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چکیده
خٟب٘ی قسٖ پسیسٜای اؾت و ٝتٕبْ ػطنٞٝبی فطٍٙٞی ،التهبزی ،ؾیبؾی  ٚاختٕبػی ضا تحتتبثیط ذٛزـ لطاض زاز ٜاؾت  ٚایٗ أط ثیقه آثبضی ثط
ٔسیطیت زِٚتی ٞط وكٛضی زاضزِ .صا ٞسف ایٗ پػٞٚف قٙبؾبیی آثبض خٟب٘ی قسٖ ثط ٔسیطیت زِٚتی ایطاٖ اؾت .ضٚـ پػٞٚف ثط ٔجٙبی فّؿفیِ تفؿیطی،
ضٚیىطزِ اؾتمطایی ،ضٚـ فطأغبِؼ ،ٝاؾتطاتػی فطاتطویت  ٚتىٙیه تحّیُ ٔضٕ ٖٛاؾتٛاض اؾت .خبٔؼ ٝآٔبضی ٘یع ٔمبالت فبضؾیای و ٝزض ٔٛضز خٟب٘ی قسٖ
ٍ٘بضـ یبفتٝا٘سٔ ،یثبقس .ایٗ تؼساز ٔمبالت فبضؾی ٔ 700مبِ ٝقس .اظ ایٗ ثیٗ زض ٟ٘بیت پؽ اظ پبالیفٞبی ٔرتّف ٔ 25مبِ ٝثطای ثطضؾی ٟ٘بیی ا٘تربة
ٌطزیس٘ .تبیح ٘یع ٘كبٖ زاز و ٝتبثیطات خٟب٘ی قسٖ ،زض قف ٔم :ِٝٛتبثیطات ؾیبؾی ،التهبزی ،فطٍٙٞی ،اختٕبػی ،ػّٕی  ٚؾبظٔب٘یٔ ،سیطیت زِٚتی ایطاٖ
ضا تحت تبثیط لطاض زاز ٜاؾت .تبثیطات ؾیبؾی قبُٔ زٔ ٚف" ِْٟٛایدبز ٔغبِجبت خسیس" " ٚتغییط ضٚیٞٝبی ؾٙتی" ،تبثیطات التهبزی قبُٔ "اثطات زاذّی"
" ٚاثطات ذبضخی" ،تبثیطات اختٕبػی زض ثطٌیط٘سٜی "فطنتٞبی اختٕبػی" " ٚتٟسیسٞبی اختٕبػی" " ٚاثطات ذٙثی" ،تبثیطات ػّٕی قبُٔ "تغییط
ٔبٞیت اضتجبعبت" ِ" ٚع ْٚظطفیتؾبظی ثطای قىٛفبیی ػّٓ" ،اثطات ؾبظٔب٘ی ٘یع زض ثطٌیط٘سِ" ٜع ْٚافعایف ثٟطٜٚضی" ِ" ٚعٙٔ ْٚؼغف قسٖ ؾبظٔبٖٞب"
" ٚتحٔ َٛكبغُ" " ٚتح َٛضٚاثظ وبض" ٔیثبقس.
وّٕبت وّیسی :خٟب٘ی قسٖٔ ،سیطیت زِٚتی ،فطاتطویت.
-1مقدمه
ثحطاٖ ؾٔٛی ث٘ٝبْ ٔكطٚػیت ایدبز قـس[ .]11وؿتُ[ ]2ػال ٜٚثط
ثحطاٖ ٔكطٚػیت ،ثحطاٖٞبی ػـساِت ،ثٟطٜٚضی ٛٞ ٚیت ضا اظ آثبض زیٍط
خٟب٘ی قسٖ ٔیزا٘س .ػّیضغٓ ایٗ ٌفتٞٝبٌٛ ،وؿـُ[ٔ ]9ؼتمـس اؾـت
خٟب٘ی قسٖ ثطای زِٚتٞبی ٕٞطا ِٜذٛز ثحطاٖ حبوٕیـت ثـ ٝاضٔغـبٖ
ٕ٘ـیآٚضز ٕٞ ٚچٙـبٖ لـسضت زِٚتٞب ،زض ٔٛاخ ٟٝثب ایٗ پسیس ٜث ٝلٛت
1
ذٛز ثبلی اؾت.
زض ؾبَٞبی اذیطٔ ،سیطیت زِٚتی زض ایطاٖ ٘یع ثب ٌؿتطـ پسیس ٜخٟب٘یقسٖ
ثب چبِفٞبیی ٔٛاخ ٝقس ٜاؾت .ثطذی ا٘سیكٕٙساٖ آٖ ضا ثطاثط ثب ضٚیىطز
خٟب٘یؾبظی ٔیزا٘ٙس  ٚپسیسٜی ٔٙفی تّمی ٔیوٙٙس ٌ ٚطٞٚی زیٍط ثط
ض٘ٚس عجیؼی آٖ تأویس زاض٘س[ .]8 ،17اظویب  ٚتٛوّی[ ]1ثب ٍ٘ب ٜا٘تمبزی،
تٟسیسٞبی خٟب٘ی قسٖ ضا تضؼیف حبوٕیت زِٚت ،خصة ؾطٔبیٌٝصاضاٖ
ایطا٘ی  ٚتحٕیُ فط ًٙٞغطة زض ایطاٖ ٔیزا٘س.
ثب تٛخ ٝث ٝایٗ ٔغبِت ٔیتٛاٖ ٌفت و ٝثطضؾی تبثیطٌصاضی خٟب٘ی قسٖ
ثط ٔسیطیت زِٚتی زض ایطاٖ ٘یبظ ث ٝتحمیمبت تىٕیّی زاضز .ثٙبثطایٗ ثطای
ا٘دبْ تحمیمبت ٔٛثط٘ ،یبظ ث ٝقٙبذت خٟتٌیطی وّی  ٚتحّیُِ پػٞٚفٞبی

خٟب٘یقسٖ ثٝػٛٙاٖ یىـی اظ ػٛأُ ٔؤثط ثط ٔسیطیت زِٚتی وٞ ٝیچ زِٚتی
ٕ٘یتٛا٘س آٖ ضا ٘بزیس ٜثٍیطز ،پسیـس آٔـس ٛٔ ٚضـٛع آثبض خٟب٘یقسٖ ثط
ٔسیطیت زِٚتی ضا فطاضٚی ٔحممبٖ لطاض زاز .خٟب٘یقسٖ قىُ تبظٜای ثٝ
ضٚاثظ اختٕبػی ،فطٍٙٞی ،ؾیبؾی  ٚالتهبزی زاز  ٕٝٞ ٚزِٚتٞب ٚ
زِٚتٕطزاٖ ضا زض ثطاثط ایٗ پسیس ٜض ٚث ٝضقس ث ٝفىط فط ٚزاقت؛ ثٝعٛضیوٝ
اغّت زِٚتٞب اظ پیّ ٝزیسٌبٜٞبی ؾٙتی ذٛز زضآٔس٘س  ٚثٝؾٛی زٞىسٜ
خٟب٘ی حطوت وطز٘س.
 ٓٞزض ذهٛل اثطٞبی خٟب٘یقسٖ ثط ٔسیطیت زِٚتـی اتفبق٘ظط ٚخـٛز
٘ساضز  ٓٞ ٚزض ٘ـٛع  ٚچٍٍ٘ٛی آثبضی و ٝثط خبی ٔیٌصاضز ٔیبٖ
زا٘كٕٙساٖ اذتالف٘ظط قبیبٖ تٛخٟی ٔكبٞسٔ ٜیقٛز .ثطای ٔثبَ
فطاظٔٙس[ٔ ]7ؼتمس اؾت خٟب٘ی قسٖ ،پبضازایٓٞبی فىطی خسیسی ضا
قىُ ٔیزٞس .ث ٝز٘جبَ آٖ ،خطیؿت[ ]13ث ٝایٗ ٘تید ٝضؾـیس ٜاؾـت
وـٔ ٝـسیطیت زِٚتـی ثـطای ٔٛاخـ ٝثـب خٟب٘ی قسٖ ،ثبیس اظ زیسٌبٜ
ؾٙتی ذٛز ثیط ٖٚثیبیس  ٚثـب ضٚیىـطز تغجیمـی ثـ ٝخّـ ٛحطوـت وٙـس.
زٟ٘بضت  ٚزٟ٘بضت[ ]6ثط تغییط ٍ٘طـ اظ ٔكتطی ٔساضی ث ٝقٟط٘ٚسٌطایی
تأویس زاض٘س .اظ ؾٛی زیٍط ،خٟب٘ی قسٖ زض لطٖ ثیؿت  ٚیه ثحطاٖٞـبی
حبوٕیـت[ ٚ ]10پبؾـرٍٛیی ضا ثٚٝخٛز آٚضز و ٝزض ٘تید ٝایٗ ز ٚثحطاٖ،
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ضضب ٚاػظی ٕٞ ٚىبض  /قٙبؾبیی تأثیطات خٟب٘یقسٖ ثط ٔسیطیت زِٚتی ایطاٖ

قبٔیط[ ]23ؾ ٝضٚیىطز ػٕس ٜثطای آثبض خٟب٘یقسٖ ٔغطح وطز ٜاؾت؛
 .1خٟب٘یؾبظی ث ٝقىٛفبیی ٔٙفؼتعّجی قرهی وٕه وطز ٜاؾت وٝ
ذٛز ضـٕبٖ ٔٙفؼـت ػبٔـ ٝاؾـت؛  .2ثـب ٌؿتطـ خٟب٘ی قسٖ ،زِٚتٞبی
ّٔی ثٝتسضیح ٘مف ؾٙتی ذـٛز ضا اظ زؾـت ٔیزٙٞس ٘ ٚـٛػی حىٔٛت
قطوتؾبالضا٘ ٝقىُ ٔیٌیطز؛  .3خٟب٘یؾبظی ثٛ٘ ٝػی ٔؼبٚضـٔ ٝیا٘دبٔس؛
یؼٙـی زِٚتٞب إٞیت ذٛز ضا اظ زؾت ٕ٘یزٙٞس ،أب خٟب٘یؾبظی
ٔبٞیـت ٔ ٚـٙف ٔـسیطیت زِٚتـی ضا زٌطٌٔ ٖٛیؾبظز.
ٔیٔ ]16[ٛٙؼتمس اؾت خٟب٘یقسٖ ٔٛخت وبضایی ،ثٟطٜٚضیٔ ،كتطیٔساضی،
افعایف ضلبثتثرف زِٚتی ثب ثرف ذهٛنیٔ ،حسٚز قسٖ زأ ٝٙثرف
زِٚتی ث ٝزِیُ ؾطٔبیٌٝصاضاٖ ذـبضخی ،تٕطوع ٘ساقتٗ ،افعایف تؼبُٔ
ثرف ذهٛنی ثـب ثرـف زِٚتـی ،پیكـطفت زض ثرـف فٙـبٚضی،
خبیٍعیٙی أٙیت قغّی ثب وٛچهؾبظی ،وٓ قسٖ ٔٛا٘غ ٚضٚز ث ٝثرـف
زِٚتـیٔ ،مطضاتظزایی  ٚافعایف زأ ٝٙثرف ذهٛنی ثٚٝیػ ٜزض
قطوتٞبی چٙسّٔیتی قس ٜاؾت .اظ ؾٛی زیٍط ،وبٞف تؼساز ٔكبغُ،
افعایف تؼساز تمّت ،افعایف خطائٓ ایٙتط٘تی ،افـعایف ٔكـىالت ایٕٙـی
زاذّـی  ٚذبضخی ،تأثیطات ٔٙفی ثحطاٖ خٟب٘یقسٖ ثط نٙؼت ٙٞس
اؾـت.
فطاظٔٙس[ ]7ثب خٕغثٙسی ٘ظط ا٘سیكٕٙساٖ ٔسیطیت زِٚتیٟٓٔ ،تطیٗ
زالِتٞبی ضـٕٗ خٟب٘یقسٖ ثط ٔسیطیت زِٚتی ضا ثسیٗ قطح ٔغـطح
وـطز ٜاؾـت؛  .1تمٛیـت ؾبظٔبٖٞبی زِٚتـی فطأطظی؛ ٌ .3صض اظ زِٚت
ضفب ٜث ٝزِٚت قطوتی؛ ٌ .3ؿتطـ ثٛضٚوطاؾـی ؾـطوٛثٍـط؛  .4افـعایف
قطاوت زِٚت  ٚثرف ذهٛنی زض ا٘دبْ ذسٔبت ػٕٔٛی؛  .5افعایف
ٚاثؿتٍی زِٚتٞب؛  .6تٟسیـس حىٕطا٘ی زِٚت  ٚتٟسیس زٔٛوطاؾی؛
 .7فؿبز  ٚتٛإ٘ٙسؾبظی ٘رجٍبٖ.

