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 های راهبردی سازی اندیشکده یتظرفراهکارهای 

 در مدیریت مسائل هویتی ایران
 

 علوي ـ پضٍّشيًَع هقالِ: 

 
E-mail: ghmoshtaghi70@gmail.com       ًیا غالهحسیي هشتاقي * 

 
 23/3/1400: پذیزشتاریخ         12/11/1311تاریخ دریافت: 

 
 چكيذه

تز شذى هسائل ّوَتی،  لول هسوائل هوشهي ّوَتی، ً یوز        اهزٍسُ تِ دلیل پیچیذُ
ّای گفیواً،  صوزاا  توا اتکوا توِ تزایو        ًیش شکافّای قَه، ٍ هذّث، ٍ  شکاف
ُ     ّا اهکواى  دٍل  ُ   پوذتز ًیسو ل لوذا تْوز ّوای هاالاوات، ٍ ًیوش     گیوزی اس اًذتکوکذ

لواکویی،  در   ّوای کٌکوازاى   تخصص، راّثزدی تِ رکي اساس، تَساِ تزایو  
هوذاالتت الوار ، دٌذ اًثوِ در     اایيتو شذت ل شذُ اس لل هسائل َّتی، هثذل 
ی ااشار ًزماسته،  اتزاً، ٍ ااشاتش اکارّای سخ  ٍ   هٌاقِ  علیِ َّت  شیا،

ّوای   در لَسُ تزال، هاضتت َّتی،  ضزٍرت اتجاد ٍ تَساِ تزای  اًذتککذُ
ساسی  تلکِ  ْ  اتفای ًقوش   ن ْ  هکارک  در لَسُ تصوی تٌْا ًِتخصص، را 

رتشی ٍ ا زا  قَت تخکیذُ اس ل اهزٍسُ تا تکیِ توِ تواستازاى ٍ    در لَسُ تزًاهِ
تَاى در لل هسائل پیچیذُ لَسُ َّتو  اتوزاى  هَاوم عوول      کٌکازاى دٍلی، ًو،

توا   گسویزدُ الثزگو،     ًسوثیا  ّوای اکوزدُ ٍ    کزدل در اتي تحقیم توز پاتوِ ًکسو    
طزلو، توزای تَلیوذ ٍ تَسواِ تزایو        ً زاى اهوز   صالةاسیفادُ اس الثزگاى ٍ 

ّای هاالاات راّثزدی تخصص، ارائِ شوذُ اسو  کوِ در اى الشاهوات       اًذتککذُ
گذاری راّثوزدی توَه، در لوَسُ     گیزی ٍ سیاس  ازاتٌذّا ٍ الاَی ً ام تصوین

 ًیل تِ ٍضای  هالَب ارائِ شذُ اس ل هٌ َر تِلل هسائل َّتی، اتزاى 
 
 لی  اًذتککذُزیگ نیتصواتجاد تزای  ساسهاً،  هسائل َّتی،  ً ام  :ها واژه كليذ

                                                           

 ی هؼإٍل ، ًَیؼٌذُسؿتِ هٌالٔات اهٌیت هلی، داًـگاُ ٓالی دفاّ هلی کتشیآهَختِ د داًؾ *
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 و بيان مسأله هقذمم
  ِ  جوَْسی اػالهی ایشاى ػشصهیٌی هتـکل اص اقَام، ًَایف ٍ هزاّة هختلف اػتت کت

ای سا دس قالة یک هلت هٌؼجن ٍ هتحذ، دس اغلتة ادٍاس   آهیض ٍ تشادساًِ صًذگی هؼالوت
ّتای   . اص اتتذای پیشٍصی اًقالب اػالهی تتاکٌَى ؿتاّذ هتَ    کشدُ اػتتاسیخی تجشتِ 

هتٔذد تالؽ تیگاًگاى تشای تْاجن تِ اسکاى َّیت اػتالهی، ؿتیٔی، ایشاًتی ٍ گاتوتاى     
این. تِ  ّایی تِ اسکاى َّیتی اًؼجام تخؾ هلت ایشاى تَدُ ّای اًقالتی ٍ یا تْاجن اسصؽ

 ِ ی ایتشاى دس یتک دّتِ اخیتش ٍ     ای جوْتَسی اػتاله   دًثال افضایؾ قذست ٍ تَاى هٌٌقت
 صهاى تا تـذیذ جٌت  اقتلتادی   دس هٌٌقِ، ّن گزؿتِی ًی چٌذ دِّ کیتیطئَپلتغییشات 

ّای قَهی ٍ هزّثی ٍ گاتواًی ًیض ٓشكتِ فٔالیتت    تشای فـاس تِ هشدم، تؼتشّای ؿکاف
ػاتقِ تاصیگشاى جذیذ ختاسجی   چٌیي تا ٍسٍد پش ؿذت ٍ کن . ّناًذ ٍ ًاَر تیـتشی یافتِ

ًیض تشکیِ  ًِیش ػَٔدی، ائتالف حاهی دآؾ، تشخی ّوؼایگاى ؿوالی ًِیش آرستایجاى ٍ
ّای َّیتی دس کـَس ٍ ًیض تـتذیذ فـتاسّای ًاؿتی اص     تِ ٓشكِ ػَءاػتاادُ اص ؿکاف
ساػتتا تتا    دس حتَصُ گاتوتاًی اًقتالب اػتالهی، ّتن      (1)جٌ  سٍاًی ٍ جٌت  ادساکتی  

ئل قَهی ٍ هزّثی ٍ ؿکاف گاتواًی اًقالب تشیي جٌ  اقتلادی، هذیشیت هؼا ػاتقِ تی
ِ       ی تاػتاىّا هَ اػالهی تا تـذیذ  هشاتتة   گشایتی ایشاًتی ٍ ًیتض ػکَسسیؼتن غشتتی، تت

 تش اص ػاتق ؿذُ اػت. پیچیذُ
گیشی ساّثشدی اص اسکاى هذیشیت هؼائل َّیتی دس  گزاسی ٍ تلوین دٍ هقَلِ ػیاػت
ّای گاتواًی هَاجِ  هزّثی ٍ ؿکافّای قَهی ٍ  ؿکاف ی کِ تایّا جاهِٔ اػت. دٍلت

کٌٌتذ ٍ ػتٔی دس دسب تْتتش     ٍپٌجِ ًشم هی ای دػت ّؼتٌذ تا هـکالت پیچیذُ ٍ فضایٌذُ
آٍسًتذ    سیضی تِ ٓول گزاسی ٍ تشًاهِ کِ چِ ػیاػت ّای تْذیذآهیض داسًذ تا ایي ٍهٔیت

ٍ گتزاسی   تتشی ایجتاد ًوایٌتذ. اص ػتَی دیگتش ػیاػتت       کِ اًؼجام ٍ اتحاد هلی هٌاػة
کتِ اص پیچیتذگی جتذی تشختَسداس اػتت؛ اهتا        ّا هوي ایتي  گیشی دس ایي حَصُ تلوین
ػاصی ٍ ّواٌّگی ٍ ّذایت ٍ کٌتشل ٍ ًِاست تتش اجتشای ابتشتخؾ     سیضی، اجواّ تشًاهِ

تٌْایی اص ُشفیت کافی ٍ هتإبش   ّا تِ ای اػت کِ دٍلت لِأّا ًیض هؼ تلویوات ٍ ػیاػت
لِ، تَػتِٔ  أّای پشداختي تتِ ایتي هؼت    ًیؼتٌذ. اص ساُدس حل ایي دػت هؼائل تشخَسداس 

ّای فکش تا ایجاد ػاصٍکاسّا، فشآیٌتذّا ٍ تَػتِٔ هٌتاتْ هتادی ٍ      قاتلیت ٍ ُشفیت اتاق
ٍلیي هؼتقش ٍ ػاتق کتِ داسای  إاًؼاًی کافی اػت کِ هتـکل اص اػاتیذ حَصُ ًِش ٍ هؼ

ـتی اص هجوَٓتِ   داًؾ هوٌی حاكل اص تجشتیات هختلف حَصُ هشتًَِ ّؼتٌذ کتِ تخ 
 .دٌّذ ی هؼائل َّیتی دس هجوَِٓ حکَهت سا تـکیل هیشیگ نیتلو
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گیشاى حَصُ هؼائل ساّثشدی اػت کتِ   ّا ٍ تلوین ایي هقالِ ساٌّوای ٓول اًذیـکذُ
 ِ ّتای تلٌذهتذت ٍ ساّثتشدی تتِ      سیتضی  تشای حل هؼائل پیچیذُ فشٌّگی، ًیاصهٌذ تشًاهت
هتضهي  پیچیتذُ ٍ  ا تتشای حتل هؼتائل    ّ هٌَِس دسب هشٍست تَػِٔ ُشفیت اًذیـکذُ

ّؼتٌذ. ؿایذ تتَاى تشخی ساّثشدّای حَصُ اقتلتادی ٍ یتا ػیاػتی سا     َّیتی کـَسهاى
ی ٍ یا آصهَى خٌا ٍ یا آصهایـی تذٍیي کشد؛ اها هؼائل َّیتی تِ ؿاکلِ ا دٍسُ كَست تِ

کتِ هؼتائل    اتتذ ی یهت ٍجَدی ٍ تٔشیف اًؼاى دس اجتواّ اص هي ٍ ها ٍ دیگتشاى استثتاى   
 ایت ٍ  ٍخٌتا  آصهتَى صدگتی یتا    تتا ػیاػتت   تَاى یًوحؼاع ٍ فشٌّگی جاهِٔ اػت کِ 

کِ دس ایي كَست آبتاس صیاًثتاس ٍ ػتلثی     نیـیٌذیتهَقت تِ حل هؼائل هضهي  كَست تِ
 .ّای آیٌذُ تحویل خَاّذ ؿذ ػٌگیٌی تِ ًؼل

