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 چکیدٌ
داٌكگاق آزاد اؿالىی ةَ ٍّّاف یکی از ٌِادُایی کَ ٌلف ىِيی در جاىیً ٌیؼكم اٌـػاٌی جّاٌيٍػغ 

ُام آیٍغق ایفا کٍغ چؼا کَ ایً ٌِػاد جّاٌغ ٌلف ىِيی در جّؿَْ ىغیؼیث زِادم در ؿازىافدارد، ىی
اٌـاٌی ىحعنل ىّرد ٌیاز زاىَْ را دارد، اگؼ داٌكگاق آزاد اؿػالىی ىـئّنیث جؼةیث ك پؼكرش ٌیؼكم 

جّاف اٌحُار داقث کَ ُا داقحَ ةاقغ ىیام ةَ ىغیؼیث زِادم ك ىتاصخ زِادم در داٌكگاقجّزَ كیژق
ّالكق ةؼ جّؿَْ ىغیؼیث زِادم ك ركیکؼدُام زِادم در زاىَْ، ىیؽاف رقغ اكحنػادم، ازحيػاّی ك 

 در زِػادم ىػغیؼیث ُػام ىّنفػَ یاةغ. نػا در پژكُف صاوؼ ةَ دٌتاؿ قٍاؿاییفؼٍُگی ٌیؽ افؽایف 
اؿالىی ىی ةاقیو. ةغیً ىٍُّر در كانب یک ىٌانَْ کیفی ةا اؿحفادق از ركش دنفی فازم  آزاد داٌكگاق

 ىغیؼیث ُام ظتؼق ازؼایی ك آىّزقی در صّزق ىغیؼیث در داٌكگاق آزاد اؿالىی ىّنفَ 30ك ىناصتَ ةا 
قٍاؿایی گؼدیغٌغ کَ ّتارجٍػغ از ىػغیؼیث ةػؼام ظػغا، ؿػاظحار ك جكػکیالت  ایً داٌكگاق در زِادم

ىٍاؿب، ىغیؼیث كالیی، ؿعث کّقی، ٌِادیٍَ کؼداظالؽ ك ارزش ُػام دیٍػی، ىكػارکث پػػیؼم ك 
 ظّدةاكرم

 

 ىغیؼیث زِادم، داٌكگَ آزاد اؿالىی، دنفی فازم کلمات کلیدی:
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 مقدمٍ-1
ةیٍی  ُام ّهيی ىغیؼیث ةا ىتاٌی ارزقی ك زِاف ىٌٍلی، جىاد ةیً ٌُؼیات ك جئّرماىؼكزق از ٌُؼ 

ُػام  کػَ ٌـػعَ قػّد، ةػَ ًػّرم جؼم ىكاُغق ىػی گؼایی صاکو ةؼ زّاىِ غؼةی ةَ ًّر ّيیق ىادم
ُػام  اٌغ ك ایً ظّد جٍاكه ىكِّد ركةٍا )جئػّرم کارکؼدم ك قفاةعف غیؼىادم را ةَ اؿحعغاـ گؼفحَ

ركد )چاةػک گهػَ  ُام ىغیؼیحی ةَ قػيار ىػی گؼم( ىغؿ ةیٍی ىادم ةا زیؼةٍام )زِاف ىغیؼیحی غؼةی(
ُام ىٍّْم در ةغٌَ امهی ىغیؼیث اىؼكز، ظأل  (. ُو اکٍّف، فؼؿّدگی ركح ةكؼ ك کاؿحی1397دكٌی، 

ُا را ٌيایاف ؿاظحَ ك ٌیاز ةَ یک ٌُاـ ةؼجػؼ ك ٌگؼقػی ٌػّیً در ّؼمػَ ىػغیؼیث،  ىّزّد در ؿازىاف
ُا ك ةَ فْهیث رؿیغف اؿحْغادُام دركٌی آٌػاف ك  ًهتغ کَ ّؽت، قؼافث ك کؼاىث اٌـاف ا ىیٌُاىی ر

دُغ جػا  دُغ ك ىغیؼاف را ةَ یک ٌگؼش اٌـاٌی انِی ؿّؽ ىی رقغ ك جْانی ىادم ك ىٍّْم را ٌّیغ ىی
ةػَ گیؼم ذٍُی آٌاف را از اؿارت پیكٍِادم اةؽارم ك ظّدىضػّرم آزاد ٌيایػغ ك ادام جکهیػا را  زِث

ىكی ىّفق ةؼام اٌگیؽش کارکٍاف پیكٍِاد دُغ. ٌُاـ ىؽةّر زػؽ ٌُػاـ ىػغیؼیث زِػادم  ٍّّاف ظي
ُا ةا یکغیگؼ در زّم  ُام ركاٌی ك رفحارم افؼاد ك ٌّع جْاىم آف ٌیـث کَ در كهيؼك ؿازىاف، ةَ كیژگی

دُی ك رٌگ انِػی دادف  ُا ةؼام ظّد ك زِث دُغ ك ىغیؼ را ةَ پیؼایـحگی از آنّدگی ميیياٌَ ةِاء ىی
 (.  1388ةَ ؿازىاف جّمیَ کؼدق اؿث )اةؼاُیيی ك افكاریاف، 

اؿالىی پیكؼفث  -اٌغ ك ارائَ انگّم ایؼاٌی ىلاـ ىُْو رُتؼم ٌیؽ ُيّارق ةؼ ایً ٌکحَ جأکیغ داقحَ
ٌُؼ، صکيث ك جػغةیؼ ایكػاف در  دٍُغة دكث از ؿّم ایكاف ٌیؽ ةَ ٍّّاف ةؼٌاىۀ صؼکث ىـئّالف ٌكاف

جػّاف گفػث کػَ ىػغیؼیث  غكیً ٌلكۀ راق کكّر در ىّكْیث صـاس اىؼكزم اؿث. در ایً راؿحا ىػیج
جّاٌغ ةیكحؼیً اٌٌتاؽ ك ُياٍُگی را ةػا امػّؿ ك  زِادم ىغؿ ك ىکحتی ةّىی از ىغیؼیث اؿث کَ ىی

 (.1397ىْیارُام زاىَْ ك فؼٍُگ ىا داقحَ ةاقغ )چاةک گهَ دكٌی، 
 پّیائْ کكّرُا، زاٌتۀ ُيَ جّؿْۀ ىلغىات از یکْ اىؼكزق ك اؿث ْؿازىاٌ ال زاىَْ اىؼكز، زاىْۀ

 جّؿػْۀ در ال کٍٍػغق جْیػیً ٌلػف کػَ ؿػازىاٌِا جػؼیً صیاجْ از یکْ ٍّّاف ةَ ُاجّاٌائْ داٌكگاق ك

 کػار ىحِْغ، ىحعنل، ٌیؼكُال پؼكرش ظٌیؼ كَیفۀ ك داقحَ کكّرُا ك فؼٍُگْ ازحياّْ اكحنادل،

 ىِيحؼیً اٌـاٌْ، ؿؼىایَ دارد. دكش ةؼ ىهْ جّؿْۀ ةعكِال ؿایؼ را ةؼام ال ةؼاٌگیعحَ ك ظالؽ اىغ،

 کػَ ُـػحٍغ ىحعننػْ اٌـػاٌْ ٌیؼكُػال ىسيّّػۀ ُیأت ّهيػْ اّىال ك ُاؿث ؿازىاف ؿؼىایۀ

 ایً از ك دارٌغ ِّغق ةؼ ّانْ آىّزش ىؤؿـات ُا كداٌكگاق در را داٌف ك ّهو آىّزش، اقاَّ ىـئّنیث

 ّيهکػؼد چگٌّگْ ك اؿث كاةـحَ اّىاء ّيهکؼد ایً ٌضّة ةَ زیادل اٌغازة جا داٌف كجّؿَْ کیفیث رك
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(. از ؿّم دیگؼ 2017، 1دُغ )اؿيیٍک ك ُاٌؾ ىْ كؼار جأدیؼ جضث را ؿازىاف ُال فْانیث کیفیث آٌِا
ىغیؼیث داٌكگاق آزاد اؿالىی ٌیؽ ةـحَ ةَ ؿتک ىغیؼیث ٌیاز ةَ ةَ جغییػؼ اؿػاس در زِػث ٌیػم ةػَ 

 ایً ٌُاـ دارد.اُغاؼ كاالم 
کار ك جالقی کَ ةا ٌیث انِی ك ىتحٍی ةؼ ّهو ك درایث ةاقغ، جْتیؼم اؿث کَ ىلاـ ىُْو رُتػؼم 
از ىغیؼیث زِادم ةَ ّيم آكردق اؿث. در كاكِ، اگؼ ُغؼ ىغیؼیث در راؿحام ظغىث ةَ ىؼدـ، جِْغ ك 

در راق ظغا در فؼد پػؼكرش اظالص ٌیث ةَ اؿالـ ك اٌلالب اؿالىی ةاقغ، ركح ایذار، ّكق ك فغاکارم 
یاةغ. زىیٍَ ك ةـحؼ رقغ ىغیؼیث زِادم، فؼٍُگ زِادم اؿث. فهػػا ىفِػّـ فؼٍُػگ ك فؼٍُػگ  ىی

دُی ؿتک ىغیؼیث زِادم اٌکارٌاپػػیؼ اؿػث. ىلیيػی در جتیػیً ىفِػّـ فؼٍُػگ  ؿازىاٌی در زِث
ُػا ك ةاكرُػام  زشفؼٍُگ ؿازىاٌی را انگّیی اؿاؿػی از ىفؼكوػات، ار"کٍغ  ؿازىاٌی چٍیً ةیاف ىی

ُا ةػا آف  ُا کػَ ؿػازىاف داٌٍغ کَ ركش مضیش جفکؼ ك اكغاـ در ظنّص ىـائم ك فؼمػث اؿاؿی ىی
زػا ُيػاف  (. در كاكِ، فؼٍُػگ زِػادم در ای1393ً)ىلیيی،  "قّد را ىّرد جّزَ كؼار دُغ ىّازَ ىی

ُایی  ث ؿػازىافجّاٌٍػغ ىػغیؼی ُا ك ةاكرُام اؿاؿی ُـحٍغ کػَ ىی انگّم اؿاؿی ىفؼكوات ك ارزش
ُام آىّزقی ّانی را در راؿحام ادارق ؿازىاف جضث جأدیؼ ظّد كؼار دٍُغ. ایً ىفػاُیو  ُياٌٍغ ؿازىاف

چّف جِْغ ك ىـئّنیث زيْی، ىؼدىی ةّدف، اٌحلاؿ ىٍاؿب ك  ُایی ُو در ىغیؼیث زِادم در ىكعنَ
، ىٍْی ةعكیغف ةَ کػار، دُی رفحار اّىام ؿازىاف ةَ ٍُگاـ اًالّات، افؽایف دتات ازحياّی، قکم

 (.1394امغؼزادق،  زادق، انّاٌی ك ّهی قّد )كؼةاٌی جلّیث صؾ ُيکارم ةَ زام ركاةث ىحتهّر ىی
ٌُاـ آىّزش ّانی یکی از ٌُاـ ُام راُتؼدم ك آرىاٌی ٌُاـ ىلغس اؿالىی اؿث کَ رؿػانث     

آف جأىیً ٌیؼكم اٌـاٌی ىحعنل ةؼام آیٍغق کكّر  اؿث. ةَ ةیاف دیگؼ ٌُاـ آىّزش ّانی ةایغ ةحّاٌغ 
یػغ جػا در ةا ىغیؼیث ىٍاؿب ك جّاـ ةا اظالؽ ٌیؼكم اٌـاٌی ك ؿؼىایَ فکؼم آیٍغق کكّر را فػؼاُو ٌيا

یک ةـحؼ  پّیایی، اظالؽ ىغارم، ظالكیث ك غیؼق در کكّر ایساد گؼدد. الزىَ جضلق ایً ُغؼ ُّیو 
ٌگؼاؿث. ةغیً جؼجیب رُتؼاف ك ىغیؼاف ٌُاـ آىّزش ّانی ةایغ ةَ كیػژق  كزّد رُتؼاف ك ىغیؼاٌی آیٍغق

ةَ فػؼدم ةؼظػّردار  ُام ظاص ك ىٍضنؼ ةا جّزَ ةَ جضّالت ُّیو ازحياّی از كیژگی 1404در افق 
 یاف(. جؼزيَ: اصيغ كٌغ، زاپهل، 1393ةاقٍغ )زکـّف، 

داٌكگاق آزاد اؿالىی ةَ ٍّّاف یکی از ٌِادُایی کَ ٌلف ىِيی در جاىیً ٌیؼكم اٌـػاٌی جّاٌيٍػغ 
ُام آیٍغق ایفا کٍغ چؼا کَ ایً ٌِػاد جّاٌغ ٌلف ىِيی در جّؿَْ ىغیؼیث زِادم در ؿازىافدارد، ىی

یث ك پؼكرش ٌیؼكم اٌـاٌی ىحعنل ىّرد ٌیاز زاىَْ را دارد، اگؼ داٌكگاق آزاد اؿػالىی ىـئّنیث جؼة
جّاف اٌحُار داقث کَ ُا داقحَ ةاقغ ىیام ةَ ىغیؼیث زِادم ك ىتاصخ زِادم در داٌكگاقجّزَ كیژق

                                                 
1 - Smeank and Hance 
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ّالكق ةؼ جّؿَْ ىغیؼیث زِادم ك ركیکؼدُام زِادم در زاىَْ، ىیؽاف رقغ اكحنػادم، ازحيػاّی ك 
 ؼٍُگی ٌیؽ افؽایف یاةغ. ف

 ظّد کار ؿؼنّصَ را ىغیؼیث ؿتک ایً جّاٌغ ىی کَ راُتؼدم ك ىِو ُام ؿازىاف از یکی اىؼكزق    
 ةػا راةٌَ در کَ ظٌیؼم كَایا ظاًؼ ةَ ُا ؿازىاف از گؼكق ایً. اؿث داٌكگاق آزاد اؿالىی دُغ، كؼار
 جيػاىی در را ظّد ىغیؼیحی ؿتک کَ اؿث الزـ دارٌغ ِّغق ةؼ زاىَْ فؼٍُگی، ازحياّی ك ّهيی اةْاد

دٍُغ  كؼار زِادم ىغیؼیث ركیکؼد ىتٍام ةؼ ّيهیاجی ؿٌّح جؼیً پاییً جا ّانی ؿٌّح از اّو ؿٌّح،
 جيػاىی زِػادم ىغیؼیث دُغ کَ کَ ىٌانْات مّرت گؼفحَ ٌكاف ىی ایً ةَ جّزَ ةا. (1395)راؿحی، 

