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 برتوانمندسازی استراتصیک ریسی برنامه تاثیر بررسی

  (بلوچستان و سیستان استان انتظامی نیروی فرماندهان و رؤسا: موردی مطالعه)
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 چکیده

يیاژٌ  َابی مختفام مىاببغ اوسابوی، باٍ      َب، داوص ي تخصصَب، آگبَیَب، مُبرتحیبت ي بقبء َز سبسمبن تب حذ سیبدی بٍ تًاوبیی

پژيَص حبضز بب َذف پیص بیىی سطح تغییزات تًاومىذ سابسی رسساب ي مزمبواذَبن    مذیزان آن سبسمبن بستگی دارد اس ایه ري، 

ريش تحقیق، اس وًع تحقیقبت ویزيی اوتظبمی استبن سیستبن ي بفًچستبن بز حسب متغیز بزوبمٍ ریشی استزاتژیک اوجبم گزمت. 

 52رسسب ي مزمبوذَبن ویزيی اوتظبمی استبن سیستبن ي بفًچستبن بٍ تؼاذاد  »ػببرتىذ اس جبمؼٍ آمبری پیمبیطی است  -تًصیفی

اباشار گازدآيری اعالػابت ویاش      در وظز گزمتٍ ضذ. "سز ضمبری"حجم ومًوٍ ویش بب تًجٍ بٍ محذيد بًدن جبمؼٍ آمبری، بب «. وفز 

ریشی استزاتژیک بزایساًن  ( يبزوبم2003ٍريًَتی ) تًاومىذسبسی بز اسبس مذل تًاومىذسبسی وًکفئیه يضبمل: پزسطىبمٍ است 

ماًرد پازداسش    24وسخٍ  spssکبربزدی -َبی بٍ دست آمذٌ اس عزیق پزسطىبمٍ؛ بب استفبد اس وزم امشار تحفیفی(، ي داد1333ٌ)

( >05/0Pوذَبن وبجب )َب وطبن داد کٍ، بیه بزوبمٍ ریشی استزاتژیک بب میشان تًاومىذسبسی رسسب ي مزمبيتحفیل قزار گزمت. یبمتٍ

        ٍ درصاذ اس ياریابوم متغیاز     1/44َمبستگی مستقیم ي مؼىبدار آمابری يجاًد داضات؛ ي ضازیب رگزسایًوی ویاش وطابن داد کا

(. بىببزایه، بٍ مىظًر ارتقبء تًاومىذسبسی رسساب ي مزمبواذَبن ویازيی    >001/0P« )ریشی استزاتژیکبزوبمٍ»تًاومىذسبسی تًسط 

 بزوبمٍ ریشی استزاتژیک، اَتمبم يرسیذٌ ضًد. بفًچستبن ببیذ بز پیبدٌ سبسی اصًل ي ريشاوتظبمی استبن سیستبن ي 

 

 بزوبمٍ ریشی استزاتژیک، تًاومىذسبسی، رسسب ي مزمبوذَبن وبجب، استبن سیستبن ي بفًچستبنهای كلیدی:  واشه
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