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چىیذُ
ّسف اظ ًگبضـ ایي همبلِ ،ػالٍُ ثط ثطضؾی فطآیٌس تهوینگیطی زض هسیطیت ثِ هؼطفی ٍ وبضثطز آًْب زض
فطآیٌس تدعیِ ٍ تحلیل ،اًساظُ گیطی ٍ پیف ثیٌی تغییطات ٍ اثطات آى ثط زیگط هتغیطّبی هَخَز هبًٌس
ّعیٌِ ،ویفیت ،ظهبى ٍ غیطُ اؾت .هسیطاى پطٍغُ زض آغبظ فطآیٌس تَلیس ٍ زض عَل ایي فطآیٌس تهویوبت
ثؿیبضی اتربش هی وٌٌس تب اظ ویفیت ثبالی ػولىطز ذَز اعویٌبى حبنل وٌٌس .زض فطآیٌس تهوینگیطی
تدطثیبت قرهی هسیط وبفی ثِ ًظط ًویضؾس .اظ ایي ضٍ هسیطاى اظ ضٍـّبی گًَبگَى هسلؾبظی ٍ
قجیِؾبظی ثْطُ هی گیطًس تب اعویٌبى حبنل وٌٌس وِ ثِ اؾتبًساضزّبی هَخَز زض وبض ذَز زؾت یبفتِ
اًس .قجیِؾبظی ) (Applied Simulationفطآیٌسی تىٌیىی اؾت وِ اهىبى ًوبیف فطآیٌسّب ،هٌبثغ،
وبالّب ٍ ذسهبت ضا زض هسل زیٌبهیه ضایبًِای فطاّن هیوٌٌس ،زض حمیمت قجیِ ؾبظی ضایبًِای اثعاضی
ًیطٍهٌس خْت پكتیجبًی اظ تهویوبت هسیطیت ٍ وبّف ضیؿه فطآیٌس تهوینگیطی ثب اؾتفبزُ اظ اضظیبثی
ٍ تحلیل اؾتطاتػی ّبی هرتلف اؾت .زض ایي همبلِ اثتسا ثِ ٍیػگیّبی تىٌیه قجیِؾبظی پطزاذتِ ٍ
ؾپؽ چگًَگی اؾتفبزُ اظ آى ضا زض ؾبظهبى ًكبى هیزّین .ثِ وبضگیطی تىٌیهّبی هؼطفی قسُ زض ایي
همبلِ هیتَاًس ّعیٌِ ّب ٍ ضیؿه اتربش تهویوبت زضؾت زض ؾبظهبى ضا وبّف زازُ ٍ فطآیٌسّب ٍ
هحهَالت ؾبظهبى ضا ثْجَز ثجركس .زض هطحلِ ثؼسػالٍُ ثط ثطضؾی فطآیٌس تهوینگیطی زض هسیطیت ،ثِ
هؼطفی تىٌیهّبی قجیِؾبظی ضایبًِای هیپطزاظین.
ولیذ ٍاصُّب:
تهوینؾبظی ،تهوینگیطی ،هسیطیت ،هْبضت ،قجیِؾبظی

 -1ػضَ ّیئت ػلوی زافَؼ آخب Ebrahimijabi@yahoo.com -

 -2ػضَ ّیئت ػلوی زافَؼ آخب
 - 3وبضقٌبؾی اضقس هسیطیت زفبػی
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همذهِ

توبم فؼبلیتّب ٍ الساهبتی وِ زض ّوِ ظهیٌِّب تَؾظ افطاز ثكط اًدبم هیقَز ،حبنل
فطآیٌس تهوینگیطی اؾت .اظ ًظط هسیطیت هؼبنط ،تهوینگیطی فطآیٌسی اؾت هطتجظ ثب حل
یه هؿألِ ٍ اظ ایي ضٍ اغلت ثِ تهوینگیطی ،حل هؿألِ ًیع گفتِ هیقَز .زضیه ثیبى ؾبزُ
اظ ًظط شٌّی ،یه هؿألِ ،ظهبًی آقىبض هیقَز وِ ٍضؼیت زلرَاُ قرم حبنل گطزز ،لصا
قرم زض شٌّف زضنسز تغییط هَلؼیت یب قطایظ هَخَز ثطهیآیس ٍ توبیل هییبثس وِ
قطایظ ضا زض خْت حهَل ًتبیح هَضز ًظط ذَز تغییط زّسّ .ط چٌس فطآیٌس شٌّی
تهوین گیطی پیچیسُ اؾتٍ ،لی فطز هؿألِ ٍ هكىل هَضز ًظط ضا ثطای ذَز هكرم ٍ ًتبیح
زلرَاُ ضا ًیع هدؿن هیًوبیس ،آًگبُ ثِ یبفتي ضاُّبیی هیاًسیكس وِ عی آًْب هَخت تغییط
ٍضؼیت هَخَز زض ضاؾتبی حهَل ّسفّب ٍ همبنس هَضز ًظط هیقَز .ثسیي هٌظَض ثب
ثْطُگیطی اظ اعالػبت شٌّی ٍ ٍخَز فطنت (زض نَضت اهىبى) ثب تحهیل اعالػبت هطتجظ اظ
هحیظ ٍ زض پطتَ فطٌّگ ،ازضاوبتً ،گطـّب ،قرهیت ٍ ثیٌف ذَز قمَق هرتلف حهَل
ثِ ًتیدِ ضا هكرم ٍ زض ٍخِ قبًؽ ٍ احتوبل ّط یه اظ قمَق هوىي ضا زض زؾتیبثی
ثِ ّسف ،ترو یي ظزُ ٍ زض ٍالغ اهیس ضیبضی ّط ضاُ وبض ضا ثب هؼیبضّبی شٌّی اظ پیف تؼییي
قسُ همبیؿِ ٍ اضظیبثی ًوَزُ ٍ السام ثِ اذص تهوین ،یب ثِ ػجبضتی السام ثِ اًتربة قك یب
قمَق ثطتط هیًوبیس .ثِ عَض ولی زض ّط ًَع تهوینگیطی زٍ ػبهل اؾبؾی ٍخَز زاضز :یىی
اضظـ ًتبیح حبنل اظ اتربش تهوین ٍ اخطای آى ٍ یب ثِ ػجبضتی اضظـ هَضز اًتظبض قرمٍ ،
زٍهی قبًؽ ٍ احتوبلی وِ زض نَضت السام ،ثطای ًیل ثِ ًتبیح احتوبلی هغلَة ٍخَز
ذَاّس زاقت .لصا ثطای ایي وِ قرم تهوین هؿبػس ثگیطز ثبیس ثتَاًس ،اضظـ ّط یه
اظ ًتبیح احتوبلی ضا وِ پؽ اظ اًدبم تهوین اٍ حبنل ذَاّس قس ،پیف ثیٌی وطزُ ٍ ثِ عَض
ضوٌی ایي اضظـ ّب ضا ثب ًَػی همیبؼ ووی همبیؿِ ٍ ،احتوبل هَفمیت ضا ثطضؾی ًوبیس ،وِ
ایي وبض ّویكِ ؾبزُ ًرَاّس ثَز.
تصوینگیزی ٍ اّویت آى در هذيزيت

