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 چکیدُ 

ّذف . هذت است در تلٌذ یرقاتت تیهش يیجذب ٍ حفع استؼذادّا ٍ تضو یّا تزا یاستزاتژ يیاس هَثزتز یکیهَثز  یرّثز

اصلی کِ هحقق در ایي پژٍّص دًثال هی کٌذ ایي است کِ ًظام تَسؼِ ٍ تْساسی هٌاتغ اًساًی در داًطگاُ ػلَم پشضکی 

تحقیق اس ًظز ّذف، کارتزدی است ٍ  تَسؼِ رّثزی، در سطح فزدی ٍ سیستوی را فزاّن هی ساسد؟ هاسًذراى تا چِ حذ اهکاى

جاهؼِ آهاری ضاهل کارکٌاى داًطگاُ ػلَم پشضکی هاسًذراى کِ تِ . طی استتِ لحاظ هاّیت ٍ رٍش تَصیفی اس ًَع پیوای

آٍری اطالػات اس رٍش کتاتخاًِ ای ٍ ًفزتِ رٍش ًوًَِ گیزی تصادفی طثقِ ای اًتخاب ضذُ اًذ، تزای جوغ 565تؼذاد 

اییذ رسیذ، تزای تؼییي پایایی ارسیاتی ٍ تِ ت cvrساختِ استفادُ ضذ. رٍایی سَاالت تا استفادُ اس هؼیار پزسطٌاهِ هحقق 

./ تِ دست آهذ، تزای تجشیِ ٍ تحلیل دادُ ّا اس آسهَى تی تک ًوًَِ 8کِ هقذار آى  پزسطٌاهِ اس آلفای کزًٍثاخ استفادُ ضذ

ًطاى داد کِ ًظام تَسؼِ ٍ تْساسی هٌاتغ اًساًی داًطگاُ ػلَم پشضکی هاسًذراى اهکاى تَسؼِ ای استفادُ ضذ، ًتایج ارسیاتی 

فزآیٌذ رّثزی را در سطح فزدی فزاّن هی ساسد، در سطح سیستوی ًیشدر تؼذ یادگیزی ساسهاًی ٍ ضزایط ضثکِ هٌاسة اها در 

تؼذ رّثزی اضتزاکی اهکاى تَسؼِ رّثزی هْیا ًوی تاضذ، ّوچٌیي در جْت تْثَد تؼاهالت سطح فزدی ٍ سیستوی، کٌتزل 

یز السم را در پیص هی گیزد ٍ اس طزفی تسْیل کٌٌذُ ّای السم را ًیش در تٌص ّا ٍ ساسگاری سیستن تا ضزایط پیچیذُ تذات

 جْت تَسؼِ رّثزی فزاّن هی ًوایذ.

 

 . ّای دٍلتیآهایش تَسعِ رّبری، جغرافیای اًساًی، سازهاىکلیدٍاشگاى:  
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 مقذمٍ

.است  ضسٜ تجسیُ استطاتژیه ٚ حیبتی ضطٚضت یه ثٝ فقّی ٚ وبض  وست ٔحیظ زض ٞب سبظٔبٖ ثطای تٛسقٝ ضٞجطی

فطا٘سیس ٚ ) .وٙٙس ٌصاضی زض تٛسقٝ فقبَ ضٞجطاٖ تبویس ٔی ٘ٛؽٟٛض ثط ٘یبظ ثٝ سطٔبیٝ ٞبی تبضیری ٚ ضٚ٘س ٞبی ضٚیساز

 یضٞجط بظٔٙسیظ٘سٜ ٔب٘سٖ، ٘ یزاض٘س ثطا فقبِیت یضلبثت ظیٔح هیزض اظ اٖ خب وٝ  سبظٔبٖ ٞب ( 14  14: 2009آٔبٌٛ، 

تٛخٝ زاض٘س  ظیزض ثبظاض ٚ ٔح طاتییزاض٘س، ثٝ تغ یثٝ ٘ٛآٚض ُیوٝ ضٞجطاٖ ٔٛثط زاض٘س تٕب ییٔٙبست ٞستٙس. سبظٔبٖ ٞب

سبظٔبٖ  یٚ ثمب ییوبضا(،  7: 2007اسىبت، ) .وٙٙس یضا حفؼ ٔ ثبالزٞٙس ٚ فّٕىطز  یذاللب٘ٝ ثٝ چبِص ٞب پبسد ٔٚ

اظ سبذتبض سبظٔبٖ  یثٝ فٙٛاٖ ثرط سیثب یثٝ تٛسقٝ ضٞجط ىطزیزاضز. ضٚ ٙسٜیثٝ ا٘تربة ٚ تٛسقٝ ضٞجطاٖ آ یٞب ثستٍ

ضطوت وٙٙسٌبٖ ٔطبٞسٜ ضٛز.  یثٝ حساوثط ضسب٘سٖ اثطات ثط ضٚ یثطا بظیٚ تٛخٝ ٔٛضز ٘ تیحٕب بفتیٞب ثٝ ٔٙؾٛض زض

خصة ٚ حفؼ استقسازٞب ٚ  یٞب ثطا یاستطاتژ ٗیاظ ٔٛثطتط یىیٔٛثط  یفطًٞٙ سبظ٘سٜ ضٞجط هیوطزٖ  ٙٝیٟ٘بز

 هی دبزیٚ ا یتٛسقٝ ضٞجط یٔست ثطا زضاظ ىطزیضٚ هی سیٔست است. سبظٔبٖ ٞب ثب زض ثّٙس یضلبثت تیٔع ٗیتضٕ

 هیثٝ  یثستٍ یضٞجط تیطیٔس یثّٙس ٔست عطح ٞب تیوٙٙس. ٔٛفم دبزیضٞجطاٖ ٔٛثط ا سیتِٛ یثطا یتیحٕب ظیٔح

آضتٛض ضاثیٙع ٚ ) ثسا٘س. ثّٙس ٔست هیاستطاتژ تیضا ثٝ فٙٛاٖ اِٚٛ ٙسٜیزاضز وٝ تٛسقٝ ضٞجطاٖ آ یفطًٞٙ سبظٔب٘

 (. 12: 2018ٕٞىبضاٖ، 

زازٖ ثٝ ٔطزْ است تب ثب استفبزٜ  عٜیالساْ ثٝ اٍ٘ ،یٚخٛز زاضز، زض اغُ ضٞجط یاظ ضٞجط یٔتقسز فیوٝ تقبض یزض حبِ

ضٞجطی ضا ثٝ فٙٛاٖ  (2013وطیستٛفط ٚ ٕٞىبضاٖ).  2009فطا٘سیس ٚ آٔبٌٛ، ) یه اثعاض غیط اخجبضی فُٕ وٙٙس. اظ

تبثیط ثط اٞساف  ازضان وبضوٙبٖ، تبثیط ثط وبضٔٙساٖ، ضٞجطی ٘مص، ی، ضفتبض ضٞجطی، اٍِٛٞبی تقبُٔ،ٚیژٌی ٞبی ضرػ

( ضٞجطی ضا ثقٙٛاٖ فطایٙسی 2000) زیٛیس زی( ٚ 2014) ٚؽیفٝ ٚ تبثیط ثط فطًٞٙ سبظٔب٘ی ٔی زا٘ٙس. زیٛیس زی ٚ خبٖ

ٔتٕطوع  وبضوٙبٖضٞجط ٚ  ٗیفٕٛٔب ثط ضٚاثظ ث یضٞجط سٌبٜیز ٗیااظ تبثیطات زض خٟت زستیبثی ثٝ اٞساف زا٘ست. 

  8: 2014ثطٚس ٔه وبِٓ، ) .ضٛز دبزیضٞجطاٖ ٔٛثط ا ی ایدبز ٚ تٛسقٝثطا سیوٝ ثب یغیاست، أب ٘ٝ زض ٔٛضز ضطا

چطا وٝ  ،( 6: 2011)ٖٚ زی ٚ ٕٞىبضاٖ، ٔدٟع ضٛ٘س یضٞجط ی(، ٟٔٓ است وٝ تٕبْ وبضوٙبٖ ثب ٟٔبضت ٞب8 :2014

خب٘سٖٛ، ) .ٞستٙس یبتیزض ٌطٜٚ ٞب، ح تقٟس ٚ پطٚضش یٕٞجستٍ دبزیا ،خٟت ٓیزض تٙؾ ضٞجطی یٙسٞبی٘مص ٚ فطا

اسبس ضٞجطی سٙتی اثتسا تٛا٘بیی فٟٓ تئٛضی ٚ ٔفبٞیٓ ضٞجطی ٚ  (2003عجك ٌفتٝ ٔٛضیس ٚ ٕٞىبضاٖ) (، 2000

 بزٜیپ یسبظٔبٖ ٞب ثطا ییتٛا٘بتبثیط ٟٕٔی ثط ٔٛثط  یفمساٖ ضٞجطسپس وبضثطز آٟ٘ب زض سٙبضیٛ ٞبی ظ٘سٌی ٚالقی است. 

س وٝ ٟٔبضت ٙوٙ یٔ طٟٙبزیپ (2015. ِٕٞٛجٛضي ٚ ٕٞىبضاٖ)زاضتٝ است هیاستطاتژ طییاثتىبضات تغحفؼ ٚ  یسبظ

اظ چطٓ ا٘ساظ، ثط٘بٔٝ  تیاضتجبط، حٕب یاٞساف، ثطلطاض دبزیا ٙسٜ،یآ یٙیث صیپ طی٘ؾ یضبُٔ فٙبغط سیثب یضٞجط یٞب

 خبی ٔٙبست ثبضس.زازٖ ثط٘بٔٝ زض آٖ ٚ لطاض  یاخطا یثطا یعیض

ٚ  یاحسبس-یاختٕبف ،یضٙبذت یاظ ٟٔبضت ٞب یا ٝیثط پب یوٙٙس وٝ تٛسقٝ ضٞجط یاضبفٝ ٔ (2009ضبیّی ٚ زیٛیس)

ٚ  تیثبظ ثٛزٖ، افتٕبز، ذالل ،یضٞجط ٔب٘ٙس ذٛزآٌبٞ یٞب یژٌیٚ ّٝیٟٔبضت ٞب، ثٝ ٚس ٗای سبذتٝ ضسٜ است. یضفتبض

ٟٔٓ است وٝ سبظٔبٖ ٞب ثٝ تٛسقٝ  ٗ،یثٙبثطا وٙٙس؛ یفطاٞٓ ٔ یضٞجط یثطا یا ٝیپب ،یٚ فٕٛٔ یاختٕبف ،یٞٛش فّٕ

ثبال  یٔٛثط زض عَٛ ظٔبٖ ٚ فّٕىطز سبظٔب٘ یضٞجط یٞب ٜٛیحفؼ ض ثٝ ٔٙؾٛض ضا یا ژٜیتٛخٝ ٚ ٙسٜیضٞجطاٖ آ

 اذتػبظ زٞٙس.



