خسیدن یب پرواز ،نبدانی یب دانبیی

مسئله این است!
افطیه آضفتٍ
ومبیىﺪٌ گﺮيٌ ثیه المللی سًاﺩ آمبﺭی ﺩﺭ ایﺮان(ISLP) 1
ي ػؿً َئیت مﺪیﺮٌ اوجمه آمبﺭ ایﺮان
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ٛٞا ر ٚت ٝرٚضٗ ضذٖ تٛد.
٘سیٓ خٙه سزتاسز دضت را طی ٔیوزد  ٚػّفٞای تاس ٜرا ت ٝحزوت در ٔیآٚرد.
چطٕٟایص را و ٝتاس وزد ،رٚس٘ٝای در دیٛار دیذ و ٝضایذ راٞی ت ٝآسادی در خٛد داضت.
تا تالش تسیار سؼی وزد رٚس٘ ٝرا تشرٌتز وٙذ  ٚخٛد را ت ٝتیز ٖٚتىطذ.
تا استفاد ٜاس ا٘ؼطاف تذ٘ی تاالی خٛد ٔٛفك ضذ ت ٝفضای سیثای تیزّٔ ٖٚحك  ٚاس صح ٝٙای
دَ اٍ٘یش تٟزٜٙٔذ ضٛد.
ٔتؼجة  ٚدر ػیٗ حاَ خٛضحاَ ت ٝغذاٞای تسیار  ٚرٍ٘ارً٘ دٚر تا دٚر خٛد خیز ٜضذ وٝ
تزای ضىٓ ٌزس ٝٙا ٚحىٓ آب تزای ٔاٞی را داضت .تا ضادی سایذاِٛصفی ضزٚع ت ٝتّؼیذٖ
غذاٞا وزد تذ ٖٚآ٘ى ٝت ٝاطزاف خٛد ٍ٘اٞی تیٙذاسد٘ .اٌٟاٖ چیشی ت ٝا ٚتزخٛرد و ٝتؼادِص را
وأال ت ٓٞ ٝسد  ٚتا سز ت ٝپاییٗ افتاد .در ٔسیز سمٛط چاِ ٝآتی را ٔطاٞذ ٜوزد ؤ ٝستمیٕا
ت ٝسٕت آٖ ٔیرفتِٚ .ی چیشی و ٝا ٚرا تزسا٘ذ ٜتٛد سمٛط ت ٝداخُ آب ٘ثٛد .تّىٝ
چٟز ٜتزسٙان خٛدش تٛد و ٝدر ٖٚآب ٔیدیذ.
1 http://www.SavadeAmari.com
2 http://www.irstat.ir
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تؼذ اس ایٙى ٝخٛد را اس آب تیز ٖٚوطیذ خٙىای ٘سیٓ را رٚی تذٖ خیس خٛد حس وزد وٝ
حاِص را جا آٚرد  ٚاحساس وزد چطٕٟایص تیص اس پیص تاس ضذ ٜاست .اس پاییٗ ٍ٘ا ٜخٛد
را ت ٝغذاٞای خٛش رً٘ تاال دٚخت و ٝچٙذ ِمٕ ٝای تیطتز اس آٖ ٘خٛرد ٜتٛدِٚ .ی آ٘چٝ
دیذ تؼذاد سیادی چٟزٜٞای تزسٙان تٛد و ٝلثال ضثی ٝآٖ را در آب دیذ ٜتٛد  ٚآٟ٘ا ت ٝطزس
ٚحطیا٘ ٝای ت ٝغذاٞا حّٕٚ ٝر ضذ ٜتٛد٘ذ .تا خٛد فىز وزد اٌز ٘جٙثذ اس لافّ ٝػمة ٔا٘ذ ٚ ٜتا
سزػت ضزٚع وزد ت ٝتاال رفتٕٗٞ .یٗ و ٝتا حاِتی ػٕٛدی ضزٚع ت ٝتاال رفتٗ وزدٛ٘ ،ری
چطٓ ا ٚرا ٘ٛاسش دادٛ٘ .ری و ٝاس یه جسٓ ٌزد سرد رً٘ ساطغ ٔیضذ .درخطص آٖ
جسٓ چٙاٖ تٛد و ٝلذرت حزوت را اس اٌ ٚزفت  ٚچٙذی تا چطٓٞای ٘یٓ تست ٝت ٝتٕاضای
یىی اس سیثاتزیٗ ٔخّٛلات طثیؼت پزداختٞ .ز چمذر ٌزٔتز ٔیضذ تٛا٘ایی حزوتص ٘یش
افشایص ٔییافت ٔ ٚتٛج ٝضذ ٘شدیه ضذٖ ت ٝایٗ سیثایی چمذر جذاب است .در ٕٞیٗ
افىار تٛد و ٝت ٝجٕؼیت ٘شدیه ضذ  ٚدر وٙار خٛد غذایی خٛضٕش ٜیافت و ٝاس دستزس
دیٍزاٖ ت ٝدٚر ٔا٘ذ ٜتٛد .تا سزػت ضزٚع ت ٝخٛردٖ وزد.
خٛردٖ  ٚخٛردٖ.
چٙذ صثاحی ٌذضت  ٚا ٚدر ایٗ ٔذت دٚستاٖ سیادی پیذا وزد  ٚتشرٌتز  ٓٞضذ ٜتٛد.
دٚستا٘ی ؤ ٝی خٛرد٘ذ  ٚسزٔست اس آٖ ٘ ٕٝٞؼٕت تٛد٘ذ .ت٘ ٝاٌٟاٖ ٘ذایی ضٙیذ  ٚسز را
تزای یافتٗ ٔٙثغ صذا ت ٝاطزاف چزخا٘ذِٚ .ی صذا اس تیز٘ ٖٚثٛد و ٝاس در ٖٚخٛد ا ٚتٛد.
صذا ا ٚرا ت ٝساختٗ خٛد ٔیخٛا٘ذ و ٝتالش سیادی را طّة ٔیوزد .صذا اس أ ٚیخٛاست تا
پطتىار سیاد خٛد را تساسد  ٚاس آٖ  ٕٝٞغذای خٛضٕش ٜصزف ٘ظز وٙذ .احٕما٘ ٝت٘ ٝظز
ٔیرسیذ ِٚی صذا ا ٚرا رٞا ٕ٘یوزدٌ .زس ٝٙتٛد ِٚی ٘ٛای دَاٍ٘یش صذا ا ٚرا ٔحصٛر خٛد وزدٜ
تٛدٛٔ .ضٛع را تا دٚستاٖ خٛد در ٔیاٖ ٌذاضت  ٚتا صذای خٙذ ٜی دِٟز ٜآٚر آٟ٘ا ٔٛاجٝ
ضذ و ٝتٕاْ سِّٟٛای ٔغش ا ٚرا ِزسا٘ذ .آٟ٘ا ٌفتٙذ و ٝایٗ صذا را ٔیضٙاسٙذ  ٚوسی حاضز
٘یست غذای خٛضٕش ٜرا فذای ایٗ ٘ذای احٕما٘ ٝوٙذ.
