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 مقدمه
 ٍ الشػبد ثب ضَد یه هحسَة الشػبدی هقیطز، اهشی دس سَاصى ایؼبد ثشای سالضی اسالهی، ّش سفىش دس

 ثدِ ووده   ثبیدذ  یقٌی؛ اسز ًیبصی یث ًَفی حیض، ایي اص . الشػبداسز ثشاثش هقیطز ٍ دس صًذگی سَاصى

 ،سغح والىّذف ًؾبم الشػبد اسالهی دس (. 30: 1393)فطبسی ٍ دَسغفبس،  ًوَد سا سفـ ، ًیبصّبّب سَاصى

 هحػَل الشػبد اسالهی اسدز  ،الشػبد همبٍهشی، ایي ًگبُ ثب .اسز افضایص طشٍر ػبهقِ ٍ سفبُ فوَهی

دَیب ٍ  یغَسس ثٍِ یب دس هسیش اّذاف،  ّب ثحشاى، حَادص، سز وِ دس ضشایظ ثشٍص ًبهالیوبرالشػبدی اٍ 

دٍ خَاسدشِ   اهٌیدز،  ٍ ص عشفی، سفبُا .(29: 1393)اسذی،  ثذشداصدسخػیع ثْیٌِ هٌبثـ ثِ  ، ثشَاًذدبیذاس

سدغح لبثدل    صهدبى  ّن سأهیي گشٍ دس ّب اًسبى سقبدر ٍ ثْشٍصی وِ اسز اًسبًی ػبهقِ ّش هْن ٍ اٍلیِ

ِ  . الشػدبد همدبٍهشی  ّبسز آى دٍی ّش اص لجَلی  یّدب  سدبصهبى  یوبسآهدذ  ساّجدشدی،  یًگشضد  فٌدَاى  ثد

 الشػدبد  اّدذاف  ٍ سحمدك  ّدب  یبسدز س اػدشای  دس ّب آىًمص  ٍ هٌبثـ اص اسشفبدُ دس سا اهٌیز سَلیذوٌٌذُ

 گدزاس  دس سَاى یه سا یدفبف ، غٌقزیيچٌ ّن(. 61: 1395)سیف،  دّذ یه لشاس َسد وٌىبشسا ه همبٍهشی

 طَس هحسَةو یساّجشد ّبی یفٌبٍسسَسقِ  یثشا یوشاًىح یاغل یًْبدّب اص یىی یالشػبد همبٍهش ثِ

ِ  سا طدَس ، ویساّجدشد  یٍوبسّدب  وسدت ز یشیهذ ٍ سبصی یزلبثل یشدّبوبسوثب  ِو شدو دس  یبهود ًب اص سلد

ٌدذ  و هی غیثس یلذسر هل خلك شیهس دس سا یساّجشد هٌبثـ ٍ بصدس هی خبسع یی ساّجشدّب یفٌبٍسسَسقِ 

هْن ٍ هؤطش دس دسششسی سدبصهبى ثدِ اّدذاف اص     یّب هؤلفِیىی اص (. اص عشفی، 53: 1393، صادُ فشسَن)

ٍ وبسآهذ هٌبثـ )افن اص هٌبثـ اًسدبًی ٍ هدبدی( اص عشیدك     هَلـ ثِخَد، ّذایز غحیح،  ضذُ ییيسقدیص 

آًچِ ثِ  فٌَاى ثِ یسشگیش، ضبیاخ یّب . دس سبلاسزافوبل فشهبًذّی اطشثخص دس ولیِ سغَح هذیشیز 

ِ یىشد ضبیضَد. سٍ یذ دس ًؾش گشفشِ هیش ثشآیظ هشغیوٌذ سب اص فْذُ هح یسبصهبى ووه ه ِ   سدش  هحدَس، ثد

ز، ید سحمدك هأهَس  یبص ثدشا ید هدَسد ً  یّدب  زیسفشبسّب ٍ غدالح  ،ّب، داًص هْبسر ییسبصهبى، دس ضٌبسب

 (.2006، 1)دساگبًیذیس ٍ هٌشضاس وٌذ یهووه  یسبصهبً ّبی یزاٍلَثب ساّجشدّب ٍ  ساسشب ّن

اضشجبُ، ضىسز ٍ ًشدبیغ   گیشی ینسػوغحیح فشهبًذّبى، هَفمیز ٍ ًشبیغ هغلَة ٍ  گیشی ینسػو

ِ فشهبًدذّبى، اص   ّدبی  یسدشگی ضبسَسقِ  سٍ یيا، اص آٍسد یهسا ثِ ثبس  یشیًبدز ػجشاىس ٍ ًبگَا  یّدب  دغذغد

 

1. Draganidis & Mentzas 
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ثب سَػِ ثِ سغییشار ٍسیـ  (. ثشاثش ایي سَضیحبر 25ٍ: 1393ٍاحذّبی ًؾبهی اسز )دّمبى ٍ ّوىبساى، 

اخیدش دس   یّب سبلوِ دس  ًؾبم همذس ػوَْسی اسالهی یسٍدیص  سْذیذار ّبی یژگیٍٍ گسششدُ دس 

ًؾدبهی دس ایدي    یّدب  سدبصهبى صهیٌِ الشػبدی سٍ ثِ افضایص داضشِ اسز ٍ ًیض ثب فٌبیز ثِ ًمص هْدن  

سدٌبد  اثب سَػدِ ثدِ   سا  فشهبًذّبىهَسد ًیبص الشػبدی  ّبی یسشگیضب، فمذاى یه الگَی ػبهـ وِ همَلِ

سسدذ؛   هدی  ًؾدش  ثِی گشدد ٍ ضشٍس ثبالدسشی ٍ هذاسن ٍ هسشٌذار فلوی سجییي ًوَدُ ثبضذ، احسبس هی

دس حَصُ الشػبدی  ضبى ٍؽبیفًؾبهی ثشای ایفبی  فشهبًذّبىایي اسز وِ حبضش لِ سحمیك ئهس يیثٌبثشا

 ییّدب  ضدبخع ثدب چدِ    ّدب  یسدشگی ضبّشوذام اص ایدي   یيچٌ ّنٍ  ؟ثبیذ ثبضٌذ ّبیی یسشگیضبداسای چِ 

 بىهَسد ًیبص فشهبًذّ الشػبدی ّبی یسشگیضبّذف اغلی ایي سحمیك، سذٍیي الگَی ؟ ضًَذ یهسٌؼیذُ 

ی هدَسد ًیدبص   الشػدبد  ّدبی  یسدشگی ضب یّدب  ضبخع ٍ ّب هؤلفِسقییي آى،  اّذاف فشفیٍ  اسزًؾبهی 

. ثدب سَػدِ ثدِ    اسدز  ّدب  یسدشگی ضبٍ  ّب هؤلفٍِ سقییي اٍلَیز ٍ ٍصى ّشوذام اص ایي  ًؾبهی بىفشهبًذّ

سَسدقِ داًدص ًؾدشی دس صهیٌدِ      سَاًدذ هَػدت؛   هدی ایي سحمیك ّبی الشػبدی ًشبیغ  اّویز ضبیسشگی

ّ   ، ًؾبهی بىفشهبًذّالشػبدی  ّبی یسشگیضب دس حدَصُ  ًؾدبهی   بىسٌؾین ٍ سجیدیي اًشؾدبسار اص فشهبًدذ

ووه ثِ سٌؾین اّدذاف  ٍ  یهذاس اسصشٍ  ّب یسشگیضبثسششسبصی ٍ ایؼبد ػَ سبصهبًی هجشٌی ثش الشػبد، 

 گشدد. ػوَْسی اسالهی ایشاى ًیشٍّبی هسلحدس الشػبدی  ًْبیی سَسقِ

 پیطینه پژوهص

 نظزی پیطینه

)اثغحی ٍ فجذغجَس،  داضشي سَاًبیی، اخشیبس، هْبسر، داًص، لیبلز ٍ غالحیز اسز یهقٌب ثِ 1ضبیسشگی

ودِ   اسدز  ّدب  ًگدشش  ٍ هْبسر داًص، اص یا هؼوَفِ سَغیف ثشای اسشفبدُ هَسد اغغالح .(42 :1389

ِ  گشدد یه سبصهبًی ّبی یزاٍلَ ٍ اّذاف ثِ ًیل هَػت ًْبیز دس ٍ ضغلی هَفك فولىشد ثِ هٌؼش ، 2)دَسد

ٍ  آهدَصش  اسسمدبی  هٌؾَس ثِ آى اص سَاى یه وِ اسز هْن ػْز ایي اص ّب یسشگیضب داًص (. سَسق2014ِ

اسدز   ّدبیی  یژگیٍبًگش یی ًیض ثالشػبد(. ضبیسشگی 22: 2016ٍ ّوىبساى،  3وشد )ّبسش اسشفبدُ شدىفول

 

1. Competence 
2. Puteh 
3. Hutter, et al 
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ّ  صیافدضا  ٍ یٌیبسآفشوسَسقِ  ثِ سَاًذ یه شیهذ آى، یهجٌب ثش ِو ضدَد   ًبئدل  سدبصهبى  یالشػدبد  یثدبصد