 زام ظّد در را اؿالىی ارزقی ك فؼٍُگی ُام یژگیك ك ٌّیً ىغیؼیحی ىکاجب ك ُا ؿتک ُام كیژگی
كزارجعاٌَ ُام  .اؿث صیاجی ُایی ؿازىاف چٍیً ةؼام آف ُام كیژگی کارگیؼم ةَ ك اؿحفادق اؿث، دادق

ّهّـ، جضلیلات ك فٍاكرم ك ةِغاقث ك آىّزش پؽقکی ةَ ٍّػّاف ىحّنیػاف جؼةیػث ك پػؼكرش ٌیػؼكم 
 ُا، ٌلف صائؽ اُیيحی دارد.  اٌـاٌی ایً ؿازىاف

ةا جّزَ ةَ ؿاظحار صاکو ةؼ داٌكگاق آزاد اؿالىی کَ ّيغجان ىتحٍی ةػؼ ؿػاظحارُام ىکػاٌیکی ك     
ةاقػغ. از ًؼفػی ؿػتک  ایـحا اؿث، داٌكگاق ُام زيِّرم اؿالىی ایؼاف ٌیؽ از ایً اىؼ ىـحذٍی ٌيی

لاـ ىُْو رُتؼم كؼار گؼفث، ةَ ٍّػّاف ُام اظیؼ پؾ از ایٍکَ ىّرد جأکیغ ى ىغیؼیث زِادم در ؿاؿ
ٌُؼاف ك پژكُكگؼاف ایً صػّزق كػؼار گؼفػث.  یک ؿتک ىغیؼیحی ةّىی ك ىٌٍْا ىّرد جّزَ ماصب

ُام ٌػّیً  دُغ کَ ىغیؼیث زِادم یک ؿتک ىػغیؼیحی ىٌٍتػق ةػؼ ؿػتک ىٌانْات اظیؼ ٌكاف ىی
ُام اؿػالىی  ٌتق ةؼ ارزشپػیؼ ك پّیا ىٌؼح اؿث کَ ىٍ ىغیؼیث ةّدق ك یک ؿتک ىغیؼیحی اٌٌْاؼ

ةاقغ. ةٍاةؼایً، جغكیً ك ارائَ یک انگّم ىغیؼیث زِادم ةػؼام داٌكػگاق آزاد اؿػالىی کػَ  ىا ٌیؽ ىی
ةؼآىغق از جسؼةیات ك ٌُؼات فؼىاٌغُاف ك ىغیؼاف ارقغ ك ةاجسؼةَ ایػً ؿػازىاف اؿػث، صػائؽ اُيیػث 

 ةاقغ.  ىی
كَایا داٌكگاق، ىؼةّط ةَ آىػّزش ك جؼةیػث  اىؼكزق، داٌكگاق کارکؼدُام ىعحهفی دارد. ىِيحؼیً

ٌیؼكم اٌـاٌی ىّرد ٌیاز زاىَْ اؿث صاؿ اگؼ داٌكگاق ركیکؼدم زِادم در جؼةیث ٌیؼكم اٌـاٌی ىّرد 
ٌیاز زاىَْ ٌغاقحَ ةاقغ، ٌیؼكم جؼةیث قغق فاكغ جِْغ کافی ةؼام اٌساـ جِْغات ك ىيکً اؿػث صحػی 

(. در كاكِ جّزَ ةَ ّيهکؼد در ؿٌش فؼدم 2017ُاٌؾ،  دارام جيایالت غیؼاظالكی ةاقٍغ )اؿيیٍک ك
ام در ارجلا فؼآیٍغُا ك اٌحلاؿ داٌف ك اًالّػات ةا ركیکؼدم زِادم در داٌكگاق اُيیث كاةم ىالصَُ

جّاٌػغ از ایسػاد ىتحٍی ةؼ ركیکؼد زِادم داقحَ ةاقغ. ارجلا ّيهکؼد قغهی ةؼاؿاس ىغیؼیث زِادم ىی
زٌغ زهّگیؼم کٍغ. از ایٍؼك، كزّد زّ زِػادم در فؼٍُگ زاىَْ مغىَ ىیُایی کَ ةَ اكحناد ك ُؽیٍَ

 رؿغ.آىّزش ك جؼةیث ٌیؼكم اٌـاٌی ةؼام رقغ ك زهّگیؼم از فـاد ؿازىاٌی وؼكرم ةَ ٌُؼ ىی
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ٌاپػیؼ اؿث. ةػا جّزػَ ةػَ ایٍکػَ در  اىؼكزق ركم آكردف ةَ یک ؿتک ىغیؼیحی ةّىی اىؼم ازحٍاب
ُام  ةؼیو، در ایً ىکحب جأکیغ ةؼ اصحؼاـ ك ةَ کارگیؼم ارزش ةَ ؿؼ ىیدكراف پـث ىغرٌیـو ىغیؼیث 

ُام اظیؼ، ىلاـ  ُام ىغیؼیحی آف زاىَْ، صائؽ اُيیث اؿث. از ًؼؼ دیگؼ، در ؿاؿ ُؼ زاىَْ در ؿتک
ىُْو رُتؼم ٌیؽ ةا ٌگاق ٌافػ ظّد، ركم آكردف ةَ ؿتک ىغیؼیث زِادم را ٌیاز ىتؼـ زاىَْ داٌـػحٍغ. 

ُام اظیؼ را ةا ىىيّف ىغیؼیث زِادم ك اكحناد  ةا جّزَ ةَ اُیيث ىّوّع، ایكاف ؿاؿ کَ ةَ ًّرم 
 ىلاكىحی ٌاىگػارم فؼىّدٌغ. 

ُایی  ایؼاٌی پیكؼفث، ٌیاز ةَ ارائَ ىغؿ -ةا جّزَ ةَ زایگاق اٌکارٌاپػیؼ ىغیؼیث در انگّم اؿالىی 
یاةغ. ىغیؼیث زِادم ةَ ٍّػّاف  یگؼ قلّؽ ىعحها ىغیؼیث اؿالىی ةاقٍغ، اُيیث فؼاكاٌی ى کَ ةیاف

ىغیؼیث اؿالىی ىّرد جّزَ كیژق ىضللاف ك ىغیؼاف زيِّرم اؿالىی ایؼاف ةّدق اؿث.   جؼیً گٌَّ ىِو
داراف  ؿازٌغگی ك زٍگ جضيیهی ّاىهی دیگؼ ةؼ اقػحیاؽ دكؿػث ام در زِاد یی چٍیً قیّقآادتات کار

 .(1393)مادكی،  ةّدق اؿث اٌلالب اؿالىی ةؼام جغكیً چارچّب ك زكایام ىعحها آف
ٌُؼ در صّزق ىغیؼیث در اكنیً کٍفؼاٌؾ ىهی دؿحاكردُام ىغیؼیث ُكػث  ( ماصب1393اىیؼم )

ُا ك انگُّػام ةػّىی ىػغیؼیحی ىْحلػغ  ؿاؿ دفاع ىلغس در ظنّص اُيیث ك وؼكرت جّزَ ةَ ىغؿ
آةػاداٌی کكػّر ك ُام اٌـاٌی دكراف دفاع ىلغس ةَ زػام صىػّر در  رؿغ ؿؼىایَ ةَ ٌُؼ ىی"ُـث 

اٌغ. الزـ اؿث کَ فؼٍُگ دكراف ىلغس در ؿاظحار ةیيار ىغیؼیحی  قِؼُا در پیچ ك ظو زٌغگی گو قغق
ُام  قّد جا ؿؼىایَ ُام جأدیؼگػار در زٍگ ؿتب ىی کكّر جؽریق قّد. ىؼكر جضهیهی ككایِ ك قعنیث

را ةػا ركیکػؼد  2یػا ٌِفحػَ ك ٌیؽ داٌف وػيٍی 1ظّد را یکتار دیگؼ ىؼكر کٍیو ك داٌف مؼیش ك آقکار
ىغیؼیحی ةیاىّزیو. ایً ُياف ىغیؼیث داٌف اؿػث کػَ از ّهػّـ ادارم دارام اكنّیػث اؿػث. جتػغیم 

کارگیؼم ایػً ؿػؼىایَ   ُام ةكّد. ةَ گیؼم جّاٌغ ىتٍام جنيیو اًالّات آقکار ةَ ةاٌک اًالّاجی ىی
ُػایی از  ي اؿث. ىغیؼیث ةیيار ةعفىِو اؿث ك ىِو جؼ از آف ةاز جّنیغ ایً ؿؼىایَ ىحٍاؿب ةا قؼای

ةػَ ّتػارجی، جّاٌػایی ةػَ کػارگیؼم  "ةاقػغ. ُام ةانلّق ىغیؼیث ىی کكّر، ىْهّؿ فْاؿ ٌتّدف َؼفیث
ىفاُیو ؿتک ىغیؼیث زِادم جّؿي یک ىضیٌی کَ دارام اةْاد ازحياّی، ؿیاؿی، ٌُػاىی ك اىذػاؿ 

 آف اؿث، ةیف از پیف صائؽ اُیيث اؿث. 
كغىث ٌـتحا زیادم در جػاریط اٌلػالب اؿػالىی دارد، ةػَ كیػژق رُتػؼم ك  ٌُؼیَ ىغیؼیث زِادم

ىغیؼیث کكّر در دكراف دفاع ىلغس ُياف ىغیؼیث زِادم ایـث کَ ةَ ٌضّ اصـً پیػادق ؿػازم ك 
ىّفق گؼدیغ. اىا در ًی ؿانیاف ةْغ از زٍگ جضيیهی ایً ٌّع ىغیؼیث رك ةَ افّؿ ٌِاد ك صحی در ؿاؿ 

                                                 
1
 . Explicit knowledge 

2 . Tacit knowledge  
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گػارم ؿاؿ ةَ ٌاـ ؿاؿ ىغیؼیث زِادم، قاُغ جغییؼ در ىغیؼیث کكّر ةَ ؿيث ةا جّزَ ةَ ٌاـ  1393
ظكػی از ( ةیاف ىی دارٌغ کَ 1394ىغیؼیث زِادم ٌتّدیو. در جّزیَ ایً اىؼ كؼةاٌی زادق ك ُيکاراف )

ةَ جغییؼ ركیکؼد ةؼظی اٌلالةیّف ك دؿث کكیغٌكاف از اُغافی ةػّد  ةی جّزِی ُا ةَ ىغیؼیث زِادم
اٌلالب کؼدق ةّدٌغ. کـاٌی کَ ةْىا از گػقحَ ظّیف ٌادـ ةّدٌغ، ّيؼم کَ پػام اٌلػالب کَ ةؼایف 

پٍغاقػحٍغ ك قػغیغا ةػَ ایػً فکػؼ ةّدٌػغ اداىػَ  ُایف گػاقحَ ةّدٌغ را ُغر رفحػَ ىی اؿالىی ك آرىاف
دٌػغ ام ٌیؽ ةَ ایً ٌحیسَ رؿیغق ةّ زٌغگیكاف را در رفاق مؼؼ ك فؼاغ از ُؼ گٌَّ دغغغَ ةگػراٌٍغ. ّغق

ُا گػقحَ، قؼایي دكراف اٌلالب ك زٍگ ُػو ّػّض قػغق اؿػث. صػاؿ آٌکػَ زٍػگ ةػَ  کَ گػقحَ
ُام دیگؼ از زيهَ فؼٍُگ ك اكحناد کكیغق قغق ةّد. آٌِا ةا جضهیػم ٌادرؿػث ظػّد ةػَ دٌتػاؿ  ّؼمَ

ٍاف ام دقػي ؿازش ةا دقيٍاف ىادرزاد اٌلالب ك اؿالـ افحادٌغ. انتحَ ّالكق ةؼ ىّارد اظیؼ ُسيَ رؿػاٌَ
ُا ٌیؽ ىّزب کاُف ىلتّنیػث  ظارزی اٌلالب ك اكغاىاتِ ٌامّابِ ىغؼواٌَ ك غیؼىغؼواٌَ ةؼظی داظهی

ُا ٌحّاٌٍغ  ُا ایً ةّد کَ ایً كتیم ٌِاد ُام ىؼزِ ك دارام ركصیَ زِادم قغ. در صلیلث ُغؼ آف گؼكق
اقحَ ةاقٍغ کَ انتحَ ایً كتیم ُياٌٍغ گػقحَ جّاٌایی ةازجّنیغ ارزقِام ىّرد ٌُؼ اٌلالب ك اىاـ )رق( را د

ّّاىم ُو اکٍّف ٌیؽ كزّد دارٌغ ك ىنؼاٌَ ةَ دٌتاؿ اؿحضانَ اٌلالب، ىٍؽكم ؿاظحً زيِّرم اؿالىی 
ةعف . آٌچَ کَ گفحَ قغ ةیٍیِ ةا ؿاةلَ زِادم ُـحٍغ ك ىٍفْم کؼدف ٌِادُام اٌلالةی ك دارام زِاف

ك ةػَ  ٌكیٍغ یٌي کار ی. اىا از آٌسا کَ دقيً ةزاُم ةّد ُام ماكغاىات ًؼؼ ىلاةم ك ةْىا ظّد یؿهت
کػَ دقػيً ةػَ اٌضػا  یوةّد یًُياف اةحغا قاُغ ا   از کٍغ، یةـٍغق ٌي یمؼؼ ىتادرت ةَ اكغاىات ؿهت

ةػّدق ك  یؼشدر کكّر ك جّاىان ىٍضؼؼ ؿاظحً ىهػث از ىـػ یفظّ یٍیة زِاف یقىعحها در مغد جؽر
ةّىی ىاٌٍغ انگّم ىغیؼیث زِادم الزىَ پیكؼفث کكّر  نػا در ایٍسا ارائَ یک انگّم ىغیؼیحیُـث. 