 337... رهبری توسعه وضعیت آهایش

 ٘تیدٝ زض زاض٘س ٞب سبظٔبٖ ثط ظیبزی تأثیط ضٞجطاٖ ذبظ، ضطایظ تحت وٝ ٔٛافك ٞستیٓ ٘ؾطیٝ ایٗ ثب ٔب اوثطیت

 ٔٙقىس ا٘تربة ٚ اضظیبثی ٞبی ثط٘بٔٝ .وطز٘س ایدبز ضٞجطاٖ فّٕىطز اضتمبی ثطای ضا ٞبیی ثط٘بٔٝ سبظٔبٟ٘ب اظ ثسیبضی

 استفبزٜ ٔقٕٛال زیٍطی وٝ ضٛ٘س، استطاتژی ٔی استفبزٜ ضٞجط فّٕىطز ثٟجٛز ثطای اغّت وٝ است استطاتژی یه وٙٙسٜ

ثٛخٛز  أیس زض ٞبی پطٚضش ضغُ ثط٘بٔٝ ٚ ٘ؾبضت آٔٛظش، ٞبی ثط٘بٔٝ. است تٛسقٝ ضٚیىطز ثط ٔجتٙی ضٛز ٔی

ظاٚیٝ  یه ضٞجط ی تٛسقٝ ٔٛضز زض ثحث .است ضسٜ عطاحی ذٛز ضغُ زض ٘یبظ ٔٛضز ٞبی ٟٔبضت ثب ضٞجطاٖ آٚضزٖ

آٔٛظش فبِی، ضٞجطا٘ی وبضآٔس پیچیسٌی خٛأـ ٚ تغییطات سطیـ زض ٘ؾبْ (.  9: 2013وطیستٛفط، )زاضز ٔطرع فّٕی

زض فػط حبضط زا٘طٍبٟٞب ثٝ سبظٔبٟ٘بی اختٕبفی ٟٕٔی تجسیُ ضسٜ ا٘س وٝ  ثطای ازاضٜ ثٟتط أٛض زا٘طٍبٟٞب ٔی عّجس.

زض تٛسقٝ پبیساض وطٛضٞب ٘مص ٟٕٔی ایفب ٔی وٙٙس. زض ٚالـ زا٘طٍبٟٞب ٞٓ زض پیسایص تحٛالت ٚ ٞٓ زض پبسرٍٛئی 

ثٙبثط  (.14: 1399ت ٌٛ٘بٌٖٛ خبٔقٝ، ٘مص اسبسی ثط فٟسٜ زاض٘س.)حسٗ پٛض ٚ ٕٞىبضاٖ،ثٝ ٘یبظٞبی ٘بضی اظ تحٛال

ایٗ ثب تٛخٝ ثٝ ٔغبِت ٔغطح ضسٜ زض ظٔیٙٝ ٘مص ضٞجطی زض سبظٔبٖ، ٔسئّٝ اغّی وٝ ٔحمك زض ایٗ پژٚٞص ز٘جبَ ٔی 

تٛسقٝ  ٖ تب چٝ حس أىبٖوٙس ایٗ است وٝ ٘ؾبْ تٛسقٝ ٚ ثٟسبظی ٔٙبثـ ا٘سب٘ی زض زا٘طٍبٜ فّْٛ پعضىی ٔبظ٘سضا

 ضٞجطی، زض سغح فطزی ٚ سیستٕی ضا فطاٞٓ ٔی سبظز؟

خبٔقٝ آٔبضی . تٛغیفی اظ ٘ٛؿ پیٕبیطی است اظ ٘ؾط ٞسف، وبضثطزی است ٚ ثٝ ِحبػ ٔبٞیت ٚ ضٚش ضٚش تحمیك

وٝ ثب  ضبُٔ وبضوٙبٖ زا٘طٍبٜ فّْٛ پعضىی ٔبظ٘سضاٖ ثب حسالُ ٔسضن تحػیّی وبضضٙبسی ٚ پٙح سبَ سبثمٝ وبض

٘فطثٝ ضٚش ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیطی  265استفبزٜ اظ خسَٚ تقییٗ حدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ وطخسی ٚ ٔٛضٌبٖ ثب ا٘سوی افعایص ثٝ تقساز 

ثٝ ٔٙؾٛض ضفبیت اذالق پژٚٞطی، زض اثتسای تىٕیُ پطسطٙبٔٝ، ثطای ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی تػبزفی عجمٝ ای ا٘تربة ضسٜ ا٘س، 

ٞب٘ٝ ٘سجت ثٝ تىٕیُ پطسطٙبٔٝ تٛسظ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی ٔٛضز پژٚٞص، اٞساف ٔغبِقٝ تططیح ٚ پس اظ وست ضضبیت آٌب

وٝ اظ زٚ لسٕت تطىیُ ضس، ثرص اَٚ  پژٚٞص الساْ ضس، اثعاض خٕـ آٚضی اعالفبت، پطسطٙبٔٝ ٔحمك سبذتٝ ثٛز

ٚ  ٚ ضبُٔ اعالفبتی زض ذػٛظ خٙسیت، حٛظٜ وبضی پطسطٙبٔٝ، ثٝ اعالفبت فطزی ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب اذتػبظ زاضت

سطٙبٔٝ زض ذػٛظ ٔیعاٖ تٛخٝ ٘ؾبْ تٛسقٝ ٚ ثٟسبظی ٔٙبثـ ا٘سب٘ی زا٘طٍبٜ فّْٛ ثرص زْٚ پط ٔمغـ تحػیّی ثٛز.

ٌعیٙٝ ای  5پعضىی ٔبظ٘سضاٖ ثٝ تٛسقٝ ضٞجطی زض سغح فطزی ٚ سیستٕی ثٛز. ا٘ساظٜ ٌیطی ٌٛیٝ ٞب ثٝ غٛضت عیف 

خٟت سٙدص  است. 5تب  1زأٙٝ أتیبظ ٞط سٛاَ ثیٗ  ٚ ذیّی وٓ( ثٛز. تب حسٚزی، وٓ ِیىطت ) ذیّی ظیبز، ظیبز

٘فط اظ  5 ثسیٗ غٛضت وٝ پطسطٙبٔٝ حبضط زض اذتیبض افتجبض پطسطٙبٔٝ حبضط اظ ضٚش افتجبض ٔحتٛی استفبزٜ ضس.

ثطای ٔترػػبٖ زا٘طٍبٞی ٚ اخطایی زض حٛظٜ ٔطثٛعٝ لطاض ٌطفت ٚ اغالحبت الظْ عجك ٘ؾط آ٘بٖ ا٘دبْ ضس. 

 83/0/. استفبزٜ ضس وٝ پبیبیی پطسطٙبٔٝ 95 یت اعٕیٙبٖثب ضط سٙدص پبیبیی پطسطٙبٔٝ اظ آظٖٔٛ آِفبی وطٚ٘جبخ

ٞب اظ آٔبض تٛغیفی ٚ استٙجبعی) تی ته ٕ٘ٛ٘ٝ ای( ثب استفبزٜ اظ ٘طْ افعاض  ثٝ ٔٙؾٛض تدعیٝ ٚ تحّیُ زازٜ .ثسست آٔس

spss تحّیُ ضس. 

  مباوی وظری 

 تًسعٍ رَبری

 یضٞجط تیفیثٟجٛز و یثطا هیستٕبتیضسٜ ٚ س یعیثط٘بٔٝ ض یتٛا٘س ثٝ فٙٛاٖ تالش ٞب یٔ یٟ٘بز یتٛسقٝ ضٞجط

 ،یوبض جبتیلبثُ تٛخٝ زض تطت طاتییٚ تغ یاظ سبذتبض سبظٔب٘ یٌستطزٜ ا سیتمّ (.357: 2007یح، اوط) .ضٛز فیتقط
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 یضٞجط یثبِمٜٛ ثطا یٞب ططفتیپ بتیثبِمٜٛ ثٝ تدطث طاٖیٔس یبثیزست یزض ٔٛضز چٍٍٛ٘ یسبظٔبٖ ٞب ضا ثٝ ثبظٍ٘ط بظی٘

ثبفث تٛسقٝ ٟٔبضت  یٚ اختٕبف یبسیس ،یوست ٚ وبض، فٗ آٚض ٙٝیزض ظٔ ـیسط طاتیی. تغط٘سیٌ یاضضس زض ٘ؾط ٔ

زض ٘تیدٝ، ثط٘بٔٝ ٞبی تٛسقٝ ضٞجطی تجسیُ ثٝ یه اِٚٛیت ضٚ ثٝ  (، 72: 2014خیُ، ) .ٔٛثط ضسٜ است یضٞجط یٞب

سیبض ٔٛفك ثط ایدبز ٔدٕٛفٝ ای خبٔـ اظ اضظیبثی افعایص ثطای تدبضت ٞب ٚ سبظٔبٟ٘بی زِٚتی ضسٜ ا٘س. ضطوت ٞبی ث

 ٚ ثط٘بٔٝ ٞبی تٛسقٝ ضٞجطی تٕطوع زاض٘س وٝ عیف ٚسیقی اظ استقسازٞب ضا زض سطاسط سبظٔبٖ حٕبیت ٔی وٙٙس.