ثِ ًظط ّطثطت ؾبیوَى ،تهوینگیطی خَّط انلی هسیطیت اؾت ٍ حتی هیتَاى
هسیطیت ضا هتطازف ثب آى زاًؿتٍ .ی ًظطیِ تهوینگیطی ذَز ضا تحت ػٌَاى«هسیط ثِ
ػٌَاى تهوینگیطًسُ» اضائِ ًوَز .ثِ ًظط اٍ تهوینگیطًسُ فطزی اؾت وِ زض تمبعغ ضاُّب ،زض
لحظِ اًتربة ،آهبزُ اؾت وِ زض یىی اظ هؿیطّب پب گصاضز .اگط هسیطیت ضا هتطازف ثب
تهوینگیطی ثساًین ،زیگط اًتربة تٌْب یه ضاُ اظ ضاُّبی زیگط تهوینگیطی ًیؿت ،ثلىِ
ػٌَاى تهوینگیطی ثِ ول فطآیٌس اعالق هیقَز .لصا هسیطیت زض ًْبیت ّوبى تهوینگیطی
اؾت ٍ هْبضت الظم ثطای هسیط ّوبى هْبضت تهوینگیطی هیثبقس(.حبضط.)3-7 :1373 ،
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زاًف هسیطیت وِ ثِ نَضت هدوَػِای اظ ًظطیِّبی هطثَط ثِ قٌبذت ؾبظهبى،
ثطًبهِضیعی ،ؾبظهبًسّیًَ ،آٍضیً ،ظبضت ٍ غیطُ خلَُ هیوٌس ،زض ػول ثِ قىل تهوینگیطی
هَضز اؾتفبزُ لطاض هی گیطز .ثِ ػجبضت زیگط توبم ٍظبیف هسیطیت زض لبلت ًَػی اظ تهوین
ثطای حل هكىل اظ لَُ ثِ فؼل زض هی آیس(.نبزقپَض .)47 :1385 ،اظ زیسگبُ فلؿفی ،فلؿفِ
تهوین گیطی ّوبى فلؿفِ هسیطیت اؾت .اگط فلؿفِ ضا ثِ هفَْم ػبم ،وَقكی ثطای ضؾیسى
ثِ ضٍقٌبیی ،زاًؿتي ،تدؿؽ ٍ وٌدىبٍی زض ػوك ظًسگی ٍ یبفتي ضاّی ثطای ثْتط ظیؿتي
اًؿبى ثساًین،فلؿفِ هسیطیت ٍ تهوینگیطی ًیع ّویي ّسف ضا زض همبیؿی هكرمتط ٍ
ؾبظهبى یبفتِتط زًجبل هیوٌس(.هْسٍیبى .)52: 1369 ،ثطًبهِضیعی ثِ نَضت ضٍقي یه فطآیٌس
تهوینگیطی اؾت .فطآیٌسی وِ قبهل اتربش ٍ اضظیبثی هدوَػِای اظ تهویوبت هطتجظ ثب
یىسیگط ٍ لجل اظ ًیبظ ثِ اخطای آًْب هیثبقس ،ثب تَخِ ثِ ایي اػتمبز اؾت وِ ثسٍى السام
ػولی ،احتوبل ٍلَع ٍضؼیت هغلَة زض آیٌسُ ٍخَز ًساضز ٍ زض نَضت السام ،احتوبل
ضؾیسى ثِ ًتبیح هَضز ًظط افعایف هییبثس(.خبؾجی.)132 : 1373 ،
هغبلت هٌسضج زض ثبال تٌْب هؼطف ثرف وَچىی اظ اّویت تهوینگیطی زض هسیطیت
اؾت .زض ثؿیبضی اظ ؾبظهبىّب ثِ ٍیػُ ؾبظهبىّبی ازاضی ٍ ػوَهی ،تهویوبت اتربش قسُ ثب
ًؿجتّبی هتفبٍت قبهل ّط زٍ تهویوبت اخطایی ٍ ؾیبؾتگصاضی هیگطزز.
تصوین گیزی ٍ حل هطىل

ّوبى عَض وِ زض همسهِ ثیبى قس ،تهوینگیطی فطآیٌس هطتجظ ثب حل یه هؿألِ یب
هكىل اؾت ٍ اغلت ثب انغالح حل هكىل هغطح هیقَز .زض ثؿیبضی هَاضز هؿألِ یب هكىل
ٍضؼیت ذیلی پیچیسُای زاضز ٍ تٌْب ثركی اظ آى هوىي اؾت لبثل فْن ٍ وٌتطل ثبقس
.ثٌبثطایي ،تهویوبت هؼوَالً آى چٌبى عطاحی ًویقَز وِ ًتبیح ایسُآل یب پبؾدّبی وبهل
اضائِ زٌّس ثلىِ ثطای ثْجَز ثركیسى ثِ ٍضیؼت هؿألِ عطاحی هیگطزًس .زض ثطذی هَاضز
هوىي اؾت هسیطاى آى چٌبى ذَز ضا زض همبثل هؿبئل ثجیٌٌس وِ فمظ ثتَاًٌس تب حس اهىبى
قست هؿبئل ضا وبّف زٌّس تب ایي وِ ثطای ّوِ هؿبئل ثِ عَض ؾیؿتوبتیه زض خؿتدَی
یه پبؾد وبهالً زضؾتی ثطآیٌس .اؾل آوف ثیي حل هكىل( ،)solvingضفغ هكىل
( ،)Resolvingزفغ هكىل ) ٍ (Dissolvingخصة یب ّضن هكىل ) (Absolvingتفبٍت لبئل
اؾت ٍ هیگَیس:
حل هطىل ) :(Solutionیؼٌی یبفتي پبؾد ثْیٌِ ،ثْتطیي اًتربة یب ثْتطیي قك.
تهوینگیطی ػمالیی وَقكی اؾت ثطای یبفتي چٌیي پبؾری.
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رفغ هطىل ) :(Resolutionثِ هؼٌبی یبفتي پبؾد ضضبیتثرف اؾت وِ هوىي اؾت ضطٍضتبً
ثْتطیي ضاُ لبثل زؾتطؾی ًجبقس ،ثلىِ اًتربثی اؾت وِ ثِ التضبی قطایظً ،ظیط
هحسٍزیتّبی ظهبًی ٍ یب فمساى قٌبذت ٍالؼی اظ هؿألِ ،اًدبم هیگیطز.
دفغ هطىل ) : (Dissolutionظهبًی نَضت هیگیطز وِ ّسفّب تغییط زازُ قًَس ،ثِ عطیمی
وِ زض قطایظ هَخَز ٍ ثب اخطای الساهبت تؼییي قسُ هؿألِای زض ضؾیسى ثِ ّسف خسیس ثِ
ًظط ًطؾس .احؿبؾبت زضثبضُ آًچِ وِ ثبیس اتفبق هیافتبز تغییط یبفتِ ٍ تؼسیل قسُ ٍ زض
هؿیطی لطاض هی گیطًس وِ اگط آًچِ وِ اتفبق ذَاّس افتبز ضخ زّس ،ثِ ػٌَاى ٍالؼیتّبی
خبضی پصیطفتِ ذَاّس قس.
جذة يب ّضن هطىل ) : (Absolvedیؼٌی ثِ اهیس ایي وِ هكىالت احتوبلی ظبّط ًرَاٌّس

