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وبسٌب ٜآٔٛصؿی «سٚیىشد ػیؼتٕی – پبػخی ساٞجشدی ث ٝچبِؾ ٞبی ٔذیشیت تٛػق ٝدس دا٘ـٍب » ٜثب ٞذف تٛػق ٝسٚیىشد
ػیؼتٕی دس ٘ؾبْ ٔذیشیتی دا٘ـٍب ٚ ٜتغییش ٍ٘شؽ  ٚاٍِٞٛبی ٔذیشیتی ٔتقبسف سٚص چٟبسؿٙج 97/10/5 ٝدس ػبِٗ ؿٛسای
دا٘ـٍب ٜثب حضٛس ثیؾ اص ٘ 30فش اص ٔذیشاٖ ػتبدی دا٘ـٍب ٚ ٜدا٘ـىذٞ ٜب ثشٌضاس ٌشدیذ ٔ .ذسع ایٗ وبسٌب ٜآلبی دوتش ثیظٖ
خشْ اص اػبتیذ ثٙبْ ٔشوض ٔذیشیت صٙقتی ٔ ٚتخصص تفىش ػیؼتٕی  ٚاص تجبسة فُْی – اجشایی ثبالیی ثشخٛسداس ثٛد٘ذ .
دس اثتذای وبسٌب ٜایـبٖ خالص ٝای اص فقبِیت ٞبی خٛد سا

دسثبس ٜسٚیىشد ػیؼتٕی دس ػبِیبٖ ٌزؿت ٝثیبٖ وشد٘ذ ٌ ٚفتٙذ

 ٕٝٞفقبِیت ٞبی ٔب ثٛ٘ ٝفی تمشیجی اػت  ٚایٗ تالؽ ٔبػت و ٝآٖ سا ث ٝؽٚ ٝس ٔی سػب٘ذ  .چشا جبٔق ٝای ٞؼتیٓ و ٝاص ٘ؾش
ل َٛایٗ لذس لٛی دس فقُ تب ایٗ حذ ضقیف ٞؼتیٓ .
استیًن َايکیىگ ٌفت ٝاػت  :ت ٓٞٛخغش٘بن تش اص ٘بدا٘ی اػت  ٚماکس يبر ٘یض ٌفت ٝتٕبْ ٔغبِقبت دسثبس ٜتٛػقٔ ٝب سا ثٝ
ایٗ ٘تیج ٝسػب٘ذ ٜاػت ؤ ٝب٘ـ اصّی دس سا ٜتٛػق ،ٝفش ًٙٞاػت  .پیتر دراکر ٘یض ٌفت ٝاػت و ٝجبٖ تٕبْ ٔغبِقبت ٔب فشًٙٞ
اػت  ٚوّیذ آٖ ٔذیشیت اػت.
ٔب جبٔق ٝفمت ٔب٘ذ٘ ٜذاسیٓٔ ،ب ٔذیشیت فمت ٔب٘ذ ٜداسیٓ  ٚثبیذ ثشای تٛػق ،ٝثٔ ٝجبحث ٔذیشیتی ٚسٚد وشد .
تقّیٓ ثٔ ٝقٙی یبد دادٖ فّٓ اػت  ٚتشثیت ٔؼئّٝ

