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 (.یؼٌي ساثغِ ثيي تئَسی ٍ ػولي.)تبميذ هي ضَدوبسثشدی هفبّين اًگيضش دس ايي فػل ثش جٌجِ ّبي 

هذیشیت هجتٌي ثش ّذف چيست ؟ 
 . دس تؼييي ّذف تبميذ هي ضَدهطبسوت افشاد دس هذيشيت هجتٌي ثش ّذف ثِ 

 ّنذف نى ايني اسنت منِ ثنب اسنتزبدُ اص       , ثبضنٌذ  قبثل تبئيذ ٍ قبثل سٌجص يب اًذاصُ گيشي ,قبثل لوس ّذفْب ثبيذ ايي ٍ
 .سا ثَجَد نٍسدهَججبت اًگيضش ٍ تحشیه وبسوٌبى ّذفْبي سبصهبًي 

  ثنشاي  , ّذفْبي مَچل سبصهبًي سا ثِ غنَس  ّنذفْبي صنبظ   دس ايي است مِ هي تَاى اسصش هذيشيت هجتٌي ثش ّذف
 .  ٍاحذ سبصهبى ٍ اػؿبي نى دسنٍسد

 سبصهبى سا ثِ صَست ٍاحذّب ٍ اجضای وَچىتش دسآٍسدايجبة هي مٌذ مِ هجتٌي ثش ّذف هذيشيت. 
 سلسلِ هشاتت ّذفْب ثبػث هي ضَد مِ ثيي ّذفْبي يل سكح سبصهبى ثب ّذفْبي سكح ديگش سبصهبى استجبـ ثشقنشاس  ايي

 .  ضَد
 هنذيشيت  هي تَاى گزت مِ , نًجب مِ هذيشاى ٍاحذّبي پبئيي تش سبصهبى دس تؼييي ّذفْبي هشثَقِ هطبسمت هي مٌٌذاص

 .ًِ هسيش ثبال ثِ پبئييسا هي پيوبيذ ٍ هسيش پبئيي ثِ ثبال ,دس سبصهبى , هجتٌي ثش ّذف 
چْبس سوي اصلي هذیشیت هجتٌي ثش ّذف: 
ٍ هطخع گشدد مِ چگًَنِ ثنِ اجنشا دس    ّذفْب ثبيذ ثِ غَستي سٍضي ثيبى ضًَذ –ّذف یب ّذفْبی هطخص تؼييي 1)

 .  نيٌذ
هثال منبّص               . ّذفْب ثبيذ قبثل سٌجص ثبضٌذ. ثسٌذُ مشد, ثشاي هثبل ًجبيذ ثِ گزتي ّذف مبّص ّضيٌِ يب ثْجَد ميزيت      

 .دسغذ 10ّضيٌِ ّب ثِ هيضاى 
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افنشاد ٍمبسمٌنبى دس   , ّذفْب تٌْب ثَسيلِ سئيس تؼييي ًوي ضنَد  , دس هذيشيت هجتٌي ثش ّذف –تصوين گيشی هطبسوتي ( 2
 .تؼييي ّذفْب هطبسمت هي مٌٌذ

ضص ,دٍسُ ّبی صهبًي اصَال سِ هبِّ. ّش ّذفي ثبيذ دس يل دٍسُ صهبًي هطخع تبهيي ضَد –تؼييي صهبى هطخص ( 3
 .هبِّ یب یه سبلِ اًذ

سبصهبى دس جْت ًيل ثنِ ّنذف   , قشيق ثبصصَس ًوَدى ًتيجِ ػوليب  تالش هذاٍم هي ضَد تب اص  –ثبصخَس ًوَدى ًتيجِ ( 4
  . گبم ثشداسد

 دس غنَس  اًرنشاف اقنذام صنَد سا اغنال       يل اص افشاد ٍ مبسمٌبى هي تَاًٌذ ثش ًَع فؼبليت ٍ مبس صَد ًظبس  مٌٌنذ  ّش ٍ
 .ًوبيٌذ

 هي پيوبيذ( دس سبصهبى)سا پبئيي ثِ ثبال ٍ ثبال ثِ پبئيي ًوَدى هستوش ٍ اسصيبثي سسوي هذيشيت سبصهبى هسيشي ثبصصَس. 
 ٍ ًظشیِ تؼييي ّذفساثغِ ثيي هذیشیت هجتٌي ثش ّذف: 
 ِداسای ٍیژگيْبی صیش استتؼييي ّذف ًظشی: 
  ػولنشد فشد دسسكح ثبالتشي صَاّذ ( دس هقبيسِ ثب ّذفْبي نسبى ٍ يب ّذفي ٍجَد ًذاضتِ ثبضذ)اگش ّذفْب هطنل ثبضٌذ

 .ثبصخَس ًوَدى ًتيجِ هٌجش ثِ ػولىشدی ػبلي تش هيگشددّوچٌيي .ثَد
  ٍ هشثَط ثِ هسبلِ هطبسوت دادى افرشاد اسرت   , ًظشیِ تؼييي ّذفتٌْب هَسد اصتالف ثيي هذيشيت هجتٌي ثشّنذف

ّذفْب , ًظشیِ تؼييي ّذف حبلينِ دس دس ,ثش ايي هَؾَع ثِ ضذ  تبميذ هي ضَد یؼٌي دس هذیشیت هجتٌي ثش ّذف )
 (. هي گشددهمبهبت پبئيي تش اسجبع ٍ جْت اجشا ثِ همبهبت ثبالتش تؼييي ثِ ٍسيلِ 
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 صَاّذ ثَدهجتٌي ثش ّذف مبس سبصتش هذيشيت  غَس ، دس اى داسدفشد احسبس وٌذ وِ ثِ ّوىبسی دیگشاى ًيبص ثٌبثشايي اگش. 
 افشادثنِ اجنشاي ػولينب  ثْتنش     ,  دس ساثغِ ثب ّذفْبی هطرىل ايي است منِ  ػوذُ هطبسوت افشاد دس تؼييي ّذف ثشتشی

 .هي ضًَذتطَيق ٍ تشغيت 
هذیشیت هجتٌي ثش ّذف دس هشحلِ ػول: 

