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 ثبؾٕٝ تؼبِی

 ا٘ف ٚظاضت ٚضظـ ٚ رٛا٘بٖٔسیطیت زثطضؾی ٚضؼیت 

ٌطٜٚ ٔسیطیت نٙؼتی زا٘كٍبٜ )اؾتبزیبض( ، زوتطای ٔسیطیت زا٘ف، ػضٛ ٞیئت ػّٕی زوتط ػّی حؿیٗ وكبٚضظی

 قبٞس

 

ی ٚ ٌطٜٚ تطثیت ثس٘)اؾتبزیبض(  زوتطای ٔسیطیت ٚ ثط٘بٔٝ ضیعی زض تطثیت ثس٘ی، ػضٛ ٞیئت ػّٕی٘بٞیس عبِجی، زوتط 

 ػّْٛ ٚضظقی زا٘كٍبٜ قبٞس
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 مقدمٍ
ثٙیبٖ، -زٞٝ آذط لطٖ ثیؿتٓ قبٞس ضقس ا٘فزبضی ٔجبحج ٔطثٛط ثٝ زا٘ف، ٔسیطیت زا٘ف، ؾبظٔبٟ٘ب ٚ قطوتٟبی  زا٘ف

 ثٛزٜ اؾت. ثعضٌتطیٗ چب ِف زض فضبی ضلبثتی لطٖ ثیؿت ٚ یىٓ وٝ ثٙیبٖ-، ٚ التهبز زا٘فثٙیبٖ-زا٘ف ضقس التهبزی

٘یبظ ؾبظٔبٟ٘ب ثٝ ؾطٔبیٝ ٌصاضی ضٚی ؾطٔبیٝ ٞبی ا٘ؿب٘ی ٚ اؾتفبزٜ ٔإحطتط اظ زاضاییٟبی ، زا٘ف ٘بٔیسٜ ا٘س آٖ ضا لطٖ

پیتط زضاوط، یىی . (Chowdhury, 2000)لطٖ ثیؿت ٚ یىٓ ضا لطٖ زا٘ف ٘بٔیسٜ ا٘س  فىطی ٔٛرٛز زض ؾبظٔبٖ ٔی ثبقس.

بی لطٖ ثیؿت ٚیىٓ ٙٛاٖ ٔٙجغ التهبزی انّی  ٚ وّیسی زض ؾبظٔبٟ٘اظ ٔؼطٚفتطیٗ زا٘كٕٙساٖ ٔسیطیت، زا٘ف ضا ثٝ ػ

ٟٕٔتطیٗ ٚ زض حمیمت ؾٟٓ ٚالؼبً ٔٙحهط ثٝ فطز ٔسیطیت زض لطٖ ثیؿتٓ ایٗ ثٛز وٝ ثٟطٜ ٚضی "ٚ ٔی ٌٛیس: ٔؼطفی وطزٜ 

ٚ یىٓ زاقتٝ ثبقس وبضٌط ؾبزٜ ضا زض تِٛیس پٙزبٜ ثطاثط افعایف زٞس. ٟٕٔتطیٗ ؾٟٕی وٝ ٘یبظ اؾت ٔسیطیت زض لطٖ ثیؿت 

 . "ایٗ اؾت وٝ ثٝ ٔیعاٖ ٔكبثٟی ثٟطٜ ٚضی وبض زا٘كی ٚ وبضٌط زا٘كی ضا افعایف زٞس

زٞٝ  اَٚ ػٕط ذٛز ضقسی ا٘فزبضی زاقتٝ ٚ ثب ٚرٛز ٘ٛپب ثٛزٖ، اؾتفبزٜ وبضثطزی اظ آٖ زض زٚ ٔسیطیت  زا٘ف زض 

طاٖ زض ٔمبیؿٝ ثب ؾبیط وكٛضٞب چٝ تٛؾؼٝ یبفتٝ ٚ ثٝ ٘ظط ٔی ضؾس وٝ زض ایؾبظٔبٟ٘ب ضٚظ ثٝ ضٚظ زض حبَ افعایف اؾت. 

چٝ زض حبَ تٛؾؼٝ، ثب ٚرٛز زاقتٗ ٔٙبثغ ٚ ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی الظْ؛ زض ذهٛل السأبت ٔطتجظ ثب ٔسیطیت زا٘ف السأبت 

ٔٙبؾت ٚ ٔٙؿزٓ زض ؾغح ّٔی ا٘زبْ ٘كسٜ اؾت. اٌطچٝ السأبتی ٔب٘ٙس ثطٌعاضی ٕٞبیكٟب، ٚ وٙفطا٘ؿٟبی ّٔی، ٚ چبح 

ٚ ٔمبالت ٚ ا٘زبْ تحمیمبت زض لبِت پبیبٖ ٘بٔٝ ٚ عطح تحمیمبتی زض ظٔیٙٝ ٔسیطیت زا٘ف ٚ ثب ٞسف تطٚیذ ایٗ وتت 

ٔٛضٛع ا٘زبْ قسٜ اؾت؛ ِٚی زض ثیكتط ٔٛاضز ایٗ السأبت زض ؾغح ؾبظٔب٘ی ٚ ثیكتط زض ثرف ذهٛنی ٚ یب ٔطاوع 

ض ؾغح ّٔی وٝ ٔتِٛی انّی آٖ زِٚت ثٛزٜ ٚ زض آٔٛظقی ٚ تحمیمبتی ا٘زبْ قسٜ ا٘س. زض ظٔیٙٝ ا٘زبْ السأبتی ز

ؾبظٔبٟ٘بی زِٚتی ثط اؾبؼ یه ثط٘بٔٝ ٔٙؿزٓ ارطا قسٜ ثبقٙس ٔٛاضز لبثُ تٛرٟی ٚرٛز ٘ساضز. ِصا زض رٟت ثٟجٛز 

٘ؿجت ثٝ آٔٛظـ ٚ ؾبظٔبٟ٘بی زِٚتی ٚظاضترب٘ٝ ٞب  ثٝ ٘ظط ٔی ضؾس وٝ الظْ اؾتٚضؼیت ٔسیطیت زا٘ف زض ؾغح ّٔی 

زض ایٗ  ٕٞچٙیٗ اضظیبثی ٚضؼیت ذٛز اظ ٘ظط ؾغح ثّٛؽ ٔسیطیت زا٘ف السأبت الظْ ضا ا٘زبْ زٞٙس. ٔسیطیت زا٘ف ٚ

ا٘زبْ ٚظبیف اظ رٙجٝ ٞبی ٔرتّف ٟٔٓ  ٔی ثبقس. ٚظاضت ٚضظـ ٚ رٛا٘بٖ ٔٛضٛع ٔسیطیت زا٘ف زض ضاؾتب 

ػّٕىطز ایٗ ٔی ثبقس. ٕٞچٙیٗ، ظیطٔزٕٛػٝ ایٗ ٚظاضترب٘ٝ یؼٙی فسضاؾیٟٛ٘ب ٔؿتّعْ نطف ٞعیٙٝ ظیبزی اظ ثٛزرٝ ّٔی 

ضٚی ٚظاضترب٘ٝ ثب ٔٛضٛػبت ٚضظقی ٔطتجظ اؾت وٝ ٞٓ ثیكتط ٔربعجبٖ آٖ ٘ؿُ رٛا٘ٙس ٚ ٞٓ زض ٔیساٟ٘بی ثیٗ إِّّی 

طٚض ّٔی آحبز ّٔت تأحیط ٔی ٌصاضز، ٚ اظ عطفی حؿبؾیت ربٔؼٝ زض ذهٛل ػّٕىطز ایٗ ٚظاضترب٘ٝ ربیٍبٜ ّٔی ٚ غ

 ترب٘ٝ ٞب ثیكتط ثٛزٜ ٚ عیف ثیكتطی اظ لكطٞبی ربٔؼٝ ضا ٘یع زض ثط ٔی ٌیطز.٘ؿجت ثٝ  ثؼضی زیٍط اظ ٚظاض

زض ٘تیزٝ ثب تٛرٝ ثٝ قطایظ فٛق، یىی اظ ضاٞىبضٞبی ثٟجٛز ػّٕىطز، ثىبضٌیطی ٔسیطیت زا٘ف ٔی ثبقس، وٝ ٌبْ اَٚ زض 

تٟیٝ وٝ ایٗ قٙبذت ٔجٙبی زض ٚظاضترب٘ٝ ٚ ظیطٔزٕٛػٝ ٞبی آٖ ٔی ثبقس  اضظیبثی ؾغح ثّٛؽ ٔسیطیت زا٘فایٗ ضاؾتب 

 زض ٚظاضت ٚضظـ ٚ رٛا٘بٖثٝ نٛضت آظٔبیكی ٚ زض ٟ٘بیت فطاٌیط  ٚ ؾپؽ ارطای آٖ  ثط٘بٔٝ ارطایی ٔسیطیت زا٘ف
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 ذٛاٞس ثٛز.

 

 ذالنٝ ای اظ ازثیبت ٔٛضٛع ٔسیطیت زا٘ف
اقبضٜ ثٝ یه تٛنیف  ٙساظػجبضت ٞب زازٜٔی ثبقٙس. ٚ زا٘ف  ،زازٜ، اعالػبتؾٝ ٔفْٟٛ پبیٝ ای  زض ٔسیطیت زا٘ف قبُٔ: 

چیعٞب، اتفبلبت، فؼبِیت ٞب، ٚ ٔجبزالت وٝ حجت ٚ ضجظ، زؾتٝ ثٙسی ٚ شذیطٜ قسٜ ا٘س، ِٚی حبُٔ ٞیچ ٔؼٙی ٚ  اظٔمسٔبتی 

ٔفْٟٛ ذبنی ٕ٘ی ثبقٙس. الالْ زازٜ ای ٔی تٛا٘ٙس ثٝ قىُ اػساز، حطٚف، اقىبَ، نساٞب ٚ یب تهبٚیط ثبقٙس. ثٝ ػٙٛاٖ 

 . ٔی ثبقساظ الالْ زازٜ ای  یٞفتٝ ٔكرم وبض وطزٜ اؾت ٔخبِوٝ یه وبضٔٙس زض یه  ٔخبَ تؼساز ؾبػبتی

ٔی قٛز وٝ ؾبظٔب٘سٞی قسٜ ا٘س، ثٝ عٛضی وٝ ثطای زضیبفت وٙٙسٜ، زاضای اضظـ ٚ ٔؼٙی  قاعالػبت ثٝ زازٜ ٞبیی اعال

ثطای ٔخبَ یه ٕ٘طٜ آٖ حبنُ ٔی وٙس. ضا تفؿیط ٔی وٙس ٚ ٘تبیذ ٚ وبضثطزٞبیی اظ  آٖ ٙسٜ اعالػبت ٔؼٙیٙزضیبفت وٞؿتٙس. 

ٚاغٜ زا٘ف زاضای ٔؼب٘ی ٔتفبٚت ثطای  ٘بْ یه زا٘كزٛ ثبقس اعالػبت اؾت.ٔؼسَ، یه زازٜ اؾت ِٚی ٚلتی وٝ ٕٞطاٜ ثب 

ٔس ٘ظط اؾت، زا٘ف زض  ٔفْٟٛ زا٘ف ؾبظٔب٘ی ٔی  ٔسیطیت زا٘ف  افطاز ٔرتّف ٚ زض ظٔیٙٝ ٞبی ٔرتّف ٔی ثبقس. آ٘چٝ زض

تطویت ؾیبِی اظ تزطثیبت "ف ٔتؼسزی اظ زا٘ف ٚرٛز زاضز وٝ زض یىی اظٔؼطٚفتطیٗ آٟ٘ب اظ زا٘ف ثٝ ػٙٛاٖ ثبقس. تؼبضی

زاضای ؾبذتبض، اضظقٟب، اعالػبت ٔفٟٛٔی ٚ ثیٙف ترههی وٝ ؾبذتبضی ثطای اضظیبثی ٚ تّفیك اعالػبت ٚ تزطثیبت رسیس 

 . (Davenport & Prusak, 1998)یبز قسٜ اؾت  "فطاٞٓ ٔی وٙٙس

 ,Nonaka & Takeuchi زض تمؿیٓ ثٙسی زا٘ف، ٔترههیٗ زٚ ٘ٛع زا٘ف ٟ٘بٖ ٚ زا٘ف آقىبض ضا ٔؼطفی وطزٜ ا٘س

. زا٘ف ٟ٘بٖ ا٘جبقتٝ ای اظ تزطثیبت، ٟٔبضتٟب، فٖٙٛ ٚ ترههٟبی ثسٖٚ ؾبذتبض اؾت وٝ یه ؾبظٔبٖ زاضز ٚ رسا (1995

اؾت. ا٘تمبَ ایٗ ٘ٛع زا٘ف اظ عطیك تؼبُٔ ثیٗ افطاز وطزٖ آٖ اظ ٔٙجغ انّی اـ، ٚ عجمٝ ثٙسی ٚ ٔؿتٙسؾبظی آٖ ٔكىُ 

ثب ضٚـ ٞبیی ٘ظیط ٔؼبقطت، وبضآٔٛظی، قبٌطزی، ٔىبِٕبت ٚ زیٍط ضٚـ ٞبی تؼبُٔ ارتٕبػی أىبٖ پصیط اؾت. ، ؾبظٔبٖ

ٜ ٚ زا٘ف ٟ٘بٖ آ٘مسض زضٚ٘ی اؾت وٝ ثٝ ػٙٛاٖ ثركی عجیؼی اظ ضفتبض ٚ تفىط، ٚ لؿٕتی اظ ضٕیط ٘بذٛزآٌبٜ افطاز زضآٔس

اظ آٖ ربیی وٝ زا٘ف ٟ٘بٖ ثٝ قىُ  غیطوالٔی اذص قسٜ،   زاض٘سٜ ایٗ ٘ٛع زا٘ف، ثٝ ٘سضت اظ تٕبٔی رٛا٘ت آٖ آٌبٜ اؾت.

ٕ٘ی تٛا٘س ثٝ ضاحتی زض لبِت رٕالت قفبٞی یب وتجی ٔٙتمُ  قٛز. زض ٘تیزٝ ظٔب٘ی وٝ  زاض٘سٜ زا٘ف ٟ٘بٖ ؾؼی ٔی وٙس 

 .   (Engstrom, 2003)ض ٔكىُ ٔی قٛزآ٘چٝ ضا وٝ ا٘زبْ ٔی زٞس  ثیبٖ وٙس، زچب

زا٘ف آقىبض، زا٘كی اؾت وٝ زض لبِجٟبیی ٔب٘ٙس ؾیبؾت ٞب، ضٚـ ٞب، اؾٙبز، ٚ ٘طْ افعاضٞب ٔؿتٙس قسٜ ٚ ثسٖٚ ٘یبظ ثٝ  

تؼبُٔ ثیٗ فطزی لبثُ ا٘تمبَ اؾت. زض ٌصقتٝ، ؾبظٔبٖ ٞب ثیكتط ثطوؿت، شذیطٜ ٚ تؿٟیٓ زا٘ف آقىبض تٕطوع زاقتٙس، ِٚی 

 تٛرٝ ؾبظٔبٖ ٞب ٔی ثبقس. زٞط زٚ ٘ٛع زا٘ف، ٚ ذهٛنبً زا٘ف ٟ٘بٖ ثیكتط ٔٛض أطٚظٜ

 ٔسیطیت زا٘ف
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ثط اؾبؼ ؾبذتبضٞبی ٔتفبٚت، تؼبضیف ٔرتّفی اظ ٔسیطیت زا٘ف ٚرٛز زاضز. یىی اظ 

ضاٞجطز فطاٞٓ وطزٖ زا٘ف ٔٙبؾت، ثطای افطاز "ضایزتطیٗ تؼبضیف ٔسیطیت زا٘ف ػجبضت اظ 

ٚ وٕه ثٝ آٟ٘ب ثطای تؿٟیٓ زا٘ف ٚ ثىبضٌیطی ػّٕی اعالػبت ثٝ ٔٙظٛض ثٟجٛز ػّٕىطز  ٔٙبؾت، زض ظٔبٖ ٔٙبؾت،

. زض تؼطیف زیٍطی وٝ رٙجٝ ػبٔتط ٚ ػّٕی تط زاضز ٔسیطیت زا٘ف (O’Dell & Grayson, 1998)ٔی ثبقس  "ؾبظٔبٖ

 تؼطیف قسٜ اؾت "ٔی وٙسٛز، حطٚت تِٛیس ذ فطایٙسی وٝ ثٛؾیّٝ آٖ، ؾبظٔبٖ اظ زا٘ف ٚ ؾطٔبیٝ ی فىطی "ثٝ ػٙٛاٖ  

(Bukowitz & Williams, 2000) . ٔسیطیت زا٘ف زض حىٓ ضیكٝ ای ثطای زضذت ؾبظٔبٖ اؾت وٝ ٘ٛآٚضی ٚ اثتىبض

 ثٝ زا٘ف ثىبضٌیطی ٚ تؿٟیٓ، تِٛیس، ربٔغ ضٚـ"زا٘ف  ٔسیطیت اظ آؾیبیی ٚضی ثٟطٜ ؾبظٔبٖ تؼطیفٔیٜٛ آٖ اؾت. 

