اسصیبثی ًتبیح آهَصؿی ٍ تأثیشات اختوبػی تؼلیوبت هحلی
دسافغبًؼتبى ()ALSE
چىیذُ تحمیمبتی ؿوبسُ  :7هذیشیت ػولىشد ؿَساّبی هحلی دس دّبت افغبًؼتبى:
لبثلیتّب ٍ حَصُّبی پیـشفت
پشٍطُ اص پشٍفیؼَس داًب ثشدی (پٌَّتَى ًیَیبسن) ،خَئل هیذیلتَى (پٌَّتَى ثشولی) ٍ ػیشٍع ػبهی (پٌَّتَى ًیَیبسن)
چىیذُ تحمیمبتی ** ػبل دٍم ** ؿوبسُ  **3فجشٍسی 2012
گؼتشدُ (اص خولِ ػولىشد ؿَسا ،ظشفیتػبصی لجلی ٍ ،استجبط ثب ًْبدّبی

همـــذهِ

دٍلتی ٍ غیشدٍلتی) دس گضاسؽ خبهغ همذهبتی ثخؾ دٍم هب ٍخَد داسد.

تؼلیوبت هحلی( ،)CBEدػتشػی ٍ ویفیت آهَصؽ ثشای اعفبل سا دس

یبفتِ ّبی ػولىشد هذیشیتی ؿَساّب

هٌبعك دٍس دػتِ افغبًؼتبى ثْجَد هیثخـذ .ثب ایي حبل ،پبیذاسی

4

ٍ

دػتبٍسدّبی پشٍگشام تؼلیوبت هحلی ،ثِ ػٌَاى ًگشاًی اكلی هیبى تغجیك

دس ریل هب ػغَح لبثلیت ایي ًْبدّب سا دس ثخؾ هذیشیت ثشخؼتِ وشد

وٌٌذُ گبى ،پبلیؼیػبصاى ٍ توَیل وٌٌذُگبى ایي ثشًبهِ ثبلی هبًذُ اػت.

پـٌْبداتی سا ثشای وَؿؾّبی آیٌذُ دس لؼوت ظشفیتػبصی آًْب اسائِ

هذیشیت خذهبت آهَصؿی تَػظ ًْبدّبی اختوبػی هحلی (ؿَساّب)،

هیداسین .ػولىشد هذیشیتی اسصیبثی ؿذُ ،ثشگشفتِ ؿذُ اص ًظشػٌدی

هوىي گضیٌِای لبثل اػتوبد ثشای پبیذاسی ثبؿذ .ثشًبهِ هلی هیثبق

خْبًی دس ثخؾ هذیشیت وِ تَػظ ثلَم ٍ ٍى سًِي اًدبم ؿذُ ثَدٍ،
اًتخبة ؿذُ اػت(6.)2007ثشای ؿَساّبی تؼلیوی هىبتت هحلی

هحلی ،خذهبت اػبػی سا دس ػشاػش وـَسگؼتشؽ دّذ .ثب الْبم اص اثتىبس

ؿَساّبی اداسیّ ،فت ػولىشد ولیذی ؿٌبػبیی ؿذ وِ هشتجظ ثِ

ثشًبهِ هیثبق ؿْشًٍذی ،ثخؾ دٍمِ تحمیك  ،ALSEهذل پبیذاسی خذهبت

هذیشیت تؼلین ٍ تشثیِ دس ػغح دّبت اػت .ثشای ؿَساّبی اًىـبفی

ؿْشًٍذی ( )CCحىَهت افغبًؼتبى ،هیخَاّذ تب ثب ؿبهل وشدى ًْبدّبی

آهَصؿی سا تحت هذیشیت ًْبدّبی اختوبػی هحلی ،آصهبیؾ هیوٌذ.

5

دٍ ػولىشدهذیشیتی ػالٍُ گشدیذ ،دس هدوَع  9هَسد ،تب ثتَاًذ

ثشای فشاّنآٍسی ًظش اخوبلی دس هَسد هذیشیت ALSE ،اسصیبثی ظشفیت

ًمؾّبی لجلی ؿَساّبی اًىـبفی سا تحت ثشًبهِ ّوجؼتگی هلی

ًْبدی سا ثب ػِ ًْبد  -ؿَساّبی اًىـبفی لشیِ ( ،)CDCsؿَساّبی تؼلیوی

( )NSPپَؿؾ دّذ.

