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پذیزش مقاله1335/45/22 :

چكیذه

جوَْری اسالهی ایزاى تِدالیل چٌد اس جولِ هَلعیت صئَپلتیک ٍظَْر اًمالب اسالهی ،در هعزض
تْدیدات اس ًاحیِ دضوٌاى لزارداضتِ ٍتزایي اساط پزداختي تِ هَضَع پدافٌدغیزعاهل
ٍپیادُساسی سیاستّایکلی آى تِ عٌَاى تکویل کٌٌدُ سًجیزُ دفاعی کطَر هعٌا هییاتد .ایي
تحمیك تا رٍش کیفی ٍ تا استفادُ اس ًظزیِ هثٌایی دادُتٌیاد تِ دًثال آى است تا تِ ایي سَال کِ
الگَی راّثزدی پیادّساسی سیاستّایکلیپدافٌدغیزعاهل در ساسهاىّای دٍلتی کطَر چیست؟
پاسخ دّد .حجنًوًَِ تحمیك تا استفادُ اس رٍش ًوًَِگیزی ّدفوٌد ً 34فز اس خثزگاى ٍ
صاحثٌظزاى هَضَع تعییي ،کِ هَرد هصاحثِ عویك لزار گزفتِ ٍ دادُّای گزدآٍری ضدُ تا
استفادُ اس رٍش تحلیل ًظزیِ دادُتٌیاد تعد اس تثدیل تِ 555کد483 ،هفَْم ٍ  55همَلِ در لالة
هضاهیي علّی ،هحَری ،سهیٌِایٍ ،اسطِای ،الشاهات راّثزدی ٍ پیاهدّا ،دستِتٌدی ضد.
جْت کسة اعتوادپذیزی تحمیك اس دٍ رٍش تاستیٌی هطارکت کٌٌدگاى ٍهزٍر خثزگاى غیزضزکت
کٌٌدُ در پضٍّص استفادُ ٍ در اداهِ تا تْزُگیزی اس کدگذاری هحَری الگَی پارادایوی تحمیك
تدست آهد .یافتِ ّای تحمیك ًطاى هیدّدالگَی طزاحی ضدُ در همایسِ تا ًظزیات هطاتِ هطزح
ضدُ در تاب پیادُساسی در سطَح راّثزدی اس لاتلیتّای تزتزی چَى کلًگزی ٍ تَهیًگزی
تزخَردار است کِ هیتَاًد تسْیلگز پیادُساسی سیاستّای فَقتاضد.
واشگان کلیدی :اٍِ ،ٛضاٞجطز ،پسافٙسغیطػبُٔ ،ؾیبؾتٞبی وّی ،پیبزٜؾبظی ،ؾبظٔبٖٞبی زِٚتی.
 - 1اؾتبزیبض زا٘كٍب ٜػّ ْٛا٘تظبٔی أیٗ
 -2اؾتبزیبض ٔسیطیت زا٘كٍب ٜػبِی زفبع ّٔی
 -3زا٘كزٛی زوتطی ٔسیطیت ضاٞجطزی پسافٙس غیطػبُٔ زا٘كٍب ٜػبِی زفبع ّٔی ghasem30598@gmail.com
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هقذهه
ا٘مالةاؾالٔیایطاٖ اظ ثسٚ ٚلٛع زض ٔمبثُ عیف ٌؿتطزٔ ٚ ٜتٛٙػی اظ تٟسیسٞب  ٚتٟبرٕبت لطاض
ٌطفت .ثٛٔ ٝاظات ضقس  ٚپیكطفت ضٚظافع ٖٚربٔؼٝاؾالٔی ،قست ایٗ تٟسیسات  ٚتٟبرٕبت ٘یع
ض ٚث ٝفع٘ٚی ٕ٘ٛز ٜتب اظ اٍِ ٛقسٖ ا٘مالة اؾالٔی زض ػطن ٝرٟب٘ی ث ٝػٛٙاٖ یه ایسٜی رسیس
ٛٔٚفك رٌّٛیطی ٕ٘بیسٚ .رٛز ٚیػٌیٞب  ٚػٛأُ زیٍط زض وكٛض اظرّٕ ٝغئٛپّتیه ؾطظٔیٗ،
لطاضٌطفتٗ زض ٔٙغمٝی غطة آؾیب وٕٛٞ ٝاضٛٔ ٜضز عٕغ لسضتٞبی رٟب٘ی ثٛزٕٞ ،ٜچٙیٗ زؾتطؾی
اظ عطیك ذّیذ فبضؼ ث ٝؾبیط ٘مبط ز٘یب ،زض وٙبض ٚرٛز ٔٙبثغ غٙی ٘فت ٌ ٚبظ ،چكٓ عٕغ  ٚث ٝتجغ
آٖ قست تٟسیسات اظ ٘بحی ٝزقٕٙبٖ ضا افعایف زازٜاؾت٘ .ظبْ رٕٟٛضی اؾالٔی زض پبؾد ٔ ٚمبثّٝ
ثب تٟسیسات ٔزٕٛػ ٝتساثیطی ضا اتربش ٕ٘ٛز ٜو ٝیىی اظ آٖٞب تسٚیٗ ٚاثالؽ ؾیبؾتٞبی وّی
پسافٙسغیطػبُٔ اؾت.تحمك ایٗ ؾیبؾتٞب و ٝزض ؾبَ  1389اظ ؾٛی أبْذبٔٝٙای

ث ٝوّیٝ

ؾبظٔبٖٞبی زِٚتی اثالؽ قس زض ٍ٘ب ٜضاٞجطزیٔ ،ؿتّعْ عی فطآیٙسی اؾت و ٝپیبزٜؾبظی ثٝػٛٙاٖ
یىی اظ ارعای انّی آٖ ثٛز ٚ ٜزؾتیبثی ث ٝآٖ ٔؿتّعْ قٙبذت  ٚزضن اِعأبت  ٚػٛأُ ٔٛحط ثط
آٖ ٔیثبقس.
ا٘سیكٕٙساٖ ٚزا٘كٕٙساٖ ٔسیطیت ضاٞجطزی ثیٗ ا٘تربة ضاٞجطزٞب ،ؾیبؾتٞب  ٚپیبزٜؾبظی آٖٞب
تفىیه لبئُ قسٜا٘س .ا٘تربة ضاٞجطز ِعٔٚب" ثٔ ٝؼٙبی پیبزٜؾبظی ٚارطای آٖ ٘یؿت  ٚحتی ٔیتٛاٖ
ٌفت و ٝا٘تربة ضاٞجطز تٟٙب ثركی اظ فطآیٙس ٔسیطیتضاٞجطزی  ٚآٖ  ٓٞقبیس ثرف ؾبز ٜآٖ ثبقس
چطا و ٝیه ضاٞجطز ذٛة ثس ٖٚپیبزٜؾبظی ٚارطای احطثرف ث ٝاحتٕبَ ظیبز ثب قىؿت ضٚثٝ
ضٚذٛاٞس قسِ ،صا ؾبظٚوبضٞبی ازاضی  ٚؾبذتبضی ٚیػٜای و ٝؾبظٌبض ثب ضاٞجطز ثٛزٚ ٜػّٕی ٘یع
ثبقس ثطای پیبزٜؾبظی ٚارطای ضاٞجطز ضطٚضت زاض٘س(حؿٗ ثیٍی.)374: 1390،
ثطایٗ اؾبؼ ٘تیزٝثركی تسٚیٗ ؾیبؾتٞبی وّی ٘ظبْ ٔؿتّعْ ؾبظٚوبضٞبیی اؾت و ٝثط اؾبؼ
آٖ أىبٖ پیبزٜؾبظی فطا ٓٞقٛز .پیبزٜؾبظی ٘یع ثٝتجغ ذٛز ٘یبظٔٙس زضن قطایظ ،أىب٘بت ٚ
التضبئبتی اؾت و ٝثطاؾبؼ آٖ أٍِ ٚ ٛسِی عطاحی ٌطزز .آٖچ ٝاظ رٕغ ثٙسی ٘ظطات ثسؾت
ٔیآیس ایٗ اؾت و ،ٝتحمك ؾیبؾتٞبیوّیپسافٙسغیطػبُٔ زضحس ثبالیی ٔتٛلف ثط پیبزٜؾبظی ٔٛحط
ٚوبضآٔسآٖ ٔیثبقس .اظعطفی زضؾٙس چكٓ ا٘ساظ  ،1404رٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ وكٛضی" أٗ،
ٔؿتمُ ٔ ٚمتسض ثب ؾبٔبٖ زفبػی ٔجتٙی ثط ثبظزاض٘سٌی  ٕٝٞرب٘ج ٚ ٝپیٛؾتٍی ٔطزْ  ٚحىٔٛت"
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تؼطیف قس ٜاؾت .زؾتیبثی ث ٝالتساض  ٚؾبٔبٖ زفبػی ٔجتٙی ثط ثبظزاض٘سٌی یىی اظ اٞساف
چكٓا٘ساظ اؾت و ٝپیبزٜؾبظی ایٗ ؾیبؾتٞب ،تحمك آٖضا تؿطیغ ٔیثركس .زض تجییٗ  ٚتكطیح
ٚضؼیت ٔٛرٛز زض ؾبظٔبٖٞبی زِٚتی ،قٛاٞس  ٚلطائٗ اِٚی ٝحىبیت اظ آٖ زاضز و ٝؾبظٔبٖٞبی
زِٚتی زض حبَ حبضط ث ٝزالیُ ٔرتّف زض پیبزٜؾبظی ؾیبؾتٞبی اثالغی ثب چبِف ٞبی ظیبزی اظ
رّٕ ٝػسْ ٚرٛز ؾبذتبض ٔٙبؾت ،ثی حجبتی ربیٍب ٜزضٔمبعغ ٔرتّف ظٔب٘ی ،ػسْ آٔبزٌی وبفی
٘یطٚی ا٘ؿب٘ی ،ػسْ ٕٞبٍٙٞی ثیٗ ٔسیطاٖ اضقس ،ترهیم ٘یبفتٗ ثٛزر ٝالظْ ثط ارطای ؾیبؾت ٞب
 ...ٚضٚث ٝضٞ ٚؿتٙس ایٗ قطایظ ٘كبٖ زٙٞسٚ ٜرٛز فبنّٚ ٝقىبف ثیٗ قطایظ ٔغّٛة ٛٔ ٚرٛز
ٔیثبقس(ٔهبحج ٝثب ٔؼب٘ٚیٗ ؾبظٔبٖپسافٙسغیطػبُٔ ٚ ، )1394/6/8،تب و ٖٛٙأٍِ ٚ ٛسِی و٘ ٝحٜٛ
پیبز ٜؾبظی ایٗ ؾیبؾتٞب ضا زض ؾبظٔبٖٞبی زِٚتی ٔٛضز اقبض ٜلطاضزٞس ،عطاحی ٘كسٜاؾت٘ .ظط ثٝ
ایٗو ٝزیطظٔب٘ی اظ اثالؽ ایٗ ؾیبؾتٞب ٕ٘یٌصضز  ٚثٙب ٟ٘بزٖ ضٚقی پبیساض زض ٔحمك قسٖ آٖ
اظٔٙظطی ثٚ ٝرٛز أٍِ ٚ ٛسِی ثٔٛی ٔتٛلف اؾتِ ،صا زغسغٝی انّی ٔحمك ػسْ ٚرٛز اٍِٛی
ضاٞجطزی و٘ ٝحٜٛی پیبزٜؾبظی ایٗ ؾیبؾتٞب ضا ٔكرم ٕ٘بیس ثٛز ٚ ٜثط آٖ اؾت تب ث ٝوبٚـ
ػٛأُ تبحیطٌصاض ثط آٖ پطزاذتٚ ٝثب زض٘ظطٌطفتٗ قطایظ  ٚالتضبئبت ثٔٛی ؾبظٔبٖٞبیزِٚتی وكٛض ثٝ
اضائ ٝاٍِٛیی ضاٞجطزی و ٝثط اؾبؼ آٖ ثتٛاٖ ث ٝپیبز ٜؾبظی ؾیبؾت ٞبیاثالغی وٕه قٛز٘ ،بئُ آیس.
ث ٝتؼجیط زیٍط ایٗ تحمیك ث ٝز٘جبَ زؾتیبثی ث ٝاٞساف ظیط اؾت :
هذف اصلی
زؾت یبثی ث ٝاٍِٛی ضاٞجطزی پیبزٜؾبظی ؾیبؾتٞبیوّیپسافٙسغیطػبُٔ زض ؾبظٔبٖٞبیزِٚتی