 ،یتٕطوع خٟب٘ ت،یشٞٙ طییتغ (، فٙبغط اغّی وٝ ثٝ یه تدطثٝ ضٞجطی وٕه ٔی وٙٙس ضبُٔ  239: 2015ٔدس، )

ی است. الظٔٝ ٔٛفمیت ٞط فطایٙس تٛسقٝ ضٞجطی، تٛا٘بیی تطٛیك ٚ ضٞجط یتدبض یتٛسقٝ پطسُٙ ٚ ثٟجٛز ٟٔبضت ٞب

ثطٚس )ضطوت وٙٙسٌبٖ ثٝ ثبظتبة تدطثٝ ٞبی یبزٌیطی ثٝ ٔٙؾٛض ثٟجٛز ا٘تمبَ زا٘ص ٚ تٛا٘بیی ٞب ثٝ ظٔیٙٝ وبضی است

سبظٔبٖ ضا  یوٙس، افضب یٔ ُیضا تسٟ طاتییتغ ط٘سٜ،یبزٌیسبظٔبٖ  ه(، ی2007)ضطی، . (328: 2005ٚ ٕٞىبضاٖ، 

وٙس ٚ  یٔ دبزیا یطیبزٌی یضا ثطا ییوٙس، فطغت ٞب یٔ كیٚ اضتطان اعالفبت ضا تطٛ یوٙس، ٕٞىبض یٔ تیتمٛ

اضظش ٞب ٚ  تیضٞجط ذٛة، تمٛ هی یٞسف اغّ، (2011)ٖٚ زی، عجك ٘ؾط زٞس.  یٔ حیضا تطٚ یضٞجط یتٛسقٝ 

وٙس  ی( اضبفٝ 2011ٔ)ٖٚ زی، ٔٙبست است.  یسبظٔب٘ طاتییتغ دبزیتساْٚ ٚ ا دبزیا ،یٚ استطاتژ سیٞسف، تٛسقٝ ز

وٙٙس ٚ سپس  دبزیا یضٞجط یاثطثرط یبثیاضظ یثطا استب٘ساضز هیاثتسا  یوٝ ٟٔٓ است وٝ تٛسقٝ زٞٙسٌبٖ ضٞجط

وٙس.  دبزیا یضٞجط تیغالح آٔٛظش ٚ ٘ٛآٚضی ٞبی ٟٕٔی ٔیبٖتٛا٘س ضاثغٝ  یوٝ ٔ ٙسوٙ یضا عطاح ییٞب صیآظٔب

ثب . ٓیضٞجطاٖ ٔٛثط زاضتٝ ثبض دبزیا یثطا بظیٔٛضز ٘ یا ٙٝیفٛأُ ظٔ بیٚ  ظیضطااظ الظْ است وٝ زضن ثٟتط  ٗیٕٞچٙ

 چٙیٗ فٟٕی ٔسیطیت اضضس ٔی تٛا٘س ضطایظ الظْ ثطای ضضس ضٞجطاٖ آیٙسٜ ضا تٛسقٝ زٞس.

ا٘تمبَ  ثٟجٛزثٝ ٔٙؾٛض تدبضة یبزٌیطی ثبظتبة  ثٝضطوت وٙٙسٌبٖ  كیتطٛ ییثٝ تٛا٘ب عی٘ یتٛسقٝ ٔٛفك ضٞجط ٙسیفطا

ٟٔبضت ٚ زا٘ص تٕطیٗ  یالظْ ثطا یاست وٝ ضٞجطاٖ فطغت ٞب ی. ضطٚضض ثستٍی زاضزوب ظٔیٙٝزا٘ص ٚ ٟٔبضت ٞب ثٝ 

 ییٚ تٛا٘ب ٓیٔستّعْ زضن ٔفبٞ یوٝ تٛسقٝ ضٞجط آ٘دب. اظ زاضتٝ ثبضٙس( ضا یفّٕ یطیبزٌی) یوبض ٚالق ظٔیٙٝزض  سیخس

٘ؾط ثب وبضثطز  كیتغج یثطا یآٔٛظض یاظ اثعاضٞب یقیٚس فیوست ٚ وبض اظ ع بٖیآٟ٘ب زض فُٕ است، ٟٔٓ است وٝ ٔطث

ثط  سیثب ییثط٘بٔٝ ٞب ٗیچٙ ،یفٙ یضغّ یپٛضص ٟٔبضت ٞبثٝ ٔٙؾٛض (. ثٝ فالٜٚ 432: 2007اسىبت، )استفبزٜ وٙٙس

 تیغالح ٗیاست وٝ ا ٗیتٕطوع وٙٙس. افتمبز ثط ا یفطز ٗیٚ تقبٔالت ث یسبذتٕب٘ یٞب ٓیٍ٘طش، ت طییتغ ،ییذٛزوفب

 (.124: 2018ٔبش ٚ ٕٞىبضاٖ، ) ٞستٙس. یٚ ثٟطٜ ٚض یفّٕىطز سبظٔب٘ یسبظ٘سٜ ثطا یٞب سیوّ ٞب

 یوٙٙس. اَٚ، تٛسقٝ ذٛزوبضآٔس یٔطرع ٔ یضٞجط عیآٔ تیٔٛفم یثط٘بٔٝ  ی( سٝ فبُٔ ضا ثطا1993) پٛپط ٚ ِیپطیع

فُٕ  یثٝ ذٛث یزض حٛظٜ ذبغ تٛا٘سی ٔقتمس است وٝ اٚ ٔ یاست وٝ فطز ٗیا یاست. ذٛزوبضآٔس یضٞجط زض حٛظٜ

ٔرتّف  یثط ٔسَ ٞب یٔجتٙ یضٞجط ٔرتّف یاست. ٔسَ ٞب ٍطاٖیز عشیاٍ٘ یٞب ٜٛیزازٖ ثٝ ض یوٙس. زْٚ، آٌبٞ

زاضز. خعء سْٛ،  عٜیاظ ا٘ٛاؿ ٔرتّف اٍ٘ یآٌبٞ صیثٝ افعا بظیتٛسقٝ ا٘ٛاؿ ٔرتّف ضٞجطاٖ ٘ ٗ،یثٙبثطا ؛است عٜیاٍ٘

 وبضوٙبٖاست وٝ ضٞجطاٖ زض تقبُٔ ثب  ییٟٔبضت ٞب ی،ضٞجط یذبظ است. ٟٔبضت ٞب یضٞجط یتٛسقٝ ٟٔبضت ٞب

ٔػبحجٝ، اضائٝ ثبظذٛضز ٚ  ،یا٘دبْ خّسبت ٌطٚٞ ،یٚ وتج یضفبٞ یوٙٙس. آٟ٘ب فجبضتٙس اظ: اضائٝ ٞب یذٛز استفبزٜ ٔ

 دٝیٚ زض ٘ت وبضوٙبٖضٞجطاٖ ٚ  ٗیث ی،فطز ٗیث یٙسٞبیفطا یاثطثرطتٕبیُ ثٝ افعایص  ،یضٞجط ی. ثٟجٛز ٟٔبضت ٞبطٜیغ

 وبضوٙبٖ زاضز. عٜیاٍ٘ صیافعا

 اثر بخطی رَبری
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 كیوٙٙسٜ اظ عط تیٞسا یزض سبظٔبٖ ٞب یضٞجط یثٟطٜ ٚض صیافعا ،یتٛسقٝ ضٞجط یاظ ٕٞٝ ثط٘بٔٝ ٞب یٞسف اغّ

ثٝ اٞساف  یبثیثط زست یٌصاض طیضٞجط زض تأث تیثٝ ٔٛفم یضٞجط یاست. اثطثرط طییٚ تغ ٙبٖیفسْ اعٕ یزٚضٜ ٞب

ٔٛثط  یاست. ضٞجط ـیٔتمبثُ ٚ پبسد ثٝ ٚلب یسازٞبیضٚاظ یتىبّٔ ٙسیفطآ هی یضٞجط اثطثرطی ،اضبضٜ زاضز یسبظٔب٘

ٔٛثط، ٔٙجـ سٛز  یٞجط. زض ٚالـ، ضطزیٌ یفّٕىطز ٚ ضضس سبظٔبٖ ٞب ٔٛضز تٛخٝ لطاض ٔ یثطا یا ٝیاغّت ثٝ فٙٛاٖ پب

ٔٛثط ضبُٔ  یضٞجطاٖ سبظٔب٘ ی٘مص اسبس ،است یفّٕىطز ٚ ضضس سبظٔب٘ یثطا یا ٝیسبظٔبٖ ٞب ٚ پب یثطا یضلبثت

 ظْخبٔقٝ ال دبزیا سٌبٜ،یثٝ ز یبثیزست یالظْ ثطا یچطٓ ا٘ساظ ٚ استطاتژ هی دبزیاضظش ٞب ٚ ٞسف، ا تیٚ تمٛ دبزیا

است. )یٛالٚ ٚ ٕٞىبضاٖ،  ضضس ٚ ثمبء ٙبٖیاعٕ یالظْ ثطا طاتییتغ تیطیٔس ضىُ زازٖٞب ٚ  یاستطاتژ یاخطا یثطا

2013 :4209.) 

