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 ساسهاى ّا در تعارض       

  هقذهِ

 ثاب  ثبياذ  ػابصهبى  هذيشيت ٍ وشد هي تلمي ٍيشاًگش ًيشٍي يه ػٌَاى ثِ سا تؼبسم وِ ثَد هغشح ػوَهي فشضيِ يه گزؿتِ دس

 ثذيْي ٍ هٌغمي پيبهذ تؼبسم وِ داد ًـبى سفتبسي ػلَم دس خذيذ پيـشفتْبي اهب. ثشد هي ثيي اص سا آى خَد هٌفي ٍاوٌـْبي

ِ  هـاوَ   ػبصهبًْب دس وِ هختلفي افشاد وِ چشا اػت ػبصهبًي ّش  ؿخلايتي   ٍيظگيْابي  داساي ّشواذام  ّؼاتٌذ   فؼبليات  ثا

 .اػت وشدُ ًبپزيش اختٌبة ػبصهبًْب دس سا تؼبسم ثشٍص وِ ّؼتٌذ خبكي فشٌّگي ٍ اختوبػي

 

 دس سا ًظشّاب  اختالف ٍ تضبد لْشآهيض  ّبي ؿيَُ ثِ تَػل ثب وشدًذ ػؼي هغلت ايي دسن دس ًبتَاًي ػلت ثِ هذيشاى اص ثؼضي

 ػوَهاب   داسد  ٍخَد ووتشي تضبد آًْب دس وِ ػبصهبًْبيي اػت دادُ ًـبى تحميمبت وِ حبلي دس. وٌٌذ ػشوَة خَد ػبصهبًْبي

 ػابصگبسي  ثاشاي  وِ ّؼتٌذ هتدبًغ آًمذس ػبصهبًْبيي چٌيي اػضبي وِ چشا ؿًَذ هي هَاخِ ؿىؼت ثب سلبثتي هحيغْبي دس

ِ  ًيابصي  وٌٌاذ  هاي  تلاَس  وِ ّؼتٌذ ساضي هَخَد ٍضغ اص چٌبى يب ٍ داسًذ ووي آهبدگي هحيغي ؿشايظ ثب خَد تغجيك يب  ثا

 علات  تَفياك  ٍ پيـاشٍ  پشتىابپَ   ػابصهبًْبي  سگْبي دس اي تبصُ خَى هثبثِ ثِ تؼبسم وِ حبلي دس. ًذاسًذ هَخَد ٍضغ ثْجَد

 (1.)اػت ًْفتِ ػبصهبًي ّش هذيشيت للت دس تؼبسم ثب داؿتي ػشٍوبس ٍ اػت

 

 ثتَاًاذ  تاب  وٌاين  وٌتش  هغلَة ًحَ ثِ خالق سًٍذّبي اص ثباػتفبدُ سا ػبصهبًي تؼبسضبت ثتَاًين وِ ايٌدبػت اػبػي ًىتِ اهب

 ػابصهبًْب  دس سا خذياذ  ًظشيابت  ٍ افىابس  ثجخـاذ   ثْجاَد  سا گيشيْب تلوين ويفيت ثيبٍسد  ٍخَد ثِ ػبصهبى دس هثجت توييشات

 ثبياذ  ػبصهبى هذيشيت ثٌبثشايي . ؿَد ػبصهبى دس ًَآٍسي ٍ خالليت هَخت خالكِ ٍ دّذ افضايؾ سا ؿولي سضبيت وٌذ  هغشح

 وٌذ ػؼي ثبًيب  ثبؿذ داؿتِ هذًظش سا آى اص اي ثْيٌِ ػغح ّويـِ ٍ ثبؿذ حؼبع ػبصهبى دس هَخَد تؼبسضْبي ثِ ًؼجت اٍال 

 ػبصد هتوشوض اّذاف ثشسٍي سا تؼبسضْب ايي تب

 

 آًْب ثشٍص وِ ًظشّبيي ٍاختالف تؼبسم ٍ ؿَد گشفتِ فبكلِ تؼبسم هَسد دس ػٌتي سٍيىشد اص وِ اػت ؿذُ ػؼي همبلِ ايي دس