دٍلتي ٍ غيشاًتزبػي ضبّذ ايي ًَع ثشًبهِ ّب , نهَصضي, ثْذاضتي,سٍش هضثَس ضْش  ثِ سضايي داسد ٍ دس ثسيبسي اص سبصهبًْبي تجبسي
 .ّستين
 هذیشیت هجتٌي ثشّذف دس ّوِ جب ٍ دس ّش ضشایغي وبسسبص ًيست. 
 هطىالت ٍ هسبئلي ثذیٌگًَِ داضتِ است: 
  ًبتَاًي يب ثي هيلي هذيشيت دس دادى الصم اص قشف هذيشيت اسضذ سبصهبى ٍ ًجَدى تؼْذ , دس ساثكِ ثب هسبئلاًتظبسا  غيش ٍاقؼي

 (.دس هقبيسِ ثب ّذفْبي تؼييي ضذُ)پبداش
تؼذیل سفتبس: 

هذيشيت ضشمت هي صَاست ثستِ .اًجبم ضذ( فذسال امسپشس فؼلي)ضشمت َّاپيوبيي اهشي تحميك ثش سٍی سيستن ثستِ ثٌذی 
 .ّب ثِ غَس  ينجب حول ضَد ٍ ًِ ثِ غَس  تل ثِ تل

 پبسن  اسنتبًذاسد مبسمٌنبى ثسنتِ ثٌنذي دس      .ثش ايي ثبٍس ثَد مِ استزبدُ اص مبًتيٌش ثبػث غشفِ جَيي دس ّضيٌِ هي ضَدهذيشيت
دسغنذ   25دسغذ ثَد دس حبلينِ تجضيِ ٍ ترليل ضشمت ًطبى داد مِ هؼوَال  90هَسد استزبدُ هزيذ اص ظشفيت مبًتيٌشّب حذٍد 

 .ظشفيت مبًتيٌشّب تنويل هي ضَد
 ثب تمَیت سفتبس هثجرت وبسوٌربى   . ثِ استزبدُ اص فؿبي مبًتيٌش ثشًبهِ اي سا ثِ اجنشا دسنٍسد ثشای تطَیك وبسوٌبى هذیشیت

 .ثِ مبسمٌبى نهَصش دادُ ضذ .ًتيجِ سا هَسد هكبلؼِ قشاسداد
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دس پبيبى سٍص ّنش ضنخع هينضاى اسنتزبدُ ينب      . تب فْشستي اص نًچِ مِ دس يل سٍص ثستِ ثٌذي هي مٌٌذ تْيِ ًوبيٌذ
 .ظشفيت تنويل ضذُ مبًتيٌش سا هربسجِ هي مشد

 ِثشًبهِ اي مِ ايي . دسغذ سسيذ 90ايٌنِ دس ًخستيي سٍص اجشاي ثشًبهِ ظشفيت تنويل ضذُ مبًتيٌشّب ثِ ًتيج
ثيبًگش وبسثشد تئَسی تمَیت سفتبس دس افرشاد  گشديذ منِ  تؼذیل سفتبس هؼشفي ضشمت ثِ اجشا دسنٍسد ثِ ًبم 

 . است( دسهحل وبس)
تؼذیل سفتبس دس سفتبس سبصهبًي: 

 :حل ًوَد وِ ػجبستٌذ اصهشحلِ  5هسئلِ سا عي ثبیذ (دس سفتبس سبصهبًي)دس اجشای ثشًبهِ تؼذیل سفتبس 
اص دينذگبُ ًتيجنِ ػولننشد ّونِ مبسّنبيي منِ        –ضٌبسبيي سفتبسّبيي مِ ثش ػولنشد ثيطتشيي تبثيش سا داسًنذ  1.

دسغنذ   10تنب   5ثنيي  . ًوي تَاًٌذ اّويت ينسبًي داضنتِ ثبضنٌذ  , مبسمٌبى ٍ اػؿبي سبصهبى اًجبم هي دٌّذ
 هثال استزبدُ اص مبًتيٌش دس ضشمت َّايي هشثَقِ. دسغذ ػولنشد فشد است 80تب  70سفتبسّب ثبػث 

ثبيذ يل پبيگبُ تَسف هذيشيت دس ساثكِ ثب اقالػب  هشثَـ ثنِ   –تؼييي هؼيبس سٌجص يب اًذاصُ گيشي سفتبسّب 2.
ػولنشد ثَجَد نيذ يؼٌي اًذاصُ يب تؼذاد دفؼبتي مِ ًَػي سفتبس ترت ضشايكي صنبظ تننشاس هني ضنَد ٍ ثبينذ      

 .دسغذ ظشفيت مبًتيٌش تنويل هي ضذ 25هثال . اقذاهي غَس  گيشد

ضذُ اسنت، ضٌبسنبيي   ثبيذ ثب تجضيِ ٍ ترليل ثتَاى سفتبسي سا مِ ثِ ثْتشيي ػولنشد هٌجش  –ضٌبسبيي تشتيت سفتبسّب 
هثال دس ضشمت َّايي هطنال  قشاسدادى هروَلِ دس مبًتيٌشّب تَاًست ساُ .مشد ٍ هطخع مشد مِ چِ سفتبسي ضبيستِ تش است

  . هطخػي سا جلَي پبي هذيشيت ثگزاسد
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ثنِ هٌظنَس تقَينت سفتبسّنبي     , پس اص تجضيِ ٍترلينل   –ًَػي استشاتژی ٍ دادى تغييشات الصم دس سفتبسّب اسائِ 4.
ثِ صَستيىِ ثيي پبداش ٍ ػولىرشد  .یه استشاتژی تبصُ ثِ اجشا دسآٍسد, هكلَة ٍ تؿؼيف سفتبسّبي ًبهكلَة 

 .ساثغِ هطخصي ثشلشاس ضَد
هثال دس ضشمت هضثَس ًشخ استزبدُ اص ظشفيت مبًتيٌش ثالفبغنلِ هطنخع گشدينذ ٍ تريينش      –اسصیبثي ثْجَد ػولىشد 5.

