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چکیذٌ 
ثب پيططفت  ٚا٘مالة اعالفبتیٔ ،جبحث ٔ ٚفبٞيٓ خسیسی زض حٛظ ٜثبظاضیبثی ثٚٝخٛز آٔس و٘ ٝيبظ ثٝ
پژٞٚص ٛٔ ٚضىبفی فٕيك ثطای یبفتٗ ایٗ فطغتٞب است .یىی اظ ایٗ حٛظٜٞب ،ثبظاضیبثی ذظٔطیٞبی
فٕٔٛی است؛ ثٝفجبضت زیٍط یىی اظ چبِصٞبی حٛظ ٜذظٔطیٌصاضی زض وطٛضٞبی ٔرتّف وست
ٔمجِٛيت ٔ ٚططٚفيت استٞ .سف اغّی اظ ایٗ پژٞٚص ٔٛضىبفی ٘مص فٛأُ ثبظاضیبثی ذظٔطیٞبی
فٕٔٛی زض تٛسقٔ ٝمجِٛيت ٔ ٚططٚفيت فٕٔٛی زض ایطاٖ است .ثٙبثطایٗ زض ایٗ پژٞٚص ٘رست ثب ا٘دبْ
ٔػبحجٞٝبی اوتطبفی ،سبظٚوبضٞبٔ ،إِفٞٝبی ٔطتجظ ثب سبظٚوبضٞب  ٚاثعاضٞبی ثبظاضیبثی ذظٔطیٞبی
فٕٔٛی ثطای پيبزٜسبظی سبظٚوبضٞب ٔ ٚإِفٞٝب ٔقيٗ ٌطزیس ،سپس ثباستفبز ٜاظ آظٔ ٖٛتی تهٕ٘ٝ٘ٛای
ث ٝثطضسی ٚضقيت ٞط یه اظ ٔإِفٞٝب  ٚاثعاضٞب پطزاذت ٝضس .زض ازأ ٝثباستفبز ٜاظ آظٔ ٖٛفطیسٔٗ ،الساْ
ث ٝاِٛٚیتثٙسی ٘سجی ٔإِفٞٝبی ٔطتجظ ثب ٞط یه اظ سبظٚوبضٞب  ٚاثعاضٞبی ثبظاضیبثی ذظٔطیٞبی
فٕٔٛی ضس و٘ ٝتبیح حبغُ اظ ایٗ پژٞٚص ٘طبٖ ٔیزٞس ٔ ٕٝٞإِفٞٝبی اوتطبفی  ٚاثعاضٞب ث ٝاستثٙبی
سيٕٙب ،زاضای ٔيعاٖ إٞيت ثبالیی ٞستٙس.
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.1مقذمٍ

ذظٔطی ٌصاضاٖ زض سطاسط ز٘يب ثطای ضٞبیی اظ ثحطاٖ ٔططٚفيتٔ ،مجِٛيت  ٚذسٔتضسب٘ی
ٔستٕط ث ٝضٟط٘ٚساٖ ،ثبظاضیبثی ضا ٚاضز ٔحيظ زِٚتی وطز ٚ ٜاظ آٖ ثٝعٛض فعایٙسٜای زض تسٚیٗ
ذظٔطیٞبٔ ،سیطیت ثط٘بٔٞٝب ٘ ٚؾبضت ثط آٖٞب استفبزٔ ٜیوٙٙس (ٔىسض ٔٛت .)2008 ،ایٗ أط
ٔٙدط ث ٝوٓضً٘ ضسٖ تٕبیع ٔيبٖ حٕبیتٞبی سيبسی  ٚاخطایی ضس تب ثيٗ تجييٗ ذظٔطیٞب،
اضائ ٚ ٝزستیبثی ثٔ ٝمبغس ذظٔطیٞبی ٔطثٛط ث ٝآٖ اضتجبط ٔتمبثّی ثٚٝخٛزآٔس ٚ ٜزِٚتٞب
زض ٔمبثُ ضٟط٘ٚساٖ ٞط چ ٝثيصتط پبسرٍٛتط ٔ ٚسئِٛيتپصیطتط ض٘ٛس .زض ایٗ ضاستب
ذظٔطیٌصاضاٖ اظ اثعاضٞبی ضسب٘ٝا ی ٔرتّف ٔثُ ٔغجٛفبت ،تّٛیعی ،ٖٛایٙتط٘ت  ٚزیٍط
ضسب٘ٞٝبی خٕقی ثٟطٔ ٜی ٌيط٘س؛ ثب ٔطزْ اضتجبط ثطلطاض وطز ٚ ٜآٖٞب ضا ٔتمبفس ث ٝذظٔطیٞب،
لٛا٘يٗ ٔ ٚمطضات ٔرتّف ٔیوٙٙس.
ذظٔطیٌصاضاٖ زض ثبظاض ذظٔطیٞبی فٕٔٛی لطاض زاض٘س .ثبظاض ذظٔطی ،ثبظاضی است وٝ
ذظٔطیٌصاضاٖ ثٝفٛٙاٖ ثبظیٍط ٔحٛضی ثبظاضیبثی فُٕ وطز ٚ ٜثب تسٚیٗ  ٚاضائ ٝذظٔطیٞب ثٝ
شی٘فقبٖ ٔتقسز پبسرٍٞ ٛستٙس .ذظٔطیٌصاضاٖ ثب وست افتٕبز اظ افطاز شی٘فـ ثٝعٛض ٔستٕط
ٔططٚفيت ٔ ٚمجِٛيت ذظٔطیٞبی ذٛز ضا افعایص زاز ٚ ٜضطایظ تسٟيُ اخطای آٖٞب ضا فطآٞ
ٔیوٙٙس ،ظیطا ضٟط٘ٚساٖ  ٚثبظیٍطاٖ اختٕبفی ث ٝلضبٚت ذظٔطیٞبی ذظٔطیٌصاضاٖ پطزاذتٝ
 ٚاظ ایٗض ٚسقی ثط آٖ زاض٘س تب زض ٔمبثُ ذظٔطیٞبی فٕٔٛی اظ ذٛز فىساِقُٕ ٘طبٖ زٙٞس
(ٌبثُ  ٚاسىبت.)2011 ،
ذظٔطیٌصاضاٖ ثب اتىب ثط اثعاضٞبی ٔرتّف ،سقی زض پيبزٜسبظی ذظٔطیٞبی فٕٔٛی
زاض٘س  ٚزض ایٗ ضاستب ثٝز٘جبَ ضاٜحُ ٞبیی ٞستٙس و ٝضٟط٘ٚساٖ وٓتطیٗ ٔربِفتی ثب
ذظٔطیٞبی ٔػٛة آٖٞب زاضت ٝثبضٙسٕٞ ،چٙيٗ زض سبی ٝایٗ أط ثتٛا٘ٙس ذظٔطیٞبی ذٛز ضا
ث ٝثٟتطیٗ ٘حٕٔ ٛىٗ ثٙٔ ٝػ ٝاخطا ثٍصاض٘س (وٛظیٙس .)1990 ،آٖٞب ث ٝایٗ أط پی ثطزٜا٘س وٝ
ثٝوبضٌيطی سبظٚوبضٞبی ٔجتٙی ثط ثبظاض زض تسٚیٗ ذظٔطیٞب ،فالٜٚثط ذسٔتضسب٘ی ثٟتط ثب
ٞعی ٝٙوٕتط ٔیتٛا٘ٙس ذظٔطیٞبیی اثطثرصتط تسٚیٗ  ٚاخطا وٙٙس .ثٝعٛض وّی ذظٔطیٌصاضاٖ
زٞ ٚسف فٕس ٜاظ ثبظاضیبثی ذظٔطیٞب ز٘جبَ ٔیوٙٙس و ٝیىی اظ آٖٞب وٛتبٔ ٜست ٞ ٚسف زض
آٖ اضائ ٝآٌبٞی ،ازضان  ٚخصة فالل ٝضٟط٘ٚساٖ  ٚزیٍطی ثّٙسٔست است و ٝثٝز٘جبَ
زستیبثی ث ٝاٞساف ٔ ٚمبغس ٔقيٗ اظ ٞط ذظٔطی ٞستٙس (ٞبٖ ٕٞ ٚىبضاٖ.)2005 ،
ٔٛضٛؿ ثبظاضیبثی ذظٔطیٞبی فٕٔٛی اظ آٖ خٟت ثب إٞيت است و ٝثبتٛخ ٝثٔ ٝجب٘ی ٚ
٘ؾبٔبت حبوٓ ثط اغ َٛفطٍٙٞی ،اضظشٞبی اختٕبفی ،سيبسی  ٚالتػبزی خبٔقٔ ٝب ٔیتٛا٘س
٘تبیح ٔتفبٚتی ضا ثب آ٘چ ٝو ٝتبو ٖٛٙا٘دبْ ضس ٜاست ،زض ثط زاضت ٝثبضس .ثٙبثطایٗ اظ ایٗ ٘ؾط
لبثّيت فّٕی ٔغّٛثی ضا زاضا است.
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اظ ایٗضٞ ٚسف اغّی ایٗ پژٞٚص ،ثطضسی ضاٞىبضٞبیی است و ٝذظٔطیٌصاضاٖ زض ایطاٖ
ٔیتٛا٘ٙس ثب ثٝوبضٌيطی آٖٞب ثٔ ٝمجِٛيت فٕٔٛی ذظٔطیٞب ثيفعایٙس .سبظٚوبضٞبی ثبظاضیبثی
ذظٔطیٞبی فٕٔٛیٔ ،دٕٛفٝای اظ آٔبَٞب  ٚذٛاستٞبی ٔتفبٚت اختٕبفی است و ٝثبیس
ذظٔطیٌصاضاٖ زض ظٔبٖ تسٚیٗ  ٚاخطای ذظٔطیٞبی فٕٔٛی ث ٝآٖ تٛخ ٝوٙٙس .اثعاضٞبی
ثبظاضیبثی ذظٔطیٞبی فٕٔٛی ٘يع ٔدٕٛفٝای اظ ف٘ٛٙی ٞستٙس و ٝثبظیٍطاٖ ذظٔطی اظ عطیك
آٖٞب سبظٚوبضٞبی ثبظاضیبثی ذظٔطی ضا پيبزٜسبظی ٔیوٙٙس .ثٙبثطایٗ ٘رست زض ایٗ پژٞٚص،
ٔطٚضی ثط ٔجب٘ی ٘ؾطی ثبظاضیبثی ذظٔطیٞبی فٕٔٛی ذٛاٞيٓ ضس  ٚسپس ثط اسبس چبضچٛة
٘ؾطی پژٞٚص  ٚثب اتىب ث ٝثطضسیٞبی ث ٝفُٕ آٔسٔ ،ٜيعاٖ إٞيت  ٚاِٛٚیت ٘سجی ٞط یه اظ
ٔإِفٞ ٝبی ٔطتجظ ثب سبظٚوبضٞبی ثبظاضیبثی ذظٔطیٞبی فٕٔٛی  ٚاثعاضٞبی ثبظاضیبثی
ذظٔطیٞبی فٕٔٛی زض ایطاٖ اضائٔ ٝیضٛز .زض ایٗ پژٞٚص٘ ،رست ثٝز٘جبَ ضٙبسبیی
سبظٚوبضٞبٔ ،إِفٞٝبی ٔطتجظ ثب ٞط یه اظ سبظٚوبضٞب  ٚاثعاضٞبی ثبظاضیبثی ذظٔطیٞبی فٕٔٛی
زض ایطاٖ ذٛاٞيٓ ثٛز  ٚزض ازأ ٝث ٝثطضسی إٞيت ٘سجی ٞط یه اظ آٖٞب ٘سجت ث ٝیىسیٍط
ذٛاٞيٓ پطزاذت.
.2مباویوظزیيپیطیىٍپضيَص 
مذيزيتديلتیيباساريابی .ثی تطزیسٔ ،سیطیت زِٚتی زض تٕبْ ٔطاحُ چطذ ٝذظٔطی٘ ،مص