اهذاف فزعی
 -1قٙبذت ٔمٛالت تكىیُزٙٞس ٜاٍِٛی ضاٞجطزی پیبزٜؾبظی ؾیبؾتٞبیوّیپسافٙسغیطػبُٔ
 -2قٙبذت ٔضبٔیٗ انّی تكىیُزٙٞس ٜاٍِٛیضاٞجطزی پیبزٜؾبظی ؾیبؾتٞبیوّی
پسافٙسغیطػبُٔ زض ٕٞیٗ ضاؾتب ؾٛاالت تحمیكٔ ،تٙبظط ثب اٞساف تؼییٗ قس ٜػجبضتؿت اظ:
سؤال اصلی
اٍِٛی ضاٞجطزی پیبزٜؾبظی ؾیبؾتٞبیوّی پسافٙسغیطػبُٔ زض ؾبظٔبٖٞبی زِٚتی چیؿت؟
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سؤاالت فزعی
ٔ -1مٛالت تكىیُ زٙٞس ٜاٍِٛی ضاٞجطزی پیبزٜؾبظی ؾیبؾتٞبیوّی پسافٙسغیطػبُٔ وساْا٘س؟
ٔ -2ضبٔیٗ تكىیُ زٙٞس ٜانّی اٍِٛیضاٞجطزیپیبزٜؾبظی ؾیبؾتٞبی وّیپسافٙسغیطػبُٔ
وساْا٘س؟
زض ثبة إٞیت ا٘زبْ آٖ ثبیس ٌفت تحمّكیبفتٗ ؾیبؾتٞبی فٛق ثٔ ٝزٕٛػ ٝػٛأّی ثؿتٍی
زاضز وٞ ٝطیه ٔی ثبیؿت ث ٝتفىیه ٔٛضز تٛر ٝلطاضٌیطز ،ثٕٞ ٝبٖ ٔیعاٖ و ٝتسٚیٗ  ٚعطاحی
ؾیبؾتٞب اظ إٞیت ثطذٛضزاض اؾت زلت زض ٘حٜٛی پیبزٜؾبظی ٘یع ٔ ٟٓتّمی ٔیقٛز .اظ عطفی
فبضؽ اظ اثالؽ ایٗ ؾیبؾت ٞب اظ عطف حضطت أبْ ذبٔٝٙای ٔسظّٝاِؼبِیٔ ،ؼظِٓ ٝثٝا٘حبی
ٌ٘ٛبٌ ٖٛإٞیت پطزاذتٗ ث ٝپسافٙسغیطػبُٔ ضا ٌٛقعز ٕ٘ٛزٜا٘س اظرّٕ ٝایٗ و ٝزضٔٛضزی
ٔیفطٔبیٙس" ایٗ ٔٛضٛع ضا لجالً  ٓٞاثالؽ وطزٜاْ  ٚاالٖ  ٓٞتبویس ٔیو ٓٙو ٝثبیس تساثیط وبضؾبظ زض
ثبة پسافٙس غیطػبُٔ ضا ػّٕی وٙیس" (أبْ ذبٔٝٙای

ٔ ،زٕٛػ ٝثیب٘بت ِ )1386/6/30،صا

ا٘زبْ ایٗ تحمیك ثؿتطی ثط ػّٕیبتی قسٖ فطأیٗ  ٚؾیبؾتٞبی اثالغی ثٛز ٚ ٜپطزاذتٗ ث ٝآٖ
ٔیتٛا٘س تالقی زض رٟت ثٔٛیؾبظی ازثیبت پیبزٜؾبظی  ٚوٕه ث ٝتِٛیس ػّٓ زض ایٗ رٟت ثبقس.
زضذهٛل ضطٚضت ا٘زبْ ایٗ تحمیك ٘یع ثبیس ٌفت زضنٛضت ػسْ ا٘زبْ ایٗ تحمیكٔ ،زٕٛػٝ
ػٛأّی و ٝزض پیبز ٜؾبظی ؾیبؾتٞبی یبزقس ٜاحط ٌصاض اؾت ،قٙبذت٘ ٝكس ٚ ٜاضائ ٝاٍِٛی ٔٙبؾت
پیبزٜؾبظی و ٝزض حىٓ ٘مك ٝضأ ٜیثبقس ،ثب چبِف ضٚثط ٚقسٚ ٜپیبٔسٞبی ٘بٔغّٛثی زض ا٘تظبض حٛظٜ
أٙیتی ٔیثبقس.
هبانی نظزی
پیشینه تحقیك

زضحبِیو ٝزض عّیؼٝی تٛؾؼٝی زا٘ف ٔسیطیت اؾتطاتػیه ،حزٓ ا٘جٔ ٜٛغبِؼبت ٚپػٞٚفٞبی ایٗ
حٛظ ،ٜثط تسٚیٗ اؾتطاتػیٞب ٔتٕطوع ثٛز،زض زٞٝٞبی اذیط چطذف آقىبضی ث ٝؾٕت چٍٍ٘ٛی
پیبزٜؾبظی اؾتطاتػی ٞب ضخ زاز ٜاؾت).(Lorange,1998:18
زض ظٔیٝٙی پیبزٜؾبظی تهٕیٕبت  ٚثط٘بٔٞٝبی ٔسیطیتی ٘ ٚیع ٔٛفمیت  ٚقىؿت آٖٞب ٔغبِت
فطاٚا٘ی ٘ٛقت ٝقس ٜاؾت رس َٚقٕبض 1 ٜث ٝتؼسازی اظ ایٗ پػٞٚف ٞب ٘ ٚظطیبت پطزاذتٝاؾت.
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رس 1 َٚثطضؾی ثطذی اظ تحمیمبت زض ذهٛل پیبز ٜؾبظی ٚارطای ؾیبؾت ٞب  ٚذظٔكیٞبی ػٕٔٛی
٘ظطیٝپطزاظ /پػٞٚفٌط
أیطٌطٚؾی
(ضؾبِ ٝزوتطی)
ٔزیسٔرتبضیبٖپٛض
(ضؾبِ ٝزوتطی)
٘طرؽ قىطی
(ضؾبِ ٝزوتطی)
پبِٛد
(ضؾبِ ٝزوتطی)

ؾبَٔغبِؼٝ
1391
1391

حٛظٔ ٜغبِؼ ٚ ٝقطح زیسٌبٞ ٜب
اٍِٛیٔسیطیتضاٞجطزیپسافٙسغیطػبُٔ ٔجتٙی ثطتّفیك ز ٚحٛظٔ ٜسیطیت  ٚثط٘بٔٝضیعی
ضاٞجطزی اظ یهؾ ٚ ٛؾبظٚوبضٞبی عطاحی  ٚارطای پسافٙس غیطػبُٔ اظ ؾٛی زیٍط.
ػٛأُ تأحیطٌصاض ثط پیبز ٜؾبظی  ٚارطا ی ؾیبؾت ٞب ٚذظ ٔكی ٞبی ػٕٔٛی قبُٔ  4زؾتٝ
ػٛأُ ظٔیٝٙای ،ؾبذتبضی  ،وبضوطزی  ٚػبُٔ ضفتبضی ربٔؼٔ ٝی ثبقس.
ثطای پیبز ٜؾبظی  ٚارطای ٔٛفك ذظٔكی ثٔ ٝزطیبٖ تٛنیٔ ٝیقٛز تٛر ٝذٛز ضا زض ٞط

1390

ؾغح ث ٝػٛأُ ظیط ٔؼغٛف زاض٘س :زض ؾغح لب٘ ٖٛاؾبؾیٟ٘ ،بزٞبی ٔفؿط،زض ؾغح ٔزّؽ،
تهٕیٕبت زض ؾغح زِٚت ،افطاز ٚزض ؾغح تٛظیغ زؾتبٚضزٞب ،افطاز
عطاحی اٍِٛی ٔٙبؾت تسٚیٗ ؾیبؾتٞبی وّی ٘ظبْ رٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ ٔكتُٕ ثط 5

1390

ٔطحّ ٝاؾت اِف -قٙبذت ٔؿئّ ٚ ٝآیٙسٍٜ٘طی ةٞ -سفٌصاضی  ٚتؼییٗ زؾتٛض وبض د-
ؾیبؾت پػٞٚی ٞ ٚعیٝٙیبثی ز -ا٘تربة ٌعی ٝٙثطتط  ٚتسٚیٗ ؾیبؾتٞب  -ٜتهٛیت  ٚاثالؽ
حبنُ پػٞٚف ،زؾتیبثی ث ٝؾ ٝاٍِٛی فىطی اؾت .ضٚیىطز ا َٚتحت ػٛٙاٖ ؾبذتبضٌطایبٖ،

قٟبة حؿبثی
(ضؾبِ ٝزوتطی)

1390

ػٕستبً ثط ػٛأُ ؾبذتبضی ٔغطح زض ازثیبت ٔسیطیت ضاٞجطزی تأویس زاضز .اٍِٛی زٔ ْٚطثٛط
ثٔ ٝؼٙبٌطایبٖ اؾت و ٝػٛأُ ٘طْ ،ثٚٝیػٔ ٜؤِفٞٝبی فط ًٙٞثٔٛی ضا زاضای إٞیتی ٚاالتط
ٔیزا٘ٙسٌ .ط ٜٚؾ ،ْٛضٚیىطز تطویجی ضا ثطٌعیسٜا٘س
ٟٔٓتطیٗ ٔٛا٘غ پیبز ٜؾبظی ٚارطای ؾیبؾت ٞبی نٙؼتی وكٛض ػجبضتا٘س اظ فمساٖ
ذظٔكیٞب  ٚؾیبؾتٞبی ربٔغ نٙؼتی ،فمساٖ قجى ٝاعالػبتی وبضآٔس ،ػسْ تغجیك

ػّیضضب ضظلی ضؾتٕی
(ضؾبِ ٝزوتطی)

1384

ٔؿئِٛیتٞبی ٔح ِٝٛثب ترهم  ٚزا٘ف افطاز ،ؾبذتبض ٘بٔٙبؾت ٚاحسٞبی نٙؼتی وكٛض
ثطای حضٛض زض ثبظاض رٟب٘ی ،ػسْ اؾتفبز ٜاظ تىِٛٛٙغی  ٚفٗآٚضی رسیس ،ضٚقٗ ٘جٛزٖ
اٞساف ،فمساٖ اػتٕبز ػٕٔٛی ث ٝؾطٔبیٌٝصاضی زض ثرف نٙؼت ،فمساٖ اذتیبض الظْ زض
ٔزطیبٖٔ ،طارغ ٔتؼسز لبٌٖ٘ٛصاضی ٘ ٚبپبیساضی ٘ؿجی  ٚثیحجبتی لٛا٘یٗ ٔ ٚمطضات التهبزی.

آزضیٙب ٌیٍب
(ضؾبِ ٝزوتطی)

ایٗ ضؾبِ ٝث ٝچبضچٛثی زض رٟت ٔٛفمیت ارطای اؾتطاتػیٞب ٘بئُآٔس ٜاؾت:قف ػبُٔ
2013

وّیسی ٔؤحط ثط ػّٕىطز ارطا :نالحیت اػضبی ؾبظٔبٖٔ ،سیطیت ،اضتجبعبت ،ظٔی ٝٙؾیبؾی،
ارطای عطح ،ؾبذتبض ؾبظٔبٖ ،فطًٙٞؾبظٔب٘ی.
ٔكىالتی و ٝزض ض٘ٚس پیبزٜؾبظی ثٛرٛز ٔی آیٙس احتٕبَ زؾتیبثی ث ٝاٞساف ٔٛضز ٘ظط

وٙت ٚیٛض
(عطح پػٞٚكی)

ؾیبؾتٞب ٚثط٘بٔٞٝبی زِٚتٞب ضا وبٞف ٔیزٞسٔ .كىالت پیبزٜؾبظی ٘یع ٕٔىٗ اؾت
2010

ضٚحی ٚ ٝقٟطت ذبضری اظ ؾبظٔبٖٞبی ٔؿئٚ َٛزِٚتٟب ضا نسٔ ٝثع٘س .اٌط چ ٝثؿیبضی اظ
ٔكىالت ارطا ثبضٞب  ٚثبضٞب زض ؾطاؾط ثط٘بٔ ٝضخ ٔیزٞس ٔ ٚیتٛاٖ اظ لجُ ،آٖ ضا پیفثیٙی
وطز أب اغّت لبٌٖ٘ٛصاضاٖ تٛر ٝوٕی ث ٝآٖٞب ٔیٕ٘بیٙس.

