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 یحسبثساضی زاًطگبُ ػالهِ قجبقجبی زاًطیبض گطٍُ  -زوتط ػلی ثمفی 

 زاًطدَی زوتطی زاًطگبُ ػالهِ قجبقجبیی  - اهیط پَضیبًست 

 

چکیذٌ

ای، ٍ همطضات حسبثساضی ًطبى هی  ّبی حطفِ ّبی زاًطگبّی، هدلِ ًبهِ ّب ٍ پبیبى هدلِ هطٍض

ؼبتی ٍ ّبی هكبل ت سَز یىی اظ پطثسبهستطیي ظهیٌِهسیطیّبی اذیط  زض سبلزّس وِ 

ی هسیطیت  ًظطیِ زضغسز هؼطفی ایي هكبلؼِ  چَى .ثَزُ استگصاضی حسبثساضی  همطضات

هكبلؼبت ثِ فمف  قجیؼی است وِ زض هیبى ازثیبت ثسیبض غٌی هسیطیت سَزثٌبثطایي  استسَز 

ٍ فطؾیبت هسیطیت سَز  ّب وٌس وِ زضغسز ػطؾِ ٍ آظهبیص ًظطیِ هی زاستٌبزاًطگبّی 

وطف هسیطیت  ّبی ثٌسی هسل غَضتهحَض توطوع هكبلؼبت زاًطگبّی ػوستب . ّستٌس

ثیطتط ایي هكبلؼبت یب هستمیوب ثِ یه . استّب  گطی ایي هسل ثیٌی ٍ آظهَى لسضت پیصسَز 

زض ثیي . ای ّستٌس ای ظهیٌِ ًظطیِ وِ شاتب اثجبتی است هتىی ّستٌس یب زض غسز یبفتي ًظطیِ

هسیطیت سَز پطزاذتِ  ّبی ًظطیِهطٍض غطفب ثِ وبض هتوبیعی وِ خبی هكبلؼبت زاًطگبّی 

ایي همبلِ زضغسز است ثب هطٍض ازثیبت هَؾَػی ایي خبی ذبلی ضا پط . ذبلی است ثبضس

ّبی  ٍ ًظطیِّبی زاًطگبّی ضثف سَز ثِ اضظش  اثتسا تججیيزض ثرص اٍل ثسیي هٌظَض . وٌس

ّبی هسیطیت سَز هؼطفی  ّبی هٌترت ًظطیِ ًظطیِسپس . ضَز ثبظذَاًی هیهسیطیت سَز 

ّبی هسیطیت سَز یه  ی ضطوت زض هیبى ًظطیِ ضَز ًظطیِ گیطی هی ًتیدِضَز ٍ  هی 

 ی پبیِثط ی هسلف  ثِ ػٌَاى یه ًظطیِی ضطوت  ًظطیِ  ثط ایي اسبس،. ی هسلف است ًظطیِ

گیطی، ٍ  طاضزازّب، ضٍیىطز تػوینی ل ثب سِ ضٍیىطز هتوبیع ضبهل ضٍیىطز ّعیٌِ ]37[ وبض

 . ضَز هی ثبظذَاًی  لبًًَی -ضٍیىطز سیبسی
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مقذمٍ

ی پژٍّطی یب غحٌِ  هبًٌس ّط ػطغِ. پطزاظز ی هسیطیت سَز هی ایي همبلِ ثِ تجییي ًظطیِ

-ی یگبًِ ثطای تجییي ٍ پیصحسبثساضی زیگط، اتفبق ًظط ٍ اخوبع زض ذػَظ یه ًظطیِ

اضز، ثب ایي حبل، هطٍض ازثیبت زاًطگبّی هسیطیت سَز حبوی اظ ثیٌی هسیطیت سَز ٍخَز ًس

اثتسا بلِ مزض ایي ه. ّبی ضلیت است ی ضطوت، زض هیبى ًظطیِ ی یه ًظطیِ، ًظطیِ سلكِ

ضَز ٍ فْطستی اظ  ّبی هسیطیت سَز ثب اضظش آٍضزُ هی ثحثی زض ذػَظ اضتجبـ ًظطیِ

ّبی هسیطیت سَز  سپس هٌترت ًظطیِ. ضَز ّبی هسیطیت سَز اضائِ هی پطثسبهستطیي ًظطیِ

زض وبًَى ی هسلف  ثِ ػٌَاى ًظطیِزلیل  سِی ضطوت ثِ  اظ ایي هیبى، ًظطیِضَز ٍ  هیتجییي 

ّبی پژٍّطی زیگط ٍ هطتجف لسهتی ثیص زست ون زض ػطغِ( 1: گیطز ثحث همبلِ لطاض هی

س یب ثِ ػجبضت زیگط زاض آى ّستٌّبی زیگط هسیطیت سَز ثِ ًَػی ٍامًظطیِ( 2اظ ثمیِ زاضز، 

ّبی  ًظطیِ( 3، ٍ اش است ّبی ضلیت ی ًظطیِ ایي ًظطیِ ثِ هثبثِ پبضازایوی ثطای هدوَػِ

ی ضطوت ثب سِ  ًظطیِ آى گبُ، . ی ضطوت ّستٌس زیگط ّط یه ثِ ًَػی ضٍیىطزی اظ ًظطیِ

 لبًًَی-گیطی، ٍ ضٍیىطز سیبسیی لطاضزازّب، ضٍیىطز تػوین ضٍیىطز ّعیٌِ ضٍیىطز ضبهل

ّبی هسیطیت سَز هطثَـ ثِ آًْب خساگبًِ  زض ازاهِ ایي ضٍیىطزّب ٍ زیسگبُ. ضَز هی هؼطفی 

   .ضَز تجییي ٍ تَغیف هی

 َایمذیزیتسًدظزیٍارتثاطارسشیسًديو

هثال . وٌٌس وِ هسیطیت سَز ثط لیوت سْبم تبثیط زاضز اوثط ازثیبت هسیطیت سَز فطؼ هی

ی هسیطیت سَز ثب هؼبهالت هبلی، هثل  سی ضاثكِزض ایي ذػَظ هكبلؼبتی ثطای ثطض

.ثِ ثوط ضسیسُ است ]34[ ٍ ذطیس اّطهی]42،43[ی سْبم  ػطؾِ

ثِ ػجبضت زیگط، . ضَز ّبی زاًطگبّی ضثف سَز ثِ اضظش ثبظذَاًی هی زض ایٌدب تججیي

ی هسیطیت سَز ثحث  وٌٌسُ ّبی حسبثساضی تجییياظ هٌظط ًظطیِ 1ارتثاطارسشیسًد

ضا  ثطای ای  ی یگبًِ ًظطیِّط یه ی هسیطیت سَز ازثیبت هتفبٍت زض ػطغِ .ضَزهی

                                                             
  value relevance of earnings 
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هبًٌس ّط ثٌبثط ایي، . زٌّسّب ٍ هسیطاى ثِ هسیطیت سَز پیطٌْبز هیچطایی هجبزضت ضطوت

ی ی پژٍّطی حسبثساضی زیگط، اتفبق ًظط ٍ اخوبع زض ذػَظ یه ًظطیِیب غحٌِ  ػطغِ

ًظطی  اظ زیسگبُّط وبض پژٍّطی . یت سَز ٍخَز ًساضزثیٌی هسیطیگبًِ ثطای تجییي ٍ پیص

ی هسیطیت  ضَز یه ًظطیِ زض ایي هكبلؼِ وَضص هی. است هتفبٍتی ثِ ایي پسیسُ پطزاذتِ

 .ضَز ی گًَبوَى هسیطیت سَز ثبظضٌبسی ٍ هؼطفی  سَز هسلف زض هیبى ًظطیِ

ّبی اظ پژٍّصّبی هسیطیت سَز ًیع ّبی پژٍّص حسبثساضی، ًظطیِّوبًٌس اوثط ػطغِ

ّبی زیگط زاًص، هثل تبهیي هبلی، التػبز، ٍ  ّبی زیگط حسبثساضی، یب حَظُػطغِ

یوظزیٍٍ  2یپذیزاییوظزیٍزض ایي هیبى . اًسضٍاًطٌبسی ٍ هبًٌس ایٌْب ٍام گطفتِ ضسُ

گصاضی سَز تمسیوی زض  اٍلی اظ  هكبلؼبت سیبست: ًسجتب خسیس ّستٌس 3شًییحساب

ٍ زٍهی هستمیوب اظ زل هكبلؼبت زاًطگبّی  ی ٍام گطفتِ ضسُ استی تبهیي هبل حَظُ

ّبی هسیطیت سَز فْطست پطثسبهستطیي ًظطیِ. ]44[ هسیطیت سَز گطفتِ ضسُ است

 :اًس اظػجبضت

 ِ33،17،38[ زاضتی چطنًظطی[ 

 ِ35،42،21[ ی وبضگعاضیًظطی[ 

 ِ36[ ی پصیطاییًظطی[ 

 ِ27[ ضَییی حسبةًظطی[ 

 ِ37، 9[ زّیی ػالهتًظطی[ 

 ِّبی ضفتبضیًظطی 

 ِی ثبظیًظطی 

 ِ15،26[ ًفؼبىی شیًظطی[ 

 ِ37[ ی ضطوتًظطی[ 

                                                             
  catering theory 
  big bath theory 
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 : ان زاضًسّبی هسیطیت سَز زض سِ چیع اضتطضسس توبم ًظطیِثِ ًظط هی

وٌٌسگبى ّبی استفبزُّب ٍ گطٍُ یب گطٍُ ی ثیي هسیطاى ضطوتوَضٌس ضاثكِتوبم آًْب هی( 1

ثِ ایي زلیل ٍ ثِ زلیل استفبزُ اظ زٍ ( 2هسیطیت سَز تجییي وٌٌس،  ثِ ضا ًفؼبى ًسجتیب شی