ایفب ٔی وٙسٔ .سیطیت زِٚتی زض سيط تىبُٔ ذٛز پبضازایٓٞبٟ٘ ،ضتٞبی ٔسیطیتی ،فمال٘يتٞبی
ٔتفبٚت  ٚضٚیىطزٞبی ٔتقسزی زض پيص ٌطفت ٝاست .ضٚیىطزٞبی ٔسیطیت زِٚتی ضبُٔ ضٚیىطز
ٔسیطیتی ،لب٘٘ٛی ،سيبسی ،حطفٝای ،اذاللی  ٚزیٙی است .ثطحست ٞط یه اظ ضٚیىطزٞبی فٛق،
ٔسیطاٖ زِٚتی ٘يع الساْ ث ٝاخطای ذظٔطیٞب ٔیٕ٘بیٙس (زا٘بییفطز .)1387 ،ث ٝظفٓ آِفٛضز ثيٗ
سبَٞبی  1987تب  1990ثيصتطیٗ اغالحبت زض زِٚتٞب ا٘دبْ ضس ٜاست (آِفٛضز.)1993 ،
٘مص ٔسیطاٖ زِٚتی زض ایٗ ظٔبٖ ذّك اضظش فٕٔٛی  ٚزستیبثی ث ٝاٞساف حىٓضا٘ی ذٛز ثب
وبضایی  ٚاثطثرطی ٞط چ ٝثٟتط (ٔسیطیت زِٚتی ٘ٛیٗ ،ضٚیىطز حطف ٝای) است .اغالحبت ثرص
زِٚتی زض اغُ ثٙٔٝؾٛض اضائٞ ٝط چ ٝثٟتط  ٚوبضاتط ذسٔبت زِٚتی ا٘دبْ یبفت ٝاست (ٔٛض.)1994 ،
زض سبی ٝایٗ تحٛالت ثيٗ ٔسیطیت زِٚتی  ٚثبظاضیبثی ٍٕٞطایی لبثُ ٔالحؾٝای ایدبز ٌطزیس ٚ
ٔحسٚزیت ٞبی ٚضٚز ثبظاضیبثی ث ٝثرص زِٚتی ثطزاضت ٝضس تب إٞيت ثبظاضیبثی ثيص اظ پيص
افعایص یبفت ٚ ٝزِٚتٞب ٘ ٚؾبْ سيبسی اظ تىٙيهٞبی ثبظاضیبثی زض ضاستبی ٔٙبفـ فؾيٓ ذٛز
استفبز ٜوٙٙس ،ظیطا ٘ٛؿ ٍ٘طشٞب ٔ ٚػطفوٙٙسٌبٖ /ضٟط٘ٚساٖ ؤ ٝسیطاٖ زِٚتی ثب آٖٞب ضٚثٝضٚ
ٞستٙسٛٔ ،خت ضس ٜاست تب ٔسبئُ ٔٙحػط ث ٝفطزی زض پيبزٜسبظی ذظٔطیٞبی فٕٔٛی
ثٚٝخٛز آیس ،ثٝعٛضی و ٝزض ظٔبٖ اخطای ذظٔطی ثطذی افطاز ٔٛافك اخطای آٖ  ٚثطذی افطاز
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ٔربِف اخطای آٖ ٞستٙس؛ ثٝفٛٙاٖ ٔثبَ ،لب٘ٙٔ ٖٛـ استقٕبَ زذب٘يبت اضٚپب زض سبَ 2004
ٕ٘ ٝ٘ٛای است و ٝزض آٖ ٔسیطاٖ زِٚتی ثب تىي ٝثط اثعاضٞب  ٚف ٖٛٙثبظاضیبثی تٛا٘ستٙس افطاز ٔربِف
ایٗ لب٘ ٖٛضا ٔتمبفس وطز ٚ ٜضطایظ تسٟيُ اخطای آٖضا فطا ٓٞآٚض٘س (آ٘سضس ٔ ٚيطُ.)2009 ،


عمًمیبٍعىًانمؤلفٍراَبزدیمذيزيتديلتی .زض یه ٘ؾبْ سيبسی ٚضٚزیٞب

باساريابی
(تمبضبٞب  ٚحٕبیتٞب)  ٚذطٚخیٞب (تػٕيٓٞب  ٚذظٔطیٞب) ٞستٙس .ذظٔطیٌصاضی فٕٔٛی زض
یه خبٔق ٝاظ فٛأُ پيص اظ ذٛز ٔتأثط است  ٚزض فيٗ حبَ ثط ٔغطح ضسٖ  ٚضىُیبثی
تمبضبٞب  ٚثٕٞ ٝطا ٜآٖ حٕبیتٞب  ٚپطتيجب٘یٞبیی و٘ ٝؾبْ سيبسی ضا ثٚٝخٛز ٔیآٚضز ،تأثيط
ٔحيغی زاضز .ث ٝثيبٖ زیٍط تمبضبٞب  ٚحٕبیتٞبی ضٙبذت ٝضس ٜثٛٔ ٝخت ذظٔطیٞب ضىُ
ٔیٌيط٘س (تسّيٕی .)1378 ،زض سبَٞبی اذيط زِٚتٞب ث ٝایٗ أط پی ثطزٜا٘س و ٝثب افعایص
ٔطبضوت ٔطزْ ٔ ٚمبٔبت زِٚتی ٔرتّف زض فطایٙس ذظٔطیٌصاضی ،تسٚیٗ ،اخطا  ٚاضظیبثی
ذظٔطیٞب آسبٖتط ذٛاٞس ضس .اظ آٖ خبیی و ٝاخطای ذظٔطیٞبی ٔرتّف تأثيطات ٔتفبٚتی ثط
افطاز خبٔق ٝزاضز اظ اثعاضٞب  ٚف ٖٛٙثبظاضیبثی زض ضاستبی اخطای ٞط چ ٝثٟتط ذظٔطیٞب استفبزٜ
وطزٜا٘س .ثب حطوت ٔسیطاٖ زِٚتی سطاسط خٟبٖ ثٝسٕت ٔسیطیتٌطایی ،إٞيت ثبظاضیبثی ٘يع
افعایص پيسا وطز ٜاستٕٞ .طا ٜثب خٙجص ٔسیطیت زِٚتی ٘ٛیٗ ،ثرص زِٚتی زض وطٛضٞبی
ٔرتّف اضٚپبیی ضطٚؿ ث ٝزضن ضٟط٘ٚساٖ ثٝفٛٙاٖ ٔطتطی وطز ٚ ٜایٗ أط ٔٙدط ث ٝوبضثطز
اثعاضٞبی ثبظاضیبثی  ٚثط٘بٔٝضیعی ضاٞجطزی ثبظاضیبثی ثٙٔٝؾٛض تأٔيٗ ٘يبظٞبی ضٟط٘ٚساٖ ضسٜ
است (وٛظیٙس.)1990 ،
ضاٞجطزٞبی ثبظاضیبثی فالٜٚثط ایٗو ٝزض ثرص التػبزی زِٚتٞب ٔثٕط ثٕط ٞستٙس ،زض زیٍط
ثرصٞب ٘يع ٔفيس ٚالـ ٔیض٘ٛس .ثٝفٛٙاٖ ٔثبَ ،یىی اظ ٔجبحثی و ٝث ٝتبظٌی فٛٙاٖ ضس ،ثط ایٗ
أط اضبض ٜزاضت و ٝاظ آٔٛظش ضٟط٘ٚساٖ ٔیتٛاٖ ثطای ثبظاضیبثی ذظٔطی استفبز ٜوطز ،ظیطا ثب
افعایص آٌبٞی ضٟط٘ٚساٖ اظ لٛا٘يٗ ٔ ٚمطضات ،لٛا٘يٗ ٔ ٚمطضات ضا سطیـتط ذٛاٙٞس پصیطفت
(اسٙبِٚی.)1991 ،
ثبظاضیبثی  ٓٞث ٝفٛٙاٖ ٔف ٓٞ ٚ ْٟٛثٝفٛٙاٖ استقبض ،ٜخصاثيت ظیبزی زض ثيٗ ٔسیطاٖ ٚ
سيبستٔساضاٖ ثرص زِٚتی زاضز (ٚاِص ،)1994 ،ظیطا ذظٔطیٌصاضاٖ ثب ثٟطٌٜيطی اظ اثعاضٞبی
ثبظاضیبثی اظ فىساِقُٕٞبی ضٟط٘ٚساٖ آٌبٞی یبفت ،ٝزستٛضاِقُٕٞبی ذٛز ضا ثٔ ٝطحّ ٝاخطا
ٌصاضت  ٚ ٝاظ ِحبػ فمال٘يت سيبسی سقی زض حفؼ خبیٍبٛٔ ٚ ٜلقيت ذٛیص ثط ٔیآیٙس.
سبظٔبٖٞبی زِٚتی ٘يع اظ ضاٞجطزٞبی ثبظاضیبثی زض ذسٔتضسب٘ی ث ٝضٟط٘ٚساٖ  ٚاٞساف
ذظٔطیٌصاضاٖ استفبزٔ ٜیوٙٙس (اسٙبِٚی .)1991 ،
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مطیَای عمًمی .ثبظاضیبثی ذظٔطی اغغالحی ضایح ٘يست .ثبظاضیبثی