ىی ةاقغ. ةَ ُيیً دنیم در پژكُف صاوؼ ةَ دٌتاؿ پاؿعگّیی ةَ ایً ؿّاؿ ىی ةاقیو کػَ ىػغیؼیث 
 زِادم دارام چَ ىّنفَ ُایی ىی ةاقغ؟

 

 مثاوی وظری -2

 تعاریف رَثری
ٌُؼ كؼار دادف آف ُـػحٍغ،  ُا ىهؽـ ةَ ىغیکی از ىّوّّات ىِيی کَ ىغیؼاف ىؤؿـات ك ؿازىاف

ىّوّع رُتؼم اؿث. ةؼداقث ك درؾ نؽكـ ایٍکَ ىغیؼاف ةایغ کار ُغایث ك رُتػؼم را اٌسػاـ دٍُػغ، 
ُا، ُام آفةعكغ. در صلیلث از ىغیؼاف، ةعاًؼ ىاُیث كَایا ك ىـئّنیثاُيیث ىّوّع را فؽكٌی ىی

 (.1394ركد ىحنا ةَ مفات رُتؼم ةاقٍغ )زٌغم ك ُيکاراف، اٌحُار ىی
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کٍغ یکی از ىّوّّات ةـػیار ىِػو رُتؼم ةغنیم ٌلكی کَ در ادؼةعكی فؼدم ك گؼكُی ایفا ىی
ُا را ًی اّنار گٌّاگّف قیفحَ ظّد ؿاظحَ ك جْػاریا ةاقغ. ىّوّع رُتؼم، اٌـافرفحار ؿازىاٌی ىی

ٍّػّاف فؼاگػؼد فؼاكاٌی از آف قغق اؿث ك ایً در صانی اؿث کَ جلؼیتان ُيَ ایً جْاریا رُتؼم را ةَ 
 (.2015، 1داٌٍغ )دىیؼجاس ك آکغكگافٌفّذ ىی

 مدیریت جُادی
ىلاـ ىُْو رُتؼم در ةیاٌات ظّد در دیغار ةا اّىام قّرام قػِؼ ك قػِؼدارم جِػؼاف در ؿػاؿ 

ىغیؼیث زِادم یٍْػی کػار، جػالش، ةػا ظػغا  "در جْؼیا ىغیؼیث زِادم چٍیً ةیاف ٌيّدٌغ  1392
ایكاف ؿَ كیژگػی ىِػو ىػغیؼیث  "دف، ةَ درایث ك جغةیؼ جکیَ کؼدف.صـاب کؼدف، ةَ ّهو جکیَ کؼ

قيارٌغ. جْاریا دیگؼم ٌیؽ در  زِادم را در ظغىث ةَ ىؼدـ، ٌیث ظغایی )ظهّص( ك جکیَ ةؼّهو ةؼ ىی
 کٍیو.  ةاب ىغیؼیث زِادم ةیاف قغق اؿث کَ ةَ چٍغ ىّرد اقارق ىی

ىتحٍی ةؼ ىتارزق ٌَ مؼفان در ّؼمَ ٌُػاىی  ُام دؿحَ زيْی، ّهو ك ٍُؼ رُتؼم ك کٍحؼؿ فْانیث"
ُام ّهيی، ؿیاؿی، اكحنادم، فؼٍُگی ك غیؼق زِث ٌیم ةَ اُغاؼ راُتؼدم ك  ةهکَ در جياىی ّؼمَ

 (.1393)کّقکی،  "کالف یک ؿیـحو ك رفِ ىّاٌْی کَ در رؿیغف ةَ آف كزّد دارد
رؿانث آف جغییػؼ ىتػاٌی ىغیؼیث زِادم ُياف ىغیؼیث اؿالىی ةَ مّرت جاـ ك کاىم اؿث کَ "

 (.  1387)رصياٌی،  "ىغیؼیث غؼةی ك زایگؽیٍی ىتاٌی اؿالىی اؿث
ىيکً اؿث ایً جنّر پیف آیغ کَ ىغیؼیث زِادم ىتٍا ك پكحّاٌَ ّهيػی ظامػی ٌػغارد ك جٍِػا 

کّقی ىغیؼاف ك کارکٍاف زِادم اؿاس ك قاکهَ ایً ؿتک ىغیؼیث اؿث. اىا ىغیؼیث زِادم  ؿعث
ریؽم قػغق  ُا ك كّاٌیً ىٌؼح در داٌف ىغیؼیث پایَ ّهيی ٌیـث کَ ةؼ اؿاس فؼىّؿغیؼ از ىغیؼیث 

اؿث. فؼؽ ایً ٌّع ىغیؼیث کَ از جؼکیب اوافی )زِادم یا اؿالىی( ةؼظّردار اؿث ةا ىغیؼیث ىٌهق، 
ؿازد. ٌُػاـ ارزقػی اؿػالـ ٌلػف ىِيػی را در  را ٌُاـ ارزقی اؿالىی ىی در ایً اؿث کَ ىتٍام آف

ُػام ّيهػی  رك در ركش کٍػغ. از ایػً ُام ّهيی آف ایفػا ىی ّهيی ىغیؼیث ك ٌیؽ در قیّق ُام ٌُؼیَ
پػّر ارکيػی ك ًػاُؼم،  ةعكػغ )كهی ُا زِث ارزقی ىی گػارد ك ةَ صؼکث آف ىغیؼاف ىـهياف ادؼ ىی

1393.)  
( مّرت گؼفحَ اؿث، جضهیم ؿیـحيی 1394زادق ك ُيکاراف ) در پژكُف دیگؼم کَ جّؿي كؼةاٌی

ُػام ظػاص ایػً ؿػتک در  تک ىغیؼیث زِادم مّرت گؼفحَ اؿث. ىٌاةق ایً ىػغؿ كیژگػیاز ؿ
ُام فؼدم، ركیکؼد ؿاظحارم ارزقی، ركیکؼد ارجتاًاجی ةػاز  ُایی ُيچّف جيایالت ك كیژگی ىكعنَ

                                                 
1 Demirtas & Akdogan 
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ةؼىتٍام اؿالـ، اكنّیث دادف ةَ ىـائم ىٍّْم ك ارزقی، جّزَ ةَ ىتاٌی اؿالىی ك اٌلالةػی، ٌُػارت ك 
 زقی ظالمَ قغق اؿث.کٍحؼؿ ار

جّاف گفث کَ ىغیؼیث زِادم، ٌّّی ؿتک ىغیؼیث اؿث کػَ  ةٍاةؼایً ةا جّزَ ةَ ىٌانب فّؽ ىی
ُػا ك فؼٍُػگ ىػا دارد. از ؿػّم دیگػؼ در  پػیؼم ةا ارزش ةؼگؼفحَ از ىغیؼیث اؿالىی اؿث ك اٌٌتاؽ

الىی از زيهَ كػؼآف، ُایی کَ در ىحّف اؿ ةؼرؿی ىتاٌی ٌُؼم ایً ٌکحَ صائؽ اُيیث اؿث کَ كیژگی
قّد، اىؼكزق ُيػاف صهلػَ  انتالغَ، ركایات ك غیؼق در ظنّص ٌضّق ىغیؼیث ك فؼىاٌغُی ةیاف ىی ٌِر

ُام ىغیؼیحی غؼةی ةَ دٌتاؿ آف ُـػحٍغ جػا جغییؼاجػی اؿاؿػی در  ام اؿث کَ ىکاجب ك ؿتک گيكغق
ىی اؿث ةَ قکم کارةؼدم ك قیّق کار ظّد ایساد ٌيایٍغ. در كاكِ ىغیؼیث زِادم، ُياف ىغیؼیث اؿال

چٍاف کػَ اقػارق قػغ، ایػً ؿػتک ىػغیؼیث  ٌّیً، ىٌاةق ةا اؿحاٌغاردُا ك ىْیارُام ةَ ركز اؿث. ُو
چٍاف کَ در زٍگ جضيیهی از ؿّم ٌیؼكُام ٌُاىی ةَ کؼات ك در ؿٌّح ىعحهػا ىػّرد اؿػحفادق  ُو

  ُاىی ةَ کار گؼفحَ قّد. كنی ٌکحَُام ٌُاىی ك اٌح جّاٌغ در ُيیً ؿازىاف گؼفث، اىؼكز ٌیؽ ىی كؼار ىی
کؼد کَ ةؼ اةْػاد  كاةم جّزَ در ایً ىیاف ایً اؿث کَ اگؼ در آف زىاف ةٍا ةؼ ىلحىیات زىاف ایساب ىی

ٌُاىی ىغیؼیث زِادم جّزَ قّد، اىؼكزق ایً جّزَ ةایـحی ةؼؿایؼ اةْاد ایً ؿتک ىػغیؼیث ىحيؼکػؽ 
ُام ٌُاىی ك اٌحُاىی ةَ ؿيث  كیژق در ؿازىاف قّد. یٍْی الزـ اؿث کَ ؿتک رُتؼم ك ىغیؼیث ةَ

 ّنؼ صکيث )یٍْی داٌف ةَ ٍّّاف اةؽار كغرت( صؼکث ٌيایغ.
اةْاد رفحارم: ىسيَّّ اكغاىات ، کارُا ك ٌگؼش ُام افؼادم اؿػث کػَ ؿػازىاف راجكػکیم ىػی 

 (.2015، 1دٍُغ)چّگاجی ك ُيکاراف
گؼفث ك ةعف دیگؼ را ويً کػار ةایػغ ةعكی از داٌف ىغیؼیث را ىی جّاف از ًؼیق آىّزش فؼا 

آىّظث. در كاكِ ةعكی کَ ةا آىّزش فؼا گؼفحَ ىی قّد. ّهو ىغیؼیث ك ةعكی کَ ىّزػب ةػَ کػار 
را ىی جػّاف از « ىغیؼیث زِادم»ةـحً اٌغكظحَ ُا در قؼایي گٌّاگّف ىی قّد، ٍُؼ ىغیؼیث اؿث. 

ىغیؼیث زِادم ٍُؼ جّاٌـحً  ."ٌـحًّهو داٌـحً ك ٍُؼ جّا "ٌّع ٍُؼ ىغیؼیث داٌـث. ةَ دیگؼ ؿعً
ك ارائَ ًؼح ك ایغق زغیغم ةّد کَ ةا َِّر پغیغق اٌلالب اؿالىی در ایؼاف قکم گؼفث. اگؼ ةا جاىم در 

در ىػی یػاةیو کػَ ایػً فؼٍُػگ،   ٌُػؼم ةیفکٍػیو“ فؼٍُگ زِاد ” ىسيَّّ دؿحاكردُام فؼٍُگی
ةٍیاف گؽاراف فؼٍُگ ”  ّهو ك ایياف“ ةاؿ  ىضنّؿ ظالكیث ك ٌّآكرم اٌغیكيٍغاف زّاٌی ةّد کَ ةا دك

ٌُؼ داقحٍغ. ٌگؼقی کػَ ىحىػيً  1357زغیغ ك ةغیِ ةّدٌغ کَ ةَ صفٍ دؿحاكردُام اٌلالب در ؿاؿ 
جِْغ ةَ ّيم ةؼ ىتٍام اٌغیكَ، جفکؼ آیٍغق ٌگؼ، ّؽـ راؿط ةَ ةؼٌاىَ ریؽم ىٍُو ك ىغاكـ ةػّد. زِػاد 

                                                 
1 Chughtai 
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ركؿحاییاف درد کكیغق در ؿایَ قاظـارُام ةهٍغ رصيحف  ىاٌٍغ کهيَ ًیتَ ك قسؼق ىتارکَ ام ةّد کَ
ٌكـحٍغ ك از ىیّق قیؼیٍف چیغٌغ ك چكیغٌغ. زِاد ؿازٌغگی ةػا قػْار ك قػّْر ىػغیؼیث زِػادم در 
مضٍَ ٌیؼكؿازم ك کـب جعنل، قحاةاف ك جّاٌا ةَ پیف رفث ك گؽاؼ ٌیـث اگؼ ةگّییو در ایً راق 

ةی ةّد. صىّر در دفاع ُكػث ؿػانَ ك گػؼفحً ٍّػّاف زاكداٌػَ دار ك پیكحاز ُيَ ٌِادُام اٌلال ًالیَ
ؿٍگؼ ؿازاف ةی ؿٍگؼ، صىّر در آةاداٌی ك ّيؼاٌی ركؿحاُا ك ةاالظؼق صىّر در زنؽنػَ ةػؽرش قػياؿ 
کكّر ك ... ٌكاف دٍُغق جِْغ ك كَیفَ قٍاؿی زِادگؼاف ةّد. ةَ راؿحی راز ایً ُيَ ؿؼةهٍغم ك افحعار 

ـث ةَ چٍیً ىّكْیث ُایی دؿث یاةغ. ةػا ىػؼكر ّيهکػؼد زِػاد در زیػؼ در چیـث؟ چگٌَّ زِاد جّاٌ
ةعف ُام فؼٍُگی، ازحياّی، اكحنادم، ّيؼاٌی، دفاّی ك ... ةَ ركقػٍی در ظػّاُیو یافػث کػَ راز 
ُّيث ك ؿؼافؼازم زِاد در كیژگی ُام ارزٌغق زِادگؼاف، فؼٍُگ ظاص آٌاف ك فىام ٌّػؼ آگػیً 

گؼ زِادگؼاف در مضٍَ ؿازٌغگی ك در  زام زام ركؿػحاُام ایػً صاکو ةؼ ایً ارگاف ىلغس اؿث. ا
کكّر جضّنی ُّیو ةَ كزّد آكردٌغ. اگؼ آگاُی ك ُّقیارم را ةَ اّياؽ زاف جّدق ُام ىػؼدـ ةؼدٌػغ، 

جكکیم قغق اؿث در ٌحیسػَ در اةحػغا «زِادام رؿیغٌغ  اگؼ در کـب جعنل ُا ك جسؼةَ ُا ةَ درزَ
 ییو.جْؼیا ىی ٌيا ایً دك كاژق را

رُتػؼم  ُياٍُگ کػؼدف، ٍُؼ ىحكکم ك ىغیؼیث ّتارت اؿث از ّهو ك»ىْحلغاٌغ از اؿاجیغةؼظی 
  «ُام دؿحَ زيْی ةؼام ٌیم ةَ ُغؼ ُام ىٌهّب ةا صغاکذؼ کارایی كکٍحؼؿ فْانیث

ةَ ىٍْام ُؼگٌَّ کّقف در راق ظغا جالش ةؼام اٌساـ ٌیکی ُا اؿث ككحاؿ قْتَ ام «زِاد»كاژق 
 ؿػالـ ا درراق اّػحالم كجػّاف كىػاؿ زػاف ةػػؿ :از ّتارجـث زِاد امٌالصی جْؼیا از زِاد اؿث.