تب ثِ غَس  دائنن دس سفتنبس   وبسوٌبى هججَس ضذًذ یب تطَیك گشدیذًذ . دسغذ سسبًذ 90سفتبس مبسمٌبى ثبصدُ سا ثِ 
 . صَد تجذيذ ًظش مٌٌذ

تؼذیل سفتبس دس هشحلِ ػول: 
  اص سٍش تؼنذيل  تبخيش ٍ ًشخ تصبدفبت , غيجت, وبّص هيضاى اضتجبّبت, ثْشُ ٍسی وبسوٌبىهذيشاى ثشاي ثْجنَد

 . سفتبس استزبدُ هي مٌٌذ
 اقذام ثِ اجنشاي  , هثبل چٌذي پيص هذيش اسضذ ضشمت صيشامس مِ اص دست ضنبيتْبي هطتشيبى ثِ تٌگ نهذُ ثَدثشاي

 .ثشًبهِ پشداصت پبداش ثِ هذيشاًي مشدمِ ثتَاًٌذ دس ثلٌذ هذ  سؾبيت هطتشيبى سا جلت ًوبيٌذ

هطبسوت وبسوٌبى: 
  منِ  ّربیي  تطرىيل ترين   سبصهبًْب ٍ ضشمت ثشًبهِ ّبيي سا ثشاي هطبسمت مبسمٌبى ثِ اجشا دس هي نٍسًذ ثكَس هثنبل

 . پيص اص ایي ثش ػْذُ سشپشستبى ثَدُ استمبسّبيي سا اًجبم هي دٌّذ مِ 
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 دس ثبسُ ثْجَد ميزيت ٍ افضايص تَليذ ثرث هي مٌٌنذ ثبصاسیبثي وِ هبّي یىجبس تطىيل جلسِ هي دٌّذ ٍاحذّبی ٍ ,
 ,ثذٍى هَافمت هذیش ثب هطتشیبى هزاوشُ وٌٌذ ٍهؼبهلِ سا لغؼي ًوبیٌذفشٍضٌذگبًي مِ اجبصُ داسًذ 

 ًوبیٌذگبى گشٍّْبی وبسگشی ٍ وبسوٌبى وِ دس ّيئت هذیشُ لشاس هي گيشًذ.  
هطبسوت وبسوٌبى چيست ؟ 
 اًَاع سٍضْب ٍ فؼبليتْبيي است مِ دس صهيٌِ هطبسمت اػؿبي سبصهبى اًجبم هي ضنَد هبًٌنذ   همصَد اص هطبسوت وبسوٌبى

 .سْبم ثِ مبسگشاىدادى , هطبسمت دس تػوين گيشي 
 اػؿنبي سنبصهبى ثنِ دادى    ّذفص تطَیك ٍ تشغيت وبسوٌبى مِ هطبسمت دادى مبسمٌبى ًَػي فشايٌذ هطبسمتي است ٍ

 .تؼْذ ٍ هطبسمت ّشچِ ثيطتش دس اهش هَفقيت سبصهبى است
هي گزاسد هطبسمت هني مٌٌنذ، دس   ثشسشًَضت آًْب اثش دس فشايٌذ تػويوبتي مِ  وبسوٌبى:پبیِ ٍ اسبس اًذیطِ هضثَس

 ثشصَسداسًذ ٍ سبصهبى ثذيٌَسيلِ هَججب  اًگيضش ثيطتش نًْب سا فشاّن هي نٍسد آصادی ػول ثيطتشی مبس اداسي صَد اص 
 ، سرشاًجبم آًربى   دس سنبصهبى افنضايص هني يبثنذ ٍ     تؼْذ افشادثِ سبصهبى ثيطتش ضذُ ، ثبصدّي، تَليذ ٍ ثْشُ ٍسی

 .سضبیت ثيطتشی ثِ وبس خَد اثشاص هي وٌٌذ
 
ًوًَِ ّبیي اص ثشًبهِ ّبی هطبسوت وبسوٌبى: 

 چْبس ًَع هطبسوت وبسوٌبى هي پشداصینثِ       
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دس صَد سئيس هستمين ٍدس ايي صهيٌِ ثب  صیشدستبى دس تصوين گيشی سْن ثِ سضایي داسًذ -هطبسوتي هذیشیت 1)
 . لذست ضشیه ّستٌذ

ٍ ثْجنَد تَلينذ ضنذُ ٍ حتني جٌجنِ اصالقني       ثْجَد ٍضغ سٍحيِ وبسوٌبى ثسيبسي اص هَاسد هذيشيت هطبسمتي ثبػث دس       
 . داسدّن  ٍهؼٌَي 

ثِ جبي ايٌنِ ّوِ مبسمٌبى ثِ غَس  هستقين دس تػوين گيشي ّب هطنبسمت مٌٌنذ ينل     -هطبسوت ًوبیٌذگبى وبسوٌبى( 2
 .استّذف اص نى تَصيغ قذس  دس سبصهبى دس تػوين گيشيْب هطبسمت مٌذ ٍ گشٍُ مَچل ثِ ػٌَاى ًوبيٌذُ اػضام هي مٌٌذتب 

مِ اص مبسمٌبى ٍ سشپشستبى تطننيل هني ضنَد ٍ افنشاد     يل گشٍُ مبسي ّطت تب دُ ًزشُ است , دايشُايي   -دایشُ ويفيت ( 3
 . گشٍُ دس نى هسئَليت هطتشك هي پزيشًذ

ٍ دس ثبسُ هسبئل ميزيت ٍ ػلت هسنبئل هَجنَد ٍ ساُ حلْنب ٍ اقنذاهب  اغنالحي      هؼوَال ّزتِ اي ينجبس گشد ّن هي نيٌذ د افشا
 . غرجت هي مٌٌذ ٍ ًتبيج مبس سا هَسد اسصيبثي قشاس هي دٌّذ

 . هي ثبضذهسئَليت ثش ػْذُ هذيشيت تَغيِ ضذُ شاي ساُ حلْبي ًْبيي هَسد اجدس 
تب ثذاى ٍسنيلِ ثنش هْنبس     هفَْم دایشُ ويفيت ثِ هؼٌي آهَصش وبسوٌبى ٍ هطبسوت دادى آًْب دس اهَس است  اصثخطي 

