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 خالصِ

ی ػلَم ّبیی هبًٌس هسیطیت زاًص ٍ یبزگیطی سبظهبًی ثِ زلیل تغییطات ٍسیغ،زض حَظُثِ افعایص ػلَم،پسیسُاهطٍظُ ثب تَجِ 

زاًٌس وِ ثبیس ثیي افطاز هجبزلِ ضَز ٍ لبثلیت ای هیسطهبیِهسیطیت پسیس آهسًس.سبظهبًْب ثطای ضسیسى ثِ هَفمیت،زاًص ضا 

آٍضزٍ هسیطیت زاًص، تَاًبیی تَسؼِ یبزگیطی سبظهبًی ضا یبزگیطی سبظهبًی،زاًص زیگطی ضا پسیس هیضضس ضا زاضتِ ثبضس.

،هَجت ایجبز یب حفظ ی تغییطپصیط است ٍ اگط ثتَاى،ثِ ًحَی هَثطاظ آى استفبزُ وطزسطهبیِ ، زاًصثطای یه سبظهبىزاضز.

ٍ زاًصهسیطیتیي تحمیك،ثطضسیّسف اظ ا.[1] آٍضزهعیت ضلبثتی ثطای سبظهبى ذَاّس ضسٍ هعایبی چطوگیطی ضا پسیس هی

هسیطیت زاًص ٍ یبزگیطی سبظهبًی ثیبى وطزُ ٍ زض ًْبیت،پس  زاًص،.زض اثتسا هفبّیوی اظسبظهبًی است.زض یبزگیطیآىًمص

 ثِ ثطضسی هسیطیت زاًص ٍ ًمص آى زض یبزگیطی سبظهبًی پطزاذتین.  ،اظ زضن ایي هفبّین ثِ عَض وبهل

 سبظهبًیزاًص،هسیطیت زاًص،یبزگیطی:کلوات کلیذی

 

 

 هقذهِ

-ذَز زضثِثِ ایي ّسف ثبیساظ ضلجبییبثیثبضٌسوِ ثطای زستپبیساضهیضلبثتی زًجبل هعیت ّب ثِسبظهبى ظ،اهطٍزضزًیبی ضلبثتی

 ٍاسبسی زاضًس.هاستطاتژیسبظهبًی ًمصزاًص ٍ یبزگیطیثگیطًسوِ زضایي اهط هسیطیتزاًص پیطیوبضگیطیآٍضزى ٍثِزست

-زیسگبُ جْبًی زضسغَحاهطٍظُ اهبًیستجسیسیهَضَعزاًصهسیطیت.[2]ذَاّسضسسبظهبى هَجت هَفمیت زضًْبیت،ایي اهط

زض شّي وبضوٌبى ّستٌستبثتَاًٌسآى ضا زضسبظهبى ثِ ضسُشذیطُزاًصوست،زًجبلّب ثٍِجَززاضز.سبظهبىىآثًِسجتٍهْویٍیژُ

-ی آى هعیتگیطز ٍ ًتیجِزاًص غَضت هیوبضضا اظ عطیك هسیطیتاضتطان ثگصاضًسٍزیگطاى ّن اظ آى استفبزُ ًوبیٌس،وِ ایي

ثبضسظیطا ّسف ًْبیی هسیطیت زاًص،ثبالثطزى سغح یبزگیطی سبظهبًی هیعَضولیثِ.[3]ذَاّسثَزضلبثتی ثطای سبظهبى

ّبی تَاًٌسزاًصٍزضًْبیت هیگصاضی آى ثبزیگطافطاز ّستٌسزضچٌیي سبظهبًی افطازلبزضثِ تَسؼِ زاًص ذَزٍّوچٌیي اضتطان

 .[4]وبضگیطًسضسُ ضا ثِ ًحَی هغلَة زضسبظهبى ثِ وست

 

 3داًش

تَاى آى ضا تؼطیف وطز.زضٍالغ،سبظهبًْب ثطای تحمك ًویای ثب اعالػبت است ٍ ثِ سبزگیی ثسیبض پیچیسُزاًص زاضای ضاثغِ

-.ثِ عَضذالغِ،زاًص تطویجی اظ اضظش[5]ًبهٌساّسافطبى ًیبظهٌس،اعالػبت پطزاظش ضسُ هفیس ّستٌس،وِ آى ضا زاًص هی

گطفتي اظ تجطثیبت ٍ اعالػبت جسیس هَجَز، ثِ غَضت ًظبم یبفتِ است وِ هجٌبیی ثطای اضظیبثی ٍ ثْطُ ّب،تجطثیبت ٍاعالػبت
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،تحمیك یب تجطثِ ًسجت ثِ جْبى ثیطًٍی زض زاًٌس وِ زض حیي هغبلؼِ.ّوچٌیي زاًص ضا زضن ٍ ضٌبذتی هی[6]ثبضسهی

