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 چکیدٌ
خیلی ػشیؼشش اص ػبخشوبًْب سغییش هی کٌٌذ ٍ سـکیالر اداسی ثؼشػز ٍ ثغَس هکشس ًْب دس هؼیبس ّبی اهشٍصیي ؿْشی ، ػبصهب

. اٍل : دیَاسّبی ثلٌذ دگشگَى هی ؿًَذ . ثغَس اكَلی دٍ سحَل اػبػی دس ػبلْبی اخیش دس ػبخشوبًْبی اداسی ثَخَد آهذُ اػز 

داخلی ثِ دیَاسّبی کَسبُ خذا کٌٌذ سغییش دیذا کشدُ ٍ ثخلَف هجلوبى ثبثز ٍ هشحشک ثیؾ اص دیؾ ػولکشد دیذا کشدُ اػز ، 

سَخِ ثِ ػَاهل . سأػیؼبر قبثل حول ٍ خذا کٌٌذُ ّبی اکَػشیک ٍ دکَساسیَ ثلَسر هشٌبٍة سغییش ؿکل ٍ هَقؼیز دادُ اًذ

ٍ ًیبصّبی آًْب ٍ سَخِ ثِ سفبٍر ّبی فشدی ّش یک اص کبسکٌبى یکی اص هْن سشیي ػَاهلی اػز کِ دس ثْشُ ٍسی  اًگیضؿی کبسکٌبى

ًیشٍی اًؼبًی هی سَاى ثِ آى دػز یبفز ٍیکی اص ؿشایظ هْن ٍ اػبػی ثشای سػیذى ثِ ّذف دس ّش کبسی ثشاًگیخشي ٍ ایدبد 

. ػَاهل هشؼذدی دس اًگیضُ کبسی دبییي دس ػبصهبًْب ٍخَد داسًذ ٍ ثِ ّویي اًگیضُ دسافشادی اػز کِ آى کبس سا اًدبم هی دٌّذ 

عشاحی دلیل هذیشیز ثذًجبل ساّْب ٍ سکٌیک ّبیی ثبیذ ثبؿذ کِ ثشَاًذ اًگیضُ ّبی کبسکٌبى خَد سا افضایؾ دّذ . ایي کبس ثب 

سَخِ ثِ ایٌکِ هب اًؼبى ّب اص سبثیشار ٍ  ثب .گشدؽ ؿغلی كَسر هی گیشدهٌبػت ػبخشوبى ، ثکبسگیشی ػَاهل فیضیکی ٍ ّوچٌیي 

ػَاسم ضؼیف کٌٌذُ اػششع دس اهبى ًیؼشین لزا خْز ثْشُ ٍسی ٍ ػولکشد هثجز کبسکٌبى دس ػبصهبى کِ هؼشلضم کبّؾ ػَاهل 

ٍ اسسقبی ثْذاؿز سٍاًی هحیظ کبس ثِ  ، آساهؾ سٍحیخغش آفشیي هثل اػششع ٍخَد داسد هی ثبؿذ، ثبیؼشی دس خْز ثْؼبصی

هحیظ کبس ثِ ػٌَاى یک فضبی  َاى هْوششیي اثؼبد سَػؼِ هٌبثغ اًؼبًی ّشگًَِ اقذام الصم سا اًدبم دادُ سب ضوي سجذیل ؿذىػٌ

 دُ ؿَد.ٍػولکشد هثجز کبسکٌبى فشاّن آٍس آسام ٍقبثل قجَل صهیٌِ سا خْز سؿذ ٍؿکَفبیی
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 مقدمٍ  -1
ػبصهبًْبی هَخَد دس ّش خبهؼِ ثب اػشفبدُ اص هٌبثغ هحذٍدی کِ دس اخشیبس داسًذ، ثِ گًَِ ای ثِ سفغ ًیبصّبی فشدی ٍ 

گشٍّی افشاد خبهؼِ هی دشداصًذ ٍ اص آًدب کِ هٌبثغ سَلیذ ّوَاسُ ثب یک ٍیظگی یؼٌی کویبثی هَاخِ ّؼشٌذ، اغلت اكلی سشیي 

