
مقدمه و ضرورت مسئله
ای سننش  کتاب و کتاب خوانی از جمله مسائل با اهمیت و همچنین شاخصی کلیدی برمسئله 

عنه شواهد نشان می دهد سنرانه ماا . سواد و فرهنگ اجتماعی در یک جامعه مترقی می باشد
رانه میان مردم ایران، از ساح مناسبی نسبت به شاخص های جهانی برخنوردار نیسنت و از سن

ی از سنو. دقیقه در سال با توجه به منابع مختلف گزارش شند  اسنت15دقیقه ا ی 1هر نفر 
تنشش دیگر، یکی از رسا ت های رشته ترویج و آموزش کشاورزی، توجه به فرهنگ عمومی و

.در جهت ارتقای آگاهی تمامی افراد جامعه از طریق آموزش و ترویج می باشد
وارد ذکنر انشمن علمی دانششویی ترویج و آموزش کشاورزی دانشگا  تهران نیز با توجه به م

ی بنا رقنابتی کتنابخوان-، اقدام به را  اندازی سلسنله مسنابقه های تیلیلنی1398شد  و از سال 
میتوای جذاب و کناربردی بنرای عمنوم جامعنه بخصنوص متخصصنان و عشقه منندان  نوز  

ابقه ها کارآفرینی و کسب و کار نمود و تا کنون نیز موفق به برگنزاری سنه دور  از اینن مسن
از اساتید و از آن جایی که استاد مشاور انشمن، جناب آقای دکتر امیر علم بیگی یکی. شد  است

اب در متخصصان  وز  کارآفرینی و کسب و کار و همچنین مؤ ف و مترجم چنندین جلند کتن
ویی زمینه های کارآفرینی و کسب و کار می باشند، عمند  فعا یت هنای انشمنن علمنی دانشنش

از اینن رو تمنامی . ترویج و آموزش کشاورزی نیز به این سنمت و سنو هندایت شند  اسنت
گنزاری و فرآیندهای مسابقه کتابخوانی این انشمن، از تبلیغنا  و اطش رسنانی تنا میتنوای بر
شنور  و مسابقه و همچنین پیگیری مخاطبان پس از برگزاری به منظور بنازخوردگیری بنا م

تبنار و راهنمایی های ارزند  ایشان به عنوان یک استاد کسب و کار صور  می پذیرد کنه بنر اع
.روایی مسابقه می افزاید

نیمسابقه کتابخوا

فرآیند مسابقهمعرفی 
تعیین شد و پس از آن نیز یک روز بنه عننوان 1400اردیبهشت 23مهلت ثبت نام و شرکت در این مسابقه تا تاریخ 

ه رعاینت اطشعا  از مخاطبان دریافت شد و مواردی که می بایست در این مسنابق. تمدید فرصت ثبت نام اعشم شد
.کنند برای آن ها ارسال شد

ر دو بخن  این مسابقه به گونه ای طرا ی شد  است که مخاطبان و شرکت کنندگان  داکثر کارایی و عملکنرد را د
جذب مخاطنب از ابزارهای تشویقی برای. درک میتوا و رقابت با دیگران در فضایی دوستانه و تعاملی داشته باشند

درصد از هزیننه خریند کتناب 50به ماا عه این کتاب استفاد  شد و بر این اساس به شرکت کنندگان اعشم شد که 
سن،، همچنین با استفاد  از رسانه های اجتمناعی وات. توسط انشمن به آن ها عود  داد  خواهد شد( چاپی یا صوتی)

د  شند  و در قا نب اینستاگرام و تلگرام نیز کمپین تبلیغاتی صور  گرفت و بخ  هایی از کتاب به صور  برش دا
.پست های مختلف طرا ی و منتشر شد

پنس از ماا عنه در بخن  تیلیلنی شنرکت کنندگان. مسابقه به طور کلی در دو بخ  تیلیلی و رقابتی برگزار شد
مشنارکت نمنود  و بنا  ضنور آقنای دکتنر امینر 1400اردیبهشنت 25کتاب، در جلسه تیلیل و بررسی در تناریخ 

