مديزيـت عملكزد
ثزيب عجبس پور
چكيده
دس هطيغْبي وبهالً سلبثتي اهشٍصي ،ػبصهبًْبيي هي تَاًٌذ ثِ فقبليت خَد اداهِ دٌّذ ٍ دسايي هطيظ
ثبلي ثوبًٌذ وِ ثِ ًطَ ثْتشي اص هٌبثـ خَد ثْشُ ثشداسي ًوَدُ ٍ ثْشُ ٍسي خَد سا افضايؾ دٌّذ .يىي اص هٌبثـ
هْن ػبصهبًي ًيشٍي اًؼبًي هيثبؿذ .ثِ هٌؾَس ثْشُ گيشي ّش زِ ثْتش اص ايي فبهل هيثبيؼت آهَصؿْبي الصم
تذٍييّ ،وبٌّگي ٍ ّوذلي الصم دس ثيي وبسوٌبى ايدبد ٍ اّذاف آًْب سا ثب اّذاف ػبصهبى ّوؼَ ًوَد ً .ؾبهْبي
ػٌتي اسصيبثي فولىشد فبلذ وبسايي الصم دس استمبء ثْشُ ٍسي ًيشٍي وبس هيثبؿٌذ لزا ًيبص ثِ زشخؾ اص ايي ًَؿ
ًؾبهْب ثِ ًؾبهْبي ًَيي هذيشيت فولىشد ثِ ًطَ زـوگيشي هطؼَع اػت .
هذيشيت فولىشد ثب ايدبد هطيغي هـبسوتي ٍ اثالك اّذاف ػبصهبى ثِ وبسوٌبى ٍ ساّْبي دػتيبثي ثِ
آًْب ٍ ّوسٌيي ثشلشاسي خلؼبت هؼتوشاسصيبثي ٍ ّذايت وبسوٌبى ٍ ًيض ػيؼتوْبي پشداخت ثش هجٌبي فولىشد،
ثبفث ايدبد ّوؼَيي اّذاف وبسوٌبى ٍ ػبصهبى هيگشدد ٍ ثْشُ ٍسي ًيشٍي وبس سا ثبال هيثشد .
هؼئَليت هذيشيت فولىشد هيثبيؼت اص ػشپشػتبى ٍ ًبؽشّب ثِ وبسوٌبى اًتمبل يبثذ .
هذيشيت فولىشد هيثبيؼت ثِ خبي تأويذ ثشاّذاف وَتبُ هذت ثِ ّذفْبي ثلٌذ هذت وِ الصهِ سؿذ ٍ
ايدبد تطَل هيثبؿذ توشوض ًوبيذ .ثبيذ ّوَاسُ ثشًبهِ سيضيً ،ؾبست ،تقلينّ ،ذايت ٍ اسصؿيبثي وبسوٌبى هَسد
تَخِ لشاس گيشد .
هذيشيت فولىشد ثبيذ اصاثضاس وٌتشل ثِ اثضاس ّذايت وبسوٌبى تجذيل ؿَد ٍ تأويذ آى ثش خٌجِّبي هثجت
فولىشد افشاد ثبؿذ ًِ خٌجِّبي هٌفي فولىشد آًْب .
ديذگبُ هٌفي تٌجيْي اسصيبثيّبي ػبالًِ ثبيذ ثِ ديذگبُ هثجت ٍ اسصيبثيّبي هذاٍم ٍ هؼتش تغييشيبثذ .