ػشفبدُ ثْیٌِ اص ػَاهل سَلیذ ٍ سػیذى ثِ اثشثخـی اػز.ایي ػَاهل ؿبهل صهیي، ػشهبیِ، ًیشٍی اًؼبًی، فٌبٍسی ّذف ػبصهبًْب ا

ٍ هذیشیز اػز.دس ایي ثیي ًیشٍی اًؼبًی اسصؿوٌذسشیي داسایی ػبصهبًْبی ٍ اص حؼبػی ثشخَسداس اػز.ػولکشد اًؼبى دس دسٍى 

ػز.ثِ ّویي هٌظَس ؿٌبخز ػَاهل هؤثش ثش ػولکشد کبسکٌبى یکی اص اّذاف ػبصهبى اًؼکبػی اص داًؾ، هْبسر ٍ اسصؿْبی اٍ ا

ثْؼبصی ًیشٍی اًؼبًی دس هذیشیز ثخؾ ّبی دٍلشی اػز کِ ثشای ػٌدؾ داًؾ، سَاًبیی، اًگیضؽ، سفشبس ؿغلی ٍ ػولکشدی 

 [1] .کبسکٌبى دبیِ سیضی هی ؿَد

ی ًیشٍّبی ػبصهبًی ثش  ثیـشش آؿکبس هی ؿَد کِ ػضم ٍ اسادًُقؾ ًظبم ّبی اسصیبثی دس سؼبلی ٍ ثْجَد ػبصهبًی صهبًی     

م هی ؿَد. اًدب آًْب سفغ ٍ ضؼف ًقبط ؿٌبػبیی هٌظَس ثِ ػولکشد اسصیبثی اهشٍصُ ٍ گشدد اػشَاس ؿذُ سیضی ثشًبهِ سحَل  اًدبم

اّذاف ٍ اػششاسظی ّبی ؿْشداسی اكفْبى ثب سَخِ ثِ .یؼٌی ّذف اسصیبثی ػولکشد دشٍسؽ ًیشٍی اًؼبًی دس ّوِ اثؼبد اػز

 قشاس خَد کبس ػشلَحِ سا ًَیي هذیشیشی ٍ ػلوی ّبی سٍؽ ػبصهبى دس ٍسی ثْشُ ًقؾ اّویز ثِ سَخِ ثب داسد ػؼی ؿذُ  سؼییي

 ًظبم کِ ثَدُ هَضَع ایي اػز  د ًظش ثِ ثْششیي ؿکل ًبئل ؿَد. هؼئلِ ای کِ دس ایٌدب قبثل رکشهَس اّذاف ثِ ثشَاًذ سب دادُ

 ٍ قَر ًقبط سَاًؼشِ ٍ داؿشِ ًقؾ ٍسی ثْشُ افضایؾ دس هیضاى چِ سب اكفْبى ؿْشداسی دس ؿذُ دیبدُ کبسکٌبى ولکشدػ اسصیبثی

بػبیی کٌذ، سب هذیشاى اسؿذ اص ایي ًقبط هغلغ ٍ دس خْز افضایؾ ؿٌ ػولکشد اسصصیبثی ًظبم ثبصخَسدّبی اص اػشفبدُ ثب سا ضؼف

هشدم اغلت چٌبى ثِ اػششع ػبدر کشدُ اًذ کِ اص ٍخَد آى دس خَد ثی .کٌذ اػشفبدُ ّب آى اص کبس  ثْشُ ٍسی ٍ ثْجَد

خجشًذ.ثؼیبسی اص هب ثِ سغن ایي کِ ػلجی ٍ ّیدبى صدُ هی ؿَین ، اص سبثیشار ػَاسم ضؼیف کٌٌذُ ٍ هخشة دس اهبى 

ثب دیگشاى سغییش دادُ ،یب ثِ  ًیؼشین.حشی دس كَسسی کِ احؼبع یبع ٍ اضغشاة ًکٌین ،اػششع هی سَاًذ ؿیَُ ٍ عشص سفشبس هب سا

 [2] ثذى هب آػیت خذی ٍاسد ػبصد.ػَاهل ثؼیبس ػجت ثشٍص اػششع هی ؿًَذ .هثال ثیوبسی، دیش سػیذى ثِ هحل کبس ، سشافیک ٍ

