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 چكیدٌ  

ٔٙب ٛ٘ي خٕٟٛضي اؾالٔي ايطٖا ضا تكىيُ ٔيآؾيبي ٔطوعي يىي اظ  ّيتيه پيطٔا ٛپ ٔٙغمنٝ    زٞس. قىُ عك غئ ٌيطي اينٗ 

ّيتيه زض قٕبَ قطلي ايطٖا فسْ ثجبت  ٛپ ٝ غئ ي ٚ ..زض حنٛظٜ آؾنيبي ٔطونعي ٚ    ٚ التهنبز ي زض ٔؿنبُئ ؾيبؾني   ا ٔٙغمن

ٔيبٝ٘ ٚ تغييطات ؾطـي قطايظ ؾيبؾي،التهبزي ٚ ... ٔتقسزي ض ٞب ٚ چبِف كطٖايپ ذبٚض ٕبؾي ٞبي  بٜ زيّپ ا پيف ضٚي زؾٍت

ٜ اؾت. ٖ لطاض زاز ٚاثظ ٌؿتطـٚ ؾيبؾت ذبضخي ايطا ٙيت تحىيٓ ثبفث التهبزي ض س ٔٙغمٝ ٔا ٛٞا  ٘فٛش يفٚ افعا ٌطزيس ذ

ٔٙي ايدبز ثبفث يا ٔٙغمٝ فطا ٚ يا ٔٙغمٝ يٞب لسضت  ٝث زؾتيبثي تحميك اٗي اظ ٞسف ٌطزز. ئ ج.ا.ايطٖا قطق قٕبَ زض ٘با

ٚاثظ ثط ٔؤثط التهبزي يٞب قبذم ٚ ٔؤِفٝ  يطتنثث  ٔيعٖا ييٗتق ٚ ٔطوعي آؾيبي وكٛضٞبي ثب اؾالٔي خٕٟٛضي زفبفي ض

ط ضٚي ثط ٞب آٖ  ثبقس. ئ يىسٍي

ؿ تحميك اٗي زض ؾقٝ-وبضثطزي»تحميك ٛ٘ ننيفي » تحميك ضٚـ ٚ«اي ٛت ني -ٛت ّّي َ  ٚ«تح ٝ » تحمينك  اننّي  ؾنؤا  ٚ ٔؤِفن

ٚاثظ ثط ٔؤثط التهبزي يٞب قبذم  ثبقس. ئ«اؾت؟ وسْا ٔطوعي آؾيبي وكٛضٞبي ٚ ج.ا.ايطٖا زفبفي ض

ٝ  ذٛزؾبذتٝ ِيىطت عيف پطؾكٙبٔٝ ثب حٛظٜ اٗي اؾبتيس اظ٘ؾط ثطٌطفتٝ تحميك ٔفٟٛٔي ٔسَ ٖ  ثن ٝ  آظٔنٛ  ذجطٌني  خبٔقن

طايي ٔؤِفٝ /.زض721  ضطيت ثبٚ  التهبزي ٍٕٞطايي ٔؤِفٝ زض  /.920 وطٚ٘جبخ آِفبي ضطايت ثبٚ  قس ٌصاقتٝ  التهبزي ٌٚا

طايني     9قبذم زض ٔؤِفٝ ٍٕٞطايي التهبزي ٚ  10وٝ قبُٔ زٚ ٔؤِفٝ ٚ ٌطزيس. يستبئ ٖآ ،پبيبيي ٌٚا قنبذم زض ٔؤِفنٝ 

 .التهبزي تبئيس ٌطزيس
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 مقدمٍ

ثٟٕنٗ   30ونٝ زض   «التهبز ٔمبٚٔتي»ٞبي وّي  تٛؾقٝ پيٛ٘سٞبي ضاٞجطزي ثب ٕٞؿبيٍبٖ زض ؾيبؾت

اظ ؾٛي ٔمبْ ٔقؾٓ ضٞجطي اثالك ٌطزيس ٔٛضز تثويس لطاضٌطفتٝ اؾت. فالٜٚ ثنط اينٗ، ٚخنٛز     1392

ٝ  ٔٛخت ايدبز ٚ تمٛيت اضازٜ آٖ ٔقٕٛالًافتٕبز ٔتمبثُ زض وكٛضٞب  خب٘جنٝ   ٞب ثطاي تٛؾقٝ ضٚاثظ ٕٞن

 -ميٕي ثب پيٛ٘س زفبفيفطٍٞٙي اضتجبط ٔؿت ٌطزز. زض تئٛضي ؾيبؾت ٕٞؿبيٍي، پيٛ٘س التهبزي ٚ ٔي

أٙيتي ثب ٕٞؿبيٍبٖ اؾت ونٝ اينٗ    -ي اتهبَ ايدبز ضاٞجطزٞبي زفبفيٞب حّمٝ زضٚالـأٙيتي زاضز ٚ 

أننط زض ثيب٘ننبت ضٞجننط ا٘مننالة زض زيننساض ثننب خٕقنني اظ فطٔب٘ننسٞبٖ ٚ وبضوٙننبٖ اضتننف زض تننبضيد   

 .لطاضٌطفتٝ اؾت سيتثؤٛضز  30/01/1394

زٞنس. اينٗ    ّيتيه پيطأٛ٘ي خٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ ضا تكىيُ ٔني آؾيبي ٔطوعي يىي اظ ٔٙبعك غئٛپ

وكنٛض ٔؿنّٕبٖ اظثىؿنتبٖ، تبخيىؿنتبٖ، تطوٕٙؿنتبٖ، لطليعؾنتبٖ ٚ لعالؿنتبٖ         5ٔٙغمٝ ونٝ قنبُٔ   

ٔيالزي ثط ٘مكٝ خغطافيبي ؾيبؾني   1991ثبقس، ثقس اظ فطٚپبقي اتحبز خٕبٞيط قٛضٚي زض ؾبَ  ٔي

غئٛپّيتيه زض قٕبَ قنطلي اينطاٖ ٚ زاضا ثنٛزٖ ٔطظٞنبي     ٌيطي ايٗ ٔٙغمٝ  خٟبٖ ؽبٞط ٌكت. قىُ

ٗ  ذبوي ثب وكٛضٞبي ايٗ ٔٙغمٝ ثٝ ٕٞطاٜ ثطذي اظ ٚيػٌي -عٛال٘ي آثي  إِّّني ٚ   ٞبي زاذّي ٚ ثني

ٞب  كطاٖيپ التهبزي ٚ زض حٛظٜ آؾيبي ٔطوعي ٚ ذبٚضٔيب٘ٝ، اي زض ٔؿبئُ ؾيبؾي ٚ فسْ ثجبت ٔٙغمٝ

 بٜ زيپّٕبؾي ٚ ؾيبؾت ذبضخي ايطاٖ لطاض زازٜ اؾت.ٞبي ٔتقسزي ضا پيف ضٚي زؾتٍ ٚ چبِف

، غاپٗ، ٞٙس، فطثؿتبٖ، تطويٝ  اقغبٍِط لسؼ ٓيضغ آٔطيىب، ضٚؾيٝ، چيٗ، اتحبزيٝ اضٚپب، ٔتحسٜ بالتيا

-يي ٞؿتٙس وٝ زض ايٗ ٔٙغمٝ ثب اٞساف غئٛپّيتيه ٚ غئٛاوٛ٘ٛٔيىي ضلبثت ٔني وكٛضٞب ٗيتط فٕسٜاظ 

 ٚضغيٓ اقنغبٍِط لنسؼ، أٙينت     ٚآٔطيىب  ٔتحسٜ بالتياٝ اظخّٕٝ زض ٔٙغم وكٛضٞبوٙٙس. حضٛض ايٗ 

ي ٔٙغمنٝ قنسٜ اؾنت.    وكٛضٞبيي ثيٗ ٍٕٞطا اظّٔي خٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ ضا تٟسيس ٚ ٔب٘ـ  ٔٙبفـ

اقنتطاوبت تنبضيري ٚ فطٍٞٙني ٚ زيٙني ٚ تمٛينت       ثنط ٝ ين تىثنب   تٛا٘نس  ئن خٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ 

ي ٔطونعي ٔٙنبثـ ا٘نطغي    بيآؾ ي ضا فطاٞٓ وٙس.ا ٔٙغمٝٔقٝ ي خبطيٌ قىُي التهبزي ظٔيٙٝ ٞب تيؽطف

ي زض ايٗ ظٔيٙٝ ضا ٘ساض٘س.ٕٞچٙيٗ ٌصاضٝ يؾطٔبفنؾيٕي زاضز، أب ذٛز ايٗ وكٛضٞب تٛاٖ ٚ ترهم 

أط ثٝ ٕٞطاٜ  ايٗ ٞبيي زاض٘س.اي ٚخٟب٘ي ٔحسٚزيت ي ثٝ ثبظاضٞبي ٔٙغمٝبثيزؾت ٚثطاي ا٘تمبَ ا٘طغي 

ي ٞنب  لسضت  ٘فٛش  بؾي ضقيف وكٛضٞبي حٛظٜ آؾيبي ٔطوعي ؾجتلسضت التهبزي ٚ ٘ؾبٔي ٚ ؾي

ٖ  ٔحهٛضٚ ضٚؾيٝ قسٜ اؾت. زض ٔٛضز  ٔتحسٜ بالتياٞب  ي ٚ زض ضأؼ آٖا ٔٙغمٝ فطاي ٚ ا ٔٙغمٝ  ثنٛز

ٚ ٔنؿيطٞبي أننٗ، وٛتننبٜ ٚ اضظاٖ ثننطاي تننجبزَ      ٞب ضاٜايٗ ٔٙغمٝ زض ذكىي ٘يع، ايٗ وكٛضٞب ثٝ 



 

ٍ شاخص  55  ِ ّای آظیای هرکسی هؤلف ٍ کشَر ٍاتظ دفاعی ج.ا.ایراى  ِ جوَْری اظالهی ایراى ّای اقتصادی هؤثر تر ر  علی

ٝ ي ٞنب  لنسضت تنمبثُ   . أنب ٞؿتٙس ٘يبظٔٙس  بعبت ثب خنٟبٖ ثنيطٖٚا٘طغي ٚ وبال ٚ زض وُ اضتج   يا ٔٙغمن

ٝ ي پطٞعيٙٝ ٚ عٛال٘ي ثط ايٗ وكٛضٞب قسٜ اؾنت وننٝ  ٞب ضاٜ  تحٕيُ  ؾجت ٖ  ئن آٖ ضا  ٕ٘ٛ٘ن زض  تنٛا

فجٛض ذغٛط ِِٛٝ ٚ اضتجبعبت اظ ضاٜ اينطاٖ ٔكنبٞسٜ     اظ  ٚ خٌّٛيطي  ثب ايطاٖ ٔتحسٜ بالتياضٚيبضٚيي 

آٔسٖ پيٕبٖ قبٍٟ٘بي وٝ ظٔيٙٝ التهنبزي زاضز أنب ٍ٘نطـ ضٚؾنيٝ ثنط آٖ زض آيٙنسٜ        ٚخٛز ثٝ ٕ٘ٛز.

ضٚيىطز ٘ؾبٔي اؾت ٚ ٞسف ٟ٘نبيي آٖ ايدنبز تنٛاظٖ زض ٔمبثنُ لنسضت آٔطيىنب، ٘نبتٛ، ٔجنبضظٜ ثنب          

ونٝ زض   ثبقنس  ئن بي ؾّفي ٌٜٞطٚي تطٚضيؿتي ٔثُ عبِجبٖ، اِمبفسٜ ٚ ؾبيط ٞب ؾبظٔبٖي ٚ ٌط يافطاع

تٛاٖ ثٝ ؾرٙبٖ اضتكجس يٛضي ثبِفؿىي ضئنيؽ ؾنتبز ونُ ٘يطٚٞنبي ٔؿنّی ضٚؾنيٝ زض       ٙٝ ٔيايٗ ظٔي

آٔينع التهنبزي زض    فقبِينت ٔٛفمينت  »ٞبي ٘ؾبٔي ؾيبؾي اقبضٜ وطز ونٝ افنالْ ٕ٘نٛز    خطيبٖ ضايع٘ي

چبضچٛة ؾبظٔبٖ ٕٞىبضي قبٍٟ٘بي ثسٖٚ تحىيٓ أٙيت ٔٙغمٝ ٚ ثسٖٚ قنطوت ٟ٘بزٞنبي ٘ؾنبٔي    

ٝ  يياظآ٘دنب (. 167: 1392)قدبؿ ٚ ٕٞىبضاٖ، « تپصيط ٘يؿوكٛض أىبٖ اوثنط وكنٛضٞبي آؾنيبي     ون

ٔطوعي فضٛ پيٕبٖ قبٍٟ٘بي ٞؿتٙس ِصا زغسغٝ ٔحمك اينٗ اؾنت ونٝ زض ننٛضت فنسْ قنٙبذت       

ٚ      ٞبي التهبزي ٔؤثط ثط ٞب ٚ قبذم ٔؤِفٝ  ضٚاثظ زفبفي ج.ا.اينطاٖ ثنب وكنٛضٞبي آؾنيبي ٔطونعي 

ضغيٓ  ٚ ىبيآٔطا.ايطاٖ ثب وكٛضٞبي ايٗ حٛظٜ زض ٔمبثّٝ ثب ايدبز ٚاٌطايي ٔحيغي زض حٛظٜ زفبفي ج.

