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 09/19/1091 :هقالِ پذیزش                                                                                 15/90/1091: هقالِ دریافت    

  چكیذُ

ًجبل ِث دػٍّف ایي    ًَگی زؾشیبثی ِث ّنز ظطی چگ بٍضی زفبػی ٍ گطایی ظطفیزاضاِئ چبضچَةً  ؾؼِ ٌف  طیغّبی َس

ؾؼِ-کبضثطزی سحقیقبر ثبّسف زض نٌؼز یزفبػ سی عجقِ اؾز. ایَس جبم آى  ضٍـٌث ع اظًا نیییی  ًَ  ٍ دیوبیكیی  -َس

-کبضقٌبؾبى آقٌب ثب ّوگطایی نٌؼشی ٍ ثرفهشرههبى ٍ  اظ ًیط :; آهبضی جبهؼِ اؾز. ّوجؿشگی، هشغیطّب ثیي اضسجبط

َاى ِثکِ  اؾز یزفبػ طیغّبی زفبػی ٍ  ًَِ ػٌ ًشربة ًو ِ  الظماعالػبر . قسًس آهبضی ا ای ٍ  اظ عطیق جؿشجَی کشبثربًی

ی ثًبک سُگطزیسگطزآٍضی ٍ دطؾكٌبهِ  )ههبحجِ ػویق ٍ هكبّسُ(ّبی اعالػبسی، هغبلؼبر هیسًا ًَِ. ًا و ثیب  گیطی حجنً 

ٍ آظهَى  جبم اؾوبضسیع افعاضًطمثب اؾشیبزُ اظ اؼ ٍ سحلیل ػبهلی اؼدیافعاض اؼًطم ثبسحلیل ػبهل اکشكبفی ٍ کی.ام.ا  گطفشِ ًا

ط ِث  ;<.6ػسز اؾز.  گط هؼٌی، زاضی آهبضُ سیؾغح هؼٌیهطَث زى ثیًب طم( ؾغح قبثلیز اضکبىزاض َث ثب هقیساض   هلی)ثحثً 

ی ؾغح قبثلیز اضکبىٍ  7>;.;> ًیوِ ؾرز(ؾبظهًب گبُ)ثحث ؾرز( ؾغح قبثلیز ٍ اضکبى <6;.=ثب هقساض  )ثحث  ثیب   ٌث

آٍضی 99<.:هقساض  ؾؼِضٍـزازى اضسجبط  زضسحقیق  اؾز. ًَ بٍضیٍ  ّبی َس ُ ؾبظ، اکشؿبة ٌف طم، ٍ  یچٌسهٌظَض هجبحثً 

جبم کبض هكشطک زض ثرف کِ ًكبى زاز چٌیسهٌظَضُ  ٍ یب ثحیث   یزفبػ طیغ -ّبی زفبػیزض ثحث ّوگطایی کِ فطاسط اظ ًا

طم ثباضکبى قبثلیز ؾغح هلی اؾز، ثیكشطیي اثطگصاضی ضا  یؾبظ ی  ؾیغح  قبثلیز اضکبى دؽ اظ آى ٍ هجبحثً  ثیب   ؾیبظهًب

  زاضًس. ًیوِ ؾرزهجبحث 

  ؾبظهبىٍ  قبثلیز ؾغح هلی ،قبثلیزظطفیز ٍ ، ٍفٌبٍضیسَؾؼِ ػلنّوگطایی، ٍاصگاى کلیذی: 
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9412 بْار ،19 شوارُ بیست ٍ یكن، سال استزاتژیک، دفاعی هطالعات فصلٌاهِ  9<  

 هقذهِ

جبًجِ زض نٌؼز زفبػی ًكبى زازُ کیِ  ّبی ّوِّبی اذیط ٍ سحطینزفبػی، جٌگّبی کبّف ّعیٌِ  

ًیطٍّبی هؿلحی کِ قبلَزُ نٌؼشی هلیی ًساضًیس، زض اٍلییي زضگییطی ثیب ییک ًییطٍی فٌبٍضاًیِ ٍ         

ٍ سَلیس نٌبیغ  ٍ سَؾؼِ ّبی سحقیقدیكطفشِ، سبة هقبٍهز ًساضًس ٍ زض ایي ضاؾشب ثؿیبضی اظ فؼبلیز

، سوطکعظزاییی،  قیسى  جْیبًی اًیس.  الوللی دیًَس ذیَضزُ نٌبیغ غیط زفبػی زاذلی ٍ ثیيزفبػی زًیب ثِ 

ّیب سَؾیظ   ّیب زض یدیسیگط ٍ ذطییساضی قیطکز    ظهبى، ازغبم قیطکز هسیطیز کیییز، هٌْسؾی ّن

ّیبی انیلی،   ّیبی اؾیشطاسػیک، قبیؿیشگی   ّیب، سكیدیل ائیشالف   ّبی زیگط ذطیساضی ؾیْبم قطکز

سٌَع ًیطٍی کبض، ػَاهل هحیغی، اعالػبر ٍ اًقالة اضسجیبعی ٍ ... اظ   الگَثطزاضی ٍ هقبیؿِ سغجیقی،

 (.9<68?8<9سَؾؼِ ّؿشٌس)ذلیل، ٍ ّبی هحیظ زض حبل سغییط ثطای دیكشبظاى سحقیقًكبًِ

ّبی ًظبهی سطکیت سَؾؼِ ثطًبهِ ثب اؾشیبزُ اظ قبثلیز ّبی زفبػیقطکزسجطثِ ًكبى زازُ اؾز کِ 

ِ   یدذبضچِکٌٌس. ّب ًیع اؾشیبزُ هیّبی ؾبیط ثرفاظ فٌبٍضی ،ٍ غیطًظبهی ؾیبظی  ًَ ،ّیب  ؾیبظی ؾیبهبً

هیْیَم کلیی دكیشیجبًی     اظًظیط هعییز ثعضگیی    زفیبػی  زض نیٌؼز ّیب   دیَؾشِ ٍ افعایف ػوط ؾبهبًِ

ّبی زفبػی کكَضّب، ثرف زفبع ثب سَجِ ثِ کبّف ثَزجِ. (6-67? 9<68.)هبضسیي،قَز هحؿَة هی

ازغبم فٌبٍضی حبنل اظ ؾبیط ٍ ... ٍ  ؾبظی چٌسهٌظَضُشؼسز ّودبضی، ّبی هًگطـ ثِ ضٍـثبیس ثب 

ِ حبل زضػیيّبی ًَیي سجسیل گطزز ٍ  ّب، ثِ ًیطٍی هحطک دیكطفز ثرف ّیب ٍ هریبعطار    ، اظ ّعیٌی

ِ    هشؼبقت آى جلَگیطی ًوبیس. ّیبیی کیِ زض نیٌبیغ زفیبػی     ثرف اػظویی اظ هحهیَالر ٍ ؾیبهبً

ّبی دیچیسُ قطاض ؾبهبًِقًَس، زض ظهطُ هحهَالر ٍ کكَض هب عطاحی ٍ ؾبذشِ هی اظجولِکكَضّب 

اییي ًیَع    ییبظ هَضزًّیبی  ثٌیبثطایي سَجیِ ثیِ قبثلییز      ( (Hobday, et.al :2005,1109-1143زاضًیس 

ِ      هحهَالر ای ٍ ًیبظهٌسی زاًكی آى اظ سَاى هٌْسؾی یک قیطکز ذیبضا اؾیز ٍ ًیبظهٌیس قیجد

قبثلییز  زض کٌیبض سَجیِ ثیِ اییي هقَلیِ کیِ       . ؾبظهبًی اؾیز ٍ هٌبثغ ثطٍى ّباظ قطکز دطٍغُ هحَض

ِ  ثبییس  ،ّب ػولی ًیؿیز  قطکزکكَضّب ٍ زض هَضز سوبم  زض نٌؼز ًظبهی ؾبظی یدذبضچِ  هٌظیَض  ثی

ّیبی ػولییبسی    ایجبز کبضایی نٌؼشی زض هؿبئل زفبػی ٍ اهٌیشی، زاًف ػویقی اظ ػولییبر ٍ ٍیػگیی  

 دیچییسُ،  سَلییسی  ّیبی ؾبهبًِ سَؾؼِ فطآیٌس زض ذبل ًیطٍّبی ًظبهی ٍ اهٌیشی ٍجَز زاقشِ ثبقٌس.

 نیٌؼشی  ّیبی ثٌگبُ ٍ کَچک فٌبٍض ّبیثٌگبُ سحقیقبسی، هطاکع ّب،زاًكگبُ اظجولِ هرشلیی ثبظیگطاى

 زض ّیب چیبلف  سیطیي هْین  اظ یدی. زاضًس حضَض هشیبٍر فٌبٍضی ٍ ػلوی سَاًوٌسی ؾغَح ثب ثعضگ

 یًقاؾیز)  ثیبظیگطاى  ایي فٌی ٍ ػلوی ّبیسَاًوٌسی هیبى ّوگطایی ایجبز ّب،دطٍغُ ایي اًجبم هؿیط



 

ِ چارچَبً ظزی  :< ن ارائ  ِّ ٍ غیزدفاعی( در صٌعت  گزایی ظزفیتدستیابی ب ری هلی)دفاعی  ٌٍا ِ ف سع  ّای َت

ضیطٍضسی   ؾیبظی  الوللی ثیيحوبیز ؾیبؾی اظ نبزضار ٍ  کِ یزضحبل(. >7? 9<68ٍ ّودبضاى،  ظازُ 

 سجبضی یبزض کكَض هب ثطای ایجبز ّوگطایی ثیي ثرف زفبػی ٍ  ،ّب اؾز ّویكگی ثطای سوبم زٍلز

سَاى ثیب اؾیشیبزُ اظ   الگَیی ٍجَز ًساضز ٍ یب الگَّبی هَجَز کبضایی الظم ضا ًساضًس. دؽ چگًَِ هی

ّیبی  ُ اظ قبثلییز ثیب اؾیشیبز  ّبی نٌبیغ زفبػی ذَز ضا ّبی هَجَز، ًیبظهٌسیّب ٍ ظطفیزسَاًوٌسی

 ییی ّوگطاچگیًَگی زؾیشیبثی ثیِ    سجییي ّوگطاییی ٍ   هقبلِثٌبثطایي ّسف ایي هطسیغ کطز؟ هَجَز، 

  اؾز.   زفبػی غیطٍ زفبػی ّبی سَؾؼِ فٌبٍضی ظطفیز

 هباًی ًظزی

 : ضٌاسیپیطیٌِ  -الف 

عطاحی "زض زاًكگبُ ػبلی زفبع هلی زض  سحقیقی ثب ػٌَاى  1<68هحوسضضب فیبو هجشْسی زض ؾبل 

ّبی نٌؼشی ٍزجب هجشٌیی ثیط ػَاهیل    ىّبی ػوسُ زفبػی زض ؾبظهبالگَی هسیطیز زؾشیبثی ثِ ؾبهبًِ

ضا ضیعی ضاّجطزی، اجطای ضاّجطزی ٍ ًظیبضر ٍ کٌشیطل ضاّجیطزی    ؾِ حَظُ عطح ،"اؾبؾی هَفقیز

هطاحل زؾشیبثی قبهل سحقیق، سَؾؼِ ٍ ؾبذز ًوًَِ؛ سَلییس  زاًس. هحَضی هْن هیزض جْز قبثلیز

 ػَاهل اؾبؾی هَفقییز قیبهل? ضّجیطی هقشسضاًیِ ٍ ثیب اذشییبض؛      ٍ ؛ ذسهبر دؽ اظ فطٍـ اًساظُ ثِ

ّب ٍ ٍ یبزگیطی ؾبظهبًی؛ اؾشبًساضزّب، ًظبم ؾبظهبًی فطٌّگّب، انَل، اضظـ اعالػبر ٍ زاًف فٌی؛

ّبی ثعضگ سَاًب ٍ فٌیبٍض هحیَض(؛   ّبی کَچک زاًب ٍ قجدِ)ّؿشِفطایٌسّب؛ ؾبذشبض ؾبظهبًی هٌبؾت

ّبی حیبسی ٍ کلیسی؛ زفیبسط عطاحیی، سَؾیؼِ    ّب ٍ ضاّجطزّبی زؾشیبثی ثِ فٌبٍضیهكیاّساف، ذظ

 اؾز. ٌبٍضی، سَلیس ٍ ذسهبر دؽ اظ فطٍـف

-ػلویی  ّیبی سَاًوٌیسی  ّوگطایی "ای ثب ػٌَاىزض هقبلِ 9<68ٍ ّودبضاى زض ؾبل  ظازُ ًقیهحوس 

 فطآیٌیس  زضثیبى زاقشِ کیِ   "َّایی دیچیسُ سَلیسی ّبیؾبهبًِ سَؾؼِ زض هرشلف ثبظیگطاى ٍفٌبٍضاًِ

 ثیبظیگطاى  فٌیی  ٍ ػلویی  ّیبی سَاًوٌیسی  هییبى  ّوگطاییی  ایجبز دیچیسُ، سَلیسی ّبیؾبهبًِ سَؾؼِ

 ثیب  ثیعضگ  نٌؼشی ّبیثٌگبُ ٍ کَچک فٌبٍض ّبیثٌگبُ سحقیقبسی، هطاکع ّب،زاًكگبُ اظجولِ هرشلیی

