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 چکیدُ

 ػشٔبیٝ ٚسی ثٟشٜ ثش ٌزاس تبثیش ٞبی تٛكیفی ثٝ ثشسػی ؿبخق -تحمیك حبضش ثب سٚؽ تحّیّی

پشٚسؽ ٔی پشداصد ثب تٛخٝ ثٝ إٞیت ػبصٔبٖ آٔٛصؽ ٚ پشٚسؽ ٚ ٘مـی وٝ  ٚ آٔٛصؽ دس ا٘ؼب٘ی

صیبدی ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی دس ایٗ ػبصٔبٖ داسد ؿٙبػبیی ؿبخق ٞبی تبثیش ٌزاس ثش ثٟشٜ ٚسی ضشٚست 

داسد ثٝ ٕٞیٗ دِیُ ایٗ تحمیك ثٝ د٘جبَ پبػخ ثٝ ایٗ پشػؾ اػت وٝ چٝ ػٛأُ ٚ ؿبخق ٞبیی 

؟ ثب ثشسػی ٞبی كٛست ٌشفتٝ ٘تبیح صؽ ٚ پشٚسؽ ٔٛثش اػتثش ثٟشٜ ٚسی ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی دس آٔٛ

 ،اػتمشاس ٘ظبْ پیـٟٙبدٞب ا٘ؼبٖ، ثٝ ٟ٘بدٖ اسصؽ ٚ احتشاْ ا٘ؼب٘ی، ٘یشٚی ٘ـبٖ ٔی دٞذ تشثیت

 ٔحیظ ایدبد وبسوٙبٖ، سضبیت خّت ػبصٔبٖ، دس افشاد ثب ٔؼبؿشت اداسی، اتٛٔبػیٖٛ ٚ تىِٙٛٛطی

 ٔحیظ خبیٍضیٙی ٚ تشع ٔحیظ ثشدٖ ثیٗ اص ٚ تـٛیك وبسوٙبٖ، سٚحیٝ تمٛیت ػبصٔبٖ، دس ػبِٓ

 پشٚسؽ ٚ آٔٛصؽ دس ٚسی ثٟشٜ ثش ا٘ؼب٘ی ػشٔبیٝ ٌزاس تبثیش ٞبی ؿبخق خّٕٝ اص افشاد ثٝ اػتٕبد

 ثبؿذ. ٔی

 .ثٟشٜ ٚسی، ػشٔبیٝ ا٘ؼب٘ی، ٔؼّٕبٖ، ٔذیشاٖ، اتٛٔبػیٖٛ اداسی :کلوبت کلیدی

 10.6084/m9.figshare.11890035DOI(Digital Object Identifier):  
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 2ٍیدا اًدیطوٌد ،1سیي سزٍش هْزح

 ایشاٖ وشٔبٖ، وشٔبٖ، ٚاحذ اػالٔی آصاد دا٘ـٍبٜ آٔٛصؿی، ٔذیشیت دوتشی دا٘ـدٛی1
 وشٔبٖ،وشٔبٖ،ایشاٖ ٚاحذ اػالٔی آصاد دا٘ـٍبٜ تشثیتی، ػّْٛ ٌش2ٜٚ

 

 ًَیسٌدُ هسئَل:

 حؼیٗ ػشٚؽ ٟٔش

 

  ٍ آهَسش در اًسبًی سزهبیِ ٍری بْزُ بز گذار تبثیز ّبی ضبخص 

 پزٍرش 
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 هقدهِ    
دس ثیٗ ػبصٔبٟ٘ب تبویذ ٚیظٜ ای ثش ػشٔبیٝ ا٘ؼب٘ی ثٝ ػٙٛاٖ ػبُٔ تبثیش ٌزاس ثش ثٟشٜ ٚسی ؿذٜ اػت ٞش چٙذ تبوٖٙٛ ٘یض 

ػشٔبیٝ ا٘ؼب٘ی چٍٛ٘ٝ تبثیش ٌزاس ثش پیـشفت ٚ ثٟشٜ ٚسی ٔی ؿٛد ٚخٛد ٘ذاسد أب ثٝ خشات ٔی تٛاٖ ٌفت تٛافمی ثش ایٙىٝ 

  .تدشثیبت ػبصٔبٟ٘ب ثٝ اثجبت سػیذٜ اػت وٝ ػبُٔ ٟٔٓ سؿذ دس ػبصٔبٟ٘ب ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی ٞؼتٙذ

 ٔی وـٛس ٞش ٌیشاٖ تلٕیٓ ٚ اییاخش ٔذیشاٖ اكّی ٞبی دغذغٝ اص یىی ػٙٛاٖ ثٝ ػبصٔبٟ٘ب دس ٚسی ثٟشٜ افضایؾ ؿٙبػبیی

 اص یىی ا٘ذ دادٜ لشاس ٚسی ثٟشٜ افضایؾ ٔجٙبی ثش سا خٛد تٛػؼٝ ٞبی ثش٘بٔٝ ػٕذٜ وـٛسٞب اص ثؼیبسی دس عٛسیىٝ ثٝ ثبؿذ،

 تٕبٔی ٚ ٔیىٙذ حشوت ٔحٛس دا٘بیی التلبد خٟت دس ٘یض وٝ ٔب وـٛس.  ثبؿذ ٔی پشٚسؽ ٚ آٔٛصؽ ػبصٔبٟ٘ب، ایٗ ٟٕٔتشیٗ

 ا٘ؼب٘ی  ٘یشٚی ثش آٖ تبثیش ٚ ٚسی ثٟشٜ استمبی خض ای چبسٜ ٔی ٌیشد؛ وبس ثٝ ا٘ؼب٘ی ٞبی ػشٔبیٝ افضایؾ ثشای سا خٛد تالؽ

 ٌزاس تبثیش ٞبی ؿبخق تبثیش ٘ذاسد ثٝ ٕٞیٗ دِیُ ثش آٖ ؿذیٓ تب دس ایٗ تحمیك ثٝ ثشسػی  پشٚسؽ ٚ آٔٛصؽ دس ٚیظٜ ثٝ

 ثپشداصیٓ.پشٚسؽ  ٚ آٔٛصؽ دس ا٘ؼب٘ی ػشٔبیٝ ٚسی ثٟشٜ ثش

 

 ٍری  بْزُ 
 :ؿٛد ٔی اسائٝ آٖ اص ٔتؼذدی تؼبسیف ٚسی ثٟشٜ ٔفْٟٛ خبٔغ ٚ ثٟتش ؿٙبخت ثشای

 .ٕ٘بیذ ٔی تؼشیف ؿذٜ، ٔلشف ٔٙبثغ ثٝ ؿذٜ تِٛیذ وبالٞبی ٘ؼجت سا ٚسی ثٟشٜ آوؼفٛسد فشًٞٙ -1

 .ا٘ذ ٕ٘ٛدٜ تؼشیف ٞب دادٜ ثٝ ٞب ػتبدٜ ٘ؼجت»كٛست ثٝ سا ٚسی ثٟشٜ ٔذیشیت ٚ ػبصٔبٖ تخللی ٞبی فشًٞٙ اص ثؼیبسی -2