 ٚضی، ثٟطٜ ثٟجٛز تؼطیف، ایٗ ثٝ تٛرٝ ثب. (2010)یبً٘،  ثبقس ٔی "بظٔب٘یؾ ضقس ٚ ؾٛزآٚضی، ٚضی، ثٟطٜ ثٟجٛز ٔٙظٛض

ثعضي؛ تِٛیسی ٚ ذسٔبتی؛ ٚ  ٚ ٔتٛؾظ، وٛچه،) ؾبظٔب٘ی ٞط ٔغّٛة وٝ اؾت ٔٛاضزی ؾبظٔب٘ی ضقس ٚ ؾٛزآٚضی،

 . ثبقس ٔی( زِٚتی یب ذهٛنی

طٔبیٝ فىطی، ٞط چیعی اؾت وٝ ثطای ؾ ؾطٔبیٝ فىطی ضا ٔی عّجس. ثٝ ٘بْزضن تؼطیف ٔسیطیت زا٘ف، تؼطیف زیٍطی 

تؼسازی اظ  .ٞب، ٚ فطًٞٙ ؾبظٔب٘ی ٔٙتذ قسٜ اؾت ؾبظٔبٖ اضظقٕٙس ثبقس وٝ زض افطاز تزؿٓ یبفتٝ، یب اظ فطایٙسٞب، ؾیؿتٓ

ٞب، ٘طْ  ٞبی اعالػبتی، ٔتسِٚٛغیٜ ٞبی فطزی، ٞٙزبضٞب ٚ اضظقٟب، پبیٍب ػجبضتٙس اظ: زا٘ف ٚ ٟٔبضت ایٗ چیعٞبی اضظقٕٙس

، فٖٙٛ، ٘كبٟ٘بی تزبضی، ٚ اؾطاض تزبضی. یه تفبٚت ػٕسٜ ثیٗ ؾطٔبیٝ فىطی ٚ آ٘چٝ وٝ ثغٛض ؾٙتی ػبُٔ تِٛیس ٞبضافعا

ثٝ زِیُ ایٙىٝ ثٝ افطاز ٚاثؿتٝ ( ایٗ اؾت وٝ ؾطٔبیٝ فىطی ّٕٔٛؼاضظـ زض ؾبظٔبٖ فطو ٔی قس )زاضائیٟبی فیعیىی 

ؾٛز اظ زا٘ف یب ؾطٔبیٝ فىطی، تحت وٙتطَ ٔؿتمیٓ ؾبظٔبٖ ٕٞیكٝ زض اذتیبض ؾبظٔبٖ ٘یؿت. ثسیٗ ٔؼٙی وٝ وؿت اؾت، 

وٝ زفتط ٔطوعی آٖ زض ؾٛئس اؾت، ٔؼتمس اؾت وٝ ثیكتط  ضئیؽ قطوت ثیٕٝ آٔطیىٗ اؾىب ٘سیب ٘یؿت. ٌٛضزٖٚ ثٛضٚ٘ٛٚ

اضظـ  ٞبی ضٚظا٘ٝ ثغٛض عجیؼی ایزبز ٔی قٛز. ضٚ زض عی فؼبِیت-ؾطٔبیٝ فىطی یه ؾبظٔبٖ ٔب٘ٙس یه زضذت ذٛز

زض ٘تیزٝ السأبت زاٚعّجب٘ٝ اظ عطف افطاز حبنُ ٔی قٛز، ثٙبثطایٗ فطایٙس اؾترطاد آٖ اظ ؾطٔبیٝ فىطی، قسٜ  ایزبز

)ثٛوٛٚیتع ٚ ٚیّیبٔع،  اضظـ ٔی ثبیؿت وبٔالً ٔتفبٚت ثب فطایٙس اؾترطاد اضظـ اظ زاضائیٟبی ّٕٔٛؼ فیعیىی ثبقس

زضنس فؼبِیتٟبی ٔسیطیت زا٘ف ضا  90تب  80٘ؿب٘ی حسالُ ثؼضی اظ ٔترههبٖ ٔسیطیت زا٘ف ٔؼتمس٘س وٝ رٙجٝ ا .(2000

زضنس ایٗ فطایٙسٞب ضا قبُٔ ٔی قٛ٘س. اقتجبٞی وٝ ثؼضی اظ ٔسیطاٖ ٚ  20پٛقف ٔی زٞس ٚ ؾبیط رٙجٝ ٞب حساوخط 

زؾت ا٘سضوبضاٖ ٔسیطیت زا٘ف زض ؾبظٔبٟ٘ب ٔطتىت ٔی قٛ٘س ایٗ اؾت وٝ رٙجٝ تىِٙٛٛغیىی ٔسیطیت زا٘ف ضا غبِت 

ٙس ٚ ثٝ ربی پطزاذتٗ ثٝ فطًٞٙ ؾبظی زض ظٔیٙٝ ٔسیطیت زا٘ف زض ؾبظٔبٖ ذٛز؛ ثیكتط ثٝ ؾطٔبیٝ ٌصاضی ضٚی ٔی زا٘

رٙجٝ ٞبی ؾرت افعاضی ٚ ٘طْ افعاضی فٙبٚضی اعالػبت ٔی پطزاظ٘س ٚ زض ٘تیزٝ ٘مف ٟٔٓ ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی ضا ثٝ ػٙٛاٖ ٔٙجغ 

ٔست ٔٛرت ٞسض زازٖ ٔٙبثغ ٚ زِؿطزی ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی ٚ انّی تِٛیس زا٘ف فطأٛـ ٔی وٙٙس. چٙیٗ اقتجبٞی زض زضاظ

ضؼیف قسٖ فطًٞٙ زا٘ف آفطیٙی زض ؾبظٔبٖ ٔی قٛز. ِصا الظْ اؾت فطًٞٙ ؾبظی زض ظٔیٙٝ ٔسیطیت زا٘ف ثٝ ػٙٛاٖ 

 یىی اظ ٟٔٓ تطیٗ السأبت زض ؾغٛح ّٔی ٚ ؾبظٔب٘ی ٔٛضز تٛرٝ لطاض ٌیطز. 

ٔٛفمیت ایٗ وكٛضٞب زض ایٗ ظٔیٙٝ، آٖ زاض٘س. ٔإحط ثٝ زا٘ف ٚ ٔسیطیت  ٚا٘یفطا٘یبظ  ٔب٘ٙس ایطاٖوكٛضٞبی زض حبَ تٛؾؼٝ 
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وكٛضٞب ثطضٚی ایٗ ٔساْٚ ثٝ ٕٞطاٜ ؾطٔبیٝ ٌصاضی  پكتیجب٘یزض ٔٛاضز ظیبزی ثٝ یه 

ثؿتٍی زاضز. ٘یبظ ثٝ ایزبز ؾبذتبضٞبی ثٟتط  ،وٙٙس وٝ ٔسیطیت زا٘ف ضا ضٞجطی یٔترههیٙ

ٔٛضز تٛرٝ لطاض ثٝ ػٙٛاٖ یىی اظ ػٛأُ تٛؾؼٝ تٛؾظ ثب٘ه رٟب٘ی  وٝاؾت،  ٟٔٓزض ایٗ وكٛضٞب آ٘مسض ٔسیطیت زا٘ف 

اَٚ ٔٛارٝ ٔی قٛز. وكٛضٞبی زض حبَ تٛؾؼٝ، ثب چبِكٟبی ظیبزی  ثب ایٗ ٚرٛز، ٔٛضٛع ٔسیطیت زا٘ف زض ٌطفتٝ اؾت.

ت. ٘جٛز لسضت ٚ فضبی ، غیط لبثُ اعٕیٙبٖ، ٚ ٘بلم اؾقٙبذتٝایٙىٝ ظیط ؾبذت ّّٔی ٔسیطیت زا٘ف زض ایٗ وكٛضٞب ٘ب

اؾت زض ایٗ وكٛضٞب ٔبِی، ٔكىالت زیٍطی ٞؿتٙس وٝ ٕٔىٗ  ؿبئُ، ٚ ٔبظیطؾبذت ٞلبثُ اػتٕبز ثطای پكتیجب٘ی ایٗ 

 . (Debowski, 2006) ٚرٛز زاقتٝ ثبقٙس

 

 تجرتیات جُاوی در زمیىٍ مدیریت داوص در سطح ملی

زطثیبت ٔتفبٚتی ثب تٛرٝ ثٝ قطایظ ؾبظٔبٟ٘ب ٚ وكٛضٞب زض وكٛضٞبی ٔرتّف ٞٓ زض ؾغح ّٔی ٚ ٞٓ زض ؾغح ؾبظٔب٘ی ت

زض ظٔیٙٝ ٔسیطیت زا٘ف ٚرٛز زاضز. یه ٘ىتٝ ٔكتطن ثیٗ ؾبظٔبٟ٘ب ٚ وكٛضٞبیی وٝ ٔسیطیت زا٘ف ضا ثىبض ٌطفتٝ ا٘س 

ایٗ اؾت وٝ ٔؼٕٛالً ثىبضٌیطی ٔسیطیت زا٘ف ٔٙزط ثٝ ثٟجٛز ػّٕىطز ؾبظٔب٘ی یب ثٟجٛز ثٟطٜ ٚضی زض ؾغح ّٔی قسٜ 

ؾت. ثطای ٔخبَ، تحمیمبت ا٘زبْ قسٜ تٛؾظ ؾبظٔبٖ ثٟطٜ ٚضی ٚ ویفیت آٔطیىب ٘كبٖ ٔی زٞس وٝ ؾبظٔبٟ٘بیی وٝ زض ا

ظٔیٙٝ اضظیبثی ٚ ارطای ٔسیطیت زا٘ف ؾطٔبیٝ ٌصاضی وطزٜ ا٘س، ثٝ اظای ٞط یه زالض ؾطٔبیٝ ٌصاضی؛ زٚ زالض ثبظٌكت 

(APQC, 2014)ؾطٔبیٝ زاقتٝ ا٘س
یٗ ٘طخ ثبالی ثبظٌكت ؾطٔبیٝ، الظْ اؾت ؾبظٔبٟ٘ب ثب . ثطای زؾتیبثی ثٝ چٙ 1

فطایٙسٞبی ٔسیطیت زا٘ف، ٘حٜٛ ارطای آٖ زض ؾبظٔبٖ، ٚ اثعاضٞبی ٔٙبؾت ثطای اضظیبثی ٚضؼیت ٔٛرٛز ٔسیطیت زا٘ف 

ٚ  ٚ ٕٞچٙیٗ اثعاضٞب ٚ فٖٙٛ ثٟجٛز فؼبِیتٟبی ٔسیطیت زا٘ف؛ آقٙب ثٛزٜ ٚ اظ آٟ٘ب اؾتفبزٜ ٔٙبؾت ٕ٘بیٙس. ٘مف زِٚتٟب

 ؾبظٔبٟ٘بی زِٚتی زض ایزبز ظٔیٙٝ زض ؾغح ّٔی زض ایٗ ٔٛضٛع ثؿیبض ٟٔٓ ٔی ثبقس.

 زض ٘ٛع ٍ٘بٜثٝ وٛچىی ؾٍٙبپٛض،  یوكٛضزض ثعضٌی آٔطیىب ٚ چٝ  زض وكٛضی ثّٝٔتٟبی ٔرتّف چٝ زض زٚ زٞٝ اذیط، 

عطظ فعایٙسٜ ای ضاٟٞبی ٝ ثی ّّٔی ٔسیطیت زا٘ف ٚ اعالػبت زا٘ف ٚ اعالػبت ثبظٍ٘طی وطزٜ ا٘س. ؾیبؾت ٞب ٝذٛز ث

ٔی وٙٙس. ٔٛضٛػبت ٔتؼسزی زض ظٔیٙٝ ذظ ٔكی ّّٔی  ٔؼطفیثىبضٌیطی، ٚ تؿٟیٓ زا٘ف ضا  ،قٙبؾبیی، ؾبظٔبٖ زٞی

یه ٔٛضٛع ٟٔٓ ٔٛضز  ،زا٘ف لبثُ تٛرٝ ٔی ثبقٙس. ثطای ٔخبَ، اؾتفبزٜ اظ فٙبٚضی ثطای وؿت ٚ تؿٟیٓ زا٘ف ٚ اعالػبت

آٖ ٘یع ثٝ  اؾتفبزٜ اظتزبضی زا٘ف ٚ ٔبِی، التهبزی ٚ اضظـ ثب ٌصقت ظٔبٖ، قس. ٔی ثبوكٛضٞب تٛرٝ ذظ ٔكی ّّٔی 

ٔبِىیت فىطی ؾبیط حك ٞبی ِیف، حك اذتطاع، ٚ أزض حبَ وكف قسٖ اؾت. لٛاػسی ٔخُ حك ت عطظ فعایٙسٜ ای 

 صیطفتٝ ٔی قٛ٘س.ایزبز قسٜ ٚ پ ،وٝ ٕٞعٔبٖ ثب تىبُٔ فطایٙسٞبی رسیس زض لٛا٘یٗ ٔٛضٛع ٔی ثبقٙسلؿٕتٟبیی اظ ایٗ 

ثؿیبضی اظ ؾبظٔبٖ ٞبی زِٚتی ٘مف ٟٕٔی ضا زض تكٛیك ضقس زا٘ف زض رٛأغ ذٛز ثبظی ٔی وٙٙس. ثطای ٔخبَ، ازاضٜ آٔبض 

اؾتطاِیب ذسٔبت ثؿیبضی ضا ثطای پكتیجب٘ی فؼبِیتٟبی زا٘كی زض ؾبظٔبٖ ٞبی آٖ وكٛض اضائٝ ٔی زٞس. زض وكٛضی وٝ 

                                                             
1
  http://Apqc.org/km 
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ضز تٛرٝ لطاض ٌطفتٝ اؾت، ٔؿتٙس ؾبظی، تؿٟیٓ، ٚ اضظـ زا٘ف ثٝ ٔیعاٖ ضٚظافعٚ٘ی ٔٛ

 تكطیه ٔؿبػی زض ظٔیٙٝ زا٘ف ثٝ ػٙٛاٖ ضاٞجطزٞبی ّّٔی زیسٜ ٔی قٛز.

