق تٛدخ ٝؿذ ٜاػت  ٚاحؼاع ٔؼإِٚيت دس ايٗ ساتغ ٝسٚص ت ٝسٚص وٕشً٘تش ؿذٜ
٘ ٚتيد ٝايٗ س٘ٚذ اختلاف تخؾ ٍٙٞفتي اص تٛدخ ٝت ٝواسٞاي غيشضشٚسي  ٚخاسج اص اِٛٚيت ؿذ ٜاػت.
تا تٛخ ٝت ٝاسائٔ ٝـىالا تٛدخٝسيضي ت ٝسٚؽ ػٙتي ٔ ٚضايراي تٛدخرٝسيرضي فّٕيراتئ ،رشٚس چراِؾٞرا  ٚاحلراي ٔـرىالا
پيادٜػاصي تٛدخٝسيضي فّٕياتي دس دػتٍاٜٞاي دِٚتي وـٛسٔ ،يتٛا٘ذ صٔي ٝٙسا تشاي اػتمثاَ ٔتِٛياٖ أرش تٛدخرٝسيرضي  ٚترأٔيٗ
ٔاِي دس تىاسٌيشي ايٗ سٚؽ ٘ٛيٗ تٛدخ ٝسيضي فشإ٘ ٓٞايذ .پغ اص اساي ٝإٞيت  ٚضشٚسا پظٞٚؾٔ ،رشٚسي ترش پيـري٘ ٝٙؾرشي
ٔٛضٛؿ ٔٛسد تحث ٔي تٛا٘ذ تيٙؾ ٍ٘ ٚا ٜخٛتي تشاي خٛا٘ٙذٌاٖ ٔماِ ٝحاضش فشا ٓٞآٚسدِ .زا دس ادأ ،ٝتٝتشتيةٔ ،فٟر ْٛتٛدخرٚ ٝ
تٛدخٝسيضئ ،مايؼ ٝؿيٜٞٛاي تٛدخٝسيضي ،اٞذاف تٛدخر ٝسيرضي فّٕيراتي ،اِضأراا ٔ ٚشاحرُ تٛدخرٝسيرضي فّٕيراتئ ،ضايراي
تٛدخٝسيضي فّٕياتي ،تـشيح ٔذَ ػٝفأّي ؿ ٚ ٝدس ٟ٘ايت ٔذَ ٔفٟٔٛي پظٞٚؾ تا تٛخ ٝت ٝادتيراا اسائر ٝؿرذ ،ٜعرشح  ٚآٚسدٜ
ٔيؿٛد.
ػاد ٜتشيٗ تشداؿت اص تٛدخٕٞ ٝاٖ دخُ  ٚخشج يا دسآٔذٞا ٞ ٚضيٞ ٝٙاي دِٚت اػت و ٝدس ٔياٖ ٔشدْٔ ،قٕٛال ٕٞيٗ ٔف ْٟٛسايح
اػت .أا دس التلاد ّٔي ،تٛدخ ٝسا يه اتضاس ٔذيشيت فشم ٔي ٕ٘ايٙذ ،تر ٝفثراسا ديٍرش تٛدخر ٝعشحري اػرت خرأـ ،دس لاِرة
اكغالحاا ٔاِي و ٝتٚ ٝػيّ ٝيه تش٘أ ٝخاسي تشاي ٔذا ٔقيٙي اخشا ٔيٌشدد  ٚتاالخش ٜآ٘ى ٝاص ٍ٘را٘ ٜؾراستي ،تٛدخر ٝيىري اص
اتضاسٞاي ٔاِي ٘ؾاسا لٔ ٜٛم ٝٙٙتش دِٚت ٘ ٚـاٖدٙٞذ ٜاؿىاَ ٔاِي ٔذاخّ ٝدِٚت دس فقاِيتٞاي التلادي وـٛس اػت ( Farzib,
.)2001
تٛدخٝسيضي دس ٔدأـ فّٕي٘ ،اؽش تش پيؾ تيٙي ٔٙاتـ ٔ ٚلاسف ٔاِي تشاي ا٘داْ ٔأٔٛسيتٞا ٚ ٚؽايف دِٚرت اػرت .ترٝفثراسا
ديٍش ،اعالفاا تٛدخٝاي تاصتاب ٔاِي  ٚافتثاسي تلٕيٓٞاي اخشايي ٔ ٚحذٚد ٜتش٘أٝسيرضي ر ٔترشادف يرا ٔٙغثرك ترا چراسچٛب
فقاِيتٞاي دِٚت اػت .اصايٗس ،ٚتشسػي ٔحتٛايي  ٚاسصياتي ٔاٛٞي تلٕيٓٞاي تٛدخٝاي  ٚتٝتثـ آٌٖ ،ؼتش ٜتٛدخٝسيضي  ٚحدرٓ
فّٕياا دس ػاختاسٞاي ػياػي دِٚتٞاي ٔذاخٌّٝش يا حاوٕيتٞاي اسؿادي ،تا تفاٚا ٞاي تؼياس آؿرىاس ٕٞرشا ٜخٛاٞرذ ترٛد .اص
ػٛي ديٍش ،خايٍا ٜدِٚت  ٚا٘تؾاسٞاي اختٕافي اص آٖٔ ،تأتش اص ٘ؾاْٞاي اسصؿي حاوٓ  ٚپيـي ٝٙتاسيخي حىٔٛت اػت؛ ٞشچٙذ وٝ
ٔاٞيت دسآٔذٞاي فٕٔٛي  ٚچٍٍ٘ٛي دػتشػي دِٚت ٞا تٙٔ ٝاتـ ٔاِي ٘ ٚيض حذٚد ٔـاسوت افشاد خأق ٚ ٝتأٔيٗ ايٗ ٔٙاتـ٘ ،مرؾ
پشإٞيتي داسد .تٙاتشايٗ ،تشاي ا٘تخاب  ٚاسائ ٝتقشيفي اص تٛدخ ٚ ٝتٛدخٝسيضي دس تخؾ فٕٔٛي ،تايذ ت ٝتأتيش تفاٚاٞراي ٘اؿري اص
ٚيظٌيٞاي يادؿذ ٜدس ٔاٞيت ٔٙاتـ ٔ ٚحذٚدٔ ٜلاسف ٞش وـٛس تٛخ ٝداؿت.
يىي اص اكالحاا اخيش دس ٘ؾاْٞاي تٛدخٝاي ،حشوت ت ٝػٕت تٛدخٝسيضي فّٕياتي ،تٙٔٝؾٛس اػتا٘ذاسدػاصي فقاِيتٞراي دِٚرت،
افضايؾ پاػخٍٛيي  ٚتٟثٛد فّٕىشد ٔيتاؿذ.
تٛدخ ٝتش حؼة فّٕياا فثاسا اػت اص تٛدخٝسيضي تش اػاع ٚؽايف ،فّٕياا  ٚپشٚطٜٞايي و ٝخشيذاسي ٔيؿٛد؛ ت ٝفثاسا ديٍش،
دس ايٗ ٘ٛؿ تٛدخٝسيضي ،ت ٝخاي تٛخ ٝت ٝچٍٍ٘ٛي اخشاي فقاِيتٞا ،خٛد فقاِيت ٔ ٚخاسج واسٞايي و ٝتايذ ا٘داْ ؿٛد ٔٛسد تٛخرٝ
لشاس ٔيٌيشد (.)Mac Gill, 2001
تٛدخ ٝسيضي فّٕياتي دس ٚالـ ٕٞاٖ تٛدخ ٝتش٘أٝاي اػت و ٝت٘ ٝح ٛدليكتش  ٚسٚؿٗتشي اخشاي تش٘أٞٝا سا اص ديذٌا ٜفايذٚ ٜ
ٞضي ،ٝٙتدضي ٚ ٝتحّيُ ٔيٕ٘ايذ  ٚاص عشيك آؿىاسػاصي فُّ افضايؾ ليٕتتٕاْؿذ ٜتٔ ٝذيشيت ػاصٔاٖ وٕه ٔيوٙذ .اػتمشاس ايٗ
ػيؼتٓٔ ،ؼتّضْ ٚخٛد اعالفاا دليك دس ٔٛسد اخشاي تش٘أٞٝا ،فقاِيتٞا  ٚفّٕياا ٞش ٚاحذ اػت؛ ِزا حشوت ت ٝػٛي تٛدخٝ
فّٕياتيٛٔ ،خة ٌؼتشؽ ٍٟ٘ ٚذاسي حؼاتٟا  ٚخضئياا دس أٛس ٔاِي دػتٍأ ٜيؿٛد .تٛدخ ٝسيضي فّٕياتي تش پاي ٝچٟاس اكُ صيش
اػتٛاس اػت (:)Ghaderi & Farzib, 2006
ب) سٚؽ ا٘ذاصٌ ٜيشي واس
اِف) حؼاتذاسي ليٕت تٕاْؿذٜ
د) اػتفاد ٜاص اػتا٘ذاسدٞا.
ج) اػتفاد ٜاص فشْٞا

111
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دس تٛدخٝسيضي فّٕياتيٙٔ ،اتـ تش اػاع اِٛٚيت أٛس ٘ ٚتايح لاتُ ا٘ذاصٌٜيشي تخليق دادٔ ٜيؿ٘ٛذ .تٛدخ ٝفّٕياتئ ،حلَٛ
تش٘أٝسيضي اػتشاتظيه اػت و ٝدس آٖ تلٕيٕاا ٔشتٛط ت ٝتخليق تٟيٙٔ ٝٙاتـ تش پاي٘ ٝتايح پزيشفت ٝؿذٔ ٚ ٜقياسٞاي ػاصٔا٘ي
ٔشتٛط ت ٝاٞذاف وّي ،اختلاكي ،اػتشاتظيٞا  ٚتش٘أٞ ٝاي فّٕياتي ٞش ػاصٔاٖ كٛسا ٔيٌيشد ( Ra'iesi Serkendiz,
.)2006
تٛدخٝسيضي فّٕياتي تش اػاع ٚؽايف ،فّٕياا  ٚپشٚطٞ ٜايي و ٝػاصٔاٖٞاي دِٚتي تلذي اخشاي آٟ٘ا سا ت ٝفٟذ ٜداس٘ذ تٙؾيٓ
ٔيؿٛد .دس تٙؾيٓ ايٗ ٘ٛؿ تٛدخ ،ٝت ٝخاي تٛخ ٝت ٝواالٞا  ٚخذٔاتي و ٝدِٚت خشيذاسي ٔيوٙذ  ٚيا ت ٝفثاستي ،ت ٝخاي تٛخ ٝتٝ
ٚػايُ اخشاي فقاِيتٞا ،خٛد فقاِيتٞا ٔ ٚخاسج واسٞايي و ٝتايذ ا٘داْ ؿٛدٛٔ ،سد تٛخ ٝلشاس ٔيٌيشد .دس تٛدخ ٝفّٕياتي ،فال ٜٚتش
تفىيه افتثاساا تٚ ٝؽايف ،تش٘أٞٝا ،فقاِيتٞا  ٚعشح ٞا ،حدٓ فّٕياا دِٚت  ٚدػتٍاٜٞاي دِٚتي ،عثك سٚؽٞاي فّٕي ٔا٘ٙذ
حؼاتذاسي ليٕتتٕاْؿذٔ ،ٜحاػث ٚ ٝا٘ذاصٌٜيشي ٔيؿ٘ٛذ (.)Ebrahimi Nejad & Farajvand, 2001
تٛدخٝسيضي فّٕياتي ،پذيذ ٜچٙذاٖ خذيذي ٕ٘يتاؿذ؛ تّى٘ ٝؾاْ تىأُ يافتٔ ٚ ٝتـىُ اص تشخي اص خٙثٞ ٝرا  ٚفٙاكرش ٔفيرذ ػرايش
تٛدخٝسيضيٞاي تدشتٝؿذ ٜدس ٌزؿت ٝتٛد ٚ ٜعشح ٕٟٔي دس ٔذيشيت پشداختٟاي دِٚت تشاي چٙرذيٗ دٞرٔ ٝريتاؿرذ ( Yousef
.)Nejad, Winter 2006
دس دٛٔ ،1990 ٝٞج خذيذي اص اؿتياق ت ٝتٛدخٝسيضي فّٕياتي دس ُّٔ پيـشفتٔ ٝغشح  ٚػپغ دس وـٛسٞاي دسحاَتٛػق ٝا٘تـراس
يافت .عي ايٗ صٔاٖ ،تٛدخٝسيضي فّٕياتي خضئي اص اكالحاا ٚػيـتشي تٛد ٜاػت ؤ ٝذيشيت تخؾ دِٚتري ٔ ٚرشص تريٗ تخرؾ
خلٛكي  ٚدِٚتي سا دٌشٌ ٖٛوشد ٜاػت .اٍ٘يض ٜآٟ٘ا ،احؼاػي خٟا٘ي اػت و ٝتشاي تٟثرٛد فّٕىرشد ٘اأيذوٙٙرذ ٜتخرؾ دِٚتري
ٚخٛد داسد.
تا تٛخ ٝتٙٔ ٝاتـ  ٚتالؽٞايي و ٝكشف تٛدخٝسيضي فّٕياتي ٔي ؿٛد ،وؼة اعٕيٙاٖ اص واسآيي ايرٗ سٚؽ ٟٔرٓ اػرت .ترا ايرٗ
ٚخٛد ،تايذ ارفاٖ وشد و ٝتؼياسي اص تحّيٌُشاٖ اص خّٕ" ٝؿيه" افتماد داس٘ذ و ٝترالؽ ترشاي اخرشاي تٛدخر ٝفّٕيراتي تمشيثرا
ٕٞيـ ٝؿىؼت ٔيخٛسد ( .)Schick, 2003دس ايٗ لؼٕت ،ػيش تىأّي تٛدخ ٚ ٝتٛدخٝسيرضي دس ٘ؾراْٞراي ٔراِي د٘يرا اسائرٝ
ٔيؿٛد.
ؿيٜٞٛاي تٛدخ ٝسيضي ،اص ٘ؾش تىٙيه تٟي ٚ ٝتٙؾيٓ تٛدخ ٚ ٝتشاػاع ٞذفٟا  ٚا٘تؾاساتي و ٝدس عي دٚساٖ ٔتٕادي ػپشي وشد،ٜ
ػيش تىأّي ٔتٛٙفي داؿت ٝاػت:
2
 .1تٛدخٔ ٝتذا( َٚػٙتي)
دس تٛدخٝسيضي ٔتذاٞ ،َٚذفٟا  ٚتأويذاا كشفا ت ٝاتضاس ٔاِي  ٚحؼاتذاسي دسيافتٞا  ٚپشداختٞاي تخؾ دِٚتي اػتٛاس اػت ٚ
تٛصيـ افتثاسااٙٔ ،حلشا ٔقغٛف ت« ٝدػتٍاٛٔ - ٜاد ٞ -ضي »ٝٙاػت ٘ ٚمؾ ٔدّغ  ٚپاسِٕاٖ ٘يض دس تشسػي تٛدخ ،ٝكشفا حفؼ ٚ
وٙتشَ ٔخاسج دِٚت دس چاسچٛب افتثاساا ٔلٛب ٔيتاؿذ وٞ ٝيچ ٞضيٝٙاي اص افتثاساا ٔلٛب تداٚص ٕ٘ٙايذ؛ تٙاتشايٗٔ ،ثٙاي
كحيحي تشاي ٔذيشيت ٔإتش دس دػتٍاٜٞاي اخشايي ت ٝحؼاب ٕ٘يآيذ (.)Farzib, 2001
3
 .2تٛدخٝسيضي افضايـي
ايٗ سٚؽ تا ؿي ٜٛتغييشاا خضئي دس تلٕيٌٓيشي ا٘غثاق داسد؛ عثك ايٗ سٚؽ ،تشاي تلٕيٌٓيشي خذيذ ،ت ٝتلٕيٓٞايي وٝ
تيـتش دس صٔيٛٔ ٝٙسد ٘ؾش ٌشفت ٝؿذٔ ٜشاخقٔ ٝيؿٛد  ٚتا تٛخ ٝت٘ ٝياصٞاي ٔٛخٛد ،تغييشاتي خضئي دس آٟ٘ا افٕاَ ٔيٌشدد .دس
تٛدخٝسيضي افضايـي ،تشاي پشٞيض اص ٔـىالا ٘اؿي اص واس فؾيٓ  ٚپشدسدػش ،تٛدخ ٝػاَ ٌزؿت ٝسا تٝفٛٙاٖ پايٝاي تشاي ٔلاسف
خاسي فشم وشد ٚ ٜافضايـي ػاال٘ ٝتشاي آٖ دس ٘ؾش ٔيٌيش٘ذ و ٝتؼت ٝت ٝس٘ٚذ تغييشاا ليٕتٟا ،تغييش حدٓ فّٕياا ٔٛخٛد ٚ
تمثُ ٚؽايف خذيذ اص عشف دِٚت  ٚفٛأّي اص ايٗ لثيُ ،لاتُ تغييش اػت.
4
 .3تٛدخ ٝتش٘أٝاي

