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 هدیکچ
 تاصتخم اب ییاهروشک لماش اضعب اهتصرف و اهفعض ،اهتوق یخرب و اهشلاچ رد نآ یاهروشک تاهباشت اب ایسآ برغ هقطنم
 هیکرت ،قارع ،ناریا یاهروشک لماش هقطنم نیا یاههقطنمریز زا یكی .دوشیم ارگمه یتیعقوم و یگنهرف ،یداصتقا ،یتینما ،یسایس
 هیکرت و قارع ،ناریا یاهروشک نایم هنایمرواخ یاهقطنم ییارگمه یوگلا یكیتیلپوئژ راتخاس یسررب و لیلحت هلاقم نیا فده .تسا
-شنت نمض هک داد هئارا ناوتیم ییوگلا عون هچ هقطنم یكیتیلوپوئژ یاهتیعقاو ساسا رب هک تسا نیا هلاقم یلصا لاوس .تسا

 لیلحت ددص رد لاوس نیا هب ییوگخساپ یارب هک ار یا هیضرف ؟ددرگ رجنم روشک هس نیب رادیاپ یاهقطنم ییارگمه یعون هب ییادز
 تادیدهت و اهفعض شهاک و لیدعت لماش ییوگلا ناوتیم هنایمرواخ یكیتیلپوئژ یاهتیعقاو هب هجوت اب هک تسا نیا میتسه نآ
 یاهقطنم ییارگمه یعون هب ییادزشنت نمض هک داد هئارا یكیتیلپوئژ یاهتصرف و اهتوق زا بسانم یریگهرهب و یكیتیلوپوئژ
 رد زین شور و تیهام ظاحل هب .ددرگیم بوسحم یدربراک تاقیقحت زج فده رظن زا هلاقم نیا .ددرگ رجنم روشک هس نیب رادیاپ
 نیا رد .تسا هدش یروآدرگ یدانسا و یاهناخباتک هویش هب هلاقم زاین دروم تاعالطا .دریگیم رارق یلیلحت -یفیصوت تاقیقحت هتسد
 یجراخ و یلخاد ربتعم یملع یاههاگیاپ و زاجم یاضف قیرط زا زین یشخب و اههناخباتک هب هعجارم قیرط زا تاعالطا زا یشخب نایم
 رد نارظنبحاص تارظن و اههبحاصم ،اهتشاددای .تسا هدش یروآدرگ یملع یاهلیلحت و اهشرازگ ،تالاقم تفایرد قیرط زا
 رظن زا زین اهدربهار هئارا تهج یجراخ و یلخاد لماوع هبتر و نزو نییعت رد .تسا هدش عقاو هدافتسا دروم زین دنتسه هزوح نیا

 .تسا هدش هتفرگ هرهب هزوح نیا رد ناصصختم و ناسانشراک
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 همدقم
 هجیتن هک نآ زا شیب هک دش داجیا هقطنم رد بالقنا نیا زا یریذپ ریثأت زا یجوم ناریا رد یمالسا بالقنا عوقو زا سپ

 زا یخرب رد ینارگن ساسحا ببس برغ کیرحت اب عوضوم نیا .دوب بالقنا یعیبط هرمث ،دشاب یراذگتسایس
 یبرغ یاه هناسر .درک داجیا روشک ود طباور رد ار یتالکشم تدم دنلب رد هک دش هیکرت هلمج زا ناریا ناگیاسمه
 رد شنت داجیا یارب عوضوم نیا زا دنتشاد یعس و دندرک یم یفرعم داضت ار هیکرت و ناریا یسایس یاه ماظن توافت
 یربهر هب بهذمینس برع تیلقا تسد رد بالقنا یزوریپ نامز رد زین قارع روشک .دنیوج دوس هیاسمه ود طباور

 ببس ،برغ تیامح و قارع و ناریا نیب ینیمزرس تافالتخا زین و یبهذم و یموق دیدش داضت .دوب نیسح مادص
 یعضوم دومن یعس ،تشاد ناکما هک ییاج ات هیکرت روشک تدم نیا رد .دوب روشک ود نیا نیب هلاس 1 گنج زورب
 .دیامن رایتخا هنافرطیب

 تسا هنایمرواخ یاهروشک شخب تدحو لماوع نیرت مهم زا یکی مالسا لماع هک تفگ دیاب نید رصنع صوصخ رد
 نایم ینکفا فالتخا رد لیئارسا و اکیرمآ هتفای هعسوت و نوزفازور شالت .ددنب یم ار یا هقطنمارف یاه تردق ذوفن هار و
-هقرف هقرقت تسایس اب هلباقم رد یدیلک شقن ناریا و هیکرت یاهروشک .درک یسررب اتسار نیا رد دیاب ار ینس و هعیش
 اب ات ،تسا هنایمرواخ رد یبهذم باعشنا داجیا زا اکیرمآ یلصا فده ناریا هک تفگ ناوت یم .دنیامن یم افیا یا
 هب هیکرت روشک ،یبرع راهب زاغآ و 8863 لاس زا .دیامن یوزنم مالسا ناهج رد ار ناریا ،هقطنم یاهروشک کیرحت

 شیپ یبهذم یاهلباقت تمس هب یرگینامثعون تارکفت ساسارب و تخادرپ شعاد دننام یفلس یاههورگ زا تیامح
 و دیدهت دروم ار دندوب یعیش تیمکاح یاراد هک قارع و هیروس یاهروشک برغ یهارمه اب هیکرت تلود .تفر
 رب هوالع .دش هیکرت روشک اب فرطکی زا قارع و ناریا نیب یبهذم تافالتخا یریگجوا ببس رما نیا .داد رارق همجه
 یموق یاهشیوپ نینچمه و مزیناریا ناپ و مزیکرت ناپ ،مزیبرع ناپ یشان هک اهروشک نیا نیب رد یموق تافالتخا نیا
 تروص هب هیکرت ریخا یاهلاس رد نیاربانب .دومن مهارف تافالتخا یخرب یارب ار هنیمز ،تسا یدرک هنابلطلالقتسا و
 .تسا هدومن مهتم ییارگسراف و یرگهعیش هب ار ناریا اهراب و هدش یموق و یبهذم یاهتباقر دراو ینلع
 بیکرت رد عونت و یگدیچیپ .دندوب هیکرت و ناریا تباقر و یزاب نیمز هیروس نینچمه و قارع روشک زین هنیمز نیا رد
 رد .تسا هدز مقر روشک نیا رد یبهذم و یموق داعبا رد ار یلخادتم و مکارتم یاهفاکش قارع یتیعمج راتخاس و
 هب .تسا هدش لیکشت یبئاص و یدیزی ،یحیسم ،ینس ،هعیش یاههورگ زا قارع هعماج یبهذم – ینید یدنب میسقت
 ،هعیش یاهدرک دوجو .تسا هریغ و یروشآ ،نمکرت ،برع ،درک یموق یاههورگ زا یبیکرت قارع هعماج یموق ظاحل

 رد ینس یاهدرک رارقتسا هب هجوت اب هعیش و ینس یاهنمکرت ،ینس و هعیش یاهبرع ،یدوهی ،یحیسم ،یدیزی ،ینس
 هدودحم رد ینس یاهنمکرت ،بونج رد هعیش یاهبرع ،برغ و زکرم رد ینس یاهبرع ،قرش لامش و لامش
 .دزاسیم راکشآ قارع رد ار یموق یاهزرم یگتخیمآ مه رد قرش و قرش لامش
 راک روتسد رد ار اهدرک و نایعیش بوکرس تسایس تشاد تسد رد ار قارع تیمکاح یثعب تلود هک 9663 لاس ات
 رد ار اهدرک جارخا و ترجاهم و بیرعت ،بوکرس و راتشک یدرک قطانم رد قارع یثعب ینس برع تلود .تشاد
 یثعب تلود تسایس نیا زا یشخب كوکرک زیخ تفن و کیژتارتسا هقطنم زا اهدرک هدرتسگ ترجاهم .تفرگ شیپ
 تسایس زا یرگید شخب زین نیشندرک یاهاتسور زا یخرب هدرتسگ راتشک و یبرع هب یدرک زا نابز رییغت دنور .دوب
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 مهبم یاهزرم و كوکرک هلئسم دننام یلئاسم و دش اهدرک و بارعا نیب دایز شنت ببس هلئسم نیا .دوب تلود نیا
 ببس نایعیش بوکرس زین یبهذم شخب رد اما .تسا هدومن داجیا تافالتخا زورب یارب دعاسم رتسب کی برع -درک
 زا یخرب راتفر رد زین میزر نیا طوقس زا سپ و دش یثعب تلود درکیور نیا هب یضارتعا تانایرج یریگ لکش
-شلاچ هب رجنم ،اهروشک نیا نیب ای اهروشک نیا لخاد رد یموق و یبهذم تافالتخا لک رد .درک ادیپ دومن نایعیش
 زین و رگیدکی اب هیکرت و ناریا طباور رب دناوت یم قارع رد ینس و هعیش فالتخا لاثم ناونعب .دوشیم یدایز یاه
-یم بوسحم اهروشک نیا طباور رد دوجوم یاهفعض ءزج تافالتخا نیا نیاربانب .دراذگب ریثأت قارع رب ناشطباور
 .ددرگ
 لماوع نیا .دوشیم ییارگاو ای ییارگمه هب رجنم هک تسا یفنم و تبثم لماوع زا رثأتم قارع و هیکرت ،ناریا طباور
 یلخاد لماوع حیضوت هب لصف نیا رد .دراد انآ ینوماریپ طیحم رد هشیر یخرب و یلخاد طیحم رد هشیر یخرب
 هتخادرپ قارع و هیکرت ،ناریا یاهروشک ییارگمه رب رثوم (اهدیدهت و اهتصرف) یجراخ و (اهفعض و اهتوق)
 اهشنت شهاک نمض هک تسا هقطنم یکیتیلوپوئژ یاهتیعقاو رب ینتبم ییوگلا نیودت لابند هب هلاقم نیا .تسا هدش
 ببس دناوت یم رما نیا .ددرگ رجنم رادیاپ یاهقطنم ییارگمه یعون هب هیکرت و قارع ،ناریا نیبام یف یاهشلاچ و
 تروص رد .ددرگ روکذم هقطنم رد یکیتیلوپوئژ یاهنارحب و تادیدهت زورب زا یریگولج و روشک هس طباور هعسوت
 لباقتم عفانم و یکیتیلوپوئژ یاهتیعقاو رب ینتبم هک هبناجهمه ییوگلا و دربهار هب یبایتسد رد اهروشک نیا تیقفوم
 یاهبیسآ زا یریگولج نمض هک تفای تسد روشک هس نیب رادیاپ ییارگمه کی هب ناوتیم ،دشاب اهنآ زا کی ره
 ،یسایس یاهدنیآرف رب و دنکیم مهارف هقطنم یاهدادخر رد قوف یاهروشک رترثوم یراکمه تهج ار هنیمز ،ینونک
 نیا .دزاسیم صخشم ار رضاح قیقحت تیمها رما نیا .تشاد دهاوخ یتبثم ریثأت هریغ و یگنهرف ،یداصتقا ،یتینما
 SWOT یدربهار لدم کمک هب یاهقطنم یکیتیلوپوئژ یاهتیعقاو ساسارب یاهقطنم ییارگمه یوگلا هئارا اب قیقحت