 فلي زٍگ ٌیـث، زِاد، پؾ كاال، ُامارزش راق در کّقف ك جالش زِادیٍْی. قْائؼدیً كةؼپاداقحً
 جػالش اّحلػادم، زِاد. ةَ اٌغازق كغىث ةكؼیث دارد كغىث یی کَ اؿث كؿْی کّقف ىٍْی ةَ زِاد

 (.1394زٌغم ك ُيکاراف، (ث ُيگاٌی كُيیكگی اؿ َ زاٌتَ،ُي ظّدآگاُاٌَ،
 ىضػَّهو ةػؼام ازحيػاّی )پیکػارم درؿٌش کػالف چَ ك ؿٌش ظؼد)ىتارزق ةاٌفؾ( چَ در زِاد 

 ك اؿث، ایساةی ك ؿهتی ىفِّـ، ك اكیغز زِاد. گیؼدىی ؿؼچكيَ افؼاد دركٌی ُاماٌگیؽق از كةیْغانحی(
 یا ك ٌفؾ ؿازٌغگی آف ایساةی كزَ زاىَْ ك ةؼ چَ ك ٌفؾ ةؼَ چ ؿحو ك َهو ةؼد ةیً از آف ؿهتی زَ

ارائَ قغ  «زِاد» ك«ىغیؼیث»ةا جّزَ ةَ جْاریفی کَ ةَ مّرت ظاص از دككاژق  .اؿث زاىَْ ؿازٌغگی
کٍحػؼؿ فْانیػث ُػام دؿػحَ زيْػی  ٍُؼ رُتؼم ك ّهو ك»ىی جّاف گفث کَ ىغیؼیث زِادم یٍْی 

زِث ٌیػم ةػَ اُػغاؼ  اكحنادم ،فؼٍُگی ك... ُام ّهيی ،ؿیاؿی،ىتارزق در جياىی ّؼمَ  ،ىتحٍی ةؼ
ىغیؼیث زِادم ٌلكػَ  «.رفِ ىّاٌْی کَ در رؿیغف ةَ آف كزّد دارد کالف یک ؿیـحو ك راُتؼدم ك

راق ىـحيؼ اٌلالب اؿالىی اؿث کَ از ىِو جؼیً قاظل ُام ىغیؼاف كىـئّالف ٌُاـ اؿث کَ ةارُا 
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درةارق کارُػام 14/11/90رد جاکیغ كؼار گؼفحَ اؿث .ایكاف در جاریطدر ؿعٍاف رُتؼ فؼزاٌَ اٌفالب ىّ
وؼكرم ىهث كىـئّالف ،جّمیَ ةَ پؼُیؽ از جٍتهی ،کـانث كکو کارم کؼدٌغك افؽكدٌغ :ةایػغ در ُيػَ 

ىغیؼیث زِادم از یک (. 1388)اةؼاُیيی ك افكاریاف،  زىیٍَ ُا از زيهَ اكحناد ةَ ًّر زِادم کارکؼد
ارزقػی آف ارجتػاط  از ؿّم دیگؼ ةا ىفِّـ زِاد در ةار ىٍْػایی اٌلالةػی ك ةكؼم ك ؿّ ةا ّهو كداٌف

اُػغاؼ  کارآىغ جؼیً انگّم ىغیؼیحی ةػؼام جضلػق آرىاٌِػا ك دارد،ىی جّاٌغ ةَ ٍّّاف ىٌٍلی جؼیً ك
ةی ىٍث ،اكغاـ ُام  جّزَ ةَ ىغیؼیث داكًهتاٌَ ك جاکیغ كؼار گیؼد. اٌلالب كٌُاـ اؿالىی ىّرد جّزَ ك

از ٌکاجی ُـحٍغ کَ در ّؼمػَ  اٌٌْاؼ پػیؼ، ك ةِؼق گیؼم از راُتؼدُام ىیاف ةؼ پّیا ، جضّؿ آفؼیً ك
 (.1394زٌغم ك ُيکاراف، ( کٍٍغ ىغیؼیث زِادم ٌلكی پؼرٌگ ایفا ىی

 مدیریت خدایی

ةیٍیو کَ  گؼ ةا دیغ ىغیؼیحی ةَ ایً زِاف ُـحی ٌگاُی ةیٍغازیو زِاف را قتیَ ةَ یک ؿازىاف ىیا
ارام ُغؼ ةّدق ك جياـ اّىام آف ةؼام رؿیغف ةَ ُغؼ ؿػازىاف در جالقػٍغ ؿػازىاف ةؽرگػی کػَ د

 .جؼم در دركف ظّد دارد کَ ُؼکغاـ از آٌِا ُو ُغؼ ظّد را دارٌغ ُام کّچک ؿازىاف

ایً  در ُيَ ةؼام رؿیغف ةَ ُغؼ ٌِایی در جالقٍغىغیؼیث کَ جّاف گفث ةا یک دیغ ؿیـحيی ىی
کٍػغ. ةػؼام آف ُػغؼ  دؿث ظغاكٌغ اؿث ك ظغاكٌغ ایً ؿازىاف را ُغایث ك رُتؼم ىی یک زِاف در

جْییً کؼدق ك ةؼام رؿیغف ةَ آف ُغؼ ىٍاةِ را ةا ُو ُياٍُگ کؼدق ك در راق رؿیغف ةَ ُغؼ ٌیؼكُا 
 (.1393غ )ذاکؼم، کٍ را ُغایث ك ىغیؼیث ىی

 مدیریت يالیتی

جاکٍّف اىاـ ك ىلاـ ىُْو رُتؼم ُيّارق ةؼ جضلػق پػؾ از پػیػؼكزم اٌػلالب قکُّيٍغ اؿالىی 
ؿیؼق ىغیؼیحی ّهّم جاءکیغ دارٌغ. اىػاـ كالیػث ىضػّرم ك جيـػک ةػَ كالیػث در صػّزق ازؼایػی ك 
ىػغیػؼیػحػی را از اىػّر صػکػيػث ّػيػهی ىػی داٌػغ کػَ ُػیػچ گػاق ةػا نفػٍ صػامػم ٌػيی قػّد 

ٍغ ؿیاؿحگػارم ك ةؼٌاىػَ ریػػؽم ، كػاٌػػّف گػػػارم ك ك ىغیؼاٌی را كالیث ىضّرم ىی داٌغ کَ فؼای
اىػّر ازػؼائیػكػاف ةػؼاؿػاس جؼكیر ك جضلق ّغانث در زاىْػَ ةػاقػػغا ایػػكاف ارزش غػغیؼ را ةػَ 
زِث اكاىَ ّغؿ ىی داٌغ. ك ىْحلغ اؿث جيـک ةَ كالیث ایً اؿػث کَ اگؼ صکّىث جكکیم قغ ةایغ 

َ ُام ظّد را در زػِث ّغانحی کَ صىؼت ّهی )ع ( جؼؿیو ٌيّدق ةؼٌاى  ةَ اٌغازق جّاٌایی ك اىکاٌاجف
اؿث ةَ کار ةٍغد ك ظغىث ةَ ىضؼكىاف زػاىػَْ را ؿؼنّصَ ؿیاؿػث ُػام ازؼایػی ظػّد كػؼار دُػغ: 
))دكنث كاكْان ةایغ ةا جياـ كغرت آف ًػّرم کػَ ّػهی ػ ّػهیػَ انـػػالـ ػ ةػػؼام ىػضػؼكىػیػػً دؿ 

جػيػاـ كػغرت دؿ ةػـػّزاٌػغ ةػؼام ىػضػؼكىػیػً ، ىػذػم یػک پػغرم  ىػی ؿػّزاٌػغ، ایػً ُػو ةػا
کػَ ةػچػَ ُػایػف اگػؼ گػؼؿػٍػَ ةػيػاٌػٍػغ، چػٌػّر ةػا دؿ افػـػؼدق دٌػتػاؿ ایػً ىػػی ركد کػَ 
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آٌِا را ؿیؼ ةکٍغ، یک دكنث جاةِ اىیؼانيؤ ىٍیً ةایغ ایػٍػٌػّر ةػاقػغ. ٌػکػحَ ىِو دیگػؼم کػَ اىػاـ 
یً ّالىث كالیحيغارم ىغیؼاف ٌُاـ اؿػالىػی ىػػی داٌػػغ پػؼُػیػػؽ از جػكػؼیػفػػات ك ةؼزـحَ جؼ

 (.                                                 1392)ىضيغ داكدم،  جػسػيػم گػؼایػی ك ىػنػؼؼ مػضػیػش ةػیػث انيػاؿ ىـهيیً اؿث

 وظریٍ صاحة وظران علمی در تاب مفًُم مدیریت جُادی
ازؼایی اكنیً ُيایف ىغیؼیث زِادم ،ایً ىغیؼیث را ىغؿ كىکحتی ةّىی از ىغیؼیث داٌـث دةیؼ 

ىغیؼیث زِػادم (. 1393ذاکؼم، کَ ةیكحؼیً اٌٌتاؽ كُياٍُگی راةا آىّزق ُام انِی كدیٍی ىا دارد )
ا ؿّرق اٌتیاء در ىّرد کـاٌی ٌازؿ قغق اؿث کَ ىغیؼیث ةكؼ ةَ آف ُػ 73ریكَ در كصی دارد ،در آیَ 

دادق قغق كظغاكٌغ ةَ كؿیهَ كصی ىغیؼیث ةكؼ را ةَ آف ُا ؿپؼدق اؿث کَ ىغیؼ زِادم ةایغ در جيػاـ 
ىّؿػایی ك ) دقّاریِا صىّر داقحَ ةاقغ كؿِو ةیكػحؼم از ؿػعحی ُػا را ةػَ ظػّد اظحنػاص دُػغ

ىغیؼیث زِادم یٍْی ظّدؿازم ،گؼدش ىانی پاؾ ،صؼکث زِادم كجْتغم،ٌُارت (. 1396ُيکاراف، 
ىی،زاذةَ كدافَْ انِی ،فی ؿتیم اهلل ةّدف ،ایذار ،ةػؿ ىاؿ ،ةػؿ زاف  كةػؿ جػّاف ةاقػغ در كاكػِ ّيّ

 ؿَ ىکحػب ىػغیؼیث ارزش، ىغیؼیث زِادم ةؼ(. 1393کّقکی، ؿّظث ىغیؼیث زِادم زّد اؿث )
ىغیؼیث زِػادم ىتحٍػی (. 1393كهی پّر ارکيی ك ًاُؼم، ) ىغیؼیث داٌایی،ىغیؼیث جغییؼ جاکیغ دارد

ؼىكارکث داكًهتاٌَ ّاىَ ىؼدـ اؿث،دارام ؿاظحار اّحلادم كایياٌی كىتحٍی ةؼارزقِام دیٍی ،اظالكی ة
،اصـاس جکهیا ككَیفَ كىـئّنیث پػیؼم جا ؿؼصغ آىادگی ةؼام ایذار اؿػث ،كیژگػی ایذػار گػؼم در 

اؿػحی، )ر  زدؿا ىغیؼیث زِادم ىؼزُام ىانی كىادم را جضث قْاع كؼار دادق ككهَْ ایذار را ٌيایاف ىی
1395.) 

ىغیؼیث غؼةی ّلم گؼا اؿث اىا ىغیؼیث زِادم ّكق گؼا اؿث کَ فؼاجؼ از ّلم اؿث .ّلم ُو   
ةَ جتِ ّكق انِی كزّد ظّاُغ داقث ،اىا فؼاجؼ از ّلم اؿث ،در كاكِ ةی ّلهی ٌیـث ّلم را ُػو در 

ً ىغیؼیث صکیياٌػَ از ةؼدارد.ىغیؼیث زِادم درؾ ؿیـحو صکیياٌَ ّانو كىغیؼیث صکیياٌَ اؿث ،ای
صکيث انِی ةؼىی ظیؽد كةا جّزَ ةَ ُيیً صکيث ،ىغیؼ ّالكيٍغ ةَ کم ذرات ّانو ُـػحی كاٌـػاف 
اؿث .ىغیؼیث زِادم ةؼآیٍغم از صکيث ىغیؼیث كىغیؼیث ّكق اؿث كؿَْ مػغر ،اٌٌْػاؼ در راق 

ُػام  ایػً ىػغیؼیث  صق ،اّحياد ،جکهیا انِی ،ظّد ةاكرم ،اظالؽ کؼیياٌَ كّاكتث اٌغیكی از ىّنفَ
اؿث كدرایً ىغیؼیث ىغیؼ ةَ اٌـاف ةَ ٍّّاف زاٌكیً ظغا ٌگاق ىی کٍغ كچٍیً ىغیؼم ىْحلػغ اؿػث 
 کَ اٌـاف دارام کؼاىث اٌـاٌی اؿث كةؼظّرد اكةا زیؼ دؿحاف جّاـ ةا ظكّع ،اصحؼاـ كفؼكجٍی ظّاُغ ةّد

 (.1393پاقاپّر، )

یٍغق ؿاز ،فؼٍُگ اٌحُاركدیً كىکحب اؿالـ ةغكف جؼدیغ فؼٍُگ زِادم ُياف فؼٍُگ جضّؿ كآ 
ائيػَ  ك ظالمَ فؼٍُگ پیػاىتؼ اىاىث ك ةاكراف اؿث ُياف فؼٍُگ كالیث ك اؿث،ُياف فؼٍُگ ظغا



611 6931زهستاى ، دوم، شواره دهنسال پژوهشي تحقيقات هديريت آهوزشي  -فصلناهه علوي 

 

فؼٍُگ اؿالـ ٌاب ىضيػغم  از ٌتایغ فؼٍُگ زِادم را داقث کَ ُؼگؽ ةایغجّزَ .ىْنّىیً)ع(اؿث
ىحِْغةاُّیث ىكعّل كُغؼ ىْػیً درظػغىث فؼٍُگ زِادم یک ٌِاداؿث کَ ةاىغیؼیث  .زغاٌيّد

كىسيّّػَ ام از كیژگیِػام كارزش ُػام ىذتػث  د.قّ جالش فؼدم ىكارکث کٍٍغگاف ش ادارق ىی
ىذػاؿ  ىغیؼاف زِادم ةؼظاؿحَ از رفحار كركاةي کارکٍاف اؿث کَ ةَ ٌّّی ٌلػف انگػّیی ك ىغیؼیث ك

ی در ؿایؼ صّزق ُا كارگاف ُا داقحَ اؿث ىغیؼیح ركیَ ُام ازؼایی ك رفحار ادارم ك زدٌی ةؼام زاىَْ،
 ازحيػاّی ك اظحیػارم رفحػار در کػَ اؿث كارزقی فکؼم ُام ىایَ از ام ىسيَّّ ، فؼٍُگ زِادم

 کؼدارُػا ك رفحارُا ك گؼایف ك ارزقِا ك ةاكرُا ك قٍاظحِا از ٍّامؼىحْغدم كدارام گػارد ادؼىی اٌـاف
 زِادؿػازٌغگی ك ةاجكکیم ُيؽىاف فؼٍُگ ةؼایً ىتحٍی كىغیؼیث امٌالح فؼٍُگ زِادم .ةاقغ ىی
ىلحغام ظّیف  کَ ةؼام نتیک ةَ فؼىاف اىاـ ك جالش ةی ریام زّاٌاف اٌلالةی کكّر ك ٍُگاىَ کار در