 ثغٛس ثبیذ ٚسی ثٟشٜ ثٝ سػیذٖ ثشای ثٙبثشایٗ. دا٘ذ ٔی اثشثخـی ٚ وبسایی اص ای ٔدٕٛػٝ سا ٚسی ثٟشٜ ساثیٙض. پی اػتیفٗ -3

 یبثذ، دػت اػت سخٛػبٖ اسثبة سضبیت ثٝ دػتیبثی ٔیضاٖ ٔٛسد دس وٝ اٞذافی ثٝ ثتٛا٘ذ ػبصٔبٖ اٌش. وشد ػُٕ ٔٛثش ٚ وبسا

 یبثذ، دػت( سخٛػبٖ اسثبة سضبیت)ٞذف ٕٞیٗ ثٝ خٛد وبسوٙبٖ تؼذاد وبٞؾ ثب ػبصٔبٖ اٌش أب. اػت اثشثخؾ ػبصٔب٘ی

 وبساثٛدٖ ٚ اثشثخؾ اص تّفیمی ٚسی ثٟشٜ ٞؼتیٓ ؿبٞذ ثبال ٔثبَ دس وٝ عٛس ٕٞبٖ. داؿت خٛاٞذ لجُ اص ثبالتشی وبسایی

 .(44: 1374ساثیٙض، پی اػتیفٗ)اػت

 پزٍرش ٍ آهَسش در ٍری بْزُ تعزیف
 داسد اختیبس دس وٝ ٔٙبثؼی اص آٔٛصؿی ػبصٔبٖ اػتفبدٜ ٘حٜٛ ٔیبٖ استجبط اص اػت ػجبست:  پشٚسؽ ٚ آٔٛصؽ دس ٚسی ثٟشٜ»

 وبسوٙبٖ ی وّیٝ وبسی ص٘ذٌی ویفیت ٌشفتٗ ٘ظش دس ثب ٕٞشاٜ ٔغّٛة ٞبی ػتبدٜ ثٝ آٔٛصؿی فشآیٙذی عی آٖ  تجذیُ ٚ

 .(28: 1384 ٔیشوٕبِی،« )آٖ
 

 در آهَسش ٍ پزٍرش عَاهل هؤثز بز افشایص بْزُ ٍری ًیزٍی اًسبًی
 .ٔؼّٕبٖآٔٛصؽ ؿغّی ٔذیشاٖ ٚ  .1

 . ثشای وبس ثٟتش ٚ ثیـتش ٔؼّٕبٖ استمبء اٍ٘یضؽ ٔیبٖ  .2

 .ایدبد صٔیٙٝ ٞبی ٔٙبػت ثٕٙظٛس اثتىبس ٚ خاللیت ٔذیشاٖ ٚ وبسوٙبٖ .3

 . ٚ ثشلشاسی ٘ظبْ تٙجیٝ ٚ تـٛیك ثشلشاسی ٘ظبْ ٔٙبػت پشداخت ٔجتٙی ثش ػّٕىشد .4

 . ٚخذاٖ وبسی ٚ ا٘ضجبط اختٕبػی وٝ ػٛأُ خٛد وٙتشِی اػت .5

 .تحَٛ دس ػیؼتٓ ٚ سٚؿٟبی وٝ ٘مؾ حؼبع ٚ وّیذی داس٘ذ .6

  .(4: 1394 ، )ظبٞشستمٛیت حبوٕیت ٚ تؼّظ ػیبػتٟبی ػبصٔبٖ ثش أٛ .7
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 پزٍرشٍری در آهَسش ٍ  ُ بْز کبّص در هَثز عَاهل هْوتزیي
 اػت ٞضیٙٝ ٚ دسآٔذ ثٛدٖ ٘بٔتٛاصٖ ،پشٚسؽ ٚ آٔٛصؽ ا٘ؼب٘ی دس ٔٙبثغ ٚسی ثٟشٜ وبٞؾ ػبُٔ تشیٗ ٜ ػٕذ ٚ ٟٕٔتشیٗ 

داخُ آٔٛصؽ  دس ٚسی ثٟشٜ وبٞؾ دس ٔٛثش ػٛأُ ٟٕٔتشیٗ آٖ اص پغ. اػت ا٘ؼب٘ی ٔٙبثغ اٍ٘یضؽ دس ػبُٔ وٝ ٟٕٔتشیٗ

 : ثبؿذ ٔی ریُ ؿشح ٚ پشٚسؽ ثٝ

 ٔذیشیت ضؼف اص ٘بؿی وبسوٙبٖ ثیٗ تجؼیض ٚخٛد -

 ٔٙبػت وبسی ٔحیظ ٘جٛدٖ ٔؼبػذ -

 ؿغّی ٚ تحلیّی سؿتٝ ٘بٕٞبٍٞٙی ٞبی  -

  ٔشثٛط ٔـبغُ دس تخللٟب اص ٘ىشدٖ اػتفبدٜ -

 ٔذیشیت ثش٘بٍٔی ثی -

 ثشخی اص آٔٛصؽ ٞبی ضٕٗ خذٔت  فمذاٖ -

  ؿغّی ٚ فشدی اػتؼذادٞبی ٘بٕٞبٍٞٙی -

 ا٘ؼب٘ی ٘یشٚی پی دس پی ا٘تمبَ ٚ فؼّی وبس ثٝ ػاللٍی ثی -

 آٔٛصؽ ثب ساثغٝ فشد ثبیذ ٔیبٖ ایٗ دس. داسد استجبط ٔذیشیت ضؼف ثٝ ا٘ؼب٘ی ٘یشٚی ٚسی ثٟشٜ وبٞؾ ػٛأُ تٕبٔی تمشیجب

 ٔٛثش ثؼیبس وٝ ػبّٔی سا خٛد ػبصٔبٖ فشٍٞٙی ٔحیظ وٝ اػت وؼی ٔٛفك ٔذیش. ثبؿذ دٚعشفٝ ٚ ٔتمبثُ پشٚسؽ استجبعی ٚ

 ٚ حمٛق. ٌیشد ثىبس ٟٞبی ػبصٔبٖ ثش٘بْ اخشای خٟت دس سا آٖ ٚ وٙذ دسن ٚ ثـٙبػذ ػٕیمب اػت وبسوٙبٖ سفتبسٞبی دس

 اٌش. ؿٛد ٔؼیٗ ثش٘بٔٝ ٞب ٚ ثشاثش تغییشات دس افشاد ػّٕىشد ٚ تدبسة تخلق، ؿغُ، ٔبٞیت ثشاػبع ثبیذ افشاد ٔضایبی

 أتیبصات اص ؿبیؼتٝ افشاد دیٍش تؼجیش ثٝ یب ٘ـٛد أتیبص دادٜ آ٘بٖ ثٝ ؿبیؼتٍی ٔغبثك ٚ ٘ـٛد اسصیبثی دلت ثٝ افشاد ػّٕىشد

 .(25: 1391آیذ)پذساْ، ٔی ثٛخٛد وبسی وٓ تذسیح فشًٞٙ ثٝ ػبصٔبٖ آٖ دس ٘ـٛ٘ذ ثشخٛسداس ػبصٔبٖ دس ثیـتش
 

