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چکیذٌ:
ٔمبِ ٝحبظط « ثطضؾی ٘تبیذ ث ٝوبضٌیطی ضٚیىطز آیٙس ٜپػٞٚی ثطای ثط٘بٔ ٝضیعی اؾتطاتػیه حٛظ ٜحُٕ ٘ ٚمُ قٟط تٟطاٖ » ثب ٞدس

تؼیدیٗ ٔفٟد ْٛقدٟط

ٔٙبؾت زض اضتجبغ ثب رٙج ٝحُٕ ٘ ٚمُ ٚث ٝضٚـ پؽ ٍ٘طی زض آیٙس ٜپػٞٚی اؾتٕٟٔ .تطیٗ ػٛأُ ایدٗ حدٛظ ٜؾدٔ ٝدٛضز اؾبؾدی ٔدی ثبقدٙس اِد

ضقدس

رٕؼیت .ة ٔسیطیت قٟطی.د ٚظؼیت التصبزی٘«.طخ ضقس رٕؼیت »« ٚتغییط زِٚت ٔ ٚزّؽ» ثحطا٘ی تطیٗ آٟ٘ب  ٚردعٔ ٚتغیطٞدبی تبحیطٌدصاض ٘« ٚدطخ
ضقس ضا ٜؾبظی» ٚ« ٚرٛز اِعٔبت لب٘٘ٛی» ٔتغیط ٞبی ٞس

« ٚحٛازث غیط ٔتطلج »ٝؤ ٝؿتمُ  ٚثؿیبض تبحیط ٌصاض٘س رعٔ ٚتغیط ٞبی اٞطٔی حب٘ٛی ٝاؾت.

کلمبت کلیذی  :آیٙس ٜپػٞٚی ٔ ،تس پؽ ٍ٘طی زض آیٙس ٜپػٞٚی ،ثط٘بٔ ٝضیعی اؾتطاتػیه ،حُٕ ٘ ٚمُ قٟطی

مقذمٍ
آیٙس ٜپػٞٚی ٔؼبزَ ِغت التیٗ “ ”Futures Studyاؾت .وّٕ ٝرٕغ  Futuresث ٝایٗ زِیُ اؾتفبز ٜقس ٜاؾت و ٝثب ثٟطٌ ٜیطی اظ ؼی

ٚؾیؼی اظ ٔتسِٛغی ٞب

 ٚث ٝربی تصٛض «فمػ یه آیٙس ،»ٜثٌٕ ٝب٘ ٝظ٘ی ٞبی ؾیؿتٕبتیه  ٚذطزٚضظا٘ ،ٝزض ٔٛضز ٘ ٝفمػ «یه آیٙس »ٜثّى« ٝچٙسیٗ آیٙسٔ ٜتصٛض» ٔجبزضت ٔی قٛز.
آیٙس ٜپػٞٚی ٔكتُٕ ثط ٔزٕٛػ ٝتالـ ٞبیی اؾت و ٝثباؾتفبز ٜاظ تزعی ٚ ٝتحّیُ ٔٙبثغ ،اٍِٞ ٛب  ٚػٛأُ تغییط  ٚیب حجبت ،ث ٝتزؿٓ آیٙسٞ ٜبی ثبِم ٚ ٜٛثط٘بٔ ٝضیعی
ثطای آٟ٘ب ٔی پطزاظز .آیٙس ٜپػٞٚی ٔٙؼىؽ ٔی وٙس و ٝچٍ ٝ٘ٛاظ زَ تغییطات (یب تغییط ٘ىطزٖ «أطٚظ»ٚ ،الؼیت «فطزا» تِٛس ٔی یبثس( .زضثطي6996 ،
یىی اظ اٞسا

قٟطٞب زؾتیبثی ثٚ ٝظؼیت ٔؽّٛة التصبزی ،ارتٕبػی ٔ ٚحیؽی ٔی ثبقس و ٝزؾتیبثی ث ٝایٗ ٔ ٟٓزض ٌط ٚچكٓ ا٘ساظ ثّٙس ٔست ٔٙبؾت  ٚثط٘بٔٝ

ضیعی  ٚؾیؿتٓ ٔحٛض ثٛزٖ ٔی ثبقس .زض ایٗ ٔمبِ ٝتالـ ٔی قٛز ثب اؾتفبز ٜاظ ضٚـ ٞبی ٔٛرٛز زض آیٙس ٜپػٞٚی ثطای تِٛیس ؾٙبضی ٛرٟت ٔسَ ؾبظی آیٙس ٜثطای ا٘زبْ
ثط٘بٔ ٝضیعی اؾتطاتػیه پطزاذت ٝقٛز .یؼٙی ث ٝثطضؾی ثط ٘بٔ ٝضیعی اؾتطاتػیه حُٕ ٘ ٚمُ قٟطی تٟطاٖ اظ زیس آیٙس ٜپػٞٚی پطزاذتٔ ٝی قٛز .ثطای ایٗ ٔ ٟٓاظ ضٚیىطز
پؽ ٍ٘طی اؾتفبزٔ ٜی قٛز.
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اثؼبز ٔؿئّ ٝحبظط ضا ٔی تٛاٖ ث ٝثطضؾی ضٚیىطز ٞبی ٔٛرٛز رٟت ا٘زبْ ثط٘بٔ ٝضیعی اؾتطاتػیه ثب اؾتفبز ٜاظ ضٚـ ٞبی ٔٛرٛز زض آیٙس ٜپػٞٚی زا٘ؿت .زض
ٚالغ تالـ ٔی قٛز ثب اؾتفبز ٜاظ ضٚیىطز ٞبی ٔجتٙی ثط ؾٙبضی ٛزض قٟط تٟطاٖ ث ٝثطضؾی ٘ح ٜٛا٘زبْ ثط٘بٔ ٝضیعی اؾتطاتػیه زض آٖ پطزاذت .و ٝرٙجٞ ٝبی ٔز َٟٛآٖ
ؾٙبضیٞ ٛبی آتی ٔی ثبقس زض ٚالغ اٞسا
ضؾیسٖ ث ٝاٞسا

آیٙس ٜثطای قٟط تٟطاٖ ث ٝصٛضت والٖ تؼییٗ قس ٜاؾت أب تؼییٗ ؾٙبضیٞ ٛب رٟت ضؾیسٖ ث ٝاٞسا

زض ثط٘بٔ ٝضیعی زض ضاٜ

ثؿیبض تؼییٗ وٙٙسٔ ٜی ثبقس .ظیطا ٞط وساْ اظ ؾٙبضیٞ ٛب ٘یبظ ث ٝثط٘بٔ ٝای ذبل زاضز زض ٘تیز ٝاٌط ثسا٘یٓ وساْ ؾٙبضیٔ ٛحتُٕ تط اؾت ٔی تٛا٘یٓ ٔٙبثغ ضا ثط

ضٚی ٔؿیط ٔٙبؾت رٟت زؾتیبثی ث ٝاٞسا

تؼییٗ قس ٜلطاض زٞیٓ .زض ٚالغ تالـ ٔی قٛز زض ایٗ ٔمبِ ٝؾٙبضیٞ ٛبی آتی ثطای قٟط تٟطاٖ رٟت زؾتیبثی ث ٝاٞسا
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اؾترطاد ٌطزز.