 ةؼش زد قاخ ك رؿیغ، َِّر ةَ ىٍنۀ چِؼق ركؿحاُام ایؼاف کيؼُيث ةـحَ ةّدٌغ، دررفِ ىضؼكىیث از
ایً  غ.ةؼؿاٌ جؼیً ىٍاًق ركؿحایی کكّر دؿث ةَ دكر اؿالىی راجّاٌـث پیاـ اٌلالب  ةَ ةارٌكـث ك ك

دفػاع  كاةم جّزَ زِادگؼاف در ظغىات ارزٌغق ك ةؼكز زٍگ جضيیهی جّاٌـث زىیٍَ ؿاز آغاز فؼٍُگ ةا
 .ّلب راٌغف دقيً گؼدد ك جياىیث اروی کكّر از

 قّد:یُایی کَ در ایً راؿحا مّرت گؼفحَ اؿث، اقارق ىدر اداىَ ةَ ةؼظی پژكُف
جضهیم ّّاىم ىّفلیث آىیؽ ىغیؼیث زِادم » ( درىلانَ ظّد جضث ٍّّاف 1397چاةک گهَ دكٌی )

ةَ ایً ٌحایر دؿث یافث کػَ ،قػاظل ُػام ىػغیؼیث زِػادم قػاىم: « در پیؼكزم اٌلالب اؿالىی
ظغاىضّرم، كالیث ىضّرم، اٌٌْاؼ پػیؼم، ظهق فؼٍُػگ زِػادم درزٍػگ، ارزقػيٍغم، پّیػایی، 

 اؿحيؼار، ىؼدـ گؼایی، ٌّآكرم، ازظّدگػقحگی ك ایذار ىی ةاقغ.ظّدةاكرم، 
ُػام انگػّم ةؼرؿػی كوػْیث ىؤنفػَ( د رىٌانَْ ام جضػث ٍّػّاف 1396ؿؼپؼؿث ك ُيکاراف )

ُغؼ قٍاؿایی دیغگاق ىغیؼاف ٌـتث ةا  ىغیؼاف ُام داٌكگاُی ایؼاف از دیغگاقؿایتؼٌحیک در کحاةعاٌَ
ىػغیؼاف ك در زاىْػَ آىػارم  داٌكػگاُی ُػامحیک در کحاةعاٌػَُام انگّم ؿایتؼٌةَ كوْیث ىؤنفَ

ةَ ایً ٌحیسَ دؿث  ُام داٌكگاُی قِؼ جِؼاف ك قِؼُام دیگؼىـئّؿ ىـحلؼ در کحاةعاٌَ کحاةغاراف
ُام داٌكگاُی ةؼظّردارٌغ، ایً ُام انگّم ؿایتؼٌحیک از زایگاق ىٍاؿتی در کحاةعاٌَىؤنفَیافحٍغ کَ 

ُام داٌكػگاُی ٌـػتث ةػَ ؿػاظحار، اُػغاؼ، كَػایا، کحاةعاٌَ آگاُی ىغیؼافجّاٌغ صاکی از اىؼ ىی
 ُام داٌكگاُی ةاقغ. ظغىات ك کارکؼدُام کحاةعاٌَ

اؿحفادق از اةؽار جّکم در ىغیؼیث زِادم ةَ ( در ىلانَ ام جضث ٍّّاف 1396ىّؿایی ك ُيکاراف )
ُػا را  پػیؼم، زایگاق آف ریـک ويً جتییً ىفِّـ جّکم ك، ىٍُّر ىغیؼیث ریـک ك ةِیٍَ ؿازم آف
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ؿازم ةا اؿحفادق از ركیکؼدُام ّهيی قٍاؿایی ٌيّدق ك جْؼیفػی  ُا ك فؼآیٍغُام ةِیٍَ گیؼم در جنيیو
 دادق اٌغ.ٌّیً از ریـک ك جّاةِ ىٌهّةیث پیكٍِاد 

انگّم فؼٍُگ ؿػازىاٌی ىٌهػّب ةػا ركیکػؼد زِػادما ( در ىلانَ ام جضث ٍّّاف 1395راؿحی )
ةا ىٌانَْ ك ةؼرؿی فؼٍُگ ؿازىاٌی صاکو ةؼ رزىٍغگاف کكػّر در دكراف ، ىّردم دفاع ىلغسىٌانَْ 

ُام ایؼاٌی ةػا  دفاع ىلغس ك جسؽیَ ك جضهیم آف، ةَ انگّیی از فؼٍُگ ؿازىاٌی ىٌهّب ةؼام ؿازىاف
ركش جضلیق ىّرد اؿحفادق در ایً پػژكُف،   .یافحٍغانگّگیؼم از ىغؿ ؿَ ؿٌضی ادگار قایً دؿث 

ُام ّيیػق اٌسػاـ ةػّدق اؿػث.  ام ك اؿٍاد ك ٌیؽ ىناصتَ ُام صامم از ىٌانَْ کحاةعاٌَ هیم ىلّنَجض
جؼیً ؿػٌش ظػّد یٍْػی ؿػٌش  کَ انگّم فؼٍُگ ؿازىاٌی زِادم، در ىتٍایی دادٌحایر صامهَ ٌكاف 

کكّر ُام  ُا ىٍكا جضّؿ ك پیكؼفث ؿازىاف ةاكرُا ك ىفؼكوات ك ارزقِام غایی، ىیحّاٌغ در ُيَ دكرق
ُام اةؽارم ظّد ةَ اكحىام ُغؼ ك ٌّع ؿػازىاف  ةاقغ، ُؼ چٍغ در ؿٌش ٌيّدُا ك ىنٍّّات ك ارزش

 .ةاقغ ىحفاكت ىی
ةاز جّنیغ انگُّام ىغیؼیث زِادم : آىّزق ُام ىغیؼیحی ( در ىلانَ ام جضث ٍّّاف 1393پاقاپّر )

جضلق ىغیؼیث  جاریعی درركصیَ زِادم یک انگّم  اىکاف ك َؼفیث ركیکؼد ك ،قِیغ ىِغم ةاکؼم
اةحغا چارچّب ٌُػؼم ةضػخ ةػؼ اؿػاس  .اكحىائی ك اؿحؼاجژیک راىّرد ىٌانَْ ك ىغاكَ كؼار دادق اؿث

ام( ارائػَ ك ىفػاُیو امػهی از زيهػَ ؿػتک  رقػحَ جؼکیتی)ىیػاف ٌئّکالؿیک ك ام کالؿیک،ُ ٌُؼیَ
ٌِادق،دادق،ًؼح،ةؼٌاىػَ،کارکؼد،ىضیي  ىٍػاةِ، ىػغیؼیحی،ىٍاةِ ىّنػغ ىغیؼیث،ؿػاظحار،فؼآیٍغ،ركش،اةؽار،

قاظل ُام کیفی آف جّمیا قغق اؿث.درةعف دكـ ىلانَ ا  ،ةازظّراف ك جؼىیو كٌّؿازم جْؼیاا ك
 در دك ك 1363فکؼ ك ّيم قِیغ ىِغم ةاکؼم در یک دكرق زىاٌی پٍر ؿانَ پؾ از اٌلػالب جػا ؿػاؿ

ةؼرؿی ك جّمػیا گؼدیػغق ك در ىضیي ىغیؼیث قِؼم ك ىغیؼیث ٌُاىی ةؼ اؿاس كانب ٌُؼم ةضخ 
 ٌِایث آىّزق ُا،قاظل ُا، آدار ك ٌحایر انگّم جاریعی در ظهق ك ازؼام یک ٌُاـ ىغیؼیحی ىتحکؼاٌػَ

 کؼدق اؿث.كفیهـّفاٌَ ةَ ركش جفِيی جتییً 
ّىّ را ةػؼ رفحػار -گؽار ك ىتادنَ رُتؼ(، ادؼ رُتؼم اظالكی، رُتؼم ظغىث2016) 1ییهغیؽ ك ییهغیؽ

ارم ةؼرؿی کؼدٌغ. ایً ىٌانَْ ةَ مّرت ىؼكرم ةّدق ك ٌحیسَ آف ؿَ پیكٍِاد اؿث کَ قِؼكٌغم ازت
گػؽار ّتارجٍغ از: رُتؼم اظالكی ةَ مّرت ىٍفی ةا رفحار قِؼكٌغم ازتارم ارجتاط دارد، رُتؼم ظغىث

ّىّ ةَ مّرت ىٍفػی ةػا رفحػار -ةَ مّرت ىٍفی ةا رفحار قِؼكٌغم ازتارم ارجتاط دارد ك ىتادنَ رُتؼ
 قِؼكٌغم ازتارم ارجتاط دارد.

                                                 
1 . Yıldız & Yıldız 
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( در ىٌانَْ ام جضث ٍّّاف ارزیاةی کاىم ةّدف ك ىّدؼ ةّدف ؿیـحو 2016) 1اك گؼدم ك ُيکاراف
ُام کٍحؼنی ىغیؼیث ةا اؿحفادق از اةؽارُام ؿایتؼٌحیک، ةا اؿحفادق از دك اةؽار ىػغؿ ؿیـػحيی اّحيػاد 

قؼکث ىیً فؼیث ارزیاةی ٌيّدٌػغ ك ٌحػایر  پػیؼ ك جٍّع ىٍِغؿی،  ؿیـحو ُام کٍحؼنی ىغیؼیث را در
ٌكاف داد کَ ىغؿ ُام کٍحؼؿ ىغیؼیث کَ ةؼ ىتٍام ىغیؼیث ؿایتؼٌحیک ًؼح ریؽم قغق اٌػغ اصاًػَ 

 ةیكحؼم ةؼ ىـادؿ ىغیؼیث دارٌغ، ةٍاةؼایً دارام کارایی ةیكحؼم ُـحٍغ.

ک ةػؼام جنػيیو ( در ىٌانَْ ام جضث ٍّّاف چگٌَّ ىی جّاف ىغنی ؿایتؼٌحی2015) 2کؼىؼ اؿا
گیؼم در آىّزش ًؼاصی ٌيّد؟ ىغنی ةؼ اؿاس ىغیؼیث ؿایتؼٌحیک ارائَ ٌيّد کَ ةؼ اؿاس پیچیغگی 
ىكکالت ىٌؼكصَ، راق صم ُام ىٍاؿب را ةؼ ىتٍام ةؼٌاىَ ریؽم ظٌی ارائػَ ٌيػّد. ایػً ىٌانْػَ در 

 گؼدیغ.ىغارس اٌگهـحاف ك چٍغ کكّر دیگؼ پیادق ؿازم قغ کَ ٌحایر آف ىٍاؿب ارزیاةی 
(، ةَ ةؼرؿی ارجتاط رُتؼم اظالكی ةا اٌضؼافات ؿػازىاٌی پؼداظحٍػغ. 2015ك ُيکاراٌف ) 3كف گیهؽ

زاىَْ آىارم ایً پژكُف یک پاٌم پژكُكی در کكّر ُهٍغ ةّد ك ٌحایر ارجتػاط ىٍفػی ةػیً رُتػؼم 
ث اظالكػی اظالكی ةا اٌضؼاؼ ؿازىاٌی را جاییغ کؼدٌغ ُيچٍیً ةؼاؿاس ٌحایر ةػَ دؿػث آىػغق، ىؼاكتػ

 کٍغ.کارکٍاف، ارجتاط ةیً رُتؼم اظالكی ةا اٌضؼاؼ ؿازىاٌی پیؼكاف را جْغیم ىی
در ىّازػَ ةػا  یاظالكػ گیؼمیودرؿحکاراٌَ را ةؼ جني م(، ادؼ رُتؼ2014) 4ك ُيکاراٌف  یاٌـیؿ

ك  یػَىحضػغق ةػّد ك جسؽ یػاالتىٌانَْ دك داٌكػگاق در ا یًا مکؼدٌغ. زاىَْ آىار ةؼرؿی را ُاكؿّؿَ
 مصامػم ٌكػاف داد کػَ رفحػار رُتػؼ یرمّرت گؼفث. ٌحػا یّفرگؼؿ جضهیم ةؼاؿاس ُادادق یمجضه
دارٌغ ك ىّزب گػؼفحً  یىٍف یؼجاد یاظالك گیؼمجنيیو ةؼ ُادارد، كؿّؿَ یؼجاد یةؼ زّ اظالك الكیاظ

 یمرا جْغ یاظالك گیؼمجنيیو ةا ُاكؿّؿَ یًدرؿث ارجتاط ة مك رُتؼ قّدیى یؼاظالكیغ یياتجني
 یاظالكػ یؼغ جنيیو ُاكؿّؿَ یؼکيحؼ جضث جاد یؼكافکَ در صىّر رُتؼ درؿحکار، پ مةَ ٌضّ کٍغیى
 .گیؼٌغیى

ةػا ُػغؼ  ؿایتؼٌحیک در ىغیؼیث ةؼٌاىَ دفاّی( در جضلیلی ةا ٍّّاف ؿیـحو ُام 2013) 5ةسٍک
ُػام زغیػغ زاىْػَ چػانفةؼظّرد ةا  ىغیؼیث ةؼٌاىَ دفاّی، ةؼام  ُام ؿایتؼٌحیک درؿیـحوىْؼفی 

صػاکی از  ُػام جضلیػقگیؼم ةّد. یافحػَؿازم ؿیـحو ةؼام جنيیوىغؿ اًالّات، ٌیاز ةَ اؿحفادق از
 ىغیؼیث اؿث. ُا ك ّهّـام ؿایتؼٌحیک، ؿیـحوىاُیث ىیاف رقحَ

                                                 
1 O'Grady 
2 Kremer- Asaf 
3  van Gils 
4 Cianci 
5 Bejenk 
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 شىاسی پژيَشريش -3
ىیغاٌی ك از ٌُؼ  -امکیفی، از صیخ ةْغ ىضیي، از ٌّع کحاةعاٌَ ُا دادقركش پژكُف ةؼ ىتٍام ىاُیث 

پیيایكی اؿث. زاىَْ آىارم -ُغؼ کارةؼدم، از ٌُؼ زىاف ىلٌْی ك از ٌُؼ ركش ازؼام پژكُف جّمیفی
ةّد کػَ  1گیؼم ُغفيٍغقاىم ظتؼگاف داٌكگاق آزاد اؿالىی در ؿٌش آىّزقی ك ازؼائی ةّدٌغ. ركش ٌيٌَّ

ؼ گؼفحَ قغ. قایاف ذکػؼ اؿػث کػَ فؼایٍػغ ٍّّاف ىناصتَ قٌّغق در ٌٌُيٌَّ ةَ 30در ایً پژكُف جْغاد 
ام ك از ركش کحاةعاٌػَ ُػا دادق مگػؼدآكر ىٍُّر ةَ پژكُف ًیا دراٌساـ قغ.  1397ىناصتَ در زىـحاف 
 ىناصتَ اؿحفادق قغ.