 آهَسش ٍ پزٍرش در اًسبًی ّبی سزهبیِ ٍری بْزُ در تأثیزگذار ّبی ضبخص
 داؿتٝ تٛخٝ آٟ٘ب ثٝ خٛد ػبصٔبٖ دس ثیـتش ٚسی ثٟشٜ خٟت ثبیؼتی ٔذیشاٖ وٝ - ا٘ؼب٘ی ٟٔبست دس تأثیشٌزاس ٞبی ٔؤِفٝ 

 :اص ا٘ذ ػجبست، ثبؿٙذ

. اػت ٞب ّٔت تٛػؼٝ ٚ سؿذ ٚ ٚسی ثٟشٜ اكّی ػبُٔ ا٘ؼب٘ی، ٘یشٚٞبی پشٚسؽ ٚ آٔٛصؽ :اًسبًی ًیزٍی تزبیت. 1 

 ٞب ا٘ؼبٖ تشثیت ٚ تؼّیٓ ثٝ دٞٙذ ٔی ٘ـبٖ تٛخٝ كٙبیغ ٚ ٞضیٙٝ ثٛدخٝ، ثٝ آ٘ىٝ اص تش افضٖٚ ثبیذ ٞب ػبصٔبٖ ٚ وـٛسٞب

 .(151:  1377 آثبدی، ػّی)ٌٕبس٘ذ ٕٞت

 پی دس سا وبسآٔذ ا٘ؼب٘ی ٘یشٚی ثب ٔٛفك ػبصٔب٘ی ا٘ؼب٘ی، كحیح سٚاثظ ثشلشاسی :اًسبى بِ ًْبدى ارسش ٍ احتزام. 2 

 پشٚسؽ آٟ٘ب ٞبی تٛا٘بیی ٚ اػتؼذاٞب ثذٞذ، اػتجبس ٚ احتشاْ آٟ٘ب ؿخلیت ٚ خٛد افشاد ثٝ ػبصٔبٖ ٌبٜ ٞش. داؿت خٛاٞذ

 .(241:  تب ثی ؿٛن،)وشد تؼخیش سا ٞب ا٘ؼبٖ دَ تٛاٖ ٔی وٝ اػت ٚاػغٝ ایٗ ثٝ فمظ صیشا یبفت؛ خٛاٞذ

 سا وبس ا٘دبْ وٝ سٚؿٟبیی ٚ اثضاس ثؼٙٛاٖ ٔٙبػت تىِٙٛٛطی ثىبسٌیشی ٚ ا٘تخبة :تکٌَلَصی ٍ اتَهبسیَى اداری. 3

 تِٛیذ اثضاسٞبی ػبیش ٚ ٞب سٚؽ آالت، ٔبؿیٗ اثضاس، ا٘تخبة. ٞؼتٙذ ٔٛثش ٚسی ثٟشٜ وبٞؾ یب ٚ افضایؾ دس ؿٛ٘ذ ٔی ٔٛخت

وبخىی  ثبؿٙذ)حؼٙی ٔٛثش تٛا٘ٙذ ٔی ػبصٔبٖ ٞبی ػتبدٜ افضایؾ ٚ ٞب ٞضیٙٝ وبٞؾ دس خذٔبت دٞٙذٜ اسائٝ یب ٚ وبال وٙٙذٜ

  .(1391:8 ٚ ٕٞىبساٖ ،

 وبس ٘یشٚی یب ٚ ٚلت دس خٛیی كشفٝ ٚ ثبصدٜ یب ٔحلَٛ افضایؾ ثبػث وٝ ایٗ ثش ػالٜٚ اداسی اتٛٔبػیٖٛ ػیؼتٓ اص اػتفبدٜ

 یه اص اعالػبت تجذیُ ؿذٜ وبس ٘یشٚی وٕتش تمؼیٓ خبعش ثٝ ، ثشوبس ثٟتش وٙتشَ لجیُ اص دیٍشی ٔٛاسد ثبػث ؿٛد ٔی

 خٟت وٙتشَ ٚ تـشیفبت ثٝ وٕتش ٘یبص ، ؿٛد ٔی ا٘دبْ ثٟتش پشػُٙ ػبصٔب٘ذٞی ، ٌیشد ٔی كٛست دیٍش ؿىُ ثٝ ؿىُ

 خبف وبس ػشی یه ا٘دبْ دس وبسوٙبٖ اثشثخـی افضایؾ دِیُ ثٝ ٚخٛد خٛاٞذ داؿت، اداسات ثیٗ وبس خشیبٖ ثش ٘ظبست

ٔٛلغ ثٛخٛد خٛاٞذ  ثٝ خذٔبت ٚ اعالػبت ثٟتش اسائٝ دِیُ ثٝ ٔـتشی ثیـتش سضبیت یبثذ ٔی افضایؾ آٟ٘ب ؿغّی سضبیت

 .(11: 1391 ٔٛٔٙی،)آٔذ

 ٚ ثٟجٛد ٔٛخت وبسایی، افضایؾ ثٕٙظٛس دفتشی فؼبِیتٟبی دس اِىتشٚ٘یىی تدٟیضات وبسثشد ٕٞچٙیٗ ثب  اداسی اتٛٔبػیٖٛ

 تدٟیضات ایٗ. ؿٛد دس ػبصٔبٖ آٔٛصؽ ٚ پشٚسؽ ٔی وبس ٔحیظ ٚ دفبتش ثیٗ ٚ دفتش دسداخُ اعالػبت تجبدَ تىبُٔ

ثب ثىبسٌیشی ایٗ تدٟیضات دس ػبصٔبٖ ٔٛاسد .اػت...  ٚ ؿجىٝ ، ٔخبثشاتی خغٛط ، ٞب سایب٘ٝ چٖٛ الالٔی ؿبُٔ ، اِىتشٚ٘یىی

  .داسد پشٚسؽ ٚ آٔٛصؽ ریُ اخشا ٔی ؿٛد وٝ ٘مؾ ثؼضایی دس وبسایی ٚ ثٟشٜ ٚسی ػبصٔب٘ی دس
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 وبس؛ ٘یشٚی وٕتش تمؼیٓ خبعش ثٝ وبس، ثش ثٟتش وٙتشَ( اِف

 تبیپ وبغز سٚی آٖ اص پغ وٝ ٘ٛاس سٚی ٘ٛؿتٗ ٔب٘ٙذ ٌیشد، ٔی كٛست وٕتش دیٍش ؿىّی ثٝ ؿىّی اص اعالػبت تجذیُ( ة

 ؿٛد؛ ٔی

 ؿٛد؛ ٔی وٕتش سػب٘ی ٍٞٙبْ ثٝ ٚ ػٛاثك ٍٟ٘ذاسی ثبیٍب٘ی، ٔب٘ٙذ غیشِٔٛذ ٞبی فؼبِیت( ج

 وٕتش ٌشدٕٞبیی ٚ ٔؼبفشت تّفٙی، وٙفشا٘غ أىب٘بت اص اػتفبدٜ ثب چشاوٝ. ؿٛد ٔی ا٘دبْ ثٟتش پشػُٙ دٞی ػبصٔبٖ( د