قسً ،بزیسُ اًگبقتِ قًَس(.خی ّبى لی)61:،1993،
تصوینگیزی ػماليي

ًتیدِ حبنل اظ ثِوبضگیطی الگَی ػمالیی تهوینگیطی ،یبفتي ضاُ حل ثْیٌِ اؾت.
ٍالؼیت آى اؾت وِ ثب ثیبى آًچِ وِ زض ػول اتفبق ذَاّس افتبز ،ایي الگَ هیتَاًس یه الگَی
ًظطی ثبقس ،ظیطا وِ ثب فطضیِّب ؾبذتِ هیقَز .ثطای ایي وِ تهوین ثْیٌِ گطفتِ قَز
هؿألِ ثبیس ثِ ٍضَح ٍ ثسٍى اثْبم ثیبى قَز ٍ تهوینگیطًسُ ّوِ اعالػبتی ضا وِ ًیبظ زاضز
زض اذتیبض زاقتِ ثبقس .آًگبُ فْطؾت وبهلی اظ ضاُ حلّبی هوىي تْیِ قَز ٍ زض همبیؿِ
وبهلی اظ ضاُحلّبی هوىي تْیِ قَز ٍ زض همبیؿِ ثب ّسفّب ٍ هؼیبضّبی اظ لجل تؼییي
قسُ اضظیبثی گطزز .حبل آى وِ تهوینگیطًسُ ثطای ثطضؾی ٍ تحمیك زاضای ٍلت هحسٍز ٍ
ذَاّبى ضاُحل ایسُآل اؾت ٍ چٌبًچِ ٍالؼیت زض تهوینگیطی ثیبى ًكَز ،الگَی ػمالیی
چبضچَة چٌساى هفیسی زض ظهیٌِ ایيوِ هسیطاى چگًَِ اتربش تهوین وطزُاًس ،اضائِ
ًویزّس .فطآیٌس تهوینگیطی یب حل هكىل ضا هیتَاى اظ هطحلِ احؿبؼ هكىل تب فبئك
آهسى ثط آى وِ زض هدوَع  10هطحلِ ضا تكىیل هیزّس ،ثِ ؾِ ثرف ػوسُ عجمِثٌسی
وطز:
الف)هطاحل  1تب  5وِ اخعای تهوین ؾبذتِ هیقَز ٍ ثِ ّن پیًَس هییبثٌس.
ة ) هطحلِ  6وِ زض حمیمت هطحلِ اتربش تهوین اؾت.
ج ) هطاحل  7ثِ ثؼسوِ ثرف اخطاً ،ظبضت ٍوٌتطل ضا قبهل هیقَز.
اظ یه ًگبُ زیگط فطآیٌس تهوینگیطی ضا هیتَاى ثِ زٍ ثرف ولی عجمِثٌسی ًوَز:
ثرف اٍل قبهل هطاحل  1تب 7وِ ٍظیفِ ثطًبهِضیعی هسیطیت ضا تكىیل هیزّس .ثرف زٍم
اظ هطحلِ  7ثِ ثؼس وِ هطاحل اخطاً ،ظبضت ٍ وٌتطل ضا زض ثط هیگیطز.ثب تَخِ ثِ عجمِثٌسی
ثبال هی تَاى چٌیي ًتیدِ گطفت وِ ایي هطاحل زّگبًِ ثرف اػظن ٍ قبیس ّن اظ خْتی
توبم ٍظبیف هسیطیت ضا قبهل هیقَز ٍ .ایي ذَز هؤیس ًظطیِ ّطثطت ؾبیوَى اؾت وِ
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اظْبض هیزاضز :هسیطیت هتطازف اؾت ثب تهوینگیطی" .اهب ثِ اػتمبز ًگبضًسگبى فطآیٌس
تهوینگیطی ػمالیی تٌْب ثركی اظ ٍظبیف هسیطیت هحؿَة هیقَز وِ قبهل قف هطحلِ
اٍل اؾت ٍ هطاحل ثؼسی ،فطآیٌس اخطا ٍ ًظبضت ضا تكىیل هیزٌّس وِ ثحث پیطاهَى آًْب اظ
هحسٍزُ ایي همبلِ ذبضج اؾت .آًچِ ثبیس ثیكتط هَضز تَخِ لطاض گیطزً ،مف تؼییي وٌٌسُ
اعالػبت اؾت ،وِ ّؿتِ هطوعی الگَی تهوینگیطی ػمالیی ضا تكىیل هیزّس ٍ ثسٍى
تَخِ ثِ آى ،ایي الگَ ؾغحی ٍ اظ زضٍى تْی ٍ زض ًتیدِ فبلس وبضایی ذَاّس ثَز.الگَی
ػمالیی تهوینگیطی انَالً ثطایي هجٌب اؾتَاض اؾت وِ تهوین گیطًسُ زض خؿتدَی ثِ
حساوثط ضؾبًسى ضضبیت ثِ ٍؾیلِ اتربش ٍ اخطای تهوین اؾت .زاقتي زاًف ٍ قٌبذت وبهل
اظ ضاُ ّبی حهَل ثِ ایي ّسف ٍ ٍاوٌف ٍ ػىؽ الؼول زلیك زیگط افطاز ٍ ؾبظهبىّبیی وِ
زض هؿیط فطآیٌس ؾبذت ،اتربش ٍ اخطای تهوین لطاض ذَاٌّس گطفت ًظیط هكتطیبى ٍ ضلجب،
هحیظ ؾبظهبًی ٍ اختوبػی تأثیط اؾبؾی ثط ًحَُ اضظیبثی ضاُحلّبی هوىي ٍ ػولیرَاّس
زاقت  .ثب ّوِ ایي احَال ّطگع ًویتَاى اظ لجل ثِ عَض لغغ اعویٌبى حبنل وطز وِ ثِ
حساوثط ضضبیت ذَاّین ضؾیس.تهوین هوىي اؾت تَؾظ یه فطز ثِ تٌْبیی گطفتِ قَز ٍ یب
تَؾظ گطٍّی اظ هسیطاى وِ ثب ّن وبض هیوٌٌس اتربز گطزز.گبّی قرم تهوینگیط
ثطاؾبؼ اعالػبتی وِ تَؾظ زاًكگبُّب ٍ یب هؤؾؿبت تحمیمبتی ثطایف تْیِ قسُ السام
هی وٌس وِ زض ایي حبلت هوىي اؾت ایي اعالػبت اظ ًمغِ ًظط ذبنی تْیِ ٍ تٌظین قسُ
ثبقس وِ هَضَع ٍ هؿألِ هَضز تهوینگیطی ضا ثِ عَض توبم ٍ ووبل ًپَقبًس .ثطای اؾتفبزُ اظ
ایي ًَع اعالػبت زض الگَی ػمالیی ،هی ثبیس اعالػبت وبهل ،لبثل زضن ٍ فْن ،هطثَط ٍ لبثل
زؾتطؾی ثبقس ٍ زض ظهبى هٌبؾت ٍ ثِ قىل نحیح زض اذتیبض تهوین گیطًسُ لطاض گیطز .ثب
ٍخَز پیكطفتّبی چكوگیط زض تىٌَلَغی اعالػبت ،یبفتي ضاُحلّبی هوىي ٍ هغلَة
اغلت زقَاض ٍ ًبزض اؾت ٍ ایي ثِ چٌس زلیل هیثبقس وِ اظ آى خولٍِ ،لت وبفی ًساقتي،
ذالق ًجَزى هسیطاى یب ػسم توبیل آًْب ثِ تغییط قىل الگَی ضفتبضی اؾت وِ اظ آى تجؼیت
هیوٌٌسّ .وچٌیي تٌگًظطی ٍ ثیٌف آًْب للوطٍ ٍ تفىطقبى ضا هحسٍز ٍ ثبضیه وطزُ ٍ
لبثلیت الظم ضا ثطای پیفگَیی ٍ پیفثیٌی ػىؽالؼول ضلجب ٍ افطازی وِ زض اضتجبط ثب آثبض
تهوین لطاض ذَاٌّس گطفتً ،رَاّس زاقت.
هْبرت ّبی السم ثزای اجزايي هزاحل الگَی ػماليي تصوینگیزی

تهوینگیطی ػمالیی ثب هْبضتّب ٍذهیهِّبیی پیًَس زاضز وِ الظم اؾت زض قرم
تهوینگیطًسُ ٍخَز زاقتِ ثبقس .ایي هْبضتّب ثِ عَض هَضزی ٍ اًفطازی زض اقربل ٍخَز
زاضز ٍ ثؿیبضی اظ هسیطاى تٌْب ثؼضی اظ آًْب ضا زاضا ّؿتٌس ،هْبضتّبیی وِ هتٌبؾت ثب
هطاحل الگَی ػمالیی تهوینگیطی اؾت زض خسٍل (ً )1كبى زازُ قسُ اًس.
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خسٍل ( )1هْبضت ّبی الظم ثطای اخطایی هطاحل الگَی ػمالیی تهوینگیطی
رديف

هزاحل

هْبرتّبی ولیذی السم

1

احسبس هطىل

رٍضٌي اًذيطِ

2

ثیبى ٍ تحلیل هطىل

جوغآٍری ٍدريبفت اعالػبت

3

تؼییي ّذفّب ٍ هؼیبرّب

دلت ًظز

4

يبفتي راُحلّب ٍ ضمَق هوىي

خاللیت

5
6

ارسيبثي ًتبيج احتوبلي
گشيٌص ثْتزيي راُحلّب

لذرت پیصثیٌي ٍ پیصگَيي
لضبٍت ٍ تصوینگیزی

ّطثطت ؾبیوَى اظْبض هیوٌس وِ زض تهوینگیطی ؾِ زؾتِ ػَاهل اؾبؾی ثِ قطح ظیط
زذبلت زاضًس:
1ـ هْبضتّب ،ػبزتّب ٍ ثطزاقتّبی تهوینگیطًسگبى.
2ـ اًگیعُّب ٍ اضظـّبی تهوینگیطًسگبى.
3ـ زضخِ قٌبذت آًبى اظ هؿبئل هطتجظ ثب هَضَع .
زض ضاثغِ ثب هَضَع ذبنی هوىي اؾت قمَق هرتلفی ٍخَز زاقتِ ثبقس .هثالً اگط
ّسف زض یه هؤؾؿِ ثبظضگبًی ،افعایف ؾغح فطٍـ ثِ هیعاى  5زضنس ثبقس ،اظ خولِ
ضاُ ّبی ضؾیسى ثِ ایي ّسف افعایف تجلیغبت ،نسٍض خبیعُ ذطیس ،زازى اهتیبظ خسیس ثِ
فطٍقٌسگبى ،وبّف لیوت ،ثبظاضیبثی هحهَل ٍ یبفتي وبًبلّبی اضبفی تَظیغ ضا هیتَاى
ثطقوطز .اًتربة ّط یه اظ ایي قمَق هوىي اؾت زض ػیي ضؾیسى ثِ ّسف ،ؾَزآٍض ثبقس یب
ًجبقس .ثِ ًظط ؾبیوَى اظ ایي قمَق هرتلف تٌْب ثبیس یىی هَضز تَخِ لطاض گطفتِ ٍ ثطگعیسُ
قَز ٍ ،آى ضاُحلی اؾت وِ پیفثیٌی هیقَز ًتیدِ زلرَاُ ضا ػبیس ذَاّس ؾبذت.
نبحتًظطاى زیگطی هؼتمسًس وِ الظم اؾت ثیف اظ یه ضاُحل اًتربة قَز تب زض نَضت
ثطٍظ اًحطاف اظ ّسف پیفثیٌی قسُ ،ضاُحل هٌبؾتتط زٍهی ضا زض حبل اخطا خبًكیي لجلی
ؾبظین.
تصوین گیزی در سبسهبى
الف -فزايٌذ تصوینگیزی:

 -1تكریم ٍ تؼییي هكىل (هؿئلِای وِ زض ضاُ تحمك ّسف هبًغ ایدبز هیوٌس)
 -2احهبی ضاُحلّبی هوىي (ثب اؾتفبزُ اظ تدطثِ ٍ اعالػبت ٍ آهبض زض زؾتطؼ)
 -3اًتربة هؼیبض (هثال ّعیٌِ)
 -4تؼییي ًتبیح حبنل اظ ّط ضاُحل
 -5اضظیبثی ضاُحلّب
 -6اًتربة ضاُحل انلح
ة -هذلّبی تصوینگیزی:

