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TMBA ٌچکیذ 

، حبٗیبٙ ٗبٓي  ح٘بيز ٗبٓي ٗؼب٠ٔٗ اي سدبسي ٝ دٝعشك٠ اػز ث٠ ٛحٞي ٠ً عشكیٚ هشاسداد اص آٙ ٜٗشلغ ؿٞٛذ
ح٘بيز ٗبٓي .ا ٝ ٝهبيغ ٝسصؿي ثشاي يبكشٚ ٗـششي ثشاي ؿشًز سٞٓیذي خٞيؾ اػشلبدٟ ٗي ًٜٜذاص سٝيذادٟ

ػبال٠ٛ ٝسصؽ ١بي ثؼیبس دس دٛیب اص ايٚ عشين سبٗیٚ ٗبٓي . يبثي ٝسصؿي ٗي ثبؿذػبر ٗشسجظ ثبصاسيٌي اص ٗٞضٞ
ايٚ ٝسصؽ ٝ ٗجذّ  ١٘چٜیٚ ثب خ٢بٛي ؿذٙ. ٗي ؿٞٛذ ٝ يٌي اص ايٚ ٝسصؽ ١بي دشعشكذاس كٞسجبّ ٗي ثبؿذ 

ؿذٙ آٙ ث٠ كٜؼشي دٞٓؼبص  حبٗیبٙ ٗبٓي ثؼیبس ي  خزة ثبؿِبٟ ١ب ي كٞسجبّ ؿذٛذ ٝ اص ايٚ عشين ثشٛذ خٞد 
دس ايشاٙ ٛیض حبٗیبٙ ٗبٓي ٗي سٞاٛذ يٌي اص سٝؽ ١ب ي سبٗیٚ ٗبٓي ٝ دسآٗذ صايي . سا ث٠ ١ِ٘بٙ ٗؼشكي ٛ٘ٞدٛذ

ثب سٞخ٠ ث٠ اي٠ٌٜ كٜؼز . ٝ دسآٗذ صايي ً٘ي ؿبيبٛي ٛ٘بيذ  ثبؿِبٟ ١ب ي كٞسجبّ حشك٠ ايي ثبؿذ ٝ ث٠ سٞػؼ٠
خٞثي ثذػز آٝسدٟ اٛذ ٝٓي ػٌ٘ٔشد ثبؿِبٟ ١ب ي  كٞسجبّ ًـٞس١بي سٞػؼ٠ يبكش٠ اص ايٚ عشين ٜٗبثغ ٗبٓي

دس ايٚ صٗی٠ٜ ًٖ سَٛ ثٞدٟ اػز، ث٢شش اػز ٗغبٓؼبر ٝ دظ١ٝؾ ١بي  كٞسجبّ حشك٠ ايي ٓیَ ثشسش ايشاٙ 
ػق ١ب ، ٗٞاٛغ ٝ سا١ٌبس١بي ح٘بيز ٗبٓي ثبؿِبٟ ١ب ي ٝسصؿي ٗٚ خ٠ٔ٘ كٞسجبّ كٞسر ثیـششي دس صٗی٠ٜ م

 .دزيشد
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 باساریابی يرسضی -1

ا ٝخٞاػش٠ ١بي كشايٜذ ٗجبد٠ٓ ثبصاسيبثي ٝسصؿي دس ثشُیشٛذٟ س٘بٕ كؼبٓیز ١بئي اػز ٠ً ثشاي اسضبي ٛیبصٟ
ػٖٔ ثبصاسيبثي ٝسصؿي ،١٘بٜٛذ خٞد ثبصاسيبثي اصػٕٔٞ ديِشي چٞٙ ػٖٔ اهشلبد،خبٗؼ٠ .،عشاحي ؿذٟ اٛذ

ثبيذ ثیٚ ثبصاس يبثي ٝسصؿي ٝ ثبصاس يبثي اص عشين ٝسصؽ ، اسسجبعبر ٝحوٞم ٗذد ٗي خٞيذؿٜبػي،سٝاٙ ؿٜبػي 
سٝي ٗي د١ذ ٠ً ػبصٗبٛي ٝسصؿي دسكذد سشٝيح ٗحلٞالر ثبصاس يبثي ٝسصؿي ، ١ِٜبٗي .س٘بيض هبئْ ؿذ

اٗب ثبصاس يبثي اص عشين ٝسصؽ ،صٗبٛي اػز ٠ً ػبصٗبٛي ؿیش ٝسصؿي ،دسكذد ث٢شٟ ُیشي اص  ٝخذٗبسشؾ ثبؿذ
 (154:  1388ًبسٔش،).ٝسصؽ ،ثؼٜٞاٙ اثضاس كشٝؽ ٗحلٞالسؾ ثبؿذ

 

 حمایت مالی -2

ث٠ عٞس دهیوشش ، اػذبٛؼشؿیخ يي ػشٗبي٠ ُزاسي دس . اػذبٛؼشؿیخ يٌي اص د٠ٔ ١بي سشهي سؼشيق ٗي ؿٞد 
ح٘بيز ٗبٓي دس ٝاهغ . ٝسصؽ اػز ٠ً ثشٛب٠ٗ ١بي ػبصٗبٛذ١ي ؿذٟ ٝ ا١ذاف ثبصاسيبثي سا ح٘بيز ٗي ًٜذ 

حبٗیبٙ ٗبٓي اص سٝيذاد١ب ٝ  ، اي سدبسي ٝ دٝعشك٠ اػز ث٠ ٛحٞي ٠ً عشكیٚ هشاسداد اص آٙ ٜٗشلغ ؿٞٛذ ٗؼب٠ٔٗ
ح٘بيز ٗبٓي يٌي اص . ًٜٜذ ٝهبيغ ٝسصؿي ثشاي يبكشٚ ٗـششي ثشاي ؿشًز سٞٓیذي خٞيؾ اػشلبدٟ ٗي

ُزاسي دس ٝسصؽ اػز ٠ً دس ػبي٠ آٙ سٝيذاد١بي ػبصٗبٛذ١ي ؿذٟ ٗٞسد ح٘بيز ٗبٓي هشاس  ؿی٢١ٞبي ػشٗبي٠
ث٠ ٗحلّٞ ، آسٕ ، اكضايؾ ٗـششيبٙ ، ايدبد اٛحلبس ثب ح٘بيز ٗبٓي ؿشًش٢ب دسكذد ايدبد ٝكبداسي .ُیشٛذ  ٗي

خزة حبٗي ٗبٓي يٌي اص ؿی٢١ٞبي دسآٗذصايي اػز ٝ آٙ ١ٜش خزة .ٝ سؼشيغ دس ثبصُـز ػشٗبي٠ ١ؼشٜذ
 (159:  1388ًبسٔش،) .دسآٗذ ثشاي يي سٝيذاد يب ػبصٗبٙ ٝسصؿي اػز 

 

مُمتزیه مىابع مالی در يرسش  -3

 (Sponsorship)حبٗیبٙ ٗبٓي  .1
 (TV or Broadcasting Right)دخؾ سٔٞيضيٞٛي حن  .2
 (Licensing)كذٝس ٗدٞص١ب  .3

 (or Ticketing Gate receipts)ثٔیظ كشٝؿي يب دسيبكز ٝسٝدي٠ ١ب  .4

 (Endorsement)كح٠ ُزاسي  .5

 (Membership Fee)حن ػضٞيز  .6

 (20:  2007،  اػشٞاسد). . . ٝ ديِش ٜٗبثغ  .7

                                                 
  Steward 



 

 يیضگی َا ي فًایذ حمایت مالی در يرسش  -4

 (Brand loyalty)يفاداری بٍ مارک  -4-1

سش دس ثبصاس ؿٜبخش٠ ؿٞد ٝ ثبػث سحشيي احؼبػبر ٝ  ح٘بيز ٗبٓي دس ٝسصؽ ثبػث ٗي ؿٞد يي ٗبسى ػشيغ
ثبػث ٗي ؿٞد ٗـششي آٙ ٗبسى سا ث٠  .ث٠ ٝخٞد آٝسدٙ يي اسسجبط ػبعلي ثیٚ ٗبسى ٝ ٗـششي ٗي ؿٞد 

