مدیریت استراتژیک در توسعه قابلیت های سازمانی
ٔذیشاٖ ثبیذ ػبصٔبٖ خٛد سا ث ٝػٛی آیٙذ ٜای ٘بؿٙبختٞ ٝذایت وٙٙذ و ٝوبٔیبثی دس اینٗ سا ٜرنشطم ٓ ٘ینض ثن ٝطٛإ٘ٙنذی آ٘نبٖ دس
طدؼٓ  ٚدسن د٘یبی ا شافـبٖ ثؼتٍی داسد؛ د٘یبیی ریچیذ ٚ ٜا٘جبؿت ٝاص ظشافت ٞنب ٘بربینذاسی ٞنب دینٛاٖ ػنبرسی ٞنب طکشونب
ػیبػی  ٚػشا٘دبْ ٚالؼیت ٞبی ا٘ىبس٘برزیش .اص آ٘دب وٕ٘ ٝی طٛاٖ ؿی ٜٛای یٍب٘ ٝسا ثشای ثشخٛسد ثب طٕنبٔی ٔؼنب ُ ٔنذیشیت ثشٌضینذ
رصْ اػت ٔذیشاٖ ٔؼب ُ ٌ٘ٛبٌ٘ٛی سا و ٝػبصٔبٖ ثب آٟ٘ب ٔٛاخ ٝاػت ثـٙبػٙذ  ٚػّٕىشد ػبصٔبٖ سا ٔتٙبػت ثب آٖ ٞنذایت  ٚوٙتنشَ
ٕ٘بیٙذ.
ٔمبِ ٝحبضش خٟت ثشخؼتٕٛ٘ ٝدٖ ایٗ لبثّیت  ٚثىبسٌیشی آٖ دس طٛػؼ ٝربیذاس ػنبصٔبٖ ٞنب ضنٕٗ ٔؼشفنی ٔنذیشیت اػنتشاطظیه ٚ
ضشٚس اػتفبد ٜاص آٖ ٔضایبی ثىبسٌیشی ٟٔبس ٞبی رصْ ٘ک ٜٛطىبُٔ ؿیٞ ٜٛبی اخشا ٔشاحُ ثؼتشٞبی اخشا فشایٙذ اخشا ٘تنبیح
 ٚطٛػؼ ٝس٘ٚذ  ٚدس ٘ ٟبیت ٔٛا٘غ شاحی ثش٘بٔٞ ٝبی ٔذیشیت اػتشاطظیه سا ثلٛس اخٕبَ ٔٛسد طٛخ ٝلشاس داد ٜاػت.
اص اٚایُ لشٖ ثیؼتٓ ثب طأویذ ػبصٔبٖ ٞب ٔجتٙی ثش ثٛدخٙٔ ٝذی  ٚوٙتشَ ػٕت ٌیشی ٞبی اػتشاطظیه آ٘بٖ ثش ایٗ اػبع ثٙب ٔی ؿذ
و ٝآیٙذ ٜچیضی ٔـبثٌ ٝزؿت ٝاػت .ػبصٔب٘ذٞی طخلیق ٔٙبثغ (ا٘ؼب٘ی ٔ ٚبِی) طدٟیضا  … ٚثب ٔکذٚدیت طٟذیذا ٔتىنی ثنش
ػٛاثك طبسیخی ا٘دبْ ٔی ٌشدیذ أب رغ اص خ ًٙخٟب٘ی د ْٚشح سیضی ٞبی ثّٙذ ٔذ ٔٛسد طٛخنٔ ٚ ٝجٙنبی طلنٕیٓ ٌینشی ٞنبی
ٔذیشیتی ٚالغ ؿذ .أشٚص ٜدس رشط ٛطکٛر ػّٕی  ٚطىِٛٛٙطیه خذیذ ػبصٔبٖ ٞب دػتخٛؽ دٌشٌ٘ٛی ٞبی ػٕیك  ٚفشاٚا٘ی ٌشدینذٜ
ا٘ذ .ا٘ذیـٕٙذاٖ ٔ ٚذیشاٖ ػبصٔبٖ ٞبی ثضسي دسیبفتٙذ و ٝثش خمف ٌزؿتٔ ٝکیط ػیبػی التلبدی اختٕنبػی  ٚفشٍٙٞنی دچنبس
طغییشا ٚػیغ ثٛد ٚ ٜػذْ ثجب ٘بؿی اص آٖ ٘یض ث ٝطذسیح ؿذیذطش ٔی ٌشدد.