 یلم و كرتشم عفانم هب یبایتسد تهج روشک هس نیب یاهشلاچ لح تهج یبسانم یوگلا و راکهار هئارا رد یعس
 هتسد رد زین شور و تیهام ظاحل هب .ددرگیم بوسحم یدربراک تاقیقحت زج فده رظن زا هلاقم نیا .دراد
 هدش یروآدرگ یدانسا و یاهناخباتک هویش هب هلاقم زاین دروم تاعالطا .دریگیم رارق یلیلحت -یفیصوت تاقیقحت
 یاههاگیاپ و زاجم یاضف قیرط زا زین یشخب و اههناخباتک هب هعجارم قیرط زا تاعالطا زا یشخب نایم نیا رد .تسا
 .تسا هدش یروآدرگ یملع یاهلیلحت و اهشرازگ ،تالاقم تفایرد قیرط زا یجراخ و یلخاد ربتعم یملع
 نزو نییعت رد .تسا هدش عقاو هدافتسا دروم زین دنتسه هزوح نیا رد نارظنبحاص تارظن و اههبحاصم ،اهتشاددای
 هتفرگ هرهب هزوح نیا رد ناصصختم و ناسانشراک رظن زا زین اهدربهار هئارا تهج یجراخ و یلخاد لماوع هبتر و
 .تسا هدش
  یرظن بوچراچ
 ناراگزور زا .تسا هدوب نآ هب هتسباو یرکف یاهشبنج و اهتسیلآهدیا شخب ماهلا زابرید زا یاهقطنم تدحو نامرآ
 یارب ار گرزب عماوج لیکشت یبهذم تامیلعت و تعیبط نوناق زا ثعبنم یعامتجا یاههیرظن رب هیکت اب هفسالف میدق
 روظنم هب ،هعماج لیکشت دجوم ار ناسنا ناوتان تعیبط ،نوطالفا .دنتسنادیم یرورض یرشب عون تدحو هب لین
 ،نواعت و یگتسبمه و یراکمه نودب هک ،دوب دقتعم زین نودلخ نبا .درکیم یقلت یرشب یاهزاین عفر و یراکمه
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 شیارگ هزیگنا دنمشیدنا نیا .تسا هعماج رد یرایمه هب موکحم رشب ینعی .دوب دهاوخن ریذپ ناکما هعماج یاقب
 تادیدهت و تارطخ و بیسآ زا ندوب نوصم و تینما هب زاین ،یدام هیلوا یاهزاین نیمات زا دعب ار عامتجا هب ناسنا
 دارفا یارب ار كرتشم ریخ هشیدنا ،دوخ یعامتجا دادرارق هلاسر رد وسور كاژ ناژ .دنادیم نارگ هطلس و طیحم

-33 :0198 ،هدازریشم) دننک شالت مه اب و رگیدکی رانک رد دیاب ناگمه ،نآ هب لین تهج هک دنکیم حرطم هعماج
 یسایس بتاکم زا بعشنم هک ،دناهتفرگ رارق نازادرپ هیرظن نیا زا یعیسو فیط زین رصاعم یسایس هفسلف رد .(33
 نیا هب یدعب ثحابم رد .دنا هدش لوحتم ناکم و نامز طیارش ربانب هک تسا فلتخم یاههزیگنا و ریباعت اب کیسالک
 .مینک یم هراشا تایرظن
 ار اهتلود طباور نایم زیتس و زیمآتباقر تشرس دروم رد ،اهتسیلائر هک ار یتایضرف ،ییارگمه یروئت نادنمشیدنا
 اه تلود للملانیب طباور رد اهتسیلائر .دندرب لاوس ریز ،دندرکیم حرطم للملانیب ماظن رد یساسا روحم ناونع هب
 ،ینف طباور ،زیمآزیتس تشرس یاج هب ییارگمه نادنمشیدنا .تسا دوخ لوئسم روشک ره هکنیا و دننادیم لصا ار
 رارق ییارگمه تفایهر هیاپ و روحم ،یریگلکش هلحرم رد یسایس ریغ طباور و یناسنا عماوج یعامتجا و یداصتقا
 هیرظن نیا قبط .تفرگ رارق یسررب دروم للملانیب طباور هصرع رد درس گنج نایاپ زا دعب رتشیب هیرظن نیا .دنداد
 کی هب ،رتهب عفانم و كرتشم فادها هب ندیسر تهج رد ،ار دوخ رادتقا زا یشخب هتساوخ دوخ و هنابلطواد اهتلود
 ییاهورین لیلحت و صیخشت ،یللملانیب تاعلاطم رد یروحم فادها زا یکی عقاو رد .دننک یم راذگاو یلم قوف داهن
 :0198 ،هدازریشم)دنزادرپیم شقن یافیا هب یسایس عماوج و اهتلم تدحو و یگتسبمه ،مهافت داجیا رد هک تسا

63). 

 دعاقتم فلتخم روشک دنچ یسایس ناربهر نآ هلیسو هب هک یدنیارف :دنک یم فیرعت نینچ ار ییارگمه ساه تسنرا
 رادتقا یاراد شیاهداهن رد هک یدیدج زکرم تمس هب اه نآ یسایس یاهتیلاعف و تاراظتنا ،یرادافو هک دنوشیم
 تسا نکمم ییارگمه .(338 :1198 ،هدازفیس)دنهد قوس دشاب اهتلم تلود ینوناق تارایتخا ناهاوخ ای ینوناق
 رد تسا یتکرح ،دنیارف کی ناونع هب .دریگ رارق هعلاطم دروم فده کی تروص هب مه و دنیارف کی تروص هب مه
 فده کی ناونع هب نینچمه .یلم قوف یاهداهن هب رادتقا یجیردت لاقتنا و اهتلود نایم یراکمه شیازفا یاتسار
 رگا هتبلا .یناهج یندم هعماج کی روهظ تیاهن رد و اهشزرا یجیردت یزاس نوگمه یاتسار رد ،تسا یمادقا
 تلود هدارا و تساوخ اب دیاب ییارگمه نیاربانب ،دنکیم ادیپ یتسیلایرپما هبنج ،دشاب رابجا و روز قیرط زا ییارگمه
 یم دوجو هب ار یریگ میمصت ظاحل زا یعمج یدنبرکیپ عون کی ،اهتلود نایم ییارگمه بیترت نیدب .دشاب اه
 و اهالاک عیزوت یارب ار دوخ ،هدش داجیا عامتجا نیا قبط ،یتلود نایم ات میراد راکورس یتلودارف طباور اب ام هک ،دروآ

 .(91 :1198 ،ماوق)دنادیم لوئسم هلکشتم یاهدحاو نایم تامدخ
 و ضیعبت عفر یاهتسایس هب ،یفنم ییارگمه هک یاهنوگ هب ،دننادیم یفنم و تبثم دعب ود یاراد ار ییارگمه یخرب
 ،ییالوک)دوشیم طوبرم گنهامه یاهتسایس یارجا و نیودت هب تبثم ییارگمه .دوشیم طوبرم یکرمگ ضراوع
 یاراد هک ییاهروشک ات دنوشیم ررضتم رتشب دنراد یفیعض یلخاد دیلوت هک ییاهروشک تبثم هبنج رد .(88 :٩٩98
 لباقتم یگتسباو موهفم 0٩38 لاس رد یا هلاقم یط یان فزوج و نیهوک تربار .دنتسه هتفرشیپ و یوق داصتقا
 درک هعلاطم ار یا  هقطنم ییارگداهن و اه میژر ساه تسنرا باتک 0٩38 لاس رد .دنداد طسب ار ییارگمه و یللملا نیب
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 رد 8 ،ییارگهقطنم بوچراهچ رد 0138 زا اتدمع ییارگمه موهفم .(8198 :118 ،یناخرگسع)تفریذپ ریثات نآ زا و
 کی تروص هب هجو نیرتهب هب ار ییارگمه .تفرگ رارق هجوت دروم رتشیب 6038 ههد زا و دش حرطم یبرغ یاپورا
 یاهدحاو و اه تلود نایم یراکمه شیازفا هنیمز رد تسا یتکرح اریز ،درک لیلحت و هیزجت تسیابیم دنیارف
 تشذگ اب و یجیردت تروص هب ییارگمه ققحت ینعی ،دنیارف کی ار ییارگمه هک ینارظن بحاص هلمج زا .لقتسم
 و ینویزتا لباقم رد .درک هراشا هریغ و گنوتلاگ ناهوی ،ساه تسنرا ،گربدنیل نوئل هب ناوتیم ،دنناد یم نامز
 .دننکیم یقلت یسایس دحاو نیدنچ تالاعفنا و لعف ییاهن لوصحم ار ییارگمه (رکیار و شیردرف) نایارگلاردف
 هب هجیتن رد هک تسا یدنیارف یسایس تدحو و ییاهن تیعضو کی یسایس ییارگمه هک تسا دقتعم ینویزتا
 تسیاب یم ار حطس هس لیلحت حطس ظاحل زا .(300 :6398 ،فارگزتلاف و یترئود)دوشیم لدبم یسایس ییارگمه
 هب هراشا هک ،ماظن حطس رد ییارگمه :لوا حطس .تفرگ رظن رد للملا نیب طباور رد ییارگمه تاعلاطم یارب یارب
 سایقم رد یلم قوف یاهداهن هب ار دوخ یریگمیمصت تردق و رادتقا زا یشخب اهتلود نآ یط هک دراد یدنیارف

 ناوت یم لاثم یارب .دوش یم یعمج یاهراتفر هیاپ رب یریگ میمصت ییاراک ندرب الاب ثعاب هک ،دنهد یم لاقتنا یناهج
 تلود زا یدادعت ،نآ بجوم هب هک تسا یا هقطنم ییارگمه حطس :مود حطس .داد رارق حطس نیا رد ار للم نامزاس
 هیداحتا دننام ار لاردف یداصتقا و یسایس هیداحتا کی و ،هدمآ مه درگ دنراد رارق رگیدکی اب ترواجم رد هک ییاه
 یاهدحاو هچره .دراد یگتسب اهتلود یراتخاس یاهیگژیو هب میقتسم طابترا :موس حطس .دنروآ یم دوجو هب اپورا

 یدایز ریثات ییارگمه نازیم رب ،دشاب رادروخرب هریغ و یگنهرف ،یداصتقا ،یسایس هعسوت یالاب هجرد زا یسایس
 یریگمیمصت یاهداهن ندرپس و ییاجباج هوحن نوماریپ نادنمشیدنا .(11-01 :6398 ،فارگزتلاف و یترئود)دراد
 زا هک تسا یموهفم ود لماش اههاگدید توافت نیا .دنراد رظن فالتخا یلمارف و یاهقطنم داهن کی هب یتلود لقتسم
 کی ارنآ یخرب و دنرگنیم دنیارف کی ناونع هب ییارگمه هب نادنمشیدنا زا یضعب هک ارچ ،دوشیم تشادرب ییارگمه
 ییارگمه هک دنراد رظن كارتشا هلئسم نیا رب ناسانشراک رثکا ،یتافالتخا نینچ دوجو اب یلو .دننک یم یقلت تیعضو
 هیلوا لحارم رد ،هنابلطواد روط هب رگیدکی زا لقتسم و ادج یسایس یاهدحاو هک دومن یقلت یدنیارف ناوتیم ار
 فرص ،عفانم بسک و كرتشم یاه فده هب ندیسر تهج رد دوخ رادتقا مامت زا تیاهن رد و دوخ رادتقا زا یشخب
 هک دنادیم درگارف کی ار ییارگمه ساه تسنرا .دنیامن یوریپ یاهقطنم و یلم قوف داهن کی زا ات ،دننک یم رظن

 و تدحو رد اه نآ عفانم هک دنسریم كرد نیا هب یروشک ره لقتسم یاه تلود و یسایس نارگیزاب نآ روحم لوح
 هتسباو یریغتم ییارگمه نیاربانب .(Hass, 1958: 16)دوش یلم یاه تلود نیزگیاج هک تسا یدیدج زکرم سیسات
 (یروحم تلود)یروحمدوخ تلاح زا ار اهروشک و دیآیم دوجو هب طیارش و للع زا یاهعومجم قیرط زا هک تسا
 هب هلحرم و دشاب یم ایوپ و هچراپکی یدنیارف نیا .دهدیم قوس (یاهقطنم یروحم داهن) ییارگعمجت تلاح هب
 .دوشیم یط هلحرم
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 ییارگمه عاونا
  یسایس ییارگمه :فلا
  .دوشیم قالطا فلتخم یاهدحاو یریگمیمصت و اهتسایس هنیمز رد یگنهامه هب

