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ٌَٓاى فلل ؿـن وتبة «كَستثٌذی ػیبػتی؛ ًشاحی ٍ اثضاسّب» هیثبؿذًَ .یؼٌذُ ثٔذ اص یه همذهِ وَتبُ ،چْبس ثخؾ
اكلی سا هٌشح هیوٌذ:
« -1سٍیىشدّبی هٌَٔف ثِ كَستثٌذی ػیبػتی»
« -2سٍیىشدّبی هٌَٔف ثِ اثضاسّبی ػیبػتی»
ً« -3شاحی ػیبػتی فشاتش اص هذل هشحلّبی» وِ ؿبهل ػِ لؼوت هیؿَدً :شاحیّبی ػیبػتی ،كَستثٌذی ػیبػتی :صهیٌِ
ٍ وبسگضاس ،پیبهذّبی ػیبػتگزاسی ٓوَهی
ً« -4مذ ٍ خْتگیشیّبی خذیذ».

مقدمه
دس یه هذل هشحلِ ای ػٌتی اص ػیبػتگزاسی ٓوَهی ،كَستجٌذی ػیبػتی ثخـی اص هشحلِای پیؾ اص تلوین گیشی ثِ ؿوبس
هیسٍد .كَستجٌذی ػیبػتی ثِ هٌَِس اتخبر تلوین گیشی دس هَسد ػیبػت ًْبیی ،ؿٌبػبیی یب ایدبد هدوَِٓ ای اص گضیٌِ ّبی
ػیبػتی سا ثشای هَاخِْ ثب هـىل ٍ هحذٍد ػبختي هدوَِٓ ساُ حلّب دًجبل هیوٌذ .وَچشاى ٍ هبلَى ،1دس كَست ثٌذی ػیبػتی
ثِ «چیؼتی» ػَاالت حَل پٌح هَهَّ تَخِ هیوٌٌذً -1 :شح همبثلِ ثب هـىل  -2اّذاف ٍ اٍلَیتْب  -3گضیٌِ ّبی دػتیبثی ثِ
اّذاف ّ -4ضیٌِ ّب ٍ هضایبی ّش یه اص گضیٌِ ّب  -5اثشات خبًجی هثجت یب هٌفی ّش یه اص گضیٌِ ّب.
دس ایي سٍیىشد اص كَستجٌذی ػیبػتی فشم ثش ایي اػت وِ هـبسوت وٌٌذگبى دس فشایٌذ ػیبػتی یه هـىل سا تٔشیف ٍ
هـخق ػبختِ ٍ اص دػتَس وبس وٌبس هی گزاسًذ .ثذیي تشتیت ،كَستجٌذی ػیبػتی هدوَِٓ ای اص گضیٌِ ّب سا هـخق هیوٌذ وِ
ؿبهل ؿٌبػبیی ًیف ٍػیٔی اص سٍیىشدّب پیشاهَى یه هـىل ٍ ؿٌبػبیی ٍ ًشاحی هدوَِٓ خبكی اص اثضاسّبی ػیبػتی ثشای ّش
سٍیىشد اػت .ایي فشایٌذ ؿبهل تْیِ یه پیؾ ًَیغ ثِ صثبى سػوی اػت وِ ثِ تَكیف اثضاسّب (هثل تحشین ،ووىْبی هبلی ٍٍ )...
هخبًجیي آوبل اثضاسّب ٍ هیضاى اثشثخـی آًْب هیپشداصد.

- Cochran and Malone
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تفبٍت كَستجٌذی ػیبػتی ثب دػتَس وبس دس ایي اػت وِ دس كَستجٌذی ػیبػتی ًؼجت ثِ فشایٌذ دػتَس وبس هـبسوتوٌٌذگبى
هحذٍدتشی دسگیشًذ ٍ دس ٍالًَْٓ ،ی وبسوشد هخفی هـبّذُ هیؿَد .ثِ گفتِ دای 1كَستجٌذی ػیبػتی دس ثَسٍوشاػی دٍلتی،
دفبتش گشٍّْبی ریٌفْ ،اتبلْبی فىش ٍ ...اغلت تَػي وبسوٌبى آًْب اًدبم هیؿَد ٍ ثِ ثیبًی دیگش ،اغلت ،للوشٍ وبسؿٌبػبى،
تىٌَوشاتْب ٍ ًخجگبى اػت.
كَستجٌذی ػیبػتی هشحلِ ای هْن دس فشایٌذ ػیبػتی اػت وِ دس ًشاحی گضیٌِ ّبی هذ ًِش تلوینگیشاى ٍ اًتخبة ًْبیی
آًبى اثش هیگزاسد ٍ ثیبى هٌبفْ ٍ تخلیق هٌبفْ پیشاهَى هؼألِ لذست كَست هیپزیشد .ؿتـٌبیذس 2گضیٌِ ّب سا اًتخبة هیبى
توبدّب تٔشیف هیوٌذ ٍ هٔتمذ اػت اًتخبة هیبى توبدّب ؿیَُ تخلیق لذست سا هـخق هیؼبصد .دال ٍ لیٌجلَم 3ثحث هٌبفْ
ّوضّوبى سا هٌشح هیوٌٌذ .آًبى چٌیي اػتذالل هیوٌٌذ وِ داًـوٌذاى ثِ خبی توشوض ثش ثحث ایذئَلَطیْبی ػیبػی ثبیؼتی ثِ
هٌبلِٔ ػیبػتْبی ٓوَهی تَخِ ًوبیٌذ .ایي دٍ اًذیـوٌذ هَهَّ هحبػي ػشهبیِداسی دس همبثل ػَػیبلیؼن سا ًؼجت ثِ ثحث
تىٌیىْبی تٌِین التلبد ٍ پیـجشد اسصؿْبی اختوبٓی هـخق داسای اّویت ووتشی هیداًٌذ ٍ هٔتمذًذ ثبیؼتی ثش پیبهذّبی
گضیٌؾ ػیبػتْبی ٓوَهی توشوض ًوَد.
كَستجٌذی ػیبػتی ثب هؼبئل هختلفی دس استجبى اػت ٍ آًْب سا هَسد ثشسػی لشاس هیدّذَٓ -1 :اهل هَثش ثش ًحَُ ایدبد گضیٌِ
ّب تَػي ثبصیگشاى  -2صهیٌِّبی والىتش تبسیخی ،ػیبػی ،اختوبٓی ٍ التلبدی  -3چشایی ٍ چگًَگی تذاٍم یه ػیبػت خبف
یب خشٍج آى اص دػتَس وبس  -4اثضاسّب ٍ گشایـبت ػیبػتی ،اخشا ٍ هفشٍهبت ثٌیبدیي آًْب  -5كف آسایی هٌبفْ هتوبد ٍ تَاصى لَا
ثیي هـبسوتوٌٌذگبى  -6ایذُ ّب ٍ اسصؿْبی هؼلي هـبسوتوٌٌذگبى  -7ػبختبس ًْبدهٌذ فشایٌذ خبیگضیٌی.

