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دانشگاه آزاد اسالمی واحد خىراسگان(اصفهان)

رًيكزد سبسمبني" بيبٌد مستمز"
ً نقش آن در بيينو سبسي انگٌي ىشينو ىبي سبسمبن
1
سىزه حبجييب
چكيذه
کب٘ؼ ٘ضيٕٗ ٘ب  ٚافالذ اٌگٛي ٘ضيٕٗ ٘ب يکي اص چبٌؼ ٘بي لشْ ثيغتُ ِي ثبؽذِ .ذيشيت تيٍٛسي وهٗ
ّٔٛد آْ دس ديذگبٖ ٘بي فبيٛي ٔيض ِالزػٗ ِي ؽٛد ،ثش عهبصِبٔذ٘ي عٍغهٍٗ ِشاتجهي ٚ ٚزهذف فشِبٔهذ٘ي
تبويذ داسد .دس ايهٓ ٔػهبَ ِهذيشيتِ ،ؿّهٛت استجهبم عهبصِبٔي ثهٗ فهٛسف فهذٚس دعهتٛس اص ِمهبَ ثهبت ثهٗ
پبييٓ  ٚؾشضٗ گضاسػ اص سدٖ پبييٓ ثٗ ِمهبَ ثهبت تؿشيهي ِهي ؽهٛد .سٚيکهشد عهبصِبٔي ثٙجهٛد ِغهتّش يهب
کبيضْ ،سٚيکشد ؽشلي اعت کٗ ثٗ ؾٕٛاْ خبيگضيٕي ثشاي ِذيشيت کالعيک تيٍٛسي ِطش ذ ؽهذٖ اعهت.
اص ٔگبٖ وبيضْ وٗ ٔبؽي اص تئٛسي ثٙيٕٗ عبصِبٔي اعت ،وبسوٕبْ يه عبصِبْ ّ٘هٛاسٖ ثبيهذ ثهٗ فىهش ثٙجهٛد
 ٚزفع دعتبٚسد٘بي ثٙجهٛد دس عهبصِبْ دهٛد ثبؽهٕذ .اص ٔگهبٖ وهبيضْ وهٗ تؿشيهي آْ تيييهش ثهٗ عهّت ثٙتهش
ؽذْ يب ثٙجٛد ِغتّش  ٚتذسيدي اعتٚ ،غبيي ِذيشيت ثهش د ٚدعهتٗ افهٍي  )1ايدهبد ثٙجهٛد  )2 ٚزفهع
ثٙجٛد ايدبد ؽذٖ ،تمغيُ ثٕذي ِي ؽٛد .دس ايٓ ديذگبٖ ّ٘ٗ وبسوٕهبْ عهبصِبْ ِهذيش يهب اداسٖ وٕٕهذٖ زهذ الهً
يه فؿبٌيت ِي ثبؽٕذ .دس ايهٓ س٘گهزس خبيگهبٖ زغهبثذاساْ ثهٗ ؾٕهٛاْ وبسوٕهبْ  ٚس٘جهشاْ ٘ضيٕهٗ عهبصِبْ
٘ههبي پيؾههش ٚوٍيههذي  ٚدس دههٛس تٛخهٗ ٚيه ٖ اعههتِ .ههذيشيت اعههتشات يه ٘ضيٕههٗ٘ههب  ٚتىٕيههه ٘ههبي آْ ِبٕٔههذ
ثٙجٛد ِغتّش ساٖ وبس٘بيي سا اسائٗ ِيدٕ٘ذ تب عبصِبْ٘ب ثتٛأذ ٘ضيٕٗ٘بي دٛد سا ثٗگٔٛهٗ اي ِهذيشيت ٚ
افالذ وٕٕذ وٗ ٔٗ تٕٙب دس ؾشفٗي سلبثت ثهبلي ثّبٕٔهذ ،ثٍىهٗ زوهٛسي لهٛي ِ ٚمتذسأهٗ داؽهتٗ ثبؽهٕذ.
دس ايٓ ِمبٌٗ ثٗ تؾشير ايٓ ٔگشػ عبصِبٔي خذيذ  ٚاستجبم تٕگبتٕگ آْ ثهب ثٙيٕهٗ عهبصي اٌگهٛي ِقهش
 ٚتٌٛيذ پشدادتٗ ٔ ٚمؼ زغبثذاساْ دس ايٓ س٘گزس ثيبْ ِي ؽٛد.
كهيذ ًاژه ىب :ثٙجٛد ِغتّش ،وبيضْ٘ ،ضيٕٗ يبثي ثٙجٛد ِغتّش ،تئٛسي ثٙيٕٗ عبصيِ ،هذيشيت اعهتشات يه
٘ضيٕٗ٘ب ،اسصػ افضٚدٖ.
مقذمو
أذيؾّٕذاْ ؾٍِ َٛذيشيت ثش اعبط ٔػشيٗ فبيٛي ٚغبيي ِذيشيت عبصِبْ سا دس پٕح گش ٖٚؾّذٖ ؽبًِ
٘ذايت  ٚس٘جشي  ،عبصِبٔذ٘ي ،ثشٔبِٗ سيضي ٔ ،ػبسف  ٚوٕتشي ّ٘ ٚبٕ٘گي ،طجمٗ ثٕذي ّٔٛدٖ أذ.