 جیز  َّادیوبی عطاحی فبظ چبلف ٍی زض ثطضؾی. اؾز هشیبٍر فٌبٍضی ٍ ػلوی سَاًوٌسی ؾغَح

 ّیبی هدبًیعم هٌظط ؾِ دطٍغُ ضا اظ ایي زض فٌبٍضاًِ ٍ ػلوی ّبیسَاًوٌسی ّوگطایی فطآیٌس ای،هٌغقِ

ضوي هؼطفی  ٍ کطزُ سحلیل ثبظیگطاى هیبى ضٍاثظ ٍ ؾبظ یدذبضچِ ؾبظهبًی ّبیسَاًوٌسی ّوگطایی،

 ّوگطاییی  ایجیبز  جْیز ضا  قسُ گطفشِ ثدبض انالحی اثعاض یبظزُ ،آهسُ ٍجَز ثِ کلیسی چبلف ّیز

 .زازُ اؾز قطاض هَضزثطضؾی فٌبٍضی ّبیسَاًوٌسی



 

9412 بْار ،19 شوارُ بیست ٍ یكن، سال استزاتژیک، دفاعی هطالعات فصلٌاهِ  ;<  

ّبی ٍاکبٍی هیَْم قبثلیز"ای ثب ػٌَاىزض هقبلِ ;<68ؾیبهک عْوبؾجی ٍ ّودبضاى زض ؾبل 

ّب، ثلدِ ػبهل هْوی زض سَؾؼِ ٍ دیكطفز ػبهل کلیسی زض سَؾؼِ قطکزاّویز آى ضا  "فٌبٍضاًِ

ّبی هرشلف دػٍّف« هٌس ًظبمهطٍض »ثب اؾشیبزُ اظ ضٍـ سحقیق  ّب آى. کٌٌس هیکكَضّب شکط 

ّبی فٌبٍضاًِ هشٌبؾت ثب قطایظ ٍ زٌّس کِ هیَْم قبثلیزالوللی، ًكبى هیزض ؾغح ثیي قسُ اًجبم

سَاًوٌسی » ، «ثطزاضیًؿرِسَاًوٌسی سقلیس ٍ » ثَزُ زاضای ؾِ هقَلِ  ّب هشیبٍراقشضبئبر قطکز

 اؾز. « سَاًوٌسی ًَآٍضی» ٍ « ثْجَز 

 :هفَْم ضٌاسی  -ة 

-ضٍـ»ٍ  «اثعاض»  «فطایٌسّب»ٍ  «هحهَالر» ،«زاًف»ای اظ  هجوَػِ فٌبٍضی   فٌاٍری ٍ تَسعِ فٌاٍری:

سؼطیف کطز کِ زض جْز ذلق ٍ ؾبذز کبالّب ٍ اضائِ ذسهبر ثیِ کیبض گطفشیِ     «ّبییؾیؿشن»ٍ «ّب

ٍ جییعم هؿییشقل زاًییف فٌییی  افییعاض هغییعافییعاض، افییعاض، ًییطمّییبی ؾییرزقییًَس. زاضای َّیییزهییی

 (.9<68?77)ذلیل،اؾز

ِ « سَؾؼِ سیطیز اًشقبل فٌبٍضی ٍه»ًَاظ قطیف، زض کشبة   فٌبٍضی ضا قبهل دٌج ػٌهط ظیطثٌبیی? دبیی

ٍ فٌبٍضی، ًییطٍی اًؿیبًی ػلویی ٍ فٌیی ٍ      ّبی زاًفسَؾؼِ، ؾیبؾز ٍ آگبّی، هؤؾؿبر سحقیق

ًشیجِ گطفز کِ ػٌبنط انلی کیِ   عَض ایي فيسَاى اظ ضٍاثظ هیبى ػلن ٍ . هیزاًسفطٌّگ فٌبٍضی هی

ِ چْیبض   اظ اًیس  ػجبضرفٌبٍضی زض آى ثِ نَض هرشلف هشجلَض اؾز،   اثشدیبض، ًیَآٍضی،   ? اًؿیبى? هقَلی

، هجیالر ٍ ...  ّیب  کشیبة هیساضک ٍ اؾیٌبز،    ، هْبضر ٍ ... اعالػبر? آهبضّیب، ذالقیز، زاًف، سجطثِ

آالر ٍ اثیعاض، هبقییي    في:، ًظبضر ٍ ... زّی ؾبظهبى، ؾبذز ؾبظهبًی، اضسجبعبر، ؾبظهبى? هسیطیز

ی ضا جطییبى فؼبلییز فٌیبٍض    ّیب  آىػٌبنط فَق ثب یدسیگط زض ضاثغِ ّؿشٌس ٍ اضسجبط ّوبٌّیگ   ...ٍ 

سَاًٌیس ثیب   کِ هشیدطاى هیی اؾز  چٌسٍجْیسَؾؼِ اهطی دیچیسُ ٍ  (Arthur,2009).کٌسسؿْیل هی

 .کٌٌیس ّیبی کكیَضّبی هرشلیف ضا ثییبى     هسل ، سیبٍرآىّب ٍ ػٌبنط ضطٍضی فطایٌس قجبّزیبفشي 

 زائوبً سَاى سأثیطگیصاضی ٍ قیسضر ثكیط ضا زض اًجیبم کبضّیبی     ، ّبی جسیسسَؾؼِ ضٍظافعٍى فٌبٍضی

ّبی زًیبی جسییس  ٍ ایي هَضَع یدی اظ ٍیػگی ثطزّبی جسیس ثبال هیهرشلف ثب ًَآٍضی ٍ فٌبٍضی

سَؾؼِ فٌیبٍضی، فطایٌیسی اؾیز اًؿیبًی کیِ       (.6-8? :<68)ؾَظًچی،. زض ّوِ قئَى ظًسگی اؾز

(. 9<68?=:6)ذلیل،کٌیس افیعاض ییب ذیسهز سجیسیل هیی     افعاض فیعیدی، ًطمّب ضا ثِ ؾرززاًف ٍ ایسُ

ّیبی   هٌظَض اظ سَؾؼِ فٌبٍضی فطآیٌس ّسایز، سقَیز، گؿشطـ ٍ اضسقیبم ؾیغح فٌیبٍضی    عَضکلی ثِ

. ّسف اؾز قسُ عطاحیّبی  ّبی ًَیي ثطای ًیل ثِ اّساف ثطًبهِ کؿت فٌبٍضی چٌیي ّنهَجَز ٍ 



 

ِ چارچَبً ظزی  >< ن ارائ  ِّ ٍ غیزدفاعی( در صٌعت  گزایی ظزفیتدستیابی ب ری هلی)دفاعی  ٌٍا ِ ف سع  ّای َت

ِ (. 7<68?:<ؾبظی فٌبٍضی هشوطکیع اؾیز)ثٌسضیبى،   سَؾؼِ فٌبٍضی ثط اضسقبم کیییز ٍ ثْیٌِ   ٍ سَؾیؼ

ِ     زییسگبُ جیبهغ ٍ آیٌیسُ   ًیبظهٌیس  ، ؾیبظی فٌیبٍضی   سجبضی ضییعی،   ًگیط زض ػطنیِ سحقیقیبسی، ثطًبهی

-اّویز ثیِ ّین   ،یدی اظ هجبًی هْن زض سَؾؼِ (.:<68?619)ػعیعی،اؾزگصاضی ٍ اجطایی  ؾیبؾز

(. انیَل ضاٌّویب ٍ   9<68?<76افعایی الظم ثیي زاًكوٌساى ٍ هٌْسؾیبى ثریف سَؾیؼِ اؾیز)ذلیل،    

گصاضی جؿیَضاًِ، اهدیبى سغیییط قیغل،     ، ؾطهبیِؾبذشبض ظیطٌس ثیٌف، سرهم فٌی، گطی هبًّسایز

-قجدِ اضسجبعی سجبزل ایسُ ٍ اعالػبر ٍ سؿْین آى، یبزگیطی کبضآفطیٌبًِ، ًكیط دكیشیجبًی اظ فؼبلییز   

ّییب زض سَؾییؼِ فٌییبٍضی اّویییز   ّییبی ًقییف ٍ ذلییق هییسل  ضاّجطزّییبّییبی اػضییبم، هؼطفییی  

سغییطار ٍ سَؾؼِ فٌبٍضی لعٍهیبً ییک هؿیئلِ فٌیی ٍ هٌْسؾیی ًیؿیز ٍ       (. 9<68?;78زاضًس)ذلیل،

ّب، ًْبزّب، قیَاًیي ٍ هقیطضار ٍ ًییع ًحیَُ ازاضُ     ای زض قئَى زیگط ًگطـًیبظهٌس سغییطار گؿشطزُ

 (.:<68?<ّبؾز)ؾَظًچی،ؾبظهبى

ؼِ ٍضی، سَؾی ؾبظی یک فٌیب  فٌبٍضی ثسٍى فطاّن کطزى سوْیسار سجبضی ٍ ّبی دػٍّف زض ؾبظهبى 

ِ  زضحیبل ثیكیشط کكیَضّبی   ًبکیبهی   (.7<68?<=)ثٌسضیبى،فٌبٍضی هؼٌبیی ًساضز زض اؾیشیبزُ اظ   سَؾیؼ

ّییب ٍضٍز ٍ هؿییشقط کییطزى ًبهشٌبؾییت فٌییبٍضی اظجولییِثییِ زالیییل هرشلیییی ّییبی نییٌؼشی فٌییبٍضی

ّیبی ٍاضزاسیی، ًطؾییسى ثیِ ؾیغح ثْشیطیي       هَجَز زض کكَض، جصة ًبقم فٌیبٍضی  ثباؾشؼسازّبی

اًیس ٍ ًییع   قسُ زؾز چیطُّب ّبیی کِ زض آىکبضایی فٌبٍضاًِ، ًبسَاًی زض ًَؾبظی فٌبٍضیػولدطز زض 

ّیبی ثییي   سییبٍر ثركی اظ . گطززثطهی ّب ثِ ػلز سغییط قطایظًبسَاًی زض سٌَع ثركیسى ثِ فٌبٍضی

-قطایظ زضًٍی قطکز ٍ« زٍلز گصاضی ؾیبؾز»ّب ثِ قطایظ زض ایي ظهیٌِ سَؾؼِ زضحبلکكَضّبی 

ّب اؾز)عْوبؾجی ّب ٍ ثٌگبُّبی قطکزقبثلیززض  سیبٍر زیگط ػجبضر ثِیب ّبی اقشهبزی ٍ ثٌگبُّب 

ّبی ًَآٍضاًِ زاذلی ٍ اضسجبط ـسالزض کٌبض ٍضٍز فٌبٍضی اظ ؾبیط کكَضّب (. 86? ;<68ٍ ّودبضاى، 

ِ ٍ ّیبی زاذلیی   ؾیبذز ظییط ٍ انالح  ؾبظییدذبضچِ، ًیبظهٌس ثب سقبضبی ثبظاضّبی ذبضجی ؾیطهبی

 (.9<? 8<68ٍ ّودبضاى،  ظازُ قلی)اؾز دطٍضقی ٍ ّبی آهَظقیفؼبلیززض گصاضی 

، ؾذبُ دبؾساضاى اًقالة ایطاى هجوَػِ اضسف جوَْضی اؾالهی )سؼطیف ػولیبسی هحقق(?دفاعی بخص

، ًییطٍی اًشظیبهی   جوْیَضی اؾیالهی اییطاى    ٍظاضر زفبع ٍ دكشیجبًی ًیطٍّبی هؿلح، ایطاى اؾالهی

       .ّیب  آىّب، هطاکع سحقیقبسی ٍ دػٍّكی ٍاثؿیشِ ثیِ   ّب زاًكگبُایطاى ٍ قطکز اؾالهیجوَْضی 

ّیبی ذهَنیی،   هجوَػِ نٌبیغ ٍ قطکز )سؼطیف ػولیبسی هحقق(?یا هذًی یا تجاری دفاعی غیزبخص 
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دیػٍّف زض ذیبضا اظ    ٍ ّب ٍ هطاکع هغبلؼیبسی ٍ سحقییق  ّب، زاًكگبُثٌیبى، سؼبًٍیّبی زاًفقطکز

   ٍظاضر زفبع ٍ دكشیجبًی ًیطٍّبی هؿلح غیطاظ ثِ ّب ٍظاضسربًِثرف زفبػی ٍ ّوچٌیي ؾبیط 

، هطاکیع  ّب، زاًكگبُنٌبیغزض ایي دػٍّف هٌظَض اظ ثرف هلی، ? .)سؼطیف ػولیبسی هحقق(بخص هلی

ِ هطاکیع سحقیقیبسی ٍ دػٍّكیی کكیَض،     ثٌیبى، زاًفّبی قطکزضقس ٍ  ّیبی  قیطکز  ،ّیب  ٍظاضسربًی

 .اؾز زفبػی غیطّبی زفبػی ٍ زض ثرف ٍ ... سؼبًٍی ،ذهَنی

اهدبًبر ثبلقَُ یب ثبلیؼل ًطم ٍ ؾیرز   ّطگًَِ ?)سؼطیف ػولیبسی هحقق(هلیّای تَسعِ فٌاٍری ظزفیت

ّیبی  ثرفضا زض  ّبٍ ثؿشطی ثطای سَاًوٌسی قبثلیز ػولیبسی قسى کِ ثشَاًس اهدبى دیكطفز فٌبٍضی

 کكَض جوَْضی اؾالهی ایطاى هْیب ًوبیس.  زفبػی غیطٍ  زفبػی

 :1تبییي چیستی ّوگزایی

کِ زٍ یب چٌس چیع، ایسُ ٍ غییطُ قیجیِ ّین     یٍاقؼیش" زض فطٌّگ لغز کوجطیج، ّوگطایی ثِ هؼٌبی 

ّیبی  اظ جْیز  ثیبّن فطایٌس حطکز "زض فطٌّگ لغز آکؿیَضز  قسُ ثیبى "سب ثِ ّن ثطؾٌس ،قًَسهی

هغیطح   "افشس. فطایٌس ثؿیبض قجیِ قسى ییب یدیی قیسى   ای کِ ایي اسیبق هیًقغِهرشلف ٍ ضؾیسى ثِ 

 َم،یاسحبز، کٌؿطؾی  ،یقجدِ، هكبضکز، ائشالف، ّودبض زیهكشطک، سثج یگصاضِیؾطهبگطزیسُ اؾز. 