ای اػت ٔب دس ٘ؾبْ آٔٛصؿی ث ٝآٖ  ٚسٚد پیذا ٕ٘ی وٙیٓ  .دس ٚالـ ٘ؾبْ

آٔٛصؿی ٔب فمظ ث ٝثحث تقّیٓ ٚسٚد وشد ٜاػت ٔ .ب ٔـٟٛسیٓ و ٝا٘ؼبٖ ٞبیی ته سٞ ٚؼتیٓ  ٚدس وبسٞبی تیٕی ٔـىُ داسیٓ
 ٚایٗ ٔؼئّ ٝای ٔ ٟٓاػت و ٝثبیذ ثشای آٖ چبس ٜای ا٘ذیـیذ ٜؿٛد .
اٌش جبٔق ٝثخٛاٞذ ٔتح َٛؿٛد ثبیذ اص ٚاِذیٗ٘ ،ؾبْ آٔٛصؿی ،حىٔٛت  ... ٚتح َٛؿشٚؿ ؿٛد  .صیشا تٕبْ ایٗ ٟ٘بدٞب ٔؼئَٛ
ٞؼتٙذ ،أب ٚاضح اػت و٘ ٝؾبْ آٔٛصؿی ثیـتشیٗ تمصیش سا داسد ،صیشا ٞیچ فىشی ثشای تشثیت ٘ىشد ٜاػت  .چ ٝثبیذ وشد وٝ
ایٗ تشثیت سا و ٟٓٔ ٝتش اص تقّیٓ اػت دس تٛػق ٝفشدی  ٚجٕقی ثتٛا٘یٓ ِحبػ وٙیٓ .
ثٙذ ٜثش ایٗ ثبٚسْ و ٝدس سٚیىشد ػیؼتٕی ثبیذ خشٚجی ٞب د ٚثقذی ثبؿٙذ .1 .ثقذ تخصص  .2ثقذ ایفبی ٘مؾ اجتٕبفی.
ٔٙؾش تخصص ؤ ٝـخص اػت ٘ ٚؾبْ آٔٛصؿی ٔب دس ایٗ صٔی ٝٙخٛة فُٕ ٔی وٙذ أب ایٗ و ٝث ٝدا٘ؾ آٔٛختٍبٖ خٛد
ثیبٔٛصیٓ و ٝچٍ ٝ٘ٛایٗ تخصص سا دس جبٔق ٝاسائ ٝوٙٙذ ثحث دیٍشی اػت و ٝث ٝآٖ تٛجٕ٘ ٝی ؿٛد  .ایٗ و ٝچٍ ٝ٘ٛثتٛا٘یٓ ثٝ
فٛٙاٖ یه جضء اص وُ ایفبی ٘مؾ وٙیٓ.
ٌشفتبسی دا٘ـٍب ٞ ٜبی ٔب تفشل ٝاػت ٔ .ب فّ ْٛسا ث ٝدپبستٕبٖ ٞبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛتمؼیٓ وشد ٜایٓ  ٚدا٘ؾ آٔٛخت ٝای سا تشثیت ٔی
وٙیٓ و ٝفمظ اص یه ثقذ سؽ د وشد ٜاػت أب سٚیىشد ػیؼتٕی ث ٝحیبت اجتٕبفی ٔتصُ اػت  .ثشای ایٗ ٔـىُ جٛاثی ٚجٛد
٘ذاسد ،جٛاة ثبیذ اص دس ٖٚػیؼتٓ ثجٛؿذ  ٚثیش ٖٚثیبیذ  .دس فّ ْٛپبی ٚ ٝفّٟٙٔ ْٛذػی ٌشفتبسی ٚجٛد ٘ذاسد ِٚی صٔب٘ی وٝ
ث ٝفّ ْٛا٘ؼب٘ی ٔی سػیٌٓ ،شفتبسی ٚجٛد داسد یقٙی ایٗ و ٝثشای جٟبٖ ا٘ؼب٘ی یه جٛاة ٘ذاسیٓ ٞ ٚش وؼی فىش ٔی وٙذ

1

جٛاة سا ٔی دا٘ذ  .أب ثبیذ ثذا٘یٓ و ٝدس ایٗ صٔی ٝٙثبیذ ث ٝخشد جٕقی سجٛؿ وشد  ٚتبص ٜایٗ جٛاة ٔ ْ ٜمذع ٘یؼت ِٚی ٘ؼجتبً
و ٝدس حمیمت ٔقبدَ صحت دس د٘یبی ٔبدی اػت

جٛاثی اػت ؤ ٝی تٛا٘ذ ٔمجِٛیت ٔ ٚـشٚفیت داؿت ٝثبؿذ

 .ث ٝجٟبٖ

ا٘ؼب٘ی ؤ ٝی سػیٓ ثبیذ تصٕیٓ ثٍیشیٓ چ ٝوٙیٓ ٔ .ب فمظ ٔی تٛا٘یٓ اص جٛاة ٞبی دیٍشاٖ اػتفبد ٜوٙیٓ ِٚی ٕ٘ی تٛا٘یٓ آٖ ٞب
سا ثىبس ثجٙذیٓ صیش ا آٖ جٛاة ٞب دس صٔیٞ ٝٙبی دیٍشی ثٛجٛد آٔذ ٜاػت وِ ٝضٔٚبً ثب صٔی ٝٙای ؤ ٝب دس آٖ وبس ٔی وٙیٓ
ٕٞخٛا٘ی ٘ذاسد ٕٞ .بٍ٘ ٝ٘ٛو ٝحبفؼ ث ٝػقذی ٔی ٌٛیذ جؼتجٌٛش ثبؽ  ٚث ٝػفش ثشِٚ ٚی ٞیچٍب ٜتمّیذ ٘ىٗ  .خالص ٝایٗ وٝ
جٛاة ثبیذ اص دسٔ ٖٚب ثیش ٖٚثیبیذ  ٚایٗ  ٓٞا٘ذیـی ٞب ثبید ادأ ٝثبیذ  ٚتفشلٞ ٝب ثٚ ٝحذت ٔٙجش ؿٛد  .ایٗ ٍٕٞشایی تذسیجبً
ٔمذٔبت تأػیغ جبٔقٔ ٝـتشن إِمبصذ ٔ ٚـتشن إِٙبفـ سا ػجت ٔی ؿٛد  .ػپغ اص جبٔق ٝث ٝتذسیج ٔٛفك ٔی ؿٛد وٝ
ٔٙـأ خیش ثشای خٛد  ٚافشادؽ  ٚجٛأـ دیٍش ؿٛد  .ایٗ چبِـی اػت و ٝپیؾ سٚی ٔذیشاٖ ٔذسٖ لشاس داسد  .ثب ایٗ فشایضی
وٌ ٝفتٓ ،حبَ ایٗ سٚیىشد ػیؼتٕی چمذس ٔی تٛا٘ذ وٕه وٙٙذ ٜثبؿذ؟
ایـبٖ دس ادأٌ ٝفتٙذ  :ث ٝحیبت ا٘ؼب٘ی ؤ ٝی سػیٓ ت ٓٞٛثبیذ ث ٝآٌبٞی  ٚآٌبٞی ثبیذ ث ٝفُٕ