اص ِکبظ ٔفٟٔٛی ٔذیشیت اػتشاطظیه ثب طک َٛدس طئٛسی ٞبی ٔذیشیت ٍٕٞبٔی داسدٔ .ىبطت ومػیه سفتبسی  ٚوٕنی ٔنذیشیت ثنش
خٙجٞ ٝبیی اص ػبصٔبٖ  ٚػّٕىشد آٖ طأویذ ٔی وشد٘ذ و ٝطٛػط ٔذیشیت لبثُ وٙتشَ ثٛدٔ .ؼب ّی اص لجیُ ثش٘بٔ ٝسیضی طِٛینذ سفتنبس
صیشدػتبٖ ثٟجٛد ٔکیط وبس ٘مؾ ٌشٞ ٜٚبی غیش سػٕی دس ثبصدٞی وبس ٔذَ ٞبی وٕی طلٕیٓ ٌیشی  ٚغیشِ .ٜیىٗ ٞشٌنض فانبی
ػیبػی خبٔؼ ٝاحؼبع افشاد ٟ٘ ٚبدٞبی خبسج اص ػبصٔبٖ ٔؼأِ ٝاكّی آٟ٘ب ٘جٛد .چشا ؤ ٝکنیط اص ثجنبطی ٘ؼنجی ثشخنٛسداس ثنٛدٚ ٜ
چٙیٗ ٘یبصی  ٓٞاحؼبع ٕ٘ی ؿذ .ث ٝطذسیح ثب سؿذ ٔؼتٕش التلبدی اٚضبع لبثنُ ا ٕیٙنبٖ ٔکی نی اص ٔینبٖ سفنت  ٚطغیینشا ٚ
حٛادث ؿتب ثٙذ ٜای دس خٟبٖ اطفبق افتبدِ .زا ٔفبٞیٕی ٔب٘ٙذ ػیؼتٓ ثش٘بٔ ٝسیضی ثّٙذٔذ اػتشاطظی  ٚفشایٙذ ٔذیشیت اػنتشاطظیه
ٔٛسد طٛخ ٝكبحت ٘ظشاٖ ٔذیشیت لشاس ٌشفت .طٛخ ٝثٔ ٝکیط آٌبٞی اص طأثیش ٔتغیشٞبی ٔکی ی  ٚاسا ن ٝچـنٓ ا٘نذاصی اص فؼبِینت
آیٙذ ٜثشای ػبصٔبٖ ٞب ِض ْٚآٔبدٌی ثشای ثشخٛسد ثب طغییشا ٔذا ْٚسا طٛخیٔ ٝی وٙذٚ .خٛد ػذْ ل ؼیت ٞنبی ٔکی نی دس ٔؼنبیُ
ػبصٔب٘ی ثِ ٝکبظ ٔج ٟٓثٛدٖ  ٚجیؼت احتٕبِی سخذادٞبی آطی  ٚآٔبدٌی ػبصٔبٖ ٞب خٟت طغییش ثشخٛسدی ٔتفب ٚثب طغیینش ٘نٛع
طلٕیٕب ػٛأُ خذیذ ٔؤثش ثش طلٕیٓ ٌیشی  ٚل ؼیت دس ٔٛسد طغییشا آیٙذ ٜطٛخ ٝث ٝاػتفبد ٜاص ٔنذَ ٔنذیشیت اػنتشاطظیه سا
افض ٖٚطش ٔی ٕ٘بیذ.
ِزا ثب طٛخ ٝث ٝریـیٔ ٝٙزوٛس ٕٞ ٚچٙیٗ ریچیذٌی اسطجب ب ٔیبٖ اخضاء ٘شْ دس ٘ظبْ ٞبی ٔذیشیتی  ٚػذْ وبسایی اثضاسٞبی ػنٙتی ٚ
طٕشوض طؼذاد صیبدی اص طکمیمب دس د ٝٞاخیش ثش ٔذیشیت طغییش  ٚخٟت ٌیشی ٞبی ٔجتٙی ثش ٔنذیشیت دا٘نبیی ٔکنٛس ٞنذف ٔمبِنٝ
حبضش ٘یض ربػخٍٛیی ثن ٝچٍنٍ٘ٛی سٚیىشدٞنبی ػّٕنی  ٚونبسثشدی دس وٙتنشَ طغیینشا  ٚآغنبص طٕٟینذا  ٚطىٙینه ٞنبیی ثنشای
وبسآٔذػبصی  ٚطٛػؼ ٝلبثّیت ٞبی ػبصٔب٘ی ثٚ ٝیظ ٜدس ػ ٛح ساٞجشدی ٔی ثبؿذ .ثب طٛخ ٝث ٝخمء ٔٛخٛد دس اسا ٔ ٝفنبٞیٓ ونبسثشدی
ثشای ػ ٛح ػبْ ٔذیشیتی دس وـٛس طمؽ ؿذ ٜاػت ثٙٔ ٝظٛس ٌؼتشؽ فشٔ ًٙٞذیشیت اػتشاطظیه دس ومٖ ٍ٘شی خبٔغ ٍ٘نشی ٚ

آیٙذٍ٘ ٜشی ضٕٗ اؿبس ٜای اخٕبِی ث ٝطؼبسیف ٔشطجط ضشٚس ٞب ٔضایب ٟٔ ٚبس ٞبی رصْ دس ٔذیشیت اػتشاطظیه ث٘ ٝک ٜٛطىبٔنُ
 ٚفشایٙذ اخٕبِی ایٗ ػّٓ رشداخت ٝؿٛد  ٚدس ٟ٘بیت خمك ٝای اص ؿیٞ ٜٛبی اخشا ٔشاحُ ثؼتشٞبی اخنشا ٘تنبیح  ٚدس ٟ٘بینت ٔٛا٘نغ
شاحی ثش٘بٔٞ ٝبی ٔذیشیت اػتشاطظیه ثلٛس یه سلبثت وّی  ٚثب سٚیىشد طٛكیفی ٘یض ٔٛسد ثشسػی لشاس ٌشفت ٝاػت.
طؼشیف استراتژی
ٚاط ٜاػتشاطظی داسای ٔؼب٘ی  ٚوبسثشدٞبی ٔتفبٚطی اص خّٕ ٝشح ٘ ٚمـٛ٘( ٝع ٔؼیش الذاْ آٌبٞب٘ٛٔ ٚ ٝسد ٘ظش یه سٕٛٙٞد یب ٔدٕٛػٝ
ای اص آٟ٘ننب ثننشای ثشخننٛسد ثننب یننه ٚضننؼیت  ٚیننب اٍِنن٘( ٛمـنن ٝرننیؾ اص الننذاْ) ٔ … ٚننی ثبؿننذِ .ىننٗ دس ٔننذیشیت ػجبسطؼننت اصۺ
ثىبسٌیشی ٔٙبثغ ّٕٔٛع  ٚغیش ّٕٔٛع ثشای طٛػؼ ٝلبثّیت ٞبیی و ٝثٔ ٝضیت ٞبی سلبثتی ربیذاس ػبصٔبٖ ٔٙدش ؿنٛد ٚ .ینب شحنی
ٚاحذ  ٚخبٔغ  ٚیىپبسچ ٝو ٝثشای ا ٕیٙبٖ اص دػتیبثی ثٞ ٝذف ٞبی اػبػی طٙظیٓ ٔی ؿٛد.