باساريابی  
خط
1
ذظٔطی ثيصتط ثبفٛٙاٖٞبی "ذظٔطیٞبی تجّيغبتی"" ،ثست ٝسيبسی "" ،ثبظاضیبثی
اختٕبفی" ٚ ،حتی "سيبستٞبی ضسب٘ٝای" ضٙبذت ٝضس ٜاست (فطا٘ىّيٗ1994 ،؛ ایٙىبض ٚ
ٔهٌطازی2007 ،؛ فبیٗ٘ .)1990 ،بْ ثبظاضیبثی ذظٔطی فٕٔٛی ثطای اِٚيٗ ثبض  ٚثٝعٛض ضسٕی
زض سبَ  1991زض ٔىتت ٔسیطیت زِٚتی ٘ٛیٗ ٕ٘بیبٖ ضس ٜاست .زِٚتٞب  ٚثرصٞبی زِٚتی
یبز ٌطفتٝا٘س و ٝثبیس ٕٞچٔ ٖٛسیطاٖ غٙبیـ  ٚضطوتٞب زیس ٔطتطیٔساض زاضت ٝثبضٙس ،ظیطا
ٔسبئّی و ٝپيص ضٚی ٔجبضظاٖ  ٚفقبالٖ سيبسی ٚخٛز زاضزٔ ،طبثٔ ٝسبئّی است ؤ ٝسیطاٖ
ثبظاضیبثی ثب آٖ ضٚثٝضٔ ٚیض٘ٛسٌ .طٞٚی اظ سبظٔبٖٞب زض ٞط حٛظ ٜثطای خّت ثبظاض ٞسف ثٝ
ضلبثت ٔیپطزاظ٘سٔ .ػطفوٙٙسٌبٖ/ضٟط٘ٚساٖ تػٕيٌٓيطا٘ی ٞستٙس و ٝا٘تربة آٖٞب ٔقٕٛالً
زالِت ثط زضخٝای اظ تقٟس زاضز  ٚوب٘بَٞبی اضتجبعی  ٚتطغيت آ٘بٖ وٓ  ٚثيص ٔطبث ٝاست
(ض٘بت .)2006 ،تقبضیف ظیبزی ثطای ثبظاضیبثی ذظٔطی فٕٔٛی ٚخٛز زاضز  ٚایٗ أط اضبض ٜثٝ
إٞيت ایٗ ٔٛضٛؿ زاضز؛ ثٝفٛٙاٖ ٔثبَ:
ٔىٛا  ٚپطٔٛت ( )1981ثيبٖ وطز٘س و ٝثبظاضیبثی ذظٔطی ٔ 5إِف ٝظیط ضا زاضا است:
2
 ٔجبزِ ٝثيٗ زٌ ٚطٜٚ یىی اظ ٌطٜٞٚب اظ لٛا٘يٗ زِٚتی ضضبیت ٘ساض٘س  ٚثطای ضضبیت آٖ ٞب ٘يبظ ث ٝثطذی السأبتاست.
 زٌ ٚط ٜٚاضظشٞبیی اضائٔ ٝیزٙٞس و ٝثطای ضضبیت یىسیٍط است. ثطذی اٍِٞٛبی ٔػطفی ٔ ٚجبزِ ٝثيٗ زٌ ٚطٔ ٜٚطبث ٝاست. ایٗ زٌ ٚط ٜٚزض ضز یب پصیطش ٔجبزِ ٝآظاز ٞستٙس.وبفٕٗ (ٔ )1986قتمس ثٛز و ٝثبظاضیبثی ثرص زِٚتی یه فطایٙس چطذٝای است و ٝزض آٖ
ذسٔبت فٕٔٛی عطاحی ،ثط٘بٔ ٝضیعی  ٚزض ثيٗ ضٟط٘ٚساٖ تٛظیـ ،سپس ثبظذٛض الظْ تٟيٚ ٝ
تغييطات الظْ افٕبَ ٔیضٛز  ٚزٚثبض ٜثط٘بٔٞٝب عطاحی ٙٔ ٚتطط ٔیض٘ٛس.
ثٛضٔب ( )2001ثبظاضیبثی ذظٔطی فٕٔٛی ضا ٔدٕٛؿ خبٔقی اظ فطایٙسٞبی ثط٘بٔٝضیعی ٚ
اخطایی ٔیزا٘س و ٝزِٚتٞب ثطای تجبزالت ثبظاضیبثی ثب ثبظیٍطاٖ اختٕبفی زض ضاستبی تٛسقٝ
لبثّيتٞبی عطفيٗ  ٚفطض ٝاثعاضٞبی ذظٔطیٞبی لبثُ لج ،َٛتمبضبی ا٘ٛاؿ ثٝذػٛظ
ضفتبضٞبی اختٕبفی ٔ ٚطبضوت ثب زیٍط ثبظیٍطاٖ اختٕبفی زض ضسيسٖ ث ٝاٞساف ذٛز استفبزٜ
ٔیوٙٙس.
ضی ذيبٖ ( )2002ثيبٖ وطز و ٝثبظاضیبثی ذظٔطی فٕٔٛی ،ضاٞجطز زِٚت ثطای استفبز ٜاظ
ٔفبٞيٓ  ٚضٚشٞبی ثبظاضیبثی است تب ضٟط٘ٚساٖ ذظٔطیٞبی فٕٔٛی ضا زضن  ٚلج َٛوٙٙس.
1. Packaging Politics
2. Two Exchange Groups
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سطضت ( )2010زض ٔٛضز ثبظاضیبثی ذظٔطیٞبی فٕٔٛی ثيبٖ وطز و ٝایٗ ٘ٛؿ ثبظاضیبثی
ٔستّعْ ٔجبضظات ا٘تربثبتی ثطای ٔتمبفس وطزٖ ثرصٞبی ذبظ اظ خبٔق ٝزض پصیطفتٗ
ذظٔطیٞب یب لٛا٘يٗ خسیس است.
زض ثبظاضیبثی ذظٔطی فٕٔٛی "ٔطتطی" استقبضٜای است و ٝاظ ثبظاضیبثی ثرص ذػٛغی
التجبس ضس ٚ ٜثطای ذسٔبت  ٚلٛا٘يٗ ٞسف ثٝوبض ٌطفتٔ ٝیضٛز .زض حٛظ ٜذظٔطیٞبی
فٕٔٛی ث ٝضطٚضت ثب زٛ٘ ٚؿ ٔطتطی ضٚثٝضٞ ٚستيٓ:
 ضٟط٘ٚساٖ وٞ ٝسف اخطای ذظٔطی ٞستٙس. تسٚیٗوٙٙسٌبٖ ذظٔطی (لبٌٖ٘ٛصاضاٖ ،ضؤسبی اخطایی ٔٙترت  ٚزیٍط ٔمبٔبت اخطایی).ثب ٚخٛزی وٛ٘ ٝؿ فقبِيت ایٗ زٌ ٚط ٜٚاظ ٔ ٓٞتفبٚت است ِٚی زض ثبظاضیبثی ذظٔطی
تالش ٔیضٛز تب ایٗ زٌ ٚط ٜٚضا ٔتمبفس وطز.
ضٟط٘ٚساٖ زض اٍ٘بض ٜثبظاضیبثی ذظٔطی فٕٔٛی ،زضیبفتوٙٙس ٜلٛا٘يٗ  ٚذسٔبت ٞستٙس.
ٞطچٙس ثبظاضیبثی لٛا٘يٗ ٕٔىٗ است فُٕ ٔٙبسجی ث٘ ٝؾط ٘طسس ٕٞ ٚچٙيٗ تفىيه لٛا٘يٗ اظ
ذسٔبت سرت ث٘ ٝؾط ثطسس ِٚی زض ثبظاضیبثی ذظٔطی تالش ٔیضٛز تب ث ٝایٗ أط زست یبفت
 ٚافطاز ٔرتّف ضا ٔتمبفس ث ٝاخطای ذظٔطیٞب وطز .ثٝعٛض وّی تفىيه لٛا٘يٗ  ٚذسٔبت زض
ثبظاضیبثی ثرص زِٚتی اضتجب ٜاست  ٚایٗ أط ٔٙدط ثٌٕ ٝطاٞی ٔیضٛز.
ذظٔطیٌصضاٖ ث ٝفٛٙاٖ ٔطتطی زضیبفتوٙٙس ٜذسٔبتی چ ٖٛاعالفبت ،ترػعٞبی
حطفٝایٟٔ ،بضتٞبی ٔسیطیتی  ٚزض ٟ٘بیت حٕبیت سيبسی ٞستٙس .زض ثبظاضیبثی ذظٔطی سقی
ٔیضٛز تب ذظٔطی ٌصاضاٖ ثب لٛا٘يٗ ٔ ٚمطضات پيطٟٙبزی ٔٛافمت وٙٙس  ٚزض اخطای آٖٞب ٔإثط
ٚالـ ض٘ٛس (اسٙبِٚی.)1991 ،
پس زا٘ص ٟٔ ٚبضتٞبی ثبظاضیبثی ٘ؾبْ ٔٙس زض حٛظٔ ٜسیطیت زِٚتی ثٝوبض ٌطفتٔ ٝیضٛز.
ثبظاضیبثی ذظٔطی یه پٙدط ٜخسیس ثطای پژٞٚصٞبی ذظٔطی است  ٚثٚٝسيّ ٝآٖ ٘يبظٞبی
ٚالقی ضٟط٘ٚساٖٕٞ ،ىبضی ثيٗ زِٚتٞب ،سبظٔبٖٞب  ٚتغييطات سطیـ اختٕبفی ا٘قىبس زازٜ
ٔیضٛز (ٔىٛا  ٚپطٔٛت.)1981 ،

ريشضىاسیپضيَص 

.3

ثٙٔٝؾٛض تحمك اٞساف  ٚپبسد ث ٝسإاَٞبی ایٗ ٔغبِق ،ٝاظ ضٚش پژٞٚص تطويجی (ويفی -
وٕی) استفبز ٜضس ٜاست .ایٗ پژٞٚص اظ ٘ٛؿ تطويجی اوتطبفی است .ایٗ ٘ٛؿ عطح پژٞٚطی ٘يع
ضبُٔ زٔ ٚطحّ ٝاست ،زض ٔطحّ ٝا َٚزازٜٞبی ويفی اظ ضٚش ٔػبحجٌ ٝطزآٚضی ٔیض٘ٛس ٚ
"سبظٚوبضٞبٔ ،إِفٞٝبی ٔطتجظ ثب سبظٚوبضٞب  ٚاثعاضٞبی ثبظاضیبثی ذظٔطیٞبی فٕٔٛی زض
ایطاٖ" ٔٛضىبفی ٔیضٛز .سپس ثطای تقييٗ ضٚاثظ زازٜٞبی ويفی اظ زازٜٞبی وٕی استفبزٜ
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ٔیضٛز ،زض ٚالـ زازٜٞبی ويفی ،زازٜٞبی وٕی ضا ٔیسبظ٘س .زض ازأٔ ٝتٙبست ثب ضٚش پژٞٚص
زض ٞط ثرصٛٔ ،اضزی ٕٞچ ٖٛضٚش  ٚاثعاض سٙدص خبٔق ٚ ٕٝ٘ٛ٘ ،ٝضٚش تدعیٚٝتحّيُ
خساٌب٘ ٝاضبضٔ ٜیض٘ٛس .


جامعٍيومًوٍآماری .خبٔق ٝآٔبضی ایٗ پژٞٚص زض ثرص ويفی ضبُٔ تٕبْ افطاز غبحت٘ؾط
زض حٛظ ٜذظٔطی  ٚثبظاضیبثی است و ٝثيصتط زض سغح وطٛض زض پستٞبی وّيسی لطاض زاض٘س.
ٕ٘ ٝ٘ٛآٔبضی ٘يع فجبضت است اظ افطاز زض زستطس اظ ایٗ خبٔق ٝو ٝثب ز ٚحٛظ ٜثبظاضیبثی ٚ
ذظٔطی آضٙبیی وبفی زاضت ٝثبضٙس .زض خس 1 َٚفٟطست ٔػبحج ٝض٘ٛسٌبٖ ث ٝتفىيه خٙس،
تحػيالت  ٚحطف ٝاضائ ٝضس ٜاست.
خس .1 َٚفٟطست ٔػبحجٝض٘ٛسٌبٖ ث ٝتفىيه خٙس -تحػيالت  ٚحطفٝ
رديف 

تخصص 

مذرکتحصیلی 

سن  مزد 

1
2
3

ٕ٘بیٙسٔ ٜدّس
استبز زا٘طٍبٜ
زوتطی

زوتطی
زوتطی
وبضضٙبس اضضس ٔقب٘ٚت ضاٞجطزی ضیبست خٕٟٛضی

3
1

5
5
1

4
5

وبضضٙبسی اضضس
زوتطی

وبضضٙبس اضضس ٔقب٘ٚت ضاٞجطزی ضیبست خٕٟٛضی
زا٘طدٛی سيبستٌصاضی زض ثرص فٕٔٛی  ٚثبظاضیبثی

3
3

1
5

6

وبضضٙبسی اضضس

ٔسیط ثبظاضیبثی

2
12

4
21

خٕـ

خبٔق ٕٝ٘ٛ٘ ٚ ٝآٔبضی زض ثرص وٕی (پطسطٙبٔٝای)٘ 40 ،فط اظ افضبی ٔدّس ضٛضای
اسالٔی ایطاٖ است .افضبی خبٔق ٝث ٝایٗ زِيُ ا٘تربة ضسٜا٘س و ٝایٗ افطاز زض ذظٔطیٌصاضی
وطٛض ٘مص حيبتی ایفب ٔیوٙٙس.
ثطای ا٘تربة ٕ٘ ٝ٘ٛپژٞٚص زض ثرص ويفی اظ ضٚش ٌٕ٘ٝ٘ٛيطی ٔالوی٘ -ؾطی  ٚزض
ثرص وٕی ایٗ پژٞٚص اظ ضٚش لضبٚتی  ٚتقٕسی استفبز ٜضس ٜاست.

