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چکیدٌ
ؿىٌُیشی دِٚتّٔ -تٞب دس ػلش رذیذ ،إٞیت سٚصافض ٖٚدِٚتٞب سا ٔٛرت ؿذ و٘ ٝمـی حیبتی دس
ثیـتش پذیذٜٞبی ارتٕبػی داؿتٙذ .اػتٕبد ٟ٘بدی ثٝعٛس ػبْ  ٚاػتٕبد ثٟ٘ ٝبدٞبی سػٕی ثٝعٛس خبف،
ث ٝػٛٙاٖ ػ ًٙثٙبی تٛػؼ ٚ ٝاص ّٔضٔٚبت د٘یبی ٔذسٖ تّمی ٔیؿٛد .اػتٕبد ثٟ٘ ٝبدٞبی سػٕی تأحیش
حىٔٛتٞب سا دس ایفبی ٘مؾ خٛد افضایؾ ٔیدٞذ  ٚثٟشٜٚسی آٖٞب سا ثبال ٔیثشدٔ .مبِٝی حبضش دس یه
ثشسػی ٔیبٖوـٛسی ،ػٛأُ ٔؤحش ثش ؿىٌُیشی اػتٕبد ثٟ٘ ٝبدٞبی سػٕی سا ٚاوبٚیذ ٜاػت .سٚؽ
پظٞٚؾ اص ٘ٛع تحّیُ حب٘ٛی ٝثٛد ٜاػت .ثذیٗٔٙظٛس دادٜٞبی پیٕبیؾ اسصؽٞبی رٟب٘ی ،پیٕبیؾ رٟب٘ی
ؿبخقٞبی حىٕشا٘ی ،پیٕبیؾ رٟب٘ی دٔٛوشاػی ا٘تخبثبتی (خب٘ٝی آصادی)  ٚپیٕبیؾ رٟب٘ی آصادی ثش
حؼت ستجٝثٙذی ٔٙغمٝای (خب٘ٝی آصادی) دس فبكّٝی ػبَٞبی ٛٔ 2005 -2000سد اػتفبد ٜلشاس
ٌشفت .اثتذا وـٛسٞبی ٔختّف اص ِحبػ ٔیضاٖ اػتٕبد ثٟ٘ ٝبدٞبی سػٕی ،ث ٝؿؾ ٌش ٜٚتمؼیٓ ؿذ٘ذ.
یبفتٞٝب ٘ـبٖ داد و ٝثیٗ ایٗ ؿؾ ٌش ٜٚاص وـٛسٞب ،تفبٚت ٔیبٍ٘یٗ ٔؼٙبداسی اص ِحبػ ٔتغیشٞبی:
وٙتشَ فؼبد ،حبوٕیت لب٘ ،ٖٛوبسآٔذی حىٔٛت  ٚاػتٕبد ثٟ٘ ٝبدٞبی سػٕی ٚرٛد داسد؛ أب ثیٗ ایٗ
ؿؾ ٌش ،ٜٚتفبٚت ٔیبٍ٘یٗ ٔؼٙبداسی اص ِحبػ دٔٛوشاػی ا٘تخبثبتی ،حمٛق ػیبػی  ٚآصادی ٔذ٘ی،
ٔـبسوت ارتٕبػی ثب اػتٕبد ثٟ٘ ٝبدٞبی سػٕی ٚرٛد ٘ذاؿت .دس آصٔ ٖٛسٌشػی ٖٛچٙذٔتغیش ،ٜػٔ ٝتغیش
حىٕشا٘ی خٛة (ؿبُٔ ؿؾ ؿبخق)ٔ ،ـبسوت ارتٕبػی  ٚآصادی ػیبػی ٚاسد ؿذ٘ذ .ایٗ ٔتغیشٞب
ٔزٕٛػبً41دسكذ اص ٚاسیب٘غ ٔتغیش ٚاثؼت ٝیؼٙی اػتٕبد ثٟ٘ ٝبدٞبی سػٕی سا تجییٗ ٕ٘ٛد٘ذ .ث ٝػالٜٚ
ٔتغیش حىٕشا٘ی خٛة  ٚآصادی ػیبػی اص لذست ثیـتشی ثشای تجییٗ اػتٕبد ثٟ٘ ٝبدٞبی سػٕی ثشخٛسداس
ثٛد.
ياژٌ َای کلیدی :اػتٕبد ثٟ٘ ٝبدٞبی سػٕی؛ اػتٕبد ٟ٘بدی؛ حىٕشا٘ی خٛة؛ ویفیت ٟ٘بدٞب
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اػتبد ربٔؼٝؿٙبػی دا٘ـٍبٔ ٜبص٘ذساٖ (٘ٛیؼٙذٔ ٜؼئsharepour@yahoo.com )َٛ
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 -ػضٞ ٛیبت ػّٕی ٔشوض ثشسػی ٞبی اػتشاتظیهfazeli114@yahoo.com ،

