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  چکیده
هٌؾَض  ّبی آیٌسُ، هؿتلعم هسیطیتی هٌؿدن ٍ وبضآهس ثِ ٍیػُ زض ؾغَح ضاّجطزی وكَض ثِ  پكتیجبًی اظ خٌگ

هلی خْت پكتیجبًی اظ  ّبی ؽطفیتاثتسا الظم اؾت هلی اؾت. ثٌبثطایي  ّبی ؽطفیتثطزاضی نحیح اظ ّوِ  ثْطُ
ِ ّب،  ّب قٌبؾبئی قسُ ٍ ثِ هٌؾَض اؾتفبزُ ثْیٌِ اظ ایي ؽطفیت خٌگ ؾهبظی قهسُ زض اذتیهبض     ثهَضت یىپبضچه

هلهی   ّبی ؽطفیت ؾبظی یىپبضچِّسف انلی تحمیك، زؾتیبثی ثِ الگَی ضاّجطزی ًیطٍّبی هؿلح لطاض گیطًس. 
ثهب  پیوبیكهی   -ٍ ثِ لحبػ ضٍـ، تَنیفی  ای تَؾقِ - ثِ لحبػ ًَؿ، وبضثطزیزض پكتیجبًی اظ خٌگ اؾت وِ 

ثهطزاضی،  ّب فهیف طزآٍضی زازُگای ٍ اثعاض ّب هیساًی ٍ وتبثربًِضٍـ گطزآٍضی زازُ .ثبقس ضٍیىطز تطویجی هی
ّهب  . تحلیه  زازُ ثبقس هی ًفط 196 ثب اؾتفبزُ اظ فطهَل وَوطاى هقبزل حدن ًوًَِههبحجِ ٍ پطؾكٌبهِ اؾت. 

 ؾبظی یىپبضچِس ًْبیتبً هكرم گطزیس وِ، فطایٌ. فی نَضت پصیطفتِ اؾتّبی آهبضی تَنیثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ
هلی )اظ عطیك قَضای فبلی پكتیجبًی اظ خٌگ( ٍ  ؾبظی یىپبضچِثبیؿت زض زٍ ثقس قبه   هلی هی ّبی ؽطفیت
ٍ ؾتبزّبی پكتیجبًی اظ خٌگ( نَضت ههی پهصیطز.    ضیعی ثطًبهِؾبظهبًی )اظ عطیك وویتِ ّبی  ؾبظی یىپبضچِ

ِ ذهسهبت ؾهبظهبًْب ٍ    ؾبظی یىپبضچِهلی قبه  زٍ هَلفِ  ؾبظی یىپبضچِثقس  ّهب   ظیطؾهبذت  ؾهبظی  یىپبضچه
ایدبز ٍ یىپبضچِ ؾبظی ثبًه خبهـ اعالفبت ؾبظهبًی ًیع قبه  زٍ هَلفِ  ؾبظی یىپبضچِاحهبء گطزیس ٍ ثقس 

ّهبی   ثبقس وِ هٌدط ثِ ایدبز ًؾبم یىپبضچهِ ؽطفیهت   ّب هی فطآیٌسّب ٍ فطهَلِ وطزى آى ؾبظی یىپبضچٍِ هَلفِ 
 گطزز. هلی هی
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 مقدمه
ِ  ، ثبضّباؾالمهجیي  يیز یّب آهَظُ ٍ لطآى وطین زض ضظهٌهسگبى زض خٌهگ ٍ    ی اظجبًیپكهت  تیه اّو ثه

 همبثلِ ثب زقوي پطزاذتِ قسُ اؾت.

الَّصِیيَ آهٌَُٓا ٍّٓٓهبخٓطٍُا ٍٓخٓبّٓهسٍٔا فِهی    »فطهبیس:  ثغَض ًوًَِ ذساًٍس تجبضن ٍ تقبلی زض لطآى وطین هی

ِ « الْفَهبئِعٍُىَ  ّٔنٔ ٍٓأٍُلَهئِهٓؾٓجِی ِ اللَّهِِ ثِأَهَٕٓالِِْنٕ ٍٓأًَفُؿِِْنٕ أَفٕؾَنٔ زٓضٓخٓةً فٌِسٓ اللَّهِِ  وهِ  (. وؿهبًی  20،)تَثه

ذسا همهبهی ّهط   اًس ًعز  ایوبى آٍضزُ ٍ ّدطت وطزُ ٍ زض ضاُ ذسا ثب هبل ٍ خبًكبى ثِ خْبز پطزاذتِ

 فَالزًٍس()لطآى وطین، تطخوِ  ."چِ ٍاالتط زاضًس ٍ ایٌبى ّوبى ضؾتگبضاًٌس

ًؾبم همسؼ خوَْضی اؾالهی ایطاى ثِ زلیه  پبیجٌهسی ثهِ انهَل ٍ هجهبًی ضساؾهتىجبضی ذهَز ٍ        

حوبیت اظ هحطٍهبى ٍ هؿتضقفبى زض ؾطاؾط فبلن ٍ ثِ فلت هَلقیت ذهبل غئهَپلیتیىی، ّوهَاضُ    

ثب ،  خٌگ ثطٍظ نَضت زض َضّبی نبحت لسضت ثِ ٍیػُ تْسیس ًؾبهی ثَزُ اؾت ٍهَضز تْسیس وك

 ٍ گطفهت  لهطاض ًرَاّهس   حوبیهت  ذهبضخی ههَضز   وكَضّبی عطف اظفٌبیت ثِ هغبلت پیف گفتِ 

 ًوبیس. تَاى ٍ لسضت زاذلی ذَز هقغَف ثِ توبهبً ضا ذَز ًگبُ ثبیؿت هی

 ٍ ثب خوَْضی اؾالهی ایطاى همبثلِ ثِ زًیب وكَضّبیتوبهی  تمطیجبً همسؼ زفبؿ ؾبل ّكت زٍضاى زض

وَتبّی ًىطزًس. لىي ثِ فض   ایُ  شض هتدبٍظ اظ پكتیجبًی زض ٍ ضغین ثقثی فطاق پطزاذتٌس اظ حوبیت

تهساثیط ٍ   ثهِ  اتىبء ثهب  ایهطاى  اؾهالهی  خوْهَضی  التهبزی، ٍ ًؾبهی فكبضّبی توبهی الْی ٍ فلیطغن

 خٌهگ  هكهىالت  ثهط  تَاًؿت زاذلی تَاى ثط تىیِ ذویٌی )ضُ( ٍّبی زاّیبًِ حضطت اهبم  ّسایت

  آیس. فبئك تحویلی

اؾهتفبزُ   همهسؼ،  زفهبؿ  زٍضاى زض ّوَعٌهبى  ّبی ذَز گصقتگی اظ ٍ ّب خبًفكبًی ّوِ ٍخَز ثب لىي

خٌهگ   عهَل  زضٍ  نهَشت ًگطفهت   خٌگ اظ پكتیجبًی خْت وكَض ّبی ؽطفیت توبهی ظ اهٌبؾجی 

 یخوْهَض  ضظم یّهب  گهبى ی ِیول بظیً ثتَاًس وِ یهل ؾغح زض هٌؿدن ؾبذتبض یًَف فمساى ،تحویلی

ِ  قس ثبفث ثبقس، زاقتِ یذَاً ّن هؿلح یطٍّبیً یؾبذتبضّب ثب ٍ سیًوب يیتبه ضا یاؾاله  یثهطا  وه

 (139: 1396 ب،یً یهحوس. )نیثبق هَاخِ یهكىالت ثب خٌگ ازاضُ

خٌهگ   اٍل ؾهبل  پهٌح  زض ػُیٍ ثِ یهل هٌبثـ حیثؿ حَظُ زض هسٍى یضاّجطزّب ًجَز  یزل ثِ ّوچٌیي

 یجبًیپكهت  تهَاى  فسم ىِیثغَض ،ًساقت ٍخَز یهطزه ٍ یزٍلت یّب ووه زض الظم اًؿدبم ی،لیتحو

 (191: 1376 بى،یزضٍز. )قس قٌبذتِ 598 لغقٌبهِ طـیپص هْن فَاه  اظ یىی خٌگ اظ زٍلت

ثط ّویي اؾبؼ آهبزگی ثطای همبثلِ ثب تْبخن ٍ تدبٍظات آتی زقوٌبى یه ضهطٍضت اًىهبض ًبپهصیط    
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ّهبی   قَز هگط آًىِ اظ یه ؾَ قٌبذت نحیح ٍ ضٍقهٌی اظ خٌهگ   اؾت ٍ ایي آهبزگی هحمك ًوی

قٌبؾهبیی،  ّبی آیٌسُ  ّبی هلی هتٌبؾت ثب ًیبظّبی خٌگ آیٌسُ ثِ زؾت آیس ٍ اظ ؾَی زیگط ؽطفیت

 س.ؾبظی ٍ ثىبضگیطی قًَیىپبضچِ 

ثهطای   هٌبؾهت اّجهطزی ثههَضت ههسٍى ٍ    الگهَیی ض  عطاحهی ثط ایي اؾبؼ هؿبلِ انلی ایي تحمیك، 

 لهصا  ؽطفیت ّبی وكَض زض پكتیجبًی ًیطٍّبی هؿلح زض خٌگ احتوهبلی آیٌهسُ اؾهت.    ؾبظی یىپبضچِ

اظ عطیههك یجبًی اظ خٌههگ ضا پػٍّكههگطاى زض ایههي تحمیههك ثههِ زًجههبل الگههَیی ّؿههتٌس وههِ اهههط پكههت 

ًیبظّبی خٌگ  ،ثرفثِ عطیمی اثط ،وبضگیطی آى ؾَْلت ثركیسُ ٍ ثِ ّبی هلی ؾبظی ؽطفیت یىپبضچِ

 ًوبیس. تأهیيّبی هرتلف  ضا زض حَظُ

 ّهبی هلهی زض پكهتیجبًی اظ خٌهگ     ؾهبظی ؽطفیهت   اضائِ الگَی ضاّجطزی یىپبضچِّسف انلی تحمیك 

 ثبقس: ثبقس ٍ اّساف فطفی تحمیك قبه  هَاضز شی  هی هی 

ّب،  هلی زض پكتیجبًی اظ خٌگ قبه  اثقبز، هَلفِ ّبی ؽطفیتؾبظی  تقییي فطایٌسّبی یىپبضچِ -1

 ّب.  ّب ٍ ًحَُ اضتجبط آى قبذم

 هلی زض پكتیجبًی اظ خٌگ. ّبی ؽطفیتؾبظی  تقییي ؾبذتبض/ ًْبزّبی هٌبؾت ثطای یىپبضچِ -2

 نظزیمباني 

 ضناسيپیطینه 

تسٍیي ضاّجطز ثؿهیح هٌهبثـ ههبزی وكهَض      "زض ضؾبلِ ذَز ثب فٌَاى  1389زض ؾبل ًیب  ضضب هحوسی

فبه  )هتغیط( ههثثط زض ثؿهیح    85تقساز  "ثطای قطایظ تْسیس ًؾبهی زض پكتیجبًی اظ ًیطٍّبی هؿلح 

ِ   15زض یه السام تحلی  فبهلی، فَاهه  یبزقهسُ زض    ٍ هٌبثـ هبزی قٌبذتِ اؾت ثٌهسی   هثلفهِ زؾهت

ثٌسی زض لبلت ؾهِ ثقهس انهلی وهِ قهبه  زٍ هتغیهط هؿهتم          گطزیسًس وِ ّویي السام هدسزاً زؾتِ

ای هحیظ( ٍ یه هتغیهط ٍاثؿهتِ )ثؿهیح هٌهبثـ ههبزی(       ّبی ظهیٌِ هثلفِ -ّبی فطایٌس اخطایی  )هثلفِ

 (1389ًیب،  )هحوسی ثٌسی گطزیسًس. زؾتِ

زض هغبلقهِ گطٍّهی ثهب فٌهَاى      1397زض ؾبل ّوچٌیي زاًكدَیبى زٍضُ اٍل زوتطی پػٍّف هحَض 