ؿٞٛذ٠ً ٗـششي ٝهشؾ ساسٔق ٌٜٛذ ،  هٞي ١ؼشٜذ ثبػث ٗيٗبسى ١بيي ٠ً . ٗبسى ١بي ديِش سشخیح د١ذ
 .چٞٙ آ٢ٛب ايٚ حغ سا دس ٗـششي ايدبد ٗي ًٜٜذ٠ً ؿ٘ب الصٕ ٛیؼز دٛجبّ ٗبسى ١بي ديِش ثِشديذ 

 ( Cost efficient)َشیىٍ اثزبخطی  -4-2

ػ٠ ٝ اؿبػ٠ يي ثبػث سٞع .اص ديِش عشم سجٔیؾ ثبؿذ  ح٘بيز ٗبٓي دس ٝسصؽ ٗي سٞاٛذ ثؼیبس ١ضي٠ٜ اثشثخؾ سش
١ضي٠ٜ اي اػز ٠ً يي دكؼ٠ كشف ٗي ؿٞد سب ثشاي ٗذر صٗبٙ عٞالٛي سجٔیؾ كٞسر ٝ آجش٠ ٗبسى ٗي ؿٞد 

. ُیشد 

 ( Activation)فعال ساسی -4-3     

كؼبّ ًشدٙ خٞدؿبٙ هشاس ُیشٛذ ٝ خٞدؿبٙ  ٗؼیش دیؾ دس ثیؾ اص اػذبٛؼشؿیخ ثبػث ٗي ؿٞد٠ً ً٘ذبٛي ١ب
 .سهجبيـبٙ ٛـبٙ د١ٜذ ٝ خالم ؿٞٛذ سا ثیـشش دس ثیٚ 

 (Qualified Audience)مطتزیان خاظ  -4-4

سجٔیـبر ػٜشي ٗثال سجٔیـبر سٝي يي ٗبؿیٚ ، ػٕ٘ٞ ٗشدٕ سا سحز سبثیش هشاس ٗي د١ذ ٝٓي سجٔیـبر ٝسصؿي 
 .ثبػث ٗي ؿٞد اكشاد خبف ٗثال عشكذاساٙ يي سیٖ خبف سحز سبثیشهشاسُیشٛذ 

 (Exclusivity Ability for)قابلیت اوحصاری ضذن  -4-5

 .دؽ سا ثیٚ سهجبيؾ ثیـشش ثـٜبػبٛذدسٝاهغ ػشك٠ اي ثشاي يي ؿشًز ايدبد ٗي ًٜذ سب خٞ

 ( Community Involvement)مطارکت جامعٍ  -4-6

ًٜٜذُبٙ ايٚ ٗٞهؼیز سا ثشاي ً٘ذبٛي ١ب ايدبد ٗي ًٜذ سب ثشٞاٜٛذ ٗشدٕ سا خزة ٛ٘بيٜذ ٝآ٢ٛب سا ث٠ ٗلشف 
. خبف خٞد سجذيْ ًٜٜذ 

 (25: 2007اػشٞاسد، )(Return on Investment)باسگطت سزمایٍ  -4-7



 دَىذقزار پًضصتحت مًضًعاتی کٍ حامیان يرسضی می تًاوىذ -5

 ح٘بيز اص ٝسصؽ -
 ح٘بيز اصًبالي ٝسصؿي  -
  ح٘بيز اصًبالي سدبسي -

 تقسیم بىذی حامیان يرسضی  -6

. ُزاسدٙ اٌٗبٛبر ٝ سد٢یضار ث٠ ا١ذاف خٞد ٗي سػٜذ حبٗیبٛي ٠ً ثب دس اخشیبس  .1
ث٠ ا١ذاف خٞد . . . حبٗیبٙ ٗبٓي ٠ً ثب دشداخز دّٞ ث٠ سیٖ ١ب ، ثبؿِبٟ ١ب ، ٝسصؿٌبساٙ ، ٗشثیبٙ ٝسصؿي ٝ  .2

. ٛبئْ ٗي ؿٞٛذ 

 اَذاف ضزکتُا بٍ عىًان اسپاوسز يرسضی -7

ؿشًشي ٠ً هلذ داسد ث٠ ػٜٞاٙ اػذبٛؼش ٝاسد دٛیبي ٝسصؽ ؿٞد ، هجْ اص ١ش چیض ٗي ثبيؼز ا١ذاكي ٠ً ٗي 
ثغٞس ٗشٜبػت اسصيبثي  سا  عٞسي ٠ً ثشٞاٛذ ثبصُـز ػشٗبي٠ٟ دػز يبثذ سا ٗـخق ٛ٘بيذ ، ةث٠ آٙ ١ب خٞا١ذ 
ًٜذ  

اَذاف ضزکتُا بٍ عىًان اسپاوسز يرسضی   -8

سأيیذ ٗؼشویٖ يي ٗحلّٞ  -
ٗـ٢ٞس ػبخشٚ يي ٛبٕ ٝيب ٛـبٙ  -
ث٢جٞد چ٢شٟ ػ٘ٞٗي ؿشًز  -

 َذاف حامیان مالی بزای حمایت اس يرسشا -9

ٗثجز اص ٛبٕ ؿشًز دس ار١بٙ ػ٘ٞٗي ايدبد سلٞيش  -
اكضايؾ كشٝؽ  -
سهبثز ثب ػبيش ؿشًش٢ب  -
 (145:  1382دبسًض، )ٛؼجز ث٠ سٞٓیذار يب خذٗبر ؿشًز سٞػؼ٠ اُب١ي ػ٘ٞٗي -

تجاری حامی يرسش  اوًاع ضزکت َای  -10

ؿشًش٢بي سدبسي سٞٓیذ ًٜٜذٟ ًبال١بي ٝسصؿي، ٠ً ث٠ سٞٓیذ ًبال١بي ٝسصؿي ٗــّٞ ثٞدٟ ٝ ًبال١بي   -10-1
آ٢ٛب ٗؼشوی٘بً ث٠ ٗلشف ثخؾ ٝسصؿي ٗیشػذ ٠ً ثخـي اص ػشٗبي٠ ١ضي٠ٜ ؿذٟ سٞػظ آٛبٙ ثشاي ٝسصؿٌبساٙ، 

ٛبٙ ثشٗیِشدد ٝ ثخؾ ديِشي اص ػٞد ٛیض اص عشين ثب ٗلشف ًبال١بي ٝسصؿي سٞػظ ٝسصؿٌبساٙ دٝثبسٟ ث٠ خٞد آ



١ب يب عشكذاساٙ  ٗلبسف ًبال١بي ٝسصؿي سٞٓیذي ايٚ ؿشًش٢بي سدبسي سٞػظ ٗشدٕ ٝ دٝػشذاساٙ سیٖ
ٗثْ ؿشًش٢بي آديذاع، )ُشدد ٝسصؿٌبساٙ ٗحجٞة ٠ً سجٔیؾ ًٜٜذٟ ًبال١بي ايٚ ؿشًش٢ب ١ؼشٜذ ث٠ آ٢ٛب ثشٗي

(. ٛبيي ٝ سيجبى

سي سٞٓیذ ًٜٜذٟ ًبال١بي ؿیشٝسصؿي، ثیـشش حبٗیبٙ ٗبٓي ٝسصؿ٢ب اص ؿشًش٢بيي ١ؼشٜذ ؿشًش٢بي سدب -10-2
كؼبٓیز داسٛذ، دس ايٜدب اِٛیضٟ ثشاي ...( ًًٞبًٞال، ٗي دٝٛبٓذ ٝ)١بي اهشلبدي ديِش يب ؿیش ٝسصؿي  ٠ً دس صٗی٠ٜ

