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ػثدالهانصاری 

چكيده
ثشاي ومذ وتبة «مجبوي امًس مبلي ي ثًدخٍ (دس آمًصش ي پرشيسش)» اص فرش دايسي
ضًساي ثشسسي متًن ي وتت ػلً اوسبوي استفبدٌ ضذ .وتبيح وطبن داد اسائٍ تفػیلي
ي يىپبسچٍ مجحث ثًدخٍ سيضي ،ثٍ َمشاٌ لبثلیت خًاوذن ،وًع خط ي ویفیت چبح
وسجتب مىبست اص مضايب ي ػذ ييشايص ادثري ي ػلمري ،اسرتىبد ثرٍ مىربثغ ثرٍ غرًس
دلخًاٌ ،وجًد تمشيه ،آصمًن ي خمغ ثىذي دس پبيبن َش فػر اص وبسرتیُبي هربَشي
وتبة َستىذ .مُم تشيه وبستي محتًائي ،سيصآمذ وجًدن ثٍ دلی ػذ پًضص تحًل
گستشدٌ دس وظب آمبسَبي مربلي ديلرت ) (GFSي تغییرشا وبضري اص دگشگرًوي دس
ممشسا ي سيضُبي ثًدخٍ سيضي دس ديلت ي آمًصش ي پشيسش است .وم ترًخُي
ثٍ مجبوي مبلیٍ آمًصش ي التػبد سیبسي ثٍ ػىًان پطتًاوٍ وظشي خىجٍَبي وربسثشدي
ي صمیىٍاي وٍ ثًدخٍ سيضي دس آن يالغ ميضًد ثٍ َمرشاٌ وپرشداخته ثرٍ چگرًوگي
تًصيغ اػتجبسا دس میبن استبوُب ،ثشوبمٍَب ي فؼبلیتُب دس دسين آمًصش ي پرشيسش ،اص
ديگش وبستيَبي محتًائي وتبة َستىذ .ضؼف دلت ػلمي دس پشداخته ثٍ مجبحرث
وظشي ویض ثٍ چطم مي خًسد.
كليدواژههب :ثًدخرٍ آمرًصش ي پرشيسش ،مبلیرٍ آمرًصش ي پرشيسش ،ومرذ وتربة،
اسصضیبثي ،وتت داوطگبَي

 .1مقدمه
يخًد مىبفغ غیشمستمیم ي خبسخي گستشدٌ ثشاي آمًصش وٍ وػیت خبمؼٍ ميضًد ،وجرًد
ثبصاسَبي مبلي وٍ ثٍ داوص آمًصان امىبن استمشاؼ وبفي ثشاي تأمیه َضيىٍَبي آمرًصش
استبديبس التػبد آمرًصش ي پرشيسش ،سربصمبن پر يَص ي ثشوبمرٍسيرضي آمًصضري ،پ يَطرگبٌ معبلؼرب
آمًصشيپشيسشabd_ansari@yahoo.com ،
تبسيخ دسيبفت ،1396/5/15:تبسيخ پزيشش1396/7/2:
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سا ثب پطتًاوٍ افضايص دسآمذَبي آتي دَذ ي ومص آمًصش ثٍ ػىًان ساَجشدي ثشاي مجبسصٌ
ثب فمش ،ػمًميتشيه تدشثٍ اوثش وطًسَب ثشاي تأمیه مبلي آمًصش ػمًمي ،يؼىي اتىرب ثرش
دسآمذَبي ػمًمي سا تًخیٍ التػبدي مي وىىذ .ترأمیه مىربثغ مربلي آمرًصش ي پرشيسش
ػمًمي فشآيىذي است وٍ ثٍ يسیلة آن مىربثغ ثرشاي تأسری ي اداسٌ مرذاست اثترذايي ي
متًسعٍ فشاَم ميضًد(لًيه )398 :1381،ي امًس مبلي ي ثًدخٍ سربنوٍ ديلرت ،سربص ي
وبسَبي خبمؼٍ ثشاي ثٍ وبس گیشي تػمیمَب دس صمیىٍ چگرًوگي تُیرٍ مىربثغ ي ثرٍ يير ٌ
وحًٌ تًصيغ ي تخػیع مىبثغ سا دس خًد مىؼى ميسبصد.
َمچىیه سیبستَبي ولي تأمیه مىبثغ آمًصش ي پشيسش اص آودب وٍ ثبيذ دس لبلت الرذا
َبيي دس مذاست پیبدٌ ضًوذ ،ثب مذيشيت آمًصش ي پشيسش مشتجط ميضًد ي اص آودب ورٍ
مذيشيت ي ساَجشي آمًصضي اَمیت داسد ،تػرمیمَربي مشثرًب ثرٍ چگرًوگي ترأمیه ي
تخػیع مىبثغ دس امًس آمًصضي ویض مُم َستىذ.
وتبة مجبوي امًس مبلي ي ثًدخٍ (دس آمًصش ي پرشيسش) ثرٍ ػىرًان مىجرغ اغرلي دست
مجبوي امًسمبلي ي تىظیم ثًدخٍ ثشاي آضىبئي داوطدًيبن سضرتٍ مرذيشيت آمًصضري ي ثرٍ
طًس ولي ػلً تشثیتي ثب چگًوگي تأمیه مىبثغ مبلي ي تًصيغ اػتجبسا ديلتري دس وطرًس
تذييه ضذٌ ي سيضه است وٍ ویفیت محترًاي آن مريتًاورذ ثرش ویفیرت آمًخترٍَربي
داوطدًيبن مؤثش ثبضذ .دس َمیه ساستب ضًساي ثشسسي مترًن ي وترت ػلرً اوسربوي ثرٍ
اسصضیبثي وتبة يربد ضسرذٌ الرذا ورشدٌ اسرت .اسصضریبثي مربَیتي پ يَطري داسد ي اص
سيش َبي تحمیك ومي ي ویفي ثشاي دايسي دس مًسد اثش استفبدٌ مريوىرذ ترب ثتًاورذ ثرٍ
ثُجًد آن ومه وىذ .وگبسوذٌ ممبلٍ حبضش اص طشف ضًساي ثشسسي مترًن ي وترت ػلرً
اوسبوي ػُذٌ داس اسصضیبثي وتبة مجبوي امرًس مربلي ي ثًدخرٍ (دس آمرًصش ي پرشيسش)
تألیف دايد غبلحي ضذٌ است.

