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 چکيده
٥ٌالطزن ا٤الٗ ضفتالبض ع٥ال          ٥ّٝ رٕٟٛض٢ اؾالال٣ٔ ا٤الطٖا زض شال٥ف  ط٤ىب ضفتبض٢ ذهٕبٝ٘ ف ٛرت قس تب ٔآ مالة اؾال٣ٔٔ  ٚلٛؿ ٘ا

٥ٕ٘ٝ ؾرتٚ  ٘طْ ضا زض ٞب ضٚـٚؾ٥ق٣ اظ  ٣ تب  ٕٙبٖ     س٤ال آ ٣ٔال اؾتن زض ا٤ٗ ضاؾتب، ثالٝ ٘ؾالط    ثطٌطفٝت٢ ؾرت ٘ؾٔب رالٝ زقال ٖ ٛت والبٛ٘

طزْ ا٤طٖا  رٝٔ  ٛٝ٘ ٝث، ثبقس ٣ٔٔٛت ٞجط٢ ا ٌ قؾٓ ض  ٔ مْب ٙٙس ٣ٔٝث ا٤ٗ حم٥مت اقبضٜ  ٔسؽ٢ّٝ وٝٔ  ٕٙبٖ ا٤الٗ اؾالت والٝ      »وٝ  و ٞالس  زقال

طزْ مسؼ رٕٟٛض٢ اؾال٣ٔ ضا اظ شكت٥جب٣٘ٔ   ٔ ٛاٝ٘ وٝ ٘ؾْب ٙٙالس  ٣ ثطا٢ وكالٛض اؾالت،   فؾ٥ٕ ٔ  شكت ٞالس  انال٣ّ،    اتفبلالب  ننن  ؛ٔحالطْٚ و

س ٔطزْ غِبقٝ اؾٙبزٚ   بز٥ٙث زازٜا٤ٗ شػٚٞف ثب اؾتفبزٜ اظ ضٚـ ٘ؾط٤ٝ  ن«٘ا طتجظ ثب ا٤الطٖا   ٞب ٌعاضـاظ عط٤كٔ  َ  غطث٣ٔ  ٘جالب شبؾالد ثالٝ    ثالٝ ز

٥ّٝ دنانا٤طٖا  ؾؤَاا٤ٗ  ط٤ىب زض ضفتبضٞب٢ احتِٕب٣ ذٛز ف زٜ اؾت وٝ ٔآ ٖ ٛث الطزْ ا٤الطٖا        ثطا٢ ضؾال٥س ٛ٘الٝ ثالطٔ  السافف وٍ  ط٥تالثح ثالٝ ٞا

زٜٚ  ٌصاضز ٣ٔ ؿ و٥ف٣ ٛث ٞجطز آٖ اوتكبف٣ٚ  اظ ٛ٘ بثطا٤ٗ ضا ٝ  -ٞس  وبضثطز٢ ِحبػ اظ٢ ٘ساضزٚ  ا ٥ٝفطض، ٙث ؾالق ٝ ٢ اؾالتن  ا ٛت  ٔٙؾالٛض  ثال

ٙتطَ افضب ٤ب افتجبض شبؾرٍٛ  ٘تب٤ذ اظ ض٤ٚىطز و ٘تب٤ذ  قسٜ اؾتفبزٜافتجبضؾٙز٣  سٜ زؾت ٝثاؾتن  ط٤ىالب    زٞس ٣ٔ٘كبٖ  ٔآ ٝ والٝ ٔآ ٛث  ثال ٣ ذال

الصا   ط٥تثح٘مفٚ   طزْ ا٤طٖا ثط حجبتٚ  شب٤ساض٢ ٘ؾْب دنانا٤طٖا ضا زضن وطزٜ اؾتنِ  ٓ ح٥بت٣ حٕب٤تٔ  ٓ  ٞال ٢ طٌالصاض ٥تثحذالٛز ضا ثالط    ٚغال

طزْ ٝث  ٔؤحط ٣ٍٙٞ، زفبف٣ٚ  ننن لطاض زازٜ اؾت ٞب ضٚـثطٔ  رّت  التهبز٢، ؾ٥بؾ٣، فط ٛٝ٘ ٝث٢ٔ  الس٢    ا ٌ ٥ٔالس٢ اظ وبضٔآ ٢ وٝ حالؽ ٘با

طزْ ا٤ز ٛزٜٚ  حٕب٤ت ٘ؾْب فق٣ّ دنانا٤طٖا ضا زضٔ  ٖ، فكالبضٞب٢ التهالبز٢،      ٞب آٖبز ٕ٘ ٥ٔالب ٥ٕتٚ  ٘ؾْب تضق٥  وٙسن زض ا٤الٗ  ضا اظ حبو

٣ٚ  تطز٤س ٘ؿجت ٝث  ٥ٙٗ ا٤زبز ثسث٥ٙ ٕچ  ٞ ٔت٣ٚ  مٚب ؾالقٝ   ٞالب  ت٥فقِبٕٔب٘قت اظ تحمك ض٤ٚىطز التهبزٔ  ض ٢ تحم٥مالبتٚ  ٛت الٚب ٢ ٞالب  ٢ٙف

بزٞب٢ زِٚت٣ٚ  ذهٛن٣ غ ؾظ ٟ٘ ٣ ٛت ْ، ا٤زبز ذٛزتحط٤ٕ طز كالٍبٜ ٥ط زفبف٣ٚ  زفبف٣ زضٔ  ٟالٓ ا٤الٗ      ٞالب  ز٘ا السٞب٢ٔ  الُٚ  ش٥ٔب ٛٔا اظ ف

ٖٛا ؾٛ ه٤ اظ تب قٛز ٣ٔ ثبفج ضفتبض ٤ٗا ز٥ٝ٘تضفتبض اؾتن  ض تبة ت ٝ  ٢ٚآ قال ٖ  ٚ رٔب ٛا ٙٙالسٌ  ذ٥ثؿال  تال ْ  ٚ ت٥ال حبوٕ ٣و  طٖا٤ال اناند ٘ؾالب

ف ٖٛا ٍط٤ز ٢ؾٛ اظ ٚ بفٝت٤ وٞب ٙٙسٌ ذ٥ثؿ ت ط ٣و ٕٙبٖ ٚ ىب٤ٔآ  نبثس٤ ف٤افعا طٖا٤اناند زق
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 مقدمه

ف٥ّٕالبت  »زض ازث٥بت زفبف٣ ٚ ٘ؾالب٣ٔ ؽالبٞط قالس،     1991ٞب٣٤ وٝ زض زٞٝ  اظ اٍ٘بضٜ ٤ى٣

ٞب ٔٛرت  ثٛز؛ ٞطوٙس ا٤ٗ ٔفْٟٛ رس٤س٢ ٥٘ؿت، أب ش٥كطفت ٚ تٛؾقٝ فٙبٚض٢ «1ٔحٛضط٥تثح

ا٢ ف٥ٕك اؾت وٝ ثؿ٥بض٢ اظ  ا٘ساظٜ تغ٥٥طات٣ اؾبؾ٣ زض ا٤ٗ اٍ٘بضٜ قسٜ اؾتن ا٤ٗ تغ٥٥طات ثٝ

ٝ  ٔحٛضط٥تالثح نبحجٙؾطاٖ ٚ ٔترهه٥ٗ أٛض ٘ؾب٣ٔ ف٥ّٕالبت   َ ا٢  فٙالٛاٖ اٍ٘البضٜ   ضا ثال  زض حالب

ٝ ٔحٛض ط٥تثح٥ٌط٘سن ض٤ٚىطز  ٘ؾط ٣ٔرًٙ زض  ٙس٤ٜآؽٟٛض ٚ ض٤ٚىطز  ٘جالطز ضا اظ قالىُ    نالحٙ

ثؿ٥بض ٌؿتطزٜ تجس٤ُ  نحٙٝقٛ٘س، ثٝ ٤ه  ٣ٔ ضٚزضضٚ ثبٞٓزٚ ٥٘ط٢ٚ ٘ؾب٣ٔ  زض آٖؾٙت٣ وٝ 

ٞب ٥٘ع ٔٛضز ٞس  لالطاض   عط  ٞب ٚ ث٣ وطزٜ وٝ زض آٖ ته٥ٕٓ، تكر٥م، زضن زقٕٗ، ذٛز٢

قٛز ٚ ٔالطزْ ٘مالف ثؿال٥بض     اٖ آٚضزٜ ٣ٔا٣ِّّٕ ثٝ ٥ٔس ٥ٌطز، تٕب٣ٔ اثعاض لسضت ٣ّٔ ٚ ث٥ٗ ٣ٔ

ٝ وٙٙسن ا٥ٕٞت ٚ ٘مف ٔطزْ اظ ز٤س آٔط٤ىب شٟٙبٖ ٕ٘ب٘سٜ اؾالت،   و٥ّس٢ ا٤فب ٣ٔ ٝ  ثال ٢ والٝ  ا ٌٛ٘ال

ضا  لبفالسٜ  ٣ثال ذٛز رٙالً   (2117) 2لبفسٜ ٣ثزض ؾٙس ٔفْٟٛ ف٥ّٕبت ٔكتطن رًٙ « شٙتبٌٖٛ»

 ،زا٘الس  ٣ٕ٘ ٘ؾب٣ٔ ٚاثؿتٝ ٢ٞب ٢زالٚض ثٝ تٟٙب ٘ٝ ٘ؾب٥ٔبٖ ٚ آٖ ضا وٙس ٣ٔٔقطف٣  ٔطتجظ ثب ٔطزْ

ٝ  ،٢ا ٥ّٝلج ٢ٞب بؾت٥ؾ ٘ؾ٥ط ارتٕبف٣ ش٤ٛب٣٤ اظ ازضان آٔط٤ىب ثٝ ثّىٝ  ارتٕالبف٣،  ٢ٞالب  قالجى

ْ  آزاة ٚ ٔصٞج٣ ٘فٛشٞب٢ ٝ اظ  ثال٥ف  ؛زا٘الس  ٣ٔال ٥٘الع ٚاثؿالتٝ    فطٍٞٙال٣  ٚضؾالٛ ٖ  آ٘ىال ٚ  ٘ؾب٥ٔالب

ْ  ش٥كطفتٝ ٢ٞب ٢فٙبٚض ا٤فالب٢  ٞؿالتٙس والٝ    زض ٔٛفم٥ت ا٤ٗ رًٙ ٘مف زاقتٝ ثبقٙس، ا٤ٗ ٔالطز

ٗ  تٕطوالع  ثرٛا٘ٙالس، « لبفالسٜ  ٣ث»ضا  رًٙ ٘ٛؿ ا٤ٗ قٛز ٣ٔ ثبفج وٙٙسن آ٘چٝ ٘مف ٣ٔ  ٘الٛؿ  ا٤ال

 ؾ٥بؾال٣،  ٢ٞب ضٚـافٕبَ  اظ عط٤ك ٔطزْ حٕب٤ت رّت آٖ ٞس  ضاٞجطز٢ ٚ ثط افطاز رًٙ

ٝ  و٥ٙٗ ر٣ٍٙ ثطا٢ ٚاشب٤ف ٚ ا٤زبز ٚ حفؼ ثطتط٢ اؾت؛ زض التهبز٢ ٚ ضٚا٣٘  «تٕطوالع » وال

ٞالب٢   ٞالب ٚ لبث٥ّالت   اظ ضٚـ ٔتفالبٚت  ٣٤ٞالب  ت٥ال لبثّ ٚ ٞب ضٚـ اظ تفبزٜاؾ اؾت، «ٔطزْ» ثط آٖ

 (.DoD, 2007) ٢ ٘ؾب٣ٔ ٔطؾْٛ ضطٚض٢ اؾتٞب رًٙ

 
 

                                                                                                                                                     
1. Effects Based Operations 

2. Irregular warfare 



    1411ظٔؿتبٖ ، 76، قٕبض٠ ٘ٛظزٞٓفهّٙب١ٔ ف٣ّٕ ضاٞجطز زفبف٣، ؾبَ  

 .کليات1

 . ب٘بى هسئل1-1ِ

ٚلٛؿ ا٘مالة اؾال٣ٔ ٔٛرت قس تب آٔط٤ىب ضفتالبض٢ ذهالٕب٘ٝ ف٥ّالٝ دنانا٤الطاٖ زض شال٥ف      

ٝ  ٥ٌطزن ا٤ٗ ضفتبض ع٥  ٚؾ٥ق٣ اظ ضفتبض ؾرت ٘ؾب٣ٔ تب  ؾالرت ٚ ٘الطْ ضا زض   ضفتبضٞالب٢ ٥ٕ٘ال

اؾتن ؾ٥بؾت اؾتىجبضؾت٥ع٢ دنانا٤الطاٖ ٚ ذال٢ٛ اؾالتىجبض٢ آٔط٤ىالب زٚ ٍ٘الطـ ٚ       ثطٌطفتٝ

ضٚز  زض وٙالبضٞٓ لالطاض ٥ٌط٘الس؛ ثٙالبثطا٤ٗ ا٘تؾالبض ٔال٣       تٛا٘ٙالس  ٣ٕ٘ال  ٌالبٜ  چ٥ٞال ضفتبض٢ اؾت والٝ  

ٖ٘ٛ تٛرالٝ  والب  س٤ال آ ٣ٔال ٞب٢ آٔط٤ىب ف٥ّٝ دنانا٤طاٖ ازأٝ ٤بثسن زض ا٤ٗ ضاؾالتب، ثالٝ ٘ؾالط     زق٣ٕٙ

ٝ )٢ وٝ ٔمبْ ٔقؾٓ ضٞجالط٢ ا ٌٛ٘ٝ ثٝ، ثبقس ٣ٔا٤طاٖ  «ٔطزْ»زقٕٙبٖ ٔتٛرٝ  زض ث٥ب٘البت   ٣(اِقالبِ  ٔسؽّال

ٞالس   »والٝ   وٙٙالس  ٣ٔال ٚ ٔؿئٛالٖ لٜٛ لضب٥٤ٝ ثٝ ا٤ٗ حم٥مت اقالبضٜ   ؽ٥ضئذٛز زض ز٤ساض ثب 

٣ شكتٛا٘ٝ فؾ٥ٕال  وٝ زقٕٙبٖ ا٤ٗ اؾت وٝ ٘ؾبْ ٔمسؼ رٕٟٛض٢ اؾال٣ٔ ضا اظ شكت٥جب٣٘ ٔطزْ

زض اٍِال٢ٛ ضفتالبض٢ آٔط٤ىالب     ن«ا٘س ٔطزْٞس  ان٣ّ،  اتفبلب ننن  ؛ٔحطْٚ وٙٙسا٢ وكٛض اؾت، ثط

ٝ ف٥ّٝ دنانا٤طاٖ ٔجت٣ٙ ثط ض٤ٚىطز تثح٥طٔحٛض٢ آٔط٤ىب ٚ ٘ؾط٤ٝ  ؾالٝ ٌالطٜ ح٥البت٣ زض     ٞالب  قالجى

قجىٝ ا٤طاٖ ٚرٛز زاضز وٝ اٌط ثتٛاٖ ثط ض٢ٚ آٟ٘ب اذتالَ ا٤زبز وطز وُ قجىٝ ا٤طاٖ ٘بشب٤الساض  

ٖ  فٙٛاٖ ثٝ« ؾپبٜ شبؾساضاٖ»ٚ   «ٔطزْ»، «ضٞجط٢» قٛز: ٣ٔ )فالٛالز٢ ٚ   ثبظ٢ٚ لسضت ضٞجط٢ ا٤الطا

ْ »ٞب٢ أالطٚظ ٚ آ٤ٙالسٜ    حبَ، ثبتٛرٝ ثٝ ا٤ٙىٝ ٞس  ٚ ؾٛغٜ ان٣ّ رًٙ(ن 1394ضح٥ٕال٣،    «ٔالطز

ان٣ّ شػٚٞف حبضط، ا٤ٗ اؾت وٝ ا٢ٍِٛ ضفتبض٢ آٔط٤ىب زض ذهٛل ٔالطزْ   ؾؤاَٞؿتٙس، 

 ٘ؾبْ دنانا٤طاٖ و٥ؿت؟ الساْ ف٥ّٝ ٔٙؾٛض ثٝا٤طاٖ 

 

 . اّو٘ت ٍ ضزٍرت تحق٘ق1-2

٘مكٝ ضاٜ ٚ عطح »وٝ ٣( اِقالبِ  ٔسؽّٝ)ثط شب٤ٝ تسث٥ط ٔمبْ ٔقؾٓ ضٞجط٢ ٚ فطٔب٘س٣ٞ ٔقؾٓ وُ لٛا

ثطا٢ ٔالب ٥٘الع ٤اله ٘مكالٝ ضاٜ تطؾال٥ٓ وٙالس        تٛا٘س ٣ٔو٣ّ زقٕٗ ثطا٢ ٔمبثّٝ ثب ٘ؾبْ اؾال٣ٔ، 

ثب٤الس ٔالٛضز تثو٥الس ٚ تى٥الٝ ٔالب لالطاض        ٞبؾالت  آ٢ٖ وٝ آٔبد حٕالت ا ٔؿئ٢ّٝ وٝ ٞط ا ٌٛ٘ٝ ثٝ

ا٤الٗ شالػٚٞف ثتٛا٘الس ثالطا٢ ٔربعجالبٖ       ضٚز ٣ٔ، ا٘تؾبض (23/5/1371)ث٥ب٘بت ٔمبْ ٔقؾٓ ضٞجط٢، «٥ٌطزن

 ٔكرم وٙس:
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 ( ٍ٘طـ آٔط٤ىب ثٝ ٔطزْ ا٤طاٖ وٍٛ٘ٝ اؾت؟1)

 ؟وٙس ٢ٔ٣ ٔطزْ ف٥ّٝ ٘ؾبْ دنانا٤طاٖ اؾتفبزٜ ط٥وبضٌ ث٣٤ٝ ثطا٢ ٞب حطثٝ( آٔط٤ىب اظ وٝ 2)

 ؟وٙس ٣ٔٚ تى٥ٝ  س٥تثو( آٔط٤ىب زض ضاثغٝ ثب ٔطزْ ا٤طاٖ ثط وٝ ٔٛضٛفبت٣ 3)

ٝ ثبفالج غفّالت ٔؿالئٛالٖ ٚ     تٛا٘س ٣ٔفسْ قٙبذت ٘ٛؿ ضفتبض زقٕٗ ثب ٔطزْ   عا٤ٖال ض ثط٘بٔال

٢ وٝ ا٤ٗ أىالبٖ ٚرالٛز ذٛاٞالس زاقالت والبضٌعاضاٖ ٘ؾالبْ ٘سا٘ؿالتٝ زض        ا ٌٛ٘ٝ ثٝوكٛض قٛز؛ 

 ٢ اٚ فُٕ ٕ٘ب٤ٙسنٞب ذٛاؾتٝثب  ضاؾتب ٢ٓٞ زقٕٗ ٚ ثبظٗ ٥ظٔ

 

 تحق٘ق ٌِ٘ط٘پ. 1-3

حبو٣ اظ آٖ اؾت وٝ ٔمبِٝ ٤ب وبض شػٚٞكال٣ ثالب فٙالٛاٖ     قسٜ ا٘زبْثطضؾ٣ ٚ رؿتزٛٞب٢ 

زض ظثبٖ فبضؾ٣ ٔٛرٛز ٥٘ؿت؛ أب ٔمبالت٣ ٘عز٤ه ثٝ ا٤ٗ ٔضٕٖٛ ٚرالٛز  « ٔحٛضرًٙ ٔطزْ»

 اظ: ا٘س فجبضت آٟ٘ب ٤ٗتط ٟٔٓزاض٘س وٝ 

ٚاوب٢ٚ ضاٞجطزٞب٢ ٘ؾالب٣ٔ آٔط٤ىالب   »( زض شػٚٞك٣ ثب فٙٛاٖ 1394« )وال٘تط٢ اهلل فتح( »1)

