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 هدیکچ
 داوس حطس و هیرغت ءوس ،دایز رقف اب هک دننک یم یگدنز ییاتسور یحاون رد ناهج تی مج زا یمین .دراد یمهم شقن رقف ینک هییر رد یناسنا عبانم ه سوت
 همه یاقترا دنیارف ییاتسور رادیاا ة سوت .تسا رادیاا ه سوت و هناهاگآ یزیر همانرب قیرط زا میظع تی مج نیا تالظ م عفر .دنشاب یم نابیرگ هب تسد مک
 یزاس هنیمز ،ورنیا زا .دشاب یم (نآ ماع موهفم هب) طیحم یاهانانت و اه تیلباق اب زاسمه یاه تیلا ف  یغرت و یزاس هنیمز قیرط زا ییاتسور یگدنز ةبناج
 یب دنیارف نیا  سانم درکراک هب دناوت یم ییاضف-یدبلاک و یسایس -یداصتقا ،یانهرف-یعامتجا ،کیژولوکا-یطیحم ماع ةبنج راهچ رد یراتخاس یاه
 ،ورنیا زا .دبای یم ققحت یبایزرا و تراظن و عفانمزا ندرب مهس ،ارجا ،یزاس میمصت رد ناییاتسور تکرایم اب دوخ هبون هب ییاتسور رادیاا ه سوت .دماجنا
 هزادنا ره و تسا یرادیاا و تابث ساسا ،عونت .دنوش یم بوسحم ه ماج یا هیشاح یاه شخب ه سوت تهج یرازبا ،دوخ یتکرایم حور هطساوب اه ینوا ت
 عونت هزورما .ددرگ یم ظفح زین ینوریب و ینورد یاهینت لباقم رد فلتخم یاهناکم رد و نامز لوط رد نآ ییایوا و یرادیاا ،ددرگ رت عونتم یمتسیس
 رایسب یاهشخب زا یکی ناونع هب اهینوا ت یهژیو شقن ،ریخا یاه لاس رد .تسا ییاتسور رادیاا ه سوت ققحت یاهدرکیور زا یکی ییاتسور داصتقا هب ییخب
 اب هک دراد نآ زا تیاکح دوجوم یاهینوا ت یسررب .تسا هتفرگ دوخ هب یرتیدج و رتدیدج لکش یربهر مظ م ماقم هیغالبا هب هجوت اب داصتقا مهم
 قیقحت .دنشاب تدم دنلب رد نآ ماود و ءاقب هدننک نیمضت بولطم و ایوا درکراک تیاهن رد و ییخبرثا و ییاراک یاراد دنناوتیمن دوجوم یتنس یاهراتخاس
 رضاح قیقحت شور .تفرگ تروص میق هریزج یبونج و یلامش لحاس ود رد رقتسم یدایص یاه ینوا ت یرو هرهب و ییاراک هسیاقم و یسررب فده اب رضاح
 زا و یییامیا شور هب یرامآ یاه هداد .تسا هدوب میق هریزج حطس رد لا ف ریغ و لا ف زا معا یدایص ینوا ت 11 لماش یرامآ ه ماج و هدوب یفیصوت عون زا
 هیزجت .دش یروآ عمج تالیش ناسانشراک و اه ینوا ت یاضعا اب هبحاصم و تالیش هرادا و ینوا ت یاه تکرش دانسا هب ه جارم و همانیسرا لیمکت و هیهت قیرط
 .دندوب لا ف ریغ ًاابیرقت یقبام و لا ف اه ینوا ت زا دصرد 11 دودح ،قیقحت جیاتن قبط .تفرگ تروص Excel و Spss رازفا مرن زا هدافتسا اب اه هداد لیلحت و
 دوس نازیم ،نینچمه .دوب یلامش لحاوس یدایص یاه ینوا ت زا رتییب یبونج لحاوس یدایص یاه ینوا ت هیلوا یرارگ هیامرس و یرو هرهب و ییاراک نازیم
 درکلمع و راتخاس هک دش صخیم رضاح قیقحت رد .دوب رتییب یلامش لحاوس یدایص یاه ینوا ت زا یبونج لحاوس یدایص یاه ینوا ت صلاخ و صلاخان
 .تشاد یفنم ریثأت اه نآ یرو هرهب و ییاراک رب رما نیا هک درادن تی بت اه ینوا ت یمومع نیناوق و طباوض زا میق هریزج رد رقتسم یدایص یاه ینوا ت

 سراف جیلخ ،مشق هریزج ،ییاتسور رادیاپ هعسوت ،یزیر همانرب ،یدایص یاه ینواعت :یدیلک ناگژاو
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 همدقم
  ،تهکادهب  دهننا    م یناهسنا عباهنم هعهسوت رد ههک یی اه   تهلود ندراد یمهم شقن رقف ینک هشیر رد یناسنا عبانم هعسوت
 رد  ناههج  تهیعمج زا  یهمین  ندهنا  هداد شیازهفا ار مدرم یگدنز یا درادناتسا ،دنا هدرک یراذگهیامرس ،هافر و شزومآ
   رامهک ههب  ناههج تیعمج زا یشخب ،اک داوس حطس و هیذغت دوس ،دایز رقف رظن زا هک دننک یم یگدنز ییاتسور یحاون
  تهسا  ریذهپناکما  ییاتهسور   رادهیاپ هعهسوت و هنا اگآ یزیر همانرب  یرط زا ایظع تیعمج نیا تالظعم عفر هک دنیآ یم
   هیرط زا ار  ییاتهسور  یگدهنز ةبناج هم  یاقترا هک تسا یدنیارف ییاتسور رادیاپ ةعسوت ن(7196 ،ناراکم  و یمرک)
 رب .د د یم رارق دیکأت دروم (نآ ماع موهفم هب) طیحم یا انگنت و ا  تیلباق اب زاسم  یا  تیلاعف  یغرت و یزاس هنیمز
  ةهبنج راهچ رد یراتخاس یا  یزاس هنیمز اما ،دوک یم لماک ار ینوگانوگ یا  هبنج ییاتسور رادیاپ ةعسوت ،ساسا نیا
 دنیارف نیا  سانم درکراک هب دناوت یم ییاضف-یدبلاک و یسایس -یداصتقا ،یگن رف-یعامتجا ،کیژولوکا-یطیحم ماع
 ندماجنا یب
 و  ناهمز لوط رد نآ ییایوپ و یرادیاپ ،ددرگ رت عونتم یمتسیس هزادنا ر  و تسا یرادیاپ و تابث ساسا و هدولاک ،عونت
 .(9396  ،یهیالو) ددرگ یم ظفح زین ینوریب یاهشنت لباقم رد هکلب ینورد یاهشنت لباقم رد اهنت هن فلتخم یاهناکم رد
  رهسیم  اههم  نهیا و تسا ییاضف ایاداراپ  لاق رد هچراپکی یکرگن مزلتسم ،ییاتسور ةعسوت دنور رد یرادیاپ هنوگر 
 .(7396 ،یدیعهس ) یدرکراهک  یراتخاهس  شیوهپ   هلاق رد یا  ههقطنم ی اه  هکبک رب ینتبم یدرکیور اب رگم ،دک د اوخن
 و  تراهظن و  عفاهنمزا ندرب اهس ،ارجا ،یزاس ایمصت رد ناییاتسور تکراشم اب دوخ هبون هب زین ییاتسور رادیاپ هعسوت
  یگتهسب  یهفلتخم  طیارهک و لماوع هب ییاتسور رادیاپ هعسوت دنیآرف ن(7196 ،ناراکم  و یمرک ( دبای یم  قحت یبایزرا
  ،راهک  طیارهک  دوهبهب رد تلود یاهتسایس اب ماگم  دناوت یم هک تسا  ینواعت هعسوت ،نآ لماوع نیرتمهمزا یکی هک دراد
  ،ایرهک)  دهیامن  داهفیا  یرثؤهم  شهقن  اتهسور مدرم یعامتجا تیعضو و دمآرد حطس داقترا ،تامدخ هئارا ،دیلوت ،یگدنز
 ی اه   نامزاهس نایم نیا رد هک تسا هدوب تکراشم لصاح ا  ناسنا یعامتجا و یداصتقا یا درواتسد نیرت اهم ن(7396
  نهمجنا کی ینواعت ،فیرعت  بط ندنکاب یم رادوخرب یرتشیب تیم ا زا یناسنا یا  هبنج رب رتشیب دیکأت لیلد هب ینواعت
  دوهک ی هم  داهجیا  اه  ینواعت لوصا  بط دوخ یگن رف و یعامتجا ،یداصتقا یا زاین عفر یارب هک تسا لقتسم یمدرم
(ILO, 2002)ىاقترا ،دیلوت شیازفا رد دنناوت یم هک دنیآ یم رامک هب ىداصتقا هعسوت ىارب  سانم مر ا کی ا  ینواعت ن 
  ههب  یهشخب  عوهنت  هزورهما  ،اتهسار  نیهم  رد .(9396 ،ییاضر) دنکاب رثؤم مدرم ىعامتجا تیعضو دوبهب و دمآرد حطس
  ،یهیالو ) تهسا  هدهک  حرهطم  ییاتهسور  رادهیاپ  هعهسوت  قحت تهج رد هک تسا ییا درکیور زا یکی ییاتسور داصتقا
  نیهلوا اریز ،دنریگ رارق هجوت دروم دیاب هفرم هعماج داجیا یارب هک دنتس  یلئاسم نیرتمهم زا یراکیب و لاغتکا .(9396
 ن(9396 ،ناراکم  و روپتارب) تسا لاغتکا داجیا یا هعماج ر  هعسوت و دکر یارب یرک
   لاغتهکا نازهیم (6) لودج رد ن(Develtere et al, 2008) دنراد یمهم شقن دمآرد دیلوت و لاغتکا داجیا رد ا  ینواعت
   ایقتهسم مادختهسا  ) ایقتهسم رهثا لماک لاغتکا رب ینواعت یا  تکرک ریثأت نتسا هدک هدروآ ا روشک یخرب رد ا  ینواعت ییاز
  ینواهعت     زا جراهخ دارهفا رهب فعاهضم رثا نینچم  و یبایرازاب طیارک دوبهب و یبایرازاب یا  تصرف داجیا اب اهنآ ایقتسمریغ رثا و (دارفا

