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بشسسی وقص تکىیک ٌا َسَش ٌای مذیشیت ٌضیىً دساصالح الگُی مصشف:
مُاسد ٌضیىً یابی ٌذفٌ ،ضیىً یابی بشمبىای فعالیت ،ضص سیگما ،کایضن َ
مٍىذسی اسصش
2
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ساجذي خیشی
مشیم داَدی
چکیذي
ثّ ىٕسکهی َتبیذ يٕسد ََش دس عبصيبٌ ُْگبيی کّ ْٙبنیت ْب ٔ يُبثِ ثّ
فٕست ٙشآیُذی يذیشیت ؽَٕذ ،ثب احشثخؾی ثیؾتش صبفم يی گشدَذ ٔ ثٓجٕد
يغتًشًّهکشد عشاعشی عبصيبٌ ثبیذ یک ْذٗ پبیذاسثشای عبصيبٌ ثبؽذ .دس ایٍ
فٕست ٝبثهیت عبصيبٌ ثٓجٕد یبٙتّ ٔ اَْيبٗ ثشای ٔاکُؼ دس ثشاثشٙشفت ْب
پذیذ خٕاْذ آيذ .دس ایٍ يٞبنّ يذل ْبي ْضیُّ یبثي سا يٕسد ثشسعي ٝشاس دادِ ایى.
دس ًْیٍ ساعتب مًٍ اسائّ يٚبْیى ْش یک اصسٔػ ْب ٔ  ٌُٕٙيذیشیت ْضیُّ ،ثّ
اسائّ يشاصم ارشاي ْش یک دس عبصيبٌ ،يی پشداصیى .عپظ ثّ يٞبیغّ ی سٔػ
ْبی ْضیُّ یبثی اسائّ ؽذِ پشداختّ ٔ َتبیذ اعتٚبدِ اص ایٍ سٔیكشد سا ثیبٌ
كشدِایى .يذیشیت ْضیُّ سٔیکشدی عیغتًبتیک اعت کّ ثبّج کبْؼ ْضیُّ ٔ
چشخّ صيبَی کٕتبِ تش دس اعتٚبدِ اص يُبثِ ثٕدِ ٔ َتبیذ ثٓجٕد یبٙتّ ،عبصگبسيُذ ٔ
ٝبثم پیؼ ثیُی سا ثشای عبصيبٌ ٙشاْى يی آٔسد .کبسکُبٌ رْٕشِ ی عبصيبٌ ثٕدِ
ٔ ایزبد اَگیضِ ،تْٓذ ٔ اؽتیب ٛدس يؾبسکت کبسکُبٌ َغجت ثّ عبصيبٌَٕ ،آٔسی ٔ
خالٝیت دس پیؾجشد اْذاٗ عبصيبٌ سا ثّ اسيٖبٌ خٕاْذ آٔسد .سمبیت يؾتشی ثب
اٙضایؼ احشثخؾی ثکبسگیشی يُبثِ اَغبَی ٔ عبصيبَی اٙضایؼ یبٙتّ ٔ ثٓجٕد
ٔٙبداسی يؾتشی ثّ عبصيبٌ يُزش ثّ ایزبد عٕد يی ؽٕد .اص يٚبْیى کبسثشدی دس
کبیضٌ ،تٕنیذ َبة اعت .تٕنیذ َبةَ ،گشؽی اعت ثشای اٙضایؼ ثٓشِ ٔسی ،اسصػ
آٙشیُی يغتًش ،صزٗ ٙشآیُذْبی ٙبٝذ اسصػ ٔ ثّ صذاٝم سعبَذٌ ْضیُّ ْب دس
صَزیشِ ْٙبنیت ْبی اٝتقبدی عبصيبٌ کّ صيیُّ عبص کبیضٌ ًّهی اعتْ .ضیُّ
یبثی ْذٗ ،سٔؽي کّ اثتذا ثب آٌ ٝیًت ثبصاس تْییٍ ،عپظ عٕد يٕسد ََش اص آٌ
كغش يی ؽٕد ٔ يجهٔ ثبٝیًبَذِ ْضیُّی يضقٕل اعت .يُٓذعی اسصػ یب تضهیم
اسصػ ،یک ُٙبٔسی يذیشیتی ثشای ثشٝشاسی تٕاصٌ ًّهی ثیٍ ْضیُّٝ ،بثهیت
اىًیُبٌ ٔ ًّهکشد يٕرٕد دس ٙشایُذ ٔ تالؽي عبصيبٌ یبٙتّ اعت کّ ثب ْذٗ
ثشسعی ٔ تضهیم ْٙبنیت ْبی ىشاصي يضقٕل دس يشاصم ىشاصی ،ارشا ٔ
 1دانش آموخته کارشناسی حسابداری دانشگاه آزاد خوراسگان ،نویسنده مسول
 2دانشجوی کارشناسی حسابداری دانشگاه آزاد خوراسگان

مجمىعه مقاالت همایش نقش حسابداری مدیریت و حسابرسی در اصالح الگىی مصرف
دانشگاه آزاد اسالمی واحد خىراسگان(اصفهان)

َگٓذاسی اَزبو يی ؽٕد .ؽؼ عیگًب تٕعّْ آگبْبَّ اثضاسْبی آيبسی ثشای ثٓجٕد
کبسآیی ٔ احشثخؾی عبصيبٌ دس پبعخ ثّ َیبصْبی يؾتشیبٌ خٕاْذ ثٕد.
کلیذ َاژي ٌا :ثٓجٕد يغتًش ،يؾتشی يذاسی ،کبیضٌ ،اسصػ آٙشیُی
مقذمً
َیبص عبصيبٌ ْب ثّ عبصگبسی ثب يضییو تزیبسی پٕییب ٔ پیدییذِ ايیشٔصی ثیشای ادايیّ
ثٞب کّ َبؽی اص تٕعّْ ثبصاسْبی سٝبثتی اعیت اص ییک عیٕ ٔ ٙؾیبس يزیبيِ عیشيبیّ
گزاس ثّ يذیشاٌ رٓت تْییٍ اسصػ ٔ تجییٍ يْیبسْبی اَیذاصِ گییشی دٝیی ٔ ٜؽیٚبٗ
اص عیٕی دیگیش ،عیجت ؽیذِ اعیت تیب عییبصيبٌ ْیب عیغیتى ْیبی عیُتی ْضیُیّ یییبثی ٔ
اَذاصِ گیشی ًّهکشد خٕد سا يٕسد ثبصَگشی ٝشاس دُْذ ٔ عیغتى ْبی رذیذ يجتُیی
ثش َیبصْبی ًّهکشدی عبصيبٌ خٕد سا ربیگضیٍ کُُذ .دس چُیٍ ؽیشایيی ،اعیتٚبدِ
اص يییذیشیت ْضیُییّ يییی تٕاَییذ ساِ کییبسی احییشثخؼ ثبؽییذ .یکییی اص يٓییى تییشیٍ سٔػ
ْییبیی کییّ يییی تٕاَییذ عییبصيبٌ ْییب سا اص نضییبً ثٓجییٕد ًّهکییشد کً یک کُییذ ،عیغییتى
ْضیُّ یبثی ثش يجُبی ْٙبنیت ْب اعت .اص آَزب کّ اًْیت يجبصج كیٚیت ايشٔصِ ثیش
كغي پٕؽیذِ َیغت ،تًبو يٕعغبت يٕ ٜٙاٝذايبت كیٚیي سا عیش نٕصیّ ْٙبنییت ْیبي
خٕد ٝشاس دادِ اَذ .ثب تٕرّ ثّ ایٍ کّ يذیشیت ْٙبنیت ْیب ؽیشه يٕٞٙییت دس کُتیشل
ْضیُّ ْب دس يضیو سٝبثتی ٔ پیؾشٙتّ ايشٔص اعت ،ثّ ثشسعی اعیتٚبدِ اص اثضاسْیب
ٔ تکُیک ْبی يذیشیت ْضیُیّ ثیّ ُّیٕاٌ ّٕايیم ثٓیُیّ عیبصی دس عیبصيبٌ ْیب کیّ
يُزش ثّ ایزبد ثیؾتشیٍ اسصػ ثب کًتشیٍ ٝیًت تًبو ؽیذِ يیی ؽیٕد ،يیی پیشداصیى.
تضهییییم اسصػ دسٝبنیییت ییییک سٔػ ُٙیییی ٔییی ِ ،ثیییّ ُّیییٕاٌ کیییبسی َیییٕیٍ اص ْیییشی
اسنیکشيْبٌٔ ُٙی رُشال انکتشیک إٓبصؽذ .ثیّ خٕاعیت أ کٕؽیؼ ًْیّ ربَجیّ ای
دس ؽشکت ؽیشُٔ ؽیذ تیب ْٙبنییت ْیبی تٕنییذی آٌ اص ىشیی ٜتیبيیٍ يیٕاد ٔ يقیبنش
پشْضیُّ ،استٞب یبثذ.
دسعبل  1947السَظ يبیهض ىشس ْبی يتْذدی سا ثشای يٞبثهّ ثب تٖییشات آیُذِ
ثشای تْییٍ اسصػ یک ىشس اسایّ کشد .ثکبسگیشی ایٍ ََشیّ (ََشیّ يبیهض) ثّ
عشّت دس ًّْ فُبیِ آيشیکب ٙشاگیش ٔ ثّ ثشگؾت َّیى عشيبیّ يُزشؽذ .أ
ایٍ صشکت سا آَبنیض اسصػ َبيیذ .دس عبل  ”1950ایؾی کبٔا“ ثب َگشػ رذیذ دس
سٔػ ْبی آيبسی کُتشل کیٚیت ٔ ثب ادٕبو ثب ٙنبی کبسی ژاپُی ْب ،سٔػ ْبی
رذیذ کُتشل کیٚیت ژاپٍ ،کّ ايشٔصِ کبیضٌ َبيیذِ يی ؽٕد ،سا ثّ ارشا دسآٔسد.
ؽشکت َیغبٌ يْشٙی يذل ْبی رذیذ سا ؽُبعبیی يزًّّٕ اٙکبس يؾتشیبٌ ٝهًذاد
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يی کُذ .ایٍ يزًّّٕ اٙکبس يؾخـ کُُذِ چگَٕگی استجبه يؾتشیبٌ ثب يبؽیٍ ْب
ْغتُذ ،کّ يؾتشیبٌ ثّ ُْگبو خشیذ يبؽیٍ رذیذ آَٓب سا يَُٕس يی کُُذ.
مشَسی بش ادبیات مُضُع
اگش چّ ّجبست « ایٍ دَیبي کٕچکي اعت » يذت يذیذي اعت کّ ثّ کبس ثشدِ
يي ؽٕدٔ ،ني ایٍ ّجبست ثّ ىٕس خالفّ دس يضیو تزبسي ايشٔص تجهٕس يي یبثذ.
