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﹝︊﹠︀ی ︑︺︡ی، ا︵﹑︻︀︑﹩ ︋︀ ﹋﹫﹀﹫️ ︋︀﹐︑︣ ︋︣ای ︑︭﹞﹫﹛ ﹨︀ی ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ﹝︣︡️ و ︑︭﹫︬ ﹝﹠︀︋︹ ﹁︣ا﹨﹛ ﹝﹩ ﹋﹠︡ و ﹝︺﹫︀ری ﹋︀را﹝︡ 
و ا︑﹊︢︎︀︣ در ز﹝﹫﹠﹥ ︨ــ﹑﹝️ ︨︀ز﹝︀ن از ︵︑ ﹅︣﹫﹥ ﹎︤ار︫ــ︀ی ﹋︀﹝﹏ و ﹫︮ در ﹝﹢رد ︑﹞︀م ︋︡﹨﹫︀ و ﹝︊︀﹜︼ در︀﹁︐﹠﹩ در ا︠︐﹫︀ر 
 ،︀﹫﹨︡︋ و ︀﹫︣ی ﹋︀﹝﹏ از دارا﹢︭︑ ︡ی، ﹡﹆︀ط ︲︺︿  ﹝︊﹠︀ی ﹡﹆︡ی را ︋︣︵︣ف و︺︑ ︀ی﹠︊﹞ .(Tarantino, 2008) ︡﹨︣ار ﹝﹩ د﹇
﹨︤﹠﹥ ﹨ــ︀ی وا﹇︺﹩ و ︻﹞﹙﹊︣د ﹝﹠︺﹊︦ ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹋﹥ ︋︀ ﹎︣ا︩ ︋﹥ ︨ــ﹞️ ا︮﹑ح ﹝︋ ️︩︣︡ ︻﹞﹢﹝﹩ و ارز︀︋﹩ ︻﹞﹙﹊︣د ︋︣﹝︊﹠︀ی 
︠︣و︗﹩ ﹝﹠︴︊﹅ ا︨️ و ﹡﹫︀ز﹨︀ی ا︵﹑︻︀︑﹩ ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡﹎︀ن دا︠﹙﹩ و ︠︀ر︗﹩ را ︋︣اورده ﹝﹩ ︨︀زد. ︋﹥ ︻﹑وه، ﹝︊﹠︀ی ︑︺︡ی رو︫﹩ 
︋︣︑ــ︣ ︋︣ای ﹎︤ارش و︲︺﹫️ وا﹇︺ــ﹩ از ﹝﹠︀︋︹ ﹝﹢︗﹢د و ︑︺︡ات آ﹠︡ه ︋﹢ده و ﹋﹫﹀﹫️ و ﹝︣︋﹢ط ︋﹢دن ا︵﹑︻︀ت ︋︣ای ︨﹫︀︨ــ︐﹍︢اری 

 .︪︡︋ ﹩﹞ د﹢︊︋ ︡ت را﹞︡﹠﹚︋
︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︑﹫﹥ ︫︡ه ︋︣﹝︊﹠︀ی ︑︺︡ی، ﹋︀را﹩ و ا︔︪︋ ﹩︪︋︣︀ را ارز︀︋﹩ ﹝﹩ ﹋﹠︡ و ز﹝﹫﹠﹥ را ︋︣ای ︑﹆﹙︉ و ﹁︧︀د ﹋︀﹨︩ ﹝﹩ د﹨︡ 
ــ︀ز﹝︀ن آن ﹨︀ را  ﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ﹝︊﹠︀ی ︑︺︡ی، ﹁︣ا﹨﹛ ﹋︣دن ا︵﹑︻︀ت در ﹝﹢رد ﹝﹠︀︋︹ ا﹇︐︭︀دی ا︨ــ️ ﹋﹥︨  ﹠︀︋︣ا﹟، ﹨︡ف از︋   ︋.(Shi, 2008)
 .︡﹠﹋ ﹩﹞ ﹤︀ت ︻︣︲﹥ ︫ــ︡ه، ارا﹞︡  ︠︀ ﹩︑︀﹫﹚﹝︻ ︀ی︐﹫﹛︀︺﹁ ﹤ ــ﹢د دارد و ا︵﹑︻︀︑﹩ ﹋︀﹝﹏ در︋︀ره ﹨︤﹠﹥ ﹨︀ی ﹝︣︋﹢ط︋  در ﹝︀﹜﹊﹫ــ️ و ﹋﹠︐︣ل︠ 

  ︾﹑﹝︣︲︀ ﹡︊﹢ی

︪﹛︀︀ی ﹎︢ار از ︧︀︋︡اری ﹡﹆︡ی ︋﹥ ︧︀︋︡اری ︑︺︡ی︪﹛︀︀ی ﹎︢ار از ︧︀︋︡اری ﹡﹆︡ی ︋﹥ ︧︀︋︡اری ︑︺︡ی
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 ،︀﹫﹨︡ ﹫︀︨ــ︐︀ی ا﹇︐︭︀د ﹋﹑ن از ا ﹟﹆﹫﹆️ ﹡︀︫﹩ ﹝﹩ ︫ــ﹢د ﹋﹥ ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی دارا﹫︀ و︋  ︣ای︨  ــ︴ ﹝﹙﹩، ا﹨﹞﹫️ ︧ــ︀︋︡اری ︑︺︡ی︋  در︨ 
︋︀ و︲︺﹫️ ﹋﹙﹩ ︨﹫︀︨ــ︐︀ و ︔︊︀ت ﹝︀﹜﹩ در ار︑︊︀ط ا︨ــ️؛ ا﹝︀ ا﹟ ا︵﹑︻︀ت را ﹡﹞﹩ ︑﹢ان ︋︀ ا︨ــ︐﹀︀ده از ﹝︊﹠︀ی ﹡﹆︡ی ︋﹥ د︨ــ️ آورد. از ا﹟ رو، 
.︡︀ی ﹝︣︑︊︳، ﹝﹩ ا﹁︤ا﹝﹫﹝︭︑ ︣︀︨ ︀ی ︨﹫︀︨﹩، ا﹇︐︭︀دی و﹝﹫﹝︭︑ ﹟︣︐︋ ︀ذ︑︡ی ا︵﹑︻︀ت ︋︣ای ا﹠﹞︡ی ︋﹥ ︨﹢د︺︑ ︀ی﹠︊﹞ ︀ر﹎﹫︣ی﹋ ﹤︋

