فشٍش تِ صتاى سادُ
فشٍش تِ صتاى سادُ ،هثادلِ اعالػات تیي فشٍضٌذُ ٍ خشیذاس است .یک فشٍضٌذُ خالق ٍ هاّش کسی است کِ تِ
تْتشیي ًحَ تتَاًذ اعالػات هشتَط تِ ًیاص هطتشی سا کسة کشدُ ٍ سپس اعالػات هشتَط تِ هحػَل خَد سا دس
اختیاس ٍی لشاس دّذ.تِ تیاى دیگش فشٍضٌذُ ًخست ًیاصّای خشیذاس سا ضٌاسایی ٍ تدضیِ ٍ تحلیل هی کٌذ ،سپس
خػَغیات ٍ هضایای استفادُ اص هحػَل سا تِ خشیذاس اػالم کشدُ ،تِ سَال ّا ٍ اًتمادّای ٍی پاسخ هی دّذ ٍ
دس ًْایت لشاسداد فشٍش سا هٌؼمذ هی کٌذ .
تشایي اساس یک فشٍش هَفك داسای پٌح هشحلِ تِ ضشح صیش است :
 ۱هشحلِ ضشٍع فشٍش
دس ایي هشحلِ فشٍضٌذُ سؼی داسد تَخِ خشیذاس سا خلة کٌذ .تِ عَس هؼوَل سٍش ّایی کِ تشای ضشٍع فشٍش
تِ کاس گشفتِ هی ضًَذ ،ضاهل چْاس دستِ اًذ :
سٍش تطخیع:دس ایي سٍش تایذ هطخػات ضخع هطتشی هاًٌذ ًام هطتشی سا تذاًیذ ٍ اص آى هطخػات تشای
ضشٍع هزاکشات استفادُ کٌیذ .ایي سٍش ،احساس تطخع ٍ هؼشٍفیت سا دس هطتشی تمَیت هی کٌذ ٍ اص ایي کِ
تِ اٍ تَخِ ٍیژُ ای داسیذ احساس سضایت هی کٌذ .ضوي ایي کِ ایي سٍش تاػث ایداد فضای دٍستاًِ ًیض هی
ضَد .
سٍش هستمین :دس ایي سٍش تذٍى ّیچ همذهِ ای فشٍضٌذُ تِ اغل هغلة هی پشداصد ٍ هؼوَال هستمیوا پیطٌْاد
فشٍش کاال یا خذهت سا تِ خشیذاس هی دّذً .کتِ هْوی کِ دس ایي ًَع فشٍش ٍخَد داسد ایي است کِ اگش
خشیذاس دسخَاست فشٍضٌذُ سا سد کٌذ ،فشٍش اص دست هی سٍد .
سٍش هػشفی کاال یا خذهت :فشٍضٌذُ دس ایي سٍش ًمص اعالع سساًی سا ساخغ تِ کاال یا خذهت تاصی هی کٌذ
ٍ دس غَستی کِ فشٍش ّن غَست ًگیشد ،تالش فشٍضٌذُ تِ ّذس ًشفتِ ،صیشا حذالل ًتیدِ ایي سٍش ایي است
کِ هطتشی یک تاس تا هحػَل آضٌا ضذُ است .
سٍش ًظشخَاّی :دس ٍالغ هی تَاى گفت ایي سٍش یک سٍش َّضوٌذاًِ تشای خلة ًظش هطتشی تِ کاال یا
خذهت ٍ تیاى یک پیطٌْاد اص عشیك ًظشخَاّی هطتشی دستاسُ هحػَل است .
ًکتِ حائض اّویت دس چْاس سٍش تاال ایي است کِ یک هکالوِ فشٍش تِ ًَػی آغاص ضَد کِ تاػث خلة اػتواد
هطتشی ٍ ایداد یک ساتغِ هستحکن ٍ پایذاس ضَد .

 ۲هشحلِ ضٌاسایی ًیاصّا
تؼذ اص هشحلِ ضشٍع غحثت تا هطتشیًَ ،تت تِ ضٌاسایی ًیاص هطتشیاى تِ کاال یا خذهت ضواست ٍ فشٍضٌذُ تایذ
تالش کٌذ تا تا اظْاسات هطتشی پی تِ سیطِ ًیاص آى ّا تثشد .ایي ًیاصّا هدوَػِ ػالئوی سا تِ فشٍضٌذُ هی دّذ
کِ تِ ػالین خشیذاس هطَْسًذ .تٌاتشایي فشٍضٌذُ هَفك ضخػی است کِ تتَاًذ تِ دسستی ًیاص هطتشی سا تطخیع
دّذ .
 ۳ضٌاساًذى ٍیژگی ّا ،هضایا ٍ هٌافغ هحػَل
پس اص ایي کِ ضوا ًیاص هطتشی سا تطخیع دادیذًَ ،تت تِ اسایِ کاال ،هضیت ٍ هٌفؼت هحػَل ضوا تِ هطتشی
هی سسذ .دس ایي هشحلِ الصم است کِ فشٍضٌذُ اعالػات کافی ساخغ تِ هحػَل ٍ هضایا ٍ هٌافغ آى داضتِ تاضذ.