3

 -وبسؿٙبػی اسؿذ ربٔؼٝؿٙبػی دا٘ـٍبٔ ٜبص٘ذساٖElaheeghrarian@yahoo.com ،
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مقدمٍ
اػتٕبد  ٓٞث ٝػٛٙاٖ یىی اص ٔؤِفٞٝبی ػشٔبیٝی ارتٕبػی  ٓٞ ٚث ٝػٛٙاٖ یه ٚیظٌی
خبف  ٚػبّٔی ٔؼتمُٛٔ ،رت ایزبد پیبٔذٞبی ارتٕبػی فشاٚا٘ی ٔیؿٛد  ٚدس ادثیبت تٛػؼٚ ٝ
دٔٛوشاػی ٘مؾ ٕٟٔی داسد .اػتٕبد ،ا٘تظبْ ارتٕبػی ایزبد ٔیوٙذ  ٚػجت ا٘ؼزبْ  ٚتؼبٖٚ
ارتٕبػی ٔیؿٛد ،تؼبٔالت ارتٕبػی سا تٙظیٓ ٔیوٙذ  ٚسٚاثظ ارتٕبػی سا سٚاٖ  ٚثیاؿىبَ
ٔیػبصد (ٔیضتبَ .)9 :1998 ،1اػتٕبد ؿٟش٘ٚذاٖ ث ٝیىذیٍش  ٚاػتٕبد آٖٞب ثٟ٘ ٝبدٞبی ارتٕبػی
ٕٞشا ٜثب ؿىٌُیشی ؿجىٞٝبی ارتٕبػی ػٛدٔٙذ ٔیتٛا٘ذ احشات ٔخجت ثیؿٕبسی چ ٖٛػالٔت
رؼٕی  ٚسٚا٘ی ؿٟش٘ٚذاٖ (فبضّی  ٚرٙبدِ ،ٝصیش چبح)ٔ ،ـبسوت دس عشحٞبی تٛػؼ( ٝاصویب ٚ
حؼٙیساد )1388 ،تب وبسآیی ٘ظبْ التلبدی  ٚػیبػی ربٔؼ ٝداؿت ٝثبؿذ (ٞبِپشٖ:2005 ،2
 .)21اػتٕبد ثبػج تذا ْٚوٙؾ التلبدی ،ػیبػی ،ارتٕبػی ،فشٍٙٞی ٔیؿٛد  ٚثذ ٖٚآٖ ٞیچ
وٙؾ ٔتمبثُ ٔغٕئٙی ؿىُ ٕ٘یٌیشد( .ایٍّٟٙبست )1373،اػتٕبد ٟ٘بدی اػتٕبد ثٔ ٝمِٞٝٛبی
ارتٕبػی ا٘تضاػی ٌ ٚؼتشد ٜای ٕٞچٟ٘ ٖٛبدٞب  ٚاكٙبف اػت .ایٗ ثؼذ اص اػتٕبد ،اػتٕبد فشد ثٝ
ٟ٘بدٞب ثٚٝیظٟ٘ ٜبدٞبی سػٕی دِٚتی سا ٘ـبٖ ٔیدٞذٟ٘ ،بدٞبیی ٔب٘ٙذ :پّیغٞ ،یئت دِٚت،
حىٔٛت ،دادٌبٜٞب ،ثب٘هٞب ،ؿٟشداسیٞب . ... ٚ
ٔب دیٍش دس ربٔؼٝی ٔجتٙی ثش ؿب٘غ  ٚتلبدف ص٘ذٌی ٕ٘یوٙیٓ؛ ثّى ٝدس ربٔؼٝی ٔجتٙی
ثش وٙؾ ٞذفٕٙذ ا٘ؼب٘ی ص٘ذٌی ٔیوٙیٓ  ٚثشای ایٙى ٝثب آیٙذ ٜثشخٛسد فؼبال٘ ٚ ٝػبص٘ذ ٜداؿتٝ
ثبؿیٓ٘ ،یبص ث ٝاػتٕبد داسیٓ .أشٚص ثیؾ اص ٞش صٔبٖ دیٍشی ث ٝتؼجیش دٚسویٓ ث ٝا٘ؼزبْ اسٌب٘یه
(ا٘ذأٛاس) دػت یبفتٝایٓ .تمؼیٓ وبس ؿذیذ ،داسای ایٗ ٚیظٌی اػت و ٝآػیت پزیشی فشد سا دس
ٔمبثُ للٛس دیٍشاٖ ثشای ا٘زبْ ٔؼئِٛیتٞبیـبٖ صیبد ٔیوٙذٔ .ب ٕٛٞاس٘ ٜیبص داسیٓ و ٝثٝ
وبسآییٔ ،ؼئِٛیتپزیشی ٘ ٚیت خیش افشاد ٌٕٙبْ اػتٕبد وٙیٓٞ .ش فشدی دس ص٘ذٌی سٚصٔش ٜاِضأبً
ثبیذ لؼٕتی اص آسأؾ ،سفب ،ٜأٙیت ،ػالٔت ،ثشخٛسداسی اص ػذاِت  ٚحبكُ ٔخجت اص ػّٕىشد
خٛد سا دس ٘حٜٛی ػّٕىشد دیٍشاٖ رؼتز ٛوٙذ  ٚایٗ ٚاثؼتٍی ث ٝػّٕىشد دیٍشاٖ سٚصثٝسٚص
افضایؾ ٔییبثذ  ٚثشای ثٟشٜٙٔذی  ٚثشخٛسداسی اص خذٔبت  ٚػّٕىشد دیٍشاٖ ٘بچبسیٓ ث ٝآٖٞب
اػتٕبد وٙیٓ  ٚث ٝایٗ تشتیت اص ٔضایبی اػتٕبد ارتٕبػی اػتفبد ٜوٙیٓ .پیچیذٌی رٛأغ ِضْٚ
اػتٕبد ث ٝافشاد ٘بآؿٙب ٘ ٚظبْٞبی ا٘تضاػی٘ ،مؾٞب ،دِٚتٞب  ٚثٝعٛس وّی اػتٕبد ثٟ٘ ٝبدٞب سا
آؿىبس ٔیػبصدٌ .یذ٘ض اػبع ٘ظشیٝی خٛد دسثبسٜی ٔبٞیت ٟ٘بدٞبی ٔذسٖ سا ث ٝػبصٚوبسٞبی
اػتٕبد ث٘ ٝظبْٞبی ا٘تضاػی ثٚٝیظ٘ ٜظبْٞبی تخللی ٔشتجظ ٔیدا٘ذ ٔ ٚؼتمذ اػت دس ؿشایظ
. Miztal
. Halpern
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ٔذس٘یت ،آیٙذٕٞ ٜیـ ٝثبص اػت  ٚثبص ثٛدٖ آیٙذ ٜسا ث ٝثبص ا٘ذیـی دا٘ؾ  ٚاستجبط آٖ ثب
ػّٕىشدٞبی ارتٕبػی ػبصٔبٖ دٙٞذٚ ٜاثؼتٔ ٝیدا٘ذ .أ ٚؼتمذ اػت خلّت آیٙذٌ ٜشایب٘ ٝی
ٔذس٘یت ثیـتش اص عشیك اػتٕبد ث٘ ٝظبْٞبی ا٘تضاػی ؿىُ ٔیٌیشد .یؼٙی وٙـٍشاٖ غیش
ٔتخلق ث٘ ٝظبْٞبی تخللی اػتٕبد ٔیٚسص٘ذٌ .یذ٘ض سٚیىشدٞبی اػتٕبد یب ػذْ اػتٕبد ثٝ
٘ظبْٞبی خبف (ٟ٘بدٞب) سا تحت تأحیش ؿذیذ تزشثٞٝبی افشاد اص ٘مبط دػتشػی (استجبط ٚ
ثشخٛسد ٔشدْ ثب فؼبالٖ دس ٘ظبْ یب ٟ٘بدٞب) ٕٞ ٚیٙغٛس دا٘ـٟبیی ٔیدا٘ذ و ٝاص عشیك سػب٘ٞٝبی
استجبعی  ٚدیٍش ٔٙبثغ دس دػتشع افشاد لشاس ٔیٌیش٘ذ (ٌیذ٘ض.)35 :1380 ،
افضایؾ تٛر ٝث ٝاػتٕبد دلیمبً رٙج ٝای اص چشخؾ فشًٌٙٞشا دس ٘ظشیٝی ربٔؼهٝؿهٙبختی
اػت  ٚثبصتبة ػاللٝی ثبِٙذٜای ث ٝحٛصٜی ث ٝاكغالح ٘شْ ٔتغیشٞهبی فشٍٙٞهی٘ ،بٔحؼٛػهبت ٚ
ػٙزؾ ٘بپزیشیٞبی حیبت ارتٕبػی اػت (صتٔٛىب .)35 :1386 ،ثشخی اص ٚیظٌیٞبی ربٔؼهٝی
ٔؼبكش ػجت ؿذ ٜو ٝاػتٕبد ،إٞیت ٚیظ ٜای پیهذا وٙهذ .اص رّٕه ٝایٙىه ٝیىهی اص ٚیظٌهیٞهبی
ربٔؼ ٝی أشٚص ،ػذْ یمیٗ  ٚػذْ لغؼیت اػت .ث ٝتؼجیش ِٔ ،ٕٗٞٛب دس دٚسٜای ص٘ذٌی ٔیوٙهیٓ
ؤ ٝیضاٖ ٚاثؼتٍی آیٙذ ٜربٔؼ ٝث ٝتلٕیٌٓیشی ،افضایؾ یبفت ٝاػت .ث ٝػال ،ٜٚرٟبٖ ٔب ثـهذت
ثٚ ٟٓاثؼت ٝاػت .دس دسٞ ٖٚش ربٔؼ ٝای ،تٕبیض  ٚتخلق ٘مؾٞب ،وبسوشدٞبٔ ،ـهبغُ ،ػهال ك ٚ
ػجه ٞبی ص٘ذٌی ،ثؼیبس صیبد ؿذ ٜاػت .یؼٙی ثیؾ اص ٞش صٔبٖ دیٍشی ،ثه ٝتؼجیهش دٚسوهیٓ ثهٝ
ا٘ؼزبْ اسٌب٘یىی دػت یبفتٝایٕٓٞ .ىبسی دس دس ٖٚربٔؼ ٚ ٝثیٗ رٛأغ ،ثه ٝیهه ٘یهبص ضهشٚسی
تجذیُ ؿذ ٜاػت  .تمؼیٓ وبس ؿذیذ داسای ایٗ ٚیظٌی اػت و ٝآػیتپهزیشی فهشد سا دس ٔمبثهُ
للٛس دیٍشاٖ ثشای ا٘زبْ ٔؼؤِٚیتٞبیؿبٖ ،صیبد ٔیوٙذٞ .شچمذس ٚاثؼتٍی ا٘ؼبٖٞب ث ٟٓثیـتش
ثبؿذ ،إٞیت اػتٕبد ثیـتش ٔیؿٛد .ثٕٞٝیٗ رٟت ٔیضتُ ٔؼتمذ اػت و ٝثٟهٓٚاثؼهتٍی ػهجت
ؿذ٘ ٜیبص ث ٝاػتٕبد ثیـتش ؿٛد .ث ٝعٛس وّهی ٞشلهذس ٔیهضاٖ تٕبیضپهزیشی ارتٕهبػی 1دس ربٔؼهٝ
ثیـتش ؿٛد ،پیچیذٌی ربٔؼ ٝثیـتش ؿذ ٚ ٜدس ٘تیز٘ ٝیبص ربٔؼ ٝث ٝاػتٕبد ثیـتش ٔیؿٛد.
ؿٙبػبیی ػٛأُ ٔؤحش ثش اػتٕبد ثٟ٘ ٝبدٞبی حىٔٛتی ٔیتٛا٘ذ ػٛاالت صیبدی سا ثبػخ دٞذ
اصرّٕ ٝایٙى :ٝچ ٝچیضی ػجت ٔیؿٛد و ٝؿٟش٘ٚذاٖ دس ثشخی وـٛسٞب ث ٝدِٚتٞبی خٛد
رٟت پشداخت ٔبِیبت  ٚالذاْ دِٚت ثشای ٞضیٕٛ٘ ٝٙدٖ ٔبِیبتٞبی آٖٞب دس یه ٔؼیش ٔٙبػت ٚ
ٔؼؤٚال٘ ٝاػتٕبد وٙٙذ  ٚدس ثشخی وـٛسٞب ث ٝدِٚت دس ایٗ ٔٛسد ثی اػتٕبد ثبؿٙذ؟ ایٗ ٔمبِ ٝاص
عشیك پظٞٚؾ تغجیمی ثیٗوـٛسی ٔیوٛؿذ تب ث ٝؿٙبػبیی ػٛأُ ٔؤحش ثش اػتٕبد ثٟ٘ ٝبدٞبی
سػٕی ثپشداصد تب ساٍٞـبی پبػخ ث ٝػٛاالت ٔغشح ؿذ ٜدس صٔی ٝٙاػتٕبد ثٟ٘ ٝبدٞبی سػٕی
حىٔٛتی ثب ؿذ.
. Social differentiation
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مرير مطالعات پیشیه
اص ٔیبٖ پظٞٚـٟبی ا٘زبْ ؿذ ٜداخّی  ٚخبسری ث ٝثیبٖ چٙذ ٔٛسد ؤ ٝشتجظ ثب ٔٛضٛع
پظٞٚؾ اػت ثؼٙذٔ ٜیوٙیٓ .
ؿبسع پٛس دس تحمیمی ثب ػٛٙاٖ "ثشسػی ػٛأُ ٔؤحش ثش اػتٕبد ارتٕبػی ث٘ ٝیشٞٚبی
ا٘تظبٔی (ٔغبِؼٛٔ ٝسدی :اػتبٖ ٔبص٘ذساٖ)" دیذٌب ٜربٔؼٔٝحٛس ٟ٘ ٚبدٔحٛس سا ٔٛسد تٛر ٝلشاس
داد ٚ ٜدس پی ٔمبیؼٝی ایٗ د ٚدیذٌب ٜدس تحّیُ اػتٕبد ٔشدْ ث ٝپّیغ اػت .ایٗ ٔمبِ ٝثٝ
د٘جبَ پبػخٍٛیی ث ٝایٗ ػٛاالت اػت٘ :مؾ ػٛأُ فشدی  ٚخبػتٍبٞی ٘ظیش ػٗ ،رٙغ،
تحلیالت  ... ٚدس تجییٗ اػتٕبد ٔشدْ ث ٝپّیغ چیؼت؟ ٘مؾ اثؼبد فشٍٙٞی ػشٔبی ٝارتٕبػی
(اػتٕبد تؼٕیٓ یبفت ،ٝاػتٕبد غیشسػٕیٔ، ،ؼبّٔ ٝثٔ ٝخُ ٚ ،احؼبع أٙیت) دس تجییٗ اػتٕبد
