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تبسیخ پزیشؽ1396/05/28 :

چکیده
کؼت ي تدبست دس ًًل تبسیخ ثب حیبت ثـشی َمشاٌ ثًدٌ ي تالؽ افشاد ي حکًمتَب ثرشای سيورآ آن
اص اَمیررت ثؼررضایی ثشاررًسداس ثررًدٌ اػررت .ثبصسارربوی دس وِررب خمُررًسی اػررالمی ثىررب ثررٍ اضاورربئبت
فشاصيوـیتَبیی سا پـت ػش ازاؿاٍ اػت .ایشان ثیؾ اص ػٍ دٍَ حبکمیت ي تدشثۀ ٓملکشدی ،ثب تدشثیربت
مًفآ ي وبمًفقی َمشاٌ ثًدٌ اػت .خُت تًػٍٔ ي پیـشفت داؿاه الگًی ثًمی مجاىریثرش اتامربن سَجرشی ي
آسمبنَبی ملی ي ُشفیت خبمٍٔ الص ي هرشيسی ثرٍوِرش مریسػرذَ .رذا ایره پرظيَؾ ؿىبػربیی اثٔربد
کؼتيکبس ثب سيیکشد ثبصسابوی داالی ثب اثاىب ثٍ فشمبیـبت يالیت فقیٍ مریثبؿرذ .دس ایره پرظيَؾ اص سيؽ
کیتی اػاتبدٌ ي دادٌَبی پظيَؾ ثب اػاتبدٌ اص تحلیل محاًا ثب ثُرشٌایرشی اص ورش افرضاس  MAXQDAتحلیرل
اشدیذٌ اػت .یبفاٍَبی پظيَؾ وـبن میدَذ کٍ مُمتشیه سيیکشد يالیتفقیٍ ،تحقآ تًاومىذػربصی اضالربد
ثًمی اػت کٍ مجىبی آن تًخٍ ثٍ سٓبیت الضامبت اضالبد مقبيمای ي تًلیذ ملی مریثبؿرذ .ثرشای تحقرآ ایره
مُم ػبمبندَی مٌلًة ثبصاس ي اػاتبدٌ ثُیىٍ اص ُشفیتَبی دسين دس صودیرشٌ تًلیرذ ترب ملرشا مریثبؿرذ.
هشيست اوؼدب محیي کؼتيکبس ي ثبصسابوی ثٍكًست َمبَىگی افقی ي ٓمًدی دس فشآیىذ صودیرشٌ تربمیه
اص تًلیذ تب وِب تًصیْ .همىبً وِبست ي کىاشل کبالی حؼبع ي اػبػی الص ي هرشيسی ثرٍوِرش مریسػرذ ي
ثبیؼای حایالمقذيس دس صمیىٍ تبمیه کبالَبی اػبػی دس داال کـًس كًست ایشد.
کلیدواشهها :ثبصسابوی ،تىِیم ثبصاس ،کؼتيکبس ،اكىبا ي ضبچبق ،افالبد مقبيمای.

 - 1داوـیبس داوـگبٌ تُشان
 - 2اػابدیبس داوـگبٌ ٓبلی دفبّ ملی
 - 3داوـدًی دکاشی سؿاٍ مذیشیت داوؾ داوـگبٌ ٓبلی دفبّ ملیٓ ،وً َیبتٓلمی داوـگبٌ فشَىگیبن ي وًیؼىذٌ
مؼئًل (سایبوبمٍ)r.azadian@cfu.ac.ir:
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مقدمه
ثقبی خبمٍٔ ي افشاد ثٍ کؼت يکبس ي تدبست ثؼراگی داسد .اذايورذ سحمره دس ضرشآن مدیرذ هرشيست
کؼت يکبس سا ثشای اوؼبن ثیبن فشمًدٌ ي اوؼبن سا ثٍ ػٔی ي تالؽ تشغیت ومًدٌ اػرتَ .مچىریه ،دس ضرشآن
کشیم آیبت فشاياوی اػت کٍ اوؼبن سا تـًیآ ي تًكیٍ ثٍ ًلت سصق ي سيصی حالل میومبیذ.
ثشای ثُجًد تًػٍٔ کؼتيکبس ي سيوآ تدبست ،الص اػت َمٍ مشد َمشاٌ ي َمگرب ديلرت مـربسکت
ومبیىذ .ثشای وُبدیىٍ ومًدن کؼت يکبس دس َش خبمٍٔ الگًی ثشاشفاٍ اص آسمبنَب يآمًصٌَربی آن خبمٔرٍ الص
میثبؿذ .دس دیه مجیه اػال ویض آمًصٌَبی فشاياوی خُت تىِیم سياثي اضالبدی يخًد داسد .حورشت امرب -
امیىی(سحمتاهللٓلیٍ) فشمًدوذ":یک ديلت محذيد ومیتًاوذکبس ثکىرذ ثبیرذ چُرل میلیرًن خمٔیرت سا دس
كحىٍ وگٍ داسد ي وگُذاسی ثٍ ایىؼت کٍ ؿمب ،ثبصاس سا میاًاَیذ وگٍ داسیذ ،ثبصاس سا ؿشیک کىیرذ دسکبسَرب،
ثبصاس سا کىبس وگزاسیذ( " .امب امیىی(سحمت اهلل ٓلیٍ).)34-35 :1389 ،
امًس ثبصسابوی ثٍمتًُ ٓب ثشای مجبدلٍ کبال ي اذمبت ثٍ کبس ثشدٌ میؿًد .وقؾ مُم ثبصساربوی داالری
اصمیبن ثشدن فبكلٍ صمبوی ي مکبوی مًخًد ثیه ٓشهٍ ي تقبهرب .ثبصاسیربثی محلرًالت ي ارذمبت ي ایدربد
کبوبل استجبًی ثیه تًلیذ ي ملشا ي ثُؼبصی ي تىِریم ثربصاس مریثبؿرذ .مٔیبسَربی تىِریم ثربصاس دس اضالربد
اػالمی اص اَذاا کلی ؿشّ ،اضاجبع ؿذٌ اػت .چىذ مٔیبس مُرم تىِریم ثربصاس اص دیرذابٌ اػرال ٓجبستىرذ اص:
آصادی اضالبدی ،اخشای احکب ؿشیٔت ،ثشتشی مىبفْ ٓمًمی ثش مىبفْ الًكی (پیغبمی.)1389،
ٓلیسغم تبکیذات حوشت امب امیىی(سحمتاهللٓلیرٍ) ي حورشت امرب ابمىرٍای(مذُلرٍ الٔربلی) ثرش
تقًیت تًلیذ ملی ي کؼتيکبسَ ،مچىیه تذيیه ثشوبمٍَربی پرىح ػربلٍ يػرىذ چـرماورذاص وِرب خمُرًسی
اػالمی ایشان ،وِب اضالبدی واًاوؼت ثٍ اَذاا اص پیؾ تٔیه ؿذٌ دػت یبثذ .اسصیبثیَب ي ثشآيسدَرب حربکی
اص يهٔیت وبمىبػت کؼتيکبس دس ایشان میثبؿذ".دسًی ػربلُبی اایرش يهرٔیت فوربی کؼرت يکربس دس
کـًس ایشان مٌلًة ي سي ثٍ ثُجًد ومیثبؿذ .ثشایه اػبع الص اػت ثب تدذیذ وِش خرذی دس ػیبػرتَرب ي
ثشوبمٍسیضیَبی اضالبدی ؿرشایي الص ثرشای سفرْ مًاورْ فرشاَم ارشدد(".ؿریشکًوذ)37-38 :1390،اتخربر
ػیبػت َبی مأذد دس حًصٌ حبکمیت دس ثبة ثبصساربوی داالری ثىبثرٍ ؿرشایي ماتربيت دس ًری ػرٍ دَرٍ
اوقالة اػالمی اص چبلؾَبی اػبػی میثبؿذ .مثال اتخبر ػیبػتَبی ماتبيت دس ادياس مخالر

تدربسی ي

ٓذ َمشاػابیی اػاشاتظیک ثیه آوُب میثبؿذ.
دس تدبست داالی وجًد ػیؼام اًالٓبتی دضیآ ي مجاىی ثشآیىذٌ پظيَی دس صودیشٌ تربمیه چبثرکػربصی
85

تًلیذ ملی سا ثب مـکل مًاخٍ میومبیذ .ثىب ثٍ ٓذ اًمیىبن ي اًالٓبت وبکبفی ثخرؾ کـربيسصی کـرًس کرٍ
داسای مضیت چىذ يخُی دس وِب اضالبدی میثبؿذ ،داسای مـکل میثبؿرىذ .اص ًرشا دیگرش ثرب مُربخشت

غزایی ي کـبيسصی ي دامذاسی آػیت ثجیىذ.
وجًد یک الگًی اداسٌ کؼتيکربس ي تدربست داالری مىؼردم دس اثٔربد کرالن ي ارشد مؼرئلٍ اػبػری
محؼًة میؿًد .ثشای تحقآ تًػٍٔ مٌلًة تدبست ویبص ثٍ الگًی اداسٌ تدبست داالری مریثبؿرذ .ثرشای
دػایبثی ثٍ الگًی مزثًس ؿىبات اثٔبد ي مًلتٍَبی مًسد تبکیذ يلی فقیٍ خُت ثشوبمٍسیضی مرذیشیای حرًصٌ
کؼت يکبس ي ثبصسابوی هشيسی ثٍوِش میسػذ.
ٓذ ؿىبات اثٔبد وِشی اتامبن يالیت فقیٍ دس حًصٌ کؼتيکبس ي تدبست ،مىدش ثٍ ثریثشوبمرٍاری ي
تلمیمبت الآالؼبٍٓ ي سيصمشٌای اًاَذ ؿذ .لزا ؿىبات اثٔربد ي مًلترٍَربی اتامربن يالیرت فقیرٍ دس
حًصٌ کؼتيکبس ي تدبست وِب خمًُسی اػالمی ایشان یک مؼبلٍ حیبتی ثٍ ؿمبس میسيد.
دس فشمبیـبت حوشت امب امیىی(سحمتاهللٓلیٍ) ٓاليٌثش تبکیذ اضالبد ػربلم ي اؼراشؽ ٓرذالت ،ثرش
ُشفیتَبی تًلیذ ملی ي وتی ساثٌٍ متؼذٌآمیض تدبسی ابسخی تبکیذ اشدیذٌ اػت".حربال َرش چر دػرت

اداسٌ امًس کؼتيکبس اص مىِش يالیتفقیٍ (ثب تکیٍ ثش تدبست داالی)

