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ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

تیریدم 7یسدنهم 

باتک 7تاصخشم 

ددجم یسدنهم  رد  اهدنیآرف  يزاس  7لدم 

نامزاس رد  ددجم  یسدنهم  11داعبا 

تاعالطا يروانف  قیرط  زا  یناسنا  عبانم  ددجم  18یسدنهم 

ددجم یسدنهم  هب  هرابود  22یهاگن 

روشک یلاع  شز  ومآ  رد  اهدنیآرف  ددجم  یسدنهم  يارجا  یلیلحت  25یسررب 

راک بسک و  ددجم  یسدنهم  دنیارف  رد  تاعالطا  يروانف  32شقن 

اهمتسیس عیانص و  یسدنهم  رب  39ياهمدقم 

شرافس تیریدم  ددجم  یسدنهم  تایلمع  47یحارط 

ریذپان بانتجا  یترور  ضـ ددجم ، 56یسدنهم 

نامزاس يزاسهیبش  رد  ددجم  یسدنهم  شقن  63یسررب 

یتلود ياهنامزاس  رد  ددجم  69یسدنهم 

يراک دنیآرف  ددجم  یسدنهم  ریگارف و  تیفیک  75تیریدم 

نآ دربراک  80یمونوگرا و 

سوکعم 86یسدنهم 

میاداراپ 90هخرچ 

يروآون 94یسدنهم 

ینامزاس يرامعم  96میهافم 

عیانص یسدنهم  99یسانشفیرعت 

تیقالخ نهذ و  100یسدنهم 

دیلوت يزیر  همانربرد  یناسنا  لماوع  103یسدنهم 
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ددجم یسدنهم  میهافم  اب  108ییانشآ 

یسدنهم 114تیریدم 

زیختفن قطانمداوموالاک  ددجم  119یسدنهم 

یگولاتاک 124یسدنهم 

روحم شهوژپ  یسدنهم  مولع  نیون  127میداراپ 

ینمیا 133یسدنهم 

اه تکرش  هرابود  135یسدنهم 

یشزومآ ياهدنیارف  ددجم  148یسدنهم 

یسدنهم ياه  شزومآ  رد  157يروآون 

ریگارف یسدنهم  168زاب 

رازاب میظنت  ماظن  رد  184یسدنهمزاب 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  186هرابرد 
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تیریدم یسدنهم 

باتک تاصخشم 

www.modiryar.com تیریدم /  یسدنهم  : روآدیدپ مان  ناونع و 
www.modiryar.com  : رشان

ناهفصا 1391. هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  : ناهفصا : یلاتیجید رشن  تاصخشم 
هنایار  هارمه ,  نفلت  رازفا  مرن  : يرهاظ تاصخشم 

یسدنهم تیریدم -  : عوضوم

ددجم یسدنهم  رد  اهدنیآرف  يزاس  لدم 

يدمحم  اضر  یناضمر ، میرم  يودبلا ، ریما  رتکدتیریدم  رد  ددجم  یسدنهم  reengineering ... 
BPM=Business Process  ) راـک بسک و  ياهدـنیارف  يزاسلدـم  ياهـشور  هک  اهدـنیارف  لـیلحت  شیاـمن و  ياههویـش  : هدـیکچ
. دنتـسه راک  بسک و  ياهدـنیارف  ددـجم  یـسدنهم  هژورپ  کی  تیقفوم  رد  رثوم  لماوع  نیرتمهم  زا  دـنوشیم ، هدـناوخ  ( Modeling

دیدج ياهدنیارف  شیامن  دوجوم و  ياهدنیارف  جارختـسا  روظنم  هب  اهدنیارف و  نارگلیلحت  طسوت  هک  تسا  یتیلاعف  اهدـنیارف  يزاسلدـم 
ياـهرازبا زا  نارگلـیلحت  یتیلاـعف  نـینچ  رد  دریگیم . رارق  هدافتــسا  دروـم  ددــجم  یــسدنهم  ياـهيژتارتسا  اهيژولودــتم و  ماـمت  رد 

ياهـشور هسیاقم  و  یفرعم ، هب  هلاقم  نیا  رد  دـننکیم . هدافتـسا  نامزاس  هدـنیآ  تیعـضو  یلعف و  تیعـضو  ندرک  لدـم  يارب  يزاسلدـم 
يزاسلدم ایوپ ، يزاسلدـم  ، IDEF0، IDEF1، IDEF1X، RAD، REAL لـماش راـک  بسک و  ياهدـنیارف  يزاسلدـم  لومعم 

یسدنهم حالطصاهمدقم  . دوشیم هتخادرپ  کی  ره  بیاعم  ایازم و  يزاسلدم ، لحارم  شیامن ، هوحن  نینچمه  و  ، MAIS و AI ارگئش ،
هنیمز رد  ار  ییاهباتک  تروپنواد  یپماچ و  رمه ، هک  ینامز  زا  ًاصوصخم  ههد 1990 و  ياهلاس  زا  راک  بسک و  ياهدنیارف  ( BPR  ) ددجم

ههد نیا  رد  یتباقر  ياـهراشف  تـالوحت و  رییغت و  دـش . جـیار  دـندرک ، رـشتنم  ددـجم  یـسدنهم  هب  طـبترم  لـئاسم  دراوم و  يزاـسنشور 
مهم و عوضوم  کی  ناونع  هب  ار  راک  بسک و  ياهدـنیارف  ددـجم  یـسدنهم  داد و  رارق  اهنامزاس  يور  شیپ  ار  يدـیدج  ياـهیریگتهج 
ددجم و ياهیاپ  رکفت  کی  زا  تسا  ترابع  راک  بسک و  ياهدنیارف  ددجم  یـسدنهم  . درک حرطم  یتعنـص  یملع و  لفاحم  رد  هجوت  لباق 
، نامز هنیزه ، ریظن  ییاههبنج  زا  اهنآ  رد  یـشهج  ياهدوبهب  هب  یبایتسد  يارب  راک  بسک و  ياهدنیارف  ددجم  یحارط  رد  یـساسا  حالـصا 

ياهمتـسیس اهدـنیارف و  ددـجم  یحارط  قـیرط  زا  ناـمزاس  رد  یــساسا  ياـهدوبهب  داـجیا  لاـبند  هـب   BPR. تامدـخ تعرـس و  تیفیک ،
لوحت داجیا  يارب  زاساناوت  کی  ناونع  هب  شیادیپ  زا  سپ   BPR تساهنآ . نابیتشپ  ینامزاس  ياهراتخاس  عبانم و  نینچمه  کیژتارتسا و 

دندرک و لابقتـسا   BPR زا دوخ  ياـهدرکراک  رد  يدـج  ياـهدوبهب  داـجیا  روـظنم  هب  اـهنامزاس  زا  يرایـسب  دـش و  حرطم  اـهنامزاس  رد 
لاحنیا اب  دـندرک . شرازگ  یـشهج  يداـینب  تارییغت  هب  یباـیتسد  يارب  نآ  يریگراـکهب  رد  ار  دوخ  قفوم  براـجت  يددـعتم  ياـهتکرش 

يژولودتم و دیسریم . رظن  هب  يرورـض  دندشیم  هجاوم  تسکـش  اب   BPR ياه هژورپ  دصرد  هکنیا 70 هب  هجوت  اـب   BPR رد يرگنزاب 
BPR روـهظ زا  شیپ  . دنتـسه  BPR هژورپ کـی  تیقفوـم  رد  رثوـم  لـماوع  نیرتـمهم  زا  راـک  بـسک و  ياهدـنیآرف  يزاسلدـم  شور 

رادومن ریظن  ییاهکینکت  طسوت  ناربراک  طسوت  اههداد  شزادرپ  ياهـشور  یکیفارگ  يزاسلدـم  لـماش  لـصا  رد  اهدـنیارف  يزاسلدـم 
بسک و ياهدـنیارف  يزاسلدـم  يارب  دوب . يدرکراک  ياههزوح  رد  یتاعالطا  ياهمتـسیس  هعـسوت  زا  ینابیتشپ  فدـه  اب  هداد و  ناـیرج 

اعون اـما  درک . باـختنا  دـیاب  ار  ییاهـشور  هچ  دنتـسه و  رتبساـنم  ییاهیراذـگهناشن  هچ  هک  درک  هجوـت  هلأـسم  نیا  هب  ادـتبا  دـیاب  راـک ،
هاگن اب  . دراد دوشیم  ماجنا  اـهنآ  يارب  يزاسلدـم  هک  يدارفا  يزاسلدـم و  فدـه  نوچ  یلماوع  هب  یگتـسب  يراذـگهناشن  نیرتبساـنم 
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: دوشیم هدهاشم  اهيژولودتم  مامت  رد  كرتشم  هفیظو  کی  دوشیم  هدـهاشم  لودج 1  رد  هک  روطنامه   BPR ياهيژولودتم هب  یلک 
يزاسلدـم هک  تفگ  ناوتیم  تحارـصهب  دـیدج . ياهدـنیارف  درکلمع  یگنوگچ  شیامن  یلعف و  راک  بسک و  ياهدـنیارف  ندرک  لدـم 

(1: زا دنترابع   BPR رد  BPM یساسا شقن  ود  دنکیم .  يزاب  ار  یـساسا  یـشقن   BPR هژورپ رمع  لوط  رد  راک  بسک و  ياهدـنیارف 
ییاراک نازیم  يریگهزادنا  يارب  دیدج  ياهدـنیارف  شیامن  ( 2 اهنآ يازجا  اهتیلاعف و  هتفای  راتخاس  شیامن  اب  ینونک  ياهدـنیارف  جارختـسا 
يروانف ياهتفرـشیپ  هب  هجوت  اـب  روظنم  نیا  يارب  دـشاب . اراد  زین  ار  لـیلحت  تیلباـق  دـناوتیم   BPM دـتم کی  الاب  فیاظو  رانک  رداـهنآ 

رد دناهدرک . یـسررب  فلتخم  ياههاگدید  زا  ار   BPM ياهدـتم فلتخم  ناققحم   . دوشیم هدافتـسا  يرتویپماک  يزاسهیبش  زا  تاعالطا 
نآ و يازجا  راـک و  بسک و  دـنیارف  موهفم  هب  ادـتبا  هلاـقم  همادا  رد  میزادرپیم .  BPM فلتخم ياهدـتم  هسیاقم  یفرعم و  هب  هلاـقم  نیا 
،IDEF0 ، IDEF1، IDEF1X، RAD، REAL لـماش راـک  بسک و  ياهدـنیارف  يزاسلدـم  لوـمعم  ياهـشور  یفرعم  هـب  سپس 

يزاسلدـم . میزادرپ یم  کیره  يزاسلدـم  لحارم  شیاـمن و  هوحن  هسیاـقم  .، MAIS و  AI ارگ ، ءیـش  يزاسلدم  ایوپ ، يزاسلدـم 
ار دوخ  نایرتشم  راکو  بسک  دـنیارف  کی  ( 1  : تسا هدش  لیکـشت  یلـصا  ءزج  جنپ  زا  راک  بسک و  دنیارف  کیراک  بسک و  ياهدـنیارف 

ماـجنا يرتـشم  يارب  شزرا  قـلخ  فدـه  اـب  اـهتیلاعف  نیا  ( 3. تسا هدـش  لیکـشت  تیلاـعف  يدادـعت  زا  راـکو  بسک  دـنیارف  کـی  ( 2. دراد
راـک بسک و  دـنیارف  کـی  رد  ( 5. دنـشاب نیـشام  ای  ناسنا  تسا  نکمم  هک  دـنوشیم  ماجنا  تیلاـعف  ناـیرجم  طـسوت  اـهتیلاعف  ( 4. دوشیم
هدرک میسقت  هتسد  هب 4  ار  اهدنیارف  يزاسلدم ، ياهـشور  دنتـسه . دنیارف  لک  لوئـسم  هک  دنتـسه  ریگرد  ینامزاس  دحاو  نیدنچ  ٌالومعم 

نیا دوشیم . فیرعت  اهتیلاعف  زا  یـصخشم  بیترت  تروص  هب  راک  بسک و  دـنیارف  کـی  هویـش  نیا  رد  ارگتیلاـعف : ياـهشور  ( 1  : تسا
یگدیچیپ شیامن  رد  تسا  نکمم  هزیناکم  شرگن  نیا  لاح  نیا  اب  دـنراد . راک  بسک و  ياه  لدـم  شیالاپ  يارب  یبوخ  درکراک  اهـشور 

: ارگ ءیش  ياه  شور  ( 2. دوش لکشم  راچد  راک  بسک و  دیدج  ياهدنیارف  يزاسهدایپ  يارب  هجیتن  رد  دشاب و  هتشاد  فعـض  راک  یعقاو 
ندرکلدـم يارب  ییارگ  ءیـش  لوـصا  دنتـسه . طـبترم  يرگهژیو  ثراوـت و  يزاـسلوسپک ، ریظن  ییارگءیــش  میهاـفم  اـب  اههویــش  نـیا 

ساسا رب  ار  ناشراک  ًالومعم  هورگ  ياضعا  ای  دـنیارف  نابحاص  دـننام  یناربراک  لمع  رد  اما  تسا  هدافتـسا  لباق  راـک  بسک و  ياهدـنیارف 
هک تساهشقن  زا  یبیکرت  تروص  هب  راک  بسک و  دنیارف  کی  اهـشور  نیا  رد  ارگشقن : ياهشور  ( 3. ءیش هن  دننکیم  فیصوت  تیلاعف 

یعقاو يایند  رد  راـکو  بسک  دـنیارف  کـی  دوشیم . فیرعت  اـهنآ  ناـیم  تـالماعت  اـهنآ و  ياهتیلوئـسم  دارفا و  زا  ياهعومجم  تروص  هب 
هب شقن  ره  دـنهدیم . ماـجنا  یباـختنا  اـی  يزاوم و  یبـیترت ، تروص  هب  ار  هدـش  لوـحم  ياـهراک  هک  تسا  یفلتخم  ياهـشقن  زا  لکـشتم 

هداد شیامن  اهـشقن  نایم  لماعت  تروص  هب  راک  بسک و  دنیارف  کی  دوشیم و  هتفرگ  رظن  رد  لقتـسم  لاعف و  يزاسلدـم  دـحاو  تروص 
. دـهد ماـجنا  ار  یـصاخ  ياـهتیلاعف  دـشاب و  ریگرد  اـهتیلاعف  زا  ياهعومجم  رد  تسا  نکمم  شقن  کـی  اهـشور  نیا  رد  نیارباـنب  دوشیم .

قطنم کی  بیترت  نداد  ناشن  يارب  هک  تسا  نیا  اهـشور  نیا  فعـض  داد . تبـسن  صاخ  شقن  کی  هب  ناوتیم  ار  اهتیلاعف  زا  ياهعومجم 
هب تاطابترا  دـنیارف  اهـشور  نیا  رد  دـناهدش . انب  یتخانـشنابز  يروئت  ساـسا  رب  ارگ : لـمع  - راـتفگ ياهـشور  ( 4. دنتـسین بسانم  هدیچیپ 

تروص هب  دـناوتیم  راـک  بسک و  ره  هکنآ  دوجو  اـب  تیاـضر . ارجا و  قفاوت ، داهنـشیپ ، دوشیم : هدـید  ياهلحرم  هقلح 4  کـی  تروص 
ياهدنیارف قلخ  ای  ینونک  ياهدنیارف  لیلحتهب  یکمک  نادنچ  يزاسلدم  ياهـشور  زا  هتـسد  نیا  دوش ، هدید  هدننک  افیا  يرتشم و  طابترا 

IDEF0 شور IDEF0 1 .- دوشیم هتخادرپ  کی  ره  زا  يرصتخم  حرش  نایب  یفرعم و  هب  همادا  ردیزاسلدم  ياهشور  . دننکیمن دیدج 
شور نیا  تسا . هدـش  قتـشم  دوشیم ، هتخانـش  هتفایتخاس  یحارط  لیلحت و  شور  ناونع  اب  هک  هداتفا  اج  الماک  یگیفارگ  نابز  کـی  زا 
کی ای  نامزاس  کی  ياهتیلاعف  اهـشنک و  تامیمـصت ، ندرک  لدـم  يارب  دوشیم ، هتخانـش  زین  اهدرکراک  يزاسلدـم  شور  ناونع  اـب  هک 
يارب یلیلحت  رازبا  کـی  ناونعهب  دـناوتیم   IDEF0 شور نآ  رب  هوـالع  دوریم . راـکهب  هتفاـیتخاس  یکیفارگ  بلاـق  کـی  رد  متـسیس 

IDEF0 ياهلدـم تخاس  نیاربانب  دوش . هدافتـسا  تسا ، زاین  دروم  اـهنآ  ماـجنا  يارب  هک  هچنآ  صیخـشت  هدـش و  ماـجنا  راـک  ییاـسانش 
اب تیلاعف  ره  دنتسه . اهتیلاعف   IDEF0 لدم یلصا  ءزج  دریگیم . ماجنا  متـسیس  کی  هعـسوت  رد  هیلوا  ياهتیلاعف  زا  یکی  ناونعهب  الومعم 
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زا يزاسلدم  دنور  رد  . دـنوشیم هدـناوخ   ICOM راـصتخاهب هک  مسیناـکم  یجورخ و  لرتـنک ، يدورو ، دوشیم : صخـشم  ءزج  راـهچ 
ات دنکیم  زکرمت  يدرکراک  طباور  رب  لدم  نیا  نینچمه  دوشیم . هدافتسا  توافتم  حوطس  رد  اهدنیارف  لیلحت  يارب  نییاپ  هب  الاب  درکیور 

اهتیدودحم و ياراد   IDEF0 شور . دوشیم ارجا   ICOM يزاسلدم رادومن  ساسا  رب  دنیارف  کی  رد  ییاهزیچ  هچ "  " هک دـهد  ناشن 
صخـشم ینـشور  هب  ار  اهـشزادرپ  یلاوت  ای  اهطرـش و  تیلاعف ، ياهلدـم  یبتارم  هلـسلس  راـتخاس  تسا . نوگاـنوگ  ياـههبنج  زا  یبیاـعم 

._ مینک دروـخرب  هاـگولگ  ياـهتیلاعف  يرورـض و  ریغ  يرارکت ، ياـهتیلاعف  تسا  نکمم   IDEF0 لدـم کی  لیلحت  نایرجرد  دـنکیمن .
اما دهدیم  ناشن  ار  يدـنمهفیظو  طباور  اهنت  هک  تسا  متـسیس  ياتـسیا  شیامن  تسا _: ریز  راوم  لماش   IDEF0 ياهتیدودحم نیرتمهم 
زا هدافتـسا  اب  لدـم  یبایزرا  یمک و  ياهيزاسلدـم  يارب  دـناوتیمن  شور  نیا  دـهدیمن _. ناشن  ار  نآ  نورد  ياـیوپ  ياـههبنج  اـموزل 

یلاوت ینآ و  تیعضو  تسا _. یلکشم  راک  اهرادومن  نایم  تاعالطا  نایرج  یگنوگچ  نداد  صیخـشت  دور _. راک  هب  یـضایر  ياهـشور 
صخـشم یلرتـنک  ياـههداد  یجورخ و  يدورو  ياـههداد  یتاـعالطا  عـبنم  نینچمه  دـهدی . ــ من ناـشن  حـضاو  ترو  ـــ ـص هب  ار  اـهتیلاعف 

يرتهتفایشرتسگ میهاـفم  اهیراذـگهناشن و  زا  تسا و  هدـش  هداد  هعـسوت   IDEF0 شور هیاـپ  رب   IDEF9000 يزاسلدم شور  . تسین
اهیراذگهناشن و زا  هدافتسا  اب  . دنکیم هدافتسا   ISO 9001 یفیک ياهدرادناتـسا  اب  طابترا  داجیا  شیامن و  روظنم  هب   IDEF0 هب تبسن 
رد ار  دوشیم  لرتنک   ISO 9001 درادناتسا طسوت  هک  ار  ییاهنایرج  اهتیلاعف و  ناوتیم  دوشیم  هدافتـسا   IDEF9000 رد هک  یمیهافم 
زا ییاهـشخب  دوخ  ياهدنیارف  ددجم  یحارط  رد  دنناوتیم  اهنامزاس  بیترت  نیا  هب  درک . صخـشم  دنیارف  کی  لدم  تایئزج  حوطـس  همه 
هک  IDEF1IDEF1 2 .- دنهد صیخـشت  ار  دوش  لامعا   ISO 9001 ياهتیدودـحم اهلرتنک و  دـیاب  نآ  رد  هک  ار  راک  بسک و  دـنیارف 
 - طاـبترا و3 تیدوجوم - - 2 هصخـشم ، دـیلک - لاصتا - تیدوجوم - شور 1 - هس  هیاـپ  رب  تـسا ، یتاـعالطا  يزاسلدـم  شور  کـی 

نامزاس نورد  يایشا  هیلک  دروم  رد  دوجوم  تاعالطا  يروآعمج   IDEF1 شور رد  یلصا  فده  تسا . هتفرگ  لکش   Codd یطابترا
، اهناسنا هکلب  يرتویپماک ، ياههمانرب  راکدوخ  يازجا  اهنت  هن  یتاعالطا  متـسیس  کـی  زا   IDEF1 هاگدید نیاربانب  تساهنآ . تیریدـم  و 
زا ینابیتشپ  يارب  زاین  دروم  یتاعالطا  راتخاس  هک  تسا  یتاعالطا  لدم  کی  داجیا  يارب  یـشور   IDEF1. تسه زین  اهنفلت و ..  اههسفق ،

، يروآعمج دوریم -: راک  هب  ریز  دراوم  ندرک  صخـشم  يارب  شور  نیا  . دـنکیم داجیا  ار  نامزاس  کی  اـی  متـسیس  کـی  ياـهدرکراک 
- تاعالطا رد  یقطنم  تاطابترا  دوجو  تاعالطا - تیریدـم  رب  تراظن  يارب  ینیناوق  دوجو  نامزاس - طسوت  تاعالطا  تیریدـم  هریخذ و 
هک تسا  يزاسلدم  ییانعم  درادناتسا  کی   IDEF1XIEEE IDF1X 3 .- دنوشیم داجیا  تاعالطا  حیحص  دوبن  رثا  رب  هک  یتالکـشم 
زا توافتم  حطـس  هس   IDEF1X رادومن هطبار . هصخـشم و  ماـغیپ , تیدوجوم ، دنتـسه : ریگرد  نآ  نیناوق  يزاسلدـم  رد  رـصنع  راـهچ 
هک دیلک  رب  ینتبم  حطس  ( 2 .) دنکیم فیرعت  ار  اهنآ  نیب  هطبار  اهتیدوجوم و  هک  هطبار  - تیدوجوم حطس  ( 1 :) دنکیم حیرشت  ار  تایئزج 

اههصخشم تایئزج و  لماک  فیصوت  حطـس  ( 3 .) دنکیم يریگمیمـصت  راک  بسک و  نیناوق  صوصخ  رد  اهتیدوجوم  دیلک  زا  هدافتـسا  اب 
رد IDEF3 4 .- دنوشیم هدافتسا  راک  بسک و  يریگمیمصت  يارب  يدیلکریغ  ياهیگژیو  مه  یلـصا و  ياهیگژیو  مه  حطـس ، نیا  رد  هک 
هک دنتسه  يراتفر  ياهدحاو   IDEF3 یلصا ءزج  دریگیم . لکش  صاخ  ویرانس  کی  هنیمز  رد  اهتیلاعف  نیب  طباور  زا  ياهکبش   IDEF3

اهتیدودحم و اهتیعقاو ، ایشا ، عجرم ، هرامش  مان ، بلاق  رد  يراتفر  ياهدحاو  تایئزج  تایصوصخ و  دنوشیم . هداد  ناشن  لیطتسم  کی  اب 
شیامن ار  اهنآ  رتیئزج  حوطـس  ناوتب  ات  درک  هیزجت  رتکچوک  ياهدحاو  هب  ناوتیم  ار  يراتفر  ياهدحاو  دوشیم . هداد  ناشن  اهنآ  حرش 
ناونعهب  IDEF3 شقن دنتسه . طبترم  اهطبار  AND، OR، XOR و  لاصتا ، باعشنا ، لثم  لاصتا  طاقن  طسوت  يراتفر  ياهدحاو  داد .

(2 ناـمزاس رد  ءایـشا  درکراـک  یگنوگچ  رب  زکرمت  ( 1: زا تسا  ترابع  هصالخ  روطهب  راـکو  بسک  ياهدـنیارف  يزاسلدـم  شور  کـی 
هب نییاپ  نییاپ و  هب  الاب  يزاسلدـم  ناـکما  ( 3 هناگدنچ درجت  حوطـس  رظن  زا  مه  هناگدنچ و  ياههاگدید  رظن  زا  مه  يزاسلدـم  لیهـست 
رد RAD 5  - یقطنم رظن  زا  مه  ینامز و  رظن  زا  مه  طباور  شیامن  ناـکما  ( 5 روحم - ءیش روحم و  - دنیارف ياهلیلحت  زا  ینابیتشپ  ( 4 الاب

(2. دنوشیم میسقت  اهـشقن  نایم  اهتیلاعف  ( 1: دوشیم هدافتـسا  يدیلک  موهفم  جنپ  زا  راک  بسک و  ياهدـنیارف  يزاسلدـم  يارب  شور  نیا 
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ییاهتیلاعف فادـها  نیا  هب  یبایتسد  يارب  ( 3. تسا دـنیارف  فادـها  تسا ، نآ  ندروآ  تسد  هب  لابند  هب  دـنیارف  کی  رد  نامزاس  هک  هچنآ 
ناـمزاس و درکلمع  ( 5. دنـشاب هتـشاد  لماعت  رگیدـکی  اب  دنتـسه  هورگ  کی  رد  هک  يدارفا  دـیاب  تیلاعف  ماجنا  يارب  ( 4. دنوشیم یحارط 

رادومن مان  هب  ییاهرادومن  زا  يزاسلدـم  يارب  شور  نیا  رد  . دریگیم ماـجنا  ناـمزاس  راـک  بسک و  نیناوق  قبط  رب  دارفا  ناـیم  يراـکمه 
تیلاعف و دـنیارف ، فادـها  تلاح ، شقن ، لثم  یـساسا  میهاـفم  زا  ( RAD  ) تیلاعف شقن - رادومن  کـی  دوشیم . هدافتـسا  تیلاـعف  - شقن
. دنوشیم هداد  ناشن  شنک  باختنا  نامزمه و  ياهتیلاعف  بیترت ، زا  ییاهوگلا  تروص  هب  راک  بسک و  نیناوق  تسا . هدش  لیکـشت  لماعت 

نآ يازجا  تسا و  هدش  هئارا  ( 1995  ) اند طسوت   REAL شور REAL 6 .- دننکیم هدافتـسا  قوف  يدیلک  میهافم  بیکرت  زا  اهوگلا  نیا 
هچ  1 :- تسا راک  بسک و  دادـیور  کی  دروم  رد  ریز  تالاؤس  هب  ییوگخـساپ  لابند  هب  لدـم  نیا  تسا . ناـکم  اـهلماع و  عیاـقو ، عباـنم ،

دندوب و ریگرد  یعبانم  هچ   3 -؟ درک ارجا  ار  شقن  یسک  هچ  ای  يزیچ و  هچ  دش و  يزاب  ییاهـشقن  هچ   2 -؟  داتفا قافتا  عقوم  هچ  يزیچ و 
اما تسا ، هدـش  هـئارا   REAL لدـم هعـسوت  يارب  یـصخشم  ياهمدـق  هکنآ  دوجو  اب  ؟ داتفا قاـفتا  اـجک  هعقاو   4 -؟ دندش هدافتـسا  ردقچ 

لیلحت و يارب  هتفایتخاس  يدرکیور  ایوپ  يزاسلدمایوپ  يزاسلدـم   7 .- درادن دوجو  لدم  يازجا  شیامن  يارب  یـصخشم  يراذگدامن 
ینونک تیعقوم  زا  ایوپ  لدم  کی  زا  راک  بسک و  ياهدنیارف  لیلحت  يارب  تسایوپ . ياهلدم  زا  هدافتـسا  اب  ینامزاس  تالکـشم  صیخـشت 

یبایزرا لباق  یعقاو  هدیچیپ  طیحم  رد  يزاسهدایپ  هب  زاین  نودـب  اهلح  هار  ریاس  اب  هارمه  یـشیامزآ  ياهیجورخ  سپـس  دوشیم و  هدافتـسا 
صخشم . 3 لکشم كرد  يزاسریوصت و  .2 لکـشم يارب  يزاس  هدعاق  . 1: دوش یم  ارجا  ریز  ياهماگ  ایوپ  يزاسلدـم  شور  رد  دنتـسه .

هتفای هعسوت  ارگءیش  يزاسلدم  درکیورارگءیش  يزاسلدم   8- لح هار  يزاس  هدایپ  . 6 لحهار نتفای  . 5 لدم ندرک  کچ  . 4 لدم ندرک 
نیا رد  تسا . هدش  داهنـشیپ  اهنآ  ددجم  یحارط  هب  کمک  دوجوم و  ياهدـنیارف  لیلحت  يارب  هک  تسا  متـسیس  لیلحت  يارگ  ءیـش  لدـم 

ياهلیلحت رب  هوـالع  يدورو  هعقاو و  یکیزیف ، لکـش  یجورخ ، تسا :  هدـش  لیکـشت  ایـشا  يارب  اـنبم  سـالک  زا 4  متـسیس  کی  درکیور 
رب رد  زین  ار  ینامزاس  يراتفر و  داعبا  ارگ  ءیش  يزاسلدم  شور  ياهفیظو ،  یتاعالطا و  رظنم  زا  متـسیس  يارگ  ءیـش  لیلحت  رد  دوجوم 

طسوت  AI لدم AI لدم  9 .- دنوشیم هتخاس  دادـیور  ياهـسالک  نورد  رد  متـسیس  يایوپ  يراتفر  تایـصوصخ  شور  نیا  رد  دریگیم .
اهتیدوجوم اهتیلاعف و  رد  دوجوم  طباور  فادـها و  اـههزیگنا ، ندروآ  تسدهب  يارب  دـش و  داهنـشیپ  لاـس 1996  رد  سولوپولیم »  » و وی » »

هب عبانم  ندرک  فرـصم  هفیظو و  ماجنا  فده ، هب  یبایتسد  يارب  هک  دنتـسه  یعامتجا  نارگیزاب  اهدنیارف  بوچراچ  نیا  رد  دوریم . راکب 
اب ار  نارگیزاب  نیب  یطابترا  هکبش  هک  کیژتارتسا  یگتـسباو  لدم  ( 1: تسا لدم  ود  لماش  بوچراچ  نیا  دنتسه . هتـسباو  اهدنیارف  رگید 
ود اب  ار  اهدنیارف  نیب  طباور  هک  کیژتارتسا  هیاپ  لدم  ( 2 فیعض ياهیگتسباو  عبانم و  هفیظو ، فده ، دهدیم : ناشن  یگتسباو  عون  راهچ 
ءزج زا 4  دـنیارف  ره   MAIS لدم رد  MAIS لدم  10- فیاظو هیزجت  تالاصتا  فده و  - هلیـسو تالاصتا  دـهدیم : ناشن  لاصتا  عون 

دوشیم فیرعت  يریگدای  تیلاعف و  تیلباق  اب  ءیـش  کی  تروصهب  لماع  یتاعالطا .  راتخاس  نامزاس و  هفیظو , لماع , دوشیم : لیکـشت 
يارب اهلماع  یتاعالطا ،  راتخاس  رد  دتـسرفیم . رگید  ياهلماع  هب  داجیا و  ار  یجورخ  ياهمایپ  دنکیم و  تفایرد  ار  يدورو  ياهمایپ  هک 

بوچراچ  MAIS يزاسلدـم شور  يزاس  هدایپ  يارب  دـنراد . يراکمه  طابترا و  رگیدـکی  اب  ینامزاس  نیناوق  قباـطم  فیاـظو ، يارجا 
دروم رد  دش . یفرعم  راک  بسک و  ياهدنیارف  يزاسلدم  لومعم  ياهشور  هلاقم  نیا  ردیریگهجیتن  . تسا هتفر  راک  هب  مراوس »  » يزاسهیبش

نیا زا  کی  ره  دیدرتیب  دش . هراشا  طوبرم  يزاسلدم  لحارم  يراذگدامن و  شیامن و  هوحن  اهیگژیو ، هب  رـصتخم  تروص  هب  شور  ره 
هک یلماوع  نیرتمهم  اعون  اما  دنشاب . باختنا  نیرتهب  دنناوتیم  هژورپ  طیارش  هب  هتـسب  دربراک و  عون  هب  هجوت  اب  صاخ ، دراوم  رد  اهـشور 

.1 عبانمریبدت : .* دوشیم ماجنا  اهنآ  يارب  يزاسلدم  هک  تسا  يدارفا  عون  يزاسلدم و  فده  دنراذگیم  رثا  يزاسلدـم  شور  باختنا 
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نامزاس رد  ددجم  یسدنهم  داعبا 

ناوخا  نامیپتیریدم  یسدنهم  reengineering ...  
یجراخ طیحم  اب  تسا و  گنهامه  لاعف و  ياه  متـسیس  ياراد  هدوب و  فدـه  رب  ینتبم  هک  تسا  یعاـمتجا  داـهن  کـی  ناـمزاس  : هدـیکچ
تارییغت هب  هدـمآ  شیپ  ياهتـصرف  زا  يرادرب  هرهب  يارب  اهنامزاس  رتشیب  دوب ، تابثاب  ًاتبـسن  طیحم  هک  یماگنه  هتـشذگ ، رد  دراد . طاـبترا 

ياشگهار یجیردت  تارییغت  طقف  هک  دنا  ه  ــ تفایرد اهنامزاس  ایند  رـسارس  رد  نامز ، تشذگ  اب  یلو  دندرک . یم  افتکا  كدـنا  یجیردـت و 
. دوش داجیا  نامزاس  رد  ییانبریز  یساسا و  یتروص  هب  یتارییغت  تسا  مزال  نامزاس  ياقب  يارب  یهاگ  تسین و  اهنامزاس  ینونک  تالکشم 

نآ رد  هک  تـسا  يدـنور  ( BPR) ددـجم یـسدنهم  دنـسانش . یم  ددـجم  یـسدنهم  مان  اب  ار  یبالقنا  تارییغت  نیا  ایند  رـسارس  رد  هزورما 
هب ییارگ  هفیظو  تلاح  زا  نامزاس  نیاربانب ، هدرک و  ضوع  راک  بسک و  یلـصا  ياهدـنیارف  اـب  ار  دوخ  ياـج  ناـمزاس  یلعف  ياـه  هفیظو 

یتباقر هجیتن  رد  اه و  هنیزه  شهاک  راک و  بسک و  دنور  هب  ندیـشخب  تعرـس  بجوم  رما  نیمه  دنک . یم  تکرح  يروحم  دنیارف  يوس 
رد یتباقر  ياهتیزم  داجیا  شزرا و  ندروآ  ناغمرا  هب  رد  ددجم  یـسدنهم  ياهتیلباق  هب  هجوتاب  هزورماهمدـقم  . ددرگ یم  نامزاس  ندـش  رت 

لیبق زا  ییاهمان  تخانـش ، ناوت  ی  ــــ یتوافتم م ياهمان  اـب  ار  ددـجم  یـسدنهم  . تسا هدرک  ادـیپ  يرایـسب  نارادـفرط  هلوقم  نیا  ناـمزاس ،
راـک بـسک و  ياهدـنیآرف  ددـجم  یحارط  تروـپنواد ،)  ) يدـنیآرف يروآوـن  كادروـم ) ناـپلاک و   ) یلـصا ياهدـنیآرف  ددـجم  یحارط 

يرامعم و  نوستاهوج )  ) يا هشیر  ددجم  یحارط  یپمچ ،) رماه و  لاتنوول ،  ) نامزاس ددـجم  یـسدنهم  یکـسنلبا ،) تروش ، تروپنواد و  )
دوش یم  هتـساوخ  ام  زا  هک  یماگنه  . دـننک یم  یفرعم  ار  ددـجم  یـسدنهم  هلوقم  هک  دنتـسه  ییاهمان  زا  یگمه  راولاـت )  ) ناـمزاس ددـجم 

رد ددجم  یـسدنهم  . تساندرکزاغآ ون  زا  ار  زیچ  همه  يانعم  هب  هک  میهد  یم  خساپ  میروآ  لمع  هب  ددـجم  یـسدنهم  زا  یهاتوک  فیرعت 
تـسد ار  نامزاس  یلـصا  يرامعم  راـتخاس و  هک  یـشرتسگ  ياـهینوگرگد  اـی  دوجوم و  تیعـضو  يراـک  هلـصو  ییزج و  تاحالـصا  یپ 

. دنک رتهب  ار  راک  هجیتن  هدیـشخب و  دوبهب  ار  دوجوم  ماظن  هک  تسین  نآ  یپ  رد  ددجم  یـسدنهم  دوب . دـهاوخن  دراذـگ ، یم  یقاب  هدروخن 
تامدخ اهالاک و  دـیلوت  يارب  هک  تسا  يا  هزات  ياهـشور  هب  یبایتسد  هنهک و  اپرید و  ياهـشور  ندرک  كرت  يانعم  هب  ددـجم  یـسدنهم 
نتـشاد رایتخا  رد  يزورما و  هدرتسگ  ياهیهاگآ  اـب  رگا  دنـسرپب  دوخ  زا  دـیاب  اهتکرـش  دنتـسه . مزـال  يرتشم  هب  شزرا  لاـقتنا  تکرش و 

نتـشاذگرانک يانعم  هب  تکرـش  کـی  ددـجم  یـسدنهم  . میتخاـس یم  هنوگچ  ار  نآ  مینک ، اـپرب  یتکرـش  میتساوخ  یم  نیون ، ياـهیروانف 
راـک ماـجنا  يارب  يرتـهب  ياـههار  اهـشور و  عادـبا  راـک و  زاـغآ  هب  تشگزاـب  دـنمزاین  تسا . نیون  یماـظن  ندرکاـپرب  دوجوم و  متـسیس 

نآ ياهدرکیور  اهـشور و  تسا ، راـک  بسک و  دوبهب  يارب  يدـیدج  ًاتبـسن  هیرظن  ددـجم ، یـسدنهم  هیرظن  هک  اـجنآ  زااـهدرکیور  . تسا
، دریگب دوخ  هب  یفلتخم  ياـه  مرف  دـناوت  یم  ددـجم  یـسدنهم  میهاـفم  دربراـک  هک  اـجنآ  زا  نمـض  رد  تسا . هعـسوت  لاـح  رد  ناـنچمه 

قرف رگید  هژورپ  ات  ددـجم  یـسدنهم  هژورپ  کـی  زا  اـهروتکاف  یخرب  يور  دـیکات  اریز  دـنزیامتم ، رگیدـکی  زا  زین  نآ  ياـه  يژولودـتم 
ياهیدنب هتـسد  ناوت  یم  هک  تسا  هدش  هئارا  ددجم  یـسدنهم  يارب  ناققحم  طسوت  یتوافتم  ياه  يژولودتم  اهدرکیور و  . تشاد دهاوخ 

يور اـهنآ  زکرمت  دـیکات و  یگنوـگچ  ددـجم ، یـسدنهم  ياـه  هژورپ  يدـنب  هتـسد  يارب  شور  کـی  . تفرگ رظن  رد  اـهنآ  يارب  یفلتخم 
شرگن یگنوگچ  رگید ، شور  کی  . تسا یناسنا  عبانم  تایلمع و  تیفیک ، تیریدـم  يژتارتسا ، تاعالطا ، يروانف  لـیبق  زا  ییاـهروتکاف 

، ددجم یسدنهم  یگتسباو  هجرد  یپمچ  رماه و  لاثم ، ناونع  هب  تسا . نآ  ندوب  یتاذ  ددجم و  یـسدنهم  یعادبا  تیهام  هب  اه  يژولودتم 
، ددجم یسدنهم  يارب  دندقتعم  هکنانچ  دنناد ، یم  هتشذگ  يراج و  تایبرجت  هب  یگتسباو  زا  رتشیب  رایسب  ار  ون  رکفت  عادبا و  تیقالخ ، هب 

یسدنهم يارب  هتفای  تخاس  درکیور  کی  فیرعت  یهاگن  نینچ  اب  دشاب . هتـشاد  هرابود  يزاغآ  دیفـس  هحفـص  کی  اب  تسیاب  یم  نامزاس 
يارب صخـشم  یبوچراچ  فیرعت  هب  داقتعا  يرویف  نوسیراه و  تروش ، تروپنواد ، نوچ  يدارفا  رگید  فرط  زا  تسا . نکممریغ  ددجم 
هئارا ددجم ، یسدنهم  هژورپ  ماجنا  يارب  دندقتعم  هتـسناد و  مزال  ار  ددجم  یـسدنهم  رد  تایبرجت  زا  هدا  ـ فتـسا دنتـسه و  ددجم  یـسدنهم 

ياه يژولودـتم  یـضعب  ات  دوش  یم  شالت  شخب  نیا  رد  تسا . یمازلا  دارفا  شزیگنا  شزومآ و  هارمه  هب  يراـک  ياـه  هماـنرب  اـهحرط و 
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تساهرازبا اه و  کینکت  اهشور ، زا  هتفای  نامزاس  يا  هعومجم  يژولودتم ، یلک ، روط  هب  دوش . هداد  حرـش  هصالخ  روط  هب  هتفای ، تخاس 
هتفای تخاس  ياه  يژولودتم  زین  ددجم  یـسدنهم  يارجا  يارب  . تسا هتفای  هعـسوت  هدـش ، نییعت  شیپ  زا  فادـها  هب  یبایتسد  روظنم  هب  هک 

الاب زا  نامزاس  رد  هک  يا  هژورپ  ناونع  هب  ار  ددجم  یسدنهم  يارجا  هتـشاد و  یکرتشم  ءازجا  اهنآ  بلغا  هک  تسا  هدش  داهنـشیپ  يرایـسب 
یــسدنهم يژولودـتم  : زا دـنترابع  ددــجم  یــسدنهم  فورعم  ياـه  يژولودــتم  یخرب  دــنهد . یم  ناـشن  دوـش ، یم  فـیرعت  نییاـپ  هـب 

هعسوت صیخشت : ؛2 -  دنوش یم  لاعف  یهدـنامزاس و  ددـجم  یـسدنهم  هژورپ  ياضعا  يزاس : هدامآ   - KLEIN, 1994) :1) نیلکددجم
تهج مزال  تامیظنت  ددـجم و  یـسدنهم  يارب  اهدـنیارف  باـختنا  باـختنا : ؛3 -  راک بسک و  ياهدـنیارف  يارب  رادـم  يرتشم  ياـه  لدـم 

یسدنهم يارجا  لاقتنا : ؛5 -  ییارجا همانرب  تایئزج  هعـسوت  دیدج و  ياهدـنیارف  يارب  ینف  ياهزاین  فیرعت  لح : هار  ؛4 -  ددجم یحارط 
هشقن يریگ و  هزادنا  ؛2 - فادها میظنت  يرتشم و  ياهزاین  صیخشت  - FUREY, 1993)،: 1) يرویف ددجم  یسدنهم  يژولودتم  ددجم .

؛6 دیدج ياهدنیارف  یحارط  ؛5 -  درکلمع نیرتهب  زا  يرادربوگلا  ؛4 -  دوجوم ياهدـنیارف  لیلحت  هیزجت و  ؛3 -  دوجوم ياهدنیارف  ندرک 
هژورپ ندیـشکریوصت  هب  زادـنا : مشچ   - GUHA,1993) :1  ) اهاگ ددجم  یـسدنهم  يژولودتم  . هدش یـسدنهم  زاب  ياهدـنیارف  يارجا  - 

ياه فیرعت  راک و  بسک و  ياه  يژتارتسا  اب  ییاتسارمه  ددجم ، یسدنهم  ياهتصرف  صیخـشت ، تیریدم ، دهعت  طسوت  ددجم  یـسدنهم 
: صیخشت ؛3 -  درکلمع فادها  میظنت  ددجم و  یـسدنهم  میت  یهدنامزاس  هیلوا : تامادـقا  ؛2 -  تاعالطا يروانف  زا  هدافتـسا  تهج  مزال 

ریز باـختنا  هـیلوا و  ياـه  هنوـمن  اهلیدـب ، فـیرعت  اـهویتانرتلآ : ؛4 -  درکلمع رد  اهفاکـش  صیخـشت  دوـجوم و  ياهدـنیارف  ندرکدنتـسم 
هفلوم رگید  صیخـشت  تاعالطا و  يروانف  ياه  هفلوم  بصن  ددجم و  یـسدنهم  يارجا  يزاسون : ایحا و  ؛5 -  تاعالطا يروانف  ياهتخاس 

نوسناهوج ددـجم  یـسدنهم  يژولودـتم  . رمتـسم ياهدوبهب  درکلمع و  ياهیریگ  هزادـنا  صیخـشت  گنیروتینام : ؛6 -  راک بسک و  ياـه 
ددجم یحارط  ددـجم : یحارط   - 2 راـک ؛ بسک و  يارب  زادـنا  مشچ  اـه و  يژتارتسا  میظنت  فشک :  - GOHANSSON, 1993) :1)

يریگ هزادنا  تاطابترا ، ددـجم ، یـسدنهم  میت  یهدـنامزاس  رییغت ، تیریدـم  ياه  کینکت  ققحت : ؛3 -  اهدـنیارف اهتراهم و  اهتیلاعف ، هیلک 
صیخشت فشک :  - PETROZZO & STEPPER,1994) :1  ) رپتسا وزورتپ و  ددجم  یسدنهم  يژولودتم  . رییغت تیریدم  درکلمع و 

هیزجت و يروآ : عمج  وجتـسج و  ؛2 -  ددجم یسدنهم  میت  نداد  لکـش  ددجم و  یحارط  يارب  اهدنیارف  صیخـشت  فادها ، میظنت  هلئـسم ،
صوـصخ رد  ددـجم  رکفت  تخاـس : يروآوـن و  ؛3 -  تاعالطا يروانف  ياهزاین  صیخـشت  يرادربوگلا و  يزاسدنتـسم ، دـنیارف ، لـیلحت 

يژولودـتم . نیون يروانف  شزومآ  دـیدج و  ياهدـنیارف  يارجا  ددـجم : يزاـسرازباو  ددـجم  شزومآ  ددـجم ، یهدـنامزاس  ؛4 -  اهدنیارف
راک و بسک و  زادنا  مشچ  هعـسوت  زادـنا : مشچ  - DAVEN PORT SHORT, 1990) : ،1) ترو ـــ شو تروپنواد  ددجم  یـسدنهم 

هزاد ــــ نا دو و  ـ جوم ياهد  ـ نیارف كرد  كرد :  ؛3 -  دنراد ددجم  یحارط  هب  زاین  هک  ییاهدنیارف  صیخشت  صیخشت :   - 2 دنیارف ؛ فادها 
ياهدـنیارف هیلوا  هنوـمن  یحارط  هـیلوا : هنوـمن  یحارط   - 5 ياه IT ؛  ی  ــ جنـسزاین اـه و  ـ تیلباـق صیخـشت  ـص :  یخـشت  - 4 اـهنآ ؛ يریگ 

میظنت ریـسم و  باختنا  ریـسم : باختنا   - HARRISON PRATT, 1993) :1 ) تارپ نوسیراه و  ددجم  یـسدنهم  يژولودتم  . دـیدج
ناـیرتشم ربارب  رد  اهدـنیارف  یباـیزرا  دوـجوم و  ياهدـنیارف  لـیلحت  هـیزجت و  يرادربوـگلا : ؛2 -  ددجم یـسدنهم  ياهـشالت  يارب  تهج 

تخانش يراجفنا و  ياهدوبهب  صیخشت  هلاسم : لح  ؛4 -  هدنیآ ياهدنیارف  يارب  زادنا  مشچ  قلخ  اهدنیارف : زادنا  مشچ  ؛3 -  يرادربوگلاو
یـسدنهم يزیر  همانرب  يارجا  ارجا : ؛6 -  اهدـنیارف دوبهب  يارب  عماج  يزیر  همانرب  يزیر : هماـنرب  ؛5 -  رییغت فلتخم  تالاح  يارب  لـح  هار 

Barrett,) تراـب ددـجم  ـی  ـسدنهم يژولودـتم  . درکلمع يریگ  هزادـنا  ساـکعنا  اهدـنیارف و  رمتـسم  دوبهب  رمتـسم : دوبهب   - 7 ددجم ؛
: دـنمفده رکفت  ؛2 -  تاعالطا يروانف  ياهزاین  فیرعت  تیلاـعف و  نیرتهب  صیخـشت  میت ، ياـضعا  باـختنا  یگتفهن : نارود   - 1994) :1

 - ؛4 دهعت میت و  شزیگنا  ییارجا ، شور  باختنا  تقیقح : فشک  ؛3 -  اهدنیارف ددجم  یحارط  ياهویتانرتلآ  دوبهب و  ياهتصرف  صیخشت 
رگ ـــــ نیتـک ددـجم  یـسد  ــ نهم يژوـلود  ــ تم . هدـش داهنـشیپ  ياهدـنیارف  هـیلوا  ياـه  هنوـمن  اـب  شیاـمزآ  عورــش  ير : ـ یگداـی شیاـمزآ و 

صیخـشت ددجم -؛ یـسدنهم  ياهتـصرف  فشک  زادنا - ؛ مشچ  تیریدـم و  دـهعت  رار  ـ قتـسا زادـنا : ـم  ـشچ  - kettinger, 1997) :1)
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- ؛ ناـمزاس قوـقحلاوذ  هب  یناـسر  عـالطا  هیلوا - : تامادـقا   - 2. ددـجم یحارط  يارب  اهدـنیارف  باختنا  تاعالطا - ؛ يرواـنف  ياـهمرها 
3. درکلمع فادها  میظنت  یجنسزاین - ؛ دنیارف - ؛ یجراخ  نایرتشم  صیخـشت  هژورپ - ؛ يزیر  همانرب  ددجم - ؛ یـسدنهم  میت  یهدنامزاس 

لیلحت هـیزجت  صیخـشت و  ددـجم - : یحارط   - 4. ددجم ياهدـنیارف  لیلحت  هیزجت و  دوجوم - ؛ ياهدـنیارف  ندرکدنتـسم  صیخـشت - : - 
لیلحت هیزجت  یحار و  طـ یناـسنا - ؛ عباـنم  راـتخاس  یحارط  دـیدج - ؛ ياهدـنیارف  تاـیئزج  یحارط  هیلوا و  هنوـمن  دـیدج - ؛ ياهدـنیارف 

ياه متـسیس  ياه  هفلوم  يارجا  یناـسنا - ؛ عباـنم  هب  طوبرم  دـعاوق  ددـجم  یهدـنامزاس  اـیحا - : يزاـسون و   - 5. یتاعالطا ياه  متـسیس 
زرپوک ددجم  یسدنهم  يژولودتم  . رمتسم دوبهب  ياه  همانرب  اهدنیارف - ؛ درکلمع  یبایزرا  یبایزرا - :  - 6. ناربراک شزومآ  یتاعالطا - ؛

ياهدنیارف ندرک  لدـم  ؛2 -  دنوش ی  ـــ صخـشم م یلعف  ياهدـنیارف  ـص : یخـشت  - COOPERS LYBRAND ,1994) :1) دنربیل و 
یحارط تهج  دوجوم  ياهویتانرتلآ  باختنا : ؛3 -  دوش یم  صخشم  اهنآ  فعـض  توق و  طاقن  يراج ، ياهدنیارف  ندرک  لدم  اب  يراج :

یـسدنهم يژولودتم  . دنوش یم  هتـشاذگ  ارجا  هب  هدـش  یحارط  ياهدـنیارف  ارجا : ؛4 -  ددرگ باختنا مـی  اهنآ  نیرتهب  هدـش و  ـش  یاـمزآ
نمسار ددجم  یـسدنهم  يژولودتم  . ارجا ؛4 -  ددجم یحارط  ؛3 -  صیخـشت كرد و  ؛2 -  يزاس هدامآ   - 1: تنمورتسنیا سازگت  ددجم 
يارجا ؛3 -  ددجم یحارط  صیخـشت و  دنیارف ، لیلحت  هیزجت و  ؛2 -  نآ یهدـنامزاس  هلاسم و  فیرعت   - RUESSMANN,1994) :1)

راـک و بـسک و  زادـنا  مـشچ  هعـسوت   - CONDORE) :1  ) رود ــ نک دد  ـ جم ـی  ـسدنهم يژو  ـ لود ـ تم . هدـش یحارط  دـیدج  ياهدـنیارف 
يرواـنف  ) رییغت ياـهمرها  صیخــشت  ؛4 -  ددـجم یحارط  يارب  اهدــنیارف  صیخــشت  ؛3 -  دوـجوم ياهدــنیارف  كرد  ؛2 -  دنیارف فادـها 

دوـبهب ؛8 -  دیدج ياهدـنیارف  یبایـشزرا  ؛7 -  دـیدج ياهدـنیارف  ندرک  یتاـیلمع  ؛6 -  دـیدج ياهدـنیارف  يریگراـک  هب   - 5 ؛) تاعالطا
نوگرگد زاین و  كرد  دـیهاوخ - : یم  هچ  هک  دـینادب   - OBOLENESKY, 1944) :1  ) یکسنلبا ددجم  یسدنهم  يژولودتم  . رمتـسم

- ؛ يداهنـشیپ همانرب  سوئر  دـینک - : يزیر  هماـنرب   - 2. تیقفوم يارب  یبوچراچ  نانآ - ؛ ياـهزاین  يدـیلک و  ناـعفنیذ  لـیلحت  ندرک - ؛
: - ینوگرگد يزیر  همانرب  یبایزرا  ـش و  جنس  - 4. یگنهرف ياه  ک  ـــ ینکت ینف - ؛ ياه  کینکت  ـد - : ینک ارجا   - 3. يزیر همانرب  دنیارف 

. – جـیاتن لرتـنک  ینوگرگد - ؛ دوـخ  رد  ینوـگرگد  موادـم - : ینوـگرگد  هب  یباـیتسد   - 5. جـیاتن لرتنک  تاـیلمع - : یباـیزاب  لرتنک و 
- ؛ دنوش ددجم  یـسدنهم  دـیاب  هک  ییاهدـنیارف  باختنا  زاغآ - :  - ALAVI YU, 1996) :1  ) وی يولع و  ددجم  یـسدنهم  يژولودـتم 

ياهدنیارف ندرکدنتسم  دوجوم - ؛ ياهدنیارف  یبایزرا  زیلانآ - :  - 2. ددجم یسدنهم  فادها  هعسوت  ددجم - ؛ یـسدنهم  میت  یهدنامزاس 
 - 5. هیلوا هنومن  یـشیامزآ - : تاعلاطم   - 4. اهدنیارف ددجم  یحارط  ددـجم - : یحارط   - 3. يدـعب ياهدوبهب  يارب  انبم  داجیا  دوجوم - ؛
هیلک رد  يریئز  يراشملا و  نوچ  یناققحم  رظن  قبط  ددجم : یـسدنهم  كرتشم  هوجو  تامازلا و  . ددجم ياه  همانرب  يارجا  يزاس - : هدایپ 

. تسا هدش  صخـشم  کی  هرامـش  لودج  رد  اهنآ  تامازلا  هتـشاد و  دوجو  یکرتشم  هوجو  ددجم ، یـسدنهم  هدـش  هئارا  ياه  يژولودـتم 

. تسا هدـش  لیدـبت  یتیریدـم  ياـهثحب  نیرتـغاد  زا  یکی  هب  ددـجم  یـسدنهم  هزورماددـجم  یـسدنهم  هـب  اـهنامزاس  ندروآ  يور  لـیالد 
ارچ یتسار  هب  اما  دنناد ، ی  ــــ ندش م قر  يدوبان و غـ لاح  رد  ياهنامزاس  يارب  تاجن  یتشک  ناونع  هب  ار  ددـجم  یـسدنهم  ناسانـشراک ،
رد دشاب . نامزاس  یلخاد  لماوع  ای  یجراخ  لماوع  هب  هتسباو  دناوت  یم  ددجم  یـسدنهم  هب  اهنامزاس  ندروآ  يور  للع  ددجم ؟ یـسدنهم 
زین لکش 1  رد  هک  هنوگ  نامه  . دینک یم  هدهاشم  يزورما  شلاچرپ  نامزاس  رد  ار  ددجم  یسدنهم  طسوت  رییغت  داجیا  یگنوگچ  لکش 1 

داجیا نامزاس  يارب  یلوبق  لباق  ًاتبسن  هاگیاج  هداد و  تاجن  ار  نامزاس  تدم  هاتوک  رد  ناوت  یم  اهدنیارف  رد  دوبهب  داجیا  اب  تسا  دوهـشم 
قیرط زا  زج  رما  نیا  دـناسرب و  یناهج  سالک  هب  ار  دوخ  هاگیاج  تسیاـب  یم  دراد  یفادـها  دوخ  تدـمدنلب  يارب  ناـمزاس  رگا  یلو  درک 

هب اهنامزاس  ندروآ  يور  رد  رثوم  ياه  هنارشیپ  ای  یلخاد  یجراخ و  لماوع  یسررب  هب  لاح  . دش دهاوخن  لصاح  اهدنیارف  ددجم  یسدنهم 
رد یـشیازفا  تباقر  حطـس  هدـهاشم  اب  یجراخ : لماوع  فلا -  . میزادرپ یم  نامزاس ، تاجن  هار  ناونع  هب  نآ  باختنا  ددـجم و  یـسدنهم 

یناهج و ياهدرادناتـسا  اب  تالوصحم  ای  تامدخ  دناوتب  نامزاس  ات  دوش  یم  سوملم  رتشیب  نامزاس  رد  يروآون  هب  زاین  یناهج  ياهرازاب 
يزورما ياهنامزاس  ياهشلاچ  نیرتگرزب  زا  نامزاس  ياهدنیارف  نیب  یگنهامه  نینچمه  شناد و  شیازفا  نیاربانب ، . دنک دیلوت  تباقر  لباق 
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هب زین  تاعالطا  يروانف  دشر  . دور راک  هب  درکلمع  رد  فرگش  دوبهب  تهج  يرازبا  ناونع  هب  دناوت  یم  ددجم  یسدنهم  دور . یم  رامش  هب 
هک تسا  يا  هنوگ  هب  هزورما  تاعالطا  يروانف  تیمها  دیآ . یم  باسح  هب  اهنامزاس  ددجم  یسدنهم  باختنا  لماوع  زا  رگید  یکی  ناونع 
یم هک  تسا  يا  هنوگ  هب  تاعالطا  يرواـنف  نوزفازور  دـشر  تشاد . دـهاوخ  راکورـس  نآ  اـب  يوحن  هب  ناـمزاس  رد  يا  هفیظو  ره  ًاـبیرقت 

اهنامزاس تاعالطا ، يروانف  عیرس  تارییغت  . دشاب نآ  يرامعم  نامزاس و  دیدج  لکش  هعـسوت  تهج  هدننک  لیهـست  یلماع  ناونع  هب  دناوت 
، رازاب طیحم  رد  ینیب  شیپ  لباقریغ  ریغتم و  طیارـش  . دنناسر ماجنا  هب  رتبولطم  رتعیرـس و  ار  تاطابترا  دنـشاب و  زور  هب  ات  دنک  یم  راداو  ار 

طـسوت ددـجم  یـسدنهم  باختنا  لماوع  رگید  زا  دـیدج  دـعاوق  تاررقم و  يداصتقا ، تارییغت  ینامزاس ، ینف و  روما  یعامتجا ، یگدـنز 
ياهرازاب رد  تباقر  حطس  شیازفا  : زا دنترابع  ددجم  یـسدنهم  باختنا  یجراخ  ياه  هنارـشیپ  ای  لماوع  هصالخ  روط  هب  . دنتـسه اهنامزاس 

نئمطمان ریغتم و  طیحم  ؛ تاعالطا يروانف  رد  هدـش  لصاح  ياهتفرـشیپ  ؛ نایرتشم تاراظتنا  حطـس  شیازفا  ؛ نایرتشم زاـین  تارییغت  ؛ یناـهج
رد رییغت  دـنور . رامـش  هب  اهنامزاس  يارب  ددـجم  یـسدنهم  باختنا  ياهتلع  زا  دـناوت  یم  زین  یلخاد  لماوع  یلخاد : لـماوع  .ب -  يزورما

تارییغت دشاب . ریـسم  همادا  يارب  ددجم  یـسدنهم  باختنا  رد  اهنامزاس  کیرحت  تهج  یلماع  ناونع  هب  دـناوت  یم  نامزاس  ياه  يژتارتسا 
یم یلخاد  لماوع  زا  رگید  لاثم  کی  . دزاـس رت  سوملم  ار  اهدـنیارف  رد  تارییغت  داـجیا  ترورـض  تسا  نکمم  زین  یناـمزاس  راـتخاس  رد 

ندرب نیب  هرذ  ریز  رتهب ، درکلمع  حوطس  نوچ  يدراوم  رد  دربراک  دناوت  یم  يزاس  هداس  دور . رامش  هب  روما  يزاس  هداس  ترورض  دناوت 
ناونع هب  دنناوت  یم  زین  اهراتفر  اهتراهم و  اهـشور ، اهدنیارف ، رد  رظندروم  تارییغت  دشاب . هتـشاد  یگدیچیپ  شهاک  ییاراک و  مدع  دراوم 
رییغت : زا دنترابع  ددجم  یسدنهم  یلخاد  ياه  هنارشیپ  ای  لماوع  هصالخ  روط  هب  . دنور رامش  هب  ددجم  یـسدنهم  باختنا  رد  یلخاد  لماوع 

ياه يژتارتسا  . اهراتفر اهتراهم و  اهـشور ، اهدـنیارف ، رد  رییغت  ؛ يزاس هداس  ترورـض  ؛ ینامزاس راتخاس  رییغت  ؛ ناـمزاس ياـه  يژتارتسا  رد 
صوصخ نیا  رد  گنت  . دنا هدرک  ناونع  ددجم  یسدنهم  ياه  همانرب  رد  يژتارتسا  هعسوت  صوصخ  رد  ار  یتوافتم  تارظن  ناققحمنامزاس 

یگنتاگنت طابترا  ات  دننک  یم  میظنت  کیتامتـسیس  يا  هنوگ  هب  ار  دوخ  ددجم  یـسدنهم  ياه  همانرب  اهنامزاس  زا  يرایـسب  هک  دراد  هدیقع 
تیمـشا رگید  فرط  زا  . دناد یم  هتـسویپ  مه  هب  رایـسب  ار  هلوقم  ود  نیا  عقاو  هب  دشاب و  هتـشاد  دوجو  اه  يژتارتسا  ددجم و  یـسدنهم  نیب 

، اهدـنیارف  » یتنـس هیرظن  هک  دراد  داقتعا  يو  تسا . دوجوم  يا  هفرطود  طاـبترا  ناـمزاس  ياهدـنیارف  اـه و  يژتارتسا  نیب  هک  تسا  دـقتعم 
طـسوت دـننک و  یم  ادـیپ  ارجا  تیلباق  اهدـنیارف  هلیـسو  هب  اه  يژتارتسا  اریز  تسا  لاکـشا  راچد  هشیر  زا  دـنک  لابند مـی  ار  اـه  يژتارتسا 

دننک و یم  لابند  ار  اهدـنیارف  هک  دنتـسه  اه  يژتارتسا  نیا  نیاربانب  دوش . یم  لصاح  نامزاس  رد  یتباقر  تیزم  يدـیلک ، ياه  یگتـسیاش 
ودراپپ زدراودا ، . دـنک یم  روهظ  يرتشم  يارب  شزرا  نیمات  تهج  ناـمزاس  کـیژتارتسا  ياـهتیلباق  ناـمزاس ، يدـیلک  ياهدـنیارف  طـسوت 

یلپ ددجم  یسدنهم  دوش و  یم  رپ  ددجم  یسدنهم  طسوت  نآ  يارجا  يژتارتسا و  ندرک  هلومرف  نیب  فاکش  هک  دنا  هدیقع  نیا  رب  یـسیو 
تروص هب  نامزاس  هک  دـنک  یم  فیرعت  يا  هنوگ  هب  ار  ناـمزاس  يراـمعم  هک  تروص  نیا  هب  تسا . يژتارتسا  يارجاو  ندرک  هلومرف  نیب 
یلماع ار  نامزاس  ياهدنیارف  ییوسمه  بیکرت و  ناققحم  نیا  دـنک . زکرمت  يدـیلک  ياهیگتـسیاش  نایرتشم و  ياهزاین  يور  يرت  فافش 

رظن راهظا  صوصخ  نیا  رد  هک  دنتـسه  یناققحم  رگید  زا  اـیرچاتاب  زنوبیگ و  . دـنناد یم  راـک  بسک و  ياـه  يژتارتسا  زا  تیاـمح  تهج 
هیاپرب زین  يدـیلک  ياهیگتـسیاش  نامزاس و  نآ  يدـیلک  ياهیگتـسیاش  هیاـپ  رب  ناـمزاس  کـی  ياـه  يژتارتسا  ناـشیا  رظن  قبط  دـنا . هدرک 

، يریئز فـیرعت  قباـطمیرادربوگلا  . دنتـسه ناـمزاس  یلـصا  هتـسه  اهدـنیارف ، هـک  دـنرواب  نـیا  رب  ود  نـیا   . دنراوتـسا ناـمزاس  ياهدـنیارف 
نینچمه دریگ . رارق  درادناتـسا  ای  هسیاقم  يانبم  ناونع  هب  دـناوت  یم  هک  دوش  یم  یقلت  يزیچ  هب  ( BENCHMARKING) يرادربوگلا

يریئز . دـناد یم  گرزب  ياـه  هزادـنا  رد  یتباـقر  يا  ــ هتیقفوـم هب  ندـش  لـئان  تهج  یل  ــــ ماـع كرحم و  ناوـنع  هـب  ار  يرادربوـگلا  يو 
رد رمتـسم  ياهـشالت  قیرط  زا  اهنیرتهب  نیرتهب  لباقم  رد  راـک  بسک و  درکلمع  يریگ  هزادـنا  دـنک : ی  ــ ـف م یرعت نینچ  ار  يرادربوگلا 

هنیمز درکلمع ، رد  یفنم  ياهفاکش  ندرک  صخشم  اب  يرادربوگلا  اهتیلاعف ، اهدنیارف و  يارجا  ماگنه  رد  . اهشور اهتیلاعف و  اهدنیارف ، رورم 
يرادربوگلا دربراک  ياه  هنیمز  دزاس . یم  مهارف  دوخ  عون  نیرتهب  ات  درکلمع  حطـس  ندـناسر  نآ و  عفر  يارب  بسانم  تامادـقا  تهج  ار 
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دربراک یتاعالطا  ياه  متـسیس  دـیرخ و  ینتخادرپ ، ياهباسح  تالوصحم ، يرتشم ، هب  تامدـخ  دـننامه  اـهنامزاس  رد  يرایـسب  دراوم  رد 
الاب حوطـس  هب  ندیـسر  تیفیک و  درکلمع و  يریگ  هزادنا  تهج  ار  ددجم  یـسدنهم  هب  هتـسباو  ياهتیلاعف  يرادربوگلا  انبم ، نیمهرب  . دراد

تروـپنواد دـنراد . ناـعذا  هراـبود  یـسدنهم  ياـه  هماـنرب  رد  يرادربوـگلا  تیمهارپ  شقن  هـب  زین  ناـققحم  زا  يرایـسب  . دـنک یم  قـیوشت 
نآ طـسوت  تـسا  دـقتعم  دسانــش و  یم  اهدـنیارف  يریگ  هزاد  ــ نا فادــها و  صیخــشت  يارب  رثوـم  ی  ــ کینکت ناوـنع  هـب  ار  يرادربوـگلا 

اهیریگ میمـصت  صوصخ  رد  اهنامزاس  هب  دناوت  یم  يرادربوگلا  هک  تسا  دـقتعم  يریئز  . دـنک یم  ادـیپ  دومن  رتشیب  يدـنیارف  ياهیروآون 
ناونع هب  ار  يرادربوگلا  يو  نینچمه  دنک . ینایاش  کمک  یجیردـت ) ای  یبالقنا   ) تارییغت حطـس  صیخـشت  نینچمه  تارییغت و  نوماریپ 

هسیاـقم و رییغت و  حطـس  هب  هجوـت  نودـب  هک  ار  ییاـهنامزاس  هتفرگ و  رظن  رد  دـنک  یم  صخـشم  ار  اـهنآ  تیوـلوا  تارییغت و  هک  يرازبا 
یم لاثم  دـهاش  ناونع  هب  ار  دـنا  هدروخ  تسکـش  ددـجم  یـسدنهم  ياه  هژورپ  ماـجنا  رد  درکلمع ، يریگ  هزادـنا  تاـجایتحا و  یباـیزرا 
نانآ تیاضر  حطـس  نایرتشم و  تاـجایتحا  زا  یهاوخرظناـب  دـیاب  ادـتبا  یباـیزرا  دـنیارف  هک  دـنداقتعا  نیارب  زین  تارپ  نوسیراـه و  . دروآ

دنیارف زا  هدافتسا  اب  نآ  زا  سپ  دزادرپب . یتیامح  ياهیروانف  اهنایرج و  يراج ، دنیارف  ياهتیلاعف  نوچ  يدراوم  هب  سپس  هتفریذپ و  تروص 
مه هزورماعماج  تیفیک  تیریدم  دنوش . یم  میظنت  هباشم  ياهنامزاس  ياهتیلاعف  درکلمع و  صیخـشت  قیرط  زا  دوبهب  فادـها  يرادربوگلا 

تساهدنیارف و هیاپرب  شور  ودره  ساسا  دنناد . یم  اهنامزاس  رد  دوبهب  تهج  ییاهشور  ار  عماج  تیفیک  تیریدم  مه  ددجم و  یـسدنهم 
هچنآ دنک ، یم  هیکت  رمتـسم  یـشیازفا و  ياهدوبهب  يور  رتشیب  عماج  تیفیک  تیریدم  هتبلا  . دننک یم  تارییغت  ریگرد  ار  نامزاس  زین  ودره 

ای يا  هشیر  تارییغت  يروآوـن و  يور  ددـجم  یـسدنهم  ياـه  هماـنرب  دـیکات  لـباقم  هطقن  رد  تسا ، فورعم  نزیاـک  هب  اـه  ینپاژ  نـیب  رد 
يرتشیب تیقفوم  دناوت  یم  عماج  تیفیک  تیریدم  اب  ددجم  یـسدنهم  ياه  ه  ــــ مانرب ـق  یفلت هک  دـهد  یم  ناشن  تاعلاطم  تسا . یلاکیدار 

ار عماج  تیفیک  تیریدم  ددجم و  یـسدنهم  بیکرت  هک  دنا  هتفر  شیپ  اجنآ  ات  ناققحم  یـضعب  یتح  . دشاب هتـشاد  هارمه  هب  نامزاس  يارب 
ه ــ مانرب لخاد  تسیاب  یم  عماج  تیفیک  تیریدم  هک  دندقتعم  دـنناد و  یم  ددـجم  یـسدنهم  هژورپ  زا  لصاح  ياهدوبهب  تهج  ینیمـضت 

بلاق رد  تدمدنلب  ياهیروآون  اب  تدم  هاتوک  کچوک و  ياهدوبهب  بیکرت  هک  تسا  انعم  نادـب  نیا  دوش ، قیرزت  ددـجم  یـسدنهم  ياه 
یلماع ار  ندوب  یبالقنا  حطـس  یناـمزاس و  تارییغت  هجرد  ناوت  یم  رگید  يا  هیواز  زا  . دوش رجنم  ناـمزاس  تیقفوم  هب  دـناوت  یم  تارییغت 

یسدنهم يانعم  هب  لاکیدار  ياهدوبهب  یترابع  هب  تسناد . ددجم  یـسدنهم  ای  عماج  تیفیک  تیریدم  تمـس  هب  رییغت  هژورپ  لیامت  تهج 
ندوب یبالقنا  هجرد  نییعت  يارب  رگید  هاگدید  کی  تشاد . دهاوخ  لابند  هب  ار  عماج  تیفیک  تیریدـم  لاکیدارریغ ، ياهدوبهب  ددـجم و 

باختنا تهج  نامزاس  یگدامآ  هک  داد  صیخـشت  ناوت  یم  هنوگچ  اما  تسا . لـئاق  يدـنب  حطـس  زین  ددـجم  یـسدنهم  ياـه  هماـنرب  دوخ 
دروخرب اهدنیارف  اب  یبالقنا  یلاکیدار و  تروص  هب  هک  دـهد  یم  ار  هزاجا  نیا  نامزاس  تعاضب  ایآ  تسا ؟ فرط  نیمادـک  هب  رییغت  همانرب 
تیریدم اهدنیارف و  یجیردت  ياه  همانرب  تسیاب  یم  نامزاس  تاجن  يارب  هکنیا  ای  دنک و  لامعا  نامزاس  رد  ار  يا  هشیر  تارییغت  هدرک و 

نیا رد  دشاب . ددجم  یسدنهم  ياه  همانرب  ندوب  یبالقنا  حطـس  نییعت  تهج  یخـساپ  دناوت  یم  ریز  شور  درک ؟ باختنا  ار  عماج  تیفیک 
هتفرگ رظنرد  یطسو  حطس  رمتسم ، ياهدوبهب  يارب  لقادح  زایتما  یلاکیدار و  ددجم  یسدنهم  يارب  رثکادح  زایتما  نتفرگرظنرد  اب  شور 

کیکفت هب  رییغت  ياه  همانرب  رد  ینامزاس  رثوم  لـماوع  ود  هرامـش  لودـج  رد  تساهدـنیارف . یحارط  يارب  يا  هناـیم  تلاـح  هک  دوش  یم 
هجرد اب  نیگنایم  نیا  . دـمآ دـهاوخ  تسد  هب  صوصخ  نیا  رد  ناـمزاس  زاـیتما  نیگناـیم  کـیره ، هب  زاـیتما  نداد  زا  سپ  هک  تسا  هدـمآ 

صخـشم دمآ و  دـهاوخ  تسد  هب  رییغت  یلاکیدار  حطـس  ود ، رب  لصاح  میـسقت  اب  و  هدـش ) عمج   ) هدـش بیکرت  نامزاس  يریذـپ  کسیر 
لودج رد  دوب . دـهاوخ  زاجم  نامزاس  يارب  هزادـنا  هچ  ات  ددـجم  یـسدنهم  رد  ندوب  یلاکیدار  حطـس  تارییغت و  هجرد  هک  دـش  دـهاوخ 

ياهیروانف دربراک  هزورماتاعالطا  يروانف  تسا . هتفرگ  ماجنا  عماج  تیفیک  تیریدـم  ددـجم و  یـسدنهم  نیب  یلک  يا  هسیاقم  هس  هرامش 
نیا نامزاس  کی  نانکراک  هب  هنایار  تاطابترا و  ياهیروانف  رد  هدـش  لـصاح  ياهتفرـشیپ  تسا . شیازفا  لاـح  رد  زور  هب  زور  یتاـعالطا 

هب دـننک . راک  دوخ  نامزاس  يارب  دنـشاب و  لـصتم  ناـشنامزاس  هب  ناـنچمه  دنتـسه ، ناـمزاس  نوریب  هک  یلاـح  رد  هک  دـهد  یم  ار  هزاـجا 
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تـسپ زا : دنترابع  اهیروانف  نیا  زا  يا  هنومن  . دنور یم  شیپ  ندـش  يزاجم  تمـس  هب  اهنامزاس  مک  مک  اهیروانف ، نیا  زا  هدافتـسااب  یترابع 
لیبق نیا  هنایار . کمک  هب  یسدنهم  هنایار و  کمک  هب  دیلوت  هنایار ، کمک  هب  یحارط  لیبق  زا  ییاهیروانف  سنارفنک ، وئدیو  کینورتکلا ،

نامزاس رد  رییغت  داجیا  هب  هک  تسا  یشور  راک ، بسک و  ددجم  یسدنهم  . دوش یم  نامزاس  رد  ا  ــ هتیلاعف يزاس  ـگ  نهامه ثعاب  اهیروانف 
رـصانع دوصقم  نیا  هب  ندیـسر  تهج  نیاربانب ، دنک . یم  یفرعم  نامزاس  هب  ار  راک  ماجنا  نیون  ياه  هویـش  دیدج و  ياهدـنیارف  کمک و 

رییغت يارب  يرازبا  مکح  رد  دنفورعم و  اه  هدننک  لیهست  هب  رصانع  نیا  هک  دوب  دهاوخ  زاین  دروم  نامزاس  رد  تارییغت  داجیا  يارب  یـصاخ 
ماغدا راک ، تیهام  رد  یتارییغت  ًاتدمع  مه  نآ  دنک ، یم  کمک  اهنامزاس  رد  تارییغت  داجیا  هب  تاعالطا  يروانف  . دننک یم  لمع  اهدنیارف 

، دناسرب يرای  ددجم  یـسدنهم  هب  تارییغت  داجیا  رد  دناوت  یم  تاعالطا  يروانف  هک  اجنآ  زا  یتباقر . ياهورین  لیدـبت  ینامزاس و  فیاظو 
تارییغت هراومهیناسنا  عبانم  تارییغت و  . درک یقلت  راک  بسک و  ددجم  یسدنهم  دنیارف  هدننک  لیهـست  مکح  رد  ار  نآ  ناوت  یم  ور  نیا  زا 

راتخاس کی  هجیتن  هراومه  ًابیرقت  تسا  اهراتفر  هنوگ  نیا  سپ  رد  هک  یگنهرف  تشاد . دـهاوخ  یپ  رد  ار  ینامزاس  تمواقم  اهنامزاس ، رد 
ه ــ هناهاگآ ب شیب  مک و  تا  ـ عقوت يارب  لرتنک و  روتـسد و  یتیریدم  کبـس  قیوشت  يارب  حالطـصا  هب  هک  تسا  یتابیترت  یبتارم و  هلـسلس 

هابتـشا ناـکما  ندرب  نیب  زا  يارب  هژیو  هب  ییاـهنامزاس  نینچ  هک  ارچ  دـیآ . یم  دوـجو  هب  ناـمزاس  رد  هنوـگ  نیـشام  شنکاو  زاربا  روـظنم 
، تیعطاق راکتبا ، یناسنا ، لیخت  هوق  ناکما  یمامت  بوکرـس  هب  لـیامت  نینچمه  دـنوش و  یم  یحارط  رگید  زیچره  اـی  تراـسخ ، یناـسنا ،

کی يارب  دیاش  دیوگ ، ی  ـــ هراب م نیارد  يزیر  حرط  صـصختم  کی  . دـنراد ار  یعقاو  یهورگ  راک  ای  يدرف  تیلوئـسم  هدـیقع ، فالتخا 
دیگنج دنهاوخ  ًالمع  نآ  يراک  یگدنز  همادا  یگنهرف و  عضو  نینچ  کی  ظفح  روظنم  هب  نانکراک  هک  دشابن  یندرکرواب  یجراخ  رظان 

دیاب ارچ  سپ  ینافوط ، کیرات و  رصع  کی  رد  نما  ردنب  کی  دنسانش ، یم  نانآ  هک  تسا  يزیچ  نیا  دنهد . یم  ماجنا  ار  راک  نیا  هتبلا  و 
يراک هظفاحم  نیا  دـناوت  یم  تلاح  ود  دـننک ؟ رییغت  دـنهاوخب  دـیاب  ارچ  دـنریذپب ؟ ار  هتخانـشان  رود و  رداـنب  هب  ییاـیرد  ترفاـسم  رطخ 

، تسا هدوب  قفوم  ینالوط  ًالماک  تدـم  هب  هک  يراـک  بسک و  کـی  رد  تسا . تیقفوم  یکی  هتبلا  دـنک . تیوقت  ار  كانـسرت  هناـجوجل و 
ار تیریدم  یتخـسرس  ًارهاظ  هک  درادن ،« ریمعت  هب  يزاین  هتـسکشن  ات  دنک ، هئارا  ار  یمیدق  هشیلک  نیا  دـناوت  یم  هراومه  دـشرا  تیریدـم 

تحت یتنـس  روط  هب  هک  تسا  يرازاب  تسا  یهیدـب  مه  نآ  هک  مود  تلاح  تسا . یلدزب  يور  زا  لمع  نیا  هک  نآ  لاـح  دـهد  یم  ناـشن 
يزیر حرط  هک  یتکرـش  رد  . دـندوب دـنم  هرهب  تیامح  نیا  زا  ینامز  هک  یمومع  تامدـخ  ياههاگتـسد  لیبق  زا  تسا  هتـشاد  رارق  تیامح 

هک يدوصقم  هرابرد  رییغت ، لیلد  هرابرد  هچ ؟ هرابرد  درب . راک  هب  حیرص  دنت و  ياه  ششوپ  تسیاب  یم  دراد  رارق  راک  روتـسد  رد  هرابود 
ياهفدـه اـهرایعم و  هراـبرد  میهاوخ ، یمن  میهاوـخ و  یم  هک  يرا  ـــ تفر گـنهرف و  هراـبرد  میتـسه . جیـسب  مرگرـس  نآ  هب  ندیـسر  يارب 

یم ماجنا  یتامادـقا  ارچ  هک  هراب  نیا  رد  مینک . ی  ــ ـل م مع اهفدـه  اهرایعم و  نیا  فـالخرب  میراد  هنوگچ  هک  هراـب  نیا  رد  ناـمدرکلمع ،
، اهتکرـش هرابود  یـسدنهم  یپمچ ، زمیج  لکیام و  رمه ،  - 1 عجارم عبانم و  . دـنک یم  کمک  نامدوصقم  هب  ردـقچ  تامادـقا  نیا  میهد و 

رتکد همجرت  هرابود ، یسدنهم  يوسارف  لکیام ، رمه ،  - 1379.2 نارهت ، اسر ، یگنهرف  هسسوم  تاراشتنا  داژن ، یئاضر  اضرلادبع  همجرت 
همجرت اهنامزاس ، يزاس  نوگرگد  تیریدم  ددجم و  یـسدنهم  کین ، یکـسنلبا ، نارهت 1378.3 -  ناتـسا  راشتنا  داژن ، یئاضر  اضرلادبع 
همجرت نیون ، يربهر  راک  روتـسد  تیریدـم ، هراـبود  يزیر  حرط  زمیج ، یپمچ ،  - 1376.4 نارهت ، نیورآ ، رشن  ییولک ، یفیرـش  روصنم 

لاـس شور ، هلجم   ، CPI اب هرظتنمریغ  ياهتفرـشیپ  دیعـس ، ملعلا ، حور   - 1377.5 نارهت ، یتعنـص ، تیریدـم  نامزاس  تاراشتنا  داپ ، جریا 
، ییاضر نارماـک  رتکد  همجرت   ، ISO 9001:2000 درادناتـسا هوزج   ، RWTUVIVAN یتکراشم تکرـش  هرامش 77.6 -  مهدزاود ،

 - اضفاوه &1379.8 عیانص  نامزاس  يدربراک  یملع  سنارفنک  نیلوا  یتعنص  ياهنامزاس  ددجم  یحارط  ، میهاربا هدازدومحم ،  - 1379.7
تیاس تنرتنیا : عبانم   - 1379.9 اضفاوه ، عیانص  نامزاس  يدربراک  یملع  سنارفنک  نیلوا  اهدنیارف ، ددجم  یسدنهم  ، دمحم مالغ  یتعنص 

WWW.PROCESSRENEWAL.COM 10 - PLOWMAN, BRIAN, ACTIVITY BASED MANAGEMENT:
.IMPROVING PROCESSES AND PROFITABILITY, GOWER PUBLISHING LIMITED, 2001
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.1378 یعامتجا ، نیمات  راک و  هسسوم  تاراشتنا  یمیهاربا ، دمحم  همجرت  يرو ، هرهب  تیریدم  فزوج ، وکنپوکورپ   - 11
CROWE, THOMAS AND ROLFES, JOSEPH SELECTING BPR PROJECTS BASED ON  - 12
STRATEGIC IVES, BUSINESS PROCESS MANAGEMENT JOURNAL, VOL.4, NO.2, 1998.13 -
KAZANIS, PHILIP AND GINIGE, ATHULA, ASYNCHRONOUS COLLABORATIVE BUSINESS

PROCESS MODELING, SEVENTH ANNUAL CONFERENCE ON E-COMMERCE, 2002.14 -
LITTLE, THOMAS AND RASHID KHAN, UNDERSTANDING BUSINESS PROCESS

MODELING & ANALYSIS: THE FIRST STEP TO ACHIEVING BREAKTHROUGHS IN

PRODUCTIVITY IMPROVEMENTS,WWW.dr-tom.com,2002.15 - WEICHER, MAUREEN AND

CHU, WILLIAM AND LIN, WAN, BUSINESS PROCESS REENGINEERING ANALYSIS AND

RECOMMENDATIONS, www.netlib.com,1995.16 - MOTWANI, JAIDEEP AND KUMAR,
ASHOK AND YOUSEF, MOHAMED, BUSINESS PROCESS REENGINEERING: A

THEORETICAL FRAMEWORK AND AN INTEGRATED MODEL, INTERNATIONAL JOURNAL

OF OPERATIONS & PRODUCTION MANAGEMENT, VOL.18, NO.9, 1998.17 - LIN. FU.AND

YONG, MENG AND PAI, YU-HUA, A GENERIC STRUCTURE FOR BUSINESS PROCESS

MODELING, BUSINESS PROCESS MANAGEMENT JOURNAL, VOL.8, NO.1, 2002.18 - ALAVI,
M. AND YOO, Y., “PRODUCTIVITY GAINS ON BPR: ACHIEVING SUCCESS WHERE OTHERS

