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وبض تیٕی چیؿت؟
ٔٛضزی و ٗٔ ٝوٕتط زض ازاض ٜذٛزٔ ٖٛزیسْ!
تیٓ چیؿت  ٚچ ٝتفبٚتی ثب ٌط ٜٚوبضی زاضز؟
▪چٙس ٘ٛع تیٓ ٚخٛز زاضز؟
▪ زِیُ إٞیت تیٓٞب چیؿت  ٚچطا زض التهبز اِىتط٘ٚیىی ٛ٘ ٚیٗ خٟب٘ی إٞیت ثیكتطی یبفتٝا٘س؟
ٔف ْٟٛوبض تیٕی زض حمیمت آ٘مسض ؾبز ٜاؾت و ٝاغّت ٔطزْ ف ٟٓآٖ ضا ثؿیبض ػبزی ٔیپٙساض٘سٕٞ ٚ .یٗ ٔؿئّ ٝوٝ
آٟ٘ب ثب ایٗ فطو ،وبض تیٕی ا٘دبْ ٔیزٙٞس ٔكىُؾبظ اؾت چطا و ٝآٟ٘ب زض انُ وبض ٌطٞٚی ا٘دبْ ٔیزٙٞس .ث ٝعٛض
ٔؼٕٞ َٛط وؽ تدطثٝی حضٛض زض یه خّؿ ٚ ٝایفبی ٘مف زض آٖ  ٚیب ٔٛاخ ٟٝثب یه ٌط ٜٚخسیس اظ ٕٞىبضاٖ ٚ
ا٘دبْ وبض خٕؼی ضا زاقت ٝاؾت أب ایٟٙب نطفبً ٔثبَٞبیی اظ ٌطٜٞٚبی وبضیا٘س .
قبیس ثٟتطیٗ تٛنیف اظ تفبٚت ثیٗ ایٗ زٔ ٚف ْٟٛتٛؾظ  K. smith ٚ Jon R. Katzenbachثیبٖ قس ٜثبقس.
آٟ٘ب ٘ظطیٝی ذٛز ضا ثب ثطضؾی ٔف ْٟٛپیچیسٜی ٚاغٜی تیٓ آغبظ ٔیوٙٙس :
زِیُ تٛنیف ٚاغٜی "تیٓ" چیؿت؟ زِیُ أ َٚكرم وطزٖ ٔٙظٛض ٔب اظ ٚاغٜی تیٓ اؾت چطا و ٝایٗ ٚاغ ٜثطای
افطاز ٔرتّف ٔؼب٘ی ٌ٘ٛبٌ٘ٛی زاضز .ش ٗٞثطذی اظ قٙیسٖ ایٗ ٚاغ ٜثٚ ٝضظـٔ ،طثیٍطی ٚ ،تٕطیٗٞبی ؾرت ثطای
پیطٚظی  ٚلٟطٔب٘ی زض یه ضقتٝی ذبل وكیسٔ ٜیقٛز .ثطذی ٘یع ث ٝاضظـٞبی وبض تیٕی ٕٞچٔ ٖٛكبضوت،
ٕٞىبضی ٚ ،وٕه ث ٝیىسیٍط تٛخٔ ٝیوٙٙس .ثطذی زیٍط فىط ٔیوٙٙس ٞط ٌطٞٚی و ٝثب یىسیٍط وبض ٔیوٙٙس ،یه تیٓ
ٞؿتٙس  ٚش ٗٞثؼضیٞب  ٓٞزض ّٝٞٚی ا َٚثٔ ٝكبضوت ز٘ ٚفط ٕٞچ ٖٛاظزٚاج  ٚیب قطاوتٞبی وبضی ٔؼغٛف
ٔیٌطزز".
آٟ٘ب ثسیٗ تطتیت ٔبثیٗ یه تیٓ ٚالؼی  ٚآ٘چ ٝو ٝآٖ ضا «نطف یه ٌط ٜٚاظ افطاز ثب ٞسفی ٔكرم» ٔیزا٘ٙس تفبٚت
لبئُ ٔیق٘ٛس:
" یه تیٓ ث ٝتؼساز وٕی اظ افطاز ٌفتٔ ٝیقٛز و ٝزاضای ٟٔبضتٞبی تىٕیُوٙٙسٜی یىسیٍط ثٛز ٚ ٜزاضای ٔمبنس،
اٞساف ٚ ،ضٚیىطزی ٔكتطنا٘س و ٝثط ٔجٙبی آٟ٘ب ث ٓٞ ٝپی٘ٛس ٔیذٛض٘س  ٚث ٝیىسیٍط تىیٔ ٝیوٙٙس".
ثٙبثط ثط ٘ظط  Smith ٚ koutzenbackاػضبی تیٓ ث ٝیىسیٍط ٚاثؿتٝا٘س  ٚایٗ ثسیٗ ٔؼٙی اؾت و ٝػسْ فؼبِیت
یه ػض ٛاظ تیٓ ثبػث ػسْ ا٘دبْ وبض تیٕی ٔیقٛز .زض ٚالغ وبض آٟ٘ب اثط ٔتمبثُ ثط یىسیٍط ٔیٌصاضز .أب ث ٝػىؽ،
ٌطٜٞٚبی وبضیٌ ،طٞٚی اظ افطاز ٞؿتٙس و ٝثب یىسیٍط وبض ٔیوٙٙس  ٚاظ ضإٙٞبیی یه ٘فط ثٟطٔ ٜیثط٘س .وبض قرهی
زض آٟ٘ب ثیكتط ٕ٘ٛز زاضز؛ ٔب٘ٙس وبض حطفٝای ٚوال .وبتٙعثبخ  ٚاؾٕیت ٌطٜٞٚبی وبضی "ته ضٞجط" ضا ای ٍٝ٘ٛٙتٛنیف
ٔیٕ٘بیٙس:
" اٌط فطنت  ٚیب ٘یبظ ػّٕىطزی ٕٟٔی و ٝالظٔٝی تیٓ قسٖ اؾت ٚخٛز ٘ساقت ٝثبقس ،آٖ ضا ٌطٔ ٜٚی٘بٔٙس .اػضب زض
اثتسا ثطای تجبزَ اعالػبتٔ ،كبضوت ٔیوٙٙس  ٚثب ؾؼی فطاٚاٖ اظ زیسٌبٜٞبی ذٛز ثطای تهٕیٌٓیطی زض خٟت وٕه
ثٌٓٞ ٝطٞٚیٞب زض ضاؾتبی فؼبِیتكبٖ ثٟطٔ ٜیٌیط٘س .زض ٚالغٞ ،یچ لهسٞ ،سف ػّٕىطزی ٚ ،یب ٔحهٔ َٛكتطوی
ٚخٛز ٘ساضز ؤ ٝؿتّعْ ضٚیىطز تیٕی یب ٔؿئِٛیت ٔتمبثُ ثبقس".