هىبتت هحلی ( ٍ ،2)ESsؿَسایّبی اداسی هىبتت ( 3)SMSsاًدبم دادُ
اػت .هب دس هدوَع ،ثِ تؼذاد  979ؿَسای اًىـبفی لشیِ 222 ،ؿَسای
تؼلیوی هىبتت هحلی 994 ٍ ،ؿَسای اداسی سا دس  984لشیِ ،دس ٍالیبت
غَس ،ثبهیبى ،دایىٌذی ،پشٍاى ٍ وبپیؼب هَسد ثشسػی لشاس دادین .ایي
اسصیبثی ثِ هب ووه هیوٌذ تب ظشفیت فؼلی ایي ًْبدّب سا دس ػغح خبهؼِ

ّش لؼوتِ اص ػولىشد هذیشیتی ؿَساّب ثش اػبع یه ػشی ػَاالت ثبص
اسصیبثی ؿذ .خَاةّبی آًْب ثب اػتفبدُ اص یه همیبع اص لجل تؼییي ؿذُ اص
 1الی ً 5وجشُ دادُ هیؿذً .وجش  1پبییيتشیي هیضاى لبثلیت سا ًـبى
هیدّذ ،دس حبلیىِ ًوجش  5ثبالتشیي هیضاى لبثلیت سا ًـبى هیدّذ.

دسن وٌین ٍ ایٌىِ وذام هَضَػبت آهَصؿی دس استمبی هذیشیت
ػوَهی ٍ تَاًبیی هذیشیت آًْب هفیذیت ثیـتش داسد .ایي چىیذُ تحمیمبتی،
یبفتِّبی اسصیبثی ظشفیت ػبصهبًی هشثَط ثِ ػولىشد هذیشیتی ؿَساّب سا
ًـبى هیدّذ .خضئیبت ثیـتشّ ،وشاُ ثب ًتبیدی ثشای هدوَػۀ اص هَضَػبت
 .1ؿَسای اًىـبفی لشیًِْ ،بد اختوبػی دس ػغح لشیِ هیثبؿذ وِ اثتذا تَػظ ثشًبهِ ّوجؼتگی هلی ( )NSPایدبد ؿذ .صیش چتش ثشًبهِ هیثبق ؿْشًٍذی ؿَسای اًىـبفی دس خظ همذم اًىـبف خبهؼِ ثب دٍلت هلی استجبط داسد.
 ES .2یب وویتِ فشػی تؼلین ٍ تشثیِ اؿبسُ ثِ ؿَسای تؼلیوی یب ؿَسای هىبتت هحلی داسد وِ تَػظ هَػؼبت وِ ثشًبهِّبی كٌف هحلی سا تغجیك هیوٌٌذ ،تبػیغ ؿذُ اػت .هیثبق ؿْشًٍذی تلشیح هیوٌذ وِ ؿَساّبی تؼلیوی ،ث
وویتِّبی فشػی تؼلین ٍ تشثیِ صیش چتش ؿَسای اًىـبفی تجذیل خَاّذ ؿذ.
 SMS .3ؿَسای اداسی هىتت  ،ؿَسای هشثَط ثِ هىتت هحشالی ثَدُ وِ اػضبی آى هتـىل اص ٍالذیي ،هؼلویي ٍ هذیشاى هىبتت هیثبؿٌذ .ؿَسای اداسی ثشای پبیذاسی كٌف هحلی هْن پٌذاؿتِ هیؿَد ،خلَكب دس عَل فشایٌذ
اًتمبل ،ثِ دلیل ایٌىِ آًْب استجبط ثب دفبتش تؼلین ٍ تشثیِ دس ػغح ٍلؼَالی ٍ ٍالیت سا فشاّن هیًوبیذ.
 .4لغفب اص  www.alseproject.comدیذى وٌیذ تب ثِ گضاسؽ اثتذایی وبهلی اص ثخؾ دٍم  ALSEدػتشػی پیذا وٌیذ.
 .5لغفب ضویوِ  Aسا ثشای خضئیبت تؼبسیفی ّش هذیشیت ػولىشد ،ثجیٌیذ .تؼبسیف اص هذیشیت ػشٍی خْبًی وِ تَػظ ثلَم ٍ ٍى سًِي ( )2007تْیِ ؿذُ ،التجبع ؿذُ اػت.
 .6ثلَم ٍ ٍى سًِي .2007.ػٌدؾ ٍ تَضیح هذیشیت ػولىشدّب دسػغح ؿشوتّب ٍ وـَسّب.فللٌبهِ التلبد.1481-1405 ،)4( 122 ،
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خذٍل  :1ػغَح لبثلیت ّبی ؿَساّبی اًىـبفی ،ؿَساّبی تؼلیوی ٍ ؿَساّبی اداسی دس