ٔشدْ ث ٝپّیغ چیؼت؟ ٘مؾ اثؼبد ػبختبسی ػشٔبی ٝارتٕبػی (ٔـبسوت سػٕیٔ ،ـبسوت
غیشسػٕی ،حٕبیت ػبعفی ٔ ٚبدی ؿجى )ٝدس تجییٗ اػتٕبد ٔشدْ ث ٝپّیغ چیؼت؟ ٍ٘شؽ
ٔشدْ دس ٔٛسد ویفیت اسا ٝی خذٔبت دِٚتی اص ػٛی دػتٍبٜٞبی ارشایی چ ٝتأحیشی ثش ٔیضاٖ
اػتٕبد آٖٞب ث ٝپّیغ داسد؟ تحّیُ سٌشػی٘ٛی ا٘زبْ ؿذ ٜدس ایٗ تحمیك حبوی اص آٖ ثٛد وٝ
دستجییٗ اػتٕبد ٔشدْ ث ٝپّیغ ثؼیبس ثیـتش اص ٔتغیشٞبی فشدی ٔ ٚـبسوت دسا٘زٕٗٞبی
داٚعّجب٘ٔ ،ٝتغیشٞبی ارتٕبػیی ب ػٛأُ ٔشثٛط ث ٝحىٔٛت ػبدال٘ ٚ ٝوبسآٔذ ٔؤحش اػت .ثشایٗ
اػبع ٘ٛع ٍ٘شؽ ٔشدْ ث ٝوٙـٍشاٖ دِٚتی ٘ ٚح ٜٛػّٕىشد ػبصٔبٖٞبی دِٚتی ثشاسصیبثی آ٘بٖ اص
لبثّیت اػتٕبد ث ٝپّیغ تأحیش فشاٚا٘ی داسد .ث ٝػجبست دیٍش ٕٟٔتشیٗ ٔتغیش ثشای پیؾ ثیٙی
اػتٕبد ٔشدْ ث ٝپّیغٛ٘ ،ع ٍ٘شؽ  ٚلضبٚت آٖٞب دس ثبس ٜػّٕىشد دػتٍبٜٞبی دِٚتی اػت.
افضٚدٖ ٔتغیش ٍ٘شؽ ٔشدْ ث ٝدػتٍبٞ ٜبی دِٚتی ثٔ ٝؼبدِ ٝسٌشػی٘ٛی ػجت ؿذ و ٝلذست پیؾ
ثیٙی  ٚتجییٗ ٔذَ ث ٝعشص ٔحؼٛػی افضایؾ یبثذ و ٝایٗ ٘ـبٖ دٙٞذ ٜإٞیت ایٗ ٔتغیش دس
تجییٗ اػتٕبد ٔشدْ ث٘ ٝیشٚی ا٘تظبٔی اػتٔ .تغیشٞبی ٔٛرٛد دس ٔذَ ٟ٘بیی لبدس ثٛد٘ذ 33
دسكذ اص تغییشات ٚاسیب٘غ اػتٕبد ٔشدْ ث ٝپّیغ ساتجییٗ وٙٙذ (ؿبسع پٛس.)2-16 :1388 ،
"تأحیش حىٕشا٘ی خٛة  ٚػشٔبی ٝارتٕبػی ثش اػتٕبد ػیبػی" ػٛٙاٖ پظٞٚـی اػت وٝ
ػشداس٘یب ٕٞ ٚىبساٖ ا٘زبْ داد ٜا٘ذ .ایٗ پظٞٚؾ ث ٝثشسػی تأحیش حىٕشا٘ی خٛة  ٚػشٔبیٝ
ارتٕبػی ثش اػتٕبد ػیبػی ٔی پشداصد .تأحیش ٔتغیشٞبی احؼبع أٙیت ارتٕبػی٘ ،جٛد فؼبد ٚ
تجؼیض ث ٝػٛٙاٖ ؿبخقٞبی حىٕشا٘ی خٛة ٔ ٚتغیشٞبی اػتٕبد ػٕٔٛی  ٚػضٛیت دس
ا٘زٕٗٞبی داٚعّجب٘ ٝث ٝػٛٙاٖ ؿبخقٞبی ػشٔبی ٝارتٕبػی  ٚچٙذ ٔتغیش صٔی ٝٙای ثشای
اػتٕبد ػیبػی ث ٝآصٌٔ ٖٛزاؿت ٝؿذ ٜا٘ذ .ثٙٔ ٝظٛس ػٙزؾ ٔتغیش ٚاثؼت ٝتحمیك ،اػتٕبد ثٝ
ٟ٘ 21بد دِٚتی ٔٛسد ػٙزؾ لشاس ٌشفت .یبفتٞٝبی آصٔ ٖٛچٙذ ٔتغیش٘ ٜـبٖ داد ؤ ٝتغیشٞبی
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ٔشثٛط ث ٝحىٕشا٘ی خٛة ثٟتش اص ٔتغیشٞبی ٔشثٛط ث ٝػشٔبی ٝارتٕبػی تجییٗ ٌش ٚاسیب٘غ
اػتٕبد ػیبػی اػت .ث ٝػال٘ ٜٚتبیذ تحّیُ ػبّٔی ٌٛیٞٝبی ٔشثٛط ث ٝاػتٕبد ٟ٘بدی ٘ـبٖ
ٔیدٞذ و ٝاػتٕبد پبػخٍٛیبٖ ثٟ٘ 21 ٝبد دِٚتی دس لبِت ػ ٝػبُٔ پٟٙبٖ ،لبثُ دػتٝثٙذی
اػتٟ٘ :بدٞبی ٔشتجظ ثب ٘یبصٞبی سٚصٔشٟ٘ ،ٜبدٞبی وٙتشِی ٟ٘ ٚبدٞبی ػیبػی وٟ٘ ٝبدٞبی
ػیبػی ثیـتشیٗ ٔیضاٖ ٚاسیب٘غ ٔتغیش اػتٕبد ػیبػی وُ سا تجییٗ ٔی وٙذ (ػشداس٘یب ،لذستی ٚ
اػالْ.)135-165 :1388 ،
اػتٕبد ارتٕبػی  ٚتؼییٗوٙٙذٜٞبی آٖ :سٞیبفت ٟ٘بدٔحٛس یب ربٔؼٔٝحٛس؟ (ٔٛسد ٔغبِؼ:ٝ
ؿٟش ػجضٚاس) ػٛٙاٖ پظٞٚـی اػت وٙٔ ٝلٛسیبٖ  ٚلذستی ا٘زبْ دادٜا٘ذ .ایٗ تحمیك ٘یض ثٝ
ػٙزؾ لذست تجییٗ د ٚسٞیبفت ٟ٘بدٔحٛس  ٚربٔؼٔٝحٛس پشداخت ٝاػت ٔ ٚتغیش ٚاثؼت ٝی ایٗ
پظٞٚؾ ،اػتٕبد ارتٕبػی اػت و ٝثب د ٚثؼذ اػتٕبد سلیك یب تؼٕیٓ یبفت ٚ ٝاػتٕبد غّیؼ یب خبف
ٌشایب٘ ٝػٙزیذ ٜؿذ ٜاػت .ثب ایٙحبَ تٕشوض اكّی ایٗ تحمیك ثش اػتٕبد سلیك اػت  ٚچبسچٛة
٘ظشی ٔٛسد ٘ظش ٘یض ثشای تجییٗ اػتٕبد سلیك اسا  ٝؿذ ٜاػت .فشضیٞٝبی ایٗ تحمیك اص دٚ
٘ظشی ٝاػتخشاد ؿذ ٜاػت٘ :ظشی ٝػشٔبی ٝارتٕبػی پبتٙبْ ٘ ٚظشیٟ٘ ٝبدی سٚحؼتبیٗ  ٚاػت.َٛ
یبفتٞٝبی آصٔ ٖٛته ٔتغیش٘ ٜـبٖ ٔیدٞذ و ٝثیٗ ٔتغیشٞبی ٔؼتمُ تزشثٝی تجؼیض ،فؼبد،
احؼبع أٙیت ارتٕبػی ،اػتٕبد ٟ٘بدی (ؤ ٝتغیشٞبی ٘ظشیٝی ٟ٘بدی ٞؼتٙذ)  ٚػٗ ثب اػتٕبد
سلی ك ساثغٔ ٝؼٙب داس ٚرٛد داسد .رٟت ساثغ ٝثشای دٔ ٚتغیش أ ،َٚؼىٛع  ٚثشای ثبلی ٔتغیشٞب
ٔؼتمیٓ اػت .أب ساثغ ٝاػتٕبد ثب ٔتغیشٞبیٔ :یضاٖ ػضٛیت دس ٌشٜٞٚبی سػٕیٔ ،یضاٖ اػتفبدٜ
اص سػب٘ٞٝبٔ ،یضاٖ ػضٛیت دس ٌشٟٞٚبی غیشسػٕی ،تحلیالت ،دسآٔذ ٔ ٚشتج ٝؿغّی ٔؼٙبداس
٘یؼت .دس آصٔ ٖٛچٙذٔتغیشٔ ٜتغیشٞبی اػتٕبد ٟ٘بدی ،فؼبد ،أٙیت ارتٕبػی  ٚػٗ ث ٝتشتیت
ٚاسد ٔؼبدِ ٝؿذ٘ذ ٔ ٚزٕٛػبً  53دسكذ اص ٚاسیب٘غ ٔتغیش اػتٕبد سا تجییٗ ٔیوٙٙذ٘ .تبیذ
ٕٞچٙیٗ ٘ـبٖ داد و ٝلذست تجییٗ ٘ظشیٝی ٟ٘بدی ٘ؼجت ث٘ ٝظشیٝی ػشٔبیٝی ارتٕبػی رٟت
تجییٗ اػتٕبد دس ربٔؼٝی ٔٛسد ٔغبِؼ ٝثیـتش اػت (ٔٙلٛسیبٖ  ٚلذستی.)189-215 :1388 ،
سٚحؼتبیٗ )2011( 1دسٔمبِ ٝای ثب ػٛٙاٖ «فؼبد ،ؿبدی ،اػتٕبد ارتٕبػی  ٚدِٚت سفب:ٜ
سٚیىشدی ثٔ ٝىب٘یؼٓ ػّی» ٔیوٛؿذ ساثغٝی ثٟضیؼتی  ٚدِٚت سفب ٜسا دس اٍِٛی ػّی پیچیذٜ
ای ثب دٔ ٚتغییش دسر ٝفؼبد  ٚػغح اػتٕبد ارتٕبػی دس ربٔؼ٘ ٝـبٖ دٞذ  ٚث ٝایٗ ػٛاَ پبػخ
دٞذ و ٝچشا وـٛسٞبیی ثب ثش٘بٔٞٝبی ثضسي دِٚت سفب ٜدس ػغٛح پبییٗ فؼبد  ٚدسر ٝثبالیی اص
اػتٕبدارتٕبػی ٘ٚیض ػغح ثبالیی اص ؿبدی لشاس داس٘ذ  ٚثشػىغ چشا وـٛسٞبیی ثب ػیؼتٓ سفبٜ
وٛچىتش  ٚتٕبیُ وٕتش ثشای ارشای ثش٘بٔٞٝبی سفب ٜرٟب٘ی ػغح ثبالتشی اص فؼبد  ٚػغٛح
1
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پبییٙی اص ؿبدی  ٚاػتٕبد ارتٕبػی سا تزشثٔ ٝیوٙٙذ .سٚحؼتبیٗ ٘تیزٌ ٝشفت و ٝوـٛسٞبیی ثب
ػغٛح ثبالی فؼبد ػغٛح پبییٙی اص ؿبدی ،اػتٕبد ارتٕبػی  ٚارشای ثش٘بٔٞٝبی دِٚت سفب ٜسا
تزشثٔ ٝیوٙذ  ٚفؼبد ،ؿبدی  ٚاػتٕبد ارتٕبػی  ٚارشای ثش٘بٔٞٝبی دِٚت سفبٕٞ ٜجؼتٍی
صیبدی ثب یىذیٍش داس٘ذ .سٚحؼتبیٗ دس تـشیح ٔىب٘یؼٓ ػّی خٛد اؿبسٔ ٜیوٙذ و ٝثش٘بٔٞٝبی
دِٚت سفب ٜثب پبییٗ آٚسدٖ ػغح فؼبد  ٚثبال ثشدٖ ػغح اػتٕبد ارتٕبػی ث ٝثٟجٛد ؿبخقٞبی
ثٟضیؼتی اصرّٕ ٝؿبدی وٕه ٔیوٙٙذ.
1
ٔمبِ ٝدیٍش دس ایٗ صٔیٔ ٝٙشثٛط ث ٝسٚحؼتبیٗ  ٚاػت )2008( ِٝٛاػت .ث ٝاػتمبد آٖٞب،
ٔیتٛاٖ ٘ظشیٞٝبی اػتٕبد سا ث ٝد ٚدػت ٝتمؼیٓ وشد :سٞیبفت ربٔؼٔٝحٛس  ٚسٞیبفت ٟ٘بدٔحٛس.
اص ٘ظش آٖٞب ٚرٛد اػتٕبد تؼٕیٓیبفت٘ ٝـبٍ٘ش آٔبدٌی ثبِمٜٛی ؿٟش٘ٚذاٖ رٟت ٕٞىبسی ٚ
ٔـبسوت ثب  ٚ ٓٞا٘زبْ فؼبِیتٞبی ٔذ٘ی اػتٍ٘ .شؽٞبی ٔشثٛط ث ٝاػتٕبد تؼٕیٓ یبفت ٝفشاتش اص
ٔشصٞبی تؼبُٔ سٚدسس ٚسفت ٚ ٝافشادی ساو ٝثب  ٓٞآؿٙب ٘یؼتٙذ یىپبسچٔ ٝیػبص٘ذٕٞ .چٙیٗ ایٗ
ٍ٘شؽٞب فشاتش اص ٔحذٚدٜٞبی خٛیـب٘ٚذی ،دٚػتی  ٚآؿٙبیی ٌؼتشؽ ٔی یبثٙذ .اص ٘ظش
سٚحؼتبیٗ  ٚاػت َٛآ٘چ ٝثشای اػتٕبد تؼٕیٓ یبفت ٟٓٔ ٝاػت وبسآٔذی  ٚػذاِت ٟ٘بدٞب اػت ٚ
فمذاٖ اػتٕبد ثٟ٘ ٝبدٞبٚ ،رٛد فؼبد  ٚسؿ ٜٛخٛاسی  ٚاحؼبع ٘بأٙی دس ساثغ ٝثب دیٍشاٖ ثش
اػتٕبد تؼٕیٓ یبفت ٝتأحیش ٔیٌزاسد.
پظٞٚؾ دیٍش ٔمبِ ٝای ثب ػٛٙاٖ "دِٚت  ٚػشٔبی ٝارتٕبػی٘ :ظشیٟ٘ ٝبدی اػتٕبد ػٕٔٛی"
اػت و ٝتٛػظ سٚحؼتبیٗ دس ػبَ ٙٔ 2008تـش ؿذ ٜاػتٞ .ذف ایٗ ٔمبِ ٝاسا ٝی یه تئٛسی