سبظی  ثیطیٌِ"ٍ هحػَل ایي زٍ، یؼٌی  "ًفغ ضرػی"ٍ  "اًسبى ػمالیی"ی هٌكمی  همسهِ

ی هسیطیت سَز ٍ اضظش ضا تجییي وٌٌس، ٍ وَضٌس ضاثكِّب هیی ایي ًظطیِ، ّوِ"هكلَثیت

اًس ٍ ثٌبثطایي قجیؼت  حسبثساضی اثجبتی پطزاذتِ ضسُ تبظی ّب زض ػػط یىِتوبم ایي ًظطیِ( 3

 .اًس اثجبتی ٍ استمطایی زاضًس ٍ اظ هطبّسُ ٍ تدطثِ ثطگطفتِ ضسُ

پصیطًس ٍ آى ضا زض  هی ی هسلف ثِ ػٌَاى یه ًظطیِضا ی ضطوت  ًظطیِ (2008)ضاًي ٍ یبضی

ثِ ػٌَاى زلیل  سِی ضطوت ثِ  ًظطیِ زض ایي همبلِ ًیع. ًطبًٌس ّبی زیگط هی غسض ًظطیِ

ّبی پژٍّطی زیگط ٍ زست ون زض ػطغِ( 1: گیطز زض وبًَى ثحث لطاض هیی هسلف   ًظطیِ

زاض آى ّستٌس ّبی زیگط هسیطیت سَز ثِ ًَػی ٍامًظطیِ( 2 ؛هطتجف لسهتی ثیص اظ ثمیِ زاضز

ٍ  ؛تاش اس ّبی ضلیت ی ًظطیِ یب ثِ ػجبضت زیگط ایي ًظطیِ ثِ هثبثِ پبضازایوی ثطای هدوَػِ

ّوبى قَض وِ  .ی ضطوت ّستٌس ّبی زیگط ّط یه ثِ ًَػی ضٍیىطزی اظ ًظطیِ ًظطیِ( 3

ّب ٍ  ضطوتی ی زضٍى ضاثكِ وَضٌس ی هسیطیت سَز هی ّب ًظطیِی  پیص اظ ایي گفتِ ضس ّوِ

ثٌبثطایي هی تَاى ًتیدِ . وٌٌس سَز تجییي هی  ی هسیطیت ّب ضا ًسجت ثِ پسیسُ ضطوتی ثطٍى

ّبی  ضٍ ًظطیِ ٍ اظ ایي ی ضطوت ٍ ضلجبیص ٍخَز زاضز پبضازایوی ثیي ًظطیِگطفت وِ ًسجت 

ی   ضٍیىطزّبی ًظطیِ. گیطًس ی ضطوت لطاض هی ضلیت ّط وسام زض لبلت ضٍیىطزّبی ًظطیِ

گیطی، ٍ ضٍیىطز ی لطاضزازّب، ضٍیىطز تػوین ضٍیىطز ّعیٌِ: اًس اظ ضطوت ػجبضت

 .لبًًَی-سیبسی

ّبی  ی ضلیت وِ ًسجتب خسیستط یب پطثسبهستطًس، ضبهل ًظطیِ اثتسا چٌس هٌترت ًظطیِ 

ضًَس ٍ زض ثرص ثؼسی ثِ  ضَیی، ٍ پصیطایی هؼطفی هی زاضت، وبضگعاضی، ، حسبة چطن

. ضَز ثحث هیی هسلف  ثِ ػٌَاى ًظطیِ "ی ضطوتًظطیِ"ی  تفػیل زض ثبضُ

َایرقیةمىتخةوظزیٍ
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ی ضطوت زض ازثیبت  تطیي ضلجبی ًظطیِ س هْنضًَ خب آٍضزُ هی  ّبی ضلیت وِ زض ایي ًظطیِ

اهب ّوبى گًَِ وِ پیص اظ ایي گفتِ ضس ّط یه زض همبیسِ ثب . آیٌس هسیطیت سَز ثِ ضوبض هی

ی ضطوت ثِ  ثِ ّویي زلیل ًظطیِ. ی ذبظ ٍ ػبم زاضًس ی ضطوت ثِ ًَػی یه ضاثكِ ًظطیِ

 . گیطز هی ی ػبم ٍ هسلف زض وبًَى ثحث ایي همبلِ لطاض ػٌَاى یه ًظطیِ

1 زاضت  ی چطن ًظطیِ: زٍ ضٍیىطز ثِ ایي ًظطیِ ٍخَز زاضز :داشتیچشموظزیٍ(

زاضت  ی چطن ّط زٍ ضٍیىطز ضیطِ زض ًظطیِ. زاضت اضظضی ی چطن اقالػبتی ٍ ًظطیِ

ی حسبثساضی ثب ضٍیىطز زاضت زض حَظُ ی چطن  ضٍاًطٌبسی زاضًس  ثطای اٍلیي ثبض ًظطیِ

اهب سپس ضٍیىطز اضظضی ثِ ایي ًظطیِ زض وبًَى . گطفتِ ضس زاضت اقالػبتی ٍام چطن

 .ّبی هسیطیت سَز لطاض گطفت پژٍّص

ی ی پسیسُاًساظ اقالػبتی ضا زض همبم ػٌػط ولیسی ظیطثٌبی هكبلؼِچطن ]38[ اسىیپط

زاضت اقالػبتی زض اثط ًبلطیٌگی اقالػبتی ثط ایي اسبس چطن. زّسهسیطیت سَز لطاض هی

ًفؼبى ّبی سْبهی پیچیسُ ثیي هسیطیت هسلف ٍ گطٍُ شیبی ضطوتوِ زض سبذتبضّ

وٌس زاضت اقالػبتی فطؼ هی ٍی هؼتمس است چطن. ضَزتط ٍخَز زاضز ایدبز هیزٍضافتبزُ

هٌسی ضا ثِ وِ افطبّبی حسبثساضی زاضای یه زضًٍِ یب ثبض اقالػبتی است وِ ػالئن فبیسُ

زاضت اظ هسیطیت  هسیطاى ثب آگبّی اظ ایي چطن ثٌبثطایي. وٌسًفؼبى ضلِ یب هربثطُ هیشی

 .وٌٌسًفؼبى استفبزُ هیسَز ثطای ثطآٍضزى اّساف سَز هَضز اًتظبض شی

قجك ایي . وٌٌس زاضت اتربش هی ی چطن ضٍیىطز اضظضی ضا ثِ ًظطیِ ]10[ثَضگستِیلطٍ زِچبٍ 

ٌس سَز استرطاج ًفؼبى اضظش ضا ثب تَخِ ثِ یه هجلغ هطخغ هبًگیطاى یب شیضٍیىطز تػوین

ی ظیبى هحسة ٍ زض  گصاضی افطاز زض زاهٌِیؼٌی تَاثغ اضظش. وٌٌس تب سكَح هكلك ثطٍتهی

ّب ًبذَضبیٌستط اظ ضسبًس وِ ظیبىایي تلَیحبً ایي هفَْم ضا هی. ی سَز همؼط استزاهٌِ

ت اظ وِ ثطٍ آٍضًس هیثِ زست ًفؼبى ثبالتطیي اضظش ضا ٍلتی اظ ایي ضٍ، شی. سَزّب ّستٌس

هرلع والم ایي است . وٌسی هطخغ حطوت هی یه ظیبى ثِ یه سَز ثِ ًسجت یه ًمكِ

گصاضی ّبیی سطهبیِزٌّس زض ضطوتگصاضاى تطخیح هیوِ اگط ّوِ چیع ثبثت ثوبًس، سطهبیِ
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پصیط ّبیی وِ زاضای سَز ًَسبىوٌٌس تب ضطوت تط ضا گعاضش هیوٌٌس وِ سَز وَچه

-ی هطخغ ثطای سطهبیِ ییط زض سَز ٍ سكح غفط سَز زٍ ًمكِثٌبثطالیي تغ ]30[. ّستٌس

ی هطخغ گعاضش  اگط هسیطاى ثتَاًٌس سَز ضا ثبالتط اظ سكح ایي ًمكِ. ]10[گصاضاى ّستٌس 

ثِ ػجبضتی سَز زض همبیسِ ثب ظیبى ٍ تغییط هثجت . وٌٌس ثٌبثطایي پبزاش زضیبفت ذَاٌّس وطز

چٌیي ایي ًظطیِ ّن. ضًَسپبزاش هحسَة هیزض همبیسِ ثب تغییط هٌفی ثِ ػٌَاى هطخغ 

 .ی هكلَثیت هَضز اًتظبض استی هٌبسجی ثطای ًظطیِگعیٌِ

2 ّبی هسیطیت سَز هكطح  زٍ ضٍیىطز ثِ ایي ًظطیِ زض ًَضتِ :یکارگشاریوظزیٍ(

ّط زٍ ضٍیىطز ضیطِ زض وبض خٌسي ٍ . ًفؼبى ضٍیىطز سْبهساضاى ٍ ضٍیىطز شی: است

 .زاضًس]25[ هىلیٌگ

ی وبضگعاضی، تؿبز هٌبفؼی ثبلمَُ ثیي  قجك ضٍیىطز سْبهساضاى یب ضٍیىطز سٌتی ثِ ًظطیِ

ایي ثطٍت . هسیطاى هی وَضٌس ثطٍت ذَز ضا ثیطیٌِ وٌٌس. سْبهساضاى ٍ هسیطاى ٍخَز زاضز

ّبی سْبم یب اضظش سْبم، یب وست هَلؼیت  ثب افعایص پبزاش، افعایص اضظش اذتیبضًبهِ

هست ٍ فسا وطزى سَز ثلٌسهست ثْتطیي ٍ  تبویس ثط سَز وَتبُ. یبثس ضغلی ثْتط افعایص هی

ثط ایي اسبس هسیطاى هطَق الظم ضا ثطای هسیطیت سَز . تطیي ضاُ افعایص ثطٍت است وَتبُ

  .زاضًس

ًفؼبى تؼوین  ّبی شیُ   ی وبضگعاضی تؿبز هٌبفغ ثِ توبم گطٍ ًفؼبى ثِ ًظطیِ قجك ضٍیىطز شی