HAVE FAILED}, INFORMATION SYSTEMS MANAGEMENT, VOL. 12 NO. 4. PP. 43-7, 1995.19 -
ZAIRI, M. AND SINCLAIR, D., BUSINESS PROCESS REENGINEERING AND PROCESS

MANAGEMENT, MANAGEMENT DECISION, VOL.33 NO.3, 1995.20 - BARRETT, J., “PROCESS

VISUALIZATION: GETTING THE VISION RIGHT IS KEY”, INFORMATION SYSTEMS

MANAGEMENT, SPRING, PP. 14-23, 1994.21 - TENG, J. AND GROVER, V., BUSINESS

PROCESS REENGINEERING, CALIFORNIA MANAGEMENT REVIEW, SPRING 1994.22 -
SCHMIDT, S., A PROCESS-BASED VIEW AND ITS INFLUENCE ON STRATEGIC

MANAGEMENT, KNOWLEDGE AND PROCESS MANAGEMENT, VOL.5 NO.1, 1993.23 -
EDWARDS, C. AND PEPPARDS, J., BUSINESS PROCESS REDESIGN, JOURNAL OF

INFORMATION TECHNOLOGY, VOL.9, 1994.24 - BHATTACHARYA, A. AND GIBBONS,
STRATEGY FORMULATION: FOCUSING ON CORE COMPETENCIES AND PROCESSES,

دنیارف رد  تاعالطا  يروانف  شقن  اضردـمحم ، یناهارف   - BUSINESS CHANGE AND REENGINEERING, 1996. 25
ریبدت .* نمهب 1382 هرامش 133  ریبدت  هلجم  راک  بسک و  یسدنهم 

تاعالطا يروانف  قیرط  زا  یناسنا  عبانم  ددجم  یسدنهم 

یمشاه  الیل  کیبیهاش -  هدازآیناسنا  عبانم  رد  ددجم  یسدنهم  reengineering ... 
دوس و بسک  دوخ و  رازاب  مهس  شیازفا  ناهاوخ  هک  یتاسسوم   . تسا تباقر  حوطـس  شیازفا  يزورما  طیحم  ياهیگژیو  زا  یکی  : هدیکچ
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لکـش لاح  رد  راک  بسک و  ياهـشور  رد  يرایـسب  تارییغت  ور  نیا  زا  دـنهد .  قفو  دوجوم  طیحم  تارییغت  اب  ار  دوخ  دـیاب  دنتـسه  عفانم 
يداـینب هراـبود و  یحارط  یـساسا و  یـشیدنازاب  ناوـنع  هب  هک  تسا  راـک  بسک و  ددـجم  یـسدنهم  دـنیارف  اـهنآ  زا  یکی  تـسا .  يریگ 

دنیارف هوقلاب  نازاس  هنیمز  زا  یکی  تسا .  هدـش  فیرعت  يزورما  درکلمع  ياـهرایعم  ریگمـشچ  دوبهب  روظنم  هب  راـک  بسک و  ياهدـنیارف 
دنیارف هنیمز  رد  ار  ییاهتفرـشیپ  هب  یبایتسد  ناکما  تاـعالطا  يرواـنف  هچ  رگا  تسا .  تاـعالطا  يرواـنف  راـک  بسک و  ددـجم  یـسدنهم 
موهفم یناسنا و  عبانم  ددجم  یسدنهم  دنیارف  هب  عماج  یـشرگن  اب  هلاقم  نیا  تسین .  یفاک  ییاهنت  هب  اما  دزاس  یم  مهارف  ددجم  یـسدنهم 
دهاوـخ حرــش  ار  نآ  بیاـعم  اـیازم و  یناـسنا و  عباـنم  ناـمتراپد  ددــجم  یــسدنهم  رد  تاـعالطا  يرواـنف  دربراـک  تاـعالطا ، يرواـنف 

تسا و یتعنص  بالقنا  تالوحت  رییغت و  زا  رتيداینب  بتارم  هب  نآ  تارییغت  هک  میرب  یم  رس  هب  يرـصع  رد  ام  رـضاح  لاح  ردهمدقم  . داد
يروانف ياهدرواتـسد  نیرتهزات  زا  هدافتـسا  ینوگرگد و  هب  ریزگان  تباقر  هصرع  رد  دوخ  روضح  اقب و  ظفح  يارب  اهنامزاس  ور  نیمه  زا 
فلتخم تاهج  زا  ناوت  یم  ار  اهنامزاس  ددجم  یسدنهم  . دنتـسه دوخ  نانکراک  دوخ و  ياهییاناوت  دوبهب  حطـس  نیرتالاب  هب  یبایتسد  يارب 

هوحن رب  يا  هدـمع  ریثاـت  هک  تسناد  ریخا  یتیریدـم  ياـهدرکیور  زا  یخرب  يدربراـک  ياـه  يژتارتـسا  یلمع  یعیبـط و  لـماکت  لوصحم 
يور رب  زکرمت  (« ، » TQM  ) عماج تیفیک  تیریدم   » لماش دیدج  ياهدرکیور  نیا   . تسا هتشاد  اهنامزاس  ینوگرگد  تیریدم و  شرگن 

یط هک  تسا  رگن  لک  درکیور  کی  اهنامزاس  ددجم  یسدنهم  دنتـسه . (« BPR  ) اهدنیارف ددجم  یـسدنهم   » اهنآ نیرتدیدج  و  نایرتشم »
يریگراـک هـب  قـیرط  زا  طاـبترا  نـیا  دـنک . یم  طـبترم  نآ  ناـنکراک  ینورد و  ياهــشزادرپ  اـب  ار  ناـمزاس  تباـقر  يژتارتـسا  يدـنیارف ،

يرادروخرب ورگ  رد  نامزاس  یلاع  فادها  ققحت  هک  دراد  دوجو  رواب  نیا  ینامزاس  ره  رد  . دوش یم  رارقرب  یطابترا  ياهرازبا  نیرتدیدج 
هعـسوت و هب  تبـسن  موادم  روط  هب  تسا  مزال  یطیحم  تارییغت  اب  يراگزاس  يارب  اهنامزاس  مامت  تسا . روهرهب  دمآراک و  یناسنا  عبانم  زا 
« یپمچ  » و رمه » » ددـجم یـسدنهم  موهفم  . دـننک مادـقا  نامزاس  گنهرف  تاررقم و  نیناوق و  يروانف ، تازیهجت ، یناسنا ،  يورین  يزاسهب 
هب یبایتسد  يارب  اهدنیارف  يا  هشیر  ون و  یحارط  نیداینب ،  یشیدنازاب   : » دننک یم  فیرعت  هنوگنیا  ار  راک  بسک و  دنیارف  ددجم  یسدنهم 

فیرعت نیا  رد  يدـیلک  ناـگژاو  .« تعرـس تامدـخ و  تـیفیک ،  هـنیزه ،  ریظن  ییاـهرایعم  ساـسارب  درکلمع  رد  زیگنا  تفگـش  یتفرـشیپ 
شومارف دـیاب  دوجوم  ياه  راتخاس  يراک و  ياهدـنور  یمامت  يا : هشیر  ؟2 - تسیچ تکرش  راک  یلصا  هویـش  نیداینب :   - 1  : زا دنترابع 

: زیگنا تفگش  - 3. دوش یلمع  هشیر  رد  دیاب  رییغت  دنتـسین و  دیفم  یحطـس  تارییغت  دنوش . فشک  ندرک  راک  دـیدج  ياههویـش  دـنوش و 
زکرمتم اهدنیارف  رب  دیاب  ددجم  یحارط  اهدنیآرف : - 4  . كدنا یئزج و  ياهدوبهب  هن  تفای  تسد  هداعلاقراخ  ریگمشچ و  تارییغت  هب  دیاب 

ون زا  ار  راک  یمیدق  يراک  ياهدنور  نداهن  رس  تشپ  اب  دیاب  نامزاس  کی  هجیتن  رد  [3  . ] اهراتخاس ای  دارفا  ياهلغش  فیاظو ،  رب  هن  دشاب 
فیرعت فیاظو  زا  يا  هعومجم  ار  دنیارف  تروش »  » و ترپنواد »  . » تسا زکرمتم  اهدنیارف  رب  دوخ  نوناک  رد  ددجم  یـسدنهم  دنک . عورش 

 ، اهدنیارف دنوش . یم  ارجا  هدش  فیرعت  يراک  هجیتن  کی  هب  یبایتسد  يارب  دنتـسه و  طابترا  رد  رگیدـکی  اب  یقطنم  روط  هب  هک  دـننکیم 
ددجم یـسدنهم  فیراعت ،  نیا  هب  هجوت  اب  [4 . ] دنروآ یم  راب  هب  يرتشم  يارب  ار  يدنمشزرا  هجیتن  اکرتشم  هک  دنتـسه  ییاهتیلاعف  هلـسلس 

ار دیدش  نیداینب و  ياهینوگرگد  داصتقا ، رازاب و  يروانف ، باتـش  رپ  ياهینوگرگد  نتفرگ  رظن  رد  اب  دریذـپ و  یمن  ار  یجیردـت  تالوحت 
دهد یم  رارق  هدافتسا  دروم  ار  عیانص  یسدنهم  ياهرازبا  لوحت و  تیریدم  یهدنامزاس ، ياهشور  مامت  شناد  نیا  دهد .  یم  رارق  رظن  دم 

رد ددجم  یسدنهم  ]7 . ] دزاسب ار  ریذـپفاطعنا  ارگدـنیارف و  نیون  ياهنامزاس  يرالاس ، )  ناوید   ) کیتارکوروب یهدـنامزاس  هناریو  رب  ات 
ییاج نیلوا  یناسنا  عبانم  نامتراپد  دوش ، یمن  ماجنا  رثؤم  اراک و  روط  هب  هنازور  ياـهتیلاعف  امـش  ناـمزاس  رد  هک  یتروصردـیناسنا  عباـنم 

هب دراـکاپ  تلویه –  نوچ AT&T و  ییاهتکر  ــــ ـش ناریدم  هک  تسا  یـشور  نیا  دوش . عورـش  نآ  رد  ددجم  یـسدنهم  دـیاب  هک  تسا 
روظنم هب  تاعالطا  يروانف  زا  يرادرب  هرهب  لاح  رد  رثؤم  روط  هب  یناسنا  عباـنم  ناصـصختم  زا  يرایـسب  هک  یلاـح  رد  . دـنا هتفرگ  را  ـــــ ک
ددجم یـسدنهم  هکنیا  دنراد . ددجم  یـسدنهم  زا  یمهبم  ریوصت  زونه  رگید  يرایـسب  دنتـسه ،  یناسنا  عبانم  ياهدنیارف  ددجم  یـسدنهم 

يارب الومعم  ددجم  یسدنهم  [1 [ . ؟ دـهد خر  ارجا  نیح  رد  تسا  نکمم  یتالکـشم  هچ  و  دـهد ؟ ماجنا  دـناوت  یم  يرا  ــ هچ ک تسیچ ؟ 
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هب اما  دوشیم  يراذـگ  فدـه  ناگدنـشورف  نایرتشم و  زا  ندرک  تیامح  تهج  عقاوم  یـضعب  رد  اـی  عیزوت  کـیتسجل  دـیلوت ،  هعـسوت ، 
اـه و متـسیس  زا  يا  هعوـمجم  یناـسنا  عباـنم  لاـح ، ره  هب  دوـشیم . شـالت  یناـسنا  عباـنم  یلاـم و  ياهتمـسق  رد  نآ  يارجا  يارب  تردـن 

رییغت رتتیفیک و  اب  تامدـخ  هئارا  هنیزه ،  شهاـک  هب  زاـین  [2 . ] دـنک لعفلاب  ار  امـش  هیامرـس  نیرتگرزب  تسا  رداق  هک  تسا  ییاهدـنیارف 
 ، شیازفا لاح  رد  یتباقر  راک  بسک و  ياهطیحم  . دنتـسه یناسنا  عبانم  ددجم  یـسدنهم  ياهتیلاعف  زاغآ  تهج  یلـصا  لماع  هس  یگنهرف 

تامدخ دنهد ، شهاک  ار  یناسنا  عبانم  ییارجا  ياه  هنیزه  ات  دنهد  یم  رارق  راشف  تحت  یتخس  هب  ار  یناسنا  عبانم  ناسانشراک  زا  يرایسب 
طبترم تامیمصت  تحص  تعرـس و  شیازفا  روظنم  هب  . دننک داجیا  يرترثؤم  رت و  یتباقر  ینامزاس  گنهرف  دنهد و  لیوحت  يرت  تیفیک  اب 

اهتکرـش زا  يرایـسب  یناسنا  عبانم  یتاعالطا  ياه  متـسیس  اهدنیارف و  تیفیک ،  اب  عقوم و  هب  یناسنا  عبانم  تامدخ  ندروآ  مهارف  دارفا و  اب 
هچراپکی کیتاموتا و  اتـسارمه ،  ار  یناسنا  عبانم  فیاظو  ددـجم  یـسدنهم  دـنیارف  تقیقح  رد  دراد . یـساسا  يرگنزاـب  کـی  هب  جاـیتحا 

ددجم یسدنهم  دنیارف  الومعمددجم  یسدنهم  ياهماگ  [1 . ] دروآیم مهارف  نامزاس  يارب  دنمتردق  یتباقر  تیزم  کی  هجیتن  رد  دنکیم ، 
زا اهتکرش  هک  دوشیم  عورش  ینامز  ددجم  یـسدنهم  ياهتیلاعف  بلغا ،  یجنـس : زاین  هلحرم 1 - : تسا زاف  راهچ  لماش  ارجا  اـت  یحارط  زا 

ندروآ تسد  هب  ای  دیدج  يراجت  ياهتصرف  هب  خساپ  تهج  دوجوم  ياه  متسیس  اهدنیارف و  فرط  زا  ای  دنتسه  یضاران  دوجوم  تیعـضو 
ای دیدج  راک  بسک و  فادها  ندروآ  تسد  هب  يارب  يرازبا  ناونع  هب  ددـجم  یـسدنهم  تقیقح  رد  دنتـسه ،  راشف  تحت  صاخ  فادـها 
ود هب  تیلاعف  عورش  تهج  عبانم  نامز و  فرص  زا  لبق  دیاب  اهتکرش  هلحرم  نیا  رد  . دوش یم  هدافتـسا  راک  بسک و  تالکـشم  نداد  ناشن 
راک بسک و  فادها  ندروآ  تسد  هب  يارب  ددجم  یسدنهم  هنوگچ   2 -؟ تسا مزال  ددجم  یسدنهم  ارچ  - 1: دنهد خساپ  یساسا  شسرپ 

رمتـسم لاعف و  تیامح  نودـب  نامزاس : يالاب  تاماقم  يوس  زا  ینابیتشپ  تیامح و  هلحرم 2 - ؟ دوشیم قبطنم  نامزاس  یلک  يژتارتسا  اـب 
نایرجم یناسنا  عبانم  ددجم  یـسدنهم  رد   . دروخ دهاوخ  تسکـش  دوز  ای  رید  ددجم  یـسدنهم  لثم  یناینب  تیلاعف  کی  دشرا ،  تیریدـم 

دـشرا تیریدـم  فرط  زا  تیامح  بسک  زا  دـعب  . دـنراد نامزاس  دـشرا  ناریدـم  فرط  زا  يوق  تیامح  هب  زاـین  یناـسنا  عباـنم  يـالاب  هدر 
زاین دروم  عبانم  تیلاعف و  نیا  يراک  هزوح  ددجم ،  یسدنهم  تیلاعف  تیرومام  هب  هجوت  اب  مزال  تامیمصت  هلحرم  نیا  رد  الومعم  نامزاس 

ناریدم  ، MIS ناریدم یناسنا ، عبانم  دشرا  ناریدم  زا  لکشتم  يربهار  میت  يربهار : میت  لیکـشت  هلحرم 3 - . ددرگیم ذاختا  راک  تهج 
رد ناربراک  نایرتشم /  يدیلک  تاطابترا  كرد  (1 يربهار میت  فیاظو  . دوشیم لیکـشت  هلحرم  نیا  رد  الومعم  یجراخ  نارواشم  ینایم و 

؛ اهدـنیآرف يارب  دـیدج  یتامدـخ  يا / هـنیزه  يراذـگ  فدـه  ؛3) متـسیس ياهتیدودـحم  يراـج و  ياهدـنیارف  ندرک  میـسرت  ؛2) اهدنیارف
دناوتیم يربهار  میت  هلحرم  نیا  رد  . هدش يدنب  زاف  ییارجا  حرط  کی  داجیا  دنوش و  ددـجم  یـسدنهم  دـیاب  هک  ییاهدـنیارف  ییاسانـش  (4

هلحرم . دنک باختنا  ار  يرازفا  مرن  يرازفا و  تخس  ياهتـساوخرد  ناگدنـشورف  نارواشم و  هدرک و  نییعت  ار  ددجم  یـسدنهم  یلک  ریـسم 
رد دنوشیم . لیکـشت  هدش  يریگ  فده  ياه  دنیارف  زا  کیره  تهج  لح  هار  قلخ  يارب  ییارجا  ياه  میت  ییارجا : ياه  میت  لیکـشت  - 4

لیلحت لـح  هار  ره  يارب  دـننکیم ، داـجیا  دـنیارف  يارب  هناگدـنچ  ياـهلح  هار  هدرک و  ییاسانـش  ار  دوجوم  دـنیارف  میت ،  دارفا  هلحرم  نیا 
ياهحرط . دـننکیم نییعت  ار  هدـش  باختنا  دـنیارف  یمتـسیس  ياهزاین  یناسنا و  يورین  راـتخاس  تیاـهن  رد  دـنهدیم و  ماـجنا  هنیزه  دوس -

تیاـهن رد  . دوـشیم ارجا  يدـنب و  لوـمرف  هلحرم  نیا  رد  زین  مادختـسا  شزوـمآ و  رییغت  تازیهجت ،  بصن  یـشیامزآ ،  تست  يارب  یلمع 
ناونع هب  1 . ]] دوش نایامن  ددجم  یسدنهم  ياهتیلاعف  يراجت  رثا  تفرـشیپ و  ات  دنوش  ارجا  يزاس و  هدایپ  دیاب  یلـصا  ياه  دنیارف  اهتیلاعف و 
یطاـب ـــ ترا میت  - 1  : زا دـنترابع  هـک  درک  یهدـنامزاس  مـیت  تروـص 6  هب  ناوـت  یم  ار  یناـسنا  عباـنم  ددـجم  یـسدنهم  ییارجا  میت  لاـثم 

میت ؛2 - دـشاب دازآ  زاب و  هشیمه  یطابترا  طوطخ  ات  دنتـسه  بقارم  دـنراد و  هدـهع  رب  ار  تاـطابترا  ياـه  هماـنرب  تیریدـم  هک  ناـنکراک 
ياه میت   3 -؛ دـنکیم زکرمتم  یکینکت  ياهـشزومآ  يربهر و  شزومآ  ياههمانرب  لوح  ار  دوخ  یلـصا  هجوت  هک  يزومآراـک  شزومآ و 

كرد و يرایشوه  هب  ندیسر  يارب  نانکراک  همه  هب  يا  هرواشم  تامدخ  هئارا  اهرانیمـس  يز  ـــ یر همانرب  لوئـسم  هک  يزیرهمانرب  توافتم 
ییوسمه و هدننک  نیمضت  هک  یناسنا  يورین  ياهشهوژپ  يژتارتسا  نییعت  يزیر و  همانرب  میت   4 -؛ دنتسه توافت  عونت و  هنوگ  همه  شریذپ 
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داجیا تیلوئـسم  هک  راک  يورین  يزیر  هماـنرب  میت   5 -؛ دیآ یم  رامش  هب  تکرـش  ياه  يژتارتسا  زا  یـشهوژپ  ياهمتـسیس  لماک  ینابیتشپ 
نادرگدوخ و ياه  میت  ریظن  هدنیآ  ياهینوگرگد  يارب  نانکراک  ندرک  هدامآ  نینچمه  يرگراک و  ياه  هیداحتا  اب  دیفم  رثوم و  يا  هطبار 

ياهحرط ناـنکراک ،  ياـیازم  قوقح و  روما  هرادا  تیلوئـسم  هک  ناـنکراک  هب  تامدـخ  هئارا  میت   6 -؛ دراد هدـهع  هب  ار  دـیدج  ياهیروانف 
يورین ياهعوضوم  اب  طبترم  يا  هرواشم  یـصصخت و  تامدـخ  نیمات  نانکراک و  اب  طبترم  ياهیـسررب  تاـعلاطم و  يرو ،  هرهب  قیوشت و 
دـشرا تیریدم  تیامح  یهارمه و   1- یناسنا عبانم  ددجم  یـسدنهم  ياهتیلاعف  تیقفوم  رد  يدیلک  لماع  شـش  . دراد هدـهع  رب  ار  یناسنا 

رد یپ  تاسلج  تسا  مزال  ساسا  نیا  رب  دراد . ددجم  یـسدنهم  تیقفوم  رد  یـساسا  شقن  نامزاس  دشرا  ییارجا  ریدم  ینابیتشپ  نامزاس :
عبانم رد  تارییغت  يارب  نشور  حضاو و  لدم  زادنا و  مشچ   - 2. دوش رازگرب  تیلاعف  نیا  لوط  رد  دشرا  تیریدم  روضح  اب  یمظنم  یپ و 
یتباقر تیعقوم  اهـشزرا و  يراجت ، ياه  يژتارتسا  حوضو  یناسنا و  عبانم  ددجم  یحارط  راک و  بسک و  لدم  نیب  نشور  طابترا  یناسنا :

دارفا هکنیا  يارب  یپایپ : قداـص و  فافـش ،  تاـطابترا  ؛3 - دراد یناسنا  عبانم  ددجم  یـسدنهم  دنیارف  تفرـشیپ  رد  ییازـسب  شقن  نامزاس 
هب فلتخم و  ياهتیعقوم  رد  ات  تسا  مزال  دـننک  كرد  یبوخ  هب  ار  نآ  هدـش و  انـشآ  راک  تیهام  اـب  ددـجم  یـسدنهم  تیلاـعف  اـب  طـبترم 

ناریدم و هب  دیاب  ناریدم : نادنمراک و  يزاس  دـنمناوت  ؛4 - دـننک بسک  تاعالطا  دنونـشب و  نآ  دروم  رد  ور  رد  ور  يروضح و  تروص 
یتیامح ياه  متسیس  رد  رییغت  ؛5 - دننک لوبق  ار  رظن  دروم  ياهفده  ناشیاهراک و  جیاتن  تیلوئـسم  ات  دوش  هداد  مزال  تارایتخا  نادنمراک 

تهج اهنآ  نتشاد  هاگن  وگخساپ  ددجم و  یسدنهم  ياه  میت  هب  نداد  تردق  رایتخا و   6  ...(:- لغش و ددجم  یحارط  یبایزرا ،  اهشاداپ ،  )
اهتکرـش و همه  هجوت  هچنآ  تاعالطا ،  رـصع  رد  روضح  هب  هجوت  اب  تاعالطا : يرواـنف  موهفم  [1 . ] يریگ هزادنا  لباق  نشور و  ياهفدـه 

يروانف فیرعت ، ساـسارب  . تسا نآ  زا  لـصاح  يروهرهب  تاـعالطا و  يرواـنف  رد  يراذگهیامرـس  تسا  هدرک  بلج  دوخ  هب  ار  اـهنامزاس 
 ، ییاج هباج  لاقتنا و  دـیلوت  رد  اهنآ  زا  هدافتـسا  تراهم  شور و  شناد ،  تازیهجت ،  اـهرازبا ، هعومجم  زا  تسا  تراـبع  ( IT  ) تاعالطا

یـسدنهم هنایار و  مولع  ریظن  یثحابم  هدوب و  عیـسو  هدرتسگ و  رایـسب  يروانف  نیا  اب  طبترم  مولع  هنماد  ]6  . ] تاعالطا فرـصم  شزادرپ و 
تاعالطا تیریدم  (، AI) یعونصم شوه  ( DSS  ) میمصت ینابیتشپ  ياه  متسیس  تیریدم ،  یتاعالطا  ياه  متسیس  تارباخم ،  رازفا ،  مرن 

زا يرایـسب  روهظون  يروانف  نیا  . دوشیم لماش  ار  یتنرتنیا  یتاعالطا  ياههاگیاپ  کیتابور و  يا ،  هناـسر  دـنچ  يرواـنف  شناد  یـسدنهم 
هراـشا یناـبیتشپ  یتامدـخ - ياـهتیلاعف  تعنـص و  دـیلوت و  هب  ناوـتیم  اـهنآ  هلمج  زا  هـک  تـسا  هدادرارق  دوـخ  ریثاـت  تـحت  ار  اـههصرع 

هب يروانف  دنکیم ،  افیا  يا  هدمع  شقن  ددجم  یـسدنهم  رد  تاعالطا  يروانفددـجم  یـسدنهم  دـنیآرف  رد  تاعالطا  يروانف  شقن  . درک
زا يا  هدرتسگ  يوق و  رایـسب  ریثات  دناوتیم  يروانف  نیا  دوجو  اب  اما  دشاب . لوحت  رییغت و  بجوم  دـناوت  یمن  یعازتنا  تروص  هب  ییاهنت و 

یتنس نامزاس  لیدبت  دصق  هک  ياهشیر  ددجم  یسدنهم  همانرب  کی  اب  یبولطم  حیحـص و  وحن  هب  هک  یتقو  اصوصخ  دراذگب ،  اج  هب  دوخ 
هدش نیجع  دراد  ار  دـنیارف  يربهار  ماظن  هب  یتیلاعف  ماظن  رییغت  نایرتشم و  ياهزاین  لوح  زکرمتم  میت  رب  ینتبم  نامزاس  هب  تیلاعف  رب  ینتبم 

لیدـبت ینامزاس و  فیاظو  ماغدا  راـک  تیهاـم  رد  یتارییغت  اتدـمع  مه  نآ  هک  اـهنامزاس  رد  تارییغت  داـجیا  هب  تاـعالطا  يرواـنف  . دـشاب
ور نیا  زا  دـناسرب و  يرای  ددـجم  یـسدنهم  هب  تارییغت  داجیا  رد  دـناوت  یم  تاعالطا  يرواـنف  دـنکیم . کـمک  تسا  یتباـقر  ياـهورین 

يروانف زا  نتفرگ  کمک  هلیسو  هب  بلغا  اهدنیارف  ددجم  یحارط  اذل  درک . یقلت  ددجم  یـسدنهم  هدننک  لیهـست  مکح  رد  ار  نآ  ناوتیم 
زورما هک  هچنآ  . تسا ددـجم  یـسدنهم  شخب  ییاناوت  لماع  نیرتمهم  تاعالطا  يرواـنف  تـالاح ، بلغا  رد  دریگیم . تروص  تاـعالطا 

نوـگرگد ار  اـهراک  ماـجنا  یگنوـگچ  اـهنت  تاـعالطا  يرواـنف  هک  تسا  نیا  دراد  تیمها  تاـعالطا  يرواـنف  شقن  هراـبرد  نآ  نتـسناد 
دیدج یتاعالطا  ياهزاین  هب  ددجم  یسدنهم  هژورپ  هراومه  ]7 . ] تسا هداد  رییغت  مه  ار  تباقر  تراجت و  داصتقا ،  فیرعت  هکلب  دـنکیمن 
ددجم یسدنهم  دنیارف  يارجا  هزورما  . دوش هتفرگ  راک  هب  دیدج  يروانف  اهیدنمزاین  نیا  عفر  روظنم  هب  هک  دشاب  مزال  دیاش  تسا و  دنمزاین 

یبایزرا شزومآ ،  مادختسا ،  شنیزگ و  دزمتـسد ،  قوقح و  نوچمه  یفلتخم  ياهـشخب  رد  تاعالطا  يروانف  زا  هدافتـسا  اب  یناسنا  عبانم 
هژاو هک  اجنآ  زا  . دـنکیم افیا  فادـها  یبایتسد  ياتـسار  رد  ار  يا  هدـمع  شقن  ینامزاس  گنهرف  يزاس  هداـیپ  یهد و  شاداـپ  درکلمع ، 
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هبنج زا  یناسنا  عبانم  ياهتیلاعف  رد  نآ  دربراک  هب  ناوت  یم  دوش ، یم  لماش  ار  يرایسب  ياه  هبنج  تسا و  هدرتسگ  رایسب  تاعالطا  يروانف 
 –6 يزاجم ، تیعقاو   – 5 تنارتنیا ،  – 4 تنرتنیا ،  – 3 يدربراک ، ياهرازفا  مرن   – 2 اهمتسیس ، تازیهجت و  - 1: درک هراشا  فلتخم  ياه 

ياهشور ظفح  هب  زونه  یناسنا  عبانم  نامتراپد  هک  ینامز  ات  نیون ،  يروانف  هدننک  جیگ  تالوحت  دوجو  ابیریگ  هجیتن  . رود هار  زا  شزومآ 
هب زونه  یناـسنا  عباـنم  ناـمتراپد  رگا  تشاد . ار  نآ  رد  نیداـینب  یلوحت  رییغت و  راـظتنا  ناوت  یم  یتخـس  هب  دـهدیم ،  همادا  دوـخ  یتـنس 

داجیا هب  رداق  تاعالطا  يروانف  نوماریپ  هلاقم ،  نیا  رد  هدـش  هئارا  بلاطم  دـشاب ، هدـیبسچ  دوخ  یتنـس  بتارم  هلـسلس  یتیلاعف و  راـتخاس 
یهدنامزاس هنیمز  رد  رولیت » کیردرف   » و تیمسا » مادآ   » يداهنـشیپ لوصا  دوب . دهاوخن  اهنامتراپد  لیبق  نیا  رد  یلوحت  رییغت و  هنوگچیه 

دوخ رـصع  يروانف  حطـس  اب  قبطنم  اریز  دندیـسر ، یم  رظن  هب  یحیحـص  الماک  لوصا  دوخ  نامز  رد  بتارم ، هلـسلس  تیلاـعف و  ياـنبم  رب 
ياهـشور یناسنا  عبانم  نامتراپد  هک  ینامز  ات  درذگ . یم  نرق  کی  يدراوم  رد  یتح  ههد و  نیدـنچ  اهنآ  رمع  زا  دـندوب و  هدـش  یحارط 

دوجو ذغاک  يور  افرـص  اهایور و  دح  رد  اهنت  دـیدج  يروانف  دزادرپن ،  دوخ  نیداینب  ددـجم  یـسدنهم  هب  دراذـگن و  رانک  ار  دوخ  یتنس 
 ، دـنزادرپیم دـیدج  يرواـنف  اـب  دوخ  ناـمزاس  قیبـطت  هب  اـبقر  درادیم و  رب  ماـگ  هدـنیآ  يوـس  هب  يرواـنف  هک  ناـنچمه  تشاد . دـهاوخ 

شقن يداو  نیا  رد  تشاد و  دـنهاوخن  تباـقر  هصرع  كرت  زج  یهار  دـننزب  نیداـینب  تارییغت  هـب  تـسد  دـنهاوخ  یمن  هـک  ییاـهنامزاس 
Yeung ,Arthur , Reengineering through [: 1  ] عباـنم . تسا رادروخرب  نادـنچ  ود  تیمها  زا  یناـسنا  عباـنم  ناـمتراپد 
information technology, Human resources planning , June

1995.http://www.reengineering.com/articles/ju196/humanresource.htm[2] :[3]: Hammer, M
:Champy , J, Redesign of the Business , Barcelona , Spain :Parramon , 1994.[4]: Davenport

,T. H. Short , J.E ,"The New Iindustrial Engineering :Information Ttechnology and Business
processRedesign", Sloan Management Rreview , Summer 1990.[5]:The California strategic
Human Rresources partnership,"Hewlett-Packard: Appling world – class information

Technology to people Management." Quarterly profile , Spring1994.[6]:http://www.
یفطـصم یناـهارف ،  هدون  اـضر  دـمحم  [: Interact…/E14958D9367B61488525682..23ff51? Open document. [7

دادرخ 1382. هرامـش 133 ، ریبدـت ، هماـنهام  راـک ،  بسک و  ددـجم  یـسدنهم  دـنیآرف  رد  تاـعالطا  يروآ  نف  شقن  یقیلزار ،  ناوخرپ 
http://system.parsiblog.com/-508718.htm*

ددجم یسدنهم  هب  هرابود  یهاگن 

دنو  جرف  رایدنفساهیلوا  یسدنهم  reengineering ... 
یبالقنا دوخ  نامز  رد  هک  ار  هیلوا  یسدنهم  تسا . هیلوا  یسدنهم  ندرب  لاوس  ریز  ددجم و  یحارط  یشیدنازاب ، ددجم ، یسدنهم  هدیکچ :

موهفم هک  دنهد  یم  تبسن  يدنلتاکسا  فورعم  نادداصتقا  تیمسا  مادآ  هب  تفر ، یم  رامش  هب  ددجم  یسدنهم  یعون  ای  راک  بسک و  رد 
لیمکت ار  وا  راـک  نارگید  لویاـف و  يرنه  ربو ، سکاـم  رولیت ، کـیردرف  نوچ  یناـسک  درک و  حیرـشت  دـیلوت  دـنیارف  رد  ار  راـک  میـسقت 

یسدنهم تسا . هداد  تسد  زا  ار  دوخ  ییآراک  یتعنصارف  رصع  رد  هدوب و  هوبنا  دیلوت  تعنـص و  رـصع  اب  بسانتم  راک  هویـش  نیا  دندرک .
ار نامزاس  راد و  ینعم  ار  اهلغش  اه و  هشیپ  هک  تسا  نآ  یپ  رد  هدرک و  یفن  ار  نآ  بقاعتم  لوصا  تیمسا و  مادآ  راک  میسقت  لصا  ددجم 

نیا زا  يرتنشور  كرد  هیلوا  یسدنهم  اب  ددجم  یسدنهم  هسیاقم  دنک . يدنیارف  یقفا و  نامزاس  هب  لیدبت  هدرک و  جراخ  یمره  لکش  زا 
اب ار  يدیلوت  دـنیارف  کی  رد  راک  میـسقت  موهفم  رـشتنم و  یباتک  لاس 1776  رد  تیمـسا  مادآهیلوا  یـسدنهم  . دـهد یم  تسد  هب  عوضوم 

دـبوک و یم  ار  نآ  مود  رفن  دـشک ، یم  نوریب  هروک  زا  ار  هتخادـگ  هلیم  رفن  کی  :» درک نایب  هداس  قاجنـس  کی  نتخاـس  یگنوگچ  حرش 
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ار هلیم  رگید  ياهتنا  مجنپ  رفن  دـنکیم و  زیت  ار  هلیم  ياهتنا  کـی  مراـهچ  رفن  دربیم ، هزادـنا  هب  ار  نآ  ياـهتنا  موس  رفن  دـنک ، یم  فاـص 
بـصن تسا . مزال  رگید  يازجم  تکرح  هس  ای  ود  نزوس  رـس  نتخاس  يارب  دزاس . یم  هداـمآ  دـنز و  یم  گنـس  نزوس  رـس  لاـصتا  يارب 

دوخ هک  نزوس  يدنب  هتسب  هرخالاب  نآ و  یـشکور  يرگدیفـس و  روط ، نیمه  تسا ؛ یـصصخت  ًالماک  هژیو و  يراک  هلیم ، يور  هب  نزوس 
دوشیم و میـسقت  یـصصخت  هلحرم  هدجیه  هب  هداس  قاجنـس  کی  نتخاس  بیترت  نیدب  دـیآ . یم  رامـش  هب  هناگادـج  يا  هفرح  ییاهنت  هب 
ای کی و  مادکره  هک  هربخ  رگراک  رفن  هد  نتـشاد  اب  داد  شرازگ  تیمـسا  .« تسا یـصصخت  راک  کی  نامه  ماجنا  دارفا  زا  کیره  هفیظو 

لمع یتنس  شور  هب  رگا  هک  یلاح  رد  دش ، دیلوت  قاجنـس  رازه  هنازور 48  دناهدوب ، راد  هدهع  ار  قاجنس  تخاس  هلحرم  زا 18  هفیظو  ود 
هب درک . ربارب  اهدص  ار  زاسقاجنس  نارگراک  يرو  هرهب  راک ، میسقت  دیسر . یمن  مه  قاجنـس  تسیود  هب  هنازور  ناشیا  هدزاب  دندرک ، یم 
زا نتخادرپ  ماگنه  هک  ییاهنامز  رد  ییوج  هفرص  ؛2 –  درف ره  رد  یکباچ  شیازفا   – 1: دوشیم یشان  هبنج  هس  زا  زایتما  نیا  تیمسا  رظن 

هزادنا هب  ات  دهد  یم  تصرف  رگراک  هب  دـنکیم و  ناسآ  ار  راک  هک  ییاهنیـشام  عارتخا  ؛3 –  دور یم  نیب  زا  يرگید  هب  راک  شخب  کـی 
دح زا  شیب  شیازفا  هکلب  دوبن ، قاجنـس  تخاس  يروانف  درک ، بلج  دوخ  هب  ار  تیمـسا  مادآ  هجوت  هچنآ  . دشاب هتـشاد  هدزاب  رفن  نیدـنچ 
رد تیریدـم  نادنمـشناد  ریاـس  رولیت و  تیمـسا ،  مادآ  زا  دـعب  دوب . یـصصخترتکچوک  لـغاشم  هب  یلک  هفیظو  هیزجت  هجیتن  رد  لوصحم 

لغش دندوب  دقتعم  دنداد و  رارق  لغاشم  یحارط  يانبم  صصخت  ساسارب  ار  راک  میـسقت  رتشیب  ییآراک  بسک  تهج  رد  متـسیب  نرق  زاغآ 
هب يدوبهب  تیمـسا  شور  رد  دروف  يرنه  دـمآرب . اهنآ  هدـهع  زا  هجو  نیرتهب  هب  ناوتب  هک  دوش  دودـحم  ییاهتیلوئـسم  فیاـظو و  هب  دـیاب 

کی بصن  لوئـسم  رگراک  ره  دـنزاسب ، ار  لماک  يوردوخ  کی  تاعطق ، نتـسویپ  مه  هب  اب  رهام  نارگراک  هکنیا  ياـج  هب  دروآ و  دوجو 
اهنآ رد  هک  دز  تسد  لقتـسم  زکرمتمریغ و  ياهـشخب  داـجیا  هب  زروتوم  لارنج  راذـگناینب  تنارود  ماـیلیو  نیـشناج  ناولـسا » . » دـش هعطق 

نینچمه وردوخ ، لدـم  ره  يارب  يو  دـنک . لرتنک  ار  راک  لک  یلام ، دـیلوت و  روما  رب  تراظن  اـب  يزکرم ، رتفد  رد  تسناوت  یم  تیریدـم 
و 1960 ياـه 1950  ههد  رد  یلک  روط  هب  . دروآ دوـجو  هب  يا  هناگادـج  ياهـشخب  هدـند و ...  هبعج  ماـنید ، دـننام  مهم  تاـعطق  تخاـس 
هک اهتکرـش  درادناتـسا  لکـش و  یمره  راتخاس  . دنهد خساپ  نوزفازور  ياهاضاقت  هب  دنناوتب  ات  دوب  دیلوت  تیمک  هب  ناریدم  هجوت  نیرتشیب 

لرتنک و رظن  هطقن  زا  يراتخاس  نینچ  دوب . بساـنم  ًـالماک  ناـمز  نآ  ناباتـش  دـشر  هب  ور  تیعـضو  يارب  دوب ، شرتسگ  لـباق  يوس  ره  زا 
، هجدوب بیوصت  میظنت و  دنوش . نئمطم  دوخ  ناتسدریز  قیقد  درکلمع  زا  دنتسناوت  یم  راک  میسقت  اب  ناتسرپرس  دوب . بولطم  يزیرهمانرب 
1 :- درک تسیل  ریز  حرـش  هب  ناوت  یم  ار  هیلوا  یـسدنهم  ياـهیگژیو  . دوـب هیاـپ  نیا  رب  مه  يزیر  هماـنرب  تفرگ و  یم  ماـجنا  هرادا  هب  هرادا 

يدنب شخب   5 -؛ هداس لغاشم   4 -؛ قیقد یهدـنامرف  مره  بتارم و  هلـسلس  يدومع ،  راتخاس   3 -؛ اهراک ندـش  هراپ  هراپ   2 -؛ ییارگ هفیظو 
زا یکی  هک  درک  هدهاشم  ار  رفن  ود  تشذگیم ، یلحم  زا  يدرفددجم  یسدنهم  . يزاسدرادناتـسا  6 -؛ یصصخت ياهدحاو  داجیا  هرادا و 
راک يرفن  هس  ام  دنهدیم : خساپ  دراد ؟ ینعم  هچ  امـش  راک  نیا  دیـسرپ  هدش  واکجنک  دنکیم . رپ  ار  نآ  يرگید  دـنکیم و  ياهلاچ  اهنآ 
مود رفن  زورما  دنکیم . رپ  ار  نآ  یموس  دنکیم و  يراذگهلول  يرگید  دنکیم ، هلاچ  لوا  رفن  دراد ، دوجو  راک  میسقت  ام  نیب  مینکیم و 

هرادا  » توافت ای  دـیدج  تیریدـم  یتنـس و  تیریدـم  یلـصا  توافت  هک  تیاکح  نیا  . میهدیم ماـجنا  ار  ناـمدوخ  راـک  اـم  تسا و  بیاـغ 
یلاـثم ناونع  هب  ص 81 .) ، 1382 دنو ، جرف   ) دزاسیم راکـشآ  ار  ددجم  یـسدنهم  ترورـض  دهد ، یم  لیکـشت  ار  تیریدـم »  » و ندرک »

، يرهپس . ) دورب متـسه و  ندیرب  لوئـسم  طقف  نم  دیوگب  هنیـس ، هسفق  ندرک  زاب  زا  سپ  حارج  لمع ، قاتا  رد  درک  روصت  ناوت  یم  رگید ،
رب مکاح  تایضتقم  رگا  تسا . عالطا  یب  راک  هجیتن  زا  دوش و  یم  راد  هدهع  ار  راک  زا  یکچوک  تمسق  درف  ره  هیلوا  یـسدنهم  رد  (1381

فیاظو هب  اهراک  دوش و  هراپ  هراپ  راک  بسک و  نوگانوگ  ياه  هصرع  رد  راک  ياهدـنیارف  ات  دـش  بجوم  یتعنـص  بالقنا  نارود  ناهج 
رد . دنوش ماغدا  مه  رد  هرابود  هراپ  هراپ  ياهدنیارف  ات  دنکیم  باجیا  یتعنصارف  رصع  ناهج  رب  مکاح  تایضتقم  دوش ، میـسقت  یـصصخت 

ناگدننک فرـصم  هب  تبـسن  هراومه  ناگدـننکدیلوت  دـندوب و  هجاوم  هوبنا  رازاب  تسدـکی و  نایرتشم  اب  اهنامزاس  یتعنـص  بالقنا  رـصع 
اههام هب  اـهلاس  زا  تـالوصحم  یگدـنز  هخرچ  تسا . مهم  ناـمزاس  يارب  مه  يرتشم  کـی  ظـفح  بلج و  کـنیا  یلو  دـندوب . تسدـالاب 
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يزیر حرط  رد  . دـنوش یم  اهتکرـش  تدـمزارد  ياهیزوریپ  هیام  هک  دنتـسه  اـه  هدروارف  هن  راـک و  دـنیارف  نیا  تسا و  هدرک  ادـیپ  شهاـک 
مینک و هداس  ار  اهدـنیارف  نییاپ ، هنیزه  يریذـپ و  فاطعنا  رترب ، تیفیک  نوچمه  يزورما  ياهزاین  هب  یباـیتسد  يارب  تسا  مزـال  هراـبود 

نآ دراد و  هجوت  زیچ  کی  هب  طقف  يرتشم  اریز  میراپسب . صخـشم  لوئـسم  هب  اج و  کی  رد  ار  يرتشم  کی  هب  تمدخ  هناگادج  فیاظو 
راک رـس و  هجیتن » دـنیارف و  يرتشم ،  » ناگژاو اـب  هفیظو » تیلاـعف و  سیئر ،  » هژاو هس  ياـج  هب  دـیدج  هویـش  رد  تسا . راـک » لـصاح   » مه

يرتشم هاوخلد  هجیتن »  » هب دنک و  ارجا  ار  راک  دنیارف »  » رسارس دیاب  نیاربانب  تسا ، يرتشم »  » لکـشم لح  رگراک  دنمراک و  تلاسر  میراد .
نتفرگ ولگ ، هنیاعم  هن  تسا  هجیتن )  ) هرابود یتمالـس  ندروآ  تسد  هب  ندش و  بوخ  کشزپ  هب  هعجارم  زا  يرتشم )  ) رامیب فده  دـسرب .

هک یتیلاعف  تسا ؛ راک  زا  يدحاو  هفیظو ، تسا . لک  ءزج و  نایم  توافت  دننامه  دنیارف  هفیظو و  نایم  توافت  (. هفیظو  ) ضبن ای  نوخ  راشف 
راب هب  يرتشم  دید  زا  شزرااب  يا  هجیتن  رگیدکی  اب  هک  تسا  دنویپ  مه  ياه  هفیظو  زا  یهورگ  دنیارف  اما  دهد . یم  ماجنا  رفن  کی  ًالومعم 
دراو يرتشم ، زا  تساوخرد  ت  ـــ فایرد دوش ؛ یم  لیکـشت  ینوگاـنوگ  ياـه  هفیظو  زا  هک  تسا  دـنیارف  کـی  شرافـس ، ًـالثم  دـنروآیم .

لاسرا شور  لمح و  يزیرهمانرب  شرافـس ، يدـنب  هتـسب  شنیزگ و  الاک ، يدوجوم  یـسررب  يرتشم ، رابتعا  یـسررب  هنایار ، هب  نآ  ندرک 
یماگنه اهنت  دننیرفآ . یمن  يرتشم  يارب  یـشزرا  ییاهنت  هب  اه  هفیظو  نیا  زا  مادکچیه  يرتشم . هب  الاک  لاسرا  يریگراب و  هرخالاب  الاک و 

( رامیب  ) يرتشم يارب  یتقو  زین  یحارج  لاثم  رد  . دیآ یم  دوجو  هب  یـشزرا  دنوش  عمج  رگیدـمه  اب  هناگادـج  لقتـسم و  ياهتیلاعف  نیا  هک 
جلاـعم کـشزپ  دوش و  راـمیب  يدوبهب  بلق و  میمرت  بجوم  هتفرگ و  تروص  لـماک  تروص  هب  یحارج  لـمع  هک  دوش  یم  دـیلوت  شزرا 

اب دنیارف  کی  ماجنا  يارب  هک  یصاخشا  زا  لوئسم  میت  هرابود  یـسدنهم  رد  . دریگ هدهع  رب  دوخ  ار  یحارج  لمع  زا  دعب  رامیب  لرتنک  یتح 
ریدم دنیارف  نیا  رد  نینچمه  دنتـسه . نایرتشم  یتایلمع و  نانکراک  اب  کیدزن  طابترا  رد  ناریدم  دوش و  یم  لیکـشت  دـننک ، یم  راک  مه 

طابترا تسا و  راتسرپ و ...  کشزپ ، دنچ  یحارج ، میت  تسرپرس  زا  لکشتم  یحارج  میت  یحارج ، لاثم  رد  دراد . هدهع  رب  ار  یبرم  شقن 
ماجنا رد  لکشم  دراد . يدنیارف  هشیر  اهنامزاس  زورما  لکشم  . دراد دوجو  میت  ياضعا  ریاس  رامیب و  اب  یحارج  میت  تسرپرس  نیب  یکیدزن 
دنیارف تسا . هتفهن  نیرفآ ، شزرا  لک  کی  داـجیا  اـهنآ و  نداد  دـنویپ  یگنوگچ  رد  لکـشم  هکلب  تسین ، لقتـسم  ياـهتیلاعف  فیاـظو و 

زا سپ  رامیب  لرتنک  هنیس و  ددجم  نتسب  ندز و  هیخب  بلق ، میمرت  هنیس ، نتفاکش  نیب  ياهراوید   ) تساهراوید نتشادرب  موهفم  هب  يروحم 
هب هک  ییاهتکرـش  . دوش یم  فوطعم  دـنیارف  لـک  هب  درخ  ياـهتیلاعف  يور  زکرمت  زا  اهتکرـش  هدـمع  هجوـت  و  دوـشیم ) هتـشادرب  یحارج 
هب هرابود  دندرک ، میـسقت  کچوک  يازجا  هب  شیپ  اهلاس  دروف  يرنه  تیمـسا و  مادآ  هک  ار  يراک  دنزرو ، یم  تردابم  ددـجم  یـسدنهم 

شقن اهـشخب  يدنیارف  ياه  میت  رد  دوش . یم  رت  هدننک  اضرا  اهتیلاعف  فذـح و  تخاونکی  یمیدـق و  ياهراک  دـنهدیم . دـنویپ  رگیدـکی 
دروآ و یم  درگ  ار  فلتخم  ناگربخ  يدـنیارف ، ياهورهار  اب  يا  هفیظو  ياه  هناخ  ندرک  نیـشناج  بیقر . هن  دـننک  یم  يزاب  ار  نادـحتم 

فدـه دـحتم  ناونع  هب  ریگرد  دارفا  همه  دـنیآ و  یم  مه  درگ  فلتخم  ناگربخ  یحارج ، میت  رد  . ) دوش یم  گنرمک  يا  هفیظو  ياهزرم 
بسک و دـنیارف  کی  هرابود  يرگنزاب  ددـجم ، یـسدنهم  فدـه  .( تسا رامیب  يدوبهب  زیمآ و  تیقفوم  یحارج  نامه  هک  دـنراد  یکرتشم 

کی لک  لوئـسم  ینامزاس  دـحاو  کی  اریز  درک ، ددـجم  یـسدنهم  ار  نامزاس  زا  یـشخب  ای  يدـحاو  ناوت  یمن  رگید . زیچ  هن  تسا  راـک 
یـششوک هنوگره  ارگ ، دنیارف  هاگدید  نتـشاد  راک و  دنیارف  هب  هجوت  نودب  دهد . یم  ماجنا  ار  يدودحم  فیاظو  اهنت  هکلب  تسین . دنیارف 

. تسا هدوسرف  نامتخاس  يزیمآ  گنر  ای  قرغ  لاح  رد  یتشک  کی  هشرع  رب  اهیلدنـص  ندرک  بترم  دـننام  هب  راک  بسک و  يزاسهب  يارب 
ینوگرگد راک  هدرک و  رت  هد  ـــ یچیپ ار  متسیس  تاحالـصا  هنوگ  نیا  دنتـسه . برخم  یتح  ریثات و  یب  تدم  زارد  رد  یعطقم  تاحالـصا 

هراـشا ددـجم  یـسدنهم  زا  دـعب  لـبق و  شزومآ  زکرم  کـی  يدـنب  شخب  هب  ناوت  یم  هنوـمن  ناوـنع  هب  . دـنک یم  رتلکـشم  ار  نآ  نیداـینب 
يرازگرب هب  مادـقا  یلاـم » يرادا و  ياـه  هرود  و  یـصصخت » ینف و  ياـه  هرود   » هزوح ود  رد  هک  شزومآ  زکرم  کـی  يدـنب  شخب  : درک

ار یـشزومآ  همانرب  شزومآ ، يزیر  همانرب  دـحاو  : تسا ( 1  ) لکـش قباطم  هیلوا  یـسدنهم  رد  دنک ، یم  یـشزومآ  ياهرانیمـس  اه و  هرود 
یبایزرا دحاو   ) يرگید دـحاو  زین  ار  اههرود  یـشخبرثا  ارجا و  هوحن  یبایزرا  دـهد و  یم  رارق  شزومآ  ییارجا  دـحاو  رایتخا  رد  میظنت و 
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شیپ راک  رد  یـصقن  رگا  دنرادن و  ینادنچ  عالطا  رگیدمه  راک  زا  فلتخم  ياهدحاو  يدـنب  شخب  نینچ  رد  تسا . راد  هدـهع  شزومآ )
هناش نآ  تیلوئـسم  زا  تسا  نکمم  يدـحاو  ره  تسین و  صخـشم  نآ  رـصقم  دـباین ، ققحت  هرود  يرازگرب  زا  رظن  دروم  فادـها  دـیآ و 
اهنآ هکلب  تسین ، یفاک  ییاهنت  هب  بوخ و ...  ییاریذپ  هرود ، بسانم  يدـنبنامز  هرود ،) ناگدـننک  تکرـش   ) نایرتشم يارب  دـنک . یلاخ 

ارجا و يزیر ، هماـنرب  نیب  ياـهراوید  دوش  یم  هظحـالم  هک  روطناـمهیریگ  هجیتـن  دنتـسه . بساـنم  بوخ و  یـشزومآ  هرود  کـی  بلاـط 
رد دوش و  یم  راد  هدهع  دنکیم  دیلوت  شزرا  يرتشم  يارب  هک  ار  دنیارف  لک  يارجا  تیلوئـسم  دـحاو  ره  تسا و  هدـش  هتـشادرب  یبایزرا 
هن دـشاب  نانکراک  شاداـپ  هدـننک  نییعت  دـیاب  ناـیرتشم  تیاـضر  دـنک و  یم  یباـیزرا  ار  دـحاو  راـک  هک  تسا  يرتشم  نیا  دـیدج  شور 

عبانم  . ناتسدارف تیاضر 
Smith. Adam An Inquity Into the Nature & Causes of the Wealth of Nation London & . 1

tToronto: J.M. Dent & Sons, Ltd., 1910
يزیر حرط  یپمچ ، زمیج  لـکیام و  رمه ، . 13823 شزورف ، تاراشتنا  زیربت ، لوا ،) دلج   ) یتلود تیریدم  ینابم  رایدنفـسا ؛ دـنو ، جرف  . 2
ریبدت همانهام  نامزاس ، ياهدنیآرف  ددجم  یسدنهم  نارهم ، يرهپس ، . 13744 یتعنص ، تیریدم  نامزاس  داپ ، جریا  همجرت  تکرش ، هرابود 

دادرخ 1381 هرامش 122 ،

روشک یلاع  شز  ومآ  رد  اهدنیآرف  ددجم  یسدنهم  يارجا  یلیلحت  یسررب 

ینیرحب  قداص  دیساهدنیآرف  ددجم  یسدنهم  reengineering

ددـجم یـسدنهم  مان  هب  یتیریدـم  ياهيروآون  زا  یکی  زا  اهنامزاس  درکلمع  دوبهب  يارب  تیریدـم  نارازگراک  نادنمـشیدنا و  هدـیکچ :
زکرمت یتباقر  تیزم  يروهرهب و  هب  یبایتسد  تهج  يراک  ياهدـنیآرف  ددـجم  یحارط  رب  ددـجم  یـسدنهم  دـننکیم ، هدافتـسا  اهدـنیآرف 

اب هعماـج ، راـظتنا  یناـهج و  تباـقر  شزومآ ، هنیزه  شیازفا  يرواـنف ، رد  تفرـشیپ  لـیلد  هب  زین  اههاگـشناد  ریخا ، ياـهلاس  رد  دـنکیم .
دوخ ياهدنیآرف  ددجم  یحارط  ددجم و  یـسدنهم  ياهمادقا  هب  اهنآ  زا  يرایـسب  ورنیا   زا  دنتـسه ، وربور  يدایز  ياهنارحب  اهشلاچ و 

نینچمه ددجم و  یـسدنهم  رـصانع  اههاگدید ، عناوم ، تیقفوم ، لماوع  نونف ، لوصا ، فادها ، فیرعت ، هلاقم  نیا  رد  اذل  دناهدروآ . يور 
هدـش ثـحب  هدـنیآ  رد  اههاگـشناد  تیهاـم  ًاـتیاهن  اههاگـشناد و  يورارف  ياـهشلاچ  هاگـشناد ، رد  اهدـنیآرف  ددـجم  یـسدنهم  ترورض 
يارب تیریدم  نارازگراک  نادنمشیدناهمدقمیلاع و  شزومآ  نامزاس ـ  تیریدم  هاگشناد ـ  اهدنیآرف ـ  ددجم  یـسدنهم  : اههژاودیلک . تسا

هزادـنا نییعت  ینامزاس ، لوحت  رمتـسم ، دوبهب  عماج ، تیفیک  تیریدـم  هلمج  زا  یفلتخم  ياهيروآون  هب  مادـقا  اهنامزاس ، درکلمع  دوبهب 
هدوب ینامزاس  درکلمع  دوبهب  روظنم  هب  اهراک  ماـجنا  هوحن  رییغت  اـهدرکیور ، نیا  یماـمت  كرتشم  فدـه  دـناهدومن . اـهنامزاس  حـیحص 

[BPR)[1  ) راـک بسک و  دـنیآرف  ددـجم  یـسدنهم  هدـش ، لوادـتم  تعرـس  هب  هک  یتیریدـم  ياـهيروآون  زا  یکی  ناـیم  نیا  رد  تـسا .
شزرا نامزاس  رد  هک  ییاهتیلاعف  دروآیم  دوجو  هب  نامزاس  رد  هک  یساسا  ياهرییغت  اب  يروحم و  دنیآرف  اب  ددجم  یسدنهم  تسا      .

نیرفآ شزرا  یعقاو و  ياهراک  يور  نامزاس  يژرنا  تروص ، نآ  رد  دنکیم . نیزگیاج  دیدج  ياهدـنیآرف  اب  ار  دـننکیمن  داجیا  هدوزفا 
دهاوخ لابند  هب  هدش  مامت  تمیق  شهاک  تامدـخ و  دوبهب  تیفیک ، ياقترا  تعرـس ، شیازفا  اب  ار  يروهرهب  ياقترا  هک  دوشیم  زکرمتم 

اب هعماـج ، راـظتنا  یناـهج و  تباـقر  شزوـمآ ، هنیزه  شیازفا  يرواـنف ، رد  تفرـشیپ  لـیلد  هب  زین  اههاگـشناد  ریخا ، ياـهلاس  رد  تـشاد .
ياهمادـقا هب  نآ ، زا  یـشان  ياهنارحب  اهشلاچ و  رب  ندـمآ  قئاف  يارب  اـهنآ  زا  يرایـسب  دنتـسه ، وربور  يداـیز  ياـهنارحب  اـهشلاچ و 

ماجنا ياهشور  يزاسهداس  اهدنیآرف ، ددجم  یسدنهم  زا  هاگشناد  فده  . دناهتخادرپ دوخ  ياهدنیآرف  ددجم  یحارط  ددجم و  یـسدنهم 
، نانکراک نایوجـشناد ، اهیملع ، تئیه  ياضعا  دـننام  ددرگیم ، هئارا  تامدـخ  اهنآ  هب  هک  يدارفا  تیاضر  شیازفا  روظنم  هب  اـهتیلاعف 
. دنتـسه ریگرد  يددعتم  تالکـشم  اب  اههاگـشناد  هزورما  هلئـسم  نایب  - 1. دـشابیم اههنیزه  رادینعم  شهاک  یلام و  ناگدـننک  یناـبیتشپ 
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موزل شیوخ  هیلاع  فادها  هب  ندیـسر  يارب  اذل  دنناسریمن . دصقم  هب  ار  اهنآ  مکاح  ياهدربهار  ای  هدـشن و  نیودـت  یبوخ  هب  ای  فادـها 
دیاب راک  نیا  يارب  دناهدومن . ساسحا  ار  شیوخ  یتایلمع  ياههمانرب  فادها و  یخرب  رد  رظندـیدجت  دـمآزور ، لوحت  رییغت و  يرگنزاب ،
نونف زا  هدافتـسا  اب  سپـس  دیآ و  تسدب  دوجوم  تیعـضو  ات  هدومن  عورـش  هاگـشناد  فلتخم  ياهدنیآرف  هبناج  همه  لماک و  تخانـش  زا 
دوبهب رییغت و  هب  تسد   تسا ، هتفرگ  رارق  هدافتـسا  دروم  ًایوق  راک  بسک و  يایند  رد  هک  اهدنیآرف  ددجم  یـسدنهم  نف  هلمج  زا  یتیریدم 
شور اهدنیآرف و  راتخاس  رد  یـشزرا  ماظن  گنهرف و  تینهذ ، رییغت  دیدج ، یحارط  يزاس و  نوگرگد  اب  ددـجم  یـسدنهم  . دز اهدـنیآرف 

هاگشناد رد   BPR يارجا يارب  هیلوا  بسانم و  طیارـش  دیـسرپ  دیاب  اجنیا  رد  دیامنیم ، داجیا  يداینب  لوحت  تاناکما  عبانم و  زا  هدافتـسا 
يارجا يارب  مزال  طیارـش  ناوتیم  هنوگچ  دشاب ؟ هتـشاد  دـیاب  یتایـصوصخ  هچ  هاگـشناد  رد  ماجنا  يارب   BPR بسانم شور  دـنمادک ؟

هک تسا  یعامتجا  داهن  کی  تکرـش ، ای  نامزاس و  رهاهدـنیآرف  ددـجم  یـسدنهم  فیرعت  ؟2 - دروآ مهارف  هاگـشناد  رد  ار   BPR رثؤم
ًاتبسن طیحم  هک  یماگنه  هتشذگ ، رد  دراد . طابترا  یجراخ  طیحم  اب  تسا و  گنهامه  لاعف و  ياهمتـسیس  ياراد  هدوب و  فده  رب  ینتبم 

تـشذگ اب  اما  دندرکیم ؛  افتکا  كدنا  یجیردت و  ياهرییغت  هب  هدمآشیپ  ياهتصرف  زا  يرادربهرهب  يارب  اهنامزاس  رتشیب  دوب  تابث  اب 
ياقب يارب  یهاگ  تسین و  نانآ  ینونک  تالکـشم  ياشگهار  یجیردـت  ياهرییغت  اهنت  هک  دـناهتفایرد  اـهنامزاس  اـیند  رـسارس  رد  ناـمز ،

اب ار  یبالقنا  ياهرییغت  نیا  ایند  رـسارس  رد  هزورما  دوش . داجیا  نامزاس  رد  ییانبریز  یـساسا و  یتروص  هب  ییاهرییغت  تسا  مزـال  ناـمزاس 
ياهدنیآرف اب  ار  دوخ  ياج  نامزاس  یلعف  ياههفیظو  نآ  رد  هک  تسا  يدـنور  ( BPR  ) ددجم یسدنهم  دنسانشیم ؛ ددجم  یسدنهم  مان 

بجوم رما  نیمه  دنکیم . تکرح  يروحمدـنیآرف  يوس  هب  ییارگهفیظو  تلاح  زا  نامزاس  نیاربانب ، هدرک و  ضوع  راک  بسک و  یلـصا 
نیا رب  داقتعا  ددجم  یسدنهم  رد  . ددرگیم نامزاس  ندش  رتیتباقر  هجیتن  رد  اههنیزه و  شهاک  راک و  بسک و  دنور  هب  ندیـشخب  تعرس 

هب تسا ؛ کی  ای  رفـص  هیـضق  نامه  هیـضق  نیا  دروآرد . ارجا  هب  طاتحم  کـچوک و  ياـهماگ  اـب  ناوتیمن  ار  ددـجم  یـسدنهم  هک  تسا 
هک تسین  انعم  نیا  هب  ددـجم  یـسدنهم  ددرگ . لصاح  رییغت  ناینب  هشیر و  زا  ققحت  تروص  رد  ای  دـباین و  ققحت  يرییغت  ای  رگید  تراـبع 

یسدنهم میراذگب ؛ یقاب  هدروخن  تسد  ار  یلـصا  ياهراتخاس  میهدب و  یفاضا  ییاهرییغت  ای  مینک  میمرت  دراد  دوجو  شیپ  زا  هک  ار  هچنآ 
ياهمان اب  ار  ددجم  یسدنهم  . راک هب  ون  یهاگن  ندنکفا  یمیدق و  ياهشور  نداهن  رانک  هب  ینعی  ندرک ، عورش  رفص  هطقن  زا  ینعی  ددجم 

يدــنیآرف يروآوـن  [، 2 (] كادروـم ناــپلاک و   ) یلــصا ياهدــنیآرف  ددــجم  یحارط  لــیبق  زا  ییاــهمان  تخانــش ، ناوـتیم  یتواــفتم 
رمه و لاتنوول ،  ) نامزاس ددجم  یسدنهم  [، 4 (] یکسنلبا تروش و  تروپنواد ،  ) راک بسک و  ياهدنیآرف  ددجم  یحارط  [، 3 (] تروپنواد )

یسدنهم هلوقم  هک  دنتسه  ییاهمان  زا  یگمه  [ 7 (] راولات  ) نامزاس ددجم  يرامعم  و  [ 6 (] نوستاهوج  ) ياهشیر ددجم  یحارط  [، 5 (] یپمچ
[8] هلجم رد  دینک ،» فذح  ار  دئاز  ياهدنیآرف  تسین ، زاسراک  نویـساموتا   » هلاقم اب  رمه  لکیام  (. 1377 رمه ،  ) دناهدرک یفرعم  ار  ددجم 

اهنامزاس ددجم  یسدنهم  باتک  پاچ  اب  نآ  زا  سپ  درک و  یفرعم  تیریدم  ناهج  هب  ار  ددجم  یـسدنهم  هیرظن  لاس 1991  رد   H.B.R
دیدرگ حرطم  يزورما  ياهنامزاس  يارب  تاجن  یتشک  کی  دـننام  ددـجم  یـسدنهم  لاس 1993 ، رد  یپمچ  زمیج  رمه و  لـکیام  طـسوت 

درذگیمن هیرظن  نیا  یملع  نیودـت  زا  ههد  کی  زا  شیب  هک  تسا  نآ  رگنایب  هدـمآ  لمع  هب  ياهیـسررب  تاعلاطم و  (. 1376 یکسنلبا ، )
لمع هب  ياهیـسررب  نیرتدـیدج  دـشابیم . حرطم  یهدـنامزاس  غاد  ياهثحب  زا  یکی  ناونع  هب  هدـش و  حرطم  ناـهج  رد  تدـش  هب  هک  

هتـشاد یبالقنا  يداینب و  رییغت  زا  تیاکح  هک  نآ  هیلوا  غاد  ثحابم  تدش  زا  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  هیرظن  نیا  لماکت  صوصخ  رد  هدمآ 
رد يدـیلک  ةژاو  . دـشابیم حرطم  هرابود  یـسدنهم  دومن  نیرتمهم  ناونع  هب  دـنیآرف  هلمج  زا  هیرظن  نیا  رگید  ياـههفلؤم  هدـش و  هتـساک 

ناریدـم رتشیب  يارب  تبـسن  نامه  هب  دراد ، اـم  فیرعت  رد  ار  شقن  نیرتمهم  هژاو  نیا  دـنچ  ره  تسا . دـنیآرف »  » ددـجم یـسدنهم  فیرعت 
هب اهنآ  هجوت  دناهدوبن . [  9 «] ارگدـنیآرف  » نونکات راک  بسک و  يایند  ناراکردـناتسد  رتشیب  دروآیم . هارمه  هب  ار  اهرـسدرد  نیرتگرزب 
دنچ ای  کی  هک  تسا  ییاهماگ  ۀعومجم  راک ، دنیآرف  . دنرادن یتیانع  اهدنیآرف  هب  و  تسا ، فوطعم  اهراتخاس  و  دارفا ، اهلغش ، اههفیظو ،

شریذـپ لاـثم  روـط  هب  تـسا . ینتـساوخ  و  دـنمدوس   يرتـشم  يارب  هـک  دـننیرفآیم  [ 11 «] يدادــنورب  » هـتفرگ و راـکب  ار  [ 10 «] دادنورد »
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دوجوب دنیآرف  هک  دشابیم  یشزرا  و  دادنورب ،»  » مکح رد  يو  تسدب  الاک  شخبتیاضر  لیوحت  و  دادنورد »  » ناونعب يرتشم  تساوخرد 
هب صصختم ، کی  هب  ءزج  ره  ندرپس  ءازجا و  نیرتهداس  هب  راک  ندرک  درخ  ینعی  ییارگهفیظو ، ۀشیدنا  (. 1382 نایقیدص ،  ) تسا هدروآ 

نیا و  هدـیدرگ ، زاـغآ  ییارگدـنیآرف  هشیدـنا  يوسب  شخرچ  یلو  تسا . هتـشاد  ریثأـت  اهتکرـش  ناـمزاس  یحارط  رب  لاـس  تسیود  تدـم 
هب مزال  . دروخیم مشچ  هب  یبوخب  تسا ، هداد  خر  سانشرس  نهک و  ياهتکرـش  زا  ياهراپ  رد  هک  ياهشیر  ياهینوگرگد  رد  شخرچ ،
رفن کی  ًالومعم  هک  یتیلاعف  تسا ، راک  زا  يدحاو  هفیظو  تسا . لک  ءزج و  نایم  توافت  دننامه  دـنیآرف  هفیظو و  نایم  توافت  تسا  رکذ 
راب هب  ار  يرتشم  دید  زا  شزرا  ا  ــ ياهجیتن ب رگیدمه ، اب  هک  تسا  هتـسویپ  مه  هب  ياههفیظو  زا  یهورگ  دـنیآرف  ربارب ، رد  دـهدیم . ماجنا 

. دنتسه [ 12] یشهج فادها  تسا  اهنآ  لابند  هب  ددجم  یـسدنهم  هک  یفادهاددجم  یـسدنهم  فادها  - 3 (. 1382 نایقیدص ،  ) دنروآیم
هک ياهینوگرگد  ساسا  نیا  رب  دـش . دـهاوخ  ناـمزاس  درکلمع  رد  یـساسا  ریگمـشچ و  ءاـقترا  دوبهب و  ببـس  فادـها  نیا  هب  ندیـسر 

لوحت یناسنا و  يورین  ینامزاس و  ياهمتـسیس  ات  هتفرگ  يزیرهمانرب  يژتارتسا و  زا  ینامزاس  داـعبا  همه  دـنکیم  لاـبند  ددـجم  یـسدنهم 
نیا رد  دریگیم . رب  رد  ار  اهدنیآرف  روحم  رب  یهدنامزاس  اب  يرتشم و  ياهزاین  هیاپ  رب  ار  نامزاس  تالیکـشت و  یـسدنهم  یکیژولونکت و 

تلاسر و اب  گنهامه  راگزاس و  دـنیآرف  دوبهب  هک  دوب  دـهاوخ  ینعم  اب  ینامز  ددـجم  یـسدنهم  : » دـیوگیم تروپنواد  ياـقآ  صوصخ 
( بیروحم نامرآ  فلا ) : تسا ریز  حرش  هب  ددجم  یسدنهم  لوصا  هصالخ  روطبددجم  یـسدنهم  لوصا  - 4 «. دشاب نامزاس  ياهيژتارتسا 
عباـنم و فرـصم  هوحن  رد  يرگنزاـب  ثیریذـپ ) تباـقر  تیروحم ) دـنیآرف  ياهشیر  رییغت  پهدوزفا ) شزرا  ياراد  ياهدـنیآرف  رب  دـیکأت 

ینونفددجم یسدنهم  نونف  - 5 اهدنیآرف رمتـسم  دوبهب  لصا  رب  دـیکأت  چـتاعالطا ) يژولونکت  ياهدربراک  شرتسگ  رب  دـیکأت  جاههنیزه )
نونف ب ) یکیفارگ ، نونف  فلا ) : دـشابیم ریز  حرـش  هب  هورگ  راهچ  رد  دـنکیم  هدافتـسا  نآ  زا  فلتخم  لحارم  رد  ددـجم  یـسدنهم  هک 

ددجم و یسدنهم  كرد  فلاددجم ) یـسدنهم  ياههمانرب  [ 13] تیقفوم ینارحب  لماوع  - 6 ینتم نونف  د ) يزاسلدـم ، نونف  ج ) يرامآ ،
تیریدـم هبرجت  تدرکلمع ) هتـسویپ  يریگهزادـنا  ياهصخاش  اهرایعم و  پدـنیآرف ) رب  ینتبم  تیریدـم  درکیور  نیودـت  بنآ ) میهاـفم 

ياهشالت هار  رس  عناوم  - 7 جیاتن ساسا  رب  ددـجم  یـسدنهم  ياههژورپ  ندرک  تیادـه  هرادا و  ثینابیتشپ ) زکرم  نتخاس  مهارف  لوحت و 
یناـمزاس و عـناوم  بـیگنهرف ) عـناوم  فـلا ) : درک يدـنبهقبط  ناوـتیم  ریز  هورگ  راـهچ  رد  یلک  روـط  هـب  ار  عـناوم  نیاددـجم  یـسدنهم 

نامزاس         رد  ددجم  یـسدنهم  رـصانع  اههاگدـید و  - Tsichritzis, 1997)8  ) ینوناـق عناوم  تیکیژولونکت ) عناوم  پیاهماـننیئآ )
و وردنت »  » بتکم ود  بوچراهچ  رد  ناوتیم  ار  اههاگدید  نیا  تسا ، هتفرگ  رارق  یسررب  دروم  یفلتخم  ياههاگدید  زا  ددجم  یـسدنهم   

يربهار هئارا و  تیریدـم ، رواشم  رتویپماک و  صـصختم  [، 14 «] رمه لکیام   » طسوت وردـنت  بتکم  . داد رارق  یـسررب  دروم  راک » هظفاـحم  »
هک درادیم  نایب  دنکیم و  یفرعم  دنیآرف  دوبهب  يارب  یبالقنا  دـیدج و  ًالماک  درکیور  کی  ناونع  هب  ار  ددـجم  یـسدنهم  يو  ددرگیم .
رد هک  بتکم  نیمود  (. 1382 یقلاخ ،  ) دشابیم توافتم  تسا ، دنیآرف  دوبهب  یجیردت  درکیور  هک  عماج  تیفیک  تیریدم  اب  درکیور  نیا 

، یلصا دنیآرف  يداینب  ددجم و  یحارط  بتکم  نیا  رد  دوشیم . تیاده  تروپنواد »  » طسوت تسا ، رتراک  هظفاحم  اهینیبشیپ  تاراظتنا و 
تـسا هدـش  هتفرگ  رظن  رد  عماج ، تیفیک  تیریدـم  دـننام  اـهرازبا  ریاـس  راـنک  رد  دـنیآرف  دوبهب  يارب  دـیدج  رازبا  کـی  ناونع  هب  ًاـفرص 

، دنیآرف ددـجم  یـسدنهم  شبنج  یلـصا  درواتـسد  هک  دـنراد ، دـیکأت  كرتشم  لصا  نیا  رب  بتاکم  هیلک  ًاریخا ، (. 1382 هرابود ، یهاـگن  )
يایازم دـنیآرف و  تیمها  دروم  رد  تیریدـم  یهاگآ  شیازفا  هکلب  دوبن ، نامزاس  رییغت  يارب  یبالقنا  يداـینب و  درکیور  کـی  هیارا  ًاـفرص 

دیکات لیذ  لصا  تشه  رب  نامزاس  رد  ددجم  یـسدنهم  يریگراکب  يارب  بتاکم  نیا  دـشابیم . ینامزاس  دوبهب  یحارط و  رد  نآ  هب  هجوت 
رگید دنیآرف  ماجنا  يارب  يدنیآرف  جیاتن  زا  هک  دنکیم  یـسررب  ار  يدراوم  بار ) فیاظو  هن  دنکیم  یهدـنامزاس  ار  جـیاتن  فلا ) : دـنراد
ظاحل زا  قرفتم  عبانم  اب  تدـهدیم ) رارق  تاعالطا  هدـننک  دـیلوت  یعقاو  راک  هقبط  رد  ار  تاـعالطا  شزادرپ  راـک  پدـننکیم ) هدافتـسا 

هطقن جدنکیم ) طبترم  مهب  نآ  اب  جـیاتن  ندرک  هچراپکی  ياج  هب  ار  يزاوم  ياهتیلاعف  ثدـنکیم ) راتفر  زکرمتم  تروص  هب  ییایفارغج 
لمعب عبانم  دروم  رد  تاعالطا  يروآعمج  چدنکیم ) لرتنک  ار  دنیآرف  تسا و  ماجنا  لاح  رد  راک  هک  دهدیم  رارق  ییاج  رد  ار  حیحصت 
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اهيژتارتسا ددرگیم . یناسنا  عبانم  يروانف و  اهدنیآرف ، اهيژتارتسا ، رصنع  راهچ  لماش  نامزاس  رد  ددجم  یـسدنهم  ًامومع  حدروآیم )
ددجم یسدنهم  ترورض  - 9 دننکیم . داجیا  یناسنا  عبانم  متـسیس  ددـجم  یحارط  اهيروانف و  زا  يریگهرهب  يارب  ار  ییانبم  اهدـنیآرف  و 
راظتنا یناهج و  تباقر  شزومآ ، هنیزه  شیازفا  يروانف ، رد  تفرـشیپ  لیلد  هب  اههاگـشناد  ریخا ، ياـهلاس  رد  هاگـشناد       رد  اهدـنیآرف 

هب نآ ، زا  یـشان  ياهنارحب  اهشلاچ و  رب  ندـمآ  قئاف  يارب  اهنآ  زا  يرایـسب  دنتـسه ، وربور  يداـیز  ياـهنارحب  اـهشلاچ و  اـب  هعماـج ،
زا يرایـسب  یلاع  شزومآ  هصرع  رد  رـضاح  لاح  رد  . دـناهتخادرپ دوخ  يرادا  ياهدـنیآرف  ددـجم  یحارط  ددـجم و  یـسدنهم  ياهمادـقا 
هک اههاگـشناد  نیا  زا  یخرب  دـنریگیم ، هرهب  دوـخ  يرادا  ياهدـنیآرف  رد  ددـجم  یحارط  ددـجم و  یـسدنهم  ياـههمانرب  زا  اههاگـشناد 
Maryland, Delaware, Virginia, ياههاگـــشناد زا  دــنترابع  دـــناهدومن  مــالعا  ناــشیاههمانرب  دروــم  رد  ییاــهشرازگ 
رد اذل  دشابیم ، یتلود  ریغ  یتلود و  روشک  ياههاگشناد  هکنیا  هب  هجوت  اب  . رگید ياههاگـشناد  زا  يرایـسب  و    Sheffield, Kansas

هتفرگ رارق  یـسررب  دروم  اهنآ   لماوع  زا  کی  ره  رب  دـنیآرف  ددـجم  یـسدنهم  ریثأت  یتلود و  ریغ  یتلود و  ياـهنامزاس  ادـتبا  هلاـقم   نیا 
هدنیآ  رد  اههاگـشناد  زا  یئامنرود  نایاپ  رد  و  حیرـشت ، اههاگـشناد  رد  ددجم  یـسدنهم  اههاگـشناد و  يوسارف  ياهشلاچ  سپـس  تسا .
یتلود و ياهنامزاس  ياهتوافت  رب  نارظنبحاص  زا  يرایـسباهدنیآرف  ددـجم  یـسدنهم  یتلود و  ياـهنامزاس  - 10. تسا هدیدرگ  نایب 

يایاوز زا  ار  اهنامزاس  عون  ود  نیا  صاخ  ياـهیگژیو  نارظنبحاـص  نیا  زا  کـی  ره  (. 1376 یکسنلبا ،  ) دناهتشاذگ هحص  یـصوصخ 
لماوع هتسد  هس  هب  ار  یـصوصخ  یتلود و  ياهنامزاس  ياهتوافت  شناراکمه  ینیر و  نایم  نیا  رد  دناهداد . رارق  یـسررب  دروم  فلتخم 

رب اهنآ  ریثأت  لماوع و  نیا  یـسررب  هب  همادا  رد  دـناهدرک . میـسقت  ینورد  راتخاس  اهدـنیآرف و  طـیحم و  ناـمزاس و  نیب  تـالدابم  یطیحم ،
یکتم یمومع  ياههجدوب  صیصخت  هب  رتشیب  دنروحم و  رازاب  رتمک  یتلود  ياهنامزاسیطیحم  لماوع  - 1-10  . تسا هدش  هتخادرپ   BPR
هتـشاد دوجو  عبانم  رد  اراک  صیـصخت  ییاراـک و  يروهرهب و  يارب  يرتمک  هزیگنا  اـهنامزاس  نیا  هک  دوشیم  ثعاـب  رما  نیا  دنـشابیم .
یمسر ینوناق و  ياهتیدودحم  رگید  فرط  زا  دشاب . هتـشاد  دوجو  رتمک  دنراد ، يرازاب  هبنج  هک  هنیزه  دوس و  ریظن  یتاعالطا  دنـشاب و 
اهعفنیذ تیامح  ترورض  عفنیذ و  ياههورگ  ریثأت  هلمج  زا  يدیدش  یسایس  ياهذوفن  ریثأت  تحت  دوشیم و  دراو  رتشیب  اهنامزاس  نیا  رب 

تاراـیتخا رب  ینتبم  تردـق  زا  يرادروخرب  تلع  هب  تلودـطیحم  ناـمزاس و  نیب  تـالدابم  - 2-10 (. 1383 یمرهج ، ياین  قارشا   ) دنتـسه
تیمها عیـسو و  هطیح  هب  هجوـت  اـب  دـنکیم . تاروتـسد  زا  تعاـطا  هـب  راداو  ار  یتـلود  ياـهنامزاس  درفب ، رـصحنم  تاـبوصم  ینوناـق و 

راظتنا اذل  دنتـسه  مدرم  بختنم  یتلود  ياهماقم  یخرب  هکنیا  هب  هجوت  اب  دـنراذگ و  ریثأت  ماع  تعفنم  رب  اهنامزاس  نیا  تلود ، ياهمادـقا 
راتخاس اهدـنیآرف و  - 3-10. دنـشاب وگخـساپ  مدرم  ربارب  رد  دوخ  ياهمادـقا  هب  تبـسن  هدرک و  لـمع  رتهناتـسود  هنافـصنم و  هک  دوریم 

ار یفاک  رادتقا  دوخ  ناتـسدریز  رب  دنناوتیمن  اذل  دـنرادروخرب ، يرتمک  يریگمیمـصت  لالقتـسا  زا  یتلود  ياهنامزاس  رد  ناریدـمینورد 
تاباختنا و ندوب  یـسایس  تلع  هب  نینچمه  دننک . افیا  ار  يرتیـسایس  شقن  هتـشاد و  ابا  دوخ  تارایتخا  ضیوفت  هب  تبـسن  دنیامن ، لامعا 

یتلود ياهنامزاس  ناـنکراک  يدرف  درکلمع  دوبهب  يارب  یـشزیگنا  ياـهكرحم  داـجیا  هدوب و  رتشیب  ناریدـم  شدرگ  نازیم  تاـباصتنا ،
-11 (. 1380 یهدـنایم ، یناـمحر   ) تسا رتـمک  یتـلود  شخب  ياـهنامزاس  رد  یلغـش  يدـنمتیاضر  یناـمزاس و  دـهعت  و  راوـشد ، ًاتبـسن 

ناهج ياهروشک  یمامت  رد  ًاـبیرقت  دـش ، دـنهاوخ  وربور  يددـعتم  ياـهشلاچ  اـب  هدـنیآ  رد  اههاگـشناداههاگشناد  يورارف  ياـهشلاچ 
تـلود و لرتـنک  شیازفا  یـسرد ، ياهدـحاو  ياـههنیزه  شهاـک  نایوجـشناد ، دادـعت  عیرـس  شیازفا  زا  یـشان  راـشف  تـحت  اههاگــشناد 
زا يرایـسب  رد  . دـناهدش تیوه  نارحب  یعون  راـچد  یلاـع ، شزومآ  ماـظن  یلعف  دـنور  زا  یمومع  يدنـسرخان  شیازفا  رب  لاد  ییاـههناشن 

رظن هب  و  تسا ، هدوب  یلاع  شزومآ  هب  یسرتسد  شیازفا  اههاگشناد و  نایوجشناد  دادعت  عیرس  دشر  هرود  هتشذگ  ۀهد  ناهج ، ياهروشک 
هک هدیدرگ  بجوم  یـسرد  ياهدحاو  ياههنیزه  شیازفا  نایوجـشناد و  دادعت  شیازفا  دبای . همادا  زین  هدـنیآ  رد  دـنور  نیا  هک   دـسریم 

سرتسد رد  مه  يدیدج  عبانم  رگا  یتح  دـنوش . ور  هب  ور  عبانم  دوبمک  اب  لقتـسم ، داهن  کی  هباثم  هب  دوخ  تیوه  ظفح  يارب  اههاگـشناد 
يارب یعبانم  و  دـش ، دـهاوخ  هدافتـسا  ییانبریز  تاسیـسأت  دوبمک  نایوجـشناد و  دـح  زا  شیب  شیازفا  لکـشم  لـح  يارب  اـهنآ  زا  دـشاب ،
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يروانف رد  فرگش  تالوحت  لیبق  زا  يدراوم  رگید  ییوس  زا  . درادن دوجو  یملع  دیدج  تالوحت  و  ون ، ياههاگدید  يروآون ، زا  تیامح 
هئارا ار  شناد  زا  ینزاـخم  عباـنم و  هک  یلاـتیجید  ياـههناخباتک  تـسا ، هتخاـس  نـکمم  ار  يزاـجم  ياـهسالک  هـک  تنرتـنیا  تاـعالطا ،

نیزگیاج هک  يرتویپماـک  يزاـسهیبش  دـنهدیم ، هئارا  اـهسالک  اهرانیمـس و  ثحاـبم  تهج  ار  يدـمآزور  نوتم  هک  اـهبو  دـنیامنیم ،
میهافم اـب  اههاگـشناد  فیرعت  يارب  رظن  دـیدجت  و  تسا ، هدرک  باـنتجا  لـباق  ریغ  ار   اههاگـشناد  رد  رییغت  تسا و ،...  هدـش  هاگـشیامزآ 
یماـمت رد  يددـعتم  ياـهشلاچ  تـالوحت و  اـب  صخا  روطب  اههاگـشناد  معا و  روـطب  یلاـع  شزوـمآ  . تسا هتخاـس  يرورـض  ار  دـیدج 

نیا هک  دش ، دهاوخ  لیدبت  ییایوپ  یهدنامزاس  هب  هدنیآ  رد  اههاگـشناد  تیلاعف  رگید ، ترابع  هب  دوب . دنهاوخ  وربور  یگدنز  ياههصرع 
هبنج ود  رد  ًابلاغ  هدش  رکذ  ياهشلاچ  زا  یـشان  نارحب  تسا . هدـنیآ  رد  یلاع  شزومآ  تباقر  زا  رپ  ناهج  رد  اقب  ياهترورـض  زا  دوخ 

نیمأت تلود  ار  اههاگتسد  هجدوب  مظعا  تمسق  ناهج  ياهروشک  رثکا  ردیلام  نارحب  - 1-11. دریگیم رارق  هجوت  دروم  يراتخاس  یلام و 
زاـین دروـم  هیلوا  ۀـجدوب  اـهنآ  دـننکیم . تیاـمح  یلاـع  شزوـمآ  زا  میقتـسمریغ  میقتـسم و  روـط  هب  اـهتلود  هک  ینعم  نیدـب  دـنکیم ،

رما ءاقترا  يارب  زین  ار  یمظنم  ياههجدوب  دننکیم . نیمأت  ياهیامرس  اههژورپ )  ) ياهحرط يارجا  تاسیـسأت و  تخاس  يارب  ار  اههاگـشناد 
اهتلود رد  هنیزه  شهاک  يزاس و  یصوصخ  نوچمه  ياهدمع  ثحابم  ریخا  ياهههد  رد  . دنهدیم صاصتخا  يداینب  تاقیقحت  شزومآ و 

عبانم و عونت  اتسار  نیا  رد  تسا . هدرک  هجاوم  هجدوب  نیمأت  هوحن  هلئسم  اب  ار  اههاگـشناد  تلود ،) لرتنک  شهاک   ) اههاگـشناد لالقتـسا  و 
یمهدزون نرق  هفسلف  يانبم  رب  ًاتدمع  اههاگشنادیراتخاس  نارحب  - 2-11. دناهدش حرطم  یلام  نارحب  هب  ییاهخساپ  ناونعب  ییاراک  ياقترا 

هفسلف یبتارم  هلـسلس  متـسیس  نیا  رـضاح  لاح  رد  اذل  دناهدش ، داجیا  یبتارم  هلـسلس  متـسیس  کی  رد  هوبنا  دیلوت  زا  تیمـسا  مادآ  يروئت 
رگنلک درکیور  تیریدـم ، نامزاس و  تایبدا  رد  رگید  نایب  هب  (. 1373 رکارد ،  ) دشابیم اههاگـشناد  فیاظو  تایلمع  یحارط و  رب  مکاح 

یبتارم و هلـسلس  ياهراتخاس  يدـمآراکان  زا  زیهرپ  رـضاح ، رـصع  ياهشلاچ  اب  ییورایور  يارب  يراـکهار  اهدـنیآرف ، ددـجم  یـسدنهم 
،»؟ میوش لیدبت  تخت  ياهراتخاس  هب  یبتارم  هلسلس  ياهراتخاس  زا  هنوگچ   » لیبق زا  ییاهشسرپ  هب  و  تسا . يراتخاس  تاحالصا  يارجا 
،»؟ مینک لیدبت  يدعب  دنچ  نانکراک  هب  ار  رادم  هفیظو  نانکراک  هنوگچ  « ،»؟ مینک ایهم  ناشفادـها  هب  نتفای  تسد  تهج  ار  اهمیت  هنوگچ  »

دیدج ياهشلاچ  اب  بسانت  تهج  رد  ییاسانش و  ار  یلصا  ياهدنیآرف  هنوگچ   » و میهد »؟ رییغت  یبرم  هب  تسرپرس  زا  ار  ناریدم  هنوگچ  »
لسوتم يراتخاس  تاحالـصا  هب  هدش  حرطم  ياهشلاچ  هب  ییوگخـساپ  يارب  اههاگـشناد  ریخا  ياهلاس  رد  . دهدیم خساپ  میهد ،»؟ رییغت 

زا بانتجا  تاـعالطا و  يژولونکت  بساـنم  ياـنبریز  هعـسوت  لـغاشم ، ماـجنا  دـیدج  ياـهشور  هعـسوت  تاحالـصا  نیا  ياـنبم  دـناهدش .
، هک دـشابیم  عوضوم  نیا  تسا ، هتفرگ  رارق  هجوـت  دروـم  ناـققحم  طـسوت  هک  يرگید  هتکن  دـشابیم . یتنـس  ياـهراتخاس  يدـمآراکان 
رد ددجم  یسدنهم  - 12. دهدیمن هئارا  اههاگشناد  کیمداکآ  تیلاعف  زا  یشخبرثا  تیامح  اههاگشناد ، رد  ینابیتشپ  يرادا و  ياهتیلاعف 
اب اههاگشناد  يراتخاس  ثحابم  رد  ناققحم  ًابلاغ  اریز ، دنتـسه . ياهدیچیپ  ياهنامزاس  یلاع  شزومآ  تاسـسؤم  اههاگـشناداههاگشناد و 

. دنهدیم ماجنا  توافتم  هناگدنچ و  ياهشور  هب  ار  هباشم  ياهراک  اههدکـشناد ) ًالثم   ) فلتخم ياهدحاو  هک  دـندرگیم  هجاوم  رما  نیا 
اذـل درب . ماـن  يرادا  ياهدـنیآرف  یناـمتخاس و  ياـهتیلاعف  يرازفا ، مرن  ياهمتـسیس  هعـسوت  ياـهتیلاعف  زا  ناوتیم  دراوـم  نیا  هلمج  زا 

هنوگچ فلا ) : ددرگیم اههاگـشناد  ياـهتیلاعف  رد  رتشیب  یـشزرا  داـجیا  بجوم  لـیذ ، دراوم  هب  هجوت  اـب  يدـنیآرف  يوگلا  يریگراـکب 
شیب رب  ًالومعم  دنیآرف  کی  دنهد ؟ هئارا  اههاگشناد  تیلاعف  هب  تبسن  يرترگنلک  رتمجـسنم و  شرگن  کی  دنناوتیم  يدنیآرف  ياهوگلا 

زا يدرکراک  ای  ياهفیظو  شرگن  هب  تبـسن  نامزاس  زا  يرتهدرتسگ  شرگن  کی  ناکما  رما  نیا  دراذـگیم . رثا  یناـمزاس  دـحاو  کـی  زا 
؟ دزاسیم نکمم  ار  اههاگـشناد  یتاعالطا  ياهمتـسیس  هعـسوت  یحارط و  ناکما  يدـنیآرف  ياهوگلا  هنوگچ  .ب ) دـهدیم هئارا  نامزاس ،

عفنیذ کی  هاگدـید  زا  ًافرـص  ًابلاغ  هک  دـندشیم  ارجا  متـسیس  ياهفیظو  ياهمازلا  لیلحت  اـب  متـسیس  هعـسوت  یحارط و  یتنـس  ياـهشور 
نامزاس زا  يدعب  دنچ  رتمجـسنم و  یـشرگن  کی  ات  دنکیم  کمک  ام  هب  نالک  يدنیآرف و  لدـم  يانبم  رب  ياهمتـسیس  دـشیم . یـسررب 

نورب ياهمادقا  يور  رب  شا  یلـصا  ياهدنیآرف  ییاسانـش  زا  سپ  هاگـشناد  هک  دروآیم  دوجوب  ار  ناکما  نیا  اهلدـم  نیا  میـشاب . هتـشاد 
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دحاو کی  زا  شیب  رد  هک  اهتیلاعف  زا  يرـس  کی  ناونعب  ار  يدـنیآرف  يوگلا  کـی  هصـالخ  روطب  . دـیامن يزیرهماـنرب  رتهب  [ 15] يراپس
کی ناوتیم  رتروپ  یشزرا  هریجنز  لدم  يریگراکب  اب  . مینکیم فیصوت  دنتـسه ، هباشم  هنیمز  رد  یهباشم  لکـشم  لح  يارب  دنکرتشم و 

یـشزرا هک  دـنادیم  هیاپ  ياهتیلاعف  زا  ياهریجنز  ناونعب  ار  ناـمزاس  لدـم  نیا  داد . ماـجنا  اههاگـشناد  رد  ییاـهتیلاعف  زا  يدـنب  هتـسد 
دیلوت اب  ًاتدـمع  یلـصا  ياهتیلاعف  دـنوشیم . میـسقت  ینابیتشپ  یلـصا و  ياهتیلاعف  هتـسد  ود  رد  اهتیلاعف  نیا  دـننکیم . داـجیا  هدوزفا 

دوجوب ار  یلصا  ياهتیلاعف  ماجنا  ناکما  ینابیتشپ  ياهتیلاعف  دنوشیم . طبترم  يرتشم  يارب  یـشزرا  داجیا  تامدخ و  هئارا  ای  لوصحم 
دیلوت  o یلـصا ياهدـنیآرف  فلا ) : تشاد اههاگـشناد  ياهتیلاعف  يارب  ار  لیذ  ياهيدنبمیـسقت  ناوتیم  لدـم ، نیا  يانبم  رب  دـنروآیم .