عجك ٌفتٝی وبتع٘جبخ  ٚاؾٕیت ،قف انُ ثطای وبض تیٕی ٚخٛز زاضز:
▪تؼساز وٓ افطاز (وٕتط اظ ٘ ۱۲فط)
▪ٟٔبضتٞبی تىٕیُ وٙٙسٜ
▪٘یت ٔكتطن
▪ پصیطـ ضٚیىطز وبضی تٛؾظ تٕبْ اػضبی تیٓ
▪ٔؿئِٛیت  ٚپبؾرٍٛیی ٍٕٞب٘ی
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پبتطیكیب ،خی آزِؾ٘ ٛیع فٟطؾتی اظ آ٘چ ٝو ٝیه تیٓ ثٚ ٝخٛز ٔیآٚضز ضا ث ٝلطاض ظیط ثیبٖ وطز ٜاؾت:
▪ٞسفٞب ضا ٔكرم ٔیؾبظز .
▪ٔكىالت ضا ثطضؾی  ٚحُ ٔیٕ٘بیس .
▪ضاٜحُٞب ضا اخطا ٔیؾبظز .
▪ذٛز ضا ٔؿئ٘ َٛتبیح ٔیزا٘س .
ث٘ ٝظط ا ٟٓٔ ٚایٗ اؾت وٚ ٝاغٜی تیٓ ضا ثط ٔجٙبی ٘تبیح حبنُ اظ آٖ تؼطیف وٙیٓ؛ ث ٝػجبضت زیٍط ثٟتط اؾت
ثٍٛییٓ تیٓ چٔ ٝیوٙس ،تب ثٍٛییٓ تیٓ چیؿت  .ثؼضیٞب ؾؼی ٔیوٙٙس و٘ ٝفؽ ٚاغٜی تیٓ ضا ٔؼٙب وٙٙس  ٚایٗ زض
حبِی اؾت و ٝتیٓٚ ،اغٜی ایٟبْثطاٍ٘یعی ٔیثبقسٕٔ .ىٗ اؾت و ٝقٕب زض یه تیٓ ثب ضٚحیٝی ثبال ثبقیس أب ثٝ
ضاؾتی ٕ٘یزا٘یس وٞ ٝسف آٖ ٘ ٚتیدٝی احتٕبِی آٖ چٔ ٝیثبقس .ثٙبثطایٗ ثٟتط اؾت و ٝتٛخ ٝذٛز ضا ث ٝآ٘چ ٝو ٝزض
ٔٛضز تیٓ ٔیٌٛییٓ ٔؼغٛف ؾبظیٓ .ؾ٘ ٝتیدٝی وّیسی ظیط ،ضإٙٞبی ٔب ذٛاٞس ثٛز :
▪ثیف اظ ز٘ ٚفط زضٌیط زض وبضا٘س .
▪ ایٗ افطاز زض ٔٛضز آ٘چ ٝو ٝؾؼی زض ضؾیسٖ ثساٖ زاض٘س ٘ ٚیع زِیُ آٖ ،زضن ضٚقٙی زاض٘س .
▪ آٟ٘ب ٔیزا٘ٙس و ٝثسٕٞ ٖٚىبضیٞ ،یچ قب٘ؿی ثطای ضؾیسٖ ثٞ ٝسف ٘رٛاٙٞس زاقت .
ثطای وبض تیٕی ایٗ تٟسیسات ٚخٛز زاضز أب زض ثؼضی اظ ٔٛالغ تیٓٞب اظ ایٗ ؾغح اظ فؼبِیت فطاتط ضفت ٚ ٝتجسیُ ثٝ
تیٓٞبی ثب لسضت اخطایی ثبال ٔیق٘ٛس .زض ایٗ ٔٛضز وبتع٘جبخ  ٚاؾٕیت ایٔ ٍٝ٘ٛٙیٌٛیٙس:
" تیٓ زض ٚالغ ث ٝیه ٌط ٜٚوبضی ٌفتٔ ٝیقٛز و ٝتٕبٔی قطایظ یه تیٓ ٚالؼی ضا زاضاؾت  ٚاػضبی آٖ وبٔالً ثٝ
قىٛفبیی ٛٔ ٚفمیت یىسیٍط ٔتؼٟس ٞؿتٙس .ایٗ تؼٟس ٔؼٕٛالً ٔٙدط ث ٝضقس تیٓ ٔیٌطزز .تیٕی و ٝزاضای لسضت
اخطایی ثبال اؾتٔ ،كرهبً تٕبٔی وبضٞب ضا ثٟتط اظ تیٓٞبی زیٍط ا٘دبْ ٔیزٞس  ٚتٕبْ ا٘تظبضات ٔٙغمی اػضب ضا
ثطآٚضزٔ ٜیؾبظز".
آٟ٘ب اشػبٖ ٔیوٙٙس و ٝاظ ایٗ ٘ٛع تیٓٞب ٕ٘ٞٝ٘ٛبی ظیبزی ٚخٛز ٘ساضز أب ث ٝػٛٙاٖ "اٍِٞٛبی ػبِی" ثطای تیٓٞبی
ٚالؼی ثبِمٔ ٜٛغطح ٔیثبقٙس .
آزؾ ٛثیبٖ ٔیزاضز و ٝتیٓٞبیی و ٝػّٕىطز ثبالیی زاض٘س ثبیس زاضای ٚیػٌیٞبیی ثبقٙس و ٝآٟ٘ب ضا اظ تیٓٞبی ٔؼِٕٛی
ٔتٕبیع ٔیؾبظز:
▪ؾغٛح ثبالی اضتجبعی
▪اعٕیٙبٖ  ٚاػتٕبز
▪ذٛـثیٙی
▪ا٘تظبضات ثبال اظ یىسیٍط
▪ٔكبضوت ٕٝٞی اػضب
▪تؼٟس ث ٝاٞساف ٔكتطن
اغّت ،ایٗ ػٛأُ اظ خّٕ ٝػٛأُ احؿبؾی  ٚیب ضٚا٘كٙبذتی ٞؿتٙس  ٚزض لبِت زؾتٛضاِؼُٕٞب  ٚؾبذتبضٞبی وبضی
ٕ٘یٌٙدس .
ایٗ ٔٛقىبفی اظ ٔؼٙبی تیٓ زضؾت ٕٔىٗ اؾت قجی ٝآٖ ثبقس و ٝثطای قىؿتٗ یه ٌطز ٚاظ چىف ثتٗوٗ
اؾتفبز ٜوٙیسٕٝٞ .ی ٔب ٔیزا٘یٓ و ٝتیٓ چیؿت  ٕٝٞ ٚزض آٖ ثٛزٜایٓ  ٚاحؿبؼ زض یه تیٓ ثٛزٖ ضا ِٕؽ وطزٜایٓ.
