
 

 



 

      
 

ّذف ًَیسٌذُ اسائِ  ی آى.ّااست ًِ غشفا تَضیح سًٍذّا ٍ ٍیظگی تاب دسن ٍ فْن هذیشیت دٍلتیّذف ایي و

ى است. ٍ فشاتش اص آى ٍ تیاى هثاحث اًساًی ٍ ًظن ٍ اًضثاط فىشی هَجَد دس آ دٍلتیهغالثی جْت اّویت هذیشیت 

التی اص لثیل: ااى وٌذ. ًَیسٌذُ تِ دًثال پاسخ سؤخَاّذ تٌالضات هَجَد دس ایي سضتِ ٍ هسائل هْن سا ػٌَهی

چیست؟ سیطِ آى وجاست؟ ًظن هَجَد دس هغالؼات آى چیست؟ سًٍذّای هَجَد دس ایي سضتِ  هذیشیت دٍلتی

 ست ٍ دس ایي تخص خالغِ ٍ تحلیل فػل اٍل اسائِ ضذُ است.فػل ًگاضتِ ضذُ ا 7تاضذ. وتاب دس وذام است؟ هی

. دس تخص اٍل تا اسائِ هثالی اص اًفجاس توة اتن ایي هغلة سا تِ پشداختِ است هذیشیت دٍلتی تَضیح فػل اٍل تِ 

شدد دس گت ایي سضتِ تشای ػوَم ًوایاى هیّای ػلن فیضیه ٍ اتن اّویت لذسسساًذ تا هَفمیترّي خَاًٌذُ هی

ًیشٍی اًساًی ٍ سیستن هذیشیتی ٍجَد داضتِ است، ّذف ایي  ّای ػلن فیضیه لغؼاًَستی وِ دس وٌاس هَفمیتغ

ؼاٍى اًساًی تحت هذیشیت دٍلتی است. هذیشیت دٍلتی تواهی ّوىاسی تطش همالِ هؼشفی یىی اص اًَاع ّوىاسی ٍ ت

پشداصًذ ًیض تخطی ضٌاسی، لاًَى یا التػاد هیهشدمگیشد تلىِ یِ تخطی اص آى است. افشادی وِ تِ هغالؼِ سا دس تشًوی

اًی تخػػی است ٍ هذیشیت دٍلتی ضَد. تىٌَلَطی هَجَد دس تؼاٍى اًساص هغالؼات ّوىاسی اًساًی هحسَب هی

تؼشیف جاهغ ٍ واهلی هَجَد ًیست ٍ داسد. دس تؼشیف هذیشیت دٍلتی هفاّین تسیاسی ٍجَد ًیض دس هفَْهص 

ّا هَجة ضذُ است اّویت آى ًاهفْوَم تاضذ. ضایذ تؼشیف هٌاسثی اص آى وِ توام ایي تؼشیف آى اًتضاػی است

 تاضذ اها تَغیف هٌاسثی اص آى ًذاسین. 



 

َتاّی اص آى تؼاسیف وّیچ تؼشیف هٌاسثی اص اداسُ اهَس ػوَهی ٍجَد ًذاسد ٍ یا ضایذ تْتش است گفتِ ضَد وِ 

 تؼشیف پاساگشافی، ته یا جولِ ای تؼاسیف ته ٍجَد داسد وِ تفاسیش وَتاُ هٌاسثی تا خَد تِ ّوشاُ ًذاسد. ّوِ

ذ وشد. دلیل آى ایي است وِ تؼاسیف لاتل لثَل سٍضٌگشی، تگًَِ ای ًالع ػٌَاى خَاّ جای تِ سا هذیشیت دٍلتی

تغَس غیش لاتل اجتٌاب پزیشی چٌذیي ٍاطُ یا ػثاست اًتضاػی سا دس تش ف سادُ اًگاساًِ دس هماتل تؼاسی هذیشیت دٍلتی

ولوات اًتضاػی دیگش استفادُ وشد وِ ّویي اهش تاػث ي ولوات اًتضاػی تایذ اص ػثاسات ٍ گیشًذ. تشای تَضیح ایهی

