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 مقدمه

ثِ ؿوبس  پیؾ اص تلوین گیشی ای هشحلِدس یه هذل هشحلِ ای ػٌتی اص ػیبػتگزاسی ٓوَهی، كَستجٌذی ػیبػتی ثخـی اص 

ؿٌبػبیی یب ایدبد هدوَِٓ ای اص گضیٌِ ّبی ثِ هٌَِس اتخبر تلوین گیشی دس هَسد ػیبػت ًْبیی،  كَستجٌذی ػیبػتی .سٍد هی

 ػیبػتی كَست ثٌذیدس ، 1وَچشاى ٍ هبلَى ذ.وٌ هیدًجبل  ّب حلهدوَِٓ ساُ ختي ثشای هَاخِْ ثب هـىل ٍ هحذٍد ػبسا ػیبػتی 

گضیٌِ ّبی دػتیبثی ثِ  -3اّذاف ٍ اٍلَیتْب  -2ًشح همبثلِ ثب هـىل  -1: ٌذوٌ هیتَخِ حَل پٌح هَهَّ ػَاالت « چیؼتی»ثِ 

 اثشات خبًجی هثجت یب هٌفی ّش یه اص گضیٌِ ّب.  -5ّضیٌِ ّب ٍ هضایبی ّش یه اص گضیٌِ ّب  -4اّذاف 

ٔشیف ٍ سوت وٌٌذگبى دس فشایٌذ ػیبػتی یه هـىل سا تفشم ثش ایي اػت وِ هـب كَستجٌذی ػیبػتیدس ایي سٍیىشد اص 

ذ وِ وٌ هیای اص گضیٌِ ّب سا هـخق   هدوَِٓ كَستجٌذی ػیبػتیتیت، . ثذیي تشگزاسًذ وٌبس هیبختِ ٍ اص دػتَس وبس ق ػهـخ

ثشای ّش  یبػتیپیشاهَى یه هـىل ٍ ؿٌبػبیی ٍ ًشاحی هدوَِٓ خبكی اص اثضاسّبی ػ ل ؿٌبػبیی ًیف ٍػیٔی اص سٍیىشدّبؿبه

ؿبهل تْیِ یه پیؾ ًَیغ ثِ صثبى سػوی اػت وِ ثِ تَكیف اثضاسّب )هثل تحشین، ووىْبی هبلی ٍ...( ٍ ایي فشایٌذ  سٍیىشد اػت.

 .پشداصد هیهخبًجیي آوبل اثضاسّب ٍ هیضاى اثشثخـی آًْب 
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وٌٌذگبى هـبسوت دػتَس وبسًؼجت ثِ فشایٌذ  كَستجٌذی ػیبػتیدس ثب دػتَس وبس دس ایي اػت وِ  كَستجٌذی ػیبػتیتفبٍت 

دس ثَسٍوشاػی دٍلتی،  كَستجٌذی ػیبػتی 1دای. ثِ گفتِ ؿَد هیهـبّذُ دس ٍالْ، ًَٓی وبسوشد هخفی ٍ شًذ ٍدتشی دسگیهحذ

ٍ ثِ ثیبًی دیگش، اغلت، للوشٍ وبسؿٌبػبى،  ؿَد هیدفبتش گشٍّْبی ریٌفْ،  اتبلْبی فىش ٍ... اغلت تَػي وبسوٌبى آًْب اًدبم 

 تىٌَوشاتْب ٍ ًخجگبى اػت.

گیشاى ٍ اًتخبة ًْبیی اػت وِ دس ًشاحی گضیٌِ ّبی هذ ًِش تلوینهشحلِ ای هْن دس فشایٌذ ػیبػتی  ػیبػتیكَستجٌذی 

گضیٌِ ّب سا اًتخبة هیبى  2ؿتـٌبیذسد ٍ ثیبى هٌبفْ ٍ تخلیق هٌبفْ پیشاهَى هؼألِ لذست كَست هیپزیشد. گزاس هیآًبى اثش 

ثحث هٌبفْ  3دال ٍ لیٌجلَمدّب ؿیَُ تخلیق لذست سا هـخق هیؼبصد. ذ ٍ هٔتمذ اػت اًتخبة هیبى توبوٌ هیتوبدّب تٔشیف 

ثِ ثبیؼتی ٌذ وِ داًـوٌذاى ثِ خبی توشوض ثش ثحث ایذئَلَطیْبی ػیبػی وٌ هی. آًبى چٌیي اػتذالل ٌذوٌ هیّوضّوبى سا هٌشح 

داسی دس همبثل ػَػیبلیؼن سا ًؼجت ثِ ثحث هَهَّ هحبػي ػشهبیِاًذیـوٌذ  ایي دٍهٌبلِٔ ػیبػتْبی ٓوَهی تَخِ ًوبیٌذ. 

ثبیؼتی ثش پیبهذّبی  هٔتمذًذ ٍ ذداًٌ هیتىٌیىْبی تٌِین التلبد ٍ پیـجشد اسصؿْبی اختوبٓی هـخق داسای اّویت ووتشی 

 گضیٌؾ ػیبػتْبی ٓوَهی توشوض ًوَد.

ًحَُ ایدبد گضیٌِ  ثش َٓاهل هَثش -1ذ: ّد هیثب هؼبئل هختلفی دس استجبى اػت ٍ آًْب سا هَسد ثشسػی لشاس  كَستجٌذی ػیبػتی

چشایی ٍ چگًَگی تذاٍم یه ػیبػت خبف  -3تش تبسیخی، ػیبػی، اختوبٓی ٍ التلبدی والى ّبیصهیٌِ -2ّب تَػي ثبصیگشاى 

كف آسایی هٌبفْ هتوبد ٍ تَاصى لَا  -5 ثٌیبدیي آًْبٍ هفشٍهبت  اثضاسّب ٍ گشایـبت ػیبػتی، اخشا -4یب خشٍج آى اص دػتَس وبس 

 ػبختبس ًْبدهٌذ فشایٌذ خبیگضیٌی. -7وٌٌذگبى ایذُ ّب ٍ اسصؿْبی هؼلي هـبسوت -6وٌٌذگبى ثیي هـبسوت

 صورتبندی سیاستیرویکزدهای معطوف به  -1

یه هَهَّ  بػتیكَستجٌذی ػیتب حذٍدی هدضا اص یىذیگشًذ.  كَستجٌذی ػیبػتییب  ًشاحی ػیبػتیادثیبت هشثَى ثِ 

، ّبی هذافْ، ائتالفّبهدوَِٓصیش ٍ دس ثشسػی  سٍد هیثِ ؿوبس  اثضاسّبی ػیبػتیٍ  ًشاحی ػیبػتیهـخق ٍ ٓیٌی دس هٌبلٔبت 