 یعامتجا ییارگمه :ب
 نوچ ینازادرپهیرظن .دشاب یم یداصتقا و یسایس یاهییارگمه هدننک لیهست و هنیمز شیپ ییارگمه زا عون نیا
 ینادنمشیدنا .دنالئاق تیمها ییارگمه ققحت رد رگید لماوع زا شیب ،یعامتجا تاطابترا هعسوت یارب ،یان و نهوک
-یم رثوم هعماج دنویپ و كرتشم عفانم روصت ،کیدزن تیوه داجیا رد ار یعامتجا تالدابم هعسوت ،چیود لراک نوچ
 تراجت ،یگنهرف تاطابترا ،مسیروت لماش یدرف تاطابترا هب رتشیب یعامتجا ییارگمه چیود رظن زا عقاو رد .دنناد
 .دنکیم هراشا هریغو
 :یداصتقا ییارگمه :ج
 یاههفرعت عضو و یکرمگ یاههیداحتا داجیا بوچراهچ رد ،یداصتقا لیاسم هب رتشیب ،ییارگمه زا تشادرب نیا

 دشر یارب یلماع ناونع هب لدم نیا زا و ،دوشیم طوبرم یداصتقا هیداحتا کی وضع یاهروشک طباور رد صاخ
 یورین و هیامرس دازآ نایرج لثم اهروشک نیب یراجت و یداصتقا طباور شیازفا هب و ،دوش یم دای عماوج یداصتقا
 .دنراد دیکات راک
 ییارگمه یاههضورفم
 .تسا مکاح رشب راتفر رب هدنیازف ییارگ جیردت قطنم یعون ینعی .دشابیم یرست لصا ییارگمه ضورفم نیتسخن
 ،هیرظن نیا رد ییارگنامرآ اب نآ قیفلت و یعامتجا یاهزاین عفر رد ناسنا یناوتان هب هیرظن نیا هنایارگعقاو هجوت
 دباییم شیازفا اضعا كرتشم تیلاعف هنماد و دریگیم ارف ار یلم عماوج جیردت هب هک دوشیم هدیا نیا شیادیپ بجوم
 لیاسم اب یداصتقا و ینف لیاسم دنویپ یاهقطنم ییارگمه هضورفم نیمود .دوشیم اضعا عفانم نیمات ثعاب اتجیتن هک
 رگید یاه هزوح هب سپس و یناگرزاب لثم ،دوش یم عورش ینف و یسایس ریغ لیاسم اب ییارگمه ینعی .تسا یسایس
 هکیلاح رد ،تسین لئاق یسایس و ینف لیاسم نیب یتوافت ینارتیم طقف ،ییارگمه نازادرپهیرظن نیب رد .دوشیم هدیشک
 ار هنیمز ماجنارس ینف یراکمه هک دنراودیما و دنرگیدکی زا لیاسم نیا کیکفت هب ارگدرکراکون نازادرپهیرظن رگید
 یشان ییایفارغج تیمها زا یاهقطنم ییارگمه هک تسنیا ضرف نیموس .دنک مهارف ییارگمه و یسایس یراکمه یارب
 رظن هب .دنالئاق دنویپ یعون ییارگمه هب شیارگ اب یگنهرف ،ییایفارغج قطانم نایم نازادرپهیرظن زا هتسد نیا .دوشیم
 ار هنیمز دوش نیجع ینف و یدرکراک تاکرتشم اب یگنهرف ،ییایفارغج یاه سناجت هکینامز ،نادنمشیدنا زا هتسد نیا
 .(961 :1198 ،هدازفیس) دنکیم مهارف ییارگمه یارب

 یاهقطنم ییارگمه
 لقث هطقن .دنک یم یعادت نهذ هب ار فدارتم ییانعم زین «یا هقطنم ییارگمه» حالطصا ،ییارگ هقطنم حالطصا رانک رد
 یعون» :تسا هدرک فیرعت هنوگنیا ار نآ ساه تسنرا هک تسا «ییارگ یلم قوف» موهفم ،یا هقطنم ییارگمه موهفم
 هدش اطعا زکرم هب ،دوش هداد وج هزیتس یللملا نیب یاه نامزاس هب هچنآ زا شیب تردق نآ رد هک عمجت ای عامتجا
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 موهفم ساه هک هتکن نیا هب تافتلا اب اما ،دسرب رظن هب زیمآ ضقانت ،تسخن هاگن رد اسب هچ ،فیرعت نیا هچرگا «.تسا
 قالطا یتموکح هب نویساردف هک دوش یم هتفایرد ،تسا هدرک ییامنزاب لاردف یاه متسیس هب هراشا اب ار ییارگ یلم قوف
 کی ره هک دیامن یم میسقت یلحم یاه تلود و یزکرم تلود نایم یوحن هب ار یسایس تردق و تیمکاح هک ددرگ یم
 نآ ،ییارگمه یروئت عدبم ناونع هب ساه  ،یضرف شیپ نینچ اب .دنشاب نارگید زا لقتسم ناشدوخ ورملق هدودحم رد
 ،یرادافو هک دنوش یم بغار و دعاقتم فلتخم روشک دنچ یسایس ناربهر نآ هلیسو هب هک» دناد یم یا هسورپ ار
 یضاقتم ای ینوناق تارایتخا یاراد شیاهداهن هک یدیدج زکرم تمس هب ار ناش یسایس یاه تیلاعف و تاراظتنا
 ماغدا و بیکرت یانعم هب ییارگمه نیاربانب «.دنهد قوس ،دشاب یلم یاه تلود تارایتخا یأر و ینوناق تارایتخا
 یعون هب ،رگیدکی لابق رد نارگیزاب یسایس و یداصتقا یاه تسایس یزاس ناسکی اب و تسا لک کی رد ءازجا
 نآ رانک رد و تسا یراجت یزاسدازآ ،یداصتقا ییارگمه یساسا فده .ددرگ یم رجنم تراجت زیمآ ضیعبت یزاسدازآ
 رد دیلوت یاه هنیزه شهاک ،یزرا یاهدمآرد بسک ،یلخاد دیلوت رد صصخت نآ عبطلاب و یناهج دیلوت شرتسگ» هب

 و دیلوت رد ییاراک شیازفا ،دمآرد هنیهب عیزوت ،یلخاد بایمک عبانم رد ییوج هفرص ،تراجت شیازفا ،هقطنم حطس
 .دناسر یم یرای «یبسن یاه تیزم زا هدافتسا و یجراخ یاه یراذگ هیامرس شیازفا ،تراجت
 ماغدا نآ یوس کی هک تسا یدنور ،دشاب فده هکنآ زا رتشیب ،ییارگمه ،دیآ یم رب ساه فیرعت زا هک هنوگنامه
 رد هتبلا .تسا یتینما و یجراخ یاه تسایس رد كرتشم یاه هیور ذاختا و یسایس داحتا شرگید یوس و یداصتقا
 ًاافرص یفادها زاغآ رد اپورا هیداحتا .تسا هدش هبرجت ،رگید تمس هب فیط یوس ود ره زا تکرح ،تیعقاو یایند
 و یسایس فادها ادتبا رد ،نآ هسآ ،نآ سکعرب .دش دراو زین یسایس لئاسم رد جیردت هب اما ،درک یم لابند ار یداصتقا
 یاضما زا سپ هک یوحن هب ،دوزفا اه یراکمه ههایس هب ار یداصتقا یاه یراکمه اهدعب یلو ،دومن یم لابند ار یتینما
 تالدابم مجح ،نآ هسآ و نیچ نایم ،یدالیم ٩663 لاس رد تامدخ و یدالیم 0663 لاس رد یراجت همانتقفاوم
 داحتا یشاپورف اب صوصخ هب و رضاح لاحرد .تسا هدیسر 6863 لاس رد رالد درایلیم663 و رازه کی هب یراجت

 باذج یا هدیدپ هب ار هنایارگ هقطنم یاه نامیپ رتشیب هچنآ ،درس گنج و یبطق ود ماظن نتفر نیب زا و یوروش ریهامج
 63 ههد یادتبا زا» لیلد نیمه هب .تسا یتیامح یاه تسایس و دازآ تراجت ریاغم یداصتقا لصا ود ،دنک یم لدب
 و یسایس ناربهر تقو نیرتشیب یا هقطنم یاه كولب یراجت تابیترت هب طوبرم تاررقم و نیناوق حالصا دنور نونکات
 .«تسا هداد صاصتخا دوخ هب ار ناهج یداصتقا
  هعلاطم دروم هقطنم
 و ییاوتسا یاوه و بآ نیب یلاقتنا هقطنم کی رد یلامش 61 و 63 یاه ضرع نیب ادودح هنایمرواخ یاهروشک
 669 (نیمز تعسو %68) تحاسم عبرم رتمولیک نویلیم هدزاود دودح اب هقطنم نیا .دنا هتفرگ رارق طسوتم ضرع
 هب هنایمرواخ حالطصا ؛هزورما ،رگید فیرعت رد .دهد یم لیکشت ار ناهج هنکس %0 لداعم هک دراد هنکس رفن نویلیم
 اب روشک 33 هک دوش یم قالطا نآ یاروام و خرس یایرد ات زاقفق زا و دنه هراق هبش ات لامش زا یروانهپ هدرتسگ
 ٩0 دودح و دنتسه ناملسم هقطنم نیا دصرد 93 .دوشیم لماش ار فلتخم یاهداژن زا تیعمج نویلیم 669 دودح
 حالطصا .تسا مالسا یداینب روط هب هقطنم نیا گنهرف .دننکیم تبحص یبرع نابز هب یا هقطنم نینچ نانکاس دصرد
 سراف هشیمه جیلخ فارطا هقطنم هنایمرواخ زا اهنآ روظنم و دنادرب راک هب اهییاکیرمآ راب نیتسخن یارب ار هناـیمرواخ
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 و تسا کیدزن رواخ هن هقطنم نیا مینک هاگن ایسآ هب اپورا هراق زا نوچ هک تسا نیا هناـیمرواخ زا روظنم تسا هدوب
 رد و دندیمان طسوالا قرشلا ار هژاو نآ برع ناگدنسیون و دندیمان 8تسیا لدیم ار هقطنم نیا اذل رود رواخ هن
  .دش هدیمان هنایمرواخ یسراف

 هنایمرواخ هقطنم :1 هشقن
 (https://www.pinterest.com) :عبنم

 ،یداصتقا ،یکیژتارتسا رظن زا ناهج هقطنم نیرتساسح دیاش و یناهج هجوت زکرم ،متسیب نرق هنایم زا هنایمرواخ
 یمیهاربا ریغ نایدا و ،مالسا ،تیحیسم ،تیدوهی نوچ یمهم نایدا هاگداز هنایمرواخ تسا  هدوب یگنهرف و یسایس
 وزج زین ار اقیرفآ قرش و لامش یاهروشک ناناد یفارغج یخرب .تسا یونام و رهم نییآ ،یتشترز نید لثم
 هنایمرواخ یاهروشک زا ار ناتسناغفا و ناتسکاپ دننام ییاهروشک زین رگید یا هدع و دنناد یم هنایمرواخ یاهروشک
 یلک روط هب یلو ،درادن دوجو اهروشک بیکرت رد هقطنم نیا زا یتباث فیرعت ،نیاربانب .دنروآ یم باسح هب
 ،یدوعس ناتسبرع ،قارع ،هیروس ،هیکرت ،نیرحب ،ناریا ،یبرع هدحتم تاراما ،ندرا :زا دنترابع هقطنم نیا یاهروشک
 راون و ندرا دوررتخاب یاه هیحانءهدنریگربرد هک نیطسلف و لیئارسا روشک ود و نمی ،رصم ،نانبل ،تیوک ،رطق ،نامع
 یگنهرف و یخیرات دیدش یگتسباو لیلد هب (شکارم و یبیل ،سنوت ،ریازجلا) هقطنم نیا یبرغ یاهروشک .تسا هزغ
 ییاقیرفا یاهروشک .دیآ یم رامش هب اهروشک نیا زا یکیزین نادوس .دنوش یم هدرمش هنایمرواخ زا یشخب رتشیب
 نیا کیدزن ای و نورد ییایفارغج رظن زا هک سربق و هیکرت .دنراد هنایمرواخ اب ییاهدنویپ زین یلاموس و یناتیروم
 ار ناتسناغفا یهاگ هتبلا ،دنراگنا یم هنایمرواخ یرواخ زرم ار ناریا .دنناد یم اپورا زا یشخب ار دوخ ،دنتسه هقطنم
 ورملق رد نیمز هرک تیعمج مجنپ کی زا شیب ،بیترت نیا هب .دنروآ یم رامش هب یدنب شخب نیا یاهروشک زازین