ركش دنفػی، صامػم ركش جسؽیَ ك جضهیم دادق ُا در جضلیق صاوؼ ركش دنفػی فػازم ىػی ةاقػغ. 
ازياع ةیً ىحعنناف گػؼكق  ةؼام ظهق ركقی ةؼام کـب 1950 راٌغ در دَُ ىٌانْاجی اؿث کَ قؼکث

ركش ُام آىارم قغق اؿث  ركش، زایگؽیً ركیکؼدُام جضلیق ؿٍحی ةا اؿحفادق از اٌساـ دادق اؿث . ایً
ةَ گٌّػَ ام کػَ فؼایٍػغ ةػَ  اؿث ةؼام ؿاظحاردُی ةَ یک فؼایٍغ ارجتاط گؼكُی، . در كاكِ، دنفی ركقی

ٌیاز ةَ ةازظّرد در ىّرد  ىـأنَ را ىی دُغ. ةؼام ازؼام ایً ارجتاط ؿاظحاریافحَ ةااّىام گؼكق ازازق چانف 
ُػغؼ ىی ةاقغ ةٍاةؼایً گؼكق، فؼمث امالح دیغگاق ُا ك ؿٌضی از ٌاقٍاس  ٌلف افؼاد، ارزیاةی كىاكت

اؿػحفادق  گؼكُی ظتؼگاف درةارق ىّوّّی ظاص اؿث کَ ةا از ایً ركش دؿحؼؿی ةَ ىٌيئً جؼیً جّافق
. ةا جّزَ ةَ ةازظّرد صامم از آف ُػا مػّرت ىػی پػػیؼد ز پؼؿكٍاىَ ك ٌُؼظّاُی از ظتؼگاف ةَ دفْاتا

 ىحعنناف، ُؽیٍَ ازؼام ةاال ك اصحياؿ صػؼ ٌُؼات ركش ؿٍحی دنفی، ُيیكَ از ُيگؼایی پاییً ٌُؼات
ركش دنفػی  دنفی ؿػٍحی، ىفِػّـ یکپارچػَ ؿػازم ةؼظی از افؼاد رٌر ةؼدق اؿث. ةْغُا ةؼام ةِتّد ركش

 1988در كاكِ، ركش دنفی فػازم در ؿػاؿ  (2004جئّرم فازم ىٌؼح گؼدیغ )اکهی ك پاكنّؿکی، ؿٍحی ةا
 جْيیو ركش دنفی ؿػٍحی در ّهػو ىػغیؼیث اؿػث. در جّؿي کّفياف ك گّپحا ارائَ قغق اؿث . ایً ركش،
اؿػحفادق از اّػغاد كٌْػی ةیاف ىی قٌّغ، در صانی کَ  ركش دنفی، ٌُؼات افؼاد ظتؼق در كانب اّغاد كٌْی

دكر ىػی ؿػازد . از ًؼفػی افػؼاد ظتػؼق از  پیف ةیٍی ُام ةهٍغ ىغت، ٌحیسَ پیف ةیٍی را از كاكْیث ةؼام
ك ایً ٌكاف ىی دُغ کػَ ّػغـ  جّاٌایی ُام ذٍُی ظّد ةؼام پیف ةیٍی اؿحفادق ىی کٍٍغ قایـحگی ُا ك

كٌْیث، ةا ىسيَّّ ُام  . اىکاٌی ةّدف ّغـاز ٌّع اىکاٌی اؿث ٌَ اصحيانی  كٌْیث صاکو ةؼ ایً قؼایي
فػازم( ةػَ جنػيیو  ةِحؼ اؿث کَ ةا اؿحفادق از ىسيَّّ ُا م فازم )اّغاد فازم ؿازگارم دارد، ةٍاةؼایً

از ظتؼگاف اظػ  ركش دنفی فازم، اًالّات الزـ در كانب زةاف ًتیْی گیؼم در دٌیام كاكْی پؼداظث . در
  (.  1389ؼار ىی گیؼٌغ )ٌّائی، ك قغق ك ةَ مّرت فازم ىّرد جضهیم

گؼكق ىحعنناف در ىّرد  یکاؿحعؼاج ٌُؼات از  مةؼا یقدر جضل یـحياجیکؿ یركق یا یکؼدرك دنفی
پؼؿكػٍاىَ  ماز راٌػغُا مؿؼ یک یقاز ًؼ یةَ ازياع گؼكُ یغفرؿ یاؿؤاؿ اؿث ك  یک یاىّوّع  یک

                                                 
1 -Goal-orinted 
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صؼفَ  مُا اكتپاٌم اؿثا درظّاؿث كى مپاؿط دٍُغگاف، ك ةازظّرد ٌُؼات ةَ اّىا یةا صفٍ گيٍاى ما
ةػا اؿػحفادق از  یػاییدر ؿػٌش ةػؽرش زغؼاف یػژقىّوّع ك یکاز ىحعنل ُيگً ك ىـحلم در ىّرد  ما

قّد ك ركش ىٌانَْ چٍغ ىؼصهَ  یةَ ازياع ٌُؼات ىغاكـ جکؼار ى یاةیپؼؿكٍاىَ ُا اؿث کَ جا زىاف دؿح
گؼد ُػو  مةسا مٌّقحار مپاؿط ُا ازك اؿحفادق ةّدف ىّوّع  یٌُؼات در ىّارد ذٍُ مگؼدآكر مةؼا ما

 یًةا جعي یغٌُؼ ّلا یغگؼكق ىحعنل اؿث، ك ُغؼ ازياع ةا اىکاف اَِار ٌُؼ آزاداٌَ ك جسغ یکآكردف 
 یغ.آ یةَ دؿث ى مّغد مُا

ىؼاصم ازؼایی ركش دنفی فازم در كاكِ جؼکیتی از ازؼام ركش دنفػی ك اٌسػاـ جضهیػم ُػا ةػؼ ركم 
ادق از جْاریا ٌُؼیَ م ىسيَّّ ُام فازم اؿث. انگّریحو ازؼام ركش دنفػی فػازم در اًالّات ةا اؿحف

 قکم زیؼ ٌيایف دادق قغق اؿث:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرآیىد دلفی فازی -1شکل

 ظیؼ

 ةهَ

 اٌحعاب ظتؼگاف ك جكؼیش ىـئهَ ةؼام آٌِا

 جِیَ م پؼؿكٍاىَ ك ارؿاؿ آف ةؼام ظتؼگاف

 )ىضاؿتات فازم( ُادریافث ٌُؼ ظتؼگاف ك جسؽیَ ك جضهیم آف

 ًتلَ ةٍغم پؼؿف ُا ك اّالـ جّافلات

آیا ازياع ةَ ظّةی مّرت گؼفحَ 
 اؿث؟)اظحالؼ دك ىیاٌگیً ىحّانی(

 جِیَ م گؽارش از فؼآیٍغ دنفی ك ارؿاؿ ٌحایر ةَ ظتؼگاف
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صغكدم صم ظّاُغ ٌيّد، اؿحفادق از ىحغیؼُام کیفی ىاٌٍغ کو، ىحّؿي ك زیاد ىكکالت فّؽ را جا 
نیکً ىكکم دیگؼم را ایساد ظّاُغ ٌيّد. ذٍُیث افؼاد ٌـتث ةَ ىحغیؼُام کیفی ىاٌٍغ: کو یػا زیػاد، 
یکـاف ٌیـث. ظنّمیات ىحفاكت افؼاد ةؼ جْاةیؼ ذٍُی آٌِا ٌـتث ةَ ىحغیؼُام کیفی ادؼگػار اؿػث، 

یؼاٌَ دارٌغ، ةؼظػی ظػّش ةػیً ك ىاٌٍغ ایٍکَ ةؼظی افؼاد ٌگؼش ؿعث گیؼاٌَ ك ةؼظی ٌگؼش آؿاف گ
ةؼظی دیگؼ ةغةیً ىی ةاقٍغ. در ٌحیسَ جسؽیَ كجضهیم ةػؼ ركم ىحغیؼُػام ىٍػحر از ذٍُیػث ك جْػاةیؼ 
ىعحها فاكغ ارزش ظّاُغ ةّد. ةَ ُيیً دنیم ةا جْؼیا داىٍَ م ىحغیؼُام کیفی، ظتؼگاف ةا ذٍُیػث 

َ مّرت اّغاد فازم ذكزٌلَ ام قکم زیؼ یکـاف ةَ ؿّاؿ ُا پاؿط ظّاٍُغ داد. نػا ىحغیؼُام کیفی ة
 جْؼیا ىی قٌّغ.

 
 ومًدار اعداد فازی ذيزوقٍ ای -1ومًدار 

1 ةَ ّتارت ریاوی جؼ ىی جّاف جّاةِ ّىّیث ّغد فازم ذكزٌلَ ام قکم 2 3 4( , , , )M M M M 
 را ةَ مّرت زیؼ جْؼیا ٌيّد:
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iM
ىی گؼدد. ةَ ٍّّاف ىذػاؿ ُا جْییً xُا رئّس ذكزٌلَ ىی ةاقٍغ کَ ىلادیؼ اٌِا ركم ىضّر   

 در قکم ةاال قکم فازم ىحغیؼُام زةاٌی ب مّرت زیؼ ىی ةاقغ:
( ك زیاد ةؼاةػؼ 3،4،6،7(، ىحّؿي ةؼاةؼ اؿث ةا )0،0،2،4در قکم فّؽ ىحغیؼ زةاٌی کو ةؼاةؼ اؿث ةا )

 (6،8،10،10اؿث ةا )
را ةػا جّزػَ ةػَ  ُـحَ م امهی ركش دنفی ٌُؼات ظتؼگاف ىی ةاقغ نػػا در اةحػغا ةایػغ ظتؼگػاف

ىْیارُایی کَ از دؿ پؼكژق ةیؼكف ىی آیغ ك ةا اُغاؼ آف ؿازگارم دارد اٌحعاب ٌياییو. ةؼظی از كیژگی 
 ُام امهی ةؼام اٌحعاب ظتؼگاف ةَ مّرت زیؼ ىی ةاقغ:

 .ةا ىـئهَ م ىّرد ةضخ درگیؼ ةاقٍغ 

 .اًالّات ىغاكـ از ىـئهَ را ةؼام ُيکارم داقحَ ةاقٍغ 

 ؼام قؼکث در فؼآیٍغ دنفی ةاقٍغ.دارام اٌگیؽق ة 

 كزّد ایً اصـاس در آٌِا کَ قؼکث در یک جّافق گؼكُی ةؼام ظّد آٌِا ٌیؽ ؿّدىٍغ ىی ةاقغ.
ةا جّزَ ةَ ؿٌش کالف ىـانَ قٍاؿایی ىّنفَ ُام ىغیؼیث زِادم در داٌكگاق آزاد اؿالىی، گؼكق 

اىکاف ظتؼگاف ةَ ٌضّم اٌحعاب قٌّغ ُام ىحْغدم در صم ایً ىـئهَ ذم ٌفِ ُـحٍغ، نػا ةایغ جا صغ 
کَ ٌيایٍغق م ظّةی از ماصتاف ىٍافِ ةاقٍغ. در غیؼ ایٍنّرت زاىْیث راُکارُام پیكػٍِادم، ىػّرد 

 قک ك جؼدیغ ظّاُغ ةّد.

 َایافتٍ -4

در اكنیً گاـ از ظتؼگاف ظّاؿحَ قغ جا ىّنفَ ُام پیكٍِادم ظّد از ىغیؼیث زِادم در داٌكػگاق 
ةیاف کٍٍغ. پؾ از دریافث پاؿط ك ةؼرؿی دیغگاق ُام ظتؼگاف، پیكٍِادُام ىكاةَ ك یا آزاد اؿالىی را 

 ٌؽدیک ةَ ُو در یکغیگؼ ادغاـ قغق ك ىسغدا فِؼؿث زغیغ در اظحیار ظتؼگاف كؼار گؼفث.
 ةا دریافث ك ةؼرؿی ٌُؼیات زغیغ راُکارُا ك ىّاٌِ پیكٍِادم زیؼ زيِ ةٍغم ك ارائَ قغٌغ:

 ىغیؼیث ةؼام ظغا .1

 پػیؼم اٌٌْاؼ .2

 ؿاظحار ك جكکیالت ىٍاؿب .3

 ىغیؼیث كالیی .4

 ؿعث کّقی .5

 ٌِادیٍَ کؼدف اظالؽ ك ارزش ُام دیٍی .6
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 ىكارکث پػیؼم .7

 ظّدةاكرم .8

 ٌعـػث م پؼؿكٍاىَ در را راُکارُا از یک ُؼ ىّرد در ظتؼگاف ٌُؼات قيارش ٌحایر زیؼ زغكؿ
 :دُغ ىی ٌكاف

 وتایج شمارش آراء پرسشىامٍ ی ايل -1جديل

 ظغا ةؼام ىغیؼیث 1

 22-1-1 ٌُؼ ظتؼگاف

 اٌٌْاؼ پػیؼم 2

 2-8-18 ٌُؼ ظتؼگاف

 ىٍاؿب جكکیالت ك ؿاظحار 3

 14-5-11 ٌُؼ ظتؼگاف

 كالیحی ىغیؼیث 4

 10-7-2 ٌُؼ ظتؼگاف

 کّقی ؿعث 5

 13-9-3 ٌُؼ ظتؼگاف

 دیٍی ُام ارزش ك اظالؽ کؼدف ٌِادیٍَ 6

 20-2-4 ٌُؼ ظتؼگاف

 پػیؼم ىكارکث 7

 12-8-3 ٌُؼ ظتؼگاف

 ظّدةاكرم 8

 22-4-2 ٌُؼ ظتؼگاف

 

 ُيؼاق ةا زيِ آكرم پؼؿكٍاىَ م فّؽ یک پیكٍِاد ٌیؽ ةَ مّرت زیؼ دریافث قغ:
 انياؿ ةیث ةَ دادف اُيیث ك ىحلاةم اّحياد -

ظتؼق کَ در ازؼام جضلیق ُيکارم  30ةؼ اؿاس ٌحایسی کَ از پؼؿكٍاىَ ُام زيِ آكرم قغق از 
 اٌغ، ىیاٌگیً ٌُؼات ةا جّزَ ةَ راةٌَ م زیؼ ىضاؿتَ ىی گؼدد:داقحَ 
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ةیاٌگؼ ىیاٌگیً دیغگاق ُام ظتؼگاف  mAاـ ك  iةیاٌگؼ دیغگاق ظتؼق م  iAدر راةٌَ م ةاال 
 اؿث.

