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 تکارگیزی سیستى تٕنید شش سیگًا 

 ٔ يتدنٕژی َاب تّ صٕرت یکپارچّ

يحسٍ رحیًی دستجزدی 
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 چکیدِ

ايررزٔ ِشعررظشصرره ًبشثررّششُررٕاٌشهٔعررششعررُبداّشيررششعررٕ ش ررّش اها شاؽررٕنشششششششش

اثزاهْب شآيبه شتٕاَبشثزا ش غر ششهرمشههغرّشا شثرّشيُحرٕهش ر  ششششششششَهزٔيُدشٔ

ا شصٕ ش ه زشثبشثّش بهگهز شيادنٕژ شَربةشش.شضبهعبتشٔش بْظشتغههزاتشاصتش

.ش هشپرششثٓجررٕ شصررزهاش زهرربٌشاه طشاذرزاشٔش رر  شاتزذرربتش هشصررب يبٌشْضرراهىشششش

تز هتش ٔشيادنٕژ شعظشصه ًبشٔشَربة شصرب يبٌشهاشدرب هشدٕاْردشصربدتشتربشا ششششششش

ددهتًُدشصٕ شثز ش ّشْىش اها شاثزاهْبشهرشش ربهثز  شثرزا ش ًراشآٔه شششششهٔعشش

ش.ش ا ِشْبشٔش مشيغكزتشاصتشٔشْىشتٕاَبهششتضزهاش هشثٓجٕ شذزآهُدشهاش اه 

 

شيقديّ 

ايررزٔ ِشيرردهزاٌشصررب يبَٓبشترررتشذغرربهشعرردهد شثررّشيُحررٕهشثٓجررٕ ش رربهاهشش هشششششششش

هصربَش شثٓرزِشششذزآهُدْب شگَٕبگٌٕشا شدجهمش ُازل شگزاهطش ْرششيربنش شاعرز شششش

ايرربشدجررمشا شاهُكررّشعررزٔ شثررّشثٓجررٕ ششش.شٔه ش به ُرربٌشٔشهضرربهتشيغرراز شْضرراُدش

ًَربههىشثبهردشعرُبدتش دهارششا شٔضرعهتش ُرَٕشش اعراّشثبعرهىشٔشهٔطشهصرهدٌشثرّششششششششششش

ثزا شتراقشاهٍشايزشثبهدشآگربْشش ربيهششا شدزٔ رششْرب ششششش.شثٓجٕ شهاشتعههٍشًَبههى

ش ياردنٕژ شَربةشٔشعرظشصره ًبشششش.شيٕه شَهب شٔشتٕاَبهششيٕ ٕ شدرٕ ش اعراّشثبعرهىششش

 ٔشَ زطشددهتًُدشثزا شثٓجٕ شذزآهُدشْضاُدش ّشعربيمشيمًٕشرّشا شا شاثرزاهشٔشششش

ْرد شَٓربهششا ششش.شاؽٕلشثّشيُحٕهشثزآٔه ِشصب  شَهب ْب شيغازهبٌشيرششثبعرُدشش

ْزشثٓجٕ  شآَضتش ّشيرؾرٕتتشهربشدرديبتششثربش هبهرتشثربتش هشاداهربهشيغراز ششششششششش

بةشْز داوشثّشتُٓبهششاهرٍشْردش شهاش َجربلششششعظشصه ًبشٔشيادنٕژ شَ.شدزاهشگهز 

عرظشصره ًبششش.شيشش ُُدشاگزچّشهٔعششياببٔتش هش صتشهبذاٍشثّشاهٍشْد ش اهَد

 اها شاثزاهشآيبه شپهغزذاّشٔشهكشصهضاىشيدهزهاششتٕاَبصتش ّشثزشهٔ ش ربْظشش

.شتغههزاتشدزٔ ششثٕصههّش ُازلشٔهٔ  شْبشٔش   شدطبْربشياًز رزشيرششعرٕ شششش

بة شاؽٕلشٔشاثرزاه شصرب ِش اه ش رّشثرّشهٔ ش ر  ششششششا شعز ش ه زشيادنٕژ شَ

ثرربشت يررمش هشاهررٍش ٔششش.شتهبرربت شاذررزاهظشصررزشتشٔشاذررزاهظشدزٔ ررششت  هرردش اه ششششش

هرربشش؟يًكررٍشاصررتشاهررٍشذكررزشثررّشنْررٍشدطررٕهش ُرردش ررّش رردايهكشثٓاررزشاصررتششششش هٔط

اگزچّشياخؾؾبٌشدجزِش هش يهُرّشثٓجرٕ شششش؟ دايهكش هزشيمًٕشّش ه ز شاصت

ش.شادنٕژ شهاش هشدبنتشهكشهٔطشثكبهشه هزَدتز هجششا شاهٍش ٔشيش ذزآهُد

                                                
 شضٕشْهبتششهًیشآيٕ عکدِشصًبشدٕهاص بٌشش-ش1
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ُْ ربيششش.شْد شا شاهٍشيطبنعّ شثزهصششتز هتشاؽرٕلشَربةشٔشعرظشصه ًبصرتشششش

َارربه شش  رّشاهررٍشتز هررتشثٕصررههّش هررزشصربدابهْب شؽرررهبشثٓجررٕ شپغرراهجبَششگررز  ششش

ٍش.شذررٕاشانعررب ِشا ش هپررششدٕاْرردش اعررتش ثررّش)عررظشصرره ًب شَرربةششش شررزِٔشثررزشاهرر

ايررزٔ ِشثررّششُررٕشاٌششش(شةشاعررزاشيررششعررٕ ششتز هررتشعررظشصرره ًبشٔشيارردنٕژ شَرربششش

ٌششششششش ْرررب ششهٔعررششثررزا شاهمررب شثٓجٕ ْرربهششثررربشاه طشاذزاهررششپبهررداه ش هشصررب يبش

ش.شيخاه شثكبهشگزذاّشيششعٕ 

 

 يتدنٕژي َاب 

يادنٕژ شَبةشَ زعششاصتش ّشثّشهٔ شترٕهمشيرؾٕتتشهبشاهشائّشدرديبتشثربششش

شرزِٔشش.شاصرتش ًازهٍشدهًتش هشيردتش يربَششيعارٕلشياًز رزششششششثهغازهٍش هبهتشٔ

تٕ رّشٔهر ِشا شششش ثّش   شتهببتشٔشذعبنهتشْبهشش ّشاه طشاذزاهششَداهَدشثزشاهٍ

 هٕاٌ يطبنعبتشش ّشتٕصطشثُبثز.ش اه 
1
ؽٕهتشگزذاّشاصت شثٓجٕ ْربهشش رّشثرّششششش

غبنجررب ش شيُحررٕهشاه طشاذزاهررششثرربشاصررابب ِشا شاؽررٕلشَرربةشؽررٕهتشيررششگهزَرردشششششش

