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چکيده
امروزه استفاده از اصطالح توسعه ،علی الخصوص از نوع اقتصادی آن در بیی ععیا ن اقتصیادی و روکینف ران و
تالکگران عرصه تولید و اقتصاد به یک عرهنگ عمومی و ارزکمند سازمانی تبدیل کده است .پژوهش حاضر با هید
مطالعه نظاممند و ارائه عراترکیبی از الگوهای نظری و پیژوهش هیای انایام کیده در حیوزه عرهنیگ توسیعه در سیط
سازمانی در ایران و سایر کشورها صورت گرعت .روش بررسی ای پژوهش ،کیفی و از نوع سنتز پژوهی است کیه بیا
روش تحلیل محتوا به کمک عیرا ترکییا انایام کیده و از نظیر هید  ،کیاربردی اسیت .جامعیه آمیاری پیژوهش و
اصلیتری منابع گردآوری اطالعات ،پژوهشهای متعددی است که در سالهای اخییر در حیوزه عرهنیگ و توسیعه بیه
صورت توام در ایران و خارج از کشور اناام کده است .از مامیوع  79مقالیهای کیه از پایگیاههیای معتبیر داخلیی و
خارجی انتخاب کده بودند ،تعداد  61نمونه بهصورت هدعمند انتخاب کد .دادهها و منابع مورد استفاده در چند مرحله
پا یش و استخراج کدند و پس از تحلیل نتایج ،با استفاده از روش عراترکیا ،الگوی مفهومی تحقیق ،کامل سه سیط
(عردی ،گروهی و سازمانی) و چهار بعید اصیلی (عرهنیگ اقتصیادی ،عرهنیگ اجتمیاعی ،عرهنیگ سیاسیی و عرهنیگ
اعتقادی) با مولفه های مربوط به هر کدام ،کناسایی و احصاء کدند.
کليد واژهها :توسعه ،فرهنگ ،فرهنگ توسعه ،سازمان ،فرهنگ اقتصادي ،دفاعي

 .1دانشیییاوی دکتیییری میییدیریت عرهنگیییی دانشیییگاه آزاد اسیییالمی واحییید تهیییران کیییما

(نویسییینده

مسئو ) m.jafari1345@yahoo.com :همراه09121389607 :
 .2مدیر گروه مدیریت عرهنگی دانش ده مدیریت و دانشیار و عضو هییات علمیی دانشیگاه آزاد اسیالمی واحید تهیران
کما  ،ایمیل ekavousy@gmil.com :همراه09122712396 :
 .3مشاور ریاست دانشگاه و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحید تهیران ،ایمییلgaiyomi@yahoo.com :
همراه09121135030 :

مقدمه
جامعه امروزی متش ل از اعراد و گروهها ،سازمانهیا ،تشی لهیا و انامی هیا و سیایر
ماموعهها یی است که در اثر رکد و تعالی علمی به رکد و توسیعه صینعتی و اقتصیادی و
اجتماعی و سیاسی و ع ری رسیده و تمامی الگوهای رکد و توسیعه را بطیور کامیل در
کرده و آنها را در سازمانهای خودکان اجرا مییکننید .الگوهیای رکید و تعیالی و توسیعه
سازمانی امروزه از بدیهیات ادبیات رکد و توسعه سازمانی بوده و هر سازمانی بسته به نیوع
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و زمینه ععالیتش تمامی الگوها و کاخصهای توسیعه را در و آنهیا را در سیازمانهیای
خود اجرا میکنند.
حا سوا اصلی ای است که چرا سازمانهای امروزی باوجود برخیورداری از اخیری
و با تری سط دانش بشری و اخری ت نولوژی های پیشرعته و تسلط کامل بر همه ابعیاد
توسعه اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و اجرای کامل الگوها و مدلهای توسعه اقتصیادی در
سازمان خودکان ،آنگونه که باید به نتایج مطلوب و قابل قبولی نمیرسند و یا حیداقل چیرا
ای رکد و توسعه اقتصادی پایدار نبوده و از نشیانههیای رکید و توسیعه اقتصیادی پاییدار
خبری نیست و یا این ه مم

است اینگونه سازمانها در ادامه و درسا های بعدی دچار و

ضرر و زیان سنگی کده و با ک سیت کامیل مواجیه گردنید .بطوری یه امیروزه مشیاهده
می گردد ای موضوع مبتال به اکثر سازمانهای و بنگاههای اقتصادی و ماموعیههیای ععیا
اقتصادی در کشور است.
امروزه ای واقعی ت بسیار عظیم و مهم بر همگان اثبات گردییده اسیت کیه چیاره همیه
مش الت موجود در سازمانهای اقتصادی و سطوح عمومی مردم در ضعف عرهنگی کشور
و عرهنگ مردم خالصه میگردد و اگر چارهای برای حل ای مش الت وجود دارد ،عقیط و
عقط با پوکش و رعع مش الت عرهنگی است و چاره و درمان همه درهای جامعیه را بایید
در عرصه عرهنگ جامعه و عرهنگ مردم جستاو کرد .بنابرای  ،به همیی دلییل اسیت کیه
برای حل مش الت سازمانهای اقتصادی و برون رعت از ای وضیعیت ،مسییر عرهنگیی و
عرهنگ توسعه را انتخاب می نمایند و با ایمان کامل و با اعتقاد و عقیده بیه مسییر انتخیاب
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کده عمل می نمایند .درست به همی دلیل است که سازمانهای اقتصادی ،مسیر عرهنگی و

عرهنگ توسعه را برای رسیدن به اهدا

از پیش تعیی کده خودکیان انتخیاب مییکننید و

مطمئ هستند که با ب ارگیری مولفههای عرهنگی و عرهنگ سازی ای مولفهها در سیازمان
قطعا مسیر توسعه عرهنگی و به تبع آن مسیر توسعه اقتصادی را خواهند پیمود.
با عنایت به مطالا مطرح کده ،در ای تحقیق که با هد