 اؿث:ىیاٌگیً ٌُؼات در زغكؿ زیؼ آىغق 

 میاوگیه آراء پرسشىامٍ ی مرحلٍ ی ايل -2جديل

 ظغا ةؼام ىغیؼیث 1

 [5.9ك8.1ك9.2ك9.6] ٌُؼ ظتؼگاف

 اٌٌْاؼ پػیؼم 2

 [1.3،2.4،3.3،5.1] ٌُؼ ظتؼگاف

 ىٍاؿب جكکیالت ك ؿاظحار 3

 [3.7،4.6،5.8،7.8] ٌُؼ ظتؼگاف

 كالیحی ىغیؼیث 4

 [4.8،5.6،7.2،8.9] ٌُؼ ظتؼگاف

 کّقی ؿعث 5

 [3.7،4.7،5.4،6.3] ٌُؼ ظتؼگاف

 دیٍی ُام ارزش ك اظالؽ کؼدف ٌِادیٍَ 6

 [6.1،7.4،8.7،9.7] ٌُؼ ظتؼگاف

 پػیؼم ىكارکث 7

 [4.3،5.7،6.4،7.9] ٌُؼ ظتؼگاف

 ظّدةاكرم 8

 [5.9،6.8،7.9،9.1] ٌُؼ ظتؼگاف

جفـیؼ اّغاد داظم زغكؿ ةَ ایً مّرت ىی ةاقغ کَ ىیاٌگیً ٌُؼات ظتؼگاف ةؼام ىّنفَ قٍاؿایی 
ك کيحؼیً ةؼاةؼ اؿػث  9.6قغق اكؿ ایٍگٌَّ ىی ةاقغ کَ ةیكحؼیً جادیؼ گػارم از ٌُؼ ظتؼگاف ةؼاةؼ ةا 

ك ٌيػّدار اّػغاد ىی ةاقٍغ. ةا جّزَ ةَ ٌُؼات  9.2جا  8.1در مّرجی کَ اکذؼ ٌُؼات در ةازق م  5.7ةا 
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فازم ذكزٌلَ ام کَ از ٌُؼ گػقث ىی جّاف ةیاف ٌيّد کَ ٌُؼات در كـيث جادیؼگػارم زیاد كؼار ىی 
 گیؼٌغ. جفـیؼ اّغاد ةؼام ؿایؼ ىّنفَ ُا ٌیؽ ةَ ُيیً مّرت ىی ةاقغ.

 مرحلٍ ی ديم
از ىّنفَ ُا جا ایً ىؼصهَ از جضلیق پؼؿكٍاىَ م اكنیَ جّزیِ قغ ك ٌُؼات ظتؼگاف در ىّرد ُؼیک 

اٌغازق گیؼم قغ ك ىیاٌگیً کم ٌُؼات ٌیؽ ىضاؿتَ گؼدیػغ. در كػغـ ةْػغم از فؼآیٍػغ دنفػی ةایـػحی 
ةازظّرد ٌُؼات را ةؼام ظتؼگاف ارؿاؿ ٌياییو، ةَ ایً مّرت کَ جفاكت ٌُؼات ُؼیػک از ظتؼگػاف را 

ّغاد ةایـحی ًتق راةٌَ ٌـتث ةَ ىیاٌگیً ٌُؼات ةؼام ُؼ فؼد ارؿاؿ ٌياییو. ةا جّزَ ةَ فازم ةّدف ا
 م زیؼ جفاكت از ىیاٌگیً را ةؼام ُؼیک از ٌعتگاف ىضاؿتَ ٌياییو:

( ) (1) ( ) ( )

1 1 2 2 3 3 4 4

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

1 1 2 2 3 3 4 4

( , , )

1 1 1 1
( , , , )

i i i

m m m m

i i i i i i i i

a a a a a a a a

a a a a a a a a
n n n n

    

       
 

، پؼؿكٍاىَ م دیگؼم جٍُیو کػؼد کػَ در آف 3ایٍک ىی جّاف ةؼ اؿاس ٌحایر صامم از راةٌَ م 
ةؼ اؿاس ارزیاةی ىسػغد اظحالؼ ىضاؿتَ قغق ىؼةّط ةَ ُؼ فؼد ظتؼق دتث قغق اؿث. در ایً مّرت 

ُؼ ظتؼق از ٌُؼ كتهی ظّد، ىی جّاف ٌحایر زغیغم را ةغؿث آكرد. ٌحایر صامم از ایً پؼؿكٍاىَ زغیغ 
در زغكؿ زیؼ ارائَ قغق اؿث. الزـ ةَ ذکؼ اؿث کَ ىّنفَ ٌِو ىّنفَ پیكٍِادم در كـػيث كتػم ىػی 

 ةاقٍغ.
 

 وتایج مرحلٍ ی ديم -3جديل

 ظغا ةؼام ىغیؼیث 1

 جفاوم آراء ىیاٌگیً آراء قيارش اراء ىْیارُا

 0.07 [5.9،7.9،9.6،9.7] 25-2-0 ٌُؼ ظتؼگاف

 اٌٌْاؼ پػیؼم 2

 جفاوم آراء ىیاٌگیً آراء قيارش اراء ىْیارُا

 0.32 [0.5،1.2،2.4،4.7] 4-2-13 ٌُؼ ظتؼگاف

 ىٍاؿب جكکیالت ك ؿاظحار 3

 جفاوم آراء ىیاٌگیً آراء قيارش اراء ىْیارُا

 1.35 [4.8،5.9،7.6،9] 20-3-1 ٌُؼ ظتؼگاف
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 كالیحی ىغیؼیث 4

 جفاوم آراء ىیاٌگیً آراء قيارش اراء ىْیارُا

 0.85 [5.9،6.8،7.9،9.3] 23-5-0 ٌُؼ ظتؼگاف

 کّقی ؿعث 5

 جفاوم آراء ىیاٌگیً آراء قيارش اراء ىْیارُا

 0.87 [4.6،5.2،6.7،7.1] 5-19-2 ٌُؼ ظتؼگاف

 دیٍی ُام ارزش ك اظالؽ کؼدف ٌِادیٍَ 6

 جفاوم آراء ىیاٌگیً آراء قيارش اراء ىْیارُا

 0.02 [6.3،7.4،8.5،9.6] 20-7-2 ٌُؼ ظتؼگاف

 پػیؼم ىكارکث 7

 جفاوم آراء ىیاٌگیً آراء قيارش اراء ىْیارُا

 0.22 [4.2،5.2،6.7،7.3] 15-8-4 ٌُؼ ظتؼگاف

 ظّدةاكرم 8

 جفاوم آراء آراءىیاٌگیً  قيارش اراء ىْیارُا

 0.77 [6.7،7.5،8.9،9.7] 22-6-1 ٌُؼ ظتؼگاف

 انياؿ ةیث ةَ دادف اُيیث ك ىحلاةم اّحياد 9

 جفاوم آراء ىیاٌگیً آراء قيارش اراء ىْیارُا

 - [5.7،6.9،7.8،9.4] 25-0-3 ٌُؼ ظتؼگاف

آٌِا زيِ آكرم قغ جا ایً ىؼصهَ از جضلیق دك ىؼجتَ پؼؿكٍاىَ ُا ةیً ظتؼگاف جّزیِ قغ ك ٌُؼات 
ك در ایً ةیً ظتؼگاف پؼؿكٍاىَ م دكـ را ةا ّهو ةَ ٌُؼات اکذؼیث پؼ ٌيّدٌػغ. صػاؿ زِػث ةؼرؿػی 
ایٍکَ آیا ٌُؼات ةَ ازياع رؿیغق اؿث یا ظیؼ؟ یا ةَ ّتارت دیگؼ ةَ ىٍُّر  ارزیػاةی ٌُػؼات ةػَ ایػً 

ظیؼا از ًؼیق راةٌػَ م زیػؼ مّرت کَ ٌُؼات در ىّنفَ ُام ىغیؼیث زِادم ةَ ازياع رؿیغق اٌغ یا 
 جفاكت ىیاٌگیً ُا را ىضاؿتَ ٌيّدیو:

   2 1 21 22 23 24 11 12 13 14

1
( , )

4
m m m m m m m m m mS A A a a a a a a a a          

کيحؼ قّد، فؼآیٍغ ىحّكػا ىػی قػّد ك در  0.2صاؿ چٍاٌچَ ایً اظحالؼ ىیاٌگیً از صغ آؿحاٌَ م 
ادق ٌحیسَ ظتؼگاف ةَ ازياع رؿیغق اٌغ. ایً اظحالؼ ىیاٌگیً در زغكؿ فّؽ ك در ؿػحّف آُػؼ ٌكػاف د
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ىی ةاقػغ نػػا ىػی جػّاف  0.2قغق اؿث. ُياٌگٌَّ کَ ىكاُغق ىی قّد اظحالؼ ىیاٌگیً ُا ةیكحؼ از 
 گفث جا ایً ىؼصهَ از فؼآیٍغ دنفی فازم، جّافق آراء صامم ٌكغق اؿث. 

 مرحلٍ سًم
در اداىَ جفاكت ٌُؼات ُؼ ظتؼق ةا ىیاٌگیً ٌُؼات را ةؼام كم ارؿاؿ ىی ٌيػاییو ك ىسػغدا از كم 

 ٌُؼظّاُی اٌساـ ىی قّد. ایً فؼآیٍغ ةایغ جازایی اداىَ یاةغ کَ جّافق آراء صامم قّد.
 ٌحایر قيارش ٌُؼات در ىؼصهَ م ؿّـ ةَ مّرت زیؼ ىی ةاقغ.

 وتایج مرحلٍ ی سًم -4جديل 

 ظغا ةؼام ىغیؼیث 1

 جفاوم آراء ىیاٌگیً آراء قيارش اراء ىْیارُا

 017 [5.7،7.9،9.1،9.7] 28-0-0 ٌُؼ ظتؼگاف

 اٌٌْاؼ پػیؼم 2

 جفاوم آراء ىیاٌگیً آراء قيارش اراء ىْیارُا

 0.02 [0.7،1.3،2.1،4.6] 0-4-18 ٌُؼ ظتؼگاف

 ىٍاؿب جكکیالت ك ؿاظحار 3

 جفاوم آراء ىیاٌگیً آراء قيارش اراء ىْیارُا

 0 [4.3،5.5،8.4،9.1] 26-3-0 ٌُؼ ظتؼگاف

 كالیحی ىغیؼیث 4

 جفاوم آراء ىیاٌگیً آراء قيارش اراء ىْیارُا

 0.17 [5.4،6.6،7.8،9.4] 24-3-0 ٌُؼ ظتؼگاف

 کّقی ؿعث 5

 جفاوم آراء ىیاٌگیً آراء قيارش اراء ىْیارُا

 0.07 [4.4،5.2،6.7،7] 0-24-1 ٌُؼ ظتؼگاف

 دیٍی ُام ارزش ك اظالؽ کؼدف ٌِادیٍَ 6

 جفاوم آراء ىیاٌگیً آراء قيارش اراء ىْیارُا

 0.1 [6.5،7.8،8.4،9.7] 26-2-0 ٌُؼ ظتؼگاف

 پػیؼم ىكارکث 7

 جفاوم آراء ىیاٌگیً آراء قيارش اراء ىْیارُا
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 0.15 [4.5،5.3،6.6،7.6] 6-21-0 ٌُؼ ظتؼگاف

 ظّدةاكرم 8

 جفاوم آراء ىیاٌگیً آراء قيارش اراء ىْیارُا

 0.02 [6.8،7.8،8.7،9.6] 28-1-0 ٌُؼ ظتؼگاف

 انياؿ ةیث ةَ دادف اُيیث ك ىحلاةم اّحياد 9

 جفاوم آراء ىیاٌگیً آراء قيارش اراء ىْیارُا

 0.02 [5.8،6.5،8.1،9.5] 28-0-0 ٌُؼ ظتؼگاف

ىی ةاقػغ. نػػا فؼآیٍػغ دنفػی  0.2چٍاٌکَ ىالصَُ ىی قّد اظحالؼ ىیاٌگیً ُا در زغكؿ کيحؼ از 
 ىؼصهَ جّافق آراء صامم قغق اؿث.ىحّكا ىی قّد ك ىی جّاف گفث کَ در پایاف ایً 

ىّنفَ اكؿ از ٌُؼ ظتؼگاف جادیؼ زیادم ةؼ ىغیؼیث زِادم در داٌكگاق آزاد اؿػالىی دارد. ةػَ ایػً 
ىی ةاقغ ك اکذؼیث ٌُؼات ٌیؽ  9.7ك ةیكحؼیً ّغد  5.7مّرت کَ کيحؼیً ٌُؼ ةؼام ایً راُکار ّغد 

ةَ ىاُیث اّغاد فازم ذكزٌلَ ام ىػی جػّاف ةیػاف كؼار دارٌغ کَ ةَ ایً جؼجیب ةا جّزَ  9.1ك  7.9ةیً 
 ٌيّد کَ ٌُؼات در ىضغكدق م زیاد كؼار دارٌغ. 

 ىّنفَ دكـ از ٌُؼ ظتؼگاف جادیؼ کيی ةؼ ىغیؼیث زِادم در داٌكگاق آزاد اؿالىی دارد.
 ىّنفَ ؿّـ ك چِارـ از ٌُؼ ظتؼگاف جادیؼ زیادم ةؼ ىغیؼیث زِادم در داٌكگاق آزاد اؿالىی دارٌغ.

ىّنفَ پٍسو ك ُفحو از ٌُؼ ظتؼگاف در ؿٌش ىحّؿي كؼار دارٌغ، نػا ىی جّاف ایً ىّنفػَ ُػا را در 
 كؼار داد. اؿالىی آزاد داٌكگاق در زِادم زىؼق م ىّنفَ ُام ىغیؼیث

ةػَ  اؿالىی آزاد داٌكگاق در زِادم ىّنفَ قكو از ٌُؼ ظتؼگاف زؽء ىّنفَ ُام جادیؼگػار ىغیؼیث
 صـاب ىی آیغ.