ٌصقتٔ ٝیثبقس  ٚایٌٗ ٝ٘ٛثب تؿّظ ث ٝآ٘چ ٝتبو ٖٛٙا٘دبْ قس ٚ ٜقٙبذت
ِٔٛفٞٝبی انّی تبثیطٌصاض زض ایٗ ٔٛضز ،ث ٝپػٞٚفٞبی آتی خٟتزٞی
قٛز .اظ ایٗ ض ٚایٗ پػٞٚف ؾؼی زاضز ثب ضٚیىطزی فطاتطویت ث ٝثطضؾی
آثبضی و ٝپػٞٚفٞبی پیكیِٗ زاذّی ،ثط ٔسیطیت زِٚتی ایطاٖ شوط وطزٜا٘س،
ثپطزاظز.
-2تعزیف جهانی شدن

خٟب٘یقسٖ ضا ازغـبْ التهـبز ّٔـی ثـ ٝالتهـبز ثیٗإِّّی اظ عطیـك
تدـبضت ،ؾطٔبیٌٝصاضی ٔؿتمیٓ ذبضخی ،خطیبٖ ؾطٔبیٟٔ ،ٝبخطت ٘ ٚمف
ػٕس ٜآٖ زض اعالػبت  ٚاضتجبعبت اظ عطیك پرف فٙبٚضی خسیس ثیبٖ
ٔیوٙس .اظ زیسٌب ٜاختٕبػی ،اٚخی  ٚاٚظیٛؤ ]17[ٛؼتمس٘ـس خٟب٘یقسٖ
ض٘ٚس افعایف اضتجبط ٔتمبثُ ٔیبٖ خٛأغ اؾت ،ثٝعٛضیوٚ ٝلبیغ زض
ثركی اظ خٟـبٖ ضٚی ٔطزْ  ٚخٛأغ زٚض ٘یع اثط ٔیٌصاضز .ویٓ ٚ
ثبٚن[ ]15خٟب٘یقسٖ ضا اؾبؾـبً ٘ٛػی فطایٙس فٙبٚضی پیكطفت ٚ ٝتغییط
ثٝؾٛی افـعایف اضتجـبط ٔتمبثـُ اعالػـبتی  ٚاضتجـبعی ٚ ٚاثؿتٍی
ٔتمبثُ وبضوطزی ٔیبٖ ٔطزْ ؾطاؾط خٛأغ ّٔ ٚتٞب ٔیزا٘ٙس.
خٟب٘ی قسٖ ػّیضغٓ ایٙى ٝانغالح ٔتساِٚی اؾت أب ث ٝزِیُ آ٘ى ٝاثؼبز
ٔرتّفی ضا قبُٔ ٔیقٛز تؼطیف خبٔغ ٔ ٚب٘ؼی زض ٔٛضز آٖ ٚخٛز ٘ساضز.
-3آثار جهانیشدن بز مدیزیت دولتی

زض اضتجبط ثب آثبض خٟب٘یقسٖ ثط ٔسیطیت زِٚتیٛ٘ ،یؿٙسٌبٖ زیسٌبٜٞبی
ٔتفبٚتی ثیبٖ وطزٜا٘س .و٘ٛت ٝـ ٔٛضٌبٖ[ٔ ]4ؼتمس اؾـت اظ زؾت زازٖ
لـسضتٔ ،كـطٚػیت  ٚا٘ؿـدبْ زض زض ٖٚزِٚت ،تجؼیت ٔٙبفغ ػٕٔٛی ٚ
زِٚت اظ ػالیك ثرف ذهٛنـی ،ذهٛنی قسٖ ٘ ٚبپسیس قسٖ ثجبت
زِٚت ضفب ٜاختٕبػی ،پیبٔسٞبی ایٗ پسیـس ٜاؾـت .زض ٕٞـیٗ ضاثغـ ٝثـٝ
ثـبٚض وـیٓ[ ]14خٟب٘یقسٖ ٔٛخت ثبظؾبظی ٚظبیف  ٚذسٔبت زِٚـت،
ذهٛنیؾبظی ،افـعایف ثطٖٚؾپبضیٔ ،مطضات ظزایی ،افعایف وٛچهؾبظی،
تمٛیـت ؾبظٔبٖٞبی زِٚتـی فطأـطظیٌ ،ؿـتطـ لـسضت قطوتٞبی
چٙسّٔیتی  ٚؾبیط ٔؤؾؿٞٝبی غیطزِٚتی ،آظازی  ٚاذتیبض ثیكتط ثـطای
ؾـغٛح پـبییٗ حىٔٛت ث ٝزِیُ ا٘مالة فٙبٚضی اعالػبتٚ ،اثؿتٍی
التهبزیٔ ،بِی ،ؾیبؾـی ،فٙـبٚضی ٘ ٚظـبٔی وكٛضٞبی زضحبَتٛؾؼ ٝثٝ
وكٛضٞبی تٛؾؼٝیبفت ٝقس ٜاؾت .اٚخی  ٚاٚظیى ]18[ٛوٕه ثـ ٝتٛؾؼٝ
قطاوت ثرف زِٚتی  ٚذهٛنی ،ثٝوبضٌیطی انٔ َٛسیطیت ثرف
ذهٛنـی زض ثرـف زِٚتی ٘ ٚمف ٔ ٟٓوبضثطزٞبی زِٚت اِىتط٘ٚیه زض
ػّٕیبت ثرف زِٚتی ؾبظٔبٖٞبی زِٚتـی ضا خعئی اظ ایٗ آثبض ٔیزا٘ٙس.
پیط[ ]20ثحث ٔیوٙس وٙٞ ٝـٛظ زض ػهـط خٟب٘یقسٖ ،زِٚتٞب وٙتطَ
قبیبٖ تٛخٟی ضا ثط حبوٕیت زض٘ٚی ذٛز اػٕبَ ٔیوٙٙسٔ .غبِؼ ٝا ٚثـط
ایـٗ یبفتـ ٝنـحٔ ٝیٌصاضز و ٝزِٚت ٔٙجغ ٕٟٔی ثطای وٙتطَ ؾیبؾی
اؾت ٌ ٚعیٞٝٙبی ٔمتسضا٘ٝای ضا زض تطتیجـبت حبوٕیت زض٘ٚی اػٕبَ
ٔیوٙس .تغییطات ٟ٘بزی ثیكتط ثطای ؾبظٌبضی ثب پسیس ٜخٟب٘یقسٖ
نٛضت ٔیٌیطز ٝ٘ ،ایٙى٘ ٝتید ٝخٟب٘یقسٖ ثبقس.

 -4پیشینه پژوهش

زض ذهٛل اثطٞبی خٟب٘یقسٖ ثط ٔسیطیت زِٚتیٔ ،غبِؼبت ٔحسٚزی
نٛضت ٌطفت ٝاؾت٘ .تـبیح پػٞٚف ؾعٖ[٘ ]22كبٖ ٔیزٞس ثیف اظ زٚ
ز ٝٞاؾت وـ ٝزِٚـت تطویـ ٝثٙٔٝظٛض تمٛیـت التهبز ثبظاض آظاز ،ض٘ٚس
ثبظؾبظی ضا عی ٔیوٙسٟٓٔ .تطیٗ پیبٔس ایٗ ثبظؾبظی ،ؾبظٔبٖٞبی ٘ظـبضتی ٚ
٘مف ٔ ٟٓآٖٞب زض تهٕیٌٓیطیٞبی حٛظ ٜؾیبؾی اؾت .زض تطوی٘ ٝمـف
زِٚـت اظ ٔساذٌّٝط ثـ٘ ٝظبضتی تغییط یبفت ٝاؾت وٕ٘ ٝبز آٖ ثٝنٛضت
ثط٘بٔٞٝبی وبضثطزی ذهٛنیؾبظی ٔ ٚمطضات ظزایی ،تضؼیف ٘مف زِٚت زض
تِٛیس ،تدٕغ  ٚتٛظیغ  ٚایفبی ٘مف ٘ظبضتی ذٛز ث ٝذظ ٔمسْ اؾت.
ثٝعٛض ٔكبثٞ ،ٝیٛن  ٚیپ[ٔ ]12ؼتمس٘س ضلبثت زض التهبز خٟب٘ی
ٔٛخـت ثبظؾـبظی ازاضی زض خٟـت ؾبز ٚ ٜوٛچهؾبظی تٛؾـظ ضٞجـطاٖ
حىٔٛـت چـیٗ قـس ٜاؾـت٘ .مـف لسضتٕٙـس وٕیؿـی ٖٛثط٘بٔٝضیعی
زِٚت ،ثطای ٔحسٚز وطزٖ زذبِت ذٛز ثبظ تؼطیف قسٔ .مبٔبت ثط
پیف٘ٛیؽ  ٚاخـطای لٛا٘یٗ ٔ ٚمطضات خسیس ثٙٔٝظٛض پبؾرٍٛیی ثٝ
٘یبظٞبی التهبز ثـبظاض زضحبَتٛؾؼ ٚ ٝعطاحـی ٔسِی ٔٙبؾت ثطای تٙظیٓ
تٛٙع ٘یطٚی ثبظاض تٕطوع وطزٜا٘س .ػٕـُ ثطٖٚؾپبضی  ٚتٛإ٘ٙسؾـبظی
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ٔغبِؼٞٝبی اِٚی ،)ٝفطا٘ظطی( 3ٝتحّیُ ٘ظطیٞٝبی ٔغبِؼبت اِٚی ،)ٝفطاتطویت
(تحّیُ ویفی ٔحتٛای اِٚی.]25[)ٝ

