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مقدمه :ثبصخٛس360دسخٗ( DEGREE FEEDBACK) 360يه سٚػ ِٕبعجي دس صِيٕٗ تٛعؼٗ ويفيت س٘جشي ِ ٚذيشيت
تٛعؼٗ اعت .ايٓ فشايٕذ ،عيىً وبٍِي اعت وٗ خالفٗ ثبصخٛسي اص ّ٘ٗ افشاد (عشپشعتبْ ،صيشدعتبْ ّ٘ ٚىبساْ) دس ِٛسد
خٕجٗ٘بي ِختٍف عجه س٘جشي ِ ٚذيشيت  ٚػٍّىشدؽبْ اسائٗ ِي وٕذ .ثؼضي اص عبصِبٔٙب ثبصخٛسسا ثشاي يه ثخؼ اص
عبصِبْ  ٚثٗ طٛس عيغتّبتيه أدبَ ِي دٕ٘ذ .ثبصخٛس ثٗ افشاد وّه ِي وٕذ تب ادسان خٛد سا دس ِٛسد ِسيظ وبسيؾبْ ،ثب
ادسان اسصيبثيوٕٕذگبْ ِِ ُٙمبيغٗ وٕٕذ .ايٓ اسصيبثيوٕٕذگبْ ِي تٛأذ ؽبًِ ّ٘ىبساْ ،صيشدعتبِْ ،ذيشاْ  ٚزتي ِؾتشيبْ،
ػشضٗوٕٕذگبْ  ٚاػضبي اتسبديٗ ثبؽٕذ .ثشٔبِٗ ثبصخٛس چٕذ ِٕجؼي  ٚثبصخٛس  360دسخٗ اص سٚؽٙبي تٛعؼٗ يبفتٗ
فشايٕذ٘بي اسصيبثي ػٍّىشد ،ثشسعيٙبي عبصَ أي  ٚثبصخٛس ِؾتشي (ثخؾي اص ِذيشيت ويفيت خبِغ) اعتخشاج ؽذٖ اعت.
عيغتُ٘بي ثبصخٛس  360دسخٗ ثٗ دٌيً سٚاج عبختبس٘بي تيّي  ٚعبصِبٔي ِغطرتش ّ٘ ٚچٕيٓ دس ٚاوٕؼ ثٗ ِؾىالتي وٗ ثب
عيغتُ٘بي ِذيشيت ػٍّىشد عٕتي ٚخٛد داؽتٗ ،تٛعؼٗ يبفتٗ اعت( .ساْ وبعپي )2000 ،ْٛتؼبسيف ِختٍفي اص ايٓ فشايٕذ
اسائٗ ؽذٖ اعت .ثٗ طٛس وٍي ثبصخٛس  360دسخٗ يب ثبصخٛس چٕذ ِٕجؼي ،يه سٚيىشد اسصيبثي ػٍّىشد اعت وٗ ثش دادٖ ٘بي
خّغ آٚسي ؽذٖ اص عشپشعتبّْ٘ ،ىــــــــبساْ ،صيشدعتبِْ ،ؾتشيبْ  ٚػشضٗ وٕٕذگبْ تىيٗ داسدِ( .ه وبستي)2001 ،
اركان بازخور  360درجه
يپغيٕگش ٌٛ ٚعيب ( )1997ثيبْ ِي وٕٕذ وٗ فشايٕذ ثبصخٛس  360دسخٗ ،خّغ ادساوبت ِشتجظ ثب سفتبس يه فشد اعت .ثٕبثشايٓ،
ثشٔبِٗ ثبصخٛس  360دسخٗ ،دسفذد اعت تب تٛخٗ افشاد سا ثٗ سفتبس خٛد دس ِسيظ وبسي ٔ ٚسٖٛاي خٍت وٕذ وٗ ثش عبيش
اػضبي عبصِبْ (وٗ ثب آٔٙب وبس ِي وٕذ) تبثيش ِي گزاسٔذ.اسصيبثي  360دسخٗ اطالػبت ٚسٚدي ثبصخٛس سا اص يه سٚيىشد
ته ثؼذي ثبال ثٗ پبييٓ ثٗ سٚيىشد چٕذ ثؼذي (صيشدعتبّْ٘ ،ىــبساْ ِ ٚؾتشيبْ) ػِّٛيت ِي ثخؾذ ِ ٚي تٛأذ يه «اسصيبثي
ثذِ ْٚشص» ثبؽذ .اص ايٓ ٌسبظ ِفٙـ َٛثـــبصخٛس  360دسخــٗ ثٗ ٔظش ِي سعذ ،ثب سٚيوشد تئٛسي عبصِبْ ثذِ ْٚشص
ِتٕبعت ثبؽذٚ .اژٖ٘بي ِتذاٌٚي وٗ ثشاي ثبصخٛس  360دسخٗ اعتفبدٖ ِي ؽٛد؛ ػجبستٕذ اص« :اسصيبثي ري ٔفؼبْ»« ،ثبصخٛس
چٕذ ِؼيبسٖ»« ،اسصيبثي عيىً وبًِ»« ،اسصيبثي چٕذ ِٕجؼي»« ،اسصيبثي ّ٘ىبس  -صيشدعت»« ،اسصيبثي ػٍّىشد گش،»ٖٚ
«اسصيبثي چٕذ ديذگب٘ي»ِ( .ه وبستيٌ )2001 ،پغيٕگش ٌٛ ٚعيب اؽبسٖ ِي وٕٕذ وٗ ثبصخٛس  360دسخٗ ثب ثبصخٛس چٕذ ِٕجؼي
ّ٘خٛأي صيبدي داسد .آٔٙب يه عيغتُ اسصيبثي چٕذ ِٕجؼي اسائٗ ِي وٕٕذ وٗ ِتذاٌٚتشيٓ ِٕبثغ اسصيبثي ثٗوبس گشفتٗ ؽذٖ دس آْ
ػجبستٕذ اص :سٚعب ،صيشدعتبْ ،خٛد فشدّ٘ ،ىبساْ  ٚغيشٖ ....ثبصخٛس  360دسخٗ ،دس ثغيبسي اص ايٓ ِٕبثغ ثب ثبصخٛس
چٕذِٕجؼي ِؾتشن اعت .ايٓ فشايٕذ ٔيض داساي چٙبسػٕقش افٍي اعت .

ؽىً عٕتي اسصيبثي وٗ عشپشعتبِْ ،ذيشاْ  ٚصيشدعتبْ سا اسصيبثي ِيوٕٕذ ٕٛ٘ ٚص ثخؼ ِّٙي اص :اسصيبثي ثبال ثٗ پبييٓ !
فشايٕذ ثبصخٛس  360دسجٖ اعت ،وٗ ِي تٛأذ اطالػبت آِٛصٔذٖاي ثشاي افشاد اسائٗ وٕذ .دس ايٓ ٔٛع اسصيبثي ،چٙبس سئيظ
ٚخٛد داسد وٗ ِيتٛإٔذ ِٕجغ ِؼتجشي ثشاي ثبصخٛسد ثبؽٕذ  .عبدٖتشيٓ ٔ ٚضديىتشيٓ ِٕجغ ثٗ افشاد «ِبفٛق ثالفقً» اعت ٚ
«ِذيشاْ ِبتشيغي»ِ« ،ذيش ثالفقً لجٍي»  ٚعبيش سٚعب ٔيض دس ايٓ اسصيبثي ِؾبسوت داسٔذ( .خٔٛض  ٚثشٌي! )1379 ،
اسصيبثي پبييٓ ثٗ ثبال :يىي اص اثتىبسات افٍي فشايٕذ ثبصخٛس  360دسخٗ ايٕغت وٗ صِيٕٗاي ثشاي اسائٗ ثبصخٛسد ثٗ
فشادعتبْ ايدبد ِي ؽٛد .دس اسصيبثي صيشدعتبْ يب ثبصخٛسد پبييٓ ثٗ ثبال ،صيشدعتبْ ػٍّىشد ِذيشاْ  ٚعشپشطتبْ سا اص
چٕذيٓ ثؼذ اسصيبثي ِيوٕذ ٔ ٚتبيح اسصيبثي سا ثٗ فشد افٍي اسائٗ ِيدٕ٘ذ .ثبصخٛس پبييٓ ثٗ ثبال ثٗ ػٕٛاْ يه ػٕقشي اص
.دسخٗ اعت ّ٘ ٚچٕيٓ فشايٕذ ِّٙي اعت وٗ ثٗ تٛعؼٗ عبصِبْ  ٚافشاد وّه ِيوٕذ 360فشايٕذ گغتشدٖ ثبصخٛس
ثشٔبسديٓ ٚثتي ( )1987ثٗ ايٓ ٔىتٗ اؽبسٖ ِي وٕٕذ وٗ ثبٚخٛد ايٕىٗ ػاللٗ صيبدي ثٗ اعتفبدٖ اص اسصيبثي پبييٓ ثٗ ثبال ،دس
عيغتُ اسصيبثي ػٍّىــشد دس تئٛسي  ٚػًّ ِؾب٘ذٖ ِي ؽٛد .ثبايٓ زبي تؼذاد وّي اص عبصِبٔٙب ،اص آْ ثٗفٛست ثٙيٕٗ
اعتفبدٖ ِيوٕٕذ .ثٗ ثؼضي اص داليً دس ايٓ صِيٕٗ ِي تٛاْ اؽبسٖ وشد :عبصِبٔٙب ثٗ ايٓ ٔتيدٗ سعيذٖأذ وٗ «اسصيبثي ثبال ثٗ
پبييٓ» ِتذاٌٚتشيٓ س٘يبفت اسصيبثي اعت  ٚدس ِمبيغٗ ثب اسصيبثي «پبييٓ ثٗ ثبال» ثب عجه اعتجذادي عبصگبستش اعتّ٘ .چٕيٓ،
ِطبٌت تئٛسيه وّتشي دس صِيٕٗ اسصيبثي پبييٓ ثٗ ثبال ٚخٛد داسد تب دس عبصِبٔٙب تغييش عيغتُ اسصيبثي ػٍّىشد اعتفبدٖ وٕٕذ.