پؽ چطا ٔ ٟٓاؾت و ٝآٖ ضا ٘مس وٙیٓ؟ پبؾد ایٗ اؾت وٌ ٝطچ ٕٝٞ ٝاظ ٚاغٜی تیٓ ،چیعی اؾتٙجبط ٔیوٙیٓ أب
ٛٙٞظ ٔٛفك ث ٝاؾتفبزٜی آٖ زض ؾبظٔبٖ ذٛز ٘كسٜایٓ .ایٙچٙیٗ تؼبضیفی آ٘مسض ؾبز ٚ ٜپیف پب افتبز ٜث٘ ٝظط
ٔیضؾٙس ؤ ٝب آٟ٘ب ضا ػبزی ٔیپٙساضیٓ  ٚاظ افطاز ا٘تظبض زاضیٓ و ٝآٟ٘ب ضا ث ٝوبض ٌیط٘سٞ .بضٚی ضاپیٙع ٔ ٚبیىُ فیّٙی
زض آذطیٗ وتبثكبٖ "چطا تیٓٞب ٔٛفك ٘یؿتٙس" ث ٝثیبٖ ضاظ  ٚضٔع وبض تیٕی ٔیپطزاظ٘س  ٚؾبزٜتطیٗ تؼطیف ٕٔىٗ ضا
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اضائٔ ٝیزٙٞس :
"تؼطیف تیٓ آؾبٖ اؾت .ث ٝافطازی و ٝثب یىسیٍط وبض ٔیوٙٙس یه تیٓ ٌفتٔ ٝیقٛزٔ .یتٛا٘س یه تیٓ ٞبوی ثبقس
و ٝاظ ذٛز ثبظی لسضتٕٙسی ٘كبٖ ٔیزٞس ،یب یه تیٓ پػٞٚكی و ٝؾطٌطْ ٌطٌٜكبیی  ٚحُ یه ٔؼٕبی ػمّی اؾت،
 ٚیب یه تیٓ ٘دبت و ٝؾطٌطْ ٘دبت وٛزوی اظ ظیط آٚاض ٔیثبقس ٚ ،یب ذب٘ٛازٜای و ٝزض حبَ ؾبظ٘سٌی ظ٘سٌی ذٛز
اؾت٘ .ىتٕٟٔ ٝی و ٝتیٓ ضا ٔیؾبظز ٕٞیٗ ثرف ثب  ٓٞثٛزٖ آٖ اؾت ".
ٕٔىٗ اؾت ثطذی اظ نبحجٙظطا٘ی و ٝاظ آ٘بٖ ٘بْ ثطزیٓ ثب ایٗ ٘ظط ٔربِف ثبقٙس  ٚػمیس ٜزاقت ٝثبقٙس و ٝتٟٙب ثب
 ٓٞثٛزٖ ،یه أط احؿبؾی اؾت ،زض حبِی و ٝآ٘چ ٝو ٟٓٔ ٝاؾت لؿٕت ٞسفٕٙس ثٛزٖ تیٓ اؾت وٙٔ ٝدط ثٝ
٘تیدٝی ٔٛضز ٘ظط ٔیٌطزز .أب ثبظ  ٓٞثٙبثط اشػبٖ آٟ٘بیی و ٝزض تیٓ فؼبِیت زاقتٝا٘س ،ایٗ ثرف ،یؼٙی احؿبؼ
تكطیه ٔؿبػی ،ثؿیبض حیبتی ٔ ٟٓٔ ٚیثبقٙس .
●ا٘ٛاع تیٓ
ؾبظٔبٖٞبی ٔسضٖ زض ٔٛضز تیٓٞب  ٚوبض تیٕی تؼطیف ٔكرهی زاض٘س .نحجت ٔب ثط تیٓٞبی پطٚغ٘ ،ٜیطٞٚبی وبضی،
ٌطٜٞٚبی فؼبَ ،تیٓٞبی ذٛزٔسیطیتقسٌ ،ٜطٜٞٚبی ٞسایتوٙٙس ،ٜتیٓٞبی چٙسٔٙظٛضٌ ،ٜطٜٞٚبی ویفیت ،تیٓٞبی
ٔدبظی ،تیٓٞبی ٔطثٛط ث ٝذسٔبت ثٔ ٝكتطی ،تیٓٞبی ٔسیطیت ،وٕیتٞٝبی ٚیػ ،ٜوٕیتٞٝبی ٔٙظٓ ٔ ٚؿتٕطٚ ،
تیٓٞبی خًٙعّت ٔیثبقس .ایٗ فٟطؾت تٕبْ٘بقس٘ی اؾت .أب ٔفیستطیٗ چبضچٛة ،احتٕبالً تٛؾظ وبتع٘جبخ ٚ
اؾٕیت ثب اؾتفبز ٜاظ ٚاغٌبٖ ؾبزٜتطی ثیبٖ قس ٜاؾت :تیٓٞبیی و ٝثٚ ٝخٛز آٚض٘س ٚ ٜا٘دبْ زٙٞسٜی وبض ٞؿتٙس،
تیٓٞبیی و ٝپیكٟٙبز زٙٞسٜی وبض ٞؿتٙس ٚ ،تیٓٞبیی ؤ ٝسیطیت ٞ ٚسایت وبض ضا ث ٝػٟس ٜزاض٘س .ثطای ثٟطٜٚضی
وبُٔ اظ یه تیٓ ثبیس ایٗ چبضچٛة  ٚتمؿیٓثٙسی ضا ث ٝوبض ٌطفت تب ٔتٛخ ٝقٛیٓ آیب ث ٝیه تیٓ ٘یبظی ٞؿت یب ٘ٝ؛
 ٚاٌط ٞؿت ،ا٘تظبض زاضیس و ٝچ ٝوبضی ثطای قٕب ا٘دبْ زٞس .اٌط ثطای یه تیٓ اٞساف ٚاضح ّٕٛٔ ٚؾی الظْ اؾت
ثٙبثطایٗ زضن ضٚقٗ  ٚزلیمی اظ ػّٕىطز یه تیٓ و ٝخسا اظ ا٘تظبضات قٕب اظ ػّٕىطز آٖ ٘یؿت ،ضطٚضی ٔیٕ٘بیس.
ثس ٖٚتجییٗ ایٗ اٞساف لبزض ث ٝپیٍیطی  ٚزیسٖ ػّٕىطز تیٓ  ٚثطآٚضز تأثیط آٖ ٘رٛاٞیس ثٛز .
● تیٓٞبیی و ٝثٚ ٝخٛز آٚض٘س ٜیب ا٘دبْ زٙٞسٜی وبض ٞؿتٙس
اوثطیت تیٓٞب ثطای تِٛیس وبال  ٚذسٔبت ،فؼبِیت ٔیوٙٙسٌ .طچ ٝثطای ٔسیطاٖ ،زاقتٗ ٌطٜٞٚبیی و ٝزض آٖ ٔكىالت
ث ٝنٛضتی پٛیب  ٚذالق ثطضؾی  ٚحُ قٛز إٞیت ظیبزی زاضز ،أب زض ثیكتط ٔٛالغ ذٛاؾت ٔب نطفبً ا٘دبْ وبض اؾت .
