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 هدیکچ
    یداهااقا راهافر .تهسا بدرک ادیپ یدایز شراسگ یراجت یاهلکیس درکیور اب صواخب یداااقا فلاخم یاهشخب ۀیلاطم بزورما
 یم هیلاطم یسایس یراجت یاهلکیس ناونع تحت هک تسا یتاعوضوم هلمج زا تاباخانا یرازگرب زا لبق یالایا ای و یزکرم یاهالود
     نهیا فدهه .تهسا بدهش زاغآ دااشه ههد زا هک تسا ییاهبزوح هلمج زا زین اهیرادرهش ای و یلحم یاهتلود راافر رب هیلاطم .ددرگ
 یسررب هب هیلاطم نیا رد .دشاب یم ارآ شنیچ رب یراذگ رثا روونم هب رهش یاروش تاباخانا زا لبق اهیرادرهش راافر یسررب تایلاطم
      اهب نااهسزوخ نااهسا رههش تهسیب یاهیرادرهش ینارمع یا هنیزه یور رب تاباخانا رثا  وضوم اب یسایس یراجت یاهلکیس دروآرب و
     یهنارمع ههنیزه و لقاهسم یاههریفام ناونع هب تاباخانا یماد ریفام و اهیرادرهش هجدوب .تسا بدش هاخادرپ2لنپرو یوگلا زا بدافاسا
  یاهه     لکیهس دوهجو تهییطق اهب ناوهایمن هک دهد یم ناشن وگلا دروآرب زا لصاح جیاان .دنشاب یم وگلا نیا هاسباو ریفام اهیرادرهش
 .دوب رواام اهیرادرهش یارب ار یسایس یراجت
 