کناسیایی مولفیههیای اصیلی

مفهومی یا الگویی کاربردی به بررسی منابع پرداخته ،ای اسیت کیه بیا تامییع یاعتیههیای
پژوهشهای اناام کده در حوزه عرهنگ و توسعه به سوا ت ذیل پاسخ دهد:
سئواالت تحقيق
 -1کدام مولفهها ،به عنوان مولفههای اصلی عرهنگ توسعه در سازمانهای اقتصادی (
ععا در بخش دعاعی کشور) مورد تاکید قرار گرعته است؟
 -2کدام ابعاد ،به عنوان ابعاد اصلی عرهنگ توسعه در سازمانهای اقتصادی ( ععا در
بخش دعاعی کشور ) مورد تاکید قرار گرعته است؟
 -3کدام کاخصها ،به عنوان کاخص های اصلی در عرهنگ توسعه مورد تاکیید قیرار
گرعته است؟
 -4اعتبار سنای مد احصا کده در سیط سیازمانهیای اقتصیادی ععیا در بخیش
دعاعی کشور چگونه می باکد؟
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عرهنگ و عرهنگ توسعه و عراترکیا ای مولفهها به منظور عراهم آوردن ییک چهیارچوب

مبانی نظری و پيشينه تحقيق
در موضوع مقوله عرهنگ و علی الخوص عرهنگ توسعه تالشهایی از سوی پیشیگامان
توسعه در کشور نظیر مرحوم دکتر عظیمی ،دکتر نراقی و متاخرانی نظیر زیاری ،عقیه ایمانی
و سایری اناام کده است .ثمره ای تالشها منتج به توجه بیه توسیعه عرهنگیی در سیط
ملی کده است ،ولی در سط سازمانی و با نگاه به عرهنگ به عنوان بسترساز توسعه ،کمتیر
مورد توجه پژوهشگران قرار گرعته است .در ادامه به تعدادی از پیژوهشهیای انایام کیده
داخلی و خارجی اکاره می کود .دماری و حیدری ( )1396در پژوهشی بیا عنیوان طراحیی
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الگوی مدیریت برنامههیا ی توسیعه اییران در حیوزه سیالمت در سیطوح ملیی ،اسیتانی و
کهرستان اناام کد .روش ای پژوهش یک مطالعه ترکیبی در سه مرحلیه میرور متیون ،در
پایگاههای اطالعاتی در خارج از کشور و پایگاههای اطالعاتی داخلی و همچنیی کتابخانیه
سازمان مدیریت و برنامیه رییزی اییران در داخیل کشیور تیدوی الگیوی اولییه میدیریت
برنامههای توسعه ایران به روش کیفی و مشروعیت بخشیی الگیوی نهیایی بیه روش کمیی
اناام کد .دادهها ی کیفی از طریق مصاحبه و بحث گروهی متمرکز جمع آوری و با استفاده
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از تحلیل محتوا تحلیل گردید .دادههای کمی از طریق پرسشنامه گردآوری کد .نتایج نشیان
داد چالشهای نظام برنامه ریزی سالمت در پنج درون مایه اصلی (هد

و برنامه ،سیاختار،

منابع ،عرایند ،پایش و نظارت) و  20موضوع عرعی و الزامات نظام برنامه ریزی سیالمت در
پنج درون مایه اصلی (برنامه ریزی ،هماهنگی ،سازماندهی ،تامی مالی ،نظارت و کنتیر ) و
 19موضوع عرعی ارائه گردید .توازن برنامهها بایید در وزارت بهداکیت درمیان و آمیوزش
پزک ی رعایت کود ،الگوی تدوی کده محتوی برنامه را به جهتی سوق می دهد کیه ایی
توازن ایااد کود .درضم  ،نظامی تضمی کده برای پایش و ارزکییابی اهیدا

منیدرج در

برنامهها ایااد می کند.
خوشعر و نبیپور ( )1395پژوهشی را با عنیوان اولوییتهیا در اصیالحات سیاسیی و
اقتصادی امیرالمومنی علیه السالم (با ت یه بر نهج البالغه) اناام دادهاند .همیشه ایی بحیث
مطرح بوده است که کدام مقوله ،برای اناام اصالحات اولویت دارد آیا در آغاز حرکتهای
اصالحی ،مقو ت ا ست و اصالحات در حیوزه اقتصیاد ،زمینیه سیاز اقتصیاد سیاسیی بایید
مشمو اصالحات قرار بگیرند یا پایه و اساس هر اصالحی اصالحات در حوزههیای دیگیر
خواهد بود و یا مقیو ت عرهنگیی بیه خیاطر ویژگییهیایی کیه عرهنیگ دارد در اولوییت
اصالحات قرار میگیرند .در ای تحقیق بر اساس روش پژوهش تحلیل رواییی و متنیی در
مضامی عرمایشات حضرت علی علیه السالم ،در برخورد با مفاسد و انحراعیات عیالوه بیر
ای که باید بر اساس احیا ارزش های دینی و اخالقی ،کالوده عرهنگ پی ریزی کود با صبر
و بردباری و توجه به آموزههای دینی حفظ کرامت انسانی باید برخوردی قاطعانه و انقالبی
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کرد تا در زمانی که ،طبقات اجتماعی از هیم عاصیله بیشیتری گرعتیهانید و کیاهد دریاعیت

حقوقهای ناومی و اختالسهای متعدد در دولتهیا هسیتیم؛ مبیارزه بیا عاصیله طبقیاتی،
اجرای عدالت و مبارزه عملی با تبعیض ،تالش در جهت ،ساماندهی معیشیتی محرومیان و
ایااد رعاه برای آن ان ،اراییه الگیوی سیاده زیسیتی حاکمیان و همراهیی آنیان بیا نیازمنیدان
اولویتهای طرح سامان دهی آن بزرگوار در حد تیوان اراییه گردییده اسیت .نتیایه این یه
اصالحات ،اولویت باید داد؛ چرا که در جامعهای همانند جامعه ما ،بخیش قابیل تیوجهی از
مش الت اقتصادی و سیاسی و اجتماعی ،ریشه در نابسامانی اقتصاد دارد ،بهطوری کیه اگیر
اصالحات را از حوزه اقتصاد آغاز کنیم ،بهصورت طبیعی نارساییهای سیاسیی و اجتمیاعی
نیز درمان خواهد کد.
مرادی حقیقی و میوثقی گیالنیی ( )1395در پژوهشیی بیا عنیوان کیارکرد اجتمیاعی و
عرهنگی میها در توسعه اقتصادی مالزی بیه اهمییت مییها در ییک کشیور اسیالمی در
جهت پیگیری اهدا

توسعه و رعایت توازن و تعاد در برنامه رییزیهیای مربیوط بیه آن

پرداختهاند .آنها در عی حا با استفاده از رهیاعت سیاست سازکی ،طیرح ایی عرضییه کیه
«ترتیا بندی و اولویت گیاری متناسا و متوازن در اهدا