مقدمه
دس خْبى ثؼيبس پيسيذُ اهشٍصوِ ثب سؿذ ػشيـ في آٍسيْبي خذيذ ،ػبصهبًْب دائوبً ثب هطيغْبي هتغييش
ٍ زبلـْبي گًَبگَى دسٍى ٍ ثشٍى ػبصهبًي سٍثشٍ ّؼتٌذ ،ضشٍست تغييش دس ػبختبسّبي ػٌتي ثِ ًطَ گؼتشدُ
اي اضؼبع هيؿَد  .يىي اص ايي ػبختبسّبي ػبصهبًيً ،ؾبم اهَس اداسي ٍ ثبالخق ػيؼتوْبي اسصيبثي فولىشد
هيثبؿذ  .ثِ ّويي دليل دس ػبلْبي اخيش هذيشيت فولىشد ثقٌَاى يىي اص ساّجشدّبي تَػقِ ٍ ثِ سٍص آٍسي
هٌبثـ اًؼبًي ٍ دس ًتيدِ ثْجَد ويفيت ٍ ثْشُ ٍسي ًيشٍي وبس ثِ ؿوبس هيسٍد .
هقيبس ػٌدؾ هَفميت ّشػبصهبى ،هيضاى هغلَثيت فولىشد وبسوٌبى آى ػبصهبى هيثبؿذ ثٌبثشايي ثشاي
ػٌدؾ هَفميت ػبصهبًْب ثِ ًؾبهْبي هٌبثـ اًؼبًي هتشلي هيثبؿذ وِ ثتَاًٌذ ثب اسائِ ساّىبسّبي هٌبػت ٍ
ايدبد ّوبٌّگي الصم ثيي اّذاف ػبصهبى ٍ اّذاف وبسوٌبى ،ثش ثْشُ ٍسي ول هدوَفِ ثيفضايذ ٍ ػبصهبى سا دس
سػيذى ثِ اّذاف خَد ّش زِ ثيـتش يبسي ًوَدُ ٍ ثِ پيؾ ثجشًذ.
ًؾبهْبي ػٌتي ثبفث ايدبد تقْذ ػبصهبًي الصم دس وبسوٌبى ًويؿًَذ ٍ اصايي لطبػ داساي ًملبى
هيثبؿٌذ .زَى ايي گَ ًِ ًؾبهْب ثب تَخِ ثِ ديذگبُ تٌجيْي وِ ًؼجت ثِ اسصيبثي فولىشد وبسوٌبى داسًذ ،ثبافوبل
وبّؾ هٌضلت وبسوٌبى ثب تقليمبت اًضجبعي ٍ پشداختي ثبفث فذم تقْذ وبسوٌبى هيگشدًذ .
ثشفىغ دس هذيشيت فولىشد ًَيي اّذاف وبسوٌبى ٍ اّذاف ػبصهبى دس يه ساػتب لشاسگشفتِ ٍ ثب ايدبد
ّوبٌّگي ٍ اسائِ ساٌّوبييّبي الصم تَػظ ػشپشػتبى ،افشاد ّش زِ ثيـتش ثِ ػبصهبى اضؼبع تقلك خبعش هي
ًوبيٌذ  .اًدبم سضبيتجخؾ اهَس هطَلِ تَػظ وبسوٌبى ثبفث ثْجَد فولىشد ول ػبصهبى ؿذُ ٍ ايي هَضَؿ ثِ
ًَثِ خَد ثبفث اداهِ اػتخذام وبسوٌبى هي ثبؿذ لزا هؼئَليت هذيشيت فولىشد اص ػشپشػتبى ثِ وبسوٌبى هٌتمل
ؿذُ ٍ ّش وغ دسلجبل اًدبم ٍؽبيف ،هؼئَليت ؿخلي پيذا هي وٌذ.
ثٌبثشايي دس سٍيىشد خذيذ هذيشيت فولىشد ضوي ضفؼ ؿئَى ػشپشػتي ٍ وبسهٌذي ،پبيجٌذي
وبسهٌذاى ثِ اػتبًذاسدّبي ػبصهبى تمَيت هيگشدد .اص خولِ هضايبي ايي سٍيىشد هي تَاى ثِ هَاسد ريل اؿبسُ
ًوَد :
-1ثب افوبل سٍيىشد هزوَس اسصؿْبي ػبصهبًي تمَيت هيؿًَذ .
-2پشداخت ضمَق ٍ هضايب ،پبداؽ ٍ ػبيش پشداختْبي خجشاًي ثش اػبع اسصؽ فولىشد افشاد كَست
هيگيشد .
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-3وبسهٌذاى ٍ ػشپشػتبى ساضت تش ثب ّن گفتگَ هي وٌٌذ ٍ اّذاف هَسد ًؾش ػبصهبى ثْتش هطمك
هيگشدد .
-4اسصؿيبثي وبسوٌبى ساضت تش اًدبم هيؿَد ٍ تأثيش اسصؿيبثيّب دس افضايؾ ثْشُ ٍسي وبسوٌبى ثيـتش
هيگشدد .
-5اسصؿيبثي وبسوٌبى ثشاي ػشپشػتبى ساضت تش هيؿَد .
 -6وبسوٌبى ٍؽبيف خَد سا ثْتش دسن وشدُ ٍ ثب ساٌّوبيي ػشپشػتبى دس سػيذى ثِ اّذاف ػبصهبى
تالؽ هي ًوبيٌذ.
-7ػشپشػتبى ثب ّذايت وبسوٌبى ،اّذاف آًْب سا ثب اّذاف ػبصهبى ّوؼَ هي ًوبيٌذ .
ثب تَخِ ثِ هَاسد فَق الزوش لضٍم گزس اص سٍيىشد ػٌتي اسصيبثي وبسوٌبى ثِ سٍيىشد خذيذ فولىشد
وبسوٌبى ثيؾ اص پيؾ اضؼبع هيؿَد  .هذيشيت فولىشد وبسوٌبى ثب تَخِ ثِ اّذاف ػبصهبى ٍ خَاػتِّبي
وبسوٌبى ،يه ًَؿ ّوبٌّگي ثيي اّذاف وبسوٌبى ٍ اّذاف ػبصهبى ايدبد هي ًوبيذ وِ ّش زِ وبسوٌبى دس تطمك
ايي اّذاف ثيـتش تالؽ ًوبيٌذ ،اّذاف خَدؿبى ًيض وِ آهيضُ اي اصدسيبفتْبي خجشاًي ٍ اضتشام ثيـتش هيثبؿذ،
ثيـتش هطمك هيگشدد  .لزا يه تقْذ دٍ ػَيِ ثيي وبسوٌبى ٍ ػبصهبى ايدبد هيؿَد وِ ًتيدِ آى زيضي خض
ثْجَد فولىشد ٍ وبسايي ػبصهبى ًويثبؿذ ٍ اص ػَي ديگش ػبصهبى ّش زِ ثيـتش ثتَاًذ دس هطيظ سلبثتي ثِ
وؼت دسآهذ ثپشداصد ،هي تَاًذ پشداختْبي خجشاًي ٍ تؼْيالت ثْتشي سا دس اختيبس وبسوٌبًؾ لشاس دّذ.
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تعزيف مديزيت عملكزد
هذيشيت فولىشد تشخوِ فجبست ) (Performance Managementهيثبؿذ .
هذيشيت فولىشد اكغالش فبهي ثشاي آى دػتِ اص فقبليتّبي ػبصهبًي اػت وِ ثب هذيشيت اهَس ٍ
هؼئَليتْبي ؿغلي ٍ سفتبسي وبسوٌبى ػش ٍ وبس داسد ٍ هي تَاى هذيشيت فولىشد سا سٍيىشدي داًؼت وِ ثب
ا ػتفبدُ اص استجبعبت دٍ خبًجِ ثيي ػشپشػتبى اص يىؼَ خْت تفْين خَاػتْب ٍ اًتؾبسات ػبصهبى ٍ وبسوٌبى اص
ػَي ديگش ،خْت اًتمبل تمبضبّب ٍ خَاػتْبي وبسوٌبى ثِ ػشپشػتبى ٍ هذيشيت ػبصهبى ،هطيغي سا خْت
اػتفبدُ ثْيٌِ اص وليِ اهىبًبت ٍ هٌبثـ دس خْت تطمك اّذاف ػبصهبى پذيذ هي آٍسد  .هذيشيت فولىشد ثبفث
هيؿَد تب ػشپشػتبى ثِ آػبًي فولىشد ضقيف وبسوٌبى سا تـخيق دٌّذٍ دس خْت ثْجَد آى الذام ًوبيٌذ ٍ اص
ػَي ديگش ثب دادى پبداؿْبي هٌبػت ثِ فولىشد هغلَة وبسوٌبى ،فولىشدّبي هغلَة سا تشغيت ٍ ثِ تىشاس آًْب
ووه ًوبيٌذ  .هذيشيت فولىشد فشايٌذي اػت وِ ّن اسصؿيبثي فولىشد ٍ ّن ًؾبهْبي اًؾجبعي ٍ خظ
هـيّبي سػيذگي ثِ ؿىبيبت سا ثقٌَاى اثضاس هذيشيتي خَد دس ثش هيگيشد .