قیَز کیِ   یه فیسؼط یٌسیفطا ػٌَاى ثِ یکبض ٍ گطٍُ ّودبض یطٍّبیّب، قَضاّب، ًییاًجوي، گطزّوب

فْین هكیشطک    بیی  یهؼٌ کی جبزیا یثطا گطیدسیهدول  یّبیػگیٍ ٍ ثبهْبضرًیط  چٌس بیزض آى زٍ 

 ،یهدول ثَزى ّودبض زی. هبّطًسیگیگطزز، زض کٌبض ّن قطاض ه جبزیسَاًؿز ایًو یگطیزکِ ثسٍى 

 گیط یز جیبی . زض ّؿیشٌس  قسُ هغطح فیسؼط یهشقبثل افطاز، ؾِ ػٌهط انل یهكشطک ٍ ٍاثؿشگ یهؼٌ

ْ   کِ زض آى ؾبظهبى یؾبظهبً يیضٍاثظ ّسفوٌس ٍ ث ػٌَاى ثِ ضاّجطزی یّبِیاسحبز  یّیب اّیساف هكیبث

هشقبثیل   یاظ ٍاثؿیشگ  ییکٌٌس ٍ ؾغح ثبال جبزیا گطیدسی یکٌٌس سب هٌبفغ هشقبثل ثطایزاضًس ٍ سالـ ه

ّ  فیی سؼط ف،یی زٍ سؼط يیا يیقجبّز ث جع ثِاًس. کطزُ فیکٌٌس، سؼطیضا زضک ه هبًٌیس   یویزٍم هییب

-Khalilzadeh et al, 2018:14)زّسیه یجب یّودبض بریهكشطک ٍ هٌبفغ هشقبثل ضا زض ازث ّسف

ّبی سَؾؼِ فٌبٍضی)اکشؿبة( ٍجَز زاضز ّوگطایی، ضٍیدطزّبی زیگطی ًیع زض ضٍـ ػالٍُ ثط (28

 دطزاذشِ ذَاّس قس? ّب آىثِ  اجوبل ثِکِ 

  

                                                           
1
- Convergence 



 

ِ چارچَبً ظزی  << ن ارائ  ِّ ٍ غیزدفاعی( در صٌعت  گزایی ظزفیتدستیابی ب ری هلی)دفاعی  ٌٍا ِ ف سع  ّای َت

 : ساسی چٌذهٌظَرُ 

ؾیالح اظ   کِ زض آى ثحث سدثیط اذصقسُ 1=<6اظ هغبلؼبر ضاّجطزی زِّ « زٍهٌظَضُ»هیَْم  هٌكأ  

هغطح ثَز ٍ هٌجط ثِ سٌظیین ٍ  « ّب کبضثطز زٍهٌظَضُ هحهَالر ٍ فٌبٍضی»الوللی ٍ  عطیق اًشقبل ثیي

ثِ قدلی گؿیشطزُ  « زٍهٌظَضُ»هیَْم  1<<6گطزیس. عی زِّ  :<<6ٍضغ ثطذی هقطضار کٌشطلی زض 

ِ گطفیز.   هَضز اؾشیبزُ قطاض هی-نبً زض کكَضّبی غطثیذهَ– ، ضٍیدیطز اؾیشیبزُ اظ   هثیبل  ػٌیَاى  ثی

هحهَالر ًظبهی ثیِ کیبض گطفشیِ     ّب ٍ سَؾؼِ اذشهبنی فٌبٍضی یجب ثِ 6ّبی سجبضی آهبزُ فٌبٍضی

 ّبیّبی جسیس ٍ سْسیس ثب زضگیطیچگًَگی هَاجِ ثِ زًجبل ایجبز چبلف (. Reppy, 2000: 6)قس

کیبضی   ضاُّوگطاییی  هیْیَم   ،دبییبى جٌیگ ؾیطز   زض ًیطٍّبی هؿلح غطثیی   اهٌیشی ًَیي ثطای سوبهی

سغییط هحییظ  »ٍ « اًقالة فٌی ًظبهی»دیبهس  ػٌَاى ثِّبی ًظبهی  ثَز کِ ؾبظهبى یهؿبئلاجطایی ثطای 

ّبی زٍهٌظیَضُ،   فٌبٍضیزیسگبُ اٍلیِ دیطاهَى (. Perani, 1997: 4)ّب هَجِ ثَزًس ثب آى« الوللی ثیي

سَاًس ثؼضبً  کِ هی "هسًی"-"ًظبهی"ّبی هحسٍز هیبى زٍ ػطنۀ جسا اظ ّن  ّب ٍ فطنز یؼٌی ظهیٌِ

هطاست یب اضسجیبط   ثطای سؼطیف ؾلؿلِ« ضطٍضسی» هطسجظ قَز. عجؼبً چٌیي ضٍیدطزی، ثِ ّن هشهل ٍ

طک اؾشثٌبیی اؾشقجبل کطزُ کٌس، ثلدِ اظ هَاضز هكش ؾیؿشوی هیبى زٍ ػطنِ ًظبهی ٍ هسًی حؽ ًوی

 (.Perani, 1997: 7-8)ًوبیس فطنز سؼقیت هی ػٌَاى ثِا ّب ض ٍ آى

 ّای تَسعِ)اکتساب( فٌاٍریبٌذی رٍشدستِ

عزُ (، سؼساز 6زض جسٍل)    ْبض ذبًَدًب ج هكرهٍ ثط هجٌبی  زُاضٍـ ّودبضی اکشؿبة فٌبٍضی زض چ  یٌِد

ی قطکزضٍـ ودبضی ؾبظهًب  ّ شبیجیبفِش سرهیم هٌبثغّبی ّودبض، ّبی  ً ّب، ٍ ذطٍجی ، هبلدیز ثط

ودبضیهسیطیز ػولیبر ٍ فؼبلیز سی زؾِشّب ّب ٍ هیعاى ضؾویزّ  س قسُ ٌث فیبى،  ًا  (.=>? =<68)ضَئ
 اظ ًَع ّودبضی ؾبظهبًی فٌبٍضیّبی اکشؿبة ضٍـ یُذبًَاز? 6جسٍل

ّای هشابِ رٍش اصلیاًَاع یا رٍش رٍش اصلی ردیف  

 سولک ثب هسیطیز هؿشقل سولک قطکشی 6

قسُ یدذبضچِسولک ثب هسیطیز  7  

گصاضی هكشطکؾطهبیِ 8  ازغبم 

گصاضی هكشطک ثب هسیطیز جوؼیؾطهبیِ 9  

عطفِ یکگصاضی هكشطک ثب هسیطیز ؾطهبیِ :  

 ذطیس ؾْبم جعئی ;

                                                           
1 -  off-the-shelf commercial items (ir Coccercial Off the Shelf Technologies:COST ) 
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 کٌؿطؾیَم ؾْبهی >

 اسحبز ثب هسیطیز جوؼی اسحبز =

)کٌؿطؾیَم غیط ؾْبهی( عطفِ یکاسحبز ثب هسیطیز  <  

1ّبی هكبضکشیسَافق 61  

ّبی سحقیق ٍ سَؾؼِ هكشطکدطٍغُ 66  

ؾذبضی ثطٍى 67  لیؿبًؽ 

هؿشقل( ؾذبضی ثطٍىقطاضزاز سحقیقبر ) 68  

هؿشقل( ؾذبضی ثطٍىگصاضی زض سحقیقبر )ؾطهبیِ 69  

ایهصاکطُ ؾذبضی ثطٍى :6  

اظ?  اًیس  ػجیبضر اًس کِ ثٌسی قسُجوغ ِّیز هكرهزض ّب دیبهسّبی ؾبظهبًی ٍ هسیطیشی ایي ضٍـ 

، ّعیٌیِ  (ذطٍجی)ًشبیج  ّب، هیعاى کٌشطل ثطثط هٌبثغ ؾبظهبى، افق ظهبًی، هیعاى کٌشطل ثط فؼبلیز یطسأث

ثٌیسی  زض زؾشِ .(Chiesa ?7116)(=>? =<68)ضئَفیبى، دصیطیٍ ظهبى قطٍع، ضیؿک ٍ هیعاى اًؼغبف

ظا(، ظا ٍ ثیطٍى سَؾیؼِ)زضٍى  ٍ اکشؿبة فٌبٍضی ضا زض ؾِ زؾیشِ سحقییق  ّبی سَاى ضٍـزیگطی هی

ّودبضی ٍ ّوچٌیي هٌْسؾی هؼدَؼ)ثب زیسگبُ ذطز کطزى هحهَل ٍ ضؾییسى ثیِ فٌیبٍضی( ثییبى     

ّیبیی هبًٌیس دَییبیی، اّیساف هكیشطک، ظطفییز       قیبذم ثحث ّوگطاییی  ایجبز زض  ًوَز)هحقق(.

ثیطزاضی هكیشطک،   اجیطا ٍ ثْیطُ  هسیطیشی، ًیبظ هكشطک، سْسیس هكشطک، زؾیشیبثی ثیِ هٌیبفغ ثیكیشط،     

ّیبی  ؾیبظی شٌّییز، چیبضچَة   ّب، سَظیغ قسضر، اًؿجبم زضًٍی کكیَضّب، آهیبزُ  کبضآهسی زٍلز

ثل، قیبفیز، ثبفشبض ؾیبؾی جبهؼِ، سبضید قبًًَی، ٍفبزاضی، سجبزل اهٌیشی، فطٌّگ هكشطک، احشطام هشقب

ٍ سجطثِ سبضیری، اػشوبز هشقبثل، ٍاثؿشگی سوسًی، سَجِ ثِ ثبفشبض اقشهبزی جبهؼِ، سَجیِ ثیِ ثبفشیبض    

  ِ اظ اّوییز ذبنیی ثطذیَضزاض     ًظبهی جبهؼِ، ًَآٍضی زض فٌبٍضی، سَجِ ثِ ثبفشبض اجشویبػی جبهؼی

ؼشی، ثلدِ سویبهی اثؼیبز اجشویبػی، فطٌّگیی ٍ ..     هطظ نٌ سٌْب ًِزض نَضر ایجبز ّوگطایی،  ّؿشٌس.

