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هدیریت داًص سازهاًی
هقدهِ :

ٔب ٘ ٝسٟٙب زض ٞعاضٜی خسیس ،و ٝزض ٖهط خسیس ظ٘سٌی ٔیوٙیٓ .زض ایٗ زٚض ،ٜانُالحبر ٌ٘ٛبٌ٘ٛی ٔثُ ٖهط
فطانٗٙشی (ٛٞثطٖ )1990 ،هط اَالٖبر (قبدیطٚ ٚ ٚاضیبٖٛٔ )1999 ،ج ؾٛٞ( ْٛح ٛٞ ٚح )1997 ،یب خبٔٗٝ
زا٘كی (زضاوط )1993 ،ثطای سٛنیف ٚيٗیز و٘ٛٙی ث ٝوبض ٔی ض٘ٚس .نطف ٘ٓط اظ انُالحبر ٔصوٛض ،اغّت
نبحجٓٙطاٖ ٔٗشمس٘س و ٝیىی اظ ٔٛيٖٛبر ُٔٔ ٟٓطح قس ٜزضایٗ زٚضٔ ،ٜفٔ ْٟٛسیطیز زا٘ف اؾز؛
ٔفٟٔٛی وٞ ٝیدبٖ ایدبز وطز ٚ ٜثبٖث ثحث ٙٔ ٚبْطٜی فطاٚاٖ قس ٜاؾزٔ .سیطیز زا٘ف ضٚیىطزی اؾز وٝ
ث ٝؾطٖز زض حبَ سىبُٔ اؾز  ٚث ٝچبِف ٞبی اذیط ثطای افعایف وبضایی  ٚثٟجٛز اثط ثركی فطایٙس ٞبی
سدبضی ٔحٛضٕٞ ،طا ٜثب ٘ٛآٚضی ٔؿشٕط ،سٛخ ٝظیبزی زاضز٘ .یبظ ثٔ ٝسیطیز زا٘ف ثطاؾبؼ ضقس ازضان خبٔٗٝ
سدبضی ،اظ ایٗ ٚالٗیز ؾطچكٕٔ ٝیٌیطز و ٝزا٘ف زض ّٖٕىطز ؾبظٔب٘ی  ٚزؾشطؾی ثٔ ٝعیز ضلبثشی دبیساض،

ٖٙهطی ٔ ٟٓسّمی ٔی قٛز (.)Grover, 2001 & Davenport

چٙیٗ سغییط خٟز اؾبؾی  ٚزض ؾُح ثبالیی ،دیبٔسٞبی ٕٟٔی زض فطایٙس ٞبی ؾُٛح ٔیب٘ی  ٚدبیب٘ی زض
ؾبظٔبٖ زاضز .زض حمیمز ،خصة  ٚثىبضٌیطی ٔفبٞیٓ ،اثعاضٞب ،سىٙیه ٞب  ٚاؾشطاسػی ٞبی ٔسیطیز زا٘ف زض
سحٛالر آیٙس ،ٜثٛٓٙٔ ٝض اؾشمطاض قطوز ٞبی زا٘ف ٔحٛض ،ث ٝؾبزٌی أىبٖ دصیط٘یؿز؛ چطا و٘ ٝیبظٔٙس
ا٘شربة نحیح اثعاضٞب  ٚسىٙیهٞبیی اؾز و ٝث ٝقی ٜٛای ٕٞب ًٙٞث ٝوبض ٌطفش ٝق٘ٛس .ثٛٓٙٔ ٝض ا٘شربة
نحیح ٘ ٔٛسىِٛٛٙغی یب سىٙیهٞب ،زضن ظیط ؾبذز ٞبی سىِٛٛٙغی ٔٛخٛز ،ؾبذشبض ؾبظٔب٘ی  ٚظیط ؾبذز
ٞبی سدبضی  ٚفطٍٙٞی يطٚضی اؾزٖ .الٜٚثطایٗ ،زضن چٍٍ٘ٛی سطویت ایٗ اخعا ثطای زؾشیبثی ث ٝوبضایی ٚ
اثط ثركی ؾبظٔبٖ ،إٞیز ظیبزی زاضز و ٝایٗ ذٛزٙٔ ،دط ث ٝوؿت اٞساف ؾبظٔب٘ی ٔی قٛز .ثٛٓٙٔ ٝض
سجسیُ قطوز ثٔ ٝؤؾؿ ٝای زا٘ف ٔحٛض اظ َطیك سىِٛٛٙغی ٞب  ٚاؾشطاسػی ٞبی ٔسیطیز زا٘ف ،يطٚضی
اؾز و ٝزضاثشسا ،دٛیبیی ٞبی ٟ٘فش ٝزض الشهبز زا٘كی ،زا٘ف ٔ ٚسیطیز زا٘ف ُٔطح قٛز .زض ازأ ،ٝا٘ٛأ ظیط
ؾبذز ٞبی الظْ ثطای اؾشمطاض ٔسیطیز زا٘ف ٔٛضز اقبض ٜلطاض ٔی ٌیطز.
تعریف هدیریت داًص

اغّت وشبة ٞبی ٔطث ٌٛث ٝحٛظٜی سىِٛٛٙغی ثب سٗسازی سٗطیف قطٔ ٔٚی قٛز ،أب سٗطیف ٔسیطیز زا٘ف وبض
آؾب٘ی ٘یؿزٛ٘ .یؿٙسٌبٖ ٔرشّف اظ زیسٌبٞ ٜبی ٔرشّف  ٚثب ضٚیىطز ٞبی ٔشفبٚر  ٚاٍ٘یعٞ ٜبی ٌ٘ٛبٌ ،ٖٛثٝ
سٗطیف ٔسیطیز زا٘ف دطزاذشٝا٘س .اغّتٔ ،سیطیز زا٘ف ثَٛ ٝض وّی سٗطیف قس ٚ ٜآٖ ضا ثٖٛٙ ٝاٖ ٞط آ٘چٝ
و ٝؾبظٔبٖ ثطای زاقشٗ ٘حٞٛی ا٘دبْ ْٚبیف  ٚفٗبِیز ٞبیف ٘یبظ زاضز ،سٗطیف وطزٜا٘س .ایٗ سٗطیف اظ
ٔسیطیز زا٘ف ،قبُٔ زا٘ف ضؾٕی ،لٛا٘یٗ ثط٘بٔٞ ٝب  ٚضٚیٞ ٝب  ٚزا٘ف فٙی ٘بّٕٔٛؼٟٔ ،بضر ٞب  ٚسدبضة
افطاز اؾزٕٞ .چٙیٗ سٗطیف ثبال اظ ٔسیطیز زا٘ف ،قبُٔ ضٚـ ا٘دبْ وبض سٛؾٍ ؾبظٔبٖ ٞب ،اضسجبٌ ،سدعیٚ ٝ
سحّیُ ٔٛلٗیز ،اضایٟی ضا ٜحُ ٞبی خسیس ثطای ٔؿبئُ  ٚسٛؾٟٗی ضٚـ ٞبی خسیس ا٘دبْ وؿت  ٚوبض اؾز.
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ٖال ٜٚثط آٖ ،سٗطیف ثبال قبُٔ ٔجبحث فطٍٙٞی ،لٔٛی  ٚاضظـ ٞب  ٚضٚاثٍ ثب سبٔیٗ وٙٙسٌبٖ ٔ ٚكشطیبٖ ٘یع
ٞؿز.
ٔسیطیز زا٘ف ،قبُٔ ٕٝٞی ضٚـ ٞبیی اؾز و ٝؾبظٔبٖ ،زاضایی ٞبی زا٘ف ذٛز ضا ازاضٔ ٜی وٙس و ٝقبُٔ
چٍٍ٘ٛی خٕٕ آٚضی ،شذیط ٜؾبظی ،ا٘شمبَ ،ثىبض ٌیطی ،ث ٝضٚظ ؾبظی  ٚایدبز زا٘ف اؾز

(.)Rubitz, 2007 & Wickramasinghe

زا٘كٍبٔ ٜسیطیز زا٘ف سٍعاؼٔ ،سیطیز زا٘ف ضا ای ٍٝ٘ٛٙسٗطیف ٔی وٙسۺ ٔسیطیز زا٘ف ،فطایٙس
ؾیؿشٕبسیه ٓ٘ ٚبْ ٔٙس وكف ،ا٘شربة ،ؾبظٔب٘سٞی ،سّریم  ٚاضائٟی اَالٖبر

اؾز؛ ث ٌٝ٘ٛ ٝای وٝ

قٙبذز افطاز ضا زض حٛظٜی ٔٛضز ٖالل ٝاـ ثٟجٛز ٔی ثركسٔ .سیطیز زا٘ف ث ٝؾبظٔبٖ وٕه ٔی وٙس سب اظ
سدبضة ذٛز ،قٙبذز  ٚثیٙف ثسؾز آٚضز  ٚفٗبِیز ذٛز ضا ثط وؿت شذیط ٜؾبظی  ٚاؾشفبز ٜاظ زا٘ف
ٔشٕطوع وٙس سب ثشٛا٘س زض حُ ٔكىالر ،آٔٛظـ دٛیب ،ثط٘بٔ ٝضیعی ضاٞجطزی  ٚسهٕیٓ ٌیطی ،اظ ایٗ زا٘ف
ثٟطٌ ٜیطزٔ .سیطیز زا٘ف ٘ ٝسٟٙب اظ ظٚاَ زاضایی ٞبی فىطی ٔ ٚغعی خٌّٛیطی ٔی وٙس ،ثّى ٝثَٛ ٝض ٔساْٚ
ثط ایٗ ثطٚر ٔی افعایس.
دٍ تعریف جاهع ٍ کاهل از هدیریت داًص:

ٔ -1سیطیز زا٘ف ،ضؾیسٖ ث ٝاٞساف ؾبظٔب٘ی اظ َطیك ایدبز اٍ٘یع ٜزض وبضٌطاٖ زا٘ف  ٚایدبز سؿٟیالر ثطای
آٟ٘ب ثب سٛخ ٝث ٝاؾشطاسػی قطوز اؾز سب سٛا٘بیی آٟ٘ب ثطای سفؿیط زازٞ ٜب  ٚاَالٖبر (ثب اؾشفبز ٜاظ ٘شبیح
ٔٛخٛز اَالٖبر ،سدطثٟٔ ،ٝبضر ٞب ،فط ،ًٙٞقرهیز ،ذهٛنیبر فطزی ،احؿبؾبر  ٚغیط )ٜاظ َطیك ٔٗٙب
ثركی ث ٝزازٞ ٜب  ٚاَالٖبر افعٚز ٜقٛز.
ٔ -2سیطیز زا٘فٔ ،سیطیز نطیح  ٚؾیؿشٕبسیه زا٘ف حیبسی  ٚفطایٙسٞبی ٔطث ٌٛث ٝایدبز ،ؾبظٔب٘سٞی،
ا٘شكبض  ٚاؾشفبز ٚ ٜاوشكبف زا٘ف اؾز (.)1998 ,Grover & Madhavm
چرا داًص باید هدیریت ضَد ؟

زا٘ف ٕٞیك ٝثطای افطاز اضظقٕٙس اؾز .فطًٞٙٞبی لٛی ٔ ٚشٕسٖ ،اغّت ثب وشبثرب٘ٞ ٝبی قبٖ ٔكرم ٔی
ق٘ٛس .وشبثرب٘ٝی ثعضي ٔٛظٜی اِىؿب٘سضیب ،وشبثرب٘ٝی ثطیشیف  ٚغیطٔ ،ٕٝٞ ٜحُ سدٕٕ زا٘ف یه سٕسٖ
اؾز .ثٙبثطایٗٔ ،سیطیز زا٘ف زض دیطأٔ ٖٛبؾز وٛٙٞ ٝظ ثَٛ ٝض ٚؾیٕ ٔٛضز اؾشفبز ٜلطاض ٍ٘طفش ٝاؾز.
ٕٝٞی ٔب ث ٌٝ٘ٛ ٝای ،ثب ٖجبضر ٞبیی ٔثُ الشهبز زا٘كی  ٚوبضٌطاٖ زا٘كی آقٙب ٞؿشیٓ .زض زٚضٞ ٜبی لجّی،
وّیس انّی سِٛیس ثطٚرٔ ،بِىیز  ٚزؾشطؾی ث ٝؾطٔبیٙٔ ٚ ٝبثٕ َجیٗی ثٛز؛ زض حبِی و ٝأطٚظ ،وّیس انّی
ثطٚر ،ثٔ ٝیعاٖ زؾشطؾی ث ٝایدبز زا٘ف اؾز .ثٙبثطایٗ ،یه زا٘كىسٜی وٛچه ثب اضائٝی ایسٞ ٜبی خسیس،
ٔیسٛا٘س ٔیّیبضزٞب زالض وؿت وٙس .ظٔب٘ی لُٕ زضذشبٖٗٔ ،سٖ َال ،یب آٍٙٞطی ٔٛخت سِٛیس ثطٚر ٔی قس،
حبال سٕبْ ثرف ٞب ث ٝذسٔبر ٕٞسیٍط ٘یبظ زاض٘س سب ثشٛا٘ٙس ایدبز ثطٚر وٙٙس.
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اغّت قطوز ٞبی ثعضي أطٚظ زضیبفشٝا٘س و ٝث ٝذبَط ٟٔبضر ٞب  ٚسدبضة ٘یطٚی وبضقبٖ ٔٛفك ثٛز ٜا٘سٝ٘ ،
ث ٝذبَط زاضایی ٞبی فیعیىی و ٝزض اذشیبض زاقشٙسًٔ .بفب ایٙى ٝزضیبفشٟب٘س و ٝحشی اٌط ثطذی اظ ٔحهٛالر
آٟ٘ب اظ ثبظاض خٟب٘ی وٙبض ٌصاقش ٝقٛزٌ ،صقز ظٔبٖ  ٚسغییط افطاز آٖ قطوز
(.)2005 ,Wickramasinghe