توسعه ،با توجه به مقولیههیای

عرهنگی نظیر میها ،کرط زم و ضروری در جهت تحقق و توسعه اقتصادی میی باکید»،
اولویت تغییرات بنیادی و علسفی را در قالا عرهنیگ توسیعه نهفتیه در مییها مشیخص
نموده و توازن مطلوب را با توجه به کیاخصهیای عرهنگیی و اجتمیاعی دیی اسیالم ،در
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اصالحات باید همه جانبه باکد؛ ولیی ایی واقعییت را بپیییریم کیه بیه بخیش اقتصیاد در

تاربه موعق مالزی ،نشان دادهاند .آنها نتیاه گرعتیهانید کیه آگیاهی میوثر سیاسیتگییاران
مالزیایی از سنتهای مطلوب عرهنگی در چارچوب میها ،زمینه ساز ارتقای سط ع یری
جامعه و ک ل گیری عرهنگ مطلوب توسعه در آن جوامع گردیده است.
روششناسی تحقيق
پژوهش حاضر از نوع هد

کاربردی ،روی رد به کار گرعته کده کیفی و از نیوع سینتز

پژوهی و راهبرد مورد استفاده عراترکیا است که با اناام تحلیل محتوای استقرایی و سپس
عراترکیا از تحلیلهای اناام کده همراه است .هد

سنتزپژوهی ای اسیت کیه تحقیقیات
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تاربی را به منظور خلق تعمیمها ،ترکیا کند .تعمیمهایی که در آن ،حد و مرزهای تعمییم
نیز مشخص میکود .سنتزپژوهی به نظریههای مربوط توجیه دارد ،تحقیقیی را کیه پوکیش
میدهد به طور منتقدانه تحلیل کرده و سعی دارد که تعارضات موجود در ادبیات را حیل و
موضوعات اصلی را برای تحقیقات آینده مشخص نماید (کوپر و هاز .) .)2009 1،ابتیدا بیا
تحلیل های اناام کده در حوزه عرهنگ توسعه و کدگیاری و طبقه بنیدی اطالعیاتی کیه از
پژوهش های اناام کده در ای حوزه به دست آمده است و نیز الگوها و و پایههیای نظیری
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حوزه عرهنگ توسعه ،مقو ت و مضامی اصلی ،استخراج کدند .کدگییاری محیوری

()AC

مرحلهای از تحلیل است که اکتراوس و کوبی آن را به ای نام نهادنید و همیی را گلیسیر،
کدگیاری نظری( )TCمی نامد که در آن مقو ت و مفاهیم ،ترکیا ،ادغام ،تقلییل و تلخییص
و در هم میآمیزند و در چند ربط نظری مرتا سازی میکیوند (عراسیتخواه )1395 ،و ترکیبیی
تفسیری از دادههای اصلی و نتایج مطالعات مورد برررسی به دسیت مییآیید و بیر کیفییت
مطالعاتی تمرکز دارد که ضرورتا در بر گیرنده مبانی گسترده نظری نیست و در واقع کمیک
می کند تا پژوهشگر به صورتی جامع و نظام مند یک بازنگری دقیق و عمیق انایام دهید و
یاعتههای پژوهشی را به نوعی تلفیق کند تا پدیده مورد بررسیی ،نتیایای بییش از مامیوع
اجزایش حاصل کند

(سهرابی و هم اران.)1390 ،

در ای پژوهش نیز بعد از کدگیاری و انتخاب مقو ت اصلی ،در مرحله بعد ترکیبیی از
ای مقو ت اناام کد که منار بیه طراحیی ییک چهیارچوب مفهیومی در حیوزه عرهنیگ
توسعه در سط سازمانی ارائه گردید.
جامعة آماری ای پژوهش کیامل تحقیقیات انایام کیده در حیوز عرهنیگ و توسیعه
اقتصادی و عرهنگ توسعه به ویژه پیژوهشهیای تلفیقیی بیوده اسیت .در ایی پیژوهش از
تحقیقات داخلی و خارجی ای حوزه در جامعه و نمونة آماری استفاده کده اسیت .جامعیه
اماری انتخاب کده برای ای پژوهش سازمانها و بنگیاههیای اقتصیادی ععیا در کشیور از
جمله سازمانها و بنگاهای اقتصادی ععا در بخش تولیدات دعاعی کشور میورد تحقییق و
پژوهش قرار گرعته اند که در جدو ذیل به تعدادی از انها اکاره گردیده اسیت .در کیرایط
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انتخاب ای سازمانها و بنگاههای اقتصادی دو اصل مهیم در نظیر گرعتیه کیده اسیت او
این ه ای سازمانها در سطوح ععالیتی خودکان نمونه بوده و سابقه عمل ردی میوعقی را از
خود به ثبت رسانده اند و دومی مال عمل انتخاب ای سازمانها ام ان دسترسی محیدود
به اطالعات عمل ردی و اقتصادی انها بوده است .از اناائی یه سیازمانهیای انتخیاب کیده
مقومتی کشور می باکند ،پس میتوان گفت که جامعیه امیاری انتخیاب کیده از بهتیری و
ایدها تری کرایط برای ارزیابی مولفه های عرهنگی و عرهنگ توسعه برخوردار میباکید .
2

پایگاههای اطالعاتی که ای مقا ت از آنها انتخاب کدند کیامل ارییک 1،سیاینس دایرکیت،
پایگییاه مرکییز منطقییهای اطییالعرسییانی علییوم و عنییاوری 3،پایگییاه اطالعییات علمییی جهییاد
دانشییگاهی 4،پرتییا پژوهشییگاه علییوم انسییانی و مطالعییات عرهنگییی5و دیگییر مییوارد بییود.
کلیدواژههای به کاربرده کامل عرهنگ ،توسعه ،عرهنگ توسعه ،توسعه عرهنگی و عرهنگ و
توسعه بود که ماموعاً  79مقاله انتخاب ،چ ید مقا ت میورد بررسیی قیرار گرعیت و در
نهایت با توجه به مال های پژوهش ،از ای میان تعیداد  161نمونیه بیه صیورت هدعمنید
انتخاب کد و مورد بررسی قرار گرعته اند .دادهها و نتیایج یاعتیههیای پژوهشیی در  4بعید
مضامی  ،مقو ت و مقو ت هستهای (اصلی) طبقهبنیدی و تحلییل کیدند .دادههیا و منیابع
مورد استفاده در چند مرحله پا یش و استخراج کدند و پس از تحلیل و ترکیا نتیایج ،در
یک چهارچوب مفهومی جامع و همه جانبه مورد استفاده قرار گرعت.
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جزو بهتری و و موعق تری سازمانهای ععا در بخش تولیدات صینایع دعیاعی و اقتصیاد