گشچٗ ٔػشيبف ديگشي ٔيض دس ايٓ زٛصٖ ٚخٛد داسد ،اِب ٔػشيٗ فبيٛي ثب تٛخٗ ثٗ ٌسبظ وشدْ  ٚدس ؾيٓ
زبي ٔمذ افٌٛي ديذگبٖ ٘بي تيٍٛس ،تب وٕ ْٛثٗ ؾٕٛاْ يىي اص ِؿتجشتشيٓ افٛي دس ؾٍُ ِذيشيت ٚ
زٛصٖ ٚغبيي ِذيشاْ پزيشفتٗ ؽذٖ اعت .چٕبٔچٗ فبسـ اص عبيش ديذگبٖ ٘بيي وٗ دس ايٓ صِيٕٗ ٚخٛد
داسد ،افٛي فبيٛي سا ثٗ ؾٕٛاْ ِّٙتشيٓ ٚغبيي ِذيشاْ ثپزيشيُِ ،ي تٛاْ اص ديذگبٖ وبيضْ ايٓ افٛي
سا ثبصثيٕي  ٚچبٌؼ ّٔٛد .ؾٍت پشدادتٓ ثٗ ايٓ تيييش ،دس ِمبٌٗ زبضش ،اّ٘يت سٚيکشد ِذيشيتي کبيضْ
دس افالذ اٌگٛي ٘ضيٕٗ ٘بي عبصِبْ ِٕٙ ٚذعي کب٘ؼ ٘ضيٕٗ ٘ب اعت .اص ٔگبٖ وبيضْ وٗ تؿشيي آْ
تيييش ثٗ عّت ثٙتش ؽذْ يب ثٙجٛد ِغتّش  ٚتذسيدي اعتٚ ،غبيي ِذيشيت ثش د ٚدعتٗ افٍي )1ايجبد
بيبٌد ً  )2حفظ بيبٌد ايجبد شذه ،تمغيُ ثٕذي ِي ؽٛد .دس ايٓ ديذگبٖ ِٕػٛس اص ِذيش تٕٙب فشد
ِٕتغت دس خبيگبٖ عبصِبٔي ِذيشيت ّٔي ثبؽذ ،ثٍىٗ ٘ش فشدي وٗ دس عبصِبْ ِغئٌٛيت أدبَ وبسي سا
داسدِ ،ذيش يب ثٗ تؿجيشي ديگش اداسٖ وٕٕذٖ آْ وبس فشك ِي ؽٛد .ثٕبثشايٓ ِي تٛاْ گفت وٗ ّ٘ٗ
وبسوٕبْ عبصِبْ ِذيش يب اداسٖ وٕٕذٖ زذ الً يه فؿبٌيت ِي ثبؽٕذ .ايٓ ديذگبٖ ؽىب ايدبد ؽذٖ دس
ٔگشػ عٕتي ثيٓ ِذيشاْ  ٚوبسوٕبْ سا ِشتفؽ عبدتٗ ،ثبؾث ايدبد أگيضػ ؾبٌي دس ّ٘ٗ وبسوٕبْ ِي
گشدد  ٚايٓ أگيضٖ اعت وٗ ّ٘ٗ سا ٚاداس ِي وٕذ تب ثٗ ؾٕٛاْ فبزت يه فشايٕذ()Process Owner
ثٗ ثٙجٛد آْ فشايٕذ  ٚاخضاي تؾىيً دٕ٘ذٖ آْ ثيبٔذيؾٕذ .ايٓ خبعت کٗ کبسکٕبْ ثٗ کب٘ؼ ٘ضيٕٗ ٘ب ٚ
 1ؾو٘ ٛيبف ؾٍّي دأؾگبٖ آصاد اعالِي ٚازذ تٙشاْ ؽشق
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افالذ اٌگٛي ٘ضيٕٗ ٘بي ايدبد ؽذٖ تٛعط فشايٕذ ٘بي دٛد ،ثٗ ؾٕٛاْ ِضيتي کٗ تٕٙب ثٗ ٔفؽ ِذيشاْ ٚ
ِبٌکبْ ؽشکت ثٛدٖ  ٚثٗ ضشس آْ ٘ب اعتّٔ ،ي ٔگشٔذ ،ثٍکٗ دٛد سا ريٕفؽ ايٓ کب٘ؼ ٘ضيٕٗ يب افالذ
آْ ِي ثيٕٕذ .دس ايٓ س٘گزس خبيگبٖ زغبثذاساْ ثٗ ؾٕٛاْ وبسوٕبْ  ٚس٘جشاْ ٘ضيٕٗ عبصِبْ ٘بي
پيؾش ،ٚوٍيذي  ٚدس دٛس تٛخٗ ٚي ٖ اعت .دس اداِٗ ثٗ ثشسعي اخّبٌي تئٌري بيينوسبسي وٗ فٍغفٗ
ثٙجٛد اص آْ ٔبؽي ِي گشدد پشدادتٗ ِ ٚذي ِجتٕي ثش وبيضْ ِ ٚذيشيت ٘ضيٕٗ وبيضْ  ٚخبيگبٖ
زغبثذاساْ دس چبٌؼ ايٓ فشايٕذ٘ب ِٛسد ثشسعي لشاس ِي گيشد.
بيبٌد ً تئٌري بيينوسبسي
ثٗ تؿجيشي تئٛسي ثٙيٕٗعبصي پبيٗ  ٚاعبط تفىش وبيضْ يب ثٙجٛد ِغتّش دس عبصِبْ ٘بي يبدگيشٔذٖ ٚ
پيؾش ٚاعت .آسصٚي أغبْ ثشاي سعيذْ ثٗ وّبي ِجيٓ تئٛسي ثٙيٕٗعبصي اعت .أغبْ ِيدٛا٘ذ
ثٙتشيٓ سا تدغُ  ٚتٛفيي وشدٖ  ٚثٗ آْ دعت يبثذ (ثيت ٌش  ٚ 2ديگشاْ .)1979 ،اِب اص آٔدبيي وٗ
ّٔيتٛأذ تّبَ ؽشايط زبوُ ثش ثٙتشيٓ سا ثٗ دٛثي ؽٕبعبيي  ٚتؿشيي ّٔبيذ ،دس ثيؾتش ِٛاسد ثٗ خبي
خٛاة ثٙتشيٓ يب ثٙيٕٗ ِطٍك ،ثٗ يه خٛاة سضبيتثخؼ (ٚاسٔش )1996 ،3ثغٕذٖ ِيوٕذُ٘ .چٕيٓ
أغبْ دس لوبٚف ؾٍّىشد ديگشاِْ ،ؿيبس ثٙتشيٓ سا دس ٔػش ّٔيگيشد ،ثٍىٗ آٔبْ سا ثٗ فٛسف ٔغجي
ِٛسد اسصيبثي لشاس ِيد٘ذ (گٍذثشگ .)1989 ، 4ثٕبثشايٓ أغبْ ثٗ دٌيً ٔبتٛأي دٛد دس ثٙيٕٗعبصي ثٗ
ثٙجٛد ،اسصػ دبفي ِيد٘ذ  ٚآْ سا ؾٍّي تش ِي يبثذ .ثٙجٛد کّک ِي کٕذ کٗ ّ٘ٛاسٖ أغبْ دس
أذيؾٗ ثٙتش کشدْ ٚضؿيت دٛد  ٚعبصِبْ ثبؽذ.
ثيت ٌش  ٚديگشاْ ( )1979ثٙيٕٗعبصي سا چٕيٓ ؽشذ ِيدٕ٘ذ :فؿً "ثٙيٕٗ عبدتٓ" وٗ وٍّٗ لٛيتشي
ٔغجت ثٗ "ثٙجٛد" ِيثبؽذ ،ؾجبستغت اص دعتيبثي ثٗ "ثٙيٕٗ"" ٚ ،ثٙيٕٗعبصي" اؽبسٖ ثٗ ؾًّ ثٙيٕٗ
عبدتٓ داسد .ثٕبثشايٓ تئٛسي ثٙيٕٗعبصي ؽبًِ ِطبٌؿبف وّي ثٙيٕٗ٘ب  ٚسٚػ يبفتٓ آٔٙبعتُ٘ .چٕيٓ
"ثٙيٕٗ" ثٗ ؾٕٛاْ يه ٚاژٖ فٕي دتٌت ثش أذاصٖگيشي وّي  ٚتسٍيً سيبضي داسد ،دس زبٌي وٗ ثٙتشيٓ
داساي دلت وّتش ثٛدٖ  ٚثيؾتش ثشاي اِٛس سٚصِشٖ اعتفبدٖ ِيؽٛد.
دس ثيؾتش ِٛاسد آٔچٗ وٗ ثب ٘ذ ثٙيٕٗعبصي أدبَ ِيد٘يُ ،ثٙجٛد اعت .ثٙيٕٗعبصي ثٗ دٔجبي ثٙجٛد
ؾٍّىشد دس سعيذْ ثٗ ٔمطٗ يب ٔمبم ثٙيٕٗ اعت .دس ايٓ تئٛسي چ ْٛتب سعيذْ ثٗ ٔمطٗ ثٙيٕٗ ساٖ طٛتٔي
دس پيؼ اعت افطالزبً گفتٗ ِي ؽٛد وٗ ٘ذ ثٙجٛد ِغتّش اعت ،اِب ٔمطٗ ثٙيٕٗ ٔيض دس ثٍٕذِذف دس
زبي وّبي اعت .پظ ايٓ ثٙجٛد تب اثذ اداِٗ ِي يبثذ.