ثیسيیٍ اص سيػابَب ثٍ ؿُشَب ي تمبیل ثٍ سيحیٍ صوذای ملشفی ؿرُشی مًخرتؿرذٌ ُشفیرتَربی تًلیرذ

م صو م اًیىذ اص ابسج ثبیذ ثیبیذ! آن يضت َم افاخبس م کىىذ ثٍ ایىکٍ مب آویم کٍ اىذ اص اربسج آيسدیرم،
خً اص ابسج آيسدیم ،پشتقبل اص ابسج آيسدیم(".امب امیىی(سحمتاهللٓلیٍ)،1382،ج .)305 :3ثُجًد کؼرت
يکبس ي تدبست دس خًامْ مخال

اص اَمیت ثبالیی ثشاًسداس میثبؿذ .دس کـرًس خمُرًسی اػرالمی ایرشان

ثىبثٍ اػاقالل اضالربدی ي اَمیرت تًلیرذملی ،ایدربد فورب ثرشای تًػرٍٔ کؼرت يکربس اص اسصؽ موربٓ
ثشاًسداس میثبؿذ .سيوآ کؼتيکبس ثذلیل کمک ثٍ اًدکتبیی ملیَ ،مؼًػربصی دس فشایىرذ تلرمیمایرشی
مذیشان دس ػًٌح مخال  ،خشیبنػبصی اكًل ي مجبوی کؼتيکبس ي تدبستداالی ثشاػربع الگرً ثشاشفارٍ
اص اتامبن يالیتفقیٍ مؼئلٍ مُم مشد ي حبکمیت میثبؿذ .لزا مٌبلٍٔ يترذيیه الگرًی کؼرت يکربس ثرشای
سيوآ اضالبدی اص اَمیت يافشی ثشاًسداس میثبؿذ.
وِب ػیبػی ي اضالبدی َش حکًمت ثشاػبع آمًصٌَبی آن خبمٍٔ ؿکل میایشد .يالیت فقیٍ ثٍٓىرًان
حبکم دیىی ي سَجش خبمٍٔ اػالمی دس تحقآ الگًی حبکمیای خبمٍٔ اص ضجیل الگًی کؼرت يکربس ي فٔبلیرت-
َبی اضالبدی وقؾ کلیذی داسد .حوشت امب امیىی(سحمتاهللٓلیرٍ) دس اغلرت ايضربت دس َمرٍ صمیىرٍَرب
اصخملٍ مؼبئل اضالبدی ي ثبصسابوی ثش اكل ٓرذالت تًخرٍ يیرظٌ داؿراٍاورذ( .پیـرمقذ ي ثُرضادی:1392 ،
ٓ.)126ذ تذيیه الگًی ي اوؼدب وبکبفی کؼت يکبس ي تدبست مىدرش ثرٍ تخشیرت ي فؼربد ُشفیرتَرب ي
ویشيی مًلذ ي َذس سفت دسآمذَبی ملی ي تًػٍٔ ویبفاگی میؿًد.
لزا تًخٍ ثٍ آمًصٌ َبی يالیت فقیٍ دس تذيیه الگرًی اضالربدی ،ثبٓىبیرت ثرٍ ؿرشایي خُربن کىرًوی ي
کؼت يکبس ثٍٓىًان یک ٓبمل سضبثتپزیشی ،الص ي هشيسی میثبؿذ .ثؼیبسی اص کـرًسَب ،اص اَرش کؼرت
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يکبس ي تدبستٓ ،اليٌ ثش فٔبلیت اضالبدی ي حتَ حیبت اخامبٓی ،ثٔىًان یرک مىجرْ ضرذست ویرض اػراتبدٌ
میومبیىذ.
وجًد یک الگً ي ثشوبمٍ مذين ػجت ػًءاػاتبدٌ ،اص يهٔیت مًخًد اًاَذؿذ ،دسوایدرٍ خبمٔرٍ سا
وبثًد میکىذ .ااش الگًی مٌبثآ ثب آساء ي اوذیـٍَبی يالیتفقیٍ وجبؿذ ،چٍ ثؼب ػیبػتَبی اضالربدی ارشدي
کالن ي سيیٍَبی تدبسی مًخت تجٔین ي ؿکبا ًجقبتی اشددَ .مچىیه مًخت ػلٌٍ ثیگبوگربن ي تحقرآ
اغشام ؿبن دس وِب اضالبدی ملی ؿًد .ثشای پبػرخ ثرٍ ایره مؼرئلٍ ،ایره تحقیرآ ثرٍ دوجربل اسائرٍ الگرًی
کؼتيکبس ي تدبست داالی وِب مقذع خمًُسی ایشان ثشاػبع اتامربن يالیرت فقیرٍ ثرٍ ٓىرًان َرذا
اك لی می ثبؿذ .ماىبُش ثب ایه مُرم ،ػرًال اكرلی تحقیرآ ویرض ٓجربست اػرت اص ایىکرٍ الضامربت اداسٌ امرًس
کؼتيکبس ثش اػبع اتامبن يالیت فقیٍ چگًوٍ اػت؟
اَمیت ایه تحقیآ ثذان خُت اػت کٍ یبفاٍ َبی آن می تًاوذ ثٍ مؼئًلیه ي دػت اوذسکبسان ثبصساربوی
داالی ي کؼت يکبس ،دس ػیبػت ازاسی ،ثشوبمٍ سیضیَ ،ذایت ي اسکبن مذیشیای دیگش کمک ومبیذ.
مثانی نظری و پیشینه شناسی تحقیق
کسةوکار

ثیثجبتی محیي اضالبد کالن دس ایشان ثٔىًان یک مبوْ خذی سؿذ ياضٔی ٓمل مریکىرذ .اثرش ثبصداسورذای
ؿباقَبی ثیثجبتی سيی ػشمبیٍازاسی ياضٔی ویض ضبثل تًخٍ اػت .ثىبثشایه ایدبد ي حتَ یرک محریي ثرب
ثجبت اضالبد کالن یٔىی حتَ ي تثجیت کؼشی ثًدخٍ دس یک ػٌح کم يپبیذاس ورش کرم ي ثرب ثجربت ترًس ،
یک هشيست اػبػی میثبؿذ(.سموبوپًس َ )1379،ش ػبلٍ وُبدَبی ثیهالمللی يهرٔیت اضالربدی کـرًسَب
سا ثب ؿباقَبیی میػىدىذً .جآ اضاسؽ ثبوک خُبوی دس اسصیبثی ثشسػی ػًُلت فٔبلیتَبی اضالربدی ي
فوبی کؼتيکبس (محبػجٍ  10ؿباق) دس ػبل  2015ستجٍ ایشان سا ثب  2پلٍ كًٔد  130آال ومرًد .ػربل
ٓ 2014ذد  132ثًدٌ اػتٓ .لیسغم ثُجًد تدبست ثب ایشان ،حمبیت اص ػشمبیٍازاسان دس ایره کـرًس کمارش
ؿذٌ اػت ( .)Doing Business 2015ستجٍ ػًُلت اودرب کؼرتيکربس ایرشان دس ػربل  2017دس ثریه 190
کـًس  120میثبؿذ ( .)Doing Business 2017سَجرش اوقرالة دٌ اضرذا اػبػری اضالربد مقربيمای سا ثرشای
ودبت کـًس سا ثشؿمشدوذٓ .مذٌ مًاسد ثیبن ؿذٌ مشتجي ثب ػبمبوذَی کؼرت يکربس يتقًیرت تًلیرذ ملری اص
ًشیآ ثبصسابوی ي حمبیت مشد میثبؿذ .دٌ اضذا اػبػی خُت ودبت اضالبد کـًس ٓجبستىرذ اص :تمشکرض ثرش
فٔبلیتَب ي صودیشٌَبی اضالبدی مضیتداس کـًس ،صورذٌ کرشدن تًلیرذ داالری ،پشَیرض اص ياسدات تورٔی
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کىىذٌی تًلیذ داالی ،احیبی ثخؾَبی اضالبدی کٍ ضجالً دس آوُب ػرشمبیٍ ارزاسی ؿرذٌ ،داورؾثىیربن ؿرذن
ثخؾَبی مُم ي حؼبع اضالبدی ،احیبی ثخـُبی اضالبدی کٍ ضجالً ػرشمبیٍارزاسی ؿرذٌ ،ؿرشى اواقربل

يیظٌ ثٍ كىبیْ ماًػي ي کًچک.
عوامل کالن موثر تر فضای کسة وکار

دس الًف ایىکٍ چٍ ًٓاملی ثش فوبی کؼتيکبس مًثش اػت ،مٌبلٔبت اؼاشدٌ ي يػیْ ؿرذٌ اػرت.
دس یکی اص ایه مٌبلٔبت ؿیشکًوذ (ًٓ )1390امل مًثش سا ثٍ ػٍ دػاٍ ٓمرذٌ «خبیگربٌ وقرؾ ،ػیبػرتَرب ي
ثشوبمٍَبی ديلت تقؼیم ومًدٌ اػت.
ًٓامل مًثش دس ثخؾ اشد ٓجبستىذاص :ساٌاوذاصی کؼت يکبس ،ؿشایي ي مقشسات کؼت مدًص اػراخذا ي
ااشاج کبسکىبن ،ثجت امًال ،دسیبفت آاجبس ،حمبیت اص ػشمبیٍازاسی کًچرک ،پشداارت مٌبلجربت تدربست
ابسخی ،اخشای ضشاسدادَب ،تٌٔیلکشدن کؼت يکبس .مًاوْ ثُجًد فوبی کؼتيکبس دس ایشان ٓجبستىذ اص:
ثیآاىبیی ي ثیتًخُی ديلت ثٍ ثخؾ الًكی دس تىِیم ي تذيیه ػیبػرتَربی اضالربدی ي ٓرذ
پبیجىذی ديلت ثٍ ػیبػت ازاسی اًد دس ضجربل ثخرؾ الًكری اػرت ،کرٍ ثیـراشیه وقرؾ سا دس ٓرذ

اداسٌ امًس کؼتيکبس اص مىِش يالیتفقیٍ (ثب تکیٍ ثش تدبست داالی)

فىبيسی دس مٔبمالت ابسخی ،مجبسصٌی خذی ثب فؼبد ،يیظٌاًاسی ي ضبچبق ،استقبی ثُشٌيسی اورشطی ي وگربٌ

