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 چکیذه

کبًَى تحَالت اقتصبدی، اجتوبعی ٍ کبلجذی، دائن در حبل تغییز فزم ٍ هحتَی است. سزعت تحَالت ضْزی  عٌَاى ثِضْز 

را ثِ ّوزاُ داضتِ کِ در سزًَضت سًذگی ضْزًٍذاى اثزگذار خَاّذ ثَد ثٌبثزایي تب آًجبیی کِ اهکبى دارد  ّبیی چبلصّوَارُ 

ضْزی ٍ در راستبی دستیبثی ثِ ضْز پبیذار تخویي سدُ،  ریشی ًبهِثزثب رٍیکزد  پژٍّی آیٌذُ یّب هذلثبیذ آیٌذُ را در چبرچَة 

عجَر ًوبیین. اهزٍسُ در  پذیزی آسیتثب حذاقل ٍ ثذٍى  پیص رٍ ّبی چبلصتب اس  تزسین ٍ در آى دخبلت آگبّبًِ داضتِ ثبضین

ٍ  گیزی تصوینضْزی ثب سزعت ضتبثبى در حبل ارتقب جبیگبُ خَد در فزایٌذّبی  پژٍّی آیٌذُکٌبر سزعت ضذیذ ضْزًطیٌی، 

در پی طزاحی الگَّب ٍ فزایٌذّبیی  پژٍّبى آیٌذُ. ایي هسئلِ سجت ضذُ است کِ ثبضذ هی ّب سبسهبىٍ  ّب دٍلت گذاری سیبست

 صزفبً پژٍّی آیٌذُفزاّن سبسًذ.  پژٍّی آیٌذُ  تضویٌی ثزای ًتبیج کَضٌذ هیایي کبر  ٍ ثبثَدُ  پژٍّی آیٌذُثزای اجزای اثزثخص 

. کٌذ هیرا هطبلعِ هحتول ٍ هوکي  ّبی آیٌذُثلکِ عوق هطبلعبت فزاتز رفتِ ٍ  کٌذ ًویرًٍذ ضْزًطیٌی را دًجبل  ثیٌی پیصدر 

در حَسُ هطبلعبت ضْزی اًجبم  پژٍّی آیٌذُهختلف  ّبی گًَِثب ّذف ثزرسی اثعبد ٍ  ثبضذ هیایي تحقیق کِ اس ًَع تَصیفی 

 ی حَسُآیٌذُ در  ّبی چبلصضْزی ثب رٍیکزد ضٌبخت  ریشی ثزًبهِدر  پژٍّی آیٌذُکِ  کٌذ هیایي تحقیق ثزرسی  گیزد هی

جذیذ  ّبی هذلقزار دادُ ٍ پیص رٍ دارد تب ثزًبهِ ریشاى ثب  هَردًظزسیزی را طی کزدُ ٍ چِ هسبئلی را ضْزی چِ ه ریشی ثزًبهِ

ایي  تأکیذثتَاًٌذ ضْز را ثْتز اس گذضتِ هذیزیت کٌٌذ ٍ هحیطی هٌبست ثزای سًذگی ضْزًٍذاى فزاّن آٍرًذ.  پژٍّی آیٌذُ

هتٌبست ثب  ًگبری آیٌذٍُ  پژٍّی آیٌذُثب رٍیکزد  ریشی ثزًبهِ ّبی ًظزیِی  ، سهیٌِپژٍّی آیٌذُدر هجبًی  ّب رٍشتحقیق ثز رٍی 

 ضْزی است. ریشی ثزًبهِ
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