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 اهمیت ارزیابی استعداد و پتانسیل کارمندان

أب وٛیٗ ریبٖ، ٔذیز ػبُٔ ؽزوت . ؽزوت ٞب ٕٞیؾٝ ادػب ٔی وٙٙذ وبرٔٙذاٖ ثب ارسػ تزیٗ دارایی آٟ٘ب ٞغتٙذ

اٚ ٔؼتمذ اعت . ٌیّت ٌزٚح فىز ٔی وٙذ در حمیمت تؼذاد ثغیبر وٕی اس آٟ٘ب ٔطبثك ثب ایٗ تفىز ػُٕ ٔی وٙٙذ

 .ٟٔٓ تزیٗ وبر یه ٔذیز ػبُٔ ٔذیزیت اعتؼذادٞب اعت

ٚلتی ثٝ راٜ ا٘ذاسی یه وغت ٚوبر فىز ٔی وٙٓ، دیذٌبٜ ٔٗ ایٗ اعت وٝ خٛد ایذٜ اِٚیٝ وبر ارسػ چٙذا٘ی 

ثیؾتز ؽزوت ٞبی جذیذ ٚلتی ٔی خٛاٞٙذ وبر خٛد را آغبس وٙٙذ، ثب رلجبیی رٚثٝ رٚ ٞغتٙذ ٚ اٌز ٞٓ اس . ٘ذارد

ٔذیز ػبُٔ  ۲۰۰۵تب  ۱۹۹۶ؽزوت داثُ وّیه وٝ ٔٗ اس عبَ . لجُ رلیت ٘ذاؽتٝ ثبؽٙذ، ثٝ سٚدی پیذا ٔی وٙٙذ

أب ؽزوت ٌیّت ٌزٚح اِٚیٗ ؽزوت خزدٜ . آٖ ثٛدْ، ظزف یه عبَ پظ اس تبعیظ، ثب دٜ ٞب رلیت ٔٛاجٝ ؽذ

 .فزٚؽی در حٛسٜ تجبرت اِىتزٚ٘یه ٘جٛد یب ٌٌُٛ اِٚیٗ ٔٛتٛر جغت ٚجٛیی ٘جٛد وٝ ثخٛاٞذ پیؾزفت وٙذ

چزا ایٗ وغت ٚوبرٞب ثٝ ٔٛفمیت رعیذ٘ذ؟ پظ ٘تیجٝ ٔی ٌیزیٓ وٝ ایذٜ اِٚیٝ ٟٔٓ ٘یغت، ثّىٝ افزادی وٝ در 

ٞز . ٔذیزیت اجزایی إٞیت دارد ٚ ایٗ ٔذیزیت ثٝ تٛا٘بیی ا٘غب٘ی ٔتىی اعت. ؽزوت وبر ٔی وٙٙذ، ٟٔٓ ٞغتٙذ

وبرٔٙذاٖ ٟٔٓ »ٕٞٝ آٟ٘ب ادػب ٔی وٙٙذ . ؽزوتی ٌٕبٖ ٔی وٙذ وبرٔٙذاٖ خٛد را ثٝ خٛثی ٔذیزیت وزدٜ اعت

ایٗ ٔٛضٛع را ٔی تٛاٖ ثٝ . أب ثیؾتز ؽزوت ٞب در ٚالغ ایٗ ٌٛ٘ٝ ػُٕ ٕ٘ی وٙٙذ« .تزیٗ دارایی ٔبٖ ٞغتٙذ

اس ٔذیزاٖ ػبُٔ ثپزعیذ آیب ٚلت خٛد را ثیؼ اس ا٘جبْ ٞز وبر دیٍز، فزف اعتخذاْ ٚ . راحتی أتحبٖ وزد

 .ٔذیزیت پزعُٙ خٛد ٔی وٙٙذ؟ ثزای ٔٗ، پبعخ ایٗ عٛاَ ٕٞیؾٝ ٔثجت ثٛدٜ اعت

ٔٗ فىز ٕ٘ی وٙٓ ایٗ أتحبٖ . ایٗ اظٟبر ٘ظز ٕٔىٗ اعت افزاطی ثٝ ٘ظز ثزعذ ٚ ثبیذ لذری آٖ را تٛفیف وزد