هب هیشَاًین احؼبػبر خَد سا سغییش دّین . ایي کبس اص عشیق سغییش دس سفشبس یب سغییش دس سفکش ٍ عشص فکشهبى هیؼش هی      

د.ثِ ػٌَاى هثبل اًدبم دادى هقذاسی اص یک کبس هی سَاًذ هب سا اص ًگشاًی دسثبسُ آى ثشّبًذ . ایدبد یک ثشداؿز ٍ فْن خذیذ اص ؿَ

 [3] یک ٍضؼیز خبف، اص ّشاع ٍ اػششع ًبؿی اص آى هی کبّذ.

غشح ؿذُ ٍ ثْجَد آى هٌـأ اهشٍصُ ثْشُ ٍسی فشاسش اص یک هؼیبس ثلکِ ثِ ػٌَاى یک فشٌّگ ٍ ًگشؽ دس کبس ٍ صًذگی ه    

اكلی سَػؼِ اقشلبدی اػز. ثشخی اص کـَسّبی سَػؼِ یبفشِ اص هذر ّب قجل هْوششیي ٍ سٌْبسشیي هٌجغ سؿذ اقشلبدی خَد سا 

ًیشٍی اًؼبًی قلوذاد ًوَدُ اًذ کِ اص عشیق سخلق، هْبسر، سدشثِ ٍ خالقیز خَد ػبصهبى سا ثِ ػوز سػیذى ثِ اّذافؾ 

لزا ثؼیبسی اص کـَسّب ٍ ػبصهبى ّب ثش ایي ػبهل ثب اسصؽ .بثی ػبصهبى ثِ هضایبیی سقبثشی ساسؼْیل هی ًوبیذدیؾ هی ثشد ٍ دػشی

ػشهبیِ گزاسی ًوَدُ ٍ ػؼی دس ثبسٍس ًوَدى آى داسًذ. دس ًشیدِ خَاهؼی ثِ دیـشفز ٍ سشقی ٍ سؼبلی ػبصهبًی سػیذُ اًذ کِ 

یکی اص ًظبم ّبی دشسًگ دس ایدبد ثْشُ ٍسی دس .اص ثبلقَُ ثِ ثبلفؼل سجذیل ًوبیٌذسَاًؼشِ اًذ ایي ًیشٍّب ٍ اػشؼذادّبی ًْفشِ سا 

ثخؾ ًیشٍی اًؼبًی ًظبم اسصیبثی ػولکشد کبسکٌبى دس ػبصهبى اػز. ایي ًظبم ثِ ػٌَاى یکی اص اثضاسّبی کٌششل، ثبػث ثْجَد 

 [4] .ػولکشد ًیشٍی اًؼبًی هی گشدد
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 ريش تحقیق -2
بدُ اص هٌبثغ هَخَد ٍ سحقیقبر دیـیي ، ػَاهل ٍ فبکشَسّبی فضبی هؼوبسی کِ ثش افضایؾ دس ایي سحقیق ثب اػشف 

کبسآیی کبسکٌبى اداسی سأثیش داسًذ هَسد ثبصؿٌبػی قشاس هی گیشد کِ ثب سَخِ ثِ سأهیي ؿشایظ آػبیؾ فیضیکی ٍ سٍاًی کبسکٌبى 

 دس فضبی اداسار اهکبى  افضایؾ ثْشُ ٍسی دس هحیظ کبس ؿَد.

 

 تٍ َا ي تحثیاف-3
 الف( شاخصٍ َای عًامل فیسیکی:

ػش ٍكذای هحیظ کبس صًذگی ٍ سٍاثظ اخشوبػی کبسکٌبى سا ثِ عَس سیـِ ای دچبس اخشالل هی کٌذ.کبسکٌبًی کِ دس هؼشم     

َچکششیي اخشالف دچبس هـکل هی ؿًَذ ٍدس سفشبس کػش ٍكذای هحیظ کبس قشاس هی گیشًذ ًؼجز ثِ ّن خجِْ هی گیشًذ ٍ اص 

دشخبؿگشاًِ اص خَد ثِ كَسر کالهی ٍ ػولی ًـبى هی دٌّذ كذای ثلٌذ ثش ػولکشد ؿغلی دس هـبغلی کِ ًیبص ثِ سوشکض داسًذ 

اثش هٌفی هی گزاسد كذای هضاحن دس هحیظ کبس ثبػث کبّؾ خشػٌذی اص کبس هی ؿَد فشد دچبس سٌؾ ؿذُ ٍ اص لحبػ سٍاًی اص 

 [5] ٍضؼیز ثْیٌِ خبسج هی ؿَد.