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ٔٙطمی تٛد ِٚی اس آٖ سٔاٖ و ٝاس تاالی درخت ت ٝدرٌٛ ٖٚداَ آب افتاد ٜتٛد٘ ،سیٓ خٙه
را تز رٚی تذٖ خٛد احساس وزد ٚ ٜدر ٔسیز تاال رفتٗ اس درختٌٛ ،ی درخطاٖ آسٕاٖ را
دیذٌ ٚ ٜزٔای دَ اٍ٘یش آٖ را حس ٕ٘ٛد ٜتٛد ،چیشی در٘ٚص تغییز وزد ٜتٛد .ا ٚچیشی را
ٔی دا٘ست و ٝدیٍزاٖ ت ٝآٖ تٛجٕ٘ ٝی وزد٘ذٚ .لتی ت ٝدٚستاٖ خٛد ٍ٘أ ٜی وزد چیش
ارسضٕٙذی را جش خٛردٖ  ٚخٛاتیذٖ ٕ٘ی دیذ .تصٕیٓ ٌزفت ت ٝصذا ٌٛش دٞذ ضایذ اتفالی
تیافتذ .ضزٚع ت ٝتالش وزد  ٚآ٘چ ٝرا دیٍزاٖ ٔی پٙذاضتٙذ ،تاٚر ٕ٘یوزد.
در ا ٚلذرتی ٚجٛد داضت لذرتی تزای تغییز  ٚتؼاِی .لذرتی تزای ساختٗ چیشی ضثی ٝیه
س٘ذاٖ .لذرتی تزای تالش  ٚوٛضص .حسص خٛب تٛد ِٚی ػّٕص احٕما٘ ٝت٘ ٝظز
ٔیرسیذ .صزف ٘ظز وزدٖ اس آٖ ٘ ٕٝٞؼٕت  ٚساختٗ س٘ذا٘ی ت ٚ ًٙتاریه چ ٝسٛدی
ٔیتٛا٘ست داضت ٝتاضذٞ .ز چ ٝجّٛتز ٔیرفت ٘ٛر ٌٛی درخطاٖ وٕزً٘ تز ٔیضذ  ٚصذای
خٙذ ٜدٚستا٘ص در ٌٛضص ٔیپیچیذ .در آخز تاریىی  ٚچارچٛتی و ٝدر آٖ ٞیچ دیذٕ٘ ٜی ضذ.
ِٚی ا ٚاس تالش دست ٘ىطیذ  ٚاحساس ٔیوزد تغییز سزاسز ٚجٛدش را احاط ٝوزد ٚ ٜخزدٜ
دردی ٘یش در دَ  ٚتٗ داضت .چطٕٟایص در اثز تاریىی سٍٙیٗ ضذ ٜتٛد .دیٍز رٔك تالش
تیطتز در تذٖ احساس ٕ٘ی وزد .وٓ وٓ داضت پطیٕاٖ ٔیضذ ِٚی را ٜتزٌطتی ٘ثٛد .خٛاب
تز أ ٚستِٛی ضذ .خٛاتی ػٕیك .آ٘مذر ػٕیك و٘ ٝفٕٟیذ چمذر خٛاتیذ ٜو٘ ٝاٌٟاٖ خزدٛ٘ ٜری
ا ٚرا اس خٛاب تیذار وزد.
تّ ٝرٚس٘ ٝای تٛد ٔا٘ٙذ رٚس٘ ٝرٚس أ .َٚثُ ایٙى٘ ٝجات پیذا وزد ٜتٛدٌٛ .ضٝای اس س٘ذا٘ص
خزاب ضذ ٜتٛد ٔ ٚیتٛا٘ست ٔجذداً چطٕٟایص را تٌٛ ٝی درخطاٖ آسٕاٖ ٔٛٙر وٙذ .فىز
غذاٞای خٛضٕش ٜتیز ٖٚاس دخٕ ٝتٟٙایی ،ا ٚرا تٚ ٝجذ آٚرد .تا د ٚتىاٖ لذرتٕٙذ  ٚتا اٍ٘یشٜ
ای تشري چٙاٖ دخٕ ٝرا در  ٓٞضىست و ٝخٛد حیزاٖ ضذ .دٚستاٖ خٛد را دیذ ؤ ٝطغَٛ
خٛردٖ ٞستٙذ  ٚتا دیذٖ ا ٝ٘ ٚتٟٙا خٛضحاَ ٘طذ٘ذ ؤ ٝتؼجة ت ٝا ٚخیز ٜضذ٘ذ  ٚتا  ٓٞپچ
پچ ٔیوٙٙذ.
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تىا٘ی دیٍز ت ٝخٛد داد  ٚآ٘مذر ٔحىٓ و ٝدٚتار ٜاس تاال ت ٝپاییٗ سمٛط وزدِٚ .ی ایٙثار چٟز ٜای
سیثا در ٌٛداَ آب یافت و ٝتاِٟایی داضت ت ٝسیثایی یه پزٚا٘ .ٝتاِٟایی و ٝا ٚرا ٞز وجا
ٔیخٛاست ٔیتزد  ٚاس سمٛطص جٌّٛیزی ٔیوزد .اس حس پزٚاس ت ٝضٛق آٔذ ٜتٛد .دیٍز تٝ
تٟٙا چیشی و ٝفىز ٕ٘ی وزد خٛردٖ تٛد  ٚخٛاتیذٖ .حس رٞایی  ٚاٚج ٌزفتٗ ا ٚرا ٔحصٛر خٛد
وزد ٜتٛد .تصٕیٓ ٌزفت ت ٝسٕت ٌٛی آسٕا٘ی اٚج تٍیزد .در پاییٗ دٚستاٖ خٛد را دیذ وٝ
در حاَ خٛردٖ تٛد٘ذ  ٚوٛچه  ٚوٛچىتز ٔیضذ٘ذ .اٚج وٌ ٝزفت در چٙذ لذْ آ٘طزفتز پسز
وطاٚرس را دیذ و ٝتا ٔمذار سیادی تزي تٛت در حاَ غذا دادٖ ت ٝوزٟٔایی درضت  ٚسضت
تٛد  ٚتزای ا ٚدست تىاٖ ٔیداد.

بحث:
ﺣتی لًیتﺮیه مﺪیﺮان ویﺰ ومیﺗًاوىﺪ اﺩػب وىىﺪ وٍ ثﺪين استفبﺩٌ اﺯ ػلم آمبﺭ ،اقﻼػبت وبفی اﺯ ﺗمبمی ﺟًاوت سـبﺯمبن ﺩاضـتٍ
ي میﺗًاوىﺪ ثُتﺮیه ﺭاٌ ﺣﻞ َب ﺭا ثﺮای ﺣﻞ مطىﻼت اﺭاﺋٍ ومبیىﺪ .اگـﺮ ثﭙـﺬیﺮیم ﺩﺭ َـﺮ سكﺤی اﺯ سبﺯمبن ،ممىه است ﺩاﺩٌ
َبیی مفیﺪ يلی ﺩيﺭ اﺯ چطم َمگبن مبوىﺪ ﺗػًیﺮ گًﺩال آة يﺟًﺩ ﺩاضتٍ ثبضﺪ ،قجیؼی است وٍ ثبیﺪ ثـٍ ﺩوجبل ﺭاٌ َـبیی
ثﺮای ضىبسبیی ایه ﺩاﺩٌ َب ي ﺗجﺪیﻞ آوُب ثٍ اقﻼػبت مفیﺪ ثبضیم ،ﺗب ثب ثىبﺭگیﺮی ایه اقﻼػبت ﺩﺭ ﺭيیٍ ﺗػمیم گیﺮی ثتًاویم
ﺗػمیمبﺗی ﺩاوص مﺤًﺭ گﺮفتٍ ي مﺪیﺮیتی ﺧﺮﺩمىﺪاوٍ ﺭا اﺭایٍ ومبییم.
