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 چكيدُ

ثِ ّويي دليل . اهشٍصُ ػٌدؾ لبثليت هلي ًَآٍسي ثِ اثضاس هْوي ثشاي ػيبػتگزاسي ػلن ٍ فٌبٍسي تجذيل ؿذُ اػت
همبلِ حبضش تالؽ داسد تب ثب . تبوٌَى هغبلؼبت گؼتشدّبي دس ايي حَصُ اًدبم گشفتِ ٍ هذلْبي هختلفي ًيض اسائِ گشديذُ اػت

 ثش ايي اػبع. ايشاى ًوبيذ. ا.هشٍسي ثش هذلْبي اسائِ ؿذُ تبوٌَى، الذام ثِ اسائِ هذلي ثَهي ثشاي ػٌدؾ لبثليت ًَآٍسي ج
 ثب تأويذ ثش هذلْبي اسائِ ؿذُ ثشاي وـَسّبي دس حبل -اثتذا تؼذادي اص هذلْبي اسائِ ؿذُ ثشاي ػٌدؾ لبثليت هلي ًَآٍسي

همبيؼِ ثيي هذلْب ًـبى هيذّذوِ ثشخي اص آًْب توبم هَلفْْبي تبثيشگزاس دس ًَآٍسي . هَسد ثشسػي لشاس گشفتِ اػت- تَػؼِ
سا دس ػٌدؾ لبثليت هلي ًَآٍسي هَسد ثشسػي لشاس ًذادّبًذ ٍ لزا هذل آًْب ًويتَاًذ ثِ كَست ًظبهوٌذ ًمبط ضؼف ٍ لَت 

اص ايي سٍ، همبلِ حبضش ثب هشٍسي ثش سٍيىشدّبي هختلف، خوؼجٌذي ًمبط . ًظبم ًَآٍسي دس ػغح هلي سا هَسد اسصيبثي لشاس دّذ
وِ ًـبت گشفتِ اص ٍيظگيْبي التلبدي، ػيبػي -ضؼف ٍ لَت آًْب ٍ ّوچٌيي دس ًظش گشفتي هالحظبت ثَهي وـَس

دس اسائِ . ايشاى اسائِ دادُ اػت.ا.چبسچَة هفَْهي هٌبػجي ثشاي ػٌدؾ لبثليت هلي ًَآٍسي ج- ايشاى هيجبؿذ.ا.ٍاختوبػي ج
چبسچَة پيـٌْبدي ػؼي ؿذُ اػت هذل ثِ گًَْبي عشاحي ؿَد وِ ػٌدؾ لبثليت هلي ًَآٍسي ثِ ٍػيلِ آى، تلَيش 

 .سٍؿٌي اص ًمبط ضؼف ٍ لَت ًظبم ًَآٍسي ثشاي ػيبػتگزاس ايدبد ًوبيذ

 

 .ايشاى.ا.لبثليت هلي ًَآٍسي، ػٌدؾ ػلن ٍ فٌبٍسي، ؿبخلْبي ثَهي ػلن ٍ فٌبٍسي، ًظبم هلي ًَآٍسي، ج:  ٍاژُ ّاي كليدي

 

 

 

 

                                                             
 وبسؿٌبع دفتش ّوىبسيْبي فٌبٍسي سيبػت خوَْسي- وبسؿٌبػي اسؿذ-* 

 داًـدَي دوتشاي ػيبػتگزاسي ػلن ٍ فٌبٍسي داًـگبُ تشثيت هذسع- 
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: هقدهِ. 1

ػٌدؾ ٍ اسصيبثي لبثليت هلي ًَآٍسي اص خولِ الذاهبت ثؼيبس هْوي اػت وِ اغلت وـَسّبي تَػؼِ يبفتِ ٍ يب دس حبل تَػؼِ 

ثب ظَْس ًـبًْْبيي اص التلبد هجتٌي ثش ًَآٍسي، هفبّين ًَآٍسي ثِ كَست خذي هَسد تَخِ لشاس گشفتِ ٍ . ثذاى اّتوبم داسًذ

وـَسّبي پيـشفتِ ثِ دًجبل هذلْبيي ثَدًذ وِ فشايٌذ ًَآٍسي دس ػغح هلي سا تـشيح وشدُ ٍ ثش هجٌبي آى اسصيبثي هٌبػجي اص 

 اص فشايٌذ ًَآٍسي ٍ تلَيش هٌبػجي، خبهغّذف اص ايي همبلِ آى اػت وِ ثب اسائِ هذلي . ػغح هلي سا اًدبم دّذ ًَآٍسي دس هيضاى

 ايشاى، صهيٌِ سا ثشاي همبيؼِ لبثليت هلي ًَآٍسي .ا.ج ٍ ثب اػوبل هالحظبت ثَهي ثشاي اسائِ ًوَدُػَاهل هَثش ثش آى دس ػغح هلي 

. ا.ج للذ داسد ًمبط ضؼف ٍ لَت ًظبم ًَآٍسي دس پيـٌْبديػالٍُ ثش ايي همبيؼِ، هذل . ثب ػبيش وـَسّب  فشاّن ًوبيذايي وـَس 

.  ثشاي سفغ ًمبط ضؼف آى ٍ افضايؾ لبثليت هلي ًَآٍسي فشاّن ًوبيذ سا سا ًـبى دادُ ٍ صهيٌِايشاى

 ػپغ هذلْبي هختلفي گشديذُ ٍ اسائِ  دس ػغح هلي اثتذا تبسيخچْبي اص ًحَُ ؿىلگيشي ٍ ثلَؽ هفَْم ًَآٍسيثش ايي اػبع

اص آًدب وِ وـَس ايشاى اص ًظش . وِ ثشاي ػٌدؾ لبثليت ًَآٍسي دس ػغح هلي اسائِ ؿذُ اػت هَسد ًمذ ٍ ثشسػي لشاس هيگيشد

تَػؼِ دادُ ؿذُ ثشاي ايي وـَسّب سا  هذلْبي  حبضشػبختبسّبي ًَآٍسي ٍ التلبدي خضٍ وـَسّبي دس حبل تَػؼِ هيجبؿذ، همبلِ

دس ًْبيت ثب دس ًظش گشفتي ًمبط ضؼف ٍ لَت هذلْبي ثشسػي ؿذُ ٍ ثب تَخِ ثِ هالحظبت ثَهي . ثيـتش هَسد ثشػي لشاس هيذّذ

 .ؿَد دس وـَس اسائِ  هليوـَس ايشاى ػؼي هيگشدد چبسچَة هفَْهي هٌبػجي ثشاي ػٌدؾ لبثليت ًَآٍسي

 

:  دز سطح هليهسٍزي تس ادتيات ًَآٍزي. 2

الگَّبي اثتذايي اسائِ ؿذُ ثشاي تجييي ًَآٍسي، الگَّبي خغي ثَدًذ وِ دس اثتذا اًجبؿت ػلن سا ػبهل تَػؼِ فٌبٍسي ٍ فٌبٍسي 

يىي اص   [1].دس ايي ًگبُ فـبس ػلن ثِ ػٌَاى ًيشٍي هحشوِ ًَآٍسي هغشح گشديذ. سا دليل اكلي تَضيح دٌّذُ ًَآٍسي هيذاًؼتٌذ

پيـگبهبى عشح ايي الگَ، ثب ثْشّگيشي اص آهبس ًَآٍسي هلي دس اًگلؼتبى، ادػب ًوَد وِ هيضاى ٍ ؿذت ًَآٍسي هلي، استجبط هؼتميوي 

 دس گضاسؿي ثِ ػٌَاى هـبٍس سئيغ خوَْس ايبالت هتحذُ، چٌيي ديذگبّي سا ثَؽّوچٌيي . ثب فؼبليتْبي تحميك ٍ تَػؼِ داسد

 [2].هغشح ٍ اص آى دفبع هيىٌذ

 ػبل 8 فٌبٍسي تؼليحبتي تَػؼِ يبفتِ دس 20 ثب اًدبم هغبلؼِ ًؼجتبً گؼتشدُ ثش ، ٍصاست دفبع آهشيىب60دس اٍاػظ دِّ 

ثِ عَس ّوضهبى، .  اص ًَآٍسيْب ًتيدِ پظٍّـْبي ثٌيبدي غيشّذفوٌذ ثَدُ اػت3/0%گزؿتِ، ايٌغَس ًتيدْگيشي ًوَد وِ تٌْب 

 هيالدي ثشآهذُ اص فـبس 60 ٍ 50 اص ًَآٍسيْبي تأثيشگزاس دس دّْْبي 70% ثب اسائِ گضاسؿي هذػي ؿذ وِ ثٌيبد هلي ػلَم آهشيىب

ثٌبثشايي ثب تَخِ ثِ هـبّذُ ًميلْْبيي دس ديذگبّْبي هغشح ؿذُ دس فـبس . ػلن ٍ ًتبيح ػشهبيْگزاسي دس تحميك ٍ تَػؼِ ثَدّبًذ

ثٌبثشايي . اػت (عشف تمبضب)ػلن، ايي تفىش ًيض هَسد حوبيت لشاس گشفت وِ ايذّْبي هٌدش ثِ سفغ هؼضالت هَخَد، ثشآهذُ اص ثبصاس

دس ايي گشٍُ اص ًظشيْْبي ًَآٍسي، اگشچِ ّوچٌبى . ثبصاس سا ػبهل اكلي تَضيح دٌّذُ ًَآٍسي داًؼت (ػالئك هَخَد دس)هيتَاى 

 [3].ػبهل ايدبد تحَل، ًتبيح تحميمبت اػت، سيـِ هَفميت ٍ ثِ ثوش ًـؼتي آى ثِ عشف تمبضب ًؼجت دادُ ؿذُ اػت

                                                             
3 Bush 
4  Department of defense 
5  National Science Foundation 
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ثِ ووه آهبس ًـبى داد وِ تٌْب 1967يىي اص هغبلؼبت هٌتـشُ تَػظ ٍصاست ثبصسگبًي ٍ تدبست ايبالت هتحذُ دس ػبل 

