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 فزصتُب  بٍ  تعبرض  تبذیل  ريش 01

 ضا  ضٍحیِ است،  هرطة  تؼبضؼ سبظهبًْب، اظ  ثسیبضی زض. ثیٌجبهس تغییط ٍ  ذاللیت  ثِ تَاًس هی  تؼبضؼ  هسئلِ ثب  زضست ثطذَضز

  وبّص ضا  تؼبضؼ  ظیبًْبی تَاًیس هی ظیط  استطاتژیْبی ٍ  اغَل  وبضگیطی ثِ ثب. گطزز هی  ٍضی ثْطُ  وبّص  سجت ٍ وٌس هی  تؿؼیف

 . زّیس  افعایص ضا فطغتْب  ثِ  تؼبضؼ  تجسیل  ضبًس ٍ زّیس

   تصمیم ایجبد فزآیىذ  پذیزش .0

  ٍؾغ تؼبضؼ، ثطٍظ اظ  لجل  گیطی تػوین  ثطای ضا  لَاًیٌی ٍ فطآیٌس ‚وٌس هی  گیطی تػوین تؼبضؼ، ثبٍجَز  گطٍُ  یه  چگًَِ  

 اظ ضا  تػویوبت  تَاى هی  سبظهبى  یه زض. ًطبًس هی فطٍ  آسبًی ثِ ضا  گطٍُ  یه  جطٍثحثْبی ٍاؾح،  لَاًیي ٍ فطآیٌسّب  چَى وٌیس

 : وطز اتربش ظیط  قطق ثِ  پبییي  ثِ ثبال

  ; ػوَم ًظط ثباتفبق -  الف 

  ; سبظهبى زض هَجَز  لَاًیي  وبضگیطی ثِ ثب -  ة

 . وطوىص ٍ  ثبًعاع -  ج

 اظ ثؼس  وِ چطا ؛زاضز ٍجَز  تَافك هَضز  گیطی تػوین فطآیٌس  وِ زاًس هی  سبظهبى زض  وسی ّط ضَیس  هكوئي تؼبضؼ، ثطٍظ اظ  لجل

  فطآیٌسّبی گیطًس، هی لطاض  تؼبضؼ زض  سبظهبى  اػؿبی  ٍلتی. ضَز هی  هطىل  گیطی تػوین فطآیٌس ثط  تَافك تؼبضؼ،  ٍلَع

  وبضگیطی ثِ ثب آًْب. زٌّس هی لطاض  اضظیبثی هَضز ذَز، ثط  آى تبثیط ٍ تػویوْب اظ ذَز  اًتظبضات  ثطاسبس ضا  گیطی تػوین  هرتلف

 . آًْبست ؾطض  ثِ فطآیٌس  آى  ّبی تػوین هؼتمسًس  وِ وٌٌس هی  هربلفت  فطآیٌسی

  گیزیُب تصمیم  بزای  معیبری  تعییه .2

 ٍ  ثػیطت ضسبلت،  ثیبى اظ همػَز. ًجبضس  سبظهبى  گطٍّْبی ٍ ّب زستِ  اذتالف هَضز  وِ ثگطزیس  ثیٌبًِ ٍالغ  هؼیبضّبی  زًجبل ثِ  

  ثطای  اضظضی ثب اسٌبز ایٌْب. ّستٌس  وبضوٌبى  فؼبلیتْبی  ضاّجطی  ثطای  ػولی  استبًساضزّبی  وِ  است  ایي ضطوت،  اضظضْبی

 . ثبضٌس  زاضتِ ضؼبض  سطی  یه اظ ثیطتط  همبغسی ثبیس ضًَس  ٍالغ هفیس  ایٌىِ  ثطای اهب ّستٌس،  تؼبضؼ  هطىل  حل ٍ  جلَگیطی

  هٌجؼی تَاًس هی ذَز آًْب،  ًىطزى لجَل ظیطا ثبضٌس،  سبظهبى  اضظضْبی ٍ  ثیٌص ٍ  هبهَضیت ثب  هَافك ثبیس  ّوگی  سبظهبى افطاز 