رذیذ ثشای تِٛیذ ػشٔبی ٝارتٕبػی اػتٛ٘ .یؼٙذ ٜثیبٖ ٔی داسد و :ٝدس ثحج اص ٔٙبثغ ػشٔبیٝ
ارتٕبػی ٕٞیـ ٝتبویذ ؿذ ٜاػت و ٝاػتٕبد ػٕٔٛی ثشػبختٝای اػت و ٝثٚ ٝػیّٝی خٛد
ؿٟش٘ٚذاٖ  ٚثب ٘فٛر ؿجىٞٝب  ٚػبصٔبٖٞبی ربٔؼٝی ٔذ٘ی دس ٔیبٖ یه فش ًٙٞپذیذ ٔیآیذ؛ أب
اص آ٘زب و ٝایٗ سٚیىشد فمظ یه ثشػبختٝی ٔخّٛط  ٚدسٓٞآٔیخت ٝاص ؿٛاٞذ تزشثی اػت ،ایٗ
ٔمبِ ٝاػتذالَ ٔی وٙذ و ٝاػتٕبد اغّت دس رٛأؼی ثب ػغح ثٛسٚوشاػی ٔؤحش ،ػبدَ ٙٔ ٚلف
سؿذ ٔیوٙذ  ٚػبصٚوبسی ػِِّی ثیٗ ٚیظٌیٞبی ٟ٘بدی  ٚاػتٕبد ػٕٔٛی سا ٘ـبٖ ٔیدٞذ .ثحج
اكّی ایٗ ٔمبِ ٝایٗ اػت و ٝػبختبس ٚ ٚیظٌیٟبی ٟ٘بدٞبی دِٚتی ٔؼبكش یه فبوتٛس ٔٚ ٟٓ
٘بدیذٌٜشفتٝؿذ ٜثشای تِٛیذ اػتٕبد ػٕٔٛی اػت .أ ٚیٌٛیذ و ٝچغٛس ؿٟش٘ٚذاٖ احؼبع
أٙیت  ٚحٕبیت سا تزشثٔ ٝی وٙٙذ  ٚچٍ ٝ٘ٛاػتٙجبط خٛد اص ػیؼتٓ ٔ ٚمبٔبت دِٚتی سا ثٝ
ؿٟش٘ٚذاٖ دیٍش تؼٕیٓ ٔیدٙٞذ .تزشثٝی آٖٞب اص تجؼیض اػٕبَ ؿذ ٜثشخٛدؿبٖ ٘ ٚضدیىب٘ـبٖ
چٍ ٝ٘ٛاػت؟ ٕٞچٙیٗ ٚرٛد استجبط ثیٗ اثؼبد اػتٕبد ٟ٘بدی  ٚاػتٕبد ػٕٔٛی ثب ٌشفتٗ
1
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ٕٞجؼتٍی ٔیبٖ ٟ٘بدٞبی ٔجتٙی ثش اػتٕبد ػیبػی ثب ٟ٘بدٞبی داسای لذست وٙتشَ  ٚاػتٕبد
ػٕٔٛی ٘ـبٖ داد ٜؿذ٘ .ىت ٝوّیذی دس ایٗ ٔمبِ ٝرٟت ػِِّی اػت  ٚایٙى ٝایٗ ٟ٘بدٞبی ٔؤحش ٚ
وبسآٔذ  ٚث ٝدٚس اص فؼبد  ٚػبدَ ٞؼتٙذ و ٝاػتٕبد ارتٕبػی سا پذیذ ٔیآٚس٘ذ  ٝ٘ ٚثشػىغ.
سٚحؼتبیٗ  ٚاٚػال٘ش ( )2006دس ٔمبِ ٝای ثب ػٛٙاٖ " ٕٝٞثشای  :ٕٝٞثشاثشی ،فؼبد ٚ
ػشٔبی ٝارتٕبػی" ثب اؿبس ٜث ٝإٞیت اػتٕبد ارتٕبػی ِ ٚض ْٚتجییٗ آٖ دس رؼتزٛی یه ٔتغیش
لٛی ثشای تجییٗ اػتٕبد ارتٕبػی دس ٔیبٖ وـٛسٞب ٞؼتٙذ .آٖٞب اػتذالَ ٔیوٙٙذ و ٝاٌشچٝ
ؿشوت دس ا٘زٕٗٞبی داٚعّجب٘ ٝثیـتشیٗ تٛر ٝسا اص ػٛی پظٞٚـٍشاٖ ػاللٕٙذ ث ٝاػتٕبد
ارتٕبػی ث ٝخٛد رّت وشد ٜاػت ِٚی ؿٛاٞذ ا٘ذوی ٚرٛد داسد و٘ ٝـبٖ ٔیدٞذ ٔـبسوت
ٔیتٛا٘ذ ٔٙزش ث ٝتِٛیذ اػتٕبد ارتٕبػی ثـٛد  .سٚحؼتبیٗ  ٚاٚػال٘ش دس ٔٛسد ٔٙجغ تؼٕیٓ اػتٕبد
ارتٕبػی ٔؼتمذ٘ذ ثبیذ ٔتغییش دیٍشی ساو ٝث ٝا٘ذاص ٜوبفی لذست تجییٙی داؿت ٝثبؿذ ٔٛسد
ثشسػی لشاس داد .آٖٞب ٔتغیش ثشاثشی سا ٔؼشفی ٔیوٙٙذ  ٚثشای ثشاثشی د ٚثؼذ سا ٔـخق
ٔیوٙٙذ :ثشاثشی التلبدی  ٚثشاثشی فشكتٞب .سٚحؼتبیٗ  ٚاٚػال٘ش ٔؼتمذ٘ذ افضایؾ اػتٕبد
ارتٕبػی اص عشیك وبٞؾ ٘بثشاثشی ث ٝایٗ دِیُ ٘بدیذٌ ٜشفت ٝؿذ ٜاػت و ٝتحمیمبت ػشٔبیٝ
ارتٕبػی ثب تٛر ٝثی ا٘ذاص ٜث٘ ٝمؾ ػضٛیت دس ا٘زٕٗٞبی داٚعّجب٘ ٝاوخشاً تٛػظ دِٚتٞب ٚ
ػبصٔبٟ٘بی ٔختّف ػیبػی تذاسن دیذٔ ٜیؿٛد تب ایٗ پیبْ سا ثٔ ٝشدْ اسػبَ وٙذ و ،ٝچیضٞبی
ثذ دس ربٔؼ ٝثٛػیّ ٝوٕجٛد وبس داٚعّجب٘ ٝایزبد ٔی ؿٛد  ٝ٘ ٚوٕجٛد وبس دِٚتٞب .پظٞٚـٍشاٖ
دس ایٗ ٔمبِ ٝپیبٔذ ػیبػی تحمیمـبٖ دس ػغٛح پبییٗ سا آؿىبس ؿذٖ ایٗ ٘ىتٔ ٝیدا٘ٙذ و،ٝ
آفتٞبی ٔٛرٛد دس خیّی اص وـٛسٞب ثٛػیّ ٝوٕجٛد ػُٕ دِٚتٞب ثشای وبٞؾ ٘بثشاثشی ایزبد
ٔیؿٛد  ٝ٘ ٚث ٝدِیُ وٕجٛد ػضٛیت دس ا٘زٕٗٞبی داٚعّجب٘ .ٝسٚحؼتبیٗ  ٚاٚػال٘ش ٘ـبٖ
ٔی دٙٞذ و ٝوـٛسٞبیی وٕ٘ ٝش ٜثبالیی اص اػتٕبد ارتٕبػی سا داس٘ذ ثبالتشیٗ ستجٝثٙذی سا دس
ثشاثشی التلبدی ٘یض داسا ٞؼتٙذ  ٚایٗ وـٛسٞب ،وـٛسٞبیی ٞؼتٙذ و ٝتالؽ صیبدی سا ثشای
ایزبد ثشاثشی دس فشكتٞب ٕٞ ٚبٍٙٞی ثیـتشی سا ثشای ارشای ثش٘بٔٞٝبی ػبصٔبٖ ُّٔ اص خٛد
٘ـبٖ داد ٜا٘ذٕٞ .چٙیٗ ایٗ وـٛسٞب ٕٞبٖ وـٛسٞبیی ٞؼتٙذ ؤ ٝیضاٖ فؼبد دس آٖٞب وٕتشیٗ
اػتٔ .حممیٗ ٔیٌٛیٙذ ثی اػتٕبدی ،فؼبد٘ ،بثشاثشی التلبدی ٘ ٚبثشاثشی دس فشكتٞب ث ٝؿىُ
ػٙذسْ ٔـتشوی دس تٕبْ وـٛسٞبیی و ٝداسای اػتٕبد ارتٕبػی پبییٗ ٞؼتٙذ ٚرٛد داسد٘ .تبیذ
ایٗ ٔمبِ ٝحبوی اص آ٘ؼت و ٝاػتٕبد ارتٕبػی ثٛػیّ ٝی دٛ٘ ٚع ثشاثشی یبد ؿذ ٜسؿذ ٔییبثذ.
اٌشچ ٝدس ٔغبِؼبت خبسری ث٘ ٝمؾ اػتٕبد ثٟ٘ ٝبدٞبی حىٔٛتی ٔ ٚتغیشٞبی ٟ٘بدی ثؼیبس
پشداخت ٝؿذ ٜاػت أب دس ثیٗ پظٞٚؾٞبی داخّی تٟٙب ػٔ ٝغبِؼٙٔ( ٝلٛسیبٖ  ٚلذستی1388 ،؛
ؿبسعپٛس1388 ،؛ ػشداس٘یب )1388 ،ث ٝاػتٕبد ثٟ٘ ٝبدٞبی سػٕی  ٚحىٔٛتی پشداخت ٝا٘ذ ٚ
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ٚیظٌیٞبی ٟ٘بدی دس پظٞٚؾٞبی داخّی ٘بدیذٌ ٜشفت ٝؿذ ٜاػت .ثٙبثشایٗ ث٘ ٝظش ٔیسػذ تٛرٝ
وشدٖ ث ٝػٛأُ ٔؤحش ثش اػتٕبد ثٟ٘ ٝبدٞبی سػٕی ٔ ٚتغیشٞبی ٟ٘بدی  ٚتالؽ ثشای آؿىبس
وشدٖ ػبصٚوبسٞبی تأحیش آٖٞب ٔیتٛا٘ذ دس اِٛٚیت پظٞٚؾدس ثبس ٜاػتٕبد ثبؿذ.
چارچًب وظری
دس ثشسػی ػٛأُ ٔؤحش ثش اػتٕبد ٟ٘بدی دسایٗ ٔمبِٔ ٝتغیشٞبی ٟ٘بدی ثشآٔذ ٜاص ٘ظشات
سحؼتبیٗ ٔ ٚتغیش ٔـبسوت ارتٕبػی اص ٘ظشیٝی ػشٔبیٝی ارتٕبػی ث ٝػٛٙاٖ چبسچٛة ٘ظشی
ثشٌضیذ ٜؿذ ٜاػت.
سٚحؼتبیٗ ثب تبویذ ثش ٘مؾ ٟ٘بدٞبی دٔٛوشاتیه-دٔٛوشاػی ا٘تخبثی ،آصادی ٔذ٘ی ،حمٛق
ػیبػی ٘ ٚظشیٝی حىٕشا٘ی خٛة اػتذالَ ٔیوٙذ وٚ ٝیظٌیٞبی ػبختبسی ٟ٘ ٚبدی چٖٛ
حىٕشا٘ی خٛة یب وبسآٔذی حىٔٛت دس ربٔؼ ٝآحبس ّٕٔٛػی ثش اػتٕبد ٟ٘بدی داسد؛ ث٘ ٝحٛی وٝ
ؿٟش٘ٚذاٖ دس یه ربٔؼ ٝی ٚارذ حىٕشا٘ی خٛة ثب ٟ٘بدٞبی وبسآٔذ  ٚدٔٛوشاػی ٔؼتمش ،اػتٕبد
ٟ٘بدی ثیـتشی داس٘ذ .ث ٛسٚحؼتبیٗ ٔؼتمذ اػت ،آ٘چ ٝثشای اػتٕبد ٔ ٟٓاػت وبسآٔذی  ٚػذاِت
ٟ٘بدٞب اػت ٚ ٚرٛد فؼبد  ٚسؿ ٜٛخٛاسی  ٚاحؼبع ٘بأٙی دس ساثغ ٝثب دیٍشاٖ ٔٛرت فمذاٖ
اػتٕبد ثٟ٘ ٝبدٞب ٚ ،فمذاٖ اػتٕبدارتٕبػی خٛاٞذ ؿذ ( سٚحؼتبیٗ  ٚاػت .)2008 ،ِٝٛسٚحؼتبیٗ
دس احش دیٍشی ٘یض تأویذ ٔیوٙذ اػتٕبد اغّت دس رٛأؼی ثب ثٛسٚوشاػی ٔؤحش ،ػبدَ ٙٔ ٚلف
سؿذ ٔیوٙذ ٟ٘ ٚبدٞبی ٔٛر ٛد دس ربٔؼ ٝػبُٔ اكّی ایزبد  ٚتخشیت اػتٕبد ٟ٘بدی  ٚارتٕبػی
ٔحؼٛة ٔیؿ٘ٛذ .دس ٘ظشی ٝی ٟ٘بدی سحؼتبیٗ تأویذ اكّی ثش ٟ٘بدٞبی وبسآٔذ اػت و ٝثٝ
ٚاػغ ٝوبسآٔذی  ٚػذاِت خٛد ،لشاسدادٞبی ثیٗ افشاد سا تضٕیٗ ٔیوٙٙذ  ٚخیب٘توٙٙذٌبٖ ثٝ
لشاسدادٞب سا ٔزبصات ٔیٕ٘بیٙذو ٝایٗ ث ٝثؼظ اػتٕبد ٟ٘بدی ٔٙزش ٔیؿٛد (سٚحؼتبیٗ.)2005 ،
اص ػٛی دیٍش ،پبتٙبْ ٔؼتمذ اػت و ٝاػتٕبد ارتٕبػی دس رٛأغ ٔذسٖ  ٚپیچیذ ٜاص دٚ
ٔٙجغ ٔشتجظ یؼٙی ٙٞزبسٞبی ٔؼبّٔٔ ٝتمبثُ  ٚؿجىٞٝبی ٔـبسوت ٔذ٘ی ٘بؿی ٔیؿٛد (پبتٙبْ،
 .)291-292 :1380ث٘ ٝظش پبتٙبْ ػضٛیت دس ا٘زٕٗٞبی داٚعّجب٘ ٝثبػج یبدٌیشی ٍ٘شؽٞبی
ٕٞىبسی  ٚتؼب ٖٚدس فشد ؿذ ٚ ٜا ٚسا ث ٝا٘زبْ ایٗ ٘ٛع سفتبسٞب تـٛیك ٔیٕ٘بیذ .ػضٛیت دس ایٗ
ا٘زٕٗٞب ػجت ٔی ؿٛد و ٝتؼبُٔ چٟش ٜث ٝچٟش ٜافضایؾ یبفت ٚ ٝفضبی ثٟتشی ثشای تٛػؼٝ
اػتٕبد پذیذ آیذ .ثتذسیذ ایٗ اػتٕبد ثیٗ فشدی ث ٝوُ ربٔؼ ٝتؼٕیٓ ٔییبثذ.