ذٛز  ،یتیثٍصاضز، ضبُٔ ٞٛش، سّغٝ، ٘مص خٙس طیتأث یضٞجط یوٝ ٕٔىٗ است ثط اثطثرط یفطز یضٞجط یٞب یژٌیٚ

ضاثیٗ ٚ ) .است ییٚ ثطٖٚ ٌطا یٚخساٖ، ثجبت احسبس ،یدب٘ی٘ؾبضت ثط ذٛز، ٞٛش ٞ ،یوبضآٔس ثٛزٖ فٕٛٔ

 یٚ ضٞجط یتٛإ٘ٙسسبظ ،یعضیذٛز اٍ٘ ،٘ؾبضت ثط ذٛز یضٞجط یٟٔبضت ٞب ٗ،یفالٜٚ ثط ا (. 476: 2011ٕٞىبضاٖ، 

 ستیظ ظیاظ ٔح تیسغح حٕب(. 158: 2015ضاثطت ٚ ٕٞىبضاٖ، ٌصاضز ) یٔ طیتبث یضٞجط یثط اثطثرط ٗیتحَٛ آفط

ضٛز  یفطًٞٙ ٔطرع ٔ هیثب  یتیحٕب ظیٔح هی ثٍصاضز. طیثتأ یضٞجط یتٛا٘س ثط ا٘تربة ضٞجط ٚ اثطثرط یٔ عی٘

اضتمبء ٚ تٛسقٝ ضٞجطاٖ ٔٛثط،  یثٟتط چٍٍٛ٘ ی زضنوٙس. ثطا یٔ كیضا اضظضٕٙس ٚ فقبال٘ٝ تطٛ یوٝ ضٚ٘س تٛسقٝ ضٞجط

وٝ  یغیٔح دبزیا تیضٛز. زضن إٞ یٔ یؽٟٛض ٚ ا٘تربة ضٞجط ُیتسٟ بی دبزیسجت ا یعیوٝ چٝ چ ٓیثسا٘ سیاثتسا ثب

زض تٕبْ سغٛح  ٙسٜیوٙس، زض تٛسقٝ ضٞجطاٖ آ یٔ ییضٙبسب ٙسٜیآ یٞب ُیٚ پتب٘س یفقّ یٞب تیٔٛفم یٞط وبضٔٙس ضا ثطا

ضٞجطاٖ ٔٛثط فطاٞٓ ضٛز، ضٞجطاٖ  دبزیا یثطا سیوٝ ثب یا ٙٝیفٛأُ ظٔ بی ظیٟٔٓ است. ثب زضن ثٟتط ضطا بضیسبظٔبٖ ثس

ٚضزیٕبٖ ٚ ٕٞىبضاٖ، ) .فطاٞٓ ضٛز ٙسٜیضٞجطاٖ آ ضسض ُیتسٟ یالظْ ثطا ظیتٛا٘ٙس ٔدٟعتط ضٛ٘س تب ضطا یٔ یسبظٔب٘

ضٞجط تٛسظ  طشیٚ پص تیضفتبض، ضضب ،وبضٔٙساٖ یتٛا٘س ثب اضخبؿ ثٝ ٍ٘طش ٞب یٔ عیضٞجط ٘ یثطثرطا (. 2006

 ٙىٝیا طٟٙبزیتٛاٖ ثب پ یضا ٔ یسبظٔب٘ یزستبٚضزٞب س،وٙ یٔ طٟٙبزیپ(، 365: 2013وطیستٛفط، ضٛز. ) یبثیاضظوبضوٙبٖ 

 یثط ٔسَ ضٞجط یٔجتٙ حیتٛض ٗی. اضطح زاز، ٚخٛز زاضز یسبظٔب٘ یضٞجط ییثب وبضآ یٚ ٕٞجستٍ ٓیٔستم یضاثغٝ یه 

ٚ تساْٚ  ییبیپٛ ٗی. اطزیٌ یٚ ٔساْٚ زض ٘ؾط ٔ بیپٛ قتیضا ثٝ فٙٛاٖ عج یضٞجط تیٔٛفم عاٖیاست وٝ ٔ یاحتٕبِ

اضبضٜ  یخٟب٘ سٌبٜیزض ز یثٝ ازضاوبت ضٞجط یٚ زلت ثٝ ٔٛلـ. زلت ٔتٙ یزلت ٔتٙ یقٙیثٝ زٚ پبضأتط زاضز،  یثستٍ

٘مغٝ  هیزض  یاختٕبف ظیوست ٚ وبض ٚ ٔح ظیزض ٔح یوٝ زلت ثٝ ٔٛلـ ثٝ ازضان ثٝ ٔٛلـ ضٞجط یزاضز، زض حبِ

زض  یضٞجط یاثطثرط یبثیٚ اضظ یثطضس یثطا یٕٔىٗ است ثٝ فٙٛاٖ چبضچٛث یٕبِوٙس. ٔسَ احت یاضبضٜ ٔ یذبغ

 بیٔٛفك ٚ  یٞب تیوٝ ثٝ ٔٛفم یذبغ ـیٚلب ییضٙبسب یٕٔىٗ است ثطا ٗی. ٕٞچٙطزیَٛ ظٔبٖ ٔٛضز استفبزٜ لطاض ٌع

 استفبزٜ ضٛز ،ٔٙدط ضسٜ است ی٘بٔٛفك سبظٔب٘

 یاخبظٜ ٔ طاٖیزٞٙس وٝ ثٝ ٔس یٔ طٟٙبزیپ یضٞجط یاثطثرط یضا ثطا یتیٔٛلق ىطزیضٚ ه(، ی2005) چٗ ٚسیّٛضتٖٛ

 ضٚیىطز ثبضس. طزستبٖیظ التیٚ تٕب ییتٛا٘ب ،یآٔبزٌ ٗیثٟتط ٔغبثك ثب استفبزٜ وٙٙس وٝ ایی زٞس اظ سجه ضٞجط

اظ  یتحت تسّظ ٔٙدط ثٝ سغح ثبالتط یٚ آٔبزٌ یسجه ضٞجط ٗیذٛة ث یٕٞجستٍ هیوٙس وٝ  یٔ بٖیث یتیٔٛلق

ضفتبض ضٞجط ٔٛثط، سبذتبض  بثس،ی یٔ صیافعا طٚاٖیپ یضٛز. ٕٞب٘غٛض وٝ سغح آٔبزٌ یٔ طزستبٖیٚ فّٕىطز ظ تیضضب
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 ٗییضٛز. زض سغح پب یضٚاثظ( ضا ضبُٔ ٔ یطی)خٟت ٌ یاختٕبف یوٕتط اظ فبعف تیوبض( ٚ حٕب یطیوٕتط )خٟت ٌ

خٟت وبض ضا ثط فٟسٜ  تیٔسئِٛ طٚاٖیپ ،یاظ آٔبزٌ ییحبَ، ثب سغٛح ثبال ٗیزاضز. ثب ا تیثٝ ٞسا بظیضٞجط ٘ ،یتط آٔبزٌ

 (.2006ٞطیس ٚ ثال٘چبضز، ) زاض٘س.

، ٔحمك تًسعٍ مىابع اوساوی با ريیکرد جُاوی مبتىی بر داوص(. زض پژٚٞطی ثب فٙٛاٖ: 1385ٔیطسپبسی، ٘بغط )

ٞبی فطٍٞٙی، اختٕبفی ٚ زض ایٗ ٔمبِٝ ثٝ تٛسقٝ ٔٙبثـ ا٘سب٘ی اظ ثقس فّٕی، ٟٔبضتی ٚ ثیٙطی ٚ ایدبز ٚ تمٛیت ٚیژٌی

ٚ  سیٔالٔیطظایی، حٕی حبخ ٜ سطٔبیٝ ا٘سب٘ی پطزاذتٝ ضسٜ است.ثٝ ٚیژٜ سیبسی ثٝ فٙٛاٖ ثستط ایدبز اضظش افعٚز

با ياسطٍ گری  تأثیر رفتار تًاومىذسازی رَبری بر مقاصذ رفتاری ي وگرش(. زض پژٚٞطی ثب فٙٛاٖ، 1394ٕٞىبضاٖ )

٘تبیح حبوی اظ آٖ ثٛز وٝ ضفتبض تٛإ٘ٙس سبظی ضٞجطی ثط ٔمبغس ٚ ٍ٘طش وبضوٙبٖ تأثیط  ،تًاومىذسازی ريان ضىاختی

ٔثجت ٚ ٔقٙی زاضی زاضز، ٕٞچٙیٗ تأثیط ٔثجت ٚ ٔقٙی زاض ضفتبض تٛإ٘ٙس سبظی ضٞجطی ثط تٛإ٘ٙس سبظی ضٚاٖ ضٙبذتی 

ثط ٔمبغس ٚ ٍ٘طش پطستبضاٖ ثٝ ٘ٛفی ٘مص پطستبضاٖ، ٔطبٞسٜ ضس. زض ازأٝ ثب تأییس. تأثیط تٛإ٘ٙس سبظی ضٚاٖ ضٙبذتی 

 ضٙبذتی ثیٗ ضفتبض تٛإ٘ٙس سبظی ضٞجطی ٚ ٔمبغس ٚ ٍ٘طش پطستبضاٖ تأییس ضس. -ٔیب٘دی تٛإ٘ٙس سبظی ضٚاٖ 

 اجتماعی سرمایة میاوجی وقص بررسی(. پژٚٞطی ثب فٙٛاٖ 1396٘یه. ) احٕسی فبضُ ظازٜ، ٘ػطاِٝ، لطمبیی -

 استان اسالمی آزاد داوطگاٌ داوطگاَی ياحذَای :مطالعٍ مًرد(سازماوی  یادگیریبر  معىًی رَبری تأثیر در

٘طبٖ زاز ضٞجطی ٔقٙٛی ثط سطٔبیٝ اختٕبفی ٚ یبزٌیطی سبظٔب٘ی تأثیط ٔثجت ٔقٙبزاضی ٔی ٌصاضز ٚ  یح٘تب .)خًزستان

طبٖ زاز ضٞجطی ٔقٙٛی ثط سطٔبیٝ اختٕبفی ثط یبزٌیطی سبظٔب٘ی تأثیط ٔثجت ٔقٙبزاضی ٔی ٌصاضز. ٕٞچٙیٗ، ٘تبیح ٘

 یبزٌیطی سبظٔب٘ی اظ عطیك سطٔبیٝ اختٕبفی اثط ٔستمیٓ ٚ غیطٔستمیٓ ٔی ٌصاضز.

