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چكيدٌ
اظ خّٕ٘ ٝظطيٞٝبي خسيس و ٝزض پبؾد ث ٝوبؾتيٞبي ٘ظطيٞٝبي ؾٙتي ٔ ٚسضٖ ٔسيطيت  ٚزض
پبؾرٍٛيي ث٘ ٝيبظٞبي فعايٙس ٚ ٜزض حبَ تغييط ؾبظٔبٖٞب  ٚخبٔؼُٔ ٝطح قس ٜاؾت٘ ،ظطئ ٝسيطيت فطا
ٌ٘ٛطا اؾت .زض ايٗ پػٞٚف ٔيعاٖ وبضثؿت ٔإِفٞٝبي ٔسيطيت فطاٌ٘ٛطا زض ٔسيطيت زا٘كٍبٜٞبي انفٟبٖ
 ٚػّ ْٛپعقىي انفٟبٖ ،زض زٚ ٚيؼيت ٔٛخٛز ُّٛٔ ٚةٛٔ ،ضز ُٔبِؼ ٝلطاض ٌطفت ٝاؾت .زض ثؿيبضي اظ
ٔتٔ ٖٛطث َٝٛايٗ ٔإِفٞٝب زض لبِت ػجبضات «٘ٛآٚضي  ٚاثتىبض»« ،تطغيت» ٓٞ« ،آفطيٙي»« ،ذٛز وٙتطِي»
« ٚؾبظٔب٘سٞي فؼبَ» ُٔطح قس ٜاؾت .ضٚـ ٔٛضز اؾتفبز ٜخٟت ا٘دبْ ايٗ پػٞٚف ،ضٚـ تٛنيفي-
پيٕبيكي  ٚخبٔؼ ٝآٔبضي ايٗ پػٞٚف وّي ٝاػًبي ٞيأت ػّٕي تٕبْ ٚلت زا٘كٍب ٜانفٟبٖ  ٚػّْٛ
پعقىي زض ؾبَ تحهيّي  85-86ثٛز ٜاؾت .ثٙٔ ٝظٛض تدعي ٚ ٝتحّيُ اَالػبت اظ آظٖٔٞٛبي آٔبضي t
ته ٔتغيط ، ٜتحّيُ ٚاضيب٘ؽ يه ضاٞ t² ٚ ٝٞتّي ًٙاؾتفبز ٜقس٘ .تبيح حبنُ٘ ،كبٖ زازو ٝثط اؾبؼ t
ٔكبٞس ٜقس ،ٜوّ ئ ٝإِفٞ ٝب ،زض ٚيؼيت ٔٛخٛزوٕتط اظ ؾُح ٔتٛؾٍ  ٚزض ٚيؼيت ُّٔٛة ثيكتط اظ
ؾُح ٔتٛؾٍ ٞؿتٙس .زضيٕٗ ٘تبيح آظٔٞ t² ٖٛتّي٘ ًٙكبٖ زاز و ٝزض ٚيؼيت ٔٛخٛز ٔيعاٖ وبضثؿت
ٔإِف ٝذٛزوٙتطِي ثيكتط اظ ؾبيط ٔإِفٞ ٝب ٔ ٚيعاٖ وبضثؿت ٔإِفٛ٘ ٝآٚضي وٕتط اظ ؾبيط ٔإِفٞ ٝب ثٛزٜ
اؾت  ،زض حبِيو ٝآظزٔٛز٘يٞب ٔيعاٖ ُّٔٛثيت ٔإِف ٓٞ ٝآفطيٙي ضا ثيف اظ ؾبيط ٔإِفٞ ٝب اضظيبثي
وطزٜا٘س .ثَٛٝض وّي ٘تبيح ٌٛيبي ايٗ اؾت ؤ ،ٝسيطيت زا٘كٍبٜٞب زض حبَ حبيط ثٔ ٝيعاٖ ا٘سوي اظ ايٗ
ٔإِفٞٝب ثطذٛضزاض اؾت  ٚثب ٚيؼيت ُّٔٛة فبنّ ٝظيبزي زاضز.
کليد ياشٌَا :مديريت فراوًگرا ،داوشگاٌ ،مديريت آمًزش ػالي.
تبضيد زضيبفت ٔمبِ 89/11/02 :ٝتبضيد پصيطـ ٔمبِ.90/06/05 :ٝ
* زا٘كدٛي زوتطاي ٔسيطيت آٔٛظقي (٘ٛيؿٙسٔ ٜؿئ.)َٛ
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مقدمٍ

ز٘يبي اَطاف ٔب زائٕب زض حبَ تغييط  ٚتح َٛاؾت  ٚاظ ٚاغٞ ٜبيي ٕٞچ« ٖٛفطا نٙؼتي»،
«خبٔؼ ٝزا٘ف» « ٚػهطفٙبٚضي» خٟت تٛنيف ايٗ تغييطات اؾتفبز ٜقس ٜاؾت .زض ايٗ ػهط،
ضلبثت زض ؾُح خٟب٘ي ٌؿتطز ٜقس٘ ٚ ٜيطٚي وبض ٘بٌ ٍٖٕٛٞكت ٝاؾتٔ .ؿبئُ اذاللي ثَٛ ٝض
خسي ُٔطح قس ٜا٘س  ٚفٗ آٚضي  ٚؾيؿتٓ ٞبي اَالػبتي ث ٝؾطػت ٕٞچٙبٖ زض حبَ
پيكطفتا٘سٕٞ .طا ٜثب افعايف ؾطػت تغييطات ٚ ٚضٚز ث ٝػهط اَالػبتٔ ،بٞيت وبض اػًبء
ؾبظٔبٖٞب ٔ ٚحيٍ وبض آ٘بٖ ٘يع تغييط يبفت ٝاؾت .آ ٚ ًٙٞقست تغييطات زض ز٘يبي و٘ٛٙي
آٖچٙبٖ ؾطيغ ا ؾت و ٝؾبظٌبض قسٖ ثب آٟ٘ب ث ٝتؼسيُٞبي ٔىطض  ٚثعضٌي زض ٘ٛع وبضٞب ٘ ٚحٜٛ
ا٘دبْ آٟ٘ب ٕٞ ٚچٙيٗ ٞسفٞب  ٚضاٞجطزٞبي ؾبظٔبٖ ٘يبظٔٙس اؾت .ثٌ ٝفت ٝزضاوطٔ« 1سيطاٖ أطٚظ
ثبيس ٘بپيٛؾتٍيٞب  ٚاثٟبْٞب ضا ٔسيطيت وٙٙس ،زض ٘تيد ٝثبيس ػىؽاِؼُٕ ٞبيكبٖ ثٛٔ ٝلغ ثٛزٚ ٜ
ؾطػت  ٚاثطثركي وبفي ضا زاقت ٝثبقٙس [ .]14ػال ٜٚثط آ ًٙٞؾطيغ تغييطاتٔ ،ؿبئُ ز٘يبي
اَطاف ٔب ضٚظ ث ٝضٚظ پيچيس ٜتط ٔي قٛز  ٚايٗ پيچيسٌي ظٔبٖ ثيكتطي ضا ثطاي حُ آٖ ٔؿبئُ
ٔيَّجس؛ زض ٘تيدٛٔ ٝخت ٔي قٛز ضا ٜحُ ٞبي ٔٙبؾت ثٛٔ ٝلغ اضائ ٚ ٝث ٝوبض ٌطفت٘ ٝك٘ٛس .اظ
ايٗض ٚحُ ثٛٔ ٝلغ ٔؿبئُ ٔؿتّعْ ثٟجٛز پيف ثيٙي ،يبزٌيطي ٛ٘ ٚآٚضي اؾت [.]27
ازٚاضزظ  ٚاقط٘ 2يع ٔؼتمس٘سو« ٝزض ز٘يبيي ث ٝؾط ٔيثطيٓ و ٝاظ ٚيػٌيٞبي آٖ ٔربَطٜپصيطي،
فطزٌطايي ٙٞ ٚدبضظزايي اؾت .ثطاي ٔثبَ ايٗ ٚيػٌي ٞب ضا ٔي تٛاٖ زض ا٘ؼُبفپصيطي فًبي وبض
٘ ٚبأٙي آٖ زيس [ .]16ثطاي وٕه ث ٝافعايف أىبٖ ضٚث ٝض ٚقسٖ ثب چٙيٗ قطايُي «ثٟتط اؾت
ؾبظٔبٖٞب ؾ ٝالساْ اؾبؾي ث ٝػُٕ آٚض٘سٕٞ )1 :ب٘ٙس افطاز ثب اؾتفبز ٜاظ ٔسيطيت زا٘ف ثٝ
ثبظا٘سيكي ثپطزاظ٘س)2 ،يبز ثٍيط٘س و ٝزض فًبي تغييطٚ ،يغ ذٛز ضا حفظ وٙٙس يب ثٟجٛز ثركٙس ٚ
 )3ذٛز ضا تجسيُ ث ٝؾبظٔب٘ي يبزٌيط٘س ٜوٙٙس [.]16
ثب ايٗ يطٚضيبت٘ ،ظطيٞٝبي ؾبظٔبٖ ٔ ٚسيطيت پب ث ٝزٚض ٜخسيسي ثب ػٛٙاٖ فطا ٌ٘ٛطايي
ٔيٌصاض٘س٘ .ظطيٞٝب ضا اظ پيف ٌ٘ٛطاييٌٛ٘ ،3طايي  ٚفطا ٌ٘ٛطايي َي وطزٜا٘س .اٌطچٕ٘ ٝيتٛاٖ ٔطظ
ٞط زٚض ٜضا ثب زٚض ٜزيٍط ثٚ ٝيٛح تٕيع زاز؛ أب ٔيتٛاٖ ٚيػٌي ايٗ ؾ ٝزٚض ٜضا ث ٝتطتيت ،ؾى،ٖٛ
ثجبت  ٚتالَٓ زا٘ؿت .زض قطايٍ ٔتغيط ٔ ٚتالَٓٔ ،سيطاٖ ثبيس زض خؿتدٛي ضٚـٞبي ذالق ٚ
ا٘ؼُبفپصيط ثبقٙس ،وٙٔ ٝحهط ث ٝضٚـٞبي اظ پيف تؼييٗ قس٘ ٜيؿتٙس.
زض ايٗ ٔيبٖ ضؾبِت آٔٛظـ ػبِي زض خٟت تؿطيغ  ٚتؿٟيُ فطايٙس تٛؾؼ ٝاختٕبػي ،التهبزي
 ٚفطٍٙٞي ثط ٍٕٞبٖ آقىبض اؾت .زا٘كٍبٜٞب ثبيس پيكٍبْ تغييط  ٚتحٛالتٟ٘ ،بزيٝٙؾبظي ايٗ
تحٛالت ،ايدبز ٘ ٚكط اَالػبت  ٚاقبػ ٝآظازا٘ ٝافىبض ثبقٙس .زا٘كٍبٜٞب اثعاضي ػٕس ٜثطاي تٛؾؼٝ
1. Druker
2. Edwards  Usher
3. Pre modernism

بررسي وضعيت موجود و مطلوب ميسان کاربست ...

وكٛض٘س؛ ظيطا اظ يه ؾ ٛضوٗ انّي تٛؾؼ( ٝيؼٙي ٘يطٚي ا٘ؿب٘ي) ضا پطٚضـ ٔيزٙٞس  ٚاظ ؾٛي
زيٍط ؾبظ  ٚوبضٞبي تٛؾؼ ( ٝيؼٙي ػّٓ  ٚفٗ آٚضي ) ضا ثب تٛخ ٝث ٝپتب٘ؿيُ ػّٕي  ٚػّٕي
ا٘ؿبٖٞبي پطٚضـ يبفت ٝذٛزَ ،طاحي  ٚثطاي اؾتفبز ٜاضائٔ ٝيزٙٞسٚ .خٛز ترهمٞبي ثبال ٚ
٘يبظٞبي ٔرتّف ،پيچيسٌي ٔبٞيت فؼبِيتٞبي زا٘كٍبٜٞب ٔ ٚسيطيت آٟ٘ب ضا زٚچٙساٖ وطز ٜاؾت.
ثٙٔ ٝظٛض پبؾرٍٛيي ٔٙبؾت زا٘كٍبٜٞب ث ٝتحٛالت ٘ ٚيبظٞبي خبضيٚ ،ظيفٔ ٝسيطيت زا٘كٍبٜٞب
ايٗ اؾت و ٝؾٙت ٛ٘ ٚآٚضي ،ثطتطي  ٚزؾتطؾي ،اؾتمالَ ٘ ٚظٓٔ ،سيطيت  ٚضٞجطي ،وبضوٙبٖ ٚ
ٚظبيف ،فٗ آٚضي  ٚتؼبُٔ ا٘ؿب٘ي ضا زض  ٓٞآٔيع٘س؛ اظ ايٗضٔ ٚسيطاٖ زا٘كٍبٞي ثبيس اظ زا٘ف ٚ
ٟٔبضت ٍ٘ ٚطـ ٔٙبؾجي ثطذٛضزاض ثبقٙس .آقٙبيي ثب ٔإِفٞٝبي ٔسيطيت فطاٌ٘ٛطا آ٘بٖ ضا تب حسٚزي
ث ٝايٗ ٟٔبضتٞب ٍ٘ ٚطـٞب ٔدٟع ٔيؾبظز.
ثب تٛخ ٝث ٝايٗ أط زض ايٗ ٔمبِٚ ٝيؼيت ٔٛخٛز ُّٛٔ ٚة ٔيعاٖ وبضثؿت ٔإِفٞٝبي ٔسيطيت
فطاٌ٘ٛطا زض ٔسيطيت زا٘كٍبٜٞبي انفٟبٖ  ٚػّ ْٛپعقىي انفٟبٖٛٔ ،ضز ثطضؾي لطاض ٔيٌيطز.
مريري تر مثاوي وظري مًضًع