پبپیٓ زاِیٛیسا
(عطح پػٞٚكی)

2008

ػٛأُ ٔؤحط زض قىؿت ارطا :فمساٖ حٕبیت ؾیبؾیٙٔ ،بثغ ٔبِی ٔحسٚزٔ ،حسٚزیت ٞبی
ٔٛرٛز زض ظطفیت ٟ٘بزیٕٞ ،ىبضی ضؼیف زض ؾغٛح ٔحّی.
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هفهوم شناسی
ا٘تربة ٚاغٌبٖ ٔ ٚفبٞیٓ ٔٙبؾت زض ٞط ضقت ٚ ٝػّٕی ثؿیبض ٔ ٚ ٟٓضطٚضی اؾت .ایٗ أط زض ا٘تمبَ
زا٘ف  ٚتزطثیبت ث ٝزیٍطاٖ ٘ ٚؿُٞبی آیٙس٘ ٜمف ٚیػ ٜای زاضز .أب اظ ایٗ ٔ ٟٓتط ،ارٕبع ٚ
ٚحست ٘ظط ٔحممیٗ  ٚوٙكٍطاٖ ػطن ٝی یه ػّٓ یب ضقت ٝثطؾط ٔفبٞیٓ ٚ ٚاغٌبٖ آٖ اؾت.
 الگو :زض تؼطیفی ؾبز ٜاظ أٍِ ٛی تٛاٖ ٌفت؛ اٍِ ٛیب ٔسَٕ٘ ،بیف ٘ظطی  ٚؾبز ٜقس ٜاظ رٟبٖٚالؼی ٔی ثبقس(ؾٛضیٗ ٚزیٍطاٖ  .)65 :1386،اٍِ ٛتهٛیطی اؾت و ٝاظ ٚالؼیتٞبٚضٚاثظ ٔٛرٛز
ٌطفت ٝقس٘ٚ ٜكبٍ٘ط ٔتغیطٞبی ٔٛرٛز ٘،ح ٜٛاضتجبط آٖٞب ٘ٚتبیذ حبنُ اظ وٙفٚٚاوٙف آٖٞب
اؾت(ؾبیت زا٘كٍب ٜػبِی زفبع ّٔی) .اٍِ ٛثٔ ٝزٕٛػٝای ٔبزی ،ضیبضی یب ٔٙغمی اعالق ٔیقٛز،
و ٝؾبذتٞبیاؾبؾی یه ٚالؼیت ضا ٔیضؾب٘س  ٚزض ؾغح ذٛز ،لبزض ثٝتجییٗ آٖ  ٚاضائٝ
وبضوطزٞبیف اؾت (ؾبضٚذب٘ی .)458 :1388،
زض ایٗتحمیك ثٙبثطتؼطیف ػّٕیبتی ،اٍِ ٛػجبضتؿت اظ ثطزاقتی و ٝفطآیٙس ٌبْثٌٝبْ پیبزٜؾبظی
ؾیبؾتٞبیوّی پسافٙسغیطػبُٔ ضا زض ؾبظٔبٖٞبی زِٚتی تجییٗ ٕ٘ٛزٚ ٜػٛأُ انّی ٚؾبیط ػٛأُ
زذیُ احطٌصاض ثطقىٌُیطی آٖ ٕٞ ٚچٙیٗ ضٚاثظ ثیٗ آٖٞب ضا ٔكرم ٕ٘ٛز٘ ٚ ٜتبیذ  ٚپیبٔسٞبی
ٔٛضز ا٘تظبضضا ٘یع ثیبٖ ٔیزاضز.
 راهبرد :ضاٞجطز ضاٞی اؾت ؤ ٝب ضا ثٞ ٝسف ٔی ضؾب٘سٔ ،بٔٛضیت ضا ٔحمك ٔیؾبظز  ٚثٝچكٓا٘ساظ ٔؼٙب ٔیثركس(حؿٗ ثیٍی .)48 :1390 ،ضاٞجطز ػجبضتاؾت اظ ٙٞط ٞسایت ربٔغ لسضت
ثطای وٙتطَ ٚضؼیت ٞب ٙٔ ٚبعك ثٙٔ ٝظٛض وؿت اٞساف،اظ ایٗ تؼطیف زیبِىتیىی زیسٖ ٚوٙتطَ
ٔحٛضی ثطزاقت ٔی ٌطزز(احٕس٘ٚس.)5: 1391،
 پیاده سازیٔ :ف ْٟٛپیبزٜؾبظی زض ٔٙبثغ ٔغبِؼبتی ٔسیطیت ضاٞجطزی زض ٌصقت ٝزض لبِت ٚاغ ٜارطاث ٝوبضٌطفت ٝقسٜاؾت ٌطچ ٝاظ آٖ اؾٕی ثٔ ٝیبٖ ٘یبٔسٜاؾتِٚ ،ی عطح ٔف ْٟٛاذیط آٖ زض ػّْٛ
ٔىب٘یه ٔ ٚؼٕبضی  ٚوبضثطزی و ٝزض ػّٔ ْٛسیطیت ٚاضز قسٜاؾت ٘كبٖ اظ ایٗ زاضز و ٝزض قطایظ
ٛٔ ٚلؼیت ذبل ٔیتٛا٘س ٔفٟٔٛی ٔتفبٚت اظ ارطا زاقتٝثبقس  ٚثب ٔكرٞٝبی ٔتفبٚت ظبٞط قٛز
(حؿٗثیٍی .)375 :1390 ،پیبزٜؾبظی قبُٔ آٖزؾت ٝاظ السأبت فطز یب ٌط ٜٚاؾت و ٝزض زؾتیبثی
ث ٝاٞسافی و ٝزض تهٕیٕبت لجّی ثیبٖ قسٜاؾت ٔٛحط٘س).(van horn, & Van Meter,1977:97-120
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زضایٗ تحمیك پیبزٜؾبظی ٔزٕٛػ ٝالسأبت ٚاِعأبت ٚضٚاثغی اؾت و ٝثٙٔٝظٛض تحمك ٚزؾتیبثی
ث ٝؾیبؾتٞبی وّی اثالغی پسافٙسغیطػبُٔ ٔیثبیؿت تؼطیف  ٚارطاقٛز.
 سیاستهای کلی :ایٗ ؾیبؾتٞب رٟتٌیطیٞبی وّی  ٚوالٖ ٞؿتٙس و ٝزض ٔطتجٝای ثؼساظ لبٖ٘ٛاؾبؾی  ٚثبالتط اظ لٛا٘یٗ ٔٚمطضات ػبزی لطاضزاقت ٚ ٝثبتٛر ٝث ٝاضظـٞبی حبوٓ  ٚقطایظ ٔحیغی
ربٔؼ ٝثطای تحمك آضٔبٖٞب  ٚاٞساف لب٘ ٖٛاؾبؾی ث ٝنٛضت ٔزٕٛػٝای ٔٙؿزٓ ،ضإٙٞبی ػُٕ
لٛای ؾٌٝب٘ ٚ ٝزیٍط اضوبٖ  ٚارعای ٘ظبْ ثٛز٘ ٚ ٜبظط ثط  ٕٝٞلٛا٘یٗ ٚاِعاْآٚض ٔیثبقٙس.
ؾیبؾتٞبیوّی٘ظبْ زض ؾغح حبوٕیت ث ٝػٛٙاٖ ؾیبؾتِؾیبؾتٞب یب ٔتبپبِؿی ،رٟتٌیطی
ؾیبؾتٞبی والٖ ضا ٔكرم ٔیوٙس  ٚزضچٙجط ٜؾیبؾتٞبی ارطایی ٔتٛلف ٕ٘یق٘ٛس(پبِٛد،
 .)20 :1391ذظٔكیٞبی ػٕٔٛی ث ٝاقىبَ ٔرتّفی ظٟٛض ٚثطٚظ ٔییبثس و ٝاظ آٖ رّٕٔ ٝیتٛاٖ
ٌفت ؾیبؾتٞبیوّی ٘یع ٘ٛػی ذظٔكیػٕٔٛی ٞؿتٙس چ ٖٛزض وكٛض ٔب ؾیبؾت ٔتسا َٚاؾت
ِصا ذظٔكی  ٚؾیبؾت ٔؼبزَ ٌ ٓٞطفت ٝقسٜا٘س(زا٘بیی فطز.)18 :1390 ،
 سیاستهایکلی پدافندغیرعاهل :ایٗ ؾیبؾت ٞبزض13ثٙس زضرّؿبت ٔزٕغ تكریم ٔهّحت٘ظبْ زضتبضیدٞبی  8/12ٚ7/4ٚ6/31ٚ5/27ؾبَ  1386ثٝتهٛیت ضؾیس ٜو ٝزض ؾبَ  1389تٛؾظ
حضطت أبْ ذبٔٝٙای

رٟت ارطا ث ٝوّی ٝؾبظٔبٖ ٞبی زِٚتی قس ٜاؾت .

 پدافندغیرعاهلٔ :غبثك ثٙس یه ؾیبؾتٞبی وّی پسافٙسغیطػبُٔ زض تؼطیف آٖ آٔسٜاؾت:ٔزٕٛػ ٝالسأبت غیطٔؿّحب٘ ٝوٛٔ ٝرت افعایفثبظزاض٘سٌی ،وبٞفآؾیتپصیطی ،تسا ْٚفؼبِیتٞبی
ضطٚضی ،اضتمبی پبیساضی ّٔی ٚتؿٟیُ ٔسیطیت ثحطاٖ زض ثطاثط تٟسیسات  ٚالسأبت ٘ظبٔی زقٕٗ
ٔیقٛز(.ؾیبؾتٞبیوّیپسافٙسغیطػبُٔ) .زضتؼطیفیزیٍطآٔسٜاؾت :پسافٙسغیطػبُٔ ٔزٕٛػ ٝالسأبت
غیطٔؿّحب٘ٝای وٛٔ ٝرت وبٞف آؾیتپصیطی ٘یطٚیا٘ؿب٘ی ،ؾبذتٕبٖٞب ٚتبؾیؿبت ،تزٟیعات
ٚقطیبٖٞبی وكٛض زض ٔمبثُ ػّٕیبت ذهٕب٘ٔ ٚ ٝرطة زقٕٗ ٔیٌطزز(ؾبظٔبٖ پسافٙسغیطػبُٔ،
.)17 :1386
اهذاف و کارکزدهای پذافنذ غیزعاهل
رالِی اٞساف  ٚوبضوطزٞبی ٔ ٟٓپسافٙسغیطػبُٔ ضا ثٝقطح ظیط تؼطیف ٔیوٙس( :رالِی)81 :1391 ،
 -1حفبظت اظ ربٖ ٔطزْ
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 -2حفبظت اظ ظیطؾبذتٞب
 -3اؾتٕطاض ذسٔبت ضطٚضی
 -4حفبظت اظ تأؾیؿبت  ٚتزٟیعات ٘بزض
 -5پبیساضؾبظی ٔسیطیت ػبِی وكٛض
 -6حفبظت ؾبیجطی اظ وكٛض
 -7تأٔیٗ ٘یبظٞبی ٔطزْ

ٕ٘ٛزاض قٕبض -1 ٜوبضوطزٞبی پسافٙسغیطػبُٔ(رالِی)81 :1391 ،

جایگاه سیاست های کلی نظام در حقوق اساسی ایزان
ؾیبؾتٞبی وّی٘ظبْ ،ؾیبؾتٞبیی اؾت و ٝثط ٔجٙبی انُ  110لب٘ ٖٛاؾبؾی تٛؾظ ضٞجطی ٘ظبْ ثب
ٔكٛضت ٔزٕغ تكریم ٔهّحت ٘ظبْ تؼییٗ ٔیٌطزز ِصا ؾبیط ؾیبؾتٞبیی و ٝتٛؾظ لٛای
ؾٌٝب٘ ٚ ٝیب ؾبیط ٟ٘بزٞب  ٚقٛضاٞب زضحٛظ ٜػّٕىطز ذٛز تؼییٗ ٔیٌطزز زضایٗ حٛظٕ٘ ٜیٌٙزس
ثطای تضٕیٗ ػسْ ا٘حطاف ا٘مالة اظ آضٔبٖٞب  ٚاضظـٞب ثبیس ذظٔكیٞب  ٚؾیبؾتٞبی وّی اظ
ؾٛی ضٞجطی تؼییٗ قٛز  ٚلٛای ؾٌٝب٘ ٝزض تهٕیٕبت  ٚالسأبت ذٛز اظ ایٗ ؾیبؾتٞب پیطٚی
وٙٙس زضٚالغ آٖٞب ثبیسٔؿئِٛیت ارطای ایٗ ؾیبؾتٞب ضاثط ػٟس ٜزاقت ٝثبقٙس(وبظٕی.)210 :1390 ،
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(اهداف ،رهنامه و سیاستها)

