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، موجب تقاضاي شرح مدل برنده جايزه از ناحيه تعدادي از  2017كسب رتبه دوم جهاني جايزه مشاوره مديريت كنستانتين در  

مبادرت به مصاحبه با آقايان اعضاي انجمن مشاوران مديريت ايران گرديد كه براي پاسخگوئي به اين تقاضا ، نشريه مشاور مديريت 

درج  "طالي نقره اي" نشريه مشاوره مديريت با عنوان  40شماره   33-35صفحات  نمود كه درمهندس تندرو و دكتر عجمي 

گرديد. نظر به اينكه شرح تفصيلي مدل برنده جايزه در آن مصاحبه ممكن نشد ، مسئولين نشريه از آقاي دكتر عجمي تقاضاي 

مزبور به سفارش مسئولين نشريه مقاله  .رد قبول واقع شدمقاله اي براي درج در شماره هاي بعدي نشريه نمودند كه خوشبختانه مو

  مشاور مديريت در دو بخش تنظيم شده كه بخش اول آن در اين شماره درج گرديده است.

  

  )AMIF/MAMIFتحول و تعالي مديريت سازماني با رويكرد يادگيري(با نام اختصاري

 m.ajami@tkherad.net      1دكتر محمود عجمي
 

  1396 پائيز

  چكيده

استفاده از آن در  كه نقطه عطفي را در تاريخ سير تحول تفكر مديريت بنياد نهاد،  1990در  مكتب يادگيري مديريت

دشواري ، مسير ويژه فرداست. اما تحول از مكتب كالسيك به مكتب يادگيري مديريت سازماني، ضرورت دنياي امروز و به

، كه امروزه با عالئم سازماني در مديريت با گرايش يادگيرينگارنده دستاورد تحقيق دكتراي  گشايد. را فراروي مديران مي

AMIF/MAMIFاختصاري 
 تراز مديريت سازماني از مكتب كالسيك به و تعالي براي تحول شود، مدلي است شناخته مي 2

  مكتب يادگيري.

هاي متعددي به اجرا درآورده و اين  مدل مزبور را در سازمان نگارنده ، در سمت مشاور، سال است كه بيش از پانزده

نتايج و دستاوردهاي اين تجربه گرانبها در سطح  حاصلفعلي  في/ مامفيآم يتيريمدل مددارد. فعاليت كماكان ادامه 

  هاي داخل كشور است و شائبه غيربومي بودن و عدم تطابق با فرهنگ كشور را از دامن خود زدوده است. سازمان

 است كه مبتني بر تئوري روش تحقيق در فرايند CBR(3(»بلد راه كاروان«نام ي با در اين مدل، روش روش مشاوره

ه است. در اين روش، مشاور در كنار مديران و با هدايت علمي و عملي، آنان را شد بنا نهاده (Action Research)عمل

با  ،يفردي و تيم به صورتمديران در يك حركت تدريجي و مستمر،  كند تا يت بر سازمان خود همراهي ميدر مدير

گذارند. در اين   به اجراگيرند و در محيط سازماني خود آن را   ي مفهومي و اجرايي را فراها مدله، شد دانش مديريت آشنا

كرده و و تجربه شوند و هم مهارتهاي رفتاري الزم را تمرين  فرايند نسبتاً طوالني، مديران، هم صاحب بينش مديريتي مي

  دهند. ترتيب سطح مديريت خود و سازمان را ارتقاء مياين  گردند و به آن مجهز مي به
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  مقالهبخش اول 

، نقطه عطفي را در تاريخ سير تحول تفكر 1990در  با انتشار كتاب پنجمين فرمان سنگه مكتب يادگيري مديريت

ويكم بنا كند و  ها در قرن بيست سازمان اي محكم و استوار براي مديريت و رهبري رود تا شالوده مديريت بنياد نهاد و مي

ها را دگرگون سازد. مبتني بر اين نگرش، استفاده از آن در مديريت سازماني، ضرورت دنياي امروز و  شيوه تعامل انسان

، ويژه فرداست. اما توجه به اين موضوع درخور اهميت فراوان است كه تحول از مكتب كالسيك به مكتب يادگيري به

  گشايد. مسير دشواري را فراروي مديران مي

 كردن چنين كاري، يعني تحول از مكتب كالسيك به مكتب يادگيري، مانند هر فعاليت ديگر مديريتي، نيازمند عملي