2

. Conventional (Traditional) Budgeting
. Incremental Budgeting
4
. Program Budgeting
3

اِضأاا ٛٔ ٚا٘ـ تٛدخٝسيضي فّٕياتي ػاصٔاٖٞاي دِٚتي تش اػاع «ٔذَ ػٝفأّي ؿٛٔ »ٝسد ٔغاِق :ٝؿشوت تشق ٔٙغمٝاي تٟشاٖ
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دس تٛدخ ٝتش٘أٝاي افتثاساا تشحؼة ٚؽايف ،تش٘أٞٝا  ٚفقاِيتٞايي و ٝػاصٔاٖ دِٚتي دس ػاَ ٔاِي اخشاي تٛدخ ،ٝتشاي ٘يُ تٝ
اٞذاف خٛد تايذ ا٘داْ دٞذ ،پيؾتيٙي ٔيؿٛد .تٝفثاساديٍش ،دس ايٗ تٛدخٝسيضي ٔـخق ٔيؿٛد و ٝدِٚت  ٚدػتٍاٜٞاي دِٚتي
دس ػاَ اخشاي تٛدخ ،ٝاٚال داساي چ ٝاٞذافٚ ،ؽايف ٔ ٚماكذ ٔلٛب ٔيتاؿٙذ؛ تا٘يا تشاي ٘يُ ت ٝاٞذاف ٔ ٚماكذ ٔزوٛس ،تايذ
وذاْ تش٘أٞٝا ،فّٕياا  ٚفقاِيتٞا سا تا چٔ ٝيضاٖ افتثاساا ا٘داْ دٙٞذ (.)Ebrahimi Nejad & Farajvand, 2001
پشٚفؼٛس تشوٟذ ،5دس ٔٛسد تٛدخ ٝتش٘أٝاي ٔيٌٛيذ:
«اٌش تخٛاٞيٓ دس د٘ياي فقّي ،تٛدخ ٝسا اتضاس ٚ ٚػيّ ٝواس ٔذيشاٖ تذا٘يٓ ،تايذ دس تمؼيٓتٙذي ٔخاسجٞ ،ذف  ٚغايت خشج سا سفايت
وٙيٓ».
 .4تٛدخٝسيضي تش ٔثٙاي فقاِيت ()ABB6
تٛدخٝسيضي تش ٔثٙاي فقاِيتٔ ،قىٛع ٞضيٝٙياتي تش ٔثٙاي فقاِيت 7اػت .دس ػيؼتٓ ٞضيٝٙياتي تش ٔثٙاي فقاِيتٞ ،ضيٞٝٙاي ٔٙاتـ
ٔلشفي اص عشيك ٔحشن ٔٙاتـ تٔ ٝخضٖ ٞضي ٝٙفقاِيتٞا تخليق دادٔ ٜيؿٛد .پغ اص تخليق ٞضيٙٔ ٝٙاتـٔ ،يتٛاٖ ٞضيٝٙ
فقاِيتٞا سا تا ٔحشن فقاِيت تٔ ٝحلٛالا ،خذٔاا ٔ ٚـتشيٞا تخليق داد .أا دس تٛدخٝسيضي تش ٔثٙاي فقاِيت ،تحّيُ
ٞضيٝٙياتي اص پاييٗ ت ٝتاال اػتٔ .شاحُ ػيؼتٓ تٛدخٝسيضي تش ٔثٙاي فقاِيت ؿأُ پيؾتيٙي ٔيضاٖ تِٛيذ ،فشٚؽٔ ،حلٛالا،
خذٔاا ،پيؾتيٙي ٔيضاٖ تماضا ٘ ٚياص فقاِيتٞاي ػاصٔأٖ ،حاػثٔ ٝيضاٖ تماضا تشاي اخشاي فقاِيتٞاي ػاصٔاٖ ،تقييٗ ٔٙاتـ
ٚالقي تشاي تماضاٞا ٟ٘ ٚايتا ٔحاػث ٝؽشفيت فقاِيتٞا ٔيؿٛد (.)Kaplan & Cooper, 1998
 .5تٛدخٝسيضي تش ٔثٙاي كفش ()ZBB8
تأويذ تش سفايت تٙاػة حدٓ فّٕياا دػتٍاٜٞا ٔ ٚإػؼاا دِٚتي تا ٚؽايف ٔح َٛؿذ ٜت ٝآٟ٘ا دس تٛدخٝسيضي تش ٔثٙاي كفش
ٔٛسد ٘ؾش ٔيتاؿذ .دس ايٗ سٚؽ ٞذف ايٗ ٘يؼت تا تٕاْ فّٕياا اص ٘ٛٔ ٛسد تشسػي  ٚتاصٍ٘شي لشاس ٌيشد ،تّىٔ ٝقياس فّٕىشد ػاَ
لثُ ٔ ٚيضاٖ خزب افتثاساا ػاَ ٌزؿت ٝسا ٔٙؼٔ ٛيؿٕاسد (.)Farzib, 2001
پيتش فيش ،9تٛدخٝسيضي تش ٔثٙاي كفش سا چٙيٗ تٛكيف وشد ٜاػت:
«يه تش٘أ ٝفّٕياتي  ٚفشآيٙذ تٛدخٝاي وٞ ٝش ٔذيش سا ّٔضْ ٔيوٙذ و ٝت٘ٝحٛيوأُٔ ،ـشٚح ٔ ٚؼتذَ ،دسخٛاػت تٛدخ ٝخٛد سا
اص پاي ٝكفش تٛخي ٝوٙذ ٔ ٚؼإ َٚاتثاا ايٗ أش تاؿذ و ٝچشا تايذ ٞش ٔثّغ سا تٔ ٝلشف تشػا٘ذ».
تٛدخٝسيضي تش ٔثٙاي كفش ت ٝد٘ثاَ تٛخي ٝادأ ٝيا تٛلف فقاِيتٞا اػت  ٚاؿتشان ٔؼافي  ٕٝٞافشاد ٔشتثظ تا تٛدخ ٝسا ضشٚسي
ٔيٕ٘ايذ .دس ايٗ ٘ٛؿ تٛدخٝسيضي ؿمٛق ٔختّف ت ٝعٛس وٕي ٔحاػثٔ ٝيؿ٘ٛذ ٔ ٚقياسٞاي الصْ تشاي ٔمايؼ ٝآٟ٘ا ٚخٛد داسد ٚ
ايٗ واس اسصياتي آٟ٘ا سا ؿفاف ٔيوٙذ  ٚت ٝساحتي فقاِيتٞاي تا اِٛٚيت پاييٗ سا حزف ٔيوٙذ.
اص ٔقاية ايٗ ٘ٛؿ تٛدخٝسيضي ٔيتٛاٖ ت ٝافضايؾ تيسٚي ٝواسٞاي دفتشي  ٚاحتٕاال تضقيف سٚحي ٝافشاد ٔ ٚذيشا٘ي و ٝتايذ تشاي
الالْ ٞضيٞٝٙاي پيـٟٙادي داليُ ٔٛخٟي اسائٕ٘ ٝايٙذ ،اؿاس ٜداؿت (.)Ebrahimi Nejad & Farajvand, 2001
٘ .6ؾاْ عشحسيضي -تش٘أٝسيضي -تٛدخٝسيضي ()PPBS10
دس ايٗ ػثه تٛدخٝسيضي ،دس اخشاي ٞذفي ٔـخق تشاػاع تش٘أ ٝواس ٔقيٗ  ٚصٔاٖ ٔـخق تا ؿٙاخت فٛأُ ٔٙاتـ ا٘ؼا٘ي،
ٔٙاتـ تأػيؼاتي  ٚتدٟيضاتيٙٔ ،اتـ ٔاِي الصْ اختلاف دادٔ ٜيؿٛد (.)Farzib, 2001
تا اػتفاد ٜاص ٘ؾاْ ٔ PPBSيتٛاٖ تش٘أٝسيضي ،عشح سيضي ٛ٘ ٚؿتٗ تٛدخ ،ٝاعالفاا ٔذيشيت ،وٙتشَ ٔذيشيت  ٚاسصؿياتي عثك
تش٘أ ٝسا تٔ ٓٞ ٝشتثظ ػاخت  ٚدس فيٗ حاَ٘ ،ؼثت ت ٝتدضي ٚ ٝتحّيُ ٘ؾأْٙذ ٞش يه اص فٙاكش تأويذ وشد.

5

Burkhead
Activity Based Budgeting
7
)Activity Based Costing (ABC
8
Zero-Based Budgeting
9
Peter Phyrr
10
Planning-Programming-Budgeting System
6
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دس ايٗ ٘ؾاْ ،تيؾ اص آ٘ى ٝتٛدخٝسيضي دادٜٞا ٔغشح تاؿذ ،تٛدخٝسيضي ػتادٜٞا ٔغشح اػتٔ .حٛس اكّي تحث ،فثاسا اص ٞذفٟا ٚ
٘تايح ٟ٘ايي فّٕياا دِٚت  ٚأىاٖ ٘يُ ت ٝايٗ ٞذفٟا ،اص عشيك فّٕياا ٔختّف ٔ ٚمايؼ ٝايٗ فّٕياا  ٚا٘تخاب تٟتشيٗ،
اسصا٘تشيٗ ،ػشيـتشيٗ ٙٔ ٚاػةتشيٗ آٟ٘ا ٔيتاؿذ (ٕٞاٖ ٔٙثـ).
 .7تٛدخٝسيضي ٛٞؿٕٙذ ()IB11
تٛدخٝسيضي ٛٞؿٕٙذ ،اٍِٛيي خذيذ دس ػيؼتٓ تٛدخٝسيضي ػاصٔاٖٞا اػت .دس ايٗ ؿي ،ٜٛپيچيذٌي  ٚتضسيتٛدٖ دِٚتٟا ٚ
ػاصٔاٖٞاي صيشٔدٕٛف ٝآٟ٘ا ٝ٘ ،تٟٙا يه تٟذيذ ٘يؼت ،تّى ٝيه فشكت تّمي ٔيؿٛد  ٚتؼياسي اص ٔٛضٛفاتي و ٝدس
تٛدخ ٝسيضي فّٕياتي ٕٔىٗ اػت ت ٝفٛٙاٖ يه ٔا٘ـ يا چاِؾ ٔغشح تاؿذ (ٔا٘ٙذ تٛصيـ ٞذفٕٙذ  ٚفادال٘ٙٔ ٝاتـٔ ،حاػث ٝليٕت
تٕاْ ؿذٔ ٚ ٜذيشيت آٖ ،اػتا٘ذاسدػاصيٕٞ ،ؼٛػاصي فقاِيتٞا  )... ٚسا پاػخٍ ٛاػت (دس ادأ ٝت ٝايٗ چاِـٟا ٛٔ ٚا٘ـ پشداختٝ
ٔيؿٛد) .اسواٖ تٛدخٝسيضي ٛٞؿٕٙذ فثاستٙذ اص )1 :اػتا٘ذاسدػاصي  )2ليٕت تٕاْؿذ )3 ٚ ٜخٛدوٙتشِي.
دس ايٗ ؿي ،ٜٛاػتا٘ذاسدٞا ٔ ٚحاػث ٝليٕتتٕاْؿذ ٜتٝكٛساٛٞؿٕٙذ كٛسا ٔيٌيشد  ٚاص يه فشآيٙذ ٚلتٌيش ٞ ٚضيٝٙتش ،ت ٝيه
فشآيٙذ ػاد ٚ ٜتا وٕتشيٗ صٔاٖ لاتُ تلٛس تثذيُ ٔيؿٛد .فٙاكش وّيذي دس ايٗ ػيؼتٓ فثاستٙذ اص :اٞذاف لاتُ ػٙدؾ،
اػتشاتظيٞاي لاتُ ػٙدؾ ،تش٘أٞٝا ،تخليق ٔٙاتـ ،ػٙدؾ  ٚاسصياتي  ٚوٙتشَ ٛٞؿٕٙذ .فّت اػتفاد ٜاص ٚاطٛٞ ٜؿٕٙذ دس
وٕي ػاصي اٞذاف والٖ  ٚخشد ٔ ٚحاػثاا سياضي ايٗ سٚؽ اػت و ٝت ٝكٛسا ٘ؾأْٙذ ٔ ٚتٙاٚبٔ ،يضاٖ ٞضيٞ ٝٙاي اخشاي
عشحٟا  ٚتش٘أٞ ٝاي ػاصٔاٖٞا تخٕيٗ  ٚپيؾتيٙي ٔيٕ٘ايذ.
ٚيظٌي ٔٙحلشتٝفشد دس ايٗ ػيؼتٓ آٖ اػت و ٝتٕاْ اٞذاف والٖٔ ،يا٘ي  ٚخشد تذ٘ ٝدِٚت (افٓ اص دِٚت ٔشوضي  ٚدِٚتٞاي
ٔحّي) وّٕي ٔي ؿ٘ٛذ  ٚدِٚت (ٔشوضي) دس اتتذاي يه ػاَ ٔاِي ،تٟٙا ٔيضاٖ ا٘تؾاساا خٛد سا اص سؿذ  ٚيا واٞؾ دس اٞذاف والٖ
ٔـخق ٔيوٙذ .تش ايٗ اػاع ،ا٘تؾاس اص اٞذاف ٔيا٘ي  ٚخشد تذ٘ ٝدِٚت ،تٝكٛساٛٞؿٕٙذ ٔحاػثٔ ٝيٌشدد  ٚتشاي دػتياتي تٝ
آٟ٘أ ،يضاٖ تٛدخ ٚ ٝافتثاساتي و ٝدس ٞش تش٘أ ٝتايذ ٞضيٌ ٝٙشدد ٘يض تٝكٛساٛٞؿٕٙذ ٔحاػثٔ ٝيٌشددMousavi & ( .
.)Moghaddam, March 2008
 .8تٛدخٝسيضي فّٕياتي
12
تٛدخٝسيضي فّٕياتي  ٚيا تٛدخ ٝتش حؼة فّٕىشد فثاستؼت اص تٛدخٝاي و ٝتش اػاع ٚؽايف ،فّٕياا  ٚپشٚطٜٞايي وٝ
ػاصٔاٖٞاي دِٚتي تلذي اخشاي آٖ سا تٝفٟذ ٜداس٘ذ ،تٙؾيٓ ٔيؿٛد  ٚاخشاي آٖ دس د ٚتخؾ دِٚتي  ٚخلٛكي تفاٚتي ٘ذاسد ٚ
تا تٛخ ٝت ٝآصادي فُٕ تخؾ خلٛكي ،ايٗ سٚؽ فالذ دؿٛاسيٞاي ٔحاػثاتي  ٚپاػخٌٛيي تخؾ دِٚتي ٔيتاؿذ.
تشاػاع ٘ؾش تشخي اص كاحة٘ؾشاٖ ،تٛدخٝسيضي فّٕياتي سٚؽ يا ٔىا٘يضٔي اػت و ٝت ٝد٘ثاَ تمٛيت استثاط ٔياٖ كٙايـ
تذاسن ؿذ ٜتشاي تخؾ دِٚتي اص يه ػٔ ٚ ٛحلٛالا ايٗ تخؾ اص ػٛي ديٍش ،تا اػتفاد ٜاص اعالفاا فّٕياتي سػٕي اػت
()Robinson & Brumby, 2005؛
13
تٛدخ ٝسيضي فّٕياتي سٚؽ يا ٔىا٘يضٔي اػت و ٝتخليق ٔٙاتـ سا ت٘ ٝتايح لاتُ ػٙدؾ ٔشتثظ ٔيػاصد .
تٛدخٝسيضي فّٕياتي تالؽ ٔي وٙذ تا تٔ ٌٝ٘ٛ ٝؼتميٓ ٔٙاتـ سا اص عشيك تٛدخ ٚ ٝفّٕياا ،دس خٟت دػتياتي ت ٝاٞذاف ،تخليق
دٞذ ( .)Dimond, 2003اص ػٛي ديٍش دس ايٗ سٚؽ تٛدخٝسيضي ،پي٘ٛذ ٔياٖ ؿاخقٞاي فّٕىشد  ٚتخليق ٔٙاتـ ٘يض تشلشاس
ٔيؿٛدٞ .ش چٙذ چٙيٗ پي٘ٛذٞايي غاِثا ضقيف ٞؼتٙذِٚ ،ي ٔيتٛا٘ٙذ ػياػتٌزاسي تٛدخٝاي سا تؼٟيُ ٘ ٚؾاسا لاٌٖ٘ٛزاسي سا
تش ٘تايح  ٚدػتاٚسدٞاي ٔشتثظ تا ٔخاسج فٕٔٛي افضايؾ دٙٞذ ( .)Panahi, 2005تا تٛخ ٝت ٝايٗوٛٔ ٝضٛؿ ٔذ ٘ؾش پظٞٚؾ
حاضش تش تٛدخٝسيضي فّٕياتي ٔقغٛف اػتِ ،زا دس ادأ ٝت ٝپاسٜاي اص ٔفاٞيٓ ٔشتثظ تا ايٗ ٔٛضٛؿ اص خّٕ ٝاٞذاف تٛدخ ٝسيضي
فّٕياتي پشداختٔ ٝيؿٛد.