١ذف آ٢ٛب چَٜ  ثبؿذ ٝ كشٝؽ ًبال ث٠ ًؼبٛي ٠ً دس ٝسصؽ ٝ اٗٞس ٗشثٞط ث٠ آٙ ٗـبسًز داسٛذ ً٘شش ٗي
ثبؿذ ٝ ثشاي ٛیْ ث٠ ايٚ ١ذف اص ٝسصؽ ث٠  اٛذاخشٚ ثش ثبصاس١بي ثؼیبس ٝػیؼشش اص ثبصاس١بي ٗشثٞط ث٠ ٝسصؽ ٗي

. ثشٛذ سٞاٛذ صٗی٠ٜ سا ثشاي كشٝؽ ثیـشش ًبال١بي آ٢ٛب كشا١ٖ آٝسد ػٞد ٗي ػٜٞاٙ يٌي اص اثضاس١بي ٗلیذ ٠ً ٗي

 

  اوًاع حمایت َای مالی اس يرسش -11

 اي ٝ ؿج٠ حشك٠ سٞاٙ ث٠ دٝ ثخؾ حشك٠ ٝسصؿ٢بي ؿج٠ حشك٢بي ٝ ٝسصؿ٢بي حشك٢بي ٝسصؽ حشك٢بي سا ٗي
١بي ٝسصؿي ١ؼشٜذ ٠ً  ًٜیٖ ٜٗظٞس كؼبٓیز اي كحجز ٗي ٝهشي اص ٝسصؽ حشك٠ .ثٜذي ٛ٘ٞد اي سوؼیٖ

حشك٢بي ٝ ؿج٠  ٝٓي دس ثؼیبسي اص ٗٞاسد ٝسصؽ. آٝسد ثشاي اكشاد دسُیش دس آٙ ح٘بيز ٗبٓي سا ث٠ دٛجبّ ٗي
صيشا دس . سٞاٙ اص ١ٖ ٗدضا ٛ٘ٞد ٝ دس ػْ٘ خذا ًشدٙ آ٢ٛب ث٠ عٞس ٝاهؼي اٌٗبٙ دزيش ٛیؼز اي سا ٛ٘ي حشك٠

اي ٌٗ٘ٚ اػز يٌؼبٙ سٔوي ؿذٟ ٝ اص چٜذ ٛٞع ح٘بيز ٗبٓي  حشك٠ اي ٝ ؿج٠ ثؼیبسي اص ٗٞاسد ٝسصؽ حشف
سٞاٙ ث٠  اي سا ٗي ٝ حشك٠( ػ٘الً آٗبسٞس)اي  ١بي ٗبٓي اص ٝسصؿ٢بي ؿج٠ حشك٠ ايٚ ح٘بيز. ثشخٞسداس ُشدٛذ

( 22: 1390دبسػب٢ٗش، ) .چٜذ دػش٠ سوؼیٖ ٛ٘ٞد

 

مىابع حمایت مالی يرسش َای ضبٍ حزفٍ ای   -12

ُشدد ٠ً اػ٘بً  اي ٗي اي، ؿبْٗ اؿخبف ؿیشحشك٠ اي ؿج٠ حشك٠ اٝٓیٚ ٛٞع ح٘بيز ٗبٓي اص ٝسصؿ٠ -12-1
ُیشٛذ، ٠ٛٞ٘ٛ  ١بي ؿ٢شي ٗٞسد ح٘بيز هشاس ٗي ػیبػي، ػشٝيغاٛذ ٠ً سٞػظ دٝٓز، اسسؾ، ٛظبٕ  اي حشك٠

. ايٚ ٛٞع ٝسصؿٌبساٙ دس ؿٞسٝي ػبثن يب ًـٞس١بي خ٢بٙ ػٕٞ ٝخٞد داؿش٠ يب داسٛذ

اي ؿبْٗ اؿخبف ٝسصؿٌبسي اػز ٠ً ثب ؿبؿْ  ١بي ؿج٠ حشك٠ دٝٗیٚ ٛٞع ح٘بيز ٗبٓي اص ٝسصؽ -12-2
١ب  ُیشٛذ ٝٓي ػ٘الً اكشاد دس ايٚ ؿشًز ي هشاس ٗيؿذٙ دس ؿشًش٢بي كٜؼشي ٝ سدبسي ٗٞسد ح٘بيز ٗبّ

. اٛذ ١ب دشداخش٠ ٝ ث٠ ٛٞػي ث٠ ٗلشخٞسي ػبدر ًشدٟ ٗؼئٞٓیشي ٛذاؿش٠ ٝ كوظ ث٠ اٗش ٝسصؽ دس ؿشًز



اي ؿبْٗ ٝسصؿٌبساٛي اػز ٠ً ثب ً٘ي ١ضي٠ٜ ٗشاًض  ٛٞع ػٕٞ ح٘بيز ٗبٓي اص ٝسصؿٌبساٙ ؿج٠ حشك٠ -12-3
١بي دٝٓشي ٝ  ١بي داٛـِبٟ ٗبٜٛذ سیٖ. )اٛذ ٕ داٛـِب١ي ٗــّٞ ث٠ كؼبٓیزػٔ٘ي ٝ داٛـِب١ي، ث٠ ػٜٞاٙ سي

 (خلٞكي

اي دسثشُیشٛذٟ ًؼبٛي اػز ٠ً ً٘ي خشج  ٛٞع چ٢بسٕ ح٘بيز ٗبٓي اص ٝسصؿٌبساٙ ث٠ ظب١ش حشك٠ -12-4
ٛبؿي ١بي خ٘ؼي، اكشاد سبخش، يب دسآٗذ١بي  ١بي ٗبٓي سػب٠ٛ سٝصا٠ٛ صٛذُي خٞد سا اص عشين ٝسصؽ ٝ ثب ح٘بيز

.  آٝسٛذ ١بي سجٔیـبسي خٞد ث٠ دػز ٗي اص كؼبٓیز
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ُیشد ٗبٜٛذ  داساٙ اٛدبٕ ٗي اي اص عشف ػشٗبي٠ ١بي حشك٠ ٛٞع اّٝ ح٘بيز ٗبٓي اص ٝسصؿٌبساٙ يب سیٖ -13-1
. ١بي ٝسصؿي اي كٞسجبّ يب ديِش سؿش٠ ١بي حشك٠ ١بي ٗبٓي اص سیٖ ح٘بيز

اي اص عشين ٝسٝدي٠ اكشاد ث٠ اٗبًٚ ٝسصؿي  ١بي حشك٠ ٛٞع دٕٝ ح٘بيز ٗبٓي اص ٝسصؿٌبساٙ يب سیٖ -13-2
. ُشدد سأٗیٚ ٗي

اي سٞػظ س٘بؿبُشاٙ ٝ عشكذاساٙ دش ٝ دب هشف  ١بي حشك٠ ٛٞع ػٕٞ ح٘بيز ٗبٓي اص ٝسصؿٌبساٙ يب سیٖ -13-3
. ُشدد آ٢ٛب سأٗیٚ ٗي

ا ٝسصؿٌبساٙ حشك٢بي اص عشين سجٔیـبر سدبسي ٝ كٜؼشي ٠ً ١ب ي ٛٞع چ٢بسٕ ح٘بيز ٗبٓي اص سیٖ -13-4
اي٠ِٜٛٞ سی٢٘ب ثشاي ؿشًش٢ب ٝ ٗشاًض كٜؼشي اٛدبٕ ٗیذ١ٜذ، ث٠ دػز ٗیآيذ ٝ اص عشين آ٢ٛب ث٠ سأٗیٚ ٜٗبثغ ٗبٓي 

.  خٞد ٗیذشداصٛذ

 ٝػی٠ٔ سػب٠ٛاي اص عشين حن دخـي ٠ً ث٠  ١بي حشك٠ ٛٞع ديِش اص ح٘بيز ٗبٓي اص ٝسصؿٌبساٙ يب سیٖ -13-5
ثبيذ ارػبٙ . ؿٞد، سأٗیٚ ٗیِشدد ١ب ث٠ آ٢ٛب دشداخز ٗي ١بي ُش١ٝي ثشاي دٞؿؾ ٗؼبثوبر ايٚ اكشاد يب سیٖ
ثبؿذ ٝ  اي ٗشلبٝر ٗي اي يب ث٠ ظب١ش حشك٠ ١بي حشك٠ ٛ٘ٞد ٠ً ٛٞع ح٘بيز ٗبٓي دس خٞاٗغ ٗخشٔق اص سیٖ