 .(4: 1387، ٘ؼت ٔحؼٗ ٚ أیش٘ظاد) ٌشدد ٔی

 ٚ اخاللی خلٛكیبت اص ػبصٔبٖ یه وبسوٙبٖ ٚ ٔذیش ٔیبٖ ٘ضدیه سٚاثظ ثشلشاسی :سبسهبى در افزاد بب هعبضزت. 4 

 ػٙٛاٖ ثٝ ٔذیش فشٔبٖ وٝ ثبؿذ ٘ضدیه ٚ ٌشْ چٙبٖ ثبیذ وبسوٙبٖ ٚ ٔذیش ثیٗ سٚاثظ. اػت ٔذیشیت اػبػی ٞبی ضشٚست

 استجبعی، چٙیٗ ثشلشاسی دس ٔٛفمیت ػذْ. ؿٛد تّمی پذس اص فشص٘ذ اعبػت ػٙٛاٖ ثٝ افشاد فشٔب٘جشداسی ٚ فشص٘ذ ثٝ پذس فشٔبٖ

 .(227: 1373 ایٕبیی،)اػت ػبصٔب٘ی وبس پیـجشد اص ٔب٘غ

 خٛد اٞذاف ثٝ خٛاٞذ ٔی ػبصٔبٖ اٌش. اػت وبس ٞش ؿشٚع ثشای اٍ٘یضٜ ثٟتشیٗ اؿتیبق، ٚخٛد :کبرکٌبى رضبیت جلب. 5 

 تالؽ افشاد اٌش وٝ وٙذ ثبثت ثبیذ ػبصٔبٖ. ٕ٘بیذ خّت سا افشاد ٔٙذی ػاللٝ ٚ سضبیت ٕٔىٗ، كٛست ٞش ثٝ ثبیذ یبثذ دػت

 ٘حٜٛ عجیؼی ٘تیدٝ چیض ٞش اص لجُ ؿغّؾ، ثٝ فشد ٞش تؼّك ٚ دِجؼتٍی ػبُٔ. وٙٙذ ٔی دسیبفت وبفی پبداؽ ٕ٘بیٙذ،

 .(117 - 116:   1377 ، آثبدی ػّی)اٚػت ثب ٔذیشیت ٚ ػبصٔبٖ ثشخٛسد

 ٚ اخاللی ػالٔت ػذْ. ثبؿذ ػبِٓ وبُٔ عٛس ثٝ خٟت ٞش اص ثبیذ ػبصٔبٖ ٔحیظ :سبسهبى در سبلن هحیط ایجبد. 6 

 ػبصٔبٖ، ٚ وبس ٔحیظ دس اٌش. دٞذ ٔی وبٞؾ سا ػبصٔبٖ ٚ فشد ٔٛفمیت ٚ ثخـی اثش وبسآیی، ٔیضاٖ ػبصٔبٖ، دس سفتبسی

 .(429:  1387 سضبییبٖ،)داؿت خٛاٞٙذ سا ػخت ثؼیبس وبسٞبی تحُٕ وبسٔٙذاٖ ثبؿذ حبوٓ كٕیٕیت ٚ دٚػتی

 تمٛیت ثیـتش، اثشثخـی ٚ وبسآٔذی ٔٙظٛس ثٝ ػبصٔبٖ دس اٍ٘یضٜ ایدبد ٞبی ساٜ اص یىی: کبرکٌبى رٍحیِ تقَیت. 7 

 آٔبدٌی ٚ ػاللٝ ٚ وبس ٔحیظ ٚ خٛد ثٝ ٘ؼجت خٛة احؼبع ٚ ثیٙؾ اص ػجبست سٚحیٝ. اػت ػبصٔبٖ دس وبسوٙبٖ سٚحیٝ

 ٔٛفمیت ٚ تالؽ ضبٔٗ ػبِی، سٚحیٝ. اػت( اثشثخؾ) ٔغّٛة ٘حٛ ثٝ دػتٛسات ا٘دبْ ثشای فىشی ٚ سٚحی خؼٕب٘ی، ٞبی

 ا٘دبْ اص آٟ٘ب ٚ ؿٛد ٕ٘ی ٔؼّظ وبسوٙبٖ ثش أیذی ٘ب ٚ خؼتٍی ثبؿذ ثبال ػبصٔبٖ دس افشاد سٚحیٝ ٚلتی. اػت ثیـتش

 ٔی ػبصٔبٖ دس ٌشٚٞی ٚ فشدی پیـشفت تمٛیت ٚ خالق فىشٞبی تشغیت ٔٛخت أش ایٗ ثّىٝ. ٌشیض٘ذ ٕ٘ی ػخت وبسٞبی

 .(434 ، 1387 سضبییبٖ،)ؿٛد

 ثبصدٞی ثشای ٔؤثش ٞبی صٔیٙٝ ٚ ٞب حُ ساٜ اص یىی تـٛیك،. اػت تـٛیك اٍ٘یضٜ، ایدبد ٞبی ساٜ اص دیٍش یىی :تطَیق. 8 

 ٔٙبػت ٘ؼجتی تـٛیك ٚ وبس ثیٗ اٌش داؿت تٛخٝ ثبیذ اِجتٝ. اػت حشوت ا٘شطی ٚ ػٛخت تـٛیك. اػت وبس ثٟتش ٚ ثیـتش

 .(181:  1377 آثبدی، ػّی)سٚد ٔی ثیٗ اص تالؽ ٚ ػؼی سٚحیٝ ٘جبؿذ، ثشلشاس

 ثش ػبصٔبٖ دس ٔذیش اص وبسوٙبٖ فشٔب٘جشداسی اٌش :افزاد بِ اعتوبد هحیط جبیگشیٌی ٍ تزس هحیط بزدى بیي اس. 9 

 تشع ػبُٔ سفتٗ ثیٗ اص ثب ِٚی ؿٛد؛ ٔی اخشا دػتٛسات اػت حبوٓ ٔحیظ ثش ٚحـت وٝ صٔب٘ی تب ثبؿذ، تشع اػبع

 ثٝ اػتٕبد ٚ وبس ا٘دبْ ثٝ ؿٛق ػبختٗ خبیٍضیٗ. ٌیشد ٔی سا پٛیبیی ٚ تالؽ خبی ٘یشٚٞب اسادٜ ٚ ػضْ دس وبّٞی ٚ ػؼتی

. ؿٛد ٔی ثیـتش ػبصٔبٖ دس وبس اص حبكُ ٘تبیح ٚ تٛفیك ٚ دادٜ افضایؾ سا وبس ثٝ ٔٙذی ػاللٝ فشٔب٘ذٞی، ٔشاتت ٚ ػبصٔبٖ

 دس تشع ػبُٔ اٌش. وٙٙذ تـٛیك ٚ تحشیه ٔضبػف تالؽ ٚ خذیت ثٝ سا وبسوٙبٖ لٛی ٔذیشیتی لبثّیت ثب ثبیذ ٔذیشاٖ

