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خلو  1بنياناهي راهبرد مدرييت عملكردتیم  ران اه و شيپ ربرسي مدا
 
 

 سريني واس آر. كاندوال 

  غالم جاپلقیانترجمه: 

  چکيده:

هکای مغییکز زکاسماای ا امکه  ار        هکای وواکاوود  ر بافک     ی کار تیمی به ضکل   مزوسه فلسفه و ضیوها
های کوچک و  های کیفی ، فعالی  تیم کاری کارکناد  ر مدیزی ، چزخه تصمیمی، هم مدیزی  مطارکغی، هم

ی  عز که ی  ی تیمکی و ککار تیمکی  ر زکاسماد ازک    کزورن فشاینکده        غیزه، همگکی بکزای  میکدد رو یکه    
زکاسی،   هکایی ماانکد کوچکک    ککاری و ضکیوه   های هکم  پذیزی، واوذاری، اجماع، ارتباط  وزویه، تالش ااعطاف

زاسی، موجو یِ بکه موعک ،    ی ماللی  کارکناد بز کارخااه، تواامند زاخغار مسطح، زاخغار ماتزیسی، بزاامه
ها  ر سادوی زکاسماای را بکیص اس    قص تیمهای کار، ا ی امواه تز اس همه، تیییزان پیوزغه بهبو  مسغمز و مهم

بنیاد اس  و مداخله تطلی  ضده از : اهداف مداخله  وذضغه افشایص  ا ه از   راهبز  مدیزی  عمللز  تیم
بنیاد ایجا ، زاخ ، پزورش و تقوی  کار تیمی  ر زاسماد بزای کسب  اول یعنی پزورش مدیزی  عمللز  تیم
راد تلمیک  و اجکزا وکز     ومکین مداخلکه یعنکی        ایکد بکه کمکک  ه پکیص    تعالی عمللز  از   این مداخلکه ب 

وذاری  ر کار تیمی بزای  ی ززمایه زاسی مدیزی  عمللز  اس عقیده وذاری  ر کار تیمی بزای اها ینه ززمایه
راد اقکص   جکا ایکش هماانکد عبک ،  ه پکیص      زاسی مدیزی  عمللز   ر زاسماد ازغفا ه کز ه از   این اها ینه
 آمیش مداخالن  اراد   زاسی موفقی   ر بزااگیخغن کار تیمی و اها ینه ابشاری

 :ها كليد واژه

  تیم، زاسماد یا ویزاده، کار تیمی، مدیزی  عمللز  تیم بنیاد، زاخغار تیم 

                                                      
 كتبة ذيل است: چهبرمايه مقبله ترجمه قسمتي از فصل . 1

Kandula, Srinivas R. (2007), Performance Management: Strategic, Intervention, Drivers, New 

Delhi, Prentice- Hall of India. (Republished in paperback in 2008 by phi Learning) 
.  اوسبوي شركت فىبيری ارتببطبت سبسکه بب مسئًلیت محديد ياقع در شهر ببوگبلًر كشًر هىديستبن.مدير مىببع 

 2/12/88 تاریخ  ریاف  مقاله:
 8/3/89 تاریخ پذیزش مقاله:
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 مقدمه:

خٛاٞٙدذ   دا٘ٙذ ٚ ثشخی دیٍش ٕ٘ی ٞب تیٓ سا داسٚی تٕبْ دسدٞبی ػبصٔب٘ی ٔی ثشخی ػبصٔبٖ

وٙٙذ. ثٝ ِ٘ش ٔتٙدبلن   پزیش٘ذ أب دِیُ آٖ سا ثیبٖ ٕ٘ی اص غبفّٝ ٓمت ثٕب٘ٙذ؛ ثشخی تیٓ سا ٔی

ٞبی ثؼیبسی  ی وبس تیٕی ثب ٚجٛد الجبَ ٕٓٛٔی، ثیؾ اص ٔٛفمیت، ؿىؼت آیذ؛ أب تبسیخچٝ ٔی

ا٘ذاص سٚؿٗ ٚ ٞٓ ػٛیی ثب  ٞبیی وٝ تٟٔذ، ٞذف، چـٓ ثٝ وشدٜ اػت. ثٝ ٞش حبَ ػبصٔبٖسا تجش

ٖ    ٞبیی ثٛدٜ ا٘ذ ؿبٞذ ٔٛفمیت ٍ٘بٜ ػبصٔب٘ی سا دس وبس تیٕی تضسیك وشدٜ ٞدبی   ا٘دذ. ایدٗ ػدبصٔب

ٔٛفك داسای ٚجٝ اؿتشان دس سٚیىشدٞبی خٛیؾ ٞؼتٙذ؛ یٔٙی ا٘تِبسات ٌٔٙمی آ٘بٖ اص تیٓ ٚ 

 دٞذ.  ىشد افشاد سا افضایؾ ٔیوبس تیٕی، ّٕٓ

ٞبی  تٛا٘ذ یه ٔٙجْ ًجیٔی ثٟجٛد ّٕٓىشد ثبؿذ. وبس تیٕی یىی اص ػتٖٛ تیٓ ٚ وبس تیٕی ٔی

 ٓ ثٙیدبٖ ثدٝ    اكّی ٕٔٔبسی ٔذیشیت ّٕٓىشد اػت. دس ایٗ ٔمبِٝ، ساٞجشد ٔذیشیت ّٕٓىشد تدی

پدشداصد؛ ایدٗ    ثٙیبٖ ٔدی  تفلیُ ٔٔشفی ٔی ٌشدد. لؼٕت اَٚ ثٝ چیؼتی ٔذیشیت ّٕٓىشد تیٓ

ثٙیبٖ چٝ چیضی ٘یؼت. دس ادأٝ إٞیت تدیٓ دس   وٙذ وٝ ٔذیشیت ّٕٓىشد تیٓ ثخؾ ثیبٖ ٔی

ٝ     ثبفت ٔذیشیت ّٕٓىشد دس لؼٕت ثٔذ ثشسػی ٔی ی ساٞجدشد   ؿدٛد. دس ادأدٝ اِٚدیٗ ٔذاخّد

ؿدٛد ٚ پدغ اص    ثٙیبٖ ٌٔشح ٔی ثٙیبٖ یٔٙی پشٚسؽ ٔذیشیت ّٕٓىشد تیٓ ٔذیشیت ّٕٓىشد تیٓ

ٝ     ی دْٚ ٔٛػْٛ ثٝ ػشٔبیٝ آٖ، ٔذاخّٝ ػدبصی ٔدذیشیت    ٌزاسی دس ودبس تیٕدی ثدشای ٟ٘بدیٙد

 ؿٛد.  ّٕٓىشد ثشسػی ٔی

 كار تيمی در مدیزیت عملکزد 

دیٍش پیٛػتٍی داؿتٝ ٚ افشاد ٌٛ٘بٌٖٛ ٔبٞش  وبس تیٕی فٔبِیتی اػت وٝ ُٚبیف آٖ ثٝ یه

دس ایٗ ٔفٟدْٛ، تدیٓ اص   وٙٙذ.  وبسی ٞٓ ثشای تٔبِی ّٕٓىشد، ٞذف ٔـتشوی سا د٘جبَ ٔی ثب ٞٓ

وبسی داؿتٝ ٚ ثب  دیٍش ٞٓ ی خٛیؾ ثب یه تٔذادی افشاد تـىیُ ؿذٜ اػت وٝ ثب ٟٔبست ٚیظٜ

وبسآٔذتشیٗ ؿیٜٛ، ثٝ ٞذف ٔـتشن خٛیؾ ٘بیُ آیٙذ. تٔشیف ّٕٓیدبتی ودبس تیٕدی ٚ تدیٓ،     

 داسای ٓٙبكش صیش اػت: 

 ُٚبیف ثٝ ٞٓ پیٛػتٝ ٞؼتٙذ؛  -1

 دٞٙذ؛  ٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ ا٘جبْ ٔی ُٚبیف ثٝ ٞٓ پیٛػتٝ سا افشاد ثب ٟٔبست -2
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 ٞبی تٌجیمی ٔـخق ٞؼتٙذ؛  ٟٔبست -3
 ؿٛ٘ذ؛  وبسی ٚ ثشای وؼت اٞذاف ٔـتشن ا٘جبْ ٔی ُٚبیف ثٝ ٞٓ پیٛػتٝ ثب ٞٓ -4
 آیذ.  اٞذاف ٔـتشن اص وبسآٔذتشیٗ سٚؽ ثذػت ٔی -5

ٌشدد. كدشف   ت وبس تیٕی ثش ٔیٞبی وبس تیٕی ثٝ ؿٙبخت ٘بدسػ تٕبْ ٔـىالت ٚ ٘بوبٔی
دیٍش ٚ ا٘تِبس اص آ٘بٖ وٝ ثشای ٞذف ٔـتشوی تالؽ وٙٙذ ثدشای   آٚسی افشاد ثٝ ٌشد یه جْٕ

وٝ ثش ّٕٓىدشد تدیریش داؿدتٝ     ثٙیبٖ دس ػبصٔبٖ وبفی ٘یؼت؛ چٝ سػذ ثٝ ایٗ ایجبد ػبختبس تیٓ
ٌش چٙیٗ ؿشایٌی ثبؿذ. وبس تیٕی اص ٔٛهٛٓبت، فذاوبسی ٚ تٟٔذ ثؼیبسی تـىیُ ؿذٜ اػت. ا

تش اص آٖ اػت ودٝ   ثٙیبٖ ثشای تٔبِی ّٕٓىشد ثؼیبس ػبدٜ ؿذٖ ٔذیشیت تیٓ فشاٞٓ ٌشدد، ّٕٓی
ؿٛد. دس ثبفت ٔذیشیت ّٕٓىشد، وبس تیٕی وٝ ثٝ تٔبِی ّٕٓىدشد دس وؼدت اٞدذاف     تلٛس ٔی

 وبسوٙبٖ ٚ ػبصٔبٖ ختٓ ٘ـٛد وبس تیٕی ٘یؼت. 

 اّویت کار تیوی در هذیریت ػولکرد

ٞب داسای تٛإ٘ٙذی ٘بٔحذٚدی دس افضایؾ ػٌح ّٕٓىشد ٚ ثٟجٛد ٔٙدبثْ ٞؼدتٙذ. ِدزا     تیٓ
ی ودبس ٔدذیشیت ّٕٓىدشد داس٘دذ. ساٞجدشد ٔدذیشیت ّٕٓىدشد         ای دس ؿیٜٛ ٞب جبیٍبٜ ٚیظٜ تیٓ
ً  ثٙیبٖ تیریشی ٔؼتمیٓ ثش ؿؾ ساٞجشد دیٍش ٔذیشیت ّٕٓىشد داسد؛ صیشا تیٓ تیٓ ثٙدب ٚ   ٞب ػدٙ
ٓ ٞبی اِٚیٝ  ٘فْ ری ٞدب دس ٔدذیشیت ّٕٓىدشد چٙدذ ثشاثدش       دس ایٗ ساٞجشدٞب ٞؼتٙذ. إٞیت تدی

خٛاٞذثٛد. ثٝ ٞش حبَ ایٗ إٞیت ثش حؼت ٘یبص ػبصٔبٖ ثٝ وبس تیٕی یىؼدبٖ ٘یؼدت. ٔٙدبفْ    
( 1ی ) دس ؿدىُ ؿدٕبسٜ  ٞدب   ٞب دس ثبفت ٔذیشیت ّٕٓىشد تٕبْ ػبصٔبٖ ٔـتشن ٚ إٞیت تیٓ

 ؿٛ٘ذ. كٝ تـشیح ٔیًٛس خال ٌٔشح ؿذٜ ٚ دس ادأٝ ٞش وذاْ ثٝ

 اّویت راّجزد تیوی

 
 کار تیمی در کسب و کار افسایش کیفیت

 القای عقایذ جذیذ افسایش یادگیری

 ارتباط اثربخش سازگاری با تغییر

 سازی ارتباط ها تقویت نقاط قوت و کاهش ضعف

 انجام وظایف گوناگون ورودی انذک، خروجی بیشتر

 بنیان راهبزد مدیزیت عملکزد تیماهمیت  (:1ی ) شکل شماره
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 هشارکت کارکٌاى در کسب ٍ کار  -1

ٌیشی دلیمی اػت وٝ تٕبْ وبسوٙدبٖ سا دس وؼدت ٚ ودبس     وبس تیٕی سٚؽ دسػت ٚ ٘ـب٘ٝ

دٞذ. دس ٚهٔیتی وٝ ّٕٓىشد ػبصٔبٖ ثٝ ًٛس ٚیظٜ ٚ سٚ٘ك وؼت ٚ ودبس   ػبصٔبٖ ٔـبسوت ٔی

ٝ ثٝ ًٛس وُ ثٝ ارش ثخـی افشاد حؼبع اػت، ٞیچ  ای ثدٝ جدض ٔـدبسوت وبسوٙدبٖ دس      ٌضیٙد

چٙیٗ إٞیت داسد وٝ ثٝ ٞیچ فدشد، تدیٓ یدب ثخـدی اص      ٔذیشیت وؼت ٚ وبس ٚجٛد ٘ذاسد. ٞٓ

ٝ   ٘ٔذیشاٖ اجبصٜ دادٜ  ی ّٕٓىدشد   ـٛد وٝ ثش وبسوشد ػبصٔبٖ وٙتشَ داؿدتٝ ثبؿدٙذ. تبسیخچد

جدبی ٕٞدٝ،   دٞذ وٝ اٌش ثٝ چٙذ ٘فش ا٘ذن، فشكت دادٜ ؿٛد ودٝ ثدٝ    وؼت ٚ وبس ٘ـبٖ ٔی

ی وبسوٙبٖ ثبیذ فشكت داؿتٝ ثبؿدٙذ ودٝ    یبثذ. ٕٞٝ ػبصٔبٖ سا اداسٜ وٙٙذ ّٕٓىشد وبٞؾ ٔی

كٛست ثشاثش سا  دس وؼت ٚ وبس ػبصٔبٖ ؿشوت وٙٙذ. وبس تیٕی دخبِت ٚ ٔـبسوت ٍٕٞب٘ی ثٝ

 وٙذ.  توٕیٗ ٔی

 اجرای ػقایذ جذیذ  -2

شای ّٕٓىشد ثیـتش ٚ دس ٘تیجٝ أشٚصٜ تّمیٗ ٚ اجشای ٓمبیذ جذیذ دس ٔحیي وؼت ٚ وبس ث

 ٓ فىدشی ثدیؾ اص    ٔٛفمیت ػبصٔب٘ی ثؼیبس إٞیت داسد. ثیـتش اٚلبت، تِٛیذ ٓمبیذ جذیذ ثٝ ٞد

٘یبص اػت. افدشاد   ٚسصی پیؾ یه ٘فش ٘یبص داسد. یٔٙی تجبدَ ثب ًشاٚت ٓمبیذ، اًالٓبت ٚ تجشثٝ

ٙذ. تیٓ ٔٙؼدجٓ ثدب فشجدبْ    تٛا٘ٙذ چٙیٗ فشًٞٙ تجبدِی سا ایجبد وٙ ٞبی اص ٞٓ پبؿیذٜ ٕ٘ی تیٓ

ی تجبدَ، ٓمبیذ  ٞب داسای تٛاٖ دسٚ٘ی ٞؼتٙذ وٝ اص ًشیك ایٗ ؿیٜٛ ٔـخق هشٚست داسد. تیٓ

 ثخـذ.  وٙٙذ. ایٗ ٓمبیذ جذیذ ثٝ ٔذیشیت ّٕٓىشد جبٖ ٔی جذیذ سا ایجبد ٚ اجشا ٔی

 بخشی ارتباطات  افسایص اثر -3

دٞدذ.   ٞب دس ػبصٔبٖ سا ٌؼتشؽ ٔی ٘فْ اكُ ػشؿت وبس تیٕی، استجبى ثیٗ وبسوٙبٖ ٚ ری
وٝ  ػبص دس ٔذیشیت ّٕٓىشد اػت. ٚلتی آتمبد ثش ایٗ اػت وٝ استجبى یىی اص ٓٛأُ ػش٘ٛؿت

ٞب دس ٔحیٌی جٕٔی ٔذیشیت ٌشدیذ،  سیضی، اجشا، تشویت ٚ اسصیبثی ٚاٌزاسی تخلیق، ثش٘بٔٝ
وٙٙذ ودٝ ٘جدٛد    یبثذ. چٙذ پظٚٞؾ ارجبت ٔی ٚالْ ثٝ ػٌح ٔـبسوت استمب ٔیاستجبًبت ثٝ ًٛس 

ٝ  تٛا٘ذ ثی استجبًبت ٔی ٚجدٛد   آتٕبدی، دسٌیشی ٚ تیریشات وبسوشد ٘بلق دس وبس ػبصٔبٖ سا ثد
ؿذٜ سا ٘ذاؿتٝ  ثیٙی ٞبی پیؾ آٚس٘ذ. اجشای ساٞجشد استجبًبت ثٝ ًٛس ٔؼتمُ ٕٔىٗ اػت یبفتٝ
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دیٍش ٔٛجت ارش ثخـی  آٚسی افشاد ثٝ ٌشد یه فشجبْ ٘یؼت. ِزا جْٕثبؿذ؛ صیشا خٛد استجبى 
 ٚجٛد آٚسد.  تٛاٖ اص ًشیك وبس تیٕی ثٝ ٕٞبیی سا ٔی ٌشدد. ایٗ ٌشد استجبًبت ٔی

 سازی  ارتباط -4

آسایی ػٛدٔٙذ استجبًبت ػدبصٔب٘ی   ی كحٙٝ ی وبس ٔذیشیت ّٕٓىشد ثش پبیٝ ارشثخـی ؿیٜٛ
ی ودبس   شد ثبالی وبسوٙبٖ اص ًشیدك استجبًدبت، ثدٝ یمدیٗ ؿدیٜٛ     یبثی ثٝ ّٕٓى لشاس داسد. دػت

ا٘ذ  آیذ وٝ ثشاثشی ٚجٛد داؿتٝ ٚجٛد ٔی تذسیجی ٚ آسأی اػت. استجبًبت خٛة فمي صٔب٘ی ثٝ
ٚ آوبی ػبصٔبٖ ٞدذف ٔـدتشوی داؿدتٝ ثبؿدٙذ. تودٕیٗ ػش٘ٛؿدت ٔـدتشن ٚ ثشاثدشی،         

سٚیی ثب ایٗ چدبِؾ، ػدبختبس   تشیٗ چبِؾ پیؾ سٚی ٔذیشاٖ اػت. سٚؿٗ اػت ساٜ سٚیب ػخت
ٞبی ثشاثش، پبداؽ ثشاثش، ٘بوبٔی ثشاثدش ٚ سؿدذ ثشاثدش سا     تٛا٘ذ فشكت تیٕی اػت. وبس تیٕی ٔی

فشاٞٓ آٚسد. وبس تیٕی داسای لذست ؿٍشفی دس ایجبد استجبًبت ػبِٓ ا٘ؼب٘ی دس ػبصٔبٖ ثٛدٜ 
 ػبص دس ارشثخـی ٔذیشیت ّٕٓىشد اػت.  تشیٗ آػبٖ ٚ ٟٔٓ

 یف گًَاگَى اجرای ٍظا -5

ای دس حبَ پیذایؾ ٞؼتٙذ. ایٗ هشٚست  ٞبی وبس ثٝ ٞٓ پیٛػتٝ ثب ٔبٞیت چٙذ سؿتٝ ِ٘بْ
ٓ   ثٝ افشاد چٙذوبسٜ ٘یبص داسد؛ وٝ ثشای حلَٛ ٘تیجٝ ثبیذ ثب یه ودبسی وٙٙدذ. سؿدذ     دیٍدش ٞد

چٙیٗ پیچیذٌی ُٚبیف، ثذٖٚ ؿه ٘یبص ثٝ افشادی داسد وٝ ثتٛا٘ٙدذ   ٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ ٚ ٞٓ فٙبٚسی
صٔبٖ ا٘جبْ دٞٙذ. سؿذ ػدشیْ دا٘دؾ    ًٛس ٔؼتمُ چٙذ ُٚیفٝ یب فشایٙذی سا ثٝ كٛست ٞٓ ثٝ

ٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ، فٔبِیت ثٝ ًٛس ٔؼتمُ دس ػٌح ٔٛهٛٓبت والٖ سا ثشای افدشاد   پبیٝ دس صٔیٙٝ
تش وبسؿدٙبع   ثؼیبس دؿٛاس وشدٜ اػت. افشاد دس چٙیٗ ٔحیٌی تٕبیُ داس٘ذ دس ػٌٛح وٛچه

ـشفت وٙٙذ. ثٝ ٞش حبَ دس ٍٞٙبٔی وٝ صٔبٖ حُ ٚ فلدُ ٔـدىالت   ؿذٜ ٚ دس ػٌح افمی پی
تش تجشثٝ داس٘ذ ثبیذ ٌشد ٞٓ آیٙذ. ثٝ ًٛس  سػذ، افشاد ٌٛ٘بٌٛ٘ی وٝ دس ػٌٛح وٛچه والٖ ٔی

ٌشایی ٌشایؾ داؿتٝ ٚ ثشای حدُ   خالكٝ، ٌؼتشؽ دا٘ؾ، افشاد سا ٚاداس وشدٜ وٝ ثٝ تخلق
ٓ  ؿٙذ. اص ایٗپبسچٝ داؿتٝ ثب ٚ فلُ ٔـىالت، سٚیىشدی یه تٛا٘ٙدذ   ٞدب ثدٝ تٟٙدبیی ٔدی     سٚ تدی