  .دننک یم یگدنز هنایمرواخ
                                                                                                                                                               

1. Middle East 
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 رفن 6٩30333٩ یاراد 0398 لاس یرامشرس هیاپ رب و (ناهجرد مهدفه) تعسو عبرم رتمولیک 0381108 اب ناریا
 ناتسناغفا اب قرش زا ،ناتسنمکرت و ناتسنمرا ،ناجیابرذآ یروهمج اب لامش زا ناریا .تسا (ناهجرد مهدجه) تیعمج
 هب بونج زا و (نیپساک) رزخ یایرد هب لامش زا نینچمه و تسا هیاسمه قارع و هیکرت اب برغ زا و ناتسکاپ و
 ناهج رد زاگ و تفن جارختسا مهم قطانم زا تسخن هقطنم ود هک ،دوش یم دودحم نامع یایرد و سراف جیلخ
 یایرد و سراف جیلخ هب ار ناهج هچایرد نیرتگرزب ناردنزام یایرد یلپ نوچمه هنایمرواخ بلق رد ناریا .دنتسه
 .برغ و قرش یایند یسایس - یگنهرف تاطابترا یارب تسا یهاگرذگ و دنکیم لصو بونج هب لامش زا ،نامع

 
 ناریا روشک :2 هشقن

 (https://slideplayer.com) عبنم

 هیاسمه هیکرت اب لامش زا و ناریا اب قرش زا ،هیروس و ندرا اب برغ زا ،تیوک و یدوعس ناتسبرع اب بونج قارع
 .تسایرد ىکیدزن رد و رت تسپ ىبرع ىاه نیمزرس رگید زا هک دناهدیمان قارع تهج نآ زا ار نیمزرس نیا .تسا 

 قرع عمج قارع دنا هتفگ زین ىخرب .تسا خاروس نآ نییاپ هک ىکشم ىنعی ؛دنا هتفرگ هبرقلا قارع زا ار قارع ۀملک
 نآ هب و دسر ىم ایرد حطس هب ّبدم ماگنه هب هک تسا تارف و هلجد لحاس ،نآ زا روظنم و ایرد لحاس ىانعم هب ؛تسا
 نابز رد ببس نیمه هب تسا هدش هتفرگ (تخرد ىاه هشیر)رجشلا قورع زا هک دندقتعم رگید ىخرب .دوش ىم لصو
 .تسا «هاریا» ىسراف هملک زا هتفرگرب هک ،تخرد و لخن رپ ىاج ىانعم هب ؛دننک ىم ظفلت كاریا ار نآ ىسیلگنا

 ىاه نیمز - 3 (برغ و بونج رد) نابایب و پتسا - 8 :تسا هقطنم هس لماش ،ىیایفارغج ظاحل هب قارع نیمزرس
 رد قارع.(قرش لامش و لامش رد) ىناتسهوک ىاه هیحان - 9 (تارارآ و رکب راید) تارف و هلجد ىاه تشد و تسپ
 یاه ندمت زاغآرس هک تارف و هلجد روهشم دور ود و دراد سراف جیلخ اب یکچوک یبآ زرم ،دوخ یبونج شخب
 قارع تعسو .دنتسه ناور نآ بونج هب روشک لامش زا دنروشک نیا نهک خیرات لوط رد نیرهنلا نیب یناتساب

191 ٬  یریسمرگ و راومه و تسپ قارع نیمزرس رتشیب .تسا (ناریا مراهچ کی هب کیدزن ،ما10) عبرم رتمولیک ٩89
 (قرش لامش) قارع ناتسدرک زا یشخب یلو ؛زیخلصاح یاه هگلج نآ قرش و تسا ریوک قارع برغ .تسا
 روشک نیا .دشاب یم تفن عبانم یاراد یاهروشک نیرتگرزب زا یکی قارع نینچمه .دشاب یم ریسدرس و یناتسهوک
 و (ناتسا)ءاول هدزیس هب قارع هزورما ،یرادا یدنب میسقت رد .دشاب یم یتفن هدش دییات ریاخذ هکشب درایلیم 918 یاراد
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 ،فجن ،البرک ،كوکرک ،هرصب ،لصوم ،دادغب :زا دنترابع نآ هدمع یاهرهش .دوش یم میسقت (ییارحص هقطنم)هیداب هس
 .تسا ناهج تیعمجرپ روشک نیملهچ تیعمج (1863 هیئوژ رامآ) رفن 33001039 اب قارع .هینامیلس ،هیرصان ،هّللح
 تیعمج زا دصرد 0 کیدزن هریغ و نایروشآ ،نانانمکرت ،دصرد 63–دصرد 08 اهدرک ،دصرد 61-دصرد 0٩ اه برع
 دصرد دصرد ٩9-دصرد 39 ،هعیش قارع مدرم دصرد دصرد 00-دصرد 60 دودح نینچمه .دنهد یم لیکشت ار قارع
 .دنتسه نایدا رگید ناوریپ و یحیسم دصرد 9 و ینس

 
 قارع روشک تیعقوم :3 هشقن

 (https://www.maps.com) :عبنم

 و ایسآ برغ لامش رد کچوک یایسآ ای یلوتانآ ینعی روشک گرزب شخب هک تسا ییایساروا یروشک هیکرُتت
 .دراد رارق (اپورا قرش بونج رد یا هقطنم) ناکلاب هقطنم رد هیکارت مان هب زین یکچوک شخب و تسا عقاو هنایمرواخ
 لامش رد و ؛هیروس و قارع اب یقرش بونج رد ؛ناتسجرگ و ،ناتسنمرا ،ناوجخن ،ناریا یاهروشک اب قرش رد هیکرت
 ود اب برغ زا ،هایس یایرد اب لامش زا هیکرت نینچمه .تسا هیاسمه نانوی و ناتسراغلب اب (ییاپورا شخب) یبرغ
 زین لنادراد و رفسب یدربهار هگنت ود .دراد یبآ زرم هنارتیدم یایرد اب برغ بونج زا و هژا و هرمرم کچوک یایرد
91٩ هیکرت تعسو .تسا هیکرت رایتخا رد ٬  ًااتبسن و یناتسهوک یروشک هیکرت .تسا (متفه و یس) عبرم رتمولیک 300
 رارق اب هیکرت .تسا  هتفای دادتما برغ و قرش یوس زا هک تسا لیطتسم کی دننام روشک نیا لکش .تسا نارابرپ
 هاگرذگ و تسا یبوخ رایسب و یدربهار ییایفارغج تّبیعقوم یاراد ،ناهج قطانم نیرت ساّبسح زا یکی رد نتفرگ
 هک ،دشاب یم (1863 دروآرب) رفن نویلیم 31 دودح هیکرت روشک تیعمج .دیآ یم رامش  هب اپورا و ایسآ برغ لامش
 زا یرایسب یلو تسا کیئال هیکرت تموکح .دنتسه یولع مه دصرد 03 ات 08 و ینس مدرم دصرد 01 ات 0٩ ًاادودح
 یداژن بیکرت نینچمه .تسا یمسر لیطعت روشک نیا رد نابرق دیع و رطف دیع و دنتسه دنبیاپ مالسا نید هب مدرم
 ریاس ار دصرد 38-دصرد ٩ و درک دصرد دصرد 18 ،كرت مدرم دصرد دصرد 0٩-دصرد 6٩ دودح هیکرت رد
 زرم مه یاهروشک .دراد ییاپورا هیاسمه ود و ییایسآ هیاسمه شش هیکرت .دنهد یم لیکشت هیکرت یموق ناگدنشاب
 و ،رتمولیک 103 ناتسنمرا ،رتمولیک 3 ناجیابرذآ یروهمج ،رتمولیک 331 ناریا اب قرش رد :زا دنا ترابع هیکرت
 063 نانوی اب یبرغ لامش رد ؛رتمولیک 331 هیروس و رتمولیک 309 قارع اب یقرش بونج رد ؛رتمولیک 303 ناتسجرگ
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 ناتسا دوخ اب ناتسا هس زج هب اه ناتسا همه زکارم .دراد ناتسا 81 هیکرت روشک .رتمولیک 613 ناتسراغلب و رتمولیک
 :زکرم) هیراقس ،(تیمزیا :زکرم) یلااجوک ،(هیکاتنا :زکرم) یاتخ :زا دنا ترابع هدربمان ناتسا هس .دنتسه مانمه
 .تسا هدش میسقت شخب نیدنچ هب هیکرت یاه ناتسا زا مادکره .(یرازاپادآ

 
 هیکرت روشک :3 هشقن

 (http://themechanicredwoodcity.com) :عبنم

 اههتفای لیلحت

 یلخاد لماوع -

 اهفعض -1

 تموکح یژولوئدیا رد تافالتخا -
 هب زین هیکرت روشک .دنتسه یعیش تارکفت و ناریا یمالسا بالقنا زا رثأتم یژولوئدیا یاراد قارع و ناریا یاهروشک
 تهج رد یناوخا تانایرج یماح یلک تروص رد اما ،دیامنیم لمع دوخ روشک رد ینس یلادتعا مالسا یعون
 هنایمرواخ رد زیامتم یوگلا عون ود جورم هیکرت و ناریا زین یراتخاس رظنم زا .تسا ینامثع یروتارپما ذوفن یزاسزاب
 یمالسا یوگلا یپ رد یرگید و دنک یم لابند ار یناوخا تانایرج زا تیامح و یلادتعا مالسا یوگلا یکی ،دنتسه
 و هداد رارق هجوت دروم دوخ یجراخ تسایس رازبا هباثم هب ار ییارگ ینُبس یعون هیکرت .تسا هقطنم رد یعیش ینید
 هقباس زین و یراتخاس لماوع هعومجم نیا هب هجوت اب .دنک یم لابند یجراخ تسایس رد ار یعیش شیارگ ناریا
 .تسا یندشن لح روشک ود نایم یدج تباقر دسر یم رظن هب ،یخیرات

 یبهذم و یموق مسیرورت -
 و یگنهرف یایفارغج راتخاس لیلد هب هیکرت و ناریا یاهروشک ،تفگ دیاب یموق و یبهذم مزیرورت هلئسم اب هطبار رد
 و ناریا نورد رد مزینردم دنور .دناهدوب دوخ نورد رد بهذم اب طبترم یتسیرورت لئاسم ریگرد رتمک صاخ یعامتجا
 هعماج تخاس هب ،هیکرت و ناریا رد ینامثع و هیوفص نوچ ییاهتموکح رارقتسا و شیپ لاس 668 دودح زا هیکرت
 هزوح یتح و هیروس ،قارع ،ناتسکاپ ،ناتسناغفا دننام لحمضم یاهروشک هب رتمک هک دش رجنم یلداعتم یبهذم
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 لاس زا ناغودرا بیط بجر یربهر هب هعسوت و تلادع بزح ندمآ راک یور اب دنچره .دراد تهابش سرافجیلخ
 ببس یفلس یاههورگ زا تیامح رد 8863 لاس رد هیروس و قارع رد نایرج نیا کیژولوئدیا تالخادم و 3663
 ریگرد رتمک هیکرت و ناریا هعماج یلک تروص هب اما ،تشگ زین هیکرت دوخ رد یتح یبهذم مزیرورت تادیدهت شیازفا
 و یعامتجا راتخاس و یزاستلم-تلود مدع لیلد هب قارع روشک نایم نیا رد .دنتسه یبهذم ییارگطارفا لئاسم
 یبهذم یتسیرورت یاههورگ ییامنتردق یارب یلحم یزکرم تلود فعض و مزینردم دشر مدع ،هدننکش یگنهرف
 میقتسم تروص هب هلئسم نیا هک تسا هدوب ك.ك.پ دننام ارگموق یاهتسیرورت زین و شعاد ًااریخا و هدعاقلا دننام
 یموق و یبهذم مزیرورت تادیدهت هیکرت و ناریا اب قارع یگیاسمه نیااربانب .دراذگیم رثا زین هیکرت و ناریا تینما رب
 ریخا یاهلاس رد ناریا رد و دایز تدش اب هیکرت رد یموق مزیرورت هکنیا هژیوب .تسا هدومن مه اهروشک نیا هجوتم ار
 ،ینامیلس) تسا هدوب قارع ناتسدرک تانایرج نیا کیتسجل و هیذغت هطقن هک دراد دوجو یرتمک دیدهت اب