 چارچًب مدیریت داوص سازمان تُرٌ يری آسیایی

زض ؾبِٟبی اذیط، ؾبظٔبٖ ثٟطٜ ٚضی آؾیبیی ثب تٛرٝ ثٝ ٔأٔٛضیت ذٛز زض ضاؾتبی ثٟجٛز ثٟطٜ ٚضی زض وكٛضٞبی ػضٛ 

وٝ قبُٔ چبح وتت ٚ ثطٌعاضی زٚضٜ ؾبظٔبٖ؛ ثط ٔسیطیت زا٘ف ٔتٕطوع قسٜ ٚ زض ایٗ ظٔیٙٝ السأبت ٚؾیؼی ضا ایٗ 

ا٘زبْ زازٜ اؾت. یىی اظ ایٗ السأبت، ٔؼطفی یه چبضچٛة ٔسیطیت ثٛزٜ اؾت، ثب زیس وبضثطزی ٞبی ٔسیطیت زا٘ف 

ی آٖ، ٚ ٘تبیذ وبضثطز ٔسیطیت زا٘ف )قبُٔ: ثٟجٛز زا٘ف ٔی ثبقس وٝ زض آٖ فطایٙسٞبی ٔسیطیت زا٘ف، تمٛیت وٙٙسٜ ٞب

 ( زضد قسٜ اؾت.1چبضچٛة زض ٕ٘ٛزاض قٕبضٜ )ضقس ؾبظٔب٘ی، ویفیت، ؾٛزآٚضی، ٚ ثٟطٜ ٚضی(  ٔؼطفی قسٜ ا٘س. ایٗ 

  

 

 (51، ل 2010)یبً٘، (: چبضچٛة ٔسیطیت زا٘ف ؾبظٔبٖ ثٟطٜ ٚضی آؾیبیی1ٕ٘ٛزاض قٕبضٜ )

ف ؾبظٔبٖ ثٟطٜ ٚضی آؾیبیی، قٙبذت چكٓ ا٘ساظ، ٔأٔٛضیت، اٞساف ؾبظٔب٘ی، ٚ ٘مغٝ قطٚع چبضچٛة ٔسیطیت زا٘

ٔؿیطٞبی ضاٞجطزی ٔی ثبقس. ایٗ وبض ثٝ ؾبظٔبٖ وٕه ٔی وٙس تب تٛا٘بییٟب ٚ لبثّیتٟبی انّی ذٛز ضا تزعیٝ ٚ تحّیُ 

 وٙس؛ ٚ آٖ زؾتٝ ضا وٝ ٘یبظ ثٝ تٛؾؼٝ ٚ ثٟجٛز زاض٘س قٙبؾبیی وٙس.



 
 
 

 
 

 

 

 - داوشگاه آزاد اسالمی تاکستان

 4931شهریىر

اولیه همایش ملی دستاوردهای وىیه پژوهشی درتربیت 

 بدوی و علىم ورزشی 

طاز، فطایٙسٞب، فٙبٚضی، ٚ ضٞجطی( ٔی تٛا٘س ثٝ ؾبظٔبٖ وٕه وٙس تب چٟبض تمٛیت وٙٙسٜ )اف

زضن وٙس وٝ ثٝ چٝ ٔیعاٖ ایٗ ػٛأُ تمٛیت وٙٙسٜ ٚ ٔإحط، زض ؾبظٔبٖ احطٌصاض٘س، ٚ ٔی 

تٛا٘ٙس ؾبظٔبٖ ضا زض ثىبضٌیطی ٔٛفك ٔسیطیت زا٘ف؛ وٕه وٙٙس. پٙذ فطایٙس انّی زا٘ف )قٙبؾبیی، ذّك، شذیطٜ، 

طی زا٘ف( یه اضظیبثی اِٚیٝ اظ فؼبِیتٟبی ٔٛرٛز ٔطتجظ ثب ٔسیطیت زا٘ف فطاٞٓ ٔی وٙس وٝ زض ظٔبٖ تؿٟیٓ، ٚ ثىبضٌی

  ارطای ٔسیطیت زا٘ف ٔی تٛاٖ آٟ٘ب ضا ثٝ عطظی ٔإحط ثٝ وبض ٌطفت. 

 ثؼضی اٚلبت، ٕٔىٗ اؾت ؾبظٔبٟ٘ب ثسٖٚ ایٙىٝ ذٛزقبٖ ثسا٘ٙس، ٔسیطیت زا٘ف ضا ثٝ وبض ٌطفتٝ ثبقٙس. ٘تبیذ تالقٟبی

ٔسیطیت زا٘ف، احطثركی فطایٙسٞبی زا٘ف ضا وٝ ثٛؾیّٝ ػٛأُ حیبتی ٔٛفمیت )تؿطیغ وٙٙسٜ ٞب، چكٓ ا٘ساظ، ٚ 

ایٗ ٘تبیذ ٔی ثبیؿت لبزض ثٝ ٘كبٖ زازٖ ثٟجٛز یبزٌیطی ٚ  .(2010)یبً٘،  ٔأٔٛضیت( پكتیجب٘ی ٔی قٛ٘س؛ ٔی ؾٙزس

ضا ایزبز ٔی وٙس ٚ ؾطا٘زبْ ٔٙزط ثٝ ثٟجٛز ویفیت  ٘ٛآٚضی ثبقس وٝ لبثّیتٟبی فطزی، تیٕی، ؾبظٔب٘ی، ٚ ارتٕبػی

 ٔحهٛالت ٚ ذسٔبت، ثٟطٜ ٚضی، ؾٛززٞی، ٚ ضقس ؾبظٔبٖ ٔی ٌطزز.

زض اثعاض اضظیبثی ٔسیطیت زا٘ف  ٔؼیبضثط اؾبؼ ػٙبنط انّی چبضچٛة ٔسیطیت زا٘ف ؾبظٔبٖ ثٟطٜ ٚضی آؾیبیی، ٞفت 

 .ایٗ ؾبظٔبٖ ٚرٛز زاض٘س

ثٙیبٖ -لبثّیت ضٞجطی ؾبظٔبٖ ضا ثطای پبؾد ٌٛیی ثٝ چبِف ٞبی التهبز زا٘فاؾت وٝ  ٞجطی ٔسیطیت زا٘فٔؼیبض اَٚ ض

اضظیبثی ٔی وٙس. ضٞجطی ٔسیطیت زا٘ف، زض ظٔیٙٝ ؾیبؾتٟبی ٔسیطیت زا٘ف، ٚ ضاٞجطزٞبیی وٝ زض ؾبظٔبٖ ثىبض ٌطفتٝ ٔی 

 اضظیبثی ٔی قٛز.قٛ٘س، ضٞجطی زض ظٔیٙٝ قطٚع، ضاٞجطی، ٚ تساْٚ فؼبِیتٟبی ٔسیطیت زا٘ف زض ؾبظٔبٖ 

اضظیبثی ٔی وٙس وٝ زا٘ف زض ٔسیطیت، ارطا، ٚ ثٟجٛز فطایٙسٞبی وبضی انّی ؾبظٔبٖ چٍٛ٘ٝ ٔؼیبض زْٚ فطایٙس اؾت وٝ 

ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض ٔی ٌیطز. ٕٞچٙیٗ اضظیبثی ٔی وٙس وٝ ؾبظٔبٖ ثٝ چٝ ٔیعاٖ ٚ ثٝ عٛض پیٛؾتٝ فطایٙس ٞبی وبضی ذٛز ضا 

 اضظیبثی وطزٜ ٚ ثٟجٛز ٔی زٞس. ثطای ضؾیسٖ ثٝ ػّٕىطز ثٟتط

تالقٟبی ؾبظٔبٖ ثطای ، ٚ تٛا٘بیی ؾبظٔبٖ ثطای ایزبز ٚ حفظ یه فطًٞٙ زا٘كی، ٚ یبزٌیطیٔؼیبض ؾْٛ، افطاز اؾت وٝ 

 س.وٙاضظیبثی ٔی  ضا تٛؾؼٝ وبضوٙبٖ زا٘كیٚ  تكٛیك ثٝ تؿٟیٓ زا٘ف ٚ تكطیه ٔؿبػی،

ٔحٛض ٔب٘ٙس اثعاضٞبی تكطیه -تٛؾؼٝ ٚ ارطای ضاٜ حُ ٞبی زا٘فتٛا٘بیی ؾبظٔبٖ ثطای چٟبضْ یؼٙی فٙبٚضی،  ضٔؼیب

 ٙس.واضظیبثی ٔی ضا  ٕٞچٙیٗ لبثّیت اعٕیٙبٖ ٚ زؾتطؼ پصیطی ایٗ اثعاضٞبا، ٔؿبػی ٚ ؾیؿتٓ ٞبی ٔسیطیت ٔحتٛ

ٔٙس -، تٛا٘بیی ؾبظٔبٖ ثطای قٙبؾبیی، ذّك، شذیطٜ، تؿٟیٓ، ٚ ثىبضٌیطی ٘ظبْٔؼیبض پٙزٓ یؼٙی فطایٙسٞبی  زا٘كی زض

زا٘ف، ٕٞچٙیٗ تؿٟیٓ ثٟتطیٗ ضٚقٟبی ا٘زبْ وبض، ٚ زضٚؼ آٔٛذتٝ قسٜ ثطای حسالُ وطزٖ زٚثبضٜ وبضی ٞب ٚ اذتطاع 

 ٔزسز چطخ، اضظیبثی ٔی قٛز.

تٛا٘بیی ؾبظٔبٖ ثطای تكٛیك، پكتیجب٘ی، ٚ تمٛیت یبزٌیطی ٚ ٘ٛآٚضی  ثب اؾتفبزٜ اظ ٔؼیبض قكٓ یؼٙی یبزٌیطی ٚ ٘ٛآٚضی،

تالقٟبی ٔسیطیت ثطای ٟ٘بزیٙٝ وطزٖ اضظقٟبی یبزٌیطی ٚ ٘ٛآٚضی، ٚ فطاٞٓ ، ٚ ٔٙس زا٘كی-بی ٘ظبْاظ عطیك فطایٙسٞ

 وطزٖ ٔكٛق ٞب ثطای تؿٟیٓ زا٘ف اضظیبثی ٔی قٛ٘س.
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تٛا٘بیی ؾبظٔبٖ ضا ثطای ثٟجٛز اضظـ تِٛیس قسٜ ثطای آذطیٗ ٔؼیبض )٘تبیذ ٔسیطیت زا٘ف(، 

تٛا٘بیی  وطزٜ، ٚجٛز یبفتٝ ا٘ساظٜ ٌیطی ٔكتطی، اظ عطیك ٔحهٛالت ٚ ذسٔبت رسیس ٚ ثٟ

ؾبظٔبٖ ثطای افعایف ثٟطٜ ٚضی، ویفیت، ؾٛزآٚضی، ٚ حفظ ضٚ٘س ضقس اظ عطیك اؾتفبزٜ احطثرف اظ ٔٙبثغ، ٚ زض ٘تیزٝ 

 .(2010)یبً٘،  یبزٌیطی ٚ ٘ٛآٚضی ضا اضظیبثی ٔی وٙس

ٔی ثبقس. ثطای  210ٚ حساوخط ٕ٘طٜ آٟ٘ب ؾإاَ ٚرٛز زاضز وٝ ٞفت زؾتٝ ٕٔیعی ٔصوٛض ضا پٛقف ٔی زٞٙس،  42تؼساز 

ٔی ثبقس. ٞط ؾإاَ ضا ٔی تٛاٖ زض یىی اظ پٙذ ٌعیٙٝ  30ٞط زؾتٝ قف ؾإاَ ٚرٛز زاضز وٝ حساوخط ٕ٘طٜ ٕٔىٗ آٖ 

)ذیّی ذٛة ا٘زبْ ٔی قٛز( زضرٝ ثٙسی  5ٕٔىٗ اظ یه )ثٝ عٛض ضؼیف ا٘زبْ ٔی قٛز، یب ٞطٌع ا٘زبْ ٕ٘ی قٛز( تب 

 وطز.

 یطیت زا٘فٟبی ثّٛؽ ٔسٔسِ

ٟبی ٔرتّفی ثطای ثطضؾی ؾغح ثّٛؽ ٔسیطیت زا٘ف ٚرٛز زاضز وٝ ثطٔجٙبی ٔفطٚضبت پبیٝ ای تٛؾؼٝ زٞٙسٌبٖ ایٗ ٔسِ

 ٟب ٚیػٌی ٞبی ذبل ذٛز ضا زاض٘س. ٔسِ

 ٟبی ثّٛؽ ٔسیطیت زا٘فٔسِعجمٝ ثٙسی 

طایظ اِٚیٝ ٔفطٚو، ٘ٛاحی وّیسی ٟب، قٔسِٟبی ثّٛؽ ٔسیطیت زا٘ف ضا ٔی تٛاٖ ثطاؾبؼ ػٛأّی ٔب٘ٙس: ٔجٙبی تٛؾؼٝ ٔسِ

 ثّٛؽ، چٍٍٛ٘ی زؾتیبثی ثٝ ٘یبظٔٙسی ٞبی ؾغٛح، تٛرٝ ثٝ شیٙفؼبٖ ٔرتّف، ٚ لبثّیت ارطا عجمٝ ثٙسی وطز.

ب ضا ٔسِٟٔی تٛاٖ : ثطایٗ اؾبؼ (Peel, et al. 2002)ٟبی ثّٛؽ ٔسیطیت زا٘فٔسِثطاؾبؼ ٔجٙبی تٛؾؼٝ  عجمٝ ثٙسی -1

 :تمؿیٓ وطز ثٝ زٚ ٌطٜٚ

 .CMMة: ٔسِٟبی غیطٔجتٙی ثط اٍِٛی  (CMM) ٔجتٙی ثط اٍِٛی ثّٛؽ لبثّیتٟبی ا٘زٕٗ ٟٔٙسؾی ٘طْ افعاضٟبی ٔسِاِف: 

حضٛض زض ٞط ؾغحی اظ ثّٛؽ ٔسیطیت زا٘ف  ٔسِٟبی ٔجتٙی ثط اٍِٛی ثّٛؽ لبثّیتٟبی ا٘زٕٗ ٟٔٙسؾی ٘طْ افعاض، زض ٌطٜٚ 

 .زاضای تٛاِی ٌبْ ثٝ ٌبْ ٔی ثبقس زاضای قطایظ ٔكرم ٚ غیط لبثُ ا٘ؼغبف اؾت ٚ ٔؿیط ثّٛؽ ٘یع

ثیكتط ٔسِٟبی ثّٛؽ ٔسیطیت زا٘ف زض ٔفطٚضبت ؾغح یه ثٝ  عجمٝ ثٙسی ثطاؾبؼ قطایظ اِٚیٝ ٔفطٚو ٔسِٟب:  -2

وٝ زاضای ؾغح نفط ٔی ثبقس وٝ زض ایٗ ؾغح  KMCAػٙٛاٖ ؾغح آغبظیٗ ثّٛؽ زاضای ٔفطٚضبت ٔكتطوٙس، ثزع ٔسَ 

ٕٞچٙیٗ اظ ٘ظط ربیٍبٜ ٚ ّٔعٚٔبت ؾغح یه زض ثؼضی اظ  غیطٕٔىٗ ٔی زا٘س.قطایظ ضا ثطای ارطای ٔسیطیت زا٘ف 

اِعأبت ثیكتطی ٔتهٛض٘س ٚ زض ٔطحّٝ اَٚ فطو آٟ٘ب ثطایٗ اؾت وٝ اِعأبت ٚ قطایظ   K3M  ٚSTEPSٔسِٟب ٔب٘ٙس 

 .(1397)ػّی احٕسی ٚ ٕٞىبضاٖ، اؾتب٘ساضز زض ؾبظٔبٖ ٔٛرٛز اؾت

ٚرٝ ٔكتطن ٕٞٝ ٔسِٟب ایٗ اؾت وٝ ؾٝ ػبُٔ افطاز، فطایٙس، ٚ فٙبٚضی ضا ثٝ ٛؽ: عجمٝ ثٙسی ثطاؾبؼ ٘ٛاحی وّیسی ثّ -3
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ػٙٛاٖ ؾٝ ٘بحیٝ انّی ثّٛؽ ٔسیطیت زا٘ف ٔٛضز تٛرٝ لطاض زازٜ ا٘س؛ زض حبِی وٝ ثؼضی اظ 

ٔسِٟب ٘یع ػٛأُ زیٍطی ضا ثط ایٗ ػٛأُ افعٚزٜ ا٘س. ٕٞچٙیٗ، اِٚٛیت ثٙسی ٔسِٟبی ٔرتّف 

 ٘یع ٔتفبٚت ٔی ثبقس. زض ذهٛل ایٗ ؾٝ ػبُٔ

ثطایٗ اؾبؼ، ٔسِٟب ضا ٔی تٛاٖ ثٝ ؾٝ ٌطٜٚ  عجمٝ ثٙسی ثطاؾبؼ چٍٍٛ٘ی زؾتیبثی ثٝ ٘یبظٔٙسی ٞبی ؾغٛح: -4

ٔٙؼغف، ٚ ثؿیبض ٔٙؼغف تمؿیٓ وطز. زض ٔسِٟبی غیطٔٙؼغف الظْ اؾت قطایظ تؼطیف قسٜ زض ٞط  ٘یٕٝغیطٔٙؼغف، 

زض ٔسِٟبی ٘یٕٝ ٔٙؼغف، تب أىبٖ ٚضٚز ثٝ ٔطحّٝ ثؼسی فطاٞٓ قٛز.  ٔطحّٝ ٔسَ ثطای وّیٝ الالْ ٔٛضز ٘ظط حبنُ قٛز،

یب قست احط ػٛأُ زض ٔؿیط ثّٛؽ ٔتفبٚت اؾت، یب ٘یبظی ٘یؿت تٕبٔی ٘تبیذ ٔٛضز ٘ظط زض ؾغٛح پیكیٗ زض زض ثبالتطیٗ 

فتٗ زض ؾغح ثبالتط ؾغح ٕٔىٗ حبنُ قٛز؛ یب زؾتیبثی ثٝ تؼسازی اظ ػٛأُ زض زض ٞط یه اظ اثؼبز وّیسی ثطای لطاض ٌط

 ، ٚ ٞطچٝ ؾغح ثّٛؽ ثبالتط ٔی ضٚز، الظْ اؾت پیكطفت زض ظٔیٙٝ ػٛأُ ثیكتطی زض ؾبظٔبٖ حبنُ قٛز.وبفی اؾت

لبثّیت ارطا ثٝ ٔؼٙی أىبٖ ثىبضٌیطی ٔسَ ٔٛضز ٘ظط زض ؾبظٔبٟ٘بی ٔرتّف اؾت. : عجمٝ ثٙسی ثطاؾبؼ لبثّیت ارطا -5

ٕٞٝ ِؼٝ ٔٛضزی ایزبز ٚ اؾتفبزٜ قسٜ ا٘س، ِصا ٔی تٛاٖ ایٗ ٌٛ٘ٝ اؾتٙجبط وطز وٝ ثب تٛرٝ ثٝ ایٙىٝ ٕٞٝ ٔسِٟب ثطاؾبؼ ٔغب

 ٔسِٟب ضا ٔی تٛاٖ آظٔبیف قسٜ ِٚٛ زض ؾغح وٛچه ٔحؿٛة وطز.