٘فزٜ وٝ خٛد ٔذیز ػبُٔ ٕٔىٗ اعت ٚظیفٝ فزٚػ را ثز ػٟذٜ داؽتٝ ثبؽذ یب  ۲۰در یه ؽزوت وٛچه ٔثال 

پزعُٙ  ۵۰أب در وغت ٚوبرٞبیی وٝ ثیؼ اس . ٔغتمیٕب ثز ػّٕیبت ؽزوت ٘ظبرت داؽتٝ ثبؽذ، وبرثزدی ثبؽذ

دارد، ثٟتزیٗ اعتفبدٜ ای وٝ ٔذیز ػبُٔ ٔی تٛا٘ذ اس سٔبٖ خٛد داؽتٝ ثبؽذ ایٗ اعت وٝ وبرٔٙذاٖ وبرآٔذ را 

اعتخذاْ وٙذ، آٟ٘ب را ثٝ خٛثی ٔذیزیت وٙذ ٚ ٔطٕئٗ ثبؽذ وٝ ؽزوتؼ تیٕی درجٝ یه را ایجبد ٚ حفظ ٔی 

 .وٙذ
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آیب ٔذیز ٔٙبثغ ا٘غب٘ی . طزفذاری یه ؽزوت اس تٛا٘بیی وبرٔٙذاٖ را ثٝ رٚػ دیٍزی ٘یش ٔی تٛاٖ أتحبٖ وزد

ؽزوت ؽٕب، یىی اس ٟٔٓ تزیٗ افزاد ؽزوت اعت؟ ٔٗ ثٝ ٕٞبٖ ا٘ذاسٜ وٝ ٚلتٓ را ثب ٔذیز ٔبِی ؽزوت ٔی 

چٙیٗ ٘مؾی وبٔال اعتزاتضیه اعت ٚ وغی وٝ ػٟذٜ دار آٖ . ٌذرا٘ٓ، ثزای ٔذیز ٔٙبثغ ا٘غب٘ی ٘یش ٚلت ٔی ٌذارْ

 .ٔی ؽٛد ثٝ اتبق ٔجشایی ٘یبس دارد

ٚلتی جّغٝ ٔی ٌذاریٓ، . وبرٔٙذاٖ ٔٗ ٔی دا٘ٙذ وٝ ثیؾتز ٔٛالغ ثٝ اعتؼذادٞبی ٔٛجٛد در ؽزوت فىز ٔی وٙٓ

اس آٟ٘ب ثٝ . ٔؼٕٛال اس ٔذیزاٖ ٔی خٛاٞٓ ٌشارػ ٔغتمیٓ در ٔٛرد ٞز یه اس وبرٔٙذاٖ را ثب ٔٗ ٔزٚر وٙٙذ

ثٝ ػٙٛاٖ ٔذیز ػبُٔ افزار دارْ وٝ ٞز یه اس وبرٔٙذاٖ در ٞز سٔب٘ی ٔی تٛا٘ٙذ . رٚسرعب٘ی ٞبی ٔذاْٚ ٔی خٛاٞٓ

ثزخی ٔذیزاٖ ػبُٔ تزجیح ٔی دٞٙذ لجُ اس ایٙىٝ ثب وبرٔٙذؽبٖ فحجت وٙٙذ، ٔذیزاٖ . ثب ٔٗ فحجت وٙٙذ

اجزایی ارؽذ ایٗ وبر را ا٘جبْ دٞٙذ ٚ اٌز ٔؾىُ ثزطزف ٘ؾذ، آٖ وبرٔٙذ ثب خٛدؽبٖ ٔغتمیٕب ٚارد ٌفت ٌٚٛ 

ٔٗ ٔی خٛاٞٓ ثب وبرٔٙذإ٘بٖ ثیؾتز آؽٙب ؽْٛ ٚ اعتؼذاد ٚ پتب٘غیُ . أب ایٗ اتفبق در ؽزوت ٔب ٕ٘ی افتذ. ؽٛد

 .ٕٞچٙیٗ اٌز آٟ٘ب ثب ٔذیز لغٕت خٛد ٔؾىّی داؽتٝ ثبؽٙذ، ٔی خٛاٞٓ اس آٖ آٌبٜ ثبؽٓ. آٟ٘ب را ارسیبثی وٙٓ