مكبلؼبت آمبﺭی ﺩﺭ سبﺯمبن ي مﺨػًغبً ﺣًﺯٌ مىبثغ اوسبوی ،ﺩﺭ ﺟُت ضىبسبیی مﺤیف ﺧبﺭﺟی ي ﺩاﺧلی سبﺯمبن ي ثُجًﺩ
مستمﺮ ﺩﺭ ﺗمبﻡ اثؼبﺩ ثٍ مﺪیﺮان ومه می وىﺪ.
ﺗمبمی سبﺯمبوُب ثﺮای ﺣفﻆ ي اﺭﺗمبء پیًستٍ ي ثُجًﺩ مستمﺮ ،ویبﺯمىﺪ سٍ ػىػﺮ اسبسی ﺩاوص ،ﺧﻼلیت ي ثُﺮٌ يﺭی میثبضىﺪ.
یىی اﺯ سیستمَبیی وٍ ثبػﺚ اﺭﺗمبی ﺩاﺋمی ي مستمﺮ ایه سٍ ػىػﺮ می ضًﺩ ،ػلم آمبﺭ ي استفبﺩٌ اﺯ ﺭيضُبی آن است.
اثﺰاﺭی ثٍ مىظًﺭ ﺯﺩيﺩن غجبﺭ وبﺩاوی اﺯ فؿبی ﺗػمیمگیﺮی ي ﺩيﺭی اﺯ ﺭفتبﺭَبی ثﺪين ﺩاوص است .ػلم آمبﺭ ﺣبيی ﺭيضُبیی
ثﺮای فؼبل ومًﺩن ﺗًان فىﺮی مﺪیﺮیت ﺩﺭ ایجبﺩ ثُجًﺩَبی مستمﺮ ﺩﺭ وبﺭَبی مﺮثًـ ثٍ ﺧًﺩ است .ثُجًﺩی مستمﺮ وٍ
میﺗًاوﺪ پﺮياوٍای ﺯیجب ي سجه ثبل ﺭا اﺯ وﺮمی ﺯضت ي سىگیه ثیبفﺮیىﺪ.
اﺟبﺯٌ ﺩَیﺪ ثﺤﺚ ﺭا ثبﺯﺗﺮ وىیم.
اﺟبﺯٌ ﺩَیﺪ ثﺤﺚ ﺭا ثبﺯﺗﺮ وىیم.
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ثﺮﺧی اﺯ مﺪیﺮان ػلیﺭغم ایىىٍ یىی اﺯ مػﺮف وىىﺪگبن اغلی آمبﺭ ي اقﻼػبت َستىﺪ ﺗﺮﺟیح میﺩَىﺪ ثٍﺟبی ﺗًﺟٍ ثٍ ویبﺯ
ﺭيﺯاوٍ ﺧًﺩ ثٍ آمبﺭ ثٍ مًلغ ي ﺗفسیﺮ ﺩﺭست آن ،ﺗىُب ثٍ ﺩاوص مﺪیﺮیت ﺗىیٍ وىىﺪ .پﺮ ياؾح است وٍ مﺪیﺮان ثٍ استفبﺩٌ ي
ﺗفسیﺮ ﺩاﺩٌَبی آمبﺭی ثﺮای ثﺮوبمٍ ﺭیﺰی ي گﺮفته ﺗػمیمبت ﺩﺭست ي ثٍ مًلغ ویبﺯ ﺩاﺭوﺪ .ضبیﺪ ثٍ ػلت َمیه است وٍ ايل
آثبن مبٌ َﺮ سبل ﺭيﺯ آمبﺭ ي ثﺮوبمٍ ﺭیﺰی وبمگﺬاﺭی ضﺪٌ است ي ایه وبمگﺬاﺭی وطبوگﺮ اَمیت مًؾًع است.
اؾبفٍ وﺮﺩن مجبﺣﺚ سًاﺩ آمبﺭی ثٍ مجبﺣﺚ الﺯﻡ ػلمِ مﺪیﺮیت ،ومه ﺧًاَﺪ وﺮﺩ ﺗب مﺪیﺮان ﺗفىﺮ سیستمی ي ﺩﺭستی ﺩﺭ
اﺭﺗجبـ ثب ﺩاﺩٌ َبی ﺣًﺯٌ مﺪیﺮیت ﺧًﺩ پیﺪا وىىﺪ .سًاﺩ آمبﺭی ثﺮای مﺪیﺮان ثٍ ﺩيﺭ اﺯ مجبﺣﺚ ﺗئًﺭیه سىگیه آمبﺭ ي اﺣتمبالت،
ثﺮ ﺭيی ﺩﺭن غﺤیح ي استفبﺩٌ ثٍ مًلغ اﺯ ﺩاﺩٌَب ي آمبﺭَبی اﺭایٍ ضﺪٌ ﺗمﺮوﺰ میوىﺪ ﺗب لبثلیت ﺩﺭن ﺭياثف ي ضًاَﺪ يالؼی
مﺤیف وست ي وبﺭ ﺭا ثٍ مﺪیﺮان اَﺪا وىﺪ .ﺩيﺭی اﺯ مجبﺣﺚ غﺮفبً ﺗئًﺭیه آمبﺭ ممىه است ﺩﺭ وگبٌ ايل ،مجبﺣﺚ سًاﺩ آمبﺭی
ثﺮای مﺪیﺮان ﺭا سبﺩٌ وطبن ﺩَﺪ يلی ﺩﺭ يالغ ایجبﺩ یه ﺩﺭن غﺤیح ،ػمیك ي وبﺭثﺮﺩی ﺩﺭ ﺯمیىٍ آمبﺭ ثٍ َیچ يﺟٍ وبﺭ
سبﺩٌای ویست ي ویبﺯ ثٍ ﺗﻼش فﺮايان ﺗًسف متﺨػػبن ایه ﺣًﺯٌ ﺩاﺭﺩ .ثٍ لًل مؼﺮيف سﺨه سبﺩٌ گفته ،سﺨت است.
ثٍ وظﺮ می آیﺪ اقﻼع اﺯ مجبﺣﺚ ﺭیبؾی ي مﺤؽ ػلم آمبﺭ ي اﺣتمبل وجبیﺪ یه الﺰاﻡ ثﺮای مﺪیﺮان ﺗلمی ضًﺩ .ﺩﺭ ﺣمیمت يلتی
میگًییم مﺪیﺮان ﺩﺭ سﺮاسﺮ ﺩویب ثٍ آمبﺭ ویبﺯ ﺩاﺭوﺪ سًء ﺗفبَمی غًﺭت میگیﺮﺩ ي اﺯ آمبﺭ ثٍ مجبﺣﺚ ﺗئًﺭی ػلم آمبﺭ ي اﺣتمبل
ثﺮﺩاضت میضًﺩ .ثىبثﺮایه مجبﺣثی مبوىﺪ اﺣتمبالت ،ومًوٍ گیﺮی ي ﺧكبَبی آن ،ﺗًﺯیغَبی آمبﺭی ،فبغلٍ اقمیىبن ،آﺯمًن
فﺮؼ ،مؼىی ﺩاﺭی ،مﺪلسبﺯی ،پیص ثیىی ي مجبﺣثی اﺯ ایه لجیﻞ ثﺮای آوُب ﺗجًیﺰ میضًﺩ .مجبﺣثی وٍ ضبیﺪ وبﺭثﺮﺩ ضبیستٍای
اﺯ آمبﺭ ﺭا ثﺮای مﺪیﺮان متػًﺭ ومی وىﺪ ،گﺮچٍ مجبوی آمبﺭ ي ﺗفىﺮ اﺣتمبلی ي غیﺮ ﺣتمی ﺭا پیص ﺭيی آوُب لﺮاﺭ میﺩَﺪ ي
ثﺮﺩاضتی اﺯ ﺩاﺩٌ ﺭا ثب ﺩﺭغﺪی ﺧكب میسﺮ میسبﺯﺩ.