 ,Develtere et al)  دهکاب ی هم    (ههیلوا داوهم ناگدهننک نیمأت و نالالد دننام) ا  ینواعت یا  تیلاعف هب هتسباو یا هفرح یا  تیلاعف یاراد

 ,ICA ) تهسا  هدهک رکذ ICA و ILO طسوت یناهج حطس رد ا  ینواعت رد دوجوم لغک نویلیم 666 زا شیب ن(2008
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 ن(ILC, 2007 ) دنتهس      دهیدج لاغتهکا عباهنم نیرهتمهم ا  ینواعت ،طسوتم و کچوک یا  تکرک یراکم  اب ن(2012
     رارهق یداهصتقا دوهکر یهفنم ریثأت تحت رتمک ینواعت یا  تکرک رد لاغتکا ًاالامتحا هک تسا هداد ناشن ریخا کرادم
 ن(Birchall,2013) دنا هتکاد ریخا یداصتقا دوکر ربارب رد ار لاغتکا موادت رتالاب حوطس ا  تکرک نیا و دریگ یم

 بختنم یاهروشک یاه ینواعت رد ییاز لاغتشا (1) لودج
 روشک (رفن) لغاک دادعت

 اکیرمآ نویلیم 7

 هسنارف نویلیم 6

 ایلاتیا نویلیم 6/6

 لیزرب راز  277

 نیتناژرآ راز  637

 اینک راز  677

 یزنودنا راز  669

 دن  دننک یم هدافتسا نز نویلیم 76 زا ینبل یا  ینواعت راز  666

 ایبملک نارگراک ینواعت رد کلام-رگراک ناونع هب و ایقتسم راک  یرط زا رفن راز  662 هب کیدزن

 ICA, 2014 :عبنم

  نوناتق (44   ) )تصا یتلک یاهتتسایس  ههیغالبا رد  یرهب ر اظعم ماقم یا دومن ر هب هجوت اب شقن نیا زین ناریا رد

   تهلود ههک   دنتهس  یهمدرم  تاهسسؤم   ناوهنع ههب ا  ینواعت نتسا هتفرگ دوخ هب یرتیدج و رتدیدج لکک ،یساسا
 ر  هب ار ییاه    ههمانرب دهنناوت  یهم یداصتقا یا  هاگنب نیا ندریگ راک هب مدرم یداصتقا طیارک دوبهب تهج ار اهنآ دناوت یم
 یا     هیهکاح یاههشخب هعهسوت تههج یرازبا ا  ینواعت ندکاب مدرم زا ینوگانوگ  یکرت نآ فد  هورگ هک دنریگ هدهع
  تهیوقت ن(ICA, 1995) دنربب ،نر یناسنا و یلام عبانم دوبمک زا نمزم تروص هب رگا یتح دنوک یم بوسحم هعماج

  ههیداحتا یتنرتنیا هیرشن رد ن(6196،یروشک) تسا ا روشک رد الاس یلم داصتقا کی دننک نیمضت تقیقح رد ا  ینواعت
 و  ناهسنا ماقم یلاعت ،دازآ رازاب داجیا ،یسارکومد ،یورت ،صاخ درکراک لماک ا  ینواعت داجیا لیالد نواعت یللملا نیب
 ن(ICA, 1995) تسا هدک نایب هعسوت یا  اتسیس
 یسایس و یداصتقا ،یعامتجا ددعتم یایازم یاراد ا  ینواعت نینچم  ندنوک یم رادیاپ هعسوت روتوم ا  ینواعت ،نیاربانب
 رب دناوت یمن یداصتقا گنر ،ینواعت یاهتکرک رد ،هتبلا ن(7 لودج) تسا هتسجرب رایسب نآ یداصتقا یایازم هک دنتس 
  یارهب یا  هدهع هک دکاب یم یراجت هاگنب هکلب تسین ینواعت رگید تروص نیا ریغ رد اریز ،ددرگ  لاغ یعامتجا گنر
  اهب تهج نیا زا و دکاب یمن زین یعامتجا فاد ا یاراد ًاافرص ینواعت ،رگید یوس زا ندنکاب یم نآ لابند هب دوس  سک
 هن" ینواعت هک ترابع نیا اب ناوت یم ار تالمج نیا ندراد توافت یعامتجا ًاافرص یا  تیلاعف ریاس و هیریخ تاسسؤم
 نتخاس نیرق هدک لیکشت "تمدخ یارب هکلب هقدص یارب هن دوس یارب
   زا یهکی ارهیز ،د    وهک رهجنم زهین تهسیز طیحم تمالس هب دناوت یم اهنآ شرتسگ و ا  ینواعت هب هجوت ،رگید یوس زا
      تفرهشیپ رهکف ههب ًاافرهص ههک ینعم نیدب ،تسا یعامتجا و یداصتقا دعب ود ندوباراد ا  ینواعت هتسجرب تایصوصخ
 دارفا هب ًااتعیبط یمدرم داهن کی ناونعب هکلب تسین مدرم یطیحم داعبا ریاس هب هجوت نودب دمآ رد نتفر الاب و یداصتقا
  نهیا زا ندیامن یم زیامتم ارگ هیامرس یصوصخ یا  هاگنب زا ار اهنآ ینواعت تیصوصخ نیا و دنراد هجوت اهنآ عماوج و
       یارهب مزال طیارهک و دهننک کهمک ههعماج و مدرهم هب نواعت لوصا  یقد تیاعر اب دیاب ا  ینواعت زین ام روشک رد ور
 ندنزاس ا ارف ار رادیاپ هعسوت
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 اه ینواعت یسایس و یعامتجا ،یداصتقا فادها (2) لودج
 یسایس فاد ا یعامتجا فاد ا یداصتقا فاد ا

 یقیقح دمآ رد لیصحت -
 رتهب تامدخ زا هدافتسا -
 رتیلاع یگدنز زا ندک دنم هرهب -
 ییاز لاغتکا -
 ییاتسور هافر یا  همانرب -
 زادنا سپ شیازفا -
 اک یا  هیامرس نداد رارق اهیور -
 دارفا فرصم نازیم رد تلاخد -
 یراذگ هیامرس زا یاردرب هرهب ر کادح و دیلوت لماوع  یکرت -
 یراذگ هیامرس رد هنیز  ش اک -
 دمآ رد شیازفا -

 یمسر ریغ شزومآ -
 یا هفرح شزومآ -
 شزرو و ابیز یا رن  -
 یا هرواشم تامدخ و یقوقح یلام کمک -
 ینامرد تامدخ و یتکادهب یا  تبقارم -
 تسیز طیحم ظفح هب یوبرم یا  تیلاعف -
 یندیماکآ بآ هیهت -
 هناخ ثادحا -
 ناگدننک فرصم شزومآ -
 ییاتسور تاطابترا -
 یرابتعا تاسسؤم و داضعا نیب الاس هطبار داجیا-

 یسایس و یب ذم ،یداهن تاعزانم ندومن لقادح
 یلم قافو هب ندیسر -
 یداصتقا هعسوت تسایس -
 ناراوخ ابر تسد ندرک هاتوک -
 رهک هب نایئاتسور ترجاهم زا یریگولج -