 وٌس،  ضاٌّوبیی ضا  سبظهبى  یه  زاذل  ّبی تػوین ٍ فؼبلیتْب تَاًس هی  وِ  زیگطی  ػولی  هؼیبضّبی. گطزز  تؼبضؼ ثطٍظ  ثطای

 . ضَز هی  ضبهل ضا  استطاتژیه  قطحْبی ٍ  ثلٌسهست ٍ  هست وَتبُ  اّساف
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   سبسمبن در  اختیبرات ي  قذرت مسئًلیت، حذيد .3

  چِ  سبظهبى زض سبیطیي، ٍ ضوب. ّستٌس سبظهبًْب زض  تؼبضؼ  ػوسُ  هٌبثغ اظ اذتیبضات، ٍ  هسئَلیت لسضت،  ثیي  ًبّوبٌّگی  

 ‚زاضز  هسئَلیتی  چِ ضوب  گطٍُ ‚چیست ضوب  هسئَلیت حسٍز ‚چیست ضوب  اغلی  ٍظیفِ زیگط  ػجبضت ثِ ‚زاضیس  هسئَلیتی

 . زّس هی  ضخ  ازاضی  هسئَلیتْبی ٍ  ضغل  تؼبضیف  زضثبضُ  هرتلف  ثبٍضّبی  زلیل ثِ  اغلت  تؼبضؼ

  وبضی  وِ ضَیس هی  هتَجِ  چگًَِ  ّوىبضاًتبى ٍ ضوب ‚وٌیس هی  سٌجص ضا ذَز ػولىطز ضوب چكَض ‚زاضیس  اذتیبضاتی  چِ ضوب  

 . آٍضز هی ٍجَز ثِ ضا  تؼبضؼ گیطی، اًساظُ  استبًساضزّبی زض  ًبسبظگبضی ‚ ایس زازُ  اًجبم  زضست ضا

 ٍاؾح،  اذتیبضات ٍ  هسئَلیت لسضت،  ایٌىِ اظ.  وٌس هی ایجبز  استطس هسئَلیت،  آى  اجطای  لسضت  ثسٍى  هسئَلیت  زاضتي  

  ػَاهل  ایي  هیبى  ًبّورَاًی زض  تَاى هی ضا  هسیطیتی  هسبیل اظ  ثسیبضی  ضزپبی. ضَیس  هكوئي ثبضٌس ّوسَ ٍ  هطرع ضٍضي،

 . یبفت

  ذكَـ هسئَلیتْب، زض  اثْبم ٍ  ًبسبظگبضی اثط زض  وِ ثگطزیس  وبضی  ٍاحسّبی ٍ  ّوىبضاى  ثیي زض  ای ًْفتِ  تؼبضؾْبی  زًجبل ثِ  

 . اًس آهسُ ٍجَز ثِ ػولىطز  گیطیْبی اًساظُ یب ٍ  لسضت

   تعبرض  سیستمی مىشبء .4

 اظ  اٍلبت  ثؼؿی زض سیستن، اظ  ًبضی  تؼبضؼ  هتبسفبًِ. ضًَس هی سبظهبًْب زض  تؼبضیؽ  ضیطِ  وِ ّستٌس ّب سیستن  ایي  غبلجبً  

  ّبی سیستن زض  ضیطِ  وِ ضا  تؼبضؾْبیی اجتوبػی،  هْبضتْبی زض  وبضوٌبى  آهَظش. ضَز هی  فطاهَش ثبال  ضزُ  هسیطاى  قطف

 اظ  ای ًْفتِ  هٌبثغ  ّوگی ضغلی،  تطفیغ ٍ  ازاضی اقالػبت، حسبثساضی، پبزاش،  ّبی سیستن. وطز ًرَاّس  حل زاضًس،  سبظهبى