اوکشافی و تعلیمی در قسمت تعییه اّذاف سازماوی وِ ٌمسمان

صهیٌِ هذیشیت ػولىشدّب دس ؿؾ ٍالیت

ٍالغگشایبًِ ٍ چبلـی ("ّذف عَالًی هذت") ثبؿٌذ ،پاییه تریه ومري را

خذٍل  ،9خالكِ ًتبیح ایي اسصیبثیّب سا ًـبى هیدّذ .هب هیبًگیي اهتیبص
لبثلیت سا وِ ثشای ّش ؿَسا دس ثشاثش هذیشیت ػولىشدؿبى ،دادُ ؿذُ ثَد،
هحبػجِ وشدین .ایي هیبًگیي ثِ ػٌَاى ًـبىدٌّذُ لبثلیت تمؼین ؿذ وِ آًْب،
"ون" (هیبًگیي اهتیبص ثیي " ،)9999 ٍ 9تبحذی هتَػظ" (هیبًگیي اهتیبص ثیي
" ،)2999 ٍ 2تبحذی صیبد" ( هیبًگیي هیبى  )3999 ٍ 3یب "صیبد" ( هیبًگیي
هیبى  )5 ٍ 4ثَد.
ثِ ػٌَاى یه گشٍح ،ؿَسای اًىـبفی ثب گشفتي هیبًگیي لبثلیت "تبحذی
صیبد" تٌْب دس یه اص ًُِ هَسد ،ووتشیي اهتیبص سا دس قسمت ػولىشد هذیشیتی ثِ
دػت آٍسدي است .دس حبلیىِ ؿَسای تؼلیوی و شورای اداری ،هیبًگیي
لبثلیت "تبحذی صیبد" سا دس پٌح اص ّفت هَسدِ ػولىشد ،هٌؼىغ ًوَدي اود.
داؿتي تَاًبیی دس حل هـىل ثِ ػٌَاى یىی اص ًمبط لَت دس ّش ػِ ًْبد
هـخق گشدیذّ .نچٌیي ؿَسای تؼلیوی ٍ ؿَسای اداسی "حذ هتَػظِ" اص
تَاًبیی سا دس استجبط ثِ ثشسػی ٍ ًظبست اص اخشای پشٍطُ ("ثشسػی
ػولىشد")،تؼییي اّذاف خبفِ ؿَسا ( "تؼبدل دس ّذف") ٍ تؼمیت هَفمبًِ
اّذاف ٍ هذیشیت اّذاف اص دػت سفتِ ("هذیشیت پیبهذّب") ًـبى دادُ
اػتّ .ش ػِ ًْبد ووتشیي اهتیبص سا دس لؼوت ػولىشدِ هشتجظ ثِ پالىّبی
وَتبُ ٍ دساص هذت ("افك صهبًی ّذف") گرفتً اودٌ .مچىیه شورا ٌای