 .2معرفی كلی اثر
وتبة «مجبوي امًس مبلي ي تىظیم ثًدخٍ دس آمًصش ي پرشيسش» ثرٍ ػىرًان مىجرغ اغرلي
دست «مجبوي امًس مبلي ي تىظیم ثًدخٍ دس آمًصش ي پشيسش» ثرٍ اسصش  3ياحرذ ثرشاي
داوطدًيبن سضتٍ ػلً تشثیتي دس ممعغ وبسضىبسي تذييه ضذٌ ي داساي دي ثخص مجربوي
امًس مبلي ي اغًل ثًدخٍ دس مؤسسب مختلف است (ظ  .)1وتبة يبد ضذٌ تًسرط دايد
غبلحي وگبضتٍ ضذٌ ي سبصمبن معبلؼٍ ي تذييه وتت ػلرً اوسربوي داوطرگبَُب (سرمت) آن سا
ثشاي وخستیه ثبس دس سبل  1374ثرٍ صثربن فبسسري مىتطرش ورشدٌ اسرت .دس سربل  1392چربح
دياصدَم وتبة دس  307غفحٍ اوتطبس يبفتٍ ي ضبم دٌ فػر ي ثخرص ضرمبيم مري ثبضرذ ورٍ
وسخٍاي اص آن دس ممبلٍ حبضش ومذ ضذٌ است.
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دس فػ ايل ،مًضًع مبلیٍ ػمًمي ،تأمیه دسآمذَبي ػمًمي ي محبسجٍ مخبسج ػمًمي
ثشاي دستیبثي ثٍ اَذاف ولي خبمؼٍ ػىًان ضذٌ استَ .مچىریه معربلجي ثرشاي آضرىبيي
خًاوىذٌ وتبة ثب امًس مبلي ديلت ،تبسيخچٍ ي تىبم ي اَمیت مبلیٍ ػمًمي تجییه ضرذٌ
است .استجبب مبلیٍ ػمًمي ثب التػبد ،سیبست ي ػلً اختمبػي ،پیذايص ي سيورذ تىبمر
ثًدخٍ وًيسي اص ديگش معبلجي است وٍ مًلف ثٍ آوُب اضبسٌ وشدٌ است .دس پبيربن فػر
ویض تالش ضذٌ است تب معبلت فػ يبدضذٌ وٍ خىجٍ ػمًمي داسد سا ثب يبدآيسي اَمیت
ثًدخٍ وًيسي ثشاي دستیبثي ثٍ اَذاف آمًصضي ثٍ آمًصش ي پشيسش مشتجط سربصد (ظ
.)25
فػ دي ثٍ تؼشيف ثًدخٍ اختػبظ داسد ي دس آن تؼبسيف گًوبگًوي اص ثًدخرٍ اسائرٍ
ضذٌ است .دس ري ػىًان «تؼشيف امرشيصي ثًدخرٍ ي آضرىبيي ثرب اخرضاي آن» ،ػجربس
«پیص ثیىي دسآمذَب ي سبيش مىبثغ تأمیه اػتجبس ي ثشآيسد َضيىٍ ثشوبمٍَب ي ػملیب مؼیه ي
سبيش پشداختُب وٍ دس ديسٌ محذيدي اص صمبن اودب ميضًد» ثٍ ػىًان تؼشيف خربمؼي اص
ثًدخٍ مؼشفي ضذٌ است (ظ  .)31دس پبيبن فػ ثٍ مًضرًع استجربب ثشوبمرٍ ي ثًدخرٍ
اضبسٌ ي ثًدخٍ سا ثشوبمٍاي والن وٍ ثٍ لسمتَبي مختلفي مبوىذ امًس دفبػي ،اختمربػي،
التػبدي ميپشداصد ،تؼشيف وشدٌ است .ثشاي ومًوٍ ي ویرض گًضرضد مًضرًع وتربة ورٍ
میبوي امًس مربلي يثًدخرٍ دس آمرًصش ي پرشيسش اسرت ،لسرمتي اص فػر آمرًصش ي
پشيسش دس ثًدخٍ سبل  1370و وطًس وٍ ػىبييه 12ثشوبمٍ مختلف سا دس ثشداسد ،اسائٍ
ضذٌ است (ظ .)32
فػ سً ثٍ اغًل ثًدخٍ اختػبظ داسد ي دس آن چُبس اغر سربنوٍ ثرًدن ،تؼربدل،
يحذ ي تفػی ثٍ ػىًان اغًل ثىیبدي ثًدخٍ ي اغًل يضرً ،،وبملیرت ،تخػریع،
اوؼعبف پزيشي ،تفىیه َضيىرٍَربي خربسي اص َضيىرٍَربي سرشمبيٍاي ،تخمیىري ثرًدن
دسآمذَب ي تحذيذي ثًدن َضيىٍ َب ي لبوًوي ثًدن ثٍ ػىًان اغرًل فشػري ثًدخرٍ اسائرٍ
ضذٌ اوذ .دس ري مجحث ”اغ تؼبدل“ ثٍ خبيگبٌ ثًدخٍ دس وضد ثشخي مىبتت التػربدي
ي وسشي ثًدخٍ ثب تفػی ثیطتشي پشداختٍ ضذٌ است.
فػ چُبس وتبة ثٍ مًضًع مشاح تُیٍ ،تىظریم ،پیطرىُبد ،تػرًيت ،اخرشا ،وىترشل ي
وظبس ثش ثًدخٍ اختػبظ داسد .مشاح ثًدخٍ دس وطًس ثب غذيس ثخطرىبمٍ ثًدخرٍ ي
اسسبل آن ثٍ ولیٍ دستگبَُبي مطمًل آغبص ميضًد (ظ َ .)57مچىیه َذف اص تػًيت
ثًدخٍ ،اػمبل وظبس مشد ثش ػملیب ديلرت ثرٍ يسریلٍ ومبيىرذگبن مرشد دس مدلر
ػىًان ضذٌ است (غبلحي .)65 :1392 ،وظبس مدل اص طشيك ديًان محبسجب ي دس دي
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مشحلٍ حیه اخشاي ثًدخٍ ي پ اص پبيبن ديسٌ مبلي ثًدخٍ اػمبل ميضًد (ظ .)69
مًضًع فػ پىدم ،اوًاعطجمٍثىذي َبي ثًدخٍ است وٍ  51غفحٍ اص وتربة سا دس ثرش
گشفتٍ است .پ اص ثیبن ضشيس مًضًع ،ثًدخٍ ،طجمٍثىذي ي اغًل دسآمذَب ي سربيش
مىبثغ تأمیه اػتجبسَ ،ضيىٍَب ،سبصمبن ي ػملیب ي دس پبيبن طجمٍثىذي التػربدي ي اغرًل
مشثًطٍ ػىًان ضذٌ است .طجمٍثىذي ثٍ ػىًان ضرشيستي ثرشاي اسصضریبثي اص اثرش ثخطري
ثًدخٍ دس صمیىٍ َبيي چًن وبسآئي ي ػبدنوٍ ثًدن مبلیبتُب ،سیبستُبي ديلت ثشاي ايدربد
اضتغبل ،مُبس تًس ي ديگش اَذاف اختمبػي ي سیبسي روش ضذٌ است .دسآمذَبي ثًدخرٍ
و وطًس ثٍ دستٍَبي ػمًمي ،اختػبغري ي دسآمرذ ضرشوتُبي ديلتري دسرتٍثىرذي ي
َضيىٍَب ویض دس لبلت فػًل مطبثٍ ي چُبسگبوٍ پشسىلي ،اداسي ،سرشمبيٍاي ي پشداختُربي
اوتمبلي ي مًاد ثیست گبوٍ طجمٍ ثىذي (پیصيه) ضذٌاوذ .طجمٍثىذي سربصمبوي ثًدخرٍ ور
وطًس ثرش اسربت تؼشيرف لربوًن محبسرجب ػمرًمي وطرًس ثرٍ ػمر آمرذٌ ي ضربم
يصاستخبوٍَب ،مؤسسٍَبي ديلتي ،ضشوتُبي ديلتي ي مؤسسب ي وُبدَربي ػمرًمي غیرش
ديلتي است .يهبيف ديلت دس چبسچًة ػملیب طجمٍثىذي ضذٌ ي ثش پبيٍ ثًدخٍ سربل
 1370وطًس ػجبس اص امًس (مدمًػٍ فػًل َمگه اص يهبيف ولي ديلت ضربم امرًس
ػمًمي ،دفبع ملي ،اختمربػي ي التػربدي) ،فػر (مدمًػرٍ يهربيف مطربثٍ دس دسين
َشيه اص امًس) ،ثشوبمٍ (مدمًػٍ يهبيف مطربثٍ دس دسين َشيره اص فػرًل) ،فؼبلیرت
(مدمًػٍ ػملیب ضشيسي ثشاي وی ثٍ اَذاف ثشوبمٍ) ي طش( ،مدمًػرٍ ػملیربتي ورٍ
خىجٍ سشمبيٍاي داسوذ) است .مدمًػٍ طجمٍثىذيُبي ػىًان ضذٌ دس ايه فػ مشثرًب ثرٍ
گزضتٍ ثًدٌ ي وبمال دگشگًن ضذٌاوذ.
فػ ضطم ثٍ چگًوگي تُیٍ ي تىظیم ثًدخٍ اختػبظ يبفتٍ ي اص پیصثیىيَبي ممذمبتي
ثًدخٍ دس دستگبَُب آغبص ي دس ادامٍ سيضُبي ثًدخٍ محذيد ي وبمحذيد ،اوًاع سيضرُبي
پیصثیىي دسآمذَب (سيضُبي خًدوبس يب سبل مبلج آخش ،میبوگیه ،اسصيبثي مستمیم ،پریص
ثیىي سىدیذٌ ي مىظم دسآمذَب) ي سيضُبي ثشآيسد َضيىٍَب (ثًدخرٍ مترذايل ،ثشوبمرٍاي،
ػملیبتي ،ثًدخٍثىذي طش ،ي ثشوبمٍ ي ثشاسبت غفش) مؼشفي ضذٌ اسرت .مجىربي ثرشآيسد
ثًدخٍ متذايلَ ،ضيىٍ َبي لعؼي سبل گزضتٍ است وٍ ثب تًخٍ ثٍ افضايص احتمبلي سربل
خبسي ثش اسبت وظش وبسضىبسبن ثشآيسد ميضًد .دس گب ثؼذي دستًسالؼم تُیٍ ي تىظیم
ثًدخٍ ػىًان ي پ اص ضش ،وحًٌ تُیٍ ي تىظیم دسخًاسرت ثًدخرٍ ،يهربيف وُبدَربي
دفتش ثًدخٍ ي سبصمبن ثشوبمٍ ي ثًدخٍ (سبصمبن مذيشيت ي ثشوبمٍ سيضي وىًوي) مؼشفي ي
دس پبيبن ثرٍ ثًدخرٍ ور وطرًس ي پیًسرتُبي آن پشداخترٍ ضرذٌ اسرت .ثرشاي آضرىبئي
داوطدًيبن ثب چگًوگي تُیٍ يتىظیم ثًدخٍ ویض ومًورٍاي اص تُیرٍ ي تىظریم ثًدخرٍ يره
مًسسٍ آمًصضي اسائٍ ضذٌ است.
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ػىًان فػ َفتم سسیذگي ،اغال ،ي تػًيت ثًدخٍ دس مدل است وٍ مًاسدي مبوىرذ
ػذ تػًيت ثًدخٍ ،ثًدخٍ چىذ دياصدَم ي يي گیُبي لبوًن ثًدخٍ سا دس ثش داسد.
مًضًع اغلي فػر َطرتم وتربة ،اخرشاي ثًدخرٍ ي چگرًوگي اسرتفبدٌ اص اػتجربسا
مػًة است وٍ دس آن چُبس مشحلٍ اخشاي ثًدخٍ يؼىي اثالؽ ثًدخرٍ ،ػمرذ مًافمتىبمرٍ
فؼبلیتُبي خبسي ي طشحُبي ػمشاوي ،تخػیع يرب تمسریط اػتجربس ي مػرشف اػتجربسا
ثشسسي ضذٌ است .مًافمتىبمٍ لشاسداد حمًلي مبلي میبن سبصمبن ثشوبمٍ يثًدخٍ پیطیه ثرب
دستگبَب خشائي است وٍ دس آن تؼُذ ميضًد تب اػتجبسا مػرًة ثرش اسربت سربصيوبس
تخػیع اػتجبس دس اختیبس دستگبٌ اخشائي لشاس دادٌ ضًد .مػشف اػتجربسا ویرض مشاحر
تطخیع ،تأمیه اػتجبس ،تؼُذ ،تسدی  ،حًالٍ ،دسخًاست يخٍ ي َضيىٍ سا ضبم ميضًد
وٍ دس وتبة مًسد ثشسسي لشاس گشفتٍ است.
فػ وُم ثٍ وظبس ثش اخشاي ثًدخٍ اختػبظ داسد .دس اثتذا اَذاف وظبس ثًدخرٍ ثرب
تبویذ ثش وی ثٍ اَذاف ثًدخٍ ،اخشاي محذيديتُبي مبلي ي ثُجًد مرذيشيت ي پر اص آن
اوًاع وظبس ثًدخٍ دس ايشان ضبم مبلي ي ػملیبتي ضش ،دادٌ ضذٌ است .وظربس مربلي
خًد دس دي مشحلٍ لج ي ثؼذ اص خشج تؼشيف ضذٌ وٍ َذف اص وظربس لجر اص خرشج،
اوعجبق َضيىٍ َبي تطخیع دادٌ ضذٌ ثب لًاویه ي ممشسا ثًدٌ ي ثش ػُذٌ ري حسبثبن ي
خضاوٍ است .وظبس ثؼذ اص خشج ویض ثب اسرتفبدٌ اص سرٍ سيش ممیرضي حسربثُب ،وظربس
لضبئي ي وظبس مدل اػمبل ميضًد ي ثٍ ػُذٌ ديًان محبسجب وطًس است.
فػ دَم ثٍ مًضًع استجبب ثًدخٍ ي حسبثذاسي مشثًب است .مًضًع اغلي ايه فػ
حسبثذاسي ديلتي است وٍ پ اص پشداخته ثٍ يي گیُبي آن مبوىرذ اورًاع حسربثذاسي ي
سيضُبي ثجت ،مسئًلیت محبسجبتي ي وبسثشدَبي حسربثذاسي ي ثًدخرٍ مرذيشيت مرًسد
ثحث لشاس گشفتٍ است .مسئًلیت محبسجبتي دس مشحلٍ لج اص خرشج ثرش ػُرذٌ دسرتگبٌ
اخشائي است ي ثبيذ ثب سػبيت لبوًن محبسجب ػمًمي وطًس تحمك يبثذ .وظبس ثؼرذ اص
خشج ویض ثش ػُذٌ يصاس امًس التػبدي ي داسائي ي ديًان محبسجب وطًس است.
دس ثخص ضمبيم وتبة ویض لًاویه ديًان محبسجب وطًس ،محبسرجب ػمرًمي وطرًس ي
ثخطىبمٍ ثًدخٍ سبل  1372وطًس ثٍ پیًست آمذٌ است.
وتبة مجبوي امًسمبلي ي ثًدخٍ (دس آمًصش ي پرشيسش) ثرشاي داوطردًيبن سضرتٍ ػلرً
تشثیتي دس ديسٌ وبسضىبسي وًضتٍ ضذٌ است ي اغًل ثًدخٍ دس ديسٌ پیص اص تغییش وظرب
آمبسَبي مبلي ديلت سا دس مؤسسب مختلف ثٍ تفػی تجییه وشدٌ اسرت .اغرًل مرًسد
اضبسٌ ثشاي مؤسسب مختلف اػم اص خػًغي ي ػمًمي مطبثٍ است ي وبسثشد ػمرًمي
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داسد وٍ الجتٍ مثبلُبي ػىرًان ضرذٌ دس ثشخري اص فػرًل وتربة ثرٍ مؤسسرب
اختػبظ يبفتٍ است.