دس صهیٌِ تحَل ػیبػی ثِ ثحث ائتالفْبی  ًمؾ ثِ ػضایی داسد. ایي ادثیبت ٍ چبسچَثْبی هتٌَّ یػیبػ ّبیوویتِّب، ٍ  ؿجىِ

ّب ٍ لوبٍتْبی آًبى گیشی ػیبػتی ًمؾ داسًذ( هیپشداصًذ. ؿٌبخت ایي ثبصیگشاى، دسن ثبٍسّب، اًگیضُفشایٌذ تلوینثبصیگشاى )وِ دس 

 ٓوَهی هحؼَة گشدد. ػیبػتگزاسیْبیذ گبهی ثلٌذ دس تجییي ًحَُ ؿىل گیشی تَاً هیٍ ًَّ ادساوـبى اص ؿشایي 

سیاستییحاطز

دس ٍاوٌؾ  ًشاحی ػیبػتیتأویذ داؿتٌذ.  ًشاحی ػیبػتیثش وبسثشد هفَْم  ػیبػتیكَستجٌذی آخشیي هَج هٌبلٔبتی دس تجییي 

پذیذاس گـت وِ ًِبهْبی ثَسٍوشاتیه سا هؼئَل ًبوبهی یه ػیبػت للوذاد هیىشد. ًِشیِ ّبی  1971ثِ هٌبلٔبت وبسثشدی دِّ 

بوبهی ػیبػتْب ثبیؼتی ثِ صًدیشُ ٓلّی تَخِ ثشای دسن چشایی هَفمیت یب ً ذ وِ داًـوٌذاىوشدًچٌیي اػتذالل هی ًشاحی ػیبػتی
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ثِ كَست هـخق ثِ پیبهذّبی  ّبی ػیبػتی آًْباكیل ٍ ًشاحی كَستجٌذی ػیبػتیثیـتشی داؿتِ ثبؿٌذ چشا وِ فشایٌذّبی 

 ذ. سػبً هیآًْب یبسی  اخشای

تَخِ ثِ . ثِ ٓجبست دیگش، دؿَ هیاػت هشثَى  1ًىتِ هْن دس تمَیت ایي آثبس هتأخش ثِ فشم آًْب وِ هجتٌی ثش ٓمالًیت هحذٍد

هحذٍدیتْب ؿٌبخت ٍ ادسان اًؼبًی ٍ هحذٍدیتْبی هب دسثبسُ داًؾ خْبى اختوبٓی هَخت توشوض ػیبػتوذاساى ثش خٌجِ ّبی 

ثِ دًجبل دسن ؿشایي  كَستجٌذی ػیبػتی. ثٌبثشایي، تحمیمبت دؿَ هیی هوىي ّب حلخبكی اص هـىل ٍ گضیٌؾ خبًجذاساًِ ساُ

ٌذ وِ ّذف اص اًدبم آى، ثْجَد ًتیدِ ػیبػتْب اص ًشیك ؿٌبخت ثبؿ هیگیشاى ٍ ؿٌبخت تَخِ گضیٌـی آًْب وٌؾ تلوین

 ػت.ّب حلهحذٍدیتْبی ٓمالًیت فشایٌذ ًشاحی ساُ

ثِ ثشسػی ؿیَُ استمبی ٍهٔیت تحمیمبت پیشاهَى تحلیلْبی  ًشاحی ػیبػتیّبی ثشخی هحممبى اص ًشیك تَخِ ثِ اًذیـِ

ثْجَد فشایٌذ ًشاحی گضیٌِ ّبی ػیبػتی ثِ هٌَِس اتخبر ػیبػتْبی  ،ّذف ایي هحممبىاًذ. ٌْبدات تحلیلگشاى پشداختِی ٍ پیـتػیبػ

( اص دؿَ هیهـبّذُ  2)آًچٌبى وِ دس هذل ػٌل صثبلِ كَستجٌذی ػیبػتیلبٓذگی دس ًِوی ٍ ثیتش ٍ وبسآهذتش ٍ ًیض وبّؾ ثیهَفك

  .ذثبؿ هییبثی آگبّبًِ ایي فشایٌذ ػبخت ثخـی ًٍشیك آگبّی

 ّبی ػیبػتیگضیٌِذ وِ دس آى، ػیبػتوذاساى ثِ دًجبل دّ هیسا پیـٌْبد   «4ایهشحلِ ًشاحی هزاوشُ»یه  3الىؼبًذسثشای هثبل، 

. اهب دؿَ هیًَٓبً ؿبهل هیضاًی اص ٌٓلش خاللیت یب فشآمالًی اػت وِ ثِ فشایٌذ تحمیك ٍ ثشسػی افضٍدُ  ًشاحی ػیبػتیّؼتٌذ. 

ذ تأثیشی لٌٔی دس تَاً هی ّبی ػیبػتی گضیٌِالىؼبًذس ثش ایي ثبٍس اػت وِ ٍخَد یه دغذغِ آگبّبًِ ّوشاُ ثب ًشاحی ًِبهوٌذ 

ٌذ وِ تحلیلگشاى ػیبػی ثب اػتفبدُ اص آى دّ هیچبسچَثی سا پیـٌْبد  5پیتشٍ  لیٌذسثْجَد تلویوبت ٍ پیبهذّبی آًْب داؿتِ ثبؿذ. 

الل ثشػبًٌذ. ایي گیشی ثِ حذلبٓذگی سا دس ًتیدًِِوی ٍ ثیی خبیگضیي ثپشداصًذ ٍ ثیّب حلِ ایدبد ٍ همبیؼِ ساٌُذ ثتَاً هی

 حلیل، همبیؼِ ٍ اًٌجبق ٍیظگیْبی هـىالت، اثضاسّب ٍ اّذاف ثبؿذ.ساٌّوبی هٌبػجی ثشای تمَیت ت تَاًذ هی َةچبسچ

ًِن ثجخـذ اهب ّـذاس  كَستجٌذی ػیبػتیذ ثِ تَاً هی اثضاسّبی ػیبػتیّبی ثلٌذ ثبالیی اص هٔتمذ اػت وِ فْشػت 6ٍایوش

اًذ. ثِ ثبٍس ّبی هتٌبػت ثب ؿشایي هبَّی، ػبصهبًی ٍ ػیبػی خبكی ایدبد ؿذُی اثذآی ثش اػبع ًشاحیّب حلساُذ وِ دّ هی

ٌذ ٍ دّ هیٍی، ًشاحبى ػیبػی ثبیؼتی ثش حؼت ػبختی ًْبدهٌذ ًؼجت ثِ هؼبئل ثیٌذیـٌذ چشاوِ ًْبدّب ثِ سفتبس ٍ ادساوبت ؿىل 