 (.168: 1396، ی)دسخطبى ٍ صًذ

 فزهبنذهی نظبهی

ِ داسد دس ود ثدِ سدجت ضدغل یدب دسػدِ ٍ هسدئَلیشی        ،فشد دس خذهز هِ یواخشیبسی اسز  1فشهبًذّی

هسئَل اداسُ وبسوٌبى ٍاحذ خَد ثَدُ ٍ سٌْدب   ،فشهبًذُ .ثشد یه وبس ثِهحَلِ  ّبی یزهأهَسساسشبی اًؼبم 

ِ ٍاحدذ اٍ اًؼدبم ٍ یدب اص اًؼدبم آى ثبصهبًدذُ اسدز، هسدئَلیز داسد        وِ دس لجبل افوبلی وهمبهی اسز 

فشهبًذّی، یه اهش هقٌَی، یه ًَؿ سّجشی، یه ًَؿ » .(4هبدُ ، 1اًضجبعی ى.م.ع.ا.ا، فػل  ًبهِ یيآئ)

ٍ ضدىل   یدّد  سدبصهبى رّي ٍ احسبس ٍ فول ٍ ػسن ٍ سٍح ٍ ثب ٍ یه چیض هشىی ثِ  ػبًجِ ّوِاداسُ 

 یٍالـ فالٍُ ثش سّجش فشهبًذُ ًؾبهی دس(. 22/10/1369، ثیبًبر، یا خبهٌِ)اهبم « سبصهبًی غحیح اسز

ٍ ّدن دس فشغدِ    یسبصهبى، هذیشیز هیذاى فولیبر سا ّن ثدش فْدذُ داسد. اٍ ّدن دس فشغدِ اسدششاسژ     

ِ  ی. سدذٍیي اسدششاسژ  وٌذ یهایفب ٍ اغلی سا  یسبوشیه، ًمص ولیذ یدب ثدب ًؾدش ضدَسایی اص      ییسٌْدب  سا ثد

ودِ دس حیغدِ هدذیشیز فولیدبر لدشاس       آٍسد یدسهد ثِ اػشا  آى سا ،ٍ دس ًْبیز دّذ یههسشطبساى اًؼبم 

 ،سّجشی ٍػَد داسد، ػَّشُ فشهبًذّی ،دس فشهبًذّی» (.12-14: 1393)اسىٌذسی ٍ ّوىبساى،  گیشد یه

ثلىدِ هؼوَفدِ سحدز     ،ددشداصد  یًود ٍ دسدشَس   ًبهِ ییيآ فمظ ثِ اثالك ،فشهبًذّی ًؾبهیاسز.  سّجشی

« ًوبیدذ  یهّذایز  ّب آىسا ّوبًٌذ ػسن  ّب آى؛ یقٌی فىش ٍ ػبى دل ًوبیذ یهسا سّجشی  فشهبًذّی خَد

 (.7/8/1381، ثیبًبر، یا خبهٌِ)اهبم 

 اقتصبد هقبوهتی

وشدى ّشچِ ثیطشش ًیبصّبی ثطش اسدز ٍ فلدن    ثشآٍسدُسخػیع ثْیٌِ هٌبثـ هحذٍد ثشای  فلن 2الشػبد

ّسشِ اغلی  ،اغل هحذٍدیز دس هٌبثـ(. 28: 1393الشػبدی اسز )اسذی،  ّبی یذُدذوطف ساثغِ ثیي 

ولیذ فولىدشد یده هدذیش اسدز. دس غیدش       ،ّب یزهحذٍدهذیشیز اسز. دس لبهَس هذیشیز، هذیشیز ثش 

ًودَدى   ساسدشب  ّدن  .(39: 1387، فدشد  ییداًب) هقٌبسز یثاسبسبً  ،ٍػَد ٍفَس هٌبثـ، هذیشیز ب، ثغَسر یيا

 

1. Command 
2. Economy 
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ّدبی هدذیشیز    اص ضدشٍسر  ،ّبی والى یه سدبصهبى  اسششاسژی سبصهبًی ثب ّبی یهط خظّب ٍ  اسششاسژی

هذیشیز دس ضشایظ سخز الشػبدی اص هٌؾشّبی ًَیٌی لبثل  ّب ثشای سبصهبى یسبص آهبدُاطشثخص اسز. 

 ولیذی دس چٌدیي ضدشایغی فجبسسٌدذ اص    ّبی یهط خظ، ثشخی الوللی یيثسَػِ ثِ سؼبسة اسز. ثب ثشسسی 

؛ ّدبی سّجدشی سدبصهبًی    افدضایص لبثلیدز  ؛ ٍ افشاد ثب فولىشد ثبال اسشقذادّبهذیشیز (: 2010، 1اسششن)

ٍ اسسمدبی سیسدشن هدذیشیز فولىدشد ٍ      یاًذاص ساُ؛ سمَیز افشوبد ٍ سقلك سبصهبًی دس سغح ول سبصهبى

 .یسبصهبً دسٍىاطشثخطی اسسجبعبر  صیافضا ؛اسسجبط آى ثب ػجشاى خذهز

، آى یشهجٌباسز وِ ث یالشػبد یٍ سبصٍوبسّب یظاص ضشا ای یژٍُ یسبص هذلٍ حی عشا ،2یالشػبد همبٍهش

 ،ٍ ًدِ هٌفقدل   فقبل غَسر ثِ ،بسّبٍ فط ّب ینسحشذاوظش حثش اسبس فشؼ ٍػَد  ،وطَس یالشػبد یبضف

ِ  اسدز  ایدي  هقٌدبیص الشػبد همدبٍهشی  (. »97: 1395، ًٍذ یَسف)ًیبصی ٍ  ضَد یه حیعشا  یده  هدب  ود

 اش ددزیشی  یتآسد  ّن ٍ ثوبًذ هحفَػ وطَس دس الشػبدی سضذ ثِ سٍ سًٍذ ّن وِ ثبضین داضشِ الشػبدی

ِ  ثبضدذ  عدَسی  الشػدبدی  ًؾدبم  ٍ وطَس الشػبدی ٍضـ یوٌذ؛ یقٌ دیذا وبّص  سشفٌدذّبی  ثشاثدش  دس ود

)اهدبم  « دیذا وٌدذ  اخشالل ٍ ثجیٌذ آسیت ووشش ثَد خَاّذى گًَبگَ یّب ضىل ثِ ٍ یّویطگ وِ ىدضوٌب

وِ سالش دضوٌبى اًمالة  ضَد یهًبضی  آًؼب(. اّویز الشػبد همبٍهشی اص 2/6/1391، ثیبًبر، یا خبهٌِ

ٍ هحودذی،   ددَس  یيحساخیش ثیص اص ّش صهبى دیگشی ثش فشغِ الشػبد سوشوض یبفشِ اسز ) یّب سبلدس 

: اسدز (. ضشٍسی ثَدى ایي هسئلِ اص ًگبُ همبم هقؾن سّجدشی ثدِ ایدي غدَسر هطدخع      123: 1395

ایي اسز ودِ ثٌدذُ اص دُ دٍاصدُ سدبل     ثِ خبعش، وٌن یهالشػبد همبٍهشی ٍ سىشاس  گَین یهثٌذُ  وِ یيا»

وٌین، فودذُ   یسبص همبٍموِ اگش الشػبد وطَس سا دس دسٍى  صًن یهم ایي حشف سا ثب غذای ثلٌذ دیص داس

 یالشػبد همبٍهش لیچْبس هؤلفِ اغ( 19/11/1394، ثیبًبر، یا خبهٌِ)اهبم « هطىالر اص ثیي خَاّذ سفز

 گدزاسی  یبسدز س ٍ صا دسٍىالشػدبد   ی،داًدص ٍ فٌدبٍس   ی،: ػْبد الشػبداص ذسٌفجبس یا خبهٌِاهبم اص هٌؾش 

 (.82: 1395ی )اسفٌذیبسی غفب ٍ دّمبى، فشٌّگ

 

 

 

1. Strack    
2. Resistive Economy 
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 رویکزدهبی اقتصبدی فزهبنذهی نظبهی

ـ  شیًؾ آى هشثَط ثِ اهَس دفبؿ ٍ هسبئل یثشسس ثِ یدفبف الشػبد اص  ز، اػشٌدبة ید اهٌ غدلح،  سدالح،  خلد

طجبر  سضذ، ـ دسآهذ،یهٌبثـ، سَص عیسخػ ػٌگ، زیشیهذ ؼبد آى،یا ػٌگ، فَاهل ثِ دادى خبسوِ ػٌگ،

ـ  وجدَد و شیسدأط  یضدبهل ثشسسد   یدفبف الشػبد دفبؿ، ثِ هفَْم . ثب سَػِدشداصد یه ...ٍ یالشػبد دس  هٌدبث

ِ اسز.  ّب یزفقبل لیي لجیا سَسقِ حبل يیف دس ٍ طَسّبو یسذافق ّبی یزفقبلشدى و هحذٍد ثدب   فدالٍُ  ثد

 ضدوبسی  یثد  سقذاد ٍ ّب دٍلز گشیضبهل د ِو وٌٌذ یه زیفقبل الوللی یيث یدس ًؾبه ّب هلز وِ یيا ثِ سَػِ