ايشٔصِ ثبصاسٔ ،اْٝبٌ یک ثبصاس رٓبَي اعت .سٝبثت ؽذیذ رٓبَي ؽشکت ْب سا
َبچبس يي عبصد کّ ثّ خبىش دعتیبثي ثّ کیٚیت ثبالي يضقٕل ثب ْضیُّ پبییٍ،
ثیؼ اص گزؽتّ تالػ کُُذ .سٝبثت رٓبَي یکي اص اصّٕايم ًّذِ يؤحش ثشٔاصذْبي
اٝتقبدي ٍشٗ عي عبل گزؽتّ ثٕدِ اعت .ثّ ىٕسکهی ،کیٚیت تزشثّ کهي یک
يؾتشي ثب یک يضقٕل اعت کّ خقٕفیبت ٙیضیکي ٔ ايکبَبت آٌ يضقٕل ٔ
ٝبثهیت اّتًبد ثّ کبسایي ايکبَبت آٌ سا دس ثش يي گیشد .ثٓبي تًبو ؽذِ یب ْضیُّ،
ؽبيم يُبثِ يقشٗ ؽذِ ثّ ٔعیهّ تٕنیذکُُذگبٌ ٔ عبصيبٌ ْبي صًبیت کُُذِ آَٓب
يبَُذّشمّ کُُذگبٌ ٔ ٙشٔؽُذگبٌ اعت .ثٓبي تًبو ؽذِ يضقٕل ؽبيم کم صهّٞ
اسصػ یُْي کم تؾکیالت اص ّشمّ کُُذِ تب خذيبت ثْذ اص ٙشٔػ ثّ يقشٗ
کُُذگبٌ یب کغبَي کّ ثشاي يؾتشیبٌ اسصػ اٙضٔدِ ثّ ٔرٕد ييآٔسَذ اعت .ثب ایٍ
تْجیش ،ثٓبي تًبو ؽذِ يؾتشیبٌ ؽبيم ثٓبي تًبو ؽذِ صًبیت کُُذِ ٔ يقشٗ کُُذِ
يضقٕل اعت کّ يًْٕال ثٓبي تًبو ؽذِ يبنکیت َبيیذِ يي ؽٕد .صيبٌ ،یُْي
يذتي کّ ىٕل يي کؾذ تب ؽشکت پظ اص اّالو َیبص ،يضقٕل سا دس دعتشط
يؾتشي ٝشاس دْذ یب يذتي کّ ؽشکت ٝبدس اعت يضقٕالتؼ سا ثب ايکبَبت رذیذ
یب تکُٕنٕژي َٕآٔسي ؽذِ ثب عشّت تٕعّْ دْذ ٔ آٌ سا دس عشیِ تشیٍ ٔٝت ثّ
ثبصاس ّشمّ کُذًْ .دُیٍ صيبٌ ؽبيم فشٗ ٔٝت رٓت کبيم کشدٌ صهّٞ
ْٙبنیت ْب اص ؽشُٔ تب پبیبٌ تٕنیذ يي ؽٕد .ايشٔصِ اگش يذیشاٌ ٔاصذْبي اَتٚبّي
ثخٕاُْذ يضقٕالتي سا تٕنیذ کُُذ کّ دس ثبصاسْبي رٓبَي ثب يضقٕالت يؾبثّ
ٝبثم سٝبثت ثبؽذ ٔ يؾتشیبٌ سا ثّ خٕد رزة کُذ ،ثبیغتي َغجت ثّ ْٙب نیت ْبیي
کّ دس عبخت يضقٕالت َٞؼ داسَذ ٔ اص ْضیُّ اَزبو ایٍگَّٕ ْٙبنیت ْب ثًِٕٝ
آگبِ ؽَٕذ .ایٍ آگبْي اص ىشی ٜؽُبعبیي ْٙبنیت ْب ٔ تخقیـ ْضیُّ ْب ٔ
ْٙبنیت ْب ثّ دعت يي آیذ .عیغتى يذیشیت ثش يجُبي ْٙبنیت اص ایٍ ثبٔس عشچؾًّ
يي گیشد کّ يضقٕالت ْٙبنیت ْب سا يقشٗ يی کُُذ ٔ ْٙبنیت ْب يُبثِ سا .پظ
يذیشیت ثش يجُبي ْٙبنیت ّجبست اعت اص یک سٔػ عیغتًبتیک ثشسعي ،ثشَبيّ
سیضي  ،کُتشل ٔ ثٓجٕد ٔ ْضیُّ ْبي عشيبیّ اي کّ ثش افم ْضیُّ ْبي يقشٙي
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ْٙبنیت ْب تًشکض داسد .عیغتىْبي  ABMثشخالٗ عیغتى ْبی عُتي ْضیُّ کّ
ثش کبسکُبٌ يتًشکض ْغتُذ ،ثش کبس تکیّ داسَذ .يذیشیت ثش يجُبي ْٙبنیت ْب،
عیغتًي اعت کّ ْٙبنیت ْبْ ،ضیُّ ْب ٔ ٔی گي ْبي ْٙبنیت ْب ٔ دسآيذْبي ْش
ٔاصذْ ،ش يشکض ْضیُّ یب گشْٔي اص کبسکُبٌ سا دس یک عبصيبٌ يْیٍ ٔ گضاسػ
يي کُذ .ثّ ّجبست دیگش ثـّ ؽُبعبیي يزًّٕـّ اي اص تکـُیکْبي ىـشاصـي ؽـذِ
دس يـذیـشیـت يی پشداصد کّ تبکیذ ؽبٌ ثش ْٙبنیت ْبعت .ایٍ تکُیک ْب ًّذتب
ؽبيم عیغتى ْضیُّ یبثي ثش يجُبي ْٙبنیتْ ،ضیُّ یبثي ْذٗ ٔ ْضیُّ یبثي کبیضٌ
اعت کّ ثّ ؽشس آَٓب پشداختّ يي ؽٕد.
مذیشیت ٌضیىً
صيبَی کّ اص دٔسًَبی کهی ثّ اعتشات ی ثشَبيّ سیضی ثهُذ يذت يٕعغّ َگبِ يی
کُیى ،يذیشیت ْضیُّ يٕحش ،يشکض پبعخگٕیی ًّهکشد يٕعغّ اعت ٔ اص دیذگبِ
يٕؽکبٙبَّ ثّ ًّهیبت سٔصاَّ يٕعغّ يی َگشد .يذیشیت ْضیُّ ،يٞیبط اَذاصِ
گیشی يٕٞٙیت دس ؽشایيی اعت کّ صزى تٕنیذ ٔ اسائّ خذيبت ٔ سؽذ عٕد ثبْى
تيبث ٜداؽتّ ثبؽُذ .ثشسعی سیضثیُبَّ اَذاصِ گیشی يٕٞٙیت ًّهکشد سٔصاَّ
ؽشکت دس ؽشایيی اعت کّ استجبه ثیٍ اسصػ ٔ ْضیُّ ْش یک اص ْٙبنیت ْبی
اَزبو ؽذِ ٔ سمبیتًُذی يؾتشی َبؽی اص ْش یک اص يْبيالتی کّ ثب يٕعغّ
داؽتّ ٔ ًْدُیٍ اٙضایؼ تزشثّ سٔصاَّ ْش یک اصکبسکُبٌ سا ثّ دَجبل داؽتّ
ثبؽذ .دس دَیبی تزبسی ايشٔص ،کیٚیت ٔ تضٕیم ثّ يٕ ِٝکبال ٔ خذيبت یک ٝغًت
يٓى ْٙبنیت ربسی ْش يٕعغّ اعت ٔ يیضاٌ ْضیُّ فشٗ ؽذِ ،یک يْیبس
اعبعی ثشای عُزؼ يٕٞٙیت ًّهکشد يٕعغّ يي ثبؽذ .عیغتى يذیشیت ْضیُّ ثبیذ
ثّ يذیشیت دس دسک ٙشایُذْبی عبصيبٌ یبسی سعبَذ .ثب دسک َضِٕ اَزبو ْٙبنیت
ٔ دنیم تضًم ْضیُّ ثشای اَزبو آٌ ،يذیش يی تٕاَذ َغجت ثّ ثٓیُگی تٕنیذ ٔ اَزبو
ًّهیبت عبصيبٌ تقًیى فضیش اتخبر کُذ .يذیشیت ْضیُّ یک عیغتى کبسا ٔ
احشثخؼ اعت کّ يُزش ثّ کبْؼ ْضیُّ ْب ٔ تٞهیم آٌ دس يشاصم تٕعّْ ٔ
ىشاصي کبالْبی رذیذ يی ؽٕد .يذیشیت ْضیُّ ْذًُٙذ ٙشایُذی اعت کّ اصىشیٜ
کبْؼ ْضیُّ ْبی يضقٕل رذیذًْ ،ضيبٌ يُزش ثّ اٙضایؼ کیٚیت ٔاّتجبس ٔ
سمبیت يُذی يؾتشیبٌ دس يشصهّ ثشَبيّ سیضی ٔ تٕعّْ کبالْبی رذیذ گشدد.
رکش ایٍ َکتّ ثغیبس مشٔسی اعت کّ ایزبد ٔ َگٓذاسی ٙشُْگ ْضیُّ یبثی ثب
ًّهکشد ييهٕة دسْش عبصيبٌ َیبصثّ ٙشآیُذ ،تهٚیََ ٔ ٜبو ثخؾیذٌ ثّ اٝذايبت
اَزبو ؽذِ دس ایٍ صيیُّ ( ایزبد یک عیغتى ْضیُّ یبثی ييهٕة) ثب خشٔری
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يُبعت ٔ ثٓشِ ٔسی ثٓیُّ اص اَشژی کبسکُبٌ دس ْشعيش عبصيبَی داسد ٔ ایٍ
ْٙبنیت ْب تُٓب ثبیذ دس ساعتبی ْٙبنیت ْبی ًّهیبتی يٕعغّ ثبؽذ (فبنضی,
.)1385
ٌفت اصل طالیی دس مذیشیت ٌضیىً مُثش
 )1ؽٚبٙیت ٔ عبصگبسکشدٌ اْذاٗ ًّهکشدی; گبو أل :يٞجٕنیت اْذاٗ ًّهکشدی
َضد اّنبی عبصيبٌ اعت کّ ساِ سا تغٓیم يی کُذ .گبو دٔو :ایٍ اعت کّ اْذاٗ
ًّهکشدی ْى عيش ؽَٕذ ،یُْی اْذاٗ َبعبصگبس ٔ عجٞت رٕ اص عیغتى تْذیم ٔ
ْى رٓت ؽَٕذ.
 )2استٞبی داَؼ ٔ اثضاسکبس; عيش داَؼ ،فالصیت ٔ اَگیضِ کبسکُبٌ ايش يًٓی
اعت .ثّ يَُٕسْذایت يٕحشکُتشل ْضیُّ ،يذیشاٌ ْى َیبصداسَذ ٙشآیُذ کُتشل،
اّتجبس تزٓیضات ٔ رذأل صيبَجُذی تٕنیذ ،کّ ْشعّ ٙشآیُذی تبحیشگزاس دس ْضیُّ
ْبْغتُذ ،سا ثذاَُذ.
 )3دسک ٕٝی اصثٓبی تًبو ؽذِ فضیش يضقٕالت; اىالّبت يشثٕه ثّ ثٓبی
تًبو ؽذِ ،ثّ ُّٕاٌ ْغتّ يشکضی تقًیى گیشی ْبی تزبسی ََیش ثٕدرّ ،صبؽیّ
عٕد يضقٕالت ،گضاسؽگشی اَضشاٙبت ًّهیبتی ،تٕریّ يقبسٗ عشيبیّ ای
يٕعغّ اعت.
 )4ثشتشی; چٌٕ ٙشآیُذْبی کُتشل ؽذِ ثش اعبط داَؼ يضٕسی اعتٕاسَذ،
ًّهکشد يُبعت تشی َغجت ثّ گزؽتّ خٕاُْذ داؽت.
 )5کبْؼ پیدیذگی ْب ٔصزٗ ٙبنیت ْبی ٕیشمشٔسی; ثبیذ ْٙبنیت ْبی کى
اسصػ سا صزٗ ٔ دسيشصهّ ثْذی ثّ ىٕسرغٕساَّ ثش ْٙبنیت ْبی ثبٝیًبَذِ
يتًشکض ؽَٕذ ٔ آَٓب سا ثب يْیبسْبی فضیش اسصیبثی ًَبیُذ کّ چگَّٕ ایٍ ْٙبنیت
ْب يُزشثّ اٙضایؼ ٙشٔػ يی ؽَٕذ!
 )6تٕرّ ثّ داَؼ يضٕسی; ايشی اعت کّ ٙشآیُذ یبدگیشی سا تغٓیم ٔ عبصيبٌ سا
ثّ عٕی یک" عبصيبٌ یبدگیشَذِ" پیؼ يی ثشد.
 )7کبْؼ ْضیُّ ْب; تًبيی ْضیُّ ْبی عبصيبَی ثّ دٔگشِٔ تٞغیى يی ؽَٕذ:
ان٘)ْضیُّ ْبی عبختبسیْ :ضیُّ ْبیی کّ ثب گزؽت صيبٌ ٔ ثّ دنیم تقًیى ْبی
يذیشیت دس گزؽتّ ٔ صبل ثٕرٕد يی آیُذ.
