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One of the most important factors in the economic 

development of countries is the growth of the foreign sector of 

the international economy and trade. In other words, having 

extensive trade exchanges is one of the main factors of 

economic growth of countries. In this regard, one of the new 

topics in the field of organizations is the application of the 

concepts of digitalization and information technology in the 

management of service and production organizations which 

take place in the fourth industrial revolution. The purpose of 

this study is to evaluate the current situation of Iran's customs 

in terms of the components of the Fourth Industrial Revolution. 

The current study is applied research because in addition to the 

scientific aspect, it will also have a practical aspect for 

companies and organizations, especially customs. In terms of 

method, the present study is quantitative research examining 

the current situation, the obtained data are classified into seven 

main categories: Utilization of modern technologies, facilities 

and infrastructure, cooperation and interaction, policies and 

laws, management and planning, international and external 

factors and the structure of the organization. The results 

showed that the current situation of customs has been favorable 

in terms of the components of the fourth industrial revolution. 

 Keywords: Economic Development, Customs, Industrial 

Revolution, Iran. 
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 چکیده
 خبرخی ثخؼ رؽذ، وؾٛرٞب التقبدی تٛعقٝ فٛأُ ٟٕٔتزیٗ اس یىی

 ٔجبدالت داؽتٗ ،دیٍز فجبرت ثٝ. اعت إِّّی ثیٗ ثبسرٌب٘ی ٚ التقبد
 ٔحغٛة وؾٛرٞب التقبدی رؽذ افّی فٛأُ اس یىی ٌغتزدٜ تدبری

 ثٝ ٞب، عبسٔبٖ حٛسٜ در ٘ٛیٗ ٔجبحث اس یىی راعتب ٕٞیٗ در. ؽٛد ٔی
 ٔذیزیت در اعالفبت فٙبٚری ٚ عبسی دیدیتبَ ٔفبٞیٓ وبرٌیزی
 ثٝ چٟبرْ فٙقتی ا٘مالة در وٝ اعت تِٛیذی ٚ خذٔبتی ٞبی عبسٔبٖ

 ٌٕزن وٙٛ٘ی ٚضقیت ارسیبثی ٔغبِقٝ ایٗ ٞذف. اعت پیٛعتٝ ٚلٛؿ
 حبضز پضٚٞؼ. ثبؽذ ٔی چٟبرْ فٙقتی ا٘مالة ٞبی ِٔٛفٝ ٘ؾز اس ایزاٖ
 ٚ ثخؾی آٌبٞی خٙجٝ ثز فالٜٚ وٝ چزا اعت، وبرثزدی پضٚٞؼ یه

 خقٛؿٝ ث ٚ ٞب عبسٔبٖ ٚ ٞب ؽزوت ثزای ٘یش وبرثزدی خٙجٝ فّٕی،
 پضٚٞؼ یه حبضز پضٚٞؼ ٘یش رٚػ ٘ؾز اس. داؽت خٛاٞذ ٌٕزن

 در آٔذٜ دعت ثٝ ٞبی دادٜ ٔٛخٛد، ٚضقیت ثزرعی ثب. ثبؽذ ٔی وٕی
 رٚس، ٞبی فٙبٚری اس ٌیزی ثٟزٜ: ؽٛ٘ذ ٔی ثٙذی عجمٝ افّی ٔمِٛٝ ٞفت

 لٛا٘یٗ، ٚ ٞب ٌذاری عیبعت تقبُٔ، ٚ ٕٞىبری ٞب، سیزعبخت ٚ أىب٘بت
 عبختبر ٚ عبسٔب٘ی ثزٖٚ ٚ إِّّی ثیٗ فٛأُ ریشی، ثز٘بٔٝ ٚ ٔذیزیت
 ٘ؾز اس ٌٕزن وٙٛ٘ی ٚضقیت وٝ ؽذ ٔؾخـ ٘تبیح در. عبسٔبٖ

 . اعت ثٛدٜ ٔغّٛة چٟبرْ فٙقتی ا٘مالةٞبی  ِٔٛفٝ
 

 .ایزاٖ فٙقتی، ا٘مالة ٌٕزن، التقبدی، تٛعقٝ: کلوات کلیدی

 30/05/1400تبریخ دریبفت: 
 28/07/1400تبریخ پذیزػ:

 nematizadeh51@yahoo.com : ٘ٛیغٙذٜ ٔغئَٛ
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 هقدهه
 ٚ وزدٜ عی را پیؾزفت اس ٔزاحّی ٞغتیٓ آٖ در ٔب وٝ خٟب٘ی

 ایٗ. اعت رعیذٜ ٘ٛآٚری ٚ تىبُٔ تحَٛ، اس خذیذی ٔزحّٝ ثٝ
 ٞٛؽٕٙذ خٟب٘ی. ٘بٔٙذ ٔی چٟبرْ فٙقتی ا٘مالة را ٞٛؽٕٙذ تحَٛ

 فزًٞٙ، وٝ ارتجبعبت ٚ خذٔبت اس پیؾزفتٝ عغحی ٚ أىب٘بت ثب
 ٚ پشؽىی آٔٛسػ، تدبرت، تىِٙٛٛصی، فٙقت، عیبعت، التقبد،

 تٛاٖ اس وٝ عبختبرٞبیی. وٙذ ٔی ارائٝ ٔتفبٚت ٔذِی ثب را غیزٜ
 ٚ خٛدوبر یٞب ٔدٕٛفٝ یب عیغتٓ ٚ وٙٙذ ٔی اعتفبدٜ دیدیتبِی
 ٞٛؽٕٙذ ارتجبعبت ٞب، عیغتٓ ایٗ در وٝ وٙٙذ ٔی عزاحی را ٞٛؽٕٙذ

. ثٛد خٛاٞٙذ ،وٙٙذٜ ادارٜ ا٘غب٘ی ٘یزٚی خبی ثٝ ٞٛؽٕٙذ اثشار ٚ
 وٝ چٝ آٖ ٚ ثبؽذ ٞب ا٘غبٖ أزٚسی تقٛر اس فزاتز ؽبیذ وٝ ٔحیغی

 پیؾزفت ٔغیز ثٝ تٛخٝ ثب ؽٛد ٔی ثیبٖ فٙقتی ا٘مالة ایٗ اس
 اثقبد ٕٞٝ در س٘ذٌی ٔذرٖ أىب٘بت ی ٔدٕٛفٝ وٝ اعت تىِٙٛٛصی

 ٚ تحمك ثزای ای خبٔقٝ چٙیٗ لغقب ٚ ٌذارد ٔی ٔب اختیبر در را آٖ
 .>14= ثبؽذ ٔی ٞبیی عبسی ثغتز ٘یبسٔٙذ آٖ ثب عٛیی ٞٓ
 

 هبانی نظری
 فٙٛاٖ تحت ٔقٕٛال چٟبرْ فٙقتی ا٘مالة افغالح

 ٌیزد ٔی لزار تٛخٝ ٔٛرد( ٞبCPS) عبیجز فیشیىی ٞبی عیغتٓ
 خٙزاَ تٛعظ وٝ >25فٙقتی = ایٙتز٘ت ؽٕبِی، آٔزیىبی در. >19=

 ثب ٔؾبثٟی تىِٙٛٛصیىیٞبی  ایذٜ ٚ اعت ؽذٜ ٔغزح اِىتزیه
CPSادغبْ وٝ وٙٙذ ٔی تِٛیذ را ٞبیی فٙبٚری دٚ ٞزٞب  آٖ .دارد ٞب 
 وٝ ای ؽجىٝ ٚ >17= وٙٙذ ٔی ایدبد را ٔدبسی ٚ ٚالقی ٞبی ٔحیظ
 ؽىُ را, وٙٙذ ٔی ثزلزار ارتجبط یىذیٍز ثب ٞٛؽٕٙذ اؽیبی

. ؽٛد ٕ٘ی فٙقتی تِٛیذ ثٝ ٔحذٚد چٟبرْ فٙقتی ا٘مالة. دٞٙذ ٔی
>، 22>، تِٛیذ =18= ٚریفٙب خّٕٝ اس خبٔقٝ اثقبد ٕٞٝ در ا٘مالة ایٗ

 ٕٞٝ ثز ٚ اعت یبفتٝ تدّی> 14،15> ٚ تدبرت =23ٔقزف =
 >.20،21،15= ٌذارد ٔی ثیزتب ا٘غبٖ س٘ذٌیٞبی  سٔیٙٝ
 ٔقبٔالت عزفت افشایؼ ٚ تدبرت ثبالی حدٓ ثٝ تٛخٝ ثب

 ا٘تؾبر تدبر سیزا ٌزدد، ٔتحَٛ اعت ٘بٌشیز ٘یش ٌٕزن تدبری،
 حُٕ ٚ خزیذاری را خٛد وبالی وٝ عزفتی ٕٞبٖ ثب دار٘ذ
 ثب. ٕ٘بیٙذ تزخیـ را خٛد وبالی ٞٓ عزفت ٕٞبٖ ثب وٙٙذ، ٔی

