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َایپژيَصدرعملگسارشکاستی

 پَیب  اقببل قبسوی

غیبَ    اش  آٔٛشؾی    ٔحییظ ٚ  والظ دزظ ، ثٝ ٚیطٜ دز ٔحیظ وبز  تحَٛ دز ٚ   ، ثٝ ٔثبثٝ زٚیىسد تغییس ػُٕ  پطٚٞؽ دز

 .ٌسفت تٛخٝ لساز ٔٛزد ٚ پسٚزؼ ٚشازت آٔٛشؼ  دز 1553   

آٔٛشؼ الداْ پطٚٞ  ؾسٚع ؾدٜ ٚ دز چٟبز غیبَ   ،  اش دٞٝ ٞؿتبد وٛدوبٖ ٚ ٘ٛخٛا٘بٖ دزوبٖ٘ٛ پسٚزؼ فىسی     

 اخیس تبوٖٙٛ ، ایٗ فؼبِیت ثٝ ؾىُ ٚیطٜ دز لبِت عسح تٛغؼٝ الداْ پطٚٞ  دز غساغس وؿیٛز دز ایبَ اخساغیت    

  قیدٞب     آٟ٘ب  ابقُ  وٝ  ، ٘دٝ اپسداخت  پطٚٞؿ   ٞبی تالؼ  ثٝ  ٔسث   ٚ  ٔؼّٓ  ٞصازاٖ ، دٚ ٟ٘بد            ، دز ٞس ایٗ فؼبِیت تبوٖٙٛ

ٝ   ٚخیٛد   ٞبی  غت وب ٚ   آٚزدٞب دغت  ٕبٌٖ        ث    ٞب، تالؼ  ایٗ دز   اغت  ػسقٝ  ایٗ  دز  تحمیك  ٌصازؼ ٝ   اغیت   داؾیت   وی

ٝ    پطٚٞؿ  یبزی وٙید    زاٜ دز ایٗ زا  پطٚٞؿٍساٖ تٛا٘د ٔ   ٞب آٖ    اش  آٌبٞ  اییٗ  اش   ْ ثیٝ ثسخی   ا وٛؾییدٜ  دزاییٗ ٘ٛؾیت

ٞبی ثؼدی ثتٛا٘ٓ اش دغت آٚزدٞب ٘ییص غی ٗ ثٍیٛیٓ تیب تدسثیٝ ٞیبی       ٝ ییییْ دز ٘ٛؾتزاأیدٚوٙٓ   ٞب اؾبزٜ وبغت 

 آشٔٛدٜ ؾدٜ ، دزظ ٞبی  ثبؾد ثسای دٚغت دازاٖ پطٚٞؽ دز ػُٕ  

، ثیٝ  س ٔٗ ػٕدٜ تسیٗ وبغت  دز ایٗ فؼبِیت ٞب ، اٌس ٍ٘ٛییٓ ٕٞیؿٝ ثّىیٝ دز الّیت ٔیٛازد    یبدآٚز ٔ  ؾٛد ثٝ ٘ظ

ٍ٘سؼ ٌصازؼ ٘ٛیػبٖ ٘ػجت ثٝ ثس٘بٔٝ پطٚٞؽ دز ػُٕ ٔسثٛط ٔ  ؾٛد   ؾٛزث تب٘ٝ ، ٌبٞ  ٌصازؼ تٟیٝ ویسدٖ  

فتبزٞبی افساد زٚ آزاغتٗ آٖ ثٝ ػدد ٚ زلٓ ٚ خدَٚ ٚ خص ایٗ ٞب ٞدف لساز ٔ  ٌیسد ٚ ایدبد تغییس ٚ اقالح دز 

ٚ ظیبٞسآزای    ثیٓ آٖ ٔ  زٚد وٝاٌس ادأٝ یبثد  اغت وٝ ٞبی د   ایٗ یى  اش وبغت  ؾٛزً٘ ٔ  وٓ ٔٛزد ٔغبِؼٝ 

تغییس ٚ تحَٛ دز ٔحییظ ویبز    ثس٘دٜ ؾدٖ ، ثستسؾدٖ ٚ أتیبش ثٝ دغت آٚزدٖ خبیٍصیٗ ایدبد ٔث8ُقٛزت ٌسای  

 چٙیٗ ٘جبؾد  ثٝ آزشٚی آٖ زٚش ! وٙٓ دیٍس دز آیٙدٜ  ٌبٞ  چٙیٗ ثٛدٜ اغت آزشٚ ٔ    اٌسدٌسد

 

عملپژيَصدردرعىًانَاکاستی

o  تیٛا٘ٓ        چٝ ٌٛ٘ٝ تٛا٘ػتٓ» ٔب٘ٙد8  .اغلب پژٌٍّذگبى عٌَاى را بِ صَرت جولِ پرسطی هی ًَیسٌذ  ٔ /»،  

ضسٚزت  ٘دازد ٕٞیؿٝ ػٙٛاٖ زا ثٝ قٛزت پسغؽ ثٙٛیػیٓ   ٔ  تٛاٖ ػٙٛاٖ زا ثٝ قیٛزت خّٕیٝ خجیسی ٘ییص     

 «  زاٜ ٞبی       »٘ٛؾت   ٔب٘ٙد 8 
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o  ػٙٛاٖ ٞسچٝ وٛتبٜ ٚ زغبتس ثبؾد ثٟتیس اغیت   مشْ ٘یػیت دز     ًَضتِ هی ضَد. گبّی عٌَاى ّب بسیبر طَالًی

؛ یب ثیبٖ ٘بْ والظ ٚ دا٘ؽ آٔٛشاٖ یب تبزیخ اخسای  زاٜ اُ ٞب ثپسداشیٓ   ٔثُ ثیبٖ زٚؼ ٞب یبػٙٛاٖ ثٝ خصئیبت 

تغییس ٚ تحَٛ  ػُٕ ، زإٞٙبی پطٚٞؽ دز» پطٚٞؽ ٚ خص ایٗ ٞب   ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی  اش ػٙٛاٖ ٞبی پطٚٞؿ  دز وتبة 

 (، آٔدٜ اغت   81571  61لبغٕ  پٛیب،«) دز والظ ٚ ٔدزغٝ

o  ّٞبی ٔٙبغت لّٓ ثٝ دغیت   ػٙٛاٖ ٔسثٛط ثٝ زاٜدز پطٚٞؿ    ثسای ٕ٘ٛ٘ٝ ی هحتَا بب عٌَاى ّن خَاًی ًذاردگب

 ٚ ٔحتٛا ثٝ ٔغیبِج  ٔثیُ ٔؿیبزوت دادٖ ویٛدن دز ٔػیبیُ آٔٛشؾی        اغت أب دزثٛدٜ ٌسفتٗ وٛدن یب ٘ٛخٛاٖ 

ٞب پساوٙدٜ ٌٛی  ٔؿبٞدٜ ٔی    ایٗ پسداختٝ ؾدٜ اغت  دز ثػیبزی اش ٌصازؼ تمٛیت اع ٔؿبزوت خٛی  ٚ خص

 ؾٛد ٚ تٕسوص زٚی یه ٔٛضٛع قٛزت ٕ٘  ٌیسد   

o   ثسای ٕ٘ٛ٘ٝ الّت ػٙیٛاٖ ٞیبی ٔسثییبٖ     استٍ یب هحذٍد بِ چٌذ هَضَع هَارد عٌَاى ّب تکراری  بیطتردر  

وبٖ٘ٛ پسٚزؼ فىسی وٛدوبٖ ٚ ٘ٛخٛا٘بٖ دز ٔٛزد زاٜ ٞبی تمٛیت ػاللٝ ی اػضب ثٝ ٔغبِؼٝ اغت   ٌسچٝ اییٗ  

ٔٛضٛع یى  اش ٚظبیف ٔسثیبٖ وبٖ٘ٛ اغت أب خاللیت   دز ػٙٛاٖ ٞب دیدٜ ٕ٘  ؾٛد   ییب دز ثسخی  اش ٔٙیبعك    

زاٜ ٞبی ػاللیٝ ٔٙید ویسدٖ دا٘یؽ آٔیٛشاٖ دٚزٜ      »ٕسوص ٔ  ؾٛ٘د   ٔثُ 8 آٔٛشؼ ٚ پسٚزؼ زٚی یه ػٙٛاٖ ٔت

ٌسچٝ ٔٛضٛع أال «   زاٜ ٞبی ثسعسف وسدٖ ٘بزغبخٛا٘  وٛدوبٖ دز دٚزٜ اثتدای  8»یب «  اثتدای  ثٝ ٘ٛؾتٗ أالء 

 ٚ ی اییٗ  اش ٕ٘ٛ٘ٝ ٔػبیُ ٔؼّٕبٖ اغت أب خبی تأُٔ ایٙدبغت وٝ دز یه ٔٙغمٝ چٙد ٘فس اش ٔؼّٕبٖ پطٚٞٙیدٜ ز

 آید    ؾبئجٝ تمّید ٚ زٚ٘ٛیػ  اش ٕٞدیٍس پیؽ ٔ  ٚ٘ٛیػٙد  ٔغبِت ٔؿبثٝ ٔ  ؾٛ٘د ٚ ٌبٞ  ٔٛضٛع ٔتٕسوص ٔ 

o  دز دزخٝ ٘ ػت ثٟتس اغیت ویٝ زٚؼ ویبز دز ػٙیٛاٖ        رکر راُ حل در عٌَاى ٍ بیبى چٌذ راُ حل در هحتَا

 ثبید ثٝ تٛضیح آٖ زٚؼ پسداخت ٚ ٘ٝ زاٜ اُ ٞبی دیٍس   ثیبٖ ٘ؿٛد   اٌس ٞٓ ثیبٖ ؾد ، دز ٌصازؼ تٟٙب 

o  ٌسچٝ پطٚٞؽ دز ػُٕ ٘ٛػ  ٔٛزد پطٚٞی  اغیت      اغلب پژٍّطگراى بِ هَرد پژٍّی عالقِ ًطبى هی دٌّذ

افساد تحت آٔٛشؼ  تٛخٝ ثٝ ٕٞٝ افساط دز ایٗ ثبزٜ پطٚٞؽ دز ػُٕ زا اش ٞدف ثٟػبشی ٚضؼیت ٔٛخٛد ٚ أب

   ٚ پطٚٞؽ ، دٚز ٔ  وٙد 

o  ػٙٛاٖ چیص دیٍسی اغت  ثسای ٕ٘ٛ٘ٝ ،   ّن خَاًی ًذاردآى هطبلب ٍ از هراحل تحقیق  برخیبب گبّی عٌَاى

ٚ ٘تیدٝ ٌیسی یب پیؿٟٙبدٞب چیص دیٍس  ثسای زفغ ایٗ وبغت  پیؿٟٙبد ٔ  ؾٛد پطٚٞؿٍس دز ٞس ٔساّیٝ اش خیٛد   
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 دز اختییبز ثپسغد آیب ایٗ ٔساّٝ ٚ ٔغبِت آٖ ثٝ عٛز وبُٔ ثب ػٙٛاٖ ٔستجظ اغت یب ٘ٝ   یب ٔغبِت تٟیٝ ؾیدٜ زا  

 ؾبٖ زا ثیبٖ وٙٙد    ٔغبِؼٝ ٘ظس ا٘تمبدی پع اشتب آٖ ٞب  لساز دٞٙد ٚ ٘مبد دٚغتبٖ یب ٕٞىبزاٖ آٌبٜ

o   ٔؼّٓ یب ٔسثی  پطٚٞٙیدٜ اش دیٍیساٖ اتی       ؾٛد ٌبٞ  ٔؿبٞدٜ ٔ    یببی یب تعییي عٌَاىکبستی در ًحَُ عٌَاى