ا﹝︀ ︋︣ای د︨ــ︐﹫︀︋﹩ ︋﹥ ا﹟ ا︵﹑︻︀ت ︨ــ﹢د﹝﹠︡، ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ﹡︷︀م ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹡﹢﹟ ︋︣﹝︊﹠︀ی ︧ــ︀︋︡اری ︑︺︡ی ︲︣وری ا︨️. ︋︀ 
 ︀︐﹛︣ای دو  ︋︣︢︎︀﹊︑︧ــ︐﹛ ا︵﹑︻︀ت ﹝︀﹜﹩ ا﹫ ︣ای ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ی، ︲︣ورت و︗﹢د︨   ︋﹫ ﹥ ا﹨﹞﹫️ درا︠︐﹫︀ردا︫ــ︐﹟ ا︵﹑︻︀ت︮   ︋﹤︗﹢︑
︩ از︎﹫︩ ﹝︪︬ ﹝﹩ ︫﹢د. از آن روی ﹋﹥ ا︵﹑︻︀ت ︑﹫﹥ ︫︡ه ︋︣﹝︊﹠︀ی ︧︀︋︡اری ﹡﹆︡ی ﹝﹠︀︨︊︐︣﹟ ا︵﹑︻︀ت ︋︣ای ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ی  ﹫︋
﹫︀︨︐﹍︢اران ﹋︪﹢ر ︋︣ای ︋︊﹢د ︑﹢ان ︑︡و﹫︪﹞ ︳︠ ﹟︀ی ﹋﹑ن ﹝︀﹜﹩ و ا﹇︐︭︀دی ﹡﹫︀ز﹝﹠︡ ا︵﹑︻︀ت ﹝︀﹜﹩ ︑﹫﹥ ︫︡ه ︋︣ ﹝︊﹠︀ی  ﹡﹫︧ــ️،︨ 

  .(Khan and Mayes, 2009) ︡﹠︐︧﹨ ︡ی︺︑ ︧︀︋︡اری
﹁︣ا﹠︡ ︑︽﹫﹫︣ از ﹝︊﹠︀ی ︧︀︋︡اری ﹡﹆︡ی ︋﹥ ︑︺︡ی، ︋︣ای اداره ﹨︀ی دو﹜️ ﹝︣﹋︤ی ︣︋︐︀﹡﹫︀ در اوا﹏ د﹨﹥ 1990 ︫︣وع ︫︡ و در ﹝︡ت 
︡ود ده ︨ــ︀ل، ︧︀︋︡اری ︑︺︡ی ا︨︐﹆︣ار ︀﹁️. در ا︣﹜﹠︡ ︑︽﹫﹫︣﹨︀ی ﹝︪ــ︀︋﹥ ﹨﹞︤﹝︀ن ︋︀ ︣︋︐︀﹡﹫︀ رخ داد. ا﹝︀ ︻﹢ا﹝﹏ ﹝﹢︔︣ ︋︣ ا︨︐﹆︣ار 
﹫︀ده ︨︀زی ﹡︷︀م  ﹝︊﹠︀ی ︑︺︡ی ﹝︀﹡﹠︡ ︻﹞﹏ ﹎︣ا﹩، ﹡︊﹢د ︑﹞︀﹏ ︻﹞﹢﹝﹩، ﹁︪ــ︀ر﹨︀ی ︻﹆﹫︡︑﹩ و ︨﹫︀︨ــ﹩ و ︑﹀︀و︑︀ی ﹁︣﹨﹠﹍﹩، ﹝︀﹡︹ از︎ 
﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ﹝︊﹠︀ی ︑︺︡ی ︋﹥ ︗︀ی ﹡﹆︡ی ︫︡. ﹋︀﹡︀دا ﹡﹫︤ در ︨︀ل  2002︧︀︋︡اری ︑︺︡ی را در ︋︩ ︻﹞﹢﹝﹩ ︋﹥ ﹋︀ر ﹎︣﹁️ (و﹋﹫﹙﹩ ﹁︣د و 
﹡︷︣ی، 1391). ا︀﹐ت ﹝︐ ،︡︣﹋️ ︑︡ر︖﹩ ︋﹥ ︨ــ﹞️ ︧︀︋︡اری ︑︺︡ی را از ﹝︡ت ﹨︀ ︎﹫︩ آ︾︀ز ﹋︣د و ︑﹠︀ ︑︀ ︨︀ل 2002 ︋︣︠﹩ 