ٍاضُ  ؾِ عهطح  "عطاحی الگَی پكتیجبًی وكَض اظ ًیطٍّبی هؿلح خوَْضی اؾالهی ایطاى زض خٌگ"

غبلقهبتی  )گهطٍُ ه  .ٍ الگَ قبه  فطایٌس هسیطیت، پكتیجبًی پصیط، پكهتیجبًی وٌٌهسُ اضایهِ ًوهَزُ اًهس     

 (1397هحَض،  پػٍّف
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 ثطذی زیگط اظ پػٍّكْبی هكبثِ فجبضتٌس اظ:

پػٍّف گطٍّی ثهب   خبًجِ، ّوِ حضَض ٍ زفبؿ زض فوَهی ثؿیح هٌبؾت ضاّجطزّبی تسٍیي -

هطوعتحمیمهبت اؾهتطاتػیه هدوهـ تكهریم      هحَضیت زوتهط ؾهیس حؿهي فیطٍظآثهبزی    

 1388ههلحت ًؾبم 

اًگلؿتبى «  1ّبل»هغبلقبت اهٌیتی زاًكگبُ هطوع  لدؿتیه ًؾبهی ٍ فولىطز ضاّجطزی -

 (211: 1388 -26ًبهِ ضاّجطز زفبفی، )قوبضُ  )تطخوِ هتي زض فه 

هحوس  السیي ؾیس ووبل ی ثؿیح هٌبثـتسٍیي ضاّجطز ًؾبم حمَلی زفبفی وكَض زضظهیٌِ -

 1388ضفیقی، هطوع هغبلقبت زفبفی ٍ اهٌیتی زاًكگبُ اهبم حؿیي )ؿ( 

 1387هحوسثبلط شٍالمسض، زاًكگبُ فبلی زفبؿ هلی،  ثؿیح هؿتضقفبى،تسٍیي ضاّجطزّبی  -

 مفهوم ضناسي

ّبی زاذلی ٍ ذهبضخی  ّب، هحیظقَز وِ اظ عطیك آى، ؾبظهبى ثِ فطآیٌسی اعالق هی :الگوی راهبزدی

آیٌس. فالٍُ ثط آى هؿیط ضاّجهطزی ذهَز   ّب ثط هیذَز ضا قٌبؾبیی وطزُ ٍ زضنسز قٌبذت فویك آى

ّب ثِ اّساف تقییي قسُ ظًٌس تب ثب ثىبضگیطی آىّبیی هیگصاضی وطزُ، زؾت ثِ ذلك اؾتطاتػیضا پبیِ

ؾبظهبى ثطؾٌس. ثط ایي اؾبؼ الگَّبی ضاّجطزی ثِ چْهبض زؾهتِ ولهی الگَّهبی هجتٌهی ثهط تحلیه         

خبهقهِ قهٌبذتی ٍ    -ثیطًٍی، الگَّبی هجتٌی ثط تحلی  زضًٍی، الگَّهبی هجتٌهی ثهط تحلیه  شٌّهی     

 .(1392 ،اؾوبفیلی ٍ ثبالیی). قًَسثٌسی هیخبهـ تمؿین لگَّبیا

الگَی ضاّجطزی الگَیی اؾت وِ زض آى اثقبز، هَلفِ ّب، قبذهْب ٍ ضٍاثظ ثیي اًْب زض فطایٌس تهوین 

گیطی تقطیف قسُ ٍ هیتَاًس ثِ فٌَاى هسلی، هطخـ ٍ تقوهین پهصیط زض ازاضُ خٌهگ    ؾبظی ٍ تهوین

 ثىبضگطفتِ قَز.

ّبی ؾیبؾی وِ هٌدط ثِ هكهطٍفیت ٍ همجَلیهت ًؾهبم ؾیبؾهی      ایسئَلَغی ٍ اضظـ: ظزفیت های ملي

ّبی هلی، ضٍحیِ هلهی، یىپهبضچگی    اًؿبًی قبه  هیعاى خوقیت، ٍیػگی -قَز، فَاه  اختوبفی هی

اختوبفی، فَاه  ؾیبؾی قبه  ثجبت ؾیبؾی، ضّجطی، قى  حىَهت، افتجبض هلی، فَاه  خغطافیبیی 

یقی هطظّب ٍ ٍضـ اللیوی، فَاه  ًؾبهی قبه  ؾالح، تدْیعات، وهن  قبه  ٍؾقت، قى ، ٍظى عج

ّهب، فٌهَى ًؾهبهی، تحهطن ًیطٍّهب، تهساضن ٍ        ٍ ویف ًیطٍی اًؿبًی، ضّجطی، ثَزخِ ًؾبهی، پبیگبُ

لدؿتیه، فَاه  التهبزی قبه  تَلیس ًبذبلم هلی، زضآهس ؾطاًِ، ون ٍ ویف تَلیهسات نهٌقتی ٍ   
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ٍاثؿتگی ثِ هٌبثـ هبلی ٍ التهبزی ؾبیط وكَضّب ؽطفیت ّهبی   وكبٍضظی، زؾتطؾی ثِ هٌبثـ، زضخِ

 (127: 1388هلی یه وكَض ّؿتٌس. )ظضلبًی،  

ثهِ وهبض   »تقطیف ظیط ضا اظ خٌگ ٍ تْهبخن اضائهِ زاز.    1974زؾبهجط  14ؾبظهبى هل  زض تبضید : جنگ

ٍ       گطفتي ًیطٍی هؿلحبًِ ثِ یهب   ٍؾیلِ یه زٍلت فلیهِ حبوویهت ٍ توبهیهت اضضهی یهه ؾهطظهیي 

زٍلت زیگط ٍ یب اتربش ّط قیَُ زیگطی اؾت وِ ثب هیثبق هل  هتحس هٌبفبت زاقتِ اؾتمالل ؾیبؾی یه 

 (.340: 1390)حبفؼ ًیب، « ثبقس

قطح زلیك ّوِ فطآیٌهسّب، ٍؽهبیف، اضتجبعهبت زاذلهی ٍ     ٍالـ  ؾبذتبض ؾبظهبًی زض: ساختار ساسماني

لبلهت اؾهٌبز هتقهسزی تقطیهف ٍ تهسٍیي      ّب ٍ اذتیبضات ؾهبظهبى اؾهت وهِ زض     ذبضخی، هؿئَلیت

اظًؾهط   (1394)حؿهٌیبى،   .زیگط ؾبذتبض ؾبظهبًی ذكت اٍل ایدبز ؾبظهبى اؾهت  فجبضت . ثِقَز یه

هطاتجی، اذتیبض، اضتجبعبت، حمَق ٍ ٍؽبیف زض ؾبظهبى وِ فوَهبً  ( تطتیجبت ؾلؿل2002ِگَزّبضت )

 (61: 1395)قطیقتی،  .زاضز؛ ؾبذتبض ؾبظهبًی ًبم قَز یهتَؾظ چبضت ؾبظهبًی ًوبیبى 

 فٌبٍضی ،قسُ يییتق یّب یاؾتطاتػ ؾبظهبى، ّسف اظخولِ تأثیطگصاض هتغیطّبی ثبیس ؾبذتبض عطاحی زض

 ٍ گطٍُ زض چگًَِ افطاز قَز، اًدبم ثبیس ییوبضّب چِایٌىِ  ٍ گیطز لطاض تَخِ هَضز هحیغی قطایظ ٍ

ِ  زؾهتیبثی  تب ثبقس چگًَِ فطهبًسّی ظًدیطُ ٍ گیطًس لطاض ذبل ّبی ثٌسی عجمِ  ههَضزًؾط  ّهسف  ثه

 ؾبذتبض عطاحی زض پؽ آهسُ ٍخَز ثِ ذبل ّسفی ثِ ضؾیسى هٌؾَض ثِ ؾبظهبى ّط. گطزز پصیط اهىبى

 ٍؽهبیف،  ٍ وبضّب قسى هكرم اظ ثقس. قَز ثبیس اًدبم وبضّبیی چِ وِ قَز تَخِ ًىتِ ایي ثِ ثبیس

زایهطُ   یه فْسُ ثِ وبضّب اظ ثرف ّط اًدبم وِ قًَس یه ثٌسی تمؿین ذبنی زٍایط ٍ ّب گطٍُ ثِ افطاز

 ثبیس افطاز وِ قَز یه هكرم ٍ وطزُ ٍن  یىسیگط ثِ ؾبظهبى زض ضا افطاز فطهبًسّی ظًدیطُ اؾت.

 ٍؽبیف ثِ انلی ٍؽبیف اثتسا ؾبذتبض زض عطاحی ثٌبثطایي ثسٌّس؛ افطازی چِ ثِ ضا ذَز وبض گعاضـ

 ًهَفی  ٍ گهطزز  یهه  هحهَل  ؾهبظهبى  یّهب  پؿهت  ٍ ٍاحسّب ثِ فطزی ٍؽبیف ٍ قسُ قىؿتِ فطفی

 الظم ّوهبٌّگی  ایدهبز  ٍ ٍاحسّب ٍ ّب پؿت ایي تطویت عطیك اظ ؾپؽ ٍ سیآ یه ثِ ٍخَز وبض نیتمؿ

 (.227: 1378)زفت،  گطزز یه فطاّن هكتطن ّسف ثِ زؾتیبثی ثطای الظم ّوىبضی ّب آى ثیي

 ؾهبظهبى  یهه هَخهَز زض   ّهبی  فٌهبٍضی  ٍ ، فطآیٌسّباًؿبًی ًیطٍی ّوبٌّگی ؛ؾبظی یىپبضچِ: ساسی یکپارچه

ِ . اؾت فَاه  ایي هكتطنوبض  ظهیٌِ وطزىفطاّنٍ  افعٍزُ اضظـایدبز  هٌؾَض ثِ ِ  فجهبضتی  ثه  ؾهبظی  یىپبضچه

 یهه  فٌَاى ثِ ؾبظهبىهَخَز زض  اعالفبتّب ٍ  اظ زازُ ظیبزی حدنفطآیٌسّب ٍ اخعا ٍ  ازغبماظ  اؾت فجبضت

 فطآیٌسّبییایدبز  هٌؾَض ثِ وِ اؾت هَاضزی ولیِ قبه  ؾبظی . یىپبضچِ(85: 1999اله، ٍظ ). ٍاحس هدوَفِ

 ؾهبظهبًی  یىپهبضچگی  .اؾهت  الظم، ؾهبظهبى  ضاّجطزی اّسافثب  هٌغجك ؾبظهبًیٍ ؾبذتبض  چبالنٍ  ًمم ثی
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، اّسافاظ  اؾتفبزُ، ثب هكتطن ّسف یه ثِ ضؾیسى هٌؾَض ثِ ؾبظهبى فولیبت ولیِ آى تحت وِ قطایغی اؾت

ِ وبضا ٍ ههثثط   نَضت ثِ، ثب یىسیگط قفبف عَض ثِ قسُ تقییي ّبی ؾیؿتنٍ  ّب وٌتطل، لَاًیي ِ  هٌؾهَض  ثه  ثیكهیٌ

.زض حبلی وهِ  (30: 1995ثیتیتؿی، ) ًوبیٌس. هی ّوىبضی ؾیؿتن ضبیقبت وطزى وویٌٍِ  افعٍزُ اضظـ ًوَزى

 ؾهبظهبًی، ههسیطیت   ضاّجهطز، تئهَضی  ههسیطیت،   چهَى  هتقسزی ّبی حَظُ زض هطوعی خبیگبُ ؾبظی یىپبضچِ

ِ   ( زض2005ثهبضوی ٍ پیٌؿهًََ   )زاضز؛  اعالفهبتی  ّبی ؾیؿتن ٍ تَلیس، فولیبت  هفْهَهی  ّهبی  ضاّجهطز، ضیكه