ای ٍٝ٘ٛٙتیٓٞب زض عٚ َٛخٛز ذٛز ،اظ اػضبی ٔرتّف  ٚظیبزی ثٟط ٜذٛاٙٞس ٌطفت .ثبض زیٍط ث ٝایٗ ٘ىت ٝاقبضٜ
ٔیوٙیٓ و ٝالظْ اؾت زض ٔٛضز ایٙىٛ٘ ٝع وبض چیؿت  ٚچ ٝاؾتب٘ساضزٞبیی الظْ اؾت ،زضن ضٚقٙی زاقت ٝثبقیٓ.
اثٟبْ زض ٔٛضز اٞساف ،قبیس ٔٛخت لسضتٕٙس قسٖ ثطذی اظ ٔسیطاٖ ٌطزز أب ٔیتٛا٘س ٔٛخت زِؿطز قسٖ افطاز
٘بآٌب ٜقٛز .یه قطوت چٙسّٔیتی ث٘ ٝبْ " "Do Koreaؾطٌطٞٚی زاقت ؤ ٝیٌفت" :چغٛض ٔیتٛاٖ ٔتٛخٝ
قس وبض ث ٝا٘دبْ ضؾیس ٜاؾت ،چ ٝثطؾس ث ٝایٙىٔ ٝتٛخ ٝقٛیٓ ویفیت وبض ٘یع زض چ ٝحس ثٛز ٜاؾت؟ "
● تیٓٞبیی ؤ ٝسیطیت ٞ ٚسایت وبض ضا ثط ػٟس ٜزاض٘س
ثؿیبضی اظ تیٓٞبی پطٚغٞ(ٜبی ذبل) زض ایٗ زؾت ٝلطاض ٔیٌیط٘س .ایٗ تیٓٞب ثطای تحمیك زض ٔٛضز ٔؿبیُ
ٔكرم ،یب ثٟیٝٙؾبظی فطآیٙسٞب  ٚیب اضائٝی ضاٜحُٞبی ٘ٛآٚضا٘ ٝتكىیُ یبفتٝا٘س .زض ایٗ ٔٛضز ٘یع ثبیس زضن نطیح
 ٚضٚقٙی زض ٔٛضز تكىیُ چٙیٗ تیٓٞبیی ٚخٛز زاقت ٝثبقس :آیب ایٗ تیٓٞب ٔٛلتی  ٚثطای وٛتبٜٔست تكىیُ یبفتٝا٘س
 ٚیب ٔغع ٔتفىط ثّٙسٔست ٕٞ ٚیكٍی تیٓٞب ٞؿتٙس؟ اػضبی آٖ ٍٙٞبٔی و ٝثٛٔ ٝفمیت ٔیضؾٙس  ٚافتربض  ٚاػتجبض
وؿت ٔیوٙٙس ثبیس زؾتیبثی ث ٝایٗ حبِت ضا زضن وٙٙس .زض ایٙدبؾت و ٝآٟ٘ب ضبٔٗ عٛال٘ی قسٖ ػٕط وبضی ذٛز،
حتی فطاتط اظ ا٘دبْ آ٘چ ٝوٚ ٝظیفٝی آٟ٘ب تؼییٗ قس ٜاؾت ٔیثبقٙس .حتی ٕٔىٗ اؾت وٕه زیٍط افطاز و ٝث ٝآٟ٘ب
ایسٜٞبی خسیسی ثطای وبضآیی ثیكتط اضائٔ ٝیزٙٞس ضا ث ٝؾرتی زضیبفت وٙٙس .
ٕٞچٙیٗ نسالت ثب زیٍط افطاز ثؿیبض ضطٚضی اؾتٌ .طٞٚی و ٝثطای ثطضؾی ٌعیٞٝٙبی ٔرتّف ثطای ٘مُ ٔىبٖ
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قطوت تكىیُ قس ٜاؾت ٕٔىٗ اؾت ٚلتی زضیبثس ا٘تربة ٔٛضز ٘ظط ث ٝزِیُ ٔٛخٛز یه پبضن ث ٝفبنّٝی ۲۰
زلیم ٝاظ ٔٙعَ ٔسیط ػّٕیبتی ثٛز ،ٜزِؿطز ٌطززٕٞ .چٙیٗ پیكٟٙبز ٔیٌطزز و ٝتهٕیٌٓیطیٞبی زقٛاض ضا ثب ایدبز
وٕیؿی ٖٛفطػی ث ٝتؼٛیك ا٘ساذتٔ .طاخؼ ٝثٌ ٝطٔ ٜٚكبٚض زض ٔٛضز ٔحُ پبضن وطزٖ ذٛزضٚ؛ یه ذٛزوكی وبضی
ٔحؿٛة ٔیقٛز .
ایٗ ٘ىت ٝزضؼ ٕٟٔی ثٔ ٝب ٔیآٔٛظز یؼٙی ایٙى ٝثعضٌتطیٗ ٚظیفٝی ایٗ ٘ٛع تیٓ ،ضإٙٞبیی تیٓ اخطایی اؾت یؼٙی
ٕٞبٖ تیٓ ا٘دبْ زٙٞس ٚ ٜؾبظ٘سٜی وبض .
● تیٓٞبیی ؤ ٝسیطیت ٞ ٚسایت وبض ضا ثط ػٟس ٜزاض٘س
ایٗ تیٓٞب ثٙٔ ٝظٛض ٞسایت ٔ ٚسیطیت وبضٞب تكىیُ یبفت ٚ ٝالظْ اؾت و ٝزض آٖ ،افطاز وبضزاٖ ٔ ٚبٞط حضٛض زاقتٝ
ثبقٙسٕٟٔ .تطیٗ لؿٕتٔ ،سیطیت آٖ ثرف اظ ذسٔبتی اؾت و ٝاظ ذبضج اظ ؾبظٔبٖ تٟی ٝقسٜا٘س .فطا ٓٞآٚضزٖ
ٔٙبثغ  ٚذسٔبت اظ ذبضج اظ ؾبظٔبٖ ،اغّت ثبػث ٘بذكٛٙز قسٖ اقربنی ٔیقٛز و ٝتب پیف اظ ایٗ زض آٖ حٛظٜٞب،
زاضای لسضت ٘فٛش  ٚوٙتطَ ثٛزٜا٘س .قبیس  ٓٞثطذی اظ ایٗ افطاز تحطیه قسٛٔ ،ٜخجبت وبضقىٙی زض ایٗ تیٓ ق٘ٛس.
تیٓٞبی ٔسیطیت اضقس ٘یع زض ایٗ ظٔط ٜلطاض ٔیٌیط٘سٔ .ؿئّ ٝایٙدبؾت و ٝآٟ٘بیی و ٝزض ٔٙبنت ثبالی یه ؾبظٔبٖ
لطاض زاض٘س حتی ث ٝنٛضت اؾٕی ٘یع ث٘ ٝسضت یه تیٓ ٘بٔیسٔ ٜیق٘ٛس .ذیّی اظ ایٗ افطاز ث ٝزِیُ ٟٔبضت زض
وبضقبٖ ،ثٙٔ ٝبنت ثبال زؾت یبفتٝا٘س ٘ .رجٍبٖ اظ ٘ظط اذاللی  ٚضفتبضی ،تٛا٘بیی ٕٞىبضی  ٚتكطیه ٔؿبػی وٝ
الظٔٝی زٚاْ  ٚثمبی یه تیٓ اؾت ضا ٘ساضز .اقربل ٘یطٙٔٚس ٔ ٚبٞط ،اغّت ٕٞطاٞبٖ ذٛثی ثطای یه تیٓ ٘یؿتٙس.
