
 مدیریت ضطروجی

وهرر  ارای  ن ور. هروان تره       ظالیان دراز اظت كه از تازی ؼطرنج ته عنوان تهتررن  ترازی ریرری نراد ور. ؼرودج تاهوقره تره  روانی     ركرت          

ظرر . ؼرری  اظررت درظررهان. از عتررا وررینرنت را در  ن  پیچیرریهیهای هرراز  ای درتررار  انرر  تررازی پرر. تررردجدر انرر  وفالرره تررا ن رراا. وت ررا   

 .عتا وینرنت و. هوان  ووخت    نها را ته كار هررتنارت؛ درظهان. كه در ان  تازی ؼیرن  درارهثاط تا

ریرری ور. دانریج تررای ارر       نك ؼطرنج تاز، اری  از ترازی خرود را ورا  كرردن  رنرل وفاترا در كنرار نرك نرروػ          : َدفمىد بًدن حركت

  رانرػ وهرر  ارا تررای  یتره نرا درران از انر   ثیرا           نیس ایر. داردج  ركراه. تره ونررور هعتررررغ ترازی، هرموی  اونیرت ؼرا           ركت خود

چره تیؽرتر ظرثك ترازی  رن ران ، نیراز اظرت كره ترازی  رن ران، چنری ترار تررظر.                ركا  اظتج در تازنهای  رره ای ته ونرور ؼناخت ارر 

 . رار هیرد ؼی    وورد هجسنه هحتیا

پیراوون.)ؼرران  ترازار،    نك ورینر ظرازوان هولیریی  نرا خریواه. نیرس ور. تانعرت ااریا  تتنری   كوهرا  وری  خرود را ترا هوقره تره   ر یت                 

تررای دظرتیات. تره  ن را وؽر ب   تره صرور  وریا           ههینیاا   ررصرتها، نفراط  ر ل    رررو    جججس هرظریا كررد    ترناوره ارای عیتیراه.         

انت اب صرحی  اارریا  تررا هوقره ترره هحتیرا تررازار   ر ثررار، وؽر ب كررردن زورران،     هررا در ه یرری  ااریا  ظررازوان.،  ن را كنترر  كنرریج نیتره و  

 .  ایچنی  ه یی  ؼاخص. ته ونرور انیاز  هیری ویسان دظتیات. ته ای  اظت وجری، وناتع، اسننه انجا  پر ش 

 در وعرتیا    كرردن ؼرا س ترظریج    ههینری   تره اری  خرود ) ورا      تازنی  ترا هوقره تره  رانون ؼرطرنج ور. هوانیؼرا  را وحصرور،         : سازماودَی

در انر  ترازی تررای اننیره تتروان ؼرا  را وحصرور        .اظرت اد  كنری   وطتروتتری  نحرو   تره  ارا  وهرر    ركرت  از كه تود خواای كع. ترنی  تازی ان 

ل ههینری   قترو  ركرت  ن را وعری د كرردج      هرررت   ؼرا  را از قهرا  و تتر        ن را وا  كررد، نیاز ته ان  اظت كره از هیرا  وهرر  ارا تهرر      

خرود ور. تانعرت هیراو. اویررانا    ونراتع  ز  را وهیرا كررد    زوینره ارای  ز  قهرت اظرت اد  تهینره               وینران نیس ترای رظیین تره ااریا   

دظررت دادن  از ررررااا ظررازنیج در ایررر انرر  صررور  تررا كررااػ كرراران.   ارررسانػ  ییررت هیررا  ؼرری  وحصررو   خرررود   در نتیجرره    از  ن را

در انرر  زوینرره یرا رر.  ا  رر.   اقرانرر. نیررودار ظررازوان.، ه یرری    اترر و وعرر ولیتها   ؼررر    ررا ل  .هرریرنج. تررازار ر  ترره ر  خواانرری ؼرری

رراننری   ه رنررل   پررانػ   ه یی    هررموی  ونراتع اقرررای رراننری اررای ظرازوان.، وؽرر ب ظرراخت  ر ؼرها   دظررتورال یتهای اقررای اررر     اررراد، 

 .اظتای انیاز  هیری اثر ت ؽ.  كاران. رراننی اا از ااییت  نص  ای ترخوردارؼاخصه

كره  ری  پؽرتیثان.  نهرا از      ته ونرور وا  كردن  رنرل كرار. اظرت هیراو. وهرر  ارا را ت ونره ای كنرار ارا  ررار دایری           : َدایت مُرٌ َا

تری ن ه اورا ترا دن رر وهرر  ارا، در هوؼره ای از صر حه          نیین ر، خانه اای  ركرت ؼرا   رنرل وعری د هررددج وعرتیا  اهرر ارر نرك از  نهرا          

تررودج در نررك ظررازوان نیررس اهررر پرظررنا  ا رری اررای و تتررل از قیترره كی یررت،  ؼررطرنج ترره كررار هررترره ؼررونی، ؼرریا پیررر ز ویرریان ن واایرری

