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 اهی مدرییت راهبردی رد راستای تحقق  ربرسی چالش

ف چشم ز سازمانی اهدا  اندا
 

  اکرم گروسی،  محمود حضرتی 

  چکيذه:

ُسازهاىازطریقتصَیراًدازچطن یهطلدَ دصدددداسدهكدِكاصكٌداىٍهددیراىپردازیازآیٌدد
سازهاىصادصجْهتحققآىبسیجًواید.اهاصاّیبسدضَاصٍطَالًیدصپیصصٍیهدیراىٍكاصكٌداى

اًددازٍجدَدداصد.دصایديصاسد اّدایتییدیيضددُدصچطدنیابیبِاّدافٍآصهداىسازهاىبرایدسه
ّایّاٍبرًاهِّایخصَدیصساله،هأهَصیه،اّداف،صاّبردّایدٍل یًیسّوگامباسازهاىسازهاى

آٍصًدد.ّددفعولهیعولیاتیخَدصاتدٍیيكردٍُاقداهاتالزمصابرایّرچِبْ راجراییضدىآىبِ
ّدایدٍل دیدصسدازهاىهدیریهصاّبردیدص ّایبٌدیٍتحلیلچالصادلیایيهقالِضٌاسایی،صتبِ

سؤالیضداهلسدؤاالت22ایًاهِاًدازسازهاًیاسه.بدیيهٌظَص،پرسصصاس ایتحققاّدافچطن
یكلدیمهَاًدوٍهطد ستسدازهاًی،هددیری ی،ودردیٍهسداطلهدرتب بدابس ٍِبازدصچْاصهقَلِ

راىعالیقراصگروه.دصپایاىًیسبیددخبرگاىٍهدیاخ یاصتیدادیازصیسیصاّبردی(طراحیٍدصبرًاهِ
چدِبْ دراجرایدیضددى بٌدیعَاهدلبدِدسدهآهددُ،پیطدٌْاداتیبدِهٌظدَصّدرازضٌاساییٍصتبِ

 اصاطِضدُاسه.ّایدٍل یدصسازهاى،اًدازیابیبِاّدافچطنّایبلٌدهدتدصصاس ایدسهصاّبرد

 :هب كليذ واژه

ّایدٍل ی.اًدازسازهاى،سازهاىصاّبرد،چطنسازیهدیریهصاّبردی،پیادُ

                                                      
 .(تهران )نویسنده مسئول کبرشنبس ارشد مدیریت دولتی )گرایش مدیریت منببع انسبنی( دانشگبه mahmod_ut@yahoo.com 

. شنبسی دانشگبه تربیت مدرس کبرشنبس ارشد روان 

 10/7/89تاصیخدصیاوههقالِ:
 1/8/89تاصیخپذیرشهقالِ:
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 مقذمه:

اًذاص، هؼٌبی چٌذاًی ًخَاّذ  تَخِ ثِ هذیشیت ساّجشدی ٍ پشداختي ثِ آى ثذٍى تَخِ ثِ چـن

دذاص،   چَى چـن ّنهذیشیت ساّجشدی، هفبّیوی  ّبی ةبداؿت. ّش چٌذ دس ثؼیبسی اص هتَى ٍ کت ًا

ٍلی  ی اص اسکبى هذیشیت ساّجشدی ثِ ؿوبس هیّبی کلیذ سػبلت، هأهَسیت، اّذاف ٍ ؿبخق آیٌذ، 

(. ًظش ثدِ ایدي   9889اًذاص اػت )گَدسصی، ی هملذ آتی یک ػبصهبى چـن کٌٌذُ دس حمیمت تشػین

ِ  -کِ ثب تغییشاتی دائودی ّودشاُ اػدت   -ّبی اهشٍصی دس هحیطی پیچیذُ ٍ پَیب  کِ ػبصهبى  سٍ سٍ ثد

ای  ساّجشدی ٍ ًگبُ ثلٌذهذت ثدِ آیٌدذُ تَخدِ ٍیدظُ     سیضی ّب ثبیذ ًؼجت ثِ ثشًبهِ ّؼتٌذ، ػبصهبى

ٍلتدی ًیدض اص ایدي     ّبی خَد ثبصًگشی کٌٌذ. دس ایي هیبى، ػبصهبى داؿتِ ٍ دس اّذاف ٍ ثشًبهِ ّبی د

ٍلتدی ًیدض ثدِ هٌظدَس حفدر ٍ استمدبی خبیگدبُ خدَد ٍ          اهش هؼتثٌی ًیؼتٌذ؛ چشا کِ ػبصهبى ّبی د

ّبی ساّجشدی ٍ ثلٌذ هدذت سا ثدِ ػٌدَاى یدک      ی ثشًبهِگَیی، ًیبصهٌذ آًٌذ کِ تذٍیي ٍ اخشا پبػخ

 .(Hagen, 2002)ًبپزیش هذًظش لشاس دٌّذ  ضشٍست اختٌبة

ی خوَْسی اػالهی ایدشاى ثدِ ػٌدَاى یدک      اًذاص ثیؼت ػبلِ اص ًگبُ فشاػبصهبًی، ػٌذ چـن

 ی کالى، فشاگیش ٍ کلی، ػٌذی فشا دٍلتی اػت کِ تلَیش آیٌذُ سا ثشای کـدَس هـدخق   ثشًبهِ

ّدب ٍ   گدزاسی  ّدب ٍ لدبًَى   سیضی ی ثشًبهِ ی ساُ دس ّوِ کٌذ؛ ایي ػٌذ ثبیذ ثِ ػٌَاى یک ًمـِ هی

ّبی دٍلتدی ًیدض ثدشای ّودبٌّگی      ّبی اخشایی هَسد تَخِ لشاس گیشد. ّش یک اص ػبصهبى فؼبلیت

ی صهدبًی   ّبی هذیشیت ساّجشدی سا دس ثدبصُ  اًذاص ثبیذ ثٌیبى کالى چـن ّبی حذاکثشی ثب ػیبػت

ثٌدذی   ثٌدذی ٍ اٍلَیدت   ثخـٌذ؛ تحمك آى هؼتلضم ؿٌبػبیی، طجمِ ءی پٌدن، تَػؼِ ٍ استمب شًبهِث

 ؛9881ّدبی هٌبػدت اػدت )سضدبییبى،     ّب ٍ تْذیذات دسًٍی ٍ ثیشًٍی ٍ تذٍیي ساّجدشد  فشكت

ّب هَسد تَخِ لدشاس   ّب ٍ ساّجشد ػبصی ایي ثشًبهِ ی ثؼذی، اخشا ٍ پیبدُ (. دس هشحل9881ِپَس، للی

اًدذاص   ّب دس تحمدك اّدذاف چـدن    ّب ٍ ػْن آى دس پبیبى ًیض ػولکشد ّش یک اص دػتگبُ .یشدگ هی

ّدبی   ّبی دٍلتی ًیدض ثدب تغییدشات گؼدتشدُ ٍ چدبلؾ      هَسد اسصیبثی لشاس خَاّذ گشفت. ػبصهبى

ِ  ّب صهیٌِ ی ایي سٍ ّؼتٌذ. ّوِ ثؼیبسی سٍثِ سیدضی ساّجدشدی سا    ّبیی ثَدُ کِ هذیشیت ٍ ثشًبهد

 .(Chadwick, 1996)ػبصد ًبپزیش هی ضشٍسی ٍ اختٌبة ّب ثشای آى

یبثی ثِ خبیگدبُ اٍ    ی کـَس پی خَاّین ثشد کِ دس دػت اًذاص ثیؼت ػبلِ ثب ًگبّی ثِ چـن