1

دادٌَا .ثطای ٌطزآٚضی زازٜٞب اظ ضٚش پژٞٚص تطويجی -اوتطبفی استفبزٜ
ريشگزدآيری  
ضس .زض ثرص ويفی ٌطزآٚضی زازٞ ٜب زض زٔ ٚطحّ ٝا٘دبْ ٌطفت؛ ث ٝایٗ غٛضت و ٝزض ٔطحّٝ
ا َٚثطای ٌطزآٚضی اعالفبت زض ظٔئ ٝٙجب٘ی ٘ؾطی  ٚازثيبت ٔٛضٛؿ اظ ٔٙبثـ وتبثرب٘ٝای،

1. Exploratory Mixed method
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ٔمبالت ،وتبةٞبی ٔٛضز ٘يبظ ،پژٞٚص ٞبی زاذّی ٘ ٚيع اظ ضجى ٝخٟب٘ی اعالفبت ضبُٔ
ٚةسبیتٞبی ٔقتجطی استفبز ٜضس.
زض ٔطحّ ٝز ْٚثطای ٌطزآٚضی زازٜٞبی ويفی ثٔ ٝػبحج ٝثب افطاز غبحت٘ؾط زض حٛظٜ
ذظٔطی  ٚثبظاضیبثی پطزاذت ٝضس .الظْ ث ٝشوط است و ٝثٙب ث ٝاٞساف پژٞٚص ،اظ ضٚش ٔػبحجٝ
٘يٕ ٝسبذتبضیبفت ٝاستفبز ٜضس .زازٜٞبی ایٗ پژٞٚص زض عٔ 1 َٛب٘ ٚ ٜيٓ خٕـآٚضی ٌطزیس ٚ
حسٚز  26سبفت ٔػبحج ٝضجظ ضس و ٝزض عٔ َٛػبحج ،ٝاظ ٘ىتٞٝب ٘يع یبززاضتثطزاضی ٔیضس.
یبززاضتٞبی تىٕيّی ثالفبغّ ٝثقس اظ ٔػبحج ٚ ٝلجُ اظ ٔػبحج ٝثقسی خٕـآٚضی ٔیٌطزیس .زض
ٟ٘بیت  60غفح ٝیبززاضت ٔ ٚػبحجٞٝبی ضجظ ضس ،ٜزازٜٞبی ذبْ ٔٛضز ٘يبظ ضا تطىيُ زاز٘س.
زض ثرص وٕیٟٓٔ ،تطیٗ اثعاض ثطای ٌطزآٚضی اعالفبت اضسبَ پطسطٙبٔ ٝثٛز .زض ایٗ ثرص
ثط اسبس تحّيُٞبی غٛضت ٌطفت ٝثط ضٚی زازٞبی ويفی ،سبظٚوبضٞبی ثبظاضیبثی ذظٔطیٞبی
فٕٔٛی زض ایطاٖ تقييٗ ضس  ٚپطسطٙبٔٝای ثطای ایٗ سبظٚوبضٞب  ٚاثعاضٞب عطاحی ٌطزیس وٝ
ضبُٔ  44سإاَ زض ز ٚثرص ِسإاَٞبی ٔطثٛط ثٔ ٝإِفٞٝبی ٔطتجظ ثب سبظٚوبضٞبی ثبظاضیبثی
ذظٔطیٞبی فٕٔٛی  ٚاثعاضٞبی ثبظاضیبثی ذظٔطیٞبی فٕٔٛی ثٛزٕٞ .چٙيٗ ثطای عطاحی
ایٗ ثرص اظ عيف پٙح ٌعیٝٙای استفبز ٜضس و ٝیىی اظ ضایحتطیٗ ٔميبسٞبی ا٘ساظٌٜيطی ثٝ
ضٕبض ٔیضٚز .زض خس 2 َٚتٛظیـ سإاَٞبی پطسطٙبٔ ٝثط اسبس عجمٝثٙسی و ٝزض ٘تيدٝ
ٔػبحجٞٝبی ثٝزستآٔس ٜثطای ٞط یه اظ سبظٚوبضٞب  ٚاثعاضٞب اضائ ٝضس ٜاست.

پزسطىامٍَایکمی .ثٙٔٝؾٛض ثطآٚضز ضٚایی پطسطٙبٔ ٝاظ ضٚش افتجبض ٔحتٛا

ريايیيپايايی

استفبز ٜضس ٜاست .ث ٝایٗ ٔٙؾٛض ٘رست زض ثرص ويفی اظ ٔػبحج ٝثبظ ثطای ٔطرع وطزٖ
ٔإِفٞٝب  ٚاثعاضٞبی ثبظاضیبثی ذظٔطیٞبی فٕٔٛی استفبز ٜضس .زض ازأ ٝثباستفبز ٜاظ ٘تبیح
ٔػبحج ٝثبظ ،چه ِيست اِٚي ٝپطسطٙبٔ ٝتسٚیٗ ضس .زض ٟ٘بیت ٘ؾط ذجطٌبٖ ٔٛضٛؿ زض اضتجبط ثب
افتجبض ٌٛیٞ ٝبی پطسطٙبٔ ٝثطضسی ٌطزیس و ٝضٛاٞس ثيبٍ٘ط ٔغّٛثيت افتجبض ٔحتٛای پطسطٙبٔٝ
ثٛز ٜاست.
اظ سٛی زیٍط زض ایٗ پژٞٚص ثٙٔٝؾٛض تقييٗ پبیبیی آظٔ ٖٛاظ ضٚش آِفبی وط٘ٚجبخ استفبزٜ
ضس .ایٗ ضٚش ثطای ٔحبسجٕٞ ٝبٍٙٞی زض٘ٚی اثعاض ا٘ساظٌٜيطی -و ٝذػيػٞٝبی ٔرتّف ضا
ا٘ساظٌٜيطی ٔیوٙس -ثٝوبض ٔیضٚز.
ٔيبٍ٘يٗ آِفبی وط٘ٚجبخ ثٝزستآٔس ٜزض ایٗ پژٞٚص ثطای پطسطٙبٔٞٝب ثطاثط  ./873ضسٜ
است .آِفبی وط٘ٚجبخ ثطای تهته سبظٚوبضٞب  ٚوُ اثعاضٞب ثٝتطتيت زضغس ثٝزست آٔس ٜزض
خس٘ 2 َٚطبٖ زاز ٜضس ٜاست .ایٗ افساز ٘طبٖزٙٞس ٜآٖ است و ٝپطسطٙبٔٛٔ ٝضز استفبز ٜاظ
لبثّيت افتٕبز  ٚیب ثٝفجبضت زیٍط اظ پبیبیی الظْ ثطذٛضزاض است.

09

شناسايي ،اولويتبندی سازوکارها و ابسارهای ...

خس .2 َٚتحّيُ پبیبیی زازٜٞب اظ عطیك آِفبی وط٘ٚجبخ
مؤلفٍَا

سبظٚوبضٞبی
ثبظاضیبثی
ذظٔطیٞبی
فٕٔٛی زض ایطاٖ

تعذاد

ضزيبآلفا 

متغیزَای 
پضيَص

سؤالَا


(درصًرتحذفمعقًلٍ)

سبظٚوبض ٙٞدبضی
سبظٚوبض فّٕی  ٚزا٘طٍبٞی
سبظٚوبض ضاٞجطزی
سبظٚوبض تٙؾيٕی
اثعاضٞبی ثبظاضیبثی ذظٔطیٞبی فٕٔٛی

11
8
10
7
8

. /748
. /739
. /753
. /743
. /749


ييافتٍَایپضيَص

تحلیلدادٌَا

.4

دادٌَای کیفی .ثطای تدعیٚٝتحّيُ زازٜٞبی ويفی اظ ضٚیىطز ٚیطایطی
تجشيٍيتحلیل  

استفبز ٜضس .زض ایٗ ضٚش ثطای استرطاج ٔفبٞيٓ اظ ٔيبٖ حدٓ ا٘ج ٜٛاعالفبتی و ٝزض عَٛ
ٔػبحج ٝثٝزست ٔیآیس ،فُٕ وسٌصاضی ا٘دبْ ٔیٌيطز .زض ایٗ پژٞٚص اظ "وسٌصاضی اِٚيٚ ٝ
ثب٘ٛی "ٝثطای ضىٌُيطی ٔفبٞيٓ ٔ ٚمِٞٝٛب استفبز ٜضس .ثٝز٘جبَ آٖ احػبی سبظٚوبضٞبی
ثبظاضیبثی ذظٔطیٞبی فٕٔٛی زض ایطأٖ ،مِٞٝٛب ٔ ٚإِفٞٝبی ٔطتجظ ثب سبظٚوبضٞبی ثبظاضیبثی
ذظٔطیٞبی فٕٔٛی  ٚزض ٟ٘بیت اثعاضٞبی ثبظاضیبثی ذظٔطیٞبی فٕٔٛی زض ایطاٖ غٛضت
ٌطفت .ثٝوبضٌيطی ایٗ ضٚش پژٞٚص ضبُٔ ٔطاحُ ظیط است:
 تّريع زازٜٞب :تفسيط ٔػبحجٞٝب ،ذالغ ٝوطزٖ فجبضتٞب یب فجبضتٞبی ٔتطازف ،لطاض زازٖفجبضات زض زستٝثٙسیٞبی ٚسيـتط؛
 فطض ٝزازٜٞب :یبفتٞ ٝبی حبغُ اظ ٞط ٔػبحج ٝزض خسِٚی خساٌب٘ ٝلطاض ٌطفتٕٞ .چٙيٗخس َٚوّی ٘يع ثطای وسٞبی اذتػبظ یبفت ٝثٔ ٝفبٞيٓ تىٕيُ ضس؛
 ٘تيدٌٝيطی :تحّيُ ٔحتٛا زض ایٗ پژٞٚص ثٝضٚش تحّيُ تِٓ غٛضت ٔیٌيطز؛ثٝعٛض وّی فطایٙس تحّيُ تٓ ثٝضطح شیُ است :آٔبزٜسبظی زاز ،ٜآضٙب ضسٖ ،وسٌصاضی ٚ
حػٔ َٛقب٘ی ٔ ٚفبٞيٓ.
ٔطحّ ٝا :َٚآٔبزٜسبظی زازٜ
لجُ اظ آغبظ تحّيُ زاز ،ٜزازٜٞب ثبیس ثٝغٛضتی تٙؾيٓ ض٘ٛس و ٝوبض ثب آٖٞب آسبٖ ثبضس .زض
ایٗ پژٞٚص پس اظ ٘سرٝثطزاضی خسِٚی تٟي ٝضس و ٝپبسد سإاَٞب ثطای ٞط ٔػبحج ٝض٘ٛسٜ
زض آٖ ثيبٖ ضس ٜاست ٕٝ٘ٛ٘ .ایٗ خس َٚثٝغٛضت خس 3 َٚاست.
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خس .3 َٚآٔبزٜسبظی زازٜٞبی ويفی
وس ٔػبحجٝض٘ٛسٜ