 افزودن با کم کردن

ثخؾی اس وبر ایجبد یه تیٓ ثشري ایٗ اعت وٝ ثذا٘یذ چٝ سٔب٘ی وبرٔٙذاٖ ؽٕب وٓ وبری ٔی وٙٙذ ٚ عپظ ػذر 

ایٗ یه ٔؾىُ اعت، . ثٝ طٛر وّی، ٔذیزاٖ در راثطٝ ثب ایٗ ٔٛضٛع چٙذاٖ عختٍیزی ٕ٘ی وٙٙذ. آٟ٘ب را ثخٛاٞیذ

 .چٖٛ اغّت تٟٙب رٚػ ایجبد فضب ثزای وبرٔٙذاٖ ثٟتز ایٗ اعت وٝ وبرٔٙذاٖ ضؼیف تز را اس عبسٔبٖ اخزاج وٙیذ

اِجتٝ، ایٙىٝ وبرٔٙذاٖ تقٛر وٙٙذ ایٗ فزآیٙذ ثٝ فٛرت وبٔال ػبدال٘ٝ فٛرت ٔی ٌیزد، ٔغبِٝ ای ثغیبر ٟٔٓ 

اعت، أب ٍٞٙبْ فحجت وزدٖ ثب یه وبرٔٙذ ضؼیف ثبیذ آرأؼ خٛد را حفظ وٙیذ ٚ اس جٕالتی ایٗ چٙیٙی 

ٕٔىٗ اعت ا٘غبٖ خٛثی ثبؽیذ، أب ایٗ ؽغُ . ٌزفتٝ ایذ ۱۰را اس  ۱۰ؽٕب در وبرتبٖ رتجٝ »: اعتفبدٜ وٙیذ

ٔٗ ٔطٕئٗ ٞغتٓ ٕ٘ی خٛاٞیذ در ٔٛلؼیتی ثبؽیذ وٝ . ٔتٙبعت ؽٕب ٘یغت ٚ ٔب ٞٓ ثزای ؽٕب ٔٙبعت ٘یغتیٓ

ٌبٞی اٚلبت ٔی تٛا٘یٓ عٕتی را در ؽزوت پیذا وٙیٓ وٝ ثزای « .دیٍزاٖ ؽٕب را فزدی ثب ػّٕىزد ضؼیف ثذا٘ٙذ

ٔٗ ٚالؼب »: ٕٔىٗ اعت وبرٔٙذ ٔٛرد ٘ظز ثٝ ٘بچبر ٘غجت ثٝ لضبٚت ؽٕب اػتزاك وٙذ. آٖ فزد ٔٙبعت تز اعت

أب . ارسیبثی تٛا٘بیی درٚ٘ی افزاد ػّٓ دلیمی ٘یغت»در ایٗ ٔٛالغ ثٝ آٟ٘ب ٔی ٌٛیٓ « .ثذتزیٗ ػّٕىزد را ٘ذاؽتٝ اْ

ثٝ . ٞغتیذ، ٔطٕئٙب رتجٝ دْٚ را ٘ذاؽتٝ ایذ ۱۰ؽٕب دٕٞیٗ ٘فز اس : ٚلتی چٙذ ٘فز اس ٔذیزاٖ اجزایی ٔب ٔؼتمذ٘ذ
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ٞز حبَ، ٘ىتٝ ٟٔٓ ایٗ اعت وٝ ٔٗ ٔٛفمیت ؽٕب را ٔی خٛاٞٓ ٚ فىز ٕ٘ی وٙٓ ایٗ ٔٛلؼیت یب ٔغیز ؽغّی ثزای 

ٌبٞی اٚلبت ثٝ ایٗ وبرٔٙذ پیؾٟٙبد ٔی وٙٓ وٝ ٔی تٛا٘ذ دٚ ٔبٜ دیٍز در ؽزوت ثٕب٘ذ ٚ . ؽٕب ٔٙبعت ثبؽذ

أب ٌبٞی آٖ فزد خٛدػ احغبط ٔٙفی ثٛدٖ دارد ٚ ٕٞبٖ سٔبٖ ؽزوت را . ٕٞشٔبٖ ثٝ د٘جبَ ؽغُ دیٍزی ثٍزدد