 زض ٍضٍز ثیِ ثحیث ّوگطاییی    (.71? <<68 ،ٍ ّودیبضاى  ذعائییل )سحز سأثیط قطاض ذَاّیس گطفیز  

ِ ّبی ؾیبظهبًی قیطکز   ؛ انالح ؾبذشبض، سؿْیل اضسجبعبر، اضسقبی سَاًوٌسینٌؼشی ، ؾیبظ  یدذبضچی

ِ ّبی ؾبظهبًی قطکز ، سَاًوٌسیٍ ایجبز ّوگطایی، ضٍاثظ ثیي ثبظیگطاى کبض سقؿینؾبذشبض   یدذبضچی

ّیبی اضسجبعیبر   ٍ اهدبًبسی هبًٌس کبًیبل الر سؿْی (.88? 9<68ٍ ّودبضاى،  ظازُ ًقی)هْن اؾز ؾبظ

ِ الوللی، قطایظ ٍ اٍضبع سجبضر ثیيفٌی ثیي گیصاضی هؿیشقین ذیبضجی زض اًشكیبض     الوللی ٍ ؾیطهبی

                                                           
1 Partnership agreements 



 

ِ چارچَبً ظزی  616 ن ارائ  ِّ ٍ غیزدفاعی( در صٌعت  گزایی ظزفیتدستیابی ب ری هلی)دفاعی  ٌٍا ِ ف سع  ّای َت

ِ ّیبی  سبضیرچیِ اجشویبػی ٍ هعییز   ّب هبًٌس ٍ قبذهِ ػَاهلثطذی هْن ثَزُ ٍ زاًف   ِ  فٌبٍضاًی ثی

هعاییبی   ثیبٍجَز  (.:<? 8<68ٍ ّودیبضاى،   ظازُ قلی)قَزظا ثبػث فطآیٌس ّوگطایی هینَضر ثطٍى

ّب ٍ هَضَػبر کلییسی ثیَزُ اؾیز.    ّب اظ چبلفّب، ّوَاضُ ّوگطا کطزى فؼبلیزظیبز سَؾؼِ قجدِ

ِ سحقیقبر ظیبزی زض حَظُ ّوگطاییی   زض هحهیَالر سَلییسی دیچییسُ ثیب ػٌیبٍیٌی هبًٌیس        ٍییػُ  ثی

ِ  اؾز. قسُ اًجبم ؾبظّب یدذبضچِ، یدذبضچگی زاًف ٍ ؾبهبًِیدذبضچگی  ّیب  ایي ّوگطایی زض قیجد

ّیبی  قَز کیِ اٍلیی ثیط ّوگطاییی ٍ ّوٌیَایی سَاًوٌیسی      زض قبلت زٍ ًَع ایؿشب ٍ دَیب سؼطیف هی

-ٍ زٍهی ثط سَاًبیی جؿشجَ ٍ قٌبؾیبیی ضاُ فٌبٍضاًِ ٍ ؾبظهبًی جْز سَؾؼِ یک هحهَل دیچیسُ 

ثٌیبثطایي زض   (.81? 9<68ٍ ّودیبضاى،   ظازُ ًقیّبی هودي جْز سَؾؼِ هحهَالر جسیس اؾیز) 

ٍ  ضؾیبًسى  ییبضی هٌظَض اظ ّوگطایی؛ یدذبضچِ قسى دبیِ نٌؼز زفبػی ٍ هلی ٍ سَاًیبیی  ایي هقبلِ 

اهدبًبر ثبلقَُ یب ثبلیؼل ًیطم   ّطگًَِب ثسقَیز ّوسیگط زض اثط اػشوبز ٍ فْن هكشطک زض عَل ظهبى  

کكیَض   زفیبػی  غییط ٍ  ّیبی زفیبػی  ٍ ؾرز زض ثؿشط سَاًوٌسی قبثلیز ػولیبسی قسى ثییي ثریف  

ثیب   افعایی اؾز)سؼطیف ػولیبسی هحقق(.اـ ّناـ سؼبهل ٍ ًشیجِکِ الظهِجوَْضی اؾالهی ایطاى 

زض گیطزز.  ؾیِ سؼطییف اضائیِ هیی    ّط ، "قبثلیز"ٍ  "سَاًوٌسی" ،"ظطفیز" ضیفبسؼسَجِ ثِ اضسجبط 

زض فطٌّیگ لغیز   ٍ  قیسُ  ثییبى  "سَاًیبیی اًجیبم کیبضی    " ثِ هؼٌیبی  9فطٌّگ لغز کوجطیج، قبثلیز

ًیطٍ یب سؿلیحبسی کِ ییک کكیَض    "ٍ ًیع " الظم ثطای اًجبم کبضی ّبی کیییزسَاًبیی یب  "آکؿیَضز 

ًییع زض   2اییي سؼیبضیف، سَاًوٌیسی   زض کٌبض اؾز.  سُهغطح گطزی" ثطای جٌگ یب فؼبلیز ًظبهی زاضز

 "ًیطٍ یب هْبضر فیعیدی یب شٌّی کِ ثطای اًجبم کبضی الظم اؾیز  " فطٌّگ لغز کوجطیج، ثِ هؼٌبی

 "ٍاقؼیشی کِ قرهی یب چیعی سَاًبیی اًجیبم کیبضی ضا زاضز   "زض فطٌّگ لغز آکؿیَضز ٍ  قسُ ثیبى

گًَیِ  ًقكِ جبهغ ػلوی زفبػی ٍ اهٌیشی جوَْضی اؾالهی ایطاى، سَاًوٌسی ضا ایي آٍضزُ قسُ اؾز.

-کِ هْبضر ٍ اهدیبى ثْیطُ   قسُ کكفٍ  قسُ قٌبذشِآى زؾشِ اظ اؾشؼسازّبی " سؼطیف ًوَزُ اؾز?

ٍلی ٌَّظ ثِ فؼلیز سوبم ًطؾیسُ اؾز ٍ  دیساکطزٍُ ثطٍظ ٍ ظَْض اٍلیِ  قسُ حبنل ّب آىثطزاضی اظ 

اؾز. ثطضؾی ٍ قٌبذز ػَاهل هحیغی )فطنز، سْسیس، قَر ٍ ضؼف( ٍ سحلیل  بضگیطیک ثِآهبزُ 

قیَز، ّوچٌیبى کیِ ثیب     ّبی ذیَزی هٌیشج هیی   دصیطیّب ٍ آؾیتّب، سَاًوٌسیآى ثِ قٌبذز قبثلیز

                                                           
1 Capability 

2 Ability 
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ّیب ٍ  آیس سب هجشٌی ثط آى ؾیبؾیز هی زؾز ثِقٌبذز هحیظ ضاّجطزی، ّویي هَاضز زض هَضز زقوي 

  (<<68ًقكِ جبهغ ػلوی زفبػی اهٌیشی جوَْضی اؾالهی ایطاى،)"ٍیي گطززضاّجطزّبی هٌبؾت سس
ثط اؾبؼ سؼطیف آٍضزُ قسُ زض ًقكِ جبهغ ػلوی زفبػی اهٌیشی جوْیَضی اؾیالهی اییطاى،     قبثلیز 

ثیطزاضی اظ  ّبی ثْطُّب ٍ هْبضرقَز کِ ظهیٌِای اعالق هیثِ آى زؾشِ اظ اؾشؼسازّبی ًْیشِ ٍ ذیشِ

ثطزاضی ایجبز ًكسُ ٍ ٌَّظ ثطٍظ ٍ ظَْض دیسا ًدطزُ اؾز. ثب هْیب قسى هقسهبر ٍ سَاًبیی ثْطُ ّب آى

سَاًس ثِ سَاًوٌسی سجسیل قیَز. قبثلییز سطکییت    ّبی ثطٍظ ٍ ظَْض، هیٍ فطاّن قسى ظهیٌِ ّب آىاظ 

 ،کییییز ثییبًگط   قبثلییز  ثَزُ ٍ ثبلقَُ اؾز ٍ ثسٍى ظطفیز، قبثلیز هؼٌیی ًیساضز.   ثبّنچٌس هؤلیِ 

 .اؾز ٍ ٍیػگی چگًَگی

افعاضی یک قبثلیز اؾز ٍ ثؿشطی ثطای سَاًوٌسی افعاضی ٍ ًطمظیطؾبذشی، ؾرز جعم 6ظطفیز 

اؾز کِ ًیبظهٌس هٌبثغ، ضٍاثظ، ضّجطی ٍ  سجبضیّبی زفبػی ٍ قبثلیز ػولیبسی قسى زض ثرف

قبثلیز ثسٍى ظطفیز ٍجَز حوبیز اؾز. ظطفیز اؾشبسیک اؾز ٍ ثبیس سجسیل ثِ قبثلیز قَز ٍ 

هغطح  "سَلیسقسُیب  قسُ زازُهقساض کلی جب  " زض فطٌّگ لغز کوجطیج، ظطفیز ثِ هؼٌبی ًساضز.

 "ًگْساضز سَاًس هیسؼساز چیعّب یب افطازی کِ یک هحیظ یب فضب "زض فطٌّگ لغز آکؿیَضز گطزیسُ 

، 7دَلیساًَ ثِ ظطفیز حبکویزظطفیز زض ثؼس ؾرز ثیبًگط اًساظُ ٍ حجن اؾز.  اؾز. قسُ ثیبى

دطزاذشِ ٍ زض ظطفیز حبکویز، ضیكِ ظطفیز ثبال یب دبییي ضا  9هكیٍ ظطفیز ذظ 8ظطفیز زٍلز

، جبهؼِ >الوللیّبی ثیي، ٍاثؿشگی ثِ کوک;ّبی اقشهبزی، ثحطاى:گبًِ سٌَع قَهیزض ػَاهل دٌج

(. ظطفیز زاضای ؾِ ثؼس 7111?=6:،61ثٌسی کطزُ اؾز)دَلیساًَزؾشِ <ٍ ثجبر ؾیبؾی =هسًی

ّبی حبکویز کِ (. فَکَیبهب سأثیط فؼبلیز;<68?78فط،هكی ٍ ؾبظهبًی اؾز)زاًبییؾیبؾی، ذظ

ّب ّب ٍ زاهٌٍِ قسضر حبکویز زض آى حَظُ عطف اظیکّبی حبکویز قبهل حَظُ ٍ زاهٌِ فؼبلیز

ًیبظهٌس ٍجَز ضا ایجبز ظطفیز ًْبزی زاًس. هًَبکَ اظ ؾَی زیگط ضا زض قٌبؾبیی ظطفیز زذیل هی

                                                           
1
 - Capacity 

2 - State capacity(Govermance Capacity) 

3  - Goverment Capacity 

4  - Policy Capacity 

5  - Ethnic Fragmentation 

6 -  Economic Crisis 

7 - Aid Dependency 

8 -  Civil Society 

9 - Political Stability 

10  - Polidano 



 

ِ چارچَبً ظزی  618 ن ارائ  ِّ ٍ غیزدفاعی( در صٌعت  گزایی ظزفیتدستیابی ب ری هلی)دفاعی  ٌٍا ِ ف سع  ّای َت

ّبی هٌبؾت ٍ هكیٍ اظ عطفی ٍجَز ذظ فٌبٍضاًِ زاًؿشِهٌبثغ هبزی، اًؿبًی، ظیطؾبذشی، ٍ  

زٍلز ٍ ثبظاض زٍ  ،(. زض هجحث ظطفیز;<68?79،فط زاًبییزاًس)ؾبذشبضّبی ازاضی کبضآهس ضا الظم هی

(. زاضا ثَزى ظطفیز ثِ >=68ٍ ّودبضاى،ًْبز هدول ّن ّؿشٌس ٍ ًِ زٍ ًْبز ضقیت )هْسٍی ػبزلی 

ّب هكی(. اجطای هَفق ذظ;<68?;7،فط زاًبییظ، ضّجطی ٍ حوبیز اؾز)ثهؼٌی ٍجَز هٌبثغ، ضٍا

-ثرف ذهَنی، ثرف ذهَنی-زٍلز، زٍلز-ای ثیي زٍلزًشیجِ سؼبهل ٍ ّوبٌّگی قجدِ

گصاضی ضا هكیذظفطز ٍ ّودبضاى ظطفیز هلی زاًبیی (.;<68?:7،فط زاًبییاؾز) ثرف ذهَنی

ػوبل حدوطاًی ثْشط ًیبظهٌس ا(. 87-;<68?<8، فط زاًبییزاًٌس)ّب هیچطذِ ظطفیز کٌٌسُ سدویل

، افعایف ٍجَز ثبایيای ثِ جبهؼِ زیگط هشیبٍر اؾز. ّبؾز کِ اظ جبهؼِای اظ ؾیبؾزهجوَػِ

انلی حدوطاًی ضقبثز زض حَظُ ؾیبؾی ٍ اقشهبزی ٍ ّوچٌیي دبؾرگَیی ثیكشط زٍلز، زٍ ضاّجطز 

ّبیی کِ زض نٌبیغ ثرف اػظوی اظ هحهَالر ٍ ؾبهبًِ اظآًجبکِ(. :=68?6;7ز.)هیسضی،اؾذَة 

ّبی ؾبهبًِقًَس، زض ظهطُ هحهَالر ٍ کكَض هب عطاحی ٍ ؾبذشِ هی اظجولِزفبػی کكَضّب 

ٍ  سَؾؼِثٌبثطایي الظم اؾز گصضی ثط  (Hobday, et.al :2005,1109-1143 ).دیچیسُ قطاض زاضًس

قَز ّبی سَلیس دیچیسُ ثِ هحهَالسی گیشِ هیؾبهبًِ ًوَز. ّبی دیچیسُؾبهبًِزض  فٌبٍضاًِ ییّوگطا

ّبی ثبال، سَلیس زض حجن دبییي، ّبی ثِ ّن سٌیسُ، ّعیٌِؾبهبًِّبیی هبًٌس ظیطکِ زاضای ٍیػگی

ًیبظهٌسی ثِ هكبضکز ًیبظهٌسی ثِ زاًف ٍ هْبضر ػویق ٍ گؿشطزُ، اًحهبض چٌسگبًِ زض ثبظاض، 

ثبظاض هحَض ثَزى ٍ لعٍم یدذبضچگی هؿشوط هیبى  یجب ثِّبی هرشلف، کبضثط هحَض ثَزى گطٍُ

ّبی سَلیسی دیچیسُ ؾبهبًِهیَْم . (Moddy, et.al.:2006,567-588 ).ّؿشٌس کٌٌسُ یيسأههكشطی ٍ 

 Hobday ).زاضز ّب آىجْز سَلیس  یبظهَضزًضیكِ زض سؼساز ثبالی اجعای اذشهبنی ٍ گؿشطزُ زاًف 

 هرشلف ّبیزاًف اظ ظیبزی ػوق ٍ سٌَع ًیبظهٌس دیچیسُ سَلیسی ّبیؾبهبًِ (1998,689-710:

 اؾز هٌیطز ثٌگبُ یک هٌْسؾی سَاى اظ ذبضا ّب،دطٍغُ ایي زض یبظهَضزً ّبی گؿشطزُزاًف. ّؿشٌس

-دطٍغُ ایي زض ًَآٍضی ّبیقجدِ ظیبز هعایبی ثبٍجَز. اؾز هرشلف اظ ثبظیگطاى ایقجدِ ًیبظهٌس ٍ

 . اؾز یكطٍد ّبیچبلف سطیيهْن اظ یدی ذَز ّبفؼبلیز هیبى ایي ّوگطایی ایجبز ّب،

 ضا ثبظیگطاى هجوَػِ ٍ قجدِ کِ کٌسهی سؼطیف ّبییقطکز ضا ؾبظّب یدذبضچِ( 7118دطًؿیخ) 

 هطاکع" یب "ّبة" ػٌَاى ثِ ؾبظّب یدذبضچِاظ  .کٌٌسهی چیٌف ضٍاثظ قسر ٍ سؼساز، ًَع اظًظط

زٌّسگبى ًْبیی هحهَالر دیچیسُ ًیع ّب کِ ػوسسبً اضائِقطکزثطًس. ایي ًبم هی ًیع "ضاّجطزی

ّبی ّب ٍ سَاًوٌسیؾبظی فؼبلیزای جْز یدذبضچِّبی ٍیػُّؿشٌس، ثبیؿشی زاضای سَاًوٌسی
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قجدِ، سطکیجی  ّب جْز هسیطیز ّوگطایی زضایي هجوَػِ یبظهَضزًثبظیگطاى هرشلف ثبقٌس. زاًف 

ّبی هرشلف هبًٌس ٍ فؼبلیز هَضزًظطّبی هرشلف فٌبٍضاًِ ثدبض ضفشِ زض هحهَل دیچیسُ اظ زاًف

سَاًبیی اضظیبثی ٍ اؾشیبزُ اظ زاًف ثیطًٍی سبثغ عطاحی هیَْهی عطاحی سیهیلی ٍ سَلیس اؾز. 