ً  ثالٝ ا٤الٗ ٘ت٥زالٝ ضؾال٥سٜ والٝ      « ٞب٢ حالبَ ٚ آ٤ٙالسٜ  زض رًٙ ٞالب٢ اذ٥الط ثالب     آٔط٤ىالب زض رٙال

ٞالب٢ فطٍٞٙال٣ ٚ ارتٕالبف٣     ضؾ٣ٕ ٚ رًٙ ٥٘بثت٣ ثٝ ز٘جبَ ترط٤ت ظ٤طؾالبذت  ٢ؾبظ ائتال 

ٔحٛض اظ ز٤ٍالط  ط٥ثٛزن فكبض ز٤پّٕبت٥ه ٚ تغ٥٥ط ضفتبض ٔؿئٛالٖ ٚ ٔطزْ اظ عط٤ك ف٥ّٕالبت تالثح  

 ٢ؾالبظ  ٞب٢ آ٤ٙسٜ ثب ائتال  ٞب٢ اذ٥ط ثٛزٜ اؾتن آٔط٤ىب زض رًٙ ٞب٢ آٔط٤ىب زض رًٙ ضٚـ

اؾالت،   ٢(س٤جط٥ٞتطو٥ج٣ )ثٝ ز٘جبَ ارطا٢ رًٙ ٤ٛٞت٣ ٚ  تطو٥ج٣ ٚ اؾتفبزٜ اظ فٙبٚض٢ ٤ٛ٘ٗ

ثٙبثطا٤ٗ ثٟتط٤ٗ ضٚـ ثطا٢ ٔمبثّٝ ثب تٟس٤سٞب٢ حبَ ٚ آ٤ٙسٜ آٔط٤ىب ارطا٢ رٙالً ٔمبٚٔالت   

 ثبقسن ٔحٛض٢ ٣ٔثب ض٤ٚىطز قٙبذت

ا٢ٍِٛ ضفتالبض٢ آٔط٤ىالب زض   »( زض شػٚٞف ذٛز ثب فٙٛاٖ 1392« )ٔمسْاثٛشض ٌٛٞط٢( »2)

 لجبَ ث٥ساض٢ اؾال٣ٔزض وٝ آٔط٤ىب  زاضز ٣ٔفٙٛاٖ « ٔحتبعب٘ٝ ٣٤ٌطا فُٕ لجبَ ث٥ساض٢ اؾال٣ٔ:

ٖ السأبت٣  اظ ٔساذّالٝ ٔؿالتم٥ٓ ٘ؾالب٣ٔ تالب تغ٥٥الطات ؽالبٞط٢ زض ٘رجٍالبٖ حالبوٓ ضا زض          والٛ

اظ عط٤الك وٕاله ثالٝ ا٘زالبْ      وٙالس  ٣زض زضاظٔالست ٥٘الع تالالـ ٔال     زؾتٛضوبض ذٛز لطاض زازٜ ٚ

وكٛضٞب٢ ٞالس ، شط٥ٞالع اظ اتىالب٢ ثالٝ      انالحبت زض٣٘ٚ، تساْٚ حضٛض ٘ؾب٣ٔ زض ٔٙغمٝ ٚ

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1521392/%d9%88%d8%a7%da%a9%d8%a7%d9%88%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a8%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a2%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d8%a7%d9%84-%d9%88-%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1521392/%d9%88%d8%a7%da%a9%d8%a7%d9%88%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a8%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a2%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d8%a7%d9%84-%d9%88-%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1521392/%d9%88%d8%a7%da%a9%d8%a7%d9%88%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a8%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a2%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d8%a7%d9%84-%d9%88-%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87
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ٝ  ٣٤ٌطا اؾالْ ا٢ٍِٛٔتحس ٚاحس، تط٤ٚذ   ب٤ٖال ٌطا اؾالالْ  ٚ ٔالس٣٘  ؾىٛالض، ٘عز٤ى٣ ثٝ ربٔقال

ث٥الساض٢   ٘بق٣ اظ ثطٚظ ٢ٞب ٔٙغمٝ، تم٤ٛت ٌفتٕبٖ حمٛق ثكط ٚ ش٥كجطز ضٚ٘س ؾبظـ، وبِف

 ناؾال٣ٔ زض ٔٙغمٝ ضا ٔس٤ط٤ت ٕ٘ب٤س

ٔالسَ ضاٞجالطز٢ ضفتالبض    »( زض شالػٚٞف  1394) «لبؾٓ فٛالز٢ ٚ غالٔحؿ٥ٗ ضح٣ٕ٥( »3)

ثالٝ ٘ؾالط   والٝ   ا٘الس  والطزٜ ٢ ط٥ٌ ز٥ٝ٘تو٥ٙٗ « آٔط٤ىب زض رًٙ ٘طْ ف٥ّٝ رٕٟٛض٢ اؾال٣ٔ ا٤طاٖ

ا٤الطاٖ فطٚشبقال٣   نانضاٞجطز٢ ضفتبض٢ زض رًٙ ٘طْ ف٥ّٝ د ا٢ٍِٛضؾس ؾٙبض٢ٛ٤ آٔط٤ىب زض  ٣ٔ

اضوالبٖ   ،ح٥طٔحٛض٢ثاظ زضٖٚ اظ عط٤ك فكبضٞب٢ ث٥ط٣٘ٚ ٚ زضٚ٘ال٣ اؾالتن ثطاؾالبؼ ٘ؾط٤الٝ تال     

ضوٗ ح٥بت٣ ز٤ٍط٢ اؾالت والٝ ثالٝ ذالبعط     « ؾپبٜ»ٞؿتٙسن « ضٞجط٢»ٚ « ٔطزْ»ا٤طاٖ نانح٥بت٣ د

ثب٤ؿت٣ ضاثغٝ ثال٥ٗ   ٤ٛرب٤ٍبٜ ٚ اضتجبط آٖ ثب ضٞجط٢ ٔٛضزتٛرٝ آٔط٤ىب لطاض زاضزن زض ا٤ٗ ؾٙبض

٘بشب٤ساض تضق٥  ٚ ٌؿؿتٝ ٌطززن ثب ا٤ٗ وبض قجىٝ زض٣٘ٚ ا٤طاٖ «( ٚ )ؾپبٜ« ضٞجط٢»ٔطزْ( ثب »

ا٤طاٖ زض ثطاثط آٔط٤ىب ضخ ذٛاٞس زاز؛ وبف٣ اؾت ٔطزْ ثالٝ ا٤الٗ   نانٌطز٤سٜ ٚ تغ٥٥ط ضفتبض زض د

ٔمبثّٝ ثب و٥ٙٗ  ،احؿبؼ ثطؾٙس وٝ ضا٣ٞ رع وٙبض آٔسٖ ثب آٔط٤ىب ٚرٛز ٘ساضز؛ ثط ا٤ٗ اؾبؼ

 ن٘رٛاٞس ثٛز ط٤شص رب٘جٝ أىبٖ وبض٥ٌط٢ ضاٞجطز زفبؿ ٕٞٝ ضفتبض٢ رع ثب ثٝ

 

 ّبٕ تحق٘قّذف. 1-4

 . هدف اصلي1-4-1

 ٢ آٔط٤ىب ثط ٔطزْ ا٤طاٖ ثطا٢ ٔمبثّٝ ثب ٘ؾبْ دنانا٤طاٖنٌصاضقٙبذت و٣ٍٍ٘ٛ احط

 
 های فرعي. هدف1-4-2

 ( قٙبؾب٣٤ فٛأُ ف٣ّّ زض ا٢ٍِٛ ضفتبض٢ آٔط٤ىب زض ضاثغٝ ثب ٔطزْ؛1)

 زض ا٢ٍِٛ ضفتبض٢ آٔط٤ىب زض ضاثغٝ ثب ٔطزْ؛ ٌط ٔساذّٝ( قٙبؾب٣٤ فٛأُ 2)

 ( قٙبؾب٣٤ ضاٞجطزٞب زض ا٢ٍِٛ ضفتبض٢ آٔط٤ىب زض ضاثغٝ ثب ٔطزْ؛3)

 ( قٙبؾب٣٤ ش٥بٔسٞب٢ ٔٛضزا٘تؾبض زض ا٢ٍِٛ ضفتبض٢ آٔط٤ىب زض ضاثغٝ ثب ٔطزْن4)
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 ّبٕ تحق٘قسؤال. 1-5
 اصلي سؤال. 1-5-1

 ؟ٌصاضز ٣ٔآٔط٤ىب ثطا٢ ٔمبثّٝ ثب ٘ؾبْ دنانا٤طاٖ وٍٛ٘ٝ ثط ٔطزْ ا٤طاٖ احط 

 
 ی فرعيها سؤال. 1-5-2

 ( فٛأُ ف٣ّّ زض ا٢ٍِٛ ضفتبض٢ آٔط٤ىب زض ضاثغٝ ثب ٔطزْ و٥ؿت؟1)

 زض ا٢ٍِٛ ضفتبض٢ آٔط٤ىب زض ضاثغٝ ثب ٔطزْ و٥ؿت؟ ٌط ٔساذّٝ( فٛأُ 2)

 ( ضاٞجطزٞب زض ا٢ٍِٛ ضفتبض٢ آٔط٤ىب زض ضاثغٝ ثب ٔطزْ و٥ؿت؟3)

 ثب ٔطزْ و٥ؿت؟ ( ش٥بٔسٞب٢ ٔٛضز ا٘تؾبض زض ا٢ٍِٛ ضفتبض٢ آٔط٤ىب زض ضاثغ4ٝ)

 

 تحق٘ق  رٍش. 1-6

ٌ  ثٝا٤ٗ شػٚٞف ثٝ ز٘جبَ قٙبذت و٣ٍٍ٘ٛ  وٝ آ٘زب اظ ْ  والبض ٔحالٛض  ٥ط٢ رٙالً ٔالطز

ا٢ ٘الساضزن   ٥ٝفطضال تٛؾظ آٔط٤ىب ف٥ّٝ دنانا٤طاٖ اؾالت، اظ ٘الٛؿ اوتكالبف٣ و٥فال٣ ثالٛزٜ ٚ      

ٝ ٘ؾط، قسٜ وبض ٌطفتٝٝثوبضثطز٢ ٚ ضٚـ  -٢ا تٛؾقٝٞس ،  اظِحبػ ث٥ٙالبز  شالطزاظ٢ زازٜ  ٤ال

ـ ٥البز اظ ٥ٔالبٖ   ثٙ زازٜشالطزاظ٢   ٤ٝ٘ؾط٥بظ ثطا٢ ٔٛضز٘ٚ اعالفبت  ٞب زازٜاؾتن  ٚ  ٞالب  ٌالعاض

ا٤الطاٖ ٚ ٔالطزْ    زضثالبضٜ  آٟ٘الب قسٜ وٝ زض  ٢ آٚض ( ٌطز2119تب  2117)اظ ؾبَ   ٣غطثاؾٙبز 

ـ ا٤طاٖ ؾرٗ ثٝ ٥ٔبٖ آٔسٜ اؾتن اظ ٥ٔبٖ ا٤ٗ  ٚ اؾالٙبز ٤اله ؾالط٢ ٔفالب٥ٞٓ ٚ      ٞالب  ٌالعاض

شالطزاظ٢   ٤ٝ٘ؾط٢ )شبضازا٣ٕ٤( ا اٍ٘بضٜ، ا٢ٍِٛ آٟ٘بكتٝ ٚ ثب اؾتفبزٜ اظ اؾترطاد ٌ ٞب ٔمِٛٝ

ٌ  ث٤ٝت، ضٚا٤ت٣ اظ ضٚـ آٔط٤ىب زض زضٟ٘بث٥ٙبز تكى٥ُ ٚ زازٜ ٥ط٢ ٔالطزْ ا٤الطاٖ ف٥ّالٝ    والبض

 اؾتن قسٜ  اضائٝدنانا٤طاٖ 

ؾبَ  25ذسٔت٣ ثبال٢  ثبؾبثمٝاثتسا ثطا٢ وٙس تٗ اظ وبضقٙبؾب٣٘  آٔسٜ  زؾت ث٢ٝ ٞب ٔمِٛٝ

ٝ ٢ آ٤ٙسٜ، رًٙ تطو٥ج٣ ٚ رًٙ ٘طْ ٥٘ع وبض ٚ ٔغبِقالٝ  ٞب رًٙوٝ زض حٛظٜ  اضائالٝ    ا٘الس  زاقالت

 قسن
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 ّب هقَلِ٘ذ تبئ(: هزاکش هَرد هزاجعِ بزإ 1جذٍل ضوبرُ )

 تعداد مراکز ردیف

 ٘فط 6 ٔطوع ٔغبِقبت ضاٞجطز٢ ٘برب 1

 ٘فط 7 ٥طفبُٔغٔقبٚ٘ت اعالفبت ف٥ّٕبت ؾبظٔبٖ شسافٙس  2

 ٘فط 3 زا٘كٍبٜ فب٣ِ زفبؿ ٣ّٔ 3

 ٘فط 2 شػ٣ٞٚ فّْٛ ٚ فٙبٚض٢ زفبف٣ ٚظاضت زفبؿ ٤ٙسٜآٔطوع  4

 

اؾالت؛   قسٜ  اؾتفبزٜثطا٢ افتجبضؾٙز٣ ٘تب٤ذ، اظ ض٤ٚىطز ٚاشب٤ف افضب ٤ب افتجبض شبؾرٍٛ  

ٝ ٞالب٢ حبنالُ اظ اؾالٙبز،     ، زض ا٤الٗ شالػٚٞف شالؽ اظ تح٥ّالُ زازٜ    ٔٙؾالٛض  ٥ٗثٝ ٕٞ  ٔٙؾالٛض  ثال

، ٘ت٥زٝ ثطا٢ وٙس ٌطٜٚ ذجط٣ٌ اضائٝ قالس ٚ اٍِالٛ ٔالٛضز    آٔسٜ زؾت ثٝافتجبضثرك٣ ثٝ ا٢ٍِٛ 

 (2شبال٤ف لطاض ٌطفتن )رسَٚ قٕبضٜ 
 

 (: هزاکش هَرد هزاجعِ بزإ اعتببرسٌج2ٖجذٍل ضوبرُ )

 تعداد مراکز ردیف

 ٘فط 5 لطاضٌبٜ رًٙ ٘طْ ؾپبٜ 1

 ٘فط 15 ٔطوع ٔغبِقبت ضاٞجطز٢ آرب 2

 ٘فط 11 ضاٞجطز٢ لطاضٌبٜ ذبتٓ )ل( ٔقبٚ٘ت 3

ٝ ذجطٌبٖ  ٘ؾط اظثطا٢ ٕ٘ٛ٘ٝ، رساوطزٖ ٔطزْ اظ ٘ؾبْ  ٖ  ثال ٓ  فٙالٛا ٝ فبٔالُ   ٤ٗتالط  ٟٔال ٛ  ثال  ظا٘ال

ؾالپبٜ ٚ لطاضٌالبٜ    س٥تثوحبو٥ٕت فٙٛاٖ قسن ٔٛضٛؿ فٕك ٘فٛش ضاٞجطز٢ ا٤طاٖ ٔٛضز زضآٚضزٖ

 س٥ال تثؤٛاضز٢ ثٛز وٝ ٔٛضز  اظر٣ّٕٝ وٙٙسٌ ذ٥ثؿ٢ ٚ لسضت آٚض تبةثٛزن ٔٛضٛؿ  )ل(ذبتٓ

 ٣ٍٕٞ لطاض زاقتن

 

 . ادبيات و مباني نظری تحقيق2

 هحَرهزدم. جٌگ 2-1

ن قالٛز  ٣ٔال  ت٤ٞسا ىب٤آٔط زفبؿ ٚظاضت اظ ط٥غ٣ زِٚت ٟ٘بز  ه٤ ٢ؾٛ اظٔقٕٛال   رًٙ ٤ٗا

ٝ  ضا وٙٙالسٜ  ٣جب٥٘شكت ف٥ٝٚؽ ىب٤آٔط ٘ؾبضت تحت ٢طٚٞب٥٘ ب٥ٖٔ ٤ٗا زض  اظ اؾالتفبزٜ  ثالب  ٚ زاقالت
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ٝ  ثٝ فٙٛاٖ ٔخبَ،ن وٙٙس ٣ٔ فُٕ ٥ٓطٔؿتم٥غ ٢ٞب ضٚـ  زض٣ ٘ؾالبٔ  لالسضت  اظ اؾالتفبزٜ  ٢رالب  ثال

٣ تال ٥أٙ ب٤ ٣فطٍٞٙ ،٣بؾ٥ؾ ،٢التهبز ٢ٞب طؾبذت٤ظ طاٖ،٤ا ذ٥ثؿ ٚ ٣٘ؾبٔ ٢طٚٞب٥٘ ثب تمبثُ

)فالٛالز٢ ٚ   ط٘الس ٥ٌ ٣ٔال  لالطاض  ٞالس   ٔالٛضز  قس ذٛاٞس ٔطزْ ٥ٗث ٣فٕٛٔ ٣ت٤٘بضضب ٔٛرت وٝ

 .(1391نبثطفطز، 

 ٢س٥غطث٣ ٔهغّح قسٜ، تثو ضاٞجطزشطزاظاٖوٝ ٔست٣ اؾت ث٥ٗ « لبفسٜ رًٙ ث٣»انغالح 

لبفسٜ، تٕطوع ثالط   اؾت ثط رب٤ٍبٜ ٔكطٚف٥ت ٚ اثقبز لسضت ٘طْ وكٛضٞبن زض ٔفْٟٛ رًٙ ث٣

ثط آ٘ىٝ زالٚض٢ ٚ ؾّحكٛض٢ ٘ؾالب٣ٔ ضا ٔالس٘ؾط   افعٖٚ لبفسٜ اؾت ٘ٝ ٘ؾب٥ٔبٖن رًٙ ث٣ ٔطزْ

ٞالب٢ ارتٕالبف٣،    ٞب٢ ل٣ٔٛ، قجىٝ ؾ٥بؾت ٔب٘ٙسٞب٢ ارتٕبف٣  جفقست ثٝ زضن رٙٝزاضز، ث

 ٘مالف  ٔطزْ ٚضؾْٛ فط٣ٍٙٞ ٥٘ع ٚاثؿتٝ اؾتن زض ٔٛفم٥ت ا٤ٗ رًٙ، ٔصٞج٣ ٚ آزاة طات٥تثح

 حٕب٤الت  رّالت  ٚ ٚاشالب٤ف  ٚ حفالؼ  ٚ ٌطفتٗ زض اذت٥بض آٖ ضاٞجطز٢ ٞس  ٚ زاض٘س ٔحٛض٢

ٝ  .اؾالت  التهالبز٢  ٚ ضٚا٘ال٣  ؾ٥بؾال٣،  ٞب٢ ضٚـ افٕبَ ثب ٔطزْ فجالبضت ثٟتالط تٕطوالع ثالط     ثال

اؾتن ثالط اؾالبؼ عطاحال٣ ا٤الٗ     « اؾتحبِٝ ٔطزْ»ٚ  ٚاشب٤ف٘فٛش ٤ب  ٔٙؾٛض افٕبَ ٔكطٚف٥ت ثٝ

، زقٕٗ ثٝ ز٘جبَ ترط٤ت ٔكالطٚف٥ت ٚ افتجالبض حىٛٔالت اؾالت تالب ثتٛا٘الس ٔالطزْ ضا اظ        ٘مكٝ

 تتم٤ٛ ، ثٝ ز٘جبَحبَٗ ٥حىٛٔت رسا وطزٜ ٚ اظِحبػ ف٥ع٤ى٣ ٚ ضٚا٣٘ ثٝ ا٘عٚا ثىكب٘س، زضف

ذالٛز زضث٥البٚضزن زض    ٚ ٚاشب٤ف ضا تحت وٙتطَ عٛض لب٣٘ٛ٘ ٔطزْ فتجبض ذٛز اؾت تب ثتٛا٘س ثٝا