َ  دس ِود  هخشلف یطَسّبوبى یه یّب سقبهل ثِ ذیثب یاسز، الشػبد دفبف یشدٍلشیغ فبهالى اص  یػسدشؼ

ِ ثخطدذ.   ٍحدذر  ّسدشٌذ،  ّدب  آى اص یػضئ خَد ِو الوللی یيثٍ  یا هٌغمِ زیاهٌ يیسأه خالغدِ   عدَس  ثد

ًؾدبم   يیا اطش ٍ الوللی یيث الشػبد گسششدُ ثش سغح یدفبف ّبی یزفقبل شیسأط یدفبف الشػبد گفز سَاى یه

(. دس صهیٌدِ سٍیىشدّدبی الشػدبدی    1394)فجبسیبى ٍ ّوىدبساى،   وٌذ یهي ییسق سا دفبؿ اهش ثش یالشػبد

ًیشٍّبی هسدلح ػوْدَسی    سسجِ یفبلفشهبًذّبى ًؾبهی، ثب ًگبّی ثِ احىبم اًشػبة ثشخی اص فشهبًذّبى 

ٍ سىلیدف   گدشدد  یهد ًىبر هْوی سٍضدي   (اهلل حفؾِ)فشهبًذّی ول لَا  اسالهی ایشاى اص عشف همبم هقؾن

. ثشای ًوًَِ، دس حىن فشهبًذّی هحششم اسسدص  سبصد یههْن فشهبًذّبى ًؾبهی سا دس ایي فشغِ سٍضي 

( ٍ یدب فشهبًدذّی هحشدشم ًیدشٍی     28/5/1397(، فشهبًذّی هحششم ًیشٍی َّایی اسسدص ) 30/5/1396)

ِ (، هؤلفِ هْوی ًؾیش سأهیي ًیبصّبی هقیطشی، دس هشي حىن 1/6/1397دسیبیی سذبُ ) یىدی اص   فٌدَاى  ثد

 ذُ اسز.ثشای اػشا سأویذ ٍ اثالك گشدی لِ هقؾنفشاهیي 

 پیطینه تجزبی

 سدشِ، یضب یًؾدبه  اًشخبة ٍ اًشػدبة فشهبًدذّبى   یاص آى اسز وِ چگًَگ یحبو كیسحم ٌِیطید یثشسس

اسز  يیاص ا یحبو ّب یطیٌِدهشٍس  .اسزهْن ٍ حسبس  یٌذّبیاص فشا یًؾبه یّب هؼوَفِ زیّذا یثشا

دس  یغَسر گشفشدِ ٍلد   خَثی هغبلقبر ّب سبصهبىدس  یسشگیضب یالگَّب ٌِیدس صه شیوِ دس چٌذ دِّ اخ

هطدبثِ   ّبی یٌِصههَػَد دس  یسشگیضب یالگَّب .هَسدی یبفز ًطذ ی الشػبدیسشگیضب ّبیالگَ ٌِیصه

هسدئلِ دس   يید ًمبط هطششن ٍ اخشالف ّسشٌذ ٍ ا داسای ،ّب ضبخع ٍ ّب هؤلفِاثقبد،  ٌِیدس صه ٍ هشٌبؽش،

ُ  ثِ ّب هالن يیا یثٌذ ػوـ غَسر ثِ ُضذ ِیسْ (،2( ٍ )1) ػذاٍل دس هٌدبثـ   هَػدَد  یّدب  هدالن  ّودشا

 .اسز هطخع دیٌی ٍ اسٌبد ثبالدسشی
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 هوجود در هنببع نظزی یاقتصبد هبی ضبیستگی هبی هؤلفه. استخزاج 1جذول 

ف
ردی

 

 یالتصاد ّای یستگیضا یّا هإلفِ
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2017
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گ
تَ ٍ تٌ

2 (
2017

) 

          * * * ًیاسّای رفاّی-هحیط التصادی 1

        *   *  وارآهذی 2

 *      *    * * ػذالت التصادی -یهحَر ػذالت 3

 * * * * * *     * * داًص ػصز دیجیتال -داًص 4

  *         *  تَسؼِ 5

  * *  *      *  یٍر تْزُ 6

      *     *  هذیزیت جْادی 7

      *     *  سا درٍىالتصاد  8

      *     *  گذاری یاستس 9

     *      *  رػایت الگَی هصزف 10

     *      *  تَسؼِ سزهایِ اًساًی 11

         *  * * یگذار خذهت 12

 

 

 

 

 

1. Perkins 
2. Boe & Bang 
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 ی اقتصبدی هوجود در هنببع نظزیهب یستگیضب. استخزاج 2جذول 

 هٌاتغ 

 دیٌی

 اسٌاد

 تاالدستی
 تحمیك ًظزی ادتیات

ف
ردی

 

 ی التصادیّا یستگیضا

 هَجَد در هٌاتغ ًظزی

ل 
صحیفِ ًَر اهام راح
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2011
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گ
تَ ٍ تٌ

3 (
2017

) 

     *  *    * * * پزّیش اس تطزیفات – یستیس سادُ 1

  * *   *    *  * * ارتماء سطح هؼیطت واروٌاى 2

          * *   حفظ وزاهت هٌاتغ اًساًی 3

         *  * *  هذیزیت ػولىزدٍ  یٍر تْزُتَجِ تِ  4

       *    * * * ّا یٌِّشواّص  -ییجَ صزفِ 5

       *    * * * احماق حمَق واروٌاى -الوال یتتحفظ  6

    *        *  ضٌاخت التصاد هماٍهتی 7

  *          *  هذیزیت صحیح اهَر هالی 8

 *           *  تزاتز در هٌاتغ یّا فزصت 9

       *     *  ػشم هلی 10

       *     *  التصادی یّا ضاخصتْثَد  11

       *     * * ّا یزساختسخَدوفایی در  12

       *     *  هذیزیت هصزف 13

       *     *  حوایت اس تَلیذ هلی 14

        *    * * تَسیغ ػادالًِ اهىاًات 15

        *      تزاتز در هٌاتغ یّا فزصت 16

 

1. Fry 
2. O. Reilly 
3. Boe & Bang 
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       *       آضٌایی تا تثلیغات 17

       *     *  وطف ٍ حوایت استؼذادّا 18

        *    *  فٌی ّای یًَآٍرپایص  19

       *     *  یاىتٌ داًصالتصاد  20

 *           * * ػذالت 21

 ضناسی پژوهص روش 
 یّدب  سٍشاوشطبفی اًؼدبم ضدذُ ٍ اص    –ایي دژٍّص اص ًَؿ وبسثشدی اسز وِ ثب سٍش سحمیك آهیخشِ 

دس  ّدب  دادُضذُ اسز. ثشای سؼضیدِ ٍ سحلیدل    یشیگ ثْشُووی ٍ ویفی ػْز سؼضیِ ٍ سحلیل اعالفبر 

ثخص ویفی ٍ دس سذٍیي ادثیبر سحمیك، اص سٍش ثشسسی اسٌبدی ٍ سذس سحلیل هحشَای ویفی ثب اثدضاس  

 ٍ سَغدیفی آهبسی  سٍش اص ّب دادُ سحلیل ٍ سؼضیِ ثشای هػبحجِ اسشفبدُ ضذُ اسز. دس ثخص ووی ًیض

ٍ سقیدیي هیدضاى    ّدب  دادُاسز. ثشای سحلیل سؤاالر هشثَط ثِ سحلیل سَغدیفی   ضذُ اسشٌجبعی اسشفبدُ

 242 ٍ اس ددی اس اس  1اوسدل  یافضاسّدب  ًدشم ، اص آهدبس سَغدیفی ثدب اسدشفبدُ اص     ّب ضبخعهغلَثیز 

هػدبحجِ، ثدب    هسدشخشػِ اص  ضبیسدشگی  هذل ثٌذی یزاٍلٍَ  یدّ ٍصى ػْز ضذ. دس اداهِ ًیض یشیگ ثْشُ

 سفز. وبس ثِ 3یهشاسج سلسلِفشایٌذ سحلیل ، سٍش دشسطٌبهِ اسشفبدُ اص

دس دسششس هشسجظ  ًؾشاى غبحتػبهقِ آهبسی ایي سحمیك دس ثخص ویفی، ضبهل گشٍُ خجشگبى ٍ 

سبل سبثمِ خذهز، حدذالل ػبیگدبُ    25)داسای هذسن دوششی، حذالل  ّبی یژگیٍثب هَضَؿ سحمیك، ثب 

اًشخدبة ٍ   ّذفوٌذ یشیگ ًوًَِ سٍش ثِ. ایي خجشگبى اسزسبل(  15 هذر ثِسشسیذی ٍ سبثمِ فشهبًذّی 

. ػبهقِ آهبسی دس ثخص وودی ًیدض ضدبهل فشهبًدذّبى دس دسدششس هدشسجظ ثدب        اسزًفش  15سقذاد آًبى 

سدبل سدبثمِ خدذهز،     25)داسای حذالل هذسن وبسضٌبسی اسضذ، حذالل  ّبی یژگیٍؿ سحمیك، ثب َهَض