زض ذهٛل تبضيرچٔ ٚ ٝف ْٟٛفطا ٌ٘ٛطايي ٘ظطيٞٝبي ٔتفبٚتي ُٔطح قس ٜاؾتٚ .اغ ٜپؿت
ٔسض٘يؿٓ زض فبضؾي ث ٝنٛضت ٞبي ٔرتّفي ٔب٘ٙس پؿب٘ٛيٌٗطايي ،پؿبٔسض٘يؿٓ ،پؿبتدسزٌطايي،
فطأسض٘يؿٓ ،پؿب ٔسض٘يت ٚ ٝفطا ٌ٘ٛطايي تطخٕ ٝقس ٜاؾت .ايٗ ٔف ْٟٛثيبٍ٘ط يه خطيبٖ فّؿفي،
ؾيبؾي ،فطٍٙٞي  ٚضٚقٙفىطي ثٛز ٚ ٜزض ؾبَٞبي اذيط زض ٔجب٘ي ٘ظطي ٔسيطيت ٘يع ٔٛضز تٛخٝ
لطاض ٌطفت ٝاؾت .أب ٛٙٞظ زضثبض ٜتبضيد قطٚع آٖ  ٚحتي ٔؼٙبي آٖ زض ثيٗ ٘ٛيؿٙسٌبٖ ٚ
نبحت٘ظطاٖ اذتالف ػميس ٜظيبزي ٚخٛز زاضز .ثطذي ٔؼتمس٘سو« ٝظٔي ٝٙفىطي فطا ٌ٘ٛطايي ثٝ
ظٔب٘ي ثطٔي ٌطزز وٚ ٝيغ َجمٔ ٝتٛؾٍ يب ثٛضغٚاٞب ث ٝزِيُ ظٟٛض َجم ٝوبضٌطاٖ نٙؼتي زض غطة
٘ ٚيع زض ٔيبٖ ضٚقٙفىطاٖ غيط غطثي ث ٝچبِف وكيس ٜقس [ .»]13أب نبحت٘ظطا٘ي زيٍط ٔؼتمس٘س
« ظٔي ٝٙفطاٌ٘ٛطايي ث ٝا٘تمبزات ٌؿتطز٘ ٜيچ 1ٝاظ ا٘سيكٌٛ٘ ٝطايي ثبظ ٔيٌطزز  ٚزض ٚالغ ٘يچ ٝپسض
ٚالؼي ًٟ٘ت فطاٌ٘ٛطايي اؾت» [ٌ .]15طٞٚي زيٍط اظ نبحت٘ظطاٖ ٔؼتمس٘س و ٝپؽ اظ ا٘تكبض
وتبة "قطايٍ پؿت ٔسضٖ " ِيٛتبض 2اؾت و ٝفطاٌ٘ٛطايي تجييٗ قس  ٚثب قطايٍ اختٕبػي ذبل
ذٛزـ ظٟٛض يبفت [ .]24اٚج قىٛفبيي ا٘سيك ٝفطاٌ٘ٛطايي زض ؾبَٞبي ز 1980 ٚ 1970 ٝٞثٛز
و ٝفيّؿٛفبٖ فطا٘ؿٛي فطا ٌ٘ٛطا ٘ظيط فٛو ،3ٛزضيسا ِ ٚيٛتبض پطٚغ ٜضٚقٍٙطي ضا ٘مس وطز،ٜ
ٔسض٘يؿٓ ضا ث ٝچبِف ذٛا٘س٘س [.]3

1. Nietzche
2. Lyotard
3. Fokoo
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ثطاي اضائ ٝتؼطيفي اظ فطاٌ٘ٛطايي زيسٌبٜٞبي ٌ٘ٛبٌ٘ٛي اضائ ٝقس ٜاؾتٌ .طٞٚي آٖضا تؼطيفپصيط
ٕ٘يزا٘ٙس [ٌ .]26طٞٚي آٖ ضا ثط اؾبؼ  ٚزض ضاثُ ٝثب ٌ٘ٛطايي تؼطيف ٔيوٙٙس  ٚآ٘طا چٟط ٜخسيسي
اظ ٔسض٘يؿٓ ،پبؾري ثٔ ٝسض٘يؿٓ  ٚيب زٚضاٖ ثؼس اظ ٔسض٘يؿٓ ٔيزا٘ٙس [ .]23ػسٜاي ٘يع ثطاي
تؼطيف آٖ اظ تكجيٟبتي  ٓٞچ٘ ٖٛؿجيٌطايئ ،ىتت فىطي ،فط ًٙٞػهط خسيس  ٚيه ٚيغ يب
حبِت ،ثٟطٔ ٜيٌيط٘س [ .]13زض ٟ٘بيت ٌطٞٚي اظ ٘ٛيؿٙسٌبٖ ثطاي تؼطيف فطا ٌ٘ٛطايي آ٘طا تحّيُ
ٔيوٙٙس ٚ ٚيػٌيٞبيي ثطاي آٖ ثط ٔيقٕط٘س [ .]3زض خس 1َٚثطذي اظ ايٗ ٚيػٌيٞب ٔكبٞسٜ
ٔيقٛز.

ضايح

٘بزض

خسٚ .1َٚيػٌي ٞبي ضايح ٘ ٚبزض فطا ٌ٘ٛطايي [.]5
ضز ضٚايتٞب  ٚفطا ضٚايتٞب؛ ضز لُؼيت؛ ذطز قسٌي؛ ضز تٕبٔيتذٛاٞي؛ قبِٛزٜقىٙي؛ يسثٙيبزٌطايي؛
تٕطوعظزايي؛ چٙس فطًٌٙٞطايي؛ تٛخ ٝث ٝزيٍطي؛ چبِف ثطاٍ٘يعي ٘ ٚمس؛ فطٚپبقي ٔطظٞب
تغييط  ٚاؾتمجبَ اظ آٖ؛ ثي ؾ بٔب٘ي؛ ٘بتدب٘ؿي؛ ثي اػتٕبزي ث ٝػمال٘يت؛ ثي اػتٕبزي ث ٝػّٓ؛ ؾبذت
ٞبي پطاوٙسٜ؛ پصيطـ شٙٞيت؛ پصيطـ تٙبلى؛ تؿب ٚ ُٞتؿبٔح؛ تدعي ٝلسضت؛ ضز ِيجطاِيؿٓ؛ ثي
اػتٕبزي ث ٝزٔٛوطاؾي؛ ذٛز اضخبػي

زض تؼطيف فطاٌ٘ٛطا آٔس ٜاؾت و«ٝفطا ٌ٘ٛطايي ثيبٍ٘ط يه ٘ظطي ٝؾيؿتٕبتيه ٘ ٚظبٔٙس ،يب
فّؿف ٝخبٔغ  ٚفطاٌيط ٘يؿت؛ اؾبؾب لبئُ ث٘ ٝظطئ ٝس ٚ ٖٚفّؿف ٝوّي ٘يؿت .ثّى ٝثط ػىؽ ثٝ
زضيبفتٞب ،تكريمٞب ،قٙبذتٞب ،تؼجيطٞب ،تفؿيطٞب  ٚثطزاقت ٞبي ٔتفبٚت ٔ ٚتٛٙع اظ فطًٙٞ
ضايح  ٚتطؾيٓ ٕ٘بيي اظ وثطت پسيسٞ ٜبي ٔطتجٍ ث ٓٞ ٝػميس ٜزاضز» [ .]3تٛخ ٝث ٝزيٍطي٘ ،مس
ايس ٜپيكطفت  ٚغبيت ٌطايي تبضيد ٘ ،بثبٚضي ٘ؿجت ث ٝالتساض ػّٓ ،ػسْ اػتمبز ثٔ ٝطخؼيت ػمُ،
ضز فطاضٚايتٞب ،تطٚيح ٘ؿجيت ٌطايي ،ثطضؾي ٘مبزا٘ ٝأٛض ،إٞيت ظثبٖ  ٚػسْ اػتمبز ثٔ ٝؼب٘ي
ثبثت ،حٕبيت اظ فط ًٙٞػبٔ ،ٝحٕبيت اظ ُٔٙمٝاي قسٖ ٔ ٚحّيٌطايئ ،ربِفت ثب تؿٍّ
فط ًٙٞغبِت ،اضج ٟ٘بزٖ ث ٝتٕبيع  ٚتفبٚت اظ ًٔبٔيٗ انّي فطا ٌ٘ٛطايي اؾت.
مديريت پيص وًگرا ،وًگرا ي فراوًگرا

لجُ اظ ا٘مالة نٙؼتئ ،طزْ اظ َطيك وبضآٔٛظي  ٚقبٌطزي زض پيكٞٝب  ٚنٙبيغ آ٘مسض ٔبٞط
ٔيقس٘س و ٝزيٍط ٘يبظي ٘ساقتٙس و ٝوؿي ث ٝآ٘بٖ چٍٍ٘ٛي َطحضيعي ،ؾبظٔبٖزٞي  ٚوٙتطَ ضا
آٔٛظـ زٞس .آ٘بٖ آ٘چ ٝضا و ٝا٘دبْ ٔيزاز٘س ،زليمبً آٔٛذت ٝثٛز٘س .اظ َطفي زيٍط ثؿيبضي ٘يع ثٝ
ػٛٙاٖ غالْ  ٚثطز ٜزض ذسٔت  ٚاؾتثٕبض اضثبثبٖ ثٛز٘س .افطاز ،چطخ ز٘سٜٞبي ٔبقيٗ ثٛز٘س.
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پيفٌبٔبٖ پيف ٔسضٖ ،آزاْ اؾٕيتٔ ،1بوؽ ٚثط ،2فطزضيه تيّٛض ٚ 3اِتٔ ٖٛبي 4ٛثٛز٘س .آزاْ
اؾٕيت حىبيت وبضذب٘ ٝؾٛظٖؾبظي ضا ُٔطح وطز و ٝچٍ ٝ٘ٛتمؿيٓ وبض  ٚترههيؾبظي وبض
ٔٙدط ث ٝتِٛيس ؾٛظٖٞب ثب وبضايي ثيكتط ٔيقسٚ .ثط ٔٛيٛع ثٛضٚوطاؾي ضا ُٔطح وطز و ٝچٍٝ٘ٛ
ػساِت  ٚثطاثطي اظ َطيك ضؾٕي ؾبظي ،ػمال٘يؾبظي  ٚترههي ؾبظي وبض ث ٝزؾت ٔيآيس.
تيّٛض حىبيت اقٕيت ،5وبضٌط ضيرتٌٝطي ضا ثيبٖ وطز و ٝچٍ ٝ٘ٛحطوتٞب  ٚفؼبِيتٞبي ظٔب٘جٙسي
قس ٜاـ ثب زلت ػّٕي ،تٛا٘ؿت تِٛيسـ ضا افعايف زٞس .زض ٟ٘بيت ٔبي ،ٛپسض ضٚاثٍ ا٘ؿب٘ي،
حىبيت آظٔبيفٞبي ٞبثٛضٖ ضا ثب ٞسف ٘مس تيّٛضيؿٓ ثيبٖ وطز ،زض حبِي وٓٞ ٝچٙبٖ افطاز زض
ثرفٞبٚ ،ظبيفٌ ،طٜٞٚبي ترههي ،ؾُٛح  ٚاليٞٝبي ؾّؿّٔ ٝطاتجي َجمٝثٙسي ٔيقس٘س
[ .]13تٙظيٓ ثبظاضٞبي ثي حس  ٚحهط آٔطيىب  ٚثٟطٜثطزاضي آٔطيىبيٞب اظ ذُ ٌٛضا ٜآ ٗٞث٘ ٝمُٝ
قطٚػي ثطاي ا٘تمبَ ث ٝزٚضٌٛ٘ ٜطايي تجسيُ قس .ز ٚض٘ٚس زض ا٘مالة نٙؼتي زض خٟت ايدبز
«ٔسيطيت ٌ٘ٛطا» تطويت قس٘س .اثتسا اٍِٛي تِٛيس وبضذب٘ٝاي ا٘مالة نٙؼتئ ،حهٛالت ثيكتط ثب
ليٕت وٕتطي ضا اضائ ٝزاز .ز ،ْٚثٛضٚوطاؾي ث ٝػٛٙاٖ ضٚقي ثطاي ضفغ  ٚاظ ثيٗ ثطزٖ اؾتثٕبض ضؤؾب
 ٚاضثبثبٖ ،ثب ث ٝوبض ٌيطي لٛا٘يٗ ،ضٚيٞ ٝبٔ ،كبغُ ترههي  ٚؾُٛح ٔسيطيت ،زض ٘ظط ٌطفت ٝقس.
ثسيٗ تطتيت نٙؼت  ٚثٛضٚوطاؾي ثب يىسيٍط تطويت قس٘س تب زض زٚضٔ ٜسضٖ ،ثٛضٚوطاؾي نٙؼتي
ٔسضٖ ضا ثؿبظ٘س .ثٛضٚوطاؾي اي و ٝا٘ؿبٖ ٔسضٖ ضا ثٔ ٝبقيٙي ثي ضٚح  ٚوبض ضا ث ٝوبضي تىطاضي،
ذؿت ٝوٙٙس ٚ ٜثؿيبض ترههي تجسيُ وطز .ايٗ ض٘ٚس ازأ ٝزاقت تب ايٙى ٝپيكٍبٔبٖ خسيس،
ؾبظٔبٖ ٞب ضاث ٝنٛضت يه وُ زض ٘ظط ٌطفتٙس و ٝثركٟبيف اظ  ٓٞخسا ٙٔ ٚفه ٘يؿت،
ٟٔبضتٞب ثبال  ٚچٙس ثؼسي ،ا٘ؼُبفپصيطي ثبال  ٚقبُٔ قجىٞٝبي ذٛز َطحضيع اؾت [.]7
پيتط زضاوط ثب َطح ؾإاَٞبيي ٕٞچ ،ٖٛآيب ٔب فطاتط اظ ػهط ٔبقيٗ ٞؿتيٓ؟ فطاتط اظ ظٔب٘ي وٝ
افطاز زض وبض ٞيچ ٟٔبضتي ٘ساقتٙس؟ آيب وبض وطزٖ زض تيٓٞبي ذٛزٌطزاٖ ،زض يه قجى ٝخٟب٘ي ٚ
ٔؿُح  ٚضٚاثٍ ثبظ ،افطاز ضا تٛإ٘ٙستط  ٚذٛز وٙتطَ تط ٔيؾبظز  ٚوٕتط اؾتثٕبض ٔيوٙس؟ ثطاي
٘رؿتيٗ ثبض اظ "ٔسيطيت فطا ٌ٘ٛطا" ؾرٗ ثٔ ٝيبٖ آٚضزٚ .ي زض ازأٔ ٝيٌٛيس:
«زض ا٘مالة فطاٌ٘ٛطا ثرفٞبي ٔرتّف ث ٝايٗ ٘ىت ٝزؾت يبفتٝا٘س وِ ٝغبتي قجئ« ٝسيطيت
ويفيت خبٔغ»« ،ؾيؿتٓٞبي فٙي-اختٕبػي»« ،6تٛإ٘ٙسؾبظي»« ٚؾيؿتٓٞبي تِٛيس ٔٙؼُف»،7
خب٘كيٗ ِغبت وٙتطَ  ٚفطٔب٘سٞي ٌ٘ٛطا  ٚيب حتي تحىٓ  ٚاخجبض پيف ٌ٘ٛطا ٞؿتٙس» .ثٛج ٚ