 آى حوبیت ًوبیٌذ.اص ذ هٌدش ثِ ایدبد تغییشات دس ؿشایي ثغشًح ؿَد ٍ ائتالفْبی ػیبػی ًیض تَاً هی
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ٍ تحلیلگشاى ػیبػی ًیفی اص  ًذؿَ هیدس آى، اسصؿْب تشویت وِ  ٌذوٌ هیا هٌشح هحَس سّبی صهیًٌِشاحی 1دسیظنٍ  ثبثشٍ

ًَآٍسی ٍ خاللیت اص تَخِ ثِ آسای افشاد حبهش  ثش ایي ثبٍسًذ وِ 2سیىؼىشٍ  فیـشٌذ. ًوبی هیًگشؿْب سا دس تحلیل ػیبػتی تشػین 

ذ. وٌ هی. سیىؼىش اص ُشفیت آگبّبًِ خؤیتْبی ثِ حبؿیِ ساًذُ ؿذُ دس فشایٌذ ًشاحی ثحث دؿَ هیدس گفتگَی ػیبػی حبكل 

ػت. ٓالٍُ ثش ایي، ذ وِ هٌدش ثِ تجییي هتفبٍت ؿْشًٍذاى ًؼجت ثِ هؼبئل ػیبػتی ؿذُ اًوبی هیؿٌبػی سا ًشح فیـش ًَٓی هٔشفت

 ذ. وٌ هییـجشد دهَوشاػی ایفب ی ػیبػتی ٍ پّب حلی ًمؾ هْوی سا دس استمبی ساُداًؾ ٓوَهی ثَه

ذ ادسان، تحلیل تَاً هیًگبُ آوبدهیه داسًذ ٓوَهبً ثِ دًجبل ایدبد چبسچَثی ّؼتٌذ وِ  ًشاحی ػیبػتیهحممبًی وِ دس سّیبفت 

ػیبػتی  گیشیّبی تلوینؿٌبخت صهیٌٍِ اسصیبثی هب سا اص فشایٌذّبی ػیبػتی ٍ پیبهذّبی آًْب سا ثْجَد ثخـذ. ثؼیبسی اص ایي آثبس، 

ٌذ وِ لَاًیي، ًْبدّب، ػبصهبى ًوبی هیّبی ًْبدی سا هٌشح ٌذ. آًْب ًِشیِدّ هیهذ ًِش لشاس  ًشاحی ػیبػتی دّی ثِسا ثشای ؿىل

ّب ثِ تشخیحبت ٍ ساّجشدّبی ثبصیگشاى )اص ًشیك ذ. ّوچٌیي، ایي ًِشیِوٌ هیفشایٌذ ػیبػتی سفتبس ٍ اًتخبثْبی ػیبػتی سا پیـٌْبد 

 ذ. دّ هیّب ؿىل ـی ثِ ادٓبّبی هـخق آًْب( ٍ اسائِ تشتیت خبكی اص فشكتْبی ثیبى ًبسهبیتیثخهـشٍٓیت

ذ پیبهذّبی هْوتشی تَاً هیػیبػی ثش حؼت هیضاى تَخِ ٓوَهی اص ّن توبیض دادُ ؿًَذ وِ  ّبیذ وِ هحیيدّ هیپیـٌْبد  3هی

ّب ٍ چبلـْبی دس خلَف یه هؼألِ ًیض هؼتلضم ٍخَد پَیبییثشای فشایٌذ ًشاحی ػیبػتی داؿتِ ثبؿذ. هیضاى ػبصهبًذّی هٌبفْ 

ّب ٍ هتٔبلجبً تشتیجبت خبكی اص َاّذ ثَد وِ هٌدش ثِ اسائِ تٔشیف هـخلی اص هـىل ٍ گضیٌِخ ًشاحی ػیبػتیخبكی دس صهیٌِ 

بى لبثل پزیشؽ ثبؿذ وٌٌذگیی اػت وِ ثشای هـبسوتّب حلّبی هخبلف ؿَد. چبلؾ ًشاحی دس چٌیي ػٌبسیَیی، یبفتي ساُایذُ

ثِ دٍس اص چـن هشدم تأویذ  ّب حلتذٍیي ساُثشخی گشٍّْب ثش اًدبهذ. وِ ثِ پیبهذّبی هَسد ًِش هی)ایدبد تَاصى ثیي هٌبفْ سلیت( 

گیشًذگبى سا هٌَٔف ثِ تَخْبت تلوینًشاحبى ػیبػتی ًیض اهىبى داسد  ،. الجتِؿَد هیداسًذ وِ هٔولی ثشای دهَوشاتیه تلمی 

 ذ. وٌ هیوِ چبلؾ ثؼیح هٌبفْ ٍ ثؼیح ٓوَهی ٍ دس ًْبیت، تَافك ثش ػش ػیبػتْب سا ایدبد  داسًذخَد 

دّی ثِ ًؼخِ ػیبػتی ذ وِ ػٌح ًشاحی ثشای ؿىلدّ هیهحیي ثِ هٌٔبی هدوَِٓ ًْبدی تَخِ داسد ٍ پیـٌْبد ثِ  4ایٌگشاّبم

ذ تب ًـبى دّذ وِ چگًَِ ًْبدّبی هتفبٍت، اًَاّ وٌ هیاثش هتمبثل داؿتِ ثبؿذ. اٍ دٍ هدوَِٓ تمٌیٌی ٍ ثَسٍوشاتیه سا ثب ّن همبیؼِ 

غلت ًیبصهٌذ ػبصؽ ثیي ّبی تمٌیٌی اٌذ. ثشای هثبل، هدوًَِٓوبی هیهٌتمل  ًشاحی ػیبػتیگیشی ٍ لوبٍت سا ثِ فشایٌذّبی تلوین

ّبی ذ ثش ّذف یب هحتَای ػیبػتْب تأثیش ثگزاسد. اص ػَی دیگش، هدوَِٓتَاً هیذ وِ ثبؿ هیگًَبگَى  ثبٍسّبیآتمبدات ٍ 

 ٌذ تب ثش فشایٌذ ًشاحی اثشگزاس ثبؿٌذ.وٌ هیثَسٍوشاتیه، لوبٍت فٌی یب ٓلوی سا تمَیت 

ًشاحی ٍ  كَستجٌذی ػیبػتیهحممبى ٓالٍُ ثش توبیض ثیي آثبس وبسثشدی ٍ آثبس ٓلوی ػٌتی، ثیي هفبّین ایي آثبس پیشاهَى 

ًذ وِ ثش ایي اػبع، ػیبػتْب سا ثِ ٌَٓاى گیش هیفٌی دس ًِش . ثشخی ایي تفبٍت سا ثِ ٌَٓاى تالؿی ؿًَذ هیلبئل  تفبٍت ػیبػتی
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)ثِ ٌَٓاى  ًشاحی ػیبػتیٌذ. ثشخی دیگش اص هحممبى، دسن ًوبی هییب ثذ ًشاحی ؿذُ تَكیف ثیـتش یب ووتش ًشاحی ؿذُ یب خَة 

 فشایٌذ ػیبػتی( سا همذم ثش ّش گًَِ اًتخبة ػیبػتی هیذاًٌذ. 