 اظ تقطیههف لههَضًؽ زض ّوچٌههیي ّوههبٌّگی فههبیَل ٍ ٍ تقههبٍى هفههبّین زض تههَاى هههی ضا ؾههبظی یىپبضچههِ

 چگًَِ هرتلف ّبی ثرف وِ اؾت ایي ؾبظی پبضچِیى اظ زیسگبُ، هٌؾَض ایي ًوَز. اظ ضزیبثی ؾبظی یىپبضچِ

 ضاؾتبی ایي زض. قَز تٌگبتٌگ ّوبٌّگ نَضت ثِ ّبیكبى فقبلیت ًوَزُ ٍ هَظٍى تقبه  نَضت یىسیگط ثِ ثب

 ّب هسیطیت ٍاثؿتگی هیبى آى یب ّب فقبلیت ّوبٌّگی قطح ؾبظی، ثطای یىپبضچِ هفَْم ضاّجطز اظ ًگبُ، ازثیبت

زیهسگبُ،   ایهي  اؾبؼ ثط. اؾت ثبال زیسگبُ ثب ضاؾتب ّب، ّن ثیكتط ضقتِ زض ؾبظی یىپبضچِ وٌس. هفَْم هی اؾتفبزُ

 یىهسیگط  ثهب  تَاًٌهس  ههی  ٍ اًس پیَؾتِ ّن ثِ اًساظُ چِ تب هرتلف ّبی وِ ؾیؿتن زّس هی ًكبى ؾبظی یىپبضچِ

چهِ   تهب  هؿهتم   ؾبظهبى چٌس یب زٍ فطایٌسّبی وِ ثیٌس هی ایي زض ضا ؾبظی زیسگبُ زیگط، یىپبضچِ. وٌٌس تقبه 

ِ  اظآًدبوِ. زاضًس یىسیگط ثب هؿتحىوی پیًَس ٍ قسُ اؾتبًساضز اًساظُ ِ  ضٍی هرتلهف  ّهبی  ضقهت  یهب  ّهب  هثلفه

 هرتلفی اَقىبل ثِ هرتلف ّبی حَظُ زض ؾبظی یىپبضچِ زاضًس لصا هفَْم هرتلفی توطوع ؾبظهبًی ّبی فقبلیت

ِ  ّب، هفَْم آى ٍاضح ّبی تفبٍت ثبٍخَز الجتِ. قسُ اؾت تقطیف ٍ زضن  هفْهَم  یهه  حهَل  ؾهبظی  یىپبضچه

ِ  وٌهس  ههی  تقطیف قى  ایي ثِ ضاآى ٍ ًبهیسُ 1ؾبظهبًی ؾبظی یىپبضچِ وِ ثىطی آى ضا وٌس هی ؾیط ثٌیبزی  وه

اظ  یهه  ّهط . زٌّهس  ههی  2و  هتحهس  یه تكىی  اًساظُ چِ تب یىسیگط ثِ ٍاثؿتِ ٍ هتوبیع ؾبظهبًی ّبی هثلفِ

 یوبضوطز انل یٍل گكبیٌس، وكَض هیاظ هكىالت  یاؾبؾ ّبی گطُذَز  یگبُزض خب یه وكَض ّبی ظیطؾیؿتن

 یگهط، ثِ فجبضت ز یٌس؛ّوؿَ ًوب یگطسیىضا ثب  هلی یٌسّبیوِ ثتَاًٌس فطا وٌس هی ییذَزًوب یفٌبنط ظهبً یيا

 ًؾهبم تهب   یٌهس حطوت ّوِ افضب ضا ّوبٌّهگ ًوب  ًؾبم، ِزض ثسً یقجىِ فهج یههبًٌس  یسثب ّب ظیطؾیؿتن یيا

 یهك ّهسف اظ عط  یهي زاقهتِ ثبقهس. ا   اّهساف ذهَز   یطؾهطفت ضا زض هؿه   یكهتطیي ثی، اًطغ یيثتَاًس ثب ووتط

  .قَز هی یؿطه ًؾبمزض  هلی ّبی ؽطفیت ؾبظی یىپبضچِ

 یهه  ٍ زض قهسُ  تهَض ٍ هتٌَفی زضن عَض ثِ هرتلف ّبی ضقتِ ثیي ّب ؾبل عَل ؾبظی، زض یىپبضچِ هفَْم

 ًگبُ هَضَؿ ثِ هٌؾط ذَز اظ ،ضقتِ ّط وِ عَضی اؾت؛ ثِ یبفتِ تىبه  یىپبضچِ غیط ٍ ٍاثؿتِ غیط ًؿجتبً ثؿتط

  (.2005ثبضوی ٍ پیٌؿًََ، ) وٌس. هی

ؾهبظهبًی،   هسیطیت، ضاّجطز، تئَضی چَى هتقسزی ّبی حَظُ زض هطوعی خبیگبُ ؾبظی زض حبلی وِ یىپبضچِ

ِ   ( زض2005ثهبضوی ٍ پیٌؿهًََ،   )زاضز؛  اعالفهبتی  ّبی ؾیؿتن ٍ فولیبت/تَلیس هسیطیت  ّهبی  ضاّجهطز، ضیكه

                                                           
1
- Organization Integration 

2
- Unified whole 
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ٍ  ٍ تقبٍى هفبّین زض تَاى هی ضا ؾبظی یىپبضچِ هفَْهی  اظ تقطیهف لهَضًؽ   زض ّوچٌهیي  ّوبٌّگی فهبیَل 

ِ  اؾهت  ایهي  ؾبظی یىپبضچِ اظ زیسگبُ، هٌؾَض ایي ًوَز. اظ ضزیبثی ؾبظی یىپبضچِ  هرتلهف  ّهبی  ثرهف  وه

ِ  ّبیكبى فقبلیت ًوَزُ ٍ هَظٍى تقبه  نَضت یىسیگط ثِ ثب چغَض  زض. قهَز  تٌگبتٌهگ ّوبٌّهگ   نهَضت  ثه

ههسیطیت   یهب  ّهب  فقبلیهت  ّوهبٌّگی  قهطح  ؾبظی، ثهطای  یىپبضچِ هفَْم ضاّجطز اظ ًگبُ، ازثیبت ضاؾتبی ایي

 (5وٌس. )ّوبى،  هی اؾتفبزُ ّب ٍاثؿتگی هیبى آى

 ؾهبظی  زیسگبُ، یىپبضچِ ایي اؾبؼ ثط. اؾت ثبال زیسگبُ ثب ضاؾتب ّب، ّن ثیكتط ضقتِ زض ؾبظی یىپبضچِ هفَْم

زیسگبُ . وٌٌس تقبه  یىسیگط ثب تَاًٌس هی ٍ اًس پیَؾتِ ّن ثِ اًساظُ چِ تب هرتلف ّبی وِ ؾیؿتن زّس هی ًكبى

 قسُ اؾتبًساضز چِ اًساظُ تب هؿتم  ؾبظهبى چٌس یب زٍ فطایٌسّبی وِ ثیٌس هی ایي زض ضا ؾبظی زیگط، یىپبضچِ

ِ  ضٍی هرتلف ّبی ضقتِ اظآًدبوِ. زاضًس یىسیگط ثب هؿتحىوی پیًَس ٍ  ؾهبظهبًی  ّهبی  فقبلیهت  یهب  ّهب  هثلفه

قسُ  تقطیف ٍ زضن هرتلفی اَقىبل ثِ هرتلف ّبی حَظُ زض ؾبظی یىپبضچِ زاضًس لصا هفَْم هرتلفی توطوع

وهِ   وٌهس  هی ؾیط ثٌیبزی هفَْم یه حَل ؾبظی یىپبضچِ ّب، هفَْم آى ٍاضح ّبی تفبٍت ثبٍخَز الجتِ. اؾت

ِ  وٌهس  ههی  تقطیهف  قهى   ایي ثِ آى ضا ٍ ًبهیسُ (OI) 1ؾبظهبًی ؾبظی یىپبضچِ ثىطی آى ضا ِ  وه  ّهبی  هثلفه

 هثلفِ تقطیف، ٍاغُ ایي زض. زٌّس هی 2و  هتحس یه تكىی  اًساظُ چِ تب یىسیگط ثِ ٍاثؿتِ ٍ هتوبیع ؾبظهبًی

 ّبی زضگیط فٌبٍضی ٍ وبضی، افطاز فطایٌسّبی ٍ قبه  زاضز اقبضُ ؾبظهبًی ّوىبضاى ّب یب ٍاحسّب، زپبضتوبى ثِ

 (.8اؾت. )ّوبى،  آى زض

 یٍله  گكهبیٌس،  وكَض ههی اظ هكىالت  یاؾبؾ ّبی گطُذَز  یگبُزض خب یه وكَض ّبی ظیطؾیؿتناظ  یه ّط

ثهِ   یٌس؛ّوؿَ ًوب یگطسیىضا ثب  هلی یٌسّبیوِ ثتَاًٌس فطا وٌس هی ییذَزًوب یفٌبنط ظهبً یيا یوبضوطز انل

حطوهت ّوهِ افضهب ضا ّوبٌّهگ      ًؾبم، ِزض ثسً یقجىِ فهج یههبًٌس  یسثب ّب ظیطؾیؿتن یيا یگط،فجبضت ز

ّهسف اظ   یهي زاقتِ ثبقهس. ا  اّساف ذَز یطؾطفت ضا زض هؿ یكتطیيثی، اًطغ یيثتَاًس ثب ووتط ًؾبمتب  یٌسًوب

 .قَز هی یؿطه ًؾبمزض  ّبی هلی ؽطفیت ؾبظی یىپبضچِ یكعط

 ؾبظهبًیٍ ؾبذتبض  چبالنٍ  ًمم ثی فطآیٌسّبییایدبز  هٌؾَض ثِ وِ اؾت هَاضزی ولیِ قبه  ؾبظی یىپبضچِ

 فولیهبت  ولیِ آى تحت وِ قطایغی اؾت ؾبظهبًی یىپبضچگی .اؾت الظم، ؾبظهبى ضاّجطزی اّسافثب  هٌغجك

 قسُ تقییي ّبی ؾیؿتنٍ  ّب وٌتطل، لَاًیي، اّسافاظ  اؾتفبزُ، ثب هكتطن ّسف یه ثِ ضؾیسى هٌؾَض ثِ ؾبظهبى

 ضبیقبت وطزى وویٌٍِ  افعٍزُ اضظـ ًوَزى ثیكیٌِ هٌؾَض ثِوبضا ٍ هثثط  نَضت ثِ، ثب یىسیگط قفبف عَض ثِ

 .(30: 1995ثیتیتؿی، ) ًوبیٌس. هی ّوىبضی ؾیؿتن

                                                           
1- Organization Integration 

2- Unified whole 
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ؾهبظی   ًَؿ یىپبضچِ زٍنَضت گیطز. زضهدوَؿ ثِ اقىبل هرتلف  تَاًسهی ّبی هلی ؾبظی ؽطفیت یىپبضچِ

: 1999ٍظ الهه،  ) پهطزاظز  ههی  ّب ظیطؾبذتوِ ثِ اًغجبق ضاّجطزّب ثب  1ؾبظی ضاّجطزی یىپبضچِهغطح اؾت: 

ِ  (ههبحجِ ثب اضؾغَ تَحیهسی )گطزز  ؾبظی هلی ًیع یبز هی ٍ اظ آى ثِ فٌَاى یىپبضچِ (85 ؾهبظی   ٍ یىپبضچه

ؾبظی  فٌَاى یىپبضچِ ٍ اظ آى ثِ (85: 1999ٍظ اله، ) پطزاظز هی اِفوبل لسضتوِ ثِ اًغجبق للوطٍ  2وبضوطزی

 (ههبحجِ ثب اضؾغَ تَحیسی) قَز. ؾبظهبًی ًبم ثطزُ هی

ٍ اثعاضّهبی   ّهب  ضٍـضٍیىطزّهب، ضاّجطزّهب،    ،ؾبظی زض حهبل تغییهط اؾهت    تَخِ ثِ ایٌىِ زاهٌِ یىپبضچِ ثب