تش ثبؿذ، ٘ٛآٚسی  ای سؿتٝ ٔـىالت چٙذ الیٝ سا حُ ٚ فلُ وٙٙذ. ٞش چٝ سٚیىشد ػبصٔبٖ چٙذ
 دس تٔبِی ّٕٓىشد ثیـتش خٛاٞذثٛد. 
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 افسایص کیفیت  -6

ٞدبی تٔدبِی ّٕٓىدشد ٞؼدتٙذ.      ٞب ٚ غیشٜ ؿدبخق  ویفیت وبال، خذٔبت، ّٕٓیبت، خشٚجی

ٞبی ویفیت ثٝ ٘بچبس ثش إٞیدت   ٞبی ویفیت ٚ اكَٛ سٕٞٙٛد ٞب ٚ ِ٘شیٝ بْ سٚیىشدی تٕ فّؼفٝ

ٞبی فدشد یدب    وٙٙذ. ویفیت ٞشٌض ثب تالؽ ی وبس تیویذ ٔی وبس تیٕی دس وؼت ویفیت دس ؿیٜٛ

چٙذ ٘فش ثٝ اػٓ وبسوشد توٕیٗ ویفیت ثٝ دػت ٘خٛاٞذ آٔذ. آٌبٞی ثدٝ ویفیدت، ٔٛهدٛٓی    

ٖ دسٚ٘ی ؿٛد ٚ دس رٞٗ افشاد ٟ٘بدیٙدٝ ٌدشدد. وبسوٙدبٖ اٌدش     اسصؿی اػت وٝ ثبیذ دس ػبصٔب

ثجیٙٙذ ٚ ثبٚس داؿتٝ ثبؿٙذ وٝ ویفیت وؼدت ٚ ودبس ٍٕٞدب٘ی اػدت، دس٘دً ٘خٛاٞٙدذوشد ٚ       

ٝ    ٞب اِٚیٗ ٚػیّٝ وٙٙذ. تیٓ ٞبی دیٍشاٖ سا تىٕیُ ٔی تالؽ ی ویفیدت اص   ای ٞؼدتٙذ ودٝ ثش٘بٔد

 سٚد.  ًشیك آ٘بٖ ثب ٔٛفمیت ثٝ پیؾ ٔی

 یادگیری  افسایص -7

ؿذٖ ٚ  تٛاٖ افضایؾ یبدٌیشی افشاد سا داسد. یبدٌیشی ثیـتش دس فشایٙذ اجتٕبٓی وبس تیٕی، 

دیٍش  ٞبی یه افتذ. دس حبِی وٝ افشاد تالؽ ٍٞٙبٔی وٝ افشاد ُٚبیف ٔـتشن داس٘ذ اتفبق ٔی

ُ    وٙٙذ، ٕٞبٖ دا٘ؾ سا ثدٝ یده   ی خٛیؾ تىٕیُ ٔی ٞبی ٚیظٜ سا ثب تٛإ٘ٙذی  دیٍدش ٘یدض ٔٙتمد

ٞدب دس ٔذسػدٝ    دس ػبصٔبٖ یب ٕٞىالػی وبساٖ ٞٓوٙٙذ. ایٗ حمیمت پزیشفتٝ ؿذٜ اػت وٝ  ٔی

چٙدیٗ   دٞذ؛ ٞٓ پشثبستشیٗ ٔٙجْ یبدٌیشی والٖ ٞؼتٙذ. وبس تیٕی ثٝ آسایؾ یبدٌیشی ؿىُ ٔی

ٕ٘بیذ. یبدٌیشی دس حمیمت سٚی دیٍدش   ٔٙذ جٕٔی سا تـٛیك ٔی وبس تیٕی ایجبد یبدٌیشی ِ٘بْ

آیدذ ودٝ یدبدٌیش ٞؼدتٙذ ٘دٝ اص       ٚجٛد ٔی د اػت. تٔبِی ّٕٓىشد اص افشادی ثٝٔذیشیت ّٕٓىش

 افشادی وٝ ایؼتب )ثی حشوت( ٞؼتٙذ. 

 تَاى سازگاری با تغییر  -8

  ٝ ای ثؼدیبس دؿدٛاس    ٟٔٙذػی تغییش ٚ ا٘تمبَ ػبصٔبٖ اص ًشیك ٔذیشیت تغییش اغّدت ُٚیفد

ٚ ٘یشٚیدی ودبٔالم ٔٙؼدجٓ ٚ     ٞدب تـدىیُ ؿدذٜ    ٞب اص افدشاد ٚ ثخدؾ   اػت؛ صیشا ثیـتش ػبصٔبٖ

دیٍدش دس   دیٍش اختالف داس٘دذ ٚ ثدب یده    ٞب ثب یه پبسچٝ ٘یؼتٙذ. دس صٔب٘ی وٝ افشاد ٚ تیٓ یه

ی تغییش، چدٝ ٔٙدبفْ ػدتٛد٘ی     ، ٟٔٓ ٘یؼت اٞذاف ثش٘بٔٝ آسایی توبد ٞؼتٙذ. دس چٙیٗ كحٙٝ
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 ٝ ٖ سٚ خٛاٞدذ ؿدذ. اجد    ثشای وبسوٙبٖ داسد، چشاوٝ ثش٘بٔٝ ثب ٔمبٚٔت ػختی سٚثد تدش   شای آػدب

ٞدبیی ودٝ تدیٓ ٚ ودبس تیٕدی ٚجدٛد داسد ثیـدتش         ی تغییش ٚ ٔیضاٖ ٔٛفمیت دس ػبصٔبٖ ثش٘بٔٝ

خٛاٞذثٛد. استجبى ثب وبسوٙبٖ اص ًشیك تـىیُ ٔذیشیت تغییش ثٝ ٓٙٛاٖ ٞذف ٔـتشن، تذٚیٗ 

تدش خٛاٞدذوشد. ودبس تیٕدی وبسوٙدبٖ سا ٚاداس       ٞبی اجشایی، أىبٖ تغییش سا ثؼیبس ػدبدٜ  ثش٘بٔٝ

ٚجدٛد آٚس٘دذ. ایدٗ     وٙذ وٝ ثٝ اٞذاف وُ، ٍ٘بٜ ٌٔٙمی داؿتٝ ٚ فوبی آصاد ٚ آتٕبد سا ثٝ ٔی

ی ٔذیشیت تغییش اػت ٚ تٛإ٘ٙذی آ٘بٖ دس پدزیشؽ ًجیٔدی    ٞب صیشثٙبی اجشای ثش٘بٔٝ ٚیظٌی

 وٙذ.  تغییشات، ّٕٓىشد ٚالٔی وبسوٙبٖ ٚ ػبصٔبٖ سا ٔـخق ٔی

 ّا ضؼف کاّصتقَیت ًقاط قَت ٍ  -9

ٞب لذست ٚ ٟٔبست ٚ دس تٔذادی دیٍش هدٔف داسد. اص یده ًدشف     دی دس ثشخی سؿتٝٞش فش
ٞب سا ثٝ ٕٞشاٜ داس٘ذ ٚ اص ًشف دیٍش ٕٔىٗ اػت تب صٔدب٘ی ودٝ ّٕٓىدشد،     ٞب ٕٞیـٝ ایٗ هٔف آٖ
دی دس اختیدبس افدشاد     ٔحٛس اػت ٘مبى لٛت ٞشٌض ثٝ ثٟشٜ فشد ثشداسی ٘شػذ. وبس تیٕی فشكت فشاٚ٘ا

ثدشداسی وبٔدُ    یؾ سا ٘ـبٖ دٞٙذ، ٟٔبست خٛیؾ سا تمٛیت وٙٙدذ ٚ ثدٝ ثٟدشٜ   دٞذ وٝ خٛ لشاس ٔی
ٞب پـتیجب٘ی وٙٙذ. تٔبِی ّٕٓىشد كشفبم ٔـدشٚى    ٌٛ٘ٝ تالؽ ٞب اص ایٗ ثشػب٘ٙذ ٚ ثشای غّجٝ ثش هٔف

تٛاٖ ثدشای ٔمبكدذ دسٚ٘دی ٚ ثیشٚ٘دی      ثٝ ایٗ ؿشى اػت. ثشای ٔثبَ فشد داسای تٛاٖ استجبًی سا ٔی
تٛاٖ فشدی  چٙیٗ ٔی ٞبی ٌٛ٘بٌٛ٘ی لشاس داد. ٞٓ وشدٜ ٚ ٚی سا دس ٔٔشم ٔٛلٔیتػبصٔبٖ اػتفبدٜ 

دس ٔحدیي ودبس، آٔدٛصؽ ٚ تٛػدٔٝ      -وبساٖ ٞٓثٝ وٕه -سا وٝ ٟٔبست ٚ اػتٔذادؽ ا٘ذن اػت 
افتذ؛ صیدشا تمٛیدت ٘مدبى لدٛت      داد. اٌش وبس تیٕی ٚجٛد داؿتٝ ثبؿذ ایٗ فشایٙذ ثٝ تذسیج اتفبق ٔی

 ی ٕٞٝ اػت.   ٞبی آ٘بٖ ُٚیفٝ ای وبٞؾ هٔفٚ تالؽ ثش وبساٖ ٞٓ

 ٍرٍدی اًذک، خرٍجی بیشتر  -11

  ٝ ی  ٞذف پبیب٘ی ٞش ػبصٔب٘ی وؼت ثبصدٜ ثیـتش ثب تالؽ وٕتش اػت؛ صیشا ثشتشی سلدبثتی ٘تیجد
یبثی ثٝ آٖ، پشػؾ ثؼیبس ٟٕٔی ثشای وبسؿٙبػدبٖ، ٔـدبٚساٖ ٚ ٔدذیشٖا     آٖ اػت. چٍٍٛ٘ی دػت

ٝ  الُ ػبصٔبٖوؼت ٚ وبس اػت. وٓ ٚ ثیؾ حذ ی ثدبصاس   ٞبی ثضسي ثٝ ٕٞبٖ فٙبٚسی، ػشٔبیٝ، ؿدجى
ٖ   ٚ دیٍش ٔٙبثْ صیشػبختی دػتشػی داس٘ذ. اص جٙجٝ ٞدبیی ثبیدذ ثدٝ ٔیدضٖا      ی ِ٘شی چٙدیٗ ػدبصٔب

دذوی    ٞب، ثبصدٜ داؿتٝ ثبؿٙذ. ٕٔٔب آٖ اػت وٝ ٕٞیـٝ ایٗ ٚسٚدی ٌٛ٘ٝ ٘یؼت. دس حمیمت تٔدذاد ٘ا
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ٞب ٞؼدتٙذ. ودبس تیٕدی     ا٘ذ. سٔض ایٗ ٔٔجضٜ، تیٓ ٞب داؿتٝ ٚسٚدیٞبی طاپٙی ثبصدٞی ثیؾ اص  ػبصٔبٖ
ٌیشی دػدت یبثدذ. ٔٛفمیدت     ٞبی چـٓ وبسی ثٝ ٔٛفمیت ٞبی ٕٞشاٜ ٞٓ ی تالؽ تٛا٘ذ ثٝ ٚاػٌٝ ٔی

یبثی ثٝ آٖ ٘یدض فمدي اص    ؿٛد؛ دػت ٔذیشیت ّٕٓىشد ثب اكُ ٚسٚدی وٓ ٚ ثبصدٜ ثیـتش ػٙجیذٜ ٔی
 پزیش اػت.   ٞب أىبٖ ًشیك تیٓ

تدش اص آٖ   ٞبی ارش ثخدؾ، ػدخت   وشدٖ تیٓ ٌش چٝ وبس تیٕی وٕه اسصؿٕٙذی اػت أب ّٕٓیا
ٝ   ؿٛد. وبس تیٕی ثب چبِؾ اػت وٝ ٌفتٝ ٔی ٝ     ٞبی ثؼدیبسی سٚثد ی  سٚػدت. ثدشای ٔثدبَ دس ٔشحّد

ٞدب ثبیدذ ٔـدتبلب٘ٝ ٚلدت كدشف وٙٙدذ؛ ؿدىیجبیی ٘ـدبٖ دٞٙدذ؛ دس ثشاثدش            ٞب، ػبصٔبٖ تـىیُ تیٓ
چٙدیٗ سٞجدشی تدیٓ،     ٚسی ٚ تٛجٝ ا٘ذن، ثشدثبس ثبؿٙذ. ٞٓ ٞب، ثٟشٜ یشٚ٘ی تیٓٞبی دسٚ٘ی ٚ ث دسٌیشی

ٝ      ٞب ثب ٚالْ ٔٛهّٛ ثؼیبس ٟٕٔی اػت. ٔذیشاٖ ثبیذ ثب ایٗ چبِؾ ی  ثیٙدی ثشخدٛسد وٙٙدذ؛ صیدشا اسا د
ٞدبی ثؼدیبس دؿدٛاسی     ػبختبس تیٕی ثٝ جبی ػبختبس ػبصٔب٘ی اثضاسٌشایب٘ٝ، حذالُ دس آغبص، چدبِؾ 

ِٚیٝ ثب ٔٛفمیت ٔذیشیت ٌشدیذ، ثٝ یمیٗ تدیٓ  ٚجٛد خٛاٞذ  ثٝ آٚسد. ثٝ ٞش حبَ ٞش ٚلت ٔـىالت ا
 ٚجٛد آٚسد.   تٛا٘ذ تٔبِی ّٕٓىشد سا ثٝ ٔی

 بنيان  ها، مداخالت و راهبزد مدیزیت عملکزد تيم ران پيش

 ثٙیبٖ اص دٚ ٔذاخّٝ تـىیُ ؿذٜ اػت:   ساٞجشد ٔذیشیت ّٕٓىشد تیٓ
 ثٙیبٖ؛ پشٚسؽ ٔذیشیت ّٕٓىشد تیٓ -
 ػبصی ٔذیشیت ّٕٓىشد. ٌزاسی دس وبس تیٕی ثشای ٟ٘بدیٙٝ ػشٔبیٝ -

 بٌیاى  ی اٍل: پرٍرش هذیریت ػولکرد تین هذاخلِ

اٞذاف ایٗ ٔذاخّٝ ٔٔشفی ٚ سؿذ ػبختبس وبس تیٕی دس ػدبصٔبٖ ٚ تمٛیدت ّٕٓىدشد افدشاد دس     
ؿدٛد.   ٔدی ساٖ، ثدٝ ودبس ٌشفتدٝ     ساػتبی ػٛد فشد ٚ ػبصٔبٖ اػت. ایٗ ٔذاخّٝ اص ًشیدك دٜ پدیؾ  

ؿدٛد ثدٝ ػدبصٔبٖ أىدبٖ      تـدشیح ٔدی   ( ٌٔشح ؿذٜ ٚ دس ادا2ٝٔی ) ؿىُ ؿٕبسٜٔٛاسدی وٝ دس 
 ٔب٘ٙذی ثٝ دػت آٚس٘ذ.   دٞذ تب ثب ارش ثخـی، وبس تیٕی سا ثپزیشد ٚ ٔٙبفْ ثی ٔی

راىاٍل:تعییياّذافکارتیویپیص
ػدااَ اص ٘یدت آ٘دبٖ    ػدبصی ػدبصٔبٖ ٚ    ساٖ دس فشایٙذ پشٚسؽ وبس تیٕی آٌدبٜ  ٞذف اَٚ پیؾ

دذاف سا ٚالٔدی تٔشیدف      ٞب سا ٚاداس ٔی جٛ ػبصٔبٖٚ  ی وبس تیٕی اػت. ایٗ جؼت دسثبسٜ وٙذ ودٝ ٞا
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ٞدبی ودبسی ٚ    چٙیٗ اٌش ایٗ ػبختبس ثب اسصؽ وشدٜ ٚ ا٘تِبساتی ٚالٔی اص وبس تیٕی داؿتٝ ثبؿٙذ. ٞٓ
بیی پدیؾ آیدذ ودٝ    ٞد  ٞب ػبصٌبسی ٘ذاؿتٝ ثبؿذ ٕٔىٗ اػدت ٔٛلٔیدت   ٔیٔٛسیت ػبصٔب٘ی ػبصٔبٖ

ؿذٖ دس وبس تیٕی سٞبیی ثخـٙذ. ثشسػی، تـخیق ٚ  ٞب ثتٛا٘ٙذ ثٝ دسػتی خٛد سا اص ٌشفتبس ػبصٔبٖ
 ٔٙذ ثب اػتفبدٜ اص ٔٔیبسٞبی ٔٙبػت ا٘جبْ ؿٛد.   ای ِ٘بْ تٔییٗ اٞذاف ثبیذ ثٝ ؿیٜٛ

 
 بنیان ی پزورش مدیزیت عملکزد تیم های مداخله ران (: پیش2ی ) شکل شماره

 اٍل: چزا کبر تیوی  گبم

ًٛس وٝ دس ثبال ٌٔدشح ؿدذ ٕٞدیٗ پشػدؾ      اِٚیٗ ٍ٘شا٘ی وٝ ثبیذ ثٝ آٖ تٛجٝ وشد ٕٞبٖ

ٞبی وٙٛ٘ی ّٕٓىشد، چدٝ ٔٙدبفٔی    اػت وٝ چشا وبس تیٕی ثبیذ ا٘جبْ ؿٛد؟ دس ٔمبیؼٝ ثب ٕ٘ٛ٘ٝ

؟ اٌش وبس تیٕی دس ػبصٔبٖ ایجبد ٍ٘شدد افشاد ٚ ػبصٔبٖ  ای سٚد ٚ ثب چٝ ٞضیٙٝ اص آٖ ا٘تِبس ٔی

وٙدذ ودٝ    ؿٛ٘ذ؟ چٝ چیضی ػبصٔبٖ یب ا٘ذن افشاد دس ػبصٔبٖ سا تـٛیك ٔی س ٔیچٍٛ٘ٝ ٔتوش

ی وبس تیٕی سا پیـٟٙبد وٙٙذ ٚ اسصؽ اػتذالَ ٚ ٌٔٙدك آ٘دبٖ ثدٝ چدٝ ٔیدضاٖ اػدت؟        ٓمیذٜ

ٞدبی صیدش    ی ػدبصٔبٖ خٛاٞدذوشد؟ ؿدبخق    وٝ وبس تیٕی چٝ وٕىی ثٝ ثٟجٛد ثذ٘ٝ تش ایٗ ٟٔٓ

 اسا ٝ دٞٙذ: ٕٔىٗ اػت دالیُ تشجیح وبس تیٕی سا 

 

پزورش مدیزیت 

 عملکزد تيم بنيان

تشکیل ساختار  تؼییي اّذاف
 تین

کار تیوی ٍ ایجاد 
 ّای قذرتوٌذتین

ارزیابی کار 
 تیوی

اجرای کار 
 تیوی

ّن سَیی 
 فرایٌذ

ّن سَیی ًظام 
 هٌابغ اًساًی

ی َسؼِت
 رّبری تین

ّای تین
 گریهربی

تؼریف ًقص ٍ 
 اّذاف تین
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ٝ   دالیُ سا ٔیکست ٍ کبر:  -1 جدٛ ودشد.   ٚ  ٞدبی وؼدت ٚ ودبس جؼدت     تدٛاٖ دس ثش٘بٔد
ٞبی وؼت ٚ وبس حبَ ٚ آیٙذٜ ٕٔىٗ اػت ثدٝ د٘جدبَ ػدبختبسی ثبؿدٙذ ودٝ       ثش٘بٔٝ
ٞبی تٛػٔٝ ٚ اجشای ٔحلَٛ جذیذ ٕٔىدٗ اػدت    ثٙیبٖ اػت. ثشای ٔثبَ ثش٘بٔٝ تیٓ

 ٖ ٘یبص داؿتٝ ثبؿذ. ٞبی ٌٛ٘بٌٛ ثشای اجشا، ثٝ افشادی اص سؿتٝ

ٞدبی ودبس سا    تغییش فٙبٚسی ٕٔىٗ اػت التودبی تغییدش دس ًدشح   عولیبت:  / فٌبٍري -2
داؿتٝ ثبؿذ. اجشای فٙبٚسی جذیذ، ثیـتش اٚلبت ٔؼتّضْ ثٝ ٞدٓ پیٛػدتٍی ُٚدبیف    

تٛا٘ٙدذ   ٔی -ٞب ای اص آٖ ٚ ٘ٝ افشاد ثٝ تٟٙبیی یب كشف ٔجٕٛٓٝ-ٞب  اػت وٝ فمي تیٓ
 آٖ سا ا٘جبْ دٞٙذ. 