 آزاد داٌكػگاق در زِػادم ُام ُكحو ك ٌِو ٌیؽ از ٌُؼ ظتؼگاف جادیؼ زیادم ةػؼ ىػغیؼیث ؿیاؿث
 دارٌغ. اؿالىی

 وتیجٍ گیری ي پیشىُادَا  -5

اُيیث ٌُاـ ىغیؼیحی ك ؿازىاف ادارم ك جكکیالجی زِاد ؿازٌغگی، ةا جّزَ ةػَ کػارایی ك کارآىػغ 
ةّدف ٌُاـ آف، پیّؿحَ ىّرد جأییغ ك جأکیغ ىـئّالف ٌُاـ زيِّرم اؿالىی ایؼاف ةّدق ك ظغىات آف در 

ٌِػاد در  زىاٌی ةـیار کّجاق، ةاّخ فْانیث ُام ّيؼاٌی قگؼفی در ركؿحاُا قغق اؿػث. ىػغیؼاف ایػً
دكراف ؿازٌغگی ك دفاع ىلغس ٌیؽ ةا ةؼكز ظالكیث ُا ك اةحکارات ظّد، قاُکارُام ُّیيػی را ظهػق 
کؼدٌغ کَ ةاّخ صیؼت ؿایؼ کكّرُا، ّهی انعنّص اةؼكغرت ُام ككث قغ کَ ىحأؿفاٌَ ایً جسؼةػَ 
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ةحػّاف ةػَ  م ُّیو ك ةؽرش اٌلالب قکُّيٍغ اؿالىی، آف گٌَّ کَ ةایغ ك قایغ، جػغكیً ٌگؼدیػغ جػا
اةحکارات ك رُیافث ُام گٌّاگّف آف از دیغ ّهيی ك پژكُكی در ّؼمَ ُام ىعحها اقارق ٌيّد. اىػا 
آٌچَ در ىیاف كاةم ذکؼ اؿث ایٍکَ اُيیث ٍّامؼ ارزقی زِػاد ؿػازٌغگی ةػَ ٌػّع رُتػؼم، اظػالؽ 

جؼکیػب اؿالىی، ؿادق زیـحی، ىكارکث پػیؼم، جنيیو گیؼم، قتکَ ُام ارجتػاًی، ٌػّع جكػکم ك 
 (.1395گؼدد )راؿحی،  ٌیؼكم اٌـاٌی ك پّیایی افؼاد ك گؼكق ُام جكکیم دٍُغق م آف ةؼىی

ىغیؼیث زِادم در كاكِ ؿتکی ةؼظاؿحَ از جفکؼ ةّىی ك ىحٍاؿب ةا ىلحىیات فؼٍُگی ك ازحياّی 
ی ك ىاؿث کَ قایغ در ىکاجب دیگؼ، ىغیؼیث ُو جْانیو ىكاةِی داقحَ ةاقغ، نیکً ایً جْانیو جکٍیکػ

جسؼةی اؿثا یٍْی قیّق ك ركش ك ىغؿ کار اؿث کَ در زّاىِ اٌـاٌی جفاكت چٍغاٌی ةا ُو ٌغارد، اىا 
ُؼ کغاـ از ایً ؿتک ُا، کارایی ُام ىعحهفی دارٌغ ك قغت ك وػْا ادػؼ آف ُػا در فؼٍُػگ ُػام 

ف ركح ىحفاكت، فؼؽ ىی کٍغ. در فؼٍُگ ىا، ركصی صاکو ةؼ ایً جکٍیک ُاؿث کَ ىّوّّیث دارد ك آ
اؿالىی اؿث کَ ةایغ ةغاف جّزَ ٌيّد ك در ىلایـات ك ةؼرؿی ُا، از ایً -صاکو ٌـعَ م ةّىی ایؼاٌی

 (.1396ٌکحَ غفهث ٌکؼد )ىّؿایی ك ُيکاراف، 
در كاكِ ىغیؼیث زِادم ىنغاؽ ىغیؼیحی اؿث کَ در آف، فؼٍُػگ ؿػازىاٌی در راؿػحام جضلػق 

زىاف ٌیؽ در زِث ٌیازُا ك ارزش ُام ىضیٌی كػؼار اُغاؼ ؿازىاف قکم پیغا کؼدق اؿث ك اُغاؼ ؿا
دارٌغ. فهػا ارزش ُام ىضیٌی ةَ ٍّّاف جلّیث کٍٍغق م امهی ارزش ُام ؿازىاٌی ّيم ىػی کٍٍػغ 
کَ آف ُو ةَ ٌّةَ م ظّد، ىسغدان ةَ جضلق اُغاؼ ؿازىاٌی کيک ىی کٍغ. در یک زيهػَ ىػی جػّاف 

 (.1394ث )ىّصغ، ؼٍُگ زِادم اؿٍّّاف داقث: ىغیؼیث زِادم، ىغیؼیث ىتحٍی ةؼ ف

ٌُاـ آىّزش ّانی یکی از ٌُاـ ُام راُتؼدم ك آرىاٌی ٌُاـ ىلغس اؿالىی اؿث کَ رؿانث آف 
جأىیً ٌیؼكم اٌـاٌی ىحعنل ةؼام آیٍغق کكّر  اؿث. ةَ ةیاف دیگؼ ٌُاـ آىّزش ّانی ةایغ ةحّاٌغ ةا 

م آیٍغق کكّر را فؼاُو ٌيایغ جا در یػک ىغیؼیث ىٍاؿب ك جّاـ ةا اظالؽ ٌیؼكم اٌـاٌی ك ؿؼىایَ فکؼ
ةـحؼ  پّیایی، اظالؽ ىغرم، ظالكیث ك غیؼق در کكّر ایساد گؼدد. الزىَ جضلق ایً ُغؼ ُّیو كزّد 

ٌگؼاؿث. ةغیً جؼجیب رُتؼاف ك ىغیؼاف ٌُاـ آىّزش ّانی ةایغ ةَ كیژق در افق  رُتؼاف ك ىغیؼاٌی آیٍغق
ُام ظاص ك ىٍضنؼ ةَ فؼدم ةؼظّردار ةاقٍغ کَ  از كیژگیةا جّزَ ةَ جضّالت ُّیو ازحياّی  1404

ایً كیؽگی ُا در انگّم ىغیؼیث زِادم جّؿي ىّنفَ ُام آف ىٌؼح ىی قػٌّغ. در پػژكُف صاوػؼ 
ىّنفَ ُام انگّم ىغیؼیث زِادم ةغیً مّرت جْؼیا قغٌغ کَ فؼد ىغیؼ ةایـحی ظّد را در ةؼاةؼ ظغا 

ةؼام روام ظغا ىغیؼیث ىی ٌيایغ. ُيچٍیً ةایـػحی كالیػث ىـئّؿ ةغاٌغ ك در ذًُ ظّد جغاع یکٍغ 
ىغار ةاقغ ك جاةِ ؿعٍاف كنی اىؼ زىاف ظّد ةاقغ ةا ؿعث کّقی غیؼكاةم كما ؿْی ٌيایغ کَ ارزش 
ُام اظالكی را ٌِادیٍَ ٌيایغ ك در ؿازىاف ىّرد ىغیؼیث ظّد ةَ ایً ارزش ُا ةِام ةـیار دُػغ ك در 
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ك کارکٍٍم را در اّحالم اُغاؼ ؿازىاٌی زـث ك زّ کٍغ ك ظّد ٌیؽ در کٍار آف ىكارکث جياىی اككار 
جياىی فؼآیٍغُایی کَ ةؼام ىّفلیث کكّر ىِو ىی ةاقغ ىكارکث داقحَ ةاقغ ك ةا ركصیَ ظّدةػاكرم، 
ایً كغرت را در ظّد، کارکٍاف ك ىؼدـ ةتیٍغ کَ جّاٌایی جغییؼ ك رؿیغف ةَ جيػاـ یاُػغاؼ كاةػم جنػّر 

کَ انتحَ ةایـحی جياىی ایً كیژگی ُا جضث یک ؿػاظحار ك جكػکیالت ىٍاؿػب پیػادق ةكؼم را دارٌغ 
ؿازم قٌّغ. نػا داٌكگاق آزاد اؿالىی کَ ُيّارق از پیكحازاف ّؼمَ ىغیؼیث در کكّر ةّدق اؿث ىػی 
جّاٌغ ةا در ٌُؼ داقحً ىّنفَ ُا ك ّّاىم ىّدؼ ةؼ ىغیؼیث زِػادم در ایػً زِػادم در ایػً داٌكػگاق 

ا كیژگی ُام جْؼیا قغق ةؼام ُؼ ىّنفَ گاـ ىّدؼم در پیادق ؿازم ایػً انگػّم ىػغیؼیحی ىیٍاؿب ة
 ةّىی ةؼدارد.

 

   مىاتع -6

 ُةا ٌُاـ  یؿازىاٌ ثیؼیىغ مُا ٌُاـ یفیجّم ـَی(، ىلا1388) ویرص اف،یانَ ك افكار رصيث ،یيیاةؼا
 ثیؼیفؼٍُگ ك ىغ مُا فیىسيَّّ ىلاالت ُيا ،مزِاد ثیؼیةؼ ىغ غیةا جأک یاؿالى ثیؼیىغ

 .َیفل یكن یٍغگیدفحؼ ٌيا ،مجِؼاف : كزارت زِاد کكاكرز ،مزِاد

 مدؿحاكردُا یکٍفؼاٌؾ ىه ًیاكن مُا یُكث، ؿعٍؼاٌ کی(، ظتؼٌاىَ پ1393) یىسحت ،مؼیاى 
داٌكگاق جِؼاف،  ثیؼیك دفاع ىلغس، داٌكکغق ىغ ثیؼیىغ كکغقیؿاؿ دفاع ىلغس، اٌغ 8 یحیؼیىغ
 .93 ؽییپا

 (، ةاز جّنیغ انگُّام ىغیؼیث زِادم : آىّزق ُام ىغیؼیحی قِیغ ىِغم 1393ىضيّد ) ،پاقاپّر
 ؿپاُاف. يافیقؼکث ؿ مداٌف گـحؼ ةا ُيکار مجِؼاف : اٌحكارات آكا ،ةاکؼم

 ی. جؼزيَ: اصيغ كٌغ، ّهؼافیىغ مظالؽ ةؼا ییکم گؼا یـحيی(. جفکؼ ؿ1393) یؿ کمیزکـّف، ىا 
 غالـ. جِؼاف: اٌحكارات زِاف زاـ زو. اف،یىضيغ ك زاپهل

 جضهیم ّّاىم ىّفلیث آىیؽ ىغیؼیث زِادم در پیؼكزم اٌلالب (، 1397) ًیصـ غیؿ ،چاةک گهَ دكٌی
  ظّاُؼاف(، كو. َیّهي مصّزُِا ثیؼی، ىؼکؽ ٌكؼ ُازؼ )كاةـحَ ةَ ىؼکؽ ىغ اؿالىی

 کغ ىٌهب  ؼت،یةن مظتؼ یهیهجض ثیؿا ،مزِاد ثیؼیىغ مُا ةؼ ىؤنفَ ی(، قؼص1393) اـیپ ،یمادك
 :266185 ،3/2/1393.  
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 ( خ1395راؿحی، ىسحتی ،)  انگّم فؼٍُگ ؿازىاٌی ىٌهّب ةا ركیکؼد زِادما ىٌانَْ ىّردم دفاع
 .93، اٌغیكکغق ىغیؼیث ك دفاع ىلغس، داٌكکغق ىغیؼیث داٌكگاق جِؼاف، پاییؽ ىلغس

 ٌجِؼاف : كزارت زِاد  ،مزِاد ثیؼیىغ مُا فی(، ىسيَّّ ىلاالت ُيا1387) ویىؼ ،یرصيا
 . 1387 َ،یفل یكن یٍغگیدفحؼ ٌيا ،مکكاكرز

 ( 1394زٌغم، ظهیما ىّؿّم زغ، ؿیغ ىضيغا ؿیا پٍاُی، صاىغ ك راؿحاد، آرىاف ،) راةٌَ رُتؼم
فنهٍاىَ زاىَْ ، اظالكی ك ىـّكنیث پػیؼم ازحياّی )ىٌانَْ ىّردم کارکٍاف ؿایث ادارم ؿٍٍغج(

 .213-222، مل (60)پیاپی  4ؿ ةیـث ك قكو، قيارق قٍاؿی کارةؼدم ، ؿا

 افیُا ةا ركیکؼد ىغیؼیث زِادم، پا (، اٌحعاب ركش ىٍاؿب جأىیً ىانی ٌّآكرم1393زُؼا ) ، مذاکؼ 
 جِؼاف. ،ییداٌكگاق ّالىَ ًتاًتا مك صـاةغار ثیؼیارقغ، داٌكکغق ىغ یٌاىَ کارقٍاؿ

 ( ،َ1396ؿؼپؼؿث، ّهی اکتؼ، ٌّقیً فؼد، فاًيَ ك ةاب انضّائسی فِیي ،)َُام ةؼرؿی كوْیث ىؤنف
 4، جْاىم اٌـاف ك اًالّات، ىغیؼاف ُام داٌكگاُی ایؼاف از دیغگاقکحاةعاٌَ انگّم ؿایتؼٌحیک در

(1.) 

 ىحّف ؿتک ىغیؼیث  (، جضهیم ىضحّام1394امغؼزادق ) اهللا انّاٌی، ؿیغىِغم ك ّهی زادق، كزَ كؼةاٌی
 زِادم، ىٌانْات ىغیؼیث اٌحُاىی، داٌكگاق ّهّـ اٌحُاىی اىیً، ؿاؿ دُو، قيارق دكـ، جاةـحاف.

 اٌحكارات  ،مزِاد ثیؼیةؼ فؼٍُگ ك ىغ مدرآىغ (،1393)اةّانفىم، ،مك ًاُؼ یّه ،یارکي پّر یكه
 .انِاـ ٌّر، كو،

 (، مىلاـ ىُْو رُتؼ مةؼ ىٍُّىَ فکؼ غی)ةا جأک ـث؟یچ مزِاد ثیؼی(، ىغ1393) ًیاى ،یکّقک
، 7097کغ ىٌهب :  اؿث،یقِؼؿحاف ؿتؽكار، ةعف ؿ میجضه مظتؼ گاقیؿالـ ؿؼةغار، پا مظتؼ ثیؿا
6/1/1393.  

 ( جضهیم1392ىضيغ داكدم، اىیؼصـیً ك كالیی ىهکی، ىؼیو ،) ؿالىث ةا اظالكی رُتؼم ركاةي 
 .61، ص 9 قيارق ؿّـ، ؿاؿ ، اٌـاٌی ىٍاةِ ىٌانْات ىّردم، فنهٍاىَ ىٌانَْ ؿازىاٌیا

 ادق از اةؽار جّکم در (،اؿحف1396ام، ىیؼاصيغ ) انَ ك ركوَ ىّؿایی، یّؿاا ىضتی، ّهیا کؼىی، ذةیش
ويً جتییً ىفِّـ جّکم ك ، ىغیؼیث زِادم ةَ ىٍُّر ىغیؼیث ریـک ك ةِیٍَ ؿازم آف

  ، ةِار. 1، فنهٍاىَ آىّزش در ّهّـ اٌحُاىی، ؿاؿ ؿّـ، قيارق پػیؼم ریـک

 ( ىتاٌی ؿازىاف ك ىغیؼیث، اٌحكارات راق داف، جِؼاف.1393ىلیيی، ىضيغ ،) 
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