 .ثب استشاتژي ّبي هختلف دس ساثكِ ثب ميزيت نضٌب ضًَذ ٍضيَُ ّبي تجضيِ ٍ ترليل هسبئل سا فشاگيشًذ, صَد ثيبفضايٌذ

ضشمت هي ضًَذ تب ثتَاًٌذ دس هضاينبي حبغنل اص   هبلل سْبم , دس ايي سٍش مبسمٌبى  –سْين وشدى وبسوٌبى دس ضشوت ( 4
 .فؼبليتْبي ضشمت سْين ضًَذ

افنضايص  اجشاي ايي ثشًبهِ هَجنت  . تب صهبًيىِ دس استخذام ضشوت ّستٌذ حك فشٍش چٌيي سْبهي سا ًذاسًذوبسوٌبى 
 .سؾبيت ضرلي مبسمٌبى ٍ ثْجَد ػولنشد اًْب هي ضَد
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ثشًبهِ ّبی هجتٌي ثشحمَق هتغيش چيست ؟ 
 :استًوًَِ ّبيي اص ثشًبهِ ّبي دستوضد ٍ حقَق هتريش ػجبس  

 .دادى پبداش ٍ جبیضُ ٍ اص ایي لجيل, هطبسوت وبسوٌبى دس سَد, اجشای ثشًبهِ ّبیي ثِ ّذف اًگيضش اص 
ثلننِ  ایي سٍش ضخص ًِ تٌْب حمَق ٍ دستوضد خَد سا ثش اسبس سبثمِ وبس یب هيضاى ترالش دسیبفرت هري وٌرذ     دس 

 .هقذاسي اص دسيبفتْبي اٍ ثش اسبس ػولنشد اٍ ٍ ضشمت پشداصت هي ضَد
 ایي هَسد چْبس ثشًبهِ هتفبٍت ثِ اجشا دسآهذُ است وِ ػجبستٌذ اصدس: 
، ثِ مبسمٌبى ثشاسبس ّش قكؼِ مِ تَليذ مٌٌذ يب مبسي سا اًجبم دٌّذ هيضاى هطخػي پشداخت دستوضد ثشاسبس لغؼِ 1)

دسیبفرت دسصرذ   دس صيبثنبى ٍ  فشٍش آجيرل  دستوضد پشداصت هي ضَد ، دس ايي ثشًبهِ پبيِ حقَق ٍجَد ًذاسد هبًٌذ 
 .هطخصي اص صبحت جٌس

 .چيضي ثِ ػٌَاى جبيضُ يب پبداش پشداصت هي ضَدهذیشاى اجشایي هؼوَال ثِ ,دادى جبیضُ 2)
 .هطبسوت دس سَد3)
 .عشح دادى پبداش ثِ گش4ٍُ)
افشاد  .پشداصت دستوضد هتريش ثب تئَسي اًتظبس سبصگبس است -تئَسی اًتظبس ٍ ثشًبهِ هجتٌي ثش پشداخت دستوضد هتغيش

 .هي تَاًٌذ ثيي ػولنشد ٍ پبداضْبي دسيبفتي ساثكِ اي ثشقشاس مٌٌذ
ثشًبهِ پشداخت ثش اسبس هْبست چيست ؟ 

ثِ جبي ايٌننِ ػٌنَاى ضنرلي ثتَاًنذ هينضاى      . ديگشي اص پشداصت دستوضد ثشاسبس ًَع مبس استپشداصت ثشاسبس هْبس  ضيَُ 
  حقَق فشد سا تؼييي ًوبيذ، 
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منِ اٍ هني تَاًنذ منبسي سا     هيضاى پشداخت ثش هجٌبی هْبست فشد یب ضيَُ ای ( ضبيستگي)هْبست ثشاسبس اجشاي ثشًبهِ دس 
 . اًجبم دّذ، تؼييي هي گشدد

؟ًمبط ضؼف ثشًبهِ پشداخت ثش اسبس هْبست چيست 
مِ سضذ، تشقي ٍ افنضايص پشداصنت ثشاسنبس هْبستْنبي جذينذي      فشاگيشی ّوِ هْبستْب صهبًي هَجت استيصبل هي گشدد  

 . ثبضذمِ ثبيذ فشاگيشًذ
اص هْبستْب هثل مٌتشل ميزيت يب سّجنشي تنين ثنِ گًَنِ اي      ثشصي.هَاسدی ّن هْبتْبی آهَختِ ضذُ هٌسَخ هي گشدددس 

 .ًيست مِ ثتَاًذ هَجت افضايص هْبس  گشدد
پشداخت ثشاسبس هْبست ٍ تئَسی ّبی اًگيضش: 

صيشا اجشاي چٌيي ثشًبهنِ اي مبسمٌنبى سا ٍاداس   ثشًبهِ ّبی پشداخت ثشاسبس هْبست ثب تئَسی ّبی اًگيضش سبصگبسی داسد 
هي مٌذ تب هكبلجي جذيذ ثيبهَصًذ، ثش هيضاى هْبستْبي صَد ثيبفضايٌذ ٍ سضذ مٌٌذ، ؾوي نًننِ اجنشاي چٌنيي ثشًبهنِ ّنبيي ثنب       

 .اسائِ ضذ هٌبفب  ًذاسدًيبصّب وِ ثَسيلِ هضلَ سلسلِ هشاتت 
ٍ سضنذ  داضتي فشصت تجشثِ آهَصی . وِ ًيبصّبیطبى دس سدُ پبئيي لشاس داسد، ثِ هيضاى صیبدی اسضب هي ضًَذوسبًي 

 . ثِ حسبة نيذیه هحشن یب ػبهل اًگيضش هي تَاًذ ثِ ػٌَاى 
ثشًبهِ پشداخت ثش اسبس هْبست ، دس هشحلِ ػول: 