بیبن مسئلٍ
آیٙسٜپػٞٚی ٔب٘ٙس ٞط حٛظٜی ٔؼطفتی زیٍط ،ثط پیف فطضٞبی ٚیػٜای ثٙب قس ٜاؾت .ایٗ پیففطضٞب ثط تّمی ٔسضٖ اظ رٟبٖ ٞؿتی ٘ ٚمف ا٘ؿبٖ
اؾتٛاض اؾت ،اظ ایٗ ض ٚچٙب٘چ ٝربٔؼٝای تّمی زیٍطی اظ رٟبٖ زاقت ٝثبقس ،پیف فطضٞبی ٔتفبٚتی زض ایٗ حٛظٔ ٜؽبِؼبتی ذٛاٞس زاقت .ایٗ ٘ىت ٝتٛرٝ
ث ٝذصّت ثٔٛی  ٚاضظقی ثٛزٖ زا٘ف آیٙسٜپػٞٚی ضا ث ٝذٛثی ٘كبٖ ٔیزٞس .ثؿػ آیٙسٜپػٞٚی ثب ٔیب٘ی اؾالٔی زض ربٔؼٝی ٔب ثب تبُٔ  ٚایزبز تغییط زض
ٕٞیٗ پیففطضٞب ٕٔىٗ اؾت .ثٞ ٝط حبَ ٚضٚز ث ٝحٛظٜی آیٙسٜپػٞٚی ٔؿتّعْ تٛر ٝث ٝایٗ پیف فطضٞبؾت .تّمی ذؽی اظ ظٔبٖ ،حتٕی ٘جٛزٖ آیٙسٜ
 ٚأىبٖ تغییط زازٖ آٖ  ٚتّمی ٔب اظ آضٔبٖ قٟط ضا و ٝزؾتیبثی ث ٝآٖ ٞس

ٟ٘بیی تٕبٔی فؼبِیتٞبی آیٙسٌٜطایب٘ ٝاؾت ،اظ اصٛٔ َٛظٛػٝی آیٙسٜپػٞٚی

ث ٝحؿبة ٔیآیٙس.
یىی اظ ٕٟٔتطیٗ ٔكىالتی و ٝقٟط تٟطاٖ ثب آٖ زضٌیط ٔی ثبقس ثحج تطافیه  ٚآِٛزٌی ٛٞا اؾت .زض صٛضت ػسْ ثط٘بٔ ٝضیعی ٔٙبؾت  ٚػسْ
پیكٍیطی ایٗ ٔؿئّٔ ٝی تٛا٘س ث ٝثحطا٘ی ثطای وكٛض تجسیُ قٛز .اظ ٕٞیٗ ضٔ ٚی تٛاٖ ث ٝإٞیت ثطضؾی ایٗ ٔٛظٛع پطزاذت .ثطای حُ ایٗ ٔكىُ زض ٘ظط
ٌطفتٗ ٔمتعیبت أطٚظی  ٚآیٙسٔ ٜؿئّ ٝحُٕ ٘ ٚمُ زض تٟطاٖ ثؿیبض ٔٔ ٟٓی ث بقس ثطای ٕٞیٗ ٔٙظٛض اظ ضٚیىطز آیٙس ٜپػٞٚی ثطای زض ثط٘بٔ ٝضیعی
اؾتطاتػیه حٛظ ٜحُٕ ٘ ٚمُ قٟط تٟطاٖ اؾتفبزٔ ٜی قٛز.

اَمیت مًضًع
آقٙبیی ثب إٞیت آیٙس ٜپػٞٚی ٘ ٚمكی و ٝایٗ زا٘ف زض ثٟجٛز  ٚافعایف احط ثركی فطآیٙسٞبی تصٕیٓ ؾبظی  ٚؾیبؾت ؾبظی ایفب ٔی وٙس،
ظطٚضت ا٘ىبض ٘بپصیط ایٗ زا٘ف ضا تجییٗ ٔی وٙس ٟٓٔ .تطیٗ ٚیػٌی ٞبی آیٙس ٜپػٞٚی اظ ایٗ لطاض ٞؿتٙس.آیٙس ٜپػٞٚی ثٔ ٝب ٔی آٔٛظز و ٝچٍ ٝ٘ٛآیٙسٜ
ای ٔؽّٛة ضا ثطای ؾبظٔبٖ  ٚربٔؼ ٝتطؾیٓ وٙس .آیٙس ٜپػٞٚی اثعاض ؾیبؾت ٌصاضاٖ اؾت.تطؾیٓ آیٙسٔ ٜؽّٛة چطاغی اؾت پیف ضٚی فطایٙس ؾیبؾت
ٌصاضی ثطای تحمك ثركیسٖ ث ٝچٙیٗ آیٙس ٜای.آیٙس ٜپػٞٚی ضا ٜپیكٍیطی اظ غبفٍّیطی اؾت.

اَذاف
ٕٟٔتطیٗ ٞس

ػّٕی ایٗ تحمیك ث ٝوبضٌیطی اثعاضٞبی ٔٛرٛز زض ضٚیىطز آیٙس ٜپػٞٚی زض ثط٘بٔ ٝضیعی اؾتطاتػیه حُٕ ٘ ٚمُ قٟطی ٔی

ثبقس.
ٞس

وبضثطزی ایٗ ثطضؾی قٟط تٟطاٖ زض اثؼبز زض ٘ظط ٌطفت ٝقس ٜزض اضتجبغ ثب ٔف ْٟٛقٟط ٔٙبؾت زض آیٙس ٜثب اؾتفبز ٜاظ ضٚیىطز پؽ ٍ٘طی ٔی ثبقس.
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ثط اؾبؼ ؾٙبضیٞ ٛبی ازأ ٝض٘ٚس و٘ٛٙی  ،قٙبؾبیی ٔكىالتی و ٝقٟط تٟطاٖ زض آیٙس ٜثب آٖ ٔٛار ٝذٛاٞس قس .قٙبؾبیی ضٚیىطزٞبی آیٙس ٜپػٞٚی وٝ
ثطای اؾتفبز ٜزض قطایػ ٚالؼی زض ثط٘بٔ ٝضیعی قٟطی لبثُ اؾتفبزٔ ٜی ثبقس

آیىذٌ پژيَی
تفىط زضثبض ٜی آیٙس ٚ ٜحٛازث آٖ ،ؾبثم ٝای ث ٝزیطیٍٙی تبضید ذٛزآٌبٞی ثكط زاضز ،آٖ ٌ ٝ٘ٛؤ ٝطزْ  ٕٝٞی زٚضاٖ ٞب ٕٛٞاضٔ ٜكتبق وك
ٚػّٓ ث ٝآیٙس ٜی ذٛیف ثٛز ٜا٘س ٔ ٚؼبثس ی٘ٛبٖ ثبؾتبٖ  ٚضٚاد  ٚض٘ٚك حطف ٝی ؼبِغ ثیٙی ٔیبٖ  ٕٝٞی ُّٔ  ٚالٛاْ قبٞس ایٗ ٚالؼیت اؾت.
ایٗ ػالل ٝی شاتی ٔ ٚیُ ؼجیؼی ث ٝقٙبذت آیٙس ٜزض زٚضاٖ و ،ٟٗث ٝتسضیذ ربی ذٛیف ضا ث ٝظطٚضت قٙبذت آیٙس ٜزض زٚضاٖ ٔؼبصط زاز ٜاؾت؛ ظیطا
الظٔ ٝی ظ٘سٌی زض ز٘یبی پطؾط  ٚصسا  ٚؾیبَ أطٚظدد وٌ ٝبٞی حبٚی تغییطاتی غبفٍّیطوٙٙس ٚ ٜثی اضتجبغ ثب ظٔی ٝٙی لجّی اؾت دد ٕٞب٘ب ٔؽبِؼ ٝی آیٙسٜ
ثٔ ٝخبث ٝیه ػّٓ ٔسضٖ  ٚأىبٖ قٙبذت فطصت ٞب  ٚتٟسیسات پیف ضٚی اؾت.
آیٙس ٜپػٞٚی یىی اظ ضٚـ ٞبی ٔسضٖ ٔؽبِؼ ٝی آیٙس ٜاؾت  ٚاظ قبذٞ ٝبی فٙبٚضی ٞبی ٘طْ ٔحؿٛة ٔی قٛز؛ اِجتٞ ٝس

ایٗ ػّٓ ٘ ٝتٟٙب وك

آیٙسٜ

ثّى ٝاؾبؾبَ ٟٔٙسؾی ٛٞقٕٙسا٘ ٝی آیٙس ٜاؾت؛ زضؾت ثٕٞ ٝیٗ زِیُ و ٝآیٙس ٜپػٞٚی رع ٚفٙبٚضی ٞبی ٘طْ اؾت  ٚزا٘كی رٟت زاض ث ٝقٕبض ٔی آیس؛ اظ
ایٗ ض ٚالتجبؼ  ٚتمّیس وٛضوٛضا٘ ٝاظ آٖ ٔی تٛا٘س فٛق اِؼبزٌٕ ٜطا ٜوٙٙس ٚ ٜذؽط٘بن ثبقس.
ّٔت ٔب اٌطچٔ ٝیطاحی ػظیٓ اظ ٔؼبض