ِ  ًؼجت خذيذ ًگشؿْبي اثتذا  هٌظَس ّويي ثِ. دّذ ػَق خالق ٍ ػبصًذُ هؼيشي ثِ اػت اختٌبة غيشلبثل  هاَسد  تؼابسم  ثا

 ٍ ؿاَد  هاي  هغشح تؼبسم پيبهذّبي هَسد دس DAVIS AND NEWSTROM الگَي آى اص ثؼذ ٍ گيشد هي لشاس ثشسػي

 آهاَصؽ  ًياض  پبيابى  دس ٍ ؿَد هي ثيبى تؼبسم هذيشيت دس اػبػي ساّجشدّبي اص يىي ػٌَاى ثِ هؼبػي تـشيه الگَي ادام دس

 ثابتلفيك  ثتَاًاذ  ػابصهبى  هذيشيت تب گيشد هي لشاس ثشسػي هَسد هؼبػي تـشيه هىول الگَي ػٌَاى ثِ تؼبسم حل هْبستْبي

 .  ثيبٍسد ٍخَد ثِ ػبصهبى دس سا تؼبسم اص اي ػبصًذُ ؿىل آًْب 
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 تعارض بِ ًسبت ًَيي ًگزش

ِ  چـاوگيشي  عاَس  ثِ تؼبسم ثِ ًؼجت هذيشيت هتخللبى ٍ كبحجٌظشاى ًگشؿْبي اخيش  ػبلْبي عَ  دس . اػات  توييشيبفتا

 :اص اػت ػجبست خذيذ ًگشؽ هفشٍضبت اص ثشخي

 

 ًاپذيزاست؛ اجتٌاب تعارض

... ٍ فيضيىاي  ؿاىل  حتاي  ٍ ثٌاذي  عجمِ ًظبم هبّيت ؿول  عشح ًظيش ػبصهبًي ػبختبس ثِ هشثَط ػَاهل ػلت ثِ تؼبسم ثشٍص

 اػت؛ لغؼي

 است؛ تغييز ّز ضزٍري ٍ السم ضزط تعارض

 (2.)اػت هغلَة ّويـِ تؼبسم اص هيضاًي

ِ  ٍ خَة چِ تؼبسم ًظشيِ  ايي ثشاػبع. ًگشد هي تؼبسم ثِ ثيـتشي ٍػؼت ثب ًظشيِ ايي ؿَد  هي هالحظِ وِ عَسي ثِ  چا

ِ  ػابصهبى  ثاشاي  سا خبكي تجؼبت ٍ آثبس ثبآى هذيشيت ثشخَسد ًَع ثِ ثبتَخِ ٍ داسد ٍخَد ػبصهبًي ّش دس ثذ  ُ  ثا  دس. داسد ّواشا

ِ  پشتحاشن  ٍ خاالق  صًاذُ   سا ػبصهبى وِ ؿَد هي تلماي اثشثخـي افضايؾ اكلي ػَاهل اص يىي تؼبسم ًَيي  ديذگبُ  هاي  ًگا

 .  داسد

 

 تعارض اس خالق استفادُ

 ثؼاتگي  تؼابسم  ثاب  ثشخاَسد  ًحَُ ٍ ػبصهبى هذيشيت چگًَگي ثِ ثؼيبسي حذ تب ػبصًذُ  ٍ خالق هؼيش يه دس تؼبسم خشيبى

ِ . آياذ  ٍخَد ثِ ػبصهبى ثب ػبصهبى ٍ ػبصهبى ثب گشٍُ گشٍُ  ثب فشد فشد  ثب فشد ثيي تَاًذ هي تؼبسم ػبصهبًْب دس. داسد  هْان  ًىتا

ِ  ػابصهبى  دس هاشج  ٍ ّشج ًِ وِ گيشد لشاس وٌتش  تحت ًحَي ثِ ثبيذ تؼبسم وِ اػت ايي ِ  ٍ ثيبياذ  ثابس  ثا  ؿاىل  ػابصهبى  ًا

ِ  وَؿؾ آهذُ  ٍخَد ثِ ثبٍضغ سٍيبسٍيي ثشاي ثبيذ وِ وٌذ هي تَكيِ تؼبسم هذيشيت. ثگيشد خَد ثِ اػتجذادي  آٍسد ػوال  ثا