مادختسا ءاقترا و   o اهدادرارق اههنیزه و  کمک  تیریدم   o[16 «] اه هنیزه  کمک   » بذج  o ینابیتشپ ياهدنیآرف  بشناد ) لاقتنا   o شناد
ماـن تـبث   o نایوجــشناد یگدــنز  يریگداـی و  طـیحم  هرادا  داــجیا و   o نایوجـشناد زا  یناـبیتشپ  ياهدـنیآرف  پـیملع ) تـئیه  ياـضعا 

عباـنم و هـئارا   o یلاـم تــالدابت  شرازگ  تـبث و   o تالیهـست هرادا   o الاک نیمأـت   o میقتـسم ریغ  یناـبیتشپ  ياهدـنیآرف  تنایوجـشناد )
يراداـنعم تروـصب  ددـجم  یـسدنهم  میهاـفمتاراشتنا   o هیذـغت تامدـخ  هـئارا   o یکمک یناـبیتشپ  ياهدـنیآرف  ثـینف ) ياـهتخاسریز 

تباقر یشزومآ ، هنیزه  يروانف ، رد  تفرشیپ  دننک . ددجم  یحارط  ار  اههاگشناد  رد  يریگدای  سیردت و  تامدخ ، هئارا  دنیآرف  دنناوتیم 
ار هاگشناد  کی  ددجم  یسدنهم  تسا . ددجم  یسدنهم  يوسب  اههاگـشناد  تایلمع  لاقتنا  رد  یلـصا  لماع  راهچ  هعماج ، راظتنا  یناهج و 
يرادا و ياهتایلمع  رد  ددـجم  یـسدنهم  فلا ) : دومن میـسقت  یلـصا  شخب  ود  هب  تایلمع  اهتیلاعف و  يدنبمیـسقت  هب  هجوت  اـب  ناوتیم 
يرادا و ياهتیلاعف  رد  ددجم  یسدنهمیرادا  ياهتایلمع  رد  ددجم  یسدنهم  - 1-12 یملع ياهتایلمع  رد  ددجم  یسدنهم  بینابیتشپ )

رادـم هفیظو  نامزاس  کی  ياههدـیا  توافت  لیذ  رادومن  دریگ . تروص  کیمداکآ  ياهتیلاعف  ددـجم  یـسدنهم  زا  لـبق  دـیاب  یناـبیتشپ 
يرادم دنیآرف  هب  يرادم " هفیظو   " زا نامزاس  لیدبت  يارب  دهدیم . ناشن  ار  هدش ) ددجم  یسدنهم   ) رادم دنیآرف  نامزاس  کی  اب  یتنس ) )

هب الاب  ياهمیمصت   " رییغت ( پیبرم هب  تسرپرس  لیدبت  تخت ب ) هب   یبتارم  هلـسلس  متـسیس  رییغت  فلا )  : ددرگ لصاح  لیذ  ياهرییغت  دیاب 
بلغا تخت : نامزاس  هب  یبتارم  هلـسلس  نامزاس  لیدـبت  فلایدـعب ) دـنچ  هب  رادـمهفیظو  زا  دـنمراک  لیدـبت  تیزاس ) دـنمناوت  هب  ینیئاـپ "
شالت اهنامزاس  نیا  ینابیتشپ  يارب  زین  اههاگـشناد  دناهدش و  داجیا  هوبنا  دیلوت  یبتارم و  هلـسلس  يروئت  يانبم  رب  اهتکرـش  اهنامزاس و 

رد اما  دیامنیم ، دیکأت  الاب  لرتنک  نییاپ و  هب  الاب  طباور  هب  یتبارم  هلـسلس  متـسیس  دننک . لمع  سیردـت و  يروئت  نیا  هباشم  هک  دـناهدرک 
هلسلس نابدرن  زا  نتفر  الاب  ناونعب  تیقفوم  یبتارم  هلـسلس  متـسیس  رد  دوشیم . هجوت  لرتنک  عیزوت  الاب و  هب  نییاپ  طباور  هب  تخت  متـسیس 
هلـسلس متـسیس  رد  دوشیم . یبایزرا  دـنیآرف  زا  یناـبیتشپ  نازیم  هلیـسوب  تیقفوم  تخت  متـسیس  رد  هکیلاـح  رد  دوشیم ، فیرعت  بتارم 

يریگمیمـصت دـنیآرف و  یحارط  رد  دارفا  تخت  متـسیس  رد  اما  دـنوشیم ، لرتنک  لصفم  ياههیور  اهلمعلاروتـسد و  طسوت  دارفا  یبتارم 
ثحب دـشابیم . راک  رد  ییوگخـساپ  تیلوئـسم و  رایتخا ، نتـشاد  يانعم  هب  يزاسدـنمناوت  يزاسدـنمناوت : .ب ) دـنوشیم هداد  تکراـشم 

دـهعت و ساـسحا  يزاسدـنمناوت  دـشابیم . میت  ياـضعا  هب  تیلوئـسم  راـیتخا و  نداد  رب  ریدـم  لـیامت  يزاسدـنمناوت  تیقفوـم  رد  یلـصا 
زا نانکراک  شرگن  رییغت  يدعب : دنچ  دنمراک  .پ ) دروآیم دوجوب  دـنیآرف  يارجا  زا  ینابیتشپ  رد  میت  ياضعا  يارب  ار  یقیمع  تیلوئـسم 

یـسدنهم نامزاس  رد  ددرگیم . ییاهن  ياههداتـس  تیفیک  رد  ياهدمع  ياهتوافت  بجوم  لغـش  ماجنا  ییارچ  هب  لغـش  ماجنا  یگنوگچ 
زین نامزاس  ناریدم  دشاب . هتـشاد  میت  رد  ءاضعا  رگید  ياهشقن  دروم  رد  يدعب  دـنچ  شناد  نهذ و  یتسیاب  میت  وضع  کی  هدـش  ددـجم 
هدش ددجم  یـسدنهم  نامزاس  کی  رد  دنیامن . هئارا  نامزاس ، رد  رگیدـکی  ياهشقن  كرد  تهج  ءاضعا  يارب  يریگدای  تصرف  یتسیاب 

رد یفاک  شناد  تیلباق و  دـیاب  هاگـشناد  شخب  ره  رد  ناریدـم  دـشابیم . دـنیآرف  میت  بسانم  ياهبیکرت  يانبم  رب  يراـک  تیلاـعف و  ره 
نامزاس کی  رد  دیدج  ناریدـم  یبرم : هب  تسرپرـس  لیدـبت  .ت ) دنـشاب اراد  ار  دـنیآرف  میت  تیادـه  روظنم  هب  اهتیلاعف  فادـها و  دروم 
هلـسلس ًافرـص  طباور  ياجب  دیدج  ناریدم  دنراد . هدهع  رب  ار  نامزاس  ياضعا  دشر  تیلوئـسم  هک  دنتـسه  يدارفا  هدش ، ددـجم  یـسدنهم 

یمیت راـک  یــشناد  دــنیآرف و  كرد  يریگمیمــصت ، رد  تقادــص  داـمتعا و  نوـچمه  ییاـهیگژیو  ياراد  نییاـپ  هـب  ــالاب  زا  یبـتارم و 
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رد يریگدای  سیردت و  یحارط  رب  مکاح  شور  شزومآ ، رد  يدرف  طابترا  لدم  یملع  ياهتیلاعف  رد  ددجم  یسدنهم  - 2-12. دنشابیم
یبایزرا سالک  رد  روضح  ياهتعاس  دادعت  هلیسوب  وجشناد  تفرـشیپ  یملع و  تئیه  ياضعا  یـشخب  رثا  لدم  نیا  رد  تسا . اههاگـشناد 

يانبم رب  لدم  هب  هدیدرگ و  ددجم  یحارط  يدرف  طابترا  لدـم  هک  تسا  هدـمآ  شیپ  تصرف  نیا  راب  نیلوا  يارب  اهنرق ، زا  دـعب  دوشیم .
دشابیم اراد  امنهار  هدننک و  لیهست  ناونعب  يدیدج  شقن  داتـسا  دیدج ، لدم  نیا  رد  دوش . لیدبت  يریگدای  سیردت و  یلاتیجید  طابترا 

همانرب هب  روحم  داتـسا  یـشزومآ  همانرب  دراد ، یگژیو  دنچ  دیدج  لدـم  دنـشابیم . ناگدـننک  تکراشم  ناققحم و  ناونعب  نایوجـشناد  و 
یحارط و يارب  ياهدمع  شقن  رتویپماک  يروانف  دیدج  میاداراپ  رد  ددرگیم . لیدبت  روحم  داتسا  وجشناد -  ای  روحم و  وجشناد  یشزومآ 

میـسقت هک  يریگدای  سیردـت و  لوا  شخب  درک . میـسقت  شخب  ود  هب  ار  یملع  ددـجم  یـسدنهم  ناوتیم  . دـنکیم افیا  لدـم  نیا  يارجا 
هب هک  یشزومآ  همانرب  هعسوت  مود  شخب  وجشناد . یگتسیاش  و  یملع ، تئیه  ياضعا  یگتسیاش  سرد ، سالک  رد  يژولونکت  هب  دوشیم 

سیردـتیریگدای و سیردـت و  - 1-2-12. دوـشیم میـسقت  رود  هار  زا  شزوـمآ  یلیمکت و  تالیـصحت  سناـسیل ، ياـههرود  تمـسق  هـس 
هراشا تیریدـم  ياهمتـسیس  یـشزومآ و  ياهمتـسیس  رازفا ، تخـس  هب  ًافرـص  رما  نیا  تسا . رتویپماک  يروانف  ياـنبم  رب  هزورما  يریگداـی 

تیادـه ار  یـشزومآ  ياـهطیحم  رد  رتویپماـک  زا  هدافتـسا  هک  ییاهيژولوئدـیا  شوه و  یـشزومآ  ، ياـههمانرب  رازفامرن  هکلب  دـنکیمن 
بسانم ياههداتس  دیلوت  بجوم  دزاسیمن و  هدروآرب  ار  نامزاس  فادها  دوخ  يدوخب  يروانف  يروانف : فلا ) . دریگیم رب  رد  ار  دنکیم ،
يروانف رب  ینتبم  یـسرد  همانرب  کی  يارجا  یحارط و  يارب  یفاک  ياهتخاسریز  یتسیاب  اههاگـشناد  ددرگیمن . يریگدای  سیردـت و  زا 

هاگشناد  - ياهنامتخاس  اههاگـشیامزآ و  اهسالک ، هاگباوخ ، زا  هکبـش  هب  یـسرتسد  زا   -: دنترابع  اهتخاسریز  لقادح  . دنـشاب هتـشاد 
میت زاین و  دروم  ياـهرازفا  مرن  اـهرازفا و  تخـس  هب  زهجم  یتسیاـب  رتویپماـک  ياـهتیاس  دـیتاسا   - زا  کـی  ره  قاـفتا  هب  هکبـش  طاـبترا 

اب هکبـش  نایوجـشناد   - دیتاسا و  يارب  يدعب  دنچ  ياهتراهم  اب  هدننک  ینابیتشپ  نانکراک  اب  یـشزومآ  زکارم  دـشاب   -. هدـننکینابیتشپ 
یلـصا دـیلک  یملع  تئیه  ياضعا  هعـسوت  یملع : تئیه  ياضعا  ياهتیلباق  بالاب ) شزادرپ  تعرـس  ییویدـیو و  ياهسنارفنک  تیلباـق 
يروانف زا  يریگ  هرهب  تیلباق  یگتسیاش و  اههاگشناد ، یملع  تئیه  ياضعا  رگا  تسا . نایوجـشناد  يارب  يریگدای  دیدج  ناهج  ندوشگ 

هک تسا  نیا  یلصا  شسرپ  تشاد . دهاوخ  یشزومآ  ياههمانرب  رد  يروانف  يریگراکب  رد  يدایز  تیقفوم  هاگشناد  نآ  دنـشاب  هتـشاد  ار 
يارب ییاههمانرب  داجیا  دناهدش  -: هئارا  لیذ  رد  هنیمز  نیا  رد  تاکن  یخرب  مینک . هدامآ  رییغت  نیا  يارب  ار  اهیملع  تئیه  ياضعا  هنوگچ 
يدعب دنچ  نانکراک  اب  يریگدای  زکرم  کی  داجیا  نایوجشناد  - یملع و  تئیه  ياضعا  يریگدای  ياهزاین  کیتامتسیس  موادم و  یسررب 

رب یـشزومآ  ياـههمانرب  هعـسوت  يارب  یملع  تئیه  ياـضعا  هب  دازآ  تقو  هئارا  يریگداـی  - تهج  یملع  تئیه  ياـضعا  هب  کـمک  يارب 
ياهتیلباق پیشزومآ ) ياه  همانرب  رد  رتویپماک  زا  اهیملع  تئیه  ياضعا  هناروآون  هدافتسا  يارب  شاداپ  متـسیس  داجیا  رتویپماک  - يانبم 

فیلاکت اب  میقتسم  طابترا  نایوجشناد  هعسوت  دنراد . نایوجشناد  طسوت  رتویپماک  يروانف  يریگراکب  رد  یمهم  شقن  دیتاسا  نایوجشناد :
دنریگیم هرهب  یشزومآ  عبانم  هب  یـسرتسد  يارب  تنرتنیا  زا  نایوجـشناد  بلغا  يریگدای ، سیردت و  رد  هزورما  دراد . دیتاسا  ياهعقوت  و 
یـسرتسد رازبا  ًافرـص  زا  رتارف  رتویپماک  زا  يریگهرهب  دننکیم . رارقرب  طابترا  نایوجـشناد  ریاس  دیتاسا و  اب  یکینورتکلا  تسپ  قیرط  زا  و 

، يدروم هعلاطم  يزاسهیبش ، لکش  رد  یشزومآ  ياههمانرب  رد  يروانف  يایازم  دراد . طابترا  داتسا  یشرگن  تیلباق و  اب  نایوجشناد  طسوت 
یمومع تیلباق  تیوقت  . دنـشابیم مهم  رایـسب  يریگمیمـصت  ياهتراهم  يداـقتنا و  رکفت  هعـسوت  يارب  لکـشم  لـح  دنمـشوه و  متـسیس 

زا دـنناوتب  زین  نایوجـشناد  نینچمه  دـشاب و  اـهنآ  یـشزومآ  ياـههمانرب  زا  یـشخب  یتسیاـب  رتویپماـک  ياـهيروانف  هنیمز  رد  نایوجـشناد 
همانرب یحارط  شخب  ردیسرد  همانرب  یحارط  - 2-2-12. دنوش دنمهرهب  یتراهم ) دنچ   ) يدعب دنچ  نانکراک  اب  يریگدای  زکارم  تامدـخ 
یـسرد همانرب  زا  یـشخب  یتسیاب  يروانف  دوش . هجوت  يریگدای  ياهتیلاعف  رد  نایوجـشناد  يزاسدـنمناوت  رب  اههمانرب  رد  یتسیاب  یـسرد 

، يدروم هعلاطم  يزاس ، هیبش   ) رتویپماک يانبم  رب  شزومآ  و  یکینورتکلا ) تسپ   ) تاطابترا تنرتنیا ،) هناخباتک ،  ) عبانم هب  یـسرتسد  يارب 
مکاح يروئت  ناونعب  زونه  دناوتیم  روحم  داتسا - یـسرد  همانرب  سناسیل  هرود  رد  سناسیل : یـسرد  همانرب  دشاب  -. دنمـشوه ) متـسیس  و 
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ثحب رد  تکراشم  دـننام  رتویپماک  ياـنبم  رب  فیلاـکت  اـههیارا ، اهینارنخـس ، ياـنبم  رب  سیردـت  دـبای . همادا  يریگداـی  سیردـت و  يارب 
ياـههمانرب رد  ياهدـمع  ریثأـت  اـهبو  هدـنیآ  رد  دـشاب . تنرتنیا  قیرط  زا  عباـنم  هب  یـسرتسد  یکینورتکلا ،) تسپ   ) تاـطابترا یهورگ و 

هب يروحم  داتـسا  زا  یتسیاب  یلیمکت  تالیـصحت  ياههرود  ياهتیلاعف  یلیمکت : تالیـصحت  یـسرد  همانرب  تشاد  -. دنهاوخ  یـشزومآ 
هتـشاد هداد  يدورو و  یتسیاب  يریگدای  سیردـت و  دـنیآرف  یحارط  رد  نایوجـشناد  لدـم ، نیا  رد  دـبای . رییغت  يروحم  وجـشناد  داتـسا -

و يدروم ، هعلاطم  يزاسهیبش ،  ) رتویپماک يانبم  رب  اهدربراک  یحارط  دنـشاب . دازآ  اهرازبا  نوتم و  باختنا  رد  یتسیاب  نایوجـشناد  دنـشاب .
دربراـک شناد  یلیمکت ، تالیـصحت  ياـهتیلاعف  رد  تسا . رب  ناـمز  هدـیچیپ و  رایـسب  یلیمکت  تالیـصحت  حطـس  رد  دنمـشوه ) متـسیس 

دروم رد  ریخا ، ياهلاس  ردـهدنیآ  رد  اههاگـشناد  تیهاـم  - 13. دـشابیم يرورـض  رایـسب  عبانم  نوتم و  لاقتنا  یـسرتسد و  يارب  تنرتنیا 
هتفرگ تروص  هلئـسم  نیا  لح  يارب  یهجوت  لباق  ياهشالت  هدـش و  هئارا  یفلتخم  ياهداهنـشیپ  اـهرظن و  هدـنیآ  رد  اههاگـشناد  تیهاـم 

، دنکیم هجوت  ناهج  رد  یلاع  شزومآ  هلمج  زا  یشزومآ ، لئاسم  هب  یهجوت  لباق  دح  ات  هک  یللملانیب  نامزاس  ناونع  هب  وکـسنوی  تسا .
دهعتم ناـهج  رد  یلاـع  شزومآ  ماـظن  يرگنزاـب  رد  ار  دوخ  هک  ناـمزاس  نیا  دراد . هدـنیآ  ياههاگـشناد  دروم  رد  یـصاخ  ریـسفت  رظن و 
فده نیا  هب  تیانع  اب  ار  شیوخ  تلاسر  دیاب  یلاع  شزومآ  شیدنارود  رگنهدنیآ و  ياهداهن  اهماظن و  مامت  هک ، تسا  دقتعم  دـنادیم ،

هک یفیک  یلاع  ياهشزومآ  يارب  یناکم  زا    -: تسترابع  لاعف  هاگـشناد  . دـنیامن نییعت  دـیمان  لاـعف » هاگـشناد   » ارنآ ناوتیم  هک  نـالک 
یناکم دشخبیم       -. اقترا  یـصصخت  يرادا و  ياهتیلاعف  روما و  زا  ياهدرتسگ  فیط  ماجنا  يارب  ار  نایوجـشناد  ییاراک  اهییاناوت و 
تسا      -. نآ  ياههمانرب  رد  لاعف  تکراشم  يارب  مزال  ناوت  يرکف و  ياهییاناوت  اهیگتـسیاش و  نتـشاد  هب  طونم  نادـب  یـسرتسد  هک 

ًافرص ار  نآ  راک  ساسا  هک  یشزومآ  یناکم  دراد       -. لاغتشا  شناد  رـشن  تیقالخ و  قیقحت ، راک  هب  شتاناکما  یمامت  اب  هک  ياهعماج 
شناد و ندرک  زور  هـب  تیوـقت و  زا  دوـخ ، گـنهرف  راـک و  زا  یـشخب  ناوـنع  هـب  هـک  یناـکم  دـهدیم       -. لیکـشت  شناد  تـیفیک و 

فلتخم قطانم  يداصتقا  تفرشیپ  يارب  تامدخ  تعنـص و  ياهشخب  اب  يراکمه  هک  ياهعماج  دنکیم    -. لابقتـسا  اهورین  ياهییاناوت 
یلم و ياهقطنم ، یلحم ، مهم  ياهلحهار  لیاسم و  نآ  رد  هک ، یناـکم  دـنکیم       -. تیاـمح  هنـالاعف  نآ  زا  قیوشت و  ار  روشک  لـک  و 

بـسک يارب  دـنناوتیم  یمومع  ياـهداهن  ریاـس  اـهتلود و  هک  یناـکم  دریگیم    -. رارق  هجوـت  یـسررب و  ییاسانـش ، دروـم  یللملانیب 
رد یمومع  تکراشم  نینچمه  تسا و  زاین  دروم  حوطس  یمامت  رد  يریگمیمصت  يارب  ياهدنیازف  روط  هب  هک  حیحـص ، یملع و  تاعالطا 

يارب یملع  يدازآ  لوصا  هب  لماک  يدـنبیاپ  اـب  نآ  ياـضعا  هک  ياهعماـج  دـننک    -. هعجارم  دـشخبیم ، ءاـقترا  ار  يریگمیمـصت  دـنور 
دوخ و عماوج  رد  يرابدرب  لهاست و  یعامتجا ، تلادع  یسارکومد ، نآ ، هب  ندیشخب  ءاقترا  يرشب و  قوقح  زا  عافد  تقیقح ، هب  یبایتسد 

يداهن هرخالاب ، و  دنیامنیم    -. تکراشم  حلـص  گنهرف  شرتسگ  داجیا و  دهعتم و  نادنورهـش  تیبرت  رد  دـننکیم و  شالت  ناهج  لک 
قفو روشک  هقطنم و  ره  صاخ  ياهیگژیو  رصاعم و  یگدنز  طیارـش  اب  ار  وخ  دسانـشیم و  یبوخب  ینونک  ناهج  رد  ار  دوخ  هاگیاج  هک 

دناوتب هک  تسا  یـصاخ  نیداهن  ياهشور  اهوگلا و  نتفای  يارب  نآ  قالخ  تردـق  رگناـیامن  لاـعف ، هاگـشناد  يرگن  نـالک  نیا  . دـهدیم
ابیریگهجیتن (. Allen, 1999  ) دـشاب صاخ  قطانم  اهروشک و  عماوج ، یلاع ، شزومآ  ياـهداهن  تاـناکما  طیارـش و  اـهزاین ، يوگخـساپ 

نوچمه يدراوم  هب  رجنم  هک  ربتعم  گرزب و  ياههاگـشناد  رد  ددجم  یـسدنهم  يارجا  ریگمـشچ  جـیاتن  و  هدـش   حرطم  ثحابم  هب  هجوت 
یلاع شزومآ  هب  دورو  يارب  اضاقت  دشر  رگید  فرط  زا  تسا و  هدش  رالد  نویلیم  دصکی  فقس  ات  ییاهاج  رد  و  ات 30 % اههنیزه  شهاک 

رد ددرگیم ؛ راکـشآ  شیپ  زا  شیب  اههاگـشناد  تیریدم  ياههویـش  رد  يداینب  ياهرییغت  اهدنیآرف و  رد  يرگنزاب  موزل  ناهج ، حطـس  رد 
فلتخم ياهشور  یسررب  اب  تسا  مزال  اذل  تسا  هدیدرگ  نایامن  رما  نیا  ریخا  ياهلاس  رد  هطـسوتم  نینـس  رد  تیعمج  دشر  اب  زین  ناریا 

. ... دیآ رد  ارجا  هلحرم  هب  بسانم  يراذگهیامرس  روشک و  یلاع  شزومآ  رد  ارجا  يارب  نآ  يزاس  یموب  نف و  نیا  يارجا 

راک بسک و  ددجم  یسدنهم  دنیارف  رد  تاعالطا  يروانف  شقن 
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هدون اضردمحمدیآ  یم  تسد  هب  یمهم  ياهتفرـشیپ  نآ  هلیـسو  هب  هک  تسا  یـشور  راکو  بسک  دنیارف  ددـجم  یـسدنهم  IT&ENG ... 
یقیلزار  ناوخرپ  یفطصم  یناهارف - 

اب اهنامزاس  . دـنزاس لوحتم  ار  دوخ  راک  شور  دـنهد و  ماجنا  رت  هداس  ار  ناشفیاظو  هک  دـنرداق  تاعالطا  يروانف  زا  هدافتـسا  اب  اـهنامزاس 
دوبهب یناسنا ، ياهاطخ  زا  بانتجا  هنیزه ، رد  ییوج  هفرـص  . دنور یم  شیپ  ندش  يزاجم  تمـس  هب  مک  مک  تاعالطا  يروانف  زا  هدافتـسا 

راک بسک و  ددجم  یسدنهم  . تساهنامزاس رد  تاعالطا  يروانف  زا  هدافتـسا  ياهزایتما  هلمجزا  ینامزاس  یـشخبرثا  ییآراک و  ندیـشخب 
لماع راهچ  . دـنک یم  یفرعم  ار  راک  ماجنا  نیون  ياه  هویـش  دـیدج و  ياهدـنیارف  کـمک و  ناـمزاس  رد  رییغت  داـجیا  هب  هک  تسا  یـشور 

هک ینامزاس  رد  . دنرثوم راک  بسک و  ددـجم  یـسدنهم  دـنیارف  يور  تاعالطا  يروانف  یناسنا و  عبانم  ریگارف ، تیفیک  تیریدـم  نامزاس ،
یم تروص  رت  تخس  رایسب  دنیارف  تارییغت  دوش ، داهنشیپ  تسرپرـس  کی  طسوت  دیاب  زیچ  همه  تسامرفمکح و  کشخ  گنهرف  نآ  رد 

دوس و بسک  دوخ و  رازاب  مهـس  شیازفا  ناهاوخ  هک  یتاسـسوم  تسا . تباقر  حوطـس  شیازفا  يزورما  طیحم  ياـهیگژیو  زا  یکی  . دریگ
لکـش لاحرد  راک  بسک و  ياهـشور  رد  يرایـسب  تارییغت  ور ، نیا  زا  دـنهد . قفو  دوجوم  طیحم  تارییغت  اب  ار  دوخ  دـیاب  دنتـسه  عفاـنم 

(BUSINESS PROCESS REENGINEERING = BPR  ) راک بسک و  ددجم  یـسدنهم  دـنیارف  اهنآ ، زا  یکی  تسا . يریگ 
درکلمع ياهرایعم  ریگمـشچ  دوبهب  روظنم  هب  راک ، بسک و  ياهدـنیارف  يداینب  هرابود  یحارط  یـساسا و  یـشیدنازاب  ناونع  هب  هک  تسا .

تاــعالطا يرواــنف  راــک ، بــسک و  ددــجم  یـــسدنهم  دـــنیارف  هوقلاــب  نازاــس  ـه  نیمز زا  ـی  کی تــسا . هد  ــ ـــش فــیر  ــ عت يزورما ،
دنیارف هنیمز  رد  ار  ییاهتفرشیپ  هب  یبایتسد  ناکما  تاعالطا  يروانف  هچرگا  تسا . ( INFORMATION TECHNOLOGY = IT)

اه يژولودـتم  نیرتمهم  زا  یکی  رد  ار  تاعالطا  يروانف  تیمها  هلاقم  نیا  . تسین یفاک  ییاهنت  هب  اما  دزاـس ، یم  مهارف  ددـجم  یـسدنهم 
راک شور  ددجم ، یحارط  ار  دوخ  یهدنامزاس  رت ، هداس  ار  ناشفیاظو  هک  دنرداق  يروانف  نیا  زا  هدافتسا  اب  تاسـسوم ، داد . دهاوخ  حرش 

رد يرواـنف  ياهتفرـشیپ  نازیم  راـک ، بسک و  عوـن  مغر  یلع  تاسـسوم ، بلغا  . دـننک لـصاح  ار  يریگ  مـشچ  دوـبهب  لوـحتم و  ار  دوـخ 
هب ار  اهدـنیارف  ًالومعم  اهنآ  دـننک . یم  هارمه  دوخ  یهدـنامزاس  اـب  ار  مسیرولیت  قطنم  کـی  ناـش  یلم  ءاـشنم  و  تامدـخ ، تـالوصحم و 

بتارم هلـسلس  کی  دـنهد و  یم  رارق  فلتخم  فیاظو  رد  دـنراد  هک  یـصصخت  ياـنبمرب  ار  صـصختم  دارفا  دـننک ، یم  میـسقت  فیاـظو 
یم یهدـنامزاس  تیمـسا  مادآ  راک  میـسقت  هیرظن  ساسا  رب  اهنآ  نیاربانب  دـنهد . یم  شیارآ  اهنآ ، صـصخت  حطـس  ساسارب  ار  یناـمزاس 

میـسقت رتشیب  رتشیب و  فیاظو ، تلع ، نیمه  هب  دشدهاوخ . رتشیب  نآ  لحارم  رت و  یـصصخت  اهراک  دـشاب ، رتگرزب  تکرـش  هچره  دـنوش .
نامزاس و ینایم  حوطس  رد  نانکراک  شیازفا  تامدخ ، ای  الاک  لیوحت  دیلوت و  دنیارف  لک  ندش  رت  هدیچیپ  ببـس  شیارگ  نیا  دنوش . یم 
اهنامزاس و رثکا  رد  راک  بسک و  يا  ــ هشور نیا  هزور  ــ ما تهجره ، هب  . تسا هدیدرگ  ییارجا  نانکراک  اب  یلاع  تیریدم  نیب  رتشیب  هلصاف 

یگژیو هس  زا  يزورما  ياهطیحم  تسین . ینیب  شیپ  لباق  تابث و  ياراد  اهنآ  رد  زیچ  چـیه  هک  دـنریگ  یمن  رارق  هدافتـسادروم  ییاهتکرش 
نیا دـنراد ؛ تسدرد  ار  لرتنک  ناگدنـشورف  ياـج  هب  ناـیرتشم  هزورما  دـنریگ : یم  هدـهعرب  ار  لرتنک  ناـیرتشم   ( 1(1 :) دنرادروخرب ریز 
لوپ دـنلیام  رادـقم  هچ  دـنهاوخ و  یم  عقوم  هچ  دـنهاوخ ، یم  يزیچ  هچ  دـنیو  ــ نا مـی گ ــ گد ـ ننک هضر  ه عـ ــ ه ب ــ د ک ــ نتـسه نا  ــ یرتشم
نیدب نایرتشم ، دشاب . هدـش  یحارط  نا  ــ ـش صاخ  ياهزاین  ساسارب  هک  دـننک  یم  اضاقت  ار  یتامدـخ  تالوصحم و  اهنآ  دـننک . تخادرپ 

رد تسا ، شیازفا  لاحرد  تباقر  هب  تبـسن  يرتهب  تیعقوم  زا  دـننک ، ادـیپ  یـسرتسد  يرتشیب  تاعالطا  هب  یتحار  هب  دـنناوت  یم  هک  رطاخ 
یتباـقر ياـهتیزم  ساـسارب  یهباـشم  تـالوصحم  رـضاح  لاـحرد  یلو  تفر . یم  رامـش  هب  تمیق  شور ، رد فـ ر  ــ یغتم ن  ــ یرتـمهم هتـشذگ 

هتفاـیرییغت رییغت ، یلـصا  تیهاـم  دراد : همادا  تارییغت   ( 2. دـسر یم  شورف  هب  شورف ، زا  دـعب  لبق و  تامدـخ  تیفیک و  لـیبق  زا  تواـفتم 
. دوش یم  تکرـش  یتباقر  عضوم  دوبهب  ای  نتـشاد  هگن  ثعاب  هک  دنهد  قیبطت  یتارییغت  نینچ  اب  ار  دوخ  تعرـس  هب  یتسیاب  اهتکرـش  تسا .

داجیا دوخ  رد  تامدخ  نامز و  تیفیک ، هنیزه ، دوبهب  روظنم  هب  ار  یتارییغت  ات  دهد  هزاجا  اهتکرش  هب  هک  تسا  مزال  یـشور  بیترت ، نیدب 
راک بسک و  ددجم  یـسدنهم  دـنیارف  اهنامزاس ، راک  بسک و  رد  تارییغت  داجیا  هب  اهـشرگن  نیرت  بلاغ  زا  یکی  ریخا ، ياهلاس  رد  . دـننک
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تاحالـصا تارییغت و  نیا  داـجیا  يارب  دـهد . یم  رارق  هجوت  دروم  ار  راـک  بسک و  ياهدـنیارف  رد  تارییغت  داـجیا  ًاـساسا  هک  تسا  هدوب 
لیهست ببس  تاعالطا  يروانف  هب  هژیو  هجوتاب  رصانع  نیا  مینک . هدافتسا  نازاس ،« هنیمز   « هب موسوم  يرصانع  زا  هک  تسا  مزال  يداهنشیپ ،

هنیمز زا  یکی  ناونع  هب  ار  تاعالطا  يژولونکت  تیمها  هک  تسا  نیا  رب  ام  یعـس  هلاـقم ، نیا  رد  دـنوش . یم  اهدـنیارف  هراـبود  یحارط  رد 
یـشیدنازاب : « دننک یم  فیرعت  هنوگ  نیا  ار  راک  بسک و  دنیارف  ددـجم  یـسدنهم  یپمچ «  « و رمه « «BPR موهفم میهد ●. ناشن  نازاـس ،

، تیفیک هنیزه ، ریظن  ییاهرایعم  هب  هجوتاب  نارحبرد  زیگنا  تفگش  یتفرشیپ  هب  یبا  ـ یتسد يار  ــ ا ب ــ هد ـ نیارف يا  هشیر  ون و  یحارط  نیداینب ،
یمامت يا : هشیر  ؟2 )  تسیچ تکرش  راک  یلصا  هویش  نیداینب :  ( 1(1 : ) زا دنترابع  فیرعت  نیا  رد  يدیلک  ناگژاو  تعرـس .« تامدخ و 

رییغت دنتسین و  دیفم  یحطـس  تارییغت  دنوش . فشک  ندرکراک  دیدج  ياه  هویـش  شومارف و  دیاب  دوجوم  ياهراتخاس  يراک و  ياهدنور 
 ( 4. كدـنا یئزج و  ياهدوبهب  هن  تفای  تسد  هداعلا  قراـخ  ریگمـشچ و  تارییغت  هب  دـیاب  زیگنا : تفگـش   ( 3. دوش یلمع  هشیر  رد  دـیاب 
رـس تشپ  اب  دیاب  نامزاس  کی  هجتینرد  . اهراتخاس ای  مدرم  اهلغـش ، فیاظو ، رب  هن  دشاب  زکرمتم  اهدنیارف  رب  دیاب  ددجم  یحارط  اهدـنیارف :

» تروش  « و تر « ـ پنواد . « تسا زکرمتم  اهدنیارف  نوناک  رد  ددـجم  یـسدنهم  دـنک . عورـش  عون  زا  ار  راک  یمیدـق  يراک  ياهدـنور  نداهن 
يراک هجیتن  کی  هب  یبایتسد  يارب  دنتسه و  طابترا  رد  رگیدکی  اب  یقطنم  روط  هب  هک  دننک  یم  فیرعت  فیاظو  زا  يا  هعومجم  ار  دنیارف 

یم راـب  هـب  ير  ـ تـشم يار  ــ ار ب يد  ــ نمـشزرا هجیتـن  ًاـکرتشم ، هـک  دنتـسه  ییاـهتیلاعف  هلــسلس  اهدـنیارف ، دـنوش . یم  ارجا  هدـش ، فـیرعت 
يارب ار  نامزاس  فیاظو  هک  عماـج  تیفیک  تیریدـم  اـی  رمتـسم  دوبهب  دـننام  دراد  دوجو  اهدـنیارف  رب  ینتبم  يرگید  ياهـشور  (2 .) دنروآ

نیا هب  هجوتاب  . دـننکن هئارا  ار  يدـیدج  ياهدـنیارف  تسا  نکمم  اهـشور  نیا  اما  دـننک  یم  یهد  تهج  نایرتشم  ياـهزاین  ندرک  هدروآرب 
، داـصتقا رازاـب و  يرواـنف  باتــشرپ  ياـهینوگرگد  نـتفرگ  رظنرد  اـب  دریذـپ و  یمن  ار  یجیردـت  تـالوحت  ددــجم  یــسدنهم  فیراـعت ،

یـسدنهم ياهرازبا  لوحت و  تیریدـم  یهدـنامزاس ، ياهـشور  مامت  شناد  نیا  دـهد . یم  رارق  رظندـم  ار  دـیدش  نیداینب و  ياهینوگرگد 
ارگدـنیارف و نیون  ياـهنامزاس  يرـالاس ،) ناوـید   ) کـیتارکوروب یهدـنا  ــ مزا ــ ـس ه  ــ ناریو رب  اـت  دـهد . یم  رارق  هدافتـسادروم  ار  عیاـنص 

باتک نامه  رد  يو  درک . یفرعم  هرابود  عورـش  ار  ددـجم  یـسدنهم  دوخ ، باتک  رد  رمه « « عوضوم تاـیبدا  دزاـسب ●. ار  ریذـپ  فاـطعنا 
» روتوم دروف   « دننام هدـحتم  تالایا  ياهتکرـش  رد  نآ  دربراک  رکذ  اب  ار  نآ  يریگراک  هب  يایازم  درک و  نایب  ار  شور  ن  ــ یا ی  ــ لک لوصا 

کی ياهتیلاعف  رد  یـساسا  تارییغت  ثعاـب  هبناـج ، همه  تارییغت  هک  تشاد  راـهظا  رو « ـ پما ــ ماد (« 3 .) درمـشرب فیال « تیفنب  لآوچویم   « و
یجیردت تارییغت  سکعرب  تسرد  دنتسه ، راک  رد  دوجوم  ياه  هویش  راکـشآ  كرت  هدنهد  ناشن  تارییغت  نیا  دنو و  ــ ـش ی  ــ نا م ــ مزاس

لئاق زیامت  هبناج  همه  رییغت  یجیردـت و  رییغت  نیب  تسا ، مزال  لیلد  نیمه  هب  دـننک . یم  یهارمه  ار  راک  ياه  هویـش  هنوگ  نیا  ًالومعم  هک 
تارییغت سکعرب ، دـنوش . یم  ییاراک  زورب  ثعاب  تدـمزارد  رد  یجیردـت  تارییغت  هک  دـنداد  ناشن  شناراکمه  و  كازراـب « (« 4 .) میوش

اهراتخاس و كرت  هب  ار  اهتکرش  هک  دندرک  ییاسانش  ار  ییاهریغتم  نانآ  دنوش . تکرـش  ددجم  یهد  نامزاس  ثعاب  دنناوت  یم  هبناج  همه 
هب دوخ  باتک  رد  ار  يژولودـتم  نیا  یپمچ  رمه و  (5 .) دننک یم  بیغرت  توافتم  دیدج و  يدـنیارف  راتخاسداجیا و  دوجوم و  ياهدـنیارف 

، دوش یم  ذاختا  ددـجم  یحارط  رب  میمـصت  هک  یماگنه  دـهد ، یم  حیـضوت  باتک  نیا  دـنداد . هعـسوت  راک « بسک و  ددـجم  یحارط   « مان
بسک ددجم  یسدنهم  دنیارف  زا  اهنامزاس  ارچ  هکنیا  فشک  يارب  نوسبیگ ، نمتیو و  . دنریگ یم  رارق  ریثات  تحت  هنوگچ  اهتفرـشیپ  دارفا و 

بسک و ياهدنیارف  دوبهب  (▪ 6 :) زا دنترابع  تیمها  بیترت  هب  اهنآ  هدمآ  تسد  هب  جیاتن  . دنداد ماجنا  يا  هعلاطم  دـننک  یم  هدا  ـ فتـسا راکو 
ناربهر نایم  رد  نتفرگرارق  تعنص ▪؛ یلعف  تیعضو  دوبهب  راک ▪؛ بسک و  فیاظو  ددجم  یهدنامزاس  تعنـص ▪؛ رد  ندش  ورـشیپ  راک ▪؛

رب ینتبم  تسا  یشور  راک  بسک و  ددجم  یسدنهم  دنیارف  هک  دندقتعم  رناف ،«  « و نایجلادرا « .« تکرش تیعـضو  ریگمـشچ  رییغت  یتعنص ▪؛
(●7 .) دراد راظتنا  نامزاس  زا  هبناج  همه  تارییغت  قیرط  زا  ار  يرتهب  درکلمع  هک  دوش  یم  تیادـه  دـشرا  تیریدـم  طـسوت  هک  اـهد  ـ نیارف

تاطابترا ياهیروانف  رد  هدـش  لصاح  ياهتفرـشیپ  تسا . شیازفا  لاحرد  زور  هب  زور  یتاعالطا  ياهیروانف  دربراک  هزورماتاعالطا  يروانف 
هب نانچمه  دنتسه ، نامزاس  نوریب  هک  یلاحرد  هک  دهد  یم  ار  هزاجا  نیا  نامزاس  کی  نانکراک  هب  یـصخش ) ای  ردام  زا  معا   ) رتویپماک و 
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يزاجم تمس  هب  اهنامزاس  مک  مک  اهیروانف ، نیا  زا  هدافتسا  اب  یترابع  هب  . دننک راک  ناش  هطوبرم  نامزاس  يارب  دنشاب و  لصتم  ناشنامزاس 
کمک هب  یحارط  لیبقزا  ییاهیروانف  سنارفنک ، وئدـیو  کینورتکلا ، تسپ  زا : دـنترابع  اهیروانف  نیا  زا  يا  هنومن  دـنور . یم  شیپ  ندـش 

یم نامزاس  رد  اهتیلاعف  يزاس  گنهامه  ثعاب  اهیروانف  لیبق  نیا  رتویپماک . کمک  هب  یـسدنهم  و  رتویپماک ، کـمک  هب  دـیلوت  رتویپماـک ،
نایرج  ( 3 تاعالطا نایرج   ( 2 يریگ میمصت  دنیارف   ( 1: ینعی یلصا  هتسه  لماش 3  تکرش  یلکروط  هب  فورتسا  تیمـسا و  دید  زا  . دوش

دزاس یم  رداق  ار  اهتکرـش  تاعالطا  يروانف  دربراک  دشاب . راذگریثات  دناوت  یم  قوف  هتـسه  هس  ره  يور  تاعالطا  يروانف  هک  . تسا داوم 
ياهاطخ زا  بانتجا  تاعالطا ▪؛ لدابت  تهج  ندیشخب  دوبهب  هنیزه و  رد  ییوج  هفرص  دننک ▪: بسک  ریز  دراوم  لیبق  زا  یمهم  ياهزایتما 

ماغدا و فیاظو ▪؛ ماجنا  نامز  اهاطخ و  شهاک  لیلد  هب  یلام  ییوج  هفرص  تسا ▪؛ هدیچیپ  رایسب  ای  يرارکت  فیاظو  هک  یماگنه  یناسنا 
شهاـک یناـیم و  تیریدـم  رد  دوـبهب  یناـمزاس ▪؛ یـشخبرثا  ییآراـک و  ندیـشخب  دوـبهب  هـفیظو ▪؛ کـی  رد  هـفیظو  نیدـنچ  یگنهاـمه 

رد رییغت  داجیا  هب  هک  تسا  یـشور  راـک  بسک و  ددـجم  یـسدنهماهدنیارف  یحارط  رتدـیفم ●. تاـعالطا  هیهت  قیرطزا  دـئاز  ياهدـنیارف 
دوصقم نیا  هب  ندیـسر  تهج  نیاربانب ، دنک . یم  یفرعم  نامزاس  هب  ار  راک  ماجنا  نیون  ياه  هویـش  دیدج و  ياهدـنیارف  کمک و  نامزاس 

يارب يرازبا  مکحرد  دنفورعم و  اه  هدـننک  لیهـست  هب  رـصانع  هک  دوبدـهاوخ  زایندروم  نا  ـ مزاس رد  تارییغت  داجیا  يارب  یـصاخ  رـصانع 
، راک تیهام  رد  یتارییغت  ًاتدمع  مه  نآ  دنک ، یم  کمک  اهنامزاس  رد  تارییغت  داجیا  هب  تاعالطا  يروانف  . دننک یم  لمع  اهدـنیارف  رییغت 
د و ــ ناسرب يرای  ددجم  یـسدنهم  هب  تارییغت  داجیا  رد  دناوت  یم  تاعالطا  يروانف  (8 .) یتباقر ياهورین  لیدبت  ینامزاس و  فیاظو  ماغدا 
هب بلغا  اهدـنیارف  ددـجم  یحارط  . درک یقلت  راـک  بسک و  ددـجم  یـسدنهم  دـنیارف  هدـننک  لیهـست  مکحرد  ار  نآ  ناوت  یم  ور  ن  ــ یا زا 

ددـجم یـسدنهم  ییاناوت  نیرتمهم  تاعالطا  يروانف  تالاح  بلغا  رد  دریگ . یم  تروص  تاعالطا  يرواـنف  زا  ـن  تفر ــ کـمک گ هلیـسو 
یمن هدافتـسا  تکرــش  کـی  ددـجم  یــسدنهم  يارب  مربـم  زاـین  کـی  تروـص  هـب  تاـعالطا  يرواـنف  اهدـنیارف  رد  ًـالبق  هـچرگا  تـسا .

هک تسا  يا  هنوگ  هب  اهدـنیارف  ددـجم  یحارط  تاعالطا و  يرواـنف  ياـهدربراک  مزلتـسم  ددـجم  یـسدنهم  قفوم  درکیور  کـی  (13 .) دش
دو یم شـ هدا  ــ فتسا ندر  ــ ددجم ک یسدنهم  يارب  نویساموتا  رازفا و  مرن  ياه  يژولودتم  تالا  زا حـ يرا  ــ یسب رد  . دنـشاب رگیدکی  لمکم 

هرابرد هک  تسا  مهم  زورما  هچنآ  . دنک یم  افیا  هژورپ  تیقفوم  رد  ینارحب  شقن  ددجم  یـسدنهم  يارب  تسرد  ياه  يژولودتم  باختنا  و 
فیرعت هکلب  دـنک ، یمن  نوگرگد  ار  نامیاهراک  ماجنا  یگنوگچ  اهنت  تاعالطا ، يرواـنف  هک  تسا  نیا  مینادـب  تاـعالطا  يرواـنف  شقن 

نیا نییعت  دـنهجاوم  نآ  ا  ــ نا ب ــ با ـ یزرا ه  ــ یباـیزرا ک يدـیلک  مهم  لـئاسم  زا  ی  ــ کی تسا . هداد  رییغت  مه  ار  تباـقر  تراـجت و  داـصتقا ،
هدـش یحارط  هرابود  يراجت  دـنیارف  کـی  زا  تقیقحرد  تاـعالطا  يرواـنف  رد  هسـسوم  کـی  ياهیراذـگ  هیامرـس  اـیآ  هک  تسا  تیعقاو 
دنیار ــ کی ف ددجم  یـسدنهم  ریگرد  ار  دوخ  تقیقحرد  هسـسوم  کی  ایآ  هکنیا  نییعت  يارب  ار  یبوچراچ  لیاسم  نیا  ؟ دـننک یم  تیامح 

هب دد  ــ جم یـسدنهم  هژورپ ، یتقو  دنا . هتـسباو  رگیدـکی  هب  يروانف  یتاعالطا و  ياهزاین  يراک ، دـنیارف  (14 .) دروآ یم  مهارف  دزاـس ، یم 
رطاخ هب  دـیاب  اما  . میزومایب ار  دـیدج  يروانف  اهیدـنمزاین  نیا  عفر  روظنم  هب  هک  دـشاب  مزال  دـیاش  دـماجنا  یم  دـیدج  یتاعالطا  ياـهزاین 

ددـجم یـسدنهم  يارب  زاس  هنیمز  کی  يروانف  رگید ، ترابع  هب  تسین . ددـجم  یـسدنهم  لماش  تاـعالطا  يرواـنف  يریگداـی  هک  تشاد 
لیلد ددرگ ، یم  رجنم  دـنیارف  رد  يروآون  هب  يا  هنوگ  هب  يروانف  نآ  دوجو  فدـه  هک  رواب  نیا  اـب  يرواـنف  يریگداـی  نآ . دوخ  هن  تسا 

اهـشرازگ و یتاعالطا ، يروانف  يراذگریثات  مدع  اب  هطبار  رد  یتاعالطا ، شلاچ  . تسا یتاعالطا  ياه  متـسیس  ياهیراذگ  هیامرـس  یلـصا 
ماجنا يراذگ  هیامرس  نازیم  تسا ، هدش  هیهت  یلناتسا  ناگروم  طسوت  هک  یـشرازگ  رد  لاثم  ناونع  هب  دراد . دوجو  يرامـش  یب  تاعلاطم 
يراذگ هیامرس  مجح  هک  تسا  هدوب  رالد  درایلیم  رب 800  غلاب  ههد 1980  رد  تاعالطا  يروانف  هنیمز  رد  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  رد  هدـش 

ددجم یحارط  یلصا  نزاخ  ار  تاعالطا  يروانف  هک  دنراد  دوجو  يرایسب  تاعلاطم  (15 .) تسا هدوزفا  تاسسوم  ییاراک  هب  دصرد  اهنت 7 
●؟ دنک کمک  اهدنیارف  رییغت  هب  دناوت  یم  هنوگچ  تاعالطا  يروانف  هک  دوش  یم  حرطم  لاوس  نیا  نیا ، دوجو  اب  دنهد ، یم  ناشن  دـنیارف 

تکراــشم نازیم   ( 2 ؛) يرگیجناـیم  ) تطاــسو نازیم   ( 1: درک يدـنب  هـقبط  هـبنجود  ساـسارب  ناوـت  یم  ار  اهدـنیار  ــ اهدــنیارف ▪ف عاوـنا 
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یمرب راک  بسک و  دـنیارف  کی  رد  اـه  هدـننک  تکرـش  فیاـظو  نیب  دادـنورب  دادـنورد و  یلاوتم  ناـیرج  هب  تطاـسو  نازیم  (. يراـکمه )
روـط هب  هک  ینوگاـنوگ  فیاـظو  بلاـقرد  هک  تسا  یناـیم  فیاـظو  يداـیز  دادـعت  مزلتـسم  ـالاب  تطاـسو  هـجرد  اـب  يدـنیارف  (9 .) ددرگ

ًامیقتسم و هک  تسا  هفیظو  نیدنچ  ياراد  نییاپ  تطاسو  هجرد  اب  يدنیارف  دنوش و  یم  ارجا  دننک  یم  کمک  دنیارف  هجیتن  هب  میقتـسمریغ 
تاعالطا لدابت  قیرط  زا  فیاظو  نایم  يراکمه  هجرد  هب  تکراشم  نازیم  . دنتـسه میهـس  دنیارف  هجیتنرد  یلاوتم  تامادقا  تطاسو  نودـب 

نازیم اب  دنیارف   ) ریگارف هدرتسگ و  ات  يراکمه ) نییاپ  نازیم  اب  دـنیارف   ) چـیه زا  دـناوت  یم  تاعالطا  لدابت  تدـش  هنماد و  تسا و  هتـسباو 
ياهزاین هک  دننک  هضرع  ار  یتادیلوت  دننک و  ادیپ  هعسوت  تعرـس  اب  اهتکرـش  هک  دنک  یم  باجیا  زورما  ياهطیحم  . دشاب يراکمه ) يالاب 

نیا هجیتنرد  دننک  هدافتـسا  كدنا  تکراشم  ددـعتم و  ياهماگ  ياراد  ياهدـنیارف  زا  هچنانچ  اهتکرـش  هزورما  دزاس . هدروآرب  ار  نایرتشم 
شیازفا یتکراشم  فیاظو  یگتـسباو و  نازیم  هتفای و  شهاک  يا ) هطـساو  ياهراک   ) تطاسو نازیم  هجرد و  هک  دنوش  یم  ثعاب  اهطیحم 

هجرد دـناوت  یم  تاـعالطا  يرواـنف  اـیآ  دـنک ؟ ناـسآ  ار  تارییغت  نیا  دـناوت  یم  تاـعالطا  يرواـنف  اـیآ  هک  تسا  نیا  لاوس  لاـح  . دـبای
ینایم ياهماگ  هک  ار  ییاهدنیارف  دیاب  اهنامزاس  راک ، نیا  ماجنا  تهج  دهد ؟ شهاک  ار  يا  هطساو  ياهراک  هجرد  شیازفا و  ار  تکراشم 
هجرد تسا و  ییاهن  هجیتن  اب  طبترم  ًامیقتـسم  اهنآ  فیاظو  هک  دـننک  لیدـبت  ییاهدـنیارف  هب  دـنراد ، ناوارف  ییاـهن ) هجیتن  اـب  طـبترمریغ  )

ياه هداد  هاگیاپ  داـجیا   ( 1: دنـشاب ریز  تالوقم  زا  تسا  نکمم  دننک  یم  لیهـست  ار  لیدعت  نیا  هک  ییاهیروانف  دـنراد . ییالاب  تکراشم 
تاعالطا زا  هدافتـسا  اب  میقتـسم و  تروص  هب  فلتخم  ياهراک  هک  دوش  یم  هداد  هزاجا  اههاگیاپ  نیا  هلیـسو  هب  هدش : میهـست  ای  یکارتشا 

رد نامزمه  دـنناوت  یم  دارفا  يروانف  نیا  هلیـسو  هب  يریوصت : يرواـنف  ؛2 )  دوش ماجنا  نامزاس  دارفا  رثکا  طـسوت  هداد  هاـگیاپ  رد  دوجوم 
ماجنا لیلحت  هیزجت و  اـهریوصت  اـهفارگ و  يور  هتـشاد و  طاـبترا  يریوصت  تروص  هب  رگیدـکی  اـب  دنتـسه ، ناـمزاس  زا  نوریب  هک  یلاـح 

دارفا هیلک  هک  دوش  یم  ثعاب  لبق ، دروم  ود  رب  هوالع  تاعالطا  يروانف  رگید : دارفا  هب  نآ  لاقتنا  اه و  هداد  یکینورتکلا  لیلحت   ( 3. دنهد
یم لیهـست  ار  فلتخم  دارفا  نایم  تکراشم  يراکمه و  هک  یتاعالطا  يروانف  دنـشاب . لیخد  تاعالطا  اه و  هداد  یباـیزرا  رد  صـصختم 

سنارفنک و وئدـیو  کینورتکلا ، تسپ  ریظن  ییاهرازبا  زا  هدافتـسا  اـب  اـهیروانف  نیا  دـشاب . یتاـطابترا  ياـهیروانف  ءزج  تسا  نکمم  دـنک 
ی ــ سدنهم دنیارف  هطبار  تروش  تروپنواد و  هدش ، فیرعت  ياهدنیارف  درومرد  . دنزاس یم  رـسیم  ار  تاعالطا  لاقتنا  لیاف ، لاقتنا  لکتورپ 

قیرطزا داعبا :  ( 1. دنداد داهنشیپ  اهتیلاعف  رایعم   ( 3 فده  ( 2 داعبا  ( 1: رایعم هس  زا  هدافتسا  اب  ار  تاعالطا  يروانف  راک و  بسک و  دد  ــ جم
نیب ياهدـنیارف  ؛) یـشقن ▪  ) يا هفیظو  نیب  ياهدـنیارف  یناـمزاس ▪؛ نیب  ياهدـنیارف  درک ▪: فیرعت  ناوت  یم  ار  دـنیارف  عون  هس  راـیعم  ـن  یا

شهاک ار  تالدابم  هنیزه  یکارتشا ، يا  هداد  ياههاگیاپ  اه و  هداد  یکینورتکلا  لداـبت  لـیبق  زا  تاـعالطا  يرواـنف  زا  هدافتـسا  . ناـنکراک
ياه هکبـش  دـناوت  یم  تاعالطا  يرواـنف  يا  هفیظو  نیب  ياهدـنیارف  رد  . دـنک یم  فذـح  یناـمزاس  ياهدـنیارف  رد  ار  ـه هـا  طـساو هداد و 

رد .و  دروآرد نـگمه  تروـص  هـب  ياهدــنیارف  رد  فـلتخم ، ياـهناکم  رد  ار  فیاـظو  دروآ و  دوـجو  هـب  ار  ینفلتریغ  ینفلت و  یطاـبترا 
نیب ياهدـنیارف  تهج  رد  فیاـظو  ماـغدا  يریوـصت ، ياـهیروانف  زا  هدافتـسا  اـب  دـناوت  یم  تاـعالطا  يرواـنف  ناـنکراک  نیب  ياهدـنیارف 

شیازفا ار  یکیزیف  ياهدنیارف  مینک  یعس  دیاب  مینک ، یسررب  فده  رایعم  هب  هجوتاب  میشاب  هتـساوخ  رگا  فده :  ( 2. دهد ماجنا  نانکراک 
COMPUTER AIDED  ) لیبق زا  یتاناکما  ینیزگیاج  اـب  ناوت  یم  ار  راـک  نیا  هک  میورب  شیپ  راـک  يورین  شهاـک  فرط  هب  هداد و 
داد و ماـجنا  یتاـعالطا  یطاـبترا و  لـیاسو  ، MANUFACTURING)CAM (COMPUTER AIDED و  DESIGN)CAD

دوخ تیلاعف  رایعم  اـهتیلاعف : راـیعم   ( 3. دزاس رتراومه  ار  ریـسم  دـناوت  یم  تاعالطا  يروانف  رظندروم  فدـه  هب  ندیـسر  يارب  تیاـهنرد 
ياه هداد  هاگیاپ  کینورتکلا ، تراـجت  لـیبق  زا  تاـعالطا  يرواـنف  یتاـیلمع . ياـهتیلاعف  یتیریدـم و  ياـهتیلاعف  تسا : تمـسق  ود  لـماش 
ياه متـسیس  هوالع ، هب  . دنـشخب یم  دوبهب  ار  یتایلمع  ياهدـنیارف  رد  دادـنورب  تیفیک  دـنهد و  یم  شهاک  ار  اه  هنیزه  نامز و  یکارتشا ،

یم رامـش  هب  یتیریدـم  ياهدـنیارف  رد  يدـیفم  ياه  کینکت  یتاعالطا  ياـه  متـسیس  يزاـس  هداـیپ  میمـصت و  یناـبیتشپ  ياـهماظن  هربخ ،
هداد صیخـشت  ار  ریز  دراوم  هدرک و  يدـنب  هقبط  ار  یتامدـخ  ای  يدـیلوت  تکرـش  کـی  رد  دـنیارف  نیرتمهم  تاـن  ناراکـساناگ و  . دـنور
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لیاسم نانکراک و  روما  يرادـباسح ، تامدـخ ، شورف ، ای  یباـیرازاب  لوصحم ، دـنیارف  کـیژتارتسا ، دـنیارف  ، شرافـس ناـیرج  (▪ 10 :) دنا
لقن و لمح و  شرافـس ، تفایرد  لوصحم ، تخاس  لوصحم ، ژاتنوم  هضرع ، ياهتیلاعف  زا  لکـشتم  شرافـس  نایرج  يرواـنف ▪. هب  طوبرم 
هب قیرطزا  ار  قوف  دراوم  دـناوت  یم  تاعالطا  يروانف  ریـسم  نیا  رد  دـتفا . یم  قافتا  اهتکرـش  رثکا  رد  اهتیلاعف  نیا  ًـالومعم  هک  تسا  هریغ 

ياه هداد  تالاقتنا  یعونـصم ، شوه  اه ، يا  هناسردنچ  يریگراک  هب  دننام : دنک . لیهـست  دـنیارف  لک  رد  تاعالطا  نایرج  ندروآ  دوجو 
فیاظو نایمرد  صاخ  عناوم  فذـح  هب  هکلب  دـنهد  شهاک  ار  شرافـس  ناـیرج  ناـمز  دـنناوت  یم  اـهنت  هن  اـهیروانف  نیا  یکینورتکلا و ...

دنیارف يارجا  يارب  تـسا . یناـمزاس  راـتخاس  یحارط  یمــسر و  فیاـظو  زا  یبـیکرت  کـیژتارتسا  دـنیارف  دــننک ▪. یم  کـمک  فـلتخم 
روط هب  تسه ●. زین  یلخاد  لیلحتو  هیزجت  هب  زاین  نآ  رب  هوالع  هکلب  تسین ، نامزاس  جراخ  زا  لـیلحتو  هیزجت  هب  زاـین  طـقف  کـیژتارتسا 
دننام تاعالطا ، يروآ  عمج  ياهیروانف  يریگراک  هب  دـنک ▪: یم  کمک  تکرـش  يژتارتسا  نییعت  هب  دـعب  ود  زا  تاـعالطا  يرواـنف  یلک 

یتا ـ عالطا يا  ــ متسیس ه ییارجا ▪؛ یتاعالطا  ياه  متـسیس  یطابترا و  یکینورتکلا و  تسپ  ياه  هکبـش  اه ، هداد  هاگیاپ  سنارفنک ، وئدیو 
طـسوت لوصحم  دنیارف  دنمـشوه ▪. ینابیتشپ  ياه  متـسیس  يریگ و  میمـصت  ینابیتشپ  ياه  متـسیس  دننام  اهیریگ  میمـصت  رد  کمک  يارب 
يروانف COMPUTER AIDED ENGINEERING),CAE و  . ) دریگ یم  لکش  دنیارف  يزیر  حرط  یسدنهم و  یحارط ، فیاظو 

یم لیهست  هنیزه  ییوج  هفرـص  يرو و  هرهب  رد  هجوت  لباق  ياهدوبهب  ندروآ  دوجو  هب  اب  ار  نیـشیپ  هدرمـشرب  فیاظو  نامزمه  یـسدنهم 
درومرد يریگ  میمـصت  ینیب و  شیپ  رازاب ، تاقیقحت  رادـیرخ ، يدـنمتیاضر  لماش  هک  شورف  دـنیارف  اـی  یباـیرازاب و  دـنیارف  رد  دـننک ▪.

ياـهزاین درومرد  تاـعالطا  ندروآ  تسد  هب  هلحرم  نیا  رد  تاـعالطا  يرواـنف  یلـصا  هفیظو  دوش . یم  رگید  دراوم  لوـصحم و  بیکرت 
هلیـسو هب  تکرـش  رادیرخ و  تاطابترا  رتویپماک ، کمک  هب  ینفلت  ياه  هبحاصم  دـننام  یلیاسو  قیرطزا  نارادـیرخ  تاحیجرت  رادـیرخ و 

هنیمز نیا  رد  هک  دریگ ، یم  لکـش  شورف  زا  سپ  تامدـخ  لوـصحم و  یناـبیتشپ  قـیرطزا  تامدـخ  دـنیارف  تسا ▪. تنرتـنیا )  ) رتویپماـک
، يدنب هجدوب  دیلوت ، يراذگ  خرن  لماش  يرادباسح  ياهدنیارف  دنتـسه ▪. دـیفم  رایـسب  يرتشم ) هب  لیوحت   ) يرتشم تفایرد  ياه  متـسیس 

متـسیس تاعالطا و  يروانف  ياهرازبا  قیرطزا  هک  دراد  یمهم  تاعالطا  هب  زاین  دوخ  اهدنیارف ، نیا  همه  هک  دـیرخ  ای  تخاس  ياهمیمـصت 
دو و ــ ـش یم  لـصتم  هطوـبرم  ياهتکرـش  لـک  هب  هک  یماـغدا  ياـه  متـسیس  يریگراـک  هب  دوـش و  یم  ـن  یما ــ تیریدـم ت تاـعالطا  ياـه 
شزومآ و شنیزگ ، مادختسا ، دننام  یناسنا  يورین  هب  طوبرم  لئاسم  رد  تاعالطا  يروانف  دربراک  دروآ ▪. یم  تسد  هب  ار  مزال  تاعالطا 
، تسا هتشاد  اهدنیارف  نیا  رد  ار  یمک  شقن  تاعالطا  يروانف  هتشذگرد  تسا . نانکراک  درکلمع  یبایزرا  تمدخ و  ناربج  ياه  متـسیس 
رد يرتشیب  تکراشم  يا و ... هکبش  يا ، هناسردنچ  ياهیروانف  قیرطزا  هک  دنتـسه  لیام  نانکراک  دیدج ، ياهـشور  ندمآ  اب  هزورما  یلو 

شور ار  نآ  هک  دننک  یم  داهنـشیپ  ار  یناسنا  درکلمع  یـسدنهم  زنرب  نگاو و  لیتس  دنـشاب . هتـشاد  تسا  رثوم  اهنآ  راک  يور  هک  یلئاسم 
رد ًالومعم  هک  هنوگنامه  يربج -  یـسدنه و  لوصا  زا  هدافتـسا  اب  نامزاس  کی  یناسنا  عبانم  رییغت  هعـسوت و  یهدنامزاس ، يارب  يدـیدج 

فیاظو قیفلت  يارب  تاعالطا  يروانف  نیاربانب ، (11 .) دنا هدرک  فیرعت  درکلمع  يدرکراک  رصانع  اب  دوش -  یم  هدید  یسدنهم  ياهلیلحت 
بسک ددجم  یسدنهم  دنیارف  هک  درک  نایب  هنوگ  نیا  ناوت  یم  هصالخ  روط  هب  سپ  د  ــ نک یم  بلط  طبترم  یشقن  دنیارف ، کی  رد  ریگرد 

تاعالطا يروانف  دربراک  راک ، نیا  مهم  لـماوع  زا  یکی  هک  دراد  ار  يدرکلمع  طـیحم  ره  یلخاد  دوجوم  عناوم  فذـح  ياـضاقت  راـک  و 
یحارط دـناوت  یم  هک  يرـصنع  اب  هدـننک  لیهـست  ناونع  هب  تاعالطا  يروانف  تیمها  هب  هلاقم  نیا  لاـح ، هب  اـتاه  هدـننک  لیهـست  تسا ●.