ٔطثٛغ ث ٝآیٙس ٜضا زض اذتیبض زاضز ،أب ٛٙٞظ زض ظٔی ٝٙی آیٙس ٜپػٞٚی ث ٝػٛٙاٖ یه ػّٓ ٔسضٖ زض اثتسای ضا ٜاؾت ٚ

ٔؿیطی ؼٛال٘ی زض پیف زاضز.
تؼبضی

ٔرتّفی ثطای آیٙس ٜپػٞٚی ػٛٙاٖ قس ٜاؾت و ٝقبیستؼطی

ظیط یىی اظ ربٔغ تطیٗ آٟ٘ب ثبقس:

«آیٙس ٜپػٞٚی تالقی ٘ظبْ ٔٙس (ؾیؿتٕبتیه ثطای ٍ٘ب ٜث ٝآیٙس ٜی ثّٙس ٔست زض حٛظٞ ٜبی :زا٘ف ،فٙبٚضی ،التصبزٔ ،حیػ ظیؿت ،ربٔؼ …ٚ ٝاؾت وٝ
ٞس

اصّی آٖ ،قٙبذت فطصت ٞب  ٚفٙبٚضی ٞبی رسیس  ٚتؼییٗ ثرف ٞبیی اؾت و ٝؾطٔبیٌ ٝصاضی زضآٟ٘ب احتٕبَ ثبظزٞی ثیكتطی زاضز؛ ث ٝثیبٖ زیٍط،

«آیٙس ٜپػٞٚی یؼٙی ٟٔیب ثٛزٖ ثطای آیٙس ٚ ٜاؾترساْ ٔٙبثغ ٔٛرٛز ث ٝثٟتطیٗ ٚرٕٔ ٝىٗ زض ضاؾتبی اضظـ ٞب  ٚاٞسا ».

پیصفزضَبی آیىذٌپژيَی
یىی اظ پیف فطضٞبی آیٙسٜپػٞٚی اشػبٖ ثٚ ٝرٛز ٌعیٞٝٙبی ٔتؼسز آیٙس ٜاؾت:
آیٙسٕٔ ٜىٗٞ :ط چیعی اػٓ اظ ذٛة یب ثسٔ ,حتُٕ یب ثؼیسٔ ,یتٛا٘س زض آیٙس ٜضخ زٞس.
آیٙسٜٞبی ٔحتُٕ :آ٘چ ٝث ٝاحتٕبَ ثؿیبض ظیبز زض آیٙس ٜثٚ ٝلٛع ذٛاٞس پیٛؾت (ٔجتٙی ثط اؾتٕطاض ض٘ٚسٞبی و٘ٛٙی زض آیٙس. ٜ
آیٙسٜٞبی ٔطرّح :آ٘چٔ ٝؽّٛةتطیٗ ٔ ٚطرّحتطیٗ ضٚیساز آیٙس ٜث ٝقٕبض ٔیضٚز.
ٞس ٔ :حتُٕ ؾبذتٗ آیٙسٜٞبی ٔطرح یب ٔؽّٛة اؾت .ثسیٗ ٔٙظٛض ثبیس اظآ٘چد ٝؤ ٝیذدٛاٞیدٓ ثیدبفطیٙیٓ تصدٛیطی ضٚقٗ  ٚقدفب
ثبقیدٓ (ثٚ ٝیدػ ٜاظ اضظـٞبیی ؤ ٝیذٛاٞیٓ ثط رٛأغ آیٙس ٜحبوٓ ثبقٙس .
ٞس  :تٛر ٝث ٝآیٙسٜٞبی ٕٔىٙی اؾت و ٝػّیضغٓ تطزیس زض ٚلٛػكبٖ ,تحمك ثطذی اظ آٟ٘ب احط ثعضٌی ثط ظ٘سٌی ٔطزْ ٔیٌصاضز.
ريیکزدَبی آیىذٌپژيَی

3

زض ش ٗٞزاقدتٝ

ث ٝحىٓ ػمُ ؾّیٓ ٔطزْ اظ ٓٞاو ٖٛٙثبیس ثسا٘ٙس و ٝآیٙسٕٔ ٜىٗ اؾت آثؿتٗ چ ٝپیكبٔسٞبیی ثبقس؛ وساْ پیكبٔسٞب احتٕبَ ٚلٛع ثیكتطی زاض٘س؛ ٚ
زض ٔیبٖ آٖٞب وساْیه اظ ٔؽّٛثیت ثیكتطی ثطذٛضزاض اؾت .ثط ٕٞیٗ اؾبؼ ،ؾ ٝضٚیىطز ثٔ ٝؽبِؼ ٝآیٙسٚ ٜرٛز زاضز:
آیىذٌپژيَی تحلیلی ،وٌ ٝب ٜآیٙسٜپػٞٚی اوتكبفی ٘یع ٘بٔیسٔ ٜیقٛز؛
آیىذٌپژيَی تصًیزپزداس؛  ٚآیىذٌپژيَی َىجبری ،وٌ ٝب ٜآیٙسٜپػٞٚی ٔكبضوتی ٘یع ٘بٔیسٔ ٜیقٛز.
ريش َبی مًرد استفبدٌ در آیىذٌ پژيَی
-6زیس ٜثب٘ی آیٙسٜ
٘ -7مك ٝضاٜ

 -2زِفی -3تزعی ٚ ٝتحّیُ ض٘ٚس ٞب

 -8پؽ ٍ٘طی

-4تزعی ٚ ٝتحّیُ پیكطاٖ ٞب

ٔ -9سِی-64 ًٙقجی ٝؾبظی

 -5ؾٙبضی ٛپطزاظی -6چكٓ ا٘ساظ ؾبظی

 -66تطویجی اظ ضٚـ ٞبی فٛق

اظتٛظیح  ٕٝٞضٚـ ٞبی آیٙس ٜپػٞٚی ث ٝزِیُ اؼبِ ٝوالْ پطٞیع ٕ٘ٛز ٚ ٜفمػ ث ٝتكطیح  ٚتٛظیح ضٚـ پؽ ٍ٘طی زض آیٙس ٜپػٞٚی و ٝزضایٗ
ٔمبِ ٝاظ آٖ ضٚـ اؾتفبز ٜقس ٜاؾت اوتفب ٔی ٕ٘بییٓ.
پس وگزی

1

پؽ ٍ٘طی ثب تصٛض آیٙسٔ ٜؽّٛة قطٚع ٔی قٛز  ٚؾپؽ ثب تؼییٗ لسْ ٞبی الظْ ثطای افعایف قب٘ؽ ضؾیسٖ ث ٝآٖ آیٙس ٜازأٔ ٝی یبثس.
ایٗ ضٚیىطز تٟٙب ظٔب٘ی ػّٕی اؾت و ٝاٞسا
اٞسا

آیٙس ٜث ٝضٚقٙی  ٚث ٝزٚض اظ ٞط ٌ ٝ٘ٛاثٟبْ تؼییٗ قس ٜثب قٙس .زض غیط ایٙصٛضت  ٚزض ربیی و ٝتؼسازی

ثبِمٔ ٜٛتٙبلط ٚرٛز زاقت ٝثبقٙس ثىبضٌیطی ٔتسِٛٚغی ؾٙبضی ٛاضرح اؾت.

