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 بهرامیان یزدان

 آتیک تػیز عالی آهَسش ٍاحس غیزاًتفاعی زاًطگاُ استزاتژیک گزایص تاسرگاًی هسیزیت ارضس کارضٌاس

 

 چکیده

ویّا ٍ تحزاىّای گذضتِ افشایص هراعزات، تٌصعی سال ت هغالعِ ٍ تحمیك تزای هسیزیت ّا، تِ ذػَظ زر حَسُ هالی ٍ التػازی، ّا

کِ ّسف اغلی تزًاهِ ریشی رفُا اجتواعی،  جِ تِ اٌی ط تِ التػاز هماٍهتی افشایص زازُ است. تا َت ایي ٍضعیت را زر لالة هثاحث هزَت

اتزایي، تزای  زُ است ٍ ایي اهز ّویطِ ارتثاط هستمین تا ضاذػْای التػازی زاضتِ است، ٌت زاضتي هسل ّای ّوَارُ تْثَز سًسگی تطز َت

َلیسضسُ زر حَسُ التػاز هماٍهتی زر تزًاهِ ریشی ٍ سیاست گذاری ّای رفاّی السم ٍ ضزٍری  ، ٍرٍز علَم ت جاهع تز ٍ کاهل تز رفُا

زُ است کِ  لیس زر التػاز هماٍهتی َت ًٍك َت ز. تزاساس ّویي ضزٍرت، ّسف اس تحمیك حاضز ضٌاسایی ضاذع ّای هَثز تز ر س َت َّا ذ

، هترػػیي،  385 تسیي هٌظَر ، هترػػیي، ذثزگاى ٍ کارضٌاساى حَسُ ترػػی هَرز پژٍّص اساتیس زاًطگُا طگُا ًفز اس اساتیس زًا

ًَِ تحمیك اًتراب ٍ تِ پزسطٌاهِ تحمیك پاسد گفتٌس. جْت تعییي  و َاىً  ًَِ گیزی ّسفوٌس تِ عٌ و ذثزگاى ٍ کارضٌاساى تِ رٍشً 

ٍایی پزسطٌاهِ اس رٍایی ساسُ ای )تحلیل  طاى هی زٌّس کِ پزسطٌاهِ حاضز زارای رٍایی ر عاهل تاییسی( تْزُ تززُ ضسُ است کِ ًتایجً 

ٍایی  ٍایی پزسطٌاهِ اس ر ًٍثاخ هَرز تأییس لزار گزفت. جْت تعییي ر السم هی تاضس ٍ هیشاى پایایی آى ًیش تِ کوک آسهَى آلفای کز

ٍایی ساسُ ای )تحلیل عاهل تاییس ی( تْزُ تززُ ضسُ است کِ ًتایج ًطاى هی زٌّس کِ پزسطٌاهِ حاضز هحتَایی  )فزهَل الٍضِ( ٍ ر

یش تِ کوک آسهَى آلفای کزًٍثاخ هَرز تأییس لزار گزفت. زر پایاى زازُ ّای تِ زست آهسُ  زارای رٍایی السم هی تاضس ٍ هیشاى پایایی آىً 

هَرز تحلیل لزار  8/8ٍ ًزم افشار لیشرل ًسرِ  22رِ ًس SPSSافشار اس پزسطٌاهِ ّای تحمیك تِ کوک آسهَى ّای آهاری زر هحیظ ًزم

طاى زاز کِ ضاذع ًَِ ایً  و یش ًتایج آسهَى تی تکً  ْایتً  ِ ٍ ّای تیستگزفت. زرً  ع غازرات، 1 زٍگًا َاًیي2( رفع هًَا -( اغالح ل

گُا3تاسزارًسُ،  وٌسساسی ٌت ًا 5ِساسی فضای سیاسی،  ( تْی4ٌٍِکار،  کسة ّای ( َت لیس،  ( کاّص ّشٌی ( 7( ثثات ًظام ارسی، 6ّای َت

مطِ رُا سزهایِ ع سزهای9ِ( هثارسُ تا فساز، 8گذاری ٍ اضتغال،  عزاحی ٍ تٌظینً  ( اغالح ًظام تاًکی کطَر، 10گذاری ذارجی،  ( رفع هًَا

مطِ جاهع آهَسش ٍ اضتغال، 11 ٍارزات تی13( اغالح ًظام هالیاتی کطَر، 12( عزاحی ٍ اجزایً  گی 14ٍیِ، ر ( هماتلِ تا  ( هسیزیت ًمسٌی

لیس،  سُ، 15تزای افشایص َت لیس،    ( تعزیف هطَق17ساسی فضای فزٌّگی،  ( تْی16ٌِ( تمَیت اهیس تِ آٌی ( ارتمای کیفی ٍ 18تزای رًٍك َت

لیس،  پذیزکزز رلاتت ی اثزترص، 19ى َت سعِ سزهایِ ّای اًسًا سعِ الول ( تعاهالت تیي21( اغالح ًظام تیوِ ای کطَر، 20( َت لی ٍ َت

َلیس زر التػاز هماٍهتی هَثز ٍ  ساسی فضای کسة ( تْی22ٌِالتػازی،  سعِ سزهایِ ّای هی تاضٌس کار تز رًٍك ت ْا ضاذع َت کِ زر تیي ًآ

َیت آذز لزار زارز. َاًیي تاسزارًسُ زر اٍل یت اٍل ٍ ضاذع اغالح ل ی اثزترص زر اٍَل سًا  ًا
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