
        ًاصز هیزعپاعی
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 عاسهاًی تَعؼِ ٍ تحَل تزای جذیذی فلغفِ ًگارػ ایي در وِ آًجا اس

 ّای ًزم ٍ تاٍرّا پذیزػ یا پذیزی جاهؼِ همَلِ لذا اعت پیؾٌْاد هَرد

  هغتمین تغَر عاسهاى در احیاًاً وِ تاٍرّائی پذیزػ آًْن عاسهاى، جوؼی

 .اعت ضزٍری اهزی ًثَدُ هغزح
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تأویذ تز حجن ٍ هیشاى تَلیذ ٍ تأویذ تز ایجاد عاس ٍ وارّای هٌاعة تزای تحمك ایي  : دٍرُ اٍل

 .ّذف

اّویت دادى تِ همَلِ تْزُ ٍری وِ در ایي هفَْم تَلیذات تایذ تا حذالل ّشیٌِ تَلیذ : دٍرُ دٍم

 .ٍ ارائِ ؽَد

ویفییت هحصَالت ٍ خذهات ، تؼالی عاسهاًی هَرد تأویذ لزار گزفت ٍ اس اتشارّائی  : دٍرُ عَم

(  TQM)ٍ عایز هذل ّای جاهغ هذیزیت ویفیت  BSC،EFQMپٌج  اط ، ؽؼ عیگوا، : ًظیز

 .تىار گزفتِ ؽذ

وِ اس اٍاعظ دِّ ًَد آغاس ٍ تِ عذُ تیغت یىن راُ یافتِ اعت تِ تذاتیزی ًظیز : دٍرُ چْارم

 .ًَآٍری ، وارآفزیٌی داًؼ هحَری، تحَل ٍ اًغاى هحَری تأویذ گزدیذُ اعت
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  ًَآٍری وِ فزآیٌذ ایي چْارم دٍرُ اصلی اتؼاد اس یىی چارچَب در ًگارًذُ

  اس فزاتز گاهی تؼٌَاى را عاسهاًی توذى الگَی اعت هحَری اًغاى ٍ

  تِ ًیاس آى تَجیِ ٍ هؼزفی تثؼاً وِ ًوَدُ هغزح ، عزآهذی ٍ تؼالی

 .دارد فزاٍاى تالػ
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 جامعه محور

 انسان محور  

سازما عدالت محور
 ن

 دانش محور
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 ًَػی تِ وِ ؽذُ گزفتِ هذًیت اس فارعی ستاى در توذى لغَی، ًظز اس

 ریؾِ وِ التیي ستاى در ػیٌاً ٍ ًوایذ هی هؼزفی را ؽْزًؾیٌی ًظن

 ایي در (Civilization) عَیلیشیؾي ٍاصُ اعت، ارٍپائی ستاًْای

 .اعت (Civic) عَیه ٍاصُ ایي پایِ وِ اعت رفتِ تىار هفَْم
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 .ؽَد رػایت تایذ (Civil Rights) ؽْزًٍذی حمَق هتوذى عاسهاى در

 وِ اهىاًاتی ٍ خذهات :اس اعت ػثارت جاهؼِ ًظز اس ؽْزًٍذی حمَق

 ایي هتوذى عاسهاى در .دٌّذ لزار ؽْزًٍذاى اختیار در تایذ ّا دٍلت

 ًٍذی عاسهاى حمَق تؼثیزی تِ یا عاسهاى واروٌاى توام حمَق را هفَْم

 .ًاهیذ تَاى هی
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 اس اعت ػثارت وِ (Civil Liberties) ؽْزًٍذی ّای آسادی

  ّویي . ًوایٌذ خَدداری آى اًجام اس تایذ ّا دٍلت وِ الذاهاتی

    عاسهاًی ؽْزًٍذاى ّای آسادی عاسهاًی، توذى حَسُ در را هفَْم

 .ًوَد تلمی تَاى هی
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عَعیَوزاعی تؼثیزی اعت اس فضائی وِ اًغاًْا ّوِ حك اظْار ًظز دارًذ 

ٍ ؽىل تصوین گیزی تصَرت تَافك جوؼی صَرت هی گیزد ٍ ایي هفَْم 

سیزا تا ایٌىِ . ٍ تذتیزی اعت وِ هؾىل دهىزاعی در ػول را سائل هی وٌذ

چِ تصَرت هغتمین ٍ چِ غیز  : دهىزاعی تؼزیف سیثائی دارد ٍلی در ػول 

هغتمین خَاعت اوثزیت را غالة هیٌوایذ ٍ اللیت ،حتی ًصف هٌْای  

 .یه ّن جایگاّی ًذارًذ
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  ًیغت ؽذُ ؽٌاختِ خیلی ٍ ؽذُ هغزح هذل ایي در وِ دیگزی هفَْم