 ناتسزوخ ناتسا ،یرادرهش ،لنپ رو یوگلا ،یسایس یراجت یاهلکیس :یدیلک ناگژاو
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 همدقم
 رد و لاغت   رشا و دریلوت  یازرفا و  قرنور یا هرود رد .تسا هدش نیجع فلتخم یاهیتابث یب اب دااتقا تام و تیهام
   ار دورکر و قرنور  یارههرود بیکرت ،دنهدیم ناشن . ینک یم هدهاشم ار یدااتقا یاهتیلاعف  هاک ای دوکر یاهرود
  ارهیتابثیب نیا یهدمع لماع ار یدااتقا لماوع ًااتدمع ،1970یههد زا لبق ات ناناددااتقا .دنمانیم یراجت یاهلکیس
  لرماوع ریثث    رت ررب یرنبم ییاره هیرضرف ،     دنترشاد یرسایس یاراف هرب یرترشیب دلت اب و هرود نیا زا دعب اما ،دنتسنادیم
 یا ره لکیرس یهیرظن یهئارا اب دندرک شالت یسایس ناناددااتقا .دش حرطم دااتقا یاهیتابثیب داجیا رد یدااتقاریغ
   .دنزادرپب دااتقا رد یسایس لماوع ریثثت یسررب هب یسایس یراجت
 ی هعرسوت رد ی   رمهم  رقن و درنیآیم رامشهب یرهش یهعسوت رما رد راذگریثات یاهداهن زا یکی ناونع هب اهیرادرهش
-ه رب  تریمهارپ رایسب داهن نیا یاهدمآرد و اههنیزه رما رد قیقد یزیرهمانرب تلع نیمه هب ،دننکیم افیا یرهش یااف
  هرک تسا ییا هقطنم ای و یروشک حطس رد  هم لماوع زا ،یسایس لماع کی ناونع هب تاباختنا یفرط زا .دسریم رظن
 .دیامن صخشم ار هعسوتریسم دناوتیم
  یداراتقا د رشر فقوت ای هعسوت رد اهیرادرهش  قن .دننک یم افیا ار یلحم یاهتموکح  قن اهیرادرهش ناریا رد
  طرسوت   هرک ییاره  تخارسریز ًاارسا  سا و یهارفر تامدرخ ندرک  هارف ،نادنورهش زاین نیمثت .تسین راکنا لباق اهرهش
 ،ا هدرمآرد هلئرسم ور نیا زا .دوشیم رجنم رهش یدااتقا ییایوپ هب ًااتیاهن همه و همه ،دنوشیم یراذگهیاپ اهیرادرهش
- یزریر هرمانرب رد رییغت هنوگره تلع نیمه هب .تسا تیمها زئاح رایسب داهن نیا رد هجدوب هنیهب صیاخت و اههنیزه
 ه  رب یرهرش ی  هعرسوت ررما رد ار   نارم  نیررتمک ات هتفرگ رارق یسررب دروم فلتخم یاههبنج زا دیاب اهیرادرهش یاه
 ی  هلئرسم درشاب   هترشاد ارهیرادرهش هجدوب یور رب یهجوت لباق ریثثت دناوتیم هک یدراوم زا یکی .دشاب هتشاد هارمه
 هارمه  وش اب یدااتقا یاهریغتم یخرب ،دتفایم قافتا تاباختنا هک یعطاقم رد نامز رتسب رد ترررررسا تارررررباختنا
 تا رناکما زا هدافت رسا اب یتاباختنا یاهدزمان هک دسر یم رظن هب .دراد مان یسایس یراجت یاهلکیس ،هدیدپ نیا .دنوشیم
    ارهنآ ررظن برلج اب و هتشاذگ ریثثت ناگدنهد یأر یارآ دادعت و  نیش رب دننکیم یعس تاباختنا نامز رد اهیرادرهش
  هرود یرط ن اترسزوخ ناتسا رهش تسیب رد راتخاس هعلاطم هلاقم نیا فده .دنزاس  هارف ار دوخ ددجم باختنا ناکما
  یه      اورخ عورضوم تاریبدا ررب یروررم مود  رخب رد .تسا هدش لیکشت  خب دنپ زا هلاقم نیا .دشاب یم رظن دروم
 هلاقم نیا موس  خب .تخادرپ  یهاوخ یسایس یراجت یاهلکیس  واخب ،یراجت یاهلکیس عاونا هب نآ رد و تشاد
  رد .ترخادرپ  یهاوخ روشک لخاد و  راخ رد هتفرگ تروص تاعلاطم هب نآ رد و دراد  ااتخا هتشذگ تاعلاطم هب
  و ترشاد      یهاورخ هرارشا نآ لرلع و لیدرعت هب هیاپ لدم حرش نمض نآ رد و  یزادرپ یم لدم هئارا هب مراهش  خب
 .دراد  ااتخا هلاقم دیاتن و دروآرب هب هلاقم رخآ  خب هرخالاب
 عوضوم تایبدا رب یرورم
  هرک دراد د  ورجو یرنارود ، ررگید ترابع هب .دنشابیم تکرح رد دوکر و قنور زا ینارود نیب ًاالومعم نیون یاهدااتقا
  قرنور زا ینارود نینش .دیامنیم هبرجت ار یدنک و دوکر تیعضو نآ بقاعتم و هدوب شرتسگ و طسب لاح رد دااتقا
  .دنیوگ یم یراجت یاهلکیس ،ددرگیم هبرجت دوکر نارود نآ بقاعتم هک یدااتقا
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  هرقبط فر ارعتمان و فراعتم هورگ ود هب ار یسایس یراجت یاهلکیس یلک یدنب  یسقت کی رد (1394)یلابقا و یجرگ
 ا  ر یرارجت یارهلکیس نوماریپ تایرظن و ءارآ زا یاهدرتسگ فیط ،فراعتم یاهلکیس نوماریپ تایبدا .دنا هدرک یدنب
  یرم ار لوا  هوررگ .دنا هدومن یدنب هقبط هورگ  ش هب ار فراعتم یراجت یاهلکیس یلک ترواب اهنآ .دریگیم رب رد
 تایرظن زا .داد یاج یهورگ نینش رد ناوت یم ار تایرظن زا ییا هدرتسگ فیط .تسناد زنیک زا لبق ناناددااتقا ناوت
  نارناد د   اراتقا ۀرعومجم و لرچیم هلمج زا یلکیس هضرع یاهیروئت ،کیاه ،لسکیو ات هتفرگ یعیبط لماوع هب طوبرم
   یلرصا ۀریاپ   .درنناد یرم یتنس یاهنیزنیک ار مود هورگ .تسناد طوبرم هورگ نیا هب ناوت یم ار کیسالکوئن-کیسالک
  و نمدریرف وریپ ناناددااتقا هب هک موس هورگ.تسا رثوم یاضاقت و اضاقت فرط یاهتسایس روحم رب یتنس یاهنیزنیک
  یرب و تالالتخا رد ار یتابث یب هشیر و تسا تابثاب ًااتام دااتقا ًاالوصا هک دندقتعم ،دنراد  ااتخا وگاکیش بتکم ای
 ، دورش ی تاربث یب راشد زین تدم هاتوک رد دااتقا هک یتروص رد هک دندقتعم اهنآ لاحنیااب .دنناد یم لوپ دشر رد یتابث
  ارهنآ .دن  ترسه یلورپ هخاش دیدج یاهکیسالک ناناددااتقا مراهش هورگ.دومن دنهاوخ تشگزاب تابث هب تدم دنلب رد
   یلورپ یاهترسا  یس ارهنآ رورظنم اما ،دومن وجتسج یلوپ یاهتسایس رد دیاب ار یراجت یاهلکیس داجیا هشیر هک دندقتعم
  یرم لی  کرشت یرقیقح یراجت یاهلکیس رادفرط دیدج یاهکیسالک ار  جنپ هورگ .تسا هدشن ینیب  یپ و هبقرتم ریغ
 ی اره ن   رت ددررگ یرم یراجت یاهلکیس و تاناسون ببس هچنآ هک دندقتعم کیسالک ناناددااتقا زا هورگ نیا .دنهد
   هرک ترسا  یژورلونکت ی اره وش زا هتفرگرب اه نت نیا ۀشیر هک دندقتعم نانیا ورنیا زا .اضاقت هن تسا هضرع فرط
 نی   لمارع هرک درن دقتعم نانادداراتقا زا هورگ نیا .دبای  یازفا ییاراک و یرو هرهب و  هاک اههنیزه هک ددرگ یم ببس
  ار  رشش      هوررگ هرخالارب .دنورش یرمن کیتامترسیس یاطخ راشد و دنیامن یم لمع هنیهب راتفر و درکیور اب یدااتقا
 لو رصا ندرک هزیروئت هب داتشه ههد رد هک دنتسه ناناددااتقا زا یلسن دیدج یاهنیزنیک .دنمان یم دیدج یاهنیزنیک
   یرم داراتقا رد صقاون و  اکطصا هک دندقتعم و دنتخادرپ درخ دااتقا هیاپ رب و دیدج درکیور کی اب یزنیک دااتقا
  .دوش رجنم یراجت یاهلکیس و تاناسون دیدشت هب دناوت
  یرسایس لماع هک دنناد یم یراجت یاهلکیس زا یهورگ ار فراعتمان یراجت یاهلکیس همادا رد (1394)یلابقا و یجرگ
  زا عورن ن ریا یسررب رد .دنشاب یم فورعم یسایس یراجت یاهلکیس هب هک یتاناسون ،دوش یم اهنآ ندمآ دوجوب ببس
 .تخادرپ  یهاوخ اهنآ هب همادا رد هک دراد دوجو یلک درکیور ود اهلکیس
 هنابلط تصرف درکیور :لوا درکیور
   ار یداراتقا یاره ترسایس تاباختنا هب کیدزن یاهنامز رد  کاح نارادمتسایس هک تسا نآ لدم نیا رد لالدتسا با
 .دهد  یازفا ناشددجم باختنا یارب ار اهنآ سناش تقوم یدااتقا بولطم طیارش داجیا اب هکدننیزگیمرب
      یربلط ترصرف شور هرب یرارجت یاره  لکیرس تاریبدا رد و دیدرگ حرطم (1975) 1باهدرون طسوت هک درکیور نیا 
  هارتوک تارییغت و دااتقا یراکتسد اب هک دننکیم یعس  کاح بزح ای و تلود هک دزادرپیم یدنیآرف هب تسا فورعم
         ارجنیا رد .دنرسرب تردرق هرب تارباختنا رد درنناوتب ارت درنزادرپب ناگدنهد یار تدم هاتوک ءاضرا ای و بیرف هب تدم
  تارباخت نا زا لربق ،    یطارسبنا یلورپ و یلارم ترسایس ریظن یطاسبنا یاهتسایس زا هدافتسا اب دنیامنیم یعس اهتلود
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      یورس زا یریالقع تارارظتنا مدرع شررف اب و طیارش نیا رد .دنراذگب  یامن هب دوخ زا یقفوم تدم هاتوک درکلمع
      نیدرب و درنیامن کرمک یداراتقا یاره تریلاعف  یازفا هب دنناوتیم اهتسایس نیا ،ناگدننک دیلوت و ناگدننکفرام
 ( 98-103 صص ،یلابقا ،یجرگ) .دنک ادیپ  یازفا تاباختنا رد یزوریپ سناش بیترت
   ررخاوا رارتفر نیاربانب و دنراد یتدم هاتوک یخیرات هظفاح ناگدنهد یار هک ددرگیم شرف درکیور نیا رد یلک روطب
   ترشذگ ارب رگید ترابعب .دنراد ناگدنهدیار یریگ یمات رد اهنآ هتشذگ راتفر هب تبسن یرتشیب ریثات اهتلود هرود
   لرباقم رد و دورشیم گنر  ک ای و فذح ناگدنهد یار یریگ یمات لدم زا تلود هتشذگ یدااتقا تامیمات نامز
 .ددرگیم ناگدنهد یار یریگ  یمات لدم رد یلصا ریغتم تلود لاح یدااتقا تامیمات
   ینازیتراپ درکیور :مود درکیور
 لد  ارعت هرنوگچ     یه هرک دررک لالدترسا هرنوگنیا زرنیک یمیدق هاگدید بوشراش رد هک تسا یسک نیلوا سبیه بالگاد
 هشره نایم نیا رد .دراد یگتسبمه لاغتشا نازیم اب تباث مروت هک دوب نیا رب رواب و هتشادن دوجو راک رازاب رد یصاخ
  کری مروت و لاغتشا نیب هشیمه نامز نآ یسایس تایبدا و نابز رد .تسا رتشیب  ه مروت خرن ،دشاب رتالاب لاغتشا خرن
  یاره     ترلود هرب تبرسن اررگپش یاره   ترلود نیاربارنب .دوربن یدومع سپیلیف تدم دنلب ینحنم و تشاد دوجو لداعت
  بازرحا یاهیدنب زرم هک تسا یبزح باعت هیرظن نیا یانب ریز . .دندوب لاغتشا و یمئاد مروت اب فدارتم ارگتسار
       ررب ناگدرنهد یار بارسا نریا ررب .دزارسیم صخشم یبزح فلتخم یاهتسیفینام باسا رب ار یسایس یاههورگ و
   تروراب درناوت یرم  ه اههمانرب نیا .دنهدیم یار دوخ رظن دروم یاهادیدناک هب یدااتقا یاههمانرب و فادها یانبم
  درقتعم سبیه .دشاب صخشم یدودح ات و هتشونان یفادها ترواب دناوتیم  ه و دشاب ینودم و صخشم یاههمانرب
  یاره ترسایس   و ریرسم کیژولودریا تاحیجرت باسا رب اهنآ هکلب ،دنرادن هنابلط تصرف راتفر نارادمتسایس هک تسا
  یاره ترسای س لقادرح لامعا لابندب لومعم روطب تسار یاهتلود ًاالوصا .دنیامنیم لابند و  یسرت ار دوخ یدااتقا
  هرب      لاغترشا هرکلب ترسین دریلوت و دررکلمع ،یروحم ریغتم سبیه لدم رد .دنتسه پش یاهتلود هب تبسن یطاسبنا
  و الارب لاغتشا ارگتسار یاهتلود اب هسیاقم رد ارگپش یاهتلود ،لدم نیا رد .تسا هدش شرف یلصا ریغتم ناونع
   ررگا .دریذرپ یرمن ار لاغتشا و مروت یگتسبمه دیدج نالک دااتقا زا یشخب درکیور .دننکیم باختنا ار الاب مروت خرن
 ها  رگآ ررما نیا زا اهنآ نادقتنم و اهتلود هکنیا شرف اب ،دنشاب هتشاد یقطنم تاراظتنا دزمتسد و قوقح ناگدننکنییعت
  یاره ترس  ایس لابندرب اررگ  ترسار یارهتلود اب هسیاقم رد ارگپش یاهتلود هک  یشاب هتشاد راظتنا ناوتیمن ،دنشاب
 (121-123 ،یلابقا ،یجرگ) .تسا هدهاشم لباق یریثثت نینش هک دراد نآ زا تیاکح دهاوش اما .دنشاب مروت و هعسوت
   قیقحت هنیشیپ
        یرم یعرس ارجنیا رد هرک دراد دورجو یرایرسب تارعلاطم نونکات داتفه ههد زا یسایس یراجت یاهلکیس  واخ رد
 ،ادا     رناک رورشک ینارمز یررس یارههداد زا هدافتسا اب (2012) رزیرف .دوش هراشا نآ ریخا تاعلاطم زا یخرب هب هکددرگ
    یرسررب نریا دیارتن .تسا هداد رارق یبایزرا دروم ار هعماج رد لوپ  جح دشر و تاباختنا یاههخرش نامز نیب هطبار
  هرارشا نینچمه وا .دراد دوجو هعماج رد لوپ  جح دشر و تاباختنا یرازگرب نامز نیب یوق یگتسبمه دهدیم ناشن
    نارمز رد ار لورپ  رجح (ارگتسار) تارکومد و ( ورهنایم) راک هظفاحم بزح ود زاشیب (اهارگپش) اهلاربیل دنکیم
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      ینارمز هرود یرط اریبملک رورشک یارهیرادرهش یاههداد باسا رب (2010)اوالسا و نزارد .دنهدیم  یازفا تاباختنا
  اریآ ، درننک  یرم یرسررب سپس ،دنزادرپیم اههنیزه  یازفا و یتاباختنا یاههزیگنا یهطبار لیلحت هب ادتبا 2000-1984