اِجت ٝایٗ حبِتٔ ،كىُ ذبنی ایدبز ٕ٘یوٙس ٍٔط زض قطایغی وٌ ٝط ٜٚتهٕیٓ ٔیٌیط٘س ث ٝعٛض خسی زض لبِت یه
تیٓ ٚالؼی وبض وٙس .افطاز ز ٖٚپبی( ٝحتی زض ؾبظٔبٖٞبیی و ٝعجمبت ؾّؿّٔ ٝطاتجی زض آٟ٘ب ظیبز اظ  ٓٞفبنّ٘ ٝساضز)
ثب خّٕٝی ظیط ،ظیبز ثطذٛضز ٔیوٙٙس :
" ٍ٘ب٘ ٜىٗ ذٛز ٔٗ چغٛی وبض ٔیو ،ٓٙت ٛثبیس آٖ خٛضی و ٝثٝات ٔیٌٛیٓ وبض وٙی ".
زض یه وبض تیٕی ٔب٘ٙس ٞط وبض زیٍطیٔ ،سیطاٖ اضقس فمظ ضأ ٜیض٘ٚس  ٚحطف ٔیظ٘ٙس .
زِیُ إٞیت تیٓٞب چیؿت  ٚچطا زض التهبز اِىتط٘ٚیىی ٛ٘ ٚیٗ خٟب٘ی إٞیت ثیكتطی یبفتٝا٘س؟
اظ ؾبَٞب پیف ٌفت ٝقس ٜاؾت و ٝافطاز ،ثعضٌتطیٗ ؾطٔبیٝی ؾبظٔبٖٞب ث ٝقٕبض ٔیآیٙس ایٗ ٔغّت زض ٌعاضـ
ؾبال٘ٝی ثؿیبضی اظ قطوتٞب و٘ ٝبْ تٕبٔی ٔسیطاٖ اضقس ٔ ٚؿئٛالٖ ؾبظٔبٖ زض آٟ٘ب شوط ٔیقس ِٚی ٘بْ وبضٔٙساٖ
ز ٖٚپبی ٝث ٝنٛضت ٌطٞٚی ٘ ٚبقٙبؼ ٔٛضز اقبض ٜلطاض ٔیٌطفتٕٛٞ ،اض ٜث ٝػٛٙاٖ ضٚقی اؾتب٘ساضز ٚخٛز زاقتٝ
اؾت .چٙب٘چٔ ٝغّت فٛق ثطای وبضقٙبؾبٖ ٔسیطیت ٔٙبثغ ا٘ؿب٘ی ٘مُ قٛز ،آٟ٘ب یب ٌطٜای ػبلال٘ ٚ ٝحبوی اظ زضن
ٔؿئّ ٝثط اثطٔ ٚیا٘ساظ٘س  ٚیب آ٘ى٘ ٝیكرٙسی ٔجٙی ثط تؿّیٓ ٘ ٚبچبضی ثط چٟطٔ ٜیآٚض٘سٔ .ب ٔیٌٛییٓ و ٝثطای افطاز
اضظـ لبئُ ٞؿتیٓ ِٚی زض ػُٕ ثطای تحمك ایٗ اضظـ وٛقف چٙسا٘ی ٕ٘یوٙیٕٓٞ .یٗ ٔغّت زض ٔٛضز وبض تیٕی
٘یع ٔهساق زاضز ٔ .یزا٘یٓ چٙب٘چ ٝافطاز ثب ٔ ٓٞتحس ق٘ٛس ٔیتٛا٘ٙس وٜٞٛب ضا ث ٝحطوت زضآٚض٘س ،أب زض ٔٛضز
چٍٍ٘ٛی ازاضٜی أٛض تیٕی اعٕیٙبٖ وبفی ٘ساضیٓ  ٚثٙبثطایٗ افطاز ضا زض لبِت ٌطٜٞٚبی وبضی ٔیٌٙدب٘یٓ ٚ
أیسٚاضیٓ و ٝعی ٚاوٙكی قٍفت ،یه تیٓ قىُ ثٍیطز .
زض ز٘یبی أطٚظ ػٛأُ ثؿیبضی ٚخٛز زاض٘س و ٝثط ضطٚضت تغییط ض٘ٚس فٛق تأویس ٔیٚضظ٘س .چٙب٘چ ٝزیسٌبٞی وّی
٘ؿجت ث ٝآ٘چ ٝزض ؾغح والٖ اتفبق ٔیافتس زاقت ٝثبقیٓٔ ،كبٞس ٜذٛاٞیٓ وطز و ٝضٞبؾبظی ٘یطٚی یه تیٓ ذٛة،
ثٔ ٝثبث ٝآٖ اؾت و ٝپبیبتطیٗ أتیبظ ضلبثتی ٔٛخٛز ضا ثطای ؾبظٔبٖٞبی أطٚظی فطا ٓٞآٚضیٓ .
● ؾبظٔبٖٞبی الغطتط ٔ ٚتٙبؾتتط
أطٚظ ٜاٌط یه ٔسیط ثب ٔكىّی ٔٛاخ ٝقٛز ،ث٘ ٝسضت ٔیتٛا٘س ثطای حُ آٌٖ ،عیٝٙی اؾترساْ یه ٘یطٚی اضبفی ضا
ٔس٘ظط لطاض زٞس .قطوتٞبی وٛچه اثؼبز قس ،ٜزضؾت اثؼبز ٚ ،ثبظ ٟٔٙسؾی قس ٜث ٝایٗ ٘تید ٝضؾیسٜا٘س و ٝتؼساز
وبضوٙبٖ ٔٛخٛز وٕتط اظ ٘یبظ قطوت اؾت  ٚثب ٚخٛز ایٗ ٕ٘یتٛاٖ حدٓ وبض ٞط یه اظ آ٘بٖ ضا وبٞف زاز؛ ثٌٝ٘ٛ ٝای
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و ٝثب وبٞف تؼساز افطاز اظ آٟ٘ب ذٛاؾتٔ ٝیقٛز تب حدٓ وبض لجّی  ٚحتی ثیكتط ضا ث ٝا٘دبْ ضؾب٘ٙس .ثٟطٜٚضی،
ٔٛضٛػی اؾبؾی ث ٝقٕبض آٔس ٚ ٜتٟٙب اظ عطیك وبضوطز ٍٕٞب٘ی زض خٟت ضؾیسٖ ث٘ ٝتیدٝی زِرٛا ،ٜلبثُ زؾتیبثی
اؾتٕٞ .بٍ٘ ٝ٘ٛو jack welch (ٝضئیؽ قطوت خٙطاَ اِىتطیه) ثیبٖ ٔیوٙس :
"ٔب ٔیزا٘یٓ ثٟطٜٚضی ٚالؼی ٘ ٚبٔحسٚز اظ ودب ضیكٔ ٝیٌیطز .ایٗ ثٟطٜٚضی چیعی ٘یؿت خع حبنُ تیٓٞبی وبضی
پٛیب ،تٛاٖافعا ،ثب اقتیبق ٚ ،ثب اٍ٘یع. " ٜ
أطٚظ ٜتٟٙب حدٓ وبض افعایف ٘یبفت ،ٝثّىٛ٘ ٝع وبضی و ٝافطاز ا٘تظبض ا٘دبْ آٖ ضا زاض٘س ٘یع تغییط وطز ٜاؾت.