جدول ( )1ليست سازمانها و بنگاهاي اقتصادي فعال در بخش توليدات دفاعي کشور
ردیف

عنوان بنگاه و سازمان اقتصادی

زمينه فعاليت بنگاه و سازمان اقتصادی

1

صنایع مهام کهدای پارچی

تولید قطعات عو دی و الومینیمی و پالستی ی

2

صنایع مهام کهید منصور ستاری

تولید قطعات عو دی و الومینیمی و پالستی ی

1Eric
2Science Direct
3ricest.ac.ir
4sid.ir
5ensani.ir
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3

صنایع مهام کهید عباس دوران

تولید قطعات عو دی و الومینیمی و پالستی ی

4

صنایع مهام کهید حاای اصفهان

تولید قطعات عو دی و الومینیمی و پالستی ی

5

صنایع مهام کهید جان نثاری

تولید قطعات عو دی و الومینیمی و پالستی ی

تجزیه و تحليل داده ها و یافتههای پژوهش
در ای پژوهش ،مطالعاتی که در حوزه عرهنگ توسعه در داخل و خیارج کشیور انایام
عصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دعاع ملی ،سا سوم ،کماره  ،11پاییز 1398

کده است ،بر حسا اهمیت و ارتباط موضوعی و نیز دسترسی نگارنده به محتیوای آنهیا،
مورد استناد قرار گرعتند .اغلا پژوهشهای داخل کشور ،مولفههیای عرهنیگ توسیعه را در
سط سازمانی مورد بررسی قرار دادند و در هیچ یک به ک لی جامع ،همیه ابعیاد عرهنیگ
توسعه مد نظر قرار نگرعته است .بررسی پیشینهها و یاعتههای پژوهش نشان داد که هر ییک
از پژوهشهای اناام گرعته با کاخصهایی خاص ،به جمعبندی رسیدهاند و هر یک از ای
کاخصها کمولیت کاعی را دارا نمیباکند؛ بهای معنیکه تنها بعدی خاص را مد نظیر قیرار
می دهد و همه ابعاد در آن مقایسه دیده نمیکود .در جدو  1کاخصهای مدنظر محققیان
در زمینه عرهنگ توسعه در سط سازمان نشان داده میکود تا با تحلیل ایی کیاخصهیا و
مقوله بندی آنان در مراحل بعد ،بتوان به ترکیبی جدید و کاربردی دست یاعت.
جدول ( -)2عوامل موثر بر فرهنگ توسعه در تحقيقات انجام شده
ردیف
1

2

3
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نام پژوهشگر و سال
ذبی نیا و امامقلی زاده
()2015
ب آکو (،)2014
انگلیست ()2014
بن الینز و هم اران
()2014

4

منوریان ()2014

5

پاسا ر ،کاهبندرزاده

شاخص های مورد استفاده در فرهنگ توسعه در سطح سازمانی
عرهنگ پاسخگویی عمومی ،عرهنگ مشارکت اجتماعی
تصمیم گیری اثر بخش و منعطف ،سیستمهای جبران خدمات و پیاداش
کامل معیارهای بلندمدت کیفی ،طراحیی عرهنیگ تغییرپیییری و بهبیود
مستمر
طراحی عرایندهای تغییر و بهبود ،سیاختار سیازمانی منعطیف ،نیازمنیدی
های عرهنگی جهت تحو سازمانی
توانایی تحلیل محییط ،عرهنیگ سیسیتمی ،خالقییت ،آمیوزش مسیتمر،
عرهنگ هدعگرایی و آکنایی با دانش روز
دیدگاه سیستمی ،چشم اندازسیازی ،خالقییت ،اعیق زمیانی تصیمیمات،

ردیف

نام پژوهشگر و سال

شاخص های مورد استفاده در فرهنگ توسعه در سطح سازمانی

()2014

کناخت عرصتها ،عرهنگ دوراندیشی ،الگوهای ذهنی متنوع ،هوکیاری
محیطی

6

آقاجانیان و رستمی
()2014

8

آبراهام است ()2013

9
10
11
12

نوران و هم اران
()2013
بنناپیر و البرت -دریس
و هم اران ()2013
ب درلی ()2013
سوات و هم اران
()2013

13

عیونا استو ()2013

14

راوی و کان ار ()2013

15
16

نانتامانوپ و هم اران
()2013
کمان گر و هم اران
()2013

عرهنگ سیستمی ،توجه بیه دییالوو و ارتباطیات ،حیل مسیئله ،عرضییه
محور بودن
عرهنگ سیستماتیک ،خالق ،چشم انداز محور ،بازارگرا
طراحی عرایندهای بهبیود ،سیاختار سیازمانی منعطیف ،نیازمنیدی هیای
عرهنگی متناسا با تغییرات محیطی
طراحییی عراینییدهای تغییییر ،سییاختار سییازمانی منعطییف ،نیازمنییدیهای
استراتژیک جهت طراحی ساختار سازمانی مناسا
مشارکت مدیران میانی در توسعه ،تغییر اعراد متناسا با تغییر عرهنگ
پییرش تغییر ،عضای کاری آکنده از روحیه مثبیت اندیشیی و صیداقت،
ایااد عرهنگ همسو با خالقیت و تغییر
مدیریت تعارض در وظایف کغلی ،هوش اقتصادی
تاربه و مهارت در ارتباط با کغل ،سرمایه عرهنگی
استفاده از مفاهیم کناختی در توسعه ،عرهنگ و آداب و رسوم
توانایی در

عرهنگی ،عرهنگ رویایی با تغییر ،عرهنگ تحلییل ،توانیایی

ترکیا سازی ،عینی بودن ،خالقیت و توانایی یادگیری
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7