يطٚضی اؾز

ٔ.1.1سیطیز زا٘ف اظ زیسٌب ٜنبحجٓٙطاٖ
٘ٛیؿٙسٌبٖ  ٚنبحجٓٙطاٖ ٔسیطیز زا٘ف ،اظ زیسٌبٞ ٜبی ٌ٘ٛبٌ ،ٖٛث ٝسٗطیف ٔسیطیز زا٘ف دطزاذشٝا٘س،وٝ
زض ایٗ خب ثطذی اظ سٗبضیف ُٔطح قس ٜضا ٔی آٚضیٓۺ
 .1.1.1ضاثیشعۺ ٔسیطیز زا٘ف ،قبُٔ  ٕٝٞضٚـ ٞبیی اؾز و ٝؾبظٔبٖ ،زاضایی ٞبی زا٘كی ذٛز ضا ازاضٔ ٜی
وٙس و ٝقبُٔ چٍٍ٘ٛی خٕٕ آٚضی ،شذیط ٜؾبظی ،ا٘شمبَ ،ثىبضٌیطی ،ث ٝضٚظ ؾبظی  ٚایدبز زا٘ف اؾز.
 .1.1.2الضی دطٚؾبنۺ ٔسیطیز زا٘ف ،سالقی ثطای آقىبض وطزٖ زاضایی دٟٙبٖ زض ش ٗٞاًٖبء  ٚسجسیُ ایٗ
زاضایی ث ٝزاضایی ؾبظٔب٘ی اؾز سب  ٕٝٞوبضوٙبٖ ؾبظٔبٖ ث ٝآٖ زؾشطؾی زاقش ٝثبقٙس.
.1.1.3سبْ زا٘ٚذٛضرۺ ٔسیطیز زا٘فّٕٖ ،یبر وكف ،ؾبظٔب٘سٞی  ٚذالن ٝوطزٖ زاضایی اَالٖبر اؾز؛ ثٝ
قىّی ؤّٛٗٔ ٝبر وبضوٙبٖ ضا ثٟجٛز ثركس.
ٛٞ .1.1.4ثطر ؾٙز آٍ٘ٛۺ ٔسیطیز زا٘ف ٖجبضر اؾز اظ ایدبز اضظـ اظ زاضایی ٞبی دٟٙبٖ قطوز .ظٔب٘ی ایٗ
ٞسف سأٔیٗ ٔی قٛز و ٝثشٛا٘یٓ سٛا٘بیی ٞبی ؾبظٔب٘ی  ٚفطزی ضا ث ٌٝ٘ٛ ٝای دطٚضـ زٞیٓ و ٝزض ایدبز،
سجبزَ ٌ ٚطزآٚضی زا٘ف ،سٛا٘ب ثبقٙس .ایٗ أط ٔؿشّعْ آٖ اؾز و ٝثطای افطاز ثكط ،اضظقی ثبال لبئُ قٛیٓ.
.1.1.5زا٘كىسٔ ٜسیطیز سٍعاؼٔ ،سیطیز زا٘ف ضا ایٗ ٌ ٝ٘ٛسٗطیف ٔی وٙسۺ ٔسیطیز زا٘ف ،فطایٙس
ؾیؿشٕبسیه ٓ٘ ٚبْٔٙس وكف ،ا٘شربة ،ؾبظٔب٘سٞی ،سّریم  ٚاضائ ٝاَالٖبر اؾز؛ ث ٌٝ٘ٛ ٝای و ٝقٙبذز
افطاز ضا زض حٛظٛٔ ٜضز ٖالل ٝاـ ثٟجٛز ٔی ثركسٔ .سیطیز زا٘ف ث ٝؾبظٔبٖ وٕه ٔی وٙس سب اظ سدبضة ذٛز،
وٙس سب
قٙبذز  ٚثیٙف ثسؾز آٚضز  ٚفٗبِیز ذٛز ضا ثط وؿت ،شذیط ٜؾبظی  ٚاؾشفبز ٜاظ زا٘ف ٔشٕطوع
ثشٛا٘س زض حُ ٔكىالر ،آٔٛظـ دٛیب ،ثط٘بٔ ٝضیعی ضاٞجطزی  ٚسهٕیٓ ٌیطی اظ ایٗ زا٘ف ثٟطٌ ٜیطزٔ .سیطیز
زا٘ف ٘ ٝسٟٙب اظ ظٚاَ زاضایی ٞبی فىطی ٔ ٚغعی خٌّٛیطی ٔی وٙس ،ثّى ٝثَٛ ٝض ٔسا ْٚثط ایٗ ثطٚر ٔی
افعایس.
ٚ .1.1.6یىی دسیبۺ ٔسیطیز زا٘ف فطآیٙسی اؾز و ٝث ٝؾبظٔبٖ ٞب وٕه ٔی وٙس سب اَالٖبر ٟٔ ٚبضر ٞبی
ٔ ٟٓضا و ٝثٖٛٙ ٝاٖ حبفٓ ٝؾبظٔب٘ی ٔحؿٛة ٔی قٛز  ٚثَٛ ٝض ٕٔٗ َٛث ٝنٛضر ؾبظٔب٘سٞی ٘كسٚ ٜخٛز
زاض٘س ،قٙبؾبیی ،ا٘شربة ،ؾبظٔب٘سٞی ٙٔ ٚشكط ٕ٘بیٙس .ایٗ أط ٔسیطیز ؾبظٔبٖ ٞب ضا ثطای حُ ٔؿبئُ
یبزٌیطی ،ثط٘بٔ ٝضیعی ضاٞجطزی  ٚسهٕیٓ ٌیطی ٞبی دٛیب ث ٝنٛضر وبضا ٛٔ ٚثط لبزض ٔی ؾبظز.
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 .1.2زالیُ دیسایف ٔسیطیز زا٘ف
 .1.2.1سح َٛاظ ٔسَ وؿت  ٚوبض نٗٙشی و ٝزض آٖ ؾطٔبیٞ ٝبی یه ؾبظٔبٖ ،ؾطٔبیٞ ٝبی لبثُ ِٕؽ ٘ٓیط
سدٟیعار سِٛیسٔ ،بقیٗ ،ظٔیٗ  ٚغیط ٜثٛز٘س ث ٝؾٕز ؾبظٔبٖ ٞبیی و ٝزاضایی انّی آٖٞب ٔب٘ٙس زا٘ف ٚ
ذجطٌی غیطلبثُ ِٕؽ اؾز.
 .1.2.2حدٓ ا٘ج ٜٛاَالٖبر ،شذیط ٜاِىشط٘ٚیىی آٖ  ٚافعایف زؾشطؾی ث ٝاَالٖبر اضظـ زا٘ف ضا افعٚزٜ
اؾز؛ ظیطا فمٍ اظ َطیك زا٘ف اؾز و ٝایٗ اَالٖبر اضظـ دیسا ٔی وٙس ،زا٘ف اظ ایٗ ٔٓٙط و ٝث ٝسهٕیٓ
ٌیطی  ٚالساْ ٘عزیه سط اؾز اضظـ ثیكشطی اظ اَالٖبر زاضز؛ ظیطا اَالٖبر ث ٝسٟٙبیی ٔٙدط ث ٝسهٕیٓ ٕ٘ی
قٛز ،ثّى ٝسجسیُ اَالٖبر ث ٝزا٘ف اؾز و ٝث ٝسهٕیٓ  ٚث ٝز٘جبَ آٖ ث ٝالساْ ٔی ا٘دبٔس.
.1.2.3سرههیسط قسٖ فٗبِیز ٞب ٕٔىٗ اؾز ذُط اظ زؾز ضفشٗ زا٘ف ؾبظٔب٘ی  ٚذجطٌی ثٚ ٝاؾُ ٝا٘شمبَ
یب اذطاج وبضوٙبٖ ضا ثٕٞ ٝطا ٜزاقش ٝثبقس ٚ ،ایٗ ٔؿئّ٘ ٝیبظ ثٔ ٝسیطیز زا٘ف ضا آقىبض ٔی وٙس.
ٔ .1.3ف ْٟٛزا٘ف
لجُ اظ سٛيیح ٔف ْٟٛزا٘ف ،الظْ اؾز و ٝثیٗ «زاز« ،»ٜاَالٖبر» « ٚزا٘ف» سفبٚر لبئُ قٛیٓ.
 .1.3.1زازٞ ٜبۺ «زازٜٞب» ضقشٚ ٝالٗیز ٞبی ٔدطز زض ٔٛضز ضٚیسازٞب ٞؿشٙس .زازٜٞب اظ ٞط ٘ ٔٛلًبٚر،
سفؿیط ٔٚجٙبی لبثُ اسىب ثطای الساْ ٔٙبؾت سٟی ٞؿشٙس .زازٜٞب ثطای ؾبظٔبٖ ٞب إٞیز ظیبزی زاض٘س ،چطاوٝ
ٔٛاز اِٚی ٝيطٚضی ثطای ذّك زا٘ف ث ٝقٕبض ٔیض٘ٚس.
 .1.3.2اَالٖبرۺ اَالٖبر ثطذالف زازٜٞبٙٗٔ ،یزاض ٞؿشٙس .اَالٖبر ثبیس ٔشًٕٗ آٌبٞی  ٚحبٚی زازٜٞبیی
سغییط زٙٞس ٜثبقس .زاقشٗ اضسجبٌ ٞ ٚسفٚ ،یػٌی اَالٖبر اؾز .زازٜٞب ظٔب٘ی ث ٝاَالٖبر سجسیُ ٔیق٘ٛس
و ٝاضائ ٝزٙٞس ٜآٖ ٞبٙٗٔ ،ی ٔ ٚف ْٟٛذبنی ث ٝآٟ٘ب ثجركس .ثب افعٚزٖ اضظـ ث ٝزازٜٞب ،زض ٚالٕ آٟ٘ب ضا ثٝ
اَالٖبر سجسیُ ٔیوٙیٓ.
 .1.3.3زا٘فۺ زا٘ف اظ اَالٖبر  ٚاَالٖبر اظ زازٜٞب ضیكٔ ٝیٌیط٘س .زا٘ف سطویت ؾبظٔبٖ یبفشٝای اؾز اظ
زازٟٞب و ٝاظ َطیك لٛا٘یٗ ،فطایٙسٞب ّٕٖ ٚىطزٞب  ٚسدطث ٝحبنُ آٔس ٜاؾز .ثٖ ٝجبضر زیٍط ،زا٘ف ٔٗٙب
ٔٚفٟٔٛی اؾز و ٝاظ فىط دسیس آٔس ٜاؾز  ٚثس ٖٚآٖ اَالٖبر  ٚزاز ٜسّمی ٔیقٛز .سٟٙب اظ َطیك ایٗ ٔفْٟٛ
اؾز و ٝاَالٖبر حیبر یبفش ٚ ٝث ٝزا٘ف سجسیُ ٔیق٘ٛس .زا٘ف ،زض ش ٗٞزا٘كٛض ثٚ ٝخٛز آٔس ٚ ٜث ٝوبض
ٔیضٚز .زا٘ف زض ؾبظٔبٖ ٞب ٘ ٝسٟٙب زض ٔساضن  ٚشذبیط زا٘ف ،ثّى ٝزض ضٚیٞٝبی وبضی ،فطایٙسٞبی ؾبظٔب٘ی،
اٖٕبَ ٙٞ ٚدبضٞب ٔدؿٓ ٔیقٛز.
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زازٞ ٜب ث ٝذٛزی ذٛز ٖبضی اظ ٔف ْٟٛثٛز ٚ ٜقبُٔ ٔكبٞسار ،حمبیك یب اٖساز ٞؿشٙسٚ .لشی و ٝزازٞ ٜب ثٝ
ٔٛٓٙض ذبنی ؾبظٔب٘سٞی قس ٚ ٜزض یه ٔشٗ لطاض ٔی ٌیط٘س ،سجسیُ ث ٝاَالٖبر ٔی ق٘ٛسٍٙٞ .بٔی وٝ
اَالٖبر ثطای آقىبض ؾبذشٗ اٍِٞٛب ٌ ٚطایكبر ٟ٘بٖ ٔٛضز سحّیُ لطاض ٔی ٌیطز ث ٝزا٘ف سجسیُ ٔی قٛز.
 .1.4زا٘ف ؾبظٔب٘ی  ٚا٘ٛأ آٖ
ٞط ؾبظٔبٖ زاضای زا٘ف اؾز و ٝثٚ ٝؾیّ ٝایٗ زا٘ف ث ٝاضائ ٝذسٔبر ٔ ٚحهٛالر ٔی دطزاظز .ایٗ زا٘ف
ؾبظٔب٘ی اؾز و ٝؾبظٔبٖ ضا زض ثبظاض ضلبثشی ٍ٘ٔ ٝی زاضز  ٚثمبی آٖ ضا سًٕیٗ ٔی وٙس.
اظ آٖ خبیی وٞ ٝط ؾبظٔبٖ ٔشكىُ اظ ٔدٕ ٖٝٛافطاز اؾز ،دؽ زا٘ف ؾبظٔب٘ی اظ زا٘ف ٞبی قرهی قىُ
ٔی ٌیطز .زا٘ف ٔی سٛا٘س ٔشهُ ث ٝافطاز ثبقس و« ٝزا٘ف قرهی» ٘بٔیسٔ ٜی قٛزٕٞ .چٙیٗ زا٘ف ٔی
سٛا٘س زض فطآیٙسٞب ،لٛا٘یٗ ،ؾیؿشٓ ٞبی وبضی  ... ٚیبفز قٛز و ٝثب ٘بْ «زا٘ف ٌطٞٚی» قٙبذشٔ ٝی قٛز.
زا٘ف زض ٞط ؾبظٔبٖ ٔی سٛا٘س ث ٝقىُ ٞبی ظیط ٔٛخٛز ثبقسۺ
.1.4.1زا٘ف ٔحهَٛۺ قبُٔ زا٘ف ذٛز ٔحه٘ ٚ َٛح ٜٛسِٛیس آٖ ٔی ثبقس .زا٘ف ذٛز ٔحه َٛثٙٗٔ ٝی
ضفٕ ٔكىالر ٘بقی اظ اؾشفبز ٜاظ ٔحهٔ َٛی ثبقس  ٚزا٘ف ٘ح ٜٛسِٛیس ثٙٗٔ ٝی ثٟشطیٗ ٔ ٚمط ٖٚث ٝنطفٝ
سطیٗ ضٚـ سِٛیس ٔحهٔ َٛی ثبقس .ایٗ ٘ ٔٛزا٘ف ،ؾبذز یبفش ٚ ٝزض ٖٚؾبظٔب٘ی ٔی ثبقس.
 .1.4.2زا٘ف ٔشرههبٖۺ زا٘ف افطاز فٗبَ زض ؾبظٔبٖ و ٝثبٖث قىُ ٌیطی ٔحهٛالر  ٚذسٔبر آٖ ؾبظٔبٖ
ٔی قٛز .ثیكشطیٗ فٗبِیز ؾبظٔبٖ ٞب زض ٔسیطیز زا٘ف ،اؾشرطاجٔ ،ؿشٙس ؾبظی  ٚلبثُ اؾشفبزٔ ٜدسز
ٕ٘ٛزٖ ایٗ ٘ ٔٛزا٘ف ٔی ثبقس.
 .1.4.3زا٘ف ضٞجطیۺ قبُٔ سٕبْ لٛا٘یٗ  ٚفطآیٙسٞب  ٚاثعاضٞبی ٔسیطیز وبضوٙبٖ ثطای ضؾیسٖ ث ٝاٞساف
ؾبظٔب٘ی اؾز .ایٗ ٘ ٔٛزا٘ف یه زا٘ف زض٘ٚی اؾز وٕٛٗٔ ٝال سٛؾٍ افطاز ؾُح اٞ َٚط ؾبظٔبٖ سٗییٗ ٔی
ٌطز٘س.
 .1.4.4زا٘ف ٔحیُیۺ ایٗ ٘ ٔٛزا٘ف قبُٔ ثطزاقز ٞبیی اؾز و ٝاظ یه ٔحیٍ ٔی سٛاٖ زاقز .ایٗ ٘ٔٛ
زا٘ف ث ٝؾرشی ث ٝقىّی ذبضخی ٔكبٞسٔ ٜی قٛز ٕٖٔٛ ٚب زا٘ف زض٘ٚی اؾز.
 .1.4.5زا٘ف اخشٕبٖیۺ سهٛیطی و ٝاظ یه ؾبظٔبٖ  ٚیب ٔدٕ ٖٝٛزض اشٞبٖ قىُ ٔی ٌیطز ،زا٘ف اخشٕبٖی
اؾز.
اظ زیسٌب ٜزیٍط ،زض ؾبظٔبٖ ٞب ز ٔٛ٘ ٚزا٘ف ٚخٛز زاضز و ٝثٖٛٙ ٝاٖ زا٘ف نطیح یب آقىبض  ٚيٕٙی یب دٟٙبٖ
قٙبذشٔ ٝیق٘ٛس .سحمیمبر ثؿیبضی ٘كبٖ ٔیزٞس و ٝسٟٙب  ٪۲۰زا٘ف آقىبض  ٚنطیح ٔ ٪۸۰ ٚبثمی دٟٙبٖ ٚ
يٕٙی اؾز زا٘ف آقىبض ،زا٘كی اؾز وٚ ٝيٛح وبفی ثطای زضن آٖ ٚخٛز زاضزٔ .هبزیك ایٗ ٘ ٔٛاظ زا٘ف،
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وشبةٔ ،مبِ ،ٝؾرٙطا٘ی ،ضٚـ ٞبی ٔس ٖٚؾبظٔب٘ی  ٚؾبیط ٔؿشٙسار ٔكبثٔ ٝیثبقس أب زا٘ف يٕٙی ضا ٔی
سٛاٖ زض ٖٚاشٞبٖ ا٘ؿبٖٞب ،ضٚیٞٝبی ؾبظٔبٖ ٘ ٚیع زض ا٘سٚذشٞٝبی فطٍٙٞی خٛإٔ ٌ٘ٛبٌٔ ٖٛؿششط یبفز.
زا٘ف يٕٙی ٕٔٗٛالً زض لّٕط ٚزا٘ف قرهی ،قٙبذشی  ٚسدطثی لطاض ٔیٌیطز ،زض حبِی و ٝزا٘ف نطیح
ثیكشط ث ٝزا٘كی اَالق ٔیقٛز و ٝخٙجٝی ٖیٙیسط ٖ ٚمال٘یسطی زاضز .زا٘ف نطیح ثَٛ ٝض ٕٔٗ ٓٞ َٛثٝ
ذٛثی لبثُ ثجز اؾز  ٓٞ ٚلبثُ زؾشطؾی اؾز .دٛال٘ی زض سٕبیع ٔیبٖ ز ٚزا٘ف ٔیٌٛیسۺ «ٔیسٛا٘یٓ ثیف اظ
آٖ و ٝث ٝظثبٖ ٔیآٚضیٓ ،ثسا٘یٓ» .ا ٚزض انُ چٙیٗ ٔیٌٛیس و ٝثیبٖ وطزٖ زا٘ف يٕٙی ثب ٚاغٜٞب زقٛاض
اؾز.
زا٘ف آقىبض ث ٝضاحشی لبثُ دطزاظـ وبٔذیٛسطی ،ا٘شمبَ اِىشط٘ٚیىی  ٚشذیط ٜؾبظی زض دبیٍبٞ ٜبی اَالٖبسی
اؾز؛ ِٚی ٔبٞیز شٙٞی  ٚحؿی زا٘ف يٕٙی ،دطزاظـ  ٚا٘شمبَ زا٘ف وؿت قس ٜضا اظ َطق ُٔٙمی ٚ
ؾبذشبضٔٙس ثؿیبض ٔكىُ ٔی ؾبظز .ثطای ایٙى ٝزا٘ف يٕٙی زض ؾبظٔبٖ ا٘شمبَ ٌ ٚؿشطـ یبثس ،ثبیس آٖ زا٘ف
ث ٝوّٕبر یب اٖسازی سجسیُ ق٘ٛس و ٝثطای ٞط وؽ لبثُ زضن  ٚف ٟٓاؾز.
ٚ .1.5یػٌی ٞبی زا٘ف ؾبظٔب٘ی
زا٘ف ؾبظٔب٘ی زاضای ٚیػٌی ٞبی ظیط اؾزۺ
ٙٔ .1.5.1حهط ث ٝفطزۺ ٞط فطزی زض ؾبظٔبٖ ،زا٘ف ضا ثط اؾبؼ ثطزاقز قرهی و ٝاظ اَالٖبر زض ٚ ٖٚثطٖٚ
ؾبظٔب٘ی ث ٝزؾز ٔیآٚضز ،زض اذشیبض زاضزٖ .ال ٜٚثط ایٗ ،زا٘ف ؾبظٔب٘ی ثط اؾبؼ ٌصقش ٝسبضیری  ٚسدطثیبر
ٟٔ ٚبضرٞبی خٕٕقس ٜذٛز ؾبظٔبٖ قىُ ٔیٌیطز .ثٙبثطایٗ زٌ ٚط ٜٚیب ز ٚؾبظٔبٖ ث ٝقی ٜٛیىؿبٖ ،فىط ٚ
ُٖٕ ٘رٛاٙٞس وطز.
.1.5.2زاضای اضظـۺ زا٘ف ؾبظٔب٘ی ،ثبٖث ثٟجٛز سِٛیسار ،فطآیٙسٞب ،فٙبٚضیٞب یب ذسٔبر ٔیقٛز  ٚؾبظٔبٖ ضا
لبزض ٔیؾبظز و ٝلسضر ضلبثز  ٚوبضآیی ذٛز ضا افعایف زٞس .زا٘ف ث ٝؾبظٔبٖٞب وٕه ٔیوٙس سب ثب ضٚیىطزی
خسیس ث ٝحُ ٔؿبئُ ٔ ٚكىالر ذٛز ثذطزاظ٘س  ٚذٛز ضا ثب سغییطار فٙبٚضی ٕٞبٕ٘ ًٙٞبیٙس  ٚآٖ ضا ثب ضٚقی
زضؾز ثطای سؿٟیُ وبضوطز  ٚذسٔبر ؾبظٔب٘ی ذٛز ث ٝوبض ٌیط٘س.
 .1.5.3غیطلبثُ خبیٍعیٗۺ یٗٙی زا٘ف ؾبظٔب٘ی ثٚ ٝخٛز آٔس ٜزض یه ؾبظٔبٖ ،لبثُ ث ٝوبضٌیطی زض
ؾبظٔبٖٞبی زیٍط ،ثٖٛٙ ٝاٖ خبیٍعیٗ ٘یؿز ،چطا وٕٞ ٝبٖ وبضوطزٞب ،سدطثٞٝب  ٚافطازٕ٘ ،یسٛا٘ٙس زض خبی
زیٍط زٚثبض ٜسىطاض ق٘ٛس.
 .1.5.4اؾشطاسػیهۺ زا٘ف ؾبظٔب٘ی یه ٔٙجٕ اؾشطاسػیه اؾزِ ،صا ؾبظٔبٖٞبیی ؤ ٝی ذٛاٙٞس ث ٝضلبثز ازأٝ
زٙٞس  ٚدٛیبیی ذٛز ضا حفّ وٙٙس ثبیس ؾبظ  ٚوبضٞب ضا ثطای يجٍ زا٘ف ٔطث ٌٛایدبز زٙٞس  ٚآٖ ضا ثَٛ ٝض
زلیك ،زائٕیٔ ،رشهط  ٚثٛٔ ٝلٕ ث ٕٝٞ ٝافطازی و ٝث ٝآٖ ٘یبظ زاض٘س ثطؾب٘ٙس.
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ٔ .2سَ ٞبی دیبز ٜؾبظی ٔسیطیز زا٘ف
اظ آٖ خب و ٝسبؤ ٖٛٙسَ ٔسیطیز زا٘كی وٛٔ ٝضز سٛافك ٍٕٞبٖ ثبقس ٔٛخٛز ٘یؿز ،ثٙبثطایٗ الظْ اؾز سب
يٕٗ آقٙبیی ثب ٔسَ ٞبی اضائ ٝقس ٜزض ایٗ ظٔی ،ٝٙثطحؿت ٔٛضز ٔ ٚشٙبؾت ثب ٔٛيٛٔ ٔٛضز ٘ٓط ،اظ آٖٞب
ثٟط ٜخؿز .زض ایٗ فهُ ثطای زؾشیبثی ثٞ ٝسف فٛق٘ ،رؿز ،زؾش ٝثٙسی ٞبی اضای ٝقس ٜزض ضاثُ ٝثب ٔسَ
ٞبی دیبز ٜؾبظی ٔسیطیز زا٘فٗٔ ،طفی ٔیقٛز؛ ؾذؽ ،چٙسیٗ ٔسَ ،ثب سٕطوع ثط زٔ ٚسَ ٘ؿجشب وبُٔ و ٝاظ
ز ٚزیس ٔرشّفٔ ،سیطیز زا٘ف ضا ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٔی زٙٞس  ٚوبضثطز ثیكشطی زاض٘سُٔ ،بِت ایٗ فهُ ازأٝ
ٔی یبثس .زض ثرف دبیب٘ی ایٗ فهُٔ ،سَٞبی ٕٔٗبضی ٔسیطیز زا٘ف ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٔی ٌیط٘س.
سبو ٖٛٙثؿیبضی اظ ٘ٛیؿٙسٌبٖ ٔسَٞبیی ضا زض ظٔی ٝٙفطآیٙس دیبزٜؾبظی ٔسیطیز زا٘ف اضای ٝزازٜا٘س و ٝثیكشط
آٖ ٞب اظ ٘ٓط ٔحشٛایی سمطیجب ٔكبث ٝیىسیٍط٘س أب زاضای ٔطاحُ ٔشفبٚسی ٞؿشٙس.
ٔ .2.1سَ ٞیؿیً
ٔسَ ٞیؿیً ()2000اظ چٟبض فطآیٙس ظیط سكىیُ قس ٜاؾزۺ
 .2.1.1ایدبز زا٘فۺ ایٗ أط ث ٝسٛا٘بیی یبزٌیطی  ٚایدبز اضسجبٌ ثطٔیٌطزز .زض ایٗ لبثّیز ،ایدبز اضسجبٌ ثیٗ
ایسٜٞب  ٚؾبذشٗ اضسجبٌ ٞبی ٔشمبَٕ ثب زیٍط ٔٛيٖٛبر ،اظ إٞیز وّیسی ثطذٛضزاض اؾز.
 .2.1.2شذیط ٜزا٘فۺ ثٖٛٙ ٝاٖ زٔٚیٗ ٖٙهط ٔٛضز ٘یبظ ٔسیطیز زا٘ف اؾز و ٝاظ َطیك آٖ ،لبثّیز شذیطٜ
ؾبظٔبٖ یبفشٝای و ٝأىبٖ خؿشدٛی ؾطیٕ اَالٖبر ،زؾشطؾی ث ٝاَالٖبر ثطای زیٍط وبضوٙبٖ  ٚسؿٟیٓ
ٔٛثط زا٘ف فطأ ٓٞی قٛز ،ثٚ ٝخٛز ٔی آیس .زض ایٗ ؾیؿشٓ ثبیس ،زا٘ف ٞبی الظْ ث ٝآؾب٘ی ثطای اؾشفبزٜ
ٍٕٞبٖ شذیط ٜقٛز.
٘ .2.1.3كط زا٘فۺ ایٗ فطآیٙس ث ٝسٛؾٗ ٝیه ٕٞىبضی خٕٗی و ٝزض آٖ افطاز ثٖٛٙ ٝاٖ ٕٞىبضاٖ زض خٟز
ز٘جبَ وطزٖ اٞساف ٔكشطن ،احؿبؼ دیٛؾشٍی ث ٓٞ ٝزاقش ٚ ٝزض فٗبِیز ٞبیكبٖ ث ٝیىسیٍط
ٚاثؿشٝا٘س،وٕه ٔی وٙس.
 .2.1.4ثىبض ثطزٖ زا٘فۺ چٟبضٔیٗ فطآیٙس ،اظ ایٗ ایس ٜآغبظ ٔی قٛز و ٝایدبز زا٘ف ،ثیكشط سٛؾٍ وبضثطز
ٖیٙی زا٘ف خسیس ٔیؿط اؾز ،ایٗ ٖٙهط ،زایط ٜفطایٙس ٔطوعی ٔسیطیز زا٘ف ضا سىٕیُ ٔی وٙس.
ٔ .2.2سَ ٔه اِطٚی
ٚی ثب ٕٞىبضی زیٍط اًٖبی وٙؿطؾی ْٛثیٗ إِّّی ٔسیطیز زا٘ف ( )2002ثطای ٔسیطیز زا٘ف ،چٟبض چٛة
فىطی ثب ٘بْ زٚضٕٖ ٜط زا٘ف سٗطیف وطز ٜو ٝزض آٖٖ ،ال ٜٚثط ٘ٓطی٘ٛ٘ ٝبوب  ٚسبوٛچی (  )1995ثط ٘ىشٟٓٔ ٝ
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زیٍطی ٘یع سبویس قس ٜاؾزۺ «زا٘ف سٟٙب دؽ اظ ایٙى ٝسِٛیس قسٚ ،خٛز زاضز  ٚثٗس اظ آٖ ٔی سٛاٖ آٖ ضا ٟٔبض،
وسٌصاضی یب سؿٟیٓ ٕ٘ٛز».
ثٙبثطایٗ «ٔه اِطٚی» فطایٙس ایدبز زا٘ف ضا ث ٝز ٚفطایٙس یٗٙی سِٛیس زا٘ف  ٚدیٛؾش ٝوطزٖ زا٘ف سمؿیٓ ٔی
وٙسۺ
.2.2.1سِٛیس زا٘فۺ فطایٙس ذّك زا٘ف ؾبظٔب٘ی خسیس اؾز و ٝثٚ ٝؾیّ ٝیبزٌیطی ٌطٞٚی ،وؿت زا٘ف ٚ
اَالٖبر  ٚاضظیبثی زا٘ف ا٘دبْ ٔیٌیطز .ایٗ فطایٙس ٔشطازف یبزٌیطی ؾبظٔب٘ی اؾز.
 .2.2.2دیٛؾش ٝوطزٖ زا٘فۺ اظ َطیك ثطذی فٗبِیز ٞب و ٝاقبٖ ٚ ٝسؿٟیٓ زا٘ف ضا سدٛیع ٔی وٙٙس ،ا٘دبْ
ٔیٌیطز .ایٗ ُٖٕ فٗبِیز ٞبیی اظ لجیُ اقبٖ ٝزا٘ف اظ َطیك ثط٘بٔٚ ٝغیط ،ٜخؿشد ،ٛسسضیؽ ،سؿٟیٓ  ٚزیٍط
فٗبِیز ٞبی اخشٕبٖی وٛٔ ٝخت ثطلطاضی اضسجبٌ ٔی ٌطزز ضا قبُٔ ٔی قٛز.
ٔ .2.3سَ ثه ٔٗ
ثه ٔٗ (ٞ)1999كز ٔطحّ ٝظیط ضا ثطای فطآیٙس ٔسیطیز زا٘ف دیكٟٙبز زاز ٜاؾزۺ
 .2.3.1قٙبؾبییۺ سٗییٗ نالحیز ٞبی زض٘ٚیٙٔ ،جٕ اؾشطاسػیه ،لّٕط ٚزا٘ف.
 .2.3.2سؿریطۺ ضؾٕی وطزٖ زا٘ف ٔٛخٛز.
 .2.3.3ا٘شربةۺ سٗییٗ اضسجبٌ زا٘ف ،اضظـ  ٚزلز زا٘ف ،ضفٕ زا٘فٞبی ٘بؾبظٌبض.
 .2.3.4شذیطٜۺ ٔٗطفی حبفٓ ٝیىی قس ٜزض ٔرعٖ زا٘ف ثب ا٘ٛأ اٍِٞٛبی زا٘ف.
.2.3.5درفۺ سٛظیٕ زا٘ف ثطای اؾشفبز ٜوٙٙسٌبٖ ثَٛ ٝض ذٛزوبض ثط دبیٖ ٝالل ٚ ٝوبض  ٚسكطیه ٔؿبٖی زا٘ف
زض ٔیبٖ ٌطٞ ٜٚب.
.2.3.6ثىبض ثطزٖۺ ثبظیبفشٗ  ٚاؾشفبز ٜاظ زا٘ف زض سهٕیٓ ٌیطی ٞب ،حُ ٔؿبئُ ،ذٛزوبض وطزٖ  ٚدكشیجب٘ی وبض
ٔ ٚسزوبضی قغُ  ٚآٔٛظـ.
.2.3.7ایدبزۺ سِٛیس زا٘ف خسیس زض حیٗ سحمیمبر ،سدطث ٝوطزٖ وبض  ٚفىط ذالق.
.2.3.8سدبضرۺ فطٚـ ٗٔ ٚبّٔ ،ٝسٛؾٖٗ ٚ ٝطي ٝوطزٖ زا٘ف خسیس ث ٝثبظاض زض لبِت ٔحهٛالر  ٚذسٔبر.
ٔ .2.4سَ C7
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ایدبز
Create
ایدبز  ٚسفب ٓٞخسیس ثب وبض ثب ٕٞىبضاٖ،
ٔكشطیبٖ ٛٔ ٚؾؿبر ثیط٘ٚی
سؿریط
Capture
سٗییٗ ایسٞ ٜبی ثٟشط ٔ ٚؿشٙس ٕ٘ٛزٖ آ٘بٖ
ثؿٍ
Contribute
سؿٟیٓ ایسٞ ٜبی ذٛز ثطای وٕه ث ٝزیٍطاٖ
ٕٞىبضی
Collaborate
سجبزَ زا٘ف زض ؾُح ٖٕٔٛی
ٔهطف وطزٖ
Consume
اؾشفبز ٜاظ زا٘ف خٕٗی ثطای آ٘چ ٝو ٝثبیس ا٘دبْ زٞیٓ
ٔجبزِ ،ٝاضسجبٌ
Communicate
وٕه ث ٝزیٍطاٖ ثطای سٛخ ٝث ٝزا٘ف  ٚفبیس ٜزا٘ف ذبضخی  ٚثیط٘ٚی و ٝاضظـ فطاٌیطی زاضز
فطًٙٞ
Culture
ثؿٍ فط ًٙٞسؿٟیٓ زا٘ف زض سٕبٔی ؾبظٔبٖ
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ایٗ ٔسَ ثط ٔجٙبی ٞفز ٚاغ ٜو ٝحطف ا َٚآٖ ٞب  Cاؾز ثٙب قس ٜاؾز  ٚاظ ایٗ ضٔ ،ٚسَ ِ C7مت ٌطفشٝ
اؾز.
ٔ .2.5سَ ٘٘ٛبوب  ٚسبوٛچی
ٔحممبٖ غادٙی ٔسیطیز٘ٛ٘ ،بوب  ٚسبوٛچی سبثیط ثؿیبضی ثط ٔجب٘ی ٔسیطیز زا٘ف زاقش ٝا٘سٔ .ف ْٟٛزا٘ف دٟٙبٖ
 ٚزا٘ف آقىبض سٛؾٍ ٘٘ٛبوب ثطای َطح ضیعی ٘ٓطی ٝیبزٌیطی ؾبظٔب٘ی ٔٗطفی قس ٜاؾز .زض ایٗ سمؿیٓ
ثٙسی ،ثب سٛخ ٝثٍٕٞ ٝطایی ثیٗ قىُ ٞبی دٟٙبٖ  ٚآقىبض زا٘ف ،آ٘بٖ ٔسِی ضا دبیٌٝصاضی وطزٜا٘س و ٝث٘ ٝبْ
ذٛزقبٖ ٔٗطٚف قس ٜاؾز.
ایٗ ٔسَ ثط ذالف ٔسَ ٞبی دیكیٗ ،سٕطوع ذٛز ضا ثط ز ٔٛ٘ ٚزا٘ف آقىبض ٟ٘ ٚبٖ ٔجص َٚزاقش ،ٝث٘ ٝحٜٛ
سجسیُ آٟ٘ب ث ٝیىسیٍط ٘ ٚیع چٍٍ٘ٛی ایدبز آٖ زض سٕبٔی ؾُٛح فطزیٌ ،طٞٚی  ٚؾبظٔب٘ی سٛخ ٝزاضز .زض ایٗ
ٔسَ دٛیب٘ ،ح ٜٛاؾشفبز ٚ ٜسجسیُ ایٗ ز ٚزا٘ف  ٚچٍٍ٘ٛی ٔسیطیز زا٘ف زض ایٗ ظٔی ،ٝٙث ٝنٛضر حطوز
ٔبضدیچی(حّع٘ٚی) فطآیٙسی ٔؿشٕط فطو قس ٜاؾز.