1. Adam Smit
2. Max Weber
3. Fredrik Taylor
4. Elton Mayo
5. Eshmit
6. Sociotechnical systems
7. Flexible manufacturing systems
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زٟ٘ئ 1ؼتمس٘س« :پيف ٔسضٖٔ ،سيطيت ٟٔبضت ٔساضٔ ،2سضٖٔ ،سيطيت ٞطْ ٔساض ٚ 3فطاٌ٘ٛطا،
ٔسيطيت قجىٔ ٝساض 4اؾت .أب فطاٌ٘ٛطا فمٍ يه ؾيؿتٓ ازاض ٚ ٜيه ؾبظٔبٖ قجىٝاي ٔؿُح
٘يؿت ،ثّى ٝيه ضٚـ ثطاي وكف ٛٔ ٚضز چبِف لطاض زازٖ اقىبَ اؾتثٕبض اؾت» [.]7
تفبٚت ٔ ٟٓثيٗ پيف ٌ٘ٛطاٌٛ٘ ،طا  ٚفطاٌ٘ٛطا زض تغييط ضٚايت اؾت .زض حميمت ،فطاٌ٘ٛطا
فطيئ ٝطي فطا ضٚايت ضا ُٔطح  ٚآ٘طا ثب تؼسازي اظ ضٚايتٞبي ضليت خبيٍعيٗ ٔيؾبظز .زض
ضٚايت ٔسضٖٔ ،سيطيت ػّٕي ٔ ٚسيطيت ضٚاثٍ ا٘ؿب٘يٞ ،سف لطاض ٌطفتٙس .فطز يه اثعاض ٔىب٘يىي
ثٛز و ٝثَٛ ٝض ػّٕي لبثُ وٙتطَ ثٛز .زض ٘ظطيٚ ٝثط ٘يع ٔكبغُ ثعضيٕٞ ،ب٘ٙس حىٔٛت وطزٖ ٚ
٘ظبضت ٌؿتطز ،ٜثبيس ضؾٕي ؾبظي ،اؾتب٘ساضز ؾبظئ ،تٕطوع ؾبظي ،ػبزي ؾبظي  ٚترههي
ٔيقس .زض ضٚايت فطاٌ٘ٛطا ،فطز و ٝلطثب٘ي ؾيؿتٕي اظ ٔمِٞٝٛبي ػّٕي ٔٛخٛز اؾت ،ثبيس اظ حجؽ
ثٛزٖ زض ز٘يبي ٔبزي  ٚاٞساف ؾبظٔب٘ي آظاز قٛز .ضٚايت فطاٌ٘ٛطا ثط ؾبظٔبٖ قجىٝاي ثب ذٌُٛ
ٔؿُحٕٞ ،بٍٙٞي افمي  ٚضٚاثٍ ٔٛلتي ثيٗ فطٚقٙسٔ ،ٜهطف وٙٙس ٚ ٜوبضوٙبٖ تأويس زاضز .يه
قجى ٝپبؾرٍٛٔ ،ٛلتي  ٚثرف ثرف ؤ ٕٝٞ ٝطظٞبي ؾبظٔب٘ي ضا ٔحٔ ٛيؾبظز .زض ايٗ حبِت
فطاٌ٘ٛطا ثب ٔحيٌٍطايي ٔطتجٍ ٔيقٛز .زض ٘تيد ٝايٗ ٔحيٍ ٌطايي ،تٛخ ٝث ٝتٛٙع ٌ٘ٛ ٚبٌ٘ٛي
افعايف يبفت و ٝايٗ ٔربِف ثب اضظـٞبي ٌ٘ٛطايي ثٛز [.]2
زض پيف ٌ٘ٛطا  ٚحبوٕيت تيّٛضيؿٓٔ ،جبحث ثٛضٚوطاتيه زض ضأؼ لطاض زاقت  ٚفطو ٔيقس
ؤ ٝسيطيت ػّٕئ ،سيطيت تؼّيٕي اؾت .حتي ثب ظٟٛض ًٟ٘ت ضٚاثٍ ا٘ؿب٘ي ايٗ فطو تغييط
چٙسا٘ي ٘ىطز ٕٞ ٚچٙبٖ ٔسيطأٖ ،غع ثٛز٘س  ٚوبضوٙبٖ زؾت٘ .ظبضت  ٚوٙتطَ ؾّؿّٔ ٝطاتجي ازأٝ
زاقت  ٚثب ٚخٛز ايٙىٔ ٝفبٞيٓ تٕطوع ظزايي  ٚتٛإ٘ٙسؾبظي ُٔطح ٔيقس ،أب ٕٞچٙبٖ ؾرٗ ٚ
تهٕيٓ ضٞجط اضخح ثٛز .زض حبِيى ٝتالَٓ ،ػسْ إَيٙبٖ ٞ ٚطج ٔ ٚطج َّجي٘ ،ظٓ  ٚثجبت ضا
5
تٟسيس ٔيوطز٘س ،وٙتطَ ضٚاثٍ ،پبؾري ثٛز ث ٝايٗ تٟسيساتٔ .سيطيت ثط ٔجٙبي ٞسفٞب
( ،)MBOضاٞجطزٞبي ٔسيطيت ٚؾيؿتٓٞبي اَالػبت ٔسيطيت٘ )MIS) 6يع زض ضاثُ ٝثب وٙتطَ ٚ
يبفتٗ ضٚـٞبيي ثطاي ثبظضؾي  ٚوٙتطَ ثىبض ٌطفتٔ ٝيقس٘س .زض ايٗ ٚيؼيت َطح اِٚي ٝفطاٌ٘ٛطا
ػجبضت ثٛز اظ آظازي ٞط ٌط ٜٚتحت فكبض  ٚوٙتطَ ،ثٌٝ٘ٛ ٝاي و ٝاظ ٞط ٌ ٝ٘ٛاخجبض ،تطؼ  ٚتٟسيس
آظاز ق٘ٛس [.]9
فطاٌ٘ٛطايي ٘يع ٔب٘ٙس ٔسيطيت ػّٕي  ٚضٚاثٍ ا٘ؿب٘ي يه حطوت  ٚخٙجف تبضيري اؾت وٝ
ٔٛاضزي اظ خّٕ٘ )1 : ٝمف آظاز قس ٜظ٘بٖ  ٚالّيتٞب زض ٔحيٍ وبض؛ ٘ )2يبظ ث ٝثبظآٔٛظي ٚ
1. Boje  Dennhey
2. Craft - based
3. Pyramid - based
4. Network - based
5. Management By Objectives
6. Management Information System
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ٟٔبضتآٔٛظي ٔدسز وبضوٙبٖ ؛ ٘ )3يبظ ث ٝآٔٛظـ ٞبي اؾبؾي؛  )4تأويس ٕٞعٔبٖ ثط فطز ٌ ٚطٚ ٜٚ
 )5ضٞبيي اظ وٙتطَ ٘ ٚظبضت ثٛضٚوطاتيه ،ضا ُٔطح ٔي ؾبظزٚ .ػسٔ ٜسيطيت فطاٌ٘ٛطا ضٞبيي اظ
ٔسيطيت اؾت .لسضت  ٚاذتيبض ث ٝتؼساز ٌؿتطزٜاي اظ افطاز ،و ٝثٚ ٝؾيَّ ٝطحضيعي ٔتٕطوع،
ؾبظٔب٘سٞي ٔتٕطوع  ٚضٞجطي  ٚالسأبت وٙتطِي ٔتٕطوع زض حبقي ٍٝ٘ ٝزاقت ٝقس ٜا٘س ،اػُب
ٔيقٛز .زض ايٗ ٘ٛع ٔسيطيت ،وٛچه ظيجبؾت  ٚائتالف ٔٛلتي ٌطٜٞٚب ،لسضتٕٙس  ٚظيجبؾت [.]9
ٔسيطيت فطاٌ٘ٛطا ٔإِفٞٝبي ٔسيطيت ضا ثٌٝ٘ٛ ٝاي زيٍط ُٔطح  ٚتؼطيف ٔيوٙسٔ .إِفٞٝبي
ثط٘بٔٝضيعي ،ؾبظٔبٖزٞي ،فطٔب٘سٞيٕٞ ،بٍٙٞي  ٚوٙتطَ زض ٔسيطيت فطاٌ٘ٛطا ث ٝتطتيت زض تمبثُ
ثب ٘ٛآٚضي  ٚاثتىبض ،1ؾبظٔبٖزٞي فؼبَ ،2تطغيتٓٞ ،3آفطيٙي ٚ 4ذٛزوٙتطِي 5لطاض ٔيٌيطزٌ .طٞٚي
ٌطٞٚي ٘يع ٕٞبٍٙٞي فؼبَ ضا ضز تمبثُ ثب ٕٞبٍٙٞي ٓٞ ،آفطيٙي ضا زض تمبثُ ثب فطٔب٘سٞي ٚ
اضظيبثي تٛافمي ضا زض تمبثُ ثب وٙتطَ ُٔطح وطزٜا٘س .زض خس 2َٚتمبثُ انٔ َٛسيطيت ٔسضٖ ٚ
پؿت ٔسضٖ ٘كبٖ زاز ٜقس ٜاؾت.
خس .1َٚانٔ َٛسيطيت ٌ٘ٛطا  ٚفطاٌ٘ٛطا []7
اصًل مديريت وًگرا

تروامٍريسي

سازماودَي

ٞ -1سف ،ؾٛز ثركي وٛتبٜ
ٔست اؾت.
 -2تِٛيس ا٘ج.ٜٛ
-3وبضوٙبٖ ٞعيٞ ٝٙؿتٙس.
َ -4طحطيعي ػٕٛزي.
 -5تٕطوع اظ ثبال ث ٝپبييٗ.
َ -6طحطيعي ٔٙدط ث٘ ٝظٓ
ٔيقٛز
 -1يه فطز ،يه قغُ ٚ
ٔكبغُ ترههي .
 -2تمبثُ ٔسيطيت  ٚوبضٔٙس.
 -3تمؿيٓ ثرفٞب  ٚقؼجٞٝب.
 -4ؾبذتبض ثّٙس.
 -5تمٛيت تدب٘ؽ ٔ ٚكبثٟتٞب.
 -6افعايف وبضايي اظ َطيك
ترههي ؾبظي ،ضؾٕي ؾبظي،
ػبزي ؾبظي  ٚتمؿيٓ وبض.