، ا٤ٗ ٔطزْ ٞؿتٙس والٝ ثالٝ ضٞجالط٢ ٚ حىٛٔالت ذالٛز      ؾٙت٣ثطذال  رًٙ « لبفسٜ رًٙ ث٣»

 .(1391 نبثطفطز، ٚ ٢فٛالز) وٙٙس فكبض ٚاضز ٚ اٚ ضا ٚازاض ثٝ تغ٥٥ط ضفتبض ٣ٔ

ٔغالطح  « شٙتبٌٖٛ»تٛؾظ « لبفسٜ ث٣ رًٙ ٔكتطن ف٥ّٕبت٣ٔفْٟٛ » ٢الز٥ٔ 2117زض ؾبَ 

ٚظاضت زفالبؿ آٔط٤ىالب ثالطا٢     بظ٥ال ٔٛضز٘ٞب٢( ٘ؾب٣ٔ  ٞب ٚ ٔفب٥ٞٓ )ا٤سٜ قسن ا٤ٗ ٔفْٟٛ، لبث٥ّت

ٞالب٢ ٔؿالّح ضا ٞالسا٤ت     ٞب٢ ٔتربنٓ ٚ ٌالطٜٚ  لبفسٜ ف٥ّٝ زِٚت آ٥ٔع رًٙ ث٣ ا٘زبْ ٔٛفم٥ت

شطزاظز والٝ   ض ٌؿتطزٜ ثٝ تكط٤ح آٖ ٣ٔعٛ ثٝ «لبفسٜ رًٙ ث٣»وٙسن ٔفْٟٛ ف٥ّٕبت٣ ٔكتطن  ٣ٔ

ٝ  لبفسٜ عٛال٣٘ آٔط٤ىب وٍٛ٘ٝ ثب٤س رًٙ ث٣ والبض٥ٌط٢ ؾالب٤ط اثعاضٞالب٢ ٔٛرالٛز      ٔست ضا ثب ثال

٣ آٔط٤ىب ارطا وطزٜ ٚ ثٝ اٞالسا   طزِٚت٥غش٥ٕب٘بٖ زِٚت٣ ٚ  لسضت ٣ّٔ ٚ ثب ٕٞىبض٢ ؾب٤ط ٞٓ

ش٥ٕب٘ب٘ف ثّىٝ تٛؾالظ   ٞٓاظ ؾ٢ٛ آٔط٤ىب ٚ  تٟٙب ٘ٝضاٞجطز٢ ذٛز زؾت ش٥سا وٙٙسن ا٤ٗ ٔفْٟٛ 
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« لبفالسٜ  رًٙ ث٣»٣، تٕطوع عٛضوّ ثٝقىُ غبِت رًٙ اؾتن  ثٝقسٖ  ز٤ٍطاٖ زض حبَ تجس٤ُ

 (.DoD, 2007) آٚضزٖ ٚاشب٤ف ٚ احطٌصاض٢ ثط ٔطزْ اؾت زؾت ثٝثط 

اؾت ٤ى٣ اظ ثعضٌتط٤ٗ تغ٥٥طات٣ وٝ اضتالف ٚ ٥٘الط٢ٚ    ٔقتمس( 2119) 1«ر٥ٕع ٌبٚض٥ّ٤ؽ»

لبفسٜ ثب٤س ا٤زبز وٙس تغ٥٥ط ٔطاوالع   ٞب٢ ث٣ زض ثطذٛضز ثب ضٚـ ثٛزٖٔؤحط ٘ؾب٣ٔ آٔط٤ىب ثطا٢ 

ٞب٢ ف٥ع٤ى٣ ثٝ اثقبز ا٘ؿب٣٘ رًٙ اؾتن ثط اؾبؼ ٔفٟالْٛ رٙالً    حمُ ضاٞجطز٢ ٟٔٓ اظ رٙجٝ

ٔالست ثالط ؾالط رّالت      ٞب٣٤ عالٛال٣٘  زض رًٙ بز٤ظ  احتٕبَ ثٝ ش٥ٕب٘ب٘ف ٞٓلبفسٜ، آٔط٤ىب ٚ  ث٣

٥طزِٚت٣ زض٥ٌالط ذٛاٞٙالس قالسن زض ا٤الٗ ٔفٟالْٛ،      حٕب٤ت ٚ ٔكطٚف٥ت، ثب زقٕٙبٖ زِٚت٣ ٚ غ

زض ث٥ٗ ٔطزْ ضخ ذٛاٞس زاز وٝ ا٤ٗ أط اؾتفبزٜ اظ وبضثطزٞالب٢   بز٤ظ  احتٕبَ ثٝ٘جطزٞب٢ آ٤ٙسٜ 

ثب تٛرٝ ثٝ قطا٤ظ ثبال، ثالطا٢ زؾالت٥بث٣ ثالٝ     ضٚٗ ٤اظاوٙسن  لسضت ٘ؾب٣ٔ ٔتقبض  ضا ٔحسٚز ٣ٔ

ـ لبفالسٜ   اٞسا  ضاٞجطز٢ ٥٘بظ ثٝ ٤ه ض٤ٚىالطز ٘ؾالب٣ٔ ثال٣    ٞالب ٚ اثعاضٞالب٢    ٚ اؾالتفبزٜ اظ ضٚ

، زض ضٞٙبٔٝ «ٌبٚض٥ّ٤ؽ» اظ٘ؾط (.DoD, 2007) ٚ ٌب٣ٞ غ٥طٔتقبض  ضطٚض٢ اؾت غ٥طٔؿتم٥ٓ

٢ ٔس٤ط٤ت ا ٌٛ٘ٝ ثٝفٙٛاٖ ثرك٣ اظ لّٕطٚ ف٥ع٤ى٣ ٞؿتٙس وٝ ثب٤س  )زوتط٤ٗ( ٔتقبض ، ٔطزْ ثٝ

أالب زض رٙالً   ؛ ٘ج٥ٙٙالس قٛ٘س تب تساذ٣ّ ثب ف٥ّٕالبت ٘ؾالب٣ٔ ٘ساقالتٝ ثبقالٙس ٤الب اظ آٖ آؾال٥ت       

لّٕالطٚ  »ذٛز لّٕطٚ ٞؿتٙسن ٘جطز ٚ رًٙ ثط ؾط  آٟ٘ب، ٔطزْ ثرك٣ اظ لّٕطٚ ٥٘ؿتٙس، لبفسٜ ٣ث

ٖ ، تغ٥٥ط اظ لّٕطٚ ف٥ع٤ى٣ ثالٝ ا٘ؿالب٣٘ اؾالت ٚ والٖٛ     لبفسٜ ٣ثاؾتن رًٙ  «ا٘ؿب٣٘ ٞالب   ا٘ؿالب

، فٛأالُ ا٘ؿالب٣٘ رٙالً    ا٘الس  ضلبثالت زٚ عالط  زض   آٚضز٘كبٖ زؾت ثٝلّٕط٣٤ٚ ٞؿتٙس وٝ زض 

 (.Gavrilis, 2009) ثبقٙس ٣ٔ تطٓ ٟٔ

ٔٛفم٥ت ثال٥ف اظ  »ث٥بٖ وطز وٝ  2117ٚظ٤ط زفبؿ ٚلت آٔط٤ىب زض ؾرٙطا٣٘ ذٛز زض اوتجط 

 ُ زٞال٣ ضفتالبض زٚؾالتبٖ، زقالٕٙبٖ ٚ اظ ٕٞالٝ       آ٘ىٝ تبثق٣ اظ تح٥ُٕ اضازٜ ثبقس، تبثق٣ اظ قالى

( افؿالط ف٥ّٕالبت اعالفالبت٣    2115) 2«٘الٛضٔٗ أالط٢  »(. Cordesman, 2008)«تط ٔطزْ اؾت ٟٔٓ

                                                                                                                                                     
4. James A. Gavrilis 

ر٥ٓ ٌبٚض٥ّ٤ؽ افؿط ؾبثك ٥٘طٚٞب٢ ٤ٚػٜ ثٛز وٝ زٚ زٚضٜ زض فطاق ذسٔت وطزٜ ٚ ف٥ّٕالبت قالٛضـ ٚ ضسقالٛضـ ضا    

 ؾط٤ٚؽ ذبضر٣ ٚظاضت أٛض ذبضرٝ تسض٤ؽ وطزٜ اؾتن ؾؿٝؤٚ ٔ زض زا٘كٍبٜ رٛضد تبٖٚ، رٛضد ٚاقٍٙتٗ

2. Norman E. Emery 
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ٖ    حم٥مت ح٥بت٣ا٤ٗ ٘جب٤س : »س٤ٌٛ ٣ٔاضتف آٔط٤ىب  ثالطا٢ ٞالس  ٤ىؿالب٣٘     والٝ تٕالبْ ٔالسف٥ب

« 2اؾالتفبزٜ اظ لالٛا  »( زض ثرالف  2115) 1«ضٚشالطت اؾال٥ٕت  «ن »: ٔطزْضا اظ ٤بز ثجط٤ٓ رٍٙٙس ٣ٔ

والٝ  وٙس وٝ رًٙ ٔتقبض  ٥٘طٚٞب ثبٞٓ، ز٤ٍط ٚرٛز ٘ساضزن زضٚالـ، اٚ ٔقتمس اؾالت   اضبفٝ ٣ٔ

 ً ٞالب٢ فقّال٣ ٚ آ٤ٙالسٜ ضا ثالٝ      زض ٔٛاضز ثؿ٥بض٢ ٥٘طٚٞب ٘تب٤ذ ضطٚض٢ ثطا٢ ٔٛفم٥ت زض رٙال

قالسٜ اظ رٕق٥الت، ٥ٔالساٖ     ٞب٢ ا٘تربةآٚض٘سن زض فٛو ٔطزْ، ثٝ ذهٛل ثرف زؾت ٣ٕ٘

ٝ ظٔالبٖ ٚ   ٞب زض ٥ٔبٖ ٔطزْ ٔقٕٛال  ث٣ رًٙ ٚ ٞس  رًٙ ٞؿتٙسن ا٤ٗ رًٙ َ  ثال  بز٤ال ظ  احتٕالب

ض٤عاٖ ضاٞجطز٢ ثب٤س زضن زل٥م٣ اظ ثؿتط ؾ٥بؾ٣ ٞالط رٍٙال٣    شب٤بٖ ٞؿتٙس؛ ثٙبثطا٤ٗ، ثط٘بٔٝ ث٣

 زاقتٝ ثبقٙسن

٤ه ضلبثت ؾ٥بؾ٣، التهبز٢ ٚ اعالفبت٣ اؾت،  لبفسٜ ٣ثٔقتمس اؾت رًٙ « ٌبٚض٥ّ٤ؽ»

زاضا٢  لبفالسٜ  ٣ثال ، تساضن ذسٔبت ٚ زضفُٕ ضلبثت حبو٥ٕت اؾالتن رٙالً   ٞب ت٤ضٚاضلبثت 

اظ ثقس ترط٤ج٣ اؾتن زض  تط ٟٔٓٚ  ط٘س٥ٌ ٣ٔس٣ٌ اؾت وٝ ثؿ٥بض٢ آٖ ضا ٘بز٤سٜ ٤ه ثقس ؾبظ٘

، ٞالس  تٛؾالقٝ   لبفسٜ ٣ثا٤ٗ ضلبثت ثط ؾط رٕق٥ت، ثب٤س ثٟتط اظ زقٕٗ فُٕ وطزن زض رًٙ 

ـ ٔكطٚف٥ت اؾت ٚ ٘ٝ فمظ اؾتفبزٜ اظ ظٚض ثطا٢ ترط٤ت ٚ ٘بثٛز٢ حط٤ ن  ، ثال٥ف اظ  زضٚالال

اضتالف  ذغبة ثٝ « ٘ٛضٔٗ أط٢» (.Gavrilis,2009) اؾتظ فّْٛ ف٥ع٤ى٣ ثٝ فّْٛ ارتٕبف٣ ٥٘ب

« ش٥الطٚظ٢  »ش٥طٚظ٢ زض ٔمبثالُ ٔالطزْ،    ٢رب ثب٤س ثپص٤طز وٝ ثٝاضتف آٔط٤ىب : »س٤ٌٛ ٣ٔط٤ىب ٔآ

وٝ زض اغّت ٔٛاضز  فجبضت٣زقٕٗ ثبقسن  ٚ ر٥ٌّٛط٢ اظ ش٥ٛؾتٗ آٟ٘ب ثٝ زؾت ٘سازٖاظ قب٤س 

ٝ  ط٥غافالطاز  ثطا٢ حفؼ  ذٛز ٢ٞب ٔط٤ىب اظ آٖ ثطا٢ تقط٤  تالـآاضتف  ٛ  ٔقتالطو ٚ ثال ٢ ؾال

ا٤الٗ  اؾالتن  « ٞالب ٚ افىالبض   لّت آٚضزٖ  زؾت ثٝ»، وٙس ٣اؾتفبزٜ ٔافطاز ٔطزز  رصة وطزٖذٛز 

 اثعاضٞب٢ قالٙبذت٣ ٚ احؿبؾال٣  ثٝ ٔقٙب٢ ٚالق٣ وّٕٝ ضؾ٥سٖ ثٝ ٤ه ٌطٜٚ اظ عط٤ك  ف٥ّٕبت

 (.Emery&et.al, 2005)«اؾت
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٢ اظ رٕق٥الت والٝ   والٛوىتط ( ارالعا٢  1وٙالس:   ٔطزْ ضا ثٝ ؾٝ ٌطٜٚ تمؿ٥ٓ ٔال٣ « ٌبٚض٥ّ٤ؽ»

 عالط   ٣ثال ٢ ٞالٓ  ا فالسٜ ( 3ٚ  ( ث٥كتط ٔطزْ والٝ حب٥ٔالبٖ ٔٙفقالُ ٞؿالتٙس    2حب٥ٔبٖ فقبَ ٞؿتٙس، 

ن ثط اؾبؼ تزطثٝ اٚ، حٕب٤ت ٔطزْ ٔٙفقُ وبف٣ ٥٘ؿت، رٙبح٣ وٝ تقالساز ث٥كالتط٢ اظ   ثبقٙس ٣ٔ

٣ ث٥كتط( ثط٘السٜ ذٛاٞالس ثالٛزن زِٚالت ٕٔىالٗ اؾالت       وٙٙسٌ ذ٥ثؿ)لسضت  وٙس ٣ٔٔطزْ ضا ثؿ٥ذ 

ث٥كتط٤ٗ حٕب٤ت ٤ب شكتٛا٘ٝ ٔطز٣ٔ ٔٙفقُ ضا زاقتٝ ثبقس، أالب اٌالط لالبزض ٘جبقالس آٖ شكالتٛا٘ٝ ضا      

ثٝ ز٘جالبَ آٖ ذٛاٞٙالس ثالٛز     زٚ عط تز٥ٟع ٕ٘ب٤س، عط  ٔمبثُ ش٥طٚظ ذٛاٞس قسن ٕٞچ٥ٙٗ، ٞط 

 ٞب ٣ٔك ذظ ٕٞٝن زض ا٤ٗ رًٙ، زضآٚض٘سطفقبَ وٝ حب٥ٔبٖ فقبَ ز٤ٍط٢ ضا ثٝ حبِت فبز٢ ٚ غ٥

ٞالب٢ ٔالطزْ ثب٤الس ثالٝ      رٕق٥ت ٔتٕطوع ثبقسن تغ٥٥ط حٕب٤الت فٕال٣ٔٛ ٌالطٜٚ    س٥ٜفمثب٤س ثط تغ٥٥ط 

ٞالب٢ رٕق٥تال٣،    فساِت٣ ث٣ ثطرؿتٝ وطزٖ شطزاذتٗ ثٝ قطا٤ظ ذبل، اظرّٕٝٞب٢ ٔرتّ ،  ق٥ٜٛ

شص٤ط ٚ ا٘زبْ وبضٞالب٢ ثؿال٥بض ز٤ٍالط ثالطا٢      اضائٝ ذسٔبت، ثطلطاض٢ ا٥ٙٔت، وبٞف فٛأُ آؾ٥ت

 (.Gavrilis, 2009) بثسوٙس، تحمك ٤ تغ٥٥ط قطا٤ظ وٝ زض آٟ٘ب رٕق٥ت ذٛز ٘مف ش٥سا ٣ٔ

( 3ٔقتالطو ٚ  ط٥غ( 2ٔقتطو، ( 1: وٙس ٥٘ٔ٣ع ٔطزْ ضا ثٝ ؾٝ ٌطٜٚ تمؿ٥ٓ « ٘ٛضٔٗ أط٢»

ٔرتّال   ٢ ٞالب  ٥٘طٚٞب٢ ضسزِٚت٣ ٤ب حب٥ٔالبٖ فقالبَ ٌالطٜٚ    فقبَ افضب٢ ٔقتطو ن افطازٔطزز

ٓ  ثالب زِٚالت ٤الب     ٔربِ زقٕٗ ٞؿتٙس ٚ ثٙبثطا٤ٗ  ٔقتالطو  ط٥غ ٌالطٜٚ  ٞؿالتٙسن  ٔمبٔالبت حالبو

ٝ  ٣ن زضحالبِ وٙس ٣اظ زِٚت حٕب٤ت ٔ ٣ؾبزٌ ثٝ ٖ  ٌالطٜٚ ثالطا٢ اظ زٚض   زٚ ا٤الٗ   وال  ذالبضد والطز

 (عالط   ٣ثال )افالطاز٢  ٔالطزز   افطاز حم٥م٣ حٛظٜ ا٘تربث٣، ٥ٔساٖ رًٙ وٙٙس ٤ٔ٣ىس٤ٍط تالـ 

تب تق٥٥ٗ وٙٙس اظ وٝ وؿال٣ حٕب٤الت    ٞؿتٙسٔطزز ٔٙتؾط ش٥كطفت ٚ ٔؿبئُ ا٥ٙٔت٣  افطاز اؾتن

ثٙبثطا٤ٗ ثب٤ؿت٣ تٕبْ تٛاٖ ذالٛز   ن٢ ذٛز رصة وٙسؾٛ ثٝضا  ٟب٘؛ فبتح وؿ٣ اؾت وٝ إٓ٘ب٤ٙس

 (.Emery&et.al, 2005)ضا زض رٟت ٔربعج٥ٗ ٔطزز نط  وطز 

 

 ّب . الشاهبت ٍ رٍش2-3

قالٛز، اؾالتفبزٜ اظ ض٤ٚىطزٞالب٢     لبفالسٜ ٔال٣   ٞب٣٤ وٝ ثطا٢ تحمك رًٙ ثال٣  ٤ى٣ اظ تٛن٥ٝ

ٝ رب٢ ض٤ٚىطزٞب٢ ٔؿالتم٥ٓ اؾالت؛    غ٥طٔؿتم٥ٓ ثٝ ٞالب٢   ٞالس  لالطاضزازٖ ظ٤طؾالبذت    اظرّٕال
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 اؾالتفبزٜ رالب٢   ثٝ قٛ٘س ٣ٔالتهبز٢، ؾ٥بؾ٣، فط٣ٍٙٞ ٤ب ا٥ٙٔت٣ وٝ ٔٛرت ٘بضضب٤ت٣ ف٣ٕٔٛ 

لسضت  ثطزٖ ٥ٗث٘ؾب٣ٔ زقٕٗ؛ اظ  ٔؿتم٥ٓ اظ لسضت ٘ؾب٣ٔ زض تمبثُ ثب ٥٘طٚٞب٢ ٘ؾب٣ٔ ٚ قجٝ

ٚ ٘فٛش زقٕٗ ثط افطاز ٚ رٕق٥ت ٔطتجظ اظ عط٤ك ثٝ ا٘عٚا وكالب٘سٖ ف٥ع٤ىال٣ ٚ ضٚا٘ال٣ آٖ اظ    