هک دنراد  دوجو  زین  يرگید  ياههورگ  تسین و  هدننک  لیهـست  اهنت  تاعالطا  يروانف  اما ، تسا . ـه  تخادرپ دـنک  لیهـست  ار  دـنیارف  ددـجم 
راک بسک و  ددجم  یـسدنهم  دنیارف  يور  هدننک ) لیهـست   ) لماع راهچ  هک  دنراد  داقتعا  ناراکـساناگ  وال و  . دـنراد یم  هضرع  یتاناکما 

هب دوخ  نامزاس  هتبلا  هک  تاعالطا  يروانف   ( 4 یناسنا عبانم   ( 3 ریگارف تیفیک  تیریدم   ( 2 نامزاس  ( 1: زا دنترابع  هک  دنراد  یساسا  راثآ 
يورین تمـسق  رد  رییغت  هب  زاین  ندروآ  دوجو  هب  تهج  رتشیب  راتخاس  لصاحیگنهرف  لیاسم  براتخاس )  فلا )  : دوش یم  میـسقت  هورگ  ود 

بسک ددجم  یسدنهم  دنیارف  يور  هباشم  يدراوم  شزومآ و  دیلوت ، شیازفا  شاداپ ، میهـست  قیرطزا  ًاتدمع  دنک و  یم  ادیپ  دومن  یناسنا 
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لیم هب  هجوتاب  اههورگ  نیا  ریدم : دوخ  يراک  ياهمیت  دراد ▪: دوجو  مهم  يراتخاس  لماع  هس  یلکروط  هب  دوب ●. دـهاوخ  راذـگرثا  راکو 
هدهع هب  مه  اب  ار  فیاظو  نیدنچ  اههورگ  نیا  يا :) هفیظو   ) يدرکلمع ياهمیت  دنتسه ▪. یمسرریغ  ناربهر  ياراد  هدمآ و  دوجو  هب  دارفا 

فلتخم ياهـشخب  دارفا  زا  د و  ــ نتـسه هروظنمدنچ  اههورگ  نیا  هلئـسم : لح  ياهمیت  دنیآ ▪. یم  دوجو  هب  درکلمع  يانبم  رب  دـنریگ و  یم 
، اهراجنه لماش  یگنهرف  لماوع  رگید  فرطزا  . دنتسه صاخ  ینامز  ياه  هرود  رد  فلتخم  ياهعوضوم  لح  لوئسم  دنوش و  یم  لیکشت 

مزلتسم نامزمه  روط  هب  هک  تسا  یتارییغت  دنمزاین  دنیارف  ددجم  یـسدنهم  دنتـسه . اهراک  نداد  ماجنا  یگنوگچ  هرابرد  دیاقع  اهـشزرا و 
نامز رد  هک  دنک  اقلا  لنـسرپ  هب  يروط  جیردت  هب  تیریدم  دـیاب  ار  اهنیا  ما  ــ مت د . ــ نتـسه د  ــ یدـج ياه  هدـیا  هئارا  يروآون و  تکراشم ،

کـشخ گنهرف  نآ  رد  هک  یتکرـش  رد  دنـشاب . نآ  ياریذـپ  لـیم  اـب  هدرک و  تکراـشم  نآ  رد  دـنناوتب  ناـنآ  اهدـنیارف ، ددـجم  یحارط 
لیهست موس  هورگ  . دریگ یم  تروص  رت  تخس  رایسب  دنیارف  تارییغت  دوش ، داهنشیپ  تسرپرس  کی  طسوت  دیاب  زیچ  همه  تسامرفمکح و 

، دنهد هئارا  دیدج  ياه  هدیا  دنریذپب  ار  تارییغت  هک  دشاب  هتشاد  زاین  يا  هزیگنا  اب  نانکراک  هب  یتکرـش  رگا  تسا . یناسنا  عبانم  اه  هدننک 
، نیاربانب ددرگ . زکرمتم  یناسنا  عبانم  تیریدم  نوماریپ  دیاب  شالت  زا  یمین  هاگنآ  دنهد ، رییغت  ار  ناشراک  هویش  دنناوتب  دننک و  يراکمه 

بـسک شناد  یمیت ، راک  یط  نانکراک  تسا  مزال  وس  کی  زا  دریگ . رارق  هعلاطم  هجوتدروم و  دـیاب  شزیگنا  ياه  هبنج  قیمع و  شزومآ 
يارب هزاجا  رودص  اب  یـشزیگنا و  ياه  متـسیس  قیرطزا  ار  شنادنمراک  دیاب  تکرـش  رگید ، يوسزا  دنهد و  ماجنا  ار  يدـیدج  فیاظو  و 
دنیارف ددجم  یحارط  دناوت  یم  هک  تسا  یلماع  عماج  تیفیک  تیریدم  ماجنارـس ، (12 .) دنازیگنارب يریگ  میمصت  دنیارف  رد  نانآ  تکرش 

ًامیقتـسم تسا  نکمم  عماج  تیفیک  تیریدم  ، نیا دوجو  اب  دنک . داجیا  ار  تکرـش  رد  زایندروم  رییغت  هدـیا  تسا  رداق  اریز  دـنک  ناسآ  ار 
هب هک  تسا  یـشور  راکو  بسک  دنیارف  ددجم  یـسدنهمیریگ  هجیتن  دشابن ●. راذگرثا  راک  بسک و  ددجم  یـسدنهم  دـنیارف  جـیاتن  يور 

، شور نیا  تسا . راک  هویش  نامزاس و  رد  یگرزب  تارییغت  دنمزاین  هچ  رگا  دیآ ، یم  تسد  هب  یمهم  ياهدوبهب )  ) ياهتفرـشیپ نآ  هلیـسو 
، بیترت نیدـب  تسا . ینامزاس  ياهـشزرا  زاـیندروم و  شناد  یلغـش ، فیاـظو  يراـک ، ياـه  هویـش  شیازفا  یتح  اـی  رییغت  هب  زاـین  مزلتـسم 

یم رت  هداس  اه  هدـننک  لیهـست  ماـن  هب  يرـصانع  زا  هدافتـسا  اـب  تسا و  شـالت  عباـنم و  ینـالوط ، تقو  فرـص  دـنمزاین  ددـجم  یـسدنهم 
دهد یم  هزاجا  اهتکرـش  هب  اریز  تسا  هتخادرپ  هدـننک  لیهـست  کی  ناونع  هب  تاعالطا  يروانف  یتایح  شقن  تیمها و  هب  هلاقم  نیا  . دـنوش

یکارتشا يا  هداد  ياههاگیاپ  يریگراک  هب  قیرط  زا  تطاسو  نازیم  شهاک  و  تکراشم )  ) يراکمه هجرد  شیازفا  قیرط  ود  هب  ار  دـنیارف 
دننام ییاهریغتم  رد  مهم  ياهدوبهب  بسک  رد  تکرـش  هب  دـناوت  یم  تاـعالطا  يرواـنف  ور ، نیا  زا  دـنهد . رییغت  یتاـطابترا  ياـهیروانف  و 

تکرش گنهرف  يراتخاس ، تارییغت  دیاب  اما  دنتسین ، مهم  ناکرا )  ) رصانع اهنت  اهنیا  هچرگا  دنک . کمک  لیوحت  نامزو  تیفیک  اه ، هنیزه 
HAMMER,  - 1 ذــخآم : عباــنمیقیلزار و  ناوــخرپ  یفطـــصمیناهارف  هدوــن  اضردــمحم  . داد رارق  رظندــم  زین  ار  یناــسنا  عباــنم  و 
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DAVENPORT, T.H. SHORT, J.E. “THE NEW INDUSTRIAL ENGINEERING: INFORMATION
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G.C. SMITH, C.WILEMON, D. “MANAGING LARGE SCALE ORGANIZATIONAL CHANGE,”
ORGANIZATIONAL DYNAMICS, 16, 2, 1987, PP,23-35.6 - WHITMAN, M.E. GIBSON, M.L.
“FACTORS AFFECTING THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGY IN BUSINESS POCESS
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PROCESS REENGINEERING EFFORT,” INDUSTRIAL ENGINEERING, 26, 7, 1994, PP.60-61.8 -
SCOT-MOTORN, M.S. THE CORPORATION OF THE 1990s: INFORMATION TECHNOLOGY

AND ORGANIZATIONAL TRANSFORMATION, NEW YORK, NY: OXFORD UNIVERSITY

PRESS, 1991.9 - TENG, J.T.C. GROVER, V. FIEDLER, K.D. “BUSINESS PROCESS

REENGINEERING: CHARTING A STRATEGIC PATH FOR THE INFORMATION AGE,”
CALIFORNIA MANAGEMENT REVIEW, 36, 3, 1994, PP. 9-31.10 - GUNASEKARAN, A. NATH, B.
“THE ROLE OF INFORMATION TECHNOLOGY IN BUSINESS PROCESS REENGINEERING,”
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STILLWAGON, W. BURNS, R. “IMPROVING MANUFACTURING COMPETITIVENESS

THROUGH THE APPLICATION OF HUMAN PERFORMANCE ENGINEERING, “
INFORMATIONAL JOURNAL OF TECHNOLOGY MANAGEMENT, 8, 3/5, 1993, PP.411-421.12 -
LOVE, P.E.D. GUNASKARAN, A “PROCESS REENGINEERING: A REVIEW OF ENABLERS, “

 - INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION ECONOMICS, 50, 2/3, 1997, PP.183-197. 13
 - 1378.14 لوا ، پاچ  یتعنـص ، تیریدـم  نامزاس  نارهت ، داپ ، جریا  همجرت  اهتکرـش ،« هرابود  يزیر  حرط  ، « یپمچ زمیج  لـکیام ، رمه ،

“CROWELIEY, P. “BUSINESS PROCESS REENGINEERING ASSESSMENT GUIDE

اهمتسیس عیانص و  یسدنهم  رب  ياهمدقم 

راودیما  دیجمعیانص  یسدنهم  يریگلکش  ریس   system ... 
اهمتسیس عیانص و  یسدنهم  هب  یتنس  عیانص  یـسدنهم  زا  نآ  رییغت  عیانـص و  یـسدنهم  لماکت  يریگلکـش و  هچخیرات  هلاقم  نیا  : هدیکچ

ياهتیلاعف زا  یخرب  هب  نایاپ  رد  دوشیم . یـسررب  نامزاس  رد  نآ  هاـگیاج  فیرعت و  اهمتـسیس ، عیانـص و  یـسدنهم  دوشیم . هداد  حرش 
لماکت مود ، یناهج  گنج  ات  عیانص  یسدنهم  يریگلکش  ریس  عیانص ، یـسدنهم  هچخیرات  دوشیم . هراشا  اهمتـسیس  عیانـص و  یـسدنهم 

، رتویپماک مولع  متسیس ، یسدنهم  تایلمع ، رد  قیقحت  تیریدم ، اب  عیانـص  یـسدنهم  طابترا  مود ، یناهج  گنج  زا  دعب  عیانـص  یـسدنهم 
یـسدنهم شقن  عیانـص ، یـسدنهم  فیرعت  اهمتـسیس ، عیانـص و  یـسدنهم  هتـشر  یناسنا ، ياهروتکاف  یـسدنهم  تیریدم ، ملع  رامآ ، ملع 

ای هناخراک  رارقتـسا  يریذـپناکما ، تاعلاطم  لـماش  اـه  متـسیس  عیانـص و  یـسدنهم  تیلاـعف  ياـههزوح  ناـمزاس ، رد  اهمتـسیس  عیاـنص و 
، يدوجوم لرتنک  نامز ، راک و  یبایزرا  اهشخب ، ییامناج  لقن ، لمح و  يزیرهمانرب  یتامدخ ، یتعنـص و  ياهدحاو  يزیرحرط  نامزاس ،
، هژورپ لرتنک  تیریدم و  تیفیک ، لرتنک  تاریمعت ، يرادهگن و  يزیرهمانرب  زایندروم ، داوم  يزیرهمانرب  ياهمتـسیس  دـیلوت ، يزیرهمانرب 

نیا ثحابم  هلمج  زا  تاعالطا  ياهمتـسیس  یناسنا و  ياهروتکاف  یـسدنهم  دزمتـسد ، قوقح و  ياهمتـسیس  یناسنا و  يورین  يزیرهماـنرب 
یـسدنهم ياهتیلاعف  نیلوامود  یناهج  گنج  اـت  عیانـص  یـسدنهم  يریگلکـش  ریـس  - 1-1 عیانص یـسدنهم  هچخیرات  - 1. دنتسه هلاقم 

 ، 1 تیمسا مادآ  تفرگ . لکش  ناتـسلگنا  رد  ياهلاس 1800  دودـح  رد  هک  تسا  اهرگتعنـص  يدربراک و  ياهنادداصتقا  هب  طوبرم  عیانص 
يزاسهدایپ درک . حرطم  يروهرهب  دوبهب  يارب  ار  راک  میـسقت  هدـیا  للم  تورث  باـتک  رد  لاس 1776  رد  يدنلتاکـسا ، فرعم  نادداصتقا 

شیازفا ربارب  یجورخ 5  هناگادج ، تایلمع  راهچ  هب  تیلاعف  میـسقت  اب  هک  داد  ناشن  هاگراک  کی  رد  يزاس  نزوس  تیلاعف  يور  هدیا  نیا 
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تیلاعف راهچ  هب  رگراک  یتقو 10  یلو  درکیم  دیلوت  نزوس  زور 1000  ره  رد  دادیم  ماجنا  ار  تیلاعف  مامت  رگراک  کی  هک  یتقو  تفای .
ناشن تیمـسا  تفای ، شیازفا  دیلوت  تیفرظ  هکنیا  رب  هوالع  دننک . دیلوت  نزوس  دنتسناوتیم 48000  دندش  هدرامگ  هناگادج  یصصخت و 

کی طسوت  راک  کی  ماجنادرک  نایب  نینچ  ار  تخاس  هنیزه  شهاک  تلع  تیمـسا  دباییم . شهاک  زین  تخاس  هنیزه  هدـیا  نیا  اب  هک  داد 
يرتمک نامز  رد  دـناوتیم  نیاربانب  ددرگیم  راک  نآ  ماجنا  يارب  درف  نآ  رد  صاخ  تراهم  ندـمآ  دوجو  هب  ثعاب  ررکم  تروص  هب  رفن 

صوصخم دـیدج و  رازبا  عارتخایدـعب  راک  هب  راک  کی  زا  رییغت  يارب  رگراک  هتفر  تسد  زا  نامز  رد  ییوجهفرـص  . دـناسر نایاپ  هب  ار  نآ 
هب رگید  صاخ ، راک  کی  هب  رگراک  ره  ندرامگ  اـب  هک  درک  ناـیب  تیمـسا  هدـیا  لـیمکت  رد    2 جبب زلراچاهراک  زا  کـی  ره  ماـجنا  يارب 

دیلوت هنیزه  لکـش  نیدب  دشاب و  رتمک  دناوتیم  زین  نارگراک  هب  تخادرپ  خرن  هدوبن و  زاین  دیلوت  تخاس و  راک  رد  دایز  هبرجت  تراهم و 
نیشام دیلوت  رد  . دومن هئارا   « 3 ناگدنزاس تالآنیـشام و  داصتقا   » ناونع اب  لاس 1835  رد  ار  دوخ  ياههتفای  هجیتن  يو  دـباییم . شهاک 

، هناخراک رارقتسا  ینیبشیپ ، ياهشور  اهدرادناتسا ، لماش  تیریدم  ياهمتسیس  زا  هدافتسا   ، 5 تاو زمیج  و    4 نوتلوب وئتام  طسوت  راخب 
زاغآ هناخراک  لرتنک  تیریدـم و  تیادـه ، رد  کـمک  يارب  دوخ  ییادـتبا  لکـش  رد  شاداـپ  قوقح و  ياهتسایـس  هناـخراک و  یحارط 
مادآ فالخ  رب  دش . زاغآ  عیانص ، یسدنهم  ردپ   ، 6 رولیت کیردرف  طسوت  لوا 1900  ياهلاس  رد  اکیرمآ  رد  عیانص  یسدنهم  هعسوت  . دش

هب شیامزآ  ساسا  رب  یتعنـص و  ياهتیلاعف  ماجنا  قیرط  زا  هک  دوب  یـسک  رولیت  دندوب ، هدنـسیون  زادرپهیرظن و  هک  جبب  زلراچ  تیمـسا و 
ات تخاس . زکرمتم  يدـیلوت  دـحاو  کی  تیریدـم  راک و  ماجنا  یملع  ياهشور  يور  ار  دوخ  هجوت  تخادرپ و  میهاـفم  لوصا و  هعـسوت 

لیلحت ياههیور  یتیریدـم و  يزیرهمانرب  یملع ، ياهدرادناتـسا  زا  دـشیم و  ماجنا  یتشگنارـس  ياهباسح  ساـسا  رب  اـهراک  رولیت  زا  لـبق 
یقافتا و تیلاعف  کی  هن  تسا و  یملع  تیلاعف  کی  تیریدم  دهد  ناشن  هک  دوب  یطیارـش  هب  تیعـضو  نیا  رییغت  رولیت  فده  دوبن . يربخ 
ار نآ  دـیهد و  هعـسوت  یملع  هیاـپ  کـی  يراـک  رـصنع  ره  يارب  : داد رارق  هجوـت  دروـم  ار  ریز  یـشمطخ  راـهچ  يو  تـهج . ره  هـب  يراـب 

باختنا ار  دوخ  راک  دوخ ، رگراک  هکنیا  ياج  هب  دـینک  باختنا  ار  رگراک  نیرتهب  راک ، ره  يارب  . دـینک یتشگنارـس  ياهشور  نیزگیاـج 
اراد ار  دوخ  اب  بسانتم  تیلوئـسم  فیاظو و  کی  ره  هک  يروط  هب  دینک  میـسقت  راک  يورین  تیریدـم و  نیب  يواسم  روط  هب  ار  راک  . دـنک

رد . دریذـپ ماجنا  مود  لوا و  یـشمطخ  ساـسا  رب  راـک  هک  يروط  هب  دـیهد  هعـسوت  ار  راـک  يورین  تیریدـم و  نیب  يراـکمه  حور  . دـشاب
يارب کیتامتسیس  یملع و  ياهشور  هعسوت  هب    8 تناگ و    7 تربلیگ هلمج  زا  يرگید  دارفا  یملع ) تیریدم  ینعی   ) رولیت فده  ياتسار 
عیانص یسدنهم  هعسوت  رد  يریگمشچ  دشر  لاس 1930  زا  شیپ  ات  دنتخادرپ . دیلوت  يدنبنامز  يزیر و  همانرب  راک ، يریگهزادنا  هعلاطم و 

شاداـپ و ياهمتــسیسهناخراک  یحارطراـک  يریگهزادـناراک  ياـهشور  : تـفرگ لکــش  ریز  نیواـنع  تـحت  ییاـههزوح  دــش و  داـجیا 
ساسا رب  عیانص  یسدنهم  هعـسوت  ياهلاس 1940 ، رخاوا  اتدـیلوت  لرتنک  يزیرهمانربیناسنا و  ياهروتکافنامزاس  يروئتراـک  یباـیزراقوقح 
شرگن هب  هجوت  اب  عیانص  یسدنهم  يدوجو  هفسلف  تفای . همادا  دوب  هدش  يراذگهیاپ  تربلیگ  تناگ و  رولیت ، طسوت  هک  یتنـس  ياهشور 
لماکت - 2-1. دوب یباـیزرا  لـیلحت و  یحارط ، هب  طوبرم  لـئاسم  يارب  اراـک  رثؤم و  ياـهلحهار  هئارا  نآ ، ناگدـنروآدوجو  هب  فدـه  و 

صخـشم فادها و  میهافم ، يدوجو ، هفـسلف  نیودت  هارمه  هب  عیانـص  یـسدنهم  يریگلکـشمود  یناهج  گنج  زا  دعب  عیانـص  یـسدنهم 
گنج ياهلاس  یط  عیانـص  یـسدنهم  رد  دربراک  لباق  دـیدج  ياههزوح  روهظ  رگید  فرط  زا  فرط و  کی  زا  دربراک  ياـههزوح  ندـش 
شور نیرتهب  دوب . فلتخم  دارفا  دزن  توافتم  یناـعم  ياراد  هک  دومن  لیدـبت  ياهزوح  هب  ار  عیانـص  یـسدنهم  نآ ، زا  دـعب  مود و  یناـهج 
عیانـص یـسدنهم  اب  طبترم  ياههزوح  نیرتلومعم  تساـههزوح . رگید  اـب  نآ  طاـبترا  یگنوگچ  كرد  دـیدج ، عیانـص  یـسدنهم  كرد 

یـسدنهم یناـسنا و  ياـهروتکاف  یـسدنهم   ، 9 تیریدـم مولع  تاـیلمع ، رد  قـیقحت  راـمآ ، ملع  رتویپماـک ، موـلع  تیریدـم ، زا : دـنترابع 
همه نیبتیریدم  - 1-2-1. دنوشیم هسیاقم  عیانـص  یـسدنهم  اب  هدش و  هداد  حرـش  هدش ، هراشا  ياههزوح  زا  کی  ره  همادا  رد  اهمتـسیس .

میهافم يور  ثحب  اب  ار  تیریدم  هعـسوت  تیریدم ، ياهباتک  رتشیب  تسا . يرـشب  خیرات  رد  نیرتیمیدق  تیریدـم  هدـش ، هراشا  ياههزوح 
يو عیانص  نیسدنهم  هک  هنوگنامه  دنمانیم  یملع » تیریدم  ردپ   » ار رولیت  اهباتک ، نآ  ناگدنسیون  زا  یلیخ  دننکیم و  زاغآ  رولیت  یملع 
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زا یهاگـشناد  یمیمعت  رولیت  یملع  تیریدـم  میهافم  ایآ  هک  دوشیم  حرطم  شـسرپ  نیا  اـجنیا  رد  دـنمانیم . عیانـص » یـسدنهم  ردـپ   » ار
دید زا  زین  اجنیا  رد  تسا . عیانص  یـسدنهم  اب  یکرتشم  هجو  ياراد  دیلوت  تیریدم  مان  اب  تیریدم  زا  یـشخب  تیریدم . ای  تسا  یـسدنهم 

لرتنک یحارط و  لیلحت ، هب  عیانـص  یـسدنهم  هک  یتروص  رد  دراد  هجوت  دیلوت  یناسنا  عبانم  تیادـه  هبنج  هب  دـیلوت  تیریدـم  تیریدـم ،
تفگ ناوتیم  یترابع  هب  دنکیم . دیلوت  تمدخ  ای  لوصحم  هک  تسا  یمتسیس  روهرهب  متـسیس  زا  روظنم  دزادرپیم . روهرهب  ياهمتـسیس 

رد قـیقحت  - 2-2-1. دـناهدش یبایزرا  یحارط و  لیلحت ، عیانـص  نیـسدنهم  طسوت  هک  دنتـسه  ییاهمتـسیس  يرجم  تیریدـم  ناصـصختم 
، کـیزیف نادنمـشناد  اـهنادرامآ ، نانادیــضایر ، زا  بـکرم  ییاـهمیت  اـکیرمآ  سیلگنا و  یماـظن  يورین  مود ، یناـهج  گـنج  ردـتایلمع 

لاثم ناونع  هب  دـنهد . رارق  لیلحت  دروم  ار  یماظن  یتایلمع  فلتخم  لـئاسم  اـت  دـنداد  لیکـشت  اهسانـشناور  اـهتسیژولویب و  نیـسدنهم ،
تایلمع اه و  تیلاعف  يور  قیقحت  يارب  اهمیت  نیا  هک  ییاجنآ  زا  تفرگ . راک  هب  ار  فلتخم  مولع  زا  رگلیلحت  اکیرمآ 70  ییایرد  يورین 

زا یلئاسم  هب  تایلمع  رد  قیقحت  ياهمیت  دندیمان .  « 10 تایلمع رد  قیقحت   » ار یسررب  لیلحت و  قیقحت ، نینچ  دندوب ، هدش  لیکشت  یماظن 
ياهنیم بیرخت  یگنوگچنمشد  ياهییایردریز  يوجتسج  یگنوگچرادار  تازیهجت  رارقتـسا  لحم  نییعت  : دنداد خساپ  ریز  لئاسم  هلمج 

هلمح ماـگنه  یگنج  ياـهوان  روناـم  ياـهيژتارتسا  هعـسوتداوم  لـمح  ياـهناگوان  هنیهب  هزادـنا  نییعتنپاژ  فارطا  ياـهایرد  رد  ییاـیرد 
زا دعب  دوب . تربلیگ  تناگ و  رولیت ، یتنس  ياهشور  رب  ینتبم  عیانص  یسدنهم  هعسوت  ياهلاس 1940  رخاوا  ات  دش  هنفگ  هک  روطنامهنمشد 

ياج گنج ، رد  هدمآ  تسد  هب  ياهتیقفوم  هطساو  هب  تایلمع  رد  قیقحت  لیاوا 1950 ، ياهلاس 1940 و  رخاوا  رد  مود و  یناهج  گنج 
، تناگ رولیت ، طسوت  هک  یمیهافم  درک . زاـب  یـصوصخ  یتلود و  ياـهنامزاس  یتامدـخ و  ياـهشخب  یتعنـص ، ياـهتیلاعف  رد  ار  دوخ 

یتنس تروص  هب  نامز  نآ  ات  هک  دندوب  ارگمتـسیس  ياهشور  رتقیقد و  یمک  لیلحت  دنمزاین  دندوب  هدش  هداد  هعـسوت  نارگید  تربلیگ و 
ياهشور هعسوت  نآ  هجیتن  هک  دوب  عیانص  یسدنهم  ياهشور  لوحت  رد  یفطع  هطقن  تایلمع ، رد  قیقحت  روهظ  دندشیم . هتفرگ  راک  هب 

تسا نکمم  دندش . هدافتسا  نارگید  رولیت و  طسوت  هتفای  هعسوت  میهافم  رثؤم  يریگراکب  رد  هک  دوب  یـضایر و . . .  ياهمتیروگلا  یمک ،
هدید هک  روطنامه  مه ؟ زا  ادج  ماظن  ود  ای  دنتسه  دحاو  ماظن  کی  تایلمع  رد  قیقحت  عیانص و  یسدنهم  ایآ  هک  دوش  حرطم  شـسرپ  نیا 

رثوم و ياهلحهار  هئارا  ینعی  تسا  یکی  ود  ره  يدوجو  هفسلف  اما  تسا  مه  زا  يادج  تایلمع  رد  قیقحت  عیانـص و  یـسدنهم  خیرات  دش 
ماظن نیا  تسا . تیریدـم  لئاسم  لح  يارب  یلمع  شور  کی  تایلمع  رد  قیقحت  . یبایزرا لیلحت و  یحارط ، هب  طوبرم  لـئاسم  يارب  اراـک 

ینانیمطاان یگدیچیپ و  طیارش  یسررب  يارب  يریگمیمـصت  لئاسم  زا  يرامآ  يداصتقا و  یـضایر ، ياهلدم  ای  اهفیـصوت  تخاس  لماش 
یبایزرا يارب  یـشخبرثا  بسانم  ياهصخاش  هئارا  هدش و  ذاختا  تامیمـصت  لمتحم  ياهدمایپ  هدننکنییعت  طباور  لیلحت  نینچمه  تسا .

هزوح رد  تایلمع  رد  قیقحت  عیانص و  یـسدنهم  ماظن  ود  یلـصا  توافت  . تسا ماظن  نیا  فادها  رگید  زا  دوجوم  ياههنیزگ  یبسن  تیمها 
تخاس ياههاگراک  اب  طابترا  رد  عیانص  یسدنهم  هیلوا  ياههعسوت  دننکیم . هدافتسا  کیره  هک  تسا  يژولودتم  اهلدم و  عون  لیلحت و 
اهشور نیا  زا  یضعب  تسا . هدوب  یضایر  ياهشور  زا  هدافتـسا  ياج  هب  ینهذ  کیتامتـسیس  ياهشور  زا  هدافتـسا  رب  ینتبم  تدش  هب  و 

یتنـس ياهشور  هلمج  زا  هک  دنـشابیم  راک  یباـیزرا  راـک و  ماـجنا  ناـمز  يزاسدرادناتـسا  اـهشور ، دوبهب  دـنیارف ، يزیرهماـنرب  لـماش 
ینتبم یلیلحت  ياهکینکت  قیرط  زا  عیانص  یسدنهم  ياهتیلاعف  مظعا  شخب  ریخا ، لاس  یس  رد  اما  دنیآیم . رامـش  هب  عیانـص  یـسدنهم 

رس و نیشام  ناسنا و  لماش  دوجوم  متسیس  کی  تایلمع  اب  ًالومعم  تایلمع  رد  قیقحت  . تسا هتفرگ  تروص  يدربراک  یـضایر  میهافم  رب 
یتامدخ و زکارم  عرازم ، اههناخراک ، اههاگـشورف ، یماظن ، ياهمتـسیس  هلمج  زا  فلتخم  ياهمتـسیس  رد  دـناوتیم  هتـشر  نیا  دراد . راک 
هب يریگمیمصت  لقن و  لمح و  يزاسهنیهب  تاغیلبت ، راظتنا ، طوطخ  یـسررب  هدش ، هتخاس  ماخ و  داوم  عیزوت  يدوجوم ، لرتنک  يارب  هریغ 

-3-2-1. تسا دوجوم  متـسیس  رد  هک  تسا  یتالآنیـشام  ناسنا و  يژرنا ، داوم ، زا  رتهب  هدافتـسا  ای  يزاسهنیهب  فده ، ًالومعم  دور . راک 
یـسدنهم دزادرپیم  لـح  هار  هئارا  هلئـسم و  لـح  هب  متـسیس  یلعف  عباـنم  هب  هجوت  اـب  تاـیلمع  رد  قـیقحت  هک  یلاـح  ردمتـسیس  یـسدنهم 

هب ات  هک  یتامدـخ  ای  فیاظو  تایلمع ، يارجا  ای  یلعف  تایلمع  رتهب  ماـجنا  يارب  دـیدج  ياهمتـسیس  يزیرهماـنرب  یحارط و  رب  اهمتـسیس 
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هک یلاح  رد  دنکیم  داهنـشیپ  ار  متـسیس  ياههیور  رییغت  تایلمع  رد  قیقحت  رگید  ترابع  هب  دنکیم . دیکأت  دـناهدشن  هتفرگ  راک  هب  لاح 
صخـشم حیـضوت  نیا  اب  . دنکیم داهنـشیپ  ار  دیدج  متـسیس  ندومن  نیزگیاج  متـسیس و  کی  زا  یـشخب  ای  لک  رییغت  اهمتـسیس  یـسدنهم 

اراک رثؤم و  ياهلحهار  هئارا  تایلمع  رد  قیقحت  یتنس و  عیانـص  یـسدنهم  دننامه  زین  اهمتـسیس  یـسدنهم  يدوجو  هفـسلف  هک  ددرگیم 
اب تایلمع  رد  قیقحت  دننام  زین  اهمتسیس  یسدنهم  اهنآ . زا  توافتم  یـشرگن  اب  اما  تسا  یبایزرا  لیلحت و  یحارط ، هب  طوبرم  لئاسم  يارب 

شقنرتویپماک و مولع  - 4-2-1. داد رارق  ریثأت  تحت  ار  یتنس  عیانص  یـسدنهم  لیلحت ، یحارط و  رد  رثؤم  ياهکینکت  هئارا  دوخ و  روهظ 
زا تاعالطا  دایز  مجح  اب  هک  ياهزوح  ناونع  هب  زین  عیانص  یسدنهم  تسین . هدیشوپ  یـسک  رب  یملع  فلتخم  ياههتـشر  رب  رتویپماک  ریثأت 

هدومن تفایرد  رتویپماک  يروانف  زا  ياهظحالم  لـباق  ریثأـت  دراد  راـک  رـس و  رگید  فرط  زا  ینـالوط  يرارکت و  تابـساحم  فرط و  کـی 
یـسدنهم رد  زایندروم  فلتخم  ياـهرازفامرن  لـیلحت ، یحارط و  دـیدج  ياـهمتیروگلا  ندـمآ  دوجو  هب  بجوم  رتویپماـک  يرواـنف  تسا .

و   12 ریذـپفاطعنا يدـیلوت  ياهمتـسیس   ، 11 رتویپماـک هلیـسو  هـب  دـیلوت  یحارط و  دـننام  دـیلوت  تخاـس و  دـیدج  ياهدـنیارف  عیاـنص ،
يدیدج ثحابم  هداد و  رارق  ریثأت  تحت  ار  یتنس  عیانص  یـسدنهم  ینوگرگد  نیا  تسا . هدش    13 يرتویپماک هچراپکی  دیلوت  ياهمتسیس 

هبنج  ، 14 یعطق هبنج  ياج  هب  عیانص  یسدنهم  رد  یـسررب  دروم  ياههدیدپ  رتشیبرامآ  ملع  - 5-2-1. تسا هدومن  حرطم  هزوح  نیا  رد  ار 
بارخ یفداـصت  یقاـفتا و  تروـص  هب  هکلب  دـهدیمن  خر  ینیعم  هدـعاق  ساـسا  رب  تازیهجت  یبارخ  لاـثم  ناوـنع  هب  دـنراد .   15 یفداصت

نآ يارب  ياهنماد  دنتـسه و  لرتنک  لباقریغ  صخـشم  رادـقم  کی  رد  ًـالومعم  دـیلوت  ياهدـنیارف  رد  هدـننکنییعت  ياـهرتماراپ  دـنوشیم .
رتشیب رد  تامدـخ  هئارا  ای  دـیلوت  تخاس و  ناـمز  تدـم  دوب . دـهاوخ  یلاـمتحا  تروص  هب  هنماد  نیا  رد  رتماراـپ  رییغت  دوشیم و  فیرعت 

ياهیبایزرا یحارط و  لیلحت ، هک  دنوشیم  ثعاب  رگید  یلامتحا  طیارش  زا  يرایسب  قوف و  طیارـش  تسا . یلامتحا  یعیزوت  ياراد  دراوم 
ملع تلاخد  دوب . دهاوخ  ریذپانزیرگ  رامآ  ملع  يریگراکب  نیاربانب  دشاب . ینانیمطاان  یلامتحا و  طیارش  اب  مأوت  عیانص  یسدنهم  زایندروم 

تسا ياهتـشر  تیریدم  ملعتیریدم  ملع  - 6-2-1. تسا هداد  رارق  ریثأت  تحت  ار  یتنـس  عیانـص  یـسدنهم  زایندروم ، فلتخم  داعبا  رد  رامآ 
ياهکینکت نامه  هتشر  نیا  رد  هدافتسا  دروم  ياهکینکت  تسا . هتفای  هعسوت  ههد 1960  رد  تایلمع  رد  قیقحت  اب  گنتاگنت  طابترا  رد  هک 

یناـگرزاب و يرادا ، روما  رد  رتـشیب  هک  تسا  نآ  دربراـک  هزوح  رد  تاـیلمع  رد  قـیقحت  اـب  نآ  تواـفت  اـما  دنتـسه  تاـیلمع  رد  قـیقحت 
حرطم  OR/MS لکــش هـب  مـه و  اـب  ًـالومعم  دــنوشیمن و  لـئاق  ود  نـیا  نـیب  یتواـفت  هزورما  دــندرگیم . حرطم  یتعنــص  تیریدــم 

یـسدنهم دـننام  يرازفاتخـس ، ياهمتـسیس  فـالخ  رب  عیانـص  یـسدنهم  ياهمتــسیسیناسنا  ياـهروتکاف  یــسدنهم  - 7-2-1. دندرگیم
یناسنا رصانع  زا  بیکرت  نیرتهب  نییعت  دنمزاین  نیشام  ناسنا - ياهمتسیس  یحارط  دنتسه و  نیـشام  ناسنا و  زا  یبیکرت  بلغا  کینورتکلا 

هیجوت ار  یناـسنا  ياـهروتکاف  یـسدنهم  یتعنـص و  یـسانشناور  زا  عیانـص  نیـسدنهم  یهاـگآ  ترورـض  يدـنمزاین  نیا  تسا . ینیـشام  و 
ات ياهلاس 1800  یط  طبترم  ياههزوح  اب  نآ  لماعت  عیانص و  یسدنهم  لماکت  يریگلکشاهمتسیس و  عیانص و  یسدنهم  - 3-1. دیامنیم

نـشور رتشیب  ار  یلماکت  دـنور  نیا  ریز  رادومن  تسا . هدـش  اهمتـسیس  عیانـص و  یـسدنهم  مان  هب  ياهتـشر  ای  هزوح  نیودـت  ثعاـب   1970
يرییغت چیه  نودب  هک  تسا  هدـش  هئارا  عیانـص  یـسدنهم  يارب    IIE16 طسوت ریز  یمسر  فیرعتعیانـص  یـسدنهم  فیرعت  - 2. دزاسیم

، ناسنا زا  بکرم  ياهمتسیس  رارقتسا  دوبهب و  یحارط ، زا  تسترابع  عیانص  یسدنهم  :» تساهمتسیس عیانص و  یسدنهم  يارب  دربراک  لباق 
هب یعامتجا  یکیزیف و  یضایر ، مولع  رد  یصصخت  تراهم  شناد و  هب  یبایتسد  اب  عیانـص  یـسدنهم  يژرنا . تازیهجت و  تاعالطا ، داوم ،

ییوـگشیپ و نییعت ، ار  ییاهمتـسیس  نینچ  راـظتنا  دروـم  ياـهیجورخ  جـیاتن و  یـسدنهم  یحارط  لـیلحت و  ياـهشور  لوـصا و  هارمه 
-3. تسا نامزاس  هنوگ  ره  يارب  دربراک  لباق  اما  دوریم  راکب  يدـیلوت  ياهنامزاس  يارب  ًالومعم  عیانـص  هژاو  هچ  رگا  «. دـنکیم یبایزرا 

تفرگ هجیتن  ناوتیم  نینچ  اهمتسیس ، عیانص و  یـسدنهم  زا  هدش  هئارا  فیرعت  هب  هجوت  ابنامزاس  رد  اهمتـسیس  عیانـص و  یـسدنهم  شقن 
شقن نیا  دـنکیم . لـمع  ناـمزاس  رـصانع  ماـمت  نیب  هدـننکگنهامه  زکرم  ناونع  هب  اهمتـسیس  عیانـص و  یـسدنهم  ناـمزاس ، ره  رد  هک 

رگلیلحت حارط ، شقن  اهمتسیس  عیانص و  نیـسدنهم  دش  هراشا  زین  ًالبق  هک  روطنامه  دوش . رهاظ  تیریدم  نابیتشپ  رازبا  بلاق  رد  دناوتیم 
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عیانـص و نیـسدنهم  هچ  رگا  دوب . دـهاوخ  هدـش  هئارا  ياـههمانرب  اـهحرط و  يرجم  ناـمزاس  تیریدـم  دـنراد و  هدـهع  هب  ار  زیرهماـنرب  و 
زاب دوخ  یلـصا  شقن  زا  ییارجا ، تالکـشم  رد  ندـش  ریگرد  اـب  اـما  دـننک  اـفیا  شقن  دـمآراک  یناریدـم  بلاـق  رد  دـنناوتیم  اهمتـسیس 

، نامزاس هزادنا  تیلاعف و  مجح  هب  هتـسب  . دهدیم شیامن  ار  اهمتـسیس  عیانـص و  یـسدنهم  یگدننکگنهامه  شقن  ریز  رادومن  دننامیم .
یلخاد ینامزاس  راتخاس  ددرگ . حرطم  اهتیریدم  زا  یکی  هعومجمریز  ای  تیریدم  حطس  رد  دناوتیم  اهمتسیس  عیانص و  یـسدنهم  دحاو 

. ددرگ یحارط  رظن  دروم  ناـمزاس  صاـخ  طیارـش  یناـمزاس و  یحارط  لوصا  ساـسا  رب  دـیاب  اهمتـسیس  عیانـص و  یـسدنهم  دـحاو  کـی 
زا یقطنم  ياههورگ  بلاق  رد  هدش و  لیلحت  دحاو  نیا  هب  هدش  لوحم  تیرومأم  نتخاس  یلمع  يارب  زایندروم  تیلاعف  هطیح  دیاب  نینچمه 

ياههزوح - 4. دنوش هتفرگ  رظن  رد  دحاو  نیا  فلتخم  ياهشخب  ناونع  هب  دـنناوتیم  اههورگ  نیا  دوش . هداد  لکـش  اهتیلاعف  فیاظو و 
هدش  یفرعم  شسرپ  یلمع و  ياههنومن  بلاق  رد  عیانص  یسدنهم  فلتخم  ياهتیلاعف  شخب  نیا  رداه  متسیس  عیانص و  یسدنهم  تیلاعف 

هدافتـسا يارب  طقف  هدوبن و  یعقاو  هدش  هراشا  ياههنومن  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  دوشیم . هئارا  اهتیلاعف  زا  کی  ره  زا  يرـصتخم  حرـش  و 
اهمتسیس عیانص و  یـسدنهم  یفرعم  فده  اب  هدوب و  یمومع  لکـش  هب  هدش  هئارا  تاحیـضوت  نینچمه  دناهدش . نایب  اهتیلاعف  یفرعم  رد 

ياهتیلاعف ماـمت  هب  هدـش  هئارا  تاحیـضوت  هک  تفگ  ناوتیمن  دنتـسین . صاـخ  ناـمزاس  کـی  هب  فوطعم  هدـش و  هیهت  یلک  تروص  هب 
هب هدوب و  رـصتخم  تاحیـضوت  دهدیم . شـشوپ  ار  هتـشر  نیا  ياهتیلاعف  مظعا  شخب  یلو  دنکیم  هراشا  اهمتـسیس  عیانـص و  یـسدنهم 

شرف هدننکدیلوت  هناخراک  يدادعت  هتـشذگ  لاس  دنچ  ردیریذپناکما  تاعلاطم  - 1-4. تسا هدـشن  ياهراشا  اهشور  اهکینکت و  تایئزج 
نیا رد  هدوب و  یلخاد  زاـین  زا  شیب  اـههناخراک  نیا  دـیلوت  تیفرظ  عومجم  دوشیم  هتفگ  تسا . هدـش  ثادـحا  روشک  حطـس  رد  ینیـشام 

رد دنرادن . ار  یجراخ  ياهرازاب  بذـج  ییاناوت  ناملآ ، نوچ  ییاهروشک  اب  تباقر  رد  یناوتان  تادـیلوت و  نییاپ  تیفیک  لیلد  هب  طیارش 
ای يدـیلوت  دـحاو  ره  ثادـحا  زا  لبق  ؟ دـیاین شیپ  یلعف  تیعـضو  ات  دـشیم  هتفرگ  رظن  رد  دـیاب  یتاظحالم  هچ  اـههناخراک  نیا  ثادـحا 

هتـسد هـس  رد  يریذـپناکما و  تاـعلاطم  تـحت  ندوـب و . . .  يداـصتقا  شورف ، نازیم  ینیبشیپ  رازاـب ، یـسررب  هعلاـطم و  دـیاب  یتامدـخ 
هک دنتـسه  يرازبا  هلمج  زا  دوس  هنیزه و  لیلحت  ياهکینکت  یـسدنهم و  داصتقا  دنریگ . رارق  رظن  دم  یلام  ینف و  يداصتقا ، يریذپناکما 

ریاس اب  تباقر  لباق  ایآ  هنیزه  ظاحل  زا  دوب ؟ دهاوخ  هفرص  هب  نورقم  دیلوت  ایآ  يداصتقا : يریذپناکما  . دنوشیم هتفرگ  راکب  اتسار  نیا  رد 
دیرخ دراد ؟ دوجو  روشک  رد  مزـال  صـصخت  تسا ؟ زاـین  يوگخـساپ  دوجوم  يرواـنف  اـیآ  ینف : يریذـپناکما  ؟ دـشابیم ناگدـننکدیلوت 
ضرف اـب  یلاـم : يریذـپناکما  ؟ درادـن دوـجو  تاریمعت و . . .  يرادـهگن و  یکدـی ، مزاوـل  لکــشم  اـیآ  تـسا ؟ ریذـپناکما  تالآنیــشام 
رـسبرس هطقن  دیآیم ؟ تسدب  لوقعم  دوس  ایآ  دوب ؟ دهاوخ  هدش  دیلوت  لوصحم  ياریذپ  فرـصم  رازاب  ایآ  ینف ، يداصتقا و  يریذپناکما 

یتامدـخ يدـیلوت و  ياهنامزاس  زا  یـضعب  رارقتـسا  یلعف  ناکم  دوشیم  هتفگنامزاس  ای  هناخراک  رارقتـسا  ؟2-4 - تساـجک دوس  هنیزه و 
رد دیاب  اهنامزاس  نیا  ناکم  باختنا  رارقتـسا و  رد  یتاکن  هچ  دـندرگ ؟ لمحتم  دـیاب  ار  يدایز  ياههنیزه  لیلد  نیمه  هب  تسین و  بسانم 
هب یـسرتسد  راک ، يورین  رب  دوجوم  عیانـص  ریثأت  هقطنم ، يرگراک  هچخیرات  راک ، يورین  هب  یـسرتسد  لیبق  زا  یلماوع  ؟ دشیم هتفرگ  رظن 

هیلوا داوم  عبانم  هداج ، هب  یسرتسد  لقن و  لمح و  نازیم  بالـضاف ، عفد  ناکما  بآ ، یگدولآ  اهتخوس ، رگید  زاگ و  بآ ، قرب ، يورین 
حطـس ینوکـسم ، ياهدـحاو  لزاـنم و  یلحم ، رازاـب  زا  هدافتـسا  ناـکما  فرـصم ، رازاـب  هـب  یـسرتسد  هناـخراک ، لـحم  زا  نآ  هلــصاف  و 

یناشنشتآ و زکرم  دوجو  اوه ، بآ و  تیعضو  هقطنم ، یمیلقا  ییایفارغج و  تاصخشم  یحیرفت ، تاناکما  تشادهب ، هافر و  تالیـصحت ،
نازیم هقطنم و  رد  لمکم  عیانـص  تیعـضو  هقطنم ، نیلوئـسم  درکیور  هقطنم ، رد  يدـیلوت  ياهدـحاو  نیب  یگنهامه  دوجو  یناسردادـما ،

ای نامزاس  رارقتسا  ثحبم  رد  دنوش . هتفرگ  رظن  رد  ناکم  باختنا  رارقتسا و  رد  دیاب  يراذگهیامرس  يارب  یلام  عبانم  هب  یسرتسد  تلوهس 
. دوشیم باختنا  رارقتسا  ناکم  نیرتهب  اهنآ  ساسا  رب  هتفرگ و  رارق  یسررب  دروم  یلیلحت  کیتامتـسیس و  لکـش  هب  لماوع  نیا  هناخراک ،

هتفرگ راـکب  روظنم  نیا  يارب  هک  دنتـسه  ییاـهکینکت   هلمج  زا  یباـیناکم  یـضایر  ياهلدـم  يدـنبهبتر و  يریگمیمـصت ، ياـهشور 
داوم ییاذـغ ، داوم  دـیلوت  ياـههزوح  اـب  ییاـههناخراک  تسا  رارق  دـینک  ضرفیتامدـخ  یتعنـص و  ياهدـحاو  يزیرحرط  - 3-4. دنوشیم
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یتعنـص ياهدحاو  نیا  زا  کی  ره  يزیرحرط  رد  ییاهصـصخت  هچ  امـش  رظن  هب  دـنوش ؟ ثادـحا  کینورتکلا  مزاول  وردوخ و  ییایمیش ،
یـسدنهم کـیناکم و  یـسدنهم  یمیـش ، یـسدنهم  ییاذـغ ، عیانـص  یـسدنهم  صـصخت  اـیآ  هزوـح  ره  رد  بـیترت  هـب  تـسا ؟ زاـیندروم 

نیا ایآ  دـنوشیم ؟ عقاو  دـیفم  يزیرحرط  زا  ییاهتیلاعف  هچ  رد  اهصـصخت  نیا  زا  کی  ره  تسا ؟ یفاـک  يزیرحرط  يارب  کـینورتکلا 
ایآ دنـشابیم ؟ اراد  ار  دراد  یتامدـخ  يدـیلوت و  ياهمتـسیس  زا  اهمتـسیس  عیانـص و  سدـنهم  هک  یکرد  تخانـش و  هنوگنآ  اهصـصخت 
هچ دـشاب ؟ هتـشاد  یـصصخت  هچ  دـیاب  میت  نیا  هدـننکگنهامه  درادـن ؟ زاین  یحارط  میت  کی  هب  اـههناخراک  نیا  زا  کـی  ره  يزیرحرط 

هنوگ ره  اـی  یتامدـخ  یتعنـص و  ياهدـحاو  يزیرحرط  ؟ دـنک يریگهجیتن  فلتخم  ياهصـصخت  تارظن  عومجم  زا  دـناوتیم  یـصصخت 
. دراد رارق  اهمتـسیس  عیانـص و  یـسدنهم  صـصخت  اـهنآ  سأر  رد  هک  دـشاب  یفلتخم  ياهصـصخت  دـنمزاین  تسا  نکمم  رگید  ناـمزاس 
رد هک  یلحارم  ًـالومعم  دوـشیم . هدافتـسا  عیانـص  یـسدنهم  ياـهکینکت  رتـشیب  زا  نآ  رد  هـک  تـسا  ییاـهتیلاعف  هـلمج  زا  يزیرحرط 

یلاوت ریـسم  تخاس ( دـنیارف  یحارط  ( 3) لوصحم یحارط  ( 2) يریذپناکما تاعلاطم  ( 1 :) زا دـنترابع  دوـشیم  هتفرگ  رظن  رد  يزیرحرط 
داوم هچ  راشف و  رادـقم  هچ  هنوگچ ، روتارپا ، مادـک  نیـشام ، مادـک  اب   ) تخاس تاـیلمع  یحارط  ( 4 () تاعطق يور  فلتخم  ياـهتایلمع 
حرط ( 6  . . .() يراـک و ياههاگتـسیا  رازبا ، عوـن  هچ  رارقتـسا ، عوـن  هچ  تالآنیـشام ، عوـن  هـچ   ) اهدـحاو يزیرحرط  ( 5  . . .() هــیلوا و

يزاـسهدامآ نیمز ، هیهت  ( 10) تالآنیـشام تخاس  ( 9) حرط یلام  یباـیزرا  ( 8) راک ماـجنا  ياـههنیزه  دروآرب  ( 7) تاسیـسأت نامتخاس و 
راـبنا و ( 14) دیلوت عورـش  ( 13) تالآنیـشام يزادـناهار  بـصن و  ( 12) لنـسرپ شزوـمآ  تالآنیـشام و  دـیرخ  ( 11) ناـمتخاس نیمز و 

دروخزاب  ) نآ عفر  رد  یعس  یعامتجا و  تالکشم  یسررب  ( 16) اهتیلاعف هنماد  شرتسگ  هعسوت و  يارب  یبایرازاب  ياهتیلاعف  ( 15) عیزوت
ياههنیزه زا  دصرد ) ات 50  نیب 25   ) ياهظحالم لباق  شخب  لقن  لمح و  ياههنیزهلقن  لمح و  يزیرهماـنرب  - 4-4( تالکشم تاعالطا و 

لمح دیلوت ، شخب  هب  داوم  لمح  هناخراک ، لحم  هب  هیلوا  داوم  لقن  لمح و  دنهدیم . صاصتخا  دوخ  هب  ار  یتامدخ  یتعنص و  ياهدحاو 
ار ییاههنیزه  هک  دنتـسه  يدراوم  رازاب ، رد  هدش  هتخاس  تالوصحم  عیزوت  هدش و  هتخاس  تالوصحم  لمح  دیلوت ، ياهشخب  نیب  لقن  و 
ار لـقن  لـمح و  ياـههنیزه  ناوتیم  هنوگچ  دـنرادن . دـیلوت  رد  روهرهب  شقن  هنوگ  چـیه  هک  یتروـص  رد  دـننکیم  لـیمحت  هناـخراک  هب 
-4. دنراد لقن  لمح و  ياههنیزه  شهاک  رد  یعـس  هک  تسا  یـضایر  ياهکینکت  لوصا و  لماش  لقن  لمح و  يزیرهمانرب  داد ؟ شهاک 

لباق شخب  لقن  لمح و  ياههنیزه  بسانم ، لقن  لـمح و  يزیرهماـنرب  متـسیس و  کـی  دوجو  مغریلع  تسا  نکمماـهشخب  ییاـمناج  - 5
ایآ دشاب . يدیلوت  ياهشخب  بسانمان  رارقتـسا  دناوتیم  لقنو  لمح  يالاب  هنیزه  لیالد  زا  یکی  دشاب . هناخراک  ياههنیزه  زا  ياهظحالم 

ياهشخب لحم  رییغت  ایآ  دـبای ؟ شهاـک  لـقن  لـمح و  تاـفاسم  لـک  هک  داد  رییغت  ياهنوگ  هب  ار  يدـیلوت  ياـهشخب  رارقتـسا  ناوتیم 
ياهشخب رارقتـسا  حرط  هیهت  ؟ تسا ریذـپهیجوت  لقن  لمح و  هنیزه  شهاک  نازیم  اـب  هسیاـقم  رد  نآ  يارب  زاـیندروم  هیامرـس  يدـیلوت و 

طابترا یسررب  تساهمتسیس . عیانـص و  یـسدنهم  ياهتیلاعف  هلمج  زا  دیلوت ، یلعف  ياهشخب  رانک  رد  دیدج  شخب  رارقتـسا  ای  يدیلوت 
اهشخب نیب  لقن  لمح و  يزاسهنیهب  ییامناج ، رد  ینمیا  تاکن  یـسررب  اهدحاو ، نیب  لقن  لمح و  مجح  نییعت  يدـیلوت ، ياهشخب  نیب 

رظن رد  ار  یـشخبنورد  رارقتـسا  یـشخب ، نیب  رارقتـسا  رب  هوـالع  ییاـمناج  تسا . تیلاـعف  نیا  دراوم  هلمج  زا  رارقتـسا  هنیهب  حرط  هئارا  و 
 . . . طساو و ياهرابنا  يراک ، ياههاگتسیا  تالآنیشام ، هب  تبسن  یناسنا  يورین  شخب ، کی  نورد  تالآنیشام  رارقتسا  هوحن  دریگیم .

نیا دـیریگب . رظن  رد  ار  هناخراک  کی  زا  يدـیلوت  شخب  کـینامز  راـک و  یباـیزرا  - 6-4. دنتسه یشخب  نورد  رارقتـسا  رـصانع  هلمج  زا 
يژرنا و تخاـس ، ناـیرج  رد  داوم  اـی  هیلوا  داوم  تالآنیـشام ، تازیهجت و  یکیزیف ، ياـضف  یناـسنا ، يورین  زا  لکـشتم  یمتـسیس  شخب 

دیلوت تیفرظ  ناوتیم  هنوگچ  دـبای ؟ شیازفا  دـناوتیم  تیفرظ  نیا  اـیآ  تسا ؟ نازیم  هچ  هب  يدـیلوت  شخب  نیا  تیفرظ  تسا . تاـعالطا 
هب تاعالطا ) يژرنا و  داوم ، تالآنیـشام ، تازیهجت و  اضف ، یناسنا ، يورین   ) شخب نیا  رد  دوجوم  عیانـص  زا  ایآ  داد ؟ شیازفا  ار  شخب 
(، یجنـس نامز  راک و  هعلاطم   ) ناـمز راـک و  یباـیزرا  ؟ درک داـجیا  شخب  نیا  رد  ناوتیم  ییاـهدوبهب  هچ  دوشیم ؟ هدافتـسا  هنیهب  لـکش 

ياههاگتـسیا هنیهب  یحارط  یـشخب ، نورد  لقن  لمح و  يزیرهمانرب  تازیهجت ، هنیهب  رارقتـسا  ژاتنوم ، دیلوت و  طخ  لداعت  تایلمع ، یلاوت 
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شخب کی  دوبهب  رد  دـنناوتیم  هک  دنتـسه  اهمتـسیس  عیانـص و  یـسدنهم  ثحاـبم  هلمج  زا  طـساو  ياـهرابنا  رارقتـسا  یحارط و  يراـک ،
هب فلتخم و  هیلوا  داوم  زا  فلتخم  تالوصحم  دیلوت  يارب  امش  هناخراک  رد  دینک  ضرفیدوجوم  لرتنک  - 7-4. دنوش هتفرگ  راکب  يدیلوت 
هک  ) دیلوت ياههفقو  فذح  يارب  دشاب ؟ دوجوم  هیلوا  داوم  هک  تشاد  دهاوخ  همادا  ینامز  ات  امش  دیلوت  دوشیم ؟ هدافتسا  توافتم  ریداقم 

دیـشاب نئمطم  ياهظحالم  لباق  تدم  يارب  ات  دینکیم  رابنا  ار  هیلوا  داوم  زا  يدایز  نازیم  ایآ  دـینکیم ؟ هچ  دراد ) رب  رد  ییاههنیزه  دوخ 
هب هکنیا  ای  تسا  دوجوم  یفاک  ردق  هب  رابنا  ياضف  ایآ  تفای ؟ دـهاوخن  شیازفا  يرادرابنا  ياههنیزه  ایآ  تشاد ؟ دـهاوخ  همادا  دـیلوت  هک 

دومن ذاختا  دیاب  ار  یتسایس  هچ  دوب ؟ دهاوخ  الاب  شرافـس  ياههنیزه  ایآ  تروص  نیا  رد  دیهدیم ؟ هیلوا  داوم  شرافـس  ياهرود  تروص 
؟ دشاب دیاب  نازیم  هچ  هب  تالآنیـشام  تازیهجت و  یکدی  تاعطق  يدوجوم  هیلوا ، داوم  رب  هوالع  دـشاب ؟ هتـشاد  رب  رد  ار  هنیزه  لقادـح  ات 
. داد خـساپ  قوف  ياهشـسرپ  هب  ناوتیم  يدوجوم  لرتنک  ياهکینکت  زا  هدافتـسا  اب  ؟ تسیچ لاـس  رد  یکدـی  تاـعطق  زا  هدافتـسا  نازیم 

نییعت اهکینکت  نیا  زا  هدافتـسا  اـب  هک  دنتـسه  يدراوم  هلمج  زا  شرافـس  هرود  لوط  یطاـیتحا ، هریخذ  يداـصتقا ، شرافـس  نازیم  نییعت 
ریثأت فرـصم  ياضاقت  رییغت  تسا و  فرـصم  رازاب  ياضاقت  هب  ییوگخـساپ  يدیلوت  ياهدحاو  فدهدیلوت  يزیرهمانرب  - 8-4. دندرگیم
کی اب  هراومه  ایآ  دومن ؟ ذاختا  دیاب  دیلوت  يارب  یتسایـس  هچ  رازاب  ياضاقت  اب  یگنهامه  يارب  تشاد . دهاوخ  اهدحاو  دـیلوت  رب  میقتـسم 

؟ دنراد شقن  دیلوت  نازیم  رییغت  دـیلوت و  رد  ییاههنیزه  هچ  دراذـگیم ؟ ریثأت  دـیلوت  نازیم  رب  هنوگچ  اضاقت  درک ؟ دـیلوت  دـیاب  تباث  خرن 
؟ تسا یبسانم  راکهار  هدـش ، هتخاس  ياهالاک  راـبنا  رد  نآ  يرادـهگن  اـضاقت و  زا  رتشیب  دـیلوت  اـیآ  رازاـب  هب  بساـنم  ییوگخـساپ  يارب 
میهافم و زا  هدافتـسا  اب  ؟ تسیچ تالوصحم  دیلوت  هنیهب  بیکرت  دیلوت ؟ ددـجم  يزادـناهار  ياههنیزه  ای  تسا  رتشیب  يرادـهگن  ياههنیزه 
يزادـناهار و یناـسنا ، يورین  دـیلوت ، ياـههنیزه  عوـمجم  نآ  رد  هـک  دیـسر  ییاـهراکهار  هـب  ناوـتیم  دـیلوت  يزیرهماـنرب  ياـهکینکت 
هب ناوتیم  ددرگیم و  هدافتـسا  کـیتسیرویه  یـضایر و  ياهلدـم  اـهکینکت و  زا  ثحبم  نیا  رد  دـناسر . دوخ  لقادـح  هب  ار  يدوجوم 

رازاب ینیبشیپ  تسا . هدـش  نییعت  يزیرهمانرب  قفا  زا  یناـمز  هرود  ره  رد  لوصحم  ره  زا  دـیلوت  نازیم  نآ  رد  هک  تفاـی  تسد  يراـکهار 
دیلوت تاناسون  زا  دیلوت  يزیرهمانرب  زا  هدافتسا  اب  دریگیم . رارق  ثحب  دروم  دیلوت  يزیرهمانرب  رد  هک  تسا  يدراوم  هلمج  زا  زین  فرصم 

میقتـسم طابترا  هب  هجوت  ابزایندروم  داوم  يزیرهمانرب  ياهمتـسیس  - 9-4. دباییم شهاک  زین  نارگراک  جارخا  مادختـسا و  هدش و  هتـساک 
راکهار دیلوت ، يدوجوم و  لقتـسم  يزیرهمانرب  دراوم  یـضعب  رد  رگیدکی ، رب  اهنآ  لباقتم  ریثأت  دیلوت و  اب  تخاس  عبانم  هیلوا و  داوم  نیب 

، دیلوت نازیم  اهمتسیس ، نیا  يریگراکب  اب  دوب . دهاوخ  يرورض  زایندروم  داوم  يزیرهمانرب  ياهمتسیس  زا  هدافتـسا  دوب و  دهاوخن  یبسانم 
-10-4. تفای دهاوخ  شهاک  لقادح  هب  اههنیزه  دش و  دهاوخ  هئارا  گنهامه  یبلاق  رد  شرافس  دیلوت و  ياهنامز  يدوجوم و  شرافس ،
هتفر و تسد  زا  دوس  ددـجم ، يزادـناهار  نارگراک ، يراکیب  هلمج  زا  يدایز  ياههنیزه  دـیلوت  ياههفقوتاریمعت  يرادـهگن و  يزیرهمانرب 
هچ اهیبارخ  زا  يریگولج  يارب  تسا . تازیهجت  تالآنیـشام و  یبارخ  دـیلوت ، ياههفقو  للع  زا  یکی  دراد . لابند  هب  ار  تاعیاض  داـجیا 

زاین اهیبارخ  زا  یتاعالطا  هچ  هب  دوب ؟ دهاوخ  لکشم  نیا  لح  هار  ياهرود  يرادهگن  تاریمعت و  ماجنا  ایآ  داد ؟ ماجنا  ناوتیم  یتامادقا 
يزیرهمانرب رد  ؟ ددرگ یحارط  دـیاب  ییاهتسیلکچ  هچ  دوش ؟ ماجنا  دـیاب  ییاهنامز  هچ  رد  تاریمعت  اهضیوعت و  اهيرادـهگن ، تسا ؟

بلاق رد  هدش و  هبـساحم  اهضیوعت  هناریگـشیپ و  يرادـهگن  نامز  يرامآ ، ینیبشیپ و  ياهکینکت  زا  هدافتـسا  اب  تاریمعت  يرادـهگن و 
یشان هک  دیلوت  ياههفقو  زا  ياهظحالم  لباق  شخب  یمتـسیس ، نینچ  يریگراکب  اب  دندرگیم . دنمماظن  یتایلمع  یتاعالطا - متـسیس  کی 

زا هچ  رازاب و  رد  تباقر  تهج  زا  هچ  تیفیکاب ، تالوصحم  دیلوتتیفیک  لرتنک  - 11-4. دش دهاوخ  فرطرب  دنتسه  تالآنیشام  یبارخ  زا 
يورین هیلوا ، داوم  دـیلوت ، تازیهجت  لیبق  زا  یلماوع  زا  رثأـتم  دـناوتیم  تـالوصحم  تیفیک  تسا . ییـالاب  تیمها  ياراد  یقـالخا  ظاـحل 
هنوگچ هک  ددرگیم  حرطم  شـسرپ  نیا  اجنیا  رد  دشاب . شزومآ و . . .  ینف ، شناد  نامزاس ، طیحم  رب  مکاح  ینامزاس  گنهرف  یناسنا و 

عیانـص و یـسدنهم  ثحابم  زا  یکی  تیفیک  لرتنک  . دومن لرتنک  بولطم  تیفیک  هب  یبایتسد  تهج  رد  ار  لماوع  نیا  زا  کـی  ره  ناوتیم 
هتسب اتسار  نیا  رد  دهدیم . شیازفا  زین  ار  نامزاس  تیلاعف  يروهرهب  تیفیک ، ندرک  ریذپسرتسد  رب  هوالع  تیفیک  لرتنک  تساهمتـسیس .
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. دناهدش حرطم  ریگارف  تیفیک  لرتنک  تیفیک و  نیمضت  يرامآ ، تیفیک  لرتنک  یـسررب ، هزوح  تعـسو  تیفیک و  رد  رثؤم  لماوع  عون  هب 
دروم اهمتـسیس  عیانـص و  یـسدنهم  رد  اهنآ  يزاسهدایپ  یحارط و  هک  دنراد  زاین  يرازبا  تامدقم و  هب  هدش  هراشا  ياهلرتنک  زا  کی  ره 

هناخراک کی  اـی  دـحاو  کـی  راـبنا ، کـی  شخب ، کـی  تسا  رارق  دـینک  ضرفهژورپ  لرتنک  تیریدـم و  - 12-4. دـنریگیم رارق  هعلاطم 
يدـنیآیپ زاینشیپ و  هچ  اب  یلاوت و  هچ  هب  اهتیلاعف  نیا  دـنوش ؟ هتفرگ  رظن  رد  دـیاب  فدـه  نیا  يارب  ییاـهتیلاعف  هچ  دـینک . ثادـحا 

هب تیلاعف  ره  ماجنا  تسیچ ؟ تیلاعف  ره  همتاخ  عورش و  يارب  زاجم  خیرات  دوش ؟ ماجنا  دیاب  ینامز  تدم  هچ  رد  تیلاعف  ره  دنوش ؟ ماجنا 
ردـقچ اهتیلاعف  لک  ماجنا  نامز  تدـم  دنتـسه ؟ سرتسد  لباق  ییاهنامز  هچ  رد  نازیم و  هچ  هب  زاین  دروم  عبانم  دراد ؟ زاـین  یعباـنم  هچ 

هعومجم ای  راک  هب  هژورپ  ؟ دوشیم داجیا  فده  هب  یبایتسد  رد  يریخأت  هچ  تیلاعف ، دنچ  ای  کی  ماجنا  رد  ریخأت  تروص  رد  دوب ؟ دهاوخ 
رد هناخراک  کی  هک  تسا  يرارکت  تیلاعف  کی  لوصحم ، کـی  دـیلوت  لاـثم  يارب  دنـشابن . ریذـپ  رارکت  هک  دوشیم  هتفگ  ییاـهتیلاعف 

ییاهکینکت دتفایب . قافتا  راب  کی  اهنت  اهلاس  یط  رد  تسا  نکمم  يراک  دـیدج  شخب  کی  ثادـحا  یلو  دـهدیم  ماجنا  اهلاس  لوط 
تیعـضو زا  یبسانم  ریوصت  دنهدیم و  خساپ  قوف  ياهشـسرپ  یمامت  هب  دـنریگیم  رارق  هدافتـسا  دروم  هژورپ  لرتنک  تیریدـم و  رد  هک 

ياهمتسیس یناسنا و  يورین  يزیرهمانرب  - 13-4. دهدیم رارق  تیریدـم  رایتخا  رد  دـشاب  تیلاعف  نارازه  لماش  تسا  نکمم  هک  ار  هژورپ 
يرورـض بولطم  يروهرهب  اب  يدـیلوت  تیلاعف  کی  ماـجنا  يارب  تسا . یناـسنا  يورین  دـیلوت  لـماوع  نیرتمهم  زا  یکیدزمتـسد  قوقح و 

هنوگچ تسیچ ، يدـیلوت  تیلاعف  هک  دوش  صخـشم  دـیاب  اتـسار  نیا  رد  دوش . نییعت  زایندروم  یناـسنا  يورین  صـصخت  نازیم و  هک  تسا 
زا یحطـس  هچ  دیاب  زایندروم  رگراک  لاثم  ناونع  هب  دشاب . هتـشاد  دیاب  یتایـصوصخ  هچ  نآ  هدـنهد  ماجنا  یناسنا  يورین  دوشیم و  ماجنا 

ثحاـبم و زا  هدافتـسا  اـب  عیانـص  یــسدنهم  ؟ دـشاب ینزو  دـق و  هـچ  ياراد  یکیزیف  تایــصوصخ  ظاـحل  زا  دـشاب و  هتــشاد  تالیــصحت 
يورین دزمتـسد  قوقح و  نازیم  هدرک و  صخـشم  ار  يدـیلوت  ياهتیلاعف  تایـصوصخ  حرـش و  یناسنا ، يورین  يزیرهمانرب  ياهکینکت 

يراذـگشزرا ییاـهرایعم ، ساـسا  رب  هدـش و  یباـیزرا  تیلاـعف  ره  دزمتـسد ، قوـقح و  نازیم  نییعت  روـظنم  هـب  دـنک . دروآرب  ار  یناـسنا 
یناسنا يورین  تسا . دـیلوت  لماوع  نیرتمهم  زا  یکی  یناسنا  يورین  دـش  هتفگ  هک  روطنامهیناسنا  ياهروتکاف  یـسدنهم  - 14-4. ددرگیم

زا کـی  ره  تسا . تاـعالطا  يژرنا و  تالآنیـشام ، تازیهجت و  هیلوا ، داوم  ینعی  متـسیس  يازجا  رگید  اـب  لـماعت  رد  متـسیس  رد  دوجوم 
ات دنـشاب  یتایـصوصخ  هچ  ياراد  دـیاب  متـسیس  يازجا  دریذـپ ؟ یم  يریثأت  هچ  دراذـگیم و  يریثأت  هچ  یناسنا  يورین  هب  متـسیس  يازجا 

هتفرگ رظن  رد  دـیاب  متـسیس  يازجا  زا  کی  ره  يارب  ییاهدرادناتـسا  هچ  یقالخا  ظاحل  زا  دـندرگن ؟ راک  يورین  يروهرهب  شهاک  ثعاـب 
یناسنا يورین  رد  ار  یطاشنرپ  هیحور  ات  دوش  یحارط  هنوگچ  دـیاب  راـک  طـیحم  ددرگن ؟ راـک  يورین  هب  ندـناسر  بیـسآ  بجوم  اـت  دوش 
یـسررب اب  هزوح  نیا  رد  عیانـص  یـسدنهم  ؟ دـنراد یناسنا  يورین  رب  يریثأت  هچ  نامزاس  یعامتجا  یگنهرف و  تایـصوصخ  دـنک ؟ تیوقت 

يارب ار  مزال  تامادقا  زایندروم ، ياهدرادناتسا  هیهت  اب  ینامزاس و  راتخاس  تراظن و  راتخاس  تاطابترا ، متسیس  تالآنیشام ، راک ، طیحم 
ناونع هزوح ، نیا  یـسانشناور  یمونوگرا و  میهافم  اهکینکت و  هعومجم  دـهدیم . هئارا  یناسنا  لـماوع  اـب  اهدرادناتـسا  قباـطت  يرارقرب 

تاعالطا هب  هتـسباو  تدـش  هب  کچوک ، اـی  گرزب  ناـمزاس ، رهتاـعالطا  ياهمتـسیس  - 15-4. تسا هتفرگ  یناسنا  ياـهروتکاف  یـسدنهم 
نادنمراک و زا  یقیقد  تاعالطا  دیاب  نینچمه  دراد . زاین  ابقر  هیلوا و  داوم  ياههدـننکهیهت  رازاب ، نایرتشم ، زا  یتاعالطا  هب  نامزاس  تسا .

تایـصوصخ دـیلوت ، تیفرظ  اهدـنیارف ، ماجنا  هوحن  تالآنیـشام ، تازیهجت و  ییاناوت  يروهرهب ، حطـس  اـهنآ ، ياـهتراهم  نارگراـک و 
تاعالطا هب  زاین  دوخ  ياهتیلاعف  همه  ماجنا  رد  زین  عیانـص  نیـسدنهم  دشاب . سرتسد  رد  تیلاعف و . . .  ره  ماجنا  لحم  دیلوت ، ياهدنیارف 

ای يدیلوت  تیلاعف  ره  زا  دنوش ؟ يروآعمج  زایندروم  تاعالطا  دیاب  هنوگچ  دـنراد . نامزاس  یجراخ  یلخاد و  طیحم  زا  نودـم  دنتـسم و 
هب تیریدم  تسا ؟ زایندروم  ییاهتسیلکچ  اهمرف و  هچ  دوش ؟ يروآعمج  دـیاب  ییاههداد  هچ  یلام  يرادا و  ینابیتشپ ، روما  یتامدـخ ،

يریگمیمـصت رد  ناوـتیم  هنوـگچ  تاـعالطا  زا  تسه ؟ زاـین  تاـعالطا  هب  يریگمیمـصت  زا  يدراوـم  هچ  رد  دراد ؟ زاـین  یتاـعالطا  هچ 
متـسیس ندرکهزیناـکم  زا  یحطـس  هچ  دـشاب ؟ هتـشاد  دـیاب  یتایـصوصخ  هچ  ناـمزاس  رد  تاـعالطا  يروآعمج  يرواـنف  دومن ؟ هدافتـسا 

تیریدم www.Ghaemiyeh.comیسدنهم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 189زکرم  هحفص 46 

http://www.ghaemiyeh.com


ترورـض دراد . هدـهع  هـب  عیانـص  یـسدنهم  ياـهتیلاعف  رد  یمهم  شقن  متـسیس  يازجا  زا  یکی  ناوـنع  هـب  تاـعالطا  ؟ تـسا زاـیندروم 
هب عیانص  یسدنهم  تیلاعف  ره  رد  هک  تسا  هدروآ  دوجو  هب  ياهخاش  يریگمیمـصت ، رد  تاعالطا  زا  هدافتـسا  یهدنامزاس و  يروآعمج ،

، تـالدابم شزادرپ  ياهمتـسیس  هلمج  زا  یکیـسالک  حوطـس  رد  تعـسو ، تیمها و  تلع  هب  تاـعالطا  ياهمتـسیس  دوشیم . هتفرگ  راـک 
عیانـص و یـسدنهم  رد  هک  دناهدش  يدنبهتـسد  هربخ  ياهمتـسیس  يریگمیمـصت و  نابیتشپ  ياهمتـسیس  تیریدـم ، تاعالطا  ياهمتـسیس 
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(stochastic15. Institute of Industrial Engineering (IIE

شرافس تیریدم  ددجم  یسدنهم  تایلمع  یحارط 

ـ  ددجم یسدنهم  نیمات –  هریجنز  تیریدم   supply chain managemnt شرافس ...  تیریدم  ددجم  یسدنهم  تایلمع  یحارط 
رایداتسا شخب -  تمعن  یلعدمحم  رتکد  ناهفصا  هاگـشناد  رتویپماک  هدکـشناد  رایداتـسا  شخب -  تمعن  رـصان  رتکد  شرافـس  تیریدم 

هدیکچ رازفا  مرن  یسدنهم  دشرا  یسانشراک  یلماع  اضریلع  ناهفصا  هاگشناد  رتویپماک  هدکشناد 
تیقفوم رد  ییازـسب  مهـس  تسا و  رادروـخرب  يا  هژیو  تیمها  زا  اـهنآ  نتخاـس  هدروآرب  رد  یعـس  يرتـشم و  ياـهزاین  ییاسانـش  هزورما 
اهتکرـش هب  دـناوت  یم  حیحـص ،  يارجا  تروص  رد  هک  تسا  ییاـهراک  هار  هلمج  زا  نیماـت  هریجنز  تیریدـم  دـنک .  یم  اـفیا  اـه  تکرش 
شیازفا تهج  هنیهب  لدم  کی  هئارا  قیقحت  نیا  ماجنا  زا  فده  دـنیامن .  کیدزن  قوف  روظنم  هب  ار  دوخ  يدایز  دـح  ات  هک  دـیامن  کمک 

رارق یـسررب  دروم  نآ  تیریدـم  نیمات و  هریجنز  موهفم  اتـسار  نیا  رد   . دـشاب یم  ددـجم )  یـسدنهم  نیماـت (  هریجنز  تیریدـم  ییاراـک 
یـسررب يدیلوت  تکرـش  کی  رد  شرافـس »  تیریدم  مان «  هب  نآ  ياه  دنیآرفریززا  یکی  تروپنواد  يژولدـتم  ساسارب  سپـس  تفرگ ، 

نیا ددجم  یـسدنهم  روظنمب  اذل  دوب .  لامرن  عیزوت  عبات  کی  هیبش  نایرتشم  یهد  شرافـس  دـنور  هک  دوب  نآ  هدـمآ  تسدـب  هجیتن  دـش . 
شهاک  ، هجیتن رد  دومن . ینیب  شیپ  ار  یتآ  تاشرافس  ناوت  یم  نآ  رد  هک  دیدرگ  داهنـشیپ  شرافـس  تریدم  يارب  يدیدج  لدم  دنیآرف 

يزاس هدایپ  دروم  يداهنـشیپ  لدم  دـعب ، هلحرم  رد  دـیدرگ .  داجیا  شرافـس  لیوحت  ات  تفایرد  نیبام  ینامز  هلـصاف  رد  يا  هظحالم  لباق 
UPD:Ultimus Process) ماـــن هـــب  يرازفا  مرن  رازبا  کـــی  زا  دـــیدج ،  لدـــم  یباـــیزرا  روـــظنمب  سپــــس  تـــفرگ ،  رارق 

تیریدـم دـنیآرف  رد  هک  دـندوب  هتکن  نیا  ياـیوگ  یباـیزرا ، زا  سپ  هدـمآ  تسدـب  ياـهرادومن  لوادـج و  دـش .  هدافتـسا  (Designer

تیریدم اههژاودیلک :  تسا . هدـمآ  تسدـب  يا  هظحالم  لباق  دوبهب  ینامز  رظن  زا  ددـجم ،  یـسدنهم  زا  دـعب  لبق و  لحارم  رد  شرافس ، 
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همدقم شرافس 1 - تیریدم  ددجم ـ  یسدنهم  نیمات –  هریجنز 
یهاگو تسین  اهنامزاس  ینونک  تالکـشم  ياشگهار  یجیردـت  تارییغت  طقف  هک  دـنا  هتفایرد  اهنامزاس  ایند  رـسارس  رد  نامز  تشذـگ  اب 
تارییغت نیا  اـیند  رـسارس  رد  هزورما  دوش .  داـجیا  ناـمزاس  رد  ییاـنبریز  یـساسا و  یتروص  هب  یتارییغت  تسا  مزـال  ناـمزاس  ياـقب  يارب 

اب ار  دوخ  ياـج  ناـمزاس  یلعف  ياـه  هفیظو  نآ  رد  هک  تسا  يدـنور  ددـجم  یـسدنهم  دنـسانش .  یم  ددـجم  یـسدنهم  ماـناب  ار  یبـالقنا 
 . دـنک یم  تکرح  يروحم  دـنیآرف  يوس  هب  ییارگ  هفیظو  تلاح  زا  ناـمزاس  نیارباـنب  هدرک و  ضوع  راـک  بسک و  یلـصا  ياهدـنیآرف 

اهدرکیور و  . ددرگ یم  نامزاس  ندش  رت  یتباقر  هجیتن  رد  اه و  هنیزه  شهاک  راک و  بسک و  دنور  هب  ندیشخب  تعرس  بجوم  رما  نیمه 
هیقبزا تروپنواد  یپمچ و  رمه و  ياه  يژولدتم  هزورما  تسا .  هدش  هئارا  ددجم  یسدنهم  يارب  ناققحم  طسوت  یتوافتم  ياه  يژولودتم 

کی رد  شرافـس  تیریدم  دـنیآرف  ددـجم  یـسدنهم  يارب  تروپنواد  يژولدـتم  زا  قیقحت  نیا  رد  دـنریگ .  یم  رارق  هدافتـسا  دروم  رتشیب 
رارق یسررب  دروم  نآ  یلـصا  ياه  دنیآرف  نیمات و  هریجنز  تیریدم  موهفم  ادتبا  هلاقم  نیا  همادا  رد  تسا .  هدش  هدافتـسا  يدیلوت  تکرش 

نیمات هریجنز  تیریدم  یسررب  - 2 تسا .  یبایزرا  هدش و  يزاس  هدایپ  شرافس  تیریدم  دنیآرف  يارب  يداهنشیپ  لدم  سپس  هتفرگ ، 
 ، ماـخ داوم  ( procurement) هیهت ریظن  ییاه  تیلاـعف  هک  تاـناکما  تالیهـست و  زا  يا  هکبـش  زا  تسا  تراـبع  نیماـت  هریجنز  کـی 

تیریدـم . . دراد هدـهعرب  ار  نایرتشم  هب  هدـش  هتخاس  ياهالاک  نیا  عیزوت  هدـش و  هتخاـس  هتخاـس و  همین  تـالوصحم  هب  داوم  نیا  لیدـبت 
نیمات هریجنز  کی  ازجا  نیبام  يربارت  يدوجوم و  دیلوت ,  نتخاس  گنهامه  لماش  (supply chain managemnt  ) نیمات هریجنز 

یم هیذغت  ار  نآ  هک  يرازاب  يارب  ( efficiency) ییاراک و  ( responsiveness) یهدخساپ زا  نکمم  بیکرت  نیرتهب  ات  دشاب  یم 
 : زا دنترابع  نیمات  هریجنز  یلصا  ءزج   5 دیآ .  تسدب  دنک 

دیلوت - 
 . دنتـسه لیخد  نآ  رد  اهرابنا  تاجناخراک و  هک  تسا  تالوصحم  هریخذ  تخاس و  يارب  نیماـت  هریجنز  کـی  تیفرظ  دـیلوت ،  زا  روظنم 
اما دهد  خساپ  عیرـس  هدوب و  ریذپ  فاطعنا  رازاب  تاناسون  لباقم  رد  دناوت  یم  دشاب  دایز  دـح  زا  شیب  اهرابنا  تاجناخراک و  تیفرظ  رگا 

 . دوشیم رتمک  درکلمع  ییاراک  میهد  شیازفا  ار  اه  تیفرظ  هچره 
يدوجوم - 

 ، نیماـت هریجنز  رد  يدوجوم  دـیامن .  لـمع  نیماـت  هریجنز  رد  ریغتم  دراوم  ربارب  رد  يرفاـب  ناونعب  هک  تسا  نیا  يدوجوم  یلـصا  فدـه 
ندوب ریذپ  فاطعنا  ثعاب  اهالاکزا  ییالاب  رادـقم  يرادـهگن  دریگ .  یم  رب  رد  ار  هدـش  هتخاس  يالاک  ات  هتفرگ  ماخ  داوم  زا  دراوم  یمامت 

 . دنوش مک  نکمم  ياج  ات  اه  هنیزه  دیاب  الاب  ییاراک  ندروآ  تسدب  يارب  تسا و  هنیزهرپ  اما  دوشیم  يرتشم  ياضاقت  ربارب  رد 
تیعقوم - 

هک تسا  هنوگنیا  شخب  نیا  رد  ییاراک  ییوگخـساپ و  نیب  لداعت  يرارقرب  نیم .  ات  هریجنز  يازجا  ییاـیفارغج  نامدـیچ  زا  تسا  تراـبع 
اه تیلاعف  ای  میروآ  تسدب  يداصتقا  رتشیب و  ییاراک  ات  مینکرارقرب  دودحم  هطقن  دنچ  رد  زکرمتم  تروصب  ار  اه  تیلاعف  میریگب  میمصت 

. دریگ تروص  رتهب  یهدخساپ  ات  مینک  شخپ  ناگدننک  نیمات  نایرتشم و  هب  کیدزن  يدایز  طاقن  رد  ار 
لقن لمح و  - 

نوناق کی  ناونعب  نیمات .  هریجنز  کی  رد  فلتخم  ازجا  نیب  هدـش  هتخاس  لوصحم  ات  هتفرگ  ماخ  داوم  زا  زیچره  تکرح  زا  تسا  تراـبع 
تسا و رتشیب  نآ  لاقتنا  هکبـش  یهدخـساپ  تیمها  دـیکات و  یکینورتکلا )  تاعطق  لثم  دـشاب (  رتـالاب  لوصحم  کـی  شزرا  هچره  یلک 

تاعالطا  . - تسا رتشیب  دیاب  نآ  هکبش  ییاراک  دشاب  رتمک  لوصحم  کی  شزرا  هچره 
ار مکحتـسم  یطابترا  لماک  عقومب و  قیقد  ياه  هداد  دروآ .  یم  مهارف  ار  نیمات  هریجنز  ءازجا  هیقب  درکلمع  اه و  تیلاعف  طابترا  ءزج  نیا 

 . دنریگب ناشدرکلمع  دروم  رد  تسرد  یتامیمصت  نیمات  هریجنز  کی  نورد  اه  یناپمک  دنوشیم  ثعاب  دنروآ و  یم  مهارف 
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اه و يرتشم  (، retailer  ) ناـشورف هدرخ  (، distributer  ) ناگدـننک عیزوت  ناگدـننک ،  دـیلوت  لماش  هتفای  طسب  نیمات  ياه  هریجنز 
نیمات هریجنز  تیریدم  ياهدنیآرف   1-2 دنشاب .  یم  (service provider  ) سیورس هدننک  هئارا  ياه  یناپمک 

هک ییاه  نامزاس  زا  يا  هکبـش  لوط  رد  يراک  یلـصا  ياهدـنیآرف  تیریدـم  زا  تسا  تراـبع  يدـنیآرف  دـید  زا  نیماـت  هریجنز  تیریدـم 
نیمات هریجنز  تیریدم  یلصا  ياهدنیآرف  دریگ .  یمربرد  ار  یلصا  هدننک  نیمات  ات  ییاهن  يرتشم  زا  دنهد و  یم  لیکـشت  ار  نیمات  هریجنز 

 : زا دنترابع  هدش و  فیرعت  ( Global Supply Chain Forum  ) نیمات هریجنز  یمومع  عمجم  ياضعا  طسوت 
(Customer Relationship Management) يرتشم طباور  تیریدم  - 

(Customer Service Management) يرتشم سیورس  تیریدم  - 
(Demand Management) ضاقت تیریدم  - 

(Order Fulfillment) شرافس لیمکت  - 
(Manufacturing Flow Management  ) دیلوت نایرج  تیریدم  - 

(Supplier Relationship Management) ناگدننک نیمات  طباور  تیریدم  - 
(Product development and Commercialization  ) لوصحم ندومن  يراجت  هعسوت و  - 

(Return Management  ) تشگرب تیریدم  - 
مزال دندش  يزاس  هدایپ  نامزاس  نورد  اهدنیآرف  هک  یماگنه  دراد  داقتعا  رمه  لکیام  دنا .  هدـش  صخـشم  زین  لکش 1  رد  اهدنیآرف  نیا 

اه یناپمک  نیب  هک  تسا  ییاهدـنیآرف  ندرک  هداس  ندومن و  رثوم  يدـعب  هلحرم   . مینک يزاس  هداـیپ  زین  اـه  یناـپمک  نیباـم  ار  اـهنآ  تسا 
يارب دیدج  يا  هویش  هک  دوب  دنهاوخ  ییاه  یناپمک  نآ  هدنرب  دریگ و  یم  رد  رتشیب  دوس  دمآرد و  رس  رب  گنج  هک  تساج  نیا  دنتـسه . 

دنهاوخ ییاهنآ  اه  یناپمک  نیا  دـنیامن .  تیریدـم  هدومن و  حرط  نامزاس  رد  یلوط  تروصب  ار  ییاهدـنیآرف  دـنبایب و  دوخ  راک  بسک و 
دنرادوخرب .  ییالاب  هدزاب  زا  هک  دوب 

يداهنشیپ لدم  نیمات 3 - هریجنز  تیریدم  ياهدنیآرف  لکش 1 – 
تکرـش کی  رد  رافـس ش »  تیریدـم  دـنیآرف «  نیمات ،  هریجنز  تیریدـم  ياـه  دـنیآرفریز  نیب  زا  دـش  هداد  حیـضوت  ـالبق  هک  روطناـمه 

تدـم نآ  لیوحت  ات  شرافـس  تفایرد  زا  هدوبن و  مزال  ییاراک  ياراد  دوجوم  دـنیآرف  هکیئاـجنآ  زا  تفرگ .  رارق  یـسررب  دروم  يدـیلوت 
لیلد هب  دوش .  بانتجا  ینالوط  ینامز  هلـصاف  نیا  زا  نآ  رد  هک  مییاـمن  هئارا  یلدـم  هک  تسا  نیا  رب  دـصق  دـشک  یم  لوط  يداـیز  ناـمز 
دنور ادتبا  دندرگ  هسیاقم  رگیدکی  اب  لدم  ود  نیا  هک  تسا  نیا  رب  دصق  هدوب و  یلبق  لدم  اب  یکرتشم  لصف  ياراد  يداهنشیپ  لدم  هکنآ 

یفلتخم ياهشور  هب  دناوت  یم  شرافس  نداد  دنک .  یم  هعجارم  هدننک  دیلوت  یناپمک  هب  يرتشم  ادتبا  ددرگ .  یم  حیرشت  دنیآرف  نیا  یلک 
رارق یبایزرا  دروم  يرتشم  رابتعا  شرافـس  نداد  زا  سپ  سکف .  نفلت و  قیرط  زا  ای  لیمیا  بو و  قیرط  زا  هعجارم  لـثم  دریذـپ ،  تروص 

رادروخرب مزال  رابتعا  زا  يرتشم  هکیتروص  رد  اـما  دوش  یم  در  شرافـس  تفرگن ،  رارق  دـییات  دروم  يو  راـبتعا  هکیتروص  رد  دریگ .  یم 
رارق یسررب  دروم  لقن  لمح و  تاناکما  هیلوا و  داوم  يدوجوم  رظن  زا  شرافس  تایئزج  هک  تروصنیدب  دوشیم  لیمکت  يو  شرافـس  دوب 

لاسرا يریگراب ،  دیلوت ،  لثم  شرافـس  لیمکت  لحارم  زا  کیره  يارب  نآ  رد  هک  دوشیم  هدامآ  ینامز  لودج  دـعب  هلحرم  رد  دریگ .  یم 
هبـساحم لماش  يراذـگ  تمیق  دوش .  یم  يراذـگ  تمیق  هدـش  هدامآ  يالاک  نآ  زا  سپ  دریگ .  یم  تروص  صاخ  يدـنبنامز  لـیوحت  و 

تایلمع سپـس  دـشاب .  یم  هلومحم  لاسرا  يریگراب و  ياه  هنیزه  تافیفخت و  تایلام و  هبـساحم  دـیلوت ،  ياـه  هنیزه  هیلوا ،  داوم  تمیق 
زا سپ  يرتـشم  ددرگ و  یم  لاـسرا  يرتـشم  يارب  هدـش و  رداـص  روتکاـف  تیاـهن  رد  دریذـپ .  یم  تروص  هلوـمحم  لاـسرا  يریگراـب و 

لدم  ياه  یگژیو   : 1-3 دیامن .  یم  تخادرپ  روتکاف  اب  الاک  تقباطم 
هک یماگنه  هکنآ  لوا  دراد .  یساسا  توافت  دنچ  دش ،  هداد  حیـضوت  قوف  رطـس  دنچ  رد  هک  یمومع  لدم  اب  هسیاقم  رد  يداهنـشیپ  لدم 

تیریدم www.Ghaemiyeh.comیسدنهم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 189زکرم  هحفص 49 

http://www.ghaemiyeh.com


کناب کی  رد  اهنآ  يرادهگن  نایرتشم و  لیافورپ  داجیا  ددرگ .  یم  هیهت  یلیافورپ  يو  تاعالطا  زا  دـنک  یم  هعجارم  یناپمک  هب  يرتشم 
زا دـنیامن  یم  هعجارم  یناپمک  هب  راـب  نیلوا  يارب  هک  یناـیرتشم  يدـعب ،  تاـعجارم  رد  اـت  دومن  دـهاوخ  کـمک  یناـپمک  هب  یتاـعالطا ، 

لئاق هژیو  تالیهـست  اهنآ  يارب  دـهد و  زیمت  میمان  یم  رادافو »  نایرتشم  ار «  اهنآ  دـنیامن و  یم  هعجارم  راب  نیمدـنچ  يارب  هک  یناـیرتشم 
ناوت یم  دومن  هعجارم  راب  نیمدـنچ  يارب  يرتشم  کی  هکنیا  زا  سپ  هک  تسا  نآ  نایرتشم ،  لیافورپ  يرادـهگن  رگید  مهم  تیزم  دوش . 

رد دومن .  لیوحت  هدامآ  هیهت و  ار  يو  رظن  دروم  يالاک  يدعب ،  تاعجارم  زا  شیپ  درک و  ینیب  شیپ  ار  يو  تاشرافس  تاعجارم و  دنور 
 . تفای دهاوخ  شهاک  یهجوت  لباق  رادقم  هب  نآ  لیوحت  ات  شرافس  تفایرد  نیب  ینامز  هلصاف  تروصنیا 

 . دـهد ناـشن  ار  دـنیآرف  نـیا  تاـیئزج  دـناوت  یم  ( ، UML)Unified Modeling Language شورب يداهنـشیپ  لدـم  شیامن 
مدقت رظن  زا  اراه  تیلاعف  لحارم  یلاوت  رادومن  دنهد .  یم  ناشن  یناپمک  هاگدید  يرتشم و  هاگدید  زا  ار  دنیارف  دربراکدروم ، ياهرادومن 
سالک رادومن  رد  دـنیآرف  نیا  زا  زین  روتکاف  شرافـس و  يدوجوم ،  لوصحم ،  يرتشم ،  ياهـسالک  نینچمه  داد .  دـهاوخ  ناشن  رخاـت  و 

يزاس هدایپ  - 4 دنشاب .  یم  تیمها  زئاح 
نیا ماجنا  يارب  دوشیم .  ینیب  شیپ  لبق  زا  نایرتشم ،  تاشرافس  دنور  هک  تسا  نیا  يداهنشیپ  لدم  ياهیگژیو  زا  دش  هراشا  هک  روطنامه 

طسوت یهد  شرافس  دنور  هک  دمآ  تسدب  هجیتن  نیا  اه  هداد  لیلحت  زا  دش و  یـسررب  هرود  دنچ  یط  فلتخم  نایرتشم  تاشرافـس  راک ، 
دنچ تاعالطا  نتشاد  اب  ناوت  یم  نیاربانب  دشاب .  یم  لامرن  عیزوت  عبات  کی  هب  هیبش  صخشم  یگدنکارپ  نیگنایم و  کی  ياراد  نایرتشم 
هدش هدافتسا   decision pro ماـن هب  يرازفا  مرن  يرازبا  زا  فدـه  نیا  هـب  ندیـسر  يارب  دوـمن .  ینیب  شیپ  ار  یتآ  ياـه  هرود  هرود ، 

لدم ییاراک  یبایزرا  - 5 تسا . 
ماـن هـب  يرازفا  مرن  يرازبا  زا  نآ ،  زا  سپ  ددــجم و  یــسدنهم  زا  لــبق  تلاــحود  رد  شرافــس «  تیریدــم  لدــم «  یباــیزرا  روـظنمب 

ياهدـنیآرف زیلاـنآ  يزاسلدـم و  یحارط ،  ییاـناوت  رازفا  مرن  نیا  تـسا .  هدـش  هدافتـسا  ( UPD)Ultimus Process Designer

 . دوش یم  هداد  حیضوت  رصتخم  تروصب  هک  دراد  ار  يراک 
هلحرم هب  هلحرم  کی  زا  راـک  ناـیرج  یگنوگچ  نداد  ناـشن  يارب  هک  دوشیم  هیهت  دـنیآرف  زا  يا  هشقن  هلحرم  نیا  رد  یحارط :  هلحرم  - 1

 . دوریم راکب  دتفا  یم  هلحرم  کی  رد  هک  یتاقافتا  رگید و 
زا يا  هعومجم  زا  تسا  ترابع  ویرانـس  ددرگ .  یم  ارجا  نآ  ساسارب  دنیآرف  هک  دوش  یم  هیهت  ییویرانـس  هلحرم  نیا  رد  يزاسلدم :  - 2

لالخ رد  تسا  نکمم  هک  یفلتخم  عیاقو  لامتحا  دریگ و  یم  رارق  هدافتـسا  دروم  يراک  دـنیآرف  کـی  رد  هک  یعباـنم  دروم  رد  تایـضرف 
دتفیب .  قافتا  دنیآرف 

يزاس هیبش  تسا  هدش  نییعت  لبق  هلحرم  رد  هک  ییویرانـس  اب  قباطم  دیاب  هدـش  داجیا  لدـم  دـنیآرف ،  راتفر  ینیب  شیپ  روظنمب  زیلانآ :  - 3
رت کیدزن  یعقاو  يایند  هب  هدمآ  تسدب  جیاتن  دشاب  رتشیب  دـنوشیم  ارجا  اه  ویرانـس  هک  یتاعفد  دادـعت  هچره  تسا  یهیدـب  دوش .  زیلانآو 

 . دوب دنهاوخ 
هب راک  نیا  رارکت  اب  دوش و  يزاس  هیبش  یعقاو  ياه  ویرانـس  تحت  هدش  یحارط  دـنیآرف  دـهد  یم  هزاجا  هک  تسا  نآ  رازبا  نیا  يایازم  زا 

یلحارم دروم  رد  تسا  نکمم  ویرانـس  رد  تایـضرف  زا  یـضعب  هک  تسا  حیـضوت  هب  مزال  میـسرب .  زاین  دروم  دـنیآرف  يارب  لماک  یحرط 
رد تاعالطا  یمامت  تسا  مزال  یحارط ،  زا  لبق  ددرگ .  یم  ارجا  دـنیآرف  لـک  دروم  رد  رگید  یـضعب  هکیلاـح  رد  دـنوش  لاـمعا  صاـخ 

ددرگ یم  ماجنا  هشیمه  هلحرم  مادک  دوشیم و  ماجنا  یصاخ  طیارـش  تحت  هلحرم  مادک  مییامن  نییعت  الثم  دوش  يروآ  عمج  دنیآرف  دروم 
يداهنشیپ لدم  زیلانآ  . 