پغ اص اسائِ گضاسؽ هزوَس، ثشخي اص كبحجٌظشاى حَصُ ًَآٍسي ثب اتىب ثِ [4] .دسكذ اص ّضيٌِ ًَآٍسي هشثَط ثِ تحميمبت اػت10

پغ اص آى ٍ دس . ايي گضاسؽ ٍ گضاسؿْبي هـبثِ ادػب ًوَدًذ وِ تحميمبت ثِ تٌْبيي تَضيح دٌّذُ فشايٌذ ًَآٍسي ًيؼتٌذ

ِ هيالدي افشادي ّوچَى    ثب ٍاسد آٍسدى اًتمبداتي ثش الگَي خغي، الگَي ديگشي ثِ ًبم الگَي تؼبهلي صًديشّبيفشيوي ٍ والييدّ

 ، ثِ فٌبٍسي/  ًيض، دس وٌبس فـبس ػلنسا هغشح ًوَدًذ وِ دس آى ػالٍُ ثش تأويذ ثش غيشخغي ثَدى فشايٌذ ًَآٍسي، وـؾ تمبضب

- دس ايي ديذگبُ ًَآٍسي حبكل ثشّن وٌؾ ٍ تؼبهل حلمِ[6 ,5] .ػٌَاى يىي اص اكليتشيي ًيشٍ هحشوْْبي ًَآٍسي هغشح گشديذ

اعالػبت ثبصاس، استجبط )ّبي يه فشايٌذ اػت وِ دس آى ػالٍُ ثش ًيبص ثِ ػشهبيْْبي هلوَع، اّويت ًيبص ثِ ػشهبيْْبي غيش هلوَع 

 [7]. ًيض هَسد تأويذ لشاس هيگيشد (...ثب تأهيي وٌٌذگبى ٍ هـتشيبى ٍ 

 م ٍ اٍايل دِّ 80ثِ فشايٌذ ًَآٍسي ٍ ػَاهل تؼييٌىٌٌذُ آى، الگَي ديگشي ثَد وِ دس اٍاخش دِّ  (ػيؼتوي)ًگشؽ ًظبهوٌذ

 [10] ًلؼَىٍ [9] الًذٍال، [8] فشيوي هيالدي تَػظ ثشخي اص كبحجٌظشاى ػيبػتگزاسي ػلن، فٌبٍسي ٍ ًَآٍسي اص لجيل90

ثذيي تشتيت وِ فشيوي ثب تحليلي تبسيخي ٍ ًظشي، ًَآٍسي طاپي . هغشح ؿذُ ٍ هٌدش ثِ ؿىلگيشي ًظشيِ ًظبم هلي ًَآٍسي گشديذ

ثب ًگشؽ ػيؼتوي دس ػغح هلي ثشسػي ًوَد ًٍتيدِ گشفت وِ صيش ػيؼتوْبيي هبًٌذ ػبصهبًْبي تحميك ٍتَػؼِ، ثٌگبّْبي  سا

-ػبصهبًي دس ػغح هلي، هَخت تَػؼِ فٌبٍسي هي– ًْبدي كٌؼتي ٍػبصهبًْبي دٍلتي دس ساثغِ هتمبثل ثب يىذيگش دس يه چبسچَة

 ًلؼَى ًيض هغبلؼبتي سا دس ساثغِ ثب ػيؼتن هلي ًَآٍسي آهشيىب ٍ چٌذيي وـَس ديگش ثِ اًدبم سػبًذ ٍ ثب توشوض ثش ًمؾ [8] .ؿًَذ

ثٌگبّْبي خلَكي، دٍلتي ٍداًـگبّْب دس تَليذ فٌبٍسي خذيذ الذام ثِ ؿٌبخت ٍ تؼشيف خبيگبُ ّش يه اص ايي ًْبدّب دس فشايٌذ 

 هفَْم ًظبم هلي ًَآٍسي سا ثش هجٌبي تَليذ، يبدگيشي ٍ اًجبؿت داًؾ تؼشيف وشدُ ٍ ثيبى داؿتِ وِ دس   الًذٍال،[10].ًَآٍسي ًوَد

دس ايي ساثغِ ووىْبي دٍلت دس حوبيت اص . داًؾ اػبػيتشيي هٌجغ ٍ يبدگيشي يه فشايٌذ ثؼيبس هْن اػت, التلبد ًَيي ٍ پَيب

فشآيٌذّبي يبدگيشي هلي ثَدُ ٍ ثٌگبّْب ًيض دس ساػتبي استمبي ػغح يبدگيشي دس خؼتدَي پيًَذّبيي ثب ػبيش ثٌگبّْب ٍ هشاوض 

 ايي سٍيىشد، ثشخالف سٍيىشدّبي خغي، ًَآٍسي سا حبكل تؼبهل [9] . دس دسٍى ؿجىِ ّبي داًـي هيجبؿٌذ"تحميمبتي- ػلوي"

دس هشوض . پيچيذُ ثيي ثبصيگشاى ًٍْبدّبي هختلف هي پٌذاسدوِ اصعشيك حلمِ ّبي ثبصخَس ٍ عي يه فشايٌذ يبدگيشي هيؼش اػت

.  ايي ًظبم ثٌگبّْب لشاسداسًذ وِ سٍؿْبيي سا ثشاي ػبصهبًذّي تَليذ ًٍَآٍسي ثْىبس هيگيشًذ

 هيالدي، هتخلليي حَصُ ًَآٍسي، دس تالؽ ثشاي ؿٌبػبيي هىبًيضهْبي پيچيذّبي ثَدًذ وِ عي آى 90پغ اص آى دس دِّ 

ثشايي اػبع اثتذا ثحث . داًؾ ايدبد ؿذُ دس داًـگبُ ثِ ثٌگبّْبي كٌؼتي ساُ يبفتِ ٍ هَخجبت تَاًوٌذي آًْب سا فشاّن هيٌوبيذ

-  ًْبد ػلوي" ٍ ػپغ چبسچَة خبهؼتش آى يؼٌي "داًـگبُ- كٌؼت- دٍلت"استجبط كٌؼت ٍ داًـگبُ هغشح گشديذ ٍ ػپغ هذل 

 ثٌبثشايي هيتَاى گفت وِ هذل هزوَس ثب ًگشؽ تىبهلي الذام ثِ تشػين يه چبسچَة ديٌبهيه ٍ [11]. هغشح گشديذ"خبهؼِ-دٍلت

-دس حبل تغييش اص ًْبدّبي هختلف ًوَدُ وِ ثب تـىيل ًْبدّبي خذيذ دس دسٍى ّش يه، وِ خَد ًبؿي اص تؼبهل ثب ديگشي اػت، هي

دس ايي ديذگبُ ثب اؿبسُ ثِ ايي هْن وِ دس ؿشايظ سلبثتي . تَاًذ ثب ثبصتؼشيف وبسوشدّب ٍ ًمؾ خَد ثش ػبيش ًْبدّب ًيض تأثيش ثگزاسد

وًٌَي، ديگش دػتشػي ثِ اثضاسّبي فٌي ثِ ػٌَاى يه هضيت سلبثتي خذي ثِ حؼبة ًويآيذ، ادػب هيىٌٌذ وِ دػتشػيْبي 

 ثٌبثشايي، ثْشَّسي ول [12]. ّؼتٌذ وِ ثشاي ثٌگبّْب ٍ ػبيش ثبصيگشاى ايدبد هضيت سلبثتي هيىٌٌذاستجبعي ٍ ؿجىْْبي ّوىبسي

ثِ ػجبست ديگش، ثْشَّسي .  اػت"ثْشَّسي ػيؼتوبتيه سٍاثظ"هؼبدل ثب هدوَع ثْشَّسي تىته ػَاهل ًيؼت، ثلىِ هؼبدل ثب 

                                                             
6  Interactive Chan-Linked 
7  Demand Pull 
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-ثب تأهيٌىٌٌذگبى، هلشف)تؼبهالت ٍ استجبعبت آًْب  (ؿذت ٍ ػوك)ٍ ويفيت  (تؼذاد)ثٌگبّْب ٍ ػبيش ثبصيگشاى ثب اًذاصّگيشي وويت

. تؼييي هيـَد (...وٌٌذگبى، ّوىبساى، ًْبدّبي تأهيي هبلي ٍ 

: ازشیاتي قاتليت هلي ًَآٍزيهدلْاي هسٍزي تس تسخي . 3

ايي هذلْب .  ًَآٍسي وـَسّب ٍ همبيؼِ ثيي آًْب تذٍيي ٍ هَسد اػتفبدُ ٍالغ ؿذُ اػتلبثليتهذلْبي هختلفي ثشاي اسصيبثي 

ػَاهل ٍ هَلفْْبي تبثيشگزاس ثش ًَآٍسي يه وـَس سا هذ ًظش لشاس  هفَْم ًظبم هلي ًَآٍسي داسًذ، ػؼي داؿتْبًذ دس ًظش داؿتيثب 

اص آًدب وِ ّذف اص ايي هذلْب ًْبيتب ستجْجٌذي . دادُ ٍ اص عشيك ؿبخلْبي ووي الذام ثِ ػٌدؾ ٍ اسصيبثي آى هَلفْْب ًوبيٌذ

 ًَآٍسي ٍ ّوچٌيي اًتخبة ؿبخلْبي هَثش دسوـَسّبي هختلف ثَدُ اػت لزا ػؼي ثش ايي ثَدُ وِ دس اًتخبة اثؼبد ٍ هَلفْْبي 

همبيؼِ هذلْبي اسائِ ؿذُ ثِ خَثي ًـبى هيذّذ وِ ايي .  هحذٍديتْبي هَخَد دس دػتشػي ثِ آهبس سا هذ ًظش لشاس دٌّذ،هشثَعِ

