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The complexity of public issues, the diversity of policy-making circles, and the
cognitive limitations and intellectual capabilities prevents governments from
policy-making in the context of rationality. When policy issues occur,
governments are strongly inclined to adopt feigned policies. Policy traps are
formed when complex policy issues arise and then suddenly, crises, or fiery
storms of the media pressure arise. “Feigened policies” is a term that the author
first used in 2016 and is similar to what McConnell referred to in 2019 as
“placebo polices”. In this issue, I want to talk about this phenomenon.
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مطبلعبت مدیزیت ديلتی ایزان

پیچیذگی هسبئل ػوَهی ،تٌَع هحبفل خطهطیگزاسی ٍ هحذٍدیتّبی ضٌبختی ٍ تَاًابییّابی
فىشی خطهطیگزاسی ،فضبیی فشاسٍی خطهطیگزاساى ٍ ثخصَظ دٍلتّب لاشاس هایدّاذ واِ
ثبػث هیضَد دٍلتّب ثش سیبق ػمالًیت خطهطیگزاسی ًىٌٌذٍ .لتی دامّابی خاطهطایای سخ
هیدّذ دٍلتّب ثِ ضذت هتوبیل ثِ دس پیص گشفتي خطهطیّبی سفغ تىلیفی هیضًَذ .دامّابی
خطهطیای ٍلتی ضىل هیگیشًذ وِ هسبئل خطهطیای پیچیذُ ٍ ثغشًجی سخ هیدٌّذ ٍ ساس
ثِ طَس ًبگْبًی ،ثحشاىّب ،یب طَفبىّبی آتطیي سسبًِای لذ ػلن هیوٌٌذ« .خطهطایّابی سفاغ
تىلیفی ،اصطالحی است وِ ًَیسٌذُ دس سبل  1395ثشای ًخستیي ثبس ثاِ وابس ثاشد ٍ ثاب آًچاِ
هه وًَل دس سبل  ،2019اص آى ثِ ػٌَاى «خطهطی ّبی هُسىّي (داسًٍوب)» یابد هایوٌاذ هطابثِ
است .دس ایي ضوبسُ ،هیخَاّن دس هَسد ایي پذیذُ سخي ثگَین.
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هٌطك ػلن ٍ ػول خطهطیگزاسی ػوَهی «البهِ یه ساُحل ثشای یه هسئلِ ػوَهی» است .ثِ ػجبست
دیگش آًچِ ثٌیبىگزاس «ػلَم خطهطی ثشای دهَوشاسی» اص طشح ایي ػلن اًتظبس داضت ( Lasswell,
 )1956حل هسبئل ػوَهی فشاسٍی وطَسّب ،ثْجَد اٍضبع ٍ احَال فؼلی جَاهغ ٍ ضىبس فشصتّبی
ًبگْبىظَْس هحیطی هَسد تَجِ حبووبى ثَد؛ هٌطمی وِ تب ثِ اهشٍص ثِ ػٌَاى هشوض ثمل ػلن خطهطی
ػوَهی ثبلی هبًذُ است؛ اهب ایي وِ چِ هَلغ خطهطیای لذ ػلن هیوٌذ هَضَع «داًص فشایٌذ
خطهطیگزاسی ػوَهی» استً .ظشیِّب ،هذلّب ٍ چبسچَةّبی فشایٌذ خطهطیگزاسی ػوَهی،
هحولّبی ًظشی هْوی ثشای «تجییي فشاص ٍ فشٍد» چٌیي خطهطیّبیی فشاّن هیوٌٌذ (ثشای هطبلؼِ
ثیطتش ثِ ایي آثبس هشاجؼِ وٌیذ داًبئیفشد1395 ،؛ اسویت ٍ السیوش2018 ،؛ سبثبتیِ.)2018 ،