ّدبی   ی ػدبصهبى  التلبدی، ػلوی ٍ فٌبٍسی دس ػطح هٌطمِ، هؼئَلیت ٍ سػبلتی ػٌگیي ثشػْدذُ 
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ٍ هختلبت ایشاى ثِ كَست اًتضاػدی ٍ کلدی   اًذاص، خبیگبُ  دٍلتی ًْبدُ ؿذُ اػت. دس ػٌذ چـن

ػدبصی هطلدَة    تشػین ؿذُ ٍ تحمك حذاکثشی اّذاف آى، هؼتلضم تَخِ ٍیظُ ثِ تذٍیي ٍ پیبدُ

ّدبی دٍلتدی، ضدوي ًگدبُ      ّبی احتوبلی اػت. اص ایي سٍ ػبصهبى ّب ٍ سفغ کبػتی ّب، ساّجشد ثشًبهِ

ػجی سا تذٍیي ٍ اخشا ًوبیٌذ؛ چشا کدِ  ، ثبیذ ػبص ٍ کبسّبی هٌب9141ساّجشدی ثِ دٍسًوبی ایشاى 

ػدبصی ٍ اخشایدی    ّبی هٌبػت، پیدبدُ  ثیٌی تحَالت، تذٍیي ساّجشد ّبی دٍلتی، ثشای پیؾ ػبصهبى

ٍ استمبی ػطح کوّی ٍ کیفی ٍظدبی    -ثشای الذام فؼبالًِ دس سٍیبسٍیی ثب تغییشات-ّب  ًوَدى آى

 سٍ ّؼتٌذ. ّبی فشاٍاًی سٍثِ لؾثب چب -اًذاص یبثی ثِ اّذاف چـن ثِ هٌظَس دػت-هحَلِ 

 هب مببنی نظری و تئوری

 تفکر راهبردی
ؿَد؛ اهدب دس خلدَف ایدي     ای اػت کِ اهشٍصُ فشاٍاى ثِ کبس ثشدُ هی تفکش ساّجشدی ٍاطُ

ّبی گزؿتِ تبکٌَى ّوَاسُ هؼدیش   ّب اص صهبى هفَْم ثبیذ ثب دلت ٍ ظشافت ثحث کشد. ػبصهبى

ّدب ٍ ػدذم سلبثدت     ا ثِ دلیل ػبدگی هبّیت فؼبلیت ػبصهبىاًذ. اثتذ ؿذى سا طی کشدُ پیچیذُ

ؿذیذ، ًیبصی ثِ تفکش ثلٌذهذت ٍ یب ساّجشدی ًجَد. اهب ثب گزؿدت صهدبى ٍ تـدذیذ سلبثدت ٍ     

تَاى ّوبًٌذ گزؿدتِ، ثدذٍى دٍساًذیـدی ٍ ثشسػدی      هیضاى پیچیذگی هؼلَم ؿذ کِ دیگش ًوی

د. دس ًتیدِ ثشای پیشٍصی دس سلبثدت  اًذاصی کبهل اص ػولکشد ػبصهبى تشػین ًوَ ػلوی، چـن

اص  تشی سا اسائِ ٍ ثِ اّذاف ی ثْیٌِ اص ػلن ٍ داًؾ، ػولکشد لَی ثبیؼت ثب اػتفبدُ فـشدُ هی

ّبی ساّجشدی ثِ ػٌَاى  دػت یبفت. اص ایي سٍ اّویت اتخبر تذاثیش ٍ تلوین پیؾ تؼییي ؿذُ

دساکش هؼتمذ اػت کدِ هدذیش    ثخـی اص تفکش ساّجشدی هطشح ٍ هَسد تأییذ لشاس گشفتِ اػت.

ّبی هْن هتوشکدض ثدَدُ ٍ تدالؽ     گیشد؛ ثلکِ ثش سٍی تلوین ّبی صیبدی ًوی اثشثخؾ تلوین

 (.9889کٌذ ثِ خبی تفکش پیشاهَى حل هؼبئل ثِ اهَس ساّجشدی فکش کٌذ )گَدسصی، هی

 هبی مذیریت راهبردی در بخص عمومی الگو

ّب ٍ  ٍ ػبصهبى یبفتِ دس خْت اتخبر تلوین تَاى تالؿی هٌظن سیضی ساّجشدی سا هی ثشًبهِ
 ِ سیدضی ساّجدشدی استجبطدبت ٍ هـدبسکت سا      هجبدست ثِ الذاهبت ثٌیبدی تؼشی  کشد. ثشًبهد

ػدَ ٍ هٌطجدك کدشدُ ٍ     گدشا سا ثدب یکدذیگش ّدن     ّدبی ًدبّن   ػَْلت ثخـیذُ، ػالیدك ٍ اسصؽ 
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شایؼدَى، تشخودِ   آهیض سا تشٍیح ٍ تـَیك خَاّذ کدشد )ث  گیشی هٌظن ٍ اخشای هَفمیت تلوین
 (.9871هٌَسیبى، 

ّدب ثدِ ػٌدَاى     هیلَاسد هؼتمذ اػت کِ ثب تَخِ ثِ ؿشایط هَخَد، ٍظبی  ٍ ًمدؾ دٍلدت  
اػت؛ ایي ثدذاى هؼٌدب اػدت کدِ دٍلدت سا       کشدُسػبى ثِ خبهؼِ تغییش  آفشیٌبى خذهت ًمؾ
هؼئَلیت ّبی هتؼذدی دس ایي کبس داسای  تَاى تٌْب دػتگبُ هؼئَ  ثِ ؿوبس آٍسد؛ دػتگبُ ًوی

ثٌبثشایي اّویت هذیشیت ساّجدشدی دس ثخدؾ ػودَهی دس ایدي      .(Dess et al., 2005)ّؼتٌذ 
 دّدذ؛  اػت کِ ایي فشایٌذ ثِ طَس ػبلالًِ، ػبصهبى یبفتِ، فشاگیش ٍ هؤثش ثِ تغییشات پبػخ هی

ػبصی ؿذُ ٍ ثدب توشکدض کدشدى ثدش هٌدبثغ       کٌذ تب هؼبئل ثب اٍلَیت ؿفبف کوک هیچٌیي  ّن
ثدِ   تدب کٌدذ   ّدب سا لدبدس هدی    ًفغ دس ثخدؾ ػودَهی آى   ّبی ری کشدى دػتگبُ فؼب کویبة ٍ 

ِ  9884افضایی دػت یبثٌذ )داٍسی ٍ ؿبًِ ػبص، ّن تدَاى   سیدضی ساّجدشدی سا هدی    (. لدزا ثشًبهد
ّبی دٍلتی ٍ غیشدٍلتی دس ًظش گشفت. ایي ثذاى هؼٌب  ی هذیشیت ػبلی ػبصهبى هتشادف ثب ٍاطُ

ّدبی خلَكدی لدشاس     ّدب ٍ ػدبصهبى   تٌْبیی دس اختیبس دػتگبُ اػت کِ هذیشیت ساّجشدی ثِ
ّدبی   هٌذ ؿًَذ. ػدبصهبى  ی آى ثْشُ تَاًٌذ اص هضایبی ثبلمَُ ّبی دٍلتی ًیض هی ٍ دػتگبُ ًگشفتِ