ثط ایٗ اؾبؼ ٔی تٛاٖ ٔسِٟب ضا ثٝ زٚ ٌطٜٚ تمؿیٓ وطز وٝ ٌطٜٚ اَٚ : عجمٝ ثٙسی ثطاؾبؼ تٛرٝ ثٝ شیٙفؼبٖ ٔرتّف -6

 ٔٛضز تٛرٝ لطاض زازٜ ا٘س، ٚ ٌطٜٚ زْٚ ثٝ عٛض ضٕٙی ٚ غیطٔؿتمیٓ ثٝ شیٙفؼبٖ تٛرٝ وطزٜ ا٘س. شیٙفؼبٖ ضا ثٝ عٛض ٔؿتمیٓ

 ( ثیبٖ قسٜ ا٘س.1قطح رسَٚ قٕبضٜ )ثؼضی اظ ٚیػٌی ٞبی ٔسِٟبی ثّٛؽ ٔسیطیت زا٘ف ٔكتطن ٔی ثبقٙس وٝ ثٝ 

طیٗ ٔسِٟب اظ ٘ٛع ذٛز ٔی ثبقس وٝ ثب تٛرٝ ثٝ ایٙىٝ ٔسَ ثّٛؽ ٔسیطیت زا٘ف ؾبظٔبٖ ثٟطٜ ٚضی آؾیبیی یىی اظ رسیست

ثط ٔجٙبی ؾبیط ٔسِٟب ٚ ثب تأویس ثط ثٟجٛز ثٟطٜ ٚضی ٚ ثٝ نٛضتی وبضثطزی تٟیٝ قسٜ اؾت، اظ اثعاض اضظیبثی ایٗ ٔسَ ثطای 

 اضظیبثی ؾغح ثّٛؽ ٔسیطیت زا٘ف ٚظاضت ٚضظـ ٚ رٛا٘بٖ اؾتفبزٜ قس.

 ٔسیطیت زا٘ف ٞبی ػٕٛٔی ٚ ٔكتطن ٔسِٟبی ثّٛؽ (: ٚیػٌی1رسَٚ قٕبضٜ )

 (26، ل 1397)ػّی احٕسی ٚ ٕٞىبضاٖ، 

 خاصیت عمًمی يیژگی يیژگی مدلُا

 ٔحسٚز ٚ ٔؼٕٛالً پٙذ ؾغحی ثطذٛضزاضی اظ تؼسازی ؾغح

 زاضای ؾغٛح اثتسایی تب وٕبَ زاقتٗ ٔؿیطی ثطای ثّٛؽ

 لبػسٜ ٔٙس ٚ ػٕٛٔبً تطتیجی ٚ غیطلبثُ پطـ ربثزبیی ثیٗ ؾغٛح
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 رم ٚ ثیكتط لغؼی ٚ الظْ اِٛنَٛٔك ٘یبظٔٙسی ٞبی ؾغٛح

 زؾتیبثی ثٝ ٔعایبی قٙبذتٝ قسٜ ٔسیطیت زا٘ف ٞسف ٔؿیط ثّٛؽ

 تسضیزی ٚ وٙس زٚضٜ ثّٛؽ

 

 اتسار ارزیاتی مدیریت داوص سازمان تُرٌ يری آسیایی

 یه ضٚـ چٟبض ٔطحّٝ ای ٔی ثبقس وٝ زاضای ٔطاحُ؛ ،ارطای ٔسیطیت زا٘ف ؾبظٔبٖ ثٟطٜ ٚضی آؾیبیی ثطایضٚـ 

اؾتفبزٜ اظ پطؾكٙبٔٝ )وكف(، یه اظ السأبت ٔطحّٝ اَٚ  وكف، عطاحی، تٛؾؼٝ، ٚ ثىبضٌیطی ٔسیطیت زا٘ف ٔی ثبقس.

زٞس ٚ ٔیعاٖ آٔبزٌی ؾبظٔبٖ ٔی یه اضظیبثی اظ فطایٙسٞبی زا٘كی ٔٛرٛز ؾبظٔبٖ ا٘زبْ  اؾت وٝ اضظیبثی ٔسیطیت زا٘ف

  .(2010)یبً٘،  ٛز ضا زض ایٗ ظٔیٙٝ ٔكرم ٕ٘بیسضا ثطای ارطای ٔسیطیت زا٘ف، ٚ ٘مبط لٛت ٚ ٘مبط ثٟج

اثعاض اضظیبثی ٔسیطیت زا٘ف ؾبظٔبٖ ثٟطٜ ٚضی آؾیبیی، ٔی ثبیؿت لجُ اظ ایٗ وٝ ؾبظٔبٖ اثتىبض ٔسیطیت زا٘ف ضا قطٚع 

وٙس؛ اؾتفبزٜ قٛز. ایٗ وبض ثٝ ؾبظٔبٖ وٕه ٔی وٙس تب وٕجٛزٞبی ٔٛرٛز زض ظٔیٙٝ ٔسیطیت زا٘ف ضا قٙبؾبیی وطزٜ ٚ 

 ثط آٟ٘ب تٕطوع وٙس.

 ػجبضتٙس اظ: ٔكرم قسٜ ا٘سپٙذ ؾغح آٔبزٌی ؾبظٔبٖ وٝ زض ٔسَ ثّٛؽ ٔسیطیت زا٘ف ؾبظٔبٖ ثٟطٜ ٚضی آؾیبیی 

 ا٘فؼبَ: ؾبظٔبٖ اظ ایٗ وٝ ٔسیطیت زا٘ف چیؿت، ٚ إٞیت آٖ زض ثٟجٛز ثٟطٜ ٚضی ٚ ضلبثت پصیطی آٌبٜ ٘یؿت. 1ؾغح 

ٔسیطیت زا٘ف ضا حؽ وطزٜ، یب ٕٔىٗ اؾت یه پطٚغٜ آظٔبیكی ٔسیطیت ؾغح آغبظ: ؾبظٔبٖ وٓ وٓ ٘یبظ ثٝ  2ؾغح 

 زا٘ف ضا قطٚع وٙس.

 ثٝ عٛض وبُٔ زض ؾبظٔبٖ ارطا قسٜ ٚ ثٝ عطظ ٔإحطی ثىبض ٌطفتٝ قسٜ اؾت. فؾغح تٛؾؼٝ: ٔسیطیت زا٘ 3ؾغح 

 ظیبثی ٔی قٛز.ؾغح پبالیف )وٙتطَ(: ارطای ٔسیطیت زا٘ف ثٝ عٛض ٔساْٚ ٚ ثٝ ٔٙظٛض ثٟجٛز ٔؿتٕط، اض 4ؾغح 

 : ؾغح ثّٛؽ: ٔسیطیت زا٘ف زض ؾبظٔبٖ ضایذ ٚ غبِت اؾت. 5ؾغح

 ؾغح ثّٛؽ ٔسیطیت زا٘ف ؾبظٔبٖ ثطاؾبؼ ٕ٘طٜ وُ وؿت قسٜ تٛؾظ ؾبظٔبٖ زض اضظیبثی تؼییٗ ٔی ٌطزز.

 (55، ل 2010)یبً٘، ثطاؾبؼ ٔسَ ؾبظٔبٖ ثٟطٜ ٚضی آؾیبیی ح ثّٛؽ ٔسیطیت زا٘فپٙذ ؾغ(: 2رسَٚ قٕبضٜ )
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 قطح ؾغح ثّٛؽ اضظیبثی ٕ٘طٜ

 ٔسیطیت زا٘ف زض ؾبظٔبٖ غبِت اؾت. ثّٛؽ 210-189

 ارطای ٔسیطیت زا٘ف پیٛؾتٝ زض ؾبظٔبٖ اضظیبثی قسٜ ٚ ثٟجٛز زازٜ ٔی قٛز. پبالیف )وٙتطَ( 188-147

 ارطای فطاٌیط ٔسیطیت زا٘ف زض ؾبظٔبٖ تٛؾؼٝ 146-126

 ض ؾبظٔبٖقطٚع ثٝ زضن ٘یبظ ثٝ ٔسیطیت زا٘ف ز آغبظ 125-84

٘بآٌبٞی زض ذهٛل چیؿتی ٔسیطیت زا٘ف، ٚ إٞیت آٖ زض ثٟجٛز ثٟطٜ ٚضی ٚ  ٚاوٙف )ا٘فؼبَ( 83-24

 ضلبثت پصیطی.

 

 پیطیىٍ تحقیق 

 پیطیىٍ تحقیق داخلی

عطاحی ٔسَ ٔؼبزالت ؾبذتبضی ؾطٔبیٝ ی ارتٕبػی ٚ ٔسیطیت زا٘ف زض ؾبظٔبٖ  "( پػٚٞكی ثب ػٙٛاٖ 1390ٞٙطی )

زبْ زاز ٚ ٘تیزٝ ٌیطی وطز ثٝ ٔٙظٛض ٔسیطیت ٚ تٛؾؼٝ ٔٙبؾت زا٘ف ؾبظٔب٘ی زض ؾبظٔبٖ ٞبی ٚضظقی ا٘ "ٞبی ٚضظقی 

فطاٞٓ آٚضزٖ رّٛی ّٕٔٛ اظ اػتٕبز ٔتمبثُ، اضتجبعبت احطثرف ٚ تؼبٔالت ٔٙبؾت ٔیبٖ  اػضبء ثٝ ٌٛ٘ٝ ای وٝ تؿٟیُ 

زض ؾبظٔبٖ ثبقس، تٛؾظ ٔسیطیت ؾبظٔبٖ  وٙٙسٜ ی تضبضة ایسٜ ٞب ٚ افىبض ثیٗ وبضوٙبٖ ٚ تكٛیك وٙٙسٜ ی ٘ٛآٚضی

 ضطٚضی اؾت. 

اضتجبط فطًٞٙ ؾبظٔب٘ی ثب احطثركی ٔسیطیت زا٘ف ٚ احطثركی ؾبظٔب٘ی زض  "( ثب ثطضؾی 1391أیسی ٚ ٕٞىبضاٖ )

٘تیزٝ ٌطفتٙس وٝ ؾبظٔبٖ ٞبی ٔٛرٛز رٟت زؾتیبثی ثٝ حساوخط احطثركی ؾبظٔب٘ی  "ثطذی اظ ؾبظٔبٖ ٞبی ٚضظقی ایطاٖ

ٝ تمٛیت ٞطچٝ ثیكتط اثؼبز ٔبٔٛضیت ٚ یىپبضچٍی فطًٞٙ ؾبظٔب٘ی زاض٘س تب ظٔیٙٝ ٔؿبػسی ثطای ضقس فؼبِیت ٞب ٘یبظ ث

 ذّك وٙٙس ٚ تؿٟیٓ زا٘ف ایزبز وٙٙس.

تؼییٗ ؾٟٓ ٘ؿجی ٔسیطیت زا٘ف ثط ؾالٔت ؾبظٔب٘ی زض ازاضٜ "( زض پػٚٞكی ثب ػٙٛاٖ 1391ؾّغبٖ حؿیٙی ٚ ٕٞىبضاٖ )

٘تیزٝ ٌطفت وٝ ثیٗ ارتٕبػی ؾبظی زا٘ف، زضٚ٘ی ؾبظی زا٘ف،  "ٞبی ٚضظقی قٟط انفٟبٖوُ تطثیت ثس٘ی ٚ ٞیبت 

 ثیطٚ٘ی ؾبظی زا٘ف، ٚ تطویت زا٘ف ثب ثطذی اظ ٔإِفٝ ٞبی ؾالٔت ؾبظٔب٘یی ٕٞجؿتٍی ٔخجت ٚ ٔؼٙب زاضی ٚرٛززاضز.

ٚ احطثركی ؾبظٔب٘ی زض اضتجبط فطًٞٙ ؾبظٔب٘ی، ٔسیطیت زا٘ف  "( زض تحمیمی ثب ػٙٛاٖ 1392حٕیسی ٚ ٕٞىبضاٖ )
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ثٝ ایٗ ٘تیزٝ ضؾیس٘س وٝ اظثیٗ ٔإِفٝ ٞبی ٔسیطیت زا٘ف، وبضثطز  "ٚظاضت ٚضظـ ٚ رٛا٘بٖ

 زا٘ف ٚ تؿٟیٓ زا٘ف ثٝ تطتیت پیف ثیٗ ٔؼٙبزاضی ثطای احطثركی ؾبظٔب٘ی ثٛز٘س. 

اظ زیسٌبٜ ٔسیطاٖ ٚ  اضظیبثی احطثركی فطایٙس ٞبی ٔسیطیت زا٘ف"( زض تحمیمی تحت ػٙٛاٖ 1393ٔحٕسی ٚ ٕٞىبضاٖ )

٘تیزٝ ٌطفتٙس وٝ ثطای افعایف احطثركی ٔسیطیت زا٘ف، اضظیبثی پیبزٜ ؾبظی  "وبضقٙبؾبٖ زض ٚظاضت ٚضظـ ٚ رٛا٘بٖ

آٖ إٞیت ثؿعایی زاضز، ٚ ثب تٛرٝ ثٝ ایٙىٝ ٔسیطیت زا٘ف رعٚ ثط٘بٔٝ ٞبی ضاٞجطزی اؾت، ثطای ثٟجٛز احطثركی ایزبز 

 بٖ ؾبظٔبٖ ٚ اؾتفبزٜ اظ فٙبٚضی ضا پیكٟٙبز ٕ٘ٛز٘س.٘مكٝ زا٘ف ٚ آٔٛظـ ٔسٖٚ وبضوٙ

 خارجی پیطیىٍ تحقیق

ثطای ثطضؾی ؾبذتبض ثب ثىبضٌیطی تزعیٝ ٚ تحّیُ قجىٝ ارتٕبػی زض ظٔیٙٝ ذّك زا٘ف زض ظٔیٙٝ ٚضظـ، ( 2006وبتٕٗ )

ذتبض ٔسیطیت ػّٕی ارتٕبػی ٔسیطیت ٚضظقی زض آٔطیىبی قٕبِی، ثٝ ایٗ ٘تیزٝ زؾت یبفت وٝ زض ػیٗ حبَ وٝ ؾب

ارتٕبػی زض قجىٝ ٔسیطیت ٚضظقی آٔطیىب ٚ وب٘بزا ٚرٛز زاضز وٝ  -ٚضظقی زض حبَ تىبُٔ اؾت ٔٛا٘غ ثبِمٜٛ ؾبذتبضی

 اظ رّٕٝ آٟ٘ب تؿّظ یه ٔإؾؿٝ ذبل ٚ ٚرٛز ذأل ؾبذتبضی ٔی ثبقس. 