 ).ثبقسبضجی هیزاًف ذ زضگطفشيهٌبثغ زاًف، ؾغح زاًف اٍلیِ هطسجظ ٍ سَاًبیی ثٌگبُ یب کكَض 

Lin, et.al :2002,300-308) ّبی ّوگطاییهدبًیعم ٍ کبض ینسقؿ ؾبذشبض ثط سحقیقبر اظ ثطذی 

هیبى  ّوگطایی جْز ؾبظّب یدذبضچِ ًقف ثط ؾبذشبضی، ضٍیدطز ثب ثطذی. اًس هشوطکعقسُ

 قجلی ( سجبضة7168. ثِ گیشِ کَسب ٍ ؾطیدبًز)یسزاضًسسأک ّبقجدِ زض ثبظیگطاى ّبیسَاًوٌسی

-سَاًوٌسی ثیكشط اظ قٌبذز ٍ هكشطک ازضاکبر عطفیي، هیبى ّوگطایی ًَػی ایجبز ؾجت ّودبضی

 سالـ سَلیسی دیچیسُ ّبیؾبهبًِ سَؾؼِ یٌِزضظه فؼبل ّبیقطکز ضٍ یياظا. قَزهی هشقبثل ّبی

 ثِ ظهبى زض عَل سب ثبقٌس زاقشِ ّودبضی ثبظیگطاى اظ ایهجوَػِ ثب ثلٌسهسر نَضر ثِ سب کٌٌسهی

 کِ ثیبى ًوَز سَاىهی ًیع یززضًْب. ثطؾٌس یدسیگط ّبیسَاًوٌسی ٍ ّبًقف اظ هكشطکی زضک

 ّط قَز. ثِهی ًیع هحهَالر 6ذطز ًوَزى ٍ ؾبظهبى هؼوبضی ثِ ٍاثؿشِ ثبظیگطاى زاًف یدذبضچگی

 دؽ هیعاى ّوبى ثِ ،ًوَز 7ثٌسیسقؿین زقز ثِ دطٍغُ ؾغح زض یػٍُ ثِ ضا هحهَالر ثشَاى هیعاى ّط

 زاضًس ظیبزی هعایبی اثعاضّب ایي اگطچِ .قَزهی سؿْیل اجعا هیبى ّوگطایی قجدِ، زض آى سَظیغ اظ

 اظ زیگطی کِ گطٍُزاضز ( ثیبى هی7167کٌٌس. دبضک) ػول کبضآهس ٍ هؤثط سَاًٌسًوی ّوَاضُ اهب

 ٍ ّبی فٌبٍضاًِسَاًوٌسی هٌظط اظ فٌبٍضاًِ ٍ ػلوی ّبیسَاًوٌسی ّوگطایی ثطضؾی ثِ سحقیقبر،

 ضاؾشب، ایي ( زض7116ثِ گیشِ ثطٍؾًَی ٍ دطًؿیخ). دطزاظًسهی ؾبظ یدذبضچِ ّبیقطکز ؾبظهبًی

 هسیطیز ؾبظهبًی هبًٌس زاًف ّب،ؾبهبًِظیط فٌبٍضی ٍ ػلوی ّبیزاًف زاضای ثبیس ؾبظّب یدذبضچِ

کؿت  ٍ قَاًیي ٍ اؾشبًساضزّب هَضز زض زاًف ٍ هكشطیبى ّبیًیبظهٌسی هَضز زض ثبظاض زاًف دطٍغُ،

ّبی قبثلیزثٌبثطایي   (Brusoni et.al.:2001,179-205).ثبقٌس قسُ سجویغ نَضر ثِ هجَظّب

ثٌسی سدویل ٍ زؾشِ (7جسٍل)ّبی دیچیسُ، زض کلیسی ًَآٍضی ٍ سَؾؼِ هحهَالر ٍ ؾبهبًِ

 (.697-698? :<68گطزیسُ اؾز? )نیسضی ضًججط ٍ ّودبضاى، 
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2  - Modular 
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ل  ٍ ؾبهبًِقبثلیز :7جٍس الر  ِ هحه ؾؼ ٍ َس ٍضی  َآ ّودبضاى، ّبی کلیسیً   ٍ ُ )نیسضی ًضججط   (.697-698? :<68ّبی دیچیس

 ّبی کلیسیقبثلیز ضزیف ّبی کلیسیقبثلیز ضزیف

 ّبی فٌبٍضاًِقبثلیز : ّبی کالىضیعی ٍ هسیطیز دطٍغُقبثلیز ثطًبهِ 6

 ؾبذز ٍ سَلیس آظهَىّبی قبثلیز ; یؾبظهبً ثطٍىقبثلیز هسیطیز زاًف زضٍى ٍ  7

 ؾبهبًِؾبظی قبثلیز یدذبضچِ > قبثلیز هسیطیز ثبظاض ٍ سؼبهل ثب هكشطی 8

   ؾبظی سؼبهل ٍ ّودبضیقبثلیز قجدِ 9

 اذیط ّبیؾبل زض ٍ دَزهبًی یدذبضچِ ّبیؾیؿشن ؾوز ثِ هجعا ّبیؾوز ؾیؿشن اظ حطکز 

 سغییط کِ زّسًكبى هی، اؾز زازُ ضخ چْبض زِّ عَل زض ای سٌْبقجدِ ّبیفٌبٍضی ؾوز ثِ حطکز

 یزض ثطذ فؼلی ّبیًؿل کِ یزضحبلاؾز.  کكیسُ عَل ؾبل دبًعزُ هشَؾظ عَض ثِ اٍلیِ ّبیًؿل

 ّبیثرف زض فٌبٍضی قگطف سغییطار ایي ثط اًس. ػالٍُقسُ سحَل زچبض ؾبل ؾِ اظ کوشط ّب حَظُ

 فٌبٍضی حَظُ ایي زض هشؼبهلی ٍ دیچیسُ سغییطار ؾجت یافعاض ًطم ٍ الدشطًٍیدی اثعاضّبی الدشطیدی،

ؾبظی ٍ سَؾؼِ ظًجیطُ ّبی هلی، ضٍیدطز ذَزکیبیی، قجدِاؾز. ثٌبثطایي اسدب ثِ سَاًوٌسی قسُ

ّبی ٍ ّوگطا قسى ظطفیز قطاضگطفشِ هَضزسَجِّبی زفبػی سَؾؼِ فٌبٍضی ٍ ؾبهبًِ اضظـ ؾبظ

-، هیزض کٌبض سَجِ ثِ اهٌیز فٌبٍضی ( کكَضغیط زفبػی)هسًیبٍضی زٍ ثرف زفبػی ٍ سَؾؼِ فٌ

سَاًس ثبػث اضسقبی سَاى زفبػی ٍ اؾشیبزُ حساکثطی اظ ثؿیج هٌبثغ هلی گطزز. زض ایي ضاؾشب دؽ اظ 

 هَضزاؾشیبزُّبی  ّب ٍ هسل ّبی کكَضّبی هرشلف هكرم قس کِ ضٍیدطزّب، ؾیبؾزثطضؾی هسل

بضی، ثٌب ثِ اّساف ٍ قطایظ حبکن زاذلی ٍ ذبضجی هشیبٍر سج-کكَضّب زض ثطقطاضی ضٍاثظ ًظبهی

طی ضا زض ّبی کكَضی ٍ لكد ٌبٍضاًِ هیبى ثرفسَاى ًَع ضٍاثظ نٌؼشی ٍ ف هی یعَضکل ثِاؾز. 

 سجییي ًوَز? (6قدل)چبضچَة 

 
 فٌبٍضی ٍ سجبضی زض نٌؼز-ّبی ًظبهی چبضچَة هیَْهی عیف ّودبضی : 6قدل

قبلَزُ نٌؼز ٍ فٌبٍضی، ثلدِ ػوسُ  سٌْب ًِثطذی کكَضّب سحز قطایظ ؾرز اهٌیشی ٍ ًظبهی 

 یًظیط )کٌٌس)هثالً کیطُ قیوبلی(   ّبی هلی ذَز ضا زض ذسهز سَؾؼِ سَاى ًظبهی ثؿیج هی ظیطؾبذز
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اًس ٍلیی  زاقشِ یسَجْ قبثلگصاضی ًظبهی  ؾطهبیِ زضگصقشِ. ثطذی زیگط اظ کكَضّب، کِ 6(=<68،ظازُ

کٌٌس، ثٌیبى  َى احؿبؼ ذغط کوشطی زاقشِ ٍ ضٍیدطز هشیبٍسی زض جْز سَؾؼِ ٍ ضفبُ سؼقیت هیاکٌ

اًیس)هثالً   قجلی ضا زض ذسهز دیكیطفز ػویَهی قیطاض زازُ    یجبزقسُاّبی  نٌؼز ًظبهی ٍ ظیطؾبذز

آفطیقبی جٌَثی(. ٍلی اکثط کكَضّب، ّن ًیبظهٌس سَؾؼِ ًظبهی ٍ سأهیي قسضر زفبػی ّؿیشٌس ٍ ّین   

کٌٌس. لیصا اغلیت، زض    ضفبُ ػوَهی ٍ دیكطفز اجشوبػی ٍ اقشهبزی ضا سؼقیت هی هؿبئل، حبل یيزضػ

    ِ هٌؼییز  -ثیي ایي زٍ ٍضؼیز حسی قطاض زاضًس ٍ سؼبزلی ضا ثط اؾبؼ هٌیبفغ هلیی ٍ سحلییل ّعیٌی

 اًس.  ایجبز ًوَزُ

 ّای فٌاٍراًِقابلیت

ثیب  فٌبٍضاًِ  قبثلیزسَجِ ثِ هَضَع هقبلِ، ثب ّن زض اضسجبط ثَزُ ٍ ثب (، 7کلیسی جسٍل)ّبی قبثلیز 

سَاًوٌیسی   ?ثؼس اٍل ػجبضر اؾیز اظ قَز. سَضیح زازُ هی اذشهبض ثِزاضا ثَزى ؾِ ثؼس ٍ ؾِ ؾغح 

ِ ایجبز ظیطؾبذز الظم ثطای سَلیس هحهَالر هَجَز زض ثبظاض کِ ثیِ ضٍـ سقلییس ٍ    ثیطزاضی  ًؿیر

سطیي فٌیبٍضی ثیطای   سَاًوٌسی جؿشجَ ٍ اًشربة هٌبؾت ?گیطز. ثؼس زٍم ػجبضر اؾز اظنَضر هی

-ؾبظی آى، ایي قبثلیز ثبػث سَاًوٌس قسى قطکز ثطای ایجبز فٌیبٍضی ٍ زضًٍی یطیکبضگ ثِجصة، 

ِ  ذبًَازُ ّنّبی جسیس  ی هحهیَالر هكیبثِ ٍ عطاحیی فطآیٌیسّبی جسییس زض ضاؾیشبی       ٍ سَؾیؼ

ِ  ?قَز. ثؼس ؾَم قبهلدبؾرگَیی ثِ سغییطار هحیظ هی گیصاضی  ایجبز زاًف جسیس اظ عطیق ؾیطهبی

ی ثبالسطی ًؿجز ثِ ثؼس قجلی قیطاض زاضز ٍ دیبهیس آى   ی زاذلی اؾز کِ زض هطسجِزض سحقیق ٍ سَؾؼِ