ثط اسبس ایي ضٍیىطز هسیطاى ًِ تٌْب هؼتمسًس(2006)سبضٍوب، ٍ تطیجَ پطایَض،.ضَز هی زازُ 

ی هثجتی ضا ثیي  آًبى ضاثكِ.ًفؼبى ضطوت ضاثكِ زاضًس ّبی شی ثب سْبهساضاى وِ ثب زیگط گطٍُ

 . پصیطی اختوبػی ضطوت یبفتٌس هسیطیت سَز ٍ هسئَلیت

ضَیی یب ی حسبةًِظطی: گَیٌسهی ]24[خَضزى ٍ والضن: شًیییحسابوظزیٍ(3

وٌس هوىي استحوبم لبئل ثِ ایي است وِ اگط ضطوتی زض یه سبل سَز پبییي ضا تدطثِ 

ثط . وبّص زّس( تجسیل آًْب ثِ ّعیٌِ) ّب است سَز آى سبل ضا ثب ضستي یب استحوبم زاضایی
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ی ّوگبًی ثبضس  ضَیی زض چبضچَة اغَل حسبثساضی پصیطفتِایي اسبس اگط حسبة

. ضًَساًس خطیوِ ٍ تَثید ًویّبیی وِ لجالً اًدبم زازُضَییاظ ثبثت حسبة هسیطاى ثؼساً

زّس وِ هسیطاى خسیس ضَیی ظهبًی ضخ هیهؼتمسًس حسبة ساريیهثؼؿی زیگط هبًٌس 

ضًَس ٍ ثطای ایي وِ ثؼساً ػولىطز ذَثی اظ ذَز ًطبى زٌّس خبیگعیي هسیطاى لجلی هی

تطیي ؾؼف ایي ًظطیِ ایي است وِ ًگبُ ثرطی ثِ نهْ. اًساظًس ضَیی اسبسی ضاُ هی حسبة

-ّبی هسیطیت سَز ضا تجییي هیثِ ػجبضت زیگط فمف ثرطی اظ فؼبلیت. هسیطیت سَز زاضز

.وٌس

ی پصیطایی ضا ثطای تجییي هسیطیت سَز اظ ازثیبت تبهیي ًظطیِ: ]36[ یپذیزاییوظزیٍ(4

-ثیٌی سطهبیِم وطزى الالم تؼْسی اظ ذَشآًبى هؼتمسًس هسیطاى ثب هتَض. اًسهبلی ٍام گطفتِ

گصاضاى اضتْبی ثسیبض ثط اسبس ایي ًظطیِ سطهبیِ. وٌٌسگصضاى ًسجت ثِ سَز پصیطایی هی

گیطوٌٌسُ یب سَضپطایع ًطبى هی زٌّس ٍ هسیطاى ثب هتَضم وطزى الالم  ظیبزی ثطای سَز غبفل

فطؼ ثط اسبس ایي ِ ٍ پیصثِ ًظط آًبى سِ همسه. وٌٌستؼْسی اظ ایي اضتْب پصیطایی هی

ّب ٍخَز زاضز وِ ثِ سَزّبی یه تمبؾبی غیط اضازی ثطای ضطوت( 1: ًظطیِ ٍخَز زاضز

ّبی هحسٍزُ( 2زٌّس؛ تطی هیگصاضی ٍظى ثیصگیطوٌٌسُ ثطای اضظشاًگیع ٍ غبفلضگفت

هعایبی  هسیطاى ثِ( 3تَاًس ایي تمبؾب ضا پس ثطاًس،  ٍ گصاضاى ًیع ًویگیطی سطهبیِتفبؾل

 .زٌّسی ثلٌسهست هطثَـ هیّب تطی زض همبثل ّعیٌِهست پصیطایی ٍظى ثیصوَتبُ

یشزکتوظزیٍ

پیص اظ ایي گفتِ ضس وِ . است ]37[ هجبحث ایي ثرص ػوستب هجتٌی ثط وبض ضاًي ٍ یبضی

چَى تَاى گفت  اظ هٌظط زیگط هی. چطا ایي ًظطیِ زض همبیسِ ثب ضلجبیص هسلف ٍ ػبم است

ّب تَلیسوٌٌسگبى ٍ گعاضضگطاى اقالػبت حسبثساضی ّستٌس، قجیؼی است اّویت  ضطوت

 . یب وٌس ٍ وبٍ  ضَز ی ضطوت پژٍّیسُ  سَز اظ هٌظط ًظطیِ

ی ضطوت تجییي ضسُ است وِ ثِ هب  زض ازثیبت حسبثساضی ٍ هبلی سِ ضٍیىطز اغلی ثِ ًظطیِ

ّبی هسیطیت سَز  ظ هیبى ًظطیِی هسلف ا س ایي ًظطیِ ضا ثِ ػٌَاى یه ًظطیٌِزّ اخبظُ هی
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ّبی زیگط هسیطیت سَز ّط وسام خبیگعیٌی ثطای یىی اظ ایي  چَى ًظطیِ. ثبظضٌبسی وٌین

سِ ضٍیىطز اغلی ثِ تؼبضیف . اًس اًسام وطزُ اًس ٍ ثِ قَض هستمل ػطؾِ ضٍیىطزّب ضسُ

ضٍیىطز : اًس اظ اًس ػجبضت ی حسبثساضی پیًَس زازُ ی ضطوت ضا ثِ حَظُ ضطوت وِ ًظطیِ

 .لبًًَی -ضٍیىطز سیبسی، گیطی ضٍیىطز تػوین، ی لطاضزازّب ّعیٌِ

سٌگ ثٌبی توبم ایي ضٍیىطزّب ایي است وِ خسایی هبلىیت اظ وٌتطل ضا ثِ ػٌَاى ٍخِ 

وٌٌس ٍ هسیطاى سْبهساضاى توله هی. ضٌبسٌسّبی ػبم ثِ ضسویت هی ی ضطوت هطرػِ

طوت ٍ سْبهساضاى ٍخَز زاضز، ٍ ّط زٍ گطٍُ تؿبزی ثبلمَُ ثیي هسیطاى ض. وٌٌسوٌتطل هی

قلجی ضرػی ثِ هؼٌی  زض ایٌدب ػمالیی ثَزى ثب هٌفؼت. ػمالیی ضفتبض هی وٌٌس

 .ثطاثط استطلثیفزصت

زاًین وِ چَى هسیطاى، ٍ ًِ هبلىبى، اوثط تػویوبت ضطوت ضا هی گیطًس ثٌبثطایي تؿبز هی

ّب  طفتِ ضسُ تَسف هسیطاى لعٍهبً ثب ذَاستِتػویوبت گ. هٌبفغ ثیي زٍ قطف ضا ثط هی اًگیعًس

ّط قطف ثطای ایي وِ ػبلالًِ ضفتبض وٌٌس الساهبتی ضا . ٍ آضظٍّبی سْبهساضاى هٌكجك ًیست

زّس وِ ثطای ذَزش هٌتفِغ ٍ سَزهٌس ثبضس، ثی آًىِ لعٍهب ًفغ قطف زیگط ضا ثِ  اًدبم هی

 . حسبة آٍضز

ًرستیي تفبٍت . زیگط تفبٍت زاضًس خٌجِ ثب یهّبیطبى، اظ زٍ ایي ضٍیىطزّب ثِ ضغن ضجبّت

، تب چِ اًساظُ ثسٍى " ضطوتی ثطٍى"ّبی  زض ایي است وِ هربقجبى سَز حسبثساضی، یب گطٍُ

آیب زاًص وبفی ) اتىبء ثِ اػساز حسبثساضی اظ سَز التػبزی ٍالؼی ضطوت هكلغ ّستٌس

ًساضتِ ثبضٌس، ثؼیس  اگط اػساز حسبثساضی ّیچ اقالػبت خسیسی ضا زضٍى ذَز(. زاضًس؟

زٍهیي تفبٍت ثِ لسضت سْبهساضاى ذبهَش ٍ زٍضافتبزُ، ٍ . اضظش ثبضٌس است سَزّب ثب 

آیب لسضت وبفی ) ضَز ّب ثطای اًدبم تػویوی هفطٍؼ هطثَـ هی ضطوتی زیگط ثطٍى

. آًبى هوىي است زضست اًتربة ًىٌٌس چَى لسضت الظم ضا ثطای ایي وبض ًساضًس(. زاضًس؟

هٌسی ضا  ًساظ تلَیحبً هی گَیس وِ حتی ٍلتی اػساز حسبثساضی اقالػبت فبیسُا ایي چطن
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. اّویت ثبضٌس چَى ّیچ پیبهس التػبزی ًساضًسوٌٌس، ثِ ضغن آى هوىي است ثی ًمل هی

 . قذرتٍ  داوش: وٌسثٌسی هی ایي سِ ضٍیىطز ضا ثط قجك زٍ هؼیبض قجمِ 1ًوبیطگط 

تفبٍت اغلی ایي . پصیطزضا هی( ٍ تلَیحب لسضت)لی لطاضزازّب، زاًص وبه ضٍیىطز ّعیٌِ

لبًًَی، ایي است -گیطی ٍ ضٍیىطز سیبسی ضٍیىطز اظ زٍ ضٍیىطز زیگط، ضٍیىطز تػوین

ی ثٌیبزیي آى وِ ایسُ ]22[ پصیطًس ضا هی "زاضت اقالػبتی چطن"وِ زٍ تبی زیگط یه 

ًبلطیٌگی ایي است زلیل . ًفؼبى است ثیي هسیطاى ٍ زیگط شی واقزیىگیاطالعاتٍخَز 

 . تطی زاضًس وِ هسیطاى اقالػبت ثطتط ٍ فطاٍاى

سیبسی هتىی ثِ هفطٍؾبتطبى اظ -گیطی ٍ ضٍیىطز لبًًَی تفبٍت ثیي ضٍیىطز تػوین

اهب . گیطزاٍلی سْبهساضاى ضا لسضتوٌس اهب ثسٍى زاًص ٍ ًبآگبُ زض ًظط هی. سْبهساضاى است