اَرردا   ش رر  شتهبرربتشٔشششثٓجررٕ ش زهرربٌش رربه  ش رربْظش يرربٌشهاِشششش:ششجبهتُرردشا 

ٔش َ ٓرداه شپهغر هزاَّش رّشًْ رششثبشراشاذرزاهظشصرزشتشششششششششثكبهگهزیشتعًهرزاتش

ثرز شش.ذزشآهُدْب شتمربه شٔشثب گغرتشصرزيبهّشثرّشصرب يبٌشيرششعرَٕدششششششش
2
شٔشْربَازشش

 هرزشهاشثرّشتزتهررتشششيعاادَردشثرزا شترارقشاؽررٕلشَربةش هشهركشصرب يبٌش ِشيز هررّششششششش

ش.ثبهدشعشش ز 

شصررب يبٌش ْررششيمررد ش هررزشششش:خييد ييياتم  يُٓدسييم يجييدد سیسييتى تٕنیييدي یييا    . 1

ْب شگَٕبگٌٕشثّشعٕه ش رّشيرؾرٕتتشهربشششششصبدابهْبشٔشتاضهىشصهضاىشثّشصهٕشل

ش.شدديبتشًْضبٌش هشهكشصهٕلشدزاهشگهزَد

 يربٌشهاِشاَردا  شهركشصرهٕلشثبهردش ًارزشا شيردتشششششششش: كاْش سياٌ را ِ اَيداسي . 2

ش.ش يبٌشيٕه شَهب شثزا شتٕنهدشدطعبتشهبشاهائّشدديبتشثبعد

َرِٕشاَمبوششًههربتشثبهردشثرّشؽرٕهتششثبعردش رّشتركشششششششش: تكارگیزي كُتزل كیفیت. 3

ش.ش هؽدشثبعدشؽدتكشيرؾٕتتش ُازلشعَٕدشٔش هبهتشيرؾٕتتشدزٔ شش

يبعررهٍشآتتشَجبهرردش چرربهششش: گیزاَييّ  تكييارگیزي َگٓييداري ٔ تاًیييزات  ييیش   . 4

دزاثررششعررَٕدشٔشتًرربيششاپزاتٕهْرربشثبهرردشثرربش رردادمشاؽررٕلشتعًهررزاتشٔشَ ٓررداه ششش

ش.شعُبشثبعُدآ

 ْره شگَٕرّشتغههزاترشش هش بًَربهششششش: تيٕانم يُيا سية لاانیيت ْيا     . 5
3

َٓربهششَجبهرردشش

ؽٕهتشگهز شٔشتعدا شدطعبتشيٕه شَهب شاهضا بِشْب شپبههٍش صاش
4
ثبهدشتٕصرطشششش

                                                
 ش Devaneش1
 Black & Hunterش2
 Layoutش3
 downstreamش4
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اهضا بِشْب شثبت صاش
1
يردتش يربٌشصرهكمشثبهردشثزاثرزشيردتش يربٌشششششششش.شت يهٍشگز  ش

ش.شؽز شعدِشثزا شتٕنهدشيرؾٕلشَٓبهششثبعد

صررهٕلشْرربشثبهردشثإاَُرردشتعرردا شيرؾررٕتتشيررٕه شش: تكيارگیزي كُتييزل يح ييٕل . 6

ش.شَهب شهاش دهاب ش هش يبٌشتعههٍشعدِشثزآٔه ِشصب َد

يرؾررٕتتشَهًررّششيهُررهًىشصررب  ش(:(WIPكيياْش يح ييٕيت َیًييّ سيياختّ . 7

ْربشٔشادزيرشش رّشتًربيشششًههربشتش هٌٔشصرهٕنششثرزشهٔ شآَٓربششششششششششثهٍشصهٕلشصبداّ

شش.اَمبوشگزذاّشاصت

ٌشش) بْظشتعدا شپهًبَكربهاٌششش:یكپارچّ ساسي تأيیٍ كُُدگاٌ. 8 ٔش(شتر يهٍش ُُردگب

ش.ششثكبهگهز شهكشيُجاشٔا دشثزا شت يهٍشْزش زئشش ّشدزهداه شيششعٕ 

ثب هصششثبهدشثّششُٕاٌشثخغششا شذزآهُردشتٕنهردشتهارششششش: سیستى تٕقف خٕدكا ر. 9

ُطجقشثررّشٔشيرؾررٕلشَرربي(ش هؽرردشيرؾررٕتتشثبهرردشثب هصررششعررَٕدشؽرردش)گررز  ش

ش.شؽٕهتشاتٕيبتهكشتغخهؼش ا ِشعٕ 

صهضاىشتٕنهد شهربشدرديبتششتربش رب شيًكرٍشثبهردشششششششش:تٕنید یكپارچّ كايپیٕتزي.  11

ش.ششبه شا شدطبشٔشتهببتشثبعد

اهررٍش ِشيز هررّ ش هشاهررٍشتراهررق شثررّششُررٕاٌشهٔعررششتعزهرر شعرردِشثررزا شا ررزا ششششش

ّششششيادنٕژ شَبةش هشهكشيرهطشتٕنهد شهربشدرديبتششيردششش ايربشش.شاصرتششَحرزشدرزاهشگزذار

اگزشؽزذب شثّشا زا شاؽٕلشَبةش هشهكشصب يبٌشادداوشًَبههىشثربش ًجٕ ْرب ش هرزشششش

ش:شيٕا ّشدٕاْهىشثٕ 

ش.ذزآهُدْبشترتش ُازلشآيبه شاَمبوشًَششعَٕد .1

اددايشش هشدؾٕػشاه هبثششَٕصبَبتشهبشتغههزاتشصهضاىشاَردا ِشگهرز ششش .2

شش.ؽٕهتشًَششگهز 

ْره شذعرربنهاششثررّشيُحررٕهشثزدررزاه شاهتجرربمشثررهٍشيبرربْهىش هبهاررششٔشاثررزاهششش .3

ش.شههبضششثزا شتغخهؼشيغكزتشذزآهُدشؽٕهتشًَششگهز 

ش.شَبتٕاَشش هشصب گبه شثبشتغههزات .4

 

 شش سیگًا 

عظشصه ًبشهكشيادنٕژ شَهزٔيُدشاصتش ّشثربشتٕ رّشثرّشٔادعهرتشْرب شيٕ رٕ شٔششششششش

اوشثررررّش رررر  شْزگَٕررررّششادرررردش  ا ِشْررررب ش بؽررررمشا شصررررُمظشٔضررررعهتشذزآهُرررردش