مون ()2013

عرهنگ کارآعرینانه ،توجه به ذینفعان ،کهود کارآعرینانه ،توجه به محییط،

عرهنگ سیستمی ،خالقیت ،مشاهده و ععالیت یادگیری
در

محیط داخلی و خیارجی سیازمان ،ارزییابی محییط داخلیی و

خارجی سازمان ،کناخت موضوعات استراتژیک ،تفسیر و سازش با
17

ریگبی و بیلورد ()2012

ا بهامات ،توجه به عرصت های خارجی ،کناخت رقبا ،کناخت قوتها
و عرصتهای سازمان ،در

اولویتهیای اسیتراتژیک ،کیناخت حیوزه

های اصلی سازمان ،طراحی عرضیات در میورد محییط کیار آزمیون
آن ها
18

کیم برلی پلگرینو
()2012

کناخت تاریخچه سازمان و به کارگیری الگوهیای مناسیا ،تعامیل بیی
گیکته و حا و آینده ،کناسایی الگوهیای ت رارکیونده ،برنامیه رییزی
برای آینده با در نظر گرعت گیکته ،اسیتفاده از دانیش گیکیته و حیا ،
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ردیف

نام پژوهشگر و سال

19

ج عنگ لینگ ()2012

20

ریشل سی جی ()2012

شاخص های مورد استفاده در فرهنگ توسعه در سطح سازمانی
عرهنگ و آداب و رسوم سازمان
توجه به تاریخچه سازمان ،برقراری ارتباط بی گیکته و حیا و آینیده،
کناسایی الگوهای ت رار کونده ،توجه به وقایع گیکته و اسیتفاده بیرای
پیش بینی آینده
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گوتارد اس و
21

هم ار( ،)2012ج
عنگ لی ()2012

22

منوریان ،آقازاده و
کهامت نژاد ()2012

کناخت راه حل های متعدد برای مساله و استفاده برای پیش بینی آینیده،
استفاده از دانش گیکته جهت اتخاذ تصمیمات ععلی
کناخت راه حل های متعدد برای مساله ،ایااد تعامیل بیی اییده هیا،
کناخت راه حل های خالقانه جهت مزیت رقابتی ،بازنگری مد های
کناختی ،عرهنگ کهودی ،یاعت راه حیل هیای جیایگزی بیرای ییک
مساله
نگرش سیستمی ،عزم و اراده تغیییر براسیاس روی یرد علمیی ،عرهنیگ
تغییرپییری ،عرهنگ مشارکت عمومی کارکنان

ریشل سی جی(،)2011
گائو جی و هم اران
23

توجه به نتایج بلند مدت ،تاسم آینده ی مطلیوب ،کشیف حیوزه هیای

( ،)2011اونوهابی

رقابتی ،کناخت اهدا

سی( ،)2011برنه

عرایندهای اصلی سازمان ،خلق چشم انداز ،ارزش ها و اصو حاکم بیر

اچ( ،)2011جیم هانچل

ارزکی از دیید کارکنیان ،تعییی وضیعیت آتیی

سازمان ،دیدگاه سازمان به کار تیمی

()2011
دیدگاه سیسیتمی ،توجیه بیه زناییره ی ارزش ،کناسیایی نقیش اعیراد،
24

کاتلی میدونس ی و
هم اران ()2011

کناخت روابط عمودی سیستم ،کناخت تعامالت مییان اسیتراتژی هیای
کرکت ،کناخت ارتباطیات مییان واحیدها ،عرهنیگ عراینیدی ،کیناخت
جایگاه سازمان در سیستم های بزرو ،نگاه به سازمان به عنیوان اجیزای
مرتبط
دیدگاه سیسیتمی ،توجیه بیه زناییره ی ارزش ،کناسیایی نقیش اعیراد،

25

طلیل حنا

کناخت روابط عمودی سیستم ،کناخت تعامالت مییان اسیتراتژی هیای

ابراهیم( ،)2011دار و

کرکت ،کناخت ارتباطیات مییان واحیدها ،عرهنیگ عراینیدی ،کیناخت

هم اران()2011

جایگاه سازمان در سیستم های بزرو ،نگاه به سازمان به عنیوان اجیزای
مرتبط
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26

منوریان و
هم اران()2011

خالقیت و توجه به گیکته ،حیا و آینیده ،سیاختار ارگانییک سیازمان،
تازیه و تحلیل محیطی ،مدیریت تعارض ،هوکیاری نسبت به موقعییت،
کیوه آینده نگرانه ،عراست ،الگوی ذهنی متنوع ،پاسیخ گیویی ،وضیعیت

ردیف

نام پژوهشگر و سال

27

کیسی و گلدم ()2010

شاخص های مورد استفاده در فرهنگ توسعه در سطح سازمانی
سازمانی و هماهنگی ،عرهنگ پییرش سیستمی تغییر و کیوه عرایندی
اس

 ،پرسش ،مفهوم سازی و تست

ساختار سازمانی ،عرهنگ سازمانی ،عرایندها و سیستم ها ،تعارض رابطیه
28

قربان پور و هم اران

مدیریت میانی ،تف ر سیستمی ،ترسیم چشم انداز ،تف ر در طیو زمیان،
هوکیاری محیطی ،تف ر عرضیه محور ،استفاده هوکیمندانه از عرصیتها و
تنوع در الگوهای پردازش اطالعات

29
30
31
32

کوچرا و رایان ()2009
مشب ی و خزایی
()2008
پا متیر ( ،)2008هارپر
()1998
آمیتا و ساهای ()2008
ساته ( ،)2008آنتونیک

33

و هنریش (،)2003
هیت ،آیرلند ،کمپ و
س ستون ()2003

34

گلدم ()2005

35

توکلی و تون ()2005

36

بون ()2005

37

اوکاناسی ()2003

38

کاعم  ،اوکلی ،براون،
وات ینز و لی ()2003

39

لیدکا ()2002 ،1998

40

گرائتز()2002

41

ویلیامسون ()1999

42

رنس ()1999

کهود ،نگرش ،باور ،ارزش ،رعتار
عرهنگ سازمانی ،هوکمندی محیطی و مشارکت مدیران میانی
خلق عرهنگ بهبود مستمر در سازمان
رهبری خوب ،تصویر سناریوهای آینده بلند مدت ،توجیه بیه اسیتراتژی
های نوظهور ،جستاوی اکارات محیطی ،کهود ،خلق آینده
ابت ار و خالقیت ،عرصت طلبی هوکمندانه ،تمرکز بیر هید