کِ دس گزؿدتِ ّشگدض ٍخدَد    -دٍلتی ًیض ثبیذ دس هحیط پشتالطن اهشٍصی ثِ ؿکلی ساّجشدی 
ّدبی   ّب ٍ ادساکبت خَد سا ثشای ػبصگبسی ثب هحدیط  ّب ثبیذ یبفتِ تفکش کٌٌذ. آى -اػت ًذاؿتِ
دس ًْبیدت ًیدض ثدشای تطجیدك ٍ اخدشای       .ّبی کبسػبص هجذ  ػبصًذ یبفتِ خَد، ثِ ساّجشد تغییش
ِ  ّبیـبى ثب تؼمل ٍ تفکش، ثؼتش هٌبػت سا فشاّن   ساّجشد سیدضی ساّجدشدی دس    ػبصًذ. لزا ثشًبهد

ِ   ثخؾ ػوَهی، یک سؿتِ تلویوبت ٍ الذاهبتی اػت  ّدبیی، ثدِ    کِ ثب تْیدِ ٍ اخدشای ثشًبهد
ی اكدلی دس هدذیشیت ساّجدشدی سا تفکدش،      اًدبهذ. ثشایؼَى هؼألِ اّذاف هلی یک کـَس هی

سا تالؿدی   ءسیضی ساّجشدی ثدذٍى اخدشا   هذیشیت ٍ ثشًبهِچٌیي  ّن داًذ؛ الذام ٍ یبدگیشی هی
ؼتمذ اػت کدِ ّدذف   ؿَد. ٍی ه ّب هی ثیَْدُ داًؼتِ کِ هٌدش ثِ ّذس سفتي هٌبثغ ٍ فشكت

ّبی ػوَهی، خلك اسصؽ ػوَهی اػدت. ایددبد اسصؽ    سیضی ساّجشدی دس ػبصهبى ًْبیی ثشًبهِ
ّب ٍ خذهبتی اػت کِ ثبػث پیـشفت هٌبفغ ػودَهی   ّب، طشح ثِ هؼٌی ایدبد ػیبػت 9ػوَهی

یی کدِ ّؼدت ثدِ    خدب  آى تَاًدذ اص  گش ایي اػت کِ ػبصهبى چگًَِ هدی  ؿَد. ایي الگَ ثیبى هی
 .(Dess et al., 2005)خَاّذ، ثشٍد  یی کِ هیخب آى

                                                      
1. Public Value  
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ی تحَ  ساّجشد هؼشفی  سیضی ساّجشدی ثب ػٌَاى چشخِ ثشایؼَى سٍیکشد خَد سا دس ثشًبهِ

کٌذ؛ اٍ هؼتمذ اػت کِ ّذف کلی هذیشیت ساّجشدی تَػؼِ ٍ تؼْذ هؼتوش ثِ هأهَسیت ٍ  هی
دی ػبصهبى، اص طشیدك فشایٌدذ   ّبی ساّجش دس ًْبیت توشکض ثش ثشًبهِ .اًذاص ػبصهبى اػت چـن

ثشایؼَى الگدَی خدَد سا دس دُ هشحلدِ ثدِ      .(Dess et al, 2005)ّب اػت  تلویوبت ٍ فؼبلیت
 داسد: ؿشح صیش ثیبى هی

 سیضی ساّجشدی؛ ؿشٍع ٍ تفبّن ثش سٍی فشایٌذ ثشًبهِ -9

 ؿٌبػبیی الضاهبت ػبصهبًی؛  -1

 اًذاص ٍ هأهَسیت ػبصهبى؛  تَضیح چـن -8

 ّب؛  اسصیبثی هحیط داخلی ٍ خبسخی ثشای ؿٌبػبیی ًمبط لَت ٍ ضؼ ، تْذیذات ٍ فشكت -1

 سٍ اػت؛  ّب سٍثِ ای کِ ػبصهبى ثب آى ؿٌبػبیی هؼبئل ساّجشدی -5

 تذٍیي ساّجشد ثشای هذیشیت هؼبئل؛  -6

 ّبی ساّجشدی؛  ّب یب ثشًبهِ ثخـی ساّجشد ثبصًگشی ٍ هـشٍػیت -7

  اًذاص اثشثخـی ػبصهبًی؛ تذٍیي چـن -8

 ی فشایٌذ اخشایی اثشثخؾ؛ تَػؼِ -9

 سیضی ساّجشدی. ّب ٍ فشایٌذ ثشًبهِ اسصیبثی هدذد ساّجشد -94

 ی تفکش ٍ الذام ساّجشدی تحدَالتی اػبػدی ایددبد کٌدذ؛     تَاًذ دس ًحَُ الگَی ثشایؼَى هی
ػلوی ٍ ؿذى ثبصیگشاى اكلی ؿذُ ٍ دس تذٍیي ٍ اخشای ساّجشد، اص ًظش  هَخت دسگیشچٌیي  ّن

کٌذ. کِلی هؼتمذ اػدت کدِ تئدَسی هدذیشیت      اص ًظش ػیبػی َّؿوٌذاًِ ػول هی ًیض ٍ ػولی
ّدبی ػودَهی ٍ    ّبی اًتفبػی ثِ هٌظَس ثشآٍسدُ کشدى ًیبصّدبی ػدبصهبى   ساّجشدی دس ػبصهبى

ّبی دٍلتی ٍ ػوَهی هتفدبٍت اص   غیشاًتفبػی ًبکبفی ثَدُ، دس ًتیدِ هذیشیت ساّجشدی ػبصهبى
ّبی فشد تٌدَع   تَاًٌذ دس هؼئَلیت ّبی ػوَهی ًوی کِ ػبصهبى ّبی اًتفبػی اػت؛ چشا ػبصهبى

ّبی دٍلتدی   هذیشاى ػبصهبىچٌیي  ّن ّب ثؼیبس هتٌَػٌذ؛ گًَِ ػبصهبى ًفؼبى ایي ایدبد کٌٌذ. ری
ّوبًٌذ هبّی دس تٌگ ّؼتٌذ؛ اص ایي سٍ الصم اػت کِ هحیط ػیبػی سا دس فشایٌدذ هدذیشیت   

ٍسٍدی اػدتفبدُ ًوبیٌدذ تدب پـدتیجبًی الصم اص ػدَی       ساّجشدی ٍاسد کشدُ ٍ اص آى ثِ ػٌدَاى 
ّدبی   . اص دیذگبُ ساّجشدی، ػدبصهبى (Rigsby & Greco, 2003)ًفؼبى هتؼذد ثِ دػت آیذ  ری

ّدبی غیدش    تَاًٌدذ ثدِ فؼبلیدت    دٍلتی اص اػتمال  ٍ آصادی ػول کوتشی ثشخَسداس ثَدُ ٍ ًودی 
ثِ چـن فشكت ًگبُ کدشدُ ٍ ثدشای    ّبی ثخؾ ػوَهی ثبیذ ثِ آیٌذُ هشتجط ثپشداصًذ. دػتگبُ
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ػبصهبى خَیؾ یک دیذ ساّجشدی، ٍػیغ ٍ ثلٌذهذت ًؼجت ثِ آیٌذُ داؿتِ ثبؿٌذ )اًؼَف ٍ 
 (.9889صًذیِ،   هک داًل، تشخوِ

فشایٌذ هذیشیت ساّجدشدی   (9881الگَی الؼَى ٍ اٍدی )ثِ ًمل اص ػلی احوذی ٍ دیگشاى،

 کٌٌذ: دس ثخؾ ػوَهی سا چٌیي ثیبى هی

أهَسیت کلی ٍ اّذاف؛ ثشسػی یب تدضیِ تحلیل هحیطدی؛ هویدضی ٍضدغ داخلدی ٍ     ثیبى ه

 هٌبثغ؛ تذٍیي، اسصیبثی ٍ گضیٌؾ ساّجشدّب؛ دس پبیبى اخشا ٍ کٌتش  طشح ساّجشدی.