هسیطاى است، چَى آًبى زاًص ٍ لسضت الظم  4پایشی سْبهساضاى اسبسب  قجك زٍهی، هسئلِ

 .ضا ثطای ازای ایي ٍظیفِ ًساضًس

ی ّط ضٍیىطز زض زٍ ظیط ثرص ضبهل تجییي ضٍیىطز ٍ زیسگبُ هسیطیت سَز  زض ازاهِ زض ثبضُ

 . ضَز ثحث هی

یقزاردادَاريیکزدَشیىٍ

ريیکزد

لطاضزازّب  ]12[ ضَزای اظ لطاضزازّب تؼطیف هی  قجك ایي ضٍیىطز ضطوت ثِ ػٌَاى ضضتِ

ّب سبظهبًیزٌّسگبى، ٍ ثیي ضطوت ٍ زضٍىسبظهبًی هبًٌس لطؼثیي ضطوت ٍ اضربظ ثطٍى

 .ضًَس هبًٌس هسیطاى ٍ زیگط وبضوٌبى ثستِ هی

ّبی گفتبضی یب زض همبیسِ ثب تفبّن) ّبی ًَضتبضی هسٍى یب ضسوی ػلت ٍخَزی لطاضزاز

زٌّسگبى تطخیح هی  ثطای هثبل، لطؼ. ستّبی لطاضزاز ا تؿبز هٌبفغ هیبى قطف( ضفبّی

                                                             
  monitoring 
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. زٌّس، پیص اظ آًىِ آًبى ثِ اغل پَلطبى ثطسٌس ضطوت سَز تمسیوی ثِ سْبهساضاى ًپطزاظز

وِ هبلىبى تطخیح  وبضوٌبى تطخیح هی زٌّس حمَق ٍ هعایبی ثیطتطی زاضتِ ثبضٌس، حبل آى

 .هی زٌّس ثِ آًْب ووتط ثپطزاظًس

ٍ سْبهساضاى، ثِ ًظط ػمالیی است سَز ضا ثِ ػٌَاى هتط یب  ثب ٍخَز تؿبز هٌبفغ ثیي هسیطاى

. تَاًٌس هسیطاى ضا پبیص وٌٌسی ػولىطز زض ًظط ثگیطین، وِ سْبهساضاى ثب آى هی اًساظُ

 ّبیی اًدبم ٍظیفِ  هرػَغبً اػساز حسبثساضی ثِ ػٌَاى هجٌبیی ثطای لطاضزاز

کتتاديمعیارداوشیشزتىذیسٍريیکزدمتفايتتٍوظزیٍطثق1ٍومایشگز

 يقذرت



11 

 

 

 

 ثلی               ثلی                                                   
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 ذیط                                                       

          

ثِ ایي زلیل اظ اػساز حسبثساضی استفبزُ هی . زٌّسوٌٌس وِ ولیت ضطوت ضا تطىیل هیهی

ّبیی  پصیطًس، ٍ اظ ایي ضٍ اهىبى قطاحی لطاضزاز ضَز وِ ثطای ّط زٍ قطف لطاضزاز هطبّسُ

الكطفیي، سٌسی  یب زاٍض هطؾی  زٌّس وِ ثطای ضرع ثبلث اظ  لطاضزاز، هثل زازگبُضا هی

 گیری   ريیکرد تصمیم

-ريیکرد سیاسی

 قاوًوی 

ها ياقعیت  سازماوی آیا برين

که  اقتصادی را بدين آن

ابتدا اعداد حسابداری را 

 بیامًزود می داوىد ؟

 

آیا سهامداران قدرت 

س اوجام اقدامات الزم را پ

از آمًخته اطالعات 

 حسابداری دارود؟

 

 ی قراردادها  ريیکرد هسیىه
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ّبی لطاضزاز  اگط قطف. لبًًَی ضا ثطای غسٍض حىن ٍ اخطائیبت لبًًَی ثِ زست هی زٌّس

ضٍیسازّبی التػبزی ًْفتِ ٍ ظیطثٌبی اقالػبت حسبثساضی ضا ثساًٌس ٍ اظ اػساز حسبثساضی 

گبُ  س، آىػولىطز ضطوت استفبزُ وٌٌگیطی ٍ تؼییي  فمف زض همبم یه ظثبى ثطای اًساظُ

وِ ( هثالً فبضسی یب اًگلیسی)اػساز حسبثساضی ّیچ اضظش شاتی ثیص اظ اضظش ظثبى ذبغی

 . ضَز، ًساضًس لطاضزاز ثب آى ًَضتِ هی

چِ ٍلت اػساز حسبثساضی ثب اضظش ّستٌس؟ فمف ٍلتی ثب اضظش ّستٌس وِ لطاضزازّب ثب تغییط 

ّبی  ثط ثبضس ٍ قطفزّب  ّعیٌِضطایف التػبزی تؼسیل ًطًَس یب ٍلتی وِ تؼسیل لطاضزا

هثالً، لطاضزازی ضا ثیي یه ضطوت ٍ . لطاضزاز تطخیح ثسٌّس اظ آى غطف ًظط وٌٌس

وٌس،  ای ضا هطرع هی ایي لطاضزاز ثسّی چٌس تؼْس آستبًِ. زٌّسگبًص زض ًظط ثگیطیس لطؼ

وت ثبضس ضط Xای  وِ ثِ هَخت یىی اظ آًْب اگط سَز تمسیوی ضطوت ووتط اظ ػسز آستبًِ

هَضزی ضا زض ًظط ثگیطیس وِ زض آى سَز اظ . ًجبیس سَز تمسیوی ثیي سْبهساضاًص تَظیغ وٌس

X آیس ًِ ثِ ایي ذبقط وِ ضطایف التػبزی ضٍ ثِ ٍذبهت گصاضتِ است ثلىِ ثِ تط هی پبییي

گیطی خسیس ضا تدَیع وطزُ  ایي ذبقط وِ ّیئت استبًساضزّبی حسبثساضی یه ضٍش اًساظُ

ایي ػسز پیبهس التػبزی زاضز، چَى . زّسضز گعاضش ضا وبّص هیاست وِ سَز هَ

ثب ایي ٍخَز، اگط ضطوتی وِ ثِ ایي . وٌسپطزاذت سَز تمسیوی ثِ سْبهساضاى ضا هتَلف هی

زٌّسگبى  ی هدسز وٌس ٍ زض ًتیدِ لطؼ آستبًِ ضسیسُ است زض هَضز لطاضزاز ثسّی هصاوطُ

گیطی خسیس پیبهس  ُ، یمیٌبً، ضٍش اًساظُضا ثِ سَی پبییي تؼسیل وٌٌس، آى گب Xسكح 

 . التػبزی ًساضز

ّبی ًبلع ضا زض  ، لطاضزازگزاییفزصتٍ  تًدن( واکامل) واقصتطویت زٍ ضطـ 

زّس ٍ اظ ایي ضٍ، ثِ اضلبم هبلی هؼطؼ تؼسیل ًسجت ثِ تغییط ضطایف التػبزی لطاض هی

ًمع یب وبهل قطاحی ضَز،  یه لطاضزاز اهىبى ًساضز ٍالؼب ثی. ثرطسحسبثساضی اّویت هی

ثیٌبًِ  ثٌبثطایي، لطاضزازّبی ٍالغ. ٍ ثتَاًس توبم ضٍیسازّبی آیٌسُ ضا تػطیح ٍ هطرع وٌس

ّبی ػمالیی ٍ هحسٍز غیطلبثل  ًبلع ّستٌس، چَى ثؼؿی اظ ضٍیسازّبی آیٌسُ تَسف قطف

ػساز ًفسِ وبفی ًیست تب ا ایي حمیمت وِ لطاضزازّب ًبلع ّستٌس فی. ثیٌی ّستٌس پیص
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تَاًٌس لطاضزاز ضا تدسیس ًظط ّبی لطاضزاز زائوب هی حسبثساضی ضا ثب اضظش سبظز، چَى قطف

قلجبًِ ضفتبض ّبی لطاضزاز فطغت ثِ ػالٍُ، اگط قطف. وٌٌس تب تغییط ضطایف ضا ثبظتبة زّس

زض ًگبُ اٍل، ثِ ًظط . یىی اظ آًْب هوىي است اظ تؼسیل لطاضزاز اهتٌبع وٌس وٌٌس، آى گبُ 

پصیط  ضَز وِ فْطستی اًؼكبفّبیی هحسٍز هی ّب ثِ لطاضزاز ی لطاضزاز ی ّعیٌِ ضسس ًظطیِیه

ی هدسز زض  ی هدسز وبفی ضا ًساضًس، ایي زض حبلی است وِ هصاوطُ اظ اذتیبضات هصاوطُ

ّبی سْبم زازُ ضسُ ثِ  اگط اذتیبضًبهِ. زاض استی وبهالً قیفی ٍ زاهٌِ حمیمت یه پسیسُ

ًجبضس،  افشاثزيتیب  آيرپًلیل سمَـ لیوت سْبم پس اظ اػكبی آًْب  هسیطاى ثِ زل

اگط ضطوت ثِ لحبل فٌی زض هَضز . ّیئت هسیطُ هوىي است ضطایف پبزاش ضا ثبظتؼسیل وٌس

ی اسمبـ حك غبزض اش هوىي است یه زازًبهِ تؼْسات ثسّی لػَض وٌس، ثستبًىبضاى 

اش هوىي است  ٍضظز، ثستبًىبضاى وٌٌس، ٍ اگط ضطوت زض ثبظپطزاذت یه لطؼ لػَض

اظ . ی هدسز وٌٌس یب حتی ثسّی ضا ثِ سْبم تجسیل وٌٌسزّی هصاوطُ ی لطاضزاز لطؼزضثبضُ

ّب آى است وِ فؼبلیت لطاضزاز ثستي ٍ  ی لطاضزاز ی زیگطی اظ ضٍیىطز ّعیٌِ ایي ضٍ، گًَِ