ثررّشيُحررٕهشثررزآٔه ِشصررب  ش هبهررتش هشصررطبش.شا شذزآهُرردشيررششًَبهررد(ششهررت)دطربش

دطبش هشْزشهكشيهههٌٕشذزؽتش اعاّشش3,4عظشصه ًب شهكشذزآهُدشَجبهدشثهظشا ش

عظشصره ًبشا شعزهرقشثكربهگهز شثٓجرٕ شذزآهُرد شهٔطشششششش هٕاٌ ش ثُبثزشَحز.شثبعد

كشترركشذزآهُرردْبشٔشصهضرراىشْررب شآيرربه  شتًز ررزشثررزشيغرراز  شتٕ ررّشدرربػشثررّشتررشش

                                                
 upstreamش1



مصرف                              یدر اصالح الگى یو حسابرس تیریمد ینقش حسابدار شیمجمىعه مقاالت هما
 (اصفهان)واحد خىراسگان یاه آزاد اسالمدانشگ

 

 

يردهزهاشش رّشثرزشهٔ شَارربه شثهُردشيردتشٔشيُربذاشيرربنشششحرهىشپرزٔژِشْرب شثٓجررٕ شششششششششش

ش.شتٕ ّش اه  شذزؽتشْبهششهاشثزا شاه طشاذزاهشش هشصب يبٌشاهمب شيشش ُد

يٕتٕهٔتشثزا شأنهٍشثبهشهكشان ٕ شاصابَداه شثزا شثٓجٕ شذزآهُدشاهائرّش ا ش رّششش

ُمظشذزآهُرردشٔش ًرراشآٔه ش ا ِشْرربشصررٕ شيررشششش هشآٌشا شاثررزاهشيخاهرر شثررزا شصررش

ثرّشآٌشش تاضرهىشثُرد شيرششعرٕ ش رّشثرّشاداؾربهششششششش(شذرب ش)اهٍشان ٕشثّشپُ شيز هّش.ثز 

DMAICش.اعزاشيششعٕ ش

DMAICاداؾرربهشپررُ ش هًررّشششDefine(شتعزهرر ش)ش  Measureصررُمظشهرربش(ش

شcontrolشٔ(شثٓجرٕ ش)Improve ش (تمزهّشٔشترههرمشش)ششAnalyze ش(اَدا ِشگهز 

پرُ شيز هرّشاؽرهششْرزشپرزٔژِشعرظشصره ًبشيرشششششششششششDMAIC.شيششثبعردش(ش ُازل)

ش:شاهٍشيزا مشيششپز ا هىشهكشا ش هزشثّشعزحشيخاؾز ش هيٕه شْزش ه.شثبعد

ْد شا شاهٍشيز هّشعبب شصب  شاْدا شٔششٕاهردش بؽرمششش:شتازیف:شيزحهّ أل

ش.شا شا زا شپزٔژِشاصت

 هرّش ًراشآٔه ش ا ِشٔشششْرد شا شاهرٍشيزشش:شسيُجش یيا اَيداسِ گیيزي    :شيزحهّ دٔو

ش.شاعزشبتشثزا ش مشيضئهّشيششثبعد

اهررٍشيز هررّشثزهصررشش ا ِشْرربشٔشَاغررّششششْررد شا :شتجشیييّ ٔ تحهیييم:شيزحهييّ سييٕو

ش.ذزآهُدشثّشيُحٕهشتٕؽه شَٕ شٔشگضاز گششدطبصت

ْد شا شاهٍشيز هرّش ر  شدطبْربشهربششهرٕةشثرّشيُحرٕهشششششششش:شتٓثٕد:شيزحهّ چٓارو

ش.شزآهُدشيششثبعداذزاهظش هبهتشٔشثٓجٕ شَرِٕشاَمبوشذ

ْرد شا شاهرٍشيز هرّش بردشصرٕ شٔشيُربذاش بؽرمشا شاَمربوششششششششش:شكُتزل:شيزحهّ  ُجى

ش.شيزا مشدجهششاصت

ش:شثّش بهگهز شعظشصه ًبشيًكٍشاصتشصب يبٌشهاشثبشيغكزتش هزشيٕا ّشصب  

 ش.شثٓجٕ شصزشتشاَمبوشذزآهُدشثّشدوشتٕ ّشيضااهىش

 بٌشٔشثرّش ربهششششدوشثب گغتشصزيبهّشصزهاشثرّششهرتشآَكرّشآيرٕ طش به ُرششششش

ْرب شآيرربه شثرزا ش ًرراشآٔه ش ا ِشْربش يرربٌشثررزشششششثرز ٌشاثررزاهشٔشهٔطش

ش.شيششثبعد

 ّش.ششدوشتٕ ّشيضااهىشثّشهٔ ش بْظشياداهشصزيبهّشاَجبعا

 

شش سیگًاي َاب
1
  

عررظشصرره ًبشٔشيارردنٕژ شَرربةشْررىشثؾررٕهتشيمررزاشٔشْررىشثؾررٕهتشتز هجررشش هشششش

يٕذاهرتشآيهرز شا رزاششششثضهبه شا شصب يبٌشْب شتٕنهرد شٔشغهزتٕنهرد شثؾرٕهتشششش

ش ثهغازشصب يبٌشْبش ّشتٕاَضاّشاَدشثرّشصرطٕحشثربتهششا ش ربهاهششثزصرُدششششش.شعدِشاَد

ّشٔش)شثؾررٕهتشَبدٕ آگرربِشش تز هجررششا شاؽررٕلشَرربةشٔشش(ش هشثزدررششيررٕاه شآگبْبَرر

ش گزذاّشاَد شاگزچّشيًكٍشاصتشآَٓبشًْٕاهِشثرّشاهرٍشتز هرتششششعظشصه ًبشهاشثكبه

                                                
1
Lean Six Sigma (LSS) 



مصرف                              یدر اصالح الگى یو حسابرس تیریمد ینقش حسابدار شیمجمىعه مقاالت هما
 (اصفهان)واحد خىراسگان یاه آزاد اسالمدانشگ

 

 

ثزا شيثبلشثخغششا شيٕذاهرتشْرب ششش.شداعزاشَكُُ(ش"شLSS)عظشصه ًب شَبةش"

GEرّشًْ رربٌشآٌشهاش بؽررمشثررّش رربهگهز شعررظشصرره ًبش هشاهررٍشصررب يبٌشيررششششش 

ثبشاصابب ِشا شتز هتششُبؽزش بْظش يربٌشچزدرّشتٕنهردشٔش ر  شاتزذربتششششششش  اَُد

 رّش رزءششُبؽرزشعرظششششش)ثبشاثزاهشآيبه شپهغزذاّش(ش ّش زءششُبؽزشَبةشْضاُد)