 -1رویکزدهای معطوف به صورتبندی سیاستی
ادثیبت هشثَى ثِ ًشاحی ػیبػتی یب كَستجٌذی ػیبػتی تب حذٍدی هدضا اص یىذیگشًذ .كَستجٌذی ػیبػتی یه هَهَّ
هـخق ٍ ٓیٌی دس هٌبلٔبت ًشاحی ػیبػتی ٍ اثضاسّبی ػیبػتی ثِ ؿوبس هیسٍد ٍ دس ثشسػی صیش هدوَِّٓب ،ائتالفّبی هذافْ،
ؿجىِّب ٍ ،وویتِّبی ػیبػی ًمؾ ثِ ػضایی داسد .ایي ادثیبت ٍ چبسچَثْبی هتٌَّ دس صهیٌِ تحَل ػیبػی ثِ ثحث ائتالفْبی
ثبصیگشاى (وِ دس فشایٌذ تلوینگیشی ػیبػتی ًمؾ داسًذ) هیپشداصًذ .ؿٌبخت ایي ثبصیگشاى ،دسن ثبٍسّب ،اًگیضُّب ٍ لوبٍتْبی آًبى
ٍ ًَّ ادساوـبى اص ؿشایي هیتَاًذ گبهی ثلٌذ دس تجییي ًحَُ ؿىل گیشی ػیبػتگزاسیْبی ٓوَهی هحؼَة گشدد.

طزاحیسیاستی 
آخشیي هَج هٌبلٔبتی دس تجییي كَستجٌذی ػیبػتی ثش وبسثشد هفَْم ًشاحی ػیبػتی تأویذ داؿتٌذً .شاحی ػیبػتی دس ٍاوٌؾ
ثِ هٌبلٔبت وبسثشدی دِّ  1971پذیذاس گـت وِ ًِبهْبی ثَسٍوشاتیه سا هؼئَل ًبوبهی یه ػیبػت للوذاد هیىشدًِ .شیِ ّبی
ًشاحی ػیبػتی چٌیي اػتذالل هیوشدًذ وِ داًـوٌذاى ثشای دسن چشایی هَفمیت یب ًبوبهی ػیبػتْب ثبیؼتی ثِ صًدیشُ ٓلّی تَخِ
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ثیـتشی داؿتِ ثبؿٌذ چشا وِ فشایٌذّبی كَستجٌذی ػیبػتی اكیل ٍ ًشاحیّبی ػیبػتی آًْب ثِ كَست هـخق ثِ پیبهذّبی
اخشای آًْب یبسی هیسػبًذ.
ًىتِ هْن دس تمَیت ایي آثبس هتأخش ثِ فشم آًْب وِ هجتٌی ثش ٓمالًیت هحذٍد 1اػت هشثَى هیؿَد .ثِ ٓجبست دیگش ،تَخِ ثِ
هحذٍدیتْب ؿٌبخت ٍ ادسان اًؼبًی ٍ هحذٍدیتْبی هب دسثبسُ داًؾ خْبى اختوبٓی هَخت توشوض ػیبػتوذاساى ثش خٌجِ ّبی
خبكی اص هـىل ٍ گضیٌؾ خبًجذاساًِ ساُحلّبی هوىي هیؿَد .ثٌبثشایي ،تحمیمبت كَستجٌذی ػیبػتی ثِ دًجبل دسن ؿشایي
وٌؾ تلوینگیشاى ٍ ؿٌبخت تَخِ گضیٌـی آًْب هیثبؿٌذ وِ ّذف اص اًدبم آى ،ثْجَد ًتیدِ ػیبػتْب اص ًشیك ؿٌبخت
هحذٍدیتْبی ٓمالًیت فشایٌذ ًشاحی ساُحلّبػت.
ثشخی هحممبى اص ًشیك تَخِ ثِ اًذیـِّبی ًشاحی ػیبػتی ثِ ثشسػی ؿیَُ استمبی ٍهٔیت تحمیمبت پیشاهَى تحلیلْبی
ػیبػتی ٍ پیـٌْبدات تحلیلگشاى پشداختِاًذّ .ذف ایي هحممبى ،ثْجَد فشایٌذ ًشاحی گضیٌِ ّبی ػیبػتی ثِ هٌَِس اتخبر ػیبػتْبی
هَفكتش ٍ وبسآهذتش ٍ ًیض وبّؾ ثیًِوی ٍ ثیلبٓذگی دس كَستجٌذی ػیبػتی (آًچٌبى وِ دس هذل ػٌل صثبلِ 2هـبّذُ هیؿَد) اص
ًشیك آگبّیثخـی ٍ ػبختیبثی آگبّبًِ ایي فشایٌذ هیثبؿذ.
ثشای هثبل ،الىؼبًذس 3یه «هشحلِ ًشاحی هزاوشُای »4سا پیـٌْبد هیدّذ وِ دس آى ،ػیبػتوذاساى ثِ دًجبل گضیٌِّبی ػیبػتی
ّؼتٌذً .شاحی ػیبػتی ًَٓبً ؿبهل هیضاًی اص ٌٓلش خاللیت یب فشآمالًی اػت وِ ثِ فشایٌذ تحمیك ٍ ثشسػی افضٍدُ هیؿَد .اهب
الىؼبًذس ثش ایي ثبٍس اػت وِ ٍخَد یه دغذغِ آگبّبًِ ّوشاُ ثب ًشاحی ًِبهوٌذ گضیٌِّبی ػیبػتی هیتَاًذ تأثیشی لٌٔی دس
ثْجَد تلویوبت ٍ پیبهذّبی آًْب داؿتِ ثبؿذ .لیٌذس ٍ پیتش 5چبسچَثی سا پیـٌْبد هیدٌّذ وِ تحلیلگشاى ػیبػی ثب اػتفبدُ اص آى
هیتَاًٌذ ثِ ایدبد ٍ همبیؼِ ساُحلّبی خبیگضیي ثپشداصًذ ٍ ثیًِوی ٍ ثیلبٓذگی سا دس ًتیدِگیشی ثِ حذالل ثشػبًٌذ .ایي
چبسچَة هیتَاًذ ساٌّوبی هٌبػجی ثشای تمَیت تحلیل ،همبیؼِ ٍ اًٌجبق ٍیظگیْبی هـىالت ،اثضاسّب ٍ اّذاف ثبؿذ.