کسب کردي اود.
گشچِ ّیچوذام اص ًْبدّب ًتَاًؼت اهتیبص "ثبالتشیي هیضاى لبثلیت" سا دس یىی
اص ایي هذیشیت ػولىشدّب ثگیشد ،اهب توشوض هیبًگیي اهتیبصات دس هحذٍدُّبی
"تبحذی هتَػظ" ٍ "تبحذی صیبد" هیتَاًذ اهیذٍاس وٌٌذُ ثبؿذ .ایي ًتبیح
ًـبى هیدّذ وِ ّش ػِ ؿَسا ثِ عَس هتَػظ داسای ػغح اثتذایی لبثلیت دس
هذیشیت ػولىشد ّؼتٌذ وِ آهَصؽّبی استمبء ظشفیت آًْب دس آیٌذُ هیتَاًذ
لبثلیت آًْب سا ثیـتش تمَیِ ٍ هؼتحىن ػبصد.
هْن اػت وِ تفبٍت هیبى ػِ ؿَسا سا ثشخؼتِ وٌین .ػولىشد ضؼیف ؿَسای
اًىـبفی هوىي ایي ٍالؼیت سا وِ ثشًبهِ ّوجؼتگی هلی ثِ پبیبى سػیذُ اػت،
حول وٌذ ٍ اص ّویيسٍ ،آهَصؽ وبفی ثِ تبصُگی اًدبم ًـذُ تب هْبستّبی
هشتجظ ثِ تؼییي ّذف ،تؼمیت ٍ ثشسػی ػولىشد ،سا تمَیِ وٌذ .دس حبلیىِ
ًـبى دادى ػغح ثبالی اص لبثلیت ؿَسای تؼلیوی دس استجبط ثِ تؼمیت ٍ
ًظبست ثش ؿبخقّبی ػولىشد ٍ حل هـىالت ،ثِ احتوبل صیبد ثِ آهَصؽ ٍ
ٍظبئفی وِ تَػظ هَػؼبت ثِ آًْب دادُ ؿذُ اػت ،هشتجظ اػت .ؿَسای
اداسی اهب ،ثِ ػٌَاى ثخؾِ سػوی اص ػیؼتن ٍصاست هؼبسف" ،ػغح هتَػظِ"
اص لبثلیت سا دس لؼوت وبسّبی سٍصهشُ ،حل هـىل ،ثشسػی ػولىشد ٍ
هذیشیت اّذاف اص دػت سفتًِ ،ـبى دادُ اػت.

 .1ؿَسای اًىـبفی لشیًِْ ،بد اختوبػی دس ػغح لشیِ هیثبؿذ وِ اثتذا تَػظ ثشًبهِ ّوجؼتگی هلی ( )NSPایدبد ؿذ .صیش چتش ثشًبهِ هیثبق ؿْشًٍذی ؿَسای اًىـبفی دس خظ همذم اًىـبف خبهؼِ ثب دٍلت هلی استجبط داسد.
 ES .2یب وویتِ فشػی تؼلین ٍ تشثیِ اؿبسُ ثِ ؿَسای تؼلیوی یب ؿَسای هىبتت هحلی داسد وِ تَػظ هَػؼبت وِ ثشًبهِّبی كٌف هحلی سا تغجیك هیوٌٌذ ،تبػیغ ؿذُ اػت .هیثبق ؿْشًٍذی تلشیح هیوٌذ وِ ؿَساّبی تؼلیوی ،ثِ وویتِّبی
فشػی تؼلین ٍ تشثیِ صیش چتش ؿَسای اًىـبفی تجذیل خَاّذ ؿذ.
 SMS .3ؿَسای اداسی هىتت  ،ؿَسای هشثَط ثِ هىتت هحشالی ثَدُ وِ اػضبی آى هتـىل اص ٍالذیي ،هؼلویي ٍ هذیشاى هىبتت هیثبؿٌذ .ؿَسای اداسی ثشای پبیذاسی كٌف هحلی هْن پٌذاؿتِ هیؿَد ،خلَكب دس عَل فشایٌذ اًتمبل ،ثِ دلیل
ایٌىِ آًْب استجبط ثب دفبتش تؼلین ٍ تشثیِ دس ػغح ٍلؼَالی ٍ ٍالیت سا فشاّن هیًوبیذ.
 .4لغفب اص  www.alseproject.comدیذى وٌیذ تب ثِ گضاسؽ اثتذایی وبهلی اص ثخؾ دٍم  ALSEدػتشػی پیذا وٌیذ.
 .5لغفب ضویوِ  Aسا ثشای خضئیبت تؼبسیفی ّش هذیشیت ػولىشد ،ثجیٌیذ .تؼبسیف اص هذیشیت ػشٍی خْبًی وِ تَػظ ثلَم ٍ ٍى سًِي ( )2007تْیِ ؿذُ ،التجبع ؿذُ اػت.
 .6ثلَم ٍ ٍى سًِي .2007.ػٌدؾ ٍ تَضیح هذیشیت ػولىشدّب دسػغح ؿشوتّب ٍ وـَسّب.فللٌبهِ التلبد.1481-1405 ،)4( 122 ،

آهَصؽّبی داسد وِ ثتَاًٌذ آًْب سا دس لؼوت خلت حوبیت ٍ
ًتیدِگیشی
تدشثِ لجلی ٍ اسصیبثی ّش یه اص ایي ًْبدّب ًـبى هیدّذ وِ ّش ػِ ؿَسا دس



ّوىبسی تَاًوٌذ ػبصد.
ؿَساّبی اًىـبفی لشیِ اسائِ خذهبت تؼلیوی دس ػغح لشیِ ٍ هذیشیت