ًیض ودِ   ًؾشاى غبحت. سقذاد ایي اسزسبل(  10 هذر ثِحذالل ػبیگبُ سشسیخ دٍهی ٍ سبثمِ فشهبًذّی 

 .اسزًفش  50اًشخبة ضذُ ثَدًذ  ّذفوٌذ یشیگ ًوًَِ سٍشثب 

 یّدب  دشسدص اص ًؾدشار خجشگدبى ًؾدبهی،     یشیگ ثْشُهػبحجِ، ثب  ییبیٍ دب ییثشای ثبال ثشدى سٍا

 

1. Excel 
2. Spss 24 
3. AHP: Analytical Hierarchy process 
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 اػشا گشدیذ. ضًَذگبى هػبحجِهخشلف ثب  یّب صهبىحضَسی ٍ دس  غَسر ثِ ّب هػبحجِهػبحجِ، سٌؾین ٍ 

ًفدش اص خجشگدبى،    15هحشَایی ٍ غَسی دشسطٌبهِ ًیض، ثب وست ًؾدش   ییدس خػَظ سٌؼص سٍا

دبیبیی  ضشیت ذ. همذاسیثشخَسداس ثَدًذ الذام گشد یووِ اص افشجبس و یب حزف سؤاالسیًسجز ثِ اغالح ٍ 

ِ ثدشای ّدش یده اص     حبغل گشدیذ. 857/0وِ همذاس  ضذ وشًٍجبخ سٌؼیذُ آلفبی سٍش ثِ ًیض  یّدب  هؤلفد

ِ دشسطٌبهِ ًیض آلفبی وشًٍجبخ، هحبسجِ گشدیذ ٍ ثِ سشسیت ثدشای   سدأهیي  ، یٍس ثْدشُ اسسمدبء   یّدب  هؤلفد

ی ٍ سفبیدز  الشػدبد ثشلشاسی فدذالز  ، یبىثٌ داًص الشػبدی، سَسقِ سصه یجبًیدطشی، سذاٍم سفبًّیبصّبی 

آهذ وِ ایدي همدبدیش    دسز ثِ 844/0ٍ  934/0، 829/0، 911/0، 709/0، 988/0، همبدیش هػشف یالگَ

 ًطبى اص دبیبیی دشسطٌبهِ داسد.

اسدشفبدُ   1ّبی ویفی، اص سٍش اسصیبثی لیٌىدَلي ٍ گَثدب  ثشای سقییي سٍایی ٍ دبیبیی سحمیك دس الیِ

دزیشی، ثشای اسصیبثی دس ًؾش گشفشِ ضذ ٍ دزیشی ٍ اعویٌبىضذ. ثذیي هٌؾَس، سِ هقیبس ثبٍسدزیشی، اًشمبل

 ایي ضشح اًؼبم یبفز: ثشای دسشیبثی ثِ ّش یه اص ایي هقیبسّب الذاهبسی ثِ

اص  ضًَذُ ددس ّبی هػبحجِ، سَسظ هػبحجِثبٍسدزیشی: غشف صهبى وبفی ثشای سحمیك، سأییذ دادُ

سبصی هػبحجِ، سأییذ فشایٌذ سحمیك سَسدظ چٌدذیي هحمدك دیگدش، اعویٌدبى اص یىسدبًی دیدذگبُ        دیبدُ

 وذگزاساى ثب اسشفبدُ اص دٍ وذگزاس دیگش ثشای چٌذ ًوًَِ هػبحجِ.

 ّبی سحمیك.دزیشی: وست ًؾش ٍ اخز سأییذ چٌذ هحمك ثشسش، دس هَسد یبفشِاًشمبل

 ثشداسی دس ولیِ هشاحل سحمیك.ضئیبر سحمیك ٍ یبدداضزدزیشی: طجز ٍ ضجظ سوبهی ػاعویٌبى

 های پژوهص یافته
دس ساسشبی سسیذى ثِ اّذاف سحمیدك، ثدب سقدذادی اص خجشگدبى ًؾدبهی داًطدگبّی، هػدبحجِ فویدك ٍ         

آهذ. دس ٌّگبم هػبحجِ، ضوي سطدشیح هخشػدشی اص سدبخشبس ادثیدبر      فول ثِحضَسی دس چٌذیي ًَثز 

( ثِ خجشگبى اسائِ ٍ ًؾدشار  2( ٍ )1هَػَد دس ػذاٍل ) ّبی یثشسسآهذُ اص  دسز ثًِؾشی سحمیك، ًشبیغ 

هشحلِ ٍ  ایي سحلیل هحشَا، سؼضیِ ٍ سحلیل گشدیذ. دس سٍش ثِ ّب هػبحجِآًبى اخز ٍ هشَى هسشخشػِ اص 

هىدشس   هدشٍس ضذ:  ثِ سٌبٍة ثشداضشِ ریل یّب گبمهطخع،  عَس ثِ، ّب هػبحجِسؼضیِ ٍ سحلیل  هٌؾَس ثِ

 

1. Lincoln & Guba  
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هفدبّین   اسدشخشاع  ٍ ولیذی ػوالر سه سه ولیذی؛ ثشسسی ػوالر اسشخشاع ٍ ضذُ سبصی یبدُد هشَى

 (.ّب هؤلفِفشفی ) یّب همَلِ لبلت دس آهذُ دسز ثِ هفبّین یثٌذ دسشِ(؛ ّب یسشگیضب) ّب آى دس هسششش

ػدذٍل   ثِ ضشحهَسد ًؾش خجشگبى،  ّبی یسشگیضبلبلت وذّبی ثبص  ّب دس هػبحجًِشبیغ  یثٌذ ػوـ

 .اسز( 3)

 هورد نظز خبزگبن هبی ضبیستگی. کذهبی ببس 3جذول 

ف
ردی

 

 هفَْم
 هَرد ًظز خثزگاى( ّای یستگیضا)

خثزُ اٍل
خثزُ دٍم 
خثزُ سَم 
خثزُ چْارم 

 

خثزُ پٌجن
خثزُ ضطن 
خثزُ ّفتن 
خثزُ ّطتن 
 

خثزُ ًْن
خثزُ دّن 
خثزُ یاسدّن 

خثزُ دٍاسدّن 
خثزُ سیشدّن 
خثزُ چْاردّن 
 

خثزُ 
پاًشدّن

 

 * *  * * *  * * * * * *  * اّتوام تِ تؼویز ٍ ًگْذاری 1

 * * * * * * * *    * * *  تَجِ تِ ًَساسی 2

 * *    * * * * * * * * * * ّا یزساختسخَدوفایی در  3

 * * *  * * * * *    *  * ضٌاسایی ًیاسّای رضذ در تاسار 4

 * * * * * * *   * * *  * * ارتماء ایوٌی وار 5

   * * * * * * *  *  * * * هذیزیت هصزف 6

 * * * * * *     *  * * * پزّیش اس تطزیفات سائذ 7

 *   * * * * * * * * * * * * حوایت اس تَلیذ هلی 8

 * * * *   * * * * * * *   ارتماء سیستن جثزاى خذهات 9

 * * * *  * * *  * *  * * * تَاًوٌذساسی التصادی واروٌاى 10

 * * * *   * * * * *  * * * تَجِ تِ ػشت ًفس ٍ وزاهت 11

 *  * * * * *  * *  * *  * ارتماء سطح هؼیطت 12

 * * *  * * * * * * * * *   تَسیغ ػادالًِ اهىاًات 13

 *  *  * * *  * * *  *  * تزاتز در هٌاتغ یّا فزصت 14

   * *  * *  * * * * * * * احماق حمَق واروٌاى 15

 * *  * *  * * *  * *  * * ضفافیت هالی 16

      *        *  اخذ هطاٍرُ 17

 *  *             یساس ضثىِ 18

   *            * آضٌایی تا تثلیغات 19

 * * * * *   * * * * * * * * وطف ٍ حوایت استؼذادّا 20

 * * * * * * * * * *    * * پایص هستوز هحیط صٌؼت 21
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ف
ردی

 

 هفَْم
 هَرد ًظز خثزگاى( ّای یستگیضا)

خثزُ اٍل
خثزُ دٍم 
خثزُ سَم 
خثزُ چْارم 

 

خثزُ پٌجن
خثزُ ضطن 
خثزُ ّفتن 
خثزُ ّطتن 
 

خثزُ ًْن
خثزُ دّن 
خثزُ یاسدّن 

خثزُ دٍاسدّن 
خثزُ سیشدّن 
خثزُ چْاردّن 
 

خثزُ 
پاًشدّن

 

 * * * *   * * * * * *   * فٌی ّای یًَآٍرپایص  22

 *  * * * * * * *   * *  * حوایت اس تحمیمات صٌؼتی 23

 * * *   * * * * * * * *   در هحصَل گزایی یفیتو 24

 * *   * * * * * * *   * * ارتماء سیستن هذیزیت ػولىزد 25

 * * * * * *  * * * * * *  * ّا یٌِّشواّص  26

 * * * * * * *   * * *  * * ساسهاى یساس چاته 27

 *      *         ساسهاى یساس وَچه 28

  * * *  * * * * * * * *  * هذیزیت صحیح اهَر هالی 29

    *         *   یسیًَ تَدجِآضٌایی تا  30

  * * * * * * * * * *   * * خذهات ػوَهی یسپار تزٍى 31

 * * * * * * *   *  * * * * تَلیذ اّتوام تِ تخص 32

ِ هَسد ًؾش خجشگبى ثش اسبس ًشدبیغ   ّبی یسشگیضبهفبّین  یثٌذ همَلِ هٌؾَس ثِ آهدذُ اص   دسدز  ثد

