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مالکااه تغییاو و تحاوالت     منای؛ ایان رهیافات باا     در تعاریی جریر امدیات 
شارن     هاای کاصال از جهاانی    مننی و ااالش ال ای.ادشره در محیط دادنی و بین

زیسات    المننی شرن و مساا نی مثال ایارز  موادمخارر  محایط      محنی شرن و بین
ده و آن را اساساام  کاو وتعریل  منی را جوح اتم و... مفهو  امدیت رکودالتصادی  بمن

منای عاالوه باو بورسای تهریار        کدر. درنتی.ه امدیات  می افزاری بورسی از زاویه نو 
بخشای باه تهریارهای محیطای       اده و کدتاول نیاووی نااامی شاامل اولویات     استف

تدها باه داالف    شود که بععی از این تهریرات  نه التصادی  سیاسی و فوهدگی می
کددر  بنکه در وضعیت ای.ااد وابساتگی    آمیزی پیرا می گذشته  شکل و ماهیت ابها 

صاورت   ؛هریرات امدیتای متقابل  ارتباط و نزدیکی روزافزون کشورها با یکریگو  ت
در. درنتی.ه طبق ایان رهیافات  اوالم تهریارهای نااامی     کد و ماهیتی جهانی پیرا می

محیط دادنی به نسبت محایط   تأثیودهدر  ثانیام  می اولویت و اهمیت دود را ازدست
شاود. ثالثاام ایان رهیافات از      تواز آن مای  المننی ادانچه بیشتو نشود  کرالل هم بین

کاه   نحوی نگو  لنموو و عوصه را مرناو دود لوار داده به نگو و جامع دیرگاهی کنی
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تعااریی و معاانی متعاردی      بوای مفهو  مشووعیت در عنام سیاسااات و دولات   
 .انونی بودن  کق کاکمیات و کارآماری  ازجمنه: اعترال یا عرالت  ل ؛است ذکوشره
  گووهاای از انریشاامدران مشااووعیت را بااا کارآمااری یاا  ناااا  (58:1380)زارع 

سیاسی هدگامی از مشووعیت بوداوردار   انر؛ یعدی ی  ناا  سیاساای یکسان دانسته
دهار. ایان ناوع     درستی ان.ا  می اساات که وظایی و کارکودهای متدوع دود را به

 (58:1392)محماارتقی سیاساای دارد. کارکودگوایانااه از ناااا   بوداشاات  لوا تاای 
  توانر ماریویت امدیتای   می  لوی  و فوهدگی  یاجتماع یوسادتز  از ی   بودورداری
شان نسابتام   امدیتی  محیط  که  سو  جهان  باشر. در کشورهای  داشته  همواه سالمی را به
   وظاایی امدیتای    اجاوای   بوای  سیاسی  مؤثو و مداسن  توان    وجود ی  متغیو است

هاا و   دربوداشاتن شایوه    مساتنز    تاوانی   از اداین   مداری  دارد. بهاوه   ای کیاتی جدبه
و اسااس    مبانی  تقویت  به  که  است  توسط زمامراران  شگودهای درست کشورداری