ش.شثدصتشآيدِشاصت(شصه ًبشيششثبعُد

ثبشتز هتشاهٍش ٔشيادنٕژ شيششتٕاٌش ًجٕ ْب شيٕ ٕ ش هشهكششهاشثبشاصرابب ِشا شش

ثّششُٕاٌشيثبلش ًجٕ شاه هبثششَٕصبَبتش هش.ششُبؽزشيادنٕژ ش ه زشپٕعظش ا 

يادنٕژ شَبةشهاشثبشاصرابب ِشا شاثرزاهشآيربه شيٕ رٕ ش هشعرظشصره ًبشيرششترٕاٌششششششششش

عظشصه ًبشثّشعرٕهششهبشا شصٕ ش ه زشًْبَطٕهش ّشاعبهِشگز هدش.شثزعز ش ز 

ش ت  هدشَداه (شاذزاهظشصزشتشاَمبوشذزآهُد)يضااهىشثّشهٔ ش بشْظش يبٌشصهكمش

ش.ش هش بنهكّشثبشثكبهگهز شيادنٕژ شَبةشيششتٕاٌشاهٍشَاؾبٌشهاشيزتباشصبدت

 

 عُاصز كهیدي 

شLSSياخؾؾبٌشٔشيراارهٍشيخاهر ششُبؽرزشگَٕربگَٕششهاشثرّشيُحرٕهشا رزا شششششششش

شُؾزشثبشاًْهتش ّشتازهجرب ش هشثرهٍششششيبش هشاهُمبشثّشن زشْبت.شپهغُٓب شيششًَبهُد

ش:شتًبوشياخؾؾبٌششًٕيهتش اه  شيششپز ا هى

ًْبَُدشاغهتشصهضاىشْرب شيردهزهتش هبهرتش هشعرظششششش:شCTQَداي يشتزي ٔ  -1

اگرزشيغراز ششش.شيغاز شيرداه ش رز شألشٔشآدرزشهاشيرشش َردشششششش صه ًب شَبةشْى

ثُررربثزاهٍش.شٔ رررٕ شْررزشصرررب يبَششثررششيعُرررششدٕاْرردشثرررٕ ششششش ٔ ررٕ شَداعررراّشثبعرردشش

 به ُرربٌشثبهرردشتًرربوشذعبنهررتشْررب شثٓجررٕ  شصررُمّشْرربشٔشصررزيبهّشْرربشهاش هش ٓررتششششششش

ْربشٔشاَاحربهاتشيغراز شهاشششششَهب يُردش ش.شاذزاهظشهضبهتشيغاز شثّش ربهشگهزَردشش
1
CTQهشاثادا شپزٔژِشهكششا شاثاداهششتزهٍشاددايبتشش رّشاشضرب شترهىشششش.شگٕهُدش 

ٌششششثبهدش شاَمبوش ُْد شتعههٍشٔه گششْبشٔشدؾٕؽهبتشيرؾٕلشهربشصرزٔهششهربشًْرب

CTQهش هٍشا زا شپزٔژِشثٓجٕ شذزآهُرد شًْرٕاهِشششش.ْبشيششثبعد CTQشْربشيردششش

َحزدزاهشيششگهزَدشتبشا شاهرٍشعزهرقشاعًهُربٌش بؽرمشعرٕ ش رّشيُربثاشصرب يبَشششششششششش

يُمزشثرّشثرزآٔه ِشصرب  شَهب يُرد شْربشٔش هششششششش  ّشؽز شپزٔژِشثٓجٕ شيششعٕ 

ش.شَٓبهتشهضبهتشيغاز شدٕاْدشعد

صُمّشْبشٔشيعهبهْبشثزا شاه هبثششياب هز ش ّشا شهركشش :(يایارْا)سُجّ ْا  -2

ّشثرر اهررٍشيعهبهْرربشضررًٍشآَكررّشثبهرردششش.شذزآهُرردشيُررا شيررششعررَٕد شاصررابب ِشيررششعررٕ شششش

ؽٕهتشعبب شتعزه شعَٕد شثبهدشاهٍشدبثههتشهاش اعراّشثبعرُدش رّشثارٕاٌشآَٓربشهاشششششش

آَٓربشثبهردشثرّشگَٕرّشا شثبعرُدش رّش هشاثزاهْربهششششششششش.شًَرٕ ششثضب گششيربصرجّشٔشترههرمشش

يبَُردشًَٕ اهْرب ش ُازنررشش رّشايكرربٌشتخًرهٍش هشيرٕه شَرررِٕششًهكرز شذزآهُرردشهاششششششش

.شصُمّشْبشثبهدشچهز شثهظشا شهكشگزاهطشصب ِشثبعرُدش.ش اهَد شدبثمشاصابب ِشثبعُد

                                                
 Critical To Quality (CTQ)ش1
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هش يربٌششآَٓبشثبهدشَ زعششهاشثّشصهضاىشٔشَرِٕشا زا شذزآهُدْبشتزههقش ُُردشتربش شش

ثزدررششا شصررُمّشْرربشثبهرردشثررّشيُحررٕهششش.شيررٕه شَهررب ششًررمشتخؾررهؼشاَمرربوشگهررز شش

اگزچررّش.شآگرربْششصررب يبٌشا شاذررزاهظشْزهُررّشْررب ششًههرربتششثررّش رربهشگزذاررّشعررَٕدش

ثُحزشيششهصدش ّشثكبهگهز شصب ِشتزهٍشَٕ شصرُمّشْرب شيطًرئٍشيرششثبعردشٔنرشششششششش

ُحرٕهشتعهرهٍشششترهىشْرب شثٓجرٕ شثرّشيشششش.شاهٍشدبشدِش هشتًربيششيرٕاه شؽرداشًَرشش ُردششششش

آَٓرربش هش.شصررُمّشْررب شيررٕه شَهررب  ش هشاثاررداشيًكررٍشاصررتش ًررششصررز هگىشثبعررُدشششششش

 :يزا مشاثاداهششصعششيشش ُُدشتبش ههبثُدش

ثرّششهرتشًْرهٍشششش)چادهش هشيٕه شَرِٕششًهكز ش َُٕششذزآهُدشآگبْشش اهَدش(شان ش

شش.(ايزشآَٓبشذٕها شعزٔ شثّشصُمظشثزدششا شدؾٕؽهبتشذزآهُدشيشش ُُد

ثّش.شاتز ش هشثزدشششًههبتشثزا شصبنهبٌشصبلشٔ ٕ ش اعاّشاصتشچّشياداه(شة

شُٕاٌشيثبلشثرّشيرٕه  ش رّشهركشترهىشثٓجرٕ شادهرزا شثرّشآٌش صرتشهبذارّشاصرتشتٕ رّششششششششششششش