ٕٞچٙیٗ زض سفىط ٔصوٛض ،فطو ثط ایٗ اؾز و ٝسٟٙب افطاز ،ثٚ ٝخٛز آٚض٘س ٜزا٘ف ٞؿشٙس .ثٙبثطایٗ ،فطآیٙس
سِٛیس زا٘ف ؾبظٔب٘یٔ ،ی ثبیؿز ثٖٛٙ ٝاٖ فطآیٙسی ٔؿشٕط ثبقس و ٝزض آٖ ،زا٘ف ایدبز قس ٜسٛؾٍ افطاز ،ثٝ
َٛض ؾبظٔب٘سٞی قسٜای ،سمٛیز ٞ ٚسایز قٛز.
ثط دبیٔ ٝسَ ٔسَ ٘٘ٛبوب  ٚسبوٛچی ٔطاحُ ظیط ثطای ا٘شمبَ (سجسیُ) ایٗ ز ٔٛ٘ ٚزا٘ف ،زض ؾُٛح ٌ٘ٛبٌٖٛ
ؾبظٔبٖ ا٘دبْ ٔیقٛزۺ
 .2.5.1اخشٕبٖی ٕ٘ٛزٖ (دٟٙبٖ ث ٝدٟٙبٖ)ۺ ا٘شمبَ زا٘ف ٘بٔكٟٛز یه فطز ث ٝفطز زیٍط ،ثطای ا٘دبْ ٔٛثط ایٗ
فطآیٙس ثبیس ٔیبٖ افطاز ،فطٔ ًٙٞكشطن  ٚسٛا٘بیی وبض ٌطٞٚی ایدبز قٛز .و ٝثب اؾشفبز ٜاظ ٘ٓطیٞ ٝبی
اخشٕبٖی ٕٞ ٚىبضی ٔیؿط ٔی قٛز٘ .كؿز ٌطٞٚی و ٝسدطثیبر ضا سٛيیح زاز ،ٜزضثبض ٜآٖ ثحث ٔیوٙس،
فٗبِیشی اؾز ،و ٝزض آٖ اقشطان زا٘ف دٟٙبٖ ٔی سٛا٘س ضخ زٞس.
 .2.5.2ثیط٘ٚی ؾبظی (ٟ٘بٖ ث ٝآقىبض)ۺ سجسیُ زا٘ف ٘بٔكٟٛز ث ٝزا٘ف ٔكٟٛز .زض ایٗ حبِز فطز ٔی سٛا٘س
زا٘ف ذٛز ضا زض لبِت ُٔبِت ٔ ،ٓٓٙؾٕیٙبض،وبضٌب ٜآٔٛظقی ث ٝزیٍطاٖ اضای ٝزٞس ٌفشٍٞٛبی ٔیبٖ یه ٌط،ٜٚ
زض دبؾد ث ٝدطؾف ٞب یب ثطزاقز اظ ضذسازٞب ،اظ خّٕ ٝفٗبِیز ٞبی ِٕٔٗٛی ٞؿشٙس و ٝایٗ ٘ ٔٛاظ سجسیُ زض
آٟ٘ب ضخ ٔیزٞس.
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 .2.5.3دی٘ٛس ثطلطاض وطزٖ (آقىبض ث ٝآقىبض)ۺ زض ایٗ ٔطحّ ،ٝحطوز ،اظ زا٘ف آقىبض فطزی ،ث ٝؾٕز زا٘ف
آقىبض ٌطٞٚی  ٚشذیط ٜؾبظی آٖ نٛضر ٔی دصیطز  ٚثب سٛخ ٝث ٝاؾشفبز ٜاظ زا٘ف ٔٛخٛز ،أىبٖ حُ ٔؿبئُ
اظ َطیك ٌط ٜٚفطا ٓٞقس ،ٜث ٝز٘جبَ آٖ زا٘ف ،سٛؾٗٔ ٝی یبثس.
 .2.5.4زض٘ٚی ؾبظی(آقىبض ثٟ٘ ٝبٖ)ۺ زض ایٗ ٔطحّ ،ٝزا٘ف آقىبض ث ٝزؾز آٔس ٜزض ؾبظٔبٖٟ٘ ،بزیٔ ٝٙی قٛز.
ٕٞچٙیٗ ٌصضا٘سٖ ایٗ ٔطحّ ٝثطای افطاز ،آفطیٙف زا٘ف يٕٙی خسیس قرهی ضا ٘یع زض دی زاضز (وؿت
زا٘ف دٟٙبٖ خسیس اظ زا٘ف آقىبض ٔٛخٛز)
ٌصضا٘سٖ ٔطاحُ چٟبضٌب٘ ٝثبال ،ثبیس ث ٝنٛضر دیبدی  ٚحطوز حّع٘ٚی قىُ ،ازأ ٝیبثس ،سب ث ٝایٗ ٚؾیّٞ ،ٝط
ٔطحّٝای ،وبُٔ وٙٙسٔ ٜطحّ ٝدیف اظ ذٛز ثبقس  ٚيٕٗ ٟ٘بزی ٝٙقسٖ زا٘ف زض ؾبظٔبٖ ،ثبٖث سِٛیس  ٚذّك
زا٘ف ٞبی خسیس ٘یع قٛز.
الظْ ث ٝیبزآٚضی اؾز و ٝثبیس ٞط یه اظ ز ٔٛ٘ ٚزا٘ف یبز قس ٜزض ؾبظٔبٖٔ ،سیطیز قٛز ٘ ٚیع ٘ح ٜٛسٗبُٔ،
اؾشفبز ٚ ٜسجسیُ ٞط یه ث ٝزیٍطیٛٔ ،ضز قٙبؾبیی  ٚاؾشفبز ٜلطاض ٌیطز .ایٗ ز ٔٛ٘ ٚزا٘فٞ ،ط وساْ ٔی
سٛا٘سٙٔ ،كبء ایدبز زیٍطی ثبقس  ٚزض ؾُٛح فطزیٌ ،طٞٚی  ٚؾبظٔب٘ی سؿطی ٌ ٚؿشطـ یبثس.
آٔٛظـ -سٗبُٔ
اضسجبٌ

٘ىش ٟٓٔ ٝزیٍط آٖ اؾز،وٍٙٞ ٝبٔی و ٝافطاز زض ایٗ فطآیٙسٞب قطوز ٔی وٙٙس ،آٔٛظـ ؾبظٔب٘ی ٘یع ضخ ٔی
زٞس ،ظیطا زض ایٗ ٔكبضوز ،زا٘ف افطاز ثب زیٍطاٖ ،ث ٝاقشطان ٌصاضزٔ ٜی قٛز ،سٛيیح زازٔ ٜی قٛز ،ثطای
زیٍطاٖ لبثُ زؾشطؾی ٔی قٛز ٕٞ ٚچٙیٗ ذّك  ٚسِٛیس زا٘ف خسیس اظ َطیك ایٗ فطآیٙسٞب ضخ ٔی زٞس.
زض خس َٚقٕبضٔ ، 2 ٜثبَ ٞبیی زض ضاثُ ٝثب فطآیٙسٞبی سجسیُ قىُ ٞبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛزا٘ف ث ٝیىسیٍط آٚضزٜ
قس ٜاؾز.
خس -2 َٚسجسَ زا٘ف ثیٗ قىُ ٞبی ٟ٘بٖ  ٚآقىبض آٖ
ٟ٘بٖ ثٟ٘ ٝبٖ (خشٕبٖی وطزٖ)