اًذ  ثشای تذٍیي ساّجشد ثخؾ ػوَهی هؼشفی کشدُ کِ سا ای آف الگَی پٌح ًکتِ ًبت ٍ ثک

 (:9888اص )ثِ ًمل اص کبپالى ٍ ًَستَى، تشخوِ ثختیبسی، اػت ػجبست

 ی تبسیخی ػبصهبى ثش حؼت سًٍذّبی هحیطی؛  تَكی  ٍ تشػین صهیٌِ -9

 اسصیبثی هَلؼیت ٍ ؿشایط ثش حؼت ًمبط لَت ٍ ضؼ  داخلی؛  -1

 ّب؛  کبسّبی ساّجشدی ثشای هذیشیت هؼبئل ثش اػبع اٍلَیت طشاحی ساُ -8

 کبسّبی ساّجشدی؛  اسصیبثی ساُ -1

 هٌبثغ. داس ّوشاُ ثب ثؼیح هٌبثغ ٍ هذیشیت كبحجبى اخشای ساّجشدّبی اٍلَیت -5

 هبی دولتی كبربست مذیریت راهبردی در سبزمبن

ّبی ثخؾ ػوَهی داسای هضایبیی هبًٌدذ ثْجدَد    ی ساّجشدی دس ػبصهبى ػبصی ثشًبهِ پیبدُ

ثلٌدذ هدذت،   یدبثی ثدِ ساّجشدّدب ٍ اّدذاف      دس ػبصهبى دس خْت دػدت   گیشی فشایٌذ تلوین

ًگدش دس هدذیشاى دٍلتدی     اثشثخـی ػبصهبى دس دساصهذت ٍ تشٍیح تفکش ساّجشدی ٍ دیذ آیٌذُ

 (.Hagen, 2002; Rahaman et al., 2005) اػت

ّدبی   ی اػبػی ثِ هٌظَس کبسثؼت هذیشیت ساّجشدی دس ػدبصهبى  ثِ طَس کلی ػِ هشحلِ

 دٍلتی ػٌَاى ؿذُ اػت. 

اسصیبثی ًمبط چٌیي  ّن ّب ٍ تْذیذات ثیشًٍی ٍ ؿبهل اسصیبثی فشكت تدوین راهبرد:ال ( 

اًذاص، فشٌّگ، سػبلت ٍ هأهَسیدت   چـن  لَت ٍ ضؼ  دسًٍی اػت. دس ایي هشحلِ

ّب ٍ اّذاف ثلٌذهذت ثبیذ هَسد تَخِ خذی لشاس گشفتِ ٍ هتٌبػدت   ػبصهبى، اسصؽ

تحمیدك ٍ پدظٍّؾ،   ّبی ًَیي آهدَصؽ،   ی ؿیَُ ساّجشدّبی هٌبػت دس حَصُ ،ثب آى

 ّب ٍ غیشُ دس ًظش گشفتِ ؿَد. تَػؼِ ٍ تشٍیح آهَصؽ ػبلی، تأهیي هبلی فؼبلیت
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آٍسدى اثدضاس ٍ اهکبًدبت    ثؼذ اص تذٍیي ساّجشد ٍ فدشاّن  سازی راهبردها: اجرا و پیادهة( 

 سػذ.  دسآٍسدى ایي ساّجشدّب هی ءالصم، ًَثت ثِ اخشا
گیدشد.   لکشد هَسد کٌتدش  ٍ اسصیدبثی لدشاس هدی    دس ایي هشحلِ ًیض ػوارزیابی راهبرد:  ج(

تشیي اّذاف  تَاى اص هْن ّبی اص پیؾ تؼییي ؿذُ سا هی اطویٌبى یبفتي اص تحمك ثشًبهِ
گیدشی ػولکدشد ٍ اًددبم     ایي هشحلِ داًؼت. ثشسػی ػَاهل دسًٍی ٍ ثیشًٍدی، اًدذاصُ  

آٍسد  سّدبی ایدي هشحلدِ ثدِ ؿدوب      تشیي فؼبلیدت  تَاى اص هْن الذاهبت اكالحی سا هی
(Rahamain et al., 2005). 

 هبی بلنذمذت هب و راهبرد سبزی برنبمه بررسی موانع پيبده

ی هذیشیت ساّجشدی ثش ایي ػمیدذُ ّؼدتٌذ کدِ فشایٌدذ هدذیشیت       اًذیـوٌذاى دس حَصُ
. یک سٍی آى تذٍیي ساّجشد ٍ (Alexander, 1991) ّؼتٌذهبًٌذ دٍ سٍی یک ػکِ  ،ساّجشدی

ػبصی ساّجشد ؿبهل تذاثیش ساّجدشدی   دّذ. پیبدُ ػبصی ساّجشد سا ًـبى هی پیبدُسٍی دیگش آى 
خدب ایدي ػدؤا      ّبی تذٍیي ؿذُ اػت. حدب  دس ایدي   ی اخشا دسآٍسدى ساّجشد ثشای ثِ هشحلِ

ػدبصی   ػبصهبًی( ٍخَد داسًدذ کدِ پیدبدُ    ػبصهبًی ٍ ثشٍى ؿَد کِ چِ ػَاهلی )دسٍى هطشح هی
 کٌٌذ؟ هـکل هَاخِ هی ّبی تذٍیي ؿذُ سا ثب ساّجشد

تَاى ػَاهل ثؼیبسی سا ثشؿوشد کِ پیؾ  ی هذیشیت ساّجشدی هی ثب هشٍسی ثش ادثیبت گؼتشدُ
ای اص همدبالت ٍ   ػبصی ساّجشد لشاس داسًذ. الجتدِ الصم ثدِ رکدش اػدت کدِ ػدْن ػودذُ        سٍی پیبدُ

یت کدبسی   اًذ، تذٍیي ساّجشد سا ّبیی کِ ثِ ثحث دس هَسد هذیشیت ساّجشدی پشداختِ کتبة ٍَل دس ا
ػدبصی   ی ثؼذ اص تذٍیي ساّجشد، یؼٌی پیبدُ ی آى اػت کِ هشحلِ دٌّذُ اًذ؛ ایي ًـبى خَد لشاس دادُ

ّب هَسد غفلت ٍالغ ؿذُ اػت. الجتِ ّویي ادثیبت هحذٍد ًیض ثِ ثخؾ خلَكی اختلبف  ساّجشد
 داؿتِ ٍ ثخؾ ػوَهی، ػْن ثؼیبس اًذکی اص آى سا ثِ خَد اختلبف دادُ اػت.