ثﺮای افﺮاﺩی وٍ َﺮ ﺩي مﺤیف ػلمی ي ػملی آمبﺭ ﺭا ﺗجﺮثٍ وﺮﺩٌ اوﺪ پﺮ ياؾح است وٍ ػلم آمبﺭ اﺭایٍ ضﺪٌ ثٍ مﺪیﺮان ثب آوچٍ
ﺩﺭ ػمﻞ ثب آن سﺮ ي وبﺭ ﺩاﺭوﺪ ویبﺯ ثٍ َمﺨًاوی لًی ي ﺧًثی ﺩاﺭﺩ .ثٍ ﺭاستی ثﺮای ایجبﺩ ﺩﺭن غﺤیح ﺧكبَبی آمبﺭی ،مؼىی
ﺩاﺭی ،فًایﺪ ﺗػبﺩفی ثًﺩن ومًوٍ ي غیﺮٌ ثﺮای مﺪیﺮان چٍ ویبﺯی ثٍ ثیبن ولیٍ وىبت فىی ي فﺮمًلُبی ﺭیبؾی آن است؟ ایىىٍ
مﺪیﺮی ثﺪاوﺪ ﺗًﺯیغ وﺮمبل ﺩاﺭای چٍ فﺮمًلی است ﺩﺭ وجبی وبﺭ ػملی ي مﺪیﺮیت اﺯ آن استفبﺩٌ ﺧًاَﺪ وﺮﺩ؟ مجﺤﺚ سًاﺩ
آمبﺭی ،ثیطتﺮ اﺯ آوىٍ ثٍ چىیه مجبﺣثی ثﭙﺮﺩاﺯﺩ ثٍ ﺩﺭن ﺩﺭست مﺪیﺮان اﺯ آمبﺭَبی مﺪیﺮیتی اَمیت می ﺩَﺪ ،چﺮا وٍ آوُب
یىی اﺯ مػﺮف وىىﺪگبن اغلی آمبﺭ ي اقﻼػبت َستىﺪ.
وىتٍ مُمی وٍ ثﺮوبمٍﺭیﺰان ﺩﺭ ﺗفىﺮ آمبﺭی میﺗًاوىﺪ مًﺭﺩ ﺗًﺟٍ لﺮاﺭ ﺩَىﺪ ﺗفبيت وگبٌ آمبﺭ ثٍ اقﻼػبت وسجت ثٍ ﺗفىﺮ
غیﺮآمبﺭی است .ػلیﺭغم اﺭﺗجبـ لًی ایه ػلم ثب ػلًﻡ ﺩیگﺮ مبوىﺪ ﺭیبؾی ،ثبیﺪ گفت وٍ اقﻼػبت آمبﺭی اﺭﺗجبـ غﺪﺩﺭغﺪ
ثب مفًُﻡ ي مته اﺭاﺋٍ ضﺪٌ ﺩﺭ گﺰاﺭش آمبﺭی ﺩاﺭﺩ ي اػﺪاﺩ ي اﺭلبﻡ آمبﺭی ،ثٍ ﺗىُبیی وطبنﺩَىﺪٌ چیﺰی وﺨًاَىﺪ ثًﺩ .ثٍ قًﺭ
ﺩلیمتﺮ ،مجبﺣﺚ آمبﺭی ثٍ غًﺭت مجﺮﺩ ،لبثﻞ ﺗجﺰیٍ ي ﺗﺤلیﻞ ویستىﺪ .ثﺮای مثبل گﺮچٍ ﺩٌ ﺩﺭ غﺪ یه ػﺪﺩ لبثﻞ لجًل ثﺮای
اوجبﻡ مﺤبسجبت ﺭیبؾی است يلی ثٍ ﺗىُبیی ﺩﺭ ﺗفىﺮ آمبﺭی مفًُمی وﺪاﺭﺩ ي ایه سًال ﺭا پیص میآيﺭﺩ وٍ ﺩٌ ﺩﺭغﺪ چٍ
چیﺰی یب چٍ مًؾًػی؟ ﺩﺭ ﺣمیمت ثیبن اػﺪاﺩ ﺩﺭ یه مفًُﻡ اﺭاﺋٍ ضﺪٌ ویبﺯ ثٍ ﺗًاوبیی استىجبـ ي ثﺮلﺮاﺭی اﺭﺗجبـ ثیه آن
اػﺪاﺩ ي مفًُﻡ مًﺭﺩ اضبﺭٌ ﺩاﺭﺩ.
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ضبیﺪ یه مﺪیﺮ یب فﺮﺩ آمبﺭﺩان ﺩﺭ ﺧﺪمت مﺪیﺮیت یه سبﺯمبن ،ثتًاوﺪ ﺗمبمی مﺤبسجبت الﺯﻡ ثﺮای ثٍ ﺩست آيﺭﺩن اقﻼػبت
آمبﺭی ﺭا اوجبﻡ ﺩَﺪ ،يلی ثیبن ﺩﺭست ي استىجبـ غﺤیح اﺯ آمبﺭ اﺭاﺋٍ ضﺪٌ چیﺰ ﺩیگﺮی است .ثﺮای مثبل ﺩﺭن ایه مكلت وٍ
اﺭﺗجبـ لﺰيمبً ﺭاثكٍ ػلت ي مؼلًلی ﺭا وطبن ومیﺩَﺪ يلی ثﺮای مكبلؼٍ یه ﺭاثكٍ ػلت ي مؼلًلی ﺩاوسته ممﺪاﺭ اﺭﺗجبـ میﺗًاوﺪ
ﺭاَگطب ثبضﺪ ،وىتٍای است وٍ ﺩﺭ فﺮمًلَبی َمجستگی ﺗًاوبیی وطبن ﺩاﺩن آن يﺟًﺩ وﺪاﺭﺩ .ضىیﺪن ایه مكلت وٍ وطًﺭی
ثُتﺮیه ﺭضﺪ وبﺧبلع ملی ي سكح ثُﺪاضت ﺭا ﺩﺭ مىكمٍ ﺧًﺩ ﺩاﺭﺩ ،ضبیﺪ ثﺮای فﺮﺩی وٍ ﺗفىﺮ آمبﺭی وﺪاﺭﺩ ﺟبلت ثبضﺪ ،يلی
یه مﺪیﺮ ثب سًاﺩ آمبﺭی وٍ لﺰيمبً متﺨػع ﺭضتٍ آمبﺭ ویست ﺩﺭ لغت "ثُتﺮیه" وىجىبيی وﺮﺩٌ ي اﺧتﻼف مؼىیﺩاﺭ ثب
وطًﺭَبی ثؼﺪی ﺭا ﺟستجً ﺧًاَﺪ وﺮﺩ چﺮاوٍ ممىه است ثُتﺮیه وطًﺭ لﺰيمبً اﺧتﻼف مؼىیﺩاﺭی ثب ﺭلجبی ﺧًﺩ وﺪاضتٍ
ثبضﺪ .ایه مكلت ثٍ ﺗسلف وبمﻞ ثﺮ فﺮمًلَبی اﺧتﻼف مؼىیﺩاﺭی ویبﺯ وﺪاﺭﺩ ثلىٍ آوچٍ ویبﺯ ﺩاﺭﺩ ﺗفىﺮ آمبﺭی است.