ٍایوش 6هٔتمذ اػت وِ فْشػتّبی ثلٌذ ثبالیی اص اثضاسّبی ػیبػتی هیتَاًذ ثِ كَستجٌذی ػیبػتی ًِن ثجخـذ اهب ّـذاس
هیدّذ وِ ساُحلّبی اثذآی ثش اػبع ًشاحیّبی هتٌبػت ثب ؿشایي هبَّی ،ػبصهبًی ٍ ػیبػی خبكی ایدبد ؿذُاًذ .ثِ ثبٍس
ٍیً ،شاحبى ػیبػی ثبیؼتی ثش حؼت ػبختی ًْبدهٌذ ًؼجت ثِ هؼبئل ثیٌذیـٌذ چشاوِ ًْبدّب ثِ سفتبس ٍ ادساوبت ؿىل هیدٌّذ ٍ
هیتَاًذ هٌدش ثِ ایدبد تغییشات دس ؿشایي ثغشًح ؿَد ٍ ائتالفْبی ػیبػی ًیض اص آى حوبیت ًوبیٌذ.
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ثبثشٍ ٍ دسیظنً 1شاحیّبی صهیٌِهحَس سا هٌشح هیوٌٌذ وِ دس آى ،اسصؿْب تشویت هیؿًَذ ٍ تحلیلگشاى ػیبػی ًیفی اص
ًگشؿْب سا دس تحلیل ػیبػتی تشػین هیًوبیٌذ .فیـش ٍ سیىؼىش 2ثش ایي ثبٍسًذ وِ ًَآٍسی ٍ خاللیت اص تَخِ ثِ آسای افشاد حبهش
دس گفتگَی ػیبػی حبكل هیؿَد .سیىؼىش اص ُشفیت آگبّبًِ خؤیتْبی ثِ حبؿیِ ساًذُ ؿذُ دس فشایٌذ ًشاحی ثحث هیوٌذ.
فیـش ًَٓی هٔشفتؿٌبػی سا ًشح هیًوبیذ وِ هٌدش ثِ تجییي هتفبٍت ؿْشًٍذاى ًؼجت ثِ هؼبئل ػیبػتی ؿذُ اػتٓ .الٍُ ثش ایي،
داًؾ ٓوَهی ثَهی ًمؾ هْوی سا دس استمبی ساُحلّبی ػیبػتی ٍ پیـجشد دهَوشاػی ایفب هیوٌذ.
هحممبًی وِ دس سّیبفت ًشاحی ػیبػتی ًگبُ آوبدهیه داسًذ ٓوَهبً ثِ دًجبل ایدبد چبسچَثی ّؼتٌذ وِ هیتَاًذ ادسان ،تحلیل
ٍ اسصیبثی هب سا اص فشایٌذّبی ػیبػتی ٍ پیبهذّبی آًْب سا ثْجَد ثخـذ .ثؼیبسی اص ایي آثبس ،ؿٌبخت صهیٌِّبی تلوینگیشی ػیبػتی
سا ثشای ؿىلدّی ثِ ًشاحی ػیبػتی هذ ًِش لشاس هیدٌّذ .آًْب ًِشیِّبی ًْبدی سا هٌشح هیًوبیٌذ وِ لَاًیيًْ ،بدّب ،ػبصهبى
فشایٌذ ػیبػتی سفتبس ٍ اًتخبثْبی ػیبػتی سا پیـٌْبد هیوٌذّ .وچٌیي ،ایي ًِشیِّب ثِ تشخیحبت ٍ ساّجشدّبی ثبصیگشاى (اص ًشیك
هـشٍٓیتثخـی ثِ ادٓبّبی هـخق آًْب) ٍ اسائِ تشتیت خبكی اص فشكتْبی ثیبى ًبسهبیتیّب ؿىل هیدّذ.
هی 3پیـٌْبد هیدّذ وِ هحیيّبی ػیبػی ثش حؼت هیضاى تَخِ ٓوَهی اص ّن توبیض دادُ ؿًَذ وِ هیتَاًذ پیبهذّبی هْوتشی
ثشای فشایٌذ ًشاحی ػیبػتی داؿتِ ثبؿذ .هیضاى ػبصهبًذّی هٌبفْ دس خلَف یه هؼألِ ًیض هؼتلضم ٍخَد پَیبییّب ٍ چبلـْبی
خبكی دس صهیٌِ ًشاحی ػیبػتی خَاّذ ثَد وِ هٌدش ثِ اسائِ تٔشیف هـخلی اص هـىل ٍ گضیٌِّب ٍ هتٔبلجبً تشتیجبت خبكی اص
ایذُّبی هخبلف ؿَد .چبلؾ ًشاحی دس چٌیي ػٌبسیَیی ،یبفتي ساُحلّبیی اػت وِ ثشای هـبسوتوٌٌذگبى لبثل پزیشؽ ثبؿذ
(ایدبد تَاصى ثیي هٌبفْ سلیت) وِ ثِ پیبهذّبی هَسد ًِش هیاًدبهذ .ثشخی گشٍّْب ثش تذٍیي ساُحلّب ثِ دٍس اص چـن هشدم تأویذ
داسًذ وِ هٔولی ثشای دهَوشاتیه تلمی هیؿَد .الجتًِ ،شاحبى ػیبػتی ًیض اهىبى داسد تَخْبت تلوینگیشًذگبى سا هٌَٔف ثِ
خَد داسًذ وِ چبلؾ ثؼیح هٌبفْ ٍ ثؼیح ٓوَهی ٍ دس ًْبیت ،تَافك ثش ػش ػیبػتْب سا ایدبد هیوٌذ.
ایٌگشاّبم 4ثِ هحیي ثِ هٌٔبی هدوَِٓ ًْبدی تَخِ داسد ٍ پیـٌْبد هیدّذ وِ ػٌح ًشاحی ثشای ؿىلدّی ثِ ًؼخِ ػیبػتی
اثش هتمبثل داؿتِ ثبؿذ .اٍ دٍ هدوَِٓ تمٌیٌی ٍ ثَسٍوشاتیه سا ثب ّن همبیؼِ هیوٌذ تب ًـبى دّذ وِ چگًَِ ًْبدّبی هتفبٍت ،اًَاّ
فشایٌذّبی تلوینگیشی ٍ لوبٍت سا ثِ ًشاحی ػیبػتی هٌتمل هیًوبیٌذ .ثشای هثبل ،هدوَِّٓبی تمٌیٌی اغلت ًیبصهٌذ ػبصؽ ثیي
آتمبدات ٍ ثبٍسّبی گًَبگَى هیثبؿذ وِ هیتَاًذ ثش ّذف یب هحتَای ػیبػتْب تأثیش ثگزاسد .اص ػَی دیگش ،هدوَِّٓبی
ثَسٍوشاتیه ،لوبٍت فٌی یب ٓلوی سا تمَیت هیوٌٌذ تب ثش فشایٌذ ًشاحی اثشگزاس ثبؿٌذ.