طؼشیف ٔذیشیت
فشاٌشد ٕٞب ًٙٞػبصی فؼبِیت فشدی ٌ ٚشٞٚی دس خٟت ٞذف ٞبی ٌشٞٚی  ٚیب فشاٌشد ثش٘بٔ ٝسیضی ػبصٔب٘ذٞی سٞجنشی ٘ ٚظنبس
وبس اػابی ػبصٔبٖ  ٚاػتفبد ٜاص ٙٔ ٕٝٞبثغ ٔٛخٛد دس ػبصٔب٘ی ثشای طکمك ٞذف ٞبی ٔٛسد ٘ظش ػبصٔبٖ.
طؼشیف ٔذیشیت اػتشاطظیه
طلٕیٕب  ٚفؼبِیت ٞبی یىپبسچ ٝدس خٟت طٛػؼ ٝاػتشاطظی ٞبی ٔؤثش اخشا  ٚوٙتشَ ٘تبیح آٟ٘بػتٔ .نذیشیت اػنتشاطظیه فؼبِینت
ٞبی ٔشثٛط ث ٝثشسػی اسصؿیبثی  ٚا٘تخبة اػتشاطظی ٞب اطخبر ٞش ٌ ٝ٘ٛطذاثیش دس ٚ ٖٚثیش ٖٚػبصٔب٘ی ثشای اخشای ایٗ اػتشاطظی ٞب ٚ
دس ٟ٘بیت وٙتشَ فؼبِیت ٞبی ا٘دبْ ؿذ ٜسا دس ثش ٔی ٌیشدِ }۵{ .زا ٔنذیشیت اػنتشاطظیه ػجبسطؼنت اص فشایٙنذ طانٕیٗ دػنتیبثی
ػبصٔبٖ ث ٝفٛا ذ ٘بؿی اص ثىبسٌیشی اػتشاطظی ٞبی ٔٙبػت شاحی ؿذ ٔ ٜبثك ثب ٘یبصٞبی یه ػبصٔبٖ دس صٔنبٖ ٔـنخق .ثن ٝثینبٖ
دیٍش ٔذیشیت اػتشاطظیه خشیبٖ طلٕیٓ ٌیشی  ٚا٘دبْ الذأبطی اػت وٛٔ ٝخت ایدبد یه اػتشاطظی ٔٛثش ثشای دػتیبثی ثن ٝاٞنذاف
وّی ػبصٔبٖ ٔی ٌشدد .ث ٝػجبس دیٍش ٔذیشیت اػتشاطظیه فشایٙذ اطخبر طلٕیٕبطی اػت وٙٔ ٝدش ث ٝطٛفیك ادأ ٝحیب  ٚینب ٔنشي
ػبصٔبٖ ٔی ٌشدد.
ػیؼتٓ ٔدٕٛػ ٝای ٔتـىُ اص ػٛأُ ٌ٘ٛبٌ ٖٛو ٝثب یىذیٍش ثٛ ٝس رٛیب طؼبُٔ داؿنت ٚ ٝثنشای ثن ٝا٘دنبْ سػنب٘ذٖ ینه ونبس  ٚینب
دػتیبثی ثٞ ٝذف خبف ػبصٔبٖ یبفت ٝا٘ذ .سفتبس ٞش ػیؼنتٓ ٔتنأثش اص ٚاثؼنتٍی ٔتمبثنُ ػٙبكنش طـنىیُ دٙٞنذ ٜآٖ اػنت  ٚدیٍنش
خلٛكیب یه ػیؼتٓ ٘ظٓ وُ ٌشایی ٞ ٚذفٕٙذ ثٛدٖ ٔی ثبؿذٞ .ش ػیؼتٓ ٕٔىٗ اػت اص چٙذیٗ صیش ػیؼنتٓ طـنىیُ ؿنذٜ
ثبؿذ ٞ ٚش وذاْ ٘یض ثخـی اص وبس ػیؼتٓ سا ا٘دبْ ٔی دٞذ .ػبصٔبٖ ػیؼتٕی اػت وٙٔ ٝبثغ ٔبِی ٔٛاد ٘ینشٚی ا٘ؼنب٘ی  … ٚسا دس
اختیبس ٌشفت ٚ ٝثب یه ػشی ػّٕیب آٟ٘ب سا ثٔ ٝکلٛر  ٚخذٔب طجذیُ ٔی ٕ٘بیذٔ .ذیش ػبصٔبٖ ػٙلش وٙتشِی ػبصٔبٖ ٔی ثبؿذ ٚ
آٖ سا ث ٝشف سػبِت  ٚاٞذافؾ یبسی ٔی ٕ٘بیذ.