اصًل مًضًعٍ ی آیىذٌ پژيَی
آیٙس ٜپػٞٚی ثطچٙس فطظی ٝزضثبض ٜی رٟبٖ ٞؿتی ٘ٚمف ا٘ؿبٖ اؾتٛاضاؾت .زضایٙزب ثطذی اظایٗ اص َٛاؾبؾی ضا دد و٘ ٝكب٘ ٝی اصّی
تفىطآیٙس ٜپػٞٚبٖ ٔسضٖ اؾت دد ٔطٚضٔی وٙیٓ:
ارتببط گذضتٍ يحبل
ایٗ اصُ تمطیجبَ ٔیبٖ تٕبْ آیٙس ٜپػٞٚبٖ ٔكتطن اؾت و ٝرٟبٖ ٞؿتی یه پبضچ ٝاؾت ٘ ٝآٔیرت ٝای اظ ارعای ٔؿتمُ  ٚثی اضتجبغ ثب یىسیٍط .
اظ زیسٌب ٜآیٙس ٜپػٞٚی  ،ا٘ؿبٖ ٔخُ  ٕٝٞوبئٙبت ،ثركی اظ ٞؿتی ضا تكىیُ ٔی زٞس .ث ٝػمیس ٜآیٙس ٜپػٞٚبٖ  ،رٟبٖ آیٙس ٜاظ زض ٖٚرٟبٖ حبَ ذّك ٔی
قٛز ؛ اظ ایٗ ض ٚثب ٍ٘ب ٜزلیك ث ٝضٚیسازٞبی رٟبٖ ؼی چٙس ؾبَ ٌصقتٔ ٝی تٛا٘یٓ ٘ىبت ثؿیبضی ضا زضثبض ٜآیٙس ٜزضیبثیٓ.
عىصزحیبتی سمبن درمطبلعبت آیىذٌ پژيَی
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زضآیٙسٞ ٜبی وٛتبٔ ٜست ( وٕتطاظپٙذ ؾبَ ٕ٘ی تٛاٖ تغییطات ػٕس ٜزضرٟبٖ أطٚظ ضا ٔتصٛض قسٕٞ ،چٙیٗ زضزٚض ٜی ظٔب٘ی ثیف اظپٙزب ٜؾبَ
تغییطات ػٕس ٜای ثٚ ٝلٛع ذٛاٞس پیٛؾت و ٝث ٝاحتٕبَ لٛی ٕ٘ی تٛا٘س زضتصٕیٓ ٌیطی ٞبی أطٚظٔب تأحیطچٙسا٘ی زاقت ٝثبقٙس.ثٕٞ ٝیٗ زِیُ ،آیٙسٜ
پػٞٚبٖ ثطثبظٞ ٜبی ظٔب٘ی ثیٗ  5تب54ؾبَ تأویس ٔی وٙٙس  ٚثط٘بٔٞ ٝب ٚاٞسا

ذٛزضا زضٕٞیٗ زٚض ٜی ظٔب٘ی تؼطی

ٔی وٙٙس.آٟ٘ب ٔؼتمس٘س و ٝتصٕیٓ ٞبی

أطٚظ ،رٟبٖ فطزا ضا تكىیُ ٔی زٞس.
اَمیت ایذٌ َبی مزبًط بٍ آیىذٌ
ربیی و ٝآیٙسٚ ٜرٛز ٘ساضز ثبیس آٖ ضا اثساع وطز ؛ یؼٙی ثبیس ایسٞ ٜبیی ضأؽطح ؾبذت و ٝضٚیسازٞبی احتٕبِی آیٙس ٜضا ٘كبٖ زٙٞس.إٞیت ایٗ
ایسٞ ٜب اظآ٘زب اؾت و ٝتفىطٔب آٔیع ٜای اظازضان ٌصقتٚ ٝتصٛیطٞبی شٙٞی ٔب اظ ضٚیسازٞبی ٔحتُٕ آیٙس ٜاؾت .تصٛیطآیٙس ٜو ٝزضشٔ ٗٞطزْ قىُ
ٔی ٌیطز٘ ،مف اؾبؾی زضقىُ ثركیسٖ ث ٝآیٙس ٜایفب ٔی وٙس .ثطای زؾت یبثی ث ٝایس ، ٜضاٞ ٜبی ٌ٘ٛبٌ٘ٛی ٚرٛز زاضز؛ اظرّٕ : ٝتحمیك ٚتٛؾؼٓٞ،ٝ
ا٘سیكی ٚتكىیُ ا٘سیكىسٞ ٜبی ثعضي ٚوٛچه وٙبضزؾت ٔسیطاٖ.
بزوبمٍ ریشی استزاتژیک
اؾتطاتػی 2زض اصُ یه اصؽالح ٘ظبٔی ثٔ ٝؼٙبی ؾٙزیسٖ ٔٛلؼیت ذٛز  ٚحطی

 ٚؼطح ٘مك ٝثطای ضٚثطٚقسٖ ثب ا ٚزض ٔٙبؾجتطیٗ ٚظغ اؾت .أب

ث ٝتسضیذ ایٗ اصؽالح یب ث ٝػجبضتی فٗ ٘ظبٔی ،ربیٍبٕٟٔ ٜی زض ضٞجطی ٔ ٚسیطیت ؾیبؾی  ٚؾپؽ التصبزی پیسا وطز .زض یه ٔؼٙبی ؾبز ،ٜاؾتطاتػی
یؼٙی ضٚـ وّی ثطای ضؾیسٖ ثٞ ٝس

وّی .زض رٟبٖ ٔؼبصطٔ ،سیطیت اؾتطاتػیه 3یىی اظ قبذٞٝبی ٔ ٚ ٟٓضاٍٞكب زض حٛظٔ ٜسیطیت  ٚضٞجطی لّٕساز

ٔیقٛزٔ .سیطیت اؾتطاتػیهٔ ،زٕٛػ ٝتصٕیٓ ٞب  ٚالسأبت ٔسیطیتی اؾت و ٝػّٕىطز ثّٙسٔست یه زؾتٍب ٜضا تؼییٗ ٔیوٙس؛ٔسیطیت اؾتطاتػیه
ػجبضت اؾت اظ ثطضؾی ٔحیؽی (ٔ ٓٞحیػ ذبضری ٔ ٓٞ ٚحیػ زاذّی تسٚیٗ اؾتطاتػی ،ارطای اؾتطاتػی  ،اضظیبثی  ٚوٙتطَ .ثٙبثطایٗ ٔسیطیت
اؾتطاتػیه ثط ٘ظبضت  ٚاضظیبثی ثط فطصت ٞب  ٚتٟسیسٞبی ذبضری زض ؾبی ٝتٛر ٝث٘ ٝمبغ لٛت  ٚظؼ

یه قطوت تأویس زاضز .ثب تٛر ٝث ٝتغییطات

ٔحیؽی  ٚپیچیس ٜقسٖ تصٕیٕبت ؾبظٔب٘یِ ،ع ْٚثىبضٌیطی ثط٘بٔٝای ربٔغ ثطای ٔٛار ٟٝثب ایٗ ٌٔ ٝ٘ٛؿبئُ ثیكتط اظ ٌصقتّٕٛٔ ٝؼ ٔیقٛزٔ .سیطیت
اؾتطاتػیه ثب تىی ٝثط شٙٞیتی پٛیب ،آیٙسٍٜ٘ط ،ربٔغ ٍ٘ط  ٚالتعبیی ضا ٜحُ ثؿیبضی اظ ٔؿبئُ ؾبظٔبٟ٘بی أطٚظی اؾت .پبیٞ ٝبی ٔسیطیت اؾتطاتػیه ثط
اؾبؼ ٔیعاٖ زضوی اؾت ؤ ٝسیطاٖ اظ قطوتٞبی ضلیت ،ثبظاضٞب ،لیٕتٞب ،ػطظٝوٙٙسٌبٖ ٔٛاز اِٚی ،ٝتٛظیغوٙٙسٌبٖ ،زِٚتٞب ،ثؿتب٘ىبضاٖ ،ؾٟبٔساضاٖ
ٔ ٚكتطیب٘ی و ٝزض ؾطاؾط ز٘یب ٚرٛز زاض٘س لطاض زاضز  ٚایٗ ػٛأُ تؼییٗ وٙٙسٌبٖ ٔٛفمیت تزبضی زض ز٘یبی أطٚظ اؾت .پؽ یىی اظ ٕٟٔتطیٗ اثعاضٞبیی
و ٝؾبظٔبٖٞب ثطای حصٛٔ َٛفمیت زض آیٙسٔ ٜیتٛا٘ٙس اظ آٖ ثٟطٌ ٜیط٘س «ٔسیطیت اؾتطاتػیه» ذٛاٞس ثٛز.