هسل ػجبضت اؾت اظ الگَی ثطگطفتِ اظ ٍالؼیت وِ ضٍاثظ ثیي هتغیطّب ضا ًكبى هیزّس ٍ
اظ آى ثطای پیفثیٌی زض تهوینگیطی اؾتفبزُ هیقَز (لطثبى ظازُ .)29:،1390،هسلّبی
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هرتلفی ثطای پیفثیٌی اذص تهوین ٍ تدعیِ ٍ تحلیل فؼبلیتّبی هسیطیتی ٍخَز زاضز ٍلی
ثغَضولی هیتَاى آًْب ضا زض چْبض زؾتِ تمؿینثٌسی وطز:
 هذلّبی والهي :زض هسلّبی والهی ،هسل ثِ نَضت ًَقتبض ٍ زض لبلت ػجبضت ٍ خوالت
ثیبى ٍ تكطیح هیقَز.
 هذلّبی تزسیوي :زضایي هسلّب ضٍاثظ ثیي هتغیطّب ثِ نَضت ًوَزاض ٍ اقىبل تطؾین
هیگطزز .هبًٌس ًوَزاض تدعیِ ٍ تحلیل ًمغِ ؾطثِؾط وِ زض تهوینگیطی هطثَط ثِ
تَلیس ثؿیبض وبضثطز زاضز.
 هذلّبی تجسوي(سِ ثؼذی) :زضایي هسلّب ٍضؼیت فیعیىی هَضَع زض همیبؼ هؼیي هدؿن
هیگطزز .هبًٌس هبوت یه ؾبذتوبى یب یه وبضذبًِ یب ؾبلي اؾتمطاض اتَهجیل.
 هذلّبی ريبضي :هسلّبی ضیبضی ضٍاثظ ضیبضی ثیي هتغیطّب ضا ًكبى هیزٌّس هبًٌس فطهَل
تؼییي تؼساز وبال زض ًمغِ ؾطثِؾط ًَػی هسل ضیبضی ثِ قوبض هیآیس.
زض تهوینگیطی وَقف هیقَز تب ثب اؾتفبزُ اظ هسلّب ثْتطیي ضاُحل هوىي اًتربة
قَز اهب زض ثؼضی هَالغ چٌیي هسل زلیك ػلوی ثطای آى ثسؾت ًویآیس ثٌبثطایي ثبیس اظ
ضٍـ اوتكبفی ـ اثتىبضی ثْطُ گطفت .زض ایي ضٍـ فطز ثب تَخِ ثِ تدطثیبت ٍ تَاًبییّبی
شٌّی ذَز هیوَقس ضاُ حل هٌبؾجی ثطای حل هكىل ثسؾت آٍضز ّط چٌس هسل اوتكبفی
ثِ زلیمی هسلّبی لجلی ًیؿت ٍلی ثبػث هیقَز وِ فطز ثِ ؾطػت ضاُحل هٌبؾت ضا ثطای
هكىل اًتربة ٍ ثِ اخطا زض آٍضز(.خبؾجی)6 :1388،
اًتخبة هذل هٌبست

یه هسل هٌبؾت ثؿتگی ثِ ًَع هكىل ٍ ّسف تهوینگیطًسُ ٍ هَلؼیت ٍ قطایظ ٍی
زاضز .هسل هٌبؾت ثبیس زض ثطگیطًسُ ػَاهل هتؼسزی وِ زض تهوینگیطی زذیل ّؿتٌس
ثبقس .زض نَضتی وِ تهوینگیطی ًیبظ ثِ ػَاهل ثؿیبض ًساقتِ ثبقس ٍ اگط هسل ؾبزُای ًیع
خَاةگَی ًیبظ هب ثبقس وِ ضٍاثظ هحسٍز ثیي هتغیطّب ضا ثیبى هیوٌس ثبیس اًتربة قَز .زض
ّط نَضت هب ثبیس هسلی ضا اًتربة وٌین وِ ؾطیغتط ،ؾبزُتط ٍ ثب زلت ثیفتط هب ضا ثِ ّسف
ثطؾبًس.
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الف -اًتخبة هؼیبر يب هالن درتصوینگیزی ٍ عجمِثٌذی تصوینّب

فطایٌس تهوین گیطی ًْبیتأ ػجبضت اؾت اظ اًتربة یه قك اظ هیبى قمَق هرتلف.
هؼیبضّبیی وِ هسیطاى ثطای اذص تهوین ٍ اًتربة ثِ وبض هیثطًس ػَاهلی ّؿتٌس وِ زض ضاُ
ضؾیسى ثِ ّسف ؾبظهبى زاضای اّویتاًس .اظ عطیك تدعیِ ٍ تحلیلّبی ػلوی ٍ ثطضؾی
ّسف ٍ ذظ هكیّبی ؾبظهبى هیتَاًین ایي هؼیبضّب ضا ثكٌبؾین .یىی اظ اؾبؾیتطیي گبمّب
زض تهوینگیطی یبفتي هؼیبض ٍ اضظیبثی ضاُّب ثِ ٍؾیلِ آى اؾت (لطثبىظازُ.)29:،1390،
عجمِثٌسی تهوینّب وبض هسیط ٍ تحلیلگط ضا زض اًتربة هسلّب ٍ هؼیبضّبی تهوینگیطی
ٍ قیَُّبی اذص تهوین ؾبزُ هیؾبظز .زض ایي خب ثِ زٍ ًَع عجمِثٌسی اقبضُ ذَاّین وطز.
تهوینّب اظ ًظط هیعاى اعویٌبى ٍ ًتبیح حبنل اظ قمَق هرتلف اذص تهوین هغبثك خسٍل
قوبضُ ( )2زض ؾِ گطٍُ عجمِ ثٌسی هیگطزًس.
خسٍل ( )2عجمِ ثٌسی تهوینّب اظ ًظط هیعاى اعویٌبى
گزٍُ

ًَع تصوین

تَضیح

گزٍُ

تصوینگیزی تحت ضزايظ

سهبًي وِ تصوین گیزًذُ ثب اعویٌبى وبهل هي داًذ وِ ًتیجِ يب ًتبيج حبصل اس ّز ضك هوىي چیست
ٍ در چِ ضزايغي اتفبق خَاّذ افتبد .اس ًظز تصوینگیزی در ضزايظ اعویٌبى وبهل لزار دارد.

اٍل

اعویٌبى وبهل

گزٍُ

تصوینگیزی در ضزايظ

ٍلتي تصوین گیزًذُ ثباعویٌبى وبهل ًويداًذ وِ ًتبيج حبصل اس ّز ضك چیست ٍلي احتوبل ٍلَع
آًْب را هيداًذ در تحت ضزايظ ريسه ٍ ثب هخبعزُ تصوین هيگیزد.

دٍم

ريسه

گزٍُ

تصوینگیزی در ضزايظ ػذم

سَم

اعویٌبى

ٌّگبهي وِ تصوینگیزًذُ احتوبل ٍلَع ًتبيج حبصل اس ضمَق هوىي را ًويداًذ ،اٍ در ضزايظ ػذم
اعویٌبى تصوینگیزی هيوٌذ.

عجمِثٌسی تهوینّب ثطاؾبؼ هطاحل هغبثك خسٍل قوبضُ ( )3زض زٍ گطٍُ عجمِ ثٌسی
هیقًَس.
خسٍل ( )3عجمِ ثٌسی تهوینّب اظ ًظط هطاحل
دستِ

ًَع تصوین

تَضیح
تصوینّبی يه ثبرُ ّستٌذ وِ در آًْب فمظ ثِ ًتبيج يه هزحلِ تَجِ هيضَد .درتصوین ّبی تههزحلِای

دستِ

تصوینّبی ته

اٍل

هزحلِای يب ايستب

دستِ

تصوینّبی چٌذ

عَری اًجبم هيگیزًذ وِ ًتیجِ ولي خَثي اس هجوَع آًْب ثذست هيآيذ .تصوینّبی چٌذ هزحلِای در ٍالغ

دٍم

هزحلِای ٍ دًجبلِدار

هجوَػِای اس تصوین ّب ّستٌذ وِ ارتجبط آًْب ثب ّن در ًظز گزفتِ ضذُ ٍ اثزات ّز تصوین ثِ تصوین ثؼذی

تصوین گیزًذُ هزاحل ثؼذی ٍ ًتبيج حبصل اسآًْب را در ًظز ًذارد ٍ لصذش اخذ تصوین در هَرد يه هسئلِ
است وِ آى را ثبثت فزض وزدُ است.
ًظز تصوین گیزًذُ هؼغَف ثِ هزاحل ثؼذی ٍ ًتبيج ًبضي اس تصوین اخذ ضذُ است .در ايي گًَِ تصوینّب
ّذف آى ًیست وِ فمظ در يه هزحلِ ًتیجِ خَثي حبصل ضَد ثلىِ ًظز آى است وِ يه سلسلِ اًتخبةّب

هَرد تَجِ است .رٍش تصوینگیزی هبتزيس يه تصوینگیزی ته هزحلِای است .رٍش درخت تصوینگیزی
يه تصوینگیزی چٌذ هزحلِای هيثبضذ.