ٞبی  رٚیٝ اعت ایٗ تدبری خبٔقٝ ا٘تؾبر اِىتزٚ٘یىی تدبرت ؽٟٛر
 عزیقتز وبال تزخیـ ٚ ؽٛد ثیٙی پیؼ لبثُ ٚ ؽفبف ٌٕزوی
 عزیك اس درآٔذٞب آٚری خٕـ ا٘تؾبر دِٚت عزفی سا. ٌیزد فٛرت
>. 16= دارد را غیزٜ ٚ ٚاردات ٚ فبدرات لٛا٘یٗ اخزای ٚ افٕبَ
 ٘ؾز اس ایزاٖ ٌٕزن وٙٛ٘ی ٚضقیت ارسیبثی ٔغبِقٝ ایٗ ٞذف
 ٔغبِقبتی سٔیٙٝ ایٗ در. ثبؽذ ٔی چٟبرْ فٙقتی ا٘مالةٞبی  ِٔٛفٝ

: ؽٛد ٔی اؽبرٜ ٔٛرد چٙذ ثٝ ادأٝ در وٝ اعت ٌزفتٝ فٛرت
 ٚ وغت ثزای را فٙقتی ا٘مالة سیبٖ ٚ عٛد ،وبِ٘ٛی ٚ چبٍ٘زٚن

 ایٗ ٘تبیح. >14= داد٘ذ لزار ثزرعی ٔٛرد ٞب ا٘غبٖ حمٛق ٚ وبرٞب
 ا٘مالة ثذ ٚ خٛة اثزات اس تزویجی تحّیّی-ای وتبثخب٘ٝ تحمیك
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. ٌزفت ثزٔی در ٞب ا٘غبٖ ٚ وبرٞب ٚ وغت ثزای را چٟبرْ فٙقتی
 تب وٝ ٞبیی تؽزو اس ثغیبری ثیٗ پذیزی رلبثت اَٚ درخٝ در

 .وزد خٛاٞذ تغییز رفتٙذ ٔی پیؼ ٞٓ ثٝ ٘شدیه ثغیبر االٖ
 ٘ؾز اس لذرتٕٙذ ثغیبر افزاد ثٝ ا٘مالة ایٗ ٚرٚد ثب ٕٞچٙیٗ
 حمٛقٞبی  حزیٓ اس ثغیبری سدٖ ٞٓ ثز. ثبؽذ ٔی ٘یبس خاللیت

صأّذٖ ٚ  .ثبؽذ ٞب تىِٙٛٛصی ایٗ اثزات اس دیٍز یىی تٛا٘ذ ٔی ثؾز
 فٙی ٚ عبسٔب٘ی ٞبی فقبِیت ٔؾىالت ٔغبِقٝ ثٕٝٞىبراٖ 

 ٘تبیح. >26= پزداختٙذ لبچبق پذیذٜ ثب ٔٛاخٟٝ در ٌٕزن ٔغئِٛیٗ
 دادٖ ثزای خبٔقی أىب٘بت ٚ اثشارٞب ٚ لٛا٘یٗ وٝ داد ٘ؾبٖٞب  آٖ

 پذیذٜ ثب إِّّی ثیٗ ٔجبرسٜ خٟت ٌٕزن ٔغئِٛیٗ ثٝ ثیؾتز اختیبر
 ثزای ثبیذ إِّّی ثیٗ لٛا٘یٗ اس ثغیبری. ثبؽذ ٔی ٘یبس لبچبق

 را خبفی ٔٛارد ٚ دٞذ خبی خٛد در را تغییزاتی ٔختّف وؾٛرٞبی
 ٘ؾبْ ؽٙبعبیی ثزای پضٚٞؼ درفذد ٕٞىبراٖ، ٚ رٞجز. ؽٛد لبئُ

 ٔمبٚٔتی التقبد وّی ٞبی عیبعت ثز ٔجتٙی ایزاٖ ٔغّٛة ٌٕزوی
 ثزاعبط. >24= ثزآٔذ٘ذ وبر ٚ وغت ٔحیظ ثٟجٛد ثز ویذتب ثب

 ثب ٔغّٛة ٌٕزوی ٘ؾبْ دادٞبی ثزٖٚ ٚ دادٞب درٖٚ ثیزتب ٞب، یبفتٝ
 تزتیت ثٝ ٔحیغی فٛأُ ٔتغیز ٌزی تقذیُ ٘مؼ ٌزفتٗ ٘ؾز در
 ٔغّٛة، ٌٕزوی ٘ؾبْ «دعتبٚردٞبی ٚ پیبٔذٞب» ٚ «یٙذٞبفزآ» ثز
 ٘ؾز در ثب ٔغّٛة ٌٕزوی ٘ؾبْ یٙذٞبیفزآ أب. ثٛد ثیزٌذارتب

 ٘ؾبْ دادٞبی ثزٖٚ ثز ٔحیغی فٛأُ ٌزی تقذیُ ٘مؼ ٌزفتٗ
 درفذد ٕٞىبراٖ، ٚ سٍ٘ب٘ٝ. ٘جٛد ثیزٌذارتب ٔغّٛة ٌٕزوی

 ؽٟزیبر ٌٕزن اس وبال تزخیـ ٔٛا٘ـ ثٙذی اِٚٛیت ٚ ؽٙبعبیی
 ثزآٔذ٘ذ( AHP) ٔزاتجی عّغّٝ تحّیُ اس اعتفبدٜ ثب تٟزاٖ ؽٟز

 افّی ٔٛا٘ـ ثیٗ در ٔذیزیتی ٚ اداری ٘ؾبْ داد ٘ؾبٖ ٘تبیح. >17=
 ا٘غب٘ی ٘یزٚی عبسی تٛإ٘ٙذ ٚ وبرٌیزی ثٝ در ضقف ٚ ؽٙبعبیی

. ؽذ ؽٙبعبیی فزفی ٔٛا٘ـ ثیٗ در وبرآسٔٛدٜ ٚ ٔتخقـ
 دیذٌبٜ اس ٌٕزن، اس وبال تزخیـ ٔٛا٘ـ ثیٗ در فٛأُ ٟٕٔتزیٗ

 ٞب، رتجٝ ؽذٖ ٔؾخـ ثب پبیبٖ در. ؽذ ٔحغٛة خجزٌبٖ
 . ؽذ ارائٝ ٔٛخٛد ٚضقیت ثٟجٛد ثزای پیؾٟٙبداتی

 

 پژوهص ضناسی روش
 وٙٛ٘ی ٚضقیت ارسیبثی ثٝ حبضز ٔغبِقٝ در وٝ ایٗ ثٝ تٛخٝ ثب

 ٔغزح چٟبرْ فٙقتی ا٘مالةٞبی  ِٔٛفٝ ٘ؾز اس ایزاٖ ٌٕزن
 اعت، وبرثزدی پضٚٞؼز یه تحمیك حبض ٞذف، ٘ؾز اس ثبؽذ. ٔی
 ٘یش وبرثزدی خٙجٝ فّٕی، ٚ ثخؾی آٌبٞی خٙجٝ ثز فالٜٚ وٝ چزا

. داؽت خٛاٞذ ٌٕزن خقٛؿٝ ث ٚ ٞب عبسٔبٖ ٚ ٞب ؽزوت ثزای
 یه ،رٚػ ٘ؾز اس پضٚٞؼ ایٗ ٔبٞیت، ٚ ٞذف ثٝ تٛخٝ ثب

 .ثبؽذ ٔی وٕی پضٚٞؼ
 ٔتخققبٖ ٚ وبرؽٙبعبٖ را پضٚٞؼ ایٗ آٔبری خبٔقٝ

 ٘ؾز در ثب ٚ دٞذ ٔی تؾىیُ ٘فز 300 تقذاد ثٝ تٟزاٖ ٌٕزن
 فٙٛاٖ ثٝ تٟزاٖ ؽٟز وُ در ٘فز 156 تقذاد وٛوزاٖ فزَٔٛ ٌزفتٗ
 ٞبیٝ خٛؽ فٛرت ثٝ ا٘تخبة ایٗ. ؽذ٘ذ ا٘تخبة آٔبری ٕ٘ٛ٘ٝ

 ٌٕزن ٔختّف ٞبی ثخؼ وٝ تزتیت ایٗ ثٝ ٌزدیذ ا٘دبْ تقبدفی
 ثٝٞب  آٖ درٖٚ در ٚ ؽذ٘ذ ٌزفتٝ ٘ؾز درٞب  خٛؽٝ فٙٛاٖ ثٝ تٟزاٖ

 فّت. ٌزدیذ٘ذ ا٘تخبة ٔتخققبٖ ٚ وبرؽٙبعبٖ تقبدفی، عٛر
 ثٝ تٛخٝ ثب وٝ اعت ایٗ تقبدفی ٞبیٝ خٛؽ رٚػ اس اعتفبدٜ
 ا٘تخبة رٚ٘ذ ثب ٚ اعت سیبد ٌزٚٞی ثیٗ ٚاریب٘ظ آٔبری، خبٔقٝ
. اعت ؽذٜ ٚاریب٘ظ ایٗ وبٞؼ در عقی تقبدفی، ٞبیٝ خٛؽ

پٙح  ِیىزت عیف ثغتٝ پزعؾٙبٔٝ اس اعالفبت آٚری خٕـ خٟت
 ٔٛخٛد، ٚضقیت ثزرعی ثب پضٚٞؼ ایٗ در .ؽذ اعتفبدٜای  ٌشیٙٝ
  .ؽٛ٘ذ ٔی ثٙذی عجمٝ افّی ٔمِٛٝ 7 در آٔذٜ دعت ثٝ ٞبی دادٜ

