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 .1چىیسٜ
أطٚظ ٜایٙت ط٘ت ث ٝضاحتی زض ذسٔت خٟب٘ی قسٖ لطاض ٌطفت ٝاؾت  ٚاظ ٞیچ ٌ ٝ٘ٛوٕىی زض ضا ٜپیكطفت ایٗ پسیس ٜزضیغ ٕ٘ی
وٙس .ثَٛ ٝض وّی زض ثطضؾی ضاثُ ٝایٙتط٘ت  ٚخٟب٘ی قسٖ ٔتٛخٔ ٝی قٛیٓ و ٝایٗ ز ٚپسیس ٜضاثُ ٝزٌٚب٘ ٝای ثب یىسیٍط زاض٘س .
ؾبظٔبٟ٘ب ٘یع ثس٘جبَ ٌؿتطـ  ٚپیكطفت زض ظٔی ٝٙاضتجبَبت  ٚاَالٖبت ٞؿتٙس .یىی اظ ضا ٜحّٟبی خٟب٘ی قسٖ وؿت  ٚوبض ،
ٔدبظی قسٖ ؾبظٔبٟ٘ب اؾت .زض ایٗ ضاؾتب ایٗ ٔمبِ ٝث ٝتٛنیف ؾبظٔبٟ٘بی ٔدبظی ٔی پطزاظز.
وّیس ٚاغ :ٜخٟب٘ی قسٖ  ،ؾبظٔبٟ٘بی ٔدبظی ،ویفیتٙٔ ،بثٕ ا٘ؿب٘ی ،ؾبذتبض
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Globalization with emphasis on the role of virtual organizations
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Abstract
The Internet has easily been in the service of globalization and of no help in the development
of this phenomenon does not hesitate. Generally in the relationship of the Internet and
globalization, we realize that these two phenomena dual relationship with each other.
Organizations also seek to broaden and progress in the area of communication and
information. The globalization of business solutions, the virtual organizations. The aim of this
paper deals with the description of virtual organizations.
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ٔ .2مسٔٝ
زض تحمیمبت ٔرتّفی و ٝتٛؾٍ زا٘كٕٙساٖ زض ٌصقت ٚ ٝحبَ زضٔٛضز ؾبظٔبٟ٘بی ٔدبظی اضائ ٝقس ٜاؾتٍٕٞ ،ی ٔٗتفس٘س وٝ
ؾبظٔبٟ٘بی خسیس لبثُ ضؤیت ٘یؿتٙس .اظ ایٗ پؽ الظْ ٘یؿت و ٕٝٞ ٝافطاز ٔٛضز٘یبظ زض یه ظٔبٖ  ٚیه ٔىبٖ خٕٕ ق٘ٛس تب وبض
ٔٗیٙی ا٘دبْ قٛز .ایٗ ؾبظٔبٟ٘ب ثطای اخطای یه پطٚغ ٜزض ْطف ظٔب٘ی ٔٗیٗ اظ ٌطٟٞٚبی ٔرتّف زض الهی ٘مبٌ خٟبٖ اؾتفبزٜ
ٔیوٙٙس.
ٔف« ْٟٛخٟب٘ی قسٖ» زض فط ّْٖٛ ًٙٞاختٕبٖی «ّ٘ؿ »ٖٛچٙیٗ تٗطیف قس ٜاؾت :ض٘ٚس خٟب٘یقسٖ ٖجبضت اظ ض٘ٚس ٌؿتطزٜ
ثیٗإِّّی قسٖ اضتجبَبت ٚؾبظٔبٖ ٞبی التهبزی  ٚتدبضی اؾت  ٚزض حٛظ ٜالتهبز آ٘طا ٔیتٛاٖ زض ٔٛافمت٘بٔٞٝبی تدبضی ثیٗ-
إِّّی  ٚافعایف ٌؿتطزٔ ٜیعاٖ تدبضت ثیٗإِّّی  ٚضقس ٚاثؿتٍی ٔتمبثُ ثطضؾی وطز (.تسثیط)434
زض ٖهط خٟب٘یقسٖ زیٍط ٞیچٍ ٝ٘ٛفٗبِیت التهبزی ٘یؿت و ٝنطفبً ٔحّی ثبقس .ؾطٔبیٌ ٝصاضی تِٛیسٔ ،هطف  ٚتٛظیٕ زض
لّٕطٞٚبی خٟب٘ی قىُ ٔیٌیط٘س  ٚتحمك ٔییبثٙس .ا٘مالة زض اضتجبَبت خٟب٘ی  ٚتىِٛٛٙغی اَالٔضؾب٘ی ،زضن ا٘ؿبٖ ضا اظ فًبی
خغطافیبیی  ٚفیعیىی زض اثٗبز ظٔب٘ی ٔ ٚىب٘ی زٌطٌ ٖٛؾبذت ٝاؾت .اظ تٕبٔی خٟبت ز٘یب وٛچهتط  ٚوٛچهتط قس ٜاؾت ٚ
ا٘ؿبٖٞب ث٘ ٟٓعزیىتط اظ ٌصقتٌ ٝطزیسٜا٘س  ٚزض ایٗ ٔٛلٗیت اضتجبَی  ٚاَالٖبتی ٔطظثٙسیٞبی ؾیبؾی وٓ إٞیت قسٜا٘س.
فبنّٔ ٝإثط خبیٍعیٗ فبنّ ٝخغطافیبیی قس ٚ ٜقجىٞ ٝبی ٔتطاوٓ  ٚپیچیس ٜاضتجبَی  ٚؾبظٔب٘ی ،زِٚتٞب ضا ث٘ ٟٓعزیه ؾبذتٚ ٝ
پی٘ٛسٞبی فطأّی لٛت یبفتٝا٘س .ؾِٟٛت زؾتطؾی ث ٝاَالٖبت ،ا٘حهبض زِٚت ٞب ضا اظ ٘ٓط زض اذتیبض زاقتٗ اَالٖبت قىؿت ٚ ٝاظ
ایٗ خٟت ٘یع آٟ٘ب ضا تًٗیف ٕ٘ٛز ٜاؾت .ثٕٞ ٝطا ٜایٗ زٌطٌ٘ٛیٞب ضٚاثٍ اختٕبٖی ا٘ؿبٖٞب ٘یع زؾترٛـ تغییط قس ٚ ٜثطای
ثؿیبضی اظ ٔطزٔبٖ ٖالئك ٙٔ ٚبفٕقبٖ اظ حیُٞٝبی زضٔ ٖٚطظی ث ٝحیُٞٝبی ثطٔ ٖٚطظی وكب٘یس ٜقس ٜاؾت .زض خٟب٘یقسٖ
زِٚت ٞب  ٚث ٝتجٕ آٖ ٔسیطیت زِٚتی زض ٔیبٖ ز ٚخطیبٖ ٔتًبز لطاض ٌطفتٝا٘س اظ یىؿ ٛفكبض ٔحّی قسٖ ٚ ٚاٌصاضی لسضت ثٝ
خٛإٔ ٔحّی ٟ٘ ٚبزٞبی غیطزِٚتی ُٔطح قس ٜو ٝپبؾری اؾت ث ٝا٘تٓبضات قٟط٘ٚساٖ  ٚضفٕ ٘بضيبیی آ٘بٖ و ٝاؾ٘ٛؿٗ آ٘طا
ٔحّی قسٖ خٟب٘ی ٘بٔیس ٜاؾت.
ؾبظٔبٖ ٔدبظی یه ٘ ٔٛذبنی اظ ؾبظٔبٖ قجىٝای اؾت و ٝثب اؾتفبز ٜاظ آذطیٗ فٙبٚضیٟبی اضتجبَی  ٚاَالٖبتی ٔب٘ٙس ایٙتط٘ت
 ٚایٙتطا٘ت ٔطاٚزت ٕٞ ٚىبضی ثب اقربل  ٚؾبظٔبٟ٘بی زیٍط ضا ذبضج اظ فًب ،ظٔبٖ ٔ ٚطظٞبی ؾبظٔب٘ی أىبٖ پصیط ٔیؾبظز
(اؾتیفٗ ضاثیٙع)4381-

 .3ؾ ٝؾُح ّٖٕیبتی زض ٖٚیه قجى ٝؾبظٔبٖ ٔدبظی
خٛویه ٕٞ ٚىبضا٘ف (  ) ۲۰۰۲پیكٟٙبز وطز٘س و ٝؾ ٝؾُح ّٖٕیبتی زض ٖٚیه قجى ٝؾبظٔبٖ ٞبی ٔدبظی ث ٝنٛضت ظیط
اؾت:
ؾُح وؿت  ٚوبض :فطایٙسٞبی وؿت  ٚوبض زضٔ ٖٚطظٞبی ؾبظٔب٘ی ٘ ٚیع خطیبٖ ٞبی وبضی پٛیب ثبیس فٟطؾت ق٘ٛس .
ؾُح وبضثطزیٔ :جبزالت  ٚؾبیط ٔٛاضز تؿٟیٓ اَالٖبت  ٚؾیؿتٓ ٞبی اَالٖبت وٛٔ ٝضز ٘یبظ فطایٙسٞبی وؿت  ٚوبض اؾت  ،ثبیس
َطاحی ق٘ٛس .
ؾُح تىِٛٛٙغی :ؾیؿٟٕٙبی شذیط ٚ ٜپطزاظـ اَالٖبت  ٚؾیؿتٓ ٞبی اضؾبَ پیبْ ٘یع ثبیس َطاحی ق٘ٛس.
 .4ذهٛنیبت ؾبظٔبٟ٘بی ٔدبظی
ؾبظٔبٟ٘بی ٔدبظی زاضای پٙح ٚیػٌی انّی ا٘س.
 )4ؾبذتبضٞبی افمی :افمی قسٖ ؾبظٔبٟ٘ب ؾُٛح ٔسیطیت زض ؾبظٔبٖ ضا وبٞف ٔی زٞس ٙٔ ٚبثٕ ا٘ؿب٘ی ضا پطاوٙسٔ ٜی وٙس.
 )2خٟب٘ی قسٖ :ثب تٛخ ٝثٌ ٝؿتطـ تدبضت خٟب٘ی  ٚقجى ٝاضتجبٌ فطا ٔطظی ،زیٍط قطوتٟب  ٚؾبظٔبٟ٘ب خٙجٔ ٝحّی ثٛزٖ
ذٛز ضا اظ زؾت ٔی زٙٞس  ٚزض چطذ ٝفطایٙس ثیٗ إِّّی لطاض ٔی ٌیط٘س.