َمبوكًﺭ وٍ می ﺩاویم فﺮؾیبت آمبﺭی میﺗًاوﺪ وتبیج یه ثﺮﺭسی آمبﺭی ﺭا ﺗﺤت ﺗبثیﺮ لﺮاﺭ ﺩَﺪ .ثﺮای مثبل اگﺮ ومًوٍ مًﺭﺩ
ثﺮﺭسی ﺭا ﺣﺪالﻞ ومًوٍ الﺯﻡ ﺩﺭ وظﺮ ثگیﺮیم میﺗًاویم امیﺪياﺭ ثبضیم اﺧتﻼفبت ثیه گﺮيٌَب ثیطتﺮ وطبن ﺩاﺩٌ ضًﺩ ي یب ثﺮای
وبَص اﺧتﻼفبت ثیه گﺮيٌَبی مًﺭﺩ ثﺮﺭسی ضبیﺪ ثب افﺰایص ﺣجم ومًوٍ ثٍ ممػًﺩ ثُتﺮ ثﺮسیم .یه مﺪیﺮ ﺩاﺭای سًاﺩ
آمبﺭی میﺩاوﺪ وٍ ﺩﺭ وظﺮ گﺮفته فﺮؾیبت اثتﺪایی یه ثﺮﺭسی آمبﺭی ثﺮ اسبس ﺩاﺩٌ چمﺪﺭ میﺗًاوﺪ ثﺮ ﺭيی ﺩﺭغﺪَبی ثٍ
ﺩست آمﺪٌ اﺯ یه مكبلؼٍ آمبﺭی ﺗبثیﺮ ثگﺬاﺭﺩ .مﺨػًغبً ﺯمبوی وٍ فبوتًﺭَبی مﺮﺗجف ي مﺪاﺧلٍگﺮ يﺟًﺩ ﺩاﺭوﺪ .ثﺮای مثبل یه
مﺪیﺮ اﺭضﺪ ممىه است ﺭییس یه ثﺨص ﺭا ثﺮ اسبس پبییه ثًﺩن وﺮﺥ وبﺭایی ثبﺯﺧًاست وىﺪ ﺣبل آوىٍ ثٍ يؾؼیت وبمىبست
مﺤیكی ي ػًامﻞ ﺗبثیﺮ گﺬاﺭ ثیﺮيوی ﺩلت وىﺮﺩٌ است .یه مﺪیﺮ ﺩاﺭای سًاﺩ آمبﺭی ﺗًاوبیی ضىبﺧت متغیﺮَبی مﺪاﺧلٍگﺮ ي
فﺮؾیبت آمبﺭی ﺭا وست وﺮﺩٌ ي ﺩﺭ ﺗفسیﺮ اﺧجبﺭ ي گﺰاﺭشَبی آمبﺭی ثٍ آن ﺗًﺟٍ ﺩاﺭﺩ.
وىتٍ ثؼﺪی ﺗًﺟٍ ثٍ ﺗفىﺮ اﺭﺯیبثبوٍ است .مﺪیﺮان ثبیﺪ ﺩاﺭای لبثلیت ﺩﺭن ممﺪاﺭ ﺣمبیت ضًاَﺪ آمبﺭی اﺯ یه وتیجٍگیﺮی یب
ﺗػمیم مﺪیﺮیتی ثبضىﺪ .ثﺮای یه مﺪیﺮ ،ضىبﺧت اػﺪاﺩ ي یب اوجبﻡ سﺮیغ مﺤبسجبت ﺫَىی لﺰيمبً مُم ﺗلمی ومیضًﺩ وٍ ضبیﺪ
ایه ﺗًاوبیی ﺩﺭ یه فﺮﺩ ػبﺩی ویﺰ ثبضﺪ .ثلىٍ ویبﺯ ثٍ َىﺮ اﺭﺯیبثی اػﺪاﺩ ثٍ ػىًان ضًاَﺪ آمبﺭی مكﺮح است ي ایىىٍ ﺩﺭ
استىجبـ وتبیج یه ﺗﺤمیك آمبﺭی ثتًاوﺪ مكبلت اﺭاﺋٍ ضﺪٌ ﺭا ثٍقًﺭ غﺤیح ي ياؾح ﺗﺤلیﻞ وﺮﺩٌ ي ثٍ ػىًان مثبل متًﺟٍ ضًﺩ
وٍ اﺭیجی ایجبﺩ ضﺪٌ ﺩﺭ وتبیج یه ﺗﺤمیك ﺩاﺭای اَمیت ثیطتﺮی اﺯ ﺗػبﺩفی ثًﺩن یب وجًﺩن ومًوٍَب است ي وتبیج ﺭا ثیطتﺮ
ﺗﺤت ﺗبثیﺮ لﺮاﺭ میﺩَﺪ یب ﺧیﺮ.
مًؾًع ﺩیگﺮ ﺗفىﺮ لؿبيتگﺮاوٍ است .ایه لﺪﺭت ﺗفىﺮ ﺩﺭ یه مﺪیﺮ ثٍ اي ایه امىبن ﺭا میﺩَﺪ وٍ ﺩﺭ مًﺭﺩ ایىىٍ چٍ چیﺰی
ﺭا ثبيﺭ وىﺪ یب ثﺮ اسبس ﺩاﺩٌَبی آمبﺭی اوجبﻡ ﺩَﺪ ،ﺗػمیم ﺩﺭست ثگیﺮﺩ .ﺩﺭ ﺣمیمت اي میﺩاوﺪ چﺮا ایه ﺗػمیم ثُتﺮیه است
ي ﺩالیﻞ آن چیست .ایه امﺮ مﺤمك ومی ضًﺩ مگﺮ ایىىٍ يی ثب مفبَیمی مبوىﺪ َﺰیىٍ-فبیﺪٌ ي اﺭﺗجبـ آن ثب اﺣتمبل ي ﺭیسه
ﺩﺭ َىگبﻡ ﺗػمیمگیﺮی آضىب ثبضﺪ ي وتبیج آمبﺭی اﺭاﺋٍ ضﺪٌ ﺩﺭ ایه ﺯمیىٍَب ﺭا ﺗﺤلیﻞ وىﺪ.