تًسعٍ رَبری: یادگیری از بُتریه پژٚٞطی تحت فٙٛاٖ:  . زض(2007)ضطیّیٗ ٚ ِسىیٛ پبضثٛزیبَ سیٙه

: ٘یبظسٙدی وبُٔ، وٝ ضبُٔ ٔٛثط استضص فبُٔ وّیسی ثطای تٛسقٝ ضٞجطی ثٝ ایٗ ٘تبیح زست یبفتٝ ا٘س وٝ  . تجارب

ٞبی ٔٙبست ثطای حٕبیت اظ اثتىبض، عطاحی ٚ اخطای یه سیستٓ یبزٌیطی  ا٘تربة ٔربعجبٖ ٔٙبست، عطاحی ظیطسبذت

ٞب  سبظٔبٖ، ٕٞچٙیٗ ٘تبیح ٘طبٖ زاز، ٞب وبُٔ، یه سیستٓ اضظیبثی ٚ السأبت ٔطثٛعٝ ثطای پبزاش ٚ ثٟجٛز زض وبستی

ٞبی تٛسقٝ اثطثرص  ضسٜ زض ایٗ ٔمبِٝ ثطای وٕه ثٝ تٛسقٝ ٚ اخطای استطاتژی ّٝ ضٙبسبییتٛا٘ٙس اظ ضص ٔطح ٔی

 .ضٞجطی استفبزٜ وٙٙس

 برای حًزٌ چُار: رَبری جامع یا فراگیر در حال تًسعٍ :( زض پژٚٞطی تحت فٙٛا2007ٖ)اسىبت ٚ ٕٞىبضاٖ

 ضٞجطاٖ تٛا٘ٙس ٔی ضٞجطی ٚ تٛسقٝ ٔسیطیتآٔٛظش  ٞبی ثط٘بٔٝ چٍٛ٘ٝ وٝ زٞٙس ٔی پیطٟٙبز .عمل رَبری ي تًسعٍ

 ٔسَ یه ترػع زاض٘س، تٛسقٝ زٞٙس. ٔقٙٛی ٚ فبعفی ٔفٟٛٔی، تحّیّی، ٞبی ظٔیٙٝ وٝ زض یب فطاٌیط ضا فٕٛٔی

 پیطٟٙبز زٞس ٔی لطاض تٛخٝ ٔٛضز یب ظٔیٙٝ ضا حٛظٜ چٟبض ٞط وٝ فّٕیبتی فطاٌیط ٚ ضٞجطی ی ثطای تٛسقٝ یىپبضچٝ

 .ؽٟٛض ٔتىی ٞستٙس حبَ زض ضٞجطی ٛسقٝ تئٛضیٞط زٚ ثط ت ٚ است ضسٜ

ثٝ ضٙبسبیی ثطذی ٘ٛآٚضی ٞبی تًسعٍ ي اثربخطی رَبری، زض پژٚٞطی تحت فٙٛاٖ: . (2009فطا٘سیس آٔبٌٛ)

تٛسقٝ ضٞجطی ثبیس  یبفتٝ ٞب ٘طبٖ ٔی زٞس، ضٚش ایٗ ٔمبِٝ ثب ٔطٚضی ثط ازثیبت ضٞجطی ثٛزٜ، ،تٛسقٝ ضٞجطی پطزاذتٝ

ثب چبِص  عٛض یىپبضچٝ زض فطًٞٙ ضطوت ثٝ ٔٙؾٛض ایدبز ضٞجطا٘ی وٝ ٔی تٛا٘ٙس ثٝ عٛض ٔٙبستضلبثتی ثبضس ٚ ثٝ 

ی فقّ یثٝ ثحطاٖ ضٞجط یسٌیثٝ ٔٙؾٛض ضس ایٗ ٔمبِٝ پیطٟٙبز ٔی وٙس ازغبْ ضسٜ ثبضس. ،ٔمبثّٝ وٙٙس یسبظٔب٘ یٞب
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ٚ تقٟس  یخٟب٘ سٌبٜیز یه ثط ٕٞچٙیٗ .استفبزٜ وٙٙس هیستٕبتیس ىطزیاظ ضٚ سیثب یتٛسقٝ زٞٙسٌبٖ ضٞجط ،سبظٔبٖ ٞب

ضٙبسبیی زض زضاظٔست تٕطوع ذٛز ضا ثط  سیضسٜ است وٝ سبظٔبٖ ٞب ثب طٟٙبزیپ .زاضز سیتبو یثٝ تٛسقٝ ضٞجط یسبظٔب٘

 .لطاض زٞٙس یتٛسقٝ ضٞجط یزض ثط٘بٔٝ ٞب یٌصاض ٝیسطٔب یبیٔعا

تٛسقٝ مذلی از پیچیذگی تًسعٍ رَبری، بیان کرد،  :زض پژٚٞطی تحت فٙٛاٖ .(2013) ٘یىٛالس والضن

ضٞجطی ثٝ غٛضت سٙتی ثٝ ذالغٝ وطزٖ یه تٕطوع فطزی زض سبظٔبٖ ٞبیی پطزاذتٝ است وٝ ثیطتط ثٝ خبی تٛسقٝ 

ضٞجطی ثٝ فٙٛاٖ ضٞجط تقجیط ٔی ضٛ٘س. زض سبِٟبی اذیط، پیططفتٟب زض ٘ؾطیٝ ضٞجطی ثٝ سٕت ٔطبٞسٜ ضٞجطی اظ چطٓ 

بعی ٚ سیستٕیه تط حطوت وطزٜ است وٝ پیبٔسٞبیی ثطای فُٕ تٛسقٝ ضٞجطی زاضز. ایٗ ٔمبِٝ ثط اسبس ا٘ساظٞبی اضتج

ایٗ ازثیبت ثٝ تٛضیح یه ٔسَ تٛسقٝ ضٞجطی ٔی پطزاظز وٝ ایسٜ ٞب ٚ ٔفبٞیٓ ضا اظ فّٓ پیچیسٌی زضیبفت ٔی وٙس. 

ضٚاثظ ٔتمبثُ ٚ سیستٕیه  ضسٜ است وٝ تٛسقٝ ضٞجطی پیچیسٌی ثطای تطویت یه تٕطوع ثط چٟبض ثقس وّیسی پیطٟٙبز

ضٞجطی زض سبظٔبٟ٘ب ضا ضٙبسبیی ٔی وٙس. ضفتبضٞبی افطاز زض ایٙدب ثب فطآیٙسٞب ٚ ظٔیٙٝ ٞبی ٌستطزٜ تط سبظٔب٘ی اضتجبط 

زاضز وٝ ثٝ ٔٙؾٛض ایدبز تبثیطات وّی ضٞجطی زض ٘ؾط ٌطفتٝ ضسٜ ا٘س. چٟبض ثقس زض ٔسَ تٛسقٝ ضٞجطی پیچیسٌی تٛضیح 

( زا٘ص ٚ ٟٔبضت ٞبی 4( یبزٌیطی سبظٔب٘ی ٚ )3( ضٞجطی ٔطتطن )2( ضطایظ ضجىٝ، )1ی ضٛ٘س وٝ ضبُٔ )زازٜ ٔ

 ضٞجطی ٔی ثبضٙس.

 .تاثیر تجربٍ ي آمًزش بر تًاومىذسازی تًسعٍ رَبری :زض پژٚٞطی تحت فٙٛاٖ (.2014) استفب٘ی ٚ سٛالسىی

ضٞجطی ثٝ عٛض ٔقٙبزاضی، ثٝ عٛض ٔثجت ثب تٛإ٘ٙسی  وٝ تدطثٝ ضٞجطی ٚ اضظش آٔٛظشثٝ ایٗ ٘تبیح زست یبفتٝ ا٘س 

ضٚاٖ ضٙبذتی تٛسقٝ ضٞجطی اضتجبط زاضز. فالٜٚ ثط ایٗ، ٕ٘طٜ تٛإ٘ٙسسبظی ضٚا٘طٙبذتی ثبالتط ٔٙدط ثٝ ثٟجٛز ٔقیبضٞبی 

 ٔسیطیت ضٞجطی ٔی ضٛز.

 .در سازمان تًسعٍ رَبری: کلیذ گطایص خالقیت فردی پژٚٞطی تحت فٙٛاٖ: زض .(2015)خفطی ٚ ٕٞىبضاٖ

-تقسیُفٙٛاٖ  ٔمبِٝ حبضط ثطای تٛسقٝ ٚ آظٖٔٛ ٔسَ فطضی ٘مص تٛسقٝ ضٞجطی ثبِغ ٚ تٛسقٝ ضٞجطی خٛاٖ ثٝٞسف 

٘تبیح ثیبٖ  ضسٜ است. ضسٜ ثطای ذاللیت ٚ ذاللیت فطزی تٙؾیٓ ضٚاثظ ثیٗ ذٛزوبضآٔسی ذالق، حٕبیت ازضان ٌطٞبی

ضسٜ ثطای ذاللیت ٚ ذاللیت فطزی ضا  ٗ حٕبیت سبظٔب٘ی ازضانتٛا٘س ضاثغٝ ثیوٙٙس وٝ تٛسقٝ ضٞجطی ثبِغ ٔیٔی

 تٛا٘س ضاثغٝ ثیٗ ذٛزوبضآٔسی ذالق ٚ ذاللیت فطزی ضا تقسیُ وٙس.وٝ تٛسقٝ ضٞجطی خٛاٖ ٔی تقسیُ ٕ٘بیس، زضحبِی

َای عملکرد تًسعٍ رَبری ي عملکرد سازماوی: وقص  گريٌ زض پژٚٞطی تحت فٙٛاٖ: (،2017ٔبش ٚ ٕٞىبضاٖ)

ضٛاٞسی ٚخٛز زاضز وٝ ا٘ٛاؿ  ثٝ ایٗ ٘تبیح زست یبفتٝ ا٘س وٝ ،ای سرمایٍ اوساوی ي سرمایٍ اجتماعی ياسطٍ

ٞبی ٔتٕبیع زض اثتسا LDPوٙس. ٞسف  غح فطزی ٔتػُ ٔیس( ضا ثب ٘تبیح ضٞجطی زض LDPsفّٕىطزٞبی تٛسقٝ ضٞجطی )

ٞبی ٔٙسدٓ ثٝ ایدبز زا٘ص ٔیبٖ LDPثبضسزض حبِی وٝ  ٞبی ضٞجطاٖ ٔی ٞب ٚ تٛا٘بیی ایدبز زا٘ص ٔیبٖ فطزی، ٟٔبضت

سبظٔبٖ زض التػبز ضٚ ثٝ ضضس )ٞٙس( ثٝ ایٗ  223ای اظ  وٙٙس. ثٝ وبضٌیطی ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب وٕه ٔی ٞب ٚ تٛا٘بیی فطزی، ٟٔبضت

ٞبی ٔٙسدٓ تأثیط LDPٞبی ٔتٕبیع ضاثغۀ ٔثجتی ثب سطٔبیۀ ا٘سب٘ی زاضتٙس زض حبِی وٝ LDPوٝ  زست یبفتٝ ا٘س٘تیدٝ 