ّبی وبضی تَاى زض ضٍیِزاًص ٍجَز ًساضز،ثلىِ آى ضا هی ّب فمظ زض هساضن ٍ شذبیط.زاًص زض سبظهبى[7]ضَزافطاز ظبّط هی

 .[8]یب فطآیٌسّبی سبظهبًی ٍ ٌّجبضّب هجسن ًوَز

تطویجی اظ ػَاهل هتفبٍت است ٍ ّوچٌیي زاضای  ی ایي است وِ زاًص، سبزُ ٍ ٍاضح ًیست،ثلىِایي تؼبضیف ًطبًسٌّسُ

تَاى ی اظ آى اضائِ زاز ٍ زض لبلت ولوبت گٌجبًس.زض ًتیجِ،هیتَاى یه تؼطیف هٌغماثْبم ٍ ضَْزی است.ثِ ّویي زلیل،ًوی

.[9]ّبی اًسبى استّبی ًبآگبّی ٍ ًساًستِگفت وِ زاًص زض ذَز افطاز ٍجَز زاضزٍ یه لسوتی اظ پیجیسگی  

4هذیشیت داًش  

هسیطیت زاًص ثِ ضست  ضَز اظ ایي ضٍ،زض زًیبی ضلبثتی اهطٍظ،هسیطیت زاًص ثب ایجبز هعیت ضلبثتی،ثبػث ثمبی سبظهبى هی

-ثطزاضی ٍ تسْین زاًص هیگطفتِ است.هسیطیت زاًص زض زضٍى سبظهبى،ثِ زضیبفت،شذیطُ سبظی،ثْطُ هَضز تَجِ لطاض

ّبی هحیغی همبثلِ وٌٌس ٍ ّوچٌیي ثتَاًٌس زض ثبظاضّبی ّب ثِ زًجبل ایي ّستٌس وِ ثتَاًس ثب چبلص.سبظهبى[11]پطزاظز

-زاًص ضبهل توبهی فؼبلیت ّبیی است، وِ ثِ هٌظَض تحمك ایي اّساف اظ زاًص استفبزُ هی ضلبثتی ثبلی ثوبًٌس،هسیطیت

ّبیی زض جْت ذلك زاًص،سبظهبًسّی زاًص ٍ وبضثطز زاًص .فطآیٌس هسیطیت زاًص ضا هی تَاى ضبهل فؼبلیت[11]وٌس

ثِ ٍجَز ثیبٍضًس تب هغوئي ضًَس وِ  زاًٌسوِ ثبیس آى ضا زض سبظهبى.زض ٍالغ هسیطیت زاًص ضا یه استطاتژی هی[12]زاًست

ضسسٍ افطاز،زاًص وست وطزُ ضا تسْین وطزُ ٍ اظ اعالػبت ثِ زست آهسُ،ثطای زاًص ثِ افطاز هٌبست زض ظهبى هٌبست هی

ای اظ اثعاضّبی فٌی ٍ هسیطیتی ٍ ضٍیِ ّب .ّوچٌیي،هسیطیت زاًص ضا هجوَػِ[13]وٌٌس اغالح ػولىطز سبظهبى استفبزُ هی

 .[14]ًٌس وِ ثطای ذلك ٍ ثِ وبضگیطی زاًص زض زضٍى ٍ ثیطٍى سبظهبى ایجبز ضسُ استهی زا

گبُ ًجبیس ثب هسیطیت زازُ اضتجبُ گطفت،ثیي ایي زٍ تفبٍت اسبسی ٍجَز زاضز.هسیطیت زازُ ؛هتىی ثِ هسیطیت زاًص ضا ّیچ

ویس زاضز.الجتِ ثبیس ثِ ایي ًىتِ تَجِ زاضت فٌبٍضی ٍ فطآیٌس است ٍ هسیطیت زاًص ثط تؼبهالت ٍ ّوىبضی افطاز توطوع ٍ تب

پیًَس زاز،تؼْس ثِ یه ی ایي زٍ ضا ثطعطف،ٍآًْبضاّب،هسیطیت زاًص هَفك ًرَاّس ضس.ثطای ایٌىِ فبغلِوِ ثسٍى هسیطیت زازُ

اًبیی فطٌّگ تسْین زاًص ًیبظ است.ٍ سبظهبًْب ثطای تحمك ایي ّسف،ًیبظ ثِ سطهبیِ گصاضی ٍ تؼْس ثِ ایجبز فطٌّگ ز

. ثطای آًىِ سبظهبًْب ثتَاًٌس زض زًیبی ضللجتی اهطٍظ ثبلی ثوبًٌس ٍ یه هعیتی ثطای آًْب زض هیبى زیگط ضلجب [15]زاضًس.