مذل مذيزيتي ً کبيشن
وبيضْ تشويجي د ٚوٍّٗ اي اص يه ِف َٛٙژاپٕي اعت وٗ تؿشيي آْ تيييش ثٗ عّت ثٙتش ؽذْ يب ثٙجٛد
ِغتّش  ٚتذسيدي اعت .دس ٚالؽ وبيضْ ثش ايٓ فٍغفٗ اعتٛاس اعت وٗ ثشاي ايدبد ثٙجٛد دس عبصِبْ٘ب،
تصَ ٔيغت ثٗ دٔجبي تيييشاف أفدبسي يب ٔبگٙبٔي ثبؽيُ ،ثٍىٗ ٘ش ٔٛؼ ثٙجٛد يب افالذ ثٗ ؽشم آْ وٗ
پيٛعتٗ ِ ٚذا َٚثبؽذ ،استمبي ثٙشٖٚسي سا دس عبصِبْ٘ب ثٗ اسِيبْ دٛا٘ذ آٚسد.
ِذيشيت تيٍٛسي وٗ ّٔٛد آْ سا دس ديذگبٖ ٘بي فبيٛي ٔيض ِالزػٗ ِي وٕيُ ،ثش عبصِبٔذ٘ي عٍغٍٗ
ِشاتجي ٚ ٚزذف فشِبٔذ٘ي ثيؾتشيٓ تبويذ سا داسد .دس ايٓ ٔػبَ ٌضِٚبً ثٙيٕٗ عبصي دٔجبي ّٔي گشدد،
صيشا دعتٛساتي وٗ اص ثبتي ّٔٛداس عبصِبٔي فبدس ِي گشدد ّ٘ٛاسٖ ٔمطٗ ثٙيٕٗ تقّيّبف سا ٔؾبْ
ّٔي د٘ذ .دس ايٓ ٔػبَ ِذيشيتِ ،ؿّٛت استجبم عبصِبٔي ثٗ فٛسف فذٚس دعتٛس اص ِمبَ ثبت ٚ
ؾشضٗ گضاسػ اص سدٖ پبييٓ تؿشيي ِي ؽٛد .اِب اص ٔگبٖ وبيضْ ،وبسوٕبْ يه عبصِبْ ّ٘ٛاسٖ ثبيذ ثٗ
فىش ثٙجٛد  ٚزفع دعتبٚسد٘بي ثٙجٛد دس عبصِبْ دٛد ثبؽٕذ .ع ُٙآٔٙب اص ايٓ ٔٙوت دس ّٔٛداس صيش
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ِٕؿىظ ؽذٖ اعت .دس ّٔٛداس ( )1ساثطٗ عطٛذ ِختٍي عبصِبٔي (اؾُ اص ِذيشاْ  ٚوبسوٕبْ) ثب ايدبد
ثٙجٛد ِغتّش دس عبصِبْ ٔؾبْ دادٖ ؽذٖ اعت.

نمٌدار شمبره  :1رابطو سطٌح مختهف سبسمبني بب ايجبد بيبٌد مستمز
٘ش چٗ اص عطٛذ ثبتي ِذيشيت ثٗ عطٛذ پبييٓتش عبصِبْ ِيآييُ ،اص ٚغبيي دعتٗ ايدبد ثٙجٛد وبعتٗ
 ٚدس ؾٛك ثش ٚغبيفي وٗ خٕجٗ زفع ٔ ٚگٙذاسي ثٙجٛد ايدبد ؽذٖ داسٔذ ،افضٚدٖ ِيؽٛد .ثٗ ؾجبسف
ديگش ِذيشاْ عطٛذ ثبتتش عبصِبْ ثبيذ ّ٘ٛاسٖ ثخؼ اؾػُ ٚلت دٛد سا فش ثٙجٛد عبصِبْ ّٔبيٕذ
 ٚاِٛس خبسي سا وٗ خٕجٗ ٔگٙذاسي داسٔذ ثٗ عطٛذ پبييٓتش ٚاگزاس وٕٕذ .زفع ثٙجٛد ثٗ طٛس ِغتّش دس
افالذ اٌگٛي ٘ضيٕٗ ٘ب اص ايدبد ايٓ ثٙجٛد ٔيض ِ ُٙتش اعت.
وبيضْ ثٗ ِؿٕي خّؽ ؽذْ تذسيدي ِ ٚغتّش ثٙجٛد٘بي وٛچه اعت وٗ تٛعط ّ٘ٗ وبسوٕبْ اؾُ اص
ِدشيبْ ِ ٚذيشاْ زبفً ِيؽٛد .وبيضْ ثش ايٓ افً ثٕب ؽذٖ وٗ ؽي ٖٛصٔذگي ،اؾُ اص وبسي ،اختّبؾي
 ٚدبٔٛادگي ثبيذ دس خٙت ثٙجٛد ِغتّش تّشوض يبثذ .دس ٔگبٖ وبيضٔي ثشاي تسمك ثٙجٛد تذسيدي ِ ٚغتّش
دس عبصِبْ٘ب ثبيذ عٗ الذاَ اعبعي صيش فٛسف پزيشد:
 .1وٍيٗ فؿبٌيت٘بيي وٗ ٘ضيٕٗصا ٘غتٕذٌٚ ،ي اسصؽي تٌٛيذ ّٔيوٕٕذ ثبيذ زز ؽٔٛذ(ِٛسي).
 .2فؿبٌيت ٘بيي وٗ دس خبي ديگش ثٗ فٛسف ِٛاصي أدبَ ِيؽٔٛذ ،ثب يىذيگش تٍفيك ؽٔٛذ(ِٛسا).
 .3آْ دعتٗ اص فؿبٌيت٘بيي وٗ ثشاي تىّيً  ٚثٙجٛد عطر ويفي دذِبف تصِٕذ ،ثٗ فؿبٌيت٘بي
عبصِبْ افضٚدٖ ؽٔٛذ(ِٛدا).
وبيضْ وٗ ثٗ ثٙجٛد ِغتّش ِؿش ٚگشديذٖ ،داساي ثيغت افً ؾٍّي  ٚعبدٖ ِي ثبؽذ وٗ ثيبٔگش ٔسٖٛ
ٔگشػ تفىش ٔبة ؽشلي ثٗ ِغبئً پيچيذٖ اعت .ثب اخشاي ايٓ افٛي وٗ دس خذٚي ريً اسائٗ گشديذٖ ،دس
ٔگشػ وبيضْ ثٗ عّت ثٙجٛد ِغتّش تذسيدي  ٚخضئي دس صٔذگي عبصِبٔي پيؼ ِي سٚيُ .ايٓ ِغيش دس
طٛي ؾّش عبصِبٔي يه ٚازذ تدبسي تب سعيذْ ثٗ ٔمطٗ ثٙيٕٗ طي ِي ؽٛد اِب چ ْٛفشك تذا َٚفؿبٌيت
ثش يه ٚازذ تدبسي عبيٗ افىٕذِٖ ،غيش ثٙجٛد تب سعيذْ ثٗ آْ ٔمطٗ ؾّالً پبيبْ ٔبپزيش اعت.
جذًل شمبره : 1اصٌل 22گبنو بيبٌد مستمز
ٔ - 1گٛييههذ چههشا ايههٓ وههبس أدههبَ ّٔههي
ؽٛد .فىش وٕيذ چگٔٛهٗ ِهي تٛأيهذ
آْ سا أدبَ د٘يذ.