  تریمها ی     هدرنهد نارشن دیارتن؟ریخ اری دراد ریثثرت هعماج دارفا یأر رب یدااتقا فلتخم یاه خب یهنیزه رد رییغت
      ررب نیرنچمه .ترسا نامزارس نریا یهجدوب صیاخت رییغت و اهیرادرهش یاههنیزه  یازفا رد یتاباختنا یاههزیگنا
     :لریبق زا داراتقا فرلتخم یاره   رخب رد یراذرگ  هیامررس یارههنیزه  یازفا ،دنرادیم نایب نیمخت نیا دیاتن باسا
    یازرفا هرکیلاح رد ، دراذرگ       یرم ریثثرت هرعماج داررفا یأر ررب تدرش هرب یعامتجا نیمثت و تینما ،تشادهب ،شزومآ
   نارادمترسایس هرک تسا نآ زا یکاح هعلاطم دیاتن ًااتیاهن .درادن هعماج دارفا یأر رب یهجوت لباق ریثثت یراج یاههنیزه
   ندررک درعاقتم و ددجم باختنا یارب ناشتیحالص تابثا هعماج دارفا تیاضر بلج ،رتشیب ارآ بسک یارب (نارادرهش)
  هرکفارتوپ  .درننک   یرم داراتقا فرلتخم یاه خب رد اههنیزه  یازفا هب مادقا تاباختنا هرود ره زا لبق ناگدنهد یأر
     ارب هرعلاطم نریا .دزادررپیم تشادهب یاههنیزه دشر رب یتاباختنا یاههزیگنا و اهتلود یژولوئدیا یسررب هب (2010)
 1971-2004   ینارمز هرود یرط (OECD   ) یداراتقا هعرسوت و یرارکمه نامزاس واع روشک 18 یاههداد زا هدافتسا
  رد هرک یا        هرنوگ هرب درنراد هرنابلط ترصرف یرارتفر  کارح بزرح تاماقم هک تسا نآ رگنایب دیاتن .تسا هدش ماجنا
    یمورمع ترشادهب یارههنیزه و هداد رییغت ار هجدوب رتشیب یارآ بسک و دوخ ددجم باختنا یارب تاباختنا یاهلاس
  هرنیزه ، هدرش هداد صیاخت روما زا ریغ یروما رد تاباختنا یاهلاس رد اهتلود یژولوئدیا ریثثت تحت هرود نیا رد
  هرلخادم راتفر تاباختنا یاههرود یط رد روحم رازاب یاهتلود هب لاثم ناونع هب .دوشیم صخشم هجدوب .تسا هدش
   ترلود یلورپ یاهتسایس رب اکیرمآ سلجم تاباختنا ریثثت (2010)زیوکتوب و زماربآ .دنراد تشادهب  خب رد هنایارگ
  ترلود ، سرلجم تاباختنا هب کیدزن یاهلاس رد دهدیم ناشن قیقحت نیا دیاتن .دننکیم یسررب 1964-72 هرود یط
   اررجا ار یلورپ   طارسبنا یاره  ترسایس سرلجم رد یرتشیب یسرک ندروآ تسدب و دوخ بزح رتشیب یأر بسک یارب
  نآ زا لربق ی اره  لارس زا درصرد 5/1 دودح سلجم تاباختنا یاهلاس رد لوپ  جح دشر خرن هک یا هنوگ هب .دنکیم
   رد یرتلود یاره   هرنارای ترخادرپ اریآ  هرک دزادرپ یم هلئسم نیا هب دوخ هعلاطم رد (2007)اراگرو و ادرس .تسا رتشیب
   لمارش) هریحان 13  یاره هداد زا هدافترسا اب هعلاطم نیا ؟دنکیم کمک  کاح تلود ددجم باختنا هب تاباختنا یاهلاس