 .(313 - 297 ، 1377 آثبدی، یبفت)ػّی خٛاٞذ افضایؾ وبسوٙبٖ وبسی اٍ٘یضٜ ٚ سٚحیٝ لغؼبً سٚد ثیٗ اص وبس ٔحیظ
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 هٌببع اًسبًی در بْزُ ٍریًقص هدیزیت 

ػبصٔبٖ دس تؼشیف، ػیؼتٕی اػت وٝ دس آٖ ٌشٚٞی اص افشاد ثشای سػیذٖ ثٝ اٞذافی ٔـتشن ٚ اص پیؾ تؼییٗ ؿذٜ، 

آٌبٞب٘ٝ ٚ ثٝ عٛس ٔٙظٓ ثب یىذیٍش ٔـبسوت ٔی وٙٙذ. ٞش ػبصٔب٘ی ػبختبس ٚیظٜ خٛد سا داسد وٝ ؿبُٔ ٕٞٝ ٚیظٌی ٞب ٚ 

تبس اػضبی آٖ ػبصٔبٖ سا تـىیُ ٔی دٞذ، چٙب٘چٝ لشاس ثش ایٗ ثبؿذ ػبصٔبٖ دس ٔحیغی ٔـخلٝ ٞبی آؿىبسی اػت وٝ سف

پٛیب ٚ ٔتحَٛ ثٝ فؼبِیت خٛد ادأٝ دٞذ، ثبیذ ٔٙبثغ ا٘ؼب٘ی آٖ دس ؿشایظ پبیذاس سؿذ ٚ تٛػؼٝ لشاس ٌیش٘ذ، ِزا اٌش ثٝ ا٘ؼبٖ 

ش خٛاٞذ ثٛد، چشا وٝ تٟٙب ا٘ؼبٖ اػت وٝ ثب افضایؾ ثیؾ اص دیٍش ػٛأُ تٛخٝ ؿٛد دػتیبثی ثٝ استمب ی ثٟشٜ ٚسی ٘یض ثیـت

اٍ٘یضٜ ٞب ٔی تٛا٘ذ وٕیّت ٚ ویفیت وبس خٛد سا استمبء دٞذ. ٞش فشد، داسای ٚیظٌی ٞبی خبكی اػت ثٝ ػجبست دیٍش تفبٚت 

بٚت . ایٗ تفٚ آٔٛصؽ ٞبی فشدی لبثُ ثشسػی اػتٞبی ٚی دس لبِت ٘یبص ٞب، ػالیك، اٍ٘یضٜ ٞب، ٍ٘شؽ ٞب، ؿخلیت ٞب 

ٞبی فشدی استجبط تٍٙبتٍٙی ثب اداسٜ ثؼیبسی اص فؼبِیت ٞبی پشػّٙی، ا٘تخبة وبسوٙبٖ داسای ٟٔبست ٞبی ٔٛسد ٘یبص، 

پشداخت اضبفٝ حمٛق ثٝ وبسوٙبٖ داسای ػّٕىشد ثبالتش، استمبی وبسوٙبٖ ثب اػتؼذادتش ٚ تٙظیٓ ثش٘بٔٝ ٞبی آٔٛصؿی داسد. 

ی ٘مؾ ٞبی ٔتفبٚت ػبصٔب٘ی ٔٙبػت ٞؼتٙذ. چٝ حمٛلی ثشا افشادی چٝ وٝ اػت أش ایٗ وٙٙذٜ تؼییٗ فشدی ٞبی تتفبٚ

ثبیذ ثٝ آٖ ٞب پشداخت ؿٛد ٚ چٝ فؼبِیت ٞبی آٔٛصؿی الصْ اػت؛ ثٙبثشایٗ وّیٝ فؼبِیت ٞبی ٔٙبثغ ا٘ؼب٘ی دسثشٌیش٘ذٜ 

 ٘یشٚی ٚسی ثٟشٜ ٛدثٟج خٟت ػبِی ٞبی فشكت تٛا٘ذ ٔی ٚ اػت ٘تبیح اسصؿیبثی تفبٚت ٞبی فشدی، تؼییٗ ٞذف ٞب ٚ

ؼب٘ی ٚ ػبصٔب٘ی ایدبد وٙذ ثٙبثشایٗ ٚظیفٝ ٔذیشاٖ ٚ ثٝ ٚیظٜ ٔذیشاٖ ٔٙبثغ ا٘ؼب٘ی اػت وٝ ثب ؿٙبػبیی، تشثیت ٚ پشٚسؽ ا٘

 .(5: 1396ذ)افخٕی،٘یشٚی ا٘ؼب٘ی ثشای سػیذٖ ثٝ اٞذاف ػبصٔب٘ی ٌبْ ثشداس٘

 

  اًسبًی ًیزٍی ٍری بْزُ بز آى اثز ٍ هدارس  در اداری اتَهبسیَى کبربزدّبی
ٞب  ؿشوت اص ثؼیبسی اػت  داؿتٝ ا٘ؼب٘ی ٘یشٚی ثٟشٚسی ثش ٔثجت تبثیش ، ا٘ؼب٘ی ػشٔبیٝ ٘یض ٚ استجبعبت ٚ اعالػبت فٙبٚسی

 اتٛٔبػیٖٛ اػتمشاس ٘تبیح. ثشد٘ذ پی اداسی أٛس دس ٌزاسی ػشٔبیٝ إٞیت ثٝ 1981 دٞٝ اٚاخش دس ٔٛفك ٚ ػبصٔبٟ٘بی

 تؼذاد وبٞؾ ثب تٛاْ وبس ٘یشٚی اص ثٟتش اػتفبدٜ ؿبُٔ، أٛس دس ٔثجت تبثیشاتی ٚ ٞب ػبصٔبٖ ٚسی ثٟشٜ افضایؾ ٌٛیبی اداسی،

 ثبؿذوٝ ٔی...  ٚ ثٟتش ٌیشی تلٕیٓ ثب ٔذیشیت ثٟتش ویفیت صٔبٖ، اص ثٟتش اػتفبدٜ پشػُٙ، فشدی ثبصدٜ افضایؾ وبسوٙبٖ،

ٔىبتجبت،  دس دلت ٚ ػشػت ایدبد ٔٙظٛس ثٝ ػبصٔبٟ٘ب اوثش دس .دٞذ ٔی تـىیُ سا اعالػبت ٔذیشیت ٚ التلبد ػْٛ ثٙیبٖ

 حدٓ تذسیدی وبٞؾ ٚ ٔختّف اؿىبَ ثٝ وبٔپیٛتشی ٞبی فبیُ وبغزی، ػٙذ اص اػٓ ٔىبتجبتی اػٙبد اِىتشٚ٘یىی ٌشدؽ

 ٚ اػٙبد حفبظت ٚ ٔشاػالتی ٚ ٔىبتجبتی ٞبی ٞضیٙٝ وبٞؾ اِىتش٘یىی ٚ ٔىبتجبت ا٘دبْ ثؼتشػبصی ٚ وبغزی ٔىبتجبت