ّبی ًبهلوَس ٍ ضوٌی ٍ ثِ وبضگیطی آًْب،ایي اّساف ضا هحمك ثبضس،هسیطیت زاًص زض تالش است ثب آضىبضوطزى سطهبیِ

سبظی زاًص آضىبض ،ّوطاُ ثب طیت زاًص ضا تطویجی اظ ثِ زست آٍضزى ٍ شذیطُسبظز.زض ًتیجِ زض یه تؼطیف وبهل،هسی

 .[16]ّبی فىطی هی زاًٌسهسیطیت سطهبیِ

 

 

 ّای هذیشیت داًشٍیژگی

 ضَز.وٌس ٍ ایي اهط هَجت اػتجبض ثرطیسى ثِ زاًص ٍ اعالػبت ثطط هی*هسیطیت زاًص اظ زاًص ضٍظ استفبزُ هی

 ضَز.*هَجت تمَیت َّش سبظهبًی هی

 سبظز.ثبضٌس،هسیطیت زاًص سبظهبى ضا زض ایي اهط تَاًوٌس هیّب ثِ زًجبل اًغجبق ذَز، ثب هحیظ ٍ ضطایظ هَجَز هی*سبظهبى

 ًوبیس.ّبی ایجبز ذاللیت ٍ ًَآٍضی پبیساض ضا فطاّن هی*هسیطیت زاًص ظهیٌِ

 وٌس.ّبی جسیس ضا فطاّن هیحلپبسد زازى آًْب ثب ضاُ سبظیضَز ٍ ظهیٌِهسبئل ضٍظ هی *هَجت آضٌبیی سبظهبى ثِ

 ًوبیس.ّبی سیستوی،اضتجبّبت ٍ اًحطافبت ضا ضفغ ٍ اغالح هی*هسیطیت زاًص ثب استفبزُ اظ ضٍش

 ًوبیس.ّبی زٍلتی،تؼبًٍی ٍ ذػَغی ضا ثب زاًص جسیس سبظگبضتط ٍ پَیبتط هیی سبظهبًْب ضا اػن اظ سبظهبى*ّوِ
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 .[17]ضَزهَجت سطػت ثرطیسى ثِ پطزاظش اعالػبت ٍ زاًص هی*هسیطیت زاًص 

 اصَل هذیشیت داًش

ضَز.اهب ثطای زاًص ثِ ػٌَاى یه زاضایی هحسَة هی ،زض یه سبظهبىگزاسی است.ی هذیشیت داًش سشهایِ.الصه1ِ

-هسیطیت زاًص،ثِ سطهبیِ ّبیّبی ظیبزی اظ فؼبلیتگصاضی اًجبم ضَز.لسوتّبی زیگط سطهبیِاثطثرطی آى ثبیس زض زاضایی

 گصاضی ًیبظ زاضز.

ثبیس اظ ًظط لبًًَی  ،زاًص زض یه سبظهبى هٌجغ هْوی است،پس.بشای هذیشیت داًش بِ یک قشاسداد داًش ًیاص است.2

ّبی زض شّي وبضوٌبى هتؼلك ثِ زاًص آیبوِ ثِ آى تَجِ ذبغی ضَز.زض لطاضزازّبی زاًص ثبیس ضٍضي ٍ هطرع گطزز ،

ّب پبسد زازُ ب آًْب هبله توبم زاًص ذَز ّستٌس؟وِ ثب استفبزُ اظ لطاضزازّبی زاًص ثِ ایي پطسصآی1ٍ ایٌىِ ؟آًْبست 

 ضَز.هی

اًس زاًص سبظهبًی ایي زیسگبُ زض شّي هسیطاى زاًص،وِ اگط هَفك ضسُسسذ..ّیچ صهاًی هذیشیت داًش بِ پایاى ًوی3

ظهبى وبفی ثطای پبیبى  .ثِ ایي ػلت وِ،زیسگبُ اضتجبّی استسیسُ استضا تحت وٌتطل ذَز ثگیطًس،زیگط وبض ثِ پبیبى ض

 ى تؼییي وطز.تَاًوی زازى ثِ هسیطیت زاًص ضا

تَاى هَفمیت هسیطیت ضسیسى ثِ زاًص هْن است،اهب تٌْب ثب زستیبثی ثِ آى ًویی ششٍع است..سسیذى بِ داًش،ًقط4ِ

ای ثِ وبض گطفتِ ضَز وِ ثِ ثْجَز ػولىطز سبظهبًی هٌجط گًَِ زاًص ضا تضویي ًوَز.ثبیس ایي زاًص ثِ زست آهسُ ثِ

ی هَفمیت ایي اهط،ایجبز الظهِایي ّسف هحمك ضَز. زض فطآیٌس سبظهبى ٍاضز وطز وِ ایثبیس زاًص ضا ثِ گًَِ.زض ًتیجِ،ضَز

 ّبی الظم زض افطاز است.اًگیعُ

ّب زض ی ثْجَز وبض زاًطی ایي است وِ زذبلتِالظه.هذیشیت داًش بِ هؼٌای بْبَد فشآیٌذّای کاسداًش است.5