شده در باال را مدنظر قرار دهد و با   مدلي است كه عالوه بر انطباق با مباني و اصول مكتب جديد، نكات گفته تئوري و

در  نگارندهدستاورد تحقيق دكتراي توسعه تدريجي كارگيري اين مكتب در سازمان گردد.  ساز به فرايندهاي خود، زمينه

براي  شود، مدلي است شناخته مي AMIF/MAMIF، كه امروزه با عالئم اختصاري سازماني مديريت با گرايش يادگيري

به  ارشد،مديران  با شروع از ،كاركنان سازمان تحول مديريت سازماني از مكتب كالسيك به مكتب يادگيري و نيز تعالي

را در تحول و تعالي  (CBR) مشاوره آنو شيوه  AMIF/MAMIFجايگاه مدل زيرنمودار  .تراز مكتب يادگيري مديريت

  دهد. سازماني نشان مي

  
  

  AMIF/MAMIF تحول و تعالي مديريت سازماني مبتني بر مدل 

  

هاي متعددي به اجرا درآورده و اين فعاليت كماكان ادامه  ، مدل مزبور را در سازمان نگارنده سال است كه بيش از پانزده

نتايج و دستاوردهاي تلخ و شيرين اين تجربه گرانبها در سطح  حاصلفعلي  في/ مامفيآم يتيريمدل مددارد. 

  هاي داخل كشور است و شائبه غيربومي بودن و عدم تطابق با فرهنگ كشور را از دامن خود زدوده است. سازمان

 است كه مبتني بر تئوري روش تحقيق در فرايند )CBR(»بلد راه كاروان«نام ي با در اين مدل، روش روش مشاوره

ه است. در اين روش، مشاور در كنار مديران و با هدايت علمي و عملي، آنان را شد بنا نهاده (Action Research)عمل

فردي  رتبه صوكند. در اين همراهي، مديران در يك حركت تدريجي و مستمر،  در مديريت بر سازمان خود همراهي مي

گيرند و در محيط سازماني خود آن  ي مفهومي و اجرايي را فراميها مدله، شد با دانش مديريت در حد نياز آشنا ،و تيمي
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شوند و هم مهارتهاي رفتاري  گذارند. در اين فرايند نسبتاً طوالني، مديران، هم صاحب بينش مديريتي مي مي به اجرارا 

  دهند. اين ترتيب سطح مديريت خود و سازمان را ارتقاء مي گردند و به مي آن مجهز الزم را تمرين كرده و به

است. اين منطق تاكيد دارد كه، هيچ فعاليتي بدون اتكاء به » عمل -تئوري«تاكيد مدل بر يادگيري مبتني بر منطق 

كه  واقع نشود، مگر آن يك تئوري و در چارچوب يك مدل اجرايي، آغاز نگردد و هيچ تئوري مورد مطالعه و استفاده مجدد

  . باشده شد سازي ، غنيويا جمع  از تجربه و اجراي قبلي فرد

كه  هم پيوند زده است هاي يادگيرنده و نيز پنج وظيفه مديريت را به سازمان نحوي موزون و منطقي، پنج ديسيپلين مدل به

و به تدريج فعاليت خود را به تيمهاي سطح دوم و سوم گسترش مي آغاز مي شود يك سازمان  رشدتشكيل تيمي از مديران ا با

  دهد و كل سازمان را تحت پوشش مكتب يادگيري مديريت قرار مي دهد.

  هاي مختلف آن و گونه AMIF/ MAMIF مديريتي  مدل
. مديران به اتفاق مشاور دوره، كارواني را تشكيل شروع مي شوديك سازمان  رشدسطح مديران ا از مدلاجراي 

بلد « به عنوانآيند. مشاور  دهند و در پي دستيابي به تحولي بلندمدت براي ساختن آينده سازمان، به حركت در مي مي

م براي حركت، و ابزار الز ها مدلكند و در فرايندي مناسب، آنان را به تئوريها،  حركت مي رشد، با تيم مديران ا»راه كاروان

كند تا اين حركت، در چارچوب اصول علمي ادامه يافته و به  گيريها، مراقبت مي نمايد و بدون دخالت در تصميم تجهيز مي

  به طور بسيار خالصه پريود هاي زير را شامل است: مدلاين نتيجه برسد. 