گزاسی ساّثشدی  ػاصی ٍ ػیاػت هإبشی تشای ایجاد ًشح سصم دس تلوین ّای تَكیِ
ؿتذُ اػتت.    پزیشی تلویوات ساّثشدی دس ایي هقالتِ اسائتِ    جاهِٔػاصی ٍ  ٍ ًیض اجواّ

ِ    یا اتاق« ّا اًذیـکذُ» گزؿتتِ دس تیـتتش کـتَسّا،     ی ّای فکش دس جْاى، ًتی ػتِ دّت
چیذگی اتخار ساّثشد ٍ ًیض سكذ سًٍتذّا ٍ  اًذ ٍ اغلة تِ دلیل پی یافتِ ٍ تکثیشؿذُ تَػِٔ

ّتای   ػاصی ساّثشدی، دس حَصُ ؿکاف گیشی ٍ اجواّ دؿَاسی ٍ چٌذتٔذی تَدى تلوین
تتشیي ٍ   سا تتِ هْتن   ػتاص  ّا، ایتي ًْادّتای تلتوین    َّیتی، اػتاادُ اص ُشفیت اًذیـکذُ

گتزاسی ٓوتَهی دس ایتي     تأبیشگزاستشیي کٌـگشاى حل هؼائل پیچیذُ ٍ هتضهي ػیاػتت  
. پتایؾ سختذادّا ٍ تغییتش تاٍسّتا ٍ     ًوتَدُ اػتت  حَصُ اص اهٌیت ٍ اًؼجام هلی تثذیل 

هثتٌتی تتش    یگیتشی ٍ اجتشا   سیتضی ٍ تتاصخَسد   ّا ٍ تَلیذ هحتَا، تشًاهِ ًگشؽ ،ّا اسصؽ
ّتای تخللتی ٍ اص    تَػي اًذیـتکذُ  ،تـشیٍ تجشتیات هَفق  ّای هٌالِٔ ؿذُ سٍؽ

یشد. ایتي هْتن تتا دس ًِتش گتشفتي اتٔتاد       پتز  ؿٌاػی كَست هی ّای جاهِٔ ًشیق تکٌیک
ّتای   تِ دٍس اص ًقاى هٔف ًِتام  گش تش یکذیگش  هختلف ٍ تأبیشات هتقاتل َٓاهل هذاخلِ

سٍ، اسائتِ   ایتي  یتشد. اص گ ّای هقٌٔی كتَست هتی   صدگی ػیاػتتَسٍکشاػی ٍ ًیض پشّیض اص 
ّتا ٍ تجشتیتات هَفتق     كحیح ٍ تَهی تا اػتاادُ اص هتذل  گزاسی ػاصٍکاس ٍ هذل ػیاػت

ػاصی آى، تا ؿشایي تَهی کـَسهاى کِ تِ افضایؾ ًتَآٍسی ٍ خالقیتت    تـشی ٍ هتٌاػة
ّای ًِشی ٍ ٓلوی اػتتَاس تاؿتذ، ّتذف اكتلی      ِجؤی ٍ ًیض تش چْاسچَب تش پایِ خشد

 ایي هقالِ اػت.
ٌَٓاى ػاختاسی تخللی تا ّذف تؼْیل ٍ تٔویتق   ّا، تِ دس ّویي ساػتا، اًذیـکذُ

ّای ػیاػتتی ٍ ایجتاد    گزاساى؛ تا تَلیذ ایذُ فشایٌذ یادگیشی ػیاػت ٍ هؼآذت ػیاػت
ِ  ثتا  یتقشگتزاساى؛   اتلال تیي هشاکض تَلیذ داًؾ ٍ ػیاػتت  هؼتتقین، ٍاسد ٓشكتِ    ًتَس  تت
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ّتای ًتَیي    ّای دٍم ٍ ػَم اًذیـکذُ خیش کِ هَ ا ی . دس ػذُؿًَذ یهگزاسی  ػیاػت
پظٍّتی   اًذ؛ ؿاّذ سًٍذ سٍ تِ سؿذ کوی ٍ کیای ایي قثیل هإػؼات ػیاػت ؿکل گشفتِ
ِ دس کـتَسّای   ٓوتذتا  ػاصی دس ًقاى هختلف جْاى ٍ  ٍ تلوین ِ ی تَػتٔ دس حتَصُ   افتت

فشد هؼائل ّتَیتی، تٌیتی ٍ    ّؼتین. اص آًجا کِ ٍیظگی هٌحلشتِ الولل يیتهؼائل اهٌیت 
آهیختگی ٍ ابشات هتقاتتل آى   تِ ّنداس تَدى هؼائل ٍ  کٌذ تَدى ٍ تِ ّواى ًؼثت سیـِ

 تَاًتذ  ًوتی  اػاػتا  هؼائل َّیتی  حل ساَُّیتی اػت؛ لزا  هؼائل شیػاٍ یا  ّا حَصُ شیػاتش 
اػتتَاس تاؿتذ ٍ یتا دس قالتة اتختار       هتذت ُ کَتتا ٍ ًاپایتذاس ٍ   بثتات  یتتش سٍیکشدّای 

ی ػاسًِ تِ آًْا ًگاُ ؿَد صیشا دس كتَست  ّا یضیس تشًاهِیا  سٍصهشُتلویوات اًأالی ٍ 
رکش ؿذُ، اص ابشتخـتی ٍ   لیتِ دس، ّا حل ساُ، آوال ایي دػت هذت کَتاُّای  غلثِ ًگاُ

 تِ تـذیذ ؿکاف هٌجش خَاٌّذ ؿذ. جِیدسًتکاسآهذی سصم تشخَسداس ًخَاٌّذ تَد ٍ 
 

 سؤاالت و اهذا ف تحقيق
 سؤال تحقيق -
ػاصی ٍ تَػتِٔ   گیشی ساّثشدی تشای ُشفیت ّای سٍؿی ٍ فشآیٌذّای تلوین ٍیظگی -1

گیتشی ٍ حتل هؼتائل     ّای تخللی ٍ ساّثشدی دس ًِتام تلتوین   ُشفیت اًذیـکذُ
 َّیتی ایشاى کذام اػت؟

ّتای   گیشی ساّثشدی تا اػتاادُ اص ُشفیت اًذیـتکذُ  گزاسی ٍ تلوین الگَی ػیاػت -2
 حل هؼائل َّیتی ایشاى کذام اػت؟ ساّثشدی دس اسائِ ساُ

 
 هذف تحقيق -
ػتتاصی ٍ تَػتتِٔ  ی، ػتتاصٍکاسّا ٍ فشآیٌتتذّای ُشفیتتتؿٌاػتت سٍؽتثیتتیي الضاهتتات  -1

 حَصُ هٌالٔات َّیتی ایشاى. ّای ساّثشدی ّای اًذیـکذُ ُشفیت
گیتشی اص ایجتاد ٍ    گیشی ساّثشدی تا تْتشُ  گزاسی ٍ تلوین اسائِ الگَی ًِام ػیاػت -2

 ّای تخللی ٍ ساّثشدی دس ایشاى. تَػِٔ ُشفیت اًذیـکذُ
 

 چارچوب نظری و مفهومی
 پيشينه تحقيق -1

اصجولِ اّن آًْتا  تَجْی ٍجَد داسد.  ّای قاتل گزاسی َّیت هلی هقالِ دس حَصُ ػیاػت
گزاسی  ًَػی تا ٌَٓاى ػیاػت کشیوی ٍ قاػوی تَاى تِ هَاسد ریل تلشیح کشد. هقالِ هی

ّای کتالى اجتوتآی دس قتاًَى اػاػتی      فشاگیشی ػیاػت  ػاصی هلی؛ اجتوآی ٍ َّیت
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ٍ الگَّتای هتذیشیت تٌَٓتات     ّتا  هذل ؛جوَْسی اػالهی ایشاى تألیف ًِشی ٍ ػاصهٌذ
هقالتِ  پتَس؛   ٓلتی  ِ ساّکاسّتایی تتشای ایتشاى تتألیف آقتای تتشات      َّیتی ٍ قتَهی؛ اسائت  

ِ  ابتش ػتیذجَاد اهتام   « ّای قَهی هزّثی هإبش تش اهٌیت هلتی ایتشاى   ؿکاف» صادُ ٍ  جؤت
 «ّای تاسیخی ٍ اجتوآی هإبش تش ؿتکاف قتَهی دس ایتشاى    صهیٌِ»هقالِ ٍ حؼیي هْذیاى 

 ّتای  قتَهی دس تحتشاى   ّتای  ًقتؾ ؿتکاف  »هقالتِ   ابش حؼیي هحوذصادُ ٍ ػٔیذ خاًی؛
هجیتذ   ًتظاد، حیتذس لٌاتی،    ابتش آقایتاى ٓلتی ٓثتذا      «ی ایشاى دس هٌاًق هشصیکیتیطئَپل
پَس؛ گضاسؽ پظٍّـی جاهْ دٍلت ٍ ایذُ ؿکاف قتَهی دس ایتشاى ابتش پظٍّـتگاُ      کشین

ّای اجتوآی ٍ تَػتِٔ   کتاب ؿکاف گل؛ ابش ّادی ػلیواًی قشُ فشٌّ  ٌّش ٍ استثاًات
َّیت ٍ ًْادّتا  الحشهیي تْشاى؛  هحوذ حقیقی اًتـاسات تیي اى هٔاكش ٓلیػیاػی دس ایش

گتزاسی   ّای کاّؾ ػتیضُ دس جَاهْ هٌقؼن ٍ چٌذپاسچتِ ٍ ًیتض دس حتَصُ ػیاػتت     ساُ
گتزاسی ٓوتَهی ٍ ًیتض هثتاًی      ٓوَهی کتاب آقتای اؿتتشیاى؛ هثتاًی ٍ اكتَل ػیاػتت     

تحلیتل   گزاسی ٓوتَهی  گزاسی ٓوَهی؛ ابش آقای هلک هحوذی ٍ هثاًی ػیاػت ػیاػت
 تَاى ًام تشد. ّا ابش پاسػًَض سا هی ػیاػت