اصًل مديريت فراوًگرا

وًآيري

سازماودَي
فؼال

ٞ -1سف ،ؾٛز ثركي ثّٙس ٔست اؾت.
 -2تِٛيس ٔٙؼُف.
-3وبضوٙبٖ ؾطٔبيٞ ٝؿتٙس.
َ -4طحطيعي افمي.
 -5تٕطوع ثط ٔهطفوٙٙس ٜزاذّي ٚ
ذبضخي.
َ -6طحطيعي ٔٙدط ث ٝاغتكبـ
ٔيقٛز
 -1تيٓٞبي وبض ،وبضوٙبٖ چٙس ٟٔبضتي.
ٕٞ -2ىبضي ٔسيطيت  ٚوبضٔٙس.
 -3قجىٞ ٝبي ا٘ؼُبف پصيط ثب ٔطظٞبي
٘فٛش پصيط.
 -4ؾبذتبض ٔؿُح.
 -5تمٛيت تٛٙع  ٚتفبٚت ٞب.
 -6وبٞف وبضايي اظ َطيك ترههي
ؾبظي ،ضؾٕي ؾبظي ،ػبزي ؾبظي ٚ
تمؿيٓ وبض

1. Innovetion
2. Proacvive organizing
3. Persuading
4. Co - creating
5. Self- controling
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َماَىگي

فرماودَي

کىترل

 -1التساض ث ٝضئيؽ ٚاٌصاض قسٜ
اؾت.
 -2پبزاـٞب  ٚتٙجيٟبت زاضاي
ٔجسأ ٙٔ ٚجغ ذبضخي اؾت
ٔ -3ىب٘يؿٓٞبي ٘ظبضت زض ٞط
خبيي ٚخٛز زاضز.
 -4ث ٝظ٘بٖ ث ٝا٘ساظ %68 ٜحمٛق
ٔطزاٖ پطزاذت ٔيقٛز  ٚثٝ
الّيت ٞب وٕتط.
ٌ -5فتٍٞٛب ٔ ٚجبحثبت ٔطز-
ٔحٛض اؾت.
ٔ -6كٛق ٞبي فطزي
٘ -1ظطي ٚ x ٝيب .Y
 -2تٕطوع ثب ؾُٛح  ٚلٛا٘يٗ
وٓ.
 -3ضئيؽ ٔحٛض.
 -4وبض ضاٞٝٞبي قغّي ٔطز
ٔحٛض.
 -5ثٔ ٝسيطاٖ وفتٔ ٝيقٛز چٝ
ا٘دبْ زٙٞس.
 -1وٙتطَ ٔتٕطوع
 -2ثبظضؾي ٟ٘بيي
٘ -3ظبضت وٛچه.
 -4ضٚيٞ ٝبي فطاٚاٖ ،لٛا٘يٗ ٚ
ٔسيطيت ٔجتٙي ثط ٞسف.
 -5يبزٌيط٘س ٜفطز فطٞيرت ٝضأؼ
ٞطْ.
 -6ا٘ساظٌ ٜيطي ثط اؾبؼ ٔؼيبض
٘تيد.ٝ
 -7اَالػبت شذيط ٜقس ٜزض
زؾت يه ٘فط.
 -8وٙتطَ ٔجتٙي ثط تطؼ.

َم آفريىي

ترغية

خًد-کىترلي

 -1التساض ثٚ ٝؾيٌّ ٝطٜٞٚب ث ٝضٞجط اػُب
ٔي قٛز.
 -2پبزاـٞب  ٚتٙجيٟبت زاضاي ٔجسأ ٚ
ٔٙجغ زاذّي اؾت.
 -3افطاز ذٛز-تٙظيٓ ٞؿتٙس.
 -4ث ٝظ٘بٖ  ٚالّيتٞب ث ٝا٘ساظٔ ٜطزاٖ
پطزاذت ٔيقٛز.
ٌ -5فتٍٞٛب چٙس نسايي  ٚزاضاي
اؾتسالَ ٞبي ٔرتّف اؾت.
ٔ -6كٛقٞبي ٌطٞٚي

٘ -1ظطي ( s ٝضٞجطي ذسٔتٌصاض).
 -2تٕطوع ظزايي.
ٔ -3طزٔي  ٚوبضٔٙس ٔحٛض.
 -4وبض ضاٞٝٞبي قغّي ٔطز ٔحٛض  ٚظٖ
ٔحٛض.
 -5قٟٛزي

 -1وٙتطَ غيط ٔتٕطوع.
 -2وٙتطَ ويفيت وبض ٞط وؿي اؾت.
٘ -3ظبضت ٔتمبثُ  ٚزَ ٚطف.ٝ
 -4ضٚيٞ ٝبي ٔٛلت.
 -5افطاز فطٞيرتٔ ٝتؼسز.
 -6ا٘ساظٌ ٜيطي ثط اؾبؼ ٔؼيبض فطايٙس.
 -7اَالػبت اقبػ ٝقس ٚ ٜة  ٕٝٞزازٜ
ٔي قٛز.
 -8ذٛز -وٙتطِي.

زض ٔسيطيت فطاٌ٘ٛطا اثتىبض ٛ٘ ٚآٚضي زض ٔمبثُ ثط٘بٔٝضيعي لطاض ٔيٌيطز ،ثط ايٗ اؾبؼ وٝ
ؾبظٔبٖٞب ثطاي ٔإثط ثٛزٖ ثبيس ػسْ لُؼيت ٞ ٚط احتٕبِي ضا زض ٔحيٍ ازاض ٜوٙٙس .ػسْ لُؼيت ثٝ
ايٗ ٔؼٙب و ٝتهٕيٌٓيطاٖ اَالػبتي زض ٔٛضز ٔحيٍ ٘ساض٘س  ٚثطاي پيف ثيٙي تغييطات ،زچبض
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ٔحسٚزيتٞبيي ٞؿتٙس ،ثٙبثطايٗ ثطاي ثمبي ذٛز ثبيس ثَٛ ٝض ٔؿتٕط ،ايسٜٞبي ٘ ٛثطاي ٔمبثّ ٝثب
فكبضٞبي ٔحيُي اضائ ٝزٙٞس .ػال ٜٚثط آٖ اضظـٞب ٕٞطا ٜثب ٚالؼيبت تغييط ٔيوٙٙس  ٚايٗ تغييطات
ثٛ٘ ٝث ٝذٛز تؼسيُ زض ثط٘بٔٞٝب  ٚتدسيس ٘ظط زض ٞسفٞب ،ضاٜٞب ٚ ٚؾبيُ ٘يُ ثٞ ٝسفٞب ضا
يطٚضي ٔيؾبظز .زض ٘تيد ٝزيٍط ٕ٘ي تٛاٖ اظ ثط٘بٔ ٝضيعي ثٔ ٝف ْٟٛوالؾيه آٖ ؾرٗ ٌفت.
فطا ٌ٘ٛطايي ث ٝزِيُ إٞيتي و ٝثطاي تٕطوع ظزايي لبيُ اؾتٔ ،ف ْٟٛؾبظٔب٘سٞي فؼبَ ضا زض
تمبثُ ثب ؾبظٔب٘سٞي ُٔطح ٔيوٙس ،و ٝػجبضت اؾت اظ اٍِٛيي و ٝثط ٔجٙبي اَالػبت حبنُ اظ
قٙبؾبيي قطايٍ ٔحيٍٞ ،سفٞب ٚ ٚظبيف ،اَالػبت  ٚفٗ آٚضي ا٘تربة ٔيقٛز  ٚاتىبي وٕتطي
ث ٝؾبذتٞبي ضؾٕي  ٚضٚاثٍ اظ پيف تؼييٗ قس ٜزاض٘س .ؾبظٔب٘سٞئ ،ؿُح ،غيط ٔتٕطوع ،ثب
اليٞٝب َ ٚجمبت ا٘سنٙٔ ،ؼُف  ٚترت ثطاي تيٓٞبي ذٛز ٔرتبض ٔٛضز تأويس اؾت [.]10
تطغيت و ٝزض فطاٌ٘ٛطايي زض تمبثُ ثب فطٔب٘سٞي ُٔطح ٔيقٛز اقبض ٜث ٝايٗ زاضز ؤ ٝسيطيت،
ٙٞط  ٚتٛا٘بيي پيٌيطي آضظٞٚبي خسيس  ٚايدبز تؼٟس ث ٝپيخٛيي آٟ٘ب اؾت .زض زٚضاٖ خسيس،
وبضوٙبٖ فطٞيرتٞ ٝؿتٙس  ٚزض ٘تيدٔ ٝكبضوت ٕٞ ٚىبضي زض ٌطٜٞٚب ث ٝيه آضٔبٖ ٔكتطن
زؾت ٔييبثٙس  ٚاظ ايٗ ضا ٜث ٝاٞساف ٔتؼٟس ٔيق٘ٛس  ٚثطاي ضؾيسٖ ث ٝآٟ٘ب تالـ ٔيوٙٙس .اظ
ايٗض ٚزيٍط ٘يبظي ث ٝفطٔب٘سٞي ٔؿتميٓ ٘ساض٘سٔ .سيط ٔيوٛقس ثب ٘فٛش  ٚتأثيطٌصاضي ثٞ ٝسايت
آ٘بٖ ثپطزاظز .اظ َطيك تطغيت افطاز تٛإ٘ٙس ٔيق٘ٛس .تٛإ٘ٙسؾبظي وبضوٙبٖ يؼٙي فطا ٓٞوطزٖ
ظٔي ٝٙثطاي قٙيسٖ نساي آٟ٘ب  ٚقطيه قسٖ زض ٔؼبزِ ٝزا٘ف  -لسضت .زض تفىط فطاٌ٘ٛطا ٓٞ
نسايي،تهٕيٌٓيطي ٔكتطن  ٓٞ ٚفىطي٘ ،تيدٔ ٝكبضوت زض ؾبظٔبٖ اؾت [.]21
زض ٔسيطيت فطا ٌ٘ٛطا زض تمبثُ ثب ٕٞبٍٙٞيٓٞ ،آفطيٙي ُٔطح ٔي قٛزٍٙٞ .بٔي وٕٞ ٝبٍٙٞي
زاَّٚجب٘ ،ٝغيط ضؾٕي ،ثس ٖٚتكطيفبت ؾبظٔب٘ي ،تٛؾٍ افطاز ٚ ٚاحسٞبي ؾبظٔب٘ي ايدبز قٛز
ٓٞآفطيٙي نٛضت ٔيپصيطز .زض ايٗ ذهٛل ،وبضٔٙس ثبيس ٞسفٞبي ذٛز ٚ ٚاحس ذٛز ضا ثكٙبؾس،
تهٛيط ضٚقٙي اظ آ٘چ٘ ٝيبظ زاضز ،زض ٘ظط زاقت ٝثبقس  ٚذٛز ضا ثب ؾبظٔبٖ ٞ ٚسفٞبي آٖ ٚفك زٞس.
زض ٓٞآفطيٙي اظ ؾبظ ٚوبضٞبي غيطضؾٕي ٕٞ ٚبٍٙٞي ٌطٜٞٚبي وبضي تٛؾٍ ذٛز آٖ ٌطٜٞٚب
اؾتفبزٔ ٜيقٛز .ثسيٗ ٔٙظٛض ٔسيطيت فطاٌ٘ٛطا ثب ايدبز ٌطٜٞٚبي وبضي ٔرتّفٌ ،فتٕبٖ ضا زض
ثيٗ افطاز تؿٟيُ ٔيوٙس  ٚايٗ ٌفتٕبٖ ث ٝلهس ؾبذتٗ ٔ ٚجبزِ ٝاَالػبت ا٘دبْ ٔيٌيطز  ٚضا ٜضا
ثطاي ٔكبضوت ثيكتط  ٚثٟجٛز فؼبِيتٞبي ؾبظٔب٘ي ٔيٌكبيس [.]22
ٔف ْٟٛوٙتطَ  ٚلسضت زض فطٌ٘ٛطايي اظ تؼطيف ٚثط و ٝنطفبً ث ٝوٙتطَ اختٕبػي  ٚوبضايي
فطزي تأويس زاضز فبنّٔ ٝيٌيطز  ٚث ٝنٛضت ذٛز -وٙتطِي ُٔطح ٔيقٛز .وٙتطَ اظ َطيك
ٔهبحجت اػٕبَ ٔيقٛز  ٚؾبذتبض ٔهبحجت ٕٔىٗ اؾت ٔٛخت ؾبوت وطزٖ  ٚيب تكٛيك
ظ يطزؾتبٖ زض يه ؾبظٔبٖ قٛز  ٚزض ٘تيد ٝوٙتطَ ثطاثط اؾت ثب زضٌيط قسٖ زض يه ٌفتٍٛي
زا٘ف ٔحٛض .ذٛز -وٙتطِي اظ َطيك لجٔ َٛؿئِٛيت فطزي ثطاي وبضٞبي ذٛز نٛضت ٔيپصيطز .اظ
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آ٘دب و ٝؾبظٔبٖ فطا ٌ٘ٛطا ،اؾبؼ ضاثُ ٚ ٝحًٛض ضا ث ٝاضظـٞب ٌ ٚطايفٞبي ٔكتطن ٔيٌصاضز،
ا٘تظبض ٔيضٚز و ٝث ٝزِيُ وكفٞبي زض٘ٚي وبضوٙبٖ  ٚخبشثٞٝبي ثيط٘ٚي ٛٔ ٚيٛعٞبي ؾبظٔب٘ي،
ٔكىالت اً٘جبَي ث ٝوٕتطيٗ ٔيعاٖ زض آٖ پسيساض قٛز [.]8
ٔسيطيت ٌ٘ٛطا و ٝزض ٔحسٚز ٜا٘مالة نٙؼتي ث ٝظٟٛض ضؾيس ثيف اظ ا٘ساض ٜث ٝان َٛػمال٘ي
زض ؾبظٔبٖ پبيجٙس ثٛز  ٚفطاٌ٘ٛطا زض حميمت ثب ظيط ؾإاَ ثطزٖ  ٚتطزيس زض ذهٛل ٔحٛضيت ٚ
ٔطخؼيت ػمُ ٚ ٚيغ ٞط ٌ٘ ٝ٘ٛظطئُّ ٝك پب ث ٝػطنٌ ٝصاقت [ .]12زض ثطضؾي ٘ظطيٞٝبي
ٔسيطيت فطاٌ٘ٛطا ٔيتٛاٖ ٘ظطيٞبيي ٕٞچٔ ٖٛسيطيت ويفيت خبٔغٟٙٔ ،سؾي ٔدسز ،1ؾبظٔبٖ
ٔدبظئ ،2سيطيت زا٘ف ،3ؾبظٔبٖٞبي يبزٌيط٘س ٚ 4ٜؾبظٔبٖٞبي يبززٙٞس 5ٜضا زض ظٔط ٜايٗ
٘ظطيٞب لطاض زاز.
پيشيىٍ پصيَص