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 )3اضتجبٌ ٔبقیٙیٖ :هط آیٙسٖ ٜهط اضتجبَبت اؾت؛ أب ٘ ٝاضتجبَی اظ خٙؽ ٌصقت ٝثّى ٝاضتجبَبتی و ٝثٚ ٝؾیّ ٝاثعاض آالت
ٔبقیٙی ٔب٘ٙس وبٔپیٛتط ا٘دبْ ذٛاٞس قس .ثطاؾبؼ ایٗ ذبنیت اضتجبَبت وبٔپیٛتطی ثٖٛٙ ٝاٖ ٚؾیّ ٝای ثطای ٞسایت
فٗبِیتٟبی اؾبؾی ؾبظٔبٖ ٕٞ ٚعٔبٖ افعایف ٘مف اضتجبَبت ض ٚزض ضٚی غیط ضؾٕی ثب ٞسف حفّ یىپبضچٍی ؾبظٔبٖ،
خبیٍعیٗ اضتجبَبت ض ٚزض ض ٚافطاز زض ؾبظٔبٟ٘بی ؾٙتی ذٛاٞس قس.
ٕٞ )4ىبضی  ٚضلبثت ثیٗ ؾبظٔب٘ی :قطوتٟبی ٔدبظی ثٚ ٝؾیّٕٞ ٝىبضی ثیٗ ٌطٞٚی  ٓٞافعا ٘ ٝتٟٙب ثب ٕٞ ٓٞعیؿتی ذٛاٙٞس
زاقت ،ثّى ٝثبٖث ضقس  ٚپطٚضـ یىسیٍطٔی ق٘ٛس.
 )5زضٌیطی پٛیب :زضٌیطی پٛیب ٍ٘طقی اؾت و ٝظٔبٖ  ٚضٚاثٍ ا٘ؿب٘ی ٔ ٚسیطیت ضا ٚازاض ث ٝثبظٍ٘طی زض ٔٛضز ٍ٘طقٟبی لجّی
زض ضٚیبضٚیی ثب تغییط ؾطیٕ ٔ ٚسأ ْٚی وٙس .پٛیبیی زض ٔمبثُ ایؿتبیی ،حبوی اظ ضقس  ٚفٗبِیت ٔسا ٚ ْٚزضٌیطی زض ٔمبثُ
وٙبضٌ ٜیطیٗٔ ،طف اضتجبٌ ظیبز ثب زیٍطاٖ اؾت).(Cohen & Mankin 2005
 .5چطذٕٖ ٝط ؾبظٔبٟ٘بی ٔدبظی
آ٘بِیع ثبظاض  ٚتؿریط فطنتٟبی وبضی :اٌط یه قطوت ثرٛاٞس و ٝفطنتٟبی خسیس ضا تؿریط وٙس ثبیس لبزض ث ٝآ٘بِیع پیٛؾتٝ
تغییطات ثبظاض ٘ ٚیبظٔٙسیٟبی ٔكتطیبٖ ثبقسٚ .لتی و ٝیه فطنت خسیس پیسا قس  ٚقطوت ث ٝتٟٙبیی اظ ٖٟس ٜآٖ ٕ٘ی تٛا٘س
ثطآیس ،ایٙدب ؾبظٔبٖ ٔدبظی ٘یبظ ٔی ثبقس .قطوتی و ٝفطنت ضا پیسا ٔی وٙس ٕٔٗٛالً ثٗٛٙاٖ ضٞجط قطوتٟبی ٕٞىبض ُٖٕ ٔی
ٕ٘بیس.
َطح تدبضی  ٚآ٘بِیع ثبظٌكت ؾطٔبی :ٝلجُ اظ قىُ ٌیطی ؾبظٔبٖ ٔدبظی ،ق طوت ضٞجط ثبیس َطح تدبضی  ٚآ٘بِیع ثبظٌكت
ؾطٔبی ٝضا زض ؾُح پیكطفت ٝا٘دبْ زٞس ،پتب٘ؿیُ ثبظاض ،تٛإ٘ٙسی ؾطٔبی ٝای ،لبثّیت تىٙیىی ،لبثّیت ٔٙبثٕ ،لبثّیت ٘یطٚی
ا٘ؿب٘ی  ٚؾٛز ٕٔىٗ لبثُ ٚن ٚ َٛغیط ٜثبیس آ٘بِیع ٔ ٚحبؾجبت ثهٛضت خعئی ٘یع ا٘دبْ قٛزٌ ٚ .عاضـ آٖ ثطای َطاحی وبض ٚ
آ٘بِیع ثبظٌكت ؾطٔبی ٚ ٝقىُ ٌیطی قطیه  ٚتهٕیٓ ٌیطی ٟ٘بیی اضائ ٝقٛز.
آ٘بِیع تمبيب  ٚقبیؿتٍی :اثتسا ثبیس لبثّیتٟبی ٔٛضز ٘یبظ ثطای ایٗ فطنت آ٘بِیع قس ٚ ٜؾپؽ لبثّیتٟبی ٔٛضز ٘یبظ ثطای فطنت ضا
ثُٛض وبُٔ ثٛٓٙٔ ٝض ا٘تربة قطیه ٔٙبؾت تدعی( ٝزٔ٘ٛتبغ) ٕ٘بیس.
ا٘تربة قطیه وبضی :زض لسْ ؾ ْٛلبثّیتٟبی ٔٛضز ٘یبظ ثطای قطوتٟبی قطیه ٔدعا قس ثٙبثطایٗ قطوتٟبیی ٔی تٛا٘ٙس ثٖٛٙ ٝاٖ
قطیه ا٘تربة ق٘ٛس و ٝتٛا٘بیی پبؾرٍٛیی ث٘ ٝیبظٞب ضا زاقت ٝثبقٙس.
ایدبز ٔىب٘یعْ ٕٞىبضی :لجُ اظ ّٖٕیبت ٚالٗی ؾبظٔبٖ ٔدبظیٔ ،ؿئِٛیت ٞط یه اظ قطوت ٞب ثبیس تٗطیف ٔ ٚىب٘یعْ تٛظیٕ
ضیؿه  ٚؾٛز ثبیس تٗییٗ قٛز .ایٗ ٔىب٘یعْ ٔی تٛا٘س ثٗٛٙاٖ ْٚبیف ّٖٕیبت ٕٞبٍٙٞی ٔ ٚسیطیت ُٖٕ قٛز  ٚفٗبِیتٟبی
ویفیت زض ٔیبٖ ایٗ قطوت ٞب ٘یع ثبیس ث ٝزلت ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌیطز.
ایدبز ؾبظٔبٖ ٚتیٕٟبی ٔدبظی :زض قطوتٟبی قطیه تیٓ پطٚغ ٜثٛخٛز آیس .ایٗ ٘ ٔٛاظ تیٓ ٞبی پطٚغ ٜای ,تیٓ ٞبی چٙس ْٚیفٝ
ای ٞؿتٙس و ٝاظ چٙسیٗ لؿٕت ٔرتّف قطوت تكىیُ قس ٜا٘س .ؾبظٔبٖ ٔدبظی ٔی تٛا٘س ثطاؾبؼ ایٗ قطوتٟب  ٚیب تیٓ ٞبی
پطٚغ ٜپبی ٝضیعی قٛز.
ایدبز ثؿتط فٙبٚضی اضتجبَبت  ٚاَالٖبت :زض آغبظ ایدبز ؾبظٔبٖ ٔدبظی ٞطیه اظ قطوبء ثبیس ؾیؿتٓ ٙٔ ictبؾت ثب ْٚبیف
ذٛاؾت ٝقسٔ ٚ ٜؿئِٛیت قبٖ زض ؾبظٔبٖ ُٔطح قس ٜضا پبی ٝضیعی  ٚیب انالح ٕ٘بیٙس.
ّٖٕیبت ٔدبظی :فٗبِیت ٞبی ّٖٕیبتی ؾبظٔبٖ ٔدبظی و ٝثطاؾبؼ ثؿتط  ictا٘دبْ ٔی قٛز ّٖٕیبت ٔدبظی ٘بٔیسٔ ٜی قٛز.
ثبظٍ٘طی پٛیب  ٚتُٙیٓ ؾبظٔبٖ ٔدبظی :زض فطآیٙس ّٖٕیبت ٔدبظی تٓٙیٓ پبیساض ث ٝزِیُ تغییطات ثبظاضٔ ,حیٍ ,تىِٛٛٙغی ,
ؾبظٔبٖ  ٚغیط٘ ٜیبظ ٔی ثبقس .ثٙبثطایٗ ,ثبظٍ٘طی پٛیب  ٚتٓٙیٓ ؾبظٔبٖ ٔدبظی ّٕٖ ٚیبت لسْ ذیّی ٔ ٟٓزض فطا ٓٞآٚضزٖ اٞساف
وؿت  ٚوبض ٔی ثبقس .ثٛٓٙٔ ٝض ٞسایت ٔإثط ثبظٍ٘طی  ٚتٓٙیٓ ثبیس یه ٘ٓبْ ٘بٔ ٝانالح  ٚثبظٍ٘طی َطاحی قٛز  ٚثُٛض خسی
اخطا ٌطزز.
4

پبیبٖ ؾبظٔبٖ ٔدبظیٚ :لتی زالیُ ایدبز ؾبظٔبٖ ٔدبظی يطٚضت ذٛز ضا اظ زؾت زاز ٖٕط ؾبظٔبٖ ٔدبظی تٕبْ ٔی
قٛز(ٔىبضٔی.)4378 -
.6
)4
)2
)3

اٞساف ٖٕس ٜؾبظٔبٟ٘بی ٔدبظی
ثٟط ٜثطزاضی ثٛٔ ٝلٕ اظ ا٘ٛأ ٔٙبثٕ ٔٛخٛز زض ثبظاض ثٛٓٙٔ ٝض اضتمبء ویفیت  ٚافعایف اضظـ ٔحهَٛ
ث ٝوبضٌٕبضزٖ ٘یطٚی وبض ٔترهم اظ ٞط لكط َ ،جم ،ٝترهم ّٔ ٚیت
ایدبز ٘ٓبضت زض٘ٚی و ٝتٟٙب اظ ٔحیُی ثس ٖٚاثٟبْ ،لسضتٕٙس  ٚزاضای ان َٛاخطایی ٔكتطن ثطٔی آیس(ؾبیت ترههی
 MBAایطاٖ)

 .7ا٘ٛأ ؾبظٔبٟ٘بی ٔدبظی
ؾبظٔبٖ پبض٘سی :ثب ٚاحسٞبی ٔؿتمُ ف ٗبِیتٟبی اؾتطاتػیه ذٛز ضا ٔٗیٗ  ٚآٖ ضا ثٚ ٝاحسٞبی ذبضخی ٔحٔ َٛیوٙٙس .ثسیٗ
تطتیت ٞعی ٝٙؾبظٔبٖ وبٞف ٔی یبثس  ٚثطای ٔسیطیت ایٗ أىبٖ فطأ ٓٞی قٛز وٙٔ ٝبثٕ ذٛز ضا نطف فٗبِیتٟبی انّی وٙس ٚ
أٛض خعئی  ٚوٓ إٞیت ذٛز ضا ثٚ ٝاحسٞبی ذبضخی ٚاٌصاض وٙس.