          وٙٙید   اییٗ ویبز ثیب ٘فیع پیطٚٞؽ دز ػٕیُ         د تب ػٙٛا٘  ثسای تحمیك آ٘یبٖ ٔؼسفی   ٙدیٍساٖ آٌبٜ تمبضب ٔ  وٙ

،         ُ خیبـ ٔؼّیٓ ییب ٔسثی  پطٚٞٙیدٜ اغیت      ئپطٚٞؽ دز ػُٕ ٔسثٛط ثٝ ٔؿىُ ٚ ٔػیب  چٖٛٞٓ خٛا٘  ٘دازد   

أیب دزخٛاغیت ػٙیٛاٖ اش وػیبٖ دیٍیس دز      ٞبی آوبدٔیه چٙیٗ وبزی اؾىبَ ٘دازد  ٘ٝ افساد دیٍس  دز پطٚٞؽ

 پطٚٞؽ ایٗ ػُٕ ٔٙغم  ٚ دزغت ٘یػت   

 

   درچکیدٌوًیسیکاستی

ؾٛد  چیصٞبی  دز ایٗ ثبزٜ ٘ٛؾتٝ ٔ  ؾٛد وٝ ؾجبٞت  ثٝ چىیدٜ ٘داز٘د   ٔفْٟٛ چىیدٜ ثٝ دزغت  ٔغسح ٕ٘  ٌبٞ 

ٌس ثیٝ   ؾٛد   دز چىیدٜ ٘ٛیػ  مشْ اغت پطٚٞؽدز آٖ اش ٞس ٔغّج  غ ٙ  ٌفتٝ ٔ   وّیبت  ٘ٛؾتٝ ٔ  ؾٛد وٝ

ٔ تكسی اش ٚضؼیت ٔٛخیٛد   ، ایٗ ٔغبِت اؾبزٜ ٔ تكس ثىٙد8 ٞدف اش تحمیك ، پسغؽ یب پسغؽ ٞبی تحمیك

ك ، یی ، ثسخ  اش ػّت ٞبی یبفتٝ ؾدٜ دز ٔٛزد ٔػیئّٝ ٔیٛزد تحم   زٚؼ ٞبی ٌسدآٚزی اعالػبت ، یب ٔػئّٝ تحمیك

ٞیبی    ٞب ٚ ازشیبث  ٚ ٘تبیح ابقُ اش آٖ ٚ دز پبییبٖ پیؿیٟٙبد   ٘حٜٛ ثٝ وبزٌیسی آٖ اؾبزٜ ثٝ ثسخ  اش زاٜ اُ ٞب،

 وّٕٝ ثیؿتس ثبؾد    131  ایٗ ٔغبِت ٘جبید اش ادٚدٝ دٞدئبزاٖ ٚ پطٚٞؿٍساٖ دیٍس ازادغت ا٘دزو ،ثسای ٕٞىبزاٖ

 

دروًضتهمقدمٍکاستی

  ػٛٔٛضؾٛد ٞس  وٝ تحت ػٙٛاٖ ٔمدٔٝ ٘ٛؾتٝ ٔ    دز ٔغّج ؾٛد ٔٙبغت تدٚیٗ ٕ٘ ٘یص ثٝ قٛزت ٌبٞ  ٔمدٔٝ 

ٔٛزد ػٙٛاٖ ٚ ٔٛضٛع ٔٛزد تحمیك ٔغّت ثٙٛیػد  ٌس تٟٙب دز آید   دز ٔمدٔٝ مشْ اغت پطٚٞؽ غ ٙ  ثٝ ٔیبٖ ٔ 

ضسٚزت تحمیك  ٌس ٔ  تٛا٘د ثٝ آٔبدٜ وٙد  دز ٔمدٔٝ پطٚٞؽ ٔٛزد ٔغبِؼٝ ٛضٛعییٚ ذٞٗ خٛا٘ٙدٜ زا ٘ػجت ثٝ ٔ

ٌسی ٔ   ، ٚلت  پطٚٞؽٚ وبزٞبی  وٝ ثسخ  اش افساد قبِح دز ٔٛزد ٔٛضٛع ا٘دبْ دادٜ ا٘د اؾبزٜ وٙد  ثسای ٕ٘ٛ٘ٝ

پطٚٞؿی  ا٘دیبْ    ٖ ،وبٖ٘ٛ ثٝ ٔغبِؼیٝ ٚ وتیبة خٛا٘ید   ػضبی یب اٚٔٛزد زاٜ ٞبی خرة دا٘ؽ آٔٛشاٖ خٛاٞد دز

ابؾییٝ پیسداشی ٚ ٔغبِیت    دز ایٗ ٔیییٛزد ثٙٛیػید ٚ اش  وّٕٝ  131تب  111وبف  اغت ادٚد یه قفحٝ یب ، دٞد
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پساوٙدٜ دٚزی وٙد  ٔغبِج  ٔثُ ٘مؽ خب٘ٛادٜ دز ٔغبِؼٝ ، ٘مؽ خبٔؼٝ دز ٔغبِؼٝ ، ٔغبِؼٝ ٚ تأثیس التكیبدی آٖ ٚ  

ٚ اش  ٔغبِج  ؾجیٝ ایٗ ٞب ضسٚزت  ٘دازد   چساوٝ وّیبت  ٞػتٙد وٝ ٞسوداْ ٘یبش ثٝ پطٚٞؽ ٚ ٔمبِٝ ٔػتمُ داز٘ید 

  وبزی ٔؼّٕبٖ ٚ ٔسثیبٖ خبزج اغت  ایغٝ 

ثسای ایٗ وٝ ٔمدٔٝ ٔٙبغت ثبؾد پع اش ٘ٛؾتٗ آٖ پطٚٞؿٍس ٔ  تٛا٘د پسغؽ ٞبی  ٔغیسح وٙید ییب اش دٚغیتبٖ     

دز ٞس  ٌس زا ثٟتس اغت پطٚٞؽ ٚ ٘ظسؾبٖ زا ثیبٖ وٙٙد   ایٗ وبزثٝ دید ا٘تمبدی ثٝ ٔمدٔٝ ثٍٙس٘د ٔٙتمد خٛد ث ٛاٞد 

غیت  ٔیستجظ ثیب    8آییب ٔمدٔیٝ ثیٝ دز    ٔٙبغت اغیت  پسغؽ ٞبی  اش ایٗ ٘ٛع د  دز ٔمدٔٝٔساّٝ اش تحمیك ا٘دبْ دٞ

 اغت ٔػتٙد قحجت وسدٜ  ٌس ٞؽٚپطپسداشی ٘ؿدٜ اغت   آیب دز ٔمدٔٝ ،  ٌٛی  ٚ ابؾیٝ   پساوٙدٜٔٛضٛع اغت

بِؼٝ ٔتٕسوص ذٞٗ خٛا٘ٙدٜ زا زٚی ٔٛضٛع ٔٛزد ٔغ  آیب ٔمدٔٝ ی  وسدٜ ٚ یب ٌبٞ  ؾؼبز دادٜ اغتٌٛ یب الّت وّ 

 ایٗ ٘ٛع   وٙد  ٚ پسغؽ ٞبی  اش ٔ 

 

َادرتًصیفيضعیتمًجًدکاستی

o ػتیٗ اؾتجبٜ ایٗ اغت وٝ ٔفٟیْٛ    ٘ دیف ٍضعیت هَجَد ٍ طرح هسئلِ ًذاردرک درستی از تَصگرپژٍّط 

اش تٛقیف  ٔٙظٛز د   دز قٛزت  وٝ ایٗ دٚ یه ٔفْٟٛ داز٘د خدا ٔ  وٙ« عسح ٔػئّٝ»زا اش « ٚضؼیت ٔٛخٛد»

اقیالح آٖ زا  ٚضؼیت ٘بٔغّٛث  وٝ دلدلیٝ  ثب ٔٛلؼیت ٔػئّٝ غبش ٚ ایٗ اغت وٝ خٛا٘ٙدٜ زا  ٚضؼیت ٔٛخٛد

 ٌ ٚضؼیت خب٘ٛدا 8  ٔب٘ٙداثس داؾتٝ ثبؾٙد ٔ تّف   ػٛأّ ٕٔىٗ اغت  اِجتٝ دز ایٗ ٚضؼیت   آؾٙب وٙیٓدازیٓ، 

ٖ  ٔدزغٝ یب ٔسوصٔثُ ، ٔحیظ فیصیى      ٔٛزد ٔغبِؼٝ اػضب یب دا٘ؽ آٔٛشاٖ ٌیس ٔی  تٛا٘ید ثیٝ اییٗ       پیطٚٞؽ    ویب٘ٛ

یب ٚضغ اتبق ٞب ٚ فضب ٚ وبزوٙیبٖ زا   آدزظ دلیك ٔسوص یب ٔدزغٝ ٚػت ٘یٔٛضٛع ٞب اؾبزٜ وٙد  أب دیٍس مشْ 

ٝ   ، دز تٛقیف ٚضؼیت ٔٛخیٛد  ، ثٝ تفكیُ تٛضیح دٞد  ٌفتٙ  اغت دز پطٚٞؿ   ی  ٔؼّیٓ پطٚٞٙیدٜ ای ٘مؿی

ٔبٖ زا ٘ػجت ٔب ااػبظ   تٛقیف ٚضؼیت ٔٛخٛد اغت ثدا٘یٓ وٝ دز ! وبف  ٔؼسف  وسدٜ ثٛدٞٛای  ٔدزغٝ زا ٘یص 

ٌیس ثیٝ    ٔٛخیٛد پیطٚٞؽ  ٚضیؼیت  تٛقیف ٙیٓ   ایٗ دز ابِ  اغت وٝ ٌبٞ  دزثٝ ٚضؼیت ٔٛخٛد عسح ٔ  و

د   اییٗ ٘یٛع ٔغبِیت ٞییط زثغی  ثیٝ تٛقییف        ؾٟس خٛد ٘یص غ ٗ ثٝ ٔیبٖ ٔ  آٚز ابؾیٝ زفتٝ ٚ اش تبزی چٝ

ٔب ثبید ثٝ چٙد پسغؽ اقّ  ثپسداشیٓ 8 ٔػئّٝ ٔب چیػت   دز تٛقیف ٚضؼیت ٔٛخٛد ؼیت ٔٛخٛد ٘دازد  ٚض
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سح یییی چسا چٙیٗ اغت   ٚ چٝ ٔ  تٛاٖ وسد   دز تٛقیف ٚضؼیت ٔٛخٛد ٕٞٛازٜ ثبید اش خٛد ثپسغیٓ آییب ع 

 ْ   پ  ثجسٔدزغٝ ٚ والظ ٔسوص، ٚ یب ُ فؼّ  وٕى  ثٝ ٔٗ ٔ  وٙد تب ٔٗ ثٝ ػّت ٞبی ٔؿىُ ئٔػب

o  ٌیس اغیت      خیٛد پیطٚٞؽ   ػٕدٜ تسیٗ ٔؿىُ ٌصازؼ تحمیك دزن ٚ آٌیبٞ   ٌبٞ   گر کبستی در ًگبُ پژٍّص

ثسای ٕ٘ٛ٘ٝ ٌبٞ  ااػبظ    اش خّٕٝ ایٗ وبغت  ٞبغتتسثیت  یب ٍ٘بٜ ٘ػجت ثٝ ٔػبیُ  دزن ٘بدزغت اش ٔفبٞیٓ

    ٝ ی ٚ ا٘صٚاعّجی  ٚ افػیسدٌ  ییب ٘بزغیبخٛا٘  ییب      ٌییس  ٔ  ؾٛد ٔحمك اش ٔفبٞیٕ  چیٖٛ ثییؽ فؼیبِ  ، ٌٛؾی

ااػبظ ٔ  ؾٛد ثیٝ   دز ثسخ   د  ٚٔؿىالت یبدٌیسی دزن دزغت  ٘داز وّ  اختالَ ٞب ٚ ٘بزغب٘ٛیػ  ٚ ثٝ عٛز