ة)ْضیُّ ْبی ًّهکشدیْ :ضیُّ ْبیي کّ ثیبٌ کُُذِ ی گغتشدِ ٔعیْی اص ْضیُّ
ْبی يشثٕه ثّ یک عبصيبٌ اعت (ّضیضی.)1379 ,
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ٌضیىً یابی ٌذف
ْضیُّ یبثی ْذٗ یک سٔیکشد عبختبس یبٙتّ ٔ يَُى ثشای تْییٍ ْضیُّ ی تٕنیذ
يی ثبؽذ کّ دس آٌ یک يضقٕل ثبیذ ثب عيش يؾخقی اص کیٚیت ٔکبسکشد ثب
ٝیًت ٙشٔػ پیؼ ثیُی ؽذِ ،ثّ يَُٕس ایزبد یک عيش يؾخقی اص عٕدآٔسی
تٕنیذ ؽٕد .ایٍ سٔػ یک اثضاس ساْجشدی اعت کّ عبصيبٌ ْب سا ًْضيبٌ ٝبدسثّ
یبٙتٍ عّ ثْذ کیٚیتْ ،ضیُّ ٔ صيبٌ يی کُذ ٔ ْضیُّ سا ٝجم اص ٔ ُٕٝکُتشل يی
کُذ ٔ ٙشُْگی سا يٞشسيی کُذ کّ ثّ يؾتشی اسصػ يی دْذ ،کبسکشدْبی ْى
ّشك سا ًْبُْگ ٔ اىالّبت سا ؽٚبٗ يی کُذ.
عىاصشٌضیىً یابی ٌذف
ُّبفش ثب اًْیت ْضیُّ یبثی ْذٗ ؽبيم :ثشَبيّ سیضی ٔ تٕعّْ تٕنیذات ،تْییٍ
ٝیًت خشدِ ٙشٔؽی ،تْییٍ ْضیُّ ْذٗ ،تًْیى ْذٗ کبْؼ ْضیُّ ،يذیشیت
سٔاثو ثبّشمّ کُُذگبٌ ،سعیذٌ ثّ ْذٗ یب يُٓذعی اسصػ يي ثبؽذ .ثشَبيّ
سیضی ٔ تٕعّْ تٕنیذات ،يٓى تشیٍ ُّقشاعت .صیشا  80دسفذ ْضیُّ تٕنیذ دس
ایٍ يشصهّ َٓٚتّ اعتٙ .شآیُذْبی ایٍ يشصهّ ؽبيم :ایزبد يؾخقبت يذل رذیذ کّ
ثّ َیبصْبی يؾتشیبٌ ثغتگی داسد ،ایزبدرذٔل تٕعّْ (ؽبيم تقٕیت يذل،
ىشاصی يزذد ،اصذاث تزٓیضات ،تٓیّ ارضاء ٔ تٕنیذ اَجِٕ) ٔ يضبعجّ ی ْضیُّ
تٕنیذ يضقٕل رذیذ (ْضیُّ يذل ْٙهی ْ+ضیُّ ىشاصی يزذد) يي گشدد.
اٌذاف ٌضیىً یابی ٌذف
)1کبْؼ ْضیُّ يضقٕالت رذیذ ،ثّ ىٕسی کّ ایٍ يضقٕالت اْذاٗ عٕد سا
دس کُبس سعیذٌ ثّ اْذاٗ کیٚیت ،تضٕیم ثّ يٕٝ ٔ ِٝیًت يٕسد ََش ثبصاس
تنًیٍ کُذ.
 )2ایزبد اَگیضِ دس کبسکُبٌ ثشای دعتیبثی ثّ عٕد دس ٙشآیُذ تٕعّْ ثب تجذیم
عیغتى ْضیُّ یبثی ْذٗ ثّ ْضیُّ یبثی ْٙبنیتی
مضیت ٌای ٌضیىً یابی ٌذف
يضیت ْبی ْضیُّ یبثی ْذٗ ؽبيم :ا) تْییٍ ْضیُّ اَتَبسی تٕنیذ يضقٕل یب
اسائّ ی خذيبت )2 ،دعتیبثی ثّ ْضیُّ کبساتش )3 ،خشد کشدٌ پٕل دس ربیي کّ
ثیؾتشیٍ احش سا داؽتّ ثبؽذ )4 ،ؽُبعبیی َیبصْبی يؾتشیبٌ )5 ،تيبثْٙ ٜبنیت ْب
ثب َیبصْب )6 ،اٙضایؼ سمبیت يؾتشی )7 ،آگبِ عبختٍ کبسيُذاٌ اص اْذاٗ
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ْضیُّ )8 ،يؾبسکت کبسيُذاٌ دس ایزبد اْذاٗ کیٚیت ،صيبٌ ٔ ْضیُّ ی تٕنیذ)9 ،
ٔسٔد ثّ سٝبثت رٓبَی يي گشدد (الکبيی /اعًیت دثهیٕ.)1386,
گامٍاي اساسي ٌضیىً یابي ٌذف
دِ گبو اعبعی ثشای ایزبد ْضیُّ یبثی ْذٗ ربيِ دس یک عبصيبٌ ثّ ؽشس صیش
يی ثبؽذ :
 -1تجذیذ سَیکشد دس فشٌىگ َ سفتاس ساصمان؛ أنیٍ گبو دس ایٍ چبنؼ اعبعی،
سٔیکشد رذیذ دس تٚکشعبصيبَی ثّ عٕی ٝیًت گزاسی دس ساعتبی تًبیالت ثبصاس
ٔ تٞذو َیبصْبی يؾتشیبٌ ثّ ربی تبکیذ فشٗ سٔی ّٕايم ُٙی ٔ تکُیکی ثّ
ُّٕاٌ يجُبیی ثشای تٕعّْ يضقٕل اعت .دس ٔا ِٝایٍ یک تٖییش اعبعی اص
َگشػ ״ىشاصی ثشيجُبی ْضیُّ ״ اعت .ثّ ربی ایُکّ اعبعب ٝیًت گزاسی يتبحش
اص ثشآٔسد ْضیُّ تٕنیذ يضقٕل ثبؽذْ ،ضیُّ تٕنیذ يتبحش اص ٝیًت ْذٗ اعت.
 -2تعییه قیمت ٌذف بش اساط باصاس؛ ٝیًت ْذٗ ثش اعبط ٙبکتٕسْبی
ثبصاسيخم ،ربیگبِ ؽشکت دس ثبصاس ،اعتشات ی دس ثبصاس ٔ تزبستٔ ،مْیت
سٝبثت ٔ ّکظ انًْم ٝیًت سٝب ثتی دس ثبصاس ٔ کؾؼ تٞبمب تْییٍ يی ؽٕد .دس
پبعخگٕیی ثّ پیؾُٓبدات ٙشٔػٝ ،یًت ْذٗ ثبیذ ثب يذ ََشٝشاسدادٌ َیبصْب ٔ
ّالی ٜيؾتشی ٔ تضهیم سٝبثت ثبصاس فٕست يی گیشد.
 -3تعییه ٌضیىً ٌذف؛پظ اصتْییٍ ٝیًت ْذٗ ،اص یک کبسثشگ ثشای يضبعجّ
ْضیُّ ْذٗ اعتٚبدِ يی ؽٕد .ثشای ایٍ يَُٕس پظ اص کغش صبؽیّ عٕد يٕسد
اَتَبسْ ،ضیُّ ْبی اصتًبنی يشثٕه ٔ ْشگَّٕ تخقیـ ْضیُّ ٕیشٝبثم کُتشل
اص ٝیًت ْذْٗ ،ضیُّ ْذٗ تْییٍ يی ؽٕد .ثشای تْییٍ ٝیًت يذل رذیذ ثبیذ ثّ
چُذ يجُبيٝ )1 :یًت يذل ْٙهی )2 ،کیٚیت ًّٔهکشد يذلٝ )3 ،یًت تٕنیذات
سٝیت ٔ )4ؽشایو اٝتقبدی ،تٕرّ کُیى .ثشای تْییٍ ْضیُّ ْذٗ اص ٙشيٕل
صیشاعتٚبدِ يی ؽٕد:
صبؽیّ عٕدْذٗ – ٝیًت ٙشٔػ = ْضیُّ ْذٗ
 -4متىاسب کشدن ٌضیىً ٌذف با الضامات تُلیذ؛ ٝجم اص َٓبیی کشدٌ ْضیُّ ْذٗ،
ثبیذ کهیّ انضايبت تٕنیذ دسََشگشٙتّ ؽٕد ،چشا کّ يُبعت تشیٍ سٔػ ثشای
کُتشل ْضیُّ تٕنیذ ،تْییٍ دٝی ٜيؾخقبت تٕنیذ اعت .ایٍ يٕمُٕ يغتهضو دسک
فضیش اص ّالی ٜيؾتشیبٌ ٔ اعتٚبدِ اص تزضیّ تضهیم اسصؽی کّ يؾتشیبٌ ثشای
ٝبثهیت ْبی خبؿ يضقٕل ٝبیم ْغتُذ ،يي ثبؽذ.
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 -5ایجاد یک فشآیىذ ٌضیىً یابی ٌذف َ استقشاس یک تیم دس ساصمان؛ ایزبد یک
ٙشآیُذ تْشی٘ ؽذِ يغتهضو ایٍ اعت کّ ْٙبنیت ْب ثّ ىٕس ًْبُْگ ،عبصيبٌ یبٙتّ
ٔ ثشای صًبیت اص عیغتى ْضیُّ یبثی ،رٓت دْی ؽَٕذ .ایٍ ٙشآیُذ َیبص داسد
سٔػ ْبی يؾخقی کّ ْضیُّ ْذٗ ایزبة يی ًَبیذٙ ،شاْى گشدد .ثُبثشایٍ
تشکیت افهی اّنب تیى يغتٞش دس عبصيبٌ ثبیذ یکپبسچّ ٔ ؽبيم ٝغًتٓبی
ثبصاسیبثی ،يُٓذعی ،تٕنیذ ،خشیذ ٔ يبنی ثبؽذًْ .دُیٍ ،مشٔسی اعت ثشای
صًبیت اصْضیُّ یبثی ْذٗ رٓت دْی احشثخؼ ،يغٕنیت ْب ثّ ىٕس دٝیٔ ٜ
ٔامش تْشی٘ ؽٕد.
 -6بشسسی فکشٌا َ تحلیل بذیل ٌا؛ دٔيیٍ ٙشفت اعبعی ثشای سعیذٌ ثّ ْضیُّ
ْذٗ اص ىشی ٜکبْؼ ْضیُّ ْب ثب دسََشگشٙتٍ ٙکشْبی يخته٘ ٔ ىشاصی ثذیم
ْب ثشای يضقٕل ٔ تٕنیذ ٔ صًبیت اص ٙشآیُذ دس ْش یک اص يشاصم چشخّ
تٕعّْ ایزبد يی گشدد .ایٍ ٙشفت ْب صيبَی يی تٕاَذ يُزشثّ َتبیذ ييهٕة
گشدد .کّ ثذیم ْبی يخته٘ ثّ ىٕس دٝی ٜيٕسد ثشسعی ٝشاسگشٙتّ ٔ ثش اعبط
سٔػ ْبی يُبعت ،عبصيبَذْی ،تزضیّ ٔتضهیم ٔ َٓبیتب تقًیى گیشی گشدد .چشا
کّ صذٔد ٪80ثٓبی تًبو ؽذِ َٓبیی یک يضقٕل ،پظ اصيشصهّ ىشاصی ٕیشٝبثم
تٖییشاعت.