(ِه وبستي )2001 ،ثبصخٛس ّ٘ىبساْ :دس ِذي ثبصخٛس  360دسخٗ ،اسصيبثي ّ٘ىبساْ يه ديذگبٖ  180دسخٗ دس صِيٕٗ

فشايٕذ َ ؽبسوت « :اسصيبثي ػٍّىشد فشد اسائٗ ِي وٕذ .ثبصخٛس ّ٘ىبساْ ،تٛعظ وٓ  ٚالٌٚش ثذيٓ فٛست تؼشيف ِي ؽٛد
گش٘ٚي اص افشاد وٗ دس ِٛسد فشد لضبٚت ِي وٕٕذ ،ثٗ طٛسي وٗ ٘شوذاَ اص آٔٙب داساي سفتبسٚ ،يژگي يب ِٛفميت ِٕسقش ثٗ
فشدي ٘غتٕذ ».آٔٙب ّ٘چٕيٓ عٗ سٚػ «اسصيبثي ّ٘ىبساْ» سا ثش ِيؽّشٔذِ( :ه وبستي ِ ! )2001ؼشفي ّ٘ىبساْ :افشاد
.يه گش ،ٖٚيه عشي افشاد سا تؼييٓ ِي وٓٔذ وٗ دس يه ٚيژگي خبؿ يب ثؼذي اص ػٍّىشد ،دس ثبالتشيٓ عطر گش ٖٚثبؽٕذ
اػضبي گش ،ٖٚثباعتفبدٖ اص يه ِميبط اسصيبثي  ٚثشاعبط يه عشي ٚيژگيٙبي پشعٍٕي يب ػٍّىشدي :اسصيبثي ّ٘ىبساْ !
.خبفي ،عبيش افشاد سا اسصيبثي ِي وٕٕذ
اػضبي گش ،ٖٚثشاعبط يه يب چٕذ ػبًِّ٘ ،ذيگش سا اص ثٙتشيٓ تب ثذتشيٓ (ثـــٗ فٛست يه طيف) :ستجٗ ثٕذي ّ٘ىبساْ !
ستجٗ ثٕذي ِي وٕٕذ .وٓ  ٚالٌٚش ثيبْ ِي وٕٕذ وٗ يبفتٗ٘بي پژ٘ٚؾي اسصيبثي ّ٘ىبساْ ٔؾبْ ِي د٘ذ وٗ ايٓ سٚػ ،خٕجٗ٘بي
.لبثً دعتشط ثٛدْ ،اػتجبس  ٚدٚسي اص تؼقت  ٚگشايؾبت ِٕفي سا دس سٚؽٙبي اسصيبثي تمٛيت ِي وٕذ
ثٗ فشايٕذي دالٌت داسد وٗ ثٗ ِــٛخت آْ ،فشد ػٍّىشد خٛدػ سا اسصيبثي ِي وٕذ .دس ايٓ فشايٕذ ،خٛد فشد :خٛد اسصيبثي !
.ثٗ ػٕٛاْ ِٕجغ اسصيبثي  ٚػاللِٕٗذ ثٗ خٛد اسصيبثي اعت
دس صِيٕٗ خٛد اسصيبثي (ثٗ ػٕٛاْ يه ِٕجغ اسصيبثي) دس ِمبيغٗ ثب اسصيبثي ّ٘ىبساْ  ٚصيشدعتبْ ِجبزث وّتشي اسائٗ ؽذٖ،
ٌٚي صِبٔي وٗ ايٓ ِٕجغ اسصيبثي دس دس ْٚفشايٕذ ثبصخٛس  360دسخٗ ثٗوبس گشفتٗ ِي ؽٛد ،يه عشي ِغبئً ٔيبص ثٗ ثشسعي
داسٔذ .وبسدي  ٚدٚثيٕض ( )1994ثسث ِي وٕٕذ وٗ خٛداسصيبثي ،ثبػث تٛعؼٗ  ٚثٙجٛد دس اسصيبثي ػٍّىشد ِي ؽٛد  ٚاص
سؽذ تيُ٘ب  َ ٚؽبسوت عطر ثبال دس عبصِبٔٙب ٔبؽي ِي ؽٛد  .ثبٚخٛد ايٓ ،ثبسٚچ ( )1996اؽبسٖ ِي وٕذ وٗ دس ثيٓ عبيش
ِٕبثغ عيغتُ اسصيبثي چٕذِٕجؼيِٕ ،جغ خٛداسصيبثي ،ثيؾتش اص عبيش ِٕبثغ ٔبديذٖ گشفتٗ ِي ؽٛدّ٘ .چٕيٓ آٌجشايت ٌٛ ٚي
خبطشٔؾبْ ِيعبصٔذ وٗ افشاد فشفٕظش اص ايٕىٗ آيب دس عبختبس سعّي عبصِبْ ٔيبص ثٗ أدبَ خٛداسصيبثي ٘غت يب )(1995
ثٕبثشايٓ ،الصَ اعت وٗ خٛداسصيبثي ثٗ ػٕٛاْ يه ػٕقش دس فشايٕذ اسصيبثي ػٍّىشد  ،ٗٔ.ثٗ اسصيبثي ػٍّىشدؽبْ ِي پشداصٔذ
دس صِيٕٗ ػٍت اعتفبدٖ عبصِبٔــــٙب اص )(1980ؽٕبختٗ ؽٛد تب افشاد ِغئٌٛيت ػٍّىشد خٛد سا ثشػٙذٖ ثگيشٔذ .تٛسٔتْٛ
خٛداسصيبثي ،ثٗ داليٍي اؽبسٖ ِي وٕذ ! :اسصؽيبثي ػٍّىشد فؼٍي ثشاعبط ا٘ذاف ِدشي (اسصيبثي وٕٕذٖ)؛
تؼييٓ ٔيبص٘بي ِٙبستآِٛصي  ٚتٛعؼٗ؛ !
گضاسػ د٘ي ِٛفميتٙبي گزؽتٗ ٕ٘گبَ ثىبسگيشي دس يه ؽغً خذيذ؛ !
.عٕدؼ عبختبس ثشسعي ػٍّىشد فشد ِ ٚطبٌؼبتي دس صَ يٕٗ ِجبزث أگيضؽي !