 السفتي اتْام هی ضَد. اص ایي سٍ دٍ تؼشیف هؼوَلی اص آى تِ ایي غَست است وِ تگَیین: تا

 ّا ٍ هذیشیت افشاد ٍ هٌاتغ تشای دستیاتی تِ اّذاف دٍلتی است. ساصهاى هذیشیت دٍلتی .1

 ٌّش ٍ ػلن هذیشیت است دس حالتی وِ تشای هٌافغ وطَس تىاسگشفتِ ضذُ تاضذ. هذیشیت دٍلتی .2

سا یه ػلن تا ّواى هفَْم هَسد ًظش دس  هذیشیت دٍلتیثیش دستاٍسدّای ػلَم عثیؼی ٍ فیضیىی، ت تأتشخی افشاد تح

گیشًذ ٍ ػذُ ای دیگش تا تَجِ تِ حالت اًتضاػی سّثشی ٍ لضاٍت، ٍ خاللیت هَجَد دس ػلَم عثیؼی دس ًظش هی

ای سا آهیختِش دٍ تؼذ ػولی ٍ ًظشی، آى ویذ تش ّة تشای تأگیشًذ. اهشٍصُ اغلاداسُ اهَس، آى سا یه ٌّش دس ًظش هی

 گیشًذ.اص ػلن ٍ ٌّش دس ًظش هی

 

 



 

ّای واستشد دٍگاًِ آى ّن دس حَصُ ًظشی هثل پظٍّص هذیشیت دٍلتیتشاًگیض دس تؼشیف یىی اص هَاسد چالص

دس حالیىِ ایي دٍ هؼٌی ضَد. ّاست، تىاسگشفتِ هیفؼالیتًظشی ٍ هغالؼات داًطگاّی ٍ ّن دس اجشا هثل  فشایٌذّا ٍ 

استثاط ًضدیىی تا ّن داسًذ، اها تِ ًَػی هتفاٍتٌذ. ٍلتی تشای دسن توایض تیي ایي دٍ اص توایض تیي صیست ضٌاسی وِ 

 تا تش ایي ًىتِ آیذ،  لػذ تش ایي استػلن ضٌاخت هَجَدات صًذُ است ٍ خَد هَجَدات صًذُ سخي تِ هیاى هی

ویذ ضَد  وِ توایض ایي دٍ دس اًتضاػی تَدى ػلن ٍ ػیٌیت ػول است.  الثتِ گاّی چالص اص آًجا ضشٍع هی ضَد وِ تأ

اًذ. تِ ًظش تَدُ هذیشیت دٍلتیوٌین وِ وذام یه، ػلن یا فشایٌذ ٍ فؼالیت، آغاصگش هثاحث ها تِ ایي هَضَع فىش هی

تفىش دس تاب ایي هَضَع ضشٍع دسگیش ضذى دس یه دٍس تاعل است. اص آًجا وِ ػلن سا هی تَاى هجوَػِ 

تَاًذ دس ػول، هَجثات ػولىشد تْتش سا فشاّن آٍسد، هی تَاى تِ ّا ٍ سٌّوَدّا دس ًظش گشفت وِ هیدستَسالؼول 

. اص است. دس ٍالغ ٌّش تىاسگیشی ػلن دس ػول است ایي ًتیجِ سسیذ وِ هثاحث هذیشیت دٍلتی تا ػلن ضشٍع ضذُ

ّا اص عشیك آصهَى ٍ خغاّایی تِ ٍجَد آهذُ وِ اًساى دس تشخَسد تا پذیذُ ّا تذست سَیی سٌّوَدّا ٍ دستَسالؼول

ِ هطوَل ّش دٍ هؼٌا تاضذ غَست        ّای تیص اصحذی تشای ساختي تؼشیفی وگاّی اٍلات تالشآٍسدُ است. 