محور اصلي اين پريود، ايجاد آمادگي دانشي و بينشي الزم در مديران،  ):TOB(4ايجاد زيربناي تئوريك -پريود اول

 ي مديريتي، شامل پنج وظيفه مديريت و پنج ديسيپلينها مدلبراي فعاليتهاي الزم بعدي است. در اين پريود تئوريها و 

كارگاههاي آموزشي توسط مديران و با هدايت  سازمانهاي يادگيرنده، با روشهايي مانند ارائه كنفرانسهاي علمي و اجراي

 سازد. سو  ي مربوطه همها مدلها و  شود تا اذهان مديران را در تئوري ميو اجرا مشاور، آموخته 

بـراي  محور اصلي كار در اين پريـود، خلـق آرمـان مشـترك      ):SVP+TOB(5مشترك دستيابي به آرمان -پريود دوم

در  2و ايجـاد وفـاق نـوع     گيري از مهارت دايـالوگ  سازمان است. فرايند خلق آرمان مشترك با بهره، در طراحي جهشي نو

» آرمان مشترك مـديران  (ويـرايش اول)  «شود. حاصل اين فرايند در گزارش پاياني اين پريود، تحت عنوان  ، طي مياعضا

  شود. منتشر مي

شود كه  ، زماني تضمين ميدستيابي به آرمان ):SMMP+TOB(6كهاي ذهني مشتر ايجاد مدل –پريود سوم

ي ذهني موجود و خلق ها مدل. فعاليت كانوني پريود سوم، همسوسازي باشنده همسو شد  ي ذهني افراد ، متناسباًها مدل

اعضاء در نتايج حاصله از ترجمه  ن است، كه از طريق دايالوگرماي ذهني مشترك جديد درباره راههاي نيل به آها مدل

آرمان مشترك مديران  «جمله عمومي آرمان در ابعاد اجرايي سازمان، قابل دستيابي است. در انتهاي اين پريود، گزارش 

  .شود منتشر مي» (ويرايش دوم)

تفكري همسو و  تئوري ودهند كه برخوردار از تيمي را تشكيل مي رشدگانه، مديران ا اين ترتيب با اجراي پريودهاي سه به

  باشند. يابي به آرماني واحد از مسيري واحد مي مصمم براي دست

                                                 
4
 Transfer of basics :Theories and models 

5
 SVP : shared vision process 

6
 SMMP : shared Mental Model Process 
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اين پريود، اولين گام در  ):SP&BSC+TOB(7تدوين برنامه استراتژيك و طراحي نقشه استراتژي –پريود چهارم

آيد و مي يك برنامه سازماني در به صورت مشخص شده در آرمانخطوط راهنماي  واست.  بخشي به آرمان مرحله عينيت

دهد. در پايان اين پريود، ميي شفاف و مشخص، نشان و اهداف كم ههاي مربوط با سياست خود را در هيات يك استراتژي

كه از كدام مسيرهاي  ه اندفتگ، كه در آن مديران .شود منتشر مي» سازمان برنامه استراتژيك و نقشه استراتژي« جزوه

و با چه شاخصهايي، اين پيشرفت را پايش و  داد سوي نقطه آرماني حركت خواهند سازمان را به و كدام منابع اجرايي،

   .مي دهد  نشان AMIFمدل چهارپريودي  زيرشكل  ارزيابي خواهند كرد.

  

  
  

 AMIF مدل چهارپريودي

  

هاي عملياتي بخشهاي مختلف سازمان بر مبناي برنامه  در پريود پنجم، برنامهتهيه برنامه هاي عمليا تي:- پريود پنجم

  ، مي شودتهيه  استراتژيك و نقشه استراتژي

  شود. هاي عملياتي، تهيه مي ساالنه براي برنامه هاي در پريود ششم، بودجه :بودجه ريزي- ششمپريود 

به مورد برنامه هاي عملياتي وبودجه هاي تعيين شده  ه استشد گذاري كه اجرا نام پريوددر اين  اجراي برنامه : - هفتمپريود 

   د.نبه اجرا گذاشته مي شو هر فعاليت

و  تحقق اصل بستن حلقه: يادگيري در سه لوپ يادگيري بستن حلقه و جاري شدن فرايندتحقق اصل - پريود هشتم

