دٍ فػلٌاهِ علوي– پظٍّطي تحقيقات هالي اسالهي ،سال پٌجن ،ضواسُ دٍم (پياپي ،)01تْاس ٍ تاتستاى  ،0931غع 74-93

تشسسي ساتطِ هعضل هطالثات غيشجاسي ٍ عوليات تاًكذاسي تذٍى ستا دس ايشاى
احوذ تْاسًٍذي




هحوذسضا سًجثشفالح

اغغش اتَالحسٌي ّستياًي

تبسيخ دسيبكت29/72/70 3
تبسيخ پزيشؽ29/70/70 3

چكيذُ
اص خ٘ٔ ٠ؿبخق ١بيي ً ٠ثشاي ػٜدؾ ػٌ٘ٔشد ػبختبس ثبٌٛذاسي يي ٜٗغو ٠يب يي ًـٞس ٞ٘١اسٗ ٟوٞسد
تٞخ ٠ثٞد ٟاػتٛ ،ؼجت ٗغبٓجبت ؿيشخبسي ث ًْ ٠تؼ٢يالت اػغبيي دس آً ٙـٞس ٗيثبؿوذ اص عشكوي دس
حبّ حبضش اكضايؾ حدٖ ٗغبٓجبت ؿيشخبسي ثبٛي١ب ث ٠ػٜٞا ٙيٌي اص ٗ٘٢تشيٗ ٚـوٌالت ؿوجٌ ٠ثوبٌٛي
ًـٞس ٗغشح ٗيثبؿذ ًٗ ٠يتٞاٛذ آػيت١بي خذي ث ٠ثذ ٠ٛاهتلبدي ًـٞس ٝاسد آٝسد اص ػٞي ديِوش ثوب
تٞخ ٠ث ٠اي ٠ٌٜتبً ٜٙٞتالؽ ثش اي ٚثٞد ٠ً ٟدس ًـٞسٗب ٙآِٞي ثبٌٛذاسي ثذ ٙٝسثب حبًٖ ثبؿذ ،اص ٜٗظوش
ٛبظشا ٙثيٚآ٘ٔٔيٛ ،ؼجت حدٖ ٗغبٓجبت ؿيشخبسي ثٗ ًْ ٠غبٓجبت ؿجٌ ٠ثبٌٛي ٌٗ٘و ٚاػوت ثو ٠ػٜوٞاٙ
ؿبخلي اص ػٌ٘ٔشد ثبٌٛذاسي ثذ ٙٝسثب دس ايشا ٙث ٠حؼبة آٝسد ٟؿٞد ،اٗوب اص آٛدوب ًو ٠ثؼتشػوبصي دس
ساػتبي تحون ٝاهؼي اهتلبد ٗوبٗٝتي دس حٞص١ ٟبي ٗختٔق اهتلبد ايشاٗ ٙؼتٔضٕ ؿٜبػبيي دهين آػيت١وب
 ٝت٢ذيذ١ب ٛ ٝيض ٛوبط ضؼق  ٝهذست آ ٙحٞص١ٟب ٗيثبؿذٓ ،زا ؿٜبػبيي دهيون ػٞاٗوْ ايدوبد  ٝاكوضايؾ
ٗغبٓجبت ؿيشخبسي ًـٞس ثب تٞخ ٠ثٗ ٠ؤٓل١٠بي ثٗٞي اهتلبدي  ٝسكتبس١بي ًٜؾُشا ٙاهتلبدي دس اهتلبد
ايشا ٙثٜٗ ٠ظٞس آػيت ؿٜبػي  ٝيبكت ٚػٞاْٗ اكٔي ثشٝص اي ٚپذيذٗ ٟيتٞاٛذ ث ٠ػٜٞا ٙساٜ٘١بيي دس اختيوبس
ٗحووب ٝ ٙػيبػتُزا سا ٙحٞص ٟپٓٞي  ٝثبٌٛي ًـٞسٗب ٙهشاس داؿت ٠ثبؿذ دس اي ٚتحوين تٞاٛؼت٠ايٖ ً ٠ثوب
ت٘شًض ثش ٛظشات ٛخجِب ٙحٞص ٟثبٌٛي ًـٞس  ٝثب اػتلبد ٟاص سٝؽ تحوين «ٛظشي ٠ثشخبػت ٠اص داد١ٟوب» ثو٠
ؿٜبػبيي اي ٚػٞاْٗ پشداخت ٠ؿذ ٟاػت ٗ٘٢تشي ٚػٞاٗٔي ً ٠ثش اي ٚاػبع ٗٞسد ؿٜبػبيي هوشاس ُشكتٜوذ،
ػذٕ سػبيت اػتبٛذاسد١بي اسصيبثي عشح١بي اهتلبدي تٞػظ ثبٛي١ب ،ػذٕ اػتجبسػٜدي ٜٗبػوت ؿوخق
حويوي يب حوٞهي ُيشٛذ ٟتؼ٢يالت ،ػذٕ تـخيق ٗلبدين خبف ريٜلغ ٝاحوذ دس خلوٞف ُيشٛوذُبٙ
تؼ٢يالت ًال ،ٙخشجًشد تؼ٢يالت دس ؿيش اص ٗحْ ٗٞسد توبضب تٞػظ ٗـتشيب …ٝ ٙثٞد ٟاػت
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هقذهِ

1

اكضايؾ حدٖ ٗغبٓجبت ؿيشخبسي خغشات  ٝتأثيشات ٛبٜٗبػت ٛ ٝبٜ١دبسي سا ثش ًوبسًشد
ؿجٌ ٠ثبٌٛي  ٝؿبخل١٠بي اهتلبدي ًـوٞس ثو٘١ ٠وشا ٟداسد اٛجبؿوت حدوٖ ٗغبٓجوبت
ؿيشخبسي دس خلٞف يي ثبٛي يب ٗؤػؼٗ ٠بٓي ث ٠ػشػت ؿبخق١بي ػٌ٘ٔوشدي آٙ
ثِٜب ٟسا ث ٠ػ٘ت ٛبًبسآٗذي ػٞم ٗي د١ذ ًب١ؾ ٛؼجت ػٞدآٝسي  ٝا١شٕ١بي ٗوبٓي ٝ
حتي ػٞم يبكت ٚث ٠ػ٘ت ٝسؿٌؼتِي ٌٛ ٝو ّٞاص خ٘ٔو ٠تجؼوبت ُؼوتشؽ سٝصاكوضٙٝ
ٗغبٓجبت ؿيشخبسي ثشاي ثبٛي يب ٗؤػؼٗ ٠بٓي اػت
يٌي ديِش اص سيؼي ١بي اكٔي ً ٠يي ثبٛي ثب آٞٗ ٙاخ ٠اػت ،سيؼوي ٛووذيِٜي
ثٞد ٠ً ٟػ٘ذتبً ثب سيؼي اػتجبسي ساثغٗ ٠ؼتوي٘ي داسد  ٝدس اًثش ٗٞاسد ساثغ ٠ػٔيوت ٛيوض
ثي ٚآ٢ٛب ثشهشاس اػت ثذي ٚكٞست ً ٠ثشٝص سيؼي اػتجبسي  ٝثبال سكت ٚدسخ ٠آٌٛو ٠دس
ٝاهغ ثيبٛي اص  ٌّٞٛثبٛي اػت ،ثبػث ٗي ؿٞد ثبٛي ٛتٞاٛوذ ثو ٠خوٞثي ٜٗوبثغ ٝسٝدي ٝ
خشٝخي خٞد سا ٗذيشيت ٘ٛبيذ ٗ ٝيبٜٗ ٙبثغ ٗ ٝلبسف خٞد تٞاص ٙثشهشاس ػبصد چشاًو٠
ػذٕ ثبصپشداخت ٜٗبثغ ثبٌٛي ثٜٗ ٠ضٓ ٠ثٔ ٠ًٞؿذ ٙآٜٗ ٙبثغ ٛضد ثذٌ١بسا ٙثبٌٛي ٗيثبؿوذ
ٓ ٝزا تٞصيغ ٛبٗتٞاص ٙدسيبكت تؼ٢يالت سا ٛيض ث ٠دٛجبّ داسد دس ػوغ ٗٔوي ٛيوض تٞصيوغ
ٛبٗتٞاص ٝ ٙؿيش ٗٞسد ٛظش ػيبػتُزاسا ٙؿجٌ ٠ثبٌٛي دس اػغبي تؼ٢يالت ث ٠ثخؾ١وبي
اٞٓٝيتداس ،ايدبد ؿٌبف عجوبتي ،سؿذ ٛبٗتٞاص ٙثخؾ١بي ؿيشتٓٞيوذي اهتلوبدي  ٝسا
دس پي داسد ًِ٘١ ٠ي آ٢ٛوب اص ٗضوشات اكوضايؾ ٗيوضا ٙثوذ١ي ؿيشخوبسي ثبٛوي١وب ثو٠
ؿ٘بس ٗيسٝد
ثب ػٜبيت ثٞٗ ٠اسد ٗغشح ؿوذٗ ٟويتوٞاُ ٙلوت ًو ٠ؿٜبػوبيي ػٞاٗوْ تأثيشُوزاس ٝ
ٗتـيّش١بيي ًٗ ٠ي تٞاٛذ حدٖ ٗغبٓجوبت ؿيشخوبسي سا تحوت توأثيش هوشاس دٜ١وذ اص خ٘ٔو٠
ضشٝسيبت اػ٘بّ ٛظبست ًٜ ٝتشّ ثش ٛح ٟٞػٌ٘ٔشد ؿجٌ ٠ثبٌٛي اػت
 .0هسألِ تحقيق

آٗبس١بي سػ٘ي ٛـبٗ ٙي د١ذ ًٛ ٠ؼجت ٗغبٓجبت ؿيشخبسي ثوً ٠وْ تؼو٢يالت اػغوبيي
ػيؼتٖ ثبٌٛي دسكذ هبثْ تٞخ٢ي سا ث ٠خٞد اختلبف داد ٟاػت
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ثٜٗ ٠ظٞس دسى ث٢تش ٝضؼيت ٛبٜٗبػت ٛؼجت ٗغبٓجبت ؿيشخبسي دس ًـٞس 5ثبيؼوتي
ث ٠ايٌٛ ٚت ٠دهت داؿت ًً ٠ب١ؾ ايٛ ٚؼجت دس ػبّ١بي پبيبٛي د ٝ 17 ٠١اثتذاي د١و٠
 27سا ٗي تٞا ٙث ٠د ٝػٔت ٗشثٞط داٛؼت ٛخؼت اي ٠ٌٜثشخي ثبٛي١بي داساي ٗغبٓجوبت
ؿيشخبسي ًال ،ٙثب ثذٌ١بسا ٙػ٘ذ ٟخٞد دس خلٞف اػت٘٢بّ ثذ١ي ث ٠تٞاكن سػيذٛذ ٝ
ٓزا ٗٞهتبً آ ٙاسهبٕ اص ػشكلْ ٗغبٓجبت ؿيشخبسي ث ٠ػشكلْ ٗغبٓجبت خبسي ٜٗتوْ ؿوذ
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دٓيْ دٗ ٕٝشثٞط هٞاٛي ٚثٞدخً ٠ـٞس ث ٠عٞس ٗثبّ ثشاػبع ٗت ٚثٜوذ  11هوب ٙٞٛثٞدخو٠
ػبّ  ٠ً 1025عي آ ٙخٞاص توؼيظ ٗغبٓجبت ؿيشخبسي دس هبٓت تؼ٢يالت خذيذ ثب ٛوش
تؼيي ٚؿذ ٟؿٞساي پ ٝ ّٞاػتجبس ،ث ٠ؿجٌ ٠ثبٌٛي اػغوب ؿوذ ٟاػوت هجوْ اص آ ٙثٜوذ 51
هب ٙٞٛثٞدخ ٠ػبّ ٛٝ 1027يض هب ٙٞٛثٞدخ ٠ػبّ  12ثٜٗ ٠ظٞس ح٘بيت اص تٓٞيذ  ٝاؿتـبّ
ث ٠ثبٛي١ب ٗ ٝؤػؼبت ٗبٓي  ٝاػتجبسي ،اخبص ٟداد ٟاػت ثب تأييذ ١يئوت ٗوذيش ،ٟاكوْ ٝ
ػٞد تؼ٢يالت ػشسػيذؿذٗ ٝ ٟؼٞم ٝاحذ١بي كوٜؼتيٗ ،ؼوذٛي ً ٝـوبٝسصي سا ثوشاي
يٌجبس تب پٜح ػبّ توؼيظ  ٝاص ػشكلْ ٗغبٓجبت ػشسػيذ ُزؿتٗ ٝ ٠ؼٞم خبسج ٘ٛبيٜوذ
پغ اص اثالؽ اي ٚهٞاٛي ٝ ٚاخشاي آ٢ٛب دس ًـٞسٗ ،يضاٗ ٙغبٓجوبت ؿيشخوبسي ثو ٠كوٞست
ؿيش ٝاهؼي ًب١ؾ يبكت چشاً ٠دس ػْ٘ ػشسػويذ ثوذ١ي ثوذٌ١بسا ٙثوبٌٛي ٗدوذداً ثو٠
تؼٞين اٛذاخت ٠ؿذ ٓزا ثخؾ ٛضٓٝي ٞ٘ٛداس كٞم ٛيض ٘ٛيتٞاٛذ ثوٜٗ ٠ضٓوً ٠وب١ؾ ٝاهؼوي
ٗيضاٗ ٙغبٓجبت ؿيشخبسي تٔوي ُشدد ثشسػي ٝضؼيت ٗيضاٗ ٙغبٓجبت ؿيشخبسي دسؿوجٌ٠
ثبٌٛي ًـٞس ٗ ٝوبيؼ ٠آ ٙثب ايٛ ٚؼجت دس ًـٞس١بي پيـوشكت ٝ ٠حتوي ًـوٞس١بيي ًو٠
اهتلبد ايشا ٙدس ٗٞاهؼي ثب ٓحبػ خٜج١ ٠وبي ٗختٔوق ثوب ٝضوؼيت اهتلوبد آ٢ٛوب ٗوبيؼو٠
ٗي ُشددٛ ،ـبٗ ٙي د١ذ ًً ٠ـٞسٗب ٙدس خلٞف ٛؼجت ٗغبٓجوبت ؿيشخوبسي ٝضوؼيت
ٜٗبػجي ٛذاسد خذ )5( ّٝايٝ ٚضؼيت سا اص عشين ٗوبيؼ ٠داد١ٟبي ٗشثٞط ث ٠د ٝاهتلبد
پيـشكت ٝ ٠د ٝاهتلبد ؿيشپيـشكت ٝ ٠اٗب ٛضديٌتش ث ٠اهتلبد ًـٞسٗب٘ٛ ٙبيؾ ٗيد١ذ
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ؿٜبخت ػْٔ ايدبد ٗغبٓجوبت ؿيشخوبسي ثو ٠خوٞثي ٗويتٞاٛوذ اص ايدوبد ثضسُتوشيٚ
اٛحشاف دس تخليق ٜٗبثغ ثب ػٜٞا ٙثٔ ٠ًٞؿوذٜٗ ٙوبثغ دس يوي ثخوؾ خوبف  ٝػوذٕ
تٞصيغ ٜٗبػت آ٢ٛب ثب تٞخ ٠ث ٠ػيبػت١بي ًال ٙاهتلبدي خُٔٞيشي ٘ٛبيذ
دس اي ٚتحوين ٗؼأٓ ٠اكٔي ً ٠ث ٠دٛجوبّ ٝاًوبٝي دس خلوٞف آ١ ٙؼوتيٖ ،تؼيويٚ
ػٞاْٗ ٗ ٝتـيّش١بيي اػت ً ٠ثب تٞخ ٠اهتضبئبت ثٗٞي  ٝث ٠ؿبخل١٠بي كضبي ًؼوت ٝ
ًبس ًـٞسٗب ،ٙثيـتشي ٚتأثيشُزاسي سا ثش ٗيضاٗ ٙغبٓجبت ؿيشخبسي ثبٛي١بي ايشا ٙداسٛذ
 .4هيضاى هطالثات غيشجاسي تِ عٌَاى هعياس سٌجص عولكشد تاًكذاسي تذٍى ستا دس ايشاى

تبًٗ ٜٙٞوبالت ٗتؼذدي دس اؿبس ٟث ٠ػٜدؾ ٛح ٟٞػٌ٘ٔشد آِٞي كؼٔي ثبٌٛذاسي ثوذٙٝ
سثب دس ايشاٞٛ ٙؿت ٠ؿذ ٟاػت ،اٗب ػ٘وذٗ ٟغبٓوت ثيوب ٙؿوذ ٟتٞػوظ كوبحتٛظوشا ٙدس
خلٞف ٛح ٟٞػٌ٘ٔشد اي ٚآِ ٞثش ًيليت اخشاي ػوٞد  ٝهشاسداد١بي اػالٗي ُٜدبٛوذٟ
ؿذ ٟدس هب ٙٞٛػ٘ٔيبت ثبٌٛوذاسي ثوذ ٙٝسثوب ٗت٘شًوض ثوٞد ٟاػوت ؿوبيذ ثتوٞاُ ٙلوت
ػ٘ذٟتشي ٚايشادي ً ٠دس ٗيب ٙكبحتٛظشاً ،ٙبسثشاٗ ٝ ٙـتشيب ٙثخؾ ثوبٌٛي ًـوٞسٗبٙ
دس خلٞف ٛح ٟٞاخشاي آِٞي كؼٔي ثبٌٛوذاسي ثوذ ٙٝسثوب ٗغوشح اػوت ،ػجوبست اص
كٞسي ثٞد ٙػوٞد  ٝهشاسداد١بػت ،ثذي١ ٠ً ٠ُٛٞ ٚش چٜذ دس ٗٞاسد ٗتؼذدي هبِٛٞٛزاس
ٗالحظبت خذي دس خلٞف ٗؼبئْ ؿشػي حبًٖ ثش هشاسداد١وب داؿوتٓٝ ،٠وي ٗتأػولب٠ٛ
ػ٘الً ايٗ ٚالحظبت دس ثؼيبسي ٗٞاهغ دسٗوبٕ اخشا ٛبديذ ٟاِٛبؿت ٠ؿذ ٟاػت