ٌعاضٜٞبی والٔی

ٔفبٞيٓ وسٌصاضی ثبظ

ٔفبٞيٓ وسٌصاضی ٔحٛضی

 وس ٔػبحجٝض٘ٛس :ٜوسی اظ  I1تب I33؛ ٌعاضٜٞبی والٔی :فطز ٔػبحجٝض٘ٛس ٜزض پبسد ث ٝسإاَٞب؛ زازٌ :ٜفتٞٝبی ٔػبحجٝض٘ٛسٜ؛ یبززاضتٞب :یبززاضتٞبی ضرػی؛ٔطحّ ٝز :ْٚوسٌصاضی
وسٌصاضی ٔبز ٜاِٚي ٝتحّيُ زازٜٞب است .زض ایٗ ٔطحّ ٝثٞ ٝط فطز وسی اظ  I1تب  I33و ٝفسز
آٖ ٘طبٖزٙٞس ٜضٕبض ٜفطز ٔػبحجٝض٘ٛس ٜاست ،اذتػبظ پيسا ٔیوٙس .زض وسٌصاضی ثبظٔ ،فبٞيٓ
وّيسی ٌفتٞٝبی ٔػبحج ٝض٘ٛسٌبٖ ثٛز ٚ ٜزض وسٌصاضی ٔحٛضی فٛٙا٘ی ثٔ ٝدٕٛفٝای اظ
ٔفبٞيٓ ٔطتطن ثيبٖ ضس ٜتقّك ٔیٌيطز.
ٔطحّ ٝس :ْٛذّك ٔقب٘ی ٔ ٚفبٞيٓ
زض ایٗ ٔطحّ ٝاظ خٕـثٙسی ٔفبٞيٓ ٔطتطوی ؤ ٝػبحجٝض٘ٛسٌبٖ زض پبسدٌٛیی ث ٝسإاَٞب
ٔغطح وطز٘س ،خسِٚی خبٔـ ثٝزست ٔیآیس و ٝثيبٍ٘ط ٔإِفٞٝب  ٚاثعاضٞبی ثبظاضیبثی ذظٔطیٞبی
فٕٔٛی زض ایطاٖ است.
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خس .4 َٚوسٌصاضی ٔػبحجٞٝبی غٛضت ٌطفتٝ
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دادٌَای کمی .ثطای تدعیٚٝتحّيُ زازٜٞبی وٕی ٔتٙبست ثب سإاَٞبی
تجشيٍيتحلیل  

پژٞٚص ٔ ٚميبس ا٘ساظٌٜيطی زازٜٞب ،اظ آظٔ ٖٛتی تهٕ٘ٝ٘ٛای  ٚاِٛٚیتثٙسی ٘سجی ٔتغيطٞب اظ
آظٔ ٖٛفطیسٔٗ زض خبٔقٛٔ ٝضز ٔغبِق ٝاستفبز ٜضس .الظْ ثٝشوط است و ٝتٕبٔی تحّيُٞب ثٝ
وٕه ٘طْافعاض  SPSSا٘دبْ ضس ٜاست.
زض ایٗ لسٕت ثباستفبز ٜاظ ف ٖٛٙآٔبض استٙجبعی ث ٝثطضسی ٚضقيت ٔتغيطٞبی ٞط یه اظ
چٟبض سبظٚوبض  ٚاثعاضٞبی ٔغطح ضس ٜزض پژٞٚص حبضط پطزاذتٔ ٝی ضٛز .ایٗ زست ٝاظ ٔتغيطٞب
ثباستفبز ٜاظ آظٔ ٖٛتیاستيٛز٘ت  ٚثب استٙبز ث ٝفطضي ٝوّی ظیط ٔٛضز تٛخ ٝلطاض ٌطفتٝا٘س.
فطضي٘ .1 ٝتبیح ث ٝزست آٔسٔ ٜتغيط ثطضسی ضسٔ ٜسبٚی یب وٛچهتط اظ ٔمساض ٔتٛسظ است.
فطضي٘ .2 ٝتبیح ثٝزست آٔسٔ ٜتغيط ثطضسی ضس ٜثعضيتط اظ ٔمساض ٔتٛسظ است.
ثبتٛخ ٝث ٝایٗو ٝزض پطسطٙبٔ ٝپژٞٚص حبضط ،عيف پٙح ٌعیٝٙای ِيىطت زض ٘ؾط ٌطفتٝ
ضس ٜاست ،اظ ایٗض ٚزض فطضي ٝوّی فٛق فسز  3ثٝفٛٙاٖ ٔمساض ٔتٛسظ ٔٛضز تٛخ ٝلطاض است تب
زض تدعیٚٝتحّيُ ٘تبیح حبغُ ٔمساض سغح ٔقٙبزاض ٕ٘ٝ٘ٛای ،یقٙی ( )p-valueثب ٔمساض ٔتٛسظ
ٔٛضز ٔمبیس ٝلطاض ٌيطز .ثب ٔمبیسٔ ٝمساض ٔتٛسظ ثب ٞط یه اظ فٛأُ تطىيُزٙٞس ٜپژٞٚص ،اٌط
ٔمساض فبُٔ ٔٛضز ٘ؾط ثب ٔتٛسظ تفبٚت ٘ساضت ٝثبضس ،فطؼ  H0تأیيس ٔیضٛز .زض غيط ایٗ
غٛضت فطضيٛٔ H1 ٝضز تأیيس است .ثطای ثطضسی ثعضي تط یب وٛچهتط ثٛزٖ ٘تيد ٝاظ ٔمساض
ٔتٛسظ ،فالٔت آٔبضٛٔ t ٜضز تٛخ ٝلطاض ٔی ٌيطز .اٌط ایٗ فالٔت ٔثجت ثبضس ،ث ٝایٗ ٔقٙب است
ؤ ٝتغيط ٔٛضز ٘ؾط اظ ٔمساض ٔتٛسظ ثيصتط است  ٚزض غيط ایٗ غٛضت اظ ٔمساض ٔتٛسظ وٕتط
است.




شناسايي ،اولويتبندی سازوکارها و ابسارهای ...

03

مؤلفٍَای(متغیزَا)مزبًطبٍساسيکارَىجاری .ثبتٛخ ٝث٘ٝتبیح ثٝزست آٔس ٚ ٜثب

تحلیل
استٙبز ث ٝآظٔ ٖٛتیاستيٛز٘ت ،ث ٝثطضسی  ٚتدعیٚٝتحّيُ ٔإِفٞٝبی سبظٚوبض ٙٞدبضی ثٝضطح
خس 5 َٚپطزاذتٔ ٝیضٛز.
٘تبیح حبغُ اظ ثطضسی ٔتغيطٞبی ٌ11ب٘ ٝپژٞٚص ثباستفبز ٜاظ آظٔ ٖٛتیاستيٛز٘ت زض
خسٔ 5 َٚالحؾٔ ٝیضٛز .ثبتٛخ ٝث ٝاعالفبت ثبال ٔیتٛاٖ زضیبفت ؤ ٕٝٞ ٝإِفٞٝب زاضای
سغح ٔقٙبزاضی وٛچهتط اظ  5زضغس ٞستٙس .اظ ایٗضٔ ٚی تٛاٖ ٘تيدٌ ٝطفت و ٝآٔبض ٜآظٖٔٛ
ٔتغيطٞبی ٔصوٛض تفبٚت ٔقٙبزاضی ثب ٔمساض ٔتٛسظ زاض٘س .ثطضسی فالٔت آٔبضٔ t ٜإِفٞٝب ی
ٔعثٛض ثيبٍ٘ط ٔثجت ثٛزٖ آٖ است .ایٗ ٚضقيت ثيبٍ٘ط آٖ است ؤ ٝيبٍ٘يٗ ٔإِفٞٝبی ٔصوٛض
ثبالتط اظ فسز ٔتٛسظ (یقٙی  )3است .اظ عطف زیٍط ٔمساض آٔبضٔ ٜطبٞس ٜضس ٜآظٔٔ t ٖٛإِفٞٝبی
یبز ضس ٜثعضيتط اظ ٔمساض ثحطا٘ی ( )1/645است .زض ٘تيد ٝزض ٔٛضز ٔ ٕٝٞإِفٞٝب ،فطؼ  H0ضز
 ٚفطؼ  H1تأیيس ٔیضٛز؛ ثٝفجبضت زیٍط ٔیتٛاٖ ثب سغح اعٕيٙبٖ  5زضغس چٙيٗ اؽٟبض ٘ؾط
وطز و ٝپبسدزٙٞسٌبٖ ٔإِفٞٝبی یبزضس ٜضا زض ٔٛضز سبظٚوبض ٙٞدبضی ثبظاضیبثی ذظٔطیٞبی
فٕٔٛی ٔ ٟٓاضظیبثی وطزٜا٘س.
خس .5 َٚآظٔ ٖٛتیاستيٛز٘ت ٔطثٛط ثٔ ٝإِفٞٝبی سبظٚوبض ٙٞدبضی
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مؤلفٍَایمزبًطبٍساسيکارعلمیيداوطگاَی .ثبتٛخ ٝث٘ ٝتبیح ثٝزست آٔس ٚ ٜثب

تحلیل
استٙبز ث ٝآظٔ ٖٛتیاستيٛز٘ت ،ث ٝثطضسی  ٚتدعیٚٝتحّيُ ٔتغيطٞبی (ٔإِفٞٝب) سبظٚوبض فّٕی ٚ
زا٘طٍبٞی ثٝضطح خس 6 َٚپطزاذتٔ ٝیضٛز٘ :تبیح حبغُ اظ ثطضسی ٔتغيطٞبی ٞطتٌب٘ٝ
پژٞٚص ثباستفبز ٜاظ آظٔ ٖٛتیاستيٛز٘ت زض خسٔ 6 َٚالحؾٔ ٝیضٛز .ثبتٛخ ٝث ٝاعالفبت ثبال
ٔیتٛاٖ زضیبفت ؤ ٕٝٞ ٝإِفٞٝب زاضای سغح ٔقٙبزاضی وٛچهتط اظ  5زضغس ٞستٙس .زض ایٗ
غٛضت ٔیتٛاٖ ٘تيدٌ ٝطفت و ٝآٔبض ٜآظٔٔ ٖٛتغيطٞبی ٔصوٛض تفبٚت ٔقٙبزاضی ثب ٔمساض ٔتٛسظ
زاض٘س .ثطضسی فالٔت آٔبضٔ t ٜإِفٞٝبی ٔعثٛض ثيبٍ٘ط ٔثجت ثٛزٖ آٖ است .ایٗ ٚضقيت ٘طبٖ
ٔیزٞس ؤ ٝيبٍ٘يٗ ٔإِفٞٝب ی ٔصوٛض ثبالتط اظ فسز ٔتٛسظ (یقٙی  )3است .اظ عطف زیٍط ٔمساض
آٔبضٔ ٜطبٞس ٜضس ٜآظٔٔ t ٖٛإِفٞٝبی یبزضس ٜثعضيتط اظ ٔمساض ثحطا٘ی ( )1/645است .زض
٘تيد ٝزض ٔٛضز ٔ ٕٝٞإِفٞٝب ،فطؼ  H0ضز  ٚفطؼ  H1تأیيس ٔیضٛز؛ ثٝفجبضت زیٍط ٔیتٛاٖ
ثب سغح اعٕيٙبٖ  5زضغس چٙيٗ اؽٟبض ٘ؾط وطز و ٝپبسدزٙٞسٌبٖ ٔإِفٞٝبی یبزضس ٜضا زض ٔٛضز
سبظٚوبضٞبی فّٕی  ٚزا٘طٍبٞی ثبظاضیبثی ذظٔطیٞبی فٕٔٛی ٟٓٔ ،اضظیبثی وطزٜا٘س.
خس .6 َٚآظٔ ٖٛتیاستيٛز٘ت ٔطثٛط ثٔ ٝإِفٞٝبی سبظٚوبض فّٕی  ٚزا٘طٍبٞی

شناسايي ،اولويتبندی سازوکارها و ابسارهای ...