وٌبس ّن داسای ایي پتبًؼیل اػت وِ ثتَاًذ خذهبت آهَصؿی سا دس لشیِّبی

هٌبثغ هبلی تحت ثشًبهِ هیثبق ؿْشًٍذی ،سا ًظبست خَاّذ وشد .ثِ ّویي

ؿبى ثب ّوىبسی یهدیگش هذیشیت وٌٌذ ،هَضَػی وِ دس هیثبق ؿْشًٍذی

اػبع ،آهَصؽّبی آیٌذُ ؿَساّبی اًىـبفی ثبیذ ثش تَػؼِ اػتشاتیظیه

ًیض پیؾثیٌی ؿذُ اػت .ؿَسای اًىـبفی دس اًدبم پشٍطُّبی اًىـبفی ثشًبهِ

ٍ ثشًبهِسیضی ًْبدی ،هذیشیت هبلی ٍ هذیشیت پشٍطُ ٍ ،هْبستّبی

ّوجؼتگی هلی وبس وشدُ ٍ دس حل هـىالت تَاًوٌذ اػت؛ ؿَسای تؼلیوی

حؼبةداسی توشوض وٌٌذ .صیش چتش پشٍگشام ّوجؼتگی هلیٍ ،ظبیف

لبثلیت "تبحذی صیبدی" سا دس وبسّبی هشثَط ثِ ًظبست اصػولىشد ًـبى

ؿَساّبی اًىـبفی ػوذتب ثش اخشای پشٍطُّبی صیشثٌبیی هتوشوض ثَدُ

دادُ اػت وِ ثش ػالٍُ آى ،تدشثِ وبس ثب كٌَف هحلی ،هؼلویي ٍ ٍالذیي سا

اػت .دس چبسچَة هیثبق ؿْشًٍذی ،ؿَساّبی اًىـبفی ثِ ًْبدّبی

داسا هیثبؿذ .ؿَسای اداسی ،ثشػالٍُ ایي وِ ثب اسگبًْبی دٍلتی دس استجبط

داسای ٍظبیف گًَبگبى ٍ وویتِّبی گًَبگَى تجذیل هیؿَد ،وِ اص

اػت ،اهتیبص خَثی سا دس وبسّبی هشثَط ثِ ًظبست اص ػولىشد ًیض وؼت

خولِ ؿَسای تؼلیوی سا ًیض ثب خَد دسثش داسد .ثٌبثش ایي ،ؿَساّبی

ًوَدُ اػت .ثب ایي حبل ،ثِ هٌظَس تحمك ایي پتبًؼیل ٍ اسائِ هذیشیت لَی

اًىـبفی دس عَل ایي اًتمبل ًیبص ثِ آهَصؽ داسد تب تَاًبئی ّوبٌّگی

هحلی ثشای خذهبت آهَصؿی دس ػغح لشیِخبت ،ایي ًْبدّب ًیبص ثِ

هؤثش ٍ تخلیق هٌبثغ هیبى وویتِّبی فشػی سا ثِ دػت آٍسد.

ظشفیتػبصی ٍ تمَیت ثیـتش داسد .آهَصؽّبی ظشفیتی ثبیذ سٍی ًمؾّبی



دس آهَصؽ ّبی آیٌذُ  ،ؿَسای تؼلیوی ،ایي هَضَع سا وِ آًْب ثِ خبی

هختلفی وِ ّش ًْبد ثبصی هیوٌذ ٍ لَتّب ٍ ضؼفّبی هذیشیتیای وِ

ایٌىِ ثِ ػٌَاى گشٍُ هؼتمل ػول وٌٌذ ،دس آیٌذُ دس ػبختبس هیثبق

تَػظ ّشیىی اص آًْب ًـبى دادُ ؿذُ ،توشوض وٌذ.