« هٌیبثغ »ثیب  « ّیب قبثلیز» (.98? ;<68قَز)عْوبؾجی ٍ ّودبضاى، هی ؾدًََآٍضی زض هحهَالر ٍ 

گیصاضی آى اضظـ آى  ثِ اقشطاک ی ٍاؾغِ ثِثَزُ ٍ  دصیطّبی جسی زاضًس. هٌبثغ ؾبظهبًی دبیبىسیبٍر

. اظ ّؿیشٌس ًبدصیط ثیَزُ ٍ زض شار ذیَز زاضای دَییبیی    ّب دبیبىیبثس ٍلی زض هقبثل قبثلیزکبّف هی

ٍاثؿشگی ثیِ  »ٍ « سجوؼی ثَزى»، «زقَاضی زض سقلیس»، «اذشهبنی ثَزى»ّب ّبی قبثلیززیگط ٍیػگی

سِ سطط  بٌاطاُ،   ّبی فٌبٍضاًِ زض قبثلیز (Spanos et al.:2004,31-43).اؾز« هؿیط زض فطآیٌس کؿت

  ّؿشٌس? ثحث قبثل سط  ساسهاى ٍ سط  هلی

-قبثلییز  گذاری، تَلید ٍ ارتباطی ٍ پیًَدی(:ّای بٌااُ)شاهل سزهایِسط  اٍل قابلیت -الف 

 ٍ کیطزُ  ثؿییج  ضا فٌیی  ػلوی ٍ هرشلف هٌبثغ کِ ثبالؾز ؾغح زاًكی یک سَاًوٌسی فٌبٍضاًِ ّبی

 ٍ ًوبییس هْییب هیی   جسییس  هحهیَالر  عطاحی ٍ سَؾؼِ ثطای ضا فطایٌسّب، ثٌگبُ ٍض قسىثْطُ ضوي

                                                           
 .(Haggard et.al ?=716)سدویلی ثِ هطجغ انلی هطاجؼِ قَزجْز اعالػبر  - 6
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 قبثلییز  ایجیبز  ّب جْزقَز. ثٌگبُهی هغلَة ًشبیج ثِ سحقق هٌجط ضقبثشی، ضاّجطز اؾشقطاض ٍاؾغِ ثِ 

اًؿیبًی اظ قجییل    هطسجظ ثب ًییطٍی  قبثلیز فٌبٍضاًِ ّبیجٌجِ الظم اؾز، ثیكشط ؾَز کؿت ٍ فٌبٍضاًِ

 هبًٌیس زاًیف،   فٌبٍضاًِ قبثلیز غیطاًؿبًی ّبیاؾشؼساز ضا ثب جٌجِ ٍ ضوٌی زاًف ّب،ثیٌف ّب،هْبضر

ّیبی هَفیق ثیب    (. ثٌگیبُ >6-=6? :<68یدذبضچِ ؾبظًس)عْوبؾجی ٍ ّودیبضاى،   افعاضًطم ٍ سجْیعار

کبضذبًیِ ٍ سجْییعار( ٍ   ّبی هلوَؼ هبًٌس هیَاز ذیبم،   اؾشیبزُ سرههی اظ هٌبثغ فیعیدی) زاضایی

ّیبی  ّیب ٍ زاًیف فٌیی، هیسیطیشی ٍ هیبلی( ثٌییبى      ّبی ًبهلوَؼ هبًٌیس هْیبضر  هٌبثغ اًؿبًی)زاضایی

ثیِ سَاًیبیی ثٌگیبُ زض ٍضٍز ؾیطیغ ثیِ       ضاّجطزیّبی ثركٌس. قبثلیزذَز ضا اؾشحدبم هی ٍکبض کؿت

قیَز.  ثیب ضقجیب هطثیَط هیی    سط اظ ثبظاضّبی زض حبل افَل زض هقبیؿِ ثبظاضّبی هؿشؼس ٍ ذطٍا ؾطیغ

ِ   زض ّیب ثٌگبُ هَفقیز ػبهل فٌبٍضاًیِ   ّیبی قبثلییز  سیسضیجی  اًجبقیز  اظ ًبقیی  کكیَضّبی دیكیطفش

  (Bell et.al.:1995,69-101).اؾز

ّب کِ ؾبظهبى قسُ آهَذشِػجبضر اؾز اظ الگَّبی دبیساض ٍ  ّای ساسهاًی:سط  دٍم قابلیت -ب

-هٌس ثْجَز ٍ اضسقبم هیًظبم نَضر ثِّبی کبضی ذَز ضا ضٍالّبی جبضی ٍ فؼبلیز ّب آى ٍاؾغِ ثِ

-ٍ یدذبضچِ دطٍغُ هحَضّبی دصیطی اظ اّساف ؾبظهبىاًؼغبف (Felin et al.:2010,1-26 ).زٌّس

(. هغبلؼبر هرشلف حَظُ هسیطیز >;6-6=6? :<68ّبؾز)حؿیٌی ٍ ّودبضاى، ؾبهبًِؾبظی 

ّبی ؾبظهبًی کِ هٌجط ثِ ایجبز ثطسطی ضقبثشی قبثلیزسطیي زّس کِ یدی اظ هْنضاّجطزی ًكبى هی

گطزز، قبثلیز ًَآٍضی ٍ ػَاهل اثطگصاض ثط ایي قبثلیز ّوبًٌس قبثلیز ٍکبض هیدبیساض زض ػطنِ کؿت

 ثِ فعایٌسُ ًؿجز ّبی آى اؾز. سأکیسػولیبسی، قبثلیز اًؿبًی ٍ قبثلیز ؾبذشبضی ٍ اثؼبز ٍ قبذم

 قسُ ًبدبیساض قسر ثِقطکز  یک نٌؼز هحیظ ایٌدِ اٍل اؾز? هلػب ًشیجِ زٍ ّبقبثلیز هَضَع

 سطیهغوئي هجٌبی ػٌَاى ثِ ثیطًٍی ثبظاض ثِ ًؿجز زضًٍی ّبیقبثلیز هٌبثغ ٍ ثط سوطکع ثٌبثطایي اؾز،

 حبنل کِ «ضقبثشی هعیز» کِ قسُ هكرم ظیبزی حس سب ثبًیبً .قَزهی زیسُ ضاّجطز سسٍیي ثطای

 سطؾَزآٍضی هْن ٍ هَفقیز کؿت ثطای« نٌؼز جصاثیز»ثب  هقبیؿِ زض اؾز، قطکز ّبیقبثلیز

 (.>6? :<68اؾز)عْوبؾجی ٍ ّودبضاى،  سط یٍانل

گصاضی فیعیدی، ؾطهبیِ اًؿبًی قبهل ؾطهبیِ :هلیّای فٌاٍراًِ در سط  سط  سَم قابلیت -پ

« 6فٌبٍضاًِ ّبیقبثلیز» ثَزى ایدبیِ هْن ٍ اهطٍظُ(. (Lall:1992,165-186ٍ سالـ فٌبٍضاًِ اؾز

                                                           
1  - Technological Capability 
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 اؾز قطاضگطفشِ ّبزٍلز کبًَى سَجِ زض زلیل ّویي ثِ ٍ ثَزُ یطـهَضزدص ًَآٍضی کبهالً ثطای

.(Rush et.al.:2014,353-365) ثی نالحیزآى ثِ زلیل ػسم فٌبٍضاًِ هبًسگی کكَضی کِ ػقت ٍ-

 Silverberg,et ).کٌس دیسا هی ضاسَاًبیی ٍ دشبًؿیل ضقس  ،هعیز اجشوبػیکیبیشی ًجبقس، ثب زاضا ثَزى 

al.:1994,119-223) ِسَلیس، عطاحیّبی فٌبٍضاًِ ثط ّبی هَجَز زض ذهَل کؿت قبثلیزًظطی ،

-سحقیق، اکشؿبة ٍ سولک، ؾبظیجصة ٍزضًٍیثْجَز، ، ؾرز، هجبحث ًطم ٍ هسیطیشیهجبحث 

 (. =6-<7? :<68زاللز زاضًس)عْوبؾجی ٍ ّودبضاى،  ّودبضیٍ  هكبضکز، سقلیس، ٍسَؾؼِ زضًٍی

 چارچَب ًظزی 

 یّبٍ ضٍـ یچٌسهٌظَضُ ؾبظّبیی کِ زض هیَْم  ثطای فبیق آهسى ثط هكدالر ٍ هحسٍزیز  

 (هسًی)یزفبػ یطغّوگطایی هیبى ثرف ًظبهی ٍ اکشؿبة ٍ سَؾؼِ فٌبٍضی ٍجَز زاضز، هیَْم 

ثب سَجِ ثِ گصاضی ٍ سكدیل یک قبلَزُ ٍاحس اقسام قَز. ؾیبؾز یٌِزضظهثبیس کٌس کِ  دیكٌْبز هی

ایي زٍ ّبی فٌبٍضی ، ثبیس زًجبل الگَیی ثَز کِ ثط اؾبؼ آى ثیي قبثلیزکكَض قطایظ ثَهیًیبظ ٍ 

کِ زض اضائِ زض ازثیبر سحقیق  قسُ اقبضُ(، ثطذی اظ هَاضز 8زض جسٍل) ّوگطایی ایجبز قَز. ،ثرف

 س?ًگیطقطاض هی یهَضزثطضؾچبضچَة ًظطی هؤثط ّؿشٌس، 
 ثٌسی ثطذی هٌبثغ هَجَز زض هشي زض ذهَل هَضَعجوغ :8جسٍل

ضزی

 ف

 هَضَع ًگبضًسُ

 ّب، هجبحث فٌی ٍ هٌْسؾی، ًْبزّب، قَاًیيًگطـ (:<68)ؾَظًچی، 6

 ، اعالػبرّب، یبزگیطی، سرهم، ًقفگصاضی، ظیطؾبذز، ًیطٍی اًؿبًی، قجدِؾطهبیِ (9<68،ذلیل) 7

 ، ثبظیگطاى، ّودبضی فٌبٍضاًِؾبظیقجدِ، یدذبضچِ (9<68،ظازُ ًقی) 8

9 (Arthur,2009) في، ؾبظهبى، اعالػبرؾبظی، ظیطؾبذز، ًیطٍی اًؿبًی، یدذبضچِگصاضی ؾیبؾز ، 

، گصاضیؾبظی، ؾطهبیِ، ٍاضزار فٌبٍضی، سالـ فٌبٍضاًِ زاذلی، سجبضیقجدِ (8<68،ظازُ قلی) :

 ّبظیطؾبذزؾبظی، انالح یدذبضچِ

 سَؾؼِ ٍ ؾبظی، سحقیق، سجبضیاکشؿبة (7<68،ثٌسضیبى) ;

ّجطز، اجطا، ثطًبِه (:<68،ػعیعی) > ؾؼِ ٍ ؾبظی، سحقیق، سجبضیگصاضی ؾیبؾزضیعی، ضا سَُس  ًگطی،آٌی

 (:<68ٍ;<8 ،عْوبؾجی) =

ضاًِ ثط کؿت قبثلیز ٍب َلیس، عطاحیّبی ٌف ز، ؾرز، هجبحث ًطمٍ  هسیطیشی، هجبحث س َْج ، ث

ًٍی ٍ جصة ًٍی ٍ سحقیق، اکشؿبة ٍ سولک، ؾبظیزض ؾؼِ زض ٍ  هكبضکز، سقلیس، َس

گُبّودبضی ًٍی قطکز، قطایظ ٌث ، سوطکع ؾبظی، سجبضیگصاضی ؾیبؾزّب، ّب، قطایظ زض

ضیثط هٌبثغٍ  قبثلیز ٍَآ ًٍی، هعیز ضقبثشی، قبثلیز ً  ّبی زض

> (Lall:2004) ِاًؿبًی ٍ سالـ فٌبٍضاًِ گصاضی فیعیدی، ؾطهبیِؾطهبی 



 

ِ چارچَبً ظزی  <61 ن ارائ  ِّ ٍ غیزدفاعی( در صٌعت  گزایی ظزفیتدستیابی ب ری هلی)دفاعی  ٌٍا ِ ف سع  ّای َت

 ّبی کلیسی، قجدِقبثلیز ًَآٍضی، قبثلیز (:<68،نیسضی) 61 

11 (khalilzadeh,2018) ًِکٌؿطؾیَم، ّودبضی فٌبٍضا 

 دصیطیاًؼغبف (:<68،حؿیٌی) 67

 حدوطاًی ذَة (:=68،هیسضی) 68

69 (Brusoniet.al.,2001) ،زاًف ؾبظهبًی اؾشبًساضز، قَاًیي، هسیطیز دطٍغُ، زاًف ثبظاض 

ثطذی اظ هیبّین هَجَز سَاى ًشیجِ گطفز کِ ، هیضیف فٌبٍضیبٍ سؼ(، 8جسٍل)هَاضز ثِ ًگطـ ثب 

 زض حس ثٌگبُ ثَزُ ٍ ثحث ّب آىاظ گطزز. ثطذی زاقشِ ٍ زض ؾغح هلی هغطح هیًطم  فٌبٍضی جٌجِ

