چٍاتضاسَاییتشایگستششکسةيکاسمًسدویاصاست؟

سضذ ٍ پیطشفت ّش کست ٍ کبسی ثستگی ثِ ًَع تفکش ،تدشثِ ،استؼذاد ٍ تَاًبیی ّش ضخػی داسد .اگش ثِ تبصگی
کست ٍ کبس خَد سا ساُ اًذاصی کشدُایذ ثْتشیي تدشثِ ثشای کست ٍ کبستبى ،استفبدُ کشدى اص تدشثِ دیگش
اضخبغی است کِ لجل اص ضوب هَفك ضذُاًذ.
استفبدُ اص تدشثِی کبسی افشاد هَفك ساحتتشیي ًَع تدشثِ است .چَى ّضیٌِای ثشای آى پشداخت ًخَاّیذ کشد.
اهب ثبص ّن ایي تدشثِ سا ثبیذ ثب استفبدُ اص آصهَى ٍ خغب دس کست ٍ کبستبى پیبدُ سبصی کٌیذ اهب اهکبى داسد ثب
تَخِ ثِ ًَع هکبى ٍ صهبى ٍ ّوچٌیي فشٌّگ صهبى حبل ،لبثل استفبدُ ًجبضذ.
تین "کبفِ ًیبص" دس ایي همبلِ لػذ داسد  6تدشثِی افشاد هَفك دس کست ٍ کبس سا ثِ ضوب ًطبى دّذ .ایي تدشثیبت
ساُ حلّبیی سا ثِ ضوب ًطبى خَاّذ داد کِ ثتَاًیذ کست ٍ کبس خَد سا ثِ سَی سضذ ٍ پیطشفت حشکت دّیذ.
تاماَمشاٌتاشیذ....



1

میتًاویذ تا رکش مىثع ایه کتابیاممالٍ سا دس سایت یا يتالگ خًد مىتشش وماییذ.
شما 

 .1عاشكکاسیتاشیذکٍاوجاممیدَیذ

اٍلیي ٍ هْوتشیي تدشثِ ثشای پیطشفت دس کست ٍ کبس ایي است کِ ػبضك ثبضیذ ،ػبضك کبسی کِ اًدبم هیدّیذ.
ایي خیلی هْن است کِ توبم هطکالت ٍ هسبئلی کِ دس کبستبى ثِ ٍخَد هیآیذ سا ثِ ساحتی تحول کٌیذ .خیلی
اص افشاد حتی ًویداًٌذ کِ ثشای ثذست آٍسدى چِ چیضی تالش هیکٌٌذ.

چطًستفُمیمکٍعاشكکاسمانَستیم؟
ّش صهبى کِ دس کست ٍ کبستبى ثب ضَق ،رٍقّ ،یدبى ٍ اًگیضُ کبس کشدیذ ٍ سؼی ٍ تالش خَدتبى سا ثیطتش اص
ّویطِ هیکٌیذ ،ایي ًطبى اص ػبضك ثَدى ضوب ًسجت ثِ کبستبى داسد .اگش هذیش یک هدوَػِ ثبضیذ کن کن کست
ٍ کبستبى ثِ سَی پیطشفت لذم ثش هیداسد ٍ اگش کبسهٌذ ثبضیذ ثِ صٍدی ثِ ثْتشیي استمبء دسخِّب خَاّیذ سسیذ.
اّویت ایي هَضَع تب خبیی اداهِ داسد کِ حتی کبسهٌذاى ضوب ّن ػبضك ثَدًتبى سا هتَخِ خَاٌّذ ضذّ .ویي
هسئلِ کبفی است تب آًْب ّن ثشای پیطشفت ٍ تشلی کست ٍ کبستبى ،ثِ ضوب کوک کٌٌذ .فمظ کبفی است ّویي
اًگیضُای کِ داسیذ سا ثِ دیگشاى هٌتمل کٌیذ ٍ استجبط خَثی ثب کبسهٌذاى ثشلشاس کٌیذ.
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میتًاویذ تا رکش مىثع ایه کتابیاممالٍ سا دس سایت یا يتالگ خًد مىتشش وماییذ.
شما 