 -7ایجاد مذل ٌای ٌضیىً؛ يذل ْبی ْضیُّ يضقٕل ٔ رذٔل ْضیُّ ،اثضاسی سا
ثشای ىشاصی ثذیم ْب ثش اعبط ثشآٔسد ّٕايم یب يٞیبعّ ْ ٌُٕٙبی يؾبثّ ٙشاْى
يی آٔسد .دسىشاصی يذل ْب ثبیذ ثّ کهیّ ٙکش ْبی پیؾُٓبدی ٔ ثذیم ْبی ىشاصی
ٔ ٙشآیُذْبی عبخت ثّ ىٕس ًّْ ربَجّ ٔ ثب دٝت خبفی پشداختّ ؽٕد .کبسثشگ
ْضیُّ ْذٗ يی تٕاَذ ثشای تشکیت ارضا يتُُٕ ْضیُّ تٕنیذ ٔ يٞبیغّ ثذیم ْب ٔ
ًْدُیٍ تٖییش دس ثشآٔسد ْضیُّ ْذٗ ثش چشخّ تٕعّْ يضقٕل رذیذ يٕسد
اعتٚبدِ ٝشاس گیشد.
 -8استفادي اص ابضاسٌای مىاسب بشای کاٌص ٌضیىً ٌا؛ اعتٚبدِ اص اثضاسْب ٔ
سٔػ ْب ثّ ٙشآیُذ ىشاصی ٔ عبخت ،ثبصسعی ٔ آصيبیؼ ،افالس ٔ اعتبَذاسد
کشدٌ ارضا ٔ تزضیّ ٔ تضهیم اسصػ يشثٕه يی ؽٕد کّ ؽبيم ،سًُْٕدْب ،پبیگبِ
دادِ ْب ،آصيبیؾبت ،سٔیّ ْب ٔ اثضاسْبی تضهیهی اعت.
 -9کاسته وقص ٌضیىً ٌای غیشمستقیم دس تُلیذ؛ اص آَزب کّ ثخؼ ًّذِ اي
اصْضیُّ ْبی تٕنیذ (صذٔد 30-50دسفذ) ٕیشيغتٞیى ْغتُذ ،ثبیذ ایُگَّٕ ْضیُّ
ْب کُتشل ؽَٕذ .عبصيبٌ ثبیذ ایٍ ْضیُّ ْب سا اص ىشیٙ ٜشآیُذْبي يُٓذعی يزذد
ثشسعی ٔ تضهیم کُذ ٔ ًّهیبت ٙبٝذ اسصػ اٙضٔدِ سا ثّ صذاٝم ثشعبَذّ .الِٔ ثش
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ایٍ گبو ْبی اعبعی ،کبسکُبٌ ٔاصذ تٕعّْ ثبیذ دسک فضیش ٔ کبيهی اص استجبه
ایٍ ْضیُّ ْب دس ىشاصی ٔٙشآیُذ ْبي تٕنیذ داؽتّ ثبؽُذ .ثّ کبسگیشی ْضیُّ یبثی
ثشيجُبی ْٙبنیت ٔ ؽُبعبیی يضشکّ ْبی ْضیُّ عبصيبٌ ،يجُبیی سا ثشای دسک
چگَٕگی تبحیش تقًیًبت ىشاصی سٔی ْضیُّ ْبی ٕیشيغتٞیى ٔ ایُکّ چگَّٕ
يی تٕاٌ تب صذ ايکبٌ اص ایٍ ْضیُّ ْب کبعتٙ ،شاْى يی آٔسد.
 -11اسصیابی وتایج َ استمشاس تمشکض مذیشیت؛ ْضیُّ ْبی ٔاْٝی تٕنیذ ثبیذ ثّ
ىٕسيغتًش پیگیشی ٔ دس عشاعش ٙشآیُذ تٕعّْ ثب ْضیُّ ْذٗ يٞبیغّ گشدد ٔ
سٔػ يُبعجی رٓت کُتشل ٔ ََبست ثش آٌ تْشی٘ ؽٕد .يذیشیت ثبیذ ثشای
سعیذٌ ثّ ْضیُّ ْذٗ ،دس ىٕل دٔسِ ىشاصی ٔ ثشسعی ٙبص أنیّ ٔ ًْدُیٍ
کهیّ يشاصم تٕعّْ ،تٕرّ خبؿ ٔ تًشکض يغتًش سٔی ًّهیبت يْيٕٗ ًَبیذ
(ؽشیٚی يیالَی.)1386 ,
ضص سیگما
ؽؼ عیگًب یک عیغتى ربيِ اَْيبٗ پزیش ثشای دعتیبثی ٔ اٙضایؼ يٕٞٙیت کغت
ٔ کبس اعت کّ ثٕاعيّ دسک کبيم اص اَتَبسات ،اعتٚبدِ يَُى اص ٔاْٝیبت ،تضهیم
آيبسی ،ثٓجٕد ٔ ٙشآیُذْبی ثبص عبخت ،کغت ٔ کبس ساْجشدی يی ؽٕد .يٚبْیًي
اص ٝجیم :״ْٕؽًُذاَّ کبسکشدٌ َّ ٞٙو عخت کبسکشدٌ ،ثٓجٕد کیٚیت ٔ کبْؼ
ْضیُّ ْب ،اثضاسی ثشای کبْؼ َٕعبَبت ،سٔؽی ثش اعبط ٙشآیُذ صم يغئهّ ،چؾى
اَذاصی ثشای يضقٕالت ٔ خذيبت ّبنی ،يٞیبعی ثشای يٞبیغّ عبصيبٌ ْبی
رٓبٌ ؽًٕل" دس ؽؼ عیگًب َٓٚتّ اعت.
اٌذاف ضص سیگما
ؽؼ عیگًب ثّ سْجشاٌ کًک يی کُذ کّ آیُذِ َُٕ ،کبسی کّ اٙشاد اَزبو خٕاُْذ
داد َُٕ ،يٓبست ْبیی کّ َیبص اعت ٔ َٞؾی کّ يذیشیت ثبصی خٕاُْذ کشد سا
ثؾُبعُذ ٔ دس َٓبیت دسک کُُذ کّ چگَّٕ اعتشات ی ْب سا ثّ يشصهّ ارشا
ثگزاسَذَ .تبیذ ثٕعیهّ اٙشاد ثذعت يی آیُذ .دس ؽؼ عیگًب کبس ْش ٙشدی ثّ
ُّٕاٌ گبيی اص ٙشایُذ آیُذِ دیذِ يی ؽٕد .ؽؼ عیگًب ثشای دعتیبثی ثّ ْش آَدّ
کّ دس عبصيبٌ ثشای يؾتشی اسصػ داسد ،یک صيبٌ ٔ يزًّّٕ ای اص اثضاسْب
سا تخقیـ يی دْذ .يذیشیت ّهًی ،کبسکُبٌ سا ثشای اَزبو گبو ْب ثّ کبس يی
ثشد ،ثّ ربی آَکّ سٔػ ْبی ّهًی ثٕعیهّ ْش ٙشدی کّ د س یک ٙشایُذ کبسيی
کُذ ،آصيٕدِ ؽٕد.
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عُامل اجشای ضص سیگما
 -1يذیشاٌ اسؽذ؛ يذیشاٌ کّ َیشٔی سٔیکشدی ثّ ؽؼ عیگًب سا دسعبصيبٌ
ربسی يی کُُذ ٔ َغجت ثّ ارشای آٌ يتْٓذ ْغتُذ.
ٓٝ -2شيبَبٌ؛ اٙشادی کّ ٍٔی ّٚتٓییذ ٔ يْشٙی ٙهغ ّٚؽؼ عیگًب ٔ ساْجشاٌ
ٙکشی ٔ سٔصی ایزبد ٔ ثغو ایٍ سٔػ ْغتُذ .
 -3يذیشاٌ کًشثُذ يؾکی؛ اٙشادی كّ ٍٔی ّٚتٓییذ ٔ ْذایت ٙکشی ٔ کبثشدی
يغبئم سا داسَذ.
-4کًشثُذاٌ يؾکی؛ اٙشادي كّ يذیشیت ارشای پشٔژِ ؽؼ عیگًب ٔ ثشَبيّ ْبی
آيٕصؽی ،يْشٙی سٔیکشدْب ٔ تذٔیٍ ٔ ارشا سا ثشّٓذِ داسَذ.
 -5کًشثُذ عجضْب؛ اٙشادی کّ ْذایت ارضا پشٔژِ ْبی ؽؼ عیگًب ٔ اعتٚبدِ اص
اثضاسْبی افهی ثٓجٕد سا ثش ّٓذِ داسَذ.
 -6تیى ارشایی؛ اٙشادی کّ ثشَبيّ ْبی يؾخـ تْشی٘ ؽذِ ثٓجٕد سا ثّ فٕست
ًّهیبتی ارشا يي ًَبیُذ یب ََبست ثش ارشا يی کُُذ.
مشاحل اصلی  6سیگما
فاص  -1اوذاصي گیشی؛ دسایٍ يشصهّ ،کًشثُذ عیبِ ثشای یک یب چُذ تب اص يؾخقّ
ْبی ثضشاَی اص ََش کیٚیت ،اَذاصِ گیشی ْبی الصو سا اَزبو دادِ ،حجت ًَٕدِ ٔ
ٝبثهیت ٙشایُذ سا دس کٕتبِ يذت ٔ ثهُذيذت ثشآٔسد يی کُذ.
فاص  -2تحلیل؛ دسایٍ ٙبصکًشثُذ عیبِ يؾخقّ ْبی کهیذی يضقٕل سايٕسد
اسصیبثی تيجیٞی ٝشاسدادِ ٔ تْییٍ يی کُذ کّ ٙبکتٕسْبی يٕحش دسًّهکشد يٕٞٙیت
آيیض کذايُذ .دس ثشخی يٕاسدالصو اعت کّ يضقٕل یب ٙشایُذ يزذدﭐ ىشاصی
ؽَٕذ.
فاص  -3بٍبُد؛ دسایٍ يشصهّ کًشثُذ عیبِ يؾخقّ ْبی ٔی ِ ی يضقٕل سا کّ
يی ثبیغت ثٓجٕد دادِ ؽَٕذ ،تْییٍ ًَٕدِ ٔ ثشَبيّ ی ثٓجٕد سا ثشای آَٓب پیبدِ يی
کُذ .دسٔإّ ِٝايم ٔ ٙبکتٕسْبیی کّ يُجِ َٕعبٌ ْغتُذ ،ؽُبعبیی ؽذِ ٔ صزٗ
يی ؽَٕذ.
فاص -4کىتشل؛ دسایٍ يشصهّ کًشثُذ عیبِ ؽشایو ٙشآیُذ رذیذ (پظ اصثٓجٕد) سا
يغتُذ ًَٕدِ ،يٕسد ََبست ٝشاسيی دْذ .ایٍ کبس سا ثٕعیهّ ی سٔػ ْبی کُتشل
ٙشایُذ آيبسی اَزبو يی ؽٕد ٔ پظ اصيذتی يزذدﭐ ٝبثهیت ٙشایُذ سا اسصیبثی يي
ًَبیذ ،تب اصص ٌٚؽذٌ ْذٗ ْبی ثّ دعت آيذِ اىًیُبٌ صبفم کُذ(ثبثبیی.)1388,

مجمىعه مقاالت همایش نقش حسابداری مدیریت و حسابرسی در اصالح الگىی مصرف
دانشگاه آزاد اسالمی واحد خىراسگان(اصفهان)

مٍىذسی اسصش
يُٓذعی اسصػ ّجبست اص رغتزٕی ٙشفت ْب ثشای ثٓجٕد ىشاصیٙ ،شایُذ
ًّهیبت ٔ ثٓشِ ثشداسی اص ايکبَبت تٕنیذ يضقٕل دس کم صَزیشِ ی اسصػ ،ثّ
يَُٕس کبْؼ ثٓبی تًبو ؽذِ تٕنیذ يي ثبؽذ .ثّ ّجبست دیگش يُٓذعی اسصػ
کٕؽؼ عبصيبٌ یبٙتّ ی اعت کّ ثشای تزضیّ ٔ تٚکیک يضقٕل ثّ کبسکشدْبی
اَزبو پزیش دس تٕنیذ يضقٕل ٔ یبٙتٍ ساِ ْبی اَزبو ٍٔبی٘ ثّ تشتیجی کّ رًِ
ثٓبی تًبو ؽذِ اصعيش ْضیُّ ْبی ْذٗ تزبٔص ًَُبیذ.