 ضا حه  وهطز.  ؾهبظی   یىپبضچِّب هؿبئ   یىپبضچِ ؾبظی ًیع زض حبل گؿتطـ ّؿتٌس تب ثتَاى ثب اؾتفبزُ اظ آى

ِ  ّب زازُؾبظی ؾغح  ؾبظی اظ یىپبضچِ ضًٍس یىپبضچِ ِ ؾهبظی ؾهغح    قطٍؿ قسُ ٍ ثِ یىپبضچه ّهبی   ثطًبهه

زض ؾهغح   یؾغح هثؾؿِ ٍ عطاحثطذی وكَضّب اظ زض  یهقوبض یىطزّبی. ضٍضؾس هی 3ٍ ؾغح هتس اخطایی

هغهطح زض   ّهبی  پهبضازاین اظ  یىهی  گطایی ؾطٍیؽٍ ّن اوٌَى هَضَؿ  یبفتِ ییطتغ گطایی ؾطٍیؽثِ  ّب ؾیؿتن

 اؾت.ّبی ًؾبهی  ؾیؿتن ؾبظی حَظُ یىپبضچِ

 اضظـایدهبز   هٌؾَض ثِ ؾبظهبى یههَخَز زض  ّبی فٌبٍضی، فطآیٌسّب، اًؿبًی ًیطٍی ّوبٌّگیؾبظی  یىپبضچِ

 ازغهبم اظ  اؾهت  فجهبضت  ؾبظی یىپبضچِ فجبضتی ثِ. اؾت فَاه  ایي هكتطنوبض  ظهیٌِ وطزى فطاّنٍ  افعٍزُ

ِ  یه فٌَاى ثِ ؾبظهبىهَخَز زض  اعالفبتّب ٍ  اظ زازُ ظیبزی حدنفطآیٌسّب ٍ اخعا ٍ  ٍظ ). ٍاحهس  هدوَفه

 .(85: 1999اله، 

ثبیؿهت ثهب اًدهبم توْیهسات الظم ولیهِ        پكتیجبًی ضاّجطزی ّوبى ّسف والى پكتیجبًی اؾت وِ هی : پطتیباني

ِ   ؾهبظی، آههبزُ   تأهیي، شذیطُ ّبی پكتیجبًی ًیطٍّبی هؿلح ضا ثِ ًحَ هغلَة ًیبظهٌسی خهبیی ٍ   ؾهبظی، خبثه

 ّب ذهَنبً زض ظهبى ثحطاى فطاّن ؾبظز. هٌؾَض اؾتوطاض آى ًوبیس ٍ قطایظ الظم ٍ هغوئي ثِ تَظیـ

هٌؾَض  پكتیجبًی تبثقی اظ قیَُ  خٌگ اؾت، ٍؽیفِ ؾیؿتن پكتیجبًی ایدبز قطایظ ثطپبیی ٍ هدطای پكتیجبًی ثِ

 ّب زض زؾتیبثی ثِ اّساف هَضزًؾط آًهبى ّؿهت؛   ضظهٌسگبى زض اًدبم هأهَضیت ضؾبًی هغوئي هٌبؾت ثِ ووه

قهًَس. )ههًَىلط،    ّبی پكتیجبًی هتفبٍت ٍ هتٌَؿ ثِ وبض گطفتِ هی ّبی هرتلف خٌگی قیَُ ثٌبثطایي، زض قیَُ

1380 :5) 

 مطالعات تطبیقي

ِ  یآًدبئاظ : در نیزوهای مسلح تزکیهپطتیباني  ی قههسیسی ثهِ   اتىهب  آههبز ٍ پكتیجههبًی   اظًؾهط اضتهف تطویههِ    وه

ّهبی هكهبثِ   ی ٍ قیهَُهك ذظای اظ وكهَضّهبی ًبتهَ زاضز، لصا اظ ؾبههبًِ،  ّبی ًؾبهی آهطیىب ٍ پهبضُ ووه

 ًوبیس. ّب پیهطٍی هی آى

                                                           
1 -Strategic Integration 

2- Functional Integration 

3- Method 
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 یخوَْض( یه اضتجبط ضاّجطزی ثب ٍظاضت زفبؿ TGS) ِیهؿلح تطوؾتبز و  ًیطٍّبی آهبز ٍ پكتیجبًی ثرف 

ثهبلطی،  ) فٌَاى هههطف وٌٌهسُ، زاضا ّؿهت    گبًِ ثِ ٍ ًیع فطهبًسّی ًیطٍّبی پٌح تساضن وٌٌسُفٌَاى  ثِ ِیتطو

1387 :284-294.) 

آهبز ٍ پكتیجبًی لطاض  طو یهسزض ثبالتطیي ؾغح، زض ؾتبز هكتطن اضتف پبوؿتبى یه  :پطتیباني در ارتص پاکستان

 1زاضز وِ زاضای چْبض هسیطیت ثِ قطح ظیط اؾت:

ًٍم .، هسیطیت ؾبهبًِ فولیبتی.، ثرف هٌْسؾی الىتطًٍیه  یت آهبز ٍ پكتیجبًی.، هسیطیت تأهیي ٍ حو هسیط

 ٍ هىبًیه.

ِ    ضٍـ آهبز ٍ پكتیجبًی اضتف پبوؿتبى ثط هجٌبی تأهیي ًیبظهٌسی گهصاضی   ّبی اضتف زض هٌهبعك تهساضوبتی پبیه

 قَز: هی اخطاقسُ ٍ ثِ قطح ظیط 

 غمِ ضظم )فطهبًسّی پكتیجبًی لكىطّب(، هٌغمِ هَانالت، هٌهجٌبهٌغمِ 

 زض آهطیىب، وبضوٌبى آهبز ٍ پكتیجبًی ٍؽبیف ظیط ضا ثط فْسُ زاضًس:: کایآمزپطتیباني نیزوهای مسلح  
 اضائِ پكتیجبًی ضاّجطزی، فولیبتی ٍ تبوتیىی -

 هسیطیت فطایٌسّبی لدؿتیىی -

 ّب ّبی هَخَز ٍ گؿتطـ ؾبیط قجىِ وبضگیطی قجىِ ثِ -
 ّب آىی ٍ فولیبتی ٍ اضائِ خبیگعیي ثطای تیهأهَضّبی  ثیٌی ًیبظهٌسی پیف -

 هٌؾَض پكتیجبًی اظ هأهَضیت اضظیبثی، عطاحی ٍ اخطای فطایٌسّبی لدؿتیىی ثِ -

ّهب ٍ اثمهبء    ضیهعی ٍ اًدهبم فقبلیهت    آهبز ًؾبهی، تساضوبت ًؾبهی یب لدؿتیه ًؾبهی ٌّط ٍ زاًهف عهطح   -
 قَز: خبهـ لدؿتیه ًؾبهی قبه  هَاضز ظیط هیًیطٍّبی ًؾبهی اؾت. ثِ هقٌبی 

 ی ازٍات ضظهی.وبض ثِ آهبزُؾبظی، تَظیـ، اثمبء، ترلیِ ٍ  عطاحی، ایدبز، تقلین، شذیطُ -

 ٍ زضهبى وبضوٌبى. حطوت زّی، ترلیِ -

 ی، اثمبء، فقبلیت زّی ٍ آهبزُ ثىبضی تدْیعات ٍ ٍؾبی .ؾبذتبضزّ -

 آهَظـ ٍ هدْع وطزى ذسهِ ؾبهبًِ ًؾبهی. -

ِ :  2تحقیق مفهوميمدل  ّهبی هلهی زض    ؾهبظی ؽطفیهت   ثط اؾبؼ هغبلقبت نَضت پصیطفتِ، ثِ هٌؾَض یىپبضچه

گصاضی ٍ  ؾیبؾتٍ  هجتٌی ثط ًیبظ ًیطٍّبی هؿلحّبی ؽطفیتٍضٍزی هْن قبه   2پكتیجبًی اظ خٌگ، ًیبظهٌس 

 ثبقین.  هی ثطای یىپبضچِ ؾبظی گصاضی لبًَى

ِ ، ؾبظی هلهی ثقس یىپبضچِ 3زاضای ّبی هلی فطایٌس یىپبضچِ ؾبظی ؽطفیت ٍ  ثهیي ؾهبظهبًی   ؾهبظی یىپبضچه

 عطیهك قهَضای فهبلی پكهتیجبًی اظ خٌهگ،     اظ  یىپبضچِ ؾهبظی هلهی  اؾت وِ  ؾبظهبًیزضٍى ؾبظی یىپبضچِ

                                                           
ثِ ًم  اظ آضقیَ هقبًٍت عطح ٍ ثطًبهِ ٍ 1383اًتكبضات زاًكىسُ فطهبًسّی ٍ ؾتبز آخب،  – ٍ پف ز. هسیطیت آهب1

 .ثَزخِ ٍ هقبًٍت اعالفبت آخب
2
- Teorical framework  
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ؾتبزّبی ؾبظی زضٍى ؾبظهبًی اظ عطیك  یىپبضچِؾبظهبًی اظ عطیك وویتِ ثطًبهِ ضیعی ٍ ثیي یىپبضچِ ؾبظی 

 پصیطز.نَضت هیپكتیجبًی اظ خٌگ 

ِ ثقس یىپبضچِ ٍ ّهب هتٌبؾهت ثهب ًیبظّهب     ؾهبظی ذهسهبت ؾهبظهبى   ؾبظی هلی زض ثطگیطًسُ زٍ هَلفِ یىپبضچه

زض ثطگیطًسُ زٍ هَلفهِ  ؾبظهبًی ًیع زضٍى ؾبظی  ثبقس. ّوچٌیي ثقس یىپبضچِ هی ّب ؾبظی ظیطؾبذت یىپبضچِ

ؾبظی فطآیٌسّب ٍ فطهَلِ وهطزى   یىپبضچٍِ  ّب  زض حَظُ ؽطفیت ایدبز ٍ یىپبضچِ ؾبظی ثبًه خبهـ اعالفبت

هثلفِ یبزقسُ ثهِ هٌؾهَض ایدهبز ّوهبٌّگی ٍ      4ًیع زض ثطگیطًسُ ّط  ؾبظی ثیي ؾبظهبًی یىپبضچِ اؾت. ّب آى

 ثبقس. ّب ثب ؾغح هلی زض پكتیجبًی اظ ًیطٍّبی هؿلح هی افعایف ؾغح تقبهالت ثیي زضٍى ؾبظهبى

 ثبقس: ّبی ّط یه ثِ قطح ظیط هی طزیسُ اؾت وِ قبذمهثلفِ زض ایي الگَ تقییي گ 4ثٌبثطایي 

، بظیه ً ههَضز  ذهسهبت  یقٌبؾبئّبی  قبه  قبذم ّب هتٌبؾت ثب ًیبظّب ؾبظی ذسهبت ؾبظهبى یىپبضچِهثلفِ 

ِ  ذهسهبت  گصاقهتي  اقهتطان  ٍ ذسهبت فطاذَاى ًؾبم دبزیا قهبه    ّهب  ؾهبظی ظیطؾهبذت   ؛ هثلفهِ یىپبضچه

ایدهبز ٍ  ؛ هثلفهِ  افهعاض  ؾهرت  ِیه تْ ٍهحَض  تیاهٌ یؿیًَ ثطًبهِ، افعاض بىیه قجىِ یبظؾٌدیًّبی  قبذم

گبًهِ   ّبی قهف  ّب زض حَظُ قبه  قٌبؾبیی ؽطفیت ّب  زض حَظُ ؽطفیت یىپبضچِ ؾبظی ثبًه خبهـ اعالفبت

ٍ زض ًْبیههت هثلفههِ  فٌههبٍضی ٍ ًؾههبهی –، فلوههی فطٌّگههی، التهههبزی، ؾیبؾههی، خغطافیههبئی –اختوههبفی 