ایي خَد فشغت تضسگی تشای ضشٍع سشدسگوی است. تشای تَضیح، لیاع تیاى ضذُ تیي صیست ضٌاسی  گیشد، وِهی

 ضَین. دس ایي هَسد توایض خیلی دلیك است، تِ ػٌَاى هغالؼِ هَجَدات صًذُ ٍ خَد هَجَدات صًذُ سا یادآٍس هی

ه اًساى تخص وَچىی اص اجتواع  صیشا دس حالی وِ صیست ضٌاسی، هغالؼِ اًساى تِ ػٌَاى هَجَدی صًذُ است، اها ی

ّا هغالؼِ وٌین. است، تشای ضٌاخت واهل اًساى صیست ضٌاسی وافی ًیست ها تایذ اًساى سا دس استثاط تا سایش اًساى

ای اص سٍاتظ، خَد اًساى  ّای خاظ ٍ هجوَػِ اگشچِ دغذغِ اغلی ػلن دس تشسسی جٌثِ هذیشیت دٍلتیدس هَسد 



 

اص هغالؼات هذیشیت دٍلتی تَسظ افشادی وِ دسگیش فؼالیت ّا ٍ فشآیٌذّای   است، ٍ اص سَی دیگش، تسیاسی

 .تَدُ اًذ، اًجام  ضذُ است هذیشیت دٍلتی

اص ایي سٍ وِ دس جْت حذاوثش ساصی هٌافغ ػوَهی ٍ واّص صیاى ّای احتوالی است هی تَاًذ تِ  هذیشیت دٍلتی

ػٌَاى یه الذام ػمالیی دٍ دٍتا چْاستایی دلیك ٍ هىاًیىی دس ًظش گشفتِ ضَد. ایٌىِ تِ چِ غَستی ػلن ٍ ػول 

یی، پیًَذ تخَسًذ سا هی تَاى تِ عَس هثال صهاًی دیذ وِ هذیشاى اجشایی هذیشیت هی تَاًٌذ دس لالة یه الذام ػمال

ساصهاى ّا اص هطاٍساى تشای حل ٍ فػل هطىالت ساصهاًی تْشُ هی تشًذ وِ دس ایي ٌّگام واس هغالؼِ سیستواتیه تش 

س ایٌجا یه یه دػْذُ هطاٍساى ٍ ّوشاّی دس اًجام هغالؼِ ٍ تِ واستستي ًتایج هغالؼِ تش ػْذُ واسوٌاى است. 

لیاع سَدهٌذ تیي ػلن ٍ ٌّش هذیشیت، دسًظشگشفتي عیفی اص هفاّین هشتثظ تا ّن است وِ دس تیي عیف حاالتی اص 

 دسّن آهیختگی ٍ دس دٍسش عیف جذایی ٍجَد داسد.

دس ایي  ًَػی تالش هثتٌی تش تطشیه هساػی اًساًی است وِ داسای دسجِ تاالیی اص ػمالًیت است. هذیشیت دٍلتی

 تؼشیف چٌذ ًىتِ ٍجَد داسد:

 صیشا افشاد تِ تٌْایی لادس تِ اًجام واس هَسد ًظش ًیستٌذ.اداسُ اهَس اص عشیك تطشیه هساػی ضىل هی گیشد،  .1

تطشیه هساػی تِ هؼٌای الذاهی خَدخَاستِ دس جْت ّوىاسی تا دیگشاى دس جْت دستیاتی تِ اّذاف  .2

 است. 

 اداسُ اهَس لضٍها تٌْا تطشیه هساػی ػمالیی دس تیي افشاد ًیست. .3



 

وِ ایي ػمالًیت اص دیذ ا دسجِ تاالیی اص ػمالًیت است اداسُ اهَس ًَػی اص تالش اًساًی هثتٌی تش ّوىاسی ت .4

جاهؼِ ضٌاساى اص عشیك تشٍوشاسی ٍ اص دیذ هذیشیتی ّا، تخاعش هفاّین ساصهاى ٍ هذیشیت است. وِ الثتِ ایي 

دّذ دس ػلن جاهؼِ ضٌاسی ایي تطشیه هساػی خَدخَاستِ ًخَاّذ تَد تلىِ تخاعش ساتغِ اجشای ًطاى هی

 ّاست ٍ دسیافت پاداش است وِ ایي هاّیت سٍاتظ هتماتل لَی سا آضىاس هی وٌذ.  اٍاهش تاال دستی 

یت هستلضم تثییي ّای تیطتشی است. تشخی اص هْوتشیي لیاع ّا دس ایي هَسد اص لثیل هَاسد صیش هفاّین ساصهاى ٍ هذیش