ای اظ  ضتي هدوَػِّب ضا هی تَاى ثب زا ی هدسز پطّعیٌِ است، ٍ ایي ّعیٌِ ًیع هصاوطُ

 . ّبی حسبثساضی ثْتط ٍ وبضاتط وبّص زاز اًساظُ

گیطی ثْتط ضٍیسازّبی آیٌسُ اظ  یؼٌی، اػساز حسبثساضی ثِ ایي زلیل هْن ّستٌس وِ اًساظُ

-ی هدسز ضا وِ پط وبٌّس ٍ ثِ تجغ آى ًیبظ ثطای هصاوطُ ی ًمع لطاضزازّب هی ضست ٍ زضخِ

 . زٌّسّعیٌِ است وبّص هی

هثالً، . ّب تجییي وطزاًساظ ثِ اضظش اػساز حسبثساضی ضا هی تَاى ثب ضوبضی اظ پسیسُ نایي چط

ایي لطاضزازّب . زض ضوبضی اظ پژٍّص ّب تؼْسات آستبًِ ای زض لطاضزاز ثسّی هكبلِ ضسُ اًس

 .ثبػث هی ضًَس اظ ًمع تؼْسات آستبًِ ای پیطگیطی وطز

ي تفبٍت زض ٍاوٌص ثبظاض سْبم ًسجت ثِ اّویت اػساز حسبثساضی ثطای لطاضزازّب ّن چٌی

ضٌبذت یه هؼبهلِ ثِ ػٌَاى ّعیٌِ زض غَضت سَز ٍ ظیبى ضا ثِ خبی افطبی آى زض 

ی گعاضضگطی، یه ًَع اقالػبت  ایي زٍ ضیَُ. ّبی هبلی تجییي هی وٌس یبززاضت غَضت
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جٌبیی ثطای زٌّس، اهب تبثیطضبى ثط اػساز حسبثساضی هَضز استفبزُ ثِ ػٌَاى هضا اًتمبل هی

 .ّبی لطاضزازش هتفبٍت است ثیي ضطوت ثب قطف( غَضی)ّبی وتجی لطاضزاز

ازّبی پطّعیٌِ ًعزیه ٍ ی حسبثساضی اثجبتی تمطیجب ثِ ضٍیىطز لطاضز ًگبُ قطفساضاى ًظطیِ

ضَز ٍ ایي لطاضزازّب تَسف ّبی وتجی تبویس هی چَى زض ایٌدب ثط لطاضزاز. ]45[ هطتجف است

ی  ضٍز آًْب ضا اخطا وٌٌس، ثٌبثطایي ًظطیِی ضًَس وِ اظ آًبى اًتظبض هیّبیی قطاحی ه قطف

ی هَاضزی چَى ٍغَل  تَاًٌس زضثطگیطًسُ ّب هی پصیطز وِ لطاضزازحسبثساضی اثجبتی هی

گصاضاى  لطاضزاز ثیي ضطوت ٍ همطضات. گصاضی ثبضٌس هبلیبت ٍ غٌبیغ تحت اًتظبم یب همطضات

یؼٌی، اگط چِ ضْطًٍساى لطاضزاز . اضزاز اختوبػی استثرطی یه لط یب ًْبزّبی اًتظبم

گصاضاى ًساضًس وِ زض آى تػطیح ضسُ ثبضس آًبى اهٌیت ٍ تحػیالت  هىتَة ثب همطضات

ضایگبى ضا ثِ اظای پطزاذت هبلیبت ذَاٌّس گطفت، اهب ّط وس هبلیبت هی پطزاظز اًتظبض 

ایي لطاضزاز اختوبػی آى  هطىل. زاضز ثِ اظای آى ذسهبت زٍلتی ٍ حىَهتی زضیبفت وٌس

است وِ هطتطی ًبضاؾی ًوی تَاًس پطزاذت هبلیبت ضا هتَلف وٌس؛ اٍ فمف هی تَاًس 

 . اهیسٍاض ثبضس تغییطی زض زٍلت ضخ زّس

دیذگاٌمذیزیتسًد

قلجبًِ ّب هتؿوي آى است وِ هسیطیت سَز یه ضفتبض فطغت ی لطاضزاز ضٍیىطز ّعیٌِ

یبفتي ثِ چٌس ػسز تؼییي ضسُ زض یه لطاضزاز  ثِ ایي هؼٌی وِ ّسف  زست. است

هثالً . ّبی لطاضزازش اهؿبء ضسُ استاست وِ تَسف ضطوت ٍ قطف( غَضی)هىتَة

ای تػطیح ضسُ ثِ هَخت تؼْسات ثسّی زض  ضطوتی وِ سَزش اظ سَز آستبًِ

 تط است احتوبالً ثطای اختٌبة اظ ًمؽ یب ضىستِ ضسى زٌّسگبى پبییي ّبیص ثب لطؼ لطاضزاز

 . وٌسای ثسّی، سَز ضا ضٍ ثِ ثبال هسیطیت هی تؼْسات آستبًِ

: ی لطاضزازّب احتوبالً تؼطیفی هبًٌس ایي ضا زٍست زاضًس زاًطگبّیبى قطفساض ضٍیىطز ّعیٌِ

قلجبًِ است یب وبضائی التػبزی یب فطغت  هسیطیت سَز اًتربة ضٍش حسبثساضی است وِ"

وٌس، ثِ لحبل َز اضظش ضطوت ضا ثیطیٌِ هیثط ایي اسبس ٍلتی هسیطیت س.  ]45[ زاضز
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وٌس ضَز، ٍ ٍلتی هسیطیت سَز، اضظش ضطوت ضا ثیطیٌِ ًویالتػبزی وبضا تلمی هی

 . قلجبًِ استفطغت

ی  اًساظ هسیطیت سَز آى است وِ پسیسُی لطاضزازّب اظ چطن هحسٍزیت ضٍیىطز ّعیٌِ

زازّب یب ًسجت ثِ تغییط ضطایف هسیطیت سَز فمف ثِ ضطایكی هحسٍز هی ضَز وِ زض آى لطاض

خبلت ایي وِ، زض هَضز . التػبزی تؼسیل ًوی ضًَس یب تدسیس هصاوطُ پطّعیٌِ است

ّب  گصاضاى زض آًْب زضگیطًس احتوبل ایي وِ ایي لطاضزاز لطاضزازّبی ضسوی وِ همطضات

ّبی حسبثساضی تؼسیل ضًَس ثسیبض وَچه است، ظیطا وبضوٌبى زٍلت  ًسجت ثِ اًتربة

 . ّبی ؾؼیفی ثطای اًدبم تؼسیالت زاضًس قهطَ

گیزیريیکزدتصمیم

ريیکزد

گیطی حبوی اظ آى است وِ ضطوت یه هَخَز ذیبلی لبًًَی یب سبذتِ ٍ ضٍیىطز تػوین

اگط ضطوت یه ضضتِ اظ لطاضزازّب ثبضس، ایي لطاضزازّب ثِ غَضت . ی لبًًَی است پطزاذتِ

گیطاًی ثبضس  اظ ایي ضٍ، توطوع ثبیس ثط تػوین. ]25[ ضًَسظاز  تَسف افطاز قطاحی هی زضٍى

 . وٌٌسوِ ایي لطاضزازّب ضا قطاحی هی

زاز آى  ًگطز وِ ثطٍىگیطی، ثِ ضطوت ثِ ػٌَاى یه ثٌگبُ اختوبػی هی ضٍیىطز تػوین

ضبى ضا یب اظ قطیك لطاضزازّبی  گیطاى گًَبگَى است وِ ضٍاثف ّبی تػوین هٌتح اظ تؼبهل

ی  زض ًتیدِ، ٍظیفِ. وٌٌسیب لطاضزازّبی تلَیحی ًبًَضتِ ثطلطاض هی( َضیغ) ًَضتبضی هسٍى

گیطاى ولیسی ضطوت ٍ ضٌبسبیی سْن آًبى اظ  ّب تؼییي تػوینپژٍّطگطاى ضفتبض ضطوت

، ایي پطسص وِ چطا (اًساظچطن)اظ ایي هٌظط. ّب است ی اختوبػی ایي تؼبهلآهس یب ًتیدِ پس

س ثب ایي پطسص ثبظًَیسی ضَز وِ چطا سَز ثطای سَزّب ثطای ضطوت هْن ّستٌس ثبی

 .زاضًس( سَزّب) گیطاًی هْن است وِ تَاًبیی ٍ اذتیبض الظم ضا ثطای تؼییي ایي اضلبم تػوین
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ثِ لحبل ٍلَع تبضیری، ایي ضٍیىطز . ی ثبظی ًْفتِ است گیطًسُ زض ًظطیِ ضٍیىطز تػوین

ّبی ضیبؾی  هٌجغ الْبم آى هسلی لطاضزازّب ظَْض وطزُ است، ٍ  لجل اظ ضٍیىطز ّعیٌِ

ٍ  ًَیوبى ٍ هَضخٌِستِطى، سََیح  اًتربة هٌكمی یب هكلَثیت هَضز ًظط است وِ تَسف ٍاى

ی  گیطًسُ زض ایٌدب وبًَى توطوع، یه تػوین. ٍ ثسف یبفت ضطح ]37ًمل اظ [زیگطاى 

-ثٌسی هی آهسّبی گعیٌِ ضا ضتجِ هٌفطز است وِ تطخیحبتص ثب یه تبثغ هكلَثیت وِ پس

یه حمَق  ی وبضهٌساى یه حمَق ثبالتط ضا ثِ هثالً ّوِ.)ضَزوٌس، ذالغِ ٍ تجییي هی

اش ت، ثِ ایي هؼٌی وِ السام ثطگعیسُػبلل اس  گیطًسُ ّط تػوین.( زٌّستط تطخیح هی پبییي