آمًصضري

 .3سئوالهب و روش ارزشيببی

 )1ضى هبَشي وتبة مًسدوظش تب چٍ اوذاصٌ مىبست است؟
 )2ضیًٌ اسخبع ثٍ مىبثغ چگًوٍ است؟
 )3پیًستگي ي اوسدب معبلت چگًوٍ است؟ 
 )4سيصآمذ ي خبمغ ثًدن معبلت وتبة چگًوٍ است؟
 )5خىجٍ وبسثشدي اثش چگًوٍ است ي محتًاي اثش ثب يالؼیت چٍ وسجتي داسد؟
ثشاي اسصضیبثي اثش اص چُبسچًة ضًساي ثشسسي مترًن ي وترت ػلرً اوسربوي اسرتفبدٌ،
اطالػب مًسد ویبص ثشاسبت محًسَبي مىذسج دس پشسطُبي اسصضیبثي ،گرشدآيسي ي ثرب
استفبدٌ اص سيشَبي يي ٌ معبلؼب ویفي (طجمرٍثىرذي ،تلخریع) تحلیر ضرذ .تحلیر
اطالػب ثشپبيٍ مجبوي وظشي التػبد ،التػبد آمًصش ي مبلیٍ آمًصش اودب ضذ.

 .4تحليل ابعبد شكلی اثر
.6-5اهتیازها
يضغ وتبة اص وظش حشيف وگبسي ،وًع للم ،اوذاصٌ حرشيف ،ورًع خرط ،ویفیرت چربح،
سػبيت اغًل ػمًمي وگبسش ي غحبفي وسجتب مىبست ي خًاوذن معبلت آسبن است .ثرب
يخًد ضمبس وسجتب صيبد غفحب (حذيد  307غفحٍ) ،غحبفي وتبة لبث لجرًل اسرت.
اثش مًسد ثشسسري داساي فُشسرت معبلرت ثرًدٌ ي ػراليٌ ثرش پیطرگفتبس مؤلرف ورٍ ثرٍ
مًضًعَبي ولي وتبة ي مؼشفي ػمًمي اثش پشداختٍ ،وبضش ویض دس پیطگفتبس خًدَ ،رذف
اص تذييه وتبة سا ثیبن وشدٌ است.

کاستیها

.3-5

فػًل وتبة ،ممذمٍ ،اَذاف دست ،خالغٍ ي خمغ ثىذي ،وتیدٍگیشي ي پیطىُبد ،تمشيه
ي آصمًن ،مؼشفي مىبثغ ثشاي معبلؼٍ ي پیطرىُبد پر يَص وذاسورذَ .مچىریه اص تمرشيه ي
آصمًن ،خمغ ثىذي ،ومبيٍ ،وتیدٍ گیشي ي پیطتُبد وُبيي ،فُشست ومًداسَب ي خذايل ویرض
ثشخًسداس ویست .وتبة مًسد ثشسسي ثٍ ػىرًان مىجرغ اغرلي دست مجربوي امرًس مربلي ي
تىظیم ثًدخٍ دس آمًصش ي پشيسش ،تمشيجرب اص مؤلفرٍَربي نص ثرشاي اَرذاف آمًصضري
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ثشخًسداس وجًدٌ ي هشفیت يي ٌاي ثشاي اوتمبل ثُتش معبلت ي يربدگیشي ثُترش داوطردًيبن
تذاسن وذيذٌ است .ثیطتشومًداسَب ي خذيلَب فبلذ ػىرًان ي رورش مىجرغ ثرًدٌ ي ثشخري
خذيلَب دس يه غفحٍ لشاس وگشفتٍ اوذ (ظ  .)48طش ،سيي خلذ مجُم است ي مؼىربي
ومبديه آن وطبوي اص آمًصش ي پشيسش ي وطبوٍ سيضىي اص امرًس مربلي ي ثًدخرٍ ورذاسد.
الجتٍ وبسثشدي مجُم اص يه لله ثٍ َمشاٌ ضمبسي سىٍ ي اسىىبت تالش وبوربفي طرشا،
سا ثشاي اوتمبل مؼىبي ثًدخٍ وطبن مي دَذ .ثب يخرًد ايىىرٍ وتربة اص خملرٍ اوتطربسا
داوطگبَي است ،اوتظبس مي سفت اص خذمب ييشاستبسي ػلمي ي ادثري ثُرشٌ مىرذ ضرذٌ
ثبضذ وٍ چىیه ویست .الجتٍ ومًوٍ َبي ػذ سػبيت لًاػذ ػمًمي وگبسش ي ييرشايص ي
ویض ضمبس اغالب چبپي ي امالئي دس پیطگفتبس ي فػ ايل ثٍ طًس وسجي فضين تش َسرتىذ.
يبفته َمٍ مًاسد ویبصمىذ ومًوٍ خًاوي مدذد است ي ثىبثش ايره ثرٍ اسائرٍ ومًورٍَربيي دس
خذيل  1ثسىذٌ ميضًد.
جدول:6ترخیازاغالطچاپیواهاليیکتاب«هثانیاهورهالیوتودجه(درآهوزشوپرورش)»
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 .5تحليل ابعبد محتوایی اثر
اهتیازها
 .6-4
دس فػًل دي تب دَم وتبة مًسد ثشسسي ورٍ ثرٍ مًضرًع ثًدخرٍ اختػربظ داسد ،دس
لبلت  281غفحٍ (ثیص اص  91دسغذ اص مدمًع غفحب وتبة) فشآيىذ ػمًمي ثًدخرٍ
سيضي اص تُیٍ ي تىظیم تب تػًيت ي وظبس ثٍ تفػی اسائٍ ضذٌ است .اضبسٌ ثٍ تبسيخچٍ
پیذايص ثًدخٍ دس وطًس ،اغًل ،مشاح  ،طجمٍ ثىذي ثًدخٍ ،سيضرُبي ثرشآيسد دسآمرذ ي
َضيىٍ اصخىجٍ تجییه فؼبلیتُب ،گشدش امًس اص مشحلٍ تُیٍ تب تػًيت ي وظربس  ،خربمغ ثرٍ
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وظش مي سسذ .محتًاي وتبة دسسي ثبيذ ػاليٌ ثش يضً ،ي ايدبص ،يىذسرتي ي اوسردب
داضتٍ ثبضذ (آسمىذ ي ملىري .)2 :1391 ،اص ايره ديرذگبٌ ،ثرٍ دلیر پیًسرتگي فشآيىرذ ي
مشاح ثًدخٍ سيضي وٍ دس فػًل يبد ضذٌ اص وتبة ثبصتبة يبفتٍ ،اثش يىپبسچرٍ ،مىسردم
ي ثشخًسداس اص وظم مىعمي است.
اسائٍ لسمتي اص فػ آمًصش ي پشيسش دس ثًدخٍ و وطًس (غرع 32ي ،)48ومرًداس
تُیٍ ي تىظیم ي پیطىُبد ثًدخٍ دس يصاس آمًصش ي پشيسش (ظ ،)65ثشوبمٍَبي فػر
ايل امًس اختمبػي يؼىري آمرًصش ي پرشيسش ػمرًمي (غرع  115ي  ،)116فشمُربي
تًصيغ اػتجبسا ثٍ تفىیه فػ ي ثشوبمٍ ي حًالٍ (غع 193ي )197ثٍ ػىًان ومًورٍي
اص تُیٍ ي تىظیم ثًدخٍ يه مًسسٍ آمًصضي (غع  ،)175-151استجبب مًضرًع وتربة
ثب آمًصش ي پشيسش سا يبدآيسي ميوىىذ.
حك وظبس مشد ثش ػملیب ديلت اص سَگرزس مشاحر تػرًيت ي وظربس ومبيىرذگبن
مدل وٍ اص سًي مؤلف ،دس مًاسدي چىذ ي اگش چٍ ثٍ غًس تىشاسي ،مرًسد تأویرذ
لشاس گشفتٍ (غع 44ي )65اص ومبب لً وتبة ثٍ ضمبس مي سيد .يي يبدآيس ضذٌ اسرت
وٍ حك مزوًس پ اص پیشيصي مطشيطٍ ثش استجذاد ي پزيشش اغ تفىیه لًا ثٍ دسرت
آمذٌ است (ظ  .)66فشآيىذَب ي فؼبلیتَبي مشتجط ثرب امرًس مربلي ي ثًدخرٍ مجتىري ثرش
اوذيطٍ خبغي َستىذ وٍ اَذاف ي اغًل خًد سا اص يه سلسلٍ مجبوي وظرشي ي اسصضري
يي ٌ ثش ميگیشوذ .وگشش وبسثشدي ثش مبلیٍ ي ثًدخٍ دس وطًس سجت ضرذٌ اسرت ترب ثرٍ
وذس مجبوي فلسفي ي اغًلي مشثًطٍ تحلی ضرًد ي يربدآيسي چىریه وىربتي اص سرًي
مؤلف ،خًاوىذٌ سا تطًيك ميوىذ تب دس مًسد مسربئلي اص ايره لجیر ثرٍ غرًستي ػمیرك
ثیبوذيطذ .وبسثشد اغعالحب ي مؼبدل سبصي ویض اص سًي مؤلف ثب مفُرً مرته سربصگبس
است.

کاستیها

.3-4
.1-2-5روزآمذنبودن
چبح وخست وتبة مشثًب ثرٍ صمسرتبن  1374اسرت ي ضرًاَذ وطربن مريدَرذ چربح
دياصدَم وتبة دس صمستبن  ،1392ثبصوگشي ي سيصآمذ وطذٌ ي دگشگًوي گستشدٌ دس سبص
ي وبسَبي ثًدخٍ سيضي ي حسبثذاسي ديلتي دس وتربة ثبصتربة ویبفترٍ اسرت .گسرتشٌ ي
ضذ وبسبصگبسي ثرب يالؼیرت ثرٍ اورذاصٌاي اسرت ورٍ اػتجربس وتربة سا مخرذيش ي اص
سًدمىذي آن ثٍ ضى لبطؼي وبستٍ است .ايه امش ثشخالف وظش وًيسىذٌ محترش وتربة
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است وٍ ػىًان وشدٌ ثًد ” دس مجبحث فىي َمچرًن ثًدخرٍ ي حسربثذاسي ،ثرٍ يير ٌ دس
سعح مجبوي ي اغًل ،تغییشا ي وًآيسيُب ثٍ سشػت سايح دس ػلً ویست ي ثذيه لحرب
معبلت دسسي وتت ايه گًوٍ فىًن ثٍ سشػت مطمًل وميضرًوذ“ (غربلحي.)1 :1392 ،
ثش ايه مجىب وتبة اطالػبتي وبمال مغبيش ثب يالؼیت سا ثٍ خًاوىرذٌ مىتمر مريسربصد .وجرًد
سبصگبسي معبلت وتبة ثب يالؼیت ،ثشخبستٍ اص دي مىطأ است .ثشخي سيطٍ دس تغییش وظب
آمبسَبي مبلي ديلت داسد ي گشيٌ ديگش وبضي اص تغییش فشآيىذَب ي گشدش وربس دس ديلرت
ي مؼبيوت تًسؼٍ مذيشيت آمًصش ي پشيسش است.
.1-1-2-5دگرگونیبنيادینظامآمارهایمالیدولتوحسابذاریدولتی