ؾبظٔبٖ قجى ٝای :قجى ٝای اظ ؾبظٔبٟ٘ب و ٝزاضای ٔطظٞبی ُٔٗٙف ،اؾتمالَ وبضی ثبال  ٚثط٘بٔ ٝضیعی اؾتطاتػیه ثٛز ٚ ٜزض آٟ٘ب،
چٙسیٗ ٞسف ٔٛضز تٛخ ٝاؾت.
ؾبظٔبٖ ثسٔ ٖٚطظ :زض ایٗ ٘ ٔٛاظ ؾبظٔبٟ٘بٞ ،یچ یه اظ ٔطظٞبی افمیٕٖٛ ،زی ،ذبضخی  ٚخغطافیبییٔ ،حسٚز ٔ ٚحهٛض ٕ٘ی قٛز.
ایٗ قی ٜٛثطای اِٚیٗ ثبض تٛؾٍ خه ِٚف ) (John Francis Welch Jr.ضئیؽ ٞیئت ٔسیط ٜخٙطاَ اِىتطیهُٔ ،طح قس .وؿی
و ٝلهس حصف وطزٖ ٔطظٞبی ٖٕٛزی  ٚافمی ٕٞ ٚچٙیٗ ؾسٞبی ثیط٘ٚی ثیٗ قطوتٔ ،كتطیٟب ٖ ٚطي ٝوٙٙسٌبٖ ضا ثب GE
زاقت( .ؾیس ضيب خٛازیٗ)4382 ،
ٔ .8عایبی ؾبظٔبٟ٘بی ٔدبظی
 )4ؾطٖت ثبال زض پبؾرٍٛیی ث٘ ٝیبظٞبی ٔكتطیبٖ  ٚاُ٘جبق ثب تغییطات ٔحیُی
 )2اُ٘ٗبف پصیطی فٛق اِٗبزٜ
 )3وبٞف ٞعیٞ ٝٙب اظ َطیك وبٞف وبغص ثبظی ،زٚثبض ٜوبضیٟب ،تطزز وبضوٙبٖ ٞ ٚعیٞٝٙبی پطؾّٙی
 )4ویفیت  ٚتؿٟیالت ثیكتط ثطای ٔكتطیبٖ  ٚأىبٖ زضیبفت ذسٔبت زض ٞط ظٔبٖ
 )5ثٟجٛز قبذم ثٟطٚ ٜضی زض ٔمیبؼ فطزی ،ؾبظٔب٘ی  ٚاختٕبٖی
 )6اؾتمالَ ثیكتط وبضوٙبٖ زض ا٘دبْ أٛض
 )7ثب تكىیُ ؾبظٔبٖ ٔدبظی ،زیٍط فبنّٔ ،ٝبٕ٘ ا٘دبْ وبض ٔٛؾؿبتٕٞ ،ىبضیٟب  ٚوٙفطا٘ؽ ٞب ٕ٘یقٛز
 )8افعایف ؾٛزٞی ثب تٛخ ٝث ٝوبٞف ٞعیٞ ٝٙب  ٚاظ ؾٛی زیٍط افعایف وبضایی زض ؾبظٔبٖ
 )9أىبٖ ا٘دبْ وبضٞبی ثعضي ثطای قطوتٟبی وٛچه فطأ ٓٞی آیس
ٔ )41ی تٛاٖ ثٟتطیٗ قطوب ضا ثطای اضتمبی ویفی ٔحه ٚ َٛالتهبزی ثٛزٖ آٖ ثطٌعیسٔ (.یطاثیٔ ،سیطیت ٔجب٘ی  ٚاؾتطاتػی،
ل )442
ٗٔ .9بیت ؾبظٔبٟ٘بی ٔدبظی
 وٕجٛز تٗبُٔ ضٚزض ض ،ٚاٖتٕبز  ٚنسالت زض قطوتٟب ،اضتجبٌ ثیٗ آٟ٘ب ٕٞ ٚچٙیٗ ٔؿئِٛیت پصیطی آٟ٘ب ضا وبٞف زٞس.( وطیٙتط)2114 ،
 -وبٞف ٔیعاٖ وٙتطَ وٙٙسٌی ٔسیط ثط ٖٙبنط وّیسی زض تدبضت( .اؾتفٗ ضاثیٙع)2113،
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اٌط تیٓ ٞبی تكىیُ زٙٞس ٜؾبظٔبٖ ٔدبظی اظوكٛضٞبی ٔرتّف ثب فطٍٟٙٞبی ٔتفبٚت ثبقٙسٕٔ ،ىٗ اؾت ،تٗبضيبت
فطٍٙٞی ٚاختٕبٖی ثسِیُ تفبٚت زض ظثبٖ ،فط٘، ًٙٞػاز زیٗ  ... ٚثٛخٛز آیس.
وبٞف تحطن ،ثٛیػ ٜفٗبِیتٟبی فیعیىی وبض.
افعایف ؾبٖبت وبض وبضوٙبٖ ؤٕ ٝىٗ اؾت ٔٛخت ذؿتٍی ٔفطٌ زض آ٘بٖ قٛز.
وبٞف ٔیعاٖ ٚفبزاضی وبضوٙبٖ.
وبضوٙبٖ اظ ٘ٓط اختٕبٖی ٔٙعٚی ٔیق٘ٛس ٔ ٚحطن تٕبؼ قرهی  ٚض ٚزض ض ٚضا اظ زؾت ٔی زٙٞس.
افعایف ثطذٛضزٞب زض ثیٗ وبضٔٙساٖ ازاضٔ ٜطوعی ثب وبضٔٙساٖ ٔدبظی زٚض اظ ؾبظٔبٖ( .خبثط لسضتیبٖ ،تسثیط قٕبض،434 ٜ
ل )98

ٔ .11حیٍ وبض ٔدبظی
زض ازثیبت ؾبظٔبٟ٘بی ٔدبظی زؾتٞ ٝبی ٔرتّفی اظ وبضوٙبٖ ٔدبظی ٘ ٚیع ؾُٛح ٔرتّفی اظ ٔحیٍ وبض ٔدبظی زیسٔ ٜی قٛز.
ؾبذتبض ثطلطاضی اضتجبٌ اظ ضا ٜزٚض :وبضوٙب٘ی ؤ ٝحُ وبض ثبثت زاض٘سٌ .بٞی زض ٔٙعَ وبض ٔی وٙٙس.
ؾبذتبض البٔت زض ٞتُ :وبضوٙبٖ ٕٔٗٛال زض ٔٙعَ وبض ٔی وٙٙس ٍٙٞ ٚبٔی و ٝثرٛاٙٞس زض ٔحیٍ وبض ثبقٙس یه اتبق زض ٞتُ
ضظضٔ ٚی وٙٙس (یه اتبق و ٝثتٛا٘ٙس اضتجبٌ تّفٙی ثطلطاض وٙٙس  ٚضایب٘ ٝذٛز ضا ث ٝقجىٔ ٝتهُ ٕ٘بیٙس)
ؾبذتبض ٌؿتطز :ٜؾبذتبضی و ٝوبضوٙبٖ زض حبِی و ٝوال ٔتحطوٙس ْٔٛفٙس و ٝزض فٛانُ ظٔب٘ی ٔ ٓٓٙثٔ ٝحُ وبض ذٛز ٌعاضـ
ثسٙٞس.
وبض زض ٔٙعَ :ثطای وبضوٙبٖ ٔحُ وبضی زض ٘ٓط ٌطفت٘ ٝكس ٜاؾت  ٚثبیس زض ٔٙعَ وبض وٙٙس.
ٔحُ وبض وبٔال ٔتحطن :وبضوٙبٖ حتی ٔحُ وبض ٔبزض ٘ساض٘س  ٚزض ٔحُ وبض ٔكتطیبٖ ذٛز یب زض ضا ٜوبض ٔی وٙٙسٔ (.سیطیت فطزا-
)4383

 .11ضٚاثٍ اؾترسأی  ٚأٙیت قغّی
ؾبظٔبٟ٘بی ٔدبظی اغّت ترههٟبی ٔٛضز٘یبظ ذٛز ضا ثهٛضت لطاضزازی تبٔیٗ ٔی وٙٙس .و ٝایٗ ترههٟب تٛؾٍ افطازی و ٝاظ
َطیك اتهبَ ضایب٘ ٝذٛز ث ٝقجى ٝؾبظٔبٖ ثب قطوت ٕٞىبضی ٔی وٙٙس  ٚیب اظ َطیك اؾترساْ ٔٛلتی افطاز ثطاؾبؼ لطاضزازٞبی
وٛتبٔ ٜست تبٔیٗ ٔی ق٘ٛس( .وٛپط  ٚخىؿٔ )4997ٖٛترههیٗ ثب اؾتفبز ٜاظ ٟٔبضتٟبی ٔٛضز٘یبظ ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی  ٚث ٝضٚظ وطزٖ
تٛا٘بییٟب  ٚترهم ذٛز  ٚخّت ٘ٓط ؾبظٔبٟ٘بی ٔرتّف خٟت ت رهم ٚی ٔی تٛا٘س تب حسی أٙیت قغّی ذٛز ضا حفّ
وٙس(.تٛؾٗٔ ٝسیطیت-قٕبض)44 ٜ
وٛپط( :)4999تفب ٓٞضٚا٘ی ثیٗ وبضٔٙس  ٚوبضفطٔب ٔجٙی ثط اؾترساْ زائٓ ثٗٛٙاٖ ٖبُٔ اٍ٘یعقی ثطای ا٘دبْ ثٟتط وبض ،زض حبَ
تحّیُ ضفتٗ ٔی ثبقسَٛ .ضیى ٝتٗساز ثیكتطی اظ وبضوٙبٖ ؾبظٔبٟ٘ب ثب ایٗ ٘ح ٜٛاؾترساْ ،أٙیتی ثطای قغُ ذٛز احؿبؼ ٕ٘ی
وٙٙس .اظ ٖٛالت ایٗ تغییطات ؾبذتبضی حتی زض ثیٗ ٔسیطاٖ ٔیب٘ی ٔی تٛاٖ وبٞف أٙیت ،وبٞف ضٚحی ،ٝتحّیُ ضفتٗ اٍ٘یعـ
ٚ ٚفبزاضی ضا ٘بْ ثطز.
ٌّسٔٗ( :)4998زض ؾبظٔبٟ٘بی ٔدبظی افطاز ثٙب ث ٝقبیؿتٍی ٞبیی و ٝزاض٘س ثب ٕٞ ٓٞىبضی ٔی وٙٙس أب ٞط ِحٓ ٝوبضایی ٚ
اثطثركی التًب وٙس ثالفبنّ ٝاظ  ٓٞخسا ٔی ق٘ٛس.