ضشٚس اػتفبد ٜاص ٔذیشیت اػتشاطظیه
ثب طٛخ ٝث ٝطغییشا ٔکی ی و ٝدس حبَ حبضش ؿتبة صیبدی ث ٝخٛد ٌشفت ٝاػت  ٚریچیذ ٜؿذٖ طلٕیٕب ػبصٔبٖ ِض ْٚثىنبسٌیشی
ثش٘بٔ ٝای خبٔغ ثشای ٔٛاخ ٟٝثب ایٔ ٍٝ٘ٛٙؼب ُ ثیـتش اص ٌزؿتّٕٛٔ ٝع ٔی ؿٛدٔ .ذیشیت اػتشاطظیه ثب طىی ٝثش رٙٞیتی رٛیب آیٙذٜ
ٍ٘ش خبٔغ ٍ٘ش  ٚالتابیی سا ٜحُ ثؼیبسی اص ٔؼب ُ ػبصٔبٖ ٞبی أشٚصی اػت .دس ٔینبٖ ریـنشفت ٞنبی دا٘نؾ ٔنذیشیت دس دٞنٝ

ٌزؿتٔ ٝی طٛاٖ ث ٝریذایؾ خٙجـی طبص ٜث٘ ٝبْ ٔذیشیت اػتشاطظیه (ساٞجشدی) اؿبس ٜوشد .ایٗ خٙجؾ و ٝدس اكُ دس ثؼتش وٛؿنؾ
ٞبی رشسلبثت ثبصسٌب٘ی طِٛیذ یبفت ٓٞ ٚ ٝاو ٖٛٙسا ٜسػبیی سا دس دیٍش صٔیٞ ٝٙبی ٔذیشیتی دس ریؾ ٌشفت ٝاػت ث ٝدِینُ طٛإ٘ٙنذی
اك ٛٔ ٚ َٛاصیٗ آٖ طٛا٘ؼت ٝخبیی ثشای خٛد ثٍـبیذ  ٚثب رزیشؽ ٍٕٞب٘ی سٚثشٌ ٚشدد .ضشٚس طٛخن ٝثنٔ ٝنذیشیت اػنتشاطظیه اص آٖ
خٟت اػت و ٝثب اػتفبد ٜاص سٚؽ ٞبی خبف ثیٓ ٞب  ٚطٟذیذٞبی احتٕبِی سا ثبصؿٙبػی وشد ٚ ٜثب ثىبس ثؼتٗ طٕٟینذا رصْ آٟ٘نب سا
ث ٝفشكت ٞبی ٘یىٔ ٛجذَ ٔی وٙذ .ثش ربی ٝایٗ ؿی ٜٛطفىش ٔذیشاٖ دس  ٕٝٞثخؾ ٞبی ص٘نذٌی ثبینذ ثن ٝثشسػنی دس افنك ونبس خنٛد
ثپشداص٘ذ  ٚاص آ٘چ ٝریؾ ثیٙی ٔی ؿٛد ثش٘بٔ ٝای ؿبیؼت ٚ ٝوبسػبص دس خٟت افضایؾ طٛاٖ ربیٙذٌی ػبصٔبٖ ٞب سا فشا ٓٞآٚس٘ذ.
ٔضایبی ثىبسٌیشی ٔذیشیت اػتشاطظیه
 -۱افضایؾ ػ ح ػٛد دٞی
 -۲ثبر ثشدٖ طؼٟذ اػابی ػبصٔبٖ ثشای ٘یُ ث ٝاٞذاف ثّٙذ ٔذ
 -۳غبفٍّیش ٘ـذٖ ٘ؼجت ث ٝطکشوب ٔکیط یب الذأب سلجب
ٞ -۴ـذاس دٞی ٘ؼجت ث ٝثشٚص ٔـىم ریؾ اص ثٛخٛد آٔذٖ آٖ
 -۵ػملٕٙذ ؿذٖ ٔذیشاٖ ث ٝػبصٔبٖ
ٔ -۶یؼش ػبختٗ ٚاوٙؾ ٔٙبػت ٘ؼجت ث ٝطغییشا
 -۷ؿٙبػبیی ٞشٌ٘ ٝ٘ٛیبص ث ٝطؼشیف ٔدذد ٔبٞیت طـىیم
 -۸ثٟجٛد ٞذایت طمؽ ٞب دس خٟت ٘یُ ث ٝاٞذاف اص ریؾ طؼییٗ ؿذٜ
 -۹ایدبد دسن سٚؿٗ طش ٔذیشاٖ ٘ؼجت ث ٝطـىیم
 -۱۱طؼٟیُ ؿٙبػبیی  ٚثٟش ٜثشداسی اص فشكت ٞب
 -۱۱اسا ٍ٘ ٝشؿی ٚالغ ثیٙب٘٘ ٝؼجت ثٔ ٝـىم
 -۱۲ایدبد چبسچٛثی ثشای ثشسػی اخشای شح  ٚوٙتشَ فؼبِیت ٞب
 -۱۳ث ٝحذالُ سػب٘ذٖ طأثیشا ػٛء ؿشایط ٘بٔؼبػذ  ٚطغییشا ٘بٔ ّٛة
 -۱۴وٕه ثٔ ٝذیشاٖ خٟت ٔشطجط ٕ٘ٛدٖ ٔؤثش طلٕیٕب ٔ ٟٓث ٝاٞذاف طؼییٗ ؿذٜ
ٔ -۱۵ؤثشطش ٕ٘ٛدٖ اختلبف صٔبٖ ٙٔ ٚبثغ ث ٝفشكت ٞبی ؿٙبػبیی ؿذٜ
ٕٞ -۱۶ب ًٙٞػبختٗ اخشای طبوتیه ٞبی ػبص٘ذ ٜیه شح
 -۱۷فشإٛ٘ ٓٞدٖ أىبٖ طمؽ ٔـتشن  ٚخٕؼی دس طشویت  ٕٝٞوبسوشدٞب
 -۱۸ث ٝحذالُ سػب٘ذٖ ٔٙبثغ  ٚصٔبٖ اختلبف طلٕیٕب غّط ٔٛلتی
 -۱۹ایدبد چبسچٛثی ثشای اسطجبط داخّی وبسوٙبٖ ثب یىذیٍش
ٔ -۲۱یؼش ػبختٗ طشطیت اِٛٚیت دس داخُ چبسچٛة صٔب٘ی شح
 -۲۱ثشخٛسداس ٕ٘ٛدٖ ػبصٔبٖ اص ٔضیتی ثشطش اص سلجب
 -۲۲طجذیُ ٕ٘ٛدٖ سفتبس  ٚافشاد دس ػبصٔبٖ ث ٝیه طمؽ ٔـتشن خٕؼی
 -۲۳افضایؾ اٍ٘یض ٚ ٜایدبد ٔجٙبیی ثشای طجییٗ ٔؼئِٛیت افشاد
 -۲۴طـٛیك آیٙذٍ٘ ٜشی اص خب٘ت وبسوٙبٖ
 -۲۵ثشاٍ٘یختٗ سٚیىشدی طٛأْ ثب ٕٞىبسی ریٛػتٍی  ٚاؿتیبق دس ثشخٛسد ثب ٔـىم  ٚفشكت ٞب
ٟٔبس ٞبی رصْ ثشای ٔذیشیت اػتشاطظیه

 -۱اسصیبثی ؿشایط
 -۲طفىیه ٚػبصٔب٘ذٞی ا مػب وّیذی
 -۳رشػؾ ٞبی كکیح
 -۴طؼشیف فشكت ٞب طٟذیذا
 -۵طـخیق  ٚاسصیبثی سا ٜوبسٞبی خبیٍضیٗ
 -۶طؼجیش  ٚطفؼیش دادٞ ٜب
 -۷اسصیبثی ٘تبیح اػتشاطظی ٞبی ٌزؿتٝ
 -۸طٛػؼ ٚ ٝطؼشیف اػتشاطظ ٞبی ٘ٛ
ٕٞ -۹ىبسی ثب ػبیش ٔذیشاٖ
 -۱۱طلٕیٓ ٌیشی دس ؿشایط ػذْ ا ٕیٙبٖ
 -۱۱اسصیبثی ٔٙتمذا٘ٝ
ٚ -۱۲اوٙؾ دس ٔمبثُ ا٘تمبدا
٘ک ٜٛطىبُٔ ٔذیشیت اػتشاطظیه
 -۱ثش٘بٔ ٝسیضی ٔبِی اػبػیۺ ثب ٞذف اػٕبَ وٙتشَ ػّٕیبطی ثٟتش اص شیك طمؽ ثشای طأٔیٗ ثٛدخٞ ٝب.