ٚضؼیت ٔٛخیٛد ٔٛضیٛػ  زا ثیٝ ػٙیٛاٖ ٔػیئّٝ       بٞ  دز تٛقیفییب ٌ یب اػضب ثسچػت ٔ  ش٘ٙد  ٘ؽ آٔٛشاٖدا

زغیب٘دٖ ٔدزغیٝ ثیٝ     پطٚٞؽ دز ثیبزٜ زاٜ ٞیبی  » تسثیت  تّم  ٌسدد  ٔب٘ٙد8 وٝ ٕ٘  تٛا٘د ٔؿىُ ٔغسح ٔ  وٙٙد

 ٞدف تسثیت  ثبید فساتس اش ایٗ ٞب ثبؾد  قسف زتجٝ آٚزٖ ٕ٘  تٛا٘د ٞدف تسثیت  ثبؾد   «وػت ٔمبْ ثستس

o ٌس دز تٛقیف ٚضؼیت ٔٛخٛد قحٙٝ آزای  ٔی  وٙید     ؾٛزث تب٘ٝ ٌبٞ  ٔالاظٝ ٔ  ؾٛد پطٚٞؽ  ظبّرآرایی

     دزغیت  د ا، دز ٔٛزد ٚضیؼیت آٖ ٞیب خیدَٚ اػید     پٙح دا٘ؽ آٔٛش یب اػضبی یه ٔسوص ٕ٘ٛ٘ٝ دز ٔغبِؼٝثسای 

ثٝ ظبٞس ػّٕ  زا ، ٕ٘ٛداز ٔ  وؿٙد دزقد ٚ ٔیبٍ٘یٗ ٔ  ٌیس٘د ٚ ثٝ عٛز وّ  ٔ  وٛؾٙد ٔغبِت ؾبٖ  ٔ  وٙٙد

ٔٛش یب ػضٛ ٔٛزد ٔغبِؼٝ ٘یبشی   پٙح ٘فس دا٘ؽ آٛا٘  ٘دازدخایٗ ثب ٘فع وبز پطٚٞؽ دز ػُٕ ٞٓ ! ٘ؿبٖ دٞٙد

ثب ٔكباجٝ ٚ ٔؿبٞدٜ ٚ ثسزغ  پسٚ٘دٜ تحكیّ  ٚ  ایٗ وبزٞبی ثٝ ظبٞس ػّٕ  ٘دازد  ٔؼّٓ یب ٔسث  ٔ  تٛا٘د،ثٝ 

ٚالؼٝ ٍ٘بزی ٚ خص ایٗ ٞب تب اد شیبدی اش ٚضؼیت ایٗ افساد آٌبٞ  یبثد ٚ دز پ  اُ آٖ ٔؿىالت ثبؾد ٚ دز 

 ٌصازؼ تحمیك خٛد ٘یص ثٝ آٖ ٞب اؾبزٜ وٙد  

 

 درپیطیىٍتحقیقَاکاستی

ٞبی  وٝ ٔب خٛد تِٛید ٔ   ؾٛد  ٔٙبثغ دغت اَٚ یب آٖاش دٚ ٔٙجغ ابقُ ٔ   آٌبٞ وػت دز پطٚٞؽ ایٗ ػُٕ  

ٞبی ابقُ اش ٔؿبٞدٜ ٚ ٔكباجٝ ٚ پسغؽ ٘بٔٝ   ٔٙبثغ دغت دْٚ یب آٖ ٞبی  وٝ پیؽ اش ٔیب   وٙیٓ   ٔب٘ٙد8 آٌبٞ 

دیٍساٖ تِٛید وسدٜ ا٘د  ٔب٘ٙد پطٚٞؽ ٞب ٚ ٔمبمت دیٍساٖ یب وتبة ٞب ٚ ٞس چیصی وٝ ثٝ قٛزت ٞبی ٌٛ٘یبٌٖٛ  

افیصٖٚ ثیس   ٔىتٛة ٚ قٛت  ٚ تكٛیسی ٚ خص ایٗ ٞب تِٛید ؾدٜ اغت   دز پطٚٞؽ اییٗ ػٕیُ ضیسٚزت دازد    
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دز ایٗ ٔیٛزد دز ٌیصازؼ   دیٍس اٖ ٞٓ تٛخٝ وٙیٓ   تحمیمبت ا٘دبْ ؾدٜثٝ  ،تِٛید اعالػبت ثٝ قٛزت دغت اَٚ

 ٞب وبغت  ٞبی  دیدٜ ٔ  ؾٛد  ٔب٘ٙد8

o ایٗ وبز ضسٚزی ٘یػت ٚ ٔحمك ثبید دغت ثٝ ٌصیٙؽ ثص٘ید    گَیی ٍپراکٌذُق پرداختي طَالًی بِ پیطیٌِ تحقی

ٌیٛی    ثٝ عٛز ٔػتمیٓ ثب ٔغبِت ٚی ازتجبط دازد   ؾٛزث تب٘ٝ دز ایٗ شٔیٙٝ ٘ییص پساوٙیدٜ   ٚ ٔغبِج  زا ثیبٖ وٙد وٝ

 ٞبی آٖ تػّظ دازد ٚ وبز اٚ ػّٕ  اغت    ُ ٚ شٔیٙٝئخٛاٞد ثٍٛید وٝ خیّ  ثٝ ٔػب ٌس ٔ  پطٚٞؽ  دیدٜ ٔ  ؾٛد

o ِدٞید ویٝ اییٗ ٕٞیٝ      ٕ٘ی   ٌس ٘ؿبٖ پطٚٞؽ  گر خَد پژٍّص ّبی تلفیق ًکردى یبفتِ ّبی پیطیٌِ تحقیق بب یبفت

اُ ٞب اثس پیؿیٙٝ  ٞب ٚ زاٜ ّیُٞب اغتفبدٜ وسدٜ اغت  دز تح ٔغبِج  زا وٝ تٟیٝ وسدٜ چٍٛ٘ٝ دز ٔسااُ تحمیك اش آٖ

چٙداٖ ٔالاظٝ ٕ٘  ؾٛد  ٌٛی  پیؿیٙٝ چیص دیٍسی ثٛدٜ اغت ٚ ٔسااُ تحمیك چیص دیٍس ! ثٝ ٘ظس ٔ  زغد ویٝ  

ٚ زٞب وسدٜ اغت ٚ اغتفبدٜ ای دز زاٜ اُ ٞیب ٚ لییسٜ اش آٖ ٞیب ٘جیسدٜ      ٔحمك ٔغبِت پیؿیٙٝ زا خٛا٘دٜ ٚ ٘ٛؾتٝ

 اغت   

 

  کاستیَادرَدفوًیسی

o  ٔفْٟٛ ٞدف پطٚٞؽ اش ٔؼّٕبٖ پطٚٞٙدٜ دزن دزغت ٔسثیبٖ ٚ ثسخ  اش  .هفَْم ّذف پژٍّص تطخیص ًذادى 

 ییه ٞدف ٘ٛؾتٝ اغت وٝ ازتجبط ٔٙغمی  ثیب    15ٌس ثسای پطٚٞؽ خٛد  پطٚٞؽ  ٘داز٘د  ثسای ٕ٘ٛ٘ٝ دز ٌصازؾ

ٞیدف ٘ٛؾیتٗ   15دز ضیٕٗ ثیسای پیطٚٞؽ    ٌس ٞسچٝ ثٝ ذٞٙؽ زغیدٜ ٘ٛؾتٝ اغت! ٘داز٘د   ٌٛی  پطٚٞؽدیٍس

 لیسٔٙغم  اغت 

o   ٌبٞ  دیدٜ ٔ  ؾٛد ٞدف فسػ  اش ٞدف وّ  ، وّ  تیس اغیت        ّذف اصلی از ّذف فرعیًذادى تطخیص

 ٞدف فسػ  ثبید دز دَ ٞدف ٞبی اقّ  یب وّ  ٟ٘فتٝ ثبؾد   

ٌبٞ  ٘یص ٞدف ٞبی خصی  آ٘مدز زیص ٔ  ؾٛ٘د وٝ ازتجبط ٔٙغم  ٔیبٖ آٖ ٞب دیدٜ ٕ٘ی  ؾیٛد  اتی  ٌیبٞ          

ٕ٘ٛ٘ٝ دز پطٚٞؿ  وٝ ٔحمك دز ٔیٛزد آٔیٛشؼ   ٞدف ٘ٛیػ  ثٝ ا٘حساف ٚ پساوٙدٜ ٌٛی  وؿیدٜ ٔ  ؾٛد   ثسای 

ا٘سضی دز فیصیه ا٘دبْ دادٜ اغت ثٝ ٞدف ٞبی  اؾبزٜ وسدٜ اغت وٝ چٙداٖ ٔٙغم  ثٝ ٘ظیس ٕ٘ی  زغید  ٔب٘ٙید8     

 پسٚزؼ زٚایٝ تؼجد ، پسٞیص اش ٔٙىسات، تصویٝ ٘فع ، ؾٙبخت اغساز خٟبٖ آفسیٙؽ      
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تحقیقپرسصکاستیَادرطرح

o خبی پسغؽ ثؼد اش ٞدف اغت   ٘ ػت ثبیید ٞیدف ٞیب ٘ٛؾیتٝ ؾیٛ٘دٚ      در گسارش .  پرسصبی ـتي جًذاًس

پسغؽ ثٝ یه ٞیدف پبغیخ ثدٞید ٚ ٔتٙیبظس ثیب آٖ ثبؾید  ٌیبٞ         ٞس ٔغبثك آٖ ٞب پسغؽ ٞب ٔغسح ؾٛ٘د ثبید 

 ٌس یب فمظ ٞدف زا ٔ  ٘ٛیػد یب پسغؽ زا ، ٚ ٞس دٚ زا ٕ٘  آٚزد   پطٚٞؽ

o پیطٚٞؽ آوبدٔییه    دزبی آکبدهیک ٍ پژٍّص در عول آگـبّی ًـذارد.   گر از تفبٍت پرسص ّ گبّی پژٍّص

  ثسای ٕ٘ٛ٘ٝ 8 ٌفتٝ ٔ  ٞدف پطٚٞؽ اغتیسٞب ٔغبِؼٝ ٔ  ؾٛد ٚ دز الّت ٔٛازد دا٘ؽ آفسیٙ  ی ٔیبٖ ٔتغ زاثغٝ

ؾٛد چٝ زاثغٝ ای ٞػت ٔیبٖ ٚضغ غٛاد خب٘ٛداٜ ٚ ٔیصاٖ ػاللٝ فسش٘داٖ آ٘بٖ ثٝ خٛا٘دٖ وتبة   دز قٛزت  وٝ 

پطٚٞؽ ایٗ ػُٕ پسغؽ ٔؼغٛف ثٝ چٍٍٛ٘  ػُٕ ٚ یبفتٗ زاٜ اغت   ٔب٘ٙد اییٗ پسغیؽ 8 چیسا اػضیبی     دز 

چیٝ ثبیید ویسد      وتبة ٞیب دٞٙد  ثسای ػاللٝ ٔٙد وسدٖ آٖ ٞب ثٝ ایٗ  وبٖ٘ٛ ثٝ وتبة ٞبی ػّٕ  ػاللٝ ٘ؿبٖ ٕ٘ 

وسدٖ زاثغیٝ ٔییبٖ   پیداٞدف  دا٘ؿٍبٞ  ؾٛد وٝ ایٗ خب ٞدف زاٜ اُ پیداوسدٖ اغت ِٚ  دز پطٚٞؽ ٔالاظٝ ٔ 