ٟ٘بٖ ث ٝآقىبض (ثیط٘ٚی ؾبظی)

ٔب٘ٙس ٘ؿجز ٞب ٔ ٚجبحثبر یه ٌطٜٚ

ٔب٘ٙس ٌفشٍٛی زضٌ ٖٚطٞ ٜٚب ،دبؾد ث ٝدطؾف ٞب

آقىبض ثٟ٘ ٝبٖ (زض٘ٚی ؾبظی)

آقىبض ث ٝآقىبض (دی٘ٛس ثطلطاض وطزٖ)

ٔب٘ٙس آٔٛذشٗ اظ َطیك ذٛا٘سٖ  ٚقٙیسٖ ٌعاضـ

ٔب٘ٙس اضؾبَ اظ َطیك دؿز اِىشط٘ٚیىی
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اِجش ٝثبیس سٛخ ٝزاقز و ٝایٗ فطآیٙسٞب زض ا٘عٚا ضخ ٕ٘یزٙٞس ،ثّى ٝزض سطویجبر ٔرشّف  ٚزض ٔٛلٗیز ٞبی
وبضی ٔب ثیٗ افطازی و ٝثب یىسیٍط ٔكغ َٛث ٝوبض٘س ،ثٚ ٝلٔ ٔٛیدی٘ٛسز .ذّك زا٘ف٘ ،شید ٝسبثیط ٔشمبثُ افطاز
 ٚزا٘ف آقىبض  ٚدٟٙبٖ اؾز .ثٚ ٝاؾُ ٝسٗبُٔ فطز ثب زیٍطاٖ ،زا٘ف ٟ٘بٖ ،ثط ٖٚؾبظی قس ٚ ٜث ٝاقشطان
ٌصاضزٔ ٜی قٛزٕٞ ،چٙیٗ افطاز زض ایٗ فطآیٙسٞب اظ ضأ ٜسیطیز زا٘ف ثب ث ٝزؾز آٚضزٖ ثیٙف  ٚسدطثٝ
ؾبظٔب٘ی ذٛز یب سٛؾٍ وبضوٙبٖ زیٍط ،زا٘ف ضا ذّكٙٔ ،شكط  ٚزض٘ٚی ٔی وٙٙس.
اظ آٖ خب و ٕٝٞ ٝفطآیٙسٞبی ایٗ ٔسَ ٔ ٟٓا٘س ،ثٙبثطایٗ الظْ اؾز آٟ٘ب ضا زض ٔسیطیز زا٘ف ث ٝنٛضر
یىذبضچٛٔ ٝضز سٛخ ٝلطاض زاز ٜثب ا٘سیكیسٖ سساثیط  ٚثط٘بٔ ٝضیعی ٞبی الظْ ٘ ٚیع ثب ٖٙبیز ثٛٔ ٝلٗیز ؾبظٔبٖ
ٔٛضز ٘ٓط ،سٛاظٖ ثیٗ ایٗ فطایٙسٞب ضا ثطلطاض وطز.

.2.6اؾشفبز ٜاظ فٙبٚضی زض چٟبضچٛة ٔسَ ٘٘ٛبوب  ٚسبوٛچی
زض ایٗ ثرف ،ثَ ٝطح ٔٛيٖٛبسی ٔطسجٍ ثب فٙبٚضی زض ظٔی ٝٙزا٘ف ٞبی يٕٙی  ٚآقىبض زض چٟبضچٛة ٔسَ
ٔصوٛض دطزاذشٔ ٝی قٛز .خس َٚقٕبضٔ 3 ٜثبَ ٞبیی اظ فٙبٚضی ٞبیی اؾز ؤ ٝی سٛا٘س ،ا٘شمبَ  ٚسجسیُ
زا٘ف ضا سمٛیز یب دكشیجب٘ی وٙس.
خسٔ - 3 َٚثبَ ٞبیی اظ فٙبٚضی ٞبیی ؤ ٝی سٛا٘س ،ا٘شمبَ  ٚسجسیُ زا٘ف ضا سمٛیز یب دكشیجب٘ی وٙس.
ٟ٘بٖ ث ٝآقىبض

ٟ٘بٖ ثٟ٘ ٝبٖ

٘كؿز ٞبی اِىشط٘ٚیىیٕٞ ،ىبضی  ٓٞظٔبٖ (ٌخ ظزٖ) دبؾد ث ٝدطؾف ٞبی سفؿیط
آقىبض ثٟ٘ ٝبٖ

آقىبض ث ٝآقىبض

سهٛیط ؾبظی ،اضایُٔ ٝبِت نٛسی-سهٛیطی ثب لبثّیز
خؿشدٛ

خؿشدٛی ٔشٗ ،زؾش ٝثٙسی اؾٙبز

ٔ.2.7سَ دبیٞ ٝبی ؾبذشٕبٖ زا٘ف
ایٗ ٔسَ سٛؾٍ «دطٚثؿز ،ضٚة  ٚضٟٔبضزر» (  )2002ث٘ ٝبْ «ٔسَ دبیٞ ٝبی ؾ ًٙثٙبی ؾبذشٕبٖ ٔسیطیز
زا٘ف» ٘بٌْصاضی قس ٜاؾزٕٞ .بٖ ٌ ٝ٘ٛو ٝدیكشط ٌفش ٝقس ،ثب سٛخ ٝث ٝخٙج ٝوبضثطزیسط ایٗ ٔسَ ،آٖ ضا ثٝ
ٖٛٙاٖ ٔسَ ٘ؿجشب وبّٔی و٘ ٝىبر ٔثجز ٔ ٕٝٞسَ ٞب ضا سمطیجب زض ثط ٔیٌیطز ٔٛضز سٛخ ٝثیكشط لطاض ذٛاٞیٓ
زاز.
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َطاحبٖ ٔسَ یبز قسٔ ،ٜسیطیز زا٘ف ضا ث ٝنٛضر ؾیىُ دٛیبیی ٔی ثیٙٙس و ٝزض چطذف زایٓ اؾز.
ٔطاحُ ایٗ ٔسَ ،قبُٔ ٞكز خعءٔ ،شكىُ اظ ز ٚؾیىُ؛ زض٘ٚی  ٚثیط٘ٚی اؾز.
.2.7.1ؾیىُ زض٘ٚیۺ ثٚ ٝؾیّ ٝثّٛنٞبیۺ وكف قٙبؾبیی ،وؿت ،سٛؾٗ ،ٝسؿٟیٓ ،وبضثطز ثٟط ٜثطزاضی ٚ
ٍٟ٘ساضی اظ زا٘ف ؾبذشٔ ٝی قٛز.
.2.7.2ؾیىُ ثیط٘ٚیۺ قبُٔ ثّٛنٞبی اٞساف زا٘ف  ٚاضظیبثی آٖ اؾز و ٝؾیىُ ٔسیطیز زا٘ف ضا ٔكرم
ٔی ٕ٘بیس.
وبُٔ وٙٙس ٜایٗ ز ٚؾیىُ ثبظذٛض اؾز.
٘حّٕٖ ٜٛىطز دبیٞ ٝبی ایٗ ٔسَ ث ٝقطح ظیط اؾزۺ
.2.7.3سٗییٗ ٞسف ٞبی زا٘فۺ ٞسف ٞبی ٔسیطیز زا٘ف ،ثبیس اظ ٞسف ٞبی انّی ؾبظٔبٖ ٘كبر ٌطفش ٚ ٝزض
ز ٚؾُح اؾشطاسػیه ّٕٖ ٚیبسی ٔكرم ق٘ٛس.
 .1ؾُح اؾشطاسػیهۺ سجسیُ ٍٟ٘ ٚساضی ؾبظٔبٖ ثط ٔجٙبی ٔسیطیز زا٘ف ٕٞ ٚچٙیٗ ایدبز فط ٚ ًٙٞؾیبؾز
ٞبی الظْ زض ایٗ ظٔی ٝٙا٘دبْ ٔی قٛز.
 .2ؾُح ّٖٕیبسی؛ و ٝزض ایٗ ؾُح ،ثب سٛخ ٝثٞ ٝسف ٞب ثبیس ٘ح ٜٛقٙبؾبیی ،اؾشفبز ،ٜسٛظیٕ ،وبضثطز ٚ
ٍٟ٘ساضی زا٘فٔ ،كرم  ٚثط٘بٔٞ ٝبی الظْ ثطای زؾشیبثی ث ٝآٖٞب زضظٔبٖ ٔٗیَٗ ،طاحی قٛز  ٚثٔ ٝطحّٝ
اخطا زضآیس.
.2.7.4قٙبؾبیی زا٘فۺ ثب َطح ایٗ دطؾف و« ٝآیب ٔی زا٘یٓ و ٝچٔ ٝی زا٘یٓ؟» ثبیس ا٘دبْ ایٗ ْٚیفٝ
ٔسیطیز زا٘ف؛ یٗٙی ٔطحّ ٝوكف زا٘ف ضا آغبظ وطز.
.2.7.5ثؿیبضی اظ ؾبظٔبٖ ٞب ث ٝذبَط ٘بآقٙب ثٛزٖ ثب زا٘ف ذٛز ،زض سهٕیٓ ٌیطی ٞب ٞ ٚسف ٌصاضی ٞبیكبٖ
زچبض ٔكىُ ٔی ق٘ٛس ،اِجش٘ ٝبٌفشٕ٘ ٝب٘س و ٝقٙبؾبیی ٔٙبثٕ زا٘ف زض ٚ ٖٚثیط ٖٚؾبظٔبٖ ،ثٕٞ ٝطآٞ ٜ
ا٘دبْ ٔی قٛز.
 .2.7.6وؿت زا٘فۺ زض ایٗ ٔطحّ ،ٝزا٘ف ٞب ثبیس اظ ثبظاض زاذّی  ٚذبضخی ٘ٓیط زا٘ف ٞبی ٔطث ٌٛثٝ
ٔكشطیبٖ ،سِٛیسٕٞ ،ىبضاٖ ،ضلجب  ...ٚاظ ٔٙبثٕ قٙبؾبیی قس ٜزض ٔطحّ ٝوكف ،وؿت ٌطزز ٘ ٚیع ٔكرم
ٕ٘ٛزٖ آٖ و ٝچ ٝلبثّیز ٞبیی ضا ٔی سٛاٖ اظ ذبضج ذطیساضی یب سٟی ٝوطز ٛٔ ٚضز اؾشفبز ٜلطاض زازٛٔ ،ضز
سٛخ ٝلطاض ٔیٌیطز.
 .2.7.7سٛؾٗ ٝزا٘فۺ ثب سٛخ ٝث ٝدبیٞ ٝبی ٔٛخٛز ،ثبیس زا٘ف ؾبظٔبٖ ضا ٌؿشطـ زاز ،اِجش ٝایٗ أط ،قبُٔ
سٛؾٗ ٝلبثّیزٔ ،حه ،َٛایسٞ ٜبی خسیس ،فطآیٙسٞب ٔ ...ٚؿبئّی اظ ایٗ زؾز ٔی قٛز.
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.2.7.8تسِين داًش :هسائلي ُوچْى چگًْگي بَ اشتزاك گذاري داًش هْجْد ّ اًتقال آى بَ هحل
هٌاسب ّ هْرد ًياس ّ چگًْگي اًتقال داًش ،بَ گًَْ اي كَ در ساسهاى قابل دستزسي ّ استفادٍ باشذ
ّ ًيش چگًْگي اًتقال داًش اس سطح فزدي بَ سطح داًش گزُّي ّ سزاًجام سطح داًش ساسهاًي،
اس جولَ هْاردي است كَ در دستْر كار ايي بخش اس هذيزيت داًش قزار هي گيزد.
.2.7.9اؾشفبز ٜاظ زا٘فۺ إَیٙبٖ ث ٝاؾشفبزٔ ٜفیس اظ زا٘ف زض ؾبظٔبٖٔ ،طث ٌٛث ٝایٗ لؿٕز اؾز .زض ایٗ
ثرفٛٔ ،ا٘ٗی ثط ؾط ضا ٜاؾشفبزٔ ٜفیس اظ زا٘ف خسیس اؾز و ٝثبیس قٙبؾبیی  ٚضفٕ ق٘ٛس سب اظ آٖ ثشٛاٖ ،ثٝ
َٛض ّٖٕی زض اضای ٝذسٔبر ٔ ٚحهٛالر زا٘ف اؾشفبز ٜوطز.
ٍٟ٘ .2.7.10ساضی زا٘فۺ شذیطٍٟ٘ ،ٜساضی  ٚضٚظآٔس وطزٖ زا٘ف ث ٝایٗ ثرف ٔطثٔ ٌٛی قٛز .ایٗ ضٚـ ،اظ
٘بثٛزی زا٘ف خٌّٛیطی وطز ٜث ٝآٖ اخبظ ٜایٗ وٛٔ ٝضز اؾشفبز ٜلطاض ٌیطز ضا ٔی زٞس و ٝاِجش ٝزض ایٗ ضاؾشب
ثبیس ؾبظ  ٚوبضٞبی ٔٙبؾجی ثطای ث ٝضٚظ وطزٖ ؾیؿشٓ ایدبز قٛز.
.2.7.11اضظیبثی زا٘فۺ ٘ح ٜٛضؾیسٖ ثٞ ٝسف ٞبی ٔٗیٗ  ٚاؾشفبز ٜاظ ٘شبیح آٖ ثٖٛٙ ٝاٖ ثبظذٛض ،ثطای سٗییٗ
یب انالح ٞسف ،ث ٝایٗ ثرف ٔطث ٌٛاؾز .ثب ٍ٘ب ٜث٘ ٝشبیح ثًٗب ویفی ایٗ فطآیٙس ،يطٚضی اؾز ،آٖٞب ضا ثب
سٛخ ٝث٘ ٝشبیح وٕی ٞ ٚعیٞ ٝٙبی ا٘دبْ قس ٜزض ایٗ ظٔیٛٔ ،ٝٙضز اضظیبثی لطاض زاز.
برخی از هَاًع استقرار ٍ اجرای هَفقیتآهیس هدیریت داًص در سازهاىّا بِ ضرح زیر است:

ٖٛ -1أُ ا٘ؿب٘یۺ یىی اظ ٔٛإ٘ ٖٕسٔ ٜسیطیز زا٘ف ایٗ اؾز و ٝا٘ؿبٟ٘ب ث ٝزالیُ ٌ٘ٛبٌٕ٘ ٖٛیذٛاٙٞس
زا٘ف ذٛز ضا سؿٟیٓ وٙٙس ٔ ٚبیّٙس اظ آٖ ٔٙحهطاً ثطای دیكطفز قرهی ذٛز اؾشفبز ٜوٙٙسٕٔ .ىٗ اؾز
ایٗ سهٛض اقشجبٚ ٜخٛز زاقش ٝثبقس و ٝچ ٖٛزا٘ف ،لسضر اؾز دؽ ٘جبیس آٖ ضا اظ زؾز زاز.
ٖٛ-2أُ ؾبظٔب٘یۺ ٖٕس ٜایٗ ٖٛأُ ٖجبضسٙس اظ:
ٖٛأُ ؾبذشبضیۺ ؾبذشبضٞبی ؾّؿّٔ ٝطاسجی  ٚغیط ُٔٗٙف ٕ٘یشٛا٘ٙس ٔحُٕ ذٛثی ثطای دیبزٜؾبظی زا٘فثبقٙس.
ٖٛأُ ٔسیطیشیۺ ٖسْ اٖشمبز  ٚحٕبیز ٔسیطیز ٖبِی اظ فٗبِیزٞب  ٚثط٘بٔٞٝبی ٔسیطیز زا٘فٍ٘ ،طـٞبیوٛسبٔ ٜسر  ٚخعئیٍ٘طی  ٚؾجهٞبی ٘بٔٙبؾت ضٞجطی ٘یع ٔبٕ٘ اخطای ٔٛفمیز آٔیع ثط٘بٔٞٝبی ٔسیطیز
زا٘ف ٞؿشٙس.
ٖٛأُ قغّیۺ "قطح قغّٟبی"٘بٔٙبؾتٔ ،كبغُ سىطاضی  ٚضٚسیٗ ،اثٟبْ  ٚسٗبضو زض ٘مف ٘یع ثطای ٔسیطیززا٘ف٘ ،بُّٔٛة ذٛاٙٞس ثٛز.
ؾیؿشٓٞبی حمٛق  ٚزؾشٕعزۺ افطاز ظٔب٘ی الساْ ث ٝسٛظیٕ زا٘ف ٔیوٙٙس و ٝاٍ٘یعٔ ٜبِی الظْ ضا ثطای ایٗوبض زاقش ٝثبقٙس  ٚاظ آ٘بٖ دكشیجب٘ی خجطاٖ ظحٕبر قٛز.
ؾیؿشٓٞبی آٔٛظقیۺ زض سجسیُ ؾیؿشٓٞبی ؾٙشی ث ٝیه ؾبظٔبٖ یبزٌیط٘س ،ٜثط٘بٔٞٝبی آٔٛظقی یهؾبظٔبٖ٘ ،مف حؿبؾی ایفب ٔیوٙٙس .ثط٘بٔٞٝبی آٔٛظقی ٘بٔٙبؾت ٔیسٛا٘ٙس ٔٛإ٘ ٖٕسٜای ثطای سٛؾٗٝ
ٔسیطیز زا٘ف ثبقٙس.
ٖٛ-3أُ فطٍٙٞیۺ ٔسیطیز زا٘ف ثسٚ ٖٚخٛز فطٔ ًٙٞكبضوشی ٔٙبؾت ٔ ٚجشٙی ثط اٖشٕبز ٕ٘یسٛا٘س ثٝ
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ٌٝ٘ٛای ٔٛفك ثىبض ٌطفش ٝقٛز اٌط یه فط ًٙٞؾبظٔب٘ی ،سٛظیٕ  ٚسؿٟیٓ زا٘ف ضا سمٛیز ٘ىٙس ٔسیطیز زا٘ف
زض آٖ ؾبظٔبٖ ثب چبِفٞبی ٘بٌٛاض ضٚثط ٚذٛاٞس قس.
ٖٛ -4أُ ؾیبؾی ۺ ثجبر یب ٖسْ ثجبر فًبی ؾیبؾی وكٛض ،ث ٝزِیُ اثطٌصاضی ثطفطایٙس ذٍٔكیٌصاضی ٚ
ثجبر ٔسیطیز زض ؾبظٔبٖٞبی زِٚشیٔ ،سیطیز زا٘ف ضا سحز سأثیط لطاض ذٛاٞس زازٕٞ .چٙیٗ ٚخٛز فًبیی ثبظ
زض آٖ افطاز ث ٝضاحشی ثشٛا٘ٙس ایسٜٞبی ذٛز ضا اْٟبض ٕ٘بیٙس ثط ض٘ٚس ٔثجز فٗبِیشٟبی ٔسیطیز زا٘ف اثطٌصاض
ذٛاٞس ثٛز.
ٖٛ-5أُ فٙی  ٚسىِٛٛٙغیىیۺ نبحجٓٙطاٖ زض سمؿیٓ زا٘ف ث ٝز ٔٛ٘ ٚزا٘ف وّی اقبضٔ ٜیىٙٙس زا٘ف ٟ٘فشٚ ٝ
زا٘ف آقىبضٕٞ .چٙب٘ى٘ٛ٘ ٝبوب سأویس وطز ٜاؾز؛ زا٘ف ؾبظٔب٘ی ،حبنُ سٗبُٔ ایٗ ز ٔٛ٘ ٚزا٘ف اؾز  ٚایٗ
سٗبُٔ ٔؿشٕط اؾز .زا٘ف ایدبز قس ٜثبیس ثَ ٝطیمی ٔٙبؾت ٍٟ٘ساضی قٛزٔ .طاوع زا٘ف زض ؾبظٔبٖٞب زض
حمیمز وب٘ ٖٛخٕٕآٚضی ،ؾبظٔب٘سٞی  ٚا٘شكبض زا٘ف ٞؿشٙسٕٔ .ىٗ اؾز ایٗ ٔطاوع فیعیىی یب ٔدبظی
ثبقٙسٞ .سف اظ ایدبز ایٗ ٔطاوعٞ ،سایز افطاز ث ٝؾٛی ٔٙبثٕ زا٘ف زض زاذُ یب ذبضج ؾبظٔبٖ اؾز .زض ایٗ
ٔطاوع ٘مكٞٝبی زا٘ف سٟیٍٟ٘ ،ٝساضی  ٚثٍٟٙبْؾبظی ٔیق٘ٛس"٘٘ٛبوب" 1983 ،
پیطٌْادّایی در زهیٌِ استقرار سیستن هدیریت داًص:

ٔٙبثٕ ا٘ؿب٘ی ،ؾبذشبض ؾبظٔب٘ی،فط ًٙٞؾبظٔب٘ی ،فٙبٚضی اَالٖبر ،فطایٙسٞب ٖٛ ٚأُ ثط ٖٚؾبظٔب٘ی اظ ٖٛأُ
انّی ٔ ٚؤثط ثط اؾشمطاض ٔٛفمیزآٔیع ٔسیطیز زا٘ف زض ٞط ؾبظٔب٘ی ٞؿشٙس ثط ایٗ اؾبؼ دیكٟٙبزٞبیی زض
حٛظٜٞبی ظیط اضائٔ ٝیق٘ٛس:
حٛظٙٔ ٜبثٕ ا٘ؿب٘ی:
ؾیؿشٓ اضظیبثی ّٖٕىطز ثطای اضظیبثی ٔكبضوز وبضوٙبٖ زض فطایٙس ذّك ،سجبزَ  ٚاؾشفبز ٜاظ زاضاییٞبیزا٘كیَ ،طاحی  ٚاخطا قٛزٔ .یشٛاٖ ایٗ ٔٛي ٔٛضا ثٖٛٙ ٝاٖ یىی اظ اِعأبر قغّی افطاز زض خب٘كیٗ دطٚضی
زا٘ؿز.
ؾیؿشٓ اٍ٘یعقی سٛؾٗ ٝزٙٞس ٜزض ظٔی ٝٙآٔٛظـٞبی سرههی وبضوٙبٖ زض ؾبظٔبٖٞب ،ثطای ایدبز اٍ٘یع ٜزضآ٘بٖ ثطای یبزٌیطی ٖٕیكسط ،ثىبضٌیطی آٔٛذشٞٝب زض ٔحیٍ وبض  ٚا٘شمبَ ُٔبِت ثٕٞ ٝىبضاٖ فٗبَ قٛز .
وبضوٙبٖ زا٘كٍط زض ٔیبٖ ٚاحسٞبی ٔرشّف ؾبظٔبٖٞب  ٚقطوزٞب ٌطزـ زاز ٜق٘ٛس. زض فطایٙس اؾشرساْ ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی ،سٛخ ٝث ٝخصة افطازی قٛز و ٝسٕبیُ ث ٝیبزٌیطی ،ذّك  ٚسجبزَ زا٘ف ٚثىبضٌیطی زا٘ف خسیس  ٚسدطثٔ ٝفیس زض قغُ  ٚافعایف ثٟطٜٚضی ؾبظٔبٖ زاقش ٝثبقٙس.
ؾیؿشٓ دبزاـزٞی ٔبزی  ٚاضظقی ثطای سكٛیك  ٚسمسیط اظ وبضوٙب٘ی و ٝثیكشطیٗ ٔكبضوز ٘ ٚمف ضا زضظٔی ٝٙوؿت ،سِٛیس  ٚا٘شمبَ زا٘ف زاقشٝا٘س ،سسٚیٗ  ٚاخطا قٛز.
 زضذٛاؾز وبضٞبی چبِكی ُٔ ٚبِٗبسی اظ وبضوٙبٖ ثطای اضسمبی ؾُح ّٖٕی ّٕٖ ٚىطز قغّیقبٖ اظ ؾٛیٔسیطاٖ الساْ قٛز.
ٕٞ-بیفٞبی ّٖٕی ثطای سدبضة ٔٛفك وبضوٙبٖ قبغُ  ٚثبظ٘كؿش ٝزض ؾبظٔبٖٞب ثطٌعاض ق٘ٛس.
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حٛظ ٜؾبذشبض ؾبظٔب٘ی:
ا٘دٕٗٞبی ّٖٕی یب حطفٝای (ٔدٕٟٙٔ ٖٝٛسؾبٖٔ ،حممبٖ ٔ ٚب٘ٙس آٖ) ثطای سٟی ٚ ٝث ٝاقشطانٌصاضیزا٘ف قغّی سكىیُ قٛز.ثٛٓٙٔ ٝض اثط ثركی ثٟشط ثبیس ٔٙبثٕ الظْ ضا ثطای ا٘دٕٗ ٞب فطا ٓٞآٚضز  ٚث ٝافطاز
ٚاخس قطایٍ فطنز ،حًٛض زاز ٜقٛز.
 وبض ٌطٞٚی ثطای قٙبؾبیی ،حفّ ٍٟ٘ ٚساضی افطاز سیعٛٞـ ،وٙدىب ٚ ٚزا٘فَّت ث ٝزِیُ زاضا ثٛزٖ سٛا٘بییذّك ،سؿٟیٓ  ٚاؾشفبز ٜاظ زا٘ف اخطا وطز.
٘ٓبٔٙبٔٔ ٝسیطیز زا٘ف زض ؾبظٔبٖٞب ،سسٚیٗ َ ٚطاحی قٛز. زض ثط٘بٔٞٝبی ؾبِیب٘ ٝؾبظٔبٖٞب  ٚقطوزٞب ،ثٛزخٙٔ ٝبؾجی ثطای ثط٘بٔٞٝبی ٔسیطیز زا٘ف دیفثیٙی قٛز.زا٘ف ،زاضایی اؾز  ٚاؾشفبز ٜاظ آٖ ٔب٘ٙس زیٍط زاضاییٞبی ؾبظٔبٖ ٘یبظٔٙس ؾطٔبیٌٝصاضی ٍٟ٘ ٚساضی اؾز.
حٛظ ٜفط ًٙٞؾبظٔب٘ی:
حٕبیز ٔسیطیز اضقس ؾبظٔبٖ اظ ٔسیطیز زا٘ف خّت قٛز. آٌبٞی  ٚاَالٔ وبضوٙبٖ اظ سغییطار ٔ ٚعایبی حبنُ اظ دیبزٜؾبظی ٔسیطیز زا٘ف افعایف یبثس.فٗبِیزٞبی فطًٙٞؾبظی زض ظٔی ٝٙذّك  ٚسجبزَ زا٘فَ ،طاحی  ٚاخطا قٛز .اظ خّٕٝقبٖ  ٚاحشطاْ ثطایافطاز نبحت زا٘ف ثطلطاض ثبقس.
فطٔ ًٙٞسیطیز ٔكبضوشی  ٚخبیٍبٓ٘ ٜبْ دیكٟٙبزار زض ؾبظٔبٖٞب سمٛیز قٛز.فط ًٙٞدطؾف ُٔ ٚبِٗ ٝزض ؾبظٔبٖٞب ٟ٘بزیٝٙؾبظی ٌ ٚؿشطـ زاز ٜقٛز.حٛظ ٜفٙبٚضی اَالٖبر:
 ٘كؿزٞب ،خّؿبر ٖٕٔٛی ٔ ٚجبحث زض ظٔی ٝٙاؾشفبز ٜاظ سىِٛٛٙغی ٘ٛیٗ اَالٖبسی زیٍط ٔ ٚجبحث ٔطسجٍثب زا٘ف ثطای وّی ٝوبضوٙبٖ زض ؾبظٔبٖٞب  ٚقطوزٞب ثطٌعاض ق٘ٛس.
دبیٍب ٜاِىشط٘ٚیىی زا٘ف زض ؾبظٔبٖٞب ایدبز ق٘ٛس ٚ ،افطاز ثشٛا٘ٙس زا٘ف يٕٙی ذٛز ضا ثس٘ ٖٚیبظ ثٛٔ ٝاخٟٝچٟط ٜث ٝچٟط ،ٜث ٝوٕه اثعاضٞبیی اظ خّٕ ٝدؿز اِىشط٘ٚیهٌ ،طٜٞٚبی ٌفشٍ ،ٛاسبقٞبی ٌفشٍٚ ٛ
وٙفطا٘ؽٞبی نٛسی ٚ ٚیسیٛیی ث ٝاقشطان ٌصاض٘س.
 أىبٖ زؾشیبثی ؾبظٔبٖٞب ث ٝاَالٖبر  ٚزا٘ف ٔٛضز ٘یبظ زض ؾُح ّٔی  ٚفطأّی سمٛیز قٛز. ثب٘هٞبی ٘طْافعاضی قبُٔ اَالٖبر اظ سِٛیس وٙٙسٌبٖ زا٘فٔ ،ىبٖٞبی زا٘فٙٔ ،بثٕ زا٘ف ،ؾبذشبض زا٘ف،وبضثطاٖ زا٘ف  ... ٚ؛ سٟی ٚ ٝزض اذشیبض ٖٕٖ ْٛاللٕٙساٖ لطاض ٌیط٘س.
حٛظ ٜفطایٙسٞب:
فطایٙسٞب ،ضٚیٞٝب  ٚزؾشٛضإِّٟٗبی خبضی ؾبظٔبٖٞب ثَٛ ٝض ٔؿشمیٓ (زٚضٜای) ٔٛضز ثبظٍ٘طی  ٚثٟجٛز لطاضٌیط٘س؛ ث٘ ٝحٛی و ٝوبضوٙبٖ ،زؾشطؾی آؾبٖ ث ٝزا٘فٞبی ٔٛضز ٘یبظ ثطای ا٘دبْ وبض زاقش ٝثبقٙس.
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حٛظٖٛ ٜأُ ثط ٖٚؾبظٔب٘ی:
ثب ؾبظٔبٖٞبی ٔٛفك زض ظٔی ٝٙاؾشمطاض ؾیؿشٓ ٔسیطیز زا٘ف اضسجبٌ ثطلطاض قٛز ٔ ٚكبضوز ٔؤثط قٟط٘ٚساٖزض ایٗ ظٔی ٝٙخّت قٛز.
دالیل اساسی عدم هَفقیت هدیریت داًص در اًَاع هَسسات عبارتست از:
▪فمساٖ یبزٌیطی ؾبظٔب٘ی ،ثسِیُ اضسجبَبر يٗیف ٔیبٖ وبضوٙبٖ((۲۰%
▪ٖسْ ٔٛفمیز زض ثىبضٌیطی ُّٔٛة ٔسیطیز زا٘ف زض سٕبٔی فٗبِیشٟبی ضٚظا٘(۱۹%(ٝ
▪ٖسْ سرهیم ظٔبٖ ٔٙبؾت ثٕٛٓٙض یبزٌیطی چٍٍ٘ٛی ثٟطٌ ٜیطی ُّٔٛة اظ ٔسیطیز زا٘ف ٚزضن
دیچیسٌیٟبی آٖ ((۱۸%
▪فمساٖ آٔٛظـ وبضوٙبٖ ((۱۵%
▪ثطزاقز ٘بزضؾز وبضوٙبٖ زاَ ثطایٙىٔ ٝسیطیز زا٘ف ٔعایبی وٕی ضا ث ٝوبضثطاٖ آٖ اضایٔ ٝی ٕ٘بیس ((۱۳%
ده عامل موفقیت مدیریت دانش در سازمانها
أطٚظ ٜزیٍط ٌ ٕٝٞطٟٞٚبی وبضی ّٕٖ ٚی اشٖبٖ زاض٘س ،ثطای ایٙى ٝؾبظٔبٟ٘ب ثشٛا٘ٙس زض ز٘یبی سدبضر  ٚضلبثز،
حًٛض ٔؿشٕط  ٚدبیساض زاقش ٝثبقٙس ،ثبیس حٔ َٛحٛض ّٖٓ  ٚزا٘ف فٗبِیز وٙٙسّٖ .ی ضغٓ ایٙى ٝزا٘ف ثٝ
ٖٛٙاٖ ٔٙجٗی ثطای ثمبی ؾبظٔبٟ٘ب يطٚضی اؾز  ٚقطٌ ٔٛفمیز ؾبظٔبٟ٘ب زؾشیبثی ث ٝیه زا٘ف  ٚفٕٖ ٟٓیك
زض سٕبٔی ؾُٛح اؾز ،أب ثبظ  ٓٞثؿیبضی اظ ؾبظٔبٟ٘ب ٛٙٞظ ثٔ ٝسیطیز زا٘ف ثَٛ ٝض خسی سٛخ٘ ٝىطز ٜا٘س.
ثٌ ٝفش ٝدیشط زضاوط« ،ضاظ ٔٛفمیز ؾبظٔبٟ٘ب زض لطٖ ٕٞ 21بٖ ٔسیطیز زا٘ف» اؾز .زا٘ف ٔفٟٔٛی فطاسط اظ
زاز ٚ ٜاَالٖبر اؾز .زاز ٜث ٝاٖساز  ٚدبؾرٟبیی ٌفشٔ ٝیقٛز و ٝث ٝسٟٙبیی زاضای ٔف ْٟٛوبضثطزی ثطای
ؾبظٔبٖ ٘یؿشٙس .اَالٖبر ث ٝنٛضر دیبْ  ٚسفؿیط لبثُ ا٘شمبَ اؾز .اَالٖبر ثٔ ٝدٕٔ ٖٝٛطسجٍ اظ زازٞ ٜب
ٌفشٔ ٝی قٛز و ٝث ٝنٛضر یه دیبْ ٞؿشٙس .اَالٖبر ٕٔٗٛالً ٔجٙبی سهٕیٓ ٌیطیٟب زض ؾبظٔبٖ اؾز .زا٘ف
ثٔ ٝدٕ ٖٝٛاَالٖبر ؾبظٔب٘سٞی قس ،ٜضاٞىبض ّٖٕی ٔطسجٍ ثب آٖ٘ ،شبیح ث ٝوبضٌیطی آٖ زض سهٕیٕبر ٔرشّف
 ٚآٔٛظـ ٔطسجٍ ثب آٌٖ ،فشٔ ٝیقٛزٌ .بٞی ث ٝاقشجبٔ« ٜسیطیز زا٘ف» ٔ« ٚسیطیز اَالٖبر» یىی سّمی ٔی
ق٘ٛس ،حبَ آ٘ى ٝایٗ ز ٚیىی ٘یؿشٙسٔ .سیطیز اَالٖبر ثَٛ ٝض ٔكرم ثط زازٜٞبی دطزاظـ قس ٜسٕطوع
زاضز .زا٘ف ظیط ثٙبی ٟٔبضر ،سدطث ٚ ٝسرهم ٞط فطز اؾز .أطٚظ ٜؾطٔبیٞ ٝبی یه ؾبظٔبٖ سٟٙب ؾطٔبیٝ
ٔبِی  ٚفیعیىی ٘یؿشٙس ثّى ٝؾطٔبی ٝزا٘كی ٕٟٔشط اظ ایٗ ز ٚؾطٔبیٛٔ ،ٝضز سٛخ ٝاؾزٔ .سیطیز زا٘ف زض یه
ؾبظٔبٖٔ ،شكىُ اظ ضاٞجطزٞب  ٚفطایٙسٞبیی اؾز و ٝلبزض٘س ٘یبظٞبی زا٘ف وُ ؾبظٔبٖٔ ،كشطیبٖ  ٚوبضوٙبٖ ضا
ثطآٚضز ٜؾبظ٘س .ثطذی زیٍط ٘یع ثیبٖ ٔیزاضز ؤ ٝسیطیز زا٘ف ضا ،فطایٙس ٌؿشطز ٜای ٔی زا٘ٙس و ٝأط
قٙبؾبیی ،ؾبظٔب٘سٞی ،ا٘شمبَ  ٚاؾشفبز ٜنحیح اظ اَالٖبر  ٚسدطثیبر زاذّی ؾبظٔب٘ی ضا ٔٛضز سٛخ ٝلطاض
ٔیزٞسّٖ .ز ثیسٛخٟی ثؿیبضی اظ ؾبظٔبٟ٘ب ٘ؿجز ثٔ ٝسیطیز زا٘ف ،زضن ٔشفبٚسی اؾز و ٝاظ ایٗ ٔم ِٝٛزض
ؾبظٔبٟ٘ب ٚخٛز زاضز .ثطای اخطای ٔسیطیز زا٘ف ث ٝیه ثبظ ٜظٔب٘ی ٘ؿجشب " َٛال٘ی ،فطا ٓٞؾبظی ثؿشطٞبی
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فىطی  ٚفطٍٙٞیٟٔ ،بضسی  ٚآٔٛظقی ،وبٟ٘٘ٛبی زا٘كی  ٚفطا ٓٞآٚضزٖ ثؿشطٞبی سىِٛٛٙغیه ٘یبظ اؾز .زض
ازأٔ ٝحٛضٞبیی و ٝزض ٔٛفمیز ٔسیطیز زا٘ف زض ؾبظٔبٖٞب ٘مف حیبسی زاض٘سٗٔ ،طفی ٘ ٚمف آٟ٘ب زض ثٟجٛز
وبضایی  ٚاثطثركی فطایٙسٞبی وبضی  ٚسدبضی ؾبظٔبٟ٘ب ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٔی ٌیطز.
رّبری در هدیریت داًصٔ :ب٘ٙس ثیكشط ثط٘بٔٞٝب ،دطٚغٞ ٜبی ٔسیطیز زا٘ف ثبیس اظ حٕبیز ٔسیطیز اضقس ؾٛز
ثجط٘س .ا٘دبْ ٔسیطیز زا٘ف زض یه ؾبظٔبٖ ٔؿشّعْ ٚخٛز ضٞجطی آٌب ٚ ٜسبثیطٌصاض زض ؾبظٔبٖ اؾز .زض چٙیٗ
ؾبظٔبٟ٘بیی ث ٝزا٘ف ثٖٛٙ ٝاٖ یه ٔٙجٕ ثب اضظـ سٛخٔ ٝیقٛز  ٚفٗبِیشٟبیی و ٝثطای ث ٝحساوثط ضؾب٘سٖ
اضظـ ایٗ ٔٙجٕ ا٘دبْ ٔیقٛز ،قسیسا " ٔٛضز سٛخ ٝاؾزّٖ .ی ضغٓ  ٕٝٞنحجشٟب زضثبض٘ ٜیطٚی فىطی ٚ
ؾطٔبیٛٙٗٔ ٝی ،سٗساز وٕی اظ ٔسیطاٖ ٔبٞیز ٚالٗی ؾبظٔبٖ ثط ٔجٙبی زا٘ف ضا زضن وطزٜا٘س.
فرٌّگ در هدیریت داًص  :فط ٚ ًٙٞؾبذشبض ؾبظٔب٘ی ثبیس دكشیجبٖ ؾیؿشٓ ٔسیطیز زا٘ف زض ؾبظٔبٖ ثبقس.
فط ٚ ًٙٞؾبذشبض ٔٙبؾت ثطای ؾبظٔبٖ ٔی سٛا٘س ث ٝنٛضر ظیط سٗطیف قٛزۺ فطٙٞــً ؾـبظٔب٘ی و ٝزض آٖ
"ذاللیز ٛ٘ ٚآٚضی " یه اضظـ ٔحؿٛة ٔی قٛز یىی اظ اثٗبز دیف ثط٘سٔ ٜسیطیز زا٘ف اؾز.
فط ( ًٙٞثبٚضٞب  ٚسهٛضار) ،سٛؾٍ اًٖبی ؾبظٔبٖ ث ٝاقشطان ٌصاقشٔ ٝیقٛز .اضظقٟبی ؾبظٔبٖ ،انٚ َٛ
ٔمطضار ٘ب٘ٛقش ٚ ٝضٚقٟبی اخطاییٙٔ ،بثٕ فطٍٙٞی زا٘ف ضا سكىیُ ٔی زٙٞسٔ .حشٛای فط ًٙٞؾبظٔبٖ ،ثٝ
ٖٛٙاٖ ٔٙجٕ زا٘ف ٔیسٛا٘س سٛؾٍ افطاز ،زؾشٛضإِّٟٗب ،ضٚـ وبض  ٚزؾشٍبٟٞبی ضایب٘ٝای ؾبظٔبٖ سمٛیز قٛز.
ثٙبثطایٗ ،یبزٌیطی  ٚضقس فطزی  ٚؾبظٔب٘ی ثبیس یه اضظـ سّمی قٛز .سٕبٔی وبضوٙبٖ ؾبظٔبٖ زض سٕبٔی
ؾُٛح  ٚزض ٞط ٔٛلٗیشی ،ثط ایٗ ثبٚض٘س و ٝثبیس زا٘ف  ٚاَالٖبر ذٛز ضا ،خٟز ضقس ٛٔ ٚفمیز ؾبظٔبٖ ،ثب
یىسیٍط ث ٝاقشطان ٌصاض٘س  ٚایٗ سفىط زض ؾبظٔبٖ سكٛیك  ٚحٕبیز ٔی قٛز .ث ٝوبضوٙبٖ اخبظ ٜؾٗی  ٚذُب،
سدطث ٚ ٝیبزٌیطی زازٔ ٜیقٛز .زض چٙیٗ فط ًٙٞؾبظٔب٘ی ،سفىط ،اسالف ٚلز سّمی ٕ٘یقٛز ثّى ٝسكٛیك ٓٞ
ٔیٌطزز .فًبی حبوٓ ثط ؾبظٔبٖ ث ٌٝ٘ٛ ٝای اؾز و ٝسٕبْ افطاز ثب قٛض  ٚقٛق سٕبْ زض دی یبزٌیطی  ٚا٘شمبَ
آٔٛذشٞٝبیكبٖ ث ٝزیٍطاٖ ٞؿشٙس .اضسجبَبر ثٔ ٝطظٞبی سیٕی ،ثركی  ٚحشی ؾبظٔب٘ی ٔحسٚز ٕ٘ی قٛز ٚ
خطیبٖ آظاز اَالٖبر ،زا٘ف  ٚایسٞ ٜب ثطلطاض اؾز .سٕبٔی افطاز ؾبظٔبٖ ثطاؾبؼ ؾٕٟی و ٝزض ضقس زا٘ف
ؾبظٔبٖ زاقش ٝا٘س ٔٛضز اضظیبثی  ٚسكٛیك لطاض ٔیٌیط٘س .افطاز ث ٝؾبزٌی ٔی سٛا٘ٙس ث ٝذجطٌبٖ ٔ ٚشرههبٖ
زؾشطؾی زاقش ٝثبقٙس  ٚاظ زا٘ف آٟ٘ب ثٟطٙٔ ٜس ق٘ٛس .ؾبذشبض  ٚفًبی وبضی ث ٌٝ٘ٛ ٝای اؾز و ٝافطاز
ٔیسٛا٘ٙس ثس ٖٚایدبز ٔعاحٕز ثطای زیٍطاٖ  ٚثسٔ ٖٚحسٚزیز ،زض فًبی غیط ضؾٕی ث ٝثحث ٌ ٚفز ٌٛ
ثذطزاظ٘س .خّؿبر ث ٌٝ٘ٛ ٝای ٔسیطیز ٔی قٛز وٞ ٝطٌع یه ٘فط ثط خّؿ ٝحبوٓ ٘یؿز ٌ ٚفز ٌٛی آظاز ٚ
چٙس خب٘ج ،ٝثب ٔكبضوز ٍٕٞبٖٚ ،خٛز زاضزٔ .حیٍ ؾبظٔب٘ی ٔكرهٞ ٝبی ظیبزی زاضز وٙٔ ٝجٕ زا٘ف ثبِمٜٛ
ٞؿشٙس .ثٙبثطایٗ ،اظ َطیك اضسجبٌ ثب ایٗ ٔكرهٞ ٝب ،یه ؾبظٔبٖ ٔیسٛا٘س ٔٙبثٕ زا٘ف ذٛز ضا دیسا وٙس .ایٗ
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ٔٛئ ٔٛی سٛا٘س ث ٝنٛضر ٔٙجٕ زا٘ف ٔدبظی ؤ ٝیسٛا٘س زض زؾشطؼ ثبقس یب اظ ٔحیٍ وؿت قٛزٛٔ ،ضز
سٛخ ٝلطاض ٌیطز .ثطای ٔثبَ قجىٌ ٝؿشطز ٜخٟب٘ی ایٙشط٘ز یه ٔٙجٕ زا٘ف ٔدبظی اؾز و ٝثَٛ ٝض ٘ؿجی
ؾبز ٚ ٜوٓ ٞعی ٝٙاؾز.
فرایٌدّا در هدیریت داًص ٛٓٙٔ :ض اظ فطایٙسٞب زض ٔسیطیز زا٘ف ،خٕٕآٚضی  ٚؾبظٔب٘سٞی زا٘ف ؾبظٔبٖ ٚ
ثٟطٜثطزاضی  ٚحفبْز اظ ایٗ ؾطٔبیٞٝبی زا٘كی ،وؿت قس ٜاؾز .وؿب٘ی وٕ٘ ٝیسٛا٘ٙس ٌصقش ٝضا ث ٝذبَط
آٚض٘س ٔحى ْٛث ٝسىطاض ٞؿشٙس .ثٙبثطایٗ آٔٛظـ افطاز اظ َطیك آٔٛذشٞٝب ٔب٘ٗی ثطای زٚثبضٜوبضیٟبی ثؿیبض زض
ؾبظٔبٖ اؾز .فطایٙسٞبی وؿت  ٚوبض زض ؾبظٔبٟ٘ب ،ثطای ّٖٕىطز ثٟشط٘ ،یبظ ث ٝزا٘ف زاض٘س .فطایٙسٞبی ٔسیطیز
زا٘ف زض ؾبظٔبٖ ثبیس زاضای ایٗ سٛا٘بیی ثبقٙس و ٝثَٛ ٝض اثط ثرف  ٚوبضآٔس زا٘ف ٔٛضز ٘یبظ خٟز سحمك
فطایٙسٞبی وؿت  ٚوبض ؾبظٔب٘ی ضا دطزاظـ وٙٙس .ایٗ أط ٘یبظٔٙس ٕٞبٍٙٞی ثیٗ خطیبٖ وبض زض ؾبظٔبٖ ثب
فطایٙسٞبی ؾبظٔبٖ اؾز و ٝایٗ فطایٙسٞب یىذبضچٍی الظْ ضا ثب خطیبٖ فٗبِیشٟب زاقش ٝثبقٙس .ث ٝایٗ ٔٗٙی وٝ
٘یبظ فطایٙسٞب ث ٝزا٘ف اضيب قٛز  ٚزا٘ف  ٚاَالٖبر ظائس ٘یع زض ؾیؿشٓ ا٘جبقش٘ ٝكٛز .زض ایٗ فطایٙسٞبٖ ،الٜٚ
ثط زا٘ف زاذُ ؾبظٔبٖٙٔ ،بثٕ زا٘كی ذبضج اظ ؾبظٔبٖ ٘یع ثبیس زض ٘ٓط ٌطفش ٝقٛز.