 )ًیوِ ؾرز(ؾرزًطم ٍ ّبی فٌبٍضی زضثطگیطًسُ. زؾشِ ؾَم آى گیطز ثطهیؾرز ضا زض  فٌبٍضی

ؾبظهبى ٍ ؾرز ثٌگبُ  ؾرز ًینٍجَز هجبحث ًطم ؾغح هلی، اؾز. ّبی ؾبظهبى قبثلیزکِ اؾز، 

زض کٌبض اًشربة ضٍـ هٌبؾت سَؾؼِ فٌبٍضی، الظهِ ایجبز ّوگطایی ثیي زٍ  ثبّن ّب آىٍ سؼبهالر 

 ّوگطایی هحقق ًرَاّس قس.  ّب آىثَزُ ٍ ثسٍى اهٌیز فٌبٍضی  ًگطـ ثِثب ثرف زفبػی ٍ سجبضی 

 
 دػٍّف چبضچَة ًظطی? 7قدل

 ضٌاسی رٍش
قیَز.  هحؿیَة هیی    ایسَؾؼِ-ّسف جعم سحقیقبر کبضثطزی اظلحبػدػٍّف ایي سحقیق حبضط 

اضسجیبط ثییي هشغیطّیب     اظلحیبػ دیوبیكیی ٍ   -ثٌسی دػٍّف ثط اؾبؼ ضٍـ اظ ًیَع سَنیییی  عجقِ

ِ     هَضزًیبظاعالػبر اؾز.  دػٍّف ّوجؿشگی ای)کشیت،   ایي سحقییق اظ عطییق جؿیشجَی کشبثربًی

)ههیبحجِ ػوییق ٍ   هغبلؼیبر هیساًی ّبی اعالػبسی زاذلی ٍ ذبضجی ٍ ایٌشطًشیی،   هقبالر( ٍ ثبًک

ی سرههی هٌظَض ثِ زؾز آٍضزى ضٍایی، دطؾكٌبهِ ثِ .اًسُگطزآٍضی گطزیسٍ دطؾكٌبهِ  هكبّسُ(

، ًظیط زض هَضیَع  نیبحت  زفیبػی  غییط ًیط اظ ذجطگبى زفیبػی ٍ   :ّب ثیي  اٍلیِ سْیِ ٍ ثب سَظیغ آى

زض اذشیبض جبهؼِ آهبضی سحقییق هشكیدل   ًْبیی  ًبهِ ّبی هَضزًظط اػوبل ٍ زض قبلت دطؾف سهحیح

قیطاض   زفیبػی  غییط ًیط اظ هشرههبى ٍ کبضقٌبؾبى آقٌب ثب هجحث ّوگطایی ثریف زفیبػی ٍ    :;اظ 

 :;ًبهیِ اضؾیبلی،    دطؾیف  =;اظ . آهیس  زقز ثِ (KMOکی.ام.اٍ) گیطی اظ آظهَىِ. حجن ًوًَگطفز
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افیعاض  سحلیل ػبهل اکشكیبفی اظ ًیطم   سحلیل ًشبیج زض ٍ  قجَل، زضیبفز ٍ جْز سجعیِ قبثل ًبهِدبؾد

   اؾز. قسُ اؾشیبزُ 7اؾوبضسیعافعاض ٍ ثِ هٌظَض سحلیل ػبهلی اظ ًطم 6اؼ دی اؼ اؼ

 ّای تحقیق ّا ٍ یافتِ دادُ ٍتحلیل تجشیِ  

 اعالػیبر حبنیل اظ جوؼییز قیٌبذشی     زض اییي دیػٍّف،   دٌّخذگاى: سخ  پا ضٌاختی جوعیت

، ؾبثقِ ذسهشی ثبالسط اظ حساقل هسضک کبضقٌبؾیّبی ثب زاضا ثَزى ٍیػگیًبهِ  زٌّسگبى دطؾف دبؾد

 (9زض جیسٍل) آى ییب هؼیبزل    <6ٍ  =6، >6ثیب جبیگیبُ    زفیبػی  غییط ثرف زفیبػی ٍ   اظ زٍزُ ؾبل 

 اؾز. قسُ اضائِ
 ؾبثقِ ذسهشی زٌّسگبى ثطحؿت هسضک سحهیلی ٍ? سَظیغ فطاٍاًی دبؾد 9جسٍل

 ًَع فطاٍاًی زضنس فطاٍاًی ًَع فطاٍاًی زضنس فطاٍاًی

 81ثیف اظ  :6 =78.1
ؾبثقِ 

 ذسهشی

 )ؾبل(

 زکشطا =6 <;.>7

هسضک 

 سحهیلی

 81سب  :7 77 :=.88
 کبضقٌبؾی اضقس :8 :=.8:

 :7سب  71 =6 >.>7

 کبضقٌبؾی 67 ;9.=6 71سب  61 61 =8.:6

 زٌّسگبىدبؾد جوغ کل :; 611

 ٍ ثبالسط <6 = 67ٍ86
جبیگبُ 

 ذسهشی
8:ٍ8= 78 6= 

:7.86 89 6< 

  نتایج آمار توصیفی:

 تحلیل عامل اکتشافی 
 (KMOکی.ام.اٍ) آهبضُ?  :جسٍل

 ;=>.  گیطی اًساظُوًَِ ٍ ً ( KMO) کی.ام.اٍ

 6 هیعاى سقطیجی سؿز ثبضسلز

 282. زضجِ آظازی

زاضی هؼٌیؾغح   6.723 

ّب ثطای اًجبم سحلیلی ػبهلی اؾز، دؽ زازُ ;=>.1ثطاثط ثب  (KMO)کی.ام.اٍ چَى هقساض آهبضُ 

 فطو کِ هیَْم ایي ثِ اؾز، زاضهؼٌی ًیع ثبضسلز کطٍیز آظهَى ًشبیج ّوچٌیي. ّؿشٌس هٌبؾت

                                                           
1
 - spss 

2  - Smart p.l.s 



 

ِ چارچَبً ظزی  666 ن ارائ  ِّ ٍ غیزدفاعی( در صٌعت  گزایی ظزفیتدستیابی ب ری هلی)دفاعی  ٌٍا ِ ف سع  ّای َت

-ًشبیج آظهَى ثبال ًكبى هی .زاضز ٍجَز زاضهؼٌی هشغیطّب ّوجؿشگی ثیي یؼٌی قَز،هی سأییس هربلف 

 قَز.، هٌبؾت آظهَى ثَزُ ٍ ػبهل اکشكبفی اًجبم هیهَضزثطضؾیزّس کِ ًوًَِ 
 ّبهیعاى اؾشرطاا اٍلیِ دؽ اظ اؾشرطاا ػبهل ?;جسٍل

 اؾشرطاا اٍلیِ اثؼبز

هلیاضکبى قبثلیز ؾغح   1.000 .;81 

 66>. 1.000 اضکبى قبثلیز ؾغح ؾبظهبًی

 79>. 1.000 اضکبى قبثلیز ؾغح ثٌگبُ

زٌّسگبى اظ سجطثِ کبفی  دبؾدزّس  ًكبى هی ًبهِ، زٌّسگبى دطؾف ًشیجِ? سَظیغ فطاٍاًی دبؾد

 ػبهلی اقشطاک هیعاى ،کل ٍاضیبًؽ یب هشغیطّب اقشطاک هیعاى ثطای دبؾد ثِ ؾؤاالر ثطذَضزاض ثَزًس.

 زضنس ٍاضیبًؽ اهشیبظار اضکبى 79>.1قَز کِ هیهالحظِ  هثبل زّس. ثطایهی ًكبى ضا هشغیطّب

ثٌگبُ، ٍاضیبًؽ ػبهل هكشطک اؾز. اٍلیِ گَیبی اقشطاکبر قجل اظ اؾشرطاا اؾز،  ؾغح قبثلیز

-هیعاى اقشطاک قَزهی هكبّسُ (;)جسٍل زض کِ گًَِ ّوبى ّؿشٌس. یک ثب ثطاثط ّب آى سوبهی ثٌبثطایي

 هشغیطّبی ٍاضیبًؽ سجییي زض قسُ سؼییي ّبیػبهل سَاًبیی ثیبًگط ٍ اؾز زضنس 1: اظ ثبالسط ّب

 اؾز.  هَضزهغبلؼِ

 ّبی هرشلفٍیػُ ػبهل هقبزیط ٍزضنس ٍاضیبًؽ : 7جدٍل 

 هقساض اؾشرطاا ثبضّبی هطثؼی هقبزیط اٍلیِ اثؼبز

 of % هجوَع

 ٍاضیبًؽ
 of % هجوَع % اًجبقشِ

 ٍاضیبًؽ
 % اًجبقشِ

 35.534 35.534 1.421 35.534 35.534 1.421 اضکبى قبثلیز ؾغح هلی

 66.001 30.467 1.219 66.001 30.467 1.219 اضکبى قبثلیز ؾغح ؾبظهبًی

 84.996 18.995 760. اضکبى قبثلیز ؾغح ثٌگبُ
   

ِ  ؾشَى هقبزیط اٍلیِ،  زض زّس.هی ًكبى ضا ّبػبهل ثب هشٌبظط ٍاضیبًؽ ٍ ٍیػُ هقساض( >جسٍل)  هقبزیط ٍییػُ اٍلیی
 زضنیس  ٍ کیل ٍاضییبًؽ   اظ زضنیسی  ثطحؿیت  قسُ سجییي ٍاضیبًؽ هجوَع قبلت زض ّبػبهل اظ یک ّط ثطای

 قیَز. هیی  سجیییي  ػبهیل  آى سَؾظ کِ هشغیطّبؾز کل ٍاضیبًؽ اظ ًؿجشی ػبهل، ّط ٍیػُ هقساض .اؾز سجوؼی

 اؾیز،  هحبؾجِ قبثل ػبهل آى زض هشغیطّب سوبم ثِ هطثَط ػبهلی ثبضّبی هجوَع هجصٍضار عطیق اظ ٍیػُ هقساض

 ثطای هقساض ایي ثَزى دبییي زّس.هی ًكبى هشغیطّب ثب اضسجبط زض ضا ّباکشكبفی ػبهل اّویز ٍیػُ، هقبزیط ضٍ اظایي

ؾیشَى هقیساض    زض .اؾز زاقشِ هشغیطّب ٍاضیبًؽ سجییي زض ًقف اًسکی ػبهل آى کِ اؾز هؼٌی ایي ثِ ػبهل یک
 ػیسز  اظ سط ثعضگ ّب آى ٍیػُ هقبزیط کِ اؾز قسُ اضائِ ّبییػبهل قس سجییي اؾشرطاا لَزضّبی هطثؼی، ٍاضیبًؽ
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 ضا چیطذف  اظ ثؼیس  قیسُ  اؾیشرطاا  ّبیػبهل هقبزیط هجوَعؾشَى هقساض اؾشرطاا ثبضّبی هطثؼی  ثبقس. یک

ِ  قَزهی هكبّسُ کِ ّوچٌبى زّس.هی ًكبى ّیبی  . اگیط ػبهیل  ضازاضًیس ّیب  سجیییي ٍاضییبًؽ   قبثلییز  ػبهیل  ؾی
 ّیبی ػبهیل  زّیین،  سطسیت چطذف ثِ زٍم اٍل ٍ ّبیضا ثب ضٍـ ٍاضیودؽ چطذف زّین ػبهل آهسُ زؾز ثِ

 .ثطزاضًسزضنس ٍاضیبًؽ ضا زض  116.;; زضهجوَعزضنس ٍ   >;81.9ٍ  89:.:8 زٍم ٍ اٍل
 هبسطیؽ ػبهلی زٍضاى ًیبفشِ ?=جسٍل 

 هؤلیِ اثؼبز
1 2 

 152.- 779. اضکبى قبثلیز ؾغح هلی

 810. 233. اضکبى قبثلیز ؾغح ؾبظهبًی

 540. 658.- اضکبى قبثلیز ؾغح ثٌگبُ

 ثِ ضا هشغیط ّط جلَی ػبهلی ثبضّبی زّس. اگطهی ًكبى چطذف اظ قجل ّب ػبهل زض ضا هشغیطّب ؾْن( =جسٍل)

 ؾَ یک اظ ضطایت ایي. آیسهی زؾز اؾشرطاا ثِ، هقساض (<)جسٍل اضقبم کٌین، جوغ ثبّن ٍ زٍ ضؾبًسُ سَاى

 ثطای سَاًسهی ؾَیی اظ ٍ هَضزهغبلؼِ هشغیطّبی ٍاضیبًؽ سجییي زض قسُ سؼییي ّبیسَاًبیی ػبهل زٌّس ًكبى

 .قَز اؾشیبزُ ػبهلی ثطای سحلیل هشغیطّب سٌبؾت ثطضؾی

 زاضی? هحبؾجِ ؾغح هؼٌی<جسٍل

زاضی هؼٌیؾغح  آهبضُ سی ضطیت هؿیط فطضیِ  R
 ًشیجِ 2

 - - - 1.>6  

 حوبیز قس   ;<.6 99<.: 9=;.1 اضکبى قبثلیز ؾغح ثٌگبُ 

 حوبیز قس  ;<.6 7>;.;> >9<.1 اضکبى قبثلیز ؾغح هلی 

 حوبیز قس   ;<.6 <6;.= =8:.1 اضکبى قبثلیز ؾغح ؾبظهبًی 

 

  



 