زض ٔمبِٝاي ثب ػٛٙاٖ "ٔسيطيت زض ز٘يبي فطاٌ٘ٛطا " اظ زضاوط ث ٝػٛٙاٖ ٔؼّٓ ٔسيطيت يبز قسٜ
 ٚآٚضز ٜقس ٜو ٝزضاوط زض وتبة «ٚلبيغ ثطخؿت ٝفطزا» ثطاي اِٚيٗ ثبض ٚاغٔ ٜسيطيت فطاٌ٘ٛطا ٚ
ؾبظٔبٖ فطاٌ٘ٛطا ضا ُٔطح وطز ٜاؾت [ .]21زض ٔٛضز اضظـ فطاٌ٘ٛطا زض ٔجبحث ؾبظٔبٖ ٔ ٚسيطيت،
پػٞٚكي زض زا٘كٍب ٜال٘س 6ؾٛئس اظؾٛي ثطي ا٘دبْ قس  ٚثُٔ ٝبِؼ ٚ ٝثطضؾي ٘ظطي ٚ ٝػُٕ
ٔسيطيت زض ؾبظٔبٖٞبي ؾٛئسي پطزاذت ٝقس .زض ايٗ پػٞٚف ٘كبٖ زاز ٜقس وٚ ٝيؼيت حبيط
ؾبظٔبٖٞب ثٚ ٝؾيّ ٝؾبذتبضظزايي ،ضٞبيي اظ ضاٞجطزٞبي والٖ  ٚتأويس ثط ٌفتٍ ٚ ٛتجبزَ ٘ظط زض
ؾبظٔبٖ ٔكرم ٔيقٛز .زض پبيبٖ ٘تيدٌ ٝطفت ٝقس و ٝؾبذتبضظزايي اظ ؾبظٔبٖٞب ثبيس ٕٞعٔبٖ
ثب ؾبذتبضظزايي اظ اضظـٞبي فطٍٙٞي  ٚاختٕبػي ثبقس [.]6
ٞؿتط ( )2000زض ثطضؾي تأثيط ٘فٛش فطاٌ٘ٛطا ثط تغييط  ٚتح َٛآٔٛظـ ػبِي ،زض زا٘كٍبٜ
پطتٛضيب ،7ثؼس اظ ا٘تمبز اظ ػمال٘يت افطاَي ٔسض٘يؿٓ ُٔ ٚبِؼٌ ٝطايفٞبي ثطخؿت ٝفطاٌ٘ٛطا زض
چبضچٛة ٔٛلؼيت اختٕبع  ٚآٔٛظـ ػبِي ،انالح آٔٛظـ ػبِي زض خٟت فطاٌ٘ٛطا ٌٛٙٔ ،ث ٝانالح
قىُ  ٚا٘ساظ ٜؾيؿتٓ آٔٛظقي  ٚتٛؾؼٔ ٝحّي  ٚتٛؾؼ ٝقبيؿتٍيٞبي ثيٗإِّّي زا٘ؿت ٝاؾت
[ .]18زض پػٞٚكي وٚ ٝاالٖ  ٚؾبٔبزاض ( )2001زض زا٘كٍب ٜخٛضخيب 8ا٘دبْ زاز٘س ،ؾبذتبضظزايي ٚ
تأويس ثط ٌفتٍٔ ٚ ٛجبحث ٝاظ ٚيػٌيٞبي ٔسيطيت فطاٌ٘ٛطا ٔؼطفي قس  ٚزض ازأ ٝاشػبٖ قس و ٝػّٓ

1. Reengineering
2. Virtual organization
3. Knowledge management
4. Learning organization
5. Teaching organization
6. Lund
7. Pertoria
8. Georgia
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ٔسيطيت فطاٌ٘ٛطا اظ ز ٚقبِٛز ٚ ٜثٙيبٖ ثٟطٔ ٜيٌيطز .يىي اَالػبت  ٚزيٍطي ٔسيطيت زا٘ف
[.]29
٘تيد ٝپػٞٚكي و ٝتٛؾٍ پبضاٞبِس  ٚضأؿٔٛي ( )2004ا٘دبْ ٌطفت ز ٚپبضازٚوؽ لطٖ  21ضا
ث ٝتهٛيط ٔيوكس :حك ا٘تربة ثيكتط  ٚضيبيت وٕتط ٔهطفوٙٙس ٚ ٜاذتيبضات ثيكتط  ٚاضظـ
وٕتط تهٕيٓٞبي ٔسيطيت ػبِي .زض پبؾد ث ٝايٗ پبضازٚوؽٞبٓٞ ،آفطيٙي ثب ٔهطف وٙٙسٜ
ضٚيىطزي ٔٙبؾت تكريم زاز ٜقس .تب اظ ايٗ َطيك ٘مف ٔهطفوٙٙس ٜاظ ػٙهط ٔدعا٘ ،بآٌبٚ ٜ
ٔٙفؼُ ث ٝػٙهط ٔطتجٍُّٔ ،غ  ٚفؼبَ تغييط يبثس .زض ايٗ پػٞٚف ٍِٛي زاضت،)DART( 1وٝ
قبُٔ چٟبض ػٙهط ٌفتٍ ،ٛزض زؾتطؼ ثٛزٖ ،ذُطؾٙدي  ٚقفبفيت اؾت ،ثطاي اضظيبثي ٔيعاٖ
ٓٞآفطيٙي ،زض زا٘كٍب ٜقيىبٌ ،2ٛثىبض ٌطفت ٝقس [.]25
زض پػٞٚكي زيٍط ثب ػٛٙاٖ «فطاٌ٘ٛطايي زض ؾبظٔبٖ» خب٘ؿٚ )1994( ٖٛيػٌيٞبي
ؾبظٔبٖٞبي فطاٌ٘ٛطا ضا ثط٘بٔٝضيعي افميٕٞ ،ىبضي ٔسيطيت  ٚوبضوٙبٖ ،ذٛز تٙظيٕي وبضوٙبٖ،
٘ظبضت غيط ٔتٕطوع ،تيٓٞبي وبضي  ٚوبضوٙبٖ چٙس ٟٔبضتي ،وبضوٙبٖ ث ٝػٛٙاٖ ؾطٔبيٚ ٝ
ٔكٛقٞبي تيٕئ ،ؼطفي وطز ٜاؾت [ٞ .]21بخع ،3ثب اقبض ٜث ٝؾبظٔبٖٞبي يبزٌيط٘س ،ٜز٘يبي
ٔؼبنط ضا ز٘يبي فطاٌ٘ٛطا ٔؼطفي وطز ٜاؾت  ٚزض ٔمبِٝاي ثب ػٛٙاٖ «يبزٌيطي ثطاي ثمبء »4تٛنيٝ
وطز ٜاؾت و ٝؾبظٔبٖٞب ثطاي ثمبء زض ايٗ زٚضاٖ ثبيس ذهٛنيبتي قجي ٝذٛزٔرتبضي ،وبض تيٕي،
ضٞجطي ٔكبضوتي  ٚتٛٙع فطٍٙٞي ضا تٛؾؼ ٝزٙٞسٚ .ي زض ازأٔ ،ٝسيطيت ٔبتطيؿي ،ؾّؿّٔ ٝطاتت
ٔؿُح ،يبزٌيطي ٔكبضوتي ٔ ٚسيطيت پطٚغ ٜضا اظ خّٕ ٝضٚيىطزٞبيي ٔؼطفي ٔيوٙس و ٝزض
ٔسيطيت ؾبظٔبٖ فطاٌ٘ٛطا وبضثطز زاض٘س [.]20
اؾپطيتعض 5ثب ثيبٖ ؾٛ٘ ٝع ضٞجطي يؼيف ،ذٛة  ٚػبِي  ،ضٞجط ػبِي ضا يه ضٞجط ٓٞآفطيٗ
ٔؼطفِي وطز ٜاؾت  ٚث ٝثطضؾي چٟبض ػٙهط  ٓٞآفطيٙي (تمؿيٓ زا٘ف ،اٞساف ٔثجت ٚ ٚالؼي،
احؿبؾبت ٔثجت  ٚضٚاثٍ ٔثجت) پطزاذت ٝاؾت [.]28
لبيي فيؿبَ 6زض ثطضؾي ؾبظٔب٘سٞي فؼبَ ثؼس اظ تؼطيف آٖ ث ٝػٛٙاٖ ٚاغٜاي و ٝثطاي
تٛييح تغييط  ٚتحٛالت ؾبظٔب٘ي اظ ضا ٜا٘تربة ث ٝوبض ٔيضٚز  ٚث ٝػٛٙاٖ ؾبظٔب٘سٞي ٔجتٙي ثط
ا٘تربة اثعاض  ٚاٞساف اؾت ،ثب اؾتفبز ٜاظ ضٚـٞبي لٍ٘ ْٛبضئ ،كبٞس ٜفؼبَ  ٚتحّيُ اثط ثٝ
ثطضؾي ايٗ ٔإِف ٝزض زا٘كٍب٘ ٜئ ٛىعيى 7ٛپطزاذت .يبفتٞٝبي حبنُ اظ ايٗ پػٞٚف ٘كبٖ زاز وٝ
و ٝؾبظٔب٘سٞي فؼبَ ثيف اظ ايٙىٔ ٝتٕطوع ثط ا٘تربة ثبقس ٔتٕطوع ثط اضظـٞبؾتٚ .ي زض ازأٝ
1. Dialogue – Access – Risk assessment – Transparency
2. Chicago
3. Hughes
4. Learning for survival
5. Spreitzer
6. Ghazi Faisal
7. New Mexico
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ُٔبِت ٛٔ ٚيٛػبت ٕٟٔي ضا ُٔطح وطز ٜاؾت ،اظ خّٕ ٝإٞيت يه قؼج ٚ ٝزايط ٜثطاي
ؾبظٔب٘سٞي فؼبَ ،اضتجبٌ ثيٗ ٔسيطاٖ قؼجٞٝب ٔ ٚؿئِٛيتپصيطي آ٘بٖ  ٚاػتمبز ث ٝايٗ و ٝفطًٙٞ
ؾبظٔب٘سٞي فؼبَ ٔجتٙي ثط ان َٛوبض ٞسفٕٙس اؾت [.]17
زض  ٕٝٞايٗ پػٞٚفٞب زيسٔ ٜيقٛز ؤ ٝسيطيت فطاٌ٘ٛطا الظٔ ٝػهط و٘ٛٙي اؾت  ٚقيٜٛ
ٔسيطيتي ٔٙبؾجي ثطا ي ازاضٔ ٜحيٍ ٔتغيط ؾبظٔب٘ي اؾت.
سؤالَاي پصيَص