ي تطٚضيؿنتي زض اينٗ ٔٙغمنٝ أٙينت زاذّني زض      ٞب ٌطٚٞهغبنت نٟيٛ٘يؿتي ٚ ٔمبثّٝ ثب تكىيُ 

   ٝ  زض يني ٚاٌطااي ثنب ايدنبز   ٔطظٞبي قٕبَ ٚ قٕبَ قطلي وكٛض تثٔيٗ ٍ٘طزينسٜ ٚ زض ٔحنيظ ٔٙغمن

آٔسٖ يه ٔحنيظ ٔٙبظفنٝ    ٚخٛز ثٝخٌّٛيطي اظ  خٟت ضوكٛضٚاثظ زفبفي ٔجتٙي ثط التهبز تٛا٘بيي 

ضلبثتي  نٛضت ثٝزيٍط ثبظيٍطاٖ وٝ زض ايٗ ٔحيظ  چطاوٝج.ا.ايطاٖ وبٞف يبثس.  ٝيثطفّزض ايٗ ٔٙغمٝ 

ٝ ٕ٘بيٙس أب حضٛض آٔطيىب ٚ ضغيٓ اقنغبٍِط لنسؼ ٚ ثطلنطاضي    ٚ ٕٞىبضي فُٕ ٔي لنطاضزاز    ٞطٌٛ٘ن

تٟسينسي   تٛا٘نس  ئن يه اظ ايٗ وكٛضٞبي آؾيبي ٔطونعي   ثب ٞط ٔٙغمٝ زضالتهبزي ٚ ضٚاثظ زفبفي 

 .فّيٝ ج.ا.ايطاٖ تّمي ٌطزز

ٞنبي التهنبزي ٔنؤثط ثنط ضٚاثنظ زفنبفي ج.ا.اينطاٖ ثنب          ٞب ٚ قبذم زؾتيبثي ثٝ ٔؤِفّٝدف اصلی 

ٞنبي التهنبزي    ا٘س؟.زيٍط ؾؤاالت تحميك قنٙبذت فالينك ٚ چنبِف    وكٛضٞبي آؾيبي ٔطوعي وسْ

 ا٘س؟ ط ثط ضٚاثظ زفبفي ج.ا.ايطاٖ ثب وكٛضٞبي آؾيبي ٔطوعي وسْ)فٛأُ ٍٕٞطا ٚ ٚاٌطا(ٔؤث

ٞنبي ٔنؤثط ثنط     ٚ قبذم ٔؤِفٝ ز٘جبَ ثٝثب تٛخٝ ثٝ ايٙىٝ ٔحمك زض ايٗ پػٚٞف  هتغیرّای تحقیق:

ٔهنبحجٝ ثنب    اظنٛضت اوتكنبفي   ثبقس وٝ ثٝضٚاثظ زفبفي  ج.ا.ايطاٖ ٚ وكٛضٞبي آؾيبي ٔطوعي ٔي
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ثط يىسيٍط  طئتغتثثط زٚ  ٚ تثثيط ٌيطي ا٘ساظٜ ٚتقييٗ  ز٘جبَ ثٝحمك ذٛاٞس آٔس ٚ ٔ زؾت ثٝذجطٌبٖ 

 ٌيطز. لطاض ٔي ٔٛضزثطضؾي٘يؿت ثٙبثطايٗ اظ اضائٝ فطضيٝ ذٛززاضي ٚ ٔؿئّٝ پػٚٞف ٔحٛض 

  ئطوع يبيآؾ يثب وكٛضٞب طاٖيج.ا.ا يضٚاثظ زفبفٞبي التهبزي ٔؤثط ٔؤِفٝ ٚ قبذمهتغیر هعتقل: 

 بفي ج.ا.ايطاٖ ثب وكٛضٞبي آؾيبي ٔطوعيضٚاثظ زف هتغیر ٍاتعتِ:

 مباوی وظزی

 :  شىاسی پیشیىٍ -الف

فٙٛاٖ ٔمبِٝ فّٕي پػٚٞكني ٔنطتجظ ثنب ٔٛضنٛؿ تحمينك       4ٔٛضز ضؾبِٝ زوتطي ٚ  4زض ايٗ تحميك 

ٞب، چبضچٛة ٘ؾطي ايٗ تحمينك قنىُ ٌطفنت.    ٔٛضزٔغبِقٝ لطاض ٌطفت وٝ ثب التجبؼ اظ ايٗ پيكيٙٝ

 قٛ٘س. ٞبي تحميك وٝ اضتجبط ثيكتطي ثب ٔٛضٛؿ زاض٘س ثٝ قطح شيُ ثيبٖ ٔيِصا زٚ ٔٛضز اظ پيكيٙٝ

فالينك  » آثبزي ونٝ زض ضؾنبِٝ زوتنطي ذنٛز ثنب فٙنٛاٖ        ضضب قٕؽ زِٚت زوتط ؾيس ٔحٕٛز ضؾبِٝ

اظ زا٘كٍبٜ فبِي زفبؿ ّٔي ؾؤاَ اننّي  « غئٛپّيتيه ٚ اؾتطاتػي ّٔي ايطاٖ ٘ؿجت ثٝ آؾيبي ٔطوعي

ثط ضاٞجطز ّٔي خٕٟٛضي اؾنالٔي   طٌصاضيتثثوٙس وٝ فاليك غئٛپّيتيه ٔيعٛض عطح تحميك ذٛز ايٗ

ي خٕٟنٛض ٚاثؿنتٍي وكنٛضٞبي آؾنيبي ٔطونعي ثنٝ       ُيپتب٘ؿن ؟ ٚ ا٘س وسْايطاٖ زض آؾيبي ٔطوعي 

يي ضا ثطاي تسٚيٗ ضاٞجطز ّٔي فطاضٚي خٕٟنٛضي اؾنالٔي اينطاٖ لنطاض     ٞب فطنتاؾالٔي ايطاٖ چٝ 

ٔحمك فٛأُ ٚ فالئك ٔنؤثط غئٛپّيتينه ٔنطتجظ ثنب ج.ا.ا. ضا زض     ؟ زض پبؾد ثٝ ايٗ ؾؤاالت، زٞس ئ

   ٗ أٙيتني تثثيطٌنصاض   -إِّّني ٚ ٘ؾنبٔي   اثقبز؛ عجيقي، ا٘ؿب٘ي، التهبزي، ؾيبؾي زاذّني، ؾيبؾني ثني

ٝ زٞس ٚ ثٝ ايٗ ٘تيدٝ ٔيقسٜ ضا ٔٛضزثطضؾي لطاض ٔي ٌب٘ٝ اقبضٜزا٘س ٚ ؾپؽ فٛأُ قف ٔي  ضؾس ون

چيٗ ٚ ضٚؾيٝ ثب آٔطيىب ٔٛخت أىبٖ ثبظي ثنب ونبضت اينطاٖ ضا زض     ي ٘بقي اظ ضلبثت ثيٗٞب قىبف

ٝ التهنبزي   ٔنؤثط ايٗ ٔٙغمٝ فطاٞٓ ٕ٘ٛزٜ اؾت.زض ايٗ تحميك اظ ٔٛاضز  زض تحمينك فنٛق    قنسٜ  اضائن

 .قٛز ٔيأٙيتي ؾٙديسٜ -ثط ايدبز ضٚاثظ زفبفي ٞب آٖٚ اثط  ٌطزز ٔياؾتفبزٜ 

ونٝ زض  «  ي ٔطونع  يبيٚ آؾن  طاٖيا ياؾالٔ يخٕٟٛض يذبضخ بؾتيؾ» اي ثب فٙٛاٖ فّٛيبٖ زض ٔمبِٝ

ٓ وٙنس ونٝ   اؾت ايٗ ؾؤاَ ضا ٔغطح ٔي ا٘تكبضيبفتٝ٘بٔٝ خغطافيب فهُ ٚ  يني فٛأنُ ٍٕٞطا  ٗيتنط  ٟٔن

؟ زض پبؾد ؾؤاَ، ثٝ اينٗ ٘تيدنٝ   ا٘س وسْزض آؾيبي ٔطوعي   طاٖيا يذبضخ  بؾتيؾ يكطٚيپ ييٚاٌطا

 يٞنب  تين ٚ ؾبظٌبض ثب ٚالق خب٘جٝ ٞنٕٝ نب،يپٛ ٙب٘ٝ،يث ٚالـ  يپّٕبؾيز هي اتربش ثبضؾس وٝ ج.ا.ايطاٖ ٔي

ٝ  فنطا ٚ   يا ٔٙغمٝ يٞب اظ لنسضت يا٘نجٛٞ بٖيزض ٔ، ئنطوع يبئٙغمٝ آؾ ٓ  ،يا ٔٙغمن   اظ  ئٙبؾنج   ؾنٟ

ٚ زض  طزين ثٍ بضين زض اذت تٛا٘نس  ٔيضا  ئطوع يبئٙغمٝ آؾ  يٚ فطٍٞٙ  يالتهبز -يبؾيؾ يٞب تيؽطف
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ثننٝ   سٖيٚ ضؾنن  ٗيعنطف   بٖين ٔ  ضٚاثنظ   كين ٚ تقٕ ٌؿتطـ ،ئنٙبفـ ّٔ كتطيثن  تثٔيٗ ٞنطچٝ يضاؾتب

ٝ  ؿنت يث  ا٘ساظ چكٓ  ؾٙس  عجك  يآٚض ٚ فنٗ  يٕفنّ ،ياَٚ النتهبز ٍبٜيخنب ٌنبْ   1404تنب ؾنبَ    ؾنبِ

اؾتفبزٜ ٌطزيسٜ تب ثب ٔهنبحجٝ   زض ٔمبِٝ فٛق قسٜ اضائٝالتهبزي  ٞبي ؽطفيتزض ايٗ تحميك اظ  ثطزاضز.

  ٔٙيتي ؾٙديسٜ قٛز. –ٞب ثط ضٚاثظ زفبفي  ٌطزز ٚ تثثيط آٖ ٞبي خسيس ٘يع احهبء ٗ حٛظٜ ؽطفيتثب ذجطٌبٖ اي

 مفًُم شىاسی: -ب

ٚ اظ غطة ثٝ زضيبي ذنعض،   قسٜ ٚالـآؾيبي ٔطوعي ؾطظٔيٙي اؾت وٝ زض لّت آؾيب  آسیای مزکشی:

ٚ  ٛثي زضي آضاَ ٚ ؾطظٔيٗ ضٚؾيٝ خٙ ضٚزذب٘ٝ طيعي آث اظ قطق زض ٔدبٚضت چيٗ، ٔحسٚزٜ  قنٕبَ 

، ٘ٛقنتبض اينٗ   زض (.25: 1394)ونٛاليي،   قنٛز.  ج.ا.ايطاٖ ٚ افغب٘ؿتبٖ زض خٙٛة ذنتٓ ٔني   ٔدبٚضت

اظثىؿنتبٖ، تبخيىؿنتبٖ، تطوٕٙؿنتبٖ، لطليعؾنتبٖ ٚ     آؾيبي ٔطوعي ٔٙغمٝ ٔتكىُ اظ پٙح خٕٟنٛضي  

 لطاض ذٛاٞس ٌطفت. ٔس٘ؾطفٙٛاٖ يه حٛظٜ غئٛپّيتيىي  ٚ ثٝ اؾتلعالؿتبٖ 

زيپّٕبؾي زفبفي فجنبضت اؾنت اظ   "وٙٙس:  ٌٛ٘ٝ تقطيف ٔي زيپّٕبؾي زفبفي ضا ايٗ فاعی:دیپلماسی د

ٝ ٌٚٛٞبي أٙيتي، ضاٞجطزي ٚ ؾغی ثبال، تجبزَٞبيي ٔب٘ٙس ا٘دبْ ٌفتفقبِيت اي ٞبي آٔٛظقي ٚ حطفن

 ٗ ٞنبي ٘ؾنبٔي   ٘ؾبٔي، ٚاضزات ٚ نبزضات تؿّيحبت ٚ تدٟيعات ٘ؾبٔي، ثطٌعاضي ضظٔبيف ٚ تٕنطي

 (Shea,2015:33) "ٞبي وكٛضٞب.٘ؾبيط آٖ اظ ؾٛي اضتفٔكتطن ٚ 

ٞنبي ٔتمبثنُ ٚاحنسٞبي ٘ؾنبٔي      تٛاٖ ٔدٕٛفٝ السأبت ٚ وٙف ضٚاثظ زفبفي ضا ٔي  :ريابط دفاعی 

حىٛٔتي )٘يطٚٞبي ٔؿّی، ٚظاضت زفبؿ ٚ ...( ٚ ٟ٘بزٞبي ٘ؾبٔي غيطزِٚتي وٝ زض زفبؿ ٘مف ٔنؤثطي  

 (2: 1390)ٚحيسي،  .ٞب ٘بٔيس ٔيبٖ ّٔتزاض٘س ٚ ٕٞچٙيٗ ضٚ٘سٞبي ٘ؾبٔي ٚ زفبفي 

 ٚاٍِنٛيي اؾنت ثنيٗ ج.ا.اينطاٖ     :  ی آسیای مزکزشی کشًرَا يتعزیف عملیاتی مدل ريابط دفاعی ج.ا.ایزان  

ي، ٘ؾبٔ ا٘ؿب٘ي ، ي،التهبز ؾيبؾي زاذّي ٚ ذبضخي،)ي آؾيبي ٔطوعي وٝ ثط ٔجٙبي فٛأُ وكٛضٞب

اؾت ٚ ضٚاثنظ زفنبفي    قسٜ ٌطفتٝوٝ اظ ٚالقيت  طززٌ ئ ٓيتطؾ ٞب آٖثط ضٚاثظ زفبفي  ٔؤثطعجيقي( 

ٞبي ٔتمبثنُ ٚاحنسٞبي ٘ؾنبٔي حىنٛٔتي )٘يطٚٞنبي       ثيٗ زٚ وكٛض ضا زض ٔدٕٛفٝ السأبت ٚ وٙف

 زٞس. ٔؿّی ٚظاضت زفبؿ ٚ ...( ٚ ٟ٘بزٞبي ٘ؾبٔي غيطزِٚتي وٝ زض زفبؿ ٘مف ٔؤثطي زاضز ٘كبٖ ٔي

 الملل َای ريابط بیه وظزیٍ

تطي زض ايٗ ضقنتٝ   ٘يع ٘ؾطيبت تبظٜ ٞطضٚظاؾت ٚ  قسٜ بٖيثُِّٕ چٙس زؾتٝ ٘ؾطيٝ ا زضثبضٜ ضٚاثظ ثيٗ