 پشداصتدسغذ ضشمتْبيي مِ پشداصت سا ثش اسبس نهَصضْبي جذيذ ٍ هْبستْبي تبصُ مبسمٌبى  80تب  70ثشاسبس يل ترقيق 
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 ٍ تَليذ هيضاى ثش ٍ ضذُ ثْتش هحصَل ويفيت یبفتِ افضایص وبسوٌبى ضغلي سضبیت وِ وشدًذ اػتشاف ًوَدًذ هي
 .است ضذُ افضٍدُ وبسوٌبى ثبصدّي

 .است یبفتِ وبّص وبسوٌبى جبثجبیي هيضاى ٍ ػوليبتي ّبی ّضیٌِ ضشوتْب دسصذ 75 تب 70 دس ّوچٌيي

   

پایان 
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 ثبضيذاهيذٍاسم ّوَاسُ سبلن ٍتٌذسست 
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دس پٌبُ خذای هْشثبى ثبضيذ 

یَسف ّذایي 

 ُ1399آرسهب 
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وبسوٌبى ػبدی ّن تصرويوبتي  . تصوين گيشی تٌْب دس حيغِ هذیشاى ًيست. دس سبصهبى فشد تصوين هي گيشد
 .ّش وس ثِ گًَِ ای ثب هسئلِ تصوين گيشی سشٍوبس داسد. هي گيشًذ وِ ثِ وبس ٍ سبصهبى اثش هي گزاسد

      ثبيذ اص ثيي ساّْبي هتؼذدي مِ پيص سٍيص قشاس داسد يني سا اًتخبة مٌذ ٍ پيص اص اًتخبة دس ثنبسُ ًتنبيج ًنَع اقنذام
 .ثبيذ ًقبـ قَ  ٍ ؾؼف ٍ ديذگبّْبي هَافق ٍ هخبلف سا اسصيبثي ًوبيذ. صَة ثيٌذيطذ

چگًَِ ثبیذ تصوين گشفت؟ 
(: ثخشداًِ)تػوين هؼقَل 
 ًنَع  ضخصي ًتيجِ حبصل اص تصوين گيشی سا ثِ حذاوثش یب هيضاى هغلَة ثشسبًذ اٍ فشدی هؼمَل اسرت  اگش ٍ

 . تػوين اٍ ثخشداًِ است
 مِ ثش اسبس هزشٍؾب  صبغي قشاس داسدعي ضص هشحلِ است هستلضم ( الگَي ثخشداًِ)چٌيي تػويوي گشفتي: 
ػلت ثسيبسي اص تػنويوب  ؾنؼيف   . اگش ثيي ٍؾغ هَجَد ٍ ٍؾغ هَسد ًظش اصتالفي ٍجَد داضتِ ثبضذ. تؼشیف هسبل1ِ)

 .نى است مِ تػوين گيشًذُ هتَجِ ٍاقؼيت هسبلِ ًطذُ است
تػوين . ثِ ًذس  اهنبى داسد ضبصع ّبي اًتخبة ضذُ داساي اّويت ينسبًي ثبضٌذ. ثِ ضبخص ّب ٍصى الصم ثذّيذ2)

 .گيشًذُ ثبيذ ثشاي تؼييي اٍلَيت هٌبست ثِ ضبصع ّب ٍصى يب ثبس هٌبست ثذّذ
تػوين گيشًذُ ثبيذضبصع ّبيي سامِ ثشاي حل هسبلِ هْنن هني داًنذ    . هطخص وشدى ضبخص ّبی تصوين گيشی3)

دس ايي هشحلِ ًَع ػالقِ، اسصضْب ٍ سليقِ ّنبي ضنخع تػنوين    . استريشثف تؼييي مٌذ ٍ هطخع مٌذ چِ چيضّبيي 
 .گيشًذُ ًقص اسبسي داسًذ
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 .تػوين گيشًذُ ساُ حلْب سا اسائِ هي ًوبيذ. اسائِ وشدى ساّْبی گًَبگَى( 4
تػوين گيشًذُ ّش يل اص ساّْب سا ثِ غَس  جذي تجضيِ ٍترلينل  . ّش یه اص ساّْب سا ثِ یه ضبخص هشتجظ سبصیذ( 5

 .ؾشيت يب ثبس صبغي ثشاي ّش يل اص ساُ حلْب دس ًظشهي گيشد. ٍاسصيبثي هي مٌذ
ايي مبس اص قشيق هقبيسِ ساُ حلْب ثش اسبس ؾنشيت ينب   . اًتخبة ساّي وِ اص ًظش اسصش داسای ثبالتشیي ثبصدّي ثبضذ (6

 . ٍصًي مِ ثِ ضبصع ّب دادُ ضذُ است، اًجبم هي گيشد
 
َالگَی ثخشداًِ ثش اسبس هفشٍضبت هطخصي لشاس گشفتِ است. هفشٍضبت الگ: 
.Aِضخع تػوين گيشًذُ دسثبسُ ٍؾغ يب ضشايكي مِ ثبيذ تػوين ثگيشد اقالػب  مبهل داسد. سٍضي ثَدى هسبل. 
.Bاص ًتيجِ ّش ساُ حلي ًيض نگبُ . سا هي ضٌبسذريشثف ضخع تػوين گيشًذُ ضبصع ّب ٍ هؼيبسّبي . ضٌبخت ساُ حلْب

 .است
.Cضخع تػوين گيشًذُ هي تَاًذ ضبصع ّب ٍ ساُ حلْب سا ثش حست اٍلَيت هشتنت مٌنذ ٍ   . هطخص ثَدى اٍلَیت ّب

 .ؾشيت يب ٍصًي ثِ نًْب ثذّذ
.Dضخع تػوين گيشًذُ ضبصع ّبيي سا دس ًظش گشفتِ مِ ترييش ًوي مٌٌذ. ثجبت اٍلَیت. 
.Eٌِضخع تػوين گيشًذُ اص ًظش صهبًي ٍ ّضيٌِ ّيچ ًَع هرذٍديتي ًذاسد. ًذاضتي هحذٍدیت صهبًي یب ّضی. 
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.Fُضخع تػوين گيشًذُ ساّي سا اًتخبة هي مٌذمِ داساي ثبالتشيي ثبصدّي ثبضذ. ثبالتشیي ثبصد. 
 