تفبزٜ اظ ضٚـ ٔطیىب ثب اؾ( ثب ثطضؾی ضاثغٝ ثیٗ ؾغح ثّٛؽ ٔسیطیت زا٘ف ٚ ػّٕىطز قطوتٟبی ا٘تفبػی زض آ2010یٛوُ )

قطوتٟب، ثٝ ایٗ ٘تیزٝ ضؾیس وٝ ثیٗ ؾغح ثّٛؽ ٔسیطیت زا٘ف ٚ ػّٕىطز قطوتٟب ضاثغٝ ٔخجتی ٚرٛز  ثطضؾی اؾٙبز ػّٕىطز

زاضز ِٚی ٕ٘ی تٛاٖ ایٗ ضاثغٝ ضا یه ضاثغٝ ػّّی تفؿیط وطز؛ چطا وٝ ٞٓ ثٟجٛز ؾغح ثّٛؽ ٔسیطیت زا٘ف ٔی تٛا٘س 

 ٞس ٚ ٞٓ ػىؽ ایٗ ٔی تٛا٘س نبزق ثبقس.ػّٕىطز قطوتٟب ضا ثٟجٛز ز

( ثب ثطضؾی ضاثغٝ ثیٗ ٔسیطیت زا٘ف ٚ ثّٛؽ ؾبظٔب٘ی ثٝ ایٗ ٘تیزٝ زؾت یبفت وٝ ثیٗ ثّٛؽ ؾبظٔب٘ی ٚ 2010اؾٕیت )

 وؿت زا٘ف ٚ ٕٞچٙیٗ ثّٛؽ ؾبظٔب٘ی ثب ثّٛؽ ٔسیطیت پطٚغٜ ضاثغٝ ٔؿتمیٕی ٚرٛز زاضز.ضؾٕی ٚ غیطضؾٕی وب٘بِٟبی 

ضؾی تِٛیس زا٘ف زض ظٔیٙٝ ػّْٛ ٚضظقی اظ عطیك تزعیٝ ٚ تحّیُ ٔمبالت ٔزّٝ ٔسیطیت ٚضظقی ثیٗ ( ثب ثط2012ویٓ )

ثٝ ایٗ ٘تیزٝ ضؾیس وٝ زض ضٚ٘س ٚ ٔٛضٛػبت ٔطثٛط ثٝ ٔمبالت زض ایٗ ثبظٜ ظٔب٘ی ٞٓ زض ؾغح  2010تب  1997ؾبِٟبی 

 تحّیّی ٚ ٞٓ ؾبذتبضی تغییطاتی حبنُ قسٜ اؾت.

ٔسیط وٝ ٔؿتمیٕبً ٔؿئِٛیت فؼبِیتٟبی ٔطتجظ ثب ٔسیطیت زا٘ف ضا زض قطوتٟبی ثعضي تبیٛا٘ی  244( ثب ٔغبِؼٝ 2014ِیٗ )

ثطػٟسٜ زاقتٙس ثٝ ایٗ ٘تیزٝ زؾت یبفت وٝ ٞٓ ضاٞجطز تسٚیٗ زا٘ف ٚ ٞٓ ضاٞجطز قرهی ؾبظی زا٘ف زض ٔسیطیت 

ٟب زض ظیطٔزٕٛػٝ ٞبی ٔرتّف زا٘ف، تأحیطات ٔخجت ثط تىبُٔ ٔطحّٝ ا ی ٔسیطیت زا٘ف زاض٘س، ِٚی ٔیعاٖ إٞیت آ٘

ٔتفبٚت اؾت. ٕٞچٙیٗ، ٘تبیذ تحمیك ٘كبٖ زاز وٝ فطایٙس زضٚ٘ی ٚ زیسٌبٟٞبی ٔكتطی ٘مف ٟٕٔی زض ؾٙزف ػّٕىطز زض 

 عی ٔطاحُ اِٚیٝ تىبُٔ ٔسیطیت زا٘ف ایفب ٔی وٙٙس.

إحط ثط ٔسیطیت زا٘ف زض ثطضؾی ػٛأُ ٔٚ  ،زض نٙؼت اتٛٔجیُ ثطظیُقطوت  78ٔغبِؼٝ ( ثب 2014ضٚزضیٍٛ ٚ ٌٛ٘عاِؽ )
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حُ ٔؿئّٝ ٚ قبُٔ: ٔطاحُ وؿت، شذیطٜ، تٛظیغ ٚ ثىبضٌیطی زا٘ف ٞكت ػبُٔ ظٔیٙٝ ای ضا 

ثٟجٛز ٔؿتٕط، فطًٞٙ یبزٌیطی ٚ وبض تیٕی، ؾبذتبض ؾبظٔب٘ی پیف فؼبَ، ٞٛیت ٔكتطن ٚ 

آٚضا٘ٝ، ٚ ؾیؿتٓ اعالػبت زا٘ف اِٚیٝ، ظطفیت رصة زا٘ف، تٟیٝ ٘مكٝ نالحیتٟب، ٚ اضظیبثی ٚ تٛؾؼٝ آٖ، ضاٞجطز ٘ٛ

ٚ زض  ٟب ٔطثٛعٙسثیكتط ثٝ ا٘ؿب٘. ایٗ ػٛأُ قٙبؾبیی وطز٘س وٝ فطایٙس ٔسیطیت زا٘ف ضا زض ؾبظٔبٖ پكتیجب٘ی ٔی وٙٙس

 نٛضتی وٝ ؾبظٔبٖ ثرٛاٞس ٔسیطیت زا٘ف ٔٛفمی زاقتٝ ثبقس ثبیس ایٗ ػٛأُ ضا تمٛیت وٙس.

 

سیطیت زا٘ف زض ٚظاضت ٚضظـ ٚ رٛا٘بٖ زض وساْ ؾغح اظ پٙذ پطؾف انّی ایٗ پػٚٞف ایٗ ثٛزٜ اؾت وٝ: ثّٛؽ ٔ

 ؾغح ٔسَ ثّٛؽ ٔسیطیت زا٘ف ؾبظٔبٖ ثٟطٜ ٚضی آؾیبیی لطاض زاضز؟

پطؾف فطػی ایٗ ثٛزٜ اؾت وٝ: وسأیه اظ ٞفت ٔؼیبض ٔسیطیت زا٘ف زض ٚظاضت ٚضظـ ٚ رٛا٘بٖ ثبالتطیٗ ٚ وسأیه 

 پبییٗ تطیٗ ربیٍبٜ ضا زاض٘س؟

 

 ضىاسی   ريش

تحمیك ٔٛضز اؾتفبزٜ زض ایٗ پػٚٞف، تٛنیفی ٔی ثبقس وٝ زض آٖ ٚضؼیت ٚظاضت ٚضظـ ٚ رٛا٘بٖ زض ظٔیٙٝ  ضٚـ

  ثّٛؽ ٔسیطیت زا٘ف تٛنیف قسٜ اؾت.

وٝ  قبُٔ وبضقٙبؾبٖ ٚ ٔسیطاٖ ؾتبزی ٚظاضت ٚضظـ ٚ رٛا٘بٖ ٚالغ زض قٟط تٟطاٖ ثٛزٜ اؾتربٔؼٝ آٔبضی پػٚٞف 

ٔبٜ  6ثب ثیف اظ ایٙىٝ پبؾد ثٝ پطؾكٙبٔٝ ٞب ٔی ثبیؿت تٛؾظ افطاز وبضقٙبؼ ثٝ ثبال  ٘فط ثٛزٜ ا٘س ٚ ثٝ زِیُ 297رٕؼبً 

٘فط ثب ضٚـ  156اظ ٔیبٖ ایٗ افطاز تؼساز  ٘فط ثٛزٜ اؾت. 203 افطاز ٚارس قطایظا٘زبْ ٔی قس، تؼساز وُ ؾبثمٝ وبض 

ثٝ نٛضت حضٛضی ثٝ آ٘بٖ تحٛیُ ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیطی تهبزفی عجمٝ ای اظ ٔؼبٚ٘تٟبی ٔرتّف ا٘تربة قس٘س ٚ پطؾكٙبٔٝ ٞب 

 قس. رٕغ آٚضیپؽ اظ تىٕیُ 

 42، پطؾكٙبٔٝ اضظیبثی ثّٛؽ ٔسیطیت زا٘ف ؾبظٔبٖ ثٟطٜ ٚضی آؾیبیی ثٛزٜ اؾت وٝ قبُٔ پػٚٞف ٔٛضز اؾتفبزٜ زضاثعاض

ٔی ضٚقی ضا ثطای قٙبؾبیی حٛظٜ ٞبیی وٝ ؾبظٔبٖ پطؾف زض ذهٛل ٞفت ٔؼیبض ٔسیطیت زا٘ف ٔی ثبقس. ایٗ اثعاض، 

ثبیؿت اثتىبضات ٔسیطیت زا٘ف ذٛز ضا ٔتٕطوع وٙس، اضائٝ وطزٜ اؾت. ٘تیزۀ اضظیبثی ثب ایٗ اثعاض، ٘مبط لٛت ؾبظٔبٖ؛ ٚ 

حٛظٜ ٞبیی ضا وٝ ٘یبظ ثٝ ثٟجٛز زاض٘س ٔكرم ٔی وٙس. اٞساف ذبل اثعاض اضظیبثی ٔسیطیت زا٘ف ؾبظٔبٖ ثٟطٜ ٚضی 

 آؾیبیی ػجبضتٙس اظ:

یطیت زا٘ف اظ لجُ زض ؾبظٔبٖ زض حبَ ارطا ثٛزٜ یب ٘ٝ، ٚ ایٙىٝ زض چٝ ؾغحی ثىبض ٌطفتٝ اِف: تؼییٗ ایٗ وٝ آیب ٔس

 قسٜ اؾت.

ٔٙس فطایٙسٞبی ٔسیطیت زا٘ف ضا زاضز یب -ة: تؼییٗ ایٗ وٝ آیب ؾبظٔبٖ، قطایظ ٔٙبؾت ثطای ایزبز ٚ اؾتٕطاض ٘ظبْ

 ذیط؟
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 ف.ح: قٙبؾبیی ٘مبط لٛت ٚ فطنتٟبی ؾبظٔبٖ ثطای ثٟجٛز ٔسیطیت زا٘

زضنس اظ وبضوٙبٖ ؾبظٔبٖ وٝ اظ ٕٞۀ ؾغٛح ٚ  80تب  70پطؾكٙبٔٝ اضظیبثی ٔی ثبیؿت تٛؾظ 

زازٜ قٛز. پبؾد زٞٙسٌبٖ ٔی ثبیؿت حسالُ قف ٔبٜ یب ثیكتط ؾبثمٝ وبض زض ؾبظٔبٖ زاقتٝ  پبؾدٕٞۀ ثرف ٞب ثبقٙس، 

 زضنس ثٛزٜ اؾت. 76د زٞٙسٌبٖ ثٝ پطؾكٙبٔٝ ثٝ ربٔؼٝ آٔبضی ٚارس قطایظ ٚٞف، ٘ؿجت پبؾػزض ایٗ پثبقٙس. 

زض ذهٛل ضٚایی پطؾكٙبٔٝ ثب تٛرٝ ثٝ ایٙىٝ پطؾكٙبٔٝ ٔٛضز اؾتفبزٜ تٛؾظ تیٓ ٔطوت اظ ٔترههبٖ ثیٗ إِّّی ٔسیطیت 

، ِصا ضٚایی آٖ ٔٛضز زا٘ف ؾبظٔبٖ ثٟطٜ ٚضی آؾیبیی تٟیٝ ٚ زض ؾبظٔبٟ٘بی ٔرتّف آؾیبیی ثٝ زفؼبت اؾتفبزٜ قسٜ اؾت

 ثٛزٜ /.89پطؾكٙبٔٝ اعٕیٙبٖ ٔی ثبقس. ٕٞچٙیٗ، زض ذهٛل پبیبیی پطؾكٙبٔٝ، ٔیعاٖ آِفبی وطٚ٘جبخ ٔحبؾجٝ قسٜ ثطای 

 ./. ٔی ثبقس پطؾكٙبٔٝ اظ پبیبیی ثبالیی ثطذٛضزاض اؾت7اؾت وٝ ثب تٛرٝ ثٝ ایٙىٝ ثیكتط اظ 

 

  ی تحقیقیافتٍ َا
وسٌصاضی، ثطاؾبؼ ضإٞٙبی اثعاض اضظیبثی ٔسیطیت زا٘ف ؾبظٔبٖ ثٟطٜ ٚضی آؾیبیی زازٜ ٞبی رٕغ آٚضی قسٜ پؽ اظ 

 ( زضد قسٜ اؾت.3ذالنٝ قس ٚ ثب تٛرٝ ثٝ ٕ٘طٜ ٞط یه اظ ٞفت ٔؼیبض ٔطثٛعٝ؛ زض رسَٚ قٕبضٜ )

 1س ٕ٘طٜ ثب تٛرٝ ثٝ ایٙىٝ زض پطؾكٙبٔٝ ثطای ٞط ٔؼیبض قف پطؾف پبؾد ثؿتٝ ٚرٛز زاقتٝ وٝ افطاز پبؾرٍٛ ٔی تٛا٘ؿتٙ

ضا ثب تٛرٝ ثٝ ٚضؼیت پطؾف ٔٛضز ٘ظط زض ٚظاضت ٔصوٛض ثٝ ػٙٛاٖ پبؾد زضد وٙٙس؛ ِصا زض نٛضتی وٝ ثبالتطیٗ  5تب 

ٚ حساوخط ٕ٘طٜ ٕٔىٗ ثطای ٔزٕٛع  30ٕ٘طٜ ثٝ وّیٝ پطؾكٟب تؼّك ٌیطز، حساوخط ٕ٘طٜ ٕٔىٗ ثطای ٞط ٔؼیبض ٔؼبزَ 

 ذٛاٞس ثٛز. 210ٔؼیبضٞب ٔؼبزَ 

یذ ثٝ زؾت آٔسٜ زض اضظیبثی، ٔزٕٛع ٕ٘طات وؿت قسٜ ٚظاضت ٚضظـ ٚ رٛا٘بٖ اظ ٞفت ٔؼیبض اضظیبثی ثب تٛرٝ ثٝ ٘تب

ٔی ثبقس. ثطاؾبؼ زضرٝ ثٙسی ا٘زبْ قسٜ تٛؾظ ؾبظٔبٖ ثٟطٜ ٚضی آؾیبیی وٝ زض آٖ  5/92ٔسیطیت زا٘ف ٔؼبزَ  

ٔی ثبقس. ِصا ٔی تٛاٖ ٘تیزٝ ثٛزٜ وٝ ؾغح زْٚ اظ پٙذ ؾغح ثّٛؽ ٔسیطیت زا٘ف  82-125ٔحسٚزٜ ٕ٘طٜ وؿت قسٜ 

ؾغح )ؾغح آغبظ( لطاض زاضز. وؿت  5اظ  2رٛا٘بٖ اظ ٘ظط ثّٛؽ ٔسیطیت زا٘ف زض ؾغح ٌطفت وٝ ٚظاضت ٚضظـ ٚ 

ٕ٘طٜ اضظیبثی زض ایٗ ؾغح ثسیٗ ٔؼٙی اؾت وٝ ؾبظٔبٖ قطٚع ثٝ احؿبؼ ٘یبظ ثٝ ٔسیطیت زا٘ف وطزٜ، یب ٕٔىٗ اؾت 

طٚع وطزٜ ثبقس. ثٝ ػجبضت زیٍط ظٔیٙٝ اِٚیٝ ثطای ارطای ٔسیطیت زا٘ف زض یه پطٚغٜ آظٔبیكی ٔسیطیت زا٘ف ضا ق

 ؾبظٔبٖ زض حبَ قىُ ٌیطی ٔی ثبقس.