 .تزن ٔی وٙذ

. رفتبر ٔٗ ثب ٔذیزاٖ ٘یش، ٚلتی اس آٟ٘ب ٔی خٛاٞٓ تیٕی را تؾىیُ دٞٙذ، ثب ٕٞیٗ اعتب٘ذاردٞب فٛرت ٔی ٌیزد

ٔبٜ  ۵ثٝ اٚ ٌفتٓ اس اوٖٙٛ تب . ٔذتی ٘ٝ چٙذاٖ دٚر، یىی اس وبرٔٙذاٖ ارؽذ ؽزوت در پغت جذیذی ٔٙقٛة ؽذ

. ٔبٜ دیٍز آخزیٗ ّٟٔت اعت ۵اٌز سٚدتز اس ایٗ ٔٛػذ ثبؽذ ثٟتز اعت، أب . آیٙذٜ، ثبیذ یه تیٓ لٛی تؾىیُ دٞذ

أیذٚارْ . ثزای تؾىیُ ایٗ تیٓ، یه ٔبٜ آیٙذٜ را ثبیذ ثٝ ارسیبثی افزادی وٝ اوٖٙٛ ثب ؽٕب وبر ٔی وٙٙذ، ثپزداسیذ»

اٌز ٘یبس . ػّٕىزد آٟ٘ب خٛة ثبؽذ، أب اٌز ایٗ ٌٛ٘ٝ ٘جٛد، تغییزاتی را ثزای جبیٍشیٙی آٟ٘ب اػٕبَ خٛاٞیٓ وزد

ثبیذ ٔطٕئٗ ؽٛیذ وٝ . داؽتیذ افزاد را در داخُ ارتمبی ؽغّی دٞیذ، ایٗ وبر را ثزای ؽٕب ا٘جبْ خٛاٞیٓ داد

 «.ثٟتزیٗ پزعُٙ را حفظ خٛاٞیذ وزد

طی چٟبر ٔبٜ، آٖ فزد ٘تٛا٘غتٝ ثٛد دٚ . در ایٗ ٔٛرد خبؿ، ٘ؾب٘ٝ ٞبیی را دیذْ وٝ چٙذاٖ ٔٛرد رضبیت ٔٗ ٘جٛد

در ایٗ ثبرٜ ثب اٚ . پغت وّیذی را پز وٙذ ٚ دٚ ٘فز اس وبرٔٙذاٖ خٛة اٚ ٘یش پغت ٞبی خٛد را تزن وزدٜ ثٛد٘ذ

فحجت وزدْ ٚ خٛاعتٓ ثٝ ٔب ثٍٛیذ چٍٛ٘ٝ ٔی تٛا٘یٓ ثٝ اٚ وٕه وٙیٓ ٚ در فٛرت ٘یبس ٔی تٛا٘یٓ ٔٙبثغ 

أب پظ اس ٌذؽت ؽؼ ٔبٜ اٚ ٞٙٛس ٘تٛا٘غتٝ ثٛد یه تیٓ لٛی تؾىیُ دٞذ ٚ . اعتخذأی را دٚ ثزاثز وٙیٓ

پظ اس رفتٗ ایٗ ٔذیز، وبرٔٙذاٖ ثٝ عخٗ آٔذ٘ذ ٚ اس ػذْ اٍ٘یشٜ خٛد ثزای . ثٙبثزایٗ ٕٞىبری ثب اٚ را پبیبٖ دادیٓ

 .وبر وزدٖ ثب ایٗ فزد فحجت وزد٘ذ وٝ ٔٛجت ؽذٜ ثٛد تیٓ اٚ را تزن وٙٙذ

یه ٔذیز . یىی ایٙىٝ اجبسٜ ٘ذٞیذ ؽزایط ثذ ٔٛجٛد، ٚخیٓ تز ؽٛد: اس ایٗ ٔٛضٛع دٚ درط ٔی تٛاٖ ٌزفت

دْٚ، ٟٔٓ ٘یغت وٝ فىز ٔی وٙیذ . ضؼیف ٔی تٛا٘ذ رٚحیٝ ؽزوت را ٘بثٛد وٙذ ٚ ثٝ ٔبٞیت ؽزوت آعیت ثزعب٘ذ

عبسٔبٖ خٛد را خٛة ٔی ؽٙبعیذ، ثّىٝ اٌز تزدیذ داریذ وٝ در جبیی ٔؾىُ ٚجٛد دارد، ؽبیذ ؽزایط ثذتز اس حذ 