0

اٗب دس ًٜبس اي ٠ُٛٞ ٚاسصيبثي ١ب اص ػٌ٘ٔشد ثبٌٛذاسي ثذ ٙٝسثب دس ًـٞسٗب ،ٙثبيؼتي
ؿبخق ١بي ًال ٙثبٌٛذاسي ٛيض ثٜٗ ٠ظٞس ػٜدؾ ػٌ٘ٔشد اي ٚآِٞٗ ٞسد اػوتلبد ٟهوشاس
ُيشٛذ ٗيضاٗ ٙغبٓجبت ؿيشخبسي ؿجٌ ٠ثبٌٛي  ٝث ٠ػجبست ديِش دسكذ ٜٗبثغ هلْ ؿذ ٟاص
ٗحْ ػپشد١ ٟبي ثبٌٛي ثٜٗ ٠بثغ آصاد اص ايٜٗ ٚبثغ ً ٠دس دػت٠ثٜوذي ٗغبٓجوبت ؿيشخوبسي
ٓحبػ ٗيُشددٗ ،يتٞاٛذ ث ٠ػٜٞا ٙؿبخق  ٝػوٜد٠اي خ٢وت اسصيوبثي ػٌ٘ٔوشد ؿوجٌ٠
ثبٌٛي ١ش ًـٞس ث ٠حؼبة آيذ ثبٛي خ٢بٛي  ٠٘١ػبٓ ٠آٗبس١ب  ٝداد١ٟوبي ًوال ٙثخوؾ
پٓٞي  ٝثبٌٛي ١ش ًـٞس سا ث ٠ػٜٞاٗ ٙؼيبسي ثشاي ػوٜدؾ ػٌ٘ٔوشد ػيبػوتُوزاساٝ ٙ
دػتاٛذسًبسا ٙكؼبّ دس آ ٙحٞص ٟدس ٗٞسد ١ش ًـٞس ث ٠كوٞست خوذا ّٝآٗوبسي اػوالٕ

ٗي٘ٛبيذ ً ٠اص خ٘ٔ ٠آ٢ٛب ٗيتٞا ٙثٛ ٠ؼجت ٗغبٓجبتؿيشخبسي 9ثوً ٠وْ تؼو٢يالت اػغوب
ؿذ ٟتٞػظ ؿجٌ ٠ثبٌٛي اؿبسٞ٘ٛ ٟد ٘١ب ٠ً ٠ِٛٞٛدس ثخؾ هجٔوي ٗوبٓو ٠اسائو ٠ؿوذ ،دس
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ٗٞسد ايشاٛ ٙيض اي ٚآٗبس١ب ١ -شچٜذ دس ٗٞاسدي ثب تأخيش  -اػالٕ ٗيؿٞد ٌٚ٘ٗ ،اػت اص
ٜٗظش ٗحووب ٝ ٙكبحتٛظشا ٙثي ٚآ٘ٔٔي حٞص ٟثبٌٛي ث ٠ػٔت حبً٘يت هوب ٙٞٛػ٘ٔيوبت
ثبٌٛذاسي ثذ ٙٝسثب دس ايشا ،ٙاي ٚداد١ٟب دس ثشداؿت ٛخؼوت ثوٗ ٠ثبثوٛ ٠تيدو ٠ػٌ٘ٔوشد
اخشاي هب ٙٞٛػ٘ٔيبت ثبٌٛذاسي ثذ ٙٝسثب تٔوي ُشدد
آجت ٠اي ٚػٞاّ خذي ثبهيؼت ً ٠آيب ثب ٝخٞد ٗٞاٛغ ػبختبسي ثخؾ پوٓٞي  ٝثوبٌٛي
ًـٞسٗبٝ ،ٙاهؼبً ٗدبٓي ثشاي اخشاي ٝاهؼي ثبٌٛذاسي ثذ ٙٝسثب كشا ٖ١ؿذ ٟثٞد ٟيب خيش
١ش چٜذ ثٛ ٠ظش ٗي سػذ ٗؼضْ ٗغبٓجبت ؿيشخبسي دس ًـٞسٗب ٙدس دسخوٛ ٠خؼوت
ٗشثٞط ثٛ ٠جٞد ػبختبس١بي پٞيبي ثبٌٛذاسي ٗبٜٛذ ثؼتش١بي يٌپبسچ ٠آٌتشٛٝيٌوي حوٞصٟ
اػتجبسات  ٝهٞاٛيٗ ٝ ٚوشسات حوٞهي ً ٝيلشي هضبيي ٛبظش ثش ػ٘ٔيبت ثبٌٛي ٗويثبؿوذ،
اٗب ٘ٛيتٞا ٙكٞست ٗؼأٓ٠اي تحت ػٜٞاٗ ٙؼضْ ٗغبٓجبت ؿيشخوبسي سا ثو ٠ث٢بٛو ٠ػوذٕ
ٝخٞد ٗدبٓي ثشاي تحون ٝاهؼي ثبٌٛذاسي ثذ ٙٝسثبٛ ،بديذ ٟاِٛبؿت ٓزا دس اي ٚتحويون
ِٛبسٛذ ٟػؼي ًشد ٠ً ٟثب اتٌبء ثٛ ٠ظشات ٛخجِبً ٝ ٙبسؿٜبػب ٙؿجٌ ٠ثبٌٛي ًـوٞسً ٠دس
ػيٗ ٚؼئٓٞيت اخشايي دس ػغٞح ًبسؿٜبػي ٛيض ػبثو ٠كؼبٓيوت داؿوت٠اٛوذ ،ثو ٠ؿٜبػوبيي
ٗؤثشتشي ٚػٞاْٗ ػبختبسي  ٝثٗٞي اهتلبد ايشا ٠ً ٙدس ايدبد ٗغبٓجوبت ؿيشخوبسي ٛووؾ
ثؼضايي داؿت٠اٛذ ثپشداصد دس اي ٚسِ١زس ض٘ ٚؿٜبػبيي ٗؤثشتشي ٚػٞاْٗ ايدبد ٗغبٓجبت
ؿيشخبسي دس ايشا ،ٙاي ٚػٞاّ ٛيض ث ٠خٞدي خٞد پبػخ داد ٟخٞا١وذ ؿوذ ًو ٠حبً٘يوت
ه ب ٙٞٛػ٘ٔيبت ثبٌٛي ثذ ٙٝسثب ثو ٠كوٞست ٝاهؼوي ثو ٠چوٗ ٠يوضا ٙدس ايدوبد ٗغبٓجوبت
ؿيشخبسي ثبٌٛي ٗؤثش ثٞد ٟاػت
 .9پيطيٌِ تحقيق

دس خلٞف ؿٜبػبيي ػٞاْٗ ٗٞثش ثش ٗيضاٗ ٙغبٓجبت ؿيشخبسي ثبٛي١ب تحويوبت خوٞثي
دس ًـٞسٗب ٙث ٠سؿت ٠تحشيش دسآٗذ ٠ً ٟثشاي ٗشٝس ٗغبٓؼبت اٛدبٕ ؿذ ٟدس اي ٚخلٞف
ث ٠تـشي آ٢ٛب ٗيپشداصيٖ3
ٗٞػٞي ( )1029دس پبيبٛٙبٗ ٠خٞد داد١ٟبي ٗشثوٞط ثوٗ ٠يوضاٗ ٙغبٓجوبت ٗؼوٞم 19
ثبٛي ٜٗتخت سا عي دٝس ٟصٗبٛي  1002-1021ثشسػي ًوشدٛ ٝ ٟحو ٟٞتأثيشُوزاسي ٛوش
تٞسٕٛ ،ش ثيٌبسي ،دسآٗذ ػشاٛ ٝ ٠ٛش اسص سا ثش حدٖ ٗغبٓجبت ٗؼٞم ثبٛي١بي ٜٗتخت
ثب اػتلبد ٟاص سٝؽ اهتلبدػٜدي ٗٞسد تدضي ٝ ٠تحٔيْ هشاس ٗيد١ذ ٛتبيح حبكْ اص ايوٚ
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ٗغبٓؼٛ ٠ـبٙدٜ١ذٝ ٟخٞد ساثغٗ ٠ثجت ثيٗ ٚؼٞهبت ثبٌٛي ثب تٞسٕ ٛ ٝش ثيٌبسي  ٝساثغ٠
ٜٗلي ثب دسآٗذ ػشا ٠ٛدس ثبٛي١بي ٗٞسد ٗغبٓؼ ٠ثٞد ٟاػت؛ اٗوب ٛوش اسص اثوش ٗؼٜويداسي
ثشٗؼٞهبت ثبٌٛي ٛذاسد
راًشٛيب ( )1020دس پبيبٛٙبٗ ٠خٞد ثيبٞ٘ٛ ٙد ٟثب تٞخ ٠ث ٠اي ٠ٌٜػٞاْٗ ػيؼوت٘بتيي ٝ
ؿيشػيؼت٘بتيي ثؼيبسي ثشاكضايؾ ٗغبٓجبت ٗؼٞم اثشُزاس ١ؼوتٜذ ،ػٞاٗوْ ػيؼوت٘بتيي
ػٞاٗٔي ١ؼتٜذ ًٗ ٠ب١يتي ًال ٙداسٛذ  ٝاص حيغًٜ ٠تشّ يي ثبٛي يب ثِٜب ٟخبسج ثوٞدٝ ٟ
اثشُزاسي آ ٙثش  ٠٘١اهتلبد ٗيثبؿذ  ٝػٞاْٗ ؿيشػيؼت٘بتيي ػٞاٗٔي ١ؼتٜذ ًٗ ٠وب١يتي
خشد داسٛذ  ٝدس حيغًٜ ٠تشّ ٛ ٝظبست يي ثبٛي يب ثِٜب ٟثٞد ٝ ٟاثشُزاسي آ٢ٛب ٗحوذٝد
ث ٠يي ثبٛي يب ثِٜب ٟخبف ٗيثبؿذ ٛتبيح تحوين حبًي اص اي ٚاػت ًو ٠اكوضايؾ ٛوش
تٞسًٕ ،ب١ؾ اسصؽ پٔٗ ّٞي ،ضؼق دس كشآيٜوذ ًبسؿٜبػوي اػغوبيي تؼو٢يالت  ٝثو٠
تشتيت داساي ثـتشي ٚتأثيش دس اكضايؾ ٗغبٓجبت ٗؼٞم ثبٌٛي ٗيثبؿٜذ ٘١چٜوي ٚػٞاٗوْ
تـذيذ سيؼي ١بي ػيبػي  ٝاهتلبدي  ٝتحشيٖ ،اكضايؾ ٛش تٞسًٕ ،وب١ؾ اسصؽ پوّٞ
ٗٔي ،اكضايؾ ثبصد١ي ثبصاس١بي ٗٞاصيٗ ،بٌٓيت دٓٝتي  ٝت٘شًضُشايي ثبٛي١ب؛ ث ٠تشتيوت
ا٘١يت  ٝؿذت اثشُزاسي ،ث٠ػٜٞا ٙػٞاْٗ اثشُزاس ثش ػبيش ػٞاْٗ ثوٞد ٝ ٟػوبيش ػٞاٗوْ
خض ُش ٟٝػٞاْٗ تأثيشپزيش ٗيثبؿٜذ دس ٢ٛبيت ٗحون ٛتيدٗ ٠ويُيوشد ًو ٠ػو ٖ٢ػٞاٗوْ
ػيؼت٘بتيي دس اكضايؾ ٗغبٓجبت ٗؼٞم ٛؼجت ث ٠ػٞاْٗ ؿيشػيؼت٘بتيي ثيـتش ٗيثبؿوذ،
صيشا  ٖ١ستج ٠ثبالتشي ٛؼجت ثو ٠ػٞاٗوْ ؿيشػيؼوت٘بتيي ًؼوت ًوشدٟاٛوذ ١ ٝوٖ ايٌٜو٠
ث٠ػٜٞا ٙػٞاْٗ اثشُزاس دس اكضايؾ ػبيش ػٞاْٗ ؿٜبػبييؿذٟاٛذ.
ٛتبج  ٝپٞسًشدي ( )1025دس ٗوبٓو٠اي ثوب ػٜوٞا« ٙثشسػوي  ٝتحٔيوْ ػٔوْ اكوضايؾ
ٗغبٓجبت ؿيشخبسي ثبٛي  ٝ ٠ٛٞ٘ٛساًٟبس١بي پيـوِيشي ً ٝوب١ؾ آ ،»ٙپشػـوٜبٗ٠اي ثوب
تٞخ ٠ثٞٗ ٠ضٞع اكٔي پظ١ٝؾ ت٢ي ٝ ٠دس اختيبس ٛ 19لش اص ٗوذيشا ٙثبٛوي ثو ٠كوٞست
 ٠ٛٞ٘ٛهشاس داد ٟتب دس ٗٞسد كشضي١٠بي تحوين ٗ ٝـٌالت ٗشثٞط ثٗ ٠غبٓجبت ؿيشخوبسي
اظ٢بس ٛظش ٘ٛبيٜذ دس اي ٚتحوين  1كشضي ٠ث ٠ػٜٞا ٙكشضوي١٠وبي ٗحوووي ٚدس خلوٞف
ؿٌُْيشي ٗغبٓجبت ؿيشخبسي دس ٛظش ُشكت ٠ؿذ ٟاػت ً ٠ؿبْٗ3
 )1ػذٕ ٝخٞد ػبصًٝبس١بي اػتجبسػٜدي ٜٗبػت؛
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 )5كوووذا ٙآٗووٞصؽ١ووبي الصٕ خ٢ووت تـووٌيْ پشٛٝووذ ٟتؼوو٢يالت ٗغووبثن
دػتٞسآؼْ٘١بي ثبٛي؛
 )0كوذا ٙػيؼتٖ ٞ١ؿٜ٘ذ پيِيشي ٗغبٓجبت؛
ٛ )9جٞد ػيؼتٖ خبٗغ حؼبثذاسي خ٢ت ًٜتشّ ٗلبد دػتٞسآؼْ٘١ب؛
 )9ػووذٕ ٝخووٞد ػووبختبس ػووبصٗبٛي ٗتلووذيبٝ ٙكووٗ ّٞغبٓجووبت دس ؿووؼت ٝ
ػشپشػتي١بي ثبٛي؛
 )1تـييشات ػ٘ذ ٟدس هب ٙٞٛچي؛
 )0ػذٕ ٝخٞد ؿٞساي حْ اختالف؛
 )1ػذٕ سػبيت حوٞم ٗـتشيب ٙتٞػظ ًبسًٜب ٙؿؼت  ٝسٝاٙػوبصي اٗٞساػغوبي
تؼ٢يالت ثٞدٟاٛذ
دس ٢ٛبيت اي ٚتحوين ثيبٗ ٙيًٜذ ً ٠ت٘بٕ كشضي١٠وبي پوظ١ٝؾ ثو ٠ؿيوش اص كشضوي٠
١لت ٗٞسد تأييذ ٝاهغ ؿذ ٛ ٝتبيح پظ١ٝؾ ٛـبٗ ٙيد١ذ ً ٠كوذا ٙآٗٞصؽ١وبي الصٕ ثو٠
ًبسًٜب ٙيٌي اص ٗ٘٢تشي ٚػٞاْٗ ٗؤثش دس اكضايؾ ٗؼٞهبت ثبٛي اػت  ٝثؼذ اص آ ،ٙػوذٕ
ٝخٞد ػبختبس ػبصٗبٛي ٗتلذيبٝ ٙكٗ ّٞغبٓجبت ٘١ ٝچٜي ٚػذٕ ٝخٞد ػيؼوتٖ خوبٗغ
ٞ١ؿٜ٘ذ پيِيشي خضء ٗ٘٢تشي ٚػٞاْٗ ٗؤثش دس اكضايؾ ٗؼٞهبت ١ؼتٜذ
خالٓي خٔيْ آثبدي ( )1027دس پبيبٛٙبًٗ ٠بسؿٜبػي اسؿوذ ثوب ػٜوٞا« ٙػٔوْ  ٝآثوبس
ُؼتشؽ ٗغبٓجبت ؿيشخبسي دس ٛظبٕ ثبٌٛذاسي ثوذ ٙٝسثوبي ايوشا ٝ ٙاسائو ٠ساٌ١بس١وبي
اكالح آ ٙدس هبٓت ثبٌٛذاسي اػالٗي» دس اثتذا ثً٘ ٠وي سٝؽ ًتبثخبٛو٠اي ثو ٠ثشسػوي
تدبسة داخٔي  ٝخبسخي دس خلٞف ػٞاٗوْ ٗوؤثش دس پيوذايؾ تؼو٢يالت ؿيشخوبسي
پشداخت ٝ ٠ػٞاْٗ ٗختٔق ٗوؤثش دس ثوشٝص ٗغبٓجوبت دس ًـوٞس ؿٜبػوبيي  ٝدس دُ ٝوشٟٝ
ػٞاْٗ دسٙٝػبصٗبٛي  ٝثشٙٝػبصٗبٛي دػت٠ثٜذي ؿذ ٟاػت ايو ٚپبيوبٛ ٙبٗو ٠ثوش اػوبع
سٝؽ پشػـٜبٗ٠اي اٛدبٕ پزيشكت ٠اػت خبٗؼ ٠آٗبسي اي ٚپبيبٛٙبٗ ٠ؿبْٗ ٗوذيشا ٙاسؿوذ
ثبٛي١ب دس ت٢شا ٙاػت ً ٠حذٝد ٛ 577لش ٗي ثبؿذ حدٖ ٛ ٠ٛٞ٘ٛيض ٛ 119لوش اػوت دس
٢ٛبيت ايو ٚپبيوبٛٙبٗو ٠پوغ اص تٔخويق پشػـوٜبٗ١٠وب  ٝاٛدوبٕ آصٗو ٙٞكشضوي ٠چٜويٚ
ٛتيدُ٠يوشي ٘ٛوٞد ٟاػوت ًو ٠دس ٛظوبٕ ثوبٌٛي ايوشاٛ ٙووؾ ػٞاٗوْ دسٙٝػوبصٗبٛي دس
ؿٌُْيشي ٗؼٞهبت اص ػٞاْٗ ثشٙٝػبصٗبٛي ثيـتش اػت
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٘١بٛغٞس ً ٠ثيوب ٙؿوذ ،دس خلوٞف ؿٜبػوبيي ػٞاٗوْ ٗوؤثش ثوش ايدوبد ٗغبٓجوبت
ؿيشخبسي ثبٌٛي دس ايشا ،ٙتالؽ ١بيي كٞست پزيشكت ٠ً ٠دس ِ٘١وي ايو ٚتحويووبت دس
پبيب ،ٙػٞاْٗ ًال ٝ ٙؿيشًال ٙثش ايدوبد ٗغبٓجوبت ؿيشخوبسي ثوبٌٛي ٗوٞسد اؿوبس ٟهوشاس
ُشكت٠اٛذ دس اي ٚتحوين ػؼي ؿذ ث ٠ؿٜبػبيي ػٞاٗٔي ًو ٠ثوُ ٠وٞا١ي خجشُوب ٙثوبٌٛي
ثيـتشي ٚتأثيشُزاسي سا دس ايدبد ٗغبٓجبت ؿيشخبسي دس كضبي ًؼوت ً ٝوبس ًـوٞسٗبٙ
داسا ٗيثبؿٜذ ثپشداصيٖ ثشاي دسى ث٢تش اي ٚاٗش ًبكيؼت اي ٖ٢ٗ ٚسا دس ٛظوش ثِيوشيٖ ًو٠
ٞ٘١اس ٟيٌي اص اعشاف ٗـٌالت ٗ ٝؼبئْ ٗغبٓجبت ؿيشخبسيٗ ،ـتشيب ٙثذحؼوبة  ٝيوب
هشمُيشٛذُب ٙحشك٠اي ١ؼتٜذ ً ٠ثُٞ ٠ا١ي آٗبس١ب  ٝحوبين ٗٞخوٞد دس ؿوجٌ ٠ثوبٌٛي
ًـٞس اتلبهبً ثخؾ ػ٘ذٟاي اص ٗيضاٗ ٙغبٓجبت ؿيشخبسي سا ث ٠خٞد اختلبف دادٟاٛوذ ثو٠
ػجبست ديِش ٗب ثب عيلي اص هشمُيشٛذُب ٙحشك٠اي ٗٞاخ٢يٖ ً ٠سكتبس آ٢ٛب ثبػوث ايدوبد
حدٖ ُؼتشد ٟاي اص ٗغبٓجبت ؿيشخبسي دس ًـٞسٗب ٙؿذٟاٛذ دسحبٓيٌ ٠تحويووبت هجٔوي
اٛدبٕ ؿذ١ ٟيچ ُب ٟدس خلٞف سكتبس ثذٌ١بسا ٙثبٌٛي ث ٠كوٞست خوذي ثو ٠تحويون ٝ
ثشسػي ٛپشداخت٠اٛذ ث٘١ ٠ي ٚػٔت دس اي ٚتحوين ثشآٛيٖ ً ٠دس خلوٞف ؿبخلو١٠وبي
ٜٗجؼث اص سكتبس اي ٚاكشاد ًٗ ٠يتٞاٜٛذ دس تؼييٗ ٚيضاٗ ٙغبٓجبت ؿيشخبسي ٛووؾ ثؼوضايي
داؿت ٠ثبؿٜذٗ ،ت٘شًض ؿٞيٖ
 .4سَاالت تحقيق