 رویکزدهای معطوف به ابشارهای سیاستی -2

ض ًوَدًذ. ایي هٌبلٔبت ثِ كَست ای اص ًِشیبت ػیبػتی ثِ كشاحت ثش سٍی اثضاسّبی ػیبػتی توشوثب گزس صهبى، صیشهدوَِٓ

ٌذ. ایي گًَِ تحمیمبت اص ًشیك هٔشفی ًیفی اص وٌ هیثٌذی سا دػتِ ًشاحی ػیبػتیولی، اًَاّ اثضاسّبی احتوبلی هَسد اػتفبدُ دس 

ًشاحبى ّبی هَسد تَخِ ایدبد گضیٌِ -1ٌذ: وٌ هیّبی ػیبػتی خبف( چٌذ ّذف سا دًجبل ًْبدّب )فبسٕ اص ٍاثؼتگی ثِ ثشًبهِ

تئَسیضُ وشدى فشهیبت ٍ هفبّین هشثَى ثِ اثضاسّبی  -3ای ّب ٍ ػیبػتْبی ٓولیبت ثشًبهِیبفتي الگَّبیی ثشای پَیبیی -2ػیبػتی 

 هتٌَّ ػیبػتی.

 -4اهتیبصات  -3همشسات  -2هبلیبت  -1ذ وِ ٓجبستٌذ اص: دّ هیسا اسائِ  ای هشحلِّـت  چبسچَةخَد، دس اثش  1ثبسداؽ

گیشی اص ایي چبسچَة، چشایی ٍ چگًَگی ػبیش اثضاسّبی ػیبػتی. ٍی ثب ثْشُ -8حمَق  -7اًالٓبت  -6ّب دخِثَ -5خذهبت 

 ذ.دّ هیاػتفبدُ احتوبلی اص ّش اثضاس ٍ تب حذٍدی خٌبّبی احتوبلی آًْب سا ًـبى 

ًشاحی ّبیی سا ثشای ایذُ آًْب سا تحلیل وشدُ ًٍیفی اص اثضاسّبی حىَهتی سا ثِ ّوشاُ خضئیبت هْن ٍ ّذف ًْبیی  2َّد

 ػبصد. ای حىَهتْب هٌشح هیٍ تَاًوٌذػبصی همبیؼِ ػیبػتی

ّبی اخیش هشثَى ثِ اثضاسّبی ػیبػتی ثِ دٍ دػتِ اثضاسّب تَخِ داسًذ: اثضاسّبی هؼتمین ٍ اثضاسّبی غیشهؼتمین. دس ًِشیِ

وِ همبهبت دٍلتی دس یه استجبى پیچیذُ هـتشن ثب ػبیش ٍاػٌِ خذهبت دٍلتی ٍ اثضاسّبیی هٌشح اػت اثضاسّبی هؼتمین، تأهیي ثی

توویي پشداخت  آٍسًذ. اثضاسّبی غیشهؼتمین هثل ػٌَح دٍلت، ثبصیگشاى ثخؾ خلَكی ٍ ػبصهبًْبی غیشدٍلتی آًْب سا فشاّن هی

 د.گشد هیٍ ٍسای آى ًشح  ؿَد ویخِ دٍلتی هـخق ًدٍام، اهتیبصات، همشسات دٍلت هحَس ٍ... دس ثَ

، تحمیك دسثبسُ اثضاسّبی ػیبػتی ثش پیبهذّبی ػیبػتی اثضاسّبی خبف ٍ فشهیبت آًْب ًشاحی ػیبػتیی آثبس هشثَى ثِ دس ثشخ

ذ. ثِ وٌ هیتأویذ  ثِ هثبثِ اثضاسی ػیبػتی ٍ وبسثشدی ثش اًتخبة اثضاسّب 3ػبالهَىدسثبسُ هـىالت، هشدم ٍ سفتبسّب تأویذ داسد. 

ٓالٍُ، اثضاسّب ًیبصهٌذ هدوَِٓ هتوبیضی اص هْبست ٍ داًؾ هذیشیتی ّؼتٌذ ٍ دس ًتیدِ، اًتخبة اثضاسّب ثش سٍی هبّیت هذیشیت 

ذ اثٔبد هتفبٍتی سا ثِ ًوبیؾ ثگزاسد ٍ ّوبٌّگی ایٌْب )هثل تَاً هیاثضاسّب ثش اػبع همبیؼِ اثضاسّب  ّبیًِشیِ د.گزاس هیٓوَهی اثش 

-دسثبسُ ٓلل ٍ اًگیضُذ ثب ثشخَسد ّوشاُ ثبؿذ. افضٍى ثش ایي، اثضاسّب، فشهیبت خبكی تَاً هی ایی، حوبیت ػیبػی ٍ...(ثشاثشی، وبس

ّبی ثِ هحشنّب ٍ ػبصٍوبسّبی تـَیمی پشداخت دیَى ثش ایي فشم هجتٌی اػت وِ افشاد ّبی سفتبسّب داسًذ. ثشای هثبل، اًگیضُ

 ٌذ.وٌ هیّبی اسصؿوٌذتش سا اًتخبة گضیٌٌِذ ٍ اغلت، دّ هیٍاوٌؾ ًـبى هثجت 
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ًشاحی »دس وتبة  1ایٌگشامٍ  اؿٌبیذستَػي چبسچَة  ًشاحی ػیبػتیٍ  كَستجٌذی ػیبػتیخذیذتشیي هٌبلِٔ دسثبسُ 

ػبصی دسثبسُ گیشی اص هفَْموِ ثب ثْشٌُذ دّ هی( ٓشهِ ؿذُ اػت. ًَیؼٌذگبى چبسچَثی سا اسائِ 1977« )ثشای دهَوشاػی ػیبػتی

ثش  آٍسًذ ٍهی فشایٌذ ػیبػتی سا دس دسٍى یه هذل هدضا  هتفبٍت. آًْب هذل سٍد هیػبدُ فشاتش  ای هشحلِفشایٌذ تٔبهلی اص هذل 

س هَسد اًَاّ ٌذ. ایي چبسچَة دًوبی هی، اخشا، تأثیشگزاسی ثش خبهِٔ تأویذ ًشاحی ػیبػتیسٍاثي ثیي تٔشیف هـىل، دػتَس وبس، 

ّبی ًذ ٍ اص ًشیك تَخِ ثِ تأثیش ًشاحیگیش هیوِ اص اًَاّ هتفبٍتی اص فشایٌذّبی ػیبػتی ًـأت  ؿَد هیِ ّبی ػیبػتی اسائًشاحی

چبسچَة اسائِ ؿذُ تَػي اؿٌبیذس ٍ  سیضی وشدًذ.ػیبػتی ثش گشٍّْبی ّذف ٍ وٌؾ دهَوشاتیه، یه تحلیل ٌّدبسی سا پبیِ

ٍ دیگش اًذیـوٌذاى ّوَاسُ ثش اّویت  2الػَلایٌگشام پبػخی ثِ ادآبّبی هشثَى ثِ سّیبفتْبی ّوگشا دس تحمیمبت ػیبػتی ثَد. 

