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چکیذه
دیبدُ ػبصی ػیؼشن هذیشیز ویفیز جبهغ وِ هحلَل آساء ٍ ًظشار اًذیـوٌذاى ػلن هذیشیز ّوچَى دهیٌگ ،جَساى ،ایـییىبٍا ٍ
ػبیشیي هی ثبؿذ دس اٍاػط لشى ثیؼشن ٍ دغ اص جٌگ دٍم جْبًی دس وـَس طادي ًِ سٌْب هَجت ثبصػبصی هجذدكٌبیغ آى وـَس گشدییذ
ثلىِ ؿشوشْبی طادٌی طی هذر وَسبّی سجذیل ثِ ؿشوزّبیی دیـشٍ دس جْبى ؿذُ ٍ گَی ػجمز سا اص ػیبیش سلجیب سثَدًیذ .هطبلؼیبر
اًجبم ؿذُ دسثبسُ سبثیشگزاسی فؼبلیزّبی ػیؼشن هذیشیز ویفیز جبهغ ثش ػولىشد ػبصهبىّب ًـبى هیدّذ دس كَسسی وِ ایي ػیؼشن
هجشٌی ثش ؿشایط خبف ػبصهبىّب اجشایی ؿَد هیسَاًذ ػجت ثْجَد ػولىشدّب ؿَد .ایي سحمیك ثب ّذف وؼیت آگیبّی اص هییضاى سیبثیش
اجشائی ًوَدى فؼبلیزّبی هذیشیز ویفیز جبهغ (ؿبهل ّفز فؼبلیز اكلی) ثش ػولىشد هؼبًٍز آهبدٍدـشیجبًی ًبجب (ثیش اػیبع اْیبس
هؼیبس اكلی وِ اص ساّجشدّبی هؼبًٍز اػشخشاج ؿذُ) ثب ثْشُ گیشی سَأهبى اص سٍؿْبی سحمیك هطبلؼبر وشبثخبًیِ ای ٍ سحمییك هییذاًی
(هلبحجِ ٍ دشػـٌبهِ) كَسر گشفشِ ٍ دس كذد دبػخگَیی ثِ ایي ػئَال اػز وِ «اجشایی ًوَدى هذیشیز ویفیز جبهغ سب اِ هییضاى
ثش ػولىشد هؼبًٍز آهبدٍدـشیجبًی ًبجب سبثیش گزاس خَاّذ ثَد؟ » هیثبؿذ .وِ دس ًْبییز ًشیبیج حبكیلِ ثییبًگش سیبثیشار ه جیز اجشاییی
ًوَدى ػیؼشن هذیشیز ویفیز جبهغ دس ػطح هؼبًٍز آهبدٍدـشیجبًی ًبجب هیثبؿذ ثِ ایي كَسر وِ ایي سبثیشار ه جز ،دس ػِ هؼییبس
(سضبیشوٌذی هـششیبى ،سضبیشوٌذی وبسوٌبى ٍ اثش ثخـی هبهَسیشْب) ثِ ػشػز هـَْد ٍ دس هَسد دیگش (وبّؾ ّضیٌِّب) دس ثلٌذ هیذر
ًوبیبى خَاّذ ؿذ.
واژگبن کلیذی :هذیشیز ویفیز جبهغ ، 3ویفیز ،4ػولىشد ،5هذیشیز صًجیشُ سبهیي.6
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مقذمه
ثـش اص ثذٍ خلمز ثب «ویفیز» ػشٍ وبس داؿشِ اػز ،ه ال دس ػبخشي خبًِ ٍ هحیل ػیىًَز ،دس
سـخیق هٌبػت ثَدى اػلحِ ٍ ٍػیلِ دفبػی خَد ٍ ...ثِ ًَػی اص آى اػشفبدُ وشدُ اػیز .دییشی
ًذبییذ وِ ثب گؼششؽ دٌِْ ًیبصّبی آدهی ٍ دس دی آى ایجبد ثبصاسّیبیی جْیز دادٍػیشذ وب ّیب ٍ
خذهبر ،هؼبلِ ویفیز ٍػؼز یبفز ٍ دغ اص اٌذی ،ثِ ػٌَاى ػبهلی اػبػی ٍ سبثیشگزاس دس ػشكِ
سَلیذ وب ٍ اسائِ خذهبر ؿٌبخشِ ؿذ .ثب ٍلَع اًمالة كٌؼشی دس لشى ّجذّن ٍ سٍیىشد ثٌگبُّبی
الشلبدی ثِ سَلیذ اًجَُ صهضهِّبیی دسثبسُ لضٍم ثِ وبسگیشی سٍؽّبی ػلوی دس صهیٌِ ویفییز ثیِ
گَؽ سػیذ .سب ایٌىِ دغ اص جٌیگ جْیبًی دٍم (دّیِ  )1950سئیَسیّیبیی دس صهیٌیِ هیذیشیز
ویفیز جبهغ هطشح ٍ ثىبسگیشی ایي سئَسیّب سَػط طادٌیّب هَجت ثبصػبصی ٍ سًٍك كٌؼز ًبثَد
ؿذُ طادي گشدیذ .سبسیخچِ داًؾ هذیشیز ویفیز جبهغ ثِ ػٌَاى یه حَصُ ػلوی هؼیشمل ،گیَاُ
آى اػز وِ ػشآغبص سَػؼِ ٍ گؼششؽ فؼبلیزّبی هذیشیز ویفییز جیبهغ ثیِ كیَسر حبضیش دس
اٍاػط لشى ثیؼشن ثَدُ اػز .دس دِّ ّبی  1980ثِ ثؼذ ًیض ثب ؿىل گیشی صًجیشُ ّبی سبهیي ثیِ
ػٌَاى هجوَػِ ػَاهلی وِ خبلك اسصؽ افضٍدُ الشلبدی هیثبؿٌذ ،الذاهبر ثؼیبسی ثشای دیـجشد ٍ
ثْجَد ولیِ فؼبلیزّبی هشسجط ثب ایي صًجیشُّب كَسر گشفشِ اػز .ػِ ساّىیبس جذییذ سحَییل ثیِ
هَلغ ،هذیشیز صًجیشُ سبهیي ٍ هذیشیز ویفیز جبهغ ثیؾ اص ثمییِ هیَسد سَجیِ ٍالیغ ؿیذُاًیذ.
ّشاٌذ ایي ػِ ساّىبس ثِ كَسر جذاگبًِ هطشح هیؿًَذ اهب هبًٌذ ػِ اّشم هشسجط ،دس اػیششاسظی
فؼبلیزّبی صًجیشُ سبهیي هَسد اػشفبدُ لشاس هیگیشًذ .سبوٌَى سحمیمبر ٍػیؼی دس صهیٌِ هذیشیز
ویفیز جبهغ (فشاگیش) ٍ سبثیشار آى ثش ػولىشد ػبصهبىّب كَسر گشفشِ وِ اص ایي ثیي هیسَاى ثیِ
هَاسد ریل اؿبسُ ًوَد:
هحمش ٍ ّوىبساى ایـبى ( )1385دس سحمیمی سحز ػٌَاى «ثشسػی سبثیشار فؼبلیشْیبی ػیؼیشن
هذیشیز ویفیز جبهغ ثش ػولىشد ػبصهبًْبی ػشآهذ ایشاًی» ثِ وٌىبؽ دیشاهَى هَضَع دشداخشیِ،
ًشبیج سحمیك ًـبى هیدّذ وِ فؼبلیزّبی ػیؼشن هذیشیز ویفیز ثشهؼیبسّبی ػولىشدی سضبیز
وبسوٌبى ،سضبیز هـششیبى ٍ اثشثخـی ػبصهبًی سأثیش ه جز ٍ هؼٌب داس داؿشِ ٍلی سأثیش گزاسی ایي
فؼبلیزّب ثش هؼیبس ًشبیج هبلی ٍ ثبصاس سأییذ ًـذُ اػز.
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هلذق ساد ( )1383دس همبلِ خَد ثب ػٌَاى «هذیشیز ویفیز فشاگیش ،هذل اٌگبل» اٌیي ثییبى
هیًوبیذ« :هذیشیز ویفیز فشاگیش ،فشآیٌذی اػز وِ ثش اػبع آى ،هذیشیز ثب هـبسوز وبسوٌیبى،
هـششیبى ٍ اػشجبس دٌّذگبى ثِ ثْجَد هؼشوش ویفیز هیدشداصد».
ػبصهبى ثْشٍُسی آػیب (APO) 1طی همبلِ ای وِ دس گضاسؽ دػبهجش  2004هیالدی ثیِ سؿیشِ
سحشیش دسآٍسدُ اػز ،هذیشیز ویفیز جبهغ سا سٍؿی هشفیبٍر دس ًحیَُ ًگیشؽ هیذیشیز سؼشیی
هیًوبیذ ،ثِگًَِای وِ ایي ًگشؽ یه ًَع فشٌّگ هـبسوشی سا سَػؼِ هیثخـذ وِ دس آى ّشیه
اص وبسوٌبى هیسَاًٌذ دس سلوین گیشیّب حضَس داؿشِ ثبؿٌذ .ثیِ ػجیبسر دیگیش هیذیشیز ویفییز
فشاگیش یه اػششاسظی ػبصهبًی اػز وِ اص طشیك ثِ وبسگیشی سٍؽّبی ویفی ،خذهبر ٍ سَلییذار
سا ثب ویفیز ثب ثِ هـششیبى اسائِ هیوٌذ؛ ٍ فلؼفِ آى ًیض ایجبد فشٌّگی اػز ویِ ثَػییلِ آى ثیِ
طَس هذاٍم ،ػبصهبًذّی وبس ثب ًگشؽ ثشآٍسدُ ػبخشي ًیبصّبی هشغیش ٍ هشٌَع هـششیبى ثْجَد یبثذ.
ػلطبًی ( ،)1385دس همبلِ ای ثب ػٌَاى «ًمؾ هذیشیز ویفیز فشاگیش» دغ اص اؿبسُ ثیِ ًىیبر
اسصؿوٌذی وِ دس سؼشی ایي هفَْم ثبیذ ثذاى سَجِ ؿَد ،هذیشیز ویفیز جبهغ سا ییه ػیؼیشن
اثشثخؾ ثشای اًجبم سالؽّبی ثْجَد ویفی هؼشوش افیشاد دس ولییِ ػیطَح ػیبصهبى ،جْیز اسائیِ
خذهبر ٍ وب ّبیی هیداًذ وِ سضبیز هـششیبى سا سضویي هیوٌذ ٍ دس جؼز ٍ جَی اییي اػیز
وِ فشٌّگی سا ایجبد وٌذ سب ولیِ وبسوٌبى ثِ ٍػیلِ آى ثِ طَس هیذاٍم ثیب ًگیشؽ سیبهیي ًیبصّیبی
هشغیش ٍ هشٌَع هـششیبى ٍ ثْجَد هؼشوش ،ػبصهبًذّی یبثٌذ.
دس هجلِ سّجشی ػبصهبى ،هذیشیز ویفیز فشاگیش ،ػجبسر اػز اص ییه اػیششاسظی ویِ ثیب سغیییش
اػشمبدار ثٌیبدی ،اسصؽّب ٍ فشٌّگ یه ؿشوز ٍ هـبسوز ّوگیبًی دس آى اسسجیب داسد .ثیش اییي
اػبع فلؼفِ هذیشیز ویفیز فشاگیش ،دسّن آهیخشي ٍضَح ٍ سٍؿٌی اّیذاف اص طشییك سٍیىیشدی
اًمالثی اػز ،ثِ طَسی وِ ؿبهل ّوِ جٌجِّبی وبس اص هـخق وشدى ًیبصّبی هـششیبى سب اسصیبثی
ایـبى هجٌی ثش ایٌىِ آیب ساضی ّؼشٌذ یب خیش هیؿَد.