تجذیُ ؿٛد  .ایٗ جبػت وٝ

ة فُٕ تجذیُ ٘ـٛد فیٗ ٘بدا٘ی اػت ( .ث ٝلَٛ
تفبٚت فٕذ ٜدس فّ ْٛا٘ؼب٘ی ثٛجٛد ٔی آیذ و ٝافشاد ٔی فٕٕٟٙذ و ٝاٌش دا٘ؾ ٜ
فّٕبی ػیؼتٓ فشق وٙذ فشق ٘ىٙذ فشق ٘یؼت )
دس ایٙجب ثحث ٕٟٔی ؤ ٝغشح ٔی ؿٛد ٔؼئّ ٝفش ًٙٞاػت

 .دا٘ؾ ٔب ثٞ ٝیچ دسدی ٕ٘ی خٛسد اٌش فش ًٙٞدس آٖ ٘جبؿذ

.

فشٚ ًٙٞاط ٜای غٙی اػت و ٝدس جٛأـ دیٍش چٙیٗ ٚاط ٜای ثب ایٗ غٙب پیذا ٕ٘ی وٙیذ .
اثقبد فش ًٙٞداسای  2ثقذ اػت.
 .1سٚؿٗفىشی :وٕٞ ٝبٖ فّٓ یب دا٘ؾ یب ٚالقیت اػت یب ٕٞبٖ آٔٛصؽ
 .2سٚؿٗدِی :وٕٞ ٝبٖ پشٚسؽ یب تشثیت اػت.
دس صثبٖ فبسػیٔ 2قشفت داسیٓٔ ،قشفت جبٞال٘ٔ ٚ ٝقشفت فبِٕب٘ . ٝسٚؿٗ دِی د٘جبَ ٔٙؾ ،فـك  ٚحمیمت یب ٕٞبٖ ٔقشفت
فبِٕب٘ ٝاػت.
ػیؼتٓ وّٕ ٝاػت و ٝتذافی وٙٙذ٘ ٜؾٓ اػت .ػیؼتٓ سا ٔی تٛاٖ ث ٝد ٚثخؾ تمؼیٓ وشد .
 .1ػیؼتٕبتیه (ٔفٙٔ ْٟٛؾٓ)
 .2ػیؼتٕیه (٘ؾٓ دس آٖ ٞؼت ِٚی ٔٙؾ ٝٔٛای اػت )
ػیؼتٕیه ٘یض ٔب٘ٙذ ػیؼتٕبتیه دس خٛد ٔف٘ ْٟٛؾٓ سا داسد ِٚی یه ٔفٔ ْٟٛشوت اػت و٘ ٝـبٖ ٔی دٞذ دس آٖ خیّی چیضٞب
سٚی  ٓٞتأثیش ٔی ٌزاس٘ذ  .اجضاءآٖ سا ته ته ٕ٘ی تٛاٖ فٕٟیذ ِٚی اٌش اص ثیش ٖٚث ٝآٖ ٍ٘بٜ
ٔیتٛا٘یذ سفتبس ٚضقی  ٚا٘تمبِی  ٚتأثیش  ٚتأثش آٟ٘ب سا ثش  ٓٞثٟتش دسن وٙیذ

وٙیذ ٕٞچٙٔ ٖٛؾ ٝٔٛؿٕی ،

 .ایٗ ٔؼئّ ٝدلیمبً ٕٞب٘ٙذ ٔثُ فیُ دس داػتبٖ

ٔٛال٘ب اػت وٞ ٝش وؼی اص ؽٗ خٛد فیُ سا ث ٌٝ٘ٛ ٝای ؿٙبخت ٛٔ .ال٘ب ٔی ٌٛیذ فبجق ٝایٗ جبػت و ٝایٗ افشاد  ٕٝٞثیٙب ٞؼتٙذ
ِٚی دس ؽّٕت ث ٝػش ٔی ثش٘ذ ِزا ٚلتی ٔی خٛاٙٞذ فیُ سا ثجیٙٙذ ثب ِٕغ وشدٖ آٖ سا ؿٙبػٙبیی ٔی وٙٙذ .
ٞ System Scientistب جضء ٍ٘ش ٞؼتٙذ و ٝصثبٖ ٔـتشن ٘ذاس٘ذ  ٚثبیذ  Meta languageثبؿذ تب ثتٛاٖ ثٕٞ ٝضثب٘ی یب صثبٖ
ػیؼتٕی سػیذ .ػیؼتٓ اجضاء  ٚسٚاثظ داسد و ٝایٗ سٚاثظ ،اجضاء سا ثٚ ٟٓصُ ٔی وٙذ  ٚوُ سا ثٛجٛد ٔی آٚد  .حیبت ا٘ؼب٘ی
 ٚاجتٕبفی ػیؼتٕی اػت ٔتٕبیض ثب ػیؼتٓ ٞبی دیٍش ٔ .ب ٘جبیذ دسن خٛد اص ػیؼتٓ ٞبی ٔبدی سا ث ٝػیؼتٓ حیبت ا٘ؼب٘ی ٚ
اجتٕبفی ٘ؼجت دٞیٓ و ٝاٌش ایٗ وبس سا ثىٙیٓ دچبس ٜاؿتجب ٜثضسٌی ؿذ ٜایٓ .