ٚ ضضس فطٚش ثٛز٘س.  یع ٞبی ٔتٕبLDPثٙبثطایٗ، سطٔبیۀ ا٘سب٘ی ٚاسظ ضاثغۀ ثیٗ  ؛ٔثجتی ثط سطٔبیۀ ا٘سب٘ی زاضتٙس

ٞب ٚ فّٕىطز LDPضاثغۀ ثیٗ ٞبی زضثطٌیط٘سٜ  ٌصاضی زض تىبُٔ ضٞجطی ٚ ٔىب٘یعْ تحمیك ثط تأثیط التػبزی سطٔبیٝ

 وٙس. سبظٔب٘ی تأثیط ٔی



 1041 پائیس، چهارمای، سال دوازدهن، شواره  ریسی هنطقه پژوهشی جغرافیا و برناهه –فصلناهه علوی  342

 طریق از تر قًی رَبری رَبری: ایجاد تًسعٍ ي اجتماعی سرمایٍ :پژٚٞطی ثب فٙٛاٖ در (.2008)زیٛیس اٚوبُ٘

 ٚخٛز ا٘سب٘ی سطٔبیٝ ٞبی تٛا٘بیی ثط اغّی تٕطوع چٝ اٌط وٝ ثٝ ایٗ ٘تبیح زست یبفتارتباطی  َای مُارت افسایص

 ٔفْٟٛ .ا٘س وطزٜ ضطٚؿ ضٞجط ٟٔبضت ٔدٕٛفٝ اخعای فٙٛاٖ ثٝ ضا ثیطتطی تٛخٝ اختٕبفی سطٔبیٝ ٞبی ٟٔبضت زاضز،

 ٔی لطاض اختٕبفی سطٔبیٝ ٞبی تٛا٘بیی ٔسیطیت خٟت زض وٝ ضضسی ثٝ ضٚ ایٗ است وٝ اضظش فّٕی تحمیك ثیبٍ٘ط

 سبظٔبٖ یه زض است ٕٔىٗ وٝ است اختٕبفی سطٔبیٝ ٚیژٜ ٌصاضی سطٔبیٝ تٛسقٝ ٞبی عطح اضائٝ عطیك اظ ثیطتط ٌیطز،

 .ضٛز اخطا

اجرا  ي اَذاف محتًا، :رَبری تًسعٍ اقذامات ي َا ريش ،پژٚٞطی ثب فٙٛاٖدر i (5102مِقیرکُىی ) مجذ -

 ضسٜ تطویت ٌطٚٞی ٚ فطزی تحّیُ ٚ تدطثی یبزٌیطی ثیٗ ضٞجطی، تٛسقٝ ٔساذالت وٝ زاز ٘طبٖ ٞب یبفتٝ ا٘دبْ زاز،

 فّٕی، یبزٌیطی وٝ ضبُٔ: ٌطفت لطاض استفبزٜ ٔٛضز زضتٛسقٝ ضٞجطی فٕسٜ الساْ یب ضٚش پٙح عٛضٔطرع، ثٝ .است

 سبظی است. ضجىٝ ٚ ٌطزش ثبظذٛضز، ٔطثیٍطی،

 یافتٍ َای پژيَص 

ثطضسی ٚضقیت تٛسقٝ ضٞجطی زض سبظٔبٟ٘بی زِٚتی ایطاٖ، زض زا٘طٍبٜ فّْٛ پعضىی ٞسف اظ پژٚٞص حبضط 

٘فط ٕ٘ٛ٘ٝ آٔبضی زض ٘ؾط  265ٞبی ثسست آٔسٜ اظ یبفتٝ ٞبی تٛغیفی اظ ٔدٕٛؿ  ثط اسبس زازٜٔبظ٘سضاٖ ٔی ثبضس. 

٘فط  110٘فط زاضای ٔسضن زوتطی،  25٘فط ٔطز، ٕٞچٙیٗ ثط حست ٔمغـ تحػیّی  199٘فط ظٖ ٚ  66ٌطفتٝ ضسٜ، 

 زض ٔمغـ وبضضٙبسی ٔی ثبضٙس. 130اضضس ٚ 

-. اظ آ٘دبئیىٝ ٌٛیٝضسای استفبزٜ ته ٕ٘ٛ٘ٝ tاظ آظٖٔٛ  ثٛزٖ ٔتغیطٞبٚضقیت ٔٛخٛز ثب تٛخٝ ثٝ ٘طٔبَ ثطای ثطضسی 

)ٔیبٍ٘یٗ، ٔیب٘ٝ(  3ثبضٙس، ٔیبٍ٘یٗ وست ضسٜ ثطای ٞط ٔتغیط ضا ثب ٔمساض ثبثت ای ٔیٞب ثب پبسد ِیىطت پٙح ٌعیٙٝ

ٔحبسجبتی ثعضي ٚ  t است ٚ ظٔب٘ی وٝ ٔمساض 3وٙیٓ، فطضیٝ غفط زض ایٗ آظٖٔٛ ثطاثطی ٔیبٍ٘یٗ ثب ٔمساض ٔمبیسٝ ٔی

ثبضس، یقٙی ایٙىٝ  3ثبضس، فطضیٝ ثطاثطی ضز ضسٜ ٚ اٌط ٔیبٍ٘یٗ ٔتغیط وٕتط اظ  05/0وٛچىتط اظ  .sigیب ٔمساض 

 3ٚضقیت ٔتغیط ٔٛضز ٘ؾط وٕتط اظ ٔمساض ٔتٛسظ )٘بٔغّٛة( است ٚ اٌط ٔیعاٖ ٔیبٍ٘یٗ ٔتغیط تحت ثطضسی ثیطتط اظ 

ثبضس،  05/0ثیطتط اظ  .sigغیط ثیطتط اظ حس ٔتٛسظ )ٔغّٛة( است ٚ اٌط ٔمساض ثٛزٜ ثبضس، یقٙی ایٙىٝ ٚضقیت آٖ ٔت

لبثُ شوط است زض خسَٚ ظیط ٔٙؾٛض اظ فطضیٝ غفط یقٙی ایٙىٝ ٚضقیت ٔتغیط ٔٛضز ٘ؾط زض حس ٔتٛسظ است. 

 است. 3است ٚ فطضیٝ ٔمبثُ ٔیبٍ٘یٗ ٔربِف ثب ٔمساض ثبثت  3ٔیبٍ٘یٗ ٔسبٚی ثب ٔمساض ثبثت 

 پژيَص متغیرَای مًجًد يضعیت بررسی .0 جذيل
  ٘تیدٝ آظٖٔٛ 3ٔمساض ثبثت ٔٛضز آظٖٔٛ  ٔتغیط

ا٘حطاف اظ  ٔیبٍ٘یٗ ٚضقیت

 ٔقیبض

 ٔمساض احتٕبَ زضخٝ آظازی tی آٔبضٜ

p-value 

 ثیطتط اظ ٔتٛسظ ضز فطضیٝ غفط 0.0009 264 14.58 0.91 3.81 تٛسقٝ سغح فطزی

 ثیطتط اظ ٔتٛسظ ضز فطضیٝ غفط 0.032 264 2.16 0.90 3.12 ضجىٝ ظیضطا تٛسقٝ

 ثیطتط اظ ٔتٛسظ ضز فطضیٝ غفط 0.035 264 2.12 0.99 3.13 یاضتطاو یضٞجط تٛسقٝ

 ثیطتط اظ ٔتٛسظ تبییس فطضیٝ غفط 0.0009 264 4.37 0.91 3.25 یسبظٔب٘ یطیبزٌی تٛسقٝ

 ٔتٛسظ ثیطتط اظ ضز فطضیٝ غفط 0.031 264 2.17 0.97 3.13 یضٞجط ظیٔح تٛسقٝ

 ثیطتط اظ ٔتٛسظ ضز فطضیٝ غفط 0.0009 264 5.59 0.45 3.16 سغح سیستٕی تٛسقٝ
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 ثیطتط اظ ٔتٛسظ ضز فطضیٝ غفط 0.0009 264 12.50 0.90 3.69 وٙٙسٜ ٞب ُیتسٟ

 ثیطتط اظ ٔتٛسظ ضز فطضیٝ غفط 0.0009 264 20.44 0.85 4.07 تٙص ٞب وٙتطَ

 ثیطتط اظ ٔتٛسظ ضز فطضیٝ غفط 0.0009 264 15.63 0.84 3.81 سیخس ظیثب ضطا ستٓیس یسبظٌبض

 1399ٔٙجـ: یبفتٝ ٞبی پژٚٞص، 

ثب تٛخٝ ثٝ است،  91/0ٚ ا٘حطاف اظ ٔقیبض  81/3زاضای ٔیبٍ٘یٗ  یسغح فطزٌطزز، ٔتغیط ٕٞب٘غٛض وٝ ٔالحؾٝ ٔی

ز ضسٜ ٚ ٘تیدٝ ایٙىٝ، ضاست، فطضیٝ غفط  05/0تط اظ وٕوٝ  p-valueٚ ٔمساض احتٕبَ  58/14ثطاثط ثب  tی ٔمساض آٔبضٜ

 ٔتٛسظ ثٛزٜ است.ثیطتط اظ حس  زض ،یسغح فطزٚضقیت ٔٛخٛز ٔتغیط ، ٞبی پژٚٞصآظٔٛز٘یاظ زیسٌبٜ 

ثطاثط ثب  tی ثب تٛخٝ ثٝ ٔمساض آٔبضٜاست،  90/0ٚ ا٘حطاف اظ ٔقیبض  12/3زاضای ٔیبٍ٘یٗ  ضجىٝ ظیتٛسقٝ ضطأتغیط 

ٞبی آظٔٛز٘یز ضسٜ ٚ ٘تیدٝ ایٙىٝ، اظ زیسٌبٜ ضاست، فطضیٝ غفط  05/0تط اظ وٕوٝ  p-valueٚ ٔمساض احتٕبَ  16/2

 ٔتٛسظ ثٛزٜ است.ثیطتط اظ حس  زض ،ضجىٝ ظیتٛسقٝ ضطاٚضقیت ٔٛخٛز ٔتغیط ، پژٚٞص

ثطاثط ثب  tی ٔمساض آٔبضٜ ثب تٛخٝ ثٝاست،  99/0ٚ ا٘حطاف اظ ٔقیبض  13/3زاضای ٔیبٍ٘یٗ  یاضتطاو یتٛسقٝ ضٞجطٔتغیط 