تحقیقبت صًرت گزفتٍ در مًرد آیىذٌ پژيَی
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ذّؼتجطی ( 6388ث ٝثطضؾی ضٚیىطز آیٙس ٜپػٞٚی ث ٝآیٙس ٜا٘طغی زض ایطاٖ پطزاذتٙس .آیٙس ٜپػٞٚی زض ٔٛضز ا٘طغی یىی اظ ٔجبحخی اؾت و ٝثب
تٛؾؼ ٝپبیساض  ٚپیٛؾتٍی  ٕٝٞرب٘ج ٝوكٛضٞبی رٟبٖ ث ٝیىسیٍط اضتجبؼی ؾبذتبضی زاضز .ثٙبثطایٗ الظْ اؾت آیٙس ٜا٘طغی زض ایطاٖ ثب ػٙبیت ث ٝایٗ زٚ
ٔحٛض ٔؼیٗ قٛز .ثب ػٙبیت ث ٝاِعأبت تٛؾؼ ٝپبیساضٛٔ ،ظٛع وبٞف آالیٙسٌی ا٘طغی ٔحٛضی اؾت و ٝزض آیٙسٍ٘ ٜطی زض ٔٛضز ا٘طغی ثبیس ث ٝآٖ تٛرٝ
قٛز .زض ٟ٘بیت الظْ اؾت ثطذٛضزی ٔؿٚٛال٘ ٝزض ثٟط ٜثطزاضی اظ أىب٘بت ا٘طغی زض وكٛض ایزبز قٛز و ٝزض وٙبض آٖ قٙبؾبیی ٔٙبثغ ،تسٚیٗ ضاٞجطز ثطای
ایزبز اٍ٘یع ٜالظْ ثطای ظٟٛض ا٘طغی ٞبی ربیٍعیٗ  ٚتزسیسپصیط ،تبٔیٗ ٘یبظٞبی ؾطٔبی ٝای ثرف ا٘طغی ،ثطذٛضز ػبزال٘ ٝثب ٔصط
ٞبی آؾیت پصیط  ٚوبضآٔس ثٛزٖ ٔسیطیت تِٛیس ٔ ٚصط

وٙٙسٌبٖ  ٚثٍٙبٜ

ا٘طغی ثبیس ثط٘بٔ ٝضیعی قٛز.

ثبثبغیجی اظغٙسی ( 6389زض ٔمبِ ٝذٛز ظٕٗ ؼطح  ٚثطضؾی ز ٚچبِف ػٕسٛٔ ٜرٛز زض ثط٘بٔٞ ٝبی ٔسیطیت ربٔغ حُٕ ٘ ٚمُ قٟطی ،زا٘ف
آیٙس ٜپػٞٚی ضا ث ٝػٛٙاٖ ضٞیبفتی ٘ٛیٗ ،ؤ ٝی تٛا٘س ثطای حُ ٔؼعالت حُٕ ٘ ٚمُ وبضؾبظ ثبقسٔ ،ؼطفی ٔی وٙس ٚثب تجییٗ لّٕطٞٚبی ٔؽبِؼبتی آیٙسٜ
پػٞٚی ،وٓ  ٚوی
تؼبضی

تبحیطات آٖ ثط حُٕ ٘ ٚمُ قٟطی  ٚظٔی ٝٙوبضثطز ایٗ ػّٓ زض ٔجبحج حُٕ ٘ ٚمُ ضا ثیبٖ ٕ٘ٛز ٜاؾت ٓٞ .چٙیٗ ظٕٗ ٔؼطفی اص،َٛ

اؾبؾی ٔ ٚفبٞیٓ اِٚی ٝػّٓ آیٙس ٜپػٞٚی ثب ثیب٘ی ؾبزٔ ٚ ٜرتصط ،ثطذی اظ ٔ ٟٓتطیٗ ا٘ٛاع ضٚـ ٞبی ٔؽطح آیٙس ٜپػٞٚی ٘یع ثیبٖ ٚزض ازأ٘ ٝیع ثب

اضای ٝاٍِ ،ٛضاٞىبضی ٔٙبؾت ثطای وبضثطزی ٕ٘ٛزٖ اؾتفبز ٜاظ ایٗ ػّٓ ٘ ٛزض ظٔی ٝٙحُٕ ٘ ٚمُ ضا ثیبٖ وطز ٜاؾت.
حجیجی ٕٞ ٚىبضاٖ ( 6389ث ٝثطضؾی آیٙس ٜوال٘كٟط ٞب ثب اؾتفبز ٜاظ آیٙس ٜپػٞٚی پطزاذتٙس .ثب تٛر ٝث ٝإٞیت ظ٘سٌی قٟطی  ٚزض ضاؾتبی آٖ
ظٟٛض والٖ قٟطٞب ث ٝػٛٙاٖ ؾیؿتٕٟبیی پیچیس،ٜآیٙس ٜپػٞٚی ٘مف ث ٝؾعایی زض ؾط٘ٛقت آ٘ ٟب ذٛاٞس زاقت .اظ ایٗ ض ٚایٗ ٔمبِ ٝؾؼی زاضز تب ثب اضائٝ
تؼبضیفی اظ ٔف ْٟٛآیٙس ٜپػٞٚی ،ث ٝاضتجبغ آٖ ثب ٔٛظٛع والٖ قٟط ٞب ثپطزاظز .زض ایٗ ضاؾتب اظ ضٚـ تٛصیفی -تحّیّی ثطای تجییٗ ٔٛظٛع اؾتفبز ٜقسٜ
اؾت٘ .تبیذ ثطضؾی ،إٞیت لبثُ تٛرٔ ٝؿبِ ٝآیٙس ٜپػٞٚی ثطای والٖ قٟط ٞب ضا ٔكٟٛز ؾبذت ٝاؾت.
ػجبؾی  ٚثٟطأی ( 6392زض ٔمبِ ٝای ث ٝثطضؾی پؽ ٍ٘طی زض آیٙس ٜپػٞٚی پطزاذتٙس .ث٘ ٝظط آٟ٘ب پؽ ٍ٘طی یىی اظ ضٚـ ٞبی آیٙس ٜپػٞٚی
اؾت و ٝزض ؼجم ٝؾٙبضیٞٛب لطاض ٔی ٌیطز .ایٗ ضٚـ اظ اٚایُ زٔ 74 ٝٞیالزی ث ٝؼٛض ضؾٕی ٔؽطح قس  ٚزض ؾبَ ٞبی اذیط ضا ٜذٛز ضا ثٔ ٝم ِٝٛتٛؾؼٝ
پبیساض ٘یع ثبظ وطز ٜاؾت  ٚزض پطٚغٞ ٜبی ثعضي ٔطثٛغ ث ٝپبیساضی ٘یع اؾتفبزٔ ٜی قٛز .ایٗ ضٚـ ثط ذال

ضٚـ ٞبی ٔؼٕ ،َٛاثتسا آیٙسٔ ٜؽّٛة ضا

تصٛیط ٔی وٙس  ٚؾپؽ ث ٝػمت ثبظ ٔی ٌطزز تب ثجیٙس زض ایٗ ضا ٜچ ٝوبضٞبیی ثبیس صٛضت ٌیطز تب تصٛیطی ؤ ٝب اظ آیٙس ٜزاضیٓ ثٚ ٝالؼیت تجسیُ قٛز.
پؽ ٍ٘طی ثطای آیٙسٞ ٜبی ثّٙسٔست (تب  54ؾبَ ٔ ٚؿبیّی ؤ ٝبٞیتی پیچیس ٜزاض٘س ث ٝوبض ٔی ضٚز .زض ٔمبِ ٝحبظط ٌبْ ٞبی ا٘زبْ چٙسیٗ ضٚـ پؽ
ٍ٘طی قطح زاز ٜقس ٚ ٜزض آذط تالـ قس ٜاؾت تب ٔعایب ٔ ٚحسٚزیت ٞبی ایٗ ضٚـ ثیبٖ ٌطز٘س.
فساٍ٘عِیپ 2466( 4زض تحمیك ث ٝثطضؾی ضٚیىطز ٞبی ٔٛرٛز زض آیٙس ٜپػٞٚی  ٚتبحیط آٟ٘ب زض ثط٘بٔ ٝضیعی قٟطی پطزاذت ٝاؾتٚ .ی زض ایٗ
تحمیك ث ٝثطضؾی ٔٛضزی قٟط ٌٛتٙجطي  ٚثط٘بٔ ٝضیعی قٟطی آٖ پطزاذت ٝاؾت  ٚتالـ وطز ٜاؾت ضٚـ ٞبی ٔرتّ