1 Asian Productivity Organization
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بیبن مسئله
طی ػٌَار گزؿشِ ثشخی اص سدُ ّبی ًیشٍی اًشظبهی (ّوبًٌیذ داًـیگبُ ػلیَم اًشظیبهی) ساػیب
«الذام ثِ دیبدُ ػبصی ػیؼشن هذیشیز ویفیز جبهغ ًوَدُاًذّ ،وچٌیي دس ایي صهیٌیِ دیشٍطُ ای
گؼششدُ ٍ جبهغ ،سحز ػٌَاى هىٌب ،سَػط هؼبًٍز طشح ٍ ثشًبهِ ٍ ثَدجِ ًبجب دس ػیطح سدّْیبی
ًیشٍی اًشظبهی ،دسحبل دیگیشی ٍ اجشا هیثبؿذ .اص ػَیی دیگیش دس هؼبًٍیز آهبدٍدـیشیجبًی ًبجیب
ػلیشغن الذاهبر ه جشی وِ ووب ثیؾ دس ایي ساػشب طی ػٌَار گزؿشِ كیَسر دزیشفشیِ (دس لبلیت
وبس ثؼز ّبی ساّجشد هؼبًٍز ٍ هىٌب) سب اجشایی ؿذى هیذیشیز ویفییز جیبهغ ساُ طیَ ًی ثیبلی
هبًذُ اػز؛ لزا هؼئلِ ایي همبلِ هـخق ًجَدى سبثیشار دیبدُ ػیبصی هیذیشیز ویفییز جیبهغ دس
هؼبًٍز آهبدٍدـشیجبًی ًبجب ٍ ّذف سحمیك ًیض ثشسػی سبثیشار آى ثش ػولىشدّیبی اكیلی هؼبًٍیز
هیثبؿذ».
ضرورت و اهمیت تحقیق
ثب ػٌبیز ثِ ثشسػیّبی ثِ ػول آهذُ ٍ هـبّذار ػیٌی هحمك ٍ ًیض هلبحجِّبیی وِ ثب ًخجگبى
هؼبًٍز آهبدٍدـشیجبًی ًبجب كَسر دزیشفشِ اػز دس ؿیشایط وٌیًَی هیذیشیز ویفییز جیبهغ ثیِ
كَسر ػیؼشوبسیه دس ػطح هؼبًٍز اجشایی ًـذُ ثِ ّویي دلیل هؼشٌذاسی ًییض دس اییي صهیٌیِ
هَجَد ًیؼز ،لیىي طیی ػیٌَار گزؿیشِ الیذاهبسی دس اییي ساػیشب (دس غبلیت سیذٍیي وبسثؼیز
ساّجشدّبی هؼبًٍز ٍ ًیض دشٍطُ هىٌب) كَسر دزیشفشِ اػز؛ لزا اًجبم سحمیمیبسی هیذٍى دس صهیٌیِ
سبثیشار دیبدُ ػبصی ػیؼشن هذیشیز ویفیز جیبهغ دس ػیطح هؼبًٍیز ،هییسَاًیذ جْیز آگیبّی
هذیشاى ٍ وبسوٌبى هجوَػِ داسای وبسثشدّبی فشاٍاًی ثبؿذ .صیشا ػذم ؿٌبخز دسػز ٍ ّوِ جبًجیِ
اص ػیؼشن یبد ؿذُ ،ػبصهبى سا دس دیبدُ ػبصی ٍ ثْجَد آى دابس هـىل هیوٌیذ .اشاویِ هـیبّذُ
ؿذُ ثشخی اص ػبصهبىّب ثِ ٍاػطِ دس ًظش ًگشفشي ؿشایط خبف خَد ٍ هْییب ًؼیبخشي ثؼیششّبی
صم الذام ثِ دیبدُ ػبصی هذیشیز ویفیز جبهغ ًوَدُاًذ وِ ایضی جض ؿىؼز ٍ ّذس سفز هٌبثغ
ثشای ایـبى حبكل ًـذُ اػز .ثٌبثشایي ضشٍسر ؿٌبخز سیبثیش اجشاییی ًویَدى هیذیشیز ویفییز
جبهغ ثش ػولىشد هؼبًٍز آهبدٍدـشیجبًی ًبجب جْز دػشیبثی ثیِ اسسمبءػیبصهبًی اص اّوییز ثیب یی
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ثشخَسداس اػز.
مببنی نظری
دس ایي ثخؾ اص همبلِ جْز سجییي هَضَع سحمیك اثشذا هفبّین ،سبسیخچِ ،اّذاف ٍ اثضاس هیشسجط
ثب هَضَع هذیشیز ویفیز فشاگیش هَسد ثحث ٍ وٌىبؽ لشاس هیگیشد ٍ ػذغ اص هیبى هذلْبیی ویِ
دس هٌبثغ هَجَد سَػط اػبسیذ في اسائِ ؿذُ ،هذلی ثِ ػٌَاى هیذل دبییِ سحمییك اًشخیبة ٍ اص آى
ثشای سذٍیي دشػـٌبهِ ٍ جوغ آٍسی اطالػبر اص داًـجَیبى ٍ داًؾ آهَخشگبى وبسؿٌبػیی اسؿیذ
هذیشیز آهبدٍدـشیجبًی اػشفبدُ خَاّذ ؿذ.
کیفیت