16/16/1398).  
 اهدرک هلئسم -
 اب هشیمه دنتسه نابزدرک یاه تیلقا یاراد هیروس هارمه هب هک ییاهروشک ناونع هب قارع و هیکرت ،ناریا یاهروشک
 و ك.ك.پ دننام درک بلطییادج و یماظنهبش یاههورگ یتینما تادیدهت زین و دارکا هنابلطلالقتسا لئاسم شلاچ
 یراتخمدوخ هک تفرگ رارق یریسم رد قارع روشک نایم نیا رد .دناهجاوم هریغ و هلموک و تارکومد بزح ،كاژپ
 مه .دش زرحم یراتمدوخ نیا 9663 لاس رد مادص طوقس اب و دروخ مقر یبسن تروص هب 9338 لاس زا اهدرک
 قارع ناتسدرک هجیتن رد و دنتسه قارع رد هجوت لباق یشترا و یداصتقا لقتسم متسیس یاراد قارع یاهدرک نونکا
 و ناریا روشک ود ره .تسا هدش لدبم هیکرت و ناریا هزیوب هدنوشدیدهت یاهروشک ریاس ینارگن و هجوت زکرم هب
  .دننک یم ساسحا یتسیرورت نایماظن هبش بناج زا ار یکرتشم یاهدیدهت هیکرت

 کیتیلپوردیه و تسیزطیحم -
 .دش دهاوخ لیدبت یندمت و یتینما یدج دیدهت کی هب یتآ یاه لاس رد هنایمرواخ رد بآ و تسیزطیحم نارحب
 و تیعقاو کی هب هک دوریم نالا ،تشاد یرایسب تهابش یا هناسر یخوش کی هب لبق ههد دنچ رد هک ینارحب

 دوجوم یسایس مظن ،دوش تیریدم و لرتنک یتسرد هب دناوتن رگا بآ نارحب .دوش لیدبت هقطنم یارب موتحم تشونرس
 و دروخب مقر اه ندمت لاوز اسب هچ نآ یطیحم تسیز لئاسم و بآ نارحب نورد زا .دروخ دهاوخ مهرب هنایمرواخ رد
 تاشقانم نیا زکرم رد هیکرت و ناریا ،هیروس ،قارع .دریگ لکش یا هقطنم و یلخاد یاه گنج و یموق تاعزانم
 .دنریگ رارق دنناوت یم یا هقطنم
 نیب رد ار (بعکمرتم ٩133) سرتسد لباق بآ هنارس نیرتالاب و (رتم یلیم 930) هنالاس شراب طسوتم نیرتالاب هیکرت
 بآ هنارس ،دراد ار هیکرت هنالاس شراب 09/6 هکنیا دوجو اب قارع .تسا هداد صاصتخا دوخ هب هقطنم یاهروشک
 هک تسا رتمک نآ هنالاس شراب تبسن زا نآ بآ هنارس تبسن ،ناریا فالخرب ینعی .تسا هیکرت 19/6 نآ سرتسد لباق
 بآ هنارس تبسن ،وس یلیا دس ثادحا اب دور یم نامگ .تسا روشک نیا رد بآ عبانم حیحص تیریدم مدع لیلد هب
 ینارحب عضو رد هیروس ،كرتاتآ دس ثادحا اب هک یروط نامه ؛دورب رت نییاپ مه یلعف رادقم زا قارع سرتسد لباق
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 دراد دصق هناتسد شیپ تامادقا اب تارف و هلجد تسدالاب رد ینغ ًااتبسن بآ عبانم نتشاد اب هیکرت .تفرگ رارق
 هلجد تسد نییاپ یاهروشک اما .دنامب ناما رد اه یلاس کشخ و بآ نارحب زا یشان تالکشم زا یا هنارهام تروص هب
 زا یا هعسوت نالک یاه تسایس و بآ عبانم یتیریدم یاه همانرب دوجو مدع تلع هب هیروس و قارع ًااصوصخم تارف و
 دیدهت ضرعم رد اهروشک هیقب زا شیب رگید یئوس زا یموق و یبهذم یاه شنت زا یشان یلخاد یاه یریگرد و یئوس
 .دنراد رارق
 اهتوق -2

 یمونوکاوئژ و یکیتیلوپوئژ لباقتم زاین-
 زا قارع و ناریا یرادروخرب و كرتشم هقطنم کی رد یریگرارق و یراوجمه لیلد هب قارع و هیکرت ،ناریا یاهروشک
 رگیدکی هب زین یکیمونوکاوئژ ظاحل هب ار اهروشک نیا ،هیکرت فرصم رازاب و تیعقوم زین و یلیسف میظع یاهیزرنا

 یاهتردق روضح و یفلس ییارگداینب و یدرک لئاسم دننام یکیتیلپوئژ لئاسم رد هک روطنامه .تسا هدومن هتسباو
 نیا زین یمونوکاوئژ و یداصتقا هنیمز رد ،دنتسه یرتشم تادیدهت و كرتشم عفانم یاراد قارع و هیکرت ،ناریا ،گرزب
 تیمکاح هرود عورش زا هیکرت و ناریا یراجت تالدابم ماقرا و رامآ یسررب .دنراد یدایز كارتشا هوجو اهروشک
 3663 لاس زا .تسا روشک ود یراجت تالدابم مجح رد دشر دنور دایز رایسب شیازفا نیبم هعسوت و تلادع بزح
 یمسر یاهرامآ قبط .دش داجیا یرتشیب یراکمه یارب یدایز یاه تیفرظ هیکرت و ناریا نیب یداصتقا طباور رد
 رد مقر نیا هک هدوب رالد درایلیم 3 /1 رب غلاب 3663 لاس رد روشک ود یجراخ تراجت مجح هیکرت یداصتقا یاهداهن

 یاه میرحت لامعا اما .تسا هدیسر رالد درایلیم 33 کیدزن 3863 لاس رد و رالد درایلیم 68 زا شیب هب 6863 لاس
 درایلیم 18 /0 رتمک هب 9863 لاس رد مقر نیا ات دش ثعاب ناریا یتفن یاه دمآرد شهاک و اپورا هیداحتا و اکیرما
 .دبای شهاک رالد
 یراوجمه -
 یفنم و تبثم طباور رد یمهم شقن ،یکیتیلپوئژ مهم كرحم کی ناونع هب یجراخ تسایس رد یراوجمه لصا
 یریگلکش ببس دوخ هب دوخ كرتشم میرح و اهزرم نتشاد و روشک دنچ ای ود یراوجمه .دنکیم یزاب اهروشک
 ثحابم ،یعامتجا و یگنهرف یایفارغج لئاسم ،یسرتسد و یمونوکاوئز ،یداصتقا یاههزوح رد كرتشم لئاسم
 زرم یاراد زین قارع و هیکرت ،ناریا یاهروشک .دوشیم مزیرورت زین و کیژرنا و یتسیزطیحم ،کیژولوئدیا و یبهذم
 یزرم كرتشم هطقن کی یاراد هس ره قارع و هیکرت ،ناریا هکنیا هجوت بلاج .دنتسه رگیدکی اب یهجوت لباق كرتشم
 اهروشک نیا طباور رد مهم لماع ناونع هب یراوجمه لصا هب هلئسم نیا .دنتسه زین رگیدکی اب غادرپمالاد یاه هوک رد
 تادیدهت ،یژرنا ،فرصم رازاب ،یداصتقا هفرص یاراد یاهریسم ،تیزنارت و یسرتسد دننام یلئاسم .دنزیم نماد
 ،کیتیلپوردیه و یتسیزطیحم تادیدهت نینچمه و یگنهرف و یخیرات یاهیگتسویپ ،یفلس تانایرج زین و اهدرک
 یلم عفانم و تینما و یداصتقا هافر هک تفگ دیاب نیاربانب .تسا روشک هس نیا یاهقطنم و یزرم یراوجمه زا یشان
 قارع روشک نایم نیا رد .دراد رارق رگیدکی اب یشوپمشچ لباق ریغ طابترا رد یربج تروص هب قارع و هیکرت ،ناریا
 تموکح طوقس و سراف جیلخ مود گنج زین و سرافجیلخ لوا گنج و 6338 ههد یاهلاس یاهدادخر لیلد هب
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 شلاچ هب ،نآ یزکرم تموکح فیعضت و یلاردف ماظن تمس هب روشک نیا تکرح و 9663 لاس رد نآ یزکرم
 .تسا هدش لیدبت روشک نیا اب یراوجمه لیلد هب هیکرت و ناریا یلم تینما یارب یکرتشم
 یخیرات و یگنهرف تاکارتشا -
 گرزب یروتارپما زا یشخب هیکرت كاخ ینامز .دنتسه یخیرات و یگنهرف قیمع تاکارتشا یاراد ناریا و هیکرت روشک
 ار هیکرت تیعمج زا یهجوت لباق دصرد یناریا موق کی ناونع هب اهدرک هزورما .تسا هدوب ناتساب نارود رد ناریا
 نابز اب ناریا مدرم زا یدایز شخب .تسا یرذآیکرت زین ناریا روشک زا یهجوت لباق تیعمج نابز و دنهدیم لیکشت
 و ینابز و یگنهرف یاهیگتسباو نیا هشیمه زین مالسا هرود رد یخیرات تادوارم رثا رد و دنراد ییانشآ یکرت
 و اههراگن زونه و هدوب یروتارپما نیا رد ییالاو هاگیاج یاراد ینامثع هرود رد یسراف نابز .تسا هتفای همادا یخیرات
 نابز رد یسراف هژاو رازه 0 زا شیب .تسا هدهاشم لباق نآ یمیدق نیدایم و لوبناتسا رد یسراف طخ و نابز اب یراثآ
-یسراف گرزب یارعش دوجو .تسا یکرت نابز زا یدایز ناگژاو یواح زین یسراف نابز .دراد دوجو یلوبناتسا یکرت
 دروم اههد زا یکی ،هیکرت رد یولوم هب هتسباو فوصت و هیکرت هینوق رهش رد یخلب نیدلالالج انالوم دننام نابز
 و یگنهرف تاکارتشا یاراد ،کیتارکومد و یخیرات روشک ود هیکرت و ناریا .تسا هیکرت و ناریا گنهرف رد كرتشم
 یاه هنیمز دوجو و تابثاب و ینالوط یاهزرم نتشاد هک دنشاب یم هنایمرواخ رد یا هقطنم تردق ود و یعامتجا
 یم یسایس دازآ یاضف کی رد یزرم و یضرا تافالتخا نادقف و روشک ود یگنهرف و یسایس ،یداصتقا یراکمه
 .(٩0 :6398 ،روپنیسح و ناقهد) دوش هنارتیدم ات سراف جیلخ زا ،دنمتردق یداحتا لیکشت بجوم دناوت
 ینوریب لماوع -3

 اهتصرف -1

 ناهج رد بسانم یکیتیلپوئژ تیعقوم -
 برغ و قرش ریسم رد ینیمزرس یدس دننام ناریا روشک .تسا ناهج رد ریظنمک یتیعقوم ناریا یکیتیلپوئژ تیعقوم