اهميت مديزيت عملكزد
دس خْبى سلبثتي اهشٍص وِ ثْشُ ٍسي دس ّوِ صهيٌِّب افضايؾ يبفتِ ٍ تٌْب ػبصهبًْبيي اهىبى ثمبء داسًذ
وِ ثِ ثْتش يي ٍخِ هوىي اص هٌبثـ خَد اػتفبدُ ًوَدُ ٍ ثيـتشيي ثْشُ ٍسي سا داؿتِ ثبؿٌذ ،هذيشيت فولىشد
وِ هبيِ افضايؾ ثْشُ ٍسي ًيشٍي اًؼبًي هيثبؿذ ،اص اّويت ثؼيبسي ثشخَسداس اػت  .اهشٍصُ دس ػبصهبًْبي
خذيذ ٍ هتشلي ،هْوتشيي فبهل تقييي وٌٌذُ هَفميت ػبصهبىّب ً ،يشٍي اًؼبًي ٍ ثْشُ ٍسي آى هيثبؿذ  .ثشاي
ًيل ثِ هذيشيت فولىشد هإثش ،ػبصهبًْب هيثبيؼت :
-1فَاهل هْن هَفميت ٍ هقيبسّبي فولىشد هغلَة سا تقييي ًوبيٌذ.
-2فشٌّگ ػبصهبًي سااستمبء ثخـيذُ يب فشٌّگ ػبصهبًي هغلَة ٍ هتٌبػت ثب اّذاف هذيشيت فولىشد
ايدبد ًوبيٌذ .
-3فشايٌذّبي ػبصهبًي ٍ فولىشد وبسوٌبى سا دائوبً هَسد ثشسػي لشاس دادُ ٍ دس خْت ثْجَد آًْب
ثىَؿٌذ.
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-4يه ثبًه اعالفبتي خْت خوـ آٍسي ٍ افوبل ًتبيح ثذػت آهذُ دس ػيؼتوْبي هٌبثـ اًؼبًي ٍ
تلوين گيشيْبي آتي ػبصهبى تـىيل دٌّذ.
ثب افوبل هذيشيت فولىشد دسػبصهبًْب ٍ ثْشُ گيشي اص ًتبيح ثذػت آهذُ ،ػبصهبىّب هي تَاًٌذ
فقبليتّبي آيٌذُ خَد سا ثِ ؿىلي ًؾبم هٌذ ثِ ؿشش صيش ػبصهبًذّي ًوبيٌذ :
-1سفتبسّب ٍ هؼئَليتْبي ؿغلي وبسوٌبى سا هؼتٌذ ػبصي ًوبيٌذ .
-2تقييي ٍ تقشيف اًتؾبسات فولىشدي هَسد ًؾش ػبصهبىّب ٍ تفْين آًْب ثِ وبسوٌبى.
-3ايسبد زبس زَة هٌبػت ثشاي ثشلشاسي استجبعبت ثيي ػشپشػتبى ٍ وبسوٌبى.
ّ-4ن خْت وشدى اّذاف ٍ اًتؾبسات ػبصهبى ثب اّذاف ٍ خَاػتِّبي وبسوٌبى.
-5پذيذ آٍسدى فشكت هٌبػت ثشاي اسصيبثي هذاٍم وبسوٌبى ٍ ّذايت ٍ تـَيك آًْب دس خْت ًيل ثِ
اّذاف ػبصهبى تَػظ ػشپشػتبى .
-6ثشلشاسي ًؾبهي هـبسوتي دس توبم ػغَش ػبصهبًي ثِ عَسي وِ اّذاف ٍ خَاػتِّبي ػبصهبى ثِ
آػبًي ثِ وبسوٌبى هٌتمل ؿذُ ٍ اص ػَي ديگش اًتؾبسات وبسوٌبى ًيض ثِ ػَْلت ثِ اعالؿ ػشپشػتبى ٍ هذيشيت
ػبصهبى ثشػذ .
-7ثشلشاسي ًؾبم پبداؽ ٍ خجشاى هغلَة ٍ هتٌبػت ثب فولىشد وبسوٌبى .
-8استمبء ػغص سضبيت هٌذي وبسوٌبى .

اصول مديزيت عملكزد
اكَل هـخق سا ثبيذ ثقٌَاى هجٌب ٍ صيش ثٌبي هذيشيت فولىشد دس ًؾشگشفت  .ايي اكَل سا هي تَاى ثِ
كَست ريل فٌَاى ًوَد:
-1ثشاي ّش هؼئلِ پبػخي خبف هي تَاى يبفت .
-2اسصؿْب زيضي فشا تشاص لبثليت ػَد آٍسي هيثبؿٌذ.
-3هذيشيت فولىشد ًَفي فشايٌذ اػبػي وؼت ٍ وبس اػت .
-4تَخِ خبف ثِ لذست ضبكل اص تجبدل اعالفبت.