 هذلْبي ثشاي هثبل. هذلْب هتٌبػت ثب ػبختبس وـَسّبي ّذف تذٍيي ؿذّبًذ ٍ لزا ثشداؿت يىؼبًي اص لبثليت هلي ًَآٍسي ًذاسًذ

دس اداهِ  .اػتفبدُ ؿذُ ثشاي وـَسّبي پيـشفتِ تفبٍتْبي ثيـتشي ثب هذلْبي اػتفبدُ ؿذُ ثشاي وـَسّبي دس حبل تَػؼِ داسًذ

.  ٍ هَسد ثشسػي لشاس هيگيشد تجيييدس ػغح هلي لبثليت ًَآٍسيثشخي اص هذلْبي هتذاٍل ثشاي ػٌدؾ 

 

 [15 ,14 ,13] (تسًاهِ تَسعِ هلل هتحد)ًوایِ دستياتي تِ فٌاٍزي . 1.3

 هيجبؿذ وِ دس گضاسؽ تَػؼِ اًؼبًي ثشًبهِ تَػؼِ " دػتيبثي ثِ فٌبٍسيًوبيِ"اٍليي هذلي وِ هَسد ثشسػي لشاس هيگيشد 

دس ايي هذل، ًَيؼٌذُ ثشاي ستجِ ثٌذي وـَسّب دس ػغح دػتيبثي ثِ فٌبٍسي، چْبس هَلفِ سا هذ ًظش . هلل هتحذ گضاسؽ ؿذُ اػت

. لشاس دادُ اػت

اًذاصّگيشي ثش اػبع هيضاى ثجت اختشاػبت هلي ٍ هيضاى دسآهذ حبكل اص فشٍؽ حك اختشاع ٍ حك پشٍاًِ ثْشُ )تَليذ فٌبٍسي - الف

 (ثشداسي

 (اًذاصّگيشي ثش اػبع هيضاى وبسثشاى ايٌتشًت ٍ هيضاى كبدسات هحلَالت ثب فٌبٍسي هتَػظ ٍ ثبال)ًفَر فٌبٍسيْبي خذيذ - ة

 (اًذاصّگيشي ثش اػبع خغَط اكلي تلفي ٍ هيضاى هلشف ثشق)ًفَر فٌبٍسيْبي لذيوي - ج

( آهَصؽ ػبلياًذاصّگيشي ثش اػبع هيضاى ػبلْبي تحليلي ٍ ثجت ًبم )هْبستْبي اًؼبًي - د

 

 [17 ,16] (ساشهاى تَسعِ صٌعتي هلل هتحد)اسكَزتَزد تَسعِ صٌعتي . 2.3
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دٍهيي هذلي وِ دس ايٌدب هَسد ثشسػي لشاس هيگيشد، هذلي اػت وِ دس گضاسؽ ػبصهبى تَػؼِ كٌؼتي هلل هتحذ هَسد 

اص هـخلبت اكلي ايي هذل ٍخَد هَلفْبي ثشاي ًـبى .  وـَس سا هَسد ثشسػي لشاس دادُ اػت87ايي هذل . اػتفبدُ لشاس گشفتِ اػت

. د ًظش لشاس گشفتِ اػتدس هذل هزوَس چْبس هَلفِ صيش م. اؿذةدادى فضبي سلبثت كٌؼتي هي

اًذاصّگيشي ثش هجٌبي هيضاى ثجت اختشاػبت دس آهشيىب ٍ هيضاى اػتجبسات اختلبف دادُ ؿذُ ثِ تحميك ٍ )فؼبليتْبي فٌبٍساًِ - الف

 (تَػؼِ

اًذاصُ گيشي ثش هجٌبي اسصؽ افضٍدُ دس تَليذات، ػْن فٌبٍسيْبي هتَػظ ٍ ثبال دس اسصؽ افضٍدُ ) كٌؼت سلبثتيوبسآيي - ة

 (تَليذات، كبدسات تَليذات ٍ هلٌَػبت، ػْن فٌبٍسيْبي هتَػظ ٍ ثبال دس كبدسات تَليذات ٍ هلٌَػبت

اًذاصّگيشي ثش هجٌبي هيضاى ػشهبيْگزاسي خبسخي، هيضاى پشداختْبي خبسخي ثشاي حك اختشاع، وبالّبي )ٍاسدات فٌبٍسي - ج

 (ػشهبيْبي

 ٍ هيضاى خغَط اكلي آهَصؽ ػبلياًذاصّگيشي ثش هجٌبي هيضاى ثجت ًبم سؿتْْبي فٌي ٍ هٌْذػي دس )هْبستْب ٍ صيشػبختْب - د

 (تلفي

 

 [18] (هَسسِ زًد) ًوایِ ظسفيت علن ٍ فٌاٍزي. 3.3

 وـَس ستجِ ثٌذي ؿذّبًذ، ؿبهل ّـت 76 آى ٍ ثش هجٌبيوِ ثشاي هَػؼِ سًذ تذٍيي ؿذُ  (2004) ٍ ّوىبساى ٍگٌشهذل 

. ؿبخق ثَدُ وِ دس ػِ هَلفِ اكلي صيش دػتِ ثٌذي ؿذُ اػت

( آهَصؽ ػبلياًذاصُ گيشي ثش هجٌبي تَليذ ًبخبلق داخلي ٍ هيضاى ثجت ًبم )فبوتَسّبي تَاًوٌذػبص - الف

 (اًذاصُ گيشي ثش هجٌبي هيضاى هخبسج تحميك ٍ تَػؼِ، تؼذاد ًْبدّب ٍ تؼذاد داًـوٌذاى ٍ هٌْذػبى)هٌبثغ - ة

 (اًذاصُ گيشي ثش اػبع ثجت اختشاع، اًتـبسات ػلوي ٍ هيضاى همبلْْبي هـتشن)اًجبؿت داًؾ - ج

 

 [19] ظسفيت هلي ًَآٍزيهدل . 4.3

 اسصيبثي لبثليت هلي ٍ هذلي هٌبػت ثشاي تذٍيي ؿذُ پَستش ٍ اػتشى تَػظ 2002 دس ػبل " هلي ًَآٍسيظشفيت"هذل 

دس ايي هذل لبثليت هلي ًَآٍسي دس لبلت ػِ هَلفِ اكلي وِ ّش وذام هـتول ثش ؿبخلْبيي . هيجبؿذًَآٍسي وـَسّبي پيـشفتِ 

. دس اداهِ هَلفْْبي هذ ًظش ايي هذل ثيبى ؿذُ اػت. هيجبؿذ هَسد ػٌدؾ لشاس هيگيشد

ؿبخلْبي اسائِ ؿذُ . ايي هَلفِ ثِ كَست ولي ػؼي داسد فضبي ػوَهي ًَآٍسي سا ًـبى دّذ. صيشػبختْبي ػوَهي ًَآٍسي- الف

اًذاصُ گيشي ثش هجٌبي هيضاى ). ػؼي داسد هيضاى هٌبثغ هبلي ٍ اًؼبًي ٍ ّوچٌيي ويفيت ػيبػتگزاسي دس ػغح هلي سا ًـبى دّذ
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ًيشٍي اًؼبًي ؿبغل دس ثخؾ تحميك ٍ تَػؼِ، هيضاى هٌبثغ هبلي ّضيٌِ ؿذُ دس تحميك ٍ تَػؼِ، هيضاى حوبيت اص هبلىيت هؼٌَي، 

 (... ، هيضاى ّضيٌِ وشد دس آهَصؽ، تَليذ ًبخبلق داخلي ٍ 

 دس گشٍّْب ٍ ًْبدّبي تخللي ًَآٍس هَسد اسصيبثي  ساايي هَلفِ ػؼي داسد هيضاى فؼبليتْبي ًَآٍساًِ. هحيظ تخللي ًَآٍسي- ة

ثخؾ خلَكي دس تحميك تَػؼِ، ًؼجت پتٌتْبي ثجت ؿذُ دس سؿتِ /اًذاصّگيشي ثش هجٌبي دس كذ ّضيٌِ وشد كٌؼت). لشاس دّذ

 (... ّبي الىتشًٍيه، هىبًيه ٍ ؿيوي ثِ ول پتٌتْبي ثجت ؿذُ ٍ 

ايي هَلفِ ػؼي داسد هيضاى استجبط ايدبد ؿذُ ثيي ثخؾ تخللي ًَآٍسي ٍ صيشػبختْبي ػوَهي فٌبٍسي سا . ويفيت استجبعبت- ج

 (كٌؼت ٍ داًـگبُ/ اًذاصُ گيشي ثش هجٌبي هيضاى لشاس دادّبي پظٍّـي ثيي ثخؾ خلَكي). ًـبى دّذ

 

 [22 ,21 ,20] (ًشست جْاًي اقتصاد)ًوایِ فٌاٍزي . 5.3

. گضاسؽ ًـؼت خْبًي التلبد اص خولِ گضاسؿْبيي اػت وِ ؿبهل اعالػبت صيبد ٍ تحليلْبي آهبسي پيـشفتْبي هيجبؿذ

ًـؼت خْبًي التلبد دٍ ؿبخق ثؼيبس هْن التلبدي . آهبسّبي ًـؼت خْبًي التلبد دس ػبلْبي ثؼذ ًيض ثِ سٍص سػبًي ؿذُ اػت

ؿبخق سؿذ )اٍليي ؿبخق، ثيبًگش سلبثت دس هيبى هذت . سا تؼشيف وشدُ وِ ًـبى دٌّذُ ٍضؼيت سلبثتي ٍ تَػؼِ التلبدي هيجبؿذ

ايي ؿبخق هتغيشّبيي سا دس . هيجبؿذ ( وًٌَي پزيشيؿبخق سلبثت)ٍ دٍهيي ؿبخق ثيبًگش سلبثت حبل حبضش  (پزيشيسلبثت

ثش داسد وِ ثيـتش ػيوبي التلبد خشد سا ًـبى هيذّذ، ثشاي ًوًَِ هيتَاى ثِ فضبي وؼت ٍ وبس اعشاف ؿشوتْب ٍ اػتشاتظيْب ٍ 

