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ﮔﺎم ﯾﮏ
ﻣﻘﺼﻮد از ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰارش
ﺳﺎﯾﻪ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ
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ﮔﺎم دو
ﮔﺎمﻫﺎی ﻻزم در
ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰارش
ﺳﺎﯾﻪ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ

ﮔﺎم ﺳﻪ
ﺟﺪول زﻣﺎﻧﯽ و ﻃﺮح
ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ

ﮔﺎم ﭘﻨﺞ
ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی دروﻧﯽ
اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻧﺎﺷﯽ از
اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺰارش ﺳﺎﯾﻪ
را ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﮐﻨﯿﺪ

در ﺳﻄﺢ ﺳﺎزﻣﺎن
ﯾﺎ اﺋﺘﻼف ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﮐﺎر اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ

ﮔﺎم ﺷﺶ
ﺷﯿﻮهﻫﺎی دﻗﯿﻘﯽ
ﺑﺮای ﺟﻤﻊآوری
داده اﺑﺪاع ﮐﻨﯿﺪ

ﮔﺎم ﻫﻔﺘﻢ
ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺻﻠﯽ ﻫﺮ
ﻣﺎده ﯾﺎ ﺑﺨﺶ از
ﻣﻌﺎﻫﺪه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را
در ﮔﺰارش ﺑﯿﺎورﯾﺪ

۲

ﮔﺎم ﭼﻬﺎر
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ﮔﺎم ﻫﺸﺘﻢ
ﺑﺮای ﻋﻠﻨﯽ ﮐﺮدن
ﮔﺰارش ﺳﺎﯾﻪ
اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﯿﺪ
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.۱ﻣﻘﺼﻮد از ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰارش ﺳﺎﯾﻪ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ
ﮔﺎم ﻧﺨﺴﺖ در ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺰارش ﺳﺎﯾﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ دﻗﯿﻖ ﻣﻘﺼﻮد  ۱از ﺗﻬﯿﻪ آن اﺳﺖ .اﯾﻦﺟﺎ ﻣﻘﺼﻮد ﯾﻌﻨﯽ اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﻫﺪﻓﯽ ﮐﻪ ﭘﺮوژه ﭘﺎﯾﺶ ﻗﺼﺪ رﺳﯿﺪن
ﺑﻪ آن را دارد .ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻘﺼﻮدی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻣﻨﻈﻮر دﯾﮕﺮ ﻫﻤﮑﺎران ﯾﺎ اﻋﻀﺎی اﺋﺘﻼف از ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،اﮔﺮ ﻋﻀﻮ اﺋﺘﻼﻓﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﻘﺼﻮدﺗﺎن از ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰارش ﺳﺎﯾﻪ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ آن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ آﯾﺎ دوﻟﺖ ﻣﻔﺎد »ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن رﻓﻊ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن« را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ )اﻟﺒﺘﻪ ،اﮔﺮ
دوﻟﺖ اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ( .اﯾﻦ اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎدهای اﺳﺖ .دﯾﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ اﻟﺰاﻣﺎً ﺑﻪ اﯾﻦ اﻧﺪازه ﺑﺮ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع
ﻣﺸﺨﺺ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
اﮔﺮ ﺗﻼشﻫﺎﯾﺘﺎن ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺻﺮف ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﯿﺪ ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰارش ﺳﺎﯾﻪ
ﺑﺮ اﺳﺎس »ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن رﻓﻊ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن« )ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک( ﭼﻪﻃﻮر در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﺎن
ﻣﯽﮔﻨﺠﺪ و ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰارش ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻨﻈﻮر و ﺑﺮداﺷﺖ اﺋﺘﻼف از ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش و ﭘﺮوش را ﺑﺮآورده ﻣﯽﮐﻨﺪ.