 . زاضًس  تؼبضؼ

 ٍاحس، زٍ  ایي ظبّط زض. ثَزًس  وطوىص زض  ّن ثب  پیَستِ  تَلیسی  ضطوت  یه  هٌْسسی ٍ تَلیس  ٍاحسّبی هثبل،  ػٌَاى ثِ

  ایي. ثبضس  اسبسی ضٌّوَز تٌْب  ایٌىِ ًِ ثَز،  چبضُ  ضاُ  آذطیي ّوىبضی،  ثٌبثطایي زازًس، هی  سَق تؿبز  سوت  ثِ ضا  ضطوت

  هٌْسسی ٍ تَلیس  گطٍّْبی. ًساضت  ظیبزی  ثطضسی  ثِ ًیبظ است،  سیستن اظ  ًبضی تؼبضؼ،  ثَجَزآٍضًسُ  هحطن  وِ  هَؾَع

  ضطوت. ثَز  تؼبضؼ  ایجبزوٌٌسُ سیستن، زض  تطَیك  ًحَُ  ایي ذَز  وِ  غَضتی زض ضسًس هی  تطَیك  سیستن  اّساف  اًجبم  ثطای

 ایجبز هٌْسسی،  وبضوٌبى اظ  وِ  حبلی زض زاضت،  ویفیت  ثِ  تَجِ  ثسٍى ثیطتط  ّطچِ تَلیس اًتظبض  تَلیسی  وبضوٌبى اظ

 .  ضًَس تَلیس ظهبى،  ضسى قَالًی  ثِ  تَجِ  ثسٍى ثبال  ویفیت ثب  تَلیسات آى، زض  وِ  ذَاست هی ضا  تَلیسی  فطآیٌسّبی

  وِ وٌٌس  تؼطیف  قَضی ضا  هطتطوی  اّساف  وِ ثَز  ایي  حل ضاُ. ثبضٌس  هَفك  ّوعهبى قَض ثِ تَاًستٌس ًوی ٍاحس زٍ  ایي

  وبّص ضا  ثرص زٍ  هیبى  تؼبضؾبت گطٍّْب،  هحطن  ضٍضْبی  تؼَیؽ ثب  ضطوت. ثبضس  وبضآیی ٍ  ویفیت  همَلِ ّطزٍ  زضثطگیطًسُ

 . ًیست پصیط اهىبى  زیگطی  ثسٍى  یىی  هَفمیت  وِ ضسًس هتمبػس گطٍّْب  ایي ّطزٍ  ثٌبثطایي. زاز
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   تعبرض  رياوی  َبی جىبٍ  بٍ  پزداخته .5

  ایي ثط  هسیطاى اظ  ثسیبضی. آى  ضٍاًی  ّبی جٌجِ  زیگطی ٍ  آٍضًسُ ٍجَز ثِ  فیعیىی  ػبهل  یىی است، زٍجعء  زاضای  تؼبضؼ ّط  

  ّبی جٌجِ  ثِ  ٍلتی. است  غلف  ثبٍضی  ایي پصیطز، هی  پبیبى  تؼبضؼ  ٍجَزآٍضًسُ ثِ  ػبهل  ثطای  حلی ضاُ  یبفتي ثب  تؼبضؼ  وِ ثبٍضًس

 . آهس ذَاّس ٍجَز ثِ  زٍثبضُ  تؼبضؼ ًپطزاظین،  تؼبضؼ  احسبسی ٍ  ضٍاًی

  ثِ  پطزاذتي ثب اهب وطز،  ثطقطف ضا  تؼبضؼ  ٍجَزآٍضًسُ ثِ  فیعیىی  ػَاهل  قطیمی  ّیچ ثِ  تَاى ًوی  اٍلبت اظ  ثؼؿی زض ثطػىس،  

  اغلت افطاز. است افطاز زض ذبقط  آظضزگی  تؼبضؼ اثؼبز اظ  یىی. ثطز  هیبى اظ ضا  تؼبضؼ  است  هوىي افطاز،  ضٍاًی  ّبی جٌجِ