 -۲ثش٘بٔ ٝسیضی ٔجتٙی ثش ریؾ ثیٙیۺ ثب ٞذف ثش٘بٔ ٝسیضی ٔؤثشطش ثٙٔ ٝظٛس وٕه ث ٝسؿذ ػبصٔبٖ اص شیك طمؽ ثشای ریؾ آیٙذٜ
فشاطش اص ػبَ ثؼذ.
 -۳ثش٘بٔ ٝسیضی ثب طأویذ ثش ٔکیط خبسخی ػبصٔبٖ (ثش٘بٔ ٝسیضی اػتشاطظیه)ۺ ثب ٞذف طأٔیٗ خٛاػتٞ ٝب ٘یبصٞب  ٚػمیك ٔخب جیٗ ٚ
ٔٛفمیت دس سلبثت اص شیك طمؽ ثشای اػٕبَ طفىش اػتشاطظیه.
ٔ -۴ذیشیت اػتشاطظیهۺ ثب ٞذف وؼت ٔضیت سلبثتی  ٚآیٙذ ٜای ٔٛفك اص شیك ٔذیشیت طٕبٔی ٔٙبثغ.
ربسادایٓ ٞب ٔ ٚىبطت ٔذیشیت اػتشاطظیه
ٍٙٞبٔی و ٝربسادایٓ خذیذ ظٟٛس ٔی وٙذ دس ٚالغ لٛا٘یٗ  ٚلٛاػذ حبوٓ ثش ربسادایٓ لجّی ثنٔ ٝنشٚس اص ثنیٗ ٔنی سٚد  ٚفشكنت ٞنبی
خذیذ آفشیذٔ ٜی ؿٛد .آٟ٘بیی و ٝثش ربسادایٓ ٞبی لجّی ٚاثؼت ٝا٘ذ  ٚدس ٔمبثُ طغییش اص خٛد ٔمبٔٚت ٘ـبٖ ٔی دٙٞذ ٔؼٕنٛر اص دسن
حمبیك خبسج ربسادایٓ ٔکشٙٔٚذ .دس ػبصٔبٖ ٞب ٘یض ٔٛفمیت اص آٖ وؼب٘ی اػت و ٝخٛد دس خّك  ٚآفشیٙؾ ربسادایٓ ٞبی خذیذ ٘منؾ
داؿت ٚ ٝطغییش ربسادایٓ سا ثب حؼبػیت ٛٞ ٚؿیبسی د٘جبَ وشد ٜا٘ذ.
الف) پارادایم تجویسی
ربسادایٓ طدٛیضی ثیـتش ثب ایٗ ٔؼأِ ٝػش  ٚوبس داسد و ٝاػتشاطظی ٞب چٍ ٝ٘ٛثبیذ ث ٝؿىُ لبػذ ٜدس آیٙنذ ٚ ٜاص لجنُ طنذثیش ؿن٘ٛذ ٘نٝ
ایٙى ٝچٍ ٝ٘ٛاِضأب ؿىُ ٔی ٌیش٘ذ .ایٗ ربسادایٓ دس ٔىتت شاحی ثش٘بٔ ٝسیضی ٛٔٚلؼیت یبثی ثشٚص ریذا وشد ٜاػتۺ
ٔ -۱ىتت شاحی
ٔىتت شاحی یىی اص ٔؤثشطشیٗ ٍ٘شؽ ٞبی فشایٙذی دس أش ؿىُ ٌیشی اػتشاطظی اػت .ثش اػبع ایٗ فشایٙذ ؿىُ ٌیشی اػتشاطظی
حبكُ ٔٛاخ٘ ٟٝمبط ضؼف  ٚل ٚ ٛفشكت ٞب  ٚطٟذیذٞبیی اػت و ٝدس ٔکیط خبسج  ٚداخُ ٔدٕٛػٔ ٝنٛسد ٘ظنش سا احب ن ٝونشدٜ

اػت .ثش ٕٞیٗ اػبع ریشٚاٖ ٔ ٚذیشاٖ ایٗ ٔىتت ث ٝد٘جبَ خّك اػتشاطظی ٞبی ثی ٘ظیش  ٚػبد ٜای ٞؼتٙذ و ٝثش ؿىبس فشكت ٞنب
 ٚاػتفبدٙٔ ٜبػت اص ٘مبط ل ٛاػتٛاس اػت .ربیٞ ٝبی اكّی ایٗ ٔىتت ث ٝد٘جبَ ٔ بِؼنب ػّٕنی  ٚطکمیمنبطی ون ٝدس د ٚدا٘ـنٍبٜ
وبِیفش٘یب  ٚاْ.ای.طی دس ٘یٕ ٝا َٚلشٖ  ۲۱كٛس ٌشفت ثٙب ٌشدیذ  ٚطٛا٘ؼت طب ػبَ  ۱۹۷۱دٚاْ یبثذ.