ثب تٛخ ٝثٔ ٝجبحث ُٔطح قس ٚ ٜثطضؾي زليك ٔجب٘ي ٘ظطي ٔيتٛاٖ ػٛأُ شيُ ضا اظ
ٔكرمٞبي ٔسيطيت فطاٌ٘ٛطا زض ٘ظط ٌطفت:
٘ٛآٚضي  ٚاثتىبض [ ]7ؾبظٔب٘سٞي فؼبَ [ ]7تطغيت [ٓٞ ،]7آفطيٙي [ ٚ ،]7ذٛزوٙتطِي [.]7
ثب تٛخ ٝث ٝايٗ أط ؾإاَٞبي ظيط زض ايٗ پػٞٚف ٔٛضز ثطضؾي لطاض ٔيٌيط٘س.
 -1تب چٔ ٝيعاٖ "٘ٛآٚضي  ٚاثتىبض" زض ٔسيطيت زا٘كٍبٜٞب ث ٝوبض ٌطفتٔ ٝيقٛز؟
 -2تب چٔ ٝيعاٖ "ؾبظٔب٘سٞي فؼبَ" زض ٔسيطيت زا٘كٍبٜٞب ث ٝوبض ٌطفتٔ ٝيقٛز؟
 -3تب چٔ ٝيعاٖ ضٚيىطزٞبي "تطغيت" زض ٔسيطيت زا٘كٍبٜٞب ث ٝوبض ٌطفتٔ ٝيقٛز؟
 -4تب چٔ ٝيعاٖ ضٚيىطزٞبي " ٓٞآفطيٙي" زض ٔسيطيت زا٘كٍبٜٞب ث ٝوبض ٌطفتٔ ٝيقٛز؟
 -5تب چٔ ٝيعاٖ "ذٛزوٙتطِي" زض ٔسيطيت زا٘كٍبٜٞب ث ٝوبض ٌطفتٔ ٝيقٛز؟
زض ٟ٘بيت  ٚپؽ اظ ثطضؾي ؾإاَٞبي يبز قس ٜث ٝثطضؾي ؾإاَ ظيط زض زا٘كٍبٜٞب پطزاذتٝ
ٔيقٛز.
 -6آيب ثيٗ ٚيغ ٔٛخٛز ُّٛٔ ٚة ٔإِفٞٝبي ٔسيطيت فطاٌ٘ٛطا زض زا٘كٍبٜٞب تفبٚت ٚخٛز زاضز؟

ريش پصيَص

پػٞٚف حبيط تٛنيفي

پيٕبيكي اؾت  ٚث ٝثطضؾي ٘ظطات اػًبي ٞيأت ػّٕي

زا٘كٍبٜٞبي انفٟبٖ  ٚػّ ْٛپعقىي انفٟبٖ زض ذهٛل ٔيعاٖ وبضثؿت ٔإِفٞٝبي ٔسيطيت
فطاٌ٘ٛطا ٔيپطزاظز.
خبٔؼ ٝآٔبضي ايٗ پػٞٚف قبُٔ وّي ٝاػًبي ٞيأت ػّٕي زا٘كٍب ٜانفٟبٖ  ٚػّ ْٛپعقىي
انفٟبٖ زض ؾبَ تحهيّي  85-86ثٛز و ٝثَٛ ٝض تٕبْ ٚلت زض اؾترساْ زا٘كٍب ٜثٛز٘س .زض
ٌٕ٘ٝ٘ٛيطي اظ ايٗ خبٔؼ ٝآٔبضي ٘ 130فط اظ اػًبي ٞيأت ػّٕي ثب اؾتفبز ٜاظ ضٚـ ٌٕ٘ٝ٘ٛيطي
َجمٝاي ٔتٙبؾت ثب حدٓ ا٘تربة قس٘س .ثسيٗ تطتيت و ٝؾَ ٝجم ٝػّ ْٛا٘ؿب٘ي ،ػّ ْٛپبيٚ ٝ
پعقىي زض ٘ظط ٌطفت ٝقس ٕٝ٘ٛ٘ ٚاي ٔتٙبؾت ثب حدٓ آٟ٘ب ،ثطآٚضز قس.

بررسي وضعيت موجود و مطلوب ميسان کاربست ...

اظ آ٘دب و ٝپػٞٚف حبيط تٛنيفي -پيٕبيكي اؾت ،پطؾكٙبٔ ٝث ٝػٛٙاٖ اثعاض ا٘ساظٌٜيطي،
ٔٙبؾت تكريم زاز ٜقس  ٚپطؾكٙبٔٔ ٝحمك ؾبذتٝاي و ٝقبُٔ  46ؾإاَ ثؿت ٝپبؾد زض
ٔميبؼ پٙح زضخٝاي ِيىطت (اظ ذيّي ظيبز تب ذيّي وٓ) ثٛز ،پٙح ٔإِفٔ ٝسيطيت فطاٌ٘ٛطا (تطغيت،
٘ٛآٚضي ،ذٛزوٙتطِيٓٞ ،آفطيٙي  ٚؾبظٔب٘سٞي فؼبَ) ضا زض زٚ ٚيؼيت ٔٛخٛز ُّٛٔ ٚة ٔٛضز
ؾٙدف لطاض زاز .ؾإاَٞبي ٔطث ٌٛثٞ ٝط ٔإِف ٝثب تٛخ ٝث٘ ٝظطيٞٝبي ٘ٛيؿٙسٌبٖ فطاٌ٘ٛطا ثٛيػٜ
«ثٛج  ٚزٟ٘ي »2000،تٟي ٝقس .خٟت ثطضؾي ضٚايي پطؾكٙبٔٔ ٝتٗ اِٚي ٝزض اذتيبض ٞفت ٘فط اظ
ٔترههبٖ ٔسيطيت زض زا٘كٍب ٜانفٟبٖ لطاض ٌطفت  ٚپؽ اظ انالحبت٘ ،ؿرٟ٘ ٝبيي تٟي ٝقس.
اظ فطٔ َٛآِفبي وط٘ٚجبخ 1ثطاي تؼييٗ پبيبيي 2پطؾكٙبٔ ٝاؾتفبز ٜقس  ٚيطيت پبيبيي آٖ 0/92
ثطآٚضز قس و ٝزض ؾُح آِفبي ٔ %1ؼٙبزاض ثٛز ٜاؾت  ٚحبوي اظ پبيبيي ثبالي اثعاض ا٘ساظٌٜيطي
اؾت .پبيبيي ٞط يه اظ ٔإِفٞٝب ٘يع ثطآٚضز قس و ٝزض خس َٚظيطآٔس ٜاؾت.
خسٔ .3َٚيعاٖ پبيبيي ٔإِفٞٝب
مؤلفٍَاي مديريت فراوًگرا

ضرية پايايي

٘ٛآٚضي

0/86

تطغيت

0/82

ذٛزوٙتطِي

0/84

ٓٞآفطيٙي

0/81

ؾبظٔب٘سٞي فؼبَ

0/89

ثطاي تدعي ٚ ٝتحّيُ تٛنيفي اظ فطاٚا٘ي ،زضنس فطاٚا٘ئ ،يبٍ٘يٗ ،ا٘حطاف ٔؼيبض ٚ ٚاضيب٘ؽ،
 ٚزض ؾظح اؾتٙجبَي اظ آظٖٔٞٛبي  tثطاي ٔمبيؿٔ ٝيبٍ٘يٗ ٞط يه اظ پٙح ٔإِفٔ ٝسيطيت
فطاٌ٘ٛطا ،اظ ٘ظط اػًبي ٞيأت ػّٕي  ٚاظ آظٔ t ٖٛته ٔتغيط ٜثٙٔ ٝظٛض ٔمبيؿ٘ ٝظطات اػًبي
ٞيأت ػّٕي ثب تٛخ ٝث ٝخٙؿيت آ٘بٖ اؾتفبز ٜقس .اظ آظٔ ٖٛتحّيُ ٚاضيب٘ؽ يه ضا 3ٝٞثٙٔ ٝظٛض
ٔمبيؿ٘ ٝظطات اػًبي ٞيأت ػّٕي ثب تٛخ ٝثٔ ٝطتج ٝػّٕي  ٚؾٛٙات ذسٔت آ٘بٖ اؾتفبز ٜقسٚ ،
ٞ tتّي 4ًٙثطاي ٔكرم وطزٖ ايٗ ٔٛيٛع و ٝتفبٚت ٔكبٞس ٜقس ٜثيٗ ٔيبٍ٘يٗٞبي
ٔإِفٞٝبي ٔسيطيت فطاٌ٘ٛطا ٔؼٙبزاض ثٛز ٜاؾت يب ذيط ،ث ٝوبض ٌطفت ٝقس.
زازٜٞبي حبنُ اظ پطؾكٙبٔ ٝزض زٚ ٚيغ ُّٔٛة ٛٔ ٚخٛز خٕغآٚضي  ٚتحّيُ قسٜا٘س  ٚثٝ
تفىيه ؾإاَٞبي پػٞٚف زض خسَٞٚبي  4تب  10اضائٔ ٝيق٘ٛس.
1. Coronbach Alpha Coefficient
2. Reliability
)3. ANOVA (Analysis Of Variance
4. Hotelling
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001

خسٔ .4َٚمبيؿٔ ٝيبٍ٘يٗ ٕ٘طٔ ٜيعاٖ وبضثؿت ٔإِفٞٝبي ٔسيطيت فطاٌ٘ٛطا زض زا٘كٍب ٜاظ ٘ظط اػًبي ٞيأت ػّٕيزض ٚيؼيت
ٔٛخٛز
مؤلفٍَا

مياوگيه

اوحراف مؼيار

t

خطاي مؼيار

تطغيت

2/ 68

0/559

0/051

-6/13

٘ٛآٚضي
ذٛزوٙتطِي

2/63
2/86

0/621
0/593

0/056
0/054

-6/47
-2/42

ٓٞآفطيٙي

2/64

0/656

0/061

-5/92

ؾبظٔب٘سٞي فؼبَ

2/77

0/573

0/052

-4/36

ثط اؾبؼ يبفتٞٝبي خسٔ t 4َٚكبٞس ٜقسٔ ٕٝٞ ٜإِفٞٝبي ٔسيطيت فطاٌ٘ٛطا اظ ٔمساض ثحطا٘ي
خس َٚزض ؾُح ذُبي  5زضنس وٛچىتط ٔيثبقس .ثٙبثطايٗ اظ زيسٌب ٜاػًبي ٞيأت ػّٕئيعاٖ
وبضثؿت ٔإِفٞٝبي ٔسيطيت فطاٌ٘ٛطا زض زا٘كٍب ،ٜزض ٚيؼيت ٔٛخٛز وٕتط اظ ؾُح ٔتٛؾٍ ثٛزٜ
اؾت.
خسٔ .5َٚمبيؿٔ ٝيبٍ٘يٗ ٕ٘طٔ ٜيعاٖ وبضثؿت " تطغيت" زض زا٘كٍب ٜاظ ٘ظط اػًبي ٞيأت ػّٕي زض ٚيؼيت ٔٛخٛز ُّٛٔ ٚة
ترغية آمارٌ

مياوگيه

اوحراف مؼيار

خطاي مؼيار

T

ٚيغ ٔٛخٛز

2/68

0/559

0/051

-6/13

ٚيغ ُّٔٛة

4/24

0/487

0/044

27/97

ثب تٛخ ٝث ٝايٙىٔ t ٝكبٞس ٜقس ٜزض ؾُح ٔ p ≥ 0/01ؼٙبزاض ثٛز ٜاؾت .ثٙبثطايٗ ثيٗ ٚيغ
ٔٛخٛز ُّٛٔ ٚة ٔإِف " ٝتطغيت" تفبٚت ٔؼٙبزاض ٚخٛز زاضز .ايٗ تفبٚت حبوي اظ قىبف ثيٗ ٚيغ
ٔٛخٛز ُّٛٔ ٚة اؾت.
خسٔ .6َٚمبيؿٔ ٝيبٍ٘يٗ ٕ٘طٔ ٜيعاٖ وبضثؿت "٘ ٛآٚضي" زض زا٘كٍب ٜاظ ٘ظط ٞيأت ػّٕي زض ٚيؼيت ٔٛخٛز ُّٛٔ ٚة
وًآيري آمارٌ

مياوگيه

اوحراف مؼيار

خطاي مؼيار

t

ٚيغ ٔٛخٛز

2/63

0/621

0/056

-6/47

ٚيغ ُّٔٛة

4/39

0/498

0/045

30/47

ثب تٛخ ٝث ٝايٙىٔ t ٝكبٞس ٜقس ٜزض ؾُح ٔ p ≥ 0/01ؼٙبزاض ثٛز ٜاؾت .ثٙبثطايٗ ثيٗ ٚيغ
ٔٛخٛز ُّٛٔ ٚة ٔإِف ٛ٘" ٝآٚضي" تفبٚت ٔؼٙبزاض ٚخٛز زاضز .ايٗ تفبٚتٌٛ ،يبي قىبف ثيٗ ٚيغ
ٔٛخٛز ُّٛٔ ٚة اؾت.

بررسي وضعيت موجود و مطلوب ميسان کاربست ...