تٌاتشایي پیطٌ ْاد فشٍش تایذ ّوشاُ تا اعالػاتی ساخغ تِ ٍیژگی ّا ،هضیت ّا ٍ هٌافغ هحػَل تاضذٍ .یژگی ّا دس
ٍالغ خػَغیات هٌحػش تِ فشد یک هحػَل است ،هضایا ّواى ػولکشد تْتش هحػَل هٌحػش تِ فشد است ٍ
هٌافغ تیاى کٌٌذُ کاسآیی ایداد ضذُ اص هضیت هحػَل تشای هطتشی است کِ هؼوَال تاػث ایداد اًگیضُ خشیذ دس
هطتشی هی ضًَذ .
 ۴پاسخگَیی تِ اًتمادّا ٍ ایشادّای هطتشی
تؼذ اص اًدام هشاحل هَفك ،هؼوَال تشای هطتشیاى سَاالتی پیص هی آیذ یا ایشادات ٍ اًتماداتی دس هَسد هحػَل
هغشح هی کٌٌذ کِ ایي سَاالت ٍ ایشادات هؼوَال تِ سِ دستِ تمسین هی ضًَذ :
الف) سَال تشای اعالػات تیص تش
ب) اػتشاؼ دس هَسد لیوت
ج) لاًغ ًطذى هطتشی
دس حالت اٍل ضوا تایذ خَاب ّایی تِ هطتشی تذّیذ کِ توام ٍیژگی ّا ،هضایا ٍ هٌافغ هحػَلتاى سا پَضص دّذ.
دس حالت دٍم ،اػتشاؼ هطتشی ًسثت تِ لیوت ًطاى دٌّذُ توایل ٍی تشای خشیذ هحػَل است .
تٌات شایي تالش کٌیذ تا تا تَضیح دس هَسد هضایا ٍ هٌافغ هحػَل ،اػتشاؼ لیوت سا تِ تػوین خشیذ تثذیل کٌیذ.
دس حالت سَم اگش هطتشی دس هَسد خشیذ هحػَل لاًغ ًطذُ تاضذ ٍ اص ضوا دسخَاست فشغت تیص تش تشای
تػوین گیشی کٌذ ،تْتش است تا پشسیذى سَال ّای تیص تش دلیل ٍالؼی لاًغ ًطذى یا اًػشاف اٍ سا پیذا کٌذ .

ًْ ۵ایی کشدى فشٍش
دس آخشیي گام تِ هشحلِ دسخَاست تشای سفاسش هی سسیذ .تشای ایي کاس ساُ ّای هختلفی ٍخَد داسد کِ تِ
چٌذ هَسد اضاسُ هی ضَد :
الف) سٍش سَال هستمین :هستمیوا اص هطتشی تپشسیذ کِ آیا هایل تِ دسیافت کاال ّست یا خیش؟
ب) سٍش سَال غیشهستمین :دس ایي سٍش رّي هطتشی سا اص سَال هستمین تِ سَال غیشهستمین هؼغَف هی کٌین
ٍ سپس هؼاهلِ سا اًدام هی دّین .یکی اص ساُ ّای هتؼاسف ایي است کِ تِ هطتشی حك اًتخاب تذّیذ .هثال اص اٍ
تپشسیذ چِ سًگی اص هحػَل سا دٍست داسیذ تشایتاى تستِ تٌذی کٌن؟ کاستشد دیگش ایي سٍش صهاًی است کِ
هطتشی دس خشیذ دٍدل تاضذ .دس ایي ٌّگام ّشگض ًثایذ اص سَاالت هستمین دس هَسد خشیذ کاال استفادُ کشد .
ج) سٍش فشغت استثٌایی :دس ایي سٍش هی تَاى ضشایظ خاظ سا تشای هطتشی ایداد کشد کِ اٍ سا تطَیك تِ
خشیذ کٌذ .
تِ ػٌَاى هثال تخفیف ّای ی کِ فشٍضٌذگاى لثاس تشای تغییش فػَل اسایِ هی دٌّذ خضٍ ایي سٍش ّستٌذ .
د) کوک گشفتي اص دیگشاى :دس آخشیي هشحلِ اگش ّیچ کذام اص سٍش ّای تِ کاس سفتِ ضوا هَثش ٍالغ ًطذ ،هی
تَاًیذ هطتشی سا تِ ّوکاساى خثشُ یا هذیش خَد هؼشفی کٌیذ تا فشغت فشٍش تِ دست آهذُ سا اص دست ًذّیذ .
ًکتِ هْوی کِ ساخغ تِ چْاس سٍش تاال ٍخَد داسد ،ایي است کِ ٍلتی هطتشی لاًغ ضذُ ٍ دس حال تػوین گیشی
ًْایی است ،تْتش است کوی تِ اٍ فشغت دّیذ ٍ خَدتاى سا تِ آهادُ ساصی فیضیکی تشای همذهات ػمذ لشاسداد
هطغَل کٌیذ.