   کارح تلود دهدیم ناشن قیقحت نیا دیاتن .تسا هدش ماجنا 1989-99 ینامز هرود یط یلیش روشک (ناتسرهش 229
  و ترشادهب ، شزورمآ ،    رارک و برسک :هرلمج زا داراتقا فلتخم یاه خب هب هنارای تخادرپ اب تاباختنا یاهلاس رد
      زارین رترشیب یارآ درصرد کری یاررب هک یاهنوگ هب ،دراد تاباختنا هجیتن رب یریگمشش ریثثت یعامتجا نیمثت و نامرد
 زا یا  هدرترسگ ترسرهف رد (2005 ) نزرد و ردرنرب   .درنبای  یازرفا دصرد 7/0 دننکیم تفایرد هنارای هک یدارفا تسا
    رد ار یرادمترسایس یدراتم کری ی هراربود باختنا سناش ریخا یهلاس هس رد هجدوب یرسک هک دناهتفایرد اهروشک
      ررب تارباختنا ررثا یرسررب هرب (2004 )ینارمخ .دهدیم  هاک هدش سیسثت یاهیسارکومد و هتفای هعسوت یاهروشک
        تربثم ریثثرت رگناریب هرعلاطم نریا دیارتن .ترسا هتخادرپ 1960-92 هرود یط دنه تلایا 107 رد یمومع یاهتسایس
   یازرفا ،    نارمرد و ترشادهب  رخب یاره   هرنیزه  یازرفا لریبق زا یمومع یاهتسایس طاسبنا رد تاباختنا یاهلاس
   هرود یرط ار رورشک 91  ییولبارت یاههداد (2002)نوسنوسا و یش .تسا مادختسا  یازفا و یعامتجا نیمثت تامدخ
  یارهدازام ،  یتارباختنا لارس  کری رد هک دناهدیسر هجیتن نیا هب هعلاطم نیا رد اهنآ .دنداد رارق یسررب دروم 75-1995
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   درشر  ره ،لاح ره رد .دنکیم طوقس هعسوت لاح رد هورگ یاهروشک زا کیره رد رادینعم روط هب تلود یاهجدوب
 یراد    یرنعم رورطب نیرمخت یاره  کرینکت و ارههداد هعومجم رساترس رد یتلود یاهدمآرد طوقس  ه و یتلود  راخم
      نآ هدرنهد نارشن دیارتن و هدورب راد یرنعم یلک لاح رد هنومن لک یارب یدااتقا تارثا هعلاطم نیا رد .تسا توافتم
 (2002 ) سلازرنگ     .ترسا هرتفای  هارک درصرد کی کیدزن هجدوب دازام یتاباختنا یاهلاس رد طسوتم روطب هک تسا
    و لرقن نورچمه  رارخم ی اره فریدر  ررگید هک یسک ،تسا هدرک شرازگ کیزکم هب تبسن یهباشم رایسب یاههتفای
  ررب اهنآ یهوقلاب یاهتلالد نینچمه و دعارق نیا یروآ تفگش زرطهب .دباییم  هاک تاباختنا زا  یپ دیار تالاقتنا
   یرسایس راتخارس اب روشک 60 زا هنومن کی رد (2002)ینیلبات نسرپ .دناهدش  قاو یسایس یهجدوب یاهلکیس یروئت
  یاره   خررن  هارک نیرب راد  یرنعم هرطبار دوجو مدع  غریلع هک دنتفای تسد هجیتن نیا هب 1960-98 هرو کیتارکومد
    هدریدپ کری یرسایس یلام یاهلکیس هک تسا نآ زا یکاح یتاعلاطم نینش دیاتن .دناهدوب تاباختنا یاهلاس و یتایلام
     دورجو هدریدپ نریا اهرورشک رثکا رد و تسا هتفاین هعسوت و هعسوت لاح رد یاهروشک زا یرایسب رد هدرتسگ و  یاش
 رد (2001  ) یزرنکم و نوربین     .ترسا توارفتم فرلتخم یاهرورشک رد نآ فعض و تدش نآ روهظ عون اهنت و هتشاد
   دورجو هرب تبسن یکردم چیه و دنتسه ییاداناک تالایا رد یسایس یهجدوب لکیس دوجو هب تبسن یکردم یوجتسج
    هرک دراد دورجو درنمان یرم دوهشم  راخم اهنآ هک هچنآ رد یلکیس هک دناهتفایرد اما دناهتفاین  کارتم  راخم زا یلکیس
 .تسا اهانب و اههداج تخاس ریظن ییاهیراذگ هیامرس  راخم ًاارثکا