1

ویفیز یه هفَْم دیچیذُ ثَدُ وِ دس ّوِ سئَسیْبی هذیشیز ّوَاسُ ثحث ثشاًگیض هیثبؿذ .دٍ
دظٍّـگش ثِ ًبهْبی لَیذ داثیٌض ٍ 2ولیش وشاٍفَسد – هیؼَى 3دس هَسد ویفیز ثب ثؼیبسی اص كبحت
ًظشاى هؼبكش هلبحجِ وشدُاًذ ٍ ثِ ایي ًشیجِ سػیذُاًذ وِ دسثبسُ اسائِ سؼشیفیی اص ویفییزّ ،ییچ
یه اص افشاد ثب دیگشی سَافك ًظش وبهل ًذاسًذ .د غ اشا ویفییز سیب اییي اًیذاصُ هیَسد سبوییذ لیشاس
هیگیشد؟ ؿبیذ ثذاى ػجت ثبؿذ وِ دػز ون ثشخی سَاًؼشِ اًذ ثِ ٍاػطِ آى دس ػبصهبًْبی خیَد
هَفك ثبؿٌذ .ثؼیبسی اص افشاد اٌیي هی دٌذاسًذ وِ یىی اص هؼبئل هْن سلیبثشی اهیشٍص ٍ فیشدا اییي
اػز وِ ثِ ویفیز سَجِ ؿَد .دس ٍالغ اهىبى داسد ویفیز یىی اص هْینسیشیي ساّْیبیی ثبؿیذ ویِ
هذیش ثشَاًذ ثش اسصؽ هحلیَ ر ٍ خیذهبر افیضٍدُ ،ثیذیي ٍػییلِ آى سا اص هحلیَ ر ٍ خیذهبر
ؿشوز سلیت هشوبیض ًوبیذ .صهبًی هذیشاى ثش ایي ثبٍس ثَدًذ وِ ثِ ًبابس ثبیذ ثییي ثْیشُ ٍ ویفییز
ًَػی دادٍ ػشذ اًجبم گیشد .آىّب اٌیي هی اًذیـییذًذ ویِ اییي دٍ دذییذُ دس ًْبییز هغیبیش ّین
ّؼشٌذ( .یؼٌی افضایؾ یىی ثِ هؼٌی وبّؾ دیگشی هیثبؿذ) ٍلی اهشٍصُ هذیشاى هَفك ثْیشُ ٍسی
ٍ ویفیز سا دٍ سٍی یه ػىِ هیداًٌذ( .اػشاثی)57:1385،