  .(1390 ،﹩︀︲و ر ﹩﹡︀﹝ر) ︡﹠︐﹁︣﹎ ﹩﹞ ︡ی را ︋﹥ ﹋︀ر︺︑ ︧︀︋︡اری ︀ی آن︐﹛︀از ا
 ﹉ ︧ــ︀︋︡اری ︋﹥ ︨ــ﹢ی ﹩﹝︡﹇ ︀ی ﹡﹆︡ی﹠︊﹞ ا﹡︐﹆︀ل ︀ ﹩﹠︤﹍︀︗ ︀︋ ﹩﹛︀﹞ ︀ت ﹡︷ــ︀م﹑︮ــ﹢ر ﹋﹙﹩ در ︵﹢ل د﹨﹥ ﹎︫︢ــ︐﹥، ا︵ ﹤︋
︧ــ︀︋︡اری ︑︺︡ی ︫︊﹥ ︑︖︀ری، ︫︣وع ︫︡ه ا︨ــ️. ﹋︪﹢ر﹨︀﹩ ﹝︀﹡﹠︡ ز﹐﹡︡﹡﹢، ا﹡﹍﹙︧︐︀ن و ا︨ــ︐︣ا﹜﹫︀ در ز﹝﹫﹠﹥ ﹋︀ر︋︣د ﹝︊﹠︀ی ︑︺︡ی 
در ﹡︷︀م ︧ــ︀︋︡اری ︋︩ ︻﹞﹢﹝﹩، ﹋︪﹢ر﹨︀﹩ ︎﹫︪︣و ﹝︧﹢ب ﹝﹩ ︫﹢﹡︡. ︑︺︡اد د﹍︣ی از ﹋︪﹢ر﹨︀ ﹡﹫︤ ﹝︀﹡﹠︡ ︨﹢ ،︡﹢﹡︀ن، ﹁﹠﹑﹡︡، 
 ﹟︀ی ︑︡و﹨ ️ ﹫﹨ و ﹩﹚﹚﹝﹛︀د﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹡ .︡﹡روی آورده ا ﹩﹞﹢﹝︻ ︩︋ ︡ی در︺︑ ︧︀︋︡اری ا︨ــ︐﹀︀ده از ﹤︋ ،︡︐﹞ ت﹐︀و ا ﹉︥﹚︋
︉ ﹡︷︣ان ︧︀︋︡اری ا︋ ﹟︩ ﹡﹫︤ ︋︣ ا︨︐﹀︀ده از ﹝︊﹠︀ی ︑︺︡ی در ︧︀︋︡اری  ︀︮ و ︋︧﹫︀ری از ﹩﹞﹢﹝︻ ︩︋ ︧︀︋︡اری ︀ر﹨︀ی﹫︺﹞

﹁︺︀﹜﹫️�﹨︀ی از ﹡﹢ع ︀﹋﹞﹫︐﹩ و ︾﹫︣ا﹡︐﹀︀︻﹩ ︋︩ ︻﹞﹢﹝﹩، ︑︀﹋﹫︡ ﹋︣ده ا﹡︡ (︋︀︋︀︗︀﹡﹩، 1385). 
در ︋︪ــ﹠︀﹝﹥ ︋﹢د︗﹥ ︨ــ︀ل 1394 ︑︀﹋﹫︡ ︫︡ه وزار︑︀﹡﹥ ﹨︀، ﹝﹢︨︧ــ﹥ ﹨︀ی دو﹜︐﹩ و ︀︨︣ د︨ــ︐﹍︀ه ﹨︀ی ا︗︣ا﹩ در ﹝﹢ارد ا︨︐﹀︀ده از 
︣ ا︨ــ︀س ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︡اری ︋︩ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹋︪﹢ر (︑︡و﹟ ︫︡ه ︑﹢︨︳  ﹢د را︋  ﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩︠  ︋﹢د︗﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ دو﹜️، ﹝﹊﹙﹀﹠︡︮ 
 ﹤﹫︑ (︡ی︺︑ ︧︀︋︡اری ︀ی﹠︊﹞︣︋) ﹩︧ــ︀︋︡اری وزارت ا﹝﹢ر ا﹇︐︭︀دی و دارا ︀ی﹚﹝︻ب د︨ــ︐﹢ر﹢︀ر و در (﹩︨︣︋︀︧ ︀ن﹞︨ــ︀ز
﹋﹠﹠︡. ︋﹠︀︋︣ا﹟ ︎﹫︀ده ︨ــ︀زی ﹡︷︀م ︧︀︋︡اری ︑︺︡ی ︗ ﹉︩ در ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ﹝︧﹢ب ︫︡ه ﹋﹥ ا︔︣ آن ا﹁︤ا﹢﹍︨︀︎ ︩﹩ در 

︋︣ا︋︣ رو︡اد﹨︀ی ﹝︀﹜﹩ در ︋︡﹡﹥ دو﹜️ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د (دادا︫﹩ و ﹨﹞﹊︀ران، 1397).
︋﹠︀︋︣ا﹟، ︑﹢︗﹥ ﹁︤ا﹠︡ه ا︠﹫︣ ︋﹥ ا︗︣ای ︧ــ︀︋︡اری ︑︺︡ی، ﹝﹠︖︣ ︋﹥ ا︖︀د ز﹝﹫﹠﹥ ﹨︀ی ︎︥و﹨︪ــ﹩ ﹎︧ــ︐︣ده ای در ︭︠﹢ص ﹝﹢ا﹡︹ 

.(1390 ،﹩︀︲و ر ﹩﹡︀﹝ر) ️︨︡ه ا︀م ﹎︣د︷﹡ ﹟︢ار ︋︣ ا︗︣ای ﹝﹢﹁﹅ ا﹎︣﹫︔︀︑
از ︨ــ﹢ی د﹍︣، ︗﹠︊︩ ﹡︣م ا﹁︤اری و ︑︽﹫﹫︣ و ︑﹢ل ︨ــ︣︹ ︻︭︣ ا﹝︣وز در ﹢زه ︻﹙﹢م ﹝︣︡️ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ︑︀︔﹫︣ آن ︋︣ ︧︀︋︡اری و 
﹎︤ار︫︡﹨﹩ ︋﹥ ︀︮︊︀ن ︨︣﹝︀﹥، ا﹁︣اد ﹝︧﹢ل در ا﹟ ا﹝︣ را ︋﹥ آن وادا︫︐﹥ ﹋﹥ ︋﹥ ﹁﹊︣ ︀﹁︐﹟ راه ︀﹚﹩ ︋︣ای ︨︣ ️﹋︣︹ ︋﹥ ︨﹢ی ر︫︡ 
︣ ﹎︧︐︣ه، ﹝︀﹨﹫️، ارا﹥ و   ︋﹩︗﹢︑︀ی در︠﹢ر﹨︡﹞︀﹫ ︀﹜︀ی ا︠﹫︣︎  ︀︫ــ﹠︡ (︠﹢ا︗﹢ی و ا︻︐﹞︀دی، 1389). ا﹟ ا︮﹑︀ت در︨  و ︑﹢︨ــ︺﹥︋ 