  سؿذ سلبثتپزيشي  وِ يىي اص هَلفِ ّبي ؿبخق" فٌبٍسيًوبيِ"ثش سٍي دس ايٌدب . ػبصهبًذّي ّبي داخلي ػبصهبًْب اؿبسُ ًوَد

. هيجبؿذ توشوض ؿذُ اػت

. اػت فٌبٍسي ًـؼت خْبًي التلبد ؿبهل ػِ هَلفِ صيش ًوبيِ

 .(اًذاصّگيشي ثش اػبع پتٌتْبي ثجت ؿذُ دس آهشيىب، ػْن ثجت ًبم دس آهَصؽ ػبلي ٍ ًظش ػٌدي)ظشفيت ًَآٍسي - الف

 .(اًذاصّگيشي ثش هجٌبي ًفَر ايٌتشًت، تلفي، وبهپيَتش ؿخلي ٍ ًظش ػٌدي)ًفَر فٌبٍسي استجبعبت ٍ اعالػبت - ة

 .(اًذاصُ گيشي ثش هجٌبي هيضاى كبدسات هحلَالت غيش اٍليِ ٍ ًظش ػٌدي)اًتمبل فٌبٍسي - ج

دس اسصيبثي ؿبخق .  هتفبٍت ثَدُ اػت،ثشاي تؼييي ؿبخق فٌبٍسي، ًحَُ ٍصى دّي ثِ هَلفْْب ثشاي وـَسّبي هختلف

 وـَس سا خض وـَسّبي 21ثش اػبع هيضاى پتٌت ثجت ؿذُ، .  وـَس، وـَسّب ثِ دٍ دػتِ ولي تمؼين ثٌذي ؿذُ اًذ75فٌبٍسي 

ثش ايي اػبع وـَسّبي پيـشفتِ تٌْب ثب اػتفبدُ اص دٍ  . وـَس خض وـَسّبي دس حبل پيـشفت تمؼين ثٌذي ؿذّبًذ54پيـشفتِ ٍ 

 دس هَسد . اًتمبل فٌبٍسي ًمـي دس استمبي لبثليت ًَآٍسي ايي وـَسّب ًذاسدهَلفِ اٍل ػٌديذُ ؿذُ اًذ چشا وِ فشم ثش ايي ثَدُ وِ

ايي سٍؽ ثش .  وـَس ثؼذي، ٍصى هَلفِ اٍل وبػتِ ؿذُ ٍ هَلفِ ػَم ًيض دس اسصيبثي ؿبخق فٌبٍسي هَسد لحبػ ٍالغ ؿذُ اػت54

ايي فشم اػتَاس ثَدُ اػت وِ وـَسّبي دس حبل پيـشفت ووتش تَاًبيي تَليذ فٌبٍسي داؿتِ ٍ ثيـتش هتىي ثش اًتمبل فٌبٍسي ٍ 

. يبدگيشي هيجبؿٌذ
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 [23] ًظام هلي یادگيسي. 6.3

.  پذيذُ ًَآٍسي ثيبًگش فشايٌذ تَػؼِ فٌبٍسي دس وـَسّبي ديشكٌؼتي ؿذُ ًيؼت،"ًظبم هلي يبدگيشي"ثش عجك فشضيبت هذل 

ثِ ػالٍُ ؿبخلْبي هَسد اػتفبدُ دس ًظبم هلي ًَآٍسي هبًٌذ ّضيٌِ تحميك ٍ تَػؼِ، اًتـبسات ٍ ثجت پتٌت ػولىشد هٌبػت ثشاي 

ثِ عَس ولي ًَآٍسي پذيذّبي اػت وِ وـَسّبي دس حبل تَػؼِ فبكلِ صيبدي اص آى . وـَسّبي دس حبل تَػؼِ سا ًـبى ًويذّذ

 ثشاي اٍليي ثبس ٍيَتي. داسًذ ٍ فشايٌذ تَػؼِ فٌبٍسي دس ايي وـَسّب اػبػب ثبيذ ثش سٍي يبدگيشي هتوشوض ثبؿذ تب ثش سٍي ًَآٍسي

 وـَسّبي دس حبل تَػؼِ اسائِ لبثليت ًَآٍسيهفَْم ًظبم هلي يبدگيشي سا پيـٌْبد ًوَدُ ٍ ػؼي وشد هذل هٌبػجي ثشاي اسصيبثي 

. ًوبيذ

.  پيـٌْبد هيذّذهلي ًَآٍسيايي هذل چْبس هَلفِ سا ثشاي اسصيبثي لبثليت 

اًذاصُ گيشي ثش هجٌبي دس كذ هذاسن داًـگبّي دس سؿتِ ّبي هٌْذػي، دس كذ )الگَي هلي تحليل ٍ آهَصؽ ًيشٍي وبس - الف

داًـدَيبى خبسج اص وـَس، دس كذ ّضيٌِ وشد دٍلت دس تحليل، ًشخ خبلق ثجت ًبم، ًشخ تشويجي ثجت ًبم، ؿبخق تَػؼِ اًؼبًي، 

 (ستجِ ؿبخق تَػؼِ اًؼبًي، ؿبخق آهَصؽ

، ػشهبيِ گزاسي خبسخي ثِ ػٌَاى دسكذي اص GDIثش هجٌبي ًؼجت ٍاسدات وبالّبي ػشهبيِ اي ثِ )الگَي هلي اوتؼبة فٌبٍسي - ة

GDP )

اًذاصُ گيشي ثش هجٌبي هخبسج تحميك ٍ تَػؼِ ثِ تفىيه هٌبثغ، هحممبى ). الگَي هلي تخليق هٌبثغ ثشاي يبدگيشي فٌبٍساًِ- ج

 (ؿبغل دس تحميك ٍ تَػؼِ، پظٍّـگشاى ثش اػبع هىبى فؼبليت

اًذاصّگيشي ثش هجٌبي پتٌتْبي ثجت ؿذُ، دس كذ كبدسات فٌبٍسي ثشتش اص ول كبدسات )ؿبخلْبي پيبهذّبي تالؽ فٌبٍساًِ - د

 (كٌؼتي

 

: تحليلي تس هدلْاي هَزد تسزسي. 4

خذٍل هزوَس دس .  دس خذٍل يه ًـبى دادُ ؿذُ اػتثشسػي ؿذُخالكْبي اص اؿتشاوبت ٍ تفبٍتْبي هَخَد دس هذلْبي 

-ص هَلفِؿتِ ٍ ثؼيبسي ا ثشاي اًذاصّگيشي لبثليت هلي ًَآٍسي اؿتشاوبت صيبدي داثشسػي ؿذُيه ًگبُ ًـبى هيذّذوِ هذلْبي 

-، ثِ گًَْبي وِ ؿبخلْبي هَسد اػتفبدُ دس ّش وذام اص هذلْب سا هيهفبّيوي ًضديه ثِ ّن ّؼتٌذّبي ثِ وبس ثشدُ ؿذُ داساي 

دس اداهِ ػؼي ثش ايي اػت وِ ثب دس ًظش گشفتي خذٍل يه، تحليلي هختلش اص . (خذٍل يه)  ثخؾ دػتْجٌذي ًوَد7تَاى دس 

  .هذلْبي اسائِ گشدد

 ًوایِ دستياتي تِ فٌاٍزي. 1.4

                                                             
17 National Learning System 
18 Viotti 
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خذٍل يه ًـبى هيذّذ وِ هذل ثشًبهِ تَػؼِ هلل هتحذ ثشاي اسصيبثي لبثليت هلي ًَآٍسي، هَلفْْبي هحذٍدي سا هَسد 

ػذم تَخِ ثِ هَلفِ اًتمبل فٌبٍسي دس ايي هذل، گَيبي . لحبػ لشاس دادُ اػت ٍ اص ايي هٌظش، خضٍ هذلْبي ضؼيف ثِ ؿوبس هيشٍد

اص عشفي، ايي هذل فبلذ ؿبخلْبي هحيغي . آى اػت وِ هذل هزوَس ثشاي وـَسّبي ووتش تَػؼِ يبفتِ هذل هٌبػجي ًويجبؿذ

ايي ٍضؼيت حبوي اص آى اػت وِ ايي هذل تؼشيف هحذٍدتشي اص لبثليت هلي ًَآٍسي داؿتِ . هيجبؿذ (هحيظ التلبدي ٍ كٌؼتي)

دس هدوَع چٌيي هيتَاى . اػت ٍ هَضَػبتي هثل سلبثت ٍ فضبي ػوَهي التلبدي سا خض لبثليتْبي دػتيبثي ثِ فٌبٍسي ًويذاًذ

گفت وِ هذل هزوَس تٌْب ػؼي داؿتِ اػت وِ خشٍخيْب ٍ ًتبيح حبكل ؿذُ اص ًظبم هلي ًَآٍسي سا اسصيبثي ًوبيذ ٍ تحليل 

 .هٌبػجي اص فشايٌذ ًَآٍسي ثِ دػت ًويذّذ

 هقایسِ هدلْاي هَزد تسزسي: 1جدٍل 

 UNDP UNIDO RAND Porter WEF Viottiازائِ دٌّدُ 

 دػتيبثي ثِ ًوبيًِام كاهل 

فٌبٍسي 
UNDP(TAI) 

 تَػؼِ اػىَسثَسد

 UNIDOكٌؼتي 

 ظشفيت ًوبيِ

ػلن ٍ فٌبٍسي 

 هلي ًوبيِ ظشفيت

ًَآٍسي 

 فٌبٍسي ًوبيِ
WEF 

ًظبم هلي يبدگيشي 

ؿبخق فؼبليتْبي - هٌاتع هالي 

ّضيٌِ وشد : فٌبٍسي
تحميك ٍ تَػؼِ 

خلَكي  (ؿشوت)