 

 

 ٔٛخٛد ٚضقیت ثزرعیٞبی  ؽبخـ: 1 خذَٚ

 ٞب  ؽبخـ

  رٚس ٞبی فٙبٚری اس ٌیزی ثٟزٜ

  ٞب سیزعبخت ٚ أىب٘بت

  تقبُٔ ٚ ٕٞىبری

  لٛا٘یٗ ٚ ٞب ٌذاری عیبعت

  ریشی ثز٘بٔٝ ٚ ٔذیزیت

  عبسٔب٘ی ثزٖٚ ٚ إِّّی ثیٗ فٛأُ

  عبسٔبٖ عبختبر
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0411 پاییس، 4، ضواره2دوره                                      فصلناهه آهایص سیاسی فضا  

 ٔٛخٛد ٚضقیت وزدٖ پیذا ثزای اعالفبت آٚری خٕـ اس ثقذ
 ثٝ پیٛعتٗ ثزای ٌٕزن عبسٔبٖ آٔبدٌی ارسیبثی اثقبد اس یه ٞز

 افشار ٘زْ ثب ٞب دادٜ تٟزاٖ، ٌٕزن در چٟبرْ فٙقتی ا٘مالة
SPSS وذٌذاری ٞب، دادٜ اثتذا. ٌزفت لزار تحّیُ ٚ تدشیٝ ٔٛرد 

 آٔبر رٚػ دٚ اس اعتفبدٜ ثب عپظ ٚ ؽذ٘ذ افشار ٘زْ ٚارد ٚ ؽذٜ
 ثذیٗ. ٌزفتٙذ لزار تحّیُ ٚ تدشیٝ ٔٛرد اعتٙجبعی، ٚ تٛفیفی

 ٘ؾزات تٛفیف ثزای دْٚ ٚ اَٚ ٞبی ثخؼ در اثتذا وٝ تزتیت
 ٚ فزاٚا٘ی تٛسیـ ٞبی خذَٚ اس عٛاالت ثب راثغٝ در آٔبری ٕ٘ٛ٘ٝ

 ٔقٙی عغح در رٚ٘ذ ایٗ. ؽذ اعتفبدٜ ٚاریب٘ظ ٚ ٔیبٍ٘یٗ درفذ،

 ٔٛخٛد ٚضقیت عْٛ ثخؼ در عپظ. ٌزفت ا٘دبْ 05/0 داری
 پزعؾٙبٔٝ عٛاالت ثزرعی اس آٔذٜ ثذعت ٘تبیح ثزاعبط ِٔٛفٝ ٞز

 .ٌزفت لزار ثزرعی ٔٛرد t آسٖٔٛ اس اعتفبدٜ ثب وٕی ثخؼ

 نتایج
 36.5 ثب س٘بٖ ،2 خذَٚ ٔغبثك تٛفیفی آٔبر اس ٘تبیح حبفُ

 ٔزداٖ ٚ ا٘ذ دادٜ تؾىیُ را ٕ٘ٛ٘ٝ درفذ 57.7 ثب ٔزداٖ ٚ درفذ
 ا٘ذ. دادٜ اختقبؿ خٛد ثٝ را ٕ٘ٛ٘ٝ حدٓ ثیؾتزیٗ

 
 ٕ٘ٛ٘ٝ ٌزٜٚ خٙغیت: 2خذَٚ

  فراوانی درصد

36.5 66 
 سٖ

 ٔزد 90 57.7

 وُ 156 100

 25.6 ثب عبَ 40 تب 30 ثیٗ عٗ ثب افزاد ،3 خذَٚ ٔغبثك
 28.8 عبَ 50 ثبالی ٚ درفذ 45.5 ثب عبَ 50 تب 40ثیٗ درفذ،

 عبَ 50 تب 40 ثیٗ عٗ ثب افزاد ٚ ا٘ذ دادٜ تؾىیُ را ٕ٘ٛ٘ٝ درفذ
 .ا٘ذ دادٜ اختقبؿ خٛد ثٝ را ٕ٘ٛ٘ٝ حدٓ ثیؾتزیٗ

 

 

 ٕ٘ٛ٘ٝ ٌزٜٚ عٗ: 3خذَٚ

  فراوانی درصد

25.6 40 
 عبَ 40تب  30

45.5 71 
 عبَ 50تب  40

28.8 45 
 عبَ 50 ثبالی

 وُ 156 100

 درفذ، 1.9 ثب دیپّٓ تحقیالت دارای افزاد ،4 خذَٚ ٔغبثك
 ِیغب٘ظ فٛق درفذ، 54.5 ثب ِیغب٘ظ درفذ، 13.5 ثب دیپّٓ فٛق

. ا٘ذ دادٜ تؾىیُ را ٕ٘ٛ٘ٝ درفذ 7.7 ثب دوتزیٚ  درفذ 22.4 ثب

 خٛد ثٝ را ٕ٘ٛ٘ٝ حدٓ ثیؾتزیٗ ،ِیغب٘ظ تحقیالت ثب افزاد
 .ا٘ذ دادٜ اختقبؿ
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 ٕ٘ٛ٘ٝ ٌزٜٚ تحقیّی ٔذرن: 4خذَٚ

  فراوانی درصد

 دیپّٓ 3 1.9

 دیپّٓ فٛق 21 13.5

 ِیغب٘ظ 85 54.5

 ِیغب٘ظ فٛق 35 22.4

 دوتزی 12 7.7

 وُ 156 100

 16 ثب وبر عبثمٝ عبَ 10 تب 5 دارای افزاد ،5 خذَٚ ٔغبثك
 عبَ 20 تب 15 درفذ، 10.3 ثب وبری عبثمٝ عبَ 15 تب 10 درفذ،
 43.6 ثب وبری عبثمٝ ثبال ثٝ عبَ 20 ٚ درفذ 30.1 ثب وبر عبثمٝ

 عبثمٝ ثبال ثٝ عبَ 20 ثب افزاد. ا٘ذ دادٜ تؾىیُ را ٕ٘ٛ٘ٝ درفذ
 .ا٘ذ دادٜ اختقبؿ خٛد ثٝ را ٕ٘ٛ٘ٝ حدٓ ثیؾتزیٗ وبری

 
 ٕ٘ٛ٘ٝ ٌزٜٚ وبر عبثمٝ: 5خذَٚ

  فراوانی درصد

16.0 25 
 عبَ 10تب  5

10.3 16 
 عبَ 15تب  10

 

30.1 47 
 عبَ 20تب  15

43.6 68 
 عبَ ثٝ ثبال 20

 وُ 156 100

  استنباطی آهار از حاصل نتایج
 ثٝ ٔٙبعت آٔبری ٞبی آسٖٔٛ اس اعتفبدٜ ثب ٚ ثخؼ ایٗ در
 ایٗ ٘تبیح ادأٝ در. پزداخت خٛاٞیٓ پضٚٞؼ ایٗ فزضیبت آسٖٔٛ
 .ٕ٘ٛد خٛاٞیٓ ٌشارػ پضٚٞؼ ایٗ فزضیبت ثزای را آسٖٔٛ

 اس ٌیزی تىِٙٛٛصی ٚ ثٟزٜ تحٛالت ٚ تغییز افشایؼ
 ثٙبثزایٗ. عّجذ ٔی را رٞجزی اس خذیذی ؽىُرٚس ٞبی  فٙبٚری

 ٚ پٛیب ٔحیظ در تغییزات ادارٜ آٔبدٌی ٔذیزاٖ وٝ اعت ضزٚری
در ایٗ ٔیبٖ ٌٕزن ٘یش اس ایٗ لبفذٜ  ٚ ثبؽٙذ داؽتٝ را ٔتغیز

 حدٓ ثٝ تٛخٝ اؽٟبر داؽتٙذ وٝ ثب >11=چٙب٘ىٝ ٔغتثٙی ٘یغت. 
 ٘بٌشیز ٌٕزن ٔقبٔالت تدبری، عزفت افشایؼ ٚ تدبرت ثبالی
 سیزا ٞبی ثٝ رٚس اعتفبدٜ وٙذ، ٚریبٌزدد ٚ اس فٙ ٔتحَٛ ،اعت

 ٚ خزیذاری را خٛد وبالی وٝ عزفتی ٕٞبٖ ثب دار٘ذ ا٘تؾبر تدبر
. وٙٙذ تزخیـ را خٛد وبالی ٞٓ عزفت ٕٞبٖ ثب وٙٙذ، ٔی حُٕ

 اعت ایٗ تدبری خبٔقٝ ا٘تؾبر اِىتزٚ٘یىی تدبرت ؽٟٛر ثب
 وبال تزخیـ ٚ ؽٛد ثیٙی لبثُ پیؼ ٚ ؽفبف ٌٕزویٞبی  رٚیٝ

ِذا اعتفبدٜ اس ٌٕزن اِىتزٚ٘یه ایٗ أز را . ٌیزد فٛرت عزیقتز
پٛؽب٘ی  عبسد. ٘تبیح ٔحممبٖ ثب ٘تبیح تحمیك حبضز ٞٓ ٔی ٔحمك