ٖٛ .12أُ اٍ٘یعقی زض ؾبظٔبٟ٘بی ٔدبظی
ٖٛأُ اٍ٘یعقی الظْ ثطای اضيبی ٘یبظٞبی ا٘ؿبٖ زض قىُ خسیس ؾبظٔبٟ٘ب ٖجبضتٙس اظ :یه ظ٘سٌی ثب ٔٗٙب ،تبٔیٗ لسضت قٙبذت ٚ
ایدبز قٍفتی زض ظ٘سٌی وبضی ثب ٕٞىبضی َ طفیٗ لطاضزازٞبی وبضی  ٚثب قطایُی و ٝذٛز فطز ثتٛا٘س اٍِٛی وبضی ذٛز ضا ازاضٜ
وٙس  ٚأٙیت قغّی ذٛز ضا تبٔیٗ وٙس(.تٛؾٗٔ ٝسیطیت-قٕبض)44 ٜ
ٔ .13سیطیت ؾبظٔبٖ ٔدبظی
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ٔسیطیت ؾبظٔبٖ ٔدبظی فطأسیطیت ٘بْ زاضز و ٝیه ض٘ٚس ؾیؿتٕبتیه زض ثٟط ٜثطزاضی وطزٖ اظ ٔعایبی ضلبثتی التهبزی ثطای
یه ؾبظٔبٖ ٔدبظی فطأ ٓٞیىٙسْٚ .یف ٝانّی زض فطأسیطیت حفّ ٕٞىبضی ٔٛلت زض ؾبظٔبٖ ٔدبظی اؾت .حفّ ٕٞىبضی ٚ
ٔؿئِٛیت پصیطی زض افطازی ٔدبظی و ٝزض یه ؾبظٔبٖ ٔتغیط ثب ٕٞىبضاٖ ٔتفبٚت وبض ٔی وٙٙس فطایٙسی ثؿیبض پیچیس ٜتط اظ
ٔسیطیت یه ؾبظٔبٖ ؾٙتی اؾتٔ(.طوع اَالٔ ضؾب٘ی نٙبیٕ ٗٔ ٚبزٖ ایطاٖ)

 .14ضٞجطی ؾبظٔبٟ٘بی ٔدبظی
ثطای ٔٛفمیت ؾبظٔبٟ٘بی ٔدبظی ضٞجطاٖ ؾبظٔبٖ ٔ ٝ٘ ٚسیطاٖ ثبیس فطٍٙٞی ضا ایدبز وٙٙس و ٝث ٝاضتجبَبت ،یبزٌیطی  ٚؾطٔبیٝ
ٌصاضی ٔت ٔٛٙاضظـ ثسٞس .زض ایٙدب ٖٕس ٜتطیٗ ٔٛاضز وبضی ضٞجطی زض ؾبظٔبٟ٘بی ٔدبظی ضا ثطضؾی ٔی وٙیٓ:
ٞسایت ٔ ٚسیطیت ّٖٕىطز:ایٗ ٞسایت ّٖٕىطز زض ز ٚؾُح خٕٗی  ٚا٘فطازی لبثُ ثطضؾی اؾت:
ٞسایت خٕٗی :فٗبِیت ضٞجطاٖ زض ایٗ ؾُح ث ٝقطح ظیط اؾت.
 )4ایدبز ثیٙف  ٚفّؿفٚ ٝخٛزی ؾبظٔبٖ زض اًٖب :زض یه ؾبظٔبٖ ٔدبظی زضن ٚايح ٔ ٚكتطن ثیٙف ،فّؿفٚ ٝخٛزی ٚ
ضاٞجطز ٔٛخت ٞسایت فٗبِیتٟبی اًٖبی ؾبظٔبٖ زض ٔٛلٗیتٟبی ثب اثٟبْ ظیبز ٔیقٛز.
ٔ )2صاوط ٜثب افطاز ؾبظٔبٖ زض ٔٛضز ٔؿئِٛیتٟبی آ٘بٖ زض ضاثُ ٝثب یىسیٍط :چ ٖٛزض ایٗ ؾبظٔبٟ٘ب افطاز ٕ٘ی تٛا٘ٙس ٕٞسیٍط ضا
ثجیٙٙسٚ ،خٛز یه زضن ٔكتطن اظ ٘مكٟب ٔ ٚؿئِٛیتٟبی ذٛز  ٚزیٍط اًٖب ثؿیبض ٔ ٟٓاؾت و ٝای ٗ وبض ْٚیف ٝضٞجطاٖ اؾت.
 )3اضائ ٝزٙٞس ٜثبظ ذٛضز :ثطذالف ؾبظٔبٟ٘بی ؾٙتی زض ؾبظٔبٟ٘بی ٔدبظی أىبٖ ضز  ٚثسَ ثبظذٛضز زض ٔٛضز پیكطفت وبضٞب
ثهٛضت ضٚظا٘ٚ ٝخٛز ٘ساضز .ثب ایدبز وٙفطا٘ؽ ٞبی ٞفتٍی اظ َطیك ایٙتط٘ت ٚ ٚیسیٛوٙفطا٘ؽ ضٞجطاٖ ایٗ ْٚیف ٝضا ا٘دبْ ٔی
زٙٞس.
ٞسایت فطزی :ضٞجطاٖ ؾبظٔبٟ٘بی ٔدبظی ثبیس ثبظذٛضز ثٕٛلٕ زض ٔٛضز ّٖٕىطز اًٖب ضا ث ٝآٟ٘ب ثسٙٞس ٚآٟ٘ب ایٗ وبض ضا ثٚ ٝؾیّٝ
ٌعاضـ ٌیطی اظ ٔكتطیبٖ  ٚزیٍط ٕٞىبضاٖ آٟ٘ب و ٝثب ا ٚزض اضتجبٌ  ٚتٗبُٔ ٔبقیٙی ٞؿتٙس ،ا٘دبْ ٔی زٙٞس.
ث ٝوبضٌیطی فٙبٚضی ٔتٙبؾت:ضٞجط ؾبظٔبٖ ٔدبظی ثبیس لبزض ث ٝا٘تربة فٙبٚضی ٔتٙبؾت ثب ْٚیف ٝؾبظٔبٖ  ٚاًٖبی ؾبظٔبٖ
ثبقس.
ٔسیطیت زض ذالَ فطٍٟٙٞب  :ضٞجطاٖ ؾبظٔبٖ ٔدبظی ثبیس زیسٌبٟٞبی چٙس فطٍٙٞی ضا ثیٗ اًٖب ٌؿتطـ زٙٞس؛ ثطای ایٗ وبض
ثبیس ٔجب٘ی فطٍٙٞی ذٛز ٔ ٚجب٘ی فطٍٙٞی وبضوٙبٖ ضا وبٔال ثكٙبؾٙس.
وٕه ث ٝتٛؾٗ ٝآیٙس ٜقغّی :ضٞجطاٖ ایٗ ؾبظٔبٟ٘ب ثبیس ثطای آیٙس ٜقغّی وبضوٙبٖ ضاٞجطزٞبی الظْ ضا تسٚیٗ وٙٙس.
ایدبزقجى :ٝضٞجط ثبیس خٟت ث ٝزؾت آٚضزٖ  ٚخصة ٔٙبثٕ ٔٛضز ٘یبظ اظ ٔٙبَك ٔرتّف ث ٝایدبز قجى ٝثپطزاظز.
ایدبز اٖتٕبز  ٚحفّ آٖ :زض یه ؾبظٔبٖ ٔدبظی ایدبز اٖتٕبز ثیٗ اًٖب٘ ،یب ظٔٙس آٌبٞی  ٚتالقٟبی ثط٘بٔ ٝضیعی قس ٜثیكتط
ضٞجطاٖ اؾت.
ٔسیطیت ٌط ٜٚافعاضٞبٌ:ط ٜٚافعاضٞب(ؾیؿتٓ ٞبی اِىتط٘ٚیه) ؾیؿتٓ ٞبی ؾرت افعاضی ٘ ٚطْ افعاضی ضا ثب  ٓٞتطویت  ٚیىپبضچٝ
ٔی وٙٙس( .افد)۰۸۳۰ ،ٝ
 .15ضاٞجطزٞبی ٘ٓبضت  ٚوٙتطَ
 )4وٙتطَ ؾتبزٞ ٜب  :پطٚغٞ ٜبیی ث ٝوبضوٙبٖ زازٔ ٜی قٛز و٘ ٝتبیح آٟ٘ب ث ٝؾبزٌی لبثُ ا٘ساظٌ ٜیطی ثبقس .تبویس انّی ثط
تفٛیى اذتیبض  ٚذٛزوٙتطِی وبضوٙبٖ اؾت .ایٗ ؾبظٔبٖ ٔجتٙی ثط اٖتٕبز ث ٝوبضوٙبٖ ثٛز ٚ ٜزضٖٛو اظ آ٘بٖ ا٘تٓبض زاضز
ؤ ٝؿئٛال٘ ٝضفتبض وٙٙس.
7

 )2ضؾٕی وطزٖ ٘یبظٞبی قغّی  ٚاؾتب٘ساضزٞبی ّٖٕىطز :ثطٔجٙبی ایٗ ضاٞجطز ؾٗی ٔی قٛز و ٝاظ َطیك ٟ٘بزی ٝٙوطزٖ
لٛا٘یٗ ٔ ٚمطضات ،قطح قغّٟب  ٚاؾتب٘ساضزٞبی ّٖٕىطز زلیك٘ ،ؿجت ث ٝتٛا٘بیی وبضوٙبٖ زض ا٘دبْ زازٖ نحیح وبضٞب
إَیٙبٖ حبنُ وطز.
 )3ضؾٕی وطزٖ اضتجبَبت :ایٗ ضاٞجطز  ٚضاٞجطز لجّی ٔبٞیتبً ضفتبضٔساض ٞؿتٙس ،زضحبِی و ٝضاٞجــطز ٘رؿت ٘تیدٔ ٝساض ثٛز.
ٔب٘ٙس ضاٞجطز لجّیٞ ،طلسض ؤ ٝؿبفت فیعیىی ٔیبٖ ؾطپطؾت ٔ ٚطئٛؼ ثیكتط ثبقس ،احتٕبَ وٕتطی ٚخٛز زاضز وٝ
ؾطپطؾت ث ٝاٍِٞٛبی اضتجبَی غیطضؾٕی َ ٚجیٗی ثطای تجبزَ اَالٖبت اتىب وٙس KATZ, D. AND R.L.KAHN, ( .