ِ  -الکؼبًذس هؼتمذ اػت کِ دالیل هتؼذدی ثشای ٍخَد ایي فبكلِ  ی تدذٍیي تدب    اص هشحلد
تَاى ثِ هَاسد صیدش اؿدبسُ    دس هذیشیت ساّجشدی ٍخَد داسد؛ دس ایي هیبى هی -اخشای ساّجشد

 :کشد
 الگَّبی ثؼیبس کوی ثشای اخشای ساّجشد ٍخَد داسد؛ -

اخشای ساّجشد، اهشی اػدت کدِ    فشم ثش ایي اػت کِ اكل ثش تذٍیي ساّجشد ثَدُ ٍ -
 یبثذ؛ تحمك هی
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 تذٍیي ساّجشد ًؼجت ثِ اخشای ساّجشد اص خزاثیت ثیـتشی ثشخَسداس اػت. -

 ،ّدب هؼتمذًدذ   داًٌدذ؛ آى  کبسؿٌبػبى اهَس ساّجشدی، تذٍیي ساّجشد سا تخللی ٍ ػلوی هی

 تَاًددذ ساّجشدّددبیی سا کددِ ثددِ ؿدکل كددحیح تددذٍیي ؿددذُ اػددت اخددشا کٌددذ  ّشکؼدی هددی 

 (Alexander, 1991). 

ّب دس ساػتبی اخشایی ًوَدى ساّجشدّبی خَد هوکي اػت ثب  ایي دس حبلی اػت کِ ػبصهبى

ّب، فشٌّگ،  هَاًغ ٍ هـکالتی هَاخِ گشدًذ، اص ایي سٍ ؿٌبخت ٍ آگبّی کبهل اص ػبختبس، ًظبم

   ِ ّدب کودک    ػبختبس لذست دس ػبصهبى، هذیشاى سا دس ّش چِ ثْتش اخشایی ًودَدى ایدي ثشًبهد

 خَاّذ کشد. 

تَاى ػَاهل ثؼیبسی سا ثشؿوشد کِ اص ػدَی   ثب هشٍسی ثش ادثیبت هذیشیت ساّجشدی هی

ی هذیشیت ساّجشدی ثِ ػٌَاى هَاًغ تحمك ساّجدشد   ًظشاى دس حَصُ پشداصاى ٍ كبحت ًظشیِ

ّب حذالل ثِ یکی اص  ؿَد. ثب ثشسػی ایي ػَاهل دس خَاّین یبفت کِ ّش یک اص آى هطشح هی

 ّددب، فشٌّددگ، ػددبختبس لددذست( استجددبط داسًددذ.  تبس، ًظددبمهَضددَػبت هطددشح ؿددذُ )ػددبخ

ی کلی )ػَاهل ػبصهبًی، ػَاهل هدذیشیتی،   ( ایي هَاًغ دس چْبس همَل9ِی ) دس خذٍ  ؿوبسُ

   ِ  . سیددضی ساّجددشدی( آٍسدُ ؿددذُ اػددت   ػَاهددل فددشدی ٍ هؼددبئل هددشتجط ثددب ثشًبهدد

( Aalaton & Ikavaiko, 2002؛ Sterling, 2007؛ (Rapert et al., 2002 

بردی ٍ اراِئ بٌدی چبلش (: طبق1ِی ) جدٍل شوبرُ دازُ ّبی هدیریت رّا  گیری تحقیق ِب کوک ًرم افسار لیسرل ی الگَی ًا

 موانع و مشکالت سازمانی
ضریب 
 استاندارد

t-value 

فقذاى ًظبم اطالػبتی، ارتجبطی کبرا ٍ اثزثخص ثِ هٌظَر ایجبد تؼبهل سبسًذُ ثیي ٍاحدذّب   
 ریش  راّجزد  ثب ثزًبهِهختلف درگیز 

2750 1071 

 13723 2764 ّب  رٍضي در ٍاحذّب  هختلف سبسهبى فقذاى تقسین کبر ٍ هسئَلیت

 13754 2740   کبفی ّب دٍلتی در کست هٌبثغ ٍ اهکبًبت السم ثِ دلیل ًذاضتي ثَدجِ ػذم تَاًبیی سبسهبى

 13730 2762 ّب  هحَلِ هأهَریتتخصیص ًبهٌبست هٌبثغ ٍ اهکبًبت ثیي ٍاحذّب هتٌبست ثب 

 10764 2730 ّب  ارسیبثی ٍ کٌتزل اثزثخص ػولکزد فقذاى ًظبم

 10701 2764 فقذاى ّوکبر  اثزثخص در ثیي ٍاحذّب  درٍى سبسهبًی

 11714 2760 ّب  پبداش ًبکبرآهذ ثِ هٌظَر تطَیق ٍ ایجبد اًگیشُ در هذیزاى ًظبم

 12714 2751 ثیي ٍاحذّب  سبسهبىهقبٍهت در هقبثل تغییز ٍ تحَل در 
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 موانع و مشکالت مدیریتی

 01/10 56/2 ّب  هصَة ّب ٍ راّجزد ػذم تؼْذ ٍ ػشم راسخ در هذیزاى ػبلی ثِ ثزًبهِ

 21/12 30/2 ّب  ثبال  سبسهبى ّب  سیبسی در ثیي هذیزاى ردُ هسبئل ٍ ثبس 

 34/15 56/2 دلیل تغییز ٍ تحَالت احتوبلیتزس اس ًباهٌی، اثْبم ٍ اس دست دادى هَقؼیت فؼلی ثِ 

ًذاضتي تَاًبیی هذیزاى در خالقیت ٍ ًَآٍر  ثِ هٌظَر اخذ تذاثیز السم جْدت اجزایدی   
 ّب ٍ راّجزدّب  تؼییي ضذُ ًوَدى ثزًبهِ

46/2 01/13 

 ّب ٍ راّجزدّب  قجلی در ثیي هدذیزاى  ًگز ٍ دلجستگی ثِ ثزًبهِ حبکویت فزٌّگ گذضتِ
 دٍلتی

57/2 10/11 

 10/10 61/2 ّب ٍ راّجزدّب سبس  ثزًبهِ   هذیزاى هیبًی در پیبدُ ػذم ثِ کبرگیز  داًص ٍ تجزثِ

 71/12 62/2   کبفی هذیزاى ػبلی در هسبئل اجزایی ػذم تجزثِ

ّدب ٍ   گیدز  اس تَاًدبیی   ّب  اًسبًی ٍ ثْزُ ػذم تَجِ کبفی اس سَ  هذیزیت ثِ سزهبیِ
 راستب  اجزایی ًوَدى راّجزدّبّب در  استؼذادّب  آى

41/2 11/11 

ّدب ٍ   فقذاى ًظبم هذیزیت کبرا ٍ اثز ثخص ثِ هٌظَر تَاًبیی تؼبهل ٍ ارتجبط ثدب سدبسهبى  
 اًذاس ّب  ثزٍى سبسهبًی هزتجط ثب اّذاف چطن دستگبُ

54/2 3/14 

 موانع و مشکالت فردی

 61/10 51/2 اًذاس یبثی ثِ اّذاف چطن دست ّب  کبفی در کبرکٌبى ثِ هٌظَر ٍ قبثلیت ّب فقذاى تَاًبیی

 25/13 67/2 هقبٍهت در هقبثل تغییز در ثیي افزاد

 65/10 43/2 ّب ٍ راّجزدّب در ثیي افزاد فقذاى فْن هطتزک اس ثزًبهِ

ّب ٍ راّجزدّب  تؼییي ضدذُ ثدب    ادراک کبرکٌبى اس فقذاى ارتجبط کبفی ٍ هؤثز ثیي ثزًبهِ
 اًذاس چطناّذاف تؼییي ضذُ در 

62/2 51/12 

 ریسی راهبردی مسائل و مشکالت مرتبط با مدیریت و برنامه

 00/11 41/2 ّب ٍ راّجزدّب گیزاى ثزا  اجزایی ًوَدى ثزًبهِ فقذاى اجوبع ًظز کلی در ثیي تصوین