ِ  ثشػابصهبى  تؼبسم تبثيش ًحَُ وِ اػت هؼتمذ اًٍض ساثشت( 3.)وشد اػتفبدُ هثجت توييشات ايدبد ثشاي تؼبسم اص ٍ  چگاًَگي  ثا

 :دٌّذ هي ًـابى ٍاوٌؾ تؼبسم همبثل دس دٍگًَِ ثااِ هذيشاى ٍي ًظش ثِ. داسد استجابط پذيذُ ثبايي هذيشيت ٍاوٌؾ

ِ  يؼٌاي  ثبؿاذ  هٌفاي  تؼبسم همبثل دس هذيش ٍاوٌؾ وِ كَستي دس: هٌفي ٍاوٌؾ - 1  اص ياب  ًجبؿاذ  آى حال  ٍ دسهابى  فىاش  ثا

 آياذ  هاي  ٍخاَد  ثِ تْذيذ ٍ وـوىؾ اسػبة  ٍيظگيْبي ثب اي ثيوبسگًَِ فشٌّگ وٌذ؛ اػتفبدُ آى حل ثشاي غيشهَثش سٍؿْبي

 .اػت ػبصهبى دس ثبخت ٍ ثشد خَ حبوويت آى هْن هـخلِ وِ

 سٍؿاْبي  اص ٍ ثبؿاذ  آى حال  فىاش  ثِ يؼٌي ثبؿذ اثشثخؾ ٍ هثجت تؼبسم همبثل دس هذيش ٍاوٌؾ چٌبًچِ:  هثجت ٍاوٌؾ - 2

 سا ػابصهبًي  ػاالهت  خاَد  ًَثِ ثِ وِ گشدد هي حىوفشهب ػبصهبى ثش هؼبػي تـشيه فشٌّگ وٌذ  اػتفبدُ آى حل ثشاي هَثش

 (1 ؿىل. )وٌذ هي تمَيت
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 تعارض ساسًذُ پياهذّاي

ِ  ؿَد  ًَآٍسي ٍ خالليت هَخت ثجخـذ  ثْجَد سا حلْب ساُ ٍ تلويوبت ويفيت ثتَاًذ وِ اػت ػبصًذُ هَاسدي دس تؼبسم  هبيا

 دسٍى تٌـاْبي  ٍ سٍاًاي  فـبسّبي وبّؾ هؼبئل  حل هَخت ثتَاًذ يب ؿَد يىذيگش ثِ گشٍُ اػضبي ػاللِ تـذيذ ٍ وٌدىبٍي

 (4.)وٌذ تمَيت سا تحَ  پذيذُ ثتَاًذ ايٌىِ ًْبيت دس ٍ گشدد گشٍّي

 

 :اػت ثشسػي ٍ تبهل لبثل ثيـتش تؼبسم ػبصًذُ ًمؾ صيش هَاسد دس ولي عَس ثِ

 

 تويياش  ثاشاي  ًيشٍّاب  ثبسصتشيي اص يىي ػبصهبى دس تؼبسم ثشٍص ثبص ػيؼتن تئَسي ثشاػبع :تغييز عاهل عٌَاى بِ تعارض - 1

 .ثخـذ هااي ػشػت سا خذيذ ًظشيابت خلك ٍ ثشخبػتِ هجبسصُ ثِ هَخَد ٍضغ ثب تؼبسم وِ چشا اػت ػبصهبى دس

 

 ثْجاَد  دس تَاًاذ  هاي  تؼابسم  دّاذ  هاي  ًـبى وِ داسد ٍخَد ؿَاّذي :گيزي تصوين كيفيت بْبَد در تعارض ًقص - 2

 هتؼلاك  ياب  ٍ غيشهؼوَ  غيشسٍؽ  ًىبت ثخلَف) ًىبت ّوِ دّذ هي اخبصُ وِ عشيك ثذيي ثبؿذ  هَثش گيشي تلوين ويفيت

ِ  اًفؼابلي  اي گًَِ ثِ وِ دّذ ًوي اخبصُ ديگش عشف اص. ؿَد ثشسػي هْن گيشيْبي تلوين دس( الليت ثِ  گيشيْابي  تلاوين  ثا

 .ثپشداصد اػت ًبتَاًي ٍ ضؼف ثب تَام هؼوَال  وِ لبلجي

 