يُٓذعی اسصػ يذیش سا اص اٙضایؼ ثبصدْی ىشس ْب ييًئٍ يی عبصد ٔ سٔػ
ْبی يُٓذعی اسصػ يٕرت افالس ٔ استٞبی کیٚیت يضقٕالت یب ٙشآیُذْبی
تٕنیذ ٔ ارشا یش ىشاصی ْبی رذیذ دسْش يشصهّ اصيشاصم ارشایی یک پشٔژِ
يی ؽٕد.
مشاحل اجشای مٍىذسی اسصش
 )1يشصهّ اَتخبةْ :ذٗ اصایٍ يشصهّ اَتخبة گشِٔ يتُبعت ثب پشٔژِ ی يٕسد
ييبنّْ اعت.
 )2يشصهّ ثشسعی :ایٍ يشصهّ رًٔ آٔسی اىالّبت ،تضهیم ًّهکشد ٔ ؽُبعبیی
ثٓتشیٍ ٙشفت ْب ثشای فش ّٙرٕیی دس صيبٌ پشٔژِ اعت ٔ ایٍ يٕمُٕ
ثشسعی يی ؽٕد کّ اىالّبت يٕرٕد دس استجبه ثب آخشیٍ تٕعّْ تکُٕنٕژی
يشثٕه ثّ يٕمُٕ ثبؽُذ
 )3يشصهّ خالٝیت :دس ایٍ يشصهّ ثبیذ ثّ تٕنیذ ساِ کبسْب ٔ اثتکبسْبی کبسعبص
صبفم اص تزشثّ ،يؾبْذات ٔ آگبْی ْبی ُٙی دعت یبٙت .ایٍ يشصهّ سا گبْی
يشصهّ" ىٕٙبٌ اَذیؾّ ْب" َبيیذِ اَذ.
)4يشصهّ اسصیبثی :ایٍ يشصهّ ،اسصیبثی ساِ کبسْبی پیؾُٓبد ؽذِ ،صزٗ اَذیؾّ
ْبی َبيُبعت ٔ اَتخبة ثٓتشیٍ گضیُّ اعت.
)5يشصهّ ارشاْ :ذٗ ایٍ يشصهّ ارشای تٕفیّ ْبیی ا عت کّ ثّ ُّٕاٌ
يُٓذعی اسصػ يٕسد تبییذ ٝشاس گشٙتّ اعت.
خالقیت سَح مٍىذسی اسصش است
خالٝیت يزًّّٕ ای اصتٕاَبیی ْب ٔ خقیقّ ْبیی اعت کّ عجت تٚکش َٕآٔساَّ
يی ؽٕد یب کیٚیتی اعت کّ دس ًّْ اَغبَٓب ٔرٕد داسد ٔ تٚبٔت دس يیضاٌ آٌ
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اعت .خالٝیت َبؽی اص اًْیت ثغیبس پیدیذِ ٔ يشکت کُؼ ْبی يٖضی اعت کّ
حًشِ ی آٌ اسائّ ٙکش َٕ ٔ يتٚبٔت اعت(تٕکهی.)1385,
مشاحل خالقیت
 -1يٕمُٕ ؽُبعی؛ ّجبست اعت اص ایُکّ ٙشد خال ٛصذٔد يٕمّٕی سا کّ ثبیذ
دس يٕسد آٌ ٙکش کُذ ثّ خٕثی ثؾُبعذ تب ثتٕاَذ آٌ ساکبيال دس رٍْ يزغى کُذ ٔ
عپظ دسفذد اىالُ یبثی ثشآیذ.
 -2يبَِ ؽُبعی؛ ایٍ يشصهّ ثّ یبٙتٍ ساِ ْبی گشیض اص يٕاَِ ٔ چبسِ اَذیؾی
اختقبؿ داسد .
 -3اىالُ یبثی؛ اىالّبت دس يٕسد يٕمُٕ َّ تُٓب افم يٕمُٕ سا سٔؽٍ يی
کُذ ،ثهکّ يشاصم ٝجم سا َیض سا سٔؽٍ تشيی کُذ.
 -4ساِ کبسیبثی؛ یبٙتٍ ساِ کبسؽب يم ؽُبعبیی ساِ ْبی پیؾُٓبدی ثشای صم يغبئم
ٔ آؽُبیی ثب اٙکبس دیگشاٌ ،ثشسعی مْ٘ ٔ ٕٝت ،انگٕ پزیشی ،اًْیت دادٌ ثّ
اٙکبس دیگشاٌ ٔ پشْیض اص تکشاس اعت .
ساِ ْبی صم يغئهّ ثّ فٕست خالٝبَّ ثّ ؽشس صیش اعت.
 -1دسگیشؽذٌ دس يغئهّ اص ىشی ٜخٕاَذٌ ،يشٔسَ ،گشیغتٍ ثّ يغئهّ اص تًبو
رٕاَت ٔ ىشس عٕال ْبی عبصَذِ .
-2ؽجیّ عبصی .
 –3تٕرّ ثّ ؽکبٗ ْبی ایزبد ؽذِ دس اىالّبت اص ىشیٓٙ ٜشعت کشدٌ يٕاسدی
کّ يضقٕل سا ثذ رهِٕ يی دْذ.
 -4رغتزٕی تنبدْب ٔ تُبٝنبت اص ساِ ييبنّْ ٔ اَذیؾیذٌ ثّ ساْبی تٖییش .
 -5تٕرّ ثّ کهیّ ايکبَبت ٔ ييشس کشدٌ ٙشمیبت تبصِ .
َ -6گشیغتٍ ثّ يضیو ثّ يخبثّ یک عبيبَّ ٔ عیغتى ْٙبل ،پٕیب ٔ دس صبل پیؾشٙت
(رٔانٞذس.)1380,
کایضن
اَزبو افالصبت ٔ ثٓیُّ عبصی دس عبصيبَٓبی پیؾشٙتّ کّ اص يیضاٌ ثٓشِ ٔسی
ثبالی ثشخٕسداسَذ ،دس پی عیبعت ْبیی اعت کّ يذیشاٌ اتخبر يی کُُذ .اص َگبِ
״کبیضٌ" کّ رضء ثشرغتّ تشیٍ يٚبْیى يذیشیت ژاپُی اعت ،يذیشیت دٔ ٍٔیّٚ
ثشّٓذِ داسد:
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َ -1گٓذاسی؛ ثّ ْٙبنیت ْبی تذأو ثخؼ اعتبَذاسدْبی يٕرٕد دس تکُٕنٕژی،
يذیشیت ٔ ًّهیبت اىال ٛيی گشدد.
 -2ثٓجٕد؛ ثّ تذاثیشی اىال ٛيی ؽٕد کّ ثشای ثٓجٕد ایٍ اعتبَذاسدْب ثّ کبسْب
گشٙتّ يی ؽٕد.
ْشرّ اص عيٕس ثبالی يذیشیت ثّ عيٕس پبییٍ تش عبصيبٌ يی آییى ،اصٍٔبی٘
دعتّ ایزبد ثٓجٕد کبعتّ يی ؽٕد ٔ دس ّٕك ثش ٍٔبیٚی کّ رُجّ ی صٔ ٌٚ
َگٓذاسی ثٓجٕد سا داسَذ ،اٙضٔدِ يی ؽَٕذ .پیبو ساْجشدی کبیضٌ ایٍ اعت « کّ
یک سٔص َجبیذ ثذٌٔ ایزبد َّٕی ثٓجٕد دس عبصيبٌ عپشی گشدد ،صیشا عبصيبٌ
یک عیغتى ثبص اعت ٔ ثبیذ پیٕعتّ دس صبل تضٕل ثبؽذ»
يغیش کبیضٌ عّ ْذٗ سا دَجبل يی کُذ:
 -1يؾبسکت ٔ ْٙبل ًَٕدٌ عبختبس؛ کبیضٌ تزهی يٓبست ْب ٔ اصغبط يؾتشکی
اعت کّ ثشای اَزبو يُبعت یک ؽٖم الصو اعت.
 -2تٕعّْ يٓبستٓب؛ ثبیذ يٓبست ْبی ْٙبل ٔ عٕديُذ کبسکُبٌ ،افالس ٔ تٕعّْ
یبثذ .دس صشکت کبیضٌ ،ثذٌٔ َگشاَی اص عشصَؼ يذیش اسائّ افالصبت َٕ اص
ىشٗ کبسکُبٌ ايکبٌ پزیشثبؽذ .ؽشه تٕعّْ يٓبستٓب ی کبسکُبٌٔ ،رٕد یک
رشیبٌ پیٕعتّ پیؾُٓبدات اعت.
 -3احشگزاسی ( يضغٕط ٔ َبيضغٕط)؛ ثب تٕرّ ثّ ایُکّ عٕدآٔسی یک انضاو
اعت ،پیؾُٓبدات ثبیذ صبٔی َتبیذ احشگزاسثبؽذ(ّبنًی ).
فلسفً َ رٌىیت کایضن
 - 1تْٓذ ٔ پؾتیجبَی اص گؾٕدگی دس يذیشیت عبصيبٌ
 -2عشصَؼ کشدٌ ٔ ٝنبٔت ْبی ّزٕالَّ يٕٕٗٝ
 -3تْٕیل ٝذست ٔ اختیبس
 -4تبکیذ ثش تٕاَبئی ْبی َبؽُبختّ َیشٔی کبس کّ ٍٔبی٘ مًُی عبصيبَی سا ثش
ّٓذِ داسَذ.
 -5تجبدل کبيم اىالّبت  /اْذاٗ تْشی٘ ؽذِ
 -6صم يغب نّ ٔ اعتٚبدِ اص يٕٓٚو کبس تیًی
 -7اَْيبٗ دس ُٕی عبصی ٔ تٕعّْ ٍٔبی٘ کبسکُبٌ دس عيٕس يخته٘
 -8صذاکخش اعتٚبدِ اص خشد َیشٔی کبس ثشای ثٓجٕد يغتًش
 -9صزٗ يغتًش اتالٗ ْب (ْٙبنیت ْبی ٙبٝذ اسصػ اٙضٔدِ)
 -10تٕرّ کبيم ثّ سیضِ کبسی ْب
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مشاحل اجشای کایضن
 -1يُيْ ّٞذٗ سا اَتخبة کُیذ.
 -2تیى کبیضٌ سا عبيبَذْی کُیذ.
 - 1ثشسعی ٔ رًِ آٔسی اىالّبت دس يُيْ ّٞذٗ اَزبو ؽٕد.
 -4اْذاٗ ثٓجٕد یبٙتّ ٔ ييهٕة سا يؾخـ کُیذ.
 -5کبسکُبٌ يضم ٔاْٝی اَزبو کبس سا تٕریّ کُیذ.
 5S -6سا اَزبو دْیذ.
 -7اتالٗ ْب سا ؽُبعبیی ٔ ٓٙشعت آٌ سا تٓیّ کُیذ(يٕدا).
 -8تزضیّ ٔ تضهیم ْبی الصو دس يضم ٔاْٝی اَزبو کبس ،اَزبو دْیذ.
 -9اتالٗ ْبیی کّ ساِ صم ْبی ٕٝی داسَذ اَتخبة کُیذ.
 -10صشکت ْب ٔ تٖییشات ٙیضیکی سا اَزبو دْیذ.
 -11اعتبَذاسد عبصی ٔ آيٕصػ کبسکُبٌ سا ثشای يٕمُٕ ثٓجٕد یبٙتّ اَزبو
دْیذ.
 -12داعتبٌ تٕٙی ٜتیى کبیضٌ سا اسائّ کُیذ.
 -13پشٔژِ رذیذ ثشای إٓبصی دیگش سا اَتخبة کُجذ.
 -14اَذاصِ گیشی ْب ٔ اسصیبثی اص َتبیذ ساِ صم ْبی ارشا ؽذِ سا اَزبو
دْیذ.