ٝ   يٞنب  سٌبٜين ثنٝ ز إُِّ ثب تٛخٝ  ٞبي ضٚاثظ ثيٗ ٌطزز. ثطاي تئٛضي فٙٛاٖ ٔي ثٙنسي ٚ  ٔرتّنف زؾنت

 ثٙسي شيُ ثطاي آٖ ٔتهٛض اؾت:ثطاي ٕ٘ٛ٘ٝ تمؿيٌٓيطز. ٔتقسز ٚ ٔتٙٛؿ نٛضت ٔي يٞب يثٙس عجمٝ
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« ٌنطا  ئّ»، «خٟبٖ ٌطا»ٞبي إُِّ ثٝ ؾٝ زؾتٝ ٘ؾطيٝ ٞبي ضٚاثظ ثيٗثٙسي والٖ، ٘ؾطيٝٓ زض يه تمؿي

 (331-333: 1396، ظازٜ فيؾ. قىُ قٕبضٜ يه )ا٘سٓ يتمؿ لبثُ« ٌطا وثطت»ٚ 

 
 

 إُِّ ٞبي ضٚاثظ ثيٗثٙسي ٘ؾطيٝ تمؿيٓ: 1قىُ
 

 اظ: ا٘س فجبضتتطيٗ ايٗ ٘ؾطيبت  ؾٝ زؾتٝ اظ ٔقطٚف٘يع اظ زيس خٕبِي 

ثط اؾبؼ فطضيٝ ٕٞىنبضي.      ٞب ٞبي ٕٞىبضي ٚ ٍٕٞطايي، قبُٔ تجييٗ ضٚاثظ ٚ ضفتبض زِٚت ( ٘ؾطي1ٝ

 ٌيط٘س. ٞبي ٍٕٞطايي، ٚاثؿتٍي ٔتمبثُ، اضتجبعبت، وبضوطزٌطايي ٚ... لطاض ٔي زض ايٗ ٔمِٛٝ، تئٛضي

 ٞبؾت. تٛاظٖ لٛا ٚ ثبظيٞبي تحّيُ ٔٙبظفبت، ثبظزاض٘سٌي، ٞبي ٔٙبظفٝ ٚ وكٕىف: قبُٔ تئٛضي ( ٘ؾطي2ٝ

 (215: 1385ثبقس. )خٕبِي،  ٞب ٚ ٚاثؿتٍي ٔيٞبي ؾيؿتٓإُِّ: قبُٔ تئٛضي ٞبي ٘ؾبْ ثيٗ ( ٘ؾطي3ٝ

 امىیتی -الگًَای ريابط دفاعی

ٓ     چٟبض اٍِٛي أٙيت ٔٙغمٝٔقٕٛالً  ٞنبي   اي قبُٔ اٍِٛي ٔٛاظ٘ٝ لٛا، اٍِنٛي ٞػٔنٛ٘ي، اٍِنٛي ضغين

 ٞبيي ٚخٛز زاضز: ثطاي ٞطوساْ اظ ايٗ اٍِٛٞب ٔسَثبقس. وٝ  ٔغطح ٔي أٙيتي ٚ اٍِٛي اختٕبؿ أٙيتي

 ٔسَ ثبظزاض٘سٌي ٚ : ٔسَ اتحبز ٚ ائتالفقبُٔ اٍِٛي ٔٛاظ٘ٝ لٛا -

 ٔسَ ٞػٔٛ٘ي ٟ٘بزٌطا  ٚ : ٔسَ ؾّغٝ تحٕيّي، ٔسَ ٘فٛش ٞػٔٛ٘يه، ٔسَ ضٞجطيقبُٔ اٍِٛي ٞػٔٛ٘ي -

ُ  ٞبي أٙيتني  اٍِٛي ضغيٓ - ٓ  قنبٔ تنٛافمي، ٔنسَ أٙينت ٔكنتطن، ٔنسَ أٙينت       ٞنبي   : ٔنسَ ضغين

 اي ٔسَ ٔكبضوت ثطاي أٙيت ٔٙغمٝٚ  خٕقي زؾتٝ

ٝ   قبُٔ اٍِٛي اختٕبؿ أٙيتي -  ٔنسَ أٙينت تقنبٚ٘ي    ٚ اي : ٔسَ قٛضاي ٕٞىنبضي زض أٙينت ٔٙغمن

 ( 141 -167: 1386، ذب٘ي فجساِٝ)
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كٛضٞبي آؾيبي ٔطوعي، ثب تٛخٝ ثٝ حضٛض ضغيٓ نٟيٛ٘يؿتي ٚ آٔطيىب زض ثطذي اظ و: اَمیت تحقیق

ضؾنس اينٗ ٟٔنٓ ثنط ونبٞف ٚظٖ ٚ      وٝ ثٝ ٘ؾط ٔي ٔحسٚزقسٜفضبي ٘فٛش ج.ا.ايطاٖ زض ايٗ وكٛضٞب 

وكٛض ضا ٘يع  التهبزيتٛا٘س حٛظٜ خبيٍبٜ غئٛپّيتيىي وكٛض ٔؤثط اؾت اظ عطفي ايٗ تثثيطٌصاضي ٔي

 ذٛاٞس ثٛز. تيثبإٞتحت زضثط ٌيطز؛ ثٙبثطايٗ ا٘دبْ چٙيٗ تحميمي ثٙب ثٝ زاليُ شيُ 

ٚ ِنصا   قسٜ ييقٙبؾبٚ تثثيطٌصاض ثط ضٚاثظ ج.ا.ايطاٖ ثب وكٛضٞبي آؾيبي ٔطوعي  التهبزيفٛأُ  -1

ٚ تٟسيسظاي ٔنطتجظ ثنب    ٗيآفط فطنتاظ ثؿتطٞبي  يتط وبُٔٔؿئٛالٖ اخطائي وكٛض، زضن نحيی ٚ 

 ٕ٘بيٙس. ٔؿبئُ وكٛضٞبي آؾيبي ٔطوعي پيسا ٔي

فطٍٞٙي ٚ اؾالٔي ايطاٖ ثب وكٛضٞبي آؾيبي ٔطونعي ٚ ٕٞچٙنيٗ زض   ثٝ ؾبثمٝ تبضيري،  تٛخٝ ثب -2

ثنب اينٗ وكنٛضٞب     يٕٞىنبض  بؾتيؾ زض تساْٚٚ خٟبٖ اؾالْ ٌبْ ٔؤثطي اي يي ٔٙغمٍٕٝٞطاضاؾتبي 

 .ذٛاٞس قسثطزاقتٝ 

ٝ  ايٗ تحميك، اظ ٍ٘بٜ غئٛپّيتيه، ظٚايبي ٘بقٙبذتٝ حضٛض ٞط چٝ ثيكتط وكنٛضٞبي   -3  يا فنطا ٔٙغمن

 وٙس.تط ٔيب ضا ثط وكٛضٞبي آؾيبي ٔطوعي ضٚقٗثرهٛل آٔطيى

 ضزيرت تحقیق

 زض نٛضت فسْ ا٘دبْ ايٗ تحميك:

ٔغفنَٛ ٌطفتنٝ   ي حٛظٜ التهنبز ٞبي ٔكتطن ثيٗ ايطاٖ ٚ وكٛضٞبي آؾيبي ٔطوعي زض  فطنت -1

-زفنبفي ٘جبقس زض ايدبز ضٚاثنظ   التهبزيقٛ٘س.ٚاٌط ٔسَ ٔٙبؾجي ثطاي تقبٔالت زض ضٚاثظ  ٔي

 ذٛاٞيٓ ثٛز. طيپص تيآؾأٙيتي 

فنطاضٚي ثنيٗ اينطاٖ ٚ وكنٛضٞبي آؾنيبي      التهبزي زض ضٚاثنظ زفنبفي   ٞب ٚ تٟسيسٞبي  چبِف -2

 وبُٔ قٙبؾبيي ٘رٛاٞٙس قس. عٛض ثٝ زض ٔٙغمٝٔطوعي 

ونبٞف   ثطاثنط  ثنب وكنٛضٞبي آؾنيبي ٔطونعي    ج.ا.ايطاٖ  يزفبف زض ضٚاثظ يطيپص تيحتٕبَ آؾا -3

 يبثس.افعايف ٔي فٛأُ التهبزي

 چارچًب وظزی

ٝ  ضٚاثظض تجييٗ فُّ ٚ فٛأُ تٛؾقٝ ز قنسٜ اؾنت. يىني اظ     زض ٔيبٖ وكٛضٞب، ٘ؾطيبت ٔرتّفي اضائن

ٝ زض چبضچٛة ٍٕٞطايي ، ٘ؾطيٝ ٍٕٞطايي پطزاظز ي٘ؾطيبتي وٝ ثٝ ايٗ ٔٛضٛؿ ٔ اي اؾنت ونٝ    ٔٙغمن

 اؾبؾبً اظ تدطثيبت خٛأـ اضٚپبيي ٘كثت ٌطفتٝ اؾت.

ٚ زض پي ٔٛفمينت وكنٛضٞبي اضٚپنبيي ٚ تٛؾنقٝ ضٚاثن       وكنٛضٞبي  اظ ثؿنيبضي  التهنبزي،   ظ فٙني 

 فجنبضتي  ثٝٔٛضزتٛخٝ لطاضزاز٘س.  ضقس ثطاي اؾتطاتػي يهفٙٛاٖ  ثٝ ضا آٖ اظ ٌيطي ثٟطٜتٛؾقٝ  زضحبَ
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ٚ  ٘يؿت ّٔي ٔمِٛٝ يه نطفبً ّٔي ضفبٜ ٚ تٛؾقٝ اظ ٔغّٛثي ؾغٛح ثٝ زؾتيبثي وٝ زضيبفتٙس وكٛضٞب

إِّّي ضا فطاٞٓ وٙٙس. چٍٍٛ٘ي تٕٟيسات  ٘بت ٚ ٔٙبثـ ثيٗٞبي ثطذٛضزاضي اظ أىب ٘بچبض ثبيس ظٔيٙٝ ثٝ

ٔمٛالتي اؾنت   يٗتط اي اظخّٕٝ ٟٔٓ ٞب ٚ ٔٙبثـ خٟب٘ي ٚ ٔٙغمٝ ايٗ ؾبظٚوبض خٟت اؾتفبزٜ اظ ؽطفيت

ٓ   ضؾنس  يوٝ پيف ضٚي تٕبٔي وكٛضٞب اؾت. ثط ايٗ اؾبؼ ثنٝ ٘ؾنط ٔن    اينٗ   يٗتنط  ٍٕٞطايني اظ ٟٔن

إِّّني   ٞبي ثيٗ ٔٙغمٝ خٟت ٘يُ ثٝ ايٗ ٞسف زض فطنٝؾبظٚوبضٞب ٚ تٕٟيسات ثيٗ وكٛضٞبي يه 

 -ٌطفنت، ثيكنتط ثنط اثقنبز ؾيبؾني       ٌطايي ؾٙتي، وٝ زض زضٚاٖ خًٙ ؾطز قىُ ٔي اؾت. زض ٔٙغمٝ

ذهٛل ثب ٔحٛضيت ز٘يبي غطة تمٛيت ٌكت،  ٌطايي ٘ٛيٗ وٝ ثٝ قس، أب زض ٔٙغمٝ أٙيتي تثويس ٔي

ٞبي التهبزي زض ٔيبٖ خٛأنـ ينه ثّنٛن     اتحبزيٝثط ٔمٛالت التهبزي تٛخٟي ٚيػٜ قس ٚ تكىيُ 

ؾيبؾي وٝ تطخيحبً اظ ؾٛاثك ٔكتطن فطٍٞٙي، ظثب٘ي، زيٙي ٚ تنبضيري ٘ينع ثطذٛضزاض٘نس، ضنطٚضتي     

يت ٔحمك چبضچٛة ٘ؾطي ذٛز ضا ثب تٛخٝ ثٝ ّٔعٚٔبت تحميك ونٝ  زضٟ٘ب .ا٘ىبض٘بپصيط ٔقطفي ٌكت

ٝ ٚ ٘ؾطٞب يتئٛض ي،ثبالزؾت اؾٙبز ،تيٚال ٌفتٕبٖ اضائٝ ٌطزيس) آيبت ٚ ضٚايبت، ٗ   ين إِّنُ ٚ  ٞنبي ثني

ي ٘ؾنطي  ٚ ٔجٙنب ٞبي غئٛپّيتيىي ٔطتجظ ثب آؾيبي ٔطونعي ٚ ج. ا. اينطاٖ( اضائنٝ ٕ٘نٛزٜ اؾنت      ٘ؾطيٝ

اي ٚ اٍِٛي ضٚاثظ زفبفي   إُِّ ٚ ٍٕٞطايي ٔٙغمٝ يٗثتحميك ضا ثط اؾبؼ ٘ؾطيٝ ٍٕٞطايي زض ضٚاثظ 

 ٕبيس.٘ي اضائٝ ٔيا ٔٙغمٝثب ضٚيىطز ٔكبضوت 

 یمزکشی سیای آَارکشًان ي یزافیایی امتقابل مًقعیت جغز َای مشیت

ط زاضز. تجبي اضٔطوعي ؾيبي آٞبضثب وكٛض( ذعي يب)زضثى ٖ( ٚ آعطيك ذكىى )تطوٕٙؿتباٖ اظ يطا

يٗ اثب ض ذعي يبزض زضٕٞچٙيٗ ٖ زاضز. ثب تطوٕٙؿتبظي ضا ٔطَ ثيكتطيٗ عٛاق فطاظ پؽ اٖ يطا

آٖ ويف ٚ وٓ ض ذعي يبزضيٓ حمٛلى زٖ ضغِيُ ٔكرم ٘جٛزوٝ ثٝ  ن زاضزٔكتطظ ٞب ٔطضوكٛ

ثٝ ي ٔطوعي ؾيبي آٞبضوكٛاٖ ٚ يطافيبيى اخغط يٞنب  يػٌن يٚٚ ٔكرم ٘يؿت. ٔٛلقيت  يزضؾنت  ثٝ