ؾبظٔبٖٞبی زاضای اٍ٘یعٜی ضلبثتی ثبال ٔیثبیس زض ثطاثط ٔكتطیبٖ  ٚثبظاضٞبی ذٛز پبؾرٍ ٛثبقٙس  ٚثب ثٟطٌٜیطی اظ
ؾطػت  ٚا٘ؼغبفپصیطی ،ث ٝعٛض پیٛؾتٌ ٝطٜٞٚبی وبضی ذٛز ضا ثبظیبثی وٙٙس .افطاز ثبیس ثتٛا٘ٙس ػال ٜٚثط ا٘دبْ وبض
ث ٝنٛضت خٕؼی ،وبض ٔصوٛض ضا ث ٝؾطػت ا٘دبْ زٙٞس .افطازی ؤ ٝیتٛا٘ٙس ث ٝؾطػت  ٚث٘ ٝحٛی وبضآٔس تكىیُ
تیٓ زٙٞس  ٚزض لبِت آٖ وبض وٙٙس ،ثب ؾٛق یبفتٗ فؼبِیتٞب ث ٝؾٛی پطٚغٜٞبی تیٕی ٘ ٚیطٞٚبی وبضی ٚیػ ،ٜزض آیٙسٜ
ثؿیبض ٔٛضز ٘یبظ ذٛاٙٞس ثٛز .
یىی اظ ٔعایبی وٛچهؾبظی اثؼبز ؾبظٔبٖٞب آٖ اؾت و ٝآ٘چ ٝثبلی ٔیٔب٘س اظ ٘ٛػی ویفیت تفىیه قس ٚ ٜتٕبیع
یبفت ٝثطذٛضزاض ذٛاٞس ثٛزٕٞ .چٙبٖ وٕٞ ٝىبضاٖ  ٚازاضاتی و ٝافطاز ػبزت زاقتٙس ثب آٟ٘ب وبض وٙٙس ٘بپسیس ٔیق٘ٛس،
ذٛز افطاز ٘یع زچبض ٘ٛػی ٌٍٕكتٍی ٔیق٘ٛس .اؾتفبزٜی ٛٞقٕٙسا٘ ٝاظ تیٓ ٔیتٛا٘س ثب ا٘ؿدبْثركی آٟ٘ب زض لبِت
یه ٔدٕٛػٝی خسیس ،اظ ثطٚظ حؽ ؾطزضٌٕی  ٚاظ  ٓٞپبچیسٌی خٌّٛیطی وٙس .
● ازغبْ ،ذطیس وّی ٚ ،ؾطٔبیٌٝصاضی ٔكتطن قطوتٞب ثب ٓٞ
زض التهبز خٟب٘یقسٜی و٘ٛٙی ،یىی اظ ٕٟٔتطیٗ قىُٞبی ا٘دبْ فؼبِیتٞبی ضاٞجطزی ،تكىیُ ؾیؿتٓٞبی وبضی
ٔیبٖؾبظٔب٘ی اؾت .ایٗ أط ٔیتٛا٘س زض لبِت ازغبْ  ٕٝٞخب٘جٝی چٙس قطوت ،ذطیس وّی یه قطوت تٛؾظ قطوت
زیٍط ٚ ،یب ؾطٔبیٌٝصاضی ٔكتطن ٞسفٕٙس ،نٛضت پصیطز .زض ٞط حبَ٘ ،ىتٝی انّی آٖ اؾت و ٝؾبظٔبٖٞب زیٍط
ٕ٘یتٛا٘ٙس ٔطظٞبی ذٛز ضا زض ثطاثط ٘فٛش زیٍط ؾبظٔبٖٞب ثجٙس٘س .فؼبِیت ضاٞجطزی فٛق ثط ٔجٙبی ؾطٔبیٌٝصاضی ثط
ضٚی ترهمٙٔ ،بثغ ٚ ،یب لبثّیت زؾتیبثی ؾبظٔب٘ی ٔٛضز ٘ظط پبیٌٝصاضی قس ٜاؾت و ٝتحمك ایٗ أط ٚخٛز وبض
تیٕی ضا عّت ٔیوٙس .
ثؿیبضی اظ قطوتٞبی ؾطٔبیٌٝصاضی ٔكتطن و ٝثسیٗ تكىیُ قسٜا٘س ،قىؿت ٔیذٛض٘س چطا و ٝافطاز ٕ٘یتٛا٘ٙس
ضٚـ ٔٙبؾجی ثطای وبض ثب یىسیٍط ضا ثیبثٙس .زض ایٗ قطایظ اٞساف ٔكتطن ٔٛخٛز زض وكٕىفٞبی وبشة ضً٘
ثبذت ٚ ٝیب آ٘ى ٝوبضوٙبٖ آٖ ث ٝزیٍط قطوتٞب ٔیپی٘ٛس٘س  ٚثسیٗ نٛضت قطوت اظ زض ٖٚتٟی ٔیقٛز .ثٙبثطایٗ تٟٙب
اظ عطیك اٞساف قفبف  ٚوبض خٕؼی ٔ ٚكتطن ثطای تحمك اٞساف ٔصوٛض ذٛاٞس ثٛز و ٝفؼبِیت ٔیبٖؾبظٔب٘ی اظ
قب٘ؽ ٔٛفمیت ثطذٛضزاض ٔیٌطزز .
●خٟب٘یؾبظی
ٞط چ ٝؾبظٔبٖٞب اظ خٙجٝی خغطافیبیی ،تٛٙع ثیكتطی یبثٙس ،ز ٚپسیس ٜضخ ٔیزٞس٘ :رؿت آ٘ى ٝافطاز ثبیس ثب وؿب٘ی
وبض وٙٙس و ٝزض ٔىبٖٞبی زیٍط  ٚزض لبِت ؾبػبت وبضی ٔتفبٚت فؼبِیت ٔیوٙٙس؛  ٚز ْٚآ٘ى ٝآٌبٞی اظ فطًٞٙٞبی
ٌ٘ٛبٌ٘ ٖٛیع ثطای آٟ٘ب ضطٚضت ٔییبثسٔ .غّت فٛق ا٘ٛاع ذبنی اظ ٔكىالت ضا فطاضٚی وبض تیٕی ٔیٟ٘س ٕٞ ٚبٍ٘ٝ٘ٛ
ؤ ٝیزا٘یٓ وبض تیٕی ثطای تحمك ػّٕىطز قطوتٞبی خٟب٘ی اظ إٞیت اؾبؾی ثطذٛضزاض اؾت .