 

 

 ٚظاضت ٚضظـ ٚ رٛا٘بٖ أتیبظات ٔؼیبضٞبی ٞفت ٌب٘ٝ ٔیعاٖ آٔبزٌی ٔسیطیت زا٘ف(:3قٕبضٜ )رسَٚ 
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 3ستًن ضمارٌ  2ستًن ضمارٌ  1ستًن ضمارٌ  ضمارٌ گريٌ معیار

مرٌ کسة و وام گريٌ

 ضدٌ

 رتثٍ تىدی گريَُا  حداکثر ومرٌ ممکه

 (7تا  1)از 

 2 30 9/12 رَثری مدیریت داوص  1

 3 30 3/12 فرایىد  2

 4 30 1/12 افراد  3

 1 30 9/19 فىايری 4

 6 30 9/11 فرایىد َای داوطی  5

 5 30 0/12 یادگیری ي وًآيری  6

 7 30 4/11 وتایج مدیریت داوص  7

  210 5/92 تجمع ومرا 

 

 تحث 

زض ٚظاضت ٚضظـ ٚ ثّٛؽ ٔسیطیت زا٘ف ت ٌب٘ٝ ثب تٛرٝ ثٝ ؾغح ٞطیه اظ ٔؼیبضٞبی ٞف ٔكطٚحثٝ تحّیُ  ایٗ ثرف زض

 ٔی پطزاظیٓ.رٛا٘بٖ 

 فٙبٚضی

( وؿت 30اظ 9/19ٔؼیبض زیٍط ٔسیطیت زا٘ف ثبالتطیٗ ٕ٘طٜ ضا ) 6زض ایٗ ٔؼیبض، ٚظاضت ٚضظـ ٚ رٛا٘بٖ زض ٔمبیؿٝ ثب 

ؾت. ِصا ٔی تٛاٖ اظ ایٗ ٚیػٌی ثٝ ػٙٛاٖ یه ٘مغٝ لٛت ثطای ارطای ٔسیطیت زا٘ف ثب اؾتفبزٜ اظ اثعاضٞبی وطزٜ ا

وطز. زض ایٗ ؾغح ٔی تٛاٖ ایٗ ٌٛ٘ٝ تفؿیط وطز وٝ قٙبذت وبفی اظ  ٔحٛض ٔسیطیت زا٘ف زض ؾبظٔبٖ اؾتفبزٜ-فٙبٚضی

ب اؾتفبزٜ ٔٙبؾت اظ ظیطؾبذت فٙبٚضی اعالػبت ٘مف فٙبٚضی اعالػبت زض ٔسیطیت زا٘ف زض ؾبظٔبٖ ٚرٛز زاضز، ٚ ث

ٚظاضت ٚضظـ ٚ رٛا٘بٖ  زض ٔٛرٛز ٚ ٕٞبًٞٙ وطزٖ آٖ ثب اٞساف ضاٞجطزی ٔی تٛاٖ ظٔیٙٝ ارطای ٔسیطیت زا٘ف ضا

 ثٟجٛز زاز.

اظ ثیٗ ٔإِفٝ ٞبی ٔؼیبض فٙبٚضی اعالػبت، زؾتطؾی افطاز ثٝ ایٙتط٘ت، ایٙتطا٘ت، ٚ آزضؼ پؿت اِىتطٚ٘یه ثب وؿت 
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ثبالتطیٗ ٕ٘طٜ ضا زض ثیٗ ٔإِفٝ ٞبی ایٗ ٔؼیبض ٚ ٕٞچٙیٗ وّیٝ ٔإِفٝ ٞبی  5اظ  4ٍ٘یٗ ٕ٘طٜ ٔیب

ٔسیطیت زا٘ف زض ٚظاضت ٚضظـ ٚ رٛا٘بٖ وؿت وطزٜ اؾت. اؾتفبزٜ اظ ایٙتطا٘ت ٚظاضترب٘ٝ 

ػبت ٘یع ثب وؿت )یب یه قجىٝ ٔكبثٝ آٖ(، ثٝ ػٙٛاٖ یه ٔٙجغ انّی اضتجبعبت ثطای پكتیجب٘ی ا٘تمبَ زا٘ف یب تؿٟیٓ اعال

پبییٗ تطیٗ ٕ٘طٜ ضا زاضز. ایزبز ظیطؾبذتٟبی فٙبٚضی اعالػبت )اظ لجیُ ایٙتط٘ت، ایٙتطا٘ت، ٚ ٚة ؾبیت(  5اظ  3ٕ٘طٜ 

ثطای تؿٟیُ ثىبضٌیطی ٔسیطیت زا٘ف، ٕٞبٍٞٙی ظیطؾبذت فٙبٚضی اعالػبت ٚظاضترب٘ٝ، ثب ضاٞجطز ٔسیطیت زا٘ف، 

ض ٚة ؾبیت ٚ ایٙتطا٘ت ٚظاضترب٘ٝ ثٝ تطتیت ضتجٝ ؾبظی ٔطتت اعالػبت ٔٛرٛز ز زؾتطؾی ٕٞٝ افطاز ثٝ ضایب٘ٝ، ضٚظآٔس

 ٞبی زْٚ تب ٔبلجُ آذط ضا وؿت وطزٜ ا٘س.

 ضٞجطی ٔسیطیت زا٘ف

ٕ٘طٜ، ثؼس اظ فٙبٚضی زض ضتجٝ ی زْٚ لطاض زاضز. وؿت ایٗ ٕ٘طٜ ثسیٗ  30اظ  9/12ایٗ ٔؼیبض ثب وؿت ٔزٕٛع ٕ٘طٜ 

بٖ زض ٔزٕٛع اظ ٘ظط ٔإِفٝ ٞبیی ٔب٘ٙس  ایزبز ٚ تؿٟیٓ زیسٌبٜ ٚ ضاٞجطز ٔطثٛط ثٝ ٔؼٙبؾت وٝ ٚظاضت ٚضظـ ٚ رٛا٘

چكٓ ا٘ساظ، ٔأٔٛضیت، ٚ اٞساف ؾبظٔب٘ی ٚ زا٘ف ٔطثٛط ثٝ آٖ ثب وبضوٙبٖ، ضؾٕیت ثركیسٖ ثٝ اثتىبضات ٔسیطیت زا٘ف، 

زض ظٔیٙٝ اضظقٟبی تؿٟیٓ زا٘ف ٚ  اذتهبل ٔٙبثغ ٔبِی الظْ ثٝ اثتىبضات ٔسیطیت زا٘ف، اٍِٛ ثٛزٖ ٔسیطاٖ ٚظاضترب٘ٝ،

وبض ٌطٚٞی، تٛرٝ ثٝ ثٟجٛز ػّٕىطز، یبزٌیطی فطزی ٚ ؾبظٔب٘ی، تؿٟیٓ زا٘ف، ٚ ذّك زا٘ف ٚ ٘ٛآٚضی؛ زض ؾغح پبییٗ 

 تط اظ ٔتٛؾظ لطاض زاضز.

ٕ٘طٜ ضا  ثبالتطیٗ 3/2تٛرٝ ثٝ ثٟجٛز ػّٕىطز، یبزٌیطی فطزی ٚ ؾبظٔب٘ی، تؿٟیٓ زا٘ف، ٚ ذّك زا٘ف ٚ ٘ٛآٚضی؛ ثب ٕ٘طٜ 

ٔإِفٝ ٔطثٛط ثٝ ضٞجطی ٔسیطیت زا٘ف وؿت وطزٜ اؾت. ایٗ ٚضؼیت ضا ٔی تٛاٖ ایٗ ٌٛ٘ٝ تحّیُ وطز وٝ ثب  6زض ثیٗ 

ثطای ٞط پطؾف، حتی ثبالتطیٗ ٕ٘طٜ ٔإِفٝ ٞبی ضٞجطی ٔسیطیت زا٘ف زض ٚظاضت ٔصوٛض  5تٛرٝ ثٝ حساوخط ٕ٘طٜ ٕٔىٗ 

 زاضز. لطاض 5اظ  5/2زض ؾغح پبییٗ تط اظ ٔتٛؾظ یؼٙی 

اظ  2ثب ٔیبٍ٘یٗ ٕ٘طٜ  ٌطٚٞیٚظاضترب٘ٝ زض ظٔیٙٝ اضظقٟبی تؿٟیٓ زا٘ف ٚ وبض ٔسیطاٖ ٍِٛ ثٛزٖ اثب تٛرٝ ثٝ ایٙىٝ ٔإِفٝ 

ٔی ثبقس، ثٝ عٛض ضٕٙی ثسیٗ ٔؼٙی اؾت وٝ ٔسیطاٖ ٚظاضترب٘ٝ زض ظٔیٙٝ تؿٟیٓ زاضا زض ایٗ ٔؼیبض ضا ، پبییٗ تطیٗ ٕ٘طٜ 5

ٗ تط اظ ٔتٛؾظ ػُٕ ٔی وٙٙس. ِصا ثٝ ٘ظط ٔی ضؾس وٝ ثب تٛرٝ ثٝ تأحیط قسیس ضفتبض زا٘ف ٚ وبض ٌطٚٞی زض ؾغح پبیی

ٔسیطاٖ ٚ اٌٍِٛیطی وبضوٙبٖ اظ ضفتبض آٟ٘ب، ٕٞچٙیٗ ٔبٞیت وبض ٔسیطاٖ ؾتبزی وٝ ٘یبظ ثٝ وبض ٌطٚٞی زض آٖ ثبال ٔی 

زا٘ف ٔسیطاٖ ٚظاضت ٚضظـ ٚ رٛا٘بٖ، ثب ثطضؾی زلیمتط ٚ ٔهبحجٝ ثب افطاز ٔغّغ ٚ ثطضؾی ضفتبض تؿٟیٓ ثبقس، الظْ اؾت 

 ػُّ ٔطثٛط ثٝ ؾغح پبییٗ تؿٟیٓ زا٘ف تٛؾظ ٔسیطاٖ، قٙبؾبیی ٚ زض رٟت ضفغ آٟ٘ب الساْ قٛز.

 فطایٙس  

ٔی  .اظ ضٞجطی ٔسیطیت زا٘ف زض ضتجٝ ؾْٛ لطاض  زاضزٕ٘طٜ، پؽ  30حساوخط ٕٔىٗ اظ  3/12 فطایٙس ثب وؿت ٕ٘طٜٔؼیبض 

ٔٙس قطٚع قسٜ اؾت، ِٚی -ٝ اٌطچٝ زض ؾبظٔبٖ عطاحی ٚ اؾتفبزٜ اظ فطایٙس ٞبی وبضی ٘ظبْتحّیُ وطز و ٌٛ٘ٝتٛاٖ ایٗ 
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ثب ثىبضٌیطی ثٟتط ایٗ فطایٙسٞب رٟت ذّك اضظـ ٚ زؾتیبثی ثٝ تؼبِی ػّٕىطز ٔی تٛاٖ ظٔیٙٝ 

 فطاٞٓ وطز.ٞبی ارطای ٔسیطیت زا٘ف ضا 

ساف ضاٞجطزی، عطاحی ؾیؿتٕٟبی وبضی ٚ فطایٙسٞبی ٕٞبٍٞٙی لبثّیتٟبی انّی ثب ٔأٔٛضیت ٚ اٞٔإِفٝ ٞبی چٟبضٌب٘ٝ 

وّیسی ثطای ذّك اضظـ ثطای شیٙفؼبٖ ٚ زؾتیبثی ثٝ تؼبِی ػّٕىطز، تٛرٝ ثٝ فٙبٚضی رسیس، ٚ تؿٟیٓ زا٘ف زض عطاحی 

 ٚ ٔإِفٝثبالتطیٗ ٕ٘طٜ ؛ 5اظ  1/2ثب وؿت ٕ٘طٜ ٔؿبٚی  فطایٙس ٞبی وبضی، إٞیت ثبال ثطای پبؾد ثٝ ٘یبظٞبی شیٙفؼبٖ،

پبییٗ تطیٗ  ز.ثؼسی لطاض زاض زض ٔىبٖ 2ثب وؿت ٕ٘طٜ  اضظیبثی ٚ ثٟجٛز ٔؿتٕط ثطای ثٟجٛز فؼبِیتٟب ٚ ذسٔبت اضائٝ قسٜ

ٚرٛز یه ؾیؿتٓ ؾبظٔب٘سٞی قسٜ ثطای ٔسیطیت ٔٛلؼیت ٞبی ثحطا٘ی یب ضذسازٞبی پیف "ٕ٘طٜ زض ایٗ ٔؼیبض ٔطثٛط ثٝ 

 .ٕ٘طٜ ٕٔىٗ ٔی ثبقس 5اظ  9/1ثب ٕ٘طٜ  "ثیٙی ٘كسٜ

پیف ثیٙی ٔٛلؼیت  رٟتایٗ ٚضؼیت زض ٚالغ ٘ٛػی ٞكساض ثطای ظٔیٙٝ ؾبظی ثب تٛرٝ ثٝ پبییٗ ثٛزٖ ٕ٘طٜ ٔإِفٝ ٞب، 

ٞبی ثحطا٘ی ٚ ایزبز ؾیؿتٕی ثطای ٔسیطیت آٟ٘ب  ٔی ثبقس. ثب تٛرٝ ثٝ حیغٝ ٌؿتطزٜ فؼبِیتٟبی ٚظاضت ٚضظـ ٚ رٛا٘بٖ 

ػسْ پیف ثیٙی ٔٛلؼیت ٞبی ثحطا٘ی ٔی تٛا٘س ٔٙزط ثٝ ایزبز  ؛اؾت ٚ حؿبؾیت ایٗ فؼبِیتٟب وٝ ثب غطٚض ّٔی ٌطٜ ذٛضزٜ

الظْ اؾت ایٗ ٔٛضٛع زض زؾتٛض وبض ٔؿئٛالٖ ٚظاضت ٚضظـ ٚ رٛا٘بٖ ٚ زض ٘تیزٝ ٔكىالت زض ؾغح ٚؾیغ ٌطزز، 

 لطاض ٌیطز.

 افطاز 

رٝ ثیكتط ثٝ ثٟجٛز زض (، ٚ ایٗ ٌٛیبی ِعْٚ ت30ٛاظ 1/12وؿت وطزٜ اؾت ) زض ایٗ ٔؼیبض، ؾبظٔبٖ ضتجٝ ی چٟبضْ ضا

ظٔیٙٝ ٔٙبثغ ا٘ؿب٘ی زض ؾبظٔبٖ ٔی ثبقس. ٔؼٕٛالً تفؿیط وّی زض چٙیٗ حبِتی ایٗ اؾت وٝ ثیٗ افطاز ؾبظٔبٖ تؿٟیٓ زا٘ف 

 ، ِٚی فمظ ظٔب٘ی وٝ اظ افطاز تمبضب قٛز ٚ فمظ زض ٚاحس ذٛز ایٗ وبض ضا ا٘زبْ ٔی زٞٙس. ا٘زبْ ٔی قٛز

ثب  ٚ تٛؾؼٝ قغّی ثطای ثٟجٛز زا٘ف، ٟٔبضتٟب، ٚ قبیؿتٍی ٞبی ٔٛضز ٘یبظ وبضوٙبٖ ٚرٛز ثط٘بٔٝ ٞبی تطثیتی، آٔٛظقی،

ثبالتطیٗ ٕ٘طٜ، ٚ ٚرٛز ٌطٟٚٞبی وٛچه وبضی ثیٗ ٚظیفٝ ای ثطای پبؾد ٌٛیی ثٝ ٔكىالت؛ ثب ٕ٘طٜ  3/2وؿت ٕ٘طٜ 

ٔٙس آقٙبؾبظی -س ٘ظبْٚرٛز فطایٙؾٝ ٔإِفٝ  پبییٗ تطیٗ ٕ٘طٜ ضا ثیٗ ٔإِفٝ ٞبی ایٗ ٔؼیبض وؿت وطزٜ اؾت.  8/1

ٚ اثعاضٞبی آٖ، ٚرٛز فطایٙس ٞبی ضؾٕی ٔكبٚضٜ وبضوٙبٖ، ٔطثی ٌطی ٚ آٔٛظـ،  عایبوبضوٙبٖ رسیس ثب ٔسیطیت زا٘ف، ٔ

ایزبز ثب٘ه اعالػبت اظ  ، ٚ ٔإِف2ٝ ثٝ عٛض ٔكتطن ٕ٘طٜ تكٛیك فؼبال٘ٝ تؿٟیٓ زا٘ف ٚ وبض ٌطٚٞی ٚ پبزاـ زازٖ ثٝ آٖ،