   نارشن درمآ ت رسدب قیقحت نیا زا هک یجیاتن .داد ماجنا اقیرفآ بونج رد روشک 44 زا یعطقم ییاهعلاطم (2000) ولب
 ،ا نیرسلآ     .ترسا دوهرشم اهرورشک نری ا رد یلارم تسایس و یلوپ تسایس عون ود ره رد یسایس یراجت لکیس هک داد
  هرجیتن ر رب لاد یکردم چیه (OECD) یدااتقا یراکمه و هعسوت نامزاس رد هک دناهتفایرد (1998) براوات و یتورپ
  درنن  ک یرم  رضو ریگمشش یهجدوب یرسک زا یریگولج تسایس هک ییاهتلود تیبوبحم ای و کیتامتسیس یتاباختنا
  یرط ار هعسوت لاح رد روشک 35 یسایس یراجت یاهلکیس ، یسو هعلاطم کی رد (1992)تکن  اچسا .درادن دوجو
  طیاررش هک تسا هدرک لالدتسا ناشیا ،هعلاطم نیا رد .تسا هداد رارق لیلحت و هیزجت و یسررب دروم 1970-92 هرود
       هرتفای هعرسوت یاهرورشک هرب تبرسن هعرسوت لاح رد یاهروشک رد یدااتقا نالک یاهتسایس یراکتسد تیعقوم و
 رد .دشابیم اهروشک نیا رب  کاح یعامتجا و یسایس -یدااتقا طیارش و راتخاس لیلد هب رتشیب رما نیا و هدوب رتشیب
  ارهلداعت یر   اررقرب و یگدیرسر و ارهیسرزاب طیارش اهروشک هنوگ نیا رد هک تسا نیا رب ًااتدمع ،یلصا لالدتسا  قاو
  نریا   رد .درنراد یلارم و یلوپ یاهتسایس یور یرتشیب طلست و تردق یتموکح نامکاح و تاماقم و هدوب رتفیعض
   اری و اره الاک ینارجم  یزوت لیبق زا یجراخم یاهتسایس ،هعسوت لاح رد یاهروشک رد هک تسا هدش داهنشیپ هعلاطم
  زا رتدریفم     الارمتحا یمورمع یارهالاک یزریر   هرمانرب قریرط زا لاغترشا داجیا ای و اهالاک دیرخ یارب هنیزه کمک نداد
  راد یرنع      م هرطبار کری دورخ هرعلاطم رد نارشیا .درشابیم ناگدنهد یأر راتفر رب یراذگرثا یارب یتایلام یاهفیفخت
  .تسا هدروآ تسدب یسایس یلام یاهلکیس و یسایس یاهلکیس زا ینشور
   و روپرغرصا لارثم روطب .تسا هتفرگ تروص یسایس یراجت یاهلکیس عوضوم نوماریپ یددعتم تاعلاطم زین ناریا رد
  یرلخاد صلاخان دیلوت رد هجدوب یرسک  هس ،ناریا رد تاباختنا زا  یپ یاهلاس رد هکدنا هداد ناشن (1384)یهلاران
   رره هرک)  ارهتلود هک دندقتعم (1386)ناراکمه و یمظاکروپ هکیلاح رد تسا هدرک ادیپ  یازفا یراد ینعم لکش هب
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   درننک یرم ماختا یطاسبنا یاهتسایس لوا لاسود رد یراکیب خرن لرتنک یاتسار رد (دنوش یم باختنا رابکی لاس راهش
   یاهترسایس (مود هلارس ود)دعب ۀرود رد ددجم باختنا یارب اما دبای یم  یازفا مروت خرن اهتسایس نیا هجیتن رد هک
    و دراد زرا خررن رارتفر هرب هجوت اب یسایس یراجت یاهلکیس یسررب رد یعس (1385)ینیزم.دنریگ یم  یپرد یظابقنا
    و یداربآ هارش .ددررگ یمن دیئات زرا خرن ریغتم رب دیکات اب ناریا رد هیرظن نیا هک دراد نآ زا تیاکح یو هعلاطم دیاتن
     ود رد هرعلاطم.دنا هرتخادرپ یتارباختنا یرارجت یاهلکیس و یمومع تشادهب یاههنیزه هعلاطم هب زین (1391)ناراکمه
  رد یتارباختنا ی اره هرخرش دوجو هدنهد ناشن دیاتن .تسا هتفرگ تروص هتفاین هعسوت و هتفای هعسوت یاهروشک هورگ
 هب یمومع تشادهب یاههنیزه تاباختنا یرازگرب زا لبق اهروشک نیا رد رگید ترابعب .دشاب یم اهروشک هتسد ود ره
  یرم 1994-2010    یاهلارس هرب طوربرم هدش هتفرگ راکب یاههداد .تسا هتفای  یازفا مدرم یار زا یرتشیب بسک دیما
          و یرجرگ .ترسا هدرش هدافترسا لدرم نیرمخت یاررب اریوپ لرنپ و(یفداات تارثا)اتسیا اتید لنپ شور ود زا هکدشاب
    یاهلکیرس و تانارسون ررب یسایس یاهیتابث یب یراذگ رثا راتخاس و عون هب کیروئت لدم کی بلاق رد (1390)یلابقا
     یرم یددرعتم یارهلاناک زا ترنار  یزوت هک دندقتعم یتنار دااتقا کی یاهیگشیو زا هدافتسا اب اهنآ .دنا هتخادرپ یراجت
      یرب هرک درندقتعم ناگدنرسیون .درنیامن یم دیدشت ار یدااتقا تاناسون زین اهنآ و رجنم یسایس یاهیتابث یب هب دناوت
         تانارسون و یرارجت یاهلکیرس رد دریاب ار ارهنآ زوررب و درنک رورهظ یفلتخم تاجرد اب دناوت یم هدش دای یاهیتابث
       یاررب رارب کری لارسراهش رره ارهتلود یسایس یراجت یاهلکیس تایبدا رد هکیلاح رد هک دندقتعم اهنآ .دید یدااتقا
  قریرط زا هلاس ره ریتنار یاهتلود ،دنتخادرپ یم یطاسبنا یلام و یلوپ یاهتسایس لامعا هب تردق ددجم نتفرگ تسدب
      یرم یرسایس یرارجت یاهلکیرس ببرس ًاالمع یطاسبنا یلام و یلوپ یاهتسایس لامعا و یتنار  خب یاهدمآرد قیرزت
  ترلم-  ترلود ییادرج هب یتایلام یاهدمآرد زا ریتنار یاهتلود لالقتسا هک دندقتعم (1393)ناراکمه و یناجیمک .دنوش
 SVAR لدم کی بلاق رد دنا هتشاد یعس اهنآ .ددرگ یم  تخ یسایس یتابث یب هب ییاهلاناک قیرط زا هک هدیدرگ رجنم
      یرب یارهریغتم هرک درهد یرم ناشن اهنآ دیاتن .دنزادرپب یراجت یاهلکیس و تاناسون رد یسایس یاهیتابث یب  قن هب
   لیدرعت لکرش .دسر یم دصرد 26 دودح هب و هتفای  هاک رورم هب اما هدوب دصرد 40 ًاابیرقت ییادتبا یاهلاس رد یتابث
   یکدرنا درصرد 20   دودرح زا یرسای س یتاربث یب  وش  هس هک دهدیم ناشن ناگدنسیون یوس زا هدش هئارا لدم هتفای
     .دربای یرم لریلقت درصرد 9      دودرح هرب درعب یاهلارس رد سپرس و هدنام حطس نیمه رد لاس 3 دودح و هتفای  هاک
    یعرس یو .دزادررپ یرم اهنآ حیرشت هب یدااتقا یااف رب یسایس یاهریغتم  قن تیمها رب یرورم اب (1389)یمتاح
   حررط ًااریناث ،    دراذرگ یرم ررثا یرسایس یااف رب ییاهراکوزاس هش باسا رب یسایس لماوع ًاالوا هک دهد ناشن هک دراد
     دریکات ًااریناث و ترسا یکیرسالکوئن لوصا صقن و هدوب دااتقا هب تسایس تشگزاب یعون هب یسایس یراجت یاهلکیس
  مدررم تکراشم رب یدااتقا یاهریغتم رثا یسررب هب) 1384(یتزعو ناگرهم .تسا ییا هتشر نایم تاعلاطم رب یددجم
 هنارس دمآرد  یازفا و تسا هتشاد یفنم رثا مدرم تکراشم نازیم رب مروت دندرک هدهاشم و هتخادرپ ناریا تاباختنا رد
 ،  مرورت خررن دصرد کی  یازفا اب هک داد ناشن ناشیا دیاتن .تسا هدش تاباختنا رد رواح تهج دارفا قیوشت ثعاب
     یدروآررب یارهریغتم ریارس ارب هسیاقم رد .دباییم  هاک دصرد 22/1رادقم هب تاباختنا رد ناتسا مدرم تکراشم خرن
      ررب یرارکیب رریغتم ریثثرت .ترسا هدوب رتشیب تاباختنا رد مدرم تکراشم نازیم رب مروت یراذگرثا تیمها و  قن ،لدم



 1397 ناتسمز ،لوا هرامش ،مهن لاس ،(یاهقطنم یزیرهمانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 90

    مدررم تکرارشم خررن ، ناترسا یراکیب خرن رد  یازفا دصرد کی یازا هب هک دهدیم ناشن زین تاباختنا رد تکراشم
 .دبای یم  هاک دصرد 7/0 رادقم هب تاباختنا رد ناتسا
 هطوبرم یاهنومزآ و یداهنشیپ لدم یفرعم
    اریبملک رورشک یارهیرادرهش یاههداد باسا رب (2010)اوالسا و نزارد هلاقم زا ماهلا اب هلاقم نیا رد هدش هئارا لدم 
    هرب هرجوت مدرع لیلدب هنافساتم .دیدرگ هراشا نآ هب قیقحت هنیشیپ  خب رد هک دشاب یم 1984-2000 ینامز هرود یط
   یرم هرجاو    م ارهنآ تیفافرش و تارعالطا دوربن لکشم اب ناریا رد اهیرادرهش رد دوجوم یاههنیزه و یدمآرد یاههداد
  هرب ت رلود  هرجدوب   هرس ،  یرادرهرش یرنارمع یاههنیزه ریغتم هس لماش یداهنشیپ لدم راتخاس باسا نیا رب . یشاب
   رد رریز ترورص  هرب اهیرادرهش یاههنیزه یور تاباختنارثا لدم نیا رد .دشاب یم تاباختنا یماد ریغتم و اهیرادرهش
 :تسا هدش هتفرگ رظن

𝐶𝐶𝐶𝐶=𝑏𝑏0+𝑏𝑏1𝐶𝐶𝐵𝐵+𝑏𝑏2𝐷𝐷𝐷𝐷 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀                               
-CBناتسزوخ ناتسا یاهیرادرهش ینارمع یاههنیزه 
-BG ناتسزوخ ناتسا یاهیرادرهش هب تلود هجدوب  هس 

-DM (هتفرگ تروص نآرد تاباختنا هک یاهلاس) یزاجم ریغتم 
 یسررب دروم لدم یاهریغتم ییانام یارب لناپ دحاو هشیر نومزآ(1-4
  هرشیر  یارهنومزآ زا اهریغتم ییانامان ای ییانام یسررب تهج .تسا اهریغتم ندوب انام ،حیحص نیمخت یارب مزال طرش
 هدا د نارشن (1-4 )لودرج رد لدم یاهریغتم مامت یارب اهنومزآ نیا ماجنا زا لصاح دیاتن .دوشیم هدافتسا لناپ دحاو
   هدرش هدافترسا PP-Fisher ،(ADF)  ررشیف ،(IPS  )نیرش و ناررسپ ، یا ،(LLC)وش و نیول ،نیل یاهنومزآ تسا هدش
   .تسا

 قیقحت یاهریغتم ییانام یسررب زا لصاح جیاتن -1-4 لودج

 ریغتم
 (Hadry PP) رشیف نومزآ (ADF) رشیف نومزآ (IPS)نیش و نارسپ ، یا نومزآ (LLC)وش و نیول ،نیل نومزآ