 .تقٛر ؽٕب ثبؽذ؛ ثٙبثزایٗ، اجبسٜ ٘ذٞیذ چٙیٗ ؽزایطی ادأٝ یبثذ
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 چه کسانی را استخذام نکنیم

. ٔٗ فىز ٕ٘ی وٙٓ ثزای اعتخذاْ وزدٖ افزاد، ػّٕی ٚجٛد داؽتٝ ثبؽذ، أب ٔٗ وبر ٔتفبٚتی را ا٘جبْ ٔی دٞٓ

اوثز ٔذیزاٖ، ثیؾتز ثز رسٚٔٝ ٚ . رسٚٔٝ، ٔقبحجٝ ٚ ثزرعی عٛاثك: فزآیٙذ اعتخذاْ ٔؼٕٛال عٝ ٔزحّٝ دارد

أب ثزرعی عٛاثك افزاد ثیؾتزیٗ إٞیت . ٔقبحجٝ تبویذ ٔی وٙٙذ ٚ ٔزحّٝ ثزرعی عٛاثك را دعت وٓ ٔی ٌیز٘ذ

اعتخذاْ افزاد ثذٖٚ ٞیچ ٌٛ٘ٝ ٔقبحجٝ ٚ فمط ثز اعبط ثزرعی عٛاثك آٟ٘ب، ٔی تٛا٘ذ أتحبٖ ثشرٌی . را دارد

 .أب ٔٗ وبٔال ٔطٕئٙٓ وٝ ثیؾتز ؽزوت ٞب اٌز ایٗ وبر را ا٘جبْ دٞٙذ، افزاد ثٟتزی را اعتخذاْ خٛاٞٙذ وزد. ثبؽذ

ٔؾىُ افّی . رسٚٔٝ ٞب ثزای ایجبد ؽزایط اِٚیٝ وبری ٔٙبعت ٞغتٙذ، أب در ثمیٝ ٔزاحُ چٙذاٖ وبرثزدی ٘ذار٘ذ

در راثطٝ ثب ٔقبحجٝ ٞبی ؽغّی ٞٓ ایٗ اعت وٝ ثٝ ٞز فٛرت، ٞز ٔذیزی تحت تبثیز افزادی وٝ خٛة فحجت 

ٕٞچٙیٗ رسٚٔٝ ٚ ٔقبحجٝ ؽٕب را اس ثشري تزیٗ . ٔی وٙٙذ، اػتٕبد ثٝ ٘فظ دار٘ذ ٚ جذاة ٞغتٙذ، لزار ٔی ٌیزد

ٔثال ثزرعی ٟٔبرت ٞب وٝ أزی غیزّٕٔٛط اعت، در ٔقبحجٝ ٔؾخـ ٕ٘ی . ٔؾىالت احتٕبِی آٌبٜ ٕ٘ی وٙذ

ایٙىٝ آیب فزد ثٝ جشئیبت تٛجٝ ٔی وٙذ یب ٘ٝ؟ آیب ثٝ خٛثی ثب دیٍزاٖ ٕٞىبری ٔی وٙذ؟ آیب ثب وبرٔٙذاٖ . ؽٛد

ٟٔٓ تزیٗ . دیٍز رفتبر خٛثی دارد؟ ثزرعی عٛاثك تٟٙب رٚؽی اعت وٝ ثب آٖ ٔی تٛاٖ ثٝ ایٗ ٔٛضٛػبت پی ثزد

حمیمت ایٗ اعت وٝ افزاد ٔٛفك . ٚیضٌی ٞبیی وٝ ٔٗ ثٝ د٘جبَ آٟ٘ب ٞغتٓ ٔٛفمیت وبرٔٙذاٖ ٚ اؽتیبق آٟ٘ب اعت

 .وٕتز ثیىبر ٔی ٔب٘ٙذ ٚ لجال در ؽزوت ٞبی دیٍز اعتخذاْ ؽذٜ ا٘ذ

 کوین ریان چگونه سوابق را بررسی می کنذ

در یه ٔٛرد، یىی اس ٔغِٛٚیٗ اعتخذاْ افزاد وٝ اس خبرج ؽزوت . ایٗ وبر ٕٞیؾٝ ثٝ درعتی فٛرت ٕ٘ی ٌیزد