وبضوٙبٖ ثركی اظ انالحبت زض ز ٚز ٝٞاذیط چیٗ اؾت.
زض تىٕیـُ آٖ ،ویٓ  ٚثبن[ ]15تؼسازی اظ آثبض ٔٙفی خٟب٘یقسٖ ثط
آفطیمب ضا وبٞف لسضت ٔصاوط ٜثیٗإِّّی آفطیمـب  ٚتٛا٘ـبیی ٔب٘ٛض زض ٘ظبْ
ثیٗإِّّی ،فطؾبیف حبوٕیت زِٚـت ثٝذهٛل زض ٔؿـبئُ التهـبزی ٚ
ٔـبِی  ٚزض٘تید ٝاػٕبَ ٔسَٞب ،اؾتطاتػیٞب  ٚؾیبؾتٞبی تٛؾؼ ٝزض
وكٛضٞبی آفطیمبیی تٛؾظ نـٙسٚق ثیٗإِّّی پ ،َٛثب٘ه خٟب٘ی ،آظازی
٘یطٚی وبض  ٚتؿٟیُ «فطاض ٔغعٞب» زض وكٛضٞبی زضحبَتٛؾؼ ٝزض٘تیدٝ
وبٞف ثیكتط ظطفیت ا٘ؿب٘ی ذٛز  ...ٚثیبٖ ٔیوٙس .اِجتٚ ٝی ثـٝ
تؼـسازی اظ آثـبض ٔثجت خٟب٘یقسٖ ٘یع اقبض ٜوطز ٜاؾت و ٝػجبضتا٘س اظ:
آؾبٖؾبظی تؼبُٔ ثیٗ وكٛضٞب ٔ ٚطزْ اظ عطیك فٙبٚضی اعالػبت ٚ
اضتجبعبت ،آظاز وطزٖ تدـبضت ثیٗإِّّی  ٚؾطٔبیٌٝصاضی ذـبضخی ٚ
ٔؿئِٛیتپصیطی ثیكتط ضٞجطاٖ ٘ؿجت ثٔ ٝطزْ ذٛز  ٚفكـبض ثـ ٝاترـبش
الـسأبتی وـٔ ٝرـبِف ثـب احؿبؾبت  ٚػٛاعف اغّت ٔطزْ اؾت.

4

اوًاع
فرامطالعٍ

 -5روششناسی پژوهش

زض ؾبَٞبی اذیط ثب ضقس پػٞٚفٞب زض حٛظٜٞبی ٔرتّف ػّٛٔ ٚ ْٛاخٝ
قسٖ خبٔؼٝی ػّٕی ثب ا٘فدبض اعالػبت ،ا٘دبْ پػٞٚفٞبی تطویجی وٝ
ػهبضٜی پػٞٚفٞبی ا٘دبْقس ٜزض یه ٔٛضٛع ذبل ضا ث ٝقیٜٛی
٘ظبْٔٙس  ٚػّٕی فطا ضٚی پػٞٚكٍطاٖ لطاض ٔیزٙٞسٌ ،ؿتطـ ضٚظافعٖٚ
یبفت ٝاؾت[ .]1یىی اظ ضٚـٞبیی و ٝثٙٔٝظٛض ثطضؾی ،تطویت ٚ
آؾیتقٙبؾی پػٞٚفٞبی ٌصقت ٝزض چٙس ؾبَ ٌصقتٔ ٝؼطفی قسٜ
اؾت ،فطأغبِؼ ٝاؾت.
فطا ٔغبِؼ ٝیه تدعی ٚ ٝتحّیُ ػٕیك اظ وبضٞبی پػٞٚكی ا٘دبْ قسٜ
اؾت ِٚی ثبیس ٌفت و ٝفطا ٔغبِؼ ٝثب ٚاغٜٞبیی ٕٞچ ٖٛفطاتحّیُ،
فطاتطویت ،فطا٘ظطی ٚ ٝفطاضٚـ ٔتفبٚت اؾت .فطأغبِؼ ،ٝوّی ٝایٗ ٔفبٞیٓ
ضا زض ثطٔیٌیطز .فطاتحّیُ و ٝػٕستبً زض چٙس ؾبَ ٌصقت ٝثٝزفؼبت اظ آٖ
اؾتفبز ٜقس ٜاؾتٛ٘ ،ػی فطأغبِؼٝی وٕی اؾت و ٝفمظ ثط ضٚی ٘تبیح
آٔبضی پػٞٚفٞبی ٌصقت ٝثٚٝیػ ٜفطضیٞٝبی پػٞٚكی ٌصقت ٝا٘دبْ
ٔیٌیطز و ٝزض عی آٖ ثط اؾبؼ ف ٖٛٙآٔبضی ذبنی ٔب٘ٙس  ،d ٚ rاثط
ا٘ساظٔ ٜتغیطٞبی ٔؤثط زض پػٞٚفٞبی ٌصقتٛٔ ٝضز ٔحبؾج ٝلطاض
ٔیٌیطز[ .]2ایٗ فطأغبِؼ ٝاٌط ثٝنٛضت ویفی  ٚثط ضٚی ٔفبٞیٓ ٘ ٚتبیح
ٔٛضز اؾتفبز ٜزض ٔغبِؼٞٝبی ٌصقت ٝا٘دبْ ٌیطز ث٘ ٝبْ فطاتطویت قٙبذتٝ
ٔیقٛز .اٌط ایٗ فطأغبِؼ ٝفمظ زض حٛظٜی ضٚـقٙبؾی وبضٞبی ٌصقتٝ
ثبقس ث٘ ٝبْ فطاضٚـ ٔؼطٚف اؾت  ٚزض نٛضتیو ٝفمظ زض حٛظٜی
اٍِٞٛبی  ٚچبضچٛةٞبی پػٞٚكی ٌصقت ٝثبقس ،فطا ٘ظطی٘ ٝبٔیسٜ
ٔیقٛز[ .]19ثٙبثطایٗ ثٝعٛضوّی ٔیتٛاٖ ٌفت و ٝفطأغبِؼ ٝقبُٔ چٟبض
1
لؿٕت انّی اؾت و ٝایٗ چٟبض لؿٕت ػجبضت اؾت اظ :فطاتحّیُ
(تحّیُ وٕی ٔحتٛای ٔٛضز ٔغبِؼ ،)ٝفطا ضٚـ( 2تحّیُ ضٚـقٙبؾی

فراوظریٍ

فراريش

تحلیل

تحلیل

ًؾزیِّبی

رٍػؽٌبعی

پضٍّؼّبی

پضٍّؼّبی

گذؽتِ

گذؽتِ

فراترکیة
تحلیل ویفی
پضٍّؼّبی
گذؽتِ

فراتحلیل
تحلیل
یبفتِّبی
پضٍّؼّبی
گذؽتِ

ضکل (:)1اوًاع فرامطالعٍ

زض ایٗ پػٞٚف اظ ضٚـ فطاتطویت خٟت قٙبؾبیی اثطات خٟب٘ی قسٖ ثط
ٔسیطیت زِٚتی ایطاٖ اؾتفبز ٜقس ٜاؾت .فطاتطویت ٘ٛػی ٔغبِؼٝی ویفی
اؾت و ٝاعالػبت  ٚیبفتٞٝبی اؾترطاج قس ٜاظ ٔغبِؼبت زیٍط ثب ٔٛضٛع
ٔطتجظ ٔ ٚكبث ٝضا ثطضؾی ٔیوٙس  ٚزض ٘تیدٛٔ ٕٝ٘ٛ٘ ٝضز٘ظط ثطای
فطاتطویت ،اظ ٔغبِؼبت ٔٙترت  ٚثط اؾبؼ اضتجبط آٖٞب ثب ؾؤاَ پػٞٚف
تكىیُ ٔیقٛز .فطاتطویتٔ ،طٚض یىپبضچٝی ازثیبت ویفی ٔٛضٛع
ٔٛضز٘ظط ٘یؿت ،ثّى ٝتدعیٚٝتحّیُ یبفتٞٝبی ایٗ ٔغبِؼٞٝب اؾت.
ث ٝػجبضتی زیٍط فطاتطویت ،تطویت  ٚتفؿیطی اظ تفؿیطٞبی زازٜٞبی انّی
ٔغبِؼٞٝبی ٔٙترت اؾت .ثٙٔٝظٛض تحمك ٞسف پػٞٚف اظ ضٚـ ٞفت
ٔطحّٝای ؾٙسِٛؾىی  ٚثبضٚؼ[ ]21اؾتفبز ٜقس ٜاؾت و ٝذالنٝی ایٗ
ٔطاحُ زض قىُ قٕبضٕ٘ 2 ٜبیف زاز ٜقس ٜاؾت.

3. Meta-Theory
4. Meta-Synthesis

1. Meta-Analysis
2. Meta-Method
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ضضب ٚاػظی ٕٞ ٚىبض  /قٙبؾبیی تأثیطات خٟب٘یقسٖ ثط ٔسیطیت زِٚتی ایطاٖ

-1تٌؾین عَال پضٍّؼ
-2اًجبم ادثیبت عیغتوبتیه
-3جغتجَ/اًتخبة همبالت هٌبعت
-4اعتخزاج اعالفبت همبلِ
-5تحلیل ٍ تزویت یبفتِّبی ویفی

پضٍّؾٌبهِ هذیزیت تحَل

داًؾگبُ فزدٍعی هؾْذ

هذیزیت اجزایی

داًؾگبُ هبسًذراى

چؾن اًذاس هذیزیت فٌقتی

داًؾگبُ ؽْیذ ثْؾتی

فقلٌبهِ هذیزیت ٍ تَعقِ هَعغِ فبالی

هَعغِ فبلی آهَسػ ٍ پضٍّؼ

آهَسػ ٍ پضٍّؼ هذیزیت ٍ ثزًبهِ ریشی

هذیزیت ٍ ثزًبهِ ریشی

وبٍػّبی هذیزیت ثبسرگبًی

داًؾگبُ یشد

هذیزیت ثْزُ ٍری

داًؾگبُ آساد تجزیش

ثٙٔ ٝظٛض یبفتٗ ٔمبالت ٔطتجظ ،وّٕٝی "خٟب٘ی قسٖ" زض فیّس ػٛٙاٖ
خؿتد ٛقس  ٚخٕؼبً تؼساز  700پػٞٚف ث ٝزؾت آٔس .زض ٌبْ ثؼس
ٔمبالت ٔطتجظ اظ ٔمبالت غیط ٔطتجظ خسا قس٘س و ٝفطایٙس آٖ زض قىُ3
آٔس ٜاؾت.