جعبً ابضاس کایضن
5S
اثضاسْبی يشتجو ثب دٝت ٔ صيبٌ کبس
اثضاسْبی يشتیو ثب يبؽیٍ آالت
اثضاس يشتجو ثب کیٚیت
اثضاس ًّٕيی
يکبَیضيٓبیی کّ ثشای پؾتیجبَی الصو اعت ّجبستُذ اص:
ٝ -1ذسداَی اص ْٙبنیت ْب
 -2آيٕصػ دس يضیو کبس
 -3آيٕصػ کبسکُبٌ
ْٚ -4تّ َبيّ  ،تبثهٕی کبیضٌ /رهغبت گشدًْبیی ًّٕيی
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عملیات 5 S
تًبيی کبسؽُبعبٌ ثٓشِ ٔسی ثّ فٕست فضیش ثیبٌ ٔ پیبدِ ؽذٌ  5Sکّ اثتذایی
تشیٍ افٕل ثٓشِ ٔسی اعت ،سا انضايی يی داَُذ.
 :Seiriثّ يُْی ؽُبعبیی ٔ تٚکیک کهیّ اٝالو مشٔسی ٕٔیشمشٔسی دس
ثّ يُْی يشتت عبصی اٝالو مشٔسی ثب ْذٗ
يضٕىّ کبسی :Seition
دعتشعی آعبٌ ثّ آَٓب .
 :Sejsoثّ يُْی تًیض کشدٌ يضیو کبسی .
 : Seiketsuثّ يُْی تذٔیٍ اعتبَذاسد ْبی پبکیضگی ٔتالػ دسرٓت ص ٌٚگبو
ْبی أنیّ .
 : Shitsukeثّ يُْی آيٕصػ اٙشاد دسرٓت سّبیت ََبست ٔاَنجبه
يضیو(يبعبکی.)1372,
استباطات اثشبخص
يٓى تشیٍ ّبيهی کّ ثبّج احشثخؾی ثیؾتشدس استجبىبت ٔ اعتٞشاس تٕاو ثب يٕٞٙیت
کبیضٌ سا ٙشاْى آٔسدِ ،ييبنّْ ثش سٔی ״گًجب״ اعت" .گًجب "يکبَی اعت کّ
ْٙبنیت ٔاْٝی(ثٓجٕد ،تٕنیذٙ ،شٔػ) دس آَزب ٍبْش يی ؽٕد ٔ.يؾتشی ثب ایٍ
يکبٌ عش ٔ کبسداسد .ثّ يَُٕس ثشٝشاسی استجبىبت احشثخؼ ،پُذ ٝبٌَٕ ىالیی
دس يذیشیت "گًجب" اسائّ يی ؽٕد:
▪ يشارّْ ثّ گًجب دسصیٍ ٔ ُٕٝيؾکم
▪ ثشسعی ّٕايم ٍبْشی ثٕرٕد آٔسَذِ يؾکم.
▪ اَزبو اٝذايبت افالصی يٕٝت دسَٞيّ ٔ يکبَی کّ يؾکم ثّ ٔ ُٕٝپیٕعتّ اعت
▪ کؾ٘ دنیم سیؾّ ای کّ دس ثٕرٕد آيذٌ يؾکم يٕحشثٕدِ اعت.
▪ اعتبَذاسد کشدٌ ٔرهٕگیشی اص سٔی دادٌ يزذد يؾکم.
کایضن َ وُآَسی
ْشعبصيبَی ثشای ثٞب ٔ سؽذ ،ثبیذ ْى اص کبیضٌ ٔ ْى اص َٕآٔسی اعتٚبدِ کُذ.
کبیضٌ ثّ "افالصبت رضیی دس ٔمِ يٕرٕد اص ىشی ٜتالػ ْبی ثی ٔٔ ّٚٝ
َٕآٔسی ،ثّ افالصبت کهی ثّ ًّم آيذِ اص ىشی ٜعشيبیّ گزاسی ٔعیِ دس
تکُٕنٕژی گٕیُذ .پیؾشٙت تذسیزی ״کبیضٌ״ ٔ پیؾشٙت يجتُی ثشرٓؼ ثضسگ
״َٕآٔسی״ .یکی اص ٔی گی ْبی کبیضٌ ّذو َیبص ثّ تکُٕنٕژی پیدیذِ اعت .ثشای
تض ٜٞکبیضٌ "ّٞم عهیى" ًّْ چیضی اعت کّ َیبص اعت .آٌ چّ کّ ًْیؾّ دس
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ثکبسگیشی ؽیِٕ ی کبیضٌ يذ ََش اعت ،ایٍ اعت کّ تٖییشات ایزبد ؽذِ دس
پشٔعّ ی کبس ،پذیذِ ی ثّ ْى ٔاثغتّ ْغتُذ ٔ ْش تٖییشی ،تٖییشات دیگشی سا ثّ
دَجبل داسد .״کبیضٌ״ اًّبل تٖییشات رضیی اعت کّ ایٍ تٖییشات ثبیذ تٕعو
پشعُم يیبَی ؽُبعبیی ٔ پیؾُٓبد گشدد ٔ چٌٕ پیؾُٓبد دُْذگبٌ اص سدِ ْبی يیبَی
ْغتُذ ،خٕدؽبٌ ْى ساِ اَزبو کبس سا اسائّ يی دُْذ(يبعبکی.)1380,
مضایا َ وتایج کایضن
 -1کهیّ ْٙبنیت ْبیی کّ ْضیُّ صا ْغتُذ ٔنی اسصػ تٕنیذ ًَی کُُذ( ) Muda
ثبیذ صزٗ ؽَٕذ. .
ْٙ -2بنیت ْبیی کّ ثّ ؽکهی دس ربی دیگشی ثّ فٕست يٕاصی اَزبو يی ؽَٕذ(
 )Muriثب یکذیگش تهٚی ٜؽَٕذ.
 -3آٌ دعتّ اصْٙبنیت ْبیي کّ ثشای تکًیم ٔ ثٓجٕد عيش کیٚی خذيبت
الصيُذ(  ) Muraثّ ْٙبنیت ْبي عبصيبٌ امب ّٙگشدد.
ایٍ صشکت یب َٓنت  ،3 muاعبط اٝذايبت کبسگبِ آيٕصؽی گًجب کبیضٌ (کبیضٌ
ًّهی) سا تؾکیم يی دُْذ .اص دیگش َتبیذ کبیضٌ ایٍ اعت كّ يی تٕاَیى اص کبیضٌ
ثّ ُّٕاٌ اثضاسْبیی دس پیبدِ عبصی ״ تٕنیذ َبة ״ اعتٚبدِ ًَبئیى .تٕنیذ َبة دس عّ
سدِ ىج ّٞثُذی يی ؽٕد:
 :Lean leaner-1آؽُبیی ٔ دسک يٚبْیى أنیّ تٕنیذ َبة يبَُذ :اتالٗ (يٕدا)،
يذیشیت تٖییش5S ،
 : Lean achiever-2ثکبسگیشی يٚبْیى أنیّ دس عبصيبٌ ٔ ادايّ دادٌ ثب يٚبْیى
پیدیذِ تش يبَُذ َگٓذاسی ثٓشِ ٔسی ربيِ.
َ : Lean thinker -3گبِ کشدٌ ثّ ؽشایو ثب دیذی َبة
"کبیضٌ ًَبدی اعت اص اثضاسْبی َبة کّ ایٍ اثضاس َبة عبدَِ ،یبص عبصيبٌ دس
تْٓذ رذی ثشای ثٓجٕد يغتًش سا ثشآٔسدِ يی عبصد"(ّبنًی .)1385,
یافتً ٌای تحقیق
دسيضیو يتٖیش پشسیغک ٔ پشسٝبثت ايشٔص ،يٓى تشیٍ پیبو ایٍ اعت کّ ثب ساِ
کبسْب„ عبختبسْب„ سٙتبسْب ٔ اثضاس يتْه ٜثّ دیشٔص ًَی تٕاٌ َغجت ثّ يٕٞٙیت
دسآیُذِ„ ثّ پیشٔص ؽذٌ ثش سٝیت ٔ سمبیت يؾتشی ايیذٔاس ثٕد .دس چُیٍ
ؽشایيی کّ سٝبثت ثغیبس ثی سصى اعت„ عبصيبَی يٕ ٜٙاعت کّ ثتٕاَذ ثب اعتٚبدِ
اص انگٕ ثشداسی اص ثٓتشیٍ ْب اص سٝجب پیؾی ثگشد .دسایٍ ساعتب يذیشیت ثشيجُبی
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ْٙبنیت„ انگْٕبی سايْشٙی يی کُذ تبيذل ثٓجٕد دس رٓت کبْؼ ْضیُّ ْب ٔ صزٗ
مبیْبت ثب پؾتیجبَی اىالّبت تٚقیهی ٔ تزضیّ ٔ تضهیم ؽذِ اص ََش ؽُبعبیی ٔ
ىج ّٞثُذی ْٙبنیت ْبی ٔارذ ٔ ٙبٝذ اسصػ اٙضٔدِ ،ثب کبسایی ًّم کُذ .پیشٔصي
دس ثبصاسْبي سٝبثتي ايشٔص يغتهضو ّٕايم يتْذدي اعت .یكي اص يًٓتشیٍ ایٍ
ّٕايم ثٓجٕد يغتًش دس ايش كیٚیت اعت .دس ّیٍ صبل ييب نْبت ًّهي ٔ
پ ْٔؾي اَزبو گشٙتّ دس گزؽتّ َؾبٌ ييدْذ كّ اٙضایؼ عيش كیٚیت ثّ تُٓبیي
ًَيتٕاَذ پبعخگٕي َیبصْبي يؾتشیبٌ ثبؽذّ .بيم يكًم اٙضایؼ كیٚیت ثشاي
پبعخگٕیي ثّ َیبصْبي يؾتشیبٌ ،كبْؼ عيش ْضیُّ ْب ٔ ٝیًت تًبو ؽذِ كبالي
عبختّ یب ٙشٔختّ ؽذِ اعت  .یكي اص يٕاسدي كّ ثبّج كبْؼ ْضیُّْبي
يضقٕل يي ؽٕد ،كبْؼ ْضیُّْبي كیٚیت اعت .ثُبثشایٍ ؽُبخت ،دعتّ ثُذي ٔ
ثٓجٕد دس ْضیُّ ْبي كیٚیتًْٕ ،اسِ یكي اص يًٓتشیٍ يغئٕنیت ْبي ثخؼ ْبي
كیٚیت يٕعغبت ثٕدِ اعتًْ .دُیٍ دس ادايّ يذل ْبي ْضیُّ یبثي ،يذل ْبي
ايشٔصي ًّْ دس رٓت ثٓجٕد ٔ ؽُبعبیي ْش چّ ثیؾتش ْضیُّ ْبي كیٚیت گبو
ثشداؽتّ اَذ .دس ًْیٍ ساعتب ْذٗ افهي دس ایٍ يٞبنّ ،ثشسعي اسائّ رذیذتشیٍ
يذل ْضیُّ یبثي كیٚیت (سٔػ ثٓجٕد) ثٕدِ اعت .ثٓجٕد يغتًش ًّهیبتٙ ،شایُذ
دعتیبثي ثّ يضقٕالت ثٓتش ٔ ٝیًت تًبو ؽذِ اسصاٌ تش دس ًّهیبت تٕنیذ ٔ
ٙشٔػ اعت ٔ ثّ ُّٕاٌ یک ْذٗ ساْجشدي(اعتشات یک) ،يٕٞنّ ْبیي اص کُتشل
ثٓجٕد يغتًش ًّهیبتٙ ،شایُذ دعتیبثي ثّ يضقٕالت ثٓتش ٔ ٝیًت تًبو ؽذِ
اسصاٌ تش دس ًّهیبت تٕنیذ ٔ ٙشٔػ اعت ٔ ثّ ُّٕاٌ یک ْذٗ ساْجشدي (
اعتشات یک ) يٕٞنّ ْبیي اص کُتشل ربيِ کیٚي ،اٙضایؼ کبسایي ،اصدیبد احش
ثخؾي ،استٞبي ثٓشِ ٔسي ،کبْؼ ْضیُّ ٔ صزٗ اٝالو يْیٕة (مبیْبت) اص
ٙشایُذ تٕنیذ سا ؽبيم يي ؽٕد .فبصت ََشاٌ ايشٔصِ ّٞیذِ داسَذ کّ تٕنیذ تبثْي
اص ْٙبنیت ٔ ْٙبنیت تبثْي اص يقشٗ يُبثِ اعت ٔ ایٍ يُبثِ يضذٔد ٔ کًیـبة
ْغتُذ .ثـُبثشایـٍ کُـتشل ْٙـبنیت ٔ تـشکیت ثٓیُـّ ّـٕايم تٕنیذ اص يجبَي ثٓجٕد
ًّهیبت ثّ ؽًبس يي سَٔذ .تقًیى گیشي ثشاي ثٓجٕد ًّهیبتَ ،یبصيُذاىالّبت
دس صٕصِ صغبثذاسي يذیشیت اعت ٔ عیغتى ْضیُّ یبثي ،اَْيبٗ يُبعجي سا ثش
صغت َیبص يذیشاٌ ٔ يٞتنیبت يضیو ييىهجذ .دس سٔیکشد يذیشیت ثش يجُبي
ْٙبنیت )ْ (ABMضیُّ یبثي يجتُي ثش تٕنیذ گشْٔي يضقٕالت اعت َّ تبکیذ ثش
تٕنیذ ٔاصذ يضقٕل .پظ يذیشیت ثش يجُبي ْٙبنیت ،يغتهضو کبسثشد عیغتى کُتشل
ربيِ کیٚي دس يضیيي يجتُي ثش ؽُبخت ٔ کُتشل ْٙبنیت اعت .ثشای يذیشیت
احشثخؼ ْضیُّ ْب ،يذیشاٌ ثبیذ اص ْٙبنیت ْبی اعبعی کّ دس صَزیشِ اسصػ
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َٞؼ داسَذ ،آگبِ ثبؽُذ .يذیشیت ثش ْٙبنیت ْبی ٔاصذ کغت ٔکبس ،يغتهضو
ٔرٕداىالّبت يشثٕه  ،يُبعت ٔ ثّ يٕ ِٝاعت .عیغتى ْضیُّ یبثی ثشيجُبی
ْٙبنیت ،يی تٕاَذ اىالّبت يُبعت سا ثشای يذیشیت ٙشاْى آٔسد .عیغتى ْضیُّ
یبثی ثش يجُبی ْٙبنیت ،اسصػ ٙشأاَی ثشای دسک ْضیُّ ْب ٔ ساثيّ آَٓب ثب
ْٙبنیت ْب ٔ دس َٓبیت يضقٕالت ٔ خذيبت داسد .يذیشیت يی تٕاَذ ساثيّ ی
ّهت ٔ يْهٕنی ثیٍ ْضیُّ ْب ٔ ْٙبنیت سا دسک ًَبیذ .اىالّبت فضیش دس يٕسد
ْٙبنیت ْب ٔ ْضیُّ ْب ،يذیشیت سا ٝبدس ثّ اتخبر تقًیى ْبی احشثخؼ دس ٙشآیُذ
صَزیشِ اسصػ يی کُذ .ثب ایُکّ َیشْٔبی خالَ ٔ ٛخجّ یک ربيّْ ،کیًیبی آٌ
ربيّْ اَذ ،يٕٞٙیت َیبصيُذ یک دسفذ َجٕٓ ٔ  99دسفذ عخت کٕؽی اعت.