 هش ردٔ شش» هشهكش بهدبَّشتٕنهد ش يبٌشصهكمش به شتٕصطشيدهزشذزآهُردشش.شش ُهد

هاش ًراششُْ ربيشش رّشترهىشپرزٔژِش ا ِشْرب شت وشششششش.شتخًهٍش  ِشعدِشثرٕ ش«شْباّش ٔ

 ههبذاُردش رّشذزآهُردشن رزشعردِشتُٓربشششششششش صرب  ش ز َردشششآٔه ش ز ِشٔشذزآهُدشهاشيردلش

شزِٔشثزشاهٍشاَمبوشتُٓبشهكشثبهشا رزا شذزآهُردش هششش.ش دهاّشدبثمشاَمبوشاصتش11 ه

 هش بنهكرّشاَمربوشششش  هشثز اعت$شش32333يدتش يبٌش ٔشْباّشْزهُّشا شيعب لش

ش.شْزهُّش هشثز اه ش$ش233دٔ ش دهاّ ش هش ش11ًْبٌشذزآهُدش هشيدتش يبٌش

 هشَ ربِشألشعربهدششش :الشایيم َدارَيد   ْایم كيّ ارس   حذف اتاللات ٔ لاانیت -3

چّش ضششاصتش ّشَخٕاْدشا ش صرتشش.شاهٍشيبٕٓوشتبش د ش ههغّشا شثّشَحزشثزصد

ثررّش ررزش.شايرربش اهاررتشچهررزش ه رز شاصررتش.شذعبنهرتشْررب شثررششاه طشدزؽررششهبثردشش

تش هپرششا شثرهٍشثرز ٌشاتزذربتشْضراُد شَررِٕشششششششتعدا شيعدٔ ش به ُبَشش رّشثربش ردهششش

شًهكز شصبهزهٍشثّشگَّٕشا شاصتش رّشثبشراش ُردشعردٌشذزآهُردْبشٔش هشَاهمرّشثرّشششششششش

 هؽردششش55 هشاغهتشيرهطشْب شتٕنهد شش.عٕلشاَمبيهدٌشچزدّشتٕنهدشيششعَٕد

ثرّششهرتش يربٌشاَاحربه شاصرتش رّشششششششش  يبَشش ّشؽز شتٕنهدشيرؾٕلشيششگرز  ش

.شترربشذزآهُرردشيررٕه شَحررزشثررّشهٔ شآَٓرربشؽررٕهتشگهررز ششيررٕا شثبهرردش هشؽرر شثًبَُرردشش

صربلشادهرزشپهزايرٌٕشاهرٍشيٕضرٕ شًْ ررشش هششششششش23يطبنعربتشؽرٕهتشگزذارّش هشششش

 ًاشآٔه ش ا ِشٔشاعزشربتش هثربهِش يربٌشتر دهزششششش.شاهٍشيٕه شَحزشا ًب ش اهَد

ثررهٍششًههرربتش ههررد  شتعهررهٍش يرربٌشْررب شاه طشاذررزاشٔش يرربٌشْرربهشش ررّشاه طششششش

هاِشاَدا  شٔشتعدا ش به ُبَشش ّشهكشٔظهبّشيغخؼششاذزٔ ِشَداهَد شيدتش يبٌ

ا ش ًهررّشيررٕاه  شْضرراُدش ررّشثررّشيُحررٕهش رربْظشاتزذرربتش هششش هاشثزشٓرردِش اهَررد

 .شذزآهُدشيششتٕاَُدشيبهدشٔاداشعَٕد

ْربشٔشتؾرًهًبتششششهكشذزآهُدششجبهتشاصرتشا شيمًٕشرّشا شا شذعبنهرتششش :لزآیُد -4

 ررّشثررّشيُحررٕهشاهمررب شهرركشدزٔ ررششثررزا شيغرراز ش ادهررششهرربشدرربه شش هش ُرربهشششششش

 يهُر شش.شذزآهُردْبش هشصزاصرزشصرب يبٌشگضراز ِشْضراُدششششش.شهكده زشدزاهشگزذاّشاَردش
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ّشش شاگرزش هشهركشگرزِٔشاه ضرازشْرزششششش»:شًْٕاهِشاهٍشَكاّشهاشدبعزشَغبٌشيشش رز ش ر

 ُرد شْره شيٕصرهاششششش ضششصعشش اعاّشثبعدش ّشيهزاٌشدزٔ رششدرٕ هاشيرب زهًىشششش

ثُرربثزاهٍش به ُرربٌشصررب يبٌشَجبهرردشًْررٕاهِش هپررششيررب زهًىشششششش.«دهررقشَخٕاْرردشعرردش

ثّششُٕاٌشيثربلشذزآهُردشتٕنهردشششش.ش ز ٌشياداهش ًشش به ش ّشاَمبوشيشش ُْد شثبعُد

اهرٍشذزآهُردششش.شيرؾٕلش دهدش هشهكشعرز تشتٕنهرد شپهغرزذاّشهاش هشَحرزشث هزهردششششش

 ثّشيُحٕهش)ٔا دشثب هبثشش

ثررّشيُحرٕهشعزا ررششش) شٔا ردشيُٓدصرشششش(چررّشيغراز شيرششدٕاْرردششعربب شصرب  شآَشش

اعًهُرربٌشا شاهُكررّشيرؾررٕلشعزا ررششعرردِشثررّشنرررب ششششش) شٔا رردشتٕنهرردشش(يرؾررٕلش

ادررزوشيررٕه شَهررب ش هش) شٔا رردشدزهردشش(اداؾرب  شياررزٌٔشثررّشؽررزذّشْضرتشهرربشَررّششش

اگزشيرؾٕلش هشيررمشيغراز ششش)ٔشدديبتشپششا شذزٔطش(ش صازسشْضاُدشهبشَّ

هاش هشثرزشيرشششش(شثّشها اششدبثمشعُبصبهششٔشتعًهزشيششثبعد چبهشدزاثششعٕ شآهبش

 به ُرربٌشثررزاش ش رر  شاتررز شا شذزآهُرردْبشتررزطشيررشش ُُررد شثضررهبه شا شششش.شگهررز 

 به ُبٌشذزآهُدْبشهاشا زاشيششًَبهُدشٔشثزدشش ه زشثرّشيُحرٕهش ربْظشتغههرزاتششششش

ش.ش هشذزآهُدْب ش ههد شًْتشيششگًبهَد

اّشَارظشثضرهبهشيًٓرشش هششردوشاذرزاهظششششششتغههزاتشَبدٕاصرش :تغییزات َاخٕاستّ -5

ثررّش.ش رربهاهششذزآهُرردْب شتٕنهررد شهرربشدررديبتشش اهَرردش(ش رربْظشٔش هشثزدررششيررٕاه )

