
  
 

  

 

 
 مقدمه

ثؼيبسي ثش ائ ثبٗسٕذ مٚ تبحيشات ارتْبػي آؿنبسٕذ ٗ ؿٖبػبيي آٓ ٕيبص  
ثٚ ّغبٍؼٚ رذاىبٕٚ اي ٕذاسد يب ائ مٚ ثٚ إذاصٙ اي ائ تبحيشات پيچيذٙ إذ 

شات ثبيذ ت٘رٚ داؿت مٚ اٗال؛ تبحي .ت٘آ إٜٓب سا ؿٖبػبيي ْٕ٘د  مٚ ْٕي
چٚ ثؼب مٚ ٕيشإي ٛبي فضايٖذٙ دس ارتْبػي م٘چل ٗ ٕبچيض ٕيؼتٖذ. 

خل٘ف پيبّذٛبي ارتْبػي پبيذاسي ت٘ػؼٚ سا ثٚ ػٖ٘آ ٛذف غبيي ثب 
ّبٕغ رذي سٗثشٗ ْٕ٘دٙ اػت. حبٕيب دسك تبحيشات ارتْبػي تٖٜب اص عشيق 
پظٗٛؾ ت٘ػظ ّتخللبٓ آٓ آؿنبس ّي ىشدد. اّب ّتبػفبٕٚ دس ايشآ 

ب اىش ِٛ ائ ّغبٍؼبت إزبُ ْٕي ؿ٘د ٗ ثؼضپظٗٛـٜبيي اص ائ رٖغ 
إزبُ ؿذٙ ثبؿذ اص رٖغ پظٗٛؾ ثشاي سفغ تنَيف ّي ثبؿذ. پشٗطٙ 
ػبخت ػذ مْبً كبٍح ٕيض اص ائ قبػذٙ ّؼتخٖي ٕج٘دٙ اػت. دس اٗايٌ دٛٚ 
ٛفتبد ؿْؼي ثب ت٘ريٜبت فٖي ٗ اقتلبدي ػبخت ٗ ارشاي آٓ ثب ٛذف 

اقتلبدي  مٖتشً ػيالة ٗ رخيشٙ آة ثٚ ّٖظ٘س ثٜج٘د ٗضؼيت ارتْبػي،
ٗ امٍ٘٘طيني ٕ٘احي پبيبة ٗ تبّئ ثخـي اص آة ؿشة ٗ ثٜذاؿتي 
ّشامض ؿٜشي دس دػت٘س مبس قشاس ىشفت. دس فبص ّغبٍؼبتي ؿشمت 
ّٜٖذػئ ّـبٗس ثٚ ثشسػي ٗ پيؾ ثيٖي احشات ّحيظ صيؼتي ػذ ّزم٘س 

ٚ دٍيٌ ٕقق سٗؿي، ّحت٘ايي ٗ ٕقق دس آّبس ٗ اعالػبت ثاّب  پشداختٚ
د ٗ ثٜشٙ ثشداسي سا ٕذاسد. اص عشف دييش ػذ مْبً كبٍح ثب قبثَيت اػتٖب

ٍيتش ثش حبٕيٚ رٜت  0733َّيبسد تّ٘بٓ ٗ ثب إـؼبة  033ٛضيٖٚ ٕٜبيي 
ّلبسف ؿشة ؿٜش اساك پشٗطٙ َّي ثب اْٛيتي دس ح٘صٙ ػيبػي ٗ اّٖيتي 
ّحؼ٘ة ّي ىشدد ٗ پيبّذٛبي ارتْبػي ّخجت ٗ ّٖفي صيبدي ثب خ٘د ثٚ 

. ثب ت٘رٚ ثٚ ىزؿت يل دٛٚ اص ػبخت ػذ ٗ دس دػت  ْٛشاٙ داؿتٚ اػت
ٕذاؿتٔ اعالػبت ّتقٖي دس ساثغٚ ثب ػَْي ؿذٓ پيؾ ثيٖي ٛبي ك٘ست 
ىشفتٚ دس آغبص عشح، ّغبٍؼٚ ثشاي ّؼتٖذ مشدٓ تبحيشات ارتْبػي ائ 
اقذاُ ت٘ػؼٚ اي دس ساػتبي اكالح ٗ مبٛؾ پيبّذٛبي ّٖفي ْٕٕ٘ٚ ٛبي 