03

مؤلفٍَایمزبًطبٍساسيکار راَبزدی .ثبتٛخ ٝث٘ ٝتبیح ثٝزست آٔس ٚ ٜثب استٙبز ثٝ

تحلیل
آظٔ ٖٛتیاستيٛز٘ت ،ث ٝثطضسی  ٚتدعیٚٝتحّيُ ٔتغيطٞبی (ٔإِفٞٝب) سبظٚوبضٞبی ضاٞجطزی ثٝ
ضطح خس 7 َٚپطزاذتٔ ٝیضٛز.
٘تبیح حبغُ اظ ثطضسی ٔإِفٞٝبی زٌٜب٘ ٝپژٞٚص ثطای سبظٚوبض ضاٞجطزی ثباستفبز ٜاظ
آظٔ ٖٛتیاستيٛز٘ت زض خسٔ 7 َٚالحؾٔ ٝیضٛز .ثبتٛخ ٝث ٝاعالفبت ثبال ٔیتٛاٖ زضیبفت وٝ
ٔ ٕٝٞإِفٞٝب زاضای سغح ٔقٙبزاضی وٛچهتط اظ  5زضغس ٞستٙس .زض ایٗ غٛضت ٔیتٛاٖ ٘تيدٝ
ٌطفت و ٝآٔبض ٜآظٔٔ ٖٛتغيطٞبی ٔصوٛض ،تفبٚت ٔقٙبزاضی ثب ٔمساض ٔتٛسظ زاض٘س .ثطضسی فالٔت
آٔبضٔ t ٜإِفٞٝب ی ٔعثٛض ثيبٍ٘ط ٔثجت ثٛزٖ آٖ است .ایٗ ٚضقيت ثيبٍ٘ط آٖ است ؤ ٝيبٍ٘يٗ
ٔإِفٞٝبی ٔصوٛض ثبالتط اظ فسز ٔتٛسظ (یقٙی  )3است .اظ عطف زیٍط ٔمساض آٔبضٔ ٜطبٞس ٜضسٜ
آظٔٔ t ٖٛإِفٞٝبی یبز ضس ٜثعضيتط اظ ٔمساض ثحطا٘ی ( )1/645است .زض ٘تيد ٝزض ٔٛضز ٕٝٞ
ٔإِفٞٝب ،فطؼ  H0ضز  ٚفطؼ  H1تبیيس ٔیضٛز؛ ثٝفجبضت زیٍط ٔی تٛاٖ ثب سغح اعٕيٙبٖ 5
زضغس چٙيٗ اؽٟبض ٘ؾط وطز و ٝپبسدزٙٞسٌبٖٔ ،إِفٞٝب ی یبز ضس ٜضا زض ٔٛضز سبظٚوبضٞبی
ضاٞجطزی ثبظاضیبثی ذظٔطیٞبی فٕٔٛی ٔ ٟٓاضظیبثی وطزٜا٘س.
خس .7 َٚآظٔ ٖٛتیاستيٛز٘ت ٔطثٛط ثٔ ٝإِفٞٝبی سبظٚوبض ضاٞجطزی
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مؤلفٍَایمزبًطبٍساسيکارتىظیمی .ثبتٛخ ٝث٘ ٝتبیح ث ٝزست آٔس ٚ ٜثب استٙبز ثٝ

تحلیل
آظٔ ٖٛتیاستيٛز٘ت ،ث ٝثطضسی  ٚتدعیٚٝتحّيُ ٔتغيطٞبی (ٔإِفٞٝب) سبظٚوبض تٙؾيٕی ثٝضطح
خس 8 َٚپطزاذتٔ ٝیضٛز.
٘تبیح حبغُ اظ ثطضسی ٔتغيطٞبی ٞفتٌب٘ ٝپژٞٚص ثباستفبز ٜاظ آظٔ ٖٛتیاستيٛز٘ت زض
خسٔ 8 َٚالحؾٔ ٝیضٛز .ثبتٛخ ٝث ٝاعالفبت ثبال ٔیتٛاٖ زضیبفت ؤ ٕٝٞ ٝإِفٞٝب زاضای
سغح ٔقٙبزاضی وٛچهتط اظ  5زضغس ٞستٙس .زض ایٗ غٛضت ٔیتٛاٖ ٘تيدٌ ٝطفت و ٝآٔبضٜ
آظٔٔ ٖٛتغيطٞبی ٔصوٛض تفبٚت ٔقٙبزاضی ثب ٔمساض ٔتٛسظ زاض٘س .ثطضسی فالٔت آٔبضt ٜ
ٔإِفٞٝبی ٔعثٛض ثيبٍ٘ط ٔثجت ثٛزٖ آٖ است .ایٗ ٚضقيت ثيبٍ٘ط آٖ است ؤ ٝيبٍ٘يٗ
ٔإِفٞٝبی ٔصوٛض ثبالتط اظ فسز ٔتٛسظ (یقٙی  )3است .اظ عطف زیٍط ٔمساض آٔبضٔ ٜطبٞس ٜضسٜ
آظٔٔ t ٖٛإِفٞٝبی یبز ضس ٜثعضيتط اظ ٔمساض ثحطا٘ی ( )1/645است .زض ٘تيد ٝزض ٔٛضز ٕٝٞ
ٔإِفٞٝب ،فطؼ  H0ضز  ٚفطؼ  H1تأیيس ٔیضٛز؛ ثٝفجبضت زیٍط ٔیتٛاٖ ثب سغح اعٕيٙبٖ 5
زضغس چٙيٗ اؽٟبض ٘ؾط وطز و ٝپبسدزٙٞسٌبٖ ٔإِفٞٝبی یبز ضس ٜضا زض ٔٛضز سبظٚوبضٞبی
تٙؾيٕی ثطای ثبظاضیبثی ذظٔطیٞبی فٕٔٛی ٟٓٔ ،اضظیبثی وطزٜا٘س.

خس .8 َٚآظٔ ٖٛتیاستيٛز٘ت ٔطثٛط ثٔ ٝإِفٞٝبی سبظٚوبض تٙؾيٕی



مطیَایعمًمی .ثبتٛخ ٝث٘ ٝتبیح ثٝزست آٔس ٚ ٜثب استٙبز

تحلیلابشارَایباساريابی 
خط
ث ٝآظٔ ٖٛتیاستيٛز٘ت ،ث ٝثطضسی  ٚتدعیٚٝتحّيُ اثعاضٞبی ثبظاضیبثی ذظٔطیٞبی فٕٔٛی ثٝ
ضطح خس 9 َٚپطزاذتٔ ٝیضٛز .
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خس .9 َٚآظٔ ٖٛتیاستيٛز٘ت ٔطثٛط ث ٝاثعاضٞبی ثبظاضیبثی ذظٔطیٞبی فٕٔٛی

٘تبیح حبغُ اظ ثطضسی اثعاضٞبی ٞطتٌب٘ ٝپژٞٚص ثباستفبز ٜاظ آظٔ ٖٛتیاستيٛز٘ت زض
خسٔ 9 َٚالحؾٔ ٝیضٛز .ثبتٛخ ٝث ٝاعالفبت ثبال ٔیتٛاٖ زضیبفت و ٝاثعاضٞبی ضٕبض،2 ،1 ٜ
 8 ٚ 6 ،5 ،4 ،3زاضای سغح ٔقٙبزاضی وٛچهتط اظ  5زضغس ٞستٙس .زض ایٗ غٛضت ٔیتٛاٖ
٘تيدٌ ٝطفت و ٝآٔبض ٜآظٔ ٖٛاثعاضٞبی ٔصوٛض تفبٚت ٔقٙبزاضی ثب ٔمساض ٔتٛسظ زاض٘س .ثطضسی
فالٔت آٔبض t ٜاثعاضٞبی ٔعثٛض ثيبٍ٘ط ٔثجت ثٛزٖ آٖ است .ایٗ ٚضقيت ثيبٍ٘ط آٖ است وٝ
ٔيبٍ٘يٗ اثعاضٞبی ٔصوٛض ثبالتط اظ فسز ٔتٛسظ (یقٙی  )3است .اظ عطف زیٍط ٔمساض آٔبضٜ
ٔطبٞس ٜضس ٜآظٔٔ t ٖٛإِفٞٝبی یبزضس ٜثعضيتط اظ ٔمساض ثحطا٘ی ( )1/645است .زض ٘تيد ٝزض
ٔٛضز ایٗ اثعاضٞب ،فطؼ  H0ضز  ٚفطؼ  H1تأیيس ٔیضٛز؛ ثٝفجبضت زیٍط ٔیتٛاٖ ثب سغح
اعٕيٙبٖ  5زضغس چٙيٗ اؽٟبض ٘ؾط وطز و ٝپبسدزٙٞسٌبٖ ٔإِفٞٝبی یبزضس ٜضا زض ٔٛضز
سبظٚوبضٞبی ٙٞدبضی ثبظاضیبثی ذظٔطیٞبی فٕٔٛی ٔ ٟٓاضظیبثی وطزٜا٘س .ایٗ زضحبِی است
 αاست .ایٗ ٚضقيت
و ٝاثعاض ضٕبض( 7 ٜسيٕٙب) زاضای سغح ٔقٙیزاضی ثعضيتط اظ
٘طبٖ ٔیزٞس و ٝآٔبض ٜاثعاض ثبال تفبٚت ٔقٙبزاضی ثب ٔمساض ٔتٛسظ (یقٙی ٘ )3ساضز؛ ثٝفجبضت
زیٍط پبسدزٙٞسٌبٖ تأثيط ایٗ اثعاض ضا ثطای ثبظاضیبثی ذظٔطیٞبی فٕٔٛی زض حس ٔتٛسظ
اضظیبثی وطزٜا٘س.