4

عوامل مؤثزدر توفيق مديزيت عملكزد
هذيشيت فولىشد دسفول ،صهبًي هي تَاًذ ثِ هَفميت ًبيل ؿَد وِ ػبيشفَاهل هتـىلِ ػبصهبى ثِ
فشايٌذ هذيشيت فولىشد ووه ًوبيٌذ  .فَاهل هزوَس سا ثِ ؿىل صيش هي تَاى عجمِ ثٌذي ًوَد:
-1آهبدگي ٍ ّوؼَيي هذيشيت اسؿذ ػبصهبى دس ثشلشاسي فشايٌذ هذيشيت فولىشد ٍ ضوبيت ّوِ خبًجِ
اص آى .
ّ-2وبٌّگي وبهل ًؾبم هذيشيت فولىشد ثب ػبيش ًؾبهْبي ػبصهبى .
-3ثشلشاسي آهَصؿْبي الصم ٍ هٌبػت خْت اخشاي ّش زِ ثْتش هذيشيت فولىشد دسػبصهبى .
-4دخبلت هؼتمين وبسوٌبى دس اخشاي هذيشيت فولىشد.
-5سٍؿْبي اخشاي هذيشيت فولىشد ثبيذ ثِ ًطَي ثبؿذ وِ ّن ثب اّذاف ٍ اًتؾبسات ػبصهبى ٍ ّن ثب
خَاػتْب ٍ ًيبصّبي وبسوٌبى ّوؼَ ثبؿذ .
-6ثبيذ فولىشد ػبصهبى هَسد اسصيبثي لشاس گيشد ًِ فولىشد فشد يب افشاد.
دس كَستيىِ فشايٌذ هذيشيت فولىشد ثب هَفميت اخشا ؿَد ،اٍليي ًتيدِ ضبكلِ ،تَاًوٌذ ػبصي
وبسوٌبى اػت يقٌي ثِ خبي اػتمالل يب ٍاثؼتگي ،وبسهٌذ دسكذد ضلَل ّوجؼتگي ثيي وبسوٌبى ٍ ثؼتگي
گشٍّي آًْبػت  .تَاًوٌذ ػبصي وبسوٌبى صيش ثٌبيي اػت ثشاي ثْجَد هؼتوش ويفيت هطلَالت ٍ خذهبت خْت
اسائِ ثِ هـتشيبى.
ًؾبهْبي هذيشيت فولىشد دسكَستيىِ ثِ ًطَ هغلَة پيبدُ ػبصي ٍ هَسد اػتفبدُ لشاس گيشًذ ،هي
تَاًٌذ هٌـبء اثش ٍ ًيشٍيي هطشن دسخْت ثْجَد فولىشد ٍ ثْشُ ٍسي ػبصهبى ؿًَذ وِ دس ايي كَست ثقٌَاى
هٌجـ فبثذُ تلمي هيگشدًذ  .اص ػَي ديگش دسكَستيىِ ايي ًؾبهْب ًتَاًٌذ ثِ ثْجَد فولىشد فشد دس ػبصهبى
ثيبًدبهٌذ ،ثقٌَاى هٌجـ ّضيٌِ دس ًؾش گشفتِ هيؿًَذ زِ ثِ دليل اتالف صهبى ٍ هٌبثـ كشف ؿذُ ثشاي آًْب
ثبفث ايدبد ّضيٌِ فشكت اص دػت سفتِ ؿذُ ٍ ثِ فَاى هٌجـ ّضيٌِ ػش ثبس غيش ضشٍسدس هي آيٌذ.
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فزايند مديزيت عملكزد
فشآيٌذ هذيشيت فولىشد يه فشآيٌذ زشخِ اي اػت وِ ثب ثشًبهِ سيضي فولىشد آغبص هيؿَد .ثشًبهِ
سيضي فولىشد خَد ؿبهل دٍ ثخؾ هيثبؿذ وِ فجبستٌذ اص :
 -1تقشيف ًمـْب ٍ هؼئَليتْبي وبسوٌبى ٍ هقيبسّب ٍ اًتؾبسات فولىشد وِ خَد هي تَاًذ وبسوٌبى سا اص
ًطَُ ه ـبسوت آًْب دس ساّجشد ػبصهبى آگبُ ًوبيذ  .دسايي ثخؾ وبسوٌبى ثب اّذاف والى ػبصهبى ٍساّجشدّبي
دػتيبثي ثِ آًْب ثِ عَس وبهل آؿٌب هيگشدًذ ٍ اص خَاػتْب ٍ اًتؾبسات ػبصهبى آگبّي هي يبثٌذ .
-2تْيِ ٍ تذٍيي اّذاف هـخق ثشاي وبسوٌبى وِ ايي وبس ًيض ثش هجٌبي ٍؽبيفً ،مـْب ٍ هؼئَليتْبي
خَد وبسوٌبى اًدبم هيؿَد.
ّش دٍ ثخؾ فَق الزوش دسزْبس هشضلِ ثشًبهِ سيضي ٍ اخشا هيگشدًذ  .دسهشضلِ اٍل تقشيف ًمـْب ٍ
هؼئَليتْب ٍ تقييي اّذاف اص ػَي ػشپشػتبى ٍ ثب اػتفبدُ اص دادُّبي دسيبفتي اص وبسوٌبى ثِ عَس هـبسوتي
اًدبم هيؿَد  .دس هشضلِ د ٍم ػشپشػت ثِ اتفبق وبسهٌذ ٍ ثِ عَس هـتشن ًؼجت ثِ تذٍيي ساّجشدّبي الصم
ثشاي دػتيبثي ثِ اّذاف تقييي ؿذُ الذام هي ًوبيٌذ .دسهشضلِ ػَم ػشپشػت ثِ اتفبق وبسهٌذ دسهَسد سٍؿي
وِ ثشاي اسصيبثي فولىشد ٍ پيـشفت وبسهٌذ هَسد اػتفبدُ لشاس خَاّذ گشفت ،تلوين گيشي هي ًوبيٌذ ٍ دس
هشضلِ زْبسم ػشپشػت ثب اًدبم اسصيبثيّب ي الصم ثش پيـشفت فولىشد وبسهٌذ ًؾبست ًوَدُ ٍ ثبص خَسد اكالضي
الصم سا ثِ اٍ اسائِ هي ًوبيذ ٍ ثِ ّذايت ٍي هي پشداصد ؛ گبّي ًيض ػشپشػت دس اًتؾبسات خَد تدذيذ ًؾش ًوَدُ
ٍ آًْب سا تقذيل هي ًوبيذ .
ّوبًگًَِ وِ اؿبسُ ؿذ هدايت اسبس مديزيت عملكزد است  .دس خالل خلؼبت
ّذايت ،ػشپشػتبى ثِ اسائِ ساّىبسّبي الصم ٍ ّذايت وبسوٌبى دس هؼيش تَافك ؿذُ الذام هي ًوبيٌذ تب وبسوٌبى ثِ
اّذاف اص پيؾ تقييي ؿذُ دػت يبثٌذ  .فشآيٌذ هزوَس ثبفث هيؿَد تب فولىشد هغلَة وبسوٌبى تـَيك ٍ دس
ًتيدِ تىشاس پزيشي آى ثيـتش گشدد ٍ اص عشف ي فولىشد ًبهغلَة ًيض ؿٌبػبيي ٍ ثب اسائِ ساّىبس هٌبػت تَػظ
ػشپشػت،وبسهٌذاى ثِ اكالش فولىشد خَد الذام ًوبي ٌذ  .ايي فشآيٌذ ثِ ًَثِ خَد ثبفث ثشلشاسي استجبعبت هإثش
ٍ ثي تىلف ثيي ػشپشػت ٍوبسهٌذ ؿذُ ٍ ثبفث ايدبد يه خَ هـبسوت تَأم ثب كويويت هيگشدد.
تقلين ٍ ّذايت ثبيذ ثب ثطث دس ثبسُ فولىشد ٍهمبيؼِ ايٌىِ زگًَِ اًتؾبسات هَسد تَافك دس خلؼِ
ثشًبهِ سيضي ساثش آٍسدُ هي ًوبيذ ،ثش تمَيت استجبط ثيي وبسوٌبى ٍ ػشپشػتبى ًيض تأويذ ًوبيذ  .تقلين ٍ ّذايت
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ثقٌَاى يه استجبط آصاداًِ ٍ هؼتوش ضوي تضويي سٍص آهذ ثَدى ٍ كطت اًتؾبسات فولىشد ،ثبيذ اص عشيك تـَيك
وبسوٌبى،تْيِ دػتَسالقول الصم ٍ دسيبفت ثبص خَسد ،افتوبد آًْب سا خلت ؛ ٍ ثب اًگيضُ ٍ آهبدُ ًگْذاسد .
ػشپشػتبى دس ًمؾ هشثي ثبيذ صيش دػتبى خَد سا ثشاي استمبء داًؾ خَدؿبى ،اػتفبدُ هـتشن اص
هٌبثـ ٍ ًـش اعالفبت د س ثبسُ هَفميتْب ٍ ؿىؼتْبي خَد ،تـَيك ٍ ووه ًوبيٌذ وِ دس خالل خلؼبت ّذايت ٍ
تقلين كَست هيگيشد  .دس عَل ثشگضاسي ايي خلؼبت ،وليِ ٍؽبيف ؿغلي وبسوٌبى ،سٍيِّب ٍ خظ هـيّب هَسد
ثشسػي لشاس هيگيشًذ تب ضوي اعويٌبى اص ايٌىِ وليِ هَاسد فَق سٍؿي ،هقمَل ٍ فولي ّؼتٌذ ،اص ضوبيت
وبسوٌبى اص اّذاف ػبصهبى ًيض هغوئي ؿًَذ .دس غيشايي كَست هي تَاى دس ثشًبهِ فولىشد تغييشات ٍ تقذيالتي
پذيذ آٍسد .
ػشپشػت دس هشضلِ ًْبيي ،وبسهٌذاى سا عي خلؼبت صهبى ثٌذي ؿذُ هٌؾن ٍ هتقذد هَسد اسصيبثي ٍ
ثشسػي لشاس هيدّذ تب اص هيضاى پيـشفت وبس ثِ عَس هؼتوش آگبّي يبثذ .اص آًدب وِ هَفميت ّش ثشًبهِ هذيشيت
فولىشد ثش تَاًبيي آى دس اًذاصُ گيشي فولىشد ٍ پيـشفت آى تىيِ داسد ،لزا ثشگضاسي هؼتوش ٍ هٌؾن خلؼبت
هزوَس ٍ تقييي دليك هيضاى پيـشفت ثشًبهِ ثؼيبس ضبئض اّويت اػت .