 
 تعریف مفاهيم و بيان مذل نظری -2

ًَس خالكِ اًذیـکذُ سا تٔشیف ًوایین، تٔشیتف داًـتگاُ پٌؼتیلَاًیای     اگش تخَاّین تِ
 سػذ: یا اتاق فکش، تٔشیف ًؼثتا  جاهٔی تِ ًِش هی  اص اًذیـکذُ 1اهشیکا
گزاسی ٓوَهی ٍ تٔتاهلی ّؼتتٌذ    ّای پظٍّؾ تحلیلی، ػیاػت ػاصهاى ها؛ انذیشكذه»

هثتٌتی تتش    ّایی سا ّا ٍ تَكیِ ّا، تحلیل الوللی، پظٍّؾ ای ٍ تیي کِ دستاسُ هؼائل هٌٌقِ
دس ػاصًذ تا  گزاساى ٍ ٓوَم هشدم سا قادس هی ًتیجِ ػیاػت کٌٌذ. دس گزاسی تَلیذ هی ػیاػت

 .(16: 2412گاى،  هک جیوض جی) «ای تگیشًذ. آگاّاًِّای ٓوَهی، تلویوات  هَسد ػیاػت
ّای هؼتقل ٍ دس ًتشاص   گیشی اص اًذیـکذُ کِ ایجاد ٍ تْشُ سغن ایي دس کـَس ها، ٓلی
ای ًَسًی ٍ تأبیشگزاسی ًیؼت، اها تَػِٔ سٍصافضٍى کوتی ٍ کیاتی    جْاًی داسای ػاتقِ
ػَ ٍ ًیض گؼتشؽ هیضاى ٍ  ّای داًـگاّی اص یک کٌٌذُ فللٌاهِ فیتألًْادّای پظٍّـی 

ّتا   پیچیذگی هؼائل ٓوَهی هلی ٍ ًیض ٓذم اهکاى هذیشیت هتوشکض دٍلتی دس توام ٓشكِ
ّای فکش ٓلوی سا دس حل هؼائل  گیشی اص ُشفیت اتاق اص ػَی دیگش، لضٍم اتلال ٍ تْشُ

ػتاهاًذّی    ّای اًذب، سغن تالؽ ت. تِتِ ّن تٌیذُ ػیاػتی ٍ هلی، گشیضًاپزیش ًوَدُ اػ
ّتای ًؼتثتا     افضایی ٍ تقؼین هأهَسیت ٍ ّوکتاسی هیتاى اًذیـتکذُ    خاكی دس حَصُ ّن

                                                           
1. TTCSP//repository.upenn.edu/think-tank’s/7 
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 7فقتي   14441سٍ دس تَدجتِ ػتال    ایتي  ؿتَد. اص  اًذب هَجَد دس کـَس، هـاّذُ ًوتی 
یتک دس حتَصُ    ی هَفق تِ داؿتي سدیف تَدجِ پظٍّـی هلی ؿذًذ کتِ ّتی    اًذیـکذُ
ّای فکش دس کـَس صیشهجوَٓتِ   ّا یا اتاق َّیتی فٔال ًیؼتٌذ ٍ ػایش اًذیـکذُ هٌالٔات
ؿًَذ ٍ اص سدیف تَدجِ تؼیاس هحتذٍد هإػؼتات    ّا ٍ ًْادّای دٍلتی هحؼَب هی ػاصهاى

هتذت ٍ تتذٍیي    ّتای کَتتاُ   گیتشی  تلوینآًْا  ظُیکاس ٍ ٓوال کِ کٌٌذ  دٍلتی اػتاادُ هی
ِ ّای  تشخی اًتـاسات ٍ گضاسؽ ًتذست   ػااسؿی دس ػٌح ٓولیاتی یا تاکتیکی اػت ٍ تت

گزاسی تا ًگاُ ساّثتشدی ٍ کتالى چٌتذ دػتتگاّی ٍ ػتٌح       ّای ػیاػت دسگیش پظٍّؾ
ؿٌاػی اٍلیِ تایذ ارٓاى ًوتَد؛ ّوچٌتاى    گیشی هلی ّؼتٌذ. دسٍاقْ دس یک آػیة تلوین

ا هثتٌتی تتش   ّت  گزاساى کالى ٍ خشد ٍ ًْادّای اجشایی کـَس تتِ اًذیـتکذُ   ًگاُ ػیاػت
گیشی دس اهتَس سٍصهتشُ ٍ    ی اػت ٍ ًیض تش تْشُساّثشد شیغٍ ػٌَح  هذت کَتاُی ّا ًگاُ

کِ دس حتَصُ َّیتت    هٌالٔات تا حذاکثش ٓوش ؿؾ هاُ تا یک ػال اػتَاس اػت؛ دسحالی
ّای َّیتی، هٌالٔات تایذ اص ٓوق ٍ داهٌِ صهاًی تیـتتشی تشختَسداس تاؿتٌذ ٍ     ٍ ؿکاف

 ػتٌجؾ  هَسدپیَػتِ ٍ هؼتوش  كَست تِی صهاًی هتٌاػة ّا دٍسُ هٌِن ٍ دس كَست تِ
 ّتای پتٌ ،   ّا ٍ ػٌجؾ ؿاخق چٌیي تایؼتی هؼتٌذػاصی ٍ یا سًٍذپظٍّی ٍاقْ ؿًَذ. ّن

 تأبیش َٓاهل ٍ هتغیشّا هَسدهٌالِٔ ٍاقْ ؿًَذ دسقالة سًٍذپظٍّی ٍ ـتشیٍ ت ػالِ ؼتیتدُ، 
 گیشی ساّثشدی کاسآهذ ٍ ابشتخؾ هیؼش گشدد. تا اهکاى ایجاد الگَی كحیح تلوین

تِ هٌٔای احؼاع تٔلتق ٍ ٍفتاداسی تتِ ٌٓاكتش ٍ ًوادّتای هـتتشب دس        هویت ملی
تشیي ٌٓاكتش ٍ   ؿذُ ػیاػی اػت. هْن  اجتواّ دس ػٌح هلی ٍ دس هیاى هشصّای تٔشیف

ػشصهیي، دیي ٍ آئتیي،  »اًذ اص:  ؿًَذ، ٓثاست ًوادّای هلی کِ ػثة ؿٌاػایی ٍ توایض هی
کـتَس   .(17 :1384 )یَػتای، « آداب ٍ هٌاػک، تاسیخ، صتتاى ٍ ادتیتات، هتشدم ٍ دٍلتت    

تخؾ ًِام اجتوتآی سا اص   یک ٍاحذ ػیاػی هؼتقل، تؼیاسی اص ٌٓاكش َّیت ی هٌضلِ تِ
 .(141: 1379)حاجیاًی، ػاصد  ّا هتوایض ٍ جذا هی ػایش ًِام

ّتای   ّتا ٍ یتا هحتیي    ای هٌٔتایی ٍ هتوتوي هٌتاتْ ٍ هَقٔیتت     ٌَٓاى ػاصُ َّیت تِ
هحتیي   ّاػتت. لتزا دس   گزاسی دٍلتت  ؿذت هتأبش اص ػیاػت كَست تِ ّش اجتوآی، دس
 یاتتذ  ٍیظُ هٌاػثات قذست حاکن، َّیتت تاػیاػتت پیًَتذی تٌگاتٌت  هتی      اجتوآی تِ

ّتتتا، اسائتتتِ ًِتتتشات ٍ  ایتتي اػتتتاع، هضیتتتت اًذیـتتکذُ   تتتتش .(117: 2444تشتتتَى،  )
ٍ ًیتض كتیاًت اص اتختار    صدگی جٌتاحی   پشّیض اص ػیاػت ای ٍ ّای حشفِ گزاسی ػیاػت

                                                           

 .1444تَدجِ ػال  غیًَ ؾیپ. 1
https://iranthinktanks.com/the-share-of-think-tanks-in-the-budget-is-1400 
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کاسی اػت کتِ   افْ هلی تذٍى هحافِِسٍیکشدّای هلی ٍ دس ًشاص ٍ ؿاخق اهٌیت ٍ هٌ
ّا ٍ اكَل هلی هلشحِ دس قتاًَى   دس اسائِ ًِشات کاسؿٌاػی دقیق دس چْاسچَب اسصؽ

جْتت   ؛ اهتا ٍسًِ اػتت إ، تشاتشی ٍ آصادی هؼٓذالت ػاسسی اػالهی، اػاػی ًِیش هشدم
ّا دس حتل هؼتائل قتَهی ٍ هتزّثی ٍ ؿتکاف گاتوتاًی چتِ         تَػِٔ ُشفیت اًذیـکذُ

 الضاهات سٍؿی ٍ فشآیٌذی ٍجَد داسد؟
ّتا،   ّتا، داًتؾ   ّتا، هْتاست   فشآیٌذی اػت کِ ًی آى افتشاد ٍ ػتاصهاى   سازی؛ ظرفيت

ًیاص تشای اًجام كحیح ٍُایف ختَد سا تتِ دػتت     اتضاسّا، تجْیضات ٍ ػایش هٌاتْ هَسد
ّتا، اهکتاى    کٌٌذ. ایي اهش تِ افشاد ٍ ػتاصهاى  تخـٌذ ٍ آى سا حاَ هی آٍسًذ، تْثَد هی هی
 1دّذ تا هخاًثاى تیـتش ٍ ًیض تأبیش تیـتشی سا ّذف قشاس دٌّذ. هی

ػاصی یتک ٍاطُ اًتضآتی اػتت کتِ ًیتف هٌٔتایی ٍػتیٔی داسد ٍ         تٌاتشایي ُشفیت
گیشد کِ هإػؼات دٍلتتی ٍ غیشدٍلتتی    ّای گًَاگًَی اص داًؾ ٍ هٌاتْ سا دس تشهی حَصُ
 هثادست ٍسصًذ. ٍسی تایؼتی تِ آى استقا ػٌح کاسآهذی ٍ تْثَد تْشُ هٌَِس تِ