.۲ﮔﺎمﻫﺎی ﻻزم در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰارش ﺳﺎﯾﻪ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ
ﭘﺲ از آنﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺎﯾﺘﺎن ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻘﺼﻮد از ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰارش ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ رﺳﯿﺪﯾﺪ ،ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰارش ﺳﺎﯾﻪای ﺟﺎﻣﻊ ﻓﺮا ﻣﯽرﺳﺪ .اﯾﻦ
ﻣﺮاﺣﻞ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ،ﺟﺪول زﻣﺎﻧﯽ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺎر ،ﻧﻘﺶﻫﺎ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎ و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر ﻣﯿﺎن اﻋﻀﺎی اﺋﺘﻼف
اﺳﺖ.
ﻣﺮاﺣﻞ اﺻﻠﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰارش ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ﻃﺮﺣﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ در ﺧﺼﻮص ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ آﻣﺎر ،اﻃﻼﻋﺎت و دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﮔﺰارش.
داده و دﯾﮕﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ را ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ .ﭘﺲ از دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﭼﮕﻮﻧﻪ آن را ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ آﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﺮماﻓﺰاری ﺧﺎص ﯾﺎ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﺮای
ﮐﻨﮑﺎش در اﻃﻼﻋﺎت و ﯾﺎﻓﺘﻦ روﻧﺪﻫﺎ و اﻟﮕﻮﻫﺎ و اراﺋﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﯿﺎز ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ؟
ﮔﺰارش ﺳﺎﯾﻪ را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﮔﺰارش را ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻮﺷﺖ؟ آﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﮐﻤﮏ ﻓﻨﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ؟ ﻃﯽ ﭼﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪی ﻫﻤﻪ
اﻋﻀﺎی اﺋﺘﻼف اﻣﮑﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺰارش را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ؟
ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎﯾﺘﺎن را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﯿﺪ .ﺣﺘﯽ ﭘﯿﺶ آﻏﺎز ﭘﺮوژه ﮔﺰارش ﺳﺎﯾﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﯿﺪ .آﯾﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر راﺑﻄﻪﺗﺎن ﺑﺎ
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﯾﺎ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ را ﮔﺴﺘﺮش داده ﯾﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ؟ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﺴﺌﻮل اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﺑﻪ دوﻟﺖ ﯾﺎ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟ آﯾﺎ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در زﻣﯿﻨﻪ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎ ﺗﺮوﯾﺞ ﻫﻢ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ؟
ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﻨﯿﺪ .ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺰارش ﺑﺮای ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ؟
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﻮق ﻻزم اﺳﺖ ﭼﻨﺪ ﻣﺴﺌﻠﻪ دﯾﮕﺮ را ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .آﯾﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻻزم را در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﺪ؟ ﺷﺎﯾﺪ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ وﮐﯿﻞ ﯾﺎ
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻗﻀﺎﺋﯽ اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺮده ،ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺤﻘﻖ را درﮔﯿﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ داوﻃﻠﺒﺎﻧﯽ را اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .درﺿﻤﻦ
ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﻧﯿﺰ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺑﺰﻧﯿﺪ – آﯾﺎ اﻋﻀﺎی اﺋﺘﻼف ﻗﺎدرﻧﺪ در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻻزم ﺳﻬﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ؟ آﯾﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮای
اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯿﺪ؟ ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎر را ﺑﺎ ﺻﺮف اﻧﺪﮐﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪ؟
۱در اﯾﻦ ﻣﺘﻦ از »ﻣﻘﺼﻮد« ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺮﮔﺮدان » «Objectiveو از واژه »ﻣﻨﻈﻮر« ﺑﺮای ﺗﺮﺟﻤﻪ » «purposeاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
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.۳ﺟﺪول زﻣﺎﻧﯽ و ﻃﺮح ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ
ﺣﺎل ﮐﻪ درک ﮐﻠﯽ از ﮔﺎمﻫﺎی ﻻزم در روﻧﺪ ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰارش ﺳﺎﯾﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﯾﺪ ،وﻗﺖ آن رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ،ﺟﺪول زﻣﺎﻧﯽﺗﺎن ﺑﺮای ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی
ﭼﯿﺴﺖ؟ ﭼﻪ ﮔﺎمﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺮداﺷﺖ و ﮐﺪام ﮔﺎمﻫﺎ ﻣﻘﺪم ﺑﺮ دﯾﮕﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ آﯾﺎ روﻧﺪﻫﺎﯾﯽ ﺧﺎرج از ﭘﺮوژه ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ )ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﭼﺮﺧﻪ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری ﺧﺎص ﯾﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت(؟
اﺑﺰار ﺳﺎده و ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﻪ ﮐﺎرﺗﺎن آﯾﺪ ﺟﺪول ﻓﻬﺮﺳﺖ وﻇﺎﯾﻒ اﺳﺖ .اﯾﻦﺟﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﺟﺪول ﻓﻬﺮﺳﺖ وﻇﺎﯾﻒ
اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ:
ﻣﺎه
ﻓﺮد/ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺴﺌﻮل
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
×
ﺗﻬﯿﻪ ﺟﺪول زﻣﺎﻧﯽ و ﻃﺮح ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ اﺋﺘﻼف/ﺑﺪﻧﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﻧﺪه
× × × ×
داوﻃﻠﺒﯿﻦ و اﻋﻀﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪهای از اﺋﺘﻼف
ﮔﺮدآوری اﻃﻼﻋﺎت
×
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ،ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ اﺋﺘﻼف
ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮔﺰارش
×
اﻋﻀﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪهای از اﺋﺘﻼف
اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺰارش
× ×
دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ اﺋﺘﻼف
ﺗﻬﯿﻪ ﻃﺮح ﭘﯿﮕﯿﺮی