Intelligent Budgeting
Operational Budgeting or Performance Based Budgeting
OECD
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12
13
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ٞذف ٟ٘ايي تٛدخٝسيضي فّٕياتي ،وٕه ت ٝتلٕيٓ ٌيشيٞاي فماليي دستراس ٜتخلريق  ٚتقٟرذ ٔٙراتـ ػراصٔاٖٞرا ،ترش اػراع
پيأذٞاي لاتُػٙدؾ ٔيتاؿذ و٘ ٝتايح لاتُ ا٘تؾاس (فّٕىشد) دػتٍا ٜسا دس عر َٛصٔراٖ ٔرٙقىغ ٔري ٕ٘ايرذ .ترا ايرٗ تفؼريش،
تٛدخٝسيضي فّٕياتئ ،ماكذ  ٚاٞذاف صيش سا د٘ثاَ ٔيوٙذ:
 .1اسائٔ ٝثٙاي كحيح تشاي اتخار تلٕيٓ دس خلٛف تخليق ٔٙاتـ؛
 .2تقييٗ ٘تايح لاتُػٙدؾ ٛٔ ٚسد ا٘تؾاس؛
 .3تٕشوض فشآيٙذ تلٕيٌٓيشي سٚي ٕٟٔتشيٗ ٔؼائُ  ٚچاِؾٞايي و ٝدػتٍا ٜتا آٖ ٔٛاخ ٝاػت؛
 .4ايداد يه فشآيٙذ ٔٙغمي تشاي تلٕيٌٓيشي دس خلٛف تٛدخ ٝو ٝت ٝعٛس ٔؼتميٓ تا فشآيٙذ تش٘أٝسيضي ،اخشا ،وٙتشَ ،اسصياتي
ٌ ٚضاسؽ فّٕىشد دس استثاط ٔيتاؿذ؛
 .5ايداد استثاط تيٗ تٛدخ٘ ٚ ٝتايح فّٕىشد تش٘أٝ؛
 .6اسائٔ ٝثٙايي تشاي پاػخٌٛيي تيـتش دس لثاَ اػتفاد ٜاص ٔٙاتـ وـٛس؛
 .7افضايؾ واسآيي ٔذيشيت ٞضيٞٝٙا  ٚكشفٝخٛيي دس ٞضيٞٝٙا (ٕٞاٖ ٔٙثـ).
تشخي اص ٕٟٔتشيٗ اِضأاا تٛدخٝسيضي فّٕياتي ت ٝؿشح صيش اػت:
 .1تدذيذ ػاختاس تٛدخ ٚ ٝػاصٔاٖدٞي آٖ ،تش اػاع تش٘أٞٝاي ساٞثشدي دػتٍاٜٞاي اخشايي  ٚػاصٔاٖٞا؛
 .2تـشيح  ٚتلشيح ساتغ ٝػاختاس ػاصٔاٖ تا تٛدخٞٝاي فّٕياتي اص تاال ت ٝپاييٗ؛
ٔ .3شتثظػاختٗ فقاِيتٞاي سٚصٔش ٜت ٝتٛدخ ،ٝتشاػاع ؿاخلٟا؛
 .4اػتخشاج ٞضي ٝٙوأُ فقاِيت ،خٟت تؼٟيُ دػتياتي ت ٝاٞذاف.
ٔشاحُ تٛدخٝسيضي فّٕياتي  ٚاستثاط تيٗ تٛدخ ٝتا تش٘أٞٝاي ساٞثشدي اص يه عشف  ٚتٛدخ ٝتا فقاِيتٞاي سٚصا٘ ٝاص عشف ديٍش سا
ٔيتٛاٖ دس لاِة ؿىُ ؿٕاس )1( ٜاسائ ٝوشد.
ؿىُ ؿٕاسٔ :)1( ٜشاحُ تٛدخٝسيضي فّٕياتي (ٕٞاٖ ٔٙثـ)

تياٖ سػاِت
آسٔاٖ ساٞثشدي

ٞذف فّٕياتي
ػاِيا٘ٝ

ؿاخق فّٕىشد

فقاِيت
فشفي(ٚؽيف)ٝ

ٞذف ساٞثشدي

تٛدخٝ
آسٔاٖ فّٕياتي
ػاِيا٘ٝ

فقاِيت

ؿاخق تش٘أٝ

آسٔاٖ ساٞثشدي
فّٕياتي
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تدشت ٝوـٛسٞا ٘ـاٖ ٔيدٞذ تٝواسٌيشي تٛدخٝسيضي فّٕياتي ،ت ٝفٛٙاٖ الذأي اكالحي ر ور ٝتٟٙرا پي٘ٛرذ فٙري ٔيراٖ تٛدخرٚ ٝ
فّٕىشد ايداد ٔيوٙذ ر اؿتثا ٜاػت  ٚتا تٛخ ٝت ٝايٙى ٝاستثاعاا ٔياٖ ؿاخقٞاي فّٕىشد  ٚتخليق ٔٙاتـ ،كشفا فٙي ٘يؼتٙذ ٚ
اص ٌضيٞٝٙاي ػياػي ٘يض ٔتأتش ٔيؿ٘ٛذ ،ايٗ ٌ ٝ٘ٛتٛدخ ٝسيضي داساي ٔضيتٞاي فشاٚا٘ي اػت وٕٞٝ٘ٛ٘ ٝايي اص آٟ٘ا فثاستٙذ اص:
 .1افضايؾ پاػخٌٛيي فٕٔٛي :اعالفاا فّٕىشد ٔٙتح اص تٛدخٝسيضي فّٕيراتي ٔريتٛا٘رذ تر ٝؿريٜٞٛراي ٔختّرف ٘ؾيرش اػرٙاد
تٛدخٝاي ،تش٘أٞٝاي ساٞثشدي ٌ ٚضاسؽ فّٕىشد ت ٝاعالؿ فٕ ْٛتشػذ.
ٔ .2ذيشيت تشاي فّٕىشد تٟتش :ايٗ سٚيىشد تا اػتفادٞ ٜاي ٔٙفي اص اعالفاا فّٕىشد ،اص خّٕ ٝاػتفاد ٜتشاي تٙثيرٔ ٚ ٝدراصاا يرا
پاداؽ فشدي (و ٝخغش تـٛيك لاٌٖ٘ٛشيضي يا ػرٛء اػرتفاد ٜاص ػيؼرتٓ تر ٝخراي تٟثرٛد فّٕىرشد سا دس پري داسد) تفراٚا داسد.
ؿاخق ٞاي واسآيي ،حدٓ واس ،ويفيت خذٔاا  ٚسضايت ٔـتشي ،ؿاخق ٞايي ٞؼتٙذ و ٝدس تٟثٛد فّٕىشد تشاي ٔرذيشاٖ اسصؽ
صيادي داس٘ذ .ايٗ ؿاخقٞا سا ٔيتٛاٖ تشاي تقييٗ اٞذاف فّٕىشد  ٚعشاحي ساٞثشدٞايي تشاي ٘يُ ت ٝايٗ اٞذاف ،سدياتي فّٕىرشد
دس ع َٛصٔأٖ ،مايؼ ٝفّٕىشد تا فّٕىشد ػاصٔاٖٞاي ديٍش تٝواستشد.
 .3تٟثٛد ٘ح ٜٛتخليق ٔٙاتـٔ :شتثظػاختٗ تش٘أ ٝسيضي ساٞثشدي ت ٝتخليق ٔٙاتـ ،يىي اص اِضأاا اكّي تخليق ٔٙاتـ ترش
ٔثٙاي ٞذف اػت .ػاصٔاٖٞا تايذ ؿاخقٞاي فّٕىشد  ٚاٞذاف ساٞثشدي سا دس تٛدخٞٝاي پيـٟٙادي خٛد اسائ ٝدٙٞذ .ايرٗ ؿريٜٛ
ت ٝتلٕيٓ ٌيشاٖ دس صٔي ٝٙتخليق ٔٙاتـ دس تيٗ ػاصٔاٖٞا وٕه ٔيوٙذ ٔ ٚؼتّضْ آٖ اػت و ٝتحّيرٌُرشاٖ تٛدخر ،ٝضرشٚسا
تٛدخ ٝدسخٛاػتي ٞش ػاصٔاٖ ،ساتغ ٝآٖ تا اِٛٚيتٞاي تش٘أ ٝساٞثشدي ػاصٔاٖ ،استثاط آٖ تا اٞذاف  ٚػياػتٞاي دِٚت  ٚخغشاا
يا ٔيضاٖ فذْ لغقيت تشآٚسد ٞضيٞٝٙا سا تشسػي وٙٙذ (ٕٞاٖ ٔٙثـ).
تشاػاع ٘ٛؿ ٍ٘ا ٚ ٜپشداختٗ تٛٔ ٝضٛؿ تٛدخٝسيضي فّٕياتي ،اتقادٔ ،قياسٞا ،فشآيٙذٞا  ٚپيؾ٘ياصٞاي ٔتٛٙفي ت ٝفٙرٛاٖ فٛأرُ ٚ
اِضأاا ايٗ ٘ٛؿ تٛدخٝسيضي ٔغشح ؿذ ٜاػت و ٝتشخي تا دػتٝتٙذي  ٚعثمٝتٙذي دس لاِة ٔذَ اسائ ٝؿرذٜا٘رذ .اتقراد  ٚچراسچٛب
ٞاي ٔٛسد ٘ؾش دس ٞش ديذٌا ،ٜغاِثا تشاػاع ؿشايظ ٔ ٚمتضياا ػاختاسئ ،ذيشيتي ،ؿشايظ  ٚؽشفيتٞاي ٔحيغي ،ػاختاس ػياػي
ر لا٘٘ٛي  ٚػايش ٔٛاسد ٔشتثظ ٔيتاؿٙذ .دس تؼياسي اص پظٞٚؾٞاي ٔشتٛط ت ٝتٛدخٝسيضئ ،ذِٟا  ٚدػت ٝتٙذيٞراي ٌ٘ٛراٌ ،ٖٛترٝ
فٛٙاٖ ٔثٙايي تشاي آػية ؿٙاػي  ٚتحّيُ پاسأتشٞاي ٔإتش تش فشآيٙذ تٛدخٝسيضي ٔٛسد ٘ؾش لشاس ٌشفتٝا٘ذ.
تا تٛخ ٝت ٝايٗ و ٝاص اٞذاف اكّي ٔماِ ٝحاضش ،تثييٗ اِضأاا تٛدخٝسيضي فّٕياتي دس يىي اص ػاصٔاٖٞاي دِٚتي ايشاٖ ٔيتاؿذ ،اص
ايٗ س ،ٚتٙٔ ٝؾٛس ا٘تخاب يىي اص ٔذِٟاي ٔقتثش تشاي تشسػي ،اسائ ٝتشخري اص ايرٗ دػرت ٝتٙرذيٟا ر ٕٞرشا ٜترا ٔالحؾر ٝفٛأرُ ٚ
ٔقياسٞاي ٔشتثظ تا ٞش يه ر ضشٚسي ٔيٕ٘ايذ .خذ َٚؿٕاس ،)1( ٜت ٝعٛس خالك ٝت ٝايٗ ٔٛضٛؿ پشداخت ٝاػت.
ٔٙثـ

ديٕ٘ٛذ2003 ،

فٛأُ اكّي تشسػي ٚ
اِضأاا تٛدخٝسيضي
لٛا٘يٗ ،سٚؿٟاي حؼاتذاسيٚ ،ؽايف٘ ،ؾاْ اعالفاا٘ ،ؾاسا  ٚاسصياتي
ػاختاس
ٔإِفٞٝا ٔ ٚقياسٞاي ٔشتٛط

ٍ٘شؽ
ٚيظٌي ؿاخقٞا ٚ
اٞذاف
ٔحيغي

ٔحٕٛدي2007 ،

فٙي  ٚفشآيٙذي

ٔذَ ػ ٝفأّي ؿٝ
(ؿ)1998 ،ٝ
(ا٘ذس)2004 ،ٚ
ٔذَ ػٝؿاخٍي

ٔٙاتـ ا٘ؼا٘ي
تٛا٘ايي
اختياس
پزيشؽ
سفتاسي

دا٘ؾ ،آٔٛصؽ ،اٍ٘يضؽ
تٙاػة ،ؿٙاختٝؿذٌئ ،ـاسوت ،اػتٙاد  ٚواستشي ،وفايت  ٚتٛٙؿ ،دػتشػري،
تثاا
فٛأُ ػياػي ،پـتيثا٘ي دِٚت  ٚاِضأاا لرا٘٘ٛي ،پاػرخٍٛيي ػراصٔاٖٞرا ٚ
…
تش٘أٝسيضي اػتشاتظيه ،تقييٗ ؿاخقٞاي تٛدخٝسيضي ،افتثراس ؿراخقٞرا،
تغييش ػيؼتٓ حؼاتذاسي ٌ ٚضاسؽٌيشي ،ػيؼتٓ اعالفاا ٔذيشيت
آٔٛصؽ ،ؿشايظ احشاص ٔـاغُ٘ ،ؾاْ حمٛق ٔ ٚضايا٘ ،ؾاْ تـٛيك  ٚتٙثي… ٚ ٝ
تٛا٘ايي اسصياتي فّٕىشد ،تٛا٘ايي ٘يشٚي ا٘ؼا٘ي ،تٛا٘ايي فٙي
اختياس لا٘٘ٛي ،اختياس سٚيٝاي ،اختياس ػاصٔا٘ي
پزيشؽ ػياػي ،پزيشؽ ٔذيشيتي ،پزيشؽ تـٛيمي
ؿخليت افشاد ،اٍ٘يضؽ ،تقراسم ػراصٔا٘ي ،فشٙٞرً ػراصٔا٘ي ،خالليرت ٚ

اِضأاا ٛٔ ٚا٘ـ تٛدخٝسيضي فّٕياتي ػاصٔاٖٞاي دِٚتي تش اػاع «ٔذَ ػٝفأّي ؿٛٔ »ٝسد ٔغاِق :ٝؿشوت تشق ٔٙغمٝاي تٟشاٖ

ٔٙثـ
(ٔيشصايي اٞش٘دا٘ي ٚ
ػّغا٘ي)1995 ،
(ٔيشصايي اٞش٘دا٘ي ٚ
ٔميٕي ،پاييض )2003
(فثذكثٛس،
حاخيػيذتميا  ٚسا٘ٚذ،
پاييض )2010
ػايش ٔٙاتـ ٚ
كاحة٘ؾشاٖ:
ديٕ٘ٛذ2003 ،
كٙذٚق تيٗإِّّي پ،َٛ
2001
GAO,1999
ٔشوض تحميماا ٔدّغ،
2005

فٛأُ اكّي تشسػي ٚ
اِضأاا تٛدخٝسيضي
ػاختاسي
صٔيٝٙاي
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ٔإِفٞٝا ٔ ٚقياسٞاي ٔشتٛط
٘ٛآٚسي ،اخالق اداسي ،سٞثشي ػاصٔا٘ي … ٚ
اػتشاتظي  ٚاٞذاف ػاصٔا٘يٙٔ ،اتـ پـتيثا٘ي ،ضٛاتظ  ٚآييٗ٘أٞٝراي داخّري،
فشآيٙذٞاي ػاصٔا٘ي ،ػاختاس ػاصٔا٘ي ٔ ٚذيشيتي … ٚ
فٛأُ التلادي ،فٛأُ اختٕافي ،فٛأُ ػياػي ر لا٘٘ٛي … ٚ

ر عثمرٝتٙرذي ٔخراسج ترش حؼرة

ر فشآيٙذٞاي تاال ت ٝپاييٗ  ٚپاييٗ ت ٝتاالي تٛدخٝسيرضي
تش٘أ ،ٝتش٘أ ٝفشفي  ٚفقاِيت
ر دسخ ٝتحمك اٞذاف دس ٔمايؼ ٝتا
ر تذٚيٗ ؿاخقٞاي والٖ تٛدخٝسيضي تٛػظ ػياػتٌزاساٖ
ٔيضاٖ ٔٙاتـ
ر ترذٚيٗ اٞرذافٔ ،ماكرذٔ ،يرضاٖٙٔ ،راتـ  ٚؿراخق ٞراي ػرٙدؾ تٛػرظ ٔرذيشاٖ ػرغٛح پراييٗ
ر تمٛيت ػيؼتٓٞاي وٙتشَ داخّي
ر استماي ػيؼتٓ اعالفاا ر تدذيذ ػاختاس ٘ؾاْ حؼاتذاسي
خذ َٚؿٕاس :)1( ٜاِضأاا  ٚفٛأُ ٔإتش تش تٛدخٝسيضي فّٕياتي