)1978

 .16اٍِٞٛبی ؾبذتبضی ؾبظٔبٟ٘بی ٔدبظی
زضخبت ٔرتّفی اظ ٔدبظی ثٛزٖ یه ؾبظٔبٖ ضا ثب تٛخ ٝث ٝؾٚ ٝیػٌی اؾبؾی ظیط ٔی تٛاٖ قٙبؾبیی وطز:
 )4فط ًٙٞؾبظٔبٖ ٔدبظی :فط ًٙٞیٗٙی ٔیعاٖ ٔٛافمتی و ٝاًٖبی یه خبٔٗ ٝثِ ٝحبِ اضظقٟب ٖ ٚمبیس ٔكتطن ثب ٓٞ
زاض٘س .فطٍٟٙٞبی ؾبظٔب٘ی ٔتٕبیُ ث ٝتحٔ ،َٛی تٛا٘ٙس ٔدبظی ق٘ٛس  ٚتٛا٘بیی ثبالیی ثِ ٝحبِ اؾتفبز ٜفٗبال٘ ٝاظ فطنتٟبی
زض ٚ ٖٚثط ٖٚؾبظٔب٘ی زاض٘س.
 )2قجىٔ ٝدبظی :یٗٙی ٌطٞٚی اظ ؾبظٔبٖ ٞب یب ٌطٞ ٜٚبی زض ٖٚؾبظٔبٟ٘ب و ٝتٛؾٗ ٚ ٝحفّ ضٚاثٍ اِىتط٘ٚیه ثطای پیكطفت
ٔٛفمیت آٔیع ٚيٗیت ٔدبظی آٟ٘ب ٘مف حیبتی زاضز .ضٚاثٍ زض ٖٚقجى ٝغبِجب تحت ٖٛٙاٖ ٔكبضوتٟبی اضظـ افعٚز٘ ٜبٔیسٜ
ٔی قٛز و ٝثط پبی ٝضٚاثٍ َِٛیٖ ،طيی یب  ٓٞظیؿتب٘ ٝثٙب قس ٜاؾت .ایٗ أٛض ٔطتجٍ اؾت ثب ضلجبٕٞ ،ىبضا٘ی و ٝزض
ظ٘دیط ٜاضظـ لطاض زاض٘س ٘ ٚیع فطا ٓٞآٚض٘سٌبٖ ذسٔبت  ٚوبالٞب وٍٕٞ ٝی تحت یه چتط پٛقف زاز ٜقس ٜا٘س تب زض
ٔمبثُ ؾبظٔبٟ٘بی ذبضج اظ قجى ،ٝثٔ ٝعیت ضلبثتی ثبالتطی ،ث ٝنٛضت خٕٗی زؾت یبثٙس
 )3ثبظاض ٔدبظی
قف اٍِٛی ؾبظٔب٘ی و ٝثطای ؾبذتبض ؾبظٔبٟ٘بی ٔدبظی ٔٙبؾت تكریم زاز ٜقس ٜث ٝلطاض ظیط اؾت:
نٛضتٟبی ٔدبظیٕٞ :بٖ ؾبظٔبٟ٘بی ؾٙتی و ٝاو ٖٛٙثطضٚی فًبی ٔدبظی ”ایٙتط٘ت“ حًٛض زاض٘س؛
اٍِٛی ٓٞپیٕب٘ی :زض ایٗ ؾبظٔبٟ٘ب ٕٞىبضی تؿٟیٓ قسٔ ٜیبٖ چٙس قطوت ٚخٛز زاضز ث ٌٝ٘ٛ ٝای وٞ ٝط قطیه تمطیجب ؾٟٓ
ٔؿبٚی اظ ٔٙبثٕ ،لبثّیت ٞبٟٔ ،بضتٟب  ٚزا٘ف ضا ث ٝاقتطان ٔیٌصاضز .ایٗ اٍِ ٛثطای اخطای پطٚغٜٞب ٔٙبؾت اؾت  ٚثطحؿت تٛافك
قطوب ٔیتٛا٘س ٔٛلت یب زایٓ ثبقس.
اٍِٛی پیٕبٖ  -ؾتبضٜای :زض ایٗ اٍِ ،ٛقجىٕٞ ٝبٍٙٞی ٔتكىُ اظ اًٖبی ث ٓٞ ٝپیٛؾتٚ ٝخٛز زاضز وٞ ٝؿت ٝیب ٔحٛض ضا تكىیُ
ٔیزٞس  ٚزض اَطاف آٖ ؾبظٔبٟ٘بی زیٍطی ثٖٛٙٝاٖ الٕبض لطاض ٔیٌیط٘س.
اٍِٛی پیٕبٖ -اضظقیَ :یفی اظ تِٛیسات ،ذسٔبت  ٚأىب٘بت ٚاثؿت ٝث ٝیىسیٍط ضا ثطٔجٙبی اضظـ لبثُ زؾتیبثی زض یه نٗٙت یب
ظ٘دیط ٜاضظـ ٔكرم ٌطز ٔ ٓٞیآٚضز .قطوتٟبی ًٖ ٛایٗ ؾبظٔبٖ ٔدبظیٍٕٞ ،ی زض وبض ذٛز ٔترهم ثٛز ٚ ٜزض ثبظاض یب
لبثّیت ٔحٛضی ذٛز وبٔال ٔتٕطوع ٞؿتٙس.
اٍِٛی پیٕبٖ -ثبظاض :ؾبظٔبٟ٘بیی و ٝثط پبی ٝاٍِٛی پیٕبٖ ثبظاض ایدبز قسٜا٘س ،ثٛٓٙٔٝض ٕٞبٍٙٞی ؾبذت  ٚتِٛیس ،ثبظاضیبثی ،فطٚـ
 ٚتطٚیح ٔدٕ ٖٝٛای اظ تِٛیسات  ٚذسٔبت ٔت ٔٛٙأب ؾبظٌبض ٌطز ٔ ٓٞیآیٙس.
اٍِٛی وبضٌعاضاٖ ٔدبظی :ایٗ وبضٌعاضاٖ فطنتٟبی اؾتطاتػیه ٘ٛیٙی ضا ثٖٛٙٝاٖ ٖطي ٝوٙٙسٌبٖ قرم ثبِث اضظـ افعٚزٔ ٜب٘ٙس
ٔٛاضز ِٕٔٗٛی ثبظاضیبثی ایٙتط٘تی  ٚیب وبضٌعاضاٖ اَالٖبت اضائٔ ٝی وٙٙس و ٝح َٛذسٔبت ٚیػ ٜاَالٖبت تدبضی ث ٝایدبز یه
ؾبذتبض ٔدبظی الساْ ٔیوٙٙس (.تسثیط)472
ٖٛ .17أُ تثجیت وٙٙس ٜؾبظٔبٟ٘بی ٔدبظی
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زض پبیساضی  ٚتثجیت ؾبظٔبٖ ٔدبظی زٖ ٚبُٔ ٘مف اؾبؾی ضا ثبظی ٔی وٙٙس و ٝث ٝلطاض ظیط اؾت :
 أٙیت زض وؿت  ٚوبض  ٚتجبزَ اَالٖبت :أٙیت زض تجبزَ اَالٖبت زاضای ؾ ٝخٙج ٝانّی اؾت وٖ ٝجبضتٙس اظ :
 )4قٙبؾبیی  :تٛؾٍ قرم ثبِث ٔٛضز اٖتٕبز زَٚطف ،زضثب ٜآٟ٘ب تبییسی ٝنبزض  ٚیب اظ َطیك تجبزَ ضٔع ٔكتطن ٔٛضز قٙبؾبیی
َطفیٗٔ ،جبزِ ٝاَالٖبت ا٘دبْ قٛز .
 )2زؾتطؾی :فًبی الظْ وبضثطاٖ اَال ٖبت ثبیس وبٔال قٙبؾبیی قس ٚ ٜثٞ ٝط ًٖ ٛزض ؾبظٔبٖ ٔدبظی زؾتطؾی ٔٙبؾت ثطای
اؾتفبز ٜاظ اَالٖبت اضائ ٝقٛز.
2
1
 )3ا٘تمبَ  :ا٘تمبَ اَالٖبت ثطضٚی ثؿتطٞبی أٗ اظ لجیُ قجىٞٝبی ذهٛنی ٔدبظی  ٚیب زض ٖٚقجىٞٝبی حّمٝای ثؿتٝ
نٛضت ٔیٌیطز.
 ایدبز خ ٛاٖتٕبز زض ؾبظٔبٟ٘ب یب قطوتٟبی ًٖ ٛؾبظٔبٖ ٔدبظی :ثطذی اظ ٖٛأّی و ٝاٖتٕبز َجك آٟ٘ب تٗطیف ٔی قٛز  ٚآٖ
ضا لبثُ ا٘ساظٌ ٜیطی ٔی وٙس :
 )4پبؾرٍ ٛثٛزٖ ث ٝزیٍطاٖ :اضائ ٝپبؾد زض ظٔبٖ ٔٛضز ا٘تٓبض  ٚتٗییٗ قس(ٜتٗساز زفٗبتٛٔ،لٗیتٟب)ویفیت پبؾرٟبی اضائ ٝقسٜ
(ٖبِی ،ذٛةٔ ،تٛؾٍ ،ثس ،ذیّی ثس)
ٔ )2كبضوت اَالٖبتیٔ :یعاٖ ضاٜزازٖ زیٍطاٖ ث ٝحطیٓ اَالٖبتی ذٛز.
 )3تٕبیُ ث ٝاٖتٕبز :ؾٛاَ زضثبض ٜآٔبزٌی ٖ ٚالل ٝثٚ ٝاثؿتٍی ث ٝزیٍطاٖ یب ٔیعاٖ آٔبزٌی ثٚ ٝاٌصاضی أٛض ذٛز ث ٝزیٍطاٖ (.