ضَز ثِ ایي هؼٌب وِ، وبضوٌبى استمالل ٍ آظازی ػول ثیطتطی زض وبض ذَز زاضتِ ثبضٌس،تب اظ ایي سبظهبى اظ ثبال ثِ پبییي ون 

 ّب ٍ حل هسبئل ثِ وبض گیطًس.گیطیّبی ذَز ضا زض جْت تػوینعطیك ثتَاًٌس  زاًص

ّبی ًْفتِ ضا زضیبفت وٌٌس ٍ ثطای آى اضظش تَاًٌس زاًصهسیطاًی وِ هیهذیشاى داًش است. هذیشیت داًش ًیاصهٌذ.6

 لبئل ضًَس،هسیطاى زاًص ًبم زاضًس.آًْب ثبیس ثتَاًٌس زاًص ضا ثِ ذَثی ازاضُ وٌٌس.

ین وٌٌسٍ تطسّبی شٌّی وِ زاضًس ػول هیافطاز ثطاسبس ًمطِ.سشچشوِ هضایای هذیشیت داًش،تشسین داًش است.7

 .[18]ضَزّبی شٌّی افطاز هیزاًص هٌجط ثِ تطسین ًمطِ

 هشاحل هذیشیت داًش

 فشآیٌذّای َّشوٌذی اٍل هشحلِ

 ّب، ثط ثْجَز فطآیٌسّب هتوطوع ّستٌس.زض هسیطیت زاًص توبهی فؼبلیت

 ی دٍم کاالّا ٍ خذهات داًش هحَسهشحلِ

ضَز.ایي وبض  ثب تبویس وطزى ثط ثبال زاًص هحَض ّستٌس توطوع هیى وبالّب ٍ ذسهبتی وِ جسیس ٍ زض ایي هطحلِ ثِ ذلك وطز

 گیطز.ثطزى ذاللیت ٍ ّوچٌیي،اثطثرطی ٍ وبضایی ثیطتط زض تحمیك ٍ تَسؼِ اًجبم هی

 هشحلِ سَم هفاّین ابذاػی تجاست

 زض ایي هطحلِ ثِ ثْجَز هفبّین جسیس تجبضت تَجِ ضسُ است.

 ّای داًشّای کاس با ًظامپیَستي سیستنهشحلِ چْاسم ایجاد ًظام حیاتی داًش ٍ 
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ّبی زاًص ضا ایجبز وٌس ٍ آًْب ضا ثِ ضىل هستوط اضتمب زّسٍ زض ًْبیت پیًَسی هسیطیت زاًص ثِ زًجبل ایي است وِ سیستن

ّبی زاًص هٌبست،اػن اظ ػولیبت،تحمیك ٍ ی سغَح وبض ثبیس زض توبهی سیستنّبی وبضا ایجبز وٌس.ّوِثیي آًْب سیستن

 .[19]بثی،حفظ ٍ ًگِ زاضی جبیگعیي ضًَسگیطی استطاتژیه،هٌْسسی،ثبظاضیسؼِ،تػوینتَ

 هضایای هذیشیت داًش

 تَاى ثِ هَاضز ظیط اضبضُ وطز:اظ هعایبی هسیطیت زاًص هی

اظ  ّب زض تالش ّستٌس تب ثتَاًٌس ثِ تغییطات ثبظاض سطیغ تطزض زًیبی ضلبثتی اهطٍظ،سبظهبى.یابذ*پاسخ سقابتی بْبَد هی

تطیي ظهبى هوىي ثِ ثبظاض ػطضِ وٌٌس،هسیطیت ضلجبی زیگط پبسد زٌّس ٍ ّوچٌیي ثتَاًٌس هحػَالت جسیسی ضا زض سطیغ

 سبظز.زاًص سبظهبًْب ضا زض ایي اهط تَاًوٌس هی

-ظهبًی وِ زاًص ضوٌی زض یه سبظهبًی جصة هیشَد.ّا جلَگیشی هیّای رٌّی ٍ ّضیٌِ*اص ّذس سفتي سشهایِ

تَاًٌس ثطای ایٌىِ فطآیٌسّب ضا ثطای وبضثطزّبی آیٌسُ حفظ وٌٌس،آى زاًص ضا ثِ وبض ثجطًس.ظهبًی وِ زاًطی اظ هی ضَز،آًْب

ّبی آهَظش ٍ ّوچٌیي ّعیٌِ ،ی آى زاًصهیبى ضفتِ است،ثب استفبزُ اظ هسیطیت زاًص،ایجبز هجسز هترػػبى زض ظهیٌِ

 ضٍز.هجسز وبضوٌبى اظ هیبى هی

ّبیی ضا ّب اظ ًظط جغطافیبیی پطاوٌسُ ثبضٌس،یه سطی چبلصظهبًی وِ ػولیبتیابٌذ.جْاًی شذى تحقق هی*ًیاصّا بشای 

تَاًٌس هٌبثغ پطاوٌسُ ضا حساوثطوٌٌس وِ زاضای فطٌّگ ّبیی هیبىوٌس،سبظهزض ظهیٌِ فطٌّگی ٍ هسیطیت زاًص ایجبزهی

 اثطثرطی زض ظهیٌِ هسیطیت زاًص ثبضٌس.