تًاومىذػبصی آن ایتبء کشدٌ اػت .دس کىبس ٓبمل فًق ثٍ ٓبمل دیگشی کٍ میتًاوذ مًخرت ثریثجربتی ي ٓرذ
تمبیل فٔبالن اضالبدی ثٍ ػشمبیٍازاسی ي کبسآفشیىی ؿًد تلمیمایشیَبی الآ الؼربٍٓ ي غیرش کبسؿىبػری
اػت کٍ فوبی مجُمی سا ثشای فٔبلیتَبی اضالبدی ثٍ دوجبل داسد (ؿیشکًوذ.)1390،
سیاست کالن اقتصادی ایران

ثًًٍسکلی ػیبػت کالن اضالبدی ایشان ثٍ ػٍ ديسٌ تقؼیم میؿًد:
 -1ايایل دٍَ  50تبپیشيصی اوقالة :اخشای ساَجشد خبیگضیىی ياسدات ي اص ًشفی افرضایؾ ضیمرت وترت
ثٍ تجْ آن افضایؾ دسآمذ ي ػیبػت اوجؼبًی ثًدٌ اػت .سؿذوقذیىگی مًخت ثشيص تًس ديسضمری ؿرذ .لرزا
ثخؾ کـبيسصی ثٍؿذت دس تىگىب ضشاس اشفت.
 -2پیشيصی ؿکًَمىذ اوقالة :ثبؿرشيّ تحرشیم َرب ي کربَؾ دس آمرذ اسصی مىدشثرٍ ػیبػرت کرالن
اضالبدی ثؼمت پشداات یبساوٍ ،اخشای ػیبػت اشیذ تومیىی ػیبػرت کىاشلری دس ثربصاس کربال ياسص سفرت
يمًخت تقًیت کـبيسصی ؿذ.
 -3ثٔذ اص حىگ تحمیلی :ػیبػت تٔذیل اضالربدی دس اثارذای ديسٌ ثرٍٓلرت ٓرذ اخرشای مىٌقری ثرب
ثهثؼت سيثشي ؿذ .لزا ديلت يػیبػتازاسان وبچبسا ثؼمت ػیبػتَبی ضجلری سخٔرت ومًدورذ .ػیبػرت
حمبیای ي کىاشلی سفت امب ثٍ دي دلیرل ػیبػرت مربلی ي پرًلی ثرب سؿرذ وقرذیىگی مًاخرٍ ثرًد .دس ثخرؾ
ػیبعَبی تدبسی ثیـاشیه تغییش ثًخًد آمذ .ػیبػتَبیی اصضجیرل کربَؾ تٔشفرٍَربی ياسدات کـربيسصی
حزا پیمبنػپبسی (ؿشیتی .)1383،ایشان ثٔذ اص اوقالة اػراشاتظی ملری کرشدن امرًس اضالربدی سا دسپریؾ
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اشفت .اخشای ػیبػت ملی کشدن اضالبد ي ثبصسابوی مىدرش ثرٍ ؿرکلایرشی ػرباابس اخامربٓی ي ػیبػری
مٔیىی اشدیذ .دسياضْ آمبل ػیبػت کىاشل ضیمتَرب دس ديسٌ وؼرجابً ًرًالوی  1360-68ثرٍَمرشاٌ افرضایؾ
مؼامش ػٌح ٓمًمی ضیمتَب ًی ایه ديسٌ ثبٓث ؿذ کٍ ضیمت وؼجی کبالَبی اػبػی ي هرشيسی کربَؾ
یبثذ .اص ػًی دیگش ،ثبصاسَبی مًاصی(ػیبٌ) ثشای تمب اضال تحت وِبست ثًخًدآمذ .ؿکبا ثیه ضیمتَربی
سػمی ي آصاد ثٍ مًاصات تـذیذ يهٔیت تًسمی ،مىجْ ِٓیمی سا ثشای ایدبد دسآمرذ ي ثرٍ مرًاصات آن فؼربد
اداسی ي سياج سؿًٌ فشاَم ػبات (مللیوظاد.)37 :1384،
اص مًاسد مُم دس وِب اضالبدی کٍ ویبص ثٍ ػیبػتازاسی دسػت داسد تًس وِب ثبوکی میثبؿرذ .اخرشای
َذاازاسی تًس  ،مؼالض اودب اكالحبت ي مقشسات ػباابسی ي وُربدی الص ثرٍيیرظٌ دس ػرباابس ثبورک
مشکضی ي ؿًسای پًل ي آاجبس اػت .ثب ایه حبل تب فشاَم ؿذن صمیىرٍَربی الص ثرٍ مىِرًس اتخربر ػیبػرت
َذاازاسی تًسمی دس ثلىذمذت ،میتًان دس میبن مذت ي کًتبٌ مذت ػیبػرت َرذاارزاسی سؿرذ پبیرٍ
پًلی سا پیـىُبد کشدٓ .اليٌثش ایه تٔییه محذيدٌ کبَؾ تًس تًػري ثبورک مشکرضی مریتًاورذ یرک اضرذا
مقذمبتی دس ایه صمیىٍ اسصیبثی ؿًدَ .مچىیه تًس دس كًستیکٍ مُبس وـًد پیبمرذَبی وربمٌلًثی ثرش پیکرشٌ
اضالبد ثش خبی میازاسد (مشکض پظيَؾَبی مدلغ ؿًسی اػالمی.)1 :1392،
دس وِب اضالبدی ؿتبفیت یک اكل ثىیبدیه میثبؿذ .دس حًصٌ ثبصساربوی ثجرت کبالَرب ي اػراتبدٌ وِرب
الکاشيویک ثٍ تحقآ ؿتبفیت کمک میومبیذَ .م اکىًن ػبمبوٍَربیی َمچرًن ثجرت ػرتبسؽ کربال ،ػربمبوٍ
تذاسکبت الکاشيویکی ديلت (ػابد) ،ػبمبوٍ كذيس مدًصَبی اػابوذاسد ضجل اص ثجت ػتبسؽ ،ػربمبوٍ مبلیربت
ثشاسصؽ افضيدٌ ي ػبمبوٍ میضان ثشای اشیذ آاجبسی کبساشان اص خملٍ ػبمبوٍَبیی َؼاىذ کرٍ اسائرٍ ارذمت ي
خمْ آيسی اًالٓبت دس آوُب ثش مجىبی وِبمُبی کذارزاسی اودرب مریؿرًد.ایشان کرذ ي ػیؼرام کذارزاسی
 GSIدس ًشاحی ػبمبوٍَبی خذیذ يصاست كىٔت ،مٔذن ي تدبست ثب َذا تؼُیل فوبی کؼرت يکربس ي
َمچىیه ؿتبفیت خشیبن کبال دس کـًس ثٍکبس اشفاٍ ؿذوذ (تبسی ي َشيساوری .)30:1392،ػرشمبیٍارزاسان ثرب
تًخٍ ثٍ فوبی کمجًد اًالٓبت ي يخًد سيوذَبی ثبثجبت(ثٍالًف دس ثٔذ َضیىٍ) ثریؾ اص آوکرٍ الگرًی
ؿکلایشی اواِبساتؿبن مىٌجآ ثب الگًی اواِبسات ٓقالیی ثبؿذ مىٌجرآ ثرب الگرًی اواِربسات تٔرذیل ؿرذٌ
اػت (ثشصاوی .)183: 1378 ،فشكتَبی مىبػت خُت دػرایبثی ثرٍ ثبصاسَربی تدربست خُربوی دس ؿرشایي
یکؼبن تدبسی میثبؿذ کٍ میتًان تًلیذکىىذابن داالی سا ثٍثکبسایشی ؿیًٌَربی ورًیه مرذیشیت ،تًػرٍٔ
ویشيیاوؼبوی ،افضایؾ کیتیت تًلیذات ي اذمبت ي سٓبیت اػابوذاسدَبی ثیهالمللری تـرًیآ ومرًد (کربتجی،
 .)221-219 :1376ثشای دػایبثی ثٍ ثبصاس ،سؿذ ي سضبثت اضالبدی ملل ،حمل ي وقل دس تدبست ثریهالمللری
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ي داالی ،وقؾ اػبػی داسد ي ثخؾ لدؼایک ثٍٓىًان اسکربن اكرلی تًػرٍٔ اضالربدی تلقری مریؿرًد .اص

مالل میومبیذ .دس مقبثل ،کـًسَبیی کٍ ٓملکشد هٔی

لدؼایک داسوذ ثب َضیىرٍَربی ثربال سيثرشي مری-

ؿًوذ .ستجٍ ؿباق ٓملکشد لدؼرایک ثریهالمللری ایرشان اص ثریه 160کـرًس خُربن 96ثرًدٌ دسحربلیکرٍ
کـًسَبی آلمبن ،لًکضامجًسگ ي ػًئذ ثاشتیت حبئض ستجٍ یرک ترب ػرً ؿرذٌاورذ ( François Arvis et
 .)al,2016 :40تمبمی ایه خُتایشیَب ثٍدوجبل تًلیذ محلًالتی اػت کٍ اواِبسات ي سهربیت مـراشی
سا دس ضیمای کٍ ٓشهٍ میؿًد ،تبمیه کىذ .یکی اص ساَجشدَبیی کٍ کؼت يکبسَب آن سا دوجبل میکىىذ افرضایؾ
کیتیت َمشاٌ ثب ضیمت اػرت (مرشادی .)158 :1394 ،فشَىگ اػالمی ي آاقبدَبی دیىی دػت کم ثٍ ؿررکل
ػر رىای آن ومیتًاوذ ثبٓث پیذایؾ سفابسَبی اضالبدی ور ربُش ثر رٍ ػر رًد ثبؿر رذ ي آمر رًصٌَر ربی آن ثر رب
وِب َربی اضارلبدی مًخرًد وبػربصابسی داسد ااشچرٍ ثرب وِرب اضاررلبدی ،اخامربٓی ثربصاس ضشاثتَبیی ویض
داسد .ثىبثشایه ثبیذ فشَىگ خًامْ اػالمی ي آمًصٌَبی دیىی تثجیت ؿرررررذٌ دس آن مًسد تدضیٍ ي تحلیل ضشاس
ایشد تب فبکاًسَبی ثبصداسوذٌ دس سؿرذ اضارلبدی خبمٔرٍَرربی اػالمی مًسد ؿىبػبیی ضشاس ایشد (ورًسثخؾ،

اداسٌ امًس کؼتيکبس اص مىِش يالیتفقیٍ (ثب تکیٍ ثش تدبست داالی)

ًشیآ ؿجکٍَبی صودیشٌ تبمیه ضبثل آامبد ،تذاسکبت کبسآمذ ثىگبٌَرب سا ثرٍ ثبصاسَربی داالری ي ثریهالمللری