 یردیح :عبنم

   یعاهمتجا یاه هیامرس شخرچ و تکرح تمس هب ی ار ناونع هب دنناوتیم دوخ حیحص یا یریگتهج اب ا ینواعت
    باهسح ههب یداهصتقا و یعامتجا هنا اوخ تلادع یا  نامرآ  قحت تهج (یژولونکت و تیریدم ،نیمز ،هیامرس ،راک)
    هاهتوک و تدهمدنلب یاه  یزهیرهمانرب  یرط زا تلود یلوصا تیامح و تکراشم و هعماج دارفا کرد اب اهم نیا ندنیآ
 ن(1196 ،ناراکم  و ینابرق) دبای یم  قحت تدم
   و یهشخبرثا و ییاراهک یاراد دناوتیمن دوجوم یتنس یا راتخاس اب هک دراد نآ زا تیاکح دوجوم یا ینواعت یسررب
    اهب دوهجوم یاه    ینواهعت عهقاو رد ندهکاب تدم دنلب رد نآ ماود و داقب نیمضت یارب بولطم و ایوپ درکراک تیاهن رد
  ههک دنکابیم هجاوم تیلاعف هب عورک و داجیا زا سپ و داجیا زا لبق فلتخم یا هزوح رد یفلتخم تالکشم و لئاسم
     تهیلاعف ههمادا ههب رداهق ،دوخ هبرجت و شناد ساسا رب و لقتسم تروص هب ا  نآ عفر یارب ییاناوت مدع لیلد هب ًااضعب
   رهجنم اه      نآ یگتهسککرو ههب تهیاهن رد ههک دکابیم دیدک تارییغت شوخ تسد ا  نآ یروآدوس ًاالمع و دنکابیمن
  ههب  یهجیورت  تامدهخ ی هئارا یاتسار رد یکزومآ یا  هاگراک یرازگرب موزل (6396) یراوس و روپ یورسخ ندوک یم
 (7396) ای رهک ندوک یدمآراکدوخ و ا  تراهم شیازفا ثعاب ات دنتسناد یرورض ار ییاتسور دیلوت یا  ینواعت یاضعا
 نیرتمک 336/6  یرض اب یگن رف یعامتجا لماوع و ریثأت نیرتشیب 737/6 ریثأت  یرض اب یسایس عناوم هک تکاد نایب
 ندراد ییاتسور یا  ینواعت رد ار شلاچ

 یاراد   ،هعهسوت لاهح رد هچ و هتفای هعسوت یا روشک رد هچ ،رگید شخب ر  زا شیب یدایص یا  ینواعت ،نیب نیا رد
   لهبق لاهس تصک هب یدایص یا  ینواعت هبرجت ا روشک زا یا هراپ رد هک یلاح رد ندنا هدوب  یشن و زارفرپ یتکذگرس
  رد اه     نامزاهس نهیا یزهیر یپ یارب یساسا یا  شالت ،هعسوت لاح رد یا روشک رتشیب رد ،ددرگ یم زاب نآ زا شیپ و
    ههک اهجنآ زا اهما ؛تسا هدوب نوگانوگ رایسب ا  شنکاو نتسا هدوب زکرمتم 6236 ه د ات 6736 ه د رخاوا نیب یا لاس
        ههک تهسا نهیا نادایهص و تالیهک هعهسوت ناهنکراک ،مدرم یلک تکادرب ،تسا ا  یزوریپ زا رت نایامن تسکک دراوم
   تهفرگ ههجیتن ناوت یم ،دراد دوجو هک یسوملم یا  تیقفوم هب هجوت اب ن«دنوک یمن  فوم نادنچ یدایص یا  ینواعت»
   و مادهنا ضرهع لاجم ًاابلاغ یدایص یا  ینواعت هک دکاب نیا رت هنانیب  عقاو نایب دیاک نتسا ساسایب ًاالماک رکف نیا هک
 ندنا هتفاین تیلاعف
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  ناوهنع هب طقف ا  ینواعت و تالیک تارادا و دنا هتفرگن رارق هجوت دروم دیاب هچنانچ یدایص یا  ینواعت نونکات هچرگا
   بوچراهچ نیرهت   اههم اه  ینواعت دنک یم تباث هک دراد دوجو ید اوک اما ،دنا هتخادرپ نآ هب هیوناث لح هار و هدیا کی
  راکهکآ ،لاح ر  رد ندنوک یم بوسحم تعنص نیا هعسوت رد سایقم کچوک نادایص تکراشم  یوشت یارب ینامزاس
     تهیقفوم ههب اهت تهسا هد هشن باختنا (یدایص و یزرواشک) ا  ینواعت یارب یتسرد فاد ا و طیارک هراوم  هک تسا
    رهظن زا یدایهص یاه   ینواهعت . دهنک  یهمن نیمضت ار ا  نآ تیقفوم دوخ هب دوخ ا  ینواعت نیناوق دوجو و دنبای تسد
  عهفر ای و لکشم کی رب هبلغ یارب شالت رگناشن لک رد ا  نآ درکراک اما ؛دنراد رگیدکی اب یرایسب یا  توافت تی ام
   شیهپ ،نیارباهنب نتسا هدک ییاسانک نادایص هافر هجیتن رد و یدایص هعسوت هار رس رب یعنام ناونع هب هک تسا یزاین
 .(9296 ،ییاتکوا) دوک نییعت ینکور هب دیاب نآ یا هطساو و ییاهن دصاقم و فاد ا ، ینواعت ر  لیکشت زا
  رهکف    ههب ههک دوهک    یهم  بهس یهتلود یا  هنارای فذح و WTO6 هب ناریا روشک نتسویپ ثحب و ندک یناهج دنور 
       رد تهباقر لهباق و تهیفیک اهب دهیلوت ،دهیلوت یرو  هرههب شیازفا ،یژرنا و عبانم زا اراک هدافتسا یاتسار رد ییوج هراچ
  ،یبرروهپ و هداز یقت) دنک لمع  فوم ،تادیدهت نیا رذگرد و هدنام رادیاپ نانچم  دناوتب تعنص نیا ات دکاب تعنص
 ن(3196
  یراذهگ  هیامرهس  و اه  هداهن فرصم رد شیازفا یاج هب ار دوخ یداصتقا دکر زا یشخب دنا هتسناوت ا روشک زا یرایسب
    و دهکر یارهب اه ر    وهشک هزورهما ندهننک نیمأت دوجوم یا  تیفرظ زا هنیهب هدافتسا و یرو هرهب یاقترا  یرط زا دیدج
   زهین دوهجوم  یاه  تیفرظ زا ،دیدج یا  تیفرظ داجیا نمض هک ینعم نیدب ،دنرب یم دوس یبیکرت یدرکیور زا هعسوت
  یبایتهسد ای و عبانم فالتا و ا هنیز  ش اک اب دیلوت زا ینیعم حطس هب یبایتسد عقاو رد ندننک یم هدافتسا هنیهب روط هب
      عوهن ره  یاهقب هدهننک نیمهضت (دوکیم ریبعت یروهرهب هب نآ زا هک) ا هنیز  رد شیازفا نودب دیلوت رتالاب حوطس هب
-  ههنماد یاه  شالت هک تسا هتکاد نآ رب ار ا  تکرک ،یناهج داصتقا غولب زین ا  هاگنب حطس رد نتسا یداصتقا تیلاعف
 ن(2336 ،ناراکم  و 7وزیمیک) دن د ماجنا دوخ یاقب یارب یراد
        یماهمت زهین روهشک یهگن رف و یعاهمتجا ،یداهصتقا هعهسوت مراهچ همانرب 7 هدام رد ،عوضوم نیا تیم ا هب هجوت اب
  لهماوع  لهک یرو   هرههب اههس و هتکاد هژیو مامت ا رما نیا هب تبسن دنا هدک فلکم یناتسا و یلم ییارجا یا  هاگتسد
(TFP)9 روهشک  یزهیر همانرب و تیریدم نامزاس) دنناسرب دصرد 9/69 هب اک تسد یلخاد  لاخان دیلوت دکر رد ار،  
  ههب و روشک هعسوت اجنپ همانرب فاد ا و یساسا نوناق 77 لصا یلک یا  تسایس  قحت یاتسار رد ،نینچم  ن(9196
 و یعامتجا و یداصتقا یا  تیلاعف رد یمدرم یا  تکراشم ایکحت و یتلود یا  شخب رد یرگ یدصت ش اک روظنم
     طاهنم رد تهلود یتامدهخ و ینارمع یا  همانرب یارجا هب کمک ،ا اتسور یداصتقا دکر و ینادابآ و نارمع هب کمک
       نامزاهس نیهب کرتهشم یراهکم  ههمان ا اهفت 6396 لاس رد ،ا رهک هب ناییاتسور ترجاهم زا یریگولج و ییاتسور
 ندیدرگ دقعنم یعامتجا هافر و راک ،نواعت روما تنواعم اب روشک یا  یرای د و ا  یرادرهک
 :هعلاطم دروم هقطنم