ٔ -۲ىتت ثش٘بٔ ٝسیضی
ٔىتت ثش٘بٔ ٝسیضی و ٝث ٝد٘جبَ ٔىتت شاحی سٚاج یبفت اص ثؼیبسی خٟب ٔـبثٔ ٝىتت شاحی اػت ِٚی دس ایٗ ٔىتت یه اكُ
ث ٝػٛٙاٖ ربیٞ ٝبی شاحی ثٙیبٖ ٌزاؿت ٝؿذ ٜو ٝحبوی اص لبثّیت طمؼیٓ  ٚاخشای ٌبْ ثٌ ٝبْ طٛاِی ٔ ٙمی اص الذأب ٌزؿت ٝاػت
و ٝی ٔىتت شاحی دس لبِت یه فشایٙذ یىپبسچ ٝسٚاج یبفت ٝثٛد .ثش ایٗ اػبع ٔىتت ثش٘بٔن ٝسینضی ینه فشایٙنذ سػنٕی  ٚلبثنُ
ٔذِؼبصی اػت و ٝثش ٔجٙبی آٖ ٔی طٛاٖ اٞذاف ثش٘بٔٞ ٝب شح ٞبی ػّٕیبطی  ٚثٛدخ ٝسا دس لبِت ثش٘بٔٞ ٝبی ساٞجشدی ػّٕینبطی ٚ
ثش٘بٔ ٝسیضی ثٛدخ ٝطذٚیٗ  ٚدس دٚسٞ ٜب  ٚػ ٛح ٔختّف صٔب٘ی  ٚػبصٔب٘ی ثٔ ٝشحّ ٝاخشا ٌزاؿنت .اینٗ ٔىتنت ثنٔ ٝنٛاصا طنشٚیح
ٔىتت شاحی اثذاع ٌشدیذ  ٚاص ػبَ  ۱۹۶۵ثب ٘ظشی ٝرشداصی آ٘ؼٛف اص ٌشٞ ٜٚبسٚاسد آغبص  ٚطب ػنبَ  ۱۹۸۱ثنب ربین ٝسینضی ٔنذیشیت
اػتشاطظیه ادأ ٝیبفت.
ٔ -۳ىتت ٔٛلؼیت یبثی
ثش اػبع ایٗ ٔىتت ساٞجشدٞب ٘بؿی اص ٘تبیح طدضی ٚ ٝطکّیُ ٔٛلؼیت ٞنبی اػنتشاطظیه ٞؼنتٙذ ون ٝثیـنتش ثنش إٞینت فشكنت ٚ
ٔٛلؼیت اػتشاطظی ٘ؼجت ث ٝفشایٙذ طٙظیٓ اػتشاطظی طأویذ داس٘ذ ِزا ػٕذ ٜطٛخ ٝایٗ ٔىتت ث ٝخّك ایذٞ ٜنبیی ػنبد ٜأنب دٌشٌنٖٛ
وٙٙذ ٜاػت و ٝدس یه ٔٛلؼیت خبف ٔی طٛا٘ذ طدٛیض ؿٛد .دس ایٗ ٔىتت اص طىٙیه ٞب  ٚاثضاسٞبی طدضی ٚ ٝطکّیُ ثنشای ؿٙبػنبیی
فشكت ٞب ٛٔ ٚلؼیت ٞبی ٔٛسد ٘ظش اػتفبدٔ ٜی ؿٛد .ایٗ ٔىتت ثذ٘جبَ ٔ بِؼب ٚطکمیمبطی و ٝاص خب٘ت ٔبیىنُ رنٛسطش( )۳دس دٞنٝ
 ۱۹۸۱ا٘تـبس یبفت ری سیضی ؿذ  ٚث ٝػٛٙاٖ ٔىتت غبِت دس دٚس ٜخٛد طدّی یبفت.
ب) پارادایم توصیفی (تجربی -انطباقی)
دس ربسادایٓ طٛكیفی خٙجٞ ٝبی خبكی اص فشایٙذ طـىیُ اػتشاطظی ثشسػی ؿذ ٚ ٜثیـتش ثب ٔؼئّ ٝطٛكنیف اػنتشاطظی ٞنب ػنش  ٚونبس
داس٘ذ طب طؼییٗ سفتبس شاحی اػتشاطظی ثلٛس ایذ ٜآَ.
ٔ -۱ىتت وبسآفشیٙی
ٔىتت وبسآفشیٙی ثیؾ اص ٞش چیض سی ـ ٝدس دسن ؿٟٛدی لاب ٚ ٚطدشثٞ ٝب داسد  ٚثش ٕٞیٗ اػبع ٘ٛع خبكی اص اػنتشاطظی ٞنب سا
طٛػؼٔ ٝی دٞذ ؤ ٝجتٙی ثش ؿخلیت ٌشایی  ٚػٙبكش سٞجشی ثٛد ٚ ٜچـٓ ا٘ذاص ٍ٘ ٚنشؽ ػنبصٔبٖ دس آیٙنذ ٜسا سٚؿنٗ ٔنی ػنبصد.
رذیذ ٜسایح دس ایٗ ٔىتت سٞجشی اػت  ٚثش ایٗ اػبع وّیٛٔ ٝفمیت  ٚلذس ػبصٔبٖ ث ٝدػت سٞجشاٖ اخشایی لشاس داسدٚ .یظٌی اینٗ
سٞجشاٖ طٛا٘بیی خملیت ٘ٛآٚسی  ٚؿىبس فشكت ٞب اػتِ .زا دس ایٗ ٔىتت طٕشوض ثش فشكت ٞبی ریؾ س ٚاػت طب ٔؼب ُ ٔ ٚـىم
 ٚاػتشاطظی دس ایٗ ٔىتت داسای خلٛكیبطی اػت و ٝثش اثٟبْ  ٚػذْ ا ٕیٙبٖ ٔکی ی اػتٛاس اػت .ایٗ ٔىتنت ٕٞضٔنبٖ ثنب ونبسثشد
طئٛسی ٞبی ٘ئٛومػیه ثٙٔ ٝظٛس اختٙبة اص ؿىؼت ٞبی التلبدی طٛػط ٔکممیٗ ٘ ٚظشی ٝرشداصاٖ ػشؿٙبػی ٘ظیش ٔیٙتض ثنشي ٚ
دساوش اثذاع ؿذ.