.۴در ﺳﻄﺢ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎ اﺋﺘﻼف ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ
ﭘﺲ از اﯾﻦﮐﻪ ﺟﺪول زﻣﺎﻧﯽ و ﻃﺮح ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی را آﻣﺎده ﮐﺮدﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﺪام ﯾﮏ از ﻣﻮارد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﺪه را اﻧﺠﺎم
ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری اﻓﺮاد زﯾﺎدی از اﺋﺘﻼف اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ،ﺗﻌﯿﯿﻦ وﻇﺎﯾﻒ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ زﯾﺮا در
آن ﺻﻮرت ﻫﺮ ﮐﺲ ﻣﯽداﻧﺪ ﻧﻘﺶ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﺶ ﭼﯿﺴﺖ و آن را ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﻪ ﺟﺪول ﻓﻬﺮﺳﺖ وﻇﺎﯾﻒ در ﺳﺮﻓﺼﻞ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻧﮕﺎﻫﯽ
ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﺪ.
اﮔﺮ در ﻗﺎﻟﺐ اﺋﺘﻼف ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،اﻋﻀﺎی اﺋﺘﻼف ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﮐﻤﯿﺘﻪ راﻫﺒﺮدی ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻏﺎﺋﯽ روﻧﺪ
ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰارش ﺳﺎﯾﻪ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﯿﺮد .اﻋﻀﺎی اﯾﻦ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﯾﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺮوه ﺧﺎﺻﯽ از ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻋﻀﻮ اﺋﺘﻼف
ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪ.

.۵ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی دروﻧﯽ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻧﺎﺷﯽ از اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺰارش ﺳﺎﯾﻪ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻃﺮحﻫﺎی آﺗﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﮕﯿﺮی
ﺑﯿﺸﺘﺮ را ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﮐﻨﯿﺪ
از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺒﻌﺎت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ﮔﺰارش ﺳﺎﯾﻪ ﺑﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎ اﺋﺘﻼﻓﺘﺎن را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺎﻣﻞ اﻫﺪاف
ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎ اﺋﺘﻼف ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﯾﺎ ﻫﺮ ﭘﺮوژهای ﮐﻪ ﭘﺲ از آن اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﮔﺮوﻫﺘﺎن ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ زﻧﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮءرﻓﺘﺎر ﺑﺎﺷﺪ .ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰارش ﺳﺎﯾﻪ
ﭼﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮی ﺑﺮ ﮐﺎرﺗﺎن در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت دارد )ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ آﯾﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﺎرﻣﻨﺪ/داوﻃﻠﺐ ﺗﺎزه اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ در اﻧﺠﺎم وﻇﺎﺋﻒ ﺗﺎزه
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ(؟ آﯾﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه ،و ﯾﺎ اﯾﻦﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ ،ﺑﺮ ﺧﺪﻣﺎتﺗﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮی دارد؟
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﺘﺎن ﺑﺮ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰارش ﺳﺎﯾﻪ را ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .در ﻣﻮرد ﻣﺜﺎل ﻓﻮق آﯾﺎ
ﻼ آﯾﺎ در ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﯾﺎ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮهﺗﺎن
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺘﺎن ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺧﺎص ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮده ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ؟ ﻣﺜ ً
وﮐﯿﻞ ﯾﺎ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺣﻀﻮر دارد؟ ﯾﺎ ﺑﻪ آﻣﺎر دوﻟﺘﯽ ﯾﺎ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮدهاﻧﺪ دﺳﺘﺮﺳﯽ دارﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان از آن در ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﮔﺮدآوری داده اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد؟
۴
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راﻫﻨﻤﺎی ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰارش ﺳﺎﯾﻪ
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.۶ﺷﯿﻮهﻫﺎی دﻗﯿﻘﯽ ﺑﺮای ﺟﻤﻊآوری داده اﺑﺪاع ﮐﻨﯿﺪ
روﻧﺪ ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰارش ﺳﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﺑﺮ ﮔﺮدآوری و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده .از اﯾﻦ رو ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺷﺮوع ﮐﺎر ﺗﺄﻣﻞ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺑﺰارﻫﺎی
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺟﻤﻊآوری داده اﺳﺖ.
✓ اﮔﺮ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﻨﺎد ﺧﺎﺻﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻬﯿﻪ ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮای ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﺰارش
ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
✓ اﮔﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﯾﺎ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﮔﺮدآوری داده ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ در ﺗﻬﯿﻪ ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻗﺪر ﮐﺎﻓﯽ ﺗﺄﻣﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ
دﻗﯿﻖ و ﺑﯽﻃﺮﻓﺎﻧﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺴﺠﻤﯽ ﮔﺮد آورﻧﺪ )ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻄﺮح ﺷﻮد(.
✓ اﮔﺮ ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺤﺚ در ﮔﺮوهﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽدﻫﯿﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻞﮔﺮان ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در آن ﺳﺆالﻫﺎی
ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪه و ﺗﺴﻬﯿﻞﮔﺮ را از اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ آﮔﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮدآوری ﺷﺪه ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ – ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت اﺳﺖ؟ ﭼﻪ اﻓﺮادی
ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ دارﻧﺪ و ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﮐﺠﺎ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ )ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﻗﻔﺴﻪای ﻗﻔﻞ ﺷﺪه ﯾﺎ ﺑﺮ دﯾﺴﮏ ﺳﺨﺖ راﯾﺎﻧﻪای
ﮐﻪ رﻣﺰﮔﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ(؟ اﮔﺮ ﺑﺎ زﻧﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮءرﻓﺘﺎر ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽﺷﺎن ﭼﻄﻮر ﻧﮕﻪداری ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ از دﺳﺘﺮس
ﺗﻼﻓﯽﺟﻮﯾﺎن اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ دور ﺑﻤﺎﻧﺪ؟