ان بنه صنور  علم بیگی، آقای علیرضا خاکساران مترجم کتاب و اعضای انشمن، میتوای کتاب توسنط شنرکت کنندگ
برگنزار شند، دبینر انشمنن Adobe Connectدر این جلسه که به صنور  مشنازی و در بسنتر . مفصل تیلیل شد

ر مدیریت رویداد را بر عهد  داشت و سپس آقای علیرضا خاکسناران بنه عننوان متنرجم و پنس از آن آقنای دکتن
. م نماینندعلم بیگی میتوای آغازین را ارائه دادند و از شرکت کنندگان خواسته شد نظرا  و تیلیل های خود را اعنش
یل هایشنان یکی از معیارهای سنش  برتری شرکت کنندگان نیز مشارکت فعال در این بخن  و ارائنه نظنرا  و تیل
ر مشنارکت دربار  کتاب بود که با توجه به این موضو، استقبال بی نظیری هم در تعنداد شنرکت کنندگان و هنم د

.فعال آن ها صور  گرفت
گویه ای ارسنال شند کنه بنا میتنوای خنش  و بنه 15در بخ  رقابتی نیز پس از برگزاری جلسه تیلیلی، پرسشنامه 

پنس از دریافنت . منظور سنش  میزان درک از کتناب و برقنراری ارتبناا بنا میتنوای کتناب طرا نی شند  بنود
ساعت پنس از برگنزاری مسنابقه، ارزینابی پاسنخ نامه ها آغناز و بنا نتنایج مشنارکت فعنال 2پاسخنامه ها در فاصله 

تاد مشناور شرکت کنندگان تابیق داد  شد و در نهایت پس از برگزاری جلسه شورای مرکزی انشمن با  ضنور اسن
ه بنه شنرذ ذینل  ینک پرسشنام. انشمن دکتر علم بیگی، نتایج نهایی مشخص و در گرو  مخصوص مسابقه اعشم شد

.می باشد
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeY2vbC3DLWA0nYmLzUhkoi5q49Aq3eArM5RQiQ

SlII72kTow/viewform?usp=sf_link

کتاب مسابقهمعرفی 
:در معرفی این کتاب می خوانیم

اینی نویسنند  چر. نوشته سایمون سینک است که با ترجمه علیرضا خاکساران منتشر شد  اسنت"بازی نامیدود"کتاب 
رد هم جمع برای نوشتن کتاب  اضر این نبود که نظر طرفداران وضع موجود را تغییر دهد، بلکه می خواهد کسانی را گ

شری  به ا سناس کند که آمادگی به چا   کشیدن وضعیت موجود و جایگزینی آن را با واقعیتی دارند که با نیاز عمیق ب
ننافع خودشنان و امنیت بیشتر جور در می آید، تا برای هدفی واالتر از خودشان ایفای نق  کنند و بستری برای تأمین م

.دواقعیتی که بهترین منافع فردی، شرکتی، جوامع و نو بشر را تأمین می کن. خانواد  هایشان فراهم کنند
و اگر باور دارینم اگر به دنیایی باور داریم که در تک تک روزهای  می توانیم  س انگیز ، امنیت و رضایت داشته باشیم

م تا کسنانی را ما مسئو یت داریهمه رهبران همان کسانی اند که می توانند این چشم انداز را به واقعیت تبدیل کنند، پس 
ه  قیقنت تبندیل پیدا، راهنمایی و پشتیبانی کنیم که تعهد می دهند را  و رسم رهبری شان آن رؤیا را با ا تمال باالتری ب

.و یکی از گام هایی که باید برداریم این است که معنای رهبری در بازی نامیدود را فرا بگیریم. می کند
:برشی از کتاب بازی نامیدود

ظه هم ممکنن شاید تمام بازیکنان آن را نشناسیم و هر  ی. شرایط بازی کسب وکار با تعریف بازی نامیدود مو نمی زند
هنی  قواعند تمام بازیکنان راهبردها و راهکارهایشنان را تعینین می کننند و. است بازیکنان جدیدی به بازی اضافه شوند