( 21: 1390دبسػب٢ٗش، .)سا آِٞي اسائ٠ ؿذٟ ٛؼجي اػزٛ٘یشٞاٙ دهیوبً آِٞي كٞم سا دس ٗٞسد آ٢ٛب ث٠ ًبس ثشد، صي
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يٌي اص ٗشذاٝٓششيٚ ساٟ ١بي ًؼت دسآٗذ ٝ دٞؿؾ د١ي ١ضي٠ٜ ١ب سٞػظ ثبؿِبٟ يب ًٔٞث٢بي ٝسصؿي، ًؼت 
١بي سجٔیـبسي ثٞخٞد آٗذٟ سٞػظ ثبؿِبٟ ١ب ثب خزة حبٗي ٗبٓي، ٗٞهؼیز. حبٗي ٝ اػذبٛؼش١بي ٗبٓي ٗي ثبؿذ

خٞد سا ث٠ ؿشًش٢ب ٝ سبخشاٙ ثضسٍ اساي٠ ٗي د١ٜذ سب دس ػٞم ٜٗجؼي ثشاي دٞؿؾ ١ضي٠ٜ ١بي خٞد كشا١ٖ 



ثبؿِبٟ ١ب يي  "اٗب ٗؼ٘ٞال. يي ثبؿِبٟ ٝسصؿي ٗي سٞاٛذ ث٠ سؼذاد دٓخٞاٟ حبٗي ٝ اػذبٛؼش خزة ًٜذ. ػبصٛذ
ؿشًز )ّ ثبؿِبٟ ثبيشٙ ٗٞٛیخ آٓ٘بٙ داساي يي حبٗي اكٔي ثشاي ٗثب. حبٗي اكٔي ٝ چٜذ حبٗي خض داسٛذ

ؿبْٗ ؿشًش٢بي )ٝ ١لشذٟ حبٗي ديِش ( ؿشًز آديذاع)، دٝ حبٗي ث٠ اكغالح سد٢یضاسي   (ٗخبثشار آٓ٘بٙ
Allianz ٝ ٗي ثبؿذ ٝ ؿشًز ثی٠٘ ثیٚ آ٘ٔٔي...( ، آٝدي، ًًٞبًٞال، ٓٞكز ١بٛضا، صيٜ٘غAIG  ٖحبٗي سی

. ١ضي٠ٜ ١بي اكٔي ٝ سد٢یضاسي ثبؿِبٟ ١ب سا ث٠ ػ٢ذٟ ٗي ُیشٛذ "حبٗیبٙ ٗبٓي ٗؼ٘ٞال. ٜٗچؼشش يٞٛبيشذ اػز
آجش٠ سٝؽ ٗؼب٠ٔٗ حبٗي ٝ ثبؿِبٟ ٗي سٞاٛذ ثؼیبس ٗشلبٝر ٝ سٞاكوي ثبؿذ ٠ً دس ًـٞس١بي دیـشكش٠ ٝ كبحت 

دٛذ ٠ً ثشخي اص حبٗیبٙ ثشاي ٗثبّ ٗشؼ٢ذ ٗي ُش. كٞسجبّ هٞاٛیٜي ثشاي ايٚ ٛٞع ٗؼبٗالر ٝخٞد داسد
ثشخي ديِش ثب اساي٠ ٗجٔـي ثبال ثشاي ٗذسي ٗـخق ث٠ ثبؿِبٟ اص ٛظش . اػشبديٞٗي سا ثشاي ثبؿِبٟ كشا١ٖ ػبصٛذ

٠ً . ثشخي ديِش ٛیض سد٢یضار ٝ اٌٗبٛبر ٝسصؿي ٝ سكب١ي سا ث٠ ثبؿِبٟ اساي٠ ٗي د١ٜذ. ٗبٓي ً٘ي ٗي ًٜٜذ
 (45: 2007، اػشٞساد.)ٝاكوي ثبؿذر "آجش٠ ١٘بٛظٞس ٠ً اؿبسٟ ؿذ سٝؽ ٗؼب٠ٔٗ ٗي سٞاٛذ ًبٗال

اٗشٝصٟ ، صٗی٠ٜ ١ب ٝ صيش ثٜبي ٝسصؽ كٞسجبّ ػٔ٘ي ؿذٟ ٝ ايٚ ٝسصؽ دٝساٙ ٢ًٚ خٞد سا دـز ػش ُزاؿش٠ 
اػز ٝ اص دغ يي هشٙ حضٞس دس ػشك٠ ١بي اخش٘بػي ، ٗشص ١بي ٗحذٝد ُزؿش٠ سا دس ٛٞسديذٟ ٝ ثب ٗغشح 

. اٛؾ اهشلبد ٝ ١ٜش ُزاؿش٠ اػزًشدٙ اسصؽ ١بي خذيذ اخش٘بػي ، دب ث٠ ػشك٠ ي د

خزاثیز ١بي دیذا ٝ د٢ٜبٙ ٛبؿي اص ايٚ سحّٞ ٗٞخت ثشاِٛیخشٚ احؼبػبر ٝ ث٠ ٝخٞد آٗذٙ ُشايؾ ١بي 
خبكي دس ثیٚ س٘بٗي ٗدبٗغ ٛؼجز ث٠ سٝيذاد ١بي ٝسصؿي كٞسجبّ ُشديذٟ ٝ كٞسجبّ ٛیض ثشاي سٞػؼ٠ ٝ 

سٞػؼ٠ ي ثِٜبٟ ُؼششؽ ٝ ثبال ثشدٙ ًیلیز ثبصي ُش١ٝي خٞد ٝ ث٠ دػز آٝسدٙ ه٢شٗبٛي سيبّ ٛیبصٜٗذ ث٠ 
يٌي اص ٢ٖٗ سشيٚ ٝ ٗٞثشسشيٚ ػٜبكشي ٠ً ٗٞخت ًبسا ثٞدٙ دیٞٛذ كٞسجبّ ٝ اهشلبد . ١بي اهشلبدي ؿذٟ اػز

ؿذٟ اػز ، ٗٞضٞع سجٔیؾ ث٠ ٗل٢ٕٞ سٝؽ آوبي كٌش ٝ يب ايذٟ اي اػز ٠ً ث٠ ٜٗظٞس سٞػؼ٠ ٝ ُؼششؽ آٙ دس 
يٚ ٗل٢ٕٞ دس ػشك٠ ي اهشلبد ، ث٠ ٝيظٟ دس ١٘ب١ِٜي ا. كشد يب اكٌبس ػ٘ٞٗي كٞسر ٗي ُیشد ، ثٞدٟ اػز

سٝؽ ١بي ٛـبٙ دادٙ ٗـخلبر يي ًبال يب خذٗز » ثبصاسيبثي ٝ كشٝؽ ًبال ٝ يب خذٗز ٠ً اص آٙ ث٠ ػٜٞاٙ 
ث٠ ٗـششي ، ث٠ ٠ُٛٞ اي ٠ً سحز سبثیش آٙ ، ِٛشؽ ١بي ػوالٛي ٝي ث٠ ِٛشؽ ١بي ؿشعي سجذيْ ؿٞد ٝ 

سؼجیشؿذٟ ، ٗٞخت ُشديذٟ سب ٗذيشاٙ « .ٙ ًبال يب خذٗز اكضايؾ د١ذاػشؼذاد ٝ اٌٗبٛبر خٞد سا ثشاي خشيذ آ
اص عشين ث٢شٟ ُیشي اص « سجٔیؾ» ثِٜبٟ ١بي اهشلبدي ا١٘یز كٞم آؼبدٟ اي سا ثشاي دٝ ثخؾ ا١ذاف ٝ ٗضايبي 