ان تره ااریا  خرونػ    نرك ظررهر  ر الیتهرای خرونػ تاؼرنی  در نرك راظرتا اریانت نؽرونی،  ن ظرازو           وهنیظ.، هرو لیری، اداری   ایرر  ارر    

 .ن واای ؼی  نانا

 رنرل را دادن، ؼریا را تره     تررای ورا  كرردن  رنرل نیراز تره ترناوره رنرسی اظرتج وعرتیا  تری ن ترناوره   هنهرا قرواب ترازی               : بروامٍ ریسی

ترناوره   ، تری ن ترناوره رنرسی در عترا ورینرنت نیرس از ااییرت  نرررررص  ای ترخرودار اظرتج ورینران تره خروت. ور. داننری              .وفصود نیر. رظرانی  

 .رنسی ته ایچ ایر. ن واانی رظیی

ؼررود، ورهثررا  تاهوقرره ترره  در تررازی ؼررطرنج ترناورره ای كرره در بارر  ؼرریا ترررای وررا  كررردن  رنررل وفاتررا هرظرریا ورر. : پااایص ي كىلاار 

در .كنری  ایچو رت ؼریا را تره اریرتان نسدنرك نیر.        ركا  هریار .   ههراقی.  رنرل ور. تانعرت هكییرر كنری  هرنره ایران ترناوره ا لیره           

ونطفر.، كنترر    در صرور  نیراز       عترا ورینرنت نیرس ترناوره ارای هنرریا ؼری  تررای دظتیررررررات. تره ااریا  ور. تانعرت در د ر  ارای              

 .ا یاوا  اص  . ووثر، ررع هردد تهن ا  هرددج ایچنی  عواوا عی  اقرای ترناوه، ؼناظان.   تا ه رنل

نعرث. دارد،   انر  ارزغ تعرته     ،   ر  وهرر  ااظرتج در ترازی ؼرطرنج ارر وهرر  ارزؼر.        از دن ر رنرون وهرا ترازی ؼرطرنج    : حفظ مُرٌ َا

نیر اررای انعرران. اررر ظررازوان. نیررس تاهوقرره ترره وعرر ولیتها   ر الیتهرران. كرره انجررا  ورر. دانرری دارای       .ترره وو  یررت تررازی وتكیررر اظررت  
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رررد در ظرازوان    نعث. اعتنی   وطی نرا  اریچ نیرررررر ی تر. ارزؼر.  قرود نریارد زنررا ترا  قرود انر  نیرازی تره اظت رررررررریا   ن               ارزغ

 .ا عاض نی. هردنی

اظرتج رررااا كرردن ونراتع   زوینره       تناتران ،   ر  نیر ارای انعران. تررای دظرتیات. تره ااریا  ظرازوان ایاننری ترازی ؼرطرنج تعریار وهرا             

ؼرریا ترره ر الیررت كاركنانترران، ررررااا ظرراخت  تعررتر رؼرررری    قهررت اقرررای وطترروب اوررور وحولرره، نؽرران دادن هوقرره   ااییررتاررای  ز  

 .ان یسؼ. از قیته هینیك اای     نیر اا در ظازوان اظت  خ  یت پرظنا   ته كارهررت  ظانر ر ؼهای

  زنرر  ایچرون  ارزؼر.  ترا  وهرر    حه ؼرطرنج ترظری، هثرینا تره    اهر وهرر  ظررتاز ترا  یانرت   اریانت ؼریا تره انتهرای صر         : حمایت مُرٌ َا

رؼرری پیرریا كننرری،  در نررك ظرررررازوان نیررس اهررر نیر اررای انعرران. ترره یررور وناظررث. ازیرنررا ظیعررتا اررای  ووزؼرر.  ان یسؼرر. .هررردد ورر.

 .وطی نا  روانی تیؽتری ترای ظازوان ته اروكان و.   رنی

ور. تانری  ریا ا چنری      ترازی ؼرطرنج، ترازی خروان.  ن اظرتج  ثرا از ارر  ركرت        نیر. از وهیتررن  رنرون    : پیص بیىی حركاا  بدادی   

ایاننری انر  ترازی، ورینران نیرس ور. تانعرت  ثرا         .  ركت خود    رنل را در با  تررظر.   هجسنره   هحتیرا   ظرقط ا ریا  تره ترازی كررد        

 ن، هصررییا را اه رراب كننرریج تاراررا   تاراررا   هحتیررا كرررد    تاهوقرره ترره عوا ررة از اخرره اررر هصررییی.، پیاورریاای  ن را پرریػ خررود هجسنرره 

هیررری اررای كرر ن وررینرنت. نیررس ؼرراای انن ونرره هصرریییا  عجو نرره تررود  انرراج هصرریییاه. كرره چنرری   وتاظ ررررررررررررانه  ترر. در هصررییا