هحممبى ٓالٍُ ثش توبیض ثیي آثبس وبسثشدی ٍ آثبس ٓلوی ػٌتی ،ثیي هفبّین ایي آثبس پیشاهَى كَستجٌذی ػیبػتی ٍ ًشاحی
ػیبػتی تفبٍت لبئل هیؿًَذ .ثشخی ایي تفبٍت سا ثِ ٌَٓاى تالؿی فٌی دس ًِش هیگیشًذ وِ ثش ایي اػبع ،ػیبػتْب سا ثِ ٌَٓاى
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ثیـتش یب ووتش ًشاحی ؿذُ یب خَة یب ثذ ًشاحی ؿذُ تَكیف هیًوبیٌذ .ثشخی دیگش اص هحممبى ،دسن ًشاحی ػیبػتی (ثِ ٌَٓاى
فشایٌذ ػیبػتی) سا همذم ثش ّش گًَِ اًتخبة ػیبػتی هیذاًٌذ.

 -2رویکزدهای معطوف به ابشارهای سیاستی
ثب گزس صهبى ،صیشهدوَِٓای اص ًِشیبت ػیبػتی ثِ كشاحت ثش سٍی اثضاسّبی ػیبػتی توشوض ًوَدًذ .ایي هٌبلٔبت ثِ كَست
ولی ،اًَاّ اثضاسّبی احتوبلی هَسد اػتفبدُ دس ًشاحی ػیبػتی سا دػتِثٌذی هیوٌٌذ .ایي گًَِ تحمیمبت اص ًشیك هٔشفی ًیفی اص
ًْبدّب (فبسٕ اص ٍاثؼتگی ثِ ثشًبهِّبی ػیبػتی خبف) چٌذ ّذف سا دًجبل هیوٌٌذ -1 :ایدبد گضیٌِّبی هَسد تَخِ ًشاحبى
ػیبػتی  -2یبفتي الگَّبیی ثشای پَیبییّب ٍ ػیبػتْبی ٓولیبت ثشًبهِای  -3تئَسیضُ وشدى فشهیبت ٍ هفبّین هشثَى ثِ اثضاسّبی
هتٌَّ ػیبػتی.
ثبسداؽ 1دس اثش خَد ،چبسچَة ّـت هشحلِای سا اسائِ هیدّذ وِ ٓجبستٌذ اص -1 :هبلیبت  -2همشسات  -3اهتیبصات -4
خذهبت  -5ثَدخِّب  -6اًالٓبت  -7حمَق  -8ػبیش اثضاسّبی ػیبػتیٍ .ی ثب ثْشُگیشی اص ایي چبسچَة ،چشایی ٍ چگًَگی
اػتفبدُ احتوبلی اص ّش اثضاس ٍ تب حذٍدی خٌبّبی احتوبلی آًْب سا ًـبى هیدّذ.
َّدً 2یفی اص اثضاسّبی حىَهتی سا ثِ ّوشاُ خضئیبت هْن ٍ ّذف ًْبیی آًْب سا تحلیل وشدُ ٍ ایذُّبیی سا ثشای ًشاحی
ػیبػتی ٍ تَاًوٌذػبصی همبیؼِای حىَهتْب هٌشح هیػبصد.
ًِشیِ ّبی اخیش هشثَى ثِ اثضاسّبی ػیبػتی ثِ دٍ دػتِ اثضاسّب تَخِ داسًذ :اثضاسّبی هؼتمین ٍ اثضاسّبی غیشهؼتمین .دس
اثضاسّبی هؼتمین ،تأهیي ثیٍاػٌِ خذهبت دٍلتی ٍ اثضاسّبیی هٌشح اػت وِ همبهبت دٍلتی دس یه استجبى پیچیذُ هـتشن ثب ػبیش
ػٌَح دٍلت ،ثبصیگشاى ثخؾ خلَكی ٍ ػبصهبًْبی غیشدٍلتی آًْب سا فشاّن هیآٍسًذ .اثضاسّبی غیشهؼتمین هثل توویي پشداخت
ٍام ،اهتیبصات ،همشسات دٍلت هحَس ٍ ...دس ثَدخِ دٍلتی هـخق ًویؿَد ٍ ٍسای آى ًشح هیگشدد.
دس ثشخی آثبس هشثَى ثِ ًشاحی ػیبػتی  ،تحمیك دسثبسُ اثضاسّبی ػیبػتی ثش پیبهذّبی ػیبػتی اثضاسّبی خبف ٍ فشهیبت آًْب
دسثبسُ هـىالت ،هشدم ٍ سفتبسّب تأویذ داسد .ػبالهَى 3ثش اًتخبة اثضاسّب ثِ هثبثِ اثضاسی ػیبػتی ٍ وبسثشدی تأویذ هیوٌذ .ثِ
ٓالٍُ ،اثضاسّب ًیبصهٌذ هدوَِٓ هتوبیضی اص هْبست ٍ داًؾ هذیشیتی ّؼتٌذ ٍ دس ًتیدِ ،اًتخبة اثضاسّب ثش سٍی هبّیت هذیشیت
ٓوَهی اثش هیگزاسدًِ .شیِّبی اثضاسّب ثش اػبع همبیؼِ اثضاسّب هیتَاًذ اثٔبد هتفبٍتی سا ثِ ًوبیؾ ثگزاسد ٍ ّوبٌّگی ایٌْب (هثل
ثشاثشی ،وبسایی ،حوبیت ػیبػی ٍ )...هیتَاًذ ثب ثشخَسد ّوشاُ ثبؿذ .افضٍى ثش ایي ،اثضاسّب ،فشهیبت خبكی دسثبسُ ٓلل ٍ اًگیضُ-
ّبی سفتبسّب داسًذ .ثشای هثبل ،اًگیضُّب ٍ ػبصٍوبسّبی تـَیمی پشداخت دیَى ثش ایي فشم هجتٌی اػت وِ افشاد ثِ هحشنّبی
هثجت ٍاوٌؾ ًـبى هیدٌّذ ٍ اغلت ،گضیٌِّبی اسصؿوٌذتش سا اًتخبة هیوٌٌذ.