کتتِ دس آى  فتتشدی ٍ ػتتاصهاًیػتتاصی ٓثتتاست اػتتت اص فشآیٌتتذ یتتادگیشی   ُشفیتتت
ٍسی  ػاصی ٍ ٓولکشد دس ساػتتای افتضایؾ داًتؾ، هٌجتش تتِ تْتشُ       ػاصی، ؿثکِ هْاست

ػاصی تِ هٌٔای استقتاء ٍ تَػتِٔ    گشدد. ُشفیت ػاصهاى ٍ پیـشفت افشاد ؿاغل دس آى هی
چٌیي پاػخ تتِ ًیاصّتای کـتَس، اص ًشیتق      ػٌجؾ ٍ اسصیاتی ٍ ّن  ّا دس ساػتای تَاًایی

ػتاصی اكتالح ٍ تْثتَد      ّا ٍ الگَّای تْیٌِ تَػِٔ اػت. ُشفیتت  ح ػیاػتدسب كحی
ؿتذُ    هٌَِس اسائِ ٓولکشد هٌلَب ٍ دػتیاتی تِ ًتای  اص پیؾ ًشاحی تَاًایی ػاصهاًی تِ

ّتای سصم تتشای    ٍیظُ دس ٓلَم تِ کلیِ تالؽ ػاصی تِ صهاى خاف اػت. ُشفیت دس هذت
ّتایی ّوچتَى    ـوٌذاى ٍ حوایتت اص صیشػتاخت  ای اًتقادی، كیاًت اص داً ایجاد جاهِٔ

اهکاًات ٍ تؼتْیالت ٍ هحتیي هٌاػتة تتشای اًجتام تحقیقتات، آهتَصؽ ٍ هـتاٍسُ ٍ         
 ای اًالق ؿذُ اػت. آهَصؽ حشفِ

ّا، ًیاصهٌذ ایجاد یک ػیؼتن یا ًِام اػت کِ تش چٌتذ گتام    تَػِٔ ُشفیت اًذیـکذُ
لِ( ٍ ًیتض  أ)تیاى چیؼتی هؼ «تَكیف»ٍ ػپغ  2ؿٌاػی لِأاػتَاس اػت: ًخؼت ًِام هؼ

ّا ٍ ّوتشاُ تتا تـتشیح     حل ّا یا ساُ ٍ دس ًْایت تثییي گضیٌِ لِ(أتیاى چشایی هؼ) «تثییي»
 .ّای ّش کذام ّا ٍ فایذُ ّضیٌِ
ّای َّیتی ٍ اسصیاتی هحیي کٌـگشاى داخلی ٍ خاسجی ٍ ًقاى  ؿٌاػی ؿکاف لِأهؼ

                                                           

 (Undp؛ 2446تشًاهِ تَػِٔ ػاصهاى هلل هتحذ ). 1
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اهش هؼتلضم ایجاد یک ػیؼتتن   يیا كَست هؼتوش اًجام ؿَد. هٔف ٍ قَت ًِام تایذ تِ
ی ساّثشدی ٍ ّتذایت  گزاس اػتیػ گیشی ٍ سیضی، تلوین ٍ ًِام اػت کِ ًْایتا  تِ تشًاهِ

    ِ ّتای اكتالح    ٍ فشهاًذّی اجشای ساّثشدّا ٍ تلتویوات ٍ کٌتتشل ٍ اسصیتاتی ٍ تَكتی
 ّتا  اػتت یػكَست هؼتوش تِ اكتالح   ؿَد ٍ ایي چشخِ تِ ػیاػتی یا اجشایی هٌتْی هی

ًْتاد   ایجاد چٌیي چشخِ ٍ ػیؼتوی ًیاصهٌذ تشخَسداسی اص حوایت یکّذ پشداخت. خَا
ٓالی اًقالب فشٌّگتی یتا هجوتْ     ٓالی اهٌیت هلی یا ؿَسای دٍلتی تاسدػتی ًِیش ؿَسای

کتِ   تـخیق هللحت ًِام ٍ یا هجلغ ؿَسای اػالهی اػتت. ٓتالٍُ تتش ایتي فشایٌتذ     
صدگی ٍ ًیتض ػتٌذسم    ؿَد تایذ اص ػیاػت هیلِ ًاهیذُ أتشای حل هؼ «ػاصی ًِام تلوین»

ػتاصی   ٍل تلتوین إٍسص هؼت  دس تشکیة ّییت اًذیـِ پشّیض ؿَد ٍ ًیض (2)گشٍُ اًذیـی
قشاس تَجِ  پظٍّی هَسد ای ٍ آیٌذُ تایؼتی جاهٔیت تشکیة کاسؿٌاػی ٍ سٍیکشد فشاسؿتِ

هتشتثي تتا   ؿتذت پیچیتذُ ٍ    ای تِ لِأَّیتی هؼ ّای گزاسی دس حَصُ صیشا ػیاػت؛ گیشد
هتغیشّای هتٔذد ػیاػی، اهٌیتی، فشٌّگی، اقتلتادی ٍ اجتوتآی اػتت کتِ تایتذ اتٔتاد       

لِ ٍ ابشات هتقاتل هتغیشّای گًَاگَى هتَسد اسصیتاتی ٍ تَجتِ ٍاقتْ ؿتَد.      أهختلف هؼ
ّتای هتٌِن ٍ هؼتتوش تتا هتذیشیت       ّای هختلتف دس ًـؼتت   چٌیي کاسؿٌاػاى سؿتِ ّن

ِ  اًذیـکذُ ِ  ّا، تایذ تت ّتای خثشگتی سا هتذیشیت ًوایٌتذ کتِ اص       ای ًـؼتت ای فوت  گًَت
 تٔذی ًگشی اجتٌاب ؿَد. صدگی ٍ ًیض تک ػیاػت

ًِوتی ٍ هوأًتت اص ٓولکتشد ًتاقق دس      ّتای ػتٌحی ٍ تتی    گیتشی  پشّیض اص ًتیجِ
ٍ  ّتا  ًـؼتت ی دقیق تٌذ جوْالضاهی اػت ٍ اهشی ًَیؼی ًتای   ی ٍ چکیذُؼیًَ گضاسؽ

ی کاسؿٌاػی ٍ پیـشفت کاس هتٌاػة تا ّا تحثی  تِ اؿتشاب گزاؿتي هٌِن ٍ هؼتوش ًتا
تؼیاس هشٍسی اػت تتا پیَػتتگی هٌالتة ٍ اًگیتضُ ٍ ًِتن حوتَس       گضاسؽ گیشًذگاى 

ًِتشات ٍ   اؿتشاب گزاؿتتي دّی یا تِ  کٌـگشاى هختلف سا تقَیت ًوایذ. هٔف گضاسؽ
 اًالٓات، تِ ًقق فشآیٌذ اجواّ ػاصی هیاى آوای ًـؼت هٌتْی خَاّذ ؿذ.

اصجولِ هؼائل حتائض اّویتت هتذیشیت جلؼتات اػتت کتِ ًقتؾ هجتشی ٍ هتذیش          
هذیشیتی اػت کِ دس هثاحتث   ٍ اقتوائاتّای خشد جؤی هؼتلضم سٍؽ خاف  ًـؼت

ّتای   چٌیي اص هٌِتش سٍؿتی هوکتي اػتت سٍؽ     هذیشیت جلؼات تثییي ؿذُ اػت. ّن
ٍ  3شٍجٍ فَکتَع گت   2ٍ یتا دلاتی   1هختلف تش پایِ خشد جؤی آن اص ًَفتاى فکتشی  

اػتتاادُ قتشاس    هتَسد هٌلتَب(   4تا تأکیذ تش تکٌیک ػاخت ٍ تشػین آیٌتذُ )پظٍّی  آیٌذُ
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ّای ساّثشدی اسائتِ یتک كتاحِ تتشآٍسد ٍهتٔیت       گیشد. یکی اص اجضای الضاهی گضاسؽ
گشایتی   ًَس هثال اگش تَكیف ٍهٔیت ؿتکاف قتَم   لِ اػت. تِأٓوذتا  دُ ػال آیٌذُ هؼ

ّتای هثتٌتی    تٌذی ًـؼت تایذ دس یک كاحِ هؼتٌذ تِ جوْ آرسی هَهَّ تشسػی اػت
پظٍّی، تشآٍسد کاسؿٌاػی اص یک دّتِ آیٌتذُ    ّای هتٌاػة آیٌذُ تش خشد جؤی تا سٍؽ

 (3)د.ؿَتـشیح هَهَّ یا هؼألِ هَسد تشسػی 
ّای ساّثشدی تتا اتکتا    هٌلَب، اًذیـکذُ (4)«خلق آیٌذُ»ٍ  «لِأحل هؼ»دس سٍیکشد 

ّ »ّای  ٍ اػتاادُ اص تکٌیک« ّای تَهی حل اسائِ ساُ»ٍ « خشد جؤی»تِ  دس  «ػتاصی  اجوتا
ّتا سا تتِ تْتتشیي ًحتَ تتا       حتل  ًأاى، تْتتشیي ساُ  افضایی هیاى ری جْت ّواٌّگی ٍ ّن

ٌتذ ٍ تتا گتشفتي    کٌ سیضی ساّثشدی ٍ تقؼین ًقؾ هیاى ریٌأاى، تذٍیي ٍ اجشا هتی  تشًاهِ
تاصخَسد تِ تقَیت حل هـاسکتی هؼائل دس قالة ّوکاسی ًْادّای دٍلتی ٍ غیشدٍلتتی  

یتا   الٔول ٓکغهذت ٍ یا هثتٌی تش  ّای کَتاُ صدگی ٍ ًگاُ اص فوای ػیاػت ٍپشداصًذ  هی
ی تتا  ّتا  یضیت س تشًاهِاص کٌؾ هثتٌی تش  ؿذُ یضیس تشًاهِؿَد. دس فوای  ٍاکٌـی پشّیض هی