پرر هز شدبثررمشاعًهُرربٌشٔشپبهررداه شيهُررهًىشصررب  ششششششيُحررٕهش اعرراٍشذزآهُررد شتكررزاهشش

يدهزاٌشيششتٕاَُردشثربشششش ثزا شتراقشاهٍشايز.شتغههزاتشَاظش ههد شهاشاهببشيشش ُد

ثرّششُرٕاٌشيثربلششششش.ثزشهٔ شذزآهُدشتًز زش اهَرد ش ًركش ُُردشششپزصظشصئٕاتتشش ّش

ثرب  ِشش»:شُْ بيشش ّشهكشيدهزشيششعُٕ ش ّشهكششا شاشضب شتهىشثٓجٕ شيرششگٕهردشش

هكشيدهزشش « هؽدشيششثبعدشٔشاهٍشثضهبهشثدشاصتش13 شX ذزآهُدشثزا شيرؾٕل

ذزآهُرد ش رّشيرؾرٕلشششش(شاَرزا شيعهبه)دبثههتشتغههزش»:شدجزِشثبهدشا شٔ شثپزصد

 .ش«تٕنهدشيششًَبهد شچادهشاصتشها

 زهبٌشاه طشاذرزاشيمًٕشرّشا شا شذعبنهرتشْربشٔششششش :ْاي ارس  الشا جزیا ٌ -6

تؾًهًبتششاصرتش رّشثرزا شهركشدربَٕا ِشا شيرؾرٕتتشهربشدرديبتشؽرٕهتشيرشششششششششششش

 رّشش)اهمب شهكشيرؾٕلش دهردشش(ش1:ش ٔشَٕ ش زهبٌشاه طشاذزاشٔ ٕ ش اه .شگهز 

(شهاِشاَدا  شدطشتٕنهدشپبهربٌشيرششهبثردششششا شيبٕٓوشعزحشههز شآغب شيششعٕ شٔشثب

 رّشا شيررٕا شدربوشآغرب شيررششگرز  شٔشثرربششششش()Delivery)ترٕهرمشهربشتررزدهؼششش(ش2شٔش

 (. ًمشٔشَامشثّشيغاز شدبتًّشيششهبثد

 هشيٕه شاهٍشذزآهُدشثٓجٕ شدجز شتٕضرهربتششاهائرّششش: DMAICلزآیُد تٓثٕد  -7

ؽٕهتشاؽرٕنش شتهًٓربشششثّشش ايبشيؤثزش ثبشثكبهگهز شاهٍشپُ شاؽمشصب ِ.شگز هدش

يزاهب شثرّشش .دب هشدٕاُْدشثٕ شثٓجٕ ْب شذٕاشانعب ِشا شهاش هشذزآهُدشاهمب شًَبهُد

 :شجبهتُدشا شDMAIC بهگهز ش
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 هرربه شهصرربَدٌشثررّشتررهىشْرربش هشعزا ررششهاِش ررمشْرربهشش ررّشپررششا شا ررزاشششش

 بهْررررب شش هررررٕگهز شا شعزا ررررششٔشا ررررزا شهاِ)پبهررررداهشثرررربدششثًبَُررررد

شش.( ٔ گ ه

 شتٓهّشچبهچٕثششثزا شثكبهگهز شاثزاهش هش يبٌشيُبصتش

  ٕشتعههٍشَرِٕشثّش بهگهز شؽرهبشاثزاهش هشْزشهكشا شيزا مشثٓج

يببْهًششْضاُدش ّشيدهزاٌشاهعدشهركششش َٓبشاعبهِشگز هدّشآشُبؽز ش ّش هشثبتشث

صررب يبٌشثررزا شا ررزا شعررظشصرره ًب شَرربة شثبهرردش هشيررٕه شآَٓرربشعررُبدتش بيررمشششش

ش.ش اعاّشثبعُد

 

 ْاي كهیدي  َقش

اگزچرّش هشش.شپُ شَاظش ههد ش هشپهب ِشصب  شهكشعرظشصره ًب شَربةشٔ رٕ ش اه شششش

ثضررهبه شا شيررٕاه شَرررِٕشاَاخرربةشٔشعررزحشٔظرربه شآَٓرربشثزاصرربسشاؽررٕلشعررظشششششش

ايبششهششانابشدِشاذزاش  ش رّشثرزا شَارظشْرب شيابربٔتشاَاخربةشششششششش صه ًبشيششثبعد

 ٔش يهُررّشعررظششثبهرردش اها شآيررٕ طشْرربشٔشتمزثهرربتش رربذشش هشْررزشششششش يررششعررَٕدش

دزؽّشا شا شعزحشٔظبه شاذزا ش ههد ش هشهركششش.صه ًبشٔشيادنٕژ شَبةشثبعُد

ش:شعظشصه ًب شَبةش هش هزشآٔه ِشعدِشاصت

 ًزثُدشيغكششذز  شاصرتش رّشششش.يًٓازهٍشَاظشهاش هششٓدِش اه :شكًزتُد يشكم

ثّشعٕهشتًبوشٔدتش ٓرتشهصرهدگششثرّشذزؽرتشْرب شثٓجرٕ شٔشْرداهتشآَٓربشثرزا شششششششششش

ًْچُرهٍشٔ شهركشياخؾرؼش هشثكربهگهز ششششش.شَاربه  شذعبنهرتشيرشش ُردشششش صاهبثششثرّشش

اثزاهْرررربشثررررزا شتغررررخهؼشيغرررركزتشٔش ررررمشآَٓرررربشٔشهرررربشعزا ررررششذزآهُرررردْبشٔشششش

 ًزثُردشيغركششْربشٔظهبرّشآيرٕ ط شهْجرز  شاَااربلش اَرظ ششششششششش.شيرؾٕتتشاصرتشش

ْرب شيخاهر شپهرب شِشششششتعههٍشذزؽتشْبشٔشعُبدتشاثزاتش بؽمشا شاصابب ِشهٔط

آَٓربشهْجرزاٌشترهىشْرب شششششش.ةش هشصب يبٌشهاشثزشٓردِش اه شصب  شعظشصه ًبش شَب

ْضراُدشٔش هشدجربلشصرُمظ شتمزهرّشٔشترههرم شثٓجرٕ شٔش ُارزلشششششششششعظشصه ًب شَبة

ذزآهُرردْب ش ههررد ش ررّشثررزشهٔ شهضرربهتشيغرراز شٔشهرربشهعرردشثررب  ْششترر ثهزشيررششش

ش.شگ اهَد شيضئٕنهتش اهَد

ٌشش:كًزتُد سیاِ ارشد يعهرى ششش(MMB)ْربش ًزثُردشصرهبِشاهعردشششششش هشاغهتشصرب يب

يزثررششٔشهرربشيغرربٔهش ًزثُرردشصررهبْبَششاصررتش ررّشثررزشهٔ شپررزٔژِشْررب شگَٕرربگٌٕششش