وبض٥ٌط٢ رٙالً ضٚا٘ال٣، ز٤پّٕبؾال٣ فٕال٣ٔٛ ٚ ضٚاثالظ       ا٢ ٚ رٟب٣٘ ثب ثٝ ٞب٢ ٔٙغمٝ شكت٥جب٣٘

 (.DoD,2007) ٥ٙٔت٣، ٔمطضات ٚاشب٤ف افطاز ٚ ؾب٤ط اثعاضٞبف٣ٕٔٛ، ف٥ّٕبت ا

٢ ثطلالطاض٢  ٞالب  ٟٔبضت٢ ظثب٣٘، ٞب ٟٔبضتضا ٔؿتّعْ  لبفسٜ ٣ثا٘زبْ رًٙ « ٘ٛضٔٗ أط٢»

اضتجبعبت ٔتمبثُ فط٣ٍٙٞ ٚ آٌب٣ٞ فط٣ٍٙٞ؛ زضن فٛأُ رٕق٥ت٣، ٔصٞج٣ ٚ التهالبز٢ ٤اله   

٢ٚ،  اظ٘ؾالط زا٘السن   ؛ ثطلطاض٢ ضٚاثالظ ثالب رٕق٥الت ٔال٣    آٟ٘ب٢ ٞب ع٥ٜاٍ٘ٔٙغمٝ؛ قٙبذت ٔطزْ ٚ 

اؾالت ٚ تالساضوبت    لبفالسٜ  ٣ثال ٖ ثط ٔطزْ ٚ ٘ٝ زقٕٗ، ٔؤحطتط٤ٗ فبٔالُ زض رٙالً   ٔتٕطوعقس

٢ ٘مكٝ ؾ٥بؾ٣، التهبز٢ ٚ رٕق٥تال٣ ثبقالسن اٚ   ٞبٝ ٤الاعالفبت٣ ٚ ربؾٛؾ٣ ٘جطز ثب٤س قبُٔ 

لبفالسٜ، ٤قٙال٣    ث٣رًٙ  ف٥ّٕبت وبٖ٘ٛض٢ٚ  نٛضت ٔؿتم٥ٓثٝف٥ّٕبت اعالفبت٣ افتمبز زاضز 

ضا  لبفالسٜ  ٔٛفم٥الت زض رٙالً ثال٣   ٢ ٟٔالٓ  ٞب قططاٚ ٤ى٣ اظ  ٌصاض٘سن حط ٣ٔا ٞب٢ ٔطتجظ ٌطٜٚ

زقالٕٙبٖ ٚ   ٣ٍ ثالطآٚضز اعالفالبت تٛؾالظ   وٙٙس، وٍٛ٘ ا٥ٕٞت ٘مك٣ وٝ ٔطزْ ثبظ٢ ٣ٔزضن 

ٚ افؿالطاٖ  تٛؾالظ  ا٥ٕٞت ٟٔبضت ٚ و٥ط٣ٌ زض ٔغبِقبت فط٣ٍٙٞ ٚ ٔغبِقبت ضفتالبض ا٘ؿالب٣٘   

، تغ٥٥الط ٍ٘الطـ   «ٌبٚض٥ّ٤ؽ» اظ٘ؾط (.Emery&et.al, 2005) زا٘س ٥٣بت اعالفبت٣ ٔفّٕ تٔمبٔب

فٙٛاٖ ٤ه ٔطوع حمُ، تغ٥٥ط٢ اؾبؾ٣ ثالطا٢ ٥٘طٚٞالب٢ ٔتقالبض  ثالٛزٜ ٚ      ٘ؿجت ثٝ رٕق٥ت ثٝ

ز٣ٞ ف٥ّٕبت٣ وٕه وٙسن ا٤ٗ اضتالف ثب٤ؿالت٣    اضتف آٔط٤ىب ٥٘بظٔٙس ا٣٤ٍِٛ اؾت وٝ ثٝ قىُ

ٞب٢ ز٤ٍط٢ ٔخُ حفبؽت اظ رٕق٥ت ضا ثٝ وبضٞالب ٚ ٚؽالب٤  ذالٛز اضالبفٝ وٙالس ٚ       ٔثٔٛض٤ت

ٝ   ٞب٢ ارتٕبف٣ ٚ ٤ٚػ٣ٌ ٓ قجىٝثطا٢ فٟ ٝ ا٢ عالط  ٔمبثالُ الالساْ ٕ٘الٛزٜ ٚ      ٞالب٢ لج٥ّال  ٘مكال

ا٢  ٘ؾب٣ٔ وٝ ته٤ٛط٢ اظ ٔجالبضظٜ  –ٔٙؿز٣ٕ اظ لّٕطٚ ٚ ٔٙغمٝ ا٘ؿب٣٘ زض ٤ه ثبفت ؾ٥بؾ٣ 

ٝ لبفسٜ ثب٤س  ثب شكت٥جب٣٘ ٔطز٣ٔ ضا تكى٥ُ ثسٞس، ت٥ٟٝ وٙسن اٚ ٔقتمس اؾت رًٙ ث٣  نالٛضت  ثال

ٞب٢ ارتٕبف٣ ذالٛز   قبُٔ تغ٥٥ط افطاز٢ ثبقس وٝ لبزض٘س ٌطٜٚ ؿت٤ثب ٣ٔٔح٣ّ ارطا قٛز، وٝ 

لبفالسٜ ثب٤الس زض ؾالغح ضاٞجالطز٢ ثالطا٢ تغ٥٥الط ٔحال٥ظ، قالطا٤ظ          ضا تغ٥٥ط زٞٙسن اِجتٝ رًٙ ث٣

ارتٕبف٣ ٚ ؾ٥بؾ٣ ٌؿتطزٜ ٔٙغمٝ ٚاضز فُٕ قٛز تب حٕب٤ت ٔطز٣ٔ ضا ش٥ف ثجطزن قب٤س ٤ه 
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تغ٥٥ط زٞس، ٍٔط آ٘ىٝ اثتالسا، والُ ٚضالق٥ت    ٞب٢ ذٛز ضا  فطز  لبزض ٘جبقس تب فالئك ٚ ٚاثؿت٣ٍ

وبضٞب٢ ز٤ٍط٢ وٝ ثب٤ؿت٣ ا٘زبْ قٛز، ا٤زبز ٔح٥غ٣ أٗ اؾت والٝ افالطاز    اظرّٕٝتغ٥٥ط وٙسن 

لبفالسٜ   ثٛزٖ، رًٙ ث٣ ٔؤحط ٔٙؾٛض ثٝٞب٢ ؾ٥بؾ٣ ذٛز ضا تغ٥٥ط زٞٙسن  ثتٛا٘ٙس زض آٖ ٚاثؿت٣ٍ

حٕب٤ت وٙالسن ا٥ٙٔالت    ٙسٔستثّثب٤س لسضت ٚ ٚاشب٤ف ث٥كتط٢ افٕبَ وٙس ٚ اظ قٟطٚ٘ساٖ زض 

قىؿت اؾت، وٖٛ فطؾب٤ف افتٕبز ضا ثالٝ ٕٞالطاٜ زاضز ٚ ٔالطزْ ضا ٚازاض     ثٝ  ٔحىْٛٔٛلت، 

لبفسٜ ٔٛفك ثبقس ثب٤س ٘ٛف٣ ضاثغالٝ   ثط ا٤ٗ، ثطا٢ ا٤ٙىٝ رًٙ ث٣ن افعٖٚوٙس ٣ٔ وطزٖ ٣تالف ثٝ

ٝ ن٣ٕ٥ٕ ثب رٕق٥ت زض ؾغح ٔح٣ّ ثطلطاض وطز تب ثب عط  ٔمبثُ وٝ ثالب ٔالطزْ    ثٟتالط٢   ضاثغال

 (.Gavrilis, 2009)ٞؿتٙس ضلبثت ٕ٘ٛز ىتط٤٘عززاض٘س ٚ 

ٞالب٢   ٞب ثٝ قىُ تطو٥ج٣ ذٛاٞٙس ثٛزن رًٙ زض حبَ حبضط، ثؿ٥بض٢ ٔقتمس٘س وٝ رًٙ

ٞب٢ ع٥  وبُٔ ٞؿتٙس وٝ زاضا٢ ٞط زٚ ثُقس ف٥ع٤ى٣ ٚ ٔف٣ٟٔٛ ٞؿتٙس؛ ثُقس  تطو٥ج٣، رًٙ

تط ثطا٢ ثٝ زؾالت   ٤ق٣ٙ تالـ ٚؾ٥ـف٥ع٤ى٣ ٤ق٣ٙ رًٙ ف٥ّٝ زقٕٗ ٔؿّح ٚ ثُقس ٔف٣ٟٔٛ 

وٙٙالسٜ  آٚضزٖ ٚاشب٤ف ٚ حٕب٤ت رٕق٥ت ث٣ٔٛ ٔحُ زض٥ٌط٢ ٚ حٕب٤ت ٔطزِْ ُّٔ ٔساذّٝ

ٚ حٕب٤ت ربٔقٝ رٟب٣٘ن زؾت٥بث٣ ثٝ اٞسا  ضاٞجطز٢ زض رًٙ تطو٥ج٣ ٥٘بظٔٙس ٔٛفم٥ت زض 

ت، ٞب٢ ؾٙت٣ ٚ ٘بٔتمبضِٖ ٔتٙٛؿ اؾتن وكٛض٢ وٝ زض٥ٌط رًٙ تطو٥ج٣ اؾال  ٕٞٝ ا٤ٗ ٥ٔساٖ

ٞالب ٚ   ٞب٢ ا٥ٙٔت٣، ازاضات ٚ ف٥ّٕالبت حىالٛٔت٣، ؾالب٤ت    زض تٕبْ ؾغٛح ذٛز ٤ق٣ٙ ؾبظٔبٖ

ز٤سٜ ٚ ٤ب ٔرتالُ   ٥٘طٚٞب٢ ٘ؾب٣ٔ، ذسٔبت ضطٚض٢ ٚ التهبز٢ ٤ب احتٕبال  ٘بثٛزقسٜ، آؾ٥ت

ٞب٢ ضظْ ثطا٢ ٔكالطٚف٥ت ٚ حٕب٤الت زض وكالٓ ٔالطزْ ٞؿالتٙسن ٘ىتالٝ        قٛزن ا٤ٟٙب ٥ٔساٖ ٣ٔ

ٗ و٥ّس٢ ا٤ٗ اؾت وٝ ثطا٢ ش٥طٚ وٙٙالسٜ ش٥الطٚظ    ظ٢ زض رًٙ تطو٥ج٣ ثب٤س زض ؾٝ ٥ٔساٖ تق٥ال٥

ثبق٥ٓ: ٥ٔساٖ ؾٙت٣؛ ٥ٔساٖ رٕق٥ت ث٣ٔٛ زض ٔٙغمٝ زض٥ٌط٢؛ ٥ٔساٖ ذب٘ٝ ٚ ربٔقٝ رٟالب٣٘ن  

ٞب  ٔحٛض اؾتن تالـعط  ٔمبثُ اظ عط٤ك ف٥ّٕبت ٔطزْ قىؿت زازٖرًٙ تطو٥ج٣ ق٥ٜٛ 

تالٛاٖ زض زضٖٚ آٖ   وٙس والٝ ٔال٣   ٣ٔ« لّٕط٢ٚ»ثطا٢ ازغبْ زا٘ف فط٣ٍٙٞ، ٔطزْ ضا تجس٤ُ ثٝ 

ا٢ وٝ حّٕالٝ ثالٝ    ٌٛ٘ٝ ثٝ (McCuen,2007)قٛ٘س  السأبت٣ نٛضت زاز؛ آٟ٘ب ٞس  رًٙ ٣ٔ

تٛا٘الس تالثح٥ط٢ ف٥ٕالك ثالط ضٚاٖ ٔالطزْ زض رجٟالٝ        ثبظاضٞب، اضتجبعبت ٚ ٕ٘بزٞب٢ فط٣ٍٙٞ ٣ٔ

ثالب   زض٘جطززقٕٗ زاقتٝ ثبقسن ٞس  اظ ث٥ٗ ثطزٖ ضٚح٥ٝ ٔطزْ ٚ ؾؿت وطزٖ اضازٜ ضٞجطاٖ 
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ضٚ، ثطا٢ ٔٛفم٥ت ثب٤س ا٘ؿزبْ اذالل٣ وٝ ربٔقالٝ ضا قالىُ   اظ ا٤ٗ (.Vest, 2008)آ٘بٖ اؾت

وٙالس   زازٜ اظ ث٥ٗ ثطز ٚ ثب حٕالت تٟس٤سآ٥ٔع٢ وٝ غطا٤ع ا٥ِٚٝ ا٘ؿب٣٘ ثطا٢ ثمب ضا تٟس٤س ٣ٔ

افتٕبز٢ ثالٝ تٛا٘الب٣٤   ٞب٢ زاذ٣ّ، ا٤زبز ث٣ افتٕبز٢ ٚ تفطلٝ زض ٥ٔبٖ ٌطٜٚ ٚ ٤ب ثب ا٤زبز ث٣

بْ ؾ٥بؾ٣ زض حٕب٤ت اظ ٔطزْ ٚ تضق٥  ٘ؾبْ التهبز٢ ثطا٢ وبٞف افتٕبز ثالٝ لبث٥ّالت   ٘ؾ

 (.Boyd, 2007) آٖ ضا ز٘جبَ وطز
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ٝ  والٝ تٛؾالظ رالٛظ  ٘الب٢ ٔغالطح قالس،        1سضت ٘طْل زض ؾ٥بؾالت   ػ٤ٜال ٚ زض ؾ٥بؾالت )ثال

، لسضت ٘طْ قبُٔ قالىُ  ٍط٤ز فجبضت ثٝتٛا٘ب٣٤ رصة ٚ ا٘تربةن فجبضت اؾت اظ إُِّ(،  ث٥ٗ

وٙٙالسٜ   ٞب٢ تق٥٥ٗ زازٖ ثٝ تطر٥حبت ز٤ٍطاٖ اظ عط٤ك رصاث٥ت ٚ رصة اؾتن ٤ى٣ اظ ٤ٚػ٣ٌ

ؾ٥بؾال٣ ٚ   ٢ٞالب  اضظـلسضت ٘طْ ا٤ٗ اؾت وٝ ارجبض٢ ٥٘ؿتن لسضت ٘الطْ قالبُٔ فطٞٙالً،    

 ن (Nye, 2004) ذبضر٣ اؾت ٢ٞب بؾت٥ؾ

ا٘زالبْ آ٘چالٝ    ٢ثالطا  ٍطا٤ٖٔتمبفس وطزٖ ز ٢وكٛض ثطا ه٤ ٣٤ثٝ تٛا٘ب« لسضت ٘طْ»ٔفْٟٛ 

 ٘ستٛا ٣وٝ ٢ٔ التهبز ٢ٞب ع٥ٜاٍ٘ ب٤ارجبض  ك٤٘ٝ اظ عط -رصة اقبضٜ زاضز  ك٤اظ عط ذٛاٞس ٣ٔ

 ٍطا٤ٖز حبت٥لسضت ٘طْ زض ٔٛضز قىُ زازٖ ثٝ تطر ٗ،٤ن ثٙبثطاثبقسلسضت ؾرت  اظ ٔؾبٞط

 ن (Jones, 2019)ٞب اؾت ارجبض آٖ ٢رب ثٝ ٢ٕٞىبض ك٤اظ عط

ً زا٘كٍبٜ ٣ّٔ رًٙ آٔط٤ىالب،   شطزاظ٘ؾط٤ٝ «ٙع٥وبِ ربٖ» اؾالتفبزٜ  »٘الطْ ضا فجالبضت اظ    رٙال

اظ تج٥ّغبت ٚ اثعاضٞب٢ ٔطثٛط ثٝ آٖ، ثطا٢ ٘فٛش زض ٔرتهبت فىالط٢ زقالٕٗ ثالب     قسٜ ٣عطاح

اضتالف  ن زا٘الس  ٣ٔ «قٛز ٣وٝ ٔٛرت ش٥كطفت ٔمبنس ا٥ٙٔت ٣ّٔ ٔزط٢ ٔ ٣٤ٞب ٥ٜٛتٛؾُ ثٝ ق

رٙالً ٘الطْ، اؾالتفبزٜ    »تقط٤  ٕ٘ٛزٜ اؾت:  نٛضت  ٗٝ ا٤ا ثآٔط٤ىب زض آ٥٤ٗ ضظ٣ٔ ذٛز آٖ ض

ثط فمب٤س،  ٢ٌصاضاحطاظ تج٥ّغبت ٚ ز٤ٍط افٕب٣ِ اؾت وٝ ٔٙؾٛض ان٣ّ آٖ  قسٜ ٣زل٥ك ٚ عطاح

ٝ  ٢ٞب ٚ ٤ب ٌطٜٚ عط  ٣احؿبؾبت، تٕب٤الت ٚ ضفتبض زقٕٗ، ٌطٜٚ ث ٝ  زٚؾت اؾت ثال ا٢ ٌٛ٘ال

 ن(Mortazavi Emami e, 2014)« ثطا٢ ثطآٚضزٖ ٔمبنس ٚ اٞسا  ٣ّٔ شكت٥جبٖ ثبقس وٝ 

                                                                                                                                                     
1. soft power 
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ٕ »ثٝ ٚرالٛز آٔالس والٝ     ٢س٤رس ٤ٓ، شبضازا1945اظ ؾبَ   ب٥ٖال رٙالً زض ٔ »آٖ ضا  «ت٥اؾال

ٕ  ب٥ٖؽٟٛض رًٙ زض ٔن ٘بٔس ٣ٔ« 1ٔطزْ ً   ت،٥ٔطزْ، اظ٘ؾط اؾال ٔتقالبض    ٢ٞالب  ٔالب٘ـ اظ رٙال

اظ  ٥ٓثالب اؾالتفبزٜ ٔؿالتم    وٙٙسٜٗ ٥٥تق ز٥ٝ٘ت ه٤ظٚض ثٝ  ثٝ»وٝ  ؿت٥٘ ٤ٗٞس  از٤ٍط  نؿت٥٘

  ،٤ال ثالط حط  ٢طٌصاضاح»ٔقتمس اؾت ٞس   ت٥زض فٛو، اؾٕ «ن٥ٓبث٤  زؾت ٣٘ؾبٔ ٢ط٥ٚ٘

قالسٖ زض ثطذالٛضز    طٚظ٥ال ش ،تط اظ ٕٞٝ قطط ٚ ٟٔٓ ه٤ زبز٤لهس، ا ه٤ ٣زٞ قىُ ب٤ ط٥٥تغ

 ٢ٞب ٔطثٛط ثٝ رًٙ ٣زاضز وٝ ٍٕٞ ٣ػ٤ٌٔطزْ قف ٚ ٥ٗرًٙ ث٢ٚ،  ٘ؾط اظ«ن اضازٜ اؾت

 اؾت:   1945شؽ اظ 

 ؛ا٘س ب٥ٖط٘ؾب٥ٔغظ٤طا ٔربعجبٖ آٖ ٞؿتٙس  ٢ط٤شص اٞسا ، اٞسا  ا٘قغب ( 1)

قىُ وّٕٝ ٚ ٞٓ ثٝ  ٣ٚالق ٢، ٞٓ ثٝ ٔقٙبوٙٙس ٣رًٙ اظزحبْ ٔ سا٥ٖزض ٔ ب٥ٖط٘ؾب٥ٔغ( 2)

 ؛ٞب ضؾب٢ٝ٘ اظ عط٤ك ٔزبظ

 ؛طز٥ٌ ٣ٞب ضا زض ثطٔ زٞٝٚ ٞؿتٙس « ظٔبٖ ٣ث»ٞب  وكٕىف( 3)

 ؛«رٍٙٙس ٣ٔ ط٥ٚسازٖ ٘٘اظ زؾت  ٢ثطا»ٞؿتٙس ٚ  اٖع٤ٌط اظ ذغطٞب  زِٚت( 4)

 ؛ٕٞچٙبٖ اثعاض رًٙ ٞؿتٙس ٣فهط نٙقت ٤ٕ٣لس ٢ٞب ؾالح( 5)