٘ؾش ت ٝايٙى ٝپظٞٚؾ ٌشاٖ ٔماِ ٝحاضش ،اص حيث استثاط ،خأقيت  ٚتٙاػة فٛأُ ٔ ٚإِفٞٝاي ٔإتش تش تٛدخرٝسيرضي فّٕيراتي ترا
ؿشايظ ػاصٔاٖٞاي دِٚتي ايشأٖ ،ذَ ؿ ٝسا اسخحتش تش ػايش ٔذَٞاي روش ؿذ ٜتشتش يافتٙذ ،تٙاتشايٗ ٔثٙاي تشسػي  ٚتحّيُٞراي
تٛدخٝسيضي فّٕ ياتئ ،ذَ يادؿذ ٜخٛاٞذ تٛد .تٕٞ ٝيٗ ٔٙؾٛس ايٙه ت ٝتفليُ ت ٝتـشيح ٔتغيشٞاي ٔذَ ٔزوٛس پشداختٔ ٝيؿٛد.
ايٗ ٔذَ تش ػ ٝفأُ اتشٌزاس تش فشآيٙذ تٛدخٝسيضي فّٕياتي تأويذ داسد :تٛا٘ايي ،14اختياس ٚ 15پزيشؽ.16
اِف) تٛا٘ايي تشاي اخشاي تٛدخٝسيضي فّٕياتي
يىي اص حذػياا سايح دس ٔٛسد اخشاي ٘أٛفك تٛدخ ٝسيضي فّٕياتي ،ؽشفيت پاييٗ يا فذْ تٛا٘رايي ػراصٔا٘ي اػرتٛٔ .سدواٚيٟرا ٚ
ٌضاسؿاا دس ٔٛسد اتخار تٛدخٝسيضي فّٕياتي ٘ـاٖ ٔي دٞذ و ٝػ ٝتقذ اص تٛا٘ايي ػاصٔا٘ي تشاي اتخار وأُ تٛدخٝسيضي فّٕيراتي
وّيذي ٔيتاؿٙذ :تٛا٘ايي اسصياتي فّٕىشد ،17تٛا٘ايي ٘يشٚي ا٘ؼا٘ي ٚ 18تٛا٘ايي فٙي.19
اِف ر  )1تٛا٘ايي اسصياتي فّٕىشد -تٛا٘ايي ػٙدؾ فّٕىشد تش ٔ ٕٝٞشاحُ اخشاي تٛدخٝسيضي فّٕياتي تأتيش ٔيٌرزاسد ( Foltin,
 .)1999اٌش ػاصٔاٖٞاي دِٚتي تٛا٘ايي ػٙدؾ فّٕىشد تٝعٛسٔإتش سا ٘ذاؿت ٝتاؿٙذ ،تٛدخٝسيضي فّٕياتي ؿىؼت خٛاٞرذ خرٛسد.
تاٚخٛدآٖ و ٝتؼياسي اص دِٚتٟا تش ايٗ تاٚس٘ذ و ٝػٙدؾ ٘تيد ٚ ٝخشٚخئ ،ـىُ ٚ ٚلتٌيش اػت ،تاايٗ ،ٕٝٞالذاْ ت ٝتقشيف ٘تايح
 ٚخشٚخيٞا ٕ٘ٛد ٜا٘ذ .دس تشخي ٔٛاسد ايٗ احتٕاَ ٚخٛد داسد ؤ ٝـىالا ٔٛخٛد دس اسصياتي فّٕىشد ،اخشاي تاِم ٜٛتٛدخ ٝفّٕياتي
سا ٔٙتفي وٙذ؛ أا تا تٛخ ٝتٌ ٝؼتشؽ ف ٖٛٙاسصياتي فّٕىشد  ٚؿىٌُيشي تٛا٘اييٞاي الصْ دس دِٚتٟا ،ايٗ ٔـىالا وٕتش خٛاٞرذ
ؿذ .تشاي اخشاي ٔقٙي داس تٛدخ ٝفّٕياتي ،اعالفاا حاكُ اص اسصياتي فّٕىشد تايذ دس ٔذيشيت  ٚتلٕيٌٓيشي ،تخلريق ٔٙراتـ ٚ
عشاحي عشحٟاي تـٛيمي ٔٛسد اػتفاد ٜلشاس ٌيشد٘ .ىت ٟٓٔ ٝديٍش ايٗ اػت و ٝاعالفاا حاكُ اص اسصياتي فّٕىشد تايذ كحيح ٚ
لاتُ اعٕيٙاٖ تاؿذ.

Ability
Authority
Acceptance
Performance Appraisal Ability
Human Resources Ability
Technical Ability

14
15
16
17
18
19
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اِف ر  )2تٛا٘ايي ٘يشٚي ا٘ؼا٘ئ -غاِقاا ٕٞچٙيٗ تش إٞيت اعٕيٙاٖ اص ٚخٛد تٛإ٘ٙذي ٘يشٚي ا٘ؼا٘ي تشاي اخشاي تٛدخٝسيرضي
فّٕياتي تأويذ ٔيوٙذ.
ٔٙاتـ ا٘ؼا٘ي ٔشتٛط ،تايذ داساي ٟٔاساٞاي خاف دس ػٙدؾ فّٕىشد ،حفؼ ٔ ٚذيشيت تا٘هٞاي اعالفاتي تاؿرٙذ .دس ٚاحرذٞاي
ػاصٔا٘ي اخشايي  ٚلاٌ٘ ٖٛزاس ،تايذ واسؿٙاػا٘ي دس صٔي ٝٙتذٚيٗ اٞذاف فّٕىشد  ٚتشلشاسي استثاط ٔياٖ اػتفادٜوٙٙذٌاٖ اص اعالفاا
فّٕىشد ٚخٛد داؿت ٝتاؿٙذ .ػاصٔاٖٞا دس ساػتاي اخشاي تٛدخ ٝفّٕياتي٘ ،ياصٔٙذ تٛػق ٝتٛإ٘ٙرذيٞرايي دس ساتغر ٝترا ؿٙاػرايي ٚ
ػٙدؾ فّٕىشد  ٚاػتفاد ٜاص اعالفاا فّٕىشد دس يه ٔؼيش ػاص٘ذٞ ٜؼتٙذ.
اِف ر  )3تٛا٘ايي فٙي -تدشت ٝدِٚتٟا دس ساتغ ٝتا تٛدخٝسيضي فّٕياتي ،إٞيت تٛا٘اييٞاي فٙي سا ٘يض ٘ـاٖ ٔريدٞرذ .دس ساػرتاي
خٕـ آٚسي اعالفاا فّٕىشد  ٚايداد تا٘ه اعالفاتي ،تايذ ّٔضٔٚاا فٙي خاكي ترذاسن ديرذ ٜؿرٛد ور ٝترٚٝػريّ ٝآٖ اعالفراا
فّٕىشد فٛسي ،ت ٝؿىُ ٞاي ٔٙاػة  ٚتشاي عيف ٔتٛٙفي اص واستشاٖ تٟيٌ ٝشدد .تا٘ه اعالفاتي تايذ ترا عيرف ٚػريقي اص ديٍرش
ػيؼتٓٞا ٕٞا ًٙٞتاؿذ تا تأٔيٗوٙٙذ ٜتٙياديٙي تشاي ٘ؾاْٞاي حؼاتذاسي٘ ،ؾاسا ٌ ٚضاسؽدٞي دس دِٚت تاؿذ.
اٌش اعالفاا فّٕىشد تٝعٛس فٙي اص ػايش فّٕياا حؼاتذاسي  ٚتٛدخٝسيضي خذا تاؿذ ،ت ٝاحتٕراَ فرشاٚاٖ تٛدخرٝسيرضي فّٕيراتي،
فشآيٙذٞاي تلٕيٓ ٌيشي ٔشتثظ تا ػايش فّٕياا سا دسن ٘خٛاٙٞذ وشد  ٚاٌش ٘ؾاْ حؼراتذاسئ ،ثتٙري ترش دادٜٞراي ٚسٚدي تاؿرذ،
تٝساحتي اكالحاا ٔثتٙي تش فّٕىشد سا تؼٟيُ ٘خٛاٞذ وشد (.)Willoughby and Melkers, 2000
ت٘ٝؾش ٔيسػذ تؼياسي اص دِٚتٟا دس ٔشحّ ٝاسصياتي فٙاٚسي ٞاي ٔٛسد ٘ياص ترشاي اخرشاي تٛدخر ٝفّٕيراتي ٞؼرتٙذ  ٚدس ٘ؾراْٞراي
ٔذيشيت ٔاِي تا ٔـىُ ٔٛاخ ٝخ ٛاٙٞذ ؿذ .تشخي ٘يض ٔقتمذ٘ذ و ٝوٕثٛد ٔٙاتـ ٔاِي ٔٛسد ٘ياص تشاي تٛػق٘ ٝؾاْٞاي خذيرذ ٔراِي ٚ
اعالفاتي ،يىي اص ٕٟٔتشيٗ ٔـىالا دس ساػتاي اخشاي تٛدخ ٝفّٕياتي ٔيتاؿذ.
ب) اختياس تشاي اخشاي تٛدخٝسيضي فّٕياتي
فأُ د ْٚو ٝتش اخشاي تٛدخٝسيضي فّٕياتي تأتيش ٔيٌزاسد ،تٔ ٝىا٘يضْٞاي اختياس دس دِٚتٟرا استثراط داسد .اٌرش تٛدخرٝسيرضاٖ دس
اخشاي تٛدخ ٝسيضي فّٕياتي  ٚيا دس ٔشاحُ آٖ اختياس الصْ سا ٘ذاؿت ٝتاؿٙذ ،اخشا تا ٔـىُ سٚتش ٚخٛاٞذ ؿذ .اختياس داساي ػر ٝتعقرذ
اػت :اختياس لا٘٘ٛي ،20اختياس سٚيٝاي ٚ 21اختياس ػاصٔا٘ي.22
ب ر  )1اختياس لا٘٘ٛي -فشآيٙذٞاي سػٕي تٛدخٝسيضي ،ؿذيذا لإ٘ٙ٘ٛذ ٞؼتٙذ؛ اكالحاا خذيذ دس كٛسا تقاسم تا ايرٗ لرٛا٘يٗ،
ٕ٘ي تٛا٘ذ اخشا ؿٛد .دس تشخي دِٚتٟا ،اػتفاد ٜتاِم ٜٛاص اسصياتي فّٕىشد دس تٛدخ ٝتٛػظ لرٛا٘يٗ ٔ ٚمرشساا ٔٙراتـ ا٘ؼرا٘ي ٔحرذٚد
ٔيؿٛد .دس تشخي وـٛسٞا ٘يض ،لٛا٘يٙي دس ساتغ ٝتا تـٛيك  ٚتٙثئ ٝاِي ػاصٔاٖٞاٚ ،احذٞا  ٚاؿخاف تذٚيٗ ؿذ ٜاػت ور ٝاغّرة
آٟ٘ا تا تؼٟيٓ ػٛد  ٚپشداختٟاي تـٛيمي دس ساتغ ٝتا فّٕىشد ت ٝػاصٔاٖٞا  ٚواسوٙاٖ ،دس تقاسم ٔيتاؿذ.
دس دِٚتٟايي ٘يض ،تٝدِيُآ٘ى ٝتٛدخ ٝتش ٔثٙاي ٚسٚديٞا تٙؾيٓ  ٚػاصٔا٘ذٞي ٔيؿٛد ،لٛا٘يٗ اػتفاد ٜاص اعالفاا فّٕىشد دس تٛدخٝ
داساي ضقفٞايي اػت (.)Andrew, 2004
ب ر  )2اختياس سٚيٝاي -ػٙدؾ فّٕىشد  ٚاػتفاد ٜتاِم ٜٛاص اعالفاا فّٕىشد ،اغّة دس فشآيٙذٞاي تٛدخرٛٔ ٝخرٛدٔ ،رٛسد غفّرت
ٚالـ ٔيؿٛدٔ .ـخل ٝفشآيٙذٞاي ٔٛخٛد ،سٚيٞٝاي سػٕي اػت و ٝتٝفٛٙاٖ يه لافذ ،ٜسفتاس تٛدخٝسيرضي سا تحرت ترأتيش لرشاس
ٔيدٞذ .اخشاي ٔٛفميتآٔيض اكالحاا٘ ،ياصٔٙذ ػاصٌاسي ٔذَ اكالحاا تا ايٗ لٛا٘يٗ  ٚسٚيٞٝا ٔيتاؿذ.
دس تشخي دِٚتٟا ،لٛا٘يٗ  ٚسٚيٞٝاي تٛدخ ٝتش ٚسٚدي ٞا  ٚتـشيح دليك فلٛٔ ٚ َٛاسد ٞضي ٝٙتأويذ داسد ور ٝايرٗ ٔٛضرٛؿ٘ ،مرؾ
تاِم ٜٛاعالفاا حاكُ اص اسصياتي فّٕىشد سا تضقيف ٔيوٙذٔ .ذيشاٖ  ٚلاٌٖ٘ٛزاساٖ ّٔضْ ٞؼتٙذ تش ٚسٚديٞا تأويذ وٙٙذ  ٚاختيراس
سٚيٝاي الصْ تشاي الذاْ تٝكٛسا ديٍش سا ٘ذاس٘ذ .تٝعٛس ٔثاَ دس واِيفش٘يا ،اػتفادٔ ٜحذٚد اص اعالفاا فّٕىشد تٛػظ لاٌٖ٘ٛزاساٖ،
٘اؿي اص سٚيٞٝاي ٔٛخٛد ٘ؾاْ تٛدخٝسيضي ٔيتاؿذ .أا تؼياسي اص سٚيٞٝراي تٛدخرٝسيرضي ػرٙتي ،ترٝسغرٓ ترالؽٞرايي ترشاي
ّٔضْٕ٘ٛدٖ تلٕيٌٓيش٘ذٌاٖ تشاي اػتفاد ٜاص اعالفاا حاكّ ٝاص تٛدخٝسيضي تش ٔثٙراي فّٕىرشدٙٞ ،رٛص ٚخرٛد داس٘رذ ( Young,
.)2003
. legal authority
. procedural authority
. organizational authority
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ٍٙٞأيو ٝسٚيٞٝا  ٚفشآيٙذٞاي تٛدخ٘ ،ٝمؾ اعالفاا حاكُ اص اسصياتي فّٕىشد سا دس تلٕيٌٓيشي تضقيف ٔ ٚحرذٚد ٔريوٙٙرذ،
ايداد يه ٘ؾاْ تٛدخ ٝفّٕياتي تٝؿذا تا ٔـىُ ٕٞشأ ٜيؿٛد.
ب ر  )3اختياس ػاصٔا٘ي -خغٛط اختياس ػاصٔا٘ي ،تش اخشاي تٛدخٝسيضي فّٕياتي اتشٌزاس اػت؛ تٚٝيظٍٙٞ ،ٜأيو ٝللذ اػرتفاد ٜاص
اعالفاا فّٕىشد ٚخٛد داسد .اٌش اختياساا الصْ ٚاٌرزاس ؿرٛد  ٚترٔ ٝرذيشاٖ اخراص ٜداد ٜؿرٛد تلرٕيٕاا ساخرـ تر ٝواسٔٙرذياتي،
تٛدخٝسيضيٌ ،ضاسؽدٞي  ... ٚسا ،خٛد ،اتخار ٕ٘ايٙذ ،تٛدخٝسيضي فّٕياتي اتشتخؾتش خٛاٞذ ؿذ.
اختياساا ػاصٔا٘ي دس ساتغ ٝتا اػتفاد ٜاص اعالفاا فّٕىشدٔ ،تأتش اص تلٕيٓٞاي ٔمأاا ػياػي ٔيتاؿذ  ٚتلٕيٕاا دس ساتغر ٝترا
تخليق ٔٙاتـ ،اغّة  -دس چاسچٛب ػياػيٍٙٞ -أي اخز ٔيؿٛد و ٝفالل ٝچٙذا٘ي ت ٝاػتفاد ٜاص اعالفراا حاكرُ اص اسصيراتي
فّٕىشد ٚخٛد ٘ذاسد  ٚايٗ أش ٔٙدش ت ٝؿىؼت اكالحاا خٛاٞذ ؿذ .دس اياالا ٔتحذ ،ٜتؼياسي اص ٔمأراا دِٚتري تر ٝايرٗ فىرش
ٔيوٙٙذ و ٝچٍٔ ٝ٘ٛي تٛا٘ٙذ اختياساا الصْ سا تٔ ٝذيشاٖ ٚاٌزاس وٙٙذ تا تتٛا٘ٙذ اص اعالفاا فّٕىرشد دس تلرٕيٌٓيرشيٞراي خرٛد
ت٘ٝحٔٛإتش اػتفاد ٜوٙٙذ؛ دسحاِيؤ ٝحذٚديتٞاي ػياػي ٕٞچٙاٖ تالي ٔئا٘ٙذ ٌ ٚاٞي اٚلاا ت ٝآٖ تٛخٕ٘ ٝريؿرٛدٚ .القيرت
آٖ اػت ؤ ٝمأاا ػياػي ٔ ٚذيشاٖ دس ساتغ ٝتا اػتفاد ٜاص اعالفاا ٔثتٙي تش ٘تايحٕٛٞ ،اس ٜآصاد ٕ٘يتاؿٙذ  ٚايٗ أش ،اػرتفاد ٜاص
ايٗ اعالفاا سا ٔحذٚد ٔيوٙذ.
ج) پزيشؽ تشاي اخشاي تٛدخٝسيضي فّٕياتي
ٔمأٚت دس تشاتش اكالحاا ،اص خا٘ة تشخي ٔمأاا دِٚتي ،سؤػاي تخـٟا  ٚواسوٙاٖ ٕٔىٗ اػرت تضسٌترشيٗ ٔرا٘ـ ترشاي اخرشا ٚ
اػتفاد ٜاص ػٙدؾ فّٕىشد تاؿذ (.)Kline, 1997
اٌش تٛدخ ٝسيضي فّٕياتي تٛػظ ايٗ ٌشٟٞٚا پزيشفت ٝؿٛد ،ت ٝاحتٕاَ فشاٚاٖ اخشا خٛاٞذ ؿرذ .ترشاي اخرشاي ٔٛفرك تٛدخرٝسيرضي
فّٕياتئ ،مأاا دِٚتئ ،ذيشاٖ اداسي  ٚواسوٙاٖ تايذ ٔتمافذ ٌشد٘ذ و ٝتٛدخٝسيضي فّٕيراتي دسخرٛس ترالؽ ترٙٔٝؾرٛس وراٞؾ
ٞضيٞ ٝٙا ٘ ٚيُ تٙٔ ٝافـ وٛتا ٚ ٜتّٙذٔذا دِٚت  ٚخأقٔ ٝيتاؿذ .ػ ٝخٙث ٝاص پزيشؽ ٔرٛسد ٘يراص ٔريتاؿرذ :پرزيشؽ ػياػري،23
پزيشؽ ٔذيشيتي ٚ 24پزيشؽ تـٛيمي (اٍ٘يضؿي).25
ج ر  )1پزيشؽ ػياػي -پزيشؽ ٔمأاا ػياػي دس حٕايت  ٚتأٔيٗ ٔٙاتـ ٔاِي تشاي اخشاي تٛدخ ٝفّٕياتي تؼياس حيراتي اػرت؛
دسحاِي و ٝػٙدؾ  ٚاػتفاد ٜاص اعالفاا فّٕىشد ،پيأذٞايي تشاي ٔمأاا ا٘تخاتي  ٚا٘تلاتي داسد .تشخي اص كاحة٘ؾشاٖ تش ايرٗ
تاٚس٘ذ و ٝػياػت ٔذاساٖ اغّة دس ٔماتُ اػتفاد ٜاص اعالفاا فّٕىشد دس تلٕيٕاا تخليلري ٔمأٚرت ٔريوٙٙرذ ،چر ٖٛچٙريٗ
اعالفاتي ،آػيةپزيشي آٟ٘ا دس تشاتش ٔشدْ سا افضايؾ ٔيدٞذ؛ تٝخلٛف دس ساتغ ٝتا تش٘أٞٝراي تّٙذٔرذا ورٕٔ ٝىرٗ اػرت دس
وٛتأ ٜذا ت ٝخٛتي اخشا ٘ـٛد .اعالفاا فّٕىشد تشاي ٔمأاا ػياػي دس تلٕيٌٓيشيٞاي تٛدخٝاي تٝفٛٙاٖ يه تٟذيذ ٔغرشح
ٔيتاؿذ؛ صيشا ايٗ ػإاَ پيؾ ٔي آيذ ؤ ٝمأاا ػياػي دس اػتفاد ٜاص اعالفاا حاكُ اص اسصياتي فّٕىشد چر ٝاختيراسي داس٘رذ؟ اص
عشفي دس تلٕيٌٓيشيٞاي ػياػي ،اغّة اٞذاف وٛتأٜذا تٝخاي اٞذاف تّٙذٔذا ٔٛسد تٛخ ٝلشاس ٔيٌيشد.
ج ر  )2پزيشؽ ٔذيشيتي -تشسػيٞا ٘ـاٖ ٔيدٞذ و ٝپزيشؽ تٛدخٝسيضي فّٕياتي اص خا٘ة ٔرذيشاٖ ،ترٝخلرٛف دس استثراط ترا
اػتفاد ٜاص اعالفاا فّٕىشد دس تلٕيٓ ٌيشي ٔرذيشيتي  ٚايدراد عرشح ٞراي اٍ٘يضؿري ،اػاػري اػرت .يره چراِؾ اػاػري دس
تٛدخٝسيضي فّٕياتئ ،تمافذوشدٖ ٔذيشاٖ تش٘أ ٝدس ٔٛسد اسصؽ عشحٞاي اػتشاتظيه  ٚػرٙدؾ فّٕىرشد ٔريتاؿرذ ( Carter,
.)1999
ٔؼأِ ٝفذْ پزيشؽ ٔذيشيتي ٔقٕٛال دٔ ٌٝ٘ٛ ٚغشح اػت:
 .1اٌش ػاصٔاٖٞا ايٗ ٌ ٝ٘ٛتشداؿت وٙٙذ و ٝلاٌ٘ ٖٛزاساٖ اص اعالفاا فّٕىشد ،تيـتش تشاي ٔإاخز ٜآٟ٘ا اػرتفاد ٜخٛاٙٞرذ ورشد،
آٟ٘ا تٝاحتٕاَ فشاٚاٖ اص عشح حٕايت ٘خٛاٙٞذ وشد.
 .2اٌش ػاصٔاٖٞا اعالفاا فّٕىشد سا دس تلٕيٕاأ ،إتش ٔ ٚفيذ ٘ذا٘ٙذ ،آٟ٘ا اص تٛدخٝسيضي حٕايت ٘خٛاٙٞذ وشد.