ِ هشقدذدی ودِ    یّب هػبحجِ( ثذیي سشسیت فول ضذ: عی 3ػذٍل ) آهدذ، ًؾدشار خجشگدبى دس     فودل  ثد

ضدذ   یىذیگش هطخع ثب ّب آى ًیض اسسجبطٍ  ّب آى یهقٌب ثِ ( ثب سَػ1ِخػَظ هفبّین هٌذسع دس ػذٍل )

ِ حبضدش،   سحمیك دس وِ فشفی یّب همَلٍِ  الشػدبدی فشهبًدذّبى ًؾدبهی     ّدبی  یسدشگی ضب یّدب  هؤلفد

ثب ًؾش خجشگدبى ٍ   ّب همَلِآهذ ایي  دسز ثِفشفی  یّب همَلِ وِ یياضٌبسبیی گشدیذًذ. ثقذ اص  ،ثبضٌذ یه

حضَسی هشقذد  یّب هػبحجِ اص حبغل ّبی یبفشِضذًذ.  یثٌذ گشٍُ ساسشب ّن یّب گشٍُهفبّین هشسجظ، دس 

هَسد ًؾش خجشگبى، ثش اسبس سحلیدل هحشدَا دس    ّبی یسشگیضبهفبّین  یثٌذ همَلِثب خجشگبى دس هشحلِ 

 اسز. ضذُ ( هطخع4ػذٍل )

 هورد نظز خبزگبن هبی ضبیستگیهفبهین  بنذی هقوله. 4جذول 

 مقوله اصلی )بعد( (ها مؤلفهمقوله فرعی ) (ها یستگیشامفاهیم )

 در هحصَل گزایی یفیتو

 یٍر تْزُارتماء 

 ّای یستگیضا

 التصادی 

 فزهاًذّاى

 ًظاهی 

 ارتماء سیستن هذیزیت ػولىزد

 ّا یٌِّشواّص 

 ساسهاى یساس چاته
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 مقوله اصلی )بعد( (ها مؤلفهمقوله فرعی ) (ها یستگیشامفاهیم )

   یسیًَ تَدجِآضٌایی تا 

 هذیزیت صحیح اهَر هالی

 خذهات ػوَهی یسپار تزٍى

 تَلیذاّتوام تِ تخص 

 ساسهاى یساس وَچه

 اّتوام تِ تؼویز ٍ ًگْذاری

 تذاٍم پطتیثاًی رسهی

 تَجِ تِ ًَساسی

 ّا یزساختسخَدوفایی در 

 یساس ضثىِ

 ضٌاسایی ًیاسّای رضذ در تاسار

 ارتماء ایوٌی وار

 هذیزیت هصزف

 پزّیش اس تطزیفات سائذ رػایت الگَی هصزف

 هلی حوایت اس تَلیذ

 ارتماء سیستن جثزاى خذهات

 تأهیي ًیاسّای رفاّی

 تَاًوٌذساسی التصادی واروٌاى

 اخذ هطاٍرُ

 تَجِ تِ ػشت ًفس ٍ وزاهت واروٌاى

 ارتماء سطح هؼیطت

 وطف ٍ حوایت استؼذادّا

 یاىتٌ داًصتَسؼِ التصاد 

 پایص هستوز هحیط صٌؼت

 فٌی ّای یًَآٍرپایص 

 تا تثلیغات آضٌایی

 حوایت اس تحمیمات صٌؼتی

 تَسیغ ػادالًِ اهىاًات

 تزلزاری ػذالت التصادی
 تزاتز در دستزسی تِ هٌاتغ یّا فزصتدستزسی تِ 

 احماق حمَق واروٌاى

 ضفافیت هالی
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ِ  یّدب  ضدبخع سقذاد صیدبد   یلدل ثِ( ٍ 4آهذُ اص ػذٍل ) فول ثِثب ثشسسی هؼذد  آهدذُ ٍ   دسدز  ثد

وِ داسای هیضاى اّویز ووششی ًسجز ثدِ سدبیش    ّبیی یسشگیضبضٌبسبیی ٍ حزف آى دسشِ اص  هٌؾَس ثِ

اس  افضاس ًشمآهذُ ثَدًذ، اص  دسز ثِ یّب ضبخعثَدًذ ٍ یب داسای هقبًی ّوبًٌذ یب هطبثِ دس  ّب یسشگیضب

دس  یا دشسطٌبهِ( 4ذٍل )آهذُ دس ػ دسز ثِثٌبثشایي اثشذا ثب سَػِ ثِ اعالفبر ؛ اسشفبدُ ضذ 1دی اس اس

، 5خیلی صیبد، صیبد، هشَسظ، ون ٍ خیلی ون ثب ًوشار ثِ سشسیت ) یّب سسجِثب  2لیىشر یا دسػِعیف دٌغ 

ِ ثلی ٍ خیش ًیض  ّبی یٌِگض( عشاحی گشدیذ ٍ ّوچٌیي 1ٍ  2، 3، 4 افدضایص دلدز دشسطدٌبهِ     هٌؾدَس  ثد

سحلیدل سَغدیفی    یّدب  آهبسُثب اسشفبدُ اص  سسَصیـ گشدیذ. سذ ًؾشاى غبحتًفش اص  50اضبفِ ٍ دس هیبى 

 ّدب  یسشگیضب ، هیبًگیي ّوِّب ضبخع ثشسسی ػْز ،ّب دادُسَغیف  یّب ضبخعیقٌی سَصیـ فشاٍاًی ٍ 

، اخز هطبٍسُضبخع ) 5آهذُ، سقذاد  دسز ثِاعالفبر  ثش اسبسسٌؼیذُ ضذ.  3هیبًگیي هغلَة فذد  ثب

ِ ( یسیًَ ثَدػٍِ آضٌبیی ثب  سبصهبى یسبص وَچه، غبریثب سجل ییآضٌب، یسبص ضجىِ فدذم وسدت    یدل دل ثد

ِ دس ًْبیز هدذل ًْدبیی    .یذًذگشد، حزف ًؾشاى غبحتهیبًگیي سِ ًوشُ اص هؼوَؿ ًؾشار  ٍ  ّدب  هؤلفد

 ( ًطبى دادُ ضذُ اسز.1ثِ ضشح ضىل ) الشػبدی فشهبًذّبى ًؾبهی ّبی یسشگیضب

 

1. Spss 
2. Likert scale 
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 . هذل هفهوهی تحقیق1ضکل 

 هذل هفهوهی یهب هؤلفه یده وسنو  بنذی یتاولو

ِ سقییي اٍلَیز ٍ ٍصى  هٌؾَس ثِ ِ  یّدب  ضدبخع ٍ  ّدب  هؤلفد فشایٌدذ سحلیدل   آهدذُ، دشسطدٌبهِ    دسدز  ثد

 ّدبی  یسهدبسش  ّب دشسطٌبهِ یآٍس ػوـسَصیـ گشدیذ ٍ دس اص  ًؾشاى غبحتًفش اص  50ثیي  یهشاسج سلسلِ

آهذ ٍ ثب هحبسجِ همبدیش ًشهبل ضذُ هبسشیس همبیسِ  دسز ثِاوسل  ّبی یلفبدس  ّب هؤلفِهمبیسِ صٍػی 

 .گشدد یه( حبغل 5، ػذٍل )ّب هؤلفِصٍػی 
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 هب هؤلفه. هبتزیس نزهبل ضذه هقبیسه سوجی 5جذول 

 

ارتماء 
تْزُ
 

ٍر
ی ی

تذاٍم پطتیثاً
 

رسه
 ی

ت 
رػای

الگَ
 ی

ف
صز

ه
 

ی 
ي ًیاسّا

تأهی

رفاّ
 ی

تَسؼِ 
صاد 

صالت
داً

تٌ 
یاى

ت  
ی ػذال

تزلزار

صاد
الت

ٍسى ًسث ی
 ی

 51/0 40/0 56/0 58/0 45/0 52/0 53/0 یٍر تْزُارتماء 

 12/0 11/0 09/0 16/0 11/0 13/0 13/0 یرسه تذاٍم پطتیثاًی

 05/0 02/0 04/0 06/0 06/0 06/0 07/0 هصزف یالگَرػایت 

 14/0 23/0 19/0 12/0 11/0 10/0 11/0 یرفاّتأهیي ًیاسّای 

 11/0 17/0 09/0 06/0 13/0 13/0 09/0 یاىتٌ داًص التصادتَسؼِ 

 07/0 06/0 03/0 03/0 14/0 06/0 08/0 یالتصادتزلزاری ػذالت 

       00/1 

 هبسشیس هیبًگیي ضشة حبغلآهذُ دس اوسل ٍ ثب اسشفبدُ اص همبدیش  فول ثِثب اسشفبدُ اص هحبسجبر 