مشايبي مديزيت عملكزد
هذيشيت فولىشد هي تَاًذ هضيتْبي صيبدي ثشاي وبسوٌبى،ػشپشػتبى ٍ ػبصهبى ثَخَد آٍسد  .سٍيىشد
هذيشيت فولىشد ثب ثْشُ گيشي اص اسصؿيبثيّبي دليك ٍ هٌؾن،ثبص خَسد فولىشد هـخلي سا ثشاي ثْجَد فولىشد
وبسوٌبى فشاّن هي آٍسد ،الضاهبت وبس آهَصي هَسد ًيبص ثشاي پيـشفت ٍ استمبء وبسوٌبى سا تقييي ٍ سًٍذ تَػقِ
فشدي ٍ ػبصهبًي سا ّوَاس ٍ تؼْيل هي ًوبيذ ،ثيي تلوين گيشي وبسوٌبى ٍ فولىشد ،استجبط ًضديىي ثشلشاس هي
وٌذ ٍ ػشاًدبم اًگيضؽ ٍ ثْشُ ٍسي وبسوٌبى سا افضايؾ هيدّذ ،تقذادي اص ٍيظگيْب ٍ هضايبي هذيشيت فولىشد
دس ػِ ضَصُ ٍ اص ديذگبُّبي گًَبگَى ػبصهبًي ،وبسوٌبى ٍ ػشپشػتبى ثِ ؿشش ريل عجمِ ثٌذي ٍ ثشسػي
هيگشدًذ:
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الف) اص ديذگبُ ػبصهبًي
ٍ-1خَد اّذاف ،همبكذ ٍ اٍلَيتْبي ػبصهبًي ٍاضص ٍ هـخق.
 -2ايدبد هَاصًِ ثيي فـبسّبي وَتبُ هذت ثشاي تَليذ ٍ ًيبص ثلٌذ هذت سؿذ ٍ تَػقِ ضشفِ اي
وبسوٌبى.
-3ايدبد تقْذ ػبصهبًي پبيذاس خْت دادى پبداؿْبي الصم ثِ فقبليتّبي ثشتش دس هطل وبس.
-4ثشلشاسي ًَفي تٌبػت ثيي فشٌّگ ػبصهبى ٍ خظ هـيّبي اسصؿيبثي آى .

ة)اص ديذگبُ ػشپشػتبى
-1ايدبد فضبي هٌبػت خْت ثشلشاسي استجبط ٍ گفتگَي كشيص،ثي تىلف ٍ دٍ خبًجِ ثيي ػشپشػتبى ٍ
وبسوٌبى.
-2تلوين گيشي ػشپشػتبى ٍ وبسوٌبى صيش هدوَفِ ثِ عَس هـتشن.
-3افتوبد هتمبثل ٍ وبفي ثيي ػشپشػتبى ٍ وبسوٌبى صيش هدوَفِ.
-4ػشپشػتبى كشفبً ثِ اثقبد هٌفي فولىشد وبسوٌبى تأويذ ًوي وٌٌذ ٍ خٌجِّبي هثجت فولىشد آًْب
ثيـتش هَسد تَخِ هيثبؿذ .
-5ػشپشػتبى فاللوٌذ ثِ تـشيص ًؾبم اسصؿيبثي ٍ زگًَگي افوبل آى ثشاي وبسوٌبى هيثبؿٌذ ٍ دس
تَضيص فشآيٌذ هزوَس خذيت الصم سا ثِ فول هي آٍسًذ.
-6افو بل ًؾبم اسصؿيبثي هذيشيت فولىشد ثش فْذُ ػشپشػتبى آهبدُ ٍ آگبُ ٍ خذي هيثبؿذ وِ اؿشاف
وبهل ثش فولىشد ٍالقي وبسوٌبى صيش هدوَفِ خَد سا داسًذ .

ذ) اص ديذگبُ وبسوٌبى
-1فولىشدّبي وبسوٌبى ثِ عَس وبهل ٍ ثِ كَست هلوَعٍ،اضص ٍ سٍؿي اًذاصُ گيشي ٍ ّذايت
هيؿًَذ.
-2اسصؿيبثي فولىشد وبسوٌبى ثبفث افضايؾ ٍ تـَيك سؿذ ضشفِ اي ؿذُ ٍ اًتمبل فشٌّگ آى سا
تؼْيل هي ًوبيذ .
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-3ثِ وبسوٌبى فشكت اؽْبس ًؾش دس ثبسُ هؼبيل ،اّذاف ٍ ثشًبهِّب ٍ ّوسٌيي ثطث ٍ تجبدل ًؾش دس
ثبسُ آًْب دادُ هيؿَد تب دس هطيغي كويوي ًؾشات خَد سا ثِ ػشپشػت هٌتمل ًوبيٌذ.
-4وبسوٌبى ثبص خَسد وبفي ٍ هؼتوش سا اص عشيك هٌبثـ هختلف (ػشپشػتبى ،هـتشيبىّ ،وىبساى ٍ ) . . .
دسيبفت هي وٌٌذ تب اص هَلقيت خَد دس هَسد فولىشد هَسد اًتؾبس آگبّي وؼت ًوبيٌذ .
-5پشداختْبي خجشاًي،پبداؿْب ٍ افضايؾ پشداختْب ّن ثش هجٌبي فولىشد فشدي ٍ ّن ثش هجٌبي فولىشد
گشٍّي هيثبؿذ .