وظب حسبثذاسي ديلتي پیطیه ايشان مشثًب ثٍ سبل  1349ثًدٌ ي تب سربل  ،1381تغییرش
لبثر مالحظرٍاي وذاضرتٍ اسرت (ملىیربن ي دسيربئي )3:1390،امرب ثرٍ دوجربل پرزيشش
تًغیٍَبي غىذيق ثیهالمللي پرًل ( )International Monetary Fundي سربصگبس ضرذن
ضبخػُبي مبلي ديلت ثرب ضبخػرُبي حسربثُبي ملري ()System National Accounts
( ،)SNA, 93وظب آمبسَبي مبلي ديلت()Government Finance Statisticsطجرك تجػرشٌ
 48اص لبوًن ثًدخٍ سبل  1380متحًل ضذ .سبصمبن مرذيشيت ي ثشوبمرٍسيرضي وطرًس دس
اخشاي تىبلیف لبوًوي يبدضذٌ اص سبل  1381سعً ،ايلیٍ طجمٍثىذي اطالػب ثًدخرٍاي
سا ثب وظب آمبسَبي مبلي ديلت ) (GFSسبصگبس سبخت ي نيحٍ ثًدخٍ سبل  1385سا ثرٍ
غًس ػملیبتي تىظیم ي پیطىُبد وشد (ضجیشي .)81 :1386،وظب آمبسَربي مربلي ديلرت
) (GFSچبسچًة خبمغ مفًُمي ي حسبثذاسي است وٍ دادٌَبي مًسد ویبص ثشاي تحلیر
ػملىشد ثخص ػمًمي سا فشاَم ميوىذ ،ثب مؼشفي حسربثذاسي تؼُرذي ي تشاصوبمرٍَربي
اثتذا ي اوتُبي ديسٌ مبلي ،تػًيش وبملي اص فؼبلیتَبي مبلي ي التػربدي ديلرت سا اسائرٍ
ميدَذ (نمؼي )70 :1384 ،ي ساَىمبي مىبسجي ثشاي تحلیر سیبسرتُبي مربلي ثرٍضرمبس
ميسيد (ضجیشيو اد.)87 :1386 ،
دامىٍ گستشدٌ تغییش وظرب آمبسَربي مربلي ديلرت ي حسربثذاسي ديلتري ،طجمرٍثىرذيُبي
ثًدخٍاي سا دگشگًن وشد ي مفبَیم اسبسي ثًدخٍ سيضي مبوىذ دسآمذ ي َضيىٍ متفبي اص
مؼبوي پیطیه ضذ .پیبمذَبي تحًل ثىیبدي يبد ضذٌ دس وتبة ثبصتبة ویبفتٍ ي سرجت ضرذٌ
است تب ثخص ػمذٌاي اص وتبة وبمؼتجش ضًد .دس ايه ثخص ثٍ اَم تغییشا يبد ضذٌ ورٍ
سبصگبس ثب معبلت وتبة ویستىذ ،اضبسٌ ميضًد:
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 .1طجمٍثىذي سبصمبوي :دس وتبة مًسد ثشسسي ،طجمٍثىذي سبصمبوُبئي وٍ اص ثًدخٍ
ديلت استفبدٌ ميوشدوذ ،دس گشيٌَبي يصاستخبوٍ ،مؤسسب ديلتي ،ضشوتُبي
ديلتي ي مؤسسب اوتفبػي ياثستٍ ي سبيش مؤسسب ديلتي مؼشفي ضذٌ اوذ (
غبلحي .)105 :1392 ،وظب وًيه آمبسَبي مبلي ديلت ) ،(GFSتمسیمثىذي وظب
حسبثُبي ملي سبصمبن مل متحذ (( (SNA, 93پىح ثخص وُبدي مستم ضبم
ثخص ضشوتَبي غیشمبلي ،ثخص ضشوتَبي مبلي ،ثخص ػمًمي ديلت ي
وُبدَبي غیشاوتفبػي اسائٍ وىىذٌ خذمب ثٍ ثخص خبوًاس) سا مجىب لشاس داد ي ثخص
ديلتي سا ثٍ غًس مدمًػٍ اي اص ياحذَبي ممیم وطًس تؼشيف وشد .ثش ايه
اسبت ياحذ ديلتي ،ياحذي است وٍ فؼبلیت ايلیٍ ي اغلي آن فشاَم آيسدن وبن ي
خذمب ثشاي خبمؼٍ يب خبوًاسَب ثٍ غًس سايگبن يب اص وظش التػبدي ثي اَمیت ي
َمچىیه تًصيغ مدذد دسآمذ ي ثشي اص طشيك پشداختَبي اوتمبلي است.
ياحذَبي مزوًس ثشاي اودب فؼبلیتَبي خًد اختیبس ثشلشاسي مبلیب ي ػًاسؼ
مستمیم ي غیشمستمیم سا داسوذ (وًثخت .)28: 1391 ،دس وظب ثًدخٍ سيضي وًيه
تؼشيف ثخص ديلتي ثٍ غًس مدمًػٍ اي اص ياحذَب ثٍ خبي مدمًػٍاي اص
يهبيف داساي مضبمیه مُمي است .وخست ايىىٍ ،ثخص ػمًمي ديلت سا ميتًان
ثٍ غًس ياحذَبيي وٍ داساي مدمًػٍ اي وبم اص حسبةَبي مبلي َستىذ
تؼشيف وشد وٍ َشيه اص ايه ياحذَب ميتًاوىذ اص وظش خزة داسايي ي ايدبد ثذَي
ثٍ طًس مستم ػم وىىذ .دي  ،اطالػب مًسد ویبص ثشاي تلفیك حسبةَب يب يخًد
داسد ي يب ايىىٍ لبث دستشسي است .سً  ،مفًُ ثٍ وبسثشدٌ ضذٌ دس مًسد ديلت ثب
سبيش مفبَیم تطىیال لبوًوي وطًس معبثمت داسد .چُبس َ ،مبَىگي نص ثیه
وظب آمبسَبي مبلي ثب وظب حسبةَبي ملي ) (SNA, 93ايدبد ميضًد
(وًثخت.)28 :1391،
 .2طجمٍثىذي دسآمذَب :دسآمذ دس طجمٍثىذي وًيه ثشخالف سبلَبي پیص اص  1381وٍ
يخًٌ حبغ اص فشيش ي ياگزاسي داساييَب ي سشمبيٍَب اص لجی وفت ي گبص ي
مؼبدن سا ویض ضبم ميضذ(ظ ،)78تىُب ضبم آن دستٍ اص داد ي ستذَبي ثخص
ديلتي ميضًد وٍ اسصش خبلع ي يخًٌ طجمٍثىذي ضذٌ حبغ اص فشيش
داساييَب ي سشمبيٍ تحت ػىًان ياگزاسي داساييَبي سشمبيٍاي خبلع سا افضايص
ميدَذ (دستگیش ي غجًسي .)1384 ،دس چبسچًة فًق مدمًع دسآمذَبي مبلیبتي
ي سبيش دسآمذَبي ديلت ثٍ ػىًان دسآمذَبي ثًدخٍ ي دسآمذ وفت ثٍ ػىًان
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ياگزاسي داساييَبي سشمبيٍاي 1طجمٍثىذي ضذٌاوذَ .مچىیه فشيش ايساق
مطبسوت ،اغ يا َبي ديلت دس خبسج اص وطًس ،يغًلي اص مح ياگزاسي
ضشوت َبي ديلتي ،استفبدٌ اص تسُیال خبسخي ي استفبدٌ اص مًخًدي حسبة
رخیشٌ اسصي ي مًاسد مطبثٍ وٍ داساي مبَیت ايدبد ثذَي يب تجذي داسايي مبلي
َستىذ ،دس لسمت ياگزاسي داساييَبي مبلي طجمٍثىذي ضذٌ اوذ (نمؼي:1384،
 .)92دس وظب آمبسَبي مبلي ديلت ) (GFSخبلع تمله داساييَبي غیش مبلي
(تمله داساييَبي غیشمبلي مىُبي ياگزاسي داساييَبي غیشمبلي ي مػشف سشمبيٍ
ثبثت) وطبن مي دَذ وٍ ديلت ثٍ طًس خبلع ثش ثشي ي داسايي مبدي خًد اضبفٍ
وشدٌ است يب اص آن وبستٍ است .خبلع تمله داساييَبي مبلي تفبي میبن
ياگزاسي ي تمله داساييَبي مبلي سا وطبن ميدَذ وٍ اگش خبلع ايدبد ثذَي يب
تؼُذا مبلي اص آن وسش ضًد ،تشاص اوتمبل مىبثغ مبلي ثیه وسلي ثٍ دست ميآيذ
(نمؼي71 :1384،ي.)72
 .3طجمٍثىذي َضيىٍ :مفًُ َضيىٍ دسگزضتٍ ثٍ اوًاع پشداختَبيي اطالق ميضذ وٍ ثٍ
طًس لعؼي دس يخٍ ري وفغ ي دس اصاي تؼُذ يب تحت ػىًان ومه ،اودب ميضذ.
دس َمیه ساثعٍ ضیًٌ دستٍثىذي َضيىٍَب وٍ اص سبل  1371تغییش يبفتٍ ثًد ي طي
آن فػًل چُبسگبوٍ (ظ َ )85ضيىٍ خبيگضيه مًاد ثیستگبوٍ ي ثشاي ثشخي
دستگبَُب دس لبلت فػ ايل -سبيش فػًل ي ثشاي گشيَي ديگش دس لبلت چُبس
فػ ضذٌ ثًد ،دس سبل  1381تغییش يبفت .اص سبل يبد ضذٌ ي دس لبلت وظب وًيه
آمبسَبي مبلي ،مفًُ َضيىٍ تىُب آن دستٍ اص داد يستذَبي ثخص ديلتي سا ضبم
ميضًد وٍ اسصش خبلع سا وبَص ميدَذ .دس وتیدٍ پشداختَب ثبثت خشيذ ي
سبخت داسايي ثبثت ي مًخًدي اوجبس ،ثٍ خبي َضيىٍ ،تحت ػىًان تمله داسايي
سشمبيٍاي مىظًس ميضًد (دستگیش ي غجًسي .)1384 ،دس ايه سبل ،چُبسدٌ فػ
تبصٌ (َفت فػ ثشاي َضيىٍ َبي خبسي ي َفت فػ ثشاي ػمشاوي) خبيگضيه
فػًل چُبسگبوٍ مزوًس ضذ ي اص سبل  1381اػتجبسا تمب دستگبَُبي اخشايي ثش
اسبت فػًل چُبسدٌگبوٍ خذيذ ثشآيسد ضذ ي دس نيحٍ ثًدخٍ  1385ضمبس
ثشوبمٍَبي ري فػًل اص  188ثشوبمٍ ثٍ حذيد  548ثشوبمٍ افضايص يبفت
(ضجیشي 84 :1386،ي .)85نص ثٍ يبدآيسي است وٍ دس سبلُبي پیص اص سبل
َ ،1381ضيىٍَب دس لبلت چُبس فػ ي ثیست مبدٌ طجمٍثىذي ضذٌ ثًد.