هطدخع گشدیدذ.   ، 2سدبصگبسی ، ضدشیت ًب 1ٍصى ًسجی ٍ همبدیش ٍیژُسشًَی  هبسشیس دس خجشگبى ًؾشار

 سدَاى  یهد سبصگبس اسز ٍ  سیثبضذ، هبسش 1/0ص سبصگبسی ووشش اضشیت ًب وِ یغَسسدس اسز  روش ثِالصم 

ثب سَػِ  ثبیذ دس همبیسبر صٍػی سؼذیذ ًؾش وٌذ. گیشًذُ ینسػو، غَسر یيادس غیش  افشوبد ًوَد غیثِ ًشب

 سیهدبسش لدزا ایدي   آهدذُ اسدز،    دسدز  ثِ 0525/0فذد ضشیت ًبسبصگبسی ثشای ایي هبسشیس  وِ یياثِ 

 .افشوبد ًوَد غیثِ ًشب سَاى یهسبصگبس اسز ٍ 

 هب هؤلفه یهب ضبخص یده وسنو  بنذی یتاولو

 ّدبی  یدل فبهمبیسدِ صٍػدی دس    ّدبی  یسهبسشثشاثش سَضیحبر ثٌذ لجلی ٍ سشسیت اػشای ّوبى الذاهبر، 

 .ثبضٌذ یه( 11( ٍ )10(، )9(، )8(، )7(، )6ػذاٍل ) ضشح ثِآهذ وِ  دسز ثِاوسل 

 

 

 

1. λ 
2. Consistency index 
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 وری بهزهارتقبء  هؤلفه. هبتزیس نزهبل ضذه هقبیسه سوجی 6جذول 

 

و
ت

یفی
 

ی
گزای

 

 
صَل

در هح
 

ارتماء س
ی

ستن
 

 
هذ
زی

ی
 ت

ػولىزد
 

ص
واّ

 

 
ّش

یٌِ
 

ّا
 

ه
چات

 
ساس

 ی

 
ساسهاى

 

هذ
زی

ی
 ت

صح
حی

 

 
اهَر هال

 ی

تزٍى
 

سپار
 ی

ت
خذها

 
ػوَه

 ی

اّتوام تِ
 

ص تَل
تخ

ذی
 

ٍسى ًسث
 ی

 10/0 15/0 11/0 06/0 10/0 11/0 07/0 09/0 در هحصَل گزایی یفیتو

 تیزیهذ ستنیس ارتماء

 ػولىزد
20/0 16/0 25/0 10/0 35/0 24/0 26/0 22/0 

 03/0 02/0 03/0 02/0 05/0 03/0 02/0 03/0 ّا یٌِّش واّص

 35/0 22/0 21/0 35/0 41/0 25/0 63/0 36/0 ساسهاى یساس چاته

 23/0 30/0 27/0 18/0 20/0 28/0 08/0 27/0 یاهَر هال حیصح تیزیهذ

خذهات  یسپار تزٍى

 یػوَه
03/0 02/0 03/0 06/0 02/0 03/0 01/0 03/0 

 05/0 04/0 12/0 03/0 08/0 06/0 03/0 03/0 ذیتِ تخص تَل اّتوام

        00/1 

سدبصگبس   سیهدبسش لزا ایدي  آهذُ اسز،  دسز ثِ 0660/0فذد ضشیت ًبسبصگبسی ثشای ایي هبسشیس 

 .افشوبد ًوَد غیثِ ًشب سَاى یهاسز ٍ 

 تذاوم پطتیببنی رسهی هؤلفه. هبتزیس نزهبل ضذه هقبیسه سوجی 7جذول 

 

اّتوام تِ تؼو
زی

 

 
ٍ ًگْذار

تَجِ تِ ی
 

 
ًَساس

 ی

خَدوفا
ی

ی
 

در
 

س 
ت

یزساخ
 

ّا
 

ضٌاسا
ی

ی
یً 

اسّا
 ی

 
رضذ در تاسار

 

ارتماء ا
ی

وٌ
 ی

 
وار

ی 
ٍسى ًسث

 

 47/0 69/0 26/0 50/0 38/0 51/0 یٍ ًگْذار زیتِ تؼو اّتوام

 10/0 04/0 18/0 07/0 09/0 12/0 یتِ ًَساس تَجِ

 15/0 08/0 25/0 13/0 17/0 13/0 ّا یزساختسدر  ییخَدوفا

 06/0 04/0 06/0 03/0 03/0 12/0 رضذ در تاسار یاسّایً ییضٌاسا

 22/0 16/0 25/0 26/0 34/0 12/0 وار یوٌیا ارتماء

      00/1 

سدبصگبس   ،سیهدبسش لزا ایي آهذُ اسز،  دسز ثِ 0909/0فذد ضشیت ًبسبصگبسی ثشای ایي هبسشیس 
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 .افشوبد ًوَد غیثِ ًشب سَاى یهاسز ٍ 

 الگوی هصزف رعبیت هؤلفه. هبتزیس نزهبل ضذه هقبیسه سوجی 8جذول 

 یٍسى ًسث یهل ذیاس تَل تیحوا سائذ فاتیاس تطز شیپزّ هصزف تیزیهذ 

 22/0 30/0 18/0 19/0 هصزف تیزیهذ

 71/0 63/0 74/0 77/0 سائذ فاتیاس تطز شیپزّ

 07/0 07/0 08/0 04/0 یهل ذیاس تَل تیحوا

    00/1 

سدبصگبس   ،سیهدبسش لزا ایي آهذُ اسز،  دسز ثِ 0429/0فذد ضشیت ًبسبصگبسی ثشای ایي هبسشیس 

 .افشوبد ًوَد غیثِ ًشب سَاى یهاسز ٍ 

 تأهین نیبسهبی رفبهی هؤلفه. هبتزیس نزهبل ضذه هقبیسه سوجی 9جذول 
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ٍسى ًسث
 ی

 28/0 34/0 19/0 36/0 22/0 جثزاى خذهات ستنیس ارتماء

 11/0 16/0 12/0 10/0 06/0 واروٌاى یالتصاد یتَاًوٌذساس

 54/0 42/0 58/0 49/0 66/0 تِ ػشت ًفس ٍ وزاهت واروٌاى تَجِ

 08/0 08/0 12/0 05/0 06/0 طتیسطح هؼ ارتماء

     00/1 

سدبصگبس   ،سیهدبسش لزا ایي آهذُ اسز،  دسز ثِ 0495/0فذد ضشیت ًبسبصگبسی ثشای ایي هبسشیس 

 .افشوبد ًوَد غیثِ ًشب سَاى یهاسز ٍ 

 

 

 

 



 121/ التصادی هَرد ًیاس فزهاًذّاى ًظاهی یّا یستگیضاالگَی  

 بنیبن دانصتوسعه اقتصبد  هؤلفه. هبتزیس نزهبل ضذه هقبیسه سوجی 10جذول 
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 56/0 56/0 53/0 56/0 57/0 استؼذادّا تیٍ حوا وطف

 15/0 22/0 09/0 15/0 15/0 صٌؼت طیهستوز هح صیپا

 13/0 07/0 13/0 20/0 13/0 یفٌ ّای یًَآٍر صیپا

 16/0 14/0 25/0 09/0 15/0 یصٌؼت ماتیاس تحم تیحوا

     00/1 

سدبصگبس   ،سیهدبسش آهذُ اسز، لزا ایي  دسز ثِ 0660/0فذد ضشیت ًبسبصگبسی ثشای ایي هبسشیس 

 .افشوبد ًوَد غیثِ ًشب سَاى یهاسز ٍ 

 بزقزاری عذالت اقتصبدی هؤلفه. هبتزیس نزهبل ضذه هقبیسه سوجی 11جذول 

 
ػادالًِ  غیتَس

 اهىاًات

تزاتز  یّا فزصتتِ  یدستزس

 تِ هٌاتغ یدر دستزس

احماق حمَق 

 واروٌاى

 تیضفاف

 یهال

ٍسى 

 یًسث

 55/0 66/0 53/0 44/0 57/0 ػادالًِ اهىاًات غیتَس

تزاتز  یّا فزصتتِ  یدستزس

 تِ هٌاتغ یدر دستزس
12/0 09/0 05/0 09/0 09/0 

 16/0 09/0 14/0 28/0 15/0 حمَق واروٌاى احماق

 20/0 17/0 28/0 19/0 15/0 یهال تیضفاف

     00/1 

سدبصگبس   ،سیهدبسش آهذُ اسز، لزا ایي  دسز ثِ 0634/0فذد ضشیت ًبسبصگبسی ثشای ایي هبسشیس 

 .افشوبد ًوَد غیثِ ًشب سَاى یهاسز ٍ 

 هب یستگیضبو  هب هؤلفهنهبیی  یده وسنو  بنذی یتاولو

 افضاس ًشمدس ثٌذّبی لجلی ٍ ثب اسشفبدُ اص  ّب هؤلفِثب اسشفبدُ اص ػذاٍل هبسشیس ًشهبل ضذُ همبیسِ صٍػی 

( 13( ٍ )12ػدذاٍل )  غَسر ثِاحػبء ضذُ،  ّبی یسشگیضبٍ  ّب هؤلفٍِ ٍصى ًْبیی  ثٌذی یزاٍلَاوسل، 