 ٣ىالال٤طٌالالطٜٚ و ب٤الالٞؿالالتٙس، ذالالٛاٜ ائالالتال    ٣طزِٚتالال٥غ ٍطا٤ٖاغّالالت ثالالبظ ٥ٗعالالطف( 6)

 ن(Marks, Gorka, and Sharp, 2012)ثبقٙس

 ت٤ال حٕب س٤ال ثب ساض،٤ال حجبت شب زبز٤ا ٢تهٛض اؾتٛاض اؾت وٝ ثطا ٤ٗثط ا ٤ٓشبضازا ط٥٥تغ ٤ٗا

ش٤ٛالب ٚ ذكالٗ    ٢ٞالب  ظ٥زض ٔحال ٔطزْ ثب  ٢ٚ ٕٞىبض آ٥ٔرتٗ ٢،س٥٘ىتٝ وّ قٛزن زبز٤ا ٣ٔطزٔ

٢ ذٛز ازأٝ ٞب ت٥فقب٣ِ ثٝ ضاحت ثٝ٘تٛا٘ٙس زض آٖ  ٣اؾت وٝ فٙبنط افطاع قطا٤غ٣ زبز٤ا ٢ثطا

 .Maan, 2015)( زٞٙس

زِٚالت ٤الب    آٟ٘الب لسضت ٘طْ ٚ رًٙ ٘طْ وٝ ؾٛغٜ انال٣ّ ٚ ٔؿالتم٥ٓ    ثطذال ثٙبثطا٤ٗ، 

ؾالٛغٜ انال٣ّ ٔالطزْ ٞؿالتٙس والٝ عالطف٥ٗ       ٔحالٛض  ٢ ٔتربنٓ اؾت، زض رًٙ ٔطزْٞب ٌطٜٚ

اظ  تٛا٘الس  ٣ٔال زض٥ٌط٢ ثٝ ز٘جبَ رّت حٕب٤ت ٔطزْ ثٝ ٘فـ ذٛز ٞؿتٙسن ا٤ٗ رّت حٕب٤ت 

ٚ أخبَ آٖ ثبقالس   ٞب طؾبذت٤ظ٢ ذك٣ٙ ٔب٘ٙس فكبضٞب٢ التهبز٢، حّٕٝ ثٝ ٞب ضٚـعط٤ك 
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٢ وٝ ٔطزْ اظ حٕب٤ت حبو٥ٕت ٔٛرٛز )والٝ  ا ٌٛ٘ٝ ثٝتب ٔح٥غ٣ ٘بأٗ ٚ ٘بشب٤ساض ا٤زبز قٛز 

ٚ ثالٝ حٕب٤الت اظ عالط  ٔمبثالُ      ثطزاض٘الس   زؾالت زض ٘ؾطقبٖ ٘بوبضآٔس رّٜٛ والطزٜ اؾالت(   

 نثپطزاظ٘س

 

 آنها ليوتحل هیتجزی تحقيق و ها افته. ی3

 . کذگذارٕ ببس3-1

قالٛزن ثالطا٢ ا٤الٗ ٔٙؾالٛض، اظ ٥ٔالبٖ       ٞب ا٘زبْ ٣ٔ شطزاظ٢ اظ زازٜ زض ا٤ٗ ٔطحّٝ فُٕ ٔفْٟٛ

٢ ا٥ِٚٝ ٤الب فطفال٣   ٞب ٔمِٛٝٞب٢ ذبْ ٔفب٥ٞٓ ا٥ِٚٝ اؾترطاد ٚ ؾپؽ ثط اؾبؼ ا٤ٗ ٔفب٥ٞٓ  زازٜ

 نا٘س قسٜ  اضائٝ( 3زض رسَٚ قٕبضٜ ) وٝ ٢ ان٣ّ ثٝ زؾت آٔس٘سٞب ٔمِٛٝ آٟ٘ب ٚ اظ تطو٥ت
 ّب هقَلِ(: هفبّ٘ن ٍ 3جذٍل ضوبرُ )

 مقوله اصلي ی فرعيها مقوله مفاهيم

ٞالب٢ ارتٕالبف٣ ٚ    ظ٘البٖ ثالطا٢ آظاز٢   ا٘تؾبض ثبال٢ رٛا٘بٖ ٚ

ٖ  ، تث٥ٔٗ ٔقبـ رالصة لكالط رٛا٘البٖ،    ، ث٥ىبض٢ ٘ؿالُ رالٛا

رٛاٖ  ثٝ ٘ؿجترٕق٥ت تٛؾظ غطة،  ٚ ٘رجٍبٖ ٙب٤ٖوبضآفط

 ا٤طاٖ ذٛاؾتبض ٔكبضوت ٚ تقبُٔ ثب رٟبٖ

رٛا٘بٖ ٚ ظ٘بٖ ا٘تؾبض ثبال٢ 

ٞب٢ ارتٕبف٣ ٚ  ثطا٢ آظاز٢

 تث٥ٔٗ ٔقبـ

٢ ارتٕبف٣ ٚ ٌطٔغبِجٝ

 ٔق٥كت٣ ظ٘بٖ ٚ رٛا٘بٖ

ٔتٕطوالع  ٣، عّجال  ٣٤فكالبضٞب٢ رالسا  ، ٞب٢ ل٣ٔٛ افعا٤ف تٙف

ا٤الطاٖ   ٢ٞالب  ٢آشض، ا٤طاٖ اظ٘ؾالط رغطاف٥الب٣٤   ٢ٞب ت٥الّ ثٛزٖ

ضقالس فعا٤ٙالسٜ ٔؿال٥ح٥ت    ، فكالبض  قست تحالت  ٤ه ال٥ّت ثٝ

ا٘تؾالبضات  لال٣ٔٛ ٚ   ٢ٞالب  ٢ط٥ٚلٛؿ زضٌشطٚتؿتبٖ زض ا٤طاٖ، 

 ثبال٢ ل٣ٔٛ ٔصٞج٣

 ٢ ل٣ٔٛ ٔصٞج٣ٞب تٙف

 ضقس ال٥ّت ٔؿ٥ح٣

 ٔغبِجبت ثبال٢ ل٣ٔٛ ٔصٞج٣

 تحط٤ىبت ل٣ٔٛ ٔصٞج٣

التهبز ضا٘ت٣ ا٤الطاٖ   ٤بفت٣ٍؾبذتبض، التهبز ٘بثؿبٔبٖ ٚ ضا٘ت٣

ٚاثؿت٣ٍ ، ٔٙبثـ وكٛضٚاشب٤ف  ثطا٢ زاذ٣ّضلبثت ، زض آ٤ٙسٜ

ثٛزٖ ٚ ٘بوبضآٔس٢ نٙب٤ـ ثرف  لس٣ٕ٤، ثٝ زضآٔسٞب٢ ٘فت٣

٤ال٣ زض  ٌطا افعا٤ف ٔهط ،، ضقس ا٘سن التهبز٢، ٘فت ا٤طاٖ

ْ   ٔطزْ، ٓ ، ا٤زبز ا٘تؾبضات التهبز٢ ثالبال زض ٔالطز ٞالب٢   تحالط٤

 ذبضر٣

 ٚاثؿت٣ٍ التهبز ثٝ ٘فت ٚ ٌبظ

فكبضٞب٢ التهبز٢ ٘بق٣ اظ 

 تحط٤ٓ

 التهبز٢ضقس ا٘سن 

ضق  التهبز٢ دنانا٤طاٖ 

٣ ٚ ٔحهِٛ ته)التهبز 

ضا٘ت٣، ث٥ىبض٢، 

 (ٞب ت٥ٔحطٚٔ

ا٤زبز ا٤ٗ احؿبؼ زض ٔطزْ وٝ ٤ى٣ اظ فٛأُ ٟٔٓ ٚضق٥ت 

ٞالالب٣٤ اؾالالت والالٝ نالالط    ٞع٤ٙالالٝ ٔٛرالالٛز التهالالبز وكالالٛض 

حبِالت   ٤ٗقٛز؛ زض ا ٞب٢ ٘ؾب٣ٔ ٚ زفبف٣ قسٜ ٚ ٣ٔ فقب٥ِت

٢ ٘ؾب٣ٔ فبُٔ ٟٔٓ ٞب ٤ٝٙٞع

 ٚضق٥ت ٘بثؿبٔبٖ التهبز٢

٢ رب ثٝا٤ِٛٚت زازٖ ثٝ التهبز 

ٞسا٤ت ٔطزْ ا٤طاٖ 

ؾ٢ٛ افتطاو ٚ  ثٝ

ٚ  ٞب ٤ٝٙٞعضب٤ت٣ اظ ٘بض
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 مقوله اصلي ی فرعيها مقوله مفاهيم

ٝ ذٛاؾتٝ ٔطزْ آٖ ذٛاٞس ثٛز وٝ ا٤الٗ   ٞالب ثالٝ ٔؿالبئُ     ٞع٤ٙال

تٛؾالقٝ   ثالطا٢ نط  ٔٙالبثـ   ،غ٥ط٘ؾب٣ٔ اذتهبل زازٜ قٛز

ا٤الطاٖ  ٔزالبزالت ف٥ٕالك ؾ٥بؾال٣ زض زاذالُ     ، لسضت ٘ؾالب٣ٔ 

تالٙف  ثٙس٢ ٥ٔبٖ اٞسا  ٘ؾب٣ٔ ٚ غ٥ط٘ؾب٣ٔ،  ش٥طأٖٛ ا٤ِٛٚت

ظ٤طؾالؤاَ ثالطزٖ   ، ث٥ٗ زِٚت ٚ ٥٘طٚٞب٢ ٔؿّح ثط ؾط ثٛزرٝ

تحم٥مالبت٣ زفالبف٣ تٛؾالظ ٔالطزْ )زض قالالطا٤ظ      ٢ٞالب  ت٥ال فقبِ

 َ ٞالب ضا نالط  ت٥ٟالٝ ٚ     ؾرت التهبز٢ و٣٘ٛٙ وطا ثب٤س شالٛ

 ،ت٥ِٛس تؿ٥ّحبت وطز؟(

 تٛاٖ ٘ؾب٣ٔ

فكبض ثطا٢ وبٞف ثٛزرٝ 

 ٘ؾب٣ٔ

 ٢ زفبف٣ ٚ ٘ؾب٣ٔٞب ثط٘بٔٝ

ثطربْ ٤ه فطنت ثطا٢ ٔطزْ ا٤الطاٖ   ،حٕب٤ت ٔطزْ اظ تغ٥٥ط

ٔٙحالالط  والالطزٖ حالالؽ لالال٢ٛ  ، قالالبٖ رٟالالت تغ٥٥الالط آ٤ٙالالسٜ 

ٝ زٚؾت٣ ا٤طا٥٘بٖ ٘ؿجت ثالٝ   ٥ٟٔٗ ٝ  ثط٘بٔال ثطرالبْ ثالٝ   ، ا٢ ٞؿالت

قالبٖ ضا تغ٥٥الط    زٞالس والٝ آ٤ٙالسٜ    ٔطزْ ا٤طاٖ ا٤ٗ فطنت ضا ٣ٔ

فسْ تٕب٤ُ ٔالطزْ   ،ٔطزْ رٟت تغ٥٥ط زض ا٤طاٖٞسا٤ت ، زٞٙس

 ثٝ ٤ه زِٚت تٙسضٚ

ثطربْ فطنت٣ ثطا٢ تغ٥٥ط 

 قبٖ ٙس٤ٜآ

 زِٚت ه٤ ثٝ ٔطزْ ٤ُتٕب فسْ

 تٙسضٚ

 

اِمب ٚ ٞسا٤ت ٔطزْ ا٤طاٖ 

 ثطا٢ تغ٥٥ط ٘ؾبْ

، زض ضاثغٝ ثب آٔط٤ىالب  ٤طاٖتم٤ٛت ضٚا٤ت ٔخجت زض ٔطزْ ا

زقال٣ٕٙ قالس٤س ا٤الطاٖ )حالسالُ زض ٔالطزْ(       بفت٤ٗذبتٕٝ 

ىالالٝ ، اِمالالب٢ ا٤ٙ٘ؿالالجت ثالالٝ آٔط٤ىالالب، ضغ٤الالٓ ن٥٘ٛ٥ٟؿالالت٣ 

ٞالب٢ التهالبز٢ ٚ فّٙبٚضا٘الٝ     ٞب٢ غطث٣ ثب ش٥كالطفت  زِٚت

 ٢ؾالبظ  ٢تمبضب٢ ٔطزْ ثالطا٢ فالبز  ، ا٤طاٖ ٔربِ  ٥٘ؿتٙس

 ضا٘سٖ ٥ٝثٝ حبق، قطا٤ظ ثب آٔط٤ىب ٚ ضغ٤ٓ اقغبٍِط لسؼ

آٔالسٜ   ف فبنّٝ ش٥فوبٞتفىط ٔمبٚٔت زض ثطاثط آٔط٤ىب، 

 ٥ٔبٖ ا٤طاٖ ٚ آٔط٤ىب

اِمب٢ ٚرٟٝ ٔخجت اظ آٔط٤ىب زض 

 ٔطزْ ا٤طاٖ

اِمب٢ ٚرٟٝ ٔخجت اظ ضغ٤ٓ 

 ن٥٘ٛ٥ٟؿت٣ زض ٔطزْ ا٤طاٖ

وبٞف فبنّٝ ٥ٔبٖ آٔط٤ىب ٚ 

 ا٤طاٖ

 

قىؿتٗ لجح اضتجبط ثب 

آٔط٤ىب ٚ ضغ٤ٓ 

 ن٥٘ٛ٥ٟؿت٣ ٘عز ٔطزْ

ر٥ط شٞالالٗ ٚ لّالالت فٕالالْٛ ٔالالطزْ ا٤الالطاٖ ٚ ٕٞچٙالال٥ٗ ؿالالت

ٖ  ٘رجٍبٖ آٖ تٛؾظ  تحالَٛ وكالٛض فمالظ     آٔط٤ىالب، أىالب

ثؿتط٢ تٛؾظ آٔط٤ىب تب ٔالطزْ  ، ا٤زبز ٔطزْ ا٤طاٖ تٛؾظ

ا٤طاٖ ذٛز ٔكالطٚف٥ت ٘ؾالبْ وكٛضقالبٖ ضا ظ٤الط ؾالؤاَ      

ظ٤ط ؾؤاَ ثطزٖ ٔكالطٚف٥ت ٘ؾالبْ وكالٛض تٛؾالظ     ، ثجط٘س

ٚف٥ت ا٤الالٗ ٔالالطزْ ا٤الالطاٖ ٞؿالالتٙس والالٝ ثب٤الالس ٔكالالط، ٔالالطزْ

تحَٛ وكٛض فمظ  ، أىبٖحىٛٔت ذٛز ضا تق٥٥ٗ ٕ٘ب٤ٙس

 ٔطزْ ا٤طاٖ تٛؾظ

 ثط شٞٗ فْٕٛ ٔطزْ ط٥تثح

 ثط شٞٗ ٘رجٍبٖ ط٥تثح

وبٞف زازٖ ٔكطٚف٥ت ٘ؾبْ 

 ٘عز ٔطزْ

 ٔطزْ فبُٔ ان٣ّ تحَٛ

رسا وطزٖ ٔطزْ اظ ٘ؾبْ 

فبُٔ  ٤ٗتط دنانا٤طاٖ ٟٔٓ

 ظا٘ٛ زضآٔسٖ حبو٥ٕت ثٝ
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ثال٥ٗ ٟ٘بزٞالب٢ ٔالصٞج٣ ٚ    ضلبثالت  ، ؾ٥بؾال٣  ٢ٞب ٣وٙسزؾتٍ

 ،ٚ ٚرٛز قىب  ف٥ٕك زض حىٛٔت ٣وٙسزؾتٍ ٣،طٔصٞج٥غ

٣ حجالبت  ٣افعا٤ف ثال  ،رٛز ؾبذتبضٞب٢ لسضت ٔتقسز ٚ ضل٥تٚ

رسا٣٤ ث٥ٗ  ،عّجبٖ ٚ ٘ؾب٥ٔبٖ ٘عاؿ ثبِمٜٛ ث٥ٗ انالحؾ٥بؾ٣، 

 عّت ٥٘طٚٞب٢ اضتف ٚ ؾپبٜ: ؾپبٜ انٍِٛطا، اضتف انالح

 ٢ ؾ٥بؾ٣ ٚ رٙبح٣ٞب ٣وٙسزؾتٍ

ٖٚرٛز  تقسزٚ  ٞب وبٛ٘ ٢ لسضتٔ 

 ضل٥ت

ٞج٣  ٟبزٞب ٝث ٔص ٞج٥ٚ غتمؿ٥ٓ ٘ ٣ طٔص

طا٣٤ ث٥ٗ اضتف ٚ ؾپبٜ  ٌٚا

ٚ  ٣افعا٤ف وٙسزؾتٍ

 ؾ٥بؾ٣ زض ا٤طاٖ ٣حجبت ٣ث

لالسضت  ، ضٞجط فقّال٣ ٔرالبِ  غالطة،    ضٞجط٢ ٚ رب٘ك٣ٙ٥ اٚ

قالسٖ ضٞجالط٢    فّذ، لسضت ثبال٢ ضٞجط٢، ضٚحب٥ٖ٘ٛ ٚ ضٞجط

ثالطا٢ ٤اله رب٘كال٥ٗ ضٞجالط٢     تالالـ  ، ٞب ثٙس٢ زض ثطاثط زؾتٝ

 ،ضٚتالط  ب٥ٝ٘ٚ ٔ طتط٤شص ضٞجط ثقس٢ ٤ه فطز ا٘قغب ، ضٚتط ٥ٔب٘ٝ

 تق٥٥ٗ ٤ه ضٞجط ثطا٢ ٔربِفبٖ ا٤طا٣٘

ضٞجط٢ فق٣ّ ا٤طاٖ ٔب٘ق٣ ثطا٢ 

 غطة

فّذ وطزٖ ضٞجط٢ ا٤طاٖ تٛؾظ 

 ٞب رٙبح

 رب٤ٍبٜ ضٞجط٢تضق٥  

ضلبثالت تؿال٥ّحبت٣ ثال٥ٗ ا٤الطاٖ ٚ     رجٟٝ ٔمبٚٔت، حٕب٤ت اظ 

ٖ   ٞالب٢   تٛا٘الب٣٤ ٝ، وكٛضٞب٢ ٔٙغم ، ا٤الطاٖ زض رٙالً ٘بٔتمالبض

اظ ٔٙالبفـ ٚ  « زفالبؿ تٟالبر٣ٕ  »ضاٞجطز و٣٘ٛٙ ا٤طاٖ ٔجٙال٣ ثالط   

، ا٥ٙٔت ٣ّٔ نسٞب و٥ّٛٔتط زٚضتط اظ ٔطظٞب٢ ؾ٥بؾ٣ وكالٛض 

ٞالب٢ ٘ؾالب٣ٔ ٚ زفالبف٣     ثسث٥ٗ قسٖ ٔطزْ ٘ؿجت ثالٝ فقب٥ِالت  

 ا٤طاٖ زض ذبضد اظ ا٤طاٖ

حضٛض ٘ؾب٣ٔ ا٤طاٖ زض ٔٙغمٝ 

 ضاٞجطز زفبؿ تٟبر٣ٕ ا٤طاٖ

٘ؾب٣ٔ زض رًٙ لبث٥ّت 

 ٘بٔتمبضٖ

 حٕب٤ت اظ وكٛضٞب٢ ٔمبٚٔت

 فٕك ٘فٛش ضاٞجطز٢ ا٤طاٖ

حىٛٔالالت زض ٞٙزبضٞالالب٢  اظحالالس ف٥ضٞالالب٣٤ اظ زذبِالالت ثالال 

ٌطا٤ال٣ زض ثطاثالط حىٛٔالت     ّال٣ ٔتالط٤ٚذ   ،فط٣ٍٙٞ ارتٕبف٣

 ،ٌطا٤ال٣  ٌطا٣٤ ٚ غطة ا٤زبز انالحبت زض رٟت ٣ّٔ ،ز٣ٙ٤

ٝ   ،ٞب٢ ارتٕبف٣ غطثال٣  افعا٤ف آظاز٢  ،ٞالب  آظاز والطزٖ ضؾالب٘

ٔخجت ، تط٤ٚذ آظاز٢ ٔصٞج٣ زض ا٤طاٖ، ٔؿ٥ح٣ وطزٖ ا٤طا٥٘بٖ

ٞب٢ فطٍٞٙال٣، ٔالصٞج٣ ٚ    وطزٖ ٍ٘بٜ رٛا٘بٖ ا٤طا٣٘ ثب ثط٘بٔٝ

ضٚحالالب٥ٖ٘ٛ ٚ ، ٞالالب٢ آٔط٤ىالالب٣٤ ٚضظقالال٣ ٘ؿالالجت ثالالٝ اضظـ

 ٔطارق٣ وٝ افتمبز ثٝ رسا٣٤ ز٤ٗ اظ ؾ٥بؾت زاض٘س

٣٤ زض ثطاثط ٌطا ٣ّٔتط٤ٚذ 

٢ ٞب ٢ازآظ٣٤، ٌطاٗ ٤ز

ارتٕبف٣، فط٣ٍٙٞ ثٝ ؾجه 

غطث٣، آظاز٢ ث٥بٖ ثٝ ؾجه 

غطث٣، آظاز٢ ٔصٞج٣ ٚ تط٤ٚذ 

٢ غطث٣ اظ عط٤ك ٞب اضظـ

٢ فط٣ٍٙٞ، ٔصٞج٣ ٚ ٞب ثط٘بٔٝ

 ٚضظق٣

٢ ؾٛ ثٝٞسا٤ت ربٔقٝ 

 ؾجه ظ٘س٣ٌ غطث٣

ٝ ٥ٔ، ٔمبٔبت ثّٙسشب٤الٝ  ٘فٛش زض زؾتٍبٜ ؾ٥بؾ٣ ٚ ا٥ٙٔت٣ ، ضٚ ب٘ال

ٖ ٣، ت٥افالطاز زٚ تالبثق  ، ٞب آٔط٤ىب٣٤ -ٌطٜٚ ا٤طا٣٘ ٞالب٢   ؾالبظٔب

، فطظ٘الالساٖ ا٤طا٥٘الالبٖ ٟٔالالبرط زض غالالطة، ٟ٘الالبز ؽالالبٞط ٔالالطزْ ثالالٝ