 یسٞبغت ٔمِٛٝ ٞب یب ٔتغ

مشْ اغت ثدا٘یٓ ٔیبٖ پسغؽ تحمیك ٚ پسغؽ ٘بٔٝ ٞٓ تفبٚت ٞػت  ثسخ  ٞب اییٗ تفیبٚت زا تؿی یف         

ٌسی پسغؽ تحمیك زا ایٗ ٌٛ٘ٝ ٘ٛؾتٝ اغت 8آیب اغتفبدٜ اش زٚؼ تدزیع ٔٙبغت  ٕ٘  دٞٙد  ثسای ٕ٘ٛ٘ٝ پطٚٞؽ

یب ػّت ٞب پی  ثیسد    ٞب ٔغبِؼٝ ػاللٝ ٔٙد غبشد  اش ایٗ پسغؽ ٕ٘  تٛاٖ ثٝ زاٜ اُ  آٔٛشاٖ زا ثٝ ٔ  تٛا٘د دا٘ؽ

داؾتٝ ثبؾد ، ثّىٝ ثبیدپبغخ آزی یب ٘ٝ  ٝ اغت   پسغؽ تحمیك ٘جبید پبغخپبغخ ایٗ پسغؽ آزی یب ٘دیٍس ایٗ وٝ 

  آٖ ٔب زا ثٝ ػّت یبث  ٚ اُ ٔؿىُ زٕٖٞٙٛ ؾٛد 

o  پسغؽ ٔغسح ٔ  وٙٙد  ایٗ خٛد دِیُ ثس ٘بآٌبٞ   11ٌبٞ  ثیؽ اش ثسخ  اش پطٚٞؿٍساٖ  .ّبضوبر زیبد پرسص

اغت   ثسخ  اش پسغؽ ٞب ٔثُ ٞدف ٞب زٚیبی  ٚ خیبِ  ٚ دغیت ٘بییبفتٙ    تحمیك ٌس اش ٔفْٟٛ پسغؽ  پطٚٞؽ

ایُ ػّٕی    ٔ  تٛا٘ٙد دز ذٞٗ ٞب ٔغسح ثبؾٙدٚ ٕ٘  تٛاٖ ثس ٔجٙبی آٖ ٞب زاٜ  اغت   پسغؽ ٞبی  اغت وٝ تٟٙب

  ثسای ٔؿىالت ٔغسح ؾدٜ پیدا وسد 

o  ٌٓیس   دز ثسخ  اش ٌصازؼ ٞب ٔالاظٝ ٔ  ؾٛد ویٝ پیطٚٞؽ    خبٔؼٝ ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ٚ ادٓ آٔبزیوبزثسد ٘بثدبی ٔفبٞی

خبٔؼٝ ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ، ثب فسَٔٛ ٞب ٚ ٔحبغجبت آٔبزی  ؿٍبٞ  دازد ٚ ٔ  وٛؾد ٕٞب٘ٙد آٖػاللٝ شیبدی ثٝ پطٚٞؽ دا٘

ضسٚزت  ٘دازد  چیٖٛ دز پیطٚٞؽ   داٖ ٙچٔؿ ف وٙد  ایٗ وبز دز پطٚٞؽ دز ػُٕ زی پطٚٞؽ زا ٚ ادٓ آٔب
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ی تؼٕیٓ داد  زیؼٙ  ٕ٘ٛ٘ٝ ای وٝ ثتٛاٖ آٖ زا ثٝ خبٔؼٝ آٔبایٗ ػُٕ ٞدف ٔب تؼییٗ ٕ٘ٛ٘ٝ آٔبزی ٔؼسف ٘یػت   

وبزٞیبی  الّت ٔٛالغ خبٔؼٝ ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ آٔبزی ٚ ادٓ آٖ یى  اغت یب ٕ٘ٛ٘ٝ آٖ لدز زٚؾٗ اغت وٝ ٘یبشی ثٝ ایٗ 

خٛاٞیدوبز خیٛد زا ػّٕی      ثب ایٗ وبزٞب ٔ  ٌس آٔبزی ٘دازد ایٗ خب ٘یص ٌبٞ  ایٗ ؾبئجٝ پیؽ ٔ  آید وٝ پطٚٞؽ

ٚتیالؼ ٔی    تؼییٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ٚ ادٓ آٖ ٔ  پسداشد ثٝ  ٌس ٘فسی پطٚٞؽ 11ثسای ٕ٘ٛ٘ٝ ، دز یه والظ  ٘ؿبٖ دٞد!

 وٙد دز ایٗ ٔٛزد ػّٕیبت آٔبزی ا٘دبْ دٞد   

 

 گردآيریاطالعاتستیَادرکا

o 8ٌیس   ٔٙجغ ٞبی  وٝ پطٚٞؽ٘ ػت  وبغت  ٞبی ٔسثٛط ثٝ ٌسدآٚزی اعالػبت زا ٔ  تٛاٖ ثٝ دٚ ث ؽ تمػیٓ وسد

ٞب اعالػیبت خٕیغ آٚزی ٔی      آٖ یبزیٞبی  وٝ ثٝ  اثصاز ٚ زٚؼ دّْٚ ٌیسد ٚ ثٟسٜ ٔ  آٌبٞ ٞب ثسای وػت  اش آٖ

چٟبز ٘ٛع اثیصاز ٌیسدآٚزی   ٌس اش ٞس ز الّت ٔٛازد پطٚٞؽوٝ دٞبی ٔتؼدد ٘ؿبٖ اش آٖ دازد  ؾٛد  ٔغبِؼٝ ٌصازؼ

٘بْ ٔ  اعالػبت  ٌسدآٚزیثسای  فیؽ ثسدازی اش ٔدازن ٚ اغٙبداعالػبت ٔب٘ٙد ٔكباجٝ، ٔؿبٞدٜ ، پسغؽ ٘بٔٝ ٚ 

 ٚ اػبغیت ثٝ ایٗ ٔٛضٛع ٘دازد وٝ اثصازٞب زا ٘ػجت ثٝ ٞدف ٚ ٔٙبغجت اعالػبت مشْ ، ثسٌصیٙد  ثسد

اش پسغؽ ٘بٔٝ اغتفبدٜ ٔ  وٙد  ، ٍٞٙبْ ٌسدآٚزی اعالػبت اش دا٘ؽ آٔٛشاٖ والظ اَٚ اثتدای  ثٝٞٓ ثسای ٕ٘ٛ٘ٝ 

یب ثسای ٌسدآٚزی اعالػیبت   !دز ٌسدآٚزی اعالػبت اش ثصزٌػبمٖٚ ٞٓ  ،، یب ادػب ٔ  وٙد وٝ اغتفبدٜ وسدٜ اغت

ٓ ٔثُ تمٛیت زٚخٛا٘  دا٘ؽ آٔٛشاٖ ، ، دز ثبزٜ زٚؼ تدزیع شثبٖ اٍّ٘یػ   ثیبزٜ زاٜ ٞیب ٔی      ٚاِیدیٗ دز اش  ٞی

غٛاد ثبؾٙد! ٚ ٞٓ اش ٔت ككبٖ شثبٖ آٔیٛشی ! اییٗ ویبز ٘ؿیبٖ اش ا٘دیؿیٝ لیبِج  دز ٔیٛزد        پسغد، ات  اٌس ث  

اش آ٘بٖ پسغؽ ثٝ ػُٕ ٌسدآٚزی اعالػبت دازد وٝ ٔحمك ثدٖٚ تؿ یف ٔٙبغجت اثصاز ٚ ٔٙبثغ یب افسادی وٝ ثبید 

دغت ثٝ ٌسدآٚزی اعالػبت ٔ  ش٘ید  دز ایبِ  ویٝ ثبیید ،     ٘ٛؾتٝ ٞب  ٚ ثٝ تمّید اش ثسخ آٚزد ثٝ قٛزت لبِج  

ٌس دز ٌسدآٚزی اعالػبت تؿ یف دٞد وٝ اش چٝ وػ  ثپسغد ٚ چٝ ثپسغید ٚ اش چیٝ اثیصازی اغیتفبدٜ      پطٚٞؽ

 وٙد  ایٗ تؿ یف خٛد ثٝ ٟٔبزت ٘یبش دازد  

o  11د افساد ٔیٛزد ٔغبِؼیٝ ایدٚد    ٌس ایٗ ٌٛ٘ٝ آٔٛختٝ اغت وٝ ات  اٌس تؼدا پطٚٞؽ  ٌٛی  پرسص ًبهِ زدگی 

پسغؽ ٘بٔٝ داد ٚ یبفتٝ ٞب زا ثٝ قٛزت خدَٚ ٚ ٕ٘ٛداز ٚ ٔٙحٙ  ٚ لیسٜ ثبید ٘فس ٞٓ ؾد ثبید ثسای آ٘بٖ  3٘فس یب 

ویٝ ثػییبزی اش   زغٓ وسدٜ ٚ دزقد ٚ ٔیبٍ٘یٗ لیسٜ تٟیٝ وسد ٌفتٙ  اغت دز الّیت ٔیٛازد ٔؿیبٞدٜ ٔی  ؾیٛد      
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ٝ  ٌساٖ ثٝ ٘مُ اؾتجبٜ اش یه ٔٙ پطٚٞؽ پسغیؽ ٘بٔیٝ یىی  اش غیبدٜ تیسیٗ ٚ      8 » جغ زٚؼ تحمیك ثیبٖ ٔ  وٙٙید وی

  دزقٛزت  وٝ پسغؽ ٘بٔٝ ٘ٝ اثیصاز غیبدٜ اغیت ٘یٝ ٔغٕیئٗ ٚ دز      «تسیٗ اثصاز ٌسدآٚزی اعالػبت اغت  ئٗٔغٕ

 خبٔؼٝ ٔب ؾبید ثتٛاٖ ٌفت ٘بٔغٕئٗ تسیٗ اثصاز اغت  

پع ٔ  تٛاٖ ٌفت ٘ٝ اش ٞساثصازی دز ٞس ٔٛزدی ٔ  تٛاٖ ٚ ثبید اغتفبدٜ وسد ٚ ٘ٝ اش ٞس ٔ بعج  ٔی  تیٛاٖ       

اعالػبت خٕغ آٚزی وسد  تؿ یف ایٗ وٝ چٝ ثبید وسد ثٝ ٟٔیبزت ٚ تٛا٘یبی  ٔحمیك دز ٌیسدآٚزی اعالػیبت      

 ثػتٍ  دازد  

   

o  کبستی ّبی دیگر  

ٌسدآٚزی ٞبی ٌسدآٚزی اعالػبت ٘ ػت ثٝ تٛقیف ٔفْٟٛ ٞسیه اش اثصاز  ٌصازؼٌساٖ ثٝ  پطٚٞؽ ی ثسخ  اش 

، الّت ثیٝ ٘میُ اش ییه ٔٙجیغ زٚؼ تحمییك ،      اعالػبت ٔ  پسداش٘د  ثسای ٕ٘ٛ٘ٝ ٔفْٟٛ پسغؽ ٘بٔٝ یب ٔكباجٝ زا 

 تٛضیح ٔ  دٞٙد   ایٗ وبز دز ازایٝ ٌصازؼ تحمیك ٔٙبغجت  ٘دازد  

د  ثب امیمت یبث  فسق ٔ  وٙد  ثبیید وٛؾیید ثیٝ خیبی ٘ظیس غیٙد        ی الّت ثٝ ٘ظسغٙد  ٔ  پسداش٘د  ٘ظسغٙ

ٔ بِف اغت   ِٚ  امیمت ثیٝ ٔ یبِف ٚ   یب تٛخٝ ٔب ثٝ ٔٛافك ٚ  دز الّت ٔٛادمت یبث  وسد دز ٘ظسغٙد  امی

 ٔٛافك ازتجبط ٘دازد  

الػیبت زا  ٌسدآٚزی اع اثصاز ٚ زٚؼ ٞبیبٖ ٔ  آٚز٘د پع اش آٖ یغ ٗ ثٝ ٔی (1)ی ثسخ  ٞب ٘ ػت اش ؾٛاٞد 