ٔ -۲ىتت ؿٙبختی (ادساوی)

ثش اػبع ایٗ ٔىتت اػتشاطظی ث ٝػٛٙاٖ یه ٍ٘شؽ ٔ شح ؿذ ٚ ٜچٍٍ٘ٛی اسطجبط اػتشاطظیه سا ثب ا مػب ٔکی ی ٘ـبٖ ٔی دٞنذ.
ثش ٔجٙبی ایٗ ٔىتت طٙظیٓ اػتشاطظی فشایٙذی التابیی اػت  ٚؿٙبخت ث ٝػٛٙاٖ یه فشایٙنذ رٙٞنی ثنٙٔ ٝظنٛس ػنبخت  ٚطٛػنؼٝ
اػتشاطظی ٞب٘ٙذ طفؼیشی خمق خٟت ث ٝطلٛیش وـیذٖ ٚالغ ثیٙب٘ٚ ٝالؼیت ٞب كٛس ٔی ٌیشد .اینٗ ٔىتنت ثنذ٘جبَ طکمینك ٞنبی
ٌؼتشد ٜای و ٝطٛػط ػبیٕ ٖٛخبٕ٘بٖ  ٚطشػىی دس ػبَ ٞبی  ۱۹۷۴ا٘دبْ رزیشفت اثذاع ؿذ  ٚطب و٘ ٖٛٙیض ادأ ٝیبفت ٝاػت.
ٔ -۳ىتت یبدٌیشی
دس ٔىتت یبدٌیشی فشایٙذ طٙظیٓ اػتشاطظی یه فشایٙذ طٛأْ ثب یبدٌیشی ػٕٔٛی اػت ِ ٚنزا ٘ینبصی ثن ٝاػٕنبَ لنذس  ٚینب طکٕینُ
اػتشاطظی دس وُ ػبصٔبٖ ٘خٛاٞذ ثٛد .ث ش اػبع ایٗ ٔىتت ایٙى ٝچ ٝوؼی ث ٝطٙظیٓ اػتشاطظی ٔی رنشداصد ٟٔنٓ ٘یؼنت ثّىن ٝاینٗ
ٔٛضٛع و ٝچٍ ٝ٘ٛآٟ٘ب ایٗ ػُٕ ٔ ٟٓسا ا٘دبْ ٔی دٙٞذ ٚاخذ إٞیت ٔی ثبؿذ .ثش ٕٞیٗ اػبع دس ایٗ ٔىتنت اػتشاطظیؼنت ٞنب سا
ٔی طٛاٖ دس وّی ٝػ ٛح  ٚریٞ ٝبی ػبصٔب٘ی یبفتِ .یٙذثّٞ ْٛبْ ٔبسذ وٛییٗ  ٚرشٟ٘برد دس خمَ ػنبَ ٞنبی  ۱۹۶۳طنب  ۱۹۹۱اص
خّٕٔ ٝکممیٙی ثٛد٘ذ و ٝدس ایٗ خلٛف ث٘ ٝظشی ٝرشداصی رشداختٙذ.
ٔ -۴ىتت لذس ٌشایی
ثش اػبع ایٗ ٔىتت اػتشاطظی ث ٝػٛٙاٖ یه فشآیٙذ آؿىبس طأثیش ٌزاس ثب طأویذ ثش وبسثشد لذس  ٚػیبػت خٟت ٘مذ اػتشاطظی ٞبیی
وّٛ ٔ ٝة ػم ك خبكی ثبؿذ طؼشیف ٔی ؿٛدٞ .ذف اص وبسثشد وّٕ ٝلذس دس ایٗ ٔىتت طٛضیح  ٚطـشیح ٔشاطت طأثیش ٘ ٚفٛر ٔنی
ثبؿذ و ٝاص د ٚحٛص ٜداخّی  ٚخبسخی ٘ـأ ٔی ٌیشد .آِیؼ ٖٛػبرطیه  ٚاػتّی اص خّٕٔ ٝکممیٙی ثٛد٘ذ ؤ ٝىتت لنذس ٌشاینی
ٚ ٚیظٌی ٞبی خشد  ٚومٖ آ٘شا دس د ٔ ۱۹۸۱ ٝٞشح ػبختٛٔ ٚ ٝسد ثشسػی لشاس داد٘ذ.
ٔ -۵ىتت فشٍٙٞی
دس ٔىتت فشٍٙٞی ػبخت اػتشاطظی ثٔ ٝثبث ٝیه فشایٙذ سیـ ٝدس ٘یشٞٚنبی اختٕنبػی  ٚفشٍٙٞنی داسد ٔؼشفنی ٔنی ؿنٛد .دس اینٗ
فش ًٙٞؿىُ ٌیشی اػتشاطظی حبكُ طٛافك ٌشٞٚی  ٚآسٔبٖ ٔـتشن ػبصٔب٘ی اػت  ٚػنبخت اػنتشاطظی حبكنُ فشایٙنذ طؼنبٔم
اختٕبػی اػت و ٝثش ربی ٝػمبیذ  ٚدسن ٔـتشن اػابء  ٚػبصٔبٖ ثٙب ؿذ ٜاػت .ثٙبثشایٗ اػتشاطظی ٞبی حبكّ ٝدس ایٗ ٔىتت ؿنبُٔ
شح اٍِٛٔ ٚ ٛلؼیت ٞبیی اػت وٞ ٝش وذاْ ٔ ٙجك ثب صٔبٖ  ٚؿشایط خبكی طٛػنؼ ٝیبفتن ٔ ٚ ٝنشح ٔنی ؿن٘ٛذ .ثنذ٘جبَ طٛػنؼٚ ٝ
ٌؼتشؽ فش ًٙٞدس ٔذیشیت و ٝی ػبَ ٞبی د ٔ ۱۹۸۱ ٝٞشح ٌشدیذ طٛخ ٝاػتشاطظی ٞبیی ٘ظینش سٕ٘نبٖ ٘ ٚنٛسٔٗ ٘ینض ثن ٝآٖ
ٔؼ ٛف ؿذٔ ٚ ٜفبٞیٓ آٖ سا دس لبِت ایٗ ٔىتت طٛػؼ ٝداد ٜا٘ذ.