اػت مٚ دس ائ ثشسػي ثٚ آٓ پشداختٚ ّي  تغجيقي ضشٗستي إنبس ٕبپزيش
 ؿ٘د.   
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 سدكمال صالح اجرايي بررسي اثرات اجتماعيفرايند 
ثب ت٘رٚ ثٚ إٓچٚ دس ثخؾ ّشٗس ادثيبت ٕظشي ٗ تحقيقبت إزبُ ؿذٙ دس  

ائ ح٘صٙ آٗسدٙ ؿذ ثشاي ثشسػي احشات ارتْبػي ػذ مْبً كبٍح اساك 
ؿبٌّ ، ضشٗت ٗ ٍضُٗ  يبثي فشايٖذ صيش ك٘ست ثٖذي ؿذٙ اػت داّٖٚ

ً كبٍح ( ،ت٘كيف اقذاُ، اقذاُ ت٘ػؼٚ اي ّزم٘س) ػبخت ػذ مْب
ثشسػي احشات ارتْبػي ػذ مْبً كبٍح  ؿٖبػبيي ّحذٗدٙ ٛبي تبحيش ػذ

دس سٗػتبٛبي غشقبة ؿذٙ ؿبٌّ ثشسػي ٗضؼيت ٕح٘ٙ ػنٕ٘ت 
سٗػتبييبٓ ربثزب ؿذٙ قجٌ ٗ ثؼذ اص ػبخت ػذ، ثشسػي ٗضؼيت اؿتغبً 
سٗػتبييبٓ ربثزب ؿذٙ قجٌ ٗ ثؼذ اص ػبخت ػذ، ثشسػي ٕيشؽ ٗ 

ٖذي سٗػتبييبٓ ربثزب ؿذٙ ٕؼجت ثٚ قيْت ىزاسي اساضي ٗ سضبيتْ
ثبغبت، ثشسػي ٕح٘ٙ اػتفبدٙ سٗػتبييبٓ ربثزب ؿذٙ اص پً٘ دسيبفتي ؿبٓ، 

ؿجنٚ استجبعبت ثشسػي احشات ثٚ ٗر٘د آّذٙ پغ اص ػبخت ػذ دس 
ارتْبػي سٗػتبييبٓ ربثزب ؿذٙ، ثشسػي ٗضؼيت آػيجٜبي ارتْبػي ثئ 

 .سٗػتبييبٓ ربثزب ؿذٙ
شسػي احشات ارتْبػي ػذ مْبً كبٍح دس سٗػتبٛبي ح٘صٙ ػذ ؿبٌّ، ث

ػٖزؾ ٕيشؽ ّشدُ سٗػتب ٕؼجت ثٚ تغييشات دس ميفيت صٕذىي دس 
سٗػتبٛبي ح٘صٙ ػذ ، ػٖزؾ ػشّبيٚ ارتْبػي سٗػتبٛبي ح٘صٙ ػذ قجٌ 

ٗ ثؼذ اص احذاث ػذ، ػٖزؾ ٕيشؽ ّشدُ سٗػتب ٕؼجت ثٚ تغييشات دس  
ح٘صٙ ػذ، ػٖزؾ ٕيشؽ ّشدُ سٗػتبٛبي  احؼبع اّٖيت دس سٗػتبٛبي

ح٘صٙ ػذ ثٚ ػبخت ػذ ، ػٖزؾ ٕيشؽ ّشدُ سٗػتب ٕؼجت ثٚ تغييشات 
ّٜبرشت ٗ اؿتغبً دس سٗػتبٛبي ح٘صٙ ػذ ، ػٖزؾ ٕيشؽ ّشدُ سٗػتب 