 ىجارب( صدای َ

ثِ عَس کلی اكَار کِ اص عشیق گَؽ ثِ هغض هی سػذ ثبػث سحشیک حَاع هی گشدد ثش اػبع سحقیقبر سٍاًـٌبػبى     

هَػیقی ؿبد ٍ فشحجخؾ ثبػث ػش صًذگی ؿبدهبًی دس هحیظ کبس هیـَد ٍ ّوچٌیي دٍ ػَم کبسکٌبى سشخیح هی دٌّذ دس 

 [6] دسکبس فؼبلیز سکشاسی اثش هثجز داسد. هحیظ کبس هَػیقی دخؾ ؿَد سحقیقبر ًـبى هیذّذ هَػیقی

 مل کاریاج( شاخصٍ َای عً

فقذاى اسحبد : گشٍُ ّبی کبسی ثِ ػٌَاى ػبهل هَثش کبس کشدى ّؼشٌذ ًَع سٍاثظ ثیي افشادی کِ کبس هـششک داسًذ حبئض     

 [7] آًْب داؿشِ ثبؿذ.اّویز اػز . ثِ احشوبل صیبد سشکیت گشٍ ُ ّب هی سَاًذ ًقؾ ػبصًذُ ای دس ثْجَد ػولکشد 

 د(وثًد حمایت گريَی

ثب سَخِ ثِ ایٌکِ اًؼبى هَخَدی اخشوبػی اػز ٍ سوبیل ثِ ثشقشاسی اسسجبط ثبدیگشاى داسد چٌبًچِ فشد اص ایي اسسجبط هحشٍم     

 [8] گشدد هَخجبر ًَػی فـبس ٍاػششع ثشای ٍی فشاّن هی گشدد.

 عًامل مًثرترتاالتردن کارایی کارکىان:

 عشاحی دس اگش کِ داسد ٍخَد ػَاهلی داسد؛ ػبصهبًی ػولکشد کبّؾ یب افضایؾ ثب هؼشقیوی ساثغِ کبس هحیظ عشاحی ًَگیچگ    

  .ؿذ خَاّین هَاخِ ثبصدُ کبّؾ ثب ٍ گیشد ًوی اًدبم دسػشی ثِ ػبصهبًی کبسّبی ًگیشد، قشاس سَخِ هَسد کبس هحیظ

 ایي عشیق اص سا خَد سٍصاًِ کبس اص ثخـی ثشَاًٌذ سب هیکٌٌذ اػشفبدُ ٍسیهشفب سدْیضار اص کبسی فضبی ٍ اداسی ّبی هحیظ    

 سا اسبقی یک ایٌکِ یب ٍ هیذٌّذ اًدبم هٌضل دس سا خَد فؼبلیز ٍ کبس اص ثخـی ّن افشاد اص ثشخی .دٌّذ اًدبم سدْیضار ٍ ٍػبیل

 فضبی .اػز کبسی هحیظ دس کبس ثب هشفبٍر هٌضل دس کشدى کبس الجشِ .هیذٌّذ اخشلبف خَد اداسی کبسّبی اًدبم ثِ هٌضل دس

 فؼبلیز ثِ کبس هحیظ دس سا سٍص اص ػبػبسی ایٌکِ ثِ سَخِ ثب داسد دیضایي ٍ عشاحی ثِ ًیبص هٌضل فضبی هثل ّن کبسی ٍ اداسی

    .ثبؿذ گزاس سبثیش کبسهٌذاى ی سٍحیِ دس هیشَاًذ ای حشفِ ٍ صیجب عشاحی ثٌبثشایي هیذشداصین

