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 چکیده

هْن ٍ ضرٍری ٍ از ٍظبیف خطیر  هسبئلّبی هختلف اداری ٍ اجرایی، یکی از  ردٍُ هذیراى  اًتخبة ٍ اًتصبة هسئَلیيفرایٌذ  

اهب ثب ؛ ثبضذ تریي عبهل دٍام یک ًظبم ٍ حکَهت، فرزاًگی ٍ ضبیستگی هسئَلیي ٍ کبرگساراى آى ًظبم هی هْن چراکِاست؛  دٍلت

ریٌفع ٍ  ّبی گرٍٍُ فطبرّبی  ّب دخبلتزیبدی ضبّذ  َاردهدر کطَرّبی جْبى سَم، در  ٍیژُ ثِتَجِ ثِ سبختبر سبزهبًی ٍ 

ثب استفبدُ از اثسارّبی  ثستِ ثِ قذرت ًفَر ٍ اّرم فطبری کِ ّب گرٍٍُ ایي  ّستین ّب سبزهبىدارای قذرت در درٍى یب اطراف 

 کٌٌذ هیدخبلت  بّ سبزهبىهذیراى  ّبی جبثجبییّب، اًتصبثبت ٍ گسیٌص دررًٍذٍ... دارًذ،  غیرقبًًَیّبی ًظیر: پَل، رسبًِ، الثی

اغلت ثب اّذاف سیبسی ٍ اجتوبعی است. ًظر ثِ اّویت ایي هعضل فرارٍی هذیریت هٌبثع اًسبًی در سبزهبى،  ّب دخبلتکِ ایي 

چٌیي ًظریبت هطرح صبحتتحلیلی ٍ رٍیکردی هرٍری ثر هٌبثع ٍ تحقیقبت هَجَد، ّو –هطبلعِ حبضر، ثب رٍش تَصیفی 

تَاى گفت کِ ّر چِ کلی هی ثٌذی جوع. در یک پردازدهی هسئلٍِ ثررسی ایي  ٍتحلیل تجسیًِظراى حَزُ هذیرت ٍ سبزهبى، ثِ 

هذیراًی اًتخبة ضًَذ کِ اغلت فبقذ  ضَد هیسیبسی در اطراف سبزهبى ثیطتر ثبضذ، سجت  ّبی گرٍُفطبر ٍ  ّبی گرٍُقذرت 

اثرات خَد را در قبلت هَارد هٌفی ّوچَى: کبّص  درازهذتٍ ّن در  هذت کَتبُکِ ّن در  ّستٌذ سبالری ضبیستِ هذًظراصَل 

، عذم تَجِ ثِ اًگیسگی ثیسبزهبًی ٍ کبرکٌبى، عذم پرٍرش کبرضٌبسبى خالق ٍ ًَآٍر، کبّص ّوجستگی سبزهبًی،  ٍری ثْرُ

 .ضَد هیتخصص گرایی ٍ ... 
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