 لامتحا هرامآ لامتحا هرامآ لامتحا هرامآ لامتحا هرامآ

CB -4.74284 000/ -1.15600 0.1238 39.5796 0.2349 48.2622 0.0535 
BG -2.68535 0.0036 -1.23145 0.1091 45.6551 0.0874 39.5945 0.2344 

 قیقحت یاههتفای : بنم
  بارس ا ررب (BG)  یرادرهرش هجدوب و (CB) ،یرادرهش هنیزه یاهریغتم دوش یم هظحالم الاب لودج رد هک روطنامه
 .دنوشیم انام یریگ لضافت راب کی اب و LLC، PP-Fisher یاهنومزآ
 لناپ یگتشابنا مه نومزآ -
  یگترشابنا  ه نومزآ دیاب دنتسه حطس رداهریغتم هیقب ودش انام یریگ اضافت راب کی اب ،GDPاهریغتم هکنیا هب هجوت اب
 1      ینوردرپ یداهنرشیپ شور هرب ًاارمومع ییولبارت یاره  هداد زا هدافترسا مارگنه هب یگتشابنا  ه نومزآ.دوش یسررب لناپ

 .دوشیم ماجنا (1999)
 :دشابیم ریز تروص هب یبیکرت یاههداد یگتشابنا  ه نومزآ ماجنا شورف
  رگید ترابع هب

                                                                                                                                                               
1.Pedroni, 1999  
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    طاقم مامت رد یگتشابنا  ه دوجو مدع
 یگتشابنا  ه دوجو
 

 

  بارسارب ،دوش یم هظحالم (2-4) لودج رد هک روطنامه .تسا هدش هدروآ 2-4 لودج رد یگتشابنا  ه نومزآ دیاتن
 و Group PP – Statistic  و (یدرعُبب نورد ی اره هرارمآ) Panel ADF– Statisticو -Panel Statistic PP  یارهنومزآ

Group ADF – Statistic (یدعب نیب ۀرامآ) لدرم یارهریغتم نیرب تدرم درنلب یلدارعت  ۀرطبار دوجو ای یگتشابنا  ه       
 .دوشیم هتفریذپ

 لناپ یگتشابنا مه نومزآ -2-4 لودج
 لامتحا نومزآ هرامآ نومزآ شور

Panel V–Statistic -1.187056 0.8824 
Panel rho–Statistic 1.775744 0.9621 
Panel PP–Statistic -6.116475 0.0000 

Panel ADF–Statistic -2.131836 0.0165 
Group rho–Statistic 4.233584 1.0000 
Group PP–Statistic -3.352815 0.0004 

Group ADF-Statistic -2.363166 0.0091 
 قیقحت یاههتفای : بنم

 (اهأدبم زا ضرع یربارب نومزآ) F ای واچ نومزآ -
 .دوشیم ماجنا تباث تارثا لدم ربارب رد هدش قیفلت لدم یریگراکب یارب واش نومزآ
 : یروآیم تسدب ریز تایضرف هب هجوت اب هدش هدز نیمخت لدم زا ار F ۀرامآ روظنم نیا یارب و

 
  دریقم و (ت      رباث تاررثا) دریقم رریغ نویرسرگر یاررب واش نومزآ زا هدافتسا اب F ۀرامآ دوش یم هظحالم هک روطنامه 
 :تسا هدش هداد ناشن 3-4 لودج رد (یلومعم تاعبرم لقادح)

 F ای واچ نومزآ -3-4 لودج

 واش نومزآ رثا یتابساحم هرامآ یدازآ هجرد لامتحا

 F یضرع  طقم 8.426590 (16,83) 0.0000

  قیقحت یاههتفای : بنم

 ، ترسا یراد   یرنعم یرارمآ ظارحل زا دصرد 99 یالاب لامتحا حطس رد 83 و 16 یدازآ هجرد اب F هرامآ هک ییاجنآ زا

 .دومن ظاحل دروآرب رد ار یفلتخم یاهأدبم زا شرع دیاب و دوش یم هتفریذپ تباث تارثا و هدش در هیضرف
  (یفداصت و تباث تارثا لدم نیب باختنا) ناگاپ شویرب نومزآ -
  و ناریب   لرباق یفدارات ت    اررثا و ترباث تاررثا یارهلدم زا کی مادک بلاق رد لدم  ینک صخشم دیاب هلحرم نیا رد
 .تسا هدش هداد ناشن 4-4 لودج رد ناگاپ شویرب نومزآ دیاتن .تسا یسررب

 ناگاپ شویرب نومزآ -4-4 لودج
 ود یاک هرامآ یدازآ هجرد لامتحا

0.10 3 892.83 
 قیقحت یاههتفای : بنم
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 90   نارنیمطا حطرس رد ، لدرم ندوب یفداات رب ینبم H0 هیضرف هک دهد یم ناشن( 4-4)الاب لودج رد هدش نایب دیاتن
   هرب ترباث تارثا لدم هک نیا هب هجوت اب.تسا تباث تارثا شور ،دروآرب عون نیرتهب هجیتن رد سپ .دوشیم در دصرد
  هداد نارشن هدمآ تسد هب یاهأدبم زا شرع هلیسو هب هک اهرهش توافت نیاربانب تسا هدش باختنا لدم نیرتهب ناونع
  ریثثرت لماوع ریاس یراذگ رثا هدنهد ناشن فلتخم  طاقم رد أدبم زا شرع توافت .تسا هدمآ 5-4 لودج رد دوشیم
 .دشابیم (...واهیرادرهش یراج یاههنیزه دننامًاالثم) لدم رد هدش فیرعت یحیضوت یاهریغتم زا ریغ هب راذگ

 أدبم زا ضرع -5-4 لودج
 اهناتسرهش أدبم زا شرع

-2.15E+09 A1--C 
-4.68E+09 A2--C 
4.38E+08 A3--C 
3.29E+09 A4--C 
1.35E+09 A5--C 
1.40E+09 A6--C 

-2.86E+08 A7--C 
-1.02E+10 A8--C 
1.79E+09 A9--C 
3.92E+09 A10--C 

-8.31E+09 A11--C 
-5.35E+09 A12--C 
5.81E+09 A13--C 

-9.95E+09 A14--C 
1.12E+09 A15--C 
6.46E+09 A16--C 
1.54E+10 A17--C 

  لدم دروآرب

 لناپ یرادرب تشگزابدوخ شورزا یرادرهش یاههنیزهرب یتاباختنا یاههناکت زا یشان تارثا یسررب هب هعلاطم نیا رد
    تاررثا بارختنا و نمرساه نومزآ ماجنا زا سپ اتسیا یقیفلت یاههداد شور رد .دوش یم هدافتسا (PVAR) هریغتمود 1
   دیارتن .دورشیم (EGLS) یدروآرب هتفای  یمعت تاعبرم لقادح شور زا هدافتسا اب لدم بیارض دروآرب هب مادقا تباث
 .تسا هدش هداد ناشن 6-4 لودج رد تباث تارثا شور لدم دروآرب زا لصاح

 لدم دروآرب جیاتن -6-4لودج

 
 
 
 
 
 
 
  یبرسانم شزرارب هدافتسا دروم هلداعم دیاتن ،لدم یجنس رابتعا یاهرایعم باسارب ددرگیمهدهاشم (6-4) لودجدیاتن
 R ی اره    هرارمآ هرظحالم ارب ناورتیم ار رما نیا هک تسا رادوخرب یبولطم یگدنهد حیضوت تردق زاو دهدیم ناشن ار

                                                                                                                                                               
Panel Vector Autoregression 1  

 :(CB) هتسباو ریغتم

 اهریغتم بیرض رایعم فارحنا یاطخ t هرامآ لامتحا

0.0000 -13.83819 2.58E+08 -3.57E+09 تباث رادقم(C ) 