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 -3طزاحی سیاستی فزاتز اس مدل مزحلهای
خذیذتشیي هٌبلِٔ دسثبسُ كَستجٌذی ػیبػتی ٍ ًشاحی ػیبػتی تَػي چبسچَة اؿٌبیذس ٍ ایٌگشام 1دس وتبة «ًشاحی
ػیبػتی ثشای دهَوشاػی» (ٓ )1977شهِ ؿذُ اػتًَ .یؼٌذگبى چبسچَثی سا اسائِ هیدٌّذ وِ ثب ثْشُگیشی اص هفَْمػبصی دسثبسُ
فشایٌذ تٔبهلی اص هذل هشحلِای ػبدُ فشاتش هیسٍد .آًْب هذل هتفبٍت فشایٌذ ػیبػتی سا دس دسٍى یه هذل هدضا هیآٍسًذ ٍ ثش
سٍاثي ثیي تٔشیف هـىل ،دػتَس وبسً ،شاحی ػیبػتی ،اخشا ،تأثیشگزاسی ثش خبهِٔ تأویذ هیًوبیٌذ .ایي چبسچَة دس هَسد اًَاّ
ًشاحیّبی ػیبػتی اسائِ هیؿَد وِ اص اًَاّ هتفبٍتی اص فشایٌذّبی ػیبػتی ًـأت هیگیشًذ ٍ اص ًشیك تَخِ ثِ تأثیش ًشاحیّبی
ػیبػتی ثش گشٍّْبی ّذف ٍ وٌؾ دهَوشاتیه ،یه تحلیل ٌّدبسی سا پبیِسیضی وشدًذ .چبسچَة اسائِ ؿذُ تَػي اؿٌبیذس ٍ
ایٌگشام پبػخی ثِ ادآبّبی هشثَى ثِ سّیبفتْبی ّوگشا دس تحمیمبت ػیبػتی ثَد .الػَل ٍ 2دیگش اًذیـوٌذاى ّوَاسُ ثش اّویت
سٍیىشدّبی ّوگشایبًِ دس داًؾ تأویذ داؿتٌذ ٍ داًـوٌذاى ٓلَم ػیبػی ًیض ثِ هحذٍدیتْبی تحلیل هجتٌی ثش هٌبفْ ،ایذُّب یب ًْبدّب
تأویذ داؿتٌذ.
دیذگبُ ًشاحی ػیبػتی ،چبسچَة ساٌّوبیی ثشای تحمیمبت تدشثی اسائِ هیدّذ وِ دس آى ،ػِ ثٔذ ثب یىذیگش ادغبم هیؿًَذ
تب یه ًشاحی ػیبػتی سا ایدبد ًوبیذ .ایي ػِ ثٔذ ٓجبستٌذ اص -1 :ایذُّب  -2هٌبفْ  -3هدوَِٓ ًْبدّب .ایي ًشاحی ػیبػتی تجذیل
ثِ یه ًْبد هیگشدد ٍ ثِ سٍاثي هتمبثل ایذُّب ٍ هٌبفْ دس آیٌذُ ػبخت هیجخـذ وِ هیتَاًذ ثِ ٌَٓاى هذل ساٌّوبیی ثشای تحلیل
تدشثی ثِ وبس سٍد.
ایي ًَیؼٌذگبى دس چبسچَة پیـٌْبدی خَد ،سٍیىشدّبی اًتمبدی سا دس هٌبلٔبت ػیبػی تشویت هیوٌٌذ تب ًـبى دٌّذ وِ
چگًَِ دٍلت ٍ ػیبػت ،ػیؼتوْبی اهتیبصدّی ،تؼلي یبثی ٍ هٌفٔل ػبختي افشاد تحت ػلٌِ سا ایدبد ًوَدُ ٍ تذاٍم هیجخـٌذ.
آًْب اػتذالل هیًوبیٌذ وِ ًشحْبی ػیبػتی ثبصتبةدٌّذُ تالؿْب ثشای پیـجشد اسصؿْب ٍ هٌبفْ خبف هیثبؿذ ٍ ػبختبسّبی هؼلي
داًؾ اختوبٓی ٍ گشٍّْبی هشدهی ٍ سٍاثي هَخَد لذست سا هَسد تجییي لشاس هیدٌّذً .شاحی ػیبػتی ٓالٍُ ثش اخشای ػیبػتْب،
ثش ثؼیح ػیبػی ٍ هبّیت دهَوشاػی ًیض اثش هیگزاسًذ .ایي دٍ ًَیؼٌذُ ،خبیگبُ ٍ اّویت ػیبػتگزاسیْبی ٓوَهی سا فشاتش اص
اثضاسّبی فٌی هیجشًذ ٍ آتمبد داسًذ وِ ایي اثضاسّب گبّی هیتَاًذ ثِ حل هـىالت هٔبكش یبسی سػبًذ ٍ گبّی ًیض دس ایي صهیٌِ
ًبهَفك ُبّش هیؿًَذ .ثِ ثبٍس آًْب ،ػیبػتگزاسیْبی ٓوَهی ،اثضاسّبی اػبػی تأهیي ٍٓذُ ّبی دهَوشاتیه ثشای ّوِ هشدم ّؼتٌذ.
اؿٌبیذس ٍ ایٌگشام ثِ ًَس خبفً ،گشاى ًشاحیّبی ػیبػتی ّؼتٌذ وِ هٌدش ثِ فشایٌذّبی ػیبػتی «ّناسصی» 3هیؿَد .دس
چٌیي فشایٌذّبیی ،ثبصیگشاى ػیبػی خؤیت ّذف سا دس لبلت دٍ گشٍُ «ؿبیؼتِ» ٍ «ًبؿبیؼتِ» لشاس هیدٌّذ ٍ ثب اسائِ تَخیْبتی
خبف ثِ خْتدّی هٌبفْ یب هدبصاتْب ٍ تٌجیْبت ثشای آًْب الذام هیٍسصًذ .دس حبلی وِ هٌبفْ ػیبػی اص ایي ًشیك هیتَاًذ تأهیي
گشدد اهب ایي دٍ اػتذالل هیوٌٌذ وِ ػیبػتْبی هجتٌی ثش چٌیي كَستجٌذی ػیبػتی هٌدش ثِ تؤیف دهَوشاػی ٍ هبًٔی ثش ػش اسائِ
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ساُحل هـىالت خَاّذ ثَد .ؿیَُ وبسثشد صثبى ٍ تخلیق هٌبثْ ثِ ثشچؼتصًی ثِ گشٍّْبی هحشٍم ،تمَیت ولیـِػبصیّب ٍ
اسػبل ایي پیبم ثِ آوبی گشٍُ ٍ افشاد خبهِٔ وِ دٍلت ثشای افشاد ثِ حبؿیِ ساًذُ ؿذُ اسصؿی لبئل ًیؼت هٌدش هیؿَد.