آًچِ ّوِ ایي اثضاسّبی تجییي ًظشی سا اص ّن هتوبیض هی سبصد ًَع «پیص ساى ّبیی» است وِ ّش
هحول ًظشی هذػی است آىّب ػلتالؼلل یب ػبهل اصلی ظَْس ٍ ثشٍص یاه خاط هطای ّساتٌذ.
ثشای هثبل چبسچَة ائتالف هذافغ« ،اتئالف ّب» سا؛ «چبسچَة تؼبدل گسستِ» ،تصَیش خاط هطای
سا؛ ًظشیِ ثبصخَسد خطهطی ،ثبصخَسد خطهطیّبی لجلی سا؛ ًظشیِ ضاجىِ ،تؼابهالت ضاجىِای سا؛
چبسچَة تَسؼِ ٍ تحلیل ًْبدیًْ ،بدّب سا؛ چابسچَة سٍایات خاط هطای ،سٍایات خاطهطای سا؛
چبسچَة جشیبىّبی چٌذگبًِ ،تاللی جشیبى هسئلِ ،خط هطی ٍ سیبست سا (س .ن .سبثبتیِ)2018 ،
هأخز یب پیص ساى ضىل گیشی خط هطی ػوَهی هی داًٌذ .داًص هَجَد فشایٌاذ خاط هطای هاذػی
است خطهطی ّبی هختلف اص هجبسی سسوی ٍ غیش سسوی هختلفای ٍ ثاِ ضاىل ّابی هتفابٍتی
ظَْس ٍ ثشٍص هیوٌٌذ .یىی اص اًَاع خطهطیّبیی وِ هیتَاًذ ظَْس ٍ ثشٍص وٌذ «خطهطایّابی
سفغ تىلیفی» (ػجبستی وِ ًَیسٌذُ دس سبل  1395دس همبلِای تحت ػٌاَاى فْان «ضاىلگیاشی
خطهطیّبی سفغ تىلیفی دس وطَس» ثِوبس ثشد ثب آًچِ دس سبل  ،2019ههوًَل اص آى ثِ ػٌاَاى
«خطهطیّبی هُسىّي (داسًٍوب)» یبد هیوٌذ ضجبّت داسد) اسات ()McConnell, 2019؛ یؼٌای
داسٍّبیی وِ اثش دسهبًی تأییذ ضذُ ثش سٍی ثیوبس ًذاسًذ ٍلی تجَیض آى داسٍّب هوىي اسات رّاي
ثیوبس سا ثشای هذتی هذیشیت وٌٌذًَ .یسٌذُ دس همبلِ لجل ّذف اص چٌیي خطهطیّبیی سا «ٍاوٌص
ثِ هحیط» ٍ «اص سش خَد ٍا وشدى» تؼجیش وشدُ ثَد ٍلی ههوًَال ّاذف آى سا ًوابیص اًجابم
وبسی اص سَی دٍلتّب هیداًذ .ثِ ػجبست دیگش دٍلتّب دس هَاجِْ ثب هسئلِای ٍ ضشایط هحیطای
خبصی دست ثِ البهِ چٌیي خط هطیّبیی هیصًٌذ تب صشفبً ًطبى دٌّذ وِ ای هشدم ،هاب دس حابل
اًجبم وبسّبیی ّستین .پشسص اصلی ایي ًَضتبس آى است واِ چاشا ایاي ًاَع خاط هطای ّاب سخ
هیدٌّذ؟
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پیچیذگی هسبئل ػوَهی ،تٌَع هحبفل خطهطیگزاسی ٍ هحذٍدیتّبی ضٌبختی ٍ تَاًبییّبی فىشی
خطهطیگزاسی ،فضبیی فشاسٍی خطهطیگزاساى ٍ ثخصَظ دٍلتّب لشاس هیدّذ وِ ثب دٍ ساّیّبی
هتؼذدی دس تصوینگیشیّبی خطهطیای هَاجِ ّستٌذ .ثش ایي اسبس ّویطِ دٍلتّب ثش سیبق
ػمالًیت ،خطهطیگزاسی ًویوٌٌذ .گبّی صشفبً ثشای سشوبس گزاضتي هشدم جْت حفظ آثشٍی حضة ٍ
دٍلت خَد ٍ یب اًتخبة هجذد دس اتخبثبت ثؼذی دست ثِ هذاخلِّبی خطهطیای هیصًٌذ .ثِػجبست دیگش
ٍلتی دامّبی خطهطیای سخ هیدّذ دٍلتّب ثِ ضذت هتوبیل ثِ دس پیص گشفتي خطهطیّبی سفغ
تىلیفی هیضًَذ .دامّبی خطهطیای ٍلتی ضىل هیگیشًذ وِ هسبئل خطهطیای پیچیذُ ٍ ثغشًجی
(ًظیش ًبثشاثشی جٌسیتی دس سبحتّبی هختلف جبهؼِ ،فمش دس هٌبطك هختلف وطَس ،جشائن هختلفی ًظیش
لبچبق هَاد هخذس ٍلبچبق وبال) سخ هیدٌّذ ٍ سس ثِ طَس ًبگْبًی ،ثحشاىّب ،یب طَفبىّبی آتطیي
سسبًِای لذ ػلن هیوٌٌذ ،اًتصبثبت ػجیت ٍ غشیجی دس ػشصِّبی خطهطیای (فبهیلی ،جٌبحی ٍ )...
اًجبم هیضَد ٍ فطبس ػوَهی ثبالیی ثشای ثشخَسد دٍلتّب ثب ایي هسبئل دس جبهؼِ ضىل هیگیشد ٍلی
دٍلت ظشفیت الصم ثشای حل ایي هسبئل سا ًذاسد .دس ایي حبلت ،دٍلتّب ثشای حل هسبئل فشاسٍ فبلذ هٌبثغ
وبفی ّستٌذ ،صیشسبختّبی لبًًَی حل آى هسئلِ دس وطَس ٍجَد ًذاسد (لبًَى یب صیشسبخت تٌظیوی
ًذاسد) ،اسادُ سیبسی لَی دس ّیئت حبووِ هلی ثِ چطن ًویخَسد ،اثضاسّبی خطهطیای هٌبست دس اختیبس
دٍلت لشاس ًذاسد .اص طشف دیگش هسبئل اص ٍیژگیّبیی ثشخَسداسًذ وِ دٍلتّب ثبیذ ًطبى دٌّذ داسًذ وبسی
اًجبم هیدٌّذ یب ػطص پیگیشی ػوَهی ثشای حل هسئلِ سا ثِ ًحَی وبّص دٌّذ ،دس ًتیجِ ثشای فشاس
اص ایي دام «فطبس ثبالی ػوَهی ٍ ًجَد ظشفیت الصم ثشای البهِ خطهطیّب دس ػول» ،ثِ اجشای
«خطهطیّبی سفغ تىلیفی یب ثِ لَل ههوًَل ( ،)2019خطهطیّبی هُسىّي سٍی هیآٍسًذ .ایي
هسبئل چِ ٍیژگیّبیی داسًذ؟
 -1جىبٍ عمًمی ي مزدمی ببالیی دارود :ایي هسبئل ثیطتش دس هٌظش ٍ دیذ هشدم لشاس هیگیشًذ ٍ
سسبًِّب ثِ ضذت آىّب سا هَسد تَجِ لشاس هیدٌّذ :فسبد هبلی ٍ جٌسی سیبستهذاساى ،ساًتّبی
التصبدی ،وسشی ثَدجِ ػوَهی ،اختالسّبی چٌذ صذ ٍ ّضاس هیلیبسدی ًوًَِ ایي هسبئل ّستٌذ .ایي
هسبئل ٍلتی ثغشًج هیضًَذ وِ سطح آگبّی ػبهِ هشدم وطَس ًسجت ثِ آًْب ثبال است .سسبًِّبی
اجتوبػی فؼلی ثِ ضذت آگبّی هشدم سا ًسجت ثِ ایي هسبئل ثبال هیثشًذ ٍ اص طشف دیگش ایي هسبئل هَسد
ػاللِ ٍ تَجِ هشدم ّن ّستٌذ.