ٞبی  ا٘ذ؛ صیشا تجبسة ػبصٔبٖ ی وبس تیٕی ؿذٜ ٞب ٘یض جزة ٓمیذٜ ػبصٔبٍٖري:  ثْزُ -3
وٙذ وبس  دٞٙذ. دالیُ فشاٚا٘ی ٚجٛد داسد وٝ ربثت ٔی ٔـبثٝ ٘تبیج ٔثجت سا ٘ـبٖ ٔی

ٚسی ٘یض افضایؾ  دٞذ وٝ ثٝ د٘جبَ آٖ ثٟشٜ تیٕی ّٕٓىشد ٔٙبثْ ا٘ؼب٘ی سا افضایؾ ٔی
 یبثذ.  ٔی

تیٕی پزیشفتٝ ؿٛد ثٟجٛد ٔؼتٕش، ػٙجؾ ویفیت، فشایٙذ ٔٛجدٛدی  اٌش وبس فزایٌد:  -4
یبثی ثٝ ٘تدبیج ثیـدتش اجدشا     تٛاٖ ثشای دػت ثٝ ٔٛلْ ٚ الذأبت وبٞؾ ٞضیٙٝ سا ٔی

 ا٘ذ.  ی وبس تیٕی ؿذٜ وشد. چٙذ ػبصٔبٖ ثٝ ٕٞیٗ دالیُ جزة ٓمیذٜ
ٞدب   صٔبٖٞب ٘ـبٖ دادٜ اػت وٝ تٛإ٘ٙذی ٘ٛآٚسی ػب : تجبسة ثشخی ػبصٔبٖآٍري ًَ -5

ٓ   ثٝ تالؽ ودبسی وبسوٙدبٖ آٖ ثؼدتٍی داسد. ثٟتدشیٗ ساٜ سػدیذٖ ثدٝ ایدٗ         ٞبی ٞد
خٛاٞذ  چٙیٗ ػبصٔب٘ی وٝ ٔی ٔٙذ ٔفْٟٛ وبس تیٕی اػت. ٞٓ ٌیشی ِ٘بْ ٞب، پی ٕٞىبسی

وبس تیٕی سا ٓشهٝ وٙذ ثبیذ ثشسػی وٙذ وٝ آیب وبس تیٕی سا ثشای افضایؾ ٘دٛآٚسی  
 وٙذ یب خیش.  د٘جبَ ٔی

ٚیظٜ دس ثخدؾ خدذٔبت ودٝ ٕٞیـدٝ ثدب ٔـدتشی        ٞب ثٝ ػبصٔبٖطتزي: ه خطٌَدي -6
ٞبی خدذٔبتی ثدضسي    ٔٙذ خٛاٞٙذؿذ. ػبصٔبٖ ثشخٛسد داس٘ذ ثؼیبس اص وبس تیٕی ثٟشٜ

ا٘ذ. ثشسػی دالیُ تشجیح ودبس تیٕدی دس پشتدٛ ایدٗ      ثٝ ٘ٛٓی وبس تیٕی سا اجشا وشدٜ
 حمیمت، خبِی اص فبیذٜ ٘خٛاٞذثٛد. 

دٞٙدذ   ٞب وبس تیٕی سا تشجیح ٔی ٟٔٓ دیٍشی وٝ ػبصٔبٖ دالیُکبرکٌبى:  خطٌَدي -7
ٞبی فشاٚا٘ی دس اختیبس وبسوٙدبٖ   تٛا٘ذ فشكت خـٙٛدی وبسوٙبٖ اػت. وبس تیٕی ٔی

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 242 

 

خلو  اهي راهبرد مدرييت عملكردتیم بنيان ران اه و شيپربرسي مدا

لشاس دٞذ وٝ ٘یبصٞبی اٍ٘یضؿی خٛیؾ سا تیٔیٗ وشدٜ ٚ ثٝ د٘جبَ آٖ خـٙٛدی خٛیؾ 
 سا ثٟجٛد ثخـٙذ. 

 گبم دٍم: تزدید در ٍفبداري ثِ سبسهبى 

خٛاٞٙذ وبس تیٕی سا اجشا وٙٙذ أب ٕٔىٗ اػت ٚالٔبم ٔتٟٔذ ثدٝ اجدشای    ٞب ٔی اٌش چٝ ػبصٔبٖ
ٞدب ثدٝ ٘تدبیج ودبس تیٕدی       وٝ ػبصٔبٖ افتذ. اَٚ ایٗ وبُٔ آٖ ٘جبؿٙذ. ثٝ دٚ دِیُ چٙیٗ اتفبلی ٔی

ٞدبی الصْ    إًیٙبٖ ٘ذاس٘ذ. ایٗ ٍ٘شؽ ٘بٌٕٔئٗ ثٝ ٘تبیج، ثبٓث وبٞؾ تٟٔذ ٚ ٓذْ ا٘جبْ تالؽ
ٞب ػخٗ ثٍٛییٓ ثبیذ ٌفت ٞش تالؿی ثٝ ایٗ ؿدشى ودٝ    ٌشدد. اٌش ثخٛاٞیٓ ثش اػبع ٚالٔیت ٔی

ی  ٔجشیبٖ آتمبد وبُٔ ثٝ ٘تبیج آٖ داؿتٝ ثبؿٙذ، ٔٛفدك خٛاٞدذثٛد. ٍ٘دشؽ دٚدِدی ثبصداس٘دذٜ     
ٌیشی اص تِٛیدذ دس   ی چـٓ ٌٛ٘ٝ ٘تیجٝ ٚیظٜ وٝ وبس تیٕی دس ٔشاحُ اِٚیٝ ٞیچ تٛإ٘ٙذی اػت؛ ثٝ

وـذ. ثشخی افشاد ٕٔىٗ اػت دس  ی اِٚیٝ حذالُ دٚ ػبَ ًَٛ ٔی ٛاٞذ داؿت. ایٗ ٔشحّٝپی ٘خ
ٝ   جب وٝ تالؽ ٌیش، وبس سا سٞب وٙٙذ. اص آٖ ی ساٜ ثٝ دِیُ ٘جٛد ٘تبیج چـٓ ٔیب٘ٝ تٕدبْ ثدش    ٞبی ٘یٕد

ٞدب   افضایذ ٚ تیریشات ٘بٌّٔٛة وبسی ثش ػبصٔبٖ خٛاٞذ ٌزاؿت، الصْ اػت ػبصٔبٖ ٞب ٔی آؿفتٍی
 ُ اص اجشای وبس تیٕی ایٗ جٙجٝ سا ٔٛسد تحمیك ٚ ثشسػی لشاس دٞٙذ. لج

ٖ      دِیُ دْٚ ٓذْ تٟٔذ ػبصٔبٖ ٞدب ثدٝ ًدٛس     ٞب ثٝ اجشای وبس تیٕدی، ایدٗ اػدت ودٝ ػدبصٔب
صدٜ ٞؼدتٙذ؛   ٞب ؿدتبة  وٙٙذ. آٖ ٞبی الصْ، وبس تیٕی سا اجشا ٔی صدٜ ٚ لجُ اص ا٘جبْ آٔبدٌی ؿتبة

٘یض چیدضی ثدیؾ اص یده سٚؽ ٔدذیشیتی ٘یؼدت ودٝ ثدشای         وٙٙذ وٝ وبس تیٕی صیشا تلٛس ٔی
ٖ   ٞبی ٔٛفك ثبیذ اجشا ؿٛد. ایٗ ٍ٘شؽ ثبٓث ٔدی  ی ػبصٔبٖ یبثی ثٝ چٟشٜ دػت ٞدب   ؿدٛد ػدبصٔب

وٙٙذ. ٚلتی ودٝ ٔدذیشاٖ آٌدبٞی      وٝ ثذا٘ٙذ وبس تیٕی چیؼت الذاْ ثٝ اجشای وبس تیٕی ثذٖٚ آٖ
ی اجشای وبس تیٕی،  ثبیذ لجُ اص ا٘ذیـٝ دسثبسٜٞب  ؿٛد. ػبصٔبٖ سً٘ ٔی وبفی ٘ذاس٘ذ تٟٔذ ٘یض وٓ

ثبیذ دس تٟٔذ خٛیؾ ُٔشدد ثبؿٙذ. وٙجىبٚی دس تٟٔذ ػبصٔب٘ی وٕه خٛاٞذوشد وٝ اٞذاف وبس 
 تیٕی ثٝ ًٛس ٚالٔی تٔییٗ ٌشدد. 

 گبم سَم: ثزرسی ضزایط سبسهبًی 

وبس تیٕدی   ٌبْ دیٍش پیؾ اص تٔییٗ اٞذاف، سػیذٌی ثٝ ػبصٌبسی ؿشایي ػبصٔب٘ی ثب ساٞجشد
ٞب ٌٛ٘بٌٖٛ ثبؿذ. اٌش ػبصٌبسی پدبییٗ ثبؿدذ،    پیـٟٙبدی اػت. ػبصٌبسی ٕٔىٗ اػت دس ػبصٔبٖ
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یىی اص اٞذاف وبس تیٕی ایجبد ؿشایي ػبصٌبس دس ػبصٔبٖ اػت. ارشثخـدی ٚالٔدی ودبس تیٕدی اص     
ْ  ٔی ای ػشچـٕٝ پبسچٝ ٞبی یه  تالؽ ٞدبی ٔٙبػدت ٓشهدٝ     ٌیشد وٝ وبس تیٕی ثٝ وٕه ِ٘دب
یذ. ثشای ٔثبَ ِ٘بْ ججشاٖ فشدٌشا ثب اثتىبسات وبس تیٕی ػبصٌبس اػت؛ دس حبِی وٝ ِ٘بْ ٕ٘ب ٔی

 پزیشد ِ٘بْ ػبصٌبسی اػت.  ججشا٘ی وٝ ججشاٖ تیٕی سا ٔی

 گبم چْبرم: ثیبى اًتظبرات 

ٞب ثبیذ ا٘تِبسات خٛیؾ اص ساٞجشد وبس تیٕی سا تجضیٝ ٚ تحّیُ ٚ ثٝ سٚؿٙی ثیدبٖ   ػبصٔبٖ

ؿذٜ دس ٌبْ اَٚ ٔجٙب خٛاٞٙدذ ثدٛد. ٞدش ٚلدت ا٘تِبسٞدب ثدٝ        یٙذ دالیُ ثحثوٙٙذ. دس ایٗ فشا

تش ؿدٛد.   تش ٚ ٌٔٙمی تش، ساحت ٔٙذ تش، سٚؽ تٛا٘ذ ٚالٔی سٚؿٙی تٔشیف ؿذ٘ذ، تٔییٗ اٞذاف ٔی

ٝ  چٙیٗ تىبّٔی ثبؿٙذ. ثٝ ایٗ دِیُ  ا٘تِبسات ثبیذ ٚالٔی، دػت یبفتٙی ٚ ٞٓ ای  وٝ، ٘تبیج ٔشحّد

ی ٘ضدیه ٚ ٘تدبیج ٔتٛػدي ٚ ودالٖ دس     د؛ یٔٙی ٘تبیج ا٘ذن دس آیٙذٌٜشد ٘لیت ػبصٔبٖ ٔی

 ٌشدد.  ثّٙذٔذت ثذاٖ افضٚدٜ ٔی

 گبم پٌجن: تعییي اّداف کبر تیوی 

اػدت.    ی وبس تیٕی، تٔییٗ اٞذاف ودبس تیٕدی   ساٖ پشٚسؽ ٔذاخّٝ ٌبْ آخش دس اِٚیٗ پیؾ

بیدذ سٚؿدٗ، لبثدُ اجدشا ٚ     ٞب، ثشداؿت ؿدٛد. ثیدبٖ اٞدذاف ث    اٞذاف ثبیذ اص ثشسػی تٕبْ ٌبْ

ای ا٘جبْ ؿٛد وٝ ساٞجشد وبس تیٕی سا اص آغبص تدب   پزیش ثبؿذ. ثیبٖ اٞذاف ثبیذ ثٝ ٌٛ٘ٝ ػٙجؾ

پبیبٖ ٞذایت وٙذ. ثیبٖ اٞذاف كشفبم ٘مـٝ ساٜ ٘یؼت؛ ثّىٝ ػٙذی ا٘حلبسی ؿدجیٝ ثدٝ ػدٙذ    

ٖ  تش ثبؿذ اجدشای آٖ ٘  لب٘ٛ٘ی اػت. ثبیذ تٛجٝ وشد وٝ ٞش چٝ ثیبٖ اٞذاف سٚؿٗ تدش   یدض آػدب

ساٖ،  ی ایٗ پیؾ ٔبیٝ خٛاٞذثٛد. اٌش ثیبٖ اٞذاف ًٌٙ ثبؿذ اجشای آٖ دؿٛاستش خٛاٞذثٛد. ثٗ

ای سٚؿٗ، ػدبدٜ ٚ ٚالٔدی ثیدبٖ     ػبصٔبٖ سا تـٛیك خٛاٞذوشد وٝ اٞذاف وبس تیٕی سا ثٝ ؿیٜٛ

 ٕ٘بیذ. 

راىدٍم:تطکیلساختارتینپیص

ٓ  ی پشٚسؽ ساٖ ثؼیبس ٟٔٓ دس ٔذاخّٝ دٚٔیٗ پیؾ ثٙیدبٖ، ًشاحدی ٚ    ٔذیشیت ّٕٓىشد تدی
ثٙیبٖ خٛاٞذثٛد. اٞدذاف ػدبختبس تیٕدی، ثبیدذ جشیدبٖ ٔالیدٓ ٚ        پزیشؽ ػبختبس ػبصٔب٘ی تیٓ

ثشاٍ٘یدض   ٞب ٚ وبسوشدٞبی ػبصٔب٘ی توٕیٗ ٕ٘بیذ. ایدٗ ُٚیفدٝ چدبِؾ    پش٘ـبى وبس سا دس ٘مؾ
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٘ٛٓی ػبختبس اػت.  ی ػبختبس اػت. ٞش ػبصٔب٘ی داسای ٌیشی دٚثبسٜ اػت؛ صیشا ٔؼتّضْ جٟت
ای ثبؿذ. ایٗ ػدبختبس   ٔشاتجی، فشایٙذی یب ثب آسایؾ ٚیظٜ ػبختبس ٕٔىٗ اػت تـشیفبتی، ػّؼّٝ

ی تغییشاتی وٝ ػدبصٔبٖ ثبیدذ    ػٛ ثبؿذ. ٔیضاٖ تالؽ ٚ دأٙٝ ثبیذ ثب ثیبٖ اٞذاف وبس تیٕی ٞٓ
ٍی داسد. ٚجٛد آٚسد ثدٝ ٚهدٔیت فّٔدی ػدبختبس ػدبصٔب٘ی ثؼدت       ثشای ایجبد ػبختبس تیٕی ثٝ

 ٞبی صیش پیـٟٙبداتی اػت وٝ ثبیذ دس ایٗ ؿشایي إٓبَ ٌشدد:  ٌبْ

 گبم اٍل: سبخت سبختبر پیطٌْبدي سبسهبى

دس اِٚیٗ الذاْ ثبیذ ػبختبس تیٓ ثش اػبع ثیبٖ اٞذاف وبس تیٕی ؿىُ ٌیشد. ًجك ا٘دذاصٜ ٚ  
تدٛاٖ   ای ٔثبَ ٔدی ٚجٛد آٚسد. ثش تٛاٖ ثٝ ٌٛ٘بٌٛ٘ی وبسوشد ػبصٔبٖ، دٚ یب چٙذ ػٌح تیٕی ٔی

 ٝ سیدضی ساٞجدشدی، ثؼدیج ػدشٔبیٝ ٚ      تیٓ ثب ػٌحی ساٞجشدی داؿت وٝ ػبصٔبٖ سا دس ثش٘بٔد
تٛاٖ تدیٓ ثدب ػدٌح ّٕٓیدبتی چٙذٌب٘دٝ داؿدت ودٝ         چٙیٗ ٔی وٙذ. ٞٓ ٔذیشیت ٔٙبثْ ٞذایت 

وٝ هشٚست داسد ا٘ٛاّ ٌٛ٘دبٌٖٛ تدیٓ    ٞب ثبؿذ. دْٚ ایٗ ٞب ثٝ خشٚجی ٌٛی تجذیُ ٚسٚدی پبػخ
ٞدبی   ٚ تٛػٔٝ، تیٓ تحمیكٞبی  ٘یبصٞبی وبسوشدی ٚجٛد داؿتٝ ثبؿذ. ثشای ٔثبَ تیٓ ثش حؼت

تٛا٘ذ ٚجٛد داؿتٝ ثبؿٙذ.  ٞبی ٚالٔی ٚ غیشٜ ٔی ٞبی پشٚطٜ، تیٓ ٞبی ٔبِی، تیٓ ٔٙبثْ ا٘ؼب٘ی، تیٓ
ٞب جشیبٖ خٛاٞٙذ داؿدت.   ایٗ ػبختبسٞب ثبیذ ثٝ سٚؿٙی تٛهیح دٞٙذ وٝ وبسٞب چٍٛ٘ٝ دس تیٓ

ٖ  تیٕی، ٕٞىدبسی  ٞبی دسٖٚ ذ چٍٍٛ٘ی فٔبِیتیٔٙی ثبی تیٕدی ٚ استجدبى ٞدش تدیٓ ثدب       ٞدبی دسٚ
ٓ         تیٓ ٞدبی   ٞبی ثبالتش ثٝ سٚؿٙی ثیبٖ ٌشدد. ثدشای ٕ٘ٛ٘دٝ ػدبختبس ودالٖ تدیٓ ثدٝ ٕٞدشاٜ تدی
 ٔجٕٛٓٝ ثٝ ٔب٘ٙذ ِ٘بْ ٓلجی دس ثذٖ ا٘ؼبٖ ثبیذ ٔـخق ٌشدد.  صیش

 گبم دٍم: ثزرسی سبختبر سبسهبًی هَجَد 

ٞدبی   ٌبْ ثٔذی دس تـىیُ ػبختبس تیٓ، ثشسػی ػبختبس ػبصٔبٖ فّٔی اػت. ٞش چٝ ٚیظٌی
تـشیفبتی ػبختبس ػبصٔب٘ی ثیـتش ثبؿذ، ثٝ تغییشات ثیـتشی ثشای ػبخت ػبختبس تیٕدی ٘یدبص   

وٙٙدذ دس   ٞبی ثضسي، ػبختبس ػبصٔب٘ی ٘ؼجتبم خـه ٚ سػٕی سا د٘جبَ ٔی اػت. ثیـتش ػبصٔبٖ
ا٘دذ.   ٚجدٛد آٚسدٜ  سػٕی سا ثٝ ی وٛچه ٚ ٔتٛػي، ػبختبسٞبی آصاد ٚ ٘یٕٝٞب وٝ ػبصٔبٖ حبِی 

ٔشاتجی ٚ ػٌحی ثبیذ ثشسػی ٚ  ٞبی ػّؼّٝ دٞی، ا٘تلبثبت، سٚؽ ٞبی ٌضاسؽ ٌشدؽ وبس، ِ٘بْ
 تجضیٝ ٚ تحّیُ ؿٛ٘ذ. 
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 گبم سَم: ارسیبثی تغییزات السم 

ػبختبس ػبصٔب٘ی ٔٛجٛد  دس ٌبْ ػْٛ، تجضیٝ ٚ تحّیُ تٌجیمی اص ػبختبس تیٕی پیـٟٙبدی ٚ
ٞدبی   ؿٛد. ایٗ تجضیٝ ٚ تحّیُ تٌجیمی ثبیذ ا٘جبْ ؿذٜ ٚ ٔیضاٖ تغییشات ٚ دٌشٌدٛ٘ی  ا٘جبْ ٔی

تٛاٖ دس دٚ یدب چٙدذ    ثٙیبٖ تٔییٗ ؿٛد. ایٗ تجضیٝ ٚ تحّیُ سا ٔی الصْ ثشای اجشای ػبختبس تیٓ
ا٘جبْ ؿدٛد ثبیدذ دس    ػٌح ثیـتش ا٘جبْ داد؛ اَٚ ٔیضاٖ تغییشاتی وٝ الصْ اػت دس ػٌٛح ثبال

ٞبی ػدٌٛح ٔیدب٘ی ثدٝ جدبی ٚاحدذٞب ٚ افدشاد دس ػدبصٔبٖ ایجدبد          ِ٘ش ٌشفتٝ ؿٛد. دْٚ تیٓ
 ؿٛ٘ذ.  ٞبی ػٌٛح وبسوشدی ثٝ جبی اداسات دس ػبصٔبٖ ایجبد ٔی ٌشدد. ػْٛ تیٓ ٔی

 گبم چْبرم: پبالیص سبختبر پیطٌْبدي تین ٍ تزسین راّجزدّبي اجزاي آى 

ٞبی ّٕٓیبتی تجدذیُ ؿدٛ٘ذ.    س وٝ ثشآٚسد ٌشدیذ ثبیذ ثٝ ثش٘بًٔٝٛ هشٚست تغییشات ٕٞبٖ

ذ. بیٍضیٗ ػبختبس ػبصٔب٘ی فّٔدی ٕ٘بید  ثٙیبٖ سا ج ای ثبیذ تذٚیٗ ؿٛد ٚ ػبختبس تیٓ یٔٙی ثش٘بٔٝ

ایٗ ثش٘بٔٝ ثبیذ چٍٍٛ٘ی ٚ صٔبٖ جبیٍضیٙی سا ثیبٖ ٕ٘بیذ. اسصیبثی فدشاٚاٖ، ؿدٙبخت ٔدب سا ثدٝ     

دٞذ. ایٗ ؿٙبخت ثشای پبالیؾ ػدبختبس   پیـٟٙبدی افضایؾ ٔی پٛیبیی ػبختبس ػبصٔبٖ فّٔی ٚ

 ثٙذی، تجضیٝ ٚ تحّیُ ٚ ثب ارشثخـی اػتفبدٜ ٌشدد.  ثٙیبٖ پیـٟٙبدی، ثبیذ ًجمٝ تیٓ

 گبم پٌجن: اجزاي سبختبر تیوی 

ساٖ تـىیُ ػبختبس تیٕی، اجشای ػبختبس تیٕی پبالیؾ ؿذٜ ثدٝ   ٌبْ پبیب٘ی ٚ آخش دس پیؾ