ٓیؾ آٙ ١ب ثب اػشلبدٟ اص ٗـبٝساٙ ٝ ًبسؿٜبػبٙ ثبصاسيبثي ٝ ست.ٗحجٞثیز كٞسجبّ دس د٠١ ١بي ُزؿش٠ هبئْ ثبؿٜذ
هضبٝر ١ب ، : ٝ ث٠ ًبسُیشي سٝؽ ١بي ٜٗبػت ٝ اثضاس١بي سػب٠ٛ اي دس كضبي خبٗؼ٠ ي ٝسصؿي ، سٞاٛؼش٠ اٛذ

ِٛشؽ ١ب ، ثشداؿز ١ب ، سلٞسار ٝ ػوبيذ ٗشدٕ سا ٛؼجز ث٠ ثِٜبٟ ، ًبال يب خذٗز ٗٞسد ٛظشؿبٙ سحز سبثیش 
ٝ ٗضايبي ٗٞسد ٛظشؿبٙ ػبٗبٛذ١ي ٛ٘بيٜذ ٝ  هشاس دادٟ ٝ كشايٜذ ًٔي سكشبس ٝ اػ٘بّ ػ٘ٞٗي سا ٗشٜبػت ثب ا١ذاف

ايدبد اػشجبس ٝ ؿ٢شر ثشاي ثِٜبٟ ٝ ٗحلّٞ ، ٗؼشكي سٞاٜٛ٘ذي ١ب ٝ ٝيظُي ١بي : ث٠ ١ذف ١بيي چٞٙ 
ٗحلّٞ خذيذسيبّ ؿٌْ دادٙ ث٠ سوبضبي اٝٓی٠ دس ثبصاس ، سثجیز يب اكضايؾ سوبضب،يبدآٝسي ث٠ ٗـششيبٙ ، ايدبد 

دػز دیذا ًٜٜذ ٝ ...، سٞػؼ٠ ي ػ٢ٖ ثِٜبٟ دس ثبصاس، ثي اثشًشدٙ سجٔیـبر سهجب ٝاِٛیضٟ ٝ سحشى دس كشٝؿٜذُبٙ 
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اكضايؾ ػغح كش١َٜ ػ٘ٞٗي ، سؿذٝ سٞػؼ٠ ي اهشلبدي ، ُؼششؽ ٝ سٞػؼ٠ ي : اص ٗضايبي سجٔیؾ ٗبٜٛذ 
كٜبٝسي ٗحلّٞ يب خذٗز ، ثشهشاسي اسسجبط ٛضديي سش ثب ٗـششيبٙ ، ً٘ي ث٠ سٞٓیذ اٛجٟٞ ، ًب١ؾ هی٘ز ، 

ٓت سضبيز ٝ اػش٘بد ٗـششي ٝ دس ٢ٛبيز ٝػی٠ٔ اي ٢ٖٗ دس خ٢ز سٝٛن دادٙ ث٠ حیبر اهشلبدي ثِٜبٟ ج
ثٜب ٢ٛبدٟ اٛذ ٝ خ٢ز « ٗـششي ُشايي»ايٚ ٠ُٛٞ ٗٞػؼبر ٠ً اػششاسظي خٞد سا ثشاػبع . خٞدث٢شٟ ٜٗذ ؿٞٛذ

ٗـششي ػٞم دادٟ اٛذ ُیشي ١بي ػیبػز ١ب ٝ ا١ذاف اخشايي خٞيؾ سا ث٠ سكغ ٛیبص١ب، خٔت سضبيز ٝ اػش٘بد 
، ٛؼجز ث٠ سٞاٜٛ٘ذ ١بي ٝسصؽ كٞسجبّ دس ايٚ صٗی٠ٜ آُب١ٜذ ٝ آٙ سا ٝػی٠ٔ اي ٜٗبػت ثشاي سػیذٙ ث٠ ا١ذاف 

. خٞد سٔوي ٗي ًٜٜذ

اص ػٞي ديِش ، سٞػؼ٠ ٝسصؽ كٞسجبّ ٗؼشٔضٕ ُؼششؽ ثبؿِبٟ ١ب ، ٌٗبٙ ١بي ٝسصؿي ، سبٗیٚ سد٢یضار ، 
ٟ دػش٘ضد ٗشثیبٙ ، ثبصيٌٜبٙ ٝ ًبسًٜبٙ اػز ٠ً ثب سٞخ٠ ث٠ حشك٠ اي آٗٞصؽ ٝ دشداخز ١ضي٠ٜ ١بي ٗشثٞط ة

ثٜبثشايٚ اػشوجبّ ثبؿِبٟ ١بي .ؿذٙ كٞسجبّ ، ثؼشِي ث٠ سٞاٜٛ٘ذي ثبؿِبٟ ١ب ثشاي خزة ٜٗبثغ ٗبٓي داسد
ٝسصؿي ثشاي كشٝؽ ٗحجٞثیز خٞد ٝ ث٠ دػز آٝسدٙ ،دسآٗذ اص سجٔیـبر يٌي اص ا١ذاف ٢ٖٗ اهشلبدي دس ايٚ 

ث٠ ٝيظٟ آٙ ٠ً ٗحشى ١بيي چٞٙ ثشُضاسي ٗؼبثوبر ، ا١ذاي خٞايض، هشػ٠ ًـي ٝ ؿیشٟ ث٠ ١٘شاٟ .ػزٝسصؽ ا
ٜٗبػت ثٞدٙ اٌٗبٙ ث٢شٟ ُیشي اص اثضاس١بي سجٔیـبسي ٝ سػب٠ٛ ١ب ، ثؼشش الصٕ سا ثشاي سؼبْٗ ثیٚ كٜؼز ، 

ػؼ٠ ي ٝسصؽ ، سدبسر ٝ ٝسصؽ كشا١ٖ ًشدٟ اػز ٝ ث٠ ػٜٞاٙ يي دْ اسسجبعي اػششاسظيي دس خذٗز سٞ
. سدبسر سٞػؼ٠ ي ٝسصؽ ، سدبسر كٜؼز هشاس داسد ٠ً ث٠ كٞسر دسٝٙ صا ٗٞخت سٝٛن اهشلبدي ؿذٟ اػز
ٗذيشاٙ ٝ دػز اٛذسًبساٙ ٝسصؽ كٞسجبّ ثشاي اكضايؾ دس آٗذ ١بي سجٔیـبسي ، ثبيذ ث٠ دٝ ٗٞضٞع ٢ٖٗ سٞخ٠ 

اثي ٝ سجٔیـبر ، ا١ذاف ثِٜبٟ ١بي سدبسي سا اص ٛ٘بيٜذ ، ٛخؼز آٙ ٠ً ثب اػشلبدٟ اص ٗـبٝساٙ ٝ ًبسؿٜبػبٙ ثبصاسي
سجٔیؾ ، ؿٜبػبيي ٛ٘ٞدٟ ٝ ٗشٜبػت ثب آٙ ثشٛب٠ٗ ١بي سجٔیـبسي اسائ٠ د١ٜذٝ دٕٝ كش١َٜ ًبسا ثٞدٙ سجٔیؾ سا دس 

سیشي » ػبخشبس ػبصٗبٛي خٞد ث٠ ٝيظٟ ثشاي ٗشثیبٙ ٝ ثبصيٌٜبٙ كٞسجبّ ٢ٛبدي٠ٜ ٛ٘بيٜذ، ثشاي ٠ٛٞ٘ٛ ١ِٜبٗي ٠ً 
ًٚ سیٖ ٗٔي كشاٛؼ٠ ثب اٛؼوبد هشاسدادي ثشاي سجٔیؾ خٞدسٝ ثب ؿشًز سٛٞ ث٠ سٞاكن سػیذ، دس ٗلبحج٠ ثبصي« آٛشي