و داکیت

چشم انداز و پیش ععا بودن و خلیق محییط ،عرهنیگ هیای مبتنیی بیر
ارزش های سازمان
تشخیص ،رهبری ،خالقیت ،چشم انداز بلندمدت ،عرصت طلبی
خالقیت ،ساختار ک نی ،توانایی کار در تنوع عرهنگی
خییالق ،واگییرا ،عمییل گییرا ،عرهنییگ سیسییتمی ،چشییم انییداز ،دیییالوو،
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()2010

ای ،خالقیت ،تنوع مرتبط با کغل ،تعارض مرتبط بیا وظیفیه ،مشیارکت

ارتباطات
مولد ،خالق ،ترکیبی ،واگرا ،چشم انداز ،حیل مسیاله ،عیزم اسیتراتژیک،
عرهنگ در طو زمان ،مشارکت ذینفعان داخلی و خارجی
چشم انداز ،دید کل نگر ،عرهنگ سازمانی توسعه طلا
تمرکز بر هد  ،چشم انداز سیستمی ،عرصت طلبی هوکمندانه ،عرضییه
محور بودن ،عرهنگ در طو زمان ،کهود
ترکیبی ،واگرا ،خالق ،کهودی ،مبت رانه ،تصویر آینده
توسعه قابلیت ها ،کناخت محیط سازمانی و ملی
خلق آیندهی مطلوب در جهت توسعه سازمانی و ملی
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ردیف

نام پژوهشگر و سال

43

هراکلیوس ()1998

ترکیبی ،واگرا ،خالق ،یادگیری دو حلقه ای

44

موریسی ()1998

عرهنگ خالقیت ،چشم اندازسازی آرمانی

45

گارات ()1998

توجه به عناوری در توجه به تحلیل محیط

46

پراهاد و همل ()1998

47

مینتزبرو ()1998

48

ریچموند ()1993

49

تاکور و کالین و ()1993

50

اومی ()1978

خالقیت ،اکتشا  ،در ناپیوستگی ها
ترکیا ،کهود ،خالقیت ،چشم انداز منسام
عرهنگ پویا یا توجه به رعتار در طو زمان ،عرهنگ حلقه بسته ،عرهنیگ
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جنگل یا توجه به تصویر کلی ،عرهنیگ سیاختاری ییا عرهنیگ سیسیتم
(ساختار) به عنوان علت ،عرهنیگ عملییاتی ییا کناسیایی روابیط علیی،
عرهنگ پیوسته و عرهنگ علمی
خلق ارزش مبتنی بر نگرش کارکنان
ابت ار حی عمل ،عرهنگ ارتباط گیری

از ماموع اطالعات گردآوری و کدگیاری کده ،مقولههای نزدیک به هم در یک مقولیه
هستهای یا اصلی جای میگیرند .در پاسخ به سوا او پژوهش با توجه مستندات میتیوان
گفت که بیشتری مولفههای استخراج کده از پیشینهها در سط اقتصادی (مقوله هسیتهای)
جای میگیرند که کامل مقولههای عرهنگ سازماندهی و جهت دهی به ععالیتهیا ،عرهنیگ
خطرپییری و کارآعرینی ،عرهنگ تصمیم گیری در کرایط ابهام و سرمایه عرهنگی میباکند.
ای کاخصها ،هر یک زیر کاخههایی را کامل میکوند که میتوانند مبنایی بیرای عرهنیگ
اقتصادی توسعه باکند .ای نتایج در جدو  2نشان داده کدهاند.
جدول  .3کد گذاري محوري و فراترکيب مباني نظري و پژوهشي جهت استخراج مقوالت مربوط به
سطح فرهنگ اقتصادي توسعه
زیر مقولهها

مقوله

عرهنگ جهت دهی به ععالیتهای تااری ،عرهنیگ میدیریت زمیان و اسیتفاده

عرهنگ سازماندهی و

عرهنگ

جهت دهی به

اقتصادی

مطلوب از عرصتها ،عرهنگ انعطا
384

تم

در ععالیتهای گروهی

پییری در کغل ،عرهنگ میدیریت زمیان

ععالیتها

اصلی

عرهنگ خطرپیییری و کیارآعرینی ،عرهنیگ نیوآوری و خالقییت ضیم کیار،
عرهنگ اقتصادی و محاسبات اقتصادی ،عرهنگ نگرش مثبت به تغییر ،عرهنیگ
بهبود و یادگیری کخصی به صورت مادام العمیر ،عرهنیگ تف یر نیو انطبیاقی،

عرهنگ خطرپییری و

عرهنگ پییرش تعهد و مسئولیت ،عرهنیگ ارتقیا انگییزه عیردی و سیازمانی و

کارآعرینی

پشت ار در کار ،عرهنگ تقویت و بهبود ذه مبت ر و طراح ،عرهنیگ و قابلییت
عراگیری دانش جدید ،عرهنگ استفاده از عرصتهای کغلی
نوی  ،عرهنگ حل مسئله کامل تعرییف مسیئله ،پیشینهاد گزینیههیا و انتخیاب
بهتری  ،عرهنگ گردآوری و جمع آوری اطالعات در دنیای اطالعات ،عرهنگ

عرهنگ تصمیم گیری

سواد رسانهای و کناخت نحوه ب ارگیری از رسانهها ،عرهنگ گیزارش نویسیی

در کرایط ابهام

و مدیریت جلسات و نشستها ،عرهنگ یادگیری مفهوم سازی و معناسازی
عرهنگ تحلیل اطالعات و در

الگوهیای ذهنیی ،عرهنیگ اسیتفاده از نییروی

انسانی ،عرهنگ استفاده از مهارت ها و تاارب ،عرهنگ بهیره گییری از مییرا

سرمایه عرهنگی

ادبی و عرهنگی ،عرهنگ استفاده از منابع نهادی و ضابطهای

در پاسخ به سوا دوم پژوهش که از عراترکیا مبانی نظیری و پژوهشیی حاصیل کیده
است ،ابعاد عرهنگ توسعه در بعدی با تر از سط اقتصادی نیز قابل طبقه بندی مییباکید.
در سط اجتماعی ،عرهنگ مشارکت پییری ،عرهنگ مسئولیت پیییری ،احتیرام بیه حقیوق
کهروندی ،عرهنگ سازگاری و تطبیق پییری و عرهنگ تعهد پییری کغلی جای مییگیرنید
که از مفاهیم اصلی آن میتوان به دارا بودن دییدگاههیای مختلیف ،ابیراز اخیتال

