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تکارگیزی سیستى تٕنید شش سیگًا
ٔ يتدنٕژی َاب تّ صٕرت یکپارچّ
1
يحسٍ رحیًی دستجزدی
چکیدِ
ايررزٔ ِشعررظشصرره ًبشثررّششُررٕاٌشهٔعررششعررُبداّشيررششعررٕ ش ررّش اها شاؽررٕنشش
َهزٔيُدشٔشاثزاهْب شآيبه شتٕاَبشثزا ش غر ششهرمشههغرّشا شثرّشيُحرٕهش ر ش
ضبهعبتشٔش بْظشتغههزاتشاصتش.شا شصٕ ش ه زشثبشثّش بهگهز شيادنٕژ شَربةش
هشپرششثٓجررٕ شصررزهاش زهرربٌشاه طشاذرزاشٔش ر شاتزذرربتش هشصررب يبٌشْضرراهىش.ش
تز هتش ٔشيادنٕژ شعظشصه ًبشٔشَربة شصرب يبٌشهاشدرب هشدٕاْردشصربدتشتربشا ش
هٔعشش ددهتًُدشصٕ شثز ش ّشْىش اها شاثزاهْبشهرشش ربهثز شثرزا ش ًراشآٔه ش
ا ِشْبشٔش مشيغكزتشاصتشٔشْىشتٕاَبهششتضزهاش هشثٓجٕ شذزآهُدشهاش اه .شش
يقديّ ش
ايررزٔ ِشيرردهزاٌشصررب يبَٓبشترررتشذغرربهشعرردهد شثررّشيُحررٕهشثٓجررٕ ش رربهاهشش هش
ذزآهُدْب شگَٕبگٌٕشا شدجهمش ُازل شگزاهطش ْرششيربنش شاعرز شهصربَش شثٓرزِش
ٔه ش به ُرربٌشٔشهضرربهتشيغرراز شْضرراُدش.شايرربشدجررمشا شاهُكررّشعررزٔ شثررّشثٓجررٕ ش
ًَربههىشثبهردشعرُبدتش دهارششا شٔضرعهتش ُرَٕشش اعراّشثبعرهىشٔشهٔطشهصرهدٌشثرّش
ثٓجٕ شهاشتعههٍشًَبههى.شثزا شتراقشاهٍشايزشثبهدشآگربْشش ربيهششا شدزٔ رششْرب ش
يٕه شَهب شٔشتٕاَبهششيٕ ٕ شدرٕ ش اعراّشثبعرهىش.شياردنٕژ شَربةشٔشعرظشصره ًبش ش
ٔشَ زطشددهتًُدشثزا شثٓجٕ شذزآهُدشْضاُدش ّشعربيمشيمًٕشرّشا شا شاثرزاهشٔش
اؽٕلشثّشيُحٕهشثزآٔه ِشصب شَهب ْب شيغازهبٌشيرششثبعرُدش.شْرد شَٓربهششا ش
ْزشثٓجٕ شآَضتش ّشيرؾرٕتتشهربشدرديبتششثربش هبهرتشثربتش هشاداهربهشيغراز ش
دزاهشگهز .شعظشصه ًبشٔشيادنٕژ شَبةشْز داوشثّشتُٓبهششاهرٍشْردش شهاش َجربلش
يشش ُُدشاگزچّشهٔعششياببٔتش هش صتشهبذاٍشثّشاهٍشْد ش اهَد.شعرظشصره ًبش
اها شاثزاهشآيبه شپهغزذاّشٔشهكشصهضاىشيدهزهاششتٕاَبصتش ّشثزشهٔ ش ربْظش
شدطبْربشياًز رزشيرششعرٕ ش.ش
تغههزاتشدزٔ ششثٕصههّش ُازلشٔهٔ شْبشٔش
ا شعز ش ه زشيادنٕژ شَبة شاؽٕلشٔشاثرزاه شصرب ِش اه ش رّشثرّشهٔ ش ر ش
تهبرربت شاذررزاهظشصررزشتشٔشاذررزاهظشدزٔ ررششت هرردش اه ش.شثرربشت يررمش هشاهررٍش ٔش
هٔط ش يًكررٍشاصررتشاهررٍشذكررزشثررّشنْررٍشدطررٕهش ُرردش ررّش رردايهكشثٓاررزشاص رتش؟شهرربش
دايهكش هزشيمًٕشّش ه ز شاصت؟شاگزچّشياخؾؾبٌشدجزِش هش يهُرّشثٓجرٕ ش
ذزآهُد شتز هجششا شاهٍش ٔشيادنٕژ شهاش هشدبنتشهكشهٔطشثكبهشه هزَد.شش
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ْد شا شاهٍشيطبنعّ شثزهصششتز هتشاؽرٕلشَربةشٔشعرظشصه ًبصرتش.شُْ ربيشش
رّشاهررٍشتز هررتشثٕصررههّش هررزشصربدابهْب شؽرررهبشثٓجررٕ شپغرراهجبَششگررز ش شَارربه ش
ذررٕاشانعررب ِشا ش هپررششدٕاْرردش اع رتش.ششررزِٔشثررزشاه رٍش شعررظشصرره ًب شَرربةش(ثررّش
تز هررتشعررظشصرره ًبشٔشيارردنٕژ شَ ربشةشاعررزاشيررششعررٕ ش)شايررزٔ ِشثررّششُررٕشاٌش
هٔعررششثررزا شاهمررب شثٓجٕ ْرربهششثررربشاه طشاذزاهررششپبهررداه ش هشصررب يبشٌششْرررب ش
يخاه شثكبهشگزذاّشيششعٕ .شش
يتدنٕژي َاب
يادنٕژ شَبةشَ زعششاصتش ّشثّشهٔ شترٕهمشيرؾٕتتشهبشاهشائّشدرديبتشثربش
ثهغازهٍش هبهتشٔش ًازهٍشدهًتش هشيردتش يربَششيعارٕلشياًز رزشاصرتش.ششرزِٔش
شتهببتشٔشذعبنهتشْبهشش ّشاه طشاذزاهششَداهَد شتٕ رّشٔهر ِشا ش
ثزشاهٍشثّش
1
اه .شثُبثزشيطبنعبتشش ّشتٕصط هٕاٌ شؽٕهتشگزذاّشاصت شثٓجٕ ْربهشش رّشثرّش
يُحررٕهشاه طشاذزاهررششثرربشاصررابب ِشا شاؽررٕلشَرربةشؽررٕهتشيررششگهزَ ردش شغبنجرربش
شجبهتُرردشا :شثٓجررٕ ش زهرربٌش رربه ش رربْظش يرربٌشهاِشاَرردا ش ر شتهبرربتشٔش