ٚ ثؿتٍى ٔٙبفـ ٚاٞؿتٙس. وٝ قبُٔ  يىيتيغئنننننٛپّثؿتٍى ٚا٘ٛفى زاضاي ؾت وٝ ثب يىسيٍط اقىّى 

اٖ يٍطظثبٚ ٞب ضفيبيى وكٛاخغط يٞننب تيننٔعٚ  ٞننب اضظـيٍط ؾيبؾى ثٝ ظيب ثبض ّٔى يه وكٛاف ٞسا

ٚ تٛؾقٝ ٚ  يإِّّٗ يثتقبُٔ ضي ٚ فّؿفٝ ٕٞىب، فيبيىاثؿتٍى ٔتمبثُ خغطٚايٗ اؾت. ايٍط زؾيبؾى 

ؾيقى ٚعيف اظ فيبيى اخغطٚ ئٛپّيتيىى غ يٞننننننب تيننننننٔع .ؾت ٖ اتىبُٔ ؾيؿتٓ ؾيبؾى خٟب

ؾتطؾى ثٝ زٕٞچٙيٗ ٚ تجبعى ٚضي ٚ اضيسٔؿيط وط ٞنننب آٖ ٗيتنننط ٟٔنننٓضز اظ ٔٛزٚ ٘س وٝ ضزاضثطذٛ

ثؿتٝ اٖ ٚايطاثٝ  قننست ثننٝٔيٙٝ ظيٗ ي زض أطوعي ؾيبي آٞبضٔىثبقس وٝ وكٖٛ خٟبآظاز  يٞننب آة

ي اظ ٔطوعي ؾيبغي آ٘طَ ا٘تمبأيٙٝ زض ظٔٙبؾجى ض ٔٛلقيت ثؿيباٖ زاضاي يطايٗ اثط ٜٚ فال .ٞؿتٙس



 

ٍ شاخص  61  ِ ّای آظیای هرکسی هؤلف ٍ کشَر ٍاتظ دفاعی ج.ا.ایراى  ِ جوَْری اظالهی ایراى ّای اقتصادی هؤثر تر ر  علی

ض اظ فجٖٛٚ ثسضا يٗ ٔٙغمٝ غي ا٘طا ٛا٘نس ت ئن ٕٞچٙيٗ ٚ ؾت اخٟب٘ى ي ٞبظاضثٝ ثب فبضؼ حيذّعطيك 

ٔط ايٗ اؾيٝ ثىبٞس وٝ ضٚ ثٝ ٞبضيٗ وكٛائٛپّيتيىى غثؿتٍى ٚا اظ ٚپب ٔٙتمُ وٙس اضٚؾيٝ ثٝ ضٚ

 ٗيتنط  وٛتبٜٚ  ٗيتط أٗٚ  ٗيتط يالتهبزاٖ، يطا. ٔؿيط ذٛاٞس ثٛزپبيى ٘يع ي اضٚٞبضوكٛ تئٛضزحٕب

٘س. َ زاضؾبضا زض تٗ وبال ٖ ٔيّيٛ 20٘عيت اتطاٖ ع تٛ٘ياٖ يطا آٞننٗ ضاٜقجىٝ ٚ ؾت أٙغمٝ غي ٘طضاٜ ا

، ؾيبي آؾطاؾط آٞٗ ضاٜ، ثطيكٓزٜ أٙغمٝ يقٙى خبز ٔٛخٛ يٞب قبٞطاٜي زض ٘مف وّيساٖ يطاؾٛيى اظ 

ٞٓ تىٕيّى اٖ تٛاظ ٘يع ي ٔطوعي ؾيباٖ ٚ آيطز التهبة زاضز. اخَٙٛ ٚ قٕبٚض وطيسٚ ؾيىب اتط

 ٘س.  ضزاضثطذٛي خس

ي ٞبضيػٌى وكٛي، ٚٔطوعي ؾيبي آٞبضوكٛاي ثطاٖ يطافيبيى أٛلقيت خغط يٞنننب تينن ٔعثط ٜٚ فال

اي ٕٞيت ٔضبففى ثطاظ ايٗ ٔؿئّٝ ، اآٚضز ئنننننٞٓ افطاٖ يطاي ا٘يع ٔعيت ٔتمبثّى ثطي ٔطوعي ؾيبآ

ٖ  ثٝيط ظاليُ زثٝ اٖ يطاي اقطلى ثطَ قٕبضاٜ ؾت. ضزاض اتجسيُ ثٝ ٔٙبفـ ّٔى ثطذٛ يه فطنت  فٙنٛا

ؾيب آقطلى ة خٙٛق زٚض ٚ ثٝ قط يٙن يظٔ يزؾتطؾن  -2ثطيكٓ زٜ اخبي حيبا -1ؾت: ح أتمبثُ ٔغط
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ى ؾيبضا زض آوٛ٘ٛٔيه ٘ٛيٙي ائٛٚ غئٛپّيتيه ى غفضبز، خًٙ ؾطٖ پبيبٚ لغجي ْ زٚپبقي ٘ؾبٚفط

ٝ ضي ثع يٞنننب لنننسضتلبثت اى ضثطى ٔطوع وٝ تب ٚ يٗ لّٕطز. اٞٓ وطافطاى ٔٙغمٝافطٚ  يا ٔٙغمننن

ض يٗ وكٛش ا٘يع ٘فٛاى ٔٙغمٝافطضي ثع يٞب لسضتٚ  آٔس ئ قٕبض ثٝؾيٝ ضٚ ذّٛت بطيح، ٗياظا فيپ

ٖ خسيس ٔيبضي ثعظى ثباى پصيط ٙننننهيا ٞننننٓ، ٘سزؾٕيت قٙبذتٝ ثٛضثٝ  بزقننننسٜئٙغمة ضا زض 

ٝ  يٞب لسضتٚ ٗ چي، ٔطيىب، آؾيٖٝ ضٕٚٞچٛ ييٞب لسضت ى ؾيبآؾت. اتطويٝ اٖ ٚ يطٖ اچٛ يا ٔٙغمن

ى پيٛ٘سٞبت ٚ وباقتطز اخٛٚؾت. ضزاض اثطذٛاٖ يطاخي ضؾيبؾت ذبزض  يا ػٜيننٜٚ خبيٍبى اظ ٔطوع

خٕقيت ظ، ٌبٚفؾيٓ ٘فت يٞننبُ يپتب٘ؿنن٘يع ى ٚ ٔطوعى ؾيباٖ ٚ آيطايٙي ثيٗ ٚ زفطٍٞٙي ، يريضتب

ٚ ذكىي زض يٗ ٔٙغمٝ زٖ اثٛض ٔحهٛ تننط ٟٔننٕٓٞٝ اظ  ٚ يطا٘ننيا يوننبالاى ٔٙبؾت ثطظاض ثبز، يبظ

 يا ثبِمٜٛ يٞب فطنت، ٞبضيٗ وكٛاى أؿيط ثط ٗيتط يالتهبز فٙٛاٖ ثٝاٖ يطٚ الّٕطٚ فضب زٜ اظ ؾتفبا

ٚ تقٕيك اى ثط يا ٌؿتطزٜؿ ٚ ٔتٙٛ يٞب ٙٝيظٔتب ٜ ٔٛخت قس ي٘ٛف ثٝاض زازٜ ٚ لطاٖ يطضٚى اپيف ضا 

 (1391زز.)لبزضي حبخت، طٞٓ ٌافط ٗئبث يفثظ ـ ضٚاٌؿتط

 غى٘طاؾتيبثي ثٝ ٔٙبثـ زنّي چيٗ اِي فاللٝ ٚؾت أٙيتي أٙغمٝ ثيكتط چيٗ ثٝ  ٌٜطچٝ ٍ٘با

 فٙنننٛاٖ ثنننٝؾيٝ ضٚ٘ؿجت ثٝ  ٞنننب تينننٔعى اظ يهؾطاظ يٗ ٔٙغمٝ زض اؾت. چيٗ إٞؿبيٍب٘ف 

يٝ زتحبٚ ا ٜٔتحننس بالتيننايقٙي اى ٔٙغمٝافطاٖ يٍطظ٘يع ٘ؿجت ثٝ ثبٚ  يا ٔٙغمننٝيٍط ظثب ٗيتننط ثننعضي
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ٝ ضا ٕٞؿبيٍي ثب چيٗ ى ٔطوعى ؾيبآ يٞنب  زِٚنت  ٔثبَ فٙٛاٖ ثٝؾت. ضزاض اپب ثطذٛاضٚ ٖ  ثن يه  فٙنٛا

ٔبِي  اظ٘ؾنط وٝ پىٗ ٜ ٘كسٜ يسزعطفي ٞطٌع ٚ اظ  ط٘سيٌ ئ٘ؾط ٖ زض تكبزضانباى ثطٜ ؽطفيت ثبِمٛ

ز ٘تمبى اوعٔطى ؾيبى آٞبضذّي وكٛزا يٞنب  بؾتيؾاظ پىٗ ٞطٌع  وٝٗ يا حبَٗ يزضفضقيف ثبقس. 

زض وٝ ى ٔطز؛ اٞب تّمي قٛضيٗ وكٛاثظ چيٗ ثب ز ضٚاثٟجٛزض ٘س فبُٔ ٟٕٔي اؾت ٔيتٛزٜ ا٘ىط

 (1392، ضاز يفطخز. )وطٖ ثيب ٞب آٖ تٛاٖ يٕ٘پبيي ى اضٚٞبضوكٛضز ٔٛ

 ثنننننٝٔٙغمٝ زى لتهبى اٞبضؾبذتبى زض تٕٙسضلسش ٘فٛزى آٖ لتهبٜ ايٙسافعضت چيٗ ثب تٛخٝ ثٝ لس

ثؿتٍي ٚا تٛا٘ننس ئننٜ يٙسزض آوٝ ض ذعظٜ حٛظ زض ٌبٚ ذبيط فؾيٓ ٘فت ز شٛخٚؾت. آٚضزٜ ا زؾننت

ٚض ٔٙغمٝ خٟت نسضي ثعٚ ثىط ظاض ثبٚ يهؾٛ اظ ٞس زوبٞف ضا ٔيب٘ٝ ٚضذبغى ٘طا٘فتي چيٗ ثٝ 

 اظ يننٙقت ى ثرفٞبزض چيٙي  يٞب قطوت يٌصاضٝ يؾطٔبثٝ  ٞب يخٕٟٛضيٗ ظ ا٘يبٚ چيٙي ى وبالٞب

ى ٔطوعى ؾيبزٜ ٚ آيٗ ٔٙغمٝ وطت اتحٛالزض فقبال٘ٝ ض ثٝ حضٛتكٛيك ضا يٍط ٍٕٞي پىٗ ى زؾٛ

ٝ ضت يٍط لسزؾت. تطويٝ ٘يع ا ساوطزٜيپخي چيٗ ضؾيبؾت ذبٜ زض يػٚخبيٍبٞي  ؾت وٝ ا يا ٔٙغمن

اظ  تط ٟٔٓٚ فطٍٞٙي ثب ٔٙغمٝ ت وباقتطز، اذٛزى لتهبة ا٘ؿجتبً ذٛ ضتلس ثطٝ يتىحبضط ثب َ حبزض 

زض ؾت ا٘ؿتٝ اخي تٛضؾيبؾت ذبزض ٔٙغمي ٚ يىي ٔٙبؾت ئٛپّيتى غٞبزيىطضٚ يطيوننبضٌ ثننٕٝٞٝ 

ٝ ي اؾتمالَظٜ تبى ٞبضوكٛٚ يٗ ٔٙغمٝ ا تطويٝ ض حضٛظز. ٞٓ ؾبافطز ذٛاى ٔحىٕي ثطى پبى خب بفتن

 يٞنب  تيزضاحتي ثب ض يٗ وكٛ. اٌطفت ئضت نٛش تٛؾقٝ ٘فٛٚ وؿت ٔٙبفـ  ثبٞسفٔٙغمٝ تٟٙب زض 

 يٞننب لننسضتاى ٞٓ ثطٚ ٔٙغمٝ ى ٞبضوكٛاى ٞٓ ثط ز ضا،ٔٛفك قس ذٛز ذٛزاٖ ِتٕطزٚئٛپّيتيىي غ

 (1391٘يب،قطيفئقطفي ٕ٘بيس.)ى ٔطوعى ؾيبٚ آ لفمبظ ٔٙغمٝزضٚاظٜ ٚضٚزى  فٙٛاٖ ثٝغطثي 

ض حضٛز ذٛزى لتهبا يٞنب ٝ يثٙپب ٘يع ثب تٛخٝ ثٝ اضٚيٝ زتحب، ايا ٔٙغمٝ يٞب لسضتض ثط حضٜٛٚ فال

ٝ اٖ چٙسٚ ؾت أٙغمٝ ضٜ ثبضى زضتدب بًفٕنست  يسٌبٞيززاضاى پب زاضز. اضٚٔٙغمٝ زض ٔٛفمي  َ  ثن  ز٘جنب

ٔٙغمٝ تثويس ت زض تمٛيت ثجبٚ تيه أىطى زٞبزپب ثط تٛؾقٝ ٟ٘باضٚئٛپّيتيه ٘يؿت. ٜ غوؿت خبيٍب

ؾتيبثي ثٝ ٔٙبثـ خسيس اى زثطز فطنت ٔٛخٛاظ ٔٙبؾت  يطين ٌ ثٟطٜ ز٘جبَ ثٝ ٞب يياضٚپب. تبًيٟ٘ب زاضز

، حبضطَ حبزض ؾيٝ ٞؿتٙس. ٚ ضٚٔيب٘ٝ ٚضذبى غ٘طاثؿتٍي ثٝ زٖ ٚاً٘ ٕ٘ٛضوٓغى ٚ ٘طا

ٝ يظٔض زض يٗ وبٜ ٚ اثّقيسضا ٔٙغمٝ زى لتهبظاض اپبيي ثباضٚ يٌنصاض ٝ يؾطٔبضي ثع يٞب قطوت  يٞنب  ٙن