. ؿاًَذ  هاي  تؼاذيل  ٍ اكاالح  تؼابسم  ًتيدِ دس اًذ  ؿذُ تؼشيف هذيشيت تَػظ وِ ّذفْبيي :اّذاف تعذيل يا اصالح - 3

 ٍ ؿاًَذ  هـاخق  تؼابسم  هشاحل اٍليي دس اػت هوىي ّؼتٌذ  هـىل اخشا ًظش اص يب غيشهؼوَلٌذ  وِ اّذاف تحمك سٍؿْبي

 .ثگيشد كَست الصم اكالحبت ؿَد ديش ايٌىِ اص لجل

 

 داسد سا آى تَاًابيي  وِ اػت آى تؼبسم وبسآهذ ٍ هَثش ًتيدِ يه :سا اًزصي ٍ كٌٌذُ تحزيك ًيزٍي عٌَاى بِ تعارض - 4

 ثؼايح  الصم الاذاهبت  ثاشاي  سا افشاد تَاًذ هي تؼبسم. ػبصد فشاّن ػبصهبى اػضبي ثيي دس سا اًگيضؽ ٍ تحشيه صيبدي هيضاى تب

 اًدبم ثشاي سا هَخَد اًشطي ٍ اًگيضؽ اػت هوىي تؼبسم وِ وٌذ هي اؿبسُ ًيض ٍالتَى وِ ّوچٌبى. دسآٍسد حشوت ثِ ٍ وشدُ

 .دّذ افضايؾ اػت ؿذُ همشس اختوبػي ػيؼتن تَػظ وِ ٍظبيفي

 

 ساسهاًی سالهت افشايص  كاّص سالهت ساسهاًی

ض 
تعار

 

 ٍاكٌص هٌفی 

  ٍاكٌص هثبت

 فزٌّگ رقابت ٍ تْذيذ   هخزب ضذى تعارض  كاّص سالهت ساسهاًی

 فزٌّگ تطزيك هساعی  تعارض ضذى ساسًذُ  ساسهاًی سالهت افشايص
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 .وٌذ ايدبد ػبصهبى دس هتفبٍت هَلؼيت 4 اػت هوىي تؼبسم DAVIS AND NEWSTROMالگَي دس

 .وٌٌذ دٍسي تؼبسم اص دسگيش عشف دٍ وِ دّذ هي سخ ٌّگبهي هَلؼيت ايي اػت ثبصًذُ - ثبصًذُ هَلؼيت : 1 هَقعيت

 .خَسد هي ؿىؼت ة اص الف ؿخق آى دس وِ هَلؼيتي. اػت ثشًذُ - ثبصًذُ هَلؼيت : 2 هَقعيت

 .خَسد هي ؿىؼت الف اص ة ؿخق وِ اػت صهبًي ثِ هشثَط هَلؼيت ايي. اػت ثبصًذُ - ثشًذُ هَلؼيت : 3 هَقعيت

ِ  وٌٌاذ  احؼابع  عشف ّشدٍ وِ هَلؼيتي. اػت ثشًذُ - ثشًذُ هَلؼيت : 4 هَقعيت ِ  ًؼاجت  ثْتاشي  ٍضاؼيت  اص وا  لجال  ثا

 (5.)ّؼتٌذ ثشًذُ وِ وٌٌذ هي احؼبع دٍ ّش ٍ ثشخَسداسًذ

 

ِ  هَسد دس ساّجشدّبيي دًجب  ثِ ثبيذ ػبصهبى هذيشاى ثبال  الگَي ثِ ثبتَخِ ِ  ثبؿاٌذ  تؼابسم  هؼائل  دس سا 4 هَلؼيات  ثتَاًاذ  وا

 .ثيبٍسد ٍخَد ثِ ػبصهبى

 

. ؿَد هي هٌدش افشاد ثيي هَخَد اختالفبت ثشدى ثيي اص خْت حلْبيي ساُ پيذاؿذى ٍ خذيذ ًظشّبي ايدبد ثِ هؼبػي تـشيه

 .سػذ هي ًظش ثِ هـىل آى ثِ سػيذى وِ يبثٌذ دػت حلْبيي ساُ ثاااااِ تَاًٌذ هي هؼبػي تـشيه عشيااك اص افشاد

 

 .وٌين هي اؿبسُ تؼبسم هذيشياات سٍؿْبي هَثشتشيي اص يىي ػٌَاى ثِ هؼبػي تـشيه سٍؽ ثِ اوٌَى