ثكبهگهزیشتعًهرزاتشٔشش َ ٓرداه شپهغر هزاَّش رّشًْ رششثبشراشاذرزاهظشصرزشتش
ذزشآهُدْب شتمربه شٔشثب گغرتشصرزيبهّشثرّشصرب يبٌشيرششعرَٕدش.شثرز ش2شٔشْربَازشش
يعاادَردشثرزا شترارقشاؽررٕلشَربةش هشهركشصرب يبٌش ِشيز هررّش هرزشهاشثرّشتزتهررتش
ثبهدشعشش ز .ش
 .1يُٓدسييم يجييدد سیسييتى تٕنیييدي یييا خييد ييياتم:شصررب يبٌش ْررششيمررد ش هررزشش
صبدابهْبشٔشتاضهىشصهضاىشثّشصهٕشلشْب شگَٕبگٌٕشثّشعٕه ش رّشيرؾرٕتتشهربش
دديبتشًْضبٌش هشهكشصهٕلشدزاهشگهزَد.شش
 .2كاْش سياٌ را ِ اَيداسي :يربٌشهاِشاَردا شهركشصرهٕلشثبهردش ًارزشا شيردتش
يبٌشيٕه شَهب شثزا شتٕنهدشدطعبتشهبشاهائّشدديبتشثبعد.شش
 .3تكارگیزي كُتزل كیفیتَ :رِٕشاَمبوششًههربتشثبهردشثرّشؽرٕهتششثبعردش رّشتركش
تكشيرؾٕتتش ُازلشعَٕدشٔش هبهتشيرؾٕتتشدزٔ ششؽدش هؽدشثبعد.شش
 .4تكييارگیزي َگٓييداري ٔ تاًیييزات ييیش گیزاَييّ  :يبعررهٍشآتتشَجبهرردش چرربهش
دزاثررششعررَٕدشٔشتًرربيششاپزاتٕهْرربشثبهرردشثرربش رردادمشاؽررٕلشتعًهررزاتشٔشَ ٓررداه ش
آعُبشثبعُد.شش
3
 .5تيٕانم يُيا سية لاانیيت ْياْ :ره شگَٕرّشتغههزاترشش هش بًَربهشش َٓربهششَجبهرردش
ؽٕهتشگهز شٔشتعدا شدطعبتشيٕه شَهب شاهضا بِشْب شپبههٍش صاش4ششثبهدشتٕصرطش
1
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اهضا بِشْب شثبت صاش1شت يهٍشگز .ش يردتش يربٌشصرهكمشثبهردشثزاثرزشيردتش يربٌش
ؽز شعدِشثزا شتٕنهدشيرؾٕلشَٓبهششثبعد.شش
 .6تكيارگیزي كُتييزل يح ييٕل :صررهٕلشْرربشثبهردشثإاَُرردشتعرردا شيرؾررٕتتشيررٕه ش
َهب شهاش دهابش هش يبٌشتعههٍشعدِشثزآٔه ِشصب َد.شش
 .7كيياْش يح ييٕيت َیًييّ سيياختّ ):)WIPشيهُررهًىشصررب شيرؾررٕتتشَهًررّش
صبداّشثهٍشصهٕلش ْربشٔشادزيرشش رّشتًربيشششًههربشتش هٌٔشصرهٕنششثرزشهٔ شآَٓربش
اَمبوشگزذاّشاصت.شش
 .8یكپارچّ ساسي تأيیٍ كُُدگاٌ:ش بْظشتعدا شپهًبَكربهاٌش(تر يهٍش ُُردگبٌش)شٔش
ثكبهگهز شهكشيُجاشٔا دشثزا شت يهٍشْزش زئشش ّشدزهداه شيششعٕ .ششش
 .9سیستى تٕقف خٕدكا ر :ثب هصششثبهدشثّششُٕاٌشثخغششا شذزآهُردشتٕنهردشتهارشش
گررز ش(ؽرردش هؽرردشيرؾررٕتتشثبهرردشثب هصررششعررَٕدش)شٔشيرؾررٕلشَرربيُطجقشثررّش
ؽٕهتشاتٕيبتهكشتغخهؼش ا ِشعٕ .شش
 . 11تٕنید یكپارچّ كايپیٕتزي:شصهضاىشتٕنهد شهربشدرديبتششتربش رب شيًكرٍشثبهردش
شبه شا شدطبشٔشتهببتشثبعد.شش
اهررٍش ِشيز هررّ ش هشاهررٍشتراهررق شثررّششُررٕاٌشهٔعررششتعزه ر شعرردِشثررزا شا ررزا ش
يادنٕژ شَبةش هشهكشيرهطشتٕنهد شهربشدرديبتششيردششَحرزشدرزاهشگزذارّششاصرتش.شايربش
اگزشؽزذبشثّشا زا شاؽٕلشَبةش هشهكشصب يبٌشادداوشًَبههىشثربش ًجٕ ْرب ش هرزش
يٕا ّشدٕاْهىشثٕ :شش
 .1ذزآهُدْبشترتش ُازلشآيبه شاَمبوشًَششعَٕد.ش
 .2اددايشش هشدؾٕػشاه هبثششَٕصبَبتشهبشتغههزاتشصهضاىشاَردا ِشگهرز ش
ؽٕهتشًَششگهز .شش
ْ .3ره شذعرربنهاششثررّشيُحررٕهشثزدررزاه شاهتجرربمشثررهٍشيبرربْهىش هبهاررششٔشاثررزاهش
ههبضششثزا شتغخهؼشيغكزتشذزآهُدشؽٕهتشًَششگهز .شش
َ .4بتٕاَشش هشصب گبه شثبشتغههزات.شش
شش سیگًا
عظشصه ًبشهكشيادنٕژ شَهزٔيُدشاصتش ّشثربشتٕ رّشثرّشٔادعهرتشْرب شيٕ رٕ شٔش
ا ِشْررررب ش بؽررررمشا شصررررُمظشٔضررررعهتشذزآهُرر ردش شادررررداوشثررررّش رر ر شْزگَٕررررّش
دطربش(شهررت)شا شذزآهُرردشيررششًَبهررد.شثررّشيُحررٕهشثررزآٔه ِشصررب ش هبهررتش هشصررطبش
عظشصه ًب شهكشذزآهُدشَجبهدشثهظشا ش3,4شدطبش هشْزشهكشيهههٌٕشذزؽتش اعاّش
ثبعد.شثُبثزشَحز هٕاٌ شعظشصره ًبشا شعزهرقشثكربهگهز شثٓجرٕ شذزآهُرد شهٔطش
ْررب شآيرربه شتًز ررزشثررزشيغرراز شتٕ ررّشدرربػشثررّشت رشكشترركشذزآهُرردْبشٔشصهضرراىش

upstreamش