 هگط زاز ًرَاّس  زست آًْب ثِ ذبقط  آضاهص  احسبس. یبثٌس  اقویٌبى  ذبقطضبى  آظضزگی  ثِ  ًسجت ضوب  آگبّی اظ هٌسًس ػاللِ

  هسبئل  ثِ اهب وٌیس  ثطقطف ضا  تؼبضؼ  آٍضًسُ ٍجَز ثِ  هسئلِ ضوب اگط. وٌیس هی  زضن ضا آًْب  احسبس  وِ ثمجَالًیس آًْب  ثِ  ایٌىِ

  . ایس ًىطزُ  حل  وبهل قَض ثِ ضا  تؼبضؼ ضوب ًىٌیس،  تَجِ  آى  ضٍاًی

 . وطز ثطذَضز  تؼبضؼ  ٍجَزآٍضًسُ ثِ  فیعیىی  ػبهل ثب  سپس ٍ  ضٍاًی  هطىالت ثب ثبیس اثتسا ثٌبثطایي،

  حیبتی  هْبضت  یه  فطازازى گَش  زیگطاى  حطفْبی ثِ.  است  زازى گَش  ذَة ضٍاًی،  هسبئل  ثِ  پطزاذتي زض  هْبضت  هْوتطیي  

  گَش یىسیگط  حطف  ثِ ووتط افطاز تؼبضؼ، ثطٍظ  ٌّگبم زض) گیطًس هی وبض ثِ ضا  آى  ووی افطاز تؼبضؼ، ثطٍظ  ٌّگبم زض  وِ  است

  ثطای. ثبضیس آًْب  هَافك  ایٌىِ  ثسٍى وٌیس  زضن ضا افطاز ٍ زّیس فطا  گَش تَاًیس هی ضوب  وِ ثیبٍضیس ذبقط ثِ(. زٌّس هی

 . وٌیس  گَش اثتسا زض ثبیس  حتوبً فْویسى،

  ببشذ  دقیق سًالُب .6

  زازى اًجبم  ثطای  ذبظ  حل  ضاُ  یه  فمف  وِ وٌس هی  زیىتِ  هؼیبضی  چِ ثپطسیس وٌیس، هی  ثطضسی ضا  هرتلف  حلْبی ضاُ  ٍلتی  

 وٌیس  هكطح  ٍلتی ضا  سَال  ایي ‚زّس هی  ًطبى  ثمیِ اظ تط غحیح ضا  آى  وِ  است  ًْفتِ  حل  ضاُ  یه زض  اغَلی  چِ. است  زضست

. وٌیس  تحمیك آًْب  قطف اظ  حل  ضاُ  آى  وطزى هكطح  زالیل هَضز زض. وٌس هی  هكطح ضوب  ًظطات ثب  هربلف  حلی ضاُ  ضرػی  وِ

 زّس، هی  اٍلتیوبتَهی  وسی  ٍلتی. گیطًس لطاض  استفبزُ هَضز تٌسذَ ٍ  ثسزّي افطاز  وطزى آضام زض تَاًٌس هی  ّوچٌیي هؼیبضّب

 . است  ثَزُ اٍ هسًظط  اٍلتیوبتَم  آى اظ  هٌظَضی  چِ ثپطسیس

  کىیذ  مطزح  سًال  قبلب در را  مشکل .7

 اظ  فؿبیی سَال،  لبلت زض  هطىل  ثیبى.  ثگطزیس  آى  پبسرْبی  زًجبل ثِ  سپس ٍ وٌیس  هكطح  سَال  لبلت زض ضا  هطىل اثتسا  

  غَضت ثِ  سپس ‚... ثطای  زّین  اًجبم  تَاًین هی  وبضی  چِ هب ‚...تَاًین هی  چگًَِ هب ثپطسیس. وٌس هی ایجبز  پبسد ٍ  پطسص