 . وٌسهكلَثیت هَضز اًتظبضش ضا ثیطیٌِ هی

تأویس ثط تػویوبت ثْیٌِ تلَیحب هی گَیس ّط ػسز حسبثساضی وِ اقالػبت هطثَـ ثِ 

ػىس آى ّن غبزق است، یه ػالهت .)وٌس ثب اضظش است گیطی ضا فطاّن هی تػوین

ثِ ٍیژُ، .( ایٌسُ ٍ هتفبٍت ًساضز ثب اضظش ًیستی اقالػبتی فع حسبثساضی وِ ثبض یب زضًٍِ

آهس اختوبػی،  گیطًسُ اظ پس ی هكلَثیت هَضز اًتظبض هستلعم فْویسى سْن تػوین هحبسجِ

آهس  گیطاى ثط پسچگًَگی هكلَثیت هَضز اًتظبض، ٍ چگًَگی تبثیط ٍاوٌص زیگط تػوین

  ]11[. اختوبػی است

ضظش است وِ هستلعم ترویي یب ثطآٍضز سَزّبی ّبیی ثب ا گیطی سَز، ثِ ٍیژُ، زض تػوین

گصاضی زض یه  گصاضی ضطوت، یب هستلعم اضظیبثی ضیسه، هثل سطهبیِ آیٌسُ، هثل اضظش

افعٍى ثط ایي، اگط سَز ٍ زیگط اقالػبت حسبثساضی هبلی . یب لطؼ زازى ثِ آى ثبضس ثٌگبُ، 

زاًس، ثلىِ آًچِ ضا ٍا هیگیطًسُ  خعء اقالػبت ػوَهی ثبضٌس، ًِ تٌْب آًچِ ضا یه تػوین

زاًس، ٍ الد زاًٌس وِ اٍ هیوٌس زیگطاى هیزاًٌس، آًچِ ضا فىط هیوٌس زیگطاى هیفىط هی

 . وٌس ضا، تؼییي هی

ًرست، . گیطی اظ چٌس خٌجِ ثب ضٍیىطز لطاضزازّبی پطّعیٌِ هتوبیع است ضٍیىطز تػوین

هكلغ ٍ آگبُ ًیستٌس، وِ ایي اهط گیطاى وبهالً  وٌس وِ تػوین گیطی فطؼ هی ضٍیىطز تػوین

زٍم، ضٍیىطز . وٌستمبؾب ثطای اقالػبت ضا زض لبلت اػساز حسبثساضی ایدبز هی
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چگًَِ چٌیي لطاضزازّبی . ضوطزگیطی لطاضزازّبی تلَیحی ٍ ؾوٌی ضا هدبظ هی تػوین

وِ ایي فطؼ . ضَزی ثبظی زازُ هی گصاضًس؟ پبسد ثب ًظطیِتلَیحی ثط السام ثْیٌِ اثط هی

گیطاى ػبلل ّستٌس تلَیحبً هی گَیس وِ ّط ثبظیگط هی تَاًس اًتظبضات زضست ضا تػوین

ی  ی ّوِ ی الساهبت ثْیٌِ هدوَػِ. ٍ ثٌبثطایي ثْیٌِ ضفتبض یب ثبظی وٌس ]31[ ضىل زّس

زض ایي خب تؼطیف تؼبزل ایي است وِ ثبظیگطاى . ثبظیگطاى یه تؼبزل ضا ثِ ثبض هی آٍضز

ذَاّس یه خبًجِ آى ضا ًمؽ وٌٌس وِ ّیچ ثبظیگطی زلص ًویًتربة هیّبیی ضا ا ضاّجطز

لطاضزازّبی ذَز "ضًَس سپس، الساهبتی وِ اًتربة هی. وٌس یب اظ آى هٌحطف ضَز

افعٍى ثط ایي، . ضًَسّستٌس ٍ اًتظبضات ثسٍى لطاضزازّبی غطیح ثطآٍضزُ هی "اخطائیبت

ي است ثِ لطاضزازّبی تلَیحی ثیٌدبهس اش هوى ًفؼبى ضٍاثف تىطاضضًَسُ ثیي ضطوت ٍ شی

ّبی ؾوٌی ثب لجَل ایي تْسیس ّستٌس وِ زض زٍض ثؼس قطف آسیت وِ هجتٌی ثط ّوىبضی

اّویت . ]39[. زیسُ اظ ذكب یب اًحطاف حك زاضز ضفتبض هٌحطف ٍ ذكب ضا هدبظات وٌس

 : لطاضزازّبی تلَیحی ضا ذالغِ هی وٌس

زازّبی تلَیحی، وِ لطاضزازّبی ّبی هسیطیت سَز ّن چٌیي اظ لطاض هطَق

ایٌْب لطاضزازّبی هسٍى یب . گیطًسضَز، ًطأت هیػمالیی ًیع ذَاًسُ هی

ثِ ػَؼ، آًْب اظ ضٍاثف . ضسوی، هبًٌس لطاضزازّبی پبزاش ٍ ثسّی ًیستٌس

وٌٌسگبى،  سْبهساضاى، وبضوٌبى، ػطؾِ هثل)اش ًفؼبى شی ستوط ثیي ضطوت ٍه

ضًَس ٍ ضفتبض هَضز اًتظبض هجتٌی ثط زاز ِ هیثطذبست( زٌّسگبى، هطتطیبى لطؼ

 .وٌٌسٍ ستسّبی تدبضی گصضتِ ضا ثبظًوبیی هی

دیذگاٌمذیزیتسًد

گیطی تلَیحبً هی گَیس وِ هسیطیت سَز ٍلتی ثی ذكط  تبویس ثط اضظش سَز ثطای تػوین

است وِ تػویوبت هجتٌی ثط سَز هسیطیت ضسُ ّوبًٌس تػویوبت هجتٌی ثط سَز هسیطیت 

تَاًس ٍلتی ضخ زّس وِ ثبظیگطاى اػساز حسبثساضی ضا ثطای پی ثطزى ایي اهط هی. ُ ثبضسًطس

ای هستلعم آى ثب ایي ٍخَز، چٌیي ضٍیِ. ثِ ػولىطز التػبزی ًْفتِ ٍ ظیطثٌبی آًْب ثگطبیٌس
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وٌٌسگبى هسل زضستی ضا اظ ثعضگب ٍ خْت وَضص هسیطیت سَز  است وِ توبم هطبضوت

یه ضطوت فمف ٍلتی سَز ضا هسیطیت ذَاّس وطز وِ ثْتطیي  آى گبُ . زاضتِ ثبضٌس

ٍاوٌص ثِ اًتظبضات زیگطاى ثبضس، چَى اگط سَز ضا هسیطیت ًىٌس زض حبلی وِ چٌیي 

هثالً اگط . اًتظبضی ٍخَز زاضتِ ثبضس، ضسیساً ثب ٍاوٌص هربقجبًص هدبظات هی ضَز

زضغس هتَضم وٌس اهب  10سبظهبًی اًتظبض زاضًس ضطوت سَز ضا ثِ هیعاى اضربظ ثطٍى

 10ضطوت تػوین ثگیطز حمیمت ضا گعاضش وٌس، آى گبُ گعاضش حمیمی آى ثِ هیعاى 

ایي اهط ثِ پَیبیی . تط، تٌعیل ذَاّس ضس زضغس، ثب پیبهس تطسٌبن زاضتي لیوت ثبظاض پبییي

  ]16،40 [. هؼطٍف است "اوسذادعالمت"

هبًٌس اًطاى، )ّبی حسبثساضی اذیط ضسَایی گصاضاى زض ثب تَخِ ثِ هیلیبضزّب زالض ظیبى سطهبیِ

ای  ٌَّظ ثطذَضز ثب هسیطیت سَز ثِ ػٌَاى ضفتبض ذكطًبن تب اًساظُ (ٍضلسوبم، ٍ ظیطاوس

وٌٌسگبى ثبظاض  ثیٌی وبهل هطبضوت ایي استسالل هجتٌی ثط پیص. ثسیبض سرت پصیطفتِ هی ضَز

بظی، ایي فطؼ هی ی ث ثب ایي حبل، زض چبضچَة ًظطیِ. اظ وَضص هسیطیت سَز است

زض ذػَظ اثط حىن  . ]37[ ثطای هثبل، ثِ وبض ضاًي ٍ یبضی. اثط ٍ سست ضَز تَاًس ون

10b-5  ّبی افطبی اذتیبضی  وویسیَى ثَضس اٍضاق ثْبزاض زض هَضز هطَق 1934لبًَى

گصاضاى سَزّبی التػبزی ضا هطبّسُ ًوی وٌٌس ٍ  آًبى فطؼ هی وٌٌس سطهبیِ. تَخِ وٌیس

یؼٌی، لسضی احتوبل هثجت ٍخَز زاضز . ثِ قَض ًبلع حسبثطسی ضسُ استگعاضش ضطوت 

اظ ایي ضٍ، یه گعاضش ػولىطز ذَة هی تَاًس . وِ حسبثطس حمیمت ضا وطف ًىٌس

ًطبى زّس یب یه ضطوت حمیمت ضا گعاضش وطزُ است یب یه ضطوت گعاضش ضا ثب 

توبیع ثگصاضز، گعاضش  چَى ثبظاض لبزض ًیست ثیي ایي زٍ ًَع. هَفمیت هسیطیت وطزُ است

وٌس ثب ایي حبل اضظش ضطوتی وِ سَز ضا تحطیف یب وژًوبیی هی. وٌس ضا پبییي اضظیبثی هی

زّس وِ ضَز وِ ثبظاض همساضی ٍظى ضا ثِ ایي ثبٍض هیًوبیی هی ٌَّظ ثِ ایي زلیل ثیص

قلجبًِ هوىي است ًتیدتبً، هسیطیت سَز فطغت. تَاًس زضست ٍ حمیمی ثبضسگعاضش هی

ّبی  ّبی ثب ػولىطز ؾؼیف ثب ٍاًوَز وطزى ثِ ػولىطز ضطوت اًدبم ضَز ظیطا ضطوت

 . ظًٌسضبى هبسه یب ًمبة هی ذَة ثِ ًتبیح
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یؼٌی . ی هسیطیت سَز ضا هحسٍز هی وٌس ایي فطؼ وِ توبم ثبظیگطاى ػمالیی ّستٌس زاهٌِ