Political Acceptance
Managerial Acceptance
Incentive Acceptance
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تٝعٛسوّي ،اػتفاد ٜوٓ اص اعالفاا فّٕىشد تا ا٘ذاصٜاي تٛخيٝوٙٙذ ٜايٗ حميمت اػت و ٝتشخي ػاصٔاٖٞا تش ايٗ تاٚس٘ذ ،ايٗ عرشح
اخشايي ٘خٛاٞذ ؿذ (.)Harris, 2001
ج ر  )3پزيشؽ تـٛيمي -فشآيٙذ تٛدخٝسيضي ،ػشؿاس اص ٔـٛلٟا ٔيتاؿذ؛ ػياػت ٔذاساٖ ٔ ٚذيشاٖ ٔـات ٝيىرذيٍش ،اٍ٘يرضٜٞرايي
تشاي اػتفاد ٜاص ا٘ٛاؿ خاكي اص اعالفاا  ٚسفتاسٞاي ٔقيٗ داس٘ذ .اٌش ايٗ اٍ٘يضٜٞا ٘اػاصٌاس تا تٛدخٝسيضي فّٕياتي تاؿرٙذ ،اخرشاي
آٖ تا ٔـىُ سٚتش ٚخٛاٞذ ؿذ .كاحة٘ؾشاٖ دس صٔي ٝٙتٛدخٝسيضي فّٕياتي اغّة خٛاٞراٖ اػرتشاتظي اٍ٘يضؿري ترشاي اػرتفاد ٜاص
اعالفاا ٔثتٙي تش فّٕىشد ٔيتاؿٙذ ٔ ٚقتمذ٘ذ اٍ٘يضٜٞا ٔ ٚـٛلٟا تايذ خضئي اص تٛدخ ٝسيضي فّٕياتي تاؿذ؛ ت٘ ٝحٛيو ٝپاداؿٟا ٚ
تٙثيٟاتي تشاي فّٕىشد ٔٙاػة ٘ ٚأٙاػة دس اخشاي تش٘أٞ ٝاي ٔلٛب  ٚتشاي ٔٛفميت يا فذْ ٔٛفميت دس اخشاي تٛدخ ٝفّٕيراتي
دس ٘ؾش ٌشفت ٝؿٛدٕٞ .چٙيٗ ايٗ افتماد ٚخٛد داسد و٘ ٝؾاْٞاي تٛدخٝسيضي ٚسٚدي  ٚفشآيٙذ ٔحٛسٔ ،ـٛقٞايي ايداد ٔيوٙذ ورٝ
اغّة دس ٔماتُ سٚيىشد ٘تيدٔ ٝحٛس لشاس داسد.
تمشيثا ٔ ٕٝٞغاِقاا پظٞٚـي تش ٔذَ ٔفٟٔٛي اػتٛاس اػت ؤ ٝتغيشٞاي ٔٛسد٘ؾش  ٚساتغٔ ٝياٖ آٖٞا سا ٔـخق ٔريوٙرذ .ايرٗ
ٔذَ ٔفٟٔٛي و ٝتا ٔفاٞيٓ ديٍشي اص خّٕ ٝچاسچٛب ٘ؾشي  ... ٚؿٙاختٔ ٝيؿٛد ،اٍِٛيي اػت و ٝپظٞٚؾٌش تشاػاع آٖ ،سٚاترظ
ٔياٖ فٛأّي و ٝدس ايداد ٔؼأِ ٟٓٔ ،ٝتـخيق داد ٜؿذٜا٘ذ سا ت ٝتلٛيش ٔيوـا٘ذ.
ٔذَ ٔفٟٔٛي پظٞٚؾ حاضش ،تا اٌٍِ ٛيشي اص «ٔذَ ػٝفأّي ؿ »ٝو ٝدس تخؾ ادتياا پظٞٚؾ ت ٝآٖ پشداخت ٝؿرذ ،ترش اػراع
ؿىُ ؿٕاس )2( ٜعشاحي  ٚتٙؾيٓ ؿذ ٜاػت.
ؿىُ ؿٕاسٔ :)2( ٜذَ ٔفٟٔٛي پظٞٚؾ ،اتقاد ٔ ٚقياسٞاي ٔإتش تش پيادٜػاصي تٛدخٝسيضي فّٕياتي تش اػاع ٔذَ ؿٝ

تٛدخٝسيضي
فّٕياتي

تٛا٘ايي

 تٛا٘ايي اسصياتي فّٕىشد
 تٛا٘ايي ٘يشٚي ا٘ؼا٘ي
 تٛا٘ايي فٙي

اختياس

 اختياس ػاصٔا٘ي
 اختياس سٚيٝاي
 اختياس لا٘٘ٛي

پزيشؽ

 پزيشؽ ػياػي
 پزيشؽ ٔذيشيتي
 پزيشؽ اٍ٘يضؿي

ت٘ٝؾش ٔيسػذ ا٘تخاب ٔذَ يادؿذ ،ٜتتٛا٘ذ اِضأاا ٛٔ ٚا٘ـ پيؾِ سٚي اخشاييٕ٘ٛدٖ تٛدخٝسيرضي فّٕيراتي سا تشسػري  ٚؿٙاػرايي
ٕ٘ايذ؛ اص ٕٟٔتشيٗ فُّ ا٘تخاب ٔذَ ٔزوٛس ٔيتٛاٖ تٛٔ ٝاسد صيش اؿاس ٜداؿت:
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 خأقيت ٔذَ  ٚدس ٘ؾش ٌشفتٗ تٕأي فٛأُ دس ٚ ٖٚتشٖٚػاصٔا٘ي؛  -فذْ پيچيذٌي ٘ٛؿ دػتٝتٙذي  ٚػادٌي ٘ؼثت ت ٝػرايشٔذَٞا؛  -ا٘غثاق ٔذَ ٔزوٛس تا فشضياا پظٞٚؾ؛  -لاتّيرت آصٔر ٖٛپرزيشي تيـرتش ٔرذَ (سٚايري  ٚپايرايي ٔرذَ آصٔر)ٖٛ؛
 ا٘قغاف پزيشي دس ا٘تخاب ٔقياسٞاي تـىيُ دٙٞذ ٜاتقاد ٔذَ؛  -ا٘غثاق ٔقياسٞاي ٔذَ تا ؿشايظ ؿشوت ٔٛسد ٔغاِق.ٝدس ساػتاي دػتياتي ت ٝاٞذاف پظٞٚؾ ،ػ ٝفشضي ٝاكّي  ٝ٘ ٚفشضي ٝفشفي ت ٝؿشح صيش ٔغشح ؿذ ٜاػت:

فشضي ٝاكّي يه ( -)1ؿشوت تشق ٔٙغمٝاي تٟشاٖ 26تٛا٘ايي الصْ تشاي اخشاي تٛدخٝسيضي فّٕياتي سا ٘ذاسد.
 -1-1فذْ تٛا٘ايي اسصياتي فّٕىشدٔ ،ا٘ـ اص اخشاي ٔٛفك تٛدخٝسيضي فّٕياتي دس ؿشوت تشق ٔٙغمٝاي تٟشاٖ ٔيؿٛد.
٘ -2-1يشٚي ا٘ؼا٘ي دس ؿشوت تشق ٔٙغمٝاي تٟشاٖ ،تٛا٘ايي الصْ تشاي اخشاي تٛدخٝسيضي فّٕياتي سا ٘ذاسد.
 -3-1تٛا٘ايي فٙي وافي تشاي اخشاي تٛدخٝسيضي فّٕياتي دس ؿشوت تشق ٔٙغمٝاي تٟشاٖ ٚخٛد ٘ذاسد.

فشضي ٝاكّي د -)2( ٚؿشوت تشق ٔٙغمٝاي تٟشاٖ اختياس الصْ تشاي اخشاي تٛدخٝسيضي فّٕياتي سا ٘ذاسد.
 -1-2ؿشوت تشق ٔٙغمٝاي تٟشاٖ ،اختياس لا٘٘ٛي الصْ تشاي اخشاي تٛدخٝسيضي فّٕياتي سا ٘ذاسد.
 -2-2فذْ اختياس سٚيٝاي الصْ دس ؿشوت تشق ٔٙغمٝاي تٟشاٖ ،تٝفٛٙاٖ يه ٔرا٘ـ دس اخرشاي تٛدخرٝسيرضي فّٕيراتي ؿٙاػرايي
ٔيؿٛد.
 -3-2فذْ اختياس ػاصٔا٘ي الصْ دس ؿشوت تشق ٔٙغمٝاي تٟشاٖ ،تٝفٛٙاٖ يه ٔا٘ـ دس اخرشاي تٛدخرٝسيرضي فّٕيراتي ؿٙاػرايي
ٔيؿٛد.