: اي ُلز 

ايٚ هشاس داد ثشاي سجٔیؾ ٗحلٞالر ؿشًز سٛٞ دس خبٕ خ٢بٛي اػز ٝ ٗٚ خٞؿحبٖٓ ٠ً ث٠ ثبصيٌٜي سجذيْ 
ثشاي ٗٚ .ٝ دس خ٢بٙ سا سجٔیؾ ًٜذؿذٟ إ ٠ً ٗي سٞاٛذ ٗحلٞالر يٌي اص ثضسُششيٚ ًبسخبٛدبر سٞٓیذ خٞدسٝ 

. ػبِٓي ايٚ ٗي سٞاٛذ اكشخبسي ثضسٍ ثبؿذ 24دس ػٚ 

ٛیض ٠ً دس حبّ حبضش يٌي اص سٞٓیذًٜٜذُبٙ ٝ كشٝؿٜذُبٙ ٗؼشف ٓٞاصٕ ٝسصؿي دس خ٢بٙ « ٛبيٌي » ؿشًز 
دٝ ثٞدٟ ٠ً ث٠ ٝسصؽ « كیٔیخ ٛبيز» اػز ، ٗخٔٞم سلٌشار خالهیز ١بي يي داٛـدٞي اٗشيٌبيي ث٠ ٛبٕ 

اٝ دس اثشذا ثب ١ذف سٞٓیذ ًلؾ ١بي ٜٗبػت دٝ ٗیذاٛي ثب هی٘ز ٛبصّ ، .ٗیذاٛي ػاله٠ ي ثؼیبس داؿش٠ اػز
اٗب دغ اصص ػشض٠ ي ٗحلٞالر خٞد ٝ .هلذ داؿز اص ٝاسدار ًلؾ ًشبٛي اص طادٚ ث٠ ًـٞسؽ خُٔٞیشي ٛ٘بيذ

ص ث٠ ػٜٞاٙ يٌي اص ثضسُششيٚ سجٔیؾ دس ٗیبديٚ ٝسصؿي ، ٗٞكویز ثیٚ آ٘ٔٔي ًؼت ًشد ٝ دس حبّ حبضش ٛي
. حبٗیبٙ ٗبٓي ٗؼبثوبر خبٕ خ٢بٛي كٞسجبّ ٗغشح اػز



٠ً اص ػٜٞاٙ يٌي اص ٗؼشجش سشيٚ ٗؼبثوبر اسٞٗجیْ ساٛي سحز ١٘یٚ ٛبٕ « كشّٗٞ يي » ١شْ ١بي صٛدیشٟ اي 
سا ثبصاس اػشلبدٟ ًشدٟ اػز ، ١شٔي سي ػشبسٟ اػز ٠ً ٛ٘بيٜذُبٙ كشٝؽ ؿشًز ١ب ، داٛـدٞيبٙ ٝ ٝسصؿٌبساٙ 

اسبم ١بي ساحز ٝ دبًیضٟ ، اٜٗیز، ػشٝيغ ؿجب٠ٛ سٝصي ، ث٢ذاؿز ث٢شش ، : ١ذف هشاس دادٟ ٝ اص ٗضايبيي چٞٙ 
ٗحیظ ػبًز ٝ آسإ ٝ سخز ١بي ٜٗبػجي ثشخٞسداس اػز ٠ً دس ٗوبيؼ٠ ثب ١شْ ١بي اسصاٙ هی٘ز ٛ٘ي سٞاٙ 

يلذ ١شْ ٗـبث٠ دس ػشاػش اسٝدب ث٠ ٗٞكویز ػبّ ثب ساٟ اٛذاصي ع 15ايٚ ١شْ دس ٗذر .ٗـبث٠ آٙ سا دیذا ًشد
ؿشًز ٗؼشش ًبسر ، يٌي اص حبٗیبٙ ٗبٓي ٛیض ٠ً .١بي چـٖ ُیشي دس ػشك٠ ي ثیٚ آ٘ٔٔي دػز يبكش٠ اػز

: دس خبٕ خ٢بٛي ١ضي٠ٜ ي صيبدي سا ثشاي سجٔیـبر دشداخز ًشدٟ اػز ، دسثبسٟ ي دٓیْ حضٞسؽ ٗي ُٞيذ 
د ث٠ حلظ ؿ٢شر ٝ ٛبٕ سدبسيؾ اػز ٝ ػؼي ٗي ًٜذ سب ايٚ اػشجبس سا ٗؼشش ًبسر ثشاي سذإٝ كؼبٓیشؾ ٛیبصٗٚ

ثٜبثشايٚ ١ِٜبٗي ٠ً يي سٝيذاد ٝسصؿي ٢ٗ٘ي چٞٙ خبٕ خ٢بٛي كٞسجبّ ٗغشح ٗي ؿٞد، ٗب خٞد سا .ثبال ثشد
( 19-44: 1381ًبظٖ،.)ٗٞظق ٗي داٛیٖ ٠ً اص ايٚ ٝهبيغ ٢ٖٗ ح٘بيز ًٜیٖ
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دیؾ اص آٙ ٠ً ٗؼبثوبر خبٕ خ٢بٛي كٞسجبّ آؿبص ؿٞد ، ٗذيشاٙ كشٝؽ ٝ ثبصاسيبثي ثِٜبٟ ١بي سدبسي ثشٛب٠ٗ 
آ٢ٛب سالؽ ٗي ًٜٜذ سب اص كشكز دیؾ آٗذٟ ثشاي ٗؼشكي سٞاٜٛ٘ذي ١بي .سيضي سهبثشي خٞد سا ػبٗبٙ ٗي د١ٜذ

ٗیٔیٞٙ ًبسثش ايٜششٛشي  40صيٞٛي ٝ ٗیٔیبسد ٛلش ثیٜٜذٟ سٔٞي 4/1خٞد ٝ ٗحلٞالسـبٙ دس سٝيذادي ٠ً سٝصا٠ٛ 
ث٠ ١٘یٚ خ٢ز ث٠ ١شًدب ٠ً .داسد، حذاًثش اػشلبدٟ سا ثجشٛذ ٝ كشٝؽ ٗحلّٞ يب خذٗبر خٞد سا اكضايؾ د١ٜذ

ِٛبٟ ٗي ًٜیذ سجٔیـبر ٝ آ٢ُي ١بي سدبسي ٝ سٔٞيضيٞٛي اػز ٠ً ٛـب٠ٛ ١بي سػ٘ي ثبصي ١بٝ حبٗیبٙ ٗبٓي سا 
س اص ًبال١بي سدبسي ثب ٛـب٠ٛ ٝ ُٓٞٞي ٝيظٟ ي ايٚ ثبصي ١ب ػز، حشي ثش كشٝؿِبٟ ١ب ح.ث٠ ٛ٘بيؾ ُزاؿش٠ اػز

سٝي ًبال١بيي ٠ً خٜج٠ ي ػٞؿبر ٝ يبدُبسي داسٛذ ٝ ٗشؼٔن ث٠ ًـٞس١بي ٗخشٔق اػز ػالئٖ سجٔیـبسي حي 
سػب٠ٛ ١ب خیٔي ػشيغ آِٞ ػبصي ٗي ًٜٜذٝ دٞؿؾ ١بي خجشي ػاله٠ ١بي ٗٔي سا سـذيذ ٝ .ؿذٟ اٛذ

آ٢ٛب داػشبٙ ١بي دِٓشٕ ٗي ػبصٛذ ٝ اص دیشٝصي ١ب ؿبدٗبٛي ٝ اص .سا ػبصٗبٛذ١ي ٗي ًٜٜذ احؼبػبر ٗی٢ٜي
ٗجبحث ًبسؿٜبػي ٝ سحٔیْ ١بي ٝسصؿي سٝٛن ٗي ُیشد ٝ ثبصُٞيي .ؿٌؼز ١ب ُشي٠ ٝ ثی٢ٞؿي خٔن ٗي ًٜٜذ

ٗذّ ٛیض  ثبصيٌٜبٙ ػالٟٝ ثش ثبصي كٞسجبّ دس ٛوؾ ٗبٌٛٚ ٝ.حٞاؿي ٗؼبثوبر ث٠ ١یدبٛبر ٗشدٗي ٗي اكضايذ
ظب١ش ٗي ؿٞٛذ ٝ خٞد سا ثشاي ثبؿِبٟ ٝ ثبؿِبٟ ١ب خٞد سا ثشاي ؿشًز ١بي سدبسي ػضيض ٗي ًٜٜذ سب اص 