کٌترل داًص آضکار :ایٗ ثرف اظ ٔسیطیز زا٘ف اظ ز ٚخٙجٍٟ٘ ٝساضی  ٚلبثُ زؾشطؼ ثٛزٖ ٔٛضز سٛخ ٝاؾز.
ؾبظٔبٟ٘ب ثبیس ثشٛا٘ٙس ٔٙبثٕ اَالٖبسی زاذّی  ٚذبضخی ؾبظٔبٖ ذٛز ضا ثَٛ ٝض ؾیؿشٕبسیه ٔسیطیز وطزٚ ٜ
وّی ٝاَالٖبر ؾبظٔب٘ی ٔطسجٍ ضا سحز اذشیبض ذٛز زاقش ٝثبقٙس .ثطای ایٗ ٔٛٓٙض زاقشٗ دبیٍب ٜاَالٖبسی
ؾبظٔبٖ ضاٍٞكب اؾز سب اَالٖبر ثب اضظـ ؾبظٔبٖ ثَٛ ٝض ٔٙبؾت ٍٟ٘ساضی  ٚزض ٔمبَٕ ظٔب٘ی ٔ ٓٓٙث ٝضٚظ
قٛز .ویفیز اَالٖبر ٘یع اظ ٘ٓط نحز  ٚاٖشجبض ثبیس سحز وٙشطَ لطاض ٌیطز .ایٗ اَالٖبر اؾبؼ ثؿیبضی اظ
فٗبِیشٟب  ٚسهٕیٕبر ؾبظٔبٖ زض ؾُٛح ٔرشّف ذٛاٙٞس ثٛز  ٚزض ٘شید ٝثب ٌصقز ظٔبٖ نحز  ٚاٖشجبض آٟ٘ب
٘جبیس ذسق ٝزاض قٛز .ایٗ اَالٖبر ثبیس ؾبظٔب٘سٞی قس ٜسب زؾشطؾی ث ٝآٟ٘ب ثب ؾِٟٛز أىبٖ دصیط ثبقس.
کطف داًص پٌْاى  :یىی اظ ٔكىالر زض ظٔیٔ ٝٙسیطیز زا٘فٔ ،سیطیز ثط زا٘ف دٟٙبٖ ؾبظٔبٖ اؾز ،یٗٙی
زا٘كی و ٝزض ش ٚ ٗٞلبثّیشٟبی افطاز ٟ٘فش ٝاؾز .ثطای ایٗ ٔٛٓٙض ز ٚضٚیىطز وّی سٛؾٍ اغّت ؾبظٔبٟ٘ب اسربش
ٔی قٛزۺ
-1

زا٘كی و ٝثَٛ ٝض ٔىطض ٔٛضزاؾشفبز ٜسٗساز ٔحسٚزی اظ ٔشرههبٖ لطاض ٔی ٌیطز ،ثبیس اؾشرطاج  ٚثٝ

زا٘ف آقىبض سجسیُ قٛز؛
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 -2ضٚـ ٔجبزِٔ ٝؿشمیٓ زا٘ف دٟٙبٖ و ٝزض ایٗ ٔجبزِٔ ،ٝیسٛاٖ اظ ضٚقٟبیی ٘ٓیط سٟی ٝثب٘ه اَالٖبسی
ٔشرههبٖ ،خّؿبر ثحث ٌ ٚفز ٌ ٚ ٛسجبزَ ٘ٓط ثَٛ ٝض حًٛضی ٔ ٚدبظی ،خّؿبر ؾٕیٙبض  ٚوبضٌبٟٞبی
آٔٛظقی  ٚاظ ایٗ لجیُ اؾشفبز ٜوطز .ثطای ٔثبَ سدطثیبسی وَ ٝی ا٘دبْ دطٚغٞ ٜب یب زض ا٘دبْ آظٔبیكٟب (ؾٗی ٚ
ذُب )وؿت ٔی قٛزٍٕٞ ،ی ٔثبِٟبیی اظ زا٘كٟبی دٟٙبٖ ٞؿشٙس .ایٗ زا٘ف ٔشّٗك ث ٝوبضوٙبٖ ؾبظٔبٖ اؾز
 ٚسمّیس اظ آٖ سٛؾٍ ضلجب ٔكىُ اؾزِ .صا ایٗ ٘ ٔٛزا٘ف ثطای ؾبظٔبٖ سٛإ٘ٙسی انّی ایدبز وطز ٚ ٜثسیٗ
ٚؾیّ ٝقطوز  ٚیب ؾبظٔبٖ ضا اظ ضلجبیف ٔشٕبیع ٔیؾبظز .سٛإ٘ٙسیٟبی ٔصوٛض ثٚ ٝاؾُ ٝیبزٌیطی سٛؾٗٝ
ٔییبثس .اظ َطفی ٔجحث ٘ٛآٚضی زض زا٘ف چٙیٗ ثیبٖ قس ٜاؾز و ٝزا٘ف دٟٙبٖ ث ٝسٟٙبیی ثبٖث افعایف
٘ٛآٚضی ٕ٘یقٛز ثّى ٝفمٍ ثط ثٟجٛز ٔؿشٕط سبثیط زاضز  ٚث ٝزِیُ آ٘ى ٝزا٘ف دٟٙبٖ ٕٔٗٛالً لؿٕشی اظ
فطایٙسٞبی یبزٌیطی ثّٙسٔسر اؾز ثٖٛٙ ٝاٖ یه ٖٙهط ٔحبفٓز وٙٙس ٜزض اضسجبٌ ثب ٘ٛآٚضی ُٖٕ وطزٚ ٜ
ٕٞچٙیٗ ثٖٛٙ ٝاٖ ثركی اظ ؾیؿشٓ ایٕٙی ؾبظٔبٖ ،اظ سمّیس  ٚوذیؾبظی ؾیؿشٓ ٞب خٌّٛیطی ٔی وٙس .ثب
ٚخٛز ایٗ ،زا٘ف دٟٙبٖ اظ َطیك یه ٖبُٔ ،ثبظ ذٛض ٔٙفی ٔحسٚز ٔیقٛز .ایٗ ٖبُٔ ٔطث ٌٛث ٝظٔب٘ی اؾز
وٞ ٝیچٍٛ٘ ٝ٘ٛآٚضی زض ؾبظٔبٖ ضخ ٘سٞس.