ّضيٌِ : هٌبثغ

وشد دس تحميك 
ٍ تَػؼِ 

هحيظ تخللي 

دس كذ ّضيٌِ : ًَآٍسي
ثخؾ /وشد كٌؼت

خلَكي دس تحميك 

تَػؼِ 

صيشػبختْبي ػوَهي 
هيضاى هٌبثغ :  ًَآٍسي

هبلي ّضيٌِ ؿذُ دس 

تحميك ٍ تَػؼِ 

الگَي هلي تخليق - 

هٌبثغ ثشاي يبدگيشي 
هخبسج تحميك : فٌبٍساًِ

ٍ تَػؼِ ثِ تفىيه 

هٌبثغ، هحممبى ؿبغل دس 

تحميك ٍ تَػؼِ، 
پظٍّـگشاى ثش اػبع 

 (هىبى فؼبليت

: هْبستْبي اًؼبًيسسهایِ اًساًي 
ػبلْبي تحليلي، 

هيضاى ثجت ًبم 

آهَصؽ ػبلي 

هيضاى ثجت : هْبستْب
ًبم فٌي دس آهَصؽ 

ػبلي 

فبوتَسّبي 
: تَاًوٌذ ػبص

ثجت ًبم 

آهَصؽ ػبلي 

تؼذاد : هٌبثغ
داًـوٌذاى ٍ 

هٌْذػبى 

صيشػبختْبي ػوَهي 
هيضاى ًيشٍي : ًَآٍسي

اًؼبًي ؿبغل دس 

ثخؾ تحميك ٍ 

تَػؼِ، هيضاى ّضيٌِ 
وشد دس آهَصؽ 

 

ثجت : ًَآٍسي
ًبم آهَصؽ 

ػبلي 

الگَي هلي تحليل ٍ 
دس : آهَصؽ ًيشٍي وبس

كذ هذاسن داًـگبّي 

دس سؿتِ ّبي هٌْذػي، 

دس كذ داًـدَيبى خبسج 
اص وـَس، دس كذ ّضيٌِ 

وشد دٍلت دس تحليل، 

ًشخ خبلق ثجت ًبم، ًشخ 

تشويجي ثجت ًبم، اسصؽ 
ؿبخق تَػؼِ اًؼبًي،  

تَليد فٌاٍزي 

ٍ ًَآٍزي 
: تَليذ فٌبٍسي

پتٌتْبي هلي، 

هيضاى دسيبفت حك 
اختشاع ٍ حك ثْشُ 

ثشداسي 

ؿبخق فؼبليتْبي 

پتٌتْبي : فٌبٍسي

آهشيىب 

: داًؾ اًجبؿتِ

پتٌتْبي 

آهشيىب، همبالت 
. ػلوي

 

هحيظ تخللي 

ًؼجت : ًَآٍسي

پتٌتْبي ثجت ؿذُ دس 
سؿتِ ّبي 

الىتشًٍيه، هىبًيه ٍ 

 اؿيوي ثِ ول پتٌتِ

: ًَآٍسي

پتٌتْبي آهشيىب 

ؿبخلْبي پيبهذّبي 

پتٌتْبي : تالؽ فٌبٍساًِ

ثجت ؿذُ، دس كذ 
كبدسات فٌبٍسي ثشتش اص 

ول كبدسات كٌؼتي 

: ٍاسدات فٌبٍسي- اًتقال فٌاٍزي 

ػشهبيِ گزاسي 

: داًؾ اًجبؿتِ

همبالت 

: اًتمبل فٌبٍسي- 

كبدسات 

الگَي هلي اوتؼبة 

ًؼجت ٍاسدات :  فٌبٍسي
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خبسخي، پشداختْبي 

خبسخي حك ثْشُ 

ثشداسي، وبالّبي 

ػشهبيِ اي 

هـتشن ثيي 

الوللي 

هحلَالت غيش 

اٍليِ 

وبالّبي ػشهبيِ اي ثِ 

GDI ػشهبيِ گزاسي ،

خبسخي ثِ ػٌَاى 

 GDPدسكذي اص 
/ ًفَذ فٌاٍزي

شیس 

فٌاٍزي /ساخت

اطالعات ٍ 

ازتثاطات 

 فٌبٍسيْبي ًفَر 

:  ٍ لذينخذيذ

ػْن ايٌتشًت، 
فٌبٍسي  كبدسات

 ،ثبال ٍ هتَػظ

هلشف ثشق ، تلفي

خغَط : صيش ػبخت

اكلي تلفي 

تؼذاد : هٌبثغ

 ي ػشاًًِْبدّب

صيشػبختْبي ػوَهي 

هيضاى : ًَآٍسي

حوبيت اص هبلىيت 
هؼٌَي 

 

فٌبٍسي 

اعالػبت ٍ 

: استجبعبت
ايٌتشًت، 

وبهپيَتشّبي 

. ؿخلي، تلفي

 -

هحيط 

اقتصادي ٍ 

صٌعتي 

سلبثت دس ؿبخق - 
اسصؽ افضٍدُ : كٌؼت

، MVAهلٌَػبت

ػْن فٌبٍسيْبي 

هتَػظ ٍ ثبال دس 
MVA كبدسات ،

هلٌَػبت، ػْن 

فٌبٍسيْبي هتَػظ ٍ 

ثبال دس كبدسات 
هلٌَػبت 

فبوتَسّبي 
: تَاًوٌذ ػبص

تَليذ ًبخبلق 

داخلي 

صيشػبختْبي ػوَهي 
تَليذ : ًَآٍسي

ًبخبلق داخلي 

 

-  -

كيفيت 

ازتثاطات 

: ويفيت استجبعبت- - - 

هيضاى لشاس دادّبي 

پظٍّـي ثيي ثخؾ 
كٌؼت ٍ / خلَكي

داًـگبُ 

 - -

 

 اسكَزتَزد تَسعِ صٌعتي. 2.4

تَخِ ثِ ؿؾ هَلفِ اص ّفت هَلفْبي وِ دس هذلْبي هختلف هَسد تَخِ لشاس گشفتِ اػت، هذل ػبصهبى تَػؼِ كٌؼتي هلل 

هذل هزوَس تَخِ ٍيظّبي ثِ هَلفْْبي هحيغي ًَآٍسي داؿتِ . هتحذ سا دس صهشُ خبهؼتشيي هذلْبي هَسد ثشسػي لشاس دادُ اػت

اػت چشا وِ ؿبخلْبي اسائِ ؿذُ تَػظ ايي هذل ثشاي تجييي هحيظ التلبدي ٍ فضبي سلبثتي كٌؼت، ًؼجت ثِ ػبيش هذلْب 

ايي ٍضؼيت ًـبى هيذّذ وِ تؼشيف هذل هزوَس اص لبثليت ًَآٍسي، تؼشيفي خبهؼتش ثَدُ ٍ ثب تَخِ ثِ هفَْم . داساي ثشتشي هيجبؿذ

اص هضيتْبي ديگشي وِ . ًَآٍسي وِ هفَْهي ؿىل گشفتِ دس التلبدّبي سلبثتي اػت، ايي هذل ثِ ٍالؼيت ًضديىي ثيـتشي داسد

ايي ٍيظگي ثبػث هيـَد وِ . هيتَاى ثشاي ايي هذل ثشؿوشد، تَخِ ّوضهبى ايي هذل ثِ دٍ هَلفِ تَليذ ٍ اًتمبل فٌبٍسي هيجبؿذ

تَخِ ثِ ايي ًىتِ ًيض . هَسد اػتفبدُ لشاس داد-  تَػؼِ يبفتِ ٍ دس حبل تَػؼِ–ثتَاى ايي هذل سا ثشاي هحذٍدُ ٍػيؼي اص وـَسّب 

 .حبئض اّويت اػت وِ ػذم تَخِ هذل هزوَس ثِ هَلفِ استجبعبت، اص ًمبط ضؼف آى للوذاد هيـَد
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 ًوایِ ظسفيت علن ٍ فٌاٍزي. 3.4

هذل اسائِ ؿذُ تَػظ هَػؼِ سًذ ًيض هَلفْْبي صيبدي سا هذًظش لشاس دادُ اػت اهب ًَع ؿبخلْبي اػتفبدُ ؿذُ دس ثشخي اص 

يىي اص ؿبخلْبيي وِ ايي هذل سا اص ػبيش هذلْب هتوبيض هيؼبصد، اػتفبدُ اص ؿبخق تؼذاد . هَلفْْب لبثل ًمذ ٍ ثشسػي هيجبؿذ

ٍخَد چٌيي ؿبخلي حبوي اص آى اػت وِ هذل هزوَس، ؿىل گيشي ًْبدّب سا ػبهل هَثش دس سؿذ لبثليت . ًْبدّبي ػشاًِ هيجبؿذ

اگش چِ ايي . اص خولِ ؿبخلْبي ديگشي وِ دس ايي هذل ثِ وبس سفتِ اػت، ؿبخق همبالت ثيي الوللي هيجبؿذ. ًَآٍسي هيذاًذ

ؿبخق تب حذي هفَْم اًتمبل فٌبٍسي سا ثِ رّي هتجبدس هيؼبصد اهب ػذم تَخِ ثِ ؿبخلْبي اكلي اًتمبل فٌبٍسي دس هذل هزوَس 

اػتفبدُ اص ؿبخق تَليذ ًبخبلق . حبوي اص آى اػت وِ ووتش هيتَاى اص ايي هذل ثشاي وـَسّبي دس حبل تَػؼِ اػتفبدُ ًوَد

داخلي تَػظ ايي هذل ثشاي اسصيبثي هحيظ ًَآٍسي، هحل ثحث ٍ تبهل اػت چشا وِ هيضاى تَليذ ًبخبلق داخلي ًويتَاًذ تجييي 

ايشاى وِ التلبد هتىي ثش هٌبثغ داسًذ ثيـتش . ا.ايي هغلت دس وـَسّبيي ًظيش ج. وٌٌذُ ٍضؼيت هحيظ التلبدي ثشاي ًَآٍسي ثبؿذ

 .كبدق اػت

 