2

ػیؼتٓ ٞب ث ٝچٙذ دػت ٝتمؼیٓ ٔی ؿ٘ٛذ.
ٔ .1ىب٘یىبَ ػیؼتٓ  :و ٝاجضاء آٖ لؼٕت ٞبیی ٞؼتٙذ و ٝثب سٚاثغی ثٔ ٓٞ ٝتصُ ؿذ ٜا٘ذ ٌ ٚیش آٖ ٞب ثٔ ٓٞ ٝىب٘یىبَ
اػت  ٚیه وّی ث٘ ٝبْ ٔبؿیٗ سا ایجبد ٔی وٙٙذ.
 .2ثذٖ ا٘ؼبٖ :ػیؼتٕی اػت و ٝاص اسٌبٖ ٞبی ٔختّف تـىیُ ؿذ ٜو ٝثٚ ٝػیّ ٝسي  ٚپی ثٔ ٟٓتصُ ٞؼتٙذ  ٚیه وّی
سا ث٘ ٝبْ ثذٖ ایجبد ٔی وٙٙذ.
 .3ػبختٕبٖ ) :(structural systemاتصبالتی ٕٞچٔ ٖٛالت  ٚجٛؽ  ... ٚاجضایی ٕٞچ ٖٛآ ... ٚ ٗٞسا ثٔ ٓٞ ٝتصُ ٔی
وٙٙذ و ٝیه وُ ث٘ ٝبْ ػبختٕبٖ ثٛجٛد ٔی آیذ .
ٚجٔ ٝـتشن  ٕٝٞایٗ ػیؼتٓ ٞب ثذیٟی ،فیٙی ٚ ٚالقی ثٛدٖ آٖ ٞب اػت  ٚدس آٖ ٞب ثحثی ٘یؼت  ٚفّٔ ْٛشثٛط ث ٝایٗ ٞب ٓٞ
فّٚ ْٛالقی  ٚفیٙی ٞؼتٙذ.
 .4حیبت اجتٕبفی ) :(social systemدس ایٗ ػیؼتٓ تٟٙب چیضی و ٝدیذٔ ٜی ؿٛد افشاد ٞؼتٙذ و ٝآٖ  ٓٞاص لضب ٌٕشاٜ
وٙٙذ ٜتشیٗ آٖ ٞب اػت  .یقٙی ٔب فیضیه ا٘ؼبٖ سا ٔی ثیٙیٓ  ٚآ٘چ ٝو ٝا ٚسا تقشیف ٔی وٙذ  ٚث ٝچـٓ ٕ٘ی آیذ ٕٞبٖ
خّمیبت ٙٔ ٚؾ ا ٚاػت.
ٔـىُ ایٗ اػت ؤ ٝب افشاد سا ٔی ثیٙیٓ ِٚی استجبعبت آٖ ٞب سا ٕ٘ی ثیٙیٓ ٞ .یچ چیض ٔىب٘یىی ٔب سا ٚ ٓٞصُ ٘ىشدِٚ ٜی دس
فیٗ حبَ اتصبالت ٔب ٔتبفیضیىی اػت  ٚایٗ جبػت ؤ ٝب ته ته افشاد سا ٔی ثیٙیٓ ِٚی جبٔق ٝسا ٕ٘ی ثیٙیٓ .
پغ آٖچ  ٟٓٔ ٜاػت ،ػشٔبیٞ ٝبی اجتٕبفی اػت و ٝاٌش ٕٞچ ٖٛوش ٚ ٜطاپٗ ایٗ ػشٔبی ٝسا داسیذ  ،دیٍش ٔ٘ ٟٓیؼت و ٝچٝ
چیضی ٘ذاسیذ .چ ٖٛایٗ ػشٔبیٞ ٝبی اجتٕبفی  ٕٝٞداسایی ٔب ٞؼتٙذ.
ا٘ؼبٖ چیضی سا وٕ٘ ٝی ثیٙذ ث ٝخٛد حك ٔی دٞذ و ٝساجـ ث ٝآٖ ٘ؾش دٞذ  ٚایٙجبػت و ٝاص دَ آٖ ٔزاٞت ٌ٘ٛبٌ ،ٖٛفشلٞ ٝبی
ٌ٘ٛبٌ ،ٖٛایذئِٛٛطی ٞبی ٌ٘ٛبٌ ٚ ٖٛحتی لشائت ٞبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛاص ٔزاٞت  ٚثبٚسٞب ؽٟٛس  ٚثشٚص پیذا ٔی