ؿشًز ١بي سدبسي اص س٘بٗي اٌٗبٛبر ثشاي دیؾ ثشد اٗش ثبصايبثي ٝ . ح٘بيز ١بي ٗبٓي آٙ ١ب ثشخٞسداس ؿٞٛذ
آديذاع ، ًًٞبًٞال، خي ٝي ػي ٝ  ثشخي اص آٛبٙ ١٘چٞٙ. كشٝؽ ٗحلٞالر ٝ خذٗبسـبٙ اػشلبدٟ ٗي ًٜٜذ

ثب دشداخز ٗجبٓؾ ٛب چیضي ث٠ كیلب ، . ٗؼششًبسر ٠ً داساي دٝ د٠١ ػبثو٠ ي ح٘بيز ٝ دـشیجبٛي ٗبٓي ١ؼشٜذ 
آٙ ١ب خٞة ٗي داٜٛذ ٠ً ًبسؿبٙ سا چ٠ِٛٞ . اص ٗضايبي ثي ٛظیش سجٔیـبر دس خبٕ خ٢بٛي ثشخٞسداس ٗي ؿٞٛذ

ث٠ ٜٗظٞس  1980دس اٝايْ د٠١ ي « سًز ثیٚ آ٘ٔٔي ٝسصؽ ٝ سلشيح ؽ» سبػیغ ؿشًشي ث٠ ٛبٕ .اٛدبٕ د١ٜذ
ايدبد ساثغ٠ ثیٚ كذساػیٞٙ ١بي ٝسصؿي ٛظیش ، كیلب ، يٞكب ٝ آ٘ذیي ث٠ ٜٗظٞس ًٜششّ اٛحلبسي ثبصاسيبثي ٝ 

ح٘بيز ٗبٓي ٗؼب٠ٔٗ اي سدبسي ٝ دٝ عشك٠ اػز ث٠ ٛحٞي ٠ً عشكیٚ . حن سجٔیؾ يٌي اص ايٚ ٗٞاسد اػز



ث٠ ػجبسر ديِش ، سٞاكن يب ٗؼب١ذٟ اي اػز ٠ً ؿشايظ آٙ ًبٗال ٝيظٟ ثٞدٟ ٝ ث٠ . آٙ ٜٗشلغ ؿٞٛذ  هشاسداد اص
اٗشٝصٟ ديِش ثشاي ١یچ ثبؿِبٟ يب ػبصٗبٛي دزيشكش٠ ٛیؼز ٠ً ث٠ ػشاؽ ؿشًشي . ١شدٝ عشف ثبيذ ث٢ب دادٟ ؿٞد

اُش ١ٖ چٜیٚ سالؿي ثٌٜیذ  .سكش٠ ٝ ثشاي ٗٞسدي ثذٝٙ آٙ ٠ً ػٞدي دسهجبّ آٙ داؿش٠ ثبؿذ ، سوبضبيي ثٌٜذ
. كٞسا دسخشٝخي سا ٛـبٙ خٞا١ٜذ داد

ثٜبثشايٚ، . ١٘ٞاسٟ كذ١ب ُشٟٝ ٝ كشد دسخؼشدٞي ٗجبٓؾ حبك٠ٔ اص ح٘بيز ١بي ٗبٓي دس١شصٗبٙ ٌٗ٘ٚ ١ؼشٜذ 
چٜبٛچ٠ .دسخٞاػز ١بي ثؼیبس ٗشؼذدي ثشاي ح٘بيز ١بي ٗبٓي اص ح٘بيز ًٜٜذُبٙ ٗبٓي ثبٓوٟٞ ٝخٞد داسد

ا ث٠ كٞسر اصدیؾ آٗبدٟ ٝ سػ٘ي اسائ٠ ًٜیذ ، اهجبّ ؿ٘ب دسحلظ ح٘بيز ًٜٜذُبٙ ٗبٓي ث٢شش دیـ٢ٜبد خٞد س
دسػٞم . ػ٘ٞٗب يي ثبؿِبٟ دس خؼشدٞي ٗحْ ١ضي٠ٜ سد٢یضار يب ًبال١بي خبف ٝ ٜٗبثغ اػز.خٞا١ذ ثٞد

إ ٝ ٗبسى ح٘بيز ًٜٜذٟ ٗبٓي اٛشظبس ؿشاًز ٝ يب دس ٗؼشم ُزاسدٙ ٛبٕ ٝ ٛـبٙ خٞد سا داسد سب ث٠ سجٔیؾ ٙ
اؿٔت ١ضي٠ٜ اي ٠ً كشف ح٘بيز ٗبٓي ٗي ؿٞد اصٗحْ .سدبسي سشؿیت ٗشدٕ ث٠ خشيذ ٗحلٞالر آٛبٙ ثیٜدبٗذ

ثٜبثشايٚ ، آٗبدٟ ثبؿیذ سب ح٘بيز ًٜٜذٟ سا هبٛغ ًٜذ ٠ً ١ضي٠ٜ ثشاي . سجٔیـبر يب ثٞدخ٠ سٝاثظ ػ٘ٞٗي اػز
خشج ًشدٙ ثشاي سجٔیـبر دسسٝصٛب٠ٗ ١بي  دسج ػالٗز ؿشًز ثشسٝي دیشا١ٚ ١بي ٝسصؿٌبساٙ ؿ٘ب ث٢شش اص دّٞ

( 9: 1386حؼیٜي،.)ٗحٔي ، ساديٞ ٝ سٔٞيضيٞٙ اػز
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ٝاهؼیز ايٚ اػز ٠ً دس اهشلبد كٜؼز كٞسجبّ، ػالٟٝ ثش سٞٓیذًٜٜذُبٙ ، ٓٞاصٕ ٝسصؿي ، ثبؿِبٟ ١ب ٛیض 
ٕ ، ث٠ ٝيظٟ دیشا١ٚ ثبصيٌٜبٙ ًؼت ٗي ًٜٜذ ٝ ثخـي اصدسآٗذ دسآٗذ١بي هبثْ سٞخ٢ي اص ٗحْ كشٝؽ ايٚ ٓٞاص

خشيذ ٝ كشٝؽ دیشا١ٚ ١بي ثبصيٌٜبٙ سیٖ ٗٔي ٝ .آٛبٙ دس ًٜبس ػبيش ٗحلٞالر كشػي ث٠ ايٚ اٗش اخشلبف داسد
( 27: 1381ًبظٖ،.)ثبؿِبٟ ١ب سحٞالر خبٓجي سا دس كٜؼز دٞؿبى ث٠ ٝخٞد آٝسدٟ اػز 

كشٝؽ چ٢بسكذ ١ضاس دػز دیشا١ٚ ثبصيٌٜبٙ خٞد اص خ٠ٔ٘ دیشا١ٚ ؿ٘بسٟ ي  ثبؿِبٟ سئبّ ٗبدسيذ ٛیض اص عشين
 1996صيٚ آذيٚ صيذاٙ، سٞاٛؼز ػي دسكذ كشٝؽ ػبٓیب٠ٛ خٞد سا دٞؿؾ د١ذ ٝ سیٖ ٗٔي ثشصيْ اص ػبّ  5

ٗیٔیٞٙ يٞسٝ اص ؿشًز ٛبيٌي دسيبكز ًشد سب دیشا١ٚ ١بي سٞٓیذي ايٚ  25/182عي يي هشاسداد دٟ ػب٠ٓ ٗجٔؾ 
ثبؿِبٟ ١بيي ٗبٜٛذ ٜٗچؼشش يٞٛبيشذ ٝ يٞٝٛشٞع ثب داؿشٚ ١ٞاداساٙ دشؿ٘بس ١ش ػب٠ٓ ث٠ .سا ث٠ سٚ ًٜذ ؿشًز