ػاصی ٍ ًگاُ ػیؼتوی اػت کِ ًتی   ؿَد. ایي اهش ًیاصهٌذ ًِام اػتاادُ هی تلٌذهذتًگاُ 
كَست تذسیجی تتِ هتذیشیت آگاّاًتِ ٍ     سػوی ٍ تِ ای سػوی ٍ ًیوِ ّای حشفِ ًـؼت

 پزیش خَاّذ ؿذ. سیضی ٍ اجشا ٍ اخز تاصخَسد اهکاى تذسیجی هؼائل ٍ تشًاهِ
پشداصی ٍ خشد جؤی تا تَجِ تِ ٍیظگتی   ّای ایذُ چٌیي سٍیکشد حاکن تش ًـؼت ّن

   ِ ِ    هؼائل َّیتی تایذ ّوشاُ تتا ًگتاُ فشاسؿتت سٍیکتشدی   1ای ای تاؿتذ. سٍیکتشد فشاسؿتت
ّتا اص   حتل  ّتا ٍ ساُ  ّا ٍ سٍؽُ  دس آى ایذی اػت کِ ا سؿتِ اىیهی یا ا سؿتِ يیتهتااٍت اص 

ی ٍ پَؿتاً  ّتن ی هختلتف تتا   ّتا  سؿتِؿَد ٍ اص دیذگاُ ٍ هٌِش  ٍام گشفتِ ًوی سؿتِ کی
ِ ی هتشتثي ًِیتش   ّتا  داًتؾ افضایتی اص صاٍیتِ    ّن  سٍاًـٌاػتی اجتوتآی،   ی، ؿٌاػت  جاهٔت
، چاسچَب داًؾ سا د. ایي سٍیکشدپشداص لِ هیأی ٍ اهثال آى تِ اسائِ حل هؼگزاس اػتیػ

کٌذ کتِ حاكتل تثتادل افکتاس داًـتوٌذاى       ی جذیذی ایجاد هیّا ًگاُدّذ ٍ  افضایؾ هی
ی ّتا  ًگتاُ اص  تش خالقاًِهختلف ٍ اقٌاّ یکذیگش ٍ آؿٌایی تا صٍایای هختلف ٍ  ّای سؿتِ
ّای هختلف  سؿتِ پظٍّاى داًؾی اػت. دس ایي سٍؽ پظٍّـی، ا سؿتِ يیتی یا ا سؿتِ تک
یتک تٔاهتل ٍ ّواکتشی     حل ساُکٌٌذ ٍ دس اسائِ  ی خَد سا تیاى هیّا ذُیاجؤی  ًَس تِ

پتزیشد. آًچتِ دس ایتي سٍیکتشد هْتن اػتت        ّای هشتثي كَست هی جؤی دس هیاى سؿتِ
 ِ . اػتتاادُ اص  ّتای داًتؾ اػتت    ٍحذت ًیؼت، تلکِ اًؼجام ٍ استثاى هٌٌقی هیاى سؿتت

                                                           
1. Trans-Disciplinarily 
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یا ػٌجؾ هاتشیغ قَت، هتٔف، فشكتت ٍ تْذیتذ اصجولتِ      1تکٌیک هَػَم تِ ػَات
ّتای خثشگتی    ًـؼتت  سیضی ٍ ساّثشدی اػت. تشًاهِ ّای گیشی هلضٍهات هٔوَل تلوین

ّتای   هٌَِس یافتي ٍ کـتف ساُ  ًأاى ٍ کٌـگشاى پغ اص خشد کشدى هؼائل تِ تا ّوِ ری
گیشد ٍ دس ًْایت ساّثشدّای حاكتلِ تتذٍیي خَاّتذ ؿتذ.      كَست هیخالقاًِ ٍ تذیْ 

اًؼتاًی  چگًَگی تقؼین ٍُایف دس یک هحیي اجوآی تا لحاٍ کتشدى ُشفیتت هٌتاتْ    
ٍهتْ   سػتذ  یًوت لِ دس ایٌجا تِ پایاى أاها ًِام حل هؼ؛ ؿَد ػاصهاًی ٍ هادی تذٍیي هی

، ّتای ًقٌتِ یتا ٍهتْ هٌلتَب      ی ًیل تِ ٍهٔیت هٌلَب ٍ ؿاخقهـ خيهٌلَب ٍ 
ِ ؿَد ٍ هَسد سكذ ٍ پتایؾ هؼتتوش    هـخق هی ٍ دس كتَست   ؿتَد  یهت ی ٍاقتْ  ا ًَتت

اهات ٍ ساّثشدّتا اكتالح ٍ تکویتل    اًحشاف اص ًیل تِ ٍهٔیت هٌلَب تلویوات ٍ اقذ
 .(423: 2444)ساهادیش،  ؿًَذ هی

سػیذى تِ چٌیي فشآیٌذ ٍ ایجتاد ػتاصٍکاسّای آى دس حتَصُ هتذیشیت هؼتائل       ًثٔا 
 یؿتَسا گزاسی ًِیش  ی ػیاػتّا دػتگاُ ستي ریی ّا تخؾَّیتی، ًیاصهٌذ ّواٌّگی تا 

 هتَسد ّا ٍ الضاهات  ّای تخللی گام ی اًقالب فشٌّگی اػت؛ اها چٌاًچِ اًذیـکذُٓال
ّا ٍ اًالٓات دقیتق سكتذ ؿتذُ     سا تا اػتَاسی ٍ تش پایِ اتقاى ٍ اػتحکام گضاسؽ تحث

ؿٌاػی هَهتَٓات   لِأصهاًی کَتاُ، اتتذا هؼ تَاى دس هذت تشداسًذ تا هذیشیت َّؿوٌذ هی
َّیتی سا هـخق ػاختِ ٍ ػپغ یک ًوتای کلتی اص هؼتائل ّتَیتی تتا ًگتاُ تْذیتذ،        

ًَس هثال هوکي اػتت ػتِ گتشٍُ ؿتکاف قتَهی،       تْیِ ًوَد. تِ ٍ هٔففشكت، قَت 
ّش یتک ٍ کٌـتگشاى    هؼائل شیصهزّثی ٍ گاتواًی احلا ؿَد. دس هشحلِ تٔذ هؼائل ٍ 

تتا   گاتِ ؾیپ الضاهات شیػات الضاهات سٍؿی ٍ ًیض آى تٔییي ٍ تا دَٓت اص ایـاى ٍ سٓای
ّای خثشگی هؼتوش، فْشػتی اص هؼائل َّیتی دس قالة تیتاى هؼتائل ٍ ًتِ     اًجام ًـؼت

 یتٌتذ  دػتِؿَد. دس ایي گام دسٍاقْ تایذ تِ ایي ػإال پاػخ دّین کِ  هَهَٓات تْیِ هی
    َ هتَٓات  هَهَٓات اكلی َّیتی جوَْسی اػالهی دس حتال حاهتش کتذام اػتت؟ ه

اّویت کذام ّؼتٌذ؟ دس ّش هَهَّ تا چِ هؼتائلی هَاجتِ ّؼتتین؟     ةیتِ تشت فشٓی آى
تا حوَس تحلیلگشاى ٍ هحققتاى ٍ    یتذس تِّای هؼتوش خثشگی کِ  دس گام دٍم تا ًـؼت

ی اًالٓات سصم آٍس جوْلِ ٍ أتَكیف هؼ دسكذد شدیگ یهکٌـگشاى آى هَهَّ، ؿکل 
لِ پشداختتِ  أّا ٍ کٌـگشاى هؼت  سکت ًوایٌذگاى دػتگاُدس جلؼات یا خاس  اص آى تا هـا

ّتای   ٍ ؿاخق ّا هإلاِلِ ٍ ًیض اتٔاد ٍ أچیؼتی هؼ ًثٔا لِ أخَاّذ ؿذ. دس تَكیف هؼ

                                                           
1. SWOT 
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ی َّیتی ٍ تحلیل ٍهتٔیت هحتیي داختل ٍ هحتیي ختاسجی تتا       ّا هإلاًِـاًگش تغییش 
ّوشاُ تتا تجویتْ ٍ   ّا  کلیِ کٌـگشاى ٍ دػتگاُّای  تٌذی ٍ تحلیل دادُ گشدآٍسی ٍ جوْ

 گیشد. ّا كَست هی ای اًذیـکذُ اسائِ ًتای  هٌالٔات کاسؿٌاػی تحلیلگشاى حشفِ
لِ توشکتض  أتش تثییي یا چشایی ایجتاد هؼت  تایذ تِ ایي ػإال پاػخ دّین کِ دس گام تٔذ 

لِ تذٍیي ٍ هتَسد آتثاسػتٌجی   أخَاّذ ؿذ ٍ هاتشیغ فشكت تْذیذ قَت ٍ هٔف هؼ
ّتتا ٍ  حتتل خثتتشُ قتتشاس خَاّتتذ گشفتتت. ػتتپغ تتتِ تیتتاى ساُ کٌـتتگشاى ٍ تحلیلگتتشاى 

کتِ تتا حتذٍد صیتادی دس     لِ أهؼت تا تَجِ تِ تشسػی پیـتیٌِ ٍ ػتَاتق    ّا گزاسی ػیاػت
ّتای   حل ّای تَكیای ٍ تثییٌی تـشیح ؿذُ اػت، پشداختِ خَاّذ ؿذ. اسائِ ساُ گضاسؽ

ٍ ًیتض  ؿَد  دس ایي جلؼات خثشگی تا سٍؽ ًَفاى فکشی اًجام هی هٔوَس گًَاگَى کِ 
لِ ًیض دس دػتَس کاس تشسػی سٍایی ٍ آتثاس ػتٌجی اص  أپظٍّی هؼ ّای آیٌذُ اسائِ گضاسؽ