 - 2دس ِههٛسد ِؾههىً ثههٗ ٚخههٛد
آِهههذٖ ٔگشأهههي ثهههٗ دهههٛد ساٖ
ٔذ٘يههههذّ٘ .ههههيٓ اتْ ثههههشاي
سفؽ آْ الذاَ ّٔبييذ.

 - 3اص ٚضههههههؿيت ِٛخههههههٛد ساضههههههي
ٔجبؽهههيذ .ثهههبٚس داؽههههتٗ ثبؽهههيذ وههههٗ
ّ٘يؾههههٗ ساٖ ثٙتههههشي ٘ههههُ ٚخههههٛد
داسد.

 - 4اگههش ِشتىههت اؽههتجبٖ ؽههذيذ،
ثالفبفههههٍٗ دس فههههذد سفههههؽ
اؽتجبٖ ثشآييذ.
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اگش
اص ٔگبٖ
ثٗ
عبصِبْ
ثغيبسي

 - 5ثشاي تسمهك ٘هذ ثهٗ دٔجهبي وّهبي
ِطٍهههٛة ٔگشديهههذ .اگهههش  %62اص
تسمك ٘ذ اطّيٕبْ داسيذ ،دعهت
ثىبس ؽٛيذ.
 - 7گّجهههههههب ِسهههههههً ٚالؿهههههههي سٚيهههههههذاد
دطبعت .عؿي ٔىٕيذ اص دفتش وهبس
دٛد ِؾىالف ِسيط سا زً وٕيذ.
 - 9ثهههشاي زهههً ِؾهههىً ثالفبفهههٍٗ ثهههٗ
دٔجبي ٘ضيٕٗ وشدْ ٔجبؽيذ .ثٍىٗ اص
دههههشد دههههٛد اعههههتفبدٖ وٕيههههذ .اگههههش
ؾمٍتبْ ثٗ خبيي ّٔهي سعهذ ،آْ سا
دس ّ٘ىبسأتهبْ ثدٛييهذ  ٚاص دههشد
خّؿي اعتفبدٖ وٕيذ.
زّبيههههت ِههههذيشيت اسؽههههذ
- 11
ِٕسقههش ثههٗ لههٛي  ٚوههالَ ٔيغههت.
ِهههذيشيت ثبيهههذ زوهههٛس ِؾهههٛٙد ٚ
ٍِّٛط داؽتٗ ثبؽذ.
٘هههههيچ ٚلهههههت ثهههههٗ دٔجهههههبي
- 13
ِمقش ٔگشديذ٘ .يچ گبٖ ؾدٛتٔهٗ
لوبٚف ٔىٕيذ.
استجههههههههبم يههههههههه طشفههههههههٗ
- 15
دعههههههتٛسي اص ثههههههبت ثههههههٗ پههههههبييٓ
ِؾهههىالف عهههبصِبْ سا پيچيهههذٖ تهههش
ِههي وٕههذِ .ههذيشيت اسؽههذ ثبيههذ ثههب
تيٗ ٘بي پبييٓ تش عبصِبْ استجبم
د ٚخبٔجٗ داؽتٗ ثبؽذ.
تٕٙهههههب فؿبٌيهههههت ٘هههههبيي سا
- 17
أدبَ د٘يذ وٗ ثشاي عهبصِبْ ؽهّب
اسصػ افضٚدٖ ايدبد ِي وٕٕذ.
ثههش اعههبط اٌگ٘ٛههبي وههبس
- 19
گش٘ٚيِ ،غبئً ِسهيط وبستهبْ سا
زً وٕيذ.

 - 6ثههشاي پههي ثههشدْ ثههٗ سيؾههٗ
ِؾههىالف پهههٕح ثهههبس ثپشعهههيذ
چشا؟
ّ٘ - 8يؾٗ ثشاي زهً ِؾهىً اص
دادٖ  ٚاطالؾبف وّهي  ٚثهٗ
سٚص اعتفبدٖ وٕيذ.
٘يچ ٚلهت خضئيهبف
- 12
ٔ ٚىهههههبف سيهههههض ِغهههههئٍٗ سا
فشاِههههههٛػ ٔىٕيههههههذ .سيؾههههههٗ
ثغههههههههههيبسي اص ِؾههههههههههىالف
ثهههضسگ ّ٘هههيٓ ٔىهههبف سيهههض
اعت.
ثهههشاي زهههً ِغهههبئً
- 12
٘ش خب وهٗ اِىهبْ آْ ٚخهٛد
داسد اص ٚاگزاسي ادتيبس ثٗ
صيشدعتبْ اثب ٔىٕيذ.
ِهذيشيت ديههذاسي ٚ
- 14
أتمههههبي اطالؾههههبف ثٙتههههشيٓ
اثههضاس ثههشاي زههً ِغههئٍٗ ثههٗ
فٛسف گش٘ٚي اعت.
أغهههبْ ٘هههب تٛأهههبيي
- 16
٘ههههبي فشاٚأههههي داسٔههههذ .اص
اٌگ٘ٛههههبي چٕههههذ ِٙههههبستي ٚ
غٕهههي عهههبصي ؽهههيٍي ثهههشاي
ؽهههىٛفب ؽهههذْ آٔٙهههب اعهههتفبدٖ
وٕيذ.
 فشاِههههٛػ ٔىٕيههههذ- 18
وههٗ  S5پبيههٗ  ٚثٕيههبْ ايدههبد
ِسقٌٛي ثب ويفيت اعت.
زهههههههههز ِهههههههههٛدا (
- 22
اتههههههال ) فشآيٕههههههذي پبيههههههبْ
ٔبپههزيش اعههت٘ .ههيچ ٚلههت اص
ايٓ وبس دغتٗ ٔؾٛيذ.

ثخٛا٘يُ
ِؾتشي
ِغبيً
ثٕگشيُ،
اص

فؿبٌيت٘بيي وٗ أدبَ ِيؽٔٛذ ِٛدا ٘غتٕذِ .طبٌؿبف  ٚثشسعي٘بيي وٗ دس ؽشوت٘بي ثشتش دٔيب أدبَ
گشفتٗ اعتٔ ،ؾبْ ِيد٘ذ وٗ دس ايٓ ؽشوت٘ب تٕٙب يه فؿبٌيت اص  222فؿبٌيت آْ٘ب تٌٛيذ اسصػافضٚدٖ
ِيوٕذ ِ ٚبثمي ٘ضيٕٗ ثٗ عبصِبْ ٙٔ ٚبيتبً ثٗ ِؾتشي تسّيً ِيوٕذ.