فصلىامٍ جامعٍ شىاسی وُادَای اجتماعی  /ديرٌ ايل  /شمارٌ  / 1زمستان 1392

43

ريششىاسی
ایٗ پظٞٚؾ ث ٝكٛست تغجیمی ثیٗوـٛسی یب تغجیمی ٔتغیشٔحٛس (سیٍیٗ )1388 ،ا٘زبْ
ٌشفت ٝاػت .دادٜٞبی ٔشثٛط ث ٝاػتٕبد ٟ٘بدی ،حىٕشا٘ی خٛة ،دٔٛوشاػی ا٘تخبثبتی ،حمٛق
ػیبػی  ٚآصادی ٔذ٘ی دس  54وـٛس رٟبٖ ثشای آصٔ ٖٛفشضیبت ثٝوبس ٌشفت ٝؿذ٘ذ .ثشای
ػٙزؾ اػتٕبد ٟ٘بدی اص پیٕبیؾ رٟب٘ی اسصؽٞب 1اػتفبد ٜؿذ .اػتفبد ٜاص ایٗ ٌ ٝ٘ٛثب٘هٞبی
اعالػبتی دس وٙبس ٕٝٞی ٔضایبیی و ٝداسد ،ػٙزؾ ٔفبٞیٓ سا ث ٝدادٜٞبیی و ٝدس آٖٞب فشآٞ
ؿذ ٜاػت ٔحذٚد ٔیوٙذ .أب دادٜٞبیی و ٝدس ایٗرب ثٝوبس ٌشفت ٝؿذ ٜاص اػتجبس وبفی ثشای
آصٔ ٖٛفشضیبت ثشخٛسداس٘ذ.
اػتٕبد ٟ٘بدی ثش اػبع پشػؾ اص ٔیضاٖ اػتٕبد فشد ث ٝوّیؼب٘ ،یشٞٚبی استؾٔ ،غجٛػبت،
تّٛیضی ،ٖٛاتحبدیٞٝبی وبسٌشی ،پّیغ ،دادٌبٜٞب ،دِٚت ٔشوضی ،احضاة ػیبػی ،پبسِٕبٖ ،اداسات
ػٕٔٛی ،ؿشوتٞبی ثضسي ،ػبصٔبٖٞبی صیؼتٔحیغی ،ػبصٔبٖٞبی ص٘بٖ ٚ ،ػبصٔبٖٞبی خیشیٝ
 ٚثـشدٚػتب٘ ٝػٙزیذ ٜؿذ ٜاػتٔ .یبٍ٘یٗ اػتٕبد ثٞ ٝش ػبصٔبٖ دس ٞش وـٛس ،ث ٝػٛٙاٖ ؿبخق
ػٙزؾ اػتٕبد ث ٝآٖ ٟ٘بد اػتفبد ٜؿذ ٜاػت .دس ایٗ ٔمبِ ٝثب اػتفبد ٜاص تىٙیه تحّیُ ػبّٔی
اػتٕبد ٟ٘بدی ث ٝػ ٝثؼذ اػتٕبد ثٟ٘ ٝبدٞبی سػٕی ،اػتٕبد ثٟ٘ ٝبدٞبی فشٍٙٞی  ٚاػتٕبد ثٝ
ٟ٘بدٞبی داٚعّجبت ٝتمؼیٓ ؿذ و ٝدس ٔمبِ ٝحبضش كشفبً دادٜٞبی ٔشثٛط ث ٝاػتٕبد ثٟ٘ ٝبدٞبی
سػٕی ٔٛسد اػتفبد ٜلشاسٌشفت.
جديل  :1دستٍتىدی اعتماد تٍ وُادَا
وُادَا

عىًان دستٍ

دستٍ
1

٘یشٞٚبی ٘ظبٔی ،پّیغ ،دادٌبٜٞب ،دِٚت ،پبسِٕبٖ،
خذٔبت ػٕٔٛی،

ٟ٘بدٞبی سػٕی حبوٕیتی

2

ؿشوتٞبی ثضسي ،ػبصٔبٖٞبی
ػبصٔبٖٞبی ص٘بٖ ٚ ،ػبصٔبٖٞبی خیشیٝ

صیؼتٔحیغی،

3

وّیؼب  ٚػبصٔبٖ ٔزٞجی ،سػب٘ٞٝبی ٔىتٛة ،تّٛیضیٖٛ

ٟ٘بدٞبی ٔذ٘ی داٚعّجب٘ٝ
ٟ٘بدٞبی فشٍٙٞی

ٓٞچٙیٗ ٔؤػؼ« ٝخب٘ٝی آصادی »2ثش اػبع ٚضؼیت آصادیٞبی ٔذ٘ی  ٚحمٛق ػیبػی
دس وـٛسٞبی رٟبٖ ،د ٚؿبخق ثشای ٞش وـٛس ٔحبػجٔ ٝیوٙذ وٞ ٝش وذاْ ثیٗ  1تب  7تغییش
ٔیوٙٙذٞ .ش لذس ٔمذاس ایٗ ؿبخق ثضسيتش ثبؿذ٘ ،ـبٖ دٙٞذ ٜفمذاٖ ثیـتش سػبیت آصادیٞبی
ٔذ٘ی  ٚحمٛق ػیبػی دس یه وـٛس اػت .اص ایٗ ؿبخق ٘یض ثشای ػٙزؾ ٚضؼیت حمٛق
WVS 2005-2006 Wave
Freedom House