مؤلفٍَایاصلیپضيَص .اِٛٚیتثٙسی ٔإِفٞٝبی اغّی پژٞٚص ضا ثباستفبزٜ

ايلًيتبىذی

اظ آظٔ ٖٛفطیسٔٗ ا٘دبْ زازٜایٓ .ا٘دبْ آظٔ ٖٛفطیسٔٗ ٘طبٖ ٔیزٞس و ٝزض سغح ٔقٙبزاضی
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 αتفبٚت ٔقٙبزاضی ثيٗ ٔيبٍ٘يٗ ضتجٞ ٝط یه اظ ٔإِفٞٝبی ٔطثٛط ث ٝپژٞٚص ٚخٛز
زاضز .زض ازأ ٝضتجٞ ٝط یه اظ ٔإِفٞٝب ی اغّی پژٞٚص ٘طبٖ زاز ٜذٛاٞس ضس .خس10 َٚ
اِٛٚیتثٙسی ٔإِفٞٝبی ٔطتجظ ثب سبظٚوبض ٙٞدبضی پژٞٚص ضا ٘طبٖ ٔیزٞسٔ .مساض وبیز ٚثطاثط
ثب  ،39/65زضخ ٝآظازی ٔ ٚ 10يعاٖ سغح ٔقٙبزاض ( 0/000وٕتط اظ  5زضغس ثٛز )ٜاست ،زض
٘تيد ٝازفبی یىسبٖ ثٛزٖ اِٛٚیتٞب پصیطفتٕ٘ ٝیضٛزٕٞ .بٖ عٛض و ٝزض خس٘ َٚطبٖ زاز ٜضسٜ
است ،اِٛٚیتثٙسی ٔإِفٞٝبی ٔطتجظ ثب سبظٚوبض ٙٞدبضی ث٘ ٝحٛی است و ٝزض ثيٗ آٖٞب
غالحيت ٔ ٚططٚفيت ٟ٘بز ذظٔطیٌصاض اظ ا ِٛٚیت ا ٚ َٚذغيجبٖ ٕ٘بظ خٕق ٝاظ اِٛٚیت آذط
ثطذٛضزاض است.
خس .10 َٚاِٛٚیتثٙسی ٔإِفٞٝبی ٔطتجظ ثب سبظٚوبض ٙٞدبضی
رديف

مؤلفٍمًردبزرسی

میاوگیهرتبٍ

ايلًيت

1

ٕ٘بیص خٙجٞٝبی ٕ٘بزیٗ

5

10

2

غسالت  ٚضفبفسبظی ذظٔطیٌصاضاٖ

6/97

2

3

تىي ٝثط اضظشٞب  ٚآضٔبٖٞبی ا٘مالة اسالٔی

5/31

8

4

اتىب ثط آضٔبٖٞبی زفبؿ ٔمسس

5/54

7

5

ضفبیت ضفتبض ثيٗ افطازٌ ،طٜٞٚب ٟ٘ ٚبزٞب

6/01

6

6

تىي ٝثط ا٘سیطٞٝبی أبْ ضاحُ (ض)ٜ

6/15

5

7

تىي ٝثط ثيب٘بت ٔمبْ ٔقؾٓ ضٞجطی

6/45

4

8

غالحيت ٔ ٚططٚفيت ٟ٘بز ذظٔطیٌصاض

7/83

1

9

تىي ٝثط اضظشٞبی زیٙی

6/68

3

10

تىي ٝثط غبحت٘ؾطاٖ ٔصٞجی

5/10

9

11

ذغيجبٖ ٕ٘بظ خٕقٝ

4/95

11

خس 11 َٚاِٛٚیتثٙسی ٔإِفٞٝبی ٔطتجظ ثب سبظٚوبض فّٕی  ٚزا٘طٍبٞی ضا ٘طبٖ ٔیزٞس.
ٔمساض وبیز ٚثطاثط ثب  ،56/37زضخ ٝآظازی ٔ ٚ 7يعاٖ سغح ٔقٙبزاض ( 0/000وٕتط اظ  5زضغس
ثٛز )ٜزض ٘تيد ٝازفبی یىسبٖ ثٛزٖ اِٛٚیتٞب پصیطفتٕ٘ ٝیضٛزٕٞ .بٖعٛض و ٝزض خس٘ َٚطبٖ
زاز ٜضس ٜاستٔ ،الحؾ ٝتدطثٞٝب ی ٔطبث ٝزاذّی  ٚذبضخی اظ اِٛٚیت ا ٚ َٚسرٙطا٘ی
ذظٔطیٌصاضاٖ زض ٕٞبیصٞب ٔ ٚدبٔـ فّٕی اظ اِٛٚیت آذط ثطذٛضزاض است.
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خس .11 َٚاِٛٚیتثٙسی ٔإِفٞٝبی ٔطتجظ ثب سبظٚوبض فّٕی  ٚزا٘طٍبٞی
رديف

مؤلفٍمًردبزرسی

میاوگیهرتبٍ

ايلًيت

1
2
3
4
5
6
7
8

تحّيٌُطاٖ ذظٔطی
تٕبیُ ثطای ثٝوبضٌيطی اٍِٞٛبی غطثی
ٔالحؾ ٝتدطثٔ ٝطبث ٝزاذّی  ٚذبضخی
آٔٛظش  ٚاعالؿضسب٘ی ذظٔطیٞبی فٕٔٛی
ٔٙبؽطٜٞبی فّٕی
اضتجبط ثب زا٘طٍبٞيبٖ  ٚزیٍط ٔطاوع فّٕی
سرٙطا٘ی ذظٔطیٌصاضاٖ زض ٕٞبیصٞب ٔ ٚدبٔـ فّٕی
تأِيف وتبةٔ ،مبٌِ ٚ ٝعاضشٞبی ضاخـ ذظٔطیٞبی فٕٔٛی

5/08
3/08
5/86
5/80
3/95
4/51
3/82
3/89

3
8
1
2
5
4
7
6

خس 12 َٚاِٛٚیتثٙسی ٔإِفٞٝبی ٔطتجظ ثب سبظٚوبض ضاٞجطزی ضا ٘طبٖ ٔیزٞسٔ .مساض
وبیز ٚثطاثط ثب  ،46/05زضخ ٝآظازی ٔ ٚ 9يعاٖ سغح ٔقٙبزاض ( 0/000وٕتط اظ  5زضغس ثٛز)ٜ
است .زض ٘تيد ٝازفبی یىسبٖ ثٛزٖ اِٛٚیتٞب پصیطفتٕ٘ ٝیضٛزٕٞ .بٖعٛض و ٝزض خس12 َٚ
٘طبٖ زاز ٜضس ٜاست ،زض ثيٗ ٔإِفٞٝبی ٔطتجظ ثب سبظٚوبض ضاٞجطزیٔ ،إِفٔ ٝالحؾ ٝتمبضبی
سيبسی ضٟط٘ٚساٖ اظ اِٛٚیت ا ٚ َٚوبٞص ذٛاستٞٝبی خساییعّجب٘ ٚ ٝیب ٕٔب٘قت اظ ضىٌُيطی
ٌطٜٞٚب  ٚتيپٞبی اختٕبفی ٘بثٙٞٝدبض ثطذٛضزاض است.
خس .12 َٚاِٛٚیتثٙسی ٔإِفٞٝبی ٔطتجظ ثب سبظٚوبض ضاٞجطزی
رديف

مؤلفٍمًردبزرسی

میاوگیهرتبٍ

ايلًيت

1

وبٞص ذٛاستٞٝبی خساییعّجب٘ ٚ ٝیب ٕٔب٘قت اظ
ضىٌُيطی ٌطٜٞٚب  ٚتيپٞبی اختٕبفی ٘ب ثٙٞٝدبض
ائتالف احعاة ٓٞ ٚافعایی ایدبز ضس ٜثٚٝاسغ ٝآٖ

4/08

10

4/64

8

3
4
5
6

ٌطٜٞٚبی فطبض  ٚشی٘فـ
ٔالحؾ ٝتمبضبی سيبسی ضٟط٘ٚساٖ
فٛأُ ضرػيتی
ثٟجٛز ٚخ ٟٝذظٔطیٌصاضاٖ ٘عز افىبض فٕٔٛی

5/26
6/81
4/41
6/56

6
1
9
2

7
8
9

وبض٘بٔ ٚ ٝسبثم ٝذظٔطیٌصاضاٖ
اخٕبؿ ثيٗ ذظٔطیٌصاضاٖ ٔ ٚدطیبٖ ذظٔطی
استب٘ساضز  ٚیىپبضچٝسبظی السأبت ٔدطیبٖ ذظٔطی

6/31
5/36
5/24

3
4
7

10

ا٘دبْ ٘ؾطسٙدی

5/33

5

2

خس 13 َٚاِٛٚیتثٙسی ٔإِفٞٝبی ٔطتجظ ثب سبظٚوبض تٙؾيٕی ضا ٘طبٖ ٔیزٞسٔ .مساض وبیزٚ
ثطاثط ثب  ،22/46زضخ ٝآظازی ٔ ٚ 6يعاٖ سغح ٔقٙبزاض ( 0/000وٕتط اظ  5زضغس ثٛز )ٜاست .زض
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٘تيد ٝازفبی یىسبٖ ثٛزٖ اِٛٚیتٞب پصیطفتٕ٘ ٝیضٛزٕٞ .بٖعٛض و ٝزض خس٘ 13 َٚطبٖ زازٜ
ضس ٜاست ،زض ثيٗ ٔإِفٞٝبی ٔطتجظ ثب سبظٚوبض تٙؾيٕی ،تجّيغبت زض اِٛٚیت ا ،َٚوٕيسيٖٞٛبی
ترػػی ٔ ٚطاوع پژٞٚطی ٘يع اظ اِٛٚیت آذط ثطذٛضزاض ٞستٙس.
خس .13 َٚاِٛٚیتثٙسی ٔإِفٞٝبی ٔطتجظ ثب سبظٚوبض تٙؾيٕی
ضزیف

ٔإِفٛٔ ٝضز ثطضسی

ٔيبٍ٘يٗ ضتجٝ

اِٛٚیت

1

وٕيسيٖٞٛبی ترػػی ٔ ٚطاوع پژٞٚطی

3/47

7

2

خٕـآٚضی  ٚا٘تطبض اعالفبت

3/87

3

3

وٕيتٞٝبی ٔطبٚضٜای ٔ ٚطٛضتی

3/66

6

4
5

تجّيغبت
اٍ٘يعا٘ٙسٜٞبی التػبزی

5/12
4/33

1
2

6

ٟ٘بزٞبی زِٚتی

3/86

4

7

سرتافعاضٞب ٘ ٚطْافعاضٞبی ٔٙبست اضتجبعی

3/70

5

خس 14 َٚاِٛٚیتثٙسی اثعاضٞبی ثبظاضیبثی ذظٔطیٞبی فٕٔٛی ضا ٘طبٖ ٔیزٞسٔ .مساض
وبیز ٚثطاثط ثب  ،88/08زضخ ٝآظازی ٔ ٚ 7يعاٖ سغح ٔقٙبزاض ( 0/000وٕتط اظ  5زضغس ثٛز)ٜ
است .زض ٘تيد ٝازفبی یىسبٖ ثٛزٖ اِٛٚیتٞب پصیطفتٕ٘ ٝیضٛزٕٞ .بٖعٛض و ٝزض خس14 َٚ
٘طبٖ زاز ٜضس ٜاست ،تّٛیعی ٖٛزض ثيٗ اثعاضٞبی ثبظاضیبثی ذظٔطیٞبی فٕٔٛی اظ اِٛٚیت اَٚ
 ٚسيٕٙب اظ اِٛٚیت آذط ثطذٛضزاض است.
خس .14 َٚاِٛٚیتثٙسی اثعاضٞبی ثبظاضیبثی ذظٔطیٞبی فٕٔٛی
رديف