ػٞاّ اكٔي تحوين دس ٗلبحج ٠ثب خجشُب ٙحٞص ٟثبٌٛي اي ٚاػت ً« ٠آيوب ايدوبد حدوٖ
اكضايـي ٗغبٓجبت ؿيشخبسي ثبٛي١ب اص تأثيشات ٛبؿي اص آضاٗبت ػ٘ٔيبت ثبٌٛذاسي ثذٙٝ
سثب ٗيثبؿذ؟» ،ضٜ٘بً ػٞاّ ديِشي ً ٠ثٝ ٠اػغ ٠اٛدبٕ تحوين  ٝپغ اص دسيبكوت ٛظوشات
ٛخجِب ٙدس خلٞف آ ٙث ٠پبػخ خٞا١يٖ سػيذ اي ٚاػوت ًو« ٠ػٞاٗوْ اكؤي  ٝثوٗٞي
ثشخبػت ٠اص ؿشايظ كضبي ًؼت ً ٝبس ًـٞسٗبٜٗ ٠ً ٙدش ث ٠ايدوبد  ٝاكوضايؾ ٗغبٓجوبت
ؿيشخبسي ثبٌٛي ٗيُشددً ،ذاٜٗذ؟» آجت ٠چٜب ٠ٌٛدس اي ٚتحوين خٞا١يٖ ديوذ ،پبػوخ ثو٠
ػٞاّ اكٔي ٜٗٞط ث ٠ت٢ي ٠پبػخ ٗجؼٞط ث ٠ػٞاّ دٗ ٕٝويثبؿوذٓ ،وزا دس ايٜدوب اثتوذا دس
خلٞف ػٞاْٗ ٗؤثش ثٗٞي دس ايدبد ٗغبٓجبت ؿيشخبسي ًـٞس ث ٠كٞست ٗـشٝح ثحث
خٞا١يٖ ٞ٘ٛد  ٝدس ٢ٛبيت ثب تٞخ ٠ثٛ ٠تبيح ث ٠دػت آٗذ ٟدس اي ٚخلٞف ثو ٠كوٞست
ثذي٢ي ػٞاّ اكٔي تحوين پبػخ داد ٟخٞا١ذ ؿذ
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 .1فشضيِّاي تحقيق

تحوين ؿبْٗ د ٝكشضيٗ ٠يثبؿذ3
ٛ oخؼت اي ٠ٌٜدس خلٞف ػٔوْ ايدوبد ٗغبٓجوبت ؿيشخوبسي ثوبٌٛي دس ًـوٞسٗب،ٙ
ػٞاٗٔي ٝخٞد داسٛذ ً ٠ثٝ ٠اػغ ٠ػبختبس ٝيظ ٟاخشاي ػ٘ٔيبت ثبٌٛي دس ًـٞسٗب،ٙ
ٗيتٞا ٙآ ٙػٞاْٗ سا ث ٠ػٜٞا ٙػٔٔي ث ٠حؼبة آٝسد ً ٠ثب تٞخ ٠ث ٠ؿوشايظ ػوبختبس
ثبٌٛي ثٗٞي ًـٞسٗبٛ ٝ ٙيض ؿشايظ خبف سكتبسي ثشخي ثذٌ١بسا ٙثبٌٛي ،ثيـتشيٚ
تأثيشُزاسي سا دس اكضايؾ ٗغبٓجبت ؿيشخبسي ث٠عٞس ٝيظ ٟثشاي ايشا ٙخٞاٜ١ذداؿت
 oدٗٝي ٚكشضي ٠اي ٚاػت ً ٠ثش اػبع ػٞاْٗ ثٗٞي ؿٜبػبييؿوذ ٟاص عشيون دسيبكوت
ٛظش ٛخجِب ،ٙث ٠ايٛ ٚتيدو ٠هغؼوي خوٞا١يٖ سػويذ ًو ٠ايدوبد  ٝاكوضايؾ ٗغبٓجوبت
ؿيشخبسي ث١ ٠يچ ٝخٛ ٠بؿي اص ٛلغ حبً٘يت هب ٙٞٛػ٘ٔيبت ثبٌٛوذاسي ثوذ ٙٝسثوب
٘ٛيثبؿٜذ آجت ٠ثبيذ ُلت ً ٠اُش اخشاي يي هبٞٛ ٙٞٛػي دچبس ايشاد ثبؿوذ ثو ٠ايوٚ
ٗؼٜب ٛخٞا١ذ ثٞد ً ٠اكْ هب ٙٞٛثب ٗـٌْ ٗٞاخ ٠ثٞد ٟاػت
 .4سٍش تحقيق

٘١بُ ٠ً ٠ِٛٞٛلتيٖ دس اي ٚتحوين اثتذا ث ٠ثشسػي ػٞاّ د ٕٝتحوين خٞا١يٖ پشداخوت ٝ
ثشاي پبػخ ث ٠ػٞاّ د ٕٝتحوين حبضش اص سٝؽ تحوين ٗٞسد ٛظش ٗحوون اػوتلبد ٟؿوذٟ
اػت ثذيٜٗ ٚظٞس سٝؽ اٛتخبة ؿبخق١ب ٗ ٝتـيّش١بي ًال ٝ ٙؿيشًالٗ ٙؤثش ثش ٗيوضاٙ
ٗغبٓجبت ؿيشخبسي دس ايشا ٠ً ٙدس ايٜدب ٗوٞسد اػوتلبد ٟهوشاس ُشكتو ٠ػجوبست اص «ٛظشيو٠
ثشخبػت ٠اص داد١ٟب» ٗي ثبؿذ اي ٚسٝؽ تحويوي دس ٝاهغ يي ؿي ٟٞپظ١ٝؾ ًيلوي اػوت
ً ٠ثٞػئ ٠آ ،ٙثب اػتلبد ٟاص يي دػت ٠داد١ٟبٛ ،ظشي٠اي تٌٞيٗ ٚييبثذ ثغوٞسي ًو ٠ايوٚ
ٛظشي ٠دس يي كشآيٜذ ،ػ٘ٔيبت يي تؼبْٗ سا تجييٗ ٚيًٜذ (ثبصسُب)1010 ،ٙ
 .0-4ضيَُ تحليل دادُّا

تحٔيْ داد١ٟب دس ٛظشي ٠ثشخبػت ٠اص داد١ ٟوب ؿوبْٗ ػوُ ٠وبٕ ًذُوزاسي ثوبصً ،ذُوزاسي
ٗحٞسي ً ٝذُزاسي اٛتخبثي ٗيثبؿذ
 .0-0-4كذگزاسي تاص

ًذُزاسي ثبص كشآيٜذي تحٔئي اػت ً ٠عي آٗ ٙلوب١يٖ ؿٜبػوبيي ؿوذٝ ٝ ٟيظُوي١وب ٝ
اثؼبد ٗشثٞط ث١ ٠ش ٗلً ٕٞ٢ـق ٗي ؿٞد دس ًذُزاسي ثبصٝ ،هبيغ يوب چيض١وبي ٗـوب١ذٟ
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ؿذ ٟدس داد١ٟب ٛبُٕزاسي ٗيؿٛٞذ  ٝثش كٗ ٖ٢ـخل١٠بيي ت٘شًض ٗويؿوٞد ًوٞٗ ٠خوت
ٜٗحلشث ٠كشد ؿذ ٙايٝ ٚهبيغ ؿذ ٟاػت دس ًذُزاسي ثوبص ،د ٝكؼبٓيوت ًٔيوذي ؿوبْٗ
ٗلٕٞ٢ػبصي ٗٝو٠ٓٞثٜذي ٝخٞد داسد ()Strauss and Corbin, 1998
 .4-0-4كذگزاسي هحَسي

١ووذف اص ًذُووزاسي ٗحووٞسي تٔليوون داد١ٟووبيي اػووت ًوو ٠دس ٗشحٔوو٠ي ًذُووزاسي
ثبص خشد ؿذٟاٛذ دس ًذُزاسي ٗحٞسي ،يٌي اص ٗو١٠ٓٞبي ًذُزاسي ثبص ث ٠ػٜٞاٗ ٙوٓٞو٠
يب پذيذ ٟاكٔي اٛتخبة ؿذ ٝ ٟدس ٗشًض كشآيٜذ هشاس ٗويُيوشد  ٝػوپغ ػوبيش ٗوٓٞو١٠وب
(صيشٗو١٠ٓٞب) ث ٠آ ٙسثظ دادٗ ٟيؿوٞد عجون ٛظوش اؿوتشٝاع ً ٝوٞسثي ،ٚپذيوذ ٟاكؤي
ػٜٞاٛي اػت ًٗ ٠يتٞا ٙث ٠پبػخ ػٞاّ «ايٜدب چ ٠دس حبّ س داد ٙاػت؟» ٛؼجت داد
).(Strauss & Corbin, 1998
 .9-0-4كذگزاسي اًتخاتي

ًذُزاسي اٛتخبثي دٗ ٝشحًٔ ٠ذُزاسي پيـي ٚسا ثب يٌپبسچ٠ػبصي  ٝپباليؾ ٗو١٠ٓٞوب دس
چبسچٞثي ٛظشي تٌ٘يْ ٗيًٜذ دس يٌپبسچ٠ػوبصيٗ ،وٓٞو١٠وب حو ّٞپذيوذ ٟاكؤي يوب
ٗحٞسي ػبصٗبٛذ١ي ٗيؿٛٞذ
 .4-4جاهعِ ٍ ًوًَِ آهاسي

ثٜٗ ٠ظٞس دػتيبثي ث ٠پبػخ دسخٞس دس خلٞف ػٞاّ د ٕٝتحوين خبٗؼ ٠آٗوبسي تٞػوظ
ٗحون اٛتخبة ُشديذ ٟاػت
 .0-4-4جاهعِ آهاسي

خبٗؼ ٠آٗبسي تحوين حبضش ٜٗتخجي ٚؿجٌ ٠ثبٌٛي ًـٞسٗب ٙثٞد ٠ً ،ٟػالٟٝثوش ايٌٜو ٠دس
حٞص ٟاػتجبسات ثبٌٛي كبحتٛظش ٗيثبؿٜذ ث ٠ػٜٞا ٙاكشاد ٗغشح  ٝ ٝداساي ايذ ٟاص آ٢ٛوب
يبد ٗيؿٞد آجت ٠دس اٛتخبة ايـب ٙػؼي ؿذ ٟاص ثبٛي١وب  ٝػوالين ٗختٔوق ثبٌٛوذاسي
اٛتخبة ٞٗ ٝسد ٗلبحج ٠هشاس ُيشٛذ ً ٠دس ٢ٛبيت ٛظشات ايـب ٙپغ اص ٗلبحج ٝ ٠پوبيؾ
اص عشيوٛ ٠ظشي ٠ثشخبػت ٠اص داد١ٟب ث ٠ػٜٞاٛ ٙتبيح تحوين ٗغشح ُشدد
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ً .4-4-4وًَِ آهاسي

اي ٚتحوين ثب اكشادي ً ٠خجشُب ٙاي ٚحٞص ٟثٞد ٟاٛدبٕ پزيشكت ٠اػوت اص عشكوي ًلبيوت

ُ ٠ٛٞ٘ٛيشي ثبسٝؽ ُ٠ٛٞ٘ٛيشي ٛظشيٗ 9حون ؿذ ٟاػت .دس اي ٚايٜدبٛٞ٘ٛ ،وُ٠يوشي توب
خبيي اداٗ ٠پيذا ٗيًٜذ ًٗ ٠ذّ ث ٠حذ ػبخت  ٝاؿجبع سػيذ ٟاػت
 .9-4تستش تحقيق

ثؼتش تحوين ؿبْٗ ؿجٌ ٠ثبٌٛي ًـٞسٗبٗ ٙيثبؿذ
 .4-4اتضاسّاي جوعآٍسي دادُّا

دس اي ٚپظ١ٝؾ ثشاي خ٘غ آٝسي اعالػوبت اص د ٝسٝؽ ٗيوذاٛي ً ٝتبثخبٛو٠اي اػوتلبدٟ
ؿذ ٟاػت ثٜٗ ٠ظوٞس خ٘وغ آٝسي اعالػوبت ٗوٞسد ٛيوبص تحويون اص ٜٗوبثغ صيوش اػوتلبدٟ
ؿذ ٟاػت3

ٗ غبٓؼ ٠اػٜبد ٜٗ ٝبثغ اعالػبت ًتبثخب٠ٛاي؛
 oػبيت١ب  ٝپٞستبّ١بي اعالػبتي ايٜتشٛتي
ً oتبة١ب ٗ ٝوبالت كبسػي  ٝأِٛيؼي

ٗ لبحج١٠بي ػ٘ين ثب خجشُبٙ

ادثيبت ٛظشي  ٝثشسػي پيـي ٠ٜتحويوبت ُزؿت ٠ثشاػبع ٗغبٓؼبت ًتبثخب٠ٛاي ؿبْٗ
ًتبةٗ ،وبالت  ٝػبيت١بي ٗشتجظ كٞست ُشكت ٠اػت
اص آٛدب ً ٠ثب اثضاس ٗلبحجٗ ٠يتٞا ٙث٢تش ث ٠صثب ٙخٞد ؿشًتًٜٜذُب ٙاص تدشث ٠آٛوبٙ
آُب ٟؿذ (ثبصسُب ،)1010 ،ٙدس اي ٚتحوين اص ٗلبحج ٠ػ٘ين ث ٠ػٜٞا ٙاكؤيتوشي ٚاثوضاس
خ٘غ آٝسي داد١ ٟب اػتلبد ٟؿذ دس اي ٚخلٞفٗ ،حون ث١ ٠وذايت ت٘وبٗي ٗلوبحج١٠وب
اهذإ ًشد
 .1-4هعياسّاي اًتخابضًَذگاى جْت اًجام هػاحثِ

پٜح ٗؼيبس ً ٠ثشاي اٛتخبة ؿوشًتًٜٜوذُب ٙدس تحويون ٗوٞسد اػوتلبد ٟهوشاس ُشكتو٠اٛوذ
( ،)Flint, 1998ػجبستٜذاصًٔ 3يذي ثٞد ،ٙاي ٚاكشاد دس حٞصً ٟبسي خٞد دس ؿوجٌ ٠ثوبٌٛي
اكشاد ًٔيذي ٗ ٝؤثشي ثٞدٟاٛذ ؿٜبػبيي ؿذ ٟتٞػظ ػبيشيٚ؛ اي ٚاكوشاد دس حوٞصً ٟوبسي
ٞ٘١اس ٟتٞػظ ػبيش ٜٗتخجيٞٗ ٚسد تأييذ  ٝاؿبس ٟثٞدٟاٛذ كٛ ٖ٢ظشي ٗٞضٞع؛ يٌي ديِش
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اص ػٞاْٗ ٗ٘٢ي اػت ً ٠دس اٛتخبة اكشاد ٗلبحج ٠ؿٛٞذٗ ٟالى ثوٞد ٟاػوت تٜوٞع؛ دس
حٞصً ٟبسي ٛ ٝيض حضٞس دس ثبٛي١بي ٗتٜٞع اص ديِش ٗالى١بي اٛتخبة اكوشاد ٗلوبحج٠
ؿٛٞذ ٟثٞد ٟاػت  ٝدس ٢ٛبيت ت٘بيْ ثٌ٘١ ٠بسي؛ ثو ٠ػٜوٞا ٙيوي ؿبخلو ٠دس اٛتخوبة
اكشاد ثٞد ٟاػت
 .7تحليل دادُّا
.0-7كذگزاسي تاص