 اس ٌیزی ثٟزٜ ٔتغیز ثزرعی ثزایدارد ٚ در ایٗ تحمیك 
 3 ثب ثزاثز وٝ خبٔقٝ ٔیبٍ٘یٗ ثب ؽبخـ ٔیبٍ٘یٗ رٚسٞبی  فٙبٚری
 خذَٚ اس آٔذٜ دعت ثٝ ٘تبیح وٝ ٌزفتٙذ لزار ٔمبیغٝ ٔٛرد اعت،
 ٔحبعجٝ t آٔبرٜ ٘ؾز ٔٛرد ٔذَ در: وٝ دٞذ ٔی ٘ؾبٖ 6 ؽٕبرٜ
 اختالف ٔمبیغٝ. اعت ٔقٙبدار 001/0 عغح در t;30.12ؽذٜ 
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 0411 پاییس ،4، ضواره 2دوره                                                         فصلناهه آهایص سیاسی فضا                   

 ففز خبٔقٝ ٔیبٍ٘یٗ اختالف ثب M;752/0 فبُٔ ایٗ ٔیبٍ٘یٗ
 عبختبر ِٔٛفٝ ٘ؾز اس ٌٕزن وٙٛ٘ی ٚضقیت وٝدٞذ  ٔی ٘ؾبٖ

 .ثبؽذ ٔی ٔغّٛة ٚضقیت در عبسٔبٖ

 

 ِٔٛفٝ تبثیز ؽٙبعبیی ثزای ای ٕ٘ٛ٘ٝ ته t آسٖٔٛ ٘تبیح: 6خذَٚ
  3 خبٔقٝ ; ٔیبٍ٘یٗ

 ٔیبٍ٘یٗاختالف  داری ٔقٙی عغح t آٔبرٜ آسٖٔٛ % 95 فبفّٝ اعٕیٙبٖ

 ٘بْ ٔتغیز
 وزاٖ ثبال وزاٖ پبییٗ

 رٚسٞبی  فٙبٚری اس ٌیزی ثٟزٜ 0.752 30.12 0.001 0.703 0.801

 
 التقبدی رؽذ ٟٔٓٞبی  پبیٝ اس یىی فٙٛاٖ ثٝ تدبرت ثحث

 تٛعقٝ ٚ تدٟیش ٔیبٖ ایٗ در ٚ ؽٛد ٔی ٔحغٛة وؾٛر ٞز
 ثٙبدر، ٞب، فزٚدٌبٜ ٔزسی،ٞبی  ٌذرٌبٜ ٘ؾیزٞب  سیزعبخت ٚ أىب٘بت

 ثٝ ٚ اعت ثزخٛردار ای اِقبدٜ فٛق إٞیت اس غیزٜ ٚٞب  اعىّٝ
 وٝ ٞبیی آٖ خقٛؿ ثٝ خٟبٖ ٔختّف وؾٛرٞبی دِیُ ٕٞیٗ
 ٚ تمٛیت ثٝ ای ٚیضٜ تٛخٝ ٞغتٙذ ٌغتزدٜ آثی ٔزسٞبی دارای
 ٔقغٛف ٌٕزن در ٞبیی سیزعبخت فٙٛاٖ ثٝ ؽذٜ یبد أبوٗ تٛعقٝ
 تبثیز ٘یش خبرخی ٌذاری عزٔبیٝ خذة ثز أز ایٗ چٙب٘ىٝ. ا٘ذ داؽتٝ
 در خبرخی ٌذاری عزٔبیٝ خذة ثز ثزٔٛ فٛأُ .>4= دارد ٔثجتی
 ٚ أىب٘بت رٚیىزد ثب) ٔبوٛ فٙقتی-تدبری آساد ٔٙبعك

 ٚ أىب٘بت وٝ داد ٘ؾبٖ ٘تبیح ٚ ا٘ذ وزدٜ ثزرعی را( ٞب سیزعبخت

 دارد خبرخی ٌذاری عزٔبیٝ ثز ٔثجتی ٚ ٔغتمیٓ تبثیز ٞب تعبخ سیز
 ثب ٍٕٞبْ ٚ ٔغبثك. ؽٛد ٔی ٔحمك ٌٕزن عزیك اس أز ایٗ ٚ

 ٚ أىب٘بت ٔتغیز ثزرعی ثزای تحمیك ایٗ در پضٚٞؾٍزاٖ ٘ؾزیٝ
 3 ثب ثزاثز وٝ خبٔقٝ ٔیبٍ٘یٗ ثب ؽبخـ ٔیبٍ٘یٗ ٞب عبخت سیز

 خذَٚ اس آٔذٜ دعت ثٝ ٘تبیح وٝ ٌزفتٙذ لزار ٔمبیغٝ ٔٛرد اعت،
 ٔحبعجٝ t آٔبرٜ ٘ؾز ٔٛرد ٔذَ در: وٝ دٞذ ٔی ٘ؾبٖ 7 ؽٕبرٜ

 اختالف ٔمبیغٝ. اعت ٔقٙبدار 001/0 عغح در t;96/8 ؽذٜ
 ففز خبٔقٝ ٔیبٍ٘یٗ اختالف ثب M;373/0 فبُٔ ایٗ ٔیبٍ٘یٗ

 عبختبر ِٔٛفٝ ٘ؾز اس ٌٕزن وٙٛ٘ی ٚضقیت وٝ دٞذ ٔی ٘ؾبٖ
 .ثبؽذ ٔی ٔغّٛة ٚضقیت در عبسٔبٖ

 

 ِٔٛفٝ تبثیز ؽٙبعبیی ثزای ای ٕ٘ٛ٘ٝ ته t آسٖٔٛ ٘تبیح: 7َخذٚ
  3 خبٔقٝ ; ٔیبٍ٘یٗ

 اختالف ٔیبٍ٘یٗ داری ٔقٙی عغح t آٔبرٜ آسٖٔٛ % 95 فبفّٝ اعٕیٙبٖ

 ٘بْ ٔتغیز
 وزاٖ ثبال وزاٖ پبییٗ

 ٞب عبختأىب٘بت ٚ سیز 0.373 8.96 0.001 0.290 0.455

پیبٔذ ٕٞىبری ٚ تقبُٔ در ٌٕزن ٔٛخت تٛعقٝ التقبدی 
٘ؾز ٌزفتٗ افَٛ ثز٘بٔٝ  وؾٛر خٛاٞذ ؽذ. در ایٗ راعتب ثب در

چٟبرْ ٔجتٙی ثز ٌغتزػ ٘یبفتٗ ٚاحذٞبی تؾىیالتی خذیذ ٚ ٘جٛد 
ٞبی  تب ثب تٛخٝ ثٝ رٚیٝ >13داد =ٝ ٚوبری ارائ عبسٔٛاسی وبری، 

حفؼ تقبُٔ ٚ ٕٞىبری در ٌٕزن ٌٕزوی ٘ؾیز فبدرات ٚ ٚاردات 
ٕٞىبری ٚ تقبُٔ  ٔتغیز ثزرعی ثزایفبیت ؽٛد. در ایٗ تحمیك، ر

 ٔٛرد اعت، 3 ثب ثزاثز وٝ خبٔقٝ ٔیبٍ٘یٗ ثب ؽبخـ ٔیبٍ٘یٗ

 8 ؽٕبرٜ خذَٚ اس آٔذٜ دعت ثٝ ٘تبیح وٝ ٌزفتٙذ لزار ٔمبیغٝ
 ؽذٜ ٔحبعجٝ t آٔبرٜ ٘ؾز ٔٛرد ٔذَ در: وٝ دٞذ ٔی ٘ؾبٖ

94/1;t ٔیبٍ٘یٗ اختالف ٔمبیغٝ. اعت ٔقٙبدار 052/0 عغح در 
 ٘ؾبٖ ففز خبٔقٝ ٔیبٍ٘یٗ اختالف ثب M;022/0 فبُٔ ایٗ
 عبسٔبٖ عبختبر ِٔٛفٝ ٘ؾز اس ٌٕزن وٙٛ٘ی ٚضقیت وٝ دٞذ ٔی
 .ثبؽذ ٔی ٔغّٛة ٚضقیت در
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 ِٔٛفٝ تبثیز ؽٙبعبیی ثزای ای ٕٛ٘ٝ٘ ته t آسٖٔٛ ٘تبیح: 8 خذَٚ
 3 خبٔقٝ ; ٔیبٍ٘یٗ

 ٔیبٍ٘یٗ اختالف عغح ٔقٙی داری t آسٖٔٛ آٔبرٜ % 95 فبفّٝ اعٕیٙبٖ
 ٘بْ ٔتغیز

 وزاٖ ثبال وزاٖ پبییٗ

 ٕٞىبری ٚ تقبُٔ 0.022 1.94 0.052 -0.060 0.104

 
 یفٙقت ذرؽ شأٖی ٞب ٚ لبٖ٘ٛ در ت ٌذاریعیبع زتبثی

 یخقٛف ٚ یدِٚت ؼثخ یآفزیٙ ٘مؼ ٘حٜٛ آٖ، شایاخ بطاعزث
٘ؾبٖ دٞٙذٜ  ٛرٞب،وؾ برجخ بی ُداخ زٌذاری ث تعیبع شتٕزو ٚ

ٞب ٚ لٛا٘یٗ در ٌٕزن  ٌذاری تعیبع .إٞیت ٔٛضٛؿ اعت
 .ثبؽذ ٔی ی وؾٛرفٙقت ٚ یعیبع بدی،التق عبختبر زث یٔجتٙ