 دوخ هک رد دنه سونایقا رد بونج زا و لامش بطق یگیاسمه رد هیسور و رزخ یایرد هب لامش زا .دراد رارق ناهج
 یایسآ اب هنایمرواخ و اپورا نیب ینیمز تاطابترا رتشیب ینعی .دراد لحاس ،دراد رارق بونج بطق یگیاسمه رد
 ربعم ناونع هب مه و یژرنا ادبم ناونع هب مه ناریا روشک .تسا ناریا قیرط زا ریزگان یقرش و یبونج و یزکرم
 مرگ یاهبآ هب ار هیسور هدودحم رد یلامش درس قطانم ناریا نیاربانب .تسا رادروخرب یالاب رایسب تیمها زا یژرنا
 دیاب ورنیا زا .دنکیم لصتم اپورا و هنایمرواخ هب ار ایسآ بونج و یزکرم یایسآ و دنک یم لصتم دنه سونایقا
 .دشاب ناهج یکیتیلپوئژ رترب تیعقوم 0 زج دیاش و دراد یریظن مک تیعقوم ناهج و هنایمرواخ هقطنم رد ناریا تفگ
 یبطقدنچ ای یبطقدنچ-کت ماظن هب 1یبطق کت ماظن زا ناهج تکرح -
 نانآ .دننادیم هدنیآ ناهج ربهر و یلبق للملانیب ماظن حتاف ار دوخ «یبطق کت ماظن» یروئت حرط اب نایئاکیرمآ
 تیعضو نیا ندش هنیداهن تمس هب خیرات تکرح و دیامنیم یوریپ لاربیل و یبطق کت یمظن زا هدنیآ ناهج دندقتعم

 دنیارف زا رثأتم ،روهظون یاهتردق و اکیرمآ اب ضراعم یاهدحاو ،یبطقود ماظن بولغم ناگدنامزاب اما ؛دوب دهاوخ
                                                                                                                                                               

1. Unipolar international system 



 858 ... ییارگمه یوگلا یکیتیلپوئژ راتخاس

 ییاهراتفر اب و دنریذپیمن ار یناهج مظن زا ریباعت نیا ،برغ لوزن هب ور تردق و یتاعالطا -یطابترا تالوحت
 حوطس رد ًااتدمع هک تسا مالسا ناهج ،روهظون یاهتردق زا یکی .دناشالت رد اعدم نیا در تهج رد هنایارگاو
 .(318 :1398 ،وترپ و نیبناهج) تسا هدش رهاظ ،دنمتردق بطق کی تروصهب یسایس -یگنهرف
 روشک هس ییارگمه و 1(OIC) یمالسا یراکمه نامزاس -
 نامزاس دوجو ،ییارگمه تهج قارع و هیکرت ،ناریا هژیوب و یمالسا یاهروشک یورشیپ یاهتصرف زا یکی
 اب هک تسا دحتم للم نامزاس زا سپ یتلود نیب نامزاس نیمود ،یمالسا یراکمه نامزاس .تسا یمالسا یاهیراکمه
 یارب نیمضت و مالسا ناهج یعمج یادص نامزاس .تسا هراق راهچ زا شیب شرتسگ هب روشک ٩0 زا تیوضع
 .تسا ناهج فلتخم دارفا نایم یگنهامه و یللملا نیب حلص جیورت حور رد مالسا ناهج عفانم زا تیامح و تظافح
 کی ناونع هب دش رازگرب 3038 ربماتپس 03 رد برغم یهاشداپ ،طابر رد هک یخیرات سالجا میمصت ساسا رب نامزاس
 .دش سیسأت سدقملا تیب لاغشا رد یصقالا دجسم ییانج یزوس شتآ زا هجیتن

 روشک هس ییارگمه و نیطسلف هلئسم -
 و مالسا ناهج ییارگمه ببس خیرات زا ییاهههرب رد هک تسا مالسا ناهج گنررپ هلئسم اهنت دیاش نیطسلف هلئسم
 عافد و مزینویهص یرگلاغشا خیرات زا یشخب ناونعهب هشیمه لیئارسا و بارعا یاهگنج هرطاخ .تسا هدش برع
 هلئسم یور رب قارع و هیکرت ،ناریا یاهروشک .دنام دهاوخ یقاب ناناملسم نهذ رد یمالسا یاهنیمزرس زا ناملسم
 دناوتیم ،هیروس و هیکرت ،قارع یدرک قطانم رد لیئارسا تالخادم هب هجوت اب هلئسم نیا و دنراد یبسن قافو نیطسلف
 یاهتصرف هلمج زا نیاربانب .دوش هتسیرگن یاهقطنم دعب رد اهروشک نیا یوس زا زین رتیدج هلئسم کی ناونع هب
 .تسا قارع و هیکرت ،ناریا نیب ییارگمه یورشیپ

 اهدیدهت -2

 هنایمرواخ هدننکش هقطنم رد رارقتسا -
 تیعضو رد یرصنع ناونع هب دوخ ،تسا زین قارع و هیکرت ،ناریا روشک هس هدنریگرب رد هک هنایمرواخ هقطنم
 یکیتیلوپوئژ مهم لماوع ناونعهب هقطنم نیا یاه یگژیو ًااتعیبط .دنکیم یزاب شقن اهروشک نیا ییارگمه ای ییارگاو
 یرایسب تادیدهت و اهشلاچ لحم روکذم هقطنم .دنکیم ینیرفآشقن روشک هس نیا نیب هبناجود و هبناجهس طباور رد
  .تسا هدش دای یکیتیلوپوئژ تایرظن رد ناهج هدننکش قطانم زا یکی ناونع هب نآ زا هک یوحن هب فتسا

 یجراخ یاهورین روضح -
 هقطنم نیا زا ای هک هدوب یگرزب یاهتردق تباقر و شکمشک لحم خیرات لوط رد هراومه هنایمرواخ هقطنم
 ،ناتساب مر) دناهدروآ شروی هقطنم نیا هب رگید قطانم زا ای (هریغ و ینامثع ،مالسا ،ناتساب ناریا) دناهدروآربرس
 یاهقطنم ناونع هب هنایمرواخ ،نردم یاهتلود رامعتسا و مزینردم روهظ و رصاعم هرود رد .(هریغ و لوغم ،ردنکسا
 تروص هنایمرواخ قرش رد یبیلص یاه گنج نایاپ و زورب اب مه مزینردم زاغآ دنچره .دوب اهروشک نیا عمط دروم
 مادک ره هک اکیرمآ هدحتم تالایا اتیاهن و هیسور و هسنارف ،ایناتیرب ،ایناپسا ،لاغترپ دننام یرامعتسا یاهتردق .تفرگ

                                                                                                                                                               
1. Organisation of Islamic Cooperation 
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 مغر هب درس گنج و مود یناهج گنج .دنتشاد یهجوت لباق روضح هنایمرواخ رد یعفانم فیرعت اب دوخ هرود رد
 دوب یزاب نیمز نیا زا یمهم شخب هنایمرواخ هک دوب یاهدرتسگ یزاب نیمز یاراد ،گرزب یاهتردق نیب یدنبههبج
 درس گنج لوط رد هنایمرواخ یاهروشک .دشیم هتفرگ رظن رد دنلمیر زا یشخب ناونع هب زین نمکیاپسا هیرظن رد هک
 اب .دندوب یناهج سایقم رد درس گنج گرزب لزاپ زا یشخب دننام و دندرک ییارآفص برغ و قرش كولب ود رد
 و ارگ مالسا تانایرج لیلد هب هکلب دشن مک هنایمرواخ هقطنم تیمها اهنت هن ،یوروش یشاپورف و درس گنج نایاپ
 .دش زین رتشیب ،نیچ دننام ییاهروشک لرتنک و یژرنا عبانم هب برغ یسرتسد موزل
 یاه تموکح زا ینابیتشپ و تیامح هب فوطعم اه تدم ات اکیرمآ یا هنایمرواخ یاه تسایس ،درس گنج زا سپ
 هلکاش ،درکیور نیا یلصا روحم ناونع هب ،تابث ظفح .دوب هقطنم رد نتگنشاو عفانم ظفاح و نامیپ مه اما ارگرادتقا
 عوقو و ییاکیرمآ دض یاه شیارگ رتشیب كرحت و تیوقت اب .داد یم لیکشت ار اکیرمآ یا هنایمرواخ یاه تسایس یلک
 رد تابث ظفح یاجب یتینما درکیور ذاختا تمس هب دیفس خاک نارادمتسایس ،اکیرمآ كاخ رد ربماتپس 88 تالمح
 رت كانرطخ ناهگان هب هک یناهج» رد ار دوخ اکیرمآ ربماتپس 88 زا سپ ،سیدگ ناج هتفگ هب .دنداد تهج رییغت هقطنم
 .(Gaddis, 2004) تفای «هدش
 دیدج هنایمرواخ حرط -
 هدیزگرب هنایمرواخ هقطنم رد دوخ تدمدنلب یژتارتسا ناونعهب ار گرزب هنایمرواخ حرط ،ربماتپس 88 زا سپ اکیرمآ
 نداد دنویپ قیرط زا هقطنم لک یعامتجا و یداصتقا ،یسایس تیهام رییغت زا تسا ترابع حرط نیا فده .تسا
 یکی هک تساکیرمآ یتینما فادها هب رظان حرط نیا نینچمه .تادهعت زا یاهعومجم لوح هنایمرواخ و اپورا ،اکیرما
 .دشابیم میژر نیا یداصتقا تینما هلمج زا تینما نیمأت و لییارسا زا تیامح ،نآ ییارجا فادها نیرتیلصا زا
 تالایا اب یداصتقا هطبار قیرط زا اهنت ،دنیبیم دوخ یورارف ار یرایسب تالکشم هک یتلود ناونع هب لییارسا ًااملسم
 هلمج زا اهروشک رگید اب یداصتقا طباور یرارقرب دنمزاین و دشاب هتشاد ییایوپ یداصتقا متسیس دناوتیمن هدحتم
 بوچراهچ رد هک لیئارسا یداصتقا تینما حرط یاتسار رد زین هدحتمتالایا .تسا هنایمرواخ رد دوخ ناگیاسمه
 ریاس و لییارسا نایم یسایس و یداصتقا هنسح طباور داجیا لابندهب ،تسا هیجوت لباق گرزب هنایمرواخ رتیلک
 ،هعسوت یاهوگلا ندوب یموب رب نآ ساسا و تسا یملع و تباث یلوصا ،هعسوت لوصا .تسا یاهنایمرواخ یاهروشک
-هنیمز یمامت رد یاه مانرب نتشاد و هعسوت یوس هب لین یارب عامتجا یاهدرادناتسا و اههنیمز هب نتشاد جایتحا
 و هیکرت فناریا دننام هنایمرواخ گرزب یاهروشک نزو شهاک اتسار نیا رد اما .(80 :0198 ،ینیدلانیعم)تساه
 هایمرواخ هشقن رد ورنیا زا .دسریم رظن هب یرورض برغ یارب هیروس و قارع دننام ییاهروشک زین و ناتسبرع
 .دناهتفرگ رارق هیزجت همانرب رد اهروشک نیا گرزب

 قارع و هیکرت ،ناریا یاهقطنم یاهتباقر-
 نیا نیرتگرزب .دناهدوب خیرات لوط رد ییاهتباقر و تافالتخا یاراد قارع و هیکرت فناریا روشک هس یلک تروص هب
 شنت زین و قارع و ناریا هلاس تشه گنج و هتشذگ یاهنرق رد ینامثع و ناریا یاه گنج رد ناوتیم ار لئاسم
 و ناریا رضاح لاح رد .تسناد هلئسم نیا رد ناریا اب قارع یهارمه و هیروس و قارع رس رب هیکرت و ناریا دیدش
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 نیا .تسا قارع و ناریا اب فلتخم یاههزوح رد ییاهتباقر یاراد هیکرت و دنتسه یبسن ییارگمه یاراد قارع
 رد مهم تادیدهت ءزج ،ددرگیم بیقر یللملانیب و یاهقطنم نارگیزاب یراربهرهب بجوم هاگ هک یاهقطنم یاهتباقر
 .دیآیم باسح هب روکذم یاهروشک نیب ییارگمه دنور
 یشهوژپ یملع درواتسد و یریگ هجیتن
 دراد روشک هس یایفارغج رد هشیر هک دراد دوجو یتبثم طاقن روشک هس نیا طباور رد هک تفگ ناوت یم یلک روط هب
 و ازدیدهت لماوع .تسا روشک هس نیا یللملانیب و یاهقطنم طیحم زا یعبات زین زاسارگمه و تبثم طاقن یخرب و
 هدومن روشک هس طباور هجوتم ار یتادیدهت و اهفعض ًااعومجم هک تسا یجراخ و یلخاد لماوع لماش زین یفنم
 هئارا هب ،(دیدهت و تصرف ،فعض ،توق) روکذم هناگراهچ یاهصخاش ساسارب هدش یعس شخب نیا رد .تسا
  .دوش هتخادرپ (SWOT) تاوس یدربهار یوگلا نامه ای لدم بلاق رد ییاهدربهار