ًذُزاسي ثبص ،خضئي اصتحٔيْ اػت ً ٠ثبتحٔيْ دهين داد١ٟوبٛ ،وبُٕوزاسي  ٝعجوو٠ثٜوذي
ًشد ٙداد١ٟب اٛدبٕ ٗيؿٞد ثشاي عجو٠ثٜذي دهين ٗلب١يٖ دس ٗو١٠ٓٞوب ،ثبيوذ ١وش ٗل٢و،ٕٞ
ثؼذ اص تلٌيي ثش چؼت ثخٞسد  ٝداد١ٟبي خبٕ ثٝ ٠ػئ ٠ثشسػي دهين ٗتٗ ٚلبحج١٠ب ٝ
يبدداؿت١بي صٗي٠ٜايٗ ،لٕٞ٢ػبصي ؿٛٞذ داد١ٟبي خ٘غآٝسي ؿذ ٟاص ٗلبحج٠ؿٛٞذُبٙ
دس هبٓت ػ ٠دػت ٠اص ؿشايظ ػِّٔي ٝ 1ؿشايظ صٗي٠ٜايٛ ٝ 0يض ؿوشايظ ٗذاخٔوُ٠وشً 1و ٠دس
ٝاهغ ػْٔ ايدبد ٗغبٓجبت ؿيشخبسي سا تٞضي ٗيدٜ١ذً ،ذُزاسي ؿذٛذ ً ٠ثو ٠كوٞست
صيش تٞضي دادٗ ٟيؿٛٞذ
 .0-0-7ضشايط عِلّي دس ايجاد هطالثات غيشجاسي

آٛچ ٠پغ اص ًذُزاسي ثبص دس ايٗ ٚشحٔ ٠اص تحوين دس خلٞف ؿٜبػوبيي ػٞاٗوْ ػِّٔوي
ايدبد ٗغبٓجبت ؿيشخبسي ث ٠دػت آٗذ ؿبْٗ ٗٞاسد ريْ ثٞد3
 .0-0-0-7عذم توكيي اسادي هطتشي دس پشداختت تتذّي ختَد تتِ دليتل اهيتذ كستة
سَدّاي تيطتش آتي

ثش اػبع ٛظش ٛخجِب ،ٙاسادٗ ٟـتشي يٌي اص ٗ٘٢تشي ٚػٞاْٗ دس ثبصپغد١ي ثذ١ي ٝػوظ
ٝي ٗيثبؿذ ث ٠ػجبست ديِش چٜبٛچ ٠يي ٗـتشي ٞٛػي خٞد سا ٗويذ ث ٠ثبصپغد١وي ثو٠
ٗٞهغ تؼ٢ذات خوٞد ثذاٛوذ٢ٛ ،بيوت توالؽ خوٞد سا دس ايلوبي تؼ٢وذ ٛؼوجت ثو ٠ثبٛوي
خٞا١ذ ٞ٘ٛد
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 .4-0-0-7عذم توكيي اسادي هطتشي دس پشداخت تذّي خَد تِ دليل كن تتَدى هيتضاى
جشيوِ تأخيش

دس ٗٞاهؼي ٌٗ٘ ٚاػت يي ٗـتشي ػٞدخ ٞػٔيسؿٖ اٌٗب ٙثبصپشداخت ثذ١ي خٞد ،ثو٠
دٓيْ اٌٗبً ٙؼت ػٞد١بي آتي اص ٗحوْ ديِوشي ٛؼوجت ثو ٠ثبصپشداخوت ثوذ١ي خوٞد
اهذإ ٜ٘ٛبيذ
 .9-0-0-7عذم پيگيشي جذي تاًك دس ٍغَل هطالثات تِ دليل افضايص ّضيٌِّاي آى

ثبال ثٞد١ ٙضي١ ٠ٜبي پيِيشي ٝكٗ ّٞغبٓجبت ثشاي ؿجٌ ٠ثبٌٛي خوٞد اص خ٘ٔو ٠ػوٞاٗٔي
اػت ً ٠ثبٛي١ب سا دس پيِيشي خذي ٝكٗ ّٞغبٓجبتـب ٙثيسؿجت ٗي٘ٛبيذ اص خ٘ٔ ٠ايٚ
١ضي١٠ٜب ٗي تٞا ٙث ٠صٗب ٙكشف ؿذ ٟدس خلٞف ٝكوٗ ّٞغبٓجوبت ٛ ٝيوض ١ضيٜو١٠وبي
ًبسؿٜبػي پيِيشي١بي حوٞهي اي ٚپشٛٝذ١ٟب اؿبسٞ٘ٛ ٟد
 .4-0-0-7توشكض هٌاتع تاًكي دس اختياس عذُاي هعذٍد تِ دليل تَاًايي تتذّكاساى عوتذُ
دس ّوشاُساصي تخصّاي قضايي ٍ اًتظاهي ٍ يا اطالِ فشآيٌذ تاصپشداخت تسْيالت

دس ٗٞاسدي ،ؿجٌ ٠ثبٌٛي ثب ثحشا ٙاػتجبسي ٗٞاخٗ ٠يؿٞد  ٝآ ٙصٗبٛيؼت ًو ٠ثو ٠داليوْ
ٗتؼذدي ،ثبٛي ١ب اص كوشا٘ٛ ٖ١وٞدٜٗ ٙوبثغ ٗوبٓي ثوشاي پبػوخِٞيي ثو ٠ثخوؾ توبضوبي
تؼ٢يالت ثبٌٛي ػبخض ٗيٗبٜٛذ يٌي اص ٗوٞاسدي ًو ٠ثبٛوي١وب ٘ٛويتٞاٜٛوذ ثوٝ ٠كوّٞ
ٗغبٓجبت خٞد اهذإ ٘ٛبيٜذٗ ،شثٞط ث ٠ؿشايغي اػت ً ٠ثذٌ١بسا ٙثبٌٛي ثب ػٞء اػوتلبدٟ
اص خال١بي هبٛٞٛي  ٝايدبد ؿشايظ خبف اص ثبصپغد١ي تؼ٢ذات خٞد اٗتٜبع ٗيٝسصٛذ
 .4-0-7ضشايط صهيٌِاي دس ايجاد هطالثات غيشجاسي

پغ اص اٛدبٕ ٗشاحْ ًذُزاسي ثبص ،ؿشايظ صٗيٜو٠اي صيوش دس خلوٞف ايدوبد ٗغبٓجوبت
ؿيشخبسي ث ٠دػت آٗذ
 .9-0-7عذم اهكاى تاصپشداخت تسْيالت تِ داليل ٍاقعي هطكالت ساختاسي فضاي كسة ٍ
كاس ّوچَى تَسم تاال ،سكَد گستشدُ اقتػادي ،افضايص ًشخ اسص ٍ…

ثبال ثٞدٗ ٙيضا١ ٙضي١٠ٜبي تٓٞيذ ،ػذٕ توبضبي ٌٗلي دس ثبصاس ٗحلٞالت ٛ ٝيض ثوبالسكتٚ
١ضي ٠ٜتد٢يضات ٞٗ ٝاد آٝيٝ ٠اسداتوي ٛيوض اصخ٘ٔو ٠ػٞاٗوْ اكؤي ػوذٕ تٌ٘وٝ ٚاهؼوي
ٗـتشيب ٙثبٌٛي دس ثبصپغد١ي تؼ٢يالت دسيبكتي تٞػظ آ٢ٛب ٗيثبؿذ
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 .4-0-7افضايص ًشخ تيكاسي (دس خػَظ افشاد ٍامگيشًتذُ حقيقتي) ٍ يتا كتاّص ستط
دستوضدّا (دس خػَظ ٍامگيشًذگاى خشد)

ثووش اػووبع ٛظووش ٛخجِووب ،ٙدس خلووٞف تؼوو٢يالت خووشد٘٢ٗ ،تووشي ٚػبٗووْ دس ايدووبد
ٗغبٓجبتؿيشخبسي ٛذاؿت ٚتٌ٘ٗ ٚبٓي ثٝ ٠اػغ ٠اص دػت داد ٙؿوشايظ دسيبكوت حووٞم
ٗب١ب ٠ٛهجٔي  ٝيب اص دػت دادٗ ٙـبؿْ دس ٗٞسد دسيبكت ًٜٜذُب ٙتؼ٢يالت ٗيثبؿذ
 .0-4-0-7عَاهل فَسع هاطٍس هاًٌذ سيل ،صلضلِ ٍ...

اي ٚػبْٗ ٘١ب ٠ً ٠ِٛٞٛاص ٛبٕ آ ٙپيذاػوت ثو ٠كوٞست ؿيشٗتشهجو ٠ثبػوث اص ثوي ٚسكوتٚ
ؿشايظ ًبسي  ٝػبختبس١بي دسآٗذصاي ٗٞسد ٛظش تؼو٢يالت ُيشٛوذ ٟثوشاي ثوبصپغد١وي
اػتجبسات دسيبكتي تٞػظ ٝي ُشدد
 .4-4-0-7عذم استفادُ ٍامگيشًذگاى اص خذهات تيوِ اي دس كسة ٍ كاسي كِ تاتتت آى
اقذام تِ اخز تسْيالت ًوَدُاًذ

اػتلبد ٟاص خذٗبت ثي٘٠اي دس  ٠٘١صٗي١٠ٜبي ًؼت ً ٝبس ٗويتٞاٛوذ ثوٗ ٠ثبثو ٠تضو٘يٜي
ثشاي خُٔٞيشي اص ًٔ ٌّٞٛي  ٝػوٞط خذي كبحجبً ٙؼت ً ٝبس ُشدد
ٍ .9-4-0-7جَد قَاًيي ٍ هقشساتي كتِ ضتشايط تَليتذ ٍ سًٍتق كستة ٍ كتاس سا دضتَاس
هيًوايٌذ

ثشخي اص هٞاٛيٗ ٝ ٚوشساتي ً ٠ثشاي ضبثغٜٗ٠ذتش ٞ٘ٛد ٙكشآيٜذ١بي اخشايي ًؼت ً ٝوبس
 ٝثشخي اص ؿشايظ ٗبٓي ٗحيغي ٘١چ ٙٞتؼشك١٠بي ُ٘شًي ٠ٛ ٝت٢ٜب ٛتٞاٛؼت٠اٛذ اٌٗوبٙ
تؼ٢يْ  ٝؿلبفتش ؿذٗ ٙحيظ ًؼت ً ٝبس سا كشا ٖ١آٝسٛوذ ،ثٌٔو ٠ثبػوث چوبٓؾ١وبي
خذي دس ساٟاٛذاصي حشف ٗ ٝـبؿْ ٝاهؼي ُشديذٟاٛذ
 .1-0-7ضشايط هذاخلِگش دس ايجاد هطالثات غيشجاسي
 .0-1-0-7عذم ٍجَد ساتقِ استعالم تاتت تذّيّاي احتوالي قثلتي ٍ ستاتقِ چتكّتاي
تشگطتي دس پشًٍذُّاي اعتثاسي

دس خلٞف ثذٌ١بسا ٙػ٘ذ ،ٟيٌي اص ٌٛبتي ً ٠ثش اػبع ٛظش ٛخجِوبٛي ٘١وٞاس ٟثو ٠آٙ
ًٖتٞخ٢ي ؿذ ،ٟػجبست ثٞد ٟاص تٞخً ٠بكي  ٝالصٕ ث ٠ػبثو ٠ثذٌ١بسي هجٔي آ٢ٛوب تٞػوظ
ؿجٌ ٠ثبٌٛي ًٗ ٠تأػلب ٠ٛاي ٚاكشاد ػٔوي سؿوٖ ٝخوٞد ثوذ١ي خوبسي ًوال ٝ ٙيوب ثوذ١ي
ؿيشخووبسي هجٔووي دس ثبٛووي ديِووشيٗ ،دووذداً اص ثبٛووي ديِووشي ٗٞكوون ثوو ٠دسيبكووت
تؼ٢يالت ٗيؿٛٞذ
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اص عشكي يٌي اص اهذاٗبتي ًو ٠دس ػوبّ١وبي اخيوش دس ساػوتبي ػوبٗبٛذ١ي اػغوبي
تؼ٢يالت دس ؿجٌ ٠پٓٞي ًـٞس اٛدبٕ ؿذ ٟتأػيغ «ؿشًت ٗـبٝس ٟستجو٠ثٜوذي اػتجوبسي
ايشا ٙثشاي اػتجبسػٜدي ٗـتشيب »ٙثٞد ٟاػت اي ٚػوبٗب ٠ٛدس ػوبّ  1019ايدوبد ؿوذٝ ٟ

ثشاػبع ثخـٜبٗ ٠ثبٛي ٗشًوضي ، 2ؿوجٌ ٠ثوبٌٛي ًـوٞس ٗٞظوق اػوت هجوْ اص اػغوبي
تؼ٢يالت ث١ ٠ش ٗـتشي ػبثو ٠ثذ١ي هجٔي  ٝچوي ثشُـوتي ٗـوتشي سا اص ايو ٚػوبٗب٠ٛ
اػتؼالٕ ٘ٛبيذ دس خلٞف اي ٚػبٗب ٠ٛد ٝاؿٌبّ خذي ٛيض ٝخٞد داسد ٛخؼوت ايٌٜو٠
اعالػبت ػبٗبٗ ٠ٛزًٞس ت٢ٜب ؿبْٗ آ ٙثخؾ اص اعالػبت اػت ً ٠تٞػظ ؿجٌ ٠ثبٌٛي دس
آ ٙثجت ٗي ُشددٓ ،زا اُش ثبٌٛي ػبثو ٠يي ٗـتشي خبف سا ث ٠كٞست ًبْٗ دس ػوبٗب٠ٛ
دسج ٜ٘ٛبيذ ،هبثٔيت سٝيت آ ٙثخؾ اص ػبثوٗ ٠ـتشي ػ٘الً ٝخٞد ٛخٞا١وذ داؿوت دٕٝ
اي١ ٠ٌٜش چٜذ ثبٛي١ب ٗٞظلٜذ اػتؼالٕ ٗتوبضيب ٙسا اص اي ٚػبٗب ٠ٛكٞست دٜ١ذ ،اٗب ١ويچ
آضاٗي دس آتضإ ث ٠ػبثوٗ ٠توبضي دس تأييذ  ٝيب سد دسخٞاػت ٝي ٛذاسٛذ
 .4-1-0-7عذم تْيِ گضاسش دقيق اعتثاسسٌجي هطتشي تَسط تاًكّا

اػتجبسػٜدي ٗـتشيبٗ ٙيتٞا ٙعيق ٝػيؼي اص ثشسػي١وب ٗ ٝلوبحج١٠وب سا ؿوبْٗ ؿوٞد
ٗبٜٛذ ثشسػي ػبثو ٠حشك٠اي كٜي  ٝتخللي ٗتوبضي تؼ٢يالت ،ػٞاثن تحلئي ،ػبثو٠
ٗبٓي  ٠ً ٝآجت ٠ثبٛي ١ب ١ش ًذإ ٌٗ٘ ٚاػت ٗتلبٝت اص ديِوشا ٝ ٙدس ػوغ خبكوي
ٛؼجت ث ٠اي ٚاٗش اهذإ ٘ٛبيٜذ اػتجبسػٜدي ١ش ًذإ اص ٗـتشيبٛي ً ٠دسخٞاػت دسيبكوت
تؼ٢يالت سا اص ثبٛي اثشاص ٗي٘ٛبيٜذ ٗيتٞاٛذ ث ٠ػٜٞا ٙيٌي اص سا١ٟوبي پٞؿوؾ سيؼوي
اػتجبسي ١ش ثبٛي ث ٠حؼبة آيذ اػبػبً ؿبيذ ثتٞاُ ٙلت ً ٠اػغوبي تؼو٢يالت ثو ٠كوشد
حويوي يب حوٞهي ً ٠تٞا ٙحشك٠اي هجٔي خٞد سا دس هجبّ ٗٞضٞع دسخٞاػوت تؼو٢يالت
ٛتٞاٛؼت ٠ث ٠اثجبت ثشػبٛذ ،ثوٗ ٠ثبثو ٠يوي اهوذإ ؿيشػواليوي  ٝپشخغوش ثوشاي ثبٛوي ثو٠
حؼبة ٗيآيذ
 .9-1-0-7تاال تَدى ًشخ سَد تسْيالت اعطايي

ث ٠عٞس ًٔي يٌي اص چبٓؾ١بي دسيبكتًٜٜذُب ٙتؼ٢يالت ٗخلٞكبً ٗـتشيبٛي ًٜٗ ٠وبثغ
دسيبكتي سا دس ساػتبي كؼبٓيت ١بي تٓٞيذيً ،ـبٝسصي  ٝداٗي ثً ٠بس ٗيُيشٛذ ،اي ٚاػت
ًٛ ٠ش ثبصُـت ػشٗبي ٠آ٢ٛب دس ٗٞاسدي ً ٠دس اهتلبد ثب تٞسٕ ثبال ٗٞاخو ٠ثوٞدٟايوٖ ،ثو٠
ػختي ٗيتٞاٛذ اٌٗب ٙثبصپغ د١ي تؼ٢يالت دسيبكتي ثب ٛوش ػوٞد١بي ثوبالي ثوبٌٛي سا
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كشآ ٖ١آٝسد ٓزا ثشاػبع ٛظش ٛخجِبٛي  ٝحتي ٗتوبضيب ٙتؼ٢يالت ،ثوبالثٞدٛ ٙوش ػوٞد
تؼ٢يالت ٞ٘١اس ٟاص ػٔت١بيي ثٞد ٠ً ٟثبػث ؿذ ٟدسيبكتًٜٜذُب ٙتؼ٢يالت ٛتٞاٜٛوذ دس
صٗب ٙػشسػيذ ث ٠تؼ٢ذات خٞد ث ٠كٞست ًبْٗ ػْ٘ ٘ٛبيٜذ
 .4-1-0-7تاال تَدى هيضاى جشيوِ تأخيش ٍ ٍجِ التضام