 ، دوشیم تفایرد  شرافس  دوشیم .  میسرت  لکش 4  قباطم  لدم  ادتبا  مینک .  یم  زاغآ  ار  رظن  دروم  لدم  زیلانآ  قوف ،  تاحیـضوت  ساسارب 
رد دوشیم و  در  يو  شرافـس  دـشابن  رادروخرب  مزـال  راـبتعا  زا  يرتشم  هکیتروصرد  دریگ .  یم  رارق  یـسررب  دروم  يرتشم  راـبتعا  سپس 
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 . دوشیم کـچ  هدـش  شرافـس  لوصحم  هیهت  روظنمب  مزـال  ماـخ  داوم  يدوجوم  دـش .  دـهاوخ  یـسررب  شرافـس  تاـیئزج  تروصنیاریغ 
مزال يدوجوم  هکیتروص  رد  اما  دیامن  یم  یط  ار  دوخ  يداع  دنور  شرافـس  دـشاب  هتـشاد  دوجو  یفاک  هزادـنا  هب  يدوجوم  هکیتروصرد 

 ، دیلوت نامز  هلحرم  نیا  رد  دسریم .  ارف  يدنبنامز  هلحرم  نآ  زا  سپ  دش و  دهاوخ  ماخ  داوم  هیهت  هلحرم  دراو  دنیآرف  دشاب  هتشادن  دوجو 
يریگراب و سپس  دوشیم ،  يراذگ  تمیق  دش  دیلوت  لوصحم  هکنآ  زا  سپ  دش .  دهاوخ  نییعت  لوصحم  لاسرا  يریگراب و  يدنب ،  هتـسب 

دوشیم .  ماجنا  تخادرپ  تیاهن  رد  دشاب و  یم  روتکاف  رودص  يدعب  هلحرم  دوشیم .  لاسرا 
 : زا دنترابع  دنا  هدش  ظاحل  لدم  نیا  هب  طوبرم  يویرانس  رد  هک  یتایضرف 

 . دوش یم  دییات  لامتحا 87 % اب  هدش و  در  لامتحا 13 % اب  نایرتشم  رابتعا  - 1
 . دراد دوجو  ماخ  داوم  يدوجوم  لامتحا 79 % هب  دوش و  هیهت  ماخ  داوم  دیاب  لامتحا 21 % هب  ماخ ،  داوم  يدوجوم  یسررب  هلحرم  رد  - 2

هدـش هتفریذـپ  تاشرافـس  دادـعت  یـسررب  اب  ریداقم  نیا  دوشیم .  تفایرد  فارحنا 0.27  اـب  شرافـس  زورره 3.64  رد  طـسوتم  روـطب  - 3
شیامن لکـش 2 :  دـشاب .  یم  لکـش 2  قباـطم  نآ  رادومن  هک  تسا  هدـمآ  تسدـب  هزور  هرود 100  کی  یط  يدـیلوت  تکرـش  کیرد 

کی ياراد  دنا  هدش  صخـشم  لکـش 3  رد  هک  دـنیآرف  لحارم  زا  کی  ره  يراک 1 - زور  رد 100  هدش  تفایرد  تاشرافـس  یگدنکارپ 
دنیآرف لـحارم  لکـش 3 –  تسا .  هدـش  هدروآ  لودـج 1  رد  ریداقم  نیا  هک  دنـشاب  یم  يراکیب  نامز  تدـم  کی  يراک و  ناـمز  تدـم 

دنیآرف  لحارم  شرافس  تیریدم 
 Task Time

 Lag Time Sigma

 Mean

 sigma

 ( Accept Order شرافس (  تفایرد   Mean

 0.17
 0.5

 0.24
 ( Check Inventory رابتعا (  ندومن  کچ   1.5

 0.63
 3

 0.37
 ( Order Capture شرافس (  تایئزج  ندرک  عمج   1

 0.35
 1

 0.34
 ( Check Inventory يدوجوم (  یسررب   1

 0.61
 3

 0.36
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 ( Inventory management يدوجوم (  تیریدم   1
 0.6

 4
 0.25

 ( Procurement ماخ (  داوم  هیهت   1.5
 1.03
زور  4
 0.23

 ( Schadule يدنبنامز (   1.5
 0.53

 6.5
 0.35

( Costing يراذگ (  تمیق   1
 0.62

 5.5
 0.54

 ( shipping and delivery لاسرا (  يریگراب و   2
 0.78

 3.5
 0.32

 ( Invoice روتکاف (  رودص   1
 0.13

 0.5
 0.23

( Payment تخادرپ (   1.5
 0.35

 1
 0.33

یبایزرا زا  لصاح  جیاتن  شرافس  تیریدم  دنیآرف  فلتخم  لحارم  فقوت  راک و  ماجنا  نامز  تدم  لودج 1 :   1
تایئزج اب  لودج 2  جیاتن  ددرگ و  یم  ارجا  هبترم  يارب 25  دنیآرف  تسا ،  هدش  هدروآ  لودج 1  رد  نآ  تایئزج  هک  ییویرانـس  دوجو  اب 
شرافس ره  يارب  طسوتم  روطب  نآ  لیوحت  ات  شرافـس  تفایرد  نامز  تدم  دشاب  یم  صخـشم  لودج  رد  هک  روطنامه  دیآ .  یم  تسدب 
لحارم عومجم  هزادـنا  هب  اهنت  يرتشم  دـید  زا  شرافـس  ماجنا  دـنوش  ینیب  شیپ  تاشرافـس  رگا  هکیتروص  رد  دـشک  یم  لوط  زور   1.46

ربارب 0.56 قوـف  يزاـس  هیبـشرد  عوـمجم  نیا  طـسوتم  تشاد . دـهاوخ  جاـیتحا  ناـمز  لاـسرا  يریگراـب و  يراذـگ و  تمیق  يدـنبنامز ، 
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تبسن دندرگ  ینیب  شیپ  تاشرافـس  هک  یتلاح  رد  يدیلوت  تکرـش  نیا  رد  هک  دوشیم  هجیتن  ددع  ود  نیا  هسیاقم  زا  دشاب . یم  يراکزور 
یم شرافس  لیوحت  تعرـس  رد  يا  هظحالم  لباق  تفرـشیپ  يایوگ  مقر  نیا  هک  دیآ  یم  تسدب  لداعم 2.63  یـشهج  لومعم ،  تلاح  هب 

 Incident دشاب . 
( Total - Day(s

 New Model Total Day(s) 1
 0.94

 2 0.61
 0.90

 3 0.66
 1.08

 4 0.73
 0.16

 5 0.00
 1.03

 6 0.65
 1.06

 7 0.64
 1.06

 8 0.67
 1.07

 9 0.61
 0.17

 10 0.00
 1.07

 11 0.61
 1.12

 12 0.77
 5.02

 13 0.66
 1.14

 14 0.80
 0.16

 15 0.00
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 1.05
 16 0.61

 1.03
 17 0.70

 1.02
 18 0.63

 0.82
 19 0.55

 3.95
 20 0.68

 1.10
 21 0.63

 0.20
 22 0.00

 0.97
 23 0.65

 5.95
 24 0.69

 1.08
 25 0.68

 3.34
 Minimum 0.67

 0.16
 Maximum 0.00

 5.94
 Average 5.94

 1.46
 Standard Deviation 0.56

 1.48
 Count

 25
دیدج ياهراکهار  يریگ و  هجیتن  دنیآرف 6 - یبایزرا  زا  لصاح  جیاتن  لودج 2 – 

یلبق لدم  اب  لدم  نیا  ییاراک  تقرگ .  رارق  یسررب  دروم  دش و  داهنشیپ  شرافـس »  تیریدم  دنیآرف «  يارب  يدیدج  لدم  قیقحت  نیا  رد 
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ات شرافـس  تفایرد  نیب  ینامز  هلـصاف  دز و  نیمخت  ار  یتآ  یهد  شرافـس  دـنور  ناوت  یم  يداهنـشیپ  لدـم  زا  هدافتـسا  اب  دـش .  هسیاـقم 
تلاحود رد  دنیآرف  يزاس  هیبش  اب  هک  دش  هدافتـسا  يرازفا  مرن  رازبا  کی  زا  هدمآ  تسدب  دوبهب  شیامن  يارب  دومن .  هاتوک  ار  نآ  لیوحت 

دروم نیا  زا  دعب  هک  هچنآ  دومن .  کمک  ود  نآ  هسیاقم  هب  لوادج  داجیا  اهرادومن و  مسر  طسوت  نآ ،  زا  دعب  ددـجم و  یـسدنهم  زا  لبق 
تکرش کی  رد  دنیآرف  نیا  دشاب .  یم  نیمات  هریجنز  تیریدم  ياه  دنیآرفریز  رگید  يارب  ددجم  یسدنهم  لدم و  هئارا  دوشیم ،  یـسررب 
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همرترشن نارهت .  یناهارف .  یناریجنز  اضر  يرگسع و 
 . نارهت ینادازآ .  رـصن  زورهب  یعیفر و  دومحم  همجرت  لوا  پاچ  نیمات .  هریجنز  تیریدم  دیرخ و   ، 1382 ناو .  یج  ناجرآ  لیو ،  - 3

 . ناکرا تاراشتنا 
نارگابید يرنه  یگنهرف  هسسوم  نارهت .  لوا .  پاچ  لا .  ماوی  زا  يریگ  هرهب  اب  رازفا  مرن  یسدنهم   ، 1383 يدهم .  ریما  رف ،  تیاده  - 4

امن  * نارهت

ریذپان بانتجا  یترور  ضـ ددجم ، یسدنهم 

تیریدم رد  يروآون  یسدنهم  reengineering ... 
دماح یقتم  اضریلع 

  
يرایـسب دـیرخ  باـختنا و  تردـق  هک  تـسا  هـتفرگ  یباتـش  ناـنچ  یتعنـص  عـماوج  تامدـخ  تـالوصحم و  رد  رییغت  يروآونهمدـقم و    

رییغت تعرس  درادن . ماود  هام  دنچ  زا  شیب  اهالاک  زا  يرایـسب  ندوب  ون  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ، هتفرگ  نایرتشم  زا  ار  تامدخو  تالوصحم 
راتفر و هک  تسا  هدرک  نایامن  يداصتقا  ياههاگنب  یماـمت  رد  يا  هنوگ  هب  ار  دوخ  ریثاـت  داـصتقا  ندـش  یناـهج  اـهالاک و  تامدـخ و  رد 

دنا هدرکن  گنهامه  تار  ـــــ ییغت نیا  اب  ار  دوخ  هک  ییاهنامزاس  عماوج و  . تسا هتفرگ  رارق  تارییغت  نیا  ریثاـت  تحت  مدرم  ماـمت  گـنهرف 
يداصتقا ياههاگنب  اهنامزاس و  رد  تباقر  . دنتـسه يدوبان  هبور  عماوج  هنوگ  نیا  رد  يداصتقا  ياههاگنب  دنراد و  یگدنام  بقع  ساسحا 

ثعاب گنرد  يا  هظحل  دسر . یم  رظن  هب  نکممریغ  لاحم و  تاقوا  رتشیب  اهنآ  هب  ندیـسر  روصت  هک  دراد  یباتـش  تعرـس و  نانچ  ورـشیپ 
هتـشاذگ و ریثات  یعامتجا  ياهراجنه  همه  يداصتقا و  ياههاگنب  رب  رییغت  تعرـس  . دوش یم  يداصتقا  ياـههاگنب  يدوباـن  یتح  فذـح و 

تعرـس تباقر و  رازاب  نیا  رد  . دـماجنیب عماوج  نآ  یـشاپورف  هب  تسا  نکمم  دنـشاب  هتـشادن  عیرـس  رییغت  ناوت  یعامتجا  ياـهراجنه  رگا 
ورـشیپ ياهنامزاس  رییغت  يروآون و  لباقم  رد  طوقـس  زا  يریگولج  يارب  یلح  هار  دـناوت  یم  يداصتقا  ياههاگنب  داحتا  ایآ  تسین ؟ هراچ 

ار دوخ  يروآون  شـشوک و  راک ، اب  دـیاب  دـنک  رییغت  اهگنهرف  دـنک ، رییغت  اـهراتفر  دـیاب  اـی  تسیفاـک ؟ دـننک  رییغت  اـهنامزاس  رگا  ؟ دـشاب
ياقب هب  درک و  تکرح  هعـسوت  هتفرـشیپ و  يایند  اب  گنهامه  ماگمه و  ناوت  یم  هنوگچ  میوشن  دوبان  ات  مینک  تباقر  يایند  اـب  گـنهامه 
يارب یعناوم  تالکـشم و  هچ  ریخ ؟ ای  دـننک  شهج  دـنناوت  یم  یعامتجا  ياهداهن  يداصتقا و  ياههاگنب  اهنامزاس و  اـیآ  ؟ داد همادا  دوخ 
رییغت میبای و  رییغت  مینک ، شهج  میناوت  یم  ام  میناوت ؛ یم  ام  میریذپب  هک  تسا  نیا  يراک  ره  ماجنا  لوا  طرـش  ؟ دراد دوجو  ندرک  شهج 

یگدنز رد  لداعت  مظن و  هب  میربب و  ابقر  زا  ار  تقبـس  يوگ  و  مینک ، یگدنز  یناهج  مینک و  رکف  یناهج  میوش ، یناهج  میناوت  یم  میهد .
یناهج شهج و  رییغت و  درادـن . تریاغم  ام  تاداقتعا  اب  ندـش  یناهج  شهج ، رییغت ، میریذـپب  هک  تسا  نیا  مود  طرـش  . میـشیدنیب يرـشب 
دـشابن اهتلم  یعرـش  تاداقتعا  اهتلم و  عفانم  ریاغم  هک  ییاج  ات  یعاـمتجا  ياـهداهن  اـهنامزاس و  يداـصتقا ، ياـههاگنب  راـتخاس  رد  ندـش 

ینونک هتفایان  هعـسوت  ياهتلم  دندشن  رادیب  ی  ـــــ تعنـص بالقنا  يادص  اب  هک  ییاهنآ  دـسیون : یم  رورتسل » .» دـنراد هعـسوت  دـشر و  ناکما 
ریقف نانیشن  هیشاح  ملـسم  روط  ه  ــــ دندنب ب یم  ادص  نیا  رب  ار  دوخ  شوگ  هک  ییاهنآ  تسا  هار  رد  رگید  ییادص  نونکا  دنا . هتفرگ  بقل 

نامزاس و يزاسزاب  يارب  يا  هویـش  ددجم  یـسدنهمددجم  یـسدنهم  . ددجم یـسدنهم  يادص  تسیچ ؟ ادص  نآ  دوبدـنهاوخ . ادرف  يایند 
يا هلاقم  راشتنا  اب  هک  تسا  رمه  لکیام  روسفورپ  هیرظن  نیا  حارط  درک . روهظ  تیریدـم  تایبدا  رد  ههد 90  زاغآ  رد  هک  تسا . تیریدم 
يو باتک  تشاد . هضرع  تیریدم  ناهج  هب  ار  ینامزاس  یشیدنارگد  نیداینب و  میهافم  لاس 1991  رد  ویویر » سنیزیب  دراوراه   » هلجم رد 

لاس 1991 زا  شیپ  يرایسب  ثحابم  . دش رشتنم  لاس 1993  رد  یپمچ  زمیج  کمک  اب  ینامزاس » بالقنا  روشنم  ددجم  یسدنهم   » ناونع اب 
هک يروآوـن و ... ، TQM نزیاک ، رییغت ، تیریدـم  تیریدـم ، نامزاس  دوبهب  لثم  دوب  حرطم  تیریدـم  ناـمزاس و  يزاـسزاب  صوصخرد 
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دوخ زا  شیپ  یتیریدـم  دـتم  ریاس  زا  ار  ددـجم  یـسدنهم  هک  هچنآ  اـما  دوب . هدرک  لوغـشم  دوخ  هب  ار  تیریدـم  نازادرپ  هیرظن  ناریدـم و 
یـسدنهم عیدـب  هویـش  درک  حرطم  یتیریدـم  ثحابم  اهنامزاس و  رد  یبالقنا  يروئت  کی  ناونع  هب  ار  ددـجم  یـسدنهم  تخاـس و  زیاـمتم 

هدش هتفرگ  راک  هب  تایبدا  هب  هجوت  نودب  ددجم  یسدنهم  تخانـش  . دش یم  يزیر  حرط  دنیارف  حالـصا  یـسررب و  ساسارب  هک  دوب  ددجم 
، دشاب یتیریدم  ياهیروئت  ریاس  اب  يروئت  نیا  لماعت  ددجم  یـسدنهم  تخانـش  يارب  هار  نیرتهب  دـیاش  تسین و  نکمم  تیریدـم  مولع  رد 

راچد تیریدم  ياهیروئت  زا  یلگنج  نایم  رد  دنا  هتفرگ  راک  هب  یتح  دنا و  هتخادرپ  ددجم  یسدنهم  هعلاطم  هب  هک  یناسک  زا  يرایـسب  اریز 
ددجم یسد  ـــ نهم ناحارط  ینارگن  تابجوم  دنا و  هدرک  یفرعم  ددجم  یسدنهم  ناونع  هب  ار  یضقانتم  ياهنوجعم  دنا و  هتشگ  یمگردرس 

ریاـس اـب  ار  ددـجم  یـسدنهم  میا و  هدـیزگ  ددـجم  یـسدنهم  يارب  ار  یلماـعت  هویـش  هلاـقم  نیا  رد  . دـنا هدرزآ  ار  اـهنآ  هدروآ و  مهارف  ار 
یلاع ناریدم  میـشاب و  هدرک  هئارا  ددجم  یـسدنهم  زا  یقیقد  مهف  هکنآ  دیما  هب  میا  هداد  رارق  هعلاطمدروم  هدرک و  سایق  حرطم  ياهیروئت 

. دنریگ راک  هب  ار  نآ  دنربب و  یپ  ریذـپان  بانتجا  ترور  ــ ـض کی  ناونع  هب  ددـجم  یـسدنهم  هویـش  عوضوم و  تیمها  هب  زین  هبترمدـنلب  و 
لک عومجم و  هب  هک  يراتفر  مولع  ساسارب  تسا  یـشناد  نامزاس  دوبهب  تسیچ ؟ نامزاس » دوبهب   » يروئتنامزاس دوبهب  ددجم و  یـسدنهم 

اهماظن يزاسهب  رییغت و  هعسوت و  رب  دوش و  یم  هدراذگ  ارجا  دروم  هب  نامزاس  یلاع  تیریدم  تکراشم  يراکمه و  اب  دراد و  رظن  نامزاس 
نآ ییاهن  فدـه  دراد و  زکرمت  تدـم  نایم  تدـم  هاتو  ــ ياهتیرومام ک اهفدـه و  فارطا  رد  نامزاس  دوبهب  ياـهتیلاعف  دزرو . یم  دـیکات 

لئاق کیکفت  دیاب  هعسوت  تیریدم  موهفم  نامزاس و  دوبهب  موهفم  نیب  هتبلا  . تسا ینامزاس  یـشخبرثا  تیافک و  هجرد  تمالـس و  شیازفا 
تروص هب  تیریدـم ، يزاسهب  شرورپ و  تیریدـم  دوبهب  زا  فدـه  . دنتـسه یتوافتم  ياـههاگرظن  ياراد  ًاـساسا  موهفم  ود  نیا  اریز  دـش 

هعـسوت و فارطا  رد  اهتیلاعف  ًاـساسا  دراد  هجوت  تیریدـم  يزاـسهب  شرورپ و  هب  هکنآ  نمـض  ناـمزاس  دوبهب  هک  یلاـحرد  تسا  يدارفنا 
دوبهب يارب  تدمدنلب  ياهـششوک  ار  نامزاس  دوبهب  . دـنراد یلک  متـسیس  درکلمع  رد  یتایح  شقن  هک  ددرگ  یم  زکرمتم  ییاهماظن  دوبهب 
يروئت زا  يریگ  هرهب  اب  شخبرثا  ینامزاس  گنهرف  تیریدم  قیرطزا  هژیوب  تالکشم  لئاسم و  لح  تایحدیدجت و  يزاسون و  ياهدنیارف 
نامزاس دوبهب  هاگدید  رد  دوش  یم  هظحالم  قوف  فیراعت  هب  تیانعاب  . دـنناد یم  ینادـیم  تاقیقحت  يدربراک و  يراتفر و  مولع  يروانف  و 

یـسدنهم هاگدـید  رد  یلو  تفای  تسد  ینامزاس  راتخاس  دوبهب  هب  ینامزاس  راتفر  دوبهب  لاـناک  زا  دـیاب  یناـمزاس  دوبهب  هب  ندیـسر  يارب 
رب ینتبم  فیرعت  اب  ینامزاس  دوبهب  ددجم  یـسدنهم  نیاربانب ، . دنـسر یم  ینامزاس  راتفر  دوبهب  راتخاس و  دوبهب  هب  اهدنیارف  دوبهب  زا  ددجم 

ا ـ،ـــ هدنیارف تخانش  زا  هدافتسا  اب  ددجم  یسدنهم  دوش . یم  رجنم  ینامزاس  دوبهب  هب  دوخ  ماع  يانعم  هب  اما  تسین  ینامزاس  راتفر  يروانف 
هب نامزاس  دوبهب  نینچمه  يراتفر ، مولع  تیریدـم  يروانف  زا  هدافتـسا  اب  نامزاس  دوبهب  یلو  دـسر  یم  ینامزاس  دوبهب  هب  اـهنآ  حالـصا  و 

ماجنا دزرو . یم  دـیکات  اهدـنیارف  متـسیس و  رد  یعفد  بالقنا  هب  ددـجم  یـسدنهم  دراد و  دـیکات  يزاـسون  دـنیارف  دوبهب  ندوب  تدـمدنلب 
تالوحت هب  اهنت  هن  ددـجم  یـسدنهم  رد  دـنک و  یم  ـه  جوت دوبهب  رارمتـسا  ابقر و  دـیدهت  هب  نامزاس  دوبهب  يروئت  رد  یناـمزاس  يزاـسهب 

شیپ ار  ناکما  نیا  دشاب و  زین  هدـنیآ  رد  اهیروانف  ياریذـپ  هک  دـنک  یم  یحارط  يا  هنوگ  هب  ار  دـنیارف  هکلب  دراد  هجوت  يروا  ــ نف دـیدج 
قیبطت هب  ینامزاس  تعدب  ینامزاس  تارییغت  ینامزاس  راتفر  دوبهب  تایبدا  رد  . دنوش یسدنهم  ًارمتـسم  ًاددجم و  اهدنیارف  هک  دنک  یم  ینیب 

یلو . دزادرپ یم  یللملا  نیب  یلخاد و  طیحم  لک  ورازاب  تعنـص ، حطـس  نامزاس و  حطـس  رد  راتفر  ای  دنیارف  شور ، هدـیا ، کی  اب  نامزاس 
بسانم يوگلا  باختنا  نامه  ددجم  یـسدنهم  دنا  هدرک  نا  ــ مگ یخرب  تسین و  حرطم  نامزاس  قیبطت  ثحب  ددجم ، یـسدنهم  تایبدا  رد 

دنشاب هتشاد  صخاش  رایعم و  کی  دیاب  هاوخلد  تیعضو  هب  ندیـسر  يارب  قیبطت  يارب  دندقتعم  اهنآ  و  تسا . ( BENCHMARKING)
ياهرازفا مرن  هنایار و  هزورما  دندقتعم  بسانم  يوگلا  باختنا  يروئت  ناجورم  یخربدـنا  هدیـسر  دوخ  فدـه  هب  دـننک  ارجا  ار  نآ  رگا  و 

يروصت هنوگره  هک  تسا  نیا  داقتعا  نیا  ینعممیراد  زاین  ام  هک  دننک  داهنـشیپ  ار  ییاهنامزاس  تاعالطا ، تفایرد  زا  سپ  دنرداق  دوجوم 
دراد نامزاس  رد  رمتـسم  دوبهب  هب  داقتعا  هک  ددـجم  یـسدنهم  هاگدـید  اب  هاگدـید  نیا  ًانیقی  تسا . هدـش  هبرجتو  داجیا  ًالبق  نامزاس  يارب 

دهاوخن دوجو  یلعف  یحارط  زج  هب  نامزاس  يارب  یلامک  تسا و  هدـش  یحارط  نکمم  ياهراتخاس  مامت  هاگدـید  نیا  اب  اریز  تسا . ریاغم 
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رد تباقر  يرترب و  ثحب  دشاب . ددجم  یـسدنهم  دناوت  یمن  بسانم  يوگلا  هکنیا  دراد  یم  نایب  راکـشآ  هک  يا  هتکن  نیرتمهم  و  تشاد .
هب هدـش  عابـشا  رازاب  باختنا  تسا  یهیدـب  دریگ و  یم  تروص  مزال  تامادـقا  رازاب  نآ  عابـشا  يارب  ددـجم  یـسدنهم  رد  هک  تسا  رازاب 

يارب ار  رایتخا  هاگدید  کی  دراد . دوجو  هاگدـید  دـنچ  رییغت  هفـسلف  ردـینامزاس  رییغت  دراد . تریاغم  يزرودرخ  اب  بسانم  يوگلا  ناونع 
یتارییغت دنیوگ و  رادفده  هدش و  يزیر  همانرب  رییغت  دنوش ، یم  رایتخا  هنادازآ  هک  ار  یتارییغت  دـهد . یم  رارق  یـسرربدروم  رییغت  باختنا 

يزیر همانرب  دیدج  طیارش  اب  دوخ  قابطنا  يارب  تسا  راچان  متسیس  هک  دنمان  یم  رادفده  ریغ  ار  دنوش  یم  لیمحت  متـسیس  رب  رابجالاب  هک 
یم يدنب  میـسقت  قیمع  هداس و  رییغت  هب  ار  رییغت  دـنک و  یم  یـسررب  تاریثات  نازیم  رظنزا  ار  تارییغت  رگید  هاگدـید  . دـشاب هتـشاد  ددـجم 

لباقم هویـش  رد  دنک و  یم  هیـصوت  ار  یجیردت  تارییغت  هویـش ، کی  رد  دـهد ، یم  رارق  رظندـم  ار  رییغت  ماجنا  نامز  رگید  هاگدـید  . دـنک
. دنارذگ یم  ار  دشر  هلحرم  جنپ  دو  ـــــــ رمع خ لوط  رد  نامزاس  ره  تسا  دقتعم  زین  يرگید  هاگدید  . ار یبالقنا  عیرس و  یعفد ، تارییغت 

هیرظن  ) تسا یبـالقنا  یعفد و  نارحب  اـی  هلحرم  ود  نیب  تارییغت  تـسا و  یجیردـت  هدـش و  لرتـنک  ًـالومعم  هـلحرم  ره  نورد  رد  تارییغت 
رییغت گرم ، غوـلب ، یلاـسگرزب ، یناوـج ، یکدوـک ، دـلوت ، زا  تـسا  تراـبع  اـهنامزاس  یلماـکت  رییغت  (. لکش 2 () GRANIER رینارگ

یتارییغت هب  قیمع  ای  يا  هعـسوت  تارییغت  دنیوگ . ار  رفن  یـس  هب  رفن  هد  زا  نانکراک  دادـعت  دـشر  لثم  یحطـس  هداس و  تارییغت  يراگزاس 
تـسا هدش  يزیر  همانرب  رادـفده و  رییغت  ددـجم  یـسدنهم  . دوش یم  هتفگ  يروآون  ای  يزاسون  يراتخاس ، لکـش  رد  رظندـیدجت  نوچمه 

دوبهب و روظنم ، نیمه  هب  دـنک . یم  ار  تارییغت  ینیب  شیپ  متـسیس  دوش  لیمحت  متـسیس  ر  ـــــ ناـمزاس ب نوریب  زا  رییغت  هکنآ  زا  شیپ  ینعی 
رد ترورـض و  بسحرب  دـشاب . قـیمع  اـی  هداـس و  دـناوت  یم  تارییغت  اـما  تسا ، رمتـسم  یتیلاـعف  ددـجم  یـسدنهم  رد  اهدـنیارف  حالـصا 

قیمع يا و  هعسوت  دوش و  رجنم  راتخاس  رد  رییغت  هب  دناوت  یم  مه  دشاب و  یحطـس  دناوت  یم  مه  تارییغت  اهدنیار ، ــــ حالـصا ف بوچراچ 
هتشاد دصق  هک  یناسک  نیاربانب ، درادن . يراگزاس  یجیردت  تارییغت  اب  تسا و  عیرس  یعفد و  ددجم  یـسدنهم  رد  تارییغت  هفـسلف  دشاب .

یکرتشم تاکن  دنچره  دنا . هدش  هابتشا  راچد  دننک  قیفلت  ددجم  یسدنهم  شور  یبالقنا  تارییغت  اب  یعون  هب  ار  یجیردت  تارییغت  دنـشاب 
تـسا نکمم  رگید ، ترابع  هب  تسا . توافتم  ًالماک  راک  ماجنا  شور  اریز  دشاب  هتـشاد  دوجو  یناهگان  تارییغت  یجیردت و  تارییغت  نیب 

رد هکنیا  هرخالاب  دوب و  هدایپ  مه  هراوس و  مه  دـشر  ریـسم  رد  دـحاو  نآ  رد  درادـن  ناکما  یلو  دیـسر  دـحاو  هجیتن  کی  هب  هار  ود  ره  زا 
طقف ای  تسج  کسمت  ددـجم  یـسدنهم  هب  ناوت  یم  یناوج  هلحرم  رد  ایآ  تساجک ؟ ددـجم  یـسدنهم  هاگیاج  اهنامزاس ، یلماـکت  ریـسم 
ارجا لباق  ینامزاس  ره  رد  گرم  زا  شیپ  ات  یکدوک  هلحرم  زا  ددـجم  یـسدنهم  ؟ درب هانپ  ددـجم  یـسدنهم  هب  نامزاس  گرم  زا  لبق  دـیاب 

یلاسگرزب یناوج و  هلحرم  رد  يداصتقا  ياـههاگنب  زا  يرایـسب  دـننک و  یمن  یط  اـهتنا  اـت  ار  یلماـکت  ریـسم  هشیمه  اـهنامزاس  اریز  تسا 
يانعم هب  « ZEN  » رییغت و ياـنعم  هب  « KAI  » تغل زا  هک  تسا  ینپاژ  هژاو  کی  نزیاک  تسیچ ؟ نزیاـکنزیاک  دـنراد . ریم  گرم و  ناـکما 
ترابع نزیاک  هفسلف  . نانکراک هیلک  تکراشم  رمتسم و  دوبهب  زا  دنترابع  هک  یساسا  هیاپ  ود  ياراد  موهفم  نیا  تسا . هدش  لیکـشت  دوبهب 

. رتهب رتالاب و  ياهدرادناتـسا  هب  لین  روظنم  هب  کچوک  ياهراک  نداد  ماجنا  رتهب  قیرط  زا  یگـشیمه  یجیردت و  هعـسوت  دـشر و  زا  تسا 
هک تسا  یموهفم  نزیاک  نامزاس . ای  تکرش  کی  رد  دارفا  همه  تکراشم  اب  مأوت  تسا و  یمئاد  یلوحت  رمتسم و  دوبهب  موهفم  هب  نزیاک 

دریگ و یمربرد  ار  تاداهنـشیپ و ... ماظن  عقوم و  هب  د  ـــ یلوت عماج و  تیفیک  لرتنک  & ییارگ ، يرتشم  لثم  ینپاژ  صاخ  ياه  هویـش  رتشیب 
ای هدـیچیپ  يروانف  هب  نآ  یعطق  زاین  مدـع  نزیاک  بلاج  ياـهیگژیو  زا  . دـنا هدـش  نزیاـک  اـب  فدارتم  ًاـبیرقت  ناـگژاو  نیا  تهج  نیمه  زا 

يارب دینک ، دیلوت  تیفیک  اب  يالاک  دـیناوت  یم  امـش   » تشاد راهظا  اه  ینپاژ  هب  باطخ  گنیمد  رتکد  . تسا يروانف  ياهدرواتـسد  نیرخآ 
هصخشم زین  دنیارف و  تیفیک  لرتنک  قیرطزا  دیناوت  یم  امش  دیرگنب . هدنیآ  هب  دینک ، قیقحت  هدننک  فرصم  هب  عجار  دیا  ــــــ رازاب ب رد  اقب 

اهنت دـینکن  یعـس  دیـسرب . دوصقم  هب  تادـیلوت  ددـجم  یحارط  هدـننک و  فرـصم  هرابرد  نینچمه  دـنریذپرییغت  نکمم  دـحرد  هک  ییاـه 
راک نیا  دـیروآرد . لرتنک  تحت  ار  دـنیارف  هراـبود  سپـس  دـینک و  ددـجم  یحارط  ار  لوصحم  هکلب  شورف  يارب  مه  نآ  دیـشاب  هدـنزاس 

رد دوش  هنیداهن  نپاژ  رد  هکنآ  زا  شیپ  دوبهب  تیفیک و  ثحب  «. دـبای یم  شیازفا  ناـنچمه  تیفیک  دـبای و  یم  ه  ـــــ مادا هراـبود  هراـبود و 
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يروآون دـیدج و  هنارکتبم و  ياهـشور  هب  برغ  دوش  یم  هظحـالم  برغ  نپاژ و  رد  تیفیک  نزیاـک و  صوـصخرد  . دـش يزیر  یپ  برغ 
روحم تسین . يروانف  ياهدرواتـسد  نیرخآ  اـی  هدـیچیپ و  يرواـنف  هب  يزاـین  نزیاـک  شور  رد  یلو  دزرو  یم  دـیکات  تیفیک  ققحت  يارب 
نزیاک نارادـفرط  تسا و  رازاب  زا  يرتشیب  مهـس  بحاصت  يارب  هدـشدیلوت  لوصحم  تیفیک  اپورا  برغ و  رد  يروآون  نزیاـک و  ثحاـبم 
هیامرـس قیرطزا  دوجوم  عضو  رد  هدـمآ  لمع  هب  یلک  تاحالـصا  اب  يروآون  دـندقتعم  دـنراد و  یئزج  یجیردـت و  تاحالـصا  هب  داقتعا 

هب هجوتاب  اهدنیارف  حالـصا  شور  ددـجم  یـسدنهم  شور  . تسا هدـمآ  دوجو  هب  برغ  رد  دـیدج  تازیهجت  يروانف و  رد  عیـسو  يراذـگ 
یم زاغآ  هنوگچ  مینک  زاغآ  ًاددـجم  يرواـنف  ياهدرواتـسد  نیرخآ  هب  هجوتاـب  میهاوخب  رگا  ینعی  تسا . يرواـنف  ياهدرواتـسد  نیرخآ 
هدید درادن ، يروانف  ياهدرواتـسد  ن  ـــ یرخآ هب  یهجوت  هک  نزیاک  ددـجم و  یـسدنهم  هاگدـید  نیب  یکرتشم  هجو  چـیه  نیاربانب ، مینک .

دارفا و هکنیا  ددجم ، يزیر  حرط  يارب  دشاب . دیاب  هک  هچنآ  هب  ددجم  یسدنهم  دشیدنا و  یم  دوجوم  تیعـضو  دوبهب  هب  نزیاک  . دوش یمن 
ماظن لثم TQM وJIT و  نزیاک  رتچ  تحت  هعومجم  نزیاک و  هاگدید  درادن . یتیمها  دـنداد  یم  ماجنا  هنوگچ  ار  اهراک  زورید  اهتکرش 

تعنـص و رد  ناـگبخن  قیرطزا  ددـجم  یـسدنهم  یلو  دوش  یم  ارجا  ناـمزاس  فـلتخم  ياهـشخب  تد  ــــ عاـسم قـیرطزا  تاداهنـشیپ و ...
دوش یم  يزیر  حرط  ارجا و  ناصـصختم  ه  ـــــ لیـسو هب  ددـجم  یـسدنهم  ر ، ــــ گید ترابع  هب  دوش . یم  ارجا  ییارجا  نانکراک  يروا و  ــ نف

يراـکمه و قـیرطزا  يدـیلوت  ياـهتیلاعف  لـحارم و  هـیلک  رمتـسم  يزاـسهب   TQM. یعمج تکراـشم  اـب  نزیاـک  رتـچ  هعوـمجم  رد  یلو 
تیلاعف هنودرگ  زا  ًالک  ای  ددرگ و  يزاسهب  دـیلوت  لحارم  هیلک  تسا  نکمم  ددـجم  یـسدنهم  رد  اما  تسا  ناـمزاس  ياهـشخب  تدـعاسم 

، لوصحم تیفیک  هب  ندیسر  يارب  ددجم  یسدنهم  . دراد دیکات  نامزاس  یفاضا  ياه  هیال  فذح  يور  رتشیب  ددجم  یـسدنهم  دوش . جراخ 
لوصحم تیفیک  تسا و  یجیردت  رمتـسم و  دوبهب  نزیاک  رد  یلو  دزاس  یم  نیزگیاج  ار  دنیارف  نیرتهب  ای  دنک و  یم  حالـصا  ار  اهدنیارف 
يروآون تیقالخ و  اب  برغ  و  ددرگ ، یم  يرادرب  هرهب  سو  ــــــ کعم یـسدنهم  شور  زا  دوش و  یم  دا  ـــ جیا یجیردـت  رمتـسم و  دوبهب  اب 
نزیاکرد یلو  تسا  نکر  لصا و  ددـجم  یـسدنهم  يارب  نامز  طرـش  . دـشخب اقترا  ار  هدـشدیلوت  لوصحم  تیفیک  هک  تسا  نآ  لاـبند  هب 

مارآ تـکرح  تـسا و  مرفر  نزیاـک  یلو  تـسا  عیرــس  یبـالقنا و  ددــجم  یــسدنهم  تـسین . نـکر  رازاـب  مهــس  بحاـصت  يارب  ناــمز 
هک دنتـسه  مه  زا  توافتم  لقتـسم و  شور  ود  نزیاک  رتچ  تحت  هعومجم  نزیاک و  ددجم و  یـسدنهم  هک  تسا  صخـشم  نیاربانب ، . تسا
مه یکرتشم  هوجو  رگا  لاح  تشاد . رظنرگید  شور  هب  ناوت  یمن  اـهنآ  زا  کـیره  هب  ندیـسر  هار  رد  دنتـسین و  مه  اـب  ندـش  عمج  لـباق 
غو ــ بن رب  هیکت  زا  زین  برغ  هک  تسا  يردق  هب  ایسآ  قرش  نپاژ و  رد  عارتخا  دشر  تعرس  اما  درادن . یتیمها  حرط  يارجا  رد  دنشاب  هتـشاد 

یخرب هابتشا  بجوم  هک  يرگید  مهم  هتکن  . تسا هدروآ  ور  ددجم  یسدنهم  هب  هتخادرپ و  ی  ــــ شیدنا هراچ  هب  هتـشادرب و  تسد  ناعرتخم 
رظنرد ددـجم  یـسدنهم  ياج  هب  یهاگ  هک  تسا  ( REVERSE ENGINEERING  ) سوـکعم یـسدنهم  هژاو  تسا  هدرک  مهارف  ار 
بسانم یتایلمع  تاصخشم  اب  دیدج  لکش  مرف و  کی  رد  لوصحم  ددجم  تخاس   » دنا هدروآ  سوکعم  یـسدنهم  فیرعت  رد  دنریگ . یم 

اب اهنآ  ياه  یحارط  فشک  يارب  دوجوم  ياـه  متـسیس  تـالوصحم و  سوکعم  یـسدنهم  دـنیارف  یط  هک  دـنیوگ  ددـجم  یـسدنهم  ار  رت 
يروانف هعـسوت  زا  شزرااب  يارجا  نیا  راتخاس  دـیدجت  و  ( FORWARD ENGINEERING  ) میقتسم یسدنهم  لوصا  زا  هدافتـسا 
يروانف هب  یسرتسد  يارب  یشور  سوکعم  یسدنهم  هک  تسا  يراکشآ  هابتـشا  هک  دننادب  ددجم  یـسدنهم  نارادفرط  < «. دریذپ یم  ماجنا 
یحارط ياه  هشقن  كرادم و  ندروآ  تسد  هب  رد  یعـس  ناققحم  سوکعم ، یـسدنهم  رد  تسا . دوجوم  تالوصحم  ای  يروانف و  يور  زا 

تاصخــشم و قـبط  لوـصحم  دــیلوت  تخاـس و  موزل ، تروـص  رد  یتعنــص  هـمین  يزاـس و  هنوـمن  لـحارم  یط  اـت  دــننک  یم  لوـصحم 
ای يرادرب و  هخـسن  يزاـس ، یپـک  يزاـس ، هباـشم  ار  سوکعم  یـسدنهم  تهج ، نیا  زا  دریذـپ . ماـجنا  وگلا ، لوصحم  ینف  ياهدرادناتـسا 

کی تیلاعف  دنیارف  رییغت  اب  هطبار  رد  تیریدم  رد  نیون  تشادرب  کی  ددجم  یـسدنهم  هک  یلاحرد  دـنا . هدرک  دادـملق  هناهاگآ  يدـیلقت 
هدـش رییغت  راچد  نامز  لوط  رد  نآ  ینعم  درادـن و  یعماج  فیرعت  هک  تسا  ییاه  هژاو  هلمجزا  يروآونیروآون  یـسدنهم  تسا . نامزاس 
قرف ( INVENTION  ) عارتخا اـب  ( INNOVATION  ) يروآوـن هک  یلاـحرد  دـنناد  یم  عارتـخا  دـننامه  ار  يروآوـن  یخرب  تسا .
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يرتشم هک  تسا  یلوصحم  عارتخا  لـصاح  تسا و  دـیدج  یـشور  اـی  يزیچ  هب  یباـیتسد  عارتخا  تسا . عارتخا  زا  رتعیـسو  يروآون  دراد .
هک تسا  یلوصحم  يروآون  لصاح  هک  تسا  نیون  یـشور  اـی  يزیچ  دربراـک  اـی  یفرعم  يروآون  دنتـسه و  ناصـصختم  ناـققحم و  نآ ،
هب بلغا  تاـفاشتکا  اریز  دراد ، فاـشتکا  اـب  یکیدزن  یگتـسبمه  عارتـخا  . دنتـسه یلومعم  ناگدـننک  فرـصم  مدرم و  مومع  نآ  يرتـشم 

تیقـالخ هک  یلاـحرد  تسا  یبرجت  یملع و  ياـهتیلاعف  هجیتن  عارتخا  دراد . تواـفت  زین  تیقـالخ  اـب  عارتخا  یلو  دـنوش  یم  رجنم  عارتخا 
هدشدیلوت ياهالاک  تروص  هب  يداصتقا  ورملق  رد  هک  دوش  یم  لیدـبت  يروآون  هب  ینامز  عارتخا  . تسا يرنه  یـشنیرفآ و  یتیلاعف  ًامومع 

میـسقت دـنیارف  يروآون  لوصحم و  يروآون  یکیژولونکت ، يروآون  هب  ار  يروآون  زین  یخرب  دـنک . یلجت  هتفای  دوبهب  هزات  ياهدـنیارف  اـی 
ره ای  یتیریدم و  ياهـشور  ای  دیدج  تازیهجت  بلاق  رد   ) لوصحم دیلوت  يروانف  رد  يداینب  يروآون  ار  دنیارف  يروآون و  . دنا هدرک  يدنب 
یم شهاک  لوصحم  يروآون  خرن  هچره  دنا و  هتـسباو  رگیدـکی  هب  ًالماک  لوصحم  دـنیارف و  يروآون  دـندقتعم  دـنناد و  یم  اهنآ ) يود 

هچنآ هب  ًاتدمع  يروآون  دـیوگ : ی  ـــ يروآون م صوصخرد  لاس 1991  رد  رکارد  رتیپ  . دبای یم  شیازفا  دنیارف  يروآون  دـشر  خرن  دـبای 
لاس تسیود  رد  ( J.B.SAY  ) یس تسیتاب  ناژ  يوسنارف  نادداصتقا  دوش . یم  طوبرم  میمانب  هتفای  نامزاس  يراذگرانک  ار  نآ  میناوت  یم 

ناـمزاس هدـننز  مه  هب  هدـننک و  بارخ  دارفا  یفرعم  هب  نآ  رد  هک  دوب  يا  ه  ــ یمـالعا رودـص  شروظنم  داد و  جاور  ار  زاتـشیپ  ناونع  شیپ 
يارب . دـیمان هدـنزاس  بیرخت  ار  نآ  هتفرگ و  يدـج  ار  يزاتـشیپ  هک  تسا  ینیوـن  نادداـصتقا  اـهنت  رتیپماـش »  » يو زا  سپ  دـنزادرپب . هنهک 

اهـشزغل و اههابتـشا ، اب  هارمه  اه ، هدزاب  یب  اه و  هدـش  خوسنم  اه ، هتخاب  گـنر  اـه ، هنهک  دـیاب  راـچان  هب  رتهب ، ون و  ینیـشناج  هب  ندیـسر 
اهنآ درکدـنهاوخ . مومـسم  ار  دوخ  دـنبای  ییاهر  اه  هلابز  تسد  زا  دـنناوتن  اـهنامزاس  هچناـنچ  . تخیر رود  ار  اـهنآ  زا  یـشان  ياـهیورجک 
دنا هتخاس  هچنآ  هب  تبـسن  یفرژ  ساسحا  اهنامزاس  رتشیب  اریز  تسا  لکـشم  سب  يراک  نیا  دـنزادرپب و  هتفای  نامزاس  بیرخت  هب  یتسیاـب 

ره ات  دراد  یماو  ار  ناریدم  رفـص ، هطقن  زا  هرابود و  يدنب  هجدوب  نیرمت  ... دزاس یم  راوشد  ار  اهنآ  زا  ندـنک  لد  هک  د  ـــــــ ننک یم  ادـیپ 
هک دنسرپب  هدرک و  یبایزرا  هرابود  نانکراک  زا  کیره  درکلمع  یسررب  هب  زاین  نودب  تسا  دوجوم  نامزاس  رد  هک  ار  یـشور  هدروآرف و 
یم هنوگ  نیمه  ار  نآ  ینونک  تاعالطا  نتـشاد  اب  ایآ  میزاسب ، میتساوخ  یم  هزات  میتشادن و  دوخ  تادیلوت  نایم  رد  ار  هدروآرف  نالف  رگا 

ام ات  مینک  توعد  تیریدم  نارواشم  هورگ  کی  زا  هک  تسا  رتهب  هک  دـییوگن  ًاروف  دـشاب  یفنم  خـساپ  هچنانچ  تسه ؟ نونکا  هک  میتخاس 
دراوم زا  يا  هراپ  رد  تسا و  راک  ندرک  هداس  خساپ  دراوم  یخرب  رد  میدرک ؟ یم  دیاب  هچ  سپ  دیـسرپب  دوخ  زا  هکلب  دـننک . ییامنهار  ار 
هداـمآ ناـمزاس  تروـص  نآ  رد  درک و  يراـک  دـیاب  هک  تسا  نآ  مهم  هتکن  درک . نوـگرگد  تخاـس و  فـقوتم  ار  دـنیارف  هـمه  یتسیاـب 
کنیا يراک ، هتشر  زا  رظنفرـص  اهتکرـش ، همه  درادن . یگنر  رگید  تساه ، هغبان  هژیو  اهنت  عارتخا  هک  یلوادتم  زیوا  ــ تـسد . تسا يروآون 

هتفای ماظن  يروآون  . دنـشاب هتـشاد  ار  رادـفده  ینیرفآراک  يروآون و  هب  نتخادرپ  ناوت  هک  دـنهد  ناـمزاس  يا  هنوگ  هب  ار  دوخ  دـنناوت  یم 
نکمم اهتـصرف  هتفای  ماظن  لیلحت  هیزجت و  هیاس  رد  هک  تسا  هتفای  ناـمزاس  رادـفده و  ياـهینوگرگد  ی  ـــ پرد وجتـسج   » زا تسا  تراـبع 

يروآون زین  برغ  هک  تسا  نآ  رگنایب  يروآون  موهفم  رد  هدشداجیا  لوحت  ریس  «. دروآ راب  هب  یعامتجا  يداصتقا و  ياهیروآون  هک  تسا 
قیرطزا یلک  تاحالصا  اب  هشیمه  يروآون  دیدج ، فیراعت  رد  نزیاک  نازادرپ  هیرظن  رو  ـــــــ ـصت فالخرب  دناد و  یمن  عارتخا  ًافرـص  ار 

هجدوب هدـنزاس  بیرخت  هتفای و  نامزاس  نتـشاذگرانک  يانعم  هب  يروآون  ثحب  . ددرگ یمن  داجیا  يرواـنف  رد  عیـسو  يراذـگ  هیا  ـــــ مرس
هابتشا راچد  ثحابم  یکیدزن  لیلد  هب  یخرب  تسا  نکمم  دنتسه و  کیدزن  رایـسب  ددجم  یـسدنهم  ثحب  اب  رفـص  هطقن  زا  هرابود و  يدنب 

؟ تسیچ دنک  یم  ادج  يروآون  ثحابم  زا  يژولدتم  يروئت و  کی  ناونع  هب  ار  ددجم  یـسدنهم  هک  هچنآ  مینک  یم  یـسررب  لاح  . دـنوش
هدرب ددجم  یسدنهم  زا  یمان  تیریدم  ناگژاو  رد  لاس 1991  ات  میناد  یم  هک  هنوگنامه  ؟ تسا یبالقنا  روشنم  کی  ددجم  یسدنهم  ارچ 

ریاس يوس  زا  يرایـسب  تالاقم  تسا ، هدرک  تیریدـم  تایبدا  دراو  ار  ددـجم  یـسدنهم  هژاو  هک  تسا  یـسک  نیلوا  رمه  لکیام  هدـشن و 
هلاقم رد  رکارد  رتیپ  دنتسین . ددجم  یسدنهم  یلو  دراد  ددجم  یسدنهم  ثحابم  اب  يرایسب  تبارق  رهاظ  هب  هک  هدیدرگ  رشتنم  نادنمشیدنا 

هک تسا  هدشن  یعدم  یسک  یلو   ) تسا ددجم  یسدنهم  اب  کیدزن  رایـسب  رهاظ  هب  هک  دنا  هدروآ  یبلاطم  درک  رـشتنم  لاس 1991  رد  هک 
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ی ــــ نونک تاعالطا  نتشاد  اب  میزاسب  هزات  ار  هدروآرف  نالف  میتساوخ  یم  رگا  دسیون  یم  رکارد  تسا .) دد  ــ جم یـسدنهم  رکارد  ثحابم 
زا يا  هراـپ  رد  میدرک ، یم  هچ  دـیاب  سپ  دیـسرپب  دوخ  زا  دـشاب ، یفنم  خـساپ  هچناـنچ  . تسه نونکا  هک  میتخاـس  یم  هنوگ  نیمه  ار  نآ 

قوف بلاطم  هکنیا  لیلد  اما  . درک نوگرگد  فقوتم و  ار  دـنیارف  همه  یتسیاب  دراوم  زا  يا  هراپ  رد  تسا ... راـک  ندرک  هداـس  خـساپ  دراوم 
ماجنا رتهب  میهد  یم  ماجنا  هک  ار  يراـک  میناوت  یم  هنوگچ  دنـسرپ  یمن  ددـجم  یـسدنهم  رد  هک  تسا  نیا  د  ـــــ نتـسین ددـجم  یـسدنهم 
ماجنا رت  نییاپ  هنیزه  اب  ار  يراک  ناوت  یم  روطچ  هکنیا  اـی  میهد  ماـجنا  رتدـنت  میهد  یم  ماـجنا  هک  ار  يراـک  میناوت  یم  هنوگچ  اـی  میهد .

هب ددجم  یـسدنهم  ای  هرابود  يزیر  حرط  ؟ ارچ ًاعقاو  میهد ، یم  ماجنا  ارچ  میهد  یم  ماجنا  هک  ار  يراک  دنـسرپ  یم  نآ  ياج  هب  هکلب  داد .
یقاب هدروخن  تسد  ار  یلـصا  ياهراتخاس  میهدـب و  یفاضا  یتارییغت  اـی  مینک  میمرت  دراد  دوجو  شیپ  زا  هک  ار  هچنآ  هک  تسین  اـنعم  نیا 
ددجم یسدنهم  تسین . ندرکراک  رتهب  يارب  دوجوم  ياه  متسیس  تقوم  زیهجت  ینعی  اهیگراپ  ندرک  هلـصو  هرابود  يزیر  حرط  میراذگب .
عادبا دوجوم و  ياهـشور  اهراتخاس و  مامت  نتفرگ  هدیدان  ینعی  دنک . یم  زکرمتم  دشاب  دیاب  هچنآ  رب  دراگنا و  یم  هدیدان  تسه  ار  هچنآ 
یئزج تاحالـصا  ددجم  یـسدنهم  هاگدـید  زا  یلو  تخادرپ  زین  یئزج  تاحالـصا  هب  ناوت  یم  يروآون  هاگدـید  رد  هزات  ًالماک  ياههار 

هب تبـسن  یئزج  دوبهب  تاحالـصا و  اهـشخب  یخرب  رد  ددجم  یـسدنهم  تاحالـصا  تسا  نکمم  دنچره  درادن ، ددـجم  یـسدنهم  هب  زاین 
یم هتفرگ  راک  هب  تسا  یمیدق  ياهراتخاس  بیرخت  مزلتـسم  هک  ریگمـشچ  تاحالـصا  يارب  ًالوصا  ددجم  یـسدنهم  دنک . داجیا  هتـشذگ 

(. دنراد داقتعا  نادب  رمه »  » مه و  رکارد »  » مه هک   ) تسا يزاس  نوگرگد  هوحن  رد  ددجم  یـسدنهم  اب  يروآون  ثحب  هدـمع  توافت  . دوش
هک تسا  ددجم  یسدنهم  هویش  میسرب  نامزاس  حالصا  هب  اهدنیارف  حالصا  زا  دشاب و  اهدنیارف  حالصا  رب  ینتبم  هک  يزاس  نوگرگد  هویش 

میظنت لـثم   ) اـه هویـش  ریاـس  هب  هدـشن و  هئارا  هویـش  نیا  رکارد »  » رظندروم يزاـس  نوگرگد  رد  هک  یتروـص  رد  درک . هئارا  ار  نآ  رمه » »
هیرظن یخر  ــ .ب دنراد ار  دوخ  صاخ  دتم  هک  دنا  هتـشاد  رظن  ینیرفآراک  و  ( ZERO-BASED BUDGETING) رفص يانبمرب  هجدوب 

يارب نامزاس  يزاس  نوگرگد  دنیارف و  ددجم  یحارط  دـنیارف ، دوبهب  هدر  هس  دـندقتعم  هدرک و  يدـنب  هدر  ار  ددـجم  یـسدنهم  نازادرپ ،
ار دنیارف  ياهتنا  ات  ادتبا  زا  نآ  لک  دو  ــ بهب تسا و  ددجم  یـسدنهم  دنیارف  هدر  نیرت  نییاپ  دنیارف  دوبهب  هک  دراد  دوجو  ددـجم  یـسدنهم 

ياهدنیارف رد  تسا . هدیدرگ  رجنم  هیرظن  نیا  هب  هدش و  طلخ  دنیارف  یسدنهم  اب  ددجم  یسدنهم  هفسلف  دسر ، یم  رظن  هب  دریگ . یمنربرد 
؟ دنریگ یم  باتـش  ای  دنوش و  یم  دنک  اهراک  اجک  رد  تسا ، بوخ  راک  نایرج  ایآ  تسا . حرطم  ینینچ  نیا  ياهلاوس  راک  نایرج  ای  راک 

میهد یم  ماجنا  هک  يراک  هک  تسین  نیا  ددجم  یسدنهم  ثحب  ؟ دنتـسه عقوم  هب  راک  لحارم  ایآ  دراد ؟ دوجو  هاگولگ  راک  نایرج  رد  ایآ 
ماجنا هویـش  نیا  اب  ارچ  میهد و  یم  ماجنا  ارچ  هک  تسا  نیا  ثحب  میهد ، ماجنا  رت  نییاپ  هنیزه  اب  ای  میهد  ماجنا  رتدـنت  ای  میهد  ماـجنا  رتهب 
بوخ ردقچ  ام  راک  شدرگ  درادـن  يراک  يرتشم  تسا . تیلاعف  هجیتن  هب  تیلاعف  زا  درکلمع  رایعم  رییغت  ددـجم  یـسدنهم  رد  میهد . یم 

یتحاران هغدغد و  شیارب  هک  دهاوخ  یم  ار  یتامدـخ  لوصحم و  يرتشم  ریخ ؟ ای  دراد  دوجو  هاگولگ  راک  نایرج  رد  دریگ . یم  تروص 
للع اهنامزاس . هن  دنتـسه  اهدنیارف  هرابود  یـسدنهمو  ددجم  يزیر  حرط  فدـه  نیاربانب ، دـشاب . تفایرد  لباق  تلوهـس  هب  دـنکن و  داجیا 
يارب ددجم  یـسدنهم  سابل  هکلب  تسین ، تامدخو  الاک  تیبوغرم  تمالع  ای  راعـش  کی  ددجم  یـسدنهمددجم  یـسدنهم  تیقفوم  مدع 

رب هک  تسا  یفازگ  هنیزه  هکلب  تسین  هک  دیفم  تروص  نیا  ریغ  رد  دنشاب  هتشاد  ار  نآ  شریذپ  تیلباق  هک  دوبدهاوخ  هدنزارب  ییاههاگنب 
اهنآ رازاب  دنـشاب و  هتـشاد  ار  یتامدـخ  الاک و  راصحنا  هک  يداصتقا  ياـههاگنب  دوش . یم  لـیمحت  یعاـمتجا  داـهن  اـی  يداـصتقا و  هاـگنب 
ینیب شیپ  هک  یطرش  هب  هتبلا  د . ــــ ننک ددجم  یـسدنهم  تسین  زیاج  هجو  چیه  هب  دنوش  یناهج  رازاب  دراو  دنهاوخن  دشاب و  هدش  نیمـضت 

ییاههاگنب نیاربانب ، دنک . یم  شهج  داجیا  هک  تسا  حالصا  دوبهب و  زا  يا  هویش  ددجم  یسدنهم  دشاب . هتشاد  دوجو  راصحنا  همادا  يارب 
تسا و یتایح  رایسب  ددجم  یسدنهم  رد  نامز  ثحب  دنریگ . هرهب  حالـصا  دوبهب و  ياهـشور  ریاس  زا  دنناوت  یم  دنرادن  شهج  هب  زاین  هک 

يریگراک هب  اب  هک  یتیلاعف  ًالثم  ددرگ . یم  نییعت  یشهج  تروص  هب  تاحالصا  ماجنا  نامز  تدم  حرطم ، ياهعوضومو  لکـش  هب  هجوتاب 
بوسحم شهج  دریگ  تروص  لاس  جنپ  رد  ددجم  یسدنهم  شور  رد  رگا  دراد  زاین  نامز  لاس  تسیب  هب  حالصا  دوبهب و  ياهـشور  ریاس 
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دریگ تروص  لاس  ود  رد  رگا  دـشاب  هتـشاد  زاین  نامز  لاس  جـنپ  حالـصا  دوبهب و  ياهـشور  ریاس  اـب  هک  یتیلاـعف  روط  نیمه  ددرگ و  یم 
اهـشور ریاس  زا  تسا  رتهب  دنراد  یئزج  تاحالـصا  هب  جایتحا  ای  دنرادن و  نامز  مان  هب  یلکـشم  هک  ییاهنامزاس  . دور یم  رامـش  هب  شهج 

هچنآ میمرت  يارب  ددجم  یسدنهم  اریز  دوبدنهاوخن ، قفوم  دننک  هدافتـسا  ددجم  یـسدنهمزا  ییاهنامزاس  نینچ  رگا  ًانیقی  دننک و  هدافتـسا 
دنرادنپ یم  هک  ییاهنآ  تسین و  ندرکراک  رتهب  يارب  دوجوم  ياه  متـسیس  تقوم  زیهجت  ددجم  یـسدنهم  تسین . دراد  دوجو  شیپ  زا  هک 

یعامتجا و ياهداهن  يداصتقا و  هاگنب  رد  تالکشم  صیخشت  . دنتسه هابتشا  رد  تسا  ددجم  يزیر  حرط  رد  یسا  ــ ـسا رـصنع  اهنت  يروانف 
داجیا اب  تسا  نکمم  اهنامزاس  یخرب  تسا . تیریدـم  رد  هبرجت  صـصخت و  نیرتالاب  اهنآ  دوبهب  حالـصا و  يارب  بسانم  نامرد  داهنـشیپ 

قفوم دنرادن ، زاین  نادـب  هک  ییاهنامزاس  يارب  ددـجم  یـسدنهم  نیاربانب ، ددرگ . عفترم  ناشتالکـشم  رثکا  تاداهنـشیپ  ماظن  متـسیس  کی 
زاغآ دنا  هدرک  نامگ  یخرب  تسا . حالـصا  دوبهب و  شور  ریاس  اب  نآ  قیفلت  ددجم ، یـسدنهم  تیقفوم  مدع  رگید  لماع  . دـنک یمن  لمع 

رد ددجم  یـسدنهم  . دنا هدرک  هئارا  یفلتخم  ياهنوجعم  زین  یخرب  تسا و   TQM اب تاحالصا  همادا  ددجم و  یسدنهم  اب  تاحالـصا  هار 
ناکما ناراکردـنا  تسد  هیلک  ه  ـــــــــ بسانم ب شزومآ  دـنیارف و  اب  طبترم  ياهورین  يریگراک  هب  دـشرا و  تیریدـم  يوق  تیامح  هیاـس 

رد دشدهاوخ . هجاوم  یماکان  اب  ددجم  یسدنهم  دریگن  تروص  یفاک  تیامح  مزال و  شزومآ  رثوم و  تاطابترا  هچنانچ  دراد و  تیقفوم 
يارب هچ  رگا  ددجم  یـسدنهمددجم  یـسدنهم  ترورـض  تسا . يربهر  رد  تسکـش  زا  یـشان  ددجم  یـسدنهم  ياهیماکان  رتشیب  زین  ارجا 

تارییغت ماجنا  هکلب  تفرگن ، تروص  رمه  لکیام  طسوت  راب  نیلوا  يارب  یلو  دش  دراو  تیریدـم  تایبدا  رد  رمه  لکیام  طسوت  راب  نیلوا 
یـسدنهم کش  یب  . درک افوکـش  رمه  لکیام  هشیدـنا  رد  ار  ددـجم  یـسدنهم  يروئت  هدـش ، نارحب  راچد  يداصتقا  ياههاگنب  رد  یـساسا 

یـسوم ترـضح  تضهن  زا  يو  تسین . رمه  لکیام  ددجم  یـسدنهم  عدبم  تسا و  هداتفا  قافتا  اهراب  اهراب و  رـشب  خیرات  لوط  رد  ددجم 
تعیر و ـــــ باتک و ش بحاص  یخرب  دنا ، هتسد  ود  ناربمایپ  هک  میناد  یم  ام  دیوگ : یم  دنک و  یم  دای  ددجم  یسدنهم  ناونع  تحت  (ع )
هک یناربمایپ  دندوب . تضهن  زا  تنایص  ظفح و  لوئـسم  هدش و  داجیا  تضهن  نابیتشپ  تضهن و  هدنهد  همادا  یخرب  تضهن و  هدننکداجیا 

ینید . دندرک ددجم  یسدنهم  دوخ  یساسا  تامادقا  اب  (ص ) دمحم ترضح  و  (ع ) یـسیع (ع ،) یـسوم ترـضح  لثم  دندرک  تضهن  داجیا 
زین یناهج  بتاکم  رثکا  دراد . ددجم  یـسدنهم  هب  زاین  یلـصا  ریـسم  هب  تشگزاب  روظنم  هب  هدش  جراخ  دوخ  ریـسم  زا  هدش و  فیرحت  هک 

هک ینامز  دنراد  داقتعا  زین  نایعیـش  دروآدهاوخ . ناغمرا  هب  ار  یعامتجا  تلادـع  درکدـهاوخ و  روهظ  یحلـصم  نامزلارخآ  رد  دـندقتعم 
نامز ماما  هک  دراد  دوجو  هعیش  تاداقتعا  رد  درکدهاوخ . روهظ  دوعوم  اما  دوش  یم  جیار  مدرم  نایمرد  داسف  هدش و  فیرحت  مالسا  نید 

یم نیاربانب ، . دـنک یم  يزیر  یپ  يروانف  ياهدرواتـسد  نیر  ــــ خآ ساسارب  ار  تاحالـصا  دراد و  رایتخا  رد  ار  مولع  تاـعالطا و  نیرخآ 
. تسا یعامتجا  داهن  ره  ياقب  يارب  یمازلا  هکلب  تسین  يداصتقا  ياههاگنب  يارب  ترورـض  کی  اهنت  ددجم  یـسدنهم  تفرگ  هجیتن  ناوت 

یم زین  دنتسه  رادتقا  جوا  رد  هک  ییاهداهن  یتح  دشدنهاوخ و  نارحب  راچد  دننک  یم  ینیب  شیپ  ای  دنتسه و  نارحب  ياراد  هک  اهداهن  همه 
ریگرد اهنت  هن  اهنامزاس  مامت  زیمآ  تباقر  يژتارتسا  يروئت  رد  . دندرگ دنم  هرهب  ددـجم  یـسدنهم  زا  ندـنام  جوا  رد  یلاعت و  يارب  دـنناوت 

یجرا و ــــــ بیقر خ ره  دیدج ، يروانف  تفرشیپ  ره  اب  هک  یتعرـس  دندرگ . یم  هجاوم  تباقر  رد  رییغت  تعرـس  اب  هکلب  دنوش  یم  تباقر 
اب هک  تسا  راوتـسا  هتکن  نیارب  تباـقر  يژتارتـسا  دریگ . یم  باتـش  هتفرگ و  رارق  ریثاـت  تـحت  دـیدج  یللملا  نـیب  يراـجت  هماـنتقفاوم  ره 
 - 1: تسا هدـمآ  دوجو  هب  لاوس  هس  هب  خـساپ  هجیتنرد  یتباـقر  يژتارتسا  مینک . يراذـگ  هیامرـس  اهتـصرف  يور  هدـش و  هجاوم  اهدـیدهت 

درکیور ددجم  یـسدنهم  ؟ دنکب هچ  دیاب  لباقم  رد  نامزاس  ؟3 -  دـتفا یم  نامزاس  طیحم  رد  یقافتا  هچ  ؟2 -  دنک یم  هچ  نونکا  نامزاس 
طبترم تارثا  لیلحت  هیزجت و  ییاناوت  موادم ، تروص  هب  رییغت  يار  ــ جا يزیر و  همانرب  یبایزرا ، ییاناوت  تسا : رییغت  لرتنک  يزیر و  همانرب 
یتعنص تیریدم  نامزاس  رشان  ( 1374  ) داپ جریا  همجرت  ددجم -  یسدنهم  یپمچ -  زمیج  رمه و  لکیام   - 1: ذخام عبانم و   1 تارییغت . اب 

یگنهرف تامدخ  هسسوم  رـشان  ( 1375  - ) داژن ییاـضر  اضرلادـبع  رتکد  همجرت  هدـنیآ -  تیریدـم  رکارد -  فا ، رتیپ ،  - 2 (. لوا پاچ  )
هاگشناد رـشن  یمیلـس 01373 - ) نیـسحدمحم  همجرت  نپاژ -  یتباـقر  تیقفوم  دـیلک  نزیاـک  ییاـمیا -  یکاـسام   - 3( مود پاچ   ) اـسر
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هداز نیسح  م   - 5 راپاچ رشن  رشان : لوا -  پاچ  ( 1380  - ) يژولونکت یفیـصوت  گنهرف  يودهم -  یقتدمحم   - 4( مود پاچ   ) ریبکریما
ترازو  ) ناـمجرتم هورگ  هـمجرت  لـسالک -  شیردـیرف   - 6( یتـشهب دیهـش  هاگـشناد   ) فلؤم رـشان  يراـمآ -  تیفیک  لرتـنک  شاداد - 

 - نامدای هلجم  نزیاک -  تردـق  رد  هتفهن  ياهزار  یمیظع -  داـهرف  هرامش 88 -  هعـسوت -  تیریدم و  همانلـصف  رییغت -  عاونا   - 7( عیانص
 - يزربلا هلاردص  رذآ 137210 -  هرامش 29 -  هنیمز -  هلجم  ینامزاس -  دوبهب  رب  يدمآرد  ارس -  هبطخ  یسایلا  دیـشمج  هرامش 109 - 
رب يدمآرد  ینامزاس  يزاسهب  رداق -  نارـسپ  دـیجم  رذآ 137211 -  هرامـش 29 -  هنیمز -  هلجم  یتباقر -  يژتارتسا  لـماکت  یگنوگچ 

دنیارف روپ -  یمـصاع  داوج  دـمحم  رتکد  ناـبآ 137212 -  هرامـش 28 -  هنیمز -  هلجم  يرادا -  یلاـع  ياروش  تامیمـصت  يزاـس  هنیهب 
ددجم یسدنهم  هدازریـصن -  اضرمالغ  نابآ 137213 -  هرامـش 28 -  هنیمز  هلجم  يرادا -  لوحت  هار  ناونع  هب  تیریدـم  ناـمزاس  دوبهب 
هرامش ریبدت -  يدابآ -  کلم  يدبع  دیشرف  مجرتم  راک -  بسک و  ياهدنیارف  ددجم  یـسدنهم  هرامش 5114 -  ریبدت -  هرابود -  عورش 

 - هرامـش 9116 ریبدت -  یگنهامه -  قیفلت و  يژتارتسا  ددجم  یـسدنهم  ریگارف و  تیفیک  تیریدـم  هداز -  ناریا  نامیلـس  رتکد   - 9015
يژولونکت داژندمحم -  دیـشرف  هرامـش 7117 -  ریبدـت -  روپ -  حـتف ا ... میرم  مجرتم  يا -  هرک  کبـس  هب  ددـجم  یـسدنهم  گنوسماس 

 - دـماجنا یم  یماکان  هب  یـسدنهم  زاـب  ارچ  ناراـطع -  نسحم  هرامـش 9418 -  ریبدـت -  یناسنا -  عبانم  ددـجم و  یـسدنهم  تاعالطا و 
هلجم یتلود -  تیریدـم  یـسدنهم  زاب  نهک -  لـئوک  ـر  تکد دادرخ 8119 -  موس -  لاـس  يرادا -  لوحت  هلجم  يرذون -  ناـمیپ  مجرتـم 

هرامـش 38 و يرادا -  لوحت  هلجم  يرادا -  لوحت  رد  یـسدنهم  زاـب  دربراـک  یگیب -  بجر  یبـتجم  هرامـش 3720 -  یتلود -  تیریدم 
یقتم اضریلع  ناریا  یتعنص  یملع و  ياهـشهوژپ  نامزاس  لاس 1382 -  ددجم -  یـسدنهم  موهفم  رانیمـس  یمدق -  نسحم  رتکد   - 3921

ناریا یتعنص  یملع و  ياهشهوژپ  نامزاس  رد  اهشور  دوبهب  تالیکشت و  سانشراک  دماح :
ریبدت همانهام  *

<p>

<div class="e>

نامزاس يزاسهیبش  رد  ددجم  یسدنهم  شقن  یسررب 

reengineering ... 
دنراد ییانشآ  يزاس  هیبش  میهافم  اب  اهنامزاس  ناریدم  زا  يرایسب  هزورما 

تعنص ملع و  هاگشناد  عیانص  هدکشناد  رایداتسا  ینیعم : اضریلعتعنص  ملع و  هاگشناد  عیانص  يارتکد  ناوخا : نامیپ 
زا یکی  ناوـنع  هـب  اـه  متـسیس  يزاـس  هیبـش  دـنراد . ییانـشآ  يزاـس  هیبـش  میهاـفم  اـب  اـهنامزاس  ناریدـم  زا  يرایــسب  هزورما  هدـیکچ      

ياـهییاناوت يزاـس ، هیبـش  هژیو  ياـهنابز  ندوب  سر  ــــــ تـسدرد تسا . هعـسوت  لاـحرد  تعرـس  هب  هزورما ، یتیریدـم  رازبا  نیرتدربراـکرپ 
زا یکی  تروص  هب  ار  ثحبم  نیا  يزاس ، هیبش  ياهشور  رد  هلصاح  ياهتفرـشیپ  هبـساحم و  ره  شهاک  هب  ور  هنیزه  اب  هدرتسگ  یتابـساحم 

دننامه دـنرادن  یجراخ  دوجو  زونه  ای  هک  ییاه  متـسیس  تسا ، هدروآرد  ناریدـم  يارب  متـسیس  لیلحت  رازبا  نیرت  هتفریذـپ  نیرت و  جـیار 
يزاس هیبش  دنتسه . راک  لوغـشم  هتـشاد و  ینیع  تیعقاو  هک  ییاه  متـسیس  ای  تسا و  شرورپ  لاحرد  ریدم  کی  نهذ  رد  هک  يا  هناخراک 
متسیس يور  هلاقم  نیا  زکرمت  . دهد رارق  ناریدم  رایتخارد  يدنمشزرا  تاعالطا  هتشاد و  يدیفم  رایـسب  شقن  ود ، ره  لیلحت  رد  دناوت  یم 

زا ییاه  متـسیس  نینچ  هک  یماگنه  دوش . یم  هدافتـسا  يزاس  هیبش  زا  اهنآ  دوبهب  لـیلحت و  يارب  هتـشاد و  یجراـخ  دوجو  هک  تسا  ییاـه 
صیخشت رو  ـــــــ ظنم هب  يزاس  هیبش  زا  هدافتسا  ار  دوخ  راک  هراچ  هدمآ و  هوتس  هب  دشرا  ناریدم  دنریگ  یم  هلصاف  دوخ  بولطم  درکلمع 

شقن طبریذ  نامزاس  لیلحت  هیزجت و  رد  دباتشب و  ناریدم  نیا  کمک  هب  دناوت  یم  يزاس  هیبش  هچرگا  . دنرادنپ یم  اهنآ  عفر  اههاگولگ و 
زا ار  دوخ  ییآراک  دوجوم  ياهدنیارف  یبتارم  هلـسلس  یتنـس و  ياهنامزاس  رد  دش . لفاغ  مهم  هتکن  کی  زا  دیابن  یلو  دـنک  افیا  ار  يرثوم 
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هراچ تسا . هابتشا  کی  طقف  يزاس  هیبش  زا  هدافتـسا  ماگنه ، نیا  رد  دنا  هدش  یحارط  طلغ  تروص  هب  ادتبا  زا  دیاش  یتح  ای  هداد و  تسد 
لیلحت يارب  يزاس  هیبش  زا  هدافتـسا  نآ  زا  سپ  اهنآ و  ددجم  یـسدنهم  ای  حالـصا  اهدنیارف ، ینعی  نامزاس  یلـصا  هتـسه  هب  تشگرب  راک 

هب کمک  تهج  دنمتردق  يرازبا  يزاس  هیبش  هک  تسا  ماگنه  نیا  رد  تسا . ددجم  یسدنهم  زا  دعب  لبق و  متسیس  هسیاقم  یتح  متـسیس و 
. تسا نامز  تشذـگ  اب  یعقاو  متـسیس  ای  دـنیارف  درکلمع  زا  يدـیلقت  يزاس  هیبشهمدـقم  . دوبدـهاوخ ناریدـم  تمدـخ  رد  متـسیس  لیلحت 
هب ًالومعم  لدم  نیا  دوش . یم  یـسررب  يزاس  هیبش  لدـم  داجیا  اب  نآ  را  ـــ تفر دـبای ، یم  نیوکت  نامز  تشذـگ  اب  متـسیس  کی  هچنانچمه 

نیب نیدامن  یقطنم و  یـضایر ، ياه  هطبار  بوچراـچ  رد  اهـضرف  نیا  تسا . متـسیس  درکلمع  هب  طوبرم  ياهـضرف  زا  يا  هعومجم  لـکش 
رایسب ياهشسرپ  هرابرد  صحفت  يارب  ار  نآ  ناوت  یم  لدم ، يزاسربتعم  داجیا و  اب  ( 11 .) دوش یم  نایب  متسیس  رظندروم  فادها  ای  اهداهن 

درک يزاس  هیبش  ادتبا  ناوت  یم  ار  متـسیس  رد  یپرد  یپ  تارییغت  درب . راک  هب  یعقاو  متـسیس  درومرد  رگا  دوش  یم  هچ  عون  زا  ینوگانوگ 
ياراد اهنآ  داجیا  زا  شیپ  زین  یحارط  تسدرد  ياه  متسیس  یسررب  روظنم  هب  يزاس  هیبش  دوش . ینیب  شیپ  متـسیس  درکلمع  رب  نآ  ریثات  ات 

هب مه  دوجوم و  ياه  متـسیس  تارییغت  ریثات  ینیب  شیپ  يارب  لیلحت  رازبا  هلزنم  هب  مه  يزاس ، ه  ـــ یبش لدـم  داجیا  نیارباـنب ، تسا . دربراـک 
طـسو ـــ ت دراد . دربراک  فلتخم ، طیارـشرد  نوگاـنوگ و  ياـه  هعومجم  رد  دـیدج  متـسیس  درکلمع  ینیب  شیپ  يارب  یحارط  رازبا  ناونع 

هیبش زا  هدمآ  دوجو  هب  ياه  هداد  زا  (. 12  ) میا هدرک  هدهاشم  ار  یعقاو  متـسیس  ییوگ  ه  ــ دیآ ک یم  مهارف  ییاه  هداد  نانچ  يزاس ، هیبش 
هیبش دش ، رکذ  يزاس  هیبش  يارب  هک  ینساحم  مامت  مغر  یلع  . دننک یم  هدافتسا  متـسیس  درکلمع  شجنـس  ياهرایعم  دروآرب  يارب  يزاس ،

راتخاس اب  یتنس  ياهنامزاس  درومرد  صوصخب  بلطم  نیا  دور . یمن  رامـش  هب  نامزاس  متـسیس و  دوبهب  يارب  یبسانم  رازبا  هراومه  يزاس 
زا هدافتـسا  ار  دوخ  یتنـس  نامزاس  رد  هدمآ  دوجو  هب  تالکـشم  هراچ  ناریدم ، زا  يرایـسب  هزورما  دنک . یم  قدص  رایـسب  یبتارم  هلـسلس 

، دـهد یم  ماـجنا  ناـمزاس  دوجوم  ياهدـنیارف  يور  ار  دوخ  لـعف  يزاـس ، هیبش  هک  دـنلفاغ  هتکن  نیا  زا  یلو  دـننک  یم  یقلت  يزاـس  هیبش 
هتفایرییغت و حالصا ، هدش ، ییاسانش  دیاب  هک  دنتسه  دوجوم  نامزاس  رد  يرایسب  هدوزفا  شزرا  نودب  ياهدنیارف  اهتیلاعف و  هک  یلا  ــــ حرد

يارب یناربج  لباقریغ  جـیاتن  اهنآ  هب  یهجوت  یب  دنتـسه و  نامزاس  يارب  شزرا  داجیا  زکرم  یلـصا و  هتـسه  اهدـنیارف  دـندرگ . فذـح  اـی 
ای لوصحم  دـیلوت  رد  ینالوط  دربشیپ  نامز  روآ ، ماسرـس  الاب و  ياه  هنیزه  يراک ، هرابود  يرارکت و  ياهراک  دروآ ، یم  راـب  هب  ناـمزاس 
یم نامزاس  دوبهب  اـیحا و  يارب  ( 1 . ) دوش یم  لـصاح  اهدـنیارف  زا  تلفغ  رثا  رد  هک  دنتـسه  يدراوم  زا  یگمه  نییاـپ  تیفیک  تمدـخ و 

هنایار يزاس  هیبش  . دـیآ یمرب  ددـجم  یـسدنهم  هدـهع  زا  یبوخ  هب  هک  يراک  درک ، ایحا  ار  اهنآ  تشاد و  اهدـنیارف  هب  ون  یهاـگن  یتسیاـب 
قوف ياهتفرـشیپ  هبـساحم و  ره  شهاک  هب  ور  ياه  هنیزه  هدرتسگ و  یتابـساحم  ياهییاناوت  يزاس ، هیبش  هژیو  ياهنابز  ندوب  سرتسدردیا 

اه متسیس  لیلحت  تایلمع و  رد  قیقحت  رازبا  نیرت  هتفریذپ  نیرت و  جیار  زا  یکی  تروص  هب  ار  ثحبم  نیا  يزاس ، هیبش  ياهشور  رد  هداعلا 
ياه هطبار  شیامزآ  یـسررب و  يزاس  هیبش  اـب   - 1: تفرگ راک  هب  ریز  دـصاقم  ماجنا  يارب  ناوت  یم  ار  يزاـس  هیبش  (. 13) تسا هدروآرد 

هب درک و  يزاس  هیبش  ناوت  یم  ار  یطیحم  ینامزاس و  یتاـعالطا ، تارییغت  ؛2 -  ددرگ یم  رسیم  هدیچیپ  متسیسریز  ای  متـسیس  ر  ــ لباقتم ه
هب تسا  نکمم  يزاـس ، هیبـش  لدـم  یحارط  قیرطزا  هدـمآ  تسد  هب  تخانـش  ؛3 -  تخادرپ متـسیس  راتفر  رب  تارییغت  نیا  ریثاـت  هدـهاشم 

يزاس و هیبش  ياهیدورو  رد  رییغت  داجیا  اـب  ؛4 -  دشاب هتشاد  یناورف  شزرا  یسررب ، تسدرد  متسیس  رد  تاحالصا  ماجنا  داهنـشیپ  ماگنه 
تـسد هب  اهنآ  لباقتم  هطبار  یگنوگچ  اـهریغتم و  نیرتمهم  هراـبرد  يدنمـشزرا  تخانـش  ناوت  یم  هدـمآ ، تسد  هب  ياـهیجورخ  یـسررب 

هیبش ؛6 -  تفرگ راـک  هب  یباـی  خـساپ  یلیلحت  ياهـشور  تیوقت  روظنم  هب  یـشزومآ  يرازبا  نوچمه  ناوت  یم  ار  يزاـس  هیبـش  ؛5 -  دروآ
وربور يارب  ار  مزال  یگدامآ  درک و  هدافتسا  اهنآ  يارجا  زا  شیپ  دیدج  ياه  یـشم  طخ  ای  اهحرط  شیامزآ  روظنم  هب  ناوت  یم  ار  يزاس 

رارق هدافتـسادروم  یلیلحت ، ياهخـساپ  هرابرد  قیقحت  روظنم  هب  ناوت  یم  ار  يزاـس  هیبش  ؛7 -  دروآ تسد  هب  نکمم  ياهدماشیپ  اب  ندـش 
اهحرط و لیلحت  روظنم  هب  ناوت  یم  لدـم  ره  نتخاس  زا  سپ  (: 14  ) زا دنترابع  ایازم  نیا  زا  یخرب  دراد ، يرایـسب  يایازم  يزاس  هیبش  . داد

هدافتـسا يداهنـشیپ  متـسیس  ره  لیلحت  هب  کمک  رد  ناوت  یم  يزاس  هیبش  ياهـشور  زا  ؛ تفرگ راک  هب  ار  نآ  اـهراب  يداهنـشیپ ، ياهـشور 
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ندروآ مهارف  زا  رت  هنیزه  مک  رایـسب  يزاس  هیبش  ياه  هداد  هب  یبایتسد  ًالومعم  ؛ دشاب صقان  یبیرقت و  يدورو  ياه  هداد  هک  دنچره  درک ،
رامـش نیاربانب ، تسا . یلیلحت  ياهـشور  زا  رتناسآ  ًالومعم  يزاس  هیبش  ياهـشور  ندربراـک  هب  ؛ تسا یقیقح  متـسیس  هب  طوبرم  ياـه  هداد 

ياهضرف هب  یلیلحت  ياه  لدم  ًالومعم  هک  یلاحرد  ؛ تسا یلیلحت  ياهشور  زا  رتشیب  رایسب  يزاس  هیبش  ياهـشور  هوقلاب  ناگدننک  هدافتـسا 
زا هدافتـسا  اب  دنرادن . ییاهتیدود  ـــ حم نینچ  يزاس  هیبش  ياه  لدم  دنوش  ریذپدربراک  یـضایر  ظاحل  زا  ات  دنراد  زاین  رایـسب  هدننک  هداس 

یتروص رد  دنک ، هبـساحم  ار  متـسیس  درکلمع  شجنـس  ياهرایعم  زا  دودحم  يدادعت  اهنت  دناوت  یم  رگلیلحت  ًالومعم  یلیلحت ، ياه  لدـم 
هیبش دراوم  یخرب  رد  . تسا ریذپدربراک  درکلمع ، شجنـس  رایعم  ره  دروآرب  روظنم  هب  يزاس  هیبش  ياه  لدم  زا  هدـشدیلوت  ياه  هداد  هک 

يزاس هیبش  هصالخ  روط  هب  ای  هنایار و  اب  دماشیپ  هتسسگ  ياه  متـسیس  يزاس  هیبش  نینچمه  . تسا هلئـسم  لح  هار  نتفای  هلیـسو  اهنت  يزاس 
ياهشور زا  هدافتسا  اب  ناوتن  هاگره  (. 15  ) دروآ یمرد  یبلاج  رازبا  تروص  هب  نارگلیلحت  دید  زا  ار  نآ  هک  دراد  یتایصوصخ  يا ، هنایار 

رارق یـسرربدروم  قیقحت  رازبا  ناونع  هب  يدـج  روط  هب  ناوت  یم  ار  يا  هنایار  يزاس  هیبش  داد ، هئارا  هلئـسم  کـی  يارب  ی  ــ لح هار  یلیلحت 
هداس دننام  يزاسلدم  ياهیگژیو  زا  یخرب  هب  تسیاب  یم  دوش  هدافتسا  هلئسم  لیلحت  روظنم  هب  يا  هنایار  يزاس  هیبش  زا  دوش  رارق  رگا  داد .