 خزاثیز ٍ هحیظ عشاحی اثشذا دس هیـًَذ ؿوب کبسی فضبی ٍاسد هخشلف سدبسسْبی دس بؿو ّوکبساى دیگش یب هـششیبى کِ ٍقشی

 یک عشاحی ثشای .کٌین سَخِ هٌضل دیضایي ی اًذاصُ ثِ کبسی هحیظ دیضایي ثِ ثبیذ ثٌبثشایي ثَد خَاّذ سَخِ هَسد آى ّبی
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 فضبی عَسی ثبیذ ّوِ اص ثیؾ ثلکِ ثَد ًخَاّذ هحیظ صیجبیی ی الصهِ قیوز گشاى ٍػبیل اص اػشفبدُ حشوب کبسی خَة فضبی

 هیشَاًذ خَة ٍ ػبدُ ساّکبس چٌذ ثٌبثشایي .کٌذ ایدبد خَثی حغ هـششیبى دس ّن ٍ کبسهٌذاى دس ّن کِ کٌیذ عشاحی سا کبسی

 [9] .کٌذ کوک کبسی هحیظ یک عشاحی ثِ

 ٍ خالقیز ثب حبل ػیي دس ٍ سػوی سا هحیظ ایي کٌیذ ؼیػ ّوِ اص ثیؾ ثبیذ اداسی هحیظ یک عشاحی ٍ دیضایي ثشای    

 دس کِ کٌیذ عشاحی سا فضب ایي ای گًَِ ثِ کٌیذ ػؼی ثبیذ ثضسگ یب ثبؿذ کَچک فضب ایي کِ ًذاسد سفبٍسی .کٌذ عشاحی ًَآٍسی

  .ؿَد ایدبد خَة احؼبع ٍ هثجز اًشطی فضب ایي ثِ هـششیبى ٍسٍد ثب اهکبًبر ی ّوِ ثِ ثَدى هدْض ػیي

 یکاف وًر ایجاد

 ی دٌدشُ ؿوب کبسی فضبی کِ صهبًی هخلَكب داسد ًیبص آى ثِ کبسی فضبی یک کِ اػز ًکبسی هْوششیي اص یکی کبفی ًَس     

 ثْشش ثؼیبس عجیؼی ًَس اص اػشفبدُ الجشِ داسیذ ًگِ سٍؿي سا فضب کِ کٌیذ ػؼی ثبیذ داسد ٍخَد کوششی عجیؼی ًَس ٍ داسد کوششی

  .ثبؿذ سش آػبى کبفی ًَس ٍخَد ثب کبسی فضبی دس سٍصاًِ ّبی فؼبلیز ٍ کبسّبی بماًد سب ثَد خَاّذ

 ةمىاس صىدلی ي میس از استفادٌ

 ٍ خَد هـششیبى ثشای اػز خَة اهب ّؼشٌذ ّب اداسُ هخلَف هیـًَذ اػشفبدُ کبسی فضبی دس کِ ّبیی كٌذلی ٍ هیض اغلت    

 سب کٌیذ اػشفبدُ ساحشی كٌذلی یب هجل اص ٍ ثگیشیذ ًظش دس سا ٍسٍدی خؾث یک هیکٌٌذ هشاخؼِ ؿوب ؿشکز ثِ کِ افشادی یب

 دیگش ثب هیکٌیذ اػشفبدُ کبسی فضبی دس کِ سا كٌذلی ٍ هیض .کٌذ خزة سا آًْب ثیـشش ٍ ثبؿذ سش ساحز هـششیبى ثِ دبػخگَیی

 قلجیز ٍحشیثبؿذ سش صیجب ؿوب سیکب هحیظ سب کٌیذ ّوبٌّگ عشاحی ٍ سًگ لحبػ اص دیگش ّبی قؼوز یب اسبقْب دس ّب كٌذلی

  داسد. اداسی ػبخشوبًْبی دسعشاحی هَثشی ًیضًقؾ هجلوبى خبثدبیی

  روگُا از استفادٌ

 ٍ کٌیذ اػشفبدُ هالین ّبی سًگ اص سشخیحب کٌیذ ػؼی داسًذ کبسی فضبی یک دس هثجز اًشطی ایدبد دس هْوی ًقؾ سًگْب    

 قشاس اػشفبدُ هَسد هیشَاًٌذ فضب دیَاسّبی ثشای کِ سٍؿي ّبی سًگ ٍ ػفیذ لیوَیی، هثل هیکٌٌذ سَلیذ ًَس خَد اص کِ سًگْبیی

 [11] هیکٌذ. خلَُ ثضسگشش ؿوب کبسی فضبی کٌیذ اػشفبدُ هالین سًگْبی اص ثیـشش کِ چقذس ّش ثگیشًذ.