﹝︣︡️ ︠︡﹝︀ت ︻﹞﹢﹝﹩ ﹎︢ارده ا︨️ (﹝﹞︡ی، 1391).
 ︀﹡آ ﹅﹫﹆︑ .︡﹠︐︠︎︣دا ﹩﹞﹢﹝︻ ︩︋ ︡ی در︺︑ ︧︀︋︡اری ︀ی ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی︤ا﹞ ﹩︋︣ر︨ــ ﹤︋ ﹩﹆﹫﹆︑ ︣د︨ــ︐︀﹡﹩ و ﹨﹞﹊︀ران (1389) در﹋
︋﹥ ︮﹢رت ︎︨︪︣ــ﹠︀﹝﹥ ا﹡︖︀م ﹎︣﹁️. ﹡︐︀︕ ا︑ ﹟﹆﹫﹅، ︑︺︡ادی از ﹝︤ا︀ی ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ︧ــ︀︋︡اری ︑︺︡ی را ︫ــ︀﹝﹏ ﹝﹩ ︫﹢د؛ از︗﹞﹙﹥، در 
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︀ل، ا﹡︺﹊︀س ﹝﹠︀︨︊︐︣ دارا﹫︀ی  ﹠︀︨︀﹩ درا﹝︡﹨︀ و ﹨︤﹠﹥ ﹨︀ی وا﹇︺﹩ ﹨︨︣  ︀﹜︀ی ﹝︐﹙︿ و︫  ︗﹙﹢﹎﹫︣ی از ︑︡ا︠﹏ درا﹝︡﹨︀ و ﹨︤﹠﹥ ﹨︀ی︨ 
︨ــ︣﹝︀﹥ ای و ︋︡﹨﹫︀ی ︋﹙﹠︡﹝︡ت، ا︨︐﹆︣ار رو﹊︣د ︋﹢د︗﹥ ر︤ی ︻﹞﹙﹫︀︑﹩ و ا﹁︪︀ی ︋︐︣ در ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ دو﹜︐﹩. آ﹡︀ ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ︋﹫︀ن 
﹡﹞﹢د﹡︡ ﹋﹥ ﹨︣ ﹈ از ﹝︊︀﹡﹩ ︧ــ︀︋︡اری، دارای ﹝︤ا︀ و ﹝︺︀︉ ︠︀ص ︠﹢د ا︨ــ️ و در ﹋︪ــ﹢ر ﹝︀، ز﹝︀﹡﹩ ︀︋︡ ︑︽﹫﹫︣ ︋﹥ ﹝︊﹠︀ی ︑︺︡ی در 
د︨ــ︐﹢ر ﹋︀ر ﹇︣ار ﹎﹫︣د ﹋﹥ ﹁︤و﹡﹩ ﹝﹠︀﹁︹ ︋︣ ﹝︀رج ︑︽﹫﹫︣ ﹝︊﹠︀ی ︧︀︋︡اری، ﹝︡﹡︷︣ ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹥ ︋︀︫︡. ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ﹋︀﹨︩ ︪﹛︀︀ی 

︧︀︋︡اری ︑︺︡ی در ︋︩ دو﹜︐﹩، ︀︋︡ ︨︺﹩ ︫﹢د ︑︺︀د﹜﹩ ﹝﹫︀ن ﹝︣︋﹢ط ︋﹢دن و ا︑﹊︢︎︀︣︋﹢دن ا︵﹑︻︀ت ﹁︣ا﹨﹛ ︫﹢د. 
﹝︖︊﹢ری و ﹨﹞﹊︀ران (1397) ﹡﹫︤ ﹝︤ا︀ی ︧︀︋︡اری ︑︺︡ی را ︋﹥ ا﹟ ︮﹢رت ︋﹫︀ن ﹡﹞﹢د﹡︡: 1- ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨︡ ﹋﹥ وا︡ ﹎︤ار︫﹍︣ 
︋︣ای ا﹡︖︀م ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی ︠﹢د ﹍﹢﹡﹥ ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ ﹋︣ده و و︗﹥ ﹡﹆︡ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︠﹢د را ︑﹫﹥ ﹝﹩ ﹋﹠︡؛ 2-  ︋﹥ ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡﹎︀ن ا︗︀زه ﹝﹩ د﹨︡ 
 ︡︀︋ــ﹩ ﹋﹠﹠︡؛ 3- و︲︺﹫️ ﹝︀﹜﹩ وا︤ار︫ــ﹍︣ را ارز﹎ ︡︀ی وا﹨︡︺︑ ︀ی﹀و ا ︀﹫﹨︡ ︣دا︠️︋   ︎،︀︐﹫﹛︀︺﹁ ﹩﹛︀﹞ ﹟﹫﹞︀︑ ــ︀ ︑﹢ان ︑ــ︡اوم︑
﹎︤ار︫﹍︣ و ︑︽﹫﹫︣﹨︀ی آن را ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨︡؛4- ﹁︣︮️ ﹡︪︀ن  دادن ﹝︣︡️ ﹝﹢﹁﹅ ︋︣ ﹝﹠︀︋︹ ︑﹢︨︳ وا︡ ﹎︤ار︫﹍︣ را ﹁︣ا﹨﹛ ﹝﹩ ﹋﹠︡؛ 