خالليت دس تصوين گيشی  : 

ٍ هسبلِ سا ثِ غَس  مبهل هَسد اسصينبثي قنشاس   ثبیذ داسای خالليت ثبضذ مِ تػوين ثخشداًِ هي گيشد مسي 
 . دّذ ٍ نى سا ثِ گًَِ اي دسك مٌذ مِ ديگشاى تَاى دسك نى سا ًذاسًذ

 ثبلمَُخالليتْبی : 
 .اص افشاد داساي صالقيتْبي ثبلقَُ ّستٌذ ٍلي ًوي تَاًٌذ اص نى استزبدُ مٌٌذثسيبسي 
 خالليتساّْبیي ثشای تمَیت: 
 . ثِ فشدي نهَصش دادُ ثبضٌذ مِ صالق ثبضذ هي تَاًذ ػقبيذ ٍيژُ اي سا اسائِ ًوبيذاگش 
 استدیگشخَة گَش دادى سٍش: 
 . ّيچ ًظش يب ػقيذُ اي سد ًوي ضَد ٍ ّيچ هَؾَػي من اّويت تلقي ًوي ضَد 
 سشاًجبم ايي ضيَُ . ثِ ًتيجِ سسيذ ٍ صالقيت صَد سا اثشاص داضتسفتي اص ساُ هيبًجش هي تَاى ثب ّوچٌيي

هتني ًيست ٍ اص اقالػب  ثي سثف ٍ تػبدفي استزبدُ هني ضنَد ٍ   ريشثف ثِ اقالػب  ( ساُ هيبًجش)اًذيطِ 
 .فشد هي مَضذ ثشاي اسائِ ساُ حل، اص ساّي جذيذ ثشٍد
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دس سبصهبى تصويوبت ٍالؼي چگًَِ گشفتِ هي ضَد؟ 
 .ٍ هؼوَالً افشاد ثِ يل ساُ حل هؼقَل ٍ قبثل قجَل ثسٌذُ هي مٌٌذثيطتش تصويوبت ٍالؼي ثش اسبس الگَی ثخشداًِ ًيست 

 

ٌّگبهي مِ فشد ثب يل هسبلِ پيچيذُ سٍثِ سٍ ضَد سؼي هي مٌذ اص پيچيذگي نى ثنبّنذ ٍنى سا  : سٍش ثخشداًِ هحذٍد
هحذٍد ثَدى تَاًبیي فشد دس پشداصش اعالػبت ثبػث هي ضَد ًتَاًذ ّوِ اعالػبت سا . ثِ سكح قبثل دسك ثشسبًذ

 .وِ الصم است دسن ًوبیذ
  دس هرنذٍدُ ينب تٌگٌنبي    ثٌبثشایي اًسبى دس پي ساُ حلْبیي ثش هي آیذ وِ وبفي، ثسٌذُ ٍ سضبیت ثخص ثبضذ ٍ

 . صبغي ػول هي مٌذٍ هي اًذيطذمِ نى سا ثخشداًِ هرذٍد هي داًٌذ
 دس هَسد اسصيبثي نًْنب  اص هسبلِ ثِ ًذست اهىبى داسد ّوِ ضبخص ّب ٍ ساُ حلْب اسائِ گشدد تؼشیفي اص اسائِ ،پس ٍ

ثِ قَس جبهغ ٍ مبهل ػول ًخَاّذ مشد ٍ تٌْب ثِ ساُ حلْبيي تَجِ هي مٌذ مِ هرذٍد ثِ هسبئل صبظ هي ضًَذ ٍ تٌْبثِ 
ساُ حلْبي ضٌبصتِ ضذُ ٍ قذيوي مِ اص ًظش ػولنشد قبثل قجَل است تَجِ صَاّذ مشد ٍ ثِ اٍليي ساُ حل قبثل قجَل منِ  

 .ثشسذ ثِ ثقيِ ساُ حلْب تَجِ ًخَاّذ مشد
 ثٌبثشایي ساُ ًْبیي آى است وِ اسضب وٌٌذُ ثبضذ ٍ هغلَة ًخَاّذ ثَد. 
هذيش ثِ غَس  هشتت اص احسبسب  صَد استزبدُ هي مٌذ ٍ قؿبٍتص ضَْدي است: لضبٍت ضَْدی . 
 مِ ثذيي گًَِ ػول مٌذ ّوَاسُ تػويوبتي ثْتش هي گيشدمسي. 
 الضاهبً سَاي تجضيِ ٍ ترليل هؼقَل يب . لضبٍت ضَْدی فشآیٌذی است ًبآگبّبًِ ٍدس سبیِ تجشثِ حبصل هي ضَد

 .ثخشداًِ ػول ًوي مٌذ، ثلنِ ايي دٍ هنول ينذيگشًذ
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ِثِ دٍ دليل هسبئلي وِ اص اّويت ثبالیي ثشخَسداسًذ ثْتش ًوبیبى هي گشدًذ: ضٌبسبیي هسبل : 
 هي تَاى هتَجِ نى ضذساحت تش اگش هسبلِ اي چطوگيش ثبضذ ًخست. 
  تػوين گيشًذُ هي صَاّذصَدسا فشدي نگبُ هؼشفني ًوبينذٍ   . ثبيذ ثِ يبدنٍسد مِ فشد ثبيذ دس سبصهبى تػوين ثگيشددٍم

ثِ دًجبل صَاسنتِ  ( تػوين گيشًذُ)هذيشثبيذ تَجِ مشد . ثِ اغكال  ثِ ديگشاى ثزْوبًذمِ هتَجِ ّوِ جضئيب  هي ضَد
 . ّب ٍ هٌبفغ صَيص است

 ًثذيي گًَِ ثِ ديگشاى هخبثشُ صَاّذمشد مِ ّوِ . ثْتشیي ًفغ هذیش تَجِ ثِ هسبئل ثسيبس چطوگيش استهؼوَال
 .چيض ترت مٌتشل اٍست

اص نًجبمِ ثِ ًذس  اهنبى داسد ضخع ثتَاًذ يل ساُ حل هكلَة اسائِ ًوبيذ ثٌبثشايي هنب اًتظنبس داسينن    : اسائِ ساُ حلْب
 .فشد اص تَاى ثبلقَُ ٍ صالق صَد حذامثش استزبدُ ًٌوبيذ