 .)188 :1395ثب ٓىبیت ثٍ مکات اضالبدی اػال  ،چبسچًة حکمشاوری ارًة کرٍ دس دویرب دس حرًصٌَربی
اضالبدی ،اخامبٓی يػیبػی ملٌلح ،ضبثلیت ثشسػی داسد .مُماشیه متبَیم مشتجي ثب ایذٌ حکمشاوری ارًة
تًػٍٔ ،وًػبصی ،ثبصاس آصاد ،خبمٍٔمذوی ي خُبویؿذن میثبؿذ.دس ػًٌح اخامبٓی ي ػیبػری ،ایره متربَیم
دس وِشیٍ وًػبصی ي دس ػٌح اضالبدی دس پبسادایم اضالبدی وئرًلیجشال سیـرٍ داسد (.)Nadeem, 2016:7
دس اػال  ،ؿشکت یک وُبد حقًضی ػُبمذاسان ثب مبلکیت مىبػت ثب تًخٍ ثٍ مـبسکت ي وؼرجت ػرًد ػرُب
اػت ،دس حبلیکٍ دس اضالبد غیشاػالمی ،ؿشکت مکبویضمی اػت ثرشای حرذاکثش ػرًد افرشادی کرٍ ػرشمبیٍ،
تخلق ي کبس سا ثشای حذاکثش ثُشٌيسی اص آوُب ثکبس میایشوذ.حکمشاوی ؿشکتَبی اػالمی ثرٍخربی تىُرب
ٓقالویت اضالبدی ،ثشمجىبی ٓقلاشایی مجاىی ثش ایمبن َرذایت مریؿرًد ( .)Larbsh, 2015 :149دس وِرب
خمًُسی اػالمی ،ػیبػت ازاسی ي تٔییه اي مـی کؼرت يکربس ثٌرًس آرم ي ثبصساربوی داالری ثٌرًس
ااق ،هشيسی اػت ،دس ساػابی آساء ياوذیـٍَبی يالیت فقیٍ ثبؿذ.اػبػب مکبتت ثٍدوجبل تىِریم مىبػرجبت
ػیبػی ،اضالبدی ي اخامبٓیؿبن ًجآ آمًصٌَب ي آسمبنَبی ارًیؾ مریثبؿرىذ .دس َرش مکاجری کرل وِرب
اضالبدی کبمال تحت تبثیش ػٍ اكل (َذاحیبت ثـشی ،محًس وِب ي خُتایشی اضالبد) میثبؿذ.
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جذٍل  .1اصَل هَثر تر شکل گیری ًظام اقتصادی
اوًاّ وِب َب
وِب ػشمبیٍداسی

َذا وُبیی حیبت ثـش
دػایبثی ثیـاشیه سفبٌ ي آػبیؾ مبدی
فشد

وِب ػًػیبلیؼای

سػیذن ثٍ کمًن

وِب اػالمی

تٔبلی اوؼبن ثؼًی مقلذ تًحیذ

محًس وِب
آسادی دس َمٍ اثٔبد
ایدبد مبلکیت اؿاشاکی
تٔذیل اضالبد اصدسين تحقآ
اضالبدػبلميٓذالت اخامبٓی

خُتایشی اضالبد
کؼت مىتٔت تًػي افشاد
ثشای اًد
کؼت مىتٔت ثشای اخامبّ
حمبیت اص محشيمیه

ایه ػٍ اكل اًٌى اكلی تٔییهکىىذٌ ؿکل فٔبلیرتَربی اضالربدی مریثبؿرىذ .ػربیش ضرًاویه ،هرًاثي
ياكًل اضالبدی ویض مجاىی ثش ایىُب اػت (ٓضتری .)1371،اكرل ػرًدخًیی ػرىگ ثىرب ي پبیرٍ اكرلی وِرب
اضالبدی ػشمبیٍداسی اػت ي اضالبدداوبن ایه مکات اكل ػًدخًیی سا مىـب سؿذ ي تًلیرذ داوؼراٍ ي اص آن
تمدیذ ثٔمل آيسدوذ .اشچٍ اوگیضٌ ػًدخًیی ،پیـشفتَبی مربدی چـرمگیشی سا پذیرذ آيسد امرب یکری اص
ًٓامل اػبػی ثحشاوُبی اضالبدی اص ضجیل پیذایؾ تًس َب ،سکًدَب ،اوحلربسَب ي فؼربدَبی اخامربٓی اػرت
(ملررجبحیمقررذ ي ٓشثرری .)28 :1377 ،دس خُرربویؿررذن ي اضالرربد خُرربوی چرربسچًة الگررًی اضالرربدی
ػشمبیٍداسی حبکم میثبؿذ .خُبویؿذن ثٍؿذت مـًق سضبثت میثبؿذ .ثىبثشایه ،ؿشکتَب دائمربً دس ترالؽ
ثشای ثُجًد ٓملکشد کٍ دس اسصؽ ؿشکت مىٔکغ ؿذٌ اػت ،میثبؿىذ .اسصؽ ؿرشکت ثرشای کمپربوی مُرم
اػت ( .)Farah Debby et al, 2014: 81ضشآن کشیم تتؼیش خُبن اص حکمشاوی ارًة سا کرٍ َىرًص دس
فشآیىذ تکبملی ثُیىٍ ػبصی میثبؿذ ،سا وتی ومیکىذ ي ثٍ چبلؾ ومیکـذ .ثب ایه يخًد ،ضرشآن کرشیم ورٍتىُرب
تٔشی

حکًمتداسی اًة سا كشفبً ثرٍ وِرب َربی ػیبػری محرذيد ومریکىرذ ي ثلکرٍ آن سا ياثؼراٍ ثرٍ

دمًکشاػی آال میکىذ .ضشآن کشیم ؿیًٌَبی حکب ديسان ثبػابن سا ثشای تجییه حکمشاوی ارًة تًكری
میکىذ.
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شکل  .1هذل اسالهی حکوراًی خَب ( )Haider Naqvi et. Al, 2011

کمیؼیًن مؼاقل مجبسصٌ ثب فؼبد اداسی َىگکىگ ثب وِبست ثش مؼئًلیت اخشایی ،ضبوًوی ي ضوربیی ،ثرٍٓىرًان
ثخـی اص ديلت ٓمل میکىىذٓ .اليٌثشایه ،ثب داؿاه کذَبی ااالضی ضًی ،دس حلرًل اًمیىربن اص ایره کرٍ
کؼتيکبس ،ثٍيیظٌ ؿشکتَبیی کٍ ثب ديلرت ،ػرشيکبس داسورذ ،وقرؾ حیربتی ایتربء مریومبیىرذ (2005 :51
" .)Gilmanااالق ايلیه اي دفبّ دس ثشاثش فؼبد اػت دسحبلیکٍ اخشای ضبوًن اكرالحی ي ياکىـری اػرت.
حبکمیت ؿشکای اًة فشاتش اص مقشسات يتىِیمبتی اػت کٍ ديلت يهْ میومبیذَ .مچىیه دسثربسٌ اارالق
ي اسصؽَبیی کٍ پیـشان ؿشکتَب دساودب کؼرتيکربس مریثبؿرذ ویرض ،كربدق اػرت .دس ایدربد کبسَربی
ااالقمجىب دس یک ػبصمبن خشاحی ثیه ثیبویرٍ چـرماورذاص ،ثیبویرٍ مبمًسیرت ،اسصؽَربی مشکرضی ،اكرًل ي
کذَبی کلی کٍ مىبفْ مخالتری سا ثًخرًد مریآيسد ،مُرم اػرت" (.)Nainawat & Meena,2013 :1088
فؼبد اداسی یکی اص مٔوالت اػبػی دس وِب اداسی ديلای ایشان میثبؿرذ .وِرب تًلیرذ ي تًصیرْ دس مًٓرذ
مقشس (صمبویکٍ ثٍ وقذیىگی ویبص داسوذ) ااش مًاخٍ ثب سيیٍَبی دػتيپبایش ي فبػذ ؿرًوذ ،دس ثُجرًد فٔبلیرت
اًیؾ مًفآ وخًاَىذ ؿذ .مابػتبوٍ دس ػىدؾ ػبالوٍ ؿباق فؼبد دس مًػؼٍ ؿتبفیت ثریهالملرل ،سيورذ
فؼبد ایشان ثٍكًست كًٔدی میثبؿذ .اثضاسَبیی مثل ػیبػتَبی مبلی ،پًلی ي آاجبسی ،مبلیربتیٓ ،رًاسم
ي تٔشفٍای ي مقشساتازاسی ،ديلت َمؼً ثب اَذاا تقًیت کؼرتيکربس ي تدربست وگرشدد ،ثٔىرًان مربوْ
تؼُیل سضبثتپزیشی ي سيوآ اضالبدی میاشدد (ابوذيصی ي کبيیبوی.)34 :1395 ،
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Source: https://www.transparency.org/country/IRN
ًوَدار  .1رتثِ شاخص فساد درایراى

اص دٍَ  1980دي سيیکرشد ثرشای مًفقیرت اضالربد ثربصاس ي تًاومىذػربصی ثخرؾ الًكری مرًسد تًخرٍ
ضشاساشفت :ال ) ثُجًد فوبی کؼتيکبس ي ة) الًكیػبصی.
ثشای ایه مىًِس وُبدَب ي ػبصيکبسَبی ایدبدؿذٌ میتًاوذ وقؾ اػبػی ایتبکىذ (ؿیشکًوذ.)25:1390،
جذٍل  .2ترًاهِّای هلی حاکویتی تْثَد کسة ٍکار
کشَر /ایالت

عٌَاى ترًاهِ

ترًاهِ ّای حوایتی

ایبلت کبلیتشویب

& PROSOFT
PROLOGYCA

ايلیه پشيطٌَبیی دس ثبسٌ  ICTي ديمی حمبیتَبیی دس ثبسٌ فٔبلیتَبی

ایبلت خبلیؼکً
مکضیک
ایبلت پیًثال
مکضیک

INJAC

IPPC

لدؼایک ي ٓشهٍ ثًدٌ اػت
آمًصؽ ثٍ َ SMEب خُت پیبدٌػبصی وِب کیتیت مذیشیت مثل ایضي9001
ي ایضي  .TSکمک ثٍ حل مـکل کیتیت پبییه دس سضبثتَب
تـکیل کبسابٌَبیی آمًصؽ مُبستَبی ابف مذیشیای ثشای
1000کؼتيکبس اشد خُت افضایؾ ثُشٌيسی