ؿْشًٍذی ثب ؿَساّبی اًىـبفی وبس خَاّذ وشد ،ثبیذ دس ًظش گشفتِ

پیـٌْبدات

ؿَد .اص آىخبئیىِ ؿَسای تؼلیوی ثِ ػٌَاى ؿَسای اكلی دس لشیِ وِ

ثشاػبع یبفتِّبی اسائِ ؿذُ دس ایٌدب ٍ گضاسؽ اسصیبثی همذهبتی ،پیـٌْبدات

دس لؼوت تؼلین ٍ تشثیِ وبس هیوٌذ ،خَاّذ ثَد ،لزا ثبیذ دس لؼوت

ریل سا ثشای آهَصؽ آیٌذُ ػِ ؿَسا اسائِ هیدّین:

ثشًبهِسیضی اػتشاتیظیه آهَصؽ دادُ ؿًَذ .ثشػالٍُ ،حوبیت هذاٍم



هحتَای آهَصؽ ّبی استمبء ظشفیت ؿَساّب دس آیٌذُ ثبیذ دس ثشداسًذُ

آًْب دس لؼوت هذیشیت كٌفً ،ظبست اص هؼلن ٍ ؿبگشد ٍ پبلیؼی تؼلین

ػولىشد هذیشیتی اص لجیل هذیشیت پشٍطُ ،پالى اػتشاتیظیه ،تؼمیت

ٍ تشثیِ ،یه ضشٍست اػت.

ػولىشد ٍ ،هذیشیت ػولىشد ،ثبؿٌذ .آهَصؽ ثبیذ ثِ اًذاصُ وبفی







آهَصؽ ّبی آیٌذُ ؿَسای اداسی ثبیذ سٍی ایدبد ساثغِ هیبى ؿَسای

اًؼغبف پزیش ثبؿذ تب ثتَاًذ ثِ ًمؾّبی هختلف ّش ًْبد ٍ اًَاع

اداسی ٍ ؿَسای تؼلیوی توشوض وٌذ  .ایي آهَصؽ ثِ آًْب ووه هی

هحیظّبی هحلی پبػخ دّذ.

وٌذ تب ثب ّن وبس وٌٌذ ٍ اص پبیذاسی هَثشِدػتبٍسدّبی وِ كٌف هحلی

ّش ػِ ؿَسا هْبستّبی هشثَط ثِ ّذفگزاسی ،یؼٌی تؼییي اّذاف

دسلشیِ فشاّن وشدُ اػت ،هغوئي ؿًَذ؛ وِ اص خولِ ثبص ؿذى ٍ /یب

وَتبُ هذت ٍ ثلٌذ هذت وِ ّوضهبى هـىل ٍ لبثل دػتیبثی ثبؿٌذ ،سا

اداهِ كٌف هحلی دس لشیِ ٍ /یب دس كَست لضٍم ،تؼْیل اًتمبل دسػت

ًذاسًذ .آهَصؽّبی آیٌذُ دس هَسد ثشًبهِسیضی ًْبدی ،ثش اػبع تدضیِ

فبسغیي كٌف هحلی دس ًضدیهتشیي هىتت هحشالی ،سا ؿبهل هیؿَد.

ٍ تحلیل ًیبصّبی لشیِ ،ثبیذ ثش ایي هْبستّب تبویذ داؿتِ ثبؿٌذ.

ضوٌب ،آهَصؽ هذاٍم دس لؼوت خٌجِّبی آهَصؿی ٍ سٍاًـٌبختی

ّش ػِ ؿَسا ثشای ثلٌذ ثشدى ػغح استجبط خَد ثب اداسات دٍلتی ٍ غیش

هذیشیت كٌفِ دسػی ٍ اسصیبثی هؼلن ،ثشای ؿَسای تؼلیوی ٍ ؿَسای

دٍلتی خبسج اص لشیِخبت ؿبىً ،یبص ثِ حوبیت داسًذ .استجبط ایي ًْبدّب

اداسی ّشدٍ ضشٍسی اػت.

ثب ػیؼتن سػوی دٍلتی ایي احتوبل سا وِ اػضبی ؿَسا هیتَاًٌذ ًیبصّب ٍ
هٌبفغؿبى سا ثِ همبهبت دٍلتی ثشػبًٌذ ،افضایؾ هیدّذ وِ ایي هَسد دس
رات خَد هیتَاًذ ثشای اًتمبل هَفمیتآهیض تؼلین ٍ تشثیِ ٍ ػبیش
خذهبتٍ ،ػیلِای خَثی ثبؿذ ٍ ،تمَیت ایي تؼبهل ثؼتگی ثِ

ضویوِ A

ػَاالت ًظش ػٌدی دس هَسد ػولىشد هذیشیتی ثشای ؿَسای اًىـبفی  ،ؿَسای تؼلیوی ٍ ؿَسای اداسی هىتت
تؼمیت ػولىشد ٍ هذیشیت