 ٕؼجت ثٚ تغييشات ثٚ ٗر٘د آّذٙ دس ّحيظ عجيؼي سٗػتبٛبي ح٘صٙ ػذ
ػذ ٗ خ٘اف مْي ٗ ميفي  ّ٘سد دس اسامي ؿٜشٕٗذآ اص ػٖزي ٕيشؽ

 آة ؿشة ّلشفي ؿبٓ پغ اص ػبخت ػذ مْبً كبٍح 

 

 مواد و روش ها
سٗؽ تحقيق سٗؽ تشميجي اػت. دس ّشحَٚ مْي؛ پغ اص اسصيبثي 
تحقيقبت ٗ ٕظشيبت ّشتجظ ثب ّ٘ض٘ع ْٛچٖئ ىشدآٗسي ٗ ّغبٍؼٚ اػٖبد 
ٗ ىضاسؿبت ّٜٖذػئ ّـبٗس عشح ّتغيشٛبي تحقيق ؿٖبػبيي ٗ عجقٚ 

ي ؿذٙ ٗ چبسچ٘ة ٗ ّذً مبس تشػيِ ىشديذ. دس ٕٜبيت ثب اػتفبدٙ اص ثٖذ
ى٘يٚ ػبصي، پشػـٖبّٚ ٛب تٖظيِ ؿذ. دس ّشحَٚ ميفي، ثب اػتفبدٙ اص 

ٗ ّلبحجٚ ثٚ رْغ آٗسي اعالػبت پشداختٚ  Focus Groupتنٖيل 
ؿذ. ْٛچٖئ ثشاي دػتيبي ثٚ ثخؾ دييشي اص اٛذاف عشح ّزم٘س ثب 

سؿبت ٗ آّبسٛبي اػتخشاد ؿذٙ ّ٘ر٘د ثٚ رْغ سٗؽ تحَيٌ حبٕ٘يٚ ىضا
آٗسي اعالػبت پشداختٚ ؿذ. ثشاي داّٖٚ يبثي ٗ ؿٖبػبيي اثؼبد پشٗطٙ ثش 
اػبع ّذً ٗ چبسچ٘ة مبس ثب ّشارؼٚ ثٚ ّحٌ ػبخت ػذ ثب سٗؽ 
ّـبٛذٙ ّؼتقيِ ٗ ّلبحجٚ ّحْذٗدٙ ٛبي تبحيش ػذ ٗ ريٖفؼبٓ ؿٖبػبيي 

ٛبي تبحيش ٗ ّتفبٗت ث٘دٓ ريٖفؼبٓ ىشديذ. دس اداّٚ ثب ت٘رٚ ثٚ ّحذٗدٙ 
 احشات ارتْبػي ػذ ّزم٘س دس ٛش يل اص إٜٓب ّ٘سد ثشسػي قشاس ىشفت

ربّؼٚ آّبسي تحقيق صيش سا ّيت٘آ دس ػٚ ىشٗٙ تقؼيِ ثٖذي ْٕ٘د :ىشٗٙ 
اًٗ : خبٕ٘اسٛبي سٗػتبيي ربثزب ؿذٙ اص سٗػتبٛبيي مٚ ثٚ رٜت ػبخت 

ُٗ : خبٕ٘اسٛبي سٗػتبيي ػبمٔ ػذ تخَيٚ ٗ غشقآة ؿذٙ إذ. ىشٗٙ د
سٗػتبٛبيي مٚ دس ّحذٗدٙ احش غيشّؼتقيِ ػبخت ػذ قشاس ىشفتٚ إذ . 
ىشٗٙ ػُ٘ : خبٕ٘اسٛبي ػبمٔ دس ؿٜش اساك ّي ثبؿذ. ْٕٕ٘ٚ اًٗ ؿبٌّ 

خبٕ٘اس اص ػشپشػت خبٕ٘اسٛبي ربثٚ رب ؿذٙ مٚ ثٚ ؿنٌ ٛذفْٖذ  03
ب ت٘رٚ ثٚ اٛذاف إتخبة ؿذٙ اػت، ثشاي ربّؼٚ آّبسي دُٗ ّحققئ ث