ٞبی ثؼیبسی ٚجٛد داسد وٝ دس آغدبص ثدٝ    ی تىبّٔی اػت. اغّت دس ٍٞٙبْ اجشا، دؿٛاسی ؿیٜٛ

ؿٛد. ایٗ ٘ـب٘ٝ ٓبدی اػت. یٔٙی ثبیذ دٚساٖ ثبسٚسی  ٞبی ّٕٓیبتی ٚ اجشایی ٔٙجش ٔی آؿفتٍی

ٝ ٚ سؿذ تب صٔب دٚا٘دی دس ثدیٗ ودُ افدشاد ػدبصٔبٖ دس ِ٘دش ٌشفتدٝ ؿدٛد. اٌدش چدٝ            ٖ سیـد

ا٘ذ ٚ اختیدبسات ٚ لدذست خدٛیؾ سا اص     ٚیظٜ اص ػٛی وؼب٘ی وٝ آػیت دیذٜ ثٝ-ٞبیی  ٔمبٚٔت

ٚجٛد خٛاٞذ داؿدت. ایدٗ ٔمبٚٔدت ثبیدذ ثدٝ دسػدتی ٔدذیشیت ٌدشدد. داْ          -ا٘ذ دػت دادٜ

ٕی سا ثدٝ ٔدٛاصات ػدبختبس لدذیٕی حفدَ      ٞب، ػبختبس تی ٕٞیـٍی آٖ اػت وٝ ثشخی ػبصٔبٖ

ٞب افضٚدٜ ٚ ػبختبس تیٕدی ٞشٌدض ثدٝ حبِدت سؿدذ ٚ پختٍدی        وٙٙذ. ایٗ فشایٙذ ثٝ دؿٛاسی ٔی

٘خٛاٞذ سػیذ. ِزا ػبختبس تیٕی ثبیذ ثب جبیٍضیٙی ػبختبس لذیٕی آغبص ٌشدد؛ اِجتدٝ ثبیدذ ایدٗ    
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ٞبی اِٚیدٝ، فشكدت    ًٓای ا٘جبْ ؿذٜ ٚ ثشای جزة تذسیجی تال جبیٍضیٙی ثٝ تذسیج ٚ ٔشحّٝ

 دادٜ ؿٛد. الصْ 

راىسَم:تعریفًقصٍاّذافتینپیص

ساٖ ػْٛ اػت. ٞدذف ایدٗ    الذاْ ٟٔٓ ثٔذی دس پشٚسؽ وبس تیٕی، ّٕٓیبتی وشدٖ پیؾ

ٞب ثدش اػدبع ػدبختبس تیٕدی      ػبصی فشایٙذ تـشیح ٚ تٔشیف ٘مؾ تیٓ ٚ تیٓ ساٖ آػبٖ پیؾ

ٔشیف ٔفلُ ٘مؾ وبس تیٕی اػدت. ایدٗ ٘مدؾ    اػت. ارشثخـی وبس تیٕی ٕٓذتبم ٔحلَٛ ت

ٞدب ٚ ُٚدبیف ٔدٛسد     ػدبصی ٔؼدئِٛیت   ٞب ثٝ تٔییٗ اٞذاف ٚ ؿفبف اػبػبم ؿبُٔ تـٛیك تیٓ

ا٘تِبس ٞش ٓودٛ دس تدیٓ اػدت. دس ًدی ٔشاحدُ اثتدذایی، وٕده تدیٓ ٔدذیشیت اسؿدذ ٚ           

ػبصی ٘مدؾ، هدشٚسی اػدت.     ٞب دس ساػتبی ؿفبف وبسؿٙبػبٖ وبس تیٕی ثشای پیـشفت تیٓ

ٞبی اسؿذ، ٔیدب٘ی ٚ ّٕٓیدبتی( ٚ ثدش ًجدك      ٔشیف ٘مؾ ٘یض ثبیذ ثش ًجك ػٌٛح تیٕی )تیٓت

آوبء ٞذایت ؿٛ٘ذ. تٔشیف ػٌحی ثٝ تالؽ ٚ كشف ٚلت صیبد ٘یبص داسد. دس صیدش چٙدذ   

ٞبی وبس تیٕی  ٞبی ػبصٔب٘ی دس تٔشیف ٘مؾ  ساٖ ثشای پـتیجب٘ی اص تالؽ ٌبْ فشٓی ایٗ پیؾ

 ٌشدد:  ٓشهٝ ٔی

 ّب  اًتقبل سبختبر تین ثِ تینگبم اٍل: 

اٞجدشدی،  ٞب اػت. ثشای ٔثدبَ تدیٓ س   ٌبْ اِٚیٝ دس ٔشحّٝ ا٘تمبَ ػبختبسوبس تیٕی ثٝ تیٓ

جب ثبیذ ٌشفتٝ  ٞبی ٟٕٔی وٝ ایٗ حؼبثشػی ایجبد ٌشدد. تلٕیٓ یٞب ٞبی وبسوشدی ٚتیٓ تیٓ

شدد. تٔدذاد  ٞب اػت. ٓبُٔ حجٓ وبس ثبیذ ثٝ ایدٗ ِٔٙدٛس ِحدبٍ ٌد     ؿٛد تٔذاد ٞش ّ٘ٛ تیٓ 

ٞبی ّٕٓیبتی ٔٙبػت خٛاٞذثٛد یٔٙی دس ٞش وبسوشدی، ثیؾ اص یه تیٓ ٚجدٛد خٛاٞدذ    تیٓ

داؿت. ثشای ٔثبَ دس وبسوشد ٔبِی ػٝ تیٓ ٚجٛد خٛاٞذ داؿت؛ دس ایٗ وبسوشد، ٞش تیٓ ثٝ 

ای ٔب٘ٙذ ثؼیج ػشٔبیٝ، وبسثشد فٙبٚسی اًالٓبت دس ٔبِی، حؼبثشػدی ٔدبِی ٚ    ٔٛهّٛ ٚیظٜ

ٞبی وبسوشد فشٓی ٘یض ٚجٛد داسد؛ آودبی   چٙیٗ تیٓ پشداصد. ٞٓ ی ٔبِی ٔی ص٘بٔٝی تشا تٟیٝ

وٙٙذ. دس پبیدبٖ   ٞبی ٚیظٜ وبس ٔی ٚ دس پشٚطٜ  ٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ ٌشد ٞٓ آٔذٜ ٞب اص سؿتٝ ایٗ تیٓ

ٞبیی دس ػٌح ٔیب٘ٝ )وبسوشدی ٚ وبسوشد  ٞبیی دس ػٌح ثبال )ساٞجشدی( ، تیٓ ایٗ الذاْ، تیٓ

 )ّٕٓیبتی( ثبیذ ٚجٛد داؿتٝ ثبؿذ.  اجشابیی دس ػٌح ٞ فشٓی( ٚ تیٓ

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


247    
 

 

 1389آرذ  و  دي    ، 32ي ، شمارههفتم انساني پليس، سال  يوتوسع  يدوماهناهم

 گبم دٍم: تعزیف اّداف تین 

ٓ   ٌبْ ثٔذی تٔشیف ٌؼتشدٜ ثدٝ كدٛست   ٞدب   ی اٞذاف ٞش تیٓ اػت. اٌش چٝ ثٝ ٔٛلدْ تدی
     ٝ ی ٞدذف ثبیدذ ثدب     ٔؼتمُ ُٕٓ خٛاٞٙذوشد ٚ خدٛدٌشداٖ خٛاٞٙذؿدذ، أدب چدبسچٛة اِٚید

ٞبی ٔشتجي، ثشپب ٌشدد. ثٝ  ٔذیشاٖ اجشایی تیٓ دػتی ٔذیشیت اسؿذ، سؤػبی وبسوشدی ٚ پیؾ
ٌشدد. ایٗ ٌبْ،  ٞب ثٝ ًٛس وبُٔ ؿىُ ٌشفتٙذ ٘جبیذ ثشای آ٘بٖ اِضأی تٔییٗ  ٞش حبَ ٚلتی تیٓ

ٓ  ٚجٛد ٔی وٙذ ٚ دس ٔشاحُ اِٚیٝ رجبت ثٝ وبس ػٌح پبیٝ سا توٕیٗ ٔی ٞدب   آٚسد. ٞش یه اص تدی
ی سٚؿٙی داؿتٝ ثبؿٙذ. اٞذافی ودٝ ثدٝ ًدٛس     ٔٝثبیذ ثش٘ب ،ثٝ ِحبٍ اٞذاف وٛتبٜ ٚ ثّٙذ ٔذت

ٓ  آصٔبیـی تٔشیف ٔی چٙدیٗ دس ٞدش    ؿٛ٘ذ ثبیذ اص اٞذاف ػبصٔب٘ی ػشچـٕٝ ٌشفتٝ ثبؿٙذ. ٞد
ٞب ثبیذ ٔـخق ثبؿذ. اٞذاف تٔییٙی ثبیذ ثدب اٞدذاف    یه اص ػٌٛح تیٕی، ّٕٓىشد ٚ ٚاٌزاسی

 ثبؿذ.  ساٖ اَٚ تٔشیف ؿذ، وبٔالم ػبصٌبسی داؿتٝ وبس تیٕی وٝ دس پیؾ

 ّبي تین  گبم سَم: تعزیف ًقص

ٞدب ثدٝ ًدٛس     ٞب اػت. اٌش چٝ ٘مدؾ  ٌبْ ثؼیبس ٟٔٓ ثٔذی ثٝ تشتیت، تٔشیف ٘مؾ دس تیٓ
ٞب ثؼتٍی داسد، أب ثدٝ ِحدبٍ ٟٔدبستی، ؿبیؼدتٍی ٚ      وبُٔ ثٝ اٞذاف ٚ ػشؿت وبسوشدی تیٓ

ٝ  ٞب ثبیذ ثب یه ٞب، ٘مؾ ٚاٌزاسی ذاس ٘مدؾ ثبیدذ   ی ویفیدت ٚ ٔمد   دیٍش تشویت ؿٛ٘ذ. دٚ جٙجد
ٞب ٞش ٚلدت ؿدىُ ٔٙبػدت     چٙیٗ ایٗ تٔبسیف ٔمذٔبتی ٞؼتٙذ ٚ خٛد تیٓ ٔـخق ٌشدد. ٞٓ

ٞب ثٝ ٕٞشاٜ اٞذاف تیٕدی، ٔؼدتٙذ    وٙٙذ. ثبیذ تٔشیف ٘مؾ یبفتٙذ آٖ سا جبیٍضیٗ یب تٔذیُ ٔی
 ٌشد٘ذ. 

 ّبي آى ثب افزاد  گبم چْبرم: پزکزدى جبّبي خبلی تین ٍ ًقص

ٞب ثدب   ی پش وشدٖ ایٗ ٘مؾ ٞب ٔـخق ٌشدیذ، ُٚیفٝ ٞب ٚ ٘مؾ تیٓ ٞش ٚلت چبسچٛة تیٓ
ثٙیبٖ ثٝ فشایٙذ ؿٙبػبیی افشاد  ٌشدد. ساٞجشد ٔذیشیت ّٕٓىشد ؿبیؼتٍی افشاد ٔٙبػت آغبص ٔی

ٞبی ٔٙبػت وٕه خٛاٞذوشد. لبثُ روش اػت ایٗ الذاْ آصٔبیـدی اػدت؛    ٔٙبػت دس جبیٍبٜ
ای  ای پیٛػتٝ ٚ ٘مؾ ٚیدظٜ  ی ٟ٘بیی دادٜ ؿٛد تب ثٝ تیٓ ٚیظٜ ثٝ افشاد ٌضیٙٝصیشا دس پبیبٖ ثبیذ 

ی افشاد دس وُ ػبصٔبٖ  جب٘جٝ اػت؛ صیشا آسایؾ دٚثبسٜ سا ثشٌضیٙٙذ. دس هٕٗ ایٗ فٔبِیت ٕٞٝ
ٌشدد. ایٗ الدذاْ خٌشٞدبیی احتٕدبِی دس پدی داسد؛ ٔب٘ٙدذ ثدش ٞدٓ صدٖ جدذَٚ          سا ؿبُٔ ٔی
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 -وٝ آسایؾ دٚثدبسٜ تىٕیدُ ؿدٛد ٚ افدشاد ٔؼدتمش ؿدٛ٘ذ       تب صٔب٘ی-ثٙذی وبس ٚ ایٗ وٝ  صٔبٖ
سٚ ثبیذ ثؼیبس دلت وشد. ٕٞیـٝ ثٟتش اػت ایٗ الذاْ  ٌشدد. اص ایٗ ٚسی ٔی ٔٛجت وبٞؾ ثٟشٜ

چٙیٗ آسایدؾ دٚثدبسٜ دسد٘دبن     ای ا٘جبْ ؿٛد تب تیریش ٘بٌّٔٛة آٖ سا وبٞؾ دٞذ. ٞٓ ٔشحّٝ
وٙذ. آغبصٌشاٖ وبس تیٕی ثبیذ ثٝ ایٗ پٛیبیی  بدٜ ٔیاػت؛ أب صٔیٙٝ سا ثشای فٔبِیت ػیبػی آٔ

ٞبی ّٕٓدی آسایدؾ افدشاد دس     آٌبٜ ثبؿٙذ. اجٕبّ، فوبی ثبص، ٓمال٘یت ٚ ٓیٙیت ٌّٔك ٚ ؿیٜٛ
ٖ    ٞب، ٔی جبیٍبٜ ٞدب   تٛا٘ذ تیریشات ٘بٌّٔٛة احتٕبِی سا وبٞؾ دٞذ. دس پبیبٖ ایدٗ ٌدبْ، ػدبصٔب
 ؿبٞذ ثبؿٙذ.  ثٙیبٖ دس حبَ اجشا سا تٛا٘ٙذ ػبختبس تیٓ ٔی

گریّایهربیراىچْارم:تینپیص

ؿٛ٘ذ؛ صیشا آوبی تیٓ ؿٙبخت وبفی اص وبسوشد تدیٓ ٚ   ػبص ٔٛفك ٕ٘ی ثیـتش ٔذاخالت تیٓ
ٞب ثٝ وبس ٌشفت،  تٛاٖ ثشای آسایؾ ٔٛلت افشاد دس تیٓ ٘مؾ آٖ سا ٘ذاس٘ذ. الذاْ فٛسی وٝ ٔی

ٞبی الصْ ثشای فٔبِیدت دس ثبفدت تیٕدی     ستثبال ثشدٖ ؿٙبخت آ٘بٖ اص وبس تیٕی ٚ ا٘تمبَ ٟٔب
ٞب فشایٙذ ٔؼتٕشی اػت أب لجُ اص اجشای وبُٔ وبس تیٕدی ثبیدذ    ٌشی تیٓ اػت. اٌش چٝ ٔشثی

ٞب ثبیذ ثٝ ؿىّی ٔٙبػدجی ثبؿدذ ٚ دس ثبفدت ػدبصٔبٖ       ای ا٘جبْ داد. ایٗ تالؽ ٞبی ٚیظٜ  تالؽ
ْ     ٞبی لبثُ اػتفبدٜ دس ٔشثدی  وبسایی داؿتٝ ثبؿذ. ثشای ؿیٜٛ ٞدبی صیدش    ٌدشی، ثدٝ تشتیدت ٌدب

 ٌشدد:  پیـٟٙبد ٔی

 گبم اٍل: آهَسش در کالس 

تمذیٓ آٔٛصؽ سػٕی ثٝ وبس تیٕی ثب اػتفبدٜ اص ثبفت والع ثشای افضایؾ دا٘ؾ ادساودی  
ٔٙذ ا٘جبْ ؿٛد.  آوبی تیٓ اص وبس تیٕی ػٛدٔٙذ اػت. آٔٛصؽ دس والع ثبیذ ثٝ سٚؽ ِ٘بْ

ٗ   اَٚ ثش٘بٔٝ ٓ     ی دسػی اػتب٘ذاسدی ثبیذ تذٚیٗ ٌدشدد. دْٚ اید ٞدبی   ودٝ افدشاد ا٘دذوی اص تدی
ؿٛ٘ذ وٝ ٘مؾ ٔٙجْ ٌؼتشؽ آٌبٞی ٔشثٛى ثٝ ودبس   یبسی ثشٌضیذٜ ٔیٌٛ٘بٌٖٛ ثٝ كٛست اخت

وٝ تٕدبْ افدشاد دس    . ػْٛ ایٗداس٘ذی دٚسٜ سا ثش ٟٓذٜ  وٙٙذٜ تیٕی ٚ ٘یض ٘مؾ ٔشثی ٚ ٕٞبًٞٙ
 ی آٔٛصؿی سا ػپشی وٙٙذ.  ػبصٔبٖ ثبیذ ایٗ دٚسٜ

ودبس تیٕدی ثدٝ    ٞبیی ٔب٘ٙذ ٔٔشفی وبس تیٕی، اٞذاف، ٔٙبفْ  ٞبی آٔٛصؿی ثبیذ جٙجٝ ثش٘بٔٝ
ٞبی وبس تیٕی، اثضاس ٚ فٖٙٛ وبس تیٕی، ٟٔبست حُ ٚ فلدُ ٔـدىالت    افشاد ٚ ػبصٔبٖ، چبِؾ
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ذ. اػدتفبدٜ اص  ٙثٙذی سا داؿتٝ ثبؿد  ٞبی اسا ٝ ٚ ثٛدجٝ تیٓ، تجضیٝ ٚ تحّیُ ٌشدؽ وبس، ٟٔبست
ثبیدذ   ٘ٛسدی ثشای وبس تیٕی ٚ اػتفبدٜ اص اػٓ وٛچه افشاد ی كخشٜ فٖٙٛ احٕمب٘ٝ ٚ وٛسوٛسا٘ٝ

اسصؽ  خٛدداسی وشد؛ صیشا آٔٛصؽ وبس تیٕی أشی جذی اػت وٝ ثب اػدتفبدٜ اص ٚػدبیُ ثدی   
 وؼت ٘خٛاٞذ ؿذ. 

 گبم دٍم: ثزرسی هَردي ٍ توزیي 

ٞبی  ٞبی ٚالٔی ؿىؼت ٚ پیشٚصی وبس تیٕی آؿٙب ثبؿٙذ. ثشسػی آوبی تیٓ ثبیذ ثب داػتبٖ
ٚ تجضیٝ ٚ تحّیدُ آٖ سا ثتدٛاٖ تٛكدیٝ     ٔٛسدی چٙذا٘ی ٚجٛد ٘ذاسد وٝ دس اختیبس افشاد ثبؿذ

دٞذ تب وبس تیٕدی سا اس    وشد. ایٗ تجشثٝ ؿٙبخت تیٓ سا ثشای آ٘بٖ فشاٞٓ ٚ ثٝ آ٘بٖ أىبٖ ٔی
ی وبس تیٕی اػدت ثبیدذ تٟیدٝ ٌدشدد ٚ دس      ثبسٜٞبی ٔتذاَٚ دس ِٚی وٝ داسای پشػؾٟ٘ٙذ. جذ

سػب٘ی  یٕی دس ػبصٔبٖ اًالّی وبس ت دػتشع ٍٕٞبٖ لشاس ٌیشد. ثبیذ ٔشوضی ثبؿذ وٝ دسثبسٜ
ٝ     صدایی ٚ جْٕ ی آٖ ٔشوض اثٟبْ وٙذ؛ ُٚیفٝ ی ودبس   آٚسی دیذٌبٜ وبسوٙدبٖ ٔشثدٛى ثدٝ ثش٘بٔد
 . اػتٌشی تیٓ ٚ تٔشیف ٘مؾ آ٘بٖ  تیٕی، ٔشثی

 گبم سَم: توزیي آسهبیطی کبر تیوی 

ثدب  ػٛٔیٗ ؿیٜٛ، تـٛیك وبسوٙبٖ ثٝ ا٘جبْ جّؼبت وبس تیٕی آصٔبیـی اػت. ایدٗ ثش٘بٔدٝ   
ی وبسوٙدبٖ لبثدُ ا٘جدبْ اػدت. ّٕٓىشدٞدبی       اػتفبدٜ اص جذَٚ وبس، ّٕٓیبت ٚ ُٚبیف سٚصا٘ٝ

ٞب ثبیذ تٛػي افشاد ٔشجْ سكذ ٚ تؼٟیُ ٌشدد تب لٛت ٚ هٔف آ٘بٖ ٔـدخق   آصٔبیـی تیٓ
ٞبی الصْ ٚ ثب اػتفبدٜ اص  ؿذٜ ثبیذ اص ًشیك آٔٛصؽ یب ا٘تمبَ ٟٔبست ٞبی ٔـخق ؿٛد. هٔف

 ف ٌشد٘ذ. ٚػبیُ ٔٙبػت ثشًش

 گزي  گبم چْبرم: هزکش هزثی

ٌشی تیٓ ٚ وبس  وٙذ ثبیذ ٔشوض ٔشثی ی ػبصٔبٖ اجشا ٔی ػبصٔب٘ی وٝ وبس تیٕی سا دس ٌؼتشٜ
 ی تیٓ اسا ٝ ؿذٜ اػت.  ٞبی اِٚیٝ تیٕی داؿتٝ ثبؿذ. ػٝ ٌبْ ثبال ثشای آٔبدٌی