 افـبء اص خٌّٛیشی ٚ پزیشی آػیت وبٞؾ ٔٙظٛس ثٝ دػتشػی ٘ظبْ ثشلشاسی عشیك اص ؿذٜ ثٙذی عجمٝ اعالػبت ٚ ٔذاسن

 ٕ٘ٛدٜ اداسی اتٛٔبػیٖٛ یب استجبعبت ػیؼتٓ  اص حفبظتی سدٜ داسای اعالػبت آسؿیٛ أٙیت اص اعٕیٙبٖ حلَٛ ٚ غیشٔدبص

 .ا٘ذ

 ٔذیشیت آػب٘ی ثٝ سا ٔذسػٝ ا٘ضجبعی ٚ آٔٛصؿی اداسی، ٚاحذٞبی وٝ اػت ٔذیشیتی افضاس ٘شْ یه ٔذاسع اداسی اتٛٔبػیٖٛ

 آٔٛص دا٘ؾ  اِٚیبی ٚ آٔٛصاٖ دا٘ؾ  ٔذسػیٗ،  اداسی، ٚ اخشایی وبدس  ٔذیشیت، اص اػٓ ٔذسػٝ یه اسوبٖ تٕبٔی ثیٗ ٚ ٕ٘ٛدٜ

 .(5: 1389ٕٞىبساٖ، فیشٚصی ٚ)ٕ٘بیذ ٔی ثشلشاس ػبص٘ذٜ استجبط

 ٞضیٙٝ ٚ صٔبٖ دس خٛیی كشفٝ ثبػث ٚ وٙذ ٔی تؼٟیُ سا آٔٛصاٖ دا٘ؾ ایٙتش٘تی ٘بْ ثجت ٔذاسع دس اداسی اتٛٔبػیٖٛ

 ایٙتش٘تی ٘بْ ثجت  ثب اداسی اتٛٔبػیٖٛ ػیؼتٓ ٕٞچٙیٗ ؿٛد ٔی ا٘ؼب٘ی ٘یشٚی ػّٕىشد ویفیت ٚ دلت ثشدٖ ثبال ٚ پشػُٙ

 وبس٘بٔٝ اسائٝ ، On-line ٞبی آصٖٔٛ ثیٛٔتشیه،ثشٌضاسی دػتٍبٟٞبی ثٛػیّٝ آٔٛصاٖ دا٘ؾ غیبة ٚ آٔٛصاٖ،حضٛس دا٘ؾ

 فؼبِیتٟبی ٚ تحلیّی سٚ٘ذ ای دٚسٜ ٌضاسؿبت ، اسػبَ ٔذسػٝ ثب ٚاِذیٗ حضٛسی غیش ٚ اِىتشٚ٘یىی ،استجبط اِىتشٚ٘یىی

 عشیك اص ٚاِذیٗ دِخٛاٜ ٔٛسد ٔتٙٛع ٌیشیٟبی ٌضاسؽ أىبٖ ٕٞچٙیٗ ٚ ایٕیُ كٛست ثٝ آٔٛصاٖ دا٘ؾ ٚفشٍٞٙی ٚسصؿی

 ثٛػیّٝ ٚاِذیٗ تٛػظ آٔٛصاٖ دا٘ؾ تلٛیشی آ٘الیٗ ،وٙتشَ آٔٛصؿی -ػّٕی ٔمبالت ٚ دسػی ػٛٚاالت ثب٘ه ایٙتش٘ت،

 ثبالی وبسایی ٚ ٚسی ثٟشٜ ثبػث ٚ وٙذ ٔی تؼٟیُ سا ٔذاسع آٔٛصؿی ٚ اخشایی وبسٞبی سٚ٘ذ...  ٚ ٔذاسثؼتٝ دٚسثیٟٙبی

 .(2: 1396خب٘مشثبٖ،)ؿٛد ٔی ا٘ؼب٘ی ٘یشٚی
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 ٍری پیطٌْبدّب ًیبس آهَسش ٍ پزٍرش در تحقق بْزُاستقزار ًظبم 
. سٞجش ٔؼظٓ ا٘مالة دس دػتٛساِؼُٕ ٞب ٚ اثالغیٝ ٞبی ُ ٚ تذثش ٕٞٛاسٜ تأویذ داؿتٝ اػتاػالْ دیٙی اػت وٝ ثش تؼم

تـىیُ ٟ٘بدٞبی تلٕیٓ ػبص اص خّٕٝ ٔدٕغ تـخیق ٔلّحت ٘ظبْ ٕٞٛاسٜ ثش ضشٚست ثٝ وبسٌیشی ٔذیشاٖ، ٔتخللبٖ ٚ 

٘مؾ ٔذیشیت ٔـبسوتی دس تؼبٔالت ػیبػی، التلبدی، اختٕبػی ٚ فشٍٞٙی داخّی ٚ . ا٘ذیـٝ تأویذ وشدٜ ا٘ذ كبحجبٖ

خبسخی ػبصٔبٖ ٞب غیشلبثُ ا٘ىبس اػت. ثٝ ػجبست دیٍش، ؿیٜٛ ٞب ٚ تبوتیه ٞبی اخشایی دس ػشكٝ ٞبی ٔختّف تٟٙب ثب اتىب 

ذ ثٛد، دس غیش ایٗ كٛست دس ٔٛاخٟٝ ثب ٔـىالت ٚ ٔٛا٘غ پیؾ ثٝ تفىش ثشآٔذٜ اص ٘ظبْ پیـٟٙبدٞب ٔؤثش ٚ وبسثشدی خٛاٞ

ٞشچٙذ دس ٌفتبس ٚ ٘ٛؿتبس وبسؿٙبػبٖ ٚ ثشخی اص ٔذیشاٖ اخشایی دػتٍبٜ ٞبی ٔختّف ثش .سٚی اص حشوت ثبص ٔی ٔب٘ذ

ضشٚست تـىیُ ٘ظبْ پیـٟٙبدٞب تأویذ ٔی ؿٛد أب ٚالؼیت ایٗ اػت وٝ تبوٖٙٛ ػضْ خذی ثشای ایدبد ٚ ٞذایت آٖ 

تؼذادی اص ػبصٔبٖ ٞب ٘یض كشفبً تب حذ ٘بْ ٌزاسی یه اتبق اص ٔدٕٛػٝ اتبق ٞبی ٔذیشیتی خٛد ثٝ .كٛست ٍ٘شفتٝ اػت

دس خٟبٖ .ػٙٛاٖ ٘ظبْ پیـٟٙبدٞب پیؾ سفتٝ ا٘ذ أب تؼذاد ا٘ذوی ٘یض فشاتش اص آٖ ٞب، ٘ظبْ پیـٟٙبدٞب سا تـىیُ دادٜ ا٘ذ

ٝ ٞبی ٔختّف ثٝ خظ ٔـی ٞب ٚ اػتشاتظی ٞبی اتخبر ؿذٜ اص ػٛی آ٘بٖ أشٚص ٔضیت ٘ؼجی دِٚت ٞب ٚ ٔذیشاٖ اسؿذ ػشك