ٔٛرٛز ثطای آیٙس ٜپػٞٚی ضا زض

ثط٘بٔ ٝضیعی قٟطی ثب یىسیٍط ٔمبیؿٕ٘ ٝبیس.چٗ ٕٞ ٚىبضاٖ 2465( 5ثٔ ٝؽبِؼ ٝزض اضتجبغ ثب آیٙس ٜقٟطی ٔٙؽم ٝای زض چیٗ پطزاذتٙس .آٟ٘ب ث ٝز٘جبَ تٛؾؼٝ
ٔزسز أىب٘بت قٟطی ثطای زؾتیبثی ث ٝقٟط پبیساض پطزاذتٙس .تٛؾؼٔ ٝزسز قٟطی ٔٙزط ث ٝآؾیت ثٔ ٝحیػ ظیؿت ٔی قٛز اظ ٕٞیٗ ض ٚآٟ٘ب ث ٝز٘جبَ اضائٝ
ضاٞىبضٞبیی ثطای افعایف آٌبٞی ػٕٔٛی زض ایٗ ظٔیٞ ٝٙؿتٙس  ٚاظ ؼط

زیٍط تالـ ٔی وٙٙس ث ٝتصٕیٓ ؾبظی ثطای زؾتیبثی ث ٝقٟطی ایٕٗ  ٚؾبِٓ

ثپطزاظ٘س.

بحج ي وتیجٍ گیزی
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زض ایٗ تحمیك تالـ قس ث ٝثطضؾی ػٛأُ ٔٛحط ثط آیٙس ٜپػٞٚی زض حٛظ ٜحُٕ ٘ ٚمُ قٟطی پطزاذت ٝقٛز .ایٗ تحمیك قبُٔ ؾٔ ٝطحّ ٝثٛز.
بخص ايل
زض ٔطحّ ٝا َٚػٛأُ ٔٛحط ثط آیٙس ٜپػٞٚی زض حٛظ ٜحُٕ ٘ ٚمُ اؾترطاد قس ؾپؽ ثب اؾتفبز ٜاظ ٘ظط ذجطٌبٖ زض ٔٛضز إٞیت آٟ٘ب ٘ظط ذٛاٞی
قس .ؾپؽ ثب اؾتفبز ٜاظ آِفبی وط٘ٚجبخ پبیبیی پطؾكٙبٔٛٔ ٝضز آظٔ ٖٛلطاض ٌطفت و ٝزض ؾؽح لبثُ لجِٛی لطاض زاقت .ؾپؽ ثب اؾتفبز ٜاظ آظٔ ٖٛفطیسٔٗ
اِٛٚیت ثٙسی ٔؼیبضٞب صٛضت ٌطفت .اِٛٚیت  ٚضتج ٝثٙسی ٔؼیبضٞب ث ٝصٛضت ظیط حبصُ قس ٜاؾت:
.6

٘طخ ضقس رٕؼیت ػبُٔ ٔٛحطی ثط ثط٘بٔ ٝضیعی اؾتطاتػیه  ٚآیٙس ٜپػٞٚی ؾیؿتٓ حُٕ ٘ ٚمُ قٟطی ٔی ثبقس.

.2

تغییط اػعبی قٛضای قٟط ػبُٔ ٔٛحطی ثط ثط٘بٔ ٝضیعی اؾتطاتػیه  ٚآیٙس ٜپػٞٚی ؾیؿتٓ حُٕ ٘ ٚمُ قٟطی ٔی ثبقس.

.3

ٚظؼیت التصبزی وكٛض ػبُٔ ٔٛحطی ثط ثط٘بٔ ٝضیعی اؾتطاتػیه  ٚآیٙس ٜپػٞٚی ؾیؿتٓ حُٕ ٘ ٚمُ قٟطی ٔی ثبقس.

.4

ٚرٛز ؼطح ربٔغ قٟطزاضی  ٚحُٕ ٘ ٚمُ ػٕٔٛی  ٚؼطح ؾٙس چكٓ ا٘ساظ ػبُٔ ٔٛحطی ثط ثط٘بٔ ٝضیعی اؾتطاتػیه  ٚآیٙس ٜپػٞٚی ؾیؿتٓ حُٕ ٚ
٘مُ قٟطی ٔی ثبقس.

.5

ٚرٛز ضلبثت ثیٗ قٟط ٞب ػبُٔ ٔٛحطی ثط ثط٘بٔ ٝضیعی اؾتطاتػیه  ٚآیٙس ٜپػٞٚی ؾیؿتٓ حُٕ ٘ ٚمُ قٟطی ٔی ثبقس.

.6

ٚرٛز اِعأبت لب٘٘ٛی ػبُٔ ٔٛحطی ثط ثط٘بٔ ٝضیعی اؾتطاتػیه  ٚآیٙس ٜپػٞٚی ؾیؿتٓ حُٕ ٘ ٚمُ قٟطی ٔی ثبقس.

.7

حٛازث غیط ٔتطلج ٝتطاوٓ ػبُٔ ٔٛحطی ثط ثط٘بٔ ٝضیعی اؾتطاتػیه  ٚآیٙس ٜپػٞٚی ؾیؿتٓ حُٕ ٘ ٚمُ قٟطی ٔی ثبقس.

.8

ٚرٛز ػسْ لؽؼیت زض فطآیٙس ثط٘بٔ ٝضیعی ػبُٔ ٔٛحطی ثط ثط٘بٔ ٝضیعی اؾتطاتػیه  ٚآیٙس ٜپػٞٚی ؾیؿتٓ حُٕ ٘ ٚمُ قٟطی ٔی ثبقس.

.9

تغییطات لیٕت ٘فت ٘ ٚطخ اضظ ػبُٔ ٔٛحطی ثط ثط٘بٔ ٝضیعی اؾتطاتػیه  ٚآیٙس ٜپػٞٚی ؾیؿتٓ حُٕ ٘ ٚمُ قٟطی ٔی ثبقس.

٘ .64طخ ضقس ضا ٜؾبظی ػبُٔ ٔٛحطی ثط ثط٘بٔ ٝضیعی اؾتطاتػیه  ٚآیٙس ٜپػٞٚی ؾیؿتٓ حُٕ ٘ ٚمُ قٟطی ٔی ثبقس.
ٔ .66یعاٖ ٔصط

ا٘طغی ػبُٔ ٔٛحطی ثط ثط٘بٔ ٝضیعی اؾتطاتػیه  ٚآیٙس ٜپػٞٚی ؾیؿتٓ حُٕ ٘ ٚمُ قٟطی ٔی ثبقس.