تسثیط)472

 .18ان َٛایدبز اٖتٕبز زض ؾبظٔبٟ٘بی ٔدبظی
اٖتٕبز زض یه اتحبزی ٝوؿت  ٚوبض یٗٙیٞ :ط قطوت ثطای زؾتیبثی ث٘ ٝتبیدی زض ٚضای آ٘چ ٝاظ َطیك زاز ٚؾتس ٕٔٗ َٛلبثُ
زؾتیبثی اؾت ،ثتٛا٘س ث ٝزیٍطی تىی ٝوٙس .ایٗ ٔف ْٟٛثٔ ٝدٕ ٖٝٛای اظ قطایٍ  ٚاِعأبت ٞكتٍب٘ ٝظیط ٔی ا٘دبٔس :
٘ )4یبظ ٔتمبثُ ثبٖث ایدبز فطنت ٕٞ ٚىبضی ٔی قٛز؛
 )2ضٚاثٍ ٔتمبثُ فطزی ٔیبٖ ا٘ؿبٟ٘ب اؾبؼ ایدبز اضتجبٌ ٔیبٖ قطوتٟبؾت؛
ٕٞ )3ىبضی ٘عزیه ٔ ٚكتطن ٔیبٖ ٔسیطاٖ اضقس قطوتٟب ثبٖث ایدبز اضتجبَبت ٔیبٖ وبضوٙبٖ آٟ٘ب ٌ ٚصض اظ ٔطظٞب ٔی قٛز؛
 )4اٞساف ٔكتطنّٕٖ ،ىطز قطوتٟبی ٕٞىبض ضا ٞسایت وطز ٚ ٜثٟجٛز ٔی ثركس؛
 )5قٙبذت  ٚحفّ حطیٕٟبی أٙیتی ثبٖث تطٚیح ٔكبضوت زض اَالٖبت  ٚزا٘ف ٔی قٛز؛
ٖ )6عْ  ٚاضازٕٞ ٜىبضی ثبٖث ایدبز قٛق ث ٝوبض ثیكتط ٕٖ ٚیك تط ذٛاٞس قس؛
 )7ؾبظٔبٟ٘بیی ٔی تٛا٘ٙس ثب یىسیٍط ٕٞىبضی وطز ٚ ٜخفت ٚخٛض ق٘ٛس و ٝاُ٘ٗبف پصیط ثبقٙس؛
 )8تسإٞ ْٚىبضی ثبٖث ازأ ٚ ٝضقس قٙبذت ؾبظٔبٟ٘ب  ٚقطوتٟب اظ یىسیٍط ٔی قٛز ( تسثیط)472
 .19إٞیت ٔسیطیت زا٘ف زض ؾبظٔبٟ٘بی ٔدبظی
ؾبظٔبٖ ٔدبظی ث ٝخبی ایٙى ٝذٛز ،زا٘ف ٔٛضز ٘یبظ ضا ذّك وٙس ،اظ زا٘ف زیٍط قطوب اؾتفبزٔ ٜی وٙس  ٚث ٝایٗ تطتیت ٞعیٞ ٝٙب
ضا وبٞف ٔی زٞس .اٖتٕبز ٔتمبثُ زض فط ًٙٞایٗ ؾبظٔبٖ ٘ ،ىت ٝوّیسی زض پرف زا٘ف  ٚا٘تمبَ آٖ ثیٗ ؾبظٔبٟ٘بی ٔؿتمُ
تكىیُ زٙٞس ٜآٖ اؾت .ثطای ٔدبظی قسٖ ؾبظٔبٖ ثبیس فٙأٚضی اَالٖبت  ٚاضتجبَبت ؾبظٔبٖ زض حس ُّٔٛثی ثبقٙس  ٚفٗبِیتٟبی
ٔسیطیت زا٘ف زض ؾبظٔبٖ ثطای ایدبز اتحبز اؾتطاتػیه اخطا قٛز( Burn J, Ash C, 2000( .
 .21تأثیط فط ًٙٞثط اؾتطاتػی ؾبظٔبٖٞبی ٔدبظی
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ازٌبض قیٗ :فط ًٙٞاٍِٛیی اظ ٔفطٚيبت ٔكتطن انّی و ٝیه ٌطٍٙٞ ٜٚبْ حُ وطزٖ ٔؿبئُ ٔطث ٌٛث ٝؾبظقىبضی ثب ٖٛأُ
ذبضخی  ٚیىپبضچىی زاذّی ٔی آٔٛظز  ٚایٗ ٔفطٚيبت تٛا٘ؿت ٝا٘س وبضؾبظ ٚالٕ قٛز  ٚاظ اٖتجبض الظْ ثطذٛضزاض ٌطزز .اظ ایٗ ضٚ
قبیؿت ٝاؾت ث ٝاًٖبی خسیس آٔٛظـ زاز یب ث ٝآٟ٘ب تّمیٗ وطز و ٝپٙساقتٟب  ٚا٘سیكٞ ٝبی ذٛز ضا ثطاؾبؼ چٙیٗ ُّٔٛثی
ثٍصاض٘س(.اؾت٘ٛطٔ )4935-طاحُ تأثیط فط ًٙٞثط اؾتطاتػی ؾبظٔبٖٞبی ٔدبظی ٖجبضتٙس اظ:
 )4تكریم فطٛٔ ًٙٞخٛز ؾبظٔبٖٞبی ٔدبظی :تٗسازی اظ افطاز وّیسی زض ؾبظٔبٖ و ٝزضثبض ٜفط ًٙٞؾبظٔبٖ زض تٕبٔی آٖ
زاضای زیسٌبٞ ٜؿتٙس ،ا٘تربة ٔیق٘ٛس.
 )2تكریم  ٚتٛافك ثطای آیٙس :ٜزض ایٗ ٔطحّ ٝتٕبْ افطاز ٘ٓطات ذٛز ضا ثیبٖ ٔی وٙٙس تب زض یه فطُّٛٔ ًٙٞة تٛافك یبثٙس.
ٔ )3كرم وطزٖ السأبت ضاٞجطزی :پؽ اظ تٗییٗ اضظقٟبیی و ٝثطای تغییط فط ًٙٞثبیس آٟ٘ب ضا تمٛیت وطز ،السأبت ذبل يطٚض
ثطای تطٚیح تغییط ُّٔٛة ثبیس ٔٗیٗ ق٘ٛس .ایٙى ٝچ ٝالسأبت وّیسی ثبیس قط ٔٚیب ٔتٛلف قس ٚ ٜیب ازأ ٝیبثٙس تب فطایٙس تغییط
آغبظ قٛز ثبیس ٔٛضزتٛافك تیٓ لطاض ٌیطز.
 )4تٟیَ ٝطح اخطایی :ثبیس السأبتی ثطای قط ٔٚفطایٙس تغییط فط ًٙٞتٗییٗ ق٘ٛس( .الِ ٝزضٚیكی -ؾٗیس ضظالی -ؾٕب٘ٔ ٝطازی -ضظا
اضزای)4387 -

ٔ .21سیطیت ویفیت
ٔسیطیت ویفیتٔ ،ؿبِ ٝای اؾبؾی اؾت و٘ ٝیبظ ث ٝثطضؾی زاضز تب اٚالٌ إَیٙبٖ حبنُ قٛز ضيبیت ٔكتطی ٔحمك قس ٚ ٜثب٘یبٌ
ثٞ ٝسف ثٙیبزی اظ تكىیُ یه قجى ٝؾبظٔبٖ ٔدبظی زؾت پیسا وٙیٓ.ویفیت ٔٗیبض ثطتطی اؾت و ٝاثّع ٕٞ ٚ ٩ىبضا٘ف (
٘ ) ۰٩٩۱یع  ۰۱ثٗس ضا ثطای اضظیبثی ویفیت زض قجى ٝؾبظٔبٟ٘بی ٔدبظی ث ٝنٛضت ظیط ٔٗطفی وطز٘سّٕٖ:ىطز  -اٖتٕبز -
ٚیػٌیٟب  -پبؾرٍٛیی  -ؾبذتبض  -تفىیه ٔحهٛالت/ذسٔبت ثط اؾبؼ ذٛاؾتٞ ٝبی ٔكتطی  -ظیجبیی ٌطایی  -فطٚقٍبٟٞبی
قجى ٝای -لبثّیت اٖتٕبز – قٟطت  -لبثّیت شذیط -ٜتًٕیٗ  -لبثّیت ذسٔت زٞیٕٞ -سِی  -أٙیت  ٚا٘ؿدبْ ؾیؿتٓ .ثبیس
تٛخ ٝزاقت وّٕٖ ٝیبت ٔدبظی اغّت خٙجٔ ٝحهٛالت ٔحؿٛؼ ٚخٙج ٝذسٔبت غیط ٔحؿٛؼ ضا ٕٞطا ٜخٙجٔ ٝدبظی ٔٙحهط
ثفطزقبٖ زض ثط ٔی ٌیطز(زیٛا٘ی،آلبیی.)4383،
 .22ؾبظٔبٖ ٔدبظی ٙٔ ٚبثٕ ا٘ؿب٘ی
ثطای زضن ثٟتط ضاثُ ٝؾبظٔبٖ ٔدبظی ثب ٔٙبثٕ ا٘ؿب٘ی ثبیس ٔٛاضزی زض ُ٘ط ٌطفت ٝق٘ٛس:
قی ٜٛاؾترساْ پطؾ : ُٙوبضوٙبٖ ثب ٟٔبضت ثبال زض ایٗ ؾبظٔبٟ٘ب ٔؿتمُ ٔی ق٘ٛس ٟٔ ٚبضتٟبی ذٛز ضا ٕٞعٔبٖ زض
)4
اذتیبض چٙس ؾبظٔبٖ لطاض ٔی زٙٞس .زض ایٗ ؾبظٔبٟ٘ب ٟ٘بزٞبی اؾترسأی تب حس ٕٔىٗ حصف ٔی ق٘ٛس.
اٍِٛی تٗبٔالت :ثبضی  ٚایّٕع ( )4997اظ زیسٌبٙٔ ٜبثٕ ا٘ؿب٘ی ؾبظٔبٖ ٔدبظی ضا اٍِٛیی ثطای ایدبز تٗبٔالت خٕٗی
)2
ٔیبٖ ٌطٟٞٚبی وبضی  ٚوبضوٙب٘ی زا٘ؿت ٝا٘س و ٝزض ٔحیُی زٚض اظ  ٓٞپطاوٙس ٜا٘س  ٚثٚ ٝاؾُ ٝؾبظ  ٚوبضٞبی اضتجبَی،
وبضوٙبٌٖ ،طٟٞٚب ٚ ٚاحسٞب ضا ث ٓٞ ٝپی٘ٛس ٔی زٙٞس  ٚأىبٖ اثط ثركی تالقٟبی خٕٗی ٌطٟٞٚبی ٔتفطق ضا فطأ ٓٞی آٚض٘س.
ٔست ظٔبٖ اؾترساْ  :ؾبظٔبٖ ٔدبظی ٘یبظی ث ٝوبضوٙبٖ تٕبْ ٚلت ٘ساضز ،ثّى ٝافطاز ٔی تٛا٘ٙس وبضقبٖ ضا زض ذب٘ٝ
)3
ٞبیكبٖ ا٘دبْ زٙٞس  ٚحتی ثطای ایدبز ٕٞبٍٙٞی ٘یع ث ٝؾبظٔبٖ ٔطوعی ٔطاخٗ٘ ٝىٙٙس.
ٔیعاٖ تٛخ ٝث ٝا٘ؿبٖ  :ؾبظٔبٟ٘ب زض فٙبٚضی اَالٖبت ؾطٔبیٌ ٝصاضی ٔی وٙٙس ْٚ ٚبیف وبضوٙبٖ زفتطی  ٚوبضوٙبٖ
)4
فٙی تٛؾٍ ضایب٘ ٝا٘دبْ ٔی قٛز ث ٝایٗ زِیُ ثؿیبضی اظ وبضوٙبٖ اٖتٕبز ذٛز ضا اظ زؾت ٔی زٙٞس  ٚتهٛض ٔی وٙٙس زیٍط
ؾبظٔبٖ ثطای آٟ٘ب اضظـ لبئُ ٘یؿت.