ایدٗ ٔشودض ثبیدذ     تشی وؼت وٙٙذ. ِزا ا٘ذاصٞبی پیـشفتٝ ٞب ثب تٕشیٗ ثیـتش ثبیذ چـٓ تیٓ
ٓ    ٚیظٜ ٞدبی ثدضسي ٚ    ی سػیذٌی ثٝ ایٗ ٘یبص ثبؿذ. ایٗ ٔشوض ٔؼئِٛیت داسد ثدشای ایجدبد تدی

 ٞبی ٔٙبػت اسا ٝ ٕ٘بیذ.  ػبصی وبس تیٕی ساٜ حُ ٟ٘بدیٙٝ
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یرّبریتینراىپٌجن:تَسعِپیص

ٓبُٔ ٟٕٔی وٝ دس ٔٛفمیت یب ؿىؼت وبس تیٕی ٘مؾ داسد، ویفیت سٞجدشی تدیٓ اػدت.    
ٝ   ثشای وؼت جبیٍبٜ سٞجشی ثب پیـشفت وبس تیٕی ؿذت ٔدی  ٘جشد ی ػدىٖٛ،   یبثدذ. دس ٔشحّد
ثؼت  ٞب ٕٔٔٛالم داسای تٛا٘ی دسٚ٘ی ٞؼتٙذ وٝ ایٗ ثٗ سػذ. تیٓ ثؼت ٔی ی سٞجشی ثٝ ثٗ ٔؼیِٝ

 وٙٙذ. ا٘تخبة سٞجش ثبیذ ثٝ آوبی تیٓ ٚاٌزاس ٌشدد.  سا حُ ٚ فلُ ٕ٘ٛدٜ ٚ پیـشفت ٔی
ٖ   اسد وٝ پذیذٜدیذٌبٜ ٔزٞجی ثبٚس د ودٝ جؼدٕی )فیضیىدی( ثبؿدذ      ی سٞجدشی ثدیؾ اص آ

تش، ثش دیذٌبٜ  ؿٙبختی اػت. یٔٙی ِضٚٔبم ٞذایت جؼٕی افشاد سا ثش ٟٓذٜ ٘ذاسد؛ ثّىٝ ٟٔٓ سٚاٖ
تٛا٘دذ   آٚسد. ٞش یه اص آودبی تدیٓ ٔدی    ٚجٛد ٔی ٞبی جذیذی ثٝ آ٘بٖ تیریش ٌزاؿتٝ ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ

ای چشخـدی اػدت؛    ی دس ثبفت تیٕی اغّت ٔؼیِٝٞبی جذیذ ثبؿذ. سٞجش ی دیذٌبٜ ػشچـٕٝ
ٞدب   تٕبْ آوب فشكت ثشاثش داس٘ذ وٝ ػىبٖ سٞجشی سا ثش دٚؽ وـٙذ. ا٘تِبس آٖ اػت وٝ تیٓ

جبیٍضیٗ ٔذیشاٖ ٚ ػشپشػتبٖ ؿٛ٘ذ ٚ وبس آ٘بٖ سا ا٘جبْ دٞٙذ. دس اكدُ تٛػدٔٝ ٚ آٔدٛصؽ    
شی تیٓ ثشای ٘تبیج ارشثخؾ ی سٞج ساٖ تٛػٔٝ سٞجشی ثشای تٕبْ وبسوٙبٖ تیٓ الصْ اػت. پیؾ
ٝ    ثبیذ ثٝ وٕه ساٞجشد ٔذیشیت ّٕٓىشد سٞجشی ٝ  ثٙیبٖ اجشا ٌشدد. ثدٝ ِٔٙدٛس اسا د ی  ی ٘مـد

ٝ    ٕ٘بی چٍٍٛ٘ی ایجبد سٞجشی، ٌبْ تٕبْ ی چدبسچٛة پیـدٟٙبدی ػدٛدٔٙذ     ٞدبی صیدش دس اسا د
 خٛاٞذثٛد: 

 گبم اٍل: ضٌبسبیی اثعبد رّجزي 

جبد آٖ دس ثبفت ػٙتی ػبصٔب٘ی تفبٚت داسد؛ صیشا دس ایجبد سٞجشی دس ثبفت وبس تیٕی ثب ای
سٚد وٝ ٘مؾ ٔشثی، ٔـبٚس، سإٞٙب،  ٘مؾ تفبٚت ٚجٛد داسد. اص سٞجشاٖ دس وبس تیٕی ا٘تِبس ٔی

ی سٞجشی ثدب ایجدبد ایدٗ     چٙیٗ تٛػٔٝ ی آوبی تیٓ سا ثبصی وٙٙذ. ٞٓ وٙٙذٜ ٚ ٕ٘بیٙذٜ تؼٟیُ
ٗ الذاْ، ؿٙبػبیی اثٔبد سٞجشی اػت وٝ ثدش اػدبع   آیذ. اِٚیٗ ٌبْ دس ای ٚجٛد ٔی ٞب ثٝ ٟٔبست

 ٌشدد.  ی آوبی تیٓ آغبص ٔی ٞبی ٔٙبػت تٛػٔٝ آٖ اثٔبد، ساٞجشد

 ّبي رّجزي  گبم دٍم: تعزیف هسئَلیت

ٞدبی وّدی    وٙدذ ودٝ ٟٔدبست    ی سٞجشی ثٝ افشاد تیٓ وٕه ٔدی  ؿذٜ آٔٛصؽ اثٔبد ؿٙبختٝ
یشیت دسٌیشی، اسصیبثی پیـشفت ٚ ثؼیج ٌزاسی، استجبى، ٔذ ٌـبیی، ٞذف سٞجشی ٔب٘ٙذ ٔؼیِٝ
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ٞدبی سٞجدشی ٘یدض اص ٕٞدبٖ إٞیدت       ػبصی ٔشثدٛى ثدٝ ٔؼدئِٛیت    ٔٙبثْ سا وؼت وٙٙذ. آٌبٜ
ٞبی دیٍش، ٕٞبٍٞٙی ثدب تدیٓ ػدٌح ساٞجدشدی،      ػبصی ؿبُٔ تٔبُٔ ثب تیٓ ثشخٛسداس اػت؛ آٌبٜ

ت ٔٙدبثْ ٚ  وبساٖ ٚ تمٛیت ّٕٓىشد آ٘بٖ ٚ وؼدت اٞدذاف تدٛافمی ٚ ٔدذیشی     تٛإ٘ٙذػبصی وٓ
ٌـبیی ثیٗ ؿخلی ٘یض اػت. ایٗ ٔشحّٝ ثؼیبس ٟٔدٓ اػدت؛ صیدشا ّٕٓىدشد اردشثخؾ       ٔـىُ

 سٞجشاٖ تیٓ ثٝ ػٌح آٌبٞی آ٘بٖ اص ٔؼئِٛیت سٞجشاٖ ثؼتٍی داسد. 

 ي رّجزي تین  ي تَسعِ ّبي چٌدگبًِ گبم سَم: آرایص رٍش

ی ٔؼدئِٛیت   ٞبی تٔشیدف ؿدذٜ   ؿذٜ ٚ حٛصٜ ی سٞجشی تیٓ ثش اػبع اثٔبد ؿٙبختٝ تٛػٔٝ

ٌدشی دس   ٞب ؿبُٔ ٔشثی ی چٙذٌب٘ٝ وؼت ٌشدد. ایٗ سٚؽ ٞبی تٛػٔٝ ثبیذ ثب اػتفبدٜ اص سٚؽ

ٌشی  ثٙیبٖ دیٍش، ٔشثی ٞبی تیٓ ی تیٕی، ثبصدیذ ػبصٔبٖ والع، ٔـبٚسٜ تٛػي سٞجشاٖ ثب تجشثٝ

دیٍدش ٚ ٌٔبِٔدبت    ٞبی دسٚ٘ی ٚ ثیشٚ٘دی، اػدتفبدٜ اص تجدبسة یده     اص ؿجىٝ ٔؼتٕش ثب اػتفبدٜ

   ٝ ی اػدتٔذادٞبی فٙدی    ٔٛسدی اػت. ثبیذ ثیٗ ٔٛهٛٓبت ٌٛ٘بٌٖٛ ٔب٘ٙدذ تشویدت خشدٔٙذا٘د

ٝ     ٞبی ػبصٔب٘ی، وبسوشدٞبیی وٝ ثش ٟٓذٜ ٔشثٛى ثٝ ّٕٓیبت ٞدبی   ی سٞجدشی تدیٓ اػدت، جٙجد

ٞبی حؼبع، تٛاصٖ ٚجٛد  سفتبس تیٕی ٚ آٔٛصؽثیٗ ؿخلی، استجبًبت،  تٔبٔالتٍ٘شؿی ٔب٘ٙذ 

 داؿتٝ ثبؿذ. 

سَییًظامهٌابعاًساًیراىضطن:ّنپیص

ٞبی ٔٙبثْ ا٘ؼب٘ی ٘یض  وٝ فٔبِیت وبس تیٕی الذأی پیٛػتٝ ٚ اػبػی ؿٛد، فٔبِیت ثشای ایٗ
د، ٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ ٔٙبثْ ا٘ؼب٘ی ٔب٘ٙذ جزة، آٔٛصؽ، اسصیدبثی ّٕٓىدش   ػٛ ؿٛ٘ذ. فٔبِیت ثبیذ ٞٓ
دیٍدش داؿدتٝ ٚ    سیضی ٔؼیش ؿغّی، ججشاٖ خذٔت ٚ غیشٜ ثبیذ استجبى سٚؿدٙی ثدب یده    ثش٘بٔٝ
ٓ       ٌیشی آٖ تمٛیت ٔذاخّٝ جٟت ػدٛ ٘جبؿدذ    ی وبس تیٕی ثبؿدذ. اٌدش ِ٘دبْ ٔٙدبثْ ا٘ؼدب٘ی ٞد
ٝ   ٌزاسی ٚ تالؽ ػشٔبیٝ سٚ  ٞبی وبس تیٕی ثب خٌش اص دػت دادٖ تیریش ٚ ثبصٌـت ػشٔبیٝ سٚثد

ٞب ٔب٘ٙذ ججشاٖ خذٔت، اسصیبثی ٚ ثش٘بٔٝ سیضی ٔؼیش ؿغّی  ثبَ اٌش فٔبِیتخٛاٞذ ؿذ. ثشای ٔ
ٞدبیی ثٛد٘دذ    ٌشدد. ٔتیػفب٘ٝ دس ٌزؿتٝ ػبصٔبٖ ثیـتش فشد ثٙیبٖ ثبؿٙذ، وبس تیٕی هٔیف ٔی

ٝ  وٝ الذأبت تیٓ ای ثٍیش٘دذ؛   ػبصی سا دس ػٌح ٚػیٔی آغبص وشد٘ذ أب ٘تٛا٘ؼتٙذ اص آٖ ٘تیجد
ثٙیدبٖ سا   ٞبیی وٝ للذ داس٘ذ وبس تیٓ ػٛ وٙٙذ. ػبصٔبٖ بثْ ا٘ؼب٘ی سا ٞٓصیشا ٘تٛا٘ؼتٙذ ِ٘بْ ٔٙ

ٌفتٝ ؿذٜ سا تب حبِت پختٍی، یٔٙی تشویت ِ٘دبْ ٔٙدبثْ   ٞبی  ٚجٛد آٚس٘ذ الصْ اػت استجبى ثٝ
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دٞی دٚثدبسٜ ِ٘دبْ    ا٘ؼب٘ی ثب وبس تیٕی د٘جبَ وٙٙذ. ایٗ حمیمت ا٘ىبس ٘بپزیش اػت وٝ ثشای جٟت
وٝ ثبیذ  یی اػتٞب ٞبی ٔٙبثْ ا٘ؼب٘ی ٚ چبسچٛة فٔبِیت ٔـی ٝ وبس تیٕی، خئٙبثْ ا٘ؼب٘ی ٘یبص ث

 ساٖ دس ُٕٓ اػت:  ی ایٗ پیؾ دٞٙذٜ ٞبی پیـٟٙبدی صیش ٘ـبٖ دٚثبسٜ ثبص٘ٛیؼی ؿٛ٘ذ. ٌبْ

 ّبي هٌبثع اًسبًی  هطی ي خط گبم اٍل: تعزیف دٍثبرُ

ٞدب ٚ ٓٙبكدشی ودٝ     ٞبی ٔٙبثْ ا٘ؼب٘ی ثبیذ دس ثبفت وبس تیٕی ثبصٍ٘شی ٌشدد. جٙجٝ ٔـی خي
ٗ       ٚیظٜ وبس تیٕی سا ػؼت ٚ دِؼشد ٔدی  ثٝ ودٝ   وٙٙدذ، ثبیدذ ؿٙبػدبیی ٚ حدزف ٌشد٘دذ. دْٚ اید

وٙٙذ ثبیذ اسا ٝ ؿٛ٘ذ؛ ثشای ٔثبَ ِ٘بْ جٕٔی ٔدذیشیت   ٞبیی وٝ ساٞجشد تیٕی سا تمٛیت ٔی ؿشى
وٝ ِ٘بْ ٔٙبثْ ا٘ؼدب٘ی   ی ٘تبیج ٟٔٓ فشدی، ٔٔشفی ٌشدد. ػْٛ ایٗ جبی ِ٘بْ حٛصٌٜشا ثٝ  اٞذاف

جذیذ ثبیذ ثش ٞذف وّدی تمٛیدت ّٕٓىدشد افدشاد ٚ وؼدت اٞدذاف ػدبصٔب٘ی، تیٕدی ٚ فدشدی          
ػبصی دس استجبى ثب ؿدؾ ساٞجدشد ٔدذیشیت ّٕٓىدشد دیٍدش       ٌزاسی ؿٛد. چٟبسْ ساٞجشد تیٓ پبیٝ

سٞجشی، ؿبیؼتٍی ٚ ػٙجؾ ؿىُ ٌشفتٝ ؿٛد. ِ٘دبْ ٔٙدبثْ    ٔب٘ٙذ پبداؽ، ٔؼیش ؿغّی، فشًٞٙ،
ا٘ؼب٘ی ثبیذ ٔحتٛا ٚ سٚح ایٗ ساٞجشدٞب سا ثشسػی وٙذ؛ اٌش چٝ ساٞجشد وبس تیٕی ثٝ خدٛدی خدٛد   

 ٌیشد.  اص ساٞجشد والٖ ٔذیشیت ّٕٓىشد ػشچـٕٝ ٔی

 هطی جدید ثِ هدیزاى هٌبثع اًسبًی  گبم دٍم: آهَسش چبرچَة خط

ٌٛیی ثٝ ٘یبصٞبی تجبسی وبس تیٕی  ٔـی ثشای پبػخ ٔذ دس چبسچٛة خيآ كشف تغییشات وبس
ٔـی جذیذ، آٔٛصؽ دیدذٜ ٚ ودبٔالم آٌدبٜ     وبفی ٘یؼت. ٍٔش افشاد ٔؼئَٛ اجشای چبسچٛة خي

ٌیدشی   ی ٚالٔی لبثُ ا٘تِبس ٘خٛاٞذثٛد. ٌبْ ثٔذی وٝ پغ اص جٟت ٌٛ٘ٝ ٘تیجٝ ثبؿٙذ ٌٚش٘ٝ ٞیچ
ٔـی جذیذ ثٝ افشاد خٛاٞذثٛد. آٔدٛصؽ ثبیدذ    چٛة خئـی ثبیذ د٘جبَ ؿٛد، آٔٛصؽ چبس خي

 ٔحٛس سا داس٘ذ.   ٞبی جذیذ ٔٙبثْ ا٘ؼب٘ی تیٓ ٔـی توٕیٗ وٙذ وٝ افشاد دا٘ؾ وبفی ثٝ خي

 گبم سَم: ٍاگذاري قدرت 

ودٝ   ٌیشد. ٍٔش ایٗ آٔذی وبس تیٕی ٕٓذتبم اص ٚاٌزاسی لذست ػشچـٕٝ ٔی ارشثخـی ٚ وبس
تٛإ٘ٙذ ؿذٜ ٚ ثش وبسوشد ػبصٔب٘ی تدیریش ٌزاس٘دذ؛ دس غیدش ایدٗ     ٌیشی  ٞب وبٔالم دس تلٕیٓ تیٓ

ی ثؼدیبس دؿدٛاسی اػدت ودٝ      كٛست چیضی ثیؾ اص جٛٞش ثش سٚی وبغز ٘خٛاٞذثٛد. ُٚیفٝ
ٞبی ثؼیبسی الصْ اػت ٚ ٔجشی   ٚجٛد آٚسد. تالؽ ثبسٜ تٛاصٖ لذست ٌٛ٘بٌٛ٘ی، ثٝ ػبصٔبٖ یه
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دٞذ ودٝ   ٞب ٘ـبٖ ٔی آٖ ٔٛافمت وٙٙذ. ثشسػیدیٍش دس ٞییت ٔذیشٜ ثبیذ ثب  وبساٖ ٞٓاسؿذ ٚ 
تٛإ٘ٙذ ؿذٜ ٚ چبسچٛة ٔٙبػجی داؿتٝ ثبؿذ ثیؾ اص ا٘تِبس ٘تیجٝ خٛاٞدذ   ٞش ٚلت وبس تیٕی 

ػبصی، ٘یبصٞدبی اجشایدی ٚ    ا٘ذ ثب ایجبد تٛإ٘ٙذ ٞبی ا٘ذوی تالؽ وشدٜ داد. ثٝ ٞش حبَ ػبصٔبٖ
ٓ    پیؾ ٞب سا ثشآٚسدٜ وٙٙذ. ٌبْ اػبػی دس ایٗ وبسوشدی تیٓ ٞدب   ساٖ، تٛإ٘ٙذػدبصی ٚالٔدی تدی

 اػت. 

سَییفرایٌذٍفرٌّگکارراىّفتن:ّنپیص
ٞبیی وٝ تٕبیُ داس٘ذ وبس تیٕی سا دس ػبصٔبٖ خدٛد ثٛجدٛد ثیبٚس٘دذ ثبیدذ فشایٙدذ       ػبصٔبٖ

ٓ   ػٛ وٙٙدذ. ایدٗ فٔبِیدت    فشٍٞٙی سا ثشای پـتیجب٘ی اص چٙیٗ وبس تیٕی ٞٓ چٙدیٗ داسای   ٞدب ٞد
تدش ٚ ثدٝ ِحدبٍ صٔدب٘ی دس      ی ٞؼتٙذ ِزا إٓبَ تغییشات دس آ٘بٖ ٘ؼجتبم آػبٖٔٛجٛدیت فیضیى

ً   ٔمبیؼٝ ثب تغییشات فشٍٞٙی لبثُ دػتشع ثٙیدبٖ   تش ٞؼتٙذ. ساٞجشد ٔذیشیت ّٕٓىدشد فشٞٙد
ی فشٍٞٙی، لذست ِٓیٕی ثدٝ   ساٖ ثؼیبس ػٛدٔٙذ ٚ ٔٙبػت اػت. جٙجٝ ثشای اجشای ایٗ پیؾ

ػٛیی فشًٞٙ ثدب   بی سفتبسی وبس خٛیؾ سا ا٘جبْ دٞٙذ. ٞٓٞ دٞذ وٝ ُٚبیف ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ افشاد ٔی
ٞدبیی اػدت ودٝ دس     ٞب تالؽ ٚ فذاوبسی افشاد ٘یبص داسد. ٔٛهٛٓبت صیش، ٌبْ وبس تیٕی ثٝ ٔبٜ

 ٌشدد: ساٖ پیـٟٙبد ٔی سیضی ٚ اجشای ایٗ پیؾ ثش٘بٔٝ

 گبم اٍل: فداکبري ٍ تعْد هدیزیت ارضد 

آٔیدض تٕدبْ ساٞجشدٞدبی     ٔی اجدشای ٔٛفمیدت  اٌش چٝ تٟٔذ ٔذیشیت اسؿذ اص ؿشایي ٕٓٛ

ی فشٍٞٙدی   ٚیدظٜ دس حدٛصٜ   ثٙیبٖ ثٝ ٔذیشیت ّٕٓىشد اػت أب ثیـتش دس ٔذیشیت ّٕٓىشد تیٓ

ص٘ٙدذ.   دیٍش پیٛ٘ذ ٔی چٙیٗ اػت. سفتبس ٔذیشیت اسؿذ تبس ٚ پٛد فشٍٞٙی ػبصٔبٖ سا ثٝ یه ایٗ

الٔی ٔدذیشیت اسؿدذ فمدي    ٔـی ٚ چبسچٛة فٔبِیت، تٟٔذ ٚ فبسٕ اص للذ، ِحٗ ٚ اٞذاف خي

دٞٙذ وٝ  ی سٞجشی ٘ـبٖ ٔی تٛا٘ذ أٛس سا دس جٟت دسػت ٞذایت وٙذ. پظٚٞؾ دس صٔیٙٝ ٔی

تشیٗ ٔدبْ٘ ثدش ػدش ساٜ پیـدشفت ٞؼدتٙذ.       ٌیش، ثضسي دس ثیـتش ٔٛاسد، ٔذیشاٖ ٔب٘ٙذ ػشٓت

 ٝچدشا ود  تش اص تٛإ٘ٙذی خٛیؾ ُٕٓ وٙٙدذ؛   ٔذیشاٖ ا٘تِبس داس٘ذ صیشدػتبٖ دس ػٌحی پبییٗ

ٚ افتذ  ٌشدد. ایٗ حبِت ثیـتش، ثٝ ًٛس پٟٙبٖ اتفبق ٔی ٔی آتٕبدؿبٖٔٛجت افضایؾ ٚ تمٛیت 