 یتکىًلًش ي تجُیسات

 سب کٌیذ سٍص ثِ سا سدْیضار ایي کِ اػز َةخ اهب هیـَد اػشفبدُ …ٍ فکغ دػشگبُ سبح، لخ اص کبسی فضبّبی سوبهی دس    

 خذیذسشیي اص کِ اػز خَة کٌیذ. اػشفبدُ آًْب اص قجل اص سش ثیؾ ثشَاًیذ ایٌکِ ّن ٍ ؿَد ثیـشش آًْب کبسثشد ٍ آًْب اص اػشفبدُ

  یبثذ. افضایؾ ّن ؿوب کبس کیفیز هیضاى سب کٌیذ اػشفبدُ خَد کبسی هحیظ دس سدْیضار ٍ ٍػبیل

 ٍ سحَل دچبس ًیض کبس هحیظ عشاحی اػز ؿذُ ثبػث آى اص فضایٌذُ گیشی ثْشُ ٍ گزؿشِ دِّ دٍ عی دس ّب سایبًِ اص اػشفبدُ 

 [11] .ؿَد دگشگًَی

 ای ٍیظُ هـکالر اػز، ؿذُ حبكل ّب سایبًِ کبس کیفیز ٍ کبسآیی صهیٌِ دس کِ ّبیی دیـشفز ٍخَد ثب کِ داؿز سَخِ ثبیذ    

 سایبًِ، ّبی دبیبًِ اص اػشفبدُ هـکالر، ایي سشیي ؿٌبخشِ اص یکی ؿبیذ اػز. گشفشِ قشاس ّب، ىػبصهب هذیشاى سٍی دیؾ دس ًیض

 [12] ثبؿذ. «ّب سایبًِ» اص سشع ٍ سایبًِ کلیذ كفحبر
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 اصد سري

 ٍ ادافش ػولکشد کبّؾ ثبػث كذا ٍ ػش داسد؛ کبس هحیظ دس افشاد ػولکشد ثب ثیٌی دیؾ قبثل ٍ آؿکبس ساثغِ«كذا ػشٍ» ػبهل    

 هی کبس، هحیظ دس ًبخَاػشِ كذاّبی ػشٍ هیضاى سػبًیذى حذاقل ثِ یب زفح كذا، ػشٍ کبّؾ ثشای ؿَد. هی آًْب ًبخـٌَدی

  ثبؿٌذ. ؿذُ هدْض كذا ضذ ٍػبیل ثب کِ ؿَیذ هـغَل کبس ثِ ّبیی هحیظ دس یب ٍ کٌیذ، اػشفبدُ كذا ضذ ّبی گَؿی اص سَاًیذ

 آٍسی في» اص کبس، هحیظ دس ّب هبؿیي كذای ٍ ػش هیضاى کبّؾ ثشای ٍ کبس هحیظ ثْشش عشاحی ثشای ؿَد هی سَكیِ    

 کبّؾ آى اسسؼبؿی حشکبر ؿَد هی ثبػث سحشیش هبؿیي دس الػشیکی ػبیق اص اػشفبدُ هثبل ػٌَاى ثِ ؿَد؛ اػشفبدُ «هٌْذػی

  [13] یبثذ. کبّؾ ّب، سایبًِ چبدگش ّبی دػشگبُ كذای ػشٍ گشدد هی ثبػث لیضس اؿؼِ آٍسی في اص گیشی ثْشُ یب کٌذ دیذا

 تحرار درجٍ

 کِ اػز آى ًیبصهٌذ هـبغل اص ثؼیبسی داسد. هؼشقین اثش کبسکٌبى ػالهز ٍ ؿغلی ػولکشد ثش کِ اػز ػبهلی حشاسر دسخِ    