ٞالالب٢ ٔالالس٣٘  ؾالالبظٔبٖ، زا٘كالالٕٙساٖ ٚ ٘رجٍالالبٖ فّٕالال٣ ا٤الالطاٖ

، ٞالالب٢ ٟٔالالٓ آٔط٤ىالالب ٚ تٟالالطاٖ ضؤؾالالب٢ زا٘كالالٍبٜ ،آٔط٤ىالالب٣٤

   ٖ ٞالب٢   ثطٌالعاض٢ ٘كؿالت  ، شبضِٕبٖ آ٘ال٤ٗ ثالطا٢ ٔالطزْ ا٤الطا

٢ ؾ٥بؾ٣ ٞب زؾتٍبٜ٘فٛش زض 

 ا٥ٙٔت٣

 ٘فٛش زض زا٘كٕٙساٖ ٚ ٘رجٍبٖ

 ٤ٝثّٙسشب٘فٛش زض ٔمبٔبت 

 ٘فٛش التهبز٢ زض ا٤طاٖ

 ٢بؾتٍصاض٥٘فٛش ٘رجٍبٖ زض ؾ

زض  ب٤ٌٖطا ٘فٛش غطة

ٚ  ٢ؾبظٓ ٥اضوبٖ تهٕ

 دنانا٤طاٖ ٢ط٥ٌٓ ٥تهٕ
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وؿت ، ز٤پّٕبؾ٣ ف٣ّٕ(آٔط٤ىب ) -ف٣ّٕ ٥ٔبٖ ا٤طاٖ ٚ اضٚشب

ٞب٢ ٌٛ٘بٌٖٛ رٕٟٛض٢ اؾال٣ٔ  اعالفبت ضاٞجطز٢ اظ حٛظٜ

ْ ، ٞالب  ٣٤ىب٤آٔط -تٛؾظ ا٤طا٣٘ ٝ    ؾالٟب نالٛضت   زاضا٘ال٣ والٝ ثال

ثٝ ٔطاوع ان٣ّ لسضت زؾتطؾال٣ زاض٘الس    ٣طضؾ٥ٕضؾ٣ٕ ٤ب غ

قجىٝ رٟب٣٘ ، زاضاٖ غطث٣ ضاثغٝ زاض٘س عٛض ٤ٚػٜ ثب ؾٟبْ ٚ ثٝ

ٖ »ٔتكالىُ اظ ٘رجٍالبٖ ٔٛؾالْٛ ثالالٝ     ، «رالٛاٖ رٟالالب٣٘  ضٞجالطا

٘فٛش التهالبز٢ ثالط   ، ٘رجٍبٖ التهبز٢ ا٤طاٖ ثب٘فٛش زض ربٔقٝ

 ا٤طاٖ

ا٤زبز اثعاض وٙتط٣ِ ثطا٢ وٙتطَ ضفتبضٞب٢ ٘بٞٙزالبض احتٕالب٣ِ   

ا٤طاٖ تٛؾظ ٟ٘بزٞالب٢ تزالبض٢ غالطة، ٕٔب٘قالت اظ اؾالتفبزٜ      

وطزٖ ا٘زالبْ   زقٛاضا٣ِّّٕ،  ا٤طاٖ اظ قجىٝ ش٣ِٛ ٚ ثب٘ى٣ ث٥ٗ

 زض ا٤طاٖ انالحبت التهبز٢

 وٙتطَ التهبز٢ ا٤طاٖ

 وٙتطَ قجىٝ ش٣ِٛ ٚ ٔب٣ِ ا٤طاٖ

انالحبت ر٥ٌّٛط٢ اظ 

 التهبز٢

تحمك التهبز  ٕٔب٘قت اظ

 ٔمبٚٔت٣

ٖ   ؾپبٜ ضا زض فٟطؾالت تطٚض٤ؿالت   ، قٙبؾالب٣٤ ٚ  ٞالب لالطاض زاز

ٕٔب٘قالت اظ ٞطٌٛ٘الٝ ا٘تمالبَ    ، ٔٙبثـ ٔب٣ِ ؾپبٜٔحسٚز وطزٖ 

٘فالٛش ؾالپبٜ ٚ   ٌفالٝ قالسٜ،   ٞالب٢   شَٛ اظ ؾ٢ٛ ا٤طاٖ ثٝ ٌطٜٚ

قسٖ تسض٤ز٣  ٥٘٣طٚٞب٢ ا٘مالث٣ زض ٟ٘بزٞب٢ وكٛض ٚ ٘ؾبٔ

 ٟ٘بزٞب٢ ؾ٥بؾ٣

لسضت ٌطفتٗ ضٚظافعٖٚ ؾپبٜ 

 زض زاذُ

حضٛض ضٚظافعٖٚ ؾپبٜ زض 

 ذبضد

افعا٤ف لسضت ٚ ٘فٛش 

ؾپبٜ زض زاذُ ٚ ذبضد اظ 

 ا٤طاٖ

ٞب ٚ  ارطا٢ عطح، رصة لكط رٛا٘بٖ، وبضآفط٤ٙبٖ ٚ ٘رجٍبٖ

ٞالالب٢ تزالالبض٢ رس٤الالس ثالالطا٢ تم٤ٛالالت رٛا٘الالبٖ ٚ     فقب٥ِالالت

اظ  ٣تٛرٟ اظ ٔكبضوت تقساز لبثُاؾتفبزٜ ، وبضآفط٤ٙبٖ ا٤طا٣٘

ثطرؿتٝ ، ITٞب٢ ثعضي  وبضآفط٤ٙبٖ ا٤طا٣٘ ٚ ٔس٤طاٖ قطوت

، ؾ٥بؾالال٥ٖٛ عطفالالساض غالالطة، والالطزٖ ؾ٥بؾالالتٕساضاٖ ؾالالىٛالض

 ضٚ افطاز ٚ ؾ٥بؾتٕساضاٖ ٥ٔب٘ٝ، ٞب٢ ا٤طا٣٘ اضتجبط ثب ز٤پّٕبت

 رصة ٘رجٍبٖ ا٤طاٖ

 وطزٖ ٘رجٍبٖ ثب غطة نسا ٞٓ

 ؾىٛالضاضتجبط ثب ؾ٥بؾتٕساضاٖ 

٣٤ ثطذ٣ اظ نسا ٞٓ

٘رجٍبٖ )ؾ٥بؾ٣، 

التهبز٢، ف٣ّٕ ٚ ننن( 

 دنانا٤طاٖ ثب غطة

تجالس٤ُ ا٤الطاٖ ثالٝ     ،وٙبض آٔسٖ ثب آٔط٤ىب ٚ ضغ٤ٓ ن٥٘ٛ٥ٟؿالت٣ 

 وٙالالبضآٔط٤ىالالب، ا٢ ٚاثؿالالتٝ ثالالٝ  ٤الاله لالالسضت ٘ٛؽٟالالٛض ٔٙغمالالٝ

ٝ   ٞب ٚ اؽٟبضات ٔٙف٣ ثٝ ٌصاقتٗ ثطزاقت ٞالب   ربٔب٘السٜ اظ زٞال

ٖ اظ ذطاثىالبض ذغط٘البن ٚ   تجالس٤ُ ا٤الطا  ، ؾٛءؽٗ ٚ زقال٣ٕٙ 

ٗ  ا٘مالث٣ ثٝ قط٤ى٣ ٥ٔب٘ٝ ، إِّّال٣  ضٚ ٚ ؾبظ٘سٜ زض ٔؿبئُ ثال٥

، تجس٤ُ ا٤طاٖ ثالٝ ٤اله قالط٤ه ٞػٔال٣٘ٛ ثالٝ ضٞجالط٢ غالطة       

 تكى٥ُ ٤ه ا٤طاٖ رس٤س

تجس٤ُ ا٤طاٖ اظ ٤ه وكٛض 

ثٝ ٤ه وكٛض ٕٞطاٜ  ؾبظ ٔكىُ

ثب غطة، تجس٤ُ ا٤طاٖ ثٝ ٤ه 

ٚاثؿتٝ ثٝ غطة، تجس٤ُ  وكٛض

 ط٤ه غطةا٤طاٖ ثٝ ٤ه ق

٤ه قط٤ه  فٙٛاٖ ا٤طاٖ ثٝ

 ضاٞجطز٢ آٔط٤ىب
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اؾال٣ٔ ٚ ا٤زالبز   ٢حٕب٤ت اظ رط٤بٖ ٔربِفبٖ ف٥ّٝ رٕٟٛض

تم٤ٛالت  عطفساض غطة،  تم٤ٛت رجٟٝ ؾ٥بؾ٥ٖٛ ا٤طا٣٘، تٛاظٖ

ر٥ٌّٛط٢ اظ ثٝ لسضت ضؾ٥سٖ ، ض٢ٚ زاذُ ا٤طاٖ رٙبح ٥ٔب٘ٝ

 ٔزسز تٙسضٚٞب

 ضٚ ب٥ٝ٘ٔحٕب٤ت اظ ٔربِفبٖ 

 ب٤ٌٖطا غطةزاذ٣ّ، تم٤ٛت 

 زاذ٣ّ، تضق٥  رٙبح تٙسضٚ

 ط٥غٞب٢  حٕب٤ت اظ ٌطٜٚ

ٔربِ  ٚ تضق٥   ذكٗ

 ا٘مالث٥ٖٛ

ا٘تمالبَ لالسضت اظ ضٚحالب٥ٖ٘ٛ    ، تضق٥  ا٤سئِٛٛغ٢ حبو٥ٕت

 ٣٤ٌطا ٣تق٥٥ٗ رب٤ٍع٤ٗ رس٤س )ّٔ، ثٝ ؾ٥بؾتٕساضاٖ ؾىٛالض

ثال٥ٗ ٟ٘بزٞالب٢   ضلبثالت  ، عّجال٣  ثبظٌكت ثالٝ انالالح  ، ا٤طا٣٘(

ٌطا٤ال٣ زض ثطاثالط حىٛٔالت     ٤ٚذ ٣ّٔتط٣، طٔصٞج٥غٔصٞج٣ ٚ 

، ٌطا٤ال٣  ٌطا٣٤ ٚ غطة ا٤زبز انالحبت زض رٟت ٣ّٔ ،ز٣ٙ٤

 ٞب آظاز وطزٖ ضؾب٘ٝ ،ٞب٢ ارتٕبف٣ غطث٣ افعا٤ف آظاز٢

٣٤ ٌطا ٣ّٔ وطزٖ ٤ٍٗع٤رب

 ا٤طا٣٘

 تم٤ٛت رجٟٝ ؾىٛالضٞب

تغ٥٥ط ٘ؾبْ ز٣ٙ٤ دنانا٤طاٖ 

ٌطا٢  ثٝ ٤ه ٘ؾبْ ٣ّٔ

 ا٤طا٣٘ ؾىٛالض

ٞب٢ التهبز ٔمالبٚٔت٣ ثالب ٔٛفم٥الت ارالطا قالٛز،       اٌط ؾ٥بؾت

 ٓ ٝ ٞالب ف٥ّالٝ ا٤الطاٖ     لسضت آٔط٤ىب ضا زض افٕبَ تحالط٤  عالٛض  ثال

زض نٛضت قىؿالت ٔالصاوطات   ننناؾبؾ٣ وبٞف ذٛاٞس زاز

ٞب، ا٤طاٖ ضاٞىبض رالب٤ٍع٤ٗ ضا زاضز:   ]ثطربْ[ ٚ تساْٚ تحط٤ٓ

 التهبز ٔمبٚٔت٣ن

وبٞف لسضت آٔط٤ىب تٛؾظ 

 التهبز ٔمبٚٔت٣

تٛؾظ  ٞبٓ ٤تحط وطزٖ ٣ذٙخ

 التهبز ٔمبٚٔت٣

 ضٞٙبٔٝ التهبز ٔمبٚٔت٣

زض ٥ٔبٖ ٌصاقتٝ قس ٚ زض ٤ه رّؿالٝ ذجطٌال٣    نبحجٙؾطاٖا٤ٗ ٘تب٤ذ زٚثبضٜ ثب وٙستٗ اظ 

زض رالسَٚ قالٕبضٜ    آٔالسٜ  زؾت ثٝٞب٢ ان٣ّ  ، ٔمِٛٝآٟ٘ب٥٘ع اضائٝ قس وٝ شؽ اظ افٕبَ ٘ؾطات 

 ( آٔسٜ اؾتن4)
 اصلٖٕ ّب هقَلِ(: 4جذٍل ضوبرُ )
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 ٣ حبو٥ٕتوٙٙسٌ ذ٥ثؿوبٞف تٛاٖ  14 فٙهط التساض دنانا٤طاٖ ٤ٗتط ٟٔٓٔطزْ  1

2 
 ٓ  ٤ٗتالط  رسا وطزٖ ٔطزْ اظ ٘ؾبْ دنانا٤طاٖ ٟٔال

 ظا٘ٛ زضآٔسٖ حبو٥ٕت فبُٔ ثٝ
15 

ؾ٢ٛ افتطاو ٚ ٘بضضالب٤ت٣   ٞسا٤ت ٔطزْ ا٤طاٖ ثٝ

 ٘ؾب٣ٔ ٢ زفبف٣ ٚٞب ثط٘بٔٝٚ  ٞب ٤ٝٙٞعاظ 

 ٢ ارتٕبف٣ ظ٘بٖ ٚ رٛا٘بٖٔغبِجٝ ٌط 16 ل٣ٔٛ ٚ ٔصٞج٣ ٢ٞب تٙفتحط٤ىبت ٚ  3

4 
قىؿالالتٗ لالالجح اضتجالالبط ثالالب آٔط٤ىالالب ٚ ضغ٤الالٓ  

 ن٥٘ٛ٥ٟؿت٣
17 

ٔرالالبِ  ٚ  ذكالالٗط٥غٞالالب٢  حٕب٤الالت اظ ٌالالطٜٚ 

 تضق٥  ا٘مالث٥ٖٛ

5 
ؾ٥بؾال٣ زض   ٣حجالبت  ٣ٚ ثال  ٣افعا٤ف وٙسزؾتٍ

 دنانا٤طاٖ
18 

والٝ تٛؾالقٝ ٚ   ؾ٢ٛ ا٤ٗ ٍ٘الطـ   ٞسا٤ت ٔطزْ ثٝ

   ٖ شالص٤ط   ثٟجٛز التهبز٢ ثسٖٚ وٕاله غالطة أىالب

 ٥٘ؿت
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6 
افعا٤ف فٕالك ضاٞجالطز٢ دنانا٤الطاٖ )ؾالٛض٤ٝ،     

 ِجٙبٖ، فطاق، ٤ٕٗ، ننن(
19 

ٌالطا٢   تغ٥٥ط ٘ؾبْ ز٣ٙ٤ دنانا٤طاٖ ثٝ ٤ه ٘ؾبْ ٣ّٔ

 ا٤طا٣٘ ؾىٛالض

7 
٣٤ ثطذالال٣ اظ ٘رجٍالالبٖ )ؾ٥بؾالال٣،  نالالسا ٞالالٓ

 التهبز٢، ف٣ّٕ ٚ ننن( دنانا٤طاٖ ثب غطة
21 

ِٛ  تهضق  التهبز٢ دنانا٤طاٖ )التهبز  ٣ ٔحهال

 (ٞب ت٥ٔحطٚٔٚ ضا٘ت٣، ث٥ىبض٢، 

8 
ٕ  ب٤ٌٖطا ٘فٛش غطة ٚ  ٢ؾالبظ ٓ ٥زض اضوبٖ تهال

 دنانا٤طاٖ ٢ط٥ٌٓ ٥تهٕ
21 

ٚلالٛؿ افتطاضالبت ٚ   ٢ ربٔقالٝ ٚ  آٚض تبةوبٞف 

 ٔس٣٘ ٢ٞب قٛضـ

 ٞب٢ زفبف٣ ثطزٖ ذٛزاتىب٣٤ ٚ لبث٥ّت ٥ٗاظ ث 22 ٢ وٙس٤ٗ ؾبِٝٞبٓ ٤تحطتساْٚ  9

 تحمك التهبز ٔمبٚٔت٣ ٕٔب٘قت اظ 23 ٞسا٤ت ٔطزْ ا٤طاٖ ثطا٢ تغ٥٥ط ٘ؾبْ 11

 ٞب ٚ ٞٙزبضٞب٢ ا٘مالة اؾال٣ٔ اضظـ ٖٔحٛقس  24 ٢ ؾجه ظ٘س٣ٌ غطث٣ؾٛ ثٝٞسا٤ت ٔطزْ  11

12 
افالالعا٤ف لالالسضت ٚ ٘فالالٛش ؾالالپبٜ زض زاذالالُ ٚ  

 ذبضد اظ ا٤طاٖ
25 

ا٤طاٖ ف٥ّٝ ٘ؾبْ دنانا٤طاٖ تٛؾالظ   اؾتفبزٜ اظ ٔطزْ

 آٔط٤ىب

13 
افالالالْ ضٞٙبٔالالٝ التهالالبز ٔمالالبٚٔت٣ تٛؾالالظ     

 دنانا٤طاٖ
  

 هحَرٕ . کذگذار3-2ٕ

ٝ  وسٌصاض٢ ٔحالٛض٢  ٝ  زض ٥ُال ٚتحّٝ ٤ال تزع زْٚ ٔطحّال ٝ  ث٥ٙالبز  زازٜ شالطزاظ٢  ٘ؾط٤ال  ضٚا٤الت  ثال

ٝ  زض ت٥ِٛسقسٜ ٔمٛالت ث٥ٗ ثطلطاض٢ ضاثغٝ ٔطحّٝ ا٤ٗ ٞس  اؾتن« وٛضث٥ٗ ٚ اؾتطاٚؼ»  ٔطحّال

ـ  ؾطٔكك ٚ اٍِٛ ٤ه ثطاؾبؼ وبض ا٤ٗ اؾتن ثبظ وسٌصاض٢ ْ  وّال٣  ٚ رالبٔ  اٍِال٢ٛ »ثالٝ   ٔٛؾالٛ

ٝ ارتٕالبف٣   فطا٤ٙس ٘ؾط٤ٝ تب وٙس ٣ٔ وٕه شطزاظٝ ٤٘ؾط ثٝ ٚ قٛز ٣ٔ ا٘زبْ «شبضازا٤ٓ  ضا ٔٛضزٔغبِقال

ٗ  ٚ تٕطوالع  ثط ٔحٛض٢ زض وسٌصاض٢ ٣زٞاضتجبط فطا٤ٙس اؾبؼ زٞسن تٛؾقٝ تطضاحت  ٤اله  تق٥ال٥

 ٔمٛالت فطف٣ فٙٛاٖ ثٝ ٔمٛالت ؾب٤ط ؾپؽ ٚ زاقتٝ لطاض ان٣ّ ٤ب ٔمِٛٝ ٔحٛض٢ فٙٛاٖ ثٝ ٔمِٛٝ

 قٛ٘سن زازٜ ٣ٔ اضتجبط ان٣ّ ٔمِٛٝ ثٝ شبضازا٤ٓ ا٢ٍِٛ ٔرتّ  فٙب٤ٚٗ ظ٤ط

، ا٤السٜ ٚ  ٔالٛضز٘ؾط اؾالتن شس٤السٜ    ٔٛضزٔغبِقٝان٣ّ )ٞؿتٝ(  س٤ٜشس: هحَرٕ هقَلِالف. 