ضَز ٍ ثِ زًجبل آى هسیطیت زاًص ثبػث استفبزُ اظ فطٌّگ تسْین زاًص هیگزاسد.اثیش هی*بش جْت استشاتژیک ت

 ی آى تبثیط گصاضی ثطجْت استطاتژیه است.یبثسٍ ًتیجِاضتمب هیذاللیت ٍ ًَآٍضی 

هسیطیت زاًص یه هحیظ ّوىبضی ضا ثِ ٍسیلِ اثعاضّب،الگَّب ٍ ثْتطیي شَد.*هَجب افضایش اثشبخشی ساصهاى هی

زّس وِ اظ ایي عطیك اثطثرطی سبظهبى افعایص وبضثطزّبی هسیطیت زاًص وِ ّوطاُ ثب فطٌّگ تسْین زاًص است،ضىل هی

 یبثس.هی

ٌّگبهی وِ ظیطسبذت هسیطیت زاًص ثِ وبضگطفتِ ضَز،ثِ زًجبل آى تسْین شَد.*هَجب افضایش اثشبخشی شغلی هی

ضٍز.زض ًتیجِ،ایي ػَاهل اثطثرطی ّبی سٌتی اظ ثیي هی،هحسٍزیتوٌس.ّوچٌیيزاًص زض هیبى وبضوٌبى افعایص پیسا هی

 [21]زّس.ضغلی ضا افعایص هی

 ّای هذیشیت داًشچالش

آًْب ضا ثِ تَاى،هیایٌىِ چگًَِ  ٍى سبظهبى ثِ تسْین اعالػبت است یبّبی ػوسُ،چگًَِ هتمبػس وطزى افطاز زضیىی اظ چبلص

ثطای آًىِ ثتَاى تسْین اعالػبت هَثط ضَز.ّبی ضّجطی هسیطاضضس زاًص هیایي وبض هججَضوطز.ایي هَضَع،هَجت چبلص

ّبی هسیطیت زاًص زض جْت هطبضوت،ایجبز زاًص ٍ آًىِ فؼبلیت ، الظم است.ثطایزاضت، تغییط فطٌّگی زض زضٍى سبظهبى

تغییط فطٌّگ زض یت،ای ثطذَضزاض است.زضًْبیبزگیطی ثِ ضىل هَفمیت آهیعی اًجبم ضَز،فطٌّگ اظ اّویت فَق الؼبزُ

 [21]ضَز.ّب ًبم ثطزُ هیتطیي ثحثتطیي ٍ هطىلجْت هسیطیت زاًص اظچبلطی

 یادگیشی ساصهاًی

زض زًیبی ضلبثتی اهطٍظ،سبظهبًْب ثطای آًىِ ثتَاًٌس زض غحٌِ ضلبثت هَفك ثبضٌس،ثط یبزگیطی سبظهبًی،توطوع ٍ تبویس 

ضَز.ػالٍُ ثطایي،یبزگیطی سبظهبًی ثطای وست هعیت ضلبثتی زضًظطگطفتِ هیزاضًس.هفَْم یبزگیطی سبظهبًی،ثِ ػٌَاى تَاًبیی 

زض ضاثغِ ثب ضَز.ّوچٌیي،یبزگیطی سبظهبًی هَجت ثمبی سبظهبى هیوٌٌسُ یبزگیطی زض سبظهبى تبویس زاضز.ثط ػَاهل تسْیل

تَاى یه چٌس ثؼسی است،ًویهتؼسزی ٍجَز زاضز.اظ آًجب وِ ایي هَضز،یه هفَْم پیچیسُ ٍ تؼبضیفیبزگیطی سبظهبًی،

-حبل ثِ چٌس تؼطیف اظ یبزگیطی سبظهبًی اظ زیسگبُ غبحجٌظطاى هرتلف هی.[22]تؼطیف ٍاحسی ثطای آى زض ًظط گطفت
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گیطز،ثِ ایي هؼٌی وِ ّطگًَِ تغییطی وِ زض ی آى سبظهبى یبز هییبزگیطی سبظهبًی فطآیٌسی است وِ ثِ ٍسیلِ پطزاظین؛

-.یبزگیطی هٌجط ثِ تغییط ضفتبض هی[23]زّس،هٌجط ثِ حفظ ٍ ثْجَز ػولىطز سبظهبى ذَاّسضسّبی سبظهبًی ضخ هیهسل

-ضٍ،یبزگیطی سبظهبًی ضا یه فطآیٌس جوؼی ثِ هٌظَض حوبیت ٍ پطتیجبًی اظ تغییط ضفتبض سبظهبًی تؼطیف هیضَز،اظ ایي