معبيت مديزيت عملكزد
ًؾبهْبي هذيشيت فولىشد دس كَستيىِ ثِ گًَِ اي اثش ثخؾ افوبل ؿًَذ ،هٌجـ فبيذُ ٍ پذيذ آٍسًذُ
اسصؽ افضٍدُ هيثبؿٌذ ٍ دس غيش ايٌلَست ثقٌَاى هٌجـ ّضيٌِ يب ػش ثبس غيش ضشٍس دس ًؾش گشفتِ هيؿًَذ  .اگش
سٍيىشد هذيشيت فولىشد ثبفث ثْجَد فولىشد فشد ًـَد ٍ ثبفث پيـشفت ٍ استمبء فولىشد ػبصهبى ًگشدد ،ثِ دليل
اص دػت دادى صهبى ٍ هٌبثـ هلشف ؿذُ ثشاي عشاضي ٍ اخشاي آى ،ثقٌَاى هٌجـ ّضيٌِ تلمي هي گشدد ،ثِ دليل
اص دػت دادى صهبى ٍ هٌبثـ هلشف ؿذُ ثشاي عشاضي ٍ اخشاي آى ثقٌَاى هٌجـ ّضيٌِ تلمي هيگشدد  .اص ػَي
ديگش ثشخي ػبصهبًْب ثِ ايي ًىتِ ٍالف ًيؼتٌذ وِ ًؾبم هذيشيت فولىشد آًْب يه هٌجـ ػَد اػت يب يه هٌجـ
ّضيٌِ ؟ صيشا ايي ػبصهبًْب اثقبد التلبدي خَد ًؾبم سا هَسد ػٌدؾ ٍ اسصيبثي هذاٍم لشاس ًويدٌّذ ٍ ّويي اهش
ثبفث هيؿ َد وِ ًؾبم هذيشيت فولىشد ثِ يه ًؾبم تـشيفبتي ٍ ثي فبيذُ هجذل گشدد  .ثشخي اص وبػتيْب ٍ
هقبيت ًؾبم هذيشيت فولىشد ثِ ؿشش صيش هيثبؿٌذ :
-1ػبصهبًْب ًؾبهْبي هذيشيت فولىشد سا ثب ًؾبهْبي اسصيبثي فولىشد اؿتجبُ هيگيشًذ ٍ آًْب سا هقبدل
ّن للوذاد هي وٌٌذ .
-2ثقضبً هذيشيت فولىشد سا ثقٌَاى ًؾبم ًؾبست تطويلي تلمي هي وٌٌذ تب ايٌىِ آى سا ثقٌَاى يه
ًؾبم تَػقِ اي دس ًؾش ثگيشًذ .
-3ثؼيبسي اص ػشپشػتبى فبلذ هْبستْبي الصم ثشاي افوبل يب ثْجَد هذيشيت فولىشد هيثبؿٌذ.
-4دس ثيـتش ػبصهبًْبٍ ،اضذّبي هٌبثـ اًؼبًي تٌْب ٍاضذّبي هؼئَل عشاضي ٍ وٌتشل ًؾبم هذيشيت
فولىشد هيثبؿٌذ.
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ضبل آى وِ ايي ًؾبم يه سٍيىشد هـبسوتي ٍ فشا گيش ػبصهبًي اػت وِ ثبيذ تَػظ وليِ ٍاضذّبي
ػبصهبًي افوبل ٍ اخشا گشدد .

شزح نمونه اي اس ارسيبثی
ارسيبثی  063درجه
اسصيبثي  361دسخِ زيؼت؟
اسصيبثي  361دسخِ ،سٍؽ ٍ اثضاسي اػت وِ ثِ ّش وبسهٌذ فشكت دسيبفت ثبصخَسد فولىشدؽ سا اص
خبًت ػشپشػتّ ،وىبساى ،وبسهٌذاى ٍ هـتشيبى هيدّذّ .ش فشد دس اسصيبثي خَدؽ ّن هيتَاًذ اص اثضاس اسصيبثي
 361دسخِ اػتفبدُ وٌذ.

اسصيبثي  361دسخِ ثِ فشد اهىبى هيدّذ اص زگًَگي اسصيبثي ديگشاى اص ػَدهٌذياؽ ثِ فٌَاى وبسهٌذ
يب ّوىبس هغلـ ؿَدً .تيدِي هإثشتشيي فشايٌذّبي اسصيبثي  361دسخِ ،ثبصخَسدّبيي اػت وِ اػبع آًْب
سفتبسّبيي اػت وِ وبسهٌذاى ديگش هيتَاًٌذ ثجيٌٌذ ٍ فشد اسصيبثيؿًَذُ ،خَدؽ هتَخِ آى سفتبسّب ًيؼت.

ايي اسصيبثي آگبّي دسثبسُي هْبستّب ٍ سفتبسّبي هغلَة دس ػبصهبى ثشاي ثِ اًدبم سػبًذى هأهَسيت،
تطمك ثخـيذى ثِ سؤيبّب ٍ صًذگي هغبثك اسصؽّب سا ثبال هيثشد .ايي اسصيبثي سيـِ دس سفتبسّبيي داسد وِ اًتؾبس
هيسٍد ػغص آًْب اص ػغص اًتؾبسات هـتشي ثبالتش ثبؿذ.
افشادي وِ هقوَال ثب هـبسوت ػبصهبى ٍ وبسهٌذاى ،ثِ فٌَاى اسصيبة اًتخبة هيؿًَذ ،ثِ كَست هٌؾن
ثب فشدي وِ دسيبفتوٌٌذُي ثبصخَسد اػت ،دس توبع ّؼتٌذ.
ّذف ديگش اسصيبثي  361دسخِ ،ؿٌبػبًذى ًمبط لَت ٍ ضقف افشاد ثِ آًْب ٍ آگبّي سػبًذى دسثبسُي
خٌجِّبيي اص وبسؿبى اػت وِ ثِ پيـشفت ضشفِاي ًيبص داسد.
اسصيبثي  361دسخِ ،يه ضويوِي هثجت ثِ ػيؼتن هذيشيت فولىشد ؿوب اػت ٍ اگش دسػت آهَصؽ
دادُ ؿَد ٍ ثب دلت اخشا ؿَد ،افشاد سا لبدس هيػبصد ثْتش اص لجل ثِ هـتشيبى خذهبتسػبًي وٌٌذ ٍ دس وبس
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خَدؿبى پيـشفت وٌٌذ .ثب ٍخَد ايي ،اگش كشفب ثخبعش ثبة ؿذى اسصيبثي  361دسخًِ ،بؿيبًِ اص آى اػتفبدُ
وٌيذ ،فبخقِاي سظ هيدّذ وِ ثشاي ًدبت اص آى ثِ هبُّب ٍ ؿبيذ ػبلّب صهبى اضتيبج اػت.