ٝ  ٞالب  ٚاوالٙف ٚ  ٞب وٙف٢ اؾت وٝ رط٤بٖ ا ٚالقٝفىطٔحٛض٢، اتفبق ٤ب  ٛ  ثال ٢ آٖ ضٕٞٙالٖٛ  ؾال

٢ اؾالت والٝ اؾالبؼ    ا س٤ٜال شسٔحالٛض٢  ضا ازاضٜ، ٚاشب٤ف ٚ ٤ب شبؾد زٞٙسن ٔمِٛٝ آٖتب  قٛ٘س ٣ٔ

اؾالتفبزٜ اظ ٔالطزْ   » ضؾالس  ٣ٔ ثٝ ٘ؾط، آٔسٜ زؾت ث٢ٝ ٞب ٔمِٛٝٚ  ؾؤاَفطا٤ٙس اؾتن ثب تٛرٝ ثٝ 

 قٛزن ٌطفتٝ ٘ؾط زض ٔحٛض٢ ٔمِٛٝ فٙٛاٖ ثٝ تٛا٘س ٣ٔ «ا٤طاٖ ف٥ّٝ ٘ؾبْ دنانا٤طاٖ تٛؾظ آٔط٤ىب
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ٚ ثٝ ٚلالٛؿ ٤الب    زازٜلطاض  ط٥قطا٤غ٣ ٞؿتٙس وٝ ٔمِٛٝ ان٣ّ ضا تحت تثح: ة. ضزاٗط علّٖ

ٞالب ٚ   ٚ ثب ٍ٘بٜ ٔالٙؾٓ ثالٝ زازٜ  ٔحٛض٢  ن ثب تٛرٝ ثٝ شس٤سٜا٘زبٔس ٣ٌؿتطـ شس٤سٜ ٔٛضز٘ؾط ٔ

شس٤السٜ ٔٛضز٘ؾط٘الس، قالطا٤ظ فّال٣     ثبظث٣ٙ٥ ض٤ٚسازٞب ٚ ٚلب٤ق٣ والٝ اظ٘ؾالط ظٔالب٣٘ ٔمالسْ ثالط      

 اظ: ا٘س فجبضتوٝ  ا٘س قسٜ اؾترطاد

 فٙهط التساض دنانا٤طاٖ؛ ٤ٗتط ٟٔٓ( ٔطزْ 1)

 نظا٘ٛ زضآٔسٖ حبو٥ٕت فبُٔ ثٝ ٤ٗتط رسا وطزٖ ٔطزْ اظ ٘ؾبْ دنانا٤طاٖ ٟٔٓ( 2)

تقّالك زاض٘الس ٚ ثالط ضاٞجطزٞالب٢      انال٣ّ  س٤ٜال قطا٤ظ ؾبذتبض٢ وٝ ثٝ شس :گز ج. ضزاٗط هذاخلِ

 ٟالب ثركٙس ٚ ٤الب آ٘  ضاٞجطزٞب ضا زض زضٖٚ ظ٥ٔٙٝ ذبن٣ ؾِٟٛت ٣ٔ ٚ ٌصاض٘س وٙف ٚ ٚاوٙف احط ٣ٔ

ٝ  وٙٙسن ضا ٔحسٚز ٚ ٔم٥س ٣ٔ ٝ     ٞالب٢ انال٣ّ ٘كالبٖ ٔال٣     ثطضؾ٣ ٔمِٛال ٌالط   زٞٙالس والٝ فٛأالُ ٔساذّال

 اظ: ا٘س فجبضت

 ؛نن( دنانا٤طاٖ ثب غطةثطذ٣ اظ ٘رجٍبٖ )ؾ٥بؾ٣، التهبز٢، ف٣ّٕ ٚ ن ٣٤نسا ٞٓ( 1)

 ؛دنانا٤طاٖ ٢ط٥ٌٓ ٥ٚ تهٕ ٢ؾبظٓ ٥زض اضوبٖ تهٕ ب٤ٌٖطا ٘فٛش غطة( 2)

 ٢ وٙس٤ٗ ؾبِٝ ف٥ّٝ دنانا٤طاٖ؛ٞبٓ ٤تحط( تساْٚ 3)

 ( افالْ ضٞٙبٔٝ التهبز ٔمبٚٔت٣ تٛؾظ دنانا٤طاٖ؛4)

 ( افعا٤ف لسضت ٚ ٘فٛش ؾپبٜ زض زاذُ ٚ ذبضد اظ ا٤طاٖ؛5)

٣٤ ثطا٢ ٚاشب٤ف، ازاضٜ ٚ ثطذالٛضز ثالب   ٞب ٚاوٙفٚ  ٞب ثطوٙفضاٞجطزٞب ٔجت٣ٙ  د. راّبزدّب:

ن ط٘الس ٥ٌ ٣ٔال ٞؿتٙسن ضاٞجطزٞب ٔمهٛز زاقتٝ، ٞسفٕٙس ثٛزٜ ٚ ثٝ ز٣ّ٥ِ نٛضت  ٔٛضز٘ؾطشس٤سٜ 

ثركالٙس ٚ ٤الب آٖ ضا    ٢ ٥٘ع حضٛض زاض٘س وٝ ضاٞجطزٞب ضا ؾِٟٛت ٣ٌٔط ٔساذّٕٝٞٛاضٜ قطا٤ظ 

 اظ: ا٘س فجبضت ا٘س قسٜ اتربشٞب وٝ تٛؾظ آٔط٤ىب ن ا٤ٗ ضاٞجطزؾبظ٘س ٣ٔٔحسٚز 

 ؛ٞسا٤ت ٔطزْ ا٤طاٖ ثطا٢ تغ٥٥ط ٘ؾبْ( 1)

 ٢ ؾجه ظ٘س٣ٌ غطث٣؛ؾٛ ثٝ( ٞسا٤ت ٔطزْ 2)

 ( تحط٤ه الٛاْ ٚ ٔصاٞت؛3)

 ٞب٢ غ٥طذكٗ ٔربِ  ٚ تضق٥  ا٘مالث٥ٖٛ؛ ( حٕب٤ت اظ ٌط4ٜٚ)
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ثالسٖٚ وٕاله ٚ    ؾ٢ٛ ا٤الٗ ٍ٘الطـ والٝ تٛؾالقٝ ٚ ثٟجالٛز التهالبز٢       ( ٞسا٤ت ٔطزْ ث5ٝ)

 شص٤ط ٥٘ؿت؛ ٞب٢ غطة أىبٖ ضٚـ

 ٢ زفبف٣ ٚ ٘ؾب٣ٔنٞب ثط٘بٔٝٚ  ٞب ٤ٝٙٞعؾ٢ٛ افتطاو ٚ ٘بضضب٤ت٣ اظ  ( ٞسا٤ت ٔطزْ ث6ٝ)

ٞؿالتٙسن ش٥بٔالسٞب ضا ٕٞالٛاضٜ     ٞالب  ٚاوالٙف ٚ  ٞالب  والٙف ش٥بٔسٞب ٘تب٤ذ ٚ حبنُ  ( پ٘بهذّب:ّ 

ٝ لهالس آٖ ضا  ٞب٣٤ ٥٘ؿتٙس وٝ افالطاز   ٣ وطز ٚ اِعأب  ٕٞب٥ٖٙث ف٥ش تٛاٖ ٣ٕ٘ ن ش٥بٔالسٞب  ا٘الس  زاقالت

ٚ  ث٥ٍط٘س، ٚالق٣ ٤ب ض٣ٕٙ ثبقالٙس  ثٝ ذٛزٕٔىٗ اؾت حٛازث ٚ اتفبلبت ثبقٙس، قىُ ٔٙف٣ 

ٝ زض حبَ ٤ب آ٤ٙسٜ ثٝ ٚلٛؿ ثپ٥ٛ٘س٘سن ٕٞچ٥ٙٗ ا٤ٗ أىبٖ ٚرٛز زاضز والٝ   ٝ زض  آ٘چال ٢ اظ ا ثطٞال

 جالس٤ُ قالٛزن  ضٚز زض ظٔب٣٘ ز٤ٍالط ثالٝ ثركال٣ اظ قالطا٤ظ ٚ فٛأالُ ت      ظٔبٖ ش٥بٔس ثٝ قٕبض ٣ٔ

 اظ: ا٘س فجبضتش٥بٔسٞب٢ ٔٛضز ا٘تؾبض آٔط٤ىب 

 ٢ ربٔقٝ؛آٚض تبة( وبٞف 1)

 ٣ حبو٥ٕت؛وٙٙسٌ ذ٥ثؿوبٞف تٛاٖ   (2)

 ٌطا٢ ا٤طا٣٘ ؾىٛالض؛ ( تغ٥٥ط ٘ؾبْ ز٣ٙ٤ دنانا٤طاٖ ثٝ ٤ه ٘ؾبْ 3٣ّٔ)

فسْ تحمك التهبز ٔمبٚٔت٣ ٚ تجس٤ُ ا٤طاٖ اظ ٤ه وكٛض لسضتٕٙس ؾ٥بؾ٣ ٚ التهبز٢ ( 4)

 ؛ش٥ٕبٖ ٚاثؿتٝ ثٝ غطة ٔؿتمُ ثٝ ٤ه وكٛض ٞٓ

 ؛ٞب٢ زفبف٣ وكٛض ثطزٖ ذٛزاتىب٣٤ ٚ لبث٥ّت ٥ٗاظ ث( 5)

 نٞب ٚ ٞٙزبضٞب٢ ا٘مالة اؾال٣ٔ اضظـ ٖٔحٛقس( 6)

 

 . کذگذارٕ اًتخبب3-3ٖ

ٝ  ٤ب ضٚا٤ت٣ ذبل اؾالت  ٘ؾط٤ٝ ت٥ِٛس ،ب٥ٖثٙ زازٜ ضٚـ ٞس  ثالب   نالط  شس٤السٜن   تٛنال٥   ٘ال

، ا٢ٍِٛ شبضازا٣ٕ٤ ٟ٘ب٣٤ ٚ ضٚا٤ت حبنُ اظ آٖ ثٝ زؾت آٔالس  قسٜ اؾترطاد٢ ٞب ٔمِٛٝتٛرٝ ثٝ 

اؾتفبزٜ اظ ٔطزْ وكٛض ف٥ّٝ ٘ؾالبْ   ثٝ ز٘جبَ(ن ثط اؾبؼ ضٚا٤ت ا٤ٗ اٍِٛ، آٔط٤ىب 2 قٕبضٜ قىُ)

ٓ « ٔطزْ»ز٥ُِ ٚلٛؿ ا٤ٗ شس٤سٜ، آٖ اؾت وٝ ن اؾت دنانا٤طاٖ فٙهالط التالساض دنانا٤الطاٖ     ٤ٗتالط  ٟٔال

 ظا٘ٛ زضآٔسٖ ا٤ٗ ٘ؾبْ ذٛاٞالس ثالٛزن   فبُٔ ثٝ ٤ٗتط اظ ٘ؾبْ دنانا٤طاٖ ٟٔٓثٛزٜ ٚ رسا وطزٖ ٔطزْ 

ثطذ٣ اظ ٘رجٍبٖ )ؾ٥بؾ٣، التهالبز٢، فّٕال٣ ٚننن(    ٣٤نسا ٞٓزض ا٤ٗ ٥ٔبٖ، ٚرٛز فٛا٣ّٔ ٔب٘ٙس 
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 ٢ٞالب ٓ ٤تالساْٚ تحالط   ،٢ط٥ٌٓ ٥ٚ تهٕ ٢ؾبظٓ ٥زاذ٣ّ زض اضوبٖ تهٕ ب٤ٌٖطا ٘فٛش غطة ثب غطة،

ٝ ٔمالبْ ٔقؾالٓ ضٞجالط٢   التهبز ٔمبٚٔت٣ تٛؾظ  ضٞٙبْٔٝ افال ،وكٛضوٙس٤ٗ ؾبِٝ ف٥ّٝ   ،ِقالب٣ِ( ا)ٔسؽّال

وكالٛض  افعا٤ف ضٚظافعٖٚ تالٛاٖ زفالبف٣    افعا٤ف لسضت ٚ ٘فٛش ؾپبٜ زض زاذُ ٚ ذبضد اظ ا٤طاٖ،

 ثبفج قسٜ تب آٔط٤ىب ضاٞجطزٞب٢ ذبن٣ ضا ثطا٢ ثٝ ثبظ٢ ٌطفتٗ ٔطزْ اتربش وٙسن

ٌطا٣٤ ٚ ا٤زبز انالالحبت   عط٤ك تط٤ٚذ ٣ّٔ زض ا٤ٗ ضاؾتب، آٔط٤ىب ثٝ ز٘جبَ آٖ اؾت وٝ اظ

ٌطا٣٤ زض ثطاثط حىٛٔت ز٣ٙ٤، تالـ ثالطا٢ رالسا٣٤ رٛا٘البٖ اظ     ٌطا٣٤ ٚ غطة زض رٟت ٣ّٔ

ٞب٢ ف٣ّٕ ٥ٔبٖ ا٤الطاٖ ٚ   ٌطا٣٤ ٚ غطة، ثطٌعاض٢ ٘كؿت ٚ ٌطا٤ف ثٝ ٣ّٔ ضٚحب٥٘ت ٚ ؾپبٜ

اٖ ٚ آٔط٤ىب ٚ اضٚشالب  ٞب ٥ٔبٖ رٛأـ زا٘كٍب٣ٞ ا٤ط آٔط٤ىب )ز٤پّٕبؾ٣ ف٣ّٕ(، ٕٞىبض٢ -اضٚشب

ٖ  ٣ح٥ٔؿال ٞب٢ آٔط٤ىب، تط٤ٚذ آظاز٢ ٔصٞج٣ ٚ  ٚ شص٤طـ زا٘كز٤ٛبٖ ا٤طا٣٘ زض زا٘كٍبٜ  والطز

ٝ   اهلل ا٤طا٥٘بٖ، حٕب٤ت ف٣ّٙ اظ ضٚحب٥٘بٖ ٚ آ٤ت ذٛاؾالتبض رالسا٣٤ ز٤الٗ اظ ؾ٥بؾالت      ٞالب٣٤ وال

ٝ   ٞؿتٙس، ٔخجت وطزٖ ٍ٘بٜ رٛا٘بٖ ا٤طا٣٘ ٘ؿجت ثٝ اضظـ ب٢ ٞال  ٞب٢ آٔط٤ىب٣٤ اظ عط٤الك ثط٘بٔال

فط٣ٍٙٞ، ٔصٞج٣ ٚ ٚضظق٣، اضتجبط ثب ا٤طا٥٘بٖ ٔقتسَ ٚ ٔطزْ فبز٢ ٚ ثٟجٛز وٟطٜ آٔط٤ىالب زض  

٢ ارتٕالبف٣ ٚ اقالتغبَ،   ٞالب  ٢آظاز٘ؾط ٔطزْ ا٤طاٖ، ؾٛق زازٖ رٛا٘بٖ ٚ ظ٘بٖ ثالطا٢ ش٥ٍ٥الط٢   

٢ ؾالجه  ؾٛ ثٝحبو٥ٕت زض ٞٙزبضٞب٢ فط٣ٍٙٞ ارتٕبف٣، ٔطزْ ضا  اظحس ف٥ثوبٞف زذبِت 

وٙسن ٕٞچ٥ٙٗ، ثب تحط٤ه الٛاْ ٚ ٔصاٞت ثٝ ز٘جبَ اقبفٝ تفىط تىف٥ط٢ ظ٘س٣ٌ غطث٣ ٞسا٤ت 

 ٣٤ ذٛاٞس ثٛزنٌطا لٌْٛطا٣٤ ٚ  )ق٥ق٣ ٚ ؾ٣ٙ( ٚ اقبفٝ تفىطات ٣ّٔ

ٚ لجٛال٘سٖ آ٘ىالٝ غالطة ثالب     آٟ٘بٕٞچ٥ٙٗ، ثب ثطلطاض٢ ضاثغٝ ثب فبٔٝ ٔطزْ ا٤طاٖ ٚ ٘رجٍبٖ 

ا٤طاٖ ٔربِ  ٥٘ؿت، وٕاله ثالٝ آظازؾالبظ٢ ثالبظاض، حالص        فّٙبٚضا٘ٝٞب٢ التهبز٢ ٚ  ش٥كطفت

ٌصاض٢ ٔؿتم٥ٓ ذالبضر٣ ٚ حطوالت ثالٝ ؾالٕت      ٢ ذبضر٣ ٚ ا٘زبْ ؾطٔب٤ٌٝصاضٝ ٤ؾطٔبٔٛا٘ـ 

٢ ٞسفٕٙس زض ا٤طاٖ، ٕٔب٘قت اظ اؾتفبزٜ اظ ٌصاضٝ ٤ؾطٔبالتهبز غطث٣، ٘فٛش التهبز٢ ثط ا٤طاٖ، 

ض٘الً والطزٖ    ٝ ٔؿبئُ غ٥ط٘ؾب٣ٔ ٚ و٣ٓ تٛؾظ ا٤طاٖ ٚ اِمب٢ شطزاذتٗ ثإِّّٗ ٥ثقجىٝ ثب٘ى٣ 

وٙس وٝ تٛؾقٝ ٚ ثٟجالٛز التهالبز٢    ؾ٢ٛ ا٤ٗ ٍ٘طـ ٞسا٤ت ٣ٔ ٞب٢ ٘ؾب٣ٔ ٔطزْ ضا ثٝ فقب٥ِت

 شص٤ط ٥٘ؿتن ٞب٢ غطة أىبٖ ثسٖٚ وٕه ٚ ضٚـ
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تفىط ٔمبٚٔت ٚ قٟبزت زض ثطاثط ٘ؾالبْ ؾالّغٝ زض ٥ٔالبٖ     ضا٘سٖ ٥ٝثٝ حبقآٔط٤ىب اظ عط٤ك 