()Jacobo P. García Villarreal, 2010: 70-71

آصادی اضالبدی یکی اص ضبٓذٌَبی کؼتيکربس اػرالمی ي اكرًل مُرم دس اسصیربثی تًػرٍٔیربفاگی اضالربد
کـًسَبػت .دس اضاسؽ ثُجًد کؼت يکبس  ،2014آصادی اضالبدی دس  10ؿباق ثشای  186کـرًس مرًسد
013

ثشسػرری ضررشاس اشفت.وارربیح وـرربن مرریدَررذ کررٍ ثیـرراش اخررضای ؿررباق آصادی اضالرربدی ایررشان دس

اص ًٓامل پبییه ثًدن امایبص آصادی ػشمبیٍارزاسی ي تدربست آصاد ،يخرًد مدًصَرب ي پشياورٍَربی تدربسی،
ثًسيکشاػی اداسی ،وش َبی تٔشفٍ ثبال ي مًاوْ غیشتٔشفٍای رکش ؿذٌ اػرت .ثرب مذاالرٍ مؼراقیم ديلرت دس
فٔبلیتَبی اضالبدی ،اضالبد سػمی ثًًٍس فضایىذٌای ساکذ ي اضالبد غیشسػمی ثٍؿرذت دس حربل اؼراشؽ
میثبؿذ .امایبصات وبثدب ،فوب سا ثشای سضبثت ثخؾ الًكی ثؼیبس محذيد ومًدٌ اػت.
جذٍل  .3رتثِ کشَرّای هٌتخة در شاخص آزادی اقتصادی سال  2014هیالدی
کشَر

ٌّگکٌگ

سٌگاپَر

استرالیا

تحریي

اهارات

قطر

ایراى

هیاًگیي هٌا

هیاًگیيجْاى

ستجٍ کل

1

2

3

13

28

30

173

80

89

امایبص کل

90/1

89/4

82

75/1

71/4

71/2

40/3

61/5

60/3

حقًق مبلکیت

90

90

90

60

55

70

10

43/3

43/1

آصادی اص فؼبد

82/3

91/9

87/7

49/4

66/4

72/4

23/4

41/7

40/3

آصادی مبلیبتی

93

91/2

64/2

99/9

99/6

99/9

80/6

88/3

77/3

مخبسج ديلت

89/7

91/2

62/6

71/4

83/1

72/1

85/9

66/1

62/7

آصادی کؼتيکبس

98/9

96/8

94/6

76/3

74/744

71/7

62/3

67/6

64/9

آصادی ویشيی کبس

95/5

96/5

79/2

82

82/9

70

41/7

62/6

61/6

آصادی پًلی

82

81/5

80/5

78/4

84/6

81/2

47/3

72/5

74/2

آصادی تدبسی

90

90

86/4

78/6

82/5

79/8

41/4

72/4

74/8

آصادیػشمبیٍازاسی

90

85

85

75

35

45

0

51/3

55/5

آصادی تأمیه مبلی

90

80

90

80

50

50

10

48/7

48/9

اداسٌ امًس کؼتيکبس اص مىِش يالیتفقیٍ (ثب تکیٍ ثش تدبست داالی)

ؿشایي وبمىبػت ضشاس داسد ي تىُب دس تٔذاد محذيدی اص ؿباقَب ؿشایي کـًس وؼجابً مٌلرًة اػرت .یکری

) (Tery Miller et al,2014 : 8
الگوی الماس ماموریت اشریچ

ثشای الگًَب ًًسی ػبااٍ میؿًوذ کٍ کبسکشدَبی خبوجی آنَب ویض مًسد اػاتبدٌ ضشاس مریایشورذ .الگرًی
مبمًسیت اؿشیچ دسثشایشوذٌ چُبس ٓىلش :اسصؽٓ ،لت ،ساَجرشد ي سفاربس ،اػرت .ایره چُربس ٓىلرش دس َرش
ػبصمبن ،ثب یکذیگش دس ساثٌٍ ثًدٌ ،یکذیگش سا تدُیض ومًدٌ ي مًخت یکپبسچگی ػبصمبن ي كرحت ٓملکرشد
میؿًوذ .دسایه الگً ،مىًِس اصٓلت ،فلؼتٍ يخًدی ػبصمبن ،مىًِس اص اسصؽَب ،آاقربدات ػربصمبن َرذا
اص آاقبدات ،ؿبیؼاگیَبی سفابسی ي مىًِس اص اػابوذاسَبی سفابسی ،اي مـیَب ي الگًی سفابسی اػت.
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شکل  .2الگَی هاهَریتی اشریچ (آرری ٍ زهاًی هسدُ؛ )13511333

روش تحقیق

ایه پظيَؾ اص وًّ تًػٍٔای  -کبسثشدی میثبؿذ ي اص سيؽ کیتی ي ثب اػاتبدٌ اص تحلیرل محارًی ي ثرب
اػاتبدٌ اص وش افضاس  maxqdaاودب ؿذٌ اػت .سيایی ایه پظيَؾ ثىبثرٍ مبَیرت کیتری ثرًدن اص سيیکرشد
ضبثلیت آامبد ،اػاتبدٌ ؿذٌ اػت .یٔىی ،میضاوی اػت کٍ دس آن میتًان ثٍ یبفاٍَبی تحقیآ کیتی ،ماکری ثرًد
ي ثٍ وابیح آن آامبد ومًد(محمذپًس )184 :1389 ،دس ایره تحقیرآ ثرب ضبثلیرت آامربد ثبٓىبیرت ثرٍ ساَجرشد
ثبصاًسد اشيٌ اجشابن حبكل اػت .خبمٍٔ آمربسی ي حدرم آن .ایره پرظيَؾ ثىبثرٍ مربَیاؾ دي خبمٔرٍ
آمبسی داسد:
 )1خبمٍٔ آمبسی اػىبدی (ثیبوبت ي فشمبیـبت حوشت امب امیىی (سحمت اهلل ٓلیٍ) اص1358 - 1367
ي حوشت امب ابمىٍای(مذُلٍ الٔبلی) .1367-1395
 )2خبمٍٔ آمبسی اجشای ثٍ تٔذاد  20وتش كبحتوِش ي کبسؿىبػبن مذیشان کالن ي اػبتیذ حًصٌ
015

مشثًًٍ کٍ ثٍكًست ومًوٍایشی َذفمىذ اواخبة اشدیذوذ.

الف :یافته های تحقیق

تحلیل هحتَا ،یکی اص اَذاا پظيَؾ پبػخ ثٍ ػؤالَبی فشٓی پظيَؾ مجاىیثش «اتامبن يالیرت فقیرٍ»
ثًدٌ اػت .لزا ثشای پبػخ ثٍ ػًاالت ریل دس ایه پظيَؾ ثٍ تحلیل کمی ي کیتی محاًی ثیبوربت ي فشمبیـربت
حوشت امب امیىی(سحمتاهللٓلیٍ) ي حوشت آیتاهلل امب ابمىٍای(مذُّلٍالٔبلی) پشداحاٍ ؿذٌ اػت .ثب اػاتبدٌ
اص وش افضاس  Maxqda11اثاذا تحلیل محاًی کمی ي ػپغ تحلیل محاًی کیتی كًست اشفاٍ اػت.
تحلیل هحتَا کویَ ،ذا اص تحلیل محاًی کمی ثیبوبت ي ػخىشاویَبی يالیرت فقیرٍ ،دسیربفاه ياطٌ
َبیی اػت کٍ دس استجبى ثب کؼت يکبس ي تدبست ثیـاشیه فشاياوی سا داسورذ ي ثیـراشیه تبکیرذ ثرشسيی آوُرب
ؿذٌ اػت.دس تحلیل محاًی کمی ،کلمبت کلیذی اواخبة ؿذٌ ،اص لحبٍ خبمٔیت ي پًؿؾ ،خُت تحلیرل
وُبیی فشمبیـبت ي ایدبد اًالٓبت الص ثشای ادامٍ سيوذ پظيَؾ مٌلًة میثبؿذ .ثشای دسیبفرت ياطٌ َربی
کلیذی ،دي اضذا كًست اشفت اثاذا متبَیم کلی ثب ٓىبیت ثٍ چربسچًة متُرًمی مـرخق ؿرذ ي ػرپغ

اداسٌ امًس کؼتيکبس اص مىِش يالیتفقیٍ (ثب تکیٍ ثش تدبست داالی)

یافته ها و تجسیه و تحلیل دادهها

کلمبت ماىبُش ثب آن حبكل اشدیذ.ثشای تحذیذ ي تذضیآ ياطٌ َب ،ایه لغبت ثش اػبع استجربى مٔىربیی مشترت
ؿذوذ ياص  15اجشٌ اًاػاٍ ؿذٌ تب وؼجت ضشاثت ایه ياطٌ َرب ثرٍ مًهرًّ سا مـرخق ومبیىرذ .ي اارش ياطٌ
مىبػتتشی سا مذ وِش داؿاىذ ،ثیبن ومبیىذ ،کٍ دس خذيل ؿمبسٌ  4آمذٌ اػت:
جذٍل .4کلوات هستخرجِ ازصحیفِ ًَرحضرت اهامخویٌی(رحوتاهللعلیِ) ٍ تیاًات اهام خاهٌِای(هذّظلِالعالی)
حضرت اهامخویٌی(رحوتاهللعلیِ)

اهام خاهٌِ ای(هذّظلِالعالی)

متًُ

فشاياوی

متًُ

فشاياوی

ثبصاس

436

ثبصاس

205

احاکبس

12

احاکبس

5

تًلیذ

36

تًلیذ

349

اشاوتشيؿی

26

اشاوتشيؿی

3

ملشا

44

ملشا

237

تدبست

31

تدبست

77

اضالبد مقبيمای

0

اضالبد مقبيمای

27

کـبيسصی

200

کـبيسصی

131

تٔبين

32

تٔبين

36

اكىبا

32

اكىبا

18

تدمل

12

تدمل

47

ضیمت

69

ضیمت

258
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حضرت اهامخویٌی(رحوتاهللعلیِ)

اهام خاهٌِ ای(هذّظلِالعالی)