 ضا وؿت ٕ٘ٛزٜ اؾت.  9/1ٕ٘طٜ لبثّیتٟبی ٞبی وبضوٙبٖ، 

ٞبی آٔٛظقی ٘ؿجت ثٝ ؾبیط ٔإِفٝ ٞبی ایٗ  زض ایٗ ظٔیٙٝ ٔی تٛاٖ ٌفت وٝ اٌطچٝ زض ٚظاضت ٚضظـ ٚ رٛا٘بٖ ثط٘بٔٝ

ٔؼیبض ٚضؼیت ثٟتطی زاض٘س، ِٚی الظْ اؾت ثٝ ٔٛضٛع آٔٛظـ ٚ آقٙبؾبظی وبضوٙبٖ ثب ٔٛضٛع ٔسیطیت زا٘ف ثیكتط 

زا٘ف ٚ وبض ٌطٚٞی تكٛیك قسٜ ٚ ثطای ایزبز أىبٖ اؾتفبزٜ اظ زا٘ف وبضوٙبٖ،  پطزاذتٝ قٛز، ٚ ٕٞچٙیٗ تؿٟیٓ

 اعالػبت ٔطثٛط ثٝ لبثّیتٟبی وبضوٙبٖ زض لبِت ثب٘ه اعالػبت ٔٙؿزٓ زض اذتیبض وّیٝ ٚاحسٞب ٚ وبضوٙبٖ لطاض ٌیطز.
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 یبزٌیطی ٚ ٘ٛآٚضی

٘كبٖ ٔی زٞس وٝ ٘یبظ ( 30اظ 0/12ٕطٜ وؿت قسٜ آٖ )ٚ ٘ زض ضتجٝ پٙزٓ لطاض زاضز،ٔؼیبض اضظیبثی قسٜ  7ثیٗ ایٗ ٔؼیبض 

ثٝ ثٟجٛز زض ایٗ ٔؼیبض ثٝ قست احؿبؼ ٔی قٛز. ثطای تمٛیت تِٛیس ٚ تؿٟیٓ زا٘ف رسیس، الظْ اؾت ؾبظٔبٖ اضظقٟبی 

 ٔطثٛط ثٝ یبزٌیطی ٚ ٘ٛآٚضی ضا ثٝ عٛض ٔؿتٕط تكطیح ٚ تمٛیت ٕ٘بیس، ٔربعطٜ پصیطی ٚ ٔطتىت اقتجبٜ قسٖ افطاز ضا ثٝ

ػٙٛاٖ فطنت یبزٌیطی تّمی وٙس، ٚ ثطای ایسٜ ٞبی افطاز ٚ ؾٟٓ آٟ٘ب زض وبض؛ اضظـ لبئُ قٛز. ٔسیطیت ؾبظٔبٖ، ثطای 

 ٔكٛلٟبیی ضا زض ٘ظط ثٍیطز. وبض ٌطٚٞی ٚ تكطیه ٔؿبػی، ٚ تؿٟیٓ اعالػبت افطاز ثب یىسیٍط،

، ٚ تٕبیُ ٔسیطیت ثٝ آظٔبیف اثعاضٞب ٚ یتكطیح ٚ تمٛیت ٔؿتٕط اضظقٟبی ٔطثٛط ثٝ یبزٌیطی ٚ ٘ٛآٚض زض ایٗ ٔؼیبض،

ثبالتطیٗ ٕ٘طٜ ضا وؿت وطزٜ ا٘س، ٚ ٚرٛز احؿبؼ تٛإ٘ٙسی زض افطاز، ٚ ایٗ  5اظ  2/2فٖٙٛ رسیس  ثب وؿت ٕ٘طٜ 

زض ربیٍبٜ آذط  5اظ  6/1احؿبؼ وٝ ػٕٛٔبً ٚظاضترب٘ٝ ثطای ایسٜ ٞب ٚ ؾٟٓ آٟ٘ب زض وبض؛ اضظـ لبئُ ٔی قٛز ثب ٕ٘طٜ 

فطنت یبزٌیطی، تكىیُ تیٕٟبی ثیٗ ٚظیفٝ ثٝ ػٙٛاٖ تّمی ٔربعطٜ پصیطی ٚ اقتجبٜ زض ؾبیط ٔإِفٝ ٞب قبُٔ:  لطاض زاضز.

؛ تكٛیك وبض ٌطٚٞی ٚ تؿٟیٓ اعالػبت افطاز ثب یىسیٍط تٛؾظ ٚظاضترب٘ٝٚ ای ثطای ٔمبثّٝ ثب ٔؿبئُ ٚاحسٞبی ٔرتّف، 

 ضا وؿت وطزٜ ا٘س. 5اظ  2ٕ٘طٜ ٔؿبٚی 

ایٗ ٌٛ٘ٝ تحّیُ وطز وٝ زض ٔزٕٛع ٚضؼیت ٔإِفٝ ٞبی یبزٌیطی ٚ ٘ٛآٚضی ٘عزیه ثٝ ؾغح  ثٝ عٛض ذالنٝ ٔی تٛاٖ

ضؼیف ٔی ثبقس ٚ الظْ اؾت ٚظاضت ٚضظـ ٚ رٛا٘بٖ، اؾتفبزٜ اظ وبض ٌطٚٞی ٚ ٔؿتٙسؾبظی زالیُ قىؿتٟب ضا زض 

ی ثیٗ ٚاحسٞبی زؾتٛض وبض ذٛز لطاض زٞس ٚ ثطای زیسٌبٟٞبی افطاز ؾغٛح ٔرتّف اضظـ لبئُ قٛز ٚ وبض ٌطٚٞ

 ٔحتّف ضا تكٛیك ٕ٘بیس.

 فطایٙس ٞبی زا٘كی

 .ضتجٝ قكٓ اظ ٞفت ٔؼیبض لطاض زاضزٕ٘طٜ زض  30اظ  9/11ایٗ ٔؼیبض ثب وؿت ٕ٘طٜ وٝ  اضظیبثی ٔٛرٛز حبوی اظ ایٗ اؾت

ٛزٜ اؾت، ِصا ؾبظٔبٖ قطٚع ثٝ تٛؾؼٝ ٚ ارطای فطایٙسٞبیی ثطای تِٛیس، ؾبظٔب٘سٞی، تؿٟیٓ، ٚ اؾتفبزٜ اظ زا٘ف ٕ٘اٌطچٝ 

 ٘یبظ ثٝ ثٟجٛز زض ایٗ ٔؼیبض ثٝ قست احؿبؼ ٔی قٛز. 

 5اظ  2/2تؿٟیٓ ثٟتطیٗ ضٚقٟبی ا٘زبْ وبض ٚ زضٚؼ آٔٛذتٝ قسٜ زض وُ ٚاحسٞب، ثطای رٌّٛیطی اظ زٚثبضٜ وبضی ثب 

رٛا٘بٖ  وٝ ٌٛیبی ٚرٛز پتب٘ؿیُ ثطای فطًٞٙ ؾبظی تؿٟیٓ زا٘ف زض ٚظاضت ٚضظـ ٚ، ضا وؿت ٕ٘ٛزٜ ثبالتطیٗ ٕ٘طٜ

اضا ثٛزٖ ٔرعٖ زا٘ف ثطای قٙبؾبیی، رٕغ آٚضی ٚ ٍٟ٘ساضی اعالػبت زاضائیٟبی زا٘كی ٚ ٔٙبثغ زا٘كی زض وُ اؾت. ز

؛ وٝ اِجتٝ ثب تٛرٝ ثٝ ٚضؼیت ذٛة ظیطؾبذت ربیٍبٜ زض ایٗ ٔؼیبض لطاض زاضزپبییٗ تطیٗ زض  5اظ  8/1 ٕ٘طٜ ٚظاضترب٘ٝ ثب

 بٖ ثٟجٛز ایٗ ٚضؼیت ٚرٛز زاضز. فٙبٚضی اعالػبت زض ایٗ ٚظاضترب٘ٝ، أى
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ٚرٛز فطایٙس ٞبی ؾبیط ٔإِفٝ ٞبی فطایٙسٞبی زا٘كی زض ٚظاضت ٚضظـ ٚ رٛا٘بٖ قبُٔ: 

ٔؿتٙس ؾبظی ٚ تؿٟیٓ  ٔٙس ثطای قٙبؾبیی، ذّك، شذیطٜ، تؿٟیٓ، ٚ ثىبضٌیطی زا٘ف؛-٘ظبْ

ب٘ی وٝ ٚظاضترب٘ٝ ضا طثٛط ثٝ وبضوٙزا٘ف حبنُ اظ وبضٞب یب پطٚغٜ ٞبی اتٕبْ یبفتٝ، حفظ ٚ ٍٟ٘ساضی زا٘ف حیبتی ٔ

ٕ٘طات  ؛ٚ ذّك زا٘ف ترب٘ٝ ثطای ثٟجٛز ػّٕىطز ؾبظٔب٘یاؾتفبزٜ اظ اٍِٛثطزاضی اظ زاذُ ٚ ثیطٖٚ ٚظاضٚ  تطن ٔی وٙٙس؛

ضا وؿت ٕ٘ٛزٜ ا٘س، وٝ حبوی اظ ٘یبظ قسیس ٚظاضت ٚضظـ ٚ رٛا٘بٖ ثٝ ٘ظبْ ٔٙس وطزٖ فطایٙسٞبی  9/1ٚ  2ٔحسٚزٜ 

ذیطٜ، تؿٟیٓ، ٚ ثىبضٌیطی زا٘ف؛ ٔؿتٙس ؾبظی ٚ تؿٟیٓ زا٘ف حبنُ اظ وبضٞب یب پطٚغٜ ٞبی ا٘زبْ قٙبؾبیی، ذّك، ش

 قسٜ ٔی ثبقس.

 ٘تبیذ ٔسیطیت زا٘ف

ٌٛیبی ِعْٚ  وٝ ایٗ ٚضؼیت(، 30اظ 4/11ٔؼیبض وؿت وطزٜ اؾت ) اظ ثیٗ ٞفتزضایٗ ٔؼیبض، ؾبظٔبٖ پبییٗ تطیٗ ٕ٘طٜ ضا 

ی ؾبظٔبٖ اظ عطیك ٔسیطیت زا٘ف ثب ارطای اثتىبضات ٔسیطیت زا٘ف ٚ ٔؿتٙسؾبظی ٚ تٛرٝ ثیكتط ثٝ ثٟجٛز ٘تبیذ ػّٕىطز

 ٔی ثبقس. حفظ ؾبثمٝ السأبت ا٘زبْ قسٜ زض ایٗ ظٔیٙٝ ثب زضؼ ٌطفتٗ اظ اثتىبضات لجّی

ٍٟ٘ساضی ؾبثمٝ السأبت ا٘زبْ قسٜ زض ظٔیٙٝ ارطای ٔسیطیت زا٘ف، ایزبز ٚ ثىبضٌیطی ٔإِفٝ ٞبی ایٗ ٔؼیبض قبُٔ: 

زا٘كی ٚ ؾٟٓ افطاز زض آٟ٘ب، زؾتیبثی ٚظاضترب٘ٝ ثٝ  ثٟطٜ ٚضی ثبالتط اظ عطیك  تقبذم ٞبیی ثطای اضظیبثی تأحیط اثتىبضا

وبٞف ظٔبٖ چطذٝ ػّٕیبت، نطفٝ رٛیی ثیكتط زض ٞعیٙٝ، ثٟجٛز احطثركی، اؾتفبزٜ وبضآتط اظ ٔٙبثغ )اظ رّٕٝ زا٘ف(، 

ٚضی، افعایف ویفیت وبض، ٚ ضضبیت شیٙفؼبٖ زض ٘تیزٝ ثٟجٛزٞبی ٔطثٛط تهٕیٓ ٌیطی ثٟجٛز یبفتٝ، ٚ افعایف ؾطػت ٘ٛآ

 ٔی ثبقس.  ثٝ ثٟطٜ ٚضی، افعایف ویفیت ذسٔبت زض ٘تیزٝ ثىبضٌیطی زا٘ف

زِیُ ایٗ ٚضؼیت، ثب تٛرٝ ثٝ قطایظ شوط قسٜ زض ذهٛل ؾبیط ٔؼیبضٞبی ٔسیطیت زا٘ف زض ٚظاضت ٚضظـ ٚ رٛا٘بٖ، 

زض ٔؼیبضٞبیی ٔب٘ٙس فطایٙس ٔسیطیت زا٘ف ٚ ػسْ آقٙبیی وبفی ٔسیطاٖ ٚ وبضوٙبٖ  ضؼیف ثٛزٖ ٚظاضت ٚضظـ ٚ رٛا٘بٖ

 ثب ٔسیطیت زا٘ف ٚ زض ٘تیزٝ ػسْ ثىبضٌیطی ٔسیطیت زا٘ف زض فطایٙس وبض ضٚظا٘ٝ ٔی ثبقس.

ثطای وؿت اعالػبت تىٕیّی زض ذهٛل ٚضؼیت ٔؼیبضٞبی ٔسیطیت زا٘ف زض ٚظاضت ٚضظـ ٚ رٛا٘بٖ، اظ تؼسازی اظ 

 ػّت ایٗ ٚضؼیت پطؾیسٜ قس وٝ ذالنٝ پبؾرٟبی آ٘بٖ ثٝ قطح ظیط ٔی ثبقس: ٚضظـ ٚ رٛا٘بٖ،بؾبٖ ٚظاضت وبضقٙ

ػّت وؿت ثبال تطیٗ ٕ٘طٜ زض ٔؼیبض فٙبٚضی اعالػبت ضا ٘فٛش ٔسیطیت ػبِی ؾبظٔبٖ زض زٞٝ لجُ ثطای وؿت ثٛزرٝ 

زی ایكبٖ ثٝ ضایب٘ٝ ٚ فٙبٚضی ٚ ٘ٝ تٛرٝ ثٝ وبفی زض رٟت تزٟیع ؾبظٔبٖ ثٝ ؾیؿتٕٟبی ضایب٘ٝ ای ٚ ٕٞچٙیٗ ػاللٝ فط

ؾبَ لجُ یىی اظ ضؤؾبی ؾبظٔبٖ  10اِی  8حسٚز "ٔسیطیت  زا٘ف اػالْ ٕ٘ٛزٜ ا٘س. یىی اظ وبضقٙبؾبٖ ٌفتٝ اؾت: 

تطثیت ثس٘ی ؾبثك )وٝ زض حبَ حبضط ٚظاضت ٚضظـ ٘بٔیسٜ ٔی قٛز( فطزی ثٛزٜ وٝ تٛا٘ؿتٝ پَٛ ٍٞٙفتی اظ ضیبؾت 

ثیبٚضز ٚ اظ آ٘زب وٝ فطزی غیطٚضظقی ثٛزٜ، زض ضٕٗ ػاللٝ ی ػزیجی ٞٓ ثٝ ضایب٘ٝ ٚ فٙبٚضی زاقتٝ؛  رٕٟٛضی ثٝ ؾبظٔبٖ

تٕبْ ثٛزرٝ ضا نطف ذطیس ضایب٘ٝ ٚؾبیط ٔٛاضز ٔطثٛط ثٝ آٖ ٕ٘ٛزٜ ٚٞط ؾبَ ٞٓ ایٗ تزٟیعات ثٝ ضٚظ ٚ ٘ٛ قسٜ اؾت، 



 
 
 

 
 

 

 

 - داوشگاه آزاد اسالمی تاکستان

 4931شهریىر

اولیه همایش ملی دستاوردهای وىیه پژوهشی درتربیت 

 بدوی و علىم ورزشی 

ضایب٘ٝ ٚ ایٙتط ٘ت  فّصا زض حبَ حبضط ٕٞٝ وبضوٙبٖ ٚظاضت حتی آثساضچی ٚ ٍٟ٘جبٖ ٞٓ ثٝ

زؾتطؾی زاض٘س ٚذٛزقبٖ ضا ٔكغَٛ ٔی وٙٙس تب ٚلت ازاضی تٕبْ قٛز، ضثغی ثٝ ٔسیطیت 

 ."زا٘ف ٘ساضز

ٕٞچٙیٗ زض ذهٛل ضؼیف ثٛزٖ فطًٞٙ ٔؿتٙسؾبظی زض ٚظاضت ٔصوٛض، ٔكىالتی ٔب٘ٙس ػسْ ٔؿتٙسؾبظی حتی زض 