دس ٗٞاسدي ً ٠دسيبكت ًٜٜذُب ٙتؼ٢يالت ٛتٞاٜٛذ دس ػشسػيذ ٗٞسد ٛظش ،ث ٠ثبصپشداخوت
ثذ١ي خٞد ٗجبدست ٝسصٛذ تٞػظ ثبٛي خشي٘ٗ ٠يؿٛٞذ ايٛ ٚش دس ػبّ١وبي ٗختٔوق
 ٝثشاػبع ػيبػت١بي اثالؿي ثبٛي ٗشًضي ،ػبال ٠ٛتؼييٗ ٚي ُشدد چٜبٛچ ٠اي ٚخوشايٖ
ثٗ ٠يضاٛي ثبؿذ ًٗ ٠ـتشي تٞا ٙثبصپغ د١ي خٞد سا ث ٠عٞس ًٔي اص دػت ثذ١وذ ،خوٞد
ايٛ ٚش ػبٗٔي دس خ٢ت ػذٕ ٝك ّٞاكْ ثذ١ي  ٝػٞد آ ٙخٞا١ذ ثٞد آجت ٠ػٌغ ايٚ
ٗغٔت ٛيض ٗي تٞاٛذ كبدم ثبؿذ  ٝآٗ ٙشثٞط ث ٠خبيي اػت ً ٠خشايٖ تأخيش ث ٠اٛوذاصٟاي
اػت ً ٠ثب تٞخ ٠ث ٠ؿشايظ تٞسٗيٗ ،ـتشيب ٙتوشخي ٗوي دٜ١وذ ًو ٠خشي٘وٗ ٠شثٞعو ٠سا
ٗتحْ٘ ؿٛٞذ ٓٝي ٜٗبثغ سا دس يي كؼبٓيت پشػٞد ديِش ثً ٠وبس ُيشٛوذ توب ثتٞاٜٛوذ ػوٞد
ثيـتشي ًؼت ٘ٛبيٜذ ايٞٗ ٚسد دس ؿشايظ تٞسٗي ؿذيذ ثؼيبس سايح ٗيُشدد
 .1-1-0-7عذم تْيِ گضاسش كاسضٌاسي دقيق تشاي تشآٍسد ًياص ٍاقعي هتقاضي تِ تسْيالت
تَسط تاًكّا

١ش توبضبي تؼ٢يالتي ً ٠اص عشف ؿجٌ ٠ثبٌٛي ٗٞسد ثشسػي هشاس ٗيُيوشدٗ ،ويثبيؼوت
٘١شا ٟثب ت٢يُ ٠ضاسؽ اػتجبسي دهين ٞٗ ٝؿٌبكب ٠ٛاص ٗٞضٞع توبضبي تؼ٢يالت دس اثؼوبد
ٗختٔق كٜيٗ ،بٓي ،اهتلبدي  ٝدس ٗٞاسدي ثشآٝسد سيؼوي ٛ ٝيوض ٗؼوبئْ ٗ٢وٖ حووٞهي
پيشاٗ ٙٞآٞٗ ٙضٞع ثبؿذ ٗؼ٘ٞالً ثخؾ اػتجبسي ثبٛي١ب ٝظيل ٠ت٢ي ٠ايُ ٚضاسؽ١ب سا ثو٠
ػ٢ذ ٟداسد ً ٠ثب تٌي ٠ثش ٛظشات ًبسؿٜبػي ٗٞخٞد دس ايُ ٚضاسؿبت اػت ًوٗ ٠وذيشيت
ثبٛي تل٘يٖ ٗي ُيشد ً ٠ث ٠يي ٗـتشي تؼ٢يالت اػغب ٘ٛبيذ  ٝيب آٗ ٙـوتشي ثوٗ ٠ثبثو٠
يي ػشٗبيُ٠زاسي پشسيؼي ٗحؼٞة ٗيُشدد
 .4-1-0-7عذم ٍجَد ٍثيقِ اسصًذُ يا تضويي هٌاسة

ٗويذ ثٞد ٙثبٛي١ب دس خلٞف أخز ٝثيوو٘١ ،٠وٞاس ٟتٞاٛؼوت ٠ثخوؾ هبثوْ توٞخ٢ي اص
سيؼي اػتجبسي ثبٛي سا پٞؿؾ د١ذ آجت ٠ػختُيشي ثبٛوي١وب دس ايو ٚخلوٞف ثو٠
ؿٌْ اكشاعي١ ،يچُب ٟهبثْ تأييذ ٘ٛيثبؿذ ،چشا ً ٠دس ٗٞاسدي اػبػبً ثشخي اص ٗتوبضيبٙ
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ٝاهؼي ثب عشح١ب  ٝايذ١ٟبي ػٞدد ٝ ٟثب آتيٜٗ ٠بػوت ًو ٠اص عوشف ديِوش تٞاٛوبيي ت٢يو٠
ٝثبين اسصٛذ ٟسا ٛذاسٛذ ،اص دسيبكت تؼ٢يالت ثبص ٗيٗبٜٛذ
اص عشكي دس ٗٞاسدي ثبٛي١ب ثش خالف سٝي ٠ػخت ُيشاٛ ٠ٛؼجت ثٗ ٠توبضيب ٙخوشد،
دس خلٞف ٗتوبضيب ٙتؼ٢يالت ًال ،ٙاص دسيبكت ٝثيو ٠اسصٛذ ٟثبص ٗويٗبٜٛوذ ثشاػوبع
هب ٙٞٛثبٌٛذاسي ثذ ٙٝسثب ،هشاسداد١بي الصٕاالخشا ٗويتٞاٛوذ ثو ٠ػٜوٞاٝ ٙثيووٗ ٠حؼوٞة
ُشدد چي  ٝػلتٛ ٠يض دس ًٜوبس ايو ٚهشاسداد١وب اص خ٘ٔوٝ ٠ثوبيوي ثوٞدً ٟوٗ ٠توبضويبٙ
تؼ٢يالت اص تٞثين آ١ٙب اػتوجبّ ٗي٘ٛبيٜذ
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 .7-1-0-7أخز كاسهضد خاسج اص چاسچَب تعييي ضذُ تشاساع هػَتات تشخالف هقشسات
تاًك هشكضي

دسيبكت ًبسٗضد ثبالتش اص ثخـٜبٗ١ ٠بي ٗلٞة  ٝاثالؿي ثبٛوي ٗشًوضي ،دسكوٞستي ًو٠
ٜٗدش ث ٠ػذٕ تٌ٘ ٚثذٌ١بسا ٙؿجٌ ٠ثبٌٛي ث ٠ثبصپشداخت تؼ٢يالت ؿوٞد ٗويتٞاٛوذ ثو٠
ػٜٞا ٙػبٗٔي دس ايدبد  ٝاكضايؾ ٗغبٓجبت ؿيشخبسي ُشدد
 .4-1-0-7عذم اًجام غحي ًظاست تش هػشف تسْيالت تَسط تاًكّا

يٌي اص اػبػيتشي ٚچبٓؾ١بي ؿجٌ ٠ثبٌٛي  ٝػيبػتُزاسا ٙآ ،ٙػوذٕ تحوون ٛظوبست
ثبٛي١ب ث ٠ػٜٞا ٙتأٗيًٜٜٚذٜٗ ٟبثغ ٗبٓي ثش چِِٛٞي ٗلشف آ ٙاػت
احشاص اع٘يٜب ٙاص هبثْ ثشُـتثٞد ٙاكْ  ٝػٞد تؼ٢يالت پشداختي ٗؼوتٔضٕ اٛدوبٕ
ٛظبست دهين تٞػظ ثبٛي١ب ثش سٛٝذ پيـشكت  ٝخُٔٞيشي خوذي اص ٗلوشف تؼو٢يالت
ثيؾ اص ٗيضا ٙپيؾثيٜيؿذ ٟدس ؿيش اص ٗحْ تؼييٚؿذ( ٟثب تٞخ ٠ثٗ ٠ب١يت ػوٞد اػوالٗي
ٗٞسد اػتلبد ٟدس هب ٙٞٛػ٘ٔيبت ثبٌٛي ثوذ ٙٝسثوب  ٝظشكيوت١وبي هوبٛٞٛي  ٝحووٞهي ٝ
هشاسدادي اٌٗبً ٙبْٗ ثشاي اػ٘بّ ٛظبست ثبٛي١ب  ٝحضٞس دس ٗحْ ٗلوشف تؼو٢يالت
ٝخٞد  ٝآتضإ ُشديذ ٟاػت) ٗيثبؿذ
 .3-1-0-7عذم دسيافت سْنالطشكِ هطتشي دس تسْيالت هطاسكتي

دس هشاسداد١بي ٗـبسًتي ً ٠ثش اػبع ٗلٞثبت اثالؿي تٞػظ ثبٛي ٗشًضي ثبيؼتي ػٖ٢
ٗـتشيبٗ ٝ ٙتوبضيب ٙتؼ٢يالتي (اص 07تب  97دسكذ اسصؽ ًوْ ٗٞضوٞع تؼو٢يالت) ًو٠
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هشاسداد آ٢ٛب دس اي ٚهبٓت تؼشيق ؿذ٘١ ،ٟضٗب ٙثب ٝاسيض ػوٖ٢آـوشً ٠ثبٛوي ثبيؼوتي دس
حؼبة ٗشثٞط ث ٠تؼ٢يالت ٗٞسد ٛظش ٝاسيض ُشدد
اي ٚاهذإ ث ٠داليْ ٗختٔلي اص خ٘ٔ ٠آضإ عشكي ٚثو ٠سػبيوت هبٓوت ؿوشػي ػووٞد،
اٌٗبٛ ٙظبست ثبٛي ثش ٛحٗ ٟٞلشف تؼ٢يالت  ٝپيؾثيٜي ؿذ ٟاػت
 .01-1-0-7عذم أخز گَاّي هفاغا حساب هالياتي تَسط تاًكّا

پشداخت ٗبٓيبت ٞ٘١اسٗ ٟي تٞاٛذ ث ٠ػٜٞا ٙيوي ٛـوب ٠ٛثوشاي ٗتٓٞيوب ٙؿوجٌ ٠ثوبٌٛي دس
خلٞف تـخيق خٞؽ حؼبثي يي ٗتوبضي ٞٛػي تؼ٢يالت ٗحؼٞة ُشدد خوالف
اي ٚاٗش ٛيض كبدم اػت ث ٠ايٗ ٚؼٜي ًو ٠ػوذٕ پشداخوت ٗبٓيوبت ٗويتٞاٛوذ ٛـوب٠ٛاي اص
ثذحؼبثي يي ٗتوبضي ٞٛػي ٗحؼٞة ُشدد
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 .00-1-0-7عذم تَجِ تِ هادُ  040قاًَى تجاست تَسط تاًكّا

ثشاػبع هٞاٛي ٚثبٌٛي ،ؿشًت١بيي ًٗ ٠ـو٘ٗ ّٞوبد 15191 ٟثوٞد ٝ ٟصيوبٙدٗ ٟحؼوٞة
ٗيُشدٛذٛ ،جبيؼتي اص ؿجٌ ٠ثبٌٛي تؼ٢يالتي دسيبكت ٘ٛبيٜذ
ثشاػبع ٛظش ٛخجِب ٙدس ثشخي اص ٗٞاسد ،ؿشًت١بيي ًو ٠تٞػوظ ثوذٌ١بسا ٙؿوجٌ٠
ثبٌٛي ثٜٗ ٠ظٞس دسيبكت تؼ٢يالت ٗؼشكويؿوذٟاٛوذ  ٝثوش اػوبع اعالػوبت ٗٞخوٞد دس
كٞست١بي ٗبٓي آ ٙؿشًت١ب ،صيبٙد ٟثٞد ٝ ٟاسًب ٙاػتجبسي ثبٛي ثذ ٙٝتٞخو ٠ثو ٠ايوٚ
ٌٛت ٠اهذإ ث ٠اػغبي تؼ٢يالت ث ٠آ ٙؿشًت١ب ٞ٘ٛد ٟاػت
 .04-1-0-7عذم تَجِ تِ دستَسالعول ري ًفع ٍاحذ (دستَسالعول تعْذات كالى) تَسط
تاًكّا

ثشاػبع ٛظشػٜدي اٛدبٕ ؿذ ٟدس اي ٚتحوينٗ ،ـخق ؿذ ًو ٠دس ثشخوي ٗوٞاسد ػٔوت
ايدبد ٗغبٓجبت ؿيشخبسي اي ٚاٗش ثٞد ٠ً ٟدػتٞسآؼْ٘ تؼ٢وذات ًوال 10ٙاثوالؽ ؿوذ ٟاص

عشف ثبٛي ٗشًضي سػبيت ٛـذ ٟاػت
ريٛلغ ٝاحذ ثٞدٗ ٙتوبضي دس خلٞف تؼ٢يالت ًال ٙدس صٗب ٙاػغبي تؼ٢يالت،
خٞد ٗيتٞاٛذ ثبػث تـذيذ سيؼي ػشٗبيُ٠زاسي ثبٛي ُشدد
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 .09-1-0-7ري ًفع ٍاحذ تَدى ضخع ثالث تعْذدٌّذُ (هذيشاى ضشكت) دس هَاسدي
كِ قشاسداد الصماالجشا تِ عٌَاى تضويي تَدُ است

چٜبٛچ ٠دس چبسچٞة تحٌيٖ تضبٗي ٚتؼ٢يالت پشداختي اص عشف ثبٛي ،ثبٌٛي اهذإ ثو٠
أخز تؼ٢ذ اص ؿخق ثبٓثي ثٜ٘بيذ ،ثبػث ٗي ؿوٞد سيؼوي اػتجوبسي ثبٛوي دس آٗ ٙوٞسد
ًب١ؾ داؿت ٠ثبؿذ ،اٗب چٜبٛچ ٠كشد حويوي  ٝيب حوٞهي ثبٓث تؼ٢ذدٜ١وذ ،ٟخوٞد ريٛلوغ
تؼ٢يالت دسيبكتي ٗحؼٞة ُشدد ،اػبػبً ١ذف ػيبػتُزاس پٓٞي دس ٗدبص داٛؼت ٚأخز
تض٘ي ٚث ٠ؿٌْ ثيب ٙؿذ ،ٟثشآٝسدٛ ٟخٞا١ذ ؿذ
 .04-1-0-7استفادُ هكشس اص اهكاى تسَيِ غَسي يا جاتجايي تسْيالت تَسط تاًكّا

اص خ٘ٔ ٠پذيذ١ٟبيي ً ٠دس ػبّ١بي اخيش ؿيٞع كشاٝاٛي يبكت ٠اي ٚاػت ًو ٠ثبٛوي١وب دس
ثشخي ٗٞاسد اهذإ ث ٠خبثدبيي تؼ٢يالت ٗـتشيب ٙثذحؼبة خٞد ٞ٘ٛدٟاٛذ آجت ٠دس چٜذ
ٗٞسد اٌٗب ٙهبٛٞٛي اي ٚاهذإ ٛيض كشا ٖ١آٗذ ٟاػت ث ٠عٞس ٗثوبّ ثٜوذ  51هوب ٙٞٛثٞدخو٠
ػبّ  1027ثٜٗ ٠ظٞس ح٘بيت اص تٓٞيذ  ٝاؿتـبّ ث ٠ثبٛي١ب ٗ ٝؤػؼبت ٗبٓي  ٝاػتجوبسي،
اخبص ٟداد ٟاػت ثب تأييذ ١يئت ٗذيش ،ٟاكْ  ٝػٞد تؼو٢يالت ػشسػويذ ؿوذٗ ٝ ٟؼوٞم
ٝاحذ١بي كٜؼتيٗ ،ؼذٛي ً ٝـبٝسصي سا ثشاي يٌجبس تب پٜح ػبّ توؼويظ  ٝاص ػشكلوْ
ٗغبٓجبت ػشسػيذُزؿتٗ ٝ ٠ؼٞم خبسج ٘ٛبيٜذ اي ٚهب ٙٞٛثبػث ؿذٗ ٠ً ٟيضاٗ ٙغبٓجوبت
ؿيشخبسي ٘١ب ٠ً ٠ِٛٞٛدس اثتذاي ٗوبٓ ٠حبضش ث ٠كوٞست ٘ٛوٞداس  ٝخوذٛ ّٝـوب ٙدادٟ
ؿذ ٟاػت ،ث ٠ؿٌْ كٞسي ً٘تش اص اٛذاصٝ ٟاهؼي آٛ ٙـب ٙداد ٟؿٞد
ث ٠عٞس ًٔي خبثدبيي تؼ٢يالت تٞػظ ثبٛي١ب ٗ ٝؤػؼبت اػتجوبسي ضو٘ٗ ٚؼوتتش
ٗبٛذٛ ٙحٗ ٟٞشاٝدٗ ٟبٓيٞٗ ،خت ُشديذ ٟثذحؼبثي ؿوشًت١وبي ٗتؼٔون ثو ٠ثوذٌ١بساٙ
ػ٘ذ ٝ ٟثذحؼبة دس ؿجٌ ٠ثبٌٛي ٛبديذ ٟاِٛبؿت ٠ؿٞد  ٝدس ٝاهغ ٗـوتشي ثذحؼوبة دس
اػتؼالٕ١بي ٗأخٞر ٟاص ػبٗب ٠ٛاعالػبت ثبٛي ٗشًضي خٞؽحؼبة ٗؼشكي ُشدد
 .01-1-0-7عذم هطاسكت ٍاقعي تاًكّا دس سَد ٍ صياى پشٍطُّا

اخشاي ٝاهؼي  ٝدهين ػوذ ٗـبسًت ث ٠خٞدي خٞد ٗيتٞاٛذ اٗتيبصات ٛ ٝتبيح ٗغٔٞثي سا
ثشاي اهتلبد ًـٞس ث٘١ ٠شا ٟآٝسد ً ٠اص ٗ٘٢تشي ٚآ٢ٛب ٗيتٞا ٙث ٠تغبثن ثب ػذّ  ٝهؼوظ،
ًب١ؾ ١ضي١ ٠ٜبي تٓٞيذ ،اكضايؾ تٓٞيذ  ٝػشض ،ًْ ٠اكضايؾ ػشٗبيُ٠وزاسي  ٝاؿوتـبّ ٝ
حْ ٗـٌالت ٛبؿي اص ت٘ذيذ هشاسداد١بي ثبٌٛي اؿبس٘ٛ ٟوٞد (ٗٞػوٞيب ،1011 ،ٙف)5
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اي٢ٜب دسحبٓيؼت ً ٠اُش اص ػوٞد ٗـبسًتي ٝاهؼي اػتلبد ٟؿوٞد ثبٛوي ثبيوذ ٝاسد ثخوؾ
ٝاهؼي اهتلبد ؿذ ٝ ٟسيؼي١بي ٗتشتج ٠سا ٛيض ثپزيشد
ػذٕ ٗـوبسًت ٝاهؼوي ثخوؾ ثوبٌٛي خوٞد ػوجت ٗويؿوٞد ًو ٠دس ٗوٞاسدي ًو٠
دسيبكتًٜٜذُب ٙتؼ٢يالت ثب ٗخبعشات ٝاهؼي اهتلوبد  ٝثو ٠كوٞست پويؾثيٜوي ٛـوذٟ
ٗٞاخ ٠ؿٞد ،الخشٕ تجذيْ ث ٠ثذٌ١بساٛي ثب ثذ١ي ؿيشخبسي ٗيُشدٛذ
 .04-1-0-7يكساى تَدى ريٌفع ٍ دسخَاستكٌٌذُ گطايص اسصي