یىی اظ قیَُّبیی وِ ثطای تدعیِ ٍ تحلیل چٌس هطحلِای ثِ وبض هیضٍز زضذت اذص
تهوین اؾت .زض تهوینّبی چٌس هطحلِای ،وِ وبض تهوینگیطی زض گطٍی اذص هدوَػِای
اظ تهوینّبی هتَالی اؾت قیَُ هصوَض ،ضٍقی ثؿیبض هفیس ٍ هؤثط اؾت.
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ة -اًتخبة ٍ تلفیك هؼیبرّب يب هالنّب در تصوینگیزی:

هؼیبض ّبیی وِ هسیطاى ثطای اذص تهوین ٍ اًتربة ثِ وبض هیثطًس ػَاهلی ّؿتٌس وِ زض
ضاُ ضؾیسى ّسف ؾبظهبى زاضای اّویتاًس .قٌبذت ایي هؼیبضّب اظ عطیك تدعیِ ٍ
تحلیلّبی ػلوی ٍ ثطضؾی ّسفّب ٍ ذظهكی ؾبظهبى اهىبىپصیط اؾت.
تلفیك هؼیبضّب ٍ ایدبز یه ٍاحس هغلَثیت زض تهوینگیطی ثِ هسیط ووه هیوٌس.
عجمِثٌسی تهوینّب وبض هسیط ٍ تحلیلگط ضا زض اًتربة هسلّب ٍ هؼیبضّبی تهوینگیطی ٍ
قیَُّبی اذص تهوین ؾبزُ هیؾبظز.
ج -هزاحل تزسین درخت اخذ تصوین:

 هكرم وطزى توبهی تهوینّب ٍ عطق هوىي هكرم وطزى ٍلبیغ ًتبیح احتوبلی ّط تهوین تطؾین قوبیی زضذت هبًٌس وِ ًكبى زٌّسُ تَالی تهوینّب ثبقس.د -ثزآٍرد :

 ثطآٍضز احتوبل ٍلَع ًتبیح ّط یه اظ اًتربةّب ثطآٍضز پیبهس ّبی هبلی ّط یه اظ ًتبیحُ -ارسيبثي ٍ اًتخبة:

احتؿبة اضظـ هَضز اًتظبض ًتبیح هوىي اًتربة ًتیدِای وِ اضظـ هَضز اًتظبض لبثل
لجَلتطی زاضز.
هْبرت تصوینگیزی

اًؿبىّب زضهَلؼیت ّبی هرتلف ٍ قطایظ گًَبگَى ظًسگی زض حبل تهوینگیطی ٍ
اًتربة وطزى ّؿتٌس ٍ زض پی یبفتي ضاُ حلی ثطای حل هؿبئل ذَز هیثبقٌس .ثطذی اظ ایي
تهوینگیطیّب هٌدط ثِ ًتبیح هَضز ًظط فطز قسُ ٍ ثطذی ًیع ثِ ًتبیدی ثط ذالف ذَاؾتِ
فطز هٌدط هیقًَس تهوینگیطی ٍ اًتربة وطزى هحسٍز ثِ افطاز ذبنی هبًٌس هسیطاى
ًویثبقس ٍ ّوِ افطاز زض هَاضز هرتلف هبًٌس اًتربة لجبؼ ،هحل ظًسگی ،قغل ،زٍؾتبى،
ّوؿط ٍ  ...زض حبل تهوینگیطی ّؿتٌس .فطایٌس تهوینگیطی زض همبعؼی اظ ظًسگی ثؿیبض
تؼییي وٌٌسُ ٍ ؾطًَقتؾبظ اؾت ٍ فطز ثب اًتربة نحیح هیتَاًس هَفمیت ثعضگی ضا ثطای
ذَز ٍ زیگطاى ثِ اضهغبى آٍضز ٍ یب ثب زؾت ظزى ثِ یه اًتربة ًبزضؾت هَخجبت ثَخَز
آهسى قطایظ ًبهغلَة ضا ثطای ذَز ٍ اعطافیبًف فطاّن ًوبیس .اظ ایي ضٍ خب زاضز ثِ
تهوین گیطی ثِ ػٌَاى یه هْبضت ًگبُ وٌین ٍ زض پی فطاگیطی ٍ وؿت ایي هْبضت ثطآیین
.تهوینگیطی چیؿت؟ تهوینگیطی تكطیح وطزى فطایٌسی اؾت وِ اظ عطیك آى ،ضاُ حل

 ............................................................................................... 60فهلٌبهِ ػلَم ٍ فٌَى ًظبهی ،ؾبل ّكتن ،قوبضُ ،22پبییع ٍ ظهؿتبى 1390

هؿئلِ هؼیٌی اًتربة هیقَز .اًتربة وطزى ثِ هدوَػِ فؼبلیتّبی فطز گفتِ هیقَز وِ
اظ ثیي چٌس ضاُحل ،یىی ضا ثط هیگعیٌس .ثٌبثطایي اًتربة وطزى خعئی اظ فطایٌس حل هؿئلِ
اؾت .ثٌبثطایي هب ٌّگبهی ًیبظهٌس تهوینگیطی ّؿتین وِ هؿئلِای ٍخَز زاقتِ ثبقس.
فطایٌس حل هؿئلِ اظ چْبض ثرف تكىیل هیقَز:
 -1ضٌبسبيي ٍضؼیت :فطایٌس حل هؿئلِ ٍلتی قطٍع هیقَز وِ هؿئلِ قٌبؾبیی قسُ ثبقس
.ثِ ایي هٌظَض زض ازاهِ ثبیس ،ػلل ثِ ٍخَز آهسى آى هكرم قسُ ٍ ّسف حل هؿئلِ
تؼییي قَز .ایي هطحلِ ثِ گطزآٍضی اعالػبت زض ایي ظهیٌِ اذتهبل هییبثسوِ تَؾظ
ذَز فطز خوغآٍضی قسُ یب اظ ؾوت اعطافیبى ثِ اٍ هٌتمل هیقَز.
 -2پیذا وزدى ٍ ايجبد وزدى راُحلّبی هختلف ثزای هسئلِ :زض ایي هطحلِ ثب تَخِ ثِ ًتبیح ثرف
لجل ٍ ثب تَخِ ثِ هحسٍیتّبی ظهبًی وِ هوىي اؾت فطز ثب آًْب هَاخِ ثبقس ٍ ًیع
حؿبؾیت هؿئلِ فطز السام ثِ یبفتي ضاُحلّبی هرتلف هیًوبیس .ثِ ّویي زلیل الظم
اؾت فطز اظ ًظط ّیدبًی زضقطایغی هتؼبزل لطاض زاقتِ ثبقس ٍ زضگیطی ظیبزی ثب یه
ّیدبى ًساقتِ ثبقس .هثال وؿی وِ زچبض تطؼ قسیس اؾت ثِ ؾرتی هیتَاًس زض
هَلؼیت هَضز ًظط السام ثِ پیسا وطزى ضاُحل ًوبیسٌّ .گبهی وِ فطز یه ّیدبى قسیس
ضا تدطثِ هیًوبیس ،افىبض هتٌبؾت ثب آى ّیدبى زض شّي اٍ ٍخَز زاضًس وِ هبًٌس ؾبیِای
هبًغ اظ زیسى ٍالؼیت هؿئلِ قسُ ٍ ثبػث ایدبز زضگیطی شٌّی ٍ تحلیل ضفتي اًطغی اٍ
هی قًَس .اظ ؾَی زیگط هتٌبؾت ثب ًَع ّیدبى هٌفی زض حبل تدطثِ هوىي اؾت
لضبٍتّب ٍ تحلیلّبی ًبهٌبؾجی زضثبضُ ضاُحلّبی هرتلف نَضت ثگیطز .ثِ ّویي
زلیل زض نَضت ثطٍظ چٌیي قطایغی فطز هیتَاًس ثب اًدبم تىٌیهّبی ترلیِای ٍ
آضامؾبظی شّي اثتسا ثِ تؼبزل ثطؾس ٍ ثب تَخِ ثِ قطایظ ظهبًی ٍ هحسٍزیتّبی هَخَز
زض ایي هطحلِ هىث ًوبیس) .گلوي .)63 :1389،تىٌیهّبی ترلیِای یَگب ٍ ًیع اًدبم
تىٌیهّبی یَگب ثبػث ترلیِ ّیدبًبت هٌفی ٍ ًیع وؿت اًطغی هثجت ٍ ًیع ضؾیسى ثِ
تؼبزل شٌّی هَضز ًیبظ زضایي هطحلِ هیقَز .اًدبم زازى تىٌیهّبی وؿت اًطغی اظ
عجیؼت یَگب ّن هیتَاًس زض ایي هطحلِ ثِ وبض ضٍز .زاقتي شٌّی ضّب ٍ ػبضی اظ
لضبٍت زض ایي هطحلِ وِ زاضای تفىط ذالق اؾت هٌدط ثِ یبفتي ضاُحلّبی هٌبؾت
ذَاّس قس .هكَضت گطفتي اظ زیگطاى ٍ اؾتفبزُ اظ تدطثیبت هتٌبؾت آًْب ًیع ثِ پیسا
وطزى ضاُحلّبی ثیكتطی هیقَز .تؼساز ضاُحلّب ثبیس وبفی ٍ ًیع ثسٍض اظ ٍؾَاؼ
فىطی ثبقس) .پبیگبُ ایٌتطًتی ًَا یَگب)1 :2009،
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 -3ارسيبثي راُحلّب ٍ اًتخبة ثْتزيي آًْب :ثِ ایي هٌظَض زض هَضز ّط ضاُحل هی تَاى ؾَاالت
ظیط ضا هغطح وطز.
 ضاُ حل هَخَز ثب تَخِ ثِ اّساف تؼطیف قسُ ٍ اهىبًبت ٍ ًیع هحسٍزیتّب تب چِ حسیٍالؼی ٍ ػولی اؾت؟
 چمسض ثِ حل هؿئلِ ووه هیوٌس؟ ّط ضاُ حل ثب تَخِ ثِ ػَاضو ٍ تبثیطات خبًجی وِ زاضز هَضز اضظیبثی لطاض ثگیطز.ّوچٌیي هی تَاى اظ ًظطات هكَضتی زیگطاى ًیع اؾتفبزُ وطز .زاقتي یه شّي هتؼبزل
ٍ ًساقتي زضگیطی احؿبؾی ٍ ّیدبًی ًیع زض ایي هطحلِ تهوینگیطی تؼییي وٌٌسُ
اؾت .ػالٍُ ثط ضٍـ هٌغمی زض اًتربة هیتَاى اظ ضٍـ قَْزی ًیع اؾتفبزُ وطز ٍ
اظتىٌیهّبی پیبم زل زض ایي هطحلِ اؾتفبزُ وطز .یَگبی للت زض ایي ذهَل هیتَاًس
ثِ ػٌَاى ضٍقی خْت اضتجبط ثب للت ٍ گطفتي پبؾد ؾَال هَضز ًظط ثِ وبض ثطٍز.
 -4اجزای تصوین ٍ پیگیزی آى :پؽ اظ اًتربة ضاُحل هٌبؾت فطز ثِ اخطای آى هیپطزاظز ٍ
ًتبیح حبنل اظ آى ضا پیگیطی هی وٌس تب زض نَضت لعٍم ثِ انالح ثطذی هَاضز زض ایي
ذهَل السام وٌس.
هذلّبی ضجیِسبسی