-3-1طزاحیهایسیاستی 
هحَس دیذگبُ ًشاحیّبی ػیبػتی ایي هفَْم اػت وِ ّش ػیبػتگزاسی ٓوَهی داسای یه ًشح (یٌٔی چبسچَثی اص ایذُّب ٍ
اثضاسّب) ثشای ؿٌبػبیی ٍ تحلیل هیثبؿذ .ػیبػتْب ثِ خبی ایدبد یه صهیٌِ ثیلبٓذُ ٍ ًبهٌِن دس ساثٌِ ثب فشایٌذ ػیبػتی ،ثش الگَّب
ٍ هٌٌكّب دس ایي صهیٌِ تأویذ هیوٌٌذ .ایي چبسچَة ،ػیبػت سا ثِ ٌَٓاى ػبختبسّبی ًْبدی هتـىل اص ٌٓبكش لبثل ؿٌبػبیی تلمی
هیوٌذ وِ ٓجبستٌذ اص :اّذاف ،گشٍّْبی ّذفَٓ ،اهل ،یه ػبختبس اخشا ،اثضاس ،لَاًیي ،هٌٌك ٍ فشهیبت .ایي سٍیىشد دس وٌبس
دسثشگشفتي اثضاسّب ،هحممبى سا ثِ ػوت یبفتي اّذاف ٍ فشهیبت پیذا ٍ پٌْبى ایي هدوَِٓ ػَق هیدّذ.

-3-2صورتبندیسیاستی:سمینهوکارگشار 
ثشای دسن ٍ تَهیح ایٌىِ چشا ػیبػت داسای یه ًشاحی خبف اػت ،اثتذا ثبیؼتی فشایٌذ هٌتح ثِ گضیٌؾ آى ثشسػی گشدد.
چبسچَة اؿٌبیذس ٍ ایٌگشامًِ ،شیِّبی آسهبًی ٍ ًْبدی (هذل هشحلِای) ٍ ًِشیِّبی تلوینگیشی (هبًٌذ ٓمالًیت هحذٍد) سا
ًشح هیًوبیذ .ػیبػتگزاسی ٓوَهی دس یه صهیٌِ خبف اتفبق هیافتذ ٍ تَػي ًْبدّب ٍ ایذُّبی هتوبیض ًـبى دادُ هیؿَد.
حَصُّبی ًْبدی هبًٌذ دادگبّْب ،وٌگشُ ٍ ...داسای لَاًیيٌّ ،دبسّب ٍ سٍیِّبیی ّؼتٌذ وِ ثش اًتخبةّب ٍ ساّجشدّبی ثبصیگشاى تأثیش
هیگزاسد .افضٍى ثش ایي ،ػیبػتگزاسی دس یه صهبى خبف ٍ ثش اػبع ایذُّبی خبف ٍ هؼلي ؿىل هیگیشد .ایي ایذُّب ثش
اػتذالل ثبصیگشاى ثشای سػیذى ثِ ساُحلی خبف اثش هیگزاسد ٍ ثِ تلوینگیشی خْت هیدّذ.
تحلیل دس یه صهیٌِ احتوبل داسد ثِ پیؾثیٌیّبی گؼتشدُای دس ًشاحی ػیبػتی هٌدش ؿَد .اهب اص آًدب وِ ایي ًشاحیّب داسای
ثخـْبی هتٔذدی ّؼتٌذ (هثل اّذاف ،تٔبسیف هـىل ٍ اثضاسّب ٍ )...چٌیي تحلیلی ًویتَاًذ پیـجشد هدوَِٓ خبكی اص اثٔبد
ًمؾآفشیٌی ثبصیگشاى سا دس یه صهبى ثخلَف هـخق ًوبیذّ .وچٌیي ،اثٔبد اًؼبًی دخیل دس اهش ػیبػتگزاسی پیؾثیٌی سا
دؿَاس هیؼبصد .ثبصیگشاى اهىبى داسد یه صهیٌِ هحذٍد سا دٍثبسُ تلَیشػبصی وٌٌذ ،ػبختبس فشكتْبی پیـیي سا ثبصیبثی ًوبیٌذ ٍ
ثىَؿٌذ آى سا ثِ ٌَٓاى ساُحلّبی ػیبػتی ثشای هـىالت حبد اسائِ دٌّذ .اؿٌبیذس ٍ ایٌگشام ثب دس ًِش گشفتي ًمؾ وبسگضاس
(سّجشی ،خاللیت ،گفتگَ ٍ ائتالفػبصی) ،هشٍستبً ثِ ثیٌؾّبی دػتَس وبس ٍ هجبحث ًِشی تٔشیف هـىل گشایؾ هییبثٌذ وِ
ًی آى ،تلوینگیشاى ثِ ٌَٓاى ثبصیگشاى داسای هٌبفْ ثش ػش ایذُّب ثِ خذال هیپشداصًذٓ .لت تَخِ ثیؾ اص حذ ثِ تٔبسیف هـىل
ایي اػت وِ ایي ثبصیگشاى دسن هٌلَثی اص حوبیت ػیبػی ٍ هٌفٔت ػیبػی دس فشایٌذ ػیبػتی هٔیي سا اسائِ هیدٌّذًَ .یؼٌذُ
فشاتش اص ثشسػی هـبسوتوٌٌذگبى ،ثِ هَفمیت ثبصیگشاى دس گؼتشؽ یب هحذٍدػبصی چٌیي هـبسوتی ٍ ًیض چگًَگی تأثیشگزاسی ایي
ثؼیح ثش اًتخبة ػیبػتی تَخِ داسد.
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دس ایٌدب ،اؿٌبیذس ٍ ایٌگشام ثشای دسن ثْتش اخشا ،اًگیضُ اكلی ثشای تحمیك ًشح ػیبػتی سا ثشسػی هیوٌٌذ .آًْب ًـبى
هیدٌّذ وِ ًشاحی ػیبػتی ثِ ٌَٓاى هَتَسّبی ًْبدی تغییش ٓول هیوٌٌذ ٍ تحلیل هیتَاًذ چگًَگی اثشگزاسی آى سا ثش ٓول
ػیبػتی ًـبى دّذ .اخشای ػیبػتی ،هضایبی ثشًبهِّبی دٍلتی سا ثِ هشس گشٍّْبی دیگش ٍ ثِ ًفْ ثشخی دیگش تَصیْ هیوٌذ .دس ایي
كَست ،ثشخی گشٍّْب ثشای هـبسوت دس صًذگی ٓوَهی اًگیضُ پیذا هیوٌٌذ ٍ هٌبثْ ایي وٌؾ ًیض ثِ آًْب تخلیق دادُ هیؿَد ٍ
گشٍّْبی دیگش ،پیبهْبی هٌفی سا اص ػیبػتْبی اتخبری دسیبفت هیوٌٌذ .ثشای هثبل ،ثشچؼتصًی ثِ افشاد هَخت ٓذم هـبسوت ٍ
ایدبد حغ ثیگبًگی ثشای افشاد هحشٍم هیگشدد.