اشاوی

143

اشاوی

213

ياسدات

22

ياسدات

57

كبدسات

17

كبدسات

31

کبال

26

کبال

75

ػشمبیٍ ازاسی

10

ػشمبیٍ ازاسی

15

تًصیْ

11

تًصیْ

37

اًدکتبیی

7

اًدکتبیی

39

ضٌْ ياثؼاگی

4

ضٌْ ياثؼاگی

4

کؼتيکبس

8

کؼتيکبس

27

كىٔت

110

كىٔت

312

ویبصَبی اػبػی

1

ویبصَبی اػبػی

5

اؿشافی

11

اؿشافی

23

دالل

22

دالل

226

اوتبق

1

اوتبق

42

اضالبد

366

اضالبد

758

هفاّین پرکارترد1

ثب وگبٌ ثٍ خذايل فًق کلمبت پش کبسثشد پیشامًن کؼتيکبس يتدربست دس کرال ي ثیبوربت يالیرت فقیرٍ ي
متبَیم مشتجي ثب آن سا میتًان دسیبفت .دس فشمبیـبت يالیت فقیٍ کلمبت پشکبسثشد ٓجبستىذ اص :ثربصاس ،اضالربد،
اؿشافی ،کؼتيکبس ،اًدکتبیی ،كىٔت ،تًصیْ ،ياسدات ،تدمل ،تٔبين ،کـبيسصی ،کبال ي احاکبس.
تحلیل محتوای کیفی

تحلیل کیتی ،ثٍمىًِس دػتیبفاه ثٍ اتامبن يالیت فقیٍ دس ثبسٌ کؼت يکبس ي تدبست كًست اشفاٍ اػت.
دس ایه تحلیل تمبمی فشمبیـبت ،ثیبوبت ي مکاًثبت حوشت امب امیىی(سحمتاهللٓلیٍ) ي مقب مِٔم سَجشی دس
استجبى ثب کؼت يکبس ي تدبست مًسد مٌبلٍٔ ضشاساشفاٍ اػت .ثیبوبت ي کات امب اص كحیتٍ ورًس حورشت امرب -
امیىی(سحمتاهللٓلیٍ) اػاخشاج ي ثیبوبت حوشت امب ابمىٍای(مذُّلٍالٔبلی) اص ػبیت مقب مِٔم سَجشی ،تُیٍ
ي اػاخشاج اشدیذٌ اػت .ثشای اودب تحلیل محاًای کیتی اص وش افضاس Maxqda2011اػاتبدٌ ؿذٌ اػت .پغ
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اص مٌبلٍٔ دضیآ مٌبلت حوشت امب امیىی(سحمتاهللٓلیٍ) ي سَجش مِٔم اوقالة اػالمی ،ثٍ ٓىًان يالیت فقیرٍ
موبمیه ي متبَیم مشتجي ثٍ محًسَبی دکاشیه ،اَذاا ي ػیبػتَب دس خذيل 3خذاابوٍ دسج ؿذٌ اػت.

تحلیل محتوا کمیَ .ذا اص تحلیل محاًی کمی ثیبوبت ي ػخىشاویَبی يالیت فقیرٍ ،دسیربفاه ياطٌَربیی
اػت کٍ دس استجبى ثب کؼت يکبس ي تدبست ثیـاشیه فشاياوی سا داسوذ ي ثیـاشیه تبکیرذ ثرشسيی آنَرب ؿرذٌ
اػت .دس تحلیل محاًی کمی ،کلمبت کلیذی اواخبة ؿذٌ ،اص لحربٍ خبمٔیرت ي پًؿرؾ ،خُرت تحلیرل
وُبیی فشمبیـبت ي ایدبد اًالٓبت الص ثشای ادامٍ سيوذ پظيَؾ مٌلًة میثبؿذ .ثشای دسیبفرت ياطٌ َربی
کلیذی ،دي اضذا كًست اشفت اثاذا متبَیم کلی ثب ٓىبیت ثٍ چربسچًة متُرًمی مـرخق ؿرذ ي ػرپغ
کلمبت ماىبُش ثب آن حبكل اشدیذ.ثشای تحذیذ ي تذضیآ ياطٌ َب ،ایه لغبت ثش اػبع استجربى مٔىربیی مشترت
ؿذوذ ياص  15اجشٌ اًاػاٍ ؿذٌ تب وؼجت ضشاثت ایه ياطٌ َرب ثرٍ مًهرًّ سا مـرخق ومبیىرذ .ي اارش ياطٌ
مىبػتتشی سا مذ وِش داؿاىذ ،ثیبن ومبیىذ ،کٍ دس خذيل ؿمبسٌ  4آمذٌ اػت:
هفاّین پرکارترد

اداسٌ امًس کؼتيکبس اص مىِش يالیتفقیٍ (ثب تکیٍ ثش تدبست داالی)

ب :تجسیهوتحلیل یافتهها

ثب وگبٌ ثٍ خذايل فًق کلمبت پش کبسثشد پیشامًن کؼتيکبس يتدبست دس کال ي ثیبوبت يالیت فقیٍ ي متبَیم
مشتجي ثب آن سا میتًان دسیبفت .دس فشمبیـبت يالیت فقیٍ کلمبت پشکبسثشد ٓجبستىرذ اص :ثربصاس ،اضالربد ،اؿرشافی،
کؼتيکبس ،اًدکتبیی ،حمل ي وقل ،اسصاق ،كىٔت ،تًصیْ ،ياسدات ،تدمل ،تٔبين ،کـبيسصی ،کبال ي احاکبس.
تحلیل محتوای کیفی

تحلیل کیتی ،ثٍمىًِس دػتیبفاه ثٍ اتامبن يالیت فقیٍ دس ثبسٌ کؼت يکبس ي تدربست كرًست اشفارٍ
اػت .دس ایه تحلیل تمبمی فشمبیـبت ،ثیبوبت ي مکاًثبت حورشت امرب امیىری(سحمرتاهللٓلیرٍ) ي مقرب
مِٔم سَجشی دس استجبى ثب کؼت يکبس ي تدبست مًسد مٌبلٍٔ ضشاساشفاٍ اػت .ثشای اودرب تحلیرل محارًای
کیتی اص ورش افرضاس Maxqda2011اػراتبدٌ ؿرذٌ اػرت .پرغ اص مٌبلٔرٍ دضیرآ مٌبلرت حورشت امرب -
امیىی(سحمتاهللٓلیٍ) ي سَجش مِٔم اوقالة اػالمی ،ثٔىرًان يالیرت فقیرٍ موربمیه ي متربَیم مرشتجي ثرٍ
محًسَبی دکاشیه ،اَذاا ي ػیبػتَب دس خذيل 3خذاابوٍ دسج ؿذٌاػت.
ثش اػبع سيؽ تحقیآ اػاتبدٌ ؿذٌ دس ایه مٌبلٔرٍ ،اص مدمًٓرٍ ثیبوربت ي کارت امرب اص كرحیتٍ ورًس
حوشت امب امیىی(سحمتاهللٓلیٍ) ي ثیبوبت حوشت امب ابمىرٍای(مذُّلرٍالٔربلی) اص ػربیت مقرب مِٔرم
سَجشی ،دکاشیه ،اَذاا يػیبػت َبی مشتجي ثب حًصٌ کؼت يکبس ثٍ ؿشح خذايل ؿرمبسٌ  5الری 7احلربء
اشدیذ.
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جذٍل .5دکتریي حاصل شذُ از هقَالت ،هفاّین ٍ هضاهیي ،فرهایشات ٍالیت فقیِ در تارُ کسةٍکار ٍ تجارت
محوری

کذ گذاری باز

کذ انتخابی

دٌسی اص صننًبیغ نٍيتننبط؛ تننالب اننشای ػننذت ٌااجننت
استقالل اقتصبدی

ت ننبس ؛ ضننشٌسخ دٍدکیننبیی؛ ػننذت

ن ٍصيیٍرای بيُ اباستیبدَ اصاِنشت نابدهنُ اقتصنبدی؛ ػنذت یینشٌی اص تی نش اقتصنبدی ای بينُ؛ نًنغ
نؼبنالخ يبدسست ٌنضشاشای جبنؼُ؛ ضشٌسخ سیبست زاسی تٍهیذنحٍس

ػذتسلطُیزیشیاقتصبدی

دکتشیى

حیظ نًبفغ نشدت؛ تحشیم نابدالخ جًبیت بساو؛ جلٍگیشی اصتبساج نًباغ
اهٍیتاخشی اُ دٍدکیبی کشبٌسص ؛ اهضات ِذایت کشبٌسصاو؛ حهبیت کشنبٌسصاو ٌداننذاساو؛

دٍدکیبیی نحصٍالخ

تٍجُ ٌیظَ اُ اخشکشبٌسصی ٌصنًبیغ؛ صیشاًنباٍدو کشنبٌسصی؛ هنضٌت دٍدکینبیی نٍادذنزایی؛

کشبٌسصی

ن ننبيیضَ يهننٍدو کشننبٌسصی؛ سػبیننت اصننٍل صننحیر کشننبٌسصی؛ تننالب اننشای سننٍد ٌسی
کشبٌسصی؛ طشح رسخ؛ ساَ تٍسؼُ ای بد صًبیغ تاذیلی؛ کهک ٌصاسخ جّبدکشبٌسصی

ػذاهت اجتهبػی

سػبیت ػذل ٌايصبف؛ کبِش فبصلُ طاقبتی؛ سیبستِبی حهبیتی؛ فشصت اشااش اشای ِهُ

جذٍل  .6سیاست حاصل شذُ از هقَالت ،هفاّین ٍ هضاهیي ،فرهایشات ٍالیتفقیِ در تارُ کسةٍکار ٍ تجارت
کذمحوری

کذ انتخابی
تالبجّت انًیتذزایی
کًتشل ٌاسداخ

کذ آزاد
تقٍیت تٍهیذ جّت صبدساخ نٍادذزایی؛ جذیت دستٍهیذ نٍادذزایی؛ ت
يظبسخ دقیق ٌاسداخ؛ ٌاسداخ نبشیى ااضاسکییی ٌاسصاو؛ ػذت ٌاسداخ کبالیفبسذ
ش جتى ايحصبست بسخ دادل؛ ػنذت گشايیشٌشنی ٌ سانبدٍاسی؛ ػنذت اجحنبف؛ ػنذتاحت نبس؛
سػبیت ايصبف ػشضُ کًًذگبو؛ ػنذت نؼنبنالخحنشات؛ نانبسصَ انب قبقنب  ،ػنذت کنم ٌینب صینبد