خسٔ .7َٚمبيؿٔ ٝيبٍ٘يٗ ٕ٘طٔ ٜيعاٖ وبضؾت "ذٛزوٙتطِي" زض زا٘كٍب ٜاظ ٘ظط اػًبي ٞيأت ػّٕي زض ٚيؼيت ٔٛخٛز ٚ
ُّٔٛة

خًدکىترلي آمارٌ
ٚيغ ٔٛخٛز
ٚيغ ُّٔٛة

اوحراف مؼيار
0/593
0/539

مياوگيه
2/86
4/09

خطاي مؼيار
0/0544
0/049

t
-2/42
24/80

ثب تٛخ ٝث ٝايٙىٔ t ٝكبٞس ٜقس ٜزض ؾُح ٔ p ≥ 0/01ؼٙبزاض ثٛز ٜاؾت .ثٙبثطايٗ ثيٗ ٚيغ ٔٛخٛز
ُّٛٔ ٚة ٔإِف " ٝذٛزوٙتطِي" تفبٚت ٔؼٙبزاض ٚخٛز زاضز .ايٗ تفبٚت حبوي اظ قىبف ثيٗ ٚيغ
ٔٛخٛز ُّٛٔ ٚة اؾت.
خسٔ .8َٚمبيؿٔ ٝيبٍ٘يٗ ٕ٘طٔ ٜيعاٖ وبضؾت "  ٓٞآفطيٙي " زض زا٘كٍب ٜاظ ٘ظط اػًبي ٞيأت ػّٕي زض زٚ ٚيؼيت ٔٛخٛز ٚ
ُّٔٛة
t

َمآفريىي آمارٌ
ٚيغ ٔٛخٛز

مياوگيه
2/64

اوحراف مؼيار
0/656

خطاي مؼيار
0/061

-5/92

ٚيغ ُّٔٛة

4/17

0/516

0/047

24/80

ثب تٛخ ٝث ٝايٙىٔ t ٝكبٞس ٜقس ٜزض ؾُح ٔ p ≥ 1/10ؼٙبزاض ثٛز ٜاؾت .ثٙبثطايٗ ثيٗ ٚيغ ٔٛخٛز
ُّٛٔ ٚة ٔإِفٓٞ« ٝآفطيٙي» تفبٚت ٔؼٙبزاض ٚخٛز زاضز .ايٗ تفبٚت ٌٛيبي قىبف ثيٗ ٚيغ
ٔٛخٛز ُّٛٔ ٚة اؾت.
خسٔ .9َٚمبيؿٔ ٝيبٍ٘يٗ ٕ٘طٔ ٜيعاٖ وبضؾت "ؾبظٔب٘سٞي فؼبَ" زض زا٘كٍب ٜاظ ٘ظط اػًبي ٞيأت ػّٕي زض زٚ ٚيؼيت ٔٛخٛز
ُّٛٔ ٚة
سازماودَي فؼال آمارٌ
ٚيغ ٔٛخٛز
ٚيغ ُّٔٛة

مياوگيه
2/77
4/05

اوحراف مؼيار
0/573
0/514

خطاي مؼيار
0/052
0/047

t
-4/36
22/40

ثب تٛخ ٝث ٝايٙىٔ t ٝكبٞس ٜقس ٜزض ؾُح ٔ p ≥ 1/10ؼٙبزاض ثٛز ٜاؾت ،ثٙبثطايٗ ثيٗ ٚيغ
ٔٛخٛز ُّٛٔ ٚة زض ٔإِف« ٝؾبظٔب٘سٞي فؼبَ» تفبٚت ٔؼٙبزاض ٚخٛز زاضز .ايٗ تفبٚت حبوي اظ
قىبف ثيٗ ٚيغ ٔٛخٛز ُّٛٔ ٚة اؾت.
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خسٔ .10َٚمبيؿٔ ٝيبٍ٘يٗ ٕ٘طٔ ٜيعاٖ وبضثؿت ٔإِفٞٝبي ٔسيطيت فطاٌ٘ٛطا اظ زيسٌب ٜاػًبي ٞيأت ػّٕي زض ٚيؼيت ٔٛخٛز
مؤلفٍ آمارٌ
تطغيت
٘ٛآٚضي
ذٛز وٙتطِي
 ٓٞآفطيٙي
ؾبظٔب٘سٞي فؼبَ

p=/ 111

مياوگيه
2/68
2/63
2/86
2/64
2/77

اوحراف مؼيار
. / 559
. /621
. /593
. /656
. /573

t ²=43/69 f =5/805

زازٜٞبي خسٌٛ 10 َٚيبي ايٗ اؾت ؤ f ٝكبٞس ٜقس ٜزض ؾُح ٔ p ≤/01ؼٙبزاض ثٛز ٜاؾت.
ثٙبثطايٗ اظ ٘ظط اػًبء ٞيأت ػّٕي زا٘كٍبٜٞب ٔيعاٖ وبضثؿت ٔإِفٞٝبي ٔسيطيت فطا٘ٛاٌط زض
ٔسيطيت زا٘كٍبٜٞب يىؿبٖ ٘جٛز ٜاؾت .ثيكتطيٗ ٔيبٍ٘يٗ ٔطث ٌٛثٔ ٝإِف ٝذٛزوٙتطِي ٚ 2/86
وٕتطيٗ ٔيبٍ٘يٗ ٔطث ٌٛثٔ ٝإِفٛ٘ ٝآٚضي 2/63ثٛز ٜاؾت.
خسٔ .11َٚمبيؿٔ ٝيبٍ٘يٗ ٕ٘ط ٜپبؾدٞبي اػًبي ٞيأت ػّٕي ثٔ ٝإِفٞٝبي ٔسيطيت فطاٌ٘ٛطا زض ٚيؼيت ُّٔٛة
مؤلفٍ آمارٌ
تطغيت
٘ٛآٚضي
ذٛز وٙتطِي
ٕٞبفطيٙي
ؾبظٔب٘سٞي فؼبَ

p=/111

مياوگيه
4/24
4/39
4/09
4/17
4/05

اوحراف مؼيار
. /487
. /498
. /539
. /516
. /514

t2 =28/1 f =05/72

ثط اؾبؼ يبفتٞٝبي خسٔ f ،11َٚكبٞس ٜقس ٜزض ؾُح ٔ p ≤/01ؼٙبزاض ثٛز ٜاؾت .ثٙبثطايٗ
ُّٔٛة ثٛزٖ وبضثؿت ٔإِفٞٝبي ٔسيطيت فطا٘ٛاٌط زض زا٘كٍبٜٞب اظ زيسٌب ٜاػًبي ٞيأت ػّٕي
يىؿبٖ ٘جٛز ٜاؾت .ثيكتطيٗ ٔيبٍ٘يٗ ٔطث ٌٛثٔ ٝإِفٛ٘« ٝآٚضي» ٚ ،4/39 ،وٕتطيٗ ٔيبٍ٘يٗ
ٔطث ٌٛثٔ ٝإِف« ٝؾبظٔب٘سٞي فؼبَ» 4/05 ،ثٛز ٜاؾت.
تحث ي وتيجٍگيري

٘تبيح پػٞٚف ثيبٍ٘ط ايٗ اؾت و ٝاظ زيسٌب ٜاػًبي ٞيأت ػّٕي زا٘كٍب ٜانفٟبٖ  ٚػّْٛ
پعقىي انفٟبٖٔ ،سيطيت ايٗ زا٘كٍبٜٞب ٔإِفٞٝبي ٔسيطيت فطاٌ٘ٛطا (٘ٛآٚضيٓٞ ،آفطيٙي،
ذٛزوٙتطِي ،تطغيت  ٚؾبظٔب٘سٞي فؼبَ) ضا وٕتط اظ حس ٔتٛؾٍ ث ٝوبض ٔيٌيط٘س .زض يٕٗ اظ
زيسٌب ٜآ٘بٖ ُّٔٛثيت ث ٝوبضٌيطي ايٗ ٔإِفٞٝب ثيكتط اظ حس ٔتٛؾٍ ثٛز ٜاؾت .زض ظٔئ ٝٙإِفٝ
«تطغيت» ،اػًبي ٞيأت ػّٕي ٔؼتمس ثٛز٘س و ٝزض ٚيؼيت ٔٛخٛزٚ« ،اٌصاضي وبضٞبي

بررسي وضعيت موجود و مطلوب ميسان کاربست ...