. ٔذیشیت اسؿذ ثبیذ تمٛیت فشٍٞٙی وبس تیٕی سا ثش هشٚستبم ٕٞب٘ٙذ ا٘تِبس آؿىبس سٚػب ٘یؼت

ٞب ثبیذ فذاوبسی وٙٙذ ٚ لدذست آٔشا٘دٝ ٚ اختیدبسی خدٛیؾ سا ثدشای       ٟٓذٜ داؿتٝ ثبؿٙذ. آٖ
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ٞدبی ودبس     تش إٓبَ وٙٙذ. دس ثیـتش ٔٛاسد تدالؽ  بصی ٔذیشیت ٔشدْ ػبالس وبسوشدیػ صٔیٙٝ

ودٝ   خدٛسد. ٚلتدی   وٙدذ، ؿىؼدت ٔدی    تیٕی ثٝ ایٗ دِیُ وٝ ٔذیشیت اسؿذدس ُٕٓ وٕه ٕ٘ی

ؿٛد ٚ ثب ایٗ  وٙذ ثٝ یىی اص آوبی تیٓ تجذیُ ٔی ٔذیشیت اسؿذ ثب ُٕٓ خٛیؾ اٍِٛػبصی ٔی

 ی وبس تیٕی، تبریش ٌزاس خٛاٞذ ثٛد.  ا، سٚح ٚ ٔذاخّٝوبس ٘ٝ دس ؿیٜٛ ثّىٝ دس ٔحتٛ

 گبم دٍم: هدیزیت اثزّب ٍ ًوبدّب 

ٌشدد. ثشای ٔثبَ  ٞبی فشٍٞٙی اص ًشیك ارشٞب ٚ ٕ٘بدٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ دس ػبصٔبٖ ٔٙتمُ ٔی جٙجٝ

یبثدذ؛ دسغدزاخٛسی    ٚسٚدی اكّی ػبختٕبٖ ثشای پبسن خٛدسٚٞبی سؤػبی اسؿذ اختلبف ٔدی 

ی ٔیض اداسی ٚ ّ٘ٛ كدٙذِی وبسٔٙدذ ثدٝ     یبثذ؛ ا٘ذاصٜ ای ثٝ ٔذیشاٖ اسؿذ اختلبف ٔی ٔحُ ٚیظٜ

ٝ   بصٔبٖ ثؼتٍی داسد. تٕبْ ایٗٔٛلٔیت ٚی دس ػ ٔشاتجدی   ٞب ٕ٘بدٞبیی ٞؼتٙذ وٝ فشٞٙدً ػّؼدّ

ای ٔذیشیت ؿٛ٘ذ وٝ وبس تیٕدی سا   وٙذ. ایٗ ٕ٘بدٞب ثبیذ ثٝ ٌٛ٘ٝ ٔٛجٛد دس ػبصٔبٖ سا ٔٙتمُ ٔی

توٕیٗ وٙٙذ. ارش ٚ ٕ٘بدٞبی ٌٛ٘بٌٛ٘ی ٚجٛد داسد؛ ثشخی اص ایٗ آربس آؿىبس ٚ ثشخی دیٍش پٟٙدبٖ  

ساٖ، دس  وٙٙذ. ِدزا ٔدذیشیت ایدٗ پدیؾ     ای سا ثب لذست ٔٙتمُ ٔی ب فشًٞٙ ٚیظٜٞ ٞؼتٙذ؛ أب آٖ

 ی ؿٙبػبیی ٚ ٔذیشیت ٞٛؿٕٙذا٘ٝ ایٗ ٕ٘بدٞب اػت.  ثشداس٘ذٜ

 گبم سَم: هدیزیت ٌّجبرّبي سبسهبًی 

ػٛیی فشٍٞٙی داسد ٞٙجبسٞبی ػبصٔب٘ی اػدت   ٞبی تٛإ٘ٙذی وٝ استجبى ٌٔٙمی ثب ٞٓ حٛصٜ

ذی ثٝ ارشٞب ٚ ٕ٘بدٞب ؿجیٝ ٞؼتٙذ. ٞٙجبسٞبی ػبصٔب٘ی دس ایٗ ثبفت ثٝ وٝ ثب وٕی تفبٚت تب ح

ٌشدد وٝ تیٕی اص وبسوٙبٖ ثشای ا٘جبْ ُٚبیف خٛیؾ ٚ ثدشای پیـدشفت    ٞبیی اًالق ٔی ؿیٜٛ

ٞبی وبس تیٕی سا ػؼت وٙٙذ. ثدشای    ا٘ذ. ثشخی اص آ٘بٖ ؿبیذ تالؽ دس ػبصٔبٖ دس پیؾ ٌشفتٝ

ؼتبٖ دس ػبصٔبٖ ٚجٛد داؿدتٝ ثبؿدذ ودٝ وبسوٙدبٖ سا ثدٝ      ث ٞبی ثذٜ ٔثبَ، ٕٔىٗ اػت ٓشكٝ

وٙٙذ. ایٗ ٘دّٛ سفتبسٞدب ثبیدذ ٔـدخق ٚ حدُ ٚ فلدُ ٌدشدد.         ای ٞذایت ٔی سفتبسٞبی ٚیظٜ

چٙیٗ ٞٙجبسٞبی ٔثجتی ٚجٛد داسد وٝ ثبیذ ثٝ ٘فْ وبس تیٕی ثٝ ػشٓت اجشا ٌشدد. ٞٙجبسٞب  ٞٓ

ٌزاسد. ایدٗ جٟدت ٚ    ی افشاد ارش ٔی ٘ٝای فٔبِیت ٚ دس وبس سٚصا دس جٟت ٚیظٜ ٚ ثب ػجه ٚیظٜ

ساٖ ٞٓ ػدٛیی فشٍٞٙدی دس حدبِی     ٞب إٞیت داس٘ذ. پیؾ ٔـی ٞب ثٝ ٔشاتت ثیؾ اص خي ػجه
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ثبیذ ٟٔٙذػی ؿٛ٘ذ وٝ ٓبُٔ ٞٙجبس ػبصٔب٘ی دس ِ٘ش ٌشفتٝ ؿذٜ ثبؿذ. ٞش ٚلت وبس تیٕی ثٝ 

وٙذ  ٔی پـتیجب٘ی ٔیتٛا٘ذ ٞٙجبسٞبی جذیذی وٝ اص وبس جٕ حبِت پبیذاسی سػیذ، خٛد تیٓ ٔی

 سا آغبص ٚ تٛػٔٝ دٞذ. 

راىّطتن:اجرایکارتیویپیص

ساٖ اَٚ اجشا ؿدٛ٘ذ.   تٛاٖ دس ػٌح ػبصٔبٖ اجشا وشد وٝ ٞفت پیؾ وبس تیٕی سا صٔب٘ی ٔی

ٌشی، ایجبد سٞجشی، ٞدٓ ػدٛیی    ٞبی ٔشثی ٌزاسی، ایجبد ػبختبس تیٕی، تٔشیف ٘مؾ، تیٓ ٞذف

ٞبی وبس تیٕی پدیؾ ٘یبصٞدبی اجدشای ودبس تیٕدی       وبس ثب ٔذاخِّٝ٘بْ ٔٙبثْ ا٘ؼب٘ی ٚ فشًٞٙ 

ٞب ٚ ثٝ تشتیت اجشا ٘ـٛ٘ذ،وبس تیٕی ٔٛفك ٘خٛاٞذ  ٞؼتٙذ. اٌش وبس تیٕی ثذٖٚ ایٗ پیؾ صٔیٙٝ

ی الصْ  ٞب صٔیٙٝ ػبصی ٚجٛد آٚس٘ذ. ایٗ آٔبدٜ ٞبی ثضسٌی ثشای ػبصٔبٖ ثٝ ؿذ ٚ ؿبیذ دؿٛاسی

چٙیٗ ایٗ ِ٘ش وٝ فمي ػبختبس تدیٓ سا   آٚس٘ذ. ٞٓ شاٞٓ ٔیٚ ؿشایي ٔؼبٓذ ثشای وبس تیٕی سا ف

تٛاٖ ثٝ تدیٓ ٚاٌدزاس ودشد ثؼدیبس ثحدث       ثبیذ ایجبد وشد ٚ ػپغ ُٚبیف سا ثش ایٗ اػبع ٔی

ای  ثشاٍ٘یض اػت؛ چشاوٝ ػبصٔبٖ ٚ وبسوٙب٘ی وٝ ثٝ ػبختبس، فٔبِیدت، فشایٙدذ ٚ تفىدشات ٚیدظٜ    

ودٝ ثدبصدٜ ٞدٓ     دؿٛاس اػت تب چٝ سػذ ثٝ ایٗا٘ذ، ػبصٌبسی ثب وبس تیٕی ثشایـبٖ  ٓبدت وشدٜ

ًٛس وٝ ثحث ؿذ ثبیذ ا٘جبْ ؿٛد؛ ٔذیشیت ػبصٔبٖ ثبیذ ثدب   داؿتٝ ثبؿٙذ. آٔبدٌی اِٚیٝ ٕٞبٖ

     ْ ٞدبی صیدش    كذالت ٔؼئِٛیت ایجبد ؿشایي ٔٙبػت سا ثپزیشد. ثدشای اجدشای ودبس تیٕدی ٌدب

 ٌشدد:  پیـٟٙبد ٔی

 گبم اٍل: اجزاي ثبال ثِ پبییي 

ٞب ػبختبس تیٕی جضیی سا تدشجیح   یذ اص ثبال آغبص ٌشدد. ٔتیػفب٘ٝ ثیـتش ػبصٔبٖوبس تیٕی ثب

ٔشاتجی سا  دٞٙذ. یٔٙی ًشفذاس وبس تیٕی دس ػٌح ّٕٓیبتی ٚ تـشیفبتی ثٛدٜ ٚ ػبختبس ػّؼّٝ ٔی

ٞب تب ػٌح ٔیب٘ٝ پیـدشفت ودشدٜ ٚ    دٞٙذ. ثشخی ػبصٔبٖ دس ٔیب٘ٝ ٚ ثبالیی ػبصٔبٖ تشجیح ٔی

ای داسد. دس  ثٙذ، ٘تبیج دِؼشدوٙٙذٜ ٔب٘ذ. ایٗ وبس تیٕی ٘یٓ ٘خٛسدٜ ثبلی ٔی تثبالی ػبصٔبٖ دػ

آسایی، ٔٔشفی وبس تیٕی ثبیذ اص ٔذیشیت اسؿذ آغبص ٌشدد. ٞش ٚلت اجدشای ودبس    چٙیٗ كحٙٝ

ی ثٔذ ثبیذ ثٝ ػٌح ٔیب٘ی ٚ ػپغ ثٝ ؿدىُ آثـدبسی تدب     تیٕی دس ثبال تىٕیُ ؿذ دس ٔشحّٝ

 ثذ. ی ّٕٓیبتی أتذاد یب ٞؼتٝ
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 گبم دٍم: اجزا ثبید تدریجی ثبضد 

ًٛس وٝ دس ثبال ثیبٖ ؿذ،  اجشای وبس تیٕی ثبیذ ثٝ سٚؿی تىبّٔی ؿشّٚ ٚ تذاْٚ یبثذ. ٕٞبٖ
ای ا٘جبْ ؿٛد؛ یٔٙی اص ثبال آغبص ٚ دس ػٌح ّٕٓیبتی پبیبٖ یبثذ. حتی دس ایدٗ   اجشا ثبیذ ٔشحّٝ

ای ا٘جبْ ؿٛد ِزا وبس تیٕدی دس چٙدذ    ّٝتٛا٘ذ ٔشح ٚیظٜ دس ػٌح ّٕٓیبتی، اجشا ٔی چبسچٛة ثٝ
ٌدشدد. دس ایدٗ سٚؽ    ٞدب اجشایدی ٔدی    ی ثخؾ ثخؾ ٔحذٚد، دس اثتذا ایجبد ٚ ػپغ دس ثمیٝ

 ؿٛد.  چٙیٗ ثٝ افضایؾ لذست آ٘بٖ تٛجٝ ٔی ٞب اػت؛ ٞٓ ثیـتشیٗ دلت ثٝ تـىیُ تیٓ

 گبم سَم: هدیزیت تضبد ٍ درگیزي 

سٚ ؿٛد.  َ داسد وبس تیٕی ثب توبد ٚ دسٌیشی سٚثٝٞب، ٞٙٛص احتٕب ثب ٚجٛد تٕبْ ایٗ آٔبدٌی
تیٕی ٞؼتٙذ؛ ؿىبف ثیٗ آوب اص  تیٕی یب ثشٖٚ ٞب یب دسٖٚ دسٌیشی وبٔالم ًجیٔی اػت. دسٌیشی

ٓ   آیذ. دِیُ دسٌیشی ٚجٛد ٔی ٞٙجبسػبصی ثٝ ٞدب   ٞب ٞش چٝ ٞؼت، حُ ٚ فلُ آٖ ثبیذ ثدٝ تدی
، اػتثٙبء ٞؼتٙذ ٔب٘ٙذ تیٓ ساٞجشدی اسؿذ ٚاٌزاس ٌشدد. افشاد ٔشجْ ٚ آغبصٌشاٖ ػبختبس تیٕی

ٞب اص ٔٛهٛٓبت ػبختبسی ٔب٘ٙذ  اٌش دسٌیشی-ٞب أىبٖ دٞذ  وٝ ٕٔىٗ اػت ثب ٔذاخّٝ ثٝ تیٓ
 جٛ وٙٙذ. ٚ  ساٜ حّی جؼت -تیػیغ تیٓ یب اٞذاف وبس تیٕی ػشچـٕٝ ٌشفتٝ ثبؿذ

راىًْن:ارزیابیکارتیویپیص
ای ا٘جبْ ؿٛد. ایٗ اسصیبثی ثبیدذ دس دٚ ػدٌح ا٘جدبْ     ارشثخـی وبس تیٕی ثبیذ ثٝ ًٛس دٚسٜ
ػدبَ اص   ای وبس تیٕی اػت؛ ػٌح دْٚ پغ اص یده  دٚسٜ ؿٛد. ػٌح اَٚ ٔب٘ٙذ حؼبثشػی ٔیبٖ
وٙذ ػدٛدٔٙذی ٚ ٘تدبیج ودبس     ؿٛد. ایٗ الذأبت وٕه ٔی اجشای وبس تیٕی، اسصیبثی ا٘جبْ ٔی

ت الصْ ثدشای حدُ ثدٝ ٔٛلدْ ٚ     چٙیٗ ثٝ ؿٙبػبیی ٔـىالت ٚ الدذأب  تیٕی ٔـخق ؿٛد؛ ٞٓ
ٌدشدد. اسصیدبثی    دسػت آ٘بٖ وٕه خٛاٞذوشد. ایٗ دٚ ّ٘ٛ اسصیبثی وبس تیٕی، دس صیش ثیبٖ ٔی

یدبثی   ٞبی اسصؽ ٚ ٘ٝ تٛػي سٚؽ-ی ػبصٔبٖ  یبثی ٚیظٜ ٞبی اسصؽ ثبیذ ثٝ وٕه فٖٙٛ ٚ سٚؽ
س تیٕدی  ا٘جبْ ؿٛد. اجشای وبس تیٕی دس ٞش ػدبصٔبٖ ٔٙحلدش ثدٝ فدشد ثدٛدٜ ٚ ثدب ودب        -ٓبْ

ػبصٔبٖ ثبیذ اص آتجبس ٚ   یبثی ٚیظٜ ٞبی دیٍش لبثُ ٔمبیؼٝ ٘یؼت. چٙیٗ اثضاسٞبی اسصؽ ػبصٔبٖ
دیدذٜ،   یبثی سا ثبیذ افشادی ا٘جبْ دٞٙذ وٝ وبٔالم آٔدٛصؽ  پبیبیی ثبالیی ثشخٛسداس ثبؿٙذ. اسصؽ

 . ٞبی تبصٜ وبس آٖ سا ا٘جبْ دٞٙذ ای ٚ تٛإ٘ٙذ ثٛدٜ ثبؿٙذ ٚ ٘جبیذ اسصیبة حشفٝ
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 دٍرُ  گبم اٍل: حسبثزسی هیبى

پغ اص حذالُ ؿؾ ٔبٜ اص اجشای وبس تیٕی دس وُ ػبصٔبٖ، ثبیذ ثٝ وٕه افشاد ٔشجدْ ٚ  
ٔؼبٓذت وبسؿٙبػبِٖ وبس تیٕی ثیشٖٚ اص ػبصٔبٖ، حؼبثشػی سػٕی اص وبس تیٕی ا٘جدبْ ؿدٛد.   
اٞذاف وبس تیٕی ٔجٙبی اكّی ایٗ حؼبثشػی اػت. ایٗ فٔبِیت ثبیذ ثش ایٗ ٔٛهٛٓبت ٔتٕشوض 

( ودبس تیٕدی ثدب چدٝ     2ی لبدس اػت اٞذاف ثیبٖ ؿذٜ تیٓ سا وؼت وٙذ؟ ( آیب وبس تی1ٕؿٛد: 
( وبسوٙدبٖ چدٝ   4ٞب تبوٖٙٛ چٝ ثٛدٜ اػت؟  ( دػتبٚسدٞبی تی3ٓسٚ اػت؟  ٞبیی سٚثٝ دؿٛاسی

ٞبی  خٛاٞذ ایٗ اًالٓبت سا ثٝ دػت آٚسد، دادٜ تلٛسی اص وبس تیٕی داس٘ذ؟ حؼبثشػی وٝ ٔی
ٖ  د ػٛدٔٙذی دس اختیبس ػبصٔبٖ لشاس ٔی تدٛاٖ ثدشای    ٔدذت سا ٔدی   ٞذ. ٘تبیج حؼبثشػدی ٔیدب

 ٔذت اػتفبدٜ وشدٜ ٚ ػشٓت پیـشفت وبس تیٕی سا آػبٖ وشد.  اكالحبت ٔیبٖ

 یبثی کبر تیوی  گبم دٍم: ارسش

یبثی وبس تیٕی ثبیذ ا٘جبْ ؿدٛد. ایدٗ    پغ اص ٌزؿت یه ػبَ اص ّٕٓیبت وبس تیٕی، اسصؽ
تیٓ ٚ ػبصٔبٖ ا٘جبْ ؿٛد. اسصیبثی ػٌح وبسوٙبٖ  ٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ وبسوٙبٖ، اسصیبثی ثبیذ دس ػٌح
ٞدبی ٔثجدت ٚ ٔٙفدی     ٞبی پظٚٞؾ ٚ ٔلبحجٝ ا٘جبْ ؿٛد؛ ثبیذ دیدذٌبٜ  ثبیذ ثب اػتفبدٜ اص سٚؽ

ٝ  ی چٍٍٛ٘ی پزیشؽ وبس تیٕی دس ػبصٔبٖ جْٕ وبسوٙبٖ دسثبسٜ ی اسصیدبثی   آٚسی ٌشدد. ُٚیفد
وٙٙذ.  سوشدی سا اجشا ٚ ٔذیشیت ٔیٞبػت وٝ وب یبثی ّٕٓىشد ٌشٚٞی اص تیٓ ػٌح تیٕی، اسصؽ

ٞبی ثبصاسیبثی دس ٔمبیؼدٝ ثدب ٔٛفمیدت آ٘دبٖ      ثشای ٔثبَ لجُ اص ٔٔشفی وبس تیٕی، ّٕٓىشد تیٓ
ؿدٛد ودٝ    وـف ٌشدد. اسصیبثی ػٌح ػبصٔب٘ی، ؿٙبخت ٔٛفمیت اٞذاف تیٕدی سا ؿدبُٔ ٔدی   

ب ودبس تیٕدی ًجدك    وٙذ وٝ آی چٙیٗ ثشسػی ٔی ؿٛد. اسصیبثی ٞٓ ٘بٔیذٜ ٔی« یبثی فشایٙذ اسصؽ»
ٞبی ٌشدؽ ػدشٔبیٝ، فدشٚؽ،    اٞذاف ٚ ثش٘بٔٝ اجشا ؿذٜ اػت یب ٘ٝ. اسصیبثی اص ًشیك ؿبخق

ٌزاسی دس ثبصاس ٚ اص ًشیك وؼدت اٞدذاف ػدبصٔب٘ی اص     ػٛد، دسآٔذ ثش حؼت ػٟٓ ٚ ػشٔبیٝ
آٚسی فٙبٚسی، ثٟجٛد ویفیدت، ٌٛ٘دبٌٛ٘ی،    سٚص ٔذت ٔب٘ٙذ ثٝ ٞبی ػبصٔبٖ دس وٛتبٜ جّٕٝ ثش٘بٔٝ

 وٙذ.  ٞب ثشسػی ٔی ی ػبصٔبٖ ٞب سا دس ثذ٘ٝ وبٞؾ ٞضیٙٝ ٚ ػٙجؾ، ارشثخـی تیٓ

ّایقَیّا،اّذافٍتینراىدّن:ایجادرٍشپیص

آٚسد. الدذاْ   ای ػشؿبس اص اًالٓبت ٔشثٛى ثٝ ارشثخـی تیٕی فشاٞٓ ٔی یبثی اغّت رخیشٜ اسصؽ
ثخـدذ. ودبس    ٞدب ٔدی   ٞب، اٞذاف ٚ تیٓ سٚؽی ٘تبیج، جبٖ دٚثبسٜ ثٝ  یبثی ٚ تٟیٝ ٌٔٙمی پغ اص اسصؽ
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یبثی ثؼیبس إٞیدت   یبثی ثٝ دلت ثشسػی ؿٛد. اسصؽ تیٕی ثبیذ ثبصٍ٘شی ٚ دس پشتٛی ٌضاسؽ اسصؽ
سػٙذ، اص تٛإ٘ٙذی وبُٔ ثشخٛسداس ٞؼتٙذ؛ ثب  ساٖ دٞٓ ٔی ٞب ثٝ پیؾ وٝ ٚلتی تیٓ داسد؛ ثٝ دِیُ ایٗ

ٝ   ٞب سا پٛؿؾ ٚ د تٛا٘ٙذ ؿىبف ٞبیـبٖ ٔی ٚسٚدی ٞدبی   س جٟت ٔضیت سلبثتی اػدتفبدٜ وٙٙدذ. یبفتد
 ثشداسی ؿٛد:   یبثی اًالٓبت ثبیذ ثب اتخبر الذأبت پیـٟٙبدی صیش ثٝ دسػتی ثٟشٜ فٔبِیت اسصؽ

 یبثی  گبم اٍل: تجشیِ ٍ تحلیل گشارش ارسش

ِٚیٗ الذاْ دس تٟیٝ  یبثی، ثشسػی، تجضیٝ ٚ تحّیُ ٚ ثشداؿت دلیك اػت. ایدٗ   ی ٌضاسؽ اسصؽ ا
ُ  الذ وٙٙدذٌبٖ ا٘جدبْ ؿدٛد. ٌدضاسؽ      اْ ثبیذ ثٝ وٕه افشاد ٔشجْ، وبسؿٙبػبٖ وبس تیٕدی ٚ تؼدٟی

ٞبی ٘بٔـخق سا سٚؿٗ خٛاٞذوشد وٝ ثبیدذ دس تمٛیدت ودبس تیٕدی ِحدبٍ       یبثی، ثشخی حٛصٜ اسصؽ
ٌشدد تب ػٌح ٔٛفمیت وبسوٙبٖ، تیٓ ٚ ٘یبصٞبی ػدٌح   یبثی تجضیٝ ٚ تحّیُ ٔی ٌشدد. ٌضاسؽ اسصؽ

ساٖ اَٚ ایدٗ ٔذاخّدٝ    ذ ٌشدد. ٔجٙب ٚ ؿبخق ثؼیبس ٟٔٓ ػٙجؾ فٔبِیت ٕٞب٘ٙذ پیؾػبصٔب٘ی تییی
 خٛاٞذثٛد.  