دس كٞستي ً ٠تؼ٢يالت اسصي دس هبٓت ُـوبيؾ اسصي ثو ٠يوي ٗـوتشي ًو ٠دس ٝاهوغ
دسخٞاػتًٜٜذ ٟآ ٙثٞد ٟاختلبف ٗييبثذ ،آٗ ٙـتشي ٗٞظق ثٞد ٠ً ٟاص عشف ريٛلوغ
آُ ٙـبيؾ ً ٠دس ٝاهغ كشٝؿٜذً ٟبال  ٝيوب خوذٗت ٗٞضوٞع توبضوبي تؼو٢يالت ثوٞدٟ
ٗيثبؿذ ،پشٝكوٞسٕ ٗشث ٞعو ٠سا ثوب رًوش ٗـخلوبت دهيون كٜوي  ٝهي٘وت آ ،ٙثو ٠ثبٛوي
ُـبيؾًٜٜذ ٟتحٞيْ د١ذ دس ٗٞاسدي ٌٗ٘ ٚاػت ؿشًت ريٜلغ ُـوبيؾ دس خوبسج اص
ًـووٞس ٗتؼٔوون ثووٗ ٠د٘ٞػووٗ ٠توبضووي ُـووبيؾ ثووٞد ٟثبؿووذ  ٝيووب ثوو ٠ػجووبستي ديِووش
دسخٞاػتًٜٜذُ ٟـبيؾ  ٝريٜلغ آ١ ٙش د ٝث ٠كٞست ريٛلغ يٌؼب ٙثبؿٜذ
آجت ٠كشف ري ٛلغ يٌؼب ٙثٞد ٙدس ايٞٗ ٚسد اؿٌبّ خبكي ٛذاؿتٗ ٝ ٠ـٌٔي ايدبد
٘ٛيًٜذ ،اٗب ٗـٌْ آٛدب پيذا ٗوي ؿوٞد ًوٗ ٠توبضوي ُـوبيؾ اسصي دس صٗوب ٙدسيبكوت
تؼ٢يالت ثبثت ٝسٝد ًبال ثً ٠ـٞس ١يچُ ٠ٛٞاػٜبد ٗثجت اص هجيْ ثشٍ ػجض ُ٘شًي  ٝيوب
ثشُ ٠تشخيق ًبال اص ُ٘شى سا ث ٠ثبٛي اسائ٘ٛ ٠ي ًٜذ دس چٜي ٚحبٓتي آٝي ٚكشضوي ٠آٙ
اػت ًٗ ٠توبضي تؼ٢يالت ت٢ٜب ث ٠دٛجبّ دسيبكت ٜٗبثغ اسصي ث ٠كٞست ٝإ دس خبسج اص
ًـٞس ثٞد ٟاػت  ٝاػبػبً ٗٞضٞع اسائ ٠ؿذ ٟتٞػظ ٝي دس صٗب ٙاسػبّ توبضبي ُـبيؾ
اسصي ًزة ثٞد ٝ ٟكشكبً ث ٠دٓيوْ اػوتلبد ٟاص تؼو٢يالت اسصي هبٓوت كوٞسي سا كوشاٖ١
آٝسد ٝ ٟث ٠ثبٛي اسائ ٠داد ٟاػت دس چٜي ٚحبٓتي ثو ٠احت٘وبّ هشيوت ثو ٠يووي ٚؿوشًت
خبسخي ٗتؼٔن ث ٠چٜيٗ ٚـتشي يي ؿشًت ًبؿزي كشف ثب يي پٞػت ٠ظب١شي  ٝثذٙٝ
ػٌ٘ٔشد ٗبٓي ثٞد ٟاػت دس چٜيٞٗ ٚاهؼي ث ٠عشين آٝي ثشٍ ػجض ُ٘شًي ٗ ٝدٞص١بي
تشخيق ًبال ٛيض دس پشٛٝذ ٟاػتجبسي اسصي ٝي ٗـب١ذِٛ ٟشديوذ ٟاػوت دس هشاسداد١وبي
تؼ٢يالتي كشٝؽ اهؼبعي ٗ ٝـبسًت ٗذٛي ،يٌي اص ضٞاثغي ً ٠ثبيذ ٗٞسد تٞخو ٠هوشاس
ُيشد ،اسائ ٠كبًتٞس يب پيؾكبًتٞس تٞػظ ٗتوبضي تؼ٢يالت دس ساثغ ٠ثب ٗٞضوٞع توبضوبي
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تؼ٢يالت اػت ثش اػبع ٛظش ٛخجِبٞٗ ٙسد ٗلبحج ٠دس اي ٚتحويون ،ثو ٠عوٞس ٗثوبّ دس
ثشخي ٗٞاسد حدٖ ٗٞاد آٝي ٠خشيذاسي ؿذ ٟثب ٗؼبٗالت كٞست پزيشكت ٠اظ٢بسي تلبٝت
كبحؾ داؿت ٝ ٠يب دس ػبّ ٗٞسد ٛظش ١يچِ ٠ٛٞخشيذ يب كشٝؽ ثوب ؿوشًت١وبي عوشكيٚ
ٗؼبٗٔ ٠كبًتٞس١بي اثشاصي دس دكبتش ٗبٓي ؿشًت١ب ثجت ُ ٝضاسؽ ِٛشديوذ ٟاػوت حتوي
دس ٗٞاسدي ايدبد  ٝتؼييٗ ٚحْ ٗ ٝشخغ كذٝس پيؾكبًتٞس١ب ثشٛبٗ٠سيضي ؿوذ ٟثوٞدٝ ٟ
ؿشًت١بي كشٝؿٜذ ٝ ٟخشيذاس يٌي ٗيثبؿٜذ آجت ٠كٞسي ثٞد ٙكبًتٞس ػٔت ؿيشخبسي
ؿذ ٙتؼ٢يالت دسيبكتي ٛيؼت ،اٗب ٗويتٞاٛوذ ٛـوب٠ٛاي اص ؿوشايظ ٗذاخٔوُ٠وش ديِوشي
٘١چ ٙٞثذسكتبسي يب ٗخبعشات اخالهي ٗـتشي تؼ٢يالت ثبؿذ
 .07-1-0-7عذم هػشف تسْيالت دس هحل ٍاقعي ٍ هَسد اسائِ تِ تاًك دس صهاى تقاضاي
دسيافت تسْيالت تَسط هطتشي

اُش كشم ًٜيٖ كشدي ث ٠ػٜٞا ٙدسيبكتًٜٜذ ٟتؼ٢يالت ،سكتوبس ٛبٗتووبسٛي اص خوٞد ثوشٝص
داد ٝ ٟتؼ٢يالت دسيبكتي سا دس ٗحٔي ؿيش اص ٗحْ ٗٞضٞع توبضب ثو ٠اٗيوذ ًؼوت ػوٞد
ثيـتش ٗلشف ٘ٛبيذ ،ػجت خٞا١ذ ؿذ تب سيؼوي اػتجوبسي ثبٛوي١وب ثو ٠ػٔوت اكوضايؾ
سيؼي ٌٛو ّٞايو ٚاكوشاد اكوضايؾ يبثوذ اص عشكوي دس چٜوي ٚحوبٓي ١ويچُوبٗ ٟولوٞد
ػيبػتُزاس پٓٞي دس ١ذايت ٜٗبثغ تؼ٢يالتي ث ٠ثخؾ١بي ٗختٔق اهتلبدي ث ٠كوٞست
ٗتٞاصٞٗ ٝ ٙسد ٛظش ثشٛبٗ١٠بي ػبال 9 ٝ ٠ٛػبٓ ٠تٞػؼ١ ٠يچُب ٟدس ػ٘وْ ٗحوون ٛخٞا١وذ
ؿذ  ٝت٢ٜب ث ٠كٞست اػ٘ي اي ٚاٗش ث ٠ظب١ش ٗحون ُشديذ ٟاػت
 .04-1-0-7اسائِ گضاسضات خالف ٍاقع تِ تاًك دس صهاى هػشف تسْيالت تَسط هطتشي

ثشخي اص صٗي١٠ٜبي كؼبٓيوت ًبسآكشيٜوب ٙثوُٛٞ ٠و٠اي اػوت ًو ٠ثوبصد١ي پٞيوبيي ثوشاي
ػشٗبيُ٠زاسي ث ٠اسٗـب٘ٛ ٙي آٝسد  ٝدس ٗٞاسدي ٌٗ٘و ٚاػوت ًو ٠ثوشاي ث٢يٜو٘ٛ ٠وٞدٙ
١ضي١ ٠ٜب تالؿي كٞست ٛذٜ١ذ  ٝت٢ٜب دؿذؿ ٠اكٔيـب ٙثشآٝسدٜٗ ٙبكغ ؿخليؿب ٙثبؿذ
چٜي ٚػٌ٘ٔشد١بيي  ٖ١پشٝط ٟسا اص ٗؼيش خٞد ٜٗحشف ٗيػبصد ١ ٝوٖ تخلويق ٜٗوبثغ
تٞػظ كبحجبٝ ٙخ ٟٞسا ثب اٛحشاف ٗٞاخٗ ٠يػبصد (ًبپٜٔذ  ٝاػتشٗٝجشٍ ،5777 ،ثٛ ٠وْ
اص اح٘ذ حجيت ،ف )2
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ٍ .03-1-0-7جَد ساتقِ تذحساتي قثلي هطتشي دس ضثكِ تاًكي

ٝخٞد ػبثو ٠ثذٌ١بسي ًال ٙهجٔي يي ٗتوبضي ٞٛػي تؼو٢يالت ،خوٞد ٛـوب٠ٛايؼوت اص
ػذٕ آتضإ احت٘بٓي ٝي ثٗ ٠لبد هشاسداد تؼ٢يالتي آتي ً ٠كي٘وبثي١ ٚوش ثبٛوي ٗ ٝؤػؼو٠
اػتجبسي ٝ ٝي ٜٗؼوذ ٗيُشدد
ٍ .41-1-0-7جَد سَاتق هتعذد دعاٍي حقَقي هياى هطتشي ٍ ديگشاى

ٝخٞد ػبثو ٠هضبيي ٜٗلي ٗتؼذد ٗبٓي ث ٠خٞدي خٞد دس خلٞف يي ٗتوبضوي ٛوٞػي،
ٛـب ٠ٛاي اػت اص ثشٝص ٗحتْ٘ ٗـٌالتي ٗبٜٛذ ػوذٕ پبيجٜوذي ٗـوتشي ثو ٠ثوبصپغد١وي
ٜٗبثغ ثبٌٛي
 .40-1-0-7هخذٍش تَدى غَستّاي هالي اسائِ ضذُ تَسط هطتشي تِ تاًك

ٗخذٝؽ ثٞد ٙكٞست١بي ٗبٓي اسائ ٠ؿذ ٟتٞػظ ٗـتشي ث ٠ثبٛي يب ثو ٠اكوغالح چٜوذ
دكتش ثٞد ٙؿشًت١بي ٗتوبضي تؼ٢يالتٛ ،يض ٘١بٜٛذ ٗٞسد هجْ ٛـوب٠ٛاي اػوت اص ثوشٝص
ٗحتْ٘ ٗـٌالتي ٗبٜٛذ ػذٕ پبيجٜذي ٗـتشي ث ٠ثبصپغد١ي ٜٗبثغ ثبٌٛي
 .44-1-0-7استفادُ هطتشي اص ضشكتّاي تَ دس تَ ٍ هتعذد دس صهاى دسيافت تسْيالت اص
ضثكِ تاًكي

آٝي ٚاػتذالّ اص خبٛت داسٛذُب ٙاي ٚؿوشًت ١وب ٌٗ٘و ٚاػوت ايو ٚثبؿوذ ًو ٠داؿوتٚ
ؿشًت١بي ٗتؼذد ثب ٗٞضٞػبت كؼبٓيت ٗختٔق  ٝتشخيحبً ٗشتجظ ٗويتٞاٛوذ ثو ٠تؼو٢يْ
كشآيٜذ١بي تدبسي  ٝكؼبٓيت١بي ػشٗبيُ٠زاسي ٜٗدش ؿٞد ث ٠عٞس ٗثبّ داسا ثوٞد ٙيوي
ؿشًت ثبصسُوبٛي ثويٚآ٘ٔٔوي ٗويتٞاٛوذ دس اٗوش كوبدسات  ٝيوب ٝاسدات ٗوٞاد آٝيوٝ ٠
ٗبؿيٚآالت ٗ ٝحلٞالت ٗٞسد ٛظش ٝاحذ١بي ٗختٔق تٓٞيذي  ٝخذٗبتي ً٘ي ٘ٛبيذ
اي ٚاػتذالّ دس خلٞف ؿشًت١بي ٗليذ ٗ ٝؤثش ًبٗالً دسػت ٜٗ ٝغوي ٗويثبؿوذ
ٓزا داؿت ٚؿشًت ١بي ٗتؼذد ثو ٠خوٞدي خوٞد ٜٗ٘ٞػيوت هوبٛٞٛي ٛوذاسد ،اٗوب چٜبٛچو٠
ؿشًت ١بي كشكبً ثٜٗ ٠ظٞس دسيبكت تؼ٢يالت  ٝت٢ٜب ث ٠كٞست ثجت ًبؿزي ايدبد ؿوذٟ
ثبؿٜذٗ ،ح٘ٔي خٞا١ذ ثٞد دس خ٢ت أخز تؼ٢يالت ًوال ٙتٞػوظ ايدبدًٜٜوذُب ٙچٜويٚ
ٗد٘ٞػ٠اي اص ؿشًت ١ب ً ٠دس ثشخي ٗٞاسد ًبسؿٜبػب ٙاػتجبسي ثبٌٛي ٛيض تٞا ٙتـخيق
ٝخٞد سٝاثظ احت٘بي ٗبٌٓب ٠ٛدس هبٓت ريٛلغ ٝاحذ ٗيب ٙآ ٙؿشًت  ٝػبيش ؿشًت١وبي
ٗشاخؼًٜٜ٠ذ ٟثبثت دسيبكت تؼ٢يالت سا ٛذاسٛذ
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 .4-7كذگزاسي هحَسي

ًذُزاسي ٗحٞسي كشآيٜذي اػت ً ٠عي آ ٙداد١ٟبيي ً ٠ثٗ ٠لب١يٖ ٗ ٝوٓٞو١٠وب تدضيو٠
ؿذ ٟثٞدٛذ ،ث ٠ؿي ٟٞخذيذي ٗٞسد ثشسػي هشاس ٗيُيشٛذ تب اص آٗ ٙيوب ٙثتوٞا ٙثوي ٚيوي
ٗوٗ ٝ ٠ٓٞلب١يٖ ٗٞخٞد دس آ ٝ ٙحتي ديِش ٗوٞالت ،پيٛٞذ ثشهشاس ًشد خشٝخوي ايٌٜوبس
ٗذّ پبساداي٘ي اػت ايٗ ٚذّ ٗحون سا هبدس ٗيًٜذ توب دسثوبس ٟداد١ٟوب ثو ٠عوٞس ٗوٜظٖ
ثيبٛذيـذ  ٝآ٢ٛب سا ث ٠ؿي١ٟٞبي ديِشي ث ٖ١ ٠پيٛٞذ صدٟاٛذ (ثبصسُب)1010 ،ٙ
 .0-4-7ضشايط عِلّي

ثش اػبع تدضي ٝ ٠تحٔيْ ٗلبحج١٠بي اٛدبٕ ؿذ ،ٟؿشايظ ػّٔي ً ٠ثبػوث ٗويؿوٞد
ٗيضاٗ ٙغبٓجبت ؿيشخبسي ثبٌٛي تحت تأثيش هشاس ُيشٛذٗ ،غبثن ثب خذ ّٝصيش ١ؼتٜذ
جذٍل ( :)4هفاّين ٍ هقَلِّاي ضٌاسايي ضذُ هشتثط تا ضشايط عِلّي

مقوله كلي

كدهاي نهايي

مفهوم

ٗـٌالت ػبختبسي ؿجٌ ٠ثبٌٛي ًـٞس
ػذٕ تٌ٘ٝ ٚاهؼي دس
ثبصپشداخت تؼ٢يالت

19

ػذٕ توبس ٙسكتبسي ثشخي اص ثذٌ١بسا ٙثبٌٛي

ؿشايظ ػّٔي

ؿجٌ ٠ثبٌٛي
ػذٕ پيِيشي خذي حوٞهي
ثبٛي١ب دس ٝكٗ ّٞغبٓجبت

11

اٌٗب ٙػٞدآٝسي ؿيش ٛشٗبّ دس ثشخي
10
كشكت١بي ػشٗبيُ٠زاسي
پبيي ٚثٞد ٙخشي٘ ٠تأخيش

ػبختبس١بي ػختِيشا٠ٛ

19

11

ػذٕ اٛؼغبف ؿجٌ ٠ثبٌٛي دس خلٞف
12
ؿشايظ ٗتوبضيب ٙتؼ٢يالتي
ٛش ػٞد ثبال دس خلٞف تؼ٢يالت ثبٌٛي
اكضايؾ ١ضي١٠ٜبي ٗشثٞط ثٝ ٠كٗ ّٞغبٓجبت
اػ٘بّ ٛلٞر كبحجب ٙهذست  ٝثشٝت دس ثخؾ١بي
هضبيي  ٝاٛتظبٗي

 .4-4-7ضشايط صهيٌِاي

ؿشايظ صٗي٠ٜاي دس اي ٚتحوين ؿبْٗ ٗٞاسدي اػت ً ٠دس خذ ّٝصيش اسائ ٠ؿذ ٟاػت3
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جذٍل ( :)9هفاّين ٍ هقَلِّاي ضٌاسايي ضذُ هشتثط تا ضشايط صهيٌِاي