                                                                                                                                                               
1. World Trade Organization 
2. Shimizu 
3. Total Factor Productivity 
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  لوهط  ههجرد  67/07   و لامهک ضرهع هجرد 69/07 نیب ،عبرم رتمولیک راز  677 هب کیدزن یا هرتسگاب سراف ،یلخ
  رد رهضاح  یقحت ندکاب یم ینوکسم نآ دصرد 67 هک تسا هریزج 77 یاراد و هدک عقاو  یونیرگراهنلا فصن یلامک
   باهختنا لهیالد زا ن(6   لکهک) تهسا هتفریذپ تروص ناگزمر  ناتسا عباوت زا سراف ،یلخ ریازج نایم زا اشق هریزج
     ،یداهصتقا صاهخ طیارهک ندوهب ار     اد و یرداهم نیمزرهس ههب یهکیدزن هطهساوب  یقحت نیا یارجا تهج هریزج نیا
   هرهیزج نیرهتگرزب و  ناههج  روهشک 06  زا رهتگرزب اشق هریزج ،تعسو ظاحل هب نتسا هدوب کیژتارتسا و یرگکدرگ
 نتسا  هتکاد  لعت ناریا هب زابرید زا و دراد رارق زمر  هگنت رد ،هدوب سراف ،یلخ و ناریا

 
 مشق هریزج ییایفارغج تیعقوم -1 )کش

  هژاو عهقاو رد ن(Martin Hinds، 7136) تسا هدک یم هدناوخ (Abarkāvān) ناواکربا ،نایناساس نارود رد اشق هریزج
  ندوهک   یهم تهفای عبانم رد  خک اسا کی تروص هب ،تسا «هواک رابت زا» یانعم هب هنایم یسراپ نابز رد هک «ناواک»
   برهغ یلیاهم هدزیس ،اشق هریزج یلامک هنارک رد ییاتسور هب هک ،ناوگرد / نا اگرد لکک هب مان نیا هک تسا نکمم
 هرخ ریکدرا هروک زا ییزج ناواکربا ،لقوح نبا و یرخطصا هتکون هب ندکاب هدنام یاجرب ،تسا هدک قالطا اشق رهک
 ییا اتسور و دابآ یرهک زا رادروخرب و  نوررپ و افوکک ینیمزرس ،یمالسا رصع لیاوا رد ناواکربا ندوب سراف ناتسا
    ههب هرهیزج نهیا ،  یوهما رهصع   رهخاوا ههب کیدزن ندوب هویم ناتخرد رگید و امرخ ناتخرد ،رابرپ ییا رازتشک اب رایسب
    نیهشیپ هزاوآ و هوکهک ناواهکربا هریزج (م 3776 هتکذگرد) یومح توقای رصع رد ندوب هدک لدبم نایجراخ هاگ انپ
      هیقد و تهسرد تهیعقوم و هاهگیاج وا هب دوب هتسناوتن سک  ی  هک یروط هب دوب هداد تسد زا یگدرتسگ هب ار دوخ
 ندیوگب ار هریزج

 زا ، ههگنلردنب   ناتهسرهک زا یتمهسق و  رهیمخ   شهخب زهکرم ، سابعردهنب  رههک هب لامک زا هریزج نیا ،رضاح لاح رد
   هنت    رهیازج ههب یهبرغ  بوهنج زا و ماگن  هریزج هب بونج زا ،کرال هریزج هب قرک زا ،زمر  هریزج هب یقرک لامک
     سابعردهنب ،اهشق هرهیزج ههب روشک یلصا لحاس رد ردنب نیرت کیدزن نددرگ یم دودحم یسوموبا و کچوک و گرزب
      ههب هرهیزج نهیا هلهصاف نیرهت کیدزن نتسا (رتمولیک 67) ییایرد لیام 1/66 اشق ردنبرس لحم ات نآ هلصاف هک تسا
 رد) ریمخ ناتسرهک رد لپ ردنب ات (اشق هریزج رد) تفال ردنب لحم رد ،هریزج یلامک هغامد رد ،روشک یلصا لحاس
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   ندوهب ده اوخ  سراهف    ،یهلخ لهپ   ثادهحا لهحم و هدوب (رتم 6616) ییایرد لیام کی دودح رد (روشک یلصا لحاس
   فهلتخم عباهنم رد ار هریزج یاهتنا رد ودیعساب ردنب ات اشق ردنب زا هریزج لوط و عبرمرتمولیک 6376 هریزج تحاسم
    رد هرهیزج ضرهع نتهسا   هدهک ههیکت رتمولیک 676 و 766 لوط یور رتشیب و دنا هدز نیمخت رتمولیک 696 ات 666 نیب
   یهک و   ههنهک تهفال نیب) دایز ،(خلس و لبط نیب) اک :ضرع هس یاراد طسوتم روط هب و هدوب توافتم فلتخم یاقن
  رهظنر د ناوهت   یهم رتموهلیک 66   ار اهشق هرهیزج طسوتم ضرع ،دوجو نیا اب نتسا (ناکسا هقطنم رد) طسوتم و (زارد
     ندوهب هدهک ایهسقت ناتهس د 2 و زمر  شخب و باهک شخب ،یزکرم شخب هس هب اشق هریزج 6396 لاس رد نتفرگ
 ندراد اتسور و رهک 30 اشق ناتسرهک هزورما یروشک تامیسقت نیرخآ  بط
   یرههک یاهقن رد رفن 66100 دادعت نیا زا هک تسا رفن 933176 اشق هریزج لک تیعمج 7396 لاس یرامکرس  بط
  ناتهسا  یتالیهک  اههم   طاهنم زا یکی اشق هریزج ن(روشک رامآ تیاس) دنراد تنوکس ییاتسور یاقن رد رفن 60671 و
   هارهم  ههب  ههک   دنلوغهشم یتالیهک ی اه  تیلاعف هب لومعم یاهکور اب رفن راز  7 زا شیب نددرگ یم بوسحم ناگزمر 
 زا  اهشق  ناتهسرهک  تهیعمج %69  دودهح ندوب د اوخ رفن راز  0 رب غلاب تیعمج نیا ،یتالیک یبنج عیانص تیعمج
  یدایهص ینواعت 69 دادعت نتسا یدایص و یراجت اهم ردنب 76 یاراد اشق ناتسرهک ندنیامن یم قازترا یتالیک  یرط
 ن(6 رادومن)(9 لودج) دنا هدیسر تبث هب اشق هریزج رد

 مشق هریزج رد هدیسر تبث هب یدایص یاه ینواعت تاصخشم :(3) لودج
 ،نل دادعت  یاق دادعت ینواعت یاضعا تبث لاس ینواعت مان فیدر