 بةغی در ٝو ذدٞ ٔی بٖ٘ؾ زاٖای ٛروؾ بدیالتق تٚضقی یثزرع
 ٓثٝ رغ والٖ، غٛحع در بدیالتق ٞبی تعیبع ییىپبرچٍ
 ٛٔیٗع ٝث زٔبیٝع ذةخ ذْف ُدِی ٝث ی،فٙقت بیٞ ؽزفیت

 در آٖ زا٘یپیؾ ؼ٘م ٚ ذٜؽ ُتجذی ٛرالتقبدی وؾ ذرؽ زنٔح
ٞب  آٖ ثٙبثزایٗ. >10= تاع زدٜو ذاپی ؼوبٞ زٔبیٝع تا٘جبؽ

تٛا٘ذ ٔجٙبی رؽذ  ٔی دریبفتٙذ وٝ ٘مؼ عزٔبیٝ ٌذاری ٚ لبٖ٘ٛ
 ٔتغیز ثزرعی زایث التقبدی ٞز وؾٛری ثبؽذ. در ایٗ تحمیك،

 وٝ خبٔقٝ ٔیبٍ٘یٗ ثب ؽبخـ ٔیبٍ٘یٗ لٛا٘یٗ ٚ ٞب ٌذاری عیبعت
 آٔذٜ دعت ثٝ ٘تبیح وٝ ٌزفتٙذ لزار ٔمبیغٝ ٔٛرد اعت، 3 ثب ثزاثز

 t آٔبرٜ ٘ؾز ٔٛرد ٔذَ در: وٝ دٞذ ٔی ٘ؾبٖ 9 ؽٕبرٜ خذَٚ اس
 ٔمبیغٝ. اعت ٔقٙبدار 001/0 عغح در t;84/2 ؽذٜ ٔحبعجٝ
 خبٔقٝ ٔیبٍ٘یٗ اختالف ثب M;901/0 فبُٔ ایٗ ٔیبٍ٘یٗ اختالف

 ِٔٛفٝ ٘ؾز اس ٌٕزن وٙٛ٘ی ٚضقیت وٝ دٞذ ٔی ٘ؾبٖ ففز
 .ثبؽذ ٔی ٔغّٛة ٚضقیت در لٛا٘یٗ ٚ ٞب ٌذاری عیبعت

 
 ِٔٛفٝ تبثیز ؽٙبعبیی ثزای ای ٕ٘ٛ٘ٝ ته t آسٖٔٛ ٘تبیح: 9 خذَٚ

 3 خبٔقٝ ; ٔیبٍ٘یٗ

 ٔیبٍ٘یٗ اختالف عغح ٔقٙی داری t آسٖٔٛ آٔبرٜ % 95 فبفّٝ اعٕیٙبٖ
 ٘بْ ٔتغیز

 وزاٖ ثبال وزاٖ پبییٗ

 لٛا٘یٗ ٚٞب  ٌذاری عیبعت 0.901 2.84 0.001 0.428 1.27

 
 ِشْٚ ٞب، آٖ وبرٌیزی ثٝ ٌغتزػ ٚ ریشی ثز٘بٔٝ ٚ ٔذیزیت

 ٞبیی عبسٔبٖ در خقٛفب ریغه ٔذیزیت اثشارٞبی اس اعتفبدٜ
 ٚ ٚرٚدی فٛارك ٚ حمٛق ٚفَٛ ٔغئَٛ وٝ ٌٕزن ٕٞچٖٛ
 احغبط ؽذت ثٝ ثبؽذ ٔی ٌٕزویٞبی  رٚیٝ ٕٞچٙیٗ ٚ فذٚری

 فٙبٚری اثشارٞبی وبرٌیزیٝ ث ثزای تالػ رٚ ایٗ اس. ٌزدد ٔی
 ٌٕزن تحمك راعتبی در ریغه ٔذیزیتٞبی  تىٙیه ٚ اعالفبت

 حبئش ثغیبر ریشی ثز٘بٔٝ ٚ ٔذیزیت فبوتٛر ٚعیّٝ ثٝ اِىتزٚ٘یه
 پیبدٜ ٚ تِٛیذ ثٝ الذاْ ٌٕزن أز، ایٗ تحمك ثزای. اعت إٞیت
 ٚٞب  فزآیٙذ وّیٝ پٛؽؼ أىبٖ ثب أٛرٌٕزوی خبٔـ عبٔب٘ٝ عبسی

 تب ٌٕزوی لّٕزٚ ثٝ وبال ٚرٚد ِحؾٝ اس وبال تزخیـ فّٕیبت

 ٔتغیز ثزرعی ثزای .>1= اعت وزدٜ وبال تزخیـ تؾزیفبت اتٕبْ
 ثب ؽبخـ ٔیبٍ٘یٗدر ایٗ تحمیك ریشی  ثز٘بٔٝ ٚ ٔذیزیت
 وٝ ٌزفتٙذ لزار ٔمبیغٝ ٔٛرد اعت، 3 ثب ثزاثز وٝ خبٔقٝ ٔیبٍ٘یٗ

 در: وٝ دٞذ ٔی ٘ؾبٖ 10 ؽٕبرٜ خذَٚ اس آٔذٜ دعت ثٝ ٘تبیح
 062/0 عغح در t;85/1 ؽذٜ ٔحبعجٝ t آٔبرٜ ٘ؾز ٔٛرد ٔذَ

 ثب M;146/0 فبُٔ ایٗ ٔیبٍ٘یٗ اختالف ٔمبیغٝ. اعت ٔقٙبدار
 وٙٛ٘ی ٚضقیت وٝ دٞذ ٔی ٘ؾبٖ ففز خبٔقٝ ٔیبٍ٘یٗ اختالف
 ٚضقیت در لٛا٘یٗ ٚ ٞب ٌذاری عیبعت ِٔٛفٝ ٘ؾز اس ٌٕزن
 .ثبؽذ ٔی ٔغّٛة

 
 ِٔٛفٝ تبثیز ؽٙبعبیی ثزای ای ٕ٘ٛ٘ٝ ته t آسٖٔٛ ٘تبیح: 10 خذَٚ

 3 خبٔقٝ ; ٔیبٍ٘یٗ

 % 95 فبفّٝ اعٕیٙبٖ % 95 فبفّٝ اعٕیٙبٖ

 وزاٖ پبییٗ

 % 95 فبفّٝ اعٕیٙبٖ
 وزاٖ پبییٗ

 % 95 فبفّٝ اعٕیٙبٖ

 وزاٖ پبییٗ

 % 95 فبفّٝ اعٕیٙبٖ

 وزاٖ پبییٗ وزاٖ پبییٗ وزاٖ پبییٗ

0.494 0.494 0.494 0.494 0.494 0.494 
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 ٔزتجظ دِیُ ثٝ ٌٕزن در عبسٔب٘ی ثزٖٚ ٚ إِّّی ثیٗ فٛأُ
 اعبعی ٚ ٔٛثز ٘مؼ ٌٕزن عزیك اس وؾٛرٞب ثیٗٞب  ٔزاٚدٜ ثٛدٖ

 ٘ؾبْ ٔغبئُٞبی  عیبعت. ذ٘دار التقبدی تٛعقٝ ٚ رؽذ در
 التقبدی ارتجبعبت ٚ إِّّی ثیٗ فٛأُ تٛعقٝ یٓاپبراد ٚ التقبدی

 ثبسار ٚ التقبدی آٚری تبة ثز ٌٕزن در ٔذیزیتی ٘ؾبْ ٔغبئُ ٚ
 فٛأُ ٘مؼ وٝ ؽذٜ اعت پیؾٟٙبد ثٙبثزایٗ ٔٛثز٘ذ رلبثتی آساد
 ٚ پذیزی رلبثت ٞبی ؽبخـ ٚ عبسٔب٘ی ثزٖٚ إِّّی، ثیٗ

 آٔبیؼ ثٝ تٛخٝ ثب وبِجذی ٚ راٞجزدی خبٔـ عزح ٕٞچٙیٗ
فّٕی ٔٛرد تٛخٝ لزار ٞبی  ثیؾتز در تحمیمبت ٚ ثزرعی عزسٔیٙی

 عبسٔب٘ی ثزٖٚ ٚ إِّّی ثیٗ فٛأُ ٔتغیز ثزرعی ثزای. >6=ٌیزد 
 ٔٛرد اعت، 3 ثب ثزاثز وٝ خبٔقٝ ٔیبٍ٘یٗ ثب ؽبخـ ٔیبٍ٘یٗ
 11 ؽٕبرٜ خذَٚ اس آٔذٜ دعت ثٝ ٘تبیح وٝ ٌزفتٙذ لزار ٔمبیغٝ

 t;3.52ؽذٜ  ٔحبعجٝ t آٔبرٜ ٘ؾز ٔٛرد ٔذَ در: وٝ دٞذ ٔی ٘ؾبٖ
 فبُٔ ایٗ ٔیبٍ٘یٗ اختالف ٔمبیغٝ. اعت ٔقٙبدار 001/0 عغح در
41/1;M وٝدٞذ  ٔی ٘ؾبٖ ففز خبٔقٝ ٔیبٍ٘یٗ اختالف ثب 