علل رواج بازخور  360درجه
اسصيبثي چٕذِٕجؼي دس عبي  1980دس عبصِبٔٙب سٚاج يبفت  ٚثٗ ػٕٛاْ يه اثضاس تٛعؼٗ ،ثٗطٛس گغتشدٖ اعتفبدٖ ؽذ .اسصيبثي
 ٚاٚاخش ِٛ 1980سد تٛخٗ لشاس گشفتٗ ؽذ ،اِب تب اٚاخش  1990طٛي ٔىؾيذ وٗ 1970پبييٓ ثٗ ثبال  ٚاسصيبثي ّ٘ىبساْ دس
ثبصخٛس  360دسخٗ ِتذاٚي ؽذ .دس اٚاخش  1980وتبثٙبيي دس صِيٕٗ ثبصخٛس چٕذِٕجؼي ِٕتؾش ؽذٔذ وٗ زبفً تسميمبت أدبَ
:گشفتٗ ثٗٚعيٍٗ «ِشوض س٘جشي خالق دس گشيٕجٛس» ثٛدٔذ .ثشاعبط ايٓ تسميمبت عٗ يبفتٗ ثٗدعت آِذٖ اعت
ثبصخٛس يه ػٕقش وٍيذي دس تٛعؼٗ  ٚؽخقيتي  ٚزشفٗ اي اعت؛ 1 -
ثغيبسي اص ِذيشاْ وبسآِذ ،يبدگيشٔذگبْ ٘غتٕذ .ثٗ ػجبست ديگشِ ،ذيشاْ اثشثخؼ ،فشفتٙبي يبدگيشي  ٚتٛعؼٗ سا 2 -
تؾٛيك ِيوٕٕذ؛
.ثغيبسي اص افشاد ،دس ِسيطٙبيي ثب ثبصخٛس ضؼيف ،فؼبٌيت ِي وٕٕذ 3 -
ثٗطٛس وٍي ِسممبْ ِؼتمذٔذ ،يه عشي ػٛاٍِي ٘غتٕذ وٗ دس تهاًِ اسصيبثي ِٕبثغ چٕذگبٔٗ ٔمؼ تغشيغوٕٕذگي سا ثشػٙذٖ
داسٔذ .اٌٚيٓ ػبًِ ثشسعي ٔگشػ وبسوٕبْ اعت .ايٓ ثشسعيٙب دس صِيٕٗ ثشسعي سضبيت وبسوٕبْ ثشاعبط اثؼبدي چْٛ
.خظِؾي ،سٚيٗ٘بِ ،سيظ وبسيِ ،ضايب  ٚپبداػ اعت
360خٕجؼ ِذيشيت ويفيت خبِغ ،ثب تبويذ ثش ويفيت  ٚسضبيت ِؾتشي ثٗ ػٕٛاْ يه ٔيشٚي پيؼ ثشٔذٖ دس تٛعؼٗ ثبصخٛس
دسخٗ ػًّ ِي وٕذِ .ذيشيت ويفيت خبِغ ثٗٚيژٖ ثشخذِبت ِؾتشي  /ويفيت تٛخٗ داسد .دس تالػ ثشاي ويفيت ثشتش ،ثبصخٛس
 360دسخٗ ِٕجغ اطالػبتي لٛي  ٚثغيبس ِفيذي اسائٗ ِيوٕذ ،ثٗدٌيً ايٕىٗ ،ثبايٓ سٚػِ ،ؾتشيبْ  ٚػشضٗ وٕٕذگبْ اص خٙبت
ِختٍف ِي تٛإٔذ ثبصخٛس دٕ٘ذ .گشٚت (ِ )1996ذػي اعت وٗ ِذيشيت ويفيت خبِغ ثٗ فٛست يه ٔيشٚي تمٛيت وٕٕذٖ دس
پيؾشفت  ٚتٛعؼٗ افشاد ثٗوبس گشفتٗ ؽذٖ اعت ،ثبايٓ تقٛس وٗ ٔضديىتشيٓ افشاد دس ؽغً ،داساي ثٙتشيٓ ِٛلؼيت ثشاي
اسصيبثي ػٍّىشد  ٚدس ٔتيدٗ ثشاي پيؾٕٙبد سٚؽٙبيي ثشاي تٛعؼٗ  ٚثبٌٕذگي ٘غتٕذ .اص ايٓ سِ ،ٚذيشيت ويفيت خبِغ ،اثضاسي

تٛسٌٔٔٛ ٚ ٛذْ()1996ثسث .ثشاي تٛعؼٗ فشايٕذ٘بي ثبصخٛس  360دسخٗ ثٛد .ػبًِ تغٙيًوٕٕذٖ ديگش ،خٛد اسصيبثي اعت
ِيوٕٕذ وٗ اسصيبثي عٕتي عشپشعت ثٗ اسصيبثيوٕٕذگبْ ديگشي ٔظيش صيشدعتِ ٖ ،ىبساْ گغتشػ يبفتٗ اعت تب عيغتُ
اسصيبثي ػٍّىشد ِٕبعجتش ِٕ ٚقفبٔٗتشي دس عبصِبْ ايدبد ؽٛد .آٔٙب اؽبسٖ ِيوٕٕذ وٗ ٔيبص ِذيشاْ ثشاي أطجبق ثب ِسيظ
تدبسي ِتغيش ،دٌيً افٍي  ٚسٚاج ثبصخٛس  360دسخٗ دس د٘ٗ٘بي گزؽتٗ ثٛدٖ اعتِٕ .بثغ اسصيبثي (دس ٚ ْٚثيش)ْٚ
.www.zibaweb.comعبصِبْ اطالػبت ِّٙي اسائٗ ِي وٕٕذ تب عبصِبْ لبثٍيت أطجبق پيذا وٕذ
ادٚاسدص  ٚا )1996( ْٚثشسعي وشدٖأذ وٗ ِذيشيت ثشِجٕبي ٘ذف دس  1970 ٚ 1960سٚاج يبفت .ثٗ ػٕٛاْ ثخؾي اص
س٘يبفت ِذيشيت ثشِجٕبي ٘ذف ،افشاد ثٗ ِؾبسوت دس تٛعؼٗ ا٘ذاف وبسي  ٚاسصيبثي ػٍّىشد خٛد دس ِمبثً ايٓ ا٘ذاف
ثٕبثشايِٓ ،ف َٛٙخٛداسصيبثي ػٍّىشد دس فشايٕذ ثبصخٛس  360دسخٗ ،يه ِف َٛٙوبِالً خذيذي ٔيغت ،ثٍىٗ اص .تؾٛيك ِي ؽٔٛذ
فشٕ٘گ ِذيشيت ثشِجٕبي ٘ذف ٔبؽي ِي ؽٛدٌ .پغيٕگش ٌٛ ٚعيب ( )1998فشك ِيوٕٕذ وٗ افضايؼ سلبثت  ٚتّشوض ثش
ِؾتشي سٚؽٙبي سايح د٘ٗ  1990ثٛدٔذ  ٚايٓ سٚؽٙب دس اتخبر  ٚسٚاج اسصيبثي ِٕجغ چٕذگبٔٗ ثٗ فٛست يه وبتبٌيضٚس ػًّ
وشدٖ اعت .آٔٙب ثيبْ ِي وٕٕذ وٗ أتمبي اص عبختبس٘بي عبصِبٔي عغٍٗ ِشاتجي  ٚثٛسٚوشاتيه ثٗ عبختبس٘بي ِغطر ثبػث
سؽذ  ٚتٛعؼٗ ثبصخٛس  360دسخٗ ؽذ .ثٗ ػجبست ديگش ،يىي اص پيبِذ٘بي عبختبس٘بي عبصِبٔي ِغطرتش ايٓ اعت وٗ،
ِذيشاْ ثيؼ اص پيؼ ثٗ ّ٘ىبسي ثب عبيش افشاد عبصِبْ ٔيبص داسٔذ  ٚأتظبس ِي سٚد ثٗ ٔتبيح دعت يبثٕذ ،زتي اگش آٔٙب
٘يچگٔ ٗٔٛظبستي ثش سٚي افشاد ٔذاؽتٗ ثبؽٕذ .ثب چٕيٓ عبختبس٘بيي ،س٘يبفت عٕتي اسصيبثي ثٗ ػٕٛاْ ِٕجغ اسصيبثي ،وبسايي
ٔذاؽتٗ  ٚثٗ فشايٕذ خبِؼتشي ٔيبص اعت وٗ ثٗ ِٛخت آْ ّ٘ىبساِْ ،ؾتشيبْ  ٚعبيش رئفؼبْ ثتٛإٔذ ثٗ فشد ثبصخٛس اسائٗ
دٕ٘ذٚ .اٌذِٓ ّ٘ ٚىبساْ ( ،)1998ثٗ داليً ديگشي دس صِيٕٗ اتخبر فشايٕذ٘بي ثبصخٛس  360دسخٗ اؽبسٖ ِيوٕٕذ :اٚي ،اسائٗ
ثبصخٛس ثٗ ِذيشاْ وّه ِي وٕذ تب اص طشيك تٍمي ّ٘ىبساْ ،صيشدعتبْ ،عشپشعتبْ ِ ٚؾتشيبْ آگب٘ي يبثٕذ ،تب دس سفتبس ٚ
ػٍّىشد تغييشات ِثجتي ايدبد وٕٕذ  .د َٚفشك ِي ؽٛد ،وٗ اخضاي فشايٕذ٘بي ثبصخٛس  360دسخٗ ثٗ افضايؼ عطر اػتّبد ٚ