ٍجَد کاًًَْای داًص :وبٟ٘٘ٛبی زا٘ف زض ؾبظٔبٟ٘بٔ ،ىبٖ خٕٕ آٚضی ،ؾبظٔب٘سٞی  ٚا٘شكبض زا٘ف ٞؿشٙس .ایٗ
وبٟ٘٘ٛب ٕٔىٗ اؾز ثَٛ ٝض فیعیىی یب ٔدبظی ثبقٙسٞ .سف اظ ایدبز ایٗ وبٟ٘٘ٛب ،سٟیٍٟ٘ ،ٝساضی  ٚثٍٟٙبْ
ؾبظی زا٘ف اؾز .ایٗ وبٟ٘٘ٛب ،قطیبٟ٘بی زا٘ف ٞؿشٙس  ٚوّی ٝخطیبٟ٘بی زا٘كی اظ آٟ٘ب ٖجٛض ٔیوٙسٔ .عیز
ایٗ وبٟ٘٘ٛبٖ ،ال ٜٚثط یىذبضچٍی  ٚا٘ؿدبْ ٔحشٛای زا٘ف ؾبظٔبٖ ،اظ ثؿیبضی زٚثبض ٜوبضیٟب ،ذهٛنبً زض وؿت
زا٘ف خٌّٛیطی ٔی وٙس .وبٟ٘٘ٛب زض ثطٌیط٘س ٜایٗ ٔٛيٞ ٔٛؿشٙسو ٝزا٘ف ٔٛضز ٘یبظ زض ودب  ٚچٍ ٝ٘ٛیبفز
ٔیقٛز .زؾش ٝثٙسی زا٘كٟبی ٔرشّف ثٛٓٙٔ ٝض سؿٟیُ زض زؾشطؾی وبضآٔسسط آٟ٘ب ٘یع اظ ْٚبیف وبٟ٘٘ٛبی
زا٘ف اؾز.
تقَیت بازار داًص  :ثؿیبضی اظ السأبر زا٘كی ؾبظٔبٟ٘ب ثطای وبٞف زٚثبض ٜوبضیٟب  ٚثٟجٛز فطایٙسٞب اؾز .ایٗ
ٔ ٟٓثب قیٜٞٛبیی ٔب٘ٙس ثٟجٛز زض ذسٔبر ٔ ٚحهٛالر  ٚیب اضائ ٝذسٔبر ٔجشٙی ثط زا٘ف  ٚاؾشفبز ٜاظ زا٘ف
ٔكشطی ثطای اضائٔ ٝحه ٚ َٛذسٔبر ثٟشط ٘یع ٔیسٛا٘س حبنُ قٛز .ثیكشط قطوشٟب ثب اضائ ٝدطؾكٙبٔٞٝبیی زض
ایٗ ظٔی ٚ ٝٙوؿت اَالٖبر اظ ٔكشطی زض ثٟجٛز ٔحهٛالر وٕه ٌطفشٝا٘سٕٞ .چٙیٗ زا٘ف زاذُ ؾبظٔبٖ ٘یع
چٙب٘چ ٝث ٝنٛضر ٔىشٛة اضائٌ ٝطزز لبثُ فطٚـ ذٛاٞس ثٛز .ؾبظٔبٟ٘ب ثبیس سالـ وٙٙس سب زا٘ف ذٛز ضا زض
ذطٚخی ؾبظٔبٖ ٔشدّی ؾبظ٘سّٕٖ .ىطز ٔسیطیز زا٘ف ثبیس زض خٟز سمٛیز ثبظاض ،ث ٝذهٛل ثبظاض زا٘ف
ثبقس .زض ثؿیبضی اظ ؾبظٔبٟ٘ب ،فطٚـ زا٘ف ؾبظٔبٖ ثٖٛٙ ٝاٖ ٔحهٛالر  ٚذسٔبر خٙجی ایفبی ٘مف ٔیوٙس.
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ثطای ٔثبَ ضٚـ اخطای یه فطایٙس و ٝزض حٛظ ٜؾبظٔبٖ ثٟشطیٗ ّٖٕىطز ضا زاضز ٔیسٛا٘س ث ٝزیٍطاٖ فطٚذشٝ
قٛز .ثٖ ٝجبضر زیٍط الظْ اؾز و ٝذسٔبر ُٔبثك ؾّیم ٚ ٝؾفبضـ ٔكشطی َ ٚجك ٘یبظ فطز یب ٌطٞ ٜٚبی
ذبل اُ٘ٗبف دصیط ثبقس  ٚذطٚخی وبٔال ؾفبضقی ،ثط ٔجٙبی ٘یبظ ذبل ٔكشطیبٖ اضائ ٝقٛز.
رٍش اًدازُگیری  :یىی زیٍط اظ دبضأشطٞبی دیف ثط٘سٔ ٜسیطیز زا٘ف ،ا٘ساظٌ ٜیطی سبثیط ذسٔبر ٚ
فٗبِیشٟبی زض ظٔیٔ ٝٙسیطیز زا٘ف اؾز .ثطای سٛؾٗٔ ٝسیطیز زا٘ف زض ؾبظٔبٖ ثبیس سغییطاسی و ٝث ٝسٗبُٔ ٚ
یب زٚثبض ٜؾبظی زا٘بیی ٔٙدط ٔیٌطز٘س ثَٛ ٝض ٘ٓبْٔٙس قٙبؾبیی ،ا٘ساظٌ ٜیطی ،سكٛیك  ٚحٕبیز ق٘ٛس.
ؾبظٔبٟ٘ب ثطای ایٙى ٝثشٛا٘ٙس ٔسیطیز زا٘ف ضا سٛؾٗ ٝزاز ٚ ٜسمٛیز وٙٙس ،ثبیس زض فٗبِیشٟبی ظیط ٟٔبضر الظْ ضا
ث ٝزؾز آٚض٘س .ایٗ ٟٔبضسٟب ٖجبضسٙس اظۺ
)1سٛا٘بیی وؿت سدطث ٝاظ ٔٛفمیشٟبی زیٍطاٖ  ٚث ٝوبضٌیطی آٟ٘ب؛
)2وؿت سدطث ٝاظ سدبضة لجّی  ٚفّٗی؛
)3اٍِ ٛثطزاضی اظ ؾبظٔبٟ٘بی ٔٛفك ٔ ٚمبیؿ ٝآٟ٘ب ثب ضٚقٟبی ذٛز؛
 )4سٛا٘بیی ا٘شمبَ ٔؤثط  ٚؾطیٕ زا٘ف زض سٕبْ ؾُٛح ؾبظٔبٖ.
ا٘ساظٌٜیطی زا٘ف ثَٛ ٝض ُّٔك  ٚایٙى ٝزض چ ٝوبضی ث ٝنٛضر ٔؿشمیٓ ٔٛثط ثٛز٘ ٚ ٜشید ُٕٖ ٝثطٔجٙبی آٖ
زض وؿت  ٚوبض چ ٝثٛز ،ٜثؿیبض ٔكىُ اؾز .اظ ؾٛی زیٍط اٌط ٘سا٘یٓ ودب ذٍ قط ٔٚاؾز چُٛض ٔیسٛا٘یٓ
ثفٕٟیٓ و ٝچ ٝظٔب٘ی ث ٝا٘شٟبی ذٍ ضؾیسٜایٓ؟ ثطای ٔسیطیز ایٗ ؾطٔبیٞٝب ،ؾبظٔبٟ٘ب ثبیس ثشٛا٘ٙس زاضاییٟبی
فىطی ذٛز ضا ا٘ساظٌٜیطی وٙٙسٕٞ .چٙیٗ ؾبظٔبٟ٘ب ثبیس زض ا٘ساظٌ ٜیطی ّٖٕىطز ،قبذهٟبی ٔطسجٍ ثب
زاضاییٟبی ٘بّٕٔٛؼ ،اظ خّٕ ٝزا٘ف ؾبظٔبٖ ،ضا ٘یع ِحبِ وٙٙس .انٛالً آ٘چ ٝلبثُ ا٘ساظٌ ٜیطی ٘جبقس ،لبثُ
ٔسیطیز ٘یع ٘رٛاٞس ثٛز .اغّت ؾبظٔبٟ٘بیی و ٝزض حٛظٔ ٜسیطیز زا٘فٛٔ ،فك ٞؿشٙس ،زض فٛانُ ظٔب٘ی  ٚیب
ؾبالٌ٘ ،ٝعاضقی اظ ٚيٗیز زاضاییٟبی فىطی ذٛز ضا ث ٝؾٟبٔساضاٖ  ٚؾبیط شیٙفٗبٖ اضائٔ ٝیزٙٞس.

افعایف سٗساز افطاز زضٌیط ٟٔ ٚبضرٞبی آ٘بٖۺ ٟٔبضر وبضوٙبٖ ؾبظٔبٖ زض سٕبٔی ؾُٛح ،ثطای ٔٛفمیز ؾبظٔبٖ
ثؿیبض يطٚضی اؾزٔ .سیطاٖ ؾبظٔبٖ ثبیس ْٔٛف ثبقٙس سب ان ٚ َٛسىٙیهٞبی ٔسیطیز زا٘ف ضا آٔٛذش ٚ ٝآٟ٘ب
زض ؾبظٔبٖ  ٚسیٓ ٞبی سحز ؾطدطؾشی ذٛز ث ٝوبضٌیط٘سٔ .سیطیز زا٘ف ثسٕٞ ٖٚىبضی سٕبٔی دطؾُٙ
ؾبظٔبٖ ٖمیٓ ذٛاٞس ٔب٘س .ثٙبثطایٗ ،ثبیس آٔٛظـ ٖٕٔٛی زض ؾبظٔبٖ ا٘دبْ قٛز  ٚسٕبٔی وبضوٙبٖ ؾبظٔبٖ ثطای
ٔٛفمیز آٖ سالـ وٙٙس٘ .مكٟب ٔ ٚؿئِٛیشٟبی ٔطسجٍ ثب ٔسیطیز زا٘ف ثبیس قٙبؾبیی  ٚث ٝنٛضر ٔٙبؾت ثٝ
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وبضٌیطی ق٘ٛس .اذشهبل زازٖ ٌطٞٚی اظ افطاز ؤ ٝؿئِٛیز ایٗ ٔ ٟٓضا ثط ٖٟس ٜزاقش ٝثبقٙس زض دیكجطز
ٔسیطیز زا٘ف ٔٛثط اؾز.
زیر ساخت تکٌَلَشیک :حٛظ ٜزیٍطی و ٝؾبظٔبٟ٘ب ثطای ٔٛفمیز زض ٔسیطیز زا٘ف ثبیس ٔٛضز سٛخ ٝلطاض زٙٞس
حٛظ ٜظیط ؾبذشٟبی سىِٛٛٙغیه اؾز .یىی اظ ٔٛيٟٖٛبی ٔطسجٍ ثب ٔسیطیز زا٘ف ؾبظٔب٘ی ،دیكطفشٟبی
قٍطف  ٚذیطٜوٙٙس ٜفٙبٚضی اَالٖبر اؾز .ایٗ أط ثبٖث ؾطٔبیٌ ٝصاضی لبثُ سٛخ ٝؾبظٔبٟ٘ب ٌطزیس ٜاؾز.
زض ایٗ ظٔیٔ ٝٙكىُ آٖ اؾز و ٝؾبظٔبٟ٘ب ثَٛ ٝض یه خب٘ج ٚ ٝثس ٖٚزض٘ٓطٌطفشٗ سٕبٔی اثٗبز  ٚظٔیٞ ٝٙبی
ٔطث ٌٛزض آٖ ؾطٔبیٌ ٝصاضی ٔیوٙٙس .ایٗ وبض ثبٖث قس ٜاؾز سب فمٍ آٖ ثرف اظ دبیٍب ٜزا٘ف ،و ٝث ٝضاحشی
لبثّیز فطٔ ِٝٛقسٖ زاضز  ٚث ٝؾِٟٛز زض زؾشطؼ افطاز لطاض زازٔ ٜیقٛزٔ ،حٛض سٛخ ٝلطاض ٌیطز .زض ٔمبثُ
آٖ ،زا٘ف دٟٙبٖ ثب ٘مف غیط لبثُ ا٘ىبض آٖ زض سٗییٗ ٔیعاٖ سٛاٖ ضلبثشی ؾبظٔبٖ اؾز ،و ٝنطفبً ث ٝزِیُ
فمساٖ لبثّیز فطٔ ِٝٛقسٖ زض حبقی ٝلطاض ٔیٌیطز٘ .شبیح ٘كبٖ زاز ٜاؾز و ٝچٙب٘چ ٝزا٘ف دٟٙبٖ زض ایدبز
ٔعیز ضلبثشی ؾبظٔبٖ ٘مف انّی ضا ایفب وٙس ،آٍ٘ب ٜؾطٔبیٌ ٝصاضی زض فٙبٚضی اَالٖبر  ٚاؾشفبز ٜاظ آٖ ثسٖٚ
سٛخ ٝوطزٖ ث ٝزا٘ف دٟٙبٖٛٔ ،خت اظ زؾز ضفشٗ ؾطیٕ ٔعیز یبز قسٔ ٜیقٛز .اظ ایٗ ض ٚؾبظٔبٟ٘ب ٘جبیس
ا٘شٓبض زاقش ٝثبقٙس و ٝایٗ ٘ ٔٛؾطٔبیٌ ٝصاضی ث ٝایدبز  ٚحفّ ٔعیز ضلبثشی ثطای آ٘بٖ ٔٙدطٌطزز .اِجشٝ
وبضثطزٞبی ٔرشّف فٙبٚضی اَالٖبر ،ثٖٛٙ ٝاٖ اثعاضٞبیی وبضآٔسٔ ،ی سٛا٘س سؿٟیُ وٙٙس ٜفطایٙسٞبی ٔسیطیز
زا٘ف ثبقس .زض سٕبٔی چطذٕٖ ٝط زا٘ف ،یٗٙی ایدبز ،شذیط ٜؾبظی ،ث ٝوبضٌیطی ،اثعاض فٙبٚضی اَالٖبر ٚ
اضسجبَبر ٔیسٛا٘س ٔفیس ٚالٕ قٛز.
آٔٛظـ ٔؿشٕط ٘مف ٕٟٔی زض ث ٝوبضٌیطی ایسٜٞب ٔ ٚكبضوز وبضوٙبٖ زض حُ ٔؿبئُ وؿت  ٚوبض زاضز.
اؾشفبز ٜاظ فٙبٚضی ثبال ٔٛخت ٔی قٛز و ٝؾطٖز  ٚنحز ذسٔبر افعایف یبفشٔ ٚ ٝكشطیبٖ اظ ضيبیشٕٙسی
ثبالسطی ثطذٛضزاض ق٘ٛس.
ضٞجطاٖ ؾبظٔب٘ی ٘مف وّیسی زضٔشمبٖس ؾبظی ظیطزؾشبٖ ذٛز زضاضسجبٌ ثب ٔعایبی زا٘ف اظ خٌّٕ ٝؿشطـ
ٟٔبضسٟبی قغّی ٚضقس حطف ٝای ایفب ٔی ٕ٘بیٙس.أطٚظ ٜاغّت ٔٛؾؿبر ث ٝإٞیز ٘مف ضٞجطاٖ زضاخطای
سغییطار ؾبظٔب٘ی دی ثطز ٜا٘س .زضفطایٙس ٟ٘بزی ٝٙؾبظی ٔسیطیز زا٘ف  ،وبضقٙبؼ اضقس زا٘ف )ٔ (CKOیشٛا٘س
ثٖٛٙ ٝاٖ ضٞجط ثبِم ٜٛخٟز ثٟجٛز فطایٙس وكف  ٚا٘شكبض زا٘ف زضؾبظٔبٖ ٚسطغیت وبضوٙبٖ ثب قرهیشٟبی
ٔشفبٚر ثٕٛٓٙض دصیطـ فط ًٙٞاقشطان زا٘ف ٘مف ایفب ٕ٘بیس .وبضقٙبؾبٖ اضقس زا٘ف ثبٚض ٖٕیمی ثٝ
ٔسیطیز زا٘ف زاقش ٚ ٝاٞساف ثّٙس دطٚاظا٘ ٝای ضا ثطای ٔٛفمیز ٔٛؾؿبسٙكبٖ ز٘جبَ ٔی ٕ٘بیٙس .آ٘بٖ اُ٘ٗبف
دصیطی ظیبزی زاقشٚ ٝلبزض٘س ثب ٞطفطز یب ٖبّٔی وٛٔ ٝخت سمٛیز ٔسیطیز زا٘ف زضؾبظٔبٖ ٌطزز سكطیه
ٔؿبٖی ٕ٘بیٙس .اضَ[ٚ ]۶اؾىبر[] ۷زضؾبَ ٕٟٔ۲۰۰۱شطیٗ ٘مف وبضقٙبؾبٖ اضقس زا٘ف ٔٛفك ضا قبُٔ ٔٛاضز
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ظیطثطقٕطز٘س:
٘-۱مف وبضآفطیٙی (سٕبیُ ث ٝلج َٛذُطزضوبضٞبی خسیس(
ٔ-۲كبٚض(ٜسٛا٘بیی ؾبظٌبضی ایسٞ ٜبی خسیس اًٖبء ؾبظٔبٖ ثب قطایٍ ٔحیُی(
-۳فٙبٚضی(سؿٍّ ثطفٙبٚضیٟبی دیكطفش)ٝ
- ۴سٟٗس زض ٔمبثُ حفّ ٔحیٍ ظیؿز(سٛا٘بیی َطاحی ٚاخطای فطآیٙسٞبیی ثٕٛٓٙض حساوثط ٕ٘ٛزٖ زا٘ف ذٛز
خٟز حفبْز اظ ٔحیٍ ظیؿز دیطأٖ) ٖٛال ٜٚثط ٔٛاضز ُٔطٚح٘ ٝمف ٕٟٔشطی و ٝثطزٚـ وبضقٙبؼ اضقس
زا٘ف ٔی ثبقس ،قبُٔ ضٞجطی ؾبظٔب٘ی ثٕٛٓٙض ایدبز فط ًٙٞاقشطان ٔسیطیز زا٘ف ٔیبٖ وبضوٙبٖ اؾز.
اٌطچٔ ٝب اٖشمبز زاضیٓ و ٝوبضقٙبؾبٖ اضقس زا٘ف ثٖٛٙ ٝاٖ ضٞجطاٖ ثبِم ٜٛؾبظٔب٘ی زضفطایٙس ٟ٘بزی ٝٙؾبظی
ٔسیطیز زا٘ف زضؾبظٔبٖ ٔی سٛا٘ٙس ایفبی ٘مف ٕ٘بیٙس ،أب يطٚضسبً ٕٞیك ٝچٙیٗ ٘یؿز .سٗییٗ ضٞجطاٖ
ؾبظٔب٘ی ٕٟٔشطیٗ چبِكی اؾز و ٝزضٔمبثُ ٔٛؾؿبر و٘ٛٙی لطاضزاقشٔٚ ٝؤثطسطیٗ ٖبّٔی اؾز وٛٔ ٝخت
اخطای ٔٛفمیز آٔیع ٟ٘بزی ٝٙؾبظی ٔسیطیز زا٘ف ٚثٟطٌ ٜیطی ُّٔٛة ؾبظٔبٖ اظ ٔعایبی ایٗ اؾشطاسػی ٔی
ٌطزز.
عَاهل هَثر در هدیریت داًص

.０

تقَیت ٍ شکل دهی به هببًی هعرفتشٌبختی ٍ ًظری در کٌبر تقَیت فضبی صحیح ًقد
ایٗ ٔٛي ٔٛضا ٔیسٛاٖ  ٓٞاظ ظاٚی ٝیىی اظ ٖٛأُ ظٔیٝٙای  ٓٞ ٚثٖٛٙ ٝاٖ یه زض٘ٚساز ثطضؾی
ٕ٘ٛز .زض ثطذی ٔطاوع آٔٛظقی  ٚسحمیمبسی ٘یبظ ث ٝایدبز قٙبذز ٖٕیكسط اظ ٔجب٘ی ٔٗطفشی ٚ
٘ٓطی حٛظٜٞبی ٔرشّف ٔسیطیشی احؿبؼ ٔیقٛز .ثٓ٘ ٝط ٔیضؾس وٖٛ٘ ٝی اظ ؾطزضٌٕی
ٔٗطفزقٙبذشی ٓ٘ ٚطی زض ثطذی ٟ٘بزٞبی سحمیمبسی ٚخٛز زاضز وٙٔ ٝدط ثٍ٘ ٝبٜٞبیی ؾُحی
ٌٚبٔ ٜشٙبلى زض َطح زیسٌبٜٞب َ ٚطاحیٞبی ا٘دبْ قس ٜزض سحمیمبر ٔیقٛزٌ .ط چٚ ٝخٛز
ٕٞعٔبٖ دبضازایٓٞب  ٚضٚیىطزٞبی ٔٗطفشی ٓ٘ ٚطی أطی ٔفیس ٔیسٛا٘س ثبقس ،أب اٌط ثب ٖٕك الظْ ٚ
فط ًٙٞؾبظ٘س ٚ ٜاذاللی ٘مس ٕٞطا٘ ٜجبقس ٕٔىٗ اؾز ٖ٘ٛی ؾطزضٌٕی  ٚدطاوٙسٌی ضا ٔٛخت
قٛز .ثط٘بٔ ٝضیعی ٔ ٚسیطیز ضٚقٟبیی ٔٙبؾت ثطای ایدبز قٙبذز ٘ٓطی ٖٕیكسط اظ ٔٛيٖٛبر ٚ
سمٛیز ثؿشطٞبیی ثطای سٗبُٔ ؾبظ٘س ٜدبضازایٓٞب  ٚضٚیىطزٞبی ٘ٓطی ٌ٘ٛبٌ ٖٛاظ ذٍ ٔكیٞبی
وّیسی ایٗ حٛظٔ ٜیسٛا٘س ثبقس .