 ثبیذ ٌبىکبسک کِ داسد ٍخَد ًیض دیگش هـبغل ثشخی ٍ گشی( سیخشِ ، فَالد كٌؼز ) کٌٌذ کبس ؿذیذ حشاسر دسخِ دس کبسکٌبى

 دسخِ کِ دّذ هی ًـبى سحقیقبر .ًشبیح ثٌذی( ثؼشِ )كٌبیغ دٌّذ اًدبم دبییي ثؼیبس حشاسر دسخبر دس خَد ؿغلی ٍظبیف

 : خولِ اص ػَاهلی گزاسد. هی اثش افشاد ادساکی ٍ خؼوی ؿٌبخشی، ػولکشد ثش صیبد، ٍ هَثش حشاسار

 کبس ًَع الف(

 دّذ هی اًدبم یهؼیٌ صهبى دس فشد یک کِ فؼبلیشی هقذاس ة(

 ٍ ؿغلی ػولکشد ثش حشاسر دسخِ هٌفی سبثیشار کبّؾ ثبػث ؿغل، هشلذی «هدبص» اػششاحز ّبی دٍسُ فشاٍاًی ٍ سؼذاد (ج 

 ؿَد. هی کبسکٌبى ػالهز

 ّبی دٍسُ» ، کبس ظشفیز ٍ ًَع ثِ سَخِ ثب یؼٌی داؿز؛ سَخِ ًیض هْن ػبهل ػِ ایي ثِ ثبیذ کبس هحیظ عشاحی دس ثٌبثشایي

 [14] ًوَد. ثیٌی دیؾ سا «شاحزاػش

 یمًسیق

 هاللز ّبی دٍسُ ؿَد هی ثبػث هَػیقی ؿَد. هغجَػشش افشاد، ثشای کبس ؿشایظ ؿَد هی ثبػث کبس هحیظ دس هَػیقی دخؾ    

 دس کِ ؿَد هی سلقی هَػیقی اص خبكی ًَع هَصاک هَػیقی ثوبًٌذ. ثبقی ؿیبسَّ کبسکٌبى ٍ کٌذ دیذا کبّؾ خؼشگی ٍ

 ٍیظُ ّبی آٌّگ اًَاع اص هؼیٌی سشکیت هَػیقی ًَع ایي اػز. گشفشِ قشاس ػبصهبى سَخِ هَسد خْبى، کـَسّبی اص ثؼیبسی

 : ثشًبهِ ایي دس اػز.

  ؿَد. هی دخؾ آٌّگ 486 سٍص ّش الف(

  ؿَد. ًوی کبسکٌبى دشسی حَاع ثبػث آى ؿٌیذُ کِ اػز ؿذُ اًشخبة ًحَی ثِ آٌّگ ّش ة(

  ؿَد. هی ؾدخ آٌّگ یک دقیقِ 15 ّش (ج

 ّش ّؼشٌذ. هحشک کوشش -ؿَد هی ؿٌیذُ دبیبى دس کِ ّبیی آٌّگ ثب هقبیؼِ دس -ؿًَذ هی دخؾ آغبص دس کِ ّبیی آٌّگ (د

 ٍ ثشًذ هی لزر خَد کبس هحل دس هَػیقی ؿٌیذى اص کبسکٌبى کِ اػز ًکشِ ایي سبییذ دس سحقیقبر ًشبیح کلی، عَس ثِ چٌذ

 هَػیقی اػز هوکي کِ داؿز سَخِ ثبیذ اهب ؿَد، هی افضٍدُ آًبى سَلیذ هیضاى ثش کبس، مٌّگب دس هَػیقی ؿٌیذى ثب هؼشقذًذ

 کِ ای دیچیذُ کبسّبی ثشای آى ثَدى اثشثخؾ اهب ّؼشٌذ، هـغَل دػشی کبس ثِ کِ ؿَد افشادی ؿغلی ػولکشد افضایؾ ثبػث