زض ٍ٘بٔ ٜمبْٔؼظٓضٞجطی ؾیبؾتٞبیوّی ث ٝػٛٙاٖ ٙٞسؾٝاؾبؾی ٘ظبْ  ٚلٛای ؾٌٝب٘ ٝثٛزٚ ٜ
ٟٔٓتطیٗ وبض ضٞجطی ػجبضت اؾت اظ تؼییٗ ؾیبؾتٞبی والٖ وكٛض ،یؼٙی آٖ چیعٞبیی وٝ
رٟتٌیطیوكٛض ضأكرم ٔیوٙس ،و ٕٝٞ ٝلٛا٘یٗٔ ،مطضات  ٚػّٕىطزٞب ثبیس زضایٗ رٟت
ثبقس(حضطت أبْ ذبٔٝٙای(ٔسظّ ٝاِؼبِی)ٔ .)1380/ 8/8ؼظِٓ ٝزض ؾرٙطا٘ی زض  22اؾفٙس  1379زض
زا٘كٍب ٜأیطوجیط ٔی فطٔبیٙس :ضٞجطی ؾیبؾت ٌصاض وّی ٘ظبْ ٔحؿٛة ٔیقٛز یؼٙی  ٕٝٞلٛای ؾٝ
ٌب٘ ٝثبیس زض چبضچٛة ؾیبؾتٞبی ضٞجطی ثط٘بٔٝضیعی وٙٙس  ٚؾیبؾتٞبی ارطایی ذٛزقبٖ ضا
تٙظیٓ ٕ٘بیٙس ،حطوت  ٚلٛاض ٜوّی ٘ظبْ ثبیس زض چبضچٛة ؾیبؾتٞبیی ثبقس و ٝضٞجطی ٔؼیٗ
ٔیوٙس ،ایٗ ٟٔٓتطیٗ ٔؿئِٛیت ضٞجطی اؾت(ٕٞبٖ)
رویكزدها و هذل های حاکن بز پیاده ساسی در سطوح راهبزدی
آقٙبیی ثب آضا٘ ،ظطیبت ٚؾجهٞبی ارطای ؾیبؾتٞب  ٚذظٔكیٞبی ػٕٔٛی ث ٝػٛٙاٖ پیف٘یبظ
اضائ ٝاٍِٛی پیبزٜؾبظی ؾیبؾتٞبیوّی پسافٙسغیطػبُٔ ضطٚضی اؾت.ثطای پیبزٜؾبظی ضاٞجطز،
ٔسَٞبی ٔتٛٙػی تٛؾظ پػٞٚكٍطاٖ ٔسیطیت ضاٞجطزی عطاحی  ٚاضائ ٝقسٜاؾت و ٝثطذی اظ آٖٞب
ػٕٔٛیتط  ٚقٙبذت ٝقسٜتط ثٛز ٚ ٜتٛؾظ ؾبظٔبٖٞب ،ثٍٙبٜٞبی التهبزی ،زِٚتٞب  ٚؾبظٔبٖٞبی
غیطزِٚتی ٔٛضز اؾتفبز ٜلطاض ٔیٌیط٘سٞ .ط چٙس ٔسَٞبی پیبز ٜؾبظی ٔؼطفی قس( ٜرس َٚقٕبض)1 ٜ
ػٕٔٛبًثب ؾ ٝضٚیىطز انّی قبُٔ ا٘تمبَ ضاٞجطز ث ٝؾبظٔبٖ ،ػّٕیبتی ٕ٘ٛزٖ ضاٞجطز  ٚاضظیبثی ضاٞجطز
عطاحی قس ٜاؾتِ .یىٗ اظ ظاٚی ٝای زیٍط ایٗ ٔزٕٛػٔ ٝسَٞب ضا ٘یع ٔیتٛاٖ ث ٝزٌ ٚطٜٚ
چبضچٛةٞب  ٚاثعاضٞبی پیبزٜؾبظی ضاٞجطز ٘یع تمؿیٓثٙسی ٕ٘ٛز و ٝچبضچٛة ٞب ٔتكىُ اظ یه
ؾبذتبض پكتیجبٖ ٞؿتٙس ٚأىبٖ ؾبظٔب٘سٞی ضا فطأ ٓٞیآٚض٘س  ٚاثعاضٞب ِٛاظْ ارطای ٚظیفٞ ٝؿتٙس:
ٔ -1سَٞبی پیبزٜؾبظی ٚارس ٚظیف ٝا٘تمبَ ضاٞجطز والٖ ث ٝضاٞجطز ػّٕیبتی  ٚفبلس ٔىب٘یعْ ثطای
ارطا  ٚاضظیبثی ٞؿتٙس (رس ،1 َٚثرف .)A
ٔ -2سَٞبی پیبزٜؾبظی وٚ ٝارس ٚظیف ٝارطای ضاٞجطز  ٚفبلس ٔىب٘یعْ ا٘تمبَ  ٚاضظیبثی آٖ ٞؿتٙس
(ثرف. )B
ٔ -3سَٞبی اضظیبثی ضاٞجطز و ٝفبلس ٔىب٘یعْ ا٘تمبَ  ٚارطای ضاٞجطز ٞؿتٙس(ثرف .)C
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ٔ -4سَٞبی پیبزٜؾبظی ضاٞجطز وٚ ٝظیف ٝارطا  ٚاضظیبثی ضاٞجطز ضا زض ؾبظٔبٖ ػٟسٜزاضٔیق٘ٛس
 ٚفبلس ٔىب٘یعْ ا٘تمبَ ضاٞجطز ٞؿتٙس(ثرف .)D
ٔ -5سَٞبیی وٚ ٝظیف ٝا٘تمبَ  ٚاضظیبثی ضاٞجطز ضا زاقت ٚ ٝفبلس ٔىب٘یعْ ارطای ضاٞجطز
ٞؿتٙس(ثرف.)E
ٔ -6سَٞبی پیبز ٜؾبظی و ٝفطآیٙس پیبز ٜؾبظی ضا ث ٝعٛض وبُٔ زض ثطٌطفتٚ ٚ ٝارس ٚظیف ٝا٘تمبَ،
ارطا  ٚاضظیبثی ضاٞجطز زض ؾبظٔبٖ ٞؿتٙس(ثرف()Fحؿٗ ثیٍی.)401-402 :1390 ،
رس َٚقٕبض 2 ٜزؾت ٝثٙسی ٔسَٞبی پیبزٜؾبظی ضاٞجطز زض ؾبظٔبٖ ضا ٘كبٖ ٔیزٞس.
رس َٚقٕبض 2 ٜزؾت ٝثٙسی ٔسَ ٞبی پیبز ٜؾبظی ضاٞجطز زض ؾبظٔبٖ(حؿٗثیٍی)402 :1390،
D
ٔMBO -1سیطیت ثطٔجٙبی اٞساف

A
ٔ -1سَ ٘ٛثُ زض ٔٛضز پیبز ٜؾبظی ضاٞجطز

EFQM -2اؾتب٘ساضز اضٚپبیی ٔسیطیت ویفیت

QFD -2ویفیت ،ػّٕىطز،تٛؾؼٝ

ٔ -3سَ GP
 -4ضٚیىطز زاضایی ٞبی زا٘ف ٔحٛض
 -5وب٘بَ تٛؾؼٝ
E
ٟٙٔBPR -1سؾی ٔزسز فطآیٙسٞبی وؿت  ٚوبض

B
 -1فؼبِیت ٞبی پیبز ٜؾبظی ضاٞجطز

ٔTQM -2سیطیت ویفیت ربٔغ
ٙٔ -3كٛض ػّٕىطز
ٞ -4سایت اؾىب٘سیب
ٔ -5سَ تحّیّی ضأجَٛ
 -6چٟبض اِعاْ پیبز ٜؾبظی ضاٞجطز
F
ٔ -1سَ ٛٞقیٗ وب٘طی

C
ٔ -1سَ اضظیبثی زاضایی ٞبی ٘بٔكٟٛز

ٔBSC -2سَ وبضت أتیبظی ٔتٛاظٖ

 -2ضٚیىطز اضظـ افعٚزٜ

ٔVBM -3سَ ٔسیطیت اضظـ ٔحٛض

 -3ؾیؿتٓ اضظیبثی  IQقطوت ٌطٚپٗ

ٔCPM -4سَ ٔسیطیت ػّٕىطز قطوت

 -4ضٚیىطز اضظـ ثبظاض ٔحٛض

ٔABM -5سی ٔسییت فؼبِیت ٔحٛض

ٔ -5سَ اضظـ افعٚز ٜؾطٔبی ٝفىطی

ٔCMMI -6سَ لبثّیت ثّٛؽ

 -6قبذم تِٛیس اضظـ

CSF -7ػٛأُ وّیسی ٔٛفمیت

 -7اضظـ ٘بٔكٟٛز ٔحبؾج ٝقسٜ

ٔ -8سَ اضیىؿٖٛ

ٔ -8سَ TOBIN

ٔ -9سَ تٛؾؼ ٝقجى ٝرسیس

 -9حؿبیساضی ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی
 -10ضٚـ ثبضٚس

مقاله هفتم :الگوی راهبزدی پیادهساسی سیاستهای کلی پدافندغیزعامل درساسمانهای دولتی 149

چارچوب هفهوهی

(اهداف ،رهنامه و سیاستها)

ثب اؾتفبز ٜاظ تؼبضیف نٛضتٌطفت ٝاظپسافٙسغیطػبُٔ ،ان ٚ َٛوبضوطزٞبی آٖ ِ ٚع ْٚپیبزٜؾبظی
ؾیبؾتٞبیوّی آٖ ٕٞٚچٙیٗ زض٘ظط ٌطفتٗ ػٛأُ چٙسٌب٘ٛٔ ٝضز تٛر ٝزضضٚـ قٙبؾی زاز ٜثٙیبز،
ٔحمك ثطزاقت ٔفٟٔٛی ذٛز ضا زض ٕ٘ٛزاض قٕبض 2ٜثیبٖ زاقتٝاؾت .ثطایٗ اؾبؼ ثب زض ٘ظط ٌطفتٗ
ػٛأُ چٙسٌب٘ٛٔ ٝحط ثط پیبزٜؾبظی ؾیبؾتٞبیوّی پسافٙسغیطػبُٔ ٔیتٛاٖ زؾتطؾی ث ٝاٞساف
ضاٞجطزی پسافٙسغیطػبُٔ و ٝزض ٕ٘ٛزاض ظیط آٔس ٜاؾت ضا زض لبِت ٔهٖٛؾبظی یبفت.

ٕ٘ٛزاض قٕبض -2 ٜچبضچٛة ٔفٟٔٛی تحمیك

روش شناسی تحقیك
1

ایٗ تحمیك ثب اؾتفبز ٜاظ ضٚـ ویفی  ٚثطاؾبؼ ضاٞجطز پػٞٚكی ٘ظطیٝپطزاظی زاز ٜثٙیبز ،
ثٝرٕغآٚضی ٚتحّیُ زازٜٞب پطزاذتٝاؾتٞ .سف ایٗ ضاٞجطز ،پطضً٘ وطزٖ ضٚیىطز اؾتمطائی اظ
عطیك رٕغآٚضی زازٜٞب  ٝ٘ ٚاظ عطیك ثطضؾی ازثیبت پػٞٚف  ٚآظٔ ٖٛتئٛضی اؾت .اظ ایٗ ضٚی،
یه ٘ظطیٝزازٜثٙیبز ،اٍِٛییاؾت وٝثٝنٛضت اؾتمطایی اظ زازٜٞب اؾترطاد قٛز ،تبثغ تبُّٔ ٚ
ثبظا٘سیكی تئٛضیه ثبقس  ٚثطاؾبؼ ٔؼیبضٞبی اضظیبثی ذٛز ث ٝوفبیت ٔٛضز لضبٚت ضؾیس ٜثبقس
(زا٘بییفطزٕٛ٘ .)57 :1384 ،زاض قٕبض 3 ٜفطآیٙس ٔٚطاحُ ا٘زبْ تحمیك ضا ٘كبٖ ٔیزٞس.