 (SWOT) قارع و هیکرت ،ناریا ییارگمه یوگلا رد ینورد و ینوریب لماوع :1 لودج
 ینورد لماوع ینوریب لماوع

 (S) اه توق تسرهف (W) اه فعض تسرهف (O) اه تصرف تسرهف (T) اهدیدهت تسرهف

T1- هنایمرواخ هدننکش هقطنم رد رارقتسا 
T2- یجراخ یاهورین روضح 
T3- دیدج هنایمرواخ حرط 
T4- و هیکرت ،ناریا یاهقطنم یاهتباقر 

 قارع

O1- ناهج رد بسانم یکیتیلپوئژ تیعقوم 
O2- ای یبطقدنچ-کت ماظن هب یبطق کت ماظن زا ناهج تکرح 

 یبطقدنچ
O3- یمالسا یراکمه نامزاس (OIC) 
O4- نیطسلف هلئسم 

W1- یموق و یبهذم تافالتخا 
W2- یژولوئدیا رد تافالتخا 

 تموکح

W3- یبهذم و یموق مزیرورت 
W4- اهدرک هلئسم 
W5- کیتیلپوردیه و تسیزطیحم  

S1- و یکیتیلوپوئژ لباقتم زاین 
 یمونوکاوئژ

S2- یراوجمه 
S3- یخیرات و یگنهرف تاکارتشا  

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 (یلخاد) ینورد لماوع -1
 تهج روشک 9 نیب طباور و قارع و هیکرت ،ناریا روشک هس (ینورد) یلخاد طیحم شجنس هلحرم نیا فده
 ای هدنرادزاب یاه هنیمز ییارگمه فادها هب یبایتسد هار رد هک تسا ییاه هبنج ینعی ،فعض و توق طاقن ییاسانش
 یدنب میسقت فعض و توق طاقن ناونع تحت و هتفرگ رارق یسررب دروم عبانم و اه تیلباق ور نیا زا .دراد دعاسم
 .تفای صاصتخا دوجوم عضو رد لامرن نزو و هبتر دراوم زا مادک ره هب و دیدرگ

 (IFE) قارع و هیکرت ،ناریا ییارگمه یوگلا رد راذگ رثا توق طاقن لامرن نزو و هبتر :2 لودج
 (راد نزو زایتما) هبتر رد لامرن نزو برض لصاح لامرن نزو (6-1 نیب) دوجوم نزو هبتر نیگنایم (S) توق طاقن فیدر
 1/6 3/6 1 یمونوکاوئژ و یکیتیلوپوئژ لباقتم زاین 8
 00/6 ٩8/6 31/9 یراوجمه 3
 39/6 98/6 9 یخیرات و یگنهرف تاکارتشا 9
 1108   (IFE) عومجم

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 (IFE) قارع و هیکرت ،ناریا ییارگمه یوگلا رد راذگ رثا فعض طاقن لامرن نزو و هبتر :3 لودج

 (راد نزو زایتما) هبتر رد لامرن نزو برض لصاح لامرن نزو (6-1 نیب) دوجوم نزو هبتر نیگنایم (W) فعض طاقن فیدر
 08/6 06/6 9 یموق و یبهذم تافالتخا 8
 38/6 06/6 3/9 تموکح یژولوئدیا رد تافالتخا 3
 61/6 88/6 ٩/9 یبهذم و یموق مزیرورت 9
 0/6 08/6 1 اهدرک هلئسم 1
 60/6 98/6 3/9 کیتیلپوردیه و تسیزطیحم 0
 1108   (IFE) عومجم

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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 (یجراخ) ینوریب یلماوع -2
 یاهروشک هک تسا یکیتیلوپوئژ ییاهدیدهت و اه تصرف ییاسانش تهج ینوریب طیحم راثآ یسررب هلحرم نیا فده
 و هدش ماجنا تاعلاطم ساسارب نیاربانب .تسا هجاوم نآ اب دوخ طباور و ییارگمه ریسم رد قارع و هیکرت ،ناریا
 یاهقطنم ییارگمه رب رثوم و دوجوم یاهدیدهت و اه تصرف هعومجم ،ناهج و هقطنم نوماریپ طیحم تیعضو یسررب
 .تفای صاصتخا لامرن نزو و هبتر دراوم زا مادک ره هب و تفرگ رارق یسررب دروم

 (EFE) قارع و هیکرت ،ناریا ییارگمه یوگلا رد راذگ رثا (اه تصرف) ینوریب لماوع لامرن نزو و هبتر :4 لودج
 (راد نزو زایتما) هبتر رد لامرن نزو برض لصاح لامرن نزو (6-1 نیب) دوجوم نزو هبتر نیگنایم (O) تصرف فیدر
 3٩/6 18/6 1 ناهج رد بسانم یکیتیلپوئژ تیعقوم 8
 90/6 18/6 1/9 یبطقدنچ ای یبطقدنچ-کت ماظن هب یبطق کت ماظن زا ناهج تکرح 3
 ٩6/6 3/6 1/3 (OIC) یمالسا یراکمه نامزاس 9
 09/6 88/6 9/9 نیطسلف هلئسم 1
 8108   (EFE) عومجم

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 (EFE) قارع و هیکرت ،ناریا ییارگمه یوگلا رد راذگ رثا (اهدیدهت) ینوریب لماوع لامرن نزو و هبتر :5 لودج

 (راد نزو زایتما) هبتر رد لامرن نزو برض لصاح لامرن نزو (6-1 نیب) دوجوم نزو هبتر نیگنایم (T) دیدهت فیدر
 00/6 18/6 1 هنایمرواخ هدننکش هقطنم رد رارقتسا 8
 01/6 38/6 1/9 یجراخ یاهورین روضح 3
 60/6 98/6 3/9 دیدج هنایمرواخ حرط 9
 ٩9/6 8/6 ٩/9 قارع و هیکرت ،ناریا یاهقطنم یاهتباقر 1
 31/8   (EFE) عومجم

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 ییارگمه یوگلا رد رب راذگ رثا یجراخ و یلخاد لماوع زایتما تیعضو :3 لودج

 یلخاد لماوع یجراخ لماوع
 فعض طاقن توق طاقن اهدیدهت اه تصرف
8108 3108 1108 1108 

Σ O+T= 3.7 Σ S+W= 3.68 
 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 ییارگمه یوگلا رد راذگرثا یجراخ و یلخاد لماوع عمج :7 لودج
 یلخاد لماوع عمج یجراخ لماوع عمج
٩09 1009 

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 .تسا هعسوت و دشر ،هلحرم نیا رد یداهنشیپ یاهیژتارتسا نیاربانب ،تسا ΣS + W < ΣT + O هکنیا هب هجوت اب

 
   (IE) یجراخ و یلخاد ییاهن سیرتام :1 لکش

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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 ینعی .تسا یمجاهت و هدنربشیپ یاهدربهار اب تیولوا هک تسا انعم نیا هب هعسوت و دشر یاهدربهار ای یژتارتسا
 و اهتوق) اهتیفرظ ییافوکش تمس هب دیاب ،یعفادت هیور ذاختا ای هیور رییغت ای یشیدنازاب و لیدعت یاج هب هکنیا
 .مینک تکرح (اهتصرف
 مغریلع اهتصرف و اهتوق ثحب رد روشک هس نیب طباور رد بسانم ًااتبسن یاهتیفرظ و طیارش یانعم هب رما نیا

 ینتبم و یمجاهت یاهدربهار نامه رادتیولوا یاهدربهار هلاسر نیا رد نیاربانب .تسا دوجوم یاهدیدهت و اهفعض
 و دشر دربهار اب یناکم و ینامز تیولوا هکلب .تسین اهدربهار ریاس ذاختا یانعم هب نیا هتبلا .دنتسه هعسوت و دشر رب
 هب دیاب اهنآ یاهقطنم ییارگمه و روشک هس طباور دشر و هعسوت تهج رد اهدربهار ریاس کمک هب هک تسا هعسوت
 هکلب ؛تسین هعسوت و دشر دربهار رب ینتبم اهنت هلاسر نیا یجورخ هک تشاد یدج هجوت دیاب .دنوش هتفرگ راک
 هک هدرک نیودت ار تسا دربهار 63 دادعت هب ًااعومجم هک یژتارتسا هتسد 0 هدنراگن هدش رکذ همادا رد هک روطنامه
 ینورد لماوع لیلحت و هیزجت زا لصاح یاه دربهار نییعت ،تاوس کینکت رد یدعب هلحرم .تسا هلاسر یلک یجورخ
 ار ST، WO، SO، WT یاه شخب زا کی ره بسانم یاهدربهار ات تسا اه نآ لامرن نزو و هبتر هب هجوت اب ینوریب و
 :دنتسه ریز دراوم رگنایب اه دربهار نیا یلک روط هب .مییامن داهنشیپ

 SWOT سیرتام :3 لودج

 تکرح :یفیک فادها
 ییارگمه تمس هب
 یاهقطنم

 

 توق طاقن

 

 فعض طاقن

صرف 
 اه ت

 :(SO) یتباقر/یمجاهت یاهدربهار
SO1- یناهج و یاهقطنم یکیتیلپوئژ تیعقوم زا یریگهرهب 

 یاهزاین نیمأت و یکیمونوکاوئژ هاگیاج تیوقت تهج بسانم
 رگیدکی یکیتیلپوئژ لباقتم

SO2- و یخیرات تاکارتشا و یراوجمه یگژیو زا یریگهرهب 
 رد روشک هس ره یکیتیلپوئژ هاگیاج تیوقت تهج رد یگنهرف
 ناهج و هقطنم

SO3- لئاسم و یخیرات و یگنهرف تاکارتشا زا یریگهرهب 
 نیبامیف طباور تیوقت تهج نیطسلف هلئسم دننام كرتشم

 (WO) هنادنمشوه تهج رییغت/یرگنزاب یاهدربهار
WO1- زا روکذم یاهروشک نیب کیژولوئدیا و یبهذم و یموق تافالتخا لیدعت و شهاک 

  روشک هس یکیتیلپوئژ تیعقوم زا یشان یاهتصرف رب دیکأت قیرط
WO2- یاه هژیوراک یاج هب یکیمونوکاوئژ و یکیتیلپوئژ یاهتیزم زا یریگ هرهب 

 تینما و هعسوت تهج رد ،هیکرت رد میظع یاهیزاسدس دننام یتسیزطیحم برخم ینیمزرس
 یاهقطنم رادیاپ

WO3- یموب هزرابم تهج رد اکیرمآ تیروحم اب یبطقکت ماظن رد تارییغت زا یریگهرهب 
 یدرک هلئسم زا یشان تادیدهت و یبهذم و یموق مزیرورت اب یاهقطنم

WO4- لیدعت تهج رد یمالسا سنارفنک نامزاس تیفرظ و نیطسلف هلئسم زا یریگهرهب 
 یبهذم ،یموق تافالتخا

WO5- یتالیکشت هب نداد لکش تهج رد یمالسا سنارفنک نامزاس تیفرظ زا یریگهرهب 
 هیروس روشک نینچمه و روشک 9 نیب یتسیزطیحم لئاسم لح یارب

 اهدیدهت 

 :(ST) عونت یاهدربهار
ST1- و یکیتیلپوئژ لباقتم یاهتیزم زا یریگهرهب 

 رد یخیرات و یگنهرف تاکارتشا و یراوجمه ،یکیمونوکاوئژ
 اهتباقر شهاک و اهیراکمه تیوقت تهج