ٌس پ  ٔ  ثسد وٝ  آٖ پطٚٞؽ ٔدد اعالػبت  اغت وٝ ثٝ (1)ٔ  ٘ٛیػٙد   ثٝ ٘ظس ٔٗ ایٗ وبز اؾتجبٜ اغت   ؾٛاٞد 

ٚ ٌسدآٚی اعالػبت  (1)ٚضغ ٔٛخٛد چٝ ٌٛ٘ٝ اغت  چسا چٙیٗ اغت ٚ چٝ ثبید وسد   ثٟتس اغت ٔیبٖ ؾٛاٞد 

 ثبؾیٓ  تفبٚت لبیُ ٘ؿٛیٓ ٚ ایٗ دٚ زا ثٝ یه ٔفْٟٛ دز ٘ظس داؾتٝ

ٌسدآٚزی اعالػبت ٔ  ؾٛد مشْ اغت دز ٔٛزد زاٜ ایُ ٞیب     «چسا چٙیٗ اغت»دز ٔٛزد تٟٙب ی دز الّت ٔٛازد 

زاٜ ایُ   ٌس ثبؾد  ثّىٝ ثبید وٛؾید   زاٜ اُ ٞب ٘جبید ٔحدٚد ثٝ ٘ظس خٛد پطٚٞؽ ثىٙیٓٞٓ ٌسدآٚزی اعالػبت 

زاٜ اُ ٞب ٘جبید اش پیؽ ٔؼّیْٛ   ؿف ثؿٛ٘د ٘ٝ ٚضغ ٌٛ٘بٌٖٛ اغت ساج وسد  زاٜ اُ ٞب ثبید واش ٔٙبثغ  ٞب زا ٞٓ

ثبؾٙد ، ٍٔس ایٗ وٝ اش آلبش ثیبٖ وٙیٓ وٝ ٔ  خٛاٞیٓ ثب فالٖ زٚؼ ٔؿىُ زا اُ وٙیٓ ٚ اش خٛد ثپسغیٓ آیب اییٗ  

 وبز ؾد٘  اغت   
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ٔ  زغٙد ٚ  س  الّت زٚؼ ٞبی ٌسدآٚزی اعالػبت غبدٜ ٚ غغح  ثٝ ٘ظ ٘جٛد خاللیت دز ٌسدآٚزی اعالػبتی 

تحّیُ ػىع ٞیب ٚ  ٌس ٕ٘  وٛؾد ثب    ثسای ٕ٘ٛ٘ٝ پطٚٞؽ ٔٛزد اغتفبدٜ لساز ٕ٘  ٌیسدزٚؼ ٞبی خاللب٘ٝ چٙداٖ 

ی  اش ایٗ ٘ٛع دغت ثٝ خاللیت ثص٘د ٚ اش زاٜ اُ ٞبی خدید ثٝ اعالػبت دغت یبثد  یب ٔؿیبٞدٜ  فیّٓ ٞب یب وبزٞب

 ٞبی خاللب٘ٝ ا٘دبْ ٕ٘  دٞد   

ٌساٖ اش یه یب دٚ ٔٙجغ ؾٙبختٝ ؾدٜ اغتفبدٜ ٔ  وٙٙید  ثیسای    ثػیبزی اش پطٚٞؽ   غ اعالػبت ٔحدٚد ثٛدٖ ٔٙبثی 

ٕ٘ٛ٘ٝ دز ثیبٖ ٔؿىالت أال٘ٛیػ  ، یب اضغساة زیبض  ٚ خص ایٗ ٞب الّت اش ٔٙبثغ ٔحیدٚد ٘یبْ ٔی  ثس٘ید ٚ اش     

آٖ لیدز افیساط ٔی  ؾیٛد ویٝ      ٔٙبثغ ٚ اعالػبت ٚغیغ ٔٛخٛد دز ٔٙبثغ ٌٛ٘بٌٖٛ اغتفبدٜ ٕ٘  وٙٙد   دز اییٗ ویبز   

    پطٚٞؽ ٞب اش زٚی ٞٓ ٘ٛؾتٝ ؾدٜ ا٘دخٛا٘ٙدٜ ااػبظ ٔ  وٙد وٝ الّت 

o   ٌسدآٚزی اعالػبت ٔغبِج  ٌفتٝ ٔ  ؾٛد وٝ ازتجبع  ثٝ ایٗ ٔساّٝ ٘دازد  ٔب٘ٙد اؾبزٜ ثیٝ    ٌبٞ  دزپساوٙدٜ ٌٛی

٘ٛؾیتٗ ٔغیبِج  دزثیبزٜ چٍیٍٛ٘  تمػییٓ ثٙیدی زٚؼ ٞیب ٚ         ییب   اٞداف پیطٚٞؽ ییب عیسح پسغیؽ تحمییك      

   اثصازٌسدآٚزی اعالػبت اش لَٛ زٚؼ ؾٙبغبٖ ٚ دیٍساٖ 

ی الّت دز ٌصازؼ ٞب ٔٙظٛز اش ِٚ  دا٘ؽ آٔٛش ٔبدزاٖ ٞػیتٙد! ؾیٛزث تب٘ٝ اثیسی اش ٚخیٛد پیدز ٚ ٘ظیس اٚ دز       

الّت ٔدازظ ٘یص ٔالاظٝ ٔ  ؾٛد  پدزاٖ ٌسدآٚزی اعالػبت دیدٜ ٕ٘  ؾٛد  ایٗ ٚضغ دز ا٘دٕٗ اِٚیب ٚ ٔسثیبٖ 

لساز ٔ  ٌیس٘د  ایٗ وبغت  ثصزي تسثیت  اغیت  ثبیید وٛؾیید    ثٝ دمیُ ٌٛ٘بٌٖٛ وٓ تس دز خسیبٖ وبز ثچٝ ٞبیؿبٖ 

ٌیس ٘ییص مشْ اغیت ثىٛؾید تیب آٖ       پدزاٖ زا ٘یص ثٝ ٔؿبزوت دز فسآیٙد ٞبی تسثیت تؿٛیك ٚ خرة وسد   پطٚٞؽ

 ٘یص اعالػبت وػت وٙد   خبی  وٝ ٔ  تٛا٘د اش پدزاٖ

 

درتجسیٍيتحلیلاطالعاتَاکاستی

o  یى  اش وبغت  ٞیبی ػٕیدٜ تحّییُ  ٞیب دز ٌیصازؼ ٞیبی         هٌبسبًبطبقِ بٌذی ًکردى هقَلِ ّب یب طبقِ بٌذی

ٌساٖ ػُّ وؿف ؾدٜ زا ثدٖٚ عجمٝ ثٙدی ییب ٔمِٛیٝ ثٙیدی پؿیت غیسٞٓ ٔی         تحمیك اغت   ثػیبزی اش پطٚٞؽ

  اییٗ دز ایبِ    ثیبٚز٘د زا شیس ٔدٕٛػٝ ػبُٔ دیٍس  ٘ٛیػٙد ثدٖٚ ایٗ وٝ ثسای آٖ ٞب اِٚٛیت لبیُ ثؿٛ٘د یب ػبّٔ

 ٝ ا٘د ، ػّٓ یؼٙ  عجمٝ ثٙدی ٚ ػّٓ خدید یؼٙ  عجمٝ ثٙدی خدید اش پدیدٜ ٞب  اغت وٝ ثٝ دزغت  ٌفت



11 
 

o  ثیٝ  شیسیه ػبُٔ ، ٔثُ ، ػبُٔ آٔٛشؾ  یب ٔحیغ  ٔغبِج  ٔ  آٚز٘د ویٝ ازتجیبع     طبقِ بٌذی. غیر هٌطقی بَدى

ٔ  آٚز٘د  ػبُٔ اقّ  ٘دازد  ثسای ٕ٘ٛ٘ٝ ، ٔٛضٛع ػصت ٘فع یب ٌٛؾٝ ٌیسی دا٘ؽ آٔٛشاٖ زا شیس ػبُٔ ٔحیغ  

فسق ػبٔ  ٚ ػبِٓ دز ٕٞیٗ تٛاٖ ٚ ٟٔبزت عجمٝ ثٙدی ٞبغت! ٔٙغم  ا٘دیؿیدٖ تب اد شیبدی ٘تیدٝ عجمیٝ ثٙیدی   

 ٞبغت 

o  دز ٔٛزد ػُّ ث  ػاللٝ ثٛدٖ ثٝ   ثسای ٕ٘ٛ٘ٝ ، پطٚٞؿ  وٝ ًذُ هسئلِبِ عٌَاى عبهل بِ ٍجَد آٍرهَضَع تلقی

ثیٝ ػٙیٛاٖ ییه    ٌس ػاللٝ ٘داؾتٗ ثٝ وتبة ٞبی ػّٕی  زا   پطٚٞؽاغت ٔغبِؼٝ وتبة ٞبی ػّٕ  قٛزت ٌسفتٝ 

 وسدٜ اغت      یؼٙ  ػٙٛاٖ زا ثٝ ػٙٛاٖ ػبُٔ ثٝ ٚخٛد آٚز٘دٜ ٔؼسف ػبُٔ ٔؼسف  وسدٜ اغت

o .ٌس دز ٘مُ لَٛ اش دیٍساٖ چ ٌبٞ  پطٚٞؽ افراط در ًقل قَل از دیگراى   ٓ  ٙبٖ افساط ٔ  وٙد ویٝ دز تحّییُ ٞی

ٌٛی  خٛد تٟٙب ٘بلُ لَٛ ٞبغت ٚ ا٘دیؿٝ ٚزشی زا ثٝ دیٍساٖ غیپسدٜ  اٖ ثیبٖ ٔ  وٙد!ػّت ٞب زا ثٝ ٘مُ اش دیٍس

 اغت   

o  ٞب  ٌساٖ دز عجمٝ ثٙدی وٝ الّت پطٚٞؽدٞد ٔغبِؼٝ قدٞب ٌصازؼ تحمیك ٘ؿبٖ ٔ  ّب طبقِ بٌذیًبَد خالقیت در

عجمٝ ثٙدی ٞبی خاللب٘یٝ قیٛزت   وٙٙد ٚ  ٞب اش یه اٍِٛی ؾٙبختٝ ؾدٜ یب پیؽ پب افتبدٜ اغتفبدٜ ٔ  ٚ ٔمَٛ ثٙدی

ٌساٖ ٔمِٛٝ ٞب زا ثٝ چٟبز ٔمِٛٝ ػٕدٜ تمػیٓ ٔ  وٙٙد 8 ػبُٔ دا٘ؽ آٔیٛشاٖ ،   دٞٙد  ثسای ٕ٘ٛ٘ٝ اوثس پطٚٞؽ ٕ٘ 

ػبُٔ خب٘ٛادٜ ، ػبُٔ ٔدزغٝ ، ػبُٔ خبٔؼٝ ٚ ٕٞٝ ثس ایٗ ٔجٙیب ٔغبِیت زا تٛضییح ٔی  دٞٙید   ٌیبٞ  خٛا٘ٙیدٜ        

ٚغییغ ٘داؾیتٗ     ثٝ ٘ظس ٔٗ ایٗ وبز ثٝ دِیُ ٔغبِؼٝ  ٚی ٞٓ ٘ٛؾتٝ ؾدٜ ا٘دظ ٔ  وٙد اوثس پطٚٞؽ ٞب اش زااػب

ٛ    ٖدٔحمك ٚ لبِج  ا٘دیؿی  دٚی اغت   ٕٞیٗ لبِج  ا٘دیؿیدٖ دز اغتفبدٜ اش ٔٙبثغ ٔحدٚد ٘یص دیدٜ ٔی  ؾیٛد  خی