استجبط ،ؽىبيت وّتش  ٚسضبيت ثيؾتش ِؾتشيبْ ِٕدش خٛا٘ذ ؽذ ِ( .ه وبستي )2001 ،ثبايٓ زبي ثغيبسي اص ِسممبْ  ٚدأؼ
پژ٘ٚبْ ضّٓ تبييذ وــبسايي ثـــبصخٛس ثسث ِي وٕٕذ وٗ فشايٕذ اسصيبثي ػٍّىشد ،اگشچٗ ،يه ػٕقش ِّٙي دس وً فشايٕذ
ػٍّىشد اعتّٛ٘ ،اسٖ دس ثغيبسي اص عبصِبٔٙب ،ػبًِ ِٕفي تٍمي ؽذٖ اعتِ .بيش ( )1991ادػب ِيوٕذ وٗ ثغيبسي اص ِذيشاْ
اسصيبثي ػٍّىشد سا وبس دؽٛاس ٔ ٚبخٛؽبيٕذي تٍمي ِي وٕٕذ وٗ أدبَ آْ دس عبصِبْ ضشٚسي اعت .تيٍٛس ّ٘ ٚىبسأؼ
( )1995اؽبسٖ ِيوٕٕذ وٗ اسصيبثي ػٍّىشد چبٌؼ ػٍّي ثشاي ّ٘ٗ وغبٔي اعت وٗ دس فشايٕذ دسگيشٔـــذ ٚ .الٌٚش خبطشٔؾبْ
ِ.ي عبصد وٗ ِذيشاْ فشايٕذ اسصيبثي ػٍّىشد سا دٚعت ٔذاسٔذ
ثٗطٛسي وٗ ثذ ْٚفؾبس لٛأيٓ اداسي آْ سا أدبَ ّٔيدٕ٘ذ؛ آٔٙب افالً اسصيبثي سا ثب صيشدعتبْ دس ِيبْ ّٔيگزاسٔذ .فٌٛگش ٚ
 ،چبسچٛثي اص ِؾىالت ِشتجظ ثب ثبصخٛس ِٕفي سا ،دس ِستٛي ِقبزجٗ اسصيبثي ػٍّىشد تشعيُ ِي )(1998وشٚپبٔضأٛ
وٕٕذ .آٔٙب ثسث ِي وٕٕذ وٗ ثغيبسي اص ِذيشاْ اسائٗ ثبصخٛس ِٕفي سا دٚعت ٔذاسٔذ ٚدس صِيٕٗ اسائٗ آْ ٔيض اص ِٙبست الصَ
ثشخٛسداس ٔيغتٕذ  ٚدس ٔتيدٗ ،ػٍّىشد٘ب ،اغٍت ِطٍٛثتش اص زذ ٚالؼي اسصيبثي ِي گشدد  ٚثبػث وب٘ؼ لبثً تٛخٙي دس
ايٓ ٔمـ ٔ ٚبوبسآِذي دس اسصيبثيٙبي ِذيشيت ٔيض ِؾٛٙد اعت وٗ ثٗ ثؼضي اص .اثشثخؾي فشايٕذ ِذيشيت ػٍّىشد ِي ؽٛد
ػٛاًِ ِٛثش دس ايٓ اِش ِي تٛاْ اؽبسٖ وشد( :الٔگٕچشِ - )1997 ،ؼيبس ػٍّىشد ٔبِؾخـ  /اثضاس٘بي اسصيبثي ٔبِٛثش؛
سٚاثظ وبسي ضؼيف؛ -
ػذَ دعتشعي ِبفٛق ثٗ اطالػبت الصَ دس صِيٕٗ ػٍّىشد ٚالؼي؛ -
فمذاْ ثبصخٛس ػٍّىشد دس زبي ة٘جٛد؛ -
ٔگشػ ِٕفي؛ -
فمذاْ تٛخٗ ثٗ ثٙجٛد  ٚتٛعؼٗ ِذيشيت؛ -
استجبط ٔبِٛثش ثب عيغتُ٘بي پبداػ د٘ي؛ -
فمذاْ ِٙبست  ٚأگيضٖ الصَ دس ِذيشاْ ثشاي اسصيبثي ػٍّىشد؛ -
ػذَ ثجبت دس عبختبس  ٚفشايٕذ٘بي عبصِبْ -
عٕتي) ثب پيبِذ٘بي عبصِبٔي چ( ،ْٛالٔذْ  ٚثتي ( ،)1993دس ايٓ صِيٕٗ ثسث ِي وٕٕذ وٗ اسصيبثي ػٍّىشد ثٗ ايٓ ؽيٖٛ
تغييشات ؽغٍي  ٚزمٛق ،تقّيّبت ِشثٛط ثٗ أتمبي  ٚاستمب ،تغييشات ؽغٍي  ٚزمٛق استجبط داسد  ٚطجيؼتبً ثبػث ثٙجٛد
.ػٍّىشد ٚازذ وبسي يب سفتبس ِذيش ٔخٛا٘ذ ؽذ
آٔٙب پيؾٕٙبد ِي وٕٕذ دس زبٌي وٗ تقّيّبت ِشثٛط ثٗ تٛعؼٗ ِٙ ٚبست آِٛصي وٗ ٔتيدٗ زّبيت ؽذٖء اسصيبثي ػٍّىشد عٕتي
اعتٌٚ .ي دعتيبثي ثٗ ايٓ ٘ذف ،غبٌجب ً ِؾىً اعت ،ثٗدٌيً ايٕىٗ ،اسصيبثي ػٍّىشد ِجتٕي ثش ػٍّىشد گزؽتٗ اعت .اص عٛي
.ديگش ،ثبصخٛس  360دسخٗ ِؼّٛالً دس عبصِبٔٙب ،ثٗػٕٛاْ اثضاس تٛعؼٗ ثشاي يبدگيشٔذگبْ اعتفبدٖ ِيؽٛد
ِّٙتشيٓ تفبٚت ثيٓ اسصيبثي عٕتي  ٚثبصخٛسد  360دسخٗ ايٕغت وٗ س٘يبفت عٕتي تٕٙب يه ِٕجغ اسصيبثي داسد ،دس زبٌي وٗ
.سٚيىشد ثبصخٛس  360دسخٗ ؽبًِ چٕذيٓ ِٕجغ اعت ،ثٕبثشايٓ خبِؼتش اص س٘يبفت عٕتي اعت

ثىش  ٚوٍيّٛعهي ،اؽبسٖ ِي وٕٕذ وٗ ثشخالف اسصيبثي عٕتي عشپشعت ،ثبصخٛس  360دسخٗ ،پيچيذگي ِذيشيت  ٚاسصؽٙب ٚ
ٚسٚدي ايٓ ِٕبثغ ِتفبٚت سا تؾخيـ ِي د٘ذ  .خذٚي صيش خالفٗ اي اص تفبٚتٙبي وٍيذي ثيٓ د ٚس٘يبفت اسصيبثي ػٍّىشد سا
)اسائٗ ِي وٕذ .خذٚي (1
مراحل فرایند بازخور  360درجه
عيغت ثبصخٛس  360دسخٗ ؽبًِ ِشازً ِختٍف اعتِ( :ه وبستي2001 ،
َ
)
٘ذف ثبصخٛس  360دسخٗ ايٕغت وٗ اطالػبت ثٗدعت آِذٖ اص فشايٕذ ثشاي تٛعؼٗ ِغيش :تؼييٓ ٘ذف ثبصخٛس  360دسخٗ 1 -
ؽغٍي  ٚاسصيبثي ػٍّىشد اعتفبدٖ ؽٛد .ايٓ ٘ذف ثبيغتي دس اثتذاي فشايٕذ ِؾخـ ؽٛد  ٚثب ّ٘ٗ رئفؼبْ دسگيش دس فشايٕذ
ِ.شتجظ ثبؽذ
اثضاس٘بي اسصيبثي ؽبًِ پشعؾٕبِٗ٘بيي اعت وٗ تٛعظ اسصيبثيوٕٕذگبْ ِختٍف پش :أتخبة اثضاس خّغآٚسي دادٖ 2 -
.اٌجتٗ تؼذاد ايٓ عبصِبٔٙب وُ اعت ِ.يؽٛد ،ثبٚخٛد ايٓ ،ثؼضي اص عبصِبٔٙب اص ِقبزجٗ ٔيض اعتفبدٖ ِيوٕٕذ
دس ايٓ صِيٕٗ تٛفيٗ ِي ؽٛد وٗ ثٗ خبي ٚيژگيٙبي ػِّٛي ثشسفتبس ٚالؼي فشد تٛخٗ :تقّيُگيشي دس صِئٗ ِٛاسد 3 -
ؽٛد .ثغيبسي اص فبزجٕظشاْ پيؾٕٙبد وشدٖأذ وٗ آيتُ٘بي اسصيبثي ثبيذ ثش ِستٛي خبفي ِجتٕي ثبؽٕذ .ثــٗ طٛسي وٗ ثتٛأذ
.سفتبس٘بيي وٗ اسصيبثي ِي ؽٔٛذ ،ثبيذ اص چؾُأذاص  ٚاسصؽٙبي عبصِبْ ٔبؽي ؽٛد .خطبي اسصيبثي سا وب٘ؼ د٘ذ