سبهم سبصی فضبی
سیبست

ت بسی

فشٌشی دس ابصاس اسالنی ؛ ػنذت سنٍدجٍیی دس انبصاس؛ ضنشٌسخ تباینت ينشح اسص؛ جلنٍگیشی اص
فجبد ٌ اسشاف؛ يظبسخ جبنغ؛ نقبالُ اب سٍءاستیبدَ گشاو؛ ػنذت ٌسٌد اصنًبف انُ سیبسنیکنبسی
ٌابيذابصی؛ نجئلُی نٍاجُّی دسست اب ادالل؛ ػذت سٍدجٍییِب؛ ػذت صاس ننشدت؛ ا نبسگیشی
افشاد نٍنى ٌ نتؼّذ دساصًبف؛ ػنذت نؼبنلنُ اجًنبع نهًٍػنُ؛ دشینذ ٌ فنشٌب نطنباق ننٍاصیى؛
کًتشل يشخ دذنبخ؛ نابسصَ اب ٌیظَدٍاسی؛هضٌت نابسصَ اب نیبسذ اقتصبدی
استیبدَ اص دالقیت ٌ يٍ ٌسی؛ تشٍیق اُ تٍسنؼُ صنبدساخ؛ ت هینل صي ینشَی ػلنم ٌ فًنبٌسی؛

001

تٍهیذٌت بسخ دايش-

ششکتِبی دايشاًیبو؛ ح هت ٌ دشدگشایی؛ يٍسبصی ٌ اات بس دس نبشنیًّب؛ اسنتیبدَ اص داينش

ناًبی ابکیییت ابال

دی شاو؛ تالب جّت تحقق سًذ قشم اينذاص؛ تقٍینت اقتصنبد داينشاًینبو؛ ضنشٌسخ استقنبی
کیییت تٍهیذاخ

کذ انتخابی
تّیُ ٌتبنیىيیبصنًذیّب
اصالح اه ٍی نصشف
اهضانبخ فشًِ ی تقٍیت
اقتصبدنلی
ٌظییُدٌهت دست بسخ
ِهشاستبیی
ابساِاشداقتصبدنقبٌنتی

حهل ٌ يقل تشايضیت؛ ینیش ایًنی انبصاس؛ هنضٌت دٍدکینبیی دس نجنبال اسبسنی؛ ػنذت تنیدیش دس
سسبيذو؛ ضشٌسخ ت بسخ نحصٍالخ اسبسی؛ تینیى يیبصِبی اسبسی؛ طشح حهبیت اص دات
هضٌت صشفُ جٍیی؛ اصالح ساک صيذگی؛ دٌسی اص صیبدَ سٌی؛ ضشٌسخ نصشف نتؼبدل
جلٍگیشی اص اششافیگشی؛ افضایش ػالقُ نشتشی انُ نحصنٍل دادنل؛ اسصب دايجنتى نصنشف
کبالی دادلی؛ یشِیض اص نصشف کبالی دبسجی؛ یشتیابيی دٌهنت اص تٍهینذاخ دادلنی؛ تشن یل
سشنبیُ اجتهبػی؛ استیبدَ دست بَ ِبی دٌهتی اص کبالی ایشايی؛ ًِ بسسبصی نصشف دادلی
استبيذاسد سبصی دٌهت؛ هضٌت يظبسخ دٌهت دس يٍع ٌ قیهت؛ تحقق ِذایت دٌهت
تطباق سیبست دٌهت اب اقتصبد نقبٌنتی؛ اخش ِبی ستبدی ٌ ػهلیبتی

اداسٌ امًس کؼتيکبس اص مىِش يالیتفقیٍ (ثب تکیٍ ثش تدبست داالی)

کذمحوری

کذ آزاد

جذٍل  .7اّذاف حاصل شذُ از هقَالت ،هفاّین ٍ هضاهیي ،فرهایشات ٍالیت فقیِ در تارُ کسةٍکار ٍ تجارت
کذنحٍسی

کذايتخبای

کذ صاد

نشدنی کشدو

تٍايهًذسبصی ٌحهبیت اخش دصٍصی؛ صادسبصی دٌهت اصفؼبهیتّنبی اقتصنبدی ذیشضنشٌس؛ اهضاننبخ دٌهنت

تٍهیذ ٌ ت بسخ

دس انش ٌاگزاسی؛ تالب اشای اتحبد اصًبف؛ نشدنی کشدو ت بسخ
ضنشٌسخ اصنالح نبهینبخ؛ اصنالح سٌاانا اقتصنبدی؛ حهبینت صیشسنبدتی دٌهنت؛ اسنتیبدَ اص نتخصصننیى

ِذف

تٍايهًذسبصی
کجب ٌکبس

ت بسی؛ تصهیم نؼقٍل نًطقی اقتصبد؛ نابدهُ ت بسی اب ابصاس دبسجی ٌ دادلی؛ ضنشٌسخ تنبنیى اصدنبسج دس
صٍسخ هضٌت؛ حهبیت صًبیغ کٍقک؛ صادی ت نبسی کًتنشل شنذَ؛ افنضایش دس ننذ انشای تٍهیذکًًنذگبو؛
افضایش اّشٌَسی؛ کًتشل تٍست؛ ای بد نضیتِبی سقباتی؛ اِهیت انًیت صيذگی ٌ شنللی ؛ ضنشٌسخ یشدادنت
یبسايُ تٍهیذ؛ حهبیت اشای سقباتیزیشی ایىاههللی کبالِب؛ نٍاجُّی دسست اب ادالل اقتصبدی

تٍسؼُ اشيذ نلی
تحقق اقتصبد
نقبٌنتی
يّبدیًُ سبصی
ت بسخٌتٍهیذ

تؼییى جّت استشاتظی نلی تٍهیذ
استیبدَ اّیًُ اص نًنباغ نلنی؛ حنزف نٍاينغ ت نبسی؛ اسنتیبدَ اص ظشفینتِنبی ذینش اصيینت؛ دٌسی دنشجِنبی
ایخٍدی؛ اشيبنُ سینضی ساِانشدی؛ تٍهینذاياٍَ؛ ینک انبصاس  64نیلینٍيی؛ تٍجنُ انُ قیهنت تهنبتشنذَ؛ حهبینت
ِهُجبياُ اصتٍهیذنلی؛ ِذایت استؼذادایشايی؛ فشًِگسبصی تٍسا صذاٌسیهب؛ اتقبو دسکبستٍهیذ
تًظیم قٍايیى تجّیلکًًذَ ت بسخ؛ يّبدسبصی ابصاس؛ تالب جّت تًظیم قٍايیى اقتصبدی
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الگًی اتامبن يالیت فقیٍ

پغ اص اودب فشایىذ تحقیرآ ي تحلیرل کمری ي کیتری ،ي اػراتبدٌ اص سيؽَربی تحلیرل محارًی ثیبوربت،
حوشت امب امیىی(سحمرتاهللٓلیرٍ) ي حورشت امرب ابمىرٍای(مذُلرٍالٔربلی) دس ػرٍ محرًس دکارشیه،
ػیبػت َب ي اَذاا ،متبَیم مؼاخشخٍ کرٍ ضؼرمای اص ترذيیه الگرًی کؼرت يکربس ي ثبصساربوی سا ؿربمل
میؿًد ،دس ؿکل  3ومبیؾ دادٌ ؿذٌ اػت.

شکل  .3اتعاد ٍ هَلفِّای کسة ٍکار ٍ تازرگاًی

اداسٌ امًس کؼت يکبس ثب سيیکشد ثبصسابوی داالی اص دیذابٌ يالیرت فقیرٍ ،مری تًاورذ ثرٍٓىرًان ؿربلًدٌ
ًشاحی کؼتيکبس ي ثبصسابوی داالی دس کـًس ضشاس ایشد .ثب مٌبلٔرٍ ثرٍ اكرًل تتکرش اضالربدی مریترًان
چبسچًة ي مجىبی هشيسی کؼت يکبس ي ثبصسابوی داالی سا دسیبفت .یبفاٍَبی ایه پظيَؾ وـبن مریدَرذ
کٍ مُمتشیه سيیکشد يلی فقیٍ تحقآ خشیبن اضالبد ثًمی اػت کرٍ مجىربی آن دس ضبلرت اضالربد مقربيمای ي
تًلیذ ملی ي تًخٍ ثٍ کـبيسصی ثٍ دفٔبت ثیبن اشدیذٌ اػت .ثشای اص اثٔبد مُرم الگرًی کؼرتيکربس ًجرآ
ایه پظيَؾ ٓجبستىذ اص:
دکاشیه يلی فقیٍ ٓذ ياثؼاگی ي ٓضت اضالبدی مری ثبؿرذ .لرزا ثرشای تحقرآ اػراقالل اضالربدی ثرٍ
001

اػاتبدٌ ثُیىٍ اص ُشفیت َبی دسين دس کؼتيکبس یٔىی اص تًلیذ تب ملشا میثبؿذ .اػاتبدٌ مٌلرًة ي ثُیىرٍ

اًدکتبیی الص ي هشيسی ثىِرش مری سػرذ .اًدکتربیی دس محلرًالت اػبػری اص الضامربت اػبػری ٓرذ
ياثؼاگی میثبؿذ .لزا ثلًست وِب مىذ ي ػیؼامی ،حوًس مشد دس تًلیذ ملی ي تبمیه ویبصَرب دس داارل ي
ديسی اص ياسدات ثی سيیٍ تًػي حبکمیت میتًاوذمقً تًاومىذی اضالبد ملی اشدد.خُت تحقآ ایره مُرم
اَذاا يػیبػتَبیی دسحًصٌ ثبصسابوی الص اػت.
ػیبػاگزاسی مجاىی ثش اضالبد مقبيمای ي اتکب ثٍ ُشفیت داال سيیکشد اكرلی يلری فقیرٍ خُرت ایدربد
صمیىٍ اضالبد تًاومىذ ثشای ایشان میثبؿذ .ثب ٓىبیت ثٍ ایره سيیکرشد يُیترٍ حرًصٌ کؼرتيکربس ي ثبصساربوی
مًاسدی اص ضجیل کىاشل ياسدات ،صمیىٍ ػبصی تًلیذ کیتی ،تًػٍٔ کؼت يکبسَبی داوؾمجىب ،ػربمبوذَی ثربصاس
داالی ي سٓبیت تًكیٍَبی ؿشٓیٍ مش ثًى ثٍ امًس تدبسی يػربلم ػربصی کؼرت يکربس ي سٓبیرت الگرًی
ملشا می ثبؿذَ .مچىیه ًجآ سيیکشد يلی فقیٍ ،ثُجًد فوبی کؼت يکبس ،تًخٍ ثٍ تًػٍٔ ثشوذَبی ملری،
تالؽ ثشای كبدسات غیشوتای ي اتکب ثٍ ُشفیتَبی مشدمی دس فٔبلیتَبی صودیشٌ تًلیذ ترب تربمیه ،مًخرت