وٙذ .فش ًٙٞدس

حمیمت ٔجٕٛف ٝای اص اسصؽ ٞب ،سٚحیبت ،ثبٚسٞب ،خبعشات  ... ٚاػت و ٝجبٔق ٝسا تـىیُ ٔی دٞذ و ٝدس آٖ ثیٍبٍ٘بٖ سا آؿٙب
ٔی وٙذ  ٚیه وُ ث٘ ٝبْ جبٔق ٝس ا ؿىُ ٔی دٞذ  .فرَىگ می تًاوذ یک جامعٍ را ساقط ،متًقف یا وابًد کىذ ي یا آن را رشذ
دادٌ ي بٍ تعالی برساوذ.
وّیذی تشیٗ چیضی و ٝیه ٘ؾبْ آٔٛصؿی ثبیذ ث ٝآٖ ٔتٛػُ ؿٛد ،فش ًٙٞاػت  .ثبیذ تٛج ٝوٙیٓ وٌ ٝبٞی تشویت ٞبیی ایجبد
ٔی ؿٛد و ٝصقٛد وٙٙذ ٜاػت ٌ ٚبٞی ػبلظ وٙٙذ . ٜخاللیت اص جّٕ ٝتشویت ٞبیی اػت و ٝصقٛد دٙٞذ ٜاػت ٚ .دس ٚالـ ٔب
حصُ تشویت اػت ٔب دس فصشی ٔتفبٚت اص ٌزؿت ٝص٘ذٌی ٔی وٙیٓ و ٝپیـٟٙبدٞبی ٔختّفی دس آٖ ٚجٛد داسد  .جٟبٖ ث ٝػٕت
ثی ٔشص ؿذٖ پیؾ ٔی سٚد  ٚتجذیُ ث ٝیه دٞىذ ٜجٟب٘ی ؿذ ٜاػت

 .دیٍش وؼی ٕ٘ی تٛا٘ذ دس یه چٟبسدیٛاسی ثشای خٛد

أٙیت ایجبد وٙذ  .ثب خاللیت ثبیذ ثٔ ٝصبف چبِؾ ٞبی د٘یب سفت  .دیٍش أیٙت ٚ Localجٛد ٘ذاسد  .فقبِیت ٞب  ٚوبسٞب دس حبَ
تغییش اػت  ٚث ٝػٕت ٔجبصی ؿذٖ )ٛٞ ٚ (virtualؽ ٔصٛٙفی ٔی سٚد ٔ ٚبٞیت وبسٞب  ٚفقبِیت ٞب ث ٝػٕت غیش فیضیىی
ؿذٖ ٔی سٚد .ؿشوت ٞب پّتفشْ داس٘ذ  ٚثذ٘ ٖٚیبص ث ٝفضب ٔ ٚىبٖٔ ،تمبضی سا ثب فشض ٝوٙٙذٛٔ ٜاج ٝوشد ٚ ٜػٛد ٔی ثش٘ذ.
Physical
non Physical
virtual
چبِؾ ٞبی جٟبٖ أشٚص سا ٕ٘ی تٛاٖ ثب پبػخ ٞبی جٟبٖ ٌزؿت ٝداد .جبٔق ٝای ٔی تٛا٘ذ پیـش ٚ ٚص٘ذ ٜثبؿذ و ٝخالق ثبؿذ ٚ
٘مؾ ٘ؾبْ آٔٛصؿی ٔ ٚقّٓ دس پشٚسؽ خاللیت ثؼیبس ٔ ٟٓاػت  ٚایٗ إٞیت فش ًٙٞسا ٘ـبٖ ٔی دٞذ  .فشٞ ًٙٞبیی ٞؼتٙذ وٝ
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تشویت آٖ ٞب دافق ٝاػت  ٚػجت تقبسض ٔی ؿ٘ٛذ  ٚایٗ ؿج ٟٝپیؾ ٔی آیذ و ٝثبیذ یىی ثجشد  ٚدیٍشی ثجبصد َٚی غبفُ اص ایٗ
و ٝدس ا٘تٟب  ٕٝٞثبص٘ذٞ ٜؼتٙذ ٔ ٚب جبٔقٞ ٝؼتیٓ وٌ ٝشفتبس ٕٞیٗ ٔؼئّٞ ٝؼتیٓ  .ثضسٌتشیٗ ٔـىُ ٔب ٚحذت اػت (ث٘ ٝمُ اص
فشاػتخٛا ،)ٜد ٚسٚیی ،دسٚك ،ؿیغٙت  ٚث ٝل َٛؿیخ فضُ ا ٛ٘ ...سی ،جبٔق ٝای ٞؼتیٓ و ٝتجضی ٝاؽ (اجضاء آٖ ) خٛة اػت
ِٚی ٔشد ٜؿٛس تشویجؾ سا ةثشد .ثبیذ ثذا٘یٓ و ٝاجضاء تقییٗ وٙٙذ ٜتشویت ٘یؼتٙذ ٘ٛؿ تشویت  ،تقییٗ وٙٙذ ٜاػت .داسایی ٞبی
یه وـٛس فمظ داسایی ٞبی ٔبدی  ٚفیضیىی ٘یؼت ،داسایی یه وـٛس فش ًٙٞآٖ اػت .
دسٔ ٖٚبی ٝحیبت اجتٕبفی چیؼت؟
فشٙٔ ،ًٙٞبػجبت افشاد دس جبٔق ٝسا تقییٗ ٔی وٙذ  .ویفیت تقبٔالت ٔیبٖ آٖ ٞب سا تقییٗ ٔی وٙذ  .اٌش فشٔ ًٙٞتح٘ َٛـٛد ٞش
چٙذ افشاد ویفی ثبؿٙذ جبٔق ٝپیـشفتٔ ٚ ٝتقبِی ٘خٛاٞذ ؿذ.
ثـشیت ػ ٝتشویت سا تجشثٔ ٝی وٙذ ٔ ٚؼیش تٛػق ٝاص ایٗ ػ ٝسأ ٜی ٌزسد .
 .1خصٛصیبت  ٚغشایض حیٛا٘ی :و ٝسٚاثظ دس ٖٚجبٔق ٝسا ث ٝتضبد ٔی وـب٘ذ ٌٛ .یی ص٘ذٌی ج ًٙاػت  ٚاػبع ٕٝٞ
چیض ٔٙبصفٔ ٚ ٝـبجش ٜاػت  .ایٗ یه رٙٞیت فمت ٔب٘ذ٘ ٜبخٛدآٌب ٜث ٝص٘ذٌی اػت ٔ ٚب٘ق ٝاِجٕـ اػت  ٚجبٔق ٝسا
ػیب ٜیب ػفیذ ٔی ثیٙذ  ٚثش ٔذاس ثشد یب ثبخت ،خیش یب ؿش ثٙب ٔی وٙذ )…  .(… orدس ایٗ جبٔق ٝاػبع ص٘ذٌی ٌؼؼت
اػت .لب٘ ٖٛج ٍُٙحبوٓ اػت  .چٙیٗ جبٔقٝای افشاد خشدٔٙذ سا فشاسی ٔی دٞذ  ٚافشاد صٚس ٌ ٛدس٘ذٔ ٜی ؿ٘ٛذ .حتی
صٖ ٔ ٚشد سا دٛٔ ٚجٛد ٔخبِف ٔی ثیٙذ  .صٖ ٔ ٚشد دٔ ٌٝ٘ٛ ٚختّف ٞؼتٙذ دس حبِی و ٝایٗ دٔ ٚخبِف ٘یؼتٙذ