 ًوایِ ظسفيت هلي فٌاٍزي. 4.4

اص آًدب وِ ايي هذل ثشاي وـَسّبي پيـشفتِ تذٍيي ؿذُ اػت، هَلفِ اًتمبل فٌبٍسي سا هذ ًظش لشاس ًذادُ اهب تَخِ ثِ ػبيش 

دس ايي هذل ثِ . هَلفِ ّبي لبثليت هلي ًَآٍسي، ًـبى اص خبهؼيت ايي هذل داؿتِ ٍ آى سا ثِ هذلي ًظبم هٌذ تجذيل وشدُ اػت

اص خولِ آى هيتَاى ثِ هَلفِ ويفيت . هَضَػبت ٍ هَلفِ ّبيي پشداختِ ؿذُ وِ دس هذلْبي ديگش ثذاى ثيتَخْي ؿذُ اػت

اص ًظش پَستش ٍ ّوىبسؽ، لبثليت ًَآٍسي ٍلتي استمب هييبثذ وِ دس ضوي توبهي فؼبليتْبيي وِ تَػظ دٍلت، . استجبعبت اؿبسُ ًوَد

اگش چِ . ًْبدّبي ػلوي ٍ ًْبدّبي التلبدي اًدبم هيـَد، استجبط هٌبػجي ثيي ثبصيگشاى، ًْبدّب، صيش ػبختْب ٍ هٌبثغ ثشلشاس گشدد

ايي هَلفِ ثشاي ّش وـَسي حبئض اّويت اػت اهب ثشاي وـَسّبي ووتش تَػؼِ يبفتِ اّويت ثيـتشي داسد، چشا وِ ػذم ّوبٌّگي 

هؼئلِ ديگشي وِ هَسد تَخِ ايي هذل اػت، ويفيت . ثيي ًْبدّب ٍ فشايٌذّبي هختلف يىي اص ػَاسم تَػؼِ ًيبفتگي هيجبؿذ

ايي هذل، ويفيت ػيبػتگزاسي سا تحت ػٌَاى صيش ػبختْبي ػوَهي هؼشفي ٍ اص ؿبخلْبيي چَى . ػيبػتگزاسي دٍلت هيجبؿذ

ثب ٍخَد آًىِ هذل هزوَس تَخِ صيبدي ثِ ؿبخلْبي . هيضاى حوبيت اص هبلىيت فىشي ثشاي ػٌدؾ ايي هَلفِ اػتفبدُ وشدُ اػت

 .هحيغي ًذاؿتِ اػت اهب هيتَاى آى سا هذلي ًظبم هٌذ ثشاي وـَسّبي تَػؼِ يبفتِ للوذاد وشد

 

 ًوایِ فٌاٍزي. 5.4

ايي هذل تٌْب هذلي اػت وِ ثشاي اسصيبثي لبثليت هلي ًَآٍسي وـَسّبي تَػؼِ يبفتِ ٍ دس حبل تَػؼِ توبيض لبئل ؿذُ ٍ دس 

دس ايي هذل هَلفِ اًتمبل فٌبٍسي ٍخِ توبيض وـَسّبي دس حبل . ػيي حبل اص يه هذل ثشاي اسصيبثي ّش دٍ اػتفبدُ وشدُ اػت

اگش چِ ايي هذل داساي چٌيي هضيتي . تَػؼِ دس ًظش گشفتِ ؿذُ ٍ دس اًذاصّگيشيْب ٍصى ثيـتشي ثشاي آى دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت

ًؼجت ثِ هذلْبي ديگش هيجبؿذ اهب ػذم تَخِ ثِ هَلفْْبيي چَى هٌبثغ هبلي، هحيظ التلبدي ٍ كٌؼتي ٍ ويفيت استجبعبت، ايي 

 .لشاس دادُ اػت (غيش ػيؼتوي)هذل سا خضٍ هذلْبي غيشًظبهوٌذ 
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 ًظام هلي یادگيسي. 6.4

 سا ػبهل اكلي تَضيح دٌّذُ ًَآٍسي ثشاي وـَسّبي دس حبل "خزة ٍ يبدگيشي فٌبٍسي"ًظبم هلي يبدگيشي ػؼي داسد 

ًظبم هزوَس تَػؼِ فٌبٍسي سا يه فشايٌذ ػِ هشحلْبي هيذاًذ وِ عي آى آهَصؽ ػوَهي هٌبػت هٌدش ثِ . تَػؼِ هؼشفي هيٌوبيذ

... استمبي ػشهبيِ اًؼبًي ؿذُ ٍ پغ اص آى فٌبٍسيْبي هَخَد دس وـَسّبي ديگش اص عشيك ػشهبيْگزاسي خبسخي، خشيذ فٌبٍسي ٍ 

-خزة هيـَد تب عي هشحلِ ػَم ًيشٍي اًؼبًي هتخلق اص عشيك تحميك ٍ تَػؼِ ّذفوٌذ، ػؼي دس يبدگيشي ٍ استمبي فٌبٍسي

اص ايي هٌظش فؼبليتْبي تحميك ٍ تَػؼِ ٍلتي هيتَاًذ لبثليت ًَآٍسي سا تمَيت ًوبيذ وِ دس خْت . دىّبي خزة ؿذُ ًوبي

. يبدگيشي ٍ استمبي فٌبٍسيْبي خزة ؿذُ ػول ًوبيذ

هذل هزوَس اگش چِ هيتَاًذ هفَْم خزة ٍ استمبي فٌبٍسي دس ػغح هلي سا فشهَلِ ًوبيذ اهب ًويتَاًذ تَضيح دٌّذُ يه ًظبم 

حتي دس هَسد وـَسّبي دس حبل تَػؼِ وِ هَلفِ خزة فٌبٍسي اّويت ٍيظّبي داسد، ػَاهل ديگشي ّوچَى ًْبدّبي هبلي . ثبؿذ

ًىتِ لبثل تَخِ ديگش آًىِ دس . ٍخَد داسًذ وِ دس ًَآٍسي هلي ًمؾ ايفب هيىٌٌذ... خغشپزيش، صيش ػبختْب، ويفيت ػيبػتگزاسي ٍ 

ايي هذل ثشاي ػٌدؾ هيضاى هٌبثغ تخليق دادُ ؿذُ ثِ يبدگيشي اص ؿبخلْبي تحميك ٍ تَػؼِ اػتفبدُ ؿذُ اػت، حبل آًىِ 

 ٍ يب دس خْت اًدبم تحميمبت پبيِ ٍ گـتًِويتَاى ثبثت وشد وِ هٌبثغ ّضيٌِ ؿذُ دس تحميك ٍ تَػؼِ كشف يبدگيشي فٌبٍساًِ 

. وبسثشدي ّضيٌِ ؿذُ اػت

 

: كشَز ایساىقاتليت ًَآٍزي هالحظات تَهي سٌجش . 5

ايي وـَسّب داساي ػبختبسّبي . فشايٌذ ًَآٍسي دس وـَسّبي دس حبل تَػؼِ ثب وـَسّبي ثيـتش تَػؼْيبفتِ تفبٍتْبيي داسد

لزا تبويذ ثش ثشخي هَلفْْبي ًَآٍسي ثِ هٌظَس تؼشيغ دس استمبي لبثليت هلي ًَآٍسي دس ايي . اختوبػي ٍ التلبدي هتفبٍتي ّؼتٌذ

ايشاى ثِ لحبػ ػبختبسّبي التلبدي داساي خلَكيبت وـَسّبي دس حبل تَػؼِ ثَدُ ٍ ػالٍُ ثش آى . ا.ج. وـَسّب حبئض اّويت اػت

. داساي ٍيظگيْبي ػيبػي ٍ اختوبػي هٌحلش ثِ فشدي اػت وِ ػذم تَخِ ثذاًْب، ػٌدؾ لبثليت هلي ًَآٍسي سا دچبس ًمق هيىٌذ

 .ايشاى ثبيذ ثذاى تَخِ وشد هيتَاى ثِ كَست صيش ثشؿوشد. ا.اّن ٍيظگيْبيي سا وِ دس ػٌدؾ لبثليت ًَآٍسي ج

هيتَاًذ ساُ هيبًجشي  (يبدگيشي)ايشاى دس ًَآٍسي خض وـَسّبي دس حبل تَػؼِ اػت ٍ ثِ ّويي لحبػ اًتمبل ٍ خزة فٌبٍسي . ا.ج. 1

 [24].ثشاي استمبي لبثليت هلي ًَآٍسي للوذاد ؿَد

ايشاى ّش ًَع ٍاثؼتگي ثِ وـَسّبي ديگش دس اثؼبد هختلف اص خولِ فٌبٍسي سا ًفي وشدُ ٍ دس هَاخِْ ثب هؼبئلي . ا.ًظبم اسصؿي ج. 2

ثش ايي اػبع . وِ اػتمالل وـَس سا تحت الـؼبع لشاس هيذّذ، اػتفبدُ اص تَاى داخل ٍ خَدوفبيي سا دس دػتَس وبس لشاس هيذّذ

لزا دس ػٌدؾ لبثليت هلي . ايشاى ثبؿذ. ا.تبويذ ثش يبدگيشي ٍ خزة فٌبٍسي ًويتَاًذ ثِ تٌْبيي تَضيح دٌّذُ لبثليت ًَآٍسي دس ج

 [25].ًَآٍسي، سؿذ دٍسًضا ٍ تَليذ ػلن ٍ فٌبٍسي هَسد تبويذ ثَدُ ٍ ثشلشاسي ؿجىِ استجبعبت ثيي الوللي ووتش هَسد تَخِ اػت

ايشاى ػبختبسي دٍلتي ٍ هتىي ثش هٌبثغ اػت ٍ اغلت ًْبدّبي هَخَد دس وـَس تَلذ ٍ سؿذ عجيؼي ًذاؿتِ . ا.ػبختبس التلبدي ج. 3