 . ثگطزیس  هٌبست  جَاثْبی  زًجبل ثِ  گطٍّی
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  سَالْبیی  وطزى هكطح  هطالت. ًیستٌس هفیس  تؼبضؼ  ثطزى ثیي اظ  ثطای ثبضٌس  ایطازگیطی ٍ  سطظًص  وٌٌسُ ثیبى  وِ  سَالْبیی  

 . ثبضیس <‚ ویست  اضتجبُ همػط> ٍ <‚ زازی  اًجبم ضا وبض  آى چطا>  اظلجیل

  کىیذ  وگبٌ  مسبیل  بٍ ببال اس .8

 ثب  ٍلتی. وٌیس  حل تَاًیس ًوی  آهسُ پسیس  هسئلِ  آى  وِ  سكحی  ّوبى زض ضا  هسئلِ  یه ضوب: است  گفتِ  ایٌطتیي  آلجطت  

 وٌیس  سؼی ٍ ضَز، هتػَض  ثطایتبى  هسئلِ اظ  ثعضگتطی تػَیط تب ثٌگطیس  آى  ثِ ثبالتط ٍ ثبظتط  ای ظاٍیِ اظ ضَیس، هی  هَاجِ  هطىلی

 . وٌیس  جلت ضا  هسیطیت ثبالتط  سكَح ًظط

  آى  ثِ  سطاًجبم وٌیس  سؼی. است  سبظهبى  ول  هتػسی  وِ ثٌگطیس  سبظهبى  اٍل  ضرع زیس ثب سبظهبًی،  زضٍى  تؼبضؼ  هطىل ثِ  

 . ثطسیس وٌس، ایجبز تَاًس هی  سبظهبى  ثِ  ًسجت  ٍسیغ زیس  یه  زاضتي  وِ  اضظضْبیی ٍ  ثیٌص هبهَضیت،

  کىیذ  بحث  سًءتفبَمبت  درببرٌ  .9

. وٌیس  ثحث وطز،  جلَگیطی  آى هجسز  ٍلَع اظ  تَاى هی  چگًَِ  ایٌىِ ٍ  آى  پیسایص  ػلت  زضثبضُ آیس، هی پسیس  سَءتفبّوی  ٍلتی

 ذَز ٍگَ گفت. زّیس  تَسؼِ وطز ذَاّس  ووه  تؼبضؼ  حل  ثِ  وِ ضا  زٍجبًجِ  زضن تَاًیس هی ٍگَ گفت  قطیك اظ تٌْب  ایٌىِ  ثطای

 پسیس ّوسیگط، ثب افطاز  هطىالت اظ  ووی ثسیبض تؼساز  سبظگبضی  حبلت زض. ضَز هی  همبثل  قطف  فْن  ثطای جستجَ  هَجت

 . وٌیس  ضفغ  تطریع اظ  پس ضا  آى آیس هی  پیص  سَءتفبّوی  وِ  ٍلتی. آیس هی

  درآيریذ  بًدن مخفی  حبلت اس را  دستًرات .01

  هَؾَع  آى زض آًْب  ثطای  هٌبفؼی  چِ ثپطسیس آًْب اظ وٌٌس، هی جستجَ ضا  هَلؼیتی یب زٌّس هی  اضایِ  پیطٌْبزی افطاز  ٍلتی  

  هیبى اظ  ضاُ. وٌیس ٍگَ گفت  ّطیه ثب آًْب  زضثبضُ ٍ  وطزُ جستجَ ضا  هَلؼیت ّط  پطت  پبزاضْبی یب پیبهسّب ًیبظّب،. زاضز ٍجَز

 . آًْبست  ثبظوطزى ٍ تفسیط هجْن، ٍ  هرفی  زستَضات  ثطزاضتي

  . ثرطیس  تسطیغ ضا ثْجَز فطآیٌس فَق،  اغل  زُ  وبضگیطی ثِ ثب تَاًیس هی  ٍلی وٌس، ًبثَز ضا  سبظهبى  یه تَاًس هی  تؼبضؼ  اگطچِ  

 مىبع:
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