1 Quality
2 Lloyd Dobbins
3 Claire Crawford - Mason
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دهیٌگ 1دس وشبة خَد سحز ػٌَاى دغ اص ثحشاى وِ دس ػیبل  1986سیبلی ؿیذُ ،ویفییز سا
هیضاى یىٌَاخشی ٍ یىؼبًی وب یب خذهز هشثَ سؼشی هیوٌذ.
جَصف جَساى 2دس وشبة ساٌّوبی جبهغ وٌششل ویفیز وِ دس ػبل ً 1951گبؿشِ ؿیذُ هؼشمیذ
اػز وِ ویفیز ػجبسر اػز اص هطبثمز وب یب خذهز ثب وبسثشد آى ،هؼٌبی دیگش ایي ػجیبسر اییي
اػز وِ اػشفبدُ وٌٌذُ اص وب یب خذهز ثبیذ ثشَاًذ ًیبص یب خَاػز خَد سا اص آى ویب ییب خیذهز
ثشآٍسدُ ػبصد.
فیلیخ وشاصثی 3دس وشبة خَد «ویفیز سایگبى اػیز» دس ػیبل  1973ثییبى هییوٌیذ :ویفییز
ػجبسر اػز اص وبس ثی ًمق ٍ یب خشاثی كیفش .اص ًظیش اٍ ویفییز سایگیبى اػیز ٍ ثیب سغیییش سفىیش
هذیشیز اسؿذ ،ویفیز ثْجَد هییبثذ .وشاصثی ویفیز سا هطبثمز یه هحلَل یب خذهز ثب الضاهیبر
اص دیؾ سؼییي ؿذُ سؼشی وشدُ اػز.
سؼشی ویفیز اص دیذگبُ فیگي 4ثِ ٍام دس وشبة وٌششل ویفیز فشاگییش دس ػیبل  1951ػجیبسر
اػز اص  :ویفیز یؼٌی سَاًبیی یه هحلَل دس ثشآٍسدى ّذف هَسد ًظش وِ ثب حذالل ّضیٌِ هوىي
سَلیذ ؿذُ ثبؿذ( .آلبیی)25 :1379،
تبریخچه مذیریت کیفیت جبمع
ثیـشش داًـوٌذاى دس ایي هَسد اسفبق ًظش داسًذوِ سبسیخ ویفیز دس طادي دیغ اص جٌیگ جْیبًی
دٍم آغبصی جذیذ داؿز .كٌبیغ طادي دس جشیبى جٌگ ثِ طَس وبهیل اص ثییي سفیز ٍ ثبییذ اص آغیبص
ثبصػبصی هیؿذ ثؼیبسی اص آهشیىبییّب ثٌب ثِ دػَر طادٌیّب ثِ طادي سفشٌذ ٍ ثیِ طادٌییّیب وویه
وشدًذ وبسخبًِ ّبی سَلیذی جذیذی ثؼبصًذَّ .هش ػبساػَى ثِ طادٌیّب ؿیَُ اػیشفبدُ اص آهیبس دس
اهَسسَلیذ سا آهَخزّ ،وچٌیي ادٍاسد دهیٌگ وِ ؿبگشد ٍیلیبم ؿیَّبسر ثیَد دس ػیبل  1950ثیِ
طادي سفز ٍ سٍؽّبی آهبسی ٍیلیبم ؿَّبسر سا ثِ طادٌیّب آهَخز ٍ ًىشِ جبلیت سَجیِ ایٌىیِ دس
1 Deming
2 Joseph Juran
3 Philip Crosby
4 Feigen
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ؿشوزّبی آهشیىبیی وؼی ثِ سئَسیْبی ؿَّبسر سَجِ جذی ًٌوَدّ .وچٌییي دهیٌیگ اْیبسدُ
اكل هؼشٍف خَدسا دس صهیٌِ ثْجَد ویفیز اسئیِ ًویَد ،ویِ ّیذف آى سغیییش دس سفشیبس هیذیشاى ٍ
وبسوٌبى جْز دبئیي آٍسدى ّضیٌِّب ٍ ثب ثشدى ویفیز هیثبؿذ .دس ػبل  1951دوشیش فییگي ثیِ
ٍام وشبثی سحز ػٌَاى «وٌششل ویفیز فشاگیش »1هٌشـش وشد .دس ایي وشیبة اٍ ثیِ جیبی «وٌشیشل
ویفیز آهبسی »2اص «وٌششل ویفیز فشاگیش» ػخي ثِ هیبى آٍسد .دسػز سمشیجیب «دس ّوییي صهیبى
( )1950یه آهشیىبیی دیگش ثِ ًبم جَصف جَساى ّن ثِ طادي سفز اٍ ًیض دس صهیٌیِ اسائیِ اكیَل ٍ
هفبّین وٌششل دشداصؽ آهبسی ًمؾ ثؼضایی داؿز .اگشاِ ثشای ثبصػبصی دبیِ ّبی كیٌؼشی طادیي
سئَسیّب ٍوبسّبی دهیٌگ ،جَساى ٍ دیگشاى سَاًؼز ثیشای سٌظیین ػمبییذ ٍ ًظشّیب دسثیبسُ ثْجیَد
ویفیز ٍ وبسثشد ایي ػمبیذ هَثش ٍالغ ؿَد ٍلی ثؼیبسی اص سّجشاى طادٌی ًیض ًمؾ ػوذُ ای سا ایفیب
وشدُاًذ وِ اص ایي ثیي هیسَاى ثِ وبئَسٍ ایـیىبٍا اؿبسُ ًوَد .ؿْشر اٍ دس اسائیِ اییذُ ای ثیِ ًیبم
دٍایش ویفیز اػز ،یؼٌی جبیی وِ وبسوٌبى گشد ّن هیآیٌذ سب دسثبسُ دیـٌْبدّبی اسائِ ؿذُ ثشای
ثْجَد هحلَ ر ثحث وٌٌذ (اػشاثی».)58-59:1385،
ثِ طَس ولی هحشَای سٍؿْبی هذیشیز ویفیز اسائیِ ؿیذُ سَػیط دهیٌیگ ،جیَساى ٍ ػیبیشیي
ػلیشغن خبف ٍ هفلل ثَدى هجشٌی ثشؿؾ اكل هیثبؿذ:


سوشوض ثش هـششی



سوشوض ثش فشاگشد (ػولیبر) ٍ ًشبیج



دیـگیشی ثجبی ثبصػبصی



ثؼیج وشدى هْبسر ٍ سخلق ًیشٍی وبس



سلوین گیشی ثش دبیِ اطالػبر



ثبصخَسد(ٍصاسر سؼبٍى)10:1389،

1 Total Quality Management
2 Statistical Quality Control
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اهذاف مذیریت کیفیت جبمع
هذیشیز ویفیز فشاگیش ،دس دی اّذاف ٍ اـناًذاصّبی ثؼیبسی اػز وِ ثحث دیشاهیَى سویبهی
آىّب اص حَكلِ ایي همبلِ خبسج هیثبؿذ .لیىي دس ریل ثِ اٌذ ًوًَِ اص ایي اّیذاف ویِ ثیِ طیَس
ؿبخق ،دس ثؼیبسی اص هٌبثؼی وِ ثِ ثحیث دیشاهیَى اییي هفْیَم دشداخشیِاًیذ اؿیبسُ هییگیشدد.
(ػلَی)34:1380،
 )1جلت سضبیز وبهل هـششی ثب ونسشیي ّضیٌِ
 )2دسگیش وشدى ّوِ وبسوٌبى ثب ّذف حزف خطبّیب ٍ جلیَگیشی اص ضیبیؼبر ٍ دس ًشیجیِ
اًگیضؽ ثْششآًْب
 )3حفع ویفیز ٍ ثْجَد هؼشوش
 )4اًشخبة ٍ طشاحی فٌبٍسی ٍ فشآیٌذّبی هٌبػت سَلیذ
 )5آهَصؽ ػیٌی ویفیز
 )6اًذاصُگیشی وبس
 )7سَجِ ثِ ًمطِ ثْیٌِ ّضیٌِّبی اشخِ حیبر
 )8ثْشٍُسی ٍ اسصؽ افضٍدُ ثیـشش
 )9اػشبًذاسدّبی ثب سش
 )10ثْجَد ػیؼشنّب ٍ سٍیِّب
اجسا و ابسار مذیریت کیفیت جبمع
ثشای هذیشیز ویفیز جبهغ ػِ جضء (هحَس) دس ًظش گشفشِ ؿذُ اػز:
 )1هـششی ،ثِ ػٌَاى ػبهل اكلی سؼییيوٌٌذُ ویفیز «هـششیگشایی»
 )2وبسگشٍّی ،ثِ ػٌَاى ٍػیلِای ثشای یىذبساگی ٍ اًؼجبم اّذاف
ً )3گشؽ ػلوی سلوینگیشی ثش اػبع جوغآٍسی ٍ سحلیل دادُّب
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ّوچٌیي اثضاسّبی صم ثشای ثِ وبسگیشی هذیشیز ویفیز فشاگیش ثِ ؿشح ریل اػز:
 )1آهَصؽ
 )2ػبخشبس ویفی
 )3وٌششل آهبسی
ارکبن مذیریتی در مذیریت کیفیت به شرح ریل میببشذ (طحبى:)52-53:1379،
 -1سؼْذ