لزا تَخِ ثِ وويت ٍ ويفيت ًْبدّبي هَسد ًيبص ٍ ّوچٌيي تَخِ ثِ ويفيت . ٍ استجبعبت هٌبػجي ثيي آًْب ؿىل ًگشفتِ اػت

 [26].استجبعبت دس تجييي چبسچَة هفَْهي هٌبػت ثشاي ػٌدؾ هلي ًَآٍسي ثبيؼتي هَسد تبويذ ثبؿذ
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دس ػبلْبي گزؿتِ  تلَس ػوَهي خجشگبى ٍ ػيبػتگزاساى وـَس ثشاي استمبي لبثليت ًَآٍسي، تلَسي هجتٌي ثش فـبس ػشضِ . 4

ثب تَخِ ثِ ايي وِ دس ايي ػبلْب ثِ ًْبدّبي ػشضِ وٌٌذُ تَخِ ثيـتشي ؿذُ اػت دس تجييي هذلي ثشاي . فٌبٍسي ثَدُ اػت

. ا.ػٌدؾ ًَآٍسي تبويذ ثش وـؾ تمبضب ٍ تدبسي ػبصي فٌبٍسي هيتَاًذ دسن ثْتشي اص ًمبط ضؼف ٍ لَت ًظبم ًَآٍسي وـَس ج

 [27]. ايشاى ايدبد هيىٌذ

 

:  هلي ًَآٍزيقاتليت تساي سٌجش يهدلجوع تٌدي ٍ ازائِ . 6

همبيؼِ هذلْبي هختلف ًـبى داد . دس ايي همبلِ هذلْبي هختلفي ثشاي ػٌدؾ لبثليت هلي ًَآٍسي هَسد ثشسػي لشاس گشفت

چٌيي ثِ ًظش هيشػذ وِ ايي . وِ ثشخي اص ايي هذلْب،  هَلفْْبي هحذٍدتشي سا ثشاي ػٌدؾ لبثليت هلي ًَآٍسي دس ًظش گشفتْبًذ

هذلْب توبهي هَلفْْبي تبثيشگزاس دس فشايٌذ ًَآٍسي دس ػغح هلي سا هذ ًظش لشاس ًذادّبًذ ٍ تٌْب ثب ّذف ستجِ ثٌذي وـَسّب تذٍيي 

چٌيي هذلْبيي لبثليت ّذايت ٍ تلوين ػبصي ثشاي ػيبػتگزاساى سا ًذاسًذ چشا وِ اسصيبثي هٌبػجي اص ًمبط ضؼف ٍ لَت . ؿذّبًذ

- Porter هبًٌذ هذل ظشفيت هلي ًَآٍسي –دس همبثل هذلْبيي ٍخَد داسًذ . هَلفْْبي تبثيشگزاس دس ًَآٍسي سا ثِ دػت ًويذٌّذ

ايي هذلْب هذػي ثَدّبًذ وِ . وِ هَلفْْب ٍ اثؼبد هؼٌبداسي اص لبثليت ًَآٍسي دس ػغح هلي سا هَسد ػٌدؾ لشاس دادُ اػت

همبيؼِ اًدبم ؿذُ ثيي ايي هذلْب ٍ ػبيش هذلْب . فبوتَسّبي اكلي تبثيشگزاس دس ًَآٍسي سا ؿٌبػبيي ٍ هَسد ػٌدؾ لشاس دادّبًذ

هذل . ًيض ًـبى هيذّذ وِ هَلفْْبي هَسد ثشسػي دس ايي هذلْب ثِ ًؼجت ػبيش هذلْب اص خبهؼيت ثيـتشي ثشخَسداس ثَدُ اًذ

سا هَسد لحبػ لشاس - ايشاى. ا.ثب تبويذ ثش وـَس ج-پيـٌْبدي ايي همبلِ ًيض ػؼي داسد توبم هَلفْْبي هْن ٍ تبثيشگزاس دس ػغح هلي 

 .ًىتِ اػبػي آى اػت وِ ايي هذل ثتَاًذ هذلي هٌبػت ٍ هؼٌبداس ثشاي ػيبػتگزاساى ثبؿذ. دّذ

 :تثييي هدل پيشٌْادي. 1.6

ًَآٍسي هَتَس هحشن التلبدّبي هجتٌي ثش داًؾ ثَدُ ٍ ػَاهل هَثش دس ًَآٍسي ًويتَاًذ ثذٍى تحليل ٍ ثشسػي هَلفِ ّب ٍ 

ثش ايي اػبع ػٌدؾ لبثليت هلي ًَآٍسي ثبيؼتي هَلفْْبي التلبدي هَثش ثش . هـخلِ ّبي التلبدي يه وـَس اسصيبثي ؿَد

ثب ايي تؼبسيف هيتَاى گفت خشٍخي ًْبيي ًظبم ًَآٍسي دس يه وـَس ّوبى خشٍخيْبيي اػت وِ . ًَآٍسي ًيض هذًظش لشاس گيشد

ايي خشٍخي سا هيتَاى اسصؽ افضٍدُ ًبؿي اص ًَآٍسي دس ًظبم التلبدي . ًظبم ًَآٍسي ثش ًظبم التلبدي آى وـَس خَاّذ داؿت

 .داًؼت

ًْبدّبي حبوويتي ٍ ػيبػتگزاس ػؼي داسًذ اص عشيك ثؼتشػبصي ٍ حوبيتْبي تـَيمي،  ًَآٍسي سا دس ػغح هلي تشٍيح 

لزا حوبيتْبي تخليق دادُ ؿذُ اص عشف دٍلت ثِ . ًوبيٌذ ٍ ثذيي هٌظَس اػتجبساتي سا ثِ ًظبم ًَآٍسي وـَس تخليق هيذٌّذ

اص ايي هٌظش لبثليت هلي ًَآٍسي ثِ هٌضلِ ػيؼتوي اػت وِ دس ثؼتش . ًَآٍسي دس ػغح هلي سا هيتَاى ٍسٍدي ًظبم ًَآٍسي داًؼت

خشٍخي ايي ػيؼتن اسصؽ افضٍدُ ًبؿي اص ًَآٍسي ثش سٍي ًظبم التلبدي ٍ ٍسٍدي آى . التلبدي ٍ كٌؼتي يه وـَس لشاس داسد

اص آًدب وِ ٍسٍدي ٍ خشٍخي ايي ػيؼتن اص يه خٌغ اػت هيتَاى ثب همبيؼِ . هيضاى اػتجبسات تخليق دادُ ؿذُ ثِ آى هيجبؿذ

هدوَػِ ػَاهل ٍ هَلفْْبيي سا وِ دس ّوبٌّگي ثب ّن ٍسٍدي سا ثِ . ؿبخق خشٍخي ثِ ٍسٍدي هيضاى وبسآيي ًظبم سا ػٌديذ

 .خشٍخي هغلَة تجذيل هيىٌٌذ هيتَاى ثِ كَست صيش ثش ؿوشد
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ػَاهلي وِ هَسد ًيبص . ايي هَلفِ ؿبهل ػَاهلي اػت وِ ًيبصهٌذيْبي اٍليِ ًَآٍسي سا تبهيي هيىٌذ: كيفيت شیس ساختْا

ايي هَلفِ ... . هَاسدي چَى ويفيت صيش ػبخت اعالػبت ٍ استجبط، ًيشٍي اًؼبًي ٍ . توبهي ًْبدّبي فؼبل دس ًظبم ًَآٍسي هيجبؿذ

 .دس اوثش هذلْبي اسائِ ؿذُ هَسد تبويذ ثَدُ اػت

تؼييي اّذاف ٍ ًحَُ ّذايت ٍ ػبصهبًذّي فؼبالى ًظبم ًَآٍسي ًيض اص خولِ هَلفِ ّبيي اػت وِ دس : كيفيت سياستگرازي

ايشاى وِ خبيگبُ هٌبػجي دس ستجِ ثٌذي ّبي خْبًي ًذاؿتِ ٍ . ا.وـَسّبيي ًظيش ج. استمبي لبثليت هلي ًَآٍسي ًمؾ صيبدي داسد

هَاسدي چَى هيضاى حوبيت . خضٍ وـَسّبي دس حبل تَػؼِ اػت ًيبصهٌذ حضَس پش سًگتش دٍلت دس ؿىلذّي ًظبم ًَآٍسي هيجبؿذ

 .اص خولِ هَاسدي اػت وِ هيتَاى ثذاى اؿبسُ ًوَد... اص هبلىيت فىشي، ويفيت اٍلَيت گزاسي دس ػلن ٍ فٌبٍسي ٍ 

اّويت ٍيظّبي وِ ايي هَلفِ ثشاي وـَسّبي دس حبل تَػؼِ داسد دس ثشخي هذلْب هَسد تبويذ لشاس : جرب علن ٍ فٌاٍزي

ايشاى ًيض دس ايي . ا.ج. يىي اص ساّْبي استمبي لبثليت ًَآٍسي دس وـَسّبي ووتش تَػؼِ يبفتِ خزة فٌبٍسي هيجبؿذ. گشفتِ اػت

ؿبخلْبيي چَى هيضاى ٍاسدات وبالّبي ػشهبيْبي،  هيضاى پشداختْب ثشاي حك ثْشُ ثشداسي، ًْبدّبي . صهيٌِ هؼتثٌي ًيؼت

 .اص خولِ ؿبخلْبيي اػت وِ هيتَاًذ ًـبى دٌّذُ ٍضؼيت اًتمبل فٌبٍسي ثبؿذ... اًتمبل فٌبٍسي دس وـَس ٍ 

ّؼتِ هشوضي هذلْبي تَػؼِ يبفتِ ثشاي وـَسّبي پيـشفتِ سا فؼبليتْبي فٌبٍساًِ ٍ يب ّوبى تَليذ : تَليد علن ٍ فٌاٍزي

ٍالؼيت . ايي دس حبلي اػت وِ ثشاي وـَسّبي دس حبل تَػؼِ تبويذ ثش اًتمبل ٍ خزة فٌبٍسي اػت. ػلن ٍ فٌبٍسي تـىيل هيذّذ