چبسچَة اؿٌبیذس ٍ ایٌگشام ثش هجٌبی اػتذالالت دس هَسد ثبصخَسد ػیبػت هیثبؿذ .ایي اػتذالالت ،سٍؿْبیی سا ًـبى هیدّذ
وِ اص ًشیك آًْب ثِ هؼیش ػیبػتْبی آیٌذُ خْت هیدٌّذ .گشٍّْبیی وِ اص ثشًبهِّبی دٍلتی هٌتفْ هیؿًَذ احتوبالً ثِ حفَ ٍ
گؼتشؽ آًْب تَخِ هیًوبیٌذٌّ .گبهی وِ ػیبػتْب ،هٌبثْ سا (اص ًشیك ثَدخِ ،دػتشػی ثِ تلوینگیشاى ٍ اًالٓبت) دس اختیبس ایي
گشٍّْب هیگزاسًذ ثؼیح تؼْیل هیؿَد .هتٔبلجبً گشٍّْبی ّذفی وِ دسوی هتفبٍت اص هـىل داسًذ یب فبلذ تخلق هَسد ًیبص ثشای
ثْشُگیشی اص سٍؿْبی اداسی آى ػیبػت ّؼتٌذ ثِ ّوبى هیضاى ،حوبیت یب هـشٍٓیت سا دسیبفت ًویوٌٌذ ٍ هَاًْ ثیـتشی سا ثش ػش
ساُ آًْب ثشای دػتیبثی ثِ اّذافـبى ٍخَد داسدّ .وچٌیي ،اًتخبة یه ًشاحی ػیبػتی خبف ،اثشات هـخلی سا تحویل هیوٌذ.
ٌّگبهی وِ یه اًتخبة اًدبم هیؿَدّ ،ضیٌِ اتخبر ساُحلّبی خبیگضیي ثشای هـىل افضایؾ هییبثذ .فشایٌذ كَستجٌذی ػیبػتی اص
اّویت فشاٍاًی ثشخَسداس اػت چشا وِ هَاًْ تغییش ساُحلّب (هبًٌذ ػشهبیِگزاسیّب دس ثشًبهِّبی آى ٍ )...دس ًَل صهبى افضایؾ
پیذا هیوٌذ.
وبسثشدّبی تدشثی چبسچَة ًشاحی ػیبػتی خَد سا تدویْ ،گؼتشؽ ٍ پبالیؾ وشدُ اػت .ػیذًی 1ایدبدً ،شاحی ٍ تأثیش دٍ
ػیبػت سا دس صهیٌِ هجبسصُ ثب تجٔین هؼىي دس ًِش هیگیشد .اٍ ًـبى هیدّذ وِ چگًَِ ػبخت اختوبٓی گشٍّْبی ّذف ٍ
سٍایتْبی ٓلّی لبًًَگزاساى دسثبسُ حوبیتـبى اص ػیبػتْبی تدذیذًِشًلجبًِ خبیگضیي ،دس ًتیدِ اًتخبثْبی ػیبػتی لشاس گشفتِ ،تأثیش
ثش هـىل ثیـتش ؿذُ ٍ اص هْنتش ،ثِ َٓاهل اخشا ؿىلدّی ؿذُ اػت .وبس ػیذًی اص هٌِش ًشاحی ػیبػتی دس ؿشایي فذسالیؼن ٍ
تأییذ ػبصهبًْبی غیشاًتفبٓی ثِ ٌَٓاى َٓاهل هیبًدی هْن ثیي ًشاحی ػیبػتی ٍ آوبی گشٍُ ّذف اّویت داسد.
ػبع 2ثحث تأثیش چٌذ ًشاحی ػیبػتی سفبّی سا ثش ًگشؿْبی دسیبفت وٌٌذگبى آًْب ًؼجت ثِ دٍلت ٍ گشایؾ ثِ هـبسوت
دًجبل وشدُ اػت .اٍ دس همبیؼِ هخبًجیي حوبیت اص خبًَادُّبی داسای فشصًذاى ٍاثؼتِ ( )AFDCثب هخبًجیي ثیوِ اص وبس افتبدگبى
تأهیي اختوبٓی (ً )SSDIـبى هیدّذ وِ ًشحّبی ثشًبهِای اثشات هْوی ثش ًگشؿْبی هخبًجیي داسد ٍ هخبًجیي  AFDCاحتوبالً
دیذگبّْبی ثذثیٌبًِای ًؼجت ثِ حىَهت داسًذ اهب هخبًجیي  SSDIاص دٍلت ثِ خَثی یبد هیوٌٌذ .دس ایي فشایٌذ ،ادٓبّبی ٓلّی ایي
چبسچَة هٌشح اػت .اص آًدب وِ افشاد ّوضهبى دس گشٍّْبی ّذف هختلفی ٓوَیت داسًذ ،ثٌبثشایي ،دس یه صهبى هـخق
هیتَاى ؿبّذ ًشاحیّبی ػیبػتی هختلف ثَد.

- Sidney
- Soss
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 -4نقد و جهتگیزیهای جدید
اًتمبدات دسثبسُ كَستجٌذی ػیبػتی ٍ اثضاسّبی ػیبػتی هوىي اػت ثش سٍی هحذٍدیتْبی هذل هشحلِای آًْب هتوشوض ؿَد.
یٌٔی هـخلِ گضیٌِ ّبی ػیبػتی ٍ گضیٌؾ اثضاسّبی ػیبػتی ثِ ًَس هٌِن اص فشایٌذ دػتَس وبس تجٔیت ًویوٌذ ٍ هٌدش ثِ اخشا
ًویؿَد ثلىِ گضیٌِّبی هوىي لجل یب حیي تٌِین دػتَس وبس ثِ ٍخَد هیآیذ ٍ دس اخشا ،اغلت ؿبهل اًالٓبت ًشاحی ػیبػتی
هیگشدد .ثٌبثشایي ،تب حذی وِ هٌبلٔبت ،پیـٌْبداتی سا ثشای ایدبد گضیٌِّب اسائِ هیدٌّذ ثب تَخِ ثِ هـىل چبسچَة ثٌذی ٍ اسائِ
ًتبیح ًشاحی تَػي هدشیبى ،آًْب دس اكل دچبس ًمق ّؼتٌذ.
اص ػَی دیگش ،اگش هحممبى كَستجٌذی ػیبػتی سا ثِ خبی آًىِ ثِ ٌَٓاى یه هشحلِ ثب آغبص ٍ پبیبى خبف دس ًِش ثگیشًذ ثِ
هثبثِ یه وبسوشد ثجیٌٌذ ،احتوبالً ثیـتش ثِ دًجبل ثجت تدشثی ٓشكِّبی ػیبػتی خبكی خَاٌّذ ثَد .اؿٌبیذس ٍ ایٌگشام ثب توشوض ثش
ًشاحی ػیبػتی دس چبسچَة پیـٌْبدیؿبى ،اص هذل هشحلِای فشاتش سفتِاًذ ٍ ّوگبم ثب سؿذ خبهِٔ ،هحممبى یه ًَّ ًِشیِ
ػیبػتگزاسی ٓوَهی سا پیـٌْبد هیدٌّذ وِ هؼتمیوبً ػَاالتی سا پیشاهَى ایٌىِ چِ وؼی ،چِ چیضی ٍ چگًَِ اص دٍلت ثِ دػت
هیآٍسد هٌشح هیػبصد .هٌتمذاى ،ایي چبسچَة سا فبلذ یه هىبًیؼن سٍؿي دس صهیٌِ تغییش ػیبػی وِ لبثلیت ثشسػی داؿتِ ثبؿذ
هیداًٌذ .حَصُ لوبییٓ ،شكِ دٍلتی اػت وِ ثیـتشیي غیجت سا دس تحلیلّبی ػیبػتگزاسی ٓوَهی داسد.