ج
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 -2اس پیچیدگی ببالیی بزخًردار َستىد :هسبئل پیچیذُ تش ،چابلص ّابی ثیطاتشی ثاشای
خطهطیگزاساى ایجبد هیوٌٌذ .ثشای هثبل حل هسئلِ اًجبضت صثبلِّب دس ضْش ًساجت ثاِ وابّص
آلَدگی َّای تْشاى سبدُ تش است .پ ٍلتی پیچیذگی هسئلِ ای ثبالتش سٍد خط هطی گزاساى ّان
هی تَاًٌذ ثِ اتىبی حیل سیبسی اص جولِ خط هطیّبی سفغ تىلیفای ثاِ چٌایي هسابئلی ٍاواٌص
ًطبى دٌّذ.
 -3بب محديدیت َبی سمبوی ي میشان اضطزار ببال بزای حل مًاجهٍ َسهتىد :فطابس
صهبًی ٍ ّویيطَس اضطشاس ثِ پشداخت فَسی هسئلِ ًیض صهیٌِسبص سٍیآٍسی خطهطی گازاساى ثاِ
خط هطی ّبی سفغ تىلیفی است .ثش خط هطی «وٌتشل لیوت ّاب» پا اص اجاشای طاشح افاضایص
لیوت ثٌضیي تأهل وٌیذ« .هیضَد ثبصاس سا ثب چٌذ سشثبص وٌتاشل واشد؟» یاب هایضاَد «اساتفبدُ اص
هبَّاسُ سا ثب ًیشٍی اًتظبهی وٌتشل وشد؟» هی ضَد ثب «گطت اسضبد ثب ثاذحجبثی ثشخاَسد واشد؟»
ٍلتی ثضسگبى دیٌی ًسجت ثِ هَضَع حجبة ّطذاس هی دٌّاذ چٌاذ سٍصی چٌاذ خاَدسٍی پلای
هطغَل گطت صًی هی ضًَذ ٍ سس هسئلِ سّب هی ضاَد .فطابس صهابًی ٍ اضاطشاسٍ ،اواٌص سفاغ
تىلیفی دس پی داسد.
گشٍُ ّبی ریًفَر ٍ ثبصیگشاى ولیذی اًتظبس ثبالیی ثشای حال ایاي هسابئل داسًاذ :لحظاِ ای ثاِ
هَضَع ثحث اًگیض حمَق ّبی ًجَهی ،صهیي خَاسی ،ػفبف ٍ حجابة ،فسابد اداسی ،اًتصابثبت دس
دٍلت ٍ ً ...گبّی وٌیذ .ریٌفؼبى ثضسي اًتظبس سفغ ایي هَضَعّبی ثحثاًگیض داسًذ؛ یؼٌای دٍلات
تحت فطبس است ٍلی ظشفیت ًذاسد ،ساُحل چیست؟ خطهطیّبی سفغ تىلیفی.
ایي خطهطیّب دس دستَس وبس لشاس هیگیشًذ ٍلی دٍلت ظشفیت ٍ حتی ػاللِای ثِ حل آًْب ًذاسد:
ثحث حمَق ّبی ًجَهی دس دٍلت ّب سا دس ًظش ثگیشیذ واِ هاذام دس دساتَس وابس اسات ٍلای ًاِ
ػاللِای ثِ حل آى داسًذ ٍ ًِ ظشفیت الصم ثشای ثشخَسد ثب آى سا داسًذ.
ثِ گفتِ ههوًَل ( )2019هسبئلی وِ چٌیي ٍیژگیّبیی داسًذ پتبًسیل تَلیذ «خطهطیّبی سفغ
تىلیفی» سا داسًذ :ایي هسبئل ثش اسبس ضذت ٍ ضؼف ٍیژگی ّبی هَسد اضبسُ هی تَاًٌاذ دام ّابی
خطهطیای لَی ،هتَسط ٍ ضؼیف تَلیذ وٌٌذ.