اػت أشٚصٜ یه دِٚت لذستٕٙذ یب ٔذیش تٛإ٘ٙذ كشفبً ثٝ أىب٘بت ٔٛخٛد خٛد اتىب ٕ٘ی وٙذ. ثّىٝ دس ٔؼیش تٛػؼٝ ٚ 

اوٖٙٛ ؿٛساٞبی ٘ظبْ ٞٓ .پیـشفت ، آ٘ب٘ی ٔٛفك خٛاٞٙذ ثٛد وٝ ثٝ ثٟشٜ ٌیشی اص تٛاٖ فىشی وبسوٙبٖ ػبصٔبٖ ٔی ا٘ذیـٙذ

پیـٟٙبدٞب دس ػشكٝ ٞبی ٔختّف خبٔؼٝ دس حبَ ؿىُ ٌیشی اػت وٝ ٔی وٛؿٙذ دس تلٕیٓ ػبصی ٞبی وـٛس ؿشوت 

 اػت أب آًٞٙ ؿىُ ٌیشی آٖ وٙذفؼبَ داؿتٝ ثبؿٙذ ، اٌش چٝ ایٗ ضشٚست ثٝ دسػتی احؼبع ؿذٜ 

 .(11: 1392،اػت)سػتٍبس

 

   پزٍرش ٍ آهَسش اًسبًی سزهبیِ ٍری بْزُ  ارتقبء بز هؤثز راّکبرّبی

 :ٕ٘ٛد پیـٟٙبد سا صیش سا ریُ ٔٛاسد تٛاٖ ٔی  پشٚسؽ ٚ آٔٛصؽ ا٘ؼب٘ی ػشٔبیٝ ٚسی ثٟشٜ  استمبء ثش ٔؤثش ساٞىبسٞبی اصخّٕٝ

اخشایی ٕ٘ٛدٖ ٚ حٕبیت . ا٘ؼب٘ی ػشٔبیٝ ٚسی ثٟشٜ  استمبء ٚ ثٟجٛد ػّٕیبتی ٞبی ثش٘بٔٝ اص اسؿذ ٔذیشیت حٕبیت ٚ تؼٟذ(1

 .اص استمب ثٟشٜ ٚسی ػشٔبیٝ ا٘ؼب٘یٔذیشاٖ آٔٛصؽ ٚ پشٚسؽ ثخلٛف دس ٔذاسع 

 .ٚسی ثٟشٜ ػبِی وٕیتٝ  دس پشٚسؽ ٚ آٔٛصؽ ا٘ؼب٘ی ػشٔبیٝ ػبص تٛإ٘ٙذ ٞبی ثش٘بٔٝ ثٝ ٚیظٜ تٛخٝ( 2

 ٕ٘ٛدٖ آٖتٟیٝ ٚ تذٚیٗ ثش٘بٔٝ ی خبٔغ ٚ اػتشاتظی ثٟشٜ ٚسی ػشٔبیٝ ا٘ؼب٘ی ٚ اخشایی ( 3

 .ا٘ؼب٘ی ػشٔبیٝ دس اعٕیٙبٖ ٚ اػتٕبد خٛدثبٚسی، ایدبد( 4

 .(وبسی ص٘ذٌی ویفیت ٚ پزیشی ا٘ؼغبف وبسآیی، ، اثشثخـی)  ا٘ؼب٘ی ػشٔبیٝ ػّٕىشد اسصیبثی ٞبی ٔىب٘یضْ ثىبسٌیشی( 5

  .ثىبسٌیشی كحیح اتٛٔبػیٖٛ اداسی( 6

 .پشٚسؽ ٚ آٔٛصؽ ا٘ؼب٘ی ػشٔبیٝ ثشای وبسآٔذ ٚ ثشٌضاسی دٚسٜ ٞبی ضٕٗ خذٔت اثش ثخؾ ( 7

 .ٌشٚٞی وبس فٖٙٛ ثىبسٌیشی ثب ػبصٔبٖ ٔختّف ٞبی لؼٕت ٚ ٚاحذٞب وبسوٙبٖ ثیٗ اثشثخؾ ٕٞىبسی ٚ استجبط ثشلشاسی( 8

 .ا٘ؼب٘ی ػشٔبیٝ ٚسی ثٟشٜ  استمبء ٞبی سٚؽ دس  وبسوٙبٖ ٚ ٔذیشیت ٔیبٖ ػبصٌبسی( 9

 .وبسی ٚ ؿغّی فشآیٙذٞبی دسثبسٜ وبسثشدی تحمیمبت ثٝ دادٖ اِٚٛیت( 11
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 ًتیجِ گیزی
ٞش ػبصٔب٘ی ثشای ایٙىٝ ثتٛا٘ذ دس ػلش سلبثتی أشٚص ثٝ حیبت خٛیؾ ادأٝ دٞذ، ٘بٌضیش اػت اص ٔٙبثغ ٔحذٚد دس  

ٚسی اػت. خٟت سػیذٖ ثٝ ایٗ ٟٔٓ ثٝ عٛس اكِٛی ٚ  تشیٗ اػتفبدٜ سا ثجشد وٝ ایٗ ٕٞبٖ ٔفْٟٛ ثٟشٜ دػتشػؾ، ثٟیٙٝ

ٚسی ٔیجبؿذ سا ثٝ وبس ٌیشد. تٕبْ ػٙبكش  ٚسی سػٕی وٝ ؿبُٔ چشخٝ ثٟشٜ ػّٕی، ػبصٔبٖ ثبیؼتی یه ثش٘بٔٝ ثٟجٛد ثٟشٜ

ٚسی ٚ.... ثبیؼتی ثب تٛخٝ ثٝ ؿشایظ، اٞذاف ٚ  سیضی ثٟجٛد ثٟشٜ ٚسی، ثش٘بٔٝ ٌیشی ثٟشٜ ٚسی اص لجیُ ا٘ذاصٜ چشخٝ ثٟشٜ

 .ا٘تخبثی دس ؿشوت، ا٘تخبة ٌشد٘ذٚظبئف ؿشوت ٚ أىبٖ اخشایی ؿذٖ ؿیٜٛ 

 ثیـتش ا٘ؼب٘ی ٔٙبثغ إٞیت ٚ ٌشدد ٔی ٔحشص ثیـتش ٞب ػبصٔبٖ اٞذاف تحمك تٛفیك دس ا٘ؼبٟ٘ب ٘مؾ ٌزسد ٔی وٝ سٚص ٞش

 ػلش ثٝ سا حبضش ػلش ٔذیشیت، ثضسي ا٘ذیـٕٙذاٖ وٝ اػت سفتٝ ثبال آ٘دب تب ا٘ؼب٘ی ٔٙبثغ إٞیت. ؿٛد ٔی ٌش خّٜٛ

 ٔی ٘ؼجت فشٞیختٝ ا٘ؼبٟ٘بی ثٝ سا ؿذٜ وؼت ٞبی ٔٛفمیت ٚ ا٘ذ ٕ٘ٛدٜ تؼجیش ٔـبسوت ٚ فىشی ػشٔبیٝ تخلق، دا٘ؾ،