آیب اػٌبدػبصی خشیبى پشٍطُ ثِ كَست دائوی یب گبّب ٍ فمظ دس هَاسد خبف ،اًدبم هیـَد؟ ثؼذ اص چِ هذتی
ؿبخقّبی پیـشفت ؿٌبػبیی ٍ ثشسػی ؿذُاًذ؟

ثشسػی ػولىشد

آیب وبس پشٍطُ دائوب هَسد ثشسػی لشاس هیگیشد یب گْگبّی؟ چِ وؼی دس ثشسػی وبس پشٍطُ ؿبهل اػت؟ وبس ثب
ّذف پیـشفت دائوی هَسد ثشسػی لشاس هیگیشد یب فمظ دس كَست لضٍم ،صهبًی وِ هـىالت ثِ ٍخَد
هیآیذ ،ثشسػی هیؿَد؟

حل هـىل

آیب هـىالت اص عشیك ػیؼتن ًظبست سػوی یب اص عشیك سٍؽّبی ًظبست غیش سػوی ؿٌبػبیی ؿذُاًذ؟ آیب
ثشًبهِّبی ثْؼبصی ،ثخـی اص وبسّبی ػبدی اػت یب فمظ صهبًی وِ هـىالت ایدبد هیؿًَذ ،دس ًظش گشفتِ
هیؿَد؟

هذیشیت پیبهذّب

ٍلتی پالىّبی تؼمیجی یه پشٍطُ عشاحی هیـَد ،چِ حذِ اص پالىّب ثِ دػت هی آیذ؟ آیب ػذم دػتیبثی ثِ
اّذاف هَسد تَافك ،هٌدشثِ ًتیدِای خَاّذ ؿذ وِ ثتَاًذ ٍظیفِ سا اص ػضَ هؼئَل ثِ ػضَ دیگش هحَل وٌذ؟

تؼبدل دس اّذاف

آیب اّذاف ًْبد تَػظ خَدِ ًْبد تؼییي هیؿَد یب وذام ًْبد دیگش؟ اّذاف تب چِ حذ ثِ كَست ٍاضح ثب
پشٍطُّبی وِ تَػظ ًْبد هـخق اًدبم هیؿَد ،استجبط داسد؟ آیب اػضبء ثشای سػیذى ثِ اّذاف هؼٍَلیت
پزیش ّؼتٌذ؟

افك صهبًی اّذاف /آسصٍّب

آیب ًْبد اّذاف وَتبُ هذت ٍ دساص هذت سا تٌظین هیوٌذ ٍ آیب وذام سٍؿی ثشای اٍلَیتثٌذی اّذاف ٍخَد
داسد؟ آیب دس صهبًجٌذیّبی تؼییي ؿذُ ثشای دػتیبثی اّذاف ،دػتشػی ثِ اّذاف هوىي خَاّذ ثَد یب خیش؟

اّذاف ًبهتٌبػت

آیب ًْبد اّذافی سا وِ سػیذى ثِ آى آػبى ٍ یب حتی دؿَاس ثبؿذ ،تؼییي هیوٌذ؟ ثِ چِ هیضاى اػضبء اص اّذاف
تؼییي ؿذُ احؼبع اًگیضُ هیوٌذ؟آیب اػضبء ثشای سػیذى ثِ اّذاف دس ثشاثش ػتبًذاسد ٍاحذ هؼئَل اػتٌذ؟

ٍاضح ثَدى ػولىشد (فمظ ؿَسای

آیب ؿبخقّبی ػولىشد فشدی تؼشیف ؿذُ اػت؟ آیب ؿبخقّبی ػولىشد ثِ كَست هٌظن تَػظ اػضبی

اًىـبفی لشیِ)

دیگش تمَیت ٍ هَسد ثشسػی لشاس گشفتِ اػت؟

ػالٍُ ؿذُ تَػظ:ALSE

آیب ثَدخِّب ثِ عَس هٌظن ثشسػی هیؿًَذ ٍ هؼبهالت هبلی پشٍتىلّبی اػتبًذاسد هبلی سا تؼمیت هیوٌٌذ ،یب

هذیشیت هبلی (تٌْب ثشای ؿَسای

پشٍتىل هبلی اكال ٍخَد ًذاسد؟ تب چِ اًذاصُ ّوِ اػضبء اص پشٍتىلّبی هبلی آگبُ ّؼتٌذ؟

اًىـبفی لشیِ)