ؽُبعبیی يضشک ْبی ْضیُّ عبصيبٌ ،يجُبیی سا ثشای دسک چگَٕگی تبحیش
تقًیًبت ىشاصی سٔی ْضیُّ ْبی ٕیشيغتٞیى ٙشاْى يی آٔسد ٔ ا یُکّ چگَّٕ
يی تٕاٌ تبصذايکبٌ اص ایٍ ْضیُّ ْب کبعت.
پیطىٍادات
خٕاعتٍ ،تٕاَغتٍ اعت ٔ تٕاَغتٍ ،ثش ٝبيت آسصْٔبی دعت َیبٙتُی ،ربيّْ ًّم
پٕؽبَذٌ اعت .تٕاَغتٍ تب ثهُذای آعًبٌ أد گشٙتٍ اعت .ژاپٍ کؾٕسی ؽکغت
خٕسدِ ٔ اؽٖبل ؽذِ کّ رض يشديبٌ آُْیٍ اسادِ ْیچ َذاؽت ،ثشپبی ایغتبد ،ثّ
رُجؼ ًْگبَی دسآيذ ،أد گشٙت ٔ ثش فذس َؾغت ،صیشاکّ خٕاعت ٔ چٌٕ
خٕاعت ،تٕاَغت .داعتبٌ ژاپٍ ،داعتبٌ تالػ ٔيٕٞٙیت ًْگبَی اعت .تٕؽیٕ
دٔکٕ (ژاپُي) يي گٕیذ :يبْیچ يُجِ ىجیْی یب ٝذست ََبيی َذاسیى؛ يب ٞٙو یک
يُجِ دساختیبس داسیىٍ”:شٙیت اثذاُ يٖضْبیًبٌ“ .ایٍ ٝذست ،گشاٌ ثٓبتشیٍ
حشٔت يؾتشک ثؾشیت اعت .اکیٕيٕسیتب ،ثُیبٌ گزاس ؽشکت عَٕی دسصَذگی َبيّ
خٕد َٞم يی کُذ کّ دس عبل ،1953تُٓب صيبَی کّ ٞٙو  7عبل اص تبعیظ ؽشکت
عَٕی يی گزؽت ،دس ثبصدیذی کّ اص ؽشکت ٙیهیپظ ْهُذ داؽتى ،پیٕعتّ دس ایٍ
ٙکش ثٕدو کّ چگَّٕ يشدی کّ دس ؽٓش کٕچک يتٕنذ ؽذِ ،تٕاَغتّ دس آَزب
کبسخبَّ َّیًی سا ثب ؽٓشت رٓبَی ثُب کُذ؟ ًْبٌ نضَّ گٚتى اگش ٙیهیپظ
تٕاَغت ،پظ يبْى يی تٕاَیى .يٕسیتبَیب اص يذیشیت ژاپُی ثّ ُّٕاٌ"يذیشیت
خبَٕادگی" َبو ثشد کّ کبسکُبٌ ْش ؽشکت ثّ ُّٕاٌ ّنٕ آٌ خبَٕادِ ثّ ؽًبس
يی آیُذٔ .ی يی کٕؽذ تب َؾبٌ دْذ کّ ایٍ ٍشٙیت اثذاُ يٖضْبی صاپُی ،ثّ
ًْشاِ پؾتکبس آَبٌ ثٕد کّ تضت يذیشیت خبَٕادگی ،تٕاعت ” ژاپٍ يٞهذ “ سا ثّ ”
صاپٍ يجتکش“ تجذیم کُذ .ايشٔصِ کؾٕسيب ثب ٔرٕد ثشخٕسداس ثٕدٌ اص ثغیبسی اص
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يٕاْت ىجیْی َتٕاَغتّ ثّ ربیگبِ يُبعجی دعت پیذاکُذ .يٞبیغّ ؽبخـ ْبی
تٕعّْ یبٙتگی ایشاٌ ثب عبیشکؾٕسْب ،صبکی اص آٌ اعت کّ ربیگبِ ایشاٌ ثب تٕرّ
ثّ پتبَغیم ْبی يٕرٕد ،ثبالتش اص آَدّ اکٌُٕ ْغت ،يی تٕاَذ ثبؽذ .الصو ثّ تزکش
اعت کّ کیٚیت ٔ ثٓیُّ عبصی ،پذیذِ ی َیغت کّ ثب اخز یک گٕاْی اص عٕی
عبصيبٌ ْب ّبیذ ؽٕد ،ثهکّ يْهٕل ّٕايم دسَٔی ٔ ثشَٔی دس آٌ عبصيبٌ ٔ
يضیو پیشايٌٕ آٌ ٔ تجبدل يٕاد ٔ َیض سٔاثو اص صیج کًی ٔ کیٚی يی ثبؽذ .ثب
تٕرّ ثّ یبٙتّ ْبي تضٞی ٜپیؾُٓبدات صیش اسائّ يي گشدد.
 ييبنّْ ثشَبيّ ْبی يٕ ٜٙاعتٞشاس ََبو ْبی کیٚیت َؾبٌ يی دْذ کّ ثبیذ
صيیُّ سا ثشای ایزبد یک ثغتش يُبعت ٙشُْگی پیؼ اص اعتٞشاس عیغتى
کیٚیت ٙشاْى آٔسد .صیشا ص ٌٚآَدّ دس ٙشایُذ اعتٞشاس ٔ سَٔذ ثٓجٕد
يغتًش يٕسدََشاعت ،ثب تذأو ٔ سیؾّ داس ثٕدٌ تًبیالت کیٚیتی کبسکُبٌ
دس استجبه َضدیک اعت .
 یک عیغتى ثشای دعتیبثی ثّ اْذاٗ عبصيبَی دس ثٓتشیٍ صبنت کبسآيذی ٔ
احشثخؾی آٌ پبیّ سیضی گشدد.
ْٙ بنیت ْبی مشٔسی ثّ يَُٕس دعتیبثی ثّ َتبیذ يٕسد ََش ثّ فٕست
عیغتًی تْشی٘ ؽَٕذ.
ٝ بثهیت ْبی عبصيبٌ دسک ؽٕد ٔ ٝیٕد يُبثِ ٝجم اصًّم ایزبد گشدد.
 تخقـ ْب ٔ يُبثِ ثیٍ یکذیگش ثّ اؽتشاک گزاؽتّ ؽٕد .
َٞ ؼ ْبی يٕسد َیبص ثشای دعتیبثی ثّ اْذاٗ يؾتشک ثٓتش دسک گشدیذِ
ٔ اص ایٍ ثبثت يٕاَِ ثیٍ ثخؾی کبْؼ یبثذ.
 ثغو دادٌ ساِ ْبی رغتزٕی اىالّبت ٔ کبسآيذ عبصی آَٓب اص ىشیٜ
يٞبیغّ ،اسصؽیبثی ،یبٙتٍ ٔرِٕ تؾبثّ ٔ اعتٚبدِ اص کهیّ ی ايکبَبت ثبیذ
عش نٕصّ ی ايٕس عبصيبٌ ٝشاس گیشد.
 ثشای خالٝیت ْبی رُْی ىشٗ ْبی ریشثو ٔ ریُ ِٚاصتشاو ٝبئم ؽَٕذ ٔ
ثشای ثشٔص آٌٙ ،نبی يُبعت سا ایزبد کُیذ .اَغبٌ ْب تٕاَبیی ْبی
ٙشأاَی داسَذ .پظ اص انگْٕبی چُذ يٓبستی ٔ ُٕی عبصی ؽٖهی ،ثشای
ؽکٕٙب ؽذٌ آَٓب اعتٚبدِ کُیذ .
 پیؼ ثیُی اَزبو ٙشآیُذ يُٓذعی اسصػ دس ُْگبو ّٞذ ٝشاسداد ييبنْبتی ٔ
ىشاصی يُٓذعبٌ يؾبٔس ٔ تَُیى ٝشاسدادْبی ارشایی پیًبَکبساٌ ٔ پیؼ
ثیُی اْشو ْبی تؾٕیٞی ثشای اَزبو ٙشایُذ يُٓذعی اسصػ دس يشاصم
يخته٘ ىٕل ًّش ىشس ٔ ثّ کبسثغتٍ َتبیذ آٌ ثّ يَُٕس استٞبی کیٚیت،
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کبْؼ ْضیُّ ْبی کم ٔ يذت صيبٌ ارشا ثشای يٕٞٙیت ایٍ ٙشایُذ اًْیت
ثغیبس داسد.