 .خوانی  نؽی  تود  ركت ت ی  ن

وهرر  ظریا  پریػ ترود        زنررا نرك  ركرت از   در ؼطرنج، ترازی ترا وهرر  ظر یی نرك وسنرت وحعروب ور. هرردد           :پرَیس از حركا  اضافی

انر  ترازی تانری ورا رة ارر  ركرت ترود هرا انر  وسنرت            یر  ههاقا را دراختیار داردج ان  وو رون  راك. از ااییرت ارر  ركرت اظرت لرها در       

ت ا رار.    در نرك وحری  ر راتت. نیرس اهرر ورینران  ركر        .دظرت هرررت   را     كررد    ترا اظرت اد  از  ركرت ا رار.  رنرل ترازی را تره        

اخررا  كاركنران وروثر  ججج داؼرته تاؼرنی درقهرت هار یل ظرازوان هرا  ترداؼرته              نادرظت. ازقیته پرهنرغ هولیری وحصرو   تری ن هفا را،     

 . اههار خواانیكرد چه تعا تازار را ته ر ثا

اظرتج انر  تریان و نر. اظرت كره        زیدر تازی ؼطرنج ته ونررور اظرت اد  از هیراو. وهرر  ارا، نیراز تره هعرترغ ترا         : گسلرش تًأم با تفكر 

  ورانور تیؽرتری را داؼرته تاؼرنیج  را  اهرر انر  هعرترغ تری ن           وهر  اا را و. تانعت ته خانره اران. انتفرا  داد كره  اتتیرت،  یتره، درران       

انها، در نررك وحرری  كرراری نیررس هعررترغ ونرراتع ظررازوان ازقیترره ظرراختی .را ررررااا ورر. كنرری انینؽرره تاؼرری ووقثررا  از دظررت دادن تررازی 

انعرران. ترری ن درنرررر هررررت  كی یررت، نررون   ویررسان خر قرر.  نهررا ترره اهرر   ونرراتع، كررااػ تهررر   ری    همظیعررا ، هجهیررسا    نیر اررای

 .ارسانػ  ییت هیا  ؼی  وحصو   نا خیوا  ونجر و. هرددظازوان  

ترخر. ووا رع  رنرل تره      دج درهرررت  وهرر  ارای  رنرل در ترازی ؼرطرنج نرك وسنرت وحعروب ور. ؼرو           : گرفله با اودیطاٍ مُارٌ َاا   

  د نتر. انر  چنینر.، ا ریا  تره رریاكردن وهرر  ارا          ونرور ه رنة ظی دراع.   نا كؽانین وهر  ارا تره ظریت دن ررررررررر صر حه ؼرطرنج      

ورر.   ردج ترره ؼرریا نیررس در نررك وحرری  كرراری پیؽررنهاد هولیرری نررك وحصررو   ورر. كنرری   در  ثررا   ن، ترهررری ورررروردنرر خررود را ترره دظررت

هررردد كرره اهررر ؼرریا نعررنجیی    نررا ترره اصررط   ترری ن اویرران ظررنج.  ن را تقهنررررنی   درعیررا  ی   نررا ارا رره نررك خرریوت قینرری ورر.قینرر

 .كنیی اای ووردانترار وؽترنان را تر  رد  ظازنی، در  ن صور  خود را ترای پهنرغ خعارا  ظن ین.  واد  نتوانیی خواظته

دن رر را از  یتره وحارررت     رنج عثرار  از  یتره ای اظرت عتیره نرك ظرررروار كره ظرواری        اصرط    چیرس در ؼرط   : مراقبت از آچمسضدن

ایاننری ترازی ؼرطرنج كره هنهرا ور.       .پریػ تینر. اظرت    و. كنیج در  ا ع  چیرس ؼرین، نرك  ركرت اارت یركننری   لر. درعری   را   اترا         

وفاتترره تررا انن ونرره ههینرریا     ررواده ایروتر ثرره  تانعررت ترره ریررر تانعررت ورا ررة  چیررس ؼررین تررود   از  ن هرن ررت، در ظررازوانها نیررس ورر.

وحصررو ،   رر یت ر ثررا، خراترر. دظررت ااهای كتیرریی، نار ررانت.   اظررت  ای كاركنرران،  ط رر.   ازقیترره هكییرررا  ؼررران  تررازار، پانرران عیررر 

طرنج تراز ور. تانعرت    ؼیعرت، وفیوره پیرر زیم ایران یرور كره نرك ؼر        .  یر های  اكنؽ. تا انن ونه ههینریا  ههیره ؼرود    ترق   ایر  تود

نؽرری    از  ن درض عثررر  ت یرررد، ؼرریا نیررس انن ونرره ت رریاز اررر ؼیعررت كوچررك   تررسر  ترره دنثررا      از ؼیعررتهای خررود در تررازی نااویرری 

  ن نثاؼیی تتیه ته دنثا  رنؽه تر ز  ن وؽیا ت ردنی   تا  ه   ن، ووقثا  پیر زی خود را ررااا كنیی ظرزنػ ان   

 