 ٚضقیت در عبسٔبٖ عبختبر ِٔٛفٝ ٘ؾز اس ٌٕزن وٙٛ٘ی ٚضقیت
 .ثبؽذ ٔی ٔغّٛة

 
 ِٔٛفٝ تبثیز ؽٙبعبیی ثزای ای ٕ٘ٛ٘ٝ ته t آسٖٔٛ ٘تبیح: 11خذَٚ

 3 خبٔقٝ ; ٔیبٍ٘یٗ

 ٔیبٍ٘یٗ اختالف عغح ٔقٙی داری t آسٖٔٛ آٔبرٜ % 95 فبفّٝ اعٕیٙبٖ

 ٘بْ ٔتغیز
 وزاٖ ثبال وزاٖ پبییٗ

 عبسٔب٘ی ثزٖٚ ٚ إِّّی ثیٗ فٛأُ 1.41 3.52 0.001 0.490 1.14

 
تقییٗ وٙٙذٜ وبرایی ٚ ثٟزٜ ٚری ٞز یىی اس اخشای ٟٔٓ ٚ 

عبسٔب٘ی عبختبر عبسٔبٖ اعت چٙب٘ىٝ ٚخٛد عبختبر عبسٔب٘ی 
ؽٛد.  ٔی ٔٛخت ثٟجٛدٞبی اعبعی در فّٕىزد عبسٔبٖ ،فحیح

دا٘ذ وٝ  ٔی ٞبیی ٔیٙتش ثزي عبختبر یه عبسٔبٖ را ٔدٕٛفٝ راٜ
ؽٙبختٝ ؽذٜ تمغیٓ ٞبی  ٞبی عبسٔبٖ ثٝ ٚؽیفٝ فقبِیتٞب  عی آٖ

آلب خب٘ی ٚ . >12= ؽٛد ٔی ٖ ایٗ ٚؽبیف ٕٞبٍٞٙی ایدبدٚ ٔیب
ختبر عبسٔب٘ی در ٚضـ در ٔٛرد ثزرعی عبفّیشادٜ ٚ لّی پٛر، 

السْ خٟت تجییٗ عبختبرٞبی ٞبی  ٝ رإٞٙبییٔٛخٛد ٚ ارائ

 ٔتغیز ثزرعی ثزای. >9=ا٘ذ  ٔغّٛة ٔغبِقبتی ا٘دبْ دادٜ عبسٔب٘ی
 3 ثب ثزاثز وٝ خبٔقٝ ٔیبٍ٘یٗ ثب ؽبخـ ٔیبٍ٘یٗ عبسٔبٖ عبختبر
 خذَٚ اس آٔذٜ دعت ثٝ ٘تبیح وٝ ٌزفتٙذ لزار ٔمبیغٝ ٔٛرد اعت،
 ٔحبعجٝ t آٔبرٜ ٘ؾز ٔٛرد ٔذَ در: وٝ دٞذ ٔی ٘ؾبٖ 12 ؽٕبرٜ

 اختالف ٔمبیغٝ. اعت ٔقٙبدار 001/0 عغح در t;55/3 ؽذٜ
 ففز خبٔقٝ ٔیبٍ٘یٗ اختالف ثب M;521/0 فبُٔ ایٗ ٔیبٍ٘یٗ

 عبختبر ِٔٛفٝ ٘ؾز اس ٌٕزن وٙٛ٘ی ٚضقیت وٝدٞذ  ٔی ٘ؾبٖ
 .ثبؽذ ٔی ٔغّٛة ٚضقیت در عبسٔبٖ

 

 ِٔٛفٝ تبثیز ؽٙبعبیی ثزای ای ٕ٘ٛ٘ٝ ته t آسٖٔٛ ٘تبیح: 12خذَٚ

 3 خبٔقٝ ; ٔیبٍ٘یٗ

 ٔیبٍ٘یٗ اختالف عغح ٔقٙی داری t آسٖٔٛ آٔبرٜ % 95 فبفّٝ اعٕیٙبٖ

 ٘بْ ٔتغیز
 وزاٖ ثبال پبییٗوزاٖ 

 عبسٔبٖ عبختبر 0.521 3.55 0.001 0.297 0.645
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یح ثزرعی ٚضقیت ٔٛخٛد در ٘تب 13در خذَٚ ؽٕبرٜ 
٘یش  14٘ؾبٖ دادٜ ؽذٜ اعت ٚ در خذَٚ ؽٕبرٜ  تحمیك

ٞبی اٍِٛی ارسیبثی ٌٕزن ایزاٖ  ؽبخـ ٕٞجغتٍی ثیٗ سیز

ثزای تقییٗ عغح آٔبدٌی ثٝ ٔٙؾٛر پیٛعتٗ ثٝ ا٘مالة فٙقتی 
 ؽذٜ اعت.٘ؾبٖ دادٜ  چٟبرْ

 
 ٔٛخٛد ٚضقیت ثزرعی ٘تبیح: 13 خذَٚ

  آسٖٔٛ ٘تیدٝ

 رٚس ٞبی فٙبٚری اس ٌیزی ثٟزٜ ؽبخـ ٚضقیت ثزرعی ٔغّٛة

 ٞب سیزعبخت ٚ أىب٘بت ؽبخـ ٚضقیت ثزرعی ٔغّٛة

 تقبُٔ ٚ ٕٞىبری ؽبخـ ٚضقیت ثزرعی ٔتٛعظ

 لٛا٘یٗ ٚ ٞب ٌذاری عیبعت ؽبخـ ٚضقیت ثزرعی ٔغّٛة

 ریشی ثز٘بٔٝ ٚ ٔذیزیت ؽبخـ ٚضقیت ثزرعی ٔتٛعظ

 عبسٔب٘ی ثزٖٚ ٚ إِّّی ثیٗ فٛأُ ؽبخـ ٚضقیت ثزرعی ٔغّٛة

 عبسٔبٖ عبختبر ؽبخـ ٚضقیت ثزرعی ٔغّٛة

 
 چٟبرْ فٙقتی ا٘مالة ثٝ پیٛعتٗ ٔٙؾٛر ثٝ آٔبدٌی عغح تقییٗ ثزای ایزاٖ ٌٕزن ارسیبثی اٍِٛی ٞبی سیزؽبخـ ثیٗ ٕٞجغتٍی: 14 خذَٚ

فٛأُ ثیٗ  عبختبر عبسٔبٖ
ٚ ثزٖٚ  إِّّی

 عبسٔب٘ی

 ٔذیزیت ٚ
 ثز٘بٔٝ ریشی

عیبعت 
ٚ ٞب  ٌذاری

 لٛا٘یٗ

 ٕٞىبری ٚ
 تقبُٔ

 أىب٘بت ٚ

 ٞب سیزعبخت

ثٟزٜ ٌیزی اس 

 ٔتغیزٞب ٞبی رٚس فٙبٚری

 رٚسٞبی  فٙبٚری اس ٌیزی ثٟزٜ 00/1 - - - - - -

 ٞب سیزعبخت ٚ أىب٘بت 624/0 00/1 - - - - -

 تقبُٔ ٚ ٕٞىبری 652/0 529/0 00/1 - - - -

 لٛا٘یٗ ٚٞب  عیبعت ٌذاری 541/0 612/0 234/0 00/1 - - -

 ریشی ثز٘بٔٝ ٚ ٔذیزیت 742/0 556/0 519/0 522/0 00/1 - -

 عبسٔب٘ی ثزٖٚ ٚ إِّّی ثیٗ فٛأُ 723/0 622/0 520/0 599/0 725/0 00/1 -

 عبسٔبٖ عبختبر 419/0 485/0 299/0 368/0 314/0 549/0 00/1

  گیری نتیجه
 ٘ؾز اس ٌٕزن وٙٛ٘ی ٚضقیت وٝ ؽذ ٔؾخـ ٘تبیحدر 

 یٙذفزآ ٞز .اعت ثٛدٜ ٔغّٛة چٟبرْ فٙقتی ا٘مالةٞبی  ِٔٛفٝ
 ارائٝ را أىب٘بتی ٚ اعت ٞبیی ٚیضٌی دارای فّٕی ٚ فٙقتی

 فٙٛاٖ ثٝ آٖ اس وٝ وٙذ ٔی ٔتحَٛ را عبختبرٞبیی یب دٞذ ٔی
 چٟبرْ فٙقتی ا٘مالة در. ؽٛد ٔی ثزدٜ ٘بْ فزفٝ آٖ در ا٘مالثی

 ٞٛؽٕٙذ ٕٞچٖٛ یخبف ٞبی پیؾزفت دارای تحَٛ ایٗ ٘یش
 اؽیب ایٙتز٘ت ٔدبسی، فضبی ثغتز در ارتجبعبت ٚ خذٔبت عبسی