 

 هساعی تطزيك الگَي
 هؼابػي  تـاشيه  الگاَي  داسًاذ   ًظاش  اتفابق  آى ثَدى اثشثخؾ ٍ هغلَثيت ثِ ًؼجت هذيشيت پشداصاى تئَسي غبلت وِ الگَيي

 آى ػابيوًَبص  ٍ هبسذ خَاًذ هي(INTEGRATION) ثخؾ ٍحذت ػٌَاى ثِ سا آى فبلت وِ اػت ساّجشدي ّوبى ايي. اػت

ِ  ثباكاغالح  خاَد  ّابي  ًَؿتِ دس هَتَى ٍ ثليه. وٌٌذ هي يبد هؼئلِ حل ػٌَاى ثِ . وشدًاذ  تَكايف  سا آى هؼاتمين  هَاخْا

 هؼابػي  تـاشيه  ساّجاشد  ثاشاي  ديگش ًبهْبي( CONFRONTATION)هَاخِْ  (OPENNESS) كشاحت ٍ گـَدگي

 ّان  سا همبثال  عشف هٌبفغ ديگش عشف اص ٍ ثبؿٌذ داؿتِ خَد هٌبفغ ٍ اّذاف تحمك ثِ صيبدي توبيل دًٍفش وِ ٌّگبهي. ّؼتٌذ

 (6 ػوت ثِ گيشي خْت ايي ثگيشًذ  ًظش دس

 

 وابس  ثِ هـىالت حل دس ؿَد  كشف همبثل عشف وَثيذى ٍ هخبلف خْت دس خالليت ٍ اًشطي ايٌىِ خبي ثِ اػتشاتظي ايي دس

 هاي  لاشاس  ثشسػاي  هَسد دسگيش عشفيي ػَي اص تؼبسم ّبي سيـِ ٍ ػلل وِ اػت ؿيَُ ايي عشيك اص ثٌبثشايي . ؿَد هي گشفتِ

 .ؿَد الذام آى حل ثِ ًؼجت تب گيشد

 

 :اػت صيش ؿشح ثِ ػبصهبى دس هؼبػي تـشيه الگَي اخشاي فَايذ هْوتشيي

 

ِ  ٌّگابهي . وٌٌذ ًوي فشدي ّذفْبي تبهيي كشف سا خَد اًشطي ٍ ٍلت گشٍُ اػضبي :تَليذ بز گزٍُ توزكش -  ػابصهبى  دس وا

 پيـاشفت  ٍ اعالػبت ٍ هٌبثغ هجبدلِ دًجب  ثِ ثيـتش ٍ وٌٌذ هي تَخِ ػبصهبى ولي اّذاف ثِ آى اػضبي ؿَد  تمَيت ّوىبسي

 .ّؼتٌذ وبسّب دس ثيـتش

 خاَد  هؼاشف  سا ػابصهبى  وبسوٌبى  آيذ  هي دس اخشا ثِ ّوىبسي الگَي ػبصهبى دس وِ ٌّگبهي :گزٍُ رضايت ٍ ّوبستگی -

 .وشد خَاّذ اسضب سا آًْب آى  دس ػضَيت ٍ داًٌذ هي ػبصهبى ول ثِ هتؼلك سا خَد اػضب. داًٌذ هي
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 سا خاَد  اًاشطي  صياشا . سػذ هي خَد ّذفْبي ثِ آٍسد هي دس اخشا ثِ سا ّوىبسي الگَي وِ ػبصهبًي :ساسهاى اّذاف تاهيي -

 .ايؼتذ هي ػبصهبًْب ػبيش ثشاثش دس آى خبي ثِ ٍ وشد ًخَاّذ دٍايش ثيي دسگيشي هؼبئل حل كشف

 

ِ  تاب  وٌاذ  هاي  ووه ػبصهبى ثِ ٍ ؿَد هي ًَآٍسي ٍ خالليت هَخت ّوىبسي :ًَآٍري ٍ خالقيت -  هحلاَالت   ػاشػت  ثا

 (7.)وٌذ اسائِ ثبصاس ثِ اي تبصُ خذهبت ٍ فٌبٍسي

 