 17 17 09 61 بالود یدایص ینواعت 1

 6 27 67 22 ماگن  یدایص ینواعت 2

 6 69 77 61 (دیدج هاچمر) هاچمر ناجرم یدایص ینواعت 3

 71 766 616 62 ودیعساب یدایص ینواعت 4

 9 976 777 70 اشق یدایص ینواعت 5

 6 69 636 90 ایدق هاچمر یدایص ینواعت 6

 6 27 60 32 باهک یدایص ینواعت 7

 66 77 61 22 (یقرک و اچ) ناشخرد یدایص ینواعت 8

 66 77 606 70 یا هووک یدایص ینواعت 9

 07 07 677 70 خلص یدایص ینواعت 11

 6 79 77 61 نسم یدایص ینواعت 11

 7 066 12 70 زمر  یدایص ینواعت 21

 79 766 936 70 ناهگرد یدایص ینواعت 31

 177 371 7316  عمج
 

 
 مشق هریزج یدایص یاه ینواعت قیاق و جنل کیکفت هب یدایص ناگوان و ،اضعا دادعت :(1) رادومن
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 :تسا ریز دراوم لماک اشق ناتسرهک یتالیک  یا  تیفرظ و ا  لیسناتپ
   ( یاق دنورف 613 ،،نل دنورف 706) روانک دنورف  9766 اب  یدایص ناگوان •
 ناتسا دیص عومجم زا ناتسرهک نادایص یدصرد 69 اهس •
 ناتسا زیر یز حطس نای ام دیص زا اشق نادایص یدصرد 62 اهس •
 یتالیک یبنج عیانصو یدایص یا روانکرب لغاکرفن 6660 زا شیب اب یدایص هعماج •
 یدایص یگدنیامن 7 و یدایص ینواعت 96 •
 نادایص هدافتسا یارب نئمطم یدایص ردانب •
 دیص هیلخت یارب هدک زیهجت زکارم دوجو •
 ،    نهل تخاهس ،ی اهم ردوهپ ،یزاس ورسنک ،یزاس خی و یتالیک یتدورب یا  عمتجم لماک یتالیک عیانص دحاو 67 •
 بانط و روت ،سالگربیاف و یبوچ
 وگیم ری کت یاه اگراک دوجو •
 ماگن  وگیم شرورپ تیاس •
 سفقرد ی ام شرورپ تیاس •
 کبلج زیر انیس تکرک •
 لیدوکورک شرورپ و ری کت هعرزم •
 اهشور و داوم
  ههب ا لیلحت رد هدک لامعا تایضرف و لیلحت عون ،فد  رظن زا ناوتیم ار یدیلوت یا هاگنب یداصتقا و یلام لیلحت
 :دومن یدنبهتسد هورگ هس
  ریثأهت و هداد رارق رظن دم ار یدیلوت یا دحاو یتیریدم و ینف یا شخب زا کی ر  یا دمآرد و ا هنیز  :لوا هتسد-
 ندیامنیم هبساحم دحاو یروآدوس رب ار یدیلوت یا هداهن و لماوع نیا زا کی ر  یلام دوبهب
   دروهم یلاهم لاسکی لوط رد هلصاح یا دمآرد و یراج یا هنیز  ساسارب ار یدیلوت هاگنب نایز و دوس :مود هتسد-
 ندن دیم رارق یسررب
     و یدهنو نیدهلا سمهک) دهن د  یهم رارهق یسررب دروم ا هژورپ یبایزرا  لاق رد ار یداصتقا یا لیلحت :موس هتسد-
     ههب ،هدافتهسا دروهم یاه  هداد ندوهب یطقم تی ام اب هک هدوب مود هتسد تاعلاطم وزج رضاح  یقحت ن(0196،ناراکم 
  و یهسررب روظنم هب هعلاطم نیا رد نتسا هتخادرپ یلام لاس کی رد ینواعت یا تکرک یا هنیز  و ا دمآرد هبساحم
 ،(6  لکهک  ) اهشق هرهیزج یبونج لحاوس و یلامک لحاوس هقطنم ود رد یدایص ینواعت یا تکرک یداصتقا یبایزرا
    دهمآرد ی اهم شورهف و دیص ندنتفرگرارق یسررب دروم و ییاسانک ینواعت یا تکرک یاهنیز  و یدمآرد عبانم ادتبا
     دهیلوت دهنیآرف رد ههک ییاه  هداههن ندن دیم لیکشت ار ا هاگنب یلصا هنیز  دیلوت یا هداهن و یدیلوت یا دحاو یلصا
    و بآ ،تخوهس) یفرهصم یژرهنا  و راهک یورین ،هیامرس هداهن لماک ،دنریگیم رارق هدافتسا دروم ینواعت یا تکرک
  رهیغ و لاعف زا اعا یدایص ینواعت 96 لماک یرامآ هعماج و هدوب یفیصوت عون زا رضاح  یقحت شور ندکابیم (قرب
        و همانهشسرپ لهیمکت و ههیهت  هیرط زا و یهشیامیپ شور ههب یراهمآ یا  هداد نتسا هدوب اشق هریزج حطس رد لاعف
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   یروآ عهمج تالیهک ناسانکراک و ا  ینواعت یاضعا اب هبحاصم و تالیک هرادا و ینواعت یا  تکرک دانسا هب هعجارم
 نتفرگ تروص Excel و Spss رازفا مرن زا هدافتسا اب ا  هداد لیلحت و هیزجت ندک
      کهی رد ار دوهس هزادهنا اه رایعم نهیا زا یخرب ندراد دوجو یداصتقا یبایزرا تهج دوس شجنس یارب رایعم نیدنچ
  ناوهنع هب هک ا شور رگید زا ند دیم ناشن ینامز هرود ر  رد ار یراذگهیامرس هدزاب خرن رگید یخرب و ینامز عطقم
     لاهح ره  ههب ندهیامنیم هبساحم ار دادرتسا هرود ای هیامرس تشگزاب تعرس ،دریگیم رارق هدافتسا دروم یکمک شور
   اههنآ زا یهخرب رد دوجوم یا تیدودحم یاهراپ هب هجوت اب دنناوتیم دنوک ییاسانک یتسرد هب ا شور نیا هم  رگا
      ندوهب یداهصتقا نیهیعت و یداهصتقا ههسیاقم یارب ،نینچم  ندنوک رجنم یهباشم ،یاتن هب و هتفرگ رارق هدافتسا دروم
    شزرا شور لهیبق زا ،یددهعتم یاه   شور روهظنم نیدهب ندومن هدافتسا یسدنهم داصتقا یا کینکت زا دیاب ،ا هژورپ
      شور ود ناهیم نهیا رد نتهسا هدهک ههئارا نننو 9یلخاد هیامرس تشگزاب خرن شور ،7هنایلاس تخاونکی شور ،6یلعف
 ندنکابیم هدک یفرعم یا شور نیرتدربراکرپ زا ،یلخاد هیامرس تشگزاب خرن و یلعف شزرا

 4هیامرس تشگزاب هرود-
  نهیا رد نتسا یداصتقا یا  حرط یبایزرا درادناتسا یا  شور زا یکی ،یسدنهم داصتقا الع رد هیامرس تشگزاب هرود
  رهت  هاهتوک هیامرس تشگزاب هرود اب یا  حرط نتسا هیامرس تشگزاب نامز یدنلب و ی اتوک ،حرط یبایزرا رایعم شور
  دهنچ ای ود هسیاقم ماگن  رد صوصخب شور نیا ندنراد رتدنلب تشگزاب هرود اب ییا  حرط هب تبسن یرتشیب تیباذج
 یا هدک حالصا هنوگ ،روظنم نیا هب و هدشن هتفرگ رظنرد لوپ ینامز شزرا شور نیا رد ندراد دربراک رگیدکی اب حرط
  نهیا  ندهندرگ  یهم لیزنت یلعف  لاخ شزرا شور دننام هب ا دمآرد و ا  هنیز  لک نآ رد هک دور یم راکب شور نیا زا
    زا سهپ یدورو یدهقن یاه نایرج هب شور نیا رد اریز ؛تسین یراذگهیامرس حرط کی یروآدوس هدن دناشن رایعم
    لوهپ یناهمز شزرا هلئهسم هیامرس تشگزاب هرود هبساحم دنیآرف رد هوالع هب دوکیمن یهجوت هیامرس تشگزاب هرود
  ههب ندوب د اوخ حجرا ،دراد یرتهاتوک تشگزاب هرود هک یاهژورپ شور نیا ساسا رب اریز ؛دریگیمن رارق هجوت دروم
  تاهنایرج هک ینامز ندسر یم رس هب رس هطقن هب حرط نآ رد هک تسا ینامز تدم هیامرس تشگزاب هرود رگید ترابع
 :درک هدافتسا هیامرس تشگزاب یهرود هبساحم یارب ریز لومرف زا ناوتیم دکاب ربارب ا  اب هنالاس یدقن

PBP =
هیلوا یراذگ  هیامرس 

حرط زا  لصاح  هنایلاس  یدقن  هوجو 
 

     ههک یناهمز ندهکاب اه     دهمآرد رد شیازهفا اهی و یدهقن یا هنیز  رد ش اک رثا رد تسا نکمم هنالاس یدقن تانایرج
    ههسیاقم ههیلوا یراذهگهیامرس غلبم اب و هبساحم یعمجت تروص هب روکذم غلابم ،دنکابن ربارب هنالاس یدقن یا نایرج
 ندیآ تسد هب هیامرس تشگزاب هرود ات دوکیم
 5هیامرس تشگزاب خرن-