اظ آى ؾطض  ّبیی وِ آٍض ٍ هؿط تطریع زازُ ضَز، قطف تب خبیی وِ هسیطیت سَز ظیبى

ایي وبض ثط   ّبی هی وٌٌس الساهبتی ضا اتربش هی وٌٌس تب آى ضا هٌغ وٌٌس، هگط آًىِ ّعیٌِ

 .]37[ یاریٍ  راوه. اش غلجِ وٌس هعایبی

وٌٌس، پس چطا ٍ وبضگعاض ػول هی( وبضگوبض)چَى سْبهساضاى ٍ هسیطاى ثِ ػٌَاى هبله

وٌس وِ اٍلی یه لطاضزاز قطاحی ًوی ثبض ٍ هؿط استاگط هسیطیت سَز تب ایي اًساظُ ظیبى

پبسد هجتٌی ثط ایي حمیمت است وِ هسیطاى ثسّی یب . زٍهی ضا ثِ ضاستگَیی ٍازاضز

چَى ثسّی هحسٍز . ضبى است هسئَلیت هحسٍز زاضًس وِ هحسٍز ثِ حمَق ٍ هعایبی

خطایوی ضا ثِ زًجبل زاضز هستلعم آى است وِ تَلیس یه گعاضش حمیمی ثسیبض پطّعیٌِ 

 . ضس، ٍ ثٌبثطایي ضبیس لطاضزازی وِ هسیطیت سَز ضا ثبػث ضَز هطخح ثبضسثب

قاوًوی-ريیکزدسیاسی

ريیکزد

لبًًَی زض هكبلؼبت اذیطتط ثیطتط زض هكبلؼبت افطازی آهسُ است وِ  -ضٍیىطز سیبسی 

 .]4،5،6،7،3،2،1،32،20،19،18[آیس ًبهطبى زض ازاهِ هی

ضَز، ایي ضٍیىطز ثط  ای اظ لطاضزازّب تلمی هی ت ضضتِی ضطوت، ضطو چَى ثط اسبس ًظطیِ

ًفؼبى  لطاضزاز ثیي هسیطاى ٍ سْبهساضاى تأویس هی گصاضز، ٍ لطاضزازّبی ضطوت ثب زیگط شی

  .ضا فطع ثط ایي لطاضزاز زض ًظط هی گیطز

لبًًَی ّوبًٌس زٍ ضٍیىطز لجلی تؿبز هٌبفغ ثیي هسیطاى ٍ سْبهساضاى ضا ثِ  -ضٍیىطز سیبسی

ّبی ًمسی  ّب است وِ خطیبى ای اظ زاضایی ثِ ٍیژُ، ضطوت هدوَػِ. ویت هی ضٌبسسضس

ّبی ًمسی زض یه ضطوت وِ تحت وٌتطل هسیطاى  تَلیس هی وٌٌس، اهب حمَق ایي خطیبى

ّب ضا هسیطیت وٌٌس تؼلك  است ثِ هسیطاى وِ حك زاضًس تػوین ثگیطًس چگًَِ ایي زاضایی

آًبى اتربش الساهبتی ثطای   ضسبلت. گیطی ّستٌس ػوینهسیطاى، هبله ایي حمَق ت. ًساضز
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ّبی ضطوت ثِ هٌظَض تَلیس خطیبًی اظ سَز است وِ ًگْساضی سْبم  هسیطیت هٌبثغ ٍ زاضایی

ضطوت ضا ثطای سْبهساضاى ٍ ًیع اًدبم فؼبلیت التػبزی ٍ وست ٍ وبض ضا ثطای زیگط 

( زست ون زض هسل آهطیىبیی)ػبزی ػوستب سْبهساضاى زاضای سْبم. ّب تَخیِ وٌس گطٍُ

لبًًَبً، آًبى زاضًسگبى . ّبی ًمسی ثِ آًْب تؼلك زاضز ّبیی ّستٌس وِ حمَق خطیبى گطٍُ

هبًسُ ّستٌس تلَیحبً ثِ ایي هؼٌی است ّیچ ًمسی ثطای آًبى تؿویي حمَق یب حك قلت ثبلی

 . ًطسُ است

ّط زٍ گطٍُ ثِ زًجبل . استتوبیع ثیي ایي زٍ گطٍُ ثِ زلیل تؿبز هٌبفغ شاتی ثیي آًْب هْن 

ای ٍخَز ًساضز وِ ایي  ًَضتِ ی لجلی ٍ اظ پیصًبهِضبى ّستٌس، ٍ ّیچ ؾوبًت ًفغ ضرػی

ضبى وست وٌٌس ٍ  گصاضی سْبهساضاى زٍست زاضًس ثبظزُ ضٍی سطهبیِ. سَ وٌس هٌبفغ ضا ّن

مبء، ضبى، اضت زض ذػَظ پطتفَلیَی وبضا تػوین ثگیطًس، زض حبلی وِ هسیطاى ثِ پبزاش

گصاضاى زٍست زاضًس  ثٌبثطایي، ثطای هثبل، اگطچِ سطهبیِ. هٌسًسضغل زائوی، ٍ ضْطت ػاللِ

ػولىطز ؾؼیف ضا تب آى خب وِ هوىي است ظٍزتط ثساًٌس، اهب هسیطاى ثِ زلیل آًىِ ضغل ٍ 

ضبى زض گطٍ ػولىطز است، تطخیح هی زٌّس اًتطبض اذجبض ثس ضا ثطای زضیبفت حمَق  پبزاش

 . (ٌّس تب ضطایف ٍ اهَض تغییط وٌسیب آى لسض لفت ثس)ؼس هَوَل وٌٌسثبال ثِ ث

ثب ایي ٍخَز، زض غَضتی وِ هبلىبى ثتَاًٌس ثب اثطثرطی هسیطاى ضا سطپطستی ٍ ضّجطی وٌٌس 

هبلىبى لبًًَبً لسضت ٍالؼی . ایي تؿبز هٌبفغ ثطای السام ثِ هسیطیت سَز وفبیت ًوی وٌس

تصاحةهثالً . ضبى اظ ضطوت تبثیط هی گصاضز سْناًسوی ثط تػویوبتی زاضًس وِ ثط 

  سبظ ٍ وبضی ثطای هٌؿجف وطزى ٍ تأزیت هسیطاى للوساز ٍ ثطضسی ضسُ است خصماوٍ

ی ّطتبز لطى ثیستن زض آهطیىب تػبحت ذػوبًِ وبهالً  ّبی زِّ ثب ایي وِ زض سبل. ]8[

ِ ثِ هَخت آى ّبی ذػوبًِ ثب ٍؾغ لَاًیي ایبلتی و هسلف ٍ ضایح ثَز، اهب تػبحت

ی تػبحت ضا افعایص هی زّس ٍ  ّب اخبظُ زاضًس هفبز لبًًَی ضا ثپصیطًس وِ ّعیٌِ ضطوت

ایي . وٌس ضسیسا وبّص یبفت ّبی ووطضىٌی ضا ثِ هْبخوبى تػبحت  تحویل هی ّعیٌِ

زیگط ػجبضت   هثبل ]24[ ضٌبذتِ هی ضًَس "ّبی سوی لطظ"ثٌسّب ٍ هفبز لبًًَی ثِ ػٌَاى 

تػویوبت ّیأت هسیطُ، . گَیٌسهساضاى ثِ پطزاذت سَز تمسیوی ّطگع ًِ ًویسْب: است اظ
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لَاًیي ": گَیسثِ قَض ذالغِ هی ]1[ ثجچَن، وٌسهٌبفغ سْبهساضاى ضا ثبظًوبیی هی

ّبی سْبهی ّن زض آهطیىب ّن زض ثطیتبًیب ثب اغَل یىسبًی آغبظ هی ضًَس، ثب ایي وِ  ضطوت

ٌٌسگبى ٍخَُ ّستٌس، اهب ؾطٍضتبً لسضت ًساضًس ثِ و سْبهساضاى وسبًی ّستٌس وِ ػطؾِ

  ".اػؿبی ّیئت هسیطُ زستَض زٌّس تب اظ ضضتِ الساهبت ذبظ پیطٍی وٌٌس

ؾؼف لبًًَی سْبهساضاى زض همبثل ّیئت هسیطُ تلَیحبً هی گَیس وِ ضفبُ سْبهساضاى ثستگی 

طوتی ثب ّبی حبوویت ضطوتی زاضز، ثط ایي اسبس، حبوویت ض ثِ ػٌبغط زیگط سیستن

-ای اظ سبظ ٍ وبضّبی هىول وِ ووه هی هدوَػِ": هسبهحِ ایي گًَِ تؼطیف هی ضَز

ثطای هثبل، .  ]13[ ".وٌٌس الساهبت ٍ تػویوبت هسیطاى ثب هٌبفغ سْبهساضاى ّوسَ ثبضس

یه  گطز لبًًَی لطاض زٌّس وِ ایي  تَاًٌس ضطوت ضا تحت پیهبلىبى سطذَضزُ ٍ ًباهیس هی

اظ ایي ضٍ، زٍ . اضظش است ٍ هوىي است ثِ اذطاج هسیطاى ثیٌدبهسی  ضٍیساز وبٌّسُ

هسیطاى وِ ثِ ًبتَاًی سْبهساضاى خْت  -ی هْن اظ ضاثكِ ٍ ٍؾؼیت سْبهساضاى   خٌجِ

: اًس اظ وٌٌس ػجبضت ضَز وِ هكلَثیت آًبى ضا ثیطیٌِ هی ثطاًگیرتي هسیطاى ثِ تػویوبتی هی