مقوله كلي

كدهاي نهايي

مفهوم
تٞسٕ ثبال  ٝاكضايؾ ١ضي١٠ٜبي تٓٞيذ،
حْ٘ٛٝوْ …ٝ

ؿبخق١بي ٛب ِٙٞ٘١كضبي

ايدبد سًٞد ُؼتشد ٟدس كضبي ًؼت ً ٝبس

ًؼت ً ٝبس

اكضايؾ ٛش اسص
اكضايؾ ٛبُ٢بٛي هي٘ت ٗحلٞالت ٝاسداتي

ثشٝص سيؼي اكضايؾ ١ضي٠ٜ

ًب١ؾ ػغ تٓٞيذ ٛبخبٓق داخٔي
ًب١ؾ ٛش سؿذ اهتلبدي
ؿشايظ صٗي٠ٜاي

اكضايؾ ٛش ثيٌبسي

ؿبخق١بي ٛب ِٙٞ٘١كضبي

57

ًب١ؾ ػغ دػت٘ضد١ب
اكضايؾ ػغ دػت٘ضد١ب

ًؼت ً ٝبس
51
55

ػٞاْٗ كٞسع ٗبطٝس ٗبٜٛذ ػيْ ،صٓضٓٝ ٠
ػذٕ اػتلبدٝ ٟإُيشٛذُب ٙاص خذٗبت ثي٘٠اي
ٝخٞد هٞاٛيٗ ٝ ٚوشساتي دؿٞاسًٜٜذ ٟؿشايظ
تٓٞيذ ً ٝؼت ً ٝبس

سيؼي١بي ؿيشػيؼت٘بتيي
ضؼق دس ٗذيشيت داسايي١ب
تٞػظ اكشاد
سيؼي١بي ؿيشػيؼت٘بتيي

 .9-4-7ضشايط هذاخلِگش

دس ايٗ ٚوبٓ ،٠پغ اص ثشسػي ٗلب١يٖ ٗ ٝو١٠ٓٞب ،ؿشايظ ٗذاخُٔ٠ش ث ٠ؿوشح خوذ ّٝريوْ
ؿٜبػبيي ؿذٛذ3
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جذٍل ( :)4هفاّين ٍ هقَلِّاي ضٌاسايي ضذُ هشتثط تا ضشايط هذاخلِگش

مقوله كلي

كدهاي نهايي

مفهوم

ثشٝص تخٔلبت اداسي اص ػٞي ًبسٜٗذا ٙثبٛي١ب دس ثشسػي ٝ
ٛظبست ثش ٗـتشيبٙ
ػذٕ أخز ٝثبين اسصٛذ ٟاص ٗـتشيبٙ
ٝيظُي١بي
ػبصٗبٛي

ػذٕ سػبيت اػتبٛذاسد١بي اسصيبثي عشح١بي اهتلبدي تٞػظ ثبٛي١ب
ػذٕ اػتجبسػٜدي ٜٗبػت ؿخق حويوي يب حوٞهي ُيشٛذ ٟتؼ٢يالت
ػذٕ اػتلبد ٝ ٟسخٞع ث ٠ػٞاثن اهتلبدي ٗـتشيبٗ ٙبٜٛذ ػٞاثن ٗبٓيبتي
ٝخٞد خشي٘ ٠تأخيش ثبال

ؿشايظ

ػذٕ تـخيق ٗلبدين خبف ريٜلغ ٝاحذ دس خلٞف

ٗذاخُٔ٠ش

ُيشٛذُب ٙتؼ٢يالت
اسائ ٠اعالػبت ؿٔظ تٞػظ ٗـتشيبٗ ٙبٜٛذ اسائ ٠كبًتٞس ٝ
پيؾكبًتٞس كٞسي
ؿبخق١بي
سكتبسي
ٗـتشيبٙ

ػذٕ اػتلبدٝ ٟإُيشٛذُب ٙاص خذٗبت ثي٘٠اي
خشجًشد تؼ٢يالت دس ؿيش اص ٗحْ ٗٞسد توبضب تٞػظ ٗـتشيبٙ
ٝخٞد ػبثو ٠ثذ١ي هبثْ تٞخ ٠هجٔي ٗـتشي
ػذٕ تٌ٘يٗ ٚـتشي دس پشداخت ثذ١ي خٞد
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دس ايٗ ٚذّ ،ؿشايظ ػّٔي ،ػٞاْٗ تشؿيت ًٜٜذ ٝ ٟيب آضإ آٝس ثوشاي ايدوبد ٗغبٓجوبت
ؿيشخبسي ثبٌٛي ١ؼتٜذ ؿشايظ صٗي ٠ٜاي ،اهتضبئبت دس ٙٝثبٌٛي  ٝثش ٙٝثوبٌٛي ١ؼوتٜذ،
ؿشايغي ًٗ ٠ي ثبيؼت ث ٠ػٜٞا ٙػٞاْٗ ٗحيغي ً ٝالٞٗ ٙسد تٞخ ٠هشاس ُيشٛذ .ثشخالف
ؿشايظ صٗي٠ٜاي ،ؿشايظ ٗذاخٔوُ ٠وش ػجبستٜوذ اص ؿوشايغي ًوٗ ٠ؼوتوي٘ ًب ٗيوضاٗ ٙغبٓجوبت
ؿيشخبسي سا تحت تأثيش هشاس ٗيدٜ١ذ
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 .4-4-7هقَلِ هحَسي
جذٍل ( :)1هفاّين ٍ هقَالت ضٌاسايي ضذُ هشتثط تا پذيذُ اغلي

مقوله اصلي

مقوله فرعي

تؼييٗ ٚتـيّش١بي ثٗٞي ٗؤثش ثش

تؼيي ٚثؼتش١بي ايدبد ػٞاْٗ
ٗؤثش ثش ٗغبٓجبت

ٗيضاٗ ٙغبٓجبت ؿيشخبسي ثبٌٛي

ؿيشخبسي ثبٌٛي

مفهوم
ؿٜبػبيي ػٞاْٗ ٗؤثش ثش ايدبد
سيؼي اػتجبسي ؿجٌ ٠ثبٌٛي ًـٞس
ً ٠اص ٗدشاي اكضايؾ ٗغبٓجبت
ؿيشخبسي س ٗيد١ذ

 .1-4-7ساّثشدّا

سا١جشد١ب دس ٝاهغ ؿبخق١بيي سا ٛـبٗ ٙيدٜ١ذ ً ٠دس ِٜ١بٕ تؼييٗ ٚتـيّش١بي ٗوؤثش ثوش
ٗيضاٗ ٙغبٓجبت ؿيشخبسي ثبيذ ٗٞسد ٛظش هشاس ُيشٛذ
جذٍل ( :)4هفاّين ٍ هقَالت ضٌاسايي ضذُ هشتثط تا ساّثشدّا

مقوله اصلي

مفهوم
ٗـٌالت ٝاهؼي دس ٙٝػبصٗبٛي ٝإُيشٛذُب ٙدس ثبصپشداخت ثذ١ي

ؿبخق١بي ًؼت ً ٝبس

ٗـٌالت ػبختبسي ايدبد ٗغبٓجبت ؿيشخبسي
ٗـٌالت ٗحيغي ايدبدًٜٜذٗ ٟغبٓجبت ؿيشخبسي
ٗـٌالت كٞسع ٗبطٝس ايدبدًٜٜذٗ ٟغبٓجبت ؿيشخبسي

 .4-4-7پياهذّا

١ذف اص اي ٚثخؾ ،ؿٜبػبيي پيبٗذ١بي ٛبؿي اص تؼيي ٚاكٔيتوشيٗ ٚتـيّش١وبي ٗوؤثش ثوش
ايدبد ٗغبٓجبت ؿيشخبسي ثوبٌٛي ثوب تٞخو ٠ثو ٠اهتضوبئبت ثوٗٞي كضوبي ًؼوت ً ٝوبس
ًـٞسٗبٗ ٙيثبؿذ
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جذٍل ( :)7هفاّين ٍ هقَالت ضٌاسايي ضذُ هشتثط تا پياهذّا

مفهوم

مقوله كلي

كدهاي نهايي
ث٢جٞد ؿبخق١بي ػٌ٘ٔشد دس ٙٝثبٌٛي
ث٢جٞد ؿبخق١بي ػٌ٘ٔشد ؿجٌ ٠ثبٌٛي
ايدبد كشكت١بي ثشاثش دس تٞصيغ اػتجبسات

پيبٗذ١ب

ًب١ؾ ٗغبٓجبت ؿيشخبسي ٝ
خُٔٞيشي اص ثٔ ٠ًٞؿذٜٗ ٙبثغ ثبٌٛي

اٌٗب ٙػشٗبيُ٠زاسي١بي ػٞدآٝس خذيذ
ً٘ي ثً ٠ب١ؾ ؿٌبف عجوبتي
ً٘ي ث ٠تحون ػيبػت١بي پٓٞي
ً٘ي ث ٠تحون ؿبخق١بي ثشٛبٗ٠سيضي
ؿذً ٟال ٙاهتلبدي

 .9-7كذگزاسي اًتخاتي

ًذُزاسي اٛتخبثي اص عشين يي كشايٜذ تؼبٗٔي ٖ١ ،سا ٟثب ًذُزاسي ثبص ٗ ٝحٞسي اٛدوبٕ
ٗيؿٞد ٗذّ ٛظشي ُؼتشٗ ٟتـيّش١ب ٗغبثن ثب اثؼبد ٗوذّ پوبساداي٘ي دس ؿوٌْ صيوش هبثوْ
ٗـب١ذ ٟاػت
پغ اص ت٢يٗ ٠ذّ پبساداي٘ي ،ثشاي اكضايؾ اػتجوبس ٗوذّٗ ،وذّ پوبساداي٘ي دس اختيوبس
خجشُب ٙهشاس ُشكت اص آ٢ٛب خٞاػت ٠ؿذ ًٛ ٠ظشات خٞد سا اسائ ٠دٜ١ذ دس ٢ٛبيوت ؿوٌْ
صيش ثب ٓحبػ ايٛ ٚظشات  ٝاؿبس ٟث ٠اثؼبد ٛظشي  ٝتئٞسيي اهتلبدي حوٞص١ٟوبي ٗشثٞعو٠
ػؼي ٞ٘ٛد ٟتب ٗتـيّ ش١بي ٗؤثش ثش ايدبد ٗغبٓجوبت ؿيشخوبسي ثوبٌٛي سا ًو ٠ثوب تٞخو ٠ثو٠
اهتضبئبت ثٗٞي كضبي ًؼت ً ٝبس ًـٞسٗب ٙثيـتشي ٚتوأثيش سا داسد ،دػوت٠ثٜوذي  ٝثو٠
تلٞيش ثٌـذ
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ًوَداس ( :)9هذل پاسادايوي تعييي هتغيّشّاي تأثيشگزاس تش هطالثات غيشجاسي تاًكي كطَسهاى
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جوعتٌذي ًٍتيجِگيشي

٘١ب ٠ً ٠ِٛٞٛدس خالّ ٗوبٓ ٠اؿبسٞ٘ٛ ٟديٖٛ ،ؼجت ٗغبٓجبت ؿيشخبسي ثً ٠وْ تؼو٢يالت
اػغبيي ؿجٌ ٠ثبٌٛي ٗيتٞاٛذ ث ٠ػٜٞا ٙؿبخلي اص آػوتب ٠ٛتوبةآٝسي ؿوجٌ ٠ثوبٌٛي ثو٠
حؼبة آيذ اص ػٞي ديِش اص آٛدب ً ٠ثؼذ اص پيشٝصي اٛوالة ؿوٌٜ٘١ٞذ اػوالٗي ٗوشدٕ
ايشا ،ٙآِٞي ثبٌٛذاسي ثذ ٙٝسثب دس ايشا ٙثشاػبع هب ٙٞٛثبٌٛذاسي ثذ ٙٝسثوب ٗلوٞة ٝ
اخشايي ُشديوذ ،اسصيوبثي ػٌ٘ٔوشد ايو ٚآِو ٞاص ضوشٝسيبت آػويت ؿٜبػوي دس حوٞصٟ
هبُ ٙٞٛزاسي دس ؿجٌ ٠ثبٌٛي ًـٞس ث ٠حؼبة ٗي آيذ ٘١ب ٠ً ٠ِٛٞٛثيبٞ٘ٛ ٙديٖ توبًٜٙٞ
ٗوبالت ٗتؼذدي دس خلٞف ٛح ٟٞاخشا ً ٝيليت اٛؼوبد هشاسداد١بي اػوالٗي دس ؿوجٌ٠
ثبٌٛي ًـٞسٗبِٛ ٙبؿت ٠ؿذ ،ٟاٗوب تحويون دس خلوٞف ؿوبخق١وبي ًوال٘١ ٙچوٙٞ
ٗغبٓجبت ؿيشخبسي  ٝػْٔ آ ٙػ٘يوبً ث ٠ػشاٛدبٕ ٛشػيذ ٟاػت ٛؼجت ٗغبٓجبت ؿيشخوبسي
ثشاػبع اػتبٛذاسد١ب  ٝػشف ثي ٚآ٘ٔٔي  5تب  9دسكذ ٗويثبؿوذ ٗ ٝؼٞهوبت ثويؾ اص 9
دسكذ ث ٠ػٜٞا ٙسيؼي پشخغش ٗحؼٞة ٗيُشدد  ٝدس اي ٚثي ،ٚايٛ ٚؼجت دس ايشا ٙثو٠
حذٝد  07دسكذ سػيذ ٠ً ٟثيبِٛش ايٗ ٚغٔت اػت ً ٠يٌي اص پشسيؼيتشيً ٚـوٞس١بي
دٛيب دس اي ٚخلٞف ايشاٗ ٙيثبؿذ  ٝاي ٠ٌٜؿٜبخت ػْٔ ايدبد ٗغبٓجوبت ؿيشخوبسي ثو٠
خٞثي ٗيتٞاٛذ ث ٠ػٜٞا ٙيٌي اص ضشٝسيتشي ٚاٞٓٝيت١بي ػٔ٘ي  ٝپظ١ٝـوي دس ؿوجٌ٠
ثبٌٛي ثبيؼتي ث ٠ؿٜبػبيي ػٞاْٗ ٗؤثش خبف كضبي ًؼت ً ٝبس ًـٞسٗب ٙثپشداصد توب اص
اي ٚعشين ثب ت٘شًض ثش خُٔٞيشي اص ثشٝص اي ٚػٞاْٗ ثٝ ٠ػئٝ ٠ضغ هٞاٛي ٚخذيذ  ٝاسائ٠
دػتٞسآؼْ٘١بي ٜٗبػت  ٝايدبد ػبختبس١بي خذيذ ،ثً ٠ب١ؾ حدٖ ٗغبٓجبت ؿيشخبسي
ثبٌٛي ً٘ي ٘ٛبييٖ ٗب دس اي ٚتحوين تٞاٛؼتيٖ ٗ٘٢تشي ٚػٞاٗوْ تأثيشُوزاس ثوش ٗغبٓجوبت
ؿيشخبسي دس ؿجٌ ٠ثبٌٛي ًـٞسٗب ٙسا ثب تٞخو ٠ثو ٠ؿوشايظ  ٝاهتضوبئبت ثوٗٞي كضوبي
ًؼت ً ٝبس ًـٞسٗب ٙدػت ٠ثٜذي  ٝتجيي٘ٛ ٚبييٖ اي ٚاٗش اص عشين سٝؽ تحوين «ٛظشيو٠
ثشخبػت ٠اص داد١ٟب» اٛدبٕ پزيشكت ً٢ٛ ٠بيتبً ثب دػت٠ثٜذي اهتضبي ايٛ ٚظشي ٠آ ٙػٞاٗوْ سا
ث ٠كٞست ٗجؼٞط اسائ ٠داديٖ ٛ ٝـب ٙداديٖ ً ٠ث ٠عٞس ًٔي ٗوذّ پوبساداي٘ي ثو ٠دػوت
آٗذ ٟث ٠خٞثي تٞاٛؼت ٠اػت ٘١و ٠ػٞاٗوْ دخيوْ سا ًو ٠خٜجو ٠ثوش ٙٝػوبصٗبٛي  ٝدسٙٝ
ػبصٗبٛي داسٛذ ث ٠خٞثي ثشؿ٘شدٞٗ ٝ ٟسد اؿبس ٟهشاس د١ذ
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خ٘غ ثٜذي تحوين حبضش سا اص عشين پوشداخت ٚثو ٠خوٞاة ػوٞاالت تحويون اداٗو٠
ٗيد١يٖ ث٘١ ٠يٜٗ ٚظٞس ثبيؼتي يي ثبس ديِوش ثو ٠ػوٞاالت تحويون ٗشاخؼوًٜ ٠ويٖ دٝ
ػٞاّ اكٔي تحوين اي ٚثٞد ً ٠اٝالً آيب ثشٝص حدٖ ثبالي ٗغبٓجوبت ؿيشخوبسي ثو ٠ػٔوت
حبً٘يت هب ٙٞٛػ٘ٔيبت ثبٌٛذاسي ثذ ٙٝسثب دس ًـٞس ٗيثبؿذ  ٝيوب خيوش؟  ٝد ٕٝايٌٜو٠
ًذإ ٗتـيّش١بي ثٗٞي اهتلبدي  ٝكشِٜ١ي دس ايشاٜٗ ٙدش ث ٠اكضايؾ ٗغبٓجوبت ؿيشخوبسي
دس حدٖ كشاٝا ٙؿذ ٟاػوت ،اص عوشف ديِوش ٘١بِٛٞٛوً ٠و ٠ثيوب٘ٛ ٙوٞديٖ ثوٜٗ ٠ظوٞس
ٗلٕٞ٢ػبصي ث٢تش پبػخ ث ٠ػٞاالت تحوين اثتذا ث ٠ثشسػي پبػخ ػٞاّ د ٕٝتحويون يؼٜوي
ث ٠ؿٜبػبيي ػٞاْٗ ٗؤثش ثٗٞي ثش پيذايؾ  ٝاكضايؾ ٗيضاٗ ٙغبٓجوبت ؿيشخوبسي پشداختو٠
ؿذ تب اص آ ٙعشين اثجبت ٘ٛبييٖ ً ٠كشضوي ٠اكؤي تحويون ٗجٜويثوش ػوذٕ استجوبط ٗيوبٙ
حبً٘يت هب ٙٞٛػ٘ٔيبت ثبٌٛذاسي ثذ ٙٝسثب  ٝاكضايؾ ٗغبٓجبت ؿيشخبسي ؿوجٌ ٠ثوبٌٛي،
كبدم اػت دس اي ٚساػتب ثشاػبع ٛظشي ٠ثشخبػت ٠اص داد١ٟب  ٝث٢شُٟيشي اص ٛظش ٛخجِبٙ
ثب ؿٜبػبيي ٗ٘٢تشي ٚػٞاْٗ ٗؤثش ثٗٞي دس هبٓت ػ ٠دػت ٠ػٞاْٗ صٗي٠ٜايٗ ،ذاخٔوُ٠وش ٝ
ػِّٔي ،دس پيذايؾ ٗغبٓجبت ؿيشخبسي١ ،ش ًذإ اص اي ٚػٞاْٗ سا ٗؼشكي  ٝتـشي ٞ٘ٛديٖ
ٗغبٓؼٛ ٠تبيح ث ٠دػت آٗذٛ ٟـب ٙداد ً١ ٠ويچ استجوبط ٜٗغووي ٗيوب ٙايو ٚػٞاٗوْ ٝ
حبً٘يت هب ٙٞٛػ٘ٔيبت ثبٌٛي ثذ ٙٝسثب دس ؿجٌ ٠ثبٌٛي ًـٞس ٝخٞد ٛذاسد ثو ٠ػجوبست
ديِش ١يچًذإ اص ؿشايظ ػٔيٗ ،ذاخٔ٠اي  ٝصٗي٠ٜاي ايدبد ٗغبٓجوبت ؿيشخوبسي استجوبعي
آضإ ثبٛي ١ب ث ٠سػبيت هب ٙٞٛػ٘ٔيبت ثبٌٛي ثوذ ٙٝسثوب ٛوذاسد  ٝاتلبهوبً آٛچو ٠اص ٛتوبيح
حبكْ آٗذ ٟثش ٗي آيذٗ ،ـخق ٗيًٜذ ً ٠ػذٕ اخشاي كحي دػتٞسآؼْ٘١بي ٗوشتجظ
ثب اي ٚهب ٝ ٙٞٛػبيش دػتٞسآؼْ٘ ١بي ػ٘ٔيبت ثبٌٛذاسي دس ًـٞس ٜٗدوش ثو ٠ايدوبد سٝص
اكضٗ ٙٝغبٓجبت ؿيشخبسي ُشديذ ٟاػت تٞخ ٠ث ٠ؿشايظ ٗذاخُٔ٠ش ث ٠خٞثي ايو ٚاٗوش سا
ٛـبٗ ٙيد١ذ
يادداضتّا