-6وٌتزل ویفیت
-7ارائِ یبفتِّب

ضکل ( :)2گامَای فرا ترکیة[]21

تعذاد مىابعی کٍ یافت شذٌ است

ثطای ٌطزآٚضی زازٜٞبی پػٞٚف ،زازٜٞبی ثب٘ٛی ٝاظ خٙؽ ٔساضن ٚ
اؾٙبز ٌصقتٛٔ ٝضز اؾتفبز ٜلطاض ٌطفت ٝاؾت .ایٗ اؾٙبز ٔ ٚساضن قبُٔ
وّیٝی پػٞٚفٞبی نٛضت ٌطفت( ٝاػٓ اظ پػٞٚكی ٔ ٚطٚضی) زض ظٔیٝٙی
خٟب٘ی قسٖ ثٛز ٜاؾت .ایٗ ٘ٛع ٌطزآٚضی زازٜٞب ث ٝتحّیُ اؾٙبزی ٘یع
ٔؼطٚف اؾت .زض ضٚـ فطاتطویتٔ ،تٗ پػٞٚفٞبی ٌصقتٔ ٝیتٛا٘س
ثٝػٛٙاٖ زازٜٞبیی ثطای پػٞٚف آتی ٔٛضز اؾتفبز ٜلطاض ٌیطز.

N=700

تعذاد مقاالت رد شذٌ بٍ
دلیل عىًان
تعذاد مقاالت برای بررسی چکیذٌ
N=90
تعذاد مقاالت رد شذٌ از وظر چکیذٌ
N=50

 5-1ومًوٍگیری ي جامعٍی آماری

تعذاد مقاالت برای بررسی محتًا

خبٔؼٝی آٔبضی ایٗ پػٞٚف قبُٔ وّیٝی پػٞٚفٞبی ا٘دبْ ٌطفت ٝزض
حٛظٜی خٟب٘ی قسٖ اؾت و ٝاظ ٔحُ زا٘كٍـبٜٞب ،پػٞٚكٍبٜٞب،
وٙفطا٘ؽٞبٕٞ ،بیفٞب٘ ،كطیبت ،وتت ،پبیٍبٜٞبی ایٙتط٘تی  ٚغیط ٜتأٔیٗ
قس ٜاؾت .ثطای ثٝزؾت آٚضزٖ ایٗ پػٞٚفٞب اظ زضٌب ٜاعالػبتی
اضظقٕٙسِ ٔطوع پػٞٚفٞبی ػّ ْٛضایب٘ٝای اؾالٔی٘ 15 ٚ 1كطی ٝػّٕی
پػٞٚكی زض ضقتٔ ٝسیطیت و ٝث ٝظػٓ پػٞٚكٍطاٖ اظ إٞیت ثیكتطی
ثطذٛضزاض ثٛز٘س ،اؾتفبز ٜقس.

N=40
تعذاد مقاالت رد شذٌ از وظر محتًا
N=14
تعذاد مقالٍ برای ارزیابی ريش پژيَش
N=26
تعذاد مقاالت مرديد از وظر کیفیت
N=1

تعذاد مقاالت وُایی
N=25

جذيل ( :)1تخطی از مىاتغ مًرد رجًع
ًبم ًؾزیِ

ضکل ( :)3فرآیىذ جستيجً ي اوتخاب مقاالت مىاسة

فبحت اهتیبس

هذیزیت دٍلتی

داًؾگبُ تْزاى

هذیزیت فزٌّگ عبسهبًی

پزدیظ فبراثی داًؾگبُ تْزاى

ًؾزیِ هذیزیت ثبسرگبًی

داًؾگبُ تْزاى

پضٍّؼّبی هذیزیت در ایزاى

داًؾگبُ تزثیت هذرط

هذیزیت عبسهبىّبی دٍلتی

داًؾگبُ پیبم ًَر

پضٍّؼّبی هذیزیت فوَهی

داًؾگبُ عیغتبى ٍ ثلَچغتبى

پضٍّؼّبی هذیزیت هٌبثـ اًغبًی

داًؾگبُ اهبم حغیي

پضٍّؼّبی هذیزیت هٌبثـ اًغبًی

داًؾگبُ تزثیت هذرط

پضٍّؼّبی هذیزیت راّجزدی

داًؾگبُ آساد

 5-2شیًٌ تجسیٍ ي تحلیل اطالعات
ثطای اؾترطاج ٔفبٞیٓ اظ ٔتٗٞب ٙٔ ٚبثغ ،اظ تىٙیه تحّیُ ٔضٕٖٛ
اؾتفبزٌ ٜطزیس.
اؾتطِی ]24[ًٙزض زؾتٝثٙسی ذٛز اظ ٔضٕ ،ٖٛؾٔ ٌٝ٘ٛٝضٕ ٖٛپبی،ٝ
ؾبظٔبٖزٙٞس ٚ ٜفطاٌیط ضا قٙبذتٔ ٚ ٝؼتمس اؾت ثب تحّیُ ٔضبٔیٗ،
قجىٝای اظ ٔضبٔیٗ ایدبز ٔیقٛز  ٚزض ٟ٘بیت ،ثب تحّیُ آٖٞبٔ ،فبٞیٓ
وّیسی ،اؾترطاج ٔ ٚسَ ،تجییٗ ٔیٌطزز .زض ایٗ پػٞٚف  ٓٞثط ٕٞیٗ
ٔجٙب ثطای تحّیُ اعالػبت اظ تىٙیه تحّیُ ٔضٕ ٖٛاؾتفبز ٜقس.

1. Noormags.ir
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فطایٙس اخطای وسٌصاضی  ٚتحّیُ زازٜٞبی پػٞٚف ثب اؾتفبز ٜاظ
٘طْافعاض تحّیُ پػٞٚفٞبی ویفیٔ" ،ىؽ وی ٛزأ "1یثبقس.

زض اثتسا ثبیس ٔت ٖٛا٘تربثی اظ ٔٙبثغ پػٞٚف ضا زض لبِت ٔضبٔیٗ پبیٝ
وسٌصاضی ٕ٘ٛز تب ثتٛاٖ ایٗ ٔضبٔیٗ ٔتٛٙع  ٚقبیس زض ظبٞط ٘بٔطثٛط
ضا ثٌٝ٘ٛٝای ٔٙبؾت ثب یىسیٍط تطویت وطزٔ .دٕٛع وسٞبی ث ٝزؾت
آٔس ٜاظ پػٞٚفٞبی نٛضت ٌطفت ٝتؼساز ٔ 55ضٕ ٖٛثٛز ٜاؾت و ٝزض
خس َٚقٕبضٜی 2ثطای ضػبیت اذتهبض ث ٝثركی اظ آٖٞب اقبض ٜقسٜ
اؾت.
جذيل ( :)1تخطی از مضامیه پایٍی پژيَص

عٌتی وِ در آًْب هشیتّبی رلربثتی فورذتب هؾرتزیبى عربسهبى

لشٍم ایجبد

هَاد اٍلیِ ارساى وبًبلّربی تَسیرـ ثَدًرذ در فزفرِ وٌرًَی

عبسهبىّبی

هشیتّبی رلبثتی ؽبهل هٌربثـ ییزهلورَط هریثبؽرذ در ایري

یبدگیزًذُ

اعت
اعتزاتضیّبی جْبًی عبسی ٍجَد دارد فمذاى اعتقذاد ٍ تجزثِ
رّجزی ٍ ّوچٌیي حغبعیت فزٌّگ اعت السم ثزای هَفمیرت

ٍ تجزثِ رّجزی

وبرگزی

فالٍُ ثز ایي وبرگزاى در ؽزایظ جْبًی ؽذى وبر هوىي اعت

چؾنپَؽی

ثزای حفؼ هَلقیت ؽغلی خَد ثِ فَرت همغقری ٍ در ثزاثرز

وبرگزاى اس حمَق

تقویوبت وبرفزهرب اس پربرُای اس حمرَق اثترذایی خرَد هبًٌرذ

خَد ثزای رضبیت
وبرفزهب

اس ایي رٍ وبرگز اس پبییيتزیي هقیبرّرب در سهیٌرِ وربر هحرزٍم

وبّؼ حوبیت اس

هیؽَد ٍ ًبگشیز اعت ؽرزایظ وربری ثرذتزی را در لیربط ثرب

وبرگزاى

ثزًبهِّبی تقذیل عبختبری ؽذُ اعت ثیؾتز عیبعتّبیی ورِ
حبفل تَافك دٍلتّب ثب فٌذٍق ثیيالوللی پَل ٍ ثبًه جْبًی
اعت وَچره ؽرذى لبثرل هالحؾرِ در دعرتگبُّربیی اداری
حىررَهتی را تجررَیش وررزدُ اًررذ ثررِ ّورریي تزتیررت حبفررل

افشایؼ ایوٌی وبر

تضقیا اهٌیت
ؽغلی

عیبعتّبی خقَفی عبسی ٍ آساد عبسی ثیىبری ٍ اس دعت

در ایي خقَؿ هثجت ارسیبثی هیؽَد

دادى ؽغل اعت

اس دیذ وبرفزهبیبى ثزای پبعخگَیی ثِ دگزگًَیّبی عرزیـ در

چٌبًچِ هَافك جْبًی ؽذى در اثقبد فزٌّگی وؾَر خَد ثبؽین
وبّؼ اؽتغبل سًبى

ٍ آى را پذیذُای ثزای اس ثیي ثرزدى تققرجبت لرَهی تَعرقِ سثربى

در وبرّبی بثت

هؾتزن افشایؼ دعتیبثی ثِ اعالفربت ٍ ثرذاًین ثبیرذ سهیٌرِّربی
ارتجبط ثب عبیز وؾَرّب را اس عزیك گفتوبى چٌذچبًجِ درثبرُ هغربئل