-هی َظیغ اعالػبت،تفسیط اعالػبت،وست زاًصّبی سبظهبًی اظ لجیل تای اظ فؼبلیت.یبزگیطی سبظهبًی ضا هجوَػِ[24]وٌٌس

 .[25]ضَززاًٌس وِ هَجت اثطگصاضی ثِ ضىل آگبّبًِ یب ًبآگبّبًِ ثط تحَل هثجت سبظهبًی هی

 هشاحل یادگیشی ساصهاًی

 زاذلی ٍ هٌبثغ ذبضجی  .یبزگیطی زاًص؛اظ ضاُ هٌبثغ1

 ضَز..تَظیغ؛زاًص وست ضسُ زض هیبى اػضبی سبظهبى هٌتطط هی2

ٍ اظ عطیك سْین وطزى افطازٍ اثؼبز ٍ جْت یىسبى  ّبیی ّستٌس وِ غیط هطتطن است.تفسیطٍ ثطزاضت؛افطاز زاضای زاًص3

 .یوبت ّوبٌّگ زض سبظهبى گطفتِ ضَززاًص،ثبیس ثِ زضن یىسبًی ثطسٌس،تب زضًْبیت،تػو

تَاًین ثطای شذیطُ زاًص زاضین.ّوچٌیي،اظ آى هی.حبفظِ سبظهبًی؛ثطای آًىِ ثتَاى زض آیٌسُ اظ زاًص استفبزُ وطز،ًیبظ ثِ 4

 ز.ضَّبی سبظهبى زیگط استفبزُ هیعطاحی سیستن

 ّای اثشگزاس بشیادگیشی ساصهاًیهحیط

گصاضز.ٍثِ ّویي زلیل، ثِ ػٌَاى هحیظ اثطگصاض ثط یبزگیطی .هحیظ سیبسی:ایي ػبهل،ثط ضٍی تَاًبیی اػضبی سبظهبى اثطهی1

 .سبظهبًی ضٌبذتِ ضسُ است

 گصاضز.ّبی آضىبضٍ ًْبى ثط یبزگیطی سبظهبى تبثیط هیّب ٍ ًگطش.هحیظ اذاللی:ایي ػبهل ثب اثطگصاضی ثط ضٍی زیسگب2ُ

.هحیظ فىطی:هحیظ فىطی ثب تَجِ ثِ تبثیطاتی وِ ثط یبزگیطی زاضز.ثِ ػٌَاى هحیظ اثطگصاض،ثط یبزگیطی سبظهبًی ضٌبذتِ 3

 ضَز.هی

 .گصاضزطیك ثبظذَضزّبی زازُ ضسُ ٍ ّوچٌیي،تَظیغ زاًص، ثط یبزگیطی سبظهبى تبثیطهی.هحیظ اجتوبػی:ایي ػبهل اظ ع4

 هضایای یادگیشی ساصهاًی

 تَاى زیس.ّبی هَجَز ضا ثب زلت ثیطتطی هی*هحیظ

 تَاًٌس زض تػویوبت هسیطیت هطبضوت وٌٌس.*وبضوٌبى هی

 ضَز.ّبی ثیطتطی ثطای ضضس ضغلی هی*ثبػث ایجبز فطغت

 ضَز.گیطی یه هحیظ وبضی هٌػفبًِ هی*هَجت ضىل

 ثبضس.ّبی وبضی ثِ غَضت ثبظ هی*ّوىبضی ٍ اضتجبعبت هیبى افطاز ٍ گطٍُ

 .ضَز*ثط ضٍی هطتطی هتوطوع هی

 هَاًغ اجشای یادگیشی ساصهاًی

 ّب زاضای تضبز ّستٌس.ّبی هَجَز زض سبظهبى ضٍضي ٍ ٍاضح ًیست،ّوچٌیي الَیت.استطاتژی1

 هرتلف سبظهبى ضؼف ّوبٌّگی ٍجَز زاضز.ّبی .ثیي لسوت2

 .ثیي اضتجبعبت ػوَزی سبظهبى ضؼف ٍجَز زاضز.3

 ثبضس..تین هسیطیت اضضس هَثط ًوی4

 ٍوبض ٍجَز زاضز.ّب یب ٍاحسّبی وستّبی وبفی ٍ تَسؼِ ًبهٌبست زض حَظُ.ًجَز هْبضت5

 ثبضس..سجه هسیطیت اظ ثبال ثِ پبییي هی6

 ادگیشی ساصهاًیّای هقابلِ با هَاًغ یساُ

 حل زضًظطگطفت.تَاى آى ضا ثِ ػٌَاى یه ضاُثبضس،الجتِ ًوی*اٍلیي ضاُ اجتٌبة هی
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 ضَز.*زٍهیي ضاُ همبثلِ جبثجبیی یب تؼَیض هسیطاى اضضس است.ایي هَضز ثِ ػٌَاى یه ضاُ حل هَلت زضًظطگطفتِ هی