0.0000 173.4438 0.003276 0.568231 BG 
0.0297 2.211558 1.80E+08 3.98E+08 DM 

 1.95                                               نستاو نیبرود هرامآ

R2                                                         99/0 

R2 99/0                                                  هدش لیدعت 

 F                                                    657/1546 هرامآ

 F                                                 (00/0) هرامآ لامتحا
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   یرلک ندورب راد   یرنعم هرک درنک یرم  صخرشم F هرامآ یراد ینعم نیا رب هوالع .داد رارق دییات دروم هدش لیدعت 2Rو
-    یرم درییثت لرباق ارطخ یازجا رد یگتسبمه دوخ مدع شرف D.w یاههرامآ هب هجوت اب و تسا اهنویسرگر بیارض
 .دشاب

 1ینآ لمعلا سکع عباوت- 

 . درشاب یمVECMایVAR یوگلازا  رحتم نیگنایم  یامن کی سنایراو هیزجت دننام (IRFS)ینآ لمعلا سکع  باوت
  نارشن نامز لوط رد اهریغتم زا کیره هب دحاو هبرض ماگنه هب اروگلا یاهریغتم ییایوپ راتفر ،ینآ لمعلا سکع  باوت
  ادربم.  درنیوگ هرن   اکتای هبررض کری ارهنآ هب اذل ،دنوش یم باختنا رایعم فارحنا کی ی هزادنا هب اههناکت نیا .دنهد یم
  ارب .تسا (هناکت رواح نودب) هاگتسد رادیاپ تیعضو هب طوبرم ریداقم ،خساپریغتم تکرح عورش ی هطقنای تااتخم
  یارهریغتم       زا کریره یورس زا هدرش لارمعا درحاو هرناکت هب هاگتسد ییایوپ خساپ ،ینآ لمعلا سکع  باوت زا هدافتسا
 .ددرگ یم صخشم ،هاگتسد
 ینآ لمعلا سکع عباوت لیلحت -

 
 ینارمع یاههنیزه یور هب تاباختنا تارثا
  نریا  مود لارس رد ینعی لوا هفقو رد هک دوشیم هدهاشم تاباختنا یور رب ینارمع هنیزه هتسباو ریغتم ریثات یسررب رد
   .ددررگ یرمن هدهاشم تارثا نیا 6 لاس رد ینعی مود هفقو رد یلو تسا هدش یناهگان  یازفا ثعاب و هدوب تبثم ریثات
 رد ار یلکی رس   ترلاح تاریثارت نیا یارب ناوتب دسر یمن رظنب تابساحم زا لصاح دیاتن و ور  یپ رادومن هب هجوت اب
  دورجوم تالکشم و اه یرحت دوجو اب 86 لاس رد هک دهد یم ناشن اهلاس نیا رد یسایس تالوحت یسررب.تفرگ رظن
  عوررش 89 لاس هک  یرحت تسایس  وا هک 90 لاس هب تبسن یسایس تیعضو تلود زاین دروم یلام  بانم نیمات یارب
 .تشاد هارمه هب دوخ اب ار یرتشیب یشمارآ هعماج و تابث تلاح رد ،دوب هدش

                                                                                                                                                               
1 Impulse Response Function 
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 هجدوب یور هب ینارمع یهنیزه تارثا
    تاررثا دورشیم هدهارشم رادومن رد هک روط نامه . یتسه هجدوب یور رب ینارمع یهنیزه تارثا دهاش قوف رادومن رد
 د یردرتب رادومن بیش دعب یاهلاس رد اما هدش یناهگان  یازفا ثعاب و هدوب تبثم مود لاس ینعی لوا هفقو رد  وش
  یاره هرنیزه   تاریثارت هرک تفگ ناوتیم بیرقت اب  شش لاس ینعی رظن دروم مود هفقو رد و هتفر  هاک هب ور و  یالم
  نارریا دااتقا هک دهد یم ناشن 86 لاس رد ناریا تیعضو هب یهاگن .دشاب یم رفص هب کیدزن هجدوب یور هب ینارمع
   هارک و زر  ا خررن رازارب      تاربث هرب ناورتیم دراورم نریا زا هک تسا هدرک یط ار تابث اب و مارآ یتیعضو لاس نیا رد
  حطرس رد     هدارهن نریا  یازرفا و تربثم تالوحت یاراد تفن رازاب رگید یفرط زا درک هراشا تلود یفرام یاههنیزه
  نآ زا لربق    لارس هرب تبرسن لاس نیا رد مروت .دش اهدمآرد  یازفا ثعاب ناریا تفن یاهب  یازفا هجیتن رد و یناهج
 18.4 ه رب 11.9     زا یرنعی .ترسا هترشاد دورخ زا لبق لاس هب تبسن  یازفا دصرد 54.9 دودح یزکرم کناب رامآ قبط
  اره هرنارای یدنمفده حرط یارجا ،دوب 89 دوخ زا لبق لاس ریثات تحت یدایز دح ات 90 لاس یدااقا تالوحت .دیسر
  و ترشاد ها        ررمهب ار یرتبثم تاریثارت لارس نریا یادرتبا رد دورن لارس رد حرط نیا هیلوا تاریثات ناشن و لاس نیا رد
 ندوب رادیان ثعاب دنمفده و  جسنم یاههمانرب نتشادن لیلدب لاس نیا همادا رد یلو دشاب یقفوم لاس دیون تسناوتیم
 دهاش لاس نیا رد نینچمه .دشن هارمه یلوبق لباق دیتن اب حرط نیا و دش نآ یارجا دنور همادا رد حرط نیا درکلمع
  داراتقا رد رد  ارهتمیق رب لماوع نیتراذگریثات زا یکی یزکرم کناب تاراهظا قبط هک  یدوب زرا رازاب دیدش تاناسون
 لاس رد 21.5 هب 12.4 زا 89 لاس رد مروت خرن هک  ینک یم هدهاشم لاس نیا رد مروت خرن هب یهاگن اب هک تسا ناریا

 ی هرنیزه تار     یثارت فارصوا نریا ارب .درهد یم ناشن دوخ زا لبق لاس هب تبسن ار یدصرد 73.3  یازفا هک دیسر 90
 .دریگیمن دوخ هب یلکیس تلاح زین هجدوب یور رب ینارمع
 سنایراو هیزجت لیلحت -
 یارو     ارم رد رریغتم یریاز نوررب هرجرد ای رجنرگ تیلع هریجنز یبسن تردق ینیب  یپ یاطخ ،سنایراو هیزجت شور
 و  هس نازیم یبسن روط هب دوش صخشم هک تسا نیا سنایراو هیزجت هبساحم زا روظنم دنکیم یریگ هزادنا ار هنومن
 .تسا ردقش اهریغتم ریاس تارییغت هب شدوخ تارییغت رد ،ریغتم زا یشان هناکت کی تیمها
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 سنایراو هیزجت زا لصاح جیاتن-7-4لودج