1.
2.
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ػیبػی  ٚآصادی ٔذ٘ی دس وـٛسٞب اػتفبد ٜوشدٜایٓ.
ثشای ػٙزؾ ویفیت ٟ٘بدٞب ٘یض اص دادٜٞبی ثب٘ه رٟب٘ی دسخلٛف «ؿبخق رٟب٘ی
حىٕشا٘ی »1اػتفبدٔ ٜیؿٛد .ؿؾ ثؼذ حىٕشا٘ی خٛة ػجبستٙذ اص:
 .1پبػخٌٛیی :ا٘ذاصٌٜیشی ؿبخقٞبی ػیبػیٔ ،ذ٘ی  ٚحمٛق ثـش،
 .2ثیحجبتی  ٚخـ٘ٛت ػیبػی :ا٘ذاصٌٜیشی احتٕبَ خـ٘ٛت یب تغییش خـ٘ٛتآٔیض
دِٚت ،اص رّٕ ٝاحتٕبَ ثشٚص حّٕ ٝتشٚسیؼتی،
 .3وبسآٔذی حىٕشا٘ی :ا٘ذاصٌٜیشی ٔیضاٖ وفبیت ثشٚوشاػی  ٚویفیت اسا ٝی خذٔبت
ػٕٔٛی،
2
 .4ویفیت ٔذاخّ ٚ ٝتٙظیٓوٙٙذٌی دِٚت  :ا٘ذاصٌٜیشی ٘ـب٘ٞٝبی ػیبػتٞبی ضذثبصاس
اص ػٛی دِٚت،
 .5حبوٕیت لب٘ :ٖٛا٘ذاصٌٜیشی ویفیت پّیغ ،دادٌبٜٞب ،لشاسدادٞب  ٚاحتٕبَ ثشٚص رشْ ٚ
خـ٘ٛت،
 .6وٙتشَ فؼبد :ا٘ذاصٌٜیشی ٔیضاٖ اػتفبد ٜاص ٔمبْ دِٚتی ثشای ٔٙبفغ ؿخلی اص رّٕٝ
فؼبد خشد  ٚوالٖ.
ٕ٘شٞ ٜش وـٛس دس ٞش یه اص اثؼبد ؿؾٌب٘ٝی ایٗ ؿبخقٔ ،مذاسی ثیٗ  -2/5تب +2/5
اػت .ایٗ ؿیٜٛی ا٘ذاصٌ ٜیشی ،لبثّیت تغجیمی داسد ٔ ٚمبدیش ٔحبػج ٝؿذ ٜثشای وـٛسٞبی
3
ٔختّف دس ٞش یه اص اثؼبد ؿؾٌب٘ ٝدس دػتشع اػت.
ٕٞچٙیٗ دس پیٕبیؾ رٟب٘ی اسصؿٟب ػضٛیت افشاد دس وّیؼب یب ػبصٔبٟ٘بی
ٔزٞجی؛ ػبصٔبٟ٘ب  ٚثبؿٍبٟٞبی ٚسصؿی؛ ٔؤػؼبت ٙٞشیٛٔ ،ػیمی یب آٔٛصؿی؛
اتحبدیٞٝبی وبسٌشی؛ حضة ػیبػی؛ ػبصٔبٟ٘بی صیؼت ٔحیغی؛ اتحبدیٞٝبی كٙفی
 ٚحشفٝای؛ ػبصٔبٟ٘بی خیشی ٚ ٝثـشدٚػتب٘ٝ؛ ػبصٔبٖٞبی ٔلشفوٙٙذٌبٖ؛  ٚػبیش
ػبصٔبٖٞب پشػؾ ؿذ ٜاػت .پبػخٍٛیبٖ ٔیتٛا٘ؼتٙذ ٌضیٞٝٙبی ػض ٛفؼبَ ،ػض ٛغیشفؼبَٚ ،
ػذْ ػضٛیت سا ثشٌضیٙٙذ .اص ایٗ دادٜٞب ثشای ػٙزؾ ٔیضاٖ ٔـبسوت ارتٕبػی دس ٞش وـٛس
اػتفبد ٜؿذ.
دادٜٞبیی و ٝثشای دٔٛوشاػی ا٘تخبثبتی اػتفبد ٜؿذ اص دادٜٞبی ٔؤػؼ ٝخب٘ٝی آصادی
تٟی ٝؿذ ٜاػت.
)World Governance Index (WGI
Regulatory burden
 .3دادٜٞبی ؿبخق رٟب٘ی حىٕشا٘ی دس ػبیت ٛٔ www.govindicators.orgرٛد اػت.
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خالك ٝایٙى ،ٝؿبخقٞبی حىٕشا٘ی خٛة ث ٝػٛٙاٖ ٘ـبٖ دٙٞذ ٜویفیت ٟ٘بدٞب،
ؿبخقٞبی حمٛق ػیبػی  ٚآصادیٞبی ٔذ٘ی ،ؿبخق دٔٛوشاػی ا٘تخبثبتی ٚ ،ؿبخق
ٔـبسوت ارتٕبػی ث ٝػٛٙاٖ ٔتغییشٞبی ٔؼتمُ دس ایٗ پظٞٚؾ ا٘تخبة ؿذ٘ذ.
تًصیف دادٌَا
ؿبخق اػتٕبد ٟ٘بدی اص عشیك پبػخ ثٔ ٝیضاٖ اػتٕبد ٔشدْ ثٟ٘ ٝبدٞبی صیش
ػٙزیذ ٜؿذ ٜاػت :وّیؼب ٔ ٚؼزذ٘ ،یشٞٚبی ٔؼّحٔ ،غجٛػبت ،تّٛیضی ،ٖٛاتحبدیٞٝبی
وبسٌشی  ،پّیغ ،دادٌب ٚ ٜػیؼتٓ لضبیی ،دِٚت ٔشوضی ،احضاة ػیبػیٔ ،زّغ لبٍ٘٘ٛزاسی یب
پبسِٕبٖ ،اداسات دِٚتی ،ؿشوتٞبی ثضسي خلٛكی ،رٙجؾٞبی ٔحیظصیؼت ،رٙجؾٞبی ص٘بٖ،
 ٚػبصٔبٖٞبی خیشی ٚ ٝثـشدٚػتب٘.ٝ
مقايسٍ اعتماد وُادی در سطح جُاویٔ :مبیؼٔ ٝیبٍ٘یٗ اػتٕبد ٔشدْ
ثٟ٘ ٝبدٞبی ٔختّف دس ػغح رٟب٘ی ٘ـبٖ ٔیدٞذ وٟ٘ ٝبدٞبیی و ٝاص ثیـتشیٗ
اػتٕبد ٔشدْ دس د٘یب ثشخٛسداس ثٛد٘ذ ث ٝتشتیت ػجبستٙذ اصٟ٘ :بدٞبی ٔزٞجی (وّیؼب
ٔ ٚؼزذ)٘ ،یشٞٚبی ٔؼّح ٚ ،ػبصٔبٖٞبی خیشیٟ٘ .ٝبدٞبیی و ٝاص وٕتشیٗ اػتٕبد
ٔشدْ دس د٘یب ثشخٛسداس ثٛد٘ذ ث ٝتشتیت ػجبستٙذ اص :احضاة ػیبػی ،اتحبدیٞٝبی وبسٌشیٚ ،
ٔزّغ.
ثشای آٖو ٝؿبخلی رٟت ٌشٜٚثٙذی وـٛسٞب ث ٝدػت آیذٔ ،تغیشٞبی ٔشثٛط
ثٔ ٝیضاٖ اػتٕبد ثٟ٘ ٝبدٞبی ٔختّف سا و٘ ٝتبیذ تٛكیفی آٖ دس رذ 2 َٚآٔذ ٜاػت
سا تحّیُ ػبّٔی وشدٜایٓ .ث ٝایٗ تشتیتٔ ،تغیشٞبی اػتٕبد ثٟ٘ 16 ٝبد دس ػ ٝدػتٝ
رب ٌشفتٝا٘ذ و ٝتشویت آٖٞب دس رذٕ٘ 3 َٚبیؾ داد ٜؿذ ٜاػتٚ .ر ٝغبِت
دػتٝی ا ،َٚاستجبط آٖٞب ثب حبوٕیت ػیبػی اػت .دس دػتٝی د ْٚفمظ ؿشوتٞبی ثضسي
اػت و ٝخلیلٝی داٚعّجب٘ ٚ ٝارتٕبػی ثٛدٖ دس آٖ غبِت ٘یؼت ،اٌشچ ٝدس یه التلبد داسای
ثخؾ خلٛكی ثضسي ،ؿشوتٞبی ثضسي سا ٘یض ٔیتٛاٖ ثخـی اص ٔـبسوت ارتٕبػی داٚعّجب٘ٝ
 ٚرذا اص حبوٕیت ث ٝحؼبة آٚسدٚ .ر ٝغبِت دػتٝی ػ٘ ْٛیض فؼبِیتآٖٞب دس ػشكٝی فشٍٙٞی
اػت.
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جديل  :2تًصیف اعتماد تٍ وُادَا در کشًرَای تحت تررسی
میاوگیه

میاوگیه

حداکثر

وُاد

حداقل

رديف

ومرٌ ايران
3/16

2/81

 : 3/64اسدٖ

 : 1/61طاپٗ

وّیؼب (ٟ٘بد ٔزٞجی)

1

2/75

2/74

 :3/66اسدٖ

 :2/04پشٚ

٘یشٞٚبی ٘ظبٔی

2

2/32

2/35

ٙٞ :3/06ذ

 :1/82اٍّ٘یغ

سػب٘ٞٝبی ٔىتٛة

3

2/53

2/4

ٙٞ :3/01ذ

 :1/82تبیٛاٖ

تّٛیضیٖٛ

4

2/27

2/24

ٙٞ :2/86ذ

 :1/58آسطا٘تیٗ

اتحبدیٞٝبی وبسٌشی

5

2/72

2/6

 :3/53اسدٖ

 :1/87پشٚ

پّیغ

6

2/52

2/51

 :3/49اسدٖ

 :1/62پشٚ

دادٌبٜٞب

8

2/6

2/38

 :3/42اسدٖ

 :1/78پشٚ

دِٚت

9

2/13

2

 :3/19چیٗ

 :1/56پشٚ

احضاة ػیبػی

10

2/47

2/24

 :3/31چیٗ

 :1/62آسطا٘تیٗ

پبسِٕبٖ

11

2/31

2/37

 :3/13چیٗ

 :1/61آسطا٘تیٗ

اداسات دِٚتی

12

2/17

2/32

 :2/81آفشیمبی رٛٙثی

 :1/92آسطا٘تیٗ

ؿشوتٞبی ثضسي

13

2/53

2/61

ٔ :2/99بِی

 :2/2تبیّٙذ

رٙجؾٞبی صیؼت
ٔحیغی

14

2/39

2/57

 :3/03چیٗ

 :2/14آسطا٘تیٗ

رٙجؾٞبی ص٘بٖ

15

2/71

2/69

ٔ :3/3لش

 :2/18طاپٗ

ػبصٔبٖٞبی خیشیٝ

16

اعتماد رسمی :وـٛسٞبی تحت ثشسػی سا ٔیتٛاٖ ثش اػبع ػ ٝػبُٔ ٔزوٛس خٛؿٝثٙذی
وشد .رذ َٚؿٕبسٜی  3خٛؿٝثٙذی ثش اػبع ػبُٔ «اػتٕبد ثٟ٘ ٝبدٞبی سػٕی حبوٕیتی» سا
٘ـبٖ ٔیدٞذ .ثشای خٛؿٝثٙذی ٘یض اص تحّیُ خٛؿ ٝثش اػبع ٕ٘شٜی ػبّٔی ٞش ػبُٔ اػتفبدٜ
ؿذ ٜاػت .دس ایٗ خٛؿٝثٙذی ؿؾ وـٛس ث ٝػّت ٘مق داد ٜوٙبس ٌزاؿت ٝؿذٜا٘ذ ٚ ،وـٛس
چیٗ اص آٖرب و ٝث ٝعشصی آؿىبس ثب ثمیٝی وـٛسٞب دس ٔیضاٖ اػتٕبد ٔشدْ ثٟ٘ ٝبدٞبی
حبوٕیتی ٔتفبٚت ثٛد ،ٜوٙبس ٌزاؿت ٝؿذ ٜاػت.
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جديل  :3خًشٍتىدی کشًرَا تر اساس «اعتماد تٍ وُادَای رسمی حاکمیتی»
حداکثر

حداقل

میاوگیه

دستٍ

دستٍ

1/47

1/62

1/31

رديف

کشًرَا

1

فٙال٘ذ ،اسدٖٔ ،بِضی٘ ،شٚط

1/03

1/1

0/9

لجشعٙٞ ،ذ ،طاپٗ ،ػ ٛذ ،ػ ٛیغ ،تشویٝ

2

0/25

-1/8

-/09

اػتشاِیب ،وب٘بدا ،فشا٘ؼ ،ٝإِٓبٖ ،غٙب ،ایشاٖ ،ایتبِیب،
وشٔ ،ٜبِیٔ ،شاوؾّٙٞ ،ذ ،اػپب٘یب ،تبیّٙذ ،ثشیتب٘یب،
آٔشیىب ،صأجیب

3

-0/44

-1/8

-0/67

ثّغبسػتبٖ ،ثٛسویٙبفبػ ،ٛاتیٛپی ،ا٘ذ٘ٚضی ،سٚػی،ٝ
اػّ٘ٚٛی ،تبیٛاٖ ،اسٝ ٌٛٚ

4

-1/04

-0/81

-1/4

ثشصیُ ،ؿیّی ،وّٕجیبٌ ،شرؼتبٖٔ ،ىضیهِٛٔ ،ذاٚی،
ِٟؼتبٖ ،سٔٚب٘ی ،آفشیمبی رٛٙثی ،تشیٙیذا  ٚتٛثبٌ،ٛ
اٚوشایٗ

5

-2

-1/8

-2/1

آسطا٘تیٗ  ٚپشٚ

6

حکمراوی خًب :دس رذ َٚصیش آٔبسٜٞبی تٛكیفی ٔشثٛط ث ٝؿبخقٞبی ؿؾٌب٘ٝی
حىٕشا٘ی خٛة اسا  ٝؿذ ٜاػت.
جديل  :4تًصیف شاخصَای حکمراوی خًب
میاوگیه

میاوگیه

حداکثر

شاخص

حداقل

رديف

ومرٌ ايران
-0/331

0/348

1/66

-1/69

پبػخٌٛیی

1

-0/81

0/0147

1/62

-2/37

حجبت ػیبػی  ٚػذْ خـ٘ٛت

2

-0/51

0/476

2/19

-1/75

وبسآٔذی دِٚت

3

-1/35

0/426

1/83

-1/75

ویفیت تٙظیٓوٙٙذٌی دِٚت

4

-0/57

0/339

1/95

-1/62

حبوٕیت لبٖ٘ٛ

5

-0/37

0/41

2/48

-1/4

وٙتشَ فؼبد

6

ثب تشویت ٔؤِفٞٝبی ؿؾ ٌب٘ ،ٝؿبخق حىٕشا٘ی خٛة ٔحبػجٌ ٝشدیذ  ٚػپغ وـٛسٞبی
ٔٛسد ٔغبِؼ ٝاص رٟت ایٗ ؿبخق خٛؿٝثٙذی ؿذ٘ذ.