1 - Grounded Theory
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ٕ٘ٛزاض قٕبض 3 ٜفطآیٙس ٔٚطاحُ ا٘زبْ تحمیك حبضط(ٍ٘بض٘س)ٜ

ربٔؼٛٔ ٝضزٔغبِؼ ٝزضایٗ تحمیك ذجطٌبٖ ،نبحجٙظطاٖ ٔٚتِٛیبٖ ٔٛضٛع پسافٙسغیطػبُٔ
زضؾبظٔبٖ ٞبی زِٚتی ٔیثبقٙس .اظآٖرب و ٝقیٌٕٝ٘ٛ٘ ٜٛیطی زض پػٞٚفٞبی زازٜثٙیبز غیطتهبزفی ٚ
ٞسفٕٙس اؾت(ٔحٕسپٛض ،)115 :1389،حزٓ ٕ٘ٝ٘ٛای ث ٝتؼساز ٘ 43فط اظ افطاز نالحیتزاض ا٘تربة
ٌطزیس ٚ ٜرٟت ٌطزآٚضی اعالػبت ثطٔجٙبی ٔفبٞیٓ حؿبؼ ٚ 1ثب ٔطٚض ازثیبت ٔٛضٛع  ٚاؾتفبز ٜاظ
٘ظطات ذجطٌبٖ ضإٙٞبی ٔهبحج ٝػٕیك(اؾتطثطي)105 :1384 ،تٟی ٝقسٔ .حمك تٛؾظ ضإٙٞبی
ٔهبحج ٝپطؾفٞبی وّیسی ذٛز ضا ٔغطح وطز ٚ ٜؾپؽ ٔهبحج ٝق٘ٛسٌبٖ زیسٌبٜٞب ٚضٚایتٞبی
ذٛز ضا آظازا٘ ٝثیبٖ ٕ٘ٛزٜا٘س .ثٙٔ ٝظٛض زؾتیبثی ث ٝاٍِٛی ضاٞجطزی ٔٛضز ٘ظط ثطاؾبؼ ضٚـ
ٔطؾ ْٛزض ٘ظطیٔ ٝجٙبیی زازٜثٙیبز اظ عطیك ٔهبحجٞٝبی نٛضت ٌطفتٌ ،ٝعاضٜٞبی ٔٙترت ٔطتجظ ثب
ٔٛضٛع تحمیك قٙبؾبیی ،ؾپؽ الساْ ث ٝوسٌصاضی ٌعاضٜٞب قس ٚ ٜزض ازأ ٝثب ازغبْ وسٞبی ٔكبث ٝاظ
حیج ٔحتٛا ٔ ٚؼٙب ٔفبٞیٓ تِٛیس قس ،ؾپؽ رٕغ ٔفبٞیٓ ٔٙزط ث ٝقىٌُیطی ػٛأُ ػّّی ،ظٔیٝٙای،
ٚاؾغٝای ،ضاٞجطزی  ٚپیبٔسی و ٝارعای تكىیُ زٙٞس ٜأٍِ ٛیثبقٙسٌ ،طزیس.
زض ایٗ پػٞٚف ثب تٛر ٝث ٝایٗ وٌ ٝطزآٚضی زازٜٞب زض ؾٔ ٝطحّ ٝوسٌصاضی ا٘زبْ قس زض ٞط
ؾٛ٘ ٝع وسٌصاضیٔ ،حمك زائٕبً ثب ٔطارؼ ٝثٔ ٝت ٖٛثطٌطفت ٝاظ ٔهبحجٞٝب ،ثطذی وسٞب ضا حصف  ٚثٝ
حؿت ٘یبظ ثؼضبً وسٞبی رسیس ضا اضبفٕٛ٘ ٝز .ایٗ ضٚـ ضفتٚثطٌكتی و ٝزض انغالح ث ٝآٖ
ظیٍعاٌی یب االوٍّٙی ٌفتٔ ٝیقٛز تب ٔطحّ ٝاقجبع ٘ظطی ازأ ٝیبفتٕٞ.چٙیٗ ثٙٔٝظٛض ا٘زبْ اػتجبض
1 - Sensitizing Concepts
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سیاستها)
رهنامه و
اػتجبضاهداف،
(
قس ٜاؾت
ویفی ٔغطح
پػٞٚف
ٚضٚایی تحمیك اظآٖرب ؤ ٝؼیبضٞبی ٔتفبٚتی ثٝػٛٙاٖ قبذم

زض پػٞٚف حبضط اظ زٚضٚـ ثبظثیٙی ٔكبضوتوٙٙس ٌبٖ ٔ ٚطٚضذجطٌبٖ غیط قطوت وٙٙس ٜزض
پػٞٚف اؾتفبز ٚ ٜپؽ اظ زضیبفت ٘ظطات انالحی  ٚتبییس اؾتبزاٖٚ ،یطایف الظْ ا٘زبْ  ٚاٍِٛی
ٟ٘بیی اضائ ٝقس.
تجشیه و تحلیل دادهها
زض ایٗلؿٕت ث ٝتزعیٚ ٝتحّیُ زازٜٞبی رٕغآٚضی قس ٜپطزاذتٝقس .زازٜٞبی حبنُ اظ ٔهبحجٝ
ٞبی ػٕیك ثب ذجطٌبٖٔٛضٛع زضؾٔ ٝطحّٝی فطآیٙس وسٌصاضی ثبظ ،وس ٌصاضی ٔحٛضی  ٚوسٌصاضی
ا٘تربثیثب عی فطآیٙسی ٔٙغمی ،ث ٝعطاحی اٍِٛیضاٞجطزی پیبزٜؾبظی ؾیبؾتٟبی وّی پسافٙسغیطػبُٔ
زض ؾبظٔبٖٞبی زِٚتی ٔٙتٟی قس .ثسیٗ ٔٙظٛض ثب ا٘زبْ ٔهبحج ،ٝوّی٘ ٝظطات ٔهبحج ٝق٘ٛسٌبٖ حجت
ٍٟ٘ ٚساضی  ٚؾپؽ تجسیُ ثٔ ٝتٗ قس ٚ ٜثؼس اظ ضؾیسٖ ث ٝوفبیت ٘ظطی(اقجبع ٘ظطی) زض ٘ظطات
اضائ ٝقس ٜتٛؾظ ٔهبحجٝق٘ٛسٌبٌٖ ،عاضٞ ٜبی ٔٙترت ث1632 ٝػسز ضؾیس و ٝزض ازأ 555 ٝوس
اؾترطاد ٌطزیس٘ .ظط ثٚ ٝرٛز تؼساز ظیبزی اظ وسٞبی تِٛیس قس ٜثٙٔ ٝظٛض ذالن ٝؾبظی ،آٖ زؾتٝ
اظ وسٞب و ٝزاضای اؾبؼ  ٚپبی ٝزض لطاثت ٔؼٙبیی ثب یىسیٍط ثٛز٘س ث ٝیه ٔف ْٟٛتجسیُ قسٚ ٜ
ٔتؼبلت آٖ چٙس ٔف ْٟٛتجسیُ ث ٝیه ٔمٌ ِٝٛطزیس ٚ ٜاظ ٔزٕٛػٔ ٝمٛالتٔ ،ضبٔیٗ ثسؾت آٔس وٝ
قطح فطآیٙس آٖ تٛضیح زازٔ ٜی قٛز:
کذ گذاری دادهها
کذ گذاری باسدادهها
زض وسٌصاضی ثبظ ثطاؾبؼ زازٜٞبی ٌطزآٚضی قس ،ٜالساْ ث ٝاحهبء وسٞبٔ ،فبٞیٓ ٔٚمٔ ِٝٛیٌطزز وٝ
ٔطاحُ ػّٕیبتی آٖ ثسیٗ قطح ٔی ثبقس:
احصاء کذ اس هتن
زض وس ٌصاضی ثبظثطاؾبؼ ضٚـ ٔطؾ ْٛزض ٘ظطی ٝزازٜثٙیبز ،ثٞ ٝطیه اظ ارعاء ػٛٙاٖ  ٚثطچؿجی زازٜ
ٔی قٛز.ایٗ ػٛٙاٖ و ٝانغالحب" ث ٝآٖ وس ٌفتٔ ٝیقٛز ،ثبیس ٌٛیبی ٔحتٛای زاز ٜثبقس ،ث ٝعٛضی
ؤ ٝحمك ٚذٛا٘ٙس ،ٜثب ٔكبٞس ٜایٗ ػٛٙاٖ  ٚتیتط ،تب حسٚز ظیبزی ثٔ ٝف ْٟٛرٕالت پی ثجط٘س
)( Miles,et.al,2002:51
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هفهوم پزداسی دادهها
ثب تٛر ٝث ٝایٗؤ ٝفبٞیٓ زض٘ظطی ٝزازٜثٙیبز ،ظیطٔمٞ ِٝٛبیی اظ ٘ٛع وسٞبی ثبظٞؿتٙس ،پؽ اظ ثطضؾی
تٕبٔی ٔفبٞیٓ ث ٝزؾت آٔس ،ٜفطآیٙس فٛق زض ذهٛل آٟ٘ب ثغٛض وبُٔ اػٕبَ ٌطزیس  ٚتؼساز 284
ٔف ْٟٛاحهبء قس.
هقولهپزداسی دادهها
زضایٗٔطحّ،ٝاظعطیك ٔمبیؿٔ ٝفبٞیٓ ثب یىسیٍطٔ،حٛضٞبی ٔكتطن ،ػٛٙاٖ ٔم ِٝٛث ٝذٛز ٔیٌیط٘س
)ٌ .(Glaser,2002:23طٜٚثٙسی ٔفبٞیٓ ،تؼساز ٚاحسٞبیی ضا و ٝثبیس ثب آٖٞب وبضوٙیٓ ،وبٞف ٔیزٞس.
ض٘ٚس عجمٝثٙسی ٔفبٞیٓ ضا و ٝث٘ ٝظط ٔیضؾس ث ٝپسیسٜٞبی ٔكبث ٝضثظ پیسا ٔیوٙسٔ ،م ِٝٛپطزاظی
ٔی٘بٔٙس .زض ٍٙٞبْ ٔم ِٝٛپطزاظی ؾٛاالتی ضا ثبیؿتی عطح ٕ٘ٛزٚزضپی پبؾد آٖ ٞب ثٛز تب ثٝ
ذهٛنیبت ٔٛضٛع یب قطایظ آٖ (ذهٛنیبت یب قطایظ ث ٝپسیسٞ ٜبیی ثب ا٘ٛاع ٔتفبٚت أب ٔطثٛط
ث ٓٞ ٝزالِت ٔی وٙس) پی ثطز (اؾتطاؼ  ٚوٛضثیٗ .)53 :1385 ،پؽ اظ عی ٔطاحُ ػّٕیبتی
وسٌصاضی ثبظ زض ایٗ ثرف اظ تحمیك ،تؼساز ٔ 55م ِٝٛحبنُ ٌطزیس.
کذ گذاری هحوری داده ها
وسٌصاضی ٔحٛضی ٔطحّ ٝثؼسی تزعیٚ ٝتحّیُ زض ٘ظطیٝپطزاظی زازٜثٙیبز اؾتٞ .سف اظ ایٗ ٔطحّٝ
ثطلطاضی ضاثغ ٝثیٗ عجمٞٝبی تِٛیس قس ٜزض ٔطحّ ٝوسٌصاضی ثبظ اؾت .اضتجبط ؾبیط عجمٞ ٝب ثب عجمٝ
ٔحٛضی زض قف ػٛٙاٖ ٔی تٛا٘س تحمك زاقت ٝثبقس و ٝػجبضتٙس اظ قطایظ ػّّی  ،پسیسٔ ٜحٛضی ،
ضاٞجطزٞب ٚوٙف ٞب ،ثؿتطحبوٓ  ٚپیبٔسٞب(اؾتطاؼ ٚوٛضثیٗ.)3 :1385 ،
زض وسٌصاضی ٔحٛضی یىی اظ ٔمٞ ِٝٛبی وسٌصاضی ثبظ ث ٝػٛٙاٖ ٔم ِٝٛیب پسیس ٜانّی ا٘تربة
ٔی قٛز  ٚزض ٔطوع فطآیٙس ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٔیٌیطز  ٚؾبیط ٔمٞ ِٝٛب ضا ثٔ ٓٞ ٝطتجظ
ٔیؾبظزٔ.مِٞٝٛبی حبنّ ٝاظ وسٌصاضی ٔحٛضی زض ایٗ تحمیك ضا ٔیتٛاٖ ثكطح شیُ ثیبٖ ٕ٘ٛز:
عواهل علّی
ث ٝقطایغی ٌفتٔ ٝیقٛز و ٝػبُٔ انّی ثٚٝرٛز آٚض٘س ٜپسیسٛٔ ٜضز ٔغبِؼ ٝثبقس (اؾتطاؼ ٚ
وٛضثیٗ٘ .)34 :1385 ،تبیذ تحّیُٔحتٛای پبؾد ٘ ٚظطات ٔهبحجٝق٘ٛسٜٞب ثٝؾؤاالت ٔغطح قس ٜزض
ذهٛل پیبزٜؾبظی ؾیبؾتٞبیوّی پسافٙسغیطػبُٔ زض ؾبظٔبٖٞبی زِٚتی حبوی اظ ٚرٛز ٔ 6مِٝٛ
انّی زض ذهٛل قطایظ ػّّی ثطای ایزبز پسیسٛٔ ٜضز ٔغبِؼ ٝاؾت زض ٚالغ ایٗ ٔمِٞٝٛب ػٛأُ
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سیاستها)
رسَٚرهنامه
انّی تأحیط ٌصاض ثط پیبزٜؾبظی ؾیبؾتٞبی پسافٙسغیطػبُٔ اؾت(.اهداف،
ٔمِٞٝٛب ضا
قٕبضٜو  3ایٗ