فشضي ٝاكّي ػ - )3( ٝپزيشؽ الصْ دس ساتغ ٝتا اخشاي تٛدخٝسيضي فّٕياتي دس ؿشوت تشق ٔٙغمٝاي تٟشاٖ ٚخٛد ٘ذاسد.
 -1-3پزيشؽ ػياػي الصْ اص ػٛي ػياػتٍزاساٖ دس ٚ ٖٚتش ٖٚػاصٔا٘ي ؿشوت تشق ٔٙغمٝاي تٟشاٖ تشاي تٛدخٝسيضي فّٕيراتي
ٚخٛد ٘ذاسد.
 -2-3فمذاٖ پزيشؽ ٔذيشيتي الصْ اص خا٘ة ٔذيشاٖ ػاصٔا٘ي دس ؿشوت تشق ٔٙغمٝاي تٟرشاٖ ،ترٝفٙرٛاٖ يره ٔرا٘ـ دس اخرشاي
تٛدخٝسيضي فّٕياتي ؿٙاػايي ٔيؿٛد.
 -3-3پزيشؽ تـٛيمي الصْ دس ٔياٖ واسوٙاٖ ؿشوت تشق ٔٙغمٝاي تٟشاٖ ،تشاي اخشاي تٛدخٝسيضي فّٕياتي ٚخٛد ٘ذاسد.
 -1مواد و روش ها
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لّٕشٚي پظٞٚؾ حاضش ،ؿشوت تشق ٔٙغمٝاي تٟشاٖ ٔيتاؿذ و ٝترا ٔأ ٔٛسيرت ترأٔيٗ ترشق ٔغٕر ٗ  ٚپايرذاس ترشاي پايتخرت
خٕٟٛسي اػالٔي ايشاٖ ،ػاال٘ ٝپشٚطٜٞاي فٕشا٘ي خٛد سا اص ايٗ عشيك عي فشآيٙذ تأٔيٗ تٛدخر ٝتر ٝا٘دراْ ٔريسػرا٘ذ .دس ايرٗ
پظٞٚؾ٘ ،ؾشاا  ٚديذٌاٞ ٜاي ٔذيشاٖ  ٚػايش واسوٙاٖ ٔشتثظ تا فشآيٙذ تأٔيٗ يا خشج تٛدخ ،ٝتٝفٛٙاٖ خأق ٝآٔاسيٛٔ ،سد ٘ؾش لشاس
ٌشفت ٝاػت .دس پظٞٚؾ حاضش ،اص سٚؽ تحميك تٛكيفي  ٚصيشؿاخ ٝپيٕايـي اػتفاد ٜؿذ ٜاػت.
٘ح ٜٛعشاحي پشػؾ٘أ ٝپظٞٚؾ حاضش تذيٗكٛسا اػت و ٝپغ اص ا٘تخاب ٔذَ ػٝفأّي ؿر ٝترشاي تشسػري  ٚتحّيرُ ٔٛا٘رـ
پيادٜػاصي تٛدخٝسيضي فّٕياتي ،فٛأُ ٔ ٚقياسٞاي صيش ٔدٕٛف ٝآٖ دس لاِة ػ ٝفأرُ تٛا٘رايي ،اختيراس  ٚپرزيشؽ ٘ ٚرٔ ٝقيراس
تٛا٘ايي اسصياتي فّٕىشد ،تٛا٘ايي ٘يشٚي ا٘ؼا٘ي ،تٛا٘ايي فٙي ،اختياس لرا٘٘ٛي ،اختيراس سٚيرٝاي ،اختيراس ػراصٔا٘ي ،پرزيشؽ ػياػري،
پزيشؽ ٔذيشيتي  ٚپزيشؽ اٍ٘يضؿي ،دػت ٝتٙذي ٌشديذ  ٚػپغ تشاي ؿٙاػايي  ٚتقييٗ فثراساا (ٌٛيرٞٝراي) ٔرٛسد ٘يراص خٟرت
 .26تا فٙايت ت ٝايٙى ٝؿشوت تشق ٔٙغمٝاي تٟشاٖ ،يه ؿشوت دِٚتي دس حٛص ٜفّٕياا تشقسػا٘ي دس ٔٙغم ٝتحت پٛؿؾ ،صيش ٘ؾش ؿشوت ٔادس تخللي ترٛا٘يش ٚ ٚصاسا ٘يرشٔ ٚريتاؿرذ،
اصايٗسٔ ٚشاحُ تش ٖٚػاصٔا٘ي تأٔيٗ تٛدخ ٝتشاي ايٗ ؿشوت  ٚؿشوتٟاي ٔـات ،ٝتٛػظ ػاصٔاٟ٘اي ٔزوٛس كٛسا ٔيٌيشد .دس حاَ حاضش ،ؿشوت تشق ٔٙغمٝاي تٟشاٖ ،تٝفٛٙاٖ يه ؿشوت
تضسي دِٚتي وٞ ٝضي ٝٙپشٚطٜٞاي فٕشا٘ي خٛد سا اص عشيك تٛدخ ٝاختلافيافت ٝاص ػٛي دِٚت (ٚصاسا ٘يش )ٚتأٔيٗ ٔيٕ٘ايذٔ ،ا٘ٙذ تؼياسي اص ػاصٔاٟ٘اي دِٚتي ديٍش ،فشآيٙذ ٔقٕر َٛترأٔيٗ
تٛدخ ٝسا اخشا ٔيوٙذ و ٝدس ادأ ،ٝتٝعٛسٔختلش ت ٝآٟ٘ا اؿاسٔ ٜيؿٛد:
ٔشحّ ٝا -َٚتٟي ٚ ٝتٙؾيٓ  ٚپيـٟٙاد تٛدخ( ٝتٛػظ ٚاحذٞاي ؿشوت ،تا ٕٞاٍٙٞي دفتش تٛدخ)ٝ؛ٔ ،شحّر ٝد -ْٚتلرٛية تٛدخر( ٝتٛػرظ ؿرشوت ترٛا٘يش)؛ٔ ،شحّر ٝػر -ْٛاخرشاي تٛدخرٝ
(اعالؿ سػا٘ي تٚ ٝاحذٞاي ؿشوت تٛػظ دفتش تٛدخٔ ،ٝثٙي تش كذٚس ٔدٛص اخشاي عشحٟا  ٚپشٚطٜٞاي تأييذؿذ ٜتٛػظ ؿشوت تٛا٘يش)؛ٔ ،شحّ ٝچٟاسْ٘ -ؾاسا تش اخشاي تٛدخر٘( ٝؾراسا ترش
خشج «اخشاي» تٛدخ ،ٝاص عشيك ٌضاسؿاا الصْ تٛػظ دفتش تٛدخ ٚ ٝؿشوت ٘اؽش «تٛا٘يش»)؛ٔ ،شحّ ٝپٙدٓ -تٟي ٝتٛدخ ٝاكالحي (دس كٛسا فذْ اتٕاْ عشحٟا  ٚپشٚطٜٞا ترش اػراع تٛدخرٝ
ٔلٛب آٟ٘ا ،الذاْ تشاي تٟي ٝتٛدخ ٝاكالحيٕٞ ،ضٔاٖ تا اساي ٝتٛدخ ٝػاَ تقذ كٛسا ٔيٌيشد) (ٔغاِق ٝاػٙاد ٔ ٚذاسن تٛدخٔ ٚ ٝلاحث ٝتا واسؿٙاػاٖ دفتش تٛدخ ٝؿرشوت ترشق ٔٙغمرٝاي
تٟشاٖ.)1388 ،
 .27تٝفٛٙاٖ يىي اص تضسٌتشيٗ ؿشوتٟاي دِٚتي تاتقٚ ٝصاسا ٘يشٚ
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ٔدّٔ ٝذيشيت كٙقتي دا٘ـىذ ٜفّ ْٛا٘ؼا٘ي دا٘ـٍا ٜآصاد اػالٔي ٚاحذ ػٙٙذج  -ػاَ ٞفتٓ  /ؿٕاس / 20 ٜتاتؼتاٖ 1391

ػٙدؾ فشضيٞٝاي پظٞٚؾ ،اص ٘تايح ٔلاحث ٝػاختاسيافت( ٝتش٘أٝسيضيؿذ ٚ )ٜپشػؾ٘أٔ ٝمذٔاتي  -ؤ ٝياٖ ٘ 10فش اص ٔرذيشاٖ
 ٚواسؿٙاػاٖ آٌا ٜتٔ ٝؼايُ تٛدخٝسيضي دس ؿشوت ،تٛصيـ ٌشديذ  -اػتفاد ٜؿذ  ٚپشػؾ٘أٟ٘ ٝايي تا دػتٝتٙذي  ٚغشتراَػراصي
فثاساا ؿٙاػايي ؿذ ٜتا  32فثاسا (ٌٛي )ٝعشاحي ؿذ  ٚافتثاس كٛسي آٖ ت ٝتأييذ اػتاداٖ آٌا ٜتٔ ٝؼايُ ٔاِي  ٚتٛدخر ٚ ٝػرايش
خثشٌاٖ ايٗ حٛص ٜسػيذ .الصْ ت ٝروش اػت پايايي پشػؾ ٘أ ٝپظٞٚؾ ٘يض تا ٔحاػث ٝضشية آِفاي وش٘ٚثا تشاي ورُ ٌٛيرٞٝرا ٚ
ٕٞچٙيٗ ٌٛيٞٝاي ٔشتثظ تا ٞش يه اص ػ ٝفأُ  ٚتقييٗ آِفاي وش٘ٚثا تاالتش اص  ،0/7ت ٝاتثراا سػريذ .پرغ اص اتثراا پايرايي ٚ
سٚايي اتضاس پظٞٚؾ ،پشػؾ٘أٔ ٝياٖ ٘ 86فش ٕ٘ ٝ٘ٛآٔاسي پظٞٚؾ ر ت ٝسٚؽ غيشتلادفي  ٚتش٘أرٝسيرضي ؿرذ ٜر ور ٝآؿرٙا ترٝ
ٔؼايُ تٛدخٔ ٚ ٝاِي تٛد٘ذ تٛصيـ ٌشديذ ٘ ٚؼثت ت ٝتحّيُ دادٞ ٜاي دسيافتي تش اػاع آصٔ t ٖٛته ٕ٘ ٝ٘ٛاي  ٚآصٔ ٖٛفشيرذٔٗ،
دس ٔشحّ ٝتحّيُ ٘ ٚتيدٌ ٝيشي الذاْ ٌشديذ.
دس ايٗ پظٞٚؾ ،تٙٔ ٝؾٛس دسن تٟتش ساتغٔ ٝتغيشٞاي پظٞٚؾ  ٚفثاساا عشاحي پشػؾ٘أٔ ،ٝذَ تحّيّي (ٔفْٟٛػاصي) پرظٞٚؾ
دس لاِة خذ َٚؿٕاس )2( ٜاسائ ٝؿذ.
فٛأُ

ٔقياسٞا
تٛا٘ايي اسصياتي
فّٕىشد
()A1

تٛا٘ايي()A

تٛا٘ايي ٘يشٚي
ا٘ؼا٘ي
()A2

تٛا٘ايي فٙي
()A3

اختياس لا٘٘ٛي
()B1

اختياس()B

اختياس سٚيٝاي
()B2

اختياس ػاصٔا٘ي
()B3

فثاساا (ٌٛيٞٝاي) ٔقشف ٔٛا٘ـ پيادٜػاصي تٛدخٝسيضي فّٕياتي
سٚؿٟاي ػٙدؾ فّٕىشد  ٚخشٚخي تش٘أٞٝا  ٚ -ت ٝتثـ آٖ اسصياتي آٟ٘ا -واسي پيچيذ ٜاػت.
ٔحاػثاا ٔشتثظ تا ػٙدؾ فقاِيتٞاي كٛساٌشفت ٚ ٝخشٚخيٞاي آٟ٘ا صٔاٖتش اػت.
چٙذاٖ ٕ٘يتٛاٖ ت٘ ٝتايح حاكُ اص اسصياتي فّٕىشد افتٕاد  ٚاعٕيٙاٖ ٕ٘ٛد.
ؿٙاػايي فقاِيت ٞاي لاتُ ػٙدؾ  ٚغيش لاتُ ػٙدؾ اص ِحاػ فّٕىشد  ٚتفىيره آٟ٘را اص ٞرٓ ٔـرىُ
اػت.
ؽشفيت  ٚتٛا٘ايي الصْ تشاي ػٙدؾ فّٕىشد تٛػظ واسوٙاٖ ٔشتٛع ٝوافي ٕ٘يتاؿذ.
واسوٙاٖ اص تخلق ٟٔ ٚاسا الصْ تشاي ٔحاػث ٝليٕتتٕاْؿذ - ٜتٝدِيُ پيچيذٌي  -تشخٛسداس ٘يؼتٙذ.
لاتّيت  ٚتٛا٘ايي الصْ تشاي ٔذيشيت تا٘ىٟاي اعالفاتي ٔشتثظ تا فّٕىرشد ٘ ٚتيدرٚ ٝاحرذٞا  -ور ٝترأتيش
ٔؼتميٓ دس تٛدخٝسيضي فّٕياتي داسد -تٛخٛد ٘يأذ ٜاػت.
اص ٘ؾاْٞاي آٔٛصؿي ٔٙاػة تشاي واسوٙاٖ دس آؿٙايي  ٚپيادٜػاصي فشآيٙذ تٛدخٝسيضي فّٕياتي دس ؿشوت
ت٘ٝح ٛاحؼٗ اػتفادٕ٘ ٜيؿٛد.
تؼتشٞاي فٙي  ٚتىِٛٛٙطيىي الصْ تشاي پيادٜػاصي كحيح تٛدخٝسيضي فّٕياتي تشلشاس ٘يؼت.
يىپاسچٍي تيٗ ػيؼتٕٟاي تٛدخ ٝسيضي ،حؼاتذاسي فّٕىشد  ٚػيؼتٕٟاي ٔاِي تٛيظ ٜحؼاتذاسي ٔرذيشيت
ٚخٛد ٘ذاسد.
ٕٞاٍٙٞي تيٗ تا٘ه اعالفاتي تٛدخٝسيضي  ٚػيؼتٕٟاي ٚاحذٞاي اخشايي  ٚفّٕياتي ٚخٛد ٘ذاسد.
لٛا٘يٗ ٔ ٚمشساا ٔٛخٛد حاوٓ تش فشآيٙذ تٛدخٝسيضي دس ػرغح دِٚرت ،اص فشآيٙرذ تٛدخرٝسيرضي فّٕيراتي
ؿشوت حٕايت  ٚپـتيثا٘ي ٕ٘يوٙٙذ.
لٛا٘يٗ ٔاِي ٔ ٚحاػثاتي دس ػغح والٖ اص واسآٔذي ٙٔ ٚغك ٔٙاػثي تشاي تٛدخٝسيضي فّٕياتي دس ػغح
ػاصٔاٖ تشخٛسداس ٘يؼت.
عثمٝتٙذي دسآٔذٞا ٞ ٚضيٞٝٙاي تٛدخ ٝاص اػتا٘ذاسد الصْ تشخٛسداس ٘يؼت.
سٚيٞٝاي دس ٚ ٖٚتشٖٚػاصٔا٘ي تٛدخٝسيضيٛٙٞ ،ص ػٙتي ٔيتاؿرٙذ  ٚسٚيرٞٝراي تٛدخرٝسيرضي فّٕيراتي
خايٍضيٗ ٘ـذٜا٘ذ (تشاي ٕ٘ ،ٝ٘ٛتأويذ تش ٚسٚديٞا تٝخاي ٘تيدٔٝحٛسي)
سٚيٞٝاي ٔـخق  ٚاػتا٘ذاسدي تشاي ؿاخقػراصي  ٚ ٚػرٙدؾ ؿاخلرٟا ترشاي ا٘رذاصٌٜيرشي ٘تيدرٝ
فقاِيتٞا اػتفادٕ٘ ٜيؿٛد.
دػتٛساِقُٕ ٔٙاػثي تشاي پيادٜػاصي تٛدخٝسيضي فّٕياتي دس ؿشوت تٝكٛسا ٔذٚ ٖٚخٛد ٘ذاسد.
تيٓػاصي  ٚتـىيُ وٕيتٞ ٝاي ٔياٖ ٚاحذي ٔ ٚـتشن تشاي ٔحاػث ٝليٕتتٕاْؿذ ،ٜاسصيراتي فّٕىرشد ٚ
پيـثشد فشآيٙذ ػاص٘ذ ٜتٛدخٝسيضي فّٕياتي دس ؿشوت ٚخٛد ٘ذاسد.
فشآيٙذٞا  ٚسٚيٞٝاي استثاعي  ٚتقأّي ٔٙاػة تٛدخرٝسيرضي فّٕيراتي تريٗ ٚاحرذٞاي تٛدخر ٝؿرشوت ٚ
ػاصٔاٖٞاي تاالدػتي ٚخٛد ٘ذاسد.
ٔذيشاٖ تٛدخٔ ٚ ٝاِي ؿشوت اص اختياس الصْ دس ساتغ ٝترا فشآيٙرذ تٛدخرٝسيرضي فّٕيراتيٌ ،رضاسؽدٞري ٚ
تلٕيٌٓيشي دس ساتغ ٝتا تخليق ٔٙاتـ تا تٛخ ٝت ٝاعالفاا اسصياتي فّٕىشد تشخٛسداس ٘يؼتٙذ.