خَاٌّذ هبًذ

ثخررؼّرربی هرربلی اعالفرربتی ٍ ارتجرربعی رٍ ثررِ گغررتزػ

اتحبدیِّبی

جْبًی ؽذى ایلت هَجرت تضرقیا اهٌیرت ؽرغلی در ثبفرت

پیؾزفتّبی تىٌَلَصیه در فزفِ جْبًی ؽذى ثریتزدیرذ در

حوبیتّبی هذًی اس وؾَری ثِ وؾَر دیگز هْبجزت هیوٌٌذ

افشایؼ تؾىیل

پؾتیجبًی ووتز اس وبرگزاى دارد

در عغح جْبًی اعت

هٌبعت ثِ ّوزاُ تضویيّبیی وِ اس ٍیضگریّربی دٍلرتّربی

هٌبثـ

ؽزایظ لزاردادّبی عرٌتی ثذرذیزد اس ایري ًؾرز جْربًی ؽرذى
لشٍم ایجبد اعتقذاد

رفرربّی ٍ دهررَوزات اعررت ّوچررَى ثیوررِّرربی اجتورربفی ٍ

ًتیجِ ثْزٍُری ول فَاهل تَلیذ در ثٌگبُّبی داخلری افرشایؼ

ون ؽذى اتالو

فَرت هٌبفـ وبرگزاى فذای وبّؼ ّشیٌِ تَلیذ خَاّذ ؽرذ ٍ

اس جولِ افلیتزیي هغبئلی وِ پیؼ رٍی عبسهبىّب در اجزای

هقوَال ًیزٍی وبر جَیبی وبر ثِ دًجربل یربفتي ؽرغل ٍ درآهرذ

هٌبثـ را ثزعزو عبسد ٍ اس فزفِّبی همیبط ثْزُهٌذ گزدد در

فَاهل تَلیذ

اگز تَعقِ ٍ رلبثت جْبًی ثز پبیِ ّشیٌرِ وربر ثبؽرذ در ایري

ایجبد عبسهبى یبدگیزًذُ راّىبری جْرت وغرت ایري عرزهبیِ

ٍاثغتگی فزسًذاى ثِ آًبى اس دعتزعی ثِ هؾبیل پز درآهذ ثربر

ؽزوتّبی ییزوبرای داخلی فؾربر آٍردُ ترب ّزگًَرِ اترالو

افشایؼ ثْزٍُری

افتقبة چؾنپَؽی وٌٌذ

ؽزایظ اس هْوتزیي هشیتّبی رلبثتی عرزهبیِ َّؽری اعرت ٍ

حبلت سًبى وبرگز ثِ فلت پبیجٌرذیّربی خربًَادگی ثیؾرتز ٍ

ثب افشایؼ رلبثت ثیي ثٌگبُّبی تجبری داخلری ٍ خربرجی ثرز

خبرجی

هبًقی در همبثل فشٍى خَاّی وبرفزهبیبى تلمی هیؽًَذ

در وغت هشیت رلبثتی اعرت در حمیمرت ثرزخالو رٍیىرزد

ثبسار جْبًی ثِ وبرگیزی ًیزٍی وبر ؽٌبٍر السم اعت در ایري

فَاهل تَلیذ اس چٌذ جٌجِ لبثل ثزرعی اعت آسادعبسی تجبری

ثٌگبُّبی داخلی ٍ

2

عزهبیِ جْبًی ٍ اًتمبل آى ثِ داخل عبسهبى ثزای اعتفبدُ فولی

هَضَؿ در وبّؼ حَادث ًبؽی اس وبر لغقب هَ ز ثَدُ اعت ٍ

ثِ لحبػ ًؾزی ٍ تئَریه تب یزگذاری جْبًیؽذى ثز ثْزٍُری

وبرگزاى ثب تؾىیل عٌذیىبّب ٍ هٌغجن وزى ًیزٍی وبر ثِفٌَاى

مضمًن پایٍ

التقبدی جذیذ
افشایؼ رلبثت ثیي

هییبثذ

اس دیگز ٍجَُ عبسهبىّبی جْبًی درجِ ٍ هیشاى ثْزُگیرزی اس

ثبال رفتي ضزیت ایوٌی ٍعبیل وربر هرَ ز ثرَدُ اعرت ٍ ایري

عزهبیِداری جْبًی ثِعَر ولی در همبیغِ ثب فٌبیـ تَلیرذی ٍ

وبر در ثخؼّبی

اعتخزاجی لذیویتز ثِ ًیزٍی وبر ووتزی ًیبس دارًذ

 5-3استخراج مضامیهِ پژيَش

دادٌ

دادٌ

مضمًن پایٍ

هؾتزن ؽٌبعبًذى فزٌّگ دیي هَعیمی عٌتّب تبریخ ٍ ادثیربت

لشٍم فزاّن وزدى
سهیٌِّبی ارتجبعی
ثب عبیز وؾَرّب

هْبجزت ًیزٍی

وؾَر خَد ثِ عبیز وؾَرّب فزاّن وٌین

وبر ثِ وؾَرّبی

جْبًی ؽذى ثز پبعخگَیی هذیزیت دٍلتی ایزاى تب یزگذار ثَدُ

دیگز

اعت ثب ایي دیذگبُ دیگز ًویترَاى پبعرخگَیی را ثرز هجٌربی

فؾبر ثزای

علغلِ هزاتت لزار داد ثب تَجِ ثِ دیذگبُ ارسػّبی ّوگربًی

پبعخگَیی دٍلت

ًیبس ووتز ثِ ًیزٍی

جْت گیزی پبعخگَیی ثبیذ ّوِ الؾبر جبهقِ را پَؽؼ دّذ
ّوچٌیي هیتَاى آ بر جْبًی ؽذى را ثز هیرشاى اعرتمالل فورل

1. MAXQDA
ّ .2وبًغَر وِ ثیبى ؽذ فزفب ثخؾی اس دادُّبی پضٍّؼ ثزای رفبیت اختقبر آٍردُ

دٍلتّب هیشاى ؽرفبفیت ٍ ؽرىل رٍاثرظ هتمبثرل ٍ ّوچٌریي

فؾبر ثزای افشایؼ

هیؽَد ایي دادُّب هزثَط ثِ دٍ هضوَىِ فزاگیزِ ا زات عبسهبًی ٍ ا زات عیبعی

وبروزد پبعخگَیی ثِ ًیبسّب در ثخرؼّربی هختلرا هؾربّذُ

ؽفبفیت

هیثبؽذ

وزد

37

ضضب ٚاػظی ٕٞ ٚىبض  /قٙبؾبیی تأثیطات خٟب٘یقسٖ ثط ٔسیطیت زِٚتی ایطاٖ

دادٌ

وبضٌطی" ٘بٍٔصاضی قس .ض٘ٚس وسٌصاضی ثٕٞ ٝیٗ تطتیت تب پبیبٖ وبض
ازأ ٝزاقت.
ٔضبٔیٗ ثط اؾبؼ یىی اظ زٔ ٚجٙبی تبثیطات ثبِم ٜٛیب ثبِفؼُِ
خٟب٘ی ؾبظی ثط ٔسیطیت زِٚتی اؾترطاج قس٘س .ث ٝایٗ ٔؼٙی و ٝیب زض
ٔمبالت ثٝعٛض ٔؿتمیٓ ٌفتٔ ٝیقس ؤ ٝغّجی ثط ٔسیطیت زِٚتی ایطاٖ
تبثیط زاضز یب ایٙى ٝف ٟٓپػٞٚكٍطاٖ ایٗ ثٛز ؤ ٝغّت ٌفت ٝقسٜ
ثٝعٛض ضٕٙی ثط ٔسیطیت زِٚتی ایطاٖ تبثیط زاضز .ثٝػٛٙاٖ ٔثبَ ظٔب٘ی
وٌ ٝفتٔ ٝیقٛز "افعایف ٔهطف ا٘طغی" اظ ٚیػٌیٞبی وكٛضٞبی
ذبٚضٔیب٘ ٝاؾت ٔیتٛاٖ ثطزاقت وطز و ٝایطاٖ ٘یع ثٝػٛٙاٖ یىی اظ
وكٛضٞبی ذبٚضٔیب٘ ٝثب ایٗ پسیسٛٔ ٜاخ ٝاؾت .یب اٌط ثیبٖ ٔیقس وٝ
"وكٛضٞبی ػض ٛؾبظٔبٖ ٕٞىبضی اؾالٔی ٔیثبیؿت ؾطٔبیٌٝصاضی
ثیكتطی ثط ٔٙبثغ ا٘ؿب٘ی ذٛز زاقت ٝثبقٙس"ٔ ،یتٛاٖ ثطزاقت وطز وٝ
ایطاٖ ٘یع ثٝػٛٙاٖ یىی اظ وكٛضٞبی ػض ٛایٗ ؾبظٔبٖ ،ثبیس تٛخ ٝثیكتطی
ثٙٔ ٝبثغ ا٘ؿب٘ی ذٛز زاقت ٝثبقس .اظ ؾٛی زیٍط ،ثطذی ٔضبٔیٗ اقبضٜ
ٔؿتمیٓ ث ٝایطاٖ زاقتٙس ،ثٝػٛٙاٖ ٔثبَ ثیبٖ ٔیقس و ٝثبیؿت "ثب تمٛیت
ٛٞیت ایطا٘ی اؾالٔی ذٛز ث ٝافعایف آٌبٞی ٔطزْ پطزاذت تب ثتٛاٖ خبیبثی
ٔٙبؾجی زض ػطن ٝثیٗإُِّ زاقت ٝثبقیٓ".
ثٝایٗتطتیت ٔضبٔیٗ پبیٝای و ٝثط ٔسیطیت زِٚتی ایطاٖ –ثٝعٛض
ٔؿتمیٓ یب غیطٔؿتمیٓ -تبثیط زاقتٙس ثٝزؾت آٔس .زض ٌبْ ثؼسی ثطای
عی وطزٖ ٔؿیط اؾتمطاییِ تىٙیه تحّیُ ٔضٕ ٚ ٖٛزؾت یبفتٗ ثٝ
ف ٟٓثٟتطی اظ ٔ 55ضٕ ٖٛثٝزؾت آٔس٘ ،ٜیبظ ثٛز و ٝایٗ ٔضبٔیٗ زض
زؾتٞٝبی لبثُ فٟٓتط تمؿیٓ ق٘ٛس .ث ٝایٗ تطتیت زض ٌبْ ثؼسی،
ٔضبٔیِٗ ؾبظٔبٖزٙٞسٔ ٚ ٜضبٔیِٗ فطاٌیط ث ٝقطح خس َٚظیط تٟیٝ
ٌطزیس.