ثٕٞٝطا ٜتؼساز ٔفبٞیٓ  ٚوسٞبی ٔطثٛع٘ ٝكبٖ ٔیزٞس.
رس َٚقٕبض 3 ٜػٛأُ ػّّی پیبزٜؾبظی ؾیبؾتٞبی وّی پسافٙس غیطػبُٔ زض ؾبظٔبٖٞبی زِٚتی
تؼساز ٔفْٟٛ

تؼساز وس

٘بْ ٔمِٝٛ

ضزیف
1

ا٘تظبضات ٛٙٔٚیبت أبْ ذبٔٝٙای

4

11

2

اثالؽ ؾیبؾتٞبی وّی

1

1

3

وبضوطزٞبی پسافٙسغیطػبُٔ

6

22

4

تٟسیسات

5

20

5

ٔیعاٖ آؾیتپصیطی

6

19

6

اٞساف ضاٞجطزی پسافٙسغیطػبُٔ

13

14

35

87

ٔزٕٛع

عواهل هحوری
پسیسٔ ٜحٛضی حبزح ٝیب اتفبق انّی اؾت و ٝیه ؾّؿّ ٝوٙفٞبٚ /اوٙفٞبی ٔتمبثُ ثطای وٙتطَ یب
ازاض ٜوطزٖ آٖ ٚرٛز زاضز  ٚث ٝآٖ ٔطثٛط ٔیقٛز(ٕٞبٖ) .پسیسٜٔحٛضی ٔٛضز ٔغبِؼ ٝزض ایٗ تحمیك
قبُٔ ٔمِٝٛای ثٙبْ پیبز ٜؾبظی ؾیبؾتٞبی پسافٙسغیطػبُٔ زض ؾبظٔبٖٞبیزِٚتی اؾت و ٝعجك
آٖچ ٝزض رس َٚقٕبض4 ٜزیسٜٔیقٛز زاضای ٔ 3ف 7 ٚ ْٟٛوس ٔیثبقس.
رس َٚقٕبض 4 ٜپسیسٔ ٜحٛضی تحمیك
٘بْ ٔمِٝٛ

تؼساز ٔفْٟٛ

تؼساز وس

پیبزٜؾبظی ؾیبؾتٞبی وّی پسافٙسغیطػبُٔ زض ؾبظٔبٖ ٞبی زِٚتی

3

7

عواهل سهینهای
ػٛأُظٔیٝٙای ٘كبٖزٙٞس ٜیهؾطی ذهٛنیبتٚیػ ٜاؾت و ٝث ٝپسیسٜای زالِت ٔیوٙس ،ث ٝػجبضتی
ٔحُ حٛازث یب ٚلبیغ ٔطتجظ ثب پسیسٜای زض ع َٛیه ثؼس اؾت و ٝزض آٖ وٙف ٔتمبثُ ثطای وٙتطَ،
ازاض ٚ ٜپبؾد ث ٝپسیس ٜنٛضت ٔیٌیطز(ٕٞبٖ .)41 :ایٗ ٔمِٞٝٛب و ٝثٔ ٝمِٞٝٛبی ٔحیغی ٘یع
ٔؼطٚفٙس٘ ،كبٍ٘ط یه ؾّؿّ ٝقطایظ ذبنی اؾت و ٝضاٞجطزٞبی پیبز ٜؾبظی ؾیبؾت ٞبی وّی
پسافٙسغیطػبُٔ زض ؾبظٔبٟ٘بی زِٚتی ضا تحت تبحیط لطاض ٔیزٙٞس .قطایظ ظٔیٝٙای زض ایٗ تحمیك
قبُٔ ٔ 8مٔ ِٝٛیثبقس و ٝزض رس َٚقٕبض 5 ٜآٔس ٜاؾت.
رس َٚقٕبضٔ 5 ٜمِٞٝٛبی ظٔیٝٙای پیبزٜؾبظی ؾیبؾتٞبی وّی پسافٙس غیط ػبُٔ
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تؼساز ٔفْٟٛ

تؼساز وس

ضزیف

٘بْ ٔمِٝٛ

1

لٛا٘یٗ ٔ ٚمطضات

4

6

2

ؾبذتبض ؾبظٔب٘ی

10

16

3

فط ًٙٞؾبظٔب٘ی

3

6

4

اِٛٚیت ٞبی ضاٞجطزی

7

19

5

ضٚیىطزٞبی ؾیبؾی

3

7

6

ٚضؼیت ٔحیغی

3

7

7

لبثّیتٞبی ؾبظٔب٘ی

6

11

8

پیكی ٝٙپیبزٜؾبظی

1

1

44

87

ٔزٕٛع

عواهل واسطهای
ایٗ ٔمِٞٝٛب و ٝثٔ ٝمِٞٝٛبی ٔیب٘زی ٔ ٓٞؼطٚف اؾت ٘ ،كبٍ٘ط ثطذی قطایظ ذبنی اؾت وٝ
ضاٞجطز ضا تحت تبحیط لطاض ٔیزٞس(اؾتطاؼ ،وٛضثیٗ )54: 1385،زض ایٗ تحمیك ٔ 12م ِٝٛث ٝػٛٙاٖ
قطایظ ٚاؾغٝای تبحیطٌصاض ثط ؾیبؾتٞب ث ٝقطح رس َٚقٕبضٛٔ 6ٜضز قٙبؾبیی ٚالغ قس.
رس َٚقٕبضٔ6 ٜمِٞٝٛبی ٚاؾغ ٝای پیبز ٜؾبظی ؾیبؾتٞبی وّی پسافٙس غیط ػبُٔ
ضزیف

٘بْ ٔمِٝٛ

تؼساز ٔفْٟٛ

تؼساز وس

1

ٔٙبثغ(ٔبزّی  ٚا٘ؿب٘ی)

19

32

2

ٍ٘طـ ٔسیطاٖ

14

30

3

تؼٟسٚثبٚضٚحٕبیتٞبی ؾبظٔب٘ی

6

11

4

آٔٛظٞ ٜبی زیٙی

19

44

5

تغییط ٚتحَّٛ

4

4

6

٘ظبْ اٍ٘یعقی

3

4

7

٘ظبْ اعالػبتی ٚاضتجبعی

3

4

8

٘ظبْ اضظیبثی ٚوٙتطَ

4

6

9

ِٔٛفٞٝبی ثط٘بٔٝضیعی

5

7

10

زٌٚبٍ٘ی ٚتؼبضو

14

18

11

فطآیٙسٞب  ٚاثعاضٞب

6

8

12

ٔبٞیت ؾیبؾتٞب

5

7

102

175

ٔزٕٛع
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(اهداف ،رهنامه و سیاستها)

عواهل راهبزدی

ایٗ ٔمِٞٝٛب ضاٞجطزٞبیی ثطای وٙتطَ ،ازاض ٚ ٜثطذٛضز ثب پسیسٔ ٜحٛضی ضا اضائٔ ٝیوٙس .ضاٞجطزٞبی
ٔٛضز ٘ظط زض ٘ظطی ٝزازٜثٙیبز ث ٝاضائ ٝضاٜحُٞبیی ثطای ٔٛار ٟٝثب پسیسٛٔ ٜضز ٔغبِؼ ٝاقبض ٜزاضز وٝ
ٞسف آٖ ازاض ٜوطزٖ پسیسٛٔ ٜضز ٔغبِؼ ،ٝثطذٛضز ثب آٖ  ٚحؿبؾیت ٘كبٖ زازٖ زض ثطاثطآٖ اؾت
) .(Strauss & Corbin,2008: 85زض ایٗ تحمیك ٔ 18م ِٝٛثٝػٛٙاٖ ٔمِٞٝٛبی ضاٞجطزی تكریم زازٜ
قس و ٝزض رس َٚقٕبض 7 ٜآٔس ٜاؾت.
رس َٚقٕبضٔ 7 ٜمِٞٝٛبی ضاٞجطزی پیبزٜؾبظی ؾیبؾتٞبی وّی پسافٙس غیطػبُٔ
تؼساز ٔفْٟٛ

تؼساز وس

٘بْ ٔمِٝٛ

ضزیف
1

تٕطوع ثط تٟسیس قٙبؾی

6

23

2

ثٟجٛز ٍ٘طـٞب  ٚثبٚضٞب

5

11

3

تجسیُ ؾیبؾتٞبی والٖ ث ٝاٞساف ثط٘بٔٝای  ٚثط٘بٔٞٝبی ػّٕیبتی

3

3

4

ربضیؾبظی ؾیبؾتٞب ٕٞٚؿٕٛ٘ ٛزٖ ارعای ؾبظٔبٖ

4

4

5

ا٘تربة  ٚثٝوبضٌٕبضی تیٓ ٔسیطیتی ٔتٙبؾت ثب ؾیبؾتٞب

2

5

6

تٛؾؼ ٝفط ًٙٞپكتیجبٖ ؾیبؾتٞب

3

5

7

انالح ،ثٟجٛز  ٚثبظ ٟٔٙسؾی ؾبذتبضٞب

4

6

8

ثؿیذ ٔٙبثغ

5

11

9

ٔسیطیت تغییط ٚتؼبضو

6

6

10

انالح فطآیٙسٞب  ٚثىبضٌیطی اثعاض ٞبی ٔتٙبؾت

1

2

11

انالح  ٚثٟجٛز لٛا٘یٗ ٔ ٚمطضات

4

4

12

آٔٛظـ  ٚتٛإ٘ٙسؾبظی ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی

7

18

13

اضتمبی ؾیؿتٓ اضظیبثی ٘ ٚظبضت

2

3

14

تٛؾؼ ٝظیطؾبذتٞبی اعالػبتی

2

3

15

ثط٘بٔٝضیعی رصة ٍٟ٘ ٚساضی ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی

4

8

16

تٛؾؼ ٝفؼبِیتٞبی تحمیمبتی

2

5

17

عطاحی ٔالحظبت پسافٙس غیطػبُٔ زض ٔبٞیت اٞساف ؾبظٔبٖٞب

5

7

18

ثؿتطؾبظی ثط ٔكبضوت ثیكتط زِٚت زض تحمك ؾیبؾتٞب

4

5

ٔزٕٛع

۹۶

1۲۶
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هقولههای پیاهذی
ٔمِٞٝٛبی پیبٔسی ٘تیزٚ ٝحبنُ ضاٞجطزٞب زض ضٚیبضٚیی ثب پسیس ٚ ٜیب ثٙٔ ٝظٛض ازاض ٚ ٜوٙتطَ وطزٖ
پسیس ٜاؾت (اؾتطاؼ  ٚوٛضثیٗ  .)1385،زض ایٗ تحمیكٔ 10م ِٝٛث ٝػٛٙاٖ ٔمِٞٝٛبی پیبٔسی
تكریم زاز ٜقس و ٝزض رس َٚقٕبض 8 ٜآٔس ٜاؾت .
رس َٚقٕبضٔ 8 ٜمِٞٝٛبی پیبٔسی پیبزٜؾبظی ؾیبؾتٞبی وّی پسافٙس غیطػبُٔ
تؼساز ٔفْٟٛ