هیضَد،
اگش سبحت ػوَهی هسئلِ ًسجتبً ٍاضح ثبضذ ،پیچیذگی هسئلِ ثبال یب هتَسط ًطبى دادُ 
دس ًتیجِ دسجِ اضطشاس پشداختي ثِ هسئلِ هتَسط است ٍ اًتظبسات اص دٍلت ثشای سفغ هسئلِ
هتَسط است .دس چٌیي حبلتی ظشفیت دٍلت ثشای پشداختي ثِ هَضَع هتَسط یب پبییي است ٍ
ثٌبثشایي «دام خطهطیای هتَسط» اتفبق هیافتذ؛ دس ًتیجِ دٍلت اّویت خطهطی خَد سا پٌْبى
هیوٌذ تب ًطبى دّذ وِ وبسی ثشای حل ایي هسئلِ دس حبل اًجبم است ثِ ایي اهیذ وِ اثشاتی ثش
هسئلِ خطهطیای یب حذالل ًطبًِّبی آى خَاّذ داضت (.)McConnell, 2019
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اگش سیوبی ػوَهی هسئلِ ٍاضح ثبضذ؛ پیچیذگی ،دسجِ اضطشاس ثشای حال ٍ اًتظابسات اص دٍلات
ثشای الذام جْت حل هسئلِ ثبال ثبضذ ٍلی ظشفیت دٍلت ثشای پشداختي ثِ چٌیي هسئلِای پابییي
ثبضذ« ،دام خط هطی ای لَی» سخ هی دّذ .دس ایي حبلت دٍلتّب ًویخَاٌّذ هاشدم تصاَس وٌٌاذ
وبسی ًویوٌٌذ؛ حتی اگشچِ هَضَع ثحث اًگیض خطهطیای غیاش لبثال وٌتاشل ثبضاذ .دس ًتیجاِ
دٍلت اٍلَیت خط هطی ای خَد سا هخفی ًگِ هی داسد ٍ ثِ طَس ظبّشی ثِ ایي هَضَع هی پشداصد
تب ًطبى دّذ وِ چیضی یب وبسی ثشای حل آى هسئلِ خاطهطایای دس حابل اًجابم اسات اهاب دس
ٍالؼیت اثشثخطی ایي خطهطی چٌذاى هَسد تَجِ ًیست (.)McConnell, 2019: 6