اِضأاا ٛٔ ٚا٘ـ تٛدخٝسيضي فّٕياتي ػاصٔاٖٞاي دِٚتي تش اػاع «ٔذَ ػٝفأّي ؿٛٔ »ٝسد ٔغاِق :ٝؿشوت تشق ٔٙغمٝاي تٟشاٖ

فٛأُ

ٔقياسٞا

پزيشؽ ػياػي
()C1

پزيشؽ()C
پزيشؽ
ٔذيشيتي
()C2

پزيشؽ
اٍ٘يضؿي ()C3
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فثاساا (ٌٛيٞٝاي) ٔقشف ٔٛا٘ـ پيادٜػاصي تٛدخٝسيضي فّٕياتي
٘فٛر  ٚلذسا چا٘ٝص٘ي ٚاحذٞاي ٔختّف دس فشآيٙذ تٛدخٝسيضي ،اختياساا ػاصٔا٘ي ٔذيشاٖ تٛدخٔ ٚ ٝاِي سا
دس پيؾتيٙي ،تذٚيٗ  ٚتلٛية تٛدخ ٝتحت تأتيش لشاس ٔيدٞذ.
ٔذيشاٖ تٛدخٔ ٚ ٝاِي تشاي ٔحاػثاا ليٕت تٕاْؿذ ٚ ٜپيادٜػاصي تٛدخرٝسيرضي فّٕيراتي اص اختيراساا ٚ
ٔٙاتـ وافي تشخٛسداس ٘يؼتٙذ.
ٔاٞيت ؿفافػاصي فّٕىشد تٛدخٝاي  ٚتثقاا ٔٙفي سٚؽ تٛدخٝسيرضي فّٕىرشد ترشاي ٔرذيشيت ورالٖ
وـٛس ،پزيشؽ آٖ سا تحتاِـقاؿ لشاس ٔيدٞذ.
تلٕيٌٓيشاٖ والٖ وـٛس ،ت ٝدِيرُ فٛأرُ ٔتغيرش ( ٚفٕرش) ؿرغّي خرٛد  ٚخاتدرايي صيرادٌ ،رشايؾ ترٝ
تٛدخٝسيضي تا فشآيٙذ وٛتأٜذا داس٘ذ؛ دسحاِي و ٝتؼتشػاصي تشاي تٛدخٝسيضي فّٕيراتي فشآيٙرذي ٘ؼرثتا
تّٙذٔذا سا عّة ٔيٕ٘ايذ.
ٔذيشيت والٖ وـٛس ،چٙذاٖ اص تداسب فّٕي ٛٔ ٚفك وـٛسٞاي تٛػرقٝيافترٙٔ ٚ ٝغثركٕ٘رٛدٖ آٟ٘را ترا
ؿشايظ ػاصٔاٖٞاي داخّي وـٛس اػتفادٕ٘ ٜيٕ٘ايذ.
تلٕيٌٓيشاٖ والٖ وـٛسٌ ،اٞي ٔٙافـ خٕقري سا دس ٔشاحرُ ترذٚيٗ  ٚتلرٛية تٛدخر ٝؿرشوت دخاِرت
ٔيدٙٞذ.
اسصؽ عشح ٞاي اػتشاتظيه  ٚاػتفاد ٜاص ػٙدؾ فّٕىشد -تشاي تشخي ٔذيشاٖ ؿشوت -چٙرذاٖ ٟ٘اديٙرٝ
٘ـذ ٜاػت.
ايٗ تاٚس و ٝاعالفاا فّٕىشد اتضاسي تشاي ٔإاخزٔ ٜذيشاٖ اخشايي تٛػرظ ػراصٔاٖٞراي ٘ؾراستي اػرت،
پزيشؽ اخشاي تٛدخٝسيضي فّٕياتي سا تا چاِؾ  ٚتأُٔ ٔٛاخ ٝوشد ٜاػت.
چ ٖٛدس سٚؽ تٛدخٝسيضي فّٕياتي دسيافت افتثاساا تشاي ٞش ٚاحذ ٔٛٙط ت ٝتٟثرٛد فّٕىرشد  ٚوراسايي ٚ
اتشتخـي فقاِيتٞا اػت ،اصايٗس ٚتشخي ٔذيشاٖ پزيشؽ تٛدخٝسيضي فّٕياتي سا تشاتش تا پاػخٍٛيي ٔرذاْٚ
دس تشاتش ٔقياسٞاي ٔزوٛس ٔيدا٘ٙذ.
ساضي تٛدٖ تٚ ٝضـ ٔٛخٛد ٔ ٚمأٚت دس ٔماتُ تغييش دس تيٗ ٔذيشاٖ ٚاحذٞاي ؿشوت دس سا ٜپيرادٜػراصي
تٛدخٝسيضي فّٕياتي ٔـٟٛد اػت.
تاو ،ٖٛٙاٍ٘يضٜٞا ٔ ٚـٛقٞايي تشاي ؿشٚؿ فشآيٙذ تٛدخٝسيضي فّٕياتي ٔغشح ٘ـذ ٜاػت.
استثاعي ٔياٖ ٔيضاٖ ٔٛفميت ٘ؾاْ تٛدخٝسيضي فّٕياتي ٘ ٚؾاْ ٞاي پاداؽ  ٚتٙثيٛٔ ٝسد ٘ؾش لشاس ٍ٘شفترٝ
اػت.

خذ َٚؿٕاس :)2( ٜخذ َٚاستثاط فٛأُٔ ،قياسٞا  ٚفثاساا (ٌٛيٞٝاي) ٔقشف ٔٛا٘ـ پيادٜػاصي تٛدخٝسيضي فّٕياتي دس ؿشوت تشق ٔٙغمٝاي تٟشاٖ

 -1نتايج و بحث
يىي اص ضشٚساٞاي اكالح ػاختاس التلاد تخؾ اخشايي ػاصٔاٖٞا ،اكالح سٚؽٞاي تٛدخٝسيضي  ٚتٛصيـ ٔٙاتـ آٖ ٔيتاؿرذ .دس
حاَ حاضش دس تؼياسي اص وـٛسٞاي دس حاَ تٛػق ٝر ٕٞچر ٖٛوـرٛسٔاٖ ايرشاٖ ر اص سٚؿرٟاي ٔترذا ٚ َٚػرٙتي  ٚيرا افضايـري
تٛدخٝسيضي اػتفادٔ ٜيؿٛد  ٚپشداختٞاي دِٚتي ،فٕذتا دس چاسچٛب دػتٍاٞ - ٜضي ٝٙكٛسا ٌشفت ٚ ٝتٛدخٞ ٝش ػراَ ترا ؿريٜٛ
تذسيدي ر خضئي  ٚتا تٛخ ٝت ٝافضايؾ تغييش ليٕتٟا  ٚحدٓ فّٕياأ ،ثٙايي تشاي تٛدخ ٝػاَ آيٙذ ٜلشاس ٔيٌيشد.
ٔماِ ٝحاضش ،حاكُ پظٞٚـي اػت دس پاػخ ت ٝايٗ ػإاَ و ٝتشاي تٟرشٜٙٔرذي اص سٚؿرٟاي ٔتقراِيترش تٛدخرٝسيرضي ٞرٓچرٖٛ
تٛدخ ٝسيضي فّٕياتي ،چ ٝاِضأاا ٘ ٚياصٞايي تايذ ٔٛسد ٘ؾش لشاس ٌيشد  ٚتش چٛٔ ٝا٘قي تايذ فائك آٔذ.
تشاي ايٗ ٔٙؾٛس ػقي ٌشديذ اص چاسچٛبٞا ٔ ٚذَٞاي خأـ تشسػي  ٚتحّيُ اِضأاا  ٚفٛأُ ٔإتش تش تٛدخٝسيضي اػتفادٌ ٜرشدد،
وٟ٘ ٝايتا ٔذَ ػ ٝفأّي "ؿ "ٝت ٝدِيُ خأقيرت  ٚاستثراط تيـرتش ترا ػراصٔاٖ ٔرٛسد تشسػري ،ترشاي تثيريٗ اِضأرااٛٔ ،ا٘رـ ٚ
پيؾ٘ياصٞاي فشآيٙذ تٛدخٝسيضي فّٕياتي دس يىي اص ػاصٔاٖٞاي دِٚتي و ٝاص تٛدخ ٝدِٚتي تٟشٜٙٔذ اػت ،ا٘تخاب ؿذ.
دس ايٗ پظٞٚؾ ،تٙٔٝؾٛس تشسػي ساتغٔ ٝقٙي داسي ٔتغيشٞاي ٔؼتمُ ٔ ٚتغيش ٚاتؼت ،ٝدس ٔدٕٛؿ ػ ٝفشضري ٝاكرّي ٘ ٚر ٝفشضريٝ
فشفي ،تا اػتفاد ٜاص سٚؿٟاي آٔاس اػتٙثاعي ٔٛسد تحّيُ لشاس ٌشفت و٘ ٝتايح تٝعٛس خالك ٝاسائ ٝؿذ ٜاػت:
دس ػ ٝفشضي ٝاكّي پظٞٚؾ فٛٙاٖ ؿذ ؤ" ٝياٖ فٛأُ تٛا٘ايي ،اختياس  ٚپزيشؽ ٔذَ ػٝفأّي ؿ - ٝاص حيث تاصداس٘رذٌيٚ -
پيادٜػاصي تٛدخٝسيضي فّٕياتي دس ؿشوت تشق ٔٙغمٝاي تٟشاٖ ساتغٔ ٝقٙيداسي ٚخٛد داسد" .ترشاي تشسػري ايرٗ فشضريٞٝرا ،اص
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آصٔ t ٖٛتهٕ٘ٝ٘ٛاي اػتفاد ٜؿذ؛ ؿاياٖ روش اػت آصٔ ،t ٖٛؿأُ خا٘ٛادٜاي اص تٛصيقٟا اػت  ٚاي ٍٝ٘ٛٙفشم ٔريوٙرذ ،ورٞ ٝرش
ٕ٘ٝ٘ٛاي ،داساي تٛصيـ ٔخلٛف ت ٝخٛد اػت ،و ٝؿىُ ايٗ تٛصيـ اص عشيك ٔحاػث ٝدسخاا آصادئ 28ـخق ٔيؿٛد .ت ٝفثاسا
ديٍش ،تٛصيـ  ،tتاتـ دسخاا آصادي اػت ٞ ٚش چ ٝدسخاا آصادي افضايؾ پيذا وٙذ ،ت ٝتٛصيـ عثيقي ٘ضديهتش ٔيؿٛدٞ .شچ ٝدسخاا
آصادي واٞؾ ياتذ ،پشاوٙذٌي تيـتش ٔي ؿٛد .خٛد دسخاا آصادي ٘يض تاتقي اص ا٘ذاص ٕٝ٘ٛ٘ ٜا٘تخاتي ٞؼتٙذٞ .ش چ ٝتقذاد ٕ٘ ٝ٘ٛتيـتش
تاؿذ ،تٟتش اػت .اص آصٔٔ t ٖٛيتٛاٖ تشاي تدضي ٚ ٝتحّيُ ٔياٍ٘يٗ دس پظٞٚؾٞاي ته ٔتغيشي يه ٌشٞٚي  ٚدٌ ٚشٞٚي  ٚچٙرذ
ٔتغيشي دٌ ٚشٞٚي اػتفاد ٜوشد (دالٚس .)1381 ،تا تٛخ ٝتٔ ٝمذاس ٔقٙيداسي (ٔ )P-Value<0.05حاػثٝؿذ ،ٜفشضريٞٝراي H0
دس فاكّ ٝاعٕيٙاٖ  95دسكذ سد ٌشديذ  ٚفذْ تٛا٘ايي ،اختياس  ٚپزيشؽ وافي دس پيادٜػاصي تٛدخٝسيضي فّٕياتي ت ٝاتثاا سػيذ.
دس ٘ ٝفشضي ٝفشفي پظٞٚؾ ،ساتغٔ ٝقٙي داساي ٞش يه اص ٔقياسٞاي صيش ٔدٕٛف ٝفٛأُ ٔذَ ػٝفأّي ؿر ٝترا فٙراٚيٗ تٛا٘رايي
اسصياتي فّٕىشد ،تٛا٘ايي ٘يشٚي ا٘ؼا٘ي ،تٛا٘ايي فٙي ،اختياس لا٘٘ٛي ،اختيراس سٚيرٝاي ،اختيراس ػراصٔا٘ي ،پرزيشؽ ػياػري ،پرزيشؽ
ٔذيشيتي  ٚپزيشؽ اٍ٘يضؿي  -اص حيث تاصداس٘ذٌي ٚ -پيادٜػاصي تٛدخٝسيضي فّٕياتي دس ؿشوت ٔٛسد ٔغاِق ،ٝتش اػاع آصٔرt ٖٛ
تهٕ٘ٝ٘ٛاي ٔٛسد تشسػي لشاس ٌشفت و ٝاص تيٗ ٔقياسٞاي اؿاسٜؿذ ،ٜت ٝغيش اص دٔ ٚقياس تٛا٘ايي اسصياتي فّٕىرشد  ٚاختيراس لرا٘٘ٛي،
فشضيٞٝاي  H0ػايش ٔقياسٞا تا اعٕيٙاٖ  95دسكذ سد ٌشديذ ٞ ٚفت ٔقياس صيش ٔدٕٛف ٝفٛأُ ٔذَ ػرٝفرأّي ؿر ،ٝتر ٝفٙرٛاٖ
ٔقشف ٔٛا٘ـ تٛدخٝسيضي فّٕياتي دس ؿشوت ٔٛسد ٔغاِق ٝؿٙاػايي ؿذ٘ذ .خذ َٚؿٕاس ،)3( ٜتشسػي ٘ ٚتايح فشضيٞ ٝراي اكرّي ٚ
فشفي پظٞٚؾ سا ٘ـاٖ ٔي دٞذ.
فٛأُ ٔ ٚقياسٞاي صيشٔدٕٛفٝ
فأُ تٛا٘ايي
ٔقياس تٛا٘ايي اسصياتي فّٕىشد
ٔقياس تٛا٘ايي ٘يشٚي ا٘ؼا٘ي
ٔقياس تٛا٘ايي فٙي
فأُ اختياس
ٔقياس اختياس لا٘٘ٛي
ٔقياس اختياس سٚي ٝاي
ٔقياس اختياس ػاصٔا٘ي
فأُ پزيشؽ
ٔقياس پزيشؽ ػياػي
ٔقياس پزيشؽ ٔذيشيتي
ٔقياس پزيشؽ اٍ٘يضؿي

آصٔt ٖٛ

8/018
2/099
5/781
9/740
5/444
0/601
5/624
7/051
4/994
5/243
4/309
2/572

اسصؽ آصٔ3;ٖٛ
ػغح ٔقٙي داسي
0/000
0/043
0/000
0/000
0/000
0/552
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/015

ٚضقيت فشضيٝ
سد Ho
فذْ سد Ho
سد Ho
سد Ho
سد Ho
فذْ سد Ho
سد Ho
سد Ho
سد Ho
سد Ho
سد Ho
سد Ho

خذ َٚؿٕاس :)3( ٜخذ َٚتشسػي ٘ ٚتايح فشضيٞ ٝاي پظٞٚؾ تش اػاع آصٔ t ٖٛته ٕ٘ ٝ٘ٛاي

دس ادأ ٝتشاي ستث ٝتٙذي فٛأُ ٔ ٚقياسٞاي ٔذَ ػ ٝفأّي ؿ ٝدس ساتغ ٝتا ٔٛا٘ـ تٛدخ ٝسيضي فّٕياتي -اص حيث تاصداس٘ذٌي -اص
آصٔ ٖٛستث ٝتٙذي فشيذٔٗ اػتفادٔ ٜي ؿٛد .الصْ ت ٝروش اػت ايٗ آصٔ ٖٛصٔا٘ي ٔٛسد اػتفاد ٜلشاس ٔيٌيشد ورٔ ٝحمرك للرذ آٖ
داؿت ٝتاؿذ ٔـخلٞٝاي ٔٛسد ٘ؾش خٛد سا تش اػاع پاػخٞاي تذػت آٔذ ٜاص پشػؾ٘أ ٝپظٞٚؾ ستثٝتٙذي ٕ٘ايذ  ٚتا يه آصٖٔٛ
فشم ،س٘ٚذ داؿتٗ تفاٚا ٔقٙي داس تيٗ ستثٞٝاي ٔإِفٞٝا سا تشسػي ٕ٘ايذ .دس آصٔ ٖٛفشيذٔٗ تشسػي ٔيؿرٛد ور ٝآيرا ستثرٞٝراي
ٔشتٛط تٔ ٝإِفٞٝا آٖلذس تفاٚا ٔتٕايض داس٘ذ و٘ ٝاؿي اص تلادف ٘ثاؿٙذ.
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اِضأاا ٛٔ ٚا٘ـ تٛدخٝسيضي فّٕياتي ػاصٔاٖٞاي دِٚتي تش اػاع «ٔذَ ػٝفأّي ؿٛٔ »ٝسد ٔغاِق :ٝؿشوت تشق ٔٙغمٝاي تٟشاٖ

تش اػاع ٘تايح ايٗ تخؾ ،فٛأُ ٔ ٚقياسٞاي ٔقشف ٔٛا٘ـ تٛدخرٝسيرضي فّٕيراتي ؿرشوت ترشق ٔٙغمرٝاي تٟرشاٖ  -اص حيرث
تاصداس٘ذٌي -ت ٝؿشح خذا َٚصيش اِٛٚيتتٙذي ؿذ٘ذ:
ٔياٍ٘يٗ ستثٝ
ؿٙاػ ٝفأُ
فٛأُ ٔذَ ؿٝ
دسخ ٝتاصداس٘ذٌي
2/04
تٛا٘ايي
1
A
1/99
پزيشؽ
2
C
1/97
اختياس
3
B
خذ َٚؿٕاس :)4( ٜخذ َٚستثٝتٙذي فٛأُ ٔقشف ٔٛا٘ـ تٛدخٝسيضي فّٕياتي ؿشوت

دسخ ٝتاصداس٘ذٌي
1
2
3

ٔقياسٞاي صيشٔدٕٛف ٝفٛأُ ٔذَ ؿٝ
تٛا٘ايي فٙي
تٛا٘ايي ٘يشٚي ا٘ؼا٘ي
تٛا٘ايي اسصياتي فّٕىشد

1
2
3

اختياس ػاصٔا٘ي
اختياس سٚيٝاي
اختياس لا٘٘ٛي

1
2
3

پزيشؽ ػياػي
پزيشؽ اٍ٘يضؿي
پزيشؽ ٔذيشيتي

ؿٙاػٔ ٝقياس

ٔياٍ٘يٗ ستثٝ
2/54
2/00
1/46

B3

2/38
2/25
1/38

C1

2/11
2/03
1/86

A3
A2
A1

B2
B1

C3
C2

خذ َٚؿٕاس :)5( ٜخذ َٚستثٝتٙذي وّئ ٝقياسٞاي (داخُ ٞش فأُ) ٔقشف ٔٛا٘ـ تٛدخٝسيضي فّٕياتي ؿشوت

دسخ ٝتاصداس٘ذٌي
1
2
3
4
5
6
7
8

ٔقياسٞاي ٔذَ ؿٝ
تٛا٘ايي فٙي
اختياس ػاصٔا٘ي
اختياس سٚيٝاي
پزيشؽ ػياػي  ٚپزيشؽ اٍ٘يضؿي
تٛا٘ايي ٘يشٚي ا٘ؼا٘ي
پزيشؽ ٔذيشيتي
تٛا٘ايي اسصياتي فّٕىشد
اختياس لا٘٘ٛي