تؼساز وس

ضزیف

٘بْ ٔمِٝٛ

1

تحمك ا٘تظبضات ٛٙٔ ٚیبت ضٞجطی

4

6

2

ٔهٖٛؾبظی وكٛض

4

12

3

اضتمبی ثبظزاض٘سٌی

6

12

4

افعایف پبیساضی ّٔی

3

8

5

افعایف التساض ّٔی

6

20

6

وبٞف آؾیتپصیطی ّٔی

3

7

7

ٔسیطیت تسا ْٚذسٔبت ضطٚضی

4

4

8

تؿٟیُ ٔسیطیت ثحطاٖ

3

4

9

وٕه ث ٝتىٕیُ ظ٘زیط ٜزفبػی وكٛض

2

3

10

ٟ٘بزیٝٙقسٖ پسافٙس غیطػبُٔ

3

8

ٔزٕٛع

38

84

الگوی راهبزدی تحقیك (بزگزفته اس کذگذاری هحوری)
ثب زض ٘ظطٌطفتٗ ٔمِٞٝٛبی چٙسٌب٘ٚ ٝضٚاثظ ٔٛرٛز ثیٗ ٔمِٞٝٛب ،اٍِٛی پبضازایٕی پیبزٜؾبظی
ؾیبؾتٞبی وّی پسافٙس غیطػبُٔ زض ؾبظٔبٖٞبیزِٚتی حبنُ اظ ارطای ضٚـقٙبؾی ٘ظطیٝ
زازٜثٙیبز زض ٕ٘ٛزاض قٕبض 4 ٜآٔس ٜاؾت .ایٗ اٍِ ٛضٚاثظ فیٔب ثیٗ ػٛأُ ػّّی ،ضاٞجطزٞب ،قطایظ
ظٔیٝٙایٔ ،ساذٌّٝط ٚپیبٔسٞب ضا ٘كبٖ ٔیزٞس.
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ٕ٘ٛزاضقٕبض 4ٜاٍِٛی ضاٞجطزی پیبزٜؾبظی ؾیبؾتٞبی وّی پسافٙس غیطػبُٔ زض ؾبظٔبٖٞبی زِٚتی

کذگذاریانتخابی
زض ایٗ ٔطحّ ٝقطایظ ٔرتّفی و ٝزض ٔطحّ ٝوسٌصاضی ٔحٛضی ثیبٖ قس ثب  ٓٞازغبْ  ٚتزعیٝ
ٚتحّیُ وّی نٛضت ٔیٌیطز .ثطای یىپبضچٝؾبظی ،ز ٚضٚیٚ ٝرٛز زاضز:
 -1ث ٝوبضٌیطی یه ضٚایت ثطاؾبؼ ضٚاثظ ٔسَ پبضازایٓ حٔ َٛمٔ ِٝٛحٛضی
 -2اضائ ٝلضبیبی ٘ظطی ثطاؾبؼ ٔسَ پبضازایٓ( زا٘بیی فطز ٚاؾالٔی.)117 :1386 ،
لضیٞٝبی ٘ظطی ،ثیبٍ٘ط ضٚاثظ تؼٕیٓ یبفت ٝثیٗ یه عجمٔ ٚ ٝفبٞیٓ آٖ ثب عجمبت ٔؼیٗ اؾت.
لضیٞٝب ٔتضٕٗ ضٚاثظ ٔفٟٔٛی ٞؿتٙس ،زض حبِی و ٝفطضیٞٝب ٔؿتّعْ ؾٙزف ضٚاثظ ؾٙزفپصیط
ٞؿتٙس .چ ٖٛضٚیىطز ٘ظطی ٝزازٜثٙیبز ضٚاثظ ٔفٟٔٛی تِٛیس ٔیوٙس ٘ ٝؾٙزفپصیطِ ،صا ثٝوبضٌیطی
انغالح لضبیب ٔطرح اؾت.
زض ایٗ پػٞٚف ثطای فطآیٙس وسٌصاضی ا٘تربثی پٙذ لضی٘ ٝظطی ثطاؾبؼ ٔسَ پبضازایٕی اضائٝ
ٔیقٛز:
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قضیه اوّل :ا٘تظبضات ٛٙٔ ٚیبت أبْ ذبٔٝٙای

 ،اثالؽ ؾیبؾتٞبی وّی پسافٙس غیطػبُٔ،

لبثّیتٞب  ٚوبضوطز پسافٙس غیطػبُٔ ،تٟسیسات زقٕٙبٖٔ ،یعاٖ آؾیت پصیطی ٚاٞساف ضاٞجطزی
پسافٙسغیطػبُٔ ث ٝػٛٙاٖ ٔزٕٛػ ٝػٛأُ ػّّی پیبزٜؾبظی ؾیبؾتٞبی وّی پسافٙسغیطػبُٔ ٔحؿٛة
ٔیق٘ٛس.
قضیه دوّم :تٕطوع ثط تٟسیس قٙبؾی ،ثٟجٛز ٍ٘طـٞب  ٚثبٚضٞب ،تجسیُ ؾیبؾتٞبی والٖ ث ٝاٞساف
ثط٘بٔٝای  ٚثط٘بٔٞٝبی ػّٕیبتیٕٞ ،ؿٕٛ٘ٛزٖ ارعای ؾبظٔبٖ ثب ؾیبؾتٞب ،ا٘تربة  ٚثٝوبضٌٕبضی تیٓ
ٔسیطیتی ٔتٙبؾت ثب ؾیبؾتٞب ،تٛؾؼ ٝفط ًٙٞپكتیجبٖ ؾیبؾتٞب ،انالح ،ثٟجٛز  ٚثبظ ٟٔٙسؾی
ؾبذتبضٞب ،ثؿیذ ٔٙبثغٔ ،سیطیت تغییط ٚتؼبضو ،انالح فطآیٙسٞب  ٚثىبضٌیطی اثعاض ٞبی ٔتٙبؾت،
انالح  ٚثٟجٛز لٛا٘یٗ ٔ ٚمطضات ،آٔٛظـ  ٚتٛإ٘ٙس ؾبظی ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی ،اضتمبی ؾیؿتٓ اضظیبثی ٚ
٘ظبضت ،تٛؾؼ ٝظیط ؾبذت ٞبی اعالػبتی ،ثط٘بٔ ٝضیعی رصة ٍٟ٘ ٚساضی ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی ،تٛؾؼٝ
فؼبِیتٞبی تحمیمبتی ،عطاحی ٔالحظبت پسافٙس غیطػبُٔ زض ٔبٞیت اٞساف ؾبظٔبٖٞب  ٚثؿتطؾبظی
ثط ٔكبضوت ثیكتط زِٚت زض تحمك ؾیبؾتٞبی وّی پسافٙس غیطػبُٔ ثٝػٛٙاٖ وٙفٚ /اوٙفٞبیی
اؾت ؤ ٝیتٛا٘س ٔٙزط ث ٝپیبزٜؾبظی ؾیبؾتٞبی وّی پسافٙسغیطػبُٔ زض ؾبظٔبٖٞبی زِٚتی ق٘ٛس.
قضیه سومٔ :مِٞٝٛبی ٔٙبثغ (ٔبزی  ٚا٘ؿب٘ی)ٍ٘ ،طـ ٔسیطاٖ ،تؼٟسٚحٕبیتٞبی ؾبظٔب٘ی،
آٔٛظٜٞبی زیٙی تغییط ٚتح٘ ،َّٛظبْ اٍ٘یعقی٘ ،ظبْ اعالػبتی ٚاضتجبعی٘ ،ظبْ اضظیبثی ٚوٙتطَ،
فطآیٙسٞب  ٚاثعاضٞب ٔ ،ؤِفٞٝبی ثط٘بٔٝضیعی ،زٌٚبٍ٘ی ٚتؼبضو ٔٚبٞیت ؾیبؾتٞب ثؿتطی ػبْ ثطای
پیبزٜؾبظی ؾیبؾتٞبی وّی پسافٙس غیطػبُٔ زضؾبظٔبٖٞبی زِٚتی ضا فطأ ٓٞیآٚضز.
قضیه چهارم :لٛا٘یٗ ٔ ٚمطضات ،ؾبذتبض ؾبظٔب٘ی ،فط ًٙٞؾبظٔب٘ی ،اِٛٚیتٞبی ضاٞجطزی،
ضٚیىطزٞبی ؾیبؾیٚ ،ضؼیت ٔحیغی ،لبثّیتٞبی ؾبظٔب٘ی  ٚپیكی ٝٙپیبزٜؾبظی ثؿتطی ذبل ثطای
پیبزٜؾبظی ؾیبؾتٞبی وّی پسافٙس غیطػبُٔ زضؾبظٔبٖٞبی زِٚتی ضا فطأ ٓٞیآٚضز.
قضیه پنجن :پیبزٜؾبظی ؾیبؾتٞبی وّی پسافٙسغیطػبُٔ زض ؾبظٔبٖٞب ثب زض ٘ظطٌطفتٗ اِعأبت
ضاٞجطزی ،تحمك ا٘تظبضات ٛٙٔٚیبت ضٞجطی ٔؼظٓٔ ،ه ٖٛؾبظی وكٛض ،اضتمبی ثبظزاض٘سٌی ،افعایف
پبیساضی ّٔی ،افعایف التساض ّٔی ،وبٞف آؾیتپصیطی ّٔیٔ ،سیطیت تسا ْٚذسٔبت ضطٚضی،
تؿٟیُ ٔسیطیت ثحطاٖ ،وٕه ث ٝتىٕیُ ظ٘زیط ٜزفبػی وكٛض ٟ٘ٚبزی ٝٙقسٖ پسافٙسغیطػبُٔ ضا زض پی
ذٛاٞس زاقت.
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ٔحمك قسٖ ؾیبؾتٞبی وّیپسافٙسغیطػبُٔ ثٔ ٝزٕٛػ ٝػٛأّی ثؿتٍی زاضز و ٝالظْ اؾت ٞطیه
اظ ایٗ ػٛأُ ث ٝتفىیه ٔٛضز تٛر ٝلطاضٌیطز ،ثٕٞ ٝبٖ ٔیعاٖ و ٝتسٚیٗ  ٚعطاحی ؾیبؾتٞب اظ
إٞیت ثطذٛضزاض اؾت زلت زض ٘حٜٛی پیبز ٜؾبظی ٘یع ٔ ٟٓتّمی ٔیقٛز.
زض ایٗ تحمیك ٔ 43هبحج ٝثب ٔسیطاٖ  ٚنبحجٙظطاٖ حٛظٜی پسافٙسغیطػبُٔ و ٝزض ایٗ ػطنٝ
وبضقٙبؼ  ٚنبحت٘ظط ثٛز ،ٜیب زض ؾغٛح ٔسیطیتیٔ ،ؿئِٛیت پیبزٜؾبظی ٚارطای ایٗ ؾیبؾتٞب ضا
زض ؾبظٔبٖٞبی ٔرتّف ٚزض اؾتبٖٞب ث ٝػٟس ٜزاقت ،ٝنٛضتپصیطفت .ثسیٗتطتیت ثب ثٟطٌٜیطی اظ
زا٘ف  ٚتزطثیبت آ٘بٖ ،ػٛأُ تبحیطٌصاض ثط پیبزٜؾبظی اظ ٔٙظطٞبی ٔرتّف ٔٛضز قٙبؾبیی لطاض
ٌطفت.
زض پبؾد ث ٝؾؤاَ فطػی ا َٚؤ ٝمٛالت اٍِٛی ضاٞجطزی پیبزٜؾبظی ؾیبؾتٞبی وّی پسافٙس
غیطػبُٔ وساْا٘س؟ ٌعاضٜٞبی ٔٙترت اظ ٔهبحجٞٝبی نٛضت ٌطفت ٝاحهبء ،ؾپؽ ٌعاضٜٞب ثٝوسٞب ٚ
وسٞب ثٔ ٝفبٞیٓ تجسیُ قسٚ ٜزض ازأ ،ٝثط اؾبؼ لطاثت ٔؼٙبیی ٔ ٚحتٛایی ثیٗ ٔفبٞیٓ ٔ 55 ،مِٝٛ
قٙبؾبیی قس و ٝقطح آٖ زض رسا َٚقٕبض3 ٜتب 8آٔسٜاؾت ٕٞ .چٙیٗ زض پبؾد ث ٝؾٛاَ فطػی زْٚ
ٔجٙی ثط قٙبؾبیی اثؼبز انّی اٍِٛیضاٞجطزیپیبزٜؾبظی ؾیبؾتٞبیوّی پسافٙس غیطػبُٔ ،اثؼبز فٛق
تحت ػٛٙاٖ ػٛأُ ػّّی ،پسیسٔ ٜحٛضی ،ػٛأُ ظٔیٝٙای ،ػٛأُ ٚاؾغٝای ،اِعأبت ضاٞجطزی ٚ
پیبٔسٞب ٔتكىُ اظ ٔمٛالت چٙسٌب٘ ٝثسؾت آٔس.زض ٟ٘بیت ثٙٔ ٝظٛض پبؾد ث ٝؾٛاَ انّی و ٝاٍِٛی
ضاٞجطزی پیبزٜؾبظی ؾیبؾتٞبی وّی پسافٙسغیطػبُٔ زض ؾبظٔبٖٞبی زِٚتی چیؿت؟ ثب اؾتمطاض
ػٛأُ چٙسٌب٘ ٝح َٛپسیسٔ ٜحٛضی اٍِٛی ضاٞجطزی پیبزٜؾبظی ؾیبؾتٞبیوّی پسافٙسغیطػبُٔ
احهبء قس ٜاظ وسٌصاضی ٔحٛضی ثٝزؾت آٔسٕٞ .بٌٖ ٝ٘ٛو ٝزض اٍِٛی فٛق( ٕ٘ٛزاضٔ )4كبٞسٜ
ٔیقٛز ٔزٕٛػ ٝػٛأّی ٔكتُٕ ثط ا٘تظبضات ٛٙٔٚیبت أبْذبٔٝٙای