●فٙبٚضی
ضقس  ٚپیكطفتٞبی ثٚ ٝخٛز آٔس ٜزض فٙبٚضی اعالػبت ،افطاز ضا لبزض ؾبذت ٝاؾت تب ث ٝضٚقی وبٔالً ٔتفبٚت ثب ٓٞ
وبض وٙٙس ثٌٝ٘ٛ ٝای و ٝث ٝخبی ؾٟیٓ قسٖ زض یه فضبی وبضی  ٚاحتٕبالً ثطذٛضزاضی اظ لطاضزازٞبی اؾترسأی
ٔكبث ،ٝتیٓٞبی ٔدبظی ثیف اظ پیف ضٚاج ٔییبثسٔ .عیت ضٚـ فٛق ٚاضح اؾتٞ :ط ظٔبٖ و ٝالظْ ثبقس ٔیتٛاٖ
ترهم ٔٛضز ٘یبظ ضا اظ ٔیبٖ تٕبْ ٔٙبثغ ٔٛخٛز  ٚثب ٞعیٝٙای ثبثت  ٚثؿیبض ا٘سن فطا ٓٞوطز؛ ِٚی ٔكىُ زض ازاضٜی
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ایٗ تیٓٞبی زٚض افتبز ٜاظ ٟ٘ ٓٞفت ٝاؾت .
●ضلبثت فعایٙسٜ
زض تئٛضی ،تٕبْ ؾبظٔبٖ ٞب اظ یه فٙبٚضی ثٟطٔ ٜیٌیط٘س  ٚذٛز ضا ٔمیس ث ٝپیطٚی اظ یه چبضچٛة لب٘٘ٛی ٔیزا٘ٙس؛
یؼٙی ایٙى ٝظٔیٝٙی فؼبِیتكبٖ زض یه ؾغح اؾت .ؾبظٔبٖ یبزٌیط٘س ٜضا ٜچبضٜای اؾت ثطای خٌّٛیطی اظ ظٚاَ ٚ
ضوٛزی ؤٕ ٝىٗ اؾت ثط اثط ایٗ ٕٞؿغحی ثٚ ٝخٛز آیس .ثب ایٗ تفؿیط ٞط ؾبظٔبٖ ثبیس تٛا٘بیی ثطضؾی  ٚیبزٌیطی
اظ ٔحیظ اعطاف ذٛز ضا زاضا ثبقس .آٟ٘ب ثبیس لبزض ثبقٙس تب اعالػبت ضا شذیط ،ٜثبظیبثی ٚ ،آٍ٘ب ٜثب زض ٔیبٖ ٌصاقتٗ ثب
وبضٔٙساٖ ذٛز ،زا٘ف آٟ٘ب ضا ٌؿتطـ زٙٞس .ثطای ایٙى ٝیه چٙیٗ اعالػبتی ث ٝحبِت وبضثطزی زضآیس ،یه وبض
ٌطٞٚی الظْ اؾتٔ .سیطیت زا٘ف ث ٝتٟٙبیی ضاٌٜكب ٘رٛاٞس ثٛز ٍٔط ایٙى ٝاظ ظٔبٖ ٚاضز وطزٖ اعالػبت ،تب
پبیٌٝصاضی ظیط ثٙبی ؾیؿتٓ ،ثط ٔجٙبی وبض ٌطٞٚی عطاحی  ٚتٙظیٓ قٛز .ؾبظٔب٘ی و ٝاظ فط ًٙٞوبض تیٕی ثطذٛضزاض
ٕ٘یثبقس ثطای ٔسیطیت زا٘ف  ٚوبض یبزٌیطی ؾبظٔب٘ی ،اظ ؾغح اػتٕبز وبفی ثٟطٜای ٘رٛاٞس زاقت .
اظ ٘ٛآٚضی  ٚذاللیت ٘یع اغّت ث ٝػٛٙاٖ یه ٔعیت ضلبثتی  ٚزٍِطْ وٙٙس ٜشوط ٔیقٛز .زض حبِی و ٝوبض ٌطٞٚی اِعأبً
ذاللیت ضا ثٚ ٝخٛز ٕ٘یآٚضز ِٚی حُ ٔكىالت ٌط ٚ ٜٚف ٖٛٙذاللیت ،زائٕبً ث ٝػمبیس خسیس  ٚثٟجٛز فطآیٙسٞب ٔٙدط
ذٛاٞس قسٓٞ .افعایی ظاییسٜی وبض ٌطٞٚی اؾت .ػال ٜٚثط ایٗ اٌط الظْ ثبقس و ٝوبضٔٙس ٕ٘ٝ٘ٛای ث ٝیه تفىط ذالق
زؾت یبثس اثتسا ثبیس تیٕی زض اذتیبض زاقت ٝثبقس تب آٖ ایس ٜضا زضیبثس  ٚآٍ٘ب ٜآٖ ضا تجسیُ ث ٝیه ٘ٛآٚضی ؾبظز .
اخطای ذاللیت اغّت یه وبض ا٘فطازی ٘یؿت .
●عطظ تفىط ؾیؿتٓٞب
پیتط ؾٙػ تئٛضی تفىط ؾیؿتٓٞب ضا زض وتبة "٘ظٓ پٙدٓ" فطاٌیط وطز؛ أب ٘ظطیٝپطزاظاٖ ٔسیطیت ویفیت خٕؼی ،اظ
ٔستٞب لجُ ثط ایٗ ثبٚض ثٛز٘س و ٝاقربل ث ٝتٟٙبیی لبزض ٘رٛاٙٞس ثٛز و ٝزض ؾیؿتٕی و ٝزض آٖ فؼبِیت ٔیوٙٙس
وبض فٛقاِؼبزٜای اظ ذٛز ٘كبٖ زٙٞس .ایٗ زضؾت و ٝاقربل ٘رج ٝثطای ثؿیبضی اظ ؾبظٔبٖٞب اظ إٞیت ظیبزی
ثطذٛضزاض ٞؿتٙس أب ایٗ ٘ىت ٝضا ٘جبیس فطأٛـ وطز و ٝآٟ٘ب ث ٝحٕبیت فؼبَ یه ٌط ٜٚزض پكت نح٘ ٝٙیبظٔٙسا٘س .زض
ٌصقت ٝتٛخ ٝوبفی ث ٝایٗ فؼبِیت ٘بٔطئی ٕ٘یقس أب ایٗ اتحبز  ٚوبضٌطٞٚی اؾت و ٝچطخٞبی ؾیؿتٓ ضا ثٝ
حطوت زضٔیآٚضز  ٚتضٕیٗ ٔیوٙس و ٝوبض ث ٝا٘دبْ ثطؾس .