ٞ ٔحمك  ؿی   تالؼ ٕ٘  وٙد ػٛأُ ٚالؼب ٔٛخٛد ٔٛثس دز ٔػئّٝ ٔٛزد پطٚٞؽ زا ثبشٌٛ وٙد  ٌفتٙ  اغیت دزپطٚ

ثٝ ٚخیٛد  دز ؾٕسدٖ ػٛأُ ای وٝ دز ٔٛزد دا٘ؽ آٔٛشاٖ والظ اَٚ اثتدای  قٛزت ٌسفتٝ اغت ٔؼّٓ پطٚٞٙدٜ 

ٗ اش خّٕٝ ػٛأُ ٔٛثس دز ایدبد ٔؿىُ دز ایٗ والظ آٚز٘دٜ ٔؿىُ  ویٝ   زا ػبُٔ ٔؼّٓ دا٘ػتٝ اغت ، لبفُ اش ایی

٘ ػیتیٗ ٔؼّیٓ آ٘یبٖ     مَ زا ٔغسح ٔ  وٙید، اغتدداؾتٝ ا٘د ٚ خٛد ٔؼّٕ  وٝ ایٗ ایٗ دا٘ؽ آٔٛشاٖ لجال ٔؼّٕ  ٘

ػبٔیُ  » ثٛدٜ اغت   ِٚ  چٖٛ ایٗ ٔؼّٓ پطٚٞٙدٜ اش زٚی ٔٙبثغ ٔحدٚد ثٝ قٛزت لبِج  ٘مُ لَٛ وسدٜ ٘ب دا٘ػتٝ 

 ثسؾٕسدٜ اغت  ثٝ ٚخٛد آٚز٘دٜ ٔؿىُ زا ٘یص ثٝ ػٙٛاٖ یه ػبُٔ « ٔؼّٓ 
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o  دیدٌبٜ ٞبی  زا ٔغسح ٔی  وٙٙید ویٝ اش    ٌساٖ  پطٚٞؽدز تحّیُ    ٌبٞ  کبستی در دیذگبُ پژٍّص گر ٍ تحلیل

ثیٛدٖ  دز پطٚٞؿ  وٝ ٔؼّٕ  دز ٔٛزد ویٓ ػاللیٝ   ، ٛ٘ٝ ییییی٘ظس تسثیت  دازای اؾىبَ ثٝ ٘ظس ٔ  زغد   ثسای ٕ٘

ثٝ دِیُ ٔ تّظ ثٛدٖ ٔدزغیٝ ٚ دز  زا دا٘ؽ آٔٛشاٖ ثٝ ٕ٘بش دز ٔدزغٝ ا٘دبْ دادٜ اغت  ػّت ایٗ وٓ ػاللٝ ثٛدٖ 

 دختس ٚ پػس دا٘ػتٝ اغت   ثٝ ٘ظس ٕ٘  زغد ایٗ ػبُٔ ٔػئّٝ اقّ  دز ایٗ ٔٛزد ثٛدٜ ثبؾد  وٙبز ٞٓ ثٛدٖ 

o  ثبید دز ایٗ ٔساّٝ ٘یص اش یبفتٝ ٞبی دیٍساٖ اغتفبدٜ وسدٜ ٚ اثس پیؿیٙٝ زا دز تحّیُ بْرُ ًگرفتي از پیطیٌِ تحقیق  

تٝ ٞبی پیؿیٙٝ دیدٜ ٕ٘  ؾٛد  ات  ٌبٞ  ٘ؿبٖ داد  دز قٛزت  وٝ الّت ایٗ ٌٛ٘ٝ ٘یػت ٚ دز تحّیُ اثسی اش یبف

ٛزد تٛخیٝ لیساز ٔی     یییوٓ تس ٔ اعالػبت ثٝ دغت آٔدٜٞٓ وٝ پع اش ٌسدآٚزی  ٌس خٛد پطٚٞؽاثس یبفتٝ ٞبی 

   ٜ اغتدآٌٔٛی  اش ا٘دیؿٝ خٛد ٔحمك ثیسٖٚ  ٌیسد ٚزاٜ اُ ٞب

o  آٚز٘یدٜ ٔػیئّٝ زا ثیٝ دزغیت      اقیّ  ثیٝ ٚخیٛد     ٌس ػبُٔ پطٚٞؽ  ٌبٞ  عبهل عوذُ در تحلیلًذادى  تطخیص

دز دزظ اٍّ٘یػی    ٔٛزد ػُّ ضیؼف زٚخیٛا٘   دز پطٚٞؿ  وٝ ٔؼّٕ  ، دزوبغت  ٕ٘ٛ٘ٝ   ثسایدٞد  تؿ یف ٕ٘ 

ٛشاٖ ییییی ب٘ٛادٜ اییٗ دا٘یؽ آٔ  یخی  ػّت اقّ  زا دز ٚضؼیت ٘بٔٙبغیت التكیبدی   اغتآٔٛشاٖ ا٘دبْ دادٜ  دا٘ؽ

دا٘ؽ آٔٛشاٖ ثٟتس ؾٛد، ثسٔجٙبی  ٚضغ التكبدی خب٘ٛادٜ ایٗیٗ ثبؾد وٝ اٌسایٗ ٔ  تٛا٘د ثٝ آٖ ٔؼ اغتثسؾٕسدٜ 

ٞب عالق    ثسخ ٘ٛع تحّیُ ٞب خبی تبُٔ دازد ایٗ یبثد   ٔ ٌس ، زٚخٛا٘  اٍّ٘یػ  آ٘بٖ ٘یص ثٟجٛد اغتدمَ پطٚٞؽ

ٚیطٜ  پیداوسدٖ ػبُٔ ٞب ثٝ زٌسد دا٘ػتٝ ا٘د  وٝ ایٗ ٞٓ خبی تبُٔ دازد  دیدٌبٜ پطٚٞؽػبُٔ اقّ  ٔٛزد  ایٗزا دز

ثٝ ٍ٘بٜ ٚ دا٘ؽ آ٘یبٖ   ی ؾبٖیبفتٝ ٞب ٔٙغم  ثٛدٌٖسٞب اش ٘ظس  ٟٔٓ اغت  تفبٚت پطٚٞؽ ػبُٔ ٞبی ػٕدٜ ثػیبز

ثػتٍ  دازد  ٔب شٔب٘  ٔ  تٛا٘یٓ تحّیُ ٞبی ٔٙبغت ازایٝ دٞیٓ وٝ دا٘ؽ ٚ ٟٔبزت مشْ دز ٔٛزد ٔٛضٛع ٔیٛزد  

    پطٚٞؽ داؾتٝ ثبؾیٓپیؿیٙٝ  ٚٔغبِؼٝ 

ٌس ٘ ػیت خالقیٝ ای اش تحّییُ     طٚٞؽثٝ قٛزت ٔٙبغت ازایٝ ٌسدد پیؿٟٙبد ٔ  ؾٛد پ ثسای ایٗ وٝ تحّیُ

جمٝ ثٙدی ؾدٜ زا ٔؼسف  وٙد ٚ دز آٖ ػبُٔ ػٕدٜ ٚ فسػی  ٚ اِٚٛییت ثٙیدی ٚ لییسٜ زا ثیٝ قیٛزت خالقیٝ        ع

 ٚ  ٔساػبت وٙد  غپع ؾسٚع وٙد ثٝ تٛضیح ٞسیه ٔمِٛٝ ٞب ٚ تٛضیح زاثغٝ ٞبی ٔٛخٛد ٔیبٖ ػّت ٞب ٚ ٔؼیب٘  

 ٔفْٟٛ ٞسیه اش ٔمِٛٝ ٞب ٚ ٘ػجت آٖ ٞب ثب ٞٓ دیٍس   

 

 

 



13 
 

درراٌحلَايريشَایوًَاکاستی

پیؽ اش پسداختٗ ثٝ وبغت  ٞبی ٌصازؼ ٞب دز ٔٛزد  زاٜ اُ ٞب ٚ زٚؼ ٞبی ٘ٛ ، مشْ اغت یبدآٚز ؾْٛ وٝ دز 

ٝ ٔسااُ ثٝ اییٗ  ٞدف اقّ  تحمیك اغت  ٕٞ ، پطٚٞؽ ایٗ ػُٕ زاٜ اُ ٞب ٚ یبفتٗ زٚؼ ٞبی ٘ٛ ثسای تغییس

وبز ٔحمك اقّ  ٚ زٚؼ ٘ٛی  ثسای اُ ٔػئّٝ پیداوٙیٓ  پع ٘تیدٝ  ٞب ٛخٝ لساز ٔ  ٌیسد تب زاٜ اُدِیُ ٔٛزد ت

زاٜ اُ ٞب زا ٔٛزد غٙدؽ لساز ٔ  دٞیٓ پع ثبیید  ثیؽ تسدز ازشیبث  ٞٓ دز ایٗ زاٜ اُ ٞب ٔؿ ف ٔ  ؾٛد  

ٞب ٟٔٓ تس ٚ  زاٜ ٞب خاللب٘ٝ تس ثبؾد پطٚٞؽ    پع ٞسچٝ ایٗاش خٛد ٘ؿبٖ دٞیٓ بدٚ دلت شی دز ایٗ ٔٛزد تالؼ

 ٔٛثستس خٛاٞد ثٛد 

o  چٙد قفحٝ ٌس    دز ثسخ  اش ٌصازؼ ٞب ٔؿبٞدٜ ٔ  ؾٛد وٝ پطٚٞؽگبّی راُ حل ّب هبتٌی بر اطالعبت ًیست

تحّیُ اختكبی دادٜ ٚ ٔغبِت ٚضؼیت ٔٛخٛد ٚ ٌسدآٚزی اعالػبت ٚ ثسای ٌسدآٚزی پیؿیٙٝ تحمیك ٚ تٛقیف 

غیبدٜ ٚ   بشیبدی ٌسدآٚزی وسدٜ ٚ ٘ٛؾتٝ اغت أب ٚلت  ثٝ زاٜ اُ ٞب ٔ  ٍ٘سیٓ ٔتٛخٝ ٔ  ؾیٛیٓ الّیت آٖ ٞی   

ٌس چٙد زاٜ غبدٜ اش پیؽ دز ذٞٙؽ  پیؽ پب افتبدٜ ٚ تىسازی ٚ دٚز اش خاللیت ٚ غبش٘دٌ  اغت   ٌٛی  پطٚٞؽ

ز ٌصازؼ آٚزدٜ اغت ٚ دز پیداوسدٖ زاٜ اُ ٞب ثیٝ اعالػیبت خٕیغ    زاٜ خدید دداؾتٝ اغت ٚ آٟ٘ب زا ثٝ ػٙٛاٖ 

آٚزی اؾبزٜ ؾدٜ تٛخٟ  ٘ىسدٜ اغت  ثٝ غ ٗ دیٍس الّت زاٜ ایُ ٞیب اش دزٖٚ اعالػیبت خٕیغ آٚزی ؾیدٜ      

اغت ساج ٚ اغتٙتبج ٕ٘  ؾٛد  ایٗ خب ٘یص ؾبٞد زاٜ اُ ٞبی لبِج  ٞػتیٓ  ٔثُ 8 ٔػبثمٝ ثسای ثچٝ ٞب ، غ ٙسا٘  

 بٖ ٚ ٘ٛخٛا٘بٖ ٚ ٚاِدیٗ     ، ثسٌصازی ٕ٘بیؿٍبٜ ٚ خص ایٗ ٞب  ثسای وٛدو

o  یى  اش وبغت  ٞبی ػٕدٜ تسثیت  دز آٔٛشؼ ٚ پیسٚزؼ أیسٚش ٔیب ٚ دز ٔیدازظ ٚ        هسببقِ کبر تربیتی ًیست