دس ايٓ ِشزٍٗ دسيبفتوٕٕذگبْ ثبصخٛس تؼييٓ ِي ؽٔٛذ .دس ادثيبت :تقّيُگيشي دس ِٛسد دسيبفتوٕٕذگبْ ثبصخٛس 4 -
ِذيشيتي ،ايٓ ػميذٖ ِطشذ اعت وٗ افشاد ثبيغتي ثشاي ِؾبسوت دس ثشٔبِٗ ثبصخٛس داٚطٍت ثبؽٕذِ .ؾبسوت اخجبسي ِيتٛأذ
تٙذيذوٕٕذٖ ثبؽذ  ٚاثشثخؾي عيغتُ سا ثٗ خطش ثيٕذاصد .ثبصخٛس  360دسخٗ ،ثٗدٌيً ثبصخٛس غٕي وٗ ثٗٚعيٍٗ صيشدعتبْ فشاُ٘
ِ.ي ؽٛد ،اثضاس ِفيذي دس ثشٔبِٗ٘بي تٛعؼٗ س٘جشي اعت
استجبط ثب ّ٘ٗ رئفؼبْ دسگيش دس فشايٕذ ثبصخٛس  360دسخٗ دس ِشزٍٗ :پشٚسػ اسصيبثي وٕٕذگبْ  ٚاسصيبثي ؽٔٛذگبْ 5 -
طشازي  ٚاخشاي ثبصخٛس ٔيبص اعت ِٙ ٚبستآِٛصي ثخؾي اص ايٓ فشايٕذ اعت .پشٚسػ اسصيبثي ؽٔٛذگبْ دس صِيٕٗ پزيشػ
ثبصخٛس ِٕفي ضشٚسي اعت .اسصيبثيوٕٕذگبْ ثبيذ دس صِيٕٗ خطب٘بي ِختٍف اسصيبثي وٗ ِّىٕغت سش ثذ٘ذ (ٔظيش خطب٘بي
٘.بٌٗاي  ٚعًٙگيشي) آگب٘ي پيذا وٕٕذ
اسصيبثي وٕٕذگبْ ؽبًِ سئيظ ،خٛد فشد ،صيشدعتبْ : ٚدسيبفت وٕٕذگبْ ثبصخٛس ،اسصيبثيوٕٕذگبْ سا أتخبة ِي وٕٕذ 6 -
ِ.ؾتشيبْ داخٍي  ٚخبسخي ٘غتٕذ
پشعؾٕبِٗ د ٚفشَ داسٔذ .يه سٚػ ،فشِت وبغز  ٚلٍُ اعت وٗ اسصيبثيوٕٕذگبْ ثشاي اسصيبثي :تٛصيغ پشعؾٕبِٗ 7 -
سفتبس٘بي ِختٍف فشد اعتفبدٖ ِيوٕٕذ .يه سٚػ وبساتش ،فشعتبدْ ديغىت ثٗ ٘شوذاَ اص اسصيبثيوٕٕذگبْ اعت  ٚآٔٙب ِيتٛإٔذ
.پشعؾٕبِٗ سا ثٗطٛس اٌىتشٔٚيىي تىّيً وٕٕذ
ايٓ ِشزٍٗ تٛعظ ِؾبٚساْ ثيشٔٚي فٛست ِيگيشد .دس ايٓ ِشزٍٗ اطالػبت ثبصخٛس جِغ :تسٍيً اطالػبت ثبصخٛس 8 -
.آٚسي ؽذٖ  ٚگضاسؽٙبي الصَ تٙيٗ ِي ؽٛد
صِبٔي وٗ گضاسؽٙب تٙيٗ ؽذ  ٚگضاسػ ٔٙبيي تىّيً گشديذ ،ثبصخــــٛس ثٗ دسيبفت وٕٕذگبْ ثبصخٛس :ثبصخٛسدادْ ثبصخٛس 9 -
.اسائٗ ِي ؽٛد
دسيبفتوٕٕذگبْ ثبصخٛس ثبيذ لبدس ثٗ ايدبد صِيٕٗ٘بي تٛعؼٗ ثبؽٕذ  ٚاص دادٖ٘بي ثبصخٛس دس :پيگيشي اخشاي فشايٕذ 10 -
صِيٕٗ تٛعؼٗ ِٙ ٚبستآِٛصي اعتفبدٖ وٕٕذ .ضشٚسي اعت وٗ دسيبفتوٕٕذگبْ ثبصخٛس ،دس صِيٕٗ سفغ ضؼفٙبيؾبْ ،ثشٔبِٗ
.ػٍّي داؽتٗ ثبؽٕذ
دس عبصِبٔٙبيي وٗ ثبصخٛس  360دسخٗ ثٗطٛس اثشثخؼ خشيبْ داسدِّ ،ىٕغت فشايٕذ ،ثؼذ اص دسيبفت :تىشاس فشايٕذ 11 -
گضاسؽٙبي اٌٚيٗ ثبصخٛس ،تىشاس ؽٛد .اٌجتٗ ايٓ فشايٕذ دس ثغيبسي اص عبصِبٔٙب وبِالً خذيذ اعت ٘ ٚذف اص اتخبر ثبصخٛس
 360دسخٗ ،دس ايٓ عبصِبٔٙب دسخٗ اٚي ،ايدبد فشفت ِؾبسوت ثشاي وبسوٕبْ اعتِ .ذٌٙبي سايح دس صِيٕٗ تٛعؼٗ
).اثضاس٘بي اسصيبثي  360دسخٗ اؽبسٖ ؽذٖ وٗ ِي تٛأذ دس طشازي فشايٕذ٘بي ثبصخٛس اعتفبدٖ ؽٔٛذٛٔ( .ان1993 ،
ايٓ ٔٛع اسصيبثي ،دأؼِٙ ،بستٙب  ٚتٛأبييٙبي ِجتٕي ثش سٚيٗ ٘بي تسٍيً ؽغً عٕتي سا ِي ِ.ذي اٚي «تسٍيً ؽغً» اعت
عٕدذ .ثشاي ِثبي ،دأؼِٙ ،بستٙب  ٚتٛأبييٙبي ِٛسد ٔيبص يه ؽغً خبؿ ،اص طشيك ِقبزجٗ ثب َ تقذيبْ  ٚدادٖ٘بي
.خّغآٚسي ؽذٖ اص پشعؾٕبِٗ٘بي اطالػبت ؽغٍي تؼييٓ ِي ؽٛد
ثٗ خبي عٕدؼ عبدٖ ِٙبستٙب  ٚتٛأبييٙب ،ثش اسصيبثي لبثٍيتٙبي ِشتجظ ثب ؽغً خبؿ ِ.ذي دِ َٚجتٕي ثش لبثٍيت فشد اعت
ِتّشوض اعتٚ .اوغٍي  ٚوٍيّٛعىي ( )1994لبثٍيت ِذيشيتي سا ايٕگ ٗٔٛتؼشيف ِي نٔذٚ« .يژگيٙبي يه فشد وٗ ثٗ
سفتبس٘بيي ِٕدش ِي ؽٛد وٗ ٔيبص٘بي ؽغٍي سا دس دس ْٚپبساِتش٘بي ِسيظ عبصِبٔي ثشآٚسد ِي وٕذ  ٚدس زميمت ٔتبيح
ِطٍٛة سا تسمك ِي ثخؾذ .ايٓ لبثٍيتٙب اص طشيك ِمبيغٗ سفتبس٘بي افشاد داساي ػٍّىشد ثبال ثب افشاد داساي ػٍّىشد پبييٓ

»ِ.ؾخـ ِي ؽٛد
ايٓ ٔٛع اسصيبثي  360دسخٗ ،دأؼِٙ ،بستٙب  ٚتٛأبييٙب سا ثشاعبط ِ.ذي ع َٛثش ثشٔبِٗ سيضي اعتشاتژيه تّشوض داسد
ثشٔبِٗ٘بي اعتشاتژيه عبصِبْ ِيعٕدذ .ػميذٖ ثش ايٕغت وٗ ايٓ سفتبس٘ب يب تٛأبييٙب ،عبصِبْ سا دس دعتيبثي ثٗ ا٘ذاف ٚ
ثشٔبِٗ٘بي اعتشاتژيه خٛد يبسي ِي سطأذٛٔ .ان ايٓ دأؼ ِٙ ٚبستٙب سا اعتشاتژيه لٍّذاد ِيوٕذ وٗ اص طشيك ِقبزجٗ ٚ
.تّشوض ثش گشٙ٘ٚبيي اص ِدشيبْ وٍيذي عبصِبْ تؼييٓ ِيؽٔٛذ
ايٓ ِذي اص تئٛسي تٛعؼٗ ٔبؽي ِي ؽٛد وٗ ثش ِذٌٙبي ِفِٛٙي  ٚتئٛسيه سؽذ  ٚتٛعؼٗ وبسسا٘ٗ استجبط ٔضديه داسد .ثشايٓ
اعبط وٗ ثبصخٛس  360دسخٗ ثٗ افضايؼ خٛدآگب٘ي  ٚدس زميمت ثٗ فشايٕذ٘بي تٛعؼٗ وبسسا٘ٗ ِٛثشتش ِٕدش ِي ؽٛدِ .ذي
پٕدُ ثش تئٛسي ؽخقيت ِتىي اعت .ايٓ ِذي ِٙبستٙب ،دأؼ  ٚتٛأبييٙبيي سا ِيعٕدذ وٗ ثب ؽخقيت (ٔظيش ويفيتٙب،