 -5ثشًبهِ سیضی

 -2سَجِ

 -6جَاگَیی

ً -3شبیج

 -7سـخیق

 -4سـىیالر

 -8احیب

عملکرد
 ثِ اًجبم ػولی وِ لبثل هـبّذُ ٍ اًیذاصُگییشی ثبؿیذ ،اطیالق هییؿیَد .دس حمیمیز
ػولىشد ًشیجِ ػول اػز.
ٍ اطُای اػز وِ هفَْم فؼبلیز ثشای اًجبم وبسً ٍ ،شیجِ آى فؼبلیز سا یىجب دس ثیشداسد.
(آسهؼششاًگ)48:1385،
 سجذیل یبدگیشی ثِ سفشبس آؿىبس (سضبئیبى ،گٌجؼلی)28:1390،
ً شیجِ یبدگیشی اػیز ًیِ خیَد ییبدگیشی ،ثیِ سفشبسّیبی ثبلفؼیل ٍ لبثیل هـیبّذُ ٍ
اًذاصُگیشی اطالق هیؿَد( .فشهیٌْی فشاّبًی)258:1390،

عملکرد سبزمبن
ػولىشد دس لغز یؼٌی حبلز یب ویفیز وبسوشد .ثٌبثشایي ،ػولىشد ػبصهبًی یه ػبصُی ولی اػز
وِ ثش اگًَگی اًجبم ػولیبر ػبصهبًی اؿبسُ داسد .هؼیشٍفسیشیي سؼشیی ػولىیشد سَػیط ًیلیی ٍ
ّوىبساى ( )2002اسائِ ؿذُ اػز )( :فشآیٌذ سجییي ویفیز اثشثخـیی ٍ ویبسایی الیذاهبر گزؿیشِ.
طجك ایي سؼشی  ،ػولىشد ثِ دٍ جضء سمؼین هیؿَد:
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 وبسایی 1وِ سَكی وٌٌذُ اگًَگی اػشفبدُ ػیبصهبى اص هٌیبثغ دس سَلییذ خیذهبر ییب
هحلَ ر اػز ،یؼٌی ساثطِ ثییي سشوییت ٍالؼیی ٍ هطلیَة دسًٍیذادّب ثیشای سَلییذ
ثشًٍذادّبی هؼیي
 اثشثخـی 2وِ سَكی وٌٌذُ دسجِ ًیل ثِ اّذاف ػبصهبًی اػز( .سٌَّسد)79:1387،
 ثَیبسضیغ ،)1982( 3سؼشی جبلجی دسثبسُ ػولىشد اثشثخؾ اسائِ ًوَد؛ ثذیي سشسیت وِ
ػولىشد اثشثخؾ یه ؿغل ػجبسسؼز اص حلَل یب دػشیبثی ثیِ ًشیبیج خیبف اص دییؾ
سؼییي ؿذُ ثشای ؿغل (ًظیش دسآهذ) ،اص طشیك اًجبم الیذاهبسی خیبف ثیِ طیَسی ویِ
هطبثك ثب ػیبػزّب ،سٍیِّب ٍ ؿشایط هحیط ػبصهبًی ثبؿذ.

فعبلیتهبی اصلی مذیریت کیفیت جبمع (محقر)28 :1358،
 )1سّجشی
 )2ثشًبهِ سیضی اػششاسظیه
 )3هـششی هذاسی
 )4سٍیىشد ٍالغ گشایبًِ ثِ سلوین گیشی
 )5هذیشیز هٌبثغ(اًؼبًی ٍ)...
 )6هذیشیز فشآیٌذ
 )7هذیشیز سبهیي وٌٌذگبى
ثِ طَس هؼوَل اسائِ یه هذل هفَْهی ثِ ػٌَاى ًمطِ ؿشٍع ٍ هجٌیبیی ثیشای اًجیبم هطبلؼیبر ٍ
سحمیمبر هیثبؿذ .ثِ گًَِ ای وِ ساثطِ ثیي هشغیشّبی هَسد ًظش سحمییك ٍ سٍاثیط هییبى آًیبى سا
هـخق هیًوبیذ .هذل هفَْهی دس ٍالغ ًمـِ رٌّی ٍ اثضاس یه اػیششاسظی ثیشای ؿیشٍع ٍ اًجیبم
سحمیك اػز ،ثطَسیىِ اًشظبس هیسٍد دس صهبى اجشای سحمیك ،هشغیشّب ،سٍاثط ٍ سؼبهالر ثیي آىّیب
ثشسػی ٍ هَسد آصهَى ٍالغ ؿذُ ٍ ثشحؼت ضشٍسر سؼذیالسی دس آى كَسر دزیشد .دس حبلیز ولیی
1 Efficiency
2 Effectiveness
3 Bvyatzys
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هیسَاى هذل سا دس دًیبی ٍالؼی اجشا ًوَد ٍ یب ثب اػیشفبدُ اص سٍؽ دلفیی ،هلیبحجِ ثیب خجشگیبى،
سَصیغ دشػـٌبهِ ٍ یب ثب ثْشُگیشی اص فٌَى سیبضی ٍ ؿجیِ ػبصی آى سا آصهَد( .هـیبسوزوٌٌیذگبى
ٍیىیدذیبی اًگلیؼی ،ثشداؿز ؿذُ دس  2هبسع )2012
دس ایي همبلِ اص هذل هفَْهی اسائِ ؿذُ سَػط جٌبة آلبی دوشش ػلی هحمش (اػشبد یبس داًـیىذُ
هذیشیز داًـگبُ سْشاى) ٍّوىبساى ایـبى دس همبلِ ثشسػی سیبثیش فؼبلیشْیبی هیذیشیز ویفییز ثیش
ػولىشد ػبصهبىّب ( ،)1385ثِ ػٌَاى دبیِ سحمیك اػشفبدُ ؿذُ اػز.

p3

p2

p1

TQM

m1

m2

m3

ًوَداس ؿوبسُ یه -هذل هفَْهی هَسد اػشفبدُ دس سحمیك (هحمشٍّوىبساى)1385،
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تطریح متغیرهبی مذل
هشغیشّبی هب دس ایي سحمیك ثِ ؿشح ریل اػز:
 : TQMهذیشیز ویفیز جبهغ
: m1
 .اّذافی وِ اص ساّجشدّب ٍ اـن اًذاصّبی هؼبًٍز اػشخشاج هیؿَد.
(هـششی هذاسی ٍ)...