5- ︋︣ای ارز︀︋﹩ ︻﹞﹙﹊︣د در ﹝︡وده ﹨︀ی ︋︀ی ︑﹞︀م ︫︡ه ︠︡﹝︀ت، ﹋︀را﹩، و د︨︐︀ورد﹨︀ی وا︡ ﹎︤ار︫﹍︣ ﹝﹀﹫︡ ا︨️. 
 ︕︀︐﹡ ﹤﹋ «︀ن ︨﹞﹠︀ن︐︨︫︣ ﹩︐﹛︡ی در ادارات دو︺︑ ︧︀︋︡اری ﹤︋ ︧︀︋︡اری ﹡﹆︡ی ︀ی ا︗︣ای︪﹛︀» در ︎︥و﹨︪ــ﹩ ︋︀ ︻﹠﹢ان
آن در ا﹟ ﹝﹆︀﹜﹥ ارا﹥ ︫ــ︡ه ا︨ــ️، ︋︀ ︋︣ر︨﹩ ︎﹫︪﹫﹠﹥ ︎︥و﹨︪ــ︀ی ︮﹢رت ﹎︣﹁︐﹥ در ا ﹟﹢زه، ︫ــ︩ ︻︀﹝﹏ ز︣ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︻﹢ا﹝﹏ 
︑︀︔﹫︣﹎︢ار ︋︣ ا︗︣ای ︧︀︋︡اری ︑︺︡ی در اداره ﹨︀ی دو﹜︐﹩ ︫︨︣︐︀ن ︨﹞﹠︀ن ︫﹠︀︨︀﹩ و ﹝︊﹠︀ی ﹁︣︲﹫﹥ ﹨︀ی ︎︥و﹨︪﹩ ﹇︣ار ﹎︣﹁️:

 ،﹩︐︣︡﹞ ﹏﹞1- ︻﹢ا
2- ︻﹢ا﹝﹏ ﹁︣ا﹠︡ی، 
3- ﹝﹠︀︋︹ ا﹡︧︀﹡﹩،

4- ︻﹢ا﹝﹏ ﹁﹠﹩ ︨﹫︧︐﹛، 
5- ﹇﹢ا﹡﹫﹟ و ﹝﹆︣رات، 

 .️︣︡﹞ ︧︀︋︡اری -6

︀﹁︐﹥ ﹨︀ی ︎︥و﹨︩
در ︎︥و﹨︩ ︀د︫ــ︡ه ︋﹥ ︫﹠︀︨︀﹩ ﹝﹢ا﹡︹ ا︨ــ︐﹆︣ار ﹡︷︀م ︧ــ︀︋︡اری ︑︺︡ی و ارا﹥ راه ﹋︀ر﹨︀ی ﹐زم ︗️ ر﹁︹ ﹝﹢ا﹡︹ ︎︣دا︠︐﹥ ︫︡ه 
ا︨️. ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ آز﹝﹢ن ﹁︣︲﹫﹥ ﹨︀، ︻﹢ا﹝﹏ ﹝︣︡︐﹩ ︋︣ ا︗︣ای ︧︀︋︡اری ︑︺︡ی در اداره ﹨︀ی دو﹜︐﹩ ︫︨︣︐︀ن ︨﹞﹠︀ن ︑︀︔﹫︣﹎︢ار 
 ︰﹢﹀︑ ،︡ی︺︑ ︧︀︋︡اری ︣ان در ︎﹫︀ده ︨ــ︀زی ﹡︷︀م︡﹞ ️︀﹝ ﹤﹋ ︪︀ن داد﹡ ﹤﹫︲︣﹁ ﹟ن ا﹢﹞آ﹝︡ه از آز ️ ا︨ــ️. ﹡︐︀︕ ︋﹥ د︨ــ
ا︠︐﹫︀ر ا︪ــ︀ن ︋﹥ ﹝︧﹢﹜﹫﹟ ز︣﹝︖﹞﹢︻﹥ در ︗︧︑ ️﹫﹏ ا﹝﹢ر ﹝︀﹜﹩، آ﹎︀﹨﹩ ﹝︡︣ان از ﹡﹆︩ و ﹇︀︋﹙﹫︐︀ی ﹡︷︀م ︧︀︋︡اری ︑︺︡ی 
در ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣︀ی ﹝︀﹜﹩، ا︠︐︭︀ص ︋﹥ ﹝﹢﹇︹ و ﹝﹠︀︨︉ ︋﹢د︗﹥ ﹐زم ︋︣ای ا︨︐﹆︣ار ﹡︷︀م ︧︀︋︡اری ︑︺︡ی و ︵︣ح ︨︀ز﹝︀﹡﹩ ﹝﹠︀︨︉ 
 ﹩︐︣︡﹞ ﹏﹞ا﹢︻ ﹩﹠︺ ده ا︨️؛﹢ ــ︀زی و ا︗︣ای آن، از ︻﹢ا﹝﹏ ﹝︣︡︐﹩ ﹝﹢︔︣ در ا︨ــ︐﹆︣ار ﹡︷︀م ︧ــ︀︋︡اری ︑︺︡ی︋  ﹫︀ده︨  ︋︣ای︎ 
️ آ﹝︡ه از  ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹝︀﹡︺﹩ در ا︨ــ︐﹆︣ار ﹡︷︀م ︧ــ︀︋︡اری ︑︺︡ی در اداره ﹨︀ی دو﹜︐﹩ ︫︨︣︐︀ن ︨﹞﹠︀ن ﹡﹞﹩ ︋︀︫ــ︡. در ﹡︐︀︕ ︋﹥ د︨
︎︥و﹨︪︀ی و﹋﹫﹙﹩ و ﹡︷︣ی ︣︡﹞ ﹏﹞︀︻ ،(1391)️ از ︻﹢ا﹝﹏ ﹝﹛ و ︑︀︔﹫︣﹎︢ار ︋︣ ︎﹫︀ده ︨︀زی ﹡︷︀م ︧︀︋︡اری ︑︺︡ی ﹇﹙﹞︡اد ︫︡ه 
ا︨ــ️. ﹨﹞︙﹠﹫﹟ در ︎︥و﹨︩ ︠﹢ا︗﹢ی و ا︻︐﹞︀دی (1389)، را﹨︊︣د﹨︀ی ﹝︣︡︐﹩ در ا︨ــ︐﹆︣ار ︨﹫︧︐﹛ ﹨︀ی ا︵﹑︻︀︑﹩ ︧︀︋︡اری 