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يردهزهاشش رّشثرزشهٔ شَارربه شثهُردشيردتشٔشيُربذاشيرربنشششحرهىشپرزٔژِشْرب شثٓجررٕ ش
تٕ ّش اه شذزؽتشْبهششهاشثزا شاه طشاذزاهشش هشصب يبٌشاهمب شيشش ُد.شش
يٕتٕهٔتشثزا شأنهٍشثبهشهكشان ٕ شاصابَداه شثزا شثٓجٕ شذزآهُدشاهائرّش ا ش رّش
هشآٌشا شاثررزاهشيخاه ر شثررزا شصرشُمظشذزآهُرردشٔش ًرراشآٔه ش ا ِشْرربشصررٕ شيررشش
ثز .شاهٍشان ٕشثّشپُ شيز هّ(ذرب ش)ش تاضرهىشثُرد شيرششعرٕ ش رّشثرّشاداؾربهش ثرّشآٌش
DMAICشاعزاشيششعٕ .ش
DMAICشاداؾرربهشپررُ ش هًررّش(Defineشتعزه ر ش)ش  Measureش)صررُمظشهرربش
اَدا ِشگهز ) شAnalyzeش(شتمزهّشٔشترههرمش) ش( Improveثٓجرٕ ش)شٔشcontrolش
( ُازل)شيششثبعردش.شDMAICش پرُ شيز هرّشاؽرهششْرزشپرزٔژِشعرظشصره ًبشيرشش
ثبعد.ش هش هزشثّشعزحشيخاؾز ش هيٕه شْزشهكشا شاهٍشيزا مشيششپز ا هى:شش
يزحهّ أل:شتازیف:شْد شا شاهٍشيز هّشعبب شصب شاْدا شٔششٕاهردش بؽرمش
ا شا زا شپزٔژِشاصت.شش
يزحهّ دٔو:شسيُجش یيا اَيداسِ گیيزي:شْرد شا شاهرٍشيزش هرّش ًراشآٔه ش ا ِشٔش
اعزشبتشثزا ش مشيضئهّشيششثبعد.شش
يزحهييّ سييٕو:شتجشیييّ ٔ تحهیييم:شْررد شا شاهررٍشيز هررّشثزهصررشش ا ِشْرربشٔشَاغررّش
ذزآهُدشثّشيُحٕهشتٕؽه شَٕ شٔشگضاز گششدطبصت.ش
يزحهّ چٓارو:شتٓثٕد:ش ْد شا شاهٍشيز هرّش ر شدطبْربشهربششهرٕةشثرّشيُحرٕهش
اذزاهظش هبهتشٔشثٓجٕ شَرِٕشاَمبوشذزآهُدشيششثبعد.شش
يزحهّ ُجى:شكُتزل:ش ْرد شا شاهرٍشيز هرّش بردشصرٕ شٔشيُربذاش بؽرمشا شاَمربوش
يزا مشدجهششاصت.شش
ثّش بهگهز شعظشصه ًبشيًكٍشاصتشصب يبٌشهاشثبشيغكزتش هزشيٕا ّشصب :شش
 شدوشتٕ ّشيضااهىشثّشثٓجٕ شصزشتشاَمبوشذزآهُد.شش
 شدوشثب گغتشصزيبهّشصزهاشثرّششهرتشآَكرّشآيرٕ طش به ُرشبٌشٔشثرّش ربهش
ثرز ٌشاثررزاهشٔشهٔطششْرب شآيرربه شثرزا ش ًرراشآٔه ش ا ِشْربش يرربٌشثررزش
يششثبعد.شش
 شدوشتٕ ّشيضااهىشثّشهٔ ش بْظشياداهشصزيبهّشاَجبعاّ.شش
1

شش سیگًاي َاب
عررظشصرره ًبشٔشيارردنٕژ شَرربةشْررىشثؾررٕهتشيمررزاشٔشْررىشثؾررٕهتشتز هجررشش هش
ثضهبه شا شصب يبٌشْب شتٕنهرد شٔشغهزتٕنهرد شثؾرٕهتشيٕذاهرتشآيهرز شا رزاش
عدِشاَد.شثهغازشصب يبٌشْبش ّشتٕاَضاّشاَدشثرّشصرطٕحشثربتهششا ش ربهاهششثزصرُدش ش
ثؾررٕهتشَبدٕ آگرربِش(شٔش هشثزدررششيررٕاه شآگبْبَ رّش)شتز هجررششا شاؽررٕلشَرربةشٔش
عظشصه ًبشهاشثكبهشگزذاّشاَد شاگزچّشيًكٍشاصتشآَٓبشًْٕاهِشثرّشاهرٍشتز هرتش ش
)Lean Six Sigma (LSS
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"عظشصه ًب شَبةش()LSSش"شاعزاشَكُُد.شثزا شيثبلشثخغششا شيٕذاهرتشْرب ش
GEش رّشًْ رربٌشآٌشهاش بؽررمشثررّش رربهگهز شعررظشصرره ًبش هشاهررٍشصررب يبٌشيررشش
اَُد شثبشاصابب ِشا شتز هتششُبؽزش بْظش يربٌشچزدرّشتٕنهردشٔش ر شاتزذربتش
( ّش زءششُبؽزشَبةشْضاُد)شثبشاثزاهشآيبه شپهغزذاّش( رّش رزءششُبؽرزشعرظش
صه ًبشيششثبعُد)شثدصتشآيدِشاصت.شش
ثبشتز هتشاهٍش ٔشيادنٕژ شيششتٕاٌش ًجٕ ْب شيٕ ٕ ش هشهكششهاشثبشاصرابب ِشا ش
شُبؽزشيادنٕژ ش ه زشپٕعظش ا .شثّششُٕاٌشيثبلش ًجٕ شاه هبثششَٕصبَبتش هش
يادنٕژ شَبةشهاشثبشاصرابب ِشا شاثرزاهشآيربه شيٕ رٕ ش هشعرظشصره ًبشيرششترٕاٌش
ثزعز ش ز .شهبشا شصٕ ش ه زشًْبَطٕهش ّشاعبهِشگز هدشعظشصه ًبشثّشعرٕهش
يضااهىشثّشهٔ ش بشْظش يبٌشصهكمش(اذزاهظشصزشتشاَمبوشذزآهُد)شت هدشَداه ش
هش بنهكّشثبشثكبهگهز شيادنٕژ شَبةشيششتٕاٌشاهٍشَاؾبٌشهاشيزتباشصبدت.شش
عُاصز كهیدي
ياخؾؾبٌشٔشيراارهٍشيخاهر ششُبؽرزشگَٕربگَٕششهاشثرّشيُحرٕهشا رزا شLSSش
پهغُٓب شيششًَبهُد.شيبش هشاهُمبشثّشن زشْبتششُؾزشثبشاًْهتش ّشتازهجربش هشثرهٍش
تًبوشياخؾؾبٌششًٕيهتش اه شيششپز ا هى:شش