.
:mn
:p1

فؼبلیشْبی اكلی هذیشیز ویفیز جبهغ
( .سّجشی ،ثشًبهِ سیضی ٍ)...
:Pn

روش ضنبسی تحقیق
ایي همبلِ ثِ لحبظ ّذف اص ًَع وبسثشدی ٍ اص ًظش ًَع سٍؽ سَكیفی –دیوبیـی هیثبؿذ .دس ایي
سحمیك طی هشاحل هخشل اص سٍؿْبی صیش ثشای جوغ آٍسی دادُّب اػشفبدُ هیؿَد:
 مطبلعبت کتببخبنهای و اینترنتی:سَكی ٍ آؿٌبیی ثب هؼیبسّب ٍ ؿبخلِ ّیبی هشثیَ
ثِ هذیشیز ویفیز جبهغ ٍ ؿٌبخز ػولىشدّبی آى.
 مصبحبه :ثیـشش جٌجِ اوشـبفی داسد ٍ ثشای ؿٌبػبیی هؼیبسّیب ٍ ؿبخلیِ ّیبی خیبف
هؼبًٍز آهبدٍدـشیجبًی ًبجب ٍ آؿٌبیی ثب هَلؼییز فؼلیی هؼبًٍیز دس خلیَف هَضیَع
سحمیك.
 پرسشنبمه :ثِ هٌظَس اخز ًظش اص وبسؿٌبػبى ٍ خجشگبى حَصُ سحمیك دس هَسد هؼیبسّیب
ٍ ؿبخلِّب.
دس اًشْب ًیض ثب ثْشُ گیشی اص ًیشم افیضاس  ٍ spssاًجیبم آصهیَى آهیبس اػیشٌجبطی (آصهیَى  tسیه
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ًوًَِای) سجضیِ ٍ سحلیل ًشبیج حبكل اص دشػؾ ًبهِّب اًجبم دزیشفشِ ٍ سبثیشار هَضَع همبلیِ ثیش
ػولىشد ولی هؼبًٍز آهبد ٍ دـشیجبًی ًبجب هَسد ثشسػی لشاس گشفشِ اػز.

جبمعه آمبری
دس ایي سحمیك سؼذاد ً 37فش اص داًـجَیبى ٍ داًؾ آهَخشگبى وبسؿٌبػی اسؿیذ هیذیشیز آهیبد
ٍدـشیجبًی ثِ ػٌَاى جبهؼِ آهبسی اًشخبة ٍ ،ثب اًجبم هلبحجِ ٍ دشػؾ ػئَا ر سحمیك اص سویبهی
ایـبى ًؼجز ثِ جوغ آٍسی اطالػبر الذام گشدیذ.

هذف تحقیق
ایي سحمیك ثب ّذف ؿٌبػبیی هیضاى سبثیش اجشائی ًوَدى فؼبلیزّبی هذیشیز ویفیز جیبهغ ثیش
ػولىشد هؼبًٍز آهبدٍدـشیجبًی ًبجب كَسر گشفشِ اػز.
اهذاف فرعی


ؿٌبػبیی هیضاى سبثیش اجشائی ًوَدى فؼبلیزّبی هیذیشیز ویفییز جیبهغ ثیش

ثْجَد ؿبخق هـششی هذاسی دس هؼبًٍز آهبدٍدـشیجبًی ًبجب


ؿٌبػبیی هیضاى سبثیش اجشائیی ًویَدى فؼبلییزّیبی هیذیشیز ویفییز جیبهغ

ثشثْجَد ؿبخق سضبیز هٌذی وبسوٌبى دس ػولىشد هؼبًٍز آهبدٍدـشیجبًی ًبجب


ؿٌبػبیی هیضاى سبثیش اجشائیی ًویَدى فؼبلییزّیبی هیذیشیز ویفییز جیبهغ

ثشثْجَد ؿبخق اثشثخـی هبهَسیشْبی هحَلِ ثِ هؼبًٍز آهبدٍدـشیجبًی ًبجب.
سئوال اصلی :اجشاییی ًویَدى هیذیشیز ویفییز جیبهغ سیب ایِ هییضاى ثیش ػولىیشد هؼبًٍیز
آهبدٍدـشیجبًی ًبجب سبثیش گزاس خَاّذ ثَد؟
سئوال فرعی :اجشایی ًوَدى هذیشیز ویفیز جبهغ ثش ثْجَد هـششی هذاسی ثِ ػٌَاى یىیی اص
ؿبخقّبی ػولىشد هؼبًٍز آهبدٍدـشیجبًی ًبجب سب اِ هیضاى هَثش اػز؟
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یبفتههبی تحقیق و تجسیه و تحلیل نتبیج
سبثیشاسی وِ اجشایی ًوَدى هذیشیز ویفیز جبهغ ثش ػولىشد هؼبًٍز آهبدٍدـشیجبًی ًبجب خَاّذ
داؿز:
دس ایي لؼوز هیضاى سبثیشار اجشایی ًوَدى هذیشیز ویفیز جبهغ ثش ػولىشد هؼبًٍز دس اْیبس
هحَس هـششی هذاسی ،سضبیشوٌذی وبسوٌبى ،اثشثخـی ػبصهبى دس هَسد اًجبم هبهَسیشْیب ٍ ویبّؾ
ّضیٌِّب ،وِ ّوگی اص هَاسد هَسد سبویذ دس ساّجشدّبی هؼبًٍز هیثبؿٌذ ،اص جبهؼیِ آهیبسی هیَسد
دشػؾ لشاسگشفز وِ ثشای سبئیذ ٍ ییب سد فشضییبر اص آصهیًَشی سیه ًوًَیِ ای ( ٍ )t-testاًجیبم
هحبػجبر آهبسی سَػط ًشم افضاس  spssكَسر گشفشِ اػز.
دسآصهَى سی سه ًوًَِ ای ،هیبًگیي ج بهؼِ ثب ییه ػیذد ثبثیز همبیؼیِ ٍ فشضییِ ّیبی ،كیفش
(هیبًگیي جبهؼِ ثشاثش ثب ػذدثبثز) ٍهخبل كفش (ػذم هطبثمز هیبًگیي جبهؼِ ثب ػذد ثبثز) هیَسد
آصهَى لشاس هی گیشدوِ ًشبیج حبكلِ ثِ ؿشح جذاٍل ریل هیثبؿذ:

مطتری مذاری
دس صهیٌِ هـششی هذاسی (ثب هَلفِ ّبی سىشین هـششی ،اػشوبدثخـی ثِ هـششی ،سحَیل خذهز
ٍ وب ی ثب ویفیز ،ثِ هیضاى وبفی ٍ دس ٍلز هٌبػت) ثىبسگیشی ػیؼشن هیذیشیز ویفییز جیبهغ
ساثطِ هؼشمین ٍهؼٌب داسی ثب سضبیز هـششی داسد (ػطح هؼٌیی داسی ثذػیز آهیذُ اص آصهیَى T
ووشش اص خطبی آصهَى هیثبؿذ) ثٌبثشایي هیسَاى گفز سىشین هـششی ،سحَیل گیشی وب ٍ خذهز
ثِ هیضاى وبفی دس هَػذ همشس ٍ ثب ویفیز ثب  ،هطلَة هـششیبى هؼبًٍز هیثبؿذ.
جذٍل ؿوبسُ یه -سجضیِ ٍ سحلیل فشضیِ اٍل
آصهَى T