 اثش َّؽ، کن کبسگشاى سَلیذ ثش هَػیقی کِ اػز دادُ ًـبى ًیض سحقیق یک ًشبیح اػز. سشدیذ هَسد داسد، فکشی سوشکض ثِ ًیبص

 [15] .ًذاسد
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 وتیجٍ گیری -4
ا خیلی ػشیؼشش اص ػبخشوبًْب سغییش هی کٌٌذ ٍ سـکیالر اداسی ثؼشػز ٍ ثغَس ًْبدس هؼیبس ّبی اهشٍصیي ؿْشی ، ػبصهب

سی ثَخَد آهذُ اػز . ثب سَخِ ثِ هکشس دگشگَى هی ؿًَذ . ثغَس اكَلی دٍ سحَل اػبػی دس ػبلْبی اخیش دس ػبخشوبًْبی ادا

ایٌکِ هب اًؼبى ّب اص سبثیشار ٍ ػَاسم ضؼیف کٌٌذُ اػششع دس اهبى ًیؼشین لزا خْز ثْشُ ٍسی ٍ ػولکشد هثجز کبسکٌبى دس 

ػبصهبى کِ هؼشلضم کبّؾ ػَاهل خغش آفشیي هثل اػششع ٍخَد داسد هی ثبؿذ، ثبیؼشی دس خْز ثْؼبصی ٍ اسسقبی ثْذاؿز 

هحیظ کبس   کبس ثِ ػٌَاى هْوششیي اثؼبد سَػؼِ هٌبثغ اًؼبًی ّشگًَِ اقذام الصم سا اًدبم دادُ سب ضوي سجذیل ؿذى سٍاًی هحیظ

 ثِ ػٌَاى یک فضبی آسام ٍقبثل قجَل صهیٌِ سا خْز سؿذ ٍؿکَفبیی ٍػولکشد هثجز کبسکٌبى فشاّن آٍسین.

 هبى هٌغجق ثبؿذ .عشح سیضی خب ٍ هکبى ٍ ًحَُ اػشقشاس ػٌبكش ثبیذ ثب ٍظبیف ػبص

 ثبؿذ . وبى ّبی اداسی ثبیذ ثِ گًَِ ای عشاحی ؿَد سب قبثلیز سغجیق ثب سغییشار ػبصهبًی سا داؿشِػبخش داخلی فضبی  -1

 . ؿَد افضٍدُ ّب ػبخشوبى ایي دبیذاسی ثش سب ؿَد اػشفبدُ ثبال ػوش ثب ثبدٍام هلبلح اص ثبیذ اداسی ّبی ػبخشوبى دس  -2

هکبى اسلبل ٍ اًفلبل ساحز ثشای اػشفبدُ ّبی اًفشادی ٍ ا ٍ ساحز خبیی خبثِ قبثلیز ثبیذ اخلید هجلوبى ؿکل   -3

 گشٍّی داؿشِ ثبؿذ .

 داسد اداسی اسسجبعبر دس ػشیغ ٍ هذاٍم سغییشار ثِ ًیبص کِ گشٍّی کبس فضبّبی دس اداسی ثبص فضبی ػیؼشن اص اػشفبدُ  -4

 ثبالسش هذیشیشی ّبی سدُ دس کِ فضبّبیی ثشای ٍ داسد ثیـششی سوشکض ٍ ػکَر ثِ احشیبج کِ فضبّبیی دس اداسی ثؼشِ ػیؼشن ٍ

 . ؿَد هی اػشفبدُ ، داسًذ قشاس

 اسثبة ثب هذاٍم سوبع دس کِ فضبّبیی کِ ای ًِ گَ ثِ ثبؿذ فضبیی ػولکشد ثب هشٌبػت ثبیذ ، ػوَدی هشاست ػلؼلِ  -5

 . ثگیشًذ قشاس ثبالیی عجقبر دس ؿًَذ هی هحذٍد ثخـی دسٍى سجبعبراس ثِ کِ فضبّبیی ٍ سش دبییي عجقبر دس ّؼشٌذ سخَع

 کبس دس افضایؾ ثْشُ ٍسی آًبى سبثیش ثؼضایی خَاّذ داؿز . هحیظ دس کبسکٌبى سٍاًی ًیبصّبی ثِ سَخِ  -6
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