چبِفثطاٍ٘يع ث ٝاػًبي ٞيأت ػّٕي ث ٝػٛٙاٖ ٚؾيّٝاي خٟت ثبال ثطزٖ اٍ٘يعـ آ٘بٖ» ،ثب
ٔيبٍ٘يٗ  ، 2/35وٕتط ٔٛضز تٛخ ٝلطاض ٌطفت ٝاؾت  ٚزض ٚيؼيت ُّٔٛة ٘يع« ،حٕبيت  ٚپكتيجب٘ي
اظ َطحٞبي پػٞٚكي اضائ ٝقس ٜاظؾٛي اػًبي ٞيأت ػّٕي» « ٚقٙبذت  ٚتمسيط اظ اثساػبت ٚ
اذتطاػبت اػًبي ٞيأت ػّٕي» ،ضا ثب ٔيبٍ٘يٗ  ،4/44قبيؿت ٝثيكتطيٗ تٛخ ٝزا٘ؿتٙس.
زض ذهٛل ٔإِفٛ٘« ٝآٚضي»ٌ ،طٔ ٕٝ٘ٛ٘ ٜٚؼتمس ثٛز٘س و ٝزض ٚيؼيت ٔٛخٛزٌ ،عي« ٝٙفطآٞ
ثٛزٖ قطايٍ خٟت َطح ػمبيس اػًبي ٞيأت ػّٕي زض خٛي ذبِي اظ تطؼ ٚ ٚا ،»ٕٝٞثب ٔيبٍ٘يٗ
 ،2/42اظ خب٘ت ٔسيطيت زا٘كٍبٜٞب وٕتط اظ ؾبيط ٌعيٞٝٙب ٔٛضز تٛخ ٚ ٝتأويس لطاض ٌطفت ٝاؾت .زض
يٕٗ آ٘بٖ ٔؼتمس ثٛز٘س و« ٝتمٛيت ضٚحئُ ٝبِؼ ٚ ٝپػٞٚف زض ثيٗ اػًبي ٞيأت ػّٕي» ثب
ٔيبٍ٘يٗ  ،4/52زض ٚيؼيت ُّٔٛة قبيؿت ٝثيكتطيٗ تٛخ ٝاؾت.
ٞيت ،ويتع  ٚزٔبضي ]19[1ذالليت ٛ٘ ٚآٚضي ضا اظ ذهٛنيبت ؾبظٔبٖٞبي يبزٌيط٘سٔ ٜيزا٘ٙس
ٔ ٚؼتمس٘س ايٗ ٚيػٌي ؾجت ٔيقٛز و ٝؾبظٔبٖٞب ثب ٔكىالت ٔأ٘ٛؼ ٘ك٘ٛس  ٚاظ ضاٜٞبي ثسيغ
ؾؼي زض حُ آٟ٘ب زاقت ٝثبقٙس٘ٛ٘ .بو ٚ ٛتبوٛچي٘ ]4[2يع يىي اظ اثؼبز پيف ثط٘س ٜزا٘ف ضا فطًٙٞ
ؾبظٔب٘ي ٔيزا٘ٙس و ٝزض آٖ ذالليت ٛ٘ ٚآٚضي يه اضظـ ٔحؿٛة ٔيقٛز [.]4
زض ذهٛل ٔإِف« ٝذٛزوٙتطِي» ٌطٔ ٕٝ٘ٛ٘ ٜٚؼتمس ثٛز و ٝوٓ تٛخٟي ث« ٝتكٛيك اػًبي
ٞيأت ػّٕي ث ٝذٛز اضظيبثي» ثب ٔيبٍ٘يٗ  ،2/51ثيكتط اظ ؾبيط ٌعيٞٝٙب ث ٝچكٓ ٔيذٛضزٚ ،
ُّٔٛثيت «إٞيت زازٖ ث ٝآظازي ػُٕ  ٚاؾتمالَ اػًبي ٞيأت ػّٕي» ضا ثب ٔيبٍ٘يٗ ،4/34
ثيكتط اظ ؾبيط ٌعيٞٝٙب اضظيبثي وطزٜا٘س .ايٗ ٘تبيح ٘كبٖ زٙٞس ٜيطٚضت ث ٝوبضٌيطي
«ذٛزوٙتطِي» اؾت ٘ ٚتبيح پبؾدٞب ثب پػٞٚف ثٛضٚؼ ]11[ 3زاضز .ثٛضٚؼ زض پػٞٚكي و ٝزض
ذهٛل ٔسيطاٖ ٔساضؼ اثتسايي ا٘دبْ زاز ث ٝايٗ ٘تيد ٝضؾيس ؤ ٓٞ ٝسيطاٖ ثب اثطثركي ثبال ٚ
ٔ ٓٞسيطاٖ ثب اثطثركي ٔتٛؾٍ فطايٙسٞبي ذٛزوٙتطِي ضا ث ٝوبض ٔيٌيط٘س [.]11
زض ضاثُ ٝثب ٔإِفٓٞ« ٝآفطيٙي» ٌٛي « ٝتكٛيك ا٘دبْ پطٚغٜٞبي ٌطٞٚي زض ثيٗ اػًبء ٞيأت
ػّٕي» ،ثب ٔيبٍ٘يٗ  ،2/45وٕتط اظ ؾبيط ٌعيٞٝٙب ٚخٛز زاضز ُّٛٔ ٚثيت «ٕٞىبضي  ٚتكطيه
ٔؿبػي اػًبي ٞيأت ػّٕي زض حُ ٔؿبئُ ٔ ٚكىالت ٔطث ٌٛثٌ ٝط ٜٚآٔٛظقي» « ٚتطٚيح
فط ًٙٞثحث ٌ ٚفتٕبٖ زض زا٘كٍب »ٜضا ثب ٔيبٍ٘يٗ  ،4/31ثيكتط اظ ؾبيط ٌعيٞٝٙب اضظيبثي وطزٜا٘س.
ايٗ ٘تيد ٝثب پػٞٚف آٙٞچيبٖ [ٕٞ ]1ؿٛيي زاضز .زض پػٞٚف آ٘بٖ وبضوٙبٖ ٔساضؼ احؿبؼ
ٕ٘يوطز٘س و ٝزض تهٕيٌٓيطيٞب ٔكبضوت ظيبزي زاض٘سٕٞ .چٙيٗ ايٗ ٘تبيح ثب پػٞٚف اِٚف ثطي
[ ،]6و ٝث ٝثطضؾي ٘ظطي ٚ ٝػُٕ ٔسيطيت زض ؾبظٔبٖٞبي ؾٛئسي پطزاذت ٕٞؿ ٛاؾتٚ .ي ٘كبٖ
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زاز وٚ ٝيؼيت حبيط ؾبظٔبٖٞب ثٚ ٝؾيّ ٝؾبذتبضظزايي ،ضٞبيي اظ ضاٞجطزٞبي والٖ  ٚتأويس ثط
ٌفتٍ ٚ ٛتجبزَ ٘ظط زض ؾبظٔبٖ ٔكرم ٔيقٛز [.]6
زض ٟ٘بيت زضذهٛل «ؾبظٔب٘سٞي فؼبَ» ٘تبيح ٘كبٖ زاز و ٝاظ ٘ظط اػًبي ٞيأت ػّٕي،
«ٚاٌصاضي ٔؿئِٛيت ث ٝافطاز ثط اؾبؼ ٔيعاٖ ذالليت آ٘بٖ» ،ثب ٔيبٍ٘يٗ  ،2/35وٕتط اظ ؾبيط
ٌعيٞٝٙب ٔٛضز تٛخ ٝلطاض ٌطفت ٝاؾت ٕٞ ٚچٙيٗ ُّٔٛثيت «أىبٖ زؾتطؾي ؾطيغ  ٚآؾبٖ ثٝ
ٔٙبثغ اَالػبتي  ٚتحميمبتي زا٘كٍب ،»ٜثبٔيبٍ٘يٗ  ،4/42ثيكتط اظ ؾبيط ٌعيٞٝٙب اضظيبثي قس ٜاؾت.
ايٗ ٘تيد ٝثب ٘تيد ٝپػٞٚف ضئٛفي پٛض  ٚآٙٞچيبٖ ٕٞؿٛيي زاضز .آ٘بٖ ٘يع ث ٝايٗ ٘تيد ٝضؾيس٘س
و ٝزؾتطؾي ث ٝفٙبٚضي اَالػبت زض ٔساضؼ وٓ اؾت [ٚ .]1االٖ  ٚؾبٔبزاض٘ 1يع زض پػٞٚكي زض
زا٘كٍب ٜخٛضخيب ،2ؾبذتبض ظزايي  ٚتأويس ثط ٌفتٍٔ ٚ ٛجبحث ٝضا اظ ٚيػٌيٞبي ٔسيطيت فطاٌ٘ٛطا
ٔؼطفي وطز٘س [.]29
ثَٛ ٝض وّي اظ ثيٗ ٌٛ 46يٛٔ ٝضز ؾإاَ زض پطؾكٙبٔ ،ٝاػًبي ٞيأت ػّٕيٌٛ ،ي« ٝتمٛيت
ضٚحئُ ٝبِؼ ٚ ٝپػٞٚف زض ثيٗ اػًبي ٞيأت ػّٕي» ضا ،ثب ٔيبٍ٘يٗ  ،4/52قبيؿت ٝثيكتطيٗ
تٛخ ٝاضظيبثي وطز٘س .زض ٚيؼيت ٔٛخٛز ٘يع «ٚاٌصاضي ٔؿئِٛيت ث ٝافطاز ثط اؾبؼ ذالليت آ٘بٖ»،
ثب ٔيبٍ٘يٗ ٕٞ ٚ 2/35چٙيٗ «ٚاٌصاضي وبضٞبي چبِف ثطاٍ٘يع ث ٝاػًبي ٞيأت ػّٕي ث ٝػٛٙاٖ
ٚؾيّٝاي خٟت ثبال ثطزٖ اٍ٘يعـ آ٘بٖ» ،ثب ٔيبٍ٘يٗ ٌ ،2/35عيٞٝٙبيي ثٛز و ٝاظ ٘ظط اػًبي
ٞيأت ػّٕي ،اظ خب٘ت ٔسيطيت زا٘كٍبٜٞب وٕتط ٔٛضز تٛخ ٝلطاض ٌطفت ٝاؾت .ايٗ ٘تبيح ،ثب ٘تبيح
پػٞٚف فيؿبَ [ ٚ ]17ثٛج  ٚزٟ٘ي [ ]10و ٝثط ؾبظٔب٘سٞي فؼبَ  ٚثط٘بٔٝضيعي افمي ٚ
ذٛزتٙظيٕي وبضوٙبٖ تأويس زاقتٙس ٕٞبٍٙٞي زاضزٕٞ .بٍ٘ ٝ٘ٛو٘ ٝتبيحِ ،ع ْٚث ٝوبضٌيطي
ٓٞآفطيٙي زض ٔسيطيت ضا ثيكتط اظ ؾُح ٔتٛؾٍ ٘كبٖ زاز ،پبضاٞبِس  ٚضأؿٔٛي [ ٚ ]25اؾپطيتعض
[٘ ]28يع ثط ِع ْٚث ٝوبضٌيطي ٓٞآفطيٙي زض ٔسيطيت تأويس زاض٘سٞ .بخع [٘ ]20يع ثط ذٛز وٙتطِي ٚ
ؾّؿّٔ ٝطاتت ٔؿُح تأويس زاضز و ٝزض ايٗ پػٞٚف ٘يع اػًبي ٞيأت ػّٕي ِع ْٚث ٝوبضٌيطي
ايٗ ٔإِفٞٝب ضا ثبالتط اظ ؾُح ٔتٛؾٍ اضظيبثي وطز٘س [ .]20خب٘ؿ٘ ]21[ ٖٛيع زض پػٞٚكي ثٝ
٘ظبضت غيط ٔتٕطوع  ٚذٛزتٙظيٕي زض ؾبظٔبٟ٘بي فطاٌ٘ٛطا تأويس زاقت ٝاؾت [.]21
ثط اؾبؼ ٘تبيح پػٞٚف ،ث ٝوبضٌيطي ٔإِفٞٝبي ٔسيطيت فطاٌ٘ٛطا ،زض ٔسيطيت زا٘كٍبٜٞب ،اظ
يطٚضيبت ػهط ٔتالَٓ و٘ٛٙي اؾتٞ .ؿتط [ ]18زض ثطضؾي تأثيط فطاٌ٘ٛطايي ثط تح َٛآٔٛظـ
ػبِي ٘يع ث ٝايٗ ٘تيد ٝضؾيس٘س  ٚث ٝوبضٌيطي ٔإِفٞٝبي ٔسيطيت فطاٌ٘ٛطا ضا ٔ ٌٛٙث ٝانالح
قىُ  ٚا٘ساظ ٜؾيؿتٓ زا٘ؿتٙس [ .]18ثٙبثط ايٗ اظ خّٕ ٝپيف ثبيؿتٟبي ث ٝوبضٌيطي ٔإِفٞٝبي
ٔسيطيت فطاٌ٘ٛطا انالحبت فطٍٙٞي  ٚؾبذتبضي  ٚحٕبيت  ٚپكتيجب٘ي ٔسيطيت ػبِي  ٚتكٛيك ٚ
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تطغيت ٔسيطاٖ ثٙٔ ٝظٛض ث ٝوبضٌيطي ايٗ ٔإِفٞٝبؾت .اظ ايٙط ٚثب تٛخ ٝث٘ ٝتبيح ث ٝزؾت آٔسٜ
پيكٟٙبزٞبي ظيط ثٔ ٝؿئٛالٖ ٘ظبْ آٔٛظـ ػبِي  ٚزا٘كٍبٜٞب اضائٔ ٝيقٛز:
 -1ثٙٔ ٝظٛض ثبال ثطزٖ اٍ٘يعـ اػًبي ٞيأت ػّٕي ،وبضٞب  ٚفؼبِيتٟبي چبِف ثطاٍ٘يع ث ٝآ٘بٖ
ٚاٌصاض قٛز.
 -2اظ َطحٞبي پػٞٚكي اضائ ٝقس ٜتٛؾٍ اػًبي ٞيأت ػّٕي حساوثط حٕبيت  ٚپكتيجب٘ي ثٝ
ػُٕ آيس.
 -3اثساػبت  ٚاذتطاػبت اػًبي ٞيأت ػّٕي ٔٛضز قٙبؾبيي  ٚتمسيط قبيؿت ٝلطاض ٌيطز.
 -4ثؿتط ؾبظي ٔٙبؾت خٟت اضائ ٝايسٞ ٜب  ٚاثساػبت  ٚاذتطاػبت فطا ٓٞقٛز.
 -5خ ٛؾبظٔب٘ي ٔٙبؾجي فطاٌ ٓٞطزز و ٝاػًبي ٞيأت ػّٕي ثسٞ ٖٚيچ ٍ٘طا٘ي ػمبيس ٘ ٚظطات
ذٛز ضا ُٔطح ؾبظ٘س.
 -6ضٚحئُ ٝبِؼ ٚ ٝپػٞٚف ٞط چ ٝثيكتط زض ثيٗ اػًبي ٞيأت ػّٕي تمٛيت قٛز.
 -7زض ثطضؾي ػّٕىطز اػًبي ٞيأت ػّٕي ،ذٛز اضظيبثي اػًبي ٞيأت ػّٕي اظ فؼبِيتٞبي
ذٛز ٔٛضز تٛخ ٚ ٝتأويس لطاض ٌيطز.
 -8آظازي ػُٕ  ٚاؾتمالَ اػًبي ٞيأت ػّٕي ثيف اظ پيف حفظ قٛز.
 -9ا٘دبْ پطٚغٜٞبي ٌطٞٚي زض ثيٗ اػًبي ٞيأت ػّٕي تكٛيك قٛز.
 -10زض حُ ٔؿبئُ ٔطث ٌٛثٌ ٝط ٜٚآٔٛظقي اظ ٕٞىبضي ٔ ٚكبضوت اػًبي ٞيأت ػّٕي حساوثط
اؾتفبز ٜث ٝػُٕ آيس.
 -11فط ًٙٞثحث ٌ ٚفتٕبٖ زض ثيٗ اػًبي ٞيأت ػّٕي تطٚيح  ٚتطغيت قٛز.
 -12ذالليتٞبي اػًبي ٞيأت ػّٕي ٔٛضز تٛخ ٚ ٝتمسيط ثيكتط لطاض ٌيطز.
ٙٔ -13بثغ اَالػبتي  ٚتحميمبتي ٔتٛٙع ٔ ٚتؼسز زض ؾُح زا٘كٍب ٜثيكتط ٌؿتطـ يبثس ٚ
زؾتطؾي ث ٝآٟ٘ب تؿٟيُ قٛز.
 -14ضٚحئُ ٝبِؼ ٚ ٝپػٞٚف زض ثيٗ اػًبي ٞيأت ػّٕي ثيكتط تمٛيت قٛز.
 -15زض ٚاٌصاضي ٔؿئِٛيتٞب ث ٝاػًبي ٞيأت ػّٕي ،ذالليتٞبي آ٘بٖ ٔٛضز تٛخ ٝثيكتطي
لطاض ٌيطز.
زض پبيبٖ ،تٛخ ٝث ٝايٗ ٘ىت ٝث ٝػٛٙاٖ ٔحسٚزيتٞبي پػٞٚف الظْ اؾت و٘ ٝتبيح ايٗ
پػٞٚف فمٍ زض چبضچٛة ٔإِفٞٝبي ُٔطح قس ٜثطاي ٔسيطيت فطاٌ٘ٛطا لبثُ تفؿيط  ٚتؼجيط اؾت.
ثؼال ٜٚخبٔؼ ٝآٔبضي ايٗ پػٞٚف ٔحسٚز ث ٝزا٘كٍب ٜانفٟبٖ  ٚػّ ْٛپعقىي انفٟبٖ ثٛز ِ ٚصا زض
تؼٕيٓ ٘تبيح ث ٝؾبيط زا٘كٍبٜٞب ،ثٟتط اؾت خب٘ت احتيبٌ ضػبيت قٛز.
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