 ،اثالؽ ؾیبؾتٞبی وّی

پسافٙسغیطػبُٔ  ،لبثّیتٞب ٚوبضوطز پسافٙس غیطػبُٔ ،تٟسیسات زقٕٙبٖٔ ،یعاٖ آؾیت پصیطی ٚاٞساف
ضاٞجطزی پسافٙسغیطػبُٔ ث ٝػٛٙاٖ ٔزٕٛػ ٝػٛأُ ػّّی پیبزٜؾبظی ؾیبؾتٞبی وّی پسافٙسغیطػبُٔ
ٔحؿٛة ٔیق٘ٛس.
ٕٞچٙیٗ ػٛأّی چٙس تحتػٛٙاٖ اِعأبت ضاٞجطزی ظٔیٝٙؾبظ تحمك ؾیبؾتٞبی وّی پسافٙس
غیطػبُٔ ٌكت ٚ ٝث ٝز٘جبَ آٖ ٘تبیذ  ٚپیبٔسٞبی اٍِ ٛپسیساض ٌطزیس ٜاؾت .ثٛٔ ٝاظات ،ػٛأُ ٔحیغی
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ٔ ٚساذٌّٝط ث ٝتٙبؾتٛٔ ،رت رطح  ٚتؼسیُ ٔیعاٖ احطٌصاضی ضاٞجطزٞب ثطپیبزٜؾبظی ؾیبؾتٞب
ٔیق٘ٛس .اٍِٛی عطاحی قس ٜایٗ لبثّیت ضا زاضز تب ث ٝپیبزٜؾبظی  ٚتحمك ؾیبؾتٞبی ٔٛضز ٘ظط زض
ؾبظٔبٖٞبی زِٚتی زؾت یبثس٘.تیزٝای و ٝا٘تظبض ٔی ضٚز عجك آٖ چ ٝزض رس َٚقٕبض 9 ٜآٔس ٜاؾت
ث ٝآؾیت٘بپصیطی ظیطؾبذتٞبی حیبتی ٚحسالُ آؾیت پصیطی ظیط ؾبذتٞبی حؿبؼ ٚثٝ
ٔهٖٛؾبظی وكٛض زض ثطاثط تٟسیسات  ٚتٟبرٕبت ٔٙزط قٛز.
رس َٚقٕبض 9 ٜثطزاقت اظ ٔیعاٖ پبیساضی زض ظیط ؾبذتٞبی حیبتی ،حؿبؼ ٟٓٔٚ
هیسان اهنیت

طبقهبندی زیرساخت

انتظار نتیجه

هیسان پایداری

ٔه٘ٛیت

حیبتی

آؾیت ٘بپصیط

%100

پبیساضی

حؿبؼ

حسالُ آؾیت پصیطی

%70

ایٕٙی

ٟٔٓ

ثب آؾیت پصیطی ٘ؿجی

%40

ٔغبِؼبت نٛضتٌطفت ٝزض ظٔی ٝٙپیبزٜؾبظی زض ؾغٛح ضاٞجطزی ٞطچٙس فبضؽ اظ ربٔغٍ٘طی
اؾت  ٚحؿتقطایظ ذبل ثٝرٙجٞٝبی ٔحسٚزی اظ ػٛأُ احطٌصاضثط پیبزٜؾبظی  ٚارطا
پطزاذت ٝقس ٜأب ٔحٛضٞبی فٛق ٓٞضاؾتب ثب یبفتٞٝبی ایٗ تحمیك تّمی ٔیقٛز .ث ٝػٛٙاٖ ٕ٘ٝ٘ٛ
ٔغبِؼ ٝنٛضتٌطفت ٝتٛؾظ آوطزض ؾبَ  2006پیبزٜؾبظی ضا ٔط 4 ٖٛٞػبُٔ وّیسی ؾبذتبض،
ؾیؿتٓٞب ،افطاز  ٚفط ًٙٞشوط وطز ٜاؾتٕٞ .چٙیٗ ٔزیس ٔرتبضیبٖ پٛض زض ؾبَ  1391زض ضؾبِٝ
ذٛز ػٛأّی چ ٖٛؾیبؾتٌصاضی غیطتؼبّٔی ،زضن ٔتفبٚت اظ ٚضؼیت ٔٛرٛز ،وٕجٛز ٚفبق زض ثیٗ
ٔطارغ ،ثیاػتمبزی ٘ؿجت ث ٝؾیبؾتٞب ،ثط٘بٔٝضیعی ػّٕیبتی غیطتؼبّٔی  ،فمساٖ ترهمٌطایی،
وٕجٛز ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی قبیؿت ٚ ٝاضظیبثی ٘بوبُٔ ؾیبؾتٞب ضا ثٝػٛٙاٖ ػٛأُ احطٌصاض ٔٙفی ثط
پیبزٜؾبظی  ٚارطای ؾیبؾتٞبی فطٍٙٞی وكٛض شوط وطز ٜاؾت (ٔرتبضیبٖپٛض.)436 :1391 ،
زض ایٗ ٔیبٖ ثیكتطیٗ تكبث ٝیبفتٞٝبی ایٗ تحمیك ثب یبفتٞٝبی زوتط اثطاٞیٓحؿٗثیٍی و ٝزض وتبة
ٔسیطیتضاٞجطزی زض ٔٛضٛع پیبزٜؾبظی ضاٞجطز ،تحتػٛٙاٖ ػٛأُ  ٚػٙبنط ٔٛحط ثط پیبزٜؾبظی
شوطقس ٜضا زاضاؾت ٚی  14ػبُٔ ٔكتُٕ ثط ٔسیطیتزا٘فٛ٘ ،آٚضی ،ضٞجطی ٔٚكبضوت وبضوٙبٖ،
ثط٘بٔٝضیعی رب٘كیٗپطٚضی ،ؾبذتبضؾبظٔب٘ی ،فطًٙٞؾبظٔب٘ی ،فطآیٙسٞبی ؾبظٔب٘ی ،ثٛزرٚ ٝ
ترهیم ٔٙبثغ ،فٙبٚضی اعالػبت ،ؾیؿتٓٞبی پبزاـ  ٚثٟطٜٚضیٕٞ ،بٍٙٞی ثیٗ ؾبظٔبٖٔ ،حیظ ٚ
آیٙسٍٜ٘طی ،وٙتطَ  ٚػٛأُ چٙس ٚرٟی ضا ثٝػٛٙاٖ ػٛأُ احطٌصاض ثطپیبزٜؾبظی ثطٔیقٕبضز
(حؿٗثیٍی .)375-384 :1390،ػٛأُ فٛق ثٝػٛٙاٖ ِٔٛفٞٝبی ػبْ احطٌصاض ثط پیبزٜؾبظی ،زض
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سیاستها
رهنامه و
اهداف،
(
ٔحمك)تحهیُ
تٛؾظ
ٔرتّف
اقىبَ
ٔمٛالت انّی تحمیك ٚیب ثٝػٛٙاٖ ظیطٔزٕٛػٞٝبی ٔمٛالت ثٝ

قس ٚ ٜفطاتط اظ آٖ ث ٝرٙجٞٝبی ذبل ( اظرّٕ ٝتٟسیس ٔحٛضیٔ ،هٖٛؾبظی ،ثبظزاض٘سٌی  )...ٚوٝ
ٔرتم ٔٛضٛع پسافٙس غیطػبُٔ اؾت  ٚزض ؾبیط ٔٛضٛػبت لبثُ ٔكبٞس٘ ٜیؿت ٘یع تٛر ٝقسٜ
اؾت.
پیشنهادات
زض ایٗ ضاؾتب پیكٟٙبزاتی چٙس ٔیتٛا٘س ث ٝثٟجٛز قطایظ ٔٛرٛز زض اضتمبی ؾغح پیبز ٜؾبظی
ؾیبؾتٞبی وّی پسافٙسغیطػبُٔ زض ؾبظٔبٖٞب وٕه وٙس و ٝث ٝآٖ اقبضٔ ٜیقٛز:
 -1تالـ زضرٟت ایزبز ٍ٘طـ ٔخجت ٘ؿجت ثٛٔ ٝضٛع پسافٙسغیطػبُٔ زض ثیٗ ٔسیطاٖ ػبِی ٚ
تٛری ٚ ٝآٌبٜؾبظی اظ ٔحتٛای ؾیبؾتٞبیوّی ثطای ػٛأُ شیضثظ
 -2اضتمبی ٘ظبْ اضظیبثی  ٚوٙتطَ فطآیٙس پیبزٜؾبظی  ٚتحمك ؾیبؾتٞبی وّی پسافٙسغیطػبُٔ
 -3تالـ زضرٟت اضائٔ ٝالحظبت پسافٙسغیطػبُٔ ث ٝػٛٙاٖ رعءشاتی فؼبِیتٞب  ٚاٞساف ؾبظٔب٘ی
 -4تالـ ثٕٙظٛضاؾتفبز ٜثیكتط اظ وبضقٙبؾبٖ ظثس ٜزض ثس٘ ٝؾبظٔبٖ پسافٙس غیطػبُٔ  ٚؾبظٔبٖٞب.
 -5تٕطوع ثط اؾتفبز ٜاظ ظطفیتٞبی ٔٛرٛز زض ٔسیطیت ثحطاٖٞبی عجیؼی وكٛض زض ضاؾتبی
پیبزٜؾبظی ٔالحظبت پسافٙسغیطػبُٔ
 -6ایزبز وبضٌطٜٞٚبی ػّٕی ،پػٞٚكی ثٙٔٝظٛض وبِجسقىبفی ضٚـٞبی تؿٟیُ زض پیبزٜؾبظی
ؾیبؾتٞبی وّی پسافٙسغیطػبُٔ زض ٞط ؾبظٔبٖ ثٝتفىیه
 -7انالح  ٚثٟجٛز ؾبذتبض ٔسیطیت پسافٙسغیطػبُٔ زض ؾبظٔبٖٞبی زِٚتی
 -8اذتهبل ٔٙبثغ  ٚاػتجبضات الظْ زض رٟت اػٕبَ ٔالحظبت پسافٙس غیطػبُٔ زض عطحٞب ٚ
پطٚغٜٞب
 -9ثبظٍ٘طی  ٚانالح لٛا٘یٗ ٔ ٚمطضات ٔٛرٛز ثٙٔٝظٛض تؿٟیُ ثطاػٕبَ ٔالحظبت پسافٙس
غیطػبُٔ
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ػّ ْٛا٘ؿب٘ی  ٚزا٘كٍب ٜػبِی زفبع ّٔی .
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