قجیِؾبظی فطایٌس تىٌیىی اؾت وِ ثِ ؾبظهبىّب ووه هیوٌس تب ًتبیح ػولىطز ٍ
فطآیٌس تهوینگیطی ذَز ضا پیفثیٌی ،همبیؿِ ٍ ثْیٌِؾبظی وٌٌس ،ثسٍى ایٌىِ ّعیٌِ ٍ
ضیؿه تغییط فطآیٌسّبی خبضی ٍ اخطای خسیس ضا هتحول قًَس.
اؾتفبزُ اظ هسلّبی قجیِؾبظی ثِ ػٌَاى یه تىٌیه پكتیجبًی اظ تهویوبت
هسیطیت ٍ وبّف ضیؿه فطآیٌس تهوینگیطی ثِ ٍؾیلِ اضظیبثی ٍ تحلیل اؾتطاتػیّبی
هرتلف عطاحی ٍ ثْجَز ؾیؿتنّ ،وَاضُ ضًٍس افعایكی زاقتِ اؾت .گؿتطُ وبضثطز آى
هجبحث ثبظضگبًی ،التهبز ،ثبظاضیبثی ،تؼلین ٍ تطثیت ،ػلَم فضبیی ٍ ثؿیبضی ػلَم زیگط ضا زض
ثط هیگیطز(قبتَىضاثطت) .ثط اؾبؼ تؼطیف قبتَى ،قجیِؾبظی ػجبضت اؾت اظ فطآیٌس عطاحی
هسلی اظ ؾیؿتن ٍالؼی ٍ اًدبم آظهبیفّبیی ثب ایي هسل وِ ثب ّسف پیثطزى ثِ ضفتبض
ؾیؿتن ثبظاضیبثی ،اؾتطاتػیّبی گًَبگَى (زض هحسٍزُای وِ ثِ ٍؾیلِ هؼیبض ٍ یب هدوَػِای
اظ هؼیبضّب اػوبل قسُ اؾت) ضا ثطای ػولیبت ؾیؿتن تجییي هیوٌس .هسل قجیِؾبظی
تَاًبیی یب لبثلیت عطاحی قسُای اؾت وِ یه ضاُحل آهبضی لسضتوٌس ضا ایدبز هیوٌس ٍ
هسیط ضا اظ زؾت یبثی ثِ اّساف ؾبظهبى هغوئي هی ؾبظز( .فطایي)43 :2002،
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یه هسل حبلت وَچىی اظ یه ؾیؿتن پیچیسُ ٍالؼی ثب هفَْم حمیمی اؾت .اضظـ
یه هسل ثِ آى خْت اؾت وِ پیفثیٌیّبی آى پبؾدّبی هٌبؾجی ثطای حل هكىل هَضز
ًظط ضا فطاّن هیآٍضز.یه هسل قجیِؾبظی گًَِای اظ پسیسُّب یب ؾیؿتنّبی زیٌبهیه ضا
ًكبى هیزّس وِ هیتَاًس هؿبئل هَخَز زض ؾبظهبى ضا ثیف اظ آًىِ تجسیل ثِ هكىل قًَس،
ًكبى زّسّ .سف انلی هسلّبی قجیِؾبظی فطاّن آٍضزى ثٌیبًی ثطای پیفثیٌی ضفتبض
ؾیؿتن اؾت .ثِعَضولی قجیِؾبظی ظهبًی هَضز اؾتفبزُ لطاض هیگیطز وِ ثِ ػلت پیچیسگی
ؾیؿتن هَضز ًظط ،اؾتفبزُ اظ ضٍـّبی تحلیلی غیط ػولی اؾت .اظ ایي ضٍ ضٍـّبی هغبلؼِ
ؾیؿتن اظ عطیك قجیِؾبظی هغطح هیقَز.غبلجبً پیچیسگی هَخَز زض ؾیؿتنّبی ٍالؼی ثِ
نَضت اقىبل ظیط ًوَز پیسا هیوٌس:
 حبلت ػذم اعویٌبى در سیستن :قجیِؾبظی هىبًیعهی ،هٌهف ٍ ؾَزهٌس ضا ثطای غلجِ ثط
ػسم اعویٌبى فطاّن هیآٍضز ثسٍى آًىِ هحسٍزیتی ثطای ؾیؿتن ایدبز وٌس.
 رفتبر پَيب :ضفتبض ؾیؿتن زض عَل ظهبى ثبثت ًیؿت ٍ هتغیطّبی انلی هَخَز ّوبًٌس
ثْطُ ٍضی ًٍ ...یع زض عَل ظهبى هتغیطًس .ثطای تكریم ػلت تغییطات ٍ وٌتطل آًْب
ثبیؿتی اظ هسل پَیب ٍ هتٌبؾت تغییطات ،اؾتفبزُ قَز.
 هىبًیشمّبی ثبسخَرد :ضفتبضّبی اًدبم قسُ ٍ تهویوبت اتربش قسُ زض یه هطحلِ اظ یه
فطآیٌس ،لؿوت ّبی زیگط فطآیٌس ضا ثِ عَض هؿتمین یب غیطهؿتمین تحت تأثیط لطاض
هیزّس ٍ قٌبؾبیی ایي اثطات ٍ ػلل آًْب ثؿیبض ضطٍضی اؾت.
ثطای اذص تهوین زضؾت زض ّط هطحلِ اظ فؼبلیتّبی یه ؾیؿتن ،هَاضز شوط قسُ
فَق ثؿیبض تأثیطگصاض اؾت .ثب اؾتفبزُ اظ قجیِؾبظی هیتَاًین اثطات ّط یه اظ ػَاهل یبز
قسُ ضا آظهبیف ٍ پیفثیٌی وٌین .قجیِؾبظی زض حمیمت آظهبیف وطزى یه ؾیؿتن ٍالؼی
ثب هسل اؾت .ظیطا آظهبیف وطزى ضٍی یه ؾیؿتن ٍالؼی هكىالت ظیبزی زض پی زاضز ثِ
عَض هثبل قبتَى زض وتبة ذَز ثًِبم (ػلن ٌٍّط قجیِؾبظی ؾیؿتنّب) ثِ ًمل اظ ثطیف ایي
هكىالت ضا چٌیي شوط هی وٌس:
 آظهبیف ّب ضٍی ؾیؿتن ٍالؼی هی تَاًٌس ػولیبت ؾبظهبى ضا هرتل وٌٌس. اگط افطاز ٍ هطزم ،خعء خساًكسًی ؾیؿتن ثبقٌس ،هوىي اؾت ضفتبضقبى ضا تغییط زٌّس. هوىي اؾت یىؿبى ًگْساقتي قطایظ ػول ،ثطای ّط ثبض تىطاض آظهبیف ،ثؿیبض هكىلثبقس.
 قبیس ثِ زؾت آٍضزى حدن ًوًَِای یىؿبى ثِ ظهبى ٍ ّعیٌِ ظیبزی ًیبظ زاقتِ ثبقس.ثب تَخِ ثِ هَاضز فَق ،هدجَض ّؿتین ثطای پیفثیٌی ًتبیح حبنل اظ تهویوبت ٍ وبّف
ضیؿه آى ،اظ ضٍـ قجیِؾبظی اؾتفبزُ وٌین.
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فزآيٌذ ضجیِسبسی