                                                                                                                                                               
1.Present Value(PV) 
2.Equvalent Uniform Annual 
3.Internal Rate of Return(IRR) 
4. Pay Back Period 
5. Rate of Return 
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   زا یدهصرد  هلاق رد ار یراذگ هیامرس زا لصاح دوس هک تسا یتبسن هیامرس تشگزاب خرن ای یراذگ هیامرس ی دزاب
    نهیا ههک دهنک    یهم باهسح ،دهیرخ ی       ههنیز  زا یدهصرد  هلاق رد ،رهگید تراهبع ههب ندنک یم هبساحم هیلوا ی هنیز 
   یناهموت کهی ر  هک د د یم ناشن ناراذگ هیامرس هب هیامرس تشگزاب خرن نتسا هتکاد یروآدوس ردقچ یراذگ هیامرس
      ِتدرهکلمع یگنوهگچ ِبیباهیزرا یارهب اههنت هن ناراذگ هیامرس نتسا هتکاد دوس ردقچ ،دندرک یراذگ هیامرس هژورپ رد هک
   نهیا زا اه  توافتم یا  هزادنا و عاونا رد فلتخم یا  یراذگ هیامرس درکلمع ی هسیاقم یارب هکلب ،ناک یراذگ هیامرس
      نیگناهیم یارهب اهی دهکاب لاهس کی یراذگ هیامرس تدم هک ینامز یارب هیامرس تشگزاب خرن ندننک یم هدافتسا تبسن
 :(Brigham and Pappas,1972) دوک یم هبساحم ریز تروصب هنالاس
 ]=ROR ( لاخان دمآرد) یتفایرد عرف و لصا - (تباث) هیلوا هیامرس [/(تباث) هیلوا هیامرس
 =ROR( لاخ دمآرد)  لاخان دوس / هیلوا هیامرس
 دمآرد و هنیزه-
  یدهقن  رهیغ  و یدهقن  یاه  ههنیز  لماک ا هنیز  ندنکیم افیا تیریدم داصتقا رد یاهدمع شقن هنیز  لیلحت و هیزجت
 و  اه   تاهیلام    و تخوهس له م (یفرهصم) ماود  یهب یاه هداهن دیرخ هجیتن یدقن یا هنیز  ،دراوم  لغا رد ندنکاب یم
 ندنوک یم فرصم (تیلاعف) دیلوت هرود کی رد اهنت هک تسا هریغ و همیب جراخم

 ، دنتهس  دیلوت نازیم زا لقتسم تباث یا هنیز  :دنکابیم ریغتم و تباث یا هنیز  لماک ا  هنیز  ،رگید یدنب ایسقت رد
 زا تباث یا هیامرس کالهتسا و دزمتسد و قوقح ،هباشم جراخم و همیب یا هنیزههههه  دننام ییا  هنیز  هک یروط هب
 ،هداهن نآ هب دنک رییغت دیلوت هرود لوط رد عبنم ای هداهن رادقم هچنانچ رگا ن(7 لودج) دنکاب یم تباث یا هنیز  هلمج
           لهک دهمآرد زا یدهقن جراهخم  هیرفت اهب تهیلاعف هرود ( لاهخان دوهس)  لاهخ دمآرد ندوک یم قالطا ریغتم هداهن
    نتهسا عباهنم تهصرف ی اه     ههنیز  و تهباث هیامرهس کالهتهسا لماک یدقن ریغ یا هنیز  ندیآ یم تسدب ( لاخان)
  (دهیفم) دلوم رمع یا  لاس مامت نیب ماود اب یا هداهن دیرخ تمیق ای یراذگ هیامرس هنیز  عیزوت زا ترابع کالهتسا
 ن(Brigham and Pappas,1972) تسا  هداهن نیا
  و تالآ نیهکام رد ا هی د هننک زادنا سپ ای هریخذ ،کالهتسا نیگنایم هزادنا هب لاس ر  دیاب یدایص یا  ینواعت ،نیاربانب
  تالآ نیهکام یدادعت اهنآ یارب لاس دنچ زا دعب تروص نیا ریغ رد ندنیامن یراذگ هیامرس ماود اب تاودا و تازیهجت
  دهمآرد زا کالهتسا یتقو نتکاد د اوخن دوخ هیامرس دیدجت یارب ا  یا هریخذ و دنام یم یقاب کلهتسم تازیهجت و
        لهماوع ههب تهسا نهکمم یدهیلوت یا دهحاو  لاهخ دمآرد هچرگا ندیآ یم تسدب  لاخ دوس ،دوک هتساک  لاخ
    ییاراهک ،ههعرزم هزادهنا هب ا دحاو نیا دوس رد دوجوم یا توافت  لغا یلو ،دکاب هتکاد یگتسب یددعتم و فلتخم
      یدهیلوت تالوهصحم یباهیرازاب و تهباث یاه  ههنیز  راتخاس ،ا تیلاعف  یکرت ،دیلوت یکیزیف ییاراک ،دیلوت یداصتقا
 ن(Brigham and Pappas,1972) دوکیم هداد تبسن

 ( لاخان دوس)  لاخ دمآرد =  لاخان دمآرد - (یراج) ریغتم یا هنیز  – یدقن تباث یا هنیز  (6)
  لاخ دوس =  لاخ دمآرد - (کالهتسا) یدقن ریغ تباث یا هنیز  (7)
 هنارس  لاخ دوس = لاخ دوس / داضعا دادعت (9)
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 4931-59 مشق هریزج یدایص یاه هنیزه تسیل -4 لودج
 یدقنریغ تباث یا  هنیز  یدقن تباث یا  هنیز  ریغتم یا  هنیز 
  یاق هندب نواعت شزومآ  یاق هندب یرادهگن و ریمعت
  یاق روتوم دیص هفرعت  یاق روتوم یرادهگن و ریمعت
 وردوخ وردوخ همیب وردوخ یرادهگنو ریمعت
 تاودا و روت یدایص روانک همیب نفلت
 قرب روتوم - (… و تاموزلم) یرادا تامدخ
 تاسیسات و نامتخاس - نادایص یمومع جاتحیام
 ریاس - هدک فرصم یدایص تاودا و روت
 هنایلاس کالهتسا - یفرصم تخوس
 - - قرب روتوم یرادهگن و ریمعت
 - - روت یرادهگنو ریمعت
 - - قرب
 - - تاسیسات و نامتخاس یرادهگنو ریمعت
 - - (هقرفتم هنیز ) ریاس

  یقحت یا هتفای :عبنم

      زا کهی ره  رد هدهک دیهص ناهی ام زا کی ر  نیب هسیاقم و T Test نومزآ زا هدافتسا اب هقطنم ود نیب ا  هداد هسیاقم