 هغزح تیٌتظ ٍارى تَعظ تار اٍلیي تزای هفَْم ایي اعت ادّاوزاعی

  (Future Shock)  آیٌذُ ؽه وتاب در تافلز تَعظ عپظ ٍ گزدیذ

 را عاسهاًْا تحلیلی در هیٌتشتزي ٌّزی تاالخزُ ٍ ؽذ ػٌَاى تز هفصل

 ٍ تٌذی تمغین دیٌاهیه ٍ ثاتت پیچیذُ، ٍ عادُ هتغیز دٍ هثٌای تز

 .ًاهیذ ادّاوزاعی را ّغتٌذ پیچیذُ ٍ دیٌاهیه وِ عاسهاًْا اس ًَػی
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 ًَع

 هیشاى تحزن  
 پیچیذُ عادُ

 تَرٍوزاعی حزفِ ای تَرٍوزاعی هاؽیٌی ثاتت

 ادَّوزاعی ًَآٍر دیٌاهیه
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 تمغین تٌذی ٌّزی هیٌتشتزي اس عاسهاًْا



 ٍ واروٌاى در ایٌگًَِ عاسهاًْا تَیضُ افزاد هتخصص، اعتمالل ًغثی دارًذ

 .هؼوَال تِ صَرت تین ّوىاری هی ًوایٌذ

  تز خالف تَرٍوزاعی ، تاویذ تیؾتز تز ًَآٍری ٍ خاللیت ٍ ووتز تِ همزرات

 .اعت

  ِلذرت هتؼلك تِ گزٍُ خاصی ًیغت ، تلىِ تِ اّویت وار ٍ ٍظیف

 .تغتگی دارد
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  اس وِ هفَْهی تا ٍ اًفَوزاعی ٍ تىٌَوزاعی ٍاصُ دٍ تزویة اس هفَْم ایي

  حضَر لشٍم ٍالغ در ٍ ؽذُ هغزح ًگارًذُ تَعظ ؽَد هی دریافت دٍ ایي

          ؽاهل را الىتزًٍیه اعالػاتی ّای عیغتن ٍ تىٌَلَصی هٌاعثتزیي

  آخزیي تِ عاسهاى دعتیاتی الىتزًٍیه ػصز در اعت عثیؼی .گزدد هی

 اعت، ضزٍری عاسهاًْا اهىاى حذ تا اعالػاتی فٌاٍری ٍ فٌاٍری اهىاًات

  ٍ اًغاى تِ اعت هوىي حَسُ ایي در افزاط وِ ؽَد فزاهَػ ًثایذ ٍلی

  الىتزًٍان را آثار ایي ًگارًذُ وِ تزعاًذ آعیة اًغاًیت ّای ٍیضگی

 .اعت ًاهیذُ
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  ٍ اعت ؽذُ ؽٌاختِ واهالً اًغاًی هٌاتغ هذیزیت ادتیات در ٍاصُ ایي

 ٍ هفَْم ایي .ؽَد هی گزفتِ تىار عاالری ؽایغتِ هفَْم تِ

 در حذالل ػول در ٍلی اعت ؽذُ پذیزفتِ  ظاّزاَ چِ اگز آى هحتَای

 ً ػوال اعت حاون ضَاتظ اس تیؾتز رٍاتظ وِ تَعؼِ حال در وؾَرّای

 .اعت هغزح آى حزف فمظ ٍ ؽَد هی گزفتِ تىار ووتز
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  ٍ ویفیت ارتماء تا هَاسی عاسهاًْا عاختي هتوذى خالصِ تغَر

  توذى ٍ هحَر اًغاى تؼالی راعتای در اعت تالؽی عَدآٍری

 ّای گام تزداؽتي وِ عاسهاى تٌام وَچىی جاهؼِ هحَر

  اگز ًْایت در ٍلی اعت آعاًتز جاهؼِ اس آًْا در عاسی توذى

 درجِ اخذ تزای فؼلی ؽزایظ در وِ ّواًگًَِ ، عاسهاًْا ّوِ

  تالػ عاسهاًی توذى ارتماء راعتای در وٌٌذ هی تالػ تؼالی

  را خَد اجتواػی آثار تذریج تِ حزوت ایي ؽه تذٍى ًوایٌذ،

 .رٍس آى اهیذ تِ .داؽت خَاّذ
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