انَالً یه پطٍغُ هجتٌی ثط هسل قجیِؾبظی ظهبًی آغبظ هیقَز وِ زض ؾیؿتن
هؿئلِ ای ثِ ٍخَز آیس .زض ایي ظهبى اٍلیي گبم تسٍیي هؿئلِ اؾت ،ظیطا ثطای یبفتي خَاة
هؿئلِ ثبیس فْویس وِ انل آى چیؿت؟ ثٌبثطایي اٍلیي لسم زض آظهبیف قجیِؾبظی(ّوبًٌس
ّط آظهبیف زیگطی) تؼییي ّسف آظهبیف اؾت ،چَى ایي ّسف اؾت وِ ًحَُ آظهبیف،
خعئیبت الظم ٍ ًتبیح ًْبیی ضا تؼییي هیوٌس( .هساچی ،تبضثت ٍ ولٌط .)15 -27 : 2003
زٍهیي گبم تؼطیف ؾیؿتن اؾت .زض ایي هطحلِ ثبیس تؼییي وطز وِ اظ چِ ضٍـّب ٍ
تىٌیهّبیی هیتَاى ثطای ثطضؾی ٍ هغبلؼِ ؾیؿتن اؾتفبزُ وطز .تؼطیف ؾیؿتن زض
حمیمت ،تؼییي ا خعای ؾیؿتن ،ػٌبنط ٍ ػَاهل زاذلی ٍ ذبضخی هحیظ ؾیؿتن ،پبضاهتطّب ٍ
هتغیطّبی ؾیؿتن ضا قبهل هی قَز .پؽ اظ آى ضٍاثظ ٍ لَاًیي حبون هیبى ٍیػگیّبی
ؾیؿتن ٍ هتغیطّبی آى هكرم ٍ یب فطهَلِ قسُ ،ؾپؽ چگًَگی ضفتبضؾیؿتن هَضز
ثطضؾی لطاض گطف تِ ٍ خعئیبت حبنل اظ تغییط هتغیطّب زض ؾیؿتن هؼلَم هیقَز .گبم ؾَم
پبؾد ثِ ایي ؾَال اؾت وِ آیب زض توبهی تهوینگیطیّب هیتَاى اظ هسل قجیِؾبظی
اؾتفبزُ وطز یب ذیط؟ اگط قطایظ ٍالؼی چٌساى پیچیسُ ًجبقس ٍ ثتَاًین ثب اؾتفبزُ اظ
ضٍـّبی تدعیِ ٍ تحلیل ثِ حل هؿئلِ ثپطزاظین ،عجیؼتب ًیبظی ثِ اؾتفبزُ اظ هسل
قجیِؾبظی ًیؿتٍ .لی اگط ثب تَخِ ثِ قطایظ پیچیسُ ٍ ضیؿه ثبال ،فمظ اظ قجیِؾبظی
هیتَاى اؾتفبزُ وطز ،پؽ وبضثطز ضٍـ قجیِؾبظی العاهی اؾت .گبم چْبضم ،تسٍیي هسل
اؾتٌّ .ط هسلؾبظی ػجبضت اؾت اظ تَاًبیی تحلیل هؿئلِ ،چىیسُؾبظی ذهبیم آى،
اًتربة هفطٍضبت ٍ ؾپؽ تىویل ٍ تَؾؼِ هسل تب ظهبًی وِ تمطیجی هفیس اظ ٍالؼیت
ثِزؾت آیسّ .ط چِ هسل وبهلتط ثبقسٍ ،ضؼیت پیچیسُ ضا ضٍقيتط هٌؼىؽ هیوٌس.
(ّوبى) گبم پٌدن ،تساضن زازُّبؾتّ .ط هغبلؼِای هؿتلعم خوغآٍضی زازُّبؾت .زض یه
هسل قجیِؾبظی ،زازُّبی ٍضٍزی ثبیس ثب اعالػبت هطثَط ثب اخعای ؾیؿتن ٍاضتجبط هیبى
آًْب ضاثغِ ًعزیه زاقتِ ثبقس .زض ایي ظهبى تحلیلگط ثبیس تهوین ثگیطز چِ زازُّبیی هَضز
ًیبظًس ٍ چگًَِ ثبیس ایي اعالػبت ضا خوغآٍضی وطز .گبم قكن ثب ثطگطزاًسى هسل ثطزاقتِ
هیقَز .زض ایي هطحلِ ثبیس هسلی وِ اظ ؾیؿتن تْیِ قسُ اؾت ثطای وبهپیَتط تَنیف وٌین
هسلّبی قجیِ ؾبظی اظ لحبػ هٌغمی ثؿیبض پیچیسُ ثَزُ ٍ زاضای فؼل ٍ اًفؼبالت هتمبثل
ثؿیبضی زض ثیي ػٌبنط ؾیؿتن ّؿتٌس .زض گبم ّفتن ،اػتجبض هسل ضا تؼییي هیوٌین .ایي
هطحلِ هْنتطیي ٍ هكىلتطیي هطحلِ اظ هطاحل قجیِؾبظی اؾت .تؼییي اػتجبض یؼٌی آًىِ
آیب هسل ؾبذتِ قسُ ضفتبض ؾیؿتن ٍالؼی ضا ثِ زضؾتی قجیِؾبظی ٍتَنیف هیوٌس یب ذیط؟
ثٌبثطایي آًچِ وِ اّویت زاضز لبثل اػتجبض ثَزى هسل اؾت ًِ حمیمت ؾبذتبض آى .گبم
ّكتن ،ثطًبهِضیعی اؾتطاتػیه ٍ تبوتیىی اؾت .ثِ عَض ولی ثطًبهِ اؾتطاتػیه یؼٌی عطح
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آظهبیكی وِ اعالػبت هغلَة اظ آى حبنل هیقَز ٍ ثطًبهِضیعی تبوتیىی یؼٌی تؼییي ایي
هَضَع وِ ّط یه اظ آظهَى ّبی هكرم قسُ زض عطح آظهبیف ،چگًَِ اًدبم هیگیطز .زض
گبم ًْن آظهبیف ٍ تفؿیط (تحلیل حؿبؾیت) آى نَضت هیگیطز .زض ایي هطحلِ اقتجبّبت ٍ
ًَالم ثطًبهِضیعی آقىبض هیقَز ٍ هطاحل اخطا قسُ هَضز ثبظثیٌی لطاض هیگیطز .گبم زّن ثب
پیبزُؾبظی ٍ هؿتٌسؾبظی ثطزاقتِ هیقَز .هَفمیت یه پطٍغُ قجیِؾبظی ضا تٌْب هیتَاى
ظهبًی هحمك زاًؿت وِ هسل پصیطفتِ قسُ ،تفْین قَز ٍ هَضز اؾتفبزُ لطاض گیطز.
هؿتٌسؾبظی زلیك ٍ وبهل اظ چگًَگی ایدبز ،تَؾؼِ ٍ ًحَُ ػول هسل هیتَاًس ػوط هفیس ٍ
قبًؽ پیبزُ ؾبظی هَفك آى ضا ثؿیبض افعایف زّس .هؿتٌسؾبظی ذَةً ،حَُ انالح ضا
آؾبىتط ؾبذتِ ،حتی زض نَضت ًجَزى ایدبز وٌٌسُّبی انلی آى ،اؾتفبزُ اظ آى ضا هوىي
هیؾبظز .قجیِ ؾبظی هؿتمیوبً اظ عطیك پیف ثیٌی اثطات ٍ ًتبیح حبنل اظ اػوبل تغییطات
ثط فطآیٌس،ویفیت ،ثْطٍُضی ٍ چطذِ ظهبى ثِ تهوینگیطی هسیطاى ووه هیوٌسّ .وچٌیي
هؿبئل هَخَز زض هسیطیت تغییط ضا حل هی وٌس ٍ ّسف آى اخطای فطآیٌسّب زض ػولیبت
ویفی اؾت وِ اظ ًظط ّعیًٌِ ،حَُ عجمِ ثٌسی ٍ ویفیت ثب هحسٍزیت هَاخِ اؾت(ّوبى).
زض حمیمت قجیِؾبظی ،اثعاضی اؾت وِ تؼییي هیوٌس ،ایي هحسٍزیتّب ثبیس چگًَِ ثبقٌس.
اظ عطیك قجیِؾبظی هیتَاًین ؾغح ثبال ٍ ؾغح پبییي (هحسٍزُ تغییط) هتغیطّبی هؿتمل ضا
تؼییي وٌین تب زض ًْبیت ثتَاًین هحسٍزیتّبی ّعیٌِ ،ویفیت ٍ هجٌبی عجمِثٌسی ضا اػوبل
وٌین .هیتَاى گفت تىٌَلَغی ّوبى تَلیس هحهَل ثب اؾتفبزُ اظ هسل زض قطایظ ٍالؼی اؾت
ٍ زض ٍالغ اظ عطیك هسلؾبظی ،ػىؽالؼول هحیظ ٍالؼی ثط تىٌَلَغی خسیس اظ لجل
پیفثیٌی هیقَز.ضفتبض هحیظ زض لجبل هتغیطّبی ٍالؼی ضا هی تَاى هسلؾبظی وطز ٍ
هتغیطّبیی وِ زؾت یبثی ثِ آًْب آؾبى ًیؿت ضا ًبزیسُ گطفت .زضٍالغ اظ عطیك هحیظ
قجیِؾبظی قسُ هیتَاى ثؿیبض آؾبىتط اظ قطایظ هحیظ ٍالؼی ثِ ًتیدِ زؾت یبفت .ثیكتط
هَالغ ،هسلّبی قجیِؾبظی ثِ هب ووه هی وٌٌس وِ تهوین ثگیطین وِ یه فطآیٌس هتَلف
قَز ٍ یب ثِ فؼبلیت ذَز ازاهِ زّس .تىٌیهّبی قجیِؾبظی وِ ثطای اضظیبثی ؾیؿتنّب ثِ
وبض هی ضًٍس ،اثعاض ثؿیبض هٌبؾجی ثطای ثْجَز ویفیت همیبؼ ٍ ،هؼیبضّبی هَضز اؾتفبزُ زض
فطآیٌس عطاحی ،وسگصاضی ٍ ،آظهبیف گبمّبی ؾبظهبى اضائِ هیزٌّس وِ هیتَاى آى ضا زض
قطایظ ٍالؼی ثِ وبض گطفت .زض ًتیدِ احتوبل ٍخَز ًمم زض هحهَالت ٍ ذسهبتی وِ ثِ
هكتطی اضائِ هیقًَس وبّف یبفتًِ ،یبظّب ٍ ذَاؾتِّبی هكتطیبى ثطآٍضزُ قسُ ٍ ؾبظهبى ثِ
وبهیبثی زض هأهَضیت ذَز زؾت هییبثس .اظ ؾَی زیگط ثب اؾتفبزُ اظ تىٌیه قجیِؾبظی
هیتَاى ّعیٌِّب ضا پیفثیٌی ٍ اٍلَیتّب ضا تؼییي وطز ،هحهَالت ٍ ذسهبت ضا عجمِثٌسی
وطزُ ٍ ًیطٍی وبض هَضز ًیبظ ضا تكریم زاز ٍ زض حمیمت ثب اؾتفبزُ اظ زازُّبی حبنل اظ ثِ
وبضگیطی تىٌیه قجیِ ؾبظی ،هسیطیت ثب اعویٌبى ثیكتطی زض هَضز ّعیٌِ ،ثَزخًِ ،یطٍی
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اًؿبًی ٍ ...ثطًبهِضیعی ٍ تهوینگیطی هیوٌس .ثب ایي ٍخَز قجیِؾبظی ّوَاضُ ضاُگكب
ًیؿت ،تٌْب ظهبًی ؾَزهٌس ٍالغ هیقَز وِ ّن هسل ٍ ّن زازُّبی هَضز اؾتفبزُ زض آى،
تب حس ظیبزی قطایظ ٍالؼی ضا ثٌوبیس .لسضت هتهَض ثطای قجیِؾبظی قسیساً ثِ هیعاى اػتجبض
هسل ثؿتگی زاضز .اظ آًدب وِ قجیِؾبظی ،ؾبزُؾبظی خْبى ٍالؼی اؾت ٍ اػتجبض آى ،اؾبؾبٌ
تمطیجی اؾت ،پؽ نحت ًتبیح حبنل اظ یه هسل قجیِؾبظی ًیع ثِ اضظـ ٍالؼی
پبضاهتطّبی هسل ثؿتگی زاضز .زض ثؿیبضی اظ ًوًَِّبی خْبى ٍالؼی ایي پبضاهتطّب ٍ یب
اًساظُگیطی آًْب ،زلت الظم ضا ًساضز .ثطای غلجِ ثط ایي هكىالت هیتَاى ضاّجطزّبی ظیط ضا
اتربش وطز:
 همبزیط هَخَز هیتَاًس ثب هتغیطّبی هغلَة احتوبلی ،یىؿبى فطو قَز. همساضّب هیتَاًٌس ثط اؾبؼ هغبلت ،اؾٌبز ٍ هساضن نحیح زیگطی تؼییي قًَس. زض نَضت لعٍم هی تَاى تؼییي پبضاهتطّب ضا ثب اؾتفبزُ اظ تدطثیبت افطاز زضگیط زض وبضیب تئَضیّبی هَخَز اًدبم زاز.
ًتیجِ:

زض هجبحث شوط قسُ قیَُّب ٍ ضٍـّبیی اظ تهوینگیطی هَضز ثحث لطاض گطفت وِ ثِ
قیَُّبی خبهغ ػمالیی هغطح ّؿتٌس .زض ایي قیَُّب ّسف یبفتي ثْتطیي ضاُحل اظ ثیي
عطق هوىي اؾتّ .وچٌیي ّسف ٍ هكىالت ثِ ضٍقٌی ٍ ثغَض ٍاضح لبثل ثیبى ثَزُ ٍ
اعالػبت هَضز ًیبظ لبثل خوغآٍضی ٍ زض زؾتطؼ تهوینگیطًسُ ّؿتٌس وِ ثِ ٍؾیلِ آًْب ثِ
قىل هٌغمی ضاُحل هغلَة ضا هیتَاى اًتربة ًوَزٍ .لی زض زًیبی ٍالؼی ثب تَخِ ثِ
هحسٍیتّبی ظهبًی ،التهبزی ٍ ًجَز اعالػبت وبفی ٍ لبثل اعویٌبى ًویتَاى ثِ ایي
ؾبزُگی ثْتطیي ضاُ حل هوىي ضا ا ًتربة ًوَز ٍ هسیط ًبچبض ثب ووه تدطثیبت ،لضبٍتّبی
شٌّی ،همبیؿِّبی هحسٍز ٍ تغییطات تسضیدی زض تهوینّبی لجلی ٍ ثب اعالػبتی وِ زض
زؾتطؼ زاضز تهوین هیگیطز ٍ اگط چِ قبیس تهوینّبیف ثْتطیي ًجبقس ٍلی زض هحسٍزُ
اهىبًبت لبثل لجَل ٍ ضضبیتثرف ثِ قوبض هیآیس .ثٌبثطایي ًجبیس ذَز ضا ثِ قیَُّبی خبهغ
– ػمالیی هحسٍز ًوَزُ ٍ ایي هغلت ًیع ثبػث ضز ایي ضٍـّب ًویقَز یب ایٌىِ
تهوین گیطی ًجبیس تبثغ لبػسُ ٍ یه قیَُ هٌغمی ٍ هٌظن ًجبقس ثلىِ ّسف اضائِ قیَُّبی
زیگطی اؾت وِ ثب ٍالؼیبت هحیظ ٍ قطایظ ٍالؼی ؾبظهبى ٍ هسیطاى هغبثمت ثیكتطی زاضز ٍ
ثْتط هیتَاًس پبؾدگَی ًیبظ هسیطاى ثبقٌس.
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زض ایي همبلِ ؾؼی وطزین آثبض ثِ وبضگیطی قجیِؾبظی ضا زض تحلیل ،اًساظُگیطی ،عطاحی،
پیف ثیٌی پبضاهتطّبی گًَبگَى هؤثط زض فطآیٌسّبی ؾبظهبى ثِ عَض هؿتمین یب غیطهؿتمین ٍ
تأثیط آى ثط فطآیٌس تهوینگیطی ضا هؼطفی وٌین .قجیِؾبظی هیتَاًس زض پیفثیٌی
پبضاهتطّبی گًَبگَى تَؾؼِ فطآیٌسّبی ؾبظهبى ّوبًٌس ّعیٌِ ،اػتجبض ،عجمِثٌسی ٍ ًَالم
هَخَز زض گبم ّبی تَؾؼِ فطآیٌسّبی ؾبظهبى ،هَضز اؾتفبزُ لطاض گیطز ٍ ثِ هسیطاى ٍ
وبضوٌبى ایي تَاًبیی ضا هیزّس وِ زض فطآیٌس تهوینگیطی ،هَاضز هَضز ًیبظ ضا ثؿٌدٌس تب
فطآیٌسّبی هَخَز ثْجَز یبفتًَِ ،الم ثطعطف قسُ ٍ ؾبظهبى ثِ اّساف اظ پیف تؼییي قسُ
ذَز زؾت یبثس.
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