سؼذاد

هیبًگیي

دسجِ آصادی

ػطح هؼٌیداسی

فشضیِ اٍل

37

8/5676

36

0/044
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رضبیتمنذی کبرکنبن
دسصهیٌِ سضبیشوٌذی وبسوٌبى (ثب هَلفِ ّبی سوبیل وبسوٌبى ثِ اداهِ حضَس دس ػیبصهبى ،هییضاى
ٍفبداسی ثِ ػبصهبى ،اسائِ دیـٌْبدار ثْجَد سَػط وبسوٌبى ٍ ّوچٌیي اسائِ ؿیبخقّیبی اسصییبثی
ػولىشدوبسوٌبى) ًوشار ػولىشد ٍ اػطب سـَیك ٍ وبساًِ ثش اػبع ًوشار ثییي ثىیبسگیشی ػیؼیشن
هذیشیز ویفیز جبهغ ثب سضبیشوٌذی وبسوٌبى ساثطِ هؼشمین ٍ هؼٌب داسی ٍجَد داسد (ػطح هؼٌی
داسی ثذػز آهذُ اص آصهَى  Tووشش اص خطبی آصهَى هیثبؿذ).
جذٍل ؿوبسُ دٍ -سجضیِ ٍ سحلیل فشضیِ دٍم
آصهَى T

سؼذاد

هیبًگیي

دسجِ آصادی

ػطح هؼٌیداسی

فشضیِ دٍم

37

8/4595

36

0/023

اثربخطی مأموریتهب
دس صهیٌِ اثشثخـی هبهَسیشْبی هحَلِ ثِ هؼبًٍز (ثب هَلفِ ّبی وَسبُ ؿذى هیذر صهیبى اًجیبم
فشآیٌذّب) ابثه ػبصی ،اًجبم هَثش ٍ ػبسی اص اضیبفِ ویبسی فشایٌیذّب ٍ هبهَسیشْیب (ًیبة ػیبصی)،
وبّؾ سؼذاد ضبیؼبر (وب ّبی ثالسىیل  ،خبسج اص سدُ ،سػَة وب دس هخبصى ٍ)...ثییي ثىیبسگیشی
ػیؼشن هذیشیز ویفیز جبهغ ثب اثشثخـی ػبصهبى ساثطِ هؼشمین ٍ هؼٌب داسی ٍجَد داسد (ػیطح
هؼٌی داسی ثذػز آهذُ اص آصهَى  Tووشش اص خطبی آصهَى هیثبؿذ).
جذٍل ؿوبسُ ػِ -سجضیِ ٍ سحلیل فشضیِ ػَم
آصهَى T

سؼذاد

هیبًگیي

دسجِ آصادی

ػطح هؼٌیداسی

فشضیِ ػَم

37

8/6757

36

0/012
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کبهص هسینههبی سبزمبن
ثب سَجِ ثِ ػبخشبس غیش اًشفبػی ًبجب ثِ ثحث وبّؾ ّضیٌیِ دس كیَسر اجشاییی ؿیذى ػیؼیشن
هذیشیز ویفیز جبهغ ،ثِ كَسر ؿبخلی جذاگبًِ ٍ ًِ دس همَلِ اثشثخـی دشداخشِ ؿذُ اػز.
جذٍل ؿوبسُ اْبس -سجضیِ ٍ سحلیل فشضیِ اْبسم
آصهَى T