ٝ ز التهبز٢ ٚ ا٤زبز ضفبٜ ٘ؿالجت ثالٝ   ربٔقٝ، ا٤زبز ا٤ٗ تهٛض وٝ ثٟجٛ ٢ زفالبف٣ زض  ٞالب  ثط٘بٔال

 ب٤ٖال ٌطا ان٢َٛ ؾٛ  ثٝعّجبٖ ٚ ؾپبٜ انالح٢ ؾٛ ثٝا٤ِٛٚت اؾت، ا٤زبز ا٤ٗ تهٛض وٝ اضتف 

ٝ ٍٔط ثب حالص    قٛز ٣ٕ٘ٚ ا٤ٙىٝ تٛؾقٝ حبنُ  ٌطا٤ف زاض٘س ٢ زفالبف٣ ٚ ٘ؾالب٣ٔ   ٞالب  ثط٘بٔال

ٝ ٚ  ٞالب  ٤ٝٙٞعٚ ٘بضضب٤ت٣ اظ  ؾ٢ٛ افتطاو )ٔب٘ٙس غاشٗ ٚ إِٓبٖ(، ٔطزْ ا٤طاٖ ضا ثٝ ٢ ٞالب  ثط٘بٔال

ثالط ٕٔب٘قالت اظ تحمالك    آٔط٤ىب ا٘تؾبض زاضز ش٥بٔس و٥ٙٗ ضفتبض٢، افعٖٚ زفبف٣ ٚ ٘ؾب٣ٔ ؾٛق زٞسن

 ٖٔحٛقالس ، ت٤ال زضٟ٘با٤الطاٖ،  ٞالب٢ زفالبف٣    ثطزٖ ذٛزاتىالب٣٤ ٚ لبث٥ّالت   ٥ٗاظ ث التهبز ٔمبٚٔت٣ ٚ

ٌالطا٢ ا٤طا٘ال٣    دنانا٤طاٖ ثٝ ٤ه ٘ؾبْ ٣ّٔٚ تغ٥٥ط ٘ؾبْ ز٣ٙ٤ ٞب ٚ ٞٙزبضٞب٢ ا٘مالة اؾال٣ٔ  اضظـ

 نؾىٛالض ٚ ٚاثؿتٝ ثٝ غطة ثبقس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استفبدُ اس هزدم علِ٘ ج.ا.اٗزاى تَسط آهزٗکب(: الگَٕ پبراداٗوٖ 1ضکل ضوبرُ )

 گرعوامل مداخله
ٓٞ  ،نسا٣٤ ثطذ٣ اظ ٘رجٍبٖ )ؾ٥بؾ٣، التهالبز٢

 ف٣ّٕ ٚ ننن( دنانا٤طاٖ ثب غطة
ؾالالبظ٢ ٚ ٌطا٤الالبٖ زض اضوالالبٖ تهالال٥ٕٓ٘فالالٛش غالالطة

 ،٥ٌط٢ دنانا٤طاٖته٥ٕٓ

ٓٞب٢ وٙس٤ٗ ؾبِٝ ف٥ّٝ دنانا٤طاٖ تساْٚ تحط٤ 
ٖافالْ ضٞٙبٔٝ التهبز ٔمبٚٔت٣ تٛؾظ دنانا٤طا 
  افعا٤ف لسضت ٚ ٘فٛش ؾپبٜ زض زاذُ ٚ ذالبضد اظ
 ٤طاٖا

 

 راهبردها
  اِمب٢ ضطٚضت تغ٥٥ط ٘ؾالبْ زض

ٔطزْ ٚ ٞسا٤ت آٟ٘ب ثٝ ؾالٕت  
 ا٤زبز تغ٥٥ط

  ٝ ؾال٢ٛ   ٞسا٤ت ٔطزْ ا٤الطاٖ ثال
افتالالالالطاو ٚ ٘بضضالالالالب٤ت٣ اظ 

ٞب٢ زفبف٣ ٚ ٞب ٚ ثط٘بٔٝٞع٤ٙٝ
 ٘ؾب٣ٔ

 ٝ ؾال٢ٛ ؾالجه   ٞسا٤ت ٔطزْ ثال
 ظ٘س٣ٌ غطث٣

تحط٤ه الٛاْ ٚ ٔصاٞت 
ٞب ٚ افتطاضالبت   ا٤زبز قٛضـ

 ٔس٣٘
 ٔمبٔبت ٚ ٘رجٍبٖ٘فٛش زض 
  ٝاِمب٢ ا٤ٗ ٍ٘طـ زض ٔطزْ وال

تٛؾقٝ ٚ ثٟجٛز التهبز٢ ثسٖٚ 
 شص٤ط ٥٘ؿتوٕه غطة أىبٖ

ٓٞبتساْٚ تحط٤ 

 پيامدها
آٚض٢ ربٔقٝوبٞف تبة 
وٙٙالالس٣ٌ والالبٞف تالالٛاٖ ثؿالال٥ذ

 حبو٥ٕت
   ٝتغ٥٥ط ٘ؾبْ ز٣ٙ٤ دنانا٤الطاٖ ثال

ٌالطا٢ ا٤طا٘ال٣    ٤ه ٘ؾالبْ ّٔال٣  
 ؾىٛالض

  ٚ فسْ تحمك التهبز ٔمالبٚٔت٣
ا٤طاٖ اظ ٤ه وكالٛض  دنانتجس٤ُ 

ٚ التهالبز٢   لسضتٕٙس ؾ٥بؾال٣ 
ش٥ٕبٖ  ٔؿتمُ ثٝ ٤ه وكٛض ٞٓ

 ٚاثؿتٝ ثٝ غطة
ٗثالالطزٖ ذٛزاتىالالب٣٤ ٚ  اظ ثالال٥

 ٞب٢ زفبف٣ وكٛضلبث٥ّت
ٞالالالالالب ٚ ٔحٛقالالالالالسٖ اضظـ

 ٞٙزبضٞب٢ ا٘مالة اؾال٣ٔ

 اصلي محور
اؾتفبزٜ اظ ٔطزْ 
 ف٥ّٝ ٘ؾبْ دنانا٤طاٖ

 عوامل علي
ٓتالالط٤ٗ ٔالالطزْ ٟٔالال

فٙهالالالط التالالالساض  
 دنانا٤طاٖ

 رساوطزٖ ٔطزْ اظ
٘ؾالالالبْ دنانا٤الالالطاٖ 

تط٤ٗ فبُٔ ثٝ ٟٔٓ
ظا٘الالالٛ زضآٔالالالسٖ  

 حبو٥ٕت
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 یريگ جهينت. 4

 ٕبٌذ جوع. 4-1

ثٛزٜ وٝ ثب تٛرالٝ ثالٝ رب٤ٍالبٜ ٚ ٘مالف دنانا٤الطاٖ زض       ؾؤاَشػٚٞف ثٝ ز٘جبَ شبؾد ثٝ ا٤ٗ 

ٗ ا٤ٗ رب٤ٍبٜ تٛؾظ غطة، آٔط٤ىالب زض ضفتبضٞالب٢   لطاضٌطفتٚ زض وبٖ٘ٛ تٛرٝ  ٔٙغمٝ ٚ رٟبٖ

احتٕب٣ِ ذٛز ف٥ّٝ دنانا٤طاٖ ثالطا٢ ضؾال٥سٖ ثالٝ اٞالسا  ذالٛز وٍٛ٘الٝ ثالط ٔالطزْ ا٤الطاٖ احالط           

اؾالتن زض   قالسٜ   اؾالتفبزٜ  بز٥ثٙ زاز٢ٜ شطزاظٝ ٤٘ؾط؟ ثطا٢ ا٤ٗ ٔٙؾٛض اظ ضٚـ و٥ف٣ ٚ ٌصاضز ٣ٔ

 ٌفت: تٛاٖ ٢ٔ٣ فطف٣ ٞب ؾؤاَضاؾتب٢ شبؾد ثٝ 

ٓ اظ: )اِال ( ٔالطزْ    ا٘الس  فجالبضت اظ ٍ٘بٜ آٔط٤ىالب   ( فٛأُ ف1٣ّ) فٙهالط التالساض    ٤ٗتالط  ٟٔال

 نظا٘ٛ زضآٔسٖ حبو٥ٕت فبُٔ ثٝ ٤ٗتط رسا وطزٖ ٔطزْ اظ ٘ؾبْ دنانا٤طاٖ ٟٔٓٚ )ة(  دنانا٤طاٖ

ٓ اظ: )اِال (   ا٘الس  فجالبضت  ٌط ٔساذّٝ( فٛأُ 2) ثطذال٣ اظ ٘رجٍالبٖ )ؾ٥بؾال٣،     ٣٤نالسا  ٞال

ٕ   ب٤ٌٖطا ٘فٛش غطة ، )ة(التهبز٢، ف٣ّٕ ٚ ننن( دنانا٤طاٖ ثب غطة ٚ  ٢ؾالبظ ٓ ٥زض اضوالبٖ تهال

افالالْ   ٢ وٙالس٤ٗ ؾالبِٝ ف٥ّالٝ دنانا٤الطاٖ، )ت(    ٞالب ٓ ٤تحط، )ح( تساْٚ دنانا٤طاٖ ٢ط٥ٌٓ ٥تهٕ

ضٞٙبٔٝ التهبز ٔمبٚٔت٣ تٛؾظ دنانا٤طاٖ، )ث( افعا٤ف لسضت ٚ ٘فٛش ؾپبٜ زض زاذُ ٚ ذبضد 

 اظ ا٤طاٖن

ْ    ٞسا٤ت ٔطزاظ: )اِ (  ا٘س فجبضت( ضاٞجطزٞب 3) ، )ة( ٞالسا٤ت  ْ ا٤الطاٖ ثالطا٢ تغ٥٥الط ٘ؾالب

ٝ ٚ  ٞالب  ٤ٝٙٞعؾ٢ٛ افتطاو ٚ ٘بضضب٤ت٣ اظ  ٔطزْ ا٤طاٖ ثٝ ٢ زفالبف٣ ٚ ٘ؾالب٣ٔ، )ح(   ٞالب  ثط٘بٔال

٢ ؾجه ظ٘س٣ٌ غطث٣، )ت( تحط٤ه الالٛاْ ٚ ٔالصاٞت، )ث( حٕب٤الت اظ    ؾٛ ثٝٞسا٤ت ٔطزْ 

ٍ٘طـ وٝ ؾ٢ٛ ا٤ٗ  ٚ )د( ٞسا٤ت ٔطزْ ثٝ ٞب٢ غ٥طذكٗ ٔربِ  ٚ تضق٥  ا٘مالث٥ٖٛ ٌطٜٚ

 شص٤ط ٥٘ؿتن ٞب٢ غطة أىبٖ تٛؾقٝ ٚ ثٟجٛز التهبز٢ ثسٖٚ وٕه ٚ ضٚـ

٢ ربٔقالٝ، )ة(  آٚض تالبة اظ: )اِال ( والبٞف    ا٘الس  فجالبضت ( ش٥بٔسٞب٢ ٔٛضز ا٘تؾبض آٔط٤ىالب  4) 

ٌطا٢ ا٤طا٘ال٣   ٣ حبو٥ٕت، )ح( تغ٥٥ط ٘ؾبْ ز٣ٙ٤ دنانا٤طاٖ ثٝ ٤ه ٘ؾبْ ٣ّٔوٙٙسٌ ذ٥ثؿوبٞف تٛاٖ 

التهبز ٔمالبٚٔت٣ ٚ تجالس٤ُ ا٤الطاٖ اظ ٤اله وكالٛض لسضتٕٙالس ؾ٥بؾال٣ ٚ        فسْ تحمك ؾىٛالض، )ت( 

 ٓ ثالطزٖ ذٛزاتىالب٣٤ ٚ    ٥ٗاظ ثال ، )ث( ش٥ٕالبٖ ٚاثؿالتٝ ثالٝ غالطة     التهبز٢ ٔؿتمُ ثٝ ٤ه وكٛض ٞال

 نٞب ٚ ٞٙزبضٞب٢ ا٘مالة اؾال٣ٔ ٔحٛ قسٖ اضظـ، )د( ٞب٢ زفبف٣ وكٛض لبث٥ّت
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آٔط٤ىالب   زٞس ٣ٔ٘كبٖ  ٞب فتٝبٌفت وٝ ٤ تٛاٖ ٣ٔان٣ّ شػٚٞف  ؾؤاَثٙبثطا٤ٗ، زض شبؾد ثٝ 

ح٥بت٣ حٕب٤ت ٔطزْ ا٤طاٖ ثط حجبت ٚ شب٤ساض٢ ٘ؾالبْ دنانا٤الطاٖ ضا زضن    ط٥تثح٣ ٘مف ٚ ذٛث ثٝ

٢ ٔرتّال   ٞالب  ضٚـثالط ٔالطزْ ثالٝ     ٔالؤحط ٢ ٌالصاض وطزٜ اؾتن ثٙبثطا٤ٗ تالـ ذالٛز ضا ثالط احط  

ٝ التهبز٢، ؾ٥بؾ٣، فط٣ٍٙٞ، زفبف٣ ٚ ننن لطاض زازٜ اؾالت   ٝ  ثال ٢ والٝ حالؽ ٘با٥ٔالس٢ اظ    ا ٌٛ٘ال

ضا اظ حبو٥ٕت ٚ ٘ؾالبْ   آٟ٘بوبضآٔس٢ ٘ؾبْ فق٣ّ دنانا٤طاٖ ضا زض ٔطزْ ا٤زبز ٕ٘ٛزٜ تب حٕب٤ت 

ٖ  »، آٔط٤ىب ثٝ ا٤ٗ ٘ت٥زٝ ضؾ٥سٜ وٝ زض ٔمبثّٝ ثالب دنانا٤الطاٖ،   زضٚالـتضق٥  وٙسن   «ٔالطزْ ا٤الطا

و٥ٕت ٚ ٚ رسا وطزٖ ٔطزْ اظ حب ؾٛغٜ ٚ لّٕطٚ ان٣ّ رًٙ ٞؿتٙس ٘ٝ رًٙ ف٥ع٤ى٣ نط 

٘ؾبْ ز٣ٙ٤ ثبفج تضق٥  ز٤ٍط اثعاض لسضت ٣ّٔ دنانا٤الطاٖ ذٛاٞالس قالسن ٘ت٥زالٝ ا٤الٗ ضفتالبض       

٣ حبو٥ٕالت ٚ ٘ؾالبْ   وٙٙسٌذ٥ثؿتٛاٖ »ٚ  «٢ ربٔقٝآٚض تبةتٛاٖ » ؾٛ هتب اظ ٤ قٛز ٣ٔثبفج 

وٙٙالس٣ٌ آٔط٤ىالب ٚ زقالٕٙبٖ دنانا٤الطاٖ     ٚ اظ ؾ٢ٛ ز٤ٍالط تالٛاٖ ثؿال٥ذ    بفت٤ٝ وبٞف «دنانا٤طاٖ

 افعا٤ف ٤بثسن

 

 . پ٘طٌْبدّب4-2
 . پيشنهادهای اجرایي4-2-1

( ثبظٍ٘ط٢ ٘مف ٔطزْ زض حجبت التساض ٚ ا٥ٙٔت ٣ّٔ تٛؾالظ ؾ٥بؾالتٕساضاٖ ٚ ٔؿالئٛالٖ؛    1)

ٌ ذ٥ثؿال ٢ ٚ تٛاٖ آٚض تبةٚ افعا٤ف  زضنحٙٝحفؼ حضٛض ٔطزْ  ٔٙؾٛض ثٝ ٣ حبو٥ٕالت،  وٙٙالس

ٚ ارتٕبفالبت   ٞب٢ اؾتٛاض ز٤ٗ ٔطزْ ؾتٖٛ وٝثب٤ؿت٣ ؾ٥بؾتٕساضاٖ وكٛض ثٝ ا٤ٗ زضن ثطؾٙس 

زفبف٣ ٞؿتٙس ]٘ٝ ذٛال ٚ ٘عز٤ىبٖ[، شؽ ثب٤الس ثالٝ آٟ٘الب     ط٥ٜشذٚ ٥٘طٚٞب٢  ٔؿ٥ّٕٗ شطقٛض

 1ثبقسن آٟ٘بثٝ  بلكب٥ٖاقتٌطا٤ف زاقتٝ ٚ 

ٗ انالح ٚضق٥ت التهبز٢ وكٛض ٚ ثٝ  زازٖ لطاض( زض ا٤ِٛٚت 2) رالس٢   ٔكبضوت ٌالطفت

 ٚ ٚالق٣ ٔطزْ زض ا٤ٗ أط؛

ثالبال  افالعا٤ف وبضآٔالس٢ ٘ؾالبْ ٚ     ٔٙؾٛض ثٝٔجبضظٜ ثب فؿبز ازاض٢  لطاض زازٖا٤ِٛٚت  ( زض3)

 افتٕبز ف٣ٕٔٛ؛ ثطزٖ
                                                                                                                                                     

 ثٝ ٔبِه اقتط )ؿ(التجبؼ اظ ٘بٔٝ ا٥ٔطا٥ِٕٙٔٛٗ ف٣ّ ن1
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٢ ٞالب  ٍالبٜ ٤رباظ  آٟ٘الب ( قٙبؾب٣٤ فٛأُ ٘فٛش٢ ؾ٥بؾ٣، فط٣ٍٙٞ، التهالبز٢ ٚ حالص    4)

 ٢؛ؾبظٓ ٥ته٢ٕ ٚ ط٥ٌٓ ٥تهٕ

 ٞالب  ت٤ال ضٚأطاوع ٚ ٟ٘بزٞب٢ ف٣ّٕ ٚ فط٣ٍٙٞ ثطا٢ ٔمبثّٝ ضاؾد ثب رًٙ  فقبَ قسٖ( 5)

٢ اؾال٣ٔ ثب اؾتفبزٜ اظ ٔحتٛاؾبظاظ عط٤ك  ػ٤ٜٚ ث٢ٝ آٔط٤ىب ٚ غطة ف٥ّٝ ٔطزْ ا٤طاٖ ٞب س٤ٜاٚ 

 تط٤ٚذ ؾجه ظ٘س٣ٌ اؾال٣ٔ؛ ٔٙؾٛض ث٢ٝ ارتٕبف٣ ٞب قجىٝفضب٢ ؾب٤جط ٚ 

ضا ٞالط والٝ ث٥كالتط زض ٔقالطو ز٤الس      ( ٥٘طٚٞب٢ ٔؿّح ثب٤ؿت٣ ذسٔبت ؾبظ٘س٣ٌ ذٛز 6)

ٝ افىبض ف٣ٕٔٛ لطاض زٞٙسن ثٙبثطا٤ٗ، ثٝ ٚرٛز ؾالبٔب٘ٝ   ٢ لسضتٕٙالس زض وٙالبض ذالٛز ٥٘البظ     ا ضؾالب٘

 زاض٘سن

 
 يپژوهش. پيشنهادهای 4-2-2

 تٛا٘س ا٘زبْ ٥ٌطز:ٞب٢ ظ٤ط زض تى٥ُٕ ا٤ٗ تحم٥ك ٣ٔشػٚٞف

ٚ ٔمالبْ ٔقؾالٓ    )ضٜ(( ٘مف ٔطزْ زض حجالبت ٚ شب٤الساض٢ دنانا٤الطاٖ زض ث٥البٖ أالبْ ذ٥ٕٙال٣      1)

 ؛)ٔسؽّٝ اِقب٣ِ(ضٞجط٢

٢ ربٔقالالٝ ٚ وٍالال٣ٍ٘ٛ افالالعا٤ف آٖ زض ٔمبثالالُ آٚض تالالبةثالالط  ٔالالؤحط( قٙبؾالالب٣٤ فٛأالالُ 2)

 ضفتبضٞب٢ آٔط٤ىب ٚ زقٕٙبٖ؛

 ن٣ دنانا٤طاٖ ٚ اِعأبت تحمك آٖوٙٙسٌذ٥ثؿثط لسضت  ٌصاض( قٙبؾب٣٤ فٛأُ احط3)

 

***** 
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