كه زيربناي آغاز دور  باشد تم ميشن فرايند يادگيري در سطح سازمان و مديريت آن، مأموريت پريود هشد در نتيجه جاري

رود.  و متناسباً تدوين مجدد برنامه استراتژيك سازمان به شمار مي براي خلق مجدد آرمان AMIF/MAMIFجديد اجراي مدل 

ادواري و نيز گزارشهاي هاي كنترلي  گزارش ،هاي ساالنه هاي عملياتي، بودجه هاي برنامه تم گزارششدر پريودهاي پنجم تا ه

  .مي شودمنتشر يك جلد كتاب به صورت ) هر يك CTL(  اصل بستن حلقه

دي شيبا عنوان مدل خور گانه آن تشو پريودهاي ه AMIF/MAMIFيك طراحي مفهومي از  زيردر شكل 

AMIF/MAMIF اجرا، تبديل به -تصميم كه از اين شكل مشخص است، اين مدل با بستن حلقه چنان ه است. همآمد

                                                 
7
 SP & BSC : Strategic planning & Balansed Scorecard 
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روشنايي ت پريود را در شهاي مدل در ه عمل مانند خورشيدي سراسر فعاليت- گردد. منطق تئوري مي يك مدل مديريتي

گردد تا  پريود قبلي باز مي هفتو كار تئوريك در همه احوال جريان دارد. نتيجه اجرا نيز به هر  دهد خود قرار مي

  ، محقق سازد.TLL(8و  SLL ،DLLهاي  را در هر سه سطح (حلقه يادگيري

  

  

   AMIF/MAMIF خورشيدي مدل 

  

است. سه پريود اول،  به نمايش گذاشته را AMIF/MAMIFطراحي متفاوت، ابعاد ديگري از مدل  يكدر، زيرشكل 

توان  آن نام گرفته است. با توصيفي مفهومي مي 10بخشي مدل و چهار پريود بعدي، مرحله عينيت 9بخشي مرحله حيات

بخشي را  شود تا مرحله عينيت چون روحي است كه به كالبد مديريت دميده مي بخشي مدل، هم گفت كه مرحله حيات

ه و شد جديدي در افراد و سازمان خلق ي ذهنيها مدل، مشترك چراكه در مرحله اول، با خلق آرمانحياتي تازه بخشد 

تا  سازند محسوس و عيني، محقق مي به صورتاند و در مرحله دوم، اين خلق جديد را  ها در تولدي جديد قرار گرفته آن

متعدد، دستاورد حاصله به يادگيري ي ها مدلبا استفاده از و  (CTL)در مرحله سوم از طريق اعمال اصل بستن حلقه 

  .مورد استفاده قرار گيردسكويي براي پرش سازماني به دنياي جديد منزله 

صورت  است، به AMIF/MAMIFترين كارگاههاي يادگيري مدل  در اين طرح، بخش ارزيابي مدل، كه از قوي

ها  تئوريكدام ند كه در هر پريود ك سه رديف آخر مدل، بيان ميناپذيري به سطح انتهايي مدل افزوده شده است.  تفكيك

هاي آموزشي نيز براي تعميق اين  كارگاهچه گردد و  ارائه مي متناسب با پيشرفت اجراي آن، به اعضاي تيم ها، مدلو 

رود كه به روش  چنين از اجراي هر پريود، انتظار كسب دستاوردهايي مي آيد. هم به اجرا درمي ها مدلها و  تئوري

  گيرند. خودارزيابي توسط اعضاي تيم، مورد ارزيابي قرار مي

  

                                                 
8
 SLL : single loop learning , DLL : Double loop learning, TLL : Triple loop learning 

9
 Revitalization Section 

10
 Materialization Section 
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  AMIF/MAMIFطرحي ديگر از مدل 

  

  AMIFمبتني بر  طرح تحول و تعالي سازماني

، اما تدوين آغاز مي شود رشدتيم مديران ا از اجراي پريودهاي اول تا چهارم AMIF/MAMIFاگرچه بر اساس مدل 

مهمتر داشته ونياز هاي كارشناسي و مديريتي براي آن، به مشاركت فعال ديگر بخش ريزي هاي عملياتي و بودجه برنامه

ها و مفاهيم جديد،  سازي مناسب براي ايده و بدون زمينه باشد اجراي برنامه، مستلزم فعاليت همه افراد سازمان مي آنكه