ّش چٌذ ثؼیبسی اص هحممبىً ،مؾ دادگبُ سا دس ػیبػتگزاسی ٓوَهی ٍ اخشا ثشسػی وشدُاًذ اهب ایي هدوَِٓ آثبس فبلذ استجبى ثب
وبسّبی ًِشی دس حَصُ فشایٌذ ػیبػتی ثِ ًَس ٓبم ٍ كَستجٌذی ػیبػتی ثِ ًَس خبف هیثبؿذ .دسن ػٌتی اص دادگبّْب ثِ ٌَٓاى
هفؼّش (تب لبًًَگزاس) ثِ ٌَٓاى یه هبًْ هحؼَة هیگشدد ،اگشچِ ایي ٓمل هتٔبسف تَػي ًَیؼٌذگبى ثِ ًَس فضایٌذُ ثِ چبلؾ
وـیذُ ؿذُ اػت (هثل ثبسًض) .ثؼیبسی اص هحممبى اػتذالل هیوٌٌذ وِ هبّیتبً ثِ هٌضلِ ػیبػتگزاسی اػت (هثل ٍى َّسى ،ثبئَهش ٍ
گَسهلی .)1لٌٔبً دادگبّْب ثِ لحبٍ ثبصیگشاى ،خشیبًبت ،صثبى ٍ فشایٌذ هٌٌمی داسای هدوَِٓ ًْبدی هتفبٍتی ًؼجت ثِ ًْبدّبی
لبًًَگزاسی ٍ تـىیالت ثَسٍوشاتیه ّؼتٌذ .ثب ایي حبل ،هب هیتَاًین ًوًَِ دادگبّْب سا ثِ هثبثِ فشایٌذّبی كَستجٌذی ػیبػتی دس
ًِش ثگیشینٍ .خَد ؿبویبى ،هتْوبى ٍ ؿبّذاى ثِ ٌَٓاى هـبسوتوٌٌذگبى وِ گضیٌِّب سا پیـٌْبد هیدٌّذ ٍ لوبت وِ دس همبم
تلوینگیشًذگبى ایفبی ًمؾ هیوٌٌذ .ثٌبثشایي ،دادگبّْب ثشای هٌبلِٔ تٌجیمی تأثیش ًْبدّب دس كَستجٌذی ػیبػتی ثِ ًَس ثبلمَُ هفیذ
ّؼتٌذ .دػتىن دس صهیٌِ ایبالت هتحذُ ،ثؼیبسی اص هؼبئل ًْبیتبً ثِ ػیؼتن لوبیی ختن هیؿًَذ.
تَخِ ثِ ًمؾ ثخؾ غیشاًتفبٓی دس كَستجٌذی ػیبػتی ٍ اثضاسّبی ػیبػتی دائوبً دس حبل افضایؾ اػت .آثبس اخیش دس حَصُ
اثضاسّبی ػیبػتی ثش ًمؾ ػبختْبی غیشاًتفبٓی دس فشایٌذ ػیبػتی ٍ دس حَصُّبی هختلف تأویذ داسًذ .اهب ػبصهبًْبی غیشدٍلتی ّن
دس خبی خَدؽ ًمؾ تلوینػبصی سا داسًذ .تحمیمبت پیشاهَى اًَاّ ًشحْبی ػیبػتی ًـبى هیدّذ وِ ػبصهبًْبی غیشدٍلتی دس
حبل سؿذ ّؼتٌذ .اگشچِ دس اوثش هٌبلٔبت پیشاهَى كَستجٌذی ػیبػتی ثش هىبًْبی لبًًَگزاسی یب اخشا تَخِ داسًذ اهب هٌبلٔبت
خذیذتش ،ثِ ًمؾ ػبصهبًْبی غیش دٍلتی ثِ ٌَٓاى ًشاحبى ػیبػتی اّویت هیدٌّذ.

- Van Horn, Baumer, and Gormley
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تَخِ ثیـتش ثِ كَستجٌذی ػیبػتی خبسج اص ثَسٍوشاػی ٍ دس ػٌح فشٍ هلی هیتَاًذ ًِشیِّب ٍ داًؾ ثٌیبدیي هب پیشاهَى ایي
وبسوشد هْن سا گؼتشؽ دّذ .چٌیي ًِشیبتی دس ًی تحمیمبت دسثبسُ ػیبػتْبی هلی سؿذ یبفتِ اػت وِ ثِ ًَس فضایٌذُای
كَستجٌذی ػیبػتی سا خبسج اص هشاوض دٍلتی (یٌٔی اتبلْبی فىش ٍ دس دسٍى ؿجىِّبی هشثَى ثِ گشٍّْبی ریٌفْ ٍ حبهی) هی
داًٌذ .ایي هشاوض غیش دٍلتی دس وٌبس همبهبت دٍلتی ،وویتِّبی ػیبػی سا ؿىل دادُاًذ .تحمیمبت دسثبسُ كَستجٌذی ػیبػتی ٍ
اثضاسّبی ػیبػتی ثب تحمیمبت دػتَس وبس ،تٔشیف هـىل ،اخشا ٍ ،ائتالفْبی ػیبػتی ٍ دیگش حَصُّب ّوپَؿبًی ٍ هـبسوت داسد.
ًىتِ هٌحلش ثِ فشد ایي تحمیمبت ،توشوض ثش ػٌح خشد ػیبػتگزاسیْبی ٓوَهی اػت وِ دس آى ،گضیٌِّبی ػیبػتی خبكی هَسد
تَخِ لشاس گشفت (ایٌىِ چگًَِ آًْب ثش حؼت اثضاسّبی ػیبػتی هتوبیض هیؿًَذ ٍ چگًَِ هوىي اػت ػٌحی یب ػٌح والى ثِ
ًِش ثشػٌذ)ٓوالً تفبٍتْبی وَچه ،پیبهذّبی هْوی ثشای حل هـىل ،تخلیق ٍ آوبل لذست داسد .تَخِ ثِ ًشاحی ػیبػتی
هشٍستبً ثِ هب یبدآٍسی هیوٌذ وِ دهَوشاػی دس خضئیبت اػت.