 هٔوتَس  پظٍّتی   ؿَد. تین آیٌتذُ  ی هختلف ٍاقْ هیّا دػتگاٍُ  ّا سؿتِهٌِش کاسؿٌاػاى 
پظٍّتی اػتت کتِ     ی آیٌتذُ ؿٌاػت  ؽسٍپظٍّتی ٍ اػتتاد    هـتول تش یک هتخلق آیٌذُ

ّوَاسُ دس جلؼات خثشگی حوَس داسد ٍ اًالٓات سصم تتشای ػتٌاسیَ ًگتاسی یتا ّتش      
پظٍّی گضاسؽ خَد سا تتذٍیي   ی ٍ اص ًگاُ آیٌذُآٍس جوْپظٍّی سا  سٍؽ هتٌاػة آیٌذُ

ػٌجی آى، تشاػتاع سٍؽ فتاصی دلاتی     ٍ آتثاسٍ اسائِ خَاّذ کشد تا تِ تشسػی سٍایی 
 ؿَد. پشداختِ

ی هختلف ٍ تشآٍسد ّضیٌِ فایذُ ٍ ابشتخـی اجوالی ّتش  ّا ٌِیگضپغ اص سٍؿي ؿذى 
اقتذاهات   ٍ ّتا  یهـت  خيٍ  ّا اػتیٍ ػگضیٌِ، گضاسؽ ًْایی کِ هتووي اسائِ ساّثشدّا 

گیش اسائِ خَاّذ ؿذ. تتا تلتَیة تلتوین ٍ     لِ اػت؛ تِ هقاهات یا ًْاد تلوینأحل هؼ
ٍ سیتض   کتاس  نیتقؼٍ  هقاهات تاسدػتی تشػذ هـاسکت دادى ذأییتاتخار ساّثشد کِ تایذ تِ 
ی هختلف تایتذ اًجتام دٌّتذ دس    ّا دػتگاُّا ٍ ساّثشدّایی کِ  کشدى اقذاهات ٍ ػیاػت

هَهتَّ   اىیهتلتذ تَسٍکشاتیک تاسدػتی ٍ ًیض کلیِ  هشاتة ػلؼلِیی تِ ّا گضاسؽقالة 
 اسائِ خَاّذ ؿذ.

 اًا یاحّا یا  ًِاست َّؿوٌذ تا هـاسکت دػتگاُ ی ٍ تذاسب یک ًِام کٌتشل ٌٍیت ؾیپ
ًیتض   تتاس  کی هؼتوش فللی، ػتاسًِ ٍ یتا چٌتذ ػتال یت     ّا یػٌجًیاصػٌجی جْت افکاس 

ّتای کٌتتشل ٍ ًِتاست     تاصخَسد اقذاهات ٍ اسائِ گتضاسؽ  تشاػاعؿَد.  ی هیتٌذ تَدجِ
ّا ٍ اقتذاهات تَكتیِ ؿتذُ     اسصیاتی سصم ًؼثت تِ ابشتخـی ٍ کاسایی ػیاػت ،َّؿوٌذ

ؿَد. تذیي تشتیتة یتک ًِتام     دس گضاسؽ ساّثشدی ًْایی، هَسد ػٌجؾ هؼتوش ٍاقْ هی
ّای ساّثشدی ٍ ّوکاسی ٍ هـاسکت کلیِ کٌـتگشاى ٍ   لِ تا هحَسیت اًذیـکذُأحل هؼ
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ؿَد کِ هشجْ تَكیف ٍ تثیتیي ٍ   هی هؼائل َّیتی دس کـَس ایجاد ستي ریی ّا دػتگاُ
ّتا ٍ اقتتذاهات اػتت. ایتتي    ٍ اػتتوشاس ٍ اكتالح ٍ اسصیتتاتی ػیاػتت    ّتتا حتل  اسائتِ ساُ 
صدگی داسًتذ کتِ تتا تشتیتت تحلیلگتشاى       ػیاػتاص  دٍس  ای تِ ّا، ًگاّی حشفِ اًذیـکذُ

هَفقیتت  ای اص ػاختاس خَد اًتقادی تشخَسداسًذ ٍ تا اسائِ اسصیاتی هؼتوش اص ًتتای    حشفِ
قثل اص اًحشاف ٍ دٍس ؿذى اص اّتذاف هـتکل    ؿذُ، ّای اتخار یا هٔف اجشای ػیاػت

ّوتتاٌّگی ٍ ًِتتام هـتتاسکتی   ، یتتک اجوتتاّ،ةیتتتشت  يیتتا  تتتِدٌّتتذ.  سا تـتتخیق هتتی
 ؿَد. ّا هحقق هی گیشی تَػي اًذیـکذُ تلوین

 
 روش تحقيق

تحلیلتی ٍ   ت  تَكتیای تحقیتق حاهتش اص ًتَّ کتاستشدی اػتت ٍ تتا اػتتاادُ اص سٍؽ        
ای اًجام ؿذُ اػت ٍ تا اػتتاادُ   آٍسی اػٌادی ٍ کتاتخاًِ ّای جوْ گیشی اص تکٌیک تْشُ

اص ًشیتق   لیت ٍتحلِ یت تجضتتِ   1اص جلؼات خثشگی تش پایِ هٌٌق ٍ تکٌیتک فتاصی دلاتی   
پظٍّتی هثتٌتی تتش     ی هختلف ٍ تشکیتة ًگتاُ ٍ سٍیکشدّتای آیٌتذُ    ّا تخلقخثشگاى 
ؿٌاػتی تتشای    گیشی ساّثشدی ٍ جاهِٔ گزاسی ٍ تلوین ٍ ًیض ػیاػتخلق آیٌذُ  نیپاسادا

سػیذى تِ اّذاف تحقیق اػتاادُ ؿذُ اػت ٍ دس پایاى ًتیجِ هْن ایي تحقیق اسائِ ًتشح  
ّا دس چگًَگی حل هؼائل حَصُ َّیت هلتی   ػاصی ٍ تَػِٔ ُشفیت اًذیـکذُ ُشفیت

ؿتیَُ   ؛2گیتشی گشٍّتی   ینػاصی ٍ تلتو  ّای تلوین ایشاى اػت. اص هـَْستشیي تکٌیک
ٍ تکٌیک فاصی دلاتی اػتت کتِ دس سٍؽ اخیتش گشٍّتی اص هتخللتاى        3ًَفاى فکشی

تاصًوتایی   كَست تٍِ هتٔاقثا  تاصخَسدّایی  دٌّذ ّا پاػخ هی ًاؿٌاع تِ پشػـٌاهِ ًَس تِ
ِ ، ایتي سًٍتذ   آى اص  پغؿَد،  آهاسی اص پاػخ گشٍُ دسیافت هی آتثتاس ػتٌجی،    هٌِتَس  تت

دٌّذگاى تا ٓثاسات کالهی ٍ تَكتیای   ؿَد. دس دلای تش پایِ فاصی پاػخ س هیدٍتاسُ تکشا
ی ٍ تشسػت  هتَسد  آهتذُ   دػت تِچٌیي اتْاهات دس اًالٓات  کٌٌذ. ّن ًِش خَد سا تیاى هی
ؿَد. دس ایي سٍؽ هثتٌی تش ختشد جؤتی، تتالؽ ؿتذُ اػتت تتا تتا         پشداصؽ ٍاقْ هی

ِ دػتت یتاتین. ی   4ٍ جلؼات هکشس ٍ تش پایِ اقٌاّ تِ اجواّ ّا ًـؼتتشگضاسی  ی ّتا  افتت
تکیتِ تتش اػتتاادُ اص اتتضاس     ٍ خشد جؤی ٍ تحث تش چْاسچَب ًِتشی   ی تحقیق ًتیجِ
لِ ٍ ٍاکاٍی اص ًشیق أٍ ًیض تؼتِ تِ اقتوای ًَّ ػإال یا هؼ تاص وِیًی تاص ٍ ّا پشػـٌاهِ
ًاتش اص خثشگتاى آکادهیتک ٍ     16سکت ّای ًَفاى فکشی ٍ دلای فتاصی تتا هـتا    تکٌیک

                                                           
1. Fuzzy Delphi Method.FDM   3. Brain Storming 

2. Group Decision Making    4 Consensus 
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داًؾ هوٌی، تَدُ اػت کتِ هـخلتات اكتلی ایـتاى دس      هٌذ اص تْشُكاحثاى تجشتِ ٍ 
 جذٍل ریل تیاى ؿذُ اػت.

 
 تجربه مرتبط تحصيالت تخصصی تعذاد

 ریشی گذاری بزًاهِ سیاست دکتزی هذیزیت 2

 هطالعات سیاسي شٌاسي جاهعِ 3

 هطالعات حقَقي ارشذ حقَق عوَهي کارشٌاسي 2

 ریشی بزًاهِ کارشٌاط َّش هصٌَعي 1

 الولل هطالعات رٍابط بیي الولل ٍ علَم سیاسي ارشذ رٍابط بیي کارشٌاسي 3

 هطالعات َّیتي یتیکصئَپلدکتزای  1

 هطالعات اهٌیت هلي خارج فقِ 1

 هطالعات اهٌیت هلي گذاری عوَهي دکتزی سیاست 1

 اهٌیت داخليهطالعات  پضٍّي دکتزی آیٌذُ 2

 
 تحقيق های یافته
ْ ٍ دس  ؿتذُ   اًجتام هٌالِٔ  تٌاتش ّتای کاسؿٌاػتی ٍ تلختیق     ی ًتتای  ًـؼتت  تٌتذ  جوت

ّتای   هٌشٍحِ پظٍّؾ، الضاهات تَػِٔ ُشفیتت اًذیـتکذُ   ػإاستهحَسّای پاػخ تِ 
 .اػت احلا قاتل ساّثشدی دس حَصُ َّیت هلی؛ دس هَاسد ریل

ّ  لِأایجاد ًِام ٍ ػیؼتن هؼ -1 ػتاصی   ؿٌاػی هؼائل َّیتی هثتٌی تش سٍیکشد اجوتا
 صدگی. لِ َّیتی هشتًَِ ٍ پشّیض اص ػیاػتأهیاى کٌـگشاى حَصُ هؼ