َ -1داي يشتزي ٔ :CTQشًْبَُدشاغهتشصهضاىشْرب شيردهزهتش هبهرتش هشعرظش
صه ًب شَبةشْى شيغاز شيرداه ش رز شألشٔشآدرزشهاشيرشش َردش.شاگرزشيغراز ش
ٔ ررٕ شَداعررراّشثبعرردش شٔ رررٕ شْررزشصرررب يبَششثررششيعُرررششدٕاْرردشثرررٕ ش.شثُررربثزاهٍش
به ُرربٌشثبهرردشتًرربوشذعبنهررتشْررب شثٓجررٕ شصررُمّشْرربشٔشصررزيبهّشْرربشهاش هش ٓررتش
اذزاهظشهضبهتشيغاز شثّش ربهشگهزَردش.شَهب يُردش ششْربشٔشاَاحربهاتشيغراز شهاش
1CTQشگٕهُد.ش هشاثادا شپزٔژِشهكششا شاثاداهششتزهٍشاددايبتشش رّشاشضرب شترهىش
ثبهدشاَمبوش ُْد شتعههٍشٔه گششْبشٔشدؾٕؽهبتشيرؾٕلشهربشصرزٔهششهربشًْربٌشش
ْCTQبشيششثبعد.ش هش هٍشا زا شپزٔژِشثٓجٕ شذزآهُرد شًْرٕاهِشCTQشْربشيردشش
َحزدزاهشيششگهزَدشتبشا شاهرٍشعزهرقشاعًهُربٌش بؽرمشعرٕ ش رّشيُربثاشصرب يبَشش
ّشؽز شپزٔژِشثٓجٕ شيششعٕ شيُمزشثرّشثرزآٔه ِشصرب شَهب يُرد شْربشٔش هش
َٓبهتشهضبهتشيغاز شدٕاْدشعد.شش
 -2سُجّ ْا (يایارْا) :صُمّشْبشٔشيعهبهْبشثزا شاه هبثششياب هز ش ّشا شهركش
ذزآهُرردشيُررا شيررششعررَٕد شاصررابب ِشيررششعررٕ ش.شاهررٍشيعهبهْرربشضررًٍشآَكررّشثبه ردش ث رّش
ؽٕهتشعبب شتعزه شعَٕد شثبهدشاهٍشدبثههتشهاش اعراّشثبعرُدش رّشثارٕاٌشآَٓربشهاش
ثضب گششيربصرجّشٔشترههرمششًَرٕ ش.ش آَٓربشثبهردشثرّشگَٕرّشا شثبعرُدش رّش هشاثزاهْربهشش
يبَُردشًَٕ اهْرب ش ُازنررشش رّشايكرربٌشتخًرهٍش هشيرٕه شَرررِٕششًهكرز شذزآهُرردشهاش
اهَد شدبثمشاصابب ِشثبعُد.شصُمّشْبشثبهدشچهز شثهظشا شهكشگزاهطشصب ِشثبعرُدش.ش
)Critical To Quality (CTQش
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آَٓبشثبهدشَ زعششهاشثّشصهضاىشٔشَرِٕشا زا شذزآهُدْبشتزههقش ُُردشتربش شهش يربٌش
يررٕه شَهررب ششًررمشتخؾررهؼشاَمرربوشگهررز ش.شثزدررششا شصررُمّشْرربشثبهرردشثررّشيُحررٕهش
آگرربْششصررب يبٌشا شاذررزاهظشْزهُررّشْررب ششًههرربتششثررّش رربهشگزذاررّشعررَٕدش.شاگزچررّش
ثُحزشيششهصدش ّشثكبهگهز شصب ِشتزهٍشَٕ شصرُمّشْرب شيطًرئٍشيرششثبعردشٔنرشش
اهٍشدبشدِش هشتًربيششيرٕاه شؽرداشًَرشش ُردش.شترهىشْرب شثٓجرٕ شثرّشيشُحرٕهشتعهرهٍش
صررُمّشْررب شيررٕه شَهررب ش هشاثاررداشيًكررٍشاصررتش ًررششصررز هگىشثبعررُدش.شآَٓرربش هش
يزا مشاثاداهششصعششيشش ُُدشتبش ههبثُدش:
شان )شچادهش هشيٕه شَرِٕششًهكز ش َُٕششذزآهُدشآگبْشش اهَدش(ثرّششهرتشًْرهٍش
ايزشآَٓبشذٕهاشعزٔ شثّشصُمظشثزدششا شدؾٕؽهبتشذزآهُدشيشش ُُد).شش
ة)شچّشياداهشاتز ش هشثزدشششًههبتشثزا شصبنهبٌشصبلشٔ ٕ ش اعاّشاصت.شثّش
شُٕاٌشيثبلشثرّشيرٕه ش رّشهركشترهىشثٓجرٕ شادهرزاشثرّشآٌش صرتشهبذارّشاصرتشتٕ رّش
ُهد.شش هشهكش بهدبَّشتٕنهد ش يبٌشصهكمش به شتٕصطشيدهزشذزآهُردش« هش ردٔ ش
ٔشْباّ»شتخًهٍش ِشعدِشثرٕ ش.شُْ ربيشش رّشترهىشپرزٔژِش ا ِشْرب شت وشهاش ًراش
آٔه ش ز ِشٔشذزآهُدشهاشيردلششصرب ش ز َردش ش ههبذاُردش رّشذزآهُردشن رزشعردِشتُٓربش
ه11ش دهاّشدبثمشاَمبوشاصت.ش شزِٔشثزشاهٍشاَمبوشتُٓبشهكشثبهشا رزا شذزآهُردش هش
يدتش يبٌش ٔشْباّشْزهُّشا شيعب لش32333ش$ش هشثز اعت ش هش بنهكرّشاَمربوش
ًْبٌشذزآهُدش هشيدتش يبٌش11ش دهاّ ش هش دٔ ش233ش$شْزهُّش هشثز اه .شش
 -3حذف اتاللات ٔ لاانیت ْایم كيّ ارس الشایيم َدارَيد :هشَ ربِشألشعربهدش
اهٍشيبٕٓوشتبش د ش ههغّشا شثّشَحزشثزصد.شچّش ضششاصتش ّشَخٕاْدشا ش صرتش
ذعبنهرتشْررب شثررششاه طشدزؽررششهبثردش.شايرربش اهاررتشچهررزش ه رز شاصرتش.شثررّش ررزش
تعدا شيعدٔ ش به ُبَشش رّشثربش ردهشتش هپرششا شثرهٍشثرز ٌشاتزذربتشْضراُد شَررِٕش
شًهكز شصبهزهٍشثّشگَّٕشا شاصتش رّشثبشراش ُردشعردٌشذزآهُردْبشٔش هشَاهمرّشثرّش