 22/14 45/2 ا  کِ ثزا  ّوگبى قبثل درک ثبضذ ّب ثِ گًَِ ّب ٍ راّجزد ػذم ثیبى ٍاضح ثزًبهِ

 32/11 64/2 ّب ًجَد فزصت کبفی ثزا  اجزایی ًوَدى اّذاف ٍ ثزًبهِ

 10/12 45/2 اًذاس ّب ٍ اّذاف تؼییي ضذُ ثب اّذاف هَرد ًظز در چطن   هٌطقی ثیي ثزًبهِ ًجَد راثطِ

ػذم ضٌبسبیی ٍ پیص ثیٌی هَاًغ ٍ هطکالت احتوبلی اجزا در ٌّگدبم تدذٍیي راّجدزد ٍ    
 ّب ٍ راّجزدّب ثزًبهِتَجِ صزف ثِ تذٍیي 

56/2 22/12 

Chi-square=136/21          RMSEA=0/064            GFI=0/87.6               AGFA=0/82 
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دٍ ثدِ   ٍ ًؼدجت کدبی   RMSEAدّذ کِ همذاس کدبی دٍ، همدذاس    هی  ًتبیح خشٍخی لیضس  ًـبى
ِ    94ّدب ثدبالی   آى GFI  ٍAGFAّب کن ثَدُ ٍ ًیض همذاس  ی آصادی آى دسخِ ی  دسكدذ اػدت. ّود
ی ایي تحمیك اص اػتجدبس   ًبهِ گش آى اػت کِ پشػؾ ًیض هؼٌی داسًذ. هدوَع ایي ًتبیح ثیبى tهمبدیش 

 گیشی هتغیشّبی ایي تحمیك، الگَی هٌبػجی اػت. ٍ سٍایی ثبالیی ثشخَسداس ثَدُ ٍ الگَی اًذاصُ

 روش تحقيق

تحمیك، ثب هشٍسی گؼتشدُ ثش ادثیبت هدذیشیت   یبثی ثِ ّذف دس ایي همبلِ ثِ هٌظَس دػت
ّدبی دٍلتدی ٍ    ساّجشدی، خلَكدب  دس استجدبط ثدب هؼدبئل ٍ هَضدَػبت هدشتجط ثدب ػدبصهبى        

هَاًغ ٍ هـکالت ػبصهبًی، هدذیشیتی، فدشدی ٍ هؼدبئل ٍ    »ی کلی  غیشاًتفبػی، دس چْبس همَلِ
ختدِ ؿدذ. ػدپغ    ثدِ خودغ آٍسی اطالػدبت پشدا   « سیضی ساّجشدی هـکالت هشتجط ثب ثشًبهِ

 -ؿبهل اػدبتیذ ٍ ًخجگدبى  -گَیبى  ػؤا  طشاحی گشدیذ، اص پبػخ 16ای هـتول ثش ًبهِ پشػؾ
ًبهِ اسائدِ   ی طشاحی ؿذُ دس پشػؾ ّبی خَد سا دس لبلت ػؤاالت ثؼتِ خَاػتِ ؿذ کِ پبػخ

ّبی خَد سا دس لبلت ػؤا  ثبص طشاحی ؿذُ دس پبیبى  حل ًظشات تکویلی ٍ ساُچٌیي  ّن ًوبیٌذ؛
گَیبى خَاػتِ ؿذُ ثَد دس كدَستی کدِ ػبهدل یدب      ًبهِ اسائِ ًوبیٌذ. دس پبیبى اص پبػخ پشػؾ

ؿٌبػٌذ ًبم ثدشدُ ٍ   هذت هی ّبی ثلٌذ ػَاهل دیگشی سا ثِ ػٌَاى هَاًغ تحمك ساّجشد ٍ ثشًبهِ
ِ  ثشای طشاحی ػؤاالت اص طی  پدٌح ّبی خَد سا ًیض ثیبى ًوبیٌذ.  حل ساُ ای لیکدشت اػدتفبدُ    گضیٌد
ذاصُ تشیي همیبع تشیي ٍ هٌبػت کِ یکی اص سایح ؿذ دیذُگش  سٍد.    گیشی ِث ؿوبس هی ّبی ًا

ثدِ هٌظدَس ثشسػدی    چٌیي  ّن ًبهِ اص ًظش خجشگبى اػتفبدُ ؿذُ اػت. ثشای تأییذ سٍایی پشػؾ
ی آهبسی تَصیدغ   ًبهِ دس هیبى خبهؼِ تبیی اص پشػؾ 84ای ًبهِ، ًوًَِ لبثلیت اػتوبد )پبیبیی( پشػؾ

دذاصُ   spssب اػتفبدُ اص ًشم افضاس ٍ ث اػدت. آلفدبی کشًٍجدبا ثدشای      گیدشی ؿدذُ   ، آلفدبی کشًٍجدبا ًا
ِ  ی آى اػت کدِ پشػدؾ   دٌّذُ دسكذ ثذػت آهذُ کِ  ًـبى 86ًبهِ ػذد  پشػؾ ی هدَسد   ًبهد

 اػتفبدُ، اص لبثلیت اػتوبد ٍ یب ثِ ػجبست دیگش اص پبیبیی ثؼیبس خَثی ثشخَسداس اػت.

 هبی تحقيق یبفته

یدبثی ثدِ    ًبهِ، ثب ّذف دػت ّبی ثِ دػت آهذُ اص پشػؾ ثِ هٌظَس تدضیِ ٍ تحلیل دادُ

اًذ، هیبًگیي ّشیک  تشیي ػَاهل ؿٌبختِ ؿذُ دٌّذگبى ثِ ػٌَاى هْن ػَاهلی کِ اص ػَی پبػخ
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( ًیض ّفت 1ی) ( هحبػجِ ؿذُ اػت. خذٍ  ؿوبس9ُی) هَسد رکش ؿذُ دس خذٍ  ؿوبسُ 16اص 

ِ چٌدیي   ّدن  دّدذ.  گَیبى ًـبى هی تشیي ػَاهل اص دیذ پبػخ ْنػبهل سا ثِ ػٌَاى ه ّدبی   یبفتد

دٌّذُ آى اػت کِ ػَاهلی هبًٌذ ًجَد فشكت ٍ صهبى کبفی ثشای اخشایی ًودَدى   تحمیك ًـبى

ّبی پبداؽ ًبکبسآهذ ثِ هٌظَس تـدَیك ٍ ایددبد اًگیدضُ دس هدذیشاى،      ّب، ًظبم اّذاف ٍ ثشًبهِ

  ّدبی دٍلتدی   ػذم تَاًبیی ػبصهبى دس ثیي ٍاحذّبی ػبصهبًی،همبٍهت دس همبثل تغییش ٍ تحَ  

تخلیق ًبهٌبػدت  چٌیي  ّن ی کبفی ٍ دسکؼت هٌبثغ ٍ اهکبًبت الصم ثِ دلیل ًذاؿتي ثَدخِ

ّبی هحَلِ اص کوتشیي اّویت ٍ اٍلَیدت دس   هٌبثغ ٍ اهکبًبت ثیي ٍاحذّب هتٌبػت ثب هأهَسیت

 اػت. گَیبى ثشخَسداس ثَدُ ثیي پبػخ

 دٌّدگبى ّبی بلٌد هدت از ًگبُ پبسخ ّبی پیبدُ سبزی راّبردّب ٍ برًبهِ تریي چبلش (: هْن2ی ) وبرُجدٍل ش