 [26]حل ضٍیبضٍیی است.*سَهیي ٍ ثْتطیي ضاُ

 یادگیشی ساصهاًی سابطِ بیي استشاتژی ٍ

زض یه سبظهبى ػبهل هَفمیت،زاضتي استطاتژی ًیست ثلىِ ثبیس سؼی وطز تفىط استطاتژیه ضا پطٍش زاز،تب ثتَاى ثِ هَفمیت 

تَاًس تجطثیبت هسیطیتی ذَز ضا حفظَ اظ ضسیس.زض یبزگیطی سبظهبًی، ػبهل ولیسی ایي است وِ یه سبظهبى ثساًس چگًَِ هی

 آى استفبزُ وٌس.

 یادگیشی ساصهاًی ًتایج

ّبی سٌگیي اظ یبزگیطی ثطای هَفمیت ٍ تَسؼِ سبظهبى است ٍ زض غَضتی وِ یبزگیطی اتفبق ًیفتس،سبظهبى هتحول ّعیٌِ

زّس.اگط ضَز.زضًْبیت،وبّص زضآهس ثطای سبظهبى ضخ هیّب هیوبضی ٍ ّسض زازى هٌبثغ ٍ هْبضتلجیل،ًساًستي،زٍثبضُ

-ّبی سبظهبى هیوٌس ٍ افطاز ثِ جبی ًیطٍی وبض تجسیل ثِ سطهبیَِز افعایص پیسا هییبزگیطی ٍ تؼْس هستوط ضخ زّس س

 [27]ضًَس.

 ًقش هذیشیت داًش دس یادگیشی ساصهاًی

ّب ثِ زًجبل ایجبز هعیت ضلبثتی ّستٌس،تب ثتَاًٌس ثِ هَفمیت ثطسٌس.زاًص،ػبهلی است وِ ایي زض زًیبی ضلبثتی اهطٍظ،سبظهبى

سبظهبًسّی زاًصضَز،وِ آى ضا ثِ غَضت وٌس.الجتِ زاًص ظهبًی  هَجت هعیت ضلبثتی هیهحمك هیّب ضا ّسف سبظهبى

ٍ هطتطیبى ؛تبهیي وٌٌسگبى،وبضوٌبىی افطاز اظ لجیلتب زاًص ولیِایي وبض ًیبظهٌس ایجبز ًظبهی است، ثِ وبض ثگیطین.ضسُ،

ضَز.ًظبم ایجبز ضسُ ضا هسیطیت زاًص بى استفبزُ هیزض جْت ثْجَز ػولىطز سبظهضَز.زض ًْبیت،اظایي زاًصسبظهبًسّی

اظ؛ایجبز ٍ اًتمبل زاًص،وست ٍ شذیطُ زاًص ٍ استفبزُ اظ زاًص است.الساهبت هسیطیت زاًص زاضای الساهبتی اػنًبهٌس.هی

بظهبًی ایي هَضَع وِ یبزگیطی سّب زض لبلت فطآیٌس یبزگیطی سبظهبًی اًجبم گیطز.سبظهبىاستطاتژی ٍ فطٌّگثبیس ثب توطوع ثط

ك هسیطیت زاًص،ثیبًگط ضاثغِ وٌس.زضًتیجِ،ثطضسی زلیافتس ضا ثطضسی هیچگًَِ یبزگیطی یب زاًص زض یه سبظهبى اتفبق هی

ایي هؼٌب وِ ثْجَز ّطیه اظ ایي زٍ،هٌجط ثِ ثْجَز ٍ پیططفت زیگطی ثٍِ تؼبهل هسیطیت زاًص ثب یبزگیطی سبظهبًی است.

 [28]تَاى گفت؛ّسف ًْبیی هسیطیت زاًص یبزگیطی سبظهبًی است.گطزز.زضحمیمت هیهی

بضوٌبى الظم است هحیغی ضا ایجبز وٌٌس تب وستٌس.ثطای تحمك ایي اهط،اهطٍظُ سبظهبًْب ًیبظهٌس ایجبز هعیت ضلبثتی پبیساض ّ

سبظی پیبزُهبىضسبظوطزآًْب ضاززضثحث یبزگیطی ثؼضی هَاضز هبًسگبضتط ّستٌس،ثبیس سؼیثپطزاظًس.ثِ یبزگیطیهسام

وٌس.زض سبظهبى ضا زض تحمك ّسفص یبضی هیایي الساهبت،ّبیی زضجْت اضتمب زاًص وبضوٌبى فطاّن ضَز.وطز.ّوچٌیي،ظهیٌِ

ضًَس،ٍ ثِ ثَزى ًمص هْن ٍ استطاتژیه،هَجت هَفمیت سبظهبى هیِ،هسیطیت زاًص ٍ یبزگیطی سبظهبًی،ثب تَجِ ثِ زاضاًتیج