 اعالفهبت  اًتمبل تیطیهس عمیهىبً دبزیاّبی  ًیع قبه  قبذم ّب فطهَلِ وطزى آى ؾبظی فطآیٌسّب ٍ یىپبضچِ

ـ  ِیه ال دهبز یا ٍ ؾهبظهبى  یفوهَه  یّهب  بؾتیؾ يیتسٍ، ّب پطزاظـ یفطاذَاً ٍ  یقٌبؾهبئ ، یهطوهع  پهطزاظ

 یؾهبظ  اؾهتبًساضز  ی ٍ ًْبیتهبً ضطٍض طیٍغ ظائس یٌسّبیفطآ حصف، هرتلف یّب ؾبظهبى زض هكبثِ یّب تیفقبل

هٌدهط ثهِ ایدهبز ًؾهبم     ثبقهٌس وهِ    هی یضاّجط اثعاض ٍ یٌسیفطا هَتَض ،یالگَؾبظ اثعاض اظ اؾتفبزُ ثب ٌسّبیفطآ

 گطزز.ّبی هلی هییىپبضچِ ؽطفیت

زض هسل اضائِ قسُ زض ایي تحمیك ثِ هٌؾَض پبؾرگَیی ّط ؾغح ثِ ؾغح هبفَق ٍ ّوچٌیي افوبل ًؾبضت ٍ 

ثب ایدبز ثؿتطّبی الظم ٍ قٌبؾبیی  ؾبظی یىپبضچُِ وِ زض فطآیٌس ؾبذتبض ؾلؿلِ هطاتجی اًتربة گطزیس، وٌتطل

هلهی فهطاّن    ّهبی  ؽطفیهت هلی هَخَز، ظهیٌِ الظم ضا ثطای ثىبضگیطی ثْتط ٍ هَفمیت آهیعتط اظ  ّبی ؽطفیت

ِ زض ایهي ؾهبذتبض، قهَضای فهبلی پكهتیجبًی اظ خٌهگ وهِ زض فطآیٌهس          ذَاّس وطز. ، ٍؽیفهِ  ؾهبظی  یىپبضچه

ّبی هلهی ٍ ضفهـ   هلی ضا ثط فْسُ زاضز، ؾیبؾتگصاضی الظم زض چگًَگی ثىبضگیطی اظ ؽطفیت ؾبظی یىپبضچِ

ضیعی ًیع هتٌبؾت ثب ؾغح وویتِ ثطًبهِ ثبقس.ذالءّبی احتوبلی هَخَز زض ایي ذهَل ضا ًیع فْسُ زاض هی

ثىهبضگیطی ثهب   ؾبظهبًی اؾت، زض فطآیٌهس  ثیي  ؾبظی یىپبضچِوِ قبه   ؾبظی یىپبضچٍِؽیفِ ذَز زض فطآیٌس 

زض ذهَل تأهیي ًیبظّبی هؿهلح اظ هٌهبثـ هَخهَز، ٍؽیفهِ ّوهبٌّگی ثهیي ؾهبظهبًی ضا ثهیي          ضیعی ثطًبهِ

ؾتبزّبی پكتیجبًی اظ خٌگ ًیع وهِ زض   ّبی لكىطی ٍ وكَضی ثط فْسُ زاضز.ًیطٍّبی هؿلح ٍ ؾبیط ؾبظهبى

ٍ ههی ّهب   ّب ٍ هدوَفِؾبظهبى زضٍى ؾبظی یىپبضچِثِ  ؾبظی یىپبضچِفطآیٌس  زض فطآیٌهس ثىهبضگیطی    پهطزاظز 
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، ثب زاقتي فَاه  زضٍى ؾبظهبًی ضیعی ثطًبهِّبی هلی زض پكتیجبًی اظ خٌگ، زض اهتساز ههَثبت وویتِ ؽطفیت

 ًؿجت ثِ تأهیي ًیبظّب السام ذَاّس وطز.

ّبی هلی، اضائِ ذسهبت ثِ ًیطٍّبی هؿلح زض ظههبى خٌهگ    ؾبظی ؽطفیت ثب تَخِ ثِ ایٌىِ ّسف اظ یىپبضچِ

ِ   زض وٌبض اثقبز، هثلفِ ٍ قبذمهیجبقس ٍ ّوچٌیي چَى  ؾهبظی ًیهع اضائهِ     ّب، فطایٌسّب ٍ اضتجبعهبت یىپبضچه

گفتِ یقٌی  هَضَؿ پیف 3ظهبى اهىبى پَقف ّط  قس وِ ّن ثبیؿت اظ الگَی اؾتفبزُ هی گطزیسُ اؾت، لصا هی

هحممیي اظ هسل اؾترَاى ههبّی اؾهتفبزُ   ثِ ّویي فلت  ذسهبتی ٍ فطایٌسّب ٍ اضتجبعبت ضا زاقتِ ثبقس.اهَض 

 (159: 1399، ٍّفتن زفبؿ هلی )هغبلقبت گطٍّی زٍضُ ثیؿت .اًس ًوَزُ
 

 
 ؽطفیت ّبی هلی زض پكتیجبًی اظ خٌگ ؾبظی یىپبضچِ هسل هفَْهی:  1قى  

 

 تحقیق ضناسي روش

ی تحمیهك  اخهطا ( ثهِ  ووهی -ویفی) ثب ضٍیىطز تطویجی پیوبیكی ٍ-تَنیفی ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ زض ایي تحمیك

ثبقهس. ثبتَخهِ ثهِ ترهههی ثهَزى هَضهَؿ        هی ای تَؾقِ-. ًَؿ تحمیك وبضثطزیقسُ اؾت حبضط پطزاذتِ

وبضوٌبى قبغ  ٍ یب ثبظًكؿتِ ؾتبز و  ًیطٍّبی هؿهلح، اضتهف، ؾهپبُ، ًیهطٍی     آهبضی اظ ثیي  تحمیك، خبهقِ

ؾبل ؾهَاثك   5زاضای حسال  ثبقٌس وِ  هیاًتؾبهی، ٍظاضت زفبؿ، زٍلت، ثرف ذهَنی ٍ ًْبزّبی فوَهی 

ؾبل،  25ّبی تقییي قسُ، حسال  ؾغح تحهیالت وبضقٌبؼ اضقس، حسال  ؾٌَات ذسهتی ذسهتی زض حَظُ

زض ظهیٌهِ ههطتجظ ثهب هَضهَؿ     زاضای وتبة، ضؾبلِ ٍ همبالت هقتجهط   ،ٍ یب هسیط و  18بیگبُ خزاضای حسال  
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ضؾبلِ ّبی هطتجظ ثهب هَضهَؿ ضا زاٍضی یهب    پػٍّف، آقٌب ثِ هفبّین ٍ هؿبئ  پكتیجبًی اظ ًیطٍّبی هؿلح ٍ 

ٍ ًفهط   400تقهساز  ثهِ  ، خبهقِ آهبضی ی هَضزاقبضُّبثب تَخِ ثِ ٍیػگیضاٌّوبیی ًوَزُ ثبقٌس.  حدهن  تقیهیي 

اثهعاض گهطزآٍضی زازُ ّهبی تحمیهك     . هحبؾجِ گطزیهس ًفط  169 ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ وَوطاى ثِ تقسازًوًَِ ًیع 

پطؾكٌبهِ ثؿتِ هحمك ؾبذتِ ثَزُ وِ ضٍایی آى اظ عطیك ضٍـ ضطیت الٍقِ ٍ پبیبیی آى اظ عطیك ضهطیت  

بؾرگَیبى فضبی هٌبؾهجی زض پطؾكهٌبهِ   آلفبی وطًٍجبخ تبئیس گطزیسی قبیبى شوط اؾت ثِ هٌؾَض اذص ًؾط پ

 تقجیِ گطزیس تب چٌبًچِ پبؾرگَیبى ًؾط تىویلی زض ذهَل هَضَؿ پػٍّف زاقتِ ثبقٌس افالم ًوبیٌس. 

ّهب اؾهتفبزُ    ّبی آهبضی تَنیفی اظ لجی  خساٍل فطاٍاًی، هحبؾجِ هیبًگیي ٍ ًؿجت ّب اظ ضٍـزض تحلی  زازُ

ّبی  ّبی آهبضی اؾتٌجبعی ٍ ضٍـ زٍ زؾتِ ضٍـآهبضی هَضز اؾتفبزُ زض ایي پػٍّف، ّبی  ضٍـ .قسُ اؾت

آههبضی  ّهبی  ّبی ثسؾت آهسُ ثب اؾتفبزُ اظ ًطم افهعاض   . ّوچٌیي تدعیِ ٍ تحلی  زازُّؿتٌسآهبضی تَنیفی 

SPSS  ٍAMOS.نَضت گطفتِ اؾت 

ّهبی هلهی زض پكهتیجبًی اظ     فیهت ؾهبظی ؽط  الگَی ضاّجطزی یىپبضچِ"زض ایي تحمیك یه ؾثال انلی قبه  

هلهی زض پكهتیجبًی اظ    ّبی ؽطفیتؾبظی  فطایٌسّبی یىپبضچِ"ٍ زٍ ؾَال فطفی قبه   "خٌگ چگًَِ اؾت؟

ؾبذتبض/ ًْبزّبی هٌبؾت ثطای "ٍ  "چگًَِ اؾت؟ّب ٍ ًحَُ اضتجبط آًْب قبذم ،ّب، هَلفِقبه  اثقبزخٌگ 

 هسًؾط لطاض گطفتِ اؾت.  "چیؿت؟ هلی زض پكتیجبًی اظ خٌگ ّبی ؽطفیتؾبظی  یىپبضچِ

 ثبقس. ثب تَخِ ثِ ایٌىِ تحمیك حبضط زاضای ًتبیح اوتكبفی اؾت، لصا فبلس فطضیِ هی

 های تحقیق و یافته ها داده تحلیل و  تجشیه
 .قطح ظیط ّؿتٌس ثِّبی تحمیك  ثِ تفىیه ؾَالّبی گطزآٍضی قسُ  تدعیِ ٍ تحلی  زازُ

ّبی هطتجظ  ّبی اٍلیِ وِ هٌتح ثِ اضائِ الگَی هفَْهی تحمیك گطزیسُ اؾت، اظ تحلی  زض تدعیِ ٍ تحلی  یبفتِ

قهبذم ضیكهِ زٍم    ،قهبذم ثهطاظـ تغجیمهی    ،قبذم ثطاظـ ٌّدبض قسُ ،هدصٍض وبی، زضخِ آظازیثب 

ًگیي هطثقبت ذغبی ثطآٍضز ٍ ثبض فبهلی اؾتفبزُ گطزیسُ اؾت تب ضوي ثطضؾی ٍضهقیت تأئیهس یهب فهسم     هیب

 )هغبلقهبت گطٍّهی   .ّب زض الگَی اضائِ قسُ تقییي گطزز آىاضتجبط  ّب، ٍضقیت ط یه اظ اثقبز ٍ هثلفِّ تأئیس

 (170: 1399، ٍّفتن زفبؿ هلی زٍضُ ثیؿت

ِ     ّبی ؽطفیتؾبظی  فطایٌسّبی یىپبضچِاٍل:  فطفی ؾَال ّهب،   هلی زض پكتیجبًی اظ خٌهگ قهبه  اثقهبز، هَلفه

 ؟اؾتّب ٍ ًحَُ اضتجبط آًْب چگًَِ  قبذم

ج ؾثال زض ذهَل اثقبز اؾهترطا  2ؾثال قبه   23هٌؾَض اضائِ پبؾد هطثَط ثِ ؾثال اٍل تحمیك، تقساز  ثِ

ًبههِ   ّبی احهبء قسُ زض لبلت پطؾف ؾثال زض ذهَل قبذم 17ٍ ّب  ؾثال زض ذهَل هثلفِ 4قسُ، 