 1ثشاػبع اػتبٛذاسد١ب  ٝتؼبسيق ،تؼ٢يالت اػغبيي ثٗ ٠توبضويب ٙپوغ اص دسيبكوت ُ ٝزؿوت
صٗب ٙث ٠د ٝدػتًٔ ٠ي ٗغبٓجبت خبسي  ٝؿيشخبسي توؼيٖ ٗيُشدٛوذ ثوذ١ي١وبي خوبسي آٙ
دػت ٠اص تؼ٢يالت ٗي ثبؿٜذ ً ٠صٗب ٙػشسػيذ آ٢ٛب ٜٞ١ص ٛشػيذ ٟاػوت ٗغبٓجوبت ؿيشخوبسي

 71تحقيقات هالي اسالهي ،سال پٌجن ،ضواسُ دٍم (پياپي  ،)01تْاس ٍ تاتستاى 0931

ٗشثٞط ثٞٗ ٠اسدي اػت ً ٠اص تبسيخ ػشسػيذ آ٢ٛب صٗب ٙثيـتشي ُزؿت ٠ثبؿوذ دس ايو ٚثويٚ
ٗغبٓجبت ؿيشخبسي ؿجٌ ٠ثبٌٛي خٞد ث 0 ٠دػتٗ ٠غبٓجبت ػشسػيذُزؿتٗ ،٠غبٓجبت ٗؼوٞم ٝ
ٗغبٓجبت ٗـٌٞىآٞك ّٞتوؼيٖ ٗيُشدٛذ ثشاػوبع اػوتبٛذاسد١بي داخٔوي ؿوجٌ ٠ثوبٌٛي،
چٜبٛچ ٠اص تبسيخ ػشسػيذ اهؼبط ثذ١ي ث ٠ثبٛي ،ثيؾ اص ٗ 5بً٘ ٝ ٟتش اص ٗ 1بُ ٟزؿت ٠ثبؿوذ
تؼ٢يالت ٗشثٞع ٠خضء ٗغبٓجبت ػشسػيذ ُزؿت ٠ث ٠حؼبة ٗيآيذ پغ اص ٗ 1ب ٝ ٟثوب تٞخو٠
ثٌٗ ٠بتجبت ثبٛي يوب ٗؤ ػؼوٗ ٠وبٓي ثوب ُيشٛوذ ٟتؼو٢يالت چٜبٛچوٝ ٠ي ثوشاي ثبصپشداخوت
تؼ٢يالت تب ٗ 11ب ٟاهذاٗي كوٞست ٛذ١وذٗ ،غبٓجوبتِ اص ٝي ،دس ػشكلوْ ٗغبٓجوبت ٗؼوٞم
عجووو٠ثٜووذي ٗوويؿووٞد  ٝثؼووذ اص ُزؿووت ٗ 11ووب ٟثوو ٠ػٜووٞاٗ ٙغبٓجووبت ٗـووٌٞىآٞكووّٞ
ؿٜبختٗ ٠يؿٞد
 5ثٜٗ ٠ظٞس اػتخشاج آٗبس تب هجْ اص ػبّ  1011اص داد١ٟبي ػشي صٗبٛي ثبٛي ٗشًضي  ٝاص ػبّ
 1011ث ٠ثؼذ اص داد١ٟبي ٘ٛبُش١بي اهتلبدي ثبٛي ٗشًضي اػتلبد ٟؿذ ٟاػت
 0ث ٠اػتوبد ِٛبسٛذ ٟايٗ ٚـٌالت ػ٘ٗٞبً دس خلٞف ٗؤػؼبت ٗبٓي  ٝاػتجبسي ثٗ ٠شاتت ثشٝص
ثيـتشي داؿت ٠اػت
4. Non Performing Loans
5. Theoretical Sampling

 1ؿشايغي ١ؼتٜذ ًٗ ٠و ٠ٓٞاكٔي سا ٗؼتوي٘بً ايدبد ٗيًٜٜذ
 0ؿشايظ ٝيظٟاي ١ؼتٜذ ً ٠دس هبٓت توأثيشات سا١جوشدي دس ؿوٌُْيوشي ٗوٓٞو ٠اكؤي ٛووؾ
ايلب ٗيًٜٜذ
 1ؿشايظ ٗحيغي ١ؼتٜذ ً ٠ث ٠ايدبد ٗو ٠ٓٞاكٔي ً٘ي ٗيًٜٜذ
 2ثخـٜبٗ ٠ؿ٘بسٗ ٟتٞٗ 5150 /س  1019/15/79ثبٛي ٗشًضي ٗشتجظ ثب ٗلٞث ٠ؿٞساي پوّٞ
 ٝاػتجبس دس خلٞف عجو٠ثٜذي داسايي١ب دس ٗؤػؼبت اػتجبسيٛ ،ح ٟٞعجو٠ثٜذي ٗغبٓجبت دس
ػشكلْ ١بي ٗغبٓجبت خبسي ،ػشسػيذُزؿتٗ ،٠ؼٞم ٗ ٝـٌٞىآٞكً- ّٞو ٠دس كلوْ اّٝ
دس خلٞف ١ش عجو ٠تٞضيحبت ٗجؼٞط اسائ ٠ؿذ -سا ث ٠عٞس ًبْٗ ؿشح داد ٟاػت
 17حؼت ٛبٗ ٠ؿ٘بسٛ ٟتٞٗ 2111/س  1011/11/52اداسٛ ٟظبست ثش ثبٛي١بي ثبٛوي ٗشًوضي
اٌٗب ٙأخز چي ثب ظ٢شٞٛيؼي ضبٜٗيٗ ٚؼتجش كشكبً دس عشح١بي تٓٞيذي (ثٜٗ ٠ظوٞس تؼو٢يْ
اٗش ػشٗبيُ٠زاسي  ٝايدبد اؿتـبّ ثيـتش دس عشح١بي تٓٞيذي) ٗدبص اػالٕ ؿذ ٟاػت (هبٙٞٛ
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ػذٕ آضإ ػپشدٝ ٙثيؤٌٗ ٠ي ث ٠ثبٛي١ب  ٝدػتِب١ٟب  ٝػبيش ٗؤػؼبت  ٝؿشًت١بي دٓٝتوي
ثٜٗ ٠ظٞس تؼ٢يْ اٗش ػشٗبيُ٠زاسي  ٝايدبد اؿتـبّ دس عشح١بي تٓٞيذي  ٝكبدساتي ٗلٞة
ٗ 1017/70/50دٔغ ٗحتشٕ ؿوٞساي اػوالٗي) آجتو ٠ثوب تٞخو ٠ثوٗ ٠ـوٌالت كشِٜ١وي ٝ
اخت٘بػي ٗؤثش ثش تل٘ي٘بت اهتلبدي اكشاد ،اي ٠ُٛٞٚتضبٗي ٚث١ ٠يچٝخ٘ٛ ٠يتٞاٛذ ٗتضو٘ٚ
ثبصُـت ٜٗبثغ ثبٌٛي تٞػظ ثذٌ١بسا ٙثبؿذ
 11حؼت ثخـٜبٗ١٠بي ؿ٘بسٛ ٟوتٗ 0071/وٞس  1015/71/71اداسٛ ٟظوبست ثوش ثبٛوي١وب ٝ
ٗتٞٗ 5902/س  1019/11/70اداسٗ ٟغبٓؼبت ٗ ٝوشسات ثبٌٛي ثبٛي ٗشًضئً ،يوٗ ٠وذيشاٙ
ثبٛي١بي دٓٝتي  ٝؿيشدٓٝتي ٗٔضٕ ث ٠سػبيت تجلش ٟيي ٗبد 111 ٟهبٗ ٙٞٛبٓيبت١بي ٗؼوتويٖ
دس صٗب ٙاػغبي تؼ٢يالت ثًٔ ٠ي ٠اؿخبف حوٞهي  ٝحويوي ٗـ٘ ّٞاكْ ٗبٓيوبت ثشدسآٗوذ
ٗٞضٞع هبٗ ٙٞٛبٓيبت١بي ٗؼتويٖ اكالحيٗ ،٠لٞة  ،1017/11/50ثشاي اؿوخبف حووٞهي
اص ٗجٔؾ يي ٗئيبسد  ٝپبٛلذ ٗئي ٙٞسيبّ  ٝثبالتش  ٝثشاي اؿخبف حويوي اص ٗجٔؾ يٌلوذ ٝ
پٜدبٗ ٟئي ٙٞسيبّ  ٝثبالتش (دسحبّ حبضش ثٗ ٠جٔؾ پبٛلذ ٗئي ٙٞسيبّ  ٝثوبالتش تـييوش ٘ٛوٞدٟ
اػت) دس ظشف يٌؼبّ ؿ٘ؼي ٗيثبؿٜذ
ٗ 15بد 191 ٟاكالحي ٠هب ٙٞٛتدبست 3اُش ثش اثش صيب١ٙبي ٝاسد ٟحذاهْ ٛلق ػشٗبي ٠ؿوشًت
اص ٗيب ٙثشٝد١ ،يئت ٗذيشٌٔٗ ٟق اػت ثالكبكٔٗ ٠د٘غ ػ٘ٗٞي كٞمآؼبد ٟكبحجب ٙػو٢بٕ سا
دػٞت ٘ٛبيذ تب ٗٞضٞع «اٛحالّ يب ثوبء» ؿشًت ٗٞسد ؿٞس  ٝسأي ٝاهغ ؿٞد
ٜٗ 10ظٞس اص تؼ٢يالت  ٝتؼ٢ذات ًالٗ ،ٙد٘ٞع ٗبٛذ ٟتؼو٢يالت  ٝتؼ٢وذات ٗشثوٞط ثو١ ٠وش
ريٜلغ ٝاحذ ٗيثبؿذ ً ٠اص  17دسكوذ ػوشٗبي ٠پبيو ٠دس ثبٛوي١وبي ؿيشدٓٝتوي ٗ ٝؤػؼوبت
اػتجبسي  9 ٝدسكذ ػشٗبي ٠پبي ٠دس ثبٛي١بي دٓٝتي تدبٝص ٗيًٜذ (ث ٠اػتٜبد ثؼت ٠ػيبػتي –
ٛظوبستي ػوبّ ٛ 1011ؼووجت ٗٞكوٞف ثوو ٠تشتيوت  19دسكوذ ٝاحووذ تٓٞيوذي 17 ،دسكووذ
ؿيشتٓٞيذي ،دسػبّ  1012ث١ ٠شريٜلغ ٝاحذ  19دسكذ ػشٗبي ٠پبي ٝ ٠دس ػوبّ ٝ 1027احوذ
تٓٞيذي  19دسكذ  ٝؿيشتٓٞيذي  9دسكذ تؼييُ ٚشديذ ٟاػت) ٜٗ ٝظٞس اص ريٜلغ ٝاحذ يوي
ؿخق حويوي يب حوٞهي ث ٠عٞس ٗؼتوْ  ٝيب د ٝيب چٜذ ؿخق حويوي يب حووٞهي ًو ٠ثو٠
ٝاػغ ٠ثشخٞسداسي اص سٝاثظ ٗبٌٓيتيٗ ،ذيشيتيٗ ،وبٓيًٜ ،تشٓوي  ٝيوب ثو١ ٠وش ٛحو ٞديِوشي
ٗيتٞاٜٛذ ٗؤػؼ ٠اػتجبسي سا دسٗؼشم سيؼي هشاس دٜ١ذ ثذيٚتشتيوت ًوٗ ٠ـوٌالت يٌوي
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اصآ٢ٛب ثتٞاٛذ ث ٠ديِشي تؼشي يبثذ ٜٗ ٝدش ث ٠ػذٕ ثبصپشداخت يب ايلبي ثٞٗ ٠هغ تؼو٢يالت ٝ
يب تؼ٢ذات آ٢ٛب ؿٞد
 19ايووٗ ٚؼووأٓ ٠دس ثؼوويبسي اص ٗووٞاسد ٜٗدووش ثوو ٠ػووذٕ ثبصپشداخووت تؼوو٢يالت اص خبٛووت
دسيبكتًٜٜذُب ٙآ ٙث ٠كٞست اسادي ٗيؿٞد
 19ايٗ ٚؼبئْ ػبختبسي ث ٠ثشخي ثوذٌ١بسا ٙثوبٌٛي اخوبصٗ ٟويد١وذ ٛؼوجت ثو ٠ثبصپشداخوت
تؼ٢يالت خٞد خٞدداسي ٘ٛبيٜذ
 11اي ٚاٗش ٓض ٕٝكشَٜ١ػبصي دس ثؼتش اخت٘بػي سا ٛـبٗ ٙيد١ذ
 10اي ٚاٗش ٛـب ٙاص ػذٕ تٞػؼ٠يبكتِي ػبختبس١بي اهتلبدي ٗيثبؿذ
 11ايٞٗ ٚضٞع ًٖ ،اثش ثٞد ٙتجؼبت ٛبؿي اص ػذٕ ثبصپشداخت تؼ٢يالت سا دس پي داسد
 12چشا ً ٠دسيبكتًٜٜذُب ٙتؼ٢يالت دس دٝس١ٟبي صٗبٛي ٗختٔق ٗبٜٛذ ٗٞاسدي ً ٠سيؼي١بي
ٝاهؼي ٗتٞخ ٠ؿشايظ تٓٞيذي ٗ ٝيُشدد
 57دس خلٞف اكشاد ٝإُيشٛذ ٟحويوي
 .51دس خلٞف ٝإُيشٛذُب ٙخشد
 55دس خلٞف ٝإُيشٛذُبٛي ً ٠اص ٛيشٝي ًبس ديِشا ٙاػتلبدٗ ٟيًٜٜذ
 50اي ٚاٗش ػ٘ذتبً ث ٠دٓيْ اٗيذ ثً ٠ؼت ػٞد١بي آتي ثيـتش ثخبعش پبيي ٚثوٞدٗ ٙيوضا ٙخشي٘و٠
تأخيش دس ٗوبثْ كشكت١بي ػشٗبيُ٠زاسي پيؾسٝي ٗـتشي ثشاي ٝي ،ثٝ ٠هٞع ٗيپيٛٞذ
كتاتٌاهِ

ثبصسُب ،ٙػجبع (ٗ ،)1010وذٗ٠اي ثش سٝؽ١بي تحوين ًيلي  ٝآٗيخت 3٠سٝيٌشد١بي ٗتوذا ّٝدس
ػٔ ٕٞسكتبسي ،ت٢شا 3ٙديذاس ،چبح اّٝ
تويٛتبج ،ؿالٗحؼ ٝ ٚح٘يذسضب ٛدوقپوٞسًشدي (« ،)1025ثشسػوي  ٝتحٔيوْ ػٔوْ اكوضايؾ

ٗغبٓجووبت ؿيشخووبسي ثبٛووي ٛٞ٘ٛوو ٝ ٠ساٌ١بس١ووبي پيـووِيشي ً ٝووب١ؾ آ ،»ٙتحويوووبت
حؼبثذاسي  ٝحؼبثشػي ،ؿ٘بس ،10 ٟكق 190-159
خالٓي خٔيْآثبد ،ػجذآحؼوي« ،)1027( ٚػٔوْ  ٝآثوبس ُؼوتشؽ ٗغبٓجوبت ؿيشخوبسي دس ٛظوبٕ
ثبٌٛذاسي ثذ ٙٝسثبي ايشا ٝ ٙاسائ ٠ساٌ١بس١بي اكوالح آ ٙدس هبٓوت ثبٌٛوذاسي اػوالٗي»،
پبيبٛٙبًٗ ٠بسؿٜبػي اسؿذ ،ت٢شا 3ٙداٛـِب ٟاٗبٕ كبدم(ع)
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Nowadays, the significant increase in the banks' non- performing loans is
one of the main disturbances for authorities because of its bad effects on the
macroeconomic index in our country such as increasing credit risk, liquidity
risk and finally bankruptcy risk. Social gap in welfare programs, deviation in
monetary policies, etc. are the other bad results of this phenomenon.
Meanwhile, due to our major effort to implement a riba-free banking system,
the non-performing loans proportion to the overall banking demands may be
taken by international supervisors as an index of Iran's special condition.
Studying the causes of NPLs is one of the research priorities to help decrease
NPLs and to improve our monetary position. In this article, we survey those
causes by using Grounded theory. We have also benefitted from the opinions
of some banking officials to gather data and analyze them. Finally, we show
that NPLs causes can relate to both macroeconomic and microeconomic
factors. We can also relate microeconomic factors to self-banking factors
and borrowers' behavioral factors.
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JEL Classification: E32, E44, E51, G21



Ph.D. Student of Economics, Payam Noor University, (Corresponding Author),
amd.bahar@gmail.com

Associate Professor, Department of Economics, Payam Noor University, rfallah@pnu.ac.ir

Associate Professor, Department of Economics, Payam Noor University,
abolhasani2000@yahoo.com