كبيشن در مذيزيت ىشينو
دس فشٕ٘گ ؽشلي ،وبيضْ ٚاسد ؾشفٗ زغبثذاسي ِ ٚذيشيت ٘ضيٕٗ ٔيض ؽذٖ اعت .اعتفبدٖ اص سٚيٗ٘بي
ٔٛيٓ زغبثذاسي فٕؿتي ثٗ ٚي ٖ سٚيٗ٘بي ٔبؽي اص ِسشن ثبصاس ،ؽشوت٘ب سا دس ثشدٛسد ِٛثش ثب
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پذيذٖ سلبثت خٙبٔي ِٙيبتش  ٚآِبدٖتش ِيعبصد .ؽيٖ٘ٛبيي ٔػيش ٘ضيٕٗيبثي ثش ِجٕبي فؿبٌيت٘ ،ضيٕٗ ِٕبثؽ
ِقش ؽذٖ سا ثب فؿبٌيت٘بي ِٛسدٔيبص ثشاي تٌٛيذ ٘ش يه اص ِسقٛتف ،سديبثي ِيوٕذ .دس ؽيٖٛ
٘ضيٕٗيبثي ثش ِجٕبي فؿبٌيت ،فؿبٌيت٘بي فبلذ اسصػ ،يؿٕي فؿبٌيت٘بيي وٗ اسصؽي ثٗ ِسقٛي اضبفٗ
ّٔيوٕٕذ ،ؽٕبعبيي ِيؽٔٛذ .ؽٕبعبيي  ٚزز فؿبٌيت٘بي ؾجث  ٚضبيؿبف(ِٛدا) ثش ثٙجٛد ِغتّش ٚ
دس ٔتيدٗ وب٘ؼ ٘ضيٕٗ٘بي ِسقٛي تّشوض داسد .ثٕبثشايٓ ّٔيتٛاْ ِشص سٚؽٕي ثيٓ تىٕيه٘بي ٔٛيٓ
ِذيشيت ٘ضيٕٗ ايدبد ّٔٛد .اِب ؾّذتبً اص ؽشٚؼ تٌٛيذ ،ثبيذ ثٙجٛد ِغتّش آغبص ؽٛد  ٚاص ايٓ خب ثٗ ثؿذ
ٔمؼ ِذيشيت ٘ضيٕٗ ثٗ ؾٙذٖ ٘ضيٕٗيبثيوبيضْ اعت .دس عبيش ِشازً ٘ضيٕٗ ٔيض ثبص وبيضْ ثقٛسف
پٕٙبْ  ٚآؽىبس ِٛسد ثٙشٖ ثشداسي لشاس ِي گيشد.
اص ديذگبٖ عبصِبٔي ،زغبثذاساْ ِي تٛإٔذ وبيضْ سا ٚاسد فشٕ٘گ وبسي ّٔبيٕذ .ثٗ طٛس اخّبي ،وبيضْ
ِب سا ِتمبؾذ ِي عبصد وٗ ٘ش ثٙجٛد وٛچه  ٚوُ اّ٘يتي دس فشايٕذ وبسي ثب اسصػ اعت  ٚثبيذ ثالفبفٍٗ
آْ سا ايدبد ّٔٛد .افالزبف وٛچه عيغتُ زغبثذاسي زتي اگش فذٚس يه عٕذ افالزي ثبؽذِٕ ،دش ثٗ
ثٙتش  ٚؽفب تش ؽذْ زغبثٙب ِي گشدد٘ ،ش چٕذ وٗ سلُ ثضسگي اص ٘ضيٕٗ ٘ب سا خبثدب ٔغبصد.
ثٙجٛد٘بي وٛچه ،صِيٕٗ عبص ثٙجٛد ٘بي ثضسگ  ٚعشٔٛؽت عبص اعت .ثبيذ أتػبس داؽت زغبثذاسأي
وٗ ثٗ ثٙجٛد ِي أذيؾٕذ ،دس فىش افالذ سٚػ ٘بي ٘ضيٕٗ يبثي عٕتي ٔيض ثبؽٕذ.
عيغتُ ٘ضيٕٗ يبثي ثٙجٛد ِغتّش وبِالً اص عيغتُ ٘ضيٕٗ يبثي اعتبٔذاسد عٕتي وٗ ٘ذ وٍي آْ ٔگٗ داؽتٓ
٘ضيٕٗ دس زذ اعتبٔذاسد اعت ،ثٗ ٔسٛي وٗ اص أسشافبف ٔبِغبؾذ خٍٛگيشي وٕذِ ،تفبٚف اعت٘ .ذ دس
٘ضيٕٗ يبثي ثٙجٛد ِغتّش ،سعيذْ ثٗ ا٘ذا وب٘ؼ ٘ضيٕٗ اعت .تسٍيً أسشافبف تست عيغتُ ٘ضيٕٗيبثي
اعتبٔذاسد ؾِّٛبً ٘ضيٕٗ ٘بي ٚالؿي سا ثب اعتبٔذاسد ِمبيغٗ ِيوٕذ  ٚعپظ أسشافبف سا گضاسػ ِئّبيذ.
٘ضيٕٗ يبثي ثٙجٛد ِغتّش تبزذي دبسج اص عيغتُ ٘ضيٕٗيبثي اعتبٔذاسد ؾًّ ِيوٕذ .دس ايٓ عيغتُ
استبنذاردىب ىمٌاره ً در تمبو مزاحم تٌنيذ قببم بيبٌد ىستنذ ٘ ٚش اعتبٔذاسد تٕٙب يه ثبس دعتيبفتٕي
اعت؛ صيشا ٚلتي ٘ضيٕٗ ٘ب تب ِيضاْ اعتبٔذاسد تؿشيي ؽذٖ وب٘ؼ يبفت ،ثبيذ دٚثبسٖ اعتبٔذاسد خذيذ
تؿشيي ّٔٛد .دس عغتُ کبيضْ ،اعتبٔذاسد٘ب ِشتت ثٙجٛد ِي يبثذ ِ ٚي تٛاْ دس ِٛسد آْ ٘ب گفت کٗ
ٚلتي يک اعتبٔذاسد يک ثبس دعتيبفتٕي گشديذ ثبيذ افالذ ؽٛد  ٚديگش لبثً اعتفبدٖ ٔيغت .صيشا عبصِبْ
ٚلتي ثٗ عطسي اص ثٙجٛد دعت يبفتِ ،ي تٛأذ ثٗ ثٙتش اص آْ ٔيض ثشعذ .اص ايٕش ٚدس عيغتُ کبيضْ
اصالح مصزف ىزگش متٌقف نمي شٌد ً حذ ً مزسي بزاي آن نيست .ثٕبثشايٓ ايٓ ٔٛؼ ٘ضيٕٗيبثي اص
تىشاس اختٕبة ِيوٕذّ٘ .بٔطٛس وٗ پيؾتش ٔيض اؽبسٖ گشديذ ،وبيضْ تٕٙب يه تىٕيه ِذيشيت ٘ضيٕٗ ٔيغت،
ثٍىٗ يه سٚيىشد صٔذگي عبصِبٔي  ٚفشدي اعت .ثٕبثشايٓ وب٘ؼ ٘ضيٕٗ٘ ،ذ  ٚغبيت آْ ٔيغت ،ثٍىٗ
پيبِذ ٔ ٚتيدٗ آْ اعتٕ٘ .گبِي وٗ فشٕ٘گ صٔذگي عبصِبٔي وبيضْ سا دس ثذٔٗ عبصِبْ خبسي ّٔبييُ،
ديگش پيبدٖ عبصي ٘ضيٕٗ يبثي وبيضْ وبس عبدٖ اي دٛا٘ذ ثٛد.
اص ايٕش ٚثٗ ٔػش ِي سعذ ثدبي ايٓ وٗ اص ٘ضيٕٗ يبثي وبيضْ ٔبَ ثجشيُ ،ثبيذ اص ؽي ٖٛصٔذگي عبصِبٔي
وبيضْ ثٙشٖ خغت وٗ داساي ِف َٛٙثغيبس گغتشدٖ تشي اعت .دس ايٓ ِف َٛٙزغبثذاساْ آيٕذٖ ِي ثبيغت
ثب فشٕ٘گ خذيذ عبصِبٔي وبيضْ ثخٛثي آؽٕب ثبؽٕذ.