مؤلفٍمًردبزرسی

میاوگیهرتبٍ

ايلًيت

1

ٔغجٛفبت (ثٝذػٛظ ضٚظ٘بٔٞٝب)

5/30

2

2

ثطٌعاضی ٔيتيًٞٙبی سيبسی (خّسٞٝبی ض ٚزض ض)ٚ

4/05

5

3

سرٙطا٘ی زض خّسٞٝبی ٌ٘ٛبٌٖٛ

4/00

6

4

استفبز ٜاظ فضبی ٔدبظی (ایٙتط٘ت)

4/34

4

5

تّٛیعیٖٛ

7/11

1

6

ضازیٛ

4/40

3

7

سيٕٙب

2/94

8

8

تجّيغبت ثٝذػٛظ استفبز ٜاظ ضيٜٞٛبی خسیس ٕٞچ ٖٛپيبْ وٛتبٜ

3/86

7
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وتیجٍگیزیيپیطىُادَا 

.5

ثب ٍ٘بٌ ٜصضایی و ٝثط افػبض ثبظاضیبثی اظ زیسٌبٜٞبی ٔرتّف زاضتيٓٔ ،طبٞس ٜضس وٝ
فّیضغٓ تفبٚتٞبی خعئی زض ایٗ زیسٌبٜٞب ،تٕبْ آٖٞب تمطیجبً زیسٌبٞی ٔطبث ٝزض ٔٛضز
زٚضاٖٞبی ثبظاضیبثی زاضتٙس .ایٗ سيط تىبّٔی زٚضٜٞبی ثبظاضیبثی ٔب ضا ث ٝایٗ ٘ىت ٝضٖٕٛٙٞ
سبذت و ٝزض ٞط زٚض ،ٜثيص اظ زٚض ٜلجُ ثٔ ٝسبئُ فطا ٔقبٔالتی یب ٍ٘بٞی فطاتط ث ٝغِطف
ا٘دبْ ٔقبّٔ ،ٝتٛخٔ ٝیضٛز؛ ثٝعٛضی و ٝایٗ ض٘ٚس اظ یه تدبضت سبز ٜآغبظ ضسِٚ ٜی زض
زٚضٜٞبی ثقسی تٛخ ٝثيصتطی ثٔ ٝطتطی  ٚخبیٍبٚ ٜی ٔیضٛز .ایٗ ض٘ٚس تب آ٘دب ازأ ٝپيسا
ٔیوٙس و ٝحتی زیٍط ٔطتطی ث ٝتٟٙبیی ٔس٘ؾط ٘يست ثّى ٝتٛخ ٝثٔ ٝدٕٛؿ ٔطتطیبٖ ٚ
غيطٔطتطیبٖ یب ثٝعٛض وّی افطاز خبٔقٛٔ ٝضز تٛخ ٝسبظٔبٖٞب لطاض ٔیٌيطز تب ٔمجِٛيت ٚ
ٔططٚفيت فٕٔٛی زض ثيٗ آحبز ٔرتّف خبٔق ٝافعایص یبثس .اظ عطف زیٍط ،ذظٔطیٌصاضاٖ زض
فطایٙس ذظٔطیٌصاضی ٘يبظٔٙس ٔططٚفيت ٔ ٚمجِٛيت ثرطی ث ٝذظٔطیٞبی اتربشی ٞستٙس.
زض ایٗ غٛضت ثبظاضیبثی ذظٔطیٞبی فٕٔٛی ٘مص وّيسی چ ٝزض ظٔبٖ تػٛیت  ٚچ ٝزض
ٔطحّ ٝاخطا ٔیتٛا٘ٙس ایفب وٙس .ثبظاضیبثی ذظٔطی حٛظٜای اظ فّ ْٛاختٕبفی است و ٝثٝعٛض
لٛی تحت تأثيط ٔسیطیت ثبظاضیبثیٔ ،سیطیت زِٚتی  ٚفّٓ ذظٔطی لطاض ٔیٌيطز .چبضچٛثی وٝ
زض ایٗ پژٞٚص اضائ ٝذٛاٞس ضس ،وٕه ظیبزی  ٓٞث ٝپژٞٚص ٌطاٖ ایٗ حٛظ ٓٞ ٚ ٜثٔ ٝمبٔبت
زِٚتی ٔیوٙسٔ .مبٔبت زِٚتی ٔی تٛا٘ٙس ثب ٔغبِق ٝچبضچٛة اضائ ٝضس ٜزض ایٗ پژٞٚص  ٚثب آضٙبیی
ثب سبظٚوبضٞب ٔ ٚإِفٞٝبی ٔطتجظ ثب ٞط یه اظ سبظٚوبضٞب  ٚاثعاضٞبی ثبظاضیبثی ذظٔطیٞبی
فٕٔٛی ث ٝاٞساف ذٛز زست پيسا وٙٙس.
اثعاضٞبی ثبظاضیبثی ذظٔطیٞبی فٕٔٛی ف٘ٛٙی ٞستٙس و ٝثبظیٍطاٖ ذظٔطی اظ عطیك
آٖٞب سبظٚوبضٞبی ثبظاضیبثی ذظٔطی ضا پيبزٜسبظی ٔی وٙٙس .اثعاضٞبی ٌ٘ٛبٌ٘ٛی ثطای ثبظاضیبثی
ذظٔطیٞبی فٕٔٛی زض ٔىبٖٞب  ٚظٔبٖٞبی ٔرتّف ثطای زستیبثی ث ٝاٞساف ٔ ٚمبغس زض
زستطس است .ایٗ اثعاضٞب ٔحسٚزیت ظٔب٘ی ٔ ٚىب٘ی ضا اظ ثيٗ ثطز ٚ ٜایٗ أىبٖ ضا ثٝ
ذظٔطیٌصاضاٖ ٔی زٞس و ٝثب ظٔبٖ ٞ ٚعی ٝٙوٓ اضتجبط ذيّی ضاحتی ثب ٔربعجبٖ ثطلطاض ٕ٘بیٙس.
ثٝعٛض وّی اثعاضٞبی ثبظاضیبثی ذظٔطیٞبی فٕٔٛی فجبضتٙس اظ:
 ٔغجٛفبت (ثٝذػٛظ ضٚظ٘بٔٞٝب) ضازی ،ٛتّٛیعی ٚ ٖٛسيٕٙب ثطٌعاضی ٔيتيًٞٙبی سيبسی (خّسٞٝبی ض ٚزض ض)ٚ سرٙطا٘ی زض خّسٞٝبی ٌ٘ٛبٌٖٛ استفبز ٜاظ فضبی ٔدبظی (ایٙتط٘ت) -تجّيغبت ثٝذػٛظ استفبز ٜاظ ضيٜٞٛبی خسیس ٕٞچ ٖٛپيبْوٛتبٜ
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 ثب افعایص سطفت ٘طط فٙبٚضی اعالفبت زض آیٙس ٜاثعاضٞبی خسیسی ؽٟٛض پيسا ذٛاٙٞس وطز.خس .15 َٚچبضچٛة ٔفٟٔٛی پژٞٚص

ثبظاضیبثی ذظٔطیٞبی فٕٔٛی اظ تقبُٔ ٔستميٓ ثبظاضیبثی ثب فّٓ ذظٔطی ،خبٔقٝضٙبسی،
فّ ْٛاضتجبعبت  ...ٚایدبز ضس ٜو ٝثٝز٘جبَ ایدبز تػٛیطی ٔثجت اظ ذظٔطیٞبی فٕٔٛی زض
ٔيبٖ افىبض فٕٔٛی است .آ٘چ ٝؤ ٝطٟٛز است ٞط وطٛضی زاضای ایسٜآَٞب  ٚآضٔبٖٞبیی است
و ٝذظٔطیٌصاضاٖ چ ٝزض ظٔبٖ تسٚیٗ ذظٔطی  ٚچ ٝزض ظٔبٖ اخطای آٖ ثبیس ث ٝآٖٞب تٛخٝ
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وٙٙس تب ثتٛا٘ٙس ذظٔطیٞبی ذٛة (اثطثرص) اضائ ٝزٙٞس .ثطای آٖو ٝذظٔطیٞبی فٕٔٛی زض
خبٔق ٝایطا٘ی ٔٛضز پصیطش لطاض ٌيطز ،ثبیس ذظٔطیٌصاضاٖ ث ٝایٗ ٘ىت ٝتٛخ ٝزاضت ٝثبضٙس وٝ
ٔطزْ ایطاٖ زاضای ٙٞدبضٞبی ذبغی ٞستٙس و ٝخبیٍب٘ ٚ ٜمص لبثُ تٛخٟی زض ظٔبٖ
ذظٔطیٌصاضی زاض٘س .فالٜٚثط ایٗ زض ایطاٖ ٟ٘بزٞبی اختٕبفی ٕٞچٔ ٖٛغجٛفبت ،ضسب٘ٞٝب ی
ٌطٞٚی ،تطىُٞبی ٔطزٔی  ٚضرػيتٞبی ٔ ٟٓاختٕبفی ٞستٙس و ٝزض پصیطش ذظٔطیٞبی
فٕٔٛی زاضای خبیٍبٚ ٜیژٜای ٞستٙس.
ثٞ ٝط حبَ ٘ؾبْ ذظٔطیٌصاضی خٕٟٛضی اسالٔی ایطاٖ اظ لبثّيتٞب  ٚؽطفيتٞبی الظْ
ثطای تحمك ثبظاضیبثی ذظٔطیٞبی فٕٔٛی ثطذٛضزاض است و ٝذظٔطیٌصاضاٖ ثب تىي ٝثط آٖٞب
ٔیتٛا٘ٙس تػٛیط ثٟتطی اظ ذظٔطیٞبی فٕٔٛی ٘عز افىبض فٕٔٛی ایدبز وطز ٚ ٜثباستفبز ٜاظ
ف ٖٛٙثبظاضیبثی ذظٔطیٞبی فٕٔٛی پصیطش  ٚاخطای ذظٔطیٞبی فٕٔٛی ضا تسٟيُ ثرطٙس.
زض ٟ٘بیت پيطٟٙبزی و ٝثطای پژٞٚصٞبی آتی ٔیضٛز ایٗ است وٞ ٝط یه اظ پژٞٚصٌطاٖ
ٔیتٛا٘ٙس ثط ٔٛضٛفبت ظیط پژٞٚص ا٘دبْ زٙٞس:
 ا٘دبْ پژٞٚص زض ٔٛضز ٞط یه اظ سبظٚوبضٞبی ثبظاضیبثی ذظٔطیٞبی فٕٔٛی؛ ا٘دبْ پژٞٚص زض ٔٛضز ٞط یه اظ اثعاضٞبی ثبظاضیبثی ذظٔطیٞبی فٕٔٛی؛ ا٘دبْ پژٞٚص زض ٔٛضز ٘ٛؿ اثعاض ا٘تربثی ثطای ثبظاضیبثی ذظٔطیٞبی فٕٔٛی  ٚپصیطش ٚاخطای آٖ.
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