دارای ︋﹫︪︐︣﹟ ︑︀︔﹫︣ ︋﹢ده ا︨️.
︋︣ر︨ــ﹩ ﹁︣︲﹫﹥ دوم ︎︥و﹨︩ ﹡︪ــ︀ن داد ︑︺︣︿ د﹇﹫﹅ ﹁︺︀﹜﹫️ ﹨︀ و ﹁︣ا︗ ︀﹨︡﹠️ ا︨ــ︐﹆︣ار ﹡︷︀م ︧ــ︀︋︡اری ︑︺︡ی، و︗﹢د 
︬ ﹨︀﹩ ︋︣ای ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی ︻﹞﹙﹊︣د و ︋︊﹢د ﹡︷︀م ︧︀︋︡اری ︑︺︡ی، ﹨﹞︀﹨﹠﹍﹩ ﹋︀﹁﹩ ︋﹫﹟ وا︡﹨︀ی ﹝︗ ︿﹚︐️ ا︨︐﹆︣ار  ︫ــ︀︠
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﹡︷︀م ︧ــ︀︋︡اری ︑︺︡ی، در﹡︷︣﹎︣﹁︐﹟ ﹡﹫︀ز﹨︀ی آ﹝﹢ز︫ــ﹩ ﹇︧﹞︐︀ی ﹝︐﹙︿ در ز﹝﹫﹠﹥ ا︨︐﹆︣ار ︧ــ︀︋︡اری ︑︺︡ی و ﹋﹫﹀﹫️ آ﹝﹢زش 
﹋︀ر﹋﹠︀ن در ز﹝﹫﹠﹥ ا︨ــ︐﹆︣ار ︧ــ︀︋︡اری ︑︺︡ی، از ︻﹢ا﹝﹏ ﹁︣ا﹠︡ی ﹝﹢︔︣ در ا︨︐﹆︣ار ﹡︷︀م ︧ــ︀︋︡اری ︑︺︡ی ︋﹢ده ا︨️؛ ︺﹠﹩ ︻﹢ا﹝﹏ 
️ آ﹝︡ه  ﹥ د︨  ︋︕︀︐﹡ ︀ن ﹡﹞﹩ ︋︀︫︡. در﹠﹝ ︨︣︐︀ن︨  ﹥-︻﹠﹢ان ﹝︀﹡︺﹩ در ا︨ــ︐﹆︣ار ﹡︷︀م ︧ــ︀︋︡اری ︑︺︡ی در اداره ﹨︀ی دو﹜︐﹩︫  ﹁︣ا﹠︡ی︋ 
از ︎︥و﹨︩ ︠﹢ا︗﹢ی و ا︻︐﹞︀دی (1389)، ︻﹢ا﹝﹏ ﹁︣ا﹠︡ی ︨﹫︧ــ︐﹞︀ی ا︵﹑︻︀ت ︧ــ︀︋︡اری، در ا︨ــ︐﹆︣ار ︨﹫︧ــ︐﹞︀ی ا︵﹑︻︀︑﹩ 

︧︀︋︡اری دارای ︋﹫︪︐︣﹟ ︑︀︔﹫︣ ︋﹢ده ا︨️.
️ آ﹝︡ه از آز﹝﹢ن ﹁︣︲﹫﹥ ︨﹢م، ﹡︪︀ن داد ﹋﹥ ﹝﹫︤ان ﹝︪︀ر﹋️ و ︑︺︡ ﹋︀ری ﹋︀ر﹋﹠︀ن در ︎﹫︀ده ︨︀زی ﹡︷︀م ︧︀︋︡اری ︑︺︡ی  ﹡︐︀︕ ︋﹥ د︨
و ︑︭﹫﹑ت و ︑︭︬ ﹋︀ر﹋﹠︀ن در ︎﹫︀ده ︨ــ︀زی ﹡︷︀م ︧ــ︀︋︡اری ︑︺︡ی، از ︻﹢ا﹝﹏ ﹝﹢︔︣ ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ﹝﹠︀︋︹ ا﹡︧ــ︀﹡﹩ در ا︨ــ︐﹆︣ار ﹡︷︀م 
︧︀︋︡اری ︑︺︡ی ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ و ︑︀﹝﹫﹟ ﹡︪︡ن ﹝﹠︀︨︉ ﹡﹫︣وی ا﹡︧︀﹡﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︗️ ا︗︣ای ﹡︷︀م ︧︀︋︡اری ︑︺︡ی ︋︣ا︨︀س ︑︪﹊﹫﹑ت 
︀ ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی  ﹫︀ده ︨ــ︀زی ﹡︷︀م ︧ــ︀︋︡اری ︑︺︡ی و ﹡︊﹢د ﹡︷︀م ︑︪ــ﹢﹅ و ︑﹠︊﹫﹥ ﹝︐﹠︀︨ــ︉︋  ︣ای ﹋︀ر﹋﹠︀ن در︎  ︑﹀︭﹫﹙﹩، ﹡︊﹢د ا﹡﹍﹫︤ه ﹋︀﹁﹩︋ 
︑︺︡ی، از ﹝﹢ا﹡︹ ﹝﹢︔︣ ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ﹝﹠︀︋︹ ا﹡︧ــ︀﹡﹩ در ا︨ــ︐﹆︣ار ﹡︷︀م ︧ــ︀︋︡اری ︑︺︡ی ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡. ا﹝︀ در﹝︖﹞ــ﹢ع ﹝﹩ ︑﹢ان ﹎﹀️ ︻﹢ا﹝﹏ 
 ︕︀︐﹡ ︀ن ﹡﹞﹩ ︋︀︫︡. در﹠﹝ ︨︣︐︀ن︨  ﹥ ︻﹠﹢ان ﹝︀﹡︺﹩ در ا︨ــ︐﹆︣ار ﹡︷︀م ︧︀︋︡اری ︑︺︡ی در اداره ﹨︀ی دو﹜︐﹩︫  ﹥ ﹝﹠︀︋︹ ا﹡︧ــ︀﹡﹩︋  ﹝︣︋﹢ط︋ 
️ آ﹝︡ه از ︎︥و﹨︪︀ی و﹋﹫﹙﹩ و ﹡︷︣ی (1391) و ︑﹢دور و ﹝﹢︑﹫﹢ (Tudor and Mutiu, 2005)، ︻︀﹝﹏ ﹡﹫︣وی ا﹡︧︀﹡﹩ از ︻﹢ا﹝﹏  ︋﹥ د︨
﹝﹛ و ︑︀︔﹫︣﹎︢ار ︋︣ ︎﹫︀ده ︨︀زی ﹡︷︀م ︧︀︋︡اری ︑︺︡ی ︋﹢ده ا︨️. ﹨﹞︙﹠﹫﹟ در ︎︥و﹨︩ ︠﹢ا︗﹢ی و ا︻︐﹞︀دی (1389) ﹝﹠︀︋︹ ا﹡︧︀﹡﹩ در 