 میانگین ها موانع و چالش ی سؤال شماره

11 
ّب ٍ راّجزدّب  قجلی در ثدیي هدذیزاى    حبکویت فزٌّگ گذضتِ ًگز ٍ دلجستگی ثِ ثزًبهِ

 دٍلتی
13/2 

10 
خالقیت ٍ ًَآٍر  ثِ هٌظَر اخدذ تدذاثیز السم جْدت اجزایدی     ًذاضتي تَاًبیی هذیزاى در 

 ّب ٍ راّجزدّب  تؼییي ضذُ ًوَدى ثزًبهِ
13/2 

14 
ّدب ٍ   گیدز  اس تَاًدبیی   ّدب  اًسدبًی ٍ ثْدزُ    ػذم تَجِ کبفی اس سَ  هذیزاى ثِ سزهبیِ

 ّب در راستب  اجزایی ًوَدى راّجزدّب استؼذادّب  آى
70/1 

 63/1 ّب ٍ راّجزدّب گیزاى ثزا  اجزایی ًوَدى ثزًبهِ تصوین فقذاى اجوبع ًظز در ثیي 00
 51/1 ّب  ثبال  سبسهبى ّب  سیبسی در ثیي هذیزاى ردُ ّب ٍ کطوکص ثبس  12

04 
ػذم ضٌبسبیی ٍ پیص ثیٌی هَاًغ ٍ هطکالت احتوبلی اجدزا در ٌّگدبم تدذٍیي راّجدزد ٍ     

 تَجِ صزف ثِ تذٍیي راّجزد
24/1 

03 
اًدذاس   ّب ٍ اّذاف تؼییي ضذُ ثب اّذاف هَرد ًظز در چطدن  هٌطقی ثیي ثزًبهِ   ًجَد راثطِ
 سبسهبى

01/1 

  ِ ّدبی اسائدِ ؿدذُ اص ػدَی      ّدبی تحمیدك، ثدیي پبػدخ     ثِ هٌظَس تدضیِ ٍ تحلیل ثیـدتش یبفتد

ی  دٌّدذُ  ّبی ایي تدضیِ ٍ تحلیدل ًـدبى   دٌّذگبى تدضیِ ٍ تحلیل ّوجؼتگی اًدبم ؿذ. یبفتِ پبػخ

دغ ٍ        آى اػت کِ ثیي ػؤاالت هشتجط ثب هَاًغ ٍ هـدکالت هدذیشیتی ٍ ػدؤاالت هشثدَط ثدِ هًَا

سیضی ساّجشدی، ّوجؼتگی صیبدی دس خْت هثجت ٍخَد داسد؛ ثیـدتشیي   ثشًبهِ هـکالت هشتجط ثب

ثیٌی هَاًغ ٍ هـکالت احتودبلی اخدشا دس ٌّگدبم     ػذم ؿٌبػبیی ٍ پیؾ»ّوجؼتگی ًیض ثِ دٍ ػؤا  
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ًذاؿتي تَاًبیی هذیشاى دس خاللیدت ٍ ًدَآٍسی   »ٍ « تذٍیي ساّجشد ٍ تَخِ كشف ثِ تذٍیي ساّجشد

اختلدبف  « ّدبی تؼیدیي ؿدذُ    ّب ٍ ساّجدشد  الصم خْت اخشایی ًوَدى ثشًبهِثِ هٌظَس اخز تذاثیش 

 داؿت.  

َلِ ّن دغ ٍ هـدکالت   9ی) ی کلی هطدشح ؿدذُ دس خدذٍ  ؿدوبسُ     چٌیي اص ثیي چْبس هم (، هًَا

سیضی ساّجشدی ثب تَخِ ثِ هیبًگیي ثذػت آهذُ اص ثیـدتشیي   هذیشیتی ٍ هـکالت هشتجط ثب ثشًبهِ

دغ ٍ هـدکالت ػدبصهبًی ٍ فدشدی دس     چٌدیي   ّن اًذ. ثشخَسداس ثَدُگَیبى  اّویت دس ثیي پبػخ هًَا

یت ٍَل  گَیبى لشاس گشفتٌذ. ّبی ثؼذی پبػخ ا

 گيری بحث و نتيجه

ِ    ًتبیح حبكل اص تدضیِ ٍ تحلیل دادُثِ هٌظَس ثحث ٍ ثشسػی ثش  ثٌدذی   ّدبی تحمیدك، اص طجمد

د چٌیي  ّن ( 9ٍی)  ی اسائِ ؿذُ دس خذٍ  ؿوبسُ چْبسگبًِ ّدبی هطدشح ؿدذُ دس     غ ٍ چدبلؾ اص هًَا

 ( ًیض ًـبى دادُ ؿذُ اػت،1ی) طَس کِ دس خذٍ  ؿوبسُ کٌین. ّوبى ( اػتفبدُ هی1) ی خذٍ  ؿوبسُ

ِ  حبکویت فشٌّگ گزؿتِ» ٍ « ّدب ٍ ساّجشدّدبی لجلدی دس ثدیي هدذیشاى      ًگش ٍ دلجؼتگی ثِ ثشًبهد

الصم خْدت اخشایدی ًودَدى    ًذاؿتي تَاًبیی هذیشاى دس خاللیت ٍ ًَآٍسی ثِ هٌظَس اخز تدذاثیش  »

(، اص خولدِ  9)ی هَسد اسائِ ؿدذُ دس خدذٍ  ؿدوبسُ    16اص ثیي « ّب ٍ ساّجشدّبی تؼییي ؿذُ ثشًبهِ

 .تشیي هؼبئل ٍ هـکالت هذیشیتی ّؼتٌذ هْن

تؼْذ ٍ ٍلَف هذیشاى  ،ػبصی ٍ اخشای ساّجشدّب هَسد تَخِ لشاس گیشد ای کِ ثبیذ دس پیبدُ ًکتِ

ػت. ثذٍى ؿک ایدي اهدش هْدن    ّب ػَی هؼیش ساّجشدی دس ػبصهبى وت ٍسدُ ثبالی ػبصهبًی ثِ ػ

ػدبصی ساّجدشد هطدشح اػدت، ثٌدبثشایي هدذیشاى سدُ ثدبالی         ثِ ػٌَاى یک پیؾ ؿشط ثشای پیبدُ

ػبصهبًی ثبیذ توبیالت خَدؿبى سا ثشای ػشضِ ٍفبداسی ٍ اًشطی ثشای ایي اهش ثِ اثجدبت ثشػدبًٌذ.   