ثٗ ِٛخت ٘ضيٕٗيبثي ثٙجٛد ِغتّش ،فشك ِي ؽٛد وٗ وبسگشاْ اص دأؼ ثبتيي دس استجبم ثب چگٔٛگي
ثٙجٛد فشآيٕذ٘ب ثشدٛسداسٔذ؛ صيشا آْ٘ب ٚالؿبً ثب ِشازً تٌٛيذ ثشاي ِسقٛتف دس تّبط تٕگبتٕگ
٘غتٕذ .ثٕبثشايٓ يىي اص ا٘ذا افٍي ٘ضيٕٗيبثي ثٙجٛد ِغتّش اؾطبي ِغئٌٛيت ثٗ وبسگشاْ ثشاي ثٙجٛد
فشآيٕذ٘ب  ٚوب٘ؼ ٘ضيٕٗ٘ب ِيثبؽذ .دس ٚالؽ دس فشٕ٘گ وبيضْ آٔٙب سا ثٗ ِبٌه فشايٕذ تجذيً ِي وٕيُ .
دس افٛي فشٕ٘گ تؿبٌي ٔٛيٓ فشك ِي ؽٛد وٗ ٘ش فشدي ِبٌه يب ِغئٛي يه يب چٕذ فشايٕذ  ٚدس ٔتيدٗ
ِغئٛي ثٙجٛد ِغتّش آٔٙبعت .دس ايٓ ِشزٍٗ ٘يچ فشدي ثٗ أذاصٖ ٚي ثش آْ فشايٕذ ِغٍط ٔيغت.
زغبثذاساْ دس ايٓ چشدٗ تٕٙب ٔبغشاْ  ٚؽب٘ذاْ ٘ضيٕٗ ٘بيي ٘غتٕذ وٗ ٘ش فشايٕذ ثب ِقش ِمذاسي اص
ِٕبثؽ ايدبد ِي وٕذ .صيشا ايٓ ِبٌىبْ آْ فشايٕذ ٘غتٕذ وٗ دعت ثٗ وٕتشي يب وب٘ؼ ٘ضيٕٗ ٘ب ِي صٕٔذ.
ثٕبثشايٓ ٔمؼ والعيه زغبثذاساْ ثٗ ؾٕٛاْ وٕتشي وٕٕذگبْ ٘ضيٕٗ ٘ب دس عيغتُ ٘ضيٕٗ يبثي عٕتي ثٗ
ؽذف ِتسٛي ِي گشدد.
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دس ٘ضيٕٗيبثي وبيضْ تّبَ ٔيش٘ٚب دس خٙت وب٘ؼ ٘ضيٕٗ٘بي تٌٛيذ ِسقٛي ثغيح ِيؽٔٛذ .دس وبيضْ
ثشاي ٘ش فشآيٕذ  ٚثشاي ِبٌه آْ ،وب٘ؼ ٘ضيٕٗ يه ٘ذ اعت .ثٕبثشايٓ ثشاي دعت يبفتٓ ثٗ ايٓ ٘ذ
اص تسٍيً اسصػ وٗ ؽىٍي اص ِٕٙذعي اسصػ اعت ،اعتفبدٖ ِيؽٛد .دس تسٍيً اسصػ ّ٘بٕٔذ ِٕٙذعي
اسصػ ،زغبثذاساْ ِذيشيت ثٗ ِيضاْ أذوي ِؾبسوت ِيٚسصٔذ  ٚوبسثشاْ دس زميمت اطالؾبف ِٛسد
ٔيبصؽبْ سا دٛدؽبْ فشاُ٘ ِيآٚسٔذ .ثشاي ِثبي دس ؽشوت عِٛيت ِٛٛژاپٓ وٗ اص عيغتُ ٘ضيٕٗيبثي
وبيضْ اعتفبدٖ ِي ؽٛد ،سٔٚذ وب٘ؼ ثٙبي تّبَ ؽذٖ ثش ؾٙذٖ ٔيشٚي وبس وبسدبٔٗ اعت  ٚثٗ ايٓ خٙت
پشعًٕ وبسدبٔٗ دٛد ثٗ تٙيٗ اطالؾبف ِٛسد ٔيبصؽبْ دس ِذيشيت ٘ضيٕٗ ِيپشداصٔذ .ثٕبثشايٓ ثٗ ٔٛؾي،
دٛدوفبيي اطالؾبتي  ٚوب٘ؼ اتال صِبٔي ٔيض ثٗ دعت ِيآيذ  ٚعپظ ثشدي اص ايٓ اطالؾبف ثشاي
تٙيٗ گضاسػ٘بي ِبٌي تٛعط دايشٖ زغبثذاسي ِٛسد اعتفبدٖ لشاس ِيگيشدٚ .اگزاسي ثخؾي اص ٚغبيي
زغبثذاسي ِذيشيت ثٗ ٔيشٚي وبسدبٔٗ ،وّه ؽبيبٔي ثٗ افضايؼ تٛاْ فشآيٕذ ِذيشيت ٘ضيٕٗ وشدٖ اعت.
وبيضْ ثٙجٛد٘بي وٛچهِ ،غتّش  ٚدس زبي سؽذ ِي ثبؽذ ٘ ٚذ آْ افضايؼ ؾٍّىشدِ ،جتٕي ثش دأؼ
دادٍي وبسوٕبْ دس ِٛسد يه ؽيً ِي ثبؽذ٘ .ضيٕٗ يبثي وبيضْ ثب ٘ذ گزاسي عٛد دٚسٖ اي وٗ تٛعط
ِذيشيت اسؽذ تؿييٓ  ٚتٛعط عبيش وبسوٕبْ پؾتيجبٔي ِي گشدد ،اغٍت ثٗ ٚعيٍٗ يه ٔػبَ پيؾٕٙبداف ساٖ
أذاصي ِي ؽٛد .ثٕبثشايٓ وبيضْ ٘ ٚضيٕٗ يبثي آْ ٚغبيفي ِدشد ِشثٛم ثٗ ثخؼ دبفي اص عبصِبْ
ٔيغتٕذ ،ثٍىٗ ِؾبسوت ؾِّٛي وبسوٕبْ سا ِي طٍجٕذ.