هنم در هنر ثابتی وجود ندارند که همه بر سر آن توافق داشته باشند، به جز قوانین دو ت ها برای کسب وکارها که آن
بنا . داردبرخشف بازی میدود، در کسب وکار هی  آغاز، میانه یا پایان از پی  تعیین شد  ای وجنود نن. کشوری فر  دارد

اصی مانند پاینان وجود اینکه بسیاری از کسب وکارها برای ارزیابی عملکردشان نسبت به سایر بازیکنان آن  وز  زمان خ
د بنازی را سال ما ی را تعیین می کنند، این چارچوب های زمانی فقط تابلوهای راهنما در مسیر بازی هستند و پاینان خنو

.بازی کسب وکار هی  خط پایانی ندارد. نشان نمی دهند
ن به رغم این واقعیت کنه سنازمان ها در بنازی ای شنرکت می کننند کنه پینروزی در آن معننایی نندارد، بیشنتر رهبنرا

اننند اینکنه همچنان بنه ادعاهنایی م. کسب وکار به گونه ای به بازی ادامه می دهند که انگار می توانند پیروز میدان باشند
 نندر  چنین ادعاهایی به انداز  ای نُقل زبان همنه شند  کنه به. فشن  وز  هستند ادامه می دهند« نفر اول»یا « بهترین»

اول بنودن هر بار شنرکتی را بنا ادعنای بهتنرین و نفنر. تأمل می کنیم تا به مسخر  بودن برخی از این ادعاها فکر کنیم
ا مانرذ می بینم، همیشه دوست دارم در کارشان ریز شوم تا ببینم براسناس چنه معیارهنای گزینشنی چننین ادعنایی ر

« ط هنوایی دنیناپرطرفندارترین خن»برای نمونه، بریتی  ایرویز سا یان متمادی در تبلیغات  ادعا می کرد کنه . می کنند
بریتانینالیغنا  شرکت هواپیمایی ویرجین آتشنتیک که ریچارد برانسون ما ک آن است، نزد سازمان اسنتاندارد تب. است

ت ادعنایی درسنچننین کرد که براساس نظرسنشی های اخینر از مسنافران، شکایت 
ی  ایروینز و ی این سازمان شکایت ویرجین آتشنتیک را رد کرد چنون بنریت. نیست

ا جابنه جا نسبت بنه دیگنر شنرکت های هواپیمنایی مسنافران بین ا مللنی بیشنتری ر
  کنرد  ، آن گونه که آن ها در تبلیغا  شان استفاد«پرطرفدارترین»ٔ  واژ . می کرد

ننه اینکنه عملیاتی این خنط هنوایی بیشنتر اسنتٔ  بودند به این معنا بود که گستر 
. زوماً انتخاب اول مسافران باشد

پوستر رویداد
ابخوانی پوستر سلسله مسابقه های کت

به صور  وا د و در یک قا ب کلنی
در به منظور تقوینت تصنویر برنند

ذهن مخاطبان طرا ی شد  اسنت و 
بننرای هننر مسننابقه تغییننرا  جزئننی

ینو  نظیر تصویر کتناب و تناریخ و ن
. برگننزاری در آن شننکل می گیننرد

یندود پوستر مسابقه کتاب بازی نام
.در این قسمت قابل مشاهد  است

پوشش خبری رویداد
م خبرهای مرتبط با برگزاری مسابقه، جذب مخاطبان و اخبار و گزارش هنای پنس از آن بنه اطنش عمنو

ه اخبنار کانال ها و صفیه های مرتبط کن. رسانه هایی که انشمن با آن ها در ارتباا بود به طور کامل رسید
لگنرام مربوا به ثبت نام و گزارش های مرتبط پس از برگزاری رویداد بنه اطنش رسنید شنامل کاننال ت
علمنی انشمن علمی دانششویی ترویج و آموزش کشاورزی دانشنگا  تهنران، صنفیه اینسنتاگرام انشمنن