 ًطبى دادُ ضذُ اسز.
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 الگو هبی هؤلفهو وسن نهبیی  بنذی اولویت. 12جذول 

 رتثِ هإلفِ ٍسى ًْایی

 1 یٍر تْزُارتماء  5068/0

 2 یرفاّتأهیي ًیاسّای  1413/0

 3 یرسه تذاٍم پطتیثاًی 1230/0

 4 یاىتٌ داًص التصادتَسؼِ  1111/0

 5 یالتصادتزلزاری ػذالت  0659/0

 6 رػایت الگَی هصزف 0518/0

 جوغ ول 0000/1

 الگو هبی ضبیستگیو وسن نهبیی  بنذی اولویت. 13جذول 

 رتثِ ضایستگی ٍسى ًْایی رتثِ ضایستگی ٍسى ًْایی

 1 ساسهاى یساس چاته 1748/0 15 صٌؼت طیهستوز هح صیپا 0168/0

 2 یاهَر هال حیصح تیزیهذ 1140/0 16 واروٌاىی التصاد یتَاًوٌذساس 0152/0

 3 ػولىزد تیزیهذ ستنیس ارتماء 1123/0 17 یفٌ ّای یًَآٍر صیپا 0146/0

 4 تِ ػشت ًفس ٍ وزاهت واروٌاى تَجِ 0759/0 18 ّا یٌِّش واّص 0143/0

 5 استؼذادّا تیٍ حوا وطف 0619/0 19 یخذهات ػوَه یسپار تزٍى 0140/0

 6 یٍ ًگْذار زیتِ تؼو اّتوام 0575/0 20 یهال تیضفاف 0130/0

 7 در هحصَل گزایی یفیتو 0495/0 21 یتِ ًَساس تَجِ 0120/0

 8 جثزاى خذهات ستنیس ارتماء 0391/0 22 هصزف تیزیهذ 0116/0

 9 سائذ فاتیاس تطز شیپزّ 0368/0 23 حمَق واروٌاى احماق 0108/0

 10 ػادالًِ اهىاًات غیتَس 0363/0 24 طتیسطح هؼ ارتماء 0108/0

 11 ذیتِ تخص تَل اّتوام 0276/0 25 رضذ در تاسار یاسّایً ییضٌاسا 0069/0

0056/0 
تزاتز در  یّا فزصتتِ  یدستزس

 تِ هٌاتغ یدستزس
 12 وار یوٌیا ارتماء 0276/0 26

 13 ّا یزساختسدر  ییخَدوفا 0187/0 27 یهل ذیاس تَل تیحوا 0023/0

 14 یصٌؼت ماتیاس تحم تیحوا 0176/0   

 1ًْایی; یّا ٍسىجوغ ول 

 



 123/ التصادی هَرد ًیاس فزهاًذّاى ًظاهی یّا یستگیضاالگَی  

 گیری بحث و نتیجه
ّدذف   وِ یيا یلدل ثِدفبؿ ، ثذیي غَسر اسز وِ اص یه عشف سَیِ یهاسسجبط الشػبد ٍ دفبؿ دس ًگبُ 

 ،صیشسبخز الشػبد هحسدَة ضدذُ ٍ اص عدشف دیگدش     ،هیي اهٌیز دبیذاس اسز، اص ًگبُ الشػبدداًبىأآى س

اص الضاهدبر   ،دبیذاس اسز اص ًگبُ هشخػػدبى حدَصُ دفدبؿ   هیي هقیطز أّذف آى س وِ یيا یلدل ثِالشػبد 

دفبؿ ٍ  ،، اص ّش عشفسَیِ یه؛ ثٌبثشایي دس ًگبُ ضَد یهاثقبد دفبؿ هحسَة  یيسش هْنولیذی ٍ یىی اص 

 ،، الشػدبد ٍ دفدبؿ  ذبسچِیى. ایي دس حبلی اسز وِ دس ًگبُ ضًَذ یهصیشسبخز یىذیگش هحسَة  ،الشػبد

آیدِ ثدِ    450اّویز داسًذ وِ دس لشآى، ثیص اص  یحذ ثِهسبئل الشػبدی . الصم ٍ هلضٍم یىذیگش ّسشٌذ

سسدیذُ اسدز.    ثبسُ یياظ( ٍ ائوِ اعْبس دس اوشم )ایي هَضَؿ اخشػبظ یبفشِ ٍ غذّب حذیض اص دیبهجش 

ایؼدبد ٍ حفدؼ یده    ًیسدز.   یشددز  اهىدبى اغَالً سحمك اّذاف هشقبلی ثذٍى سَػِ ثِ هسبئل الشػبدی، 

سّجدشی اسدز. اص عشفدی،    سدبخشبس هدذیشیز ٍ   سَػدِ ٍیدژُ دس   هسدشلضم  ًیدض   یبدهحیظ ثبطجدبر الشػد  

ِ  ٍ ّدب  یفٌدبٍس  سدشیي  یطشفشِد اص یثشخَسداس یلدل ثِطَسّب وسوبم  دس ًؾبهی یّب سبصهبى  یيسدش  ثشػسدش

ٍ  ضدًَذ  یه یسلم یساّجشد ییّب سبصهبى فٌَاى ثِ ،یز ساّجشدیاّو یلدل ثِ ضیً ٍ ضاریهشخػػبى ٍ سؼْ

خبعش،  یيّو ثِشگزاس ّسشٌذ. یسبط بسیثس یػْبً هقبدالر هلل، دس اص لذسر یًوبد فٌَاى ثِ ّب سبصهبىایي 

وِ داسای اثقبد هخشلفی ّسشٌذ، ثسیبس دیچیذُ ٍ هسشلضم ثشخدَسداسی اص   ییّب سبصهبىفشهبًذّی ثش چٌیي 

اهدشی   الشػدبدی  ّدبی  یسدشگی ضب. لزا ثشای هَفمیدز فشهبًدذّبى، داضدشي    اسزخبظ  ّبی یسشگیضب

 .اسزٍ ثبیسشِ  یشًبدز اػشٌبة

الشػبدی هَسد ًیبص فشهبًذّبى ًؾبهی سا سجیدیي   ّبی یسشگیضبهحممیي دس ایي همبلِ سقی داضشٌذ 

ودِ هحممدیي    اسدز ایدي   ًوبیٌذ. ًىشِ لبثل سَػِ دس هَسد ایي سحمیك دس همبیسدِ ثدب سحمیمدبر لجلدی    

سا غدشفأ دس حدَصُ الشػدبدی هدَسد      ّب یسشگیضباّویز الشػبد دس ٍاحذّبی ًؾبهی، هَضَؿ  ٍاسغِ ثِ

 ّب هؤلفِهٌؾَس،  یيّو ثِ اسز. هذًؾش ثَدُ الشػبدی ّبی یسشگیضبهغبلقِ لشاس دادًذ ٍ ػبهقیز الگَی 

ٍ الگَی هدَسد ًؾدش اسائدِ گشدیدذ ٍ اٍلَیدز ٍ ٍصى ّدش ودذام اص ایدي          ّب یسشگیضبایي  یّب ضبخعٍ 

اسدٌبدی سْیدِ    سٍش ثِاص هٌبثـ داخلی ٍ خبسػی ٍ  یشیگ ثْشُثب  ای یِاٍلسقییي گشدیذ. الگَی  ّب ضبخع

سحلیل هحشَای ویفدی هدَسد ثشسسدی     سٍش ثِسَسظ خجشگبى ٍ عی چٌذیي ًَثز هػبحجِ فویك  ضذ ٍ

 ٍ یهقٌ ّنین ، هفبّیا دشسطٌبهِ یلٍِس ثًِؾش خجشگبى، هؼذداً  سبییذ الگَ ثش اسبسلشاس گشفز ٍ دس اص 

 سأهیي ًیبصّدبی ، یٍس ثْشُاسسمبء هؤلفِ  6آهذ. سقذاد  دسز ثِثب اسصش ًسجی دبییي، حزف ٍ الگَی ًْبیی 
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َ ی ٍ سفبیدز  الشػدبد  فدذالز  ثشلشاسی، یبىثٌ داًص الشػبدی، سَسقِ سصه سذاٍم دطشیجبًیی، سفبّ  یالگد

 یهشاسجد  سلسلِفشایٌذ سحلیل  سٍش ثِ ّب هؤلفِدس ایي الگَ اسائِ گشدیذُ اسز. اٍلَیز ٍ ٍصى ایي  هػشف

، یٍس ثْدشُ اسسمدبء  هَسد ثشسسی لشاس گشفز. ًشیؼِ هؤیذ ایي هغلت اسز وِ هؤلفِ  دشسطٌبهِ یلٍِس ثٍِ 

ًیدض   ّدب  یسدشگی ضبداساسز. ّوچٌدیي دس ثدیي    ّب هؤلفِثشسشیي اٍلَیز ٍ ثیطششیي ٍصى سا دس ثیي سبیش 

 فولىدشد  زیشیهدذ  سدشن یس اسسمدبء ی ٍ اهدَس هدبل   حیغح زیشیهذ، سبصهبى یسبص چبثه ّبی یسشگیضب