سٗػتب مٚ تحت تبحيش ػبخت ػذ قشاس ىشفتٚ إذ اص ربّؼٚ  03عشح، 
آّبسي ّذٕظش إتخبة ْٕ٘دٙ إذ، ائ سٗػتبٛب اص سٗػتبٛبي ّزبٗس 
سٗدخبٕٚ قَؼٚ ٕ٘، سٗػتبٛبي ّزبٗس سٗدخبٕٚ ثضسه، سٗػتبٛبي ثئ دٗ 

تخبة سٗدخبٕٚ ٗ ْٛچٖئ سٗػتبٛبي دس اّتذاد خظ ٍٍ٘ٚ إتقبً آة ػذ إ
خبٕ٘اس ػبمٔ دس ؿٜش اساك ثٚ  053ؿذٙ إذ. ثشاي ربّؼٚ آّبسي ػُ٘ ٕيض 

ؿي٘ٙ ْٕٕ٘ٚ ىيشي تلبدفي عجقٚ ثٖذي ؿذٙ إتخبة ؿذٙ إذ. ائ ّٖبعق 
ػجبست اص ّٖبعق م٘ي اّبُ ػَي، خشُ، ؿشيؼتي، رٜبٕييشي ٗ م٘ي ؿٜش 

 كٖؼتي ّي ثبؿذ.

 يافته هانتايج و 
 

ّلبحجٚ ثب سٗػتبييبٕي مٚ ثشاي ػبخت ػذ ثش اػبع ٕتبيذ ثذػت آّذٙ اص 
سٗػتبي خ٘د ٕقٌ ّنبٓ مشدٙ ث٘دٕذ، ّـخق ؿذ مٚ ثيـتش إٜٓب اص  اص

ٗضؼيت خ٘د ٕبساضي ث٘دٕذ، ائ مٚ ٖٛ٘ص ثؼذ اص ائ ػبٍٜب ٕت٘إؼتٚ إذ 
ؿغٌ ّٖبػجي پيذا مٖٖذ، فشصٕذآ إٜٓب ثينبسٕذ ٗ اص اق٘اُ ٗ آؿٖبيبٓ خ٘د 

افشاد پً٘ دسيبفتي خ٘د سا كشف خشيذ ّٖضً  دٗس افتبدٙ إذ. ثيـتش ائ
ّؼنٕ٘ي دس اعشاف ؿٜشٛب مشدٙ إذ ٗ دس ّٖبعق حبؿيٚ ؿٜشٛب ػنٕ٘ت 

 داسٕذ. 
ثب دس ٕظش ىشفتٔ ؿبخق ٛبي اسصيبثي ػذ مْبً كبٍح دس ّحذٗدٙ احش 

دس ٛفت صّيٖٚ اكَي ميفيت صٕذىي،  )سٗػتبٛبي اعشاف ػذ(غيش ّؼتقيِ
، اؿتغبً، ّٜبرشت، ّحيظ صيؼت ٗ ػشّبيٚ ارتْبػي، احؼبع اّٖيت

 ثشسػيسضبيتْٖذي اص ػبخت ػذ، اّتيبصات تشميجي ، ّيضآ تحقق اٛذاف 
ثب ت٘رٚ ثٚ تحَيٌ ؿبخق ٛب ٗ ّؼيبسٛبي اسصيبثي ػذ مْبً كبٍح  ؿذ. مٚ

دس ّحذٗدٙ احش غيش ّؼتقيِ، دسكذ ثيـتش پيؾ ثيٖي ٛبيي مٚ دس ّغبٍؼبت 
ػشي اص ّتغيشٛبي ارتْبػي اكَي اٍٗيٚ ٗ پبيٚ عشح ّجٖي ثشاستقبي يل 

ْٛچ٘ٓ مبٛؾ ّٜبرشت سٗػتبييبٓ ثٚ ؿٜش ٗ افضايؾ ػغح ميفيت 
صٕذىي إٜٓب ك٘ست ىشفتٚ ث٘د، ػَْي ٕـذٙ اػت. اٍجتٚ دس ّ٘اسدي چ٘ٓ 
ثٜج٘د ميفيت ربدٙ ٛب ٗ اسائٚ تؼٜيالتي ْٛچ٘ٓ تَفٔ ْٛشاٙ ٕتبيذ ّغَ٘ة 