ٝ ٚ ضقيف  يٞب لسضتؾت ضا اظ ز يقٕبض يث يٞب فطنتٔٙغمٝ زى زض لتهبا يٌصاضٝ يؾطٔب  ػٜين ٚ ثن

ٚض وطيساظى ٘سا زضضاٜپب ض اضٚثتىبات وٝ ؾزآٚضى اثٝ يبظْ ال، ؾت. ٕٞچٙيٗزٜ اوطضج ذباٖ يطا

تجبعي ٔٙغمٝ اض يٞننب زضٚاظٜيٍط ف زعطٚ اظ پب ثٝ ٔٙغمٝ اضٚ يٞننب زضٚاظٜعطفي ، اظ ؾيىباتجبعي تطاض
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اى ٘ي ثطاٚاوٛ٘ٛٔيىي فطائٛٚ غئٛپّيتيىي غٔٙبفـ ات ٚ يٗ ٔٛفميت تثثيطاؾت وٝ زٜ اٌكٛضا پب اضٚثٝ 

ثٝ وبٞف  تننٛاٖ ئننپب اضٚيٗ ٔٛفميت ائٛپّيتيىي ات غتثثيط ٗيتننط ٟٔننٓاظ ؾت. اقتٝ زاپي زض پب اضٚ

ز. اظ وطضٜ قباچيٗ اٖ ٚ يطٖ اٞبيي چٛض٘عيتي وكٛاثٝ ٔٛلقيت تطظ لفمبى ٚ ٔطوعى ؾيبآثؿتٍي ٚا

ؾت. ى أطوعى ؾيبغى آ٘طأٙبثـ زض ؾيٝ ض ضٚ٘حهباقىؿتٗ  ز٘جنننبَ ثنننٝپب اضٚيٝ زتحب،ايٍطى زؾٛ

ٔط ٔٛخت إٞيٗ ٚ  وٙنننس ئنننيبفت زضؾيٝ ضٚعطيك ضا اظ  ىٔطوعى ؾيبظ آٌبٚ پب ٘فت اضٚيٝ زتحبا

غى ٘طاتثٔيٗ اى ؾيٝ ثطضٚثط  اظحننس فيثننى تىباپب ٘ؿجت ثٝ اضٚيٝ زتحبزض اؾت وٝ ثطذي ٜ ايسزٌط

ى خؿتدٛزض ؾت وٝ ى أطوعى ؾيباى زض آٔٙغمٝانّي فطايٍط ظٔطيىب ثبآ٘ي وٙٙس. اٍ٘طاظ ثطا

تطويجي ى تػاؾتطاى اخطاثب ضا  يا ٔٙغمنننننٝى ٙسٞبيافطزاضز تػيه لهس اؾتطائٛزى ٚ غلتهباف اٞسا

 (1395ز. )ثٕٛزي پيّٝ ضٚز، ثٍيطز ذَٛ تحت وٙتط

ؾتيبثي ثٝ ٔٙبثـ زثط ؾط اَ يىٓ قبٞس خس ٚ ثيؿتٖ لطٖ زض يٗ تٛخيٝ وٝ خٟبأطيىب ثب آؾبؾبً ا

ى يبٚ زض فننبضؼ حيذّننظٜ حٛغى ٘طاتؿّظ ثط ٔٙبثـ اى ثطضا  يا ٌؿننتطزٜـ تالز، ٞس ثٛاذٛغى ٘طا

 فٙٛاٖ ثٝٔطيىب آٔٙيت ّٔي ى اتػاؾتطض زض اؾتطؾي ثٝ ٔٙبثـ ٘فتي ذعزؾت. زٜ إ٘ٛ يزٞ ؾبظٔبٖض عذ

ضا زض  يا چٙسخب٘جننننٝى تػاؾتطض ايٗ وكٛٚ ا قننننسٜ فيننننتقطض يٗ وكٛؼ احؿبٚ ٔٙفقت حيبتي 

ٝ يٗ ز زض اذٛض حضٛاى ٔٙيتي ثطزى ٚ التهب، اؾيبؾي يٞب حٛظٜ يٗ زض اؾت. زٜ اوط فين تقط ٔٙغمن

اى فبّٔي ثط فٙننننٛاٖ ثننننٝ »نّیاى ثطضى ثط٘بٔٝ ٕٞىب«لبِت ق زض ٘بتٛ ثٝ قطـ ٌؿتط ى،تػاؾتطا

َ ٗ يزضفن وٝ  قنسٜ  يٙيث فيپٔٙيتي ٔٙغمٝ ى اٞبضتؿّظ ثط ٔحٛٚ  بياٚضاؾ يٞب حّمٝتىٕيُ  ضٕٗ  حنب

ضى ؾيبؾت ٔحٛ فٙٛاٖ ثٝ، »اٖيطٖٚ أٙغمٝ ثس«ؾيبؾت ٜ ٚ ٘يع قساٖ يطض اثبفث ٟٔب، ؾيَٝ ضٚوٙتط

 يٞنب  حٛظٜزض  ذٛاٞس ئٔطيىب آؾت وٝ ايٗ أٟٓ ، ٗيثٗ يزضاِي . ٚثطز ئپيف ضا ٝ ٔٙغمزض ٔطيىب آ

ض يٗ وبزز. أؿّظ ٌط حيتسض ثٝـ زازٜ ٚ ٔٙغمٝ ٌؿتطز ضا زض ذٛض حضٛزى لتهبٚ أٙيتي ، اؾيبؾي

ضى ٕٞىبٚ ٔٙيت ٖ أبظؾب، غطثي ٘ؾيط ٘بتٛى ٞبزٔٙغمٝ ثب ٟ٘بت تجبعباضتمٛيت ظى، ؾبزعطيك ٟ٘باظ 

. طزيپص ئضت ٔٙغمٝ نٛزض ٘ؾبٔي ض يف حضٛافعٚ اخٟب٘ي ضت تدبٖ ٔبظؾبٚ پب اضٚيٝ زتحبا، پباضٚ

چيٗ ، ؾيٝضٚٔٙغمٝ ٘ؾيط  زض ٔتٕطوننعى ٞبضٔٙغمٝ ثٝ وكٛى ٞبضثؿتٍي وكٛٚالغـ ، ؾتبضإٞيٗ زض 

ِت زٚؾٕي ض يٞننب بؾننتيؾ اظخّٕننٝ، ّٔيافطٖ ٌٛ٘بٌٛز ٚ ٔتقست تجبعبز اضيدباعطيك اٖ، اظ يطٚ ا

ٍ ت ٚ تجبعباضٔٙٝ زإٞيٗ ٔؿئّٝ ٔطيىبؾت. آ ى، ٔطوعى ؾيبى آٞبضوكٛاى ٔٙغمٝافط يٞنننب يٚاثؿننت

َ وٙتطاى ٔطوع ثطى ٞبضتؿّظ وكٛاٖ ٔيعٚ اظ  ثنننننبالثطزٜضا قطلي ى پبى اضٚٞبضحتي وكٛظ ٚ لفمب

ٔٙغمٝ ثب تٛخٝ زض ئيُ ٘يع اؾطت أبالساى، أٙغمٝافط يٞنب  لسضتثيٗ . زض وبٞس ئ يا ٔٙغمٝت تقبٔال
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ظ لفمبى ٚ ٔطوعى ؾيبآٔٙغمٝ  يٞننب يخٕٟننٛضاى ئيُ ثطاؾطاوٝ  ييٞننب تيخننصاثل ٚ بذاف ٞساثٝ 

ثظ ذٛثي ثب ٔٙغمٝ ضٚا٘ؿتٝ ايٙىٝ تٛاثط ٜٚ ئيُ فالاؾطاؾت. زٜ اثٛأْ ثب ٔٛفميت ٘ؿجي تٛزاضز، 

 ٞب آٖاظ  ٔتحسٜ بالتياٚ تطويٝ ٖ ٞبيي ٕٞچٛضوكٛضى ؾت تب ثب خّت ٕٞىبٜ أٛفك قس، وٙساض ثطلط

ض ؾت وٝ حضٛاضی ٚايٗ تفبؾيط إ٘بيس. ثب  يثطزاض ثٟطٜز ذٛ ٔٛضز٘ؾطاف ٞسز اكجطخٟت پيزض ٘يع 

 زى ٚلتهب، اؾيبؾيى پيبٔسٞباٖ زاضاى يطاؾالٔي ضى اخَٕٟٛ قٕبزض ٔٛ٘ي أٙغمٝ پيطزض ئيُ اؾطا

غٓ ضالً فّياٚٞس قس تب ايٗ ٔٙغمٝ ٔٛخت ذٛزض ائيُ اؾطش ا٘فٛض ٚ حضٛز. ٞس ثٛأٙيتي ذٛا

يٗ ٔٙغمٝ وبٞف اٖ زض ايطاؾيبؾي ش ٘فٛ، ٞبضيٗ وكٛاثب اٖ يطايري ضتبٚ ٍٞٙي فط، ثب٘يت ظوباقتطا

زى ٚ لتهبض ائيّي فٕالً حضٛاؾطٚ أطيىبيي آ يٞنب  قطوت يٌصاضٝ يؾطٔبض ٚ وٙس.ثب٘يبً ثب حضٛا پيس

ٌب٘ي ظضثبزى ٚ لتهبت أٙبؾجبـ ٌؿتطاى ٔيٙٝ ٔٙبؾجي ثطظ تٛا٘نس  ئيٗ ٔٙغمٝ وٝ اٖ زض ايطانٙقتي 

زض  يٌننصاضٝ يؾننطٔبغى ٚ ٘طأٙبثـ  ٔ  ٙننٝيزضظٜٔ يػاف ٚٞسى اثبِثبً پيٍيطز.خٝ قٛاىُ ٔٛثبقس ثب ٔك

ٜ ٔٛخت قساٖ يطأؿيط  خع ثٝٔؿيطٞبيي اظ ٔٙغمٝ  يا٘طغ ا٘تمبَاظ حٕبيت ظ ٚ ٌبٚ ٘فت  يٞب حٛظٜ

، ثبقساة خصزى لتهبا ِحننبػ ثننٝ تٛا٘ؿننت ئننٔٙبفقي وٝ اٖ اظ يطٖ أب٘سْٚ ثط ٔحطٜٚ ؾت تب فالا

 (1395)ثٕٛزي ضٚز،  .زز٘يع تضقيف ٌطاٖ يطاٛپّيتيىي ئغٔٛلقيت 

ٜ خٛزض ٚ ييٞنب  ي٘نبثطاثط اظ يٗ ٔٙغمٝ أكرم قس وٝ  يا ٔٙغمٝى ٔتغيطٞباظ ثطضؾي وٝ  ٌٛ٘ٝ ٕٞبٖ

غى ٚ... ٘طٚ أٙبثـ ٔقس٘ي ، ٞنب  طؾنبذت يظضت، ؾغی لسزى، لتهبا يٞب ي٘بثطاثط. ثطز ئ٘ح ضٔرتّف 

ُ  تٛا٘نس  ئن  ييتٟٙنب  ثٝٝ يه ٔٙغمزض  ٞب آٖاظ  ٞطوساْز خٛٚوٝ  زٚ يي ثبقس. إٍٞط زضضاٜ ؾنبظ  ٔكنى

 ُ ٝ ضى ٕٞىبضاٜ ثط ؾط ى وٝ ٔب٘ـ خس يانننّ  ٔكننى  طينننغ يٞننب ٓ ينن ضغزض ثبيس ضا ؾت ا يا ٔٙغمنن

ٔٙيت ٚ أٙبفـ ٚ  ا٘ننس ٌصاقننتٝيٓ ى ضغثمبٚ ثط حفؼ ز ضا ِٛيت ذٛاٚوٝ ز خؿتدٛ وط يىيزٔننٛوطات

ضا زض ٟٕٔي  يٞننننب چننننطذفتب ٜ ٔط ثبفث قساوٝ ٕٞيٗ اض زاضز ٕٞيت لطزْٚ اخٝ زض زضفٕٛٔي 

ؾت وٝ أٙغمٝ ى ٞبضوكٛزى لتهباٞٓتىٕيّي ْ فسزْٚ، ٞب ثجيٙيٓ. ٔكىُ ضخي وكٛضؾيبؾت ذب

ٚ  آالتٗ ئبقن ، نٙقتيى وٝ فٕٛٔبً وبالٞبز ضا ذٛى ٞبظٔٙغمٝ ٘يبى ٞبوكٛضتب ٜ ٔط ؾجت قسإٞيٗ 

تثٔيٗ وٙٙس وٝ ٕٞيٗ ٘ىتٝ يقٙي  ٔٙغمٝضج اظ ذبضا، ؾت أهطفي ى وبالٞبٚ يي اغصاز ٔٛات، تدٟيع

ـ ٌؿتطاى طنننٞب ثضثيٗ وكٛى سنننٔي خِٚع يا ٔٙغمننٖٝ ثٝ ٕٞؿبيٍبزى لتهباقسيس ى ٞبظ٘يبْ فس

ضج يس وٝ تٕبٔبً ذبزٔٙغمٝ ى ٞبضوكٛضى تدبى قطوبزض  تٛاٖ ئضا ٔط ايٗ اوٝ  وٙس يٕ٘ز يدباثظ ضٚا

غى  ٘طضز  أٛزض    قنٛز  ئن ٜ  ٔكبٞسوٝ   ٞٓ يا ٔٙغمٝضت زضٖٚ تدباٖ اظ ٔيعٚ آٖ ٔٙغمٝ ٞؿتٙس اظ 

ٍ   اظِحنبػ ؾت.  ٞطچٙس  ٔٙغمٝ  ا يظ ٔٙبؾجي اقطٚ...( ذظ ٖ، ثب، ظ)ٔصٞت ختٕبفيا يٞنب  يٕٞجؿنت



 

ٍ شاخص  65  ِ ّای آظیای هرکسی هؤلف ٍ کشَر ٍاتظ دفاعی ج.ا.ایراى  ِ جوَْری اظالهی ایراى ّای اقتصادی هؤثر تر ر  علی