 ٔتٙٛؿ اثشارٞبی در دا٘ؼ ٚ ٞٛػ وبرثزد یقٙیاعت. ایٙتز٘ت اؽیب 

 دٞٙذ، ا٘دبْ ثتٛا٘ٙذ را ا٘غب٘ی دعتٛرات ٚٞب  خٛاعتٝ وٝ عٛری ثٝ
 ٞٛؽٕٙذ، ٞبی رثبت عبخت یب افشار عخت در ٔقٙٛفی ٞٛػ
 فیشیىی دخبِت ثذٖٚ وٝ ٚعبیّی عبیز یب ٚ ٞٛؽٕٙذ ٞبی ٔبؽیٗ
 ٘زْ دا٘ؼ ٔقٙبی ثٝ ا٘فٛرٔبتیه فٙبٚری، وٙٙذ فُٕ ثتٛا٘ٙذ ا٘غب٘ی
 ٞبی دعتٍبٜ ٔب٘ٙذٞب  آٖ وزدٖ ٞٛؽٕٙذ ٚ افشارٞب عخت در افشاری
 ٞب ایٗ ٔب٘ٙذ ٚ دٞی ٘ٛثت ٚ ٌیزی یرا ٞبی عیغتٓ، خٛاٖ وبرت
 ٚ اعت ٘یش پیؾزفت حبَ در وٝ ٞبیی ٚیضٌی ثٝ تٛخٝ ثب ِذا. اعت

 را ٞٛؽٕٙذ تحٛالت ایٗ اس ثیؾتزی ٔٛارد تٛاٖ ٔی سٔبٖ ٌذؽت ثب
 ا٘مالة وٝ خٟب٘ی ٌزفت ٘تیدٝ تٛاٖ ٔی ثٙبثزایٗ،. ثٛد ؽبٞذ
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 ٚ تز ٔتزلی لغقب اعت، آٖ ثٝ دادٖ ؽىُ حبَ در چٟبرْ فٙقتی
 ثب فٙبٚری ایٗ ٚ ؽٛد ٔی دیذٜ أزٚس وٝ اعت آٖ اس ٞٛؽٕٙذتز

 اٍِٛٞبی ٚ دادٜ تغییز را عبختبرٞب اس ای فٕذٜ ثخؼ یبفتٗ، تٛعقٝ
 أزٚس وٝ چٝ آٖ. وٙذ ٔی ارائٝ را ٔذرٖ خٟبٖ در س٘ذٌی اس ٘ٛیٙی
 تىِٙٛٛصی ایٗ فزدای در اعت، غیزٕٔىٗ ٚ عخت آٖ ا٘دبْ
 وٝ ٞبیی ٘ؾزیٝ ٚ ٞب تئٛری اس ثغیبری ٚ ؽذ خٛاٞذ پذیز أىبٖ
 ایدبد را ٔتفبٚت عبختبر ٚ ٔبٞیت ثب خٟب٘ی ٌزفت. خٛاٞٙذ ؽىُ

 وٙٙذٜ ادارٜ ٞٛؽٕٙذ اثشارٞبی ٚ ٔتفىز ا٘غبٖ وٝ خٟب٘ی وٙٙذ. ٔی
 ثٝ تٟٙب تٛعقٝ حبَ در وؾٛرٞبی در أزٚسٜ. ثٛد خٛاٞٙذ آٖ

 ایٗ ثز ٞب دِٚت عقی ٚ ؽٛد ٕ٘ی تٛخٝ درآٔذی ِحبػ اس ٌٕزن
 وٙٙذ ٕٞبًٞٙ التقبدی عیبعت ثب را ٌٕزوی عیبعت وٝ اعت
 ایٗ اس. اعت التقبدی ٞبی فقبِیت ٞذف التقبدی رؽذ چٖٛ
 ایٗ ثٝ وٙذ ٔی پیزٚی ٟٔٓ افُ ایٗ اس ٔب ٌٕزوی عیبعت ِحبػ

 ٚرٚد اس ٌٕزوی فٛارك ٚ ثبسرٌب٘ی عٛد افشایؼ ثب وٝ فٛرت
 خٌّٛیزی ؽٛد ٔی عبختٝ وؾٛر داخُ در وٝ ٔؾبثٝ وبالٞبی

 در وٝ سٔب٘ی ثبِقىظ ؽٛد ٔی حٕبیت داخّی فٙبیـ اسٚ  ٕ٘ٛدٜ
 فٛارك وبٞؼ ،ؽٛد وٓ یب ٌزاٖ خٟت ثی وبالیی وؾٛر داخُ

. وٙذ ٔی تغٟیُ داخُ ثٝ را آٖ ٚرٚد ثبسرٌب٘ی عٛد ٚ ٌٕزوی
 ثٝ حٕبیتی دِٚت عزف اس وؾٛر در خذیذ فٙبیـ ٔٛرد در چٙب٘ىٝ

 ٚ ثبیغتٙذ خٛد پبی رٚی تٛا٘ٙذ ٕ٘ی خذیذٞبی  وبرخب٘ٝ ٘یبیذ فُٕ
 عزیك اس تٟٙب حٕبیت ایٗ. وٙٙذ رلبثت خبرخی ٔحقٛالت ثب

 وبالٞبیی چٙیٗ ٚاردات اس ثبسرٌب٘ی عٛد ٚ ٌٕزوی حمٛق ٌزفتٗ
 حمٛق پزداخت اس فٙقتی آالت ٔبؽیٗ ٔثال .ؽٛد ٔی فّٕی

 فٙقتی حٕبیت ثزٔٛ عزق اس یىی خٛد ایٗ ٚ ثٛدٜ ٔقبف ٌٕزوی
 ٚ فبدرات تؾٛیك. ثبؽذ ٔی وؾٛر درٞب  وبرخب٘ٝ اسدیبد ٔٙؾٛر ثٝ

 خٟبت خّٕٝ اس ارس، تحقیُ ٚ وؾٛر داخُ در اؽتغبَ خٟت تِٛیذ
 اعت ٕٔىٗ وٝ اعت ٌٕزن التقبدی ٘مؼ ٔقزفی در دیٍز

 ٔبدی ٞبی وٕه ٚ ٚیضٜ أتیبسات افغب ثب غیزٔغتمیٓ یب ٔغتمیٓ
 اس آٖ التقبدی ٞذف ثٝ ٘یُ ٔٙؾٛر ثٝ ٚ وٙٙذٌبٖ فبدر ثٝ دِٚت
 ٘ٛیٗ ٞبی فٙبٚری وبرٌیزی ثٝ. ؽٛد اخزا ٚ افٕبَ ٌٕزن عزیك

 ٚ اعالفبت فٙبٚری تدٟیشات ٕٞچٖٛ ٌٕزوی خذٔبت ارائٝ در
 اس ٘بٔحغٛط وٙتزَ تدٟیشات ٚ ثغتٝ ٔذار ٞبی دٚرثیٗ ارتجبعبت،

 ٔٛرد پیؾزفتٝ ٌٕزوبت در وٝ ٞغتٙذ ٘ٛیٙی ٞبی فٙبٚری خّٕٝ
 ٘ٝ تدٟیشات ایٗ اس اعتفبدٜ ثذٖٚ أزٚسٜ. ٌیز٘ذ ٔی لزار اعتفبدٜ

 تٛاٖ ٕ٘ی خٛثی ثٝ ٚؽیفٝ یه فٙٛاٖ ثٝ را تدبرت تغٟیُ تٟٙب
 ٚ ٔمزرات ٚ لٛا٘یٗ اخزای خٟت السْ ثغتز ثّىٝ داد، ا٘دبْ

  ؽذ. ٘خٛاٞذ فزاٞٓ ٔٙبعت فٛرت ثٝ ٘یش ٌٕزوی ٞبی وٙتزَ
 افشارٞب عخت ثز ٔؾتُٕ) ٌٕزوی یىپبرچٝ عیغتٓ اس اعتفبدٜ

 تجبدَ اِىتزٚ٘یىی، اعٙبد اس اعتفبدٜ ،(یىپبرچٝ افشارٞبی ٘زْ ٚ
 اس اعتفبدٜ ٕٞدٛار، ٚ ٕٞىبر ٞبی عبسٔبٖ ثیٗٞب  دادٜ اِىتزٚ٘یىی

 أٛاج ؽٙبعبیی عبٔب٘ٝ ثقذی، دٚ ثبروذ ٔثُ خذیذ ٞبی فٙبٚری
 ٌٕزن الیٙفه خش ٞٛؽٕٙذ، وبرت ٚ وبغذی اعٙبد رٚی رادیٛیی

 اس اعتفبدٜ در پیؾزٚ ٞبی عبسٔبٖ اس یىی ٌٕزن .اعت ٘ٛیٗ
در ایٗ تحمیك  اعت، ثٛدٜ وؾٛر در ارتجبعبت ٚ اعالفبت فٙبٚری

 پیبدٜ ٚ ارتجبعی ٞبی سیزعبخت٘ؾبٖ دادٜ ؽذ وٝ ٌٕزن اس ٘ؾز 
 ٚضـ در یىپبرچٝ غیز ٚ ای خشیزٜ افشاری ٘زْ ٞبی عیغتٓ عبسی

 .دارد ٔغّٛثی لزار
 

  کاربردی پیطنهادات
 اس ٌیزی ثٟزٜ وٝ داد ٘ؾبٖ ٘تبیح وٝ ایٗ ثٝ تٛخٝ ثب

 تقبُٔ، ٚ ٕٞىبری ٞب، سیزعبخت ٚ أىب٘بت رٚس، ٞبی فٙبٚری
 ثیٗ فٛأُ ریشی، ثز٘بٔٝ ٚ ٔذیزیت لٛا٘یٗ، ٚ ٞب ٌذاری عیبعت
ٞبی  ٔمِٛٝ فٙٛاٖ ثٝ عبسٔبٖ عبختبر ٚ عبسٔب٘ی ثزٖٚ ٚ إِّّی
 وٙٛ٘ی ٚضقیت ارسیبثی ثزای ٌٕزن عبسٔبٖ ثز تبثیزٌذار افّی