ناکما دوش  هداد  تکرش  لدم  داجیا  رد  يرتشیب  تایئزج  هچره  دش ، هضرع  ًالبق  هک  یبلاطم  بجوم  هب  درک . هرابود  یهاگن  هلئسم  ندرک 
ندرک هداس  هب  مادقا  نآ ، يارب  لدم  یحارطو  هلئسم  راهم  روظنم  هب  هک  تسا  نیا  لومعم  دوش . یم  رتمک  یلیلحت )  ) قیقد لح  هار  لوصح 

دیفم نآ  رتشیب  ندرک  هداس  دشاب و  دـیفم  زونه  هدـش  هداس  لدـم  یـسررب  هک  دـبای  یم  همادا  ییاج  ات  ندرک  هداس  لمع  دـننک . یم  لدـم 
لح یلیلحت  هار  زا  ار  لدم  نیرترـصتخم  ناوتن  رگا  دنمان . یم  لدم  نیرترـصتخم  ار  هدـش  هداس  دـح  نیا  رد  یلدـم  دوشن . هداد  صیخـشت 

لدـم یحارط  رد  ار  تاـیئزج  نیرتشیب  ناوت  یم  دوش ، هتفرگ  رظنرد  نآ  لـیلحت  هیزجت و  يارب  يا  هناـیار  يزاـس  هیبـش  زا  هدافتـسا  درک و 
هدـمع و زا  معا  لماوع  نیرتشیب  ناوت  یم  هک  تسین  نیا  زج  لدـم  ناـحارط  يارب  يزاـس  هیبش  زاـیتما  نیرتاریگ  (. 16  ) داد تکرش  هلئـسم 
اب يرتکیدزن  قابطنا  هک  دوش  دـیلوت  یجیاتن  ببـس  نادـب  دوش و  یحارط  رت  یعقاو  یلدـم  اـت  داد  تلاـخد  يزاـس  هیبش  لدـم  رد  ار  یئزج 

دیلوت هک  تشاد  هجوت  دـیاب  یلو  دنتـسه  دوخ  نامزاس  رد  شزرا  داجیا  لاـبند  هب  ناریدـم  نآ  سپ  رد  هک  یتیعقاو  دـشاب . هتـشاد  تیعقاو 
، دـشاب رامیب  آراکان و  اهدـنیارف  نیا  دوخ  تیهام  رگا  دوش و  یم  لصاح  نامزاس  رد  ازفا  شزرا  يا  ــــ هدـنیارف اهتیلاعف و  هیاـس  رد  شزرا 

ناوت یم  هنوگچ  داد و  رییغت  درک و  حالـصا  ار  اـهنآ  تخانـش ، ار  اهدـنیارف  دـیاب  هنوگچ  یتـسار  هب  . دـشدهاوخن رادـیدپ  رظندروم  شزرا 
رکذ هک  روط  نامه  درک ؟ يزاس  هدایپ  ینامزاس  نینچ  رد  ار  بان  میهاـفم  ناوتب  اـت  تشاد  هملک  یعقاو  ياـنعم  هب  روحم  دـنیارف  یناـمزاس 

، اهرازاب ندش  یناهج  داصتقا ، رد  یناهج  تالوحت  لیلد  هباهدنیارف  ددـجم  یـسدنهم  تسا . لاوس  نیا  هب  یخـساپ  ددـجم ، یـسدنهم  دـش 
لاحرد تعرـس  هب  هتفای و  هعـسوت  طیحم  ياهییایوپ  اب  یناوخمه  يارب  يدـیدج  ياهدرکیور  تباـقر ، شیازفا  ناـیرتشم و  ياـهزاین  رییغت 
اهنامزاس نیداینب  رییغت  هب  زاین  رب  هک  درک  رـشتنم  ویویر  سنیزیب  دراوراه  هلجم  رد  ار  يا  هلاقم  رمه  لـکیام  لاس 1991 ، رد  تسا . هعسوت 
یبایتسد تهج  يراک  ياهدنیارف  ددجم  یحارط  رب  ددجم  یسدنهم  (. 2  ) تخاس حرطم  ار  ددجم  یسدنهم  راب  نیلوا  يارب  تشاد و  دیکات 

هدـش و نییعت  لبق  زا  ياه  همانرب  هعومجم  ساسارب  ادـتبا  ناـمزاس  ره  دوجوم  ياهدـنیارف  دـنک . یم  زکرمت  یتباـقر  تیزم  يرو و  هرهب  هب 
هب يرتشیب  دارفا  دنک ، یم  دشر  نامزاس  هک  روط  نامه  دنا . هدیدرگ  راکدوخ  يروانف  هعـسوت  تازاوم  هب  هاگنآ  دنا و  هدش  یحارط  نودم 

ضوع اه  هفیظو  اب  ار  دوخ  ياج  اهدنیارف  دنک . یم  تیلاعف  یلبق  همانرب  قباطم  زونه  نامزا  ـــ ـس هک  یلاحرد  هدش  هفاضا  نامزاس  هعومجم 
هدـیچیپ بجوم  رما  نیا  ددرگ . یم  دوخ  يا  هفیظو  بوچراچ  ریـسا  نامزاس  دـبای و  یم  شیازفا  يرـسالاب  ياـه  هنیزه  جـیردت  هب  هدرک و 

هب خساپ  تهج  یفاک  تعرـس  زا  هدـش و  دوکر  راچد  نامزاس  هک  دوش  یم  ثعاب  جـیردت  هب  هدـیدرگ و  نآ  ماجنا  رد  ریخأت  راک و  ندـش 
. دبای یم  شهاک  تامدخ  تادیلوت و  تیفیک  هدراذـگ و  لوفا  هب  ور  نارگید  اب  تباقر  رد  نامزاس  تردـق  دـشابن ، رادروخرب  يرتشم  زاین 

دنیارف هفیظو و  نایم  توافت  تسا  رکذ  هب  مزـال  (. 3  ) دنک یم  ادـیپ  دومن  نامزاس  رد  یـساسا  تارییغت  داجیا  ترورـض  هک  تسا  اجنیا  رد 
یهورگ دنیارف  ربارب ، رد  دهد . یم  ماجنا  رفن  کی  ًالومعم  هک  یتیلاعف  تسا ، راک  زا  يدحاو  هفیظو  تسا . لک  ءزج و  نایم  توافت  دننامه 
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ره هک  تشاد  هجوت  دیاب  (. 4  ) دنروآ یم  راب  هب  ار  يرتشم  دید  زا  شزرا  ا  ــ يا ب هجیتن  رگیدمه ، اب  هک  تسا  هتـسویپ  مه  هب  ياه  هفیظو  زا 
ییاهتیلاعف زا  دـنیارف  ره  دزاس . یم  مهارف  مزال  ياهیدورو  اب  ار  نانآ  راظتنادروم  یجورخ  هک  هتـشاد  ار  دوخ  نایرتشم  اـی  يرتشم  دـنیارف ،

نیدـنچ دـنیارف  کی  ندـش  لماک  يارب  هاگ  دـنک و  داجیا  شزرا  يرتشم  يارب  تسیاب  یم  اهتیلاعف  نیا  زا  کیره  هک  تسا  هدـش  لیکـشت 
دروآ یم  دوجو  هب  نامزاس  رد  هک  ی  ـــــ ـساسا تارییغت  اب  يروحم و  دنیارف  اب  ددـجم  یـسدنهم  . دـنوش ریگرد  تسیاب  یم  نامزاس  دـحاو 

نامزاس يژرنا  تروص ، نآ  رد  دـنک . یم  نیزگیاج  دـیدج  ياهدـنیارف  اب  ار  دـننک  یمن  داـجیا  هدوزفا  شزرا  ناـمزاس  رد  هک  ییاـهتیلاعف 
تامدـخ و دوبهب  تیفیک ، ياقترا  تعرـس ، شیازفا  اـب  ار  يرو  هرهب  ياـقترا  هک  دوش  یم  زکرمتم  نیرفآ  شزرا  یعقاو و  ياـهراک  يور 
نیداینب و یـشیدنازاب  زا  تسترابع  ددـجم  یـسدنهم  رمه ، لـکیام  فیرعت  ساـسارب  . تشاد دـهاوخ  لاـبند  هب  هدـش  ماـمت  تمیق  شهاـک 

تامدخ تیفیک ، هنیزه ، دننام  يدرکلمع  ساسح  ياهرایعم  رد  ریگمشچ  ياهدوبهب  هب  یبایتسد  يارب  اهدنیارف  يا  هشیر  ددجم و  یحارط 
، فیاظو حرش  ینامزاس ، راتخاس  دننامه  يدراوم  ددجم  یحارط  نامزاس و  يا  هشیر  لیلحت  هیزجت و  لما  ــ ددجم ش یـسدنهم  تعرـس . و 

ددـجم یـسد  ـــ نهم تسا . ینامزاس  هفـسلف  گنهرف و  ددـجم  یبایزرا  لرتنک و  دـنیارف  راک ، ياهنایرج  نامزاس ، رد  یهد  شاداپ  راـتخاس 
ریخا یتیریدـم  ياهدرکیور  یخرب  يدربراک  ياـه  يژتارتسا  یلمع  یعیبط و  لـماکت  لوصحم  فلتخم ، تاـهج  زا  ناوت  یم  ار  اـهنامزاس 
دوجو هب  ینوگرگد  يراک ، ياهدنیارف  دوخ  رد  اهنت  ددجم ، یـسدنهم  تسا . هتـشاد  تیریدم  شرگن  هوحن  رب  يا  هدـمع  ریثات  هک  تسناد 
ددـجم یـسدنهم  تحت  نامزاس  کی  رد  اهینوگرگد  تعـسو  دوش . یم  ناـمزاس  رد  یعونتم  ياـهینوگرگد  زورب  ببـس  هکلب  دروآ ، یمن 

ياه متـسیس  زا  رگید  يرایـسب  یلغـش و  ياقترا  ياهتـسایس  یـشزومآ ، یمادختـسا و  ياـه  هماـنرب  یلغـش ، ياهریـسم  تسا . داـیز  رایـسب 
هلاقم اب  رمه  لکیام  (5 . ) دریگ رارق  ددجم  یـسدنهم  رظندیدجت و  دروم  دیدج ، ياهدنیارف  حرط  زا  ینابیتشپ  روظنم  هب  دـیاب  زین  یتیریدـم 
پاچ اب  نآ  زا  سپ  درک و  یفرعم  تیریدم  ناهج  هب  ار  ددجم  یسدنهم  هیرظن  دینک  فذح  ار  دئاز  ياهدنیارف  تسین ، زاسراک  نویساموتا 
يارب تاجن  یتشک  کی  دـننام  ددـجم  یـسدنهم  لاس 1993 ، رد  یپمچ  زمیج  رمه و  لـکیام  طـسوت  اـهنامزاس  ددـجم  یـسدنهم  باـتک 

اب تسا . اهنآ  ندرک  نیـشناج  ندرک و  هداس  يارب  اهدنیارف  ددجم  یحارط  عقاو  هب  ددـجم ، یـسدنهم  دـیدرگ . حرطم  يزورما  ياهنامزاس 
دندرگ و فذح  ای  هدش  مک  تسا  نکمم  لرتنک  زکارم  اه و  یـسرزاب  دادـعت  دـنوش ، ماغدا  تسا  نکمم  لغـش  نیدـنچ  ددـجم  یـسدنهم 

زین يدومع  تروص  هب  هکلب  یقفا  تروص  هب  ار  راک  ياهدنیارف  اهنت  هن  ددجم  یسدنهم  عقاورد  دنهد . اهدنیارف  هب  ار  دوخ  ياج  اه  هفیظو 
ار ناکما  نیا  نامزاس  هب  لاح  نیعرد  هکلب  دوش ، یم  رجنم  زیگنا  تفگـش  یجیاتن  هب  اهنت  هن  ًالومعم  ددجم  یـسدنهم  (6 . ) دنک یم  هدرشف 

رظندروم ياـه  يژتارتسا  يارجا  هدـمآ و  شیپ  ياهتـصرف  زا  يرادرب  هرهب  يارب  يرتـشیب  ییاـناوت  تیـساسح و  فاـطعنا ، زا  هک  دـهد  یم 
اب ار  ناـمزاس  یتباـقر  يژتارتـسا  نآ ، یط  هـک  تـسا  رگن  لـک  در  ــ کیور کـی  اـهنامزاس  ددــجم  ـی  ــسدنهم . دوـش رادروـخرب  ناــمزاس ،

تاعالطا و يروانف  نیرتزور  هب  نیرتدـیدج و  يریگراک  هب  قیرطزا  طاـبترا  نیا  دـنک . یم  طـبترم  نآ  ناـنکراک  ینورد و  ياـهد  ـــ نیارف
حیحص و دنیارف  اب  متسیس  هدش و  فذح  تاهابتشا  اهدنیارف ، تسرد  یلوصا و  رییغت  اب  ددجم  یسدنهم  رد  (7 . ) دوش یم  رارقرب  تاطابترا 
، اهتیلاعف اهدنیارف و  متـسیس ، لک  درومرد  دارفا  دوش ، یم  هدافتـسا  یتسرد  هب  یناسنا  يورین  هیامرـس و  عبانم ، زا  دـنک . یم  تیلاعف  تسرد 

ناشن لمعلا  سکع  رت  تحار  رتعیرس و  نایر ، ـــــ تـشم یعقاو  زاین  نیمات  اب  نامزاس  دنروآ . یم  تسد  هب  یلماک  یمتـسیس  كرد  شرگن و 
يرو و هرهب  ییافوکش ، ثعاب  اهنیا  یمامت  دندرگ و  یم  فذح  هدوزفا  شزرا  نودب  ياهتیلاعف  دبای . یم  شهاک  رابرس  ياه  هنیزه  هداد و 

هدنزاس ییانبریز  لوصا  هنهک و  يراک  ياهدنیارف  زا  ناریدم  ددـجم ، یـسدنهم  رد  . تشگدـهاوخ نامزاس  يزاس  بان  ریـسم  ندـشراومه 
بسک و رد  یـساسا  ياهدنیارف  هک  دبلط  یم  ددجم  یـسدنهم  دننک . یم  قلخ  ار  يدیدج  ياهدـنیارف  دـنریگ و  یم  هلـصاف  اهدـنیارف  نیا 

هزورمایزاس هیبش  رد  ددجم  یـسدنهم  شقن  ( 8 . ) دنریگ رارق  رظندیدجت  یـسرربدروم و  يا  هفیظودـنچ  يدـعب و  دـنچ  يا  هیواز  زا  راک ،
هیبش نوچ  يرازبا  اب  دنناوت  یمن  آراکان ، ياهدنیارف  اب  يریذپ و  فاطعنا  مدـع  یبتارم ، هلـسلس  ینامزاس  ياهراتخاس  اب  یتنـس  ياهنامزاس 

هزورما ینوگرگد  تسا . هتـشادن  هقباس  هتـشذگ  رد  دیدرت  یب  يزورما ، رتدنت  هراومه  ینوگرگد  هخرچ  دنهد . همادا  دوخ  ياقب  هب  يزاس 
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، یگنهرف یتباـقر و  ياـهراشف  کـیژولونکت و  ياـهدروخرب  تسا . هتـشذگ  رد  يرگید  ناـمز  ره  زا  رت  یـساسا  رت و  لومعمریغ  رتعیرس ،
جرم جره و  دراد : ار  ریز  ياهیگژیو  يزورما  ینوگرگد  دنربورف . دوخ  رد  دنناوت  یم  ار  ینامزاس  ره  هک  دـنا  هدروآ  دوجو  هب  ار  یبادرگ 

ياهلکـش اـهتیلاعف ، روغث  دودـح و  ددـجم  نییعت  و  دوخ ، ددـجم  فیرعت  رد  فـلتخم  ياـهراک  بسک و  اـهنامزاس و  شـالت  اـهرازاب ، رد 
هدافتسا یطیارش  نینچ  رد  (9 .) دهد یم  تسد  زا  ار  دوخ  رابتعا  تعرس  هب  هک  یتنـس  تیریدم  رکفت  دنتـسین و  زاسراک  رگید  هک  ینامزاس 

هدوب و هدوهیب  هک  دراد  دوجو  ناـمزاس  رد  يرایـسب  دراوم  دوبدـهاوخ . هدوهیب  ناـمزاس  نتـشادهگن  هدـنز  دوـبهب و  يارب  يزاـس  هیبـش  زا 
. دوش یم  هدرب  مان  ادوم  ینپاژ  هژاو  اب  اهنآ  زا  هک  دنتـسه  اهنآ  فالتا  روظنم  هب  ریاخذ  عباـنم و  بذاـج  هکلب  دنتـسین  نیرفآ  شزرا  عقاورد 

ياهالاک اهیدوجوم و  تسین ، اهنآ  ناهاوخ  یـسک  هک  ییاـهزیچ  دـیلوت  دـنوش ، حالـصا  دـیاب  هک  یتاهابتـشا  زا  دـنترابع  ادوم  زا  يدراوم 
هطقن هب  هطقن  کی  زا  الاک  لقنو  لمح  دنرادن ، یترورـض  یتسار  هب  هک  دنیارف  زا  یلحارم  دـنوش ، یم  رابنا  مهیور  هک  يا  هتفر  ـــــ شورف ن
ماجنا لیلد  هب  دیلوت  نایرج  ياهتیلاعف  هلـسلس  ییاهتنا  ياهتمـسق  رد  يراک  ماجنا  يارب  نانکراک  راظتنا  فقوت و  یفده ، چیه  یب  رگید  يا 

ياهنامز دنهد و  یمن  خساپ  هدـننک  فرـصم  زاین  هب  هک  یتا  ــــــ مدـخ اهالاک و  نایرج  نیا  ییادـتبا  ياهتمـسق  رد  يراک  عقوم  هب  نتفرگن 
ًاعبط میهد . ماجنا  يا  هناـیار  يزاـس  هیبش  میهاوخ  یم  یناـمزاس  نینچ  يارب  دـینک  ضرف  لا  ــــ .ح دـیلوت ناـیرج  یلاوت  نیحرد  هدـش  فلت 
کی يزاس  هیبش  راک ، لصاح  دـش . دـنهاوخ  لخاد  يزاس ، هیبش  لدـم  رد  دنتـسه  هدـیاف  یب  شزرا و  نودـب  هک  روکذـم  دراوم  یما  ـــ مت

اههاگولگ یخرب  جـیاتن ، لیلحتو  هیزجت  اب  تسا  نکمم  هچ  رگا  تشاد . دـهاوخنربرد  يدوس  هک  دوبدـهاوخ  رامیب  ياهدـنیارف  اب  نامزاس 
قرغ لاحرد  یتشک  هشرع  يور  اهیلدنـص  ندـیچ  هباثم  هب  لـمع  نیا  یلو  دوش  هداد  راـکرد  یئزج  یبسن و  ییاـهدوبهب  هدـش و  صخـشم 

میزادرپب و تالکـشم  اشنم  هب  يا  هشیر  تروص  هب  ادـتبا  هکنیارگم  دوب  نامزاس  يدوبان  راظتنا  رد  تسیاـب  یم  نیارباـنب ، تسا . کـیناتیات 
یگچراپکی اـب  هدـمآرب و  مهم  نیا  هدـهع  زا  یبوخ  هب  اهدـنیارف  ددـجم  یـسدنهم  . میریگراـک هب  ار  يزاـس  هیبش  نوچ  يرازبا  نآ ، زا  سپ 

ناشن ار  اهنامزاس  رد  ددـجم  یـسدنهم  طسوت  رییغت  داجیا  یگنوگچ  کی  لکـش  دزاس . یم  دوبان  ار  ادوم  رهاظم  يدـنیارف ، رظنزا  نامزاس 
، دشاب نکمم  زین  يزاس  هیبش  قیرطزا  دیاش  هک  اهدنیارف  رد  دوبهب  داجیا  اب  تسا  دوهشم  زین  کی  لکش  رد  هک  هنوگ  نامه  ( 10 .) دهد یم 

ياقب لابند  هب  نامزاس  رگا  یلو  درک  داجیا  نامزاس  يارب  یلوبق  لباق  ًاتبـسن  هاگیاج  هداد و  تاـجن  ار  ناـمزاس  تدـم  هاـتوک  رد  ناوت  یم 
ددـم هب  رما  نیا  هک  دـناسرب  یناـهج  سـالک  هب  دـشخب و  اـقترا  ار  دوخ  هاـگیاج  رتعیرـس  هچره  تسیاـب  یم  تسا ، تدـمدنلب  يارب  دوـخ 

یموهفم بوچراچ  کی  هعـسوت  داجیا و  هب  شخب  نیا  ردـیموهفم  بوچراچ  کی  هئارا  دوبدـهاوخ . رت  ناسآ  اهدـنیارف  ددـجم  یـسدنهم 
یسدنهم زا  هدافتـسا  یگنوگچ  دوش و  یم  هتخادرپ  نامزاس  يزاس  هیبش  همدقم  ناونع  هب  نآ  زا  هدافتـسا  ددجم و  یـسدنهم  هعـسوت  يارب 

رفص حطس  ای  حطس  نیلوا  ود  لکش  رد  دریگ . یم  رارق  یسررب  ثحبدروم و  رما  نیا  ققحت  تهج  يوق  يرازبا  کینکت و  ناونع  هب  ددجم 
فاد و ـــ ها نییعت  اب  رظندروم  بوچراچ  تسا ، صخـشم  زین  ود  هرامـش  لکـش  رد  هک  هنوگناـمه  . دوش یم  هدـهاشم  یموهفم  بوچراـچ 

نیا هچنانچ  دـنریگ . یم  رارق  یبایزرادروم  ییاراک  رظنزا  نامزاس  ياهدـنیارف  نآ  زا  سپ  ددرگ و  یم  زاغآ  يزاس  هیبش  هژورپ  یلک  حرط 
نیا ریغ  رد  دریگ و  یم  رارق  راک  روتسد  رد  اهدنیارف  ددجم  یسدنهم  دنتـسه ، رامیب  اراکان و  حالطـصا  رد  هدوبن و  نیرفآ  شزرا  اهدنیارف 

ددجم یسدنهم  هعـسوت  يارب  هد  ـــ ـش هئارا  یموهفم  بوچراچ  هس  لکـش  رد  تفرگدهاوخ . ماجنا  يزاس  هیبش  هژورپ  دنور  همادا  تروص 
یم زاغآ  يزاس  هیبش  هژورپ  یلک  حرط  فادـها و  نییعت  اب  بوچراچ  نیا  دـش  رکذ  هک  هنوگناـمه  . دـینک یم  هدـهاشم  ار  يزاـس  هیبش  رد 

ار يزاس  هیبش  رب  ینتبم  یسررب  ره  . دنریگ یم  رارق  یسرربدروم  یلک  تروص  هب  هدش  هئارا  حرط  فده و  هدودحم ، هلحرم  نیا  رد  ددرگ .
. دننک لصاح  نانیمطا  نآ  هرابرد  دوخ  كرد  یتسرد  زا  دـیاب  هلئـسم  نابحاص  ای  ناراذگتـسایس  درک . عورـش  هلئـسم  يدـنبتروص  اب  دـیاب 
ار ییاهـشسرپ  يزاس  هیبش  فاد  ــ ها . دـنراد یهاگآ  نآ  تیهام  زا  رتشیب  لئاسم ، دوجو  زا  يرایـسب  دراوم  رد  نارگلیلحت  ناراذگتـسایس و 
هب هجوتاب  ایآ  هک  تفرگ  میمـصت  دـیاب  دراوم  نیا  رد  دروآ . تسد  هب  يزاس  هیبش  زا  هدافتـسا  اب  ار  اهنآ  خـساپ  دـیاب  هک  د  ـــ نک یم  حرطم 

دعب هلحرم  رد  . هن ای  دوش  یم  هدرمـش  هلئـسم  لیلحت  يارب  یبسا  ــــ نم شور  يزاس  هیبش  نآ ، يارب  هدشراهظا  فادها  هلئـسم و  يدنبتروص 
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، دنیآ یم  باسح  هب  نامزاس  رد  شزرا  داجیا  زکرم  اهدنیارف  هک  اجنآ  زا  دریگ . یم  رارق  راک  روتسد  رد  اهدنیارف  شزرا و  نایرج  یسررب 
لدـم فلتخم  ياـه  کـینکت  زا  هدافتـسا  اـب  ه و  ـــ تفرگ تروص  ناـمأوت  تروص  هب  اهدـنیارف  یـسررب  شزرا و  ناـیرج  يرادرب  هشقن  اذـل 

هدوزفا شزرا  داجیا  یعون  هب  هک  يرـصانع  هیلک  زاف  نیا  رد  دریگ . یم  رارق  لیلحت  هیزجت و  دروم  اهدـنیارف  هشقن  شزرا و  نایرج  يزاس ،
تسا ترابع  دنیارف  ره  هک  تشاد  هجوت  دیاب  هلحرم  نیا  رد  دنوش . یم  ییاسانـش  هدوزفا  شزرا  نودب  ياهتیلا  ــــــ عف نینچمه  دننک و  یم 

هب هدوب و  هدیچیپ  تسا  نکمم  اهدـنیارف ، لباقتم  طباور  یجورخ . مه  دراد ، يدورو  مه  هک  یتیلاعف  ای  طبترم و  مه  هب  ياهتیلاعف  یلاوت  زا 
هک تسا  هدش  صخـشم  هلحرم  نیا  زا  سپ  . دوبدهاوخ نامزاس  رد  شزرا  نایرج  هدنرادربرد  هک  دوش  رهاظ  اهدـنیارف  زا  يا  هکبـش  لکش 

هیبش دنـشاب ، هدش  یحارط  یبوخ  هب  نامزاس  ياهدنیارف  هک  یتروصرد  ریخ . ای  دنتـسه  رادروخرب  مزال  ییآراک  زا  نامزاس  ياهدنیارف  ایآ 
يارب مزال  ياه  هداد  يروآدر  ــ گ یموهفم ، يزاس  لدم  تسا . دوهـشم  زین  لدم  رد  هک  تفردـهاوخ  شیپ  دوخ  لومعم  لاور  قبط  يزاس 

دنتـسه لحارم  يزاس  هیبش  همانرب  يارجا  تیاهنرد  شیامزآ و  حرط  لدم ، رابتعا  تحـص و  یـسررب  يا و  هنایار  يزاس  لدم  يزاس ، هیبش 
، تسین نیا  زین  رـضاح  هلاقم  فدـه  تسین و  اهنآ  هب  نتخادرپ  يارب  لاجم  اجنیا  رد  هک  دـنریگ  یم  رارق  هدافتـسادروم  يزاـس  هیبش  رد  هک 

صخـشم رگا  ینعی  میزادرپب . هکـس  رگید  يور  هب  لاح  . تسا هشیر  زا  يزاس  هیبش  ندرک  دـنمتردق  يارب  یـشور  هئارا  لابند  هب  هلاقم  نیا 
را ـ میب آراکان و  نامزاس  ياهدنیارف  هک  دش  صخشم  ناریدم  يارب  هک  یتروصرد  درک ؟ دیاب  هچ  دنتسه  رامیب  نامزاس  ياهدنیارف  هک  دش 

اههاگولگ تالکشم و  یضعب  يزاس ، هیبش  اب  تسا  نکمم  هچرگا  دنورب . يزاس  هیبش  غارـس  هب  هلحرم  نیا  رد  دیابن  هجو  چیه  هب  دنتـسه ،
یـسدنهم اب  هک  تسا  اهدنیارف  يا  هشیر  رییغت  راک ، هراچ  یلو  دوش ، داجیا  زین  ـی  بـسن دوبهب  اهنآ  تخانـش  اب  دیاش  یتح  هدش و  صخـشم 

ندوـب آراـکان  هب  تیاـنع  اـب  تسا  صخـشم  زین  هدـش  هئارا  یموـهفم  بوچراـچ  رد  هک  هنوـگ  ناـمه  . ددرگ یم  لـصاح  اهدـنیارف  ددـجم 
نینچمه هدوزفا و  شزرا  ياراد  ياهدـنیارف  ناـیم ، نـیا  رد  ددرگ . یم  جارختــسا  شزرا  ناـیرج  هدـش و  هـیهت  اهدـنیارف  هـشقن  اهدـنیارف ،
تارییغت هدش و  زاغآ  اهدنیارف  ددجم  یـسدنهم  رییغت ، تسرد  يزیر  همانرب  اب  دـندرگ . یم  صخـشم  هدوزفا  شزرا  نودـب  يا  ـــــ هدـنیارف

ياهدنیارف حیحص  یسدنهم  زاب  زا  نانیمطا  زا  سپ  . دریذپ یم  تروص  نامزاس  رد  ددجم  یـسدنهم  همانرب  يایحا  تهج  زین  مزال  ینامزاس 
هیزجت دروم  ار  اهنآ  يزاس ، ه  ــــــ یبش زا  لصاح  جـیاتن  زا  نانیمطا  اب  و  تخادرپ . رظندروم  نامزاس  يزاس  هیبش  هب  ناوت  یم  لاح  نامزاس ،

يزاس و هیبش  ماجنا  رد  ار  دوخ  نامزاس  تالکـشم  عفر  هراچ  ناریدـم ، زا  يرایـسب  هزورمایریگ  هجیتن  درک . هدافتـسا  هداد و  رارق  لـیلحتو 
رد لاکـشا  ياراد  يا  هشیر  تروص  هب  هک  دوش  ماجنا  ینامزاس  يارب  يزاس  هیبش  دیاش  هک  یلاحرد  دـنناد ، یم  نآ  جـیاتن  لیلحتو  هیزجت 

نامزاس کی  يزاس  هیبش  يارب  هک  دـش  هراشا  مهم  هتکن  نیا  هب  يزاس  هیبش  يایازم  یـسررب  نمـض  هلاقم ، نیا  رد  تسا . دوخ  ياهدـنیارف 
ییآراک زا  نامزاس  ياهدنیارف  دش  صخشم  هچنانچ  داد . رارق  ییاسانشدروم  ار  نامزاس  ياهدنیارف  دیاب  ادتبا  یتامدخ ، ای  يدیلوت  زا  معا 

راـمیب ناـمزاس  ياهدـنیارف  هک  دـیدرگ  صخـشم  رگا  یلو  داد  همادا  لومعم  لاور  قبط  ار  يزاـس  هیبش  ناوت  یم  دنتـسه ، رادروخرب  مزـال 
یم اهدنیارف ، یـسدنهم  بولطم  ییآراکو  درکلمع  زا  نانیمطا  زا  سپ  داد . رارق  راک  روتـسد  رد  ار  ددـجم  یـسدنهم  تسیاب  یم  دنتـسه ،

داد . ماجنا  ار  نامزاس  يزاس  هیبش  ناوت 
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یتلود ياهنامزاس  رد  ددجم  یسدنهم 

يودبلا  ریما  زورهب - اهر  نامجرتمراک : بسک و  دنیارف  ددجم  یسدنهم  هزوح  رد  ام  دوجوم  شناد  reengineering ... 
BPR=BUSINESS PROCESS) راـــک بـــسک و  دــــنیارف  ددــــجم  یــــسدنهم  هزوـــح  رد  اـــم  دوـــجوم  شناد  : هدــــیکچ

هلاقم نیا  رد  تسا . یـصوصخ  ياههاگنب  رد  ددـجم  یـسدنهم  ياههژورپ  يارجا  تاـیبرجت  لـصاح  ًاـمومع  ( REENGINEERING

یسدنهم هژورپ  کی  یـشخبرثا  ارجا و  هوحن  هک  میمهفب  یـصوصخ  یتلود و  شخب  يوهام  ياهتوافت  هب  هجوت  اب  ادتبا  هک  دوشیم  شالت 
نامزاس کی  رد  ددجم  یـسدنهم  يارجا  يدروم  هعلاطم  سپـس  دشاب . هتـشاد  دناوتیم  یتلود  شخب  رد  یـصخاش  ياهیگژیو  هچ  ددـجم 

قفوم و هبرجت  کی  هب  ناوتیم  هنوگچ  هدـشرکذ  عناوم  اهیراوشد و  دوجو  اب  دـهدیم  ناشن  هک  دوشیم  هیارا  روپاگنـس  روشک  رد  یتلود 
يارب اـهدرکیور  نیرتلوادـتم  زا  یکی  هـب  هزورما  ددـجم  یـسدنهمهمدقم  . تفاـی تـسد  یتـلود  ياـهنامزاس  رد  ددـجم  یــسدنهم  رثوـم 
يارب ینوزفازور  تیباذــج  ددــجم  یــسدنهم  ياــهکینکت  لوـصا و  تـسا . هدــش  لیدــبت  یتـلود  ياــهنامزاس  رد  يرادا  تاحالــصا 
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يوق یلجت  کی  ناونع  هب  ددجم  یسدنهم  ریخا  ياهلاس  رد  تسا . هدرک  ادیپ  یتلود  تیریدم  ناهوژپشناد  ناصصختم و  ناراذگتـسایس ،
داـصتقا . تسا هدرک  روهظ  یتـلود  یـسارکوروب  ياهمتـسیس  اهـشور و  و  يرادا ، ياههفـسلف  اهـشزرا و  فیرعتزاـب  رد  رمتـسم  يروآون  زا 
تیلاعف قیرط  شور و  رد  ياهشیر  حالـصا  دـنمزاین  ار  یـصوصخ  یتلود و  ياهنامزاس  هک  دـنکیم  هبرجت  ار  ییاـیوپ  ینوگرگد  یناـهج 
لیهـست ار  رییغت  نیا  ات  تسا  هدرک  روهظ  اهنامزاس  تیریدـم  يارب  ياهناداتـسا  ون و  ياهکینکت  اهدرگـش و  نیاربانب ، تسا . هتخاـس  دوخ 

نیمه هب  . تسا هدش  هیارا  هدیچیپ  ون و  ماظن  نیا  اب  قابطنا  ياهمتسیس  نیرتهتسجرب  زا  یکی  ناونع  هب  ددجم  یـسدنهم  نایم  نیا  رد  دنک و 
تایبرجت رازبا و  دنکیم . بذـج  دوخ  هب  یتلود  یـصوصخ و  شخب  رد  ار  ینوزفازور  نابطاخم  ددـجم  یـسدنهم  میهافم  هک  تسا  لیلد 

هچ یلحم و  حطس  رد  هچ  هعـسوت ، لاحرد  هتفایهعـسوت و  ياهروشک  رد  یتلود -  شخب  نامزاس  دیدجت  راک  روتـسد  رد  ددجم  یـسدنهم 
رد ددجم  یـسدنهم  هب  یملع  عماجم  هجوتددجم  یـسدنهم  هرابرد  . تسا هتفرگ  رارق  لوبق  شریذپ و  دروم  هدـش و  ظاحل  یلم - حطـس  رد 

هدایپ دوخ  ياهنامزاس  رد  ار  ددجم  یـسدنهم  میهافم  ارگلمع ، ناریدـم  زا  يرایـسب  نونک  ات  اهلاس  نآ  زا  تفرگ . الاب  ههد 1990  طساوا 
دقن رد  هاگ  و  ددجم ،  یـسدنهم  ياههژورپ  تیاده  يارب  هاگ  ار  یعونتم  ياهـشور  زین  یهاگـشناد  عماجم  تدم ، نیا  لالخ  رد  دناهدرک .
جیار یتلود  شخب  رد  ياهدنیازف  روط  هب  راک  بسک و  هب  يدنیارف  درکیور  ریخا ، ياهلاس  رد  . دـناهداد هعـسوت  میهافم ، رابتعا  ت و  ـــ حص

رد (. Gooding, 1993) درک عادبا  ار  راک » بسک و  ددجم  یسدنهم   » هژاو هک  تسا  یـسک  نیتسخن  ( Champy  ) یپماچ . تسا هدش 
نیتسخن داد . ماـجنا  هنیمز  نیا  رد  ار  یملع  ياـهراک  نیتـسخن  لاـس 1990  رد  دوخ  تـالاقم  رد  ( Hammer  ) رمه زین ، یملع  عماـجم 

ار ناریدم  ناهوژپشناد و  زا  یگرزب  هدوت  هجوت  دش ، هتشون  ددجم  یـسدنهم  دروم  رد  لاس 1993  رد  هک  رمه  یپماچ و  كرتشم  باـتک 
تسا راک  بسک و  ياهدنیارف  ياهشیر  رکفت  دد ، ـــ جم یسدنهم  . درک عوضوم  هجوتم  ار  يرایسب  ناهذا  بلج و  ددجم  یسدنهم  هلوقم  هب 

فیرعت يارب  يرایـسب  تاعلاطم  . تعرـس تامدخ و  تیفیک ، هنیزه ، لیبق  زا  در ؛ ـــــ کلمع ياهرایعم  رد  دـیدش  دو  ــــ بهب هب  یبایتسد  يارب 
دندقتعم نارگلیلحت  رتشیب  تسا . هدش  ماجنا  اهدنیارف » دوبهب   » لثم يرتمیالم  میهافم  اب  نآ  توافت  ددجم و  یـسدنهم  یـساسا  ياهیگژیو 

تـسا نآ  نتخاس  هرابود  دنیارف و  کی  باختنا  هرابرد  هکلب  تسین ، دـنیارف  کی  يارجا  رد  هداس  دوبهب  کی  هرابرد  ددـجم  یـسدنهم  هک 
هتفاـیدوبهب درکلمع  يهـیارا  يارب  ياهـشیر  تارییغت  ماـجنا  نمـضتم  ددـجم  یـسدنهم  عـقاو  رد  (. McKay and Randor, 1998)

ریثأت اما  دنـسریم  رظن  هب  ابیز  ذغاک  يور  هک  یتیریدم  ياهدم  زا  يرایـسب  فالخرب  ًالوا  : » دـیوگیم ددـجم  یـسدنهم  هرابرد  رمه  . تسا
دوش هتفرگ  راک  هب  تسرد  رگا  اما  تسین ، هزجعم  يوراد  ددجم  یـسدنهم  دوشیم . عقاو  رثوم  ددجم  یـسدنهم  دنرادن ، نامزاس  رب  یعقاو 

رد راوشد  طیارش  اب  مدرم  زا  يرایـسب  دنک . ادیپ  ار  دوخ  ياج  یبوخ  هب  ددجم  یـسدنهم  هک  دش  دهاوخ  ثعاب  نامز  ًایناث  دهدیم . باوج 
هک يزیچ  هب  زاین  دـنراد . رییغت  هب  زاین  دنتـسه و  ورهبور  راشف  عاونا  اب  یتلود  شخب  یتح  عیانـص ، زا  يرایـسب  دنتـسه . نتفر  راجنلک  لاـح 

یـسدنهم يهلوقم  ًاثلاث  دروآ . تسد  هب  رثوم  مهم  یهاگیاج  ددـجم  یـسدنهم  هک  دـش  دـهاوخ  ثعاب  زاین  نیا  دـنک . کمک  اهنآ  هب  ًاعقاو 
هک يدوجو  اب  ددـجم  یـسدنهم  ارچ  اما  تسا ». ینتفایتسد  هداس و  رازبا  کـی  ناونع  هب  تسین و  یندـشن  كانـسرت و  نیگنـس ، ددـجم ، 
رد هچنآ  دنک ؟ بذج  یتلود  شخب  رد  ار  یناراداوه  ناعفادـم و  هتـسناوت  هدـش ، یحارط  راکوبسک  يارب  هک  تسا  یکینکت  ای  يژتارتسا 

ددجم یسدنهم  ًالوصا  ایآ  هک  تسا  نیا  دیسرپ  دیاب  ددجم  یسدنهم  ندرک  يدربراک  هرابرد  هدشدیلوت  بلاطم  زا  میظع  مجح  نیا  لباقم 
زکرمتم و ياهمتـسیس  یتیریدـم ، هناگدـنچ  ياههیالددـجم  یـسدنهم  هب  یتلود  شخب  شیارگ  ؟ دراد درکراـک  تیلباـق  یتـلود  شخب  رد 

یتلود ياهنامزاس  يروهرهب  و  ندوب ) هفرـص  هب   ) داـصتقا ییاراـک ، نیمـضت  رد  راوشد  عناوم  تاررقم ، یلرتنک و  ياـههیور  هوبنا  هنیزهرپ ،
دودح 5000 یلامتحا ، تاییزج  ندـش  نشور  يارب  اما  دـنکیم ، بیوصت  هحیال  دـص  دـنچ  لاس  ره  اکیرما  هرگنک  لاثم ، ناونع  هب  تسا .

جارخا اـقترا و  مادختـسا ، هب  طوبرم  یتـلود  تاررقم  نیناوق و  (. Peters, 1996  ) دوشیم غالبا  لمعلاروتـسد  هیور و  یقاـحلا و  نوناـق 
هب مه  ار  یتلود  رازگراک  نیرتایوپ  نیناوق ، نیا  ماجنا  ارجا و  هجیتن  (. NPR, 1993 تسا (  هحفص  رازه  رب 100  غلاب  اکیرما ، رد  نانکراک 

سـالتخا فارحنا و  داـسف ، زا  يریگولج  يارب  یلرتـنک  ياـهرایعم  داـجیا  يارب  شـالت  لوصحم  نیناوق  نیا  زا  يرایـسب  دروآیم . رد  وناز 
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نآ يارب  ًاساسا  هک  ییاغ  ياهشزرا  هب  هجوت  نودب  ینوناق ، ياهظافح  اهلمعلاروتـسد و  نیا  هک  هدش  ثعاب  اهنآ  رد  طارفا  یهاگ  اما  تسا .
رد لالتخا  داجیا  رب  هوـالع  تاررقم ، نوناـق و  هدـینت  مهرد  هکبـش  نیا  (. Reyes, 1982  ) دنوش فده  هب  لیدبت  ًاتاذ  دـناهدش ، نیودـت 

نیمأت تاکرادـت و  يزابذـغاک ، يرادا و  تافیرـشت  نانکراک ، ياههنیزه  بلاق  رد  ار  ینیگنـس  یتلود  ياههنیزه  تامدـخ ، ناور  ناـیرج 
رد هک  ار  یتاررقم  نیناوق و  دنک و  کمک  یلرتنک  ياهرایعم  نیا  دوجو  موزل  هب  دناوتیم  ددجم  یـسدنهم  دروآیم . راب  هب  تازیهجت و ...

عوضوم نیا  كرد  . دـهد ناشن  دـشاب - هدـش  مامت  ناـشرمع  هرود  تسا  نکمم  یتح  یـضعب  و  دـناهدش -  هتـشابنا  مه  يور  ناـیلاس  لوط 
هب ددـجم  یـسدنهم  تـسا . هدرک  ریخـست  ار  یتـلود  تیریدـم  ناـهوژپشناد  ناریدـم و  راـکفا  ددـجم  یـسدنهم  ارچ  هـک  تـسین  راوـشد 
ای نتـشاذگ  راـنک  ناـکما  و  دـنزادنیب ، اـهظافح  نیناوق و  نیا  ساـسا  قطنم و  هب  ياهزاـت  هاـگن  هک  دـهدیم  ار  تصرف  نیا  ناراذگتـسایس 

. تسا هدش  ماجنا  اهروشک  يرایـسب  یتلود  ياهـشخب  رد  ریخا  ياهلاس  رد  ددـجم  یـسدنهم  ياهتیلاعف  دـننک . ادـیپ  ار  اهنآ  یـسیونهرابود 
زا هدافتـسا  اـب  تلود  ياـهتیلاعف  ياـهرتماراپ  لوـصا و  نیپـیلیف  رد  لاـثم  ناوـنع  هـب  دنتـسه . نآ  هـبرجت  لاـح  رد  زین  اـهروشک  زا  يرایـسب 

ددـجم یـسدنهم  اپورا  هیداـحتا  رد  (. PCSB, 1995  ) تسا هدـش  فیرعتزاب  اـمنهار ،- هفـسلف  ناونع  هب  ددـجم -  یـسدنهم  بوچراـچ 
راک و يورین  تعنص ، نایم  ياهدنیارف  لیهـست  يارب  ددجم  یـسدنهم  یبونج ، ياقیرفا  رد  (. Levy, 1998  ) تسا هدـش  موسرم  درکلمع 

هدش هدافتسا  یعامتجا  تامدخ  تالیهست  دوبهب  يارب  ددجم  یسدنهم  زا  زین  دنلریا  رد  (. Boer, 1995  ) تسا هدش  هتفرگ  راک  هب  تلود 
ياهنامزاس دصرد  روپاگنس 8  رد  هک  دنکیم  نایب  هدش  رـشتنم  لاس 2001  رد  هک  یتاعلاطم  (. Lyons and Kearns, 1997  ) تسا
ياهتیلاعف دصرد   54 دنتـسه ، ددجم  یـسدنهم  ياههژورپ  ماجنا  لاح  رد  دصرد   23 دناهداد ، ماجنا  ددـجم  یـسدنهم  نیا  زا  شیپ  یتلود 

اپورا اکیرما و  رب  هوالع  . دنرادن ددجم  یسدنهم  رب  ییانب  ًالوصا  دصرد  اهنت 15  دنراد و  دوخ  هدنیآ  لاس  همانرب 3  رد  ار  ددجم  یسدنهم 
لیبق زا  زین  ییاقیرفا  ییایسآ و  ياهروشک  زا  يرایسب  ریخا  ياهلاس  رد  دناهدوب ، یتلود  ياهنامزاس  رد  ددجم  یـسدنهم  يارجا  زاتـشیپ  هک 

ياهنامزاس تلود و  رد  ار  ددـجم  یـسدنهم  ياهتیلاعف  ناتـسکاپ و ... سنوت ، نیرحب ، یبرع ، هدـحتم  تاراما  يزلاـم ، يدوعـس ، ناتـسبرع 
دروم یتلود  تیریدم  تایبدا  رد  یـصوصخ  یتلود و  ياهنامزاس  ياهتوافتیـصوصخ  یتلود و  شخب  ياهتوافت  . دناهتفرگ راک  هب  هتـسباو 

یطیحم ياهروتکاف   1 :- دنکیم يدنبهتـسد  هور  ـــ هس گ رد  ار  یـصوصخ  یتلود و  ياهنامزاس  ياهتوافت  ینیر » .» تسا هتفرگ  رارق  هعلاطم 
نآ هجیتن  هک  یـصیصخت ؛ هجدوب  مهـس  هب  رتشیب  ياکتا  هجیتن  رد  ندوب و  رازاـب  ضرعم  رد  رتمک  ًـالثم  ناـمزاس :) زا  جراـخ  ياـهروتکاف  )

یمـسر ینوناق و  ياهتیدودـحم  رازاب ، تاـعالطا  هب  رتمک  یـسرتسد  رتمک ، ییاراـک  زین  تسا و  یـشخبرثا  يروهرهب و  يارب  رتمک  هزیگنا 
ینوناق ياهزوجم  هب  بوچراچ  رد  يرابجا  ياهتیلاعف  لثم  طیحم : نامزاس - تـالماعت   2 ...- یـسایس و لیاسم  زا  رتشیب  يریذپریثأت  رتشیب ،

 ، حیحـص تامادـقا  يارب  یتلود  ياـهماقم  زا  رتشیب  تاراـظتنا  یمومع ، عفاـنم  رد  هدـمع  شقن  ناـمزاس ، تیرومأـم  هدـشنییعت و  شیپ  زا 
لالقتـسا ینیع ، ریغ  ضقانتم و  هدیچیپ ، طباوض  نامزاس :) نورد  ياهروتکاف   ) اهدـنیارف ینورد و  راتخاس   3 ...- هناراکتسرد و هنالوئسم و 

یلغش تیاضر  یسایس ، تالوحت  ای  تاباختنا  رثا  رد  دشرا  ناریدم  تارییغت  دشرا ، ناریدم  یسایس  شقن  يریگمیمـصت ، رد  ناریدم  رتمک 
رد ددـجم  یـسدنهم  يارجا  رب  یـصوصخ  یتلود و  شخب  يوهاـم  ياـهتوافت  هک  تشاد  راـظتنا  دـیاب  ًاـتعیبط  ... رتمک و یناـمزاس  دـهعت  و 

هدهاشم یـصوصخ  یتلود و  شخب  رد  ددجم  یـسدنهم  ياهتیلاعف  دربراک  نیب  هک  يدـیلک  توافت  نیلوا  . دـنراذگب رثا  یتلود  ياهنامزاس 
هجاوـم دوـبهب  يارب  عباـنم  نیمأـت  يارب  يرتـشیب  ياهتیدودـحم  اـب  یتـلود  شخب  رد  ددـجم  یـسدنهم  ياـههژورپ  هک  تسا  نـیا  دوـشیم 

نارواشم زا  رتدودحم  هدافتـسا  هب  تیدودحم  نیا  دننک . هیارا  يراذگهیامرـس  نیا  ندوب  ریذپهیجوت  رب  ینبم  یهاوگ  رگا  یتح  دـنوشیم ؛
شخب ياههژورپ  هک  تسا  نیا  تسه - مه  لوا  توافت  زا  یـشان  یعون  هب  هک   - يدیلک توافت  نیمود  . دش دـهاوخ  رجنم  نامزاسزا  نوریب 

يارب میت  کی  ًالثم  هجیتن  رد  دـنراد . تکراشم  هب  يرتشیب  لیامت  اهنامزاس  نیا  ياهراجنه  اهدـنیارف و  یتیریدـم ، راتخاس  رطاـخ  هب  یتلود 
دیلوت ياهدوزفا  شزرا  چـیه  یفاضا  هیال  کی  دوجو  تسا  نکمم  هک  یلاح  رد  دوشیم ، داـجیا  ددـجم  یـسدنهم  هژورپ  راـک  رب  تراـظن 

بلط نامزاس و  نانیرفآشقن  زا  ینوگانوگ  دایز و  دادـعت  ندرک  عمج  اب  اهنامزاس ، نیارد  ددـجم  یـسدنهم  تیلاعف  کی  ًـالومعم  دـنکن .
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تاحالطصا و اهشور ، ارچ  هک  دهدیم  حیضوت  یتکراشم  درکیور  نیا  دوشیم . زاغآ  ددجم  یسدنهم  دنیارف  رد  اهنآ  عامجا  تکراشم و 
زا یـشان  هک  رگید  لکـشم  . تـسا رتهناراـکهظفاحم  رتمرن و  رتمیـالم ، یتـلود  ياـهنامزاس  رد  ددـجم  یـسدنهم  يارجا  جـیاتن  تیاـهن  رد 

يروانف ياهمتـسیس  ياقترا  ای  داجیا  يارب  يراذگهیامرـس  دنمزاین  ددجم  یـسدنهم  هکنیا  زا  تسا  ترابع  تسا  یتلود  شخب  ياهیگژیو 
ياـههنیزه هظحـالم  يارب  ار  تـلود  دــنریگیم ، هرهب  تاـعالطا  يرواـنف  زا  هـک  ددــجم  یــسدنهم  يارجا  ياهــشور  تـسا . تاـعالطا 

نیا دـنراذگیم . راشف  تحت  دوخ  هجدوب  رد  نانکراک  يزومآزاب  شزومآ و  رمتـسم ، يرادـهگن  اقترا و  نارواشم ، رازفامرن ، رازفاتخس ،
تامدـخ یتشیعم و  تالکـشم  رقف ، يراکیب ، لثم  یتالکـشم  دوجو  اب  یتلود  عباـنم  هک  هعـسوت  لاـح  رد  ياـهروشک  رد  هژیو  هب  لکـشم 

هجدوب زا  یهجوتلباق  شخب  ییاهروشک  نینچ  رد  هک  ییاهنامزاس  تسا . تیمها  زئاح  دنوش ، يدنبتیولوا  تدش  هب  دـیاب  یعامتجا و ...
یمومع شهوکن  دقن و  ضرعم  رد  ًاتعیبط  دننکیم ، تاعالطا  يروانف  ياههنیزه  ریاس  رازفامرن و  رازفاتخس و  ياههنیزه  فرـص  ار  دوخ 
نامزاس کی  ياهتیلاعف  يارب  هدـشنییعتشیپ  زا  ياهبوچراچ  ینوناق و  ياهتیدودـحم  لـیلد  هب  اـهنیا ، رب  هوـالع  . دـنریگیم رارق  يرتشیب 
عوضوم نیا  ًاتعیبط  دوش . ورهبور  شلاـچ  اـب  دوجوم  نیناوق  ساـسارب  دـییأت  لوبق و  يارب  تسا  نکمم  ددـجم  یـسدنهم  هژورپ  ره  یتلود ،

اـهیگژیو و راـثآ  (. Halachmi, 1995  ) دـهدیم شهاـک  ار  کـینکت  نـیا  یــشخبرثا  هـک  تـسا  یعناوـم  اهتیدودـحم و  هدــنهدناشن 
هب مادقا  يارب  میمـصت   1 :- درک هصالخ  هزوح  هس  نیا  رد  ناوتیم  ددـجم  یـسدنهم  هژورپ  کـی  رد  ار  یتلود  ياـهنامزاس  ياهتیدودـحم 

ییاراک دوبهب  اههنیزه و  شهاک  يارب  اـهنآ  هزیگنا  دـنراد ، اـکتا  یـصیصخت  هجدوب  رب  یتلود  ياـهنامزاس  هک  اـجنآ  زا  ددـجم : یـسدنهم 
دوریم و ـالاب  دنتـسه  ددـجم  یـسدنهم  یعیبط  دولوم  هک  یهوبنا  تارییغت  اـب  قیبطت  ربارب  رد  تمواـقم  هجیتن  رد  دوشیم . رتمک  تاـیلمع 

تیرومأم زا  یـشان  هک   ) يرابجا روآمازلا و  تامدخ  رد  راصحنا  لیلد  هب  یتلود  ياهنامزاس  هوالع  هب  دتفایم . قافتا  رترید  رتمک و  قیبطت 
ًامومع دنتـسین و  هرهـش  يروآون  هب  نادـنچ  یتلود  ناریدـم  نینچمه  دـنرادن . ددـجم  یـسدنهم  هب  ینادـنچ  لـیامت  تساـهنآ ،) صخـشم 

هک اجنآ  زا  دـنکیم . داجیا  عناـم  ینهذ  ياـهزرم  زا  روبع  رد  دوخ  هک  دـنهدیم  زورب  دوخ  زا  تامادـقا  رد  رتشیب  تاـبث  يراـکهظفاحم و 
 ...( هننقم و هوق  يرتسگداد ، لثم   ) رایتخا بحاص  ياهداهن  يوس  زا  هناگدـنچ  عونتم و  ياهیـسررب  ضرعم  رد  ًالومعم  یتلود  ياـهنامزاس 

هجاوم يرتشیب  تالکـشم  اب  اهنآ  رد  هدشیحارطزاب  ياهدنیارف  ددجم و  یـسدنهم  همانرب  يارب  هیدییأت  ذـخا  هک  دـسریم  رظن  هب  دنتـسه ،
. تسا راوشد  ددـجم  یـسدنهم  هژورپ  عفانم  تاریثأت و  یبایزرا  یتلود ، ياهنامزاس  تیلاعف  راثآ  یگدرتسگ  هب  هجوت  اـب  نینچمه  دوشیم .

یصوصخ ياهنامزاس  زا  رتدنک  یتلود  ياهنامزاس  رد  ددجم  یـسدنهم  هب  مادقا  يارب  میمـصت  ذاختا  لوبق و  هک  دسریم  رظن  هب  ًاعومجم 
رب دنشاب ، رازاب  یعقاو  تالماعت  ضرعم  رد  هکنآ  زا  شیب  یتلود  ياهنامزاس  هک  اجنآ  زا  ددجم : یسدنهم  فادها  نییعت   2 .- دتفایم قافتا 

نییعت عوضوم  نیا  دـنراد . یـسرتسد  رتمک  دوس )... تمیق ، لیبق  زا   ) رازاب تاعالطا  اهـصخاش و  هب  دـنراد ، اـکتا  یـصیصخت  ياـههجدوب 
ياهینزیار اهاضاقت و  لیبق  زا   ) اهیریگمیمـصت رب  ینوریب  ياهراشف  تدش  عونت و  هوالع  هب  دنکیم . رتراوشد  ار  ددـجم  یـسدنهم  فادـها 

. دوشیم ددـجم  یـسدنهم  فادـها  اهتیولوا و  نییعت  رد  تالکـشم  زورب  ثعاب  سلجم و )... ناگدـنیامن  ياههیـصوت  عفنيذ ، ياـههورگ 
فرط زا  دننک . راتفر  يراکتـسرد  ییوگخساپ و  يریذپ ، تیلوئـسم  تلادـع ، اب  هک  دوریم  راظتنا  رتشیب  یتلود  ناریدـم  زا  نیا ، رب  هوالع 

هک دوشیم  ثعاب  اهروتکاف  نیا  هصالخ  روط  هب  دنتـسه . هجاوم  فادـها  داضت  ماهبا و  عونت ، ، ترثک اب  هبـسنلاب  یتلود  ياـهنامزاس  رگید ،
يراوشد اب  یتلود  ياهنامزاس  رد  نیزگیاج ، ياهدـنیارف  نییعت  دـنوش و  یحارط  هراـبود  تسا  رارق  هک  ییاهدـنیارف  نییعت  فادـها ، نییعت 

لمع لالقتسا  هک  دننکیمتیلاعف  ياینوناق  یمـسر و  ياهتیدودحم  تحت  یتلود  ياهنامزاس  ددجم : یـسدنهم  يارجا   3 .- دنوش ورهبور 
یحارطزاب ياهدـنیارف  يارب  هک  ییاههیور  ددـجم  یحارط  تالکـشم  هک  دوشیم  ثعاب  عوضوم  نیا  دـهدیم . شهاک  ار  ناـمزاس  ریدـم 

دییأت نامز  ندـش  رتینالوط  ثعاب  یتلود  ياهنامزاس  رد  یمـسر  ياهلرتنک  ددـعت  هب  شیارگ  نینچمه  دـبای . شیازفا  دنتـسه  مزال  هدـش 
رتمک رایتخا  نآ  هجیتن  هک  دـنراد  یمک  يریذـپفاطعنا  يریگمیمـصت و  رد  لالقتـسا  یتلود  ناریدـم  دوشیم . هدـشیحارطزاب  ياههیور 

دوخ ناتـسدریز  دروم  رد  يرتمک  رایتخا  یتلود  ناریدـم  تسا . هژورپ  تیقفوم  مدـع  یتح  ددـجم و  یـسدنهم  هژورپ  کـی  تیادـه  يارب 
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یفاکان حطس  زا  نانکراک  ور  نیا  زا  تسا . یمسر  تاررقم  زا  رتشیب  هدافتسا  و  ینیبزاب ، رتشیب  حوطس  رتشیب ، تمواقم  نآ  هجیتن  هک  دنراد 
یسایس و ياهشقن  دشرا  ناریدم  تاقوا  يرایـسب  هک  اجنآ  زا  دنوشیم . رادروخرب  هدشیحارطزاب  ياهدنیارف  ینابیتشپ  يارب  يزاسدنمناوت 
. تسا یفاکان  ددجم  یـسدنهم  هژورپ  کی  دربشیپ  رد  یتلود  شخب  دشرا  ناریدـم  شالت  تقو و  صیـصخت  دـنریگیم ، دوخ  هب  یـشیامن 

ددجم یـسدنهم  هژورپ  يارجا  دنور  موادم  عطق  ثعاب  تاباختنا  لثم  یـسایس  ياهدادـیور  زا  سپ  دـشرا  ناریدـم  ضیوعت  اهییاج و  هباج 
دسریم رظن  هب  دراد . تیاکح  ددجم  یـسدنهم  هب  یتلود  ياهنامزاس  نوزفازور  لابقا  زا  یناهج  هبرجت  عناوم ، نیا  همه  دوجو  اب  دوش . یم 

هب (، 90 ههد طساوا  رد   ) یتلود شخب  رد  ددـجم  یـسدنهم  ییآراک  رد  ههبـش  عناوم و  یـسررب  زا  زین ، هزوح  نیا  نارظنبحاص  درکیور  هک 
رییغت ریخا ) ياهلاس  رد   ) یتلود ياهنامزاس  رد  ددـجم  یـسدنهم  ماجنا  يارب  يدربراـک  ياههیـصوت  اهـشور و  هعاـشا  تاـیبرجت و  لـیلحت 

زا شیب  یتلود ، شخب  رد  ددـجم  یـسدنهم  تایبرجت  زاغآ  زا  یهاتوک  نامز  رذـگ  اـب  هک  دـهدیم  ناـشن  عوضوم  نیا  تسا . هداد  تهج 
، یتـلود ياـهنامزاس  تواـفت » یگژیو و   » ناونع هب  اـهنآ  اـب  دوش ، هتـسیرگن  عناـم » تیدودـحم و   » رظنم زا  هدـشرکذ  ياـهروتکاف  هب  هکنآ 
دوس و هرابرد  ددجم  یـسدنهم  دنتـسه . مه  هب  هیبش  تاهج  يرایـسب  رد  یتلود  یـصوصخ و  شخب  : » تسا دقتعم  رمه » .» دوشیم دروخرب 
هک دنکیم  راک  روط  نامه  تسرد  یتلود  شخب  دوشیم . ماجنا  تیاده و  اهراک  هنوگچ  هک  تسا  نیا  هرابرد  تسین . ماهس  رازاب  ای  نایز 

یتـلود و ياهـشخب  نیب  يداـیز  ياـهتوافت  دـنکیم . داـجیا  ندرک  راـک  يارب  يرتـهب  ياـهمسیناکم  ددـجم  یـسدنهم  یـصوصخ . شخب 
هک دسرپیم  دراد و  زکرمت  يرتشم  رب  ددجم  یسدنهم  تساهتوافت . زا  رتشیب  یلیخ  اهتهابش  هک  دهد  یم  ناشن  هبرجت  اما  تسا  یـصوصخ 
اما تسه  رتتخس  دهد . صیخشت  ار  دوخ  يرتشم  هک  تسا  رتتخس  یتلود  شخب  يارب  درک . هیارا  يرتشم  هب  يرتشیب  شزرا  دیاب  روطچ 

ینعم نادـب  نیا  دراد . يدازآ  هجرد  رد  يرتشیب  ياهتیدودـحم  تاررقم ، تیعقوم و  لـیلد  هب  یتلود  شخب  رگید ، فرط  زا  تسا . یندـش 
يرتشیب ياهـشلاچ  اب  نآ  ماجنا  يارب  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  هکلب  داد ، ماجنا  ار  ددجم  یـسدنهم  یتلود  ياهنامزاس  رد  دوشیمن  هک  تسین 

هعسوت نکسم و  هراداقفوم  يهنومن  کی  زا  یلاثم  .« دراد یصوصخ  شخب  زا  نتخومآ  يارب  يدایز  ياهزیچ  یتلود  شخب  میتسه . ورهبور 
. دش سیـسأت  لاـس 1960  رد  روپاگنـس  یلم  هعـسوت  هناـخترازو  رظن  تحت  یموـمع و  نکـسم  رما  یلوـتم  ناوـنع  هب  ( ، HDB  ) روپاگنس
اهنت 9 هرادا  نیا  سیـسأت  زا  شیپ  تسا . روپاگنـس  مدرم  يارب  ـالاب  تیفیک  بساـنم و  تمیق  اـب  نکـسم  ندرک  مهارف  هرادا  نیا  تیرومأـم 
اب دندرکیم . یگدنز  ماحدزارپ  یتشادهبریغ و  طیارش  رد  مدرم  زا  يرایسب  دندوب و  نکاس  یمومع  نکـسم  رد  روپاگنـس  مدرم  زا  دصرد 

ياهـشارخنامسآ تخاس  لـماش  يزاـسهوبنا  هماـنرب  کـی  يور  هرادا  نیا  روپاگنـس ، شیازفا  هب  ور  تیعمج  دودـحم و  ياـهنیمز  هب  هجوت 
. دندرکیم یگدنز  هرادا  نیا  ياهنامتراپآ  رد  روپاگنـس  ینویلیم  تیعمج 3  زا  دصرد  دودح 86  لاس 1998  رد  دش . زکرمتم  ینوکسم 

كالما عضو  ياقترا  كالما و  بولطم  تیریدم  رتهب ، یحارط  یمومع ، لزانم  تیفیک  دوبهب  يور  روپاگنس  نکسم  هرادا  رضاح  لاح  رد 
يراجت و دحاو  رازه   50 ینوکسم ، دحاو  رازه  زا 730  شیب  دزاسیم و  ناـمتراپآ  رازه  لاس 30  ره  رد  هرادا  نیا  . دنکیم راک  یمیدـق 

تامدخ زا _: دـنترابع  دـهدیم  هیارا  ینوکـسم  كالما  هب  هرادا  نیا  هک  یتامدـخ  . دـنکیم تیریدـم  ار  گنیکراپ  رازه  و 500  یتـعنص ،
لاقتنا لثم  هراجا ؛ نهر و  تامدـخ  يرادـهگن _؛ هنیزه  گنیکراپ و  هناهام  هنیزه  اهبهراجا ، يروآعمج  ماو و  روما  تیریدـم  لثم  یلاـم ؛

نیا هبعش   21. يزاسزاب ياهتیلاعف  بیوصت  بویع و  حالـصا  لثم  يرادهگن ؛ تامدخ  هراجا _؛ دیدجت  اهنامتراپآ و  يراذـگاو  تیکلام ،
ماجنا هب  میمصت   1990 ههد رخاوا  رد  روپاگنس  هعسوت  نکسم و  هرادا  . دننکیم تیلاعف  روپاگنـس  رـسارس  رد  تامدخ  نیا  هیارا  يارب  هرادا 
دنیارف ياههیور  لحارم و  همه  دـش . رقتـسم  هلاس  کی  هعلاطم  کـی  يارب  اـه  هبعـش  زا  یکی  رتفد  رد  هژورپ  میت  تفرگ . ددـجم  یـسدنهم 

رد هژورپ  يرجم  میت  دش . يزاسهداس  يرتشم  رظنم  زا  اههیور  ریاس  فذح و  یفاضا  ياهمدق  اههیور و  تفرگ . رارق  هعلاطم  دروم  دوجوم 
راتخاس درک . شیامزآ  ار  يداهنـشیپ  دـیدج  ياهدـنیارف  تاعالطا ، تامدـخ  نامتراپد  طوبرم و  ياسور  نانکراک ، اب  رمتـسم  ياهتاقالم 

هیلوا شیامزآ  دـش . هداد  داهنـشیپ  دـیدج ، يراک  شدرگ  لیهـست  دـیدج و  یلغـش  ياهتیلوئـسم  زا  ینابیتشپ  يارب  زین  يدـیدج  یناـمزاس 
اب رگید  هبعش  رد 20  دیدج  ياهدنیارف  متسیس و  يزاسيراجههام  همانربزا 18  شیپ  تولیاپ ) ناونع  هب   ) روکذم هبعش  رد  ددجم  یسدنهم 
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مامتا هب  تیقفوم  اب  نامزاس  ياه  هبعـش  ماـمت  رد  تاـیلمع  رییغت  يزیرهماـنرب ، زا  رتولج  هاـم  شـش  دـعب ، لاـس  کـی  دـش . ماـجنا  تیقفوم 
. دندوب رایتخا  ددعتم  ياههیال  اب  یـسیرتام  ینامزاس  راتخاس  ياراد  تابعـش  رتافد  ددجم ، یـسدنهم  زا  لبقددـجم  یـسدنهم  زا  لبق  . دیـسر

هبعش یلام  شخب  نکسم ، هرادا  نامتراپد  هب  دیاب  هبعش  سییر  ًالثم  دندادیم . شرازگ  هطوبرم  نامتراپد  سییر  هب  دیاب  رتفد  ره  ياهـشخب 
ددـعتم ياهتیلوئـسم  يراتفرگ و  هب  هجوت  اب  دادیم . شرازگ  كالما  تیریدـم  نامتراپد  هب  هبعـش  يرادـهگن  شخب  یلاـم و  ناـمتراپد  هب 

يرادـهگن ناسرزاب  هبعـش  ره  رد  . دوب رادروخرب  هبعـش  ياهـشخب  هرادا  رد  یبوخ  رایتخا  هجرد  زا  زین  هبعـش  سییر  اـهنامتراپد ، ياـسور 
. دـندادیم شرازگ  نکـسم  يرادـهگن  دـشرا  سرزاـب  هب  يرادـهگن  روما  يارب  و  كـالما ، نارومأـم  هب  نکـسم  هرادا  روما  يارب  نکـسم 

رگید دـشرا  سرزاب  کی  رظن  تحت  يرادـهگن  روما  يارب  و  سرزاب ، کی  رظن  تحت  تیریدـم  روما  يارب  ناـمتراپآ  كولب  ره  نیارباـنب ،
دنمراک دـنچ  ًالثم  دـندادیم . شرازگ  كالما  رومأم  دـنچ  هب  هدـش و  يدـنبهورگ  هفیظو  ساسا  رب  يرتفد  نادـنمراک  نیا ، رب  هوـالع  دوب .

قیرط زا  نانکاس  هب  هبعش  رتفد  ره  . دندوب هداتفابقع  ياهیهدب  تیریدم  لوئـسم  رگید  دنمراک  دنچ  اهنامتراپآ و  تیکلام  لاقتنا  لوئـسم 
فلتخم تاقبط  رد  اههجاب  درکیم . تمدـخ  هیارا  هراجا ، نهر و  و  يرادـهگن ، يزاسزاب ، گنیکراپ ، یلام ، لماش  یـصصخت  هجاـب  جـنپ 

يزاسزاب زاوج  يارب  عوجربابرا  ًالثم  دندرکیم . دمآوتفر  اهنآ  نیب  هطوبرم  تامدخ  تفایرد  يارب  عوجر  بابرا  دـندوب و  اهنامتراپآ 
تفایرد يارب  ًاددـجم  و  داتـسیایم ، یلام  هجاب  لباقم  هب  هطوبرم  ياههنیزه  تخادرپ  يارب  سپـس  دادیم و  تساوخرد  يزاسزاب  هجاب  رد 

لاقتنا لیبق  زا  تامدخ  یضعب  دیـسریم . هقیقد  هب 40  یلام  هجاب  رد  راظتنا  نامز  طسوتم  تشگیمرب . يزاسزاب  هجاـب  هب  يزاـسزاب  زاوج 
. دوب هدش  هتشابنا  فلتخم  تابعـش  رتافد  رد  اهراک  زا  یمیظع  مجح  دنک . یط  ار  دوخ  دنیارف  ات  دیـشکیم  لوط  هام   9 نامتراپآ ، تیکلام 
دـنامیم و باوجیب  ینفلت  ياهـسامت  مراهچ  کی  دـندوب . رادروخرب  ینییاـپ  هیحور  زا  رتاـفد  ناـنکراک  یمئاد ، ياـهراکهفاضا  رطاـخ  هب 

فـص ره  رد  رفن  یلخاد 200  هیرـشن  شرازگ  ساسا  رب  دـندشیم . هداد  ساـپ  رگید  رومأـم  هب  يرومأـم  زا  ناگدـنریگسامت  زا  يرایـسب 
يرهش ياهنمجنا  دوب و  نایرج  رد  یـسایس  یتارییغت  نامز  نامه  رد  . دنداتـسیایم فص  رد  تعاس  ای 5  ات 4  عوجر  نابابرا  یـضعب  دندوب .
رایتخا يرهـش  ياهنمجنا  هب  دـندشیم . یتسرپرـس  سلجم  ناگدـنیامن  طسوت  هک  دـندوب  يریگلکـش  لاـح  رد  یتاـباختنا  هزوح  ره  يارب 

مولعم ینشور  هب  لرتنک  نامرف و  طوطخ  هبعش و  درکلمع  لوئسم  هکنیا  ياربددجم  یسدنهم  زا  دعب  . دش هداد  ناشدوخ  كالما  يرادهگن 
لماش هبعـش  درکلمع  داعبا  همه  درک . بیوصت  ار  اهنامتراپد  هعـسوت و  نکـسم و  هرادا  تابعـش  ددجم  یهدنامزاس  نامزاس , ریدم  دشاب ,
هجرد  » هب هبعـش  سییر  تسپ  تیلوئـسم ، شیازفا  ضوع  رد  تفرگ . رارق  هبعـش  سییر  رایتخا  هزوح  رد  گنیکراپ و ... يرادـهگن ، یلاـم ،
هقطنم هب  هجوت  اب  يرادهگن  روما  دش . ماجنا  زین  هبعـش  فلتخم  ياهـشخب  رد  ددجم  یهدـنامزاس  درک . ادـیپ  اقترا  یتلود » تامدـخ  زاتمم 

کی رد  ار  كالما  تیریدـم  روما  ياههبنج  همه  كالما  نارومأم  نیاربانب ، دـش . راذـگاو  هقطنم  نامه  هراجا  نهر و  روما  هب  ییایفارغج ،
اب هک  ییاهـشخب  دندش . هتـشامگ  ینیعم  كالما  هب  ناسرزاب  يرتفد و  نادنمراک  دـندرکیم . تراظن  دوخ  یگیاسمه  رد  صخـشم  دـحاو 

، ددـجم یـسدنهم  زا  دـعب  . دـنتفرگ رارق  یلاـم  شخب  هعومجمریز  ماو ، روما  گـنیکراپ و  هنیزه  لـثم  دـندوب ، طوبرم  یلاـم  روما  هعومجم 
7 دش . هیارا  نکسم » تامدخ   » هجاب و  نکسم » یلام  روما   » هجاب يریگلکش  يارب  یصصخت و  هجاب  عون  جنپ  ماغدا  زا  هفقوتکت  تامدخ 

يدج دوبهب  دندش . هداد  اقترا  يراک  دیدج  ياهدنیارف  ینابیتشپ  يارب  دوجوم  یتاعالطا  ياهمتـسیس  هعـسوت و  دـیدج  یتاعالطا  متـسیس 
ینفلت ياهـسامت  دادعت  و  دصرد ، ات 97  نکـسم  یلام  روما  ياههجاب  رد  راظتنا  نامز  دش . هدـهاشم  ددـجم  یـسدنهم  زا  سپ  درکلمع  رد 

هب نایدصتم ، ریاس  هب  اهنفلت  عاجرا  نودب  هک  تخاسیم  رداق  ار  نایدصتم  نیالنآ  تاعالطا  درک . ادـیپ  شهاک  دـصرد  ات 85  باوجیب 
يارجا زا  سپ  هک  ياهعلاطم  . تفاـی شهاـک  هاـم  هب 4  هاـم  زا 9  اهنامتراپآ  تیکلام  لاقتنا  ناـمز  دـنهدب . بساـنم  خـساپ  عوجر  باـبرا 

هدش و 84 رتهب  تامدخ  هک  دندقتعم  ناگدنهدخساپ  زا  دـصرد  هک 89  داد  ناشن  دش ، ماجنا  نایرتشم  تیاضر  هرابرد  دیدج  ياهدـنیارف 
ياهمتـسیس اهدـنیارف و  ددـجم  یـسدنهم  زا  نآ  ناـیرتشم  مه  نکـسم و  هرادا  مه  تسا . هدـش  رتکـباچ  تامدـخ  هک  دـندقتعم  دـصرد 

رالد نویلیم  کی  زا  شیب  هنالاس  هک  دز  نیمخت  هرادا  نیا  درک . ادیپ  شهاک  دصرد  ات 85  اهراک  تشابنا  دندش . عفتنم  نابیتشپ  یتاعالطا 
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هبعش نانکراک  هیحور  تولیاپ ، هبعش  سییر  رظن  راهظا  ساسا  رب  تشاد . دهاوخ  ییوجهفرص  يرورضریغ ، يراک  ياهدنیارف  فذح  تباب 
رتـشیب  - 1 اهداهنـشیپ يریگ و  هجیتن  .« دـناهدش رتشاـشب  رایـسب  همه  ، » هبعـش نیا  يرتـفد  ناـنکراک  زا  یکی  دـییأت  هب  درک . ادـیپ  دوبهب  زین 
ددـجم یـسدنهم  يارب  راـشف  مرها  نـیرتمهم  یعاـمتجا  یـسایس و  تارییغت  دـننکیم . تمواـقم  رایـسب  رییغت  ربارب  رد  یتـلود  ياـهنامزاس 

هار دـتفایم ، قافتا  یمومع  راکفا  راشف  هب  خـساپ  رد  هک  یمومع  یناسرعالطا  راـنک  رد  اـههناسر  رد  تاـغیلبت   - 2. تسا نانآ  ياهدنیارف 
نانکراک لمع ، نیا  دـننک . دـیکأت  دوخ  نانکراک  هب  ددـجم  یـسدنهم  يهژورپ  تیمها  رب  یتلود  ياهنامزاس  هکنیا  يارب  تسا  يدـنمدوس 

هک دـهدیم  یمرگلد  نانکراک  هب  نینچمه  دزاسیم . علطم  اهنآ  تامدـخ  تیفیک  دوبهب  هب  دـشرا  ناریدـم  دـهعت  زا  ار  یتلود  ياهنامزاس 
هدافتسا  - 3. تسا فده  ياتسار  رد  نانکراک  همه  تدحو  یگناگی و  نیا ، هجیتن  هک  دنتسه  اهمتـسیس  دوبهب  هب  دنم  هقالع  دشرا  ناریدم 

داجیا یباذـج  بیکرت  ددـجم ، یـسدنهم  میت  رد  دـناهدش  باختنا  اهنامتراپد  ریاـس  ناصـصختم  نیب  زا  هک  فرطیب  دـشرا  ناـنکراک  زا 
یثنخ دشرا  نانکراک  دنک . کمک  دناهدش  عقاو  ددجم  یـسدنهم  رثا  تحت  هک  یناسک  تمواقم  رب  هبلغ  هب  دناوتیم  بیکرت  نیا  دـنکیم .