اٖ يغي تٛاقطٚ زض ثبقس اض تثثيطٌص تٛا٘نننس يٕ٘نننوٝ ٌفتٝ قس اضزى ٔٛ ثنننبٚخٛزيٗ ٔتغيط أب زاضز ا

 (1395دتي،)ح ٘جبقس.ز ٔتضب ٌٛ٘ٝٗ يايظ اوٝ ؾبيط قطاضى زاضز تثثيطٌص

 ی(شاوگُاي کً ی )امزکشی سیای آَارکشًان ي یزر ابا حضً ای مىطقٍ َای ساسمان

ٚ . ذّك ضٚ٘نس  ئض ثكٕب يا ٔٙغمٝيى ايه ٍٕٞطز يدباي اثط خّٛ ضٚثْٝ يه ٌب يا ٔٙغمٝ يٞب ؾبظٔبٖ

ٖ ز يدبا ْ  ٞنب  آٖاظ خسيس ت ٔؤؾؿباٖ خسيس وٝ تحت فٙٛ يٞنب  ؾنبظٔب ٕٞچٙيٗ ٚ  قنٛز  ئن  ثنطزٜ  ٘نب

ؾغی ٔٙغمٝ اضي زض تثثيطٌصاي ثطضا پطؾتيػ ٚ ؽطفيت ، يطزِٚتنننيغ يٞنننب ؾنننبظٔبٖثٝ زازٖ  ٕٞيتا

ٖ ز يدبٚ اثب ذّك  تٛا٘س ئثٟتط ؿ، يٗ ٔٛضٛزضن اثب اٖ يط. ازٞس ئيف افعا ٝ  يٞنب  ؾنبظٔب ثٝ  يا ٔٙغمن

ي ٞبضوكٛاٖ ٚ يطاوٝ  يا ٔٙغمٝ يٞب ؾبظٔبٖ اظخّٕٝ .ٔٙغمٝ ثيٙسيكس ز زض ذٛش ٘فٛٚ يف پطؾتيػ افعا

ي قبٍٟ٘بضي ٕٞىبٖ ٔبظؾبٚ وٛ( زي )التهبضي إٞىبٖ ٔبظؾب، ٘سض زاضحضٛي زض آٖ ٔطوعي ؾيبآ

زٜ اظ ؾتفباؾت(. ا٘پصيطفتٝ ضا فضٛيت ظ ٖٞٙٛ تطوٕٙؿتبٚ ؾت افضٛ ٘بؽط اٖ يطاِجتٝ )ا ثبقنننس ئننن

زض  ضيٕٞىب يٞنب  ٘بٔٝ تفبٞٓٚ ٞب اضزازلطي ٔضبا ٔ  ٙٝيزضظٔ ٞب ؾبظٔبٖيٗ الب٘ٛ٘ى ٚ تكىيالتى ض ؾبذتب

ضي ٚ ٔٙيتى ثبفث ٕٞىباحتى ٚ ؾيبؾى ، فطٍٞٙىغي، ٘طضي، اتدبزي، لتهبأرتّف  يٞنننب  ٙنننٝيظٔ

 ز.قٛي ٔطوعي ؾيبي آٞبضوكٛاٖ ٚ يطايى ثيكتط إٍٞط

 
ٔحيغي زض ظٔيٙٝ ضٚاثظ  ٔغبِقبت ٚ٘ؾبٔي،ؾيبؾي ،التهبزي  ٘ؾطاٖ نبحتثٙسي ٔهبحجٝ ثب ذجطٌبٖ ٚ : خٕـ1خسَٚ 

ؾيبي ٔطوعيثيٗ ج.ا.ايطاٖ ٚ وكٛضٞبي آ  

َ  عاهل حَزُ وعقققق عالئقققققّ 

ّای   )هشترک( کشقَر

ٍ ایراى  آظیای هرکسی 

ّای   عالئققق کشققَر

آظققیای هرکققسی در  

 ایراى

عالئق ج.ا.ایراى در 

ّای آظقیای   کشَر

 هرکسی

 تضاد عالئق

ٌاتع هشترک  اقتصادی ه

قققرشی در  ًا

حَزُ دریای 

 خسر

 

كتطن طٜ فبلس فالئكٔ  ي حنساوثطي  ثطزاض ٟث

ـ زضيبي ذعض ٙبث  اظٔ 

ننننبظي ت ٚ ٟننننبتطٌ 

ف  ٞب ٝٙيٞع وٞب

ؿيط  حصف ايطٖا اظٔ 

نننطغي   عينننت ٘ا تط٘ا

زضينننبي ذنننعض زض 

ٞبي چبضچٛة عطح

٘ٙنس     ٔب نطغي  َ ٘ا ٘تمنب ا

 تط٘اؽ ذعض

ترًاسیت کاال 

 ِ ظقققع ٍ َت

 تجارت

ْ زض چنننبضچٛة  النننسا

ٝ التهننننبزي  اتحبزينننن

ـ   ؿنننتط ضاؾنننيب)ٌ  ٚا

ٖٔب ي التهنبزي  ٞنب  ؾبظ

   ٝ ٖ ثنن زؾتطؾنني ايننطا

وطيسٚض  -ي آظازٞب آة

َ ونننننبال زض  ٘تمنننننب ا

َٕب -ٔحٛضٞنننبي قننن

ف اثننننطات  وننننٞب

ننني ثنننبظاض  -تحطٕي

ٙبؾت وبال  ٔهطفٔ 

ٔبت  ٚ ذس

ٚ فقبِيننت   حضننٛض 

ٝ؛   ضلجبيي چٖٛ تطوين

طيىنب؛  تحطٓي ٞبي ٔآ

ٖ ٞننب عننطح يي چننٛ
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ٝ   ي(ا ٔٙغٝم ٚ اتحبزيننن خٙنننٛة 

ٚپب  اض

 عطح الخٛضز

ظعِ علقن   َت

ری ٌٍا  ٍ ف

ضي ٝٙيٞع وٓ ٙٚب زٖ ف -ٛث

نننفٞنننبي   ٖبينننٙث ز٘ا

ٖ    قسٜ اضاٝئ ؾنظ اينطا ٛت

ٝ٘ ؿنننج  ت ؾنننبيط ثننن

٘بٖبيٙث ز٘افضلجب) ي، ٘،ؾٔب

ٚ...(خٟننت ايدننبز    ٛ ٘نن

ٕبز  ٘ٝجافت خب  ٚز

ضضقننس  ننٚب ي ٞننب يٙف

ننف ٖ زض  ٖبيننٙث ز٘ا ايننطا

...ٚ ْ پعقىي  ٜ فّٛ  حٛظ

  ٚ نننف  ٚخنننٛز ز٘ا

ننبت  ى٘ب ضز٘ٔا  بظيننٛٔ

 ٝ ٖ زض فطنننن اينننطا

فضننبيي زض وكننٛض  

 لعالؿتٖب

  ٖ ٚخٛز ضلجبيي چنٛ

٘يؿننتي؛  ٟٛي ٓ ن ضغينن

ي ٞنننب تئحنننسٚز

ي ايطٖا  تحطٕي

ارتثاعقققات 

 ًكیتا

ْ زض چنننبضچٛة  النننسا

ٝ اؾالٔي ؾق  ث٘به ٛت

نسٖ ينه    ٚخنٛز  ٝث ٔآ

soup  دبظي ٔكتطنٔ 

ٝ وبال َ وبال ث ٘تمب  ثطاي ا

ٞبي  ٚاحس اؾتفبزٜ اظ 

ّٔي  َ  ٛپ

طيىنب تحطٓي  -ٞبي ٔآ

ي ٞنننب تئحنننسٚز

  ٗ ٘ي ٛا ٘بقننني اظ لننن

َ  ييقٛ ٛپ

 ِ ظقققققع َت

 زیرظاخت

ننبزض؛   ـٔ  ٙبي ٝ ننن ؾننق ٛت

ؾنقٝ ضاٜ ؾسؾبظ -ي؛ ٛت

ي ٜ اي-ٞننب)ضّي  -خننبز

ٞب سض  (ٙث

ٝ  طٖٚٔم ٝ  ثن ٖ   ننطف ثنٛز

ٖ؛    ٕٞىننبضي ثننب ايننطا

ٚ ترهنننم   ٝ تدطثننن

  ٗ ٖ زض اينن ثننبالي ايننطا

ٔيٝٙ  ظ

ٔب ي ٌنننصاض ٝيؾنننط

ّٙسٔنننست ثنننطاي  ث

طٜ ـ،  ٔٙنس  ٟث ٔٙنبث ي اظ 

ـ   ٔٙننبف قننطاوت زض 

 َ ٙتنننط التهنننبزي، و

 ٞب ييزاضا

 ٖ فقبِيت ضلجبيي چٛ

طيىننب زض  ٚ ٔآ ٝ؛  تطوينن

 C5+1چبضچٛة 

ریعن َ َت ٜ    اک اقننتطاوبت زض حننٛظ

وِبچط  غٛئ

ٖ ٞبي ؽطفيت ثبالي ايطا

ٔبثطاي  ي زض ٌصاض ٝيؾط

طزقٍطي  ٌٜ  حٛظ

 ٗ لنننننطاض زاقنننننت

ٞبي آؾننيبي  وكننٛض

  ٜ ٔطوننعي زض حننٛظ

نننس٘ي تنننبضيري -ٕت

 ايطٖا

طثنٛط  ٞنب  ٓيتحط ئ 

ٕبيي ٛاپي ٝ ذغٛطٞ   ث

 

 مدل مفًُمی تحقیق

ٔساضن ٚ ٔهنبحجٝ ثنب ذجطٌنبٖ(، ٔنسَ      ٚ قسٜ زض لبِت ٔساضن)اؾٙبز آٚضي ثب ٍ٘طـ ثٝ اعالفبت ٌطز

 19ٚ وكنٛضٞبي آؾنيبي ٔطونعي زض تقنساز      طاٖياثط ضٚاثظ زفبفي ج.ا. ٔؤثطلتهبزي ٔفٟٛٔي فٛأُ ا

ٍٕٞطايي التهنبزي ٚ ٚاٌطايني التهنبزي ثنٝ قنطح شينُ ٚ ثطاثنط قنىُ          ٔؤِفٝقبذم زض لبِت زٚ 

 اؾت. قسٜٓ يتطؾ
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 : ٔسَ ٔفٟٛٔي2  قىُ

 

 

روابط دفاعی 

ج.ا.ایران و 

 اقتصادی آسیای مرکزی

 سیاست خارجی سیاست داخلی

 طبیعی نظامی

 انسانی

 
ای در قالالالالالت طسالالالالتر   بالالالالرای نرالالالالادطرایی منط الالال تالالال   

 ای سازمان اقتصادی منط  
 های اقتصادي بلندمدت ایران توسع  ظرفیت

ضالالعع علمالالی و فنالالاوری ک الالورهای  آسالالیای مرکالالزی و 
 ها در ایران هزین  بودن دسترسی این فناوری کم

توسع  پیوندهای ترانزیتی با تسریل در قوانین و م ررات 
 طمركي و بازرطاني

بالالالاندی در چالالالارچوت بانالالال  توسالالالع   سالالالع  ارتبالالالاط بینتو
 اس می

ها در صالالنایم مادرسدسدسازیستوسالالع   توسالالع  زیرسالالاخت
 های ریلی و بندرها و...( راه

امكان استفاده از ظرفیت آسالیای مرکالزی بالراي عبالور از 
 ها و کست منافم اقتصادی و بازار مصرع مناست تحریم

 منابم و ذخایر م ترک در حوزه دریای خزر
جایگالالالالاه لیوپلیتیالالالال  و لیواسالالالالتراتلی ایراندپلالالالالی میالالالالان 

 فارس و دریای عمان( مناطق انرلی خیز خلیج
 طستر  صنعت توریسم در بین دو حوزه:اکو توریسم

 

 

 

َای اقتصادی در دفتز  ياگزائی

 فصلىامٍ مًجًد َست.
 

 

ی
صاد

ی اقت
رای
گ
 هم

ی
صاد

ی اقت
رای
 واط
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 شىاسی تحقیق ريش

-تٛننيفي »تحمينك  ٚ ضٚـ« تٛؾنقٝ اي -وبضثطزي»ك زض ايٗ پػٚٞف ٘ٛؿ ٚ ضٚـ تحميك:٘ٛؿ تحمي

 ثبقس. ئ« تحّيّي

   جامعٍ آماری

٘ؾط ٔطتجظ ثنب ٔؿنبئُ    ٔٛضٛؿ تحميك ٚ ٔحسٚزيت افطاز ذجطٜ ٚ نبحت ثٛزٖي ترههثب تٛخٝ ثٝ 

زفبفي زض حٛظٜ ٔٛضز٘ؾط، خبٔقٝ ذجطٜ اظ ثيٗ ذجطٌبٖ ٘ؾبٔي ٚ غيط٘ؾبٔي زض ؾغی ٘يطٚٞبي ٔؿّی، 

 ا٘س. ٞبي ظيط ثبقٙس ا٘تربة ٌطزيسٜ ي ٔطتجظ وٝ زاضاي تقسازي اظ ٚيػٌيٞب ؾبظٔبٖ وكٛض ٚ

 ٝثنٝ   يؾطِكنىط ي ذسٔت زض ٔكبغُ ضاٞجطزي ٚ يب زض خبيٍبٜ قغّي حسالُ  زاضاي ؾبثم

 ثبال )زض ؾغٛح وكٛضي ٚ ِكىطي(

 ٝزفبفي ٚ فّٓ غئٛپّيتيه حٛظٜ زضي وبفي ٚ ا٘دبْ وبض فّٕي ٚ تحميمبتي  زاقتٗ تدطث 

 قٙبيي وبُٔ ثٝ قطايظ ٔحيغي ج.ا.ايطاٖ ٚ وكٛضٞبي آؾيبي ٔطوعيآ 

  ٝا٘س. يه ؾفط ثٝ حٛظٜ آؾيبي ٔطوعي زاقتٝ االٔىبٖ يحتزاضاي ٔسضن زوتطي و 

 اظ وكنٛضٞبي حنٛظٜ آؾنيبي ٔطونعي      يىن يزضفٙٛاٖ ٔؿئَٛ  ثطذي اظ آ٘بٖ ثٝ االٔىبٖ يحت

 ذسٔت ٕ٘ٛزٜ ثبقس )ؾفيط، وبضزاض ٚ يب ٚاثؿتٝ ٘ؾبٔي(.