 َیز ٍ ثیطششیي ٍصى سا داسا ّسشٌذ.ثشسشیي اٍل

ِ  یٍس ثْشُاسسمبء هؤلفِ  دس ثدیي   ٍضدبخع هطدخع گشدیدذُ اسدز      7هؤلفدِ ثشسدش ثدب     فٌدَاى  ثد

 زیشیهدذ  سدشن یس اسسمبءی ٍ اهَس هبل حیغح زیشیهذ، سبصهبى یسبص چبثهآى سِ ضبخع  یّب ضبخع

( ٍ سدیف  2017ثشسشیي اٍلَیز ٍ ثیطششیي ٍصى سا داسا ّسشٌذ. ایي ًشیؼِ ثب هغبلقدبر دشویٌدض )   فولىشد

سِ ضبخع  ٍ اسزضبخع  4ًیض ثب سسجِ دٍم داسای  یسفبّسأهیي ًیبصّبی ( هغبثمز داسد. هؤلفِ 1395)

، وبسوٌبى یالشػبد یسَاًوٌذسبصٍ  ػجشاى خذهبر سشنیاسسمبء س ى،ثِ فضر ًفس ٍ وشاهز وبسوٌب سَػِ

( هغبثمدز داسد.  1380. ایي ًشیؼِ ثدب هغبلقدِ ثخشیدبسی )   ثبضٌذ یهداسای ثبالسشیي سسجِ ٍ ثیطششیي ٍصى 

 اّشودبم اص ایي هیدبى،   ٍ اسزضبخع  5ی ًیض دس سسجِ سَم لشاس داسد ٍ داسای سصه سذاٍم دطشیجبًیهؤلفِ 

ٍ ٍصى  یدز اٍلَداسای ثدبالسشیي   ّدب  یشسدبخز صدس  ییخَدوفدب ٍ  ودبس  یوٌیا اسسمبءی، ٍ ًگْذاس شیسقو ثِ

ّسشٌذ. ایي هؤلفِ ثشای اٍلیي ثبس دس ایي سحمیك هغشح گشدیذُ اسز ٍ فمظ دس ضدبخع خَدوفدبیی دس   

 الشػدبد ( اضدششان داسد. هؤلفدِ سَسدقِ    1395، ثب ًشیؼِ هغبلقِ اسفٌذیبسی غفب ٍ دّمدبى ) ّب یشسبخزص

 زید ٍ حوب وطف ّبی یسشگیضب ٍ اسزضبخع  4لشاس داسد ٍ داسای  ّب هؤلفِدس سسجِ چْبسم  یبىثٌ داًص

داسای ثیطدششیي اٍلَیدز ٍ ٍصى   ، غدٌقز  ظیهسشوش هح صیدبی ٍ غٌقش مبریاص سحم زیحوب، اسشقذادّب

( هغبثمز داسد. دس سسجِ ددٌؼن ًیدض هؤلفدِ    1395( ٍ سیف )2017. ایي ًشیؼِ ثب هغبلقِ دشویٌض )ثبضٌذ یه

، فبدالًدِ اهىبًدبر   ـید سَص یّب ضبخعضبخع اسز ٍ  4ی لشاس داسد وِ داسای الشػبد ثشلشاسی فذالز

داسای ثیطششیي اٍلَیز ٍ ٍصى دس ایي هؤلفِ ّسشٌذ. ایي ًشیؼِ ثب ، حمَق وبسوٌبى احمبقی ٍ هبل زیضفبف

( هغبثمز داسد. دس سسجِ آخش ًیدض هؤلفدِ سفبیدز    2017( ٍ ثَ ٍ ثٌگ )1392هغبلقِ احوذی ٍ ّوىبساى )

 زیشیهدذ ، صائدذ  فبریاص سطدش  ضیدشّ یّب هؤلفِهؤلفِ اسز وِ ثِ سشسیت  3ٍ داسای  اسز ػشفه یالگَ

. ایدي ًشیؼدِ ثدب هغبلقدِ سدیف      ثبضٌذ یهداسای ثیطششیي اٍلَیز ٍ ٍصى ی، هل ذیاص سَل زیحوبٍ  هػشف

 ( هغبثمز داسد.1395)
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سغییش ٍ دگشگًَی دس ًیشٍی  وِ یياآهذُ ٍ الگَی اسائِ ضذُ ٍ ثب سَػِ ثِ  دسز ثِثب فٌبیز ثِ ًشبیغ 

 ّبی یزهَفمسغییش ٍ سحَل دس ًیشٍی اًسبًی، سیطِ سوبم  اسز ٍ یشًبدز اػشٌبةاًسبًی ٍ سبخشبس سبصهبًی 

 :گشدد یهدیطٌْبد  بر الگَی اسائِ ضذُ دس ایي همبلِ، لزا ثش اسبس اعالفسبصهبى اسز

ثب هغبلقدِ  سخػػی میك، سشبدّبی دس الگَی ایي سح یٍس ثْشُثب سَػِ ثِ سسجِ ثبالی هؤلفِ  -الف

ودبسگیشی ایدي   ِ ، هَاسد هشسجظ ثب سبصهبى خدَد سا احػدبء ٍ ثدب ثد    هذل یّب ضبخع ۀػبًج ّوٍِ ثشسسی 

 الذام ًوبیٌذ. یٍس ثْشُدس صهیٌِ اسسمبء  ّب ضبخع

سیسشن ػجشاى ضَد  دیطٌْبد هی وبسوٌبىاًگیضُ ثب فٌبیز ثِ اّویز سأهیي ًیبصّبی سفبّی دس  -ة

خذهبر دس ًیشٍّبی هسلح هَسد ثدبصًگشی هؼدذد لدشاس گیدشد ٍ ثدش اسدبس ضدشایظ سٍص ٍ ثدب سٍیىدشد          

 گشدد. سیضی یِدبسَاًوٌذسبصی وبسوٌبى 

ًؾدبهی،   ّدبی  یگدبى هحَلِ  ّبی یزهأهَسثب سَػِ ثِ اّویز سذاٍم دطشیجبًی سصهی دس اػشای  -ح

ٍ سدشبدّبی سخػػدی    هَصضی ًیشٍّبی هسلح سمَیدز دس حَصُ سقویش ٍ ًگْذاسی دس هشاوض آ ّب آهَصش

 فول ًوبیٌذ. سش فقبلٍ  سش ّوبٌّگ، ّب یشسبخزصهشثَعِ ًیض دس سحمك خَدوفبیی دس 

هؤلفدِ،  ضدَد ودِ    دیطٌْبد هدی دس الگَی سحمیك  یبىثٌ داًصثِ ًمص هْن هؤلفِ الشػبد  ًؾش -ر

وبسگیشی آًبى دس اهَس هشسجظ ٍ هَسد ًیبص سدبصهبًی،  ِ وطف ٍ حوبیز اص اسشقذادّبی ًیشٍّبی هسلح ٍ ث

 ، دس اٍلَیز وبسی فشهبًذّبى ًیشٍّبی هسلح لشاس گیشد.یبىثٌ داًصدس ساسشبی سحمك الشػبدی 

دبسدخگَ ٍ داسای  ثشلشاسی فذالز الشػبدی، هشاوض هسشمل خذهبر سٍحی ٍ سفدبّی   هٌؾَس ثِ -ص

دس ایدي هشاودض، سؼویدـ ٍ فشهبًدذّبى      هٌدذ  ثْدشُ ٌدبى  ٍ ولیِ اعالفدبر وبسو  یاًذاص ساُ ،ضفبف فولىشد

 ًؾبهی، ًؾبسر هسشمیوی ثش ایي اهش داضشِ ثبضٌذ. ّبی یگبى

، اسشبًذاسدسدبصی الگَّدبی هػدشف دس    ّب سبصهبىثب سَػِ ثِ اّویز سفبیز الگَی هػشف دس  -ع

بى ًؾبهی، هلضم آهبدی، هَسد ثبصًگشی هؼذد لشاس گیشد ٍ فشهبًذّ یّب حَصُهخشلف، خػَغبً  یّب حَصُ

 ثِ سفبیز ٍ ًؾبسر ثش حسي اػشای ایي الگَّب ثبضٌذ.

 ّدبی  یسدشگی ضباص  ًدذّی سػذی هطبغل فشهب ػْزدس اًشخبة وبسوٌبى ّب  ّب ٍ اسگبى هقبًٍز -ؽ

 دژٍّص حبضش اسشفبدُ ًوبیٌذ.الگَی احػبء ضذُ 

 دددژٍّص حبضددش دس اسصیددبثی فولىددشد وبسوٌددبى ضددبغل دس هٌبغددت فشهبًددذّی، اص الگددَی -ح 

 گشدد. یثشداس ثْشُ
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هحذٍد ثَد. ثدش ایدي    ّب ضبخعٍ  ّب هؤلفِ یدّ ٍصىٍ  ثٌذی یزاٍلَایي سحمیك غشفبً ثِ اسائِ الگَ، 

 ّدبی  یسدشگی ضباسائِ الگَی اسصیدبثی فولىدشد هجشٌدی ثدش      گشدد دس سحمیمبر آسی ثِ اسبس دیطٌْبد هی

 ضَد. ی فشهبًذّبى ًؾبهی دشداخشِ هیالشػبد
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