. براي شد دچار شكست حتمي خواهد در اجراي مدل حضور نداشتند، اجرا از ابتدا در اذهان مديران و كارشناساني كه

  ه است.شد به كار گرفته AMIFمبتني بر  جلوگيري از اين اغتشاش، طرح تحول و تعالي سازماني

  كند: اصلي را دنبال مي سه هدف ه است،شد هداد نشان زيراين طرح كه در شكل 

  ؛رشدها در مديران ا تعميق آموخته �

  و سازي صحنه سازمان براي مكتب يادگيري مديريت آماده �

  .ترسيم راه آينده از طريق تربيت مديراني در تراز مكتب يادگيري �
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زادنا مشچ دنس نيودت

نانكراك زا يرفن15 هورگ دنچ يارب هدنريگداي نامزاس و تيريدم ينابم هرود يارجا
دشرا ناريدم ميت يارب هرود ياههاگراك يارجا همادا

)اهلدم و اهيروئت( يملع ياهسنارفنك قيمعت و ليمكت
نامزاس حطس رد يراذگ نامرآ دنيآرف و نامرآ هعاشا و جيورت
يرفن هد هورگ دنچ ياربAMIF رب ينتبم يربهر و تيريدم يهاگراك-يروئت هرود يارجا
تيريدم موس و مود حطس هبAMIF لدم هعسوت
 :لاثم( ًابسانتم تيريدم موس و مود حطس ياهميت يارب يلاعت و لوحت حرط فلتخم ياههاگراك يارجا
)گولاياد هاگراك
هبالتبم لئاسم و تاعوضوم رد دشرا ناريدم ميت يوگتفگ تاسلج يلمع و يملع تياده

)يتايلمع يزير همانرب متسيس :لاثم( زاين دروم ياهراتخاس و اهمتسيس هعسوت و يئاسانش
 و يتيريدم ياهميت و ناريدم هدنيآ لسن تيبرت زاس هنيمز :نامزاس هرتسگرد يمتسيس ركفت شرتسگ
يسانشراك

T
O

B
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V

P
+
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O

B
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+
T
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SP&
BSC

+ 
TOB

  
  

  AMIF/MAMIFمبتني بر طرح تحول و تعالي سازماني

  

 دهه و شامل شد آغاز AMIF/MAMIFشود، تمهيدات اين طرح با شروع پريود چهارم از مدل  كه در شكل مشاهده مي چنان هم

به ه و كرد ريزي ها، برنامه ن آنشد براي اجرايي رشدفعاليت است كه در هر سازمان، با توجه به شرايط سازماني و توانمندي مديران ا

  :ند ازده فعاليت مزبور عبارت شود. گذاشته مي اجرا

 نفري از كاركنان  15اجراي دوره مباني مديريت و سازمان يادگيرنده براي چند گروه  - 1

 :رشدمديران ا ادامه اجراي كارگاههاي دوره براي تيم -2

 ):ها مدلتكميل و تعميق كنفرانسهاي علمي (تئوريها و  - 3

علت كمي وقت مديران  ه ولي بهشد گذاري تمامي است كه در پريودهاي قبلي پايه نيمه فعاليتهايادامه اخير دو اقدام 

  است.ها متوقف مانده  و حجم زياد فعاليت

 گذاري در سطح سازمان و فرآيند آرمان ترويج و اشاعه آرمان - 4

 نفري براي چند گروه ده AMIF مبتني بر كارگاهي مديريت و رهبري -اجراي دوره تئوري -5

 گرداني) به سطح دوم و سوم مديريت سازمان (مدل آفتاب AMIFتوسعه مدل  - 6

نمودار اين  بعديه باشند. شكل آمد در به اجراتا حدودي  4تا  1هاي  اين فعاليت زماني ميسر است كه اقدامات رديف 

همراه مديران تحت سرپرستي خود، تيم جديدي را  ، بهرشدمديريت ا دهد. هريك از مديران تيم فعاليت را نشان مي

يم هاي ت آورند. با اين اقدام هم آموخته درمي به اجرارا  AMIFمدل بخشهاي تئوري مدل و كارگاهي ه و داد تشكيل

هاي  ها هسته ، كه در آن تيممتناسب با مكتب يادگيري دهي شود و هم در اجرا، سازمان مستحكم مي رشدمديران ا