ؾٙدف ّٖٕىطز :زض ایٗ ؾبظٔبٖ ٞب ٔٗیبض ؾٙدف ّٖٕىطز وبضوٙبٖ ٔیعاٖ وبض ا٘دبْ قس ٜاؾت.
)5
َطاحی قغُ زض ؾبظٔبٖ ٞبی ٔدبظی  :ؾبظٔبٖ ٞبی ٔدبظی،پٛیب ٔ ٚتحٞ َٛؿتٙس ث٘ ٝحٛی و ٝزض آٟ٘ب فٙبٚضی ٞبی
)6
٘ٛیٗ ا٘ؿبٖ ثٔ ٝجبضظَّ ٜجیس ٜقس ٜاؾت ٕٞ .یٗ أط ٔٛخت قس ٜتب ضلبثت قسیسی ثیٗ افطاز ثٚ ٝخٛز آیسٛٞ .قٕٙسی ،تدطثٚ ٝ
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آٔٛظـ اثعاض ٞبیی ٞؿتٙس و ٝافطاز ضا زض ؾبظٔبٖ ٞبی ٔدبظی اظ ٕٞسیٍط ٔتٕبیع ٔی وٙٙس و ٝچٙیٗ تحٛالتی ؾبظٔبٖ ٞب ضا
ٚازاض ثَ ٝطاحی ٔدسز ٔكبغُ ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی ٔی وٙٙس .
ٔیعاٖ تٟٗس وبضی  :افطاز ثب یىسیٍط اضتجبَبت ٔؿتمیٕی ثطلطاض ٔی وٙٙس  ٚاٖتٕبز قىُ ٔی ٌیطز .چ ٖٛپطؾ ُٙایٗ
)7
ؾبظٔبٖ ٞب ٌ،بٞب زض ؾبظٔبٖ حًٛض فیعیىی ٘ساض٘س  ٚثب یىسیٍط تٕبؼ ٔؿتمیٓ ٘ساض٘س،ایدبز ٚفبزاضی  ٚتٟٗس وبضی ٘ ٚیع اٖتٕبز
ٔتمبثُ زض ثیٗ وبضوٙبٖ ثؿیبض ٔ ٟٓاؾت  ٚاظ ْٚبیف انّی ٔسیطیت اؾت.
اضتجبَبت ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی زض ؾبظٔبٖ ٔدبظی :اضتجبَبت اًٖبی ؾبظٔبٖ ثب  ٓٞاظ َطیك اضتجبٌ اظ ضا ٜزٚض نٛضت ٔی
)8
ٌیطز .ایٗ ٔٛي ٔٛزض فطایٙس اختٕبٖی قسٖ افطاز تأثیط ٔٙفی ٔی ٌصاضز .ذٍ ٔكی ٞبی اؾبؾی  ٚوّی اضتجبَبت ثبیس ٔكرم
ثبقس .ثط٘بٔ ٝضیعی  ٚظٔب٘جٙسی وطزٖ ٔاللبت ٞبی ٔدبظی ٘یع زض ایٗ ؾبظٔبٖ ٞب يطٚضی اؾت  ٚحًٛض افطاز ثبیس ث ٝقست
ٔٛضز تأویس لطاض ٌیطز ٔ ٚاللبت ٞبی چٟط ٜث ٝچٟط٘ ٜیع تطتیت زاز ٜق٘ٛس( .ظاٞسی)4384 ،

ٔ .23كرهبت ؾبظٔبٖ ٔدبظی زض ٔحیٍ ٞبی نٗٙتی
٘ساقتٗ ٔطظ ٔكرم :تغییطاتی و ٝزض تدبضت  ٚنٗٙت  ... ٚز٘یب ثٛخٛز آٔس٘ ،ٜیبظ ؾبظٔبٟ٘ب ضا ث ٝزاقتٗ لبثّیت اُ٘ٗبف
)4
ثیكتط وطز ٜاؾت ،زض حبَ حبيط ثؿیبضی اظ ؾبظٔبٖ ٞب لبثّیت اضای ٝیه ؾطٚیؽ  ٚیب تِٛیس ضا ث ٝتٟٙبیی ٘ساض٘س  ٚایٗ ٘یبظ ثٝ
اُ٘ٗبف ،نطفبٌ تٛؾٍ ؾبظٔبٖ ٞبی وٛچه لبثُ زؾتیبثی ٔی ثبقس.
اؾتفبز ٜاظ ٔٙبثٕ ٔكتطن :قطوت ٞبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛثب تٛا٘بیی ٔرتّف ٔبِی ٘ ٚیطٚی ا٘ؿب٘ی تكىیُ ؾبظٔب٘ی ضا ٔی زٙٞس
)2
و ٝلبزض ث ٝا٘دبْ وبضٞبی ثعضي تط ٞؿتٙس.
غیط ٔتٕطوع ثٛزٖ اظ ٘ٓط ٔىب٘ی :چ ٖٛاضتجبَبت ثیٗ قطوت ٞب ثب اؾتفبز ٜاظ فٙبٚضی ٔربثطات نٛضت ٔی ٌیطز ،زیٍط
)3
٘یبظی ث ٝؾبوٗ ثٛزٖ افطاز زض یه ٔىبٖ  ٚیب زاقتٗ یه ٔىبٖ ٔكرم ثطای ا٘دبْ تٕبٔی وبضٞب ٕ٘ی ثبقس ،ثٕٞ ٝیٗ زِیُ
قىُ ؾٙتی ؾبظٔبٖ ٞب اظ ثیٗ ٔی ضٚز  ٚیب حسالُ ٘یبظی ث ٝآٖ ٘یؿت.
ٔتغیط ثٛزٖ قطوبء :ؾبظٔبٖ ٔدبظی ٔی تٛا٘س ٞط ضٚظ یه قىُ ث ٍیطز ،زض انُ یه ؾبظٔبٖ ٞطٌب ٜو ٝالظْ ثبقس ثطای
)4
ا٘دبْ یه وبض خسیس ٔی تٛا٘س ثٚ ٝخٛز آیس.
ٕٞؿب٘ی  ٚثطاثطی قطوبء٘ :یبظ قطوبء ث ٝیىسیٍط ثب ٖث ایدبز ثطاثطی ثیكتط ثیٗ قطوبء زض ایٗ ؾبظٔبٖ ٞب ٔی قٛزٞ ،ط
)5
قطیىی ٘مف ذٛز ضا ایفب وطز ٚ ٜؾٗی ذٛز ضا ثطای ثٟتط قسٖ تِٛیس ا٘دبْ ٔی زٞس .
اضتجبٌ اِىتط٘ٚیىی :ثب پیكطفت ضٚظ افع ٖٚفٙبٚضی اَالٖبت  ٚاضتجبَبت أىبٖ ایدبز ٞط چ ٝثیكتط ؾبظٔبٖ ٞبی ٔدبظی
)6
ثٛخٛز آٔس ٜاؾت  .فٙبٚضیٟبی اضتجبَبتی ٔٛلٗیت ٞبیی ضا ثطای ٔاللبت ٞبی ض ٚزض ض ٚایدبز وطز :ٜپؿت اِىتط٘ٚیىی ; پؿت
نٛتی ٚیسی ٛوٙفطا٘ؽ ( ظیٙت خبؾٓ ٘ػاز)4388 ،
 MIS .24زض ؾبظٔبٟ٘بی ٔدبظی
ؾیؿتٓ اَالٖبت ٔسیطیت 3زازٞ ٜبی ٔحیُی ضا خٕٕ آٚضی  ٚزازٞ ٜبی تجبزالت ّٕٖ ٚیبت ؾبظٔب٘ی ضا ثجت ٔی وٙس  ٚؾپؽ
آٟ٘ب ضا فیّتط  ٚؾبظٔب٘سٞی  ٚا٘تربة وطز ٚ ٜثٔ ٝسیطاٖ اضائٔ ٝی ٕ٘بیس  ٚاثعاضی ثطای ٔسیطاٖ فطأ ٓٞی آٚضز و ٝاَالٖبت ٔٛضز
٘یبظ ذٛز ضا تِٛیس ٕ٘بیٙس(ٔٛضزیه ٔ ٚب٘ؿ.)4986 ٖٛ
ؾبظٔبٖ ٞبی ٔدبظی ٕٔىٗ اؾت انال ثب ٔكتطی ذٛز ضٚثط٘ ٚك٘ٛس ٚایٗ أط ْٚیف ٝؾیؿتٓ ٞبی اَالٖبتی ٔسیطیت ضا ؾرت تط
 ٟٓٔ ٚتط خّٔ ٜٛی زٞس .ؾیؿتٓ ٞبی اَالٖبت ٔسیطیت زض ؾبظٔبٖ ٞبی ٔدبظی ث ٝچیع ٞبی غیط اظ آٖ اَالٖبتی و ٝزض
ؾبظٔبٖ ٞبی حمیمی ث ٝوبض ٔی ضٚز ٘یبظ زاضز .ؾبظٔبٖ ٞبی ٔدبظی ثب اؾتفبز ٜاظ ؾیؿتٓ ٞبی اَالٖبت ٔسیطیت اظ َطق
)Management Information Systems(MIS
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ٔرتّفی حٕبیت ٔی ق٘ٛس و ٝقبُٔ :آٌبٞی یبفتٗ ثب اؾتفبز ٜاظ ذسٔبت اَالٖبت ،قجىٙٔ ٝبثٕ ثطای پیكطفت زا٘ف ٟٙٔ ٚسؾی
 ،وكف اقىبالت ،آ٘بِیع  ٚپبیٍب ٜزاز ٜث ٝضٚظ  ،قجى ٝآظٔبیكٍبٞی اَالٖبت ٔدبظی  ٚیه ٔطوع فٗبِیت زیٍط ( ظیٙت خبؾٓ ٘ػاز،
)4388

 .25ثمبی ؾبظٔبٖ ٞبی ٔدبظی زض تدبضت اِىتط٘ٚیه ثب تىی ٝثط MIS
ٖٛأُ ظیط ٔی تٛا٘ٙس ٔٛخت ٔٛفمیت تدبضی قطوت ٞب زض تدبضت اِىتط٘ٚیه ٌطزز٘س:
 )4تحّیُ ُٔ ٚبِٗ ٝوبفی ثبظاض
 )2یه تیٓ ٔسیطیت ذٛة ٔ ٚؿّح ث ٝضاٞجطز فٙبٚضی اَالٖبت
 )3ایدبز ضٚقی ایٕٗ ٚؾبز ٜثطای ا٘دبْ تطاوٙف تٛؾٍ ٔكتطیبٖ
 )4فطا ٓٞآٚضزٖ لبثّیت إَیٙبٖ  ٚأٙیت
 )5ؾبذت یه ٔسَ وبضی ٔٙبؾت اظِحبِ تدبضی
ٟٙٔ )6سؾی یه ظ٘دیط ٜاضظـ اِىتط٘ٚیه ٔتٕطوعثط تٗساز ٔحسٚزی اظ نالحیت ٞبی ٔطوعی
 )7اؾتفبز ٜاظ خسیستطیٗ فٙبٚضی ٞبی ٍٕٞ ٚبٔی ثب تغییطات فٙبٚضی.