ٚ

ٔىبُٔ ٞ ٓٞؼتٙذ  ٚاص ٚحذت آٖ ٞب ْی تٛا٘ذ فـك ثٚ ٝجٛد آیذ.
 .2لب٘ٔ ٖٛذ٘ی  :دس ایٗ جبٔق ٝلٛا٘یٗ ٚضـ ٔی وٙیٓ  ٚصٚس ث ٝفمال٘یت وـیذٔ ٜی ؿٛد  (… and …) .دس ایٗ جبٔقٝ
ٔـبجش ٜثٔ ٝزاوشٙٔ ٚ ٜبصف ٝثٔ ٝصبِح(ٝثذ ٚ ٜثؼتبٖ ) ٔی ا٘جبٔذ .دس ایٗ تشویت ٔؼبئُ ٔصّحت آٔیض حُ ٔی ؿٛد
٘ ٝثب صٚس  ٚوـت  ٚوـتب ٕٞ .چٙیٗ وبٔالً ثش٘ذ ٜیب وبٔالً ثبص٘ذ٘ ٜیؼت  ٚث ٝث ٝثشد  ٚثبخت ٔٙجش ٔی ؿٛد

دس ایٙجب

وُ وٕتش اص جضء اػت.
 .3تضبسة :ایٗ ٕٞبٖ لب٘ ٖٛتقبِی اػت  .دس ایٗ جبٔقٔ ٝزاوش ٜثٔ ٝضایذٔ ٚ ٜصبِح ٝثٔ ٝضبسثٔ ٝی ا٘ج أذ  ٚثشد – ثشد
أىبٖپزیش ٔی ؿٛد  ٚاٌش ث ٝایٗ جب ثشػیٓ ٕٞ ٚىبسی وٙیٓ ٔی تٛا٘ذ ث ٝتصبفذ ثشػذ .
و ٝدس آفشیٙؾ ص یه ٌٞٛش٘ذ

ثٙی آدْ افضبی یه پیىش٘ذ

دس چٙیٗ جبٔق ٝای اػت و ٝوُ ثیـتش اص جضء اػت  ٚفشٚ ًٙٞاسػتٍی ثٛجٛد ٔی آیذ  ٚص٘ذٌی فبصی ٔی

ؿٛد.