 ًزثُررردشصرررهبِشاهعررردشهررركشياخؾرررؼشٔادعرررشش هشثكررربهگهز شش.شذعبنهرررتشيرررشش ُُرررد

اثزاهْررب شترهههررششاصررتش ررّشغبنجررب شا شيررداهدشثرربت ششهًررشش هش يهُررّشيُٓدصررش ششش

كرٍشاصرتشششيًشMMBشزِٔشثزشاهٍشهركشش.ششهٕوشٔشهبشيدهزهتشثزدٕه اهشيششثبعد

پزٔژْررب شعررظشصرره ًب شَرربةشيررزتجط شَحهررزشثزهصررششَهب ْررب شيغرراز شهرربششششش ه

ش.شتعههٍشيعهبهْب شصُمظشثزا شذزآهُدْب ش ههد شًْكبه ش ُد
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ذز  شاصتش ّشيٓبهتشْب شعظشصره ًبشهاش هشصرطبشهركش ًزثُردششششش:شكًزتُد سثش

آَٓبشثبشَررِٕش ًراشآٔه شٔشتبضرهزش ا ِشْربشثرّشدرٕثشششششششش.شيغكششآيٕ طش هدِشاصتش

 هؽدش ثهز شا ش به ُربٌشثرّششششGE ْبشًْبَُدشش هشثزدششصب يبٌ.شهشش اهَدآعُب

ش.شششُٕاٌش ًزثُدشصجزْبشآيٕ طش ا ِشيششعَٕد

 هش اهاتشيدهزاٌش ههد شصب يبٌشْضاُدش ّشٔظهبّشتٓهّشيُربثاششش(:قٓزياٌ)حايم

شآَٓربشثبهردشثرّشؽرٕهتششًهرقشترزشهٔطشششششش.شٔشپغاهجبَششا شذزآهُدشهاشثزشٓردِش اهَردششش

ّش عردِشٔشيخؾٕؽرب شَررِٕشصرُمظشذزآهُردْبشٔشتببصرهزش بؽرمشا شششششششششْب شثكبهگزذار

ش.شآَٓبشهاش ه ش ُُد

 ِ اشضرب شآٌشا شثرهٍشيردهزاٌشصرطبشثربت شصرب يبٌشاَاخربةششششششششش:كًیتّ ْدایت كُُيد

يررششعرررَٕد شيعًرررٕت شيضرررئٕنهتشتعهرررهٍشپررزٔژِشْرررب شتعهرررهٍش ًزثُررردشيغررركششْرررب شششش

ب شا زاهرشششتخؾهؼشيُبثا شپبهظشپهغزذتشپزٔژِ شاتخبنشتداثهزشٔشاصرازات  شْرشش

ش.شٔشثب َ ز شاثزثخغششآَٓبشهاشثزشٓدِش اه 

 

 ٔیژگم ْاي تارس شش سیگًاي َاب 

ش:شْغتشٔه گششدبثمشتٕ ّشعظشصه ًب شَبةششجبهتُدشا 

اثزاه شيٓىشثزا ش ربْظشتغههرزاتش هشذزآهُردْبشيرضرٕةششششش.شرٔ شٓاي آياري. 1

ش.شيششعَٕد

عررظشصرره ًب شَرربةش اها شش.شتٕجييّ تييّ يحييی  كيياري ٔ سيياسياٌ دْييم اتييشار   . 2

يمًٕشّشا شا ش صإهانعًمشْربشٔشاؽرٕنششاصرتش رّشثبشراشاهمرب شيررهطش ربه ششششششششش

يُحىشٔشثبشاَحجبمشعدِشٔشاثزاهشٔشيرٕا شثرّشيُحرٕهشتضرٓهمش صازصرششٔشاشصرابب ِ ششششششش

ش.شعجاّشثُد شعدِشاَد

هكررششا ششُبؽررزش ههررد ش ررّشثررهٍشش.شتًزكييش لييزأاٌ تييز رٔي يشييتزي خييارجم . 3

تٕ رّشثضرهبهشثرزا ششششش زهتش هبهرتشتًربهزشاهمرب شيرشش ُردشششششعظشصه ًب شَربةشٔشيردهشش

ْرربشٔشاَاحرربهاتشيغررازهبٌشدرربه ششٔشصررب يبٌشيررشششششثررزآٔه ِشصررب  شَهب يُرردش ش

:شيرردهزاٌشاهعرردشًْبَُرردشاشضررب شتررهىشثٓجررٕ شًْررٕشاهِشا شدررٕ شيررششپزصررُدششش.شثبعررد

ش.ش«آَچّشيبشاَمبوشيشش ْهىشچّشاثز شثزشهٔ شيغاز ش اه »

ثُرربثزاهٍش.شزتبصررزشصررب يبٌشهاشا بعررّش ررز ِشاَرردذزآهُرردْبشص.شتٕجييّ تييّ لزآیُييد. 4

.شثٓجررٕ شآَٓرربشثبشرراشدٕاْرردشعرردش ررّششٕاهرردشيرربنششذزأاَررششَؾررهتشصررب يبٌشگررز  ش

ش.شذزآهُدْبشًْبَُدشدهتشعظشصه ًب شَبةشيششثبعُد

 ایش يدا ٔو  زٔژِ ْاي تٓثٕد تيزاي امًیُياٌ اس ْيى راسيتا تيٕدٌ آَٓيا تيا        . 5
كرششا شيرٕاه شثضرهبهشيٓرىش هشيردهزهتششششششه.شاستزاتژي ساسياٌ ٔ تاسدِ ييانم آَٓيا  

 هبهررتشصررُاششآَضررتش ررّشپررزٔژِشْررب شثٓجررٕ شًْررٕاهِش هش ٓررتشثررزآٔ ِشصررب  شششششششش

ش.شاْدا شصب يبَششثٕ ِشٔش هشَٓبهتشيُمزشثّشثب  ِشيبنششتعههٍشعدِشگز  
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 هشعرررظش.شكاركُييياٌ در صيييٕرت تيييزٔس اشيييتثاِ احسييياص ايُیيييت ييييم كُُيييد    . 6

صررهدٌشثررّشثرربتتزهٍش ه رربتششصرره ًب شَرربةش به ُرربٌش هشتًرربيششصررطٕحشثررزا شهشش

 بهاهششترزطشيرشش ُُردشايربشاهرٍشَكارّشهاشثبهردشثرّشدربعزش اعرتش رّشثرزٔ شاعراجبِشششششششششششششش

ْزگرزش صرتشششش اگزش به ُبٌشايُهتشعرغهششَداعراّشثبعرُدششش.شا اُبةشَبپ هزشيششثبعد

ثّشاددشايبتشش رّشيًكرٍشاصرتششٕاهردش هدرٕهشترٕ ٓششهاشَؾرهتشصرب يبٌشًَبهرد شششششششششش