جنجههبي مثجت ارسيبثی  063درجه
ثبسخورد ثهتز اس منبثع ثيشتز :ايي سٍؽ ،ثبصخَسدّبي ّوِخبًجِاي سا اص ػَي وبسهٌذاىّ ،وتبيبى ٍ
ػشپشػتبى دس اختيبس لشاس هيدّذ ٍ هيتَاًذ يه پيـشفت لغقي تلمي گشدد .اسصيبثي  361هيتَاًذ دس ٍلت
هذيشاى ّن كشفِخَيي وٌذ ،اص ايي ًؾش وِ ثب هـبسوت افشاد ثيـتش دس فشايٌذ ،آًْب اًشطي ووتشي سا كشف اسائِي
ثبصخَسد هيوٌٌذ .آگبّي ّوىبساى هْن اػت ٍ ايي فشايٌذ هيتَاًذ ثِ ّش فشد ووه وٌذ اص ًطَُي ًگشؽ
ديگشاى ًؼجت ثِ وبسؽ هغلـ ؿَد.
پيشزفت گزوه :ايي سٍيىشد اسصيبثي ثِ افضبء گشٍُ هيآهَصد وِ ثِ ًطَ هإثشتشي ثب ّن وبس وٌٌذ.
گشٍُّب ثْتش اص ػشپشػتّبيؿبى ثب ًطَُي فولىشد افضبء آؿٌب ّؼتٌذ .ثبصخَسد  361دسخِ ثبفث هيؿَد
افضبي گشٍُ ًؼجت ثِ يىذيگش اضؼبع هؼئَليت ثيـتشي وٌٌذ ،صيشا ّوگي آًْب هـتشوب هيداًٌذ دسثبسُي
فولىشد ّش فضَ اعالفبتي سا اسائِ خَاٌّذ وشد .پشٍػِاي وِ ثِ خَثي ثشًبهِسيضي ؿذُ ثبؿذ هيتَاًذ استجبعبت
افضب ٍ پيـشفت گشٍُ سا ثْجَد ثخـذ.
پيشزفت عملكزد فزدي و سبسمبنی :اسصيبثي  361دسخِ يىي اص ثْتشيي سٍؽّب ثشاي دسن
ًيبصّبي پيـشفت فشدي ٍ ػبصهبًي اػت.
مسئوليت پيشزفت کبر :ثٌب ثِ داليل ثؼيبس ،ػبصهبىّب ديگش هؼئَل پيـشفت وبس وبسهٌذاىؿبى
ًيؼتٌذ .ثبصخَسدّبي ضبكل اص اسصيبثي  361دسخِ هيتَاًذ اعالفبت اسصؿوٌذي سا دس اختيبس افشاد لشاس دّذ تب
ثِ ووه آى ،وبسؿبى سا ثْجَد ثخـٌذ.
دقت :ثؼيبسي اص وبسهٌذاى اضؼبع هيوٌٌذ اسصيبثي  361دسخِ دليكتش اػت ،ثيـتش
هٌقىغوٌٌذُي فولىشد آًْب اػت ٍ دس همبيؼِ ثب ثبصخَسد يه ػشپشػت ثِ تٌْبيي ،هقتجشتش اػت .ايي ٍيظگيّب
ػجت هيؿَد اعالفبت ثِ دػت آهذُ اص ايي اسصيبثي دس پيـشفت فشد ٍ وبسؽ ،هإثشتش ثبؿٌذ.
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ريسک کبهشيبفتهي تجعيض :صهبًي وِ اسصيبثي اص ػَي فذُاي اص افشاد ٍ دس خلَف فولىشدّبي
هتٌَؿ وبسي كَست گيشد ،تجقيض ًبؿي اص ًظاد ،ػي يب خٌغ وبّؾ هييبثذ .اثش ّبلِاي وِ تطت تأثيش آى ،يه
ػشپشػت ثش اػبع تبصُتشيي توبػؾ ثب وبسهٌذاى ،فولىشد آًْب سا اسصيبثي هيوٌذ ّن ثِ ضذالل هيسػذ.
ثهجود خدمبت مشتزيّ :ش فشد ثبصخَسدّبي ثباسصؿي سا دسثبسُي ويفيت هطلَل يب خذهبتؾ
دسيبفت هيوٌذ ،ثَيظُ دس آى فشايٌذّبي اسصيبثي وِ هـتشي داخلي ٍ خبسخي سا ؿبهل هيؿًَذ .ايي ثبصخَسد
ثبيذ ثِ فشد اهىبى ثْجَد ويفيت ،لبثليتافتوبد ،زبثىي ٍ گؼتشدگي ايي هطلَالت ٍ خذهبت سا ثذّذ.
ارسيبثی نيبسهبي آموسشی :اسصيبثي  361دسخِ ،اعالفبت خبهقي سا دسثبسُي ًيبصّبي آهَصؿي
ػبصهبى اسائِ هيوٌذ ،ثٌبثشايي اهىبى ثشًبهِسيضي ثشاي والعّب ،هؼئَليتّبي هيبىوبسوشدي ٍ آهَصؽ
ّوِخبًجِ سا فشاّن هيوٌذ.
جنجههبي منفی ارسيبثی  063درجه
سوال فزايند طزاحی :فشايٌذ اسصيبثي  361دسخِ ،اغلت ثِ فٌَاى پيـٌْبدي اص ػَي ػبصهبى هٌبثـ
اًؼبًي هقشفي هيؿَد يب تَػظ يه هذيش اخشايي ّذايت هيؿَد وِ دس يه ػويٌبس يب يه وتبة ،دسثبسُي ايي
فشايٌذ زيضّبيي آهَختِ اػت .دسػت ّوبًغَس وِ يه ػبصهبىّ ،شگًَِ تغييش ثشًبهِسيضيؿذُ سا اخشا هيوٌذ،
اخشاي اسصيبثي  361دسخِ ّن ثبيذ هغبثك اكَل هذيشيت تغييش ثبؿذً .وبيٌذگبًي اص هيبى افشادي وِ لشاس اػت اص
ايي فشايٌذ اػتفبدُ وٌٌذ ٍ ثب آى صًذگي وٌٌذ ،ثبيذ اهىبًبت ايي فشايٌذ سا ثشاي ػبصهبى ؿوب ثشسػي وٌٌذ ٍ آى سا
تَػقِ دٌّذ.
شكست سبسمبن در ايجبد ارتجبط ثب فزايند :ثشاي ايي وِ يه فشايٌذ اسصيبثي  361دسخِ هإثش ٍالـ
ؿَد ،ثبيذ ثب اّذاف ولي اػتشاتظيه ػبصهبى ؿوب استجبط ثشلشاس وٌذ .اگش ؿوب لبثليتّبيي سا ؿٌبػبيي وشدُايذ يب
تَضيطبت خبهـ وبسي دس دػت داسيذ ،اص عشيك ايي ثبصخَسدّب ،افشاد سا ًؼجت ثِ فولىشدؿبى دس ساثغِ ثب
لبثليتّبي هَسد اًتؾبس ٍ ٍؽبيف وبسي ،هغلـ وٌيذ.