عٕلشاَمبيهدٌشچزدّشتٕنهدشيششعَٕد.ش هشاغهتشيرهطشْب شتٕنهد ش55ش هؽردش
يبَشش ّشؽز شتٕنهدشيرؾٕلشيششگرز ش شثرّششهرتش يربٌشاَاحربه شاصرتش رّش
يررٕا شثبهرردش هشؽر شثًبَُرردشترربشذزآهُرردشيررٕه شَحررزشثررّشهٔ شآَٓرربشؽررٕهتشگهررز ش.ش
يطبنعربتشؽرٕهتشگزذارّش هش23شصربلشادهرزشپهزايرٌٕشاهرٍشيٕضرٕ شًْ ررشش هش
اهٍشيٕه شَحزشا ًب ش اهَد.ش ًاشآٔه ش ا ِشٔشاعزشربتش هثربهِش يربٌشتر دهزش
ثررهٍششًههرربتش ههررد شتعهررهٍش يرربٌشْررب شاه طشاذررزاشٔش يرربٌشْرربهشش ررّشاه طش
اذزٔ ِشَداهَد شيدتش يبٌشهاِشاَدا شٔشتعدا ش به ُبَشش ّشهكشٔظهبّشيغخؼش
هاشثزشٓرردِش اهَررد شا ش ًهررّشيررٕاه شْضرراُدش ررّشثررّشيُحررٕهش رربْظشاتزذرربتش هش
ذزآهُدشيششتٕاَُدشيبهدشٔاداشعَٕد.ش
 -4لزآیُد :هكشذزآهُدششجبهتشاصرتشا شيمًٕشرّشا شا شذعبنهرتششْربشٔشتؾرًهًبتش
ررّشثررّشيُحررٕهشاهمررب شهرركشدزٔ ررششثررزا شيغرراز ش ادهررششهرربشدرربه شش هش ُرربهش
هكده زشدزاهشگزذاّشاَردش.شذزآهُردْبش هشصزاصرزشصرب يبٌشگضراز ِشْضراُدش.ش يهُر ش
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ًْٕاهِشاهٍشَكاّشهاشدبعزشَغبٌشيشش رز ش رّش:ش«اگرزش هشهركشگرزِٔشاه ضرازشْرزشش
ضششصعشش اعاّشثبعدش ّشيهزاٌشدزٔ رششدرٕ هاشيرب زهًىش ُرد شْره شيٕصرهاشش
دهررقشَخٕاْرردشع ردش».شثُرربثزاهٍش به ُرربٌشصررب يبٌشَجبهرردشًْررٕاهِش هپررششيررب زهًىش
ز ٌشياداهش ًشش به ش ّشاَمبوشيشش ُْد شثبعُد.شثّششُٕاٌشيثربلشذزآهُردشتٕنهردش
يرؾٕلش دهدش هشهكشعرز تشتٕنهرد شپهغرزذاّشهاش هشَحرزشث هزهردش.شاهرٍشذزآهُردش
ٔا دشثب هبثشش(ثّشيُحٕهش
عربب شصرب شآَشچررّشيغراز شيرششدٕاْردش) شٔا ردشيُٓدصرشش(ثررّشيُحرٕهشعزا ررشش
يرؾررٕلش) شٔا رردشتٕنهرردش(اعًهُرربٌشا شاهُكررّشيرؾررٕلشعزا ررششعرردِشثررّشنرررب ش
اداؾرب شياررزٌٔشثررّشؽررزذّشْضرتشهرربشَررّش) شٔا رردشدزهردش(ادررزوشيررٕه شَهررب ش هش
صازسشْضاُدشهبشَّ)شٔشدديبتشپششا شذزٔطش(اگزشيرؾٕلش هشيررمشيغراز ش
چبهشدزاثششعٕ شآهبشثّشها اششدبثمشعُبصبهششٔشتعًهزشيششثبعد)شهاش هشثرزشيرشش
گهررز .ش به ُرربٌشثررزاش ش ر شاتررز شا شذزآهُرردْبشتررزطشيررشش ُُررد شثضررهبه شا ش
به ُبٌشذزآهُدْبشهاشا زاشيششًَبهُدشٔشثزدشش ه زشثرّشيُحرٕهش ربْظشتغههرزاتش
هشذزآهُدْب ش ههد شًْتشيششگًبهَد.شش
 -5تغییزات َاخٕاستّ :تغههزاتشَبدٕاصرشاّشَارظشثضرهبهشيًٓرشش هششردوشاذرزاهظش
(ٔش هشثزدررششيررٕاه ش رربْظ)ش رربهاهششذزآهُرردْب شتٕنهررد شهرربشدررديبتشش اهَردش.شثررّش
يُحررٕهش اعرراٍشذزآهُررد شتكررزاهششپ ر هز شدبثررمشاعًهُرربٌشٔشپبهررداه شيهُررهًىشصررب ش
تغههزاتشَاظش ههد شهاشاهببشيشش ُد.شثزا شتراقشاهٍشايز شيدهزاٌشيششتٕاَُردشثربش
پزصظشصئٕاتتشش ّشثزشهٔ شذزآهُدشتًز زش اهَرد ش ًركش ُُردش.شثرّششُرٕاٌشيثربلش
ُْ بيشش ّشهكشيدهزشيششعُٕ ش ّشهكششا شاشضب شتهىشثٓجٕ شيرششگٕهردش:ش«ثرب ِش
ذزآهُدشثزا شيرؾٕل Xش13ش هؽدشيششثبعدشٔشاهٍشثضهبهشثدشاصت» شهكشيدهزش
دجزِشثبهدشا شٔ شثپزصد:ش«دبثههتشتغههزش(اَرزا شيعهبه)شذزآهُرد ش رّشيرؾرٕلش
هاشتٕنهدشيششًَبهد شچادهشاصت».ش
 -6جزیا ٌ ْاي ارس الشا :زهبٌشاه طشاذرزاشيمًٕشرّشا شا شذعبنهرتشْربشٔش
تؾًهًبتششاصرتش رّشثرزا شهركشدربَٕا ِشا شيرؾرٕتتشهربشدرديبتشؽرٕهتشيرشش
گهز .ش ٔشَٕ ش زهبٌشاه طشاذزاشٔ ٕ ش اه :ش)1شاهمب شهكشيرؾٕلش دهردش( رّش
ا شيبٕٓوشعزحشههز شآغب شيششعٕ شٔشثبشهاِشاَدا شدطشتٕنهدشپبهربٌشيرششهبثردش)ش
ٔشش)2شترٕهرمشهربشتررزدهؼش( ()Deliveryرّشا شيررٕا شدربوشآغرب شيررششگرز شٔشثرربش
ًمشٔشَامشثّشيغاز شدبتًّشيششهبثد).