ٔب ٔؼٕٛال ایٗ وبر را خٛدٔبٖ ا٘جبْ ٔی . ثٝ ٔب وٕه ٔی وزد، عٛاثك یه ٔتمبضی را ثٝ خٛثی ثزرعی ٘ىزدٜ ثٛد

ثؼذ اس اخزاج اٚ، ثٝ دٚ فزدی وٝ ٔی ؽٙبختٓ ٔزاجؼٝ . أب وبرٔٙذ تبسٜ اعتخذاْ ؽذٜ ػّٕىزد خٛثی ٘ذاؽت. دٞیٓ

یىی اس آٟ٘ب، ثب وبرٔٙذ اخزاج ؽذٜ ٔشثٛر در ؽزوت دیٍزی وبر وزدٜ ثٛد ٚ فزد دیٍز، ثب٘ىذاری ثٛد وٝ ثب اٚ . وزدْ

ثؼذ اس ٌفت ٌٚٛ ثب ایٗ دٚ ٘فز، دریبفتٓ وٝ ٞیچ یه ثب آٖ فزد آؽٙب ٘جٛد٘ذ، أب آ٘چٝ . ٔؼبّٔٝ ای را ا٘جبْ دادٜ ثٛد

 .در ٔٛرد اٚ فىز ٔی وزد٘ذ وبٔال ثب تجزثٝ ٔٙفی ٔب اس آٖ ؽخـ، ٔطبثمت داؽت
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در حبَ . اعتخذاْ وبرٔٙذاٖ جذیذ ثٝ لذری ٟٔٓ اعت وٝ ٔب عزٔبیٝ لبثُ تٛجٟی را ثٝ آٖ اختقبؿ ٔی دٞیٓ

ٔغَٛٚ اعتخذاْ ثٝ فٛرت تٕبْ ٚلت در ؽزوت ٔب وبر ٔی وٙٙذ وٝ ثزای ؽزوتی در ا٘ذاسٜ ٔب تؼذاد  ۱۰حبضز، 

ٕٞچٙیٗ، ٔؼٕٛال اس ٔٛعغبت ثبسرعی خبرجی، ثٝ خقٛؿ در ٔٛرد پغت ٞبی ٔذیزیتی ارؽذ . سیبدی اعت

ٌبٞی اٚلبت ؽزوت ٞب یه وبرٔٙذ ثذٖٚ وبرآیی را حفظ ٔی وٙٙذ، چٖٛ ٔذیزاٖ احغبط ٔی . اعتفبدٜ ٔی وٙیٓ

 .أب ٔٗ ٕ٘ی خٛاٞٓ در چٙیٗ ٔٛلؼیتی لزار ثٍیزْ. وٙٙذ ثزای جبیٍشیٙی ایٗ فزد وٕجٛد سٔبٖ ٚ ا٘زصی ٚجٛد دارد

٘فز  ۶۵در ٔبٜ صٚئٗ ٔب . ٔٗ ثٝ ػٙٛاٖ ٔذیز ػبُٔ ٕ٘ی تٛا٘ٓ در ٕٞٝ اعتخذاْ ٞبیی وٝ ا٘جبْ ٔی ؽٛد دخبِت وٙٓ

أب ٘غجت ثٝ ٔذیزاٖ دیٍز، ٚلت ثیؾتزی ثٝ ایٗ وبر . را اعتخذاْ وزدیٓ ٚ ٔقبحجٝ ثب ٕٞٝ آٟ٘ب ثغیبر ٚلت ٌیز ثٛد

ٕٞچٙیٗ ثٝ ٔذیزاٖ ارؽذ ؽزوت اػالْ وزدٜ اْ وٝ اٌز لقذ دار٘ذ فزدی را ثزای پغت ٟٕٔی . اختقبؿ ٔی دٞٓ

افزاد ٔؼٕٛال اس ایٙىٝ فذای ٔذیز . اعتخذاْ وٙٙذ، ؽخقب تٕبیُ دارْ ثٝ آٖ فزد سً٘ ثش٘ٓ ٚ ثب اٚ فحجت وٙٓ

اعتخذاْ وزدٖ ؽجیٝ فزٚػ اعت ٚ ٌبٞی دخبِت ٔذیز ػبُٔ . ػبُٔ را در ایٗ سٔیٙٝ ثؾٙٛ٘ذ خٛؽحبَ ٔی ؽٛ٘ذ