مكبلت اﺭایٍ ضﺪٌ ،مفبَیمی اﺯ ػلم آمبﺭ است وٍ وبﺭوىبن سبﺯمبنَب ،مﺨػًغبً مﺪیﺮان ،ثب ایه مكبلت ﺩﺭگیﺮ َستىﺪ ﺗب ثتًاوىﺪ
ﺗػمیمبت ﺩﺭست ﺭا ثﺮ اسبس ﺩﺭن غﺤیح اﺯ آمبﺭَبی اﺭاﺋٍ ضﺪٌ ،ثﺮای سبﺯمبن ﺧًﺩ ثٍ اﺭمغبن آيﺭوﺪ .ضبیﺪ ضبیستٍ ثبضﺪ ایه
ﺭا سًاﺩ آمبﺭی ثﺮای مﺪیﺮان ثىبمیم ي ثب ﺗًﺟٍ ثٍ ایىىٍ سبل  2113ﺭا سبل ﺟُبوی آمبﺭ میﺩاویم ،ﺟُت گستﺮش ثیص اﺯ پیص
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آن اﺯ ﺧًﺩ سًال وىیم "چٍ اقﻼػبت آمبﺭی ﺩﺭ مﺤیف ﺩاﺧلی ي ﺧبﺭﺟی سبﺯمبن ،ﺭسبوٍَب ي ﺟبمؼٍ ثﺮای وبﺭوىبن ي مﺨػًغبً
مﺪیﺮان ي ثﺮوبمٍﺭیﺰان يﺟًﺩ ﺩاﺭﺩ وٍ ثبػﺚ میضًﺩ ثﺮوبمٍﺭیﺰی ي آمبﺭ ،ﺩﺭ یه ﺭيﺯ ملی ،وىبﺭ یىﺪیگﺮ لﺮاﺭ ﺩاﺩٌ ضًوﺪ؟"
سًاﺩ آمبﺭی ثﺮای مﺪیﺮان ،ویبﺯَبی آمبﺭی آوُب ﺭا ثﺮ اسبس آمبﺭَبیی ﺗؼﺮیف میوىﺪ وٍ َﺮ ﺭيﺯ ﺩﺭ فؼبلیت مﺪیﺮیتی ﺧًﺩ ثب آن
سﺮيوبﺭ ﺩاﺭوﺪ ي مكمئىبً َﺪف آن ایجبﺩ یه آمبﺭﺩان ػلمی ي ﺗئًﺭیه ویست.
ﺣجم ﺩاﺩٌَبی آمبﺭی ﺭيﺯ ثٍ ﺭيﺯ ﺩﺭ ﺣبل افﺰایص است ي ﺩﺭ ﺩویبی وىًوی ،ﺟىس اقﻼػبت آمبﺭی اﺯ ﺩاﺩٌَبی ثٍ ﺩست آمﺪٌ
ثﺮ اسبس آﺯمبیصَب ،ثٍ ﺩاﺩٌَبی ﺣبغﻞ ضﺪٌ اﺯ مطبَﺪات ﺗغییﺮ پیﺪا وﺮﺩٌ است .مجبﺣﺚ وسجتبً ﺟﺪیﺪی مبوىﺪ ﺩاﺩٌوبيی ي
ﺗﺤلیﻞ مىبثغ ﺩاﺩٌای ﺣجیم ﺩﺭ وىبﺭ مجبﺣثی سىتی مبوىﺪ قﺮح آﺯمبیصَب ي ومًوٍگیﺮی مكﺮح ضﺪٌاوﺪ ي مكبلؼبت لجﻞ ي ثؼﺪی،
ﺟبی ﺧًﺩ ﺭا ثٍ مكبلؼبت چىﺪسكﺤی ي ﺩاﺩٌَبی پىﻞ ،فؿبیی ،سبوسًﺭ ضﺪٌ ،ﺭوًﺭﺩ ي غیﺮٌ ياگﺬاﺭ وﺮﺩٌ است .ایه ﺗغییﺮات ﺭا
َىگبمی وٍ ﺩﺭ وىبﺭ ویبﺯ ثٍ ﺗػمیمگیﺮی ثﺮ اسبس اقﻼػبت ي ﺗﺤلیﻞَبی مستىﺪ ي ػلمی ثگﺬاﺭیم ،ػمك لؿیٍ ي ویبﺯ ﺭيﺯ
افﺰين ثٍ افﺰایص ﺩاوص ﺩﺭ ﺯمیىٍ آمبﺭ مطﺨع میضًﺩ.
سًال اغلی ایه است .آیب الﺯﻡ است ﺗب یه مﺪیﺮ ﺧﺮﺩمىﺪ ،ﺗًسف ﺗﺤلیﻞ ﺩﺭست مًلؼیت ي اوجبﻡ ياوىص ثٍ مًلغ ثﺮ اسبس
ثﺮﺭسی َبی ػلمی ي غﺤیح ،پبسﺨگًی ویبﺯَبی يالؼی ﺣًﺯٌ مﺪیﺮیت ﺧًﺩ ثبضﺪ؟ اگﺮ پبسﺦ مثجت است ،مىكمی است وٍ
مﺪیﺮان ،ﺭاَجﺮﺩ ﺗمًیت سًاﺩ ي ﺗفىﺮ آمبﺭی ﺭا ثیص اﺯ پیص ﺩﺭ ﺣًﺯٌ مﺪیﺮیتی ﺧًﺩ ﺗمًیت وىىﺪ ي وبﻡ آن چیﺰی ﺭا وٍ ثﺮ
اسبس ﺗجﺮثٍ اوجبﻡ میﺩَىﺪ ﺭا ثكًﺭ ػلمی ویﺰ ثطىبسىﺪ.
ﺩﺭ ﺩویبی امﺮيﺯ چىیه ثٍ وظﺮ میﺭسﺪ وٍ گﺰاﺭشَبی مﺪیﺮیتی ویبﺯمىﺪ مجبﺣثی ػﺪﺩی ي استىجبقی اﺯ ػلم آمبﺭ َستىﺪ وٍ
مﺪیﺮان ﺭا ثٍ ﺩاضته ﺗفىﺮ آمبﺭی ثیص اﺯ پیص سًق میﺩَﺪ .مجبﺣثی وٍ ثب ﺗجﺮثیبت ي ویبﺯَبی ﺭيﺯاوٍ آوُب مىكجك ثًﺩٌ ﺗب
ثتًاوىﺪ مسبیﻞ ﺧًﺩ ﺭا ثٍ قًﺭ وبمﻼً وبﺭثﺮﺩی ﺩﺭ مجبﺣﺚ قﺮح ضﺪٌ ثجیىىﺪ .ﺩﺭ ﺣمیمت ﺩﺭ ﺩویبی اقﻼػبت ي ﺩاوص امﺮيﺯی،
َمﺮاَی مثلﺚگًوٍ مﺪیﺮ ،ﺗػمیمگیﺮی ي سًاﺩ آمبﺭی ،ولیﺪ ایجبﺩ مﺪیﺮیت وبﺭثﺮﺩی ي مًثﺮ است.