خقٛفيتٙبٚ ،يژگيٙب ،عجىٙبي استجبطي ،سٚاثظ ثيٓ فشدي  ٚؽٕبخت افشاد) دس استجبطٕذ .تبويذ اثضاس ،ثش ٚيژگيٙبي
ؽخقيتي اعت  ٚدسيبفتوٕٕذٖ ثبصخٛس ٚاوٕؼ عبيش افشاد سا دس صِيٕٗ ٚيژگيٙبيي ؽخقيؼ دسيبفت ِيوٕذ .ايٓ ِذي يىي اص
ِ.ذٌٙبيي اعت وٗ دس طشازي  ٚتٛعؼٗ ثبصخٛس  360دسخٗ وّتش اعتفبدٖ ِيؽٛد
كاربردهاي بازخور  360درجه
ِ:تذاٌٚتشيٓ وبسثشد٘بي ثبصخٛس  360دسخٗ ػجبستٕذ اص
تسميمبت ٔؾبْ ِي دٕ٘ذ وٗ 94دسفذ عبصِبٔٙب ،اص ثبصخٛس  360دسخٗ ثشاي آِٛصػ  ٚاعتفبدٖ ِي وٕٕذ: .تٛعؼٗ وبسسا٘ٗ -
وٗ ؽبًِ خٛدثبٌٕذگي ،تٛعؼٗ س٘جشي ،ثٙجٛد ِذيشيت ،تؼييٓ ِ.تذاٌٚتشيٓ وبسثشد ثبصخٛس چٕذ ِٕجؼي ،تٛعؼٗ وبسسا٘ٗ اعت
ٔيبص٘بي آِٛصؽي وبسوٕبْ اعت٘ .ذف ثبصخٛسِ ،ؾخـ وشدْ ٔمبط لٛت ٔ ٚيبص٘بي تٛعؼٗ يبدگيشٔذٖ اعت  ٚيبدگيشٔذٖ اص
)افضايؼ خٛد ادساوي ثٙشِٖٕذ ِي ؽٛدِ( .ه وبستي1999 ،
ثبصخٛس  360دسخٗ ِي تٛأذ دس خٙت تغٙيً تغييش عبصِبٔي اعتفبدٖ ؽٛد ِ .سممبْ ِؼتمذٔذ وٗ اسصياثي :تغييش فشٕ٘گي -
ِٕبثغ چٕذگبٔٗ ،آگب٘ي اص اّ٘يت سفتبس٘بي س٘جشئ ،تبيح ٚازذ وبسي  ٚأتظبسات ِؾتشي اص اعتشاتژي افٍي  ٚعبصِبْ سا
اٚسٌي (ِ )1994ذػي اعت وٗ ثغيبسي اص عبصِبٔٙب اص ثبصخٛس  360دسخٗ ثشاي تغييش فشٕ٘گ عبصِبْ. ،اسائٗ ِيد٘ذ
.تغشيغ تغييش  ٚاستمبي تٛإّٔذي وبسوٕبْ اعتفادٖ ِي ؽٛد
صِبٔي وٗ ٘ذف عبصِبْ تغييش فشٕ٘گ عبصِبٔي اعت ،ثبصخٛس  360دسخٗ ِي تٛأذ چشخٗ ِٛثشتشي دس صِيٕٗ استجبط
وبسوٕبْ ثب لبثٍيتٙب  ٚسفتبس٘بيي وٗ ثشاي عبصِبْ اسصؽّٕذ اعت ،اسائٗ وٕذ .اعّيتش ِؼتمذ اعت وٗ ِستٛي اسصيبثي ِٕبثغ
چٕذگبٔٗ ثباثؼبدي اص ػٍّىشد ،دس استثبط اعت وٗ ثشاي عبصِبْ ِ٘ ُٙغتٕذ .ايٓ سفتبس٘بي ِ ُٙاثضاس اسصيبثي  ٚافشادي سا
.دسثشداسٔذ ،وٗ دس ِؼشك اسصيبثي ِٕبثغ چٕذگبٔٗ ،ؽّبيي اص ػٍّىشد ِطٍٛة  ٚسفتبس٘بي ِٛسد أتظبس سا تٛعؼٗ ِي دٕ٘ذ
دس صِيٕٗ اعتفبدٖ اص ثبصخٛس ِٕبثغ چٕذگبٔٗ ثٗ ػٕٛاْ يه سٚػ تؼييٓ پبداػ وبسوٕبْ دس ثيٓ فبزجٕظشاْ :اسصيبثي ػٍّىشد -
اختالف ٚخٛد داسد .ثؼضي اص ِسممبْ ِؼتمذٔذ ،ايدبد استجبط ثيٓ ثبصخٛس  360دسخٗ ثب پبداػ  ٚغيشٖ ،ثبػث وب٘ؼ اػتّبد
دسخِٗ ،طبٌت تئٛسيه لٛي 360ثٗ ايٓ عيغتُ ِي ؽٛد .ثبايٓ زبي دس صِيٕٗ اسصيبثي ػٍّىشد ،ثٗ ػٕٛاْ وبسثشد ثبصخٛس
ٚ.خٛد داسد
دس صِيٕٗ اسصيبثي ػٍّىشد ،عٗ ِٕجغ ِتّبيض ِؾخـ ؽذٖ اعت وٗ عبصِبٔٙب اص آٔٙب اعتفبدٖ ِي وٕٕذ ( .ايٍگٓ ّ٘ ٚىبساْ،
 )1979اٌٚيٓ گش ٖٚؽبًِ آٔٙبيي ٘غتٕذ وٗ سفتبس فشد (دسيبفت وٕٕذٖ ثبصخٛس) سا ِؾب٘ذٖ ِي وٕٕذ  ٚثٕبثشايٓ دس ِٛلؼيت
اسصيبثي لشاس داسٔذ .ايٓ گش ٖٚؽبًِ سئيظّ٘ ،ىبساْ ،صيشدعتبِْ ،ؾتشيبْ دسٔٚي  ٚثيشٔٚي ٘غتٕذِٕ .جغ د َٚثبصخٛس،
ِ.سيظ ؽغٍي اعتِٕ .جغ ع ،َٛخٛد افشاد ٘غتٕذ وٗ ِي تٛإٔذ دس ِٛسد ػٍّىشد خٛدؽبْ لضبٚت وٕٕذ
عبصِبٔٙب اص ثبصخٛس دس خٙت استمبي اثشثخؾي تيُ ٔيض اعتفبدٖ وٕٕذ .ثغيبسي اص ؽشوتٙب ِٛ ٚعغبت :افضايؼ اثشثخؾي تيُ -
عيغتُ٘بي ثبصخٛس 360دسخٗ اي سا تٛعؼٗ ِي دٕ٘ذ وٗ ثش ِٙبستٙبي ِٛسد ٔيبص دس اثشثخؼتش وشدْ تيُ٘بي وبسي تبويذ
داسد .اطالػبتي وٗ ايٓ فشايٕذ٘ب خّغآٚسي ِي وٕٕذ ُ٘ ،سفتبس٘بي ضشٚسي تش سا ِؾخـ ِي عبصد  ُ٘ ٚثٗ افشاد نِه ِي
وٕذ تب آٔچٗ سا دسن وٕٕذ وٗ ثشاي اثشثخؾي تيُ الصِغت ِب٘يت ِتفبٚت ثبصخٛس  360دسخٗ ثشاي تٛعؼٗ ِٙبستٙبي وبس
ثٕبثشايِٓ ،تذاٌٚتشيٓ وبسثشد٘بي ثبصخٛس  360دسخٗ ثش وبسسا٘ٗ  ٚعبيش اؽىبي تٛعؼٗ وبسوٕبْ تبويذ .تيّيِٕ ،بعت اعت
)داسٔذٌ( .پغيٕگش ٌٛ ٚعيب1997 ،
دسخٗ ِضيتٙبي فشاٚأي ثشاي وبسوٕبْ  ٚدس وً عبصِبْ داسد .ايٓ ػميذٖ وٗ ثبصخٛس ِٕبثغ 360اص ايٓ خٙت ،ثبصخٛس
چٕذگبٔٗ استجبط دٚطشفٗ سا دس عبصِبْ ،افضايؼ ِي د٘ذ ،ثٗؽذت ِٛسد لجٛي اعتِ( .ه وبستي )2001 ،الٔذْ  ٚثتي ثسث
دس ػيٓ زبيِ. ،ي وٕٕذ وٗ ثبصخٛس  360دسخٗ ثٗ اثؼبد ِ ُٙػٍّىشد (وٗ پيؼ اص ايٓ ٔبديذٖ گشفتٗ ؽذٖأذ) تٛخٗ داسد
اسصؽٙبي عبصِبْ سا ثٗ وبسوٕبْ أتمبي ِيد٘ذ؛ ثبػث اثشثخؾي  ٚثٙجٛد سٚاثظ وبسي  ٚعبصِبْ ِيگشدد؛ فشفتٙبي
ِؾبسوت افشاد سا افضايؼ ِي د٘ذ؛ تؼبسضبت سا آؽىبس  ٚسفغ ِيوٕذ؛  ٚازتشاَ ثٗ ػمبيذ وبسوٕبْ سا دس ِذيشيت ػبٌي
عبصِبِْ ،غٍظ ِي وٕذ .وبساٚاْ ّ٘ ٚىبسأؼ ثٗ ثؼضي اص ِضايبي فشدي  ٚعبصِبٔي فشايٕذ ثبصخٛس  360دسخٗ اؽبسٖ