.۷ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺻﻠﯽ ﻫﺮ ﻣﺎده ﯾﺎ ﺑﺨﺶ از ﻣﻌﺎﻫﺪه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را در ﮔﺰارش ﺑﯿﺎورﯾﺪ
ﻣﺘﻦ ﻣﻌﺎﻫﺪه ،ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﯾﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ را در ﮔﺰارش ﺑﯿﺎورﯾﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻊ ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﻗﺒﺎل اﺟﺮای آن اﺷﺎره ﮐﻨﯿﺪ ،ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﯿﺰان
ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺣﮑﻮﻣﺖ را اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎﯾﺘﺎن ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯿﺰان ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻫﺪات را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﺪ .ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از اﯾﻦﮐﻪ ﮔﺰارش
ﺳﺎﯾﻪ را در ﻣﻮرد ﮐﺪام ﺳﻨﺪ ﯾﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎﺗﺘﺎن را ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﻔﺎد ﻣﻨﺪرج در ﻫﻤﺎن ﺳﻨﺪ ﯾﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﺧﺎص ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ.

.۸ﺑﺮای ﻋﻠﻨﯽ ﮐﺮدن ﮔﺰارش ﺳﺎﯾﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﯿﺪ
وﻗﺘﯽ ﻫﻤﻪ اﻃﻼﻋﺎت وارد ﺷﺪ و ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای اراﺋﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﮐﺪام اﺳﺖ؟ اﻟﺒﺘﻪ در آن زﻣﺎن ﮔﺰارش ﺳﺎﯾﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ
ﺷﺪهای در دﺳﺖ دارﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺴﺌﻮل در دوﻟﺖ و ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ اراﺋﻪ ﺷﻮد.
✓ ﮔﺰارش ﺑﻪ ﭼﻪ ﺷﺨﺺ ﯾﺎ اﺷﺨﺎﺻﯽ در اﯾﻦ دو ﻧﻬﺎد ﻣﻬﻢ ذﯾﻨﻔﻊ اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟
✓ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﺘﺎن ﺑﺮای رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟
✓ آﯾﺎ ﮔﺰارش را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ در ﺟﻠﺴﻪای ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ زﻧﺪه و ﯾﺎ روشﻫﺎی دﯾﮕﺮ در
اﺧﺘﯿﺎر رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﯿﺪ داد؟
✓ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﺘﺎن ﺑﺮای ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
✓ آﯾﺎ ﺑﺮای ﻋﻠﻨﯽ ﮐﺮدن ﮔﺰارش از رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﯿﺰ دﻋﻮت ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد؟
✓ ﭼﻄﻮر آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و ﮔﺰارش ﺳﺎﯾﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟
۵
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