انگٌي ىشينو يببي كبيشن
٘ضيٕٗ يبثي وبيضْ ثش ثٙجٛد ِغتّش ٘ضيٕٗ ٘ب (اؾُ اص ثٙبي تّبَ ؽذٖ  ٚعبيش ٘ضيٕٗ ٘ب) ثشاي ِسقٛتف
ِٛخٛد يه ؽشوت تبويذ داسد (وٛپش .)1995 ،ثشاي ؽىً دادْ ثٗ عبدتبس ٘ضيٕٗ ؽشوت ِطبثك اٌضاِبف
سلبثتي ،تسٍيٍي لٛي اص ِسشن ٘بي ٘ضيٕٗ آْ ؽشوت تصَ اعت .اص ديذگبٖ ِؾتشي ٔيض تٕٙب ايٓ
ِسشوٙبي ٘ضيٕٗ داساي اسصػ افضٚدٖ ِشتجط ِي ثبؽٕذ .ثٗ ؾجبستي ايٓ ِسشوٙبي ٘ضيٕٗ ثشاي ِؾتشي
اسصػ ايدبد ِي ّٔبيذ ِ ٚؾتشيبْ ثشاي ِٕبثؽ ِقش ؽذٖ ايٓ ِسشوٙب ،پٛي پشدادت دٛإ٘ذ وشد .اِب
ِقش ِٕبثؽ ثبيذ ثٗ ِٕػٛس ثٙجٛد ثٙشٖ ٚسي يه ؽشوت وب٘ؼ دادٖ ؽٛد .ثٗ ؾجبسف ديگشِ ،سشوٙبي
٘ضيٕٗ ٘بي فبلذ اسصػ افضٚدٖ (ِبٕٔذ تسٛيً اؽتجبٖ ،صِبْ زًّ  ...ٚوٗ ِٕدش ثٗ ِقش ِٕبثؽ ِي ؽٔٛذ
ٌٚي ِؾتشيبْ ّٔي دٛإ٘ذ ثشاي آٔٙب پٛي ثپشداصٔذ ).ثبيذ زز گشدٔذ .ايٕدبعت وٗ وبيضْ ؽىً ِي
گيشد.
ثٕبثشايٓ ِسشوٙبي ٘ضيٕٗ فبلذ اسصػ افضٚدٖ ثبيذ ِطبثك ثب اعتبٔذاسد"ثٙتشيٓ ؾٍّىشد" ( (Best
 practicesتؿذيً گشدٔذ .ثشاي اختٕبة اص صيبْ ٔبؽي اص ايٓ ِسشوٙب يب ثبيذ ثٗ پبييٓ تشيٓ عطر سلجب
آٔٙب سا وب٘ؼ داد  ٚيب وبِال" زز ّٔٛد .خٙت ٔبئً ؽذْ ثٗ ايٓ ٘ذ ِ ،سشوٙبي ٘ضيٕٗ يه ؽشوت
ثبيذ ثٗ طٛس ٔػبَ ِٕذ تدضيٗ  ٚتسٍيً گشدٔذ .اٌگٛي ٘ضيٕٗ يبثي ثٙجٛد ِغتّش داساي ِشازً صيش ِي
ثبؽذ:
 _1ؽىب ِيبْ عطر ٚالؿي ٘ضيٕٗ ٘ب  ٚعطر ٘ضيٕٗ "ثٙتشيٓ ؾٍّىشد" ؽٕبعبيي ِٛ ٚسد تدضيٗ ٚ
تسٍيً لشاس ِي گيشد.
_2عپظ فؿبٌيت ٘بيي وٗ اخضاء وٍيذي ٘ضيٕٗ ٘بي ايٓ ؽىب سا ايدبد ِي وٕٕذ ،ؽٕبعبيي ِي گشدٔذ.
ثٕبثشايٓ ّ٘ضِبْ ثبيذ اخضاي ايٓ ٘ضيٕٗ ٘ب سا ؽٕبعبيي ّٔٛد.
 _3ثبيذ دتيً سيؾٗ اي ايدبد ايٓ فؿبٌيت ٘ب وٗ ٘ش يه اص اخضاء ٘ضيٕٗ ٘بي وٍيذي سا ايدبد ّٔٛدٖ أذ،
ِؾخـ گشدٔذ.
 _4فؾبس ِبٌي ٘ش يه اص دتيً سيؾٗ اي ؽىب ٘ضيٕٗ ِؾخـ ِي ؽٔٛذ .ثذيٓ تشتيت وٗ ؽىب ٘ضيٕٗ
ثب تٛخٗ ثٗ فؾبس ِبٌي ٘ش خضء آْ دسفذ ثٕذي ؽذٖ  ٚثٗ ٘ش خضء دسفذي دبؿ تخقيـ ِي يبثذ.
ايٓ دسفذ٘ب ٔيض اص د ٚخضء )1 :ثشاي فؿبٌيت ٘ب  )2 ٚثشاي دتيً سيؾٗ اي آٔٙب ،تؾىيً ِي ؽٔٛذ .ثٗ
ايٓ ٚعيٍٗ فؾبس ِبٌي يه خضء وٍيذي ٘ضيٕٗ ِي تٛأذ ثٗ فؿبٌيت دبؿ يب دتيً سيؾٗ اي دبفي سد
يبثي گشددٙٔ .بيتب" دتيً سيؾٗ اي ؽٕبدتٗ ؽذٖ دس ساثطٗ ثب دسفذ فؾبس ِبٌي آٔٙب گش ٖٚثٕذي ِي
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گشددِ .ثال" فؾبس ِبٌي ثضسگتش ِي تٛأذ اص دٌيً سيؾٗ اي "ِٛاد دبَ ٔب ِشغٛة" ٔبؽي گشدد .دس اداِٗ
ثشاي سفؽ دتيً سيؾٗ اي ؽٕبعبيي ؽذٖ پشٚژٖ ٘بي ثٙجٛد تؿشيي ِي گشدد  ٚاٌٛٚيت اخشا ثشٔبِٗ ٘بي
ثٙجٛد ثبيغتي طجك فؾبس ِبٌي دتيً سيؾٗ اي تؿذيً گشدد .خٙت ٔػبسف ثش وب٘ؼ ٘ضيٕٗ ٘بي تسمك
يبفتٗ ثب ثٙجٛد ِسشن ٘بي ٘ضيٕٗ دس ايٓ ِشزٍٗ ثٗ يه اثضاس ِذيشيتي ِٕبعت ٔيبص داسيُ .دس اداِٗ
تؿشيي يه ٔػبَ اسصيبثي ؾٍّىشد ٔيض ِي تٛأذ ٔتبيح ؾٍّىشد پشٚژٖ ٘بي ثٙجٛد سا ثٗ ِذيشيت يب ِبٌه
٘ش فشايٕذ ٔؾبْ د٘ذ.
نتيجو گيزي
ِذيشاْ ،ثٗ ٚي ٖ ِذيشاْ ِبٌي  ٚزغبثذاسي ِذيشيت ثشاي سٚثٗ س ٚؽذْ ثب ايٓ ٚضؿيتٔ ،يبصِٕذ وغت
ِٙبسف ٘بي تىٕيىي ِذيشيت ؾٍّيبتي ِ ٚذيشيت اعتشات يه ٘غتٕذ .اوٕ ْٛديگش دأؼ زغبثشعي ٚ
زغبثذاسي ثشاي آٔٙب وفبيت ّٔي وٕذ ،ثٍىٗ آٔٙب دس زذ ٌض َٚثبيذ ٔغجت ثٗ ّ٘ٗ فؿبٌيت ٘بي عبصِبْ ِبٕٔذ
تٌٛيذِٕٙ ،ذعي ،تذاسوبف ،پؾتيجبٔي ٚ IT،غيشٖ آؽٕبيي داؽتٗ ثبؽٕذ تب ثتٛإٔذ اص ّ٘ٗ ساٖ ٘بي ِّکٓ ثٗ
ثٙجٛد ِغتّش ٘ضيٕٗ ٘ب ثيٕذيؾٕذِ .ذيشاْ ثشاي سعيذْ ثٗ ٘ذ ِطٍٛة ثبيذ أدبَ اِٛس سا ثٙتش اص
گزؽتٗ  ٚثٙتش اص سلجب أدبَ دٕ٘ذِ .ف َٛٙثٙجٛد ِغتّش ثشاي ِذيشاْ سٚؽٓ اعتٌٚ ،ي ثذ ْٚوغت
ِٙبسف٘بي خذيذ آعبْ ٔيغت٘ .ضيٕٗيبثي ثش ِجٕبي عيغتُ٘بي عٕتي ٔيض ٕ٘ٛص ثبيذ سا٘ي طٛتٔي ثپيّبيذ
تب ثٗ عيغتُ٘بي ٔٛيٓ ٘ضيٕٗيبثي ثشعذ .دس ايٓ ِيبْ زغبثذاساْ اگش ّ٘چٕبْ ثش ٔمؼ عٕتي دٛد
پبفؾبسي ٚسصٔذ ،اص فسٕٗ ِؾبسوت دس فشآيٕذ تقّيُعبصي عبصِبْ زز دٛإ٘ذ ؽذ.