 56نقدي بر كتاب «مبانی امور مالی و بودجه (در آموزش و پرورش)»

 .4ثب تغییش مفًُ َضيىٍ دس وظب وًيه آمبسَبي مبلي ديلت ،پشداختُب ثشاي خشيذ ي
سبخت داسايي ثبثت ي مًخًدي اوجبس تحت ػىًان تمله داسايي سشمبيٍاي مىظًس
ميضًد ي ثش َمیه پبيٍ دس طجمٍثىذي وًيه ،ػجبسا ثًدخٍ ػمشاوي ،مػشف
اػتجبسا ي مشحلٍ  7ثب ػىًان َضيىٍ (ظ  )28ثٍ تشتیت ثٍ تمله داسائیُبي
سشمبيٍاي ،مشاح خشج ي غذيس چه تجذي ضذٌ است.
ثب تًخٍ ثٍ وىب ثبن طجمٍثىذي پیطیه ثًدخٍ (دسآمذَبَ ،ضيىٍَب ،سبصمبوي ي )...ي ثخص
ػمذٌاي اص معبلت وتبة ثٍ يي ٌ دس فػ َطرتم (غرع  72ي  )73ویبصمىرذ دگشگرًوي
وبم است.
.2-1-2-5تغييرساختارسازمانی،روشهاوفنونتوزيعغاػتبعاراددردولعتوآمعوزشو
پرورش

اص ديگش مًاسد وُىٍ ثًدن وتبة ،ثبصتبة ویبفته يالؼیت ثٍ دلیلي خض تغییش وظب آمبسَربي
مبلي ديلت ي حسبثذاسي ديلتي است .سيضُب ي فىًن ثًدخٍ سيضي دس گزس صمبن َرم دس
ديلت ي َم دس يصاس آمًصش ي پشيسش دگشگًن ي مًخت وبسبصگبسي فضيوتش معبلت
وتبة ثب يالؼیت ضذٌ است .ثشاي ومًوٍ ثٍ ثشخي اص تغییشا اضبسٌ ميضًد:
 .1ثشاي تجییه وحًٌ تخػیع اػتجبس دس وتبة ،ثٍ ومیتٍَب ي تخػیع اػتجبس ي
ثشوبمٍ سيضي استبن (غبلحي 51 :1392 ،ي )61اضبسٌ ضذٌ است وٍ ثب تًخٍ ثٍ
تغییش سيش تًصيغ اػىجبسا دس يصاس آمًصش ي پشيسش ثٍ حبلت متمشوض،
چىیه ومیتٍَبئي دس حبل حبضش مًخًد وجًدٌ ي دس ثشاثش ،ومص ضًساي ثشوبمٍ
سيضي تًسؼٍ استبن دس تخػیع اػتجبس پًضیذٌ مبوذٌ است.
 .2دس وتبة اص سبصمبن ثشوبمٍ ي ثًدخٍ (غبلحي )60 :1392 ،وب ثشدٌ ضذٌ ي ايه
دس ضشايعي است وٍ معبثك مػًثٍ  16اسفىذ  1378ضًساي ػبلي اداسي،
سبصمبن مذيشيت ي ثشوبمٍسيضي وطًس اص ادغب دي سبصمبن ثٍ ػىبييه ،سبصمبن
امًس اداسي ي استخذامي وطًس ي سبصمبن ثشوبمٍ ي ثًدخٍ تأسی ي دس سبل
 1386ثٍ دستًس سئی خمًُس يلت ،مؼبيوت ثشوبمٍ سيضي ي وظبس ساَجشدي
تأسی ي ثخطي اص يهبيف آن سا ثٍ ػُذٌ گشفت .دس  19آثبن  ،1393ویض ثب
ادغب دي مؼبيوت ثشوبمٍ سيضي ي وظبس ساَجشدي ي تًسؼٍ مذيشيت ي سشمبيٍ
اوسبوي سئی خمًُس ،سبصمبن مذيشيت ي ثشوبمٍ سيضي وطًس تطىی ضذ.
 .3دس وتبة مًسد ومذ ي دس ري مشحلٍ تطخیع ،ثٍ مبدٌ  53لبوًن محبسجب ي
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.3

.4

.5

ومص ريحسبة ثٍ ػىًان مسئًل تأمیه اػتجبس ي تعجیك پشداخت ثب لًاویه ي
ممشسا اضبسٌ ضذٌ است (ظ .)194اص خملٍ تغییشا ثبصتبة ویبفتٍ ،پشداخته
ثٍ ومص ي خبيگبٌ دستگبٌَبي َیأ امىبئي ثًدٌ ي نص ثٍ يبدآيسي است وٍ
دس وُبد مًسد اضبسٌ ،مذيش مبلي ػُذٌداس اخشاي مػًثب َیأ امىب است ي
ريحسبة ومطي وذاسد.
دسومًداس ثب ػىًان «تُیٍ ،تىظیم ي پیطىُبد ثًدخٍ دس يصاس آمًصش ي
پشيسش» (ظ  )65ثٍ ياحذَبي اخشائي تبثؼٍ ثٍ ػىًان وُبدَبي مؤثشي وٍ
ثًدخٍ خًد سا اص اداسٌ و آمًصش ي پشيسش استبن دسخًاست ميوىىذ،
اضبسٌ ضذٌ است وٍ مػذاق ياحذ اخشائي وميتًاوذ خض مذسسٍ ي يب اداسا
ضُشستبن ي يب مىبطك ثبضذ (ظ  .)124دس وتبة ػىًان ضذٌ است وٍ ثًدخٍ
مذاست دس مىعمٍ تُیٍ ميضًد (ظ  )151ي ايه دس ضشايعي است وٍ دس
لًاویه ي ممشسا وىًوي وطًس ،مذاست ،اداسا ضُشستبوُب ي مىبطك تؼشيف
وطذٌ ،خبيگبٌ حمًلي ي لبوًوي وذاضتٍ ي دس ػم ومطي دس فشآيىذ
ثًدخٍثىذي وذاسوذ.
وبسبصگبسي ديگش وتبة ثب يالؼیت ثٍ لًاویىي اص لجی ديًان محبسجب  ،ثشوبمٍ
ي ثًدخٍ ي محبسجب ػمًمي وطًس مشثًب ميضًد وٍ دس سبلُبي پ اص
سبل  1371ي دس لبلت چىذ اغالحیٍ تغییش يبفتٍاوذ.
فػ َطتم وتبة ثٍ مًضًع اخشاي ثًدخٍ يب چگًوگي استفبدٌ اص اػتجبسا
مػًة اختػبظ داسد .ثٍ دوجبل تغییش وظب آمبسَبي مبلي ديلت ،نص است
اص سبل  ، 1394سيضُبي حسبثذاسي ديلتي ویض دس لبلت استبوذاسدَبي ثخص
ػمًمي تغییش يبفتٍ ي اخشاي ثًدخٍ اص سَگزس حسبثذاسي ديلتي ي
استبوذاسدَبي يبد ضذٌ سيصآمذ ضًد.
ثشاي آضىبئي ثیطتش داوطدًيبن ،فش َبي متىًػي اص فؼبلیتُبي مشثًطٍ (،188
 193 ،190ي  197ي  )198دس وتبة دسج ضذٌ وٍ ثب تًخٍ ثٍ تغییشا مًسد
اضبسٌ ،ضشيس داسد َمگي سيصآمذ ضًوذ.
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.9.4جاهغنثودى
.1.3.5كمتعوهيیبعرروش هعایبعرآوردميعساناػتبعاراددولتعیونوعوعتوزيعغو
واستانها