ّب یب ًْبدّب ثِ هحذٍدیتْبی تحلیل هجتٌی ثش هٌبفْ، ایذًُیض سٍیىشدّبی ّوگشایبًِ دس داًؾ تأویذ داؿتٌذ ٍ داًـوٌذاى ٓلَم ػیبػی 

 تأویذ داؿتٌذ.

 ؿًَذ هیذ وِ دس آى، ػِ ثٔذ ثب یىذیگش ادغبم دّ هی، چبسچَة ساٌّوبیی ثشای تحمیمبت تدشثی اسائِ ًشاحی ػیبػتیدیذگبُ 

تجذیل  ًشاحی ػیبػتیایي هدوَِٓ ًْبدّب.  -3هٌبفْ  -2ّب ایذُ -1سا ایدبد ًوبیذ. ایي ػِ ثٔذ ٓجبستٌذ اص:  ًشاحی ػیبػتیتب یه 

ذ ثِ ٌَٓاى هذل ساٌّوبیی ثشای تحلیل تَاً هیّب ٍ هٌبفْ دس آیٌذُ ػبخت هیجخـذ وِ د ٍ ثِ سٍاثي هتمبثل ایذُگشد هیثِ یه ًْبد 

 تدشثی ثِ وبس سٍد.

ٌذ تب ًـبى دٌّذ وِ وٌ هیتشویت  سا دس هٌبلٔبت ػیبػی ایي ًَیؼٌذگبى دس چبسچَة پیـٌْبدی خَد، سٍیىشدّبی اًتمبدی

چگًَِ دٍلت ٍ ػیبػت، ػیؼتوْبی اهتیبصدّی، تؼلي یبثی ٍ هٌفٔل ػبختي افشاد تحت ػلٌِ سا ایدبد ًوَدُ ٍ تذاٍم هیجخـٌذ. 

ذ ٍ ػبختبسّبی هؼلي ثبؿ هیدٌّذُ تالؿْب ثشای پیـجشد اسصؿْب ٍ هٌبفْ خبف ٌذ وِ ًشحْبی ػیبػتی ثبصتبةًوبی هیآًْب اػتذالل 

ٓالٍُ ثش اخشای ػیبػتْب،  ًشاحی ػیبػتیٌذ. دّ هیٓی ٍ گشٍّْبی هشدهی ٍ سٍاثي هَخَد لذست سا هَسد تجییي لشاس داًؾ اختوب

ٓوَهی سا فشاتش اص  ػیبػتگزاسیْبیخبیگبُ ٍ اّویت  ًَیؼٌذُ، ًذ. ایي دٍگزاس هیثش ثؼیح ػیبػی ٍ هبّیت دهَوشاػی ًیض اثش 

ذ ثِ حل هـىالت هٔبكش یبسی سػبًذ ٍ گبّی ًیض دس ایي صهیٌِ تَاً هیي اثضاسّب گبّی اثضاسّبی فٌی هیجشًذ ٍ آتمبد داسًذ وِ ای

 ثشای ّوِ هشدم ّؼتٌذ. دهَوشاتیه ّبی تأهیي ٍٓذُ  ٓوَهی، اثضاسّبی اػبػی ػیبػتگزاسیْبیثِ ثبٍس آًْب، . ؿًَذ هیًبهَفك ُبّش 

دس . ؿَد هی 3«اسصیّن»ی توِ هٌدش ثِ فشایٌذّبی ػیبػّبی ػیبػتی ّؼتٌذ اؿٌبیذس ٍ ایٌگشام ثِ ًَس خبف، ًگشاى ًشاحی

بتی اسائِ تَخیْ ٍ ثبٌذ دّ هیلشاس « ًبؿبیؼتِ»ٍ « ؿبیؼتِ»چٌیي فشایٌذّبیی، ثبصیگشاى ػیبػی خؤیت ّذف سا دس لبلت دٍ گشٍُ 

ذ تأهیي تَاً هیٍسصًذ. دس حبلی وِ هٌبفْ ػیبػی اص ایي ًشیك الذام هیهٌبفْ یب هدبصاتْب ٍ تٌجیْبت ثشای آًْب  دّیخْت ثِ خبف

 ئِاسا ؤیف دهَوشاػی ٍ هبًٔی ثش ػشهٌدش ثِ ت كَستجٌذی ػیبػتیٌذ وِ ػیبػتْبی هجتٌی ثش چٌیي وٌ هیگشدد اهب ایي دٍ اػتذالل 
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ّب ٍ ػبصیشٍم، تمَیت ولیـِصًی ثِ گشٍّْبی هححل هـىالت خَاّذ ثَد. ؿیَُ وبسثشد صثبى ٍ تخلیق هٌبثْ ثِ ثشچؼتساُ

 .ؿَد هیذُ ؿذُ اسصؿی لبئل ًیؼت هٌدش ِ وِ دٍلت ثشای افشاد ثِ حبؿیِ ساًاسػبل ایي پیبم ثِ آوبی گشٍُ ٍ افشاد خبهٔ

هایسیاستیطزاحی-1-3

ّب ٍ ٓوَهی داسای یه ًشح )یٌٔی چبسچَثی اص ایذُ ػیبػتگزاسیّبی ػیبػتی ایي هفَْم اػت وِ ّش هحَس دیذگبُ ًشاحی

لبٓذُ ٍ ًبهٌِن دس ساثٌِ ثب فشایٌذ ػیبػتی، ثش الگَّب ذ. ػیبػتْب ثِ خبی ایدبد یه صهیٌِ ثیثبؿ هیاثضاسّب( ثشای ؿٌبػبیی ٍ تحلیل 

تـىل اص ٌٓبكش لبثل ؿٌبػبیی تلمی ٌذ. ایي چبسچَة، ػیبػت سا ثِ ٌَٓاى ػبختبسّبی ًْبدی هوٌ هیّب دس ایي صهیٌِ تأویذ ٍ هٌٌك