ِ  توبم اثقبز،ّبی زضیبفتی،  ثطاثط پبؾد ثِ حدن ًوًَِ اضائِ گطزیس ٍ اضائهِ قهسُ زض   ی ّهب  قهبذم ٍ  ّهب  هثلفه

 (175-178)ّوبى، هَضز تأییس حدن ًوًَِ لطاض گطفتٌس.  الگَی هفَْهی

ّبی  خْت قبذم الثؾ 6هلی زض پكتیجبًی اظ خٌگ تَؾظ  ّبی ؽطفیت ؾبظی یىپبضچِفطایٌسّبی  ّوچٌیي
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ٍ  ّهبی اختوهبفی   ؽطفیهت ثهِ هٌؾهَض تقیهیي ضهطٍضت     ایدبز ٍ یىپبضچِ ؾبظی ثبًه خبهـ اعالفبت هثلفِ 

ّهبی هثلفهِ    خْهت قهبذم  ؾهثال   3؛ فلوهی فٌهبٍضی  خغطافیبیی، ًؾبهی، ؾیبؾهی، التههبزی ٍ   ، فطٌّگی

 ،ًیبظقٌبؾبئی ذسهبت هَضز ّب هتٌبؾت ثب ًیبظّب ثِ هٌؾَض تقییي هیعاى اّویت ؾبظی ذسهبت ؾبظهبى یىپبضچِ

ؾهبظی   ّبی هثلفِ یىپبضچِ خْت قبذمؾثال  5؛ اقتطان گصاقتي ذسهبتٍ  ایدبز ًؾبم فطاذَاى ذسهبت

اعالفهبت ٍ فطاذهَاًی   ، ایدبز هىبًیعم هسیطیت اًتمهبل ّب ثِ هٌؾَض تقییي اّویت  فطایٌسّب ٍ فطهَلِ وطزى آى

ّبی هكهبثِ   قٌبؾبئی فقبلیت ٍ ّبی فوَهی ؾبظهبى ٍ ایدبز الیِ پطزاظـ هطوعی تسٍیي ؾیبؾت، ّب پطزاظـ

ّهب ثهِ    ؾهبظی ظیطؾهبذت   ّبی هثلفِ یىپبضچِ ل خْت قبذمؾثا 3ٍ ًْبیتبً تقساز  ّبی هرتلف زض ؾبظهبى

 (179)ّوبى،  عطح گطزیسُ اؾت.افعاض  افعاض، ثطًبهِ ًَیؿی اهٌیت هحَض ٍ تْیِ ؾرت هیبىبظؾٌدی یهٌؾَض تقییي اّویت ً

( قهبذم  0.893( قبذم ثطاظـ ٌّدبض قهسُ ) 72(، زضخِ آظازی )95.167هدصٍض وبی )ًتبیح حبن  اظ 

(، هكرم ًوهَز وهِ   0.042ًگیي هطثقبت ذغبی ثطآٍضز )( ٍ قبذم ضیكِ زٍم هیب0.971ثطاظـ تغجیمی )

هٌبؾجی ثطذَضزاض اؾت لهیىي ثهب   اظ ثطاظـ  ّبی هلی زض پكتیجبًی اظ خٌگ ؽطفیت ؾبظی فطایٌسّبی یىپبضچِ

پَقبًی ثرف  ٍ ّن ضیعی ٍ ؾتبزّبی پكتیجبًی اظ خٌگ تَخِ ثِ تساذ  ثركی اظ قطح ٍؽبیف وویتِ ثطًبهِ

ؾبظی ثیي ؾبظهبًی ٍ زضٍى ؾهبظهبًی ثهِ نهَضت     یىپبضچِ، ؾبظی ثیي ٍ زضٍى ؾبظهبًی ای اظ یىپبضچِ فوسُ

    ِ ضیهعی ٍ ؾهتبزّبی    یىدب ٍ ثب فٌَاى یىپبضچِ ؾبظی ؾبظهبًی وِ اظ عطیك هكهبضوت افضهبی وویتهِ ثطًبهه

 )ّوبى( پكتیجبًی اظ خٌگ ثهَضت هتوطوع السام ذَاّس قس، زض ًؾط گطفتِ قَز.

ِ اهِ ثب هحبؾجِ ثبض فبهلی ّط یه اظ زض از هلهی زض پكهتیجبًی اظ خٌهگ،     ّهبی  ؽطفیهت ؾهبظی   فطایٌس یىپبضچه

ٍ ّوچٌهیي   "ّهبی هرتلهف   ّبی هكبثِ زض ؾهبظهبى  قٌبؾبئی فقبلیت" قبذمثِ خع زٍ هكرم گطزیس وِ 

 یىپبضچِهثلفِ زض  "اؾتبًساضز ؾبظی فطآیٌسّب ثب اؾتفبزُ اظ اثعاض، الگَ ؾبظی، هَتَض فطایٌسی ٍ اثعاض ضاّجطی"

ِ زض  ثهِ زؾهت آههسُ    ّهبی  قبذمهبثمی ّب،  آى وطزى فطهَلِ ٍ فطآیٌسّب ؾبظی ِ  ّهبی  هثلفه ؾهبظی   یىپبضچه

ثیكهتطیي   0.69ثب ثهبض فهبهلی    فلوی فٌبٍضی ّبی ؽطفیتاًس ٍ فطآیٌس  هَضز تأییس لطاض گطفتِ هلی ّبی ؽطفیت

 (189)ّوبى،  ؾبظی زاضز. اّویت ضا زض ثیي هتغیطّبی فطایٌس یىپبضچِ

 "هلی زض پكتیجبًی اظ خٌگ چیؿت؟ ّبی ؽطفیتؾبظی  ؾبذتبض/ ًْبزّبی هٌبؾت ثطای یىپبضچِ"ؾثال فطفی زٍم: 

، تقساز ؾِ ؾثال هلی زض پكتیجبًی اظ خٌگ ّبی ؽطفیتؾبظی  خْت ؾبذتبض/ ًْبزّبی هٌبؾت ثطای یىپبضچِ

َُ ٍ ضئیؽ ؾتبز و  ؾِ ل )ثب تطویت ضٍؾبیقَضای فبلی پكتیجبًی اظ خٌگ  ثِ هٌؾَض تقییي اّویت ؾبذتبض 

ّبی  وویتِ ثطًبهِ ضیعی  )ثب تطویت هقبٍى اٍل ضئیؽ خوَْض ، ٍظیط زفبؿ ، هقبًٍت، ؾبذتبض ًیطٍّبی هؿلح(

شیطثظ ؾتبز و  ى.م ، ضئیؽ ؾبظهبى ثطًبهِ ٍ ثَزخهِ ، ٍظیهط وكهَض ، ؾهبیط ٍظضا ثطحؿهت ًیهبظ ، ًوبیٌهسُ        

ؾتبزّبی پكتیجبًی اظ خٌهگ )ثهب تطویهت    ؾبذتبض ٍ ّبی هطزهی(   ًْبزّبی فوَهی غیطزٍلتی ، ًوبیٌسُ تكى 

 (175-178)ّوبى،  عطح گطزیس.ؾبظی   ؾتبزّبی هطوعی ، اؾتبًی ٍ قْطؾتبًی( زض یىپبضچِ

 ( قهبذم 1هدصٍض وبی )نفط(، زضخِ آظازی )نفط( قبذم ثطاظـ ٌّدبض قهسُ ) ًتبیح ثِ زؾت آهسُ اظ 
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 ّهبی  ؽطفیهت ؾهبظی   الگَی ؾبذتبض هٌبؾت ثطای یىپبضچِثیبًگط ایي ٍالقیت ّؿتٌس وِ (، 1ثطاظـ تغجیمی )

اظ ثهطاظـ هٌبؾهجی   ّط ؾِ ؾغح ؾبذتبض ثِ زؾت آههسُ  هلی زض پكتیجبًی اظ خٌگ یه الگَی اقجبؿ ثَزُ ٍ 

 )ّوبى( ثطذَضزاض اؾت.

، «47/0»گبًِ فَق )ؾبذتبض قَضاّبی پكهتیجبًی   ًتبیح حبن  اظ هحبؾجِ ثبض فبهلی ّط یه اظ ؾبذتبضّبی ؾِ

ثبقهس وهِ    ًگط ایهي هَضهَؿ ههی   ثیب«( 67/0»ٍ ؾبذتبض ؾتبزّبی پكتیجبًی « 64/0»ضیعی  ؾبذتبض وویتِ ثطًبهِ

ّبی هلی زض پكتیجبًی اظ خٌگ ثَزُ ٍ  ؾبظی ؽطفیت ّبی یىپبضچِ ؾبذتبضّبی پیكٌْبزی پبؾرگَی ًیبظهٌسی

 (193، )ّوبى ؾبیط ؾبذتبضّب زاضز. ثیكتطیي اّویت ضا زض ثیيؾبذتبض ؾتبزّبی پكتیجبًی 

ّوجؿتگی ثیي ؾبذتبض/ ّبی حبن  اظ پػٍّف حبضط، ًؿجت ثِ هحبؾجِ  زض ازاهِ ضًٍس تدعیِ ٍ تحلی  یبفتِ

ؾبظی ثِ هٌؾَض تقییي هیعاى ّوجؿتگی ثیي هتغییطّب السام گطزیسُ ٍ ًتبیح ثهِ زؾهت آههسُ     ًْبزّبی یىپبضچِ

ایدهبز ٍ  »ؾبظی، ثهیي   ثبقٌس وِ ثیكتطیي ّوجؿتگی زض ؾبذتبضّبی پیكٌْبزی یىپبضچِ هَضَؿ هیثیبًگط ایي 

ثبقس ٍ ایي ثساى هقٌب اؾهت   هی« ّب ؾبظی ذسهبت ؾبظهبى یىپبضچِ»ٍ « یىپبضچِ ؾبظی ثبًه خبهـ اعالفبت

ّهب   ذسهبت ؾبظهبىؾبظی  ّبی هَخَز ٍ ّوچٌیي ایدبز یىپبضچِ وِ زض تْیِ ثبًه خبهـ ٍ هىبًیعُ اظ ؽطفیت

 (196، )ّوبى ثبیؿت ثب اٍلَیت اٍل السام ًوَز. هی

 ّبی هلی زض پكتیجبًی اظ خٌگ چگًَِ اؾت؟ ؽطفیت ؾبظی یىپبضچِؾثال انلی تحمیك: الگَی ضاّجطزی 

ّبی هلی زض پكهتیجبًی اظ خٌهگ، هدهصٍض     ؾبظی ؽطفیت یىپبضچِپیكٌْبزی زض ضاؾتبی ثطضؾی افتجبض الگَی 

( 0.989( قبذم ثطاظـ تغجیمهی ) 0.917(، قبذم ثطاظـ ٌّدبض قسُ )65زضخِ آظازی )(، 73.803وبی )

َ زّهس   ثِ زؾهت آههسُ وهِ ًكهبى ههی      (0.027ٍ قبذم ضیكِ زٍم هیبًگیي هطثقبت ذغبی ثطاٍضز ) ی الگه

 (198-199، )ّوبىاظ ثطاظـ هٌبؾجی ثطذَضزاض اؾت.  پیكٌْبزی هحممیي

  پیطنهادو  گیزی نتیجه

 نتیجه گیزی-الف

زاز انلی ٍ هْن  زضٍى 2ًیبظهٌس ّبی هلی  ؾبظی ؽطفیت اظ ًتبیح حبن ، هكرم گطزیس وِ الگَی یىپبضچِ

گهصاضی ٍ   ؾیبؾهت ّهبی هلهی ٍ   ّبی ًیطٍّهبی هؿهلح زض ظههبى خٌهگ هجتٌهی ثهط ؽطفیهت        قبه  ًیبظهٌسی

ّبی  ی ؽطفیتّبی ًیطٍّبی هؿلح تحسیس وٌٌسُ هؿیط قٌبی ؾبظی اؾت. ًیبظهٌسی ثطای یىپبضچِگصاضی  لبًَى

ّب هتٌبؾت ثب ًیبظّب تقییي ٍ زض نَضت فهسم ٍخهَز ؽطفیهت هتٌبؾهت ثهب ًیبظّهبی        ثبقس تب ؽطفیت هلی هی

گهصاضی   گصاضی ٍ لهبًَى  ؾیبؾتؾبظی زض آى حَظُ السام گطزز. ّوچٌیي  ت ثِ ؽطفیتًیطٍّبی هؿلح ًؿت

 (208، )ّوبى ي ذَاّس وطز.ؾبظی تقیی ًیع چبضچَة ٍ لَاضُ فولىطز هجبزی شیطثظ ضا زض ذهَل یىپبضچِ

ِ قهس  ثٔ 2ثٔقهس ثهِ    3اظ هلی زض پكهتیجبًی اظ خٌهگ    ّبی ؽطفیتؾبظی  فطایٌس یىپبضچِ ٍ  ؾهبظی هلهی   یىپبضچه

ٍ  قهَضای فهبلی پكهتیجبًی اظ خٌهگ    تَؾهظ   ؾبظی هلهی  یىپبضچِوِ  تغییط پیسا وطز ؾبظی ؾبظهبًی یىپبضچِ
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ذَاّس  ثهَضت تلفیمی اًدبم ضیعی ٍ ؾتبزّبی پكتیجبًی وویتِ ّبی ثطًبهًِیع تَؾظ  ؾبظی ؾبظهبًی یىپبضچِ

 (207، )ّوبى پصیطفت.