ثٍ وظﺮ وًیسىﺪٌ ﺭػبیت اغًل سًاﺩ آمبﺭی ) (Statistical Literacyﺩﺭ یه گﺰاﺭش مﺪیﺮیتی میﺗًاوﺪ ﺩﺭن مكبلجی اﺯ
لجیﻞ ایه مكلت وٍ ثﺮﺧی اﺯ وتبیج فﺮآیىﺪَبی ﺗػبﺩفی مًﺟًﺩ ﺩﺭ ﺩویب ﺩﺭ ﺗؼﺪاﺩ مىبست يلبیغ مفًُﻡ پیﺪا میوىىﺪ ﺭا سُﻞ
وىﺪ .ﺩﺭ ﺣمیمت ،ﺯمبوی وٍ ﺗؼﺪاﺩ مﺤﺪيﺩی مىبثغ اقﻼع ﺩﺭ ﺭاثكٍ ثب یه فﺮآیىﺪ ﺗػمیمگیﺮی ﺩﺭ اﺧتیبﺭ است ،سﺨت میﺗًان
ثٍ اقﻼػبت غﺤیح مًﺭﺩ اوتظبﺭ ﺩست پیﺪا وﺮﺩ ي ثبیﺪ ثٍ ﺗؼﺪاﺩ مكلًثی اﺯ ﺩاﺩٌَبی غﺤیح ،ثٍ َىگبﻡ ي مﺮﺗجف ﺩستﺮسی
ﺩاضت وٍ ثٍ غًﺭت ػلمی گﺮﺩآيﺭی ضﺪٌاوﺪ .ضىبﺧت ﺟبیگبٌ مكبلؼبت آمبﺭی ﺩﺭ ثﺮﺭسیَبی مﺤیف ﺧبﺭﺟی ي ﺩاﺧلی سبﺯمبن
ﺟُت ﺗطﺨیع يؾؼیت مًﺟًﺩ ي مكلًة ﺩﺭ ﺭاستبی ﺗمبﻡ ثﺮوبمٍﺭیﺰیَبی وﻼن ي ﺭاَجﺮﺩی ﺗب ﺟﺰیی ي َمچىیه ﺗُیٍ
ضبﺧعَبی مىبست ﺟُت وىتﺮل ي اﺭﺯیبثی يؾؼیت ي میﺰان اﺣﺮاﺯ ضﺪن اَﺪاف ثﺮوبمٍ ثﺮای یه مﺪیﺮیت مًثﺮ میﺗًاوﺪ
ﺣیبﺗی ثبضﺪ .ﺗًاوبیی ﺗطﺨیع یه مكبلؼٍ آمبﺭی ﺧًة اﺯ یه مكبلؼٍ وبوبمﻞ ي آضىبیی ولی ثب وبﺭوﺮﺩَب ي ومبـ لًت ي
ؾؼف ﺭيشَبی مﺨتلف ﺗﺤلیﻞ ﺩاﺩٌ ،ثﺪين ویبﺯ ثٍ فﺮمًلَبی ﺭیبؾی یب مجبوی مﺤؽ اﺣتمبلی آوُب ،پبیٍ ي اسبس وبﺭ است
وٍ ﺗمﺮوﺰ ثیطتﺮ ثﺮ ﺭيشَبی آمبﺭی مبوىﺪ ضبﺧعسبﺯی ،مﺪل سبﺯی ،مﺪیﺮیت ﺭیسه ي پیصثیىی آیىﺪٌ ثﺮ اسبس ػلم آمبﺭ
ي مﺪلَبی اﺭاﺋٍ ضﺪٌ ﺭا میقلجﺪ .ثﺮای مثبل آضىبیی ثب وبﺭوﺮﺩ ﺭيش ضجیٍسبﺯی مًوت وبﺭلً یب اوًاع ﺭيشَبی ﺩیگﺮ ضجیٍ-
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سبﺯی ﺩﺭ ﺗﺤلیﻞ ﺭیسه ي وﺤًٌ ﺗفسیﺮ وتبیج مﺮثًـ ثٍ آن ﺩﺭ ػػﺮ ﺣبؾﺮ وبﺭی پیچیﺪٌ ي ﺩيﺭ اﺯ اوتظبﺭ ویست .ﺩﺭن ﺭاثكٍ
ضیًع ي ثﺮيﺯ ﺩﺭ ﺭياثف ثیبن ضﺪٌ ﺗًسف آمبﺭَ ،مبومﺪﺭ ثﺮای یه مجمًػٍ مﺪیﺮیتی الﺯﻡ است وٍ ﺩﺭن ﺭاثكٍ ثیه سُبﻡ ي
ثبﺯﺩٌ ﺩﺭ التػبﺩ یب ثﺪَی ي وسﺮ ثًﺩﺟٍ ﺩﺭ ﺣسبثﺪاﺭی الﺯﻡ استَ .مبوكًﺭ وٍ میﺩاویم ممىه است ﺩﺭ یه ﺯمبن مطﺨع ي
ثبثت وﺮﺥ ثیىبﺭی ﺩﺭ یه ﺗجبﺭت ﺧبظ لبثﻞ وبﺭثﺮﺩ ي ﺗىﺮاﺭ ثبضﺪ يلی ضیًع ثیىبﺭی ﺩﺭ قًل ﺯمبن ،وﺮﺥ افﺰایص ثیىبﺭی ﺭا
ﺗغییﺮ ﺩاﺩٌ ي وتبیج ثب گﺬضت ﺯمبن ﺗغییﺮ ﺧًاَﺪ وﺮﺩ ي ﺩﺭ ﺣمیمت ضیًع یه يالؼٍ ،ﺩﺭ وتیجٍ ﺭفتبﺭ ثﺮيﺯ یبفتٍ وىًوی ،ممىه
است وتبیج آیىﺪٌ ﺭا متفبيت سبﺯﺩ .ﺩﺭن ویبﺯ ي فبیﺪٌ ثﺮﺭسی آمبﺭی ثﺮﺧی گﺮيٌَب ي يلبیغ ثٍغًﺭت ﺟﺪاگبوٍ ،مبوىﺪ ﺩﺭن الﺰاﻡ
ثﺮﺭسی ﺟﺪاگبوٍ ﺭیسه سبﺯمبنَبی لﺪیمی ي ﺟﺪیﺪ ي یب ثﺮﺭسی آمبﺭی ضىبیبت وٍ ﺗىُب ثﺮ اسبس ﺗؼﺪاﺩ آوُب ثلىٍ ثﺮ اسبس
ضﺪت ﺗبثیﺮ آوُب ﺩﺭ اػتجبﺭ سبﺯمبوی مبوىﺪ ثﺮﺧی مفبَیم ﺣسبثﺪاﺭی است وٍ ویبﺯ ثٍ ثﺮﺭسی ﺟﺪاگبوٍ َﺰیىٍَبی ثبثت ي متغیﺮ،
لبثﻞ وىتﺮل ي غیﺮلبثﻞ وىتﺮل ي مستمیم ي غیﺮ مستمیم ﺩاﺭوﺪ ي ایه الﺰاﻡ ثبیﺪ ﺩﺭ یه گﺰاﺭش مﺪیﺮیتی مكلًة ﺩﺭ وظﺮ گﺮفتٍ
ضًﺩ.
ﺩﺭ ﺯمبن وىًوی وٍ سبل ﺟُبوی آمبﺭ وبﻡ گﺮفتٍ است پیطىُبﺩ میضًﺩ میﺰان آضىبیی ﺧًﺩ ﺭا ثب مجبﺣثی وٍ چىﺪان ﺗﺨػػی
آمبﺭی مبوىﺪ مًاﺭﺩ ﺯیﺮ ثسىجیم ي ﺟبیگبٌ ﺧًﺩ ﺭا ﺩﺭ ﺯمیىٍ ﺗفىﺮ آمبﺭی اﺭﺯیبثی وىیم ﺗب ثتًاویم ايل آثبن مبٌ امسبل ،ثب غﻼثت
وبﻡ آمبﺭ ﺭا ﺩﺭ وىبﺭ ثﺮوبمٍﺭیﺰی ثٍ ػىًان یه ﺭيﺯ ملی ثیبن وىیم.