  مرهن زا هدافتسا اب هلصاح تاعالطا ندیدرگ ماجنا 𝛂𝛂 =76/6 حطس رد هفرط کی سنایراو زیلانآ نومزآ زا یدایص  طانم
 نتفرگ رارق لیلحت و هیزجت دروم SPSS و Excel رازفا
 جیاتن
       اهب یهساسا فالتهخا اهشق هرهیزج یدایهص  یاه  ینواعت درکلمع و راتخاس هک تسا نآ زا یکاح رضاح  یقحت ،یاتن
  ،هدوهب هریزج رد هدک تبث نمجنا کی ناونع هب اهنت اشق هریزج یدایص یا  ینواعت ندراد ا  ینواعت درکلمع و فاد ا
     و ههتفر نیهب زا لهماک روهطب  اه  ینواعت نیا رد ،تسا ا  ینواعت لیکشت یلصا فاد ا زا هک کرتشم عفانم و تکراشم
  اههن ت هریدهم تای  و لماع ریدم شقن ،رضاح  یقحت ،یاتن  بط ،نیب نیا رد ندکاب یم درف دوخ هب رصحنم اضعا دمآرد
   یلاهم دانهسا یسررب رد ندکاب یم ناتسرهک تالیک هرادا هژیوب تارادا و اضعا اب مزال یرادا یا  یگن ام  داجیا یارب
    یکرتهشم باهسح و یلاهم دانسا هنوگ  ی  ،یدایص زا لصاح دمآرد ندوب درف هب رصحنم لیلد هب ،ینواعت یا  تکرک
  دراوهم و یدایص هلکسا ریمعت دننام داروم یخرب رد اهنت و هدوب رفص ًاابیرقت ا  ینواعت یلام شدرگ نتسا هتکادن دوجو
          تهفایرد اههسلاردق ههن و عهسو دهح رد یراهیم  تروهصب یغلاهبم ینواهعت وضعریغ و وضع نادایص زا هعفنملا ماع
  دهنور ،قوف لیالد هب ،ورنیا زا ندندوب هباشم طیارک یاراد اشق هریزج (ینواعت 96) یدایص یا  ینواعت مامت نددرگ یم
   ههب زهین  یدهنب   ایهسقت نهیا هک تفای قوس یبونج لحاوس و یلامک لحاوس یدایص هیحان ود هعلاطم تمس هب یسررب
        تهیعقوم عوهن لهیلد ههب یلامهک لحاهس نتهسا هدوب دیص عون رد توافت ،نآ عبت هب و ایرد رتسب عون رد توافت لیلد
     ییاهیرد جاوهما و یهبآ تاهنایرج ش اک  بس هک لامک هب بونج  لاغ داب و (یبرغ-یقرک) اشق هریزج ییایفارغج
      ،دیفهس اوهلح لماهک لحاوهس نهیا رد یراجت دیص  یکرت هدمع نتسا ینجل-یلگ رتسب یاراد هدمع روطب ،ددرگ یم
     هلاغ داهب و (یهبرغ- یقرهک ) اهشق هریزج رارقسا عون لیلد هب یبونج لحاس ،رگید یوس زا ندکاب یم روما  و وگیم
  نتهسا یا هرخص و ینک رتسب عون ود یاراد ،ددرگ یم ییایرد جاوما و یبآ تانایرج شیازفا  بس هک لامک هب بونج
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       ناهی ام نهت و ناهی ام گهک دهننام تهکرد و زیر یز حطس نای ام لماک لحاوس نیا رد یراجت دیص  یکرت هدمع
 ندکاب یم
    تکرهک ههب یوهبرم داد هعت نیرتمک هک هدوب ریغتم رفن 777 ات 09 نیب ا  ینواعت نیا رد اضعا دادعت ،رضاح یسررب رد
     تاهعالطا ههب ههجوت اهب ن(9 لودج) دکاب یم اشق یدایص ینواعت تکرک هب یوبرم تارفن نیرتشیب و بالود یدایص
  لاهعفریغ  ًااهبیرقت یقبام و دنکاب یم اشق هریزج یا  تکرک نیرت لاعف خلص و ازوس ،هاچمر یدایص تکرک هس هلصاح
  اهب   یدایهص یازهجم هقطنم ود هب هعلاطم دروم هقطنم ،یسررب نیا رد ،ورنیا زا ن(اشق تالیک هرادا) دنوک یم بوسحم
  ی اهم ،یلامک لحاوس رد ندیدرگ یدنب ایسقت یبونج و یلامک لحاوس رد ینواعت یا  تکرک رارقتسا لحم هب هجوت
 ح طهس نای ام لماک یبونج لحاوس رد  لاغ دیص هک یلاح رد ،داد لیکشت ار دیص نازیم نیرتشیب وگیم و دیفس اولح
     اهب ینمهض دیهص ریداهقم ندوب رادینعم هقطنم ود رد نایزبآ زا کی ر  دیص ریداقم نیب فالتخا ،نینچم  ندوب زیر یز
   دیهص طهسوتم نازیم ندوب رتالاب رادینعم روط هب یلامک لحاوس هب تبسن یبونج لحاوس رد دیص هنوگ عونت هب هجوت
        دوهخ ههب ار نازهیم نیرتهشیب یبوهنج لحاوهس و هدوهب تو اهفتم یراد یهنعم روط هب هقطنم ود رد ییایرد رفس ر  رد
 ندوب  هداد صاصتخا
  یاه   ینواهعت    ههب  هلعتم ( لاهخان دوس)  لاخ دمآرد نیرتمک هک دیدرگ هظحالم ،هدک ماجنا تابساحم هب هجوت اب
  نیگناهیم  ،رهضاح  یقحت ،یاتن هب هجوت اب ندکاب یم یبونج لحاوس یا  ینواعت هب  لعتم نآ نیرتشیب و یلامک لحاوس
     فالتهخا رگناهیب نازهیم نهیا هک هدوب ریغتم ،یدایص لصاح دمآرد ندوب درف هب رصحنم هطساوب ا  تکرک یاضعا دوس
    ههب یبوهنج لحاوهس رد رتالاب دمآرد حطس هب هجوت اب ،هتبلا ندکاب یم فلتخم یا  ینواعت رد نادایص دمآرد هجوت لباق
  ههک دیدرگ  خشم ،هقطنم ود رد لک هنیز  هبساحم رد ندندوب رادروخرب یرتشیب دوس زا یبونج لحاوس نادایص عبط
  هدوهب یلامک لحاوس رد نام  زا رتشیب یرادینعم روط هب یبونج لحاوس رد رقتسم یدایص یا  ینواعت رد نازیم نیا
     لحاوهس رد رقتهسم یدایهص یاه  ینواعت رد نازیم نیا هک دیدرگ هد اشم یروآدوس نازیم یسررب رد نینچم  نتسا
     لحاوهس رد دیهص هاهگیاج دهسر  یهم رهظن هب نتسا هدوب یلامک لحاوس رد نام  زا رتشیب یرادینعم روط هب یبونج
    رهضاح  هیقحت زا ،لهک رد ندکاب رت سانم یلامک لحاوس هب تبسن نآ یزبآ هنوگ عونت و رتسب عون رطاخ هب یبونج
 دور ی هم لامتحا نتسا هدوب رتشیب یلامک لحاوس هب تبسن یبونج لحاوس یدایص یا  ینواعت یروآدوس هک دک ،تنم
 ندکاب لحاوس نیا رد یا هنوگ عونت و رتسب عون هطساوب رما نیا
 یریگهجیتن و ثحب
 زور نآ تیم ا یداصتقا طباور ندکرت هدیچیپ و نامز رذگ اب و هدوب یو هارم  رشب یگدنز یادتبا زا یراکم  و نواعت
  لهمع  فوم رایسب دناوت یم هدیدپ نیا ا اتسور رد صوصخ هب شخب نیا ییاز لاغتکا هب هجوت اب ندوک یم رتشیب زور هب
  تهسناد یزاس یصوصخ ناماگشیپ ار ییاتسور دیلوت یا  ینواعت دیاب ،یناهج کناب هاگدید زا .(3196 ،ناشفارذب) دنک
  ههب و  دنهشخب ی هم  نور ار یزرواشک شخب رد یراذگ هیامرس ،هدوب هزات یا رازاب و دیدج تالوصحم هدننک دیلوت هک
 ن(World Bank, 2003) دنزادرپ یم یزرواشک ةعسوت تیاد  و تیوقت
    یارهب ار ههعومجم اهی درف ر  تیقفوم تردق ،هیامرس هارم  هب نآ زا حیحص یریگ هرهب و تاعالطا ،رضاح رصع رد
  لاهمتحا اهنت هن نآ زا  یقد ی اگآ  سک و تخانک نودب یداصتقا تیلاعف عون ر  عورک ند د یم شیازفا یزیر همانرب
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  و یتعنهص ،یراجت یا تیلاعف ندوک ینیگنس رایسب یا تسکک هب رجنم تسا نکمم هکلب د دیم ش اک ار تیقفوم
    و یداهصتقا تهیلاعف کهی یزوریپ رد  یقد و تسرد تاعالطا شقن هکلب دنتسین ین تسم هدعاق نیا زا اهنت هن یدیلوت