  د.نگير دهند، شكل مي سازمان را تشكيل مي گيري تصميم
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 گرداني) به سطوح بعدي مديريت (مدل آفتاب AMIFتوسعه مدل

 

مديريت هاي سطح دوم و سوم مديريت متناسباً (مثال: كارگاه  اجراي كارگاههاي مختلف طرح تحول و تعالي براي تيم - 7

 )تفكر سيستميقوانين كارگاه  و مدلهاي ذهني

 در موضوعات و مسائل مبتالبه رشدمديران ا تيم هدايت علمي و عملي جلسات دايالوگ - 8

 ) )Proactiveسيستم اطالعات فراكنشي ( (مثال:  مورد نيازو توسعه سيستمها و ساختارهاي  شناسايي -9

ساز تربيت نسل آينده مديران و تيمهاي مديريتي و  زمينه: در گستره سازمان گسترش تفكر سيستمي - 10

 كارشناسي

 ها سبب نهادينه شود. توسعه سيستم دو فعاليت اخير در مراحل بعدي و پس از ثمردهي نسبي اقدامات قبلي آغاز مي

، كه ان را به زبان مكتب يادگيرينيز سازم گردد. گسترش تفكر سيستمي هاي مديريتي نوين در سازمان مي ن فرايندشد

  د.كن است، مجهز خواهد كرد و در تربيت مديران نسل آينده، ايفاي نقش مي زبان سيستمي

) بوده و بسته به آمادگيهاي developmentalالزم به توضيح است كه فعاليتهاي دهگانه مورد اشاره توسعه اي (

سه  AMIF/MAMIFشرايط سازماني و اجرائي مدل توسعه مي يابد به عنوان مثال در دور دوم از اجراي مدلمديريت و 

فعاليتهاي زير بنائي زير به تدريج مطرح و به اجرا گذاشته مي شود به طوريكه به توان در دور سوم اجراي مدل، انتظار 

  اثربخشي داشت

 ) با شروع از تيم مديران ارشدresearcher & co-researcherو همكار محقق (زمينه سازي طرح محقق  -11

a. توسعه تفكر تحقيق در فضاي سازماني با تمركز بر روش تحقيق در فرايند عمل)Action Research(  

 توسعه نظام كارراهه در مكتب يادگيري با شروع از سيستم كارراهه مديران -12

 از تيم مديران ارشدتوسعه اصل عموميت مشاوره ظرفيت ساز در كل سازمان با آغاز  -13

شامل عرصه ها و شالوده هاي يادگيري متعددي است كه تحقق تحول و تعالي  AMIF/MAMIFمدل

مديريت سازماني از مكتب كالسيك به مكتب يادگيري و همگام شدن با پيشرفتهاي بشري را ممكن مي 

  .مطالعه فرماييد ،تنشريه مشاور مديري 41در شماره  را سازد. براي اين بخش لطفا بخش دوم مقاله
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  )((())))عملي وكاربردي(تجارب اجرائي حاوي فرايندها و دست آوردها)الف: منابع 

شـركت در شـركتهاي صـنعت بـرق و شـركتهاي       20بـيش از  ويا بخشهائي از آن تا كنون در  AMIF/MAMIFمدل 

صنعت نفت به اجرا درآمده و يا در حال اجرا است و در هـر يـك از شـركتها بسـته بـه اينكـه چـه پريودهـائي از اجـراي          

AMIF/MAMIF     اجراشده است جزوه هاي مربوطه منتشر شده است كه همگي آنها در زمره تجربيـات اجرائـي مـدل

AMIF/MAMIF  وبا اجازه از مديريت آن شركتها قابل مراجعه و دستيابي است.بوده 

  در شركتها :   AMIF/MAMIFجزوه هاي منتشره همزمان با اجراي پريودهاي مدل 

  در دو ويرايش اول و دوم"آرمان مشترك مديران ارشد"جزوه هاي  �

  "برنامه ريزي استراتژيك و طراحي نقشه استراتژي "جزوه هاي  �

  "ريزي عملياتيبرنامه "جزوه هاي �

  "بودجه ريزي "جزوه هاي  �

  "گزارشات اصل بستن حلقه "جزوه هاي �

   "اصل بستن حلقه"جزوه هاي �

*   *   *   *   *  
  