یسدنهم میت  هک  لاح  نیع  رد  دنشاب ؛ هتـشاد  اهدنیارف  ددجم  یـسدنهم  هرابرد  یبصعت  نودب  هنافرطیب و  زادنامشچ  تواضق و  دنناوتیم 
دوخ درکلمع  يارب  بسانم  يرادربوگلا  کـی  نادـقف  زا  یتلود  ياـهنامزاس   - 4. دشاب هدشن  دودـحم  فرطیب  یثنخ و  ياضعا  هب  ددـجم 

اب دـنک . سابتقا  دوخ  فدـه  ياتـسار  رد  اما  یـصوصخ ، شخب  زا  ار  تامدـخ  تیفیک  ياهـصخاش  اـب  دـیاب  یتلود  شخب  دـنربیم . جـنر 
ياهدـنیارف بیوصت   - 5. دنـشخبب اـقترا  ار  دوخ  درکلمع  دـنناوتیم  یتلود  ياـهنامزاس  یـصوصخ ، ياـهنامزاس  نیرتـهب  زا  يرادربوگلا 

لماع ریدـم  ای  سییر  کی  دوجو  دنتـسه ، رـالاسناوید  رتشیب  هک  ییاـهنامزاس  رد  تسا . یتاـیح  یتلود  ياـهنامزاس  يارب  هدـشیحارطزاب 
تیقفوم لماع  نیرتمهم »  » دشرا ریدم  ینابیتشپ  دراوم  يرایـسب  رد  تسا . دـیدج  ياهدـنیارف  بیوصت  لیهـست  يارب  زیچ  نیرتمهم  یماح ،

رد دوـبهب  نازیم  یمک  ناـیب   - 6. دـنکیم لیهـست  ار  یـشزیگنا  راتخاس  یناـسنا و  يورین  راـتخاس ، رد  تارییغت  هک  ارچ  تسا ، هدوب  هژورپ 
صیصخت يارب  يدعب  ندش  دعاقتم  هب  دناوتیم  نآ ،  شیامن  یشیامزآ و  هنومن  کی  رد  اهدنیارف  يارجا  تسا . لکشم  یتلود  ياهنامزاس 
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يراک دنیآرف  ددجم  یسدنهم  ریگارف و  تیفیک  تیریدم 

دنلریا هبعش  ایناتیرب  تارباخم  تکرـش  رد  تیریدم  تارییغت  يا  هلحرم  يداینب و  ياهدرکیور  دروم  رد  یـشرازگ  reengineering ... 
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یلامش 
دنلریا هبعـش  ایناتیرب  تارباـخم  تکرـش  رد  هک  تسا  يدروم  هعلاـطم  کـی  لـصاح  عماـج ،  هژورپ  کـی  زا  یـشخب  ناونعب  شرازگ ،  نیا 
دنیارف ددجم  یـسدنهم  و   ( TQM ریگارف (  تیفیک  تیریدـم  رتـسلوا  رهـش  رد  هک  ییاـه  ناـمزاس  دودـعم  نیب  زا   ( ، BTNI یلامش ( 

بلاق رد  روکذم  تکرـش  ددـجم  یـسدنهم  هژورپ  نیرخآ  نآ  رد  هدـش و  ماجنا  دـنا ،  هدومن  هدایپ  عیـسو  سایقم  رد  ار   ( BPR يراک ( 
ناکما ار   BPR رثوم یلمع و  يارجا  هک  تسا  یصاخ  طیارـش  زین  موهفم BPR و  لماش  هک  ددرگ  یم  حیرشت  يروئت  صخـشم  میهافم 
يارجا شور  نیرتدمآراک  يزاس BPR و  هدایپ  تهج  مزال  هزیگنا  ناونعب  نارحب  زورب  ریثأت  لـیبق  زا  يدراوم  نینچمه  دـیامن . یم  ریذـپ 

لماـع ود  نیا  دربراـک  یگنوگچ  نـیب TQM ، BPR و  لـماعت   ، BPR یلاـمتحا ياهدرواتـسد  ( ، IT) تاـعالطا يرواـنف  شقن  نآ ، 
رگنرود و یهاگدـید  هناوتـشپ  هب  عقاو  رد  دریگ .  یم  رارق  هعلاـطم  دروـم  تکرـش  تفرـشیپ  ياتـسار  رد  یتیریدـم و  تارییغت  رد  لـمکم 

تکرش رد   TQM ، BPR فادـها دـشاب ، یم  يرایـسب  يازجا  هدـنریگرب  رد  دوخ  هک  یناـمزاس ،  نورد  لوحت  تهج  رثوم  يراـکهار 
هژورپ کی  زا  یـشخب  لماش  ددرگ  یم  حیرـشت  شرازگ  نیا  یط  رد  هک  يدروم  هعلاطمهمدقم  . دنا هدیدرگ  ققحم  يدایز  دح  ات   BTNI

قیقحت هژورپ  نیا  فادها  زا  یکی  دـشاب . یم  صخا  روطب  ازجم  درکیور  ود  زین  یلک و  تروصب  تارییغت  تیریدـم  صوصخ  رد  رت  عماج 
ياهدرکیور لماعت  دروم  رد  هعلاطم  يرگید  یلامـش و  دـنلریا  عیانـص  رد   BPR يریگراـکب تهج  یلک  كرد  یهاـگآ و  صوصخ  رد 

یلمع میهافم  بلاق  رد  لماع  ود  نیا  ایآ  هکنیا  هدوب و  روکذـم  روشک  رد  یتیریدـم  تارییغت  رد   ( TQM  ) يا هلحرم  و   ( BPR يداینب (
ـی لامـشد ـ نلریا ییارجا  ناریدم  هاگدید  زایروئت  تاعوضوم  . دشاب یم  هجوت  لباق  تاعوضوم  زا  زین  ریخ  ای  دنتـسه  ارجا  لباق  یعقاو  يایند 
. دنتسه زیگنارب  لاوس  دوخ  دنشاب  لئاسم  يوگخساپ  هکنآ  زا  لبق   TQM ، BPR میهافم ـط  سوتم کچوک و  ياه  تکرش  رد  ًاصوصخ 

زورب اـیآ  هکنیا  هژیو  هب  نآ  يریگراـکب  يارب  بوـلطم  طیارـش  یعقاو BPR و  تیهاـم  هب  دـنوش  یم  طوبرم  اتدـمع  هحورطم  ياـه  ثحب 
ياهدرواتسد (، IT) تاعالطا يرواـنف  شقن  ، BPR يارجا هوـحن  نیرترثوـم  ریخ ، اـی  دـشاب  یم  عوـضوم  نیا  تهج  مزـال  هزیگنا  نارحب 

ود اجنیا  رد  هن . ای  دنوش  هدافتـسا  رگیدکی  لمکم  ناونع  هب  دـنناوت  یم  ایآ  هکنیا  و BPR و   TQM نیبام ياه  توافت  ، BPR یلامتحا
اهنآ زیامت  هجو  هک  دنتـسه  ینامزاس  تارییغت  تهج  هناگادـج  درکیور  ود   BPR و  TQM هکنیا تسخن  دوش  یم  حرطم  یـساسا  هتکن 

TQM درادناتسا رازبا  کی  افرص   BPR ایناث و  دنشاب ، یم  هطوبرم  ياه  کسیر  زین  مادک و  ره  زا  لصاح  يروآ  ون  یـشخب و  رثا  نازیم 
تکرـشیدروم هعلاـطم  . دـشاب یم   BPR زیمآ تیقفوـــم  يارجا  نماـــض  زین   TQM زا یـــشان  یطابـــضنا  یگنهرف و  تارییغت  هدوــب و 

طیارش هطساوب  دوخ  هک  دیدرگ  تیریدم   BTNI تکرش طسوت  دش  ماجنا  رکذلا  قوف  دراوم  یـسررب  تهج  هک  يدروم  هعلاطم  BTNI

هب اهنت  تکرش  نیا  ، BTNI تیفیک ینابیتشپ  شخب  ریدم  زا  لقن  هب  دشاب . یم  لقتسم  همین  تکرش  کی  یلامـش ، دنلریا  رب  مکاح  صاخ 
نیب حطس  رد  ایناتیرب و  رد  تارییغت  تیفیک و  تیریدم  رظن  زا   BTNI عقاورد دـیامن . شالت  دوخ  ءاقب  تهج  یتسیاب  تسا و  یکتم  دوخ 

( ، راب ود   ) یلامش دنلریا  تیفیک  هزیاج  تسا : هدیدرگ  رئاوج  نیا  تفایرد  هب  قفوم  نونک  ات  هک  دوش  یم  بوسحم  ورشیپ  یتکرـش  یللملا 
دودح يا  هیامرس  شدرگ  اب   BTNI ایناتیرب . تیفیک  هزیاج  و  راب ،) راهچ   ) ردام تکرش  عماج  تیفیک  هزیاج  دنلریا ، تیفیک  زاتمم  هزیاج 
یلحم ياه  تکرـش  زا  يرایـسب  يارب  قفوم  ییوگلا  ناونع  هب  هدوب و  یلامـش  دـنلریا  یلـصا  تکرـش  هد  وزج  گـنیلرتسا  هریل  نویلیم  258

مأوت TQM و يزاس  هدایپ  هب  مادـقا  هک  دـشاب  یم  رتسلوا  رهـش  ياـه  تکرـش  دودـعم  وزج   BTNI نیا ، رب  نوزفا  دوـش . یم  بوـسحم 
یم زاب  ههد 1980  طساوا  هب   BTNI تکرش رد  یتیریدم  رثوم  تارییغت  هب  زاین  هقباسرییغت  هب  زاین  . تسا هدومن  هدرتسگ  سایقم  رد   BPR

تکرـش لماک  زیهجت  هزاجا  رداـم  تکرـش  رب  مکاـح  نیناوق  ناـمز  نیا  زا  لـبق  دـش . یـصوصخ  رداـم  تکرـش  هک  یماـگنه  ینعی  ددرگ 
هک دوب  هتکن  نیا  دیوم  دوجوم  طیارش  دنداد . یمن  ار  یتباقر  تدش  هب  ریغتم و  رازاب  رد  دشر  ءاقب و  تهج  نآ  یگدامآ  بسک  BTNI و 

نایرتشم ظفح  افرـص  رازاب  دیدج  تیعـضو  رد  هدوب و  زاین  دروم  نایرتشم  بذج  تهج  دیدج  یـشزرا  ياه  متـسیس  و  تراهم ، گنهرف ،
دراد لامتحا  هنافس  أتم  زین  یضار  نایرتشم  هک  هنوگنامه  دنهد ، هدیقع  رییغت  تسا  نکمم  زین  یضاران  نایرتشم  دوب . دهاوخن  یفاک  یضار 
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زین ار  دوخ  ناتـسود  هدوب و  یـضار  هدش  هئارا  تامدخ  زا  هک  تسا  تباث  نایرتشم  هیحان  را  رتشیب  تکرـش  دوس  دننک . ضوع  ار  دوخ  رظن 
هعومجم زا  تکرش  نیرتکچوک  ناونع  هب  دنمراک  دودح 2600  نتشاد  اب   BTNI اتـسار نیا  رد  دنروآ . یم  رد  دیدج  نایرتشم  هرمز  رد 

لاس زا  ریگارف  تیفیک  صوصخ  رد  ار  دوخ  یمسر  راک  دنداد  یم  ششوپ  ار  ناتسلگنا  روشک  لک  هک  فلتخم  یحاون  رد  عقاو  تکرش   9
همانرب نیتسخن  نیودـت و  ار  تکرـش  تیفیک  تسایـس  تدـم و  دـنلب  همانرب  لماع  ریدـم  يراکمه  اـب  دـشرا  تیریدـم  دومن . زاـغآ   1986

ریغ یهدزاـب و  دـقاف  و  هدوب ، وربور  دـنمراک  مروت  اـب   BTNI دـش مولعم  نآ  ساـسا  رب  هک  دـناسر  ماـجنا  هب  ار  سیورـس  هنیزه  یباـیزرا 
يابقر زا  یخرب  ربارب  هد  ادودـح  ( BT  ) ایناتی رب  تارباخم  تکرـش  نانکراک  دادعت  هک  دومن  صخـشم  یلک  تاعلاطم  دشاب . یم  يداصتقا 

بلاج و رایسب  نارحب  نیا  هب  تکرش  شنکاو  صوصخ  رد  هعلاطم  داد . یم  تکرش  تیعضو  ندوب  ینارحب  زا  ناشن  نیا  هدوب و  نآ  یلصا 
ددجم یـسدنهم  زج  هب  يا  هراچ  هار  چیه  نارحب  راچد  ياه  تکرـش  هک  دندقتعم  ناسانـشراک  زا  يرایـسبنارحب  هب  خـساپ  . تسا هدـنزومآ 

رارق رظن  دم  هنیزگ  نیرخآ  ناونع  هب  یتسیاب  هوقلاب  ياه  کسیر  نتشاد  هطـساو  هب   BPR ماجنا هک  دنرواب  نیا  رب  یخرب  نینچمه  دنرادن 
زورب ثعاـب  ـالمع  ینارحب  تیعـضو  رد  نتفرگ  رارق  هک  دوـمن  حرطم  ار  عوـضوم  نیا  لاس 1994  رد  ناـیار  ياـقآ  لاـثم  ناونع  هب  دریگ ،

هک دومن  ناونع  حرطم و  ار  هیـضرف  نیا  سکع  اقیقد  راولات  ياـقآ  لاس 1993  رد  دوش . یم  يداینب  تارییغت  تهج  اـه  تکرـش  رد  هزیگنا 
دراد تقباطم  لاس 1994  رد  نیئـشاب  ياقآ  هیرظن  اب  عوضوم  نیا  دشاب و  یم  رتشیب  الاب  نامدنار  اب  ياه  تکرـش  رد   BPR ماجنا لامتحا 
نیا هدش و  تشحو  ینارگن و  شیازفا  ثعاب  نارحب  اریز  هدوب  بسانمان  ینارحب  تیعضو  رد  ددجم  یسدنهم  ماجنا  هک  لاس 1994  رد  هک 

راکهار کی  دراذگب  ارجا  هب  ار  ددـجم  یـسدنهم  اروف  هکنآ  ياجب   BT تکرـش دشرا  تیریدم  دنراد . ضقانت   BPR فادها اب  لماوع 
یـسدنهم تیاهن  رد  ریگارف و  تیفیک   BS5750/ISO 9000 ياه درادناتـسا  رب  ینتبم  هک  دومن  نیودت  ار  هدیچیپ  تدم و  دـنلب  تارییغت 

تیفیک ياروش  کی  تیفیک  يراذگ  تسایس  تدم و  دنلب  همانرب  نیودت  زا  سپ  BTNI یناپمک تیعضو  دوبهب  دنور  . دوب دنیآرف  ددجم 
ياه تیلاعف  تسا  صخشم  هرامش 1  لکش  رد  هچنانچ  و  دیدرگ . لیکـشت  تکرـش  تیعـضو  دوبهب  هب  طوبرم  ياه  شالت  تیاده  تهج 

دوـبهب هب  ور   BS5750 درادناتـسا ياـطعا  زا  سپ  دـنور  نیا  نکیل  دوبن ، قفوم  ههد 90_1980  هـمین  رد   TQM يارجا تهج  رد  هـیلوا 
تایلمع رطاخب  زین  ياهلاس 89/1988 و  رد  تکرش  رد  ینف  تازیهجت  يرادهگن  ریمعت و  تایلمع  هطساو  هب  درادناتسا  نیا  تسا . هتشاذگ 
تکرـش هبرجت  دیدرگ . لاـس 1993  رد   ISO9000 درادناتـسا ذـخا  هب  قفوم  تکرـش  نآ  بقاعتم  هک  دـش  اـطعا  لاـس 1991  رد  بصن 

رد یحطـس  تارییغت  داجیا  ثعاب  الومعم   TQM نآ ساسا  رب  هک  دـش  اـب  یم  رچتیو  نوسنیکلیو و  لاس 1993  هیـضرف  اب  قبطنم   BTNI

راتخاس هک  دندقتعم  یخرب  . دننام یم  یقاب  رییغت  نودب  دنوش  یم  تکرـش  بولطم  درکلمع  ثعاب  هک  یـساسا  ياهدنیآرف  هدـش و  اهراتفر 
 . دـنهد یمن  رارق  رایتخا  رد  ار  دوخ  تایرتشم  هب  ناـمزاس  بولطم  یهد  سیورـس  نازیم  يریگ  هزادـنا  تهج  يرثوم  ياـه  شور   TQM

هب دـشاب  یمن  لرتـنک  تحت  هک  یناـمزاس  ددـجم  یحارط  هک  دـنرواب  نیا  رب  لاـه  تدروب و  تروپنواد ، ریظن  یناگدنـسیون  نیا  رب  هوـالع 
تارییغت اب  اهنآ  ازیز  دوب  دـنیاشوخان  نادـنمراک  يارب  فراعتم  ياهدرادناتـسا  حطـس  هب  تکرـش  ءاقترا  لـحازم  دوش  یم  یهتنم  تسکش 

، دندش یم  هتخانـش  لوئـسم  دوخ  درکلمع  راتفر و  لابق  رد  نینچمه  دـش و  یم  لرتنک  نارگید  هلیـسو  هب  اهنآ  راک  دـندوب ، وربور  يرابجا 
رد ار  يا  هظحالم  لباق  لرتنک  طابضنا و  بولطم ،  ياهدرادناتسا  هب  لین  دش و  تکرـش  یـساسا  تفرـشیپ  ثعاب  اهتخانـش  نیا  مامت  نکیل 

همانرب قیرط  زا  یگنهرف  تارییغت  زا  یشخب  دوب . زاین  دروم  يرتشیب  يراتخاس  یگنهرف و  تارییغت  هچرگا  دیدرگ ، ثعاب  تکرـش  درکلمع 
 « جیردلاب ملوکلام  یلم  تیفیک  هزیاج  لدم «  زا  هدافتسا  اب  یبایزرا  دوخ  حرط  نآ  لابندب  دیدرگ و  ققحم  لاس 1990  رد  يرادم  يرتشم 
 . تشاد لابندب  ار  لاسرد 1993  ییاپورا »  تیفیک  هزیاج  ساسا «  رب  یبایزرا  دوخ  لدم  زا  هدافتسا  هک  دمآرد  ارجا  درومب  لاسرد 1992 

دوب هدش  دشرا  تیریدمزا  يا  هیال  فذح  هب  رجنم  هک  دوب  هدمآ  دوجوب  تکرـش  رد  يا  هدمع  يراتخاس  تارییغت  ياهلاس 90_1989  رد 
زا تیعبت  زا  ریزگان  دوخ  نایرتشم  عفانم  زا  تیامح  روظنمب  تکرـش  . دیدرگ یم  لامعا  يراتخاس  تارییغت  قیرط  زا  يراتفر  تارییغت  اذل  ، 

دزاس و یم  یمازلا  ار  تمیق  شهاک  تسا  شیازفا  لاح  رد  اه  هنیزه  هک  يدراوم  رد  یتح  نیناوق  نیا  هکدـشاب  یم  یناـمزاس  نورب  نیناوق 
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نیا زا  یکی  دزرو .  تردابم  اه  هنیزه  لیلقت  هب  یتسیاب  اذـل  تسا  هتـسب  ًابیرقت  يراذـگ  تمیق  صوصخ  رد  تکرـش  تسد  هک  ییاجنآ  زا 
مادـقا تهج  يا  هزیگنا  هنیزه  شهاـک  هک  تشاد  هجوت  زین  هتکن  نیا  هب  یتسیاـب  هچرگ  دوـب ،  ناـنکراک  هناـبلطواد  يدـیرخزاب  اـه  شور 

و (، 1994) ادالک (، 1980  ) جاه ریظن  یناگدنـسیون  BPR. دوش یم  ثعاب  زین  ار  تکرـش  دوس  شهاـک  هتـشگ و   BPR يارجا هب  تـکرش 
تفرشیپ زا  هک  دنتـسه  هتـسویپ  فیط  هریجنز  کی  يور  طاقن  دننام  نامزاس  تفرـشیپ  ياه  تیلاعف  هک  دندقتعم  ( 1994) رلکنبس يریئز و 

ًاتردن  TQM دوجوم ، ياه  دنیآرف  يور  رب  زکرمت  هطـساوب  هک  دنرواب  نیا  رب  زین  یخرب  . دنوش یم  لماش  ار  يداینب  يروآون  ات  يا  هلحرم 
تهج ینیـشناج  هب  ندش  لیدبت  فرـش  رد   BPR اـیآ هک  دوش  یم  حرطم  ثحب  نیا  نیارباـنب  ددرگ و  یم  یهتنم  يداـینب  ياـهیروآون  هب 

یسیلگنا ياه  تکرش  ریاس  دننامب  هچرگ  ياهلاس 1989-90  يراتخاس  تارییغتدنیآرف  زکرمت   . ریخ ای  دشاب  یم  يا  هلحرم  ياه  تفرشیپ 
فیرعت تهج  صوصخم  هژورپ  هورگ  کـی  نآ  بجومب  هک  دـیدرگ  دـنیآرف  زکرمت  تسایـس  کـی  نیودـت  ثعاـب  نکیل  دـندوبن  قـیمع 
دنیآرف نایرتشم ، )  هب  هجوت  يراـک ( دـنیآرف  دـننام  یفیراـعت  ًاـتیاهن  هک  دـش  لیکـشت   BTNI تکرـش رد  یعرف  یلـصا و  ياـه  دـنیآرف 

( دنک یم  لمع  كرتشم  تروصب  رکذـلا  قوف  دـنیآرف  ود  نیب  هک  ءازجا (  دـنیآرف  و  يراکدـنیآرف )  درکلمع  هب  کمک  تهج  ینابیتشپ ( 
BTNI تکرـش رظن  زا  هک  دوب  يدیلک  ياه  دنیآرف  لوح  راک  یهدنامزاس  زا  نانیمطا  بسک  هژورپ  نیا  يارجا  زا  فده   . دندمآ دوجوب 

وزج ار  ددجم  یسدنهم  يارجا   BTNI تکرش لاس 1993 رخاوا  رد  دنـشاب . یم  نفلت  ياه  متـسیس  ریمعت  بصن و  لماش  اه  دـنیآرف  نیا 
مهم ياه  تفرشیپ  هب  لوصح  تهج  ار  دینآرف  تالکـشم  دندیدرگ  فظوم  برجم  ناریدم  نآ  بجومب  داد و  رارق  دوخ  یلـصا  ياهراک 

نیـسدنهم هب  راک  يراذـگاو  یتسد  متـسیس  ساـسا  نیا  رب  دوب .  ( WMS يراکریدـم (  متـسیس  داجیا  نآ  هنومن  کـی  هک  دـنیامن  عفترم 
نیرت هتفرـشیپ  ناونعب  نآ  زا  نکیل  هدشن  ییاهن  متـسیس  نیا  هچ  رگ  هک  دـیدرگ  نیزگیاج  کیتاموتا  متـسیس  کی  اب  ینف  زکارم  رد  لغاش 
نامز نییعت  یطخ و  کی  تاشرافـس  یطخ ، دـنچ  یطخ و  کی  یتاریمعت  ياهراک  هیلک  دوش . یم  هدرب  مان  اـیند  رد  راـک  میـسقت  متـسیس 

دنیآرف قبط  رب  یتسیاب  نادـنمراک  يروانف و  اهدـنیآرف ، اـهراتخاس ، ، اـهراکهار دوش . یم  ماـجنا   WMS متـسیس قیرط  زا  تاریمعت  ياـه 
. دندش یم  بوسحم  يداینب  رییغت  کی  یتیریدـم  ریغ  یتیریدـم و  یتیریدـم  لنـسرپ  رظن  هطقن  زا  عوضوم  نیا  هک  دـنتفای  یم  رییغت  دـیدج 

نآ زا  هدافتسا  عادبا و  ار  بوتکم  تاعالطا  یکینورتکلا  لاقتنا  ناونع  تحت  ار  تردقرپ  ینف  متـسیس  کی   BTNI تکرش نیا  رب  هوالع 
شور لباقم  رد  شنیب  . دـیدرگ تکرـش  رد   BPR يارجا لـماعو  كرحم  يرواـنف ، نیارباـنب  دومن . یـسررب  فلتخم  يراـک  دراوم  رد  ار 

یسدنهم تارییغت و  داجیا  روظنمب  یـسانش  شور  درکیور  لباقم  رد  یـشنیب  درکیور  زا  هدافتـسا   BPR هب طوبرم  ثحابم  زا  یکییـسانش 
روشک هناگ  ییایفارغج 9  یحاون  هیلک  رد  یتسیاب  ردام  یناپمک  زا   WMS هتفای رییغت  هژورپ   BTNI تکرش دروم  رد  دشاب .  یم  ددجم 

یـسدنهم تهج  هیحان )  نیرخآ  اـب  دروم (  نیرخآ   BTNI تکرـش هکنیا  هب  رظن  دیدرگ و  یم  هدایپ  یلامـش  دـنلریا  هلمج  زا  ناتـسلگنا 
نیا صاخ ،  طیارش  راتخاس و  هطساوب  نکیل  دوب ،  هتفای  لماکت  طاقن  ریاس  رد  هک  تشاد  ار  ییژولودوتم  زا  هدافتسا  زایتما  اعبط  دوب  ددجم 

نآ ياهیربراک  متـسیس و  دوخ  نیا  رب  هوـالع  دومن . یم  یحارط  ًاددـجم  دوخ  تیعـضو  اـب  قاـبطنا  تهج  ار  متـسیس  یتسیاـب  یم  تکرش 
متـسیس رد  الثم  دیامن ، دیلقت  اهنآ  درکلمع  اهناسنا و  زا  تشاد  شالت   BT یناپمک  WMS دیـسرب عقاو  رد  دندوب ، فاعطنا  لباق  یتسیاب 

تیهجرا يراک  دروم  ای 5  ماجنا 4  لماش  ار  ییاه  تیرومام  یتسیاـب  یم   ( Distribution Office) عیزوت لوئسم  کی  یمیدق  ياه 
هیحان کیره ،  صصخت  هبرجت و  نیسدنهم و  تخانش  اب  یتیساب  یم  راک  نیا  ماجنا  يارب  هک  داد  یم  بیترت  نیـسدنهم  يارب  هنازور ،  راد 

نیاربانب دومن ،  یم  غالبا  نیودـت و  ار  تیرومام  همانرب  ددرت ،  دروم  ياه  هداج  کیفارت  یتح  راـک و  ماـجنا  تالکـشم  تیروماـم ،  دروم 
قطانم هدرتسگ و  ییاتسور  یحاون  هب  یهد  سیورس  هب  رداق  هتشاد و  هریخذ  دوخ  رد  ار  رکذلا  قوف  تاعالطا  هیلک  تیسیاب  دیدج  متـسیس 

تیمـسر زا  لبق  بلغا  هک  دـیدرگ  حرطم  نآ  هعـسوت ء  دـیدج و  متیـس  زا  ینابیتشپ  تهج  ياهراکعهار  دوب . یم  تیعمج  مک  ییایفارغج 
هدش لصاح   TQM هبرجت زا  ارثکا  هک  رییغت  تیردیدم  نونف  اه و  تراهم  يریگراکب  اب  دـندش . یم  هدافتـسا  يدربراک  تروص  هب  تفای 

لاجیا رییغت  تیهام  یگدیچیپ و  . دندرک یم  هبرجت  متسیس  ءاقترا  تهج  رد  ار  دیدج  ياهراک  ماجنا  تارطاخم  ییارجا ،  ياه  ورگ  دندوب 
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هوحن هدش و  ماجنا  ياهراک  یلامجا  روطب  لماوع  نیا  هیلک ء  اتسار  نیا  رد  هک  دنـشاب  راک  نایرج  رد  ادتبا  زا  ییارجا  لماوع  هک  دومن  یم 
تاطابترا دیدج ،  دـنیارف  ای 5  يور 4  رب  اهنا  یـسررب  ثحب و  زکرمت و  اه و  هورگ  لیکـشت  زا  سپ  دـنداد . یم  حیـضوت  ار  اـهنآ  دوبهب  ء 

ماـجنا يراـک  عناوم  هک  دـندومن  ساـسحا  زین  ناریدـم  دـندرک ، ناـیامن  ار  دوـخ  یلمع  تارثا  دـندومن  یم  نکمم  ریغ  یناـمز  هک  يراـک 
نتشاد هب  زاین  يدودح  ات  عقاو  رد  دنتسناد  یم  تکرـش  یلبق   TQM تیلاعف هب  طوبرم  ار  اه  تفرـشیپ  نیا  هیلک  هدش و  فرط  رب  تارییغت 

راک عاجرا  میسقت و  هوحن   WMS هژورپاهدرواتسد . دوب هدیدرگ  تکرش  رد  يروآون  رکفت  زورب  ثعاب  فاطعنا  لباق  دیدج  متسیس  کی 
راک لحم  ات  لزنم  نیب  هلصاف  تکرش  ياه  تناو  زا  هدافتـسا  اب  نیـسدنهم  نیا  هک  يوحنب  تسا ،  هداد  رییغت  يدایز  دح  ات  ار  نیـسدنهم  هب 

هب زاین  بیترت  نیدـب  دـنیامن ، یم  تفایرد  کیتاموتا  متـسیس  زا  ار  یعاجرا  راـک  عون  هدومن و  یط  رـصع )  حبـص و  هقیقد (  تدم 15  رد 
رد يراک و  زور  لوط  هک  یلاح  رد  هدـش ، هتـساک  يریگمـشچ  دـح  ات  لیبموتا  كراپ  لحم  یفاضا و  نادـنمراک  ینف ،  دارفا  عمجت  زکرم 
 . دشاب یم  نفلت  هکبش  كرحتم و  لانیمرت  کی  قیرط  زا   WMS متسیس اب  نیـسدنهم  طابترا  هوحن  تسا .  هتفای  شیازفا  يرو  هرهب  هجیتن 

میقتـسم عاجرا  تهج  يا  هقیقد  رثکادح 20  نامز  تدـم  ود  هدز و  نیمخت  ار  ددرت  نامز  راک و  ماجنا  تدـم  کیتاموتا  تروصب  متـسیس 
لرتنک زکرم  زاین ، تروص  رد  دیامن . یم  هفاضا  نآ  هب  دشن . ینیب  شیپ  ینف  تالکشم  زورب  لامتحا  زین  یبارخ و  لحم  رد  سدنهم  هب  راک 

هدـمآرد و زور  هب  کیتاموتا  تروص  هب  زین  نیـسدنهم  تفیـش  ياه  گرب  دریگ . یم  ینفلت  سامت  ینف  کمک  لاـسرا  تهج  سدـنهم  اـب 
هدـش و صخـشم  یناسآ  هب  راک  دـب  ای  بوخ  تیفیک  ددرگ . یم  روظنم  هبـساحم و  زین  هقیقد  عطقم  ات  اهنآ  طسوت  تیرومام  ماـجنا  تدـم 

رییغت اب  دـنوش و  یم  مازعا  تیرومام  لحم  هب  هطوبرم  سدـنهم  هارمه  راک  ماجنا  رب  تراظن  تهج  زاـین  تروص  رد  زین  يا  هقطنم  ناریدـم 
رب هدوب و  هنالاس  زین  اهنآ  قوقح  تخادرپ  هوحن  دننک . یم  راک  نیسدنهم  دننام  لزنم  رد  هچ  راک و  لحم  رد  هچ  ناریدم  یتیریدم  راتخاس 

هیامرس دوس  تشگزاب  هک  تسا  هتفریذپ   BTNI تکرش قوف ،  ياهتفرشیپ  مغریلع  . دوش یم  تخادرپ  صخش  هن  هورگ و  درکلمع  ساسا 
رارق متـسیس  نیا  شـشوپ  تحت  یتسیاب  يرتشیب  یحاون  نیـسدنهم و  دماجنا و  لوطب  اهلاس  تسا  نکمم   WMS متسیس يور  رب  يراذگ 

نانکراک تیریدم و  نکیل  ددرگ ، ماجنا   WMS متسیس قیرط  زا  تکرش  نیـسدنهم  هیلک  هب  راک  عاجرا  هک  تسا  نیا  یلک  فده  . دنریگ
ماجنا تیلباق  لاثم  ناونع  هب  تفای . دهاوخ  هتفای و  شیازفا   BPR هطساوب تکرش  کیژتارتسا  ياه  تیلباق  هک  دنرواب  نیا  رب  ًایوق   BTNI

هب تکرش  یسدنهم  ياه  تیلاعف  هدنیآ  رد  دیاش  هدما و  مهارف  تکرش  رد  لبق  زا  توافتم  الماک  ياهتکراشم  داجیا  يراک و  ياه  متسیس 
تیلاعف هصرع  دراو  لقتسم  ناراکنامیپ  ناونع  هب  هک  دنـشاب   BT یناپمک یلبق  نیسدنهم  تاصقانم  نیا  ناگدنرب  هدش و  هتـشاذگ  هصقانم 

زا يرایسب  هدیقع  هب  BPR و TQM لمکم زا  هدافتـسا  . دنزادرپ یم  اه  هژورپ  يارجا  هب   BT زا يا  هراجا  تازیهجت  زا  هدافتـسا  اب  هدش و 
رییغت تهج  يا  هلیـسو  ناونعب  هن  دوجوم و  ياهراتخاس  ياـه  بلاـق  رد   ( TQM  ) ریگارف تیفیک  تیریدم  عوضوم  هطوبرم  ناسانـشراک 

دنیآرف و تیکلام  دننام  دشاب  یم   TQM هیلوا موهفم  زا  ییزج  عـقاو  رد   BPR هیلوا ازجا  زا  يرایـسب  نینچمه  وددرگ  یم  فیرعت  اهنآ 
یم ریدـم  ره  يداینب  تارییغت  طیارـش  رد  هک  يوحنب  هدـیدرگ ،  حیرـشت  لصفم  روطب  ریدـم  لغـش   BS 5750 درادناتسارد یهورگراک .

6 هناهام ،  یگتفه ،  هنازور ،  ینامز  عطاقم  رد  هک  دننک  یم  صخشم  ًالماک  اه  لیاف  اریز  دبای ،  تمس  رییغت  رگید  لغش  هب  یلغش  زا  دناوت 
نانیمطا  TQM جیاتن لوصح  زا  ات  دندرگ  یم  لرتنک  مئاد  تروصب  نینچمه  اهدـنیآرفدریگ  ماجنا  یتسیاب  ییاهراک  هچ  هنالاس  و  ههام ، 

. دـنریگ رارق  هدافتـسا  دروم   BPR هب طوـبرم  تالکـشم  یـسررب  تهج   BTNI تکرـش  TQM ياهیژولودـتم نینچمه  دوش ، لـصاح 
طابترا و دروم  رد  ًاصوصخ  هدیدرگ  راک  یعامتجا  دـعب  صوصخ  رد  یتالکـشم  زورب  ثعاب  لزنم  رد  يرادا  ياهراک  ماجنا  لاثم  ناونعب 
يروضح و سامت  راک  میـسقت  لوئـسم  اب  دـننک ،  یمن  تاقالم  راک  لحم  رد  مه  اب  اه  حبـص  نیـسدنهم  رگید  تراـبعب  دارفا ،  نیب  لـماعت 

لیکـشت تیفیک  دوبهب  ناونع  تحت  ییاههورگ  نکیل  دـننک ،  یمن  عمجت  هطوبرم  ینف  زکرم  رد  راهن  فرـص  يارب  اـی  دـنرادن و  یـصخش 
رظن زا  دنیامن . هئارا  دارفا  نیب  تالماعت  تاطابترا و  لیهـست  تهج  ییاهراکهار  هدومن و  یـسررب  ار  تارییغت  یعامتجا  تارثا  هک  هدیدرگ 

. دوش یم  رتشیب  دارفا  یـصخش  تاطابترا  لـیلقت  لاـمتحا   WMS رمتـسم شرتسگ  اب  اریز  دـشاب ، یم  تیمها  زئاـح  عوضوم  نیا  ناریدـم 
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نکیل دنشاب ، یم  توافتم  رگیدکی  اب   BPR و TQM قیرط زا  تیریدم  ریغت  ياهدرکیور  هک  هدش  هتفریذـپ   BTNI تکرش رد  هچرگ 
یترابعب دـنوش و  هتفرگ  راکب  مأوت  روطب  دـنناوت  یم  هک  هدـش  هتـسیرگن  تفرـشیپ  لوصح  تهج  يرازبا  ناونعب  تاـعوضوم  نیا  ود  ره  هب 
تکرـش رد  هک   WMS هژورپ يارجایریگ  هجیتن  . دـیامن هدافتـسا  رگیدـکی  لمکم  ناونعب   BPR و  TQM زا هک  تسا  ممـصم  تـکرش 

دیدرگ ثعاب   BPR اب  TQM بیکرت نکیل  دشاب ، یم  یسایس  یگنهرف و  تارییغت  میظع و  يراذگ  هیامرس  مزلتسم  هدش  عورش   BTNI

ياهیروآون زا  ییاهزاف  طسوت  ًالومعم  يا  هلحرم  ياه  تفرـشیپ  دـنور  نیا ،  رب  هوالع  دوش . ماجنا  يرتشیب  تلوهـس  اب  يداینب  تارییغت  هک 
. دشاب یم  عوقولا  بیرق  يداینب  تارییغت  زا  يدیدج  جوم  هک  دـنرواب  نیا  رب   BTNI نادنمراک ناریدـم و  نیاربانب  دوش ، یم  عطق  يداینب 

فدـه دـیامن و  لیدـبت  اـیند  یتارباـخم  ناـمزاس  نیرت  قفوم  هب  ار  دوخ  رداـم  تکرـش  هک  تسا  نیا   BTNI تدم دـنلب  یلک و  هاگدـید 
يروآون تفرشیپ و  قیرط  زا  يراک  یلاعت  ًاتیاهن  هک  هدیدرگ  یحارط  دشاب  رییغت  طیارش  رد  ًامئاد  هک  یتکرش  نتشاد  يانبم  رب  کیژتارتسا 
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نآ دربراک  یمونوگرا و 

دنويدج  رازراک  اضریناسنا  ياهروتکاف  یسدنهم  نامه  ای  یمونوگرا   orgonomy ... 
لغاشم راک و  طیحم  اه ، هاگتـسد  اهرازبا ، دراد  یعـس  هک  تسا  یبیکرت  یملع  یناسنا ، ياهروتکاف  یـسدنهم  نامه  ای  یمونوگراهدیکچ 

اب يرو ، هرهب  شیازفا  فده  اب  ملع  نیا  دـیامن . یحارط  اهناسنا ، قئالع  اه و  تیدودـحم  يرکف و  یمـسج –  ییاه  ییاناوت  هب  هجوت  اب  ار 
اب ناسنا  يزاس  بسانتم  ياجب  تسا  شالت  رد  ملع  نیا  نینچمه  تسا . هتفرگ  لکـش  طیحم ، رد  ناسنا  هاـفر  ینمیا و  یتمالـس ، رب  تیاـنع 

راک و ندرک  بسانتم  يانعم  هب  ار  یمونوگرا  ةژاو  راک ،  یللملا  نیب  نامزاس  اتـسار ، نیا  رد  دزاس . بساـنتم  ناـسنا  اـب  ار  طـیحم  طـیحم ،
لح جـنرغب ، هدـیچیپ و  ات  هداس  زا  يدـیلوت  ياـه  متـسیس  رازبا و  تخاـس  یحارط و  يارب  ملع  نیا  . تسا هدرک  فیرعت  ناـسنا  يارب  لـغش 

ریظن هداـس  رازبا  کـی  یحارط  زا  هزورما ، دراد . دربراـک  هرمزور ، یگدـنز  لـئاسو  رازبا و  یتح  و  نیون ، يژولونکت  هب  طوبرم  تالکـشم 
زا راکدوخ (  کی  ای  … و  نآ و )  هتـسد  یکیتسالپ  بیکرت  عون و  هتـسد ، ةزادنا  هتفر ، راکب  حلاصم  سنج ، عون  رظن  زا  هداس (  یتسدربنا 
هک ییاـه  هنیمز  اتدـمع  دوشیم . هدافتـسا  یمونوگرا  زا  لـماک ، يدـیلوت  متـسیس  کـی  یحارط  اـت  هتفرگ   … گـنر و )  هزادـنا ، رطق ، رظن 

یحارط بولطم ، حیحـص و  زرط  هب  تاسیـسات  اه و  نیـشام  لئاسو ، رازبا ، یحارط  زا :  دنترابع  دنکیم ، مادقا  هعلاطم و  اهنآ  رد  یمونوگرا 
نایم یناور  یگنهامه  اب  ناسنا و  ندب  یکیزیف  نامتخاس  ینالضع و  متـسیس  اب  بسانتم  ءارجا و  هوحن  نیرتهب  هب  هجوت  اب  راک  ماجنا  شور 

طیحم رد  بسانم  یکیزیف  طیارـش  راک ، ماجنا  نیح  ناسنا  تاکرح  ندـب و  نتفرگ  رارق  حیحـص  تیعـضو  راک ، رازبا  راک و  طیحم  دارفا و 
تاعـشعشت و رابغ ،  درگ و  ییانـشور ،  رون و  ادـص ،  رـس و  تاشاعترا ،  اوه ،  نایرج  تبوطر ،  امد ،  لیبق :  زا  یلماوع  هب  هجوت  اب  راـک ( 

ردهمدقم - 1 کیناـکمویب یلغـش ؛ يژولویزیف  یـسدنهم ؛ یـسانشناور  يرتـموپورتنآ ؛ یمونوگرا ؛ هژاودـیلک :   (. فلتخم  - ياـه یگدولآ 
نوگانوگ يراک  ياهمتـسیس  رد  ار  دارفا  تالکـشم  زا  ياهدـمع  شخب  مولع ، يدالیم ، مکی  تسیب و  هدـس  زاغآرـس  رد  ینونک و  ناـهج 

ییآراک زین  اهناسنا و  تشادـهب  تمالـس و  فلتخم  يایاوز  زا  هک  دـنراد  دوجو  ینونف  مولع و  اتـسار ، نیا  رد  تسا . هدرک  لصف  لـح و 
زاین . تسا یناسنا  ياهروتکاف  یـسدنهم  نامه  اـی  یمونوگرا  مولع ، نیا  زا  یکی  دـنهدیم . رارق  لـیلحت  هیزجت و  یـسررب و  دروم  ار  اـهنآ 

یماـمت اریز  تسا  ناـمزاس  نآ  ياـهرایعم  لوصا و  نیرتـمهم  وزج  کـش  نودـب  یناـمزاس  ره  رد  یناـسنا  لـماوع  هب  رتـشیب  هچ  ره  هجوت 
هتفگان سپ ، دـتفایم . رطخ  هب  ناـش    1 يدوجو هفـسلف  دنتـسه و  رابتعایب  ینعمیب و  عقاو  رد  یناسنا ، عبانم  زا  هدافتـسا  نودـب  اـهنامزاس 

زا لبق  هدش و  لئاق  شزرا  دننکیم ، راک  ناج  لد و  اب  فلتخم  ياهتکرش  اهنامزاس و  رد  هک  یفیرش  ياهناسنا  نیا  هب  دیاب  هک  تسادیپ 
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سیوج (. يدـج 1379 رازراـک   ) ناـمزاس يدـیلوت  هاگتـسد  زا  یتمـسق  هباـثم  هب  هن  میروآ ، رظن  رد  دوخ  عونمه  ناونع  هب  ار  اـهنآ  زیچ  ره 
هک ییاهتکرش  هک  تسا  هتفای  تیمومع  رواب  نیا  رگید  نونکا  هک  تسا  هدیقع  نیا  رب  اکیرمآ  لتایس  رد  سیوج  هسـسؤم  سیئر  نیلیرم ،

؛ دـنریگیم راکب  يراجت  مش  کی  ناونع  هب  ناشیاههمانرب  رد  ار  یمونوگرا  نداد  تلاـخد  دـنراد ، رظن  ِدـم  ار  تیفیک  لرتنک  يرو و  هرهب 
دنا هدومن  قیفلت  دوس  رثکادـح  هب  یبایتسد  تهج  يدـیلوت  ياههمانرب  تیفیک و  لرتنک  ینمیا ، اب  ار  یمونوگرا  هماـنرب  قفوم  ياـهتکرش 

یناسنا و يورین  تمالـس  ظفح  ثعاـب  اـهنت  هن  راـک ، رد  یمونوگرا  لوصا  نتفرگ  رظن  رد  هک  درک  هراـشا  دـیاب  هرخـالاب  (. يرهاط 1376 )
اب لاثم  ناونعب  دـشدهاوخ . ریقف  ياهروشک  داصتقا  رب  یلام  ياههنیزه  زا  يرایـسب  لـمحت  عناـم  هکلب  دوشیم ، يرـشب  عماوج  رد  دـمآراک 

، ثداوح زا  یـشان  هنیزه  یگداتفا ، راک  زا  هنیزه  نوچ  ییاههنیزه  ِرتشیب  ندـش  لمحتم  زا  ناوتیم  راـک ، لـحم  یلوصا  تسرد و  یحارط 
، راک دنور  رد  یفاضا  تاکرح  فذح  راک ، ماجنا  نامز  ندرک  مک  درک . بانتجا  دـیلوت  تاعیاض  هنیزه  دـیلوت ، هتفر  تسد  زا  نامز  هنیزه 

ِءاقترا مالک  کی  رد  و  يژرنا ، فرـصم  رد  ییوج  هفرـص  راک ، طیحم  يزاس  هنیهب  اضاقت ، هضرع و  هنزاوم  ینوریب ، طیحم  اب  طابترا  هویش 
نآ هب  ناوتیم  نیون  شناد  نیا  زا  حیحص  تخانش  اب  هک  تسا  یلئاسم  هلمج  زا  همه  همه و  يداصتقا ، ییافوکـش  ناسنا و  تمالـس  حطس 

ماجنا لوغشم  اهدحاو  نآ  رد  نارگراک  هک  دروخیم  مشچ  هب  يدایز  ياهشخب  روشک ، فلتخم  عیانـص  رد  رـضاح  لاح  رد  . تفای تسد 
ضراوع ددرگ . ببس  ار  هدش  دای  تامدص  دناوتیم  راک ، ماجنا  یگنوگچ  هب  هجوت  مدع  نیاربانب  دنشابیم . ینامسج  یندب و  ياهتیلاعف 

تفا ثعاب  هدـش و  رهاظ  هدـننک  ناوتان  رایـسب  دـنناوتیم  هک  دنتـسه  راک  اب  طبترم  ياهیرامیب  هلمج  زا  تقیقح  رد  ینالـضع  یناوختـسا ـ 
یسدنهم نامه  ای   2 یمونوگرا . دنوش رگراک  یگداتفا  راک  زا  ًاتیاهن ، دزمتـسد و  ياه  تمارغ  راک ، زا  یـشان  ياه  تبیغ  شیازفا  نامدنار ،

ـ  یمسج ییاه  ییاناوت  هب  هجوت  اب  ار   لغاشم  راک و  طیحم  اه ، هاگتسد  اهرازبا ، دراد  یعس  هک  تسا  یبیکرت  یملع  ، 3 یناسنا ياهروتکاف 
ناسنا هافر  ینمیا و  یتمالـس ، رب  تیانع  اب  يرو ، هرهب  شیازفا  فده  اب  ملع  نیا  دیامن . یحارط  اهناسنا ، قئالع  اه و  تیدودـحم  يرکف و 

بـسانتم ناسنا  اب  ار  طیحم  طیحم  ، اب   ناـسنا  يزاـس  بساـنتم  ياـجب  تسا  شـالت  رد  ملع  نیا  نینچمه  تسا . هتفرگ  لکـش  طـیحم ، رد 
هدرک فیرعت   5 ناسنا يارب  لغـش  راک و  ندرک  بساـنتم  ياـنعم   هب  ار  یمونوگرا  هژاو  ، 4 راک یللملا  نیب  نامزاس  اتـسار  ، نیا  رد  دزاـس .

طوبرم تالکـشم  لح  جنرغب ، هدیچیپ و  ات  هداس  زا  يدیلوت  ياه  متـسیس  رازبا و  تخاس  یحارط و  يارب  ملع  نیا  (. رفنازورف 1378  ) تسا
زا  ) هداس یتسدربنا  ریظن  هداس  رازبا  کـی  یحارط  زا  هزورما ، دراد . دربراـک  هرمزور ، یگدـنز  لـئاسو  رازبا و  یتح  و  نیون ، يژولونکت  هب 

، هزادـنا رطق ، رظن  زا   ) راکدوخ کی  ای  … و  نآ و  ) هتـسد  یکیتسـالپ  بیکرت  عون و  هتـسد ، هزادـنا  هتفر ، راـکب  حـلاصم  سنج ، عون  رظن 
اهنآ رد  یمونوگرا  هک  ییاههنیمز  ًاتدـمع  دوشیم . هدافتـسا  یمونوگرا  زا  لماک ، يدـیلوت  متـسیس  کـی  یحارط  اـت  هتفرگ   … گـنر و )

اب راک  ماجنا  شور  یحارط  بولطم  ، حیحص و  زرط  هب  تاسیـسأت  اه و  نیـشام  لئاسو ، رازبا ، یحارط  زا  دنترابع  دنکیم ، مادقا  هعلاطم و 
راک طیحم  دارفا و  نایم  یناور  یگنهامه  اب  ناسنا و  ندب  یکیزیف  نامتخاس  ینالضع و  متـسیس  اب  بسانتم  ءارجا و  هوحن  نیرتهب  هب  هجوت 

هب هجوت  اب  راک  طیحم  رد  بسانم  یکیزیف  طیارـش  راک ، ماـجنا  نیح  ناـسنا  تاـکرح  ندـب و  نتفرگ  رارق  حیحـص  تیعـضو  راـک ، رازبا  و 
-2. فلتخم ياه  یگدولآ  تاعشعشت و  رابغ ، درگ و  ییانشور ، رون و  ادص ، رـس و  تاشاعترا ، اوه ، نایرج  تبوطر ، امد ، لیبق  زا  یلماوع 

هدش قتـشم  یعیبط  هدعاق  نوناق و  ینعم  هب  « 7 سومون  » راـک و ینعم  هب  « 6 وگرا  » ینانوی هملک  ود  زا  یمونوگرا »  » هژاویمونوگرا فیراـعت 
مولع قیفلت  زا  هک  تسا  یـشناد  هعومجم  یمونوگرا  ملع  يدربراک  حالطـصا  رد  اما  تسا . راـک  یعیبط  نیناوق  ياـنعم  هب  تغل  رد  تسا و 

اههاگتسد و اهرازبا ، دراد  یعس  هک  تسا  هدمآ  دوجو  هب  راک  طیحم  لغاشم و  یحارط  اه ، شور  اهمتسیس و  یناسنا ، يژولویزیف  یتسیز ،
فده اب  ملع  نیا  دنک . یحارط  اهناسنا ، قئالع  اهتیدودحم و  يرکف و  ینامسج ، ياه  ییاناوت  نتفرگ  رظن  رد  هب  هجوت  اب  ار  راک  طیحم 

زا یخرب  (. يرهاط 1376 یقداص 1379 ؛  ) تسا هتفای  لکش  راک  طیحم  رد  نانکراک  هافر  ینمیا و  یتمالـس ، هب  هجوت  اب  يروهرهب  شیازفا 
ملع یموـنوگرا  دوـشیم * : هدروآ  ریز  رد  هنوـمن  ناوـنع  هب  دـناهدومن ، یموـنوگرا  زا  ملع  نیا  ناسانـشراک  ناصـصختم و  هک  یفیراـعت 

یلغش ياهزاین  راک ، طیحم  یتخانشناور  یکیزیف و  ياه  هبنج  دارفا و  نایم  هدیچیپ  طابترا  كرد  يارب  راک ، ماجنا  نیح  رد  اهناسنا  هعلاطم 
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، تازیهجت تادـیلوت ، تـالوصحم ، اـب  ار  نآ  لـماعت  ناـسنا و  هک  تسا  یملع  یمونوگرا  (. * WHO 1978  ) دشابیم راک  ياهـشور  و 
نونف اه و  کینکت  هب  اتدمع  هک   ) یـسدنهم ینف ـ  مولع  مغریلع  دهدیم و  رارق  هعلاطم  دروم  یگدـنز  راک و  طیحم  اه و  شور  تاناکما ،

تاعالطا دربراک  زا  تسترابع  یمونوگرا  نارگید 1378 * .) زردـناس و   ) دراد دـیکات  دارفا  يارب  لئاسو  یحارط  ناسنا و  رب  دزادرپ ) یم 
نمجنا ردـناله 1375 * .)  ) یحارط تالکـشم  لـح  يارب  یتاـعالطا ) نینچ  بـسک  یملع  ياـه  شور  و   ) ناـسنا هراـبرد  دوـجوم  یملع 

، لـغاشم اـب  ار  یناـسنا  مولع  زا  لـصاح  شناد  هک  تسا  یملع  یمونوگرا  دـنکیم : فیرعت  نینچ  ار  یموـنوگرا  ، 8 یمونوگرا یللملانیب 
دزاـس یم  طـبترم  یناـسنا  ياهتیدودــحم  یناور و  ینامــسج و  ياـه  ییاـناوت  هـب  هجوـت  اـب  تـسیز  طـیحم  تـالوصحم و  اهمتــسیس ،

ـ  ياه هدروآرف  تکرـش  دیلوت  طوطخ  زا  یکی  رد  یمونوگرا  يارجا  هب  هجوت  اب  زین  و  یملع ، براجت  هب  هجوت  اب  اما  (. لید نوسنیچناه و  )
هتـشون دروم  نیا  رد  زین  ار  دوخ  دـشرا  یـسانشراک  همان  نایاپ  هدـنراگن ، هکنیا  هب  هجوت  اب  نینچمه  و  هدـنراگن ، طسوت  ناهب  لـگ  ییاذـغ 

طیحم رد  راـک  رازبا  زا  هنیهب  يریگراـکب  ملع  زا  تستراـبع  یمونوگرا  : دزاـسیم نشور  رتـهب  ار  یموـنوگرا  موـهفم  ریز ، فـیرعت  تسا ،
رثکادـح ربراک  ای  رگراک  هک  یلاح  رد  دـیآ  تسدـب  دراد ، شقن  نآ  رد  ناسنا  هک  یتادـیلوت  رد  یهدزاـب  رثکادـح  هک  يوحن  هب  يراـک ،

هدـش مهارف  ناربراک  نارگراک و  يارب  راک  رد  مزال  ینمیا  نازیم  دراد و  يراـک  طـیحم  زا  نینچمه  روبزم و  رازبا  دربراـک  زا  ار  تیاـضر 
، یسانشناور رامآ ، يژولویزیف ، یکشزپ ، ریظن  یملع  ياه  هتـشر  زا  یمونوگرا  ملع  قوف ، فیرعت  هب  هجوت  اب  (. يدج 1379 رازراک   ) تسا
، عقاو رد  دربیم . دوس  راک  طیحم  نیـشام و  یحارط  يارب  ناسنا ، ندـب  يازجا  داـعبا و  شجنـس  کـیناکمویب و  یموتاـنآ ، یـسانش ، مدرم 
. دزاس یم  رارقرب  ار  ناسنا  ینامـسج  یحور و  ياهزاین  طیحم و  يژولونکت ، لباقتم  طابترا  هک  تسا  ياهتـشر  دـنچ  ملع  کی  یمونوگرا 
یناسنا و ياهروتکاف  نمجنا  دـنربیم . راکب  ار  یناسنا  ياهروتکاف  یـسدنهم  ترابع  یمونوگرا ، هژاو  ياجب  اکیرمآ ، هدـحتم  تـالایا  رد 
فـشک و : » دــنکیم فـیرعت  نـینچ  ار  یناـسنا  ياـهروتکاف  یــسدنهم  هتــشاد و  دــیکات  یحارط  ياـه  شور  رب  زین  اـکیرمآ  یموـنوگرا 
، ندوب نمیا  فده  اب  اه  متـسیس  تالوصحم و  يرادـهگن  دـنیآرف  یبایزرا ، یحارط ، تایـصوصخ  ناسنا و  راتفر  هب  طوبرم  لوصادربراک 
، راک رازبا  راک و  ياه  شور  راک ، ماجنا  هوحن  دوبهب  یمونوگرا ، ملع  یـساسا  فادها  «. نانکراک نیب  رد  تیاضر  داجیا  ندوب و  شخب  رثا 
يراـک و راـشف  یمونوگرا ، لوصا  تاـعارم  اـب  هک  تشاد  هجوـت  دـیاب  هتبلا  تسا . ناـسنا  یمـسج  یناور و  ياـهیگژیو  اـب  اـهنآ  قاـبطنا  و 

تاصخـشم اب  راک  طـیحم  رازبا و  طیارـش ، لغـش ، یملع  قاـبطنا  یپ  رد  یمونوگرا  نینچمه ، دـباییم . شهاـک  دروم  یب  ياـه  یگتـسخ 
یکیزیف تاصخـشم  اب  هک  دوش  یحارط  نانچ  راک  طیحم  لغـش و  دیاب  تسوا . یمـسج  ییاناوت  ورین و  نییعت  زین  ناسنا و  یندب  یکیزیف و 

هزوحیمونوگرا هچخیراـت  - 3 (. رفنازورف 1378  ) دـشاب هتــشاد  تقباـطم  هطوـبرم ) ياـهرایعم  فارحنا  ندرک  ظوـحلم  اـب   ) دارفا نیگناـیم 
تربلیگ  نایلیل  کنارف و  یشهوژپ  ياهراک  ددرگیمرب . متسیب ـ  نرق  لئاوا  مهدزون و  نرق  رخاوا  یتعنص ـ  بالقنا  هب  یمونوگرا  شیادیپ 
رت نشور  اب  هژیوب  مود و  یناهج  گنج  زا  سپ  دوب . کـیمونوگرا  تاـعلاطم  رب  يزاغآرـس  یهاـگراک  تیریدـم  9 و  یجنسراک هنیمز  رد 

تروصب راک  لحم  یحارط  هب  زاین  يراک ، طـیحم  رد  یمونوگرا  شناد   هب  هجوت  مدـع  زا  یـشان  تاـفلت  یتح  يراـک و  تالکـشم  ندـش 
رگید رادار و  یگنج ، ياهامیپاوه  نوچمه  فلتخم  ياـه  هنیمز  رد  یلاـمتحا  ياـه  هابتـشا  یگدـیچیپ  دـش . ساـسحا  رتشیب  کـیمونوگرا 

ناسانشناسنا و ناسدنهم ، ناسانشناور ، زا  لکشتم  ییاههورگ  تشاد و  يراتفر  هبنج  مه  یسدنهم و  هبنج  مه  گنج ، لوط  رد  تازیهجت 
لالخ رد  هک  ییاهششوک  نینچ  دندرک . زاغآ  شزومآ  یحارط و  تالکـشم  لح  تهج  ار  ییاهشـشوک  مه  اب  هارمه  اهتسیژولویزیف ،

هعـسوت دشر و  هب  عورـش  یمونوگرا  شناد  ات  دـیدرگ  ثعاب  دوب  هدـش  زاغآ  نامزمه  روط  هب  ناتـسلگنا ، اکیرمآ و  رد  یناهج  مود  گنج 
داد و خر  يرایـسب  یکیژولونکت  عیاجف  هنافـسأتم  يدالیم ، ههد 1980  رد  دوش . عقاو  هجوت  دروـم  ییاـپورا  ياـهروشک  بلغا  رد  دـنک و 

عبت هب  نادرمتلود و  نارگراک ، ناراد ، هناخراک  نازاس ، هناخراک  دش . مدرم  نایم  رد  یمونوگرا  شناد  رتشیب  هچ  ره  ندش  هتخانش  بجوم 
ولیتم زاگ  تشن  يدـالیم ، ربماسد 1984 رد 4  (. کیمروککم 1998 زردـناس و   ) دـندروآ يور  کـیمونوگرا  یحارط  هب  مدرم  هماـع  نآ 

بیسآ نت و  هب 4000  کیدزن  گرم  ببـس  دنه ، لاپوب  رد  دیابراک   نوینوی  تکرـش  تافآ  دض  مومـس  دـیلوت  هناخراک  رد  تانایـسوس  
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(، قباس  ) يوروش رد  لیبونرچ  يا  هتـسه  هاگورین  رد  يدـیدش  راجفنا  يدـالیم ، رد 1986  دـعب ، لاـس  ود  دـش . رگید  رفن  ندید 200000 
هب نیمز  راتکه  اـه  نویلیم  ندـش  هدولآ  روآ و  ناـیز  ياـه  شباـت  ضرعم  رد  مدرم  زا  یعیـسو  فیط   نتفرگ  رارق  رفن و  گرم 300 ببس 

سازگت رد  سپیلیف  تفن  تکرـش  هب  قلعتم  یکیتسـالپ  داوم  يدـیلوت  دـحاو  کـی  رد  يدـالیم  رد 1989  دـعب  لاـس  هس  دـش . ویتکا  ویدار 
دراوم نیا  همه  دندش . حورجم  رفن  هتشک و 100  رفن   23 دوب . یت  نِا . یت . ُنت  راجفنا 10  لداعم  راجفنا  نیا  تدش  هک   داد  يور  يراجفنا 
یلـصا تلع  هک  دنتـسه  یثداوح  ناسانـشراک ، رواب  هب  تسین ، هحفـص  دـنچ  نیا  رد  اهنآ  شیاجنگ  لاجم  هک  يدایز  رایـسب  ياه  لاـثم  و 

ياه هخاش  - 4 (. نارگید 1378 زردـناس و   ) تسج هملک ) یلک  ياـنعم  هب   ) کـیمونوگرا حیحـص  یحارط  مدـع  رد  دـیاب  ار  اـهنآ  یماـمت 
هطیح رد  10 یسدنهم یسانشناور  - 1-4: دراد تیلاعف  ریز  هدـمع  هطیح  راهچ  رد  هک  تسا  هماظن  دـنچ  یملع  یمونوگراـیمونوگرا  شناد 

تشادهب ینمیا و  هاگدید  زا  دریگیم . رارق  یسررب  دروم  راک ، اب  طبترم  تاعالطا  شزادرپ  ياه  هبنج  یـسدنهم ، یـسانشناور  ینعی  لوا ،
-2-4. دوشیم بوسحم  یناسنا  ياهاطخ  زا  یـشان  ثداوح  شهاـک  فدـه  اـب  راـک  ياهـشور  یحارط  یمونوگرا ، زا  دـعب  نیا  يا  هفرح 

اتسیا ياهراک  یـسررب  یگتـسخ ، میهافم  تسا . حرطم  ندب  مسیلوباتم  يژرنا و  تالدابت  راک ،) يژولویزیف   ) مود هطیح  ردراک  يژولویزیف 
ثحابم ردیلغش  کیناکمویب  - 3-4. دریگیم رارق  لیلحت  هیزجت و  دروم  راک  يژولویزیف  هاگدـید  زا  تحارتسا  راک و  ياه  میژر  و  ایوپ   و 

رد ورین  لامعا  اهمادـنا و  تکرح  هطیح ، نیا  رد  دریگیم . رارق  یـسررب  دروم  ندـب  ياهمادـنا  یکیناکم  ياـهیگژیو  یلغـش  کـیناکمویب 
فده اب  ار  يراک  ياههاگتسیا  بسانم  داعبا  اهوگلا و  ناوتیم  تالداعم  نیا  کمک  هب  دوشیم . لیلحت  هیزجت و  ندب  فلتخم  ياه  تفاب 
ماسجا نداد  تکرح  ورین و  لاقتنا  یگنوگچ  هک  تفگ  ناوتیم  هصالخ  روطب  دروآ . تسدب  ندب  رب  یجراخ  یکیناکم  ياهراشف  شهاک 
دربراک ندـب و  یکیزیف  داعبا  شجنـس  هب  يرتموپورتنآ ، 11 يرتموپورتنآ - 4-4. دنتـسه یلغـش  کیناکمویب  ثحابم  هلمج  زا  تالآرازبا  و 

، اهمادـنا رب  هدراو  ياهراشف  لیالد  زا  یکی  هک  ییاجنآ  زا  دزادرپیم و  راک  ياه  هاگتـسیا  یکیزیف  طیارـش  حالـصا  رد  يداعبا  ياه  هداد 
يرثؤم روط  هب  ناوتیم  ار  کیرتموپورتنآ  ياه  هداد  دـشابیم ، ربراک  ای  رگراک  ندـب  يداعبا  ياه  یگژیو  اب  راک  لحم  داعبا  قباطت  مدـع 

يارب هک  تـسا  يروآداـی  هـب  مزـال  (. یقداـص 1377  ) تـسب راـکب  تـالوصحم  تـالآرازبا و  راــک ، ياههاگتــسیا  تازیهجت ، یحارط  رد 
هک درک  ناشن  رطاخ  دیاب  اما  دوشیم . هدافتسا  تسا ، هدیدرگ  هیهت  روظنم  نیا  يارب  البق  هک  یلوادج  زا  بلغا  کیرتموپورتنآ ، تابساحم 

رازبا راک و  طیحم  رد  مزال  ياههزادنا  نییعت  رد  دیاب  هک  دنشاب  یم  دوخ  هژیو  کیرتموپورتنآ  ياه  هزادنا  ياراد  یصاخ ، هقطنم  ره  مدرم 
راچان هب  راک  طیحم  کی  یحارط  يارب  تسین و  تسد  رد  کیرتمورتنآ  ياه  هداد  زونه  اـم  روشک  رد  هنافـساتم  یلو  ددرگ . ظوحلم  راـک 
هجوت اب  . دوشیم هدافتسا  تسا ) هدش  هیهت  اسان  طسوت  هک  یکیرتموپورتنآ  ياه  هداد  زا  هژیوب   ) اهروشک ریاس  کیرتموپورتنآ  ياه  هداد  زا 
هجوت اب  یمونوگرا  ناسانـشراک  رثکا  نیاربانب  دشاب ، یمن  سرتسد  رد  نامروشک   مدرم  يارب  يا  هدش  دیئات  یمـسر و  ياههزادنا  هکنیا  هب 

رد هدافتـسا  يارب  ار  یناـملآ  کـیرتموپورتنآ  ياـه ـ  هداد  نمرژودـنیا ،)  ) یناـملآ یناریا و  ياـهداژن  ناـیم  يداژن  یموـق و  تاـکارتشا  هب 
نیا اریز  دش ؛ دهاوخ  وربور  یتالکشم  اب  املـسم  ام  ِروشک  رد  اه   هداد  نیا   زا  هدافتـسا  دنیامن . یم  هیـصوت  نامروشک  یتاقیقحت  ياهراک 
ییاه فالتخا  ام  روشک  مدرم  ياه  هزادنا  اب  تسا  نکمم  تسا و  هدـشن  نیودـت  ام  روشک  مدرم  تماق  دـق و  یمیلقا و  طیارـش  اب  اه ، هداد 

ره هک  ناسنا  ندـب  کیرتموپورتنآ  داعبا  لودج 1 -  (. ردناله 1375  ) دـنهدیم ناشن  ار  قوف  ياههداد  لکش 1  لودج 1 و  دشاب . هتشاد 
تنزیف  ( ) رتمیتناـس بـسح  رب  داـعبا  ناـملآ  ـ  روـشکرمدرم  هـب  طوـبرم  ياـه  هزادـنا  دریگ ( . ماـجنا  اـهنآ  ساـسا  رب  دــیاب  یحارط  هنوـگ 

ردناله 1375)5-  ) لودج 1 رد  هدش  صخشم  کیرتموپورتنآ  داعبا  لکشکیرتموپورتنآ 1 -  داعباناسنا  ندب  کیرتموپورتنآ  داعبا  (. 1375
ییاناوت اب  بسانتم  رازبا  باختنا  روظنم  هب  راک ، ماجنا  يارب  دارفا  ندـب  فلتخم  داعبا  نداد  رارق  هظحالم  درومیمونوگرا  يارجا  یگنوگچ 

رظن رد  هراومه  یتسیاـب  هک  یمونوگرا  يرتـموپورتنآ ـ  یلک  لوـصا  نوتلگنیـس ،  هیرظن  قـبط  رب  تسا . تیمها  زئاـح  ناـنآ  یکیزیف  ياـه 
حارط کیرتموپورتنآ ، تاعالطا  باختنا  رد  دـهد * . شـشوپ  ار  دارفا  زا  لقادح 90 % دیاب  راک  تسپ  داعبا  زا * : دـنترابع  دـنوش ، هتفرگ 
ناونع هب  هدومن و  نییعت  ار  لوبق  لباق  ياـطخ  دراد ، دوجو  اـیوپ  اتـسیا و  طیارـش  رد  هک  ییاـه  لاـثم  نوگاـنوگ و  داـعبا  هب  هجوت  اـب  دـیاب 
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هزادنا اریز  دبای . رییغت  نامز  لوط  رد  تسا  نکمم  اهنآ  يراک  تسپ  اب  نارگراک  ندـب  داعبا  هنیهب  قباطت  دـیامن * . هدافتـسا  نآ  زا  يرایعم 
هطبار یندب  تیعضو  تالکـشم  دوش * . یم  ضوع  دنهد ، یم  ماجنا  ار  هطوبرم  فیاظو  هک  ینارگراک  روط  نیمه  تسا و  ریغتم  تیعمج 

تیعـضو هرابرد  . دنریگ رارق  هجوت  دروم  رگیدکی  اب  نامزمه  دیاب  اهنآ  يود  ره  هک  يروط  هب  دراد ، يداعبا  قباطت  مدع  اب  یکیدزن  رایـسب 
دیاب هراومه  هتسشن ، تیعضو  لباقم  رد  دنهد ) ماجنا  هداتسیا  ار  ناشراک  ات  دنهدیم  حیجرت  ای  دنروبجم  هک  یناسک  ای  نانکراک   ) هداتـسیا

هزادنا و اهوناز *  يارب  یفاک  ياضف  دوجو  تیلاعف *  ماجنا  ناکم  ءازجا و  اه ، لرتنک  رارقتسا  لحم  دنریگ * : رارق  هجوت  دروم  ریز  تاکن 
يدایز تیمها  زا  ریز  دراوم  هب  هجوت  یلدنـص  یحارط  ردنتـساخرب  نتـسشن و  دادـعت  رارکت و  دـنوش *  لاـمعا  دـیاب  هک  ییاـهورین  تهج 

دشاب كرحتم  هک  ینامز  هژیوب  یلدنص  تابث  ماکحتسا و  یندب *  تیعضو  رییغت  راک *  حطس  یلدنـص و  نایم  طابترا  تسا * : رادروخرب 
مهارف ار  یندب  تیعضو  رییغت  ناکما  تحار  یلدنص  هک  هنوگنامهیلدنص  یتشپ  هاگنتسشن و  حطس  یمرن  نتسشن *  نداتـسیا و  تلوهـس  * 

نارگید 1378؛ هنیبوچ و   ) دنک یم  رت  ناسآ  ار  یندـب  تکرح  دـشاب ، رادروخرب  یبولطم  یحارط  زا  هک  زین  هداتـسیا  راک  تسپ  دـنک ، یم 
، دارفا زا  یهورگ  اـی  صخـش  کـی  نآ  رد  هـک  تـسا  یلحم  راـک ، تسپراـک  تـسپ  کـی  یحارط  - 6 (. کیمروککم 1998 زردـناس و 
اب ینمیا  یلغش و  یسدنهم  تیاضر  يرو ، هرهب  تالکـشم  (. هیقف 1377  ) دنهدیم ماجنا  ینالوط  اتبـسن  ینامز  هرود  کی  يارب  ار  یفیاظو 

ثعاب یکیزیف ، یناور و  ياـههبنج  نتفرگ  رظن  رد  اـب  راـک ، لـحم  کـیمونوگرا  یحارط  دراد . میقتـسم  طاـبترا  عیانـص ، رد  راـک  یحارط 
بیسآ یتشادهب  رظن  زا  اهنت  هن  هک  تسا  یطیحم  بولطم ، راک  طیحم  دوشیم . ثداوح  نازیم  شهاک  نانکراک و  یلغش  تیاضر  شیازفا 
یحارط نینچمه  ددرگ . یناور  ظاحل  زا  هچ  یکیزیف و  رظن  زا  هچ  نانکراک ـ  یتمالس  تشادهب و  حطس  ءاقترا  بجوم  هکلب  دشابن ، ناسر 

راک طیحم  یحارط  يارب  تشاد . دهاوخ  لابندب  ار  يراشرـس  دوس  راک ، زا  تبیغ  شهاک  يرو و  هرهب  دوبهب  قیرط  زا  بولطم  راک  طیحم 
نانآ زا  لقادح 90 % دوخ  یحارط  رد  هک  دنک  یعس  هدومن و  هجوت  نارگراک  ای  دارفا  یکیزیف  داعبا  هب  دیاب  حارط  ادتبا  بسانم ، بولطم و 

لامعا یـسرتسد و  دح  دروم  رد  دـنکیم : رتنشور  ار  عوضوم  هک  دراد  دوجو  یلـصا  هطبار ، نیا  رد  دـهد . رارق  یحارط  هدودـحم  رد  ار 
ِدارفا  نیا   … زاین و   دروم  یلاـخ  ياـضف  جورخ  دورو و  ياـهرد  يارب  دـنریگیم و  رارق  هجوت  دروم  رت  فیعـض  اـی  رتکچوک  دارفا  ورین ،

زونه حرط  هک  يا  هلحرم  رد  یمونوگرا  ياه  لمعلاروتسد  نتفرگ  رظن  رد  یحارط و  رییغت  دنتسه . رظن  دم  یحارط  رد  هک  دنتـسه   رتگرزب 
یعقاو راک  يارب  دیاب  راک  طیحم  تسا . هدیسر  يرادرب  هرهب  هلحرم  هب  راک  طیحم  هک  تسا  ینامز  زا  رت  هداس  رایـسب  تسا ، ذغاک  يور  رب 

درف ره  يارب  یگداـسب  راـک  طـیحم  هک  يروط  هب  ددرگ  نییعت  تازیهجت  راـتخاس  هب  هجوت  اـب  هنیهب  کـیمونوگرا  طیارـش  دوش و  یحارط 
یبیبح هیقف 1377 ؛  ) تسا ربراک  تیاضر  شریذـپ و  بلج  راک ، طیحم  یحارط  رد  هدـمع  فادـها  زا  یکی  دـشاب . میظنت  لـباق  بولطم و 
هزوح درادیم * : نییبت  ریز  بیترت  هب  دنراد ، ریثات  راک  طیحم  لکش  راتخاس و  يور  رب  هک  ار  ربراک  هب  هتسباو  مهم  لماع  هس  یلیب  (. 1377

راک طیحم  رگا  ( هتسشن هداتسیا ،  ) رگراک یندب  تیعضو  دید *  نادیم  هب  هجوت  اب  ربراک  تیعقوم   * 13 یفاضا یلاخ  ياضف  12 و  یسرتسد
هچ ره  ماجنا  يارب  يو  ندـش  هتخیگنارب  راـظتنا  ناوتیم  دروآ ، مهارف  ار  رگراـک  یتحار  شیاـسآ و  هدـش و  یهدـنامزاس  یبولطم  وحن  هب 

دنهدیم و رارق  ریثات  تحت  ار  راک  طیحم  یحارط  هک  دنتسه  زین  یلماوع  زین  راک  ياضف  لغش و  تالآ ، نیشام  ناسنا ، تشاد . ار  راک  رتهب 
رد دـیاب  هراومه  لماوع  نیا  دـنوشیم . کیمونوگرا  کیژولونکت و  ینامزاس ، یکیژولویزیف ، یکیزیف ، یناور ، یعامتجا ، لـماوع  لـماش 

: دنوش هتفرگ  رظن  رد  دـیاب  راک  تسپ  کی  یحارط  رد  هک  یلوصا  (. نارگید 1378 هنیبوچ و   ) دـنریگ رارق  هجوت  دروم  راک  طیحم  یحارط 
، یتسد رازبا  دادعت  نینچمه  دنبای . شهاک  نکمم  نازیم  نیرتمک  هب  دیاب  دنوشیم  اجباج  تسد  هلیـسو  هب  هک  ییازجا  اههعطق و  دادـعت  . 1

رادقم هب  زین  دوشیم و  دیلوت  هک  یلوصحم  هب  زاین ، دروم  ياهرازبا  اههعطق و  دادعت  دنوش . هداد  شهاک  ناکما  دـح  ات  اهلرتنک  اههعطق و 
يارب دـنیامن . هجوت  یناسنا  يورین  هلیـسو  هب  نآ  ژاتنوم  یگنوگچ  هب  يدـیلوت  يالاک  ناـحارط  هک  تسا  مهم  هتکن  نیا  دراد . یگتـسب  نآ 

ارچ درک ؟ هدافتـسا  چیپ  عون  ود  زا  طقف  ناوتیم  هک  یلاح  رد  دوشیم  هدافتـسا  فلتخم  چیپ  عون  جنپ  زا  یلوصحم  ژاتنوم  يارب  ارچ  لاثم :
هک دیهد  نامزاس  ياهنوگ  هب  ار  راک  تسپ  . 2 دنوشن ؟ ماغدا  رگیدمه  رد  رشاو ) چیپ و  دننام   ) دنتسه بیکرت  قیفلت و  لباق  هک  ییاه  هعطق 
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بسانمان و یندب  تیعضو  رد  ار  رگراک  لئاسو ، رارقتسا  تیعقوم  یهاگ  دهد . رییغت  بوانتم  روط  هب  ار  دوخ  یندب  تیعضو  دناوتب  رگراک 
ياه هلاقن  همست  يراکخاروس ، سرپ  هاگتسد  دنتسه . ییاپ  لرتنک  ياراد  یتعنـص  تالآ  نیـشام  زا  يرایـسب  دهدیم . رارق  يریذپانلمحت 

ار راک  هعطق  تسد ، ود  اب  رگراک  هک  تسا  مزال  سرپ ، اب  راک  ارب ي  دینتـسه . دروم  نیا  يارب  ییاه  لاـثم  لوصحم ، ژاـتنوم  اـی  راـب  لـمح 
و دوخ ، راک  عون  هب  هتسب  رگراک  هلاقن ، ياه  همست  دروم  رد  ای  دزادنا . راک  هب  ار  سرپ  ییاپ ، لرتنک  لادپ  زا  هدافتسا  اب  سپس  هتشادهگن و 

يدـعب هاگتـسیا  هب  ییاپ  لادـپ  نداد  راشف  اب  يراک ، لحارم  ریاس  ماجنا  يارب  ار  لوصحم  راـک ، همادا  يارب  راـک  زا  یلحارم  ماـمتا  زا  سپ 
دردرمک هب  الامتحا  شنت  نیا  هک  دوشیم  رگراک  ندـب  هب  هبناج  کی  شنت  ندـمآ  دراو  بجوم  اـپ ، کـی  زا  هدافتـسا  دـیامنیم . تیادـه 

رگراک هک  يا  هنوگ  هب  دشاب  هتـشاد  دوجو  لرتنک  لادپ  لحم  رییغت  ناکما  دـیاب  ییاهبیـسآ ، نینچ  زورب  زا  يریگـشیپ  يارب  دـماجنایم .
. تسا مهم  رگراـک  ندوب  تسد  تسار  اـی  تسد  پچ  تسد و  بولطم  تکرح  هب  هجوت  . 3 دیامن . هدافتـسا  اپ  ود  ره  زا  یتحار  هب  دناوتب 

يور رب  یتسار  طخ  میسرت  لاح  رد  دینک  ضرف  تسا . نآ  يدومع  ای  یقفا  تکرح  زا  رتقیقد  عیرس و  یـصوق ، تروص  هب  تسد  تکرح 
دیناخرچب ار  ذغاک  رگا  دیـشکب . یتسار  طخ  دـیناوتیم  یتخـس  هب  دـیهد  ماجنا  يدومع  ای  یقفا  تهج  رد  ار  میـسرت  رگا  دنتـسه . ذـغاک 

پچ هب  هجوت  دش . دهاوخ  رتناسآ  میقتسم  طخ  ندیـشک   (، 2 لکـش دنک ( تکرح  ندب  زا  ندش  رود  تمـس  هب  دناوتب  تسد  هک  ياهنوگب 
تیمها دنوشیم  هدافتسا  فیرظ  قیقد و  ياهراک  رد  هک  ییاهرازبا  زا  هتسد  نآ  هژیو  هب  یتسد  رازبا  یحارط  رد  زین  یتسد  تسار  ای  یتسد 

دیاب تسد  پچ  دارفا  يارب  سپ  تسا . دنمزاین  یتسدربز  تراهم و  هب  تسا و  یقیقد  فیرظ و  راک  تاعطق ، ژاتنوم  نامگیب  دنراد . يدایز 
تاعطق ءازجا و  يزاسادج   o دـنراد * : زاین  یهدـنامزاس  هب  يراک  تسپ  رد  تاعطق  ءازجا و  . 4 دوش . یحارط  يا  هناگادـج  یتسد  رازبا 

ءازجا و هک  یلاح  رد  دنریگیم ؛ رارق  هدافتسا  دروم  ررکم  روط  هب  هک  دنتـسه  ییاهنآ  هیلوا ، تاعطق  ءازجا و   o رگیدمه زا  هیوناث  هیلوا و 
میسقت  o رتزیر ياهراک  فیاظو و  هب  اهراک  فیاظو و  میـسقت   o دوشیم . هدافتـسا  اهنآ  زا  یهاگ  هگ  هک  دنتـسه  ییاهنآ  هیوناث  تاعطق 

 ) نانز نییاپ  دح  ياه  هزادنا  يارب  یلمع  یسرتسد  دح   o هیوناث هیلوا و  تکرح  قطانم  ندرک  صخشم   o فلتخم هیحان  دنچ  هب  راک  زیم 
هقطنم رد  ار  هـیلوا  تاــعطق  ءازجا و  لکـش 2 .)  دـنکیم (  نییعت  ار  هیلوا  تکرح  هقطنم  دودـح  هک  تـسا  رتمیتناـس   40 مجنپ ،)  كدـص 

رتمیتناس زا 60  یـسرتسد  هلـصاف  هک  يا  هنوگب  دـیهد ، رارق  هیوناث  تکرح  هقطنم  رد  ار  هیوناث  تاعطق  ءازجا و  دـیهد و  رارق  هیلوا  تکرح 
هدـش هداد  ناشن  تکرح  هیوناث  هیلوا و  هقطنم  نآ ، رد  هک  راک  تسپ  شیارآ  بیترت و  لکشراک 2 -  تسپ  شیارآ  بیترت و  . دنکن زواجت 

. دریگ رارق  هدافتـسا  دروم  فیاظو  یمامت  يارب  هک  دییامن  باختنا  يا  هنوگ  هب  راک  تسپ  رد  ار  اهرازبا  لحم   o ردناله 1375 * .)  ) تسا
بـسانم یبای  ناکم  دوشیم . يرو  هرهب  شیازفا  ناـمز و  رد  ییوج  هفرـص  بجوم  دـشاب ، هدـش  یحارط  بولطم  هنوگ  هب  هک  يراـک  تسپ 

-7 (. یبیبح 1377 ردـناله 1375 ؛  ) دریگ ماجنا  اـهنآ  تیولوا  تیمها و  هجرد  ساـسا  رب  یتسیاـب  تاـعطق  اـه و  لرتنک  یتسد ، رازبا  يارب 
زا یعیـسو  هرتـسگ  ملع  نیا  هک  هاگدـید  نیا  رب  رظن  لاـمعا  اـب  یموـنوگرا و  شناد  هدرتـسگ  هطیح  هب  هجوـت  ابتاداهنـشیپ  يریگ و  هجیتـن 

ياههار نیرتمهم  زا  یکی  هک  تفگ  ناوتیم  دهدیم ، رارق  هجوت  دروم  ار  تالآ  نیـشام  ناسنا و  راک ، طیحم  ینعی  یتعنـص ، ياهمتـسیس 
يراک ياهتسپ  یحارط  رد  لوصا  نآ  دربراـک  یمونوگرا و  لوصا  زا  یهاـگآ  وا ، رترب  حیحـص و  درکلمع  یگنوگچ  ناـسنا و  هب  هجوت 

ياـهطیحم نیلوئـسم  نازیرهماـنرب و  ناریدـم ، دـیلوت ، ناراکردـناتسد  هب  ار  ییاههیـصوت  ناوـتیم  مهم  نیا  قـقحت  يارب  نیارباـنب  تسا 
اب دارفا ، مادختـسا  ناریدـم *  هب  یمونوگرا  میهاـفم  شزومآ  دوشیم * : هراـشا  اـهنآ  زا  یکچوک  شخب  هب  ریز  رد  هک  دومن  هئارا  یتعنص 

ياهلدم هب  هجوت  اب  نارگراک  ياهرود  تانیاعم  مادختـسا و  زا  لبق  تانیاعم  دارفا *  ياهتیلباق  يدرف و  ياهیگژیو  هفرح ، عون  هب  هجوت 
راتخاس هب  هجوت  یناسنا *  ياهروتکاف  یـسدنهم  ياههیـصوت  يرتموپورتنآ و  ياههداد  هب  هجوت  اـب  راـک  ياـهتسپ  یحارط  یمونوگرا * 

ماجنا رد  دارفا  تیاضر  بلج  يارب  ییاضتقا  تیریدم  لوصا  يریگراکب  نارگراک *  اب  راک  هنیهب  قباطت  نالغاش *  يژولویزیف  یموتانآ و 
میظنت اهنآ *  يداصتقا  ياهنایز  نآ و  للع  یلغش ، ثداوح  لیلحت  هیزجت و  یسررب و  اهنآ *  طسوت  یمونوگرا  لوصا  زا  هدافتـسا  راک و 

رد حرطم  ياـهکینکت  رتـشیب  هچ  ره  يریگراـکب  اـب  هکنآ  دیمامتـسیس  رد  لـغاش  دارفا  يارب  یلغـش  ياـه  همانهیـصوت  اهلمعلاروتـسد و 
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هک ار   يدیلوت  یلـصا  عبنم  نیا  ردق  هدش و  دـنمهرهب  رتدـیفم  رتهب و  هچ  ره  نامروشک  شک  تمحز  یناسنا  يورین  زا  میناوتب  یمونوگرا ،
کیمونوگرا . 1377 هلا . ناسحا  یبیبحعجارم ، . میهن جرا  دناهرهب ، یب  نآ  نتشاد  زا  مه  یتعنـصارف  یتعنـص و  ياهروشک  زا  يرایـسب  یتح 

. نارگید اضریلع و  هنیبوچ ، ینمیا 63. تعنـص و  هلجم  راک . طیحم  یحارط  قیرط  زا  تشادـهب  ینمیا و  حوطـس  ءاقترا  یبایتسد و  یلغش ( 
و سا . كراـم ، زردـناس ، ینمیا 35. تعنــص و  هـلجم  یموـنوگرا . . 1373 بـجر . يدیــشر ، . زکرم نارهت : لـمع . رد  یموـنوگرا  . 1378
رد یمونوگرا  لوـصا  . 1379 نسح . ینیئاـن ، یقداـص  . یهاگـشناد مولع  نارهت : یلـضفا . اضردـمحم  همجرت  یمونوگرا . . 1378 نارگید .