اطالعبت نبکبفی :اص آًدب وِ فشايٌذّبي اسصيبثي  361دسخِ ّناوٌَى ؿٌبختِؿذُ ًيؼتٌذ ،افشادي وِ
ثبصخَسد دسيبفت هيوٌٌذ ،اگش ثخَاٌّذ ثيـتش دسثبسُي ثبصخَسدّب ثذاًٌذّ ،ير هشخقي ثشاي ووه گشفتي ًذاسًذ.
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آًْب وؼي سا ًذاسًذ وِ دسثبسُي ًؾشات هجْن ،ؿفبفػبصي وٌذ يب دسثبسُي ستجِّبي خبف ٍ هجٌبي آًْب اعالفبت
ثيـتشي ثِ آًْب ثذّذ.
ثٌبثشاييٍ ،خَد هشثيبًي وِ فشايٌذ اسصيبثي  361دسخِ سا آهَصؽ دٌّذ ،هْن اػت .ايي هشثيبى ثِ
ػشپشػتبى ،وبسوٌبى هٌبثـ اًؼبًي ،هذيشاى فاللِهٌذ ٍ ديگشاى آهَصؽ هيذٌّذ تب ثِ افشاد دس تفؼيش
ثبصخَسدّبيي وِ دسيبفت وشدُاًذ ،ووه وٌٌذ ٍ ثش هجٌبي آى ،ثشًبهِّبي اخشايي داؿتِ ثبؿٌذ.
ثیتجزثگی و ثیکفبيتی ارسيبة :فالٍُ ثش آهَصؽّبي ًبوبفي وِ ػبصهبىّب دس اختيبس اسائِدٌّذگبى
ٍ دسيبفتوٌٌذگبى ثبصخَسد لشاس هيدٌّذ ،اسصيبةّب ّن ثِ عشق هختلف هيتَاًٌذ هشتىت اؿتجبُ ؿًَذ .اسصيبةّب
هوىي اػت ثشاي خَة خلَُ دادى يه وبسهٌذ ،ستجِّبي اٍ سا ثبال ثجشًذ .آًْب هوىي اػت دس خفب دػت ثِ يىي
وٌٌذ تب وبسي وٌٌذ ػيؼتن ثغَس ػبختگي ،فولىشد ّوِ سا ثبال ًـبى دّذ .ثشاي خلَگيشي اص ايي تلِّب ،ثبيذ
ثبصسػي ٍ ػٌدؾ ٍخَد داؿتِ ثبؿذ.
سيبد ثودن اطالعبت کبمپيوتزي/کبغذثبسيً :يبص ّؼت ثيـتش ثگَين؟ دس اسصيبثيّبي لذين ،فمظ ثِ
دٍ ًفش ٍ يه فشم ًيبص ثَد .اسصيبثيّبي اهشٍصي ثب ٍخَد اسصيبةّبي هتقذد ،ؿوبس خبلق ؿشوتوٌٌذگبى دس
فشايٌذ ٍ صهبًي سا وِ ثبيذ ثِ آى اختلبف داد ،ثبال هيثشد.
فشايٌذّبي اسصيبثي  361دسخِ ،هقبيجي داسًذ ،اهب هبًٌذ ّش فشايٌذ اسصيبثي فولىشد ديگشي ،ايي فشايٌذ
ّن هيتَاًذ سٍؽّبي هثجت ٍ لذستوٌذ ضل هؼبئل سا افضايؾ دّذ ٍ ثشاي استمبء سؿذ ٍ پيـشفت وبسهٌذاى،
سٍؽ فويمب هإثش ٍ تأييذؿذُي ػبصهبًي سا دس اختيبس ؿوب لشاس دّذ .ثِ ّش ضبل ،ايي فشايٌذ ،دس ثذتشيي ضبلت،
سٍضيِ سا ضقيف هيوٌذ ،اًگيضُ سا تخشيت هيوٌذ ٍ ثِ وبسهٌذاى هطشٍم اًگيضُ هيدّذ فليِ وؼبًي وِ فولىشد
آًْب سا فبلي ًـبى ًذادُاًذ ،دػت ثِ اًتمبم ٍ ضوالت تالفيخَيبًِ ثضًٌذ.

نتيجه گيزي و پيشنهبدات
دس خْبى پش تالعن ٍ سلبثتي اهشٍص ،ػبصهبًْبيي تَاًبيي هبًذگبسي ٍ ثمبء ساداسًذ وِ ّش زِ ثيـتش ثش
ثْجَد فولىشد ٍ ثْشُ ٍسي خَد ثيبفضايٌذ .يىي اص هٌبثـ هْنً ،يشٍي اًؼبًي ّش ػبصهبى هيثبؿذ وِ هيثبيؼت ثِ
ًطَ ؿبيؼتِ ّذايت گشديذُ ٍ دس خْت تطميك ٍ دػتيبثي ثِ اّذاف ػبصهبى ،آهَصؽّبي الصم سا فشاگيشد تب
خبيي وِ ثِ عَس وبهل ثِ اّذاف ٍ اًتؾبسات ػبصهبى ٍالف گشديذُ ٍ دس خْت ًيل ثِ آًْب وَؿؾ ًوبيذ  .ثشاي
دػتيبثي ثِ زٌيي ّذفيً ،ؾبهْبي ػٌتي هذيشيت فولىشد وِ ثيـتش ،اص ثشتشي ٍ ؿبيؼتگي فشدي وبسوٌبى
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ضوبيت هي وٌٌذ ٍ ديگبّي هٌفي ٍ تٌجيْي داؿتِ ٍ ثش گزؿتِ تإويذ هي ًوبيٌذ ،فبلذ وبسآيي ٍ اثش ثخـي الصم
هيثبؿٌذ  .اص ػَي ديگش سٍيىشد هذيشيت فولىشد وِ ثش تَػقِ هْبستْب ٍ تَاًبئيّبي الصم ثشاي اًدبم هغلَة
وبس تأويذ؛ ٍ اص هؼئَليتْبي خوقي ضوبيت هي وٌذ ٍ ديذگبّي هثجت ٍ هجتٌي ثش آيٌذُ داسد ٍ دس آى ٍاطُّبي
‹‹گفتگَ››‹‹ ،دسن هـتشن›› ٍ ‹‹تقْذ هتمبثل››ٍاطُّبي وليذي هطؼَة هيؿًَذ ،ثشاي ًيل ثِ اّذاف
ػبصهبًْبي ًَيي ٍ هتشلي اهشٍصي هٌبػت هيثبؿذ  .ثٌبثشايي ػبصهبًْب ثبيذ ًَفي زشخؾ اص ًؾبهْبي ػٌتي ثِ
ًؾبهْبي خذيذ هذيشيت فولىشد اًدبم دٌّذ ّ .وسٌيي ػبصهبًْب ًجبيذ ثذًجبل يه ساُ ضل ػشيـ ثبؿٌذ وِ
ثالفبكلِ ثبفث ثْجَد ثْشُ ٍسي ٍ فولىشد آًْب ؿَد .هذيشيت فولىشد يه فشآيٌذ هؼتوش ثْجَد فولىشد هيثبؿذ
وِ دس ثلٌذ هذت ثِ ًتيدِ الصم هيسػذ ٍ ثبفث ووه ثِ هذيشيت ػبصهبى دس يبفتي ساّْبيي هيؿَد وِ ثتَاًذ
ثِ ًطَ ثْتشي اص ؿغل ػبصهبًي ٍ وبسوٌبى خَد دس خْت ًيل ثِ اّذاف ػبصهبى ضوبيت ًوبيذ .
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