ِ قهس  ثٔثبقهٌس.   هثلفِ ههی  2ؾبظی زض ایي الگَ زاضای  ّط یه اظ اثقبز فطایٌس یىپبضچِ اظ  ؾهبظی هلهی   یىپبضچه

ِ ٍ  ّهب هتٌبؾهت ثهب ًیبظّهب     ؾبظی ذسهبت ؾبظهبى یىپبضچِّبی  هثلفِ ّهب ٍ ثٔقهس    ؾهبظی ظیطؾهبذت   یىپبضچه

ی هلهی ٍ  ّهب  ؽطفیهت ایدبز ٍ یىپبضچِ ؾبظی ثبًه خبهـ اعالفبت ّبی  ًیع اظ هثلفِ ؾبظی ؾبظهبًی یىپبضچِ

 (207-208، )ّوبىاًس.  تكىی  گطزیس ّب ؾبظی فطآیٌسّب ٍ فطهَلِ وطزى آى یىپبضچِ

 هثلفِ انلی زض ایي الگَ ٍخَز زاضز وِ هَضز تأییس حدن ًوًَِ ًیع لطاض گطفتِ اؾت.  4ثٌبثطایي 

 ذهسهبت  یقٌبؾهبئ فجهبضت اؾهت اظ    ؾبظی ذسهبت ؾبظهبًْب هتٌبؾت ثب ًیبظّهب  یىپبضچِ  ّبی هثلفِ قبذم

 قبذم( 3. )زض هدوَؿ ذسهبت گصاقتي اقتطان ٍ ذسهبت فطاذَاى ًؾبم دبزیا، بظیهَضزً

ِ ، افهعاض  بىیه قجىِ یبظؾٌدیًّب فجبضت اؾت اظ  ؾبظی ظیطؾبذت یىپبضچِ ّبی هثلفِ قبذم  یؿه یًَ ثطًبهه

 قبذم( 3)زض هدوَؿ  .افعاض ؾرت ِیتْ ٍ هحَض تیاهٌ

ی هلهی فجهبضت اؾهت اظ    ّهب  ؽطفیهت ایدبز ٍ یىپبضچهِ ؾهبظی ثبًهه خهبهـ اعالفهبت       ّبی هثلفِ قبذم

 قبذم( 6فٌبٍضی ٍ ًؾبهی. )زض هدوَؿ  –فطٌّگی، التهبزی، ؾیبؾی، خغطافیبئی، فلوی  –ّبی اختوبفی  ؽطفیت

قبذهی وِ هَضز تأئیهس حدهن    2ثب حصف  ّب فطآیٌسّب ٍ فطهَلِ وطزى آىؾبظی  یىپبضچِ ّبی هثلفِ قبذم

ٍ ، ّهب  پطزاظـ یفطاذَاً ٍ اعالفبت اًتمبل تیطیهس عمیهىبً دبزیافجبضت اؾت اظ ًوًَِ لطاض ًگطفتٌس   يیتهس

ِ  یّهب  تیفقبل یقٌبؾبئ ٍ یهطوع پطزاظـ ِیال دبزیا ٍ ؾبظهبى یفوَه یّب بؾتیؾ  یّهب  ؾهبظهبى  زض هكهبث

 قبذم( 3. )زض هدوَؿ یطضطٍضیغ ٍ ظائس یٌسّبیفطآ حصف ٍ هرتلف

افعاضّهبی تحلیه  زازُ    وهِ اظ ًهطم  ّهب   ّهب ٍ قهبذم   ثب تَخِ ثِ ًتبیح ثِ زؾت آهسُ، اضتجبط ثیي اثقبز، هثلفِ

 (198، )ّوبى ثبقس. اؾترطاج گطزیسُ اؾت، ثطاثط ًوَزاض ظیط هی
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هلی  ّبی ؽطفیتؾبظی  ؾبذتبض/ ًْبزّبی هٌبؾت ثطای یىپبضچًِتیدِ حبن  اظ تدعیِ ٍ تحلی  زض ذهَل 

ثبیؿهت زض ؾهغح    ؾبظی هلی هی ثبقس وِ ؾبذتبض هٌبؾت یىپبضچِزض پكتیجبًی اظ خٌگ هجیي ایي هَضَؿ هی

ضٍؾبی ؾِ لَُ ٍ ضئیؽ ؾتبز وه   فضبیی قبه  والى هسًؾط لطاض گیطز ٍ قَضای فبلی پكتیجبًی اظ خٌگ ثب ا

ِ ًیطٍّبی هؿلح  ؾهبظی ؾهبظهبًی ًیهع     ثطای ایي هٌؾَض هٌبؾت اؾت. ّوچٌیي ؾبذتبض هٌبؾت ثطای یىپبضچه

ّهب،   ؾبظی زض ؾهغح ؾهبظهبى   تب یىپبضچِثبقس  ضیعی هی ّبی ثطًبهِ ٍ وویتِ قبه  ؾتبزّبی پكتیجبًی اظ خٌگ

تطویجهی اظ افضهبی ؾهتبزّبی    ِ افضبی ؾهتبزّبی پكهتیجبًی اظ خٌهگ    ّب قى  ثگیطز و ّب ٍ قْطؾتبى اؾتبى

هقبٍى اٍل ضئیؽ خوْهَض،  ضیعی ًیع قبه   ّبی ثطًبهِ هطوعی، اؾتبًی ٍ قْطؾتبًی ٍ ّوچٌیي افضبی وویتِ

ّبی شیطثظ ؾتبز وه  ى.م، ضئهیؽ ؾهبظهبى ثطًبههِ ٍ ثَزخهِ، ٍظیهط وكهَض، ؾهبیط ٍظضا          ٍظیط زفبؿ، هقبًٍت

 (204، )ّوبى ّبی هطزهی ذَاّس ثَز. سُ ًْبزّبی فوَهی غیطزٍلتی ٍ ًوبیٌسُ تكى ثطحؿت ًیبظ، ًوبیٌ

 ضاّجهطزی  الگَی" یقٌی تحمیك انلی ؾثال ذهَل زض ضٍ پیف تحمیك اظ آهسُ زؾت ثِ ًتیدِ ذهَل زض

 ایٌىِ ثِ تَخِ ثب ،2 قوبضُ قى  ثطاثط ،"اؾت؟ چگًَِ خٌگ اظ پكتیجبًی زض هلی ّبی ؽطفیت ؾبظی یىپبضچِ

 ٍ ثبقهس  ههی  ههبّی  اؾترَاى هسل ثطاؾبؼ الگَ ایي قَز، هی هحؿَة ذسهبتی اهَض خعء خٌگ اظ پكتیجبًی

 هلی ّبی ؽطفیت ثط هجتٌی خٌگ ظهبى زض هؿلح ًیطٍّبی ّبی ًیبظهٌسی انلی زاز زضٍى زٍ اظ وِ اؾت الگَیی

  .اؾت گطزیسُ تكىی  ؾبظی یىپبضچِ ثطای گصاضی لبًَى ٍ گصاضی ؾیبؾت ٍ

 فطایٌهس  اثقهبز  ثیهبًگط  زاضز، ضا فمهطات  ؾتَى ًمف ٍ اؾت هبّی انلی اؾترَاى ّوبى وِ الگَ هطوعی هحَض

 هلی ؾبظی یىپبضچِ اٍل. اؾت ثٔقس زٍ قبه  ٍ ثبقس هی خٌگ اظ پكتیجبًی زض هلی ّبی ؽطفیت ؾبظی یىپبضچِ

 تلفیمهی  ثههَضت ) ؾبظهبًی ؾبظی یىپبضچِ زٍم ٍ( پصیطز هی نَضت خٌگ اظ پكتیجبًی فبلی قَضای تَؾظ)

 .ثبقس هی( پصیطز هی نَضت پكتیجبًی ؾتبزّبی ٍ ضیعی ثطًبهِ ّبی وویتِ تَؾظ

 ًیبظّهب  ثب هتٌبؾت ّب ؾبظهبى ذسهبت ؾبظی یىپبضچِ ّبی هثلفِ. اؾت هثلفِ 2 زاضای هلی ؾبظی یىپبضچِ ثٔقس

ِ  2 اظ هلهی  ؾهبظی  یىپبضچِ ثٔقس ّوبًٌس ًیع ؾبظهبًی ؾبظی یىپبضچِ ثٔقس. ّب ظیطؾبذت ؾبظی یىپبضچِ ٍ  هثلفه

 ٍ هلهی  ّهبی  ؽطفیهت  اعالفبت خبهـ ثبًه ؾبظی یىپبضچِ ٍ ایدبز ّبی هثلفِ اظ فجبضتٌس وِ گطزیسُ تكىی 

  .ّب آى وطزى فطهَلِ ٍ فطآیٌسّب ؾبظی یىپبضچِ

 ایدهبز  هَضزًیهبظ،  ذهسهبت  قٌبؾبئی ّبی قبذم اظ ًیبظّب ثب هتٌبؾت ؾبظهبًْب ذسهبت ؾبظی یىپبضچِ  هثلفِ

ِ  هثلفِ ذسهبت؛ گصاقتي اقتطان ٍ ذسهبت فطاذَاى ًؾبم  ّهبی  قهبذم  اظ ّهب  ظیطؾهبذت  ؾهبظی  یىپبضچه

ِ  ٍ ایدهبز  هثلفِ افعاض؛ ؾرت تْیِ ٍ هحَض اهٌیت ًَیؿی ثطًبهِ افعاض، هیبى قجىِ ًیبظؾٌدی  ؾهبظی  یىپبضچه

 ؾیبؾهی،  التهبزی، فطٌّگی، – اختوبفی ّبی ؽطفیت ّبی قبذم اظ هلی ّبی ؽطفیت اعالفبت خبهـ ثبًه

ِ  ٍ فطآیٌهسّب  ؾبظی یىپبضچِ هثلفِ ًْبیت زض ٍ ًؾبهی ٍ فٌبٍضی – فلوی خغطافیبئی،  اظ ّهب  آى وهطزى  فطهَله

 فوهَهی  ّهبی  ؾیبؾهت  تهسٍیي  ّب، پطزاظـ فطاذَاًی ٍ اعالفبت اًتمبل هسیطیت هىبًیعم ایدبز ّبی قبذم
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ِ  ّهبی  فقبلیهت  قٌبؾهبئی  ٍ هطوعی پطزاظـ الیِ ایدبز ٍ ؾبظهبى  حهصف  ٍ هرتلهف  ّهبی  ؾهبظهبى  زض هكهبث