ST2- تهج یکیتیلوپوئژ لباقتم یاهیگتسباو زا یریگهرهب 
 دیدج ای گرزب هنایمرواخ دننام ییازدیدهت یاهحرط اب هلباقم

ST3- تیعقاو رب ینتبم یاهقطنم ییارگمه تهج رد تکرح 
 یخیرات و یگنهرف تاکارتشا و یراوجمه ،یکیتیلوپوئژ یاه
 هقطنم رد رضاح یجراخ نارگیزاب تاریثأت زا نتساک تهج

 :(WT) یعفادت یاهدربهار
WT1- یارب ینارحب جیاتن هک یتسیزطیحم و یبهذم ،یموق یاهتباقر هب دورو مدع 

 دراد هقطنم یتح و روشک
WT2- لئاسم لابق رد روشک هس یضرا تیمامت ظفح رب ینتبم دحاو یزتارتسا ذاختا 

 دننام ییاهحرط اب یجراخ نارگیزاب یرگیزاب لحم هک هنایمرواخ هدننکش هقطنم رد یدرک
 دنتسه دیدج هنایمرواخ

WT3- هقطنم دیدهت ناونع هب یبهذم و یموق مزیرورت اب گنهامه هزرابم و یزاسمیمصت 
 یجراخ نارگیزاب اب یگنهامه یاج هب كرتشم یا

WT4- یاهفعض رب گرزب ای دیدج هنایمرواخ حرط قابطنا یگنوگچ زا هبناج هس یهاگآ 
 داضت ،یبهذم و یموق تافالتخا هزوح رد قارع و هیکرت ،ناریا یاهروشک یاهقطنم و یلخاد
 كرتشم مادقا تهج ،یتسیزطیحم و هنابلطییادج لئاسم ،مزیرورت ،یتموکح یکیژولوئدیا

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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 یدربهار عون 1 ًاافرص یجراخ و یلخاد یطیحم لماوع یقالت تهج هب هک اج نآ زا ،SWOT سیرتام لیمکت زا سپ
SO، ST، WO، WT اذل .دیآ تسد هب یرگید دربهار زین اه نآ یقالت زا تسا نکمم هک یلاح رد ،دمآ تسد هب 

 رد ات تفرگ رارق رظن تقد و یسررب دروم تیولوا ساسارب ،رگید مه اب اه نآ طابترا و هناگ 1 یاهدربهار هیلک ًااددجم
 ریز حرش هب هک دیآ تسد هب SWOT  هتفایدوبهب سیرتام و هدش لصاح 8یبیکرت یاهدربهار اه نآ نورد زا تیاهن
 .تسا

 (SWOT) ۀتفای دوبهب سیرتام :3 لودج
 (SWOT) یبیکرت یاهدربهار

CS:SW1- ؛روشک هس یارب یتسیزطیحم تادیدهت لباقتم تارثا زین و روشک هس یراوجمه و یکیتیلوپوئژ لباقتم یگتسباو تیعقاو هب هجوت اب رادیاپ یتسیزطیحم همانقفاوت داجیا 

CS:SW2- اهتموکح نیب کیژولوئدیا یاهداضت و یبهذم و یموق تافالتخا یاج هب یخیرات و یگنهرف تاکارتشا رب دیکأت 

CS:SW3- یاهقطنمارف و یجراخ نارگیزاب هلخادم زا جراخ و یراوجمه طباور بلاق رد یدرک هلئسم زا یشان یاهشلاچ و مزیرورت لئاسم لح 
CS: OT4- ناهج و هقطنم رد روشک هس یکیتیلوپوئژ تیعقوم زا یریگهرهب اب هنایموراخ هقطنم رد یکیتیلوپوئژ یگدننکش تارثا لیدعت 
CS: OT5- هیکرت و ناریا هژیوب روکذم یاهروشک نیب یاهقطنم یاهتباقر شهاک تهج رد یمالسا سنارفنک نامزاس تیفرظ و نیطسلف هلئسم زا یریگهرهب 

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 هس نیب یاهقطنم ییارگمه رب اهنآ یراذگرثا یگنوگچ و یجراخ و یلخاد یکیتیلوپوئژ لماوع رکذ هب هلاقم نیا رد
 و اهتصرف) یجراخ لماوع و (اهفعض و اهتوق) یلخاد لماوع .تساهدش هتخادرپ قارع و هیکرت ،ناریا روشک
 یجراخ و یلخاد هناگراهچ لماوع نیب طابترا ساسارب سپس و دش هداد حیضوت لصفم تروص هب (اهدیدهت
 جارختسا رگیدکی اب اهدیدهت و اهتصرف ،اهفعض ،اهتوق لیلحت زا اهدربهار نیا .دش جارختسا هناگجنپ یاهدربهار
 هب .دوشیم لماش ار یبیکرت یاهدربهار نینچمه و یعفادت و یعونت ،هنارگنزاب ،یمجاهت یاهدربهار و تسا هدش
 مه رانک رد و دنتسه رگیدکی یارب یرایسب یکیتیلوپوئژ یایازم یاراد قارع و هیکرت ،ناریا یاهروشک یلک تروص
 زا یلئاسم و یراوجمه و یگنهرف و یخیرات تاکارتشا .دنشابیم زین یکیتیلوپوئژ هژیو هاگیاج یاراد روشک هس نیا
 و مزیرورت زین و یدرک هلئسم دنام كرتشم تادیدهت نینچمه .تساهروشک نیا نیب ییارگمه رب دیزم زین تسد نیا
 طباور رد زین یتادیدهت و اهفعض اما .تسا هدش یدایز نایلاس لوط رد اهروشک نیا ییارگمه ببس زین ییارگطارفا
 ناونع هب زین یشخب و اهنآ شنک رد یشخب ،اهروشک نیا یایفارغج رد هشیر یشخب هک دراد دوجو اهروشک نیا
 روکذم هناگجنپ یاهدربهار هناگراهچ لماوع نیا یفیک هبساحم زا .دشابیم ناهج و هقطنم حطس رد ینوریب لماوع
 .دندش جارختسا
 عبانم
 ،تسایس یدربهار یاهشهوژپ همانلصف ،مالسا ناهج هاگیاج و للملا نیب ماظن ۀدنیآ یاهویرانس ،(1398) ،وترپ هلاحتف و دازرف ،نیبناهج

 .٩18-108 صص ،ناتسبات ،91 هرامش
 و هیکرت :یهوژپ هنومن) یجراخ تسایس رد کیتیلپوئژ مونژ و دک دنویپ ،(8398) ،یردیح ریگناهج و یدایص یداه ،نسحم ،یلیلخ

 .39-00 صص ،ناتسمز و زییاپ ،88 هرامش ،(ناریا
 راربا هسسوم تاراشتنا :نارهت ،ریخا یاه لاس رد هیکرت و ناریا دشر هب ور طباور هب یهاگن ،(6398) ،روپنیسح یضترم و هلادی ،ناقهد

 .نارهت رصاعم
 .سموق رشن :نارهت ،بیط اضریلع و یگرزب دیحو ،للملانیب طباور رد ضراعتم یاههیرظن ،(9198) ،فارگزتلاف تربار و زمیج ،یترئود

                                                                                                                                                               
1. Combinatorial Strategies 



 758 ... ییارگمه یوگلا یکیتیلپوئژ راتخاس

 ناتسمز ،03 هرامش یعافد تسایس هلجم ،یا هتسه تاحیلست لرتنک و حالس علخ یگدنرادزاب یاه هیرظن رد یریس ،دمحم وبا ،یناخ رگسع
 ٩٩98 لاس

 ،ناتسمز ،8 هرامش ،38 هرود ،یسایس مولع همانشهوژپ ،قارع و هیروس رد هیکرت و ناریا ِمضراعت و تباقر تیهام ،(0398) ،دوعسم ،ییاضر
 .8٩-668 صص

 .6398 دادرخ 13 ،«هیکرت تاباختنا رد هعسوت و تلادع بزح عطاق یزوریپ» ،(6398) ،تاعالطا همانزور
 .رون نازاسهشیدنا تاعلاطم هسسوم :نارهت ،هیکرت رد ییارگ مالسا دشر للع ،(9198) ،اضردمحم ،عراز
 مولع هدکشناد ،یسایس مولع دشرایسانشراک هماننایاپ ،عناوم و لماوع :هیکرت یجراخ تسایس رد نالک یاهدنور ،(0٩98) ،اضر ،بیبز

 .نارهت یتشهب دیهش هاگشناد ،یسایس و یداصتقا

 ،مالسا ناهج یهوژپهدنیآ هسسوم ،قارع ناتسدرک میلقا رد ذوفن و یدرک نارگیزاب اب ككپ هطبار ،(16/16/1398) ،هلادسا ،ینامیلس
-نارگیزاب-اب-ك-ك-پ-هطبار-interviews/146-world-world/islam-http://www.iiwfs.com/islam :رد دوجوم
 .13/38/٩398 :ییامنزاب خیرات ،قارع-لئاسم-سانشراک-ینامیلس-هلا-دسا-اب-وگتفگ-قارع-ناتسدرک-میلقا-رد-ذوفن-و-یدرک

 دشرایسانشراک هماننایاپ ،اپورا هیداحتا هب هیکرت نتسویپ دنیارف رد ارگ مالسا یاه هورگ و نالاعف شقن ،(9398) ،نیسح ،یناهفصاینامیلس
 .نارهت هاگشناد ،یسایس مولع و قوقح هدکشناد ،للملا نیب طباور

 .89-90 صص ،9 هرامش ،متشه لاس ،89 ،یلم تاعلاطم همانلصف ،«ناریا رد یلم تیوه هب هناراگنا هزاس یشرگن» ،(0198) نیسح ،یمیلس
 .سموق رشن :نارهت ،للملانیب طباور رد فلتخم یاههیرظن ،(1٩98) نسحدیس ،هدازفیس
 .تمس تاراشتنا ،مکی و تسیب نرق رد کیتیلپوئژ ،(3198) ،هللا تزع ،یتزع
 .تمس تاراشتنا :نارهت ،«اهدرکیور و اههیرظن» للملانیب طباور ،(1198) یلعلادبع دیس ،ماوق
 .تمس تاراشتنا ،ییایفارغج تسایس و یسایس یایفارغج ،(8198) ،زوریپ ،هدازدهتجم
 طباور دشرایسانشراک همان نایاپ ،ناریا یمالسا یروهمج یلم تینما رب نآ ریثات و اپورا هیداحتا هب هیکرت قاحلا ،(1198) اضر ،یلغوادومحم

 .ناهفصا هاگشناد ،داصتقا و یرادا مولع هدکشناد ،للملا نیب
 صص ،00 هرامش ،یسایس مولع و قوقح هدکشناد هلجم ،«للملانیب طباور هیرظنارف ناونع هب یراگناهزاس» ،(9198) اریمح ،هدازریشم

918-988. 
 .تمس تاراشتنا :نارهت ،للملانیب طباور یاههیرظن رد لوحت ،(0198) اریمح ،هدازریشم
 ،ناتسمز و زییاپ ،8 هرامش ،یرظن تسایس شهوژپ همانلصف ،اهندمت یوگتفگ و للملانیب طباور یداقتنا هیرظن ،(1198) ،اریمح ،هدازریشم

  .91-10 صص

 قوقح تاقیقحت هلجم ،یاهقطنم ییارگمه شرتسگ و یموب یزاسون یاهوگلا :گرزب هنایمرواخ حرط ،(0198) ،داوج ،ینیدلانیعم
 .80-1٩ صص ،ناتسمز و زییاپ ،٩ هرامش ،یرفیک و یصوصخ

 هرود ،یرظن تسایس شهوژپ همانلصف ود ،ییارگ هقطنم یاه هیرظن رد لوحت یرظن نورب و یرظن نورد یاه هنیمز ،(6398)ههلا ،ییالوک
 .3 هرامش ،0

 ،(38) 0 یمومع قوقح شهوژپ همانلصف ،یللملا نیب هعماج درکیور بوچراچ رد للملا نیب تسایس لیلحت ،(9198)یلعلادبع ،ماوق
https://www.civilica.com/Paper-JR_PLR-JR_PLR-6-12_001.html 
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