 ٞب ػبصٔبٖ تٛػؼٝ أشٚص ثٛد ٌشفتٝ فشاس اِـؼبع تحت ػشٔبیٝ ٚ صٔیٗ پَٛ، تىِٙٛٛطی، تٛػظ ا٘ؼب٘ی ٔٙبثغ دیشٚص اٌش. دٞٙذ

 .دٞٙذ ٔی ٘ؼجت خٛ ٔـبسوت ٚ یبفتٝ پشٚسؽ ا٘ؼب٘ی ٔٙبثغ ٚ فشٞیختٝ ا٘ؼبٟ٘بی ثٝ سا

 :  ثضسي داسد ٔی تٛاٖ ٌفت ػٛأُ چٖٛثب تٛخٝ ثٝ إٞیت ػبصٔبٖ آٔٛصؽ ٚ پشٚؽ ٚ ٘مـی وٝ ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی ایٗ ػبصٔبٖ 
 ، خّتػبصٔبٖ دس افشاد ثب ، ٔؼبؿشتؼبٖ، تىِٙٛٛطی ٚ اتٛٔبػیٖٛ اداسیا٘ ثٝ ٟ٘بدٖ اسصؽ ٚ ، احتشاْا٘ؼب٘ی ٘یشٚی تشثیت

 خبیٍضیٙی ٚ تشع ٔحیظ ثشدٖ ثیٗ وبسوٙبٖ، تـٛیك ٚ اص سٚحیٝ ، تمٛیتػبصٔبٖ دس ػبِٓ ٔحیظ ایدبد، وبسوٙبٖ سضبیت

  .افشاد اص خّٕٝ ؿبخق ٞبی تبثیش ٌزاس ػشٔبیٝ ا٘ؼب٘ی ثش ثٟشٜ ٚسی دس آٔٛصؽ ٚ پشٚسؽ ٔی ثبؿذ ثٝ اػتٕبد ٔحیظ

یٝ ا٘ؼب٘ی دس آٔٛصؽ ٚ پشٚسؽ ٔٛثش ٞؼتٙذ ٔٛضٛػبتی وٝ خذاٌب٘ٝ دس ایٗ تحمیك ٘یض ثشسػی ؿذ٘ذ ٚ ثش ثٟشٜ ٚسی ػشٔب

 ا٘ؼب٘ی ٘یشٚی ٚ ػبصٔب٘ی ٚسی ثٟشٜ دس پشٚسؽ ٚ آٔٛصؽ دس اداسی اتٛٔبػیٖٛ اداسی ٚ ٘ظبْ پیـٟٙبدات اػت اتٛٔبػیٖٛ

 ٚ اداسات یه اسوبٖ تٕبٔی ثیٗ ٚ ٕ٘ٛدٜ ٔذیشیت آػب٘ی ثٝ سا آٖ آٔٛصؿی اداسی، ٚاحذٞبی تٕبْ ٚ داسد صیبدی وبسثشد

. ٕ٘بیذ ٔی ثشلشاس ػبص٘ذٜ استجبط آٔٛص دا٘ؾ  اِٚیبی ٚ آٔٛصاٖ دا٘ؾ  ٔذسػیٗ،  اداسی، ٚ اخشایی وبدس  ٔذیشیت، اص اػٓ ٔذاسع

 تٛػظ اوٖٙٛ  ٞٓ ؿذ، ٔی ا٘دبْ فشاٚاٖ صحٕت ٚ وٓ ػشػت ثب ٚ ثبال ٘یشٚی تؼذاد ثب ٌزؿتٝ دس وٝ وبسٞبیی وّیٝ

  .اػت پزیش أىبٖ وّیه چٙذ ثب ٚ صٔبٖ وٕتشیٗ دس اتٛٔبػیٖٛ افضاسٞبی ٘شْ

 ٚ ٔؼتمُ كٛست ثٝ أب ٌیشد ٔی لشاس ٔؼبئُ ٔتٗ دس اٚ ثب ٕٞشاٜ ٚ ٔذیش وٙبس دس وٝ اػت ای ٔدٕٛػٝ پیـٟٙبدٞب ٘ظبْ

 ٔی  ػبصٔبٖ فؼبِیتٟبی ٚ فشآیٙذٞب ٔختّف صٚایبی ثشسػی ثٝ ٔذیشاٖ رٞٙی اؿىبالت اص فبسؽ رٞٙی ثب ٚ ٔذیشیت اص ٔٙفلُ

 .پشداصد

 

 هزاجعٍ هٌببع 
 دا٘ـٍبٜ ٘بؿش تٟشاٖ، ػّیٕی، ٔحٕذحؼیٗ: طاپٗ،تشخٕٝ سلبثتی ٔٛفمیت وّیذ( 1373)وبیضٖ، ٔبػبوی ایٕبیی، .1

 .أیشوجیش كٙؼتی

 ٚ كٙؼت ِیضیًٙ ؿشوت ا٘ؼب٘ی، ٞبی ػشٔبیٝ ٚسی ثٟشٜ دس تأثیشٌزاس ٞبی ؿبخق ،(1396) اوجش ػّی افخٕی، .2

 ٔؼذٖ.

 ٘یٛص.  آفتبة اختٕبػی ػشٚیغ ػبصٔب٘ی، ٚسی ثٟشٜ دس وبسوٙبٖ اٍ٘یضٜ ٘مؾ ثشسػی( 1394)ٔحجٛثٝ ثیبت، .3

 .181 ،ؿٕبسٜ ا٘ؼب٘ی ػشٔبیٝ تٛػؼٝ ،ٔبٞٙبٔٝ ا٘ؼب٘ی،تٟشاٖ ٘یشٚی ٚسی ثٟشٜ استمب ،(1391)پذساْ،ٔحؼٗ .4

 ٚپشٚسؽ. آٔٛصؽ ا٘ؼب٘ی ػشٔبیٝ ٚسی ثٟشٜ ٚاستمبء پیـٟٙبدٞب ٘ظبْ ،(1392) ،سضب سػتٍبس .5

 ػٟبٔی ؿشوت پبد، ایشج: تشخٕٝ أشیىب، دس طاپٙی ٔذیشیت وبٔیبثی اص داػتب٘ی ٞٛ٘ذا،(1938) ؿٛن،. اَ ساثشت .6

 .وتبة صثبٖ ا٘تـبس
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 ٞبی ػیؼتٓ سٚیىشد ثب اداسی اتٛٔبػیٖٛ ثش ای ٔمذٔٝ"(. 1391) ؿیٛا، ٔمذْ، حؼٙی ٚ ٔحٕذ عبِمب٘ی، .9
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 .ػٕت ا٘تـبسات تٟشاٖ، ػبصٔب٘ی، سفتبس ٔذیشیت ٔجب٘ی( 1387)ػّی، سضبییبٖ، .11
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 .تٟشاٖ اَٚ، ثبصسٌب٘ی، پظٚٞـٟبی ٚ ٔغبِؼبت ٔٛػؼٝ اػشاثی، ٔحٕذ
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 .28 ٔذسػٝ،ؿٕبسٜ ا٘تـبسات پشٚسؽ، ٚ

 