ٌٛ )8ـ ث ٝظً٘  ٚآٔبز ٜثٛزٖ ثطای پبؾد ٞط چ ٝؾطیٗتط ث ٝتغییطاتی و ٝزض ٔحیٍ ٞبی فیعیىی اختٕبٖی  ٚالتهبزی ضخ
ٔی زٞس.
 )9تٟی ٝیه ٚة ؾبیت خصاة (.ظیٙت خبؾٓ ٘ػاز)4388 ،
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٘ .26تیدٌ ٝیطی
ثس ٖٚقه ٍٕٞبٖ ایٗ ثبٚض ضا پصیطفتٝا ٘س و ٝقطایٍ وؿت  ٚوبض زض ؾبظٔبٟ٘بی ؾس ٜثیؿت  ٚیىٕی زچبض تغییطات قٍطف ٚ
زٌطٌ٘ٛیٟبی اؾبؾی قس ٜاؾت .أطٚظ ٜؾبظٔبٟ٘ب خٟت ٔٛفمیت زض ٖطن ٝپط ضلبثت خٟب٘ی ٔی ثبیؿت ،ضٚیىطزی ٔتفبٚت ثب
ٌصقت ٝزاقت ٝثبقٙس ٔ ٚجبزضت ثَ ٝطاحی  ٚپیبز ٜؾبظی ؾبذتبضٞبی ٘ٛیٗ ٔتٙبؾت ثب قطایٍ حبوٓ وٙٙس .چطا و ٝتغییطات
ٔسا ٚ ْٚثب ؾطٖت ٔتغیطٞبی ٔحیُی ٔٛخت قس ٜاؾت تب ؾبذتبضٞبی ؾٙتی اُ٘ٗبف  ٚؾطٖت الظْ خٟت پبؾرٍٛیی ث ٝایٗ
تغییطات ضا ٘ساقت ٝثبقٙس .اظ ؾٛی زیٍط ٌؿتطـ ضٚظ افع ٖٚتىِٛٛٙغی ٞبی اَالٖبتی  ٚاضتجبَی ٔٛخت قس ٜاؾت ،قطایٍ الظْ
خٟت وبض زض فًبی ٔدبظی ثطاحتی فطا ٓٞقٛز  .پؽ یىی اظ خبیٍعیٟٙبیی و ٝؾبظٔبٟ٘ب ،خٟت ثٟی ٝٙؾبذتٗ ؾبذتبضٞبی ذٛز
پیف ضٚی زاض٘س ،اؾتفبز ٜاظ ؾبذتبض ٔدبظی اؾت .ثسیٗ تطتیت ؾبظٔبٟ٘بی وٛچه ثب اتحبز  ٚائتالف ثب قطوبی تدبضی ذٛزٔ ،ی
تٛا٘ٙس ثب وبٞف ٞعیٞ ٝٙبی ذٛز ،ثٟطٚ ٜضی ضا ثٔ ٝمساض لبثُ تٛخٟی افعایف زٙٞس .أب آ٘چ ٝو٘ ٝجبیس زض ایٗ ٔیبٖ ٘بزیسٌ ٜطفتٝ
قٛز آٖ اؾت و ،ٝپطزاذتٗ ثٔ ٝمٔ ِٝٛدبظی وطزٖ ؾبظٔبٟ٘ب ثس ٖٚزض ٘ٓط ٌطفتٗ ظیط ؾبذتٟبی الظْ (٘طْ افعاضی  ٚؾرت افعاضی
)  ٚاقبٖ ٝفط ًٙٞوبض زض فًبی ٔدبظی زض ٔیبٖ وبضوٙبٖ ٕٞ ٚچٙیٗ ٔس ٘ٓط لطاض ٘سازٖ تجٗبت ثًٗب ٔٙفی ؤٕ ٝىٗ اؾت زض
اثط ایدبز ؾبظٔبٟ٘بی ٔدبظی ثط ؾبظٔبٟ٘ب تحٕیُ قٛز ،أطی ٖجث  ٚثی حبنُ اؾت.
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ٙٔ .27بثٕ ٔ ٚبذص
)4
)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8
)9
)41
)44
)42
)43
)44
)45
)46
)47
)48
)49
)21
)24
)22
)23
)24
)25
)26

ظاٞسی  ،قٕؽ اِؿبزات" ،4384،ؾبظٔبٟ٘بی ٔدبظی" ٔ ،دّٔ ٝسیطیت  ٚتٛؾٗ،ٝقٕبض45 ٜ
لطیكی ،ؾیس ؾٟیُ؛" ،4381تئٛضی قٙبذت اختٕبٖی  ٚؾبظٔبٖ"
لبؾٕیٔ،حٕس ضيب "،ؾبظٔبٟ٘بی ٔدبظی ،چبثىی  ٚقجسضی"،پبییعٚ،4391ة ؾبیت ٔسیطیتی ایطاٖ
ضخت ثیٍیٔ ،دتجی ،ؾبظٔبٟ٘بی ٔدبظی اظ تئٛضی تب ُٖٕٔ ،بٙٞبٔ ٝتسثیط،قٕبض454 ٜ
زضٚیكی  ،الِ ، ٝضظالی  ،ؾٗیس ٔ ،طازی  ،ؾٕب٘ ، ٝاضزای  ،ضظا  ،نّٛاتی  ،قٟطاْ  ،تأثیط فط ًٙٞؾبظٔب٘ی زض پیكجطز اٞساف اؾتطاتػیه
ؾبظٔبٟ٘بی ٔدبظی4387-
ظاٞسی،ؾیس ٔحٕس،)4381(،فط ًٙٞؾبظٔب٘ی زضؾبظٔبٟ٘بی ٔدبظی
ثالا٘چبضز  ٚوٗ ضا٘سِف ،)4379( ،ؾ ٝوّیس تٛاٖ افعایی ،تطخٕ ٝفًُ اهلل أیٙی ،چبح ا ،َٚتٟطاٖ٘ :كط فطا
اِٛا٘ی ،ؾیس ٟٔسی(ٔ ، )4382سیطیت ٖٕٔٛی٘ ،كط ٘ی ،چبح .49
اِٛا٘ی ،ؾیسٟٔسی( ،پبییع  ٚظٔؿتبٖ « ،)4377ؾبظٔبٖ ٔدبظی» ،فهّٙبٔٔ ٝسیطیت زِٚتی ،قٕبض.42 ٚ 44 ٜ
ٔىبضٔیٔ،حٕسضيب،خٗفطیٔ،هُفیٟٙٔ"،سؾی ؾبظٔبٟ٘بی ٔدبظی:ضٚیىطزی خسیس ثٔ ٝسَ چطذٕٖ ٝط ؾبظٔبٖ ٔدبظی"،چٟبضٔیٗ
وٙفطا٘ؽ ثیٗ إِّّی ٟٔٙسؾی نٙبیٕ 4378،
ٔجّغ،ؾیس ٟٔسی،حبیطاٖ اضزوب٘ی،الِ"،ٝآقٙبیی ثب ؾبظٔبٟ٘بی ٔدبظی  ٚپبضازایٓ ٔدبظی ٌطی زض ٔسیطیت"  ،فهّٙبٔٔ ٝسیطیت4383،
تبثٙس ،ٜاحٕس ،وبضثطز ؾبظٔبٖ ٔدبظی زض وؿت  ٚوبضٔ ،بٙٞبٔ ٝتسثیط ،قٕبض472 ٜ
خٛازیٗ ،ؾیس ضيب ٔ ،جب٘ی ؾبظٔبٖ ٔ ٚسیطیت٘ ،كط ٍ٘ب ٜزا٘ف4382 ،
ّٖی احٕسیّٖ ،یطيب  ٚزیٍطاٍٖ٘ ،طـ خبٕٔ ثط ٔسیطیت اؾتطاتػیه  ،ا٘تكبضات تِٛیس زا٘ف4382،
فتحی ،ؾٗیس ،پبض ٜای اظ ٔؿبئُ ٔجتال ث٘ ٝیطٚی ا٘ؿب٘ی زض ؾبظٔبٟ٘بی ٔدبظی،تٛؾٗٔ ٝسیطیت ،قٕبض ،44ٜآشض4384
خبؾٓ ٘ػاز ،ظیٙت  ،خالِی فطاٞب٘ی  ،حؿیٗ  ،پبیبٖ ٘بٔ :ٝتحّیُ ؾبظٔبٖ ٔدبظی ٚ ٚیػٌی ٞبی آٖ  ،تبثؿتبٖ4388
ٖجبؾی  ،فطأطظ  ،نٗٙتی ،غالْ ٔحٕس ،ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت ثطای ؾبظٔبٟ٘بی ٔدبظی ٔ،طوع اَالٔ ضؾب٘ی نٙبیٕ ٗٔ ٚبزٖ ایطاٖ
ٔجّغ ،ؾیس ٟٔسی ،قىُ ٌیطی اؾتطاتػی زض ؾبظٔبٟ٘بی ٔدبظی 4383 ،
٘ٛضتٗ ،ثبة ،اؾٕیت ،وتی ٔ ،تطخٓٔ :دسْٙٔ ،هٛض  ،آقٙبیی ثب ؾبظٔبٟ٘بی ٔدبظی ،تسثیط 4378
افد ،ٝؾیس ّٖی اوجط (ٔ :)4381جب٘ی فّؿفی  ٚتئٛضی ٞبی ضٞجطی  ٚؾبظٔب٘ی ،ا٘تكبضات ؾٕت ،تٟطاٖ.
ضاثیٙع ،اؾتیفٗ  ،ضفتبض ؾبظٔب٘یٔ ،تطخٕبٖ  :زوتط ّٖی پبضؾبئیبٖ  ٚزوتط ؾیس ٔحٕس اٖطاثی ،زفتط پػٞٚكٟبی فطٍٙٞی4381،
زیٛا٘ی ،أیٗ ،آلبییٖ ،جسأِ ،ٝسیطیت ویفیت زض ؾبظٔبٟ٘بی ٔدبظی ،چٟبضٔیٗ وٙفطا٘ؽ ثیٗ إِّّی ٔسیطیت ویفیت4383 ،
چبضٚؾ ،ٝأیٗ ،ؾبظٔبٟ٘بی ٔدبظیCharooseh@ce.aut.ac.ir ،
٘بَكٔ ،حٕسٔ ،بٙٞبٔ ٝتسثیط 455
ٔدّّٕٖ ٝی ٚیؿتبhttp://vista.ir/article/306376 :
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