 (206-209 ّوبى،. )اًس قسُ تكىی  غیطضطٍضی ٍ ظائس فطآیٌسّبی
  

 
 ؾبظی ؽطفیت ّبی هلی زض پكتیجبًی اظ خٌگ : الگَی ضاّجطزی یىپبضچ2ِقى  

 ها پیطنهاد -ب
 پیطنهادهای کاربزدی 

هلی زض پكتیجبًی اظ خٌگ هی ثبیؿت اظ حبلهت تئهَضی    ّبی ؽطفیت ؾبظی یىپبضچِثب تَخِ ثِ ایٌىِ 
ّهب ٍ  گهطزز زؾهتَضالقو   ، پیكٌْبز هیتجسی  قسُ ٍ ثِ هطحلِ اخطا زضآیسٍ ًؾطی ثِ حبلت فولیبتی 

 نَضت شی  تسٍیي، اخطا ٍ اثالك گطزز:ِ آئیي ًبهِ ّبی اخطائی ث
ًبهِ ّبی اخطائهی، وویتهِ ّهبی       ثطاؾبؼ ایي پیكٌْبز هطخـ ثطضؾی ٍ تسٍیي زؾتَضالقو  ّب ٍ آئیي

ّب ٍ آئیي ثب ووه ؾتبزّبی پكتیجبًی اظ خٌگ ٍ هطخـ تهَیت ٍ اثالك ایي زؾتَضالقو  ضیعی ثطًبهِ
 ّهبی  ؽطفیت ؾبظی یىپبضچِگطزز زض حَظُ پیكٌْبز هی قَضای فبلی پكتیجبًی اظ خٌگ اؾت.ّب ًبهِ

 ّبی ظیط تسٍیي، تهَیت ٍ اخطا گطزز. هلی زض پكتیجبًی اظ خٌگ، زؾتَضالقو 
     ی، فطٌّگهه – یاختوههبف ّههبی ؽطفیههتایدههبز ٍ یىپبضچههِ ؾههبظی ثبًههه خههبهـ اعالفههبت

 ٍضی  فٌب –ی ٍ فلوی التهبز ی،بؾیؾی، ًؾبهیی،بیخغطاف
 ِؾبظهبًْب ذسهبت ؾبظی یىپبضچ 
 ِآًْب   وطزى فطهَلِ ٍ ٌسّبیفطآ ؾبظی یىپبضچ 
 ِظیطؾبذت ّب  ؾبظی یىپبضچ 
  آئیي ًبهِ ّبی اخطائی ٍ 
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 ّب پطزاظـ یفطاذَاً ٍ اعالفبت اًتمبل تیطیهس عمیهىبً دبزیا  
 ٍیهطوع پطزاظـ ِیال دبزیا ٍ ؾبظهبى یفوَه یّب بؾتیؾ يیتس 
 هرتلف یّب ؾبظهبى زض هكبثِ یّب تیفقبل یقٌبؾبئ 
 یضاّجط اثعاض ٍ یٌسیفطا هَتَض ،یؾبظ الگَ اثعاض، اظ اؾتفبزُ ثب ٌسّبیفطآ یؾبظ اؾتبًساضز 
 یضطٍض طیٍغ ظائس یٌسّبیفطآ حصف 
 بظیً هَضز ذسهبت یقٌبؾبئ 
 ذسهبت فطاذَاى ًؾبم دبزیا 
 ِذسهبت ؾبظی یىپبضچ 
 ّوبٌّگ ؾبظی ًیبظّب 
 ْافعاض ؾرت ِیت 
 ًافعاض بىیه قجىِ یبظؾٌدی 
 ِهحَض تیاهٌ یؿیًَ ثطًبه 
 یؾبظ بزُیپ 
 .تسٍیي ، تهَیت ٍ اخطا گطزز 

 هلی زض پكتیجبًی اظ خٌگ، زؾتَضالقولْبی : ّبی ؽطفیتة( پیكٌْبز هیگطزز زض حَظُ ثىبضگیطی 
 ِخٌگ اظ یجبًیپكت یفبل یقَضا ثِ كٌْبزیپ اضائ  
 بظیً هَضز یلبًًَ ٍ یتیؽطف یّب قىبف  يییتق  
 ّب قىبف ضفـ یثطا ثط بىیه ّبی ضاُ قٌبؾبیی 
 بظّبیً ثِ ًگبُ ثب یلبًًَ ٍ یتیؽطف تیوفب يییتق 
  آئیي ًبهِ ّبی اخطائی ٍ 
  ٍ م.ى اظ بظیً بفتیزضًحَُ قٌبؾبیی. 
 ِوٌٌسُ يیتأه یهجبز يییتق ٍ ّب تیؽطف اعالفبت ثبًه ثِ هطاخق 
 تیتهَ یثطا  تِیوو ثِ كٌْبزیپ 
 َتِیوو زض تیته 
 طثظیش اضگبى ٍ ًْبز ثِ اثالك  
 ُاضؾبل یثطا ًؾط هَضز ذسهبت ٍ وبال ًوَزى آهبز 
 ٍنَل ِیسیتأئ بفتیزض ٍ هحوَلِ اضؾبل 
 وٌتطل ٍ ًؾبضت 
 ِثبظذَض اضائ 
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 تسٍیي ، تهَیت ٍ اخطا گطزز.
گطزز ثِ هٌؾَض اخطای ثْتط ٍ هٌبؾهجتط فطآیٌهسّب ٍ پیكهگیطی اظ ثهطٍظ ههَاظی وهبضی ٍ       پیكٌْبز هی

ّب ٍ آئیي ًبهِ ّهبی تٌؾیوهی ، ؾهبذتبضٍ    اتالف هٌبثـ، ٍلت ٍ اًطغی هلی زض ّطیه اظ زؾتَضالقو 
ّؿهتٌس ثهِ گًَهِ ای قهفبف ٍ      ّبئی وِ ثهَضت هؿتمین ٍ غیطهؿتمین هتَلی اخطای فطآیٌسزؾتگبُ

 ٍاضح هكرم گطزًس.
 پیطنهاد تحقیقات آتي 

 پیكٌْبزّبی ظیط اضایِ قسُ اؾت.زاًف پػٍّبى ٍ هحممبًی وِ فاللوٌس ثِ پػٍّف زض حَظُ ّبی هكبثِ ّؿتٌس  ثطای
 الف( ثطضؾی ذالءّبی لبًًَی پكتیجبًی اظ خٌگ

 أههَض ة( چگًَگی خجطاى تجقبت ًبقی اظ خٌگ زض زٍضاى حیي ٍ پؽ اظ خٌگ )هث  ضؾیسگی ثهِ  
خٌگ ظزگبى، ذبًَازُ ّبئی وِ ؾطپطؾت ذَزضا زض خٌگ اظ زؾت زازُ اًهس ، ثبظؾهبظی ذطاثیْهبی    

 ًبقی اظ خٌگ، افعایف ضٍحیِ فوَهی زض زٍضاى خٌگ ٍ ...(
 تحهَالت  ًمهف  تقیهیي " ثبقس، هی تحمیك ٍ پػٍّف ًیبظهٌس وِ هبًسُ هغفَل ٍ هْن هَضَفبت خولِ اظ( ج

 هَضهَؿ  یه فٌَاى ثِ اؾت الظم ٍ اؾت "خٌگ اظ پكتیجبًی زض اضتجبعبت ٍ اعالفبت فٌبٍضی ٍ ؾبیجط فضبی
 .قَز پطزاذتِ آى ثِ تحمیمبتی

 ههَاز  ٍ اهىهبًی  هبلی،) ّب ؽطفیت ٍ هٌبثـ ؾبظی یىپبضچِ ٍ قٌبؾبیی هثلفِ" هلی، ؾبظی یىپبضچِ ثقس زض( ز
 یهه  فٌَاى ثِ اؾت الظم ٍ اؾت هبًسُ هغفَل هَضز...(  ٍ ضبیقبتی اٍلیِ هَاز یب آوجٌس اٍلیِ هَاز اظ افن اٍلیِ

 .قَز پطزاذتِ آى ثِ تحمیمبتی هَضَؿ
 اؾهت  الظم ٍ اؾت هبًسُ هغفَل هَضز "فولیبت ؾبظی یىپبضچِ هثلفِ" ؾبظهبًی، ؾبظی یىپبضچِ ثقس زض( ّه
 .قَز پطزاذتِ آى ثِ تحمیمبتی هَضَؿ یه فٌَاى ثِ
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 فهزست منابع:

 .فَالزًٍسلطآى وطین، تطخوِ  -

 www.Khamenei.irزض:  یزؾتطؾ لبث  بًبت،ی، هدوَفِ ث(یالقبل )هسؽلِ یا ذبهٌِ اهبم -

 منابع فارسي

الگَی ضاّجطزی تأهیي اهٌیت هلّی خوَْضی اؾالهی ایطاى زض  .(1392) .حویس ،ثبالیی ،هحؿي ،اؾوبفیلی -

، 6، فهلٌبهِ پػٍّف ّبی ضاّجطزی ؾیبؾت، زٍضُ لَاًیي ثطًبهِ ی تَؾقِ ی التهبزی، ؾیبؾی، فطٌّگی

 .75-43، ل 5قوبضُ 

 اًتكبضات پبپلی. غئَپلیتیه، تْطاى: (. انَل ٍ هفبّین1390حبفؼ ًیب، هحوسضضب. ) -

 تیطیههس  یهدلهِ اذتهبنه   ن،یهدلهِ آپتهب   ٌبىیاعو تیًگْساقت ٍ لبثل .(1394) ی.هدتج سیؾ بى،یحؿٌ -

 ی.ىیعیف یّب ییزاضا

ًیطٍی هكهتطن زض ًیطٍّهبی هؿهلح    عطاحی الگَی ثَهی تكىی   .(1397) .ًبنط ،ثْلَلی ،حؿیي ،قىَّی -

 42-21 ، ل6، قوبضُ 2زٍضُ ، فهلٌبهِ هغبلقبت هسیطیت ضاّجطزی زفبؿ هلی، خوَْضی اؾالهی ایطاى

 ثهط  هكهبغ   ؾهبذتبض  تغییهط  طیتهأث  (. ثطضؾهی 1395هحوس. ) ذدؿتِ، فجساهلل؛ هدیسی، هؿقَز؛ قطیقتی، -

 هٌبثـ هسیطیت تْطاى: هدلِ 4 قوبضُ چْبضم، اًتؾبهی، ؾبل ّبی یگبى اظ یىی زض وبضوٌبى، قغلی ضضبیت

 اًتؾبهی. ًیطٍی زض

 .ًبقط: اَقدٓـ، چبح ًرؿتفطٌّگ فبضؾی فویس،  .(1389. )حؿي ،فویس -

ای ثط لسضت هلی )هجبًی، وبضوطزّهب، هحبؾهجِ ٍ ؾهٌدف(، تْهطاى:      همسهِ .(1388ظضلبًی، ؾیس ّبزی. ) -

 پػٍّكىسُ هغبلقبت ضاّجطزی.

ضؾهبلِ   ،تسٍیي ضاّجطز ثؿیح هٌبثـ هبزی وكَض، زضهمبثلهِ ثهب تْسیهس ًؾهبهی     (.1389. )هحوسی ًیب، ضضب -

 .زاًكگبُ فبلی زفبؿ هلّی، یزوتط

ِ (، 1399) .ٍّفتن زفبؿ هلی هغبلقبت گطٍّی زٍضُ ثیؿت - ؾهبظی ٍ ثىهبضگیطی    الگَی ضاّجطزی یىپبضچه

 ی ٍ تحمیمبت ضاّجطزی.زاًكگبُ ٍ پػٍّكگبُ فبلی زفبؿ هل تْطاى،ّبی هلی زض پكتیجبًی اظ خٌگ،  ؽطفیت
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