 .2یکمذیشفًقالعادٌتاشیذ

ّش ضخػی هیتَاًذ یک هذیش ثبضذ اهب ّش هذیشی ًویتَاًذ یک هذیش خَة ٍ فَق الؼبدُ ثبضذ .ایي کبس هستلضم
ایي است کِ هْبستّبی الصم سا ثذست ثیبٍسیذ .ثذست آٍسدى ایي هْبستّب ًیبص ثِ صهبى ٍ توشیي صیبد داسد.
یک کست ٍ کبس ثشای پیطشفت ثِ غَست گشٍّی کبس هیکٌذ .ضوب ثِ ػٌَاى یک هذیش ًویتَاًیذ توبم هْبستّب سا
ثذست ثیبٍسیذ .گبّی الصم است تب ثْتشیي اضخبظ سا استخذام کٌیذ تب دس ثْتشیي هکبى هدوَػِی ضوب کبس
کٌٌذ ٍ دس اصای کبسی کِ اًدبم هیدٌّذ حمَق دسیبفت کٌٌذ.
اهب ٍظیفِی ضوب ثِ ػٌَاى یک هذیش دس لجبل کبسهٌذاى ایي است کِ اًگیضُ ٍ ضَس ٍ اضتیبق الصم سا دس کبسهٌذاى
خَد ثِ ٍخَد ثیبٍسیذ .کبسهٌذاى ثِ ایٌگًَِ هَاسد ًیبص هجشم داسًذ .تب خبیی کِ هیتَاًیذ آًْب سا دس سَد ضشکت
سْین کٌیذ.
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میتًاویذ تا رکش مىثع ایه کتابیاممالٍ سا دس سایت یا يتالگ خًد مىتشش وماییذ.
شما 

ثِ عَس هثبل تب خبیی کِ ثَدخِی ضشکت خَاثگَ است دس اػیبد ثضسگ هبًٌذ ػیذ هجؼث ،ػیذ لشثبى ،ػیذ فغش ٍ ...
ثِ کبسهٌذاى خَد هجلغی سا ثِ ػٌَاى ػیذی پشداخت کٌیذ یب ّش سِ هبُ یک ثبس توبم کبسکٌبى سا ثب خبًَادُضبى ثِ
یک سستَساى دػَت کٌیذ.
سػبیت ایي ًکتِّبی کَچک اًگیضُ کبسکٌبى سا دٍ ثشاثش ٍ سضذ ٍ پیطشفت کست ٍ کبس ضوب سا تضویي هیکٌذ.

َ .3ذفگزاسیکىیذ

سضذ ٍ پیطشفت کست ٍ کبستبى ثذٍى ّذفگزاسی ،ثذٍى تؼییي هسیش ،ثذٍى تحلیل سلجب ٍ ثذٍى ایٌکِ ثذاًیذ
سلجبیتبى چِ اًذاصُ اص ثبصاس سا دس اختیبس داسًذ ،اهکبى پزیش ًخَاّذ ثَد .ثشای گستشش کست ٍ کبستبى ثبیذ
ّذفگزاسی کٌیذ .ثبیذ ثذاًیذ دس یک ،دٍ ٍ پٌح سبل آیٌذُ دس کدب ّستیذ .ثذٍى ثشًبهِ سیضی ضشٍع کست ٍ کبس
اضتجبُ است.
هیتَاًیذ ثب اّذاف کَتبُ هذت چٌذ هبِّ ضشٍع کٌیذّ .ش صهبى کِ ثِ اّذاف کَتبُ هذت خَد سسیذیذ ثِ سشاؽ
اّذاف ثلٌذ هذت ثشٍیذ .ثب یک ثشًبهِ کلی ٍ هکتَة ضذُ ،ثِ ساحتی هیتَاًیذ ثِ هَفمیتّبی چطوگیشی دست
پیذا کٌیذ.
4
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 .4استخذامافشادتاًَشسادسايلًیتلشاسدَیذ