 .62تغییطات زِٚت ٔ ٚزّؽ ػبُٔ ٔٛحطی ثط ثط٘بٔ ٝضیعی اؾتطاتػیه  ٚآیٙس ٜپػٞٚی ؾیؿتٓ حُٕ ٘ ٚمُ قٟطی ٔی ثبقس.
٘ .63طخ ضقس تِٛیس ذٛزض ٚػبُٔ ٔٛحطی ثط ثط٘بٔ ٝضیعی اؾتطاتػیه  ٚآیٙس ٜپػٞٚی ؾیؿتٓ حُٕ ٘ ٚمُ قٟطی ٔی ثبقس.
 .64تغییطات فطٍٙٞی  ٚػبزات ٙٞ ٚزبضٞبی ٔطزْ ػبُٔ ٔٛحطی ثط ثط٘بٔ ٝضیعی اؾتطاتػیه  ٚآیٙس ٜپػٞٚی ؾیؿتٓ حُٕ ٘ ٚمُ قٟطی ٔی ثبقس.
٘ .65طخ ضقس زضآٔس قٟطزاضی اظ ؼطیك ػٛاضض  ٚفطٚـ تطاوٓ ػبُٔ ٔٛحطی ثط ثط٘بٔ ٝضیعی اؾتطاتػیه ٚآیٙس ٜپػٞٚی ؾیؿتٓ حُٕ ٘ ٚمُ قٟطی ٔی
ثبقس.
٘تیزٌ ٝیطی ؤ ٝی تٛاٖ اظ ایٗ لؿٕت وطز ایٗ اؾت ؤٕٟ ٝتطیٗ ػٛأُ زض آیٙس ٜپػٞٚی زض حٛظ ٜحُٕ ٘ ٚمُ قٟطی قبُٔ ؾٛٔ ٝضز اؾبؾی
اؾت.
اثتسا ثحج ضقس رٕؼیت ٔی ثبقس و ٝزض ٚالغ تمبظبی ٔٛرٛز زض اضتجبغ ثب حٛظ ٜحُٕ ٘ ٚمُ ػٕٔٛی قٟطی اؾت .افعایف آٖ ث ٝؼٛض ٔؿتمیٓ ٘یبظ ث ٝضقس
حُٕ ٘ ٚمُ قٟطی احط زاضز.ػبُٔ ثؼسی ٔسیطیت قٟطی ٔی ثبقس اظ ایٗ ػبُٔ ٔی تٛاٖ ث ٝزغسغٛٔ ٝرٛز ٔیبٖ وبضقٙبؾبٖ ایٗ ظٔی ٝٙپی ثطز زض ٚالغ
ٔسیطیت قٟطی و ٝزض حیؽ ٝقٛضای قٟط  ٚقٟطزاضی لطاض زاضز ث ٝقست ثط ض٘ٚس آتی تٛؾؼ ٝحُٕ ٘ ٚمُ قٟطی تبحیطٌصاض اؾت  ٚثطای ا٘زبْ یه آیٙسٜ
پػٞٚی و ٝثٚ ٝالؼیت ٘عزیه ثبقس زض ٘ظط ٌطفتٗ ایٗ ػبُٔ ثؿیبض ٔ ٟٓاؾت.ػبُٔ ؾ ْٛػبُٔ التصبزی ٔی ثبقس .تٛؾؼ ٝالتصبزی ٚ ٚظؼیت التصبزی
وكٛض ث ٝؼٛض ٔؿتمیٓ ثط تٛؾؼ ٝتٕبْ لؿٕت ٞبی وكٛض اظ رّٕ ٝحُٕ ٘ ٚمُ قٟطی تبحیط ٌصاض اؾت.

7

بخص ديم
ثرف ز ْٚایٗ تحمیك زض اضتجبغ ثب قٙبؾبیی ٕٟٔتطیٗ ضاٞىبض آیٙس ٜپػٞٚی زض حٛظ ٜحُٕ ٘ ٚمُ ٔی ثبقس زض ایٗ لؿٕت اظ ٔترصصبٖ
ظٔی ٝٙآیٙس ٜپػٞٚی ؾٛاَ قس و ٝوساْ ضٚـ اظ  64ضٚـ ٔؼطفی قس ٜثطای ا٘زبْ آیٙس ٜپػٞٚی زض حٛظ ٜحُٕ ٘ ٚمُ قٟطی ٔٛحط تط  ٚوبضثطزی تط ٔی
ثبقس .زض ایٗ لؿٕت اظ ٔترصصبٖ ذٛاؾت ٝقس اظ  6تب  64ث ٝأتیبظ زٞی ثپطزاظ٘س .ضٚیىطز ا٘تربة قس ٜضٚیىطز پؽ ٍ٘طی اظ آیٙس ٜث ٝحبَ ٔی ثبقس .ثٝ
٘ظط ٔترصصبٖ ایٗ ضٚیىطز ثٟتطیٗ ضٚیىطز ثطای آیٙس ٜپػٞٚی زض حٛظ ٜحُٕ ٘ ٚمُ قٟطی ٔی ثبقس .ایٗ ضٚیىطز یىی اظ تٛإ٘ٙستطیٗ ضٚـ ٞبی آیٙسٜ
پػ ٞٚی اؾت و ٝثب تٟی ٝتصبٚیط ثسیُ اظ آیٙس ٜأىبٖ پصیطی  ٚپیبٔس ٞبی ٞط یه اظ آیٙسٞ ٜب ث ٝزلت  ٚث ٝؼٛض وبُٔ تحّیُ ٔی ٕ٘بیس  ٚؾپؽ ایٗ تصبٚیط
ضا ث ٝصٛضتی اضائٔ ٝی وٙس وٚ ٝظؼیت ٞبی چٙس لؽجی آیٙس ٜضا تٛصی

وٙٙس.

بخص سًم
زض ثرف ؾ ْٛایٗ تحمیك تالـ قس ٜاؾت  65ػبُٔ قٙبؾبیی قس ٜزض ثرف ا َٚثب اؾتفبز ٜاظ ٘طْ افعاض  MICMACؤ ٝرصٛل تحّیُ
ؾبذتبضی رٟت قٙبؾبیی ضٚاثػ ٔیبٖ آٟ٘ب ثطای ا٘زبْ یه آیٙس ٜپػٞٚی ٔٛفك ٔی ثبقس اؾتفبز ٜقٛز .ثطای ایٗ ٔ ٟٓزض اثتسا یه ٔبتطیؽ ضٚاثػ ثب اؾتفبزٜ
اظ ٘ظط ذ جطٌبٖ تٟی ٝقس ٜاؾت ایٗ ٔبتطیؽ ٘كبٖ زٙٞسٔ ٜیعاٖ احط ٌصاضی ٞط وساْ اظ ػٛأُ ٔی ثبقس .ؾپؽ ثط اؾبؼ ایٗ ٔبتطیؽ  ٚثط پبی ٝثطضؾی ضٚاثػ
زض٘ٚی ٕ٘ٛزاض ضٚاثػ اؾترطاد ٔی قٛز.