ا٘ؼبٖ ٕٞجؼتٍی سا ٔتٛجٔ ٝی ؿٛد ،تضبسة ثٛجٛد ٔی آیذ  .ویفیت ایٗ تقبُٔ ػش٘ٛؿت ػبص اػت  .یقٙی Y ٚ X
ٔىُٕ ٞ ٓٞؼتٙذ ٔ ٚیتٛا٘ٙذ ٕٞجؼتٍیٞبی ٌ٘ٛبٌ٘ٛی سا ایجبد ٕ٘بیٙذ.
ثشد  -ثشد  ،ثبخت – ثبخت  ،ثشد – ثبخت  ،ثبخت  -ثشد = X * Y
و ٝاِجت ٝثـشیت تذسیجبً ث ٝػٕت ثشد – ثشد  ٚتٙبصؿ ثمبء داسٚیٗ ث ٝتقب ٖٚتقبِی ( ث ٝصٚس ث ٝفمُ  ٚفمُ ث ٝفـك )
وـب٘ذٔ ٜی ؿٛد  .یب  integrationاػت  ٚویفیت تقبُٔ اجضاء دس ٟ٘بیت ػش٘ٛؿت ػبص ٔی ؿٛد ٘ .مؾ ٔقّٓ ایٗ
اػت و ٝایٗ پشٚػ ٝسا تؼشیـ ٕ٘بیذ  ٚافشاد ثـش سا ٔتٛج ٝوٙذ و ٝثبیذ ث ٝتضبسة ثشػٙذ

 .سٚیىشد ػیؼتٕی ٔی

خٛاٞذ ایٗ سٚحی ٝسا دس ثیٗ افشاد جبٔق ٝپشٚسؽ دٞذ و ٝآٖ ٞب ثتٛا٘ٙذ وبسٞب سا ثب وٕه  ٓٞا٘جبْ دٙٞذ

 ٚ .حبَ سا

آیٙذ ٜپظٞٚب٘ ٝثفٕٟٙذ ( .ایٗ خشد ٚسصی اػت ) فٛالت دساصٔذت آٖ سا ثتٛا٘ٙذ ثشآٚسد ٕ٘بیٙذ  .یقٙی حبَ سا االٖ اسصیبثی
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ٕ٘بیٙذ ثب ٍ٘ب ٜث ٝآیٙذ ٜاٌش حبَ ٚضقیت ٔغّٛثی داسد ،فٛالت آیٙذ ٜایٗ ٚضقیت چیؼت ٘ .تیج (Result) ٝوٛتبٔ ٜذت
اػت ِٚی فٛالت ) (Consequenceدساصٔذت اػت خیّی ٚلت ٞب ٘تبیج ٔفیذ وٛتبٔ ٜذت دس دساص ٔذت فٛالت
ٔقىٛع خٛاٙٞذ داؿت  ٚا٘ؼبٖ وٛت ٝثیٗ ثیـتش د٘جبَ ٘تبیج وٛتبٔ ٜذت اػت  .اصُ وـف  ٚتٛافك اػت .ایٗ وٕٝٞ ٝ
ثب ٔ ٓٞتفك اِم َٛؿٛیٓ و ٝآیٙذ٘ ٜبٔٛجٛد و ٝصیش حبَ ٔٛجٛد پٟٙبٖ اػت سا وـف وٙیٓ  .ثبیذ ثصٛست جٕقی فبلجت
ا٘ذیـی ٔٙتمذا٘ ٝداؿت ٝثبؿیٓ تب ػیؼتٓ ثیذاس ؿٛد  ٚاص خٛد ا ٘تمبد وٙذٔ .ب ثبیذ دس تٕبْ ػغٔ ْٛذیشیتیٌ ،شٞٚی
جٛاٖ داؿت ٝثبؿیٓ و ٝػیؼتٓ سا ٘مذ ٘ٓ ایٙذ  ٚثٍٛیٙذ و ٝایٗ سا ٜث ٝوجب ٔی سٚد  .یه ٔقّٓ یب ٔذیشیت ٘یشٙٔٚذ ثٝ
جٛا٘بٖ ایٗ أىبٖ سا ٔی دٞذ و ٝػیؼتٓ سا ٘مذ ٕ٘بیٙذ  .ثبیذ ثذا٘یٓ و ٝلذست ،حمیمت سا ثش ٕ٘ی تبثذ  ٚایٗ ثذاٖ ٔقٙی
اػت و ٝپیؾ ٍ٘شی ثشای پیؾ ثیٙی آیٙذ٘ ٜبٔقّ ٚ ْٛخغش٘بن دس ٚالـ ٕٞبٖ حُ ػیؼتٕی ٔغئّ ٝاػت .یقٙی فذ ٜای
و ٝری ٘فـ ٞؼتٙذ آیٙذ ٜسا تقشیف وٙٙذ  ٚثٍٛیٙذ ثشای سػیذٖ ث ٝآٖ چ ٝثبیذ وشد  .اِجت ٝثبیذ ثذا٘یٓ و ٝثشای سػیذٖ ثٝ
ٔمصذٔ ،ؼیش سا ثبیذ تذسیجی عی ٕ٘ٛد  ٚ .حبفؼ دس ایٗ جب ٔؼئّ ٝثّٛك  ٚلغق ٝلغق ٝوشدٖ ٔؼیش سا ث ٝساٞ ٜبی
داسای پبیبٖ ٔغشح ٔی وٙذ  ٚدس ایٗ ٔؼیش ثبیذ ثصیشت داؿت ٝثبؿیٓ .
ثبیذ ثذا٘یٓ و ٝتغییش فش ًٙٞوبس ػختی اػت  .دس ایٗ ٔؼیش تٛػق٘ ٝیبفتٍب٘ی ٞؼتٙذ و ٝپش اص وی ٚ ٝٙػتیض  ٚفجَٛ
ٞؼتٙذ ٔ ٚی دا٘ٙذ و ٝچ ٝچیضی سا ٕ٘ی خٛاٙٞذ  ٚتٛػق ٝیبفتٍب٘ی ٞؼتٙذ و ٝػشؿبس اص فٛاعف  ٚاحؼبػبت  ٚفـك
ٞؼتٙذ ٔ ٚی دا٘ٙذ ن ٜچ ٝچیضی سا ٔی خٛاٙٞذ پغ ثبیذ ؿىیجب ثبؿٙذ صیشا ػبختٗ یه ؿج ٝاتفبق ٕ٘ی افتذ .
حضشت فّی (ؿ) ٔی فشٔبیذ :أبٖ اص وؼب٘ی وٌ ٝفتبسؿبٖ دسٔبٖ ٞش دسد  ٚسفتبسؿبٖ دسد ثی دسٔبٖ اػت .
ٔب ثبیذ ػبختبس ٘ؾبْ آٔٛصؿی خٛد سا اص ٘ ٛاسصیبثی وٙیٓ تب دس ٟ٘بیت خشٚجی ٞبی ٔب د ٚثقذی ؽ٘ٚذ یقٙی فال ٜٚثش
تخصص ،دسن وٙٙذ و ٝدس حیبت اجتٕبفی چٍ ٝ٘ٛثش٘ذ ٜیب ثبص٘ذٔ ٜی ؿ٘ٛذ  .چٍ ٝ٘ٛجبٔق ٝثبِٙذٔ ٜی ؿٛد؟  ٚػٟٓ
ٔٗ ثشای تحمك آٖ جبٔق ٝچیؼت؟ چٍ ٝ٘ٛدا٘ؾ تخصصی اْ سا ث ٝوبس ثجٙذْ و ٝثشای جبٔق ٝآیٙذ ٚ ٜد٘یب ٔٙـأ خیش
ثبؿٓ  ٚاٌش ایٗ وبس سا ثىٙیٓ ،لغقبً د٘یب جبی ثٟتشی ثشای ص٘ذٌی ٔی ؿٛد  .اِجت ٝروش ایٗ ٘ىت ٝضشٚسی اػت ؤ ٝب ثٝ
فٛٙاٖ جضئی اص وُ ،ثبیذ ا َٚخٛدٔبٖ سا تغییش دٞیٓ چ ٖٛفش ًٙٞسا ٕ٘ی تٛاٖ ٟٔٙذػی وشد  ،سٚحیبت  ٚفٛاعف سا
ٕ٘ی تٛاٖ ٟٔٙذػی وشد ،ثب تذثیش ٔی تٛاٖ ایٗ تغییش سا ٌبْ ثٌ ٝبْ ا٘جبْ داد ٔ .ـىُ جبٔقٔ ٝب ٌفتٕبٖ ٘یؼت ٔـىُ ٔب
ؿٛٙدٔبٖ اػت ٔ ٚب اٌش تحُٕ ٕٞذیٍش سا داؿت ٝثبؿیٓ ٔی تٛا٘یٓ ث ٝجٛاثی ثشػیٓ