 ریشي ثزاي ثزداضت  گبم دٍم: ثزًبهِ

ٝ  ٞبی ّٕٓیبتی ثبیذ ثب ثشداؿت اص ٌضاسؽ اسصؽ ثش٘بٔٝ ٞدبی الصْ ثدشای    یبثی تِٙیٓ ٌشدد؛ جٙجد
ٌیشی ؿٛ٘ذ. تیٓ ػدٌح   تغییش ٚ دٚثبسٜ جٟتالصْ اػت ٞب  ٌزاسی ٚ ایجبد تیٓ ٞب، ٞذف تذٚیٗ سٚؽ

ٞبی دیٍش دس ػبصٔبٖ سا تـٛیك وٙذ تب ثش ایٗ تغییدشات تدیریش    دػتی وٙذ ٚ تیٓ ساٞجشدی ثبیذ پیؾ
ؿدٛ٘ذ   ٘بٔیذٜ ٔدی « تیٓ ػٌح ساٞجشدی»ٞبی اسؿذ وٝ دس ایٗ ثبفت  ثٍزاس٘ذ. دس ثٟتشیٗ حبِت، تیٓ

 وٙٙذٜ ثبؿٙذ.  وٙٙذٜ ٚ اسؿبد تٛا٘ٙذ تؼٟیُ ٔی

 ّبي قدرتوٌد  ّب، اّداف ٍ تین گبم سَم: تطکیل رٍش

ٞؼتٙذ. ایدٗ    ٞبی لذستٕٙذی ٚجٛد داس٘ذ وٝ داسای سٚؽ، ٓمال٘یت ٚ ٞذف دس ایٗ ٔشحّٝ تیٓ
ٞدبیی ودٝ تدب ایدٗ      وٙٙذ؛ ػبصٔبٖ سا چبثه، وبسآٔذ ٚ ٘ٛآٚس حفَ خٛاٞٙذ وشد. تیٓ ٞب ٔٔجضٜ ٔی تیٓ

ٖٚ ٔذاخّدٝ ٚ ٔضاحٕدت فٔبِیدت ودشدٜ ٚ ٞشٌٛ٘دٝ      وٙٙذ ثبیذ ٔجبص ثبؿٙذ ثدذ  ٔشحّٝ پیـشفت ٔی
ٞدب اص   ساٖ دٞٓ، تیٓ تغییشی وٝ دس سػیذٖ ثٝ تٔبِی الصْ اػت ا٘جبْ دٞٙذ. دس پبیبٖ ایٗ ٌبْ ٚ پیؾ

 ٔذیش )خٛدٌشداٖ( خٛاٞٙذؿذ.   ٞش ِ٘ش خٛیؾ
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 سبسي هدیزیت عولکزد  گذاري در کبر تیوی ثزاي ًْبدیٌِ ي دٍم: سزهبیِ هداخلِ

تیٕی ٟ٘بدیٙٝ    بِیت ٔذیشیت ّٕٓىشد دس ػبصٔبٖ سا ثب اػتفبدٜ اص اثضاس وبسػبص وبسایٗ ساٞجشد، فٔ
وٙدذ.   ای، ٞذف ٚ ٘ـدب٘ٝ سا دس ٔدذیشیت ّٕٓىدشد ثدبصی ٔدی      تیٕی ٘مؾ ٚاػٌٝ   وٙذ. تیٓ ٚ وبس ٔی
ا ٚ ٚجٛد آٚسد؛ اجش ٞب سا ؿٙبػبیی وٙذ؛ ٞٓ سأیی ثٝ ٞب ٚ ساٜ حُ ٞب، ٍ٘شا٘ی تٛا٘ذ دؿٛاسی تیٕی ٔی   وبس

ٞب سا ػبصٌبس وٙذ وٝ ٘تبیجی اسصؿدٕٙذ ٚ ٚالٔدی اسا دٝ     ٞب ٚ ٍ٘شا٘ی ای دؿٛاسی ِ٘بست وٙذ؛ ثٝ ٌٛ٘ٝ
دذاف ٔتٔدبِی    ٞبی ثؼیبسی ٚجٛد داسد وٝ اص ًشیك آٖ وبس تیٕی ٔی دٞٙذ. ساٜ تٛا٘ذ ثشای وؼت ٞا

آٔدذی،  ٔذیشیت ّٕٓىشد اٍ٘یضٜ ایجبد ٕ٘ٛدٜ ٚ ثشای وؼت اٞذاف فشدی، تیٕی ٚ ػدبصٔب٘ی ثدب وبس  
دٞذ ودٝ   ساٖ سا اسا ٝ ٔی ی دٜ پیؾ فٔبِیت ٔذیشیت ّٕٓىشد سا ٟ٘بدیٙٝ ٕ٘بیذ. ایٗ ٔذاخّٝ ٔجٕٛٓٝ

ػبصی ثبؿذ. ثٝ ًٛس خالكدٝ ؿدىُ وبٔدُ     یبثی ثٝ ٞذف ٟ٘بدیٙٝ ی ساٞی ثشای دػت تٛا٘ذ ٘مـٝ ٔی
اص ًشیك وٝ  ٞب وٕه خٛاٞذوشد. وبس تیٕی ثٝ ؿشى آٖ وبس تیٕی ثٝ افضایؾ ّٕٓىشد دس تٕبْ ججٟٝ

ِٛیت سا ثدش ٟٓدذٜ داؿدتٝ ثبؿدذ، ثدٝ پیـدشفت ٔدذیشیت         تٕشوض ثش چٙذ ٔٛهّٛ ثؼیبس ٟٔٓ ٔؼئ
 ػبصی ٔذیشیت ّٕٓىشد ٞؼتٙذ.   ٞبی ٟ٘بدیٙٝ ساٖ ّٕٓىشد ؿتبة خٛاٞذ داد. ایٗ ٔٛهٛٓبت پیؾ
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یهذیریتعولکرداٍل:کارتیوی،ابساریاٍسیلِراىپیص

ٞدبی ٌٛ٘دبٌٛ٘ی سا ا٘جدبْ     ٞب ثشای سػب٘ذٖ ٔذیشیت ّٕٓىشد ثٝ حبِت ٟ٘بدیٍٙی ٘مدؾ  تیٓ
پبیدب٘ی   ٞدب تٛإ٘ٙدذی ثدی    وٝ تیٓ آیذ. اَٚ ایٗ دٞٙذ. ایٗ ٟ٘بدیٍٙی اص ػٝ سٚؽ ثٝ دػت ٔی ٔی

تشیٗ صٔبٖ ٚ ثب وٕتشیٗ تالؽ  فٙبٚسی ٚ تغییش سا دس وٛتبٜ یِٝ،داس٘ذ وٝ آٌبٞی ثٝ ٔٛهّٛ، ٔؼ
ػبصی فٔبِیت ٔذیشیت ّٕٓىشد داس٘دذ.   ٞب اثضاس تٛإ٘ٙذی ثشای آٌبٜ ٚ ٞضیٙٝ ا٘تـبس دٞٙذ. تیٓ

ٖ  وٝ تیٓ دْٚ ایٗ ٞدب ٞؼدتٙذ. استجدبى ٕٓدٛٔی      ٞب ٔٙجْ ثضسي ثٟجٛد استجبى ٕٓٛٔی دس ػدبصٔب
ٚیظٜ ثشای ٔٛفمیت ٔذیشیت ّٕٓىشد ثؼیبس إٞیت داسد؛ صیشا  ثٝٔٙبػت، ثشای ساٞجشد ػبصٔبٖ 

ای  دٞٙذ وٝ اٌش استجبًبت دسػت ٔذیشیت ٘ـٛ٘ذ، ػٛد ٚ ثٟدشٜ  ٞبی ػبصٔب٘ی ٘ـبٖ ٔی تجشثٝ
ٝ  ٞب اثضاس ٚ ٚػیّٝ وٝ تیٓ ٘خٛاٞٙذ داؿت. ػٛٔیٗ سٚؽ ایٗ ػدبصی ّٕٓىدشد    ی ارشثخؾ ٟ٘بدیٙد

ٓ  ٔذیش )خٛدٌشداٖ( ٞؼتٙذ یؾٞؼتٙذ؛ صیشا خٛ ٞدب ٞدٓ ٔؼدئَٛ اجدشای ساٞجدشد       ؛ یٔٙدی تدی
ساٖ آٖ اػت وٝ  ی ایٗ پیؾ ٔبیٝ سیض ٚ ًشاح آٖ ٞؼتٙذ؛ ِزا ثٗ ٔذیشیت ّٕٓىشد ٚ ٞٓ ثش٘بٔٝ

ػبصی فٔبِیت ٔدذیشیت   ٞبی وبسی ثؼیبس ثبال ٚ ٟ٘بدیٙٝ وبس تیٕی ثبیذ ثشای سػیذٖ ثٝ فٔبِیت
ٞدب   یبثی ثٝ ایٗ ٞذف، ػبصٔبٖ د. ثشای دػت٘بپزیش ٔذیشیت ّٕٓىشد ٌشد جذایی ّٕٓىشد ثخؾ

 ػبصی ٔذیشیت ّٕٓىشد ٞؼتٙذ.  ی ٟ٘بدیٙٝ ٞب اثضاس ٚ ٚػیّٝ ثبیذ تٛجٝ داؿتٝ ثبؿٙذ وٝ تیٓ

کٌذراىدٍم:کارتیویاّذافراترکیبهیپیص
وبسی آ٘دبٖ دس اٞدذاف ٔـدتشن     ّٕٓىشد ارشثخؾ ػبصٔبٖ ٚ افشاد ٕٓذتبم ثٝ چٍٍٛ٘ی ٞٓ

ی ثؼیبس دؿٛاسی اػت وٝ ثبیذ حفَ ٌشدد؛ صیشا ثیٗ  ف، ُٚیفٝثؼتٍی داسد. ٕٞب٘ٙذی دس اٞذا
توبد دسٚ٘ی ٚجٛد داسد. اٌدش ػدبختبس، ِ٘دبْ ٚ     -ٚیظٜ وبسوٙبٖ ٚ ٔذیشیت ثٝ-ٞب  ٘فْ ٔٙبفْ ری

ثٙیبٖ، ثدیٗ اٞدذاف    ؿٛد. دس ػبصٔبٖ تیٓ تش ٔی ثٙیبٖ ثبؿذ اجشای آٖ آػبٖ فشایٙذ ػبصٔبٖ، تیٓ
ٚجٟی داسد وٝ فشد، تیٓ  ثٙیبٖ ٞذف ته ٛد داسد. وبس تیٓافضایی احؼبػی ٚ وبسوشدی ٚج ثشٞٓ

افتدذ ودٝ تٔشیدف اٞدذاف      ؿٙبػذ. ایٗ اتفبق ثٝ ایدٗ دِیدُ ٔدی    ٚ ػبصٔبٖ دس وُ، آ٘بٖ سا ٔی
ٞبی ػٙتی وٝ ثبال ثٝ پبییٗ اػدت سٚیىدشدی پدبییٗ ثدٝ ثدبال داسد.       ػبصٔب٘ی ثش خالف ػبصٔبٖ

ٙٙذ. ایٗ اٞذاف فدشدی ثدٝ اٞدذاف تیٕدی     و ٌزاسی ٔی ثشای ٞش فشد ٞذف 1ٞبی خٛداتىبء تیٓ
ؿٛ٘ذ. ایٗ فشایٙذ ثبیدذ   ؿٛ٘ذ؛ ػپغ تٕبْ اٞذاف تیٕی ثٝ اٞذاف ػبصٔب٘ی تجذیُ ٔی تجذیُ ٔی

ػبصی ٔذیشیت ّٕٓىشد دس ػدبصٔبٖ اػدتفبدٜ ٌدشدد. اٞدذاف ٔدذیشیت       آٌبٞب٘ٝ ثشای ٟ٘بدیٙٝ
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ٓ  ؿٛ٘ذ. ؿبخق ؿٙبػی یىؼبٖ تشویت ٔی ّٕٓىشد ثب آسایؾ سٚؽ ّٕىدشدی ٔب٘ٙدذ   ٞبی ثدبسص 
 وٙٙذ.  ٌشا ٘یض اص ٕٞیٗ سٚؽ اػتفبدٜ ٔی ٞبی ّٕٓىشد وّیذی ٚ ٔذیشیت ٞذف حٛصٜ

ی اٞذاف اص ًشیك سٚیىشد پبییٗ ثدٝ ثدبال    ساٖ، تشویت آٌبٞب٘ٝ ی اسصؿٕٙذ ایٗ پیؾ ٘تیجٝ

ػبصی ٔذیشیت ّٕٓىشد ٔی ا٘جبٔذ؛ دس ایٗ حبِت، فشد اص ثٟتشیٗ فشكت،  اػت وٝ ثٝ ٟ٘بدیٙٝ

 اؽ ثشخٛسداس اػت. ػٟٓ ٚ پبد

کاریٍهطارکتراىسَم:کاربردکارتیویبرایایجادارتباطاتّنپیص

آیذ. ثٝ ًٛس ػدٙتی استجدبى ثدیٗ     ٚجٛد ٔی تٔبِی ّٕٓىشد اص استجبى ٔـتشن دس ػبصٔبٖ ثٝ

ٞدبی دسٚ٘دی ٚ ثیشٚ٘دی     وبسوٙبٖ ٚ وبسفشٔبیبٖ ٚ ٘یض استجدبى ثدیٗ خدٛد وبسوٙدبٖ دس سلبثدت     

ٔٙبفْ ٔتمبثُ دس توبد اػت. ایٗ ّ٘ٛ تفىش ٚ فٔبِیت وٝ اص چٙیٗ آتمبداتی ٘ـیت ٞب ثب  اتحبدیٝ

ٞب ٔٙجش ؿذٜ اػت. ٘مٌٝ اٚ  ّٕٓىدشد ػدبصٔب٘ی صٔدب٘ی اتفدبق      ٌشفتٝ ثٝ ٘بوبسآٔذی ػبصٔبٖ

وٙدذ ثدش    دیٍش ثٝ دٚ ًشف وٕه ٔدی  وبسی ثب یه وبسی ٚجٛد داؿتٝ ثبؿذ. ٞٓ افتذ وٝ ٞٓ ٔی

دیٍش سا ثدب تمٛیدت، تىٕیدُ ٚ ٘یشٚٔٙدذ وٙٙدذ؛ دس حدبِی ودٝ         هٞبیـبٖ غّجٝ وشدٜ ٚ ی هٔف

وٙذ. وبس تیٕی ثدش   وٙذ ٚ وبسوشد سا ٘بلق ٔی دسٌیشی ثیٗ وبسوٙبٖ، ٘یشٚٔٙذی سا تؤیف ٔی

اػبع اكَٛ استجبى ٔـبسوتی دس وُ ػبصٔبٖ ثٙب ٟ٘بدٜ ؿذٜ اػت. ثدب اػدتفبدٜ اص ودبس تیٕدی،     

ػبصی ٔذیشیت ّٕٓىدشد تودٕیٗ    دوبس ٟ٘بدیٙٝوبسی ٚ ٔـبسوت تىبُٔ یبفتٝ ٚ ثٝ ًٛس خٛ ٞٓ

ٞبی ٔذیشیت ّٕٓىدشد اػدت وٕده     وبسی ثٝ ٞش فٔبِیتی وٝ ثخـی اص ثؼتٝ ٌشدد. ایٗ ٞٓ ٔی

ودبسی اػدت. ودبس     ثخـیذٖ ثٝ وبس تیٕی ٚ تىبُٔ ٞٓ ساٖ ػشٓت وٙذ. ػٛد اكّی ایٗ پیؾ ٔی

وبسی، ثدٝ   یجی ٞٓساٖ ثب تّمیٗ تذس ٔـبسوتی ػتٖٛ ص٘ذٌی ٔذیشیت ّٕٓىشد اػت؛ یٔٙی پیؾ

 ػبصی ٔذیشیت ّٕٓىشد ؿتبة خٛاٞذ داد.  ٟ٘بدیٙٝ

بخصگیریاثرراىچْارم:کاربردکارتیویبرایتصوینپیص

ًٛس ودٝ ٍٕٞدبٖ    وٙذ. ٕٞبٖ ٌیشی ػبصٔبٖ سا ٔٙٔىغ ٔی فشًٞٙ ّٕٓىشد ػبصٔبٖ، تلٕیٓ
لدذست دس ثدبال   ٔشاتجدی اػدت ٚ ایدٗ ودٝ      ٞب ػّؼّٝ ٌیشی دس ثیـتش ػبصٔبٖ دا٘ٙذ، تلٕیٓ ٔی

ٝ   ٔتٕشوض ؿذٜ ٚ تٛجٝ وٕی ثٝ ػٌٛح ٔیب٘ی ٔی ٞدبی پدبییٙی ثدٝ ًدٛس وبٔدُ       ؿٛد؛ ٌٛیدب الید
افتدذ؛ ِدزا    ٘ذست اتفدبق ٔدی   ا٘ذ. دس چٙیٗ ٔحیٌی سػیذٖ ثٝ تلٕیٓ ارشثخؾ ثٝ فشأٛؽ ؿذٜ
ٗ  ٌّٔٛة ُٕٓ ٔی ٞبیی دس ػٌح ٘یٕٝ چٙیٗ ػبصٔبٖ ٞدبی   ودٝ فٔبِیدت   وٙٙذ؛ تب چٝ سػذ ثٝ اید
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ٓ  وبسی ثب  ٌیدشی   ّٕٓىشد ثبال سا ٟ٘بدیٙٝ وٙٙذ. ثش خالف ایٗ، وبس تیٕی ؿشایي سا ثدشای تلدٕی
ٞدبی ٌٛ٘دبٌٖٛ ٚ    ٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ ٚ ثدب اٍ٘یدضٜ   آٚسد. افشاد دس یه تیٓ ٚ تیٓ ٚجٛد ٔی ارشثخؾ ثٝ
ٞبیی ثٍیش٘ذ وٝ دس آٖ ٚهدٔیت   وٙٙذ تب تلٕیٓ وبسی ٔی دیٍش ٞٓ ٞبی یىؼبٖ ثب یه تٛإ٘ٙذی

ٌیشی ارشثخؾ اػت؛  یىی اص اٞذاف ٔذیشیت ّٕٓىشد ایجبد فشًٞٙ تلٕیٓ ثذٖٚ ٘مق ثبؿذ.
ٌیشی  وٙذ. تلٕیٓ ٞبی دسػت، ؿىٛفب ٔی ٌیشی ایٗ فشًٞٙ، اػتٔذاد پٟٙبٖ افشاد سا دس تلٕیٓ

دیٍدش ٚ فشكدت ثدٝ     ٞدبی یده   دسػت اص ًشیك ٔجبحثٝ، تٛفبٖ ٔغضی ٚ ٔـبسوت دس دیذٌبٜ
ٗ ٌدشدد  چبِؾ وـیذٖ ِ٘شات دیٍدشاٖ فدشاٞٓ ٔدی    ٓ   . اید ٞدب ساٜ سا ثدشای    ٌیدشی  ٌٛ٘دٝ تلدٕی