ٞبی آظٔٛز٘یز ضسٜ ٚ ٘تیدٝ ایٙىٝ، اظ زیسٌبٜ ضاست، فطضیٝ غفط  05/0تط اظ وٕوٝ  p-valueٚ ٔمساض احتٕبَ  12/2

 ٔتٛسظ ثٛزٜ است.ثیطتط اظ حس  زض ،یاضتطاو یتٛسقٝ ضٞجطٚضقیت ٔٛخٛز ٔتغیط ، پژٚٞص

ثطاثط  tی ثب تٛخٝ ثٝ ٔمساض آٔبضٜاست،  91/0ٚ ا٘حطاف اظ ٔقیبض  25/3زاضای ٔیبٍ٘یٗ  یسبظٔب٘ یطیبزٌیتٛسقٝ ٔتغیط 

ٞبی آظٔٛز٘یز ضسٜ ٚ ٘تیدٝ ایٙىٝ، اظ زیسٌبٜ ضاست، فطضیٝ غفط  05/0تط اظ وٕوٝ  p-valueٚ ٔمساض احتٕبَ  37/4ثب 

 ٔتٛسظ ثٛزٜ است.ثیطتط اظ حس  زض ،یسبظٔب٘ یطیبزٌیتٛسقٝ ٚضقیت ٔٛخٛز ٔتغیط ، پژٚٞص

ثطاثط ثب  tی ثب تٛخٝ ثٝ ٔمساض آٔبضٜاست،  97/0ٚ ا٘حطاف اظ ٔقیبض  13/3زاضای ٔیبٍ٘یٗ  یضٞجط ظیتٛسقٝ ٔحٔتغیط 

ٞبی آظٔٛز٘یز ضسٜ ٚ ٘تیدٝ ایٙىٝ، اظ زیسٌبٜ ضاست، فطضیٝ غفط  05/0تط اظ وٕوٝ  p-valueٚ ٔمساض احتٕبَ  17/2

 ٔتٛسظ ثٛزٜ است.ثیطتط اظ حس  زض ،یضٞجط ظیتٛسقٝ ٔحٚضقیت ٔٛخٛز ٔتغیط ، پژٚٞص

ثطاثط ثب  tی ثب تٛخٝ ثٝ ٔمساض آٔبضٜاست،  45/0ٚ ا٘حطاف اظ ٔقیبض  16/3زاضای ٔیبٍ٘یٗ  سغح سیستٕیتٛسقٝ ٔتغیط 

ٞبی آظٔٛز٘یز ضسٜ ٚ ٘تیدٝ ایٙىٝ، اظ زیسٌبٜ ضاست، فطضیٝ غفط  05/0تط اظ وٕوٝ  p-valueٚ ٔمساض احتٕبَ  59/5

 ٔتٛسظ ثٛزٜ است.ثیطتط اظ حس  زض ،یضٞجط ٙسیتٛسقٝ فطاٚضقیت ٔٛخٛز ٔتغیط ، پژٚٞص

 50/12ثطاثط ثب  tی ثب تٛخٝ ثٝ ٔمساض آٔبضٜاست،  90/0ٚ ا٘حطاف اظ ٔقیبض  69/3زاضای ٔیبٍ٘یٗ  وٙٙسٜ ٞب ُیتسٟٔتغیط 

ٞبی آظٔٛز٘یز ضسٜ ٚ ٘تیدٝ ایٙىٝ، اظ زیسٌبٜ ضاست، فطضیٝ غفط  05/0تط اظ وٕوٝ  p-valueٚ ٔمساض احتٕبَ 

 ٔتٛسظ ثٛزٜ است.ثیطتط اظ حس  زض ،وٙٙسٜ ٞب ُیتسٟٚضقیت ٔٛخٛز ٔتغیط ، پژٚٞص

ٚ  44/20ثطاثط ثب  tی ثب تٛخٝ ثٝ ٔمساض آٔبضٜاست،  85/0ٚ ا٘حطاف اظ ٔقیبض  07/4زاضای ٔیبٍ٘یٗ  وٙتطَ تٙص ٞبٔتغیط 

، ٞبی پژٚٞصآظٔٛز٘یز ضسٜ ٚ ٘تیدٝ ایٙىٝ، اظ زیسٌبٜ ضاست، فطضیٝ غفط  05/0تط اظ وٕوٝ  p-valueٔمساض احتٕبَ 

 ٔتٛسظ ثٛزٜ است.ثیطتط اظ حس  زض ،وٙتطَ تٙص ٞبٚضقیت ٔٛخٛز ٔتغیط 

ی ثب تٛخٝ ثٝ ٔمساض آٔبضٜاست،  84/0ٚ ا٘حطاف اظ ٔقیبض  81/3زاضای ٔیبٍ٘یٗ  سیخس ظیثب ضطا ستٓیس یسبظٌبضٔتغیط 

t  ٔمساض احتٕبَ  63/15ثطاثط ثب ٚp-value  ٝز ضسٜ ٚ ٘تیدٝ ایٙىٝ، اظ زیسٌبٜ ضاست، فطضیٝ غفط  05/0تط اظ وٕو

 ٔتٛسظ ثٛزٜ است.ثیطتط اظ حس  زض ،سیخس ظیثب ضطا ستٓیس یسبظٌبضٚضقیت ٔٛخٛز ٔتغیط ، ٞبی پژٚٞصآظٔٛز٘ی

 گیری ي دستايرد علمی پژيَطی وتیجٍ
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 یضٞجط تیفیثٟجٛز و یثطا هیستٕبتیضسٜ ٚ س یعیثط٘بٔٝ ض یتٛا٘س ثٝ فٙٛاٖ تالش ٞب یٔ یٟ٘بز یتٛسقٝ ضٞجط

ثبفث  یٚ اختٕبف یبسیس ،یوست ٚ وبض، فٗ آٚض ٙٝیزض ظٔ ـیسط طاتییتغ (. 357: 2007وطایح، ) .ضٛز فیتقط

تجسیُ ثٝ یه  زض ٘تیدٝ، ثط٘بٔٝ ٞبی تٛسقٝ ضٞجطی (،72: 2014خیُ، ) .ٔٛثط ضسٜ است یضٞجط یتٛسقٝ ٟٔبضت ٞب

 اِٚٛیت ضٚ ثٝ افعایص ثطای تدبضت ٞب ٚ سبظٔبٟ٘بی زِٚتی ضسٜ ا٘س.

٘طبٖ زاز وٝ اظ زیسٌبٜ وبضوٙبٖ ٘ؾبْ تٛسقٝ ٚ ثٟسبظی ٔٙبثـ ا٘سب٘ی زا٘طٍبٜ فّْٛ پعضىی ٔبظ٘سضاٖ ٘تبیح اضظیبثی 

ثقس یبزٌیطی سبظٔب٘ی ٚ أىبٖ تٛسقٝ فطآیٙس ضٞجطی ضا زض سغح فطزی فطاٞٓ ٔی سبظز، زض سغح سیستٕی ٘یعزض 

ضطایظ ضجىٝ ٔٙبست أب زض ثقس ضٞجطی اضتطاوی أىبٖ تٛسقٝ ضٞجطی ٟٔیب ٕ٘ی ثبضس، ٕٞچٙیٗ زض خٟت ثٟجٛز 

تقبٔالت سغح فطزی ٚ سیستٕی، وٙتطَ تٙص ٞب ٚ سبظٌبضی سیستٓ ثب ضطایظ پیچیسٜ تساثیط الظْ ضا زض پیص ٔی ٌیطز 

 .زض خٟت تٛسقٝ ضٞجطی فطاٞٓ ٔی ٕ٘بیس ٚ اظ عطفی تسٟیُ وٙٙسٜ ٞبی الظْ ضا ٘یع

 . سغح1ایٗ سغٛح فجبضتٙس اظ:  زٚ سغح تحّیّی ثب ٞٓ اٞساف تٛسقٝ ضٞجطی ضا ضىُ ٔی زٞٙس. زض ایٗ پژٚٞص،

وٝ ٞط یه اظ ایٗ سغٛح، اٞسافی ضا ثطای تٛسقٝ ضٞجطی تٛغیف ٔی وٙٙس وٝ ثب اضائٝ ضطایظ  . سغح فطزی2سیستٕی 

بتبِیعٚض ٔٙدط ثٝ تٛسقٝ ضٞجطی ٔی ضٛ٘س وٝ ایٗ ثٝ ٘ٛثٝ ذٛز ثبفث ایدبز ا٘غجبق ٚ تٙص ٚ فطبض ٚ ثٝ وٕه اتٛو

 سبظٌبضی ٔثجت سیستٓ ٔی ضٛز.