۲

.هسئلهشٌبسی صحیح

ٔسیطیز ضیك ٝزض ٚالٗیبر زاضزٔ .حممبٖ ٔسیطیز زض نٛضر ثطذٛضزاضی اظ قٙبذز نحیح  ٚزلیك اظ
ٔؿبیُ ٚالٗی ؾبظٔبٖٞب ٔیسٛا٘ٙس سحمیمبر اثطثرف سطی ضا ا٘دبْ زاز ٚ ٜزض ثّٙس ٔسر ٔمجِٛیز ثیكشطی
ضا ٘یع ثطای ایٗ حٛظ ٜایدبز ٕ٘بیٙس .اظ َطف زیٍط ،فمساٖ ٔؿئّٝقٙبؾی نحیح ٔٛخت اسالف سٛاٖٞب ٚ
24

ایدبز ثس ثیٙی ٘ؿجز ث ٝفبیس ٜایٗ حٛظّٕٖ ٜی زض ایطاٖ ٔیقٛز .فبنٌّ ٝطفشٗ اظ ٚالٗیبر ٖال ٜٚثط ایٗ
ٔیسٛا٘س ٔٛخجبر یبؼ  ٚاحؿبؼ ثیٟٛزٌی قٛز و ٝسجییٗ ثیكشط ایٗ ٔٛي ٔٛاظ ایٗ یبززاقز فطاسط اؾز.
اِجش ٝایٗ سبویس ث ٝایٗ ٔٗٙب ٘یؿز ؤ ٝؿئّٝقٙبؾی نطفبً ثب وؿت سدبضة ّٖٕی  ٚیب سٗبُٔ ثب ٔسیطاٖ
ؾبظٔبٖٞب حبنُ ٔیقٛز ،ثّىٔ ٝؿئّٝقٙبؾی حبنُ فطایٙسی ضفز  ٚثطٌكشی ثیٗ ٚالٗیبر  ٚزا٘ف
ٔٛخٛز  ٚاضائ ٝسحّیُٞبی ٖٕیك ٔؿشٕط زض خٟز اضائ ٝسجییٗٞبیی احشٕبِی اظ ٚالٗیبر ٔٛخٛز زض ٖطنٝ
ٔسیطیز ؾبظٔبٖٞبی ایطا٘ی اؾز .ثطذی ٔؿبیُ ٘یع ٕٔىٗ اؾز ثب ٔؿبیُ ثؿیبضی اظ وكٛضٞبی زیٍط
ٔكشطن ثٛز ٚ ٜاظ ایٙط ٚقٙبذز ٖٕیك اظ زا٘ف  ٚسحمیمبر ٔٛخٛز ٘یع ٔیسٛا٘س ثط ٖٕك سحّیُٞبی زض٘ٚعا
قس ٜزض ثؿشط ؾبظٔبٖٞبی ایطا٘ی ث ٝقىُ لبثُ سٛخٟی ثیفعایس .

۳

.طرح ٍ عولی کردى رٍشهبیی برای گسترش ٍ غٌی سبزی رابطه بیي علن ٍ هٌر هدیریت

ٔسیطیز فمٍ ّٖٓ سدطثی ثٙٗٔ ٝبی ذبل آٖ ٘یؿز ،ثّى ٝحبنُ ایدبز  ٓٞافعایی ثیٗ ّٖٓ ٙٞ ٚط ث ٝوبض
ٌیطی ّٖٓ اؾز .سحمیمبر ٔسیطیشی اٌط ثؿشطی ثطای ّٖٕی قسٖ دیسا ٘ىٙٙس ٕ٘یسٛا٘س ثط ضقس  ٚغٙبی
ٔسیطیز ثٙٗٔ ٝبی یه فٗبِیز ٚالٗی زض ٖطنّٕٖ ٝی ؾبظٔبٖٞب ثیفعایٙس .إٞیز سمٛیز ضاثُ ٝثیٗ ایٗ
ز ٚخٙج ٓٞ ٝزض فطایٙس سِٛیس  ٓٞ ٚزض فطایٙس وبضثطزی وطزٖ ّٖٓ ٔسیطیز يطٚضی ثٓ٘ ٝط ٔیضؾس .ایٗ
ضاثُ ٝضا قبیس ثبیس فطاسط اظ یه ضاثُ ٝقىّی یب ضاثُ ٝؾبذشبضی ثیٗ زٟ٘ ٚبز سِٛیس وٙٙس ٚ ّٖٓ ٜاؾشفبزٜ
وٙٙس ّٖٓ ٜزیس .چطا و ٝفمساٖ ضاثُٔ ٝحشٛایی الظْ ثیٗ ٔحمك ٛٔ ٚي ٔٛسحمیك ٖال ٜٚثط خٙجٞٝبی
ٔٗطفشی  ٚسًٗیف ٔؿئّٝقٙبؾیٔ ،ب٘ٗی ثطای اخطایی قسٖ سحمیك  ٚوبضثطزی ٘كسٖ ٘شبیح ٔیقٛز٘ .ىشٝ
ٔ ٟٓزیٍط زض ایٗ فًب افعایف قىبف ثیٗ زا٘ؿشٞٝب  ٚآ٘چ ٝوٚ ٝالٗبً ا٘دبْ ٔیزٞیٓ اؾز .افعایف ایٗ
قىبف زض ثّٙس ٔسر ٕٔىٗ اؾز ٔٙدط ث ٝثسثیٙی اخشٕبٖی ث ٝحٛظٔ ٜسیطیز ،سٙبلًبر ضٚاٖقٙبذشی زض
ٔحممبٖ ٔسیطیز ٔ ٚسیطاٖ ،یبؼ  ٚؾطزضٌٕی  ٚسمٛیز فًبٞبی ٘مس غیط ٔٛثط  ٚغیط ؾبظ٘س ٜقٛز .ثٓ٘ ٝط
ٔیضؾس و ٝحٛظٔ ٜسیطیز ث ٝقسر ٘یبظٔٙس زض ا٘ساذشٗ َطحٞبیی ٘ ٛثطای ایدبز ضاثُٝای دبیساض ٕٖ ٚیك
ثیٗ ٔحممبٖ  ٚؾبظٔبٖٞب اؾز (ٔثالً فطنزٞبی ٕٞىبضی حطفٝای ثب ؾبظٔبٖٞب زض وٙبض فطنزٞبی
ُٔبِٗبسی (.

۴

.پرهیس از هد گرایی ٍ ضرٍرت برخَرداری از رٍیکردی هعتدل در فرایٌد تحقیق

ثٓ٘ ٝط ثطذی اظ ا٘سیكٕٙساٖ زٚضٜٞبی ٔس ٌطایی ٔرشّفی ٕٔىٗ اؾز زض ٔحبفُ ّٖٕی  ٚسحمیمبسی
ٔسیطیز ثٚ ٝخٛز آٔس ٜثبقس .زض زٚضٜای ٕٔىٗ اؾز ٔیعاٖ سؿٍّ ثط ٘ٓطیٞٝبی ٔرشّف « ٚؾٛاز
زاقشٗ» ،زض زٚضٜای زیٍط ٔیعاٖ سؿٍّ ثط «ضٚـٞبی سحمیك  ٚسىٙیهٞبی ٔطث ،»َٝٛزٚضٜای ثط سبویس ٚ
اضظقٍصاضی ثط «ا٘شكبض ٔمبالر ّٖٕی زض ٘كطیبر ثیٗ إِّّی ٔٗشجط»  ٚقبیس زض زٚضٜای خسیس سبویس ثط
«ٔؿئّٝقٙبؾی»  ٚیب «سدبضی ؾبظی سِٛیسار ّٖٕی» حطف ضٚظ ثبقسٞ .ط چٙس ایٔ ٍٝ٘ٛٙسٌطاییٞب ٕٔىٗ
اؾز زض وٛسبٔ ٜسر ث ٝزِیُ ثطخؿش ٝوطزٖ ثٗس ذبنی اظ یه ٔٛي ٔٛفٛایسی زاقش ٝثبقٙس ،أب ٔیسٛا٘ٙس
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زض ثّٙس ٔسر ٔٛخت آؾیتٞبیی ٔٗطفشی  ٚیب ٟ٘بزی ق٘ٛس .ثٓ٘ ٝط ٔیضؾس وٚ ٝالٗیز سِٛیس ّٖٓ ٚ
وبضثطز آٖ ٘ ٝفمٍ زض یىی اظ ایٗ ٔسٞب  ٚثّى ٝزض ایدبز ضاثُٔ ٝؿشٕط ٓ٘ ٚبٕٔٙس ثیٗ  ٕٝٞایٗ ٔٛاضز
ثبقس .ضٚیىطزی ٔٗشسَ ٚ ٚالٕ ٌطایب٘ ٚ ٝدطٞیع اظ ٔسٌطایی یىی اظ ٖٛأُ انّی زض اثطثركی ٘ٓبْ سِٛیس
ّٖٓ ٔسیطیز ٔیسٛا٘س ثبقسٔ .ثبَٞبی ٌ٘ٛبٌ٘ٛی اظ ایٖ ٍٝ٘ٛٙسْ سٗبزَٞب ٔیسٛاٖ اضائٕٛ٘ ٝزٔ .ثالً سبویس
ظیبز ثط ضٚـٞبی سحمیك وٕی  ٚسمٛیز خ« ٛاثعاضی ٔ ٚشغیط ظزٌی» ثس« ٖٚسحّیُٞبی ٘ٓطی الظْ» وٝ
ٔشبؾفب٘ ٝزض ُٖٕ ٍ٘طـٞبی ٔٙفی زض ثطذی ا٘سیكٕٙساٖ زضثبض ٜسحمیمبر وٕی ثٖٛٙ ٝاٖ یىی اظ
ضاٞجطزٞبی سحمیمبسی ٔفیس ایدبز وطز ٜاؾز .چٙیٗ آؾیتٞبیی ٔیسٛا٘س زض ظٔیٞٝٙبی ٔرشّف زض آیٙسٜ
ثب َّ ٚ ٔٛغطٚة ٔس ظزٌیٞبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛسمٛیز  ٚیب ثٛخٛز آیٙس .

۵

.ایجبد اًتظبر صحیح ٍ ٍاقع گرایبًه از تحقیقبت هدیریتی

سحمیك ٔسیطیشی و ٝثشٛا٘س ٔٙدط ثٔ ّٖٓ ٝفیسی قٛز ٕٔىٗ اؾز ث ٝظٔبٖ ثیكشطی اظ یه الساْ
ٔكبٚضٜای ٘یبظ زاقش ٝثبقس .زؾشیبثی ٟ٘بیی ث ٝیبفش ٝسحمیمبسی خسیسی ثطذٛضزاض اظ ٔجب٘ی ٘ٓطی ٔٙبؾت
و ٝزض ُٖٕ ثشٛاٖ اظ آٖ اؾشفبزٔ ٜفیس وطز ٕٔىٗ اؾز ٘یبظٔٙس سحمیمبسی چٙس ٔطحّٝای سٛؾٍ افطاز
ٔرشّف ثبقس .اِجش ٝلبثُ زضن اؾز و ٝؾبظٔبٖٞبی ایطا٘ی ٕٔىٗ اؾز ٘یبظ ث ٝزؾشبٚضزٞبی ّٖٕی ٚ
سدطثی ذبنی زاقش ٝثبقٙس و ٝثشٛاٖ ثط اؾبؼ آٖٞب زض وٛسبٔ ٜسر سغییطاسی لبثُ سٛخ ٝزض ثٟطٚ ٜضی
ذٛز ایدبز ٕ٘ٛز .أب سبویس ظیبز ثط ایٗ ٔٛئٕ ٔٛىٗ اؾز ث ٝخبی ایدبز قطایُی ثطای سِٛیس زا٘ف
ٔسیطیشی دبیساض ٕٖ ٚیكٛٔ ،خت ض ٚآٚضی ث ٝالسأبر ٔكبٚضٜای قٛز وٌ ٝط چٔ ٝفیس ٞؿشٙس أب اِعأبً
ٔٙدط ث ٝضقس  ٚغٙی ؾبظی زا٘ف ٔسیطیز ٕ٘یق٘ٛس .سكٛیك ؾبظٔبٖٞب ث ٝذهٛل ؾبظٔبٖٞبی ثعضي ٚ
ضٞجط زض حٛظٜٞبی نٗٙشی ٔرشّف ث ٝزض ٘ٓط ٌطفشٗ السأبر حٕبیشی ذٛز اظ سحمیمبر ٔسیطیشی ثٝ
ٖٛٙاٖ ثركی اظ ٔؿئِٛیزٞبی اخشٕبٖی ذٛز اظ خّٕٛٔ ٝيٖٛبر ٔ ٟٓزض ذٍ ٔكی ٌصاضیٞبی ٖٕٔٛی
ٔیسٛا٘س ثبقس .ثٖ ٝال ،ٜٚسالـ زا٘كٍبٞیبٖ ثطای سجییٗ ایٗ ٔٛي ٔٛزض وٙبض سطؾیٓ ٘مك ٝضا ٜسحمیمبر
ذٛز ثٌٝ٘ٛ ٝای و ٝسهٛیطی ٔكرمسط اظ فٛایس ٟ٘بیی حٛظٜٞبی سحمیمبسی ایدبز ٕ٘بیٙس اظ ذٍ ٔكیٞبی
وّیسی زیٍط ٔیسٛا٘س ثبقس .

۶

.تقَیت تحقیقبت کیفی ٍ هطبلعبت هَردی در کٌبر تحقیقبت کوی ٍ هوبستگی

ٞط دبضازایٓ  ٚضاٞجطز سحمیمبسی زاضای ٘مبٌ لٛر ٔ ٚحسٚزیزٞبی ذبل ذٛز اؾز .ثب ٍ٘بٞی ثٔ ٝدالر
ّٖٕی-دػٞٚكی ٘ ٚیع ٔمبالر زضیبفشی زض وٙفطا٘ؽٞب ٔیسٛاٖ زضیبفز و ٝحدٓ ظیبزی اظ سحمیمبر ثب
ضٚقٟبی وٕی  ٚث ٝذهٛل زض لبِت سحمیمبر آٔبضی ٕٞجؿشٍی ا٘دبْ ٔیقٛز .اِجش ٝایٗ ٔٛي ٔٛثب
قسر وٕشطی  ٓٞزض ٖطن ٝسحمیمبر ثیٗ إِّّی ٚخٛز زاضزٌ .ط چ ٝایٗ ٘ ٔٛسحمیمبر زض خٟز آظٖٔٛ
٘ٓطیٞٝب ٔ ٚسَٞبی ٘ٓطی ٔیسٛا٘ٙس ؾٛزٔٙس ثبقٙس ،أب اٌط ایٗ سحمیمبر ث ٝزاْ ثبظی اثعاضٞبی ا٘ساظٜ
ٌیطی  ٚیب ثطضؾی ضٚاثٍ ٔشغیطٞبی ٔرشّف ثس ٖٚسحّیُٞب  ٚچبضچٛةٞبی ٘ٓطی ٔٙبؾت ٘ ٚیع ثسٖٚ
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سٛخیٔ ٝفیس ثٛزٖ اٞساف ذٛز ثیفشٙس ٔیسٛا٘ٙس ٔٛخت اسالف ؾطٔبیٞٝبی ّٔی  ٚزؾز یبفشٗ ثٝ
ذطٚخیٞبی ا٘سوی ق٘ٛسٌ .ؿشطـ یبفشٗ ثیف اظ حس ایٗ ٘ ٔٛسحمیمبر حشی اٌط زاضای ٔجب٘ی ٘ٓطی
الظْ ثطٌطفش ٝاظ ازثیبر سحمیك ثبقٙس ٔیسٛا٘س ٘كب٘ ٝایٗ أط ثبقس ؤ ٝحممبٖ ثیكشط ث ٝؾٕز
٘ٓطیٝدطزاظی  ٚآظٌٔ ٖٛعاضٜٞبی ٘ٓطی ثط اؾبؼ دیكی ٝٙسحمیك ٔیض٘ٚس سب ا٘دبْ سحمیمبسی ثطای
٘ٓطیٝدطزاظی ثب سٛخ ٝثٖٛ ٝأُ ٔٛلٗیشی  ٚثطذبؾش ٝاظ زازٜٞبی سدطثی .اظ َطفی ٔبٞیز دسیسٜٞبی
ٔسیطیشی ثٌٝ٘ٛ ٝای اؾز و ٝسبثیط دصیطی ظیبزی اظ ٖٛأُ ٔٛلٗیشی زاض٘س .ایٗ سبثیط دصیطی  ٚإٞیز ٚ
يطٚضر سسٚیٗ اٍِٞٛبی ٘ٓطی ٓ٘ ٚطیٞٝبیی و ٝثشٛا٘ٙس ٔمجِٛیز ٛٔ ٚفمیز ثیكشطی زض قطایٍ
ؾبظٔبٖٞبی ایطا٘ی زاقش ٝثبقٙس الشًب ٔیوٙس و ٝسٛخ ٚ ٝاٞشٕبْ ثؿیبض ثیكشطی ٘ؿجز ثٌ ٝصقش ٝثطای
اؾشفبز ٜاظ ضٚـٞبی سحمیك ویفی  ٚاؾشطاسػی ُٔبِٗٛٔ ٝضزی ثٖٛٙ ٝاٖ اؾشطاسػیٞبی انّی زض
٘ٓطیٝدطزاظی قٛز(۲۰۰۳ ،; Yin۱۹۹۶ ،and Campo ،Stephens ، (Bryman

۷

.سبختبرهٌد کردى ًظبم تَلید علن هدیریت

ثٓ٘ ٝط ٔیضؾس و ٝسحمیمبر ٔٛخٛز ٔسیطیز سب حس ثؿیبض ظیبزی ثٖٛٙ ٝاٖ فٗبِیزٞبیی زض ؾُح فطزی ٚ
حشی زض حبِشی ذٛـ ثیٙب٘ ٝثٖٛٙ ٝاٖ فٗبِیزٞبیی زض سیٓٞبیی ٔٛلز (اؾشبز  ٚزا٘كد ٚ ٛیب ٔحممبٖ
ٔؿشمُ) زیسٔ ٜیقٛز .ایٗ قطایٍ ٔب٘ٗی خسی ثطای ٌؿشطـ  ٚسٕٗیك سحمیمبر ٔسیطیشی ثٖٛٙ ٝاٖ
فطایٙس دبیساض  ٚسدٕیٗی اؾز .ایٗ آؾیت ث ٝذهٛل ظٔب٘ی ثیكشط ٔیقٛز و ٝحشی یه ٔحمك حطفٝای
زض َ َٛزٚضاٖ وبض حطفٝای ذٛز ٕٔىٗ اؾز زض ظٔیٞٝٙبی ٔرشّف ٔ ٚشٖٛٙی ٘یع سحمیك وٙس .ایدبز
ٔكٛقٞبیی ثطای سبؾیؽ  ٚسسأ ْٚطاوعی سحمیمبسی  ٚسكىیُ  ٚحٕبیز اظ سیٓٞبیی و ٝزض ظٔیٞٝٙبی
سرههی ٔحسٚزی فٗبِیز ٕ٘بیٙس  ٚثشٛا٘ٙس ثَٛ ٝض دبیساض ظٔی ٝٙضاثُ ٝثب ؾفبضـ زٙٞسٌبٖ انّی
سحمیمبر ٔسیطیز ضا فطا ٓٞآٚض٘س اظ ذٍ ٔكیٞبی وّیسی اؾز .یبزٌیطی اظ سدبضة ٌصقش ٝثطای سمٛیز
ا٘دٕٗٞبی ّٖٕی  ٚحطفٝای زض حٛظٜٞبی ٔرشّف ٔسیطیز  ٚسكٛیك ؾبظٔبٖٞبی نٗٙشی  ٚوؿت ٚ
وبضٞبی ثعضي وكٛض ث ٝحٕبیز ؾیؿشٕبسیه ٞ ٚسفٕٙس اظ سحمیمبسی ثب ٔؿبیُ ٚالٗی (ٔثالً ثبحٕبیز اظ
سبؾیؽ  ٚضقس ؾبظٔبٖٞب ٔ ٚطاوع سحمیمبسی ٔكشطن ثب زا٘كٍبٜٞب) ٔیسٛا٘س اظ ذٍ ٔكیٞبی انّی ثبقس.
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