 هساعی تطزيك الگَي بزاساس ساسهاى عولكزد

ِ  تؼابسم   پذيااذُ  ثشاثاش  دس هؼبػي تـشيه ثش هجتٌي ساّجشدّبي وِ اػت ًىتِ ايي هَيذ وِ داسد ٍخَد صيبدي ؿَاّذ  ػبلالًا

 .اػت آى ثب ثشخَسد ثشاي ساُ تشيي اثشثخؾ ٍ تشيي

 

 ػابصهبى  ٍ دسگيش عشفيي ثشاي اي ػبصًذُ ٍ هثجت ًتبيح هَفك  هؼبػي تـشيه يه وِ وٌذ هي اؿبسُ اي همبلِ دس اػتبهبتيغ

ِ  سا عشفيي تؼْذ هيضاى دّذ  هي افضايؾ ػبصهبى دس سا ٍسي ثْشُ ٍ تَليذ سٍؽ  ايي. داسد دًجب  ثِ  ؿاذُ  اتخابر  تلاويوبت  ثا

 .دّذ هي افضايؾ آيٌذُ دس سا ثضسگتش ّبي سيؼه اًدبم ثِ گشايؾ ٍ وٌذ هي صيبد

 

 هاي  دخبلت هؼئلِ حل دس هؼتمين ؿىل ثِ ٍ سٍؿٌي ٍ ثبكشاحت افشاد  ثيي هَخَد تؼبسم حل ثشاي ػجه ايي پيشٍ هذيشاى

ِ  هَضاَع  وِ وٌٌذ هي فشاّن هَلؼيتي ٍ دٌّذ هاي لشاس يىذيگاش سٍي دس سٍ سا تؼبسم عشفيي وٌٌذ   آؿاىبس  ٍ ثابص  كاَست  ثا

ِ  هاَسد  دس سا خاَد  ػمبياذ  دّاذ  هاي  اخبصُ خَد صيشدػتبى ثِ هذيش ػجه ايي دس. گيشد لشاس ثشسػي ٍ ثحث هَسد  هاَسد  هؼائل

 (  8.)ثشػٌذ تَافك ٍ ًتيدِ ثِ تب وٌٌذ ثحث آى سٍي ٍ وٌٌذ ثيبى اختالف

 

 هساعی تطزيك اس هذيزاى خَدداري علل

ِ  اياي  اص اغلات  وٌٌذ  گيشي وٌبسُ آى اص وِ وٌٌذ هي ػؼي ٍ داسًذ ّشاع هؼبػي تـشيه اص وِ هذيشاًي ثيـتش  ًگاشاى  هؼائل

ِ  سا سٍؽ اياي  اص اػتفبدُ افشاد  ايٌىِ يب ٍ ؿَد هحذٍد آًبى اختيبس ٍ لذست ؿَد ثبػث هؼبػي تـشيه وِ ّؼتٌذ  ضاؼف  ًـابً

 آًْاب  ثاشاي  تلاويوبت  اخز ثشاي اختيبسات هؼبػي  تـشيه كَست دس وِ ثبؿٌذ داؿتِ تَخِ ثبيذ هذيشاى ٍلي. ثذاًٌذ هذيشيت

 افاضايؾ  ػابصهبى  دس سا اٍ اختيبس ٍ لذست ػوال  ثلىِ وبّذ ًواااااي هذيش لذست اص تٌْب ًِ هؼبػي تـشيه. ثَد خَاّذ هحفَػ

 ثيـاتشي  للجاي  تؼْاذ  احؼابع  افشاد صيبد احتوب  ثِ ٍ وشد خَاّذ ثيـتش ػبصهبًي گشٍّْبي هيبى دس سا اٍ پزيشؽ ٍ دّذ هي

 . داؿت خَاٌّذ ػبصهبًي اّذاف تحمك ثِ ًؼجت

 

 تعارض حل در آى ًقص ٍ آهَسش

 تضاويي  سا هؼابػي  تـاشيه  سٍؽ هَفميت صيبدي حذ تب وبسوٌبى توبم ٍ هذيشاى سّجشاى  ثشاي تؼبسم حل هْبستْبي آهَصؽ

 ثاشاي  سا الصم هْبستْابي  آهَصؽ ثبيذ وٌذ ثشخَسد تؼبسم هؼئلِ ثب آهيضي هَفميت عَس ثِ تب ثخَاّذ ػبصهبًي اگش. وشد خَاّذ