      ظاهحل ههب ههک یهقیقد یاه  شرازهگو یجنس ناکما تاعلاطم اتسار نیم  رد نتسا راکنا لباق ریغ و الاب رایسب یتعنص
   تهیم ا زا یلاهم عبانم ناگدننکنیمأت یارب ،دوک هئارا یهیجوت حرط ناونع هب دناوتب حرط یداصتقا و یلام ،ینف هیجوت
 نتسا رادروخرب یدایز
 زا   یرادرهب هرههب  یاه  هویک هب ندیشخب لوحت رد رثؤم شقن و هدوب دلوم یا  تیلاعف هلمج زا هریزج رد دیص تعنص
   یدایهص ینواهعت ی اه   تکرهک یا  هنیز  دروآرب زا یعماج ی هعلاطم نونکات هک نیا رکذ نایاک ندراد دوجوم تاناکما
 ی  هدهنکارپ    و یدروهم تاهعلاطم اهب یتسرد هسیاقم ناوت یمن ار  یقحت نیا ،یاتن رطاخ نیا هب نتسا هدشن اشق هریزج
        داهجیا یلهصا فاده ا اهب اهشق هرهیزج حطهس رد ینواعت درکلمع و راتخاس ، یقحت ،یاتن هب هجوت اب نتکاد نارگید
  اهب    ندهکاب ههعلاطم دروهم هقطنم رب اکاح یعامتجا و یگن رف طیارک لیلد هب دیاک رما نیا هک هتکاد تریاغم ا  ینواعت
 ،نینچم  و یتالیک یا  لیسناتپ و ا  تیفرظ و هریزج نیا رد یتنس یا  هویک هب یدایص تعنص هنیرید هقباس هب هجوت
     ههمانرب کهی رد تعنهص نهیا هعسوت هب هجوت ترورض ، یرط نیا زا اشق هریزج تیعمج زا دصرد 69 دودح قازترا
   تعنهص شهخب رد  یروهشک و یناتسا هعسوت همانرب رد تسیاب یم و هدوب سوسحم یتخانک موب درکیور اب تدم دنلب
  تههج   اه راک ار ههلمج زا  ندرهیگ رارق هجوت دروم اشق هریزج یدایص یا  تیفرظ سایقم هعسوت ،یدایص ای تالیک
   رازاهب رهب تراظن و لرتنک ،ناشیا یارب طباوض داجیا و یعقاو نادایص ییاسانک ،یدایص ینواعت یا  تکرک یروآدوس
   یهگن رف راهک ماجنا ،داوس لماع ریثأت هب هجوت اب ،نینچم  نتسا ناکامس و ا  هطساو راک زا یریگولج و ی ام شورف
  نیلوئهسم  یرادباهسح یا  هرود ندنارذگ و یرازگرب ،رگید یوس زا ندکاب یم یرورض یدایص یا  ینواعت رد رمتسم
   و یلاهم تاهیلمع تبث و ینوناق رتافد و یلام یا  تروص یلوصا ایظنت و هیهت رد اهنآ هب کمک و ا  تکرک یلام روما
  فرهصم  یاه  ی نواهعت  لیکهشت و ینواعت یا  تکرک هریدم تای  یاضعا ی اگآ شیازفا یارب ییا  شیام  یرازگرب
       ثهعاب ههک نادایهص یراهج یاه زاین هطهساو نودب ندناسر و ناشیا  هداوناخ و نادایص زاین دروم جاتحیام هیهت یارب
  ،یتهشیعم ی اه  ماو یاطعا ًااتیاهن و ندیامن یم مزال یرتشیب هجوت دک د اوخ نانآ یلام تاناکما و دیرخ تردق شیازفا
  روراهب و  اه  ی نواهعت تیوقت هب دیص لیاسو عیزوت و (نادایص هاگباوخ و ینوکسم لزانم ثادحا یارب) ینامتخاس ماو
 ندرک د اوخ کمک اهنآ ندک
  نادایهص یا  یدنمزاین عیزوت و هیهت لوصا اب اهنآ ناریدم ییانکآ مدع و یدایص یا  ینواعت یگنیدقن و هیامرس دوبمک
   ههلمج زا یهکزومآ ی اه  هرود    ندهنارذگ و ،یورهت و شزوهمآ ن دهکاب یم یدایص ینواعت یا  تکرک یساسا لئاسم زا
    شهخپ اهب دیهص ی اه  شور   شزوهمآ زهین و ینیزنب ای یلزید یا روتوم سیورس هرود ،یدرونایرد شزومآ یا  هرود
 رد  ًااهتیاهن  و یدهمآرد  یرض و هیامرس ی دزاب شیازفا رد یرثوم شقن یریوصت یا  هناسر ریاس و یئودیو یا  الیف
 و یا  ههفرح  و یهنف ی اه   شزوهمآ کرد  دهناوت ی هم  رهما نیا هکنیا ًاافاضم نتکاد د اوخ یدایص یا  ینواعت یروآدوس
 ندنک رتشیب ار یا هفرح یا  ینتسناد و ا  یروآون ،تاعالطا لاقتنا و یریگراکب یا  هویک
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 رکشت و ریدقت
        بهس ههب یهبحم دهمحم رهتکد یاهقآ ب  اهنج و ینارماهک ناسحا رتکد یاقآ بانج ،امن ار دیتاسا زا نارکیب ساپس اب
   رد ار هدهنب هرواهشم رما هک ییافص نسحم رتکد یاقآ بانج زا ناوارف ساپس و ناک هدنزرا یا  ییامن ار و ا  تیامح
 ینمؤم دمحم رتکد یاقآ بانج مزیزع رایسب ناتسود زا ات اناد یم مزال دوخرب ،اجنیا رد ندنا هتکاد هدهع هب  یقحت نیا
   نایاهمن یرازگهساپس ، ناهشغیرد  یهب  یاه   تهیامح و هدنزرا یا ییامن ار  بس هب ینابرق لوسر رتکد یاقآ بانج و
 نیا مرتحم سانکراک ینشلگ یاقآ بانج و اشق هریزج تالیک هرادا تسایر شرورپ سدنهم یاقآ بانج زا ،نینپم 
    ههیلک زا ساپهس نمهض ،نایاپ رد نایامن یم یرازگساپس رایسب  یقحت نیا دربشیپ رد غیرد یب یا  کمک  بس هب هرادا
     نوزهفازور  هیفوت ناهنم دهنوادخ زا ،دجنگ یمن لاقم نیا رد ناشیا مان رکذ و دنا هداد یرای ارم هار نیا رد هک ینازیزع
 نایامن یم تلئسم نانآ یارب
 عبانم
 نواعت ترازو ،یورت و شزومآ ،تاقیقحت تنواعم رتفد ننواعت یا  هشیدنا و لوصا

    ،یگدنزاهس داههج ترازو ،موهس پاچ نپ ،لن یم ناج ،هعسوت لاح رد یا روشک رد یریگی ام یا ینواعت همجرت ن(9296) نن ،ییاتکوا
 نص 666 نییاتسور لئاسم یسررب و تاقیقحت زکرم

 نرادیاپ هعسوت رد (یراکیب و لاغتکا) راک یورین یا   خاک ریثأت یسررب ن(9396) ا ،درف یردص ؛م ،نورب ییاضر ؛س ،ناریگجاب روپتارب
 9396 یرهک هعسوت و یرامعم ،هزاس یللملا نیب هرگنک نیمود

  نانادهیفارغج  یهللملا  نیهب هرگنک نیمراهچ تالاقم هعومجم نناریا رد ییاتسور دیلوت یا  ینواعت یسانک  یسآ ن(3196) داوج ،ناشفارذب
 ن(ICIWG 2010) مالسا ناهج

-6196  یاه    لاهس نارههت راداهب قاروا سروب رد نامیس هدننک دیلوت یا  تکرک ییاراک یبایزرا ن3196 ناتسبات نو ،یبرروپ و نه ،هداز یقت
 ن677-336 تاحفص ،2 هرامک ،هیامرس رازاب همان هژیو نا   هداد یشکوپ لیلحت لدم زا هدافتسا اب 2196

 ،لوا   دهلج یزرواهشک رد  ینیرفآراهک  هیرهشن نییاتسور یاهینواعت هعسوت رد ینیرفآراک هاگیاج و شقن یسررب ن(9396) هلاا حور ،ییاضر
 ن766-71 ص ،لوا هرامک

 - مود   لاهس نیدهبلاک –  یزهیر همانرب همانلصف نییاتسور یا  هموظنم  لاق رد یرهک ییاتسور ةعسوت یگتسویپ ن(7396) ،سابع ،یدیعس

 ن67-66 ص ،مراهچ هرامک

     یزاهسدنمناوت یارهب هرواهشم یاه   ینواهعت لیکهشت یزاس ناکما ن1196 نم ،یزیکرت و نم ،یدلاخ ،نا ،روپنسح ،نع ،یناجیرد ،نم ،ینابرق
 ن77-67 تاحفص ،267-067 هرامک ،اتسیب لاس ،نواعت هلجم نیوضر ناسارخ ناتسا دیلوت یا ینواعت

 ص ،77-6 ،69،هعسوت و یزرواشک داصتقا همان هژیو ندیلوت دنیارف رد یزرواشک دیلوت یاهینواعت راثآ ن(7196) ناراکم  و هللا تزع ،یمرک
 ن7

 ،9 هرامک ،مراهچ لاس ،ییاتسور هعسوت و اضف داصتقا همانلصف نناریا ییاتسور ینواعت یا  هکبک یا  شلاچ ن(7396) نیسح دمحم ،ایرک
 036-926 ص ،96 یپایپ

 .نارهت ،99 هیرشن ،ناریا رد فرصم ینواعت یا  تکرک هچخیرات ن(6196) نمهب ،یروشک

  یلامهک  داهبآتمحرم  ناتهس د : دروهم)  رادهیاپ  هعهسوت  قحت تهج ا اتسور داصتقا هب یشخب عونت ن(9396) ب ،هناگی یدمحم ؛م ،ییالو
 ن62-77 ص ،1 یپایپ ،7 هرامک ،موس لاس ،ییاتسور هعسوت و اضف داصتقا همانلصف ن(بآودنایم ناتسرهک

-6196  یاه   لاهس نارهت راداهب قاروا سروب رد نامیس هدننک دیلوت یا  تکرک ییاراک یبایزرا ن3196 ناتسبات نو ،یبر روپ و نه ،هداز یقت
 ن677-336 تاحفص ،2 هرامک ،هیامرس رازاب همان هژیو نا   هداد یشکوپ لیلحت لدم زا هدافتسا اب 2196



 19 ...رد اه ینواعت یداصتقا هاگیاج و شقن

 تنواعم ،ناریا یمالسا یروهمج یگن رف و یعامتجا ،یداصتقا هعسوت مراهچ همانرب نوناق ،(9196) روشک یزیر همانرب و تیریدم نامزاس
 نمود پاچ ،یناسنا عبانم و یلام ،یرادا روما

 نناتسرهک و ناتسا کیکفت هب 7396 لاس نکسم و سوفن یمومع یرامکرس ،یاتن ن(7396) ناریا رامآ زکرم
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