ا، اثضاس، لَاًیي، هٌٌك ٍ فشهیبت. ایي سٍیىشد دس وٌبس : اّذاف، گشٍّْبی ّذف، َٓاهل، یه ػبختبس اخشوِ ٓجبستٌذ اص ذوٌ هی

 ذ. دّ هیدسثشگشفتي اثضاسّب، هحممبى سا ثِ ػوت یبفتي اّذاف ٍ فشهیبت پیذا ٍ پٌْبى ایي هدوَِٓ ػَق 

سیاستی:سمینهوکارگشارصورتبندی-2-3

یه ًشاحی خبف اػت، اثتذا ثبیؼتی فشایٌذ هٌتح ثِ گضیٌؾ آى ثشسػی گشدد. ثشای دسن ٍ تَهیح ایٌىِ چشا ػیبػت داسای 

گیشی )هبًٌذ ٓمالًیت هحذٍد( سا ّبی تلوینی( ٍ ًِشیِاِحلّبی آسهبًی ٍ ًْبدی )هذل هشچبسچَة اؿٌبیذس ٍ ایٌگشام، ًِشیِ

 ؿَد. هی هتوبیض ًـبى دادُ ّبیافتذ ٍ تَػي ًْبدّب ٍ ایذُ. ػیبػتگزاسی ٓوَهی دس یه صهیٌِ خبف اتفبق هیذًوبی هیًشح 

ّب ٍ ساّجشدّبی ثبصیگشاى تأثیش ّبیی ّؼتٌذ وِ ثش اًتخبةّبی ًْبدی هبًٌذ دادگبّْب، وٌگشُ ٍ... داسای لَاًیي، ٌّدبسّب ٍ سٍیِحَصُ

ّب ثش د. ایي ایذُگیش هیّبی خبف ٍ هؼلي ؿىل سی دس یه صهبى خبف ٍ ثش اػبع ایذُد. افضٍى ثش ایي، ػیبػتگزاگزاس هی

 ذ.دّ هیگیشی خْت د ٍ ثِ تلوینگزاس هیحلی خبف اثش اػتذالل ثبصیگشاى ثشای سػیذى ثِ ساُ

ّب داسای ًشاحی ػیبػتی هٌدش ؿَد. اهب اص آًدب وِ ایي ًشاحی ای دسّبی گؼتشدُثیٌیتحلیل دس یه صهیٌِ احتوبل داسد ثِ پیؾ

پیـجشد هدوَِٓ خبكی اص اثٔبد ذ تَاً ویتحلیلی ًثخـْبی هتٔذدی ّؼتٌذ )هثل اّذاف، تٔبسیف هـىل ٍ اثضاسّب ٍ...( چٌیي 

ثیٌی سا ػتگزاسی پیؾآفشیٌی ثبصیگشاى سا دس یه صهبى ثخلَف هـخق ًوبیذ. ّوچٌیي، اثٔبد اًؼبًی دخیل دس اهش ػیبًمؾ

دؿَاس هیؼبصد. ثبصیگشاى اهىبى داسد یه صهیٌِ هحذٍد سا دٍثبسُ تلَیشػبصی وٌٌذ، ػبختبس فشكتْبی پیـیي سا ثبصیبثی ًوبیٌذ ٍ 

ی ػیبػتی ثشای هـىالت حبد اسائِ دٌّذ. اؿٌبیذس ٍ ایٌگشام ثب دس ًِش گشفتي ًمؾ وبسگضاس ّب حلثىَؿٌذ آى سا ثِ ٌَٓاى ساُ

یبثٌذ وِ ّبی دػتَس وبس ٍ هجبحث ًِشی تٔشیف هـىل گشایؾ هیػبصی(، هشٍستبً ثِ ثیٌؾ، خاللیت، گفتگَ ٍ ائتالف)سّجشی

پشداصًذ. ٓلت تَخِ ثیؾ اص حذ ثِ تٔبسیف هـىل ّب ثِ خذال هیگیشاى ثِ ٌَٓاى ثبصیگشاى داسای هٌبفْ ثش ػش ایذًُی آى، تلوین

ٌذ. ًَیؼٌذُ دّ هیاص حوبیت ػیبػی ٍ هٌفٔت ػیبػی دس فشایٌذ ػیبػتی هٔیي سا اسائِ دسن هٌلَثی ایي اػت وِ ایي ثبصیگشاى 

وٌٌذگبى، ثِ هَفمیت ثبصیگشاى دس گؼتشؽ یب هحذٍدػبصی چٌیي هـبسوتی ٍ ًیض چگًَگی تأثیشگزاسی ایي فشاتش اص ثشسػی هـبسوت

 ثش اًتخبة ػیبػتی تَخِ داسد. ثؼیح
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ٌذ. آًْب ًـبى وٌ هیاكلی ثشای تحمیك ًشح ػیبػتی سا ثشسػی  اًگیضُدس ایٌدب، اؿٌبیذس ٍ ایٌگشام ثشای دسن ثْتش اخشا،  

ذ چگًَگی اثشگزاسی آى سا ثش ٓول تَاً هیٌذ ٍ تحلیل وٌ هیٓول  تغییش هَتَسّبی ًْبدی ثِ ٌَٓاى ًشاحی ػیبػتیٌذ وِ دّ هی

ذ. دس ایي وٌ هیّبی دٍلتی سا ثِ هشس گشٍّْبی دیگش ٍ ثِ ًفْ ثشخی دیگش تَصیْ هضایبی ثشًبهِ، یاخشای ػیبػتػیبػتی ًـبى دّذ. 

ٍ  دؿَ هیٌذ ٍ هٌبثْ ایي وٌؾ ًیض ثِ آًْب تخلیق دادُ وٌ هیكَست، ثشخی گشٍّْب ثشای هـبسوت دس صًذگی ٓوَهی اًگیضُ پیذا 

صًی ثِ افشاد هَخت ٓذم هـبسوت ٍ ٌذ. ثشای هثبل، ثشچؼتوٌ هیگشٍّْبی دیگش، پیبهْبی هٌفی سا اص ػیبػتْبی اتخبری دسیبفت 

 د.گشد هیایدبد حغ ثیگبًگی ثشای افشاد هحشٍم 

ذ دّ هیذ. ایي اػتذالالت، سٍؿْبیی سا ًـبى ثبؿ هیثبصخَسد ػیبػت ثش هجٌبی اػتذالالت دس هَسد  چبسچَة اؿٌبیذس ٍ ایٌگشام

احتوبالً ثِ حفَ ٍ  ؿًَذ هیّبی دٍلتی هٌتفْ ٌذ. گشٍّْبیی وِ اص ثشًبهِدّ هیوِ اص ًشیك آًْب ثِ هؼیش ػیبػتْبی آیٌذُ خْت 