هَفمیت ّش هدوَػِ ٍ کست ٍ کبسی ثب کبسکٌبى آى سلن هیخَسد .ایي ثذیي هؼٌب است کِ ّش چِ کبسکٌبى
ثبَّشتشی سا استخذام کٌیذ ثِ هَفمیت ،سضذ ٍ گستشش هدوَػِی ضوب کوک ضبیبًی خَاٌّذ کشد.
ایي ًکتِ سا هذ ًظش داضتِ ثبضیذ کِ ّش چِ کبسهٌذاًی ضؼیفتش ثب حمَق کوتش استخذام کٌیذ ضشس ثیطتشی
هتَخِ کست ٍ کبس ضوب خَاّذ ضذ .پس سؼی کٌیذ دس ایي هَسد اضخبغی سا استخذام کٌیذ کِ ثبَّشتش ٍ ثب
استؼذادتش ثبضٌذ ،حتی اگش حمَق ثیطتشی پشداخت کٌیذ.
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میتًاویذ تا رکش مىثع ایه کتابیاممالٍ سا دس سایت یا يتالگ خًد مىتشش وماییذ.
شما 

ایي یک لبًَى است کِ ّش صهبى اضخبظ ثبَّش سا استخذام هیکٌیذ ثبیستی اص آًْب تَلغ داضتِ ثبضیذ کِ ثِ
اصای پَلی کِ پشداخت هیکٌیذ ثیطتش ًسجت ثِ یک ضخع هؼوَلی ثشایتبى کبس کٌٌذ ٍ اص ثْشُی َّضی آًْب
استفبدُ کٌیذ.
ماافشادتاًَشسااستخذاممیکىیمتاآوُاتٍماتگًیىذچٍکاسیتایذاوجامدَیم.

اماچطًسیککاسمىذضعیفتٍکسةيکاستانضشسمیسساوذ؟
فشؼ کٌیذ یک کبسهٌذ سا ثشای ثخص ثجت لشاسدادّب استخذام کشدُایذ ٍ هبّی یک هیلیَى تَهبى ّن ثِ ٍی
حمَق هیدّیذ .ایي کبسهٌذ یک لشاسداد  01هیلیَى تَهبًی ثب یک ضشکت سا اص دست هیدّذ .دس ایٌدب ضوب 01
هیلیَى تَهبى ضشس کشدُایذ.
اهب فشؼ کٌیذ یک کبسهٌذ ثبَّشتش ٍ ثب استؼذادتش ثب هبّی  2هیلیَى تَهبى استخذام کشدُایذ ٍ ّویي لشاسداد سا
ثب  01هیلیَى تَهبى هیثٌذد .تفبٍت ایي دٍ کبسهٌذ دس ّویي هؼبهلِ کبهالً هطَْد استّ .ش چِ ثیطتش ثتَاًیذ
سٍی کبسهٌذاى خَد سشهبیِ گزاسی کٌیذ ثْتشیيّب سا ًػیت خَد خَاّیذ کشد.

 .5یکایذٌپشداصيالعیتاشیذ
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دًیبی کست ٍ کبس ثِ ایذُّبی خذیذ ٍ خاللبًِ ًیبص داسد .اگش ًتَاًیذ یک ایذُ خبظ سا ٍاسد ثبصاس کٌیذ پس ثبیذ
ّضیٌِ کٌیذ ٍ ثب استفبدُ اص ثبصاسیبثی ،هحػَالت خَد سا ثِ دیگشاى هؼشفی کٌیذ .اگش تفکشتبى ایي است کِ
ثبصاسیبثی کست ٍ کبستبى سا سّب کٌیذ ٍ ثِ دًجبل هطتشی ثبضیذ اضتجبّی هْلک ٍ هشگجبس اًدبم دادُایذ .ثبصاسیبثی
خضئی اص کست ٍ کبس است .چَى هطتشی ثذٍى ثبصاسیبثی هحػَالت ٍ خذهبت ضوب سا ًخَاّذ ضٌبخت.

آیاکسةيکاسیشىاختٍتششذٌاصمحصًالتکًکاکًالسامیشىاسیذ؟
ًَضبثِ کَکب کَال دس سغح دًیب ضٌبختِ ضذُ تشیي ثشًذ است .اهب ثب ّویي ٍخَد یک استشاتژی خبظ داسد ٍ
سبالًِ هیلیبسدّب دالس خشج هیکٌذ تب ضٌبختِ ضذُ تشیي ثشًذ دس توبهی دًیب ثبلی ثوبًذ.
ثشای سضذ ٍ پیطشفت کست ٍ کبستبى ّن ثبیذ ّضیٌِ کٌیذّ ،ن ثبصاسیبثی کٌیذ ٍ ّن اص سٍشّبی هختلف ٍ خذیذ
ثبصاسیبثی استفبدُ کٌیذ .سٍشّبیی کِ هطتشی ثب دیذًص ثِ یبد هحػَالت ضوب ثیفتذ .ثبصاسیبثی آى ّن اص ًَع
خاللبًِ هطتشی سا ثِ سوت کست ٍ کبستبى هیکطبًذ.