ها،فؼاليتها


تخصيصآنميانبرنامر
اص ديگش وبستیُبي محتًايي وٍ ثٍ خبمغ ثًدن وتبة ،آسیت صدٌ است ،ورم ترًخُي ثرٍ
مًضًع چگًوگي تًصيغ اػتجبسا دس دسين آمًصش ي پشيسش ضبم سيضرُبي ثرشآيسد
مىبثغ مبلي مًسد ویبص ،سبص ي وبسَبي تًصيغ اػتجبسا ( اػم اص پشسرىلي ي غیرش پشسرىلي)
میبن ثشوبمٍَب ،فؼبلیتُبي آمًصضي ي اخشائي ،ػملیب گًوبگًن ،استبنَربي وطرًس ي ویرض
ثشآيسد مىبثغ مبلي غیش ديلتي است.
سيضُبي يبد ضذٌ سا ميتًان ثش مجىبي مًضرًع دسرتٍثىرذي ورشد .وحرًٌ ثرشآيسد َضيىرٍ
حمًق ي دستمضد مؼلمبن ،وبسوىبن غیشآمًصضريَ ،ضيىرٍَربي مطرتشن سرتبدي ،تؼمیرش،
وگُذاسي ي استفبدٌ اص سبختمبوُب ي تسُیال آمًصضيَ ،ضيىٍ وتبثُبي دسسري ،خرذمب
اختمبػي (ضجبوٍسيصي ي مبوىذ آن) ،خذمب خىجري (حمر ي ومر ي مبوىرذ آن) ،ومره
َضيىٍ صوذگي ي ثًست تحػیليَ ،ضيىٍ مًاد آمًصضي ثٍ خض وتبثُبي دسسي ،ثٍ تفىیره
پبيٍ تحػیلي ،وًع آمًصش يب ديسٌ آمًصضي ي سبل تمًيمي اص مًضً عَبئي َسرتىذ ورٍ
دس لبلت مبلیٍ آمًصش ،ضبيبن ياوبيي َستىذ.
چگًوگي ثشآيسد ي تًصيغ مخبسج تذاسن سبختمبن مذاست ،خًاثگبٌَبي داوصآمًصي ي
مسىه وبسوىبن آمًصضيَ ،ضيىٍ تُیٍ ي فشاَم وشدن صمیه ي َضيىٍَربي اضربفي مشثًطرٍ
مبوىذ اوطؼبة آة ،ثشق ،گبص ،تلفه ي امثبل آنَ ،ضيىٍ فضربَبي ػمرًمي ،آصمبيطرگبَُب،
َضيىٍ سبخت يسصضگبٌ ،سبخت وبسگبَُب ي ديگش فضربَبي آمًصضري مطربثٍ ،مرًاسدي
َسررتىذ وررٍ ثررشآيسد آوُررب پیچیررذٌ ي ویبصمىررذ ثررٍ ورربس گررشفته سيضررُبي وبسآمررذ
است(ػجرذالُي .)178 :1378،تًصيرغ اػتجربسا ثشوبمرٍَربي تًسرؼٍ میربن اسرتبنَرب ثرب
دضًاسيَبئي مبوىذ تأثیش فًقالؼبدٌ ديسي اص مشوض ،ثذي آة ي ًَا ي مضايبي اسرتبنَربي
محشي ي مبوىذ آن سيثشي است وٍ تربثغ ضرشايط يير ٌ َرش اسرتبن ثرًدٌ ي ثرٍ وبسوىربن
پشداخت ميضًد ي تأثیش تشاوم داوصآمًص دس ورالت ورٍ وطربن دَىرذٌ اخرتالف دس ثرٍ
وبسگیشي ویشيي اوسبوي دس َش ثشوبمٍ آمًصضي مي ثبضذ ،اص مًضًعَبئي َسرتىذ ورٍ ثرش
دضًاسي ي ویض اَمیت سيضُبي تًصيغ اػتجبسا ثشاي دستیبثي ثٍ اَذاف تأویذ مريوىىرذ
(ػجذالُي.)194 :1378،
ثشوبمٍ َبي تًسؼٍ ثخص آمًصش ي پرشيسش دس سرعح ورالن تُیرٍ ضرذٌ ي فبلرذ اثؼربد
دستگبَي ي مىعمٍاي است (ػجذالُي .)193 :1378 ،ثىبثشايه ثشسسي ضریًٌ تًصيرغ مىربثغ
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مبلي میبن دستگبٌَب ي استبنَبي مختلف وطًس ویض داساي اَمیت فشاياوي اسرت .استجربب
ثًدخٍ ي ثشوبمٍَبي تًسؼٍ آمًصش ي پشيسش ویض لبث ياوبيي اسرت .تدضيرٍ ي تحلیر
سيضُبي ثٍ وبس گشفتٍ ضذٌ دس ثشآيسد مىبثغ مبلي ثشوبمٍَب وطبن ميدَذ وٍ حتي اگرش دس
اسىبد سسمي ثشوبمٍ َبي تًسؼٍَ ،ذفُبي ویفي ،اسرتشات يُبَ ،رذفُبي ومري ،سیبسرتُب ي
خطمطيَبي ولي ي ثشوبمٍ َبي اخشايي تػشيح ضذٌ ثبضىذ ،يلي ثشآيسد مىربثغ مربلي ثرش
اسبت ثشوبمٍَبي اخشايي غًس ميپزيشد وٍ ثیطتش دس ثشگیشورذٌ َرذفُبي ومرياسرت
يلي تأثیشپزيشي آوُب اص َرذفُبي ویفري ،اسرتشات يُب ،سیبسرتُب ي خرط مطريَربي ولري
مطخع ویست ثٍ چٍ اوذاصٌ است (ػجذالُي .)175 :1378،وظب فؼلي تًصيغ ثًدخرٍ ثرٍ
دلی استفبدٌ اص سيضي غیش لبث اوؼعبف ،لبثلیت استفبدٌ اص اطالػربتي ورٍ تفربي َربي
میبن مىبطك مختلف ي ویبصَبي مىحػش ثٍ فشد آوُب سا مىؼى مي سبصد ،وذاضتٍ ي مىتُري
ثٍ وتبيدي مي ضًد وٍ فبلذ تًخیٍ مىعمي است .سبص ي وبس تخػیع مىبثغ مبلي دس وظب
فؼلي ثًدخٍ سيضي ثٍ ػذ وبسآئي دسيوي آن مىحػش وطذٌ ي آثبس مىفي ثش تًصيرغ مىربثغ
سا ویض دس پي داسد(.وفیسي.)13:13 81،
.2-3-5نپرداختنبرموضوعماليرآموزش
وبستي ديگش ايه وتبة ثٍ وجًد معبلجي مشثًب است وٍ مجبحث التػبد آمًصش سا ثٍ امًس
مبلي ي ثًدخٍ سيضي دس آمًصش ي پشيسش پیًوذ صوذ .امشيصٌ ،مىبثغ مبلي فشاياوري ثرشاي
تذاسن خذمب آمًصضي اختػربظ مرييبثرذ ورٍ دس ايره میربن ديلرتَرب سرُم لبثر
مالحظٍاي اص مىبثغ ػمًمي سا دس لبلت ثًدخٍ میبن وُبدَبي آمًصضري تًصيرغ مريوىىرذ.
تأمیه مبلي آمًصش ي پشيسش ثب تػمیم گیشيَبي اسبسي دس ثربسٌ آمرًصش ي پرشيسش
آغبص ميضًد .مبوىذ آن وٍ چٍ وسي ،چٍ اوذاصٌ ي ثرب چرٍ ضریًٌاي ثبيرذ آمرًصش ثجیىرذ.
(لًيه .)401- 399 :1380،چٍ وًع آمًصضي ثبيذ فرشاَم ضرًد .ورذا گرشيٌ اص اػضربي
خبمؼٍ ثبيذ َضيىٍَربي ترأمیه مىربثغ مرًسد ویربص آمرًصش سا پشداخرت وىرذ .سربختبس ي
تطىیال مىبست ديلت ثشاي اداسٌ آمًصش ي پشيسش ورٍ پیبمرذَبي مُمري ثرش ترأمیه
مىبثغ مبلي آمًصش ي پشيسش ثٍ َمشاٌ داسد ،وذامىذ؟ مىبثغ چگًوٍ ثٍ دست خًاَذ آمرذ
ي میبن سعً ،مختلف آمًصش ،اوًاع مختلف داوص آمرًصان ي مىربطك ي خًامرغ محلري
مختلف چگًوٍ تًصيرغ خًاَرذ ضرذ؟ چگًورٍ ثبيرذ ثربس ايره پطرتیجبوي میربن ديلرت ي
خبوًادٌَب تمسیم ضًد؟ (َمبن )408-403 :ثٍ ػراليٌ ثبيرذ دسثربسٌ چگرًوگي تًصيرغ ي
تخػیع مىبثغ ثٍ اوًاع ي سعً ،مختلف تحػیلي ،گشيَُبي متفبي داورص آمرًصي ي
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مىعمٍ َبي مختلف ویض تػمیم گیشي ضًد (َمبن .)413 :امًس مبلي ي ثًدخٍ ،سبص ي وربس
اخشاي تػمیمب گشفتٍ ضذٌ دس صمیىٍ چگًوگي تُیٍ مىبثغ ي ثرٍ يير ٌ وحرًٌ تًصيرغ ي
تخػیع َستىذ ي دسن مجبحث يبد ضذٌ مي تًاوذ پطرتًاوٍ مىبسرجي ثرشاي فُرم ػمیرك
امًسمبلي ي ثًدخٍ سيضي دس آمًصش ي پشيسش تلمي ضًد.
اص خىجٍ مذيشيت ثٍ طًس ولي دي وگشش اغلي وسجت ثٍ مىبثغ مربلي دس آمرًصش يخرًد
داسد ،يىي وگشش «وُبدٌاي» ي ديگشي وگشش «سیبسرت گرزاسي» .دس وگرشش وُربدٌاي،
مىجغ مبلي ثٍ ػىًان اغلي تشيه وُبدٌ دس وظش گشفتٍ ميضًد وٍ ثٍ ومه آن سبيش ػًامر
آمًصضي (مبوىذ ویشيي اوسبوي ،فضب ي تدُیضا آمًصضي) فرشاَم مريضرًد ي ثىربثش ايره
تىگىبي مبلي ،محذيديت دس ساثعٍ ثب تأمیه سبيش ػًام آمًصضي سا سرجت خًاَرذ ضرذ.
وگشش سیبست گزاسي ،مىبثغ مبلي سا ثٍ ػىًان وُبدٌ دس وظش ميگیشد ي لبثلیرت سیبسرت
گزاسي ي مذيشيتي يب ساَجشي ویض ثشاي آن لبئ است .تًخٍ يي ٌ ثٍ سبصيوبسَبي ترأمیه
مىبثغ مبلي ،ثٍايه دلی است وٍ وًع سبصيوبسَبي تأمیه ثش «سفتبس تخػیع مىبثغ افرشاد»
تأثیش ميگزاسد .يلتي وٍ افشاد دس مًسد َضيىٍ وشدن پًل ديگشان تػمیم گیشي مريوىىرذ،
سفتبسي متفبي اص صمبوي وٍ پًل خًدضبن سا خرشج مريوىىرذ ،خًاَىرذ داضرت .وحرًٌ
تخػیع يب تًصيغ مىبثغ مبلي ثیه ياحذَبي آمًصضي ػى الؼمر ي ػملىرشد ػربمالن
آمًصضي دس دسين وظب آمًصش سا تؼییه ميوىذ (وبدسي.)3-2 :1388،
اگش تخػیع ثش مجىبي ػًام آمًصضي (مبوىذ ویشيي اوسبوي ،فضبي آمًصضي ،تدُیرضا
ي  )...ثبضذ ،تالش ياحذَبي آمًصضي مػشيف وست حذاوثش ػًام آمًصضري خًاَرذ
ضذ ي چگًوگي تحمك اَذاف ویفیرت سرتبوذٌ َربي آمًصضري ي وحرًٌ پبسرخگًيي ثرٍ
ویبصَبي يالؼي متمبضیبن آمًصش ،چىذان مًسد تًخٍ وخًاَذ ثًد .اگرش مىربثغ مربلي ثرش
اسبت ستبوذٌ َربي آمًصضري ي پیبمرذَبي آن تخػریع يبثرذ ،دسرت اورذسوبسان امرًس
آمًصضي ي تػمیم گیرشان دس دسين وظرب آمًصضريَ ،مرًاسٌ دس ساسرتبي ثُیىرٍ سربصي
تخػیع مىبثغ (اص خُب سبصمبن ي مرذيشيت ،فشايىرذ آمرًصش ،ثشوبمرٍَربي دسسري ي
فىبيسي آمًصضي) وًضرب خًاَىرذ ثرًد ي اوگیرضٌ نص سا ثرشاي ترأمیه ویبصَربي يالؼري
متمبضیبن ي تخػیع دَىذگبن مىبثغ مبلي پیذا خًاَىذ ورشد .ثرٍ ومره چىریه مجربحثي
است وٍ مجبوي ي فىًن ػلمي – تحلیلي ثشاي تًاوبيي اودب تحلی «گضيىرٍَربي ممىره»
دس تػمیم گیشي َبي تخػیع مىبثغ (مبلي) ثٍ آمًصش فشاَم ميضرًد ،ايره صمیىرٍ ثرٍ
«مبلیٍ آمًصش» مؼشيف است« .مبلیٍ آمًصش» مجحثي است وٍ ميتًاورذ ممذمرٍ مىبسرجي
ثشاي اوتمبل اص مفبَیم التػبد آمًصش (ثٍ يي ٌ تأمیه ي تخػیع مىبثغ مربلي) ثرٍ حرًصٌ
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فىي ي وبسثشدي ثشوبمٍ سيضي ،سیبستگزاسي ي مذيشيت آمًصضي تلمي ضًد .يلتري گضيىرٍ
ثشتش مطخع ضذ ،طي يه فشايىذ مؼیه ،ايه گضيىٍ دس لبلت يه سىذ سسمي ثىب ثًدخٍ
يب ثشوبمٍ تذييه خًاَذ ضذ .ثشاي تذييه چىیه سىذي ،مجربوي ،فشايىرذ ي فىرًن خبغري
نص است وٍ اغًنً دس متًن تخػػي مبوىذ «ثشوبمٍ سيرضي ي ثًدخرٍ سيرضي» ثحرث ي
ثشسسي ميضًوذ (وبدسي .)6 -4 :1388،ثب تًخٍ ثٍ پیص ویبص ثًدن دست التػبد آمرًصش
ي پشيسش ثشاي دست «مجبوي امًس مبلي ي تىظیم ثًدخٍ دس آمًصش ي پشيسش» ،اَمیرت
پشداخته ثٍ مًضًع مبلیٍ آمًصش ،دس وتبة «مجبوي امًس مبلي ي تىظیم ثًدخٍ دس آمًصش
ي پشيسش» ثٍ ػىًان مىجغ اغلي دست مزوًس ،ثیطتش مي ضًد.
كمتوهيیبراقتصادسياسی
 .3-3-5
ضبيستٍ ثًد وٍ مؤلف ثٍ تحلی صمیىٍ ویض تًخٍ ميورشد .تحلیر صمیىرٍ فؼبلیرت مُمري
است چشا وٍ ثًدخٍ سيضي دس خالً اتفبق وميافتذ ي صمیىٍَ ،مرٍ اثؼربد ثًدخرٍ سيرضي سا
متأثش ميسبصد .التػبد سیبسي ( )The Economics of Politicsثرٍ مًضرًع سربختبسَبي
تػمیم گیشي ي تػمیم سبصيُبي سیبسي ميپشداصد (اوػبسي )1390:92،ي ثٍ تحلی ثُترش
مجبوي امًسمبلي ي ثًدخٍ سيضي دس وطرًس ومره مريوىرذ .دس ادثیرب التػربد سیبسري،
ثًدخٍ سبنوٍ ديلت ثرٍ ػىرًان يىري اص مُمترشيه اسرىبد لبثر دسرتشت ثرشاي تحلیر
چگًوگي تخػیع مىبثغ ي تًصيغ مىبفغ مًسد تًخٍ لشاس ميگیشد .يالؼیت ايه است ورٍ
ثٍ ياسعٍ سبخت مسلط التػبد سیبسي افضيوٍاي (ساوتري) ،مسربثمٍ میربن دسرتگبٌَرب دس
فشايىذ تػمیم گیشي ي تخػیع مىبثغ ثًدخٍاي چیضي فشاترش اص مسربثمٍ ثرشاي دسيبفرت
مىبثغ ساوتي ثیطتش وخًاَذ ثًد .وطبوٍَبي ثسیبسي وٍ دس صمیىٍ مسؤيلیت گشيضي وُبدمىرذ
دس میبن َمٍ دستگبٌَبي اخشايي وم ي ثیص مطربَذٌ مريضرًد ،ثبصتربة طجیؼري چىریه
ضشايعي است .پذيذٌ مسؤيلیت گشيضي دس ػیه حبل مًخت آن مريضرًد ورٍ دس ػریه
سشدادن ضؼبسَبي وشوىىذٌ دس صمیىٍ وًچه سبصي ديلتَ ،مٍ دستگبٌَب تمبي مسرتمش
ي سیشيوبپزيش ثٍ گستشش داضتٍ ثبضىذ صيشا تىُرب اص ايره سَگرزس اسرت ورٍ مريتًاوىرذ
تمبيال ساوتخًيبوٍ خًد سا تًخیٍ ي اسضبء وىىذ ،ثذين آوىٍ ايه گستشش ورًچىتشيه
صمیىٍاي ثشاي افضايص مسؤيلیتَبي آوُرب ثرٍ ضرمبس آيرذ .دس چىریه فضربيي ،دسآمرذَب
َمًاسٌ ثیص اص حذ تخمیه ميخًسوذ ي َضيىٍَبي غًس گشفتٍ وٍ ساثعٍاي ثب ویبصَربي
يالؼي ي هشفیت خزة دستگبٌَب ثشلشاس ميوىىذ ي وٍ وسرجتي ثرب اَرذاف اػرال ضرذٌ ي
وتبيح ثشگشفتٍ داسوذ .ثٍ ايه تشتیت تخػیع مىبثغ تىُرب يره مىعرك داسد ورٍ ػجربس اص
سعح دسآمذَبي اوتظبسي اص مح فشيش وفت خب اسرت .طجیؼري اسرت ترب دس چىریه
سبختبسي اص يه سً پذيذٌ فسبد مبلي تجذي ثٍ َمضاد َشگًورٍ الرذا دس صمیىرٍ تًصيرغ
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ساوتي مىبثغ ضًد ي اص سًي ديگش َمًاسٌ ثش حدم تؼُذا
ضذ (مؤمىي.)194: 1384 ،