ثب ثّ کبسگیشی ْضیُّ یبثی ْذٗ ثّ ىٕس افٕنی اص یک عٕ ثب تْییٍ
ثٓبی تًبو ؽذِ يضقٕل ٔ اص عٕی دیگش ثب پیؼ ثیُی ٙشٔػ ٔ عٕد
آٔسی يٕسد اَتَبس ثّ ْذٗ ؽشکت دعت پیذا کُیذ.
استجب ه یک ىش ّٙدعتٕسی اصثبال ثّ پبییٍ ،يؾکالت عبصيبٌ سا پیدیذِ
تش يی کُذ ،يذیشیت اسؽذ ثبیذ ثشای يٕٞٙیت ٔ تٕعّْ ثب الیّ ْبی پبییٍ
تش استجبه دٔربَجّ داؽتّ ثبؽذ.
ثب تٕرّ ثّ ایُکّ ؽؼ عیگًب يتذٔنٕژی عْی ثش کبْؼ اَضشاٙبت
ٙشایُذْبعت ،يی تٕاٌ ثب کبْؼ تٖییشات ٔ کبْؼ ّیٕة عبصيبٌ ،ثٓجٕد
ثبصدْی ٔ اٙضایؼ سمبیت يؾتشی ٔ ثٓجٕد دس يغبئم يبنی سا تض ٜٞداد.
ثکبسگیشی ؽؼ عیگًب ،ثب اعتٚبدِ اص تضهیم کبسکشد ّٕايم ٔ
يضقٕالت ،يًْٕال تٕعو یک گشِٔ آيٕصػ دیذِ ٔ يتخقـ ثّ َبو
گشِٔ ارشایی فٕست ثگیشد.
َٓبدیُّ کشدٌ تٕنیذ َبة دس گشٔی ،سیؾّ کٍ کشدٌ اتالٗ ،يی ثبؽذ ٔ
ثبیذ صزٗ يٕدا ٙشآیُذی پبیبٌ َبپزیش دس عبصيبٌ ثبؽذ.
ثشای صم يؾکالت ،ثال ٙبفهّ ثّ دَجبل ْضیُّ کشدٌ َجبؽیذ ثهکّ اص خشد
خٕد اعتٚبدِ کُیذ ٔ ْیچ ٔٝت رضئیبت ٔ َکبت سیض يغبئم سا ٙشايٕػ
َکُیذ ،چشا کّ سیؾّ ثغیبسی اص يؾکالت ثضسگ ًْیٍ َکبت اعت.
ثشای تضْ ٜٞذٗ ثّ دَجبل کًبل ييهٕة َگشدیذ ،اگش اص تض 60 ٜٞدسفذ
ْذٗ اىًیُبٌ داسیذ ثّ پی گیشی ْذٗ ثپشداصیذ.

وتیجً گیشی
دس َٓبیت ييتٕاٌ گٚت ثشاي يٕٞٙیت دس اٝتقبد رٓبَئ ،اصذْبي اَتٚبّي ثبیذ
ثیؼ اص گزؽتّ َغجت ثّ تٞبمبي يؾتشیبٌ َگشاٌ ثبؽُذ ٔ ثب کبسایي ثیؾتش ْٙبنیت
کُُذٔ .اصذْبي اَتٚبّي يًْٕالً اص ىشیٙ ٜشاْى کشدٌ يضقٕالت ٔ خذيبت ثٓتش
ٔ ثّ ٝیًت کًتش يي تٕاَُذ ثب تٕنیذکُُذگبٌ دیگش سٝبثت کُُذ .اسائّ يضقٕالت
ثٓتش ثّ يؾتشیبٌ يغتهضو ثزل تٕرّ ثیؾتش ثّ َیبصْبي يؾتشیبٌ یب اتخبر سٔیکشد
يؾتشي يذاسي اعت .تٕنیذ ثب ْضیُّ کًتش َیض يغتهضو ایٍ اعت کّ ٔاصذْبي
اَتٚبّي ثب کبسایي ثیؾتش کبس کُُذ .دس يضیو يتٖیش پشسیغک ٔ پشسٝبثت ايشٔص،
يًٓتشیٍ پیبو ایٍ اعت کّ ثب ساِ کبسْب ،عبختبسْب ،سٙتبسْب ٔ اثضاس يتْه ٜثّ
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دیشٔص ًَي تٕاٌ َغجت ثّ يٕٞٙیت دس آیُذِ ،ثّ یشٔص ؽذٌ ثش سٝیت ٔ سمبیت
يؾتشي ايیذٔاس ثٕد .دس چُیٍ ؽشایيي کّ سٝبثت ثغیبس ثي سصى اعت ،عبصيبَي
يٕ ٜٙاعت کّ ثتٕاَذ ثب اعتٚبدِ اص يذیشیت کبسآ ٔ يؤحش ٔ ثب اعتٚبدِ اص انگٕ
ثشداسی اص ثٓتشیٍ ْب ،اصسٝجب پیؾي ثگیشد .دس ایٍ ساعتب يذیشیت ثش يجُبي
ْٙبنیت ) (ABMانگْٕبیي سا يْشٙي يي کُذ تب يذل ثٓجٕد دس رٓت کبْؼ ْضیُّ
ٔ صزٗ مبیْبت ثب پؾتیجبَي اىالّبت تٚقیهي ٔ تزضیّ ٔ تضهیم ؽذِ صغبثذاسي
يذیشیت ،اص ََش ؽُبعبیي ٔ تٚکیک ٔ ىج ّٞثُذي ْٙبنیت ْبي ٔارذ ٔ ٙبٝذ اسصػ
اٙضٔدِ ثب کبسایي ًّم کُذ .ثٓجٕد يغتًش ًّهیبت ثب سٔیکشد يذیشیت کم َگش
ًْغٕیي َذاسد .صیشا يذیشیت کم َگش ثّ َتبیذ صبفم اص ًّهکشد عیغتى تٕرّ
داسد (َتیزّ گشاعت)ٔ ،ني َگشػ رذیذ ثشاي ثٓجٕد يغتًش ًّهیبت ،ثّ ٙشایُذ
تٕرّ داسد ٔ يْـتٞذ اعـت کـم يـشکت اص ارـضاي ْـًجغتّ اي اعت کّ ْٙبنیت
ْبیي سا دس ٙشایُذ تٕنیذ يُْکظ يي عبصد ٔ ایٍ ْٙبنیت ْب اص دیذگبِ يذیشیت
کیٚیت ربيِ ،يضشک ْبي ْضیُّ ْغتُذ ٔ ثبیذ ثّ فٕست تزذ یذي دس ٙشایُذ تضت
کُتشل کیٚي ربيِ ٝشاس گیشَذ تب ْٙبنیت ْبي ْضیُّ اٙضا صزٗ ؽَٕذ ٔ ْذٗ یُْي
ثٓجٕد ،تض ٜٞیبثذ .ثُبثشایٍ دس َگشػ رذیذ ْضیُّ يْهٕل اعت ٔ ْٙبنیت ّهت ثّ
ٔرٕد آيذٌ ْضیُّ اعت ٔ ثبیذ ثشاي ثٓجٕد ًّهیبت ّهت سا تضت کُتشل ٔ چبسِ
رٕیي ٝشاس داد تب يْهٕلْ( ،ضیُّ ْبي امبٙي) ثّ خٕدي خٕد کُتشل ٔ صزٗ
ؽٕد .اص ایٍ سٔ ايشٔصِ ثشاي دعتیبثي ثّ ثٓجٕد يغتًش ًّهیبت ،تٕرّ داَؼ
يذیشیت يْيٕٗ ثّ يذیشیت ثش يجُبي ْٙبنیت دس چبسچٕة عیغتى اعت .انجتّ
عبختٍ یک يذلَ ABMیبصيُذ یک سٔیکشد یب دیذگبِ عبختبسي ٔ اختقبؿ
دادٌ یک تیى ثشاي صقٕل َتبیذ ،ىج ٜیک ثشَبيّ صيبٌثُذي ؽذِ يُيٞي اعت.
ثّ ىٕس کهی تکُیک ْبی کبسثشدی دس چبسچٕة يذیشیت ْضیُّ ََى رذی
ثشکُتشل تٕنیذ سا پیؾبپیؼ ٔ دس يشصهّ ىشاصی يغتٞش يی عبصد ٔ ثب يؾب سکت
دادٌ ًّْ ی َیشْٔبی عبصيبٌ ،ايکبٌ کبْؼ يُيٞی ْضیُّ ْب تٕاو ثب ص ٌٚکیٚیت
سا يیغشيی عبصَذ ٔ َٓبیتبً صيیُّ ْبی تًشکض ثش تٕنیذ َبة ،صزٗ يضقٕالت ٔ
ٙشایُذ ْبی ٙبٝذ اسصػ صایی ٔ َٓبیتب اعتٞشاس ََبو يذیشیت ْضیُّ سا ٙشاْى يی
آٔسد.
مىابع َمآخز
ثبثبیی ،اصًذّهی ،گزسی ثش ؽؼ عیگًبَ ،ؾشیّ :يذیشیت ،ؽًبسِ .88
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تٕکهی يٞذو ،سمب ٔ ٔصیشیٙ ،شصاَّ ،)1385( ،کیٚیت ّهت اعیت َیّ احیشَ ،ؾیشیّ
 :فُْت صًم َٔٞم ،ؽًبسِ .238
خُییذ ٛآ ثییبدی ،صْییشا ،)1386( ،کییبیضٌ ٔ ثشسعییی ارییشای آٌَ ،ؾییشیّ :سٔییییؼ،
ؽًبسِ .107
رٔانٞذس ،صغیٍ ٔ ٔصیشیٙ ،شصاَّ ،يٞذيّ ای ثیش يُٓذعیی اسصػَ ،ؾیشیّ :فیُبیِ
ؽًبسِ .80
ؽکبسی ،ايیش ،يُٓذعی اسصػَ ،ؾشیّ :داَؼ ًَب ،ؽًبسِ .150
ؽیشیٚی ،يیالَیی ٔ ْیبيَٕیْ ،)1386( ،ضیُیّ ثییبثی ْیذَٗ ،ؾیشیّ :سٔییؼ ،ؽییًبسِ
.52
فبنضی ،يٓذی ،)1385( ،يذیشیت ْضیُّ دس فُْتَ ،ؾشیّ فُْت صًم ٔ َٞیم،
ؽًبسِ .256
ّییبنًی ،يٓیییشداد ،)1385( ،يضایییبی کیییبیضٌ ٔ کییبیضٌ عیییشیَِ ،ؾییشیّ  :يیییذیشیت،
ؽًبسِ .139
ّضیضی ،اصًذ(ْ ،)1379ضیُّ یبثی ثش يجُبی ْٙبنیت ،تٓشاٌ ،عبصيبٌ صغبثشعی.
ٙشْبدیبٌ ،ثبثک ،)1386( ،کبیضٌ چیغتَ ،ؾشیّ اصیبء ،ؽًبسِ.15
کیبَی ،کبيشاٌ ،يُٓذعی اسصػ ٔ َتبیذ اٝتقیبدی آٌَ ،ؾیشیّ :سٔاَغیبصْب ،ؽیًبسِ
.10
الکییبيی ،ا ی ٔ اعییًیت ،دثهیییٕ ایْ ،)1386( ،ضیُییّ یییبثی ْییذٗ ،يتییشرى :صغیییٍ
اّتًبدی ٔ صغٍ آٝبییَ ،ؾشیّ :سٔیؼ ،ؽًبسِ .52
يبعبکی ،ایًبیی  ,)1372(,کبیضٌ کهیذ يٕٞٙت ژاپیٍ ،يتیشرى :يضًذصغییٍ عیهیًی،
تٓشاٌ ،داَؾگبِ فُْتی ايیشکجیش.
يبعییبکی ،ایًییبیی ،)1380( ،گًجبکییبیضٌ َٔگشؽییی يجتُییی ثشّٞییم عییهیى دس يییذیشیت
َٕیٍ ،يتشرى :پشیغب ؽٓال ،تٓشاٌ ،داَؾکبس.
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