 ثبؽذ، ٔی چٟبرْ فٙقتی ا٘مالةٞبی  ِٔٛفٝ ٘ؾز اس ایزاٖ ٌٕزن
 ٚرٚد ثزای ٌٕزوی ٔذیزاٖ ٚ ٔغئٛالٖ وٝ ٌزدد ٔی پیؾٟٙبد
 عبیز ٞبی ٌٕزن ثب یىپبرچٍی ٚ ٕٞبٍٞٙی ٚ د٘یب رٚس ٞبی فٙبٚری

 ثب خٛد ٕٞىبری ثٝ ٚ دادٜ ا٘دبْ را السْ الذأبت د٘یب وؾٛرٞبی
 .ثیفشایٙذ وؾٛرٞب عبیز

 

 ٔدّٝ وبروٙبٖ ٔدٕٛفٝ ارس٘ذٜ ٞبی تالػ تطکر و قدردانی:

 ٘ؾز ٚ تجییٗ در تٟزاٖ ٔذرط تزثیت دا٘ؾٍبٜ اس فضب عیبعی آٔبیؼ

 ٚ اعت تمذیز لبثُ دا٘ؼ ٚ فّٓ ارتمبی ٚ ٔزتجظ فّٕی ٔٛضٛفبت

ـ ٞبی آرٔبٖ تحمك ٚ دعتیبثی عبس سٔیٙٝ ؽه ثذٖٚ  در را فّٕی خٛٔا

 خب٘ٓ عزوبر اس تؾىز ٚ تمذیز ٔزاتت افالْ ضٕٗ ِذا. داؽت ثزخٛاٞذ

 ٚ داٚراٖ تٞیب تحزیزیٝ، تٞیب ٘ٛایی، خب٘ٓ عزوبر پٛر، احٕذی دوتز

 ٔشیذ فضب، عیبعی آٔبیؼ ٔدّٝ ٔدٕٛفٝ ایٗ ٖاوبررا٘ذ دعت تٕبْ

 .ٕ٘بییٓ ٔی ٔغئّت حك حضزت درٌبٜ اس را تٛفیمبت

افُ أب٘ت داری در  های اخالقی، تعارض هنافع: تاییدیه

ِٛٝ ارخبؿ دٞی ٚ حك وپی رایت ثٝ ٘حٛ ؽبیغتٝ تٛعظ ٘ٛیغٙذٌبٖ  ٔم

 رفبیت ؽذٜ اعت. 

ٔٛردی تٛعظ ها:  سهن نویسندگاى و هنابع هالی/حوایت

 ٌشارػ ٘ؾذٜ اعت.٘ٛیغٙذٌبٖ 
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 هنابع:
 .اعذاهلل ،ؽبٜ ثٟزأی ؛عٌٛٙذ آثىٙبر ،احٕذی ؛فّی ،افغزی .1

وغت ٚ وبر ٚ ای ٚ  عبٔب٘ٝٞبی  (. ؽٙبعبیی ریغه1394)
وٙفزا٘ظ ّٔی ٔذیزیت ریغه  ،ٔذیزیت ریغه در ٌٕزن

 تٟزاٖ. ،عبسٔب٘ی

ٞبی  ثزرعی راثغٝ ثیٗ ٚیضٌی (.1378) .فضُ اهلل ،اوجزی .2
ای  عبختبر عبسٔب٘ی در ؽزوت ثزق ٔٙغمٝفزًٞٙ عبسٔب٘ی ٚ 

تٟزاٖ، ٔدتٕـ  دا٘ؾٍبٜ، رعبِٝ وبرؽٙبعی ارؽذ، اففٟبٖ
 آٔٛسػ فبِی لٓ.

٘مؼ  ی(. ثزرع1386) .فّیزضب ،حغٗ سادٜ ؛ؽقجبٖ ،اِٟی .3
ٌٕزن اِىتزٚ٘یىی در تغٟیُ فبدرات، فقّٙبٔٝ پضٚٞؾٙبٔٝ 

 . 120-93 فـ ،43 ؽٕبرٜ ثبسرٌب٘ی،

(. 1394) .حغیٗ ،ٔحٕذی ؛فزسا٘ٝ ،خّیّی ؛ففز ،خّیُ پٛر .4
ثز ثز خذة عزٔبیٝ ٌذاری خبرخی در ٔٙبعك آساد ٛفٛأُ ٔ

ٞب(،  فٙقتی ٔبوٛ )ثب رٚیىزد أىب٘بت ٚ سیزعبخت -تدبری
  .دٚٔیٗ ٕٞبیؼ ثیٗ إِّّی ٔذیزیت ٚ فزًٞٙ

عٛیی ثب پیؾزفت تىِٙٛٛصی در  (. 1396ٓٞ) .فّی ،فبثزی .5
ٞبی  رثزد فٙبٚریوٙفزا٘ظ ّٔی وب، ا٘مالة فٙقتی چٟبرْ

 ، تٟزاٖ. IT٘ٛیٗ در فّْٛ ٚ ٟٔٙذعی ثزق، وبٔپیٛتز ٚ 

حٕیذی  ؛اعذاِٝ وزد ،٘بئیح ؛ٔزتضی ،عّغب٘ی ؛افغز ،رؽٙٛدی .6
(. ؽٙبعبیی ٚ تجییٗ فٛأُ وّیذی ٔٛفمیت 1398) .فّی ،سادٜ

 فٙقتی در عغح ثیٗ -رلبثت پذیزی ٔٙبعك آساد تدبری
عبَ  ،الیب٘ٛط ؽٙبعی ای اعبط رٚػ ٘ؾزیٝ سٔیٙٝإِّّی ثز

 .122-111 فـ ،38ؽٕبرٜ  ،دٞٓ

 ،آَ اعحبق ؛عبْ ،دِیزی ؛اِیبط ،٘بدراٖ ؛فزٞبد ،رٞجز .7
(. 1397) .ٔدتجی ،٘بدری ؛فّیزضب ،ٔمذعی ؛یحیی ؛عیذوبؽٓ

ٞبی  ؽٙبعبیی ٘ؾبْ ٌٕزوی ٔغّٛة ایزاٖ ٔجتٙی ثز عیبعت
ویذ ثز ثٟجٛد ٔحیظ وغت ٚوبر(، بوّی التقبد ٔمبٚٔتی )ثب ت

فقّٙبٔٝ فّٕی تحمیمی ٔغبِقبت ٔذیزیت راٞجزدی دفبؿ ّٔی 
 .57-82 فـ ،8 ؽٕبرٜ عبَ دْٚ،

 ؛خذیدٝ ،وبؽٕی ؛آرسٚچی ،ٔحٕذی ؛ٟٔذی ،سٍ٘ب٘ٝ .8
(. ؽٙبعبیی ٚ اِٚٛیت ثٙذی 1395) .ٞزٔش ،ٟٔزا٘ی ؛عیذحغیٗ

ٔٛا٘ـ تزخیـ وبال اس ٌٕزن ؽٟزیبر ؽٟز تٟزاٖ ثب اعتفبدٜ 
، ٚاحذ فّْٛ تحمیمبت (AHPاس تحّیُ عّغّٝ ٔزاتجی )

 ؽٕبرٜ دا٘ؾٍبٜ آساد اعالٔی تٟزاٖ، ٔدّٝ ٔذیزیت ثبساریبثی،
 .41-64فـ ، 33

یىی اس  فٙٛاٖ ثٝ(. تجییٗ عجه رٞجزی 1377) .آریٗ ،لّی پٛر .9
، فٛأُ تقییٗ وٙٙذٜ عبختبر عبسٔب٘ی در ؽزوت ؽتبة خٛدرٚ

ی  تٟزاٖ، دا٘ؾىذٜ ی وبرؽٙبعی ارؽذ، دا٘ؾٍبٜٝ ِرعب
 تٟزاٖ.ٔذیزیت، 

(. 1380) .ٞبی ثبسرٌب٘ی عغٝ ٔغبِقبت ٚ پضٚٞؼٛٔ.11
 ٞبی تدبری ٚ تٛعقٝ التقبدی. عیبعت

(. 1396) .حغیٗ ،عیذٔحٕذ ٚ احٕذی ٔالیزی ،ٔیزٔحٕذی.11
ی فبدرات ٚ تغٟیُ   ٘مؼ ٌٕزن اِىتزٚ٘یه در تٛعقٝ

ّّی فّْٛ ا٘غب٘ی، ٔغبِقبت دٚٔیٗ وٍٙزٜ ثیٗ إِ تدبرت,
 تٟزاٖ.، فزٍٞٙی

، سوبرعب(. عبسٔب٘ذٞی: پٙح اٍِٛی 1373) .یزٞٙ ،ٔیٙتشثزي.12
ی اثٛاِحغٗ فمیٝ ٚ حغیٗ ٚسیزی عبثمی، ٔزوش  تزخٕٝ

 آٔٛسػ ٔذیزیت دِٚتی، تٟزاٖ.

(. ثز٘بٔٝ عْٛ تٛعقٝ ٚ چؾٓ ا٘ذاس 1381) .حغٗ ،یبعزی.13
 آیٙذٜ ٌٕزن، عزح ٚ ثز٘بٔٝ ٌٕزن ایزاٖ.
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