اداسٌ امًس کؼتيکبس اص مىِش يالیتفقیٍ (ثب تکیٍ ثش تدبست داالی)

اص ُشفیتَبی اوؼبوی خًان ي تحلیل کشدٌ ،مىبثْ ًجیٔی غىی ي ثبصاس  70میلیًوی خُت تحقرآ اػراقالل ي

ؿکًفبیی اضالبد ثبصسابوی ملی اًاَذ ؿذ.
نتیجهگیری و پیشنهاد

ثبٓىبیت ثٍ وابیح ایه پظيَؾ ثٍوِش میسػذ کؼتيکبس ي ثبصسابوی داالی ثبیؼرای ثبتًخرٍ ثرٍ هرشيست
تحقآ اػاشاتظیَب ياَذاا کالن اضالبدی ي تحقآ تًػٍٔ تًلیذ ملی يػربلم ػربصی فوربی کؼرتيکربس ي
ثبصسابوی اضذامبتی كًست ایشد کٍ دس ریل ثیبن میؿًد:
 )1مذیشان کالن اشدٌ وِب َبی اضالبدی ثًًٍس آم ي يصاستابورٍای مرشتجي ثرب امرًسات تدربسی ضجرل اص
َشاًوٍ اسائٍ ثشوبمٍ ي ايمـی اخشایی ،ثب دضت ثٍ اثٔبد دکاشیه ،اَذاا ي ػیبػتَبی يالیرت فقیرٍ تًخرٍ
ومًدٌ ي دس تلمیمبت مذیشیای آن سا ولتالٔیه اًد ضشاس دَىذ.
 )2تالؽ ي پبیؾ مذاي کبسکشدَب ي مقبثلٍ خذی ثب فؼبد اضالبدی.
 )3تالؽ ثشای تحقآ تًلیذ ملی ي اػاقالل اضالبدی.
 )4آامبد مشد ثٍ محلًالت داالی ي تحقآ الضامبت ملشا ملی.
 )5اػاتبدٌ اص ُشفیت مشدمی دس فشایىذَبی اضالبدی مثل تًلیذ ي ثبصسابوی.
 )6ثبال ثشدن ؿباق ؿتبفیت اضالبدی.
َ )7مبَىگی خُرت ٓرذ مرًاصی کربسی الص اػرت دس صودیرشٌ تربمیه ي فوربی کؼرتيکربس اوؼردب ي
یکپبسچگی الص اػت .پیـىُبد میؿًد دي وًّ َمبَىگی ي یکپبسچگی كًست ایشد .یکپبسچٍ ػبصی افقری،
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یٔىی وُبد تًلیذکىىذٌ ي وُبد تًصیْ کىىذٌ ثب َم تٔبمل داؿاٍ ثبؿىذ .ثشای پًیربیی ثربصاس الص اػرت اًالٓربت
الص ثشای میضان ي وًّ ویبص ثب ملشا َمبَىگ ثبؿذ ،ثب َمبَىگی میتًان ثُشٌيسی سا ثبالثشد.
 )8پیـىُبد میاشدد دس ثبسٌ کبالی حؼبع ي اػبػی کىاشل كرًست ایرشد .ابًشوـربن مریارشدد ،وِربست
ثؼاگی ثٍ وًّ کبال ي ؿشایي ي اضاوبئبت صمبن ي مکبن ي وًّ کبالی حؼبع،هرشيسی ي ٓربدی داسد .مىاُری
ثبیؼای پبیؾ تدبسی ٓلمی ي ثب اػاتبدٌ اص ػبمبوٍ الکاشيویکی ثبؿذ
 )9ؿىبػىبمٍداس کشدن کبالَبً ،شاحی ػباابس ،ػبمبوذَی ٓلمی ي اثرشثخؾ يسيد کبالَرب ثرشای پیـرگیشی اص
ضبچبق ثب اػاتبدٌ اص وِب ملی اًالٓبت خُت پبیؾ کبالَب اصمجبدی تب ثبصاس داال کـًس
 )10مجبسصٌ خذی ثب پذیذٌ ضبچبق ي ثش اًسد ثذين مالحٍِ ثب متؼذیىی کٍ دػت ثٍ ضبچبق میصوىذ.
اخجبسی ومًدن ثشچؼت ػالمت ثش سيی مًاد غزایی ي تشيیح ملشا مًاد غزایی ثًمی ایشان.
 )11تٔذاد الیٍ تبمیهکىىذٌ تب ملشاکىىذٌ وُبیی حذاکثش اص ػٍ الیٍ وجبیذ ثیـاش ؿًد.
 )12اشدؽ اًالٓبت ثبیذ ثٍ ػشٓت دس آن كًست ایشد ،یٔىی ثبیذ اًالٓربت تًصیرْ سا ترب آارشیه حلقرٍ
ثبیذ دس یک وقٌٍ داؿاٍ ثبؿىذ ي آن سا سكذ کىىذ.
 )13تشػیم پالن ساَجشدی اضالبدی ي ديسی اص ػًء مذیشیتَبی کؼتيکربس دس َرش ديسٌ مرذیشیای .لرضي
پیبدٌػبصی مذیشیت داوؾ ي پیًوذ ثیه ثشوبمٍَبی تًػٍٔای ي َمافضایی ديلتَب.
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الف -فارسی

 امب امیىی (سحمتاهللٓلیٍ)( .)1389كحیتٍ امب  ،مدمًٍٓ آثبس امرب امیىی(سحمرتاهللٓلیرٍ) ،خلرذ ،19چربح
پىدم ،تُشان :مًػؼٍ تىِیم ي وـش آثبس امب امیىی (سحمتاهللٓلیٍ).
 امب امیىی (سحمت اهلل ٓلیٍ) ( .)1382كحیتٍ وًس ،خلذ ،3چبح ػً  ،تُشان :دفاش حتَ يوـش آثبسامب (سحمرت
اهلل ٓلیٍ).
 امب ابمىٍای (مذُلٍالٔبلی) ،مدمًٓرٍ ثیبوربت (ػرخىشاوی دس دیرذاس ومبیىرذابن َتامریه ديسٌ مدلرغ ؿرًسای
اػالمی  )1383/3/27ضبثل دػاشػی دس ػبیت http://farsi.khamenei.ir
 آرسیٓ ،لیشهب صمبویمضدٌ ،مُرذی ( .)1393الگرًی ساَجرشدی مرذیشیت ٓملکرشد ػربصمبن ،چربح ايل ،تُرشان:
مًػؼٍآمًصؿی ي تحقیقبتی كىبیْ دفبّ.
 ثشصاوی ،محمذ يآَ ( .)1378ؿىبات الگًی اواِبسات ػشمبیٍازاسان ثب تبکیذ ثش اػابن اكتُبن دس اضالربد ایرشان:

اداسٌ امًس کؼتيکبس اص مىِش يالیتفقیٍ (ثب تکیٍ ثش تدبست داالی)

مناتع

سػبلٍ دکاشی ،تُشان :داوـگبٌ آصاد اػالمی ياحذ ٓلً تحقیقبت.
 ثلیشتمىؾ ،حمیذ امبمیمیجذیٓ ،لی ( .)1364سَىمًدَبی اضالبدی دس ثیبوبت حوشت امب امیىی (سٌ) ،خلرذ
دي  ،تُشان :مًػؼٍ مٌبلٔبت ي پظيَـُبی ثبصسابوی.
 تبسی ،فاحاهلل َشيساوی ،حؼیه ( .)1392وقؾ ي خبیگبٌ ایشان کذ دس تدبست کـًس ،تُرشان :مشکرض پرظيَؾَربی
مدلغ ؿًسی اػالمی.
 ابوذيصی ،احؼبن کبيیبوی ،صَشا (« .)1395کبوبلَبی تأثیش ثًسيکشاػی ثش ٓملکشد اضالبد ایشان» ،فللىبمٍ مدلرغ
ي ساَجشد ،ػبل  ،23ؿمبسٌ .87
 دیًیذ ،فشد آس ( .)1379مذیشیت اػاشاتظیک ،تشخمٍ دکاش ٓلی پبسػبئیبن ي دکاش ػیذمحمذ آشاثی ،چبح َترذَم،
تُشان :دفاش پظيَؾَبی فشَىگی.
 سموبنپًس ،اػمبٓیل ( .)1379مبَییت ٓلل ياثشات ثیثجبتی اضالبد کالن ،سػبلٍ دکاشی ،تُرشان :اضالربد داوـرکذٌ
اضالبد داوـگبٌ تُشان.
 صیمشمبن ،مبسک ( .)1381ساَجشدی ثشای ثبصسابوی مًفآ ثب طاپىیَب ،تشخمٍ :محمذسهب میشفخشایی ،تُشان :ؿرشکت
چبح ي وـش ثبصسابوی.
ٓ ضتی ،مشتوی ( .)1371اًٌى اكلی اضالبد اػالمی اص دیذابٌ حوشت امب امیىی(ع)َ ،مبیؾ ايلریه کىگرشٌ
ثشسػی اوذیـٍَبی اضالبدی حوشت امب امیىی ،تُشان :داوـگبٌ تشثیت مذسع.
 فًکً ،میـل ( .)1389داوؾ ي ضذست ،تشخمٍ محمذ هیمشان ،تُشان :اواـبسات َشمغ.
 کبتجی ،حؼیه ( .)1376ثشسػی سيوذ ابت (تدبست خُبوی) ي ضٌتثىذیَبی ورًیه اضالربدی ي تربثیش آنَرب ثرش
تبمیه ضٌٔبت ي تدُیضات پیـشفاٍ دفبٓی ،سػبلٍ دکاشی ،تُشان :داوـگبٌ ٓبلی دفبّ ملی.
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،  چربح چُربس، تشخمٍ َبدی خلیلری، وِشیٍ ي سيؽ دس تحلیل اتامبن.)1393(  فلیپغ، مبسیبن لًئیض، یًساىؼه
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. اواـبسات داوـگبٌ تُشان: تُشان، ؿباقَب ي تکىیکَب، وِشیٍَب، محیي کؼتيکبس.)1394(  محمذٓلی، مشادی
 َذاازاسی تًس الضامربت ي چربلؾَربی تحقرآ آن ثرشای.)1392(  مشکض پظيَؾَبی مدلغ ؿًسی اػالمی
. اواـبسات مشکض پظيَؾَبی مدلغ ؿًسی اػالمی: تُشان،ایشان
. اواـبسات ػمت: تُشان، مجبوی اضالبد اػالمی.)1377(  ػیذَبدی، غالمشهب ٓشثی،  ملجبحیمقذ
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