 .6سضایتمشتشیسادسايلًیتکاسیلشاسدَیذ
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یکی اص هسبئلی کِ ثبػث فشٍش دٍ ثشاثشی ضوب هیضَد ساضی کشدى هطتشیبى ثِ خػَظ هطتشیبى ًبساضی است.
سضبیت هطتشیبى ثش توبم هسبئل اسخحیت داسد ٍ ثبیذ ایي ًکتِ سا هذ ًظش داضتِ ثبضیذ کِ یک هطتشی ساضی
هیتَاًذ  01دسغذ هطتشی ساضی سا ثشای ضوب ًگِ داسد اهب یک هطتشی ًبساضی تمشیجبً حذٍد  01دسغذ
هطتشیّبیتبى سا اص کست ٍ کبستبى دٍس هیکٌذ.
هطتشیبى تَلغ داسًذ کِ ثب آًْب ثْتشیي ثشخَسد سا داضتِ ثبضیذ ٍ ّویي ثشخَسدّبی ساضی کٌٌذُ ،هطتشیّب سا
ساضی ٍ دس ًتیدِ ثِ کست ٍ کبستبى اػتوبد هیکٌٌذ ٍ ثِ خبعش ّویي اػتوبدضبىّ ،ن خَدضبى اص ضوب خشیذ
هیکٌٌذ ٍ ّن هطتشیّبی دیگش سا ثِ سوت کست ٍ کبس ضوب هیکطبًٌذ.
ثشای ایٌکِ ثتَاًیذ هطتشیّبیتبى سا ساضی ًگِ داسیذ حتوبً الصم ًیست کِ خلَ آًْب خن ٍ ساست ضَیذ ،هیتَاًیذ
یک خذهبت اضبفِ ثش سبصهبى ثِ آًْب اسائِ دّیذ.
ثِ عَس هثبل اگش هذیش یک هدوَػِ سستَساى ثبضیذ احتیبخی ًیست کِ حتوبً ثِ توبم هْوبىّب سش ثضًیذ ٍ اص آًْب
تطکش کٌیذ کِ هدوَػِ سستَساى آًْب سا اًتخبة کشدُاًذ.
ثِ خبی آى هیتَاًیذ دٍ سٍش صیش سا اًدبم دّیذ:
الف)یککاستتشکشسيیمیضَشمُمانتگزاسیذياصاوتخابسستًساوتاناصآوُاتشکشکىیذ.
میدَىذیکدسش،وًشاتٍ،آبمعذویي...تگزاسیذ.
مُمانَاسفاسش 

ب)اضافٍتشغزاییکٍ
سػبیت ّویي ًکبت کَچک ضوب سا سش صثبى هطتشیّب هیاًذاصد ٍ ثبصاسیبثی دّبى ثِ دّبى ثِ غَست سایگبى ثشای
ضوب اًدبم هیدٌّذ.
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سخهآخش
گستشش ٍ سضذ ّش کست ٍ کبسی ثستِ ثِ ًَع تفکش ضوب داسد .ثبیذ تفکشتبى سا تغییش دّیذ .اگش هیخَاّیذ کست
ٍ کبستبى ثِ سشػت پیطشفت کٌذ ثبیذ سٍی هطتشیّبی خَدتبى سشهبیِ گزاسی کٌیذ .آىّب سا ساضی ًگِ داسیذ تب
آًْب ّن دس ػَضص ثبصاسیبثی دّبى ثِ دّبى سا ثشایتبى اًدبم دٌّذ.
سؼی کٌیذ خالق ثبضذ ٍ ایي خاللیت سا ثِ کبسهٌذاى خَد هٌتمل کٌیذ .ایي است سهض هَفمیت ٍ سضذ ّش کست
ٍ کبسی.

ماسادسشثکٍَایاجتماعیدوثالکىیذ
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