ی دانششویی ترویج و آمنوزش کشناورزی دانشنگا  تهنران، کاننال تلگنرام انشمن هنای علمنی دانشنشوی
رهنگننی و منننابع طبیعننی دانشننگا  تهننران، کانننال تلگننرام معاونننت دانشننشویی و فدانشننکدگان کشنناورزی 
نشگا  تهران و کانال داباشگا  دانششویان و منابع طبیعی دانشگا  تهران، کانال تلگرام دانشکدگان کشاورزی 

.تلگرام دبیران انشمن های علمی دانششویی دانشگا  تهران بود  است

نفرات برتر
زن دهنی و ودرک میتوای کتنابو سنش  مشارکت فعالاز انشام ارزیابی نهایی از شرکت کنندگان در دو بخ  پس 

یز نفر برتر این مسابقه اعشم شدند و  ائز مقام های اول تا سوم و برند  جنوا3به نمر  های هریک از شرکت کنندگان 
فرهننگ با توجه بنه اینکنه هندف از برگنزاری اینن سلسنله مسنابقه های کتنابخوانی، تنرویج. نقدی و غیرنقدی شدند

غیرنقدی و کتابخوانی و معرفی کتاب های غنی از نظر میتوایی می باشد، عشو  بر جوایز نقدی، جوایزی نیز به صور 
تعینین . ه شندتیت عنوان کتاب های هم راستا با این مسابقه به منظور تکمیل اطشعا  شنرکت کنندگان در نظنر گرفتن
به شنرذ ذینل کتاب ها با نظر مستقیم استاد مشاور انشمن آقای دکتر علم بیگی و مترجم کتاب آقای خاکساران انشام و

عال، تعیین و به اسامی نفرا  برتر با توجه به دو مؤ فه نمر  ارزیابی و مشارکت ف. به شرکت کنندگان رویداد اهدا شد
.شرذ ذیل است

.نفر اول سرکار خانم قبادی
بنا "و کتناب "چرایی خود را پیدا کنیند"هزار تومان و مشموعه کتاب 250برند  جایز  کار  هدیه نقدی به مبلغ ��

."چرا شرو کنید
.نفر دوم جناب آقای پرچمی

."با چرا شرو کنید"و کتاب "چرایی خود را پیدا کنید"برند  مشموعه کتاب ��
.نفر سوم سرکار خانم غیاثوند

."چرایی خود را پیدا کنید"برند  کتاب ��
بازی نامیندود توسط آقای سایمون سینک نویسند  کتاب"با چرا شرو کنید"و "چرایی خود را پیدا کنید"کتاب های 

.تأ یف و آقای علیرضا خاکساران ترجمه و منتشر شد  است

مشارکت کنندگان
نفر شرکت کنند  در اینن روینداد مشنازی 51تعداد 1400اردیبهشت 24روز تا 

هنران و و منابع طبیعی دانشگا  تدانشکدگان کشاورزی نفر از 35شرکت نمودند که 
نفننر نیننز سننایر شننرکت کنندگان از سننایر دانشننگا  ها و یننا بننه صننور  آزاد و21

.غیردانششویی شرکت نمودند

دستاوردهای مسابقه
گا  تهنران و بنه و منابع طبیعی دانشندانشکدگان کشاورزی برگزاری سلسله مسابقه های کتاب خوانی برای او ین بار در 

ا  تهنران انشمن علمی دانششویی ترویج و آموزش کشاورزی دانشگ. صور  جدی و مستمر طرا ی و پیگیری می شود
در انشمنن رقابتی را طرا ی کنرد  اسنت و اخینراً نینز-با هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی این نو از مسابقا  تیلیلی

قه ها برای این انشمنن ترویج کتابخوانی کشور عضو و به مستندا  مرتبط با مسابقه را به منظور ثبت این سلسله مساب
.کشوری ارسال نمود  است

ری وزارت علوم، تحقیقات و فناو
معاونت فرهنگی و اجتماعی