ا︨︐﹆︣ار ︨﹫︧︐﹛ ﹨︀ی ا︵﹑︻︀︑﹩ ︧︀︋︡اری دارای ︋﹫︪︐︣﹟ ︑︃︔﹫︣ ﹇﹙﹞︡اد ︫︡ه ا︨️.
️ ا﹁︤اری ﹝﹠︀︨︉،  ︨ ️︠︀︨︣︀︨ــ︉ ﹡︣م ا﹁︤اری و ز﹠﹞ ️︠︀︨︣︀رم ﹡︪ــ︀ن داد ﹋﹥ و︗﹢د ز ﹤﹫︲︣﹁ آ﹝︡ه از آز﹝﹢ن ️ ﹡︐︀︕ ︋﹥ د︨ــ
﹥ ا︵﹑︻︀ت  ︣ای ︔︊️ ︻﹞﹙﹫︀ت ︧ــ︀︋︡اری در ﹡︣م ا﹁︤ار ︧ــ︀︋︡اری ︑︺︡ی، ا︻︐﹞︀د ﹋︀﹁﹩ ﹝︡︣ان و ﹋︀ر﹋﹠︀ن ﹡︧︊️︋  و︗﹢د ا﹝﹊︀﹡︀ت ﹐زم︋ 
︀︮﹏ از ﹡︷︀م ︧ــ︀︋︡اری ︑︺︡ی، و ︋︣︵︣ف ﹋︣دن ︋﹥ ﹝﹢﹇︹ ا︫ــ﹊︀﹜︀ی ﹡︣م ا﹁︤ار ︧︀︋︡اری ︑︺︡ی ︑﹢︨ــ︳ ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹡﹢︦ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ 
︋﹥ روزر︨ــ︀﹡﹩ آن، از ︻﹢ا﹝﹏ ﹁﹠﹩ ﹝﹢︔︣ در ا︨ــ︐﹆︣ار ﹡︷︀م ︧ــ︀︋︡اری ︑︺︡ی ︋﹢ده ا︨ــ️؛ ︺﹠﹩ ︻﹢ا﹝﹏ ﹁﹠﹩ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹝︀﹡︺﹩ در ا︨︐﹆︣ار 
﹡︷︀م ︧ــ︀︋︡اری ︑︺︡ی در اداره ﹨︀ی دو﹜︐﹩ ︫︨︣︐︀ن ︨﹞﹠︀ن ﹡﹞﹩ ︋︀︫︡. ︠﹢ا︗﹢ی و ا︻︐﹞︀دی (1389)، و﹫﹎︥︀ی ﹁﹠﹩ ︨﹫︧︐﹞︀ی 