●افطاز زضٌیط زض وبض
تٕبْ ػٛأّی و ٝزض ثبال شوط قس اقبض ٜث ٝایٗ ٘ىت ٝزاضز و ٝقطایظ وبضی ث ٝؾطػت تغییط ٔیوٙس أب ٔكىُ ایٗ
اؾت و ٝافطاز ثٕٞ ٝبٖ ؾطػت تغییط ٕ٘یوٙٙس .
ٕٔىٗ اؾت و ٝاظ ٘ظط فٙبٚضی زض لطٖ ثیؿتٚیىٓ ثبقیٓ أب اظ ٘ظط احؿبؾی  ٚضٚا٘ی ٕٞچٙبٖ زض ػهط حدط
ٞؿتیٓ .ثب ایٗ تفؿیط ٘جبیس ؾّؿّٔ ٝطاتت ٘یبظٞبی "ٔبؾّ "ٛضا ٘پصیطفت چطا و ٝأ ٚؼتمس اؾت ثكط اظ ٘یبظ ث ٝغصا ٚ
ؾطپٙب ،ٜث٘ ٝیبظ ث ٝظ٘سٌی اختٕبػی  ٚخبٔؼٝپصیطی ضؾیس  ٚآٍ٘ب٘ ٜیبظٔٙس ثِ ٝحظبت ذٛزقىٛفبیی قس .أب ث٘ ٝظط
ٔیضؾس و ٝثكط ث ٝعٛض ػعیعی ٘یبظ زاضز ثب زیٍطاٖ وبض وٙسٌٛ .یی اقتیبق ث ٝایدبز ضاثغ ٝزض ٟ٘بز ا ٚلطاض زاز ٜقسٜ
اؾت  ٚثطای ٕٞیٗ اؾت و ٝافطاز ٔٙعٚی  ٚیب وؿب٘ی و ٝزض حجؽ ا٘فطازی ٞؿتٙس ،ض٘ح ثؿیبضی ٔیثط٘سٔ .طزْ
وبضٌطٞٚی  ٚاختٕبػی ضا زٚؾت زاض٘س  ٚآٟ٘بیی و ٝایٙغٛض ٘یؿتٙس تٛؾظ ٕٞىبضا٘كبٖ ث ٝػٛٙاٖ اقربنی ػدیت زض
٘ظط ٌطفتٔ ٝیق٘ٛس .ثؿیبضی اظ وبضوٙبٖ آظاز و ٝث ٝوبض زض ؾبظٔبٖٞب ضٚی آٚضزٜا٘س زِیُ ایٗ وبض ضا زاقتٗ ٕٞىبض
شوط وطزٜا٘سٚ .لتی ؤ ٝطزْ ث ٝذبعط اظ  ٓٞپبچیسٌی خٛأغ ؾٙتی  ٚذب٘ٛازٜٞب ،احؿبؼ ٔیوٙٙس ظ٘سٌیكبٖ ض ٚثٝ
٘بثٛزی اؾت ،خٙجٝی اختٕبػی وبض ،ثیف اظ پیف ٕ٘بیبٖ ٔیٌطزز .ث ٝایٗ ذبعط اؾت و ٝافطازی و ٝزض ؾبظٔبٖٞبی
ثعضي ٔكغٞ َٛؿتٙس اغّت ٔبیُ ث ٝزاقتٗ حؽ تؼّمی ٔیثبقٙس و ٝاظ وبض زض ٌطٜٞٚبی وبضی وٛچىتط ث ٝزؾت
ٔیآیس .زضؾت اؾت و ٝافطاز ٔبیُ ٞؿتٙس ثب  ٚ ٓٞث ٝنٛضت ٌطٞٚی وبض وٙٙس أب حطوت ث ٝؾٕت یه وبض ٌطٞٚی
وبضآٔس ،آؾبٖ ٕ٘یثبقس .
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●اقبضات ضٕٙی ثطای ٔسیطاٖ
تٕبْ ػٛأُ فٛق ٘یبظ ث ٝوبضٌطٞٚی زض یه ؾغح ثعضي ضا افعایف ٔیزٙٞس أب چٚ ٝالؼیتٞبیی ضا ث ٝعٛض ضٕٙی
ثطای ٔسیطاٖ ؾبظٔبٖٞب آقىبض ٔیوٙٙس؟ ٔؿّٕبً اؾتفبزٜی ٔؤثط اظ ٌطٜٞٚب ث ٝذبعط ٔٙبفؼی و ٝزاض٘س ،ظ٘سٌی ٔسیطاٖ
ضا ضاحتتط ٔیؾبظز؛ ایٗ ٔٙبثغ ػجبضتا٘س اظ :
▪ذاللیت ثیكتط
▪افعایف اٍ٘یعٜ
▪افعایف تٛخ ٝثٓٞ ٝافعایی  ٚذاللیت
▪وبٞف ضیعـ وبضوٙبٖ (ضفتٗ وبضوٙبٖ اظ ؾبظٔبٖ)
▪افعایف اضتجبعبت
▪اؾتفبزٜی ثٟتط اظ ٔٙبثغ
▪تهٕیٌٓیطی ثٟتط
▪فضبی وبضی ثٟتط
 ٚقبیس آٟ٘بیی و ٝزض یه ٌط ٜٚثعضي وبض وطزٜا٘س ثسا٘ٙس و ٝوبض زض فضبیی و ٝزض آٖ زضؾتی حبوٓ اؾت ٝ٘ ،تٟٙب
ظحٕت ٘یؿت ثّى ٝتفطیح ٘یع ٔیثبقسٕٞ .ب٘غٛض و ٝثٙیبٍ٘صاضاٖ ثؿتٙی ثِٗ  ٚخِطی ٔیٌٛیٙس :
" ٞیچىؽ زض قطوت ثِٗ  ٚخِطی احؿبؼ تٟٙبیی ٕ٘یوٙسٞ .طٌب ٜیىی اظ ٔب احتیبج ث ٝوٕه زاضز ٍٕٞی ث ٝوٕه اٚ
ٔیقتبثیٓٞ .ط وؽ اظ ثیطٔ ٖٚب ضا ٔیثیٙس ا٘طغی ضا زض ٚخٛز ٔب حؽ ٔیوٙسٔ .ب ثطای ظ٘سٌی ،قٛض  ٚقٛق  ٚیه
احؿبؼ قبزی زاضیٓ  ٚاظ ٔؼبقطت ثب یىسیٍط احؿبؼ ِصت ٔیوٙیٓٔ .ب زض ثبظی تدبضت ،قٛض  ٚقؼف ٘بقی اظ
ٔٛفمیت ضا ثب ٕٞسیٍط تمؿیٓ ٔیوٙیٓ ٔ ٚیوٛقیٓ ٍٙٞبْ وبض ثٔ ٝب ذٛـ ثٍصضز".
وٕی آظازی زض وبض ٌطٞٚی ثطای ایدبز  ٚتسا ْٚیه چٙیٗ فضبیی ٔؤثط ذٛاٞس ثٛز
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