، قیٛزت ٔی  پیریسد     ٔیب  وؿیٛز والظ ٞب ، ٔػبثمٝ ای وسدٖ ٔغبِت اغت   ٔػبثمٝ ثٝ آٖ قٛزت  وٝ اوٖٙٛ دز 

ثٝ افساد چؿب٘د  ؾٛزث تب٘ٝ  دازای فضیّت ٘یػت  ثٝ ٘ظس ٔٗ ٕ٘  تٛاٖ اش زاٜ ٔػبثمٝ ِرت آٔٛشؼ ٚ یبدٌیسی زا

 ٟ٘بدٞیبی دیٍیس ٘ییص ٔب٘ٙید قیدا ٚ غییٕب        ٔب دز ٌٍبٞ  دیدٜ ٔ  ؾٛد دز ٔٛزد ٔغبِت ٚ وتبة ٞبی ٟٔٓ فسٞٙ

 ٔٛضٛع ثحثٛای ٔغبِت ٚ ییییؾٛد وٝ دز ؾبٖ ٔحتسح ٔ  ییپسغؽ ٞبی چٟبزخٛاث  ٚ ثٝ قٛزت ٔػبثمٝ ٔغ

یٓ ٔػبثمٝ ػُٕ ثبزآٚزا٘ػبٖ دٚغت ٚ ٔتدیٗ ٚ اُٞ ٘ظس ٚ ٘یػت   اٌس ٔ  خٛاٞیٓ افساد خسدٚزش ٚ ا٘دیؿٝ ٌس ٚ

ایٗ ٔٛزد اغت   زاٜ اُ ٞبی ٔب ثبید ثٝ ٌٛ٘ٝ ای ثبؾد وٝ ثتٛا٘د ا٘دیؿٝ ٚزشی ٚ ٘ٛآٚزی ٘بٔٙبغت تسیٗ زٚؼ دز

فساٌیساٖ تمٛیت وٙد  ثب زاٜ اُ ٞب ی غبدٜ ِٛاب٘ٝ ٕ٘  تٛاٖ ا٘ػبٖ ٞبی ثصزي تسثیت وسد  اٌس ٚ خاللیت زا دز 
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  ؾید ثیٝ خیبی زلبثیت زفبلیت زا      ٌصیٗ وسد ٚ اٌس ٔ زا خبی ٚ ٞٓ ا٘دیؿ  بی ٔػبثمٝ ٔؿبزوتییٔ  ؾد ثٝ خ

زاٜ افساط پیؽ ٌسفتٝ    ٔتأغفب٘ٝ خبٔؼٝ ٔب دز ثستسی خٛی  ٚ ثستسپسٚزیتسثیت قٛزت ٚالؼ  پیدا ٔ  وسد ٘ؿب٘د

اغت ٚ ٞس زٚش ؾبٞد ا٘ت بة ثستسٞب ٚ ثستسیٗ ٞب دز وؿٛز ٞػتیٓ ٚ ػْٕٛ وٛدوبٖ ٚ ٘ٛخٛا٘بٖ وٝ ثستس ٘یػیتٙد  

تٕبؾبٌس ثستسٞب ٞػتٙد ! ایٗ ثدتسیٗ قٛزت اش تسثیت اغت   ات  ٌبٞ  ٞدف اش پیطٚٞؽ وػیت زتجیٝ اَٚ ٚ    

سف  ٔ  ؾٛد وٝ ثػیبز خبی تأغف دازد  وػت زتجیٝ ٘جبیید   ٚ وؿٛز ٔؼدز ٔٙغمٝ ٚ ؾٟسغتبٖ یب اغتبٖ ؾدٖ ثستس 

چیٝ زتجیٝ اَٚ    ابقُ ثؿٛد ٕٞٝ چیص وػت ؾدٜ اغت ، ٞدف ثبؾد ، وبز ٔب آٔٛشؼ ٚ پسٚزؼ اغت   اٌس ایٗ

 چٝ زتجٝ دیٍس !

ػٕدٜ تسیٗ ٞدف دز پطٚٞؽ ایٗ ػُٕ وٝ ثبزٞب ثٝ آٖ اؾبزٜ ؾدٜ اغت ایدبد تغییس اغت   ایٗ تغییسٞیب ثیٝ       

  ثسای زاٜ اُ ٞب ثٝ دغت ٔ  آید   ات  ٕٔىٗ اغت ػّت ٞب زا دز ٔٛزد یه ٔػئّٝ ثٝ دزغت  دزیبثیٓ ِٚٔدد 

ثٝ وبز ثجسیٓ   پع ثبیید وٛؾیید ثیٝ    پیداوسدٜ ٚ ٘تٛا٘یٓ زاٜ ٞبی خبِت ٚ ٔٙبغت  اُ آٖ ٚزفغ ػّت ٞبی ٔؿىُ

 ٔدد اعالػبت وػت ؾدٜ زاٜ اُ ٞبی ٔٙبغت ثسای اُ ٔػبیُ پیدا وٙیٓ   

o  غبٖ تّم  ٔ  وٙٙد   ب زا یهٞ ٌساٖ ٕٞٝ زاٜ اُ اش پطٚٞؽ ، ثػیبزی ٔب٘ٙد تحّیُ ّب اٍلَیت بٌذی ًکردى راُ حل

مشْ اغت دز تؼییٗ زاٜ ایُ ٞیبٞٓ   زاٜ اُ ٞبی اقّ  ٚ فسػ  دز ٘ظس ٌسفتٝ ٕ٘  ؾٛد  ایٗ وبز ٔٙبغت ٘یػت  

غبٖ تّم  ٍ٘سدد    اُ ٞب اش ٘ظس إٞیت یهاِٚٛیت ٞب ٚ عجمٝ ثٙدی ٞب ، ٔثُ تحّیُ ، قٛزت ٌیسد ٚ ٕٞٝ زاٜ 

ثسای ایٗ ٔٙظٛز ٕٞىبزاٖ ٘مبد ٔب ٔ  تٛا٘ٙد دز ٘مد زاٜ اُ ٞب ٚ تؼییٗ زاٜ اُ ٞبی ٔٙبغت ٔب زا یبزی وٙٙد   ٞٓ 

چٙیٗ اغت پیؽ ٚ پػ  زاٜ اُ ٞب   ثسخ  زاٜ ٞب ثٟتس اغت ٔمدْ ثس زاٜ ٞبی دیٍس دز ٘ظس ٌسفتیٝ ؾیٛ٘د، ٚدز   

 ٔساػبت ؾٛد  اخسا ٞٓ ایٗ ٔٛضٛع

o  دمییُ خیٛد زا دز    ٌیس  ثٟتیس اغیت پیطٚٞؽ      هعرفی تعذاد زیبدی راُ حل ٍ بِ کبرگیری یک یب دٍ راُ حـل

 ٔػتدَ ثیبٖ وٙد  اُ ا٘ت بة یه یب چٙد زاٜ 

o ٌس زاٜ اُ ٞب زا ثٝ قیٛزت زٚؾیٗ ٚ لبثیُ فٟیٓ ٚ      ضسٚزت دازد پطٚٞؽ گَیی ٍ بیبى هبْن راُ حل ّب . کلی

ی وٝ ٞس وع زاٜ اُ زا ٔغبِؼٝ ویسد ثتٛا٘ید آٖ زا اخیسا وٙید  اییٗ خیب ٘ییص ثبیید اش         ا ٌٛ٘ٝػیٙ  ثیبٖ دازد   ثٝ 

 ٞب زا ثٝ قٛزت ؾفبف ٚ ّٕٔٛظ ثیبٖ داؾت   ٚ زاٜ اٌُٛی  ٚ ثیبٖ ٔجٟٓ دٚزی خػت  وّ 
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ثییبٖ دازد   مشْ اغیت ٘میؽ ٞسییه اش       ٌس ثٟتس اغت ٘حٜٛ اخیسا زا ٞیٓ ثیٝ زٚؾیٙ     پطٚٞؽ  اؾىبَ دز اخسا ی

آٔٛشؼ ثٝ دلت ٚ زٚؾٙ  ٔؿ ف ٌسدد  ٔؼّٓ چٝ وسد  دا٘ؽ آٔٛشاٖ چٝ وسد٘ید  ٚاِیدیٗ   وٛؾٙدٌبٖ دز فسآیٙد 

ثیسای ایُ   »چٝ ٘مؿ  ثبشی وسد٘د      دز ایٗ ٔٛزد ٘یص ٘جبید ثٝ اثٟبْ ٌٛی  پسداخت   ثسای ٕ٘ٛ٘ٝ ٘جبید ٌفت وٝ 8 

ثیٝ قیٛزت ػیٙی      ، ثبید ٔفْٟٛ ایٗ ٘ؿبط ٚ ؾیبدی «  یٓیع وٙدزتؾبد ٚ پس٘ؿبط ایٗ ٔػئّٝ وٛؾیدْ ثٝ قٛزت 

 اغتفبدٜ وسد  ٚ ٔفبٞیٓ اش ٔفبٞیٓ ؾفبف ٚ ػیٙ  ٔؼّْٛ ٌسدد  ٚ ثٝ خبی ایٗ ٚاضٜ ٞب  

o  ٌسثػییبز ٟٔیٓ اغیت        دز اغت ساج ٚ ا٘ت بة زاٜ اُ ٞب ٘یص ٍ٘بٜ ٚ ثیٙؽ پیطٚٞؽ گر کبستی در ًگبُ  پژٍّص

ٌسی وبزآٔد تّم  ٔ  ؾیٛد ویٝ    فٙ  ٚ خؿه ٘یػتٙد  زٚؼ ٞب وؿف ٔ  ؾٛ٘د   پطٚٞؽ ٞبیفؼبِیت زٚؼ ٞب 

ٌیس   ٞبی خبِت ٚ خالق دغت یبثد ٚ ثٝ زٚؼ ٞبی غبدٜ ا٘دیؿب٘ٝ اوتفب ٘ىٙد  پطٚٞؽ ثتٛا٘د دز ایٗ وؿف ثٝ زاٜ

ای وداْ خبٔؼٝ اٌس ٘دا٘د ٞدف اش تسثیت چیػت  ثٝ د٘جبَ پسٚزؼ چٝ ا٘ػبٖ ٞبی  ثب چٝ ٚیطٌ  ٞبی  اغت   ثس

ثیب   ٜٔ  خٛاٞد ا٘ػبٖ تسثیت وٙد    زاٜ اُ ٞبی ٔٙبغج  ٘یص ثسای تسثیت وؿف ٘ ٛاٞد ویسد   زٚؼ ٞیب ٕٞیٛاز   

ثٝ آٖ اػتمبد دازد ، ٞٓ ثػتٍ  ٘صدیه داز٘د  پع ثسای یبفتٗ زٚؼ  ٌس ٞدف ٚ اقَٛ ٚ ٔجب٘  تسثیت وٝ پطٚٞؽ

ای تٛغؼٝ یبفتٝ ثبؾد  اش زٚؼ ٞبی لیبِج  ٚ   ٝ٘ظس اسفٌس٘یص مشْ اغت اش  پطٚٞؽٞبی وبزغبش ٚ اثسٌراز خٛد 

زٚ٘ٛیػی   اش ٔٙیبثغ دیٍیس   تمّیید  ٞبی ؾبٖ زا ثٝ  ثسخ  اش پطٚٞؿٍساٖ تٕبْ زٚؼ  آید  ٌبٞ  تمّیدی وبزی ثسٕ٘ 

وٙٙد ٚ پ  دز پ  ثٝ ٔٙجغ ٞبی  وٝ اغتفبدٜ وسدٜ ا٘د ازخبع ٔ  دٞٙد ثدٖٚ ایٗ وٝ خیٛد خاللییت ٚ ٘یٛآٚزی     ٔ 