مضمًن پایٍ
درخَاعت
ؽْزًٍذاى ثزای

دٍلتّبی خبٍرهیبًِ ثِفٌَاى وبًَى دٍلتّبی راًتیرز هَجرَد
در جْبى ثرب تمبضربّبی رٍس افرشٍى ؽْزًٍذاًؾربى در هرَرد
هغئَلیتپذیزی ٍ هحبعجِپذیزی ثیؾتز هَاجِ ؽذُاًذ

هحبعجِ پذیزی
ثیؾتز دٍلت
درخَاعت
ؽْزًٍذاى ثزای
هغَلیت پذیزی
ثیؾتز دٍلت

دٍلتّب دیگز ًویتَاًٌذ درٍى هزسّبی خَد ثِ فزو داؽرتي
لذرت راثغِ فزهبى ٍ اعالفت تبم ٍ توبهی ثزلزار وٌٌذ ثِ ایي
دلیل وِ ارسػّبی هؾخقری درثربرُ راثغرِ هیربى حبووربى ٍ
حىَهت ؽًَذگبى هَرد پذیزػ جْبى ؽوَل ٍالـ ؽذُ اعت

عغت ؽذى
هزسّبی لذرت
داخلی

ّوچٌیي هی تَاى آ بر جْبًی ؽذى را ثز هیرشاى اعرتمالل فورل
دٍلتّب هیشاى ؽرفبفیت ٍ ؽرىل رٍاثرظ هتمبثرل ٍ ّوچٌریي

وبّؼ اعتمالل

وبروزد پبعخگَیی ثِ ًیبسّب در ثخرؼّربی هختلرا هؾربّذُ

دٍلتّب

وزد
در فقز جْبًیؽذى هؾزٍفیت اثشاری اًذوی تضقیا ؽرذُ

تمَیت ؽذى

در حبلیىرررِ هؾرررزٍفیت رٍیرررِای در چررربرچَة ًؾبهررربت

هؾزٍفیت رٍیِای

دهَوزاتیه ٍ لَاًیي رعوی ؽذُ ٍ هَرد پذیزػ اوثزیت هزدم

در چبرچَة

ثِ ؽذت تمَیت ؽذُ اعت

دهَوزاتیه

ثِ دلیل ارتمبی دهَوزاعی ٍ رؽرذ فزٌّرگ عیبعری افرشایؼ
تقبهل هیبى دٍلتّب تمَیت جبهقِ هذًی ٍ تغییزات عیبعری

لشٍم هؾبروت

السم اعت ثبیذ ثِ گغتزػ هؾبروت ّز چِ ثیؾرتز دٍلرت ثرب

ّزچِ ثیؾتز دٍلت

ؽْزًٍذاى ٍ جبهقِ هذًی در اوثز هغبئل ٍ اعتفبدُ اس ًخجگربى

ثب ؽْزًٍذاى

در حَسُّبی عیبعی ٍ اجتوبفی پزداخت
تضقیا راثغِ هیربى تَسیرـ درآهرذ صهخقَفرب تَسیرـ راًرت
ثِفٌَاى درآهذ خبرجی ٍ ًِ هحقرَل تَلیرذ هلریا ثرب وغرت
هؾزٍفیت رًٍذی جْبًی اعت وِ در ثغتز گغرتزػ جْربًی
ؽذى هقٌب یبفتِ اعت
هٌبعجبت هزجقیت ٍ التذار ثزخالو گذؽتِ اهزٍس ثحرزاى سدُ
ؽذُ اعت سیزا افزاد ثیؾتز ثز اعبط ارسیبثی ؽبى اس فولىرزد
هزاجـ حبون خَد را آهبدُ هتبثقت اس حىن آىّب هیعبسًذ

جذيل ( :)3مضامیه سازمان دَىذٌ ي فراگیر پژيَص

تضقیا راثغِ ثیي
تَسیـ درآهذ ٍ
وغت هؾزٍفیت

هضبهیي

هضبهیي عبسهبى

فزاگیز

دٌّذُ

هضبهیي پبیِ
لشٍم افشایؼ رلبثت ثیي ثٌگبُّبی

عغت ؽذى هجٌبی

لشٍم افشایؼ

داخلی ٍ خبرجی

التذار عٌتی

ثْزٍُری

لشٍم افشایؼ ثْزٍُری فَاهل تَلیذ
لشٍم ون وزدى اتالو هٌبثـ

ٕٞبٌٖ ٝ٘ٛو ٝزض خس َٚفٛق ثٝػٛٙاٖ ٕ٘ ٝ٘ٛآٔس ٜاؾت ،ثب ثطضؾی
ٔمبالتٔ ،ضبٔیٗ پبی ٝاؾترطاج ٌطزیسٔ .ضٕ ٖٛپبی٘ ٝعزیهتطیٗ
زضٕ٘ٚبی ٝث ٝخّٕٞٝبی وّیسی اؾت .ثٝػٛٙأٖثبَ ،ػجبضت "ٕٞچٙیٗ
ٔیتٛاٖ آثبض خٟب٘ی قسٖ ضا ثط ٔیعاٖ اؾتمالَ ػُٕ زِٚتٞبٔ ،یعاٖ
قفبفیت  ٚقىُ ضٚاثظ ٔتمبثُ ٕٞ ٚچٙیٗ وبضوطز پبؾرٍٛیی ث٘ ٝیبظٞب
زض ثرفٞبی ٔرتّف ٔكبٞس ٜوطز ".ثب ٔضٕ ٖٛپبیٝی "فكبض ثطای
افعایف قفبفیت" ٔكرم قس یب ػجبضت "وبضٌطاٖ ثب تكىیُ ؾٙسیىبٞب
ٙٔ ٚؿدٓ وطٖ ٘یطٚی وبض ثٝػٛٙاٖ ٔب٘ؼی زض ٔمبثُ فع ٖٚذٛاٞی
وبضفطٔبیبٖ تّمی ٔیق٘ٛس" ثب ثطچؿت "افعایف تكىیُ اتحبزیٞٝبی

لشٍم هٌقغا
ا زات

ؽذى عبسهبىّب

لشٍم ایجبد عبسهبىّبی یبدگیزًذُ
تَجِ ثِ فمذاى اعتقذاد ٍ تجزثِ

عبسهبًی یب

رّجزی

هذیزیتی

افشایؼ ایوٌی وبر
وبّؼ اؽتغبل سًبى
تحَل هؾبیل

هْبجزت ًیزٍی وبر ثِ وؾَرّبی
دیگز
ًیبس ووتز ثِ ًیزٍی وبر در ثخؼّبی
التقبدی جذیذ
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هضبهیي

هضبهیي عبسهبى

فزاگیز

دٌّذُ

هضبهیي پبیِ

هضبهیي

هضبهیي عبسهبى

فزاگیز

دٌّذُ

تؾذیذ فؾبرّب ثز فبدرات وؾَرّبی

افشایؼ تؾىیل اتحبدیِّبی وبرگزی
تحَل رٍاثظ وبر

در حبل تَعقِ

چؾن پَؽی وبرگزاى اس حمَق خَد

ضزٍرت تجذیل ؽذى یِ التقبد

ثزای رضبیت وبرفزهب

لذرتوٌذ هٌغمِای یب جْبًی ثزای رفـ

وبّؼ حوبیت اس وبرگزاى

ًیبسّبی داخلی

تضقیا اهٌیت ؽغلی

فزفتّبی

لشٍم فزاّن وزدى سهیٌِّبی ارتجبعی ثب

اجتوبفی

عبیز وؾَرّب

ا زات

فؾبر ثزای پبعخگَیی دٍلت
ایجبد هغبلجبت

فؾبر ثزای افشایؼ ؽفبفیت

جذیذ

درخَاعت ؽْزًٍذاى ثزای

اجتوبفی

تْذیذّبی
اجتوبفی

رؽذ ثحزاىّبی سیغتهحیغی
1

افشایؼ ؽْزًؾیٌی
افشایؼ والى ؽْزّب
وَچهعبسی

پذیزی ثیؾتز دٍلت

تغییز هبّیت

عغت ؽذى هزسّبی لذرت داخلی

ارتجبعبت

وبّؼ اعتمالل دٍلتّب
تمَیت ؽذى هؾزٍفیت رٍیِای در

عٌتی

گغتزػ فٌبٍریّبی ارتجبعی ٍ
اعالفبتی

درخَاعت ؽْزًٍذاى ثزای هغئَلیت

تغییز رٍیِّبی

لشٍم تالػ ثزای افشایؼ آگبّی هزدم

عغت ؽذى ثٌیبد خبًَادُ

ا زات خٌثی

هحبعجِپذیزی ثیؾتز دٍلت

ا زات عیبعی

هضبهیي پبیِ

لشٍم

لشٍم هؾبروت ّزچِ ثیؾتز دٍلت ثب

ؽزفیتعبسی

ؽْزًٍذاى

ثزای ؽىَفبیی

تضقیا راثغِ ثیي تَسیـ درآهذ ٍ

فلن

وغت هؾزٍفیت

فؾزدُعبسی
هَ ز وزدى ارتجبعبت
اعتمالل علجی

ا زات فلوی

چبرچَة دهَوزاتیه

ؽخقیعبسی

لشٍم حوبیت اس عزحّبی ًخجگبى
ثزًبهِریشی ثزای جلَگیزی اس خزٍج
ًخجگبى
اعتفبدُ اس ًخجگبى در حَسُّبی
عیبعی ٍ اجتوبفی
ثِ ٍجَد آهذى حغبعیتّبی فزٌّگی

عغت ؽذى هجٌبی التذار عٌتی

تالػ ثزای ؽٌبعبًذى ؽزفیتّبی

لشٍم عزهبیِگذاری ثزای پزٍرػ
ًیزٍی اًغبًی هبّز

ا زات فزٌّگی

تمَیت ًمؼ ّذایتگزی ٍ عیبعتی

فزٌّگی
لشٍم همبثلِ ثب تْبجن فزٌّگی
اختالط فزٌّگی

دٍلت
لشٍم وبّؼ ًمؼ تقذی گزی دٍلت
ا زات داخلی
ا زات

اعالػبت ٟ٘بیی خس َٚثبال لجُ اظ ٞط چیع ،ثیبٖ وٙٙسٜی ایٗ ٔغّت
اؾت و ٝخٟب٘یقسٖ ٔفٟٔٛی چٙسثؼسی  ٚچٙسٚخٟی ٔیثبقس ٚ
ٕ٘یتٛاٖ آٖ ضا زض یه ثؼس ذبل ذالن ٝوطز .اظ ٕٞیٗضٔ ٚسیطیت
زِٚتی ایطاٖ ،ثطای ضؾیسٖ ثٔ ٝمبنس ذٛز  ٚازاض ٜثٟتط أٛض ،ثبیس اثؼبز
ٔرتّفی ٔب٘ٙس ثؼس ػّٕی ،ؾیبؾی ،فطٍٙٞی ،اختٕبػی ،التهبزی ٚ
ؾبظٔب٘ی ضا ٔس٘ظط لطاض زٞس  ٚزض ٞط وساْ اظ ایٗ ظٔیٞٝٙب تساثیط الظْ ضا
ثیب٘سیكس.