 -7لزآیُد تٓثٕد  :DMAICهشيٕه شاهٍشذزآهُدشثٓجٕ شدجزشتٕضرهربتششاهائرّش
گز هدش.شثبشثكبهگهز شاهٍشپُ شاؽمشصب ِ شايبشيؤثز شثّشؽٕهتشاؽرٕنش شتهًٓربش
دب هشدٕاُْدشثٕ شثٓجٕ ْب شذٕاشانعب ِشا شهاش هشذزآهُدشاهمب شًَبهُد .يزاهب شثرّش
بهگهز شDMAICششجبهتُدشا :
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 هرربه شهصرربَدٌشثررّشتررهىشْرربش هشعزا ررششهاِش ررمشْرربهشش ررّشپررششا شا ررزاش
پبهررررداهشثرررربدششثًبَُررررد( هررررٕگهز شا شعزا ررررششٔشا ررررزا شهاِش بهْررررب ش
ٔ گ ه).شش
 تٓهّشچبهچٕثششثزا شثكبهگهز شاثزاهش هش يبٌشيُبصتشش
 تعههٍشَرِٕشثّش بهگهز شؽرهبشاثزاهش هشْزشهكشا شيزا مشثٓجٕ ش
شُبؽز ش ّش هشثبتشثّشآَٓبشاعبهِشگز هد شيببْهًششْضاُدش ّشيدهزاٌشاهعدشهركش
صررب يبٌشثررزا شا ررزا شعررظشصرره ًب شَرربة شثبهرردش هشيررٕه شآَٓرربشعررُبدتش بيررمش
اعاّشثبعُد.شش
َقش ْاي كهیدي
پُ شَاظش ههد ش هشپهب ِشصب شهكشعرظشصره ًب شَربةشٔ رٕ ش اه ش.شاگزچرّش هش
ثضررهبه شا شيررٕاه شَرررِٕشاَاخرربةشٔشعررزحشٔظرربه شآَٓرربشثزاصرربسشاؽررٕلشعررظش
صه ًبشيششثبعد شايبششهششانابشدِشاذزاش ش رّشثرزا شَارظشْرب شيابربٔتشاَاخربةش
يررششعررَٕدش شثبهرردش اها شآيررٕ طشْرربشٔشتمزثهرربتش رربذشش هشْررزش ٔش يهُررّشعررظش
صه ًبشٔشيادنٕژ شَبةشثبعُد.شدزؽّشا شا شعزحشٔظبه شاذزا ش ههد ش هشهركش
عظشصه ًب شَبةش هش هزشآٔه ِشعدِشاصت:شش
كًزتُد يشكم:شيًٓازهٍشَاظشهاش هششٓدِش اه .ش ًزثُدشيغكششذز شاصرتش رّش
ثّشعٕهشتًبوشٔدتش ٓرتشهصرهدگششثرّشذزؽرتشْرب شثٓجرٕ شٔشْرداهتشآَٓربشثرزا ش
صاهبثششثرّشَاربه شذعبنهرتشيرشش ُردش.شًْچُرهٍشٔ شهركشياخؾرؼش هشثكربهگهز ش
اثزاهْرررربشثررررزا شتغررررخهؼشيغرررركزتشٔش ررررمشآَٓرررربشٔشهرررربشعزا ررررششذزآهُرررردْبشٔش
يرؾٕتتشاصرتش.ش ًزثُردشيغركششْربشٔظهبرّشآيرٕ ط شهْجرز شاَااربلش اَرظ ش
تعههٍشذزؽتشْبشٔشعُبدتشاثزاتش بؽمشا شاصابب ِشهٔطشْرب شيخاهر شپهرب شِش
صب شعظشصه ًبش شَبةش هشصب يبٌشهاشثزشٓردِش اه ش.شآَٓربشهْجرزاٌشترهىشْرب ش
عظشصه ًب شَبةش ْضراُدشٔش هشدجربلشصرُمظ شتمزهرّشٔشترههرم شثٓجرٕ شٔش ُارزلش
ذزآهُرردْب ش ههررد ش ررّشثررزشهٔ شهضرربهتشيغرراز شٔشهرربشهعرردشثررب ْششتر ثهزشيررشش
گ اهَد شيضئٕنهتش اهَد.شش
كًزتُد سیاِ ارشد:ش هشاغهتشصرب يبٌششْربش ًزثُردشصرهبِشاهعردش()MMBشيعهرى ش
يزثررششٔشهرربشيغرربٔهش ًزثُرردشصررهبْبَششاصررتش ررّشثررزشهٔ شپررزٔژِشْررب شگَٕرربگٌٕش
ذعبنهرررتشيرررشش ُُرررد.ش ًزثُررردشصرررهبِشاهعررردشهررركشياخؾرررؼشٔادعرررشش هشثكررربهگهز ش
اثزاهْررب شترهههررششاصررتش ررّشغبنجرربشا شيررداهدشثرربت ششهًررشش هش يهُررّشيُٓدصررش ش
شهٕوشٔشهبشيدهزهتشثزدٕه اهشيششثبعد.ششزِٔشثزشاهٍشهركشMMBشيًكرٍشاصرتش
هشپزٔژْررب شعررظشصرره ًب شَرربةشيررزتجط شَحهررزشثزهصررششَهب ْررب شيغرراز شهرربش
تعههٍشيعهبهْب شصُمظشثزا شذزآهُدْب ش ههد شًْكبه ش ُد.شش

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

كًزتُد سثش:ش ذز شاصتش ّشيٓبهتشْب شعظشصره ًبشهاش هشصرطبشهركش ًزثُردش
يغكششآيٕ طش هدِشاصتش.شآَٓبشثبشَررِٕش ًراشآٔه شٔشتبضرهزش ا ِشْربشثرّشدرٕثشش