ش.شَخٕاُْدش  

7 .   ّ در سييطحم تييياي  ( سييُجش  )ٔ تحهیييم ٔ اَييداسِ گیييزي     يحیطييم كييّ تجشیيي
ش صب يبٌشْبهشش ّشعظشصه ًب شَربةشهاشثرّش ربهشيرششگهزَردششششش.شصٕرت يم گیزد 

ادداوشثّش ًاشآٔه شاعزشبتشذزأاٌشٔشتمزهّشٔشترههرمشيٕعركبذبَّش ا ِشْربشيرشششششش

ثررّششجرربهتش ه ررزشاَرردا ِشگهررز شٔشصررُمظشثخغررششا ش رربهشْررزش پبهتًرربٌششش.شًَبهُررد

ش.يرضٕةشيششعٕ 

ثزدرششا شش.شمثقّ تُدي لزآیُدْا تيّ يُويٕر تایيیٍ َحيِٕ تيّ كيارگیزي اتيشار       . 8

ثبهدشدرٕاَهُشش هٌٔشصرب يبَششاهمرب ششششش.يغكزتشصب ِشٔشثزدشش ه زشپهچهدِشْضاُد

گز َدشتبشيغخؼشعٕ ش ّشثّشُْ بوشثزٔ شيغكزشتشا شچّشاثرزاهشٔشاؽرٕنششثرّشششش

ش.شيُحٕهش مشيغكزتشاصابب ِشگز  

 

 سیگًاي َاب  یزي ششَتایج حاصم اس تكارگ

ثرربشثررّش رربهگهز شاؽررٕلشٔشاثررزاهشعررظشصرره ًبشٔشيارردنٕژ شَرربةشثررّشؽررٕهتششششششششششش

 :ششهكپبهچّ شيششتٕاٌشثّشَابه ش هزش صتشپهداش ز 

 اذزاهظش هبهتشٔشثبنطجاشصٕ آٔه ش ّش بؽرمشثكربهگهز شيمًٕشرّشا شششش

اصررتش ررّشثررددتشثررّش رربهشگزذاررّشعرردِشاَرردشٔشثررّشهٔ شپررزٔژِشْررب شثٓجررٕ ششش

ش.شتًز زش اهَد

 اش هش صرررتشهررربثششثرررّشَاررربه ش بؽرررمشا ش ررر  شتهبررربتشٔشادررردايبتششتضرررزه

پهغرر هزاَّشا ش ررّشثررّشيُحررٕهشا ررزا شهكُٕادررتشذزآهُرردْبشؽررٕهتشيررششش

ش.شگهز 

  ٕش.شثب گغتشصزهاشصزيبهّشأنهّشپزٔژِشثٓج

 ًرراشآٔه ش دهررقش ا ِشْرربشثررّشيُحررٕهشپغرراهجبَششيرردهزهتشثررزا شتؾررًهىشششش 

رررهطش رربه ششگهررز شيُبصررت شتًز ررزشثررزشيغرراز  شَحررىشٔشاَحجرربمش هشيشششششش

ش.شصب يبشَدْششيُبصتشاثزاهشٔشتٕ ّشثّشذزآهُدْب

 
 َتیجّ گیزي 

 ررٕهد
1
ٌشش ْررب شيخاهرر شٔ ررٕ شششاهرردِش اعررتشهَٔرردش ُررد ش ررّش هشثٓجررٕ شصررب يبش

ثهكرّشثرّشدربعزششششش ثّش نهمش ًجٕ ش اَظشعظشصه ًبشهبشيادنٕژ شَربةشَهضرتششش  اه 
                                                

 Georgeش1
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شعررظ.ششرردوشثزدزاه ررز ٌشاهتجرربمشثررهٍشيبرربْهىشتئررٕه شٔشاؽررٕلشا زاهررششاصررتششششش

صه ًبشٔشيادنٕژ شَبةشَهب شثّشتًز زشهٔ شذزآهُدشٔشيغاز ش اهَردشٔشآَچرّش رّشششش

ْرد شش.شثبهدشثّشؽٕهتشعبب شٔشهٔعٍشيغخؼشگز  ش دؾدشثٓجٕ شطشهاش اههى

 ربْظشتغههرزاتشاصرتش هش بنهكرّشْرد شا ششششششش اؽهششا شثّش بهگهز شعظشصره ًبش

يرشششثٓجرٕ ش زهربٌشْرب شاه طشاذرزاشٔش ربْظشاترز شششششششش ا زا شاؽٕلشتٕنهدشَربةش

تز هتشؽرهبشاهٍش ٔشيادنٕژ شصب يبٌشهاشثرّشيٕذاهرتشْرب شچغرً هز شششششش.ثبعد

ش.شَبئمشيششگز اَد

اصرابب ِشا شياردنٕژ شعرظشصرره ًب شَربةشثبشراشيرششعررٕ شتربشثربشاهمرب شثٓجررٕ ش هشششششششششش

هضبهتشيغاز  شْزهُّ ش هبهرتشٔشصرزشتشذزآهُرد شاه طشاذزاهرشش هشصرب يبٌشششششش

 ًجرٕ شاثرزاهشآيربه شثرزا شتررتششششششثّش نهمشآَكّشيادٔنٕژ شَبةشثبش.شيب زهًىشگز  

 ُازلش هآٔه ٌشذزآهُدْبشيٕا ّشاصتشٔشا شصٕ ش ه رزشعرظشصره ًبشثرّشتُٓربهششششششش

تز هررتشعررظشش.دررب هشثررّشثٓجررٕ شصررزهاشذزآهُرردْبشٔش رربْظشصررزيبهّشاَجبعرراّشَهضررتشش

صه ًبشٔشياردنٕژ شَربةشثرزا شَهرمشثرّشاْردا شثهُديردتشٔش ٕتربِشيردتشصرب يبَشششششششششششش

ش.شضزٔه شثّشَحزشيششهصد

ش

 آخذٔ ي يُاتع

ّش   "چهضت؟ صه ًب عظ"  ش(1333)ش  ْبنپ تهَش ٔ پبَد پهاز  هصرٕلش تز ًر

 ٔ شهرىش  اَغ بِ : تٓزاٌ  صابهش شجبسشٔ پٕه ؽبنرش ايهز َٕهانضُبء 

ش.اهزاٌ ؽُعت

ّش " چهضرت؟ش َربةش صره ًب ش عرظش "  (1334) شيبهكرمش  رٕهدش  هصرٕلش تز ًر

ش.تزيّ  شاَاغبهاتتٓزاٌ – صابهش شجبس ٔ َٕهانضُبء
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