ٚ ثنٝ ٞنٓ    ٔنطتجظ  يطغيطي اثعاض ٘بٔطثٛط وٝ ثبفث ٌطزآٚضي اعالفبت وبضٌ ثٟٝت خٌّٛيطي اظ ثٝ خ

ٝ قٛز ٚ ٘يع  ٞب ٔي ٚتحّيُ زازٜ يٝتدعذٛضزٖ ا٘ضجبط ٚ ٘ؾٓ ٔطاحُ تحميك ٚ  خّنٌٛيطي اظ   ٔٙؾنٛض  ثن

ٞنبي   ٌينطي اظ زازٜ  قنٛز، ثنب ثٟنطٜ    فٛأّي وٝ ٔٛخت ثٝ ٞسض ضفتٗ ٘يطٚ ٚ أىب٘بت ٚ ٔٙبثـ ٔبِي ٔي

ي اعالفبت ٔطتجظ ثنب ٔٛضنٛؿ پنػٚٞف    آٚض خٕـازثيبت تحميك ٚ ٔهبحجٝ ثب خبٔقٝ ذجطٌي خٟت 

ثنٛز،   قسٜ زازٜاَٚ وٝ ثٝ ذجطٌبٖ  ٘بٔٝ پطؾفٕ٘ٛزٜ اؾت.فالٜٚ ثط ايٗ ثب ٔحبؾجٝ ضطيت القٝ ثطاي 

زْٚ ثب تٛخٝ ثنٝ ٘ؾنطات    ٘بٔٝ پطؾف/.(ثٝ ٕٞيٗ ٔٙؾٛض 6يس ٚالـ ٍ٘طزيس)وٕتط اظ تبئيه ٌٛيٝ ٔٛضز 

ذجطٌبٖ ٚ ثب ٔكٛضت اؾبتيس ٔكبٚض ٔٛضز انالح ٚ زض فطآيٙس وبضي لطاض ٌطفت. زض ايٗ تحميك پؽ 

ٔحبؾنجٝ  وطٚ٘جبخ(  ي)آِفب يبييپب يتضطافعاض)اؼ.پي.اؼ.اؼ(  ٞب،ثب اؾتفبزٜ اظ ٘طْ زازٜٚاضزوطزٖ اظ 

 يس.ٌطز ٔقّْٛ 885/0ٚ ٔمساض آٖ 

ٔهنبحجٝ )فٕينك ٚ ٘نيٓ    اظ زٚ ضٚـ ٔيسا٘ي) زض اينٗ تحمينك، ٔحمنك   : ريش ي ابشار گزدآيری اطالعات

ٝ  فٕيك( ثب ذجطٌبٖ ٚ پطؾكنٙبٔٝ )ثنبظ ٚ ثؿنتٝ((    ٝ ثنطزاض  فيفاي ٚ ترههني)  ٚ وتبثرب٘ن ي ي اظ وّين

ٝ يزضظٔٞنبي فّٕني ٚ ترههني     ٞبي تحمينك ٚ وتنبة  ضؾبِٝ ي ٔنٛضزپػٚٞف، ٔمنبالت فّٕني ٚ     ٙن
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بي ايٙتط٘تني آوبزٔينه ٚ   ٞن ٞبي ضؾنٕي، ؾنبيت  ، آضقيٛ ؾبظٔبٖاَٚ زؾتپػٚٞكي، اؾٙبز ٚ ٔساضن 

 ٞبي ٔٙغمٝ(اؾتفبزٜ ٌطزيسٜ اؾت.٘مكٝ

 َای تحقیق  يیافتٍ َا يتحلیل دادٌ تجشیٍ
ٞب ٚ ازثيبت تحميك، اؾٙبز ٚ ٔساضن، ٔهبحجٝ يپٛقب٘ ٞٓاظ  اثتساتحميك  ؾؤاالت ُيٚتحّٝ يتدعثطاي 

ٔطونعي احهنبء   وكنٛضٞبي آؾنيبي    ٞبي ٔؤثط ثط ٔسَ ضٚاثظ زفبفي ج.ا.اينطاٖ ثنب  ٚ قبذم  ٔؤِفٝ

ٝ    نبحت سيتبثٌطزيس ٚ ؾپؽ ثٝ  ي احنطاظ ٚ   ٘ؾطاٖ ٚ ٔترههبٖ فٗ ضؾيسٜ وٝ ثب اينٗ فٕنُ تثييسين

ي ٔسَ؛ ثب اؾتفبزٜ اظ ٔقبزالت ؾنبذتبضي  افتجبضؾٙدٌيطز. ؾپؽ ثطاي تثجيت اخعاي ٔسَ نٛضت ٔي

)ٔتغينط  ٞب ، ضٚاثظ پيچيسٜ ٔيبٖ فٙبنط ايٗ ٔسَ، اظ عطيك ٕٞجؿتٍي ثيٗ قبذم1(SEMتفؿيطي )

 3افعاض اؾٕبضت پي.اَ. اؼ تقييٗ ٚ ؾطا٘دبْ ثب اؾتفبزٜ اظ ٘طْ 2)ٔتغيطٞبي ٔىٖٙٛ( ٞب ٔؤِفٝآقىبض( ٚ 

 ضاٖ ٌكتٝ ٚ تٛؾظ ٔحمك تفؿيط ٌطزيس.

 يیضگی جامعٍ آماری

ذسٔت زض ٔكبغُ اعالفبتي، ٔيعاٖ تحهيالت، خبيٍنبٜ قنغّي ٚ    ثبؾبثمٝاظ خبٔقٝ آٔبضي زض ضاثغٝ 

ثٝ ايٗ ؾؤاالت  قسٜ اضائٝٞبي ب اعالفبت ضاٞجطزي ؾؤاَ قسٜ اؾت. ثطضؾي پبؾد٘يع ٔيعاٖ آقٙبيي ث

 ٔؤيس ايٗ اؾت وٝ:  

 ؾبَ  20زضنس افطاز ؾبثمٝ ذسٔتي ثبالتط اظ  35ؾبثمٝ ذسٔتي زض ٔكبغُ اعالفبتي،  اظ٘ؾط

ؾنبَ   10تنب   5زضنس ثيٗ  8.4ؾبَ ٚ  20تب  10زضنس ؾبثمٝ ذسٔتي ثيٗ  56.6ا٘س،  زاقتٝ

 ا٘س.ي زاقتٝؾبثمٝ ذسٔت

 زاضاي ٔسضن وبضقٙبؾي اضقنس ثنٝ    زٞٙسٌبٖ پبؾدزضنس اظ  100ٔيعاٖ تحهيالت،  اظ٘ؾط

زضننس زاضاي ٔنسضن    41.5زضنس زاضاي ٔنسضن وبضقٙبؾني اضقنس ٚ     58.5ثبال ٞؿتٙس )

 زوتطي(.

  خبيٍبٜ قغّي ٕ٘ٛ٘ٝ آٔبضي فجنبضت  قسٜ ٔكبٞسٜخبيٍبٜ قغّي ثب تٛخٝ ثٝ فطاٚا٘ي  اظ٘ؾط ،

زضننس   16.7ٚ  19زضنس زاضاي خبيٍنبٜ    36.1؛ 18زضنس زاضاي خبيٍبٜ  47.2اؾت اظ:  

 .20زاضاي خبيٍبٜ 

                                                           
1 - Structural equation model 
2 - Latent variables 

3 - Smart PLS 
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آقنٙبيي   ٔٛضزثحنث زض حس ظيبز ٚ ثؿنيبض ظينبز ثنب ٔٛضنٛؿ      زٞٙسٌبٖ پبؾدزضنس اظ  87.5ثيف اظ  

 12.5فجنبضت اؾنت اظ: )   قنسٜ  ٔكنبٞسٜ ا٘س وٝ خعئيبت ايٗ ٔيعاٖ ثب تٛخٝ ثٝ خنسَٚ فطاٚا٘ني    زاقتٝ

 (. ظيبز ذيّيزضنس زض حس  22.2زضنس زض حس ظيبز ٚ  65.3،  ٔتٛؾظحس زضنس زض 
 تحقیق ّای شاخصٍ  ّا هؤلفِهرتَط تِ  ّای دادُ ٍتحلیل تجسیِ: 2خسَٚ 

ّٔي اقتصادی ّوگرایی  ثبضفب

)ثننبالتط اظ 

4/0) 

ضننطيت 

T 

018/9 

 تفؿيط

ْادگرایی  غِقتالغ ترایً  غِقدر قالة گعترغ ظازهاى اقتصادی  یا ٌه  هٌاظة 024/7 /.599 یا ٌه

 هٌاظة 304/17 /.617 اقتصادی تلٌدهدت ایراى یّا تیظرفتَظعِ 

دى دظترظقی ایقي    ٌِیّس کن ٍری کشَرّای  آظیای هرکسی ٍافٌ ضعف علوی ٍ َت

 ّا در ایراى فٌآٍری

 هٌاظة 468/18 /.804

 ِ ظع ّایپَت ٍ تازرگًای یًَد ٍ هقررات گورکی  َاًیي  ْیل در ق  هٌاظة 853/14 /.822 تراًسیتی تا تع

 هٌاظة 224/19 /.792 در چارچَب تاًک تَظعِ اظالهی یتاًك يیتتَظعِ ارتثاط 

ریلقی ٍ   یّا رُا،تَظعِ یظدظازصٌایع هادر،) یّا رظاختیزتَظعِ  ّوكاری در 

درّا  ٍ...( ٌت

 هٌاظة 453/20 /.860

 ّقا ٍ کعقة هٌقافع    اهكاى اظتفادُ از ظرفیت آظیای هرکسی ترای عثقَر از تحقرین  

 هصرف هٌاظة تازار ٍاقتصادی 

 هٌاظة 760/22 /.844

 هٌاظة 345/14 /.822 هٌاتع ٍ ذخایر هشترک در حَزُ دریای خسر

رشی خیس  َاظتراتصی ایراى)پلی هیاى هٌاعق ًا پلیتیک ٍ شئ ٍ  فقارض  جیخلق جایگاُ شَئ

 دریای عواى(

 هٌاظة 771/8 /.772

 هٌاظة 024/7 /.854 اکَتَریعن :حَزُ دٍ يیت درگعترغ صٌعت تَریعن 

 

ٛٝ٘ ٕٞبٖ ُ وٝ زض خسَٚ زيسٜ ٔي ٌ ٛٔا ٖٛا ٝث آٔسٜ زؾت ٝثقٛز ٕٞٝ ف نُ ٔنؤثط    فٙ ٛٔا ُ ف ن ٛٔا التهنبزي زاضاي ثنبض    زض ف

نُ          ٔي 4/0فبّٔي ثبالي  ٛٔا ٔٙبؾنت ثنٗي ف ي  ٕجؿنٍت كنبٖ اظ اضتجنبط ٚ ٞ نُ ٔنؤثط٘  ٛٔا ّيٝ ف ثبقٙس، ٔكبٞسٜ ثبض فبّٔي و

ُ ٔؤ آٔسٜ زؾت ٝث ٛٔا ؾقٝ  ٕٞىبضي زض ظثط، فبُٔ  زاضز وٝ اظ ثيٗ ف ؾنقٝ  يننٙبـي ٔبزض،)ؾسؾبظ  يٞنب  طؾنبذت يٛت ،ٛت

سضٞب ٚ...( يٞب ضٜا ي ٚ ٙث ضنقف زض  ٚخنٛز   ثيكتطٗي ٍٕٞطايي التهنبزي ٚ    860/0ثب ثبض فبّٔي ٝث ٔمساض  ٔٙبؾت   ضّي

ٞجطز ٔكرم ٚ ٔؿتٕط ثطاي حٕبيت اظ ٕٞىبض ٔينعٖا  ثيكنت  859/0ثبض فبّٔي ٝث ٔمساض  ثب    التهبزي يٞب يضا ثنبض  طٗي 

طايي التهبزي زاضا ٔيفبّٔ ٌٚا  ثبقٙس.ي ضا  زض 

ٛٝ٘ ٕٞبٖ ُ زاضاي ضطيت  قٛز ئوٝ زض خسَٚ زيسٜ  ٌ ٛٔا ٝ  ٔي 96/1ثبالي  Tٕٞٝ ف ٞنب ٚ   ثبقٙس، فّصا ؾبذتبض اثقبز،ٔؤِفن
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ٔتغيطٞبي ٔٛضٛؿ تحميك قبذم ٚاثظ ثيٗ  بٖ ثبالي  ٞب ٚ ض ٕٙي ضننس  ز 9/99زضنس ٚ فٕنستبً زض ؾنغی    95زض ؾغی اع

 اؾت. سيتبئٔٛضز 
خٝ ٝث افساز خسَٚ  ٖ    7/0اثقبز ثبالتط اظ  ٝيوّ يجيتطو ييبئمساض پبٚ  يآِفب تيضط ظيطثب ٛت كنب ٞٙنسٜ پب  ثنٛزٜ ونٝ٘   ييبين ز