سغح اَٚ ٔطثٛط ثٝ سیستٓ اختٕبفی یب سغح سیستٕی است وٝ زض ایٙدب اٞساف تٛسقٝ ضٞجطی سبذتبض، فطًٞٙ ٚ 

ٛاضز ثٝ ٔٙؾٛض افعایص سطٔبیٝ اختٕبفی ٚ ٞٛش وٙٙس وٝ ایٗ ٔفطآیٙسٞبست وٝ ثب ٞٓ ٘ؾبْ اختٕبفی ضا تٛغیف ٔی

. ضطایظ 1ا٘س وٝ ضبُٔ: ٌیط٘س. زض ایٗ سغح سٝ ٔقیبض اغّی ٚ وّیسی ضٙبسبیی ضسٜتٛظیـ ضسٜ ٔٛضز ثحث لطاض ٔی

 . یبزٌیطی سبظٔب٘ی.3. ضٞجطی اضتطاوی )ٔطبضوتی( 2ضجىٝ 

یستٓ سبظٌبضی ثطای پبسرٍٛیی ثٝ زض ثقس ضطایظ ضجىٝ ثبیس اضبضٜ وطز وٝ افعایص ؽطفیت سبظٌبضی یه س

ای است وٝ یه سبظٔبٖ زض آٖ ٚالـ ضسٜ است ٚ یه ضطط اغّی ثطای پیچیسٌی، ٘یبظٔٙس تٕطوع ثط ضطایظ ضجىٝ

ٞبی خسیس ایٗ است وٝ آٟ٘ب ثبیس ثتٛا٘ٙس ٞٓ ثب ایدبز ٕٞىبضی ثیٗ فٛأُ زض یه سیستٓ ثطای ایدبز ضفتبضٞب ٚ پبسد

ُٔ ثبضٙس، تٛسقٝ ضٞجطی ٘یبظ ثٝ تمٛیت ٚاثستٍی ٔتمبثُ ثیٗ فٛأُ سبظٔب٘ی ثٝ ٔٙؾٛض ٔحیظ ٚ ٞٓ ثب یىسیٍط زض تقب

زضن ثٟتط ٔسبئُ پیچیسٜ ٚ ٕٞبًٞٙ وطزٖ السأبت ٚاوٙطی ثب سیستٓ اختٕبفی زاضز. ثقس ضٞجطی اضتطاوی ثٝ ایٗ أط 

ٔطىالت زضٛاض ٔٛثط ثبضس. ثٝ  تٛا٘س ثطای حُاضبضٜ زاضز وٝ ثٝ حساوثط ضسب٘سٖ ٔطبضوت تقساز ظیبزی اظ افطاز ٔی

ٞبی سبظٔب٘ی تٛظیـ ضسٜ ثبضس تب ثتٛا٘س ٞٛش زض زستطس زض ایٗ تطتیت ضٞجطی ثبیس زض سطاسط سیستٓ یب ضجىٝ

-ٞبی ضٞجطی ضا ثط اسبس ٚؽبیف ٚ چبِصتٛا٘ٙس ٘مصزٞس وٝ افطاز ٔیسبظٔبٖ ضا تجسیُ ثٝ سطٔبیٝ وٙس. ایٗ ٘طبٖ ٔی

پصیطز ثٝ ایٗ تطتیت ضٞجطی ضا ثٝ لساْ خٕقی است ٚ ظٔب٘ی وٝ فطزی چٙیٗ ٘مطی ضا ٔیٞبی آٖ ا٘دبْ زٞٙس. ایٗ یه ا

ٌصاضز. زض ثقس یبزٌیطی سبظٔب٘ی ثبیس اضبضٜ وطز وٝ ضٙبذت إٞیت ایدبز ٔطتطن زا٘ص زض یه سیستٓ، اضتطان ٔی

وٙس ٚ ٘ٛآٚضی ثطخستٝ ٔیإٞیت یبزٌیطی سبظٔب٘ی ضا زض ایدبز فطآیٙسٞبی سیستٓ اغّی ٚ زض پیٛ٘س ثب سبظٌبضی ٚ 

 سبظی سبظٔب٘ی ا٘دبْ ضٛز.سبظی ٌطٚٞی ٚ ٟ٘بزیٙٝیبزٌیطی اظ عطیك زضن ٚ ضٟٛز زضٚ٘ی، یىپبضچٝ

زض سغح فطزی، تٛسقٝ ضٞجطی اظ تٕطوع ثط سبذتبضٞب ٚ فطآیٙسٞب ثٝ تٕطوع ثط ضفتبضٞبی فطزی ٔٛضز ٘یبظ ثطای ضٞجطاٖ 

وٙٙس ٚ ٞٓ ٞٓ ثط اسبس سیستٓ ٌستطزٜ تط فُٕ ٔی (، افطاز1984ٌیس٘ع، وٙس. ثط اسبس ٘ؾطیٝ سبذتبضٌطایی )تغییط ٔی

 تٛا٘ٙس ٔقیبضٞبی سغح سیستٓ ضا تحت تبثیط لطاض ٔی زٞس.ٌصاض٘س، ثٙبثطایٗ سغح فطزی ٔیثط آٖ تبثیط ٔی
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ٝ ضبُٔ . پطتیجب٘ی اتٛوبتبِیعٚض و1تٛسقٝ زا٘ص ٚ ٟٔبضتٟب ثطای حٕبیت اظ ضفتبضٞبی ضٞجط زض ٞفت حٛظٜ وٝ ضبُٔ: 

وٙٙس وٝ زض ایٙدب ضٞجطاٖ ضسٕی ٞب سبظٔب٘سٞی ٔیضٞجطا٘ی است وٝ ٔحیظ وبض ضا ثطای تسٟیُ تقبٔالت ٔیبٖ ٌطٜٚ

وٝ زض ایٙدب ٘مص ضٞجطی ضسٕی  . حٕبیت اظ ضٞجطی اضتطاوی2تٛا٘ٙس ثط ضٚی ٚیژٌیٟبی عطاحی ضغُ تٕطوع وٙٙس. ٔی

-ٞبست وٝ ٌطٜٚٔطثیٍطی ٔتٕطوع ثبضس ٚ اظ عطیك ایٗ فقبِیت سبظی، آٔٛظش ٚثبیس ثٝ خبی وٙتطَ ثیطتط ثط ٕٞبًٞٙ

. تٛسقٝ ضجىٝ سیستٓ، تٛسقٝ ضٞجطی ٘یبظ ثٝ ضٞجطا٘ی زاضز 3ضٛ٘س. وٙٙسٜ ایدبز ٔیٞبی ذٛزخٛش ٚ ذٛزسبظٔب٘سٞی

ٞبی زض حبَ تٛسقٝ ٚ ٔسیطیتی افعایص زٞٙس )خٙی ٚاِی ٚ ٔٛز ٞبی ذٛز ضا ثٝ غٛضت فّٕی زض ضجىٝوٝ ٟٔبضت

ٞبی است وٝ زض آٟ٘ب سبظی اضتجبعبت پبیساض ٚ ایدبز اضتجبعبت خسیس زض ضجىٝ(. ایٗ أط ضبُٔ غٙی2001ٖ، ایٛا

. حٕبیت اظ ایدبز ٔقب٘ی ٔطتطن وٝ زض ایٙدب الظْ است ضٞجط زض حس زازٖ ثٝ افضبی تیٓ ثٝ 4وٙٙس. فقبِیت ٔی

. ضٙبسبیی ٔٛا٘ـ زض 5ٞب زض ضجىٝ الساْ وٙٙس. صٔٙؾٛض اضتمبی تفبٞٓ ٚ زضن ثىٛضٙس ٚ ثٝ فٙٛاٖ ٔجٙبیی ثطای حُ تٙ

وٝ زض ایٗ لسٕت ضٞجطاٖ ٕٞچٙیٗ ثبیس ثٝ ثطضسی ٔٛا٘ـ ٚضٚز ٚ تٛظیـ اعالفبت زض سیستٓ اختٕبفی  خطیبٖ اعالفبت

. افعایص اضظش ٔثجت فطبض ٚ تٙص، ٘تبیح ایٗ ثقس ثیبٍ٘ط 6ثپطزاظ٘س ٚ ثطای ٔمبثّٝ ثب ٔٛا٘ـ ٔجبزِٝ زا٘ص تالش وٙٙس. 

ٞب ٞبی تقبّٔی وٝ ٔجٙبی ؽٟٛض ٌطٜٚٗ است وٝ ضٞجطاٖ ثبیس فطبض ٚ تٙص ضا زض زضٖٚ سیستٓ ثطای تسٟیُ پٛیبییای

ٞبیی ضا ثطای وٝ ایٗ أط ثٝ ضٞجطا٘ی ٘یبظ زاضز وٝ سبذتبضٞب ٚ فطآیٙسٞبیی ضا ایدبز وٙٙس وٝ فطغت است تمٛیت وٙس؛

ثٙبثطایٗ ثطای تحمك  ثطاٍ٘یع زض ٔیبٖ افضبی تیٓ فطاٞٓ آٚضز؛ٞب، ٘یبظٞب ٚ اٞساف ٔتضبز ٚ چبِصآضىبض ضسٖ زیسٌبٜ

ٞب ضا اظ عطیك اضائٝ ٞبی ٔتفبٚت ضا اضظیبثی وٙس ٚ ٌطٜٚایٗ أط ایدبز یه ٔحیظ تیٕی ضطٚضی است وٝ زیسٌبٜ

. ایدبز سطٔبیٝ اختٕبفی، إٞیت سطٔبیٝ 7ٞب ثٝ آٟ٘ب ٔٛضز حٕبیت لطاض زٞس. ٟٔبضتٟبی حُ اذتالفبت ٚ تقبضؼ

ضجىٝ ایدبز اختٕبفی زض اضتمبی ا٘تمبَ زا٘ص اِٛیتی ضا ثطای ٟٔبضتٟبی ضٞجط زض ایدبز ٚ تٛسقٝ سطٔبیٝ اختٕبفی زضٖٚ

 وٙس.ٔی

ٞط پژٚٞطی ثب ٞسف استفبزٜ اظ ٘تبیح آٖ ثطای ثٟجٛز أٛض ٚ یب تغییط ضطایغی غٛضت ٔی ٌیطز. ثٙبثطایٗ ثب فٙبیت ثٝ 

ٞص ٔی تٛا٘س زض سبظٔبٟ٘بی زِٚتی ایطاٖ ثٝ ٚیژٜ زض زا٘طٍبٟٞبی فّْٛ پعضىی ٘تبیح ثٝ زست آٔسٜ یبفتٝ ٞبی ایٗ پژٚ

ثٝ وبض ٌطفتٝ ضٛز، ِصا ٔسیطاٖ ٔی تٛا٘ٙس ثب ثٟطٜ ٌیطی اظ ٔسَ تسٚیٗ ضسٜ زض خٟت تحمك اٞساف سبظٔبٖ الساْ 

یمبت زض ایٗ حٛظٜ ٕ٘بیٙس. فالٜٚ ثط ایٗ زستبٚضزٞبی ایٗ پژٚٞص ٔی تٛا٘س ثٝ پژٚٞطٍطاٖ ٘یع زض ظٔیٙٝ ا٘دبْ تحم

وٕه ٕ٘بیس. ثٝ ٕٞیٗ ٔٙؾٛض زض خٟت تٛسقٝ ضٞجطی ثطای زست یبثی ثٝ اٞساف سبظٔبٖ السأبت ظیط پیطٟٙبز 

 ضٛز: ٔی

 حٕبیت اظ ضٞجطی اضتطاوی .1
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