ی وبضثطزی، تٛرٝ ضؼیف ثٝ ربیٍبٜ ٚضظـ ٚ ذهٛل پطٚغٜ ٞبی پطٞعیٙٝ، ٚ ػسْ اِٚٛیت ثٙسی زض ظٔیٙٝ عطحٟب

زض ٚظاضت ذب٘ٝ "ٕٞچٙیٗ تهسی ٌطی زِٚت ضا رعٚ ٔؼضالت  ایٗ ٚظاضت ثیبٖ وطزٜ اؾت. ایٗ وبضقٙبؼ ٔی ٌٛیس: 

ٔیّیٛ٘ی لبثُ اؾتفبزٜ ٘یؿت  100اوخط پطٚغٜ ٞب ٚ تحمیمبت ا٘زبْ قسٜ ثب ثٛزرٝ ٞبی  ،چیعی ٔؿتٙس ٚ ٍٟ٘ساضی ٕ٘ی قٛز

٘یع اِٚٛیت ٞب ٔكرم  ٚ عطح ٞبی لبثُ اؾتفبزٜ ٚ لبثُ ارطازض ذهٛل ثبیؿتی . ّٕٔىت ٕ٘ی ذٛضزثٝ زضز ٚضظـ  ٚ

زض حس  پبییٗ ٚافطاز ثٝ ٕٞیٗ زِیُ ثٟطٜ ٚضی  قبذهی ثطای اضظیبثی ٞب ٚرٛز ٘ساضز ٚ ثبظ ٍ٘طی اؾبؾی ا٘زبْ قٛز. ٚ

ٕبَ ٘ظط ٚ زیسٌبٜ ٞبی قرهی زض ٚضظـ اػ چٙس زلیمٝ اؾت. ربیٍبٜ ٚضظـ زض ثط٘بٔٝ قكٓ  ٔؿتمُ زیسٜ ٘كسٜ اؾت ٚ

 ثب ضقس پبیساض ٞٓ فبنّٝ ثؿیبض زاضز. ٚاضز ؾٛز آٚضی ٘كسٜ ٚ فطاٚاٖ زیسٜ ٔی قٛز. زض حبَ حبضط ٚضظـ ٞعیٙٝ اؾت ٚ

 ."ثبیؿتی ضقتٝ ٞبی ٔساَ آٚض تمٛیت قٛ٘س ٚ تهسی ٌطی ثرف ٞبی زِٚتی وبٞف یبثس

 رف قبُٔ ٔٛاضز ظیط ٔی ثبقس:ضاٞىبضٞبی اضائٝ قسٜ تٛؾظ وبضقٙبؾبٖ زض ایٗ  ث

جتٙی ثط ٔسیطیت زا٘ف انِٛی ٔ زض ٔؿیط نحیح ٚ ٚ تؼبِی ٚضظـ وكٛض ضا زاقتٝ ثبقٙس ٚ ءٔؿئٛالٖ  زغسغٝ ی اضتمب"

ثط٘بٔٝ ٞبی ضاٞجطزی ٚضظـ وكٛض تسٚیٗ قٛز،  ؾبذت ٞبی رسیس ایزبز ٚ لجّی ٞب تغییط یبثٙس.حطوت ٕ٘بیٙس، ثطذی ظیط

ثب اؾتفبزٜ اظ پكتٛا٘ٝ ٞبی ػّٕی وٝ ٚرٛز زاضز اظ ٚضؼیت ؾٙتی ؛ ٚ ٚ ثٛزرٝ ا٘زبْ قٛز تٛاظٖ زض تٛظیغ أىب٘بت 

اظ عطیك حمٛلی ٚ لب٘ٛ٘ی ربیٍبٜ ٚضظـ تمٛیت قسٜ ٚ اضتمب ثركیسٜ  ٚ ،ضؼیف ثٝ ٚضؼیت ػّٕی ٚ ٔمتسض تجسیُ قٛز

 ."قٛز

 وتیجٍ گیری 

 ٘تبیذ انّی تحمیك ثیبٖ وطز:ثٝ یبفتٝ ٞبی تحمیك، ٔٛاضز ظیط ضا ٔی تٛاٖ ثٝ ػٙٛاٖ  ثب تٛرٝ

ثّٛؽ ٔسیطیت زا٘ف زض ٚظاضت ٚضظـ ٚ رٛا٘بٖ زض ؾغح زْٚ اظ پٙذ ؾغح تؼطیف قسٜ ؾبظٔبٖ ثٟطٜ ٚضی آؾیبیی  -1

 لطاض زاضز.

اِٚٛیت ثٙسی ٞفت ٔؼیبض ٔسیطیت زا٘ف ؾبظٔبٖ ثٟطٜ ٚضی آؾیبیی زض ٚظاضت ٚضظـ ٚ رٛا٘بٖ ثط اؾبؼ ٕ٘طٜ وؿت  -2

 ، ٚفطایٙس ٞبی زا٘كی ،یبزٌیطی ٚ ٘ٛآٚضی، افطاز، فطایٙس ،ضٞجطی ٔسیطیت زا٘ف ،ت  قبُٔ: فٙبٚضیقسٜ زض تحمیك ثٝ تطتی

ٔی ثبقس. ایٗ ٚضؼیت ٌٛیبی ایٗ اؾت وٝ ٚظاضت ٚضظـ ٚ رٛا٘بٖ ثب ٚرٛز ایٙىٝ زض ظٔیٙٝ ثؼضی  ٘تبیذ ٔسیطیت زا٘ف

 اظ ٘تبیذ ٔسیطیت زا٘ف ثؿیبض ضؼیف ٔی ثبقس. اظ ٔؼیبضٞبی ٔسیطیت زا٘ف پتب٘ؿیُ ذٛثی  زاضز، ِٚی زض ظٔیٙٝ اؾتفبزٜ 

زِیُ ثبال ثٛزٖ ٕ٘طٜ فٙبٚضی ٚ ٚرٛز ظیطؾبذت لٛی فٙبٚضی اعالػبت زض ٚظاضت ٚضظـ ٚ رٛا٘بٖ ثٝ زِیُ ؾّیمٝ  -3
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قرهی ٔسیط ػبِی اؾجك ؾبظٔبٖ ٚ ػاللٝ اٚ ثٝ فٙبٚضی اعالػبت ٚ ٕٞچٙیٗ ٘فٛش ظیبز زض 

ثطای تزٟیع ؾبظٔبٖ ثٝ ایٗ ظیطؾبذت ثٛزٜ ٚ ثٝ  ضیبؾت رٕٟٛضی ٚ أىبٖ وؿت ثٛزرٝ ظیبز

 زِیُ قٙبذت اظ ٔسیطیت زا٘ف ٘جٛزٜ اؾت.

ثب تٛرٝ ثٝ ٚضؼیت ٔؼیبضٞبی ٔسیطیت زا٘ف ثطضؾی قسٜ زض تحمیك، پیكٟٙبزات ظیط ثطای ثىبضٌیطی تٛؾظ ٚظاضت 

 اضائٝ ٔی ٌطزز:ٚضظـ ٚ رٛا٘بٖ 

ی اثتىبضات ٔسیطیت زا٘ف، ٔی تٛاٖ ثطای ایٗ ٔؼیبض، ثٝ ػٙٛاٖ ثب تٛرٝ ثٝ إٞیت ٘مف ٔسیطیت ػبِی زض ظٔیٙٝ ارطا -1

یه چكٓ ا٘ساظ ٚ ضاٞجطز زا٘كی، ثطای ضاٞجطی اثتىبضات ٔسیطیت  تسٚیٗیه ٔؼیبض وّیسی السأبت پیكٟٙبزی اظ لجیُ 

٘ظط  ثطای ٘ظبضت ٚ پیٍیطی أٛض ٔسیطیت زا٘ف زض ؾبظٔبٖ، یه ٚاحس ٕٞبٍٞٙی ٔطوعی ثطای ٔسیطیت زا٘ف ظیط، زا٘ف

ٔسیطیت ػبِی ٚ ثب حٕبیت ٔؿتمیٓ ٔسیطیت ػبِی ؾبظٔبٖ ایزبز قٛز. ٔٙبثغ ٔبِی الظْ ثٝ اثتىبضات ٔسیطیت زا٘ف زض 

ؾبظٔبٖ اذتهبل زازٜ قٛز. ثب ارطای زٚضٜ ٞبی آٔٛظقی ٚ وبضٌبٟٞبی آٔٛظقی، ٔسیطاٖ ؾبظٔبٖ زض ظٔیٙٝ ٔسیطیت 

اٍِٛی اضظقٟبی تؿٟیٓ زا٘ف ٚ وبض ٔكبضوتی ثطای ظیطزؾتبٖ زا٘ف آٌبٞی الظْ ضا وؿت وٙٙس ٚ عٛضی ضفتبض وٙٙس وٝ 

ثبقٙس. ٔسیطاٖ ؾبظٔبٖ، ظٔیٙٝ ٞبی الظْ ثطای ثٟجٛز ػّٕىطز، یبزٌیطی ؾبظٔب٘ی ٚ فطزی، تؿٟیٓ زا٘ف، ٚ ذّك زا٘ف ٚ 

 ٘ٛآٚضی ضا فطاٞٓ وطزٜ ٚ ثٝ ضفتبضٞبیی وٝ ایٗ ظٔیٙٝ ٞب ضا تمٛیت ٔی وٙٙس  پبزاـ زٞٙس.

وؿت قسٜ زض اضظیبثی ٔؼیبض افطاز، الظْ اؾت افطاز ؾبظٔبٖ، اظ رّٕٝ ٔسیطاٖ ػبِی زض ظٔیٙٝ ٔسیطیت ثب تٛرٝ ٕ٘طٜ  -2

زا٘ف ٚ اؾتفبزٜ اظ اثعاضٞب ٚ فٖٙٛ ٔسیطیت زا٘ف آٔٛظـ زازٜ قٛ٘س. ٕٞچٙیٗ ثب ایزبز ظٔیٙٝ ٔٙبؾت، تؿٟیٓ زا٘ف ٚ 

٘بٔٝ ٞبی آٔٛظقی ؾبظٔبٖ ثب ٞسف ٕٞطاؾتب قسٖ تكطیه ٔؿبػی ثٝ عطظ فؼبال٘ٝ ای تكٛیك قسٜ ٚ پبزاـ زازٜ قٛ٘س. ثط

ثب اٞساف وّی ؾبظٔبٖ، ثبظٍ٘طی قسٜ ٚ عٛضی رٟت ٌیطی قٛ٘س وٝ زا٘ف ٚ ٟٔبضتٟبی ٔٛضز ٘یبظ ضا ثطای وبضوٙبٖ زض 

رٟت ٘یُ ثٝ اٞساف نّی ؾبظٔبٖ ایزبز وٙٙس. ثطای ایزبز ظٔیٙٝ ٔٙبؾت رٟت اؾتفبزٜ ثیكتط اظ زا٘ف افطاز، ثب٘ه 

م ٞب ٚ قبیؿتٍی ٞبی وبضوٙبٖ ایزبز قٛز. زض ذهٛل وبضٞبی پطٚغٜ ای ٚ پبؾد ثٝ چبِكٟبی اعالػبت تره

 ٚظیفٝ ای ؾبظٔب٘سٞی قٛ٘س.-ٔحیغی، وبضوٙبٖ ؾبظٔبٖ زض لبِت تیٕٟبی ثیٗ

ثب تمٛیت تیٓ فٙبٚضی اعالػبت ٚ اضتجبعبت ؾبظٔبٖ ٚ ارطای ثط٘بٔٝ ٞبی آٔٛظقی ٔٙبؾت ٔی تٛاٖ ثٝ تٛؾؼٝ  -3

ضوٙبٖ زض ظٔیٙٝ فٙبٚضی اعالػبت ٚ اضتجبعبت پطزاذت. ثؼالٜٚ ثب ثبظٍ٘طی ٚ ثبظعطاحی ایٙتطا٘ت ؾبظٔبٖ ثٝ لبثّیتٟبی وب

٘حٛی وٝ ثب ضاٞجطز ٔسیطیت زا٘ف ؾبظٔبٖ ٕٞبًٞٙ قٛز، ٚ اؾتفبزٜ اظ آٖ ثٝ ػٙٛاٖ یه ٔٙجغ انّی اضتجبعبت زض وُ 

 ت، ثیٗ وبضوٙبٖ ٚ ٚاحسٞب اؾتفبزٜ وطز.ؾبظٔبٖ؛ ٔی تٛاٖ ثطای پكتیجب٘ی ا٘تمبَ زا٘ف یب تؿٟیٓ اعالػب

ٔٙس وطزٖ فطایٙس ٞبی قٙبؾبیی، ذّك، شذیطٜ، تؿٟیٓ، ٚ ثىبضٌیطی زا٘كٟبی ٟٔٓ ٚ حیبتی وٝ زض ضاؾتبی اٞساف ٘ظبْ  -4

 زض ایٗ ضاؾتب السأبت ظیط ٔی تٛا٘ٙس ٔفیس ثبقٙس: ؾبظٔبٖ ٔی تٛا٘ٙس ٔإحط ثبقٙس.

 ؛ب یب پطٚغٜ ٞبی اتٕبْ یبفتٝٔؿتٙسؾبظی ٚ تؿٟیٓ زا٘ف حبنُ اظ وبضٞ -
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ا٘زبْ السأبتی وٝ ثٝ حجت حفظ ٚ ٍٟ٘ساضی زا٘ف حیبتی ٔطثٛط ثٝ وبضوٙب٘ی وٝ ؾبظٔبٖ  -

  ضا تطن ٔی وٙٙس، زض زاذُ ؾبظٔبٖ ٔٙزط ٔی قٛز.

تؿٟیٓ ثٟتطیٗ ضٚقٟبی ا٘زبْ وبض ٚ زضٚؼ آٔٛذتٝ قسٜ زض وُ ٚاحسٞبی ؾبظٔبٖ، ثٝ ٘حٛی وٝ زٚثبضٜ وبضی ٔؿتٕط  -

  آٖ اتفبق ٘یفتس. زض

ایزبز ؾبظٚوبضٞبی اٍِٛثطزاضی اظ زاذُ ٚ ثیطٖٚ ؾبظٔبٖ، ٚ اؾتفبزٜ اظ ٘تبیذ آٖ ثطای ثٟجٛز ػّٕىطز ؾبظٔب٘ی؛ ٚ ذّك  -

  زا٘ف رسیس.

قبذم ٞبیی ثطای اضظیبثی تأحیط اثتىبضات زا٘كی ٚ ؾٟٓ افطاز زض آٟ٘ب، ایزبز قٛز، تب ثب پیكٟٙبز ٔی قٛز ٕٞچٙیٗ  -5

ز ؾبظٔبٖ، ٔكبضوت آ٘بٖ زض ارطای ٔسیطیت زا٘ف رّت ٚ زض ٘تیزٝ ثٟجٛز ٞبی ٔطثٛط ثٝ ثٟطٜ ٚضی، ویفیت، تكٛیك افطا

  ٚ ضضبیت شیٙفؼبٖ ثطای ؾبظٔبٖ حبنُ قٛز.

 

  

 مىاتع 

اضتجبط فطًٞٙ ؾبظٔب٘ی ثب احطثركی ٔسیطیت زا٘ف ٚ ".(1391 )ػّیطضب. تٙس٘ٛیؽ، فطیسٖٚ. ٔظفطی، أیطاحٕس. أیسی، .1
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Abstract 

This research aimed to investigate the level of knowledge management maturity in The 

Ministry of Sport, and Youth of Islamic republic of Iran. Data collected by standard 

questionnaire of Asian Productivity Organization, using a research sample of 156 individuals 

from experts and managers. The mentioned questionnaire includes 7 criteria including: 

knowledge management leadership, knowledge management processes, Processes, 

technology, knowledge processes, learning and innovation, and outcomes of knowledge 

management. 

Research findings indicate that The Ministry of Sport and Youth is located at the second 

level of five levels of knowledge management maturity, meaning that this ministry has 

started to feel the necessity of knowledge management. 

Regarding criteria, the first criterion in terms of received marks is technology, and the last 

criterion is outcomes of knowledge management.  
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Based on the research findings, it seems essential that the ministry focus 

on necessary actions to execute knowledge management to improve its 

performance. 

 

Key words: Knowledge Management, Knowledge Management Maturity, The Ministry 

of Sport and Youth, Evaluation of Knowledge Management 

 