اگش جٌجِ ػوَهی خطهطی دس حذ هتَسط یب پبییي ثبضذ ،پیچیذگی هسئلِ خطهطیای
ثبال/هتَسط/پبییي ،دسجِ اضطشاس پشداختي ثِ هسئلِ پبییي ٍ اًتظبسات ثشای پشداختي ثِ هسئلِ
هتَسط/پبییي ثبضذ« ،دام خطهطیای ضؼیف» ضىل هیگیشد ،دس ًتیجِ دٍلت آگبّی ًسجت ثِ
خطهطی سا پٌْبى هیوٌذ تب ًطبى دّذ وِ چیضی یب وبس ثب اسصضی دس حبل اًجبم است ،اهب اٍلَیت
اصلی پشداختي ثِ ایي هسئلِ خطهطی است (جذٍل  1سا ثجیٌیذ).
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جذٍل  :1هختصبت هسئلِ خطهطی ،دامّبی خطهطیای ٍ گشایص ثِ داسًٍوبّب
دام

در دید بًدن

پیچیدگی

درجٍ اضطزار

خطمشی

عبمٍ مزدم

مسئلٍ

حل مسئلٍ

دام
خطهطیای
لَی

ثبال

دامّبی
خطهطیای
هتَسط

هتَسط

دام
خطهطیای
ضؼیف

هتَسط /پبییي

ثبال

ثبال  /هتَسط

ثبال /هتَسط

هتَسط /پبییي

ثبال /هتَسط/
پبییي

پبییي

اوتظبرات اس
ديلت بزای
حل مسئلٍ

ثبال

هتَسط

پبییي

هأخز)McConnell, 2019( :


ظزفیت
دستًر کبر

پیشرانَبی حزکت ديلت بٍ

ديلت بزای

سمت ي سًی خطمشیَبی داريومب

حل مسئلٍ

پبییي

هتَسط /پبییي

هتَسط /ثبال

پٌْبى وشدى اٍلَیت خط هطی ای تب ًطبى
دّذ وِ وبسی ثشای ایي حل هسئلِ
خطهطیای دس حبل اًجبم است ٍلی دس
ٍالؼیت اثشثخطی ایي خطهطی دغذغِ
هْن دٍلت ًیست.
پٌْبى وشدى اّویت خط هطی ای تب ًطبى
دّذوِ وبسی ثشای ایي حل هسئلِ
خطهطیای دس حبل اًجبم است ثِ ایي
اهیذ وِ اثشی ثش هسئلِ خطهطیای داضتِ
ثبضذ یب حذالل اثشی ثش ًطبًِّبی آى
داضتِ ثبضذ.
پٌْبى وشدى آگبّی ًسجت ثِ خطهطی تب
ًطبى دّذ وِ وبسی وِ دس حبل اًجبم
است اسصضوٌذ است اهب اٍلَیت اصلی
پشداختي ثِ ایي هسئلِ خطهطیای است.