نظیر در

خصییوص محتییوا و وجییود تعارضییات عییردی میییان اعضییای گییروه اکییاره کییرد .نتیاییه

مقاله پژوهشی :سنتز پژوهی عرهنگ توسعه در سازمانهای اقتصادی ععا در بخش دعاعی کشور

عرهنگ تف ر محاسباتی و منطقی ،عرهنگ ب ارگیری و استفاده از رسیانههیای

کدگیاریهای محوری و عراترکیا سط اجتماعی عرهنیگ توسیعه سیازمانی در جیدو 3
نشان داده کده است.
جدول  - 4کد گذاري محوري و فراترکيب مباني نظري و پژوهشي جهت استخراج مقوالت مربوط به
سطح اجتماعي فرهنگ توسعه
مقوله

تم اصلی

زیر مقولهها
زندگی اجتماعی ،توانمندی کیارتیمی در گیروههیای

عرهنگ

عرهنگ

سازمانی بصورت عملیی ،عرهنیگ هم یاری و همیاهنگی در حیوزه کیغل و وظیفیه

مشارکت

اجتماعی

سازمانی ،عرهنگ در پویاییهای گروهی و انایام هم یاریهیای مایازی ،عرهنیگ

پییری

عرهنگ زندگی اجتماعی و در

385

ارتباط موثر و در

رعتاری متقابل ،در عرهنگی از اعضای گروه ،عرهنیگ مشیارکت

اجتماعی ععا
عرهنگ مسئولیت پییری در حوزه کغل و وظیفه سازمانی ،عرهنگ زندگی اجتماعی و

عرهنگ

پوییاییهیای گروهیی و انایام هم یاریهیای

مسئولیت

در

زندگی اجتماعی ،عرهنیگ در

پییری

ماازی

احترام به

عرهنگ کناخت حقوق کهروندی ،عرهنگ مراعات حقوق دیگران ،عرهنیگ و تونیایی
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گفتگو برقراری گفتمان

کهروندی
عرهنگ

عرهنگ هدایت میاکرات درون گروهی ،عرهنگ و تونایی گفتگو و برقیراری گفتمیان،

سازگاری و

عرهنگ هم اری گروهی در عرهنگهای متنوع و متضاد

جدو

تطبیق پییری

 5در پاسخ به سوا دوم پژوهش که :کدام کیاخصهیا ،بیه عنیوان مولفیههیای

اصلی در سط «سازمانی» مورد تاکید قرار گرعتهاسیت ،کیاخصهیای توسیعه عرهنیگ در
سط سازمانی و زیرکاخص های آن که از عراترکیا آن پیشینه تحقیق حاصیل کیدهاسیت،
تهیه کده است .در سط سیاسی عرهنگ توسعه عرهنگ پاسخگویی عمومی ،عرهنگ نگرش
مثبت به تغییر ،عرهنگ برقراری و هدایت گفتمان و عرهنگ رهبیری گیروه و الهیام بخشیی
کناسایی کدند که در جدو زیر مقولهها و کاخصها ارائه کدهاند.
جدول  5کد گذاري محوري و فراترکيب مباني نظري و پژوهشي جهت استخراج مقوالت مربوط به
سطح سازماني فرهنگ توسعه با مقوله هسته فرهنگ سياسي
زیر مقولهها

مقوله

عرهنییگ تفییویض اختیییار و عرهنییگ پاسییخگویی عمییومی بییه مییردم ،عرهنییگ و

عرهنگ پاسخگویی

توانمندی برنامه ریزی و سازماندهی ععالیتها ،عرهنگ مدیریت زمان در سازمان

عمومی

توانمندی در

رعتاری متقابل در محیط سازمان ،مقابلیه بیا عرهنیگ مقاومیت در

برابر تغییر ،عرهنگ مشارکت اجتماعی به عنوان کهروندی ععا
توانایی هم اری های چند عرهنگی ،عرهنگ ب ارگیری از کانیا هیای ارتباطیات
سازمانی رسمی و غیررسیمی ،عرهنیگ گیزارش نویسیی و میدیریت جلسیات و
نشستها ،تسلط بر عناوریهای ارتباطی در جهت دستیابی به اهدا
386

حقوق

سازمان

تم اصلی

عرهنگ نگرش

عرهنگ

مثبت به تغییر

سیاسی

عرهنگ برقراری و
هدایت گفتمان

عرهنگ سخنرانی و رایزنی و اناام میاکرات سازمانی ،عرهنیگ قیدرت بخشیی،
عرهنگ الهام بخشی به دیگران ،عرهنگ و توانیایی رهبیری گیروه ،عرهنیگ الهیام
بخشی به اعضای سازمان ،عرهنگ مدیریت زمان در سازمان

عرهنگ رهبری
گروه و الهام بخشی

جدو  5در پاسخ به سوا سوم پژوهش که کدام کاخصها ،به عنوان مولفههای اصیلی
در سط «سازمانی» مورد تاکید قرار گرعتهاسیت ،کیاخصهیای توسیعه عرهنیگ در سیط
میدهد .در سط اعتقادی سنتهای که تاریخی میهبی ،ارزکهای ایرانی-اسالمی ،باورهیا
و رعتارهای عمومی و عادات عامه و عول یور میردم کناسیایی کیدند کیه در جیدو زییر
مقولهها و کاخصها ارائه کدهاند.
الگوی مفهومی و چهیارچوب نظیری در حیوزه عرهنیگ توسیعه میی توانید بیه بهبیود
مطالعات ای حوزه کمک نماید .بنابرای پس از ای عراترکیا ،چهیارچوب هیای نظیری و
پژوهش های قبلی اناام کده در حوزه عرهنگ توسعه ،می توان به الگوی مفهیومی جدیید
دست یاعت که کامل سه سط (عردی ،گروهی و سازمانی) بوده کیه میی توانید راهنمیایی
برای محققان حوزه مدیریت ،توسعه و اقتصیاد باکید و در صیورت اسیتفاده از ایی الگیو
خواهند توانست همه ابعاد عرهنگ توسعه را مد نظر قیرار دهنید .ایی الگیوی مفهیومی در
ک ل  3نشان داده کده است.