آعُبهشش اهَد.ش هشثزدششصب يبٌشْبشًْبَُدش GEش هؽدش ثهز شا ش به ُربٌشثرّش
شُٕاٌش ًزثُدشصجزْبشآيٕ طش ا ِشيششعَٕد.ششش
حايم(قٓزياٌ):ش هش اهاتشيدهزاٌش ههد شصب يبٌشْضاُدش ّشٔظهبّشتٓهّشيُربثاش
ٔشپغاهجبَششا شذزآهُدشهاشثزشٓردِش اهَردش.شآَٓربشثبهردشثرّشؽرٕهتششًهرقشترزشهٔطشش
ْب شثكبهگزذارّشش عردِشٔشيخؾٕؽربشَررِٕشصرُمظشذزآهُردْبشٔشتببصرهزش بؽرمشا ش
آَٓبشهاش ه ش ُُد.شش
كًیتّ ْدایت كُُيدِ:ش اشضرب شآٌشا شثرهٍشيردهزاٌشصرطبشثربت شصرب يبٌشاَاخربةش
يررششعرررَٕد شيعًرررٕتشيضرررئٕنهتشتعهرررهٍشپررزٔژِشْرررب شتعهرررهٍش ًزثُررردشيغررركششْرررب ش
تخؾهؼشيُبثا شپبهظشپهغزذتشپزٔژِ شاتخبنشتداثهزشٔشاصرازات شْرشب شا زاهرشش
ٔشثب َ ز شاثزثخغششآَٓبشهاشثزشٓدِش اه .شش
ٔیژگم ْاي تارس شش سیگًاي َاب
ْغتشٔه گششدبثمشتٕ ّشعظشصه ًب شَبةششجبهتُدشا :شش
 .1رٔ شٓاي آياري.شاثزاه شيٓىشثزا ش ربْظشتغههرزاتش هشذزآهُردْبشيرضرٕةش
يششعَٕد.شش
 .2تٕجييّ تييّ يحييی كيياري ٔ سيياسياٌ دْييم اتييشار.شعررظشصرره ًب شَرربةش اها ش
يمًٕشّشا شا ش صإهانعًمشْربشٔشاؽرٕنششاصرتش رّشثبشراشاهمرب شيررهطش ربه ش
يُحىشٔشثبشاَحجبمشعدِشٔشاثزاهشٔشيرٕا شثرّشيُحرٕهشتضرٓهمش صازصرششٔشاشصرابب ِ ش
عجاّشثُد شعدِشاَد.شش
 .3تًزكييش لييزأاٌ تييز رٔي يشييتزي خييارجم.شهكررششا ششُبؽررزش ههررد ش ررّشثررهٍش
عظشصه ًب شَربةشٔشيردهشزهتش هبهرتشتًربهزشاهمرب شيرشش ُردش شتٕ رّشثضرهبهشثرزا ش
ثررزآٔه ِشصررب شَهب يُرردش ششْرربشٔشاَاحرربهاتشيغررازهبٌشدرربه ششٔشصررب يبٌشيررشش
ثبعررد.شيرردهزاٌشاهعرردشًْبَُرردشاشضررب شتررهىشثٓجررٕ شًْررٕشاهِشا شدررٕ شيررششپزصررُدش:ش
«آَچّشيبشاَمبوشيشش ْهىشچّشاثز شثزشهٔ شيغاز ش اه ».شش
 .4تٕجييّ تييّ لزآیُييد.شذزآهُرردْبشصزتبصررزشصررب يبٌشهاشا بعررّش ررز ِشاَررد.شثُرربثزاهٍش
ثٓجررٕ شآَٓرربشثبشرراشدٕاْرردشعرردش ررّششٕاهرردشيرربنششذزأاَررششَؾررهتشصررب يبٌشگررز ش.ش
ذزآهُدْبشًْبَُدشدهتشعظشصه ًب شَبةشيششثبعُد.شش

 .5ایش يدا ٔو زٔژِ ْاي تٓثٕد تيزاي امًیُياٌ اس ْيى راسيتا تيٕدٌ آَٓيا تيا
استزاتژي ساسياٌ ٔ تاسدِ ييانم آَٓيا.شهكرششا شيرٕاه شثضرهبهشيٓرىش هشيردهزهتش
هبهررتشصررُاششآَضررتش ررّشپررزٔژِشْررب شثٓجررٕ شًْررٕاهِش هش ٓررتشثررزآٔ ِشصررب
اْدا شصب يبَششثٕ ِشٔش هشَٓبهتشيُمزشثّشثب ِشيبنششتعههٍشعدِشگز .شش
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 .6كاركُييياٌ در صيييٕرت تيييزٔس اشيييتثاِ احسييياص ايُیيييت ييييم كُُيييد.ش هشعرررظش
صرره ًب شَرربةش به ُرربٌش هشتًرربيششصررطٕحشثررزا شهشصررهدٌشثررّشثرربتتزهٍش ه رربتش
بهاهششترزطشيرشش ُُردشايربشاهرٍشَكارّشهاشثبهردشثرّشدربعزش اعرتش رّشثرزٔ شاعراجبِش
ا اُبةشَبپ هزشيششثبعد.شاگزش به ُبٌشايُهتشعرغهششَداعراّشثبعرُدش شْزگرزش صرتش
ثّشاددشايبتشش رّشيًكرٍشاصرتششٕاهردش هدرٕهشترٕ ٓششهاشَؾرهتشصرب يبٌشًَبهرد ش
َخٕاُْدش .شش

 .7يحیطييم كييّ تجشیييّ ٔ تحهیييم ٔ اَييداسِ گیييزي (سييُجش ) در سييطحم تييياي
صٕرت يم گیزد .شصب يبٌشْبهشش ّشعظشصه ًب شَربةشهاشثرّش ربهشيرششگهزَردش ش