ؿٙاػٔ ٝقياس
A3
B3
B2
C3 ٚ C1
A2
C2
A1
B1

ٔياٍ٘يٗ ستثٝ
6/53
6/24
5/94
5/11
5/10
4/40
3/51
3/06

خذ َٚؿٕاس :)6( ٜخذ َٚستثٝتٙذي وّئ ٝقياسٞاي ٔقشف ٔٛا٘ـ تٛدخٝسيضي فّٕياتي ؿشوت

تشاػاع اتقاد ٔذَ اؿاس ٜؿذ ،ٜػ ٝفأُ تٛا٘ايي ،اختياس  ٚپزيشؽ ،ت ٝفٛٙاٖ ضشٚساٞاي اكّي تٛدخٝسيرضي فّٕيراتيٞ ،رش يره
ٔيتٛا٘ذ ٘اؿي اص ؽشفيتٞاي تش ٚ ٖٚيا دس ٖٚػاصٔا٘ي ٔغشح تاؿذ .دس ؽراٞش ،ؿرايذ فٛأرُ ٔ ٚقياسٞراي ترش ٖٚػراصٔا٘ي چرٖٛ
پزيشؽ ػياػي ،تلٕيٓ ٞاي ٔمأاا والٖ دس استثاط تا تٛدخٔ ،ٝحذٚديتٞاي لا٘٘ٛي ٔ ٚمشساا  ٚفٛأّي اص ايٗ دػت ت ٝفٙرٛاٖ
ٔا٘ـ ،تشاي چٙيٗ سٚؽ تٛدخٝسيضي دس ػاصٔاٖ ٞا ،تيـتش خٛد سا ٘ـاٖ دٞذ؛ أا ٚالقيت لضي ٝآٖ اػت وٛٔ ٝاسد اؿراس ٜؿرذ ٜتٟٙرا
تخـي اص فٛأُ اتشٌزاس ر  ٚآٖ  ٓٞاص ٍ٘ا ٜفشاػاصٔا٘ي ر ٞؼتٙذ و ٝتايذ ٔٛسد تٛخ ٝلشاس ٌيش٘ذ ٟٓٔ ٚتش اص ايٗ فٛأُٟٔ ،يا ترٛدٖ
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ػايش صيشػاختٟا  ٚؽشفيت ٞاي ٔذيشيتي چ ٖٛتٛإ٘ٙذيٟاي ٔٙاتـ ا٘ؼا٘ي ٔشترٛط ،تٛا٘رايي اسصيراتي فّٕىرشد ،تٛإ٘ٙرذيٟاي فٙري ٚ
ػيؼتٓ ٞاي اعالفاتي ،ضٛاتظ دس ٖٚػاصٔا٘ي ٟ٘ ٚايتا ؽشفيت ،دسن  ٚپزيشؽ ٔذيشيتي ػاصٔاٖٞرا  ٚترٛيظٚ ٜخرٛد ٔحرشنٞرا ٚ
ٔـٛقٞاي دس ٖٚػاصٔا٘ي اػت و ٝدس ٍ٘ا ٜفّٕياتي  ٚپاييٗ ت ٝتاال ت ٝفشآيٙذ تٛدخٝسيضي ،تيـتشيٗ اتش سا تش ايٗ ٘ٛؿ ٘ؾاْ فّٕىشد
ٔاِي وـٛسٞا ر يقٙي تٛدخ ٝسيضي فّٕياتي ر داسد و ٝت ٝعٛس خالك ٝپيـٟٙاداا صيش ت ٝتفىيه ٔٛضٛؿ دس ايٗ ساتغ ٝلاترُ تأٔرُ
اػت:
 تش اػاع ٘تايح حاكّ ٝتشسػي ستثٞٝاي ٔقياسٞاي صيش ٔدٕٛف ٝفأُ تٛا٘ايي ٔقشف ٔٛا٘ـ تٛدخٝسيضي فّٕياتي اص عشيك آصٖٔٛ
ستثٝتٙذي فشيذٔٗ ،پيـٟٙاد ٔيٌشدد دس صٔي ٝٙفشإٛ٘ٓٞدٖ تؼتشٞاي فٙي  ٚتىِٛٛٙطيىي تٛدخٝسيضي فّٕياتي  ٚيىپاسچٕٛ٘ٝدٖ
ػيؼتٓٞاي تٛدخٝسيضي ،حؼاتذاسي فّٕىشد  ٚػيؼتٓٞاي ٔاِي تٚٝيرظ ٜحؼراتذاسي ٔرذيشيت ٕٞ ٚراٍٙٞي تا٘ره اعالفراتي
تٛدخٝسيضي  ٚػيؼتٓٞاي ٚاحذٞاي اخشايي  ٚفّٕياتي ؿشوت ٔٛسد ٔغاِق ٝتش٘أٝسيرضي ٌرشدد ترا دس ٔشحّر ٝتقرذ ،تٛا٘رايي ٚ
لاتّيتٞاي فٙي  ٚاعالفاتي واسوٙاٖ حٛصٔ ٜاِي  ٚتٛدخ ٝدس صٔي ٝٙپيادٜػاصي تٛدخٝسيرضي فّٕيراتي اص عشيرك ٔىرا٘يضْٞراي
ٔختّف تٛخيٟي  ٚآٔٛصؿي استما ياتذ.
 تش اػاع ٘تايح حاكّ ٝتشسػي ستثٞٝاي ٔقياسٞاي صيش ٔدٕٛف ٝفأُ اختياس ٔقشف ٔٛا٘ـ تٛدخٝسيضي فّٕياتي اص عشيك آصٔرٖٛ
ستث ٝتٙذي فشيذٔٗ٘ ،ياص ت ٝفشا ٓٞآٔذٖ اختياساا ٙٔ ٚاتـ وافي تٙٔ ٝؾٛس تىاسٌيشي ٔتذٞاي كحيح اخشايي ٔشاحُ تٛدخٝسيضي
فّٕياتي (اص لثيُ اسصياتي فّٕىشدٔ ،حاػث ٝليٕت تٕاْ ؿذٌ ،ٜضاسؽدٞي  ٚتلٕيٌٓيشي دس ساتغ ٝتا تخليق ٔٙاتـ تش اػراع
اعالفاا اسصياتي فّٕىشد ٔ )... ٚي تاؿذ تا اص ايٗ عشيك اص تأتيشاا ٔخشب ٘فٛر  ٚلذسا چا٘ٝص٘ي ٚاحرذٞا دس صٔيٙر ٝتخلريق
تٛدخٌ ٚ ٝشفتٗ افتثاس دس تذٚي ٗ تٛدخ ٝفّٕياتي ٚاحذٞاي ؿشوت واػت ٝؿٛدٕٞ .چٙيٗ دس استثاط ترا ٔٛا٘رـ اختيراس ٔريترٛاٖ
واػتيٞاي ؿٙاػايي ؿذ ٜدس ايٗ ساتغ ٝسا تا تشٚص ٕ٘ٛدٖ سٚيٞٝاي واسي دس ٖٚػاصٔا٘ي  ٚتٟي ،ٝتٙؾيٓ  ٚتذٚيٗ دػتٛساِقّٕٟا ٚ
سٚؿٟاي ٔـخق  ٚاػتا٘ذاسد تشاي ؿاخقػاصي  ٚػٙدؾ ؿاخقٞا  ٚت ٝتثـ آٖ ،ا٘ذاصٌٜيشي ٘تيد ٝفقاِيتٞا  ٚدس ٟ٘ايرت
پيادٜػاصي وأُ  ٚكحيح تٛدخٝسيضي فّٕياتي  ٚتيٓػاصي  ٚتـىيُ وٕيتٞٝاي ٔياٖٚاحذي ٔ ٚـتشن تشاي ٔحاػث ٝليٕرت
تٕاْ ؿذ ،ٜاسصياتي فّٕىشد  ٚپيـثشد فشايٙذ ػاص٘ذ ٜتٛدخٝسيضي فّٕياتي ٔشتفـ ػاخت.
 تش اػاع ٘تايح حاكّ ٝتشسػي ستثٞ ٝاي ٔقياسٞاي صيش ٔدٕٛف ٝفأُ پزيشؽ ٔقشف ٔٛا٘رـ تٛدخرٝسيرضي فّٕيراتي اص عشيرك
آصٔ ٖٛستث ٝتٙذي فشيذٔٗ٘ ،ؾش ت ٝايٙى ٝستث٘ ٝخؼت ايٗ تقعذ اص حيث تاصداس٘ذٌي ،تٔ ٝقياس پزيشؽ ػياػي اختلاف يافت ٝاػت
 ٚتا حذٚد صيادي ٔقياس ٔزوٛس خٙث ٝتشٖٚػاصٔا٘ي داسد ،اص ايٗ س ٚخٛاػت ،حٕايت  ٚپـتيثا٘ي ٔمأاا ػياػري دس ايرٗ ساتغر،ٝ
تٛيظٔ ٜدّغ ٔ ٚمأاا تّٙذپاي ٝدِٚت تؼياس واسػاص اػت تا اص عشيك پيادٜػاصي تٛدخرٝسيرضي فّٕيراتي ،تر ٝؿرفافٕ٘رٛدٖ ٚ
تخليق كحيح  ٚتٟي ٝٙتٛدخ ٝت ٝفقاِيتٞاي وـٛس وٕه ٕ٘ايٙذ  ٚتا ايداد تؼتشٞاي ٔٙاػة فشٍٙٞي  ٚػياػي صٔيٞٝٙراي
واسايي ،تٟشٜٚسي  ٚاتشتخـي تٛدخ ٝدس ػاصٔاٖٞا فشا ٓٞآيذ.
 حشوت  ٚالذأاا خذيذ ت ٝػٛي تٛدخ ٝسيضي فّٕياتي (تش ٔثٙاي فّٕىشد) ت ٝفٛٙاٖ يىي اص ٔحٛسٞاي اكّي تحر ٚ َٛتٛػرقٝ
التلادي ر دس وٙاس ػايش ٔحٛسٞا چٞ ٖٛذفٕٙذػاصي ياسا٘ٞٝا ،اكالح ٘ؾاْ تا٘ىي ،اكالح ٘ؾاْ ٔاِيراتي ،اؿرتغاَصايري  … ٚر
تايذ دس اِٛٚيت لشاس ٌيشد تا ػاصٔاٖ ٞاي دِٚتي تتٛا٘ٙذ تا ايٗ پـتٛا٘ ٚ ٝؽشفيت فشاػراصٔا٘ي ايدراد ؿرذ ٜاص عشيرك تىراسٌيشي
ٔحٛسٞاي تٛػق ٚ ٝتح َٛاداسي ،تٝخلٛف ايداد تؼتشٞاي ٔذيشيت  ٚتش٘أرٝسيرضي فّٕىرشد  ٚتٛػرق ٝتٛإ٘ٙرذيٟاي ٔٙراتـ
ا٘ؼا٘ي  ٚفٙي (ػيؼتٕٟاي اعالفاتي) ،ت ٝكٛسا ٔٙؼدٓتش دس ايٗ ساػتا ٌاْ تشداس٘ذ .تشاي ايٗ ٔ٘ ،ٟٓمغ٘ٝؾشاا صيش ترشاي دٚ
دػت ٝػاصٔاٖٞاي ٔتِٛي  ٚتٟشٜٙٔذ تٛدخ ٝدِٚتئ ،فيذ خٛاٞذ تٛد:
اِف) ٟ٘ادٞاي ٔتِٛي تٛدخٝسيضي :لاٌٖ٘ٛزاس ،تش٘أٝسيض ٘ ٚاؽش
ؿايؼتٝػاالسي  ٚا٘تلاب افشاد ٔتخلق ٔ ٚتقٟذ دس حٛص ٜتٛدخٝسيضي دس ٟ٘ادٞاي ٔؼإَٚ؛
دسن وّي اص ٘ياص ت ٝتح َٛيا اكالحاا دس ٘ؾاْ تٛدخٝسيضي؛
ٔحٛس لشاس دادٖ اػتشاتظي تح َٛدس ٘ؾاْ تٛدخٝسيضي وـٛس  ٚػياػتٞاي وّي دِٚت؛
-
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تٛخ ٝت ٝايٗ ٘ىت ٝو ٝتغييش ٘ؾاْ تٛدخٝسيضي ،فشآيٙذي تذسيدي ٌ ٚاْتٌٝراْ ٘ ٚؾراْ ٔٙرذ اػرت  ٚدس وٙراس ػرايش تحرٛالا
التلادي  ٚاداسي ٔقٙي ٔيياتذ؛
ٔـاسوت  ٕٝٞخا٘ث ٝوّي ٝري٘فقاٖ  ٚتٚٝيظٟ٘ ٜادٞاي لاٌٖ٘ٛزاس؛
اكالح لٛا٘يٗ ٔ ٚمشساا ٔاِي ،اداسي  ٚاػتخذأي اتشٌزاس تش فشآيٙذ تٛدخٝسيضي تٛػظ ٔقا٘ٚتٞاي تش٘أٝسيضي ساٞثرشدي ٚ
تٛػق ٝػشٔايٙٔ ٝاتـ ا٘ؼا٘ي سئيغ خٕٟٛس؛
تمٛيت ٘ؾاْٞاي پاػخٍٛيي؛
تذٚيٗ  ٚتمٛيت اػتا٘ذاسدٞاي خذٔاا تٙٔ ٝؾٛس پاػخٍٛػاختٗ دػتٍاٜٞاي اخشايي؛
٘ؾاسا ٔؼتٕشٙٔ ،ؼدٓ  ٚتش٘أٝسيضي ؿذ ٜدس خلٛف س٘ٚذ خشج تٛدخ ٝدس ػاصٔاٖٞا (تٛػظ ػاصٔاٖٞاي پاػخخٛا ٜچرٖٛ
ٔقا٘ٚت تش٘أٝسيضي ساٞثشدي سئيغ خٕٟٛس ،ديٛاٖ ٔحاػثاا ،ػاصٔاٖ تاصسػي وُ وـٛس ،ػاصٔاٖ حؼاتشػي )… ٚ؛
ؿفافػاصي وأُ ٚؽايف دػتٍاٜٞا  ٚتٟشٜٙٔذي اص اٍِٞٛا  ٚتىٙيهٞاي اػتا٘ذاسد ليٕت تٕاْ ؿذٜ؛
تذٚيٗ ضٛاتظ ٘ ٚؾاْ٘أٞٝاي تـٛيك  ٚتٙثي٘ ٚ ٝؾاسا تش اخشاي فادال٘ ٝآٟ٘ا تشاي ٔتِٛياٖ ػاصٔاٖٞاي ري ٘فـ؛
ٔتح َٛػاصي ػايش لٛا٘يٗ ٔشتثظ ٔا٘ٙذ لٛا٘يٗ ٘ؾاْ حمٛق  ٚدػتٕضد ،لا٘ٔ ٖٛحاػثاا فٕٔٛي وـٛس ،لا٘ٔ ٖٛذيشيت خذٔاا
وـٛسي ،لا٘ ٖٛتداسا ،لا٘ ٖٛواس  ،… ٚدس ساػتاي لا٘ ٖٛتٛدخ٘ ٚ ٝؾاْ تٛدخٝسيضي فّٕياتي دس وـٛس.
ب) ػاصٔاٖٞا  ٚدػتٍاٜٞاي تٟشٜٙٔذ اص تٛدخ ٝدِٚتي
تذٚيٗ ؿاخقٞاي فّٕىشدي اتشتخؾ؛
ٔذيشيت ليٕتتٕاْؿذ ٜفّٕىشد خذٔاا؛
آٔٛصؽ ٟٔاساٞاي ٔذيشيتي الصْ تشاي ٌزس اص ٘ؾاْ تٛدخٝسيضي؛
تٛإ٘ٙذػاصي ٔٙاتـ ا٘ؼا٘ي ٔشتثظ اص عشيك آٔٛصؽ … ٚ؛
تٛػق ٝؽشفيتٞاي فٙي  ٚػيؼتٓٞاي اعالفاتي ٔشتٛط تٚ ٝاحذٞاي ٔشتثظ تا فشآيٙذ تخليق تٛدخ ٝدس ػاصٔاٖٞا؛
تذٚيٗ دػتٛساِقُٕٞا  ٚآييٗ٘أٞٝاي اخشايي داخّي ٔشتثظ تا فشآيٙذ تأٔيٗ تٛدخ ٝت ٝسٚؽ فّٕياتي؛
تٛػق ٝحؼاتذاسي ٔذيشيت  ٚتٚٝيظ ٜحؼاتذاسي ليٕت تٕاْ ؿذٜ؛
عشاحي ٘ؾاْٞاي تـٛيك  ٚتٙثي ٝتشاي ٔتِٛياٖ ٔشتثظ تا فشآيٙذ تأٔيٗ تٛدخ ٝدس ػاصٔاٖ ت ٝسٚؽ فّٕياتي؛
ٔ ٚا٘ٙذ ايٗ ٔٛاسد.
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