ا︵﹑︻︀ت ︧︀︋︡اری را در ا︨︐﹆︣ار ︨﹫︧︐﹞︀ی ا︵﹑︻︀︑﹩ ︧︀︋︡اری، دارای ︋﹫︪︐︣﹟ ︑︀︔﹫︣ ﹝﹩ دا﹡﹠︡.
️ آ﹝︡ه آز﹝﹢ن ﹁︣︲﹫﹥ ︎﹠︖﹛ ﹡︪ــ︀ن داد ﹋﹥ ︫ــ﹀︀﹁﹫️ و ا﹡︺︴︀ف ︢︎︣ی ﹇﹢ا﹡﹫﹟ و ﹝﹆︣رات ﹝︀﹜﹩ در ا︗︣ای ﹡︷︀م ︧︀︋︡اری  ﹡︐︀︕ ︋﹥ د︨ــ
︑︺︡ی و ﹨﹞﹊︀ری ﹡︀د﹨︀ی ︨﹫︀︨︐﹍︢ار و ﹡︀︸︣، از ︻﹢ا﹝﹏ ﹝﹢︔︣ ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ﹇﹢ا﹡﹫﹟ و ﹝﹆︣رات در ا︨︐﹆︣ار ﹡︷︀م ︧︀︋︡اری ︑︺︡ی ﹝﹩ ︋︀︫︡ 
و ︨︀ده ﹡︊﹢دن ﹇﹢ا﹡﹫﹟ و ﹝﹆︣رات ︨︀ز﹝︀ن ︗️ ا︗︣ای ﹡︷︀م ︧︀︋︡اری ︑︺︡ی و و︗﹢د ﹇﹢ا﹡﹫﹟ و ﹝﹆︣رات ﹝︽︀︣ ︋︀ ا︗︣ای  ﹡︷︀م ︧︀︋︡اری 
︑︺︡ی ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹝︀﹡︺﹩ در ا︨ــ︐﹆︣ار ﹡︷︀م ︧︀︋︡اری ︑︺︡ی در اداره ﹨︀ی دو﹜︐﹩ ︫︨︣︐︀ن ︨﹞﹠︀ن ﹝﹩ ︋︀︫︡. در ﹝︖﹞﹢ع ﹝﹩ ︑﹢ان ﹎﹀️ 
︻﹢ا﹝﹏ ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ﹇﹢ا﹡﹫﹟ و ﹝﹆︣رات ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹝︀﹡︺﹩ در ا︨︐﹆︣ار ﹡︷︀م ︧︀︋︡اری ︑︺︡ی در اداره ﹨︀ی دو﹜︐﹩ ︫︨︣︐︀ن ︨﹞﹠︀ن ﹝﹩ ︋︀︫︡. 
️ آ﹝︡ه از ︎︥و﹨︪ــ︀ی و﹋﹫﹙﹩ و ﹡︷︣ی (1391) و ︑﹢دور و ﹝﹢︑﹫﹢(2005) ﹇﹢ا﹡﹫﹟ و ﹝﹆︣رات از ︻﹢ا﹝﹏ ﹝﹛ و ︑︀︔﹫︣﹎︢ار ︋︣  در ﹡︐︀︕ ︋﹥ د︨ــ

︎﹫︀ده ︨︀زی ﹡︷︀م ︧︀︋︡اری ︑︺︡ی ︋﹥ ︧︀ب آ﹝︡ه ا︨️.
️ آ﹝︡ه از آز﹝﹢ن ﹁︣︲﹫﹥ ︫︪﹛ ﹡︪︀ن داد ﹋﹥ ︑﹫﹥ ﹎︤ار︫︀ی درون ︨︀ز﹝︀﹡﹩ ﹡︷︀م ︧︀︋︡اری ︑︺︡ی ︗️ ا︨︐﹀︀ده ﹝︡︣ان  ﹡︐︀︕ ︋﹥ د︨
و ﹋︀ر﹋﹠︀ن و ︑︖︤﹥ و︑﹙﹫﹏ آ﹡︀ از ︻﹢ا﹝﹏ ﹝﹢︔︣ ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ︧︀︋︡اری ﹝︣︡️ در ا︨︐﹆︣ار ﹡︷︀م ︧︀︋︡اری ︑︺︡ی ﹝﹩ ︋︀︫︡ و ︑﹫﹥ ﹡︪︡ن 
﹎︤ار︫︀ی درون ︨︀ز﹝︀﹡﹩ ﹡︷︀م ︧︀︋︡اری ︑︺︡ی در ﹝﹆︀︵︹ ﹝︪︬ ︋﹥ ︮﹢رت ﹋︐︊﹩ ︋︣ای ﹝︡︣ان ︗️ ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ی و ﹁︣ا﹨﹛ ﹡︊﹢دن 
ا﹝﹊︀ن ﹝﹆︀︧ــ﹥ ﹡︐︀︕ ﹎︤ار︫︀ی درون ︨︀ز﹝︀﹡﹩ ︨﹫︧︐﹛ ︧︀︋︡اری ︑︺︡ی ︋︀ ︫ــ︭︠︀︀ و ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ و ﹎︤ار︫︀ی ︀︨︣ د︨︐﹍︀ه ﹨︀، از 
﹝﹢ا﹡︹ ﹝﹢︔︣ ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ︧ــ︀︋︡اری ﹝︣︡️ در ا︨ــ︐﹆︣ار ﹡︷︀م ︧︀︋︡اری ︑︺︡ی ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡. در﹝︖﹞﹢ع ﹝﹩ ︑﹢ان ﹎﹀️ ︻﹢ا﹝﹏ ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ 

︧︀︋︡اری ﹝︣︡️ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹝︀﹡︺﹩ در ا︨︐﹆︣ار ﹡︷︀م ︧︀︋︡اری ︑︺︡ی در اداره ﹨︀ی دو﹜︐﹩ ︫︨︣︐︀ن ︨﹞﹠︀ن ﹝﹩ ︋︀︫︡.
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︬ ﹨︀﹩ ︋︣ای ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی ︻﹞﹙﹊︣د ﹡︷︀م ︧︀︋︡اری ︑︺︡ی (︻﹢ا﹝﹏ ﹁︣ا﹠︡ی)، ︠︀︫ ﹟﹫﹫︺︑ -4

5- ︑︀﹝﹫﹟ ﹡﹫︣وی ا﹡︧ــ︀﹡﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︗️ ا︗︣ای ﹡︷︀م ︧︀︋︡اری ︑︺︡ی ︋︣ ا︨ــ︀س ︑︪﹊﹫﹑ت ︑﹀︭﹫﹙﹩ (︻﹢ا﹝﹏ ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ﹝﹠︀︋︹ 
ا﹡︧︀﹡﹩)، و

️ ﹨︀ در ﹫﹟ ا︗︣ای ﹡︷︀م ︧︀︋︡اری ︑︺︡ی (︻﹢ا﹝﹏ ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ﹝﹠︀︋︹ ا﹡︧︀﹡﹩).   6- ︋︣﹇︣اری ﹡︷︀م ︑︪﹢﹅ و ︑﹠︊﹫﹥ ﹝︐﹠︀︨︉ ︋︀ ﹁︺︀﹜﹫
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