ٔ -۶ىتت ٔکی ی
طٕشوض ٔىتت ٔکی ی ثش ٘یشٞٚبیی اػت و ٝدس ثیش ٖٚػبصٔبٖ ٔدٕٛػ ٝسا طکت طأثیش خٛد لشاس ٔی دٙٞذ .ثش خمف ٔىبطت دیٍش ونٝ
اص ایٗ ٘یشٞٚب ث ٝػٛٙاٖ ػٛأُ طأثیش ٌزاس یبد ٔی وٙٙذ دس ٔىتت ٔکی ی ػٛأُ خبسخی ثبصیٍشاٖ ٘ ٚمؾ آفشیٙبٖ اكنّی ٞؼنتٙذ .ثنش
ٔجٙبی ایٗ ٔىتت طغییشا  ٚطکٛر ٔکی ی اػت و ٝؿىُ ٌیشی اػتشاطظی سا أىبٖ رزیش ػبخت ٚ ٝػبصٔبٖ ٞب سا ٔدجٛس ثن ٝاطخنبر
اػتشاطظی كکیح ٔی وٙذ  ٚػبصٔبٖ ٞب آٖ وبسی سا ٔی وٙٙذ ؤ ٝکیط ث ٝایـبٖ دیىتٔ ٝی وٙذ ایٗ دس حبِی اػت ون٘ ٝتٛا٘ٙنذ ثنش
ٔکیط طأثیش ٌزاس ثبؿٙذ .ایٗ ٔىتت ثب طٛػؼٌ ٚ ٝؼتشؽ ػّٓ احتٕبر طٛػؼ ٝیبفت.
 -۷ربسادایٓ طّفیمی

ایٗ ٔىتت دس ٚالغ طّفیمی اص ػبیش ٔىبطت اػت .دس ایٗ ٔىتت ریىشثٙذی ا٘ؼبٖ ٞب ثلٛس دػت ٝخٕؼی ثشسػی ٔی ؿ٘ٛذ  ٚفشآیٙنذ
طـىیُ اػتشاطظی سا ث ٝػٛٙاٖ یىی اص طغییش حبِت ٞب طٛكیف ٔی وٙذ و ٝثخؾ ػٕنذ ٜای اص ادثینب طدنٛیضی ٟٔ ٚنبس سا ثنش سٚی
طغییش اػتشاطظیه ٔتٕشوض ٔی وٙٙذ.
ٔ -۸ىتت ریىشثٙذی
ریشٚاٖ  ٚشفذاساٖ ٔىتت ریىشثٙذی ث ٝد٘جبَ ٌ ٝ٘ٛای ٔدتٕغ  ٚیىپبسچٍی ٞؼتٙذ ِ ٚزا اخضاء  ٚػٙبكشی اص ٔىبطت ٌ٘ٛنبٌ ٖٛسا ثنٝ
وبس ٔی ٌیش٘ذ .ایٗ ٔىتت د ٚخٙج ٝػٕذ ٜداسد .یىی ث ٝحبِت ٚ ٚضؼیت ػبصٔبٖ ٔ ٚکیط ثیش ٖٚػبصٔبٖ ثش ٔی ٌنشدد ون ٝثن ٝؿنىُ
دٞی ٔؼشٚف اػت أب خٙج ٝدیٍش ٔشطجط ثب فشایٙذ اطخبر اػتشاطظی اػت و ٝثب ٚاط ٜطذٚیٗ ثیبٖ ٔی ؿنٛد .اینٗ د ٚخٙجن ٝدس ٚالنغ دٚ
سٚی یه ػىٞ ٝؼتٙذ .اٌش ػبصٔبٖ یه حبِت ٚخٛدی سا اطخبر وٙذ آٍ٘ب ٜایدبد اػتشاطظی ٞب فشآیٙذ خٟؾ اص یه حبِنت ثن ٝحبِنت
دیٍش اػت .ث ٝػجبس دیٍش “ایدبد” ٘تیدٌ ٝشیض٘برزیش “ؿىُ دٞی” اػت .ایٗ ٔىتت حذٚدا اص د ۱۹۶۱ ٝٞایدبد ٌشدیذ أنب دس اٚاینُ
ایدبد سؿذ چٙذا٘ی اص خٛد ٘ـبٖ ٘ذاد ِٚیىٗ دس ػبَ ٞبی اخیش  ٚثؼذ اص د ۱۹۸۱ ٝٞث ٝػشػت طٛػؼ ٝیبفت .اِجت ٝوؼنی ثنٚ ٝضنٛح
دسثبس ٜایٗ ٔىتت  ٚچٍٍ٘ٛی ایدبد اػتشاطظی ٞنبی آٖ ػنخٗ ٕ٘نی ٌٛینذ أنب ٔنی طنٛاٖ ٌفنت دس دأٙنٚ ٝػنیؼی ثىنبس ٔنی سٚد.
ا٘ذیـٕٙذا٘ی چٔ ٖٛیٙتضثشي چٙذِش ٔیّش  ٚاػ ٛٙدس ؿىُ دادٖ ث ٝایٗ ٔىتت ٘مؾ داؿت ٝا٘ذ

ثشٌشفت ٝاص ػبیت ثبؿٍب ٜا٘ذیـٝ