 .ٔی تٛا٘ذ ؽزایط ٔتفبٚتیزا ایجبد وٙذ

یىی اس دالیّی وٝ وبرٔٙذاٖ وبرآٔذ ؽغّؾبٖ را تزن . در ٔذیزیت اعتؼذاد، ٔغبِٝ حمٛق ٚ پبداػ ٞٓ ٟٔٓ اعت

ثٙبثزایٗ ثبیذ عیغتٓ پبداػ دٞی خٛد را . ٔی وٙٙذ ایٗ اعت وٝ ثٝ ا٘ذاسٜ ػّٕىزدؽبٖ حمٛق دریبفت ٕ٘ی وٙٙذ

یه ٔٛضٛع دیٍز ایٗ اعت وٝ ٔذیزاٖ درجٝ یه ػٕٛٔب وبرٔٙذاٖ درجٝ یه . ثز اعبط ػّٕىزد افزاد تٙظیٓ وٙیذ

دِیُ ایٗ ٚالؼیت ایٗ ٘یغت وٝ . اعتخذاْ ٔی وٙٙذ ۳، وبرٔٙذاٖ درجٝ ۲اعتخذاْ ٔی وٙٙذ، أب ٔذیزاٖ درجٝ 

ٔی تزعٙذ وبرٔٙذا٘ی لٛی تز اس خٛد اعتخذاْ وٙٙذ، ثّىٝ دِیّؼ ایٗ اعت وٝ ثیؾتز افزاد  ۲ٔذیزاٖ درجٝ 

 .تٕبیُ ٘ذار٘ذ ثزای ٔذیزاٖ ٔتٛعط وبر وٙٙذ

در . یه دِیُ ٔٙطمی دیٍز ثزای ایٙىٝ افزاد ؽغّؾبٖ را تزن ٔی وٙٙذ ایٗ اعت وٝ ثٝ ٔذیزا٘ؾبٖ ػاللٝ ٘ذار٘ذ

ؽزوت داثُ وّیه ثب افزادی وٝ ؽزوت را تزن وزدٜ ثٛد٘ذ، ٔقبحجٝ ای تزتیت دادیٓ ٚ تمزیجب ٕٞٝ آٟ٘ب، ثٝ 

در ؽزوت ٌیّت، ٕٞیؾٝ درثبرٜ ایٗ ٔٛضٛع ثب ٔذیزاٖ تیٓ ٞب . خبطز ٔذیزا٘ؾبٖ ؽزوت را تزن وزدٜ ثٛد٘ذ

 .فحجت ٔی وٙٓ ٚ ٔی ٌٛیٓ اٌز وبرٔٙذاٖ خٛة، تیٓ ؽٕب را تزن ٔی وٙٙذ، ٔغِٛٚیت آٖ ثب خٛد ؽٕب اعت

اس ٔیبٖ وّیٝ ٚظبیفی وٝ یه ٔذیز ػبُٔ ثب آٖ رٚثٝ رٚ اعت، ٍ٘زاٖ ثٛدٖ در ٔٛرد اعتؼذاد ٚ تٛا٘بیی افزاد 

یؼٙی اطٕیٙبٖ حبفُ وٙیٓ وٝ ٔحیط ٔٙبعت اعت، افزاد در حبَ یبدٌیزی . ثیؾتزیٗ ثبسدٞی را ایجبد ٔی وٙذ
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ٔٗ ٕٞیؾٝ در ٔٛرد ایٗ ٔٛضٛع فىز ٔی وٙٓ، . ا٘ذ ٚ ثذا٘ٙذ وٝ ٞز رٚس رٚی آٟ٘ب عزٔبیٝ ٌذاری فٛرت ٔی ٌیزد

اٌز ٔذیزاٖ ػبُٔ ٞیچ وبری ا٘جبْ ٘ذٞٙذ ٚ فمط تٛا٘بیی ٚ اعتؼذاد افزاد را . أب احغبط ٔی وٙٓ وبفی ٘جٛدٜ اعت

 .ٔذیزیت وٙٙذ، ؽب٘ظ ٔٙطمی تزی ثزای ػّٕىزد ثٟتز ؽزوتؾبٖ ٚجٛد دارد