سیٖ ٗٔي كشاٛؼ٠ ٛیض ػبٓیب٠ٛ ٗجٔؾ دٝاصدٟ ٗیٔیٞٙ يٞسٝ .ٝاس ١ؼشٜذ كشٝؽ دیشا١ٚ ١بيـبٙ دس ػشاػش خ٢بٙ اٗیذ
سٗبٛي خٞد دكبع ًٜذ ، ٗجٔؾ ؿؾ اص ؿشًز آديذاع دسيبكز ٗي ًٜذ ٝ دس كٞسسي ٠ً ٗي سٞاٛؼز اص ػٜٞاٙ ه٠

( 28: 1381ًبظٖ،) .ٗیٔیٞٙ يٞسٝ ٛیض ث٠ ػٜٞاٙ دبداؽ سوذيٖ ايٚ سیٖ ٗي ؿذ
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ثبػث ؿذٟ اػز سب ػبخشبسي دٝٓز ٗحٞس ، ي كٞسجبّ حشك٠ ايي ٓیَ ثشسش ايشاٙ ٗبٌٓیز دٝٓشي ثبؿِبٟ ١ب 
اص ايٚ سٝ الصٕ اػز ُبٕ ١بي اػبػي دس خ٢ز خلٞكي . ٝاثؼش٠ ٝ ؿیش سهبثشي دس كٜؼز كٞسجبّ ثٞخٞد آيذ

ث٠ ١ش حبّ ٗبٌٓیز خلٞكي ثبػث ٗي ؿٞد سب اٝال ثبؿِبٟ ١ب ث٠ خبي .ػبصي ثبؿِبٟ ١بي كٞسجبّ ثشداؿش٠ ؿٞد
دسآٗذ ثشاي خٞد ثبؿ٘ذ ٝ ثبٛیب ثیٚ آ٢ٛب ػبخشبسي سهبثشي ثشاي خزة  اسسضام اص ٜٗبثغ دٝٓشي ٗٔضٕ ث٠ خزة
١٘یٚ ٗٞضٞع ثب ػث ٗي ؿٞد سب ثبؿِبٟ دس ُضيٜؾ ٛیشٝي اٛؼبٛي خٞد . دسآٗذ١بي ١شچ٠ ثیـشش ثٞخٞد آيذ

.  ثبصاسيبثبٙ سا ث٠ ًبس ُیشد

يِش اص ٗٞاٛغ ٝخٞد ٗـٌالر ػ٘ذٟ دس صٗی٠ٜ هبٛٞٙ حوٞم ٗبٌٓیز ٗؼٜٞي ٝ ًذي سايز دس ًـٞس يٌي د
ؿٜبػبيي ؿذٟ اػز ايٚ ٗـٌْ س٢ٜب ُشايجبِٛیش كٜؼز ٝسصؽ ٛجٞدٟ ٝ كٜبيغ ديِشي چٞٙ كٜؼز ػیٜ٘ب سا 

. ٛیض سحز سبثیش هشاس دادٟ اػز

اص خ٠ٔ٘ ٗـٌالر ديِش دس ايٚ صٗی٠ٜ ؿشايظ ٛبٜٗبػت اػشبديٕٞ ١بي كٞسجبّ ، ٗذيشيز ٝ ثشٛب٠ٗ سيضي صٗبٛي ٛب 
اِٛیضاٜٛذٟ ثب حبٗیبٙ ٗبٓي ث٠ ػٜٞاٙ ػ٠ ٗبٛغ ٢ٖٗ ديِش دس ثشاثش سٞػؼ٠ دسآٗذ  ٜٗبػت ٝ ػذٕ اكّٞ اسسجبعي ٝ

( 190-202: 1387ا٢ٓي ، .)١بي حبكْ اص حبٗیبٙ ٗبٓي دس كٜؼز كٞسجبّ ؿٜبػبيي ؿذٟ اٛذ
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آجش٠ سيـ٠ ً٘ي ١بي حبٗیبٙ ٗبٓي  ث٠ ثبؿِبٟ ١ب ي كٞسجبّ حشك٠ ايي ٓیَ ثشسش ايشاٙ ثؼیبس ٛبچیض ٗي ثبؿذ، 
ضؼق دس سبٗیٚ ٗبٓي اص عشين حبٗیبٙ ٗبٓي سا ٛجبيذ كوظ دس ثبؿِبٟ ١ب ٝ ػٌ٘ٔشد آ٢ٛب خؼشدٞ ًشد ث٠ٌٔ ثبيذ 
آٙ سا دس ٗحیظ ثیشٝٛي ثبؿِبٟ ١ب ي كٞسجبّ حشك٠ ايي ٓیَ ثشسش ايشاٙ خؼشدٞ ًشد، ػٞاٗٔي ٠ً سحز ًٜششّ 

 :ثبسسٜذ اص ايٚ ضؼق ١ب ع. ثبؿِبٟ ١ب ي كٞسجبّ دس ًـٞس هشاس ٛذاسٛذ

 كوذاٙ ٛظبٕ ثبص اهشلبدي ، دسٝٙ ُشايي، ٝ ػذٕ آصاد ػبصي ثبصاس دس اهشلبد ًْ ًـٞس .1

 ٗبٌٓیز دٝٓشي ثؼیبسي اص ؿشًز ١ب ي سدبسي ٝ كٜؼشي دس ًـٞس .2

 دس اهشلبد ًـٞس( FDI)ٗوذاس دبيیٚ ػشٗبي٠ ُزاسي ٗؼشویٖ خبسخي  .3

 …ٝخٞد ٗـٌالر هبٛٞٛي دس ٗٞضٞع حوٞم ٗبٌٓیز ٝ ًذي سايز ٝ .4

اٗشٝصٟ اًثش ًبسؿٜبػبٙ اهشلبدي ٗؼشوذ ١ؼشٜذ ٠ً اهشلبد ايشاٙ اص ٗبٌٓیز ُؼششدٟ دٝٓشي ،ػبخشبس اٛحلبسي 
ساٟ حٔي ٠ً ثؼیبسي اص . ثبصاس،دسٝٙ ُشايي  ٝ سؼبْٗ ٛذاؿشٚ ثب خ٢بٙ خبسج ٗشحْ٘ ٓغ٘بر كشاٝاٛي ؿذٟ اػز

سهبثشي،ثشٝٙ ُشايي ٝ سٞػؼ٠ سؼبْٗ ثب اػشوشاس ػبخشبس : اهشلبد داٛبٙ ثشاي سكغ ايٚ ٗـٌْ سدٞيض ؿذٟ اػز 
ثذي٢ي اػز ٠ً ٝخٞد چٜیٚ ايشادر ػبخشبسي دس ٗد٘ٞع اهشلبد ًـٞس ثش سٝي ثؼیبسي  .اهشلبد خ٢بٛي اػز

اص آٛدب ٠ً دس ثؼیبسي اص ًـٞس١بي خبسخي ػ٢ٖ . اص كٜبيغ اص خ٠ٔ٘ كٜؼز كٞسجبّ سبثیشار ٜٗلي داؿش٠ اػز
ؿٌیْ ٗي د١ٜذ ثٜبثشايٚ آصاد ػبصي ثبصاس، ثشٝٙ ُشايي ٝ خزة ػ٘ذٟ ي حبٕ ٗبٓي سا ؿشًز ١بي خبسخي ر

ػشٗبي٠ ُزاسي خبسخي دس يي ًـٞس ٗي سٞاٛذ ث٠ ػٜٞاٙ يي ػبْٗ ٗحشى ثشاي خٔت ػشٗبي٠ ُزاسي خبسخي 



ٝ دسٝٙ ُشايي اهشلبدي (ثبالخق دس ؿشًز ١بي ثضسٍ ) اص ػٞي ديِش ٗبٌٓیز ُؼششدٟ دٝٓشي .ٗحؼٞة ؿٞد
 .ػبخشبسي ؿیش سهبثشي دس ثؼیبسي اص ثخؾ ١بي اهشلبدي ًـٞس ؿذٟ اػز دس ًـٞس ٗب ثبػث ايدبد
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