-آٍضزُ،ٍ آى ضا ثِ وبض هیگیطز ٍ هَثطتط ٍسطیؼتطاظآًْب،زاًص ضا ثِ زستهیلجبی ذَز پیطیزًجبل آى سبظهبى اظ ض

ثب ثطضسی همساض وست زاًص ٍ اًتطبض زاًص ضوٌی ٍ ،سبظهبًْبضسس.گیطز.زضًتیجِ،سبظهبى ثِ هعیت ضلبثتی پبیساض هی

یبزگیطی  سغَح وٌٌس.زض ًْبیت،ست ٍاستفبزُزاًص ضا و وِ ثب استفبزُ اظ آى،گیطًسًَػی اظ یبزگیطی ضا ثِ وبض هیغطیح،

 [29]یبثس.سبظهبى افعایص هی

گفت وِ یبزگیطی سبظهبًی،ضیطِ زض شات تَاىیبزگیطی سبظهبًی، اضتجبط ٍ تؼبهل ظیبزی زاضز.زض ٍالغ هی هسیطیت زاًص ثب

زض [31]وٌس.ثطی ضا ایفب هیهسیطیت زاًص زاضزٍ ثطای آًىِ سبظهبًْب زض زضاظ هست ػولىطز هثجتی زاضتِ ثبضٌس،ًمص هَ

ّب ضا زض زًیبی ضلبثتی اهطٍظ،سبظهبًْب ثطای ایٌىِ ثِ هَفمیت ثطسٌس ٍ ثتَاًٌس اظ ضلجبی ذَز پیطی ثگیطًس،الظم است یبزگیطی

ّبی ذَز ثِ وبضگیطًس.زضًتیجِ،ثطای آًىِ سبظهبًْب زض ثبظاضّبی جْبًی ثِ ثطتطی ثطسٌس،ثبیس هسیطیت زاًص ٍ ولیِ فؼبلیت

 [31]گیطی سبظهبًی زاضای اضتجبط ثبضٌس ٍ ّوچٌیي،ّطوسام زاضای تبثیط ٍ تبهل ثط زیگطی ثبضس.یبز
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ّبی تسْیل زض فطآیٌس ایجبز زاًص ٍ ّوچٌیي ایجبز، هحیظ زض ٍالغ هسیطیت زاًص ثب تَجِ ثِ یبزگیطی سبظهبًی هَجت

ّب  ضا ثِ ّوطاُ زاضز.زض ًتیجِ،اهطٍظُ ثطای هَفمیت سبظهبًْب زض وبضی ثب ػولىطز هثجت ٍ افطایص اثطثرطی فؼبلیت سیستن

 [32]ًیبظهٌس تَسؼِ یبزگیطی ّستین.ثبظاض وبض 

 

 

 ًتیجِ گیشی

ّب ،ثبالثطزى سغح یبزگیطی سبظهبًی ًسجت ثِ ضلجب است ثطای ایي ی هَفمیت سبظهبىاهطٍظی،الظهِپَیبیهحیظزض

-سبظهبًییبزگیطیزضٍالغ.[33]استزاًصاظ ایي ػَاهل،هسیطیتٍجَز زاضز.یىیسبظهبًیهٌظَضثطذی ػَاهل هَثط زضیبزگیطی

-ثبالی سغح ثِ ضسیسى تَاًبیی زضسبظهبى سبظهبًی،ٍیبزگیطی زاًص هسیطیت اهطٍظُ،است. زضًْبیت ًیبظهٌسهسیطیت زاًص

تَاى ثیبى وطز وِ گًَِ هیسبظهبًی ضا ایيیبزگیطیزاًص ثبزیسگبُ زضًتیجِ،هسیطیت.[34]سٌوٌهی ایجبز ضاثرطی اثط ٍ وبضآیی

-غَضتٍاثطثرصهثجتوبضیهحیظضَز، ایي اهطاظعطیك ایجبزوطزىضسى ٍ ایجبز زاًص هی سْین هَجت تسْیل زضفطآیٌس

-ثٍِهىولّوبٌّگّبیآى،تالشییبزگیطی ّستٌسوِ ًتیجِافطازثطایاًگیعُسغحثبالثطزىزًجبلثًِْبگیطز.ّوچٌیي،سبظهبهی

 ثب هستمین اضتجبط هَفمیت زض ثبظاض زضًْبیت، است. سوت ثیطٍىضسیسى ثِ زاًص ػالٍُ ثط زضٍى سبظهبى ثِ  ٍحطوتهٌظَض

 تَاًٌس زضثِ تَسؼِ فطٌّگ یبزگیطی لَی ثبضٌس،هی ّبیی وِ لبزضی آى زاضزٍسبظهبىشذیطُ سطػت ٍ ضسُ، ایجبز ّبیزاًص

 .[35]وبضا ثبضٌسایجبز،وست ٍ اًتمبل زاًص 
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