ٗ  ٞبی وبسی ثب ّٕٓىشد ثبال فشاٞٓ ٔی فٔبِیت ٓ   آٚسد. اص ایٗ سٚ، اید ٌیدشی جدذا اص    ٌٛ٘دٝ تلدٕی
ػدبصی ٔدذیشیت    ٞبی الصْ ثشای ٔذیشیت ّٕٓىشد اػت، ؿشایي ٌّٔٛة ٟ٘بدیٙٝ وٝ ٚیظٌی ایٗ

ٙی تیٓ دس ػٌح ساٞجدشدی ثبیدذ   ٚیظٜ دس ػٌح ثبال یٔ ٞب ثٝ آٚسد. ػبصٔبٖ ّٕٓىشد سا فشاٞٓ ٔی
ٝ   ثٝ آٖ آٌبٞی داؿتٝ ٚ اص آٖ ثٝ ٓٙٛاٖ پیؾ ػدبصی ٔدذیشیت ّٕٓىدشد     ساٖ اِٚیدٝ دس ٟ٘بدیٙد

ٞبیی وٝ دس ثبال ثیبٖ ؿدذ لبثدُ    ٌیشی اػتفبدٜ ٕ٘بیذ. چٍٍٛ٘ی ّٕٓی ؿذٖ آٖ دس لبِت تلٕیٓ
ٛ٘ذ وٝ تیریش ؿ ٌیشی تجذیُ ٔی دػتشػی اػت. ٞش یه اص وبسوٙبٖ )ٓوٛ تیٓ( ثٝ لبِت تلٕیٓ

 ػبصی ٔذیشیت ّٕٓىشد خٛاٞٙذ داؿت.  ٔثجت ثش ٟ٘بدیٙٝ

راىپٌجن:کاربردکارتیویدرساختًَآٍریپیص
آٚسی اػت. ایدٗ   ؿبخق ٚجٛد ٔذیشیت ّٕٓىشد ٔتٔبِی دس ٞش ػبصٔب٘ی ٕٞبٖ اػتٔذاد ٘ٛ

آٚسی ٘یدض   آیذ. فشًٞٙ ٘ٛ ٚجٛد ٔی ٔٙذ ٔذیشیت ّٕٓىشد ثٝ اػتٔذاد اص فٔبِیت ٔٙؼجٓ ٚ ِ٘بْ
آٚسی ٘یبصٔٙذ وبس تیٕی اػت ودٝ   وٙذ. فشًٞٙ ٘ٛ ػبصی ٔذیشیت ّٕٓىشد وٕه ٔی ثٝ ٟ٘بدیٙٝ

ثخؾ ٚ استجبى ثٝ ًٛس ًجیٔی دس آٖ دسٚ٘ی ؿذٜ اػدت. تـدٛیك ٚ    ٌیشی ارش ٕٞىبسی، تلٕیٓ
ٌیدشی   ٞبی تلٕیٓ ٌشدد. ایٗ لبِت ػبصی ٔذیشیت ّٕٓىشد ٔٙتٟی ٔی آٚسی ثٝ ٟ٘بدیٙٝ ایجبد ٘ٛ

ٞبی وبس تیٕی اػت. اػتفبدٜ اص ودبس تیٕدی دس ایجدبد ٘دٛآٚسی      ٔذ ٚ ٔـبسوتی اص فشاٚسدٜآ وبس
 ؿٛد.  ػبصی ٔذیشیت ّٕٓىشد ٔی ٔٛجت ٟ٘بدیٙٝ
ٝ    ٞبی ػٙتی ثب ٚجٛد ػشٔبیٝ ػبصٔبٖ ا٘دذ   ٌزاسی والٖ دس حٛصٜ تحمیدك ٚ تٛػدٔٝ، ٘تٛا٘ؼدت

ٛ   ا٘ذ؛ ثٙیبٖ وؼت وشدٜ ٞبی طاپٙی تیٓ ٘تبیجی وؼت وٙٙذ وٝ ػبصٔبٖ آٚسی ثخـدی اص   صیدشا ٘د

 ٝ ثدشای    ٌدزاسی ٚیدظٜ   ٚیظٌی ؿغّی ٞش یه اص آوبی تیٓ اػت ٚ دس تحمیك ٚ تٛػٔٝ، ػدشٔبی

وٙٙذ وٝ ودبس تیٕدی ثدیؾ اص     ٞبی پبیٝ ٘ـذٜ اػت. ایٗ تجبسة ربثت ٔی تحمك ثشخی اص حٛصٜ
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ٝ   ودشد  ٞضیٙٝ ػدبصی دس   ای إٞیدت داس٘دذ. ٕٞدیٗ ثشداؿدت ٘مدؾ ػش٘ٛؿدت       ٞدبی ػدشٔبی

 وٙذ.  بصی ٔذیشیت ّٕٓىشد ثبصی ٔیػ ٟ٘بدیٙٝ

راىضطن:کاربردکارتیویدرایجادهحیطکارهثبتپیص

ثخؾ ٔذیشیت ّٕٓىشد الصْ اػت. دس حمیمت ٔحدیي   ٔحیي وبس ٔثجت ثشای اجشای ارش

وٙذ وٝ ثدبالتشیٗ   وبس ٔثجت یىی اص ٓٛأّی اػت وٝ تِٛیذ اٍ٘یضٜ وشدٜ ٚ ثٝ افشاد وٕه ٔی

دٞٙدذ ٔدٛاسدی    ّٕٓىشد سا داؿتٝ ثبؿٙذ. ثُٔذٞبی سفتبسی وٝ ٔحیي وبس ٔثجت سا ٘ـبٖ ٔی

ٌشایی ٚ استجبًبت ثدیٗ ؿخلدی    ٕٞىبسی، ٔمبثّٝ، اكبِت، وٙؾٕٞچٖٛ پزیشاثٛدٖ، آتٕبد، 

 ٞؼتٙذ. 

ی ٔحیي وبس ٔثجت آٖ اػت وٝ وبسوٙبٖ احؼبع ػشخٛؿی ٚ ػدالٔت خٛاٞٙدذ    ٘تیجٝ

ثٝ ایجدبد چٙدیٗ    وٙذ. تیٓ ٚ وبس تیٕی داؿت. ایٗ ٔحیي ؿبداة ثٝ ّٕٓىشد ٓبِی وٕه ٔی

پبیب٘ی دس تٔشیدف ٚ تِٛیدذ    اد ثیذ. خٛد فشایٙذ وبس تیٕی داسای اػتٔذدٞ ٔحیٌی ؿتبة ٔی

جب٘جٝ اػت؛ ایٗ  ٌشایی دٚ فشًٞٙ وبس ػبِٓ اػت. وبس تیٕی ٚ ٔحیي وبس ٔثجت داسای ؿَٕٛ

ی ایٗ اػت وٝ ٔٛفمیت وبس تیٕی دس ػبصٔبٖ ثٝ ًٛس خٛدوبس ثٝ ٔحیي وبس  دٞٙذٜ أش ٘ـبٖ

وٙدذ.   چٙیٗ ٔحیي وبس ٔثجت ثٝ ارش ثخـدی ودبس تیٕدی وٕده ٔدی      ؿٛد؛ ٞٓ ٔثجت ختٓ ٔی

ٔحدیي ودبس    یه ٞب ثبیذ ثشای ایجبد  ٞبی آٌبٞب٘ٝ ثبیذ دس تیٓ ا٘جبْ ؿٛد ٚ ایٗ تالؽ  تالؽ

 ا٘جبٔذ.  ػبصی ٔذیشیت ّٕٓىشد ٔی ٔثجت اػتفبدٜ ٌشدد وٝ ثٝ تذسیج ثٝ ٟ٘بدیٙٝ

ّایهذیریتعولکردراىّفتن:کاربردکارتیویدرتَسعٍِاجرایراّبردپیص

ی ٘ضدیه ثب دیٍش ساٞجشدٞبی ٔذیشیت ّٕٓىشد ٔب٘ٙذ سٞجشی، ساٞجشد وبس تیٕی ٞٓ ػٛی

 ٓ چٙدیٗ ثدٝ تٛػدٔٝ ٚ     پبداؽ، فشًٞٙ، ٔؼیش ؿغّی، ػٙجؾ ٚ ؿبیؼتٍی داسد. وبس تیٕی ٞد

ٚیدظٜ ثدب اػدتفبدٜ اص     وٙذ. وبس تیٕی ثٝ ػبصٌبس ؿذٜ وٕه فشاٚا٘ی ٔیٞبی  اجشای ایٗ ساٞجشد

ٝ ی ػبختبس تیٕی، ٘مـی حیبتی دس ا ٞبی ٌؼتشدٜ ؿجىٝ ی ػدبصٔبٖ   ٕٓبَ فـبس اص ثبال ثٝ ثذ٘د

ػبصی ٔذیشیت ّٕٓىدشد اص ًشیدك اجدشای     ٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ ثٝ ٟ٘بدیٙٝ داسد. وبس تیٕی ثٝ ؿیٜٛ

ی ساٞجشدٞبی ٔدذیشیت ّٕٓىدشد    ٔب٘ذٜ وٙذ. ِزا ثبلی ساٞجشدٞبی ٔذیشیت ّٕٓىشد وٕه ٔی

 ثذ. ٍٕٞی ثبیذ ثب اػتفبدٜ اص ػبختبسٞبی تیٕی ٔٛجٛد، اجشا ؿذٜ ٚ تٛػٔٝ یب
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راىّطتن:کاربردکارتیویدرساخترّبریتَافقیپیص

ثٙیبٖ ثٝ ًٛس وبٔدُ ٔشالدت اػدت تدب اٍِدٛی       اٌش چٝ ساٞجشد ٔذیشیت ّٕٓىشد سٞجشی

ٞدبی   ٚجٛد آٚسدٜ ٚ ٘یض دس ٞش ػٌح ػبصٔب٘ی رخیدشٜ  ی ػبصٔبٖ سا ثٝ ی سٞجشی ٚیظٜ تٛػٔٝ

یٔٙی -ی ثٝ پشٚسؽ ّ٘ٛ دیٍش سٞجشی تیٕ ٚجٛد آٚسد، فٔبِیت وبس ٞبی سٞجشی سا ثٝ ؿبیؼتٍی

وٕه خٛاٞذوشد. سٞجشی تٛافمی ػجىی اػت وٝ خـدٙٛدی تدٛافمی دس    -ػجه سٞجشی تٛافمی

ا٘دذاصٞبی ٌٛ٘دبٌٖٛ افدضایؾ     جب٘جٝ ٚ ثشسػی چـٓ ٔٛهٛٓبت ٌٛ٘بٌٖٛ سا پغ اص ٔجبحث ٕٞٝ

تجدذیُ  ػبصی ٔذیشیت ّٕٓىدشد   ٌیشی دس ٟ٘بدیٙٝ دٞذ. تٛافك ثٝ ایٗ سٚؽ، ثٝ ٓبُٔ چـٓ ٔی

ػبصی  ی آٖ ثٝ ٟ٘بدیٙٝ ی خـٙٛدی اػت وٝ وبسثشد آٌبٞب٘ٝ ٌشدد. وبس تیٕی اثضاس ٚ ٚػیّٝ ٔی

 ٌشدد.  ٔذیشیت ّٕٓىشد ٔٙتٟی ٔی

راىًْن:کاربردکارتیویدرایجاداتحاددرگًَاگًَیپیص

ْ آٔذ ثبؿذ ثٝ الدذا  تِٛیذ ثٟتشیٗ ّٕٓىشد ٚ ایجبد فشًٞٙ وبسی وٝ وبٔالم وبسوشدی ٚ وبس

ی وبفی تٛإ٘ٙذ ثبؿدذ ودٝ افدشاد دس     ٔتحذ أب ٌٛ٘بٌٖٛ ٘یبص داسد. یٔٙی ػبصٔبٖ ثبیذ ثٝ ا٘ذاصٜ

تدشیٗ ٚ   ٞب سا ًشح ٕ٘دٛدٜ ٚ ثدبص ٞدٓ دس ٌدضیٙؾ ٔٙبػدت      ا٘ذاص تشیٗ چـٓ اختیبسؽ ٌٛ٘بٌٖٛ

تبثذ؛ صیدشا   تشیٗ ساٜ حُ دٚثبسٜ ٌشدٞٓ آیٙذ. ػبختبس ػبصٔبٖ ػٙتی ٌٛ٘بٌٛ٘ی سا ثش ٕ٘ی دسػت

داسد وٝ ٌٛ٘بٌٛ٘ی ثٝ دسٌیشی ختٓ ؿٛد. اص ػٛیی ٌٛ٘بٌٛ٘ی، وبسوشد افشاد سا خدشاة   ٚحـت

ٖ  تلٕیٕی ثبلی ٔی وٙذ؛ صیشا دس ثی ٔی ٖ     ٔب٘ٙذ. ػدبصٔب ٌشایدی ٚ   ٞدبی ػدٙتی اػدتٔذاد ٌٛ٘دبٌٛ

ٌضیٙؾ ثٟتشیٗ سا ٘ذاس٘ذ. ِزا اتحبد دس ٌٛ٘بٌٛ٘ی جبیی دس ٔذیشیت آ٘بٖ ٘ذاسد. فٔبِیت ٚالٔی 

آیذ. ػشؿت وبس تیٕی اص ٚیظٌی اتحدبد دس   ٚجٛد ٔی اص اتحبد دس ٌٛ٘بٌٛ٘ی ثٝ ٔذیشیت ّٕٓىشد

وٙذ. لبثُ رودش   ػٛ ثب ایٗ اكُ وبس ٔی اػت. حبِت پختٍی وبس تیٕی ٞٓ ٌٛ٘بٌٛ٘ی تـىیُ ؿذٜ

ٞب ثبیذ  وٙذ. ػبصٔبٖ ثخؾ ٔذیشیت ّٕٓىشد وٕه ٔی ػبصی ارش اػت وٝ ایٗ ٚیظٌی ثٝ ٟ٘بدیٙٝ

 ػبصی ٔذیشیت ّٕٓىشد اػتفبدٜ وٙٙذ.  ٝ ػٛی ٟ٘بدیٙٝاص ایٗ ٚیظٌی دس حشوت ث

راىدّن:کاربردکارتیویدرایجادسازهاىیادگیرًذُپیص

وبس تیٕی دس پبیبٖ ثٝ ػبصٔبٖ وٕه خٛاٞذوشد وٝ ػبصٔبٖ یبدٌیش٘ذٜ ؿٛد؛ صیدشا اص ایدٗ   

دٜ ٔب٘ٙذ ثشخٛسداس اػت وٝ دس وٙبس ؿؾ ساٞجشد ٔذیشیت ّٕٓىدشد دیٍدش لدشاس دا    ٔضیت ثی
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ی وبس تیٕی ثٝ ػٕت ایجدبد ػدبختبس یبدٌیش٘دذٜ دس ػدبصٔبٖ حشودت       ؿذٜ اػت. ؿىُ پختٝ

ٓ   ٔی ٞدب ٚ دػتشػدی ثدٝ     ٞدب، ٘دٛآٚسی   ٌیدشی  وٙذ. ایٗ یبدٌیشی دس چٍٍٛ٘ی تغییدشات، تلدٕی

ٞبی یبدٌیش٘ذٜ ؿجبٞتی وبُٔ ثٝ ٔدذیشیت ّٕٓىدشد    یبثذ. ٚیظٌی ػبصٔبٖ اػتٔذادٞب ثبصتبة ٔی

وٙذ وٝ ثدٝ ًدٛس خٛدودبس     ٞب سا ثٝ ٔٛجٛدات یبدٌیش٘ذٜ تجذیُ ٔی ٔبٖداسد. وبس تیٕی وٝ ػبص

سٚ الصْ اػت ثدب   وٙذ. اص ایٗ ػبصی ٔذیشیت ّٕٓىشد ٘یض ٞذایت ٔی آ٘بٖ سا ثٝ ٚهٔیت ٟ٘بدیٙٝ

ْ  ٞبی یبدٌیش٘ذٜ ثدٝ ؿدیٜٛ   اػتفبدٜ اص وبس تیٕی ٚ اص ًشیك تمٛیت ٚیظٌی ػبصٔبٖ ٔٙدذ،   ای ِ٘دب

 ػبصی د٘جبَ ؿٛد.  ٟ٘بدیٙٝ

 جمع بندی:

وبس تیٕی ثٝ دِیُ ثٝ ٞٓ پیٛػتٍی ُٚبیف تدب جبیٍدبٜ ػدتٖٛ اَٚ دس ٕٔٔدبسی ٔدذیشیت      

پزیشی وبس، پیـشفت ٔذاْٚ، ٔٛجدٛدی ثدٝ    ٞبیی ٔب٘ٙذ اٌ٘ٔبف ّٕٓىشد ثبال سفتٝ اػت. فٔبِیت

ػبصی، ػدبختبسٞبی ٔؼدٌح ٚ ٔبتشیؼدی، ثدٝ      ٔٛلْ، ساٞجشدٞبی ویفیت، تٛإ٘ٙذػبصی، وٛچه

ثٝ ٓٙٛاٖ ساٞجشد وّیذی دس افضایؾ ّٕٓىشد ؿتبة دادٜ اػت. وبس تیٕی ثٝ پزیشؽ وبس تیٕی 

ای سا ثشای  ؿٛد وٝ ٞش ٚلت ُٚیفٝ ی افشاد اًالق ٔی سیضی ؿذٜ یبفتٝ ٚ ثش٘بٔٝ ا٘ؼجبْ پشٚسؽ

دٞٙدذ. إٞیدت ودبس تیٕدی دس ٔدذیشیت       ّٕٓىشد ثٟتش ٟٔٓ تـخیق ثذٞٙذ آٖ سا ا٘جبْ ٔدی 

 ٔٛاسد صیش لبثُ تـخیق اػت: ّٕٓىشد اص ٘تبیج وبس تیٕی ٔب٘ٙذ 

 ٔـبسوت فٔبَ وبسوٙبٖ دس وؼت ٚ وبس؛ -1

 اجشای ارشثخؾ ِ٘شات جذیذ؛  -2

 استجبى فشاٚاٖ؛ -3

 ػبصی استجبى؛  آػبٖ -4

 ا٘جبْ ُٚبیف چٙذٌب٘ٝ؛  -5

 جب٘جٝ؛  افضایؾ ویفیت ٕٞٝ -6

 افضایؾ یبدٌیشی؛ -7

 افضایؾ اػتٔذاد تغییشپزیشی؛  -8

 تمٛیت ٘مبى لٛت ٚ وبٞؾ ٘مبى هٔف؛  -9
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 وبس ثیـتش ثب أىب٘بت وٕتش.تٛاٖ ا٘جبْ  -11
ثٙیبٖ اص دٚ ٔذاخّٝ تـىیُ ؿذٜ اػت؛ اِٚیٗ ٔذاخّٝ، ساٞجشد  ساٞجشد ٔذیشیت ّٕٓىشد تیٓ

ساٖ صیش آغبص  ٌشدد ایٗ ٔذاخّٝ ثٝ وٕه دٜ پیؾ ثٙیبٖ اػت. پیـٟٙبد ٔی ٔذیشیت ّٕٓىشد تیٓ
 ٚ اجشا ؿٛد: 

 تٔییٗ اٞذاف تیٓ؛ -1
 تـىیُ ػبختبس تیٓ؛  -2
 تٔشیف اٞذاف ٚ ٘مؾ تیٓ؛  -3
 ٌشی؛ ٞبی ٔشثی تیٓ -4
 ی سٞجشی تیٓ؛  تٛػٔٝ -5
 ػٛیی ِ٘بْ ٔٙبثْ ا٘ؼب٘ی ثب وبس تیٕی؛  ٞٓ -6
 ػٛیی فشایٙذ ٚ فشًٞٙ وبس ثب وبس تیٕی؛  ٞٓ -7
 اجشای وبس تیٕی؛ -8
 یبثی وبس تیٕی؛  اسصؽ -9
 ٞبی لٛی.  ٞب، اٞذاف ٚ تیٓ ایجبد سٚؽ -11

ػبصی ٔذیشیت ّٕٓىشد اػدت. پیـدٟٙبد    بدیٙٝی دْٚ اػتفبدٜ اص وبس تیٕی ثشای ٟ٘ ٔذاخّٝ
 ساٖ صیش اجشا ٌشدد:  ؿٛد ایٗ ٔذاخّٝ ٘یض ثٝ وٕه ٚ پـتیجب٘ی دٜ پیؾ ٔی

 وبسثشد وبس تیٕی دس ٔذیشیت ّٕٓىشد؛  -1
 وبسثشد وبس تیٕی دس تشویت اٞذاف؛ -2
 وبسی ٚ ٔـبسوت؛  وبسثشد وبس تیٕی دس ایجبد استجبًبت ٞٓ -3
 ثخؾ؛ رشٌیشی ا وبسثشد وبس تیٕی دس تلٕیٓ -4
 وبسثشد وبس تیٕی دس ایجبد ٘ٛآٚسی؛ -5
 وبسثشد وبس تیٕی دس ایجبد ٔحیي وبس ٔثجت؛  -6
 وبسثشد وبس تیٕی دس تٛػٔٝ ٚ اجشای ساٞجشد ٔذیشیت ّٕٓىشد؛  -7
 وبسثشد وبس تیٕی دس ػبخت سٞجشی تٛافمی؛ -8
 وبسثشد وبس تیٕی دس ایجبد اتحبد دس ٌٛ٘بٌٛ٘ی؛  -9
  ٌیش٘ذٜ. وبسثشد وبس تیٕی دس ایجبد ػبصٔبٖ یبد -11
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