 DM تارییغت دصرد BG تارییغت دصرد CB تارییغت دصرد لاس

 0.694884 2.493197 96.40960  لاس5 نیگنایم

 0.786078 2.921573 96.09118  لاس10 نیگنایم

 یشان تاناسون زا دصرد CB، 2/49 هتسباو ریغتم زا یشان تاناسون زا دصرد 40/96 لوا لاس 5 رد نیگنایم روط هب -
   .دشاب یم DM ینعی یسایس ریغتم زا رثثتم 69/0 و BG لقتسم ریغتم زا
   تانارسون زا درصرد CB، 2/49   هترسباو رریغتم زا یشان تاناسون زا دصرد 09/96 لوا لاس 10 رد نیگنایم روط هب -
 .دشاب یم DM ینعی یسایس ریغتم زا رثثتم 69/0 و BG لقتسم ریغتم زا یشان
 شهوژپ یملع یاهدرواتسد و یریگ هجیتن
  درورم 1385-1390      هرود یرط ناترسزوخ ناترسا یاهیرادرهرش یرنارمع یاههنیزه ور تاباختنا رثا رضاح قیقحت رد
 و نزارد لد     رم ررب هریکت ارب ترسا هدش ماجنا (Panel) لنپ یوگلا زا هدافتسا اب هک قیقحت نیا رد .تفرگ رارق یسررب
  . یتخادرپ رظن دروم ی هیضرف یسررب هب (2010) اوالسا
   هراذرگ ریثارت هتسباو ریغتم رب یسایس ریغتم 86 لاس رد ینعی تاباختنا لوا هرود یط نیمخت زا لصاح دیاتن باسا رب
  دررک   ناریب ناورت یمن تیعطق اب اذل دشاب یمن بوملم نادنش ریثات نیا یسرربدروم نامز رد تاباختنا مود رد اما هدوب
 .دوب رواتم یسایس – یراجت لکیس ناباختنا نامز رد اهیرادرهش ینارمع یاههنیزه یارب ناوتیم هک
  هرب   درناوت یرم ر رما نیا هک هدوب یسایس ریغتم فرط زا هتسباو ریغتم یور رب ریثات نیرتمک ریغتم قیقحت دیاتن باسارب
 :دشاب لیلد دنش
  کریکفت     و ارهریغتم ندورب یرئزج ترفرگ رارق یسرب دروم و لکش نآ باسا رب عوضوم نیا هک هیاپ قیقحت رد هکنیا
  هار رد یلرصا   تالکرشم زا یرکی ور  یپ یسررب رد یلو .درک هئارا ار یرت نئمطم دیاتن اهیرادرهش رد اههنیزه لماک
 تا  رعالطا هرک دنک یم داجیا یساسا لاوس یاج هک یرما .دوب یسررب یارب دانتسا لباق و  ماج رامآ ندوبن قیقحت نیا
  هرب دود     رحم و صقارن رایرسب رارمآ نیرمه هک دشاب یم دوجوم 85 لاس زا ناتسزوخ ناتسا یرادناتسا رد یدنب هجدوب
  هرش رد  یرنارمع هجدوب نیا هکنیا و دشاب یم یرادرهش یراج یاههنیزه و ینارمع یاههنیزه هجدوب ،بوام هجدوب
 .دماین تسدب یرامآ هدش فرص هنوگش و نازیم هش هب و یروما

 هداد   صیراخت ناترسا هب تلود فرط زا هک یا هجدوب نازیم زا و بوام ترواب اهیرادرهش هجدوب هکنیا مود تلع
  زا لرصاح یاهدمآرد قیرط زا ار دوخ هجدوب دناوتب هک لقتسم داهن کی ناونع هب یرادرهش اذل دیآ یم تسدب دوشیم
   .تسا هتفاین ققحت ناریا رد ،دروآ تسدب نادنورهش هب یرهش تامدخ هئارا

   ررب ینادرنش ریثات سلجم یگدنیامن تاباختنا ،تاروات فالخ رب هک دشاب عوضوم نیا هدننک نایب دناوت یم موس لیلد
  بارختنا سناش هکنیا یارب ار یرادرهش تاناکما زا هدافتسا ناکما رهش هدنیامن ینعی .درادن اهیرادرهش یاههنیزه یور
 .درادن ،دهد  یازفا تاباختنا یدعب رود رد دوخ ددجم

      زا هرجدوب هرکنیا هرب هرجوت ارب هک دراد ینارمع یاههنیزه یورب ار ریثات نیرتشیب هجدوب هک داد ناشن تابساحم دیاتن
     ررب  یقترسم ریثارت یرادرهرش هجدوب  هاک ای  یازفا اریز .دسر یم رظنب یقطنم الماک هجیتن نیا و نیمات تلود  بانم
  رارمآ و تاعالطا هب هجوت اب ینارمع یاههنیزه یور رب ینادنش ریثات تاباختنا ریغتم اما .دراد ینارمع یاههنیزه نازیم



 1397 ناتسمز ،لوا هرامش ،مهن لاس ،(یاهقطنم یزیرهمانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 96

 دو رخ رثا ینارمع تارابتعا یدنب هجدوب و بیکرت رب ریثات قیرط زا تاباختنا هک تشاد راظتنا ناوتیم یلو درادن دوجوم
  نریا زا یسررب ناکما یرامآ ظاحل زا هنیمز نیا رد تاعالطا دوبن لیلدب هنافساتم هک دهد ناشن ینارمع یاههنیزه رب ار
 .درادن دوجو رظن
   عبانم
  و داراتقا  ی   ارمه تالارقم هرعومجم ،   نارریا داراتقا رد یرسایس یراجت راودا و تاباختنا ،(1384)رایرهش ،یهلاران و نیسح ،روپرغصا

 .هامدادرخ ،بردم تیبرت هاگشناد دااتقا هدکشهوشپ ،تاباختنا

 ،"نا      رریا رورشک یدرورم هرعلاطم :یرسایس یرارجت یاهلکیس".(1386).شات یکیهش یبن دمحم و یشیورد رقاب ،نیسح دمحم ،یمظاکروپ
 .137-160  ،ناتسمز ،4هرامش ،هرود ،یدااتقا یاهیسررب همانلاف

 ، یررظن ت  رسایس  هوشرپ همانلاف ،" یدااتقا یاهیتابث یب یارب یسایس ییاهلالدتسا :یسایس یراجت لکیس " .(1389).بابع ،یمتاح
 .143-173.  ،7هرامش

   یمورمع ترشادهب ی اره    هرنیزه درشر ررب یتارباختنا ی ارههخرش ریثات .(1391).ناشورفلین امینو یریظن  ظاک دمحم ،لافلاوبا ،یدابآ هاش
-115.  ،زیئا رپ ،9  هرامرش ،یدااتقا یزاس لدم تاقیقحت همانلاف ،1994-2010 :هتفای هعسوت و هعسوت لاح رد بختنم یاهروشک

93. 
 همانلاف ،"ناریا هعلاطم دروم :یسایس یراجت یاهلکیس زا یدیدج لدم دروآرب " .(1393).یلابقا اضریلع و یجرگ  یهاربا ؛ ربکا ،یناجیمک

 .1-34.  ،ناتسبات ،71 هرامش ،یناگرزاب یاهشهوشپ و تاعلاطم هسسوم ،یناگرزاب همانشهوشپ
 همانلاف ،" کیروئت لیلحت کی :یسایس یراجت یاهلکیس رب دیکات اب یتنار دااتقا کی یسررب " .(1390).یلابقا اضریلع و  یهاربا ،یجرگ

 .137-154  ،3هرامش ، شش لاس ،یسایس مولع همانشهوشپ
-97 صرص ،33هرامش ،یدااتقا همانشهوشپ ،ناریا دااتقا رد یراجت یاهلکیس دروآرب و یسررب ،(1386)اضریلع ،یلابقا و  یهاربا ،یجرگ

71. 
 .(راشتنا تسد رد ) ،یریگ هزادنا یاهشور و ینابم :یراجت یاهلکیس.(1394).یلابقا اضریلع و  یهاربا ،یجرگ
 -"  ینارگرزاب همانرشهوشپ"  همانلراف -زرا خرن یدروم هعلاطم :ناریا دااتقا رد یتاباختنا راودا هدیدپ یسررب " .(1385).نیسح ریما ،ینیزم

 123-143.  ،39 هرامش
  لارس ، یداراتقا یاه هوشپ همانلاف ،ناریا تاباختنا رد مدرم تکراشم رب یدااتقا یاهریغتم ریثات ،(1385)یاترم ،یتزع ،ردان ،ناگرهم
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