است: ساصهاى یه هجوَػِ اجضای تْن هشتثظ)آًاتَهی( است، هذیشیت داًص تشسسی واسوشد ایي اجضای تْن 

دس جشیاى)سٍح ٍ هشتثظ)فیضیَلَطی( است، ساصهاى یه ساختاس)یه والثذ تی جاى( است ٍ هذیشیت، یه هفَْم 

تش ساصهاى سا هی تَاى تِ ػٌَاى ساختاسی اص سٍاتظ هتماتل فشدی، لَی ٍ جاى دس والثذ ساصهاى( است. تغَس دلیك

دائوی دس یه ًظام اداسی تؼشیف ًوَد. دس ّش سیستن اداسی تشخی افشاد تشای اجشای فؼالیت ٍیظُ ای تِ دیگشاى 

ول ّا تَسظ سایش افشاد تغَس دائوی پیشٍی هی ضَد. تِ ایي تشتیة تشخی فشهاى هی دٌّذ ٍ ایي دستَسات یا دستَسالؼ

اص افشاد داسای لذست تیطتشی ًسثت تِ سایشیي ّستٌذ. هؼوَال یه ًظشیِ یا گضاسُ سسوی دس هَسد سٍاتظ هتماتل لَی 

 تایذ دس یه ًظام اداسی ٍجَد داضتِ تاضذ.

دس هَسد هذیشیت هی تَاى آى سا تِ ػٌَاى هجوَػِ الذاهاتی ّذفذاس جْت ًیل تِ تطشیه هساػی ػمالیی دس یه 

است وِ ها تِ دًثال تثییي آى ّستین. الذام  تغَس گستشدُ ای تِ  ًظام اداسی ّواى چیضی. ًظام اداسی  تؼشیف ًوَد

ػٌَاى ّش تغییشی تِ هٌظَس دستیاتی تِ تطشیه هساػی ػمالیی است، ٍ ایي ضاهل تغییشات خَدتخَد یا فؼالیت، ّوِ 



 

لذاهات ٍجَد داسد؛ تاثیشات اًساى تش اًساى، یا تاثیشات اًساى تش چیضّای غیشاًساًی هی ضَد. التذاس دس تسیاسی اص اص ا

دٌّذ. اص ایي سٍ تؼضی ًَیسٌذگاى هذیشیت سا تِ ػٌَاى ّذایت ٍ تسیاسی اص افشاد تِ ًسثت دیگشاى تیطتش دستَس هی

وٌٌذ. اها ایي تؼشیف احتواالً سادُ اًگاساًِ خَاّذ تَد. اغغالح ّذفذاس دس تؼشیف یاد ضذُ، داسای وٌتشل تؼشیف هی

اهات ّذفذاس ٍ الذاهاتی وِ دس ػول اًجام هی ضَد، توایض ٍجَد داسد. الذاهات ّذفذاس اّویت است: احتواال  تیي الذ

هوىي است تا ضىست هَاجِ ضَد، صیشا ولیِ ٍالؼیت ّا ٍ ضشایظ هشتثظ ضٌاختِ ضذُ ًثَدُ یا تغَس هٌاسة دس 

اًذ، ػمالیی، هٌاسة ًثَدُاًذ. اص سَی دیگش الذاهاتی وِ دس هحاسثات ًگشفتِگیشی لشاس هؼشؼ لضاٍت ٍ تػوین

هوىي است تاص ّن دس تطشیه هساػی ػمالیی هطاسوت داضتِ تاضٌذ. هذیشیت ضاهل هجوَػِ الذاهاتی است وِ تِ 

 .هٌظَس دستیاتی تِ ػمالًیت تىاسگشفتِ هی ضَد

اص اداسُ  هذیشیت دٍلتیّایی آى سا تَغیف خَاّذ وشد؟ تغَس ولی چگًَِ چیست ٍ چِ ٍیظگی هذیشیت دٍلتی

 تشای تؼشیف تْتش آى اص یه هثال استفادُ ضذُ است:اهَس هتوایض هی ضَد؟  

سوشد ٍ چِ فؼالیت ػوَهی ّستٌذ؟ تشای هثال  دس اهشیىا ایي ػمیذُ ولی ٍجَد داسد وِ دس یه جاهؼِ خاظ چِ وا