مؼًلٍ ديلت اضربفٍ خًاَرذ

.5.4توزيغهطالة

تىبست مًسد اوتظبس دس وتبة مطبَذٌ وميضًد .فػ ايل وٍ ثٍ مًضرًع مبلیرٍ ػمرًمي
پشداختٍ 23 ،غفحٍ ي مجحث ثًدخٍ  284غفحٍ (اص حذيد  307غرفحٍ ور وتربة) سا
ثٍ خًد اختػبظ دادٌ است.
مًاسدي يخًد داسوذ وٍ ثٍ وظش ميسسذ مؤلف ثٍ غًس سعحي ثٍ مًضًع پشداخترٍي سجت ضذٌ است ترب مًضرًع مرجُم ثربلي ثمبورذ ي فُرم آن دضرًاس ثبضرذ .سيضرُبي
ثًدخٍثىذي طش ،ي ثشوبمٍ ي ثًدخٍثىذي ثش اسربت غرفش (غرع  )140-137اص خملرٍ
مًاسد يبد ضذٌ َستىذَ .مچىیه معبلجي َستىذ وٍ گىدبوذن آوُب دسوتبة ثب دسخٍ تفػی
مًخًد لضيمي وذاسد .ثشاي ومًوٍ دسج َمٍ سديفُربي َضيىرٍ فػرًل (غرع )104-85
مفیذ وجًدٌ ي تىُب روش ومًوٍ اي اص آوُب وبفي ثٍ وظش مي سسذ .الجترٍ دسج ثشخري معبلرت
مبوىذ سديف  10192وٍ مشثًب ثٍ اػتجبس حمرًق سرپبَیبن داورص ،ثُذاضرت ي ترشييح ي
آثبداوي است ،تًخیُي وذاسد (ظ .)86
 يىي اص وبستي َبي وتبة مًسد ثشسسي ،ػذ اسخبع معبلت وتبة ثٍ مىبثغ دس ثسریبسياص مًاسد نص (ثشاي ومًوٍ غفحب  9تب  )25ثًدٌ ي ثٍ وظش مي سسذ اسخبع ثرٍ مىجرغ ثرٍ
دلخًاٌ مؤلف غًس گشفتٍ است .ػاليٌ ثش ايره ،ضرمبس لبثر ترًخُي اص مىربثغ مرًسد
استفبدٌ دس وتبة لذيمي است ي ثٍ سبلُبي دٍَ  1960تب  1980میالدي ي  1360ي1370
ضمسي تؼلك داسد .تىُب يىي اص مىبثغ ثٍ سبل  1991میالدي ي يه مىجغ ثٍ ثٍ سربل 1371
ضمسي تؼلك داسوذ .ثب تًخٍ ثٍ تحًل پش ضتبة دس وظب آمبسَربي مربلي ديلرت ،وبسرتي
اخیش ثٍ اػتجبس مىبثغ خذضٍ خذي ياسد سبختٍ استَ .مچىیه دس تذييه فُشسرت مىربثغ
دلت نص ثٍ ػم ویبمذٌ ي ثشاي ومًوٍ سبل اوتطبس ثشخي مىبثغ اص للم افتبدٌ است.

دقتیدرارائهنظريههایاقتصادی)