 اؾت. تحميك يٞب ٔٙبؾت ٔؤِفٝ
 

 ٞب ي ٔؤِفٝجيتطويي بيپبآِفبي وطٚ٘جبخ ٚ : 3جدٍل

ًٍثاخ  تعد ٍ هؤلفِ  تفعیر  پایایی ترکیثی  آلفای کر

 هٌاظة تَدى هعیار  837/0  920/0  اقتصادیگرایی ّو

 هٌاظة تَدى هعیار  721/0  721/0  اقتصادیٍاگرایی 
 

 اٍِٛي تحميك يٞب ٔؤِفٝضٚايي ٍٕٞطاي : 4خسَٚ

ٍٕطاي  ٔؤِفٝ ٚاييٞ   تفؿيط  ض

 ٔٙبؾت ثٛزٖ ٔقيبض  76/0 التهبزيٍٕٞطايي 

 ٔٙبؾت ثٛزٖ ٔقيبض  79/0 التهبزيٚاٌطايي 

خٝ ث ٚايي ٍٕٞطاي اثقبز ثيكتط اظ ثب ٛت زٜ ونٝ   5/0ٝ افساز خسَٚ فٛق ض ٖ ٛث ٚايني    زٞٙنسٜ  ٘كنب ٕٞجؿنتٍي ٚ ض

 اؾت. ٞب ٔؤِفٍٕٝٞطاي لٛي ايٗ 

 ي پیشىُاد گیزی وتیجٍ

 گیزی: وتیجٍ -الف

 مؤلفٍ َمگزایی اقتصادی

ينطاٖ ٚ  ثط ثقس التهبزي ٔسَ ضٚاثظ زفنبفي ج.ا.ا  99/0ثب اعٕيٙبٖ  یآهار جاهعِایي هؤلفِ از ًگاُ  

قنبذم ؾنٙديسٜ ٚ    10ثبقنس. ٕٞچٙنيٗ اينٗ ٔؤِفنٝ تٛؾنظ       وكٛضٞبي آؾيبي ٔطوعي ٔقٙبزاض ٔي

-اظ قبذم ٞطوساْثٛزٜ ٚ ِصا  0.4ٞب ثيكتط اظ  اظ قبذم ٞطوساْاضظيبثي ذٛاٞس قس وٝ ثبض فبّٔي 

٘ؾنطاٖ اينٗ    ٞب اظ لسضت تجييٗ ذٛثي ثطاي ٔؤِفٝ ٍٕٞطايي التهبزي ثطذٛضزاض٘س؛وٝ اظ زيس نبحت

 اظ: ا٘س فجبضتٞب حميك تطتيت ايٗ قبذمت

 ٚ...( ثٙسضٞبضيّي ٚ  يٞب ضاٜ،تٛؾقٝ يؾسؾبظنٙبيـ ٔبزض،) يٞب طؾبذتيظتٛؾقٝ  ٕٞىبضي زض -

 :اوٛ تٛضيؿٓحٛظٜ زٚ ٗيث زضٌؿتطـ نٙقت تٛضيؿٓ  -

 ف ٔٙبؾتٔهط ثبظاض ٚٞب ٚ وؿت ٔٙبفـ التهبزي  أىبٖ اؾتفبزٜ اظ ؽطفيت آؾيبي ٔطوعي ثطاي فجٛض اظ تحطيٓ -

 تطا٘عيتي ثب تؿٟيُ زض لٛا٘يٗ ٚ ٔمطضات ٌٕطوي ٚ ثبظضٌب٘ي يٛ٘سٞبيپتٛؾقٝ  -

 ٔٙبثـ ٚ شذبيط ٔكتطن زض حٛظٜ زضيبي ذعض -
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 زض ايطاٖ ٞب يفٙبٚضوٓ ٞعيٙٝ ثٛزٖ زؾتطؾي ايٗ  ٚضي وكٛضٞبي  آؾيبي ٔطوعي ٚبفٙ ضقف فّٕي ٚ -

 ٔيزض چبضچٛة ثب٘ه تٛؾقٝ اؾال يثب٘ىٗ يثتٛؾقٝ اضتجبط  -

 ٚ زضيبي فٕبٖ( فبضؼ حيذّخبيٍبٜ غئٛپّيتيه ٚ غئٛاؾتطاتػي ايطاٖ)پّي ٔيبٖ ٔٙبعك ا٘طغي ذيع  -

 التهبزي ثّٙسٔست ايطاٖ يٞب تيؽطفتٛؾقٝ  -

 يا ٔٙغمٝزض لبِت ٌؿتطـ ؾبظٔبٖ التهبزي  يا ٔٙغمٝتالـ ثطاي ٟ٘بزٌطايي  -

 ياگزایی اقتصادی مؤلفٍ

ثط ثقس التهنبزي ٔنسَ ضٚاثنظ زفنبفي ج.ا.اينطاٖ ٚ       99/0عٕيٙبٖ ثب ا يآٔبض خبٔقٝايٗ ٔؤِفٝ اظ ٍ٘بٜ 

قبذم ؾٙديسٜ ٚ اضظينبثي   9ثبقس. ٕٞچٙيٗ ايٗ ٔؤِفٝ تٛؾظ  وكٛضٞبي آؾيبي ٔطوعي ٔقٙبزاض ٔي

ْ ثٛزٜ ٚ ِنصا   0.4ٞب ثيكتط اظ  اظ قبذم ٞطوساْذٛاٞس قس وٝ ثبض فبّٔي  ٞنب اظ  اظ قنبذم  ٞطونسا

 .ي التهبزي ثطذٛضزاض٘سلسضت تجييٗ ذٛثي ثطاي ٔؤِفٝ ٚاٌطاي

قنبذم زض ٔؤِفنٝ    9قبذم زض ٔؤِفنٝ ٍٕٞطايني ٚ    10/. ٚ ثب 757ثقس التهبزي ثب ضطيت ٔؿيط 

تٛؾنقٝ  ٕٞىنبضي زض   ٚاٌطايي التهبزي ٔنٛضز تبئينس لطاضٌطفتنٝ اؾنت ونٝ اظ ثنيٗ فٛأنُ ٔنؤثط،         

ّي ثنٝ ٔمنساض   ثب ثنبض فنبٔ   ٚ...( ثٙسضٞبضيّي ٚ  ٞبي ضاٜ،تٛؾقٝ ؾسؾبظينٙبيـ ٔبزض،) ٞبي ظيطؾبذت

-ضقف زض  ٚخٛز ضاٞجطز ٔكرم ٚ ٔؿتٕط ثطاي حٕبيت اظ ٕٞىنبضي  ٚثيكتطيٗ ٍٕٞطايي  /.851

ثبقنٙس. ثنب تٛخنٝ ثنٝ     ٘يع ثيكتطيٗ ٚاٌطايني التهنبزي ضا زاضا ٔني    861/0ثبض فبّٔي  ثب ٞبي التهبزي

زض ٔٙغمنٝ  تٛاٖ ٘تيدٝ ٌطفت اٌط ثنٝ اينٗ ثقنس     ثبك ٘يع ٔي اي ٚ خًٙ اذيط لطٜ تحٛالت خسيس ٔٙغمٝ

تطيٗ ثقس زض ايٗ تحميك قٙبؾنبيي ٌطزينسٜ اؾنت اٞتٕنبْ ٚضظينسٜ ٍ٘نطزز ٚ        آؾيبي ٔطوعي وٝ ٟٔٓ

تٛا٘س تٟسيسٞبي ج.ا.ايطاٖ زض ايٗ ٔٙغمٝ ضا ثنب حضنٛض ضغينٓ غبننت      ٔغفَٛ ٚالـ قٛز زض آيٙسٜ ٔي

يبي تط ٕ٘بينس ٚ ضٚاثنظ زفنبفي ج.ا.اينطاٖ ٚ وكنٛضٞبي آؾن      نٟيٛ٘يؿتي،آٔطيىب ٚ ؾبيط ضلجبي خسي

 ٔطوعي ثيف اظ ثيف تضقيف ٚ ثط أٙيت ّٔي وكٛض تثثيطات ٔٙفي زاقتٝ ثبقس.

 :پیشىُادَا -ب
خٟنت تدنبضت     يٌنصاض  لبٖ٘ٛ(ثب تٛخٝ ثٝ اظ ٞٓ ٌؿؿتٍي وٝ زض ثيٗ ضفتبض ؾيبؾي ٚ التهبزي ٚ 1

ٕ تدبض ٞط زٚ حٛظٜ ضا زچبض  ثقضبًوٝ تغييطات ثؿيبضي زض آٖ ٚخٛز زاضز ٚ  ،زض  وٙنس  ئن  يؾنطزضٌ

آٔسٖ يه لبٖ٘ٛ تدبضت پبيساض ثب وكٛضٞبي ايٗ حٛظٜ زض ضاؾتبي ثبال ثنطزٖ افتٕنبز    ٚخٛز ثٝيٙٝ ظٔ

ايدنبز اينٗ افتٕنبز زض ضاؾنتبي      تنبً يٟ٘بٚ ٔطزْ السأبت الظْ نٛضت پصيطز تب  ٞب زِٚتثيٗ  زٚخب٘جٝ

 ثطلطاضي يه ضاثغٝ زفبفي ٔؿتحىٓ ثيٗ زٚ حٛظٜ ٔٙدط ٌطزز.
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ايٗ ا٘مالة زض ايٗ وكٛضٞب ٚ ٌؿتطـ ضٚظافعٖٚ فقبِينت   ذٛضزٜ لؿٓ(ثب تٛخٝ ثٝ حضٛض زقٕٙبٖ 2

ٚظاضت أٛض ذبضخنٝ زض ظٔيٙنٝ ثطلنطاضي ضٚاثنظ      ٔرهٛنبًٖٛ وكٛض يزض آؾيبي ٔطوعي ؾيبؾ ٞب آٖ

ذهٛنني زض اينٗ وكنٛضٞب اٞتٕنبْ ٚضظز تنب       يٞب قطوت فياظپ فيثالتهبزي ٚ ؾيبؾي ٚ حضٛض 

 آيس. ٚخٛز ثٝ ثبزٚاْي ضٚاثظ زفبفي ٔؿتٕط ٚ بظٞبي٘ فيپ دبزيا ٚي ٔٛخٛز زض حفؼ ٔٙبفـ ج.ا.ايطاٖ ٞب تيؽطف

ثجنبتي ٔٙغمنٝ، ثنطاي ٍٕٞطايني وكنٛضٞبي      ( ثب تٛخٝ ثٝ ٘مف ٘ؾبْ ؾّغٝ ثٝ ضٞجطي آٔطيىب زض ثي3

اي اينٗ  ٞبي تٛؾقٝٞب ٚ ضاٞجطزٞبي ٚاثؿتٍي ضقس پسيسٜآؾيبي ٔطوعي ثب ج.ا.ايطاٖ ثبيؿتي ؾيبؾت

 سٚيٗ ٌطزز.وكٛضٞب ثٝ فضبي ج.ا.ايطاٖ ت
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 : مىابعفُزست 

 فارسیمىابع  -الف
؛ اثعاضٞنب ٚ  لسضت ٞٙدبضي اتحبزيٝ اضٚپنب زض آؾنيبي ٔطونعي    (،1395) فّيطضب ،ضٚز ثٕٛزي پيّٝ -

 97قٕبضٜ : فهّٙبٔٝ آؾيبي ٔطوعي ٚ لفمبظ يطاٖ،ا ،زا٘كٍبٜ ٔفيس، لٓ، ٞبچبِف

 ،ياؾنالٔ  منبت يٓ، پػٚٞكنىسٜ تحم لن  ،يإِّّن ٗ يٚ انَٛ ضٚاثظ ث ديتبض(، 1385) ٗيحؿ ،يخٕبِ -

 چبح پٙدٓ، لٓ.

إِّنُ   يٗثن ، زوتنطاي ضٚاثنظ   ؾيبؾت ذبضخي ايطاٖ زض آؾنيبي ٔطونعي  (،1395)ضضب يسأحدتي،  -

 9قٕبضٜ  3زا٘كٍبٜ آظاز فّْٛ ٚ تحميمبت تٟطاٖ، ؾيبؾت زٚضٜ

 إُِّ يٗثپطزاظي زض ضٚاثظ  يٝ٘ؾط(،وتبة 1396ؾيف ظازٜ،حؿيٗ) -

 «بٖيبٌطايؾن اذنعض زض زٚضٜ اٚض  يبين زض زض ٝيضٚؾن  بؾنت يؾ ،(1392ضاٖ )ٚ ٕٞىب يقدبؿ، ٔطتض -

 يزفبف يضاٞجطز مبتيتٟطاٖ ٔطوع تحم

(،فاليك غئٛپّيتيه ٚ اؾتطاتػي ّٔي اينطاٖ ٘ؿنجت ثنٝ    1385ي،ؾيس ٔحٕٛز ضضب)آثبز زِٚتقٕؽ  -

 آؾيبي ٔطوعي،زا٘كٍبٜ فبِي زفبؿ ّٔي ٚ تحميمبت ضاٞجطزي

 266-232،نفح16ٝقٕبضٜ – 1386تبثؿتبٖ  ي،؛ ٔدّٝ: ٔغبِقبت ضاٞجطزفجساهلل ذب٘ي، فّي -

 1388، 46ٜ )ؿ(قٕبضثبلطاِقّْٛفّٛيبٖ،ٔطتضي؛ٔدّٝ :فّْٛ ؾيبؾي،زا٘كٍبٜ  -

ْ ٚ حس فّٛ، ٚاؾالٔىٜ آظاز ا٘كٍب، زاؾيبؾىى فيباخغطض يبزؾتب(، ا1392ِطضب )افجس، ضاز يفطخنننن -

 ىٔطوعى ؾيبزض آپبيب ٚ يى پٛيب ايه ٍٕٞطيطي ٌ قىُْ ؾى فُّ فسضثطاٖ، تٟطت تحميمب

عي زض آؾيبي ٔطو  يا فطا ٔٙغمٝٞبي ٔٙغمٝ  ٚ (، اٞساف غئٛپّيتيىي لسضت1391لبزضي حبخت، ) -

 26، ٔدّٝ: قٕبضٜ 

٘كنطيٝ ٍ٘طقني ثنط تحنٛالت ؾيبؾني،       ،اٞساف آٔطيىب زض آؾيبي ٔطونعي (، 1394) اِٟٝ، وٛاليي -

 37، ل 42قٕبضٜ 

 .4874 (، ٔهبحجٝ ثب ضٚظ٘بٔٝ ايطاٖ، قٕبض1390ٜ)ٚحيسي، احٕس -

 :اوگلیسیمىابع  -ب
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