اداسُ اهَس ًظاهی، ػوَهی ٍ دٍلتی است اها اداسُ اهَس هشتَط تِ فشٍش اتَهثیل، خػَغی است؛ اها پیشٍی اص ایي 

  اى پیچیذُ. ػمیذُ هطىالتی سا تِ ّوشاُ داسد، صیشا ػمایذ هشدم هتفاٍت است ٍ تؼییي ٍ اسصیاتی

، تشای داًطجَیاى اداسُ اهَس اص عشیك استفادُ اص هفاّیوی است وِ تِ عَس ػامسَدهٌذتشیي سٍیىشد تِ هؼٌی ٍ اّویت 

وساًی وِ ایي سٍیِ سا هفیذ هی داًٌذ تِ ًحَی تا   واهل اص اًساى ضٌاسی ٍ جاهؼِ ضٌاسی ٍاسد ایي سضتِ ضذُ است.

 اًذ. ستثاطػولىشد دس ا -تجضیِ ٍ تحلیل ساختاس



 

ّا ٍ توایالت ٍ احساسات ٍ افىاس اًساى ٍلیِ ٍ پایذاس اص ًیاصّا ٍ خاستِػولىشد تِ دًثال الگَّای ا -تحلیل ساختاس

ساصی ٍاطُ ػوَم است، چیضی وِ راتی ٍ جْاًی ٍ ػوَهی تاضذ. هفَْمای تشای ّش جاهؼِ است. ایي هغالؼات پایِ دس

اعشاف  اًذ. ًاگضیش ٍیظگی تمذع هشتثظ ّایی است وِ تا َّیت گشٍُ، صًذگی گشٍّی دس ولهاىایي واس ساص

 دس تشخی جَاهغ دٍلت ٍ ولیسا یىی ّستٌذ یا پیًَذ ًضدیىی تْن داسًذ، حتی .ّای دٍلت ٍجَد داسدتشخی اص جٌثِ

اگش هزّة ٍ دٍلت هٌفه اص ّن تاضٌذ، دٍلت دس غَستی ایي ٍیظگی تمذع سا داسد وِ لاًًَی ٍ هطشع  تاضذ. ایي 

 سٍیِ تِ ها ووه هی وٌذ ٍیظگی ػاهِ تَدى واسوشد دٍلت سا دسن وٌین.

    تی تِ  اّذاف تذٍیي ضذُ تؼشیفالذاهی ػمالیی وِ تِ هٌظَس دستیا ػثاست است اص هذیشیت دٍلتیایذُ اغلی 

چِ تِ ػٌَاى حَصُ هغالؼاتی چِ تِ ػٌَاى جشیاًی اص الذاهات، تِ دًثال حذاوثش ساصی تحمك  هذیشیت دٍلتیضَد. هی

 اّذاف هی تاضذ ٍ غالثاً ایي دٍ تا یىذیگش ادغام ضذُ اًذ. 

تطشیه  اًساًیػثاست است اص الذام اًساًی دس  تطشیه هساػی تا دسجِ تاالیی اص ػمالًیت. الذام  هذیشیت دٍلتی

است، صیشا اگش ٍجَد ًذاضتِ تاضذ آى اثشات هغلَب ًیض اص تیي تشٍد. اّویت دسجِ تاالی ػمالًیت دس ایي هساػی 

حمیمت ًْفتِ است وِ تطشیه هساػی اًساًی اص ًظش اثشتخطی دس وسة اّذاف هتفاٍت)چِ تِ جْت حػَل 

 اى( است. اّذاف سسوی، جِ اّذاف سّثشاى ٍ چِ اّذاف فشدی اػضای ساصه

ّوچٌیي حال هی تَاًین تگَیین فشق ساختاس تا هذیشیت دس چیست. ساختاس سٍاتظ التذاس است اها هذیشیت الذاهاتی 

 ّذف داس تِ هٌظَس تطشیه هساػی. 