ناسازواریتاهثانیانديطهای( 
کن

.4.4
وىبتي وٍ دس مًسد وظشيٍ َبي التػبد والن ي ثرذين اسخربع ثرٍ مىجرغ ػىرًان ضرذٌ ،اگرش
وبدسست وجبضىذ ،دست وم اص دلت وبفي ثشخرًسداس ویسرتىذ .ثرشاي ومًورٍ مريترًان ثرٍ
ػجبس صيش اضبسٌ وشد« :ثٍ وظش التػبدداوبن خذيذ اص خملٍ مبسضبل ي ویىض يهبيف ديلتُب
تحًل ثسیبس پزيشفتٍ ي محذيدٌ فؼبلیتُبي آوبن گستشش يبفتٍ است .ثذيه لحب ديلتُبي
خذيذ  ...ثٍ فؼبلیتُبي مختلفي چًن آمًصش ي پشيسش ،مجربسصٌ ثرب ثیسرًادي ،گسرتشش
تحمیمب  ،سبخته ساٌ ي ویشيگبٌ ي سذ ي غیشٌ سيي آيسدٌاوذ» (ظ  .)39دس ايره ساثعرٍ
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نص ثٍ روش است دس سبل  1929مریالدي ،التػربد وطرًس آمشيىرب ورٍ دس حربل اخرشاي
تدًيضَبي وئًوالسیىي ثًد ،ثب ثحرشان ضرذيذي سيثرشي ضرذ ي دسرت وربمشئي الگرًي
والسیىي ي وئًوالسیىي وتًاوست سوًد گستشدٌ ي ثیىبسي سا اص ثیه ثجشد (لذيشي اغ ،
 .)557 :1376ثشاي ممبثلٍ ثب ثحشان ،ویىض ثبيس داضت وٍ افضايص مخربسج ثخرص ػمرًمي
دس صمبن سوًد ميتًاوذ مفیذ ثبضذ (َبوت )40 :1376 ،ي ثش خالف والسیهَب وٍ ػلرت
سوًد ي ثیىبسي سا ثبن ثًدن سعح مضد يالؼي ميداوسرتىذ (گشخري ،)25 :1376 ،مؼتمرذ
ثًد وٍ وبَص دستمضدَب ثبػث وبَص ثیطتش تمبضبي و ي دس وتیدٍ تطذيذ ثیىبسي مي
ضًدَ .مچىیه ثبيس داضت وٍ دس ضشايط سوًدي ديلرت مريتًاورذ َضيىرٍَربي خرًد سا
افضايص دَذ تب اص پبيیه آمذن تمبضبي و ي دس وتیدٍ وبَص سعح تًلیذ خلًگیشي وىرذ
(غىيو اد .)1381 ،ثش ايه اسبت ديلت ميتًاوذ دس َش صمبن ي ثٍ َش اورذاصٌ ورٍ ايدربة
ميوىذ دس َشيه اص فؼبلیتُبي التػبدي وٍ وضديىتش ثٍ خرًاة تطرخیع دَرذ سرشمبيٍ
گ زاسي يب اص آن حمبيت وىذ ي مثالً ساٌ ي خبدٌ ثسبصد ي ػملیرب صيشثىربيي وىرذ ،خبورٍ
ثشاي مشد ثسبصد  ،ضغ ثشاي ثیىبسان ايدبد ومبيذ ي اص طشيك سیبستُبي مبلي ي پًلي ثرٍ
خجشان افت سبختبسي تمبضبي و ثپشداصد .ثٍ اػتمربد ویىرض دس ضرشايط سورًد التػربدي،
وسشي ثًدخٍ ثٍ دلی اثش مثجتي وٍ ثش اوجسبب التػبد ملي داسد ،وٍ تىُب وبمعلًة ویسرت،
ثلىٍ دس يه مذيشيت وبسآمذ ثًدخٍ ميتًاوذ ثسیبس معلًة اسصيبثي ضًد (نمؼري:1384،
 .)65-64ثىبثشايه مالحظٍ مي ضًد وٍ سييىشد ویىض ثٍ مًضًع دخبلت ديلت دس التػربد
ثشاي ممبثلٍ ثب ومجًد تمبضبي مؤثش ،ثٍ ػىًان مىطأ ايدبد ي استمشاس ضشايط سوًدي ثرًدٌ
ي استجبطي ثب سييىشد ديلتُبي خذيذ ثٍ فؼبلیتُبيي چًن آمرًصش ي پرشيسش ،مجربسصٌ ثرب
ثیسًادي ي گستشش پ يَص وذاضتٍ است.
ومًوٍ ديگش ثٍ سیبستُبي تثجیت مشثرًب اسرت” .سیبسرتُبي مربلي دس مبلیرٍ ػمرًمي دس
ضشايط معلًة تثجیت ميثبيست ثیىبسي سا وبَص دَذ ،تًس سا مُبس وىذ ،ثجرب وسرجي
لیمتُب سا مؼمًل وىذ ،تشاص پشداختُب سا متؼبدل سبصد ي وُبيتبً دسغرذ مؼمرًلي اص سضرذ سا
فررشاَم آيسد“ (ظ .)22التػرربدداوبن والسرریه مؼتمررذ ثًدوررذ دسررت ورربمشيي اص طشيررك
سبصيوبسَبي لیمتي تؼبدل والن سا تأمیه ميوىذ ي ویبصي ثٍ ثشوبمٍسيرضي ديلرت يخرًد
وذاسد (ضبوشي .)70-74 :1384،مىتت پًل گشايي ویض ثٍ مؤثش وجًدن سیبستَربي تثجیرت
دس تؼبدل ثلىذمذ التػبد والن ثبيس داضت .والسیهَبي خذيرذ ویرض لبئر ثًدورذ ورٍ
سیبستَبي ديلت ثؼذ اص اخشا ثٍ دلی پیصثیىي آوُرب اص سرًي وربسگضاسان التػربدي اص
تأثیشگزاسي ثبص ميمبوىذ (َمبن .)83-85 :دس ممبث ویىض لبئ ثًد وٍ ديلت ثبيذ اص طشيك
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اػمبل سیبست َبي طشف تمبضب التػبد سا اداسٌ ي ثش آن وظربس وىرذ (َمربن.)70-74 :
ثىبثش ايه ،ػجبس مًسد وظش اص آودب وٍ ثش مفیذ ثًدن دخبلرت ديلرت دس التػربد دنلرت
داسد ،ثب مىبتت والسیه ،وئً والسیه ي پًلي مغبيش استَ .مچىیه ثب ايىىٍ دس اثتذا ثرٍ
وظش مي سسذ ثب مىتت ویىضي سبصگبسي داسد امب ثب تًخٍ ثٍ ايىىٍ مىتت ویىضي ثٍ تجربدل
میبن ثیىبسي ي تًس ثبيس داسد ي مُبس َمضمبن تًس ي وربَص ثیىربسي دس مىترت ویىرض
معش ،وطذٌ ،ميتًان دسيبفت وٍ ػجبس ضذٌ مجتىي ثش اوذيطٍ ویىض ویض ویست.
الجتٍ دس ػجبستي ديگش چىیه ػىًان مي وىذ” :وظشيٍ ویىضي پیص ثیىي ميوىذ ورٍ وسرشي
ثًدخٍ ثب ثیىبسي َمجستگي مىفي داسد ي اص طشفي وسشي ثًدخٍ ثرب ورش سضرذ يالؼري
التػبد ساثعٍ مثجت داسد (ظ  “.)31ثٍ ثیبن ديگش وسشي ثًدخٍ ديلرت ثرٍ ترًس مىدرش
ضذٌ ي ثٍ دلی يخًد تًَم پًلي وضد فؼبنن التػبدي سعح تًلیذ ي اضتغبل افضايص مري
يبثذ وٍ سبصگبس ثب مىتت ویىضي ي ثٍ مؼىبي پزيشش تجبدل میبن ترًس ي ثیىربسي اسرت.
ممبيسٍ ايه دي ػجبس وطبن اص سعح پبئیه دلت دس ثیبن معبلت داسد.

 .6جنبه كبربردي اثر
وُىٍ ي وبمؼتجش ثًدن معبلت وتبة ثٍ دلی لحب وطذن تغییشا مشثرًب ثرٍ تحرًل
دس وظب آمبسَبي مبلي ديلت ي حسبثذاسي ديلتي دس طي صمبن ثٍ َمشاٌ خربمغ وجرًدن (
پًضص وذادن گستشٌ مًضًػي مشتجط) ي وجًد تمشيه ي آصمًن ،خىجٍ وبسثشدي وتربة سا
تضؼیف وشدٌ است.

 .7نتيجهگيري و پيشنهبدهب
دس ايه ممبلٍ ،وتبة «مجبوي امًس مبلي ي ثًدخٍ (دس آمًصش ي پرشيسش)» مرًسد ومرذ ي
ثشسسي لشاس گشفت .اوسدب ي پیًستگي معبلت وتبة دس ثخص ثًدخٍ سيرضي يضرؼیت
مىبسجي داسد .اضبسٌ ثٍ مجىبي اغًلي تػًيت ثًدخٍ تًسط مدل ي وظربس ثرشآن ویرض
الذامي ضبيستٍ است .مُمتشيه وبستي وتبة وُىٍ ثًدن ي پًضص وذادن تغییرشا وبضري
اص تحًل وظب آمبسَبي مبلي ديلت ) (GFSي حسربثذاسي ديلتري دس سربل  1381اسرت.
ػذ ثبصتبة تغییش دسسيضُبي ثشآيسد میضان اػتجربسا ديلتري ي وحرًٌ تًصيرغ اػتجربسا
ديلتي دس ديلت ي آمًصش ي پشيسش وبستي مُم ديگشي است وٍ اػتجبس معبلرت وتربة
سا مخذيش سبختٍ است .اثش خبمغ وجًدٌ ي َمرٍ مجبحرث ضرشيسي پًضرص دادٌ وطرذٌ
است .وم تًخُي ثٍ مبلیٍ آمًصش وٍ مجبحث التػبد آمًصش سا ثرٍ امًسمربلي ي ثًدخرٍ
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سيضي دس آمًصش ي پشيسش مشتجط ميسبصد ،سبصي وبسَبي تخػیع ي تحلی صمیىرٍاي
التػبد سیبسي ،فُم وبسوشد يالؼي امًس مبلي ي ثًدخٍ سيضي ثرشاي سیبسرت گرزاسي ي
مذيشيت آمًصضي سا ثشاي خًاوىذٌ دضًاس ميسبصد.
ثب تًخٍ ثٍ مدمًػٍ وىب پیطىُبد ميضًد ثشاي استمبي سعح اثشثخطي آمًصضي ،وتربة
مًسد ثشسسي ثٍ ػىًان يه وتبة دسسي داوطگبَي ،طشاحري مدرذد (گىدبورذن ممذمرٍ،
اَذاف دست ،خالغٍ ي خمغ ثىذي ثشاي َرش فػر  ،وتیدرٍگیرشي ي پیطرىُبد تمرشيه،
آصمًن ي خمغثىذي وُبيي) ي ييشاستبسي ػلمي ي ادثي ضًد .اص آودب وٍ وُىٍ ي وبسبصگبس
ثًدن معبلت وتبة ثب يالیت (مىسً ضرذن وظرب پیطریه آمربسي ديلرت ي حسربثذاسي
ديلتي) مُم تشيه وبستي وتبة است ،سيصآمذ وشدن ي سبصگبس سبخته معبلت وتربة ثرب
وظب وًيه آمبسَبي مبلي ديلت ) (GFSي ثٍ طًسولي ثبصثیىي معبلت وتبة دس ديسٌَربي
صمبوي وًتبٌ ثٍ مىظرًس اػمربل تغییرشا متىبسرت ي خلرًگیشي اص وُىرٍ ضرذن معبلرت،
ضشيس داسد .الجتٍ وجبيذ فشامًش وشد وٍ اثش مًسد ثشسسي دس صمربن چربح ايل ()1374
وتبة مىبسجي ثًدٌ وٍ ثشاي وخستیه ثبس دس للمشي مًضًػي مبلیٍ آمًصش ػمًمي مىتطش
ضذٌ است امب ثب تًخٍ تحًن گستشدٌ اي مبوىذ تغییش وظب آمبسَبي مبلي ديلرت(تغییرش
مفبَیم ي طجمٍ ثىذيُبي دسآمذَ ،ضيىٍ ي سشمبيٍ گزاسي) ،تغییرش سيضرُب ي فىرًن ثًدخرٍ
سيضي دس ديلت ي يصاس آمًصش ي پشيسش ي تًسؼٍ داوص آلتػربد ي مبلیرٍ آمرًصش،
تدذيذ چبح چىذ ثبسٌ آن ثذين ثبصوگشي ي سيصآمذ ضذن ،ثشاي وبضش ي وًيسىذٌ محترش
ضبيستٍ ویست ي سجت مي ضًد تب وتبة ثشاي مخبطت مفیذ وجبضذ .ثىبثشايه تًغریٍ مري
ضًد وبضش ي وًيسىذٌ محتش وسجت ثٍ سيصآمذ سبصي آن الذا وىىذ.
َمچىیه ثٍ دلی پًضص مىبست مجبحث مُمري ورٍ دس وتربة مغفرًل يالرغ ضرذٌ اورذ،
پیطىُبد مي ضًد مًضًع َبئي اص لجی مبلیٍ آمرًصش ،سربصي وبسَرب ي سيضرُبي تًصيرغ
اػتجبسا دس ديلت ي يصاس آمًصش ي پشيسش ي التػبد سیبسي ثًدخرٍ سيرضي(مجربوي
سفتبس ي تػمیم گیشي ديلت دس اختػبظ اػتجربسا ديلتري میربن ثخطرُب ي فؼبلیتُربي
مختلف ) مًسد تًخٍ لشاس ثگیشوذ .مستىذ سبخته معبلجي وٍ ویبصمىذ روش مىجغ َستىذ ،ثرٍ
َمشاٌ استفبدٌ اص مىبثغ مؼتجش ي وًيه ي پشداخته ثٍ وظشيٍَبي التػبد ورالن ثرٍ گًورٍ اي
دلیك تش ي مستىذتش تًغیٍ مي ضًدَ .مچىیه ضبيستٍ است دس ساستبي خبمغ ثرًدن اثرش،
تشویت ي تًصيغ محتًاي وتبة ثبصوگشي اسبسي .ضذٌ ي ثب استفبدٌ اص طشحي وٍ محترًاي
وتبة سا ثُتش مىؼى وىذ ،ویفیت طشاحي خلذ وتبة ثُجًد يبثذ.
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پینوشت
 .دسآمذ وفت دس سبلَبي لج اص  1381دس ثخص دسآمرذَب ي دس سربلَربي پر
ثخص ياگزاسي داساييَبي سشمبيٍاي) ثجت ضذٌ است.
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