ّوىبری ثب عزهبیِگذاراى
الشام دٍلت ثزای جذة هؾبروت
ثخؼ خقَفی

التقبدی

ًبتَاًی ثخؼ خقَفی در ؽزفیت
عبسی ثزای ادارُ ثخؼ دٍلتی
صفوَهیا
رؽذ هقزو اًزصی
ّوغَ ؽذى التقبد هلی ثب التقبد
ا زات خبرجی

ثیيالوللی
تشایذ ثذّی خبرجی

 1ثزچغت ا ز خٌثی ثِ ایي هقٌی اعت وِ تْذیذ یب فزفت ثَدى ایي هَارد ثغتگی ثِ ًحَُ
ثزخَرد ٍ ثزًبهِ ریشی دٍلتّب دارد ایي هَارد در ثزخی وؾَرّب هٌجز ثِ ثحزاى ٍ در ثزخی
وؾَرّب سهیٌِ رًٍك التقبدی ؽذُ اًذ
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ضضب ٚاػظی ٕٞ ٚىبض  /قٙبؾبیی تأثیطات خٟب٘یقسٖ ثط ٔسیطیت زِٚتی ایطاٖ

قسٖ اؾت ،ز ٚثرف وّی ٚخٛز زاضز" .ثرف زاذّی" " ٚثرف
ذبضخی" .زض ثرف زاذّی زِٚت ثطای افعایف ثٟطٜٚضی ٘بچبض اؾت وٝ
"زؾت اظ تهسیٌطی ثطزاقت ٚ "ٝث ٝؾیبؾتٌصاضی زض ٔؿبئُ التهبزی
ثپطزاظز .ایٗ أط ٔؿتّعْ خّت "ٔكبضوت ثرف ذهٛنی" ،تكٛیك
ؾطٔبیٌٝصاضاٖ  ٚحٕبیت اظ تِٛیس زاذّی اؾت .ایٌٗٔ ٝ٘ٛیتٛاٖ ٘بتٛا٘ی ٚ
ضؼف ثرف ذهٛنی زض ثٝوبضٌیطی اظ ظطفیتٞبی ذٛز ضا ث ٝتسضیح حُ
وطز .اِجت ٝزِٚت زض وٙبض ایٗ ٔؿبئُ ثبیس ثٔ ٝسیطیت ٔهطف ا٘طغی
ثپطزاظز .شذیط ٜؾٛذتٞب ی فؿیّی زض تٕبْ ز٘یب ض ٚث ٝاتٕبْ اؾت  ٚثط
ٕٞیٗ اؾبؼ زِٚت ثبیس ث ٝفىط ؾٛذتٞبی خبیٍعیٗ ٔ ٚسیطیت
ؾٛذتٞبی فؼّی ثبقس .زض ثرف ذبضخی ،یىی اظ تحٛالتٕٞ" ،ؿ ٛقسٖ
التهبزٞبی ّٔی ثب التهبز خٟب٘ی" اؾت ،چطا و ٝث ٝتسضیح اٍِٞٛبی تِٛیس
ٔ ٚهطف زض زاذُ وكٛضٞب ث ٝاٍِٛی خٟب٘ی ٘عزیه ٔیٌطزز  ٚث ٝایٗ
تطتیت وكٛضٞبیی لبزض ث ٝحُ ٔؿبئُ  ٚثطعطف وطزٖ ٘یبظٞبی زاذّی
ذٛز ٞؿتٙس و ٝثتٛا٘ٙس زض ٔٙغم ٝذٛز یب زض ؾغح ثیٗإُِّ خبیٍبٜ
التهبزی ٔٙبؾجی پیسا ٕ٘بیٙس .زِٚت ایطاٖ زض ایٗ ٔؿیط حسالُ ثب زٚ
چبِف ٔٛاخ ٝاؾت .چبِف اٛٔ َٚا٘ؼی اؾت و" ٝالتهبزٞبی ثعضي" ثط
ؾط نبزضات ٔحهٛالت وكٛضٞبی زض حبَ تٛؾؼ ٝایدبز ٔیوٙٙس تب ثبظاض
ذٛز ضا حفظ ٕ٘بیٙس  ٚچبِف ز" ْٚضقس ثسٞیٞبی ذبضخی" ث ٝتٙبؾت
پیٛؾتٗ ث ٝثبظاضٞبی خٟب٘ی اؾت .ایٗ ز ٚأط ٘یع اظ ٘ىبتی اؾت و ٝثبیس
زض تهٕیٌٓیطیٞبی زِٚتٕطزاٖ ٔٛضز ٔالحظ ٝلطاض ثٍیطز.
زض ػطن ٝاختٕبػی ؾ ٝزؾت ٝاظ اثطات ٚخٛز زاضز .اثطاتی و ٝثٔ ٝثبثٝ
"فطنت" ٔحؿٛة ٔیقٛز .اثطاتی و ٝثٔ ٝثبث" ٝتٟسیس" ٔیتٛا٘س لّٕساز
ٌطزز  ٚاثطاتی و" ٝفطنت یب تٟسیس" ثٛزٖ آٟ٘ب زض ٌط٘ ٚح ٜٛثطذٛضز
زِٚت ثب آٖٞبؾت .زؾت ا َٚیؼٙی اثطاتی و ٝثٔ ٝثبث ٝفطنت تّمی
ٔیقٛز ،تالقی و ٝاؾت و ٝزِٚت ثبیس ثطای آٌبٜؾبظی ٔطزْ ا٘دبْ زٞس.
زِٚتٞب ثطای افعایف ٔكبضوت قٟط٘ٚساٖ  ٚاؾتفبز ٜاظ ظطفیتٞبی آ٘بٖ
ثبیؿت ث ٝآٌبٜؾبظی  ٚافعایف زا٘ف ٔطزْ زض حٛظٜٞبی ٔرتّف ثپطزاظ٘س.
چطا و ٝقطط ٘مفآفطیٙی ٔطزْ زض ػطنٞٝبی ٔرتّف آٌبٞی آ٘بٖ اظ
ٚیػٌیٞبی ٞط ػطن ٝاؾت .فطنت زیٍط زض ایٗثبضٌ ،ٜؿتطـ فٙبٚضیٞبی
اضتجبعی  ٚاعالػبتی اؾت و٘ ٝمف ظیبزی زض ٕٞیٗ چٙس ؾبَ اذیط ثط
وٙفٞبی ٔطزْ زاقت ٝاؾت  ٚآٖٞب ثب ثؿیبضی اظ ٔؿبئُ آقٙب ؾبذتٝ
اؾت  ٚثؿتط اضتجبعی ٔٙبؾجی ثطای اضتجبط ثب الهی ٘مبط خٟبٖ فطآٞ
آٚضز ٜاؾت .اثطاتی و ٝثبیس ثٝػٛٙاٖ تٟسیس اظ آٟ٘ب ٘بْ ثطز "ؾؿت قسٖ
ثٙیبز ذب٘ٛاز" ٚ "ٜثحطاٖٞبی ظیؿتٔحیغی" اؾت .اظ زیطثبظ زض خبٔؼٔ ٝب
ذب٘ٛاز٘ ٜمف پطضٍ٘ی زاقت ٝاؾت ٓٞ .زض فط ًٙٞایطا٘ی  ٓٞ ٚزض فطًٙٞ
اؾالٔی ثٙیبز ذب٘ٛاز ٜخبیٍب ٜضفیؼی زاضز  ٚزض قطایظ فؼّی ث ٝذبعط
وٕطً٘ قسٖ ثطذی اضظـٞب ،پبیٞٝبی آٖ ؾؿت ٌكت ٝاؾت .فطًٙٞ
تدٌُٕطایی  ٚتٛٙع عّجی اظ ٟٔٓتطیٗ ػٛأّی اؾت و ٝزض ایٗثبض ٜشوط
ٔیقٛز .زض وٙبض ایٗ ،ثحطاٖٞبی ظیؿتٔحیغی ٔب٘ٙس ذكىؿبِیٌ ،طز ٚ
غجبض ،آِٛزٌی ٛٞا ٔ ...ٚكىالت زیٍطی اؾت و ٝث ٝذبعط اٍِٛی ٔهطف
غّظ یب ثیتسثیطیٞب  ٚغّفتٞب ٌطیجبٌٖیط وكٛض قس ٜاؾتِ .صا زِٚت
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ٕٞب٘غٛض و ٝاقبض ٜقس خٟب٘یقسٖ ثٝػٛٙاٖ فطایٙسی ٕٝٞخب٘جٚ ٝ
ٌطیع٘بپصیط ثط  ٕٝٞخٙجٞٝبی فطزی  ٚاختٕبػی ثكط تبثیط ٌصاقتٚ ٝ
ٔٛخجبت تغییطات ؾبذتبضی زض التهبز ،ؾیبؾت  ٚحتی فط ًٙٞوكٛضٞب
قس ٜاؾت.
خٟب٘یقسٖ چ ٝثٝنٛضت ذٛزخٛـ  ٚثط٘بٔٝضیعی قس ٚ ٜیب تحٕیّی،
پسیسٜای اؾت وٕ٘ ٝیتٛاٖ تبثیطات آٖ ضا ٘بزیسٌ ٜطفت ٕٞ ٚب٘ٙس قٕكیط
زِٚج ،ٝفطنتٞب  ٚتٟسیسٞبیی ضا پیف ضٚی ٞط وكٛضی لطاض ٔیزٞس .حبَ
ایٗ زِٚتٕطزاٖ ٞؿتٙس و ٝثب ؾیبؾتٞب  ٚثط٘بٔٞٝبی ذٛز زض ثطاثط ایٗ
پسیسٜی ض ٚث ٝضقس ٚاوٙفٞبی ٔتفبٚتی چٔ ٖٛمبٔٚت ،تؼبُٔ ؾبظ٘س ٜیب
تمّیس وبُٔ ٘كبٖ ٔیزٙٞس.
ٞسف ایٗ پػٞٚف قٙبؾبیی اثطات خٟب٘ی قسٖ ثط ٔسیطیت زِٚتی ایطاٖ
ثٛز تب اظ ایٗ عطیك ثتٛاٖ زض ا٘تربة اؾتطاتػی ٔٙبؾت ثب ایٗ پسیس ٜثٟتط
تهٕیٓ ٌطفت٘ .تبیح پػٞٚف ٘كبٖ زاز و ٝقف حٛظٛٔ ،ٜضز ٘فٛش پسیسٜ
خٟب٘ی قسٖ لطاض ٌطفت ٝاؾت .حٛظٜٞبی ؾیبؾی ،فطٍٙٞی ،اختٕبػی،
التهبزی ،ػّٕی  ٚؾبظٔب٘ی  ٚزض ٕٞیٗ ضاؾتب ثبیس السأبت ٔٙبؾت نٛضت
ثپصیطز.
1
زض ػطن ٝؾیبؾی  ،ز٘ ٚىتٔ ٝكٟٛز اؾت .ا َٚایٙى" ٝضٚیٞٝبی ؾٙتی زض
ازاض ٜأٛض" ،ثب ٌؿتطـ خٟب٘ی قسٖ ث ٟٓذٛضز ٜاؾت  ٚزِٚتٞبی ؾٙتی
ثب چبِف خسیسی زض ایٗ ٔٛضز ضٚثٝضٞ ٚؿتٙس .ثٝػٛٙاٖ ٔثبَ زِٚتٞبی
ضا٘تیط و ٝثب تٛظیغ زضآٔس ث ٝز٘جبَ وؿت "ٔكطٚػیت" ثٛز ٜا٘س ،ثٔ ٝكىُ
ثطذٛضز ٜا٘س .زضآٔسٞبی غیطتِٛیسی و ٝث ٝآٖ تىی ٝوطز ٜثٛز٘س ،چٙساٖ
اعٕیٙبٖثرف ٘یؿتٙس  ٚأطٚظ ٜثب پیكطفتٞبی تىِٛٛٙغیه  ٚزضآٔسٞبی
ؾطقبضی و ٝاظ حٛظٜٞبی ٔب٘ٙس آی تی 2ثٝزؾت ٔیآیس ،ث ٝحبقی ٝضا٘سٜ
قسٜا٘سِ .صا زیٍط وؿت ٔكطٚػیت ثب تٛظیغ پ َٛثیٗ ٔطزْ ٘مغ ٝاتىبی
ٔٙبؾجی ثطای ثمب ٘یؿت  ٚث ٝػال ٜٚزضآٔسٞبی غیطتِٛیسی ٔب٘ٙس زضآٔسٞبی
حبنُ اظ ٔٙبثغ عجیؼی چٙساٖ ثبزٚاْ  ٚلبثُ تىیٕ٘ ٝیثبقٙسٕٞ .چٙیٗ
ثطاؾبؼ اضظـٞبی خٟب٘ی قسٖٔ" ،جٙبی زٔٛوطاتیه" ثطای ٔكطٚػیت
زِٚتٞب ثیف اظ پیف ٔٛضز الجبَ ٔطزْ لطاض ٌطفت ٝاؾت .زِٚت ثطای
پیكجطز اٞساف ذٛز ث ٝپكتٛا٘ ٚ ٝحٕبیت ٔطزٔی ٘یبظ زاض٘س  ٚآٖ ٘یع اظ
عطیك "ٔكبضوت زازٖ ثیف اظ پیفِ ٔطزْ" زض تهٕیٌٓیطیٞب  ٚاخطای
تهٕیٕبت اؾت٘ .ىت ٝز٘ ْٚیع ایٗ ؤ ٝغبِجبت خسیسی ث ٝذبعط اضتجبط
ضاحت ٔطزْ ثب ا لهی ٘مبط خٟبٖ ایدبز قس ٜاؾت .أطٚظ ٜثب وبٞف
فبنُ لسضتٔ ،طزْ ذٛاؾتبض "پبؾرٍٛیی زِٚت"ٔ" ،حبؾجٝپصیطی" ٚ
"ٔؿئِٛیتپصیطی" آٖ زض لجبَ تهٕیٕبت  ٚثٛزخٝای و ٝنطف اخطای
تهٕیٕبت ٔیوٙس ،قس ٜا٘س؛ فكبضٞب ٘یع ثطای افعایف قفبفیت ثیكتط قسٜ
اؾت .زض ػطن ٝالتهبزی و ٝثٝظػٓ ثطذی ،لسیٕیتطیٗ خٙج ٝخٟب٘ی
ً 1ىبتی وِ در اداهِ هیآیذ ثز اعبط هضبهیي پبیِ عبسهبىدٌّذُ ٍ فزاگیز اعتَار اعت ٍ ثْبسای
ّزوذام حذالل یه هضوَى ٍجَد دارد ایي ًىبت ثب لزار گزفتي در فالهت "" هؾخـ ؽذُ اعت
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ٌصاقت ٝاؾت .اظ یهؾ" ٛافعایف ضلبثت ثیٗ ثٍٙبٜٞب" " ٚوبٞف اتالف
ٔٙبثغ" ثٟطٜٚضی ضا زض ؾبظٔبٖٞب افعایف زاز ٜاؾت .اظ ؾٛی زیٍط تؿٟیُ
"تكىیُ اتحبزیٞٝب  ٚانٙبف" ،ث ٝذغط افتبزٖ "أٙیت قغّی"" ،وبٞف
حٕبیت اظ وبضٌطاٖ"  ...ٚضٚاثظ وبض ضا ٔتبثط وطز ٜاؾت" .یبز ٌیط٘س٘ ٜجٛزٖ
ؾبظٔبٖٞب"ی ایطا٘ی " ٚفمساٖ تدطث ٝضٞجطی" ٔ ٚسیطیت خٟب٘ی ٘یع اظ
ٔكىالتی و ٝاؾت وٚ ٝخٛز زاضز.
زض پبیبٖ ٘یع ثبیس ٌفت ،چ ٖٛپػٞٚف فطأغبِؼ ٝزیٍطی زض ٔٛضز خٟب٘ی
قسٖ زض وكٛض ا٘دبْ ٍ٘طفت ٝاؾت ،أىبٖ ٔمبیؿ٘ ٝتبیح ایٗ پػٞٚف ثب
پػٞٚف زیٍطی ٚخٛز ٘ساضز.