یؼٌی سْبهساضاى ثب اثعاضّبی هحسٍزی وِ . تًجَز اقالػب( 2حبوویت ضطوتی ؾؼیف ٍ ( 1

اگط آًبى . زض اذتیبضضبى است ثِ اقالػبتی ثطای پبیطگطی هسیطیت ٍ ّیئت هسیطُ ًیبظ زاضًس

اظ ػولىطز هسیطیت ًبضاؾی ثبضٌس، هوىي است ثىَضٌس یه ائتالف ضا ثب زیگط سْبهساضاى 

 .]14،1[ تطىیل زٌّس تب تین همبهبت وًٌَی ضا ػَؼ وٌٌس

ثِ هؼٌی زلیك ولوِ، آًْب زاضای هعایبی افعٍزُ ّستٌس، یؼٌی . ب اقالػبت ذالغِ ّستٌسسَزّ

حبٍی اقالػبتی ثب اضظش ّستٌس ثی وِ الظم ثبضس سْبهساضاى ػولیبت ضطوت ضا ثِ تفػیل 

گعاضش تفػیلی ػولیبت ضطوت فطایٌسی ثسیبض پطّعیٌِ ٍ پطزضزسط است، ٍ هوىي . ثساًٌس

 . اذتػبغی ضا زض اذتیبض ضلجبء لطاض زٌّساست اقالػبت هبلىیتی ٍ 

گیطی ٍ ضٍیىطز لبًًَی ًبچیع  زض ًگبُ اٍل، ثِ ًظط هی ضسس تفبٍت ثیي ضٍیىطز تػوین

ّبی یىسبًی ضا هی تَاى زض هَضز  ثیٌی ثب اؾبفِ وطزى ّعیٌِ ثِ سبذتبض حبوویت، پیص. است

وِ زٍ ضٍیىطز زض هطرع ثب ایي ٍخَز، ٍالؼیت هسئلِ ایي است . ّط زٍ ضٍیىطز اًدبم زاز
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قجك : وطزى یب تَغیف ًبلطیٌگی اقالػبت ثیي سْبهساضاى ٍ هسیطاى ثب ّن فطق زاضًس

یبثی هی وٌس   گیطًسُ ثب ػسم لكؼیت ضٍ ثِ ضٍ است، اهب پیص گیطی، تػوین ضٍیىطز تػوین

گصاضاى  لبًًَی سطهبیِ -چِ چیع ضا ًوی ذَاّس ثساًس، زض حبلی وِ تحت ضٍیىطز سیبسی

لبًًَی ثب  -اظ ایي ضٍ، اقالػبت حسبثساضی تحت ضٍیىطز سیبسی. یسُ گطفتِ هی ضًَسًبز

گیطی ثسیْی فطؼ  افعٍى ثط ایي، سیستن لبًًَی، ثطذالف ضٍیىطز تػوین. تط ّستٌس اضظش

ی اذتیبض  تَاًٌس لطاضزازّبیی ضا قطاحی وٌٌس وِ هسیطاى ضا اظ استفبزُوٌس سْبهساضاى ًویهی

 . ی زیگطاى ثبظ زاضًس ضبى ثِ ّعیٌِ ثطای ثبال ثطزى ًفغ ضرػی زض گعاضضگطی هبلی

دیذگاٌمذیزیتسًد

 -گیطی تحت ضٍیىطز سیبسی ضطوتی ّستٌس وِ ثطای تػوین چَى هبلىبى اضربظ ثطٍى

ضطوتی، هسیطاى ٍ ّیئت هسیطُ،  لبًًَی ثِ اقالػبت حسبثساضی زضیبفتی اظ اضربظ زضٍى

قلجبًِ هؼٌی زاضز ٍ ػبلالًِ  افعا ٍ فطغت هسیطیت سَز اضظشاتىبء هی وٌٌس، ثٌبثطایي ّط زٍ 

افعا ضاّی است ثطای هسیطاى تب گعاضضی ضا ثطای هبلىبى  هسیطیت سَز اضظش. ٍ هٌكمی است

ایدبز وٌٌس ثسٍى آًىِ ثِ خعئیبت ثسیبض   ثب ػالهت زازى اقالػبت هطثَـ ثِ اضظش

 . ٍ سطلفلی هبلىبى اضظضوٌس است ّب زض ّط حبل، اهٌیت زاضایی. زضزسطآفطیي ثپطزاظًس

تؿبز هٌبفغ ثیي سْبهساضاى ٍ ( 1: زّس قلجبًِ ثِ زٍ زلیل ضخ هی احتوبال هسیطیت سَز فطغت

تَاًٌس اظ آًْب ثطای زض ول، آًبى وِ اقالػبت ضرػی زاضًس ثِ آسبًی هی( 2هسیطیت، ٍ 

لبًًَی زض  -ز سیبسیپیبم ضٍیىط. ی زیگطاى، استفبزُ وٌٌس ایدبز هعیت ثطای ذَز ثِ ّعیٌِ

زض ّط غَضت، چِ سیستن لبًًَی ًیبظ ثِ . قلجبًِ سبزُ است ضاثكِ ثب هسیطیت سَز فطغت

تغییط زاضتِ ثبضس، چِ ضطایف حبوویت ضطوتی ؾؼیف یب اقالػبت ؾؼیف ٍخَز زاضتِ 

ی ثبظی است وِ زض آى هسیطیت زض همبثل ضٍیىطز ًظطیِ)ثبضس هسیطیت سَز تَخیِ زاضز

بهساضاى ػمالیی ظهبًی ثِ حسبة گطفتِ ضَز وِ آًبى اضظش ضطوت ٍ سَز تَسف سْ

 .( وٌٌسیبثی هی ػولىطز هسیطیت ضا اضظش

خالصٍ
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سپس . طبى ثِ اضظش هؼطفی ضسًسّبی هسیطیت سَز ثط اسبس ضثك همبلِ اثتسا ًظطیِزض ایي 

زض وبًَى  ّبی هسیطیت سَز ی ضطوت ثِ زٍ زلیل ثِ ػٌَاى پبضزاین لبلت اظ  ثیي ًظطیِ ًظطیِ

ّبی پژٍّطی زیگط ٍ هطتجف لسهتی ثیص اظ ثمیِ زست ون زض ػطغِ: ( ثحث لطاض گطفت

زاض آى ّستٌس یب ثِ ػجبضت زیگط ایي ّبی زیگط هسیطیت سَز ثِ ًَػی ٍامًظطیِ( 2زاضز، ٍ 

 .  اش است ّبی ضلیت ی ًظطیِ ًظطیِ ثِ هثبثِ پبضازایوی ثطای هدوَػِ

ی لطاضزازّب، ضٍیىطز  ضٍیىطز ّعیٌِ: ًطبى زازُ ضسطوت ی ض ثِ ًظطیِسِ ضٍیىطز    

ی لطاضزازّب اّویت لطاضزازّبی  ضٍیىطز ّعیٌِ. لبًًَی-گیطی، ٍ ضٍیىطز سیبسیتػوین

ای ثِ  ّبی ذالغِ سَز ٍ زیگط اػساز حسبثساضی آهبضُ. وٌسهسٍى ٍ غَضی ضا ثطخستِ هی

اًس، اهب لطاضزازّب زض  شزست هی زٌّس وِ ثطای قطاحی لطاضزازّبی اثطثرص ثب اضظ

ٍلتی یه ضٍیساز . ضٌبسبیی  ٍ هطرع وطزى توبم ضٍیسازّبی آیٌسُ ًبتَاى ّستٌس

ّبی لطاضزاز هوىي است ثب هفبز لطاضزاز لسیوی ٍ تؼسیل  ثیٌی ًطسُ ضخ هی زّس؛ قطف پیص

زض چٌیي ٍؾؼیتی، سَز اظ ٍسیلِ ثِ ّسف . ًطسُ ثب هطىل ثطذَضز وٌٌس ٍ ثِ زضزسط ثیفتٌس

ّب هوىي است سَز ضا ثطای تجؼیت اظ اضلبم هطرع ضسُ زض  ضَز ٍ ضطوتجسیل هیت

 . لطاضزازضبى هسیطیت وٌٌس

گیطًسگبى زض ًظط گیطی سَزّب ضا ثِ ػٌَاى اقالػبت ثب اضظش ثطای تػوین ضٍیىطز تػوین

ی  ًفؼبى وبهال هٌكمی ثبضٌس، هسیطیت سَز ًوی تَاًس ثسٍى اخبظُ ی شی اگط ّوِ. گیطزهی

اظ ایي ضٍ، یب هسیطیت سَز ثی ذكط است چَى . گصاضاى اًدبم ضَز طیح یب تلَیحی سطهبیِغ

وٌس، اهب ذطاثی  وٌس، یب حمیمت ضا هرسٍش هیگعاضش هسیطیت ضسُ حمیمت ضا ثطهال هی

 . ی استٌجبـ ٍ ثیطٍى وطیسى حمیمت است اظ ّعیٌِ ووتطحبغل 

ثرص اثعاضی ضا ثطای وٌتطل اثط لبًًَی اشػبى هی وٌس وِ سْبهساضاى –ضٍیىطز سیبسی

ّبی ضطوت ضا  ی ػولىطزی ثب اضظضی ّستٌس وِ فؼبلیت اػساز سَز اًساظُ. هسیطاى ًساضًس

ی اثعاضّبی  ی ثْتطی اظ هدوَػِ زٌّس استفبزُذالغِ هی وٌٌس ٍ ثِ سْبهساضاى اخبظُ هی

ضظش آیٌسُ ای ثطای ا فطاّن آٍضزى ًطبًِ -هسیطیت سَز زض هؼٌی ذَة. هحسٍزضبى ثىٌٌس
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اثعاضی اثطثرص ثطای پل ظزى ٍ ثطچیسى ًبلطیٌگی اقالػبت ثیي هسیطیت ٍ سْبهساضاى  –

ی  ًتیدِ –ترطیت حمیمت  –هسیطیت سَز ثِ هؼٌی ثس . ثسٍى ٍضٍز ثِ خعئیبت است

 .حبوویت ؾؼیف است
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