ثب تٛخٗ ثٗ اّ٘يت چٕذِٙبستي عبدتٓ ٔيشٚي أغبٔي دس دٔيبي سلبثتي اِشٚص ٔ ٚمؼ آْ دس افضايؼ
ويفيت  ٚوب٘ؼ ٘ضيٕٗ ِسقٛتف دس ؽشوت٘ب ،زغبثذاساْ ٔيض ثبيذ چٕذ ِٙبستي ؽذٖ  ٚدس وبس گش٘ٚي
وٗ خبيگضيٓ وبس عٕتي  ٚفشدي ؽذِٖ ،ؾبسوت ّٔبيٕذ .اگش دس گزؽتٗ ِٕػٛس اص چٕذِٙبستي ؽذْ وبس
دس زٛصٖ ٘بي ِختٍي ِبٌي  ٚزغبثذاسي ٔػيش زغبثذاسي ِبٌي ،زغبثذاسي فٕؿتي ،ثٛدخٗ سيضي ... ٚ
ثٛد ،اوٕ ْٛزٛصٖ ٘بي غيشِبٌي سا ٔيض دس ثش ِي گيشد .اگش زغبثذاساْ دس ِٛسد افٛي ِٕٙذعي،
اداسي  ٚپؾتيجبٔي ،تذاسوبف ِٕ ٚبثؽ أغبٔي ِ ٚسيط صيغت ثي اطالؼ ثبؽٕذ ،دس فشايٕذ تقّيُ گيشي
ِؾبسوت دادٖ ّٔي ؽٔٛذ .صيشا اطالؾبف آٔٙب ِجتٕي ثش گزؽتٗ  ٚثذٌ ْٚسبظ ّٔٛدْ عبيش فشايٕذ٘بي
وٍيذي ؾٍّىشد وٗ دس فٛسف ٘بي ِبٌي لبثً اسائٗ ٔيغتِ ،ي ثبؽذ.
اِشٚصٖ ،فبزجبْ ِ ٚذيشاْ ؽشوت ِيدإٔذ وٗ ٘ضيٕٗ ٘ب سا ثبيذ خذي گشفت ،صيشا ِؾتشيبْ ،ثٗ ليّت
وبت ثٗ ؾٕٛاْ يىي اص ؾٛاًِ ِٛثش دس أتخبة وبت ِي ٔگشٔذِ .ذيشيت اعتشات يه ٘ضيٕٗ٘ب  ٚتىٕيه ٘بي
آْ ِبٕٔذ ٘ضيٕٗيبثي ٘ذ  ٚثٙجٛد ِغتّش ساٖ وبس٘بيي سا اسائٗ ِيدٕ٘ذ تب عبصِبْ٘ب ثتٛأذ ٘ضيٕٗ٘بي
دٛد سا ثٗ گ ٗٔٛاي ِذيشيت وٕٕذ وٗ ٔٗ تٕٙب دس ؾشفٗي سلبثت ثبلي ثّبٕٔذ ثٍىٗ زوٛسي لٛي ٚ
ِمتذسأٗ داؽتٗ ثبؽٕذ .ثٕبثشايٓ ضشٚسف داسد عبصِبْ ٘ب عيغتُ ِذيشيت ٘ضيٕٗي دٛد سا ثب اعتمبدٖ اص
سٚيىشد٘بي ٔٛيٓ زغبثذاسي ِذيشيت ثبص طشازي وٕٕذ ،تب ثتٛأذ ّ٘چٕبْ ٔيشِٕٚذأٗ ثگٛيٕذّ٘ " :يؾٗ
زك ثب ِؾتشي اعت" .اص عٛي ديگش وبيضْ ثب عبيش ِفب٘يُ ِذيشيتي ٔػيش ِذيشيت ويفيت خبِؽ
) ،(TQMتدضيٗ  ٚتسٍيً ؾٛاًِ ؽىغت وبس)ِ ،(FMEAبتشيظ دبٔٗ ويفيت ِٕٙ ٚذعي اسصػ ٔيض
ٔضديىي ّ٘ ٚيبسي ِغتّش داسد .زغبثذاساْ ثذ ْٚداؽتٓ دسن لبثً لجٌٛي اص ايٓ تىٕيه ٘ب٘ ،ضيٕٗ يبثي
وبيضْ سا ٔخٛإ٘ذ ؽٕبدت  ٚثذيٓ تشتيت اص لبفٍٗ تسٛي  ٚتؿبٌي عبصِبٔي ّ٘بٕ٘گ ثب فٓ آٚسي ٘بي
ٔٛيٓ ؾمت ِبٔذٖ  ٚدس پيچ  ٚتبة ؾٍّيبف عٕتي گشفتبس دٛإ٘ذ ِبٔذ.
منببع ً مآخذ
تمي ٔتبج ،غالِسغِٓ« ،)1384( ،ذيشيت ٘ضيٕٗ سٚثبتٙب دس فشايٕذ تٌٛيذ» ،تهذثيش ،اعهفٕذ، 1384ؽهّبسٖ
، 166فـ .62-54
زدبصي ،سضٛاِْ« ،)1382( ،ذيشيت ٘ضيٕٗ ثهش ِجٕهبي ٘هذ » ِ ،دٍهٗ دأؾهىذٖ ؾٍه َٛاداسي  ٚالتقهبد
دأؾگبٖ اففٙبْ ،ثٙبس ، 1382عبي پبٔضدُ٘ ،ؽّبسٖ .1
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سفٚ ضههشٚ  وههبسثشد، «٘ضيٕههٗيههبثي ٘ههذ ؽههٕبدت،)1381( ،  اؽههش، خههبِؿيٚ ٓ ِسغهه،ػ طيٕههتٛدهه
.51-45  فـ،6 ٖؽّبس، 1381 ْ آثبٚ شِٙ ، زغبثشط،»ْثٗوبسگيشي آ
1382،تهذثيش، »ٌيهذيٛسي دس عهبصِبْ ٘هبي تٚ ٖشٙد ثٛجٙ «چشدٗ ِذيشيت ث،)1382( ،  ايشج، عٍطبٔي
. 135 ٖؽّبس،
،1382 هبسٙ ث، زغهبثشط،»ٓي گي٘بي ثهبسص زغهبثذاسي ِهذيشيت دس ژاپهٚ« ،)1382( ، سضب،اتيٚعّب
.12 ٖؽّبس
 چههب،131 ٗ ٔؾههشي، أتؾههبساف عههبصِبْ زغبثشعههي،  زغههبثذاسي ِههذيشيت،)1387( ، سضههب،ؽههجبٕ٘گ
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