تررسی تیه کشًری عًامل مؤثر تر شکلگیری اعتماد تٍ وُادَای رسمی

48

جديل  :5خًشٍتىدی کشًرَا تر اساس «شاخص حکمراوی خًب»
میاوگیه

حداکثر

حداقل

دستٍ

دستٍ

کشًرَا

رديف

-1/18

-1/03

-1/423

وّٕجیب ،اتیٛپیٌ ،شرؼتبٌٖٛ ،اتٕبال،
ا٘ذ٘ٚضی ،ایشاٖ ،سٚػی ،ٝسٚا٘ذا ،اٚوشایٗ

1

-0/547

-0/13

-0/92

آسطا٘تیٗ ،ثشصیُ ،ثّغبسػتبٖ ،چیٗٔ ،لش،
غٙبٙٞ ،ذ ،اسدٖٔ ،بِیٔ ،ىضیهِٛٔ ،ذاٚی،
ٔشاوؾ ،پش ،ٚسٔٚب٘ی ،تبیّٙذ ،تشیٙیذاد ٚ
تٛثبٌ ،ٛتشوی،ٝ

2

0/206

0/294

0/036

ایتبِیب ،وش ٜرٛٙثیٔ ،بِضیِٟ ،ؼتبٖ،
آفشیمبی رٛٙثی ،اسٝ ٌٛٚ

3

1/162

1/684

0/538

آ٘ذٚسا ،اػتشاِیب ،وب٘بدا ،ؿیّی ،لجشع،
فٙال٘ذ ،فشا٘ؼ ،ٝإِٓبٖ ،طاپّٗٙٞ ،ذ،
٘یٛصیّٙذ٘ ،شٚط ،اػّ٘ٚٛی ،اػپب٘یب ،ػ ٛذ،
ػ ٛیغ ،تبیٛاٖ ،ثشیتب٘یب ،ایبالت ٔتحذٜ
آٔشیىب،

4

آصٔ ٖٛتحّیُ ػبّٔی ٘ـبٖ ٔیدٞذ وٞ ٝش ؿؾ ؿبخق حىٕشا٘ی خٛة سا ٔیتٛاٖ یه
ػبُٔ تّمی وشد .ؿبخق  KMOثشای ایٗ تحّیُ ػبّٔی  0/876اػت  ٚاص تٙبػت دادٜٞب ثشای
تحّیُ ػبّٔی حىبیت داسد .دس ضٕٗ ،ثبس ػبّٔی وّیٝی ٔتغیشٞب سٚی ػبُٔ پٟٙبٖ «حىٕشا٘ی
خٛة» ثیٗ  0/913تب  0/918اػت  ٚایٗ ثذاٖ ٔؼٙبػت و ٝػبُٔ ٔـتشن ث ٝؿذت
تجییٗوٙٙذٜی ٚاسیب٘غ ٔتغیشٞبػت .اص ایٗسٔ ٚیتٛاٖ ثب اعٕیٙبٖ ػبُٔ حىٕشا٘ی خٛة سا
تؼشیف وشدٕ٘ ٚ ٜشٜی ػبّٔی آٖسا ثشای خٛؿٝثٙذی وـٛسٞب ثٝوبس ٌیشیٓ .ؿبخق
حىٕشا٘ی خٛة دس ثیٗ وـٛسٞبی تحت ثشسػی ثیٗ حذالُ  -2/285تب حذاوخش 1/684
دس تغییش اػت .پبییٗتشیٗ ٔیضاٖ ٔتؼّك ث ٝػشاق  ٚثبالتشیٗ ٔیضاٖ ٘یض ٔتؼّك ثٝ
فٙال٘ذ اػت .ثشای خٛؿٝثٙذی وـٛسٞب ،ػشاق سا اص رٕغ آٖٞب وٙبس ٌزاؿتٝایٓ .ایٗ
وـٛس دس فبكّٝی ػبَٞبی  2003تب  2005دس اٚد ثحشاٖ ٘بؿی اص اؿغبَ  ٚر ًٙلشاس داؿتٝ
اػت .اص ٕٞیٗ سٚ ٚضؼیت ثؼیبس ٘بٔؼبػذ آٖ ػجت ٔتٕبیض ؿذٖ آٖ اص ٕٝٞی وـٛسٞبی دیٍش
ؿذ ٜثٛد.
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فرضیات
فشضیبت تحمیك ػجبستٙذ اص:
 .1ثب افضایؾ ٔیبٍ٘یٗ پبػخٍٛیی  ٚؿفبفیت حبوٕیت ٔیضاٖ اػتٕبد ثٟ٘ ٝبدٞبی سػٕی
افضایؾ ٔییبثذ.
 .2ثب افضایؾ ٔیبٍ٘یٗ حجبت ػیبػی ٔیضاٖ اػتٕبد ثٟ٘ ٝبدٞبی سػٕی افضایؾ ٔییبثذ.
 .3ثب افضایؾ ٔیبٍ٘یٗ وبسآٔذی حىٔٛت ٔیضاٖ اػتٕبد ثٟ٘ ٝبدٞبی سػٕی افضایؾ
ٔییبثذ.
 .4ثب افضایؾ ٔیبٍ٘یٗ ویفیت تٙظیٓوٙٙذٌی دِٚت ٔیضاٖ اػتٕبد ثٟ٘ ٝبدٞبی سػٕی
افضایؾ ٔییبثذ.
 .5ثب افضایؾ ٔیبٍ٘یٗ حبوٕیت لب٘ٔ ٖٛیضاٖ اػتٕبد ثٟ٘ ٝبدٞبی سػٕی افضایؾ ٔییبثذ.
 .6ثب افضایؾ ٔیبٍ٘یٗ وٙتشَ فؼبد ٔیضاٖ اػتٕبد ثٟ٘ ٝبدٞبی سػٕی افضایؾ ٔییبثذ.
 .7ثب ثبال سفتٗ ػغح دٔٛوشاػی ا٘تخبثیٔ ،یضاٖ اػتٕبد ثٟ٘ ٝبدٞبی سػٕی افضایؾ
ٔییبثذ.
 .8ثب ثبال سفتٗ آصادیٞبی ٔذ٘یٔ ،یضاٖ اػتٕبد ثٟ٘ ٝبدٞبی سػٕی افضایؾ ٔییبثذ.
 .9ثب ثبال سفتٗ حمٛق ػیبػیٔ ،یضاٖ اػتٕبد ثٟ٘ ٝبدٞبی سػٕی افضایؾ ٔییبثذ.
 .11ثب ثبال سفتٗ ٔـبسوت ارتٕبػیٔ ،یضاٖ اػتٕبد ثٟ٘ ٝبدٞبی سػٕی افضایؾ ٔییبثذ.
آزمًن فرضیات
ثب تٛر ٝث ٝایٙى ٝوـٛسٞب اص ِحبػ اػتٕبد ثٟ٘ ٝبدٞبی سػٕی خٛؿٝثٙذی ؿذ ٜثٛد٘ذِ ،زا
ثشای آصٔ ٖٛفشضیبت تحمیك اص آصٔ ٖٛتحّیُ ٚاسیب٘غ اػتفبد ٜؿذ٘ .تبیذ آصٔ ٖٛفشضیبت و ٝدس
رذ َٚؿٕبسٜی  6آٔذ ٜاػت٘ ،ـبٖ داد و :ٝثیٗ وـٛسٞبیی و ٝدس آٖ ٔیضاٖ اػتٕبد ثٟ٘ ٝبدٞبی
سػٕی ثبالػت  ٚوـٛسٞبیی و ٝداسای اػتٕبد ثٟ٘ ٝبدٞبی سػٕی وٕتشی ٞؼتٙذ ،اص ِحبػ
ٔیبٍ٘یٗ پبػخٍٛیی  ٚؿفبفیت حبوٕیت ،حجبت ػیبػی ،ویفیت تٙظیٕی دِٚت ،دٔٛوشاػی
ا٘تخبثبتی ،آصادی ٔذ٘ی ،حمٛق ػیبػی  ٚػضٛیت دس ػبصٔبٖٞبی داٚعّجب٘ ،ٝدس ػغح  95دسكذ
اعٕیٙبٖ تفبٚت ٔؼٙبداسی ٚرٛد ٘ذاسدٕٞ .چٙیٗ ثیٗ وـٛسٞبیی و ٝدس آٖ ٔیضاٖ اػتٕبد ثٝ
ٟ٘بدٞبی سػٕی ثبالػت  ٚوـٛسٞبیی و ٝداسای اػتٕبد ثٟ٘ ٝبدٞبی سػٕی وٕتشی ٞؼتٙذ ،اص
ِحبػ ٔیبٍ٘یٗ حبوٕیت لب٘ ،ٖٛوٙتشَ فؼبد  ٚوبسآٔذی حىٔٛت ،دس ػغح 95دسكذ اعٕیٙبٖ
تفبٚت ٔؼٙبداسی ٚرٛد داسد.
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جديل  :6وتايج آزمًن فرضیات
F