ثبیس ثطای وبٞف ایٗ اثطات ٔٙفی ،ثط٘بٔٝضیعیٞبی الظٔی ضا ث ٝػُٕ آٚضز.
زؾت ٝؾٔٛی ؤ ٝبٞیتی ذٙثی زاض٘س" ،افعایف قٟط٘كیٙی" " ٚپیسایف
والٖقٟطٞب" اؾت .ایٗ أٛض اٌط ث ٝزضؾتی پیفثیٙی ق٘ٛس ٔ ٚمسٔبت
اؾتفبز ٜاظ آٟ٘ب فطا ٓٞقٛز ٔیتٛا٘س ثٔ ٝثبثٔ ٝعیت تّمی قٛز٘ .یطٚی
وبضی و ٝزض اثط ایٗ ٟٔبخطتٞب ایدبز ٔیقٛز ٔیتٛا٘س چطخ نٙبیغ ضا ثٝ
ذٛثی ثچطذب٘س  ٚاٌط ثب تؼبِیٓ  ٚآٔٛظـٞبی اختٕبػی  ٚفطٍٙٞی ٔٙبؾت
ضٚثٝض ٚقٛز ٔیتٛا٘س لكط فطٞیرتٝی وكٛض ضا افعایف زٞس ِٚی اٌط ایٗ
پیفثیٙیٞب  ٚفطا ٓٞوطزٖ ٔمسٔبت ٘جبقس تجسیُ ث ٝچبِفٞبی اختٕبػی
ٔیٌطزز .حبقی٘ٝكیٙی زض قٟطٞب و ٝذٛز ٔٙكأ ثؿیبضی اظ
ثعٞىبضیٞبؾت ،تٟٙب یه ٕ٘ ٝ٘ٛاظ چبِفٞبیی اؾت وٝ
ثٚٝخٛز ٔیآیس.
زض ػطن ٝفطٍٙٞی چٟبض ٔضٕٚ ٖٛخٛز زاضز و ٝثبیس ٔٛضز تٛخ ٝزِٚت
لطاض ثٍیطز .اثتسا ایٙى ٝزض فطایٙس خٟب٘ی قسٖ "اذتالط فطٞ"ًٙٞبٓٞ ،
فطّٔ ًٙٞی ثب ؾبیط فطًٞٙٞب  ٓٞ ٚذطز ٜفطًٞٙٞبی زاذّی ثب یىسیٍط
اختٙبة٘بپصیط اؾت و ٝثؼضبً تجؼبت ٔثجت یب ٔٙفی زض پی زاضز .ایٗ
اذتالط اظ عطفی ٔیتٛا٘س ٔٛخت وٓ قسٖ تؼهجبت  ٚالخطْ وبٞف
زضٌیطیٞبی لٔٛی  ٚلجیّٝای ٌطزز  ٚزض ػیٗ حبَ ٘یع ٔیتٛا٘س اذتالفبت
ضا تكسیس ٕ٘بیس .زض ٔٛضز پصیطـ زؾتبٚضزٞبی غطة ٘یع حؿبؾیت ٚخٛز
زاضز .زض ٟ٘بیت ثبیس ثطای ثطلطاضی ضٚاثظ زٚؾتبٖ ثب ؾبیط وكٛضٞب ٘مبط
لٛت فطٍٙٞی ذٛز ضا ث ٝآٟ٘ب ثكٙبؾب٘یٓ.
زض ػطن ٝػّٕی زٛٔ ٚضز لبثُ ثیبٖ اؾت .ا َٚایٙى ٝپیكطفتٞبی ػّٕی
"اضتجبعبت" ضا ثؿیبض ٔتح َٛوطز ٜاؾت .ثؿتط اضتجبعی زض حبَ حبضط
٘ٝتٟٙب ثب زٚیؿت ؾبَ  ٚؾیهس ؾبَ پیف لبثُ ٔمبیؿ٘ ٝیؿت ،ثّى ٝثب
چٙس ز ٝٞلجُ ٘یع قجبٞتی ٘ساضز .اضتجبعبت ،ثؿیبض تؿٟیُ قس ٜاؾت.
اعالػبت فكطز ٜقس ٚ ٜثؿیبضی اظ وبضٞبی عٛال٘ی  ٚفطایٙسٞبی ٔالَآٚض
وٛتب ٜقسٜا٘سِ .صا زض ثحث ػّٓ  ٚتِٛیس آٖ ظطفیتٞبی ثبالیی ٚخٛز زاضز
و ٝزِٚت ثبیس ث ٝآٖ تٛخ ٝوٙسٛٔ .ضز ز٘ ْٚیع "ِع ْٚظطفیتؾبظی زض
زاذُ ثطای قىٛفبیی ػّٓ" اؾت .عطحٞبی ػّٕی ٔفیسی ٚخٛز زاضز وٝ
تِٛیس ا٘ج ٚ ٜٛتدبضی ؾبظی آٖ زض ٌط ٚاضاز ٜزِٚت ٘ ٚیبظٔٙس حٕبیت زِٚت
اؾت .زض قطایغی و ٝالتهبزِ وٙس  ٚضؼیف فؼّی ،تٛاٖ خصة ظطفیتٞبی
ػّٕی ضا ٘ساضز زِٚت ثبیس زض ؾیبؾتٌصاضیٞبی ذٛز تٛخٚ ٝیػ ٜای ثٝ
ایٗ أط ٕ٘بیسٕٞ .چٙیٗ ثب ث ٝوبضٌیطی ٘رجٍبٖ زض فضبی زِٚت  ٚاِجتٝ
ثؿتطؾبظی ثطای ٘مف آفطیٙی ایكبٖ ٓٞ ،اظ تٛإ٘ٙسی  ٚلبثّیتٞبی آٖٞب
اؾتفبزٕ٘ ٜبیس ٛٔ ٓٞ ٚخت افعایف اٍ٘یع ٜآ٘بٖ ٌطزز .زض ٟ٘بیت ٘یع ثبیس
ٔكىّی و ٝؾبَٞبؾت زض ػطن ٝػّٕی وكٛض خطیبٖ زاضز ،یؼٙی فطاض
ٔغعٞب ضا حُ ٕ٘بیس تب اظ ظطفیتٞبی ٌؿتطز ٜایٗ ٘رجٍبٖ زض زاذُ وكٛض
اؾتفبز ٜقٛز.
آذطیٗ ػطن ٝای و ٝزض ایٗ پػٞٚف اؾترطاج قس ٔؿبئُ ؾبظٔب٘ی اؾت.
ٞطچٙس ٔؿبئُ ؾبظٔب٘ی خسا اظ ؾبیط ػطنٞٝب ٘یؿت  ٚتح َٛزض
ػطنٞٝبیی وٌ ٝفت ٝقس ػطن ٝؾبظٔب٘ی ضا ٘یع ٔتبثط ؾبذت ٝاؾت ِٚی
ثطذی اظ اثطات خٟب٘ی قسٖ ثٝعٛض ٔؿتمیٓ ثط ٚاحسٞبی ؾبظٔب٘ی تبثیط
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