 

واسوشد ووه -واسوشدی ٍ هفَْم فشٌّگ استفادُ وشدین. تحلیل ساختاس-دس تؼشیف ػوَم ها اص تحلیل ساختاسی

هِ ٍ اّویت آى سا تذاًین ٍ فشٌّگ تِ تأثیش ٍیظگی ّای اسصضی خاظ یه جاهؼِ تش سٍاتظ هی وٌذ تا هفَْم ػا

 تاویذ داسد. 

اگش ایي پیص فشؼ سا داضتِ تاضین وِ یه ساصهاى داسای یه هحیظ داخلی ٍ یه هحیظ تیشًٍی است،  تِ ػَاهلی 

سسین وِ تش تػویوات ػمالیی ساصهاى تاثیش گزاضتِ وِ ایي ػوذتاً غیش غیشلاتل وٌتشل دس هحیظ پیشاهًَی ساصهاى هی

 ػمالیی است یا حذالل اص اّذاف سسوی تذٍیي ضذ ساصهاى ادسای فاغلِ داسد. 

 گشدد:تِ عَس خالغِ هفاّین پیشاهَى ساصهاى ٍ هذیشیت دس ایي همالِ تِ غَست صیش ػٌَاى هی

وِ ایي ػمالًیت اص دیذ جاهؼِ ًَػی اص تالش اًساًی هثتٌی تش ّوىاسی تا دسجِ تاالیی اص ػمالًیت است  اداسُ اهَس

دّذ ضٌاساى اص عشیك تشٍوشاسی ٍ اص دیذ هذیشیتی ّا، تخاعش هفاّین ساصهاى ٍ هذیشیت است. وِ الثتِ ایي ًطاى هی

ىِ تخاعش ساتغِ اجشای اٍاهش تاال دستی ّاست دس ػلن جاهؼِ ضٌاسی ایي تطشیه هساػی خَدخَاستِ ًخَاّذ تَد تل

 ٍ دسیافت پاداش است وِ ایي هاّیت سٍاتظ هتماتل لَی سا آضىاس هی وٌذ.  

سا هی تَاى تِ ػٌَاى ساختاسی اص سٍاتظ هتماتل فشدی، لَی ٍ دائوی دس یه ًظام اداسی تؼشیف ًوَد. دس ّش  ساصهاى

 جَد داسد. سیستن اداسی سٍاتظ گضاسش دّی ٍ گضاسش گیشی ٍ

سا هی تَاى تِ ػٌَاى هجوَػِ الذاهاتی ّذفذاس دس جْت ًیل تِ تطشیه هساػی ػمالیی دس یه ًظام اداسی   هذیشیت

 .تؼشیف ًوَد



 

ػولىشد ٍ فشٌّگ استفادُ -افشاد جاهؼِ هشتثظ هی گشدد. تشای دسن هفَْم ػوَم اص تحلیل ساختاس ػوَمساصهاى تا 

دًثال الگَّای اٍلیِ ٍ پایذاس اص ًیاصّا ٍ خَاستِ ّا ٍ توایالت ٍ احساسات ٍ  ػولىشد تِ-هی وٌین. تحلیل ساختاس

افىاس اًساى دس ّش جاهؼِ است ٍ ها سا تِ سوت ساصهاى ّایی سَق هی دّذ وِ دس خذهت جاهؼِ ّستٌذ ٍ هی تایست 

 تِ خَاستِ ّا ٍ توایالت ول افشاد جاهؼِ پاسخ هٌاسة دٌّذ. 

الذاهی ػمالیی وِ تِ هٌظَس دستیاتی تِ  اّذاف تذٍیي ضذُ ػثاست است اص  دٍلتیهذیشیت دس ایٌجا ایذُ اغلی 

تا ایي حال اگش ایي پیص فشؼ سا داضتِ تاضین وِ یه ساصهاى داسای یه هحیظ داخلی ٍ یه تؼشیف هی ضَد.  

سسین وِ تش تػویوات ػمالیی ساصهاى هحیظ تیشًٍی است،  تِ ػَاهلی غیشلاتل وٌتشل دس هحیظ پیشاهًَی ساصهاى هی

 است یا حذالل اص اّذاف سسوی تذٍیي ضذ ساصهاى ادسای فاغلِ داسد. غیش ػمالیی تاثیش گزاضتِ وِ ایي ػوذتاً 

 

 

 

 