سؼذاد

هیبًگیي

دسجِ آصادی

ػطح هؼٌی داسی

فشضیِ اْبسم

37

3/7568

36

0/524

دس ایي صهیٌِ وبّؾ ّضیٌِ ّبی ػبصهبى ثِ اػشٌبد ًشبیج ثذػز آهذُ ثییي ثىیبسگیشی ػیؼیشن
هذیشیز ویفیز جبهغ ثب وبّؾ ّضیٌِ ّبی ػیبصهبى ساثطیِ هؼیشمین ٍ هؼٌیب داسی ٍجیَد ًیذاسد.
(ػطح هؼٌی داسی ثذػز آهذُ اص آصهَى  Tثیـشش اص خطبی آصهَى هیثبؿذ)
بحث و نتیجهگیری
ثب سَجِ ثِ ایٌىِ ًبجب اػبػب «ػبصهبًی غیشاًشفبػی ثیَدُ ٍ داسای ؿیشایطی ٍییظُ ثیب هبهَسییز ٍ
اّذافی خبف هیی ثبؿیذلزادسن ویفییز اص ػیَی وبسوٌیبى ًبجیب ثیِ ػٌیَاى هـیششیبى هؼبًٍیز
آهبدٍدـشیجبًی ثب ثبصاس وبهال» هشفبٍر هیثبؿذ لزا سحلیل سد فشضیِ اْبسم سحمیك هیسیَاى گفیز
«ثب دس ًظش گشفشي ؿشایط ٍیظُ هؼبًٍز وِ دس اثشذای ساُ هیثبؿذً ،یبص ثِ ػیشهبیِ گیزاسی دس اییي
خلَف هحؼَع ثَدُ ٍ ثب هلبحجِ ّبی كَسر گشفشِ اغلت دشػؾ ؿًَذگبى ارػیبى داؿیشٌذوِ
اػشمبد ثِ وبّؾ ّضیٌِ ّبی ػبصهبى دس اثش دیبدُ ػبصی ػیؼشن هذیشیز ویفیز ،دس وَسیبُ هیذر
ًذاؿشِ لیىي هیسَاى ثبصدّی ّضیٌِ ای ،دیبدُ ػبصی ػیؼیشن هیذیشیز ویفییز سا صهیبى ثیش ٍدس
ثلٌذهذر دیؾثیٌی ًوَد».
ثٌب ثش ایي ًشبیج حبكل اص ایي سحمیك سمشیجب «ثب ػیَاثك سحمیمیبر ثیِ ػویل آهیذُ دس خلیَف
هَضَع سبثیش دیبدُ ػبصی ػیؼشن هذیشیز ویفیز جبهغ ثیش ػولىیشد ػیبصهبًْبی هـیبثِ هٌطجیك
هیثبؿذ ٍ هیسَاى ثب سمَیز ٍسوشوض ثش ػیؼشن هذیشیز ویفیز جبهغ ّوضهبى ثب سَجیِ ثیِ ثْجیَد
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هؼشوش فؼبلیزّبی اًجبم گشفشِ دس ػطح هؼبًٍز آهبدٍدـشیجبًی ًبجیب ،دس خلیَف دییبدُ ػیبصی
هذیشیز ویفیز جبهغ ٍ ثْشُ گیشی اص سبثیشار ه جز آى دس ػولىشدّبی هؼبًٍز ثیب ػیبصهبىّیبی
ػشآهذ ّوؼَ ؿذ».
هذیشیز ویفیز جبهغ فشایٌذی اثشثخؾ اػز وِ اص طشییك سیشٍیج ییه فشٌّیگ هـیبسوشی دس
سلوینگیشی ّوِ ػطَح ٍ اػضبی ػبصهبى سا دسثشگشفشِ ٍ ثِ سىبدَ دس ساػشبی ثْجَدویفی هؼشوش
ٍ هذاٍم ٍا هیداؿشِ ٍ سضویي وٌٌذُ سضیبیز هـیششیبى ،سضیبیز وبسوٌیبى ،افیضایؾ اثیش ثخـیی
ػبصهبى ٍ دس ثلٌذ هذر وبّؾ ّضیٌِ ّبی ػبصهبى هیثبؿذ.
سلوینگیشیّب دس ایي ػیؼشن هـبسوشی ٍ گشٍّی ،كشف ًظش اص همبم ػبصهبًی ٍ هٌبفغ فیشدی،
هَجت ثْجَد هذاٍم ویفیز خذهبر هیؿَد .افضایؾ سضبیشوٌذی وبسوٌبى وِ خَد سبثیشار ه جیز
فشاٍاًی ثش ػولىشد ٍ افضایؾ ویفیز فشآیٌذّبی ػبصهبى داسد اص طشیك هـبسوز ایـیبى دس سلیوین
گیشیّب ٍ ایجبد ػیؼشوْبی دبداؽ ٍ سـَیك حبكل هیؿَد .دیـگیشی اص ثشٍص ثحیشاى ٍ هیذیشیز
ثحشاى ،آهَصؽ ػولی ویفیز ثِ اػضبی ػبصهبى ٍایجبد حؼي ؿْشر ثشای ػیبصهبى اص ًمیؾّیبی
ثشجؼشِ هذیشیز ویفیز جبهغ هیثبؿٌذ .وِ هؼیلوب «سیبثیشار ثؼیضایی دس ثْجیَد سلیَیشهؼبًٍز
آهبدٍدـشیجبًی ًبجب دس ارّبى ػوَهی ٍ ًگبّْبی ثشٍى ػبصهبًی ًبجب خَاّیذ داؿیز .ثبییذ دس ًظیش
داؿز دیؾ صهیٌِّبیی جْز دیبدُ ػبصی ػیؼشن هذیشیز ویفیز جبهغ صم هییثبؿیذ .ووجیَد
سؼْذ هذیشیز ٍ ثین اص سحَل آفشیٌی ،همبٍهز دس ثشاثش سغییشار فشٌّگی ٍ دسن ٍ اجشای ًبدسػیز
یب ػشثبص صدى اص اجشای ایي ًگشؽ اص جولِ هَاًیغ ػویذُ ٍ ػلیل اػبػیی ػیذم هَفمییز هیذیشیز
ویفیز جبهغ اػز وِ حشی ا هىبى ثبیذ ثِ ٍػیلِ اًجبم الذاهبسی اٌذ ثشطشف ؿًَذ».
پیطنهبدهب
دس ایي ثخؾ ثب سَجِ ثِ هشٍس هجبًی ًظشی ،دیـیٌِ سحمیمبر گزؿشِ ٍ ًیض یبفشیِّیبی سحمییك،
دیـٌْبدّبیی ثشای اجشائی ًوَدى هذیشیز ویفیز جبهغ دس هؼبًٍز آهبدٍدـشیجبًی ًبجب ثیِ ؿیشح
ریل اسائِ هیگشدد:
 .1ایجبد ػیؼشن سمذیش ٍ سـَیك (دشداخز وبساًِ ٍدبداؽ)
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 .2ایجبد ػیؼشنّبی سَاًوٌذ ػبص ٍ آهَصؽ وبسوٌبى
 .3سشغیت ثِ یبدگیشی دس وبسوٌبى (اجشای صهیٌِ ّبی صم ثشای اداهِ سحلیل وبسوٌبى)
 .4سؼییي اّذاف (ثِ ٍاػطِ ًگبسؽ ساّجشد ٍ وبسثؼزّبی آى)
 .5سؼییي فشآیٌذّبی اػبػی ّش لؼوز (دس غبلت دشٍطُ هىٌب ٍ وبسثؼز ّبی ساّجشد)
 .6سؼییي هـششیّبی ّش فشآیٌذ.
 .7سؼییي فشآیٌذّبیی وِ ًیبص ثِ اسسمب داسًذ.
 .8الذاهبر ثِ كَسر ػیؼشوبسیه كَسر دزیشد.
 .9هشاحل اجشایی الذاهبر ثِ كَسر دیَػشِ ٍ گبم ثِ گبم اًجبم گیشد.
 .10دس خلَف حفع ٍ ًوبیؾ دػشبٍسدّب الذام ؿَد( .دس حبل حبضش ػلیشغن حلَل هَفمیشْبیی
دسخَس سَجِ ثشای هؼبًٍز ،دس خلیَف اسسجیب اییي هَفمییزّیب ثیب ثىیبسگیشی ػیؼیشوْبی
هذیشیز ویفیز جبهغ ٍ اطالع سػبًی وبهلی كَسر ًگشفشِ اػز)
 .11ػیؼشن اسسجبطی هٌظن ٍ لَی ثشای اًشمبل سجشثیبر ایجبد ؿَد( .دس هجحیث هیذیشیز ویفییز
جبهغ ،ثٌب ثِ سحمیمبر هحمك ّیچگًَِ ثبًیه اطالػیبسی ٍ ًیشم افیضاس اًشمیبل داًـیی دس اییي
خلَف هَجَد ًیؼز)
 .12دس صهیٌِ هؼشٌذ ػبصی الذاهبر صم اًجبم دزیشد (سْیِ فشمّب ،ثجز دیـشفزّب ٍ)...
 .13دس صهیٌِ ثشداؿشي هَاًغ ٍ هـىالر اسسمبی ثشخیی فشایٌیذّب الیذاهبر ثیـیششی ثبییذ كیَسر
دزیشد.
ً .14ـبًگشّبی اسسمبی ویفیز سؼییي ؿًَذ( .سبوٌَى ػَاهل ثحشاًی هَفمیز سؼییي ًـذُ اػز)
ً .15یبصّب ٍ اًشظبسار ریٌفؼبى وبهال سؼییي ٍ هـخق ؿَد.
 .16دس خلَف الذاهبسی وِ اًجبم هیگیشد ثْجَد هؼشوشّوَاسُ هذ ًظش ثبؿذ.
 .17آهَصؽ هؼشوش ٍ هذاٍم ًیشٍی اًؼبًی ٍ آهَصؽ هْیبسرّیبیی دس ساػیشبی اًؼطیبف دیزیشی ٍ
دزیشؽ سغییش ٍ سحَل.
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ٍ .14صاسر سؼبٍى ،هؼبًٍز سحمیمبر ،آهَصؽ ٍ سیشٍیج ،دفشیش آهیَصؽ ،)1389( .جیضٍُ آهَصؿیی
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