ِ چارچَبً ظزی  668 ن ارائ  ِّ ٍ غیزدفاعی( در صٌعت  گزایی ظزفیتدستیابی ب ری هلی)دفاعی  ٌٍا ِ ف سع  ّای َت

 ضریب مسیر و بارهای عاملی 

 
 ? ضطایت هؿیط8قدل

ثب هقساض  هلی ؾغح قبثلیز ، اضکبى99<.:ثب هقساض  ثٌگبُ ؾغح قبثلیز اضکبى ،(<)ثب سَجِ ثِ ًشبیج جسٍل

 اؾز، ;<.6زاضی آهبضُ سی کِ ثب سَجِ ثِ ؾغح هؼٌی <6;.=ثب هقساض  ؾبظهبًی ؾغح قبثلیز ، اضکبى7>;.;>

 زاًؿز. قجَل قبثلزض ّوگطایی ضا  شکطقسُییسی ػَاهل سأاثط سَاى زاض ثَزُ ٍ هیهؼٌی

 ٍ پیطٌْاد گیزیًتیجِ

 یزیگًتیجِ-الف  

هیَْم ّبی اکشؿبة ٍ ثحث ّوگطایی، هكرم قس ثب سَجِ ثِ ثطضؾی ازثیبر هطثَط ثِ ضٍـ   

فطاسط  (هسًی)یزفبػ یطغّوگطایی دب ضا اظ هَاضز ذبل ّودبضی هكشطک هیبى ثرف ًظبهی ٍ 

سَؾؼِ ًظبهی ٍ سأهیي قجل اظ اًجبم ّط فؼبلیشی، ثبیس ضوي زض ًظط گطفشي کٌس  دیكٌْبز هیٍ  ًْس هی

ضفبُ ػوَهی ٍ دیكطفز اجشوبػی ٍ  هؿبئل حبل یيزضػ، ثَزى ظازضٍىسَجِ ثِ ٍ  قسضر زفبػی

ّبی فٌبٍضی ثیي قبثلیز ٍ سكدیل یک قبلَزُ ٍاحس گصاضی یبؾزؾثب ًوَزُ ٍ اقشهبزی ضا سؼقیت 

ّوگطایی ثبػث گطزز. ّوگطایی ایجبز ی ًزض ؾغَح هلی ٍ ؾبظهب یزفبػ یطغّبی زفبػی ٍ ثرف

ثطسط ّبی ّبی هلی گطزیسُ ٍ زض ثؿیبضی اظ هَاضز هودي اؾز زؾشیبثی ثِ فٌبٍضاؾشیبزُ اظ ظطفیز

-ثِ اقشطاک ٍاؾغِ ثِدصیط ثَزُ ٍ هٌبثغ ؾبظهبًی کِ دبیبى ثطذالفضا ثِ ّوطاُ زاقشِ ثبقس.  ؾبظ

ًبدصیط ثَزُ ٍ زض شار ذَز زاضای دَیبیی اؾز. ّب دبیبىیبثس، قبثلیزکبّف هیگصاضی، اضظـ آى 

ّب زض کكَضّبی ثطای سكطیح فطایٌس ضقس نٌبیغ ٍ قطکز« ّبی فٌبٍضاًِقبثلیز»هیَْم 
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ّبی فٌبٍضاًِ زض ؾِ ؾغح زض ایي سحقیق قبثلیز ثٌبثطایي اؾز. قسُ هغطح سَؾؼِ زضحبل

 ّطچٌساحهبم گطزیس.  )هجبحث ؾرز(ٍ ثٌگبُ ث ًطم ٍ ؾرز()هجبح، ؾبظهبًی)هجبحث ًطم(هلی

ّبی فٌبٍضاًِ زض ًبقی اظ سجویغ قبثلیز« 6ّبی فٌبٍضاًِ ؾغح هلیقبثلیز»هودي اؾز ثركی اظ 

سط اظ جوغ ججطی نطف زٍ سط ٍ گؿشطزُّب ثبقس ٍلی هیَْم انلی آى ػویقّب ٍ ثٌگبُؾغح ؾبظهبى

 ، اضکبى99<.:ثب هقساض  ثٌگبُ ؾغح قبثلیز ، اضکبىآهسُ زؾز ثِثب سَجِ ثِ ًشبیج قبثلیز زیگط اؾز. 

ثب سَجِ ثِ ؾغح  7>;.;>ثب هقساض  هلی ؾغح قبثلیز ، اضکبى <6;.=ثب هقساض  ؾبظهبًی ؾغح قبثلیز

ًگطـ ثِ ازثیبر هَجَز دیطاهَى ثب ذجطگبى، زاض ثَزُ ٍ اؾز، هؼٌی ;<.6زاضی آهبضُ سی کِ هؼٌی

ؾبظی، زٍ ػبهل اٍل ثب زاضا ثَزى ثیكشطیي ّبی سَؾؼِ ٍ اکشؿبة فٌبٍضی ٍ چٌس هٌظَضُضٍـ اًَاع

ثحث . زض قطاضزازًس هسًظطٍ ثٌگبُ ضا زض زل ؾبظهبى  ِزاًؿش سطزض ّوگطایی هطسجظ ٍ هؤثطهقساض ضا 

اضکبى قبثلیز ؾغح هلی زض ذهَل هجبحث ًطم ثب ػَاهل سأییسی هطسجظ ٍ هؤثط ّوگطایی ثب 

زؾشیبثی زض ثب زاضا ثَزى ضسجِ زٍم  ؾرز وِیًثب هجبحث  ؾبظهبًی ؾغح قبثلیز اضکبىثیكشطیي اثط ٍ 

    هَضز سأییس قطاض گطفز. زفبػی غیطٍ زفبػی ّبی سَؾؼِ فٌبٍضی ظطفیز ییّوگطاثِ 
 ّا   پیطٌْاد -ب

 ّب احهبم قسُ قبثلیز زٍگبًِّبی ؾغَح ٍ قبذمّب سؼییي هؤلیِ -

 ّب گبًِ قبثلیززٍؾغَح افعایف ثْجَز ّط یک اظ  یضاّدبضّبًقف ًَآٍضی زض سجییي  -

 ّبی احهبم قسُاضائِ ثْشطیي ضٍـ سَؾؼِ فٌبٍضی ثب ًگطـ ثِ قبثلیز -

 ًعزیک قسى اشّبى ٍ ایجبز ازثیبر هكشطک هٌظَض ثِؾبظی گیشوبى -

 سَؾؼِ ثطای سقَیز ّوگطاییّبی ثیٌی قَاًیي زض ثطًبهِدیف -
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سضیبى، ضضب - ّبی اجطای عطح؛ (7<68)ٌث ّجطز ٍ سجبضیضا  ِ ؾؼ یز، ّبی َس ُ نٌؼزً  ضی زض دػٍّكگب ٌٍب ؾبظی ف

 ِ ٌبه ِ هسیطیز فهل ؾؼ ضیَس ٌٍب  دبییع ، 7قوبضُ، ف

ی - ودبضاى ؾیسػلی ،حؿٌی  ّ ٍ  ؾیؿشن(:<68)ٍ ضی زض هحهَالر ٍآ َفقیز ًَ َاهل حیبسی ه ّبی ، ػ

ُ ثبلگطز هلی(، فهل ُ ؾَم، قوبضُدیچیسُ)دطٍغ ضی، زٍض ٌٍب ِ ف ؾؼ ِ هسیطیز َس  ، سبثؿشبى :ًبه

ًشكبضار زفشط دػٍّف9<68عبضق، ) ،ذلیل - َفقیز زض ضقبثزٍ  ذلق ثطٍر، ا غی? ضهع ه ََل ّبی (.هسیطیز سدٌ

طاى. ن، ْس ٌّگی، چبح ًْ  فط

ودبضاى،)  -  ٍّ َیز<<68ذعائیل، حویس  ٍل ٍ ا سی (، سجییي  وگطایی ثرفقبذمٌث  ّبی ّبیّ 

 ٍ ِ زفبػی هغبلؼبر اؾشطاسػیک،، فهلزفبػی غیطزفبػی  ُ ػبلی زفبع هلی ًبه كگب   زًا

ًبیی - ودبضاى، )زا  ّ ؾؼِهكی گصاضی ػوَهی? کلیس (.ظطفیز ذظ;<68فطز، حؿيٍ  ًشكبضار  یبفشگی َس هلی، ا

طاى.  نیبض، ْس

َفیبى - ة (، دبیبى=<68ػلی،) ،ضئ ضیًبِه اضاِئ هسل هغَل ٌٍب ضی زض حَظُ ف ٌٍب ّبی زفبػی جوَْضی اکشؿبة ف

ُ ػبلی زفبع هلی كگب طاى، زًا  اؾالهی ایطاى، ْس

ّینٍ  ثبثبیی، ػلی،  - ی، اثطا ضی، ّبی هسیطیز دػٍّف، ثطضؾی سغجیقی ؾبظهبى(:<68)ؾَظًچی کبقًب ٌٍب ٍف

ٌبیغ زفبػی ٍ سحقیقبسی ن ظقی  ِ آَه ل، هؤؾؿ طاى، چبح ٍا  ْس

ضیقبثلیز(، :<68)ّودبضاى،ههغییٍ  ، ضًججطنیسضی - ٍآ ؾؼِ  ّبی کلیسی ثطای ًَ -حهَالرٍ  ؾبهبًِهٍ َس

ُ زفبػی، فهل ُ ؾَم، قوبضُّبی دیچیس ض ضی، ٍز ٌٍب ِ ف ؾؼ ِ هسیطیز َس  ، سبثؿشبى :ًبه

ودبضاى، ،عْوبؾجی -  ّ ی هیَْم قبثلیز (،;<68)ؾیبهکٍ  ِ، فهلٍاکٍب ضًا ٌٍب ٍیجی هسیطیز -ًبهِ ػلویّبی ف سط

ٍ کیی ساضز  یشن، قوبضُاؾشًب  ، دبییع :7، دیبدی 8یز، ؾبلّ 

ودبضاى، ،عْوبؾجی -  ّ ًَِ(، :<68)ؾیبهکٍ  ّبی کؿت قبثلیزگ ٌبؾی الگَ ؾظ قطکزق ضاًِ َس ٌٍب ّبی ّبی ف

َ، فهلسبظُ ط الگ ٌبؾت ثبّ  ّجطز هش ساضزٍ  کیییز، ؾبل قكن، -ًبهِ ػلویٍاضزٍ  اضاِئ ضا ٍیجی هسیطیز اؾشًب سط

 ، ظهؿشبى 77، دیبدی 9قوبضُ

ِ؛ - َیی ثطای هسیطیز دطٍغُ (،:<68)ػعیعی، هجشجی؛ هقسم، ػبزل ٍ اضاِئ الگ یز  ضی زض نٌؼزً  ٌٍب ؾؼِ ف ّبی َس

ِ ػلوی كطی جن، قوبضُ-گبظ ایطاى،ً  ضی، ؾبل ٌد ٍآ ْبض 6دػٍّكی هسیطیز ًَ  ، ث

سی - ّبی ػوسُ زفبػی زض (، ضؾبِل عطاحی الگَی هسیطیز زؾشیبثی ِث ؾبهب1ًِ<68هحوسضضب،) ،فیبو هجْش

زجبىظهبؾب ُ ػبلی زفبع هلی ّبی نٌؼشیٍ  كگب طاى،زًا َفقیز،ْس َاهل اؾبؾی ه ی ثط ػ  هجٌش
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ضی ّودبضاى، هسل حؿیيٍ  ،ظازُ قلی - ٌٍب ٌبؾبیی، جصةٍ  اکشؿبة ف غیک،  ثطجْفؾبظی سأثیط ق ََل سدٌ

ُ زٍم، قوبضُفهل ضی، زٍض ٌٍب ِ ف ؾؼ ِ هسیطیز َس  8<68، دبییع 7ًبه

ودبضاى، ظازُ ًقی -  ّ وگطایی (9<68)ٍ  ّ وٌسی، ًَا ِ  ّبی س ؾؼ ضاًِ ی ثبظیگطاى هرشلف زض َس ٌٍب ٍ  ف ػلوی

َایی، فهلؾیؿشن  ُّ َلیسی دیچیس ؾؼِّبی س ِ هسیطیز َس ضی، قوبضُ ًبه ٌٍب  ، دبییع 7ف

ودبضاى) -  ّ ضیٍ  نٌؼز، سطجوِ 9<68هبضسیيٍ  ٌٍب ضی، ف ٍآ ًَ ?ُ س ِ  ظازُ ًظطی(، زفبع آٌی طاى، هؤؾؿ ِ، ْس ٍ فقی

ٍ سحقیقبسی  ظقی  ٌبیغ زفبػیآَه  ن

سٍی ػبزلی،م.،  - َازی،ا. ) ظازُ حؿیيْه ی، م.،ٍ  ج گصاضی ؾطهبِی ثطجصة(. سأثیط حدوطًای ذَة >=68ثحطٌی

 ،ِ ؾؼ ٍ َس ِ ػلوی دػٍّكی زًاف   79هؿشقین، هجل

ُ اجشوبػی، (. هقسِه:=68هیسضی، ا. ) - ِ ػلوی دػٍّكی ضفب ٌبه  77ای ثط حدوطًای ذَة. فهل
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