اى ٍ اًالٓبت( دس اختیبس ایي گیشٌذ. ٌّگبهی وِ ػیبػتْب، هٌبثْ سا )اص ًشیك ثَدخِ، دػتشػی ثِ تلوینًوبی هیگؼتشؽ آًْب تَخِ 

دسوی هتفبٍت اص هـىل داسًذ یب فبلذ تخلق هَسد ًیبص ثشای  ی وِ. هتٔبلجبً گشٍّْبی ّذفؿَد هیًذ ثؼیح تؼْیل گزاس هیگشٍّْب 

ٌذ ٍ هَاًْ ثیـتشی سا ثش ػش وٌ ویحوبیت یب هـشٍٓیت سا دسیبفت ً ،ّوبى هیضاىثِ ى ػیبػت ّؼتٌذ آگیشی اص سٍؿْبی اداسی ثْشُ

ذ. وٌ هیت هـخلی سا تحویل خبف، اثشا ًشاحی ػیبػتیساُ آًْب ثشای دػتیبثی ثِ اّذافـبى ٍخَد داسد. ّوچٌیي، اًتخبة یه 

اص  كَستجٌذی ػیبػتییبثذ. فشایٌذ خبیگضیي ثشای هـىل افضایؾ هی یّب حل، ّضیٌِ اتخبر ساُؿَد هیٌّگبهی وِ یه اًتخبة اًدبم 

افضایؾ ّبی آى ٍ...( دس ًَل صهبى ّب دس ثشًبهِگزاسی)هبًٌذ ػشهبیِ ّب حلاػت چشا وِ هَاًْ تغییش ساُثشخَسداس  فشاٍاًی اّویت

 ذ. وٌ هیپیذا 

ایدبد، ًشاحی ٍ تأثیش دٍ  1خَد سا تدویْ، گؼتشؽ ٍ پبالیؾ وشدُ اػت. ػیذًی ًشاحی ػیبػتیوبسثشدّبی تدشثی چبسچَة 

ذ وِ چگًَِ ػبخت اختوبٓی گشٍّْبی ّذف ٍ دّ هید. اٍ ًـبى گیش هیػیبػت سا دس صهیٌِ هجبسصُ ثب تجٔین هؼىي دس ًِش 

اًتخبثْبی ػیبػتی لشاس گشفتِ، تأثیش دس ًتیدِ سٍایتْبی ٓلّی لبًًَگزاساى دسثبسُ حوبیتـبى اص ػیبػتْبی تدذیذًِشًلجبًِ خبیگضیي، 

ؿشایي فذسالیؼن ٍ دس  ًشاحی ػیبػتیدّی ؿذُ اػت. وبس ػیذًی اص هٌِش تش، ثِ َٓاهل اخشا ؿىلثش هـىل ثیـتش ؿذُ ٍ اص هْن

 ٍ آوبی گشٍُ ّذف اّویت داسد.  ًشاحی ػیبػتیتأییذ ػبصهبًْبی غیشاًتفبٓی ثِ ٌَٓاى َٓاهل هیبًدی هْن ثیي 

ًؼجت ثِ دٍلت ٍ گشایؾ ثِ هـبسوت  آًْب دسیبفت وٌٌذگبىًگشؿْبی  ثشسا سفبّی  ًشاحی ػیبػتیچٌذ  ث تأثیشثح 2ػبع

( ثب هخبًجیي ثیوِ اص وبس افتبدگبى AFDCّبی داسای فشصًذاى ٍاثؼتِ )حوبیت اص خبًَادُ دس همبیؼِ هخبًجیياٍ دًجبل وشدُ اػت. 

احتوبالً  AFDCهخبًجیي داسد ٍ هخبًجیي  ْبیًگشؿهْوی ثش ای اثشات ّبی ثشًبهِذ وِ ًشحدّ هی( ًـبى SSDIتأهیي اختوبٓی )

دٓبّبی ٓلّی ایي ا ،ٌذ. دس ایي فشایٌذوٌ هیاص دٍلت ثِ خَثی یبد  SSDIثِ حىَهت داسًذ اهب هخبًجیي ًؼجت ای دیذگبّْبی ثذثیٌبًِ

ثٌبثشایي، دس یه صهبى هـخق  بی ّذف هختلفی ٓوَیت داسًذ،اص آًدب وِ افشاد ّوضهبى دس گشٍّْ چبسچَة هٌشح اػت.

 ثَد. هختلف ػیبػتی ّبیًشاحیؿبّذ تَاى  هی
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2
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آًْب هتوشوض ؿَد. ی اِ حلهوىي اػت ثش سٍی هحذٍدیتْبی هذل هش اثضاسّبی ػیبػتیٍ  ػیبػتیكَستجٌذی اًتمبدات دسثبسُ 

ذ ٍ هٌدش ثِ اخشا وٌ ویّبی ػیبػتی ٍ گضیٌؾ اثضاسّبی ػیبػتی ثِ ًَس هٌِن اص فشایٌذ دػتَس وبس تجٔیت ًیٌٔی هـخلِ گضیٌِ

 ًشاحی ػیبػتیٍ دس اخشا، اغلت ؿبهل اًالٓبت  آیذد هیثِ ٍخَّبی هوىي لجل یب حیي تٌِین دػتَس وبس ثلىِ گضیٌِ ؿَد ویً

اسائِ  هـىل چبسچَة ثٌذی ٍثب تَخِ ثِ  ٌذدّ هیاسائِ ّب گضیٌِ ایدبد ثشایسا پیـٌْبداتی  د. ثٌبثشایي، تب حذی وِ هٌبلٔبت،گشد هی

 آًْب دس اكل دچبس ًمق ّؼتٌذ. ًتبیح ًشاحی تَػي هدشیبى،

سا ثِ خبی آًىِ ثِ ٌَٓاى یه هشحلِ ثب آغبص ٍ پبیبى خبف دس ًِش ثگیشًذ ثِ  كَستجٌذی ػیبػتیاص ػَی دیگش، اگش هحممبى 

ثش  توشوضَد. اؿٌبیذس ٍ ایٌگشام ثب ّبی ػیبػتی خبكی خَاٌّذ ثهثبثِ یه وبسوشد ثجیٌٌذ، احتوبالً ثیـتش ثِ دًجبل ثجت تدشثی ٓشكِ

هحممبى یه ًَّ ًِشیِ  ،اًذ ٍ ّوگبم ثب سؿذ خبهِٔفشاتش سفتِ  ای هشحلِؿبى، اص هذل دس چبسچَة پیـٌْبدی ًشاحی ػیبػتی

ٍ چگًَِ اص دٍلت ثِ دػت  سا پیشاهَى ایٌىِ چِ وؼی، چِ چیضیٌذ وِ هؼتمیوبً ػَاالتی دّ هیػیبػتگزاسی ٓوَهی سا پیـٌْبد 