Sig

پبػخٍٛیی  ٚؿفبفیت

0.67

0.167

حجبت ػیبػی

2.055

0.091

وبسآٔذی حىٔٛت

3.14

0.017

ویفیت تٙظیٓوٙٙذٌی دِٚت

1.64

0.067

حبوٕیت لبٖ٘ٛ

4.91

0.001

وٙتشَ فؼبد

2.86

0.026

دٔٛوشاػی ا٘تخبثبتی

1.78

0.138

حمٛق ػیبػی

0.59

0.707

آصادی ٔذ٘ی

0.64

0.66

ٔـبسوت ارتٕبػی

1.29

0.28

ثٙٔ ٝظٛس ٔمبیؼٝی لذست تجییٙی ٔتغیشٞبی اسا ٝؿذ ٜثشای تجییٗ اػتٕبد ثٟ٘ ٝبدٞبی
سػٕی اص تحّیُ سٌشػی٘ٛی اػتفبد ٜث ٝػُٕ آٔذ تب ضٕٗ ؿٙبػبیی ػٞ ٟٓش یه اص ٔتغیشٞب ،
ثتٛاٖ إٞیت ٘ؼجی ٞشیه اص ٔتغیشٞبی فٛق سا تؼییٗ ٕ٘ٛد.
دس تحّیُ سٌشػی٘ٛی ثشای تجییٗ ٔتغیشٞبی اػتٕبد ثٟ٘ ٝبدٞبی سػٕی اص ػٔ ٝتغیش
ٔؼتمُ اػتفبد ٜؿذ:
اِفٔ -تغیش ٔـبسوت ارتٕبػی :ثب تشویت ػضٛیت افشاد دس ا٘زٕٗٞبی ٔختّف داٚعّجب٘،ٝ
ٔتغیش ٔـبسوت ارتٕبػی ػبخت ٝؿذ ؤ ٝؼشف تأحیش ٔـبسوت دس ا٘زٕٗٞب ثش اػتٕبد ثٟ٘ ٝبدٞبی
حىٔٛتی اػت.
ةٔ -تغیش ؿبخق حىٕشا٘ی خٛة :ثب ادغبْ ٔؤِفٞٝبی ؿؾٌب٘ٝی :وبسآٔذی حىٔٛت،
حجبت ػیبػی ،حبوٕیت لب٘ ،ٖٛؿفبفیت  ٚپبػخٍٛیی ،ویفیت ٔمشسات تٙظیٕی ٚ ،وٙتشَ فؼبد،
ٔتغیش رذیذی ث٘ ٝبْ ؿبخق حىٕشا٘ی خٛة ػبخت ٝؿذ ؤ ٝؼشف تأحیش ٔتغیشٞبی فٛق ثش
اػتٕبد ثٟ٘ ٝبدٞبی سػٕی اػت.
دٔ -تغیش آصادی ػیبػی :ثشای وبٞؾ ٕٞخغی ٔیبٖ آصادیٞبی ٔذ٘ی  ٚحمٛق ػیبػی،
آٖٞب سا ثب  ٓٞرٕغ وشد ٚ ٜیه ٔتغیش اص ادغبْ آٖٞب ػبخت ٝؿذ .ث ٝایٗ تشتیت ثب تشویت ٔتغیش
آصادی ٔذ٘ی  ٚحمٛق ػیبػیٔ ،تغیش آصادی ػیبػی ػبخت ٝؿذ ؤ ٝؼشف تأحیش ؿشایظ ػیبػی
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ثش اػتٕبد اػت.
مدل رگرسیًوی تأثیر متغیرَای مستقل تر اعتماد تٍ وُادَای رسمی حکًمتی:
جديل  :7خالصٍی مدل رگرسیًن چىدمتغیرٌ ترای تثییه اعتماد تٍ وُادَای رسمی
َمثستگی R

ضرية تعییه
R square

ضرية

مدل

تعديلشدٌ

0/644

0/415

0/375

Enter

سطح معىیداری

ضرية تعییه

مقدار آزمًن
F

ازمًن F

10/384

0/000

رذ 7َٚتحّیُ سٌشػی٘ٛی چٙذٔتغیشٜی ٔـتُٕ ثش ػٔ ٝتغیش اػت .ثش اػبع یبفتٞٝبی
رذٔ ،َٚتغیشٞبی ٔؼتمُ ثٝعٛس ٕٞضٔبٖ  0/644ثب ٔتغیش ٚاثؼتٕٞ ٝجؼتٍی داس٘ذٕٞ .چٙیٗ
یبفتٞٝب ٘ـبٖ ٔیدٞذ و ٝایٗ ٔتغیشٞب ٔیتٛا٘ٙذ حذٚد 41دسكذ اص تغییشات اػتٕبد ثٟ٘ ٝبدٞبی
سػٕی سا تجییٗ ٕ٘بیٙذ.
جديل  :8ضراية تأثیر مدل رگرسیًوی متغیرَای تثییهکىىدٌی اعتماد تٍ وُادَای رسمی
ضرية تأثیر غیر

ضرية تأثیر

استاودارد()B

استاودارد()Beta

T-value
(ارزش)T

معىیداری

ٔمذاس حبثت

-1/924

-

-4/312

0/000

ؿبخق حىٕشا٘ی خٛة

0/211

0/959

5/532

0/000

ٔـبسوت ارتٕبػی

0/002

0/103

0/870

0/389

آصادی ػیبػی

0/252

0/785

4/465

0/000

متغیرَا

سطح

ثش عجك رذ 8 َٚاص ثیٗ ػٔ ٝتغیش ٔؼتمُ ،دٔ ٚتغیش حىٕشا٘ی خٛة  ٚآصادی ػیبػی
داسای تأحیش ٔؼٙیداس ٔ ٚخجت ثش ٔتغیش ٚاثؼتٞ ٝؼتٙذ .ثش اػبع اعالػبت ٔٛرٛد دس رذ َٚفٛق،
ثشای تجییٗ اػتٕبد ثٟ٘ ٝبدٞبی سػٕی ٔتغیشٞبی ٔ ٟٓث ٝتشتیت إٞیت ،ػجبستٙذ اص :حىٕشا٘ی
خٛة  ٚػپغ آصادی ػیبػی.
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وتیجٍگیری
تحّیُ فٛق ٘ـبٖ داد و ٝوبسآٔذی حىٔٛت  ٚحبوٕیت لب٘ ٚ ٖٛوٙتشَ فؼبد ثب اػتٕبد ثٝ
ٟ٘بدٞبی سػٕی ساثغٝی ٔؼٙبداسی داسد و ٝایٗ یبفت ٝداَ ثش یىی اص ٟٔٓتشیٗ ایذٜٞبی
ٟ٘بدٌشایبٖ اػت و ٝثش ویفیت ٟ٘بدٞب دس ایزبد اػتٕبد ثٟ٘ ٝبدٞبی حبوٕیتی تأویذ ٔیوٙٙذ.
سحؼتبیٗ وبسآٔذی حىٔٛت  ٚاعٕیٙبٖ اص ٔزبصات خیب٘توٙٙذٌبٖ ث ٝاػتٕبد ٔ ٚؼذٚد ؿذٖ
ٔؼیشٞبیی و ٝث ٝثیاػتٕبدی ٔٙزش ٔی ؿ٘ٛذ سا ٔؤحشتشیٗ ػبُٔ دس ایزبد اػتٕبد ٔیدا٘ذ.
ؿبخق دٔٛوشاػی ا٘تخبثبتی تفبٚت ٔؼٙبداسی ثب اػتٕبد ثٟ٘ ٝبدٞبی سػٕی حبوٕیتی
٘ذاسد .ایٗ یبفت٘ ٝـبٖ ٔیدٞذ ؤ ٝـشٚػیت دٔٛوشاتیه ٘بؿی اص فشایٙذٞبی ا٘تخبثبتی ثٝتٟٙبیی
ثشای ایزبد ،حفؼ  ٚتضٕیٗ ػغح لبثُ لجِٛی اص اػتٕبد ٟ٘بدی وفبیت ٕ٘یوٙذ  ٚكشف
دٔٛوشاتیه ثٛدٖ ٕ٘یتٛا٘ذ ِٔٛذ ػشٔبیٝی ارتٕبػی اص ٔؼیش تِٛیذ اػتٕبد ثبؿذ.
٘ىتٝی ٔ ٟٓدیٍش ،ایٗ اػت و ٝؿبخقٞبی آصادیٞبی ٔذ٘ی  ٚحمٛق ػیبػی ٘یض تفبٚت
ٔؼٙبداسی ثب اػتٕبد ثٟ٘ ٝبدٞبی سػٕی حبوٕیتی ٘ذاسد .ایٗ یبفت٘ ٝـبٖ ٔیدٞذ و ٝآصادیٞبی
ٔذ٘ی  ٚحمٛق ػیبػی دس ایزبد اػتٕبد ثٟ٘ ٝبدٞبی حبوٕیتی ٔؤحش ٘یؼت  ٚآ٘چ ٝإٞیت داسد،
وبسآٔذی حىٔٛت  ٚحبوٕیت لب٘ ٚ ٖٛوٙتشَ فؼبد  ٚث ٝػجبستی ویفیت ٟ٘بدی اػت وٝ
ثیـتشیٗ تأحیش سا ثش اػتٕبد ثٟ٘ ٝبدٞبی سػٕی داسدٕٞ .چٙیٗ ٔتغیش ٔـبسوت ارتٕبػی اص
ساثغٝی ٔؼٙبداسی ثب اػتٕبد ثٟ٘ ٝبدٞبی حبوٕیتی ثشخٛسداس ٘جٛد .ایٗ یبفت٘ ٝـبٖ ٔیدٞذ وٝ
٘ظشیٝی پبتٙبْ دس خلٛف تأحیش ٔـبسوت دس ا٘زٕٗٞبی داٚعّجب٘ ٝثش اػتٕبد ث ٝكٛست رذی
لبثُ ٘مذ اػت .تحّیُ سٌشػی٘ٛی ثشای ٔتغیش ٚاثؼت ٝیؼٙی اػتٕبد ثٟ٘ ٝبدٞبی سػٕی ٘ـبٖ داد
و ٝثشای تجییٗ اػتٕبد ثٟ٘ ٝبدٞبی سػٕی حىٔٛتی ٔتغیشٞبی ٔ ،ٟٓث ٝتشتیت إٞیت ،ػجبستٙذ
اص :حىٕشا٘ی خٛة  ٚػپغ آصادی ػیبػی.
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پبتٙبْ ،سٚثشت .)1380( .دٔٛوشاػی  ٚػٙتٞبی ٔذ٘ی .تشرٕٔ ٝحٕذتمی دِفشٚص .تٟشاٖ:
غذیش.
صتٔٛىب ،پیٛتش .)1386( .اػتٕبد ٘ظشیٝی ربٔؼٝؿٙبختی .تشرٕ ٝغالٔشضب غفبسی .تٟشاٖ٘ :ـش
 ٚپظٞٚؾ ؿیشاص.ٜ
ػشداس٘یب ،خّیُاهلل ،لذستی ،حؼیٗ  ٚاػالْ ،ػّیشضب .)1388( .تأحیش حىٕشا٘ی خٛة ٚ
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پظٞٚـٙبٔٝی ػّ ْٛػیبػی.15-27 ،)1(5 ،
ؿبسعپٛسٔ ،حٕٛد .)1388( .ثشسػی ػٛأُ ٔؤحش ثش اػتٕبد ث٘ ٝیشٞٚبی ا٘تظبٔی (ٔغبِؼٝی
ٔٛسدی :اػتبٖ ٔبص٘ذساٖ)ٔ .زّٝی ػّٕی پظٞٚـی ربٔؼٝؿٙبػی وبسثشدی.1-16 ،)4(20 ،
فبضّیٔ ،حٕذ  ٚرٙبدِ ،ٝػّی( .صیش چبح) .ػشٔبیٝی ارتٕبػی  ٚػالٔت سٚا٘ی دس ؿٟش
تٟشأٖ ،زّٝی ٔؼب ُ ارتٕبػی ایشاٖ.
ٌیذ٘ض ،آ٘ت٘ٛی .)1380( .پیبٔذٞبی ٔذس٘یت .تشرٕٔ ٝحؼٗ حالحی .تٟشاٖ ٘ :ـش ٔشوض.
ٔٙلٛسیبٖٔ ،حٕذوشیٓ  ٚلذستی ،حؼیٗ .)1388( .اػتٕبد ارتٕبػی  ٚتؼییٗوٙٙذٜٞبی آٖ:
سٞیبفت ٟ٘بدٔحٛس یب ربٔؼٔٝحٛس؟ (ٔٛسد ٔغبِؼ :ٝؿٟش ػجضٚاس )ٔ .زّٝی ػّٕی پظٞٚـی
ربٔؼٝؿٙبػی وبسثشدی.189-215 ،)2(20 ،
٘ٛسث ،داٌالع ػیٟ٘ .)1385( .بدٞب ،تغییشات ٟ٘بدی  ٚػّٕىشد التلبدی .تشرٕٝ
ٔحٕذسضب ٔؼیٙی .تٟشاٖ :ػبصٔبٖ ثش٘بٔ ٚ ٝثٛدر.ٝ
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