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ﺗب چٍ ﺣﺪ ثب ومص ػلم آمبﺭ ﺩﺭ مجبﺣﺚ مﺪیﺮیتی مبوىﺪ ﺗطﺨیع ﺣًﺯٌَب ي گپ ﺩاوطی ﺩﺭ سبﺯمبن مﺮثًـ ثٍ
مﺪیﺮیت ﺩاوص ،ثﺮﺭسیَبی اوگیﺰضی ي غیﺮٌ ﺩﺭ مﺪیﺮیت مىبثغ اوسبوی ،ﺗﺤلیﻞ مﺤیف ﺩاﺧلی ي ﺧبﺭﺟی ﺩﺭ
مﺪیﺮیت ﺭاَجﺮﺩی ،استفبﺩٌ اﺯ مﺪلَبی ضجیٍسبﺯی ي فﺮآیىﺪَبی ﺗػبﺩفی ﺩﺭ مﺪیﺮیت ﺭیسه ،وىتﺮل ي اﺭﺯیبثی
قی مسیﺮ ثیه يؾؼیت مًﺟًﺩ ﺗب يؾؼیت مكلًة ﺗًسف ضبﺧعَبی ػلمی آضىب َستیم؟
ﺗب چٍ ﺣﺪ ﺩﺭ مًاﺟٍ ثب ﺟﺪايل آمبﺭی ي وﺮﺥَب ي ﺩﺭغﺪَب ،ومًﺩاﺭَبی آمبﺭی ي ﺩﺭن يؾؼیت مًﺟًﺩ ي مكلًة،
ﺩﺭغﺪَبی ﺗغییﺮ ي ومًﺩاﺭَبی وبﺭثﺮﺩی مبوىﺪ ومًﺩاﺭَبی وىتﺮل فﺮآیىﺪ ،ضجىٍای ،پبﺭﺗً ي غیﺮٌ ﺗفسیﺮ غﺤیح
اﺭایٍ میﺩَیم؟
آیب ﺗًاوبیی مﺪیﺮیت پﺮيﺱٌ آمبﺭی ي گبﻡَبی الﺯﻡ ثﺮای اوجبﻡ یه ﺗﺤلیﻞ مىبست آمبﺭی ﺩﺭ ﺣًﺯٌ مﺪیﺮیت مب ثٍ
اوﺪاﺯٌ مكلًة ﺗمًیت ضﺪٌ است؟
آیب ثب وﺤًٌ ﺗفسیﺮ غﺤیح ي وىبت مؼیبﺭَبی آمبﺭی آضىب َستیم؟
میﺰان آضىبیی ثب لبثلیت اػتمبﺩ ،مﺪلَبی آمبﺭی ،قﺮاﺣی یه ثﺮﺭسی آمبﺭی ،ﺩاﺩٌ وبيی ،ﺭيضُبی ضجیٍ سبﺯی
ي لبثلیت ﺗفسیﺮ وتبیج آمبﺭی ﺩﺭ ثﺮﺧًﺭﺩ ثب ﺩاﺩٌَبی مطبَﺪٌ ضﺪٌ ثؼؿبً ثبثت ي غیﺮﺗػبﺩفی ثٍﺟبی ﺩاﺩٌَبی
ﺗػبﺩفی آﺯمبیطی ،ثﺮﺭسی ﺩاﺩٌَبی قًلی ،فؿبیی ،ياثستٍ ثٍ ﺯمبن ي ﺩاﺩٌَبی ثﺮش ػﺮؾی ي ﺟبیگبٌ وبﺭثﺮﺩی
آوُب ﺩﺭ ﺣًﺯٌ ﺗﺤت مﺪیﺮیت مب ثٍ چٍ اوﺪاﺯٌ است؟
میﺰان آضىبیی مب ثب وﺤًٌ ﺗفسیﺮ ضبﺧعَبی آمبﺭی ي التػبﺩی ثٍ چٍ اوﺪاﺯٌ است؟
میﺰان آضىبیی ثب الﺰامبت یه گﺰاﺭش آمبﺭی مًثﺮ ي مىبست ي ﺭػبیت اغًل آن مبوىﺪ ﺟبمغ ي مبوغ ثًﺩن ،فﺮاﺩاﺩٌ،
اوتطبﺭ ثٍ مًلغ ي ﺗًاوبیی ﺧًاوﺪن ي ثﺮﺩاضت غﺤیح اﺯ گﺰاﺭشَبی مؼمًل مﺪیﺮیتی ي ﺭسبوٍای چمﺪﺭ است؟
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 .8آیب ثب پبﺭاﺩيوسَب مبوىﺪ پبﺭاﺩيوس سیمﭙسًن ي غیﺮٌ وٍ ثٍ ﺭاﺣتی میﺗًاوىﺪ مب ﺭا ﺩﺭ ﺗفسیﺮ غﺤیح وتبیج یه
گﺰاﺭش آمبﺭی گمﺮاٌ وىىﺪ آضىبیی ﺩاﺭیم؟
 .9آیب ثٍ ومص آمبﺭ ﺩﺭ مﺪیﺮیت اقﻼػبت ،مﺪیﺮیت ﺩاوص ،مﺪیﺮیت ﺭاَجﺮﺩی ي مكبلؼبت مىبثغ اوسبوی يالف َستیم؟
ﺩﺭ وُبیت ي مُمتﺮ اﺯَمٍ ،اگﺮ ثٍ ػىًان یه مﺪیﺮ ثٍ ومص ﺭيشَبی پیطﺮفتٍ آمبﺭی ﺩﺭ ﺗػمیمگیﺮی
.11
آگبَبوٍ ،مﺪثﺮاوٍ ي ﺩاوصمﺤًﺭ اػتمبﺩ ﺩاﺭیم ،آیب یه مطبيﺭ آمبﺭی ﺣﺮفٍای ﺩﺭوىبﺭ مب ﺩیﺪٌ میضًﺩ؟

ﺩﺭ ﺩویبی امﺮيﺯ وٍ سًاﺩ آمبﺭی َمﺭﺩٌ ثب سًاﺩ ﺧًاوﺪن ي وًضته ثﺮای ﺗمبمی سكًح ﺟبمؼٍ مؼﺮفی ضﺪٌ است ،سبل ﺟُبوی
آمبﺭ ثب َﺪف گستﺮش سًاﺩ آمبﺭی ،ثُبوٍای مىبست ﺩﺭ ﺟُت وًضته چىﺪ سكﺮی ﺩﺭ لبلت ﺩاستبن ،ضؼﺮ ي ﺗﺤلیﻞ ﺩﺭ ایه
ﺯمیىٍ ضﺪ ﺗب ﺧًاوىﺪگبن مﺤتﺮﻡ ثب مكبلؼٍ ي ﺗًغیٍَبی مفیﺪ ﺧًﺩ ثﺮ پﺨتگی مكلت ثیبفﺰایىﺪ .ﺟُت مكبلؼٍ ممبالت مﺮﺗجف ثب
سًاﺩ آمبﺭی می ﺗًان ثٍ آﺩﺭس  http://www.savadeamari.com/tarfand.htmlمﺮاﺟؼٍ ومبییم.
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