شکل  16-4نمودار روابط
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ٔتغییطٞبیی و ٝزض ٞط وساْ اظ ایٗ ٘ٛاحی لطاض ٌیط٘س زاضای ٚظؼیت ذبصی ٔی ثبقٙس و ٝزض ازأ ٝتحّیُ آٟ٘ب اضائٔ ٝی قٛز:
متغییزَبی تبحیزگذار :ایٗ ٔتغییطٞب ثیكتط تبحیطٌصاض ثٛز ٚ ٜوٕتط تبحیط پصیط ٔی ثبقٙس .ثٙبثطایٗ ؾیؿتٓ ثیكتط ث ٝایٗ ٔتغییطٞب ٚاثؿتٍی زاضز .ایٗ ٔتغییطٞب
زض لؿٕت قٕبَ غطثی ٕ٘ٛزاض لطاض زاض٘س .ایٗ ٔتغییطٞب ثحطا٘ی تطیٗ ِٔٛفٞ ٝب ٔی ثبقٙس.
ایٗ ِٔٛفٞ ٝب زض ایٗ تحمیك ٔٛاضز ظیط ٔی ثبقٙس:
وزخ رضذ جمعیت
تغییز ديلت ي مجلس
ایٗ زِٛٔ ٚف ٝثحطا٘ی تطیٗ ِٔٛفٞ ٝب زض آیٙس ٜپػٞٚی حٛظ ٜحُٕ ٘ ٚمُ قٟطی ٔی ثبقٙس.
متغییزَبی دي يجُی :ایٗ ٔتغییطٞب ٕٞعٔبٖ ث ٝصٛضت ثؿیبض تبحیط پصیط  ٚثؿیبض تبحیط ٌصاض ػُٕ ٔی وٙٙس .ایٗ ٔتغییطٞب زض قٕبَ قطلی لطاض زاض٘سٞ .ط
ػُٕ  ٚتغییطی ثط ضٚی ایٗ ٔتغییطٞب ٚاوٙف  ٚتغییطی زض زیٍط ٔتغییطٞب ایزبز ٔی وٙس .ایٗ ٘ٛع ٔتغییط زض ایٗ تحمیك ٚرٛز ٘ساضز.
متغییز َبی ریسک :ایٗ ٔتغییطٞب زض ٕ٘ٛزاض ح ٚ َٛحٛـ ذػ لؽطی ٘بحی ٝقٕبَ قطلی لطاض زاض٘س .ایٗ ٔتغییطٞب ظطفیت ثبالیی ثطای تجسیُ قسٖ ثٝ
ثبظیٍطاٖ وّیسی زض ؾیؿتٓ زاض٘س .ایٗ ٔتغییطٞب ٘یع زض ایٗ تحمیك ٚرٛز ٘ساض٘س
متغییزَبی َذف :ایٗ ٔتغییطٞب ظیط لؽط ٘بحی ٝقٕبَ قطلی ٞؿتٙس ایٗ ٔتغییطٞب ثیف اظ آ٘ى ٝتبحیط ٌصاض ثبقٙس تبحیط پصیط ٞؿتٙس .ثب زؾت وبضی ایٗ
ٔتغییطٞب ٔی تٛاٖ ث٘ ٝتبیذ ٔٛضز ٘ظط زؾت یبفت.
وزخ رضذ راٌ سبسی
يجًد الشمبت قبوًوی
متغییز َبی اَزمی حبوًیٍ :ایٗ ٔتغییطٞب ثب ٚرٛز آ٘ى ٝوبٔال ٔؿتمُ ٞؿتٙس ثیف اظ ایٙى ٝتبحیط پصیط ثبقٙس تبحیطٌصاض٘س آٟ٘ب زض لؿٕت رٛٙة غطثی
ٕ٘ٛزاض لطاض زاض٘س .زض ایٗ تحمیك حًادث غیز متزقبٍ رع ٚایٗ ػبُٔ ٔی ثبقس ؤ ٝؿتمُ  ٚثؿیبض تبحیط ٌصاض اؾت.
متغییزَبی تبحیزپذیز ي يابستٍ :ایٗ ٔتغییطٞب زض لؿٕت رٛٙة قطلی ٕ٘ٛزاض لطاض زاض٘س  ٚتبحیطٌصاضی پبییٗ  ٚتبحیط پصیطی ثؿیبض ثبالیی زاض٘س .زض ایٗ
تحمیك ؾبیط ٔتغییطٞب اظ ایٗ ٘ٛع ٔی ثبقٙس.
جمع بىذی بحج ي وتیجٍ گیزی
ایٗ تحمیك ث ٝز٘جبَ قٙبؾبیی ػٛأُ تبحیط ٌصاض ثط ضٚیىطز آیٙس ٜپػٞٚی زض حٛظ ٜحُٕ ٘ ٚمُ ثٛز ٜاؾت .ثط اؾبؼ ایٗ ٞس

ایٗ ػٛأُ قٙبؾبیی ٚ

ضتج ٝثٙسی قس .ؾپؽ ٕٟٔتطیٗ ضٚقی ؤ ٝی تٛاٖ ثب اؾتفبز ٜاظ آٖ ث ٝآیٙس ٜپػٞٚی زض ایٗ ظٔی ٝٙپطزاذت قٙبؾبیی قس  ٚثب اؾتفبز ٜاظ ٘طْ افعاض
 MICMACضٚاثػ ٔیبٖ ػٛأُ قٙبؾبیی قس .و ٝزض ٟ٘بیت ٔی تٛاٖ ثط اؾبؼ آٖ ث ٝؼطاحی ؾٙبضی ٛپطزاذت.
اٞسا

ایٗ تحمیك ٔٛاضز ظیط ثٛز ٜاؾت:

ٕٟٔتطیٗ ٞس

ػّٕی ایٗ تحمیك ث ٝوبضٌیطی اثعاضٞبی ٔٛرٛز زض ضٚیىطز آیٙس ٜپػٞٚی زض ثط٘بٔ ٝضیعی اؾتطاتػیه حُٕ ٘ ٚمُ قٟطی ٔی ثبقس.

زض ضاؾتبی زؾتیبثی ث ٝایٗ ٞس

ػٛأُ ٔٛحط ثط ث ٝوبضٌیطی ضٚیىطز آیٙس ٜپػٞٚی زض حٛظ ٜحُٕ ٘ ٚمُ قٟطی اؾترطاد ٌطزیس  ٚضٚاثػ آٖ ثب اثعاض ٘طْ

افعاضٛٔ MICMACضز تزعی ٚ ٝتحّیُ لطاض ٌطفت.
ٞس

ز ْٚیبفتٗ رٙجٞ ٝبی اصّی ثطای تٛؾؼ ٝحُٕ ٘ ٚمُ قٟط تٟطاٖ ث ٝػٛٙاٖ یه قٟط ٔٙبؾت زیٍط ٞس

تحمیك ٔی ثبقس.

ثطای زؾتیبثی ث ٝایٗ ٔ 65 ٟٓػبُٔ قٙبؾبیی قس  ٚثب اؾتفبز ٜاظ تزعی ٚ ٝتحّیُ آٔبضی ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌطفت.
قٙبؾبیی ضٚیىطزٞبی آیٙس ٜپػٞٚی و ٝثطای اؾتفبز ٜزض قطایػ ٚالؼی زض ثط٘بٔ ٝضیعی قٟطی لبثُ اؾتفبزٔ ٜی ثبقس.
ایٗ ضٚیىطز ٞب قٙبؾبیی قس  ٚثب اؾتفبز ٜاظ ٘ظط ذجطٌبٖ ثٟتطیٗ آٖ ٔؼطفی ٌطزیس.
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:مىببع ي مآخذ
:فبرسی
66 ٜ قٕبض5 ٜضٚ ز، ٔؽبِؼبت ٔسیطیت تطافیه،طیٟ ٘مُ قٚ ُٕ زض ٔسیطیت ربٔغ حٛ٘ یبفتیٞی؛ ضٞٚ پػٜسٙ آی، 6389( ػّیطظب،سیٙ ثبثبغیجی اظغ-6
644  تب77 ٝصفح
بی ٔسیطیتٞجطزٞ «اضظیبثی ضاٚ  ا٘طغیٜظٛی زض حٞٚ پػٜسٙ آی، 6396( لؽطی ػّیٜ ضرت ظاز,سیٟٔ ضٛ ٔؼٕبضپ,طزازٟٔ  ضحٕتی,َلی ؾیسوٕبٛبضؾٟ چ-2
33  تب5 ٝ صفح،68  پیبپی4 ٜ قٕبض،6 ٜضٚ ز،ز ٔسیطیتٛجٟ ث،»ٛبضیٙ ضیعی ؾٝٔ اظ «ثط٘بٜض» ثب اؾتفبزٛا٘طغی وك
 رغطافیبیی چكٓ ا٘ساظٝٔ فصُ ٘ب،ٖطاٟط تٟب ثب تبویس ثط وال٘كٞطٟ والٖ قٜسٙ آیٚ یٞٚ پػٜسٙ آی، 6389(ٓطآثبزی ٔطیٟٔ  رؼفطی, حجیجی ِیال-3
664  تب97 ٝ صفح6 ٜ قٕبض2 ٜضٚز،ظاٌطؼ
69  تب55 ٝ صفح52 ٜ قٕبض68 ٜضٚ ز،جطزٞ ضا،ٖ ا٘طغی زض ایطاٜسٙ آیٝی ثٞٚ پػٜسٙیىطز آیٚ ض، 6388(ٜظٚ ذّؼتجطی فیط-4
،67 ٜ قٕبض،ٖطاٟ تٜ ا٘تكبضات زا٘كٍب، زا٘ف ٔسیطیتٝٔبّٙبثغ اؾتطاتػیه؛فصٙٔ  ضیعی اؾتطاتػیه ثطایٝٔ ثط٘ب، 6396(ٗ حؿ،ٗ ظاضػی ٔتی-5
ٖطاٟ تٜ زا٘كٍب، زا٘ف ٔسیطیتٝٔبّٙ فص،بثغ اؾتطاتػیهٙٔ  ضیعی اؾتطاتػیه ثطایٝٔ ثط٘ب، 6384( ،ٗ حؿ، ظاضػی-6
.یٞٚ پػٜسٕٙبیف ّٔی آیٞ ٗٔیٚ ز،یٞٚ پػٜسٙ پؽ ٍ٘طی زض آی،ٗطأی ٔحؿٟ ث، 6392( ػّی اصغط، ػجبؾی-7
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