  ِ كتَست   فقذاى ایي ػیؼتن ٍ ٓذم تْیِ یک فْشػت کاهل اص هؼائل َّیتی جتاهْ تت
ؿتَد تتا تَجتِ ٍ     ّتای فشٓتی آى تآتث هتی     لِألِ اكتلی ٍ فْشػتت صیشهؼت   أچٌذ هؼ
سیضی تشای هؼائل َّیتی کـَس تتا هـتکل هَاجتِ ؿتَد ٍ ایتي احؼتاع کتِ تتا          تشًاهِ

هؼائل َّیتی هَاجِ ّؼتین ؿکل تگیشد؛ لزا تا ایجاد فْشػت کاهلی اص هؼتائل   تیًْا یت
سغن تکثش ٍ هضهي  ؿَد کِ تِ ایي تلَیش ایجاد هی ی َّیت هلی ی ؿذُ دس حَصُتٌذ ًثقِ

ِ تَدى هؼتائل ّتَیتی یتک     ی هٌؼتجن اص ًِتام هؼتائل ایجتاد ؿتذُ اػتت ٍ       تٌتذ  دػتت
لِ اكلی اؿتشاف خَاٌّتذ یافتت    أٓالی ًِام تش ػشػلؼلِ ٍ گلَگاُ ٍ هؼ گزاساى اػتیػ

، حشکتی ّواٌّ  دس حل هؼائل َّیتی ایجاد خَاّتذ ؿتذ   آًْاکِ دس كَست توشکض تش 
 .اًجاهذتِ ػاهاًذّی هؼائل تی ساػتا ّنٍ  افضا ّنتَاًذ  کِ هی
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ی تتش هثتاً  ی تتش پایتِ ٓلوتی ٍ هـتتول     ؿٌاػ سٍؽتکیِ تش خشد جؤی هثتٌی تش  -2
ی داًتؾ  ؿٌاػ سٍؽتشتیت تحلیلگشاى تخللی( تش پایِ اكَل ٍ هَاصیي ) ًِشی ٓلوی.

ی تَسٍکشاتیتک ٍ ؿتخق هحتَس آتن اص     شیت گ نیتلتو تجای ًِام  (5)هذیشیت فشٌّگی
 یا ؿخلیت حقَقی. ؿخلیت حقیقی

ًیتض   ( ٍای ٍ ًخثگاى ًِشی یا آکادهیک )داًتؾ كتشیح   تَجِ تِ تشکیة فشاسؿتِ -3
ؿٌاػی ٍ هٌالٔات  پظٍّی دس کٌاس جاهِٔ خثشگاى تجشتی )داًؾ هوٌی( ٍ ًیض ًگاُ آیٌذُ

لِ، اػتتاادُ اص  أی کیایتت ٍ ًتَّ هؼت   هقتوتا  تِّای َّیتی ٍ  تخللی َّیتی ٍ ؿکاف
 ٓلَم ػیاػی، حقَق ٍ... .، کیتیطئَپلهتخللیي 

ی هؼتوش ّا گضاسؽ ی ی اسائِػاص ٌِیًْاداص ًشیق  ّا تخـی تِ اًذیـکذُ هشجٔیت -4
ایجاد  تِ دًثاللِ( أتیاى چشایی هؼ) یٌییتثلِ( ٍ ػپغ أتیاى چیؼتی هؼ) یایتَكٍ هٌِن 
 ّتای  ی خثشگی اص ػَی اًذیـتکذُ ّا ًـؼتی ًتای  تٌذ جوْی کاسؿٌاػی ٍ ّا ًـؼت

 لِ.أی ًِشات خثشگاى هؼتٌذ جوْتخللی هشتًَِ ٍ 
یی هشتثي یتا ًوایٌتذگاى   ٍ اجشای گزاس اػتیػٍسى إًأاى ٍ هؼ )هـاسکت توام ری

ٍ رٍ  دس کٌاس گشٍُ تحلیلگشاى هؼائل َّیتی تشای ًیل تِ تحلیتل ٍ تَكتیف دقیتق    آًْا
 لِ تؼیاس هْن اػت(.أاتٔاد ٍ جاهْ هؼ

هٌَِس اسائِ تاصخَسد ٍ اكالح ٍ یا  کٌتشل ٍ ًِاست تِایجاد فشآیٌذّای هـاسکتی  -5
 گزاسی یا تلوین یا اقذام هٌلَب. تکویل ػیاػت

اسائتِ تتشآٍسد    هٌِتَس  تِی َّیتی ّا ؿکافی تخللی دس حَصُ پظٍّ ٌذُیآاًجام  -6
 لِ.أآیٌذُ هؼ ػالِ دُ

ِ ی ّتا  حل ساُ ًثٔا هثتٌی تش سًٍذپظٍّی اػت کِ  ػالِ دُتشآٍسد  ًتاُش تتِ    ؿتذُ   اسائت
ّتای هلتَب    ی ٍ اجتشای ػیاػتت  ػتاص  ادُیت پتشاػاع  ی هٌلَبا ٌذُیآتشػین ٍ خلق 
 خَاّذ تَد.
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 ّای راّبزدی الشاهات تَسعِ ظزفیت اًذیشکذُ :1ی  شوارُشکل 

 
یی ّتا  اػتت یػدس حال حاهش تا اًثَُ هلَتات ٍ تلویوات ٍ  یؿٌاػ ةیآػاص هٌِش 

پتزیشؽ ٍ   سغن تٍِ  اًذ هختلف اجشا ًـذُ ٍ هٌٔل تاقی هاًذُ لیدسهَاجِ ّؼتین کِ تِ 
ی هَاجِ ّؼتتین ٍ تٌْتا   ػاص ادُیپتلَیة آًْا، دس حَصُ هؼائل َّیتی تا هٔف اجشا ٍ 

ّتش  صًتذ   ّا یا تْذیذات ّتَیتی کـتَس اص آب تیتشٍى هتی     صهاًی کِ ًَب کَُ یخ چالؾ
ٍ یتا   ٍپتشٍسؽ  آهتَصؽ ی اص قثیل اسؿاد یا دتیشخاًِ ؿَسای ٓالی اهٌیتت هلتی،   دػتگاّ

ای  ی ٍ اًأالی سا تشای اقذام دس قالة جضیشُالٔول ٓکغًْادّای اهٌیتی ٍ... ، تلویوات 
 ٓوتذتا  کٌٌتذ کتِ    ؿشح ٍُایف ػاصهاًی خَد تلَیة ٍ تشای هذتی اجشا هی تشاػاعٍ 
فقتذاى ًگتاُ ٍ سٍیکتشد     لیت تِ دلَست اجشا ًیض ی دس كٍ حتؿَد  ًاقن اجشا هی ًَس تِ

لِ اػتت. ٓلتت ایتي    أّا، فاقذ کاایت ابشتخـی دس حل هؼ یی تیي دػتگاُافضا ّنجاهْ ٍ 
هٌؼجن تِ هؼتائل ّتَیتی ایتشاى ٍ ایجتاد      (6)لِ یکی فقذاى ًگاُ ػیؼتویأتِ دٍ هؼ اهش

ؿٌاػی تا اجشا؛ ّوَاسُ ًؼثت تِ اقذاهات ٍ سخذادّا ٍ   لِأیک ػیؼتن هذیشیتی کِ اص هؼ
سًٍذؿٌاػی ٍ اكالح تلویوات ٍ هوأًت اص غالت ساّثشدی ٍ هٔف ٍ ٓتذم اجتشای   

ی هؼتتوش ٍ  ّتا  گتضاسؽ هلَتات، گضاسؽ ٍ سكذ ٍ تاصخَسد هؼتوش اسائِ ًوایذ. اسائتِ  
ى ٍ پشّیتض اص  هؼتقین ٍ غیشهؼتقین ػثة تـَیق ٍ ًیض تاصداسًتذگی هجشیتا   ًَس تِهٌِن، 

 ایجاد ًظام هسألِ شٌاسي اجواعي

 ًشست هٌظن تحلیلگزاى حزفِ ای 

 هذیزیت رٍیکزد فزارشتِ ای ًخبگي ٍ تجزبي

 هزجعیت بخشي بِ گشارش ّای تَصیف ٍ تبییي هسألِ

 .ایجاد فزآیٌذ ٍ ساسٍکار کٌتزل ٍ ًظارت َّشوٌذ راّبزدّا سیاست ّا ٍ اقذاهات

 آِیٌذ پضٍّي تخصصي حَسُ شکاف ّای َّیتي
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ؿَد. تش ایي اػاع تا ایجاد یک ػیؼتتن اػتتاًذاسد ػتادُ تتشای حتل هؼتائل        غالت هی
ّای ساّثتشدی ٍ هتضهي ؿتذى هؼتائل      تَاى هاًْ غالت َّیتی هـتول تش هشاحل ریل هی

ًَس هؼتوش تاصخَسد اجشای ساّثشدّا،  ؿذ. تشای اًویٌاى اص اًجام اقذاهات ایي ػیؼتن تِ
ٍ سخذادّا ٍ تغییشات هحیٌی سا تا اػتاادُ اص ایجاد ػتاصٍکاسّای  تلویوات ٍ اقذاهات 

ستتي تَػتي اًذیـتکذُ     ری ّای سصم هـاسکتی تا ّوشاّی ٍ تقؼین ٍُایف هیاى دػتگاُ
 دّذ. هشجْ َّیتی تحت پایؾ هؼتوش قشاس هی

 

  
 : ًظام حل هسائل َّیتي ایزاى2ی  شکل شوارُ

 
ػتاصی   تؼیاس هْن ٍ کلیذی دس ایي حَصُ فقذاى یتا هتٔف ُشفیتت    ی لِأتٌاتشایي هؼ

تَاًٌذ تتا تَػتِٔ    ّا هی تشای اجشای هلَتات ٍ تلویوات ٍ ساّثشدّاػت کِ اًذیـکذُ
ُشفیت خَد تا هشآات هشاحل ٍ الضاهاتی کِ تیاى ؿذ، ایي هٔول سا هتذیشیت ًوایٌتذ ٍ   