  ثيطتش ٍقنت صنَد سا ثنِ ساُ حلْنبي     هؼوَالً مسي مِ ثخَاّذ ساُ حلي اسائِ ًوبيذ دس پي فشنيٌذ سبدُ ثش صَاّذ نهذ ٍ
 .جبسي هرذٍد صَاّذمشد

ثشاي ايٌنِ اًجَّي اص اقالػب  سا ثش سش صَد نٍاس ًنٌذ ثِ اغَل تجشثي پٌبُ هي ( تػوين گيشًذُ)هذيش: اًتخبة ساُ حل
 : گًَِ است دٍثِ اصَل تجشثي ٍاستفبدُ اص ساّْبی ػولي ایي ضيَُ یؼٌي تىيِ وشدى ثِ . ثشد
 پيطيياعالػبت ٍ همبیسِ ثب ًوًَِ ّبی ٍجَد: 
  گًَِ ديگنش تؼػنت ينب    .هي گشددتؼصت ٍیىسًَگشی تػوين گيشًذُ دس ّش دٍ هَسد ثِ ٌّگبم قؿبٍ  دچبس گًَِ اي

 .یؼٌي پبفطبسی ٍ اصشاس ٍسصیذى ثِ تؼْذات پيطيي تب آًجب وِ ضبّذ ضىست خَد ثبضذينسًَگشي 
 هَجَدلضبٍت ثش هجٌبی اعالػبت: 
 ًهشدم اسبس ٍ پبيِ قؿبٍ  صَد سا ثش اقالػب  هَجَد ٍنًچِ مِ دس دستشس است هي گزاسًذاغَال. 

 



تصميم گيري فردي: 6فصل   

 ًِفسليبس ث: 
 .ًَع قؿبٍتطبى ثشاسبس اقالػب  هَجَد ٍقيبس ثِ ًزس است 
ثب ٍجَد ايي مِ اقالػنب  حبغنل، گَينبي    یؼٌي اصشاس ثيص اص حذ ٍ تىيِ ثش تصويوبت لجلي: پبفطبسی دس تؼْذ ،

 .پبفطبسي صيبد دس مبسّبي گزضتِ ثِ هؼٌي داضتي ثجب  سٍيِ است. هٌزي ثَدى اقذاهب  گزضتِ است
        تشديذي ًيست مِ پبفطبسي دستؼْذاص جولِ ٍيژگي ّبيي است مِ دسهنذيشيت، ثنِ ٌّگنبم تػنوين گينشي، مبسثشدّنبي

 . ثِ سّجشاى اثش ثخص تؼلك داسد( دس هذیشیت)ثجبت سٍیِ. صيبدي داسد
 ٍالغ هذیش اثش ثخص وسي است وِ ثتَاًذ ثيي ضشایغي وِ ثبیذ سٍی آى پبفطربسی ورشد ٍ ضرشایغي ورِ     دس

 .سبصهبى سا ثِ ثيشاِّ هي وطبًذ فشق لبئل ضَد
دٍ تفربٍت  . افشادثِ ٌّگبم تػوين گيشي ضخػيت ٍسليقِ ّبي فشدي صَدسا ثِ ًوبيص هي گزاسًذ: تفبٍت ّبی فشدی

 :اص ايي ديذگبُ سا مِ دس سبصهبى مبسثشد داسد هي تَاى هَسد تَجِ قشاس دادػوذُ 
  وِ ضخص تصوين گيشًذُ سػبیت هي وٌذاصَل اخاللي ٍ هيضاى ضيَُ تصوين گيشی. 
الگَي هضثَس ثش پبيِ ايي ضٌبصت قنشاس داسد منِ   . چْبس سٍش تصوين گيشی ضٌبختِ ضذُ است. ضيَُ تصوين گيشی

 :ثب ّن هتزبٍتٌذ( ثؼذ)افشاد اص دٍ ديذگبُ
 هشحلنِ اي  ثشصي هٌكقي ٍ ثخشداًِ هي اًذيطٌذ ٍ اقالػب  سا ثِ غَس  گبم ثِ گبم . ًخست ثش اسبس ضيَُ اًذيطيذى ٍ

 .هَسد پشداصش قشاس هي دٌّذ
  ٍ هي مٌٌذ ٍ اص هَّجت صالقيت استزبدُ هي ًوبيٌذ ٍ مل هَؾَع سا هَسد تَجِ قشاس هني دٌّنذ  ثشصي قؿبٍ  ضَْدي .

ٌّگبهي مِ ايي اثؼبد سا سسنن مٌنين چْنبس ضنيَُ     . تَجِ هي ضَدثشدثبسی دس ثشاثش پذیذُ اثْبم دس ثؼذ ديگش ثِ هسبلِ 
 .اسضبدی، تحليلي، ًظشی ٍ سفتبسی: تػوين گيشي ثِ دست هي نيذ
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اص منبسايي ٍ  . دس ثشاثش اعالػبت هجْن ثشدثبسی ًذاسد ٍدس پي تصويوبت ثخشداًِ ٍ هؼمَل ّسرتٌذ : ضيَُ اسضبدی
 . ثِ ٌّگبم تػوين گيشي ٍ اسائِ ساُ حل ثِ پبييي تشيي هيضاى اقالػب  امتزب هي ًوبيٌذهٌكق ثباليي ثشصَسداسًذ ٍ 

دس ثشاثش اعالػبت هجْن ثشدثبسی : ضيَُ تحليلي 
 ثيطتشی داسًذ ٍدس پي وست اعالػبت ثيطتش ثش 
 هي آیٌذ دستصوين گيشی دلت فشاٍاى هي وٌٌذ 

 .ٍهي تَاًٌذ صَد سا ثب ضشايف جذيذ ٍفق دٌّذ
داسای دیذگبُ ثسيبس ثبص (: تئَسیه)ضيَُ ًظشی 