 دس ػابصهبى  ولاي  اّاذاف  ٍ ػيبػاتْب  ّاب   سٍيِ ثبيذ آهَصؿْب ايي. ثگيشد ًظش دس ػبصهبى وبسوٌبى ّوِ هَسد ثشاي تؼبسم حل

 ثبؿاذ  تدشثاي  ٍ اػاتفبدُ  لبثل ثبيذ آهَصؿْب ايي. گيشد ثش دس داسًذ ًيبص آًْب ثِ وبسوٌبى وِ سا الصم هْبستْبي ًيض ٍ تؼبسم هَسد

ِ  ػابصهبى  دس سا تؼبسم آهيض هَفميت حل ثبيذ گيشد هي لشاس آهَصؿْب ايي هؼشم دس وِ افشادي يؼٌي  تحميمابت . وٌٌاذ  تدشثا

 .گشفتٌذ ًظش دس وبسوٌبى ّوِ ثشاي اخجبسي كَست ثِ سا آهَصؿْبيي چٌيي ايي هَفك ػبصهبًْبي اوثش وِ اػت دادُ ًـبى
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ِ  آهَصؿْبي ثبيذ دادًذ ًـبى هٌذ ػاللِ ٍ تَاًب وِ افشادي اص دػتِ آى آهَصؿْب  ايي عي اص ثؼذ ِ  سا پيـاشفت ِ  تاب  دٌّاذ  اداها  ثا

 يه حذالل وبسوٌبى اص ًفش 51 تب 111 ثشاي ثبيذ ػبصهبًْب هؼوَال . وٌٌذ خذهت تؼبسم حل صهيٌِ دس ثبتدشثِ هشثي يه ػٌَاى

 .ثبؿذ داؿتِ اختيبس دس صهيٌِ ايي دس هتخلق هشثي

 

ِ  سا تؼبسم آهيض هَفميت حل هْبستْبي ثبيذ وبسوٌبى ّوِ وِ ثبؿٌذ داؿتِ تَخِ ثبيذ ػبصهبى هذيشاى ديگش  عشف اص  ػٌاَاى  ثا

 اص سا خشيابى  اياي  ثبياذ  هاذيشاى  ثلىِ ًيؼت وبفي كشف هْبست ايٌىِ  آخش ًىتِ ٍ. ثگيشًذ ًظش دس ؿبى ؿولي ٍظيفِ اص ثخـي

 (  9.) وٌٌذ دًجب  آى تجؼبت ٍ ًتبيح عشيك

 

  گيزي ًتيجِ

 هؼاتميوب   تؼبسضابت  اوثاش  لغؼب  وٌٌذ  دًجب  ًيض سا هؼبػي تـشيه سٍؽ تؼبسم  حل آهَصؿْبي وٌبس دس ثتَاًٌذ ػبصهبًْب اگش

 هاذيشيت  ديگاش  عاشف  اص ٍ گشفتٌاذ  فاشا  سا الصم آهَصؿاْبي  وبسوٌبى عشف يه اص وِ چشا ؿذ خَاّذ حل دسگيش عشفْبي ثيي

ِ . اػات  وشدُ فشاّن آًْب ثشاي سا - ثشد ثشد - تؼبسم آهيض هَفميت حل صهيٌِ هؼبػي تـشيه سٍؽ ثباتخبر ًيض ػبصهبى  چٌبًچا

ِ  اياي  دس وِ هتخللي هشثيبى اص تَاًٌذ هي وٌٌذ فلل ٍ حل سا تؼبسم ًتَاًٌذ ًيض دسگيش افشاد  اػاتفبدُ  ؿاذًذ  تشثيات  صهيٌا

ِ  تَاًاذ  هاي  ٍ ثاَد  خَاّاذ  ثشخاَسداس  تؼبسم حل ثشاي ػيؼتوابتيه سٍيىشد يه اص ػبصهابى تشتيت ايي ثِ. وٌٌذ  كاَست  ثا

 .گيشد وبس ثِ اّذاف تحمك خْت دس ػبصًذُ ٍ هثجت ًيشٍي يه كَست ثِ سا تؼبسم ٍ وٌذ ثشخَسد تؼبسم ثب آگبّبًِ
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