ادداوشثّش ًاشآٔه شاعزشبتشذزأاٌشٔشتمزهّشٔشترههرمشيٕعركبذبَّش ا ِشْربشيرشش
ًَبهُررد.شثررّششجرربهتش ه ررزشاَرردا ِشگهررز شٔشصررُمظشثخغررششا ش رربهشْررزش پبهتًرربٌش
يرضٕةشيششعٕ .ش
 .8مثقّ تُدي لزآیُدْا تيّ يُويٕر تایيیٍ َحيِٕ تيّ كيارگیزي اتيشار.شثزدرششا ش
يغكزتشصب ِشٔشثزدشش ه زشپهچهدِشْضاُد.شثبهدشدرٕاَهُشش هٌٔشصرب يبَششاهمرب ش
گز َدشتبشيغخؼشعٕ ش ّشثّشُْ بوشثزٔ شيغكزشتشا شچّشاثرزاهشٔشاؽرٕنششثرّش
يُحٕهش مشيغكزتشاصابب ِشگز .شش
َتایج حاصم اس تكارگیزي شش سیگًاي َاب
ثرربشثررّش رربهگهز شاؽررٕلشٔشاثررزاهشعررظشصرره ًبشٔشيارردنٕژ شَرربةشثررّشؽررٕهتش
هكپبهچّ شيششتٕاٌشثّشَابه ش هزش صتشپهداش ز :شش
 اذزاهظش هبهتشٔشثبنطجاشصٕ آٔه ش ّش بؽرمشثكربهگهز شيمًٕشرّشا ش
اصررتش ررّشثررددتشثررّش رربهشگزذاررّشعرردِشاَرردشٔشثررّشهٔ شپررزٔژِشْررب شثٓجررٕ ش
تًز زش اهَد.شش
 تضرررزهاش هش صرررتشهررربثششثرررّشَاررربه ش بؽرررمشا ش رر شتهبررربتشٔشادررردايبتش
پهغر هزاَّشا ش ررّشثررّشيُحررٕهشا ررزا شهكُٕادررتشذزآهُرردْبشؽررٕهتشيررشش
گهز .شش
 ثب گغتشصزهاشصزيبهّشأنهّشپزٔژِشثٓجٕ .شش
ً رراشآٔه ش دهررقش ا ِشْرربشثررّشيُحررٕهشپغرراهجبَششيرردهزهتشثررزا شتؾررًهىش
گهررز شيُبصررت شتًز ررزشثررزشيغرراز شَحررىشٔشاَحجرربمش هشيشرررهطش رربه ش
صب يبشَدْششيُبصتشاثزاهشٔشتٕ ّشثّشذزآهُدْب.شش
َتیجّ گیزي
ررٕهد1ششاهرردِش اعررتشهَٔرردش ُررد ش ررّش هشثٓجررٕ شصررب يبشٌششْررب شيخاهر شٔ ررٕ ش
اه شثّش نهمش ًجٕ ش اَظشعظشصه ًبشهبشيادنٕژ شَربةشَهضرتش شثهكرّشثرّشدربعزش
Georgeش
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شرردوشثزدزاه ررز ٌشاهتجرربمشثررهٍشيبرربْهىشتئررٕه شٔشاؽررٕلشا زاهررششاص رتش.شعررظش
صه ًبشٔشيادنٕژ شَبةشَهب شثّشتًز زشهٔ شذزآهُدشٔشيغاز ش اهَردشٔشآَچرّش رّش
دؾدشثٓجٕ شطشهاش اههى شثبهدشثّشؽٕهتشعبب شٔشهٔعٍشيغخؼشگز .شْرد ش
اؽهششا شثّش بهگهز شعظشصره ًبش ش ربْظشتغههرزاتشاصرتش هش بنهكرّشْرد شا ش
ا زا شاؽٕلشتٕنهدشَربةش شثٓجرٕ ش زهربٌشْرب شاه طشاذرزاشٔش ربْظشاترز شيرشش
ثبعد.شتز هتشؽرهبشاهٍش ٔشيادنٕژ شصب يبٌشهاشثرّشيٕذاهرتشْرب شچغرً هز ش
َبئمشيششگز اَد.شش
اصرابب ِشا شياردنٕژ شعرظشصرره ًب شَربةشثبشراشيرششعررٕ شتربشثربشاهمرب شثٓجررٕ ش هش
هضبهتشيغاز شْزهُّ ش هبهرتشٔشصرزشتشذزآهُرد شاه طشاذزاهرشش هشصرب يبٌش
يب زهًىشگز .شثّش نهمشآَكّشيادٔنٕژ شَبةشثبش ًجرٕ شاثرزاهشآيربه شثرزا شتررتش
ُازلش هآٔه ٌشذزآهُدْبشيٕا ّشاصتشٔشا شصٕ ش ه رزشعرظشصره ًبشثرّشتُٓربهشش
دررب هشثررّشثٓجررٕ شصررزهاشذزآهُرردْبشٔش رربْظشصررزيبهّشاَجبعرراّشَهض رتش.شتز هررتشعررظش
صه ًبشٔشياردنٕژ شَربةشثرزا شَهرمشثرّشاْردا شثهُديردتشٔش ٕتربِشيردتشصرب يبَشش
ضزٔه شثّشَحزشيششهصد.شش
ش
يُاتع ٔ يآخذ
پهاز پبَد ٔ تهَش ْبنپ ش( )1333ش" عظ صه ًب چهضت؟ " تز ًرّش هصرٕلش
َٕهانضُبء ايهز ؽبنرش پٕه ٔششجبس صابهش تٓزاٌ  :اَغ بِ شهرىش ٔ
ؽُعت اهزاٌ.ش
رٕهدش يبهكرمش ش( " )1334عرظش صره ًب ش َربةش چهضرت؟ش "تز ًرّش هصرٕلش
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