داسٔذِ .ضايبي عبصِبٔي ؽبًِ ِؾبسوت وبسوٕبْ  ٚسٚاثظ وبسي ِٕبعجتش دس دس ْٚعبصِبْ اعت  .اعبعبً ِضيتٙبي عبصِبٔي
زٛي ِسٛس ثٙجٛد سٚاثظ وبسي وبسوٕبْ ِي چشخذ .دس ِٛسد ِضيتٙبي فشدي ػميذٖ ثش ايٕغت وٗ اطالػبت ثبخٛس 360
دسخِٗ ،ؼتجشتشِٕ ،قفبٔٗتش  ٚلبثً اػتّبدتش ٘غتٕذ ،ثٗدٌيً ايٕىٗ آٔٙــــــب اص يىغشي ِٕبثغ ِتؼذد خّغآٚسي ِي ؽٔٛذ .دس
ٔتيدٗ افشاد ِّىٕغت سإّ٘بي ثٙتشي دس صِيٕٗ تٛعؼٗ وبس سا٘ٗ ؽبْ داؽتٗ ثبؽٕذ .اص ايٕش ٚوٗ ،ثبصخٛسي وٗ دسيبفت ِيوٕٕذ
خٛدآگب٘ي سا افضايؼ ِيد٘ذ  ٚايٓ افضايؼ خٛدآگب٘ي گبَ اٌٚيٗ دس فشايٕذ تٛعؼٗ وبسسا٘ٗ اعتِ( .ه وبستي  ٚوبساٚاْ،
٘ )1999بصٚوب ّ٘ ٚىبسأؼ ٔيض ثٗ ثؼضي اص ِضيتٙبي ثبصخٛس اص ديذگبٖ فشدي اؽبسٖ ِيوٕٕذ .آٔٙب ِؼتمذٔذ ،دسيبفتوٕٕذگبْ
ثبصخٛس اطالػبت ثباسصؽي سا دسيبفت ِيوٕٕذ وٗ دس تؼييٓ ٔمبط لٛت  ٚضؼفؾبْ ضشٚسي اعت .ثبصخٛس ثٗ عبيش افشاد ٔيض
.فشفتي فشاُ٘ ِي وٕذ وٗ افشاد ثذ ْٚايٕىٗ ِؾخـ ؽٔٛذّ٘ ،ىبسأؼ سا اسصيبثي  ٚاص آٔٙب أتمبد وٕٕذ
نتیجه گیري
تٛخٗ ثٗ ِؾتشي  ٚويفيت خذِبت ،استمبي ٘:بفّٓ ثٗ داليٍي اؽبسٖ ِي وٕذ وٗ ؽشوتٙب ثبيذ ثبصخٛس  360دسخٗ سا ثٗوبس گيشٔذ
وبس تيّي  ٚتيُعبصي ،ايدبد فضبيي ثب ِؾبسوت ثبال ،تؼييٓ ِٛأغ ِٛفميت ،اسصيبثي ٔيبص٘بي تٛعؼٗ ،ؽٕبعبيي لبثٍيتٙبي
عبصِبْ  ٚدس ٔتيدٗ ِؾخـؽذْ اسصؽٙب  ٚپبداؽٙبي عبصِبْ .فشايٕذ ثبصخٛس  360دسخٗ ثٗػٕٛاْ يه عيغتُ تٛعؼٗ،
ثٗعشػت دس زبي سؽذ اعت .ثغيبسي اص عبصِبٔٙب ثبٚس وشدٖأذ وٗ اػضبي عبصِبْ ثبيذ اص ثيٕؼ ديگشاْ دسثبسٖ وبس٘ب ٚ
سفتبسؽبْ ِطٍغ ثبؽٕذ  ٚخٛدؽبْ ٔيض ثٗػٕٛاْ يه ػٕقش وٍيذي دس فشايٕذ ِذاخٍٗ ِ ٚؾبسوت داؽتٗ ثبؽٕذ .يىي اص ِجبزث
اعبعي دس وؾٛس ِب ،فمذاْ عيغتُ اسصيبثي ػٍّىشد دس عبصِبٔٙبعت وٗ ثبػث ايدبد ِؾىالتي ثشاي وبسوٕبِْ ،ذيشيت ٚ
عبصِبٔٙب ؽذٖ اعت .ػّذٖ تٛأبيي ثبصخٛسد  360دسخٗ دس عبصِبٔٙب ،ثٗوبسگيشي وبسوٕبِْ ،ذيشاْ  ٚدس پبسٖاي ِٛاسد
وبسوٕبْ صيشدعت دس فشايٕذ اسصيبثي اعت ،وٗ دس ٔتيدٗ آْ ،عبصِبٔٙب ِيتٛإٔذ عيغتُ خبِغ اسصيبثي ػٍّىشد ِٛثشي سا
ثٗوبس گيشٔذ  ٚضّٓ اسصيبثي فسير اص ػٍّىشد وبسوٕبِْ ،غيش تشلي ِٕبعت ثشاي افشاد ثشٔبِٗسيضي وٕٕذ .ثٕبثشايٓ ،دس
فٛستي وٗ عيغتُ ثبصخٛس  ٚاسصيبثي  360دسخٗ ثٗدسعتي ثٗوبس گشفتٗ ػٚدِ ،يتٛأذ ثب تٛعؼٗ عبصِبْ دس يه ساعتب لشاس
گيشد( .خٔٛض  ٚثشٌي )1379 ،ثشايٓ اعبط ثشاي ايٕىٗ عبصِبٔٙب لبدس ثٗ اتخبر ثبصخٛس چٕذِٕجؼي ِٛثش ثبؽٕذ  ٚاص ٔتبيح
.ثبصخٛس اعتفبدٖ ثٙيٕٗ وٕٕذ ،تٛخٗ ثٗ چٕذ ٔىتٗ ضشٚسي اعت
لجً اص عشِبيٗگزاسي ثشاي ثٗوبسگيشي يه اثضاس يب فشايٕذ خبفئ ،س ٖٛاعتفبدٖ اص آْ آِٛختٗ ؽٛد .دس ثبصخٛس ِٕجغ 1 -
چٕذگبٔٗ يب  360دسخٗ ،ثٗػٕٛاْ يه فشايٕذ خبِغٔ ،يبص ثٗ آگب٘ي الصَ اص تّبَ اثؼبد آْ اعت٘ .ش عيغتُ داساي ٔمبط لٛت ٚ
.ضؼف خٛد اعت وٗ ؽٕبخت ايٓ ٔمبط لٛت  ٚضؼف دس ثٗوبسگيشي آْ يبسي ِيسعبٔذ
چشا افشاد ثبيذ ثٗ ّ٘ذيگش ثبصخٛس اسائٗ دٕ٘ذ؟ ايٓ اِش ثٗ افشاد فشفت ِيد٘ذ تب :زُ ايت اص اػتجبس ثبصخٛس 360دسخٗ 2 -
اص اطالػبت ػيٕي ِشثٛط ثٗ ػٍّىشد اعتفبدٖ وٕٕذ .اِب چٗ عٛدي ثشاي اسائٗدٕ٘ذٖ ثبصخٛس داسد؟ خٛاة ايٕغت وٗ ،افشادي وٗ
ثب ّ٘ذيگش وبس ِي وٕٕذ ِي تٛإٔذ اص ُ٘ ديگش زّبيت وٕٕذ يب ثشاي ّ٘ذيگش ِؾىً عبص ؽٔٛذ .ثبصخٛس فشفتي ثشاي ايدبد
.تغييش ِثجت دس سفتبس وبسي افشاد اعت
وبتض :)1996 ،ثبصخٛس ِٕبثغ چٕذگبٔٗ چيضي ثيؾتش اص يه اثضاس اعت  .يه ( :اص تغٙيًوٕٕذٖ٘بي ِب٘ش اعتفبدٖ ؽٛد 3 -
فشايٕذي اعت وٗ چٕذيٓ سخذاد دس آْ ثبيذ تغٙيً ؽٛد .دس ايٓ صِيٕٗ خٍغبتي وٗ لجً اص اسصيبثي ثشگضاس ِيؽٛد ،آعبٔتشيٓ
سٚػ ثشاي تغٙيً اعت .خٍغبت آِٛصؽي  ٚتقّيُگيشي ِّىٕغت تٛعظ ِذيشاْ آؽٕب ثب ِٛضٛع اداسٖ ؽٛد  .خٍغبتي وٗ ثؼذ
اص اسصيبثي ثشگضاس ِي ؽٛد ،ثبٌم ،ٖٛچبٌؾي ٘غتٕذ  ٚؽبًِ پزيشػ  ٚتفغيش ثبصخٛس ،ثبصخٛس تهِيٍي ،ثشٔبِٗسيضي تٛعؼٗ
افشاد ٘ ٚذايت ػٍّىشد اعتِ .ذيشأي وٗ ايٓ ٚظيفٗ سا ثشػٙذٖ داسٔذ ثبيذ ِٙبستٙبي الصَ ثشاي اداسٖ ايٓ خٍغبت سا داؽتٗ
ثبؽٕذ ،اٌجتٗ ثبٚخٛد ايٕىٗ خٍغبت ثبصخٛس  360دسخٗ ِٕسقش ثٗ فشد ٘غتٕذٌٚ ،ي ّ٘ٛاسٖ ثٗ ثىبسگيشي ِؾبٚس ٔيبص ٔذاسٔذ.