دس تحَيٌ ائ دس سٕٗذ ارشا ٗ ثٜشٙ ثشداسي اص عشح ّـٜ٘د اػت. 
ؿبخلٜب ٕنتٚ قبثٌ ت٘رٚ ائ اػت مٚ سٗػتبييبٓ دس حيغٚ ّـبسمت دس 
ح٘صٙ اّ٘سات ػذ ٕيشؽ مبّال ّخجتي داسٕذ، اّب ائ پتبٕؼيٌ دس ػٌْ 
ثبٍفؼٌ ٕـذٙ اػت ٗ ّؼئٍ٘ئ عشح چٚ دس ّشحَٚ ػبخت ٗ چٚ دس ّشحَٚ 

. دس ثٜشٙ ثشداسي اص ائ پتبٕؼيٌ اػتفبدٙ ّ٘حش ٗ ّفيذ سا ٕنشدٙ اػت
ك٘ستي مٚ رَت ّـبسمت سٗػتبييبٓ ّي ت٘إؼت ثؼيبسي اص ٛضيٖٚ ٛبيي 



   

 

  
 

مٚ مبسفشّب دس ّشحَٚ ػبخت )صّبٓ ع٘الٕي، ٛضيٖٚ ثبالي تَْل اساضي، 
ايزبد ٕيشؽ ّٖفي دس ربّؼٚ ّ٘سد ٕظش ٕؼجت ثٚ ػذ ٗ اّخبٍِٜ( ّتحٌْ ؿذ 
سا مبٛؾ دٛذ. ائ دس حبٍي اػت مٚ دس عشح ٛبي ّـبثٚ اي مٚ ثب 

بي كحيح تؼٜيٌ ىشي ٗ رَت ّـبسمت ّشدّي إزبُ ؿذٙ اػت، سٗؿٜ
تبحيش ّٖفي دس ح٘صٙ اؿتغبً دس ٕيشؽ  .ٕتبيذ ّخجت آٓ قبثٌ سديبثي اػت

سٗػتبييبٓ ايزبد ؿذٙ اػت، چشا مٚ افشادي مٚ ربثزب ؿذٙ إذ، دسٗاقغ 
)مـبٗسصي( اص دػت دادٙ، اص عشف دييش رزة ؿغٌ اكَي خ٘د سا 

ـذٙ ٗ إتقبً اص ؿي٘ٙ صٕذىي سٗػتبيي ثٚ صٕذىي فشٖٛو ٗ اقتلبد ؿٜش ٕ
ؿٜشي دس ثئ إٜٓب مبٌّ ك٘ست ٕيشفتٚ اػت، ْٛئ اّش ثٚ ٕبسضبيتي إٜٓب 
ٗ ايزبد تبحيش ّٖفي ّٖزش ؿذٙ اػت. ػبخت ػذ ثش احؼبع اّٖيت 
سٗػتبييبٓ تبحيش ّخجت داؿتٚ اػت، إٜٓب ّؼتقذٕذ مٚ ػبخت ػذ اّنبٓ 

ثيـتش ْٕ٘دٙ اػت. ثيـتشئ تبحيش  مٖتشً ح٘ادث عجيؼي ْٛچ٘ٓ ػيالة
ارتْبػي ّٖفي ػذ مْبً كبٍح ّشث٘ط ثٚ ميفيت صٕذىي سٗػتبييبٓ ٗ 
ثيـتشئ تبحيش ارتْبػي ّخجت آٓ افضايؾ احؼبع اّٖيت ٗ ػشّبيٚ 

ٕيشؽ   ارتْبػي سٗػتبييبٓ ػبمٔ دس ّحذٗدٙ ٕف٘ر ػذ ّي ثبؿذ.
ذ ػٖزيذٙ ؿٜشٕٗذآ پيشاّ٘ٓ تغييشات مْي ٗ ميفي آة پغ اص ػبخت ػ