ییش ػیبػی وِ لبثلیت ثشسػی داؿتِ ثبؿذ ایي چبسچَة سا فبلذ یه هىبًیؼن سٍؿي دس صهیٌِ تغػبصد. هٌتمذاى، ٍسد هٌشح هیآهی

 ّبی ػیبػتگزاسی ٓوَهی داسد. داًٌذ. حَصُ لوبیی، ٓشكِ دٍلتی اػت وِ ثیـتشیي غیجت سا دس تحلیلهی

فبلذ استجبى ثب  آثبساًذ اهب ایي هدوَِٓ ٍ اخشا ثشسػی وشدُ ًمؾ دادگبُ سا دس ػیبػتگزاسی ٓوَهی ،هحممبىّش چٌذ ثؼیبسی اص 

ذ. دسن ػٌتی اص دادگبّْب ثِ ٌَٓاى ثبؿ هیثِ ًَس خبف  كَستجٌذی ػیبػتیًِشی دس حَصُ فشایٌذ ػیبػتی ثِ ًَس ٓبم ٍ  وبسّبی

ثِ ًَس فضایٌذُ ثِ چبلؾ  تَػي ًَیؼٌذگبى ، اگشچِ ایي ٓمل هتٔبسفگشدد هیهحؼَة ِ ٌَٓاى یه هبًْ ( ث)تب لبًًَگزاسهفؼّش 

ٌذ وِ هبّیتبً ثِ هٌضلِ ػیبػتگزاسی اػت )هثل ٍى َّسى، ثبئَهش ٍ وٌ هیوـیذُ ؿذُ اػت )هثل ثبسًض(. ثؼیبسی اص هحممبى اػتذالل 

 هتفبٍتی ًؼجت ثِ ًْبدّبی (. لٌٔبً دادگبّْب ثِ لحبٍ ثبصیگشاى، خشیبًبت، صثبى ٍ فشایٌذ هٌٌمی داسای هدوَِٓ ًْبدی1گَسهلی

دس  كَستجٌذی ػیبػتیًوًَِ دادگبّْب سا ثِ هثبثِ فشایٌذّبی  ینتَاً هیلبًًَگزاسی ٍ تـىیالت ثَسٍوشاتیه ّؼتٌذ. ثب ایي حبل، هب 

ٌذ ٍ لوبت وِ دس همبم دّ هیّب سا پیـٌْبد وٌٌذگبى وِ گضیًٌِِش ثگیشین. ٍخَد ؿبویبى، هتْوبى ٍ ؿبّذاى ثِ ٌَٓاى هـبسوت

ثِ ًَس ثبلمَُ هفیذ  كَستجٌذی ػیبػتیهٌبلِٔ تٌجیمی تأثیش ًْبدّب دس ٌذ. ثٌبثشایي، دادگبّْب ثشای وٌ هیًمؾ گیشًذگبى ایفبی تلوین

 .ؿًَذ هیّؼتٌذ. دػتىن دس صهیٌِ ایبالت هتحذُ، ثؼیبسی اص هؼبئل ًْبیتبً ثِ ػیؼتن لوبیی ختن 

ئوبً دس حبل افضایؾ اػت. آثبس اخیش دس حَصُ ٍ اثضاسّبی ػیبػتی دا كَستجٌذی ػیبػتیغیشاًتفبٓی دس  ثخؾ تَخِ ثِ ًمؾ

اهب ػبصهبًْبی غیشدٍلتی ّن ّبی هختلف تأویذ داسًذ. اثضاسّبی ػیبػتی ثش ًمؾ ػبختْبی غیشاًتفبٓی دس فشایٌذ ػیبػتی ٍ دس حَصُ

ذ وِ ػبصهبًْبی غیشدٍلتی دس دّ هیػبصی سا داسًذ. تحمیمبت پیشاهَى اًَاّ ًشحْبی ػیبػتی ًـبى خبی خَدؽ ًمؾ تلویندس 

ثش هىبًْبی لبًًَگزاسی یب اخشا تَخِ داسًذ اهب هٌبلٔبت  كَستجٌذی ػیبػتیحبل سؿذ ّؼتٌذ. اگشچِ دس اوثش هٌبلٔبت پیشاهَى 

 ٌذ.دّ هیاّویت خذیذتش، ثِ ًمؾ ػبصهبًْبی غیش دٍلتی ثِ ٌَٓاى ًشاحبى ػیبػتی 
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شاهَى ایي ّب ٍ داًؾ ثٌیبدیي هب پیذ ًِشیِتَاً هیهلی  فشٍ ػٌح وشاػی ٍ دسخبسج اص ثَسٍ كَستجٌذی ػیبػتیثِ تَخِ ثیـتش 

ای ثِ ًَس فضایٌذُ ػیبػتْبی هلی سؿذ یبفتِ اػت وِ دسثبسُ تحمیمبتًی دّذ. چٌیي ًِشیبتی دس وبسوشد هْن سا گؼتشؽ 

هی حبهی( ّبی هشثَى ثِ گشٍّْبی ریٌفْ ٍ خبسج اص هشاوض دٍلتی )یٌٔی اتبلْبی فىش ٍ دس دسٍى ؿجىِسا كَستجٌذی ػیبػتی 

ٍ  كَستجٌذی ػیبػتیحمیمبت دسثبسُ اًذ. تّبی ػیبػی سا ؿىل دادُوویتِ ،ایي هشاوض غیش دٍلتی دس وٌبس همبهبت دٍلتی داًٌذ.

 سوت داسد.بّوپَؿبًی ٍ هـ ّباثضاسّبی ػیبػتی ثب تحمیمبت دػتَس وبس، تٔشیف هـىل، اخشا، ٍ ائتالفْبی ػیبػتی ٍ دیگش حَصُ

َسد ه ّبی ػیبػتی خبكی، گضیٌِآىدس وِ  اػتٓوَهی  ػیبػتگزاسیْبیح خشد توشوض ثش ػٌ ًىتِ هٌحلش ثِ فشد ایي تحمیمبت،

ثِ  والىػٌح ػٌحی یب  هوىي اػتٍ چگًَِ  ًذؿَحؼت اثضاسّبی ػیبػتی هتوبیض هی آًْب ثشگًَِ یٌىِ چ)اگشفت تَخِ لشاس 

تَخِ ثِ ًشاحی ػیبػتی  ، تخلیق ٍ آوبل لذست داسد.ثشای حل هـىل پیبهذّبی هْوی ،وَچهفبٍتْبی ٓوالً ت(ًِش ثشػٌذ

 وٌذ وِ دهَوشاػی دس خضئیبت اػت.هشٍستبً ثِ هب یبدآٍسی هی