 ّا ًقؾ داس ْٓذًُیض هـاسکت ٍ  اّ تشًاهِتلویوات ٍ ساّثشدّا دس سًٍذ اجشای  تٌاػة تِ
ٍ اجتتشا دس سیتتضی ٍ کٌتتتشل ٍ ًِتتاست ٍ حتتتی دس كتتَست اقتوتتا،   ٍ ٍُتتایف تشًاهتتِ

 ٌذ.هـاسکت ًوایگیشی  ینتلودس حَصُ ػاصی  اجواّ
 

 گيری نتيجه
ِ    آهذُ ٓول تِهٌالِٔ  تٌاتش ّتای هَفتق تـتشی ٍ ًیتض      کِ حاكل هٌالٔتِ الگَّتا ٍ تجشتت
هتذیشیت ٍ ایجتاد   »تٌذی ًِشات خثشگی تَهی اػت؛ ًیل تِ ٍهتٔیت هٌلتَب دس    جوْ



 ّای راّثزدی درللل ساسی اًذتککذُ راّکارّای تزای 

 65 

ّتای قتَهی، هتزّثی ٍ گاتوتاًی، ًیاصهٌتذ       پیچیذُ َّیتی ًِیش ؿکاف« ًِام حل هؼائل
ٍ شدّتا  گیتشی، تتذٍیي ٍ اجتشای ساّث    گتزاسی، تلتوین   َّؿوٌذ ػیاػت ٍ ًِامػیؼتن 
تایذ تش پایِ سٓایت الضاهات ایي اهش كَست پزیشد کِ هـتول تتش   لضٍها ی اػت کِ اقذاهات

ای؛ اجواّ کٌـگشاى؛  صدگی؛ تش پایِ ًگاُ فشاسؿتِ پظٍّی؛ پشّیض اص ػیاػت هٌالٔات آیٌذُ
  ِ ای اص ًشیتق   هذیشیت هـاسکتی خثشگاى؛ غلثِ ًگاُ ػیؼتوی ٍ تشتیت تحلیلگتشاى حشفت

ّای هتخلق هؼائل َّیتی ٍ دس قالة یک ػیؼتن هتٔاهل تتا   اًذیـکذُتَػِٔ ُشفیت 
ًِتام حتل    ی دٍلتی ٍ غیشدٍلتی هشتثي تا هؼائل َّیتی دس ایشاى اػتت. ّا تخؾتواهی 
ّا ٍ ًاکاسآهذی ٍ هٔف ابشتخـتی ّوتشاُ    ّا تا آػیة لِ دس ایي حَصُ تَػي دٍلتأهؼ

ٍ ٍ اجتشای تلتویوات   ی کـتَس تَاًتایی حتل هؼتائل ّتَیتی      تَسٍکشاػت اػت. ًِتام  
ّای تخللی ًتذاسد؛   ػاصی سصم دس اًذیـکذُ ی هلَب خَد سا تذٍى ُشفیتساّثشدّا

ّای، پیچیتذگی؛ دسّتن تٌیتذگی ٍ هتشٍست بثتات ٍ       یظگیٍصیشا حل هؼائل َّیتی اص 
ی تشخَسداس اػت ٍ لتزا ًیاصهٌتذ   ا سؿتًِگش چٌذ  یٌذُآّای تلٌذ ٍ  گزاسی یاػتػاػتوشاس 

ّتای یتاد    یظگیٍّا دس ایجاد یک ػیؼتن پاػخگَ ٍ هتٌاػة تا  ـکذُتَػِٔ ُشفیت اًذی
ؿذُ دس حل هؼائل َّیتی کـَس ٍ دس قالة الگَی ساّثشدی حتل هؼتائل اػتت؛ ایتي     

ّا، اًتخاب گضیٌتِ   اسائِ گضیٌِ  لِ،أؿٌاػی، تَكیف ٍ تثییي هؼ لِأالگَ هـتول تش ًِام هؼ
ٍ تکویتل  وش ٍ اًجتام اكتالحات   هشجح ٍ کٌتشل ٍ اسصیاتی ٍ اسائتِ تاصخَسدّتای هؼتت   

 اػتَاس اػت.پیَػتِ تلویوات ٍ اقذاهات خَدکاس ٍ 
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 ها یادداشت
1- cognition Warfareّتا ٍ   تشیي جٌ  ادساکی تَػتي ػتاصهاى   اًالٓات هَجَد ایشاى دس هٔشم حجین تٌاتش ؛

 ای اػت. تلَیضیًَی هاَّاسُ یّا ای فٔال دس فوای ٍب ٍ ؿثکِ اص كذ ؿثکِ هاَّاسُ ؾیٍ ت ییکایهشاهإػؼات 
2- group thinking syndrome ُداًتؾ   یشیت گ نیًِتام تلتو   یّتا  ةیؿٌاختی دس حَصُ آػ ای سٍاى پذیذ ٍ

افشاد ٍفاداس ٍ داسای ّوثؼتگی تا ًِتام   یشیگ نیافشاد ؿایؼتِ دس ًِام تلو ٌؾیهذیشیت اػت کِ ًی آى تجای گض
کِ ًاؿی اص ٍفاداسی تِ گشٍُ ٍ ٓذم ًگتاُ جتاهْ ٍ    شًذیگ یقذست دس یک جوْ تلویوات غیشهٌٌقی ٍ ًاکاسآهذ ه

 لِ اػت.أخالقاًِ حل هؼ یّا جاًثِ تِ تَكیف چشایی ٍ ساُ ّوِ
یی سا اص هٌِتش  کتا یهشان ّتای هٌالٔتاتی هِٔت    ی هختلتف ساّثتشد ًگتاسی اًذیـتکذُ    ّتا  گتضاسؽ چٌاًچتِ   -3
 فتشم  ؾیپت کِ ّوَاسُ یک تخؾ اص گضاسؽ تا اسائِ گضاسؽ  ؿَد یهقشاس دّین هالحِِ  هٌالِٔ هَسدؿٌاػی  سٍؽ

 ی اػتَاس اػت.پظٍّ ٌذُیآآیٌذُ هثتٌی تش  دُ ػالٍهٔیت دس 
سٍیکتشد ساّثتشدی دس داًتؾ     کیت  (Future creation or Future shaping)خلق آیٌذُ یا تشػین آیٌذُ  -4

ًیؼتت اهتا    یٌت یت ؾیًِشاى ایي سؿتِ اص داًؾ اػت کِ آیٌذُ قاتل پت  اػت کِ هثتٌی تش ایي ًِش كاحة یپظٍّ ٌذُیآ
ّایتاى کتِ لضٍهتا  اداهتِ سًٍتذ      ّا ٍ ّذف قاتل ػاختي ٍ یا تشػین ًوَدى اػت. دس فشآیٌذ خلق آیٌذُ ؿوا، تا آسهاى

کِ ؿوا سا تتِ   ذیکٌ یًگش ٍ غیشسٍیایی تا تاکش ساّثشدی هَاسدی سا هـخق ه ٍاقْخٌی گزؿتِ ًیؼت اها دس قالثی 
 .سػاًذ یه ییایًقٌِ دلخَاُ ٍ ًِ سؤ

هذیشیت تاصسگاًی ٍ اهثال آى اػتت اهتا دس حتَصُ هؼتائل فشٌّگتی      ؿاهل هذیشیت فشٌّگی تِ هٌٔای آن  -5
ّ   کِ یدسحال ، تثلیت،، تتشٍی  ٍ   یسػتاً  دس هٌٔای اخق تِ هاَْم هذیشیت کاسکشدّای فشٌّ  ًِیش هتذیشیت اًتال

، ّذایت ٍ کٌتتشل اهتَس فشٌّگتی    یدّ ، ػاصهاىیضیس کِ هقَست تشًاهِ پشداصد هیآهَصؽ ٍ ػایش هقَست فشٌّگی 
 (27: 1393، جـَقاًی، هحوذ تشای ًیل اّذاف هٌلَب اػت. )قٌثی

ًگش قشاسداد کِ تش خَاػتِ اص اًذیـِ فالػتاِ یًَتاى تاػتتاى ٍ تتا      دس هقاتل ًگشؽ تجضیًِگشؽ ػیؼتوی  -6
ّتا سا دس قالتة سفتتاس اجتضا هٌالٔتِ       غالة تش تاکش ٍ تحلیل هؼائل تَدُ اػت ٍ سفتاس پذیتذُ  نیقشى ّاذّن پاسادا

. ایتي، ًگتاُ   ؿتَد  یتوی گاتِ هًگش یا ػیؼ یٌذ ٍ ابشات هتقاتل اجضا تش یکذیگش کِ ًگشؽ کلآکٌذ ٍ ًِ حاكل تش هی
ٍ  یشگتزاس یپی تشدى تِ چگًَگی تشٍص سفتاسّا، تأب شیاجتوآی ٍ فشٌّگی اػت کِ دس هؼ یّا ذُیاسگاًیؼوی تِ پذ

ٍ سفتاس کل پذیذُ هتَسدًِش حاكتل جوتْ سفتتاس اجتضا ًیؼتت تلکتِ         ؿَد یاجضا تش یکذیگش تشسػی ه یشیشپزیتأب
ٓالٍُ تش ایي ػیؼتن ٍ اجتضا   ؛تواهی ًیشٍّای دسٍى ػیؼتن اػت شیآًْا تش یکذیگش تِ کالهی تشآیٌذ تأب شیحاكل تأب

 ،قاػتن ، داسًتذ )هختتاسی   شی. کتِ دس حاكتل کتاس تتأب    گزاسًتذ  یهت  شیٍ َٓاهل دسًٍی آى، ًیشٍّایی ًیض اص خاس  تأب
1387: 94). 
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