 د ٘ٝ ٘بلُ ٚ زٚایت ٌس آٖ ٞب   ٌٙس ثبید ٘مبد زٚؼ ٞبی ٔٛخٛد ثبؾ   ٔسث  ٚ ٔؼّٓ پطٚٞؽداؾتٝ ثبؾٙد

o آٖ ثىٛؾد ٌس پع اش وؿف زاٜ ٞبی خدید  ایٗ اغت وٝ پطٚٞؽ   ٔٙظٛز اش اػتجبز ث ؿ کبستی در اعتببربخطی

  ٞیبی  ٔالاظیٝ   تشٔیٙٝ ٞٓ وبغد   دز ایٗ آٌبٜ( تب اػتجبز آٖ زا تؼییٗ وٙ ٍرازد )دیٍساٖثٞب زا ثبدیٍساٖ دز ٔیبٖ 

 ٔ  ؾٛد 8 

ٛزد یییی تٛا٘ٙید دز ٔ  ٔیدیساٖ ٕٞیؿیٝ ٕ٘ی     وٙٙد ٌساٖ ٔدیساٖ زا ثٝ ػٙٛاٖ افساد اػتجبزیبة تؼییٗ ٔ  الّت پطٚٞؽی 

اِدیٗ ٕٞیؿیٝ  ٚ ؾد  یب تبیید آٌبٜزٚؼ ٞبی تدزیع ٚ لیسٜ قبات ٘ظس ثبؾٙد  پع ثبید ثٝ د٘جبَ افساد ؾبیػتٝ ٚ 

   ٕ٘  تٛا٘د ثبؾددِیُ ثس اػتجبز زٚؼ ٔب 

 

 

 



16 
 

ارزیابیدرَاکاستی

o ىسدٜ ٚ آٖ زا ٘ازشیبث  ػیٙ   وبزؼ زا ثساغبظ ٔؼیبزٞبی  ٌس پطٚٞؽ . پردازی ّب خیبلبی رٍیبّب ٍبرهبٌ ارزیببی

د اش ایٗ وبزٞب ٔ  تٛا٘ی ( ٔٙغم  ٚ ػیٙ  ازایٝ دٞد  یى  1ٌس ؾٛاٞد ) ٔٛفك ازشیبث  ٔ  وٙد   مشْ اغت پطٚٞؽ

ٔؼیبزٞبی  اغت وٝ ثیٝ   1ثبؾد  ؾٛاٞد  1٘ؿبٖ دادٜ ٔ  ؾٛد( ٚ ؾٛاٞد  1 دٞٔمبیػٝ ٚضؼیت ٔٛخٛد) وٝ ثب ؾٛا

قیٛزت ٌسفتیٝ اغیت   مشْ ٘یػیت ٕٞیؿیٝ      ( ، 1د چٝ تغییسات  ٘ػجت ثٝ ٚضغ ٔٛخٛد، ؾٛاٞد)ٔب ٘ؿبٖ ٔ  دٞ

ثٝ ػُٕ آٚزدٜ ٚ ػیٙ  ػدد ٚ زلٓ ٚ خدَٚ ٚ ٕ٘ٛداز ثبؾد ثب ؾٛاٞد والٔ  ٘یص ٔ  تٛاٖ ازشیبث  ، ٔؼیبزٞبی ػیٙ  

 داٚزی وسد  

o ٔدػ  ٔ  ؾیٛد دز عیَٛ   ٌس   ٌبٞ  دز ٘تبیح پطٚٞؽ الساق ٔ  ؾٛد  ثسای ٕ٘ٛ٘ٝ ، پطٚٞؽ الساق دز ازشیبث  ٞب

یٗ ٘ٛع اغتدمَ ٞب خبی تبُٔ دازد  یب دز ٕ٘سٜ ثبم ثسدٜ اغت ! ا 11تحمیك )ادٚد ؾؽ ٔبٜ( ٞٛؼ دا٘ؽ آٔٛش زا 

یب پٙح ٔبٜ  4یبدٌیسی ٞب ثٝ ٔٛازدی اؾبزٜ ٔ  ؾٛد وٝ ثؼید ثٝ ٘ظس ٔ  زغد وٝ یه ٔسث  یب ٔؼّٓ ثتٛا٘د دز ػسل 

ٌس اغت  دز پطٚٞؿی    پطٚٞؽ ثٝ ایٗ ٘ٛع دغت آٚزدٞب ٘بئُ ٌسدد   ٚالغ ثیٙ  دز ازشیبث  یى  اش ٚیطٌ  ٞبی 

ٞیبی  دٚز اش   د اؾبزٜ وسدٜ اغت وٝ دِیُ ثس ٔٛفمیت اٚ ثٛدٜ اغت! ث  ٌٕبٖ چٙیٗ ازشییبث  ٔٛز 44ٌس ثٝ  پطٚٞؽ

 ٔٛلؼیت ٞبی ٔٛخٛد ٔ  ثبؾد   

o  ٌس ٔ  وٛؾد ثب ٘ؿبٖ دادٖ اػداد ٚ ازلبْ ٚ ٕ٘یٛداز ٚ     ٌبٞ  دز ازشیبث  ٞب ٘یص پطٚٞؽّب ظبّرآرایی در ارزیببی

ٛزت  وٝ ازشیبث  ثبید ثسٔجٙبی زٚؼ ٞب ٚ زاٜ اُ ٞبی  ثبؾد خدَٚ وبز خٛد زا  ػّٕ  ٚ ٔٛفك ٘ؿبٖ دٞد  دز ق

ٞٓ ثبید ٘ؿبٖ دٞٙدٜ تغییس دز آشٔٛد٘  ٞب یب افساد ٔٛزد ٔغبِؼٝ ثسٔجٙبی  1ٌس ا٘دبْ دادٜ اغت   ؾٛاٞد  وٝ پطٚٞؽ

 زٚؼ ٞب ٚ زاٜ اُ ثبؾد  

 

يپیطىُادَادروتیجٍگیریَاَاکاستی

o ٌس ٕ٘  دا٘ید ویٝ دز اییٗ     ػٕدٜ تسیٗ وبغت  دز ایٗ ٔٛزد ایٗ اغت وٝ پطٚٞؽ  یکلی گَیی ٍ پراکٌذُ ًَیس

ٌیس ٔی  تٛا٘ید     ث ؽ ثٝ چٝ ٔغبِج  ثپسداشد  وّ  ٌٛی  ٔ  وٙد ٚ پساوٙدٜ ٔ  ٘ٛیػد  دز ٘تیدٝ ٌییسی پیطٚٞؽ  

 خالقٝ ای اش آٖ چٝ زا وٝ ا٘دبْ دادٜ اغت ثیبٖ وٙد  ٔب٘ٙد ػٙٛاٖ پطٚٞؽ ، ٞدف ، پسغؽ ٚ ػّت ٞبی ٔػئّٝ

ٚ زاٜ اُ ٞبی  وٝ ثٝ آٖ ٞب دغت یبفتٝ ٚ ٘تیدٝ ای وٝ دز افساد ٔٛزد ٔغبِؼٝ ٔؿبٞدٜ وسدٜ اغت  ٔثُ تغیییس دز  



17 
 

زفتبزٞب ٚ یبدٌیسی ٞب ، ٚ دز ٟ٘بیت ٔ  تٛا٘د اؾبزٜ ای ثىٙد ثٝ ٘ظس تسثیت  وٝ اش ایٗ پطٚٞؽ ٔ  تٛاٖ اغت ساج 

ؽ ٘ؿبٖ داد وٝ زفتبزٞبی ٔؿبزوت خٛیب٘ٝ ثب وٛدویبٖ ٚ  ٔ  تٛا٘د ثٍٛید ایٗ پطٚٞ، ٚ اغتٙجبط وسد  ثسای ٕ٘ٛ٘ٝ 

٘ٛخٛا٘بٖ ثیؽ اش زفتبزٞبی التداز ٌسایب٘ٝ ٔ  تٛا٘د دز اقالح زفتبز آ٘بٖ ٔٛثس ثبؾید  ٚ دز پبییبٖ پیؿیٟٙبدٞبی     

 ٌساٖ دیٍس ٔغسح وٙد  ثسای ٕٞىبزاٖ ، دغت ا٘دزوبزاٖ ٚ پطٚٞؽ

o  ِٚٞؽ ٚ دادٜ ٞیبی ثیٝ دغیت    ٖٚ پیط زٜ اش دمشْ اغت ثسآٔدپیؿٟٙبدٞب ٘یص  ی خبرج ازپژٍّص.پیطٌْبدّبارائ

  ٌس ثبؾد ٚ ٘ٝ تٟٙب اش ذٞٗ خٛد پطٚٞؽآٔدٜ 

o   ػّٕ  ٚ ٘ٝ زٚییبی  ٚ خییبِ    اخیسا ؾید٘  دز     پیؿٟٙبدٞبی  ثبؾد . ٍ یب غیر عولیکلی ٍ قبلبی پیطٌْبدّبی

ٜ یدافساد ػبٔ  ٚ ػبدی ؾٙ ٔحیظ والظ دزظ ٚ ٔدزغٝ یب ٔحیظ وبز ٚ ٘ٝ وّ  ٌٛی  ٚ لبِج  وٝ الّت اش شثبٖ

ب خص تىساز چیص ٞاغت وٝ دز خبٔؼٝ ٔب وبٔال ؾٙبختٝ ؾدٜ اغت ٚ اؾبزٜ ثٝ آٖ  اش زاٜ اُ ٞبٔ  ؾٛد   ثػیبزی 

یب اقالح ٔیدیساٖ ٚ خیص اییٗ ٞبویٝ ٕٞیٛازٜ       یؿٟٙبد ٚ اقالح ٚضغ ٔبِ  ٔؼّٕبٖ ،دیٍسی ٘ ٛاٞد ثٛد  ٔب٘ٙد پ

دغت ٔؼّٓ والظ دزظ ٚ ٔسث  وٛدوبٖ ٚ  ٞب اش آٖ ػّٕ  غبختٗؾٙیدٜ ؾدٜ اغت ٚ یه ٚالؼیت ٞٓ اغت أب 

پیؿیٟٙبدٞب ثبیید ثیٝ      ٘ٛخٛا٘بٖ خبزج اغت   ثٙبثسایٗ پیؿٟٙبدٞب ٘جبید وّ  ٚ دٚز اش تٛاٖ ٔؼّٕبٖ ٚ ٔسثیبٖ ثبؾد

ٌٛ٘ٝ ای ثبؾٙد وٝ دز والظ دزظ ٚ ٔدزغٝ یب ٔحیظ وبز اخیسا ؾید٘  ثبؾید   تغیییس ٚ اقیالح ٔػیبیُ وّی         

آٔٛشؼ ٌسچٝ أس ضسٚزی اغت ٚ ثدٖٚ ا٘دبْ آٖ ٞب ٘ظبْ ٞبی آٔٛشؾی  ٔتحیَٛ ٕ٘ی  ؾیٛ٘د ، أیب ٔٛضیٛع       

ٚ آٔٛشؼ ٔسثٛط ٔ  ؾٛد   ثٝ ٘ظس پطٚٞؽ دز ػُٕ دز الّت ٔٛازد ثٝ وبزٞبی وٛچه ٚ ؾد٘  دز ٔحیظ وبز 

ٔ  زغد عسح ٔػبیُ والظ دزظ ٚ ٔدزغٝ ٚ ٔحیظ وبز دز ٔساوص آٔٛشؾ  خٛد ٘ؿب٘  اش ٔػبیُ غساغیسی ٚ  

وُ ٘ظبْ اغت وٝ دز ٟ٘بدٞب ٚ ٔساوص آٔٛشؾ  ٕ٘ٛد پیدا ٔ  وٙٙد   ایٗ ٔػبیُ ٔی  تٛا٘ٙید ٞؿیداز ٚ زٕٞٙیٛ٘      

 ٛز   ثبؾٙد ثسای دغت ا٘دزوبزاٖ ٚ غیبغت غبشاٖ وؿ

 


