
 

 

 ؟تسیچ ینامزاس هعسوت
 ات دنکیم کمک اهنامزاس هب هک تسا ملع رب ینتبم و یتایح یدنیارف )OD( ینامزاس هعسوت
 و رییغت یارب ار دوخ تیفرظ ،اهدنیارف و اهراتخاس ،اهیژتارتسا تیوقت و دوبهب ،هعسوت اب
 .دننک داجیا رتشیب یشخبرثا هب ندیسر
 ینامزاس هعسوت مهم رصانع
 :زا دنترابع هک ،دنراد دوجو مهم رصانع یرس کی ینامزاس هعسوت رد
 ملع رب ینتبم و یداقتنا دنیآرف )١
 نیا یهرابرد OD .تسا هتفای راتخاس و دهاوش رب ینتبم دنیارف کی(OD) ینامزاس هعسوت
 .دتفایم یقافتا هچ دینیبب و دینک ناحتما ار یزیچ هک تسین
 و هتفایراتخاس دنیارف کی داجیا و یدورو ناونع هب یملع یاههتفای زا هدافتسا دروم رد هکلب
 .دنوشیم شیامزآ تایضرف نآ رد هک تسا هدش لرتنک
 هلخادم فده و تین هدننک سکعنم جیاتن ایآ هک تسا نیا ندرک ناحتما درومرد OD ،رخآ رد
 .ریخ ای تسا

 رتشیب یشخبرثا هب یبایتسد و رییغت یارب تیفرظ داجیا )٢
 .تسا جیاتن یدادعت یاراد ، نیاربانب .دوشیم ماحنا ینامزاس یشخبرثا فده اب ینامزاس هعسوت
 تیاضر ،یلام درکلمع لماش ًالومعم اما ،دنشاب توافتم اهنامزاس نیب دنناوتیم دراوم نیا

 .دنتسه نامزاس دیدجت و یراگزاس یارب تیفرظ شیازفا و ینامزاس یاضعا لماعت ،یرتشم
 یتباقر تیزم کی نتخاس تاقوا یهاگ .دنتسین نشور هشیمه دراوم نیا هک تساجنیا هتکن
 .مینک فیرعت ار نآ هک یشور ره هب ،تسا

 
 اهدنیارف و اهراتخاس ،اهیژتارتسا تیوقت و دوبهب ،هعسوت )٣
 ،یژتارتسا رد رییغت یارب ینامزاس هعسوت هک دنکیم نایب OD مهم رصانع زا تمسق نیرخآ

 .دوشیم لامعا اهدنیارف ای و راتخاس
 مینکیم زکرمت ینامزاس متسیس لک یور ام هک ییاج ،تسا یمتسیس درکیور کی یانعم هب نیا

 .دشاب دحاو شخب کی ای ناکم دنچ ای کی ،لماک یهدنامزاس لماش دناوتیم هک



 

 

 OD مهم تاکن
 مدع ،ناسون اب زورما یایند .تسا هدش رتمهم رایسب نامز تشذگ اب ینامزاس یحارط
 .دوشیم صخشم (VUCA) ماهبا و یگدیچیپ ،نانیمطا

 
 روظنم نیا یارب یاهلیسو ینامزاس هعسوت و دراد زاین اهنامزاس یکباچ هب VUCA یایند نیا
 .تسا

 .دنتسه یجراخ یاهتکرش و یلخاد یاهتکرش لماش یلصا ناعفنیذ ،ینامزاس هعسوت رد
 ،ناراذگ هیامرس ،نایرتشم لماش یجراخ ناعفنیذ .دنتسه یلخاد عفنیذ نادنمراک و تیریدم
 .دنتسه اهتلود و عماوج ،ناگدننک نیمأت
 ینامزاس هعسوت فادها

 نیب فادها نیا .میدرک تبحص ینامزاس هعسوت فادها دروم رد هصالخ روط هب هلاقم نیا رد ام
 .تسا توافتم اهنامزاس
 یاهشزرا .تسا یلصا یاههغدغد زا یکی ًالامتحا دوس شیازفا ،ینامزاس یاهتکرش رد
 یارب یراگزاس ،یتشادهب تامدخ رد و تسا رادروخرب ییالاب تیمها زا اهنامزاس رد یگنهرف

 .تسا مهم بوخ درکلمع ظفح
 .تسا نامزاس تباقر شیازفا نآ ،دشاب هتشاد دوجو یلصا فده کی رگا

 
 هب رصحنم یاهتیحالص و عبانم ،هنیمز نیا رد ینامزاس ره هک تسا یاهدیا ،یریذپ تباقر
 .دننزب رانک ار دوخ یابقر و دنوش زوریپ رازاب رد ات دنکیم کمک اهتکرش هب هک دراد یدرف
 لثم یراکتبا لوصحم کی ای لگوگ  میت ای کسام نالیا دننام یناسک دنناوت یم دارفا نیا
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 .دشاب رازاب یاهاضاقت رییغت هب تبسن نامزاس شنکاو نازیم دناوتیم نینچمه
 جنپ رد تسا نکمم ،دینکیم هدافتسا تصرف کی زا هک دیشاب یسک نیلوا رگا :لاثم ناونع هب

 .دنک تیبثت ار امش دمآرد هدنیآ لاس
 رازاب رد یراجت یزوریپ کی هب دناوتیم اههبنج نیا اریز ،تسا اههبنج نیا هعسوت OD فده
 .دنک کمک
 .تسا توافتم یقافتا رییغت دنور اب ینامزاس هعسوت هک تسا ینعم نادب نیا
 یریگ هجیتن

OD فادها هب یبایتسد یارب نآ لیدعت و نآ یلعف درکلمع یبایزرا رد نامزاس ییاناوت داجیا رب 
 .دراد زکرمت دوخ
 تقوم روط هب بلغا رییغت یاهدنیارف هک یلاح رد ،تسا رمتسم و موادم دنور کی نیا ،نیاربانب
 .دنوشیم ماحنا
 تباث لماع کی هب رییغت ،VUCA یایند نیا رد .دنکیم دیکأت OD طابترا رب نینچمه رما نیا
 .دوشیم لیدبت

OD تسا تباث رییغت نیا زا نانیمطا یارب ریذپان ییادج درکیور کی. 