 .اِجت ٝثبیذ ارفبٖ وشد و٘ ٝمؾ

ثبالیی ٞب ٘ؾیش ٚاِذیٗ٘ ،ؾبْ آٔٛصؿیٔ ،ذیشاٖ  ٚحبوٕبٖ ثؼیبس ٔ ٟٓاػت ٔ .ب ثبیذ ٘ؾبْ آٔٛصؿی سا دس عی  12ػبَ
تغییش دٞیٓ آٍ٘ب٘ ٜؼّی ثٛجٛد خٛاٞذ آٔذ ث ٝدٚس اص سیبوبسی ،د ٚسٚیی  ٚثبیذ ثذا٘یٓ و٘ ٝمؾ حبوٕبٖ ٕٞیـ ٝاص
ٕٟٔ ٕٝٞتش اػت  .پغ دس ػبصٔبٖ سٚیىشد ػیؼتٕی تقبدَ  ٚتقبّٔی اػت ثیٗ ػبصٔبٖ  ٚافشادٞ ،ش د ٚآٟ٘ب ثبیذ ٔذ
٘ؾش لشاس ٌیش٘ذ  ٚدس تصٕیٓ ٌیشیٟب ٔ ٚذیشیت ٔٙبفـ ٞش د ٚثبیذ ِحبػ ؿٛد تب أىبٖ تحمك ٞذف ٟ٘بیی ٔ ٚتقبِی
ٔیؼش ؿٛد.
دس ادأ ٝایـبٖ ٌفتٙذ  :خذايوذا بٍ مه شُامت بذٌ کٍ آوچٍ را کٍ می تً اوم تغییر دَم  .بٍ مه شکیبایی بذٌ کٍ
آوچٍ را ومی تًاوم تغییر دَم تحمل کىم ي بٍ مه درایت بذٌ کٍ بیه ایه دي تعادل برقرار کىم.
دس پبیبٖ ایـبٖ ث ٝتقذادی اص پشػؾ ٞبی حبضشاٖ پبػخ ٌفتٙذ.
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