 ّستٌذ دس اهش یبفتي ساُ حلْبی اثتىبسی ٍ خالق 
 .تَاًبیي ثبالیي داسًذ

نصشيي گشٍُ ثب ديگشاى ّونبسي هي مٌٌذ ٍ. 
 ثِ دستبٍسدّبي ّونبساى ٍ صيشدستبى تَجِ

 .  هي ًوبيٌذ
 تؼبسض ٍ ثشخَسد ػمبیذ اجتٌبةاص 

 .هي وٌٌذ
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 دادثيطتش هذيشاى ثِ گًَِ اي ػول هي مٌٌذ مِ هي تَاى نًْب سا دس ثيص اص يل گشٍُ قشاس. 
اغَل اصالقي: 
 ثِ ٌّگبم سػبیت اصَل اخاللي هذیشاى ثرِ سرِ گًَرِ    . ثسيبسي اص تػويوب  دس ثستش اغَل اصالقي گشفتِ هي ضَد

چَى فشد اص ّش هشحلِ ای ثِ هشحلِ ثربالتش گربم ثرشداسد    . ش يل اص دٍ هشحلِ تطنيل هي گشددمِ ّػول هي وٌٌذ 
 .ووتش ثِ ًيشٍی ّبی خبسجي تَجِ وشدُ ٍ ثيطتش ثِ دیذگبُ خَد تَجِ هي ًوبیذ

فشد ثب تَجِ ثِ ًتبيجي مِ ًػيت ضخع اٍ صَاّذ ضذ دس ثشاثش هزبّين دسست يب غلف اص صنَدش  . ثٌذگي يب پيشٍي هرؽ1)
 .ٍامٌص ًطبى هي دّذ

 .اسصضْبي اصالقي دس حزظ ًظن ٍ سسَم هتؼبسف قشاس داسد. ػشف2)
 .فشد ثيي اغَل اصالقي مِ صَد اسائِ هي مٌذ ٍ اصتيبساتي مِ ديگشاى داسًذ فشق قبئل هي ضَد. اجتْبد3)

 
 ُايي ضص هشحلِ سا قي هي مٌٌذثستِ، تحميمبت ًطبى دادُ افشاد دس یه هحذٍد. 
 ّيچ يل اص هشاحل سا حزف ًوي مٌٌذ . 
 تؿويٌي ٍجَد ًذاسد مِ افشاد ايي هشاحل سا ثِ تشتيت قي مٌٌذدٍم . 
 قشاس هي گيشًذ 4ثيطتش افشاد ثبلغ دس هشحلِ سَم. 
 (تػَيش هشثَـ ثِ هكلت، دس اساليذ ثؼذي. )سشاًجبم دس هشاحل ثبال، هذيش ثيطتش پبي ثٌذ اغَل اصالقي هي ضَد 
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هرذٍ ديت ّبيي سا اػوبل هي مٌذ( تػوين گيشًذگبى)سبصهبى ّن ثش هذيشاى: هحذٍدیت ّبی سبصهبًي: 
ثِ ضذ  ترت تبثيش ضبصع ّبٍ هؼيبسّبيي قشاس هي گيشًنذ منِ ثنذاى    هذيشاى ثِ ٌّگبم تػوين گيشي : اسصیبثي ػولىشد1)

 .ٍسيلِ هَسد اسصيبثي قشاسصَاٌّذگشفت
 

داسًذمِ اص ًظش ثبصدُ ضخػي دس سكح ثباليي اسجؼيت تػويوبتي هذيش ّوَاسُ ثبيذ ثِ يبد داضتِ ثبضذ مِ .: سيستن پبداش( 2
ثبضذ، احتوبالً هذيش ثِ ٌّگبم تػوين گيشي، هربفظِ مبساًِ خغشگشیضی  هثالً اگش ضيَُ پشداصت پبداش سبصهبى ثش اسبس .ثبضٌذ

 .ػول هي مٌذ
 

چٌيي ضشايكي ثبػث هي ضَد منِ  . سبصهبًْب دس ساثكِ ثب تػويوب ، ؾشة االجل تؼييي هي مٌٌذ.: هحذٍدیت ّبی صهبًي( 3
 .تػوين گيشًذُ اص ًظش ثؼذ صهبًي ترت فطبس قشاسگيشد

 
دس ٍاقغ تػوين فشدي ثنِ گًَنِ اي   . تصوين داسای یه هحتَاست. تػوين دسصالء گشفتِ ًوي ضَد:  تصويوبت پيطيي( 4

 .استجشیبى تصويوبت ٍاثستِ است مِ ثِ 
 .هيوبتي وِ دسگزضتِ گشفتِ ضذُ است ّوبًٌذ یه ضجح ثشتصويوبت جبسی سبیِ هي افىٌذتع 
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ثبيذثنِ صهيٌنِ فشٌّگني هذيشتَجنِ مٌنين      . دسالگَي ثخشداًِ ثِ اصتالف ّبي فشٌّگي تَجِ ًوي ضنَد : اختالف فشٌّگي
اٍ قشاسداسد ًٍينض ثجيٌنين تػنويوب     ترت تبثيش فشٌّگ، هٌكق ٍضيَُ استذالل مِ اسائِ هي مٌذ ثِ ضذ  ساُ حلي ٍثذاًين 

 گشفتِ هي ضَد يب ثِ غَس  گشٍّي؟( يل هذيش)سبصهبًي ثِ غَس  صَدمبهِ
 

 :ًىبت وبسثشدی ثشای هذیشاى
 

 .ٍؾغ يب ضشايف هَجَد سا تجضيِ ٍترليل مٌيذ، ثِ ضبصع ّب ٍ هؼيبسّبي سبصهبى تَجِ ًوبييذ1)
 .ثِ يل سًَگشي ّب تَجِ مٌيذ2)
 .ثِ ٌّگبم تػوين گيشي سٍش ثخشداًِ ٍ ضَْدي سا دسّن ثيبهيضيذ3)
 .فشؼ صَدسا ثشايي ًگزاسيذ مِ ثشاي ّش مبسصبظ ثبيذ يل ضيَُ ي تػوين گيشي صبظ داضتِ ثبضيذ4)
 . استزبدُ اص سٍضي مِ فشد سا ترشيل هي مٌذ تب صالقيت داضتِ ثبضذ5)
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