مقاله پژوهشی :سنتز پژوهی عرهنگ توسعه در سازمانهای اقتصادی ععا در بخش دعاعی کشور

اعقتادی و زیرکاخصهای آن که از عراترکیا آن پیشینه تحقیق حاصل کیدهاسیت را ارائیه
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شکل ( -)3الگوي مفهومي فرهنگ توسعه در سطوح فردي ،سازماني و ملي

نتيجهگيری و پيشنهاد
مطالعات پیشی نشان داده که تا به حا تحقیقات حوزه عرهنگ توسعه ،تابع اطالعیات
در دسترس بوده و عاقد الگویی جامع می باکد؛ بهای معنیکه بیرای کشیورهائیکیه در ایی
حوزه موعق عمل نمودهاند نسبت به کشورهائی که در ای زمینه موعقیتی حاصل ننمیودهانید
مزیتی محسوب نشده و به ای مسئله توجه خاصی نشده که کشورها تا چه اندازه میتواننید
قابلیت تطبیق داکته باکند .در ای تحقیق تالش کد تا با یاعت مهمتیری عوامیل میوثر بیر
عرهنگ توسعه ،الگویی استخراج و مورد ارزیابی قرار گیرد که بیشتری تاثیر را بیر عرهنیگ
توسعه دارد .ای الگو ما را قادر می سازد که ببینیم چگونه ای عوامل با بهکارگیری عرهنیگ
در توسعه ،مرتبط است.

388

در ای تحقیق  125پارارگرا  392 ،کیدمفهوم کناسیایی و در مراحیل مختلیف بعیدی
مفاهیم استخراج کده دستهبندی کدند .در ای دستهبندی 17 ،طبقه مقیو ت اصیلی کی ل
گرعت؛ سپس مقو ت اصلی تبدیل به چهار کاخص کلی کدند که در واقیع کیاخصهیای
اصلی الگو میباکند .ای مقیو ت ییا کیاخصهیا در ییک عراینید ی پارچیه ،جیامع و بیا
کاخص اصلی کناسایی کده اند که هریک به نوبه خیود دارای چنید کیاخص عرعیی میی
باکند .مد نهایی به دست آمده از عرهنگ توسعه در سط سازمان در ک ل کیماره 1ارائیه
کده است.
طی چند دهة گیکته ،نسبت به اهمیت ی پارچگی بعد عرهنگی در زمینة توسعه و رکید
و برقراری تقدم ها در ای عرایند ،توسط سازمان های ملی و بی المللیی توجیه زم نشیده
است .در عمل ،در ای مورد ،مش الت و کوتاهی های مشخصی رخ داده اسیت از جملیه،
نادیده گرعت و عقدان عوامل اجتماعی ،عرهنگی ،اقتصادی ،سیاسی و اداری را می توان نیام
برد (ناهید .)9 :1395 ،ای تف ر در عرایند توسعه ،یعنی قدرت مردم را از بیی بیردن ییا نادییده
گرعت  ،نه تنها در کشور نپا جاری است ،بل ه در بسیاری از کشورها در جهان دییده میی
کییود

(رمییش منییدهار.)47 :2015 ،

اییی نییوع تف ییر اغلییا بییه اعمییا ارزشهییا و الگوهییای

مصر کنندگی در ایران ،عیلیپی  ،اندونزی و مصر به از خیود بیگیانگی منایر کیده اسیت
(گزارش جهانی عرهنگ ،کمیسیون ملی یونس و ،مرکز انتشارات کمیسیون ملی یونس ودرایران.)51 :1389 ،

مقاله پژوهشی :سنتز پژوهی عرهنگ توسعه در سازمانهای اقتصادی ععا در بخش دعاعی کشور

روی ردی نظام مند ،مورد کناسایی و ترکییا قیرار گرعتنید .در ایی الگیوی جیامع ،چهیار
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شکل  .1الگوي مفهومي فرهنگ توسعه در سطح سازماني

از ای رو باید توجه داکت توسعه در سیازمانهیای اقتصیادی ععیا در بخیش دعیاعی
کشور باید با تقویت و حمایت تواناییهای محلی و سازمانی همراه باکد .کوکشهیایی کیه
390

در ای راه نیاز است ،دسترسی مساوی به اطالعات و پرورش و رکد توانایی نیروی انسانی

محلی به منظور برنامهریزی ،ارزیابی و برآورد ع آوریهای مناسا در ارتباط با نیاز کشیور
مورد توسعه ،است.
توسعة موعقیت آمیز ،به ی پارچگی نظام سنتی با نظام جدید نیاز دارد ،نه جیدا کیدن از
آنچه در گیکته برقرار کده و با دیدگاه های نو و جدید ،جایگزی کیده اسیت .ترکیبیی از
های تاریخی خود قطع ن نند ،ضرورت دارد .خود توسیعهای پاییدار ،بیه خودکفیایی و ییا
خودات ایی منارخواهد کد .اما خودات ایی به ای معنی نیست که کشیورهای جهیان سیوم
میتوانند و یا باید از نوآوری و توسعة عی آوری در سیایر نقیاط جهیان دور باکیند .خیود
توسعهای و خودات ایی در نهاییت بیه اعیزایش توانیایی ملیی بیه منظیور تعییی مسیائل و
مش الت جامعه میاناامد و انتخاب از بی یک سری ام انات برای راه حل هیای مناسیا
جهت اجرای آن راه حلها است .به هر حا روک است که در حا حاضر هییچ کشیوری
در جهان نیست که به طور کامل به خود مت ی و مستقل باکد

(ناهید.)65 :1395 ،

طی چند دهة گیکته ،نسبت به اهمیت ی پارچگی بعد عرهنگی در زمینة توسعه و رکد
و برقراری تقدم ها در ای عرایند ،توسط سازمان های ملی و بی المللی ،توجیه زم نشیده
است .در عمل ،در ای مورد ،مش الت و کوتاهیهای مشخصی رخ داده اسیت؛ از جملیه،
نادیده گرعت و عقدان عوامل اجتماعی ،عرهنگی ،اقتصادی ،سیاسی و اداری را می توان نیام
برد .در ای پژوهش تالش کد تیا بیه روش کیفیی بیه نقیش ایی عوامیل ،کیاخص هیا و

مقاله پژوهشی :سنتز پژوهی عرهنگ توسعه در سازمانهای اقتصادی ععا در بخش دعاعی کشور

نظام سنتی و جدید ،به صورتی که مردم ارتباط خود را با گیکته ،هویت عرهنگیی و ریشیه

مولفههای هریک در قالا مدلی جامع ،توجه کود .امید است پژوهشگران آتی ادامه دهنیده
ای مسیر باکند.
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