ؿذ.  ثب ت٘رٚ ثٚ تحَيٌ ؿبخق ٛب ٗ ّؼيبسٛبي اسصيبثي ػذ مْبً كبٍح دس 
ّحذٗدٙ ٛذف، سضبيت اص ػبخت ػذ، تغييش دس سٕو ٗ عؼِ آة ٗ دس 
حبٍت مَي افضايؾ ٕؼجي ميفيت آة اص احشات ّخجت ػذ دس ّحذٗدٙ 
ٛذف ّي ثبؿذ. اٍجتٚ الصُ ثٚ ت٘ضيح اػت مٚ  پبػخٜب ثب ت٘رٚ ثٚ ّٖغقٚ 

ػنٕ٘ت ٗاسيبٕغ ٗ پشامٖذىي داسد. ائ ٗاسيبٕغ دس ٕتيزٚ ٕٜبيي  ّحٌ
ٕيض تبحيش ىزاؿتٚ اػت ٗ ٕ٘ػبٓ پبػخٜب دس دٗ ػْت ّخجت ٗ ّٖفي عيف 
ثبػج ؿذٙ تب افضايؾ ميفيت آة ثٚ ػٖ٘آ احش ّخجت ػبخت ػذ مبٛؾ 
يبثذ. ٕبسضبيتي اص ٕح٘ٙ ت٘صيغ آة ّلشفي، ٕبسضبيتي اص ّيضآ آة 

افضايؾ سػ٘ثبت آة ّلشفي احشات ّٖفي ػبخت ّلشفي)فـبس آة(، 
ثيـتشئ افشادي مٚ ٕيشؽ  ػذ مْبً كبٍح دس ربّؼٚ ٛذف ّي ثبؿذ.

داؿتٚ إذ ػبمٔ دس ّٖغقٚ ف٘تجبً ٛؼتٖذ ٗ ٕؼجت ثٚ ميفيت آة ّخجت 
ثيـتشئ افشادي مٚ ٕيشؽ ّٖفي ٕؼجت ثٚ ميفيت آة ّلشفي داؿتٚ إذ 

.دس حبٍت مَي ٛؼتٖذدس ّٖبعق ؿٜشكٖؼتي ٗ رٜبٕييشي ػبمٔ 
ؿٜشٕٗذآ ٕؼجت ثٚ ائ ػذ ٕيشؽ تقشيجب ّخجتي داؿتٚ إذ. اّب ٕيشؽ 
ؿٜشٕٗذآ ػبمٔ دس ّٖبعق ّختَف ؿٜش دس ائ ثبسٙ ّتفبٗت ث٘دٙ اػت، 
ثٚ ع٘سي مٚ ػبمٖئ ّٖغقٚ ف٘تجبً ٗ رٜبٕييشي تٖٜب ؿٜشٕٗذإي ث٘دٙ إذ 

خش ػبمٖئ مٚ ٕؼجت ثٚ ػذ ٕيشؽ خيَي ّخجت داؿتٚ إذ ٗ ٕيشؽ ام
ّٖغقٚ ؿٜشكٖؼتي ثٚ ػذ خيَي ّٖفي ث٘دٙ اػت، ثيـتش ػبمٖئ ّٖغقٚ خشُ 

 ٕيض ٕيشؿـبٓ ثٚ ػذ ّٖفي ث٘دٙ اػت.
 
 
 
 
   

 بحث ونتیجه گیري 
 

إٓچٚ دس ائ ّغبٍؼٚ رمش ؿذ، دس ٗاقغ ّزْ٘ػٚ تبحيشات ارتْبػي ثو٘د موٚ   
آٓ اص ديوذ ٗ  ثٚ ٗاػغٚ ػبخت ػذ مْبً كبٍح دس ّحذٗدٙ ٛبي احشىوزاس  

ٕيبٙ ّشدُ ايزبد ؿذٙ اػت. ْٛوبٓ عو٘س موٚ دس روبي روبي ايؤ ثشسػوي        
آٗسدٙ ؿذ، اقذاُ ت٘ػؼٚ اي اص ٛش ٕ٘ع )ثشٕبّٚ، ػيبػت ٗ عشح( ثوٚ ؿوشعي   