ثؼضي اص عبصِبٔٙب دس داخً ٔيش٘ٚبيؾبْ افشادي داسٔذ وٗ داساي تدشثيبت ثبصخٛس  360دسخٗ ٘غتٕذ؛ ِٙبستٙبي اداسٖ سفتبس
گش٘ٚي سا داسٔذ؛  ٚثٗ تٛأبئيٙبيؾبْ دس اداسٖ خٍغبت ِشثٛط ثٗ ثبصخٛس ِٕبثغ چٕذگبٔٗ اػتّبد داسٔذ .ثشاي دِٚيٓ يب عِٛيٓ
ثبس وٗ ثبصخٛسد اسائٗ ِي ؽٛدٔ ،يبص ثٗ ايٓ جٌغبت ازغبط ّٔي ؽٛد .دسيبفتوٕٕذگبْ ثبصخٛس ِّىٕغت دس صِيٕٗ وبسي وٗ
)ثبيغتي أدبَ دٕ٘ذ ،آگب٘ي الصَ سا وغت وشدٖ ثبؽٕذ( .وبتض1996 ،
اعتفبدٖ فشف اص ثبصخٛس ِٕبثغ چٕذگبٔٗ ثشاي خٛدآگب٘ي افشاد ثبػث ثشٚص ِؾىالتي ِي :پيگيشي ثشٔبِٗ ٘بي تٛعؼٗ 4 -
ؽٛد .ثبصخٛس  360دسخٗ َ ي تٛأذ صِيٕٗ ٘بي ايدبد ِٙبست سا ؽٕبعبيي ثىٕذ .اص عٛي ديگش ،اثضاس آِٛصػ  ٚتٛعؼٗ ٔيض
ّٔي تٛأذ ساٖ زً ِؾىالت سا اسائٗ وٕذ .اگش عبصِبٔي لقذ ثشٔبِٗ سيضي تٛعؼٗ ِٛسد ٔيبص يب فشاُ٘ عبختٓ ِٕبثغ تٛعؼٗ
ٔ.ذاسد ،افشاد دس ٔٙبيت ثٗ ايٓ ٔتيدٗ ِي سعٕذ وٗ پشٚعِٕٗ ،فؼتي ثشاي آٔٙب ٔذاسد .دس زبٌي وٗ ثبصخٛس ِٕبثغ چٕذ ايدبد وٕٕذ
ثبٚخٛد ايٓ ػذَ پيگيشي ثشٔبِٗ٘بي تٛعؼٗ ،ثبػث ِي ؽٛد ،فشايٕذ ِٛسد ٔظش ،ثذ ْٚفشاُ٘ عبختٓ اثضاس تٛعؼٗ  ٚثٙجٛد
پبيبْ ِي پزيشد .عبصِبْ ثبيذ ثشاعبط دادٖ ٘بي ثبصخٛس  360دسخٗ ،ثشٔبِٗ٘بيي ثشاي زّبيت اص فؼبٌيتٙبي ثبٌٕذگي داؽتٗ
ثبؽذ ،دس غيش ايٓ فٛست ،تدشثيبت وغت ؽذٖ دس ايٓ صِيٕٗ ِّىٕغت اتالف ؽٛد  ٚاص پشٚعٗ٘بي آيٕذٖ زّبيت ِٛسدٔيبص ثٗ

.ػًّ ٔيبيذ
تدشثيبت ِٛفميتآِيض ِذيشيت ػٍّىشد دس .ثبصخٛس تٛعؼٗاي اص تقّيّبت پبداػ د٘ي  ٚثشٔبِٗ ٘بي پشعٍٕي خذا ؽٛد 5 -
أذن عبصِبٔٙبيي ثٗ چؾُ ِي خٛسد .دس فٛستي وٗ ثبصخٛس ػٍّىشد دس گزؽتٗ ثٗ فؼبٌيتٙبي پبداػد٘ي  ٚيب عبيش تقّيّبت
ِٕبثغ أغبٔي ِشتجظ ثبؽٕذ افشاد وّتش ثٗ ايٓ اِش ثبٚس پيذا ِيوٕٕذ وٗ ثبصخٛس٘ب اوٕ ْٛثشاي ا٘ذاف تٛعؼٗاي اعتفبدٖ ِي
ؽٛد .صِبٔي وٗ افشاد ازتّبي دٕ٘ذ وٗ ِّىٕغت ،دس ايٓ فشايٕذ ،ؽغً يب وبس سا٘ٗؽبْ دس ِؼشك خطش ثبؽذ ،دس اسائٗ
ثبصخٛس٘بي فسير ،دچبس ِؾىً ِيؽٔٛذ .آٔٙب ِّىٕغت عؼي وٕٕذ اص إِيت ؽغٍي دٚعتبٔؾبْ زّبيت وٕٕذ يب دس اخشاج
افشادي وٗ ّٔي تٛإٔذ اص آٔٙب پيؼ ثيفتٕذ تالػ وٕٕذ  .اگش أتظبس داؽتٗ ثبؽيُ وٗ اسصيبثيٙبي اسائٗ ؽذٖ دس ايٓ فضب ،ثشاي
تؼييٓ اٌٛٚيتٙبي سؽذ  ٚتٛعؼٗ ،ػيٕيِٕ ،قفبٔٗ  ٚفسير ثبؽذ ،اؽتجبٖ وشدٖايُ .ثشاي ايٕىٗ ثبصخٛس  360دسخٗ ثٗ ػٕٛاْ
س٘يبفت وبِالً خذيذي ؽٛدٔ ،جبيذ ثب تقّيّبت پبداػ د٘ي ِٕ ٚبثغ أغبٔي ِشتجظ ثبؽذ  .ايٓ اِش ضشٚسي اعت ثٗدٌيً ايٕىٗ،
دس فٛستي وٗ افشاد ِؼتمذ ثبؽٕذ وٗ دادٖ٘بي اسائٗ ؽذٖ دس ثبصخٛس ثش زمـٛق ،ؽغً  ٚوبسسا٘ٗؽبْ تبثيش ِي گزاسد ،ازتّبالً
ثٗ عختي پبعخٙبي ػيٕي اسائٗ ِي وٕٕذ  ٚؽبيذ فشايٕذ ثبصخٛس چيضي ثيؾتش اص يه اسصيبثي ػٍّىشد عبدٖ لٍّذاد ٔؾٛد( .وبتض،
)1996
فشايٕذ ثبصخٛس  360دسخٗ ثبيذ زّبيت ِذيشيت ػبٌي عبصِبْ سا ثٗ ّ٘شاٖ داؽتٗ ثبؽٕذ  ٚعبيش ِذيشاْ سا ثٗأدبَ چٕيٓ 6 -
)وبسي دس عبصِبْ تؾٛيك وٕٕذِ( .ه وبستي2001 ،
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