سبل چُبرم ،شمبرٌ 3

پبییش 1400

فصلىبمٍ مطبلعبت مدیزیت ديلتی ایزان

دستبيردَبی خطمشیَبی رفع تکلیفی
اگشچِ دس تصَس ًخست خط هطی ّبی سفغ تىلیفی هٌفی ٍ هضاش ثاِ ًظاش های آیٌاذٍ ،لای ثاشای
سیبستوذاساى ،دٍلت ّب ٍ خط هطی گزاساى هٌبفؼی داسدٍ .لتی هشدم دس ظبّش های ثیٌٌاذ «دٍلات دس
جوغ هشدم حضَس پیذا هی وٌذ ٍ ثِ ضىبیبت هشدم گَش فشا هی دّاذ»ٍ« ،ام ّابیی ثاشای سابخت
هٌبصل هسىًَی اػطب هی وٌذ»« ،یىی دٍ ًفاش اص ًضدیىابى همبهابت سا ثخابطش اخاتالس دساتگیش
هی وٌذ»« ،ثشخی اص حمَق ّبی ًجَهی سا افطب هی وٌذ» ،دس ثسیبسی هاشدم احسابس ضبیساتگی،
دلسَصی ،پبیِ وبس ثَدى ،سّجشی هسبئل تَسط دٍلت ایجبد هی ضَد ٍ دس ًتیجِ تصاَیش دٍلات دس
ارّبى هثجت هی ضَد .ثِ ػجبست دیگش خط هطی ّبی سفغ تىلیفی آثشٍی سیبسی دٍلت ّاب سا حفاظ
هی وٌذ .الجتِ اگش تؼذاد ایي خط هطی ّب دس گزس صهبى فشاٍاى ثَدُ ثبضذ ٍ هشدم اص ٍجَد آىّب آگابُ
ثبضٌذ چٌیي اثشی ًیض ًخَاّذ داضت .دٍم آًىِ دٍلت ّب اص یاه طاشف ثاب اًجاَّی اص اًتظابسات ٍ
هطبلجبت ثبال ،هَضَػبت اًجَُ ثشای سسیذگی دس دستَس وبس هَاجِ ّستٌذ ٍ اص طشف دیگش ظشفیت
پبسخگَیی ثِ ٌّگبم ٍ وبفی ثِ ایي هطبلجبت سا ًذاسًاذ .وٌابس آهاذى ثاب ایاي ّواِ خَاساتِّاب ٍ
تؼبسض ّبٌّ ،شهٌذی خبصی طلت هیوٌذ ،خط هطیّبی سفغ تىلیفی یىی اص اثضاسّبی دٍلت ثشای
همبثلِ ثب ایي ٍضؼیت ثغشًج است .سَم آى وِ دٍلتّب هیتَاًٌذ ثِ اتىابی خاطهطایّابی سفاغ
تىلیفی خَد ،ثذٍى تغییش ٍ تحَل چبسچَة ّب ،سجه ٍ سیبق ّبی حىوشاًی خَد هسبئل سا دس حاذ
ًوبیطی حل وٌٌذ ٍ ّضیٌِ تحَل ػظین سا تمجل ًىٌٌذ .ایي حیلِ ،سیسه ووتشی داضاتِ ٍ هٌابفغ
سیبسی ثبالیی ًیض داسد .ثِ گفتِ هه وًَل ( )2019خطهطیّبی هُسىّي آثشٍی سیبسی دٍلتّب
سا حفظ هیوٌٌذ ،هفشّ سیبسی ثشای فشاس اص دٍساّیّبی سیبسی توْیذ هیوٌٌذ ،ثبس وابسی دساتَس
وبسّبی سیبسی دٍلتّب سا وبّص هی دّذ (ثِ ػٌَاى سَپبح ایوٌی هذیشیت دساتَس وابس ػوال
هیوٌٌذ) ،هسیشّبی حىوشاًی هذًظش خطهطیگزاساى سا حفظ هیوٌٌذ.
وتیجٍگیزی
ّش دٍلتی دس ّش وطَسی دس وَساى وطَسداسی خَد دس دامّبی خطهطیای گیش خَاّذ افتبد.
لَت ٍ ضؼف ایي دام دس تؼبهل دٍ سوي «فطبس ػوَهی ٍ ظشفیت دٍلتّب» ظَْس ٍ ثشٍص هیوٌذ.
دٍلتّب ثشای سّبیی اص ایي دامّب ثِ ًَػی اص خطهطیّبی ػوَهی سٍی هیآٍسًذ وِ ًَیسٌذُ
س

آىّب سا «خطهطیّبی سفغ تىلیفی» (داًبئیفشد ٍ )1395 ،ههوًَل آى سا «خطهطیّبی
هسىي» ًبهیذُ است .ایي خطهطیّب اضبسُ ثِ خطهطیای داسًذ وِ خطهطیگزاساى ثب اػوبل
آىّب تالش داسًذ ًطبى دٌّذ وِ آىّب ثشای حل یه هسئلِ خطهطیای (ثِ جبی پشداختي

ٍالؼی ثِ ػَاهل ػلّی ػویك آى هسئلِ خطهطیای) دس حبل اًجبم وبسی ّستٌذ (

McConnell,

ًَ .)2019یسٌذُ ( )1395دس همبلِای ضوي تَصیف ایي ًَع خطهطی ،پیطبیٌذّب ٍ پسبیٌذّبی
آى سا تَصیف ٍ تحلیل وشدُ است .اگشچِ دس ظبّش تصَیش هٌفیای اص ایي خطهطیّب دس جبهؼِ
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ٍجَد داسد ٍلی هیتَاًذ ثب اػطبی هٌبفؼی خطهطیگزاساى سا اص دامّبی خطهطیای سّب سبصد.
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