ٍلتی  سیضی ساّجشدی دس ػبصهبى سکبساى هذیشیت ٍ ثشًبهِاًذ دس ًتیدِ توبهی هذیشاى ٍ دػت ّبی د

ِ .(Dewett, 2004) ّب سا ثبٍس داؿتِ ثبؿدٌذ  اًذاص ٍ اّذاف آى ٍال  ٍ آى ثبیذ ثِ چـن ی دیگدش   ًکتد  

دس تدذٍیي ساّجدشد    ،آهَصؽ دیذُ ٍ هْبست داؿتِ ثبؿدٌذ کِ دس اخشا  ایي کِ هذیشاى ثیـتش اص آى

ّدبی   هْبست داسًذ؛ هذیشاى دس ایي هَسد کِ چگًَِ یک ساّجدشد سا تدذٍیي کٌٌدذ داسای هْدبست    

ػبصی ساّجشد، فبلذ هْبست ّؼتٌذ. آى چِ کدِ ّودَاسُ هدَسد     کِ دس پیبدُ صیبدی ّؼتٌذ؛ حب  ایي
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ت؛ لزا ّوَاسُ هذیشاى ایي تلَس سا دس رّدي خدَد   تذٍیي ساّجشد ثَدُ اػ ،تَخِ هذیشاى ثَدُ اػت

اخشای آى سا ًیدض تمدویي خَاّدذ کدشد. لدزا هدذیشاى ثدِ         ،اًذ کِ تذٍیي یک ساّجشد خَة داؿتِ

ِ  ،ّبی هَسد ًیبص دس اخشای ساّجشد آى طَس کِ ثبیذ ٍ ؿبیذ هْبست دذ. لدزا ؿٌبػدبیی     تَخِ ًذاؿدت ًا

دذاف     ٍ هـدبسکت ّدش چدِ ثیـدتش آى     8يآفدشی  ٍ تحَ 1گشا  ، ػول9گشا اًذاص سّجشاى چـن ّدب ثدب ّا

ٍلتدی    ّبی اخشایی دس ػبصهبى تذٍیي ثشًبهِچٌیي  ّن ّبی هشتجط ثب آى ٍ اًذاص ٍ فؼبلیت چـن ّدبی د

اًذاص ٍ ؿٌبػبیی اػبتیذ، ًخجگدبى ٍ هدذیشاًی کدِ ثدِ هؼدبئل       یبثی ثِ اّذاف چـن ثِ هٌظَس دػت

 شخَسداس اػت.  اخشایی اؿشافیت داؿتِ ثبؿٌذ اص اّویت ثؼیبسی ث

. ساّجشدّدب ّؼدتٌذ  ػدبصی   هَفمیت دس پیبدُ ی کٌٌذُ تشیي ػَاهل تؼییي هٌبثغ اًؼبًی ًیض اص هْن

ٍ ػبیش افدشاد کلیدذی دس ایدي هشحلدِ اػدت. ثدشای       ، هـبٍساى، ًخجگبى ایي اهش ؿبهل کبسؿٌبػبى

ؿدَد ٍ ثدذیي   ح ثبیذ ػبختبس هٌبثغ اًؼبًی هتٌبػت ثب اّذاف ٍ ؿشایط اكال ساّجشدکشدى یک  پیبدُ

ِ ّبی الصم فشاّن  ّب ٍ تخلق ّب، هْبست تشتیت دیذگبُ ػدبصی   ی دیگدش ایدي کدِ پیدبدُ     ؿَد. ًکتد

سٍیکشدی اص ثبال ثِ پبییي ًیؼت. هَفمیت دس ثِ کبس ثؼتي ّش تالؿی ثدِ حمدَس هدذیشاى     ،ساّجشد

هتأػدفبًِ دس ػودل،   . (Heid et al., 2002 ; Hoag et al., 2002)هیدبًی دس ػدبصهبى ثؼدتگی داسد    

تش ػلؼلِ هشاتت ػبصهبًی کِ داسای داًؾ ػشؿدبس ٍ هْودی    هذیشاى ٍ ػشپشػتبى دس ػطَح پبییي

ؿدًَذ؛ لدزا ساّجشدّدب دس     ّب ٍ ساّجشدّب ؿشکت دادُ هی ّؼتٌذ ثِ ًذست دس تٌظین ٍ اخشای ثشًبهِ

ا ثدِ ػٌدَاى   دٌّذگبى تخلدیق ًبهٌبػدت هٌدبثغ س    ؿًَذ. پبػخ ی اخشا ثب هـکل هَاخِ هی هشحلِ

ِ   اًذ. طجك ًظدش پبػدخ   تشیي هبًغ ػبصهبًی ثیبى کشدُ هْن ِ  دٌّدذگبى دس صهیٌد ی اهکبًدبت ٍ   ی اسائد

کِ  ایي  ی تخلیق هٌبثغ اتخبر ًـذُ اػت. ثِ ػالٍُ هٌذ ٍ ؿفبفی دس صهیٌِ سٍیکشد ًظبم ،تؼْیالت

  کٌذ. هحیط ًبهٌبػت التلبدی ٍ ػیبػی هـکالت ثیـتشی دس ایي صهیٌِ ایدبد هی

 -ی لَی ٍ هؼٌی داسی ًیض ثیي فمذاى ًظبم اطالػدبتی  ًتبیح تحمیك حبکی اص آى اػت کِ ساثطِ

سیدضی   استجبطی کبسا ٍ اثشثخؾ ثِ هٌظَس ایدبد تؼبهل ػبصًذُ ثیي ٍاحذّبی هختل  دسگیش ثب ثشًبهِ

ّ  گیشاى ثشای اخشایی ًوَدى ثشًبهِ ساّجشدی ٍ فمذاى اخوبع ًظش کلی دس ثیي تلوین ّدب   جدشد ّدب ٍ سا

ّبی اختوبػی ٍ فشٌّگدی افدشاد ثدِ ٍیدظُ هدذیشاى       تَاًذ ًبؿی اص ٍیظگی ٍخَد داسد کِ ایي خَد هی

                                                      
1. Visionary  

2. Pragmatism  

3. Transformational  
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ِ  اسؿذ کـَس ثبؿذ. صیشا فشٌّگ سایح ٍ هشػَم ثِ گًَِ ی اطالػدبت هشثدَط ثدِ     ای اػت کِ ّود

ص افدشاد  ّب فبؽ ًـذُ ٍ تٌْب دس اختیبس گشٍُ هؼذٍدی ا سیضی ثشای دیگش افشاد دس ػبیش ثخؾ ثشًبهِ

دذ کدِ    دٌّذگبى ثِ ایي ًکتِ اؿبسُ کشدُ گیشد. ثِ ػٌَاى ًتبیح حبكل اص ػؤاالت ثبص، پبػخ لشاس هی ًا

ّب حوبیدت   ّب ٍ ساّجشدّبی خذیذ ٍ ًَ اػتمبد چٌذاًی ًذاسًذ اص آى خبیی کِ هذیشاى ثِ ثشًبهِ اص آى

َ  ًظبمچٌیي  ّن دٌّذگبى کٌٌذ. پبػخ ًوی اى ػَاهدل ػدذم اًگیدضُ دس    ّبی پبداؽ ًبکبسآهذ سا ثِ ػٌد

ّبی اخشایی هـخق، کوجدَد هٌدبثغ هدبلی ٍ ًظدبم      تَاى فمذاى سٍیِ اًذ کِ هی هذیشاى ػٌَاى کشدُ

 اص دالیل اكلی آى ثِ ؿوبس آٍسد. سا ًبهٌبػت تَصیغ هٌبثغ دس هیبى ٍاحذّبی هختل 

هوکدي   دس پبیبى رکش ایي ًکتِ ضشٍسی اػت کِ ّش ثشًبهِ ٍ طشحی دس صهدبى تدذٍیي ٍ اخدشا   

دذ   هدی  ،یدک ثشًبهدِ تدذٍیي ؿدذُ    ی هَاخِ گشدد. اخشای دسػدت ٍ هَفدك   ّبی اػت ثب چبلؾ تًَا

کِ ػدذم اخدشای    دس كَستی ؛داؿتِ ثبؿذ ثِ ّوشاُ سیضاى ٍ هدشیبى دػتبٍسدّبی هْوی ثشای ثشًبهِ

 ؿَد هـکلی ثش هـکالت لجلی افضٍدُ ؿَد.  ثبػث هی ،هٌبػت
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