آى اػت وِ ثشاي وـَسّبي دس حبل تَػؼِ ًيض اًتمبل ٍ خزة فٌبٍسي ثذٍى اًدبم فؼبليتْبي تحميك ٍ تَػؼِ ثبصدّي هٌبػجي 

ػالٍُ ثش ايي ثبيذ گفت ّيچ وـَس دس حبل تَػؼْبي ًويتَاًذ توبم ًيبصهٌذيْبي فٌبٍسي خَد سا اص ساُ اًتمبل فٌبٍسي هشتفغ . ًذاسد

ايشاى ثش سؿذ . ا.ػالٍُ ثش آى، تبويذ ج. لزا هَلفِ تَليذ فٌبٍسي ًيض يىي اص هَلفْْبي اكلي ًظبم ًَآٍسي دس ّش وـَسي اػت. ًوبيذ

ؿبخلْبيي چَى هيضاى ّضيٌِ وشد دس تحميك ٍ تَػؼِ، . دسًٍضا ايدبة هيىٌذ وِ هَلفِ تَليذ فٌبٍسي هَسد تَخِ خذي لشاس گيشد

ؿبخلْبيي ّؼتٌذ وِ هيتَاى ثش اػبع آى ثِ اسصيبثي ... تؼذاد ًْبدّبي پظٍّـي،  هيضاى پتٌْبي ثجت ؿذُ دس هشاخغ هؼتجش ٍ 

 .ايي هَلفِ پشداخت

اًتـبس فٌبٍسي ثِ ػٌَاى يىي اص هْوتشيي پيؾ ًيبصّب ٍ ػَاهل هَفميت ثشًبهِ ّبي تَػؼِ التلبدي : اًتشاز علن ٍ فٌاٍزي

يه ًَآٍسي فٌبٍساًِ ٍلتي هيتَاًذ هَفك للوذاد ؿذُ ٍ ثِ ّذف ًْبيي خَد ًبئل آيذ وِ . وـَسّبي دس حبل تَػؼِ هحلَة هيـَد

 اًتـبس فٌبٍسي ثش عجك تؼشيف ػبصهبى تَػؼِ ٍ ّوىبسي التلبدي. اص عشف وبسثشاى پزيشفتِ ٍ اص عشيك خبهؼِ وبسثشاى هٌتـش ؿَد

ثِ هفَْم پزيشؽ گؼتشدُ فٌبٍسي ثِ ٍػيلِ وبسثشاًي غيش اص هٌجغ فٌبٍسي، ثشاي تَليذ ثشٍت ٍ ثبصگـت ّضيٌِ تحميك ٍ تَػؼِ 

ؿبخلْبيي چَى تؼذاد ثَلتي ّب ٍ همبالت تخللي، تؼذاد ًوبيـگبُ ّب ٍ وٌفشاًؼْبي تخللي، في ثبصاسّبي . [28].اػت

اص خولِ ؿبخلْبيي ّؼتٌذ وِ ثش ... تخللي، هيضاى حوبيت اص كٌبيغ ثشاي اػتفبدُ اص هبؿيي آالت، اثضاسّب ٍ فٌبٍسيْبي خذيذ ٍ 

 .اػبع آى هيتَاى ثِ اسصيبثي ايي هَلفِ پشداخت

تَليذ ٍ اًتمبل فٌبٍسي هبداهي وِ ًتَاًذ دس تَليذ ثشٍت هلي ًمؾ داؿتِ ثبؿذ ثِ ّذف ًْبيي خَد : تجازي ساشي فٌاٍزي

فشايٌذ وبسثشدي وشدى فٌبٍسيْب ٍ يب ٍسٍد هحلَلي ثب فٌبٍسي خذيذ ثِ ثبصاسّبي سلبثتي، ثِ لذسي پيچيذُ ٍ ّضيٌِ ثش . ًشػيذُ اػت

ايدبد پبسوْبي فٌبٍسي، . اػت وِ اوثش وـَسّب ثشًبهِ ّبيي هختق ثِ آى سا تذٍيي وشدُ ٍ ًْبدّبيي سا ثِ ايي وبس اختلبف دادّبًذ

ؿبخلْبيي چَى تؼذاد . اص خولِ ًْبدّبيي ّؼتٌذ وِ ثذيي هٌظَس ؿىل گشفتِ اًذ... هشاوض سؿذ، كٌذٍلْبي خغش پزيش ٍ 
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ؿبخلْبيي ّؼتٌذ وِ ... ًْبدّبي هزوَس، هيضاى حوبيتْبي هبليبتي اص ثٌگبّْبي داًؾ ثٌيبى، هيضاى اػپيٌآفْبي داًـگبّي ٍ 

 .هيتَاى ثب اػتفبدُ اص آى ثِ اسصيبثي ايي هَلفِ پشداخت

. چْبس هَلفِ تَليذ، خزة، اًتـبس ٍ تدبسي ػبصي فٌبٍسي ّؼتِ هشوضي فشايٌذ ًَآٍسي سا تـىيل هيذٌّذ : كيفيت ازتثاطات

اهب آًچِ وِ تؼييي وٌٌذُ وبسآيي ٍ اثش ثخـي ايي ّؼتِ هشوضي خَاّذ ثَد هيضاى استجبعبتي اػت وِ ايي چْبس هَلفِ ثب ّن ٍ ثب صيش 

ثشاي هثبل دس كَستي وِ تَليذات فٌبٍسي ًتَاًذ استجبط هَثشي ثب ًيبصهٌذيْبي كٌؼتي . ػبختْب ٍ هحيظ التلبدي آى وـَس داسد

داؿتِ ثبؿذ ٍ يب آًىِ ًيشٍي اًؼبًي تشثيت ؿذُ ًتَاًذ هتٌبػت ثب هْبستْبي خَد هـغَل ثِ وبس ؿَد،  ّش وذام اص هَلفْْبي ًَآٍسي 

. ا.ويفيت استجبعبت ثشاي وـَسّبيي ًظيش ج. ثِ هٌضلِ چشخ دًذّْبيي خَاّذ ثَد وِ دس خبي خَد ثِ كَست ّشص خَاّذ چشخيذ

ايشاى وِ اغلت ًْبدّبي آى ثِ كَست غيش عجيؼي ٍ كَسي ؿىل گشفتْبًذ ٍ ػذم ّوبٌّگي ثيي هبهَسيتْب ٍ فؼبليتْب صيبد اػت 

هذل اسائِ ؿذُ دس ايي همبلِ سا هيتَاى ثِ كَست ؿوبتيه دس ؿىل ؿوبسُ يه هـبّذُ . اّويت ايي هَلفِ ثِ هشاتت ثيـتش اػت

 .ًوَد
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هغبلؼبت اًدبم ؿذُ ًـبى داد وِ چگًَِ ثب ؿىلگيشي . دس ايي همبلِ اثتذا هشٍسي ثش ادثيبت ًظبم ًَآٍسي دس ػغح هلي ؿذ

ايي هذلْب ثِ تشتيت هذلْبيي هجتٌي ثش . التلبدّبي هجتٌي ثش داًؾ، هفَْم ًَآٍسي ٍ هذلْبي ًَآٍسي دس ػغح هلي ؿىل گشفت

وـَسّبي هختلف ثش هجٌبي هذلْبي ؿىل . ثَدًذ (ػيؼتوي)فـبس ػشضِ، وـؾ ثبصاس، هذلْبي صًديشّبي ٍ هذلْبي ًظبم هٌذ 

ثشخي اص ايي هذلْبي دس ايي همبلِ . گشفتِ ٍ ثب اػتفبدُ اص ؿبخلْبي ووي ثِ ػٌدؾ لبثليت ًَآٍسي وـَسؿبى الذام هيىٌٌذ

-همبيؼِ ايي هذلْب ثب يىذيگش ًـبى داد وِ هَلفْْب ٍ ؿبخلْبي ثِ وبس ثشدُ ؿذُ دس ايي هذلْب سا هي. هَسد ثشسػي لشاس گشفت

ثش  اػبع ايي تمؼين ثٌذي، ًمبط ضؼف ٍ لَت ّش يه اص هذلْب ثشسػي ؿذ  (خذٍل يه). تَاى دس ّفت هَلفِ تمؼين ثٌذي ًوَد

ايشاى تَخِ ثِ ٍيظگيْب ٍ . ا.ثشاي اسائِ هذلي هٌبػت ثشاي وـَس ج. ايشاى،  هَسد اػتفبدُ لشاس گيشد. ا.تب دس اسائِ هذلي ثَهي ثشاي ج

ثش ايي اػبع تبويذ ثش اًتمبل ٍ خزة فٌبٍسي ثِ ػٌَاى ساّي هيبى ثش، تَليذ فٌبٍسي ثِ . هالحظبت ثَهي حبئض اّويت ؿوشدُ ؿذ

هٌظَس سؿذ دسٍى صا،  ويفيت استجبعبت ٍ تَػؼِ ًْبدّب ٍ ّوچٌيي اّويت دادى ثِ وـؾ ثبصاس ٍ تدبسي ػبصي فٌبٍسي اص خولِ 

ثب تَخِ ثِ ًمبط ضؼف ٍ لَت هذلْبي ثشسػي ؿذُ ٍ ّوچٌيي هالحظبت . هالحظبت ثَهي وـَس ثَدًذ وِ هَسد تَخِ لشاس گشفت

ايي هذل ؿبهل ًِ هَلفِ ثَدُ وِ ػبختبسي ًظبم هٌذ . ايشاى تجييي ؿذ. ا.ثَهي وـَس،  چبسچَثي هفَْهي ثشاي ػٌدؾ ًَآٍسي ج

سا تـىيل دادُ ٍ ػٌدؾ لبثليت ًَآٍسي ٍ لضبٍت دس هَسد ًمبط ضؼف ٍ لَت ًظبم ًَآٍسي سا ثشاي ػيبػتگزاساى وـَس  (ؿىل يه)
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