سا  ّي ت٘إذ دس ّؼيش ت٘ػؼٚ پبيذاساحشىزاسي ّخجت داؿتٚ ثبؿذ ٗ مٖـيشآ
پبيوذاسي آٓ  ثٚ ػٖ٘آ ػبٌّ ٗ ريٖفغ فشايٖوذ ت٘ػوؼٚ ثٜوشٙ ّٖوذ ْٕبيوذ، موٚ       

دسْٛٚ اثؼبد خل٘كب اثؼبد ارتْبػي) مٚ ّؼْ٘ال ّغفً٘ ّي ّبٕذ ( تضوْئ  
ؿ٘د. ٛذف اسصيبثي ارتْبػي ائ اػت مٚ ثب ّذيشيت تغييوشات ارتْوبػي   

تلْيِ ىيشٕوذىبٓ اروبصٙ دٛوذ تلوْيْبت     ٕبؿي اص پشٗطٙ، ثٚ عشفذاسآ ٗ 
فشايٖوذ  ارتْبػي ّؼئ٘الٕٚ توشي سا اتخوبر مٖٖوذ ٗ پبػوخي٘يي ثيـوتشي ثوٚ       

تحَيٌ پيبّذٛب ٗ احوشات ارتْوبػي ػوذ    تلْيِ ىيشي خ٘يؾ داؿتٚ ثبؿٖذ. 
مْبً كبٍح اص ٕيبٙ ّشدُ ٕـبٓ داد مٚ ثشخي اص ٕتبيزي موٚ ثوشاي ػوبخت    
ػذ پيؾ ثيٖي ؿذٙ ثو٘د ػَْوي ٕـوذٙ اػوت. دس ٗاقوغ دس تْوبّي اقوذاّبت        
ت٘ػؼٚ اي تحقق ثشخي اص اٛذافـبٓ ّْنٔ اػت ّؼتَضُ ػذُ تحقق ثشخي 

ش ثبؿذ ٗ ائ ّؼبٍٚ إتخوبة ّؼيبسٛوبي تلوْيِ ىيوشي سا پيچيوذٙ ّوي       ديي
ْٕبيذ. ثشاي ّخبً اص ّـونالت ّؼْوً٘ دس اروشاي پوشٗطٙ ٛوبي ػذػوبصي       
اختالف ٗ دسىيشي ثئ مبسؿٖبػوبٓ ٗ ّوشدُ ّحَوي اػوت موٚ دس ّٖغقوٚ       
ّخضٓ ػذ صٕذىي ّي مٖٖذ ٗ يب صّوئ ٛبيـوبٓ دس ايؤ ّنوبٓ ٗاقوغ ؿوذٙ       

ٕيض ثب ائ ّـنٌ سٗثشٗ ث٘دٙ اػوت. ّؼْو٘ال دس    اػت، مٚ ػذ مْبً كبٍح
ائ ّ٘اقغ ػيبػتٜبي رجشآ خؼبست ّبٕٖذ اػنبٓ ّزذد يب خؼبست ٕقوذي  
ارشا ّي ؿ٘د، اّب ؿي٘ٙ ارشاي ائ ػيبػتٜب اْٛيت ثؼويبسي داسد. اػوتفبدٙ   
اص ؿي٘ٙ ٛبي كحيح تؼٜيٌ ىشي ٗ افضايؾ ّـبسمت ّشدُ ّحَوي ضؤْ   

اقؼي إٓوبٓ دس پوشٗطٙ ىٖزبٕوذٙ ؿو٘د، ثوب      ائ مٚ مْل ّي مٖذ ٕيبصٛبي ٗ
تؼٜيٌ سٕٗذ ارشا ثٚ مبٛؾ ٛضيٖٚ ٛبي ّختَف ارتْبػي، اقتلوبدي عوشح   

 ّٖزش ّي ىشدد ٗ ثٚ پبيذاسي ثيـتش ّٖتٜي ّي ىشدد. 
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