، یناسنا يورین  يروهرهب  ءاقترا  یلمع  ياـه  هویـش  . 1377 نسح . ینیئان ، یقداص  . اناسآ نارهت : الاک ، یتسد  لـمح  ياـه  متـسیس  یحارط 
شور یجنـسراک و  . 1376 مانهـش . يرهاط ، . یتلود تیریدـم  شزومآ  زکرم  نارهت : یناسنا . ياهروتکاف  یـسدنهم  لوصا  دربراـک  شخب 
هرهب ءاقترا  یلمع  ياـه  هویـش  . 1377 نیدـلا . ماظن  هیقف ، شور 46. تسیچ . یموـنوگرا  . 1378 دازهب . رفنازورف ، . نــیورآ نارهت : یجنس ،

.1375 نفیتسا . تنزیف ، . یتلود تیریدم  شزومآ  زکرم  نارهت : راک . طیحم  تیریدـم  یحارط و  رد  یمونوگرا  شخب  یناسنا ، يورین  يرو 
شقن . 1379 اـضر . يِدــج ، رازراــک  . زکرم نارهت : نارگید . هنیبوـچ و  اــضریلع  هـمجرت  یحارط . یموـنوگرا و  يرتـموپورتنآ ، ناــسنا ،
هتـشر دشرا  یـسانشراک  همان  نایاپ  ناهب .)  لگ  ییاذغ  ياه - هدروآرف  تکرـش  يدروم : هعلاطم  دیلوت (  رادقم  رد  نآ  ریثات  یمونوگرا و 
دیلوت تعنـص و  رد  یناسنا  لـماوع  یـسدنهم  . 1375 نیترام . ردناله ، . زیربت یمالـسا  دازآ  هاگـشناد  دـیلوت ، شیارگ  یتعنـص ـ  تیریدـم 

Hunchinson and Dale. New Horizons for Human دربـهار . زاریــش : هنیبوـچ . اـضریلع  هـمجرت  یموـنوگرا .) )
Factors in Design. Mc Graw-Hill.Sanders, M., and Mc Cormick, E. 1998. Human Factors
Engineering in Design.W.H.O. 1978. A Training Guige for Community Health Workers in

.Occupational Health. New York: Wiley

Mission2- Ergonomics3- Human Factors Engineering4- International Labor اـهتشونیپ 1 -
Organization (ILO)5- Fitting the job to the work6- Ergo7- Nomus8- The International
Ergonomics (IEA)9- Motion Study10- Engineering Psychology11- Anthropometry12-

تیریدم راکهار   Reach13- Clearance

سوکعم یسدنهم 

یتخدیب بلاط  سابع  سدنهم  یتجح -  نیسحدمحمدیس  رتکد 
دـشرا ناریدـم  رطاخ  هغدـغد  نیرتگرزب  هک  هدوب  يدراوم  هلمجزا  تارداـص  رازاـب و  هعـسوت  نوچ  يا  هلوقم  ریخا  ياـهلاس  یطهدـیکچ 

ناوـت یم  هنوـگچ  هک  تسا  نـیا  هدوـب ، حرطم  هـشیمه  هـک  یلاوـس  تـسا . هداد  صاـصتخا  دوـخ  هـب  ار  يدـیلوت  یـسدنهم و  ياـهنامزاس 
ییاهروشک یـسررب  تشاد ؟ یبسانم  مهـس  یناهج  یناگرزاب  رد  داد و  شهاک  هتفرـشیپ  ياهروشک  اب  اردوخ  هلـصاف  نامز  نیرتهاتوکرد 

یم ناشن  دـنا ، هتـشاد  نآ  رب  نتفای  هطاحا  رد  یعـس  نامز  زا  یعطقم  رد  هدرواین و  تسد  هب  نامز  رورم  هب  ار  يرواـنف  اـم  روشک  دـننام  هک 
ياقترا تخاس و  سپـس  تالوصحم و  هیلوا  كرد  تهج  سوکعم  یـسدنهم  شور  زا  هدرتسگ  هدافتـسا  هب  مادقا  ماگ ، نیلوا  رد  هک  دهد 

يریگراک هب  سوکعم و  یسدنهم  کیتامتـسیس  دنیارف  يارجا  نسحرب  تراظنو  هعاشا  تسا . یبسانم  شور  دوخ  ياهزاین  هب  هجوتاب  اهنآ 
هب نونکا  هک   ) يدیلوت تالوصحم  ینف  شناد  هب  یبایتسد  رد  ییازـسب  ریثات  دناوت  یم  زین  دـنیارف  نیا  رد  یـسدنهم  ياه  کینکت  اهرازبا و 

نایب نمض  هلاقم  نیا  رد  . دشاب هتشاد  هنیزه ، لقادح  اب  نامز و  نیرتمکرد  هدشن ) ققحم  کیتامتـسیس ، تروص  هب  يریگراک  هب  مدع  لیلد 
کی ناونع  هب  سوکعم  یسدنهم  يژتارتسا  باختنا  سپس  اهنآ و  هب  یبایتسد  رد  هعسوت  قیقحت و  هاگیاج  يروانف ، فلتخم  ياه  يژتارتسا 

تخانش کش  یبهمدقم  . تسا هدش  هئارا  هصالخ  تروص  هب  متسیس  نیا  يژولودتم  هعسوت ، لاحرد  ياهروشک  يارب  تفرشیپ  بسانم  هار 
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زا یـسدنهم  كرد  نآ  همزال  هک  تسا  يروآون  تیفیک و  دوبهب  زاـین  شیپ  نیلوا  نآ ، ياـه  هصخـشم  رد  رثوم  لـماوع  كرد  لوصحم و 
یسرتسد مدع  تروص  رد  هژیوب  لوصحم  کی  هلکشتم  يازجا  صیخشت  یبایزاب و  يارب  سوکعم  یـسدنهم  . تسا هعطق  يدرکلمع  ینابم 

(RE-ENGINEERING  ) ددجم یـسدنهم  دوجوم و  تاناکما  هعـسوت  شرتسگ و  يرادهگن ، يارب  هتـشاد و  دربراک  هیلوا  یحارط  هب 
نازیم ادتبا  دنیارف  نیا  رد  دور . یم  رامـش  هب  هعـسوت  لاحرد  ياهروشک  يارب  يا  هتفریذـپ  شور  شور ،  نیا  . دریگ یم  رارق  هدافتـسادروم 

زا لکـشتم  مجـسنم ، یمیت  راـک  کـی  ماـجنا  اـب  سپـس  دوـش . یم  نیعم  لوـصحم  کـی  دـیلوت  زا  یناـبیتشپ  يارب  ینف  تاـعالطا  دوـبمک 
(R&D  ) يا هعسوت  یتاقیقحت و  تالیکشت  بسانم  یهدنامزاس  تیریدم و  هارمه  هب  هیاپ  مولع  فلتخم  ياه  هتشر  ناققحم  ناصصختم و 

یحارط طیارـش  فدـه و  تاصخـشم ، نتفرگ  رظنرد  اـب  دـیآ . تسد  هب  لوـصحم  یحارط  صاـخ  ياـه  هشقن  كرادـم و  دوـش  یم  یعس 
همین يزاـس و  هنومن  لـحارم  دوش  یم  یعـس  هتخانـشان  لوهجم و  طاـقن  نداد  شـشوپ  نینچمه  جـیار و  یلم و  ياهدرادناتـسا  لوصحم ،

هب ار  لوصحم  ود  هشیمه  ماـع  موهفم  هب  هعـسوت  قیقحت و  ياـهتیلاعف  . ددرگ ماـجنا  لوصحم ، دـیلوت  تخاـس و  موزل  تروص  رد  یتعنص و 
هک تسا  يدحات  يروانف  داجیا  رد  هعسوت  قیقحت و  ياهتیلاعف  شقن  نف . يروانف و  يرگید  تامولعم و  شناد و  یکی  تسا : هتـشاد  هارمه 

هعـسوت دـیلک  هاـش  يرواـنف  . تسا هدـش  دـیلوت  هعـسوت  قـیقحت و  تاـجناخراکرد  هـک  تـسا  یلوـصحم  يرواـنف  دـنا  هـتفگ  نادنمـشیدنا 
یفرعم ریز  حرش  هب  رـصنع ، راهچ  زا  يا  هدیچیپ  بیکرت  يروانف  يروانف  سلطا  رد  تسا . عماوج  رد  يداصتقا  لوحت  لماع  نیرتدنمورینو 

 - ؛4 یناسنا تاراکتباو  اهتراهم  لـماش  اـهیئاناوت  ؛3 -  یتاـعالطا رازبا  اـی  ینف  شناد  ؛2 -  تالآ نیـشام  رازفا و  تخـس   - 1. تسا هدیدرگ 
يروانف تیمها  هک  لاح  تسا . زایندروم  الاب  رصانع  رثوم  ماغدارد  لیهست  يارب  هک  ییاه  مسیناکم  لماش  يروانف  تیریدم  یهدنامزاس و 

یم اـه  يرواـنف  رمع  لـحارم  ناـیب  هـب  تـفرگ  رارق  يروآداـی  دروـم  يرواـنف  هـب  یباـیتسد  رد  هعـسوت  قـیقحت و  شقن  یلم و  هعــسوت  رد 
هلحرم ؛ عابـشا غوـلب و  هـلحرم  ؛ دـشر هـلحرم  ؛ یفرعم هـلحرم  ؛ یحارط هـلحرم  : تـسا لـحارم  نـیا  لـماش  يرواـنف  ره  رمع  لکیــس  . مـیزادرپ

ینوگانوگ ياههار  یتعنـص  لوصحم  کی  ناونع  هب  يروانف  هب  یبایتسد  يارب  ًالوصاتالوصحم  يروانف و  هب  یبایتسد  ياـه  يژتارتسا  . لوفا
ياه هنیمز  رد  ییاکتادوخ  نازیم  دوخ و  یتعنص  یملع و  راتخاس  هب  هجوتاب  یتعنص  ياه  هنیمز  زا  کیره  رد  يروشک  ره  هک  دراد  دوجو 

یللملا و نیب  یسایس  طباور  صصختم ، ياهورین  تیفیک  عون و  یلخاد ، هیلوا  داوم  زایندروم ، يزرا  عبانم  هب  یسرتسد  نازیم  نونف ، مولع و 
1: مینک یم  نایب  ار  رظندروم  يروانف  دیدج و  لوصحم  هب  یبایتسد  ياه  يژتارتسا  مهم  عاونا  ریز  رد  ددـنب . یم  راک  هب  ار  اهنآ  يا ، هقطنم 

یپک يژتارتسا  ؛3 -  يروانف هعسوت  يژتارتسا  ؛2 -  دـیلوت ات  قیقحت  ياهتیلاعف  قیرط  زا  لوصحم  دـیلوت  اـت  یحارط  يروآون و  يژتارتسا  - 
يرواـنف تاـناکما و  زا  رثوم  هدافتـسا  يژتارتـسا  ؛5 -  يرواـنف ندرک  یموب  لاـقتنا و  باـختنا ، يژتارتـسا  ؛4 -  سوکعم یـسدنهمو  يزاس 
ترورـض . رظندروم يروانف  الاک و  دیرخ  يژتارتسا  ؛7 -  لماک لیوحت  تروص  هب  دـیلوت  هسورپ  هناخراک و  دـیرخ  يژتارتسا  ؛6 -  دوجوم

ای لوصحم و  کی  هب  یبایتسد  هنیمز  رد  کیژتارتسا  ياهیریگ  میمـصت  زا  یکی  بسانم : يژتارتسا  باـختنا  يارب  يرواـنف  راـتفر  تخاـنش 
رد  ) يروانف ای  لو  ــــ ـصحم نآ  هعـسوت  دـشر و  هلحرم  هب  يریگ  میمـصت  نیا  هک  تسا  نآ  هب  یبایتسد  شور  نیرتبـسانم  باختنا  يروانف ،
رد هیلوا ) روشک   ) دوخ شیادیپ  دهم  رد  يروانف  کی  رگا  ًالثم  دراد . يدیدش  یگتسب  يروانف ) نآ  لماکت  شیادیپ و  يریگ و  لکش  دهم 

شیادـیپ دـهم  رد  لوصحم  رگا  نینچمه  تسا . هدیجنـسن  يراک  يروانف  لاقتنا  قیرطزا  نآ  هب  یبایتسد  يارب  مادـقا  دـشاب ، یفرعم  هلحرم 
، يژتارتسا نیمه  قیرطزا  یلوا  لوصحم  هب  یباـیتسد  يارب  مادـقا  دـشاب ، هدـش  نآ  نیزگیاـج  يرترب  يرواـنف  هدوب و  لوفا  هلحرم  رد  دوخ 

يرپس ار  یفرعم  هلحرم  شیوخ  شیادـیپ  دـهم  رد  هک  یتالوصحم  درومرد  يروانف  لاقتنا  يارب  مادـقا  ًـالوصا  . تسا زیمآ  هرطاـخم  يراـک 
يارب هعـسوت  لاحرد  روشک  کی  مادقا  تروص  نیا  رد  تسا . رت  لوقعم  هعـسوت  لاحرد  ياهروشک  يارب  دنتـسه  دشر  هلحرم  رد  هدرک و 

یفادها هکنآرگم  دوبدهاوخ  هنالقاعریغ  يداصتقاریغ و  يرما  دیلوت ، ات  قیقحت  يژتارتسا  قیرطزا  يروانف  ای  لوصحم  نیا  نیع  هب  یبایتسد 
هجرد هچره  دوبدهاوخن . بولطم  يرما  ًالامتحا  يژتارتسا  نیا  باختنا  مهزاب  هک  دشاب  حرطم  روشک  ینف  یملع و  ياه  هیاپ  تیوقت  دـننام 

رت هفرـص  هب  نورقم  يرواـنف  لوـصحم و  دـیرخ  يژتارتـسا  ندـش ، خوـسنم  لوـفا و  هـلحرمزا  لـبق  اـت  دـشاب  رتـشیب  يرواـنف  کـی  لـماکت 
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ءـالخ نیا  ناربـجو  ناریا  دـننام  هعـسوت  لاـحرد  ياـهروشک  کـیژولونکت  ياـهزاین  رباـنب  هلاـقم  نیا  رد  رظندروم  يژتارتـسا  . دوبدـهاوخ
میهاوخ نآ  يژولودـتم  نایب  هب  همادا  رد  هک  تسا  سوکعم  یـسدنهم  يژتارتسا  تعرـس ، نیرتشیب  اب  هتفرـشیپ  ياهروشک  اب  کیژولونکت 
نیوـکت دـنیارف  نآ ، يریگراـک  هب  اـب  اهتکرـش  هک  تـسا  ییاهـشور  زا  یکی  سوـکعم  یـسدنهمسوکعم  یـسدنهم  يژولودـتم  . تـخادرپ
يروانف لوصحم و  یحارط  شناد  رظنزا  هک  ناریا  نوچ  هعـسوت  لاحرد  ياـهروشک  رد  شور  نیا  دنـشخب . یم  تعرـس  ار  دوخ  لوصحم 

یقطنم و شور  کی  داجیا  . تسا نیوکت  دنیارف  عیرست  یحارط و  ناوت  شیازفا  هب  یخـساپ  دنتـسه ، هتفرـشیپ  ياهروشک  زا  رت  بقع  دیلوت 
يارب مجسنم  یمیت  راک  کی  ماجنا  سپـس  لوصحم و  کی  دیلوت  زا  ینابیتشپ  يارب  ینف  تاعالطا  دوبمک  نازیم  نییعت  يارب  کیتامتـسیس 

زایندروم ینف  تاعالطا  زا  یحطـس  ددنویپ . یم  عوقو  هب  سوکعم  یـسدنهم  دنیارف  رد  هک  تسا  یتایلمع  هعومجم  تاعالطا ، نیا  لیمکت 
TECHNICAL  ) ینف تاعالطا  هتسب  تسا ، یتاعالطا  دوبمک  نیا  عفر  سپس  نآ و  دوبمک  نازیم  صیخشت  ياتسار  رد  اهـشالت  هیلک  هک 

تایلمع نامز  شهاک  سوکعم ، یسدنهم  رد  دایز  رایسب  تقد  هب  زاین  تفارظ و  مغر  هب  . دوش یم  هدیمان  ( DATA PACKAGE=TDP

هلحرم : دوش یم  نایب  نآ  يژولودتم  سوکعم و  یـسدنهم  یلک  دنیارف  زا  يرـصتخم  حرـش  اجنیا  رد  تسا . هنیمز  نیا  رد  مهم  رایـسب  يرما 
نیا رد  تاعالطا : يروآ  عمج  يراذـگ و  فدـه  فلا -  : تسا شخب  لماش 2  تیلاعف  نیا  يداـصتقا : يدرکلمع /  لـیلحتو  هیزجت  لوا - 

فده دوش . یم  نییبت  کیره  درومرد  هژورپ  ماجنا  زا  فده  سپـس  یفرعم و  ییافکدوخ  لوصحم و  بیع  عفر  لوصحم ، هعـسوت  هلحرم 
یسدنهم يارجا  نیحرد  ینف  تادنتـسم  تاعالطا و  دیلوت  هدش و  يروآ  عمج  تادنتـسم  هیلک  هک  تسا  نیا  تاعالطا  يروآ  عمج  زاف  زا 

یـسرربدروم ناگدـننکدیلوت و  هنیمز  رد  تاـعالطا  يروآ  عمج  هباـشم ، ياـهدروم  ییاسانـش  نوچ  ییاهـشور  اـب  . ددرگ ناـسآ  سوکعم 
رواجم و تاعطق  يدورو ، یجورخ و  لماوع  درومرد  دوجوم  تاعالطا  هک  رتالاب  حطـس  کی  يژاتنوم  ياه  هعومجم  تاعطق و  ندادرارق 

تاعالطا هک  اه  کیتامـش  تاعطق و  تسرهف  تاعطق ، دیرخ  هب  طوبرم  تاحیـضوت  تاصخـشم و  دزاس ، یم  صخـشم  ار  ییاهن  فرـصم 
. دروآ تسد  هب  ار  ی  ــــ نف تاعالطا  هتسب  ناوت  یم  دنهد  یم  رارق  رایتخارد  ار  هعومجم  کی  ای  هعطق و  کی  يدنبرکیپ  یسررب  يارب  هیلوا 
زا دوش و  یم  ماجنا  رت  کیتامتـسیس  رت و  عماج  تیلاـعف  نیا  یـسدنهم ، ياهدـنیارف  رد  یتاـعالطا  حطـس  يدـنب  هقبط  اـب  هک  تسا  یعیبط 
زا فدـه  يزیر : همانرب  تاعالطا و  یبایزرا  .ب -  دـمآدهاوخ لمع  هب  ییوج  هفرـص  اه  هنیزه  رد  يریگولج و  یلامتحا  ياهیراک  هرابود 

حطس نیا  هب  هجوتاب  تسا . سوکعم  یـسدنهم  ماجنا  هنیزه  نیمخت  زین  زایندروم و  صقان  تاعالطا  حطـس  ندرک  صخـشم  زاف ، نیا  ماجنا 
سپ دریگ و  یم  تروص  سوکعم  یسدنهم  يارجا  يارب  تازیهجت و ... تاشیامزآ ، اهصصخت ، يور  هیلوا  ياهدروآرب  هدش ، هدز  نیمخت 
تناگ رادومن  ینف ، تاعالطا  هتـسب  ندرک  لماک  يارب  تاعالطا  نیا  دیلوت  يارب  لوقعم  نامز  دروآرب  عبانم و  صیـصخت  هنیزه ، نیمختزا 
يدرو ـــ ره م دروم : ژاتنومد  درکلمع و  زیلانآ  مود -  هلحرم  . دـیآ یم  لصاح  راـک  دـنور  يارب  هشقن  کـی  دوش و  یم  هئارا  هژورپ  ییارجا 
هفیظو اهنآ  دنیآرب  دنراد و  هدهعرب  ار  یـصاخ  هفیظو  کیره  هک  دشاب  فلتخم ) يازجا  اه و  مسیناکم   ) ءزج دـنچ  زا  لکـشتم  دـناوت  یم 

مهم ياه  هصخشم  اهرتماراپ و  دناوتب  دیاب  سوکعم  یـسدنهم  میت  دنیارف ، زا  هلحرم  نیا  رد  و  دروآ . یم  دوجو  هب  دروم  يارب  ار  رظندروم 
، یـسدنهم تواـضق  زا  هدافتـسا  اـب   ) نآ ياـهیجورخ  يدورو و  ءازجا و  ییاسانـش  زا  سپ  دـنک . ییاسانـش  ار  ءزج  ره  یجورخ  يدورو و 

دوش صخشم  نآ  ياهتریاغم  ات  دوش  يزیمم  دوجوم  ینف  كرادم  اب  ءازجا  درکلمع  دیاب  يا و ،)... هنایار  يزاس  هیبش  تاشیامزآ ، یحارط 
ینف تاــــعالطا  هــــمادارد  ءازجا .) ینف  درکلمع  يزیمم   = FCA زاــف = FUNCTIONAL CONFIGURATION AUDIT )

PHYSICAL CONFIGURATION  ) ءازجا یکیزیف  يزیمم  اـی   PCA زاف . ) دوش یم  جارختـسا  شیامزآ  قیرطزا  ءازجا  زایندروم 
هعطق حطـس  هب  ندیـسر  ات  دـناوت  یم  د ، ـــ ـشاب رت  نییاپ  حطـس  يازجا  هب  هیزجت  لباق  هک  یتروصرد  ءازجا ، ژاتنوم  کیکفت و  ( AUDIT

يزیمم ات  دوش  ییاسانـش  رت  نییاپ  يازجا  يدرکلمع  هفیظو  د  ـــ یاب کـیکفترد  دوش . ناـیب  ژاـتنوم  يارب  حطـس  کـی  هکنیا  اـت  دـبای  همادا 
یط هـک  ینف  تاـعالطا  ياـه  هتــسب  هـلحرم  نـیا  ياـهتنا  رد  . دریگ تروـص  زین  اـهنآ  يور  رب  ءازجا  یکیزیف  يزیمم  ءازجا و  ینف  درکلمع 
هیهت هرابرد  مزال  تاعالطا  يراذگ ، هحـص  زا  سپ  دنا  هدـش  لیمکت  داجیا و  ءازجا  یکیزیف  يزیمم  ءازجا و  ینف  درکلمع  يزیمم  تایلمع 
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مهارف ار  دـننک ) یم  صخـشم  ًـالماک  ار  رگید  يازجا  هب  درکلمع  لاـقتنا  اهمـسیناکم و  تکرح  یگنوـگچ  هک   ) کـی حطـس  ياـه  هـشقن 
لماـش تسا  سوکعم  یـسدنهم  شخب  نیرتمهم  هک  تیلاـعف  نیا  يرازفا : مرن  يرازفا و  تخـس  زیلاـنآ  موس -  ه  ــــــــ لحرم . دروآدـنهاوخ

، یکیناـکم صاوخ  يریگ  هزادـنا  یحطـس ، ياـه  هیـال  هعلاـطم  کـیژرولاتم ، ییایمیـش و  زیلاـنآ  اـب  داوـم : زیلاـنآ  فـلا ) : تساریز دراوـم 
يارب نکمم  دنیارف  هعطق ، رد  یکیزیف  حوطـس  عون  هب  هجوتاب  تخاس : دـنیارف  یـسررب  ؛ب ) دریگ یم  ماجنا  بویع  يراتخاس و  ياهیـسررب 
یفاص دننام  ینارحبر  ـــ یغ ياهیگژیو  زا  یـضعب  يریگ  هزادنا  یپوکـسورکیم و  راتخاس  یحطـس و  ياهـشنت  یـسررب  حوطـس ، نیا  دـیلوت 
نوچ یلحارم  رب  لمتـشم  هک  يداعبا : زیلانآ  .ج ) دوش یم  ماـجنا  دـنک ، یم  کـمک  تخاـس  دـنیارف  صیخـشت  رد  یعرفروط  هب  هک  حـطس 
ياه هصخشم  هب  هجوتاب  زاین : تروصرد  یکینورتکلا  یکیرتکلا -  زیلانآ  ؛د ) تسا تیساسح  زیلانآ  سنارلت و  زیلانآ  يداعبا ، يریگ  هزادنا 

رد تمـسق  نیا  زا  لصاح  جیاتن  . ددجم دیلوت  يارب  زایندروم  تالاصتا  اهـششوپ ، ندودز  ياهـشور  داوم ، اهرادـم ، ریـسم  رادـم ، یجورخ 
هدـش هیهت  دـیدج  تاعالطا  زا  هدافتـسا  اب  شزرا : زیلانآ  لوصحم و  دوبهب  مراـهچ -  هلحرم  . دـنوش یم  میـسرت  تبث و  حطـس 2  ياه  هشقن 
هزوح زا  یخرب  ناوت  یم  سوکعم  یـسدنهم  يارب  هدش  هتفرگرظنرد  ياهادـیدناک  رد  یـشزرا  یـسدنهم  يرگنزاب  ماجنا  دـنیارف و  ماگنه 

زا شیب  ياهیدنمزاین  اه ، سنارلت  درومرد  دـح  زا  شیب  ياهتیدودـحم  دوبهب ، درکلمع  یفاضا ، یحارط  یحارط ، بویع  لثم  هنیزهرپ  ياه 
هیهت دـیلوت و  دـنیارف  يزیر  همانرب  مجنپ -  هلحرم  . درک حالـصا  دـنیارف  لیمکت  زا  لـبق  ار  اـهنآ  راکـشآ و  ار  اـهدرکلمع و ... يارب  هزادـنا 

تخاس ياهدنیارف  دیلوت و  تیلباق  هاگدید  زا  هدش  لماک  نونکات  هک  یتاعالطا  ياه  هتسب  هیلک  هلحرم  نیا  رد  تیفیک : نیمـضت  تاموزلم 
يرورـض و تاـموزلم  هک  دوش  یمرجنم  حطـس 3  ياـه  هشقن  داـجیا  هب  هلحرم  نیا  یجورخ  هصـالخ  روط  هب  دـنریگ . یم  رارق  هجوتدروم 

یلکروط هب  . دوش یم  لماش  رظندروم  متیآ  تخاس  ای  یبایتسد  يارب  ار  تیفیک  لرتنکو  تخاـس  یـسدنهم ، یحارط ، ياهدـحاو  زاـیندروم 
متیآ کی  دـیلوت  تهج  مزـال  هدـش  يزاسدنتـسم  ياـهرتماراپ  هیلک  لـماش  هک  هدوب  سوکعم  یـسدنهم  دـنیارف  هجیتن  حطـس 3  ياه  هشقن 

نانیمطا قیرط  نیا  زا  ات  تسا  تاعطق  دیلوت  زا  ینابیتشپ  يارب  ینف  تاعالطا  هتـسب  تقد  دییات  قیدصت و  نآ  ماجنا  زا  فده  دوبدنهاوخ و 
 - مشش هلحرم  . دوش لصاح  سوکعم  یسدنهم  دنیارف  طسوت  هدش  داجیا  ياه  هصخشم  اه و  هشقن  ندوب  لماک  تقد و  تحـص و  زا  یفاک 

ياه هیور  یـسدنهم و  ياه  هشقن  زا  يرایـسب  ه ، ــــ نومن دـیلوت  زاف  رد  يدـیلوت  لوصحم  تست  تخاس و  ماگنهرد  ییاهن : تادنتـسم  هیهت 
تاعالطا هتسب  رد  دیاب  جیاتن  نیرخآ  ات  رفـص  حطـس  زا  هدش  يرگنزاب  حوطـس  مامت  هک  دنوش  یم  حالـصا  يرگنزاب و  راب  نیدنچ  تست ،
تاعالطا هتـسب  هب  هدشدیلوت ، ياه  هنومن  تیفیک  نانیمطا  اه و  یـسرزاب  زا  هدمآ  تسد  هب  تاعالطا  ندش  هفاضا  اب  دـنوش . هداد  رارق  ینف 

اهتنا رد  ینف  تاعالطا  ياه  هتـسب  ياهدرادناتـسا  اب  تقباطم  زا  سپ  د و  ـــ یآ یم  تسد  هب  هدـش  لماک  ینف  تاـعالطا  ه  ـــ تـسب کـی  ینف ،
ایازم و . دـیآ یم  تسد  هب  تسا ، سوکعم  یـسدنهم  د  ـــــ نیارف فدـه  هک  لوصحم  اب  طابترا  رد  لماک  ییاـهن  ینف  تاـعالطا  هتـسب  کـی 

ذخا  ) لوصحم لماک  كرد  تخانـش و  قیرطزا  تخاس  يروانف  یکینکت -  تیوقت  ییاناوت و  داـجیا   - 1 سوکعم یسدنهم  ياهدرواتسد 
؛ یلخاد ياه  يروانف  عیانص و  اب  ههجاوم  رد  تعنص  ناسانشراک  ناسدنهمر و  سفن د  هب  دامتعا  ندروآ  دوجو  هب  و  لوصحم ) ینف  شناد 

تهجرد لوصحم ، هعـسوت  دوبهب و  دیدج  ياههار  فشک  اب  یناهج  ياهدرادناتـسا  حطـس  رد  ماگنهب ، لوصحم  کی  یحارط  ناکما   - 2
ای يروانف  رییغت  لثم  رازاب  ياهزاین  ياضرا  نینچمه  لوصحم . صقاون  عفر  اهیگژیو و  ندوزفا  رتهب ، درکلمع  لثم  يرتشم  ياهزاین  ياضرا 
رد زایندروم  صصختم  يورین  تیبرت  ؛4 -  هتفرشیپ ياه  يروانف  لاقتنارد  بذج ، تهج  هوقلاب  ناوت  داجیا  ؛3 -  هنیزه شهاک  نآ و  دوبهب 
 - ؛6 یحارط دـنیارف  یحارط و  يزاسدنتـسم  كرد و  هـب  کـمک  يارب  کیتامتـسیس  ياهمدـق  ندروآ  دوـجو  هـب  ؛5 -  کیژتارتسا عیانص 

هدافتسا اب  ددجم  یسدنهم  ماجنا  ناکما  ؛7 -  دوخ تالوصحم  رتهب  هعـسوت  ابقر و  تالوصحم  كرد  تهجرد  یتباقر  يرادربوگلا  ناکما 
همزال تسا . ینف  شناد  هب  یسرتسد  ياهشور  زا  یکی  سوکعم  یسدنهمیریگ  هجیتن  . سوکعم یـسدنهم  هلیـسو  هب  هدشذخا  ینف  شناد  زا 

ینف شناد  هب  یبایتسد  يارب  شور  نیا  رد  دریگ . یم  رارق  تاقیقحت  راک  يانبم  هک  تسا  لوصحم  زا  ییاه  هنومن  دوجو  شور  نیا  يارجا 
ینف شناد  ( DEFAKTAGE  ) ندرک فشک  ًاحالطـصا  هک  میوش  یم  لـسوتم  لوصحم  هیزجت  قـیرط  زا  ینف  تاـعالطا  ینکف  نورب  هب 
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تخاس و رد  یعس  هتفرگ و  رظنرد  ار  لوصحم  یحارط  طیارش  فده و  تاصخشم ، هطوبرم ، ناسانشراک  دنیارف ، نیا  رد  دوش . یم  هدیمان 
یسانشراک يا  ــــ هیسررب تیارد و  اب  زین  ار  هلئسم  هتخانشان  لوهجم و  طاقن  دنراد و  دوخ  جیار  یلم و  ياهدرادناتسا  قبط  لوصحم  دیلوت 

سوکعم یسدنهم  زا  ناوتب  دیاش  دنشاب . هدش  لوصحم  یحارط  ینف و  تایئزج  ریگرد  ادتبا  زا  هکنیا  نودب  دنهد ، یم  ششوپ  تاقیقحت  و 
یناهج گنج  زادـعب  اپورا  ایـسآ و  قرـش  ياهروشک  زا  يا  هدـع  هک  یـشور  درب  مان  لوصحم  کی  زا  هناها  ــــ گآ يرادرب  یپک  ناونع  هب 

رد هک  يدیفم  ياه  هبرجت  تروص  رهرد  . دنوش یم  بوسحم  یتعنص  هتفرشیپ و  ياهروشک  ءزج  رـضاح  لاحرد  دندرک و  هدایپ  ًالمع  مود 
قیرطزا یتلود  ياهتیامح  نازرا و  هیامرـس  نیمات  هلیـسو  هب  عیانـص  هب  کیژولونکت  ینف و  ياـهکمک  ياـطعا  حرط  تیاـمح  اـب  ریخا  ههد 

ندوبرمثرمثم يرو و  هرهب  دیؤم  همه  هتفرگ ، تروص  روشک  رد  فلتخم  تالوصحم  اهعوضوم و  يور  یتایلام و ... بسانم  يراذگتسایس 
تراسج سفن و  هب  دامتعا  ییاه  هبرجت  نینچ  اب  یلخاد  ناسانشراک  ه  ـــ کنیا بلاج  هتکن  تسا . روشک  ياهزاین  هب  خساپ  رد  يژتارتسا  نیا 

بذـج طیارـش  تروص ، نیا  رد  تسا  یهیدـب  دـننک و  یم  ادـیپ  يروانف  لاقتنا  هلحرم  رد  یجراخ  ناسانـشراک  اب  ههجاوم  يارب  مزال  ینف 
هب حیحـص  نداد  تهج  نآ ، ندرک  فرطرب  رد  یعـس  یلخاد و  عیانـص  یملع  ینف و  روک  طاقن  نتخانـش  يرواـنف ، لاـقتنا  لـحارم  لـماک 

مهارف یجراخ و ... ياهتکرـش  اب  تکراشم  دـیلوت و  ياهدادرارق  دـقع  يریگ و  میمـصت  ياتـسار  رد  نالوئـسم  اب  هرواشم  يروانف ، لاـقتنا 
ياهییاناوت شرتسگ  ای  اهبیع  رب  هبلغ  يارب  هلمجزا : يرازفا  مرن  يرازفا و  تخـس  فلتخم  ياه  هنیمز  رد  سوکعم  یـسدنهم  زا  . دمآدهاوخ

، يریگداـی يارب  يرازبا  ناونع  هب  هتفرـشیپ ، ياههاگتـسد  يرادـهگن  ریمعت و  زکارم  داـجیا  یکدـی و  تاـعطق  هیهت  دوجوم ، ياههاگتـسد 
يارب تباـقر ، يارب  يرازبا  دنــشاب ، رت  نازرا  رازاـب  رد  دوـجوم  تـالوصحم  زا  هـک  راـگزاس  دـیدج و  تـالوصحم  نتخاـس  يارب  يرازبا 

يا هژیو  تـیمها  يا  هناـیار  رازفا  مرن  راز و  ـــ فا تخــس  ياـه  هـطیح  رد  دریگ و  یم  رارق  هدافتــسادروم  اـهرازفا ، مرن  ییآراـک  ندربــالاب 
ایرث رظن ، كاـپ  نابآ 72 -  هرامـش 77 ، ییاوه ، عیانـص  سوکعم  یـسدنهم  يزاـس و  یپـک  رب  يرورم  رـصانریما  ناوخا ،  - 1: عبانم . دراد

رد قــیقحت  ياــهتیلاعف  شقن  هاــگیاج و  دادرخ 813 -  هرامـش 24 ، بو ، دـیدج  تـالوصحم  دـیلوت  يارب  یـشور  سوـکعم  یــسدنهم 
هعسوت دیشمج  یمظان  دمحمدیس -  ینیسحدیس  رهم 734 -  هرامـش 10 ، دالوپ ، مایپ  روشک  زایندروم  يژولونکت  هب  یبایتسد  ياهیژتارتسا 
اضریلع یحتف  زییاپ 795 -  هرامـش 46 ، تیریدم ، داصتقا و  یـشهوژپ  یملع  هلجم  تعنـص  رد  لوصحم  نیوکت  یـسدنهم و  ياهراتخاس 

، وردوخ ناریا  مایپ  یحارط ، ینابمرب  هطاـحا  يارب  یهار  سوکعم  یـسدنهم  نابآ 806 -  رهم و  هرامش 9 ، نیرفآراک ، سوکعم  یـسدنهم 
هرامش 22، وردوخ ، تعنص  نارهت ، ناتسا  یتعنص  یملع  تامدخ  تکرش  ترورض ،) کی   ) سوکعم یـسدنهم  دادرم 797 -  هرامش 46 ،
تعنص و یلم ، يژولونکت  هعـسوت  زا  تلود  یتیامح  رثوم  ياهـشور  زا  یکی  ناونع  هب  نازرا  هیامرـس  نیمات  داوجدمحم  قطان  رهم 788 - 
رذآ 73 هرامــــش 2 ، یملع ، تاـــعالطا  سوـــکعم  یــــسدنهم  نـــسح  یلـــاله ، ناـــــــــبآ 769 -  رهم و  هرامــش 16 ، هعــسوت ،

http://www.adavoudi.blogfa.com/post-103.aspx*

میاداراپ هخرچ 

ییارجا تیریدم  دشرا  سانشراک  رو  هدید  همطاف 
. تسا اهتـصر  ــ لابند ف هب  ًاتیهام  دوخ  کیژتارتسا  شرگن  رد  ناسنا  دنتـسه و  از  تصرف  د  ــ عاوق لماح  دوخ  نطب  رد  اـه  میاداراپهدـیکچ 
، دـیدج دـعاوق  ه  ــ تسا ک نیا  رما  نیا  لـیلد  دـنروآ . یم  هارمه  هـب  ار  يدـیدج  ياهتـصرف  دوـخ  اـب  دـننک ، یم  رییغت  اـه  میاداراـپ  یتـقو 

ینیب شیپ  رب  هک  دننک  اکتا  يا  هدیچیپ  ياه  يژ  ـــ تارتسا هب  دـنناوت  یم  ناریدـم  رادـیاپ ، ياهرازاب  رد  دـنزاس . یم  ار  يدـیدج  ياهتـصرف 
مکاح يریذپان  ینیب  شیپ  درک ، ینیرفآ  تورث  نآ  رد  ناوت  یم  هک  هدیچیپ  مطالتم  ياهرازاب  رد  اما  دنتـسه . یکتم  هدنیآ  زا  لصفم  ياه 

هداس و دعاوق  يدادعت  اب  اجنآ  اجنیا و  رد  ار  اهتـصرف  تخادرپ و  نانیرفآراک  زا  يور  هلابند  هب  ناوت  یم  طیارـش ، نیا  رد  دو . ــ بد ــــ هاوخ
مامت دننام  . دوش هداس  دیاب  يژتارتسا  دوش ، یم  هدیچیپ  راک  بسک و  یتقو  رگید ، ترا  ـــــ بع هب  درک . راکـش  يدیلک  ياهدنیارف  يدودعم 
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نیا یتنـس ، ياه  يژتارتسا  فالخرب  اما  تسا . ندوب  توافتم  زیامتم و  هرابرد  هداـس  دـعاوق  ناونع  هب  يژتارتسا  شخبرثا ، ياـه  يژتارتسا 
ياهدنیارف رب  زکرمت  زا  زیامت  نیا  تسا . هدماین  تسد  هب  زراب  ياهتیلباق  ای  تیلاعف  ياه  متسیس  ن  ــ یب مکحتسم  قیقد و  دنویپ  قیرطزا  زیامت 

وگلا کی  اهدنیارف  نآ  زا  هک  ینامز  دنهد . یم  لکـش  اهدنیارف  نآ  هب  هک  دوش  یم  لصاح  يا  هداس  دعاوق  نیوکت  کیژتارتسا و  يدـیلک 
روهظ دهاش  ریخا  ههد  هس  یط  راک  بسک و  يایندهمدقم  . دـشاب تدـمدنلب  یتباقر  تیزم  دـناوت  یم  هلـصاح  هجیتن  دوش ، یم  راد  ـــــ یدـپ

زین تعنـص  هصرع  رد  تسا . هدوب  ینف  يرترب  و  ییارگ » یـسدنهم   » لوفا راـک و  بسک و  يرترب  و  ییارگ » يرتـشم   » ریظن ییاـه  میاداراـپ 
رد تعنـص ، راک و  بسک و  ملع ، هلمجزا  اه  ه  ــــ ـصرع همه  هزورما  . تسا هدـش  نآ  نیزگیاـج  باـن » دـیلوت   » هتفر و نیب  زا  هوبنا » دـیلوت  »

ار هتـشذگ  دـعاوق  هتفایروهظ و  يدـیدج  دـعاوق  نآ  لابند  هب  دـیدج و  یمیاداراپ  زور  ره  دـنراد . رارق  رادـیاپ  قیمع و  تـالوحت  ضرعم 
ر، ـــ گید یماگ  هدوشگ و  یگدنز  شخبرثا  ياه  هویش  اهتـشادرب و  اهـضرف ، شیپ  يارب  ینیون  لصف  راب  ره  تارییغت  نیا  دنک . یم  خوسنم 

ناهج اـب  هک  یمیهاـفم  تساـه . میاداراـپ  زمر  زار و  رپ  میهاـفم  زا  ییاـهدومن  دراوم  نیا  درب . یم  شیپ  هب  لـماکت  تیاـهن  یب  رد  ار  رـشب 
. دـنریگ یم  لکـش  میاداراپ  دـعاوق  رتسب  رد  اهنآ ) رد  هتفهن  عفانم  و   ) اهتـصرف نینچمه  . تسا هدروخ  دـنویپ  يرـشب  تاـکاردا  زا  يرتیلاـع 
. دنـشاب یکتم  زاس  تعفنم  ربتعم و  ياهتـصرف  رب  یتسیاـب  تیقفوم  يارب  اـه  يژتارتسا  دنتـسه و  اـه  يژ  ــ تارتسا یلـصا  هیاـمنورد  اهتـصرف 

يدنویپ یموهفم ، هریجنز  نیا  دننک . یم  طبترم  تقیقح »  » ناهج اب  ار  یعقاو »  » يایند هک  دنتسه  يا  هریجنز  اهتصرف ، دعاوق و  اه ، میاداراپ 
لئاسم يارب  ییامنهار  میاداراپاه  میاداراپ  درکراک  . يژتارتسا هداس ، دعاوق  میاداراپ ، هخرچ  دزاس : یم  رادیدپ  ار  زاس  تشونر  ــ قیمع و س

. تسا یتسه  تقیقح  زا  يا  هیال  یلجت  میاداراپ ، . دنک یم  تواضق  دمهف و  یم  دشیدنا ، یم  میادارا  ــــ بوچراچ پ رد  ناسنا  تسا . ناسنا 
ار اهعوضوم  هب  تبـسن  ام  ياهتـشادر  اهـضرف و بـ شیپ  دـیاشگ و  یم  ام  يور  رب  ار  نآ  دـعاوق  یتسه و  ملاع  زا  يا  هدودـحم  میاداراپ  ره 
هدرک و فیرعت  ار  يا  هدودحم  یمیاداراپ  ره  تسا . باذج  رایسب  زین  میاداراپ  ياهدرکراک  هب  هجوت  تیهام ، رب  هوالع  (. 1) دنک یم  نییعت 

تیقفوم هک  تسا  اهنآ  زا  يریگ  هرهب  قیمع و  كرد  اب  اهنت  دنتسه و  مهم  رایسب  دعاوق  نیا  دزاس . یم  مکاح  ار  يدعاوق  هدودحم ، نآ  رد 
هب زین  راک  بسک و  دشاب . روآ  تیقفوم  دناوت  یمن  تسا  مکاح  بان » دیلوت   » دعاوق هک  يا  هصرع  رد  هوبنا » دیلوت  . » ددرگ یم  ریذپ  ناکما 

صخـشم ار  يا  هدود  ــ حم هک  تسا  دـعاوق  زا  يا  هعومجم  میاداراپ   » یترابع هب  تسا . هدـیاف  یب  يراـک  اـضاقت » هضرع و   » هدـعاق زا  رود 
لح یگنوگچ  يارب  ییوگلا  میاداراپ  دینک ، راتفر  دیاب  هنوگچ  هدودـحم  نیا  لخاد  رد  تیقفوم  يارب  هک  دـهد  یم  ناشن  امـش  هب  هدرک و 

كرتشم ياهتـشادرب  اهرواب و  اهـضرف ، شیپ  يارب  يراتخاس  داجیا  اه ، میاداراپ  رگید  مهم  درکراک  ( رکراب لوژ  «. ) دیامن یم  هئارا  لیاسم 
ناسنا هب  اه  میاداراپ  دـهد . یم  ناشن  ار  لئاسم  كرد  قیرط  وا  هب  دـنک و  یم  انب  ار  تقیقح  هب  تبـسن  ناسنا  هاگدـید  اـه  میاداراـپ  تسا .
حیحـص . » دزاس یم  مهارف  وا  ياهتواضق  يارب  ار  ییانبم  دشخب و  یم  ار  نآ  يازجا  هب  یهد  مظن  هدیچیپ و  لئاسم  لیلحت  هیزجت و  تردـق 

نینچ رد  یتح  یلو  دنتـسین ، لماک  هچرگا  اه  میاداراپ  تسا . مکاح  میاداراپ  هدـییاز  زین  جـیاتن  نیا  هب  ندیـسر  یگنوگچ  ندوب و  طلغ » ای 
هک ییاهیدنمناوت  دیدج ، میاداراپ  کی  روهظ  ماگنه  هک  تسا  نیا  میاداراپ  تایصوصخ  زا  . دوبدنهاوخ اشگهار  اهناسنا  يارب  زین  یطیارش 
زا یتسیاب  یم  یلبق  میاداراپ  رد  دوخ  هاگیاج  زا  رظنفرـص  همه  تفردنهاوخ و  نیبزا  دنا ، هتفرگ  لکـش  هتـشذگ  میاداراپ  دـعاوق  رب  یکتم 

یمان لبق  زا  یتح  هک  ییاهنامزاس  هلمجزا  همه و  يارب  يدیدج  ياهتصرف  دیدج  میاداراپ  کی  رتسب  رد  بیترت ، نیدب  دننک . عورـش  رفص 
مهم تیصوصخ  . تساهتصرف راکش  يارب  ییانثتـسا  نارود  کی  میادارا  ــ لاقتنا پ نارود  نیاربانب ، دمآدهاوخ . دوجو  هب  زین  هدوبن ، اهنآ  زا 

، دنراذگ یم  ریثات  تدـش  هب  ناسنا  ياهـضر  ـــــــ شیپ ف اهتـشادرب و  رب  یـشرگن ، بوچراچ  کی  داجیا  اب  هک  تسا  نیا  اه  میاداراپ  رگید 
يروآون و ات  دوش  یم  ببـس  یگژیو  نیا  دنزاس . یم  مورحم  میاداراپ  زا  جرا  ــــ قیاقح خ كرد  زا  ار  میاداراپ  هب  نادنب  ياپ  هک  يدـحات 
ار یـشخبرثا  دـعاوق  تسا  مکاح  میاداراپ  کی  هک  یمادام  هکنیا ، هجیتن  . ددرگ دودـحم  نآ  ياهزرم  هب  اهنت  میاداراپ  ياـضف  رد  تیقـالخ 

يدـیدج میاداراپ  اب  هدیـسرارف و  نآ  گرم  نامز  دـنامزاب  راـک  نیا  زا  هاـگره  دراذـگ و  یم  راـیتخا  رد  رـشب  لـئاسم  لـح  كرد و  يارب 
هتشذگ ياه  میاداراپ  ياهتـصرف  دبای و  یم  روهظ  عیدب  ياهتـصرف  دعاوق و  زا  يا  هعومجم  یمیاداراپ ، ره  روهظ  اب  دشدهاوخ . نیزگیاج 
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لاوس رگا  دنزاس و  یم  ار  اه  يژتارتسا  دنتسه . اه  يژتارتسا  یلصا  هیامنرود  اهتـصرفاهتصرف  دعاوق و  اه ، میاداراپ  . دزاس یم  رابتعا  یب  ار 
دعاوق رتسب  رد  اهنآ ) رد  هتفهن  عفانم  و   ) اهتـصرف . دـعاوق دوش : یم  هصالخ  هملک  کی  رد  خـساپ  دزاس  یم  ار  اهتـصرف  يزیچ  هچ  هک  دوش 

میاداراپ دعاوق  رب  ینتبم  ياهتصرف  دیآ و  یم  دوجو  هب  يدیدج  تادیدهت ) و   ) اهتصرف يدیدج  میاداراپ  ره  اب  دنریگ . یم  لکش  میاداراپ 
ياهتصرف زا  ات  دنرداق  وحن  نیرتهب  هب  دنزاس  راوتـسا  دیدج  میاداراپ  دعاوق  رب  ار  دوخ  يژتارتسا  هک  ییاهنامزاس  دور . یم  نیب  زا  هتـشذگ 

میاداراپ تفردنهاوخ . رانک  هتشذگ  میاداراپ  هارمه  هب  دنزرو  رارصا  هتـشذگ  دعاوق  رب  هک  ییاهنامزاس  دنیوج و  هرهب  دعاوق  نیا  زا  یـشان 
یم اهتصرف  زا  يرادرب  هرهب  كرد و  يارب  دنهد . یم  ناشن  ار  تصرف  رد  هتفهن  عفانم  هب  نتفای  تسد  یگنوگچ  دنتسه و  اهتصرف  لماح  اه 

تسد رد  ار  ینف  شناد  سکره   » هک تسا  نیا  یلـصا  هدعاق  يراصحنا » دیلوت   » میاداراپ رد  تخانـش . یبوخ  هب  ار  میاداراپ  دعاوق  یتسیاب 
یم هدافتسا  ابقر ) مهس  شهاک  ياهب  هب   ) رازا ـــــ رد ب دوخ  مهس  شیازفا  يارب  ینف  شناد  یتباقر  تیزم  زا  درکیور  نیا  تسا » هدنرب  دراد 

زا درکیور  نیا  (. 2) تسا هدنرب  دریگب  تسد  رد  ار  راک  يربهر  سکره  هک  دنک  یم  لابند  ار  هدعاق  نیا  راکـشآ » يرامعم   » میاداراپ . دنک
هب ار  راک  يربهر  يروآون  هریجنز  زا  هدافتـسا  اب  دـنک و  یم  هدافتـسا  رازاب  یلک  مجح  شیازفا  اـبقر و  يزاـسوسمه  رد  ینف  شناد  يرترب 

يارب روآ  نانیمطا  ياهتنامـض  ذـخا  هاگداد و  هب  تفاـسورکیام  يرازفا  مرن  تکرـش  یناوخارف  ناـکما  لوا  میاداراـپ  رد  دریگ . یم  تسد 
تفاسورکیام تکرش  یناوخارف  ناکما  مود  میاداراپ  رد  دوش و  یم  یقلت  تصر  ــــ کی ف شاتنیکم  هنایار  متسیس  ینف  تاراصحنا  تیاعر 

يرایسب دوش . یمن  رصحنم  يراج  میاداراپ  هب  ًافرص  دعاوق ، تخانـش  . دیآ یم  رامـش  هب  تصرف  تدمدنلب  کیژتارتسا و  يراکمه  کی  هب 
شیپ يارب  يددعتم  ياهـشور  تسا و  ملع  کی  ییارگ  هدـنیآ  زورما  دـننک . یم  شالت  هدـنیآ  میاداراپ  دـعاوق  تخانـش  يارب  اهنامزاس  زا 

عارتخا ره  تسا . يداع  رمتـسم و  هدیدپ  کی  دیدج  میاداراپ  روهظ  راکو ، بسک  يایند  رد  دراد . رارق  هدافتـسادروم  هدنیآ  میاداراپ  ینیب 
ینژوردیه ياهوردوخ  رگید  لاس  هد  ات  تخاسدـهاوخ . مکاح  ار  يدـیدج  میاداراپ  دـهد ، رییغت  ار  راک  دـعاوق  هک  يرثوم  کیژولونکت 

زا يرایـسب  روهظون  يروانف  نیا  (. 3) دـشدهاوخ هضرع  رازاـب  هب  ادزم  زنب و  رملیاد  نگاو ، سکلوف  .و ،. ما . یب نوچمه  ییاهتکرـش  طـسوت 
ار ادرف » ياهتـصرف   » دیدج دعاوق  نآ  ياج  هب  هتفر و  نیب  زا  زورما » ياهتـصرف   » زا يرایـسب  بیترت  نیدـب  تخیردـهاوخ . مهرد  ار  دـعاوق 

بوچراچ رد  دعاوق  نیا  هک  یمادام  دیمان . یتسه » قطنم   » ار اهنآ  ناوت  یم  دنتسه و  یلزا  دعاوق  دنیآ ؟ یم  اجک  زا  دعاوق  . تخاسدنهاوخ
هدننک نییعت  طلـسم و  دنوش  لاعف  میاداراپ  کی  رتسب  رد  هک  یماگنه  و  هتفخ ) دـعاوق   ) دوبدـنهاوخن رثا  اشنم  دـننکن ، روهظ  میاداراپ  کی 
رگید یخرب  یلو  دنتــسین  قـفاوم  رما  نـیا  اــب  نارظنبحاــص  زا  یخرب  درک ؟ ینیب  شیپ  ار  دــعاوق  رییغت  ناوــت  یم  ا  ـــــ یآ (. 4) دشدنهاوخ

یلو دـنک  یم  راکـشآ  شیپ  زا  ار  یمئالع  هراومه  نآ ، دـعاوق  میاداراپ و  رییغت  . دـنا هدرک  هبرجت  ار  اه  میاداراپ  لاقتنا  هرود  زا  يدـهاوش 
، رادیاپ ياهرازاب  ردهداس  دعاوق  . تسین ریذـپ  ناکما  دـشاب  هدـش  هتـشابنا  يراج  میاداراپ  زا  اهنآ  نهذ  هک  یناسک  يارب  مئالع  نیا  كرد 

ياهرازاب رد  اما  دنتـسه . یکتم  هدـنیآ  زا  لـصفم  ياـه  ینیب  شیپ  رب  هک  دـننک  ا  ــ کتا يا  هدـیچیپ  ياـه  يژتارتسا  هب  دـنناوت  یم  ناریدـم 
، طیارـش نیا  رد  دوبدهاوخ . مکاح  يریذپان  ینیب  شیپ  دبای ، ققحت  دناوت  یم  یهجو  ـــــ لباق ت دشر  ینیرفآ و  تورث  هک  هدـیچیپ  مطالتم 

يدـیلک ياهدـنیارف  يدودـعم  هداس و  دـعاوق  يدادـعت  اب  اجنآ  اجنیا و  رد  ار  اهتـصرف  تخادرپ و  نانیرفآراک  زا  يور  هلاـبند  هب  ناوت  یم 
يژتارتسا رد  زورما  ياهتکرـش  تیقفوم  زار  . دوش هداس  دیاب  يژتارتسا  دوش ، یم  هدـیچیپ  راک  بسک و  یتقو  رگید ، ترابع  هب  درک . راکش 

هتفهن رازاب  یمگردرس  طیارش  رد  یتباقر  تیزم  بسک  يارب  اهتصرف  نیرتگرزب  هک  دننادب  دیاب  ناریدم  تسا . هتفهن  هداس  دعاوق  ناونع  هب 
هب دنهد و  بیترت  زیمآ  تیقفوم  ياهشروی  دنیوجب ، ار  اهتـصرف  اجنآ  رد  هتفاتـش و  بوشآرپ  ياهرازاب  يوس  هب  تسا  مزال  نیاربانب ، تسا .

يارب يدـیلک  هداس  دـعاوق  مهم و  کیژتارتسا  ياهدـنیارف  زا  يدودـعم  كرد  هب  زاین  اما  دـنوش . اـجباج  اهتـصرف  ناـیم  طیارـش ، ياـضتقا 
هویـش هس  قیرطزا  دنناوت  یم  دننک ، یم  تباقرراک  بسک و  رد  هک  یناریدـمیژتارتسا  هب  درکیور  هس  دـنراد . بوشآ  نایم  زا  دوخ  يربهار 

هب رـصحنم  عبانم  زا  يرادرب  هرهب  شرورپ و  اب  دنناوت  یم  دننک ، عافد  نآ  زا  هدرک و  انب  یمکحم  ژد  دنناوت  یم  دـننک : هزرابم  مه  اب  زیامتم 
زا کیره  دنزادرپب . ارذگ  ياهتـصرف  یبایدر  هب  هداس  دعاوق  قیرطزا  مزال  فاطعنا  داجیا  اب  هکنیا  ای  دـنزادرپب و  نارگید  اب  تباقر  هب  درف ،
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هتـشادربرد ار  جیاتن  نیرتهب  دـناوت  یم  یـصاخ  طیارـش  تحت  مادـک  ره  تسا و  دـنمزاین  اهتراهم  زا  یتوافتم  هعومجم  هب  درکیور  هس  نیا 
رد هک  یلاحرد  تسا ، رازاب  رد  رادـیاپ  ياهتیعقوم  زا  يریگ  هرهب  ای  عباـنم  يریگراـک  هب  تیز ، ــــ همـشچرس م یتنـس ، يژتارتسا  رد  . دـشاب
هب ناریدم  هداس ، دعاوق  درکیور  رد  دوش . یم  یـشان  ارذـگ  ياهتـصرف  زیمآ  تیقفوم  راکـش  زا  تیزم  هداس ، دـعاوق  ناونع  ه  ـــ يژتارتسا ب

دیاب اهنآ  دننک . باختنا  ار  يدیلک  کیژتارتسا  دنیارف  يدودعم  دادعت  دیاب  تیلباق ، کی  داجیا  ای  بسانم و  طیارش  ندروآ  تسد  هب  ياج 
زیهرپ ياج  هب  دیاب  اهنآ  دندنب . راک  هب  ار  هداس  هدعاق  يدادعت  هدـیچیپ ، ییایند  لباقم  رد  هنارهام  ياه  يژتارتسا  قیرطزا  شنکاو  ياج  هب 

هب ًابلاغ  دنا ، هدیزگرب  ار  هداس  دعاوق  ناونع  هب  يژتارتسا  هک  ییاهتکرـشیدیلک  ياهدنیارف  رب  زکرمت  . دنباتـشب نآ  يوس  هب  تیعطق ، مدع  زا 
ره هب -  يراب -  در  ـ کیور  » اهتکرـش نیا  هک  دسر  یم  رظن  هب  دـننک ، یم  هاگن  نوریب  زا  هک  یناسک  يارب  . دـنوش یم  مهتم  يژتارتسا  نادـقف 

ههجاوم رد  دنکن  لابند  ار  یطبضنم  يژتارتسا  یتکرـش  رگا  هک  ارچ  دشاب . حیحـص  دناوت  یمن  هاگن  نیا  اما  دنا . هتفرگ  شیپ  رد  ار  تهج »
هتبلا دوبدهاوخ . نآ  هب  رـصحنم  یتکرـش  ره  يژتارتسا  && شخبرثا ، ياه  يژتارتسا  مامت  دننام  دـشدهاوخ . ریگ  نیمز  بوشآ  طیارـش  اب 

هک یلاـحرد  دـیآ . یمن  مشچ  هب  یگداـس  هب  تساهتـصرف ) یبا  ــــ یدر هک   ) نآرد هـتفهن  قـطنم  هداـس و  دـعاوق  رب  ینتبم  يژتارتـسا  کـی 
يدـیلک ياهدـنیارف  يدودـعم  دـنریگ ، یم  شیپ  رد  ار  يژتارتـسا  نـیا  ه  ــــ یناریدـم ک دنرتروهـشم . يژتارتـسا ، هـب  یتنـس  ياـهدرکیور 

یم اهدنیارف  نیا  تسا . رتقیمع  رتعیرـس و  اهتـصرف  نایرج  هک  دنهد  یم  رارق  یتیعقوم  رد  ار  یکدـنا  هداس  دـعاوق  هدـیزگرب و  کیژتارتسا 
یخرب يارب  دنـشاب . دـیدج  ياهرازاب  هب  دورو  ای  یناـهگان  شخرچ  داـجیا  يراـکمه ، تکراـشم ، لوصحم ، رد  يروآون  لـیبق  زا  دـنناوت 

لاثم دـیدج  تالوصحم  داجیا  رد  ( SUN MICROSYSTEMS  ) زمتسیسورکیام ناس  تکرش  زکرمت  دنحـضاو . اه  هنیزگ  اهتکرش ،
رب هک  ( AKAMI  ) یماکآ لثم  تسا ، تیقالخ  يردق  دـنمزاین  يدـیلک  ياهدـنیارف  ندـیزگرب  & اهتکرـش ، ریاس  يارب  (. 6  ) تسا یبوـخ 

ار اهتـصرف  دـناوت  یم  اهنآ  قیرطزا  ریدـم  هک  دـنروآ  یم  مهارف  ار  ییاـهدو  ــــ منهر هداـس  دـعاوق  تسا . هتفاـی  زکرمت  يرتشم  زا  تیاـمح 
يارب هداس  دعاوق  يدادـعت  کیژتارتسا و  یتایح  ياهدـنیارف  زا  درف  هب  رـصحنم  يا  هعومجم  لماش  يژتارتسا  بیترت ، نیدـب  دـنک . یبایدر 
صاخ دنیارف  کی  يارب  هک  د  ــــ نتـسه ییاهنآ  هداس  دعاوق  نیرت  شخبرثا  دودحم : هنمادهداس  دعاوق  ياهیگژیو  . تساهدنیارف نآ  دربشیپ 

سوملم یعقاو و  دومنهر  هئارا  هب  رداق  هک  هدوب  نشور  حضاو و  ردقنآ  دـیاب  صاخ  دـنیارف  کی  رب  رظان  دـعاوق  فافـش : . دـنا هدـش  داجیا 
ياهدـنیارف رب  مکاح  ینمـض  دـعاوق  هک  دـنبایرد  تسا  نکمم  دـنا  هدرکن  فافـش  ار  دوخ  هداس  دـعاوق  هک  ییاهتکرـش  راد : هشیر  . دنـشاب

ياهدنیارف رب  مکاح  ینمـض  هداس  دعاوق  یـشخبرثا  فشک  يارب  دنتـسه . اهـشزرا  هدننک  هابت  دنـشاب  نیرفآ  شزرا  هکنیا  ياج  هب  يدـیلک 
رد ندوـب : زور  هب  . درک فذـح  دنتـسین  لوـبق  لـباق  هـک  ار  يدـعاوق  نآ  تـخادرپ و  ناوـت  یم  اهدـنیارف  سوـکعم  یـسدنهم  هـب  يدـیلک ،

جلف دناوت  یم  دعاوق  میجح  دادـعت  دـعاوق : بسانم  داد  ــــ عت . دـنراد فرـصم  خـیرات  دـعاوق ، دـنوش ، یم  نوگرگد  ًاعیرـس  هک  ییاهرازاب 
بسانم دادعت  دراد . یم  زاب  قالخ  ياه  هدیا  رثوم  يزاس  هدایپ  زا  ار  اهنامزاس  مه  دعاوق  كدنا  رایسب  دادعت  رگید  يوس  زا  دشاب و  هدننک 

هک ییاه  هرود  رد  دـنک . ر  ــــ ییغت نامز  لوط  رد  راک  بسک و  ياهتـصرف  تیهام  هب  هجوتاب  دـناوت  یم  صاـخ  تکرـش  کـی  يارب  دـعاوق 
هـصرع هک  یماگنه  دراد . زاین  يرتشیب  دـعاوق  هب  یـشخبرثا  شیازفا  يارب  تکرـش  کی  دنتـسه ، هتفاـی  زکرمت  ینیب و  شیپ  لـباق  اهتـصرف 

دادعت داد . شهاکار  دعاوق  دادعت  دیـشیدنا و  رتشیب  فاطعنا  هب  دیاب  دـنوش  یم  هدـنکارپ  اهتـصرف  هدـش و  ینیب  شیپ  لباقریغ  راکو  بسک 
داجیااب دـیاب  ناریدـم  مطالتم ، ياهرازاب  ردـهداس  دـعاوق  هصـالخ  . دوش یم  هتفرگ  رظنرد  هدـعاق  تشه  اـت  ود  نیب  ًاـبلاغ  دـعاوق  بساـنم 
زکرمتم هداس  دعاوق  يد و  ــــ یلک ياهدنیارف  رب  كریز  ياهتکرش  دشاب . طبضنم  دیاب  مه  فاطعنا  اما  دنزادرپب . اهتصرف  ندوبر  هب  فاطعنا 

هجیتن دـننک . تیریدـم  ار  اهتـصرف  ندوبر  فلتخم  ياه  هبنج  هک  دـننک  یم  کمک  ناریدـم  هب  دـعاوق  نیا  فلتخم  ياه  هنوگ  دـنوش . یم 
نیا دراوم ، رتشیب  رد  تسا . نینچ  تردـن  هب  اما  دـنیآ ، یم  تسد  هب  هنادنمـشوه  رکفت  زا  هداـس  دـعاوق  هک  دـسر  یم  رظن  هب  دـنچرهیریگ 

یبراجت زا  ییارجا  ناریدـم  دـنرادن ، يریگدای  يارب  يا  هچخیرات  هک  ناوج  ياهتکرـش  رد  . دنتـسه اـهاطخ  هژیوب  هبرجت و  لـصاح  دـعاوق 
لماعریدم ( GEORGE CONRADES  ) زدارنک جروج  لاثم ، روط  هب  دـنا . هدروآ  تسد  هب  اهتکرـش  ریاس  رد  هک  دـننک  یم  هدافتـسا 
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رد (7 .) دزاس زکرمتم  نایرتشم  تامدخ  رب  ار  دوخ  تکرـش  ات  تفرگ  راک  هب  ار  دوخ  یبایرازاب  هبرجت  ههد  دـنچ  ( ، AKAMAI  ) ياماکآ
نیا ات  تسا  زایندروم  شالترپ  هداعلا  قوف  ریدم  کی  دراد . دوجو  هتـشونان  ینمـض و  ياهتروص  هب  هداس  دعاوق  یلک  حرط  دراوم ، يایـسب 
کی لوحت  نیوکت و  ریس  ناوت  یم  یتح  دزادرپب . اهنآ  لیمکت  هب  کیژتارتسا  ياهتصرف  نیوکت  اب  ماگمه  سپس ، دنک و  فافـش  ار  دعاوق 

، نایرافغ اضرمالغ -  ینایک ،  - 1: ذخام عبانم و  . تفایرد نامز  لوط  رد  هداس  دـعاوق  يریگراک  هب  یگنوگچ  یـسررب  قیرطزا  ار  تکرش 
هدـیزگ همانهام  هداـس ، دـعاوق  ناونع  هب  يژتارتسا  اضردـیمح ، هداز ، كوترف   - 1380.2 نارهت ، ارف ، تاراـشتنا  شخبرثا ، يژتارتسا  اـفو .

TURNERLAN, “STRATEGY, COMPLEXITY &  - 3 ص 53-58 . هاــم 1380 ، تـشهبیدرا  هرامـش 6 ، تیریدـم ،
UNCERTAINTY”,http://www.pooline. Com/ archive/issfea5.html, 1998. 4 -
FUNCHFLEMMING, “PARADIGMS”. Http://www.worldtrans. Org/essay/ paradigm. Html,
1994.5 - BELLS, MARRY. 1998, INVENTORS OF THE MODERN COMPUTER SERIES,
(CHAPTER 1: THE HISTORY OF THE IBMPC- INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES),
www.inventors. About.com.6 - JAMES, DAVID. 1999, “LUCENT PLEDGES RESOURCES TO
MALAYSIA’S MSC UNIVERSITY”, UPSIDE TODAY, 26 JANURY 1999.7 - BUSINESS

OPPORTUNITY IN EAST MALAYSIA, SELAMAT DATANG! (www.shopborneo.com).8 -
NATIONAL ELECTRONIC COMMERCE COMMITTEE (NECC) 1997 REPORTS - MALAYSIA’S
POSITION ON E-COMMERCE.9 - APPLE HISTORY TIMELINE,

(. (www.mackido.com/history/apple timeline. html

ریبدت *

يروآون یسدنهم 

یخرب تسا . هدـش  رییغت  راچد  نامز  لوط  رد  نآ  ینعم  درادـن و  یعماـج  فیرعت  هک  تسا  ییاـه  هژاو  هلمجزا  يروآون  يزابهـش  قداـص 
يروآوـن دراد . قرف  ( INVENTION  ) عارتخا اـب  ( INNOVATION  ) يروآون هک  یلاـحرد  دـنناد  یم  عارتخا  دـننامه  ار  يروآون 

ناققحم و نآ ، يرتشم  هک  تسا  یلوصحم  عارتخا  لصاح  تسا و  دـیدج  یـشور  اـی  يزیچ  هب  یباـیتسد  عارتخا  تسا . عارتخا  زا  رتعیـسو 
مدرم و مومع  نآ  يرتشم  هک  تسا  یلوصحم  شلصاح  هک  تسا  نیون  یشور  ای  يزیچ  دربراک  ای  یفرعم  يروآون ، اما  دنتسه  ناصصختم 

یلو دـنوش  یم  رجنم  عارتخا  هب  بلغا  تافاشتکا  اریز  دراد ، فاشتکا  اـب  یکیدزن  یگتـسبمه  عارتخا  . دنتـسه یلومعم  ناگدـننک  فرـصم 
يرنه یـشنیرفآ و  یتیلاعف  ًامومع  تیقالخ  هک  یلاحرد  تسا  یبرجت  یملع و  ياهتیلاعف  هجیتن  عارتخا  دراد . توافت  زین  تیقالخ  اب  عارتخا 
هتفای دوبهب  هزات  ياهدـنیارف  اـی  هدـشدیلوت  ياـهالاک  تروص  هب  يداـصتقا  ورملق  رد  هک  دوش  یم  لیدـبت  يروآون  هب  یناـمز  عارتخا  . تسا

دنیارف يروآون  . دنا هدرک  يدنب  میـسقت  دنیارف  يروآون  لوصحم و  يروآون  یکیژولونکت ، يروآون  هب  ار  يروآون  زین  یخرب  دـنک . یلجت 
دندقتعم دنناد و  یم  اهنآ ) يود  ره  ای  یتیریدم و  ياهـشور  ای  دـیدج  تازیهجت  بلاق  رد   ) لوصحم دـیلوت  يروانف  رد  يداینب  يروآون  ار 

دنیارف يروآون  دـشر  خرن  دـبای  یم  شهاـک  لوصحم  يروآون  خرن  هچره  دـنا و  هتـسباو  رگیدـکی  هب  ًـالماک  لوصحم  دـنیارف و  يروآون 
يراذـگرانک ار  نآ  میناوت  یم  هچنآ  هب  ًاتدـمع  يروآون  : دـیوگ ی  ـــ يروآون م صوصخرد  لاـس 1991  رد  رکارد  رتیپ  . دـبای یم  شیازفا 

جاور ار  زاتـشیپ  ناونع  شیپ  لاس  تسیود  رد  ( J.B.SAY  ) یـس تسیتاب  ناژ  يوسنارف  نادداصتقا  . دوش یم  طوبرم  میمانب  هتفای  ناـمزاس 
يو زا  سپ  دـنزادرپب . هنهک  ناـمزاس  هدـننز  مه  هب  هدـننک و  بارخ  دارفا  یفرعم  هب  نآ  رد  هک  دوب  يا  ه  ــ یمـالعا رودـص  شروـظنم  داد و 

هب رتهب ، ون و  ینیشناج  هب  ندیسر  يارب  . دیمان هدنزاس  بیرخت  ار  نآ  هتفرگ و  يدج  ار  يزاتـشیپ  هک  تسا  ینیون  نادداصتقا  اهنت  رتیپماش » »
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رود ار  اهنآ  زا  یـشان  ياهیورجک  اهـشزغل و  اه ، هابتـشا  اب  هارمه  اه ، هدزاب  یب  اه و  هدـش  خوسنم  اه ، هتخاب  گـنر  اـه ، هنهک  دـیاب  راـچان 
هتفای نامزاس  بیرخت  هب  یتسیاب  اهنآ  درکدـنهاوخ . مومـسم  ار  دوخ  دـنبای  ییاـهر  اـه  هلاـبز  تسد  زا  دـنناوتن  اـهنامزاس  هچناـنچ  تخیر .
ندنک لد  هک  د  ـــــــ ننک یم  ادیپ  دنا  هتخاس  هچنآ  هب  تبـسن  یفرژ  ساسحا  اهنامزاس  رتشیب  اریز  تسا  لکـشم  سب  يراک  نیا  دنزادرپب و 

رد هک  ار  یـشور  هدروآرف و  ره  اـت  دراد  یماو  ار  ناریدـم  رفـص ، هطقن  زا  هراـبود و  يدـنب  هجدوب  نیرمت  … دزاـس یم  راوـشد  ار  اـهنآ  زا 
رد ار  هدروآرف  نالف  رگا  هک  دنـسرپب  هدرک و  یبایزرا  هرابود  نانکراک  زا  کـیره  درکلمع  یـسررب  هب  زاـین  نودـب  تسا  دوجوم  ناـمزاس 

نونکا هک  میتخاس  یم  هنوگ  نیمه  ار  نآ  ینونک  تاـعالطا  نتـشاد  اـب  اـیآ  میزاـسب ، میتساوخ  یم  هزاـت  میتشادـن و  دوخ  تادـیلوت  ناـیم 
. دننک ییامنهار  ار  ام  ات  مینک  توعد  تیریدم  نارواشم  هورگ  کی  زا  هک  تسا  رتهب  هک  دـییوگن  ًاروف  دـشاب  یفنم  خـساپ  هچنانچ  ؟ تسه

دنیارف همه  یتسیاب  دراوم  زا  يا  هراپ  رد  تسا و  راک  ندرک  هداس  خساپ  دراوم  یخرب  رد  ؟ میدرک یم  دـیاب  هچ  سپ   : دیـسرپب دوخ  زا  هکلب 
زیوا ــ تـسد . تسا يروآون  هدامآ  نامزاس  تروص  نآ  رد  درک و  يراک  دـیاب  هک  تسا  نآ  مهم  هتکن  درک . نوگرگد  تخاـس و  فقوتم  ار 
هنوگ هب  ار  دوخ  دنناوت  یم  کنیا  يراک ، هتشر  زا  رظنفرص  اهتکرش ، همه  درادن . یگنر  رگید  تساه ، هغبان  هژیو  اهنت  عارتخا  هک  یلوادتم 

وجتـسج  :» زا تسا  ترابع  هتفای  ماظن  يروآون  . دنـشاب هتـشاد  ار  رادـفده  ینیرفآراـک  يروآون و  هب  نتخادرپ  ناوت  هک  دـنهد  ناـمزاس  يا 
ياـهیروآون هک  تسا  نکمم  اهتـصرف  هتفاـی  ماـظن  لـیلحت  هیزجت و  هیاـس  رد  هـک  تـسا  هتفاـی  ناـمزاس  رادـفده و  ياـهینوگرگد  ی  ـــ پرد

یمن عارتخا  ًافرص  ار  يروآون  زین  برغ  هک  تسا  نآ  رگنایب  يروآون  موهفم  رد  هدشداجیا  لوحت  ریـس  «. دروآ راب  هب  یعامتجا  يداصتقا و 
يراذگ هیا  ـــــ مرـس قیرطزا  یلک  تاحالـصا  اب  هشیمه  يروآون  دیدج ، فیراعت  رد  نزیاک  نازادرپ  هیرظن  رو  ـــــــ ـصت فالخرب  دـناد و 

هطقن زا  هرابود و  يدنب  هجدوب  هدنزاس  بیرخت  هتفای و  نامزاس  نتشاذگرانک  يانعم  هب  يروآون  ثحب  . ددرگ یمن  داجیا  يروانف  رد  عیسو 
نایم توافت  . دـنوش هابتـشا  راچد  ثحابم  یکیدزن  لـیلد  هب  یخرب  تسا  نکمم  دنتـسه و  کـیدزن  رایـسب  ددـجم  یـسدنهم  ثحب  اـب  رفص 

ثحابم زا  يژولدتم  يروئت و  کی  ناونع  هب  ار  ددجم  یـسدنهم  هک  هچنآ  مینک  یم  یـسررب  لاح   : يروآون یـسدنهم  ددجم و  یـسدنهم 
ناـگژاو رد  لاـس 1991  اـت  میناد  یم  هک  هنوگناـمه  ؟ تسا یبـالقنا  روشنم  کـی  ددـجم  یـسدنهم  ارچ  تسیچ ؟ دـنک  یم  ادـج  يروآون 

هدرک تیریدم  تایبدا  دراو  ار  ددجم  یـسدنهم  هژاو  هک  تسا  یـسک  نیلوا  رمه  لکیام  هدشن و  هدرب  ددـجم  یـسدنهم  زا  یمان  تیریدـم 
یلو دراد  ددـجم  یـسدنهم  ثحابم  اب  يرایـسب  تبارق  رهاـظ  هب  هک  هدـیدرگ  رـشتنم  نادنمـشیدنا  ریاـس  يوس  زا  يرایـسب  تـالاقم  تسا ،

یـسدنهم اب  کیدزن  رایـسب  رهاظ  هب  هک  دنا  هدروآ  یبلاطم  درک  رـشتنم  لاس 1991  رد  هک  هلاقم  رد  رکارد  رتیپ  دنتـسین . ددـجم  یـسدنهم 
نـالف میتـساوخ  یم  رگا  دـسیون  یم  رکارد  تسا .) دد  ــ جم یـسدنهم  رکارد  ثحاـبم  هک  تسا  هدـشن  یعدـم  یـسک  یلو   ) تـسا ددـجم 

زا دـشاب ، یفنم  خـساپ  هچنانچ  ؟ تسه نونکا  هک  میتخاس  یم  هنوگ  نیمه  ار  نآ  ی  ــــ نونک تاعالطا  نتـشاد  اب  میزاـسب  هزاـت  ار  هدروآرف 
ار دنیارف  همه  یتسیاب  دراوم  زا  يا  هراپ  رد  تسا … راک  ندرک  هداس  خـساپ  دراوم  زا  يا  هراپ  رد  میدرک ، یم  هچ  دـیاب  سپ  دیـسرپب  دوخ 

هنوگچ دنـسرپ  یمن  ددجم  یـسدنهم  رد  هک  تسا  نیا  د  ـــــ نتـسین ددجم  یـسدنهم  قوف  بلاطم  هکنیا  لیلد  اما  . درک نوگرگد  فقوتم و 
هکنیا ای  میهد  ماجنا  رتدـنت  میهد  یم  ماجنا  هک  ار  يراک  میناوت  یم  هنوگچ  ای  میهد . ماجنا  رتهب  میهد  یم  ماـجنا  هک  ار  يراـک  میناوت  یم 

، میهد یم  ماجنا  ارچ  میهد  یم  ماجنا  هک  ار  يراک  دنـسرپ  یم  نآ  ياج  هب  هکلب  داد . ماـجنا  رت  نییاـپ  هنیزه  اـب  ار  يراـک  ناوت  یم  روطچ 
یفاضا یتارییغت  ای  مینک  میمرت  دراد  دوجو  شیپ  زا  هک  ار  هچنآ  هک  تسین  انعم  نیا  هب  ددـجم  یـسدنهم  ای  هراـبود  يزیر  حرط  ؟ ارچ ًاـعقاو 

ياه متـسیس  تقوم  زیهجت  ینعی  اهیگراپ  ندرک  هلـصو  هرابود  يزیر  حرط  میراذگب . یقاب  هدروخن  تسد  ار  یلـصا  ياهراتخاس  میهدـب و 
ینعی دـنک . یم  زکرمتم  دـشاب  دـیاب  هچنآ  رب  دراـگنا و  یم  هدـیدان  تسه  ار  هچنآ  ددـجم  یـسدنهم  تسین . ندرکراـک  رتهب  يارب  دوجوم 

زین یئزج  تاحالـصا  هب  ناوت  یم  يروآون  هاگدـید  رد  هزات  ًالماک  ياههار  عادـبا  دوجوم و  ياهـشور  اـهراتخاس و  ماـمت  نتفرگ  هدـیدان 
یـسدنهم تاحالـصا  تسا  نکمم  دنچره  درادن ، ددجم  یـسدنهم  هب  زاین  یئزج  تاحالـصا  ددـجم  یـسدنهم  هاگدـید  زا  یلو  تخادرپ 

هک ریگمشچ  تاحالصا  يارب  ًالوصا  ددجم  یـسدنهم  دنک . داجیا  هتـشذگ  هب  تبـسن  یئزج  دوبهب  تاحالـصا و  اهـشخب  یخرب  رد  ددجم 
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نوگرگد هوحن  رد  ددـجم  یـسدنهم  اب  يروآون  ثحب  هدـمع  توافت  . دوش یم  هتفرگ  راک  هب  تسا  یمیدـق  ياـهراتخاس  بیرخت  مزلتـسم 
حالـصا زا  دشاب و  اهدنیارف  حالـصا  رب  ینتبم  هک  يزاس  نوگرگد  هویـش  (. دنراد داقتعا  نادـب  رمه »  » مه و  رکارد »  » مه هک  . ) تسا يزاس 
رظندروم يزاس  نوگرگد  رد  هک  یتروص  رد  درک . هئارا  ار  نآ  رمه »  » هک تسا  ددجم  یسدنهم  هویش  میسرب  نامزاس  حالـصا  هب  اهدنیارف 

و ( ZERO-BASED BUDGETING) رفـص ياـنبمرب  هجدوـب  مـیظنت  لـثم   ) اـه هویـش  ریاـس  هـب  هدـشن و  هـئارا  هویـش  نـیا  رکارد » »
هدر هس  دندقتعم  هدرک و  يدنب  هدر  ار  ددجم  یـسدنهم  نازادرپ ، هیرظن  یخر  ــ .ب دنراد ار  دوخ  صاخ  دتم  هک  دـنا  هتـشاد  رظن  ینیرفآراک 

دنیارف هدر  نیرت  نییاپ  دنیارف  دوبهب  هک  دراد  دوجو  ددجم  یـسدنهم  يارب  نامزاس  يزاس  نوگرگد  دنیارف و  ددجم  یحارط  دنیارف ، دوبهب 
یسدنهم اب  ددجم  یسدنهم  هفـسلف  دسر ، یم  رظن  هب  دریگ . یمنربرد  ار  دنیارف  ياهتنا  ات  ادتبا  زا  نآ  لک  دو  ــ بهب تسا و  ددجم  یـسدنهم 

راک نایرج  ایآ  تسا . حرطم  ینینچ  نیا  ياهلاوس  راک  نایرج  ای  راک  ياهدنیارف  رد  تسا . هدیدرگ  رجنم  هیرظن  نیا  هب  هدش و  طلخ  دنیارف 
عقوم هب  راک  لحارم  ایآ  دراد ؟ دوجو  هاگولگ  راک  نایرج  رد  ایآ  دـنریگ ؟ یم  باتـش  ای  دـنوش و  یم  دـنک  اـهراک  اـجک  رد  تسا ، بوخ 
هنیزه اب  ای  میهد  ماجنا  رتدـنت  ای  میهد  ماجنا  رتهب  میهد  یم  ماجنا  هک  يراـک  هک  تسین  نیا  ددـجم  یـسدنهم  ثحب   : يریگ هجیتن  ؟ دنتـسه
راـیعم رییغت  ددـجم  یـسدنهم  رد  میهد . یم  ماـجنا  هویـش  نیا  اـب  ارچ  میهد و  یم  ماـجنا  ارچ  هک  تسا  نیا  ثـحب  مـیهد ، ماـجنا  رت  نییاـپ 
هاگولگ راک  نایرج  رد  دریگ . یم  تروص  بوخ  ردـقچ  ام  راک  شدرگ  درادـن  يراک  يرتشم  تسا . تیلاعف  هجیتن  هب  تیلاعف  زا  درکلمع 
تفایرد لباق  تلوهـس  هب  دـنکن و  داجیا  یتحاران  هغدـغد و  شیارب  هک  دـهاوخ  یم  ار  یتامدـخ  لوصحم و  يرتشم  ریخ ؟ اـی  دراد  دوجو 

شناد نوناک  تالاقم  کناب  .* اهنامزاس هن  دنتسه  اهدنیارف  هرابود  یسدنهمو  ددجم  يزیر  حرط  فده  نیاربانب ، دشاب .

ینامزاس يرامعم  میهافم 

، اه تیکلام  قیفلت  دنهد . یم  هدعو  ار  لوپ  نامز و  هریخذ  ام  هب  دیدج  ياه  يروانف  تسا . رییغت  لاح  رد  موادم  روطب  هفرح  يایند  همدـقم 
داجیا نایرتشم  ناربراک و  رد  ییالاب  تاراظتنا  دـیدج ،  ياه  هفرح  هسوسو  دـنهد . یم  قوس  هچراپکی  عیانـص  تمـس  هب  ار  تردـق  لداعت 

زاین کی  هفرح ، تارییغت  زا  یـشان  ناجیه  لیلدب  دروآ  یم  دوجوب  هفرح  ياقب  يارب  يدج  تباث و  دیدهت  کی  یناهج  تباقر  .و  دـننک یم 
ات هدمآ  رد  زاین  کی  تروص  هب  عوضوم  نیا  . دـینیبب رت  هچراپکی  تیعـضو  کی  رد  ار  ناشیاهنامزاس  ات  هدـمآ  دوجوب  مدرم  رد  نوزفا  زور 

ییاهرازبا هچ  دنک ؟ یمراکچ  یسک  هچ  ارچ ؟ اجک ؟ تقو ؟ هچ  روطچ ؟ ، دنسرپ یم  هفرح  ناربهر  درذگ . یم  هچ  نامیاهنامزاس  رد  مینیبب 
هرابرد هزورما  ینامزاس  يرامعم  دـهد  یم  لیکـشت  ار  ینامزاس  يرامعم  ساسا  اهـشسرپ  نیا  هب  خـساپ  دـهد "؟ ماجنا  ار  راک  ات  دراد  زاین 
دراوم لماش  اهیروانف  اهرازبا و  نیا  دنـسیون . یم  دنیوگ و  یم  نخـس  رتشیب  نردـم  نامزاس  نتخانـش  يارب  زاین  دروم  ياهیروانف  اهرازبا و 

اـهرازبا و نیا  زا  کـی  چـیه  هچ  رگا  هداد . يرادراـبنا  تخانـش و  تیریدـم  ارگ ، ءیـش  ياـهیروانف  هفرح ، دـنیآرف  يزاسلدـم  تـسا : ریز 
. دنتـسه رثؤم  ینامزـس  يرامعم  لزاپ  رد  یکچوک  شخب  ناونع  هب  مادـک  ره  اما  دـننک ، یمن  نایب  یلک  روطب  ار  نامزاس  ازجم  اهیروانف ي 
زا هناگادـج  هزوح  کی  ًاتبـسن ، اهیروانف ، ای  اهرازبا  نیازا  مادـک  ره  دـنوش . یمن  گنهامه  مهراـنک  رد  اـه  شخب  نیا  هدـیچیپ ، دراوم  رد 

يانعم هب  هکنیا  نودب  دهد ، یم  خساپ  صاخ  هزوح  کی  يارب  صاخ  ویتکپسرپ  کی  رد  صاخ  لاؤس  کی  هب  و  دنک ، یم  نایب  ار  نامزاس 
یناـمزاس يراـمعم  فدـه  ناـمزاس ، زا  دـیفم  يدربراـک و  فیـصوت  لدـم  کـی  رد  نوگمه  اـن  ياـهیروانف  عـیمجت  دـنک . یهجوـت  یلک 

--------------------------------------------------------------------- ینامزاس يرامعم  هیاپ  میهافمتـسا 
نیمات هب  رداق  ار  راتخاس  نیا  هک  تسا  ییاهشور  متـسیس و  یلک  راتخاس  نییعت  يرامعم "  " زا روظنم  يرامعم :  فیرعت  ----------- 

، يداصتقا ياهتیدودحم  لیاسم و  ییآراک ، ، يدنمهفیظو دراوم  زا  یکی  هب  طوبرم  اهیگژیو  نیا  دیامنیم  متـسیس  يدیلک  ياهیگژیو 
تیلباق ییایوپ ،)  ) گرزب ياهمتـسیس  رد  رییغت  تیلباق  ددـجم ، يهدافتـسا  تیلباق  حرط ، حوضو  هدافتـسا ، دروم  حـلاصم  ای  يروانف و  عون 

رامعم تسه  زین  يراتفر "  " هوجو يهدـنرادربرد  " يراتخاس ،  " هوجو رب  هوالع  يرامعم  يهملک  نیاربانب  تسا  يرنه  ياـه  هبنج  كرد و 
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لحارم رد  تسا و  ریگرد  متـسیس  اب  فلتخم  ياهشخب  رد  هک  تسا  یحارط  هکلب  تسین ، الاب  حطـس  حارط  کـی  افرـص  راـمعم  تسیک ؟
ریدم کی  اهنت  وا  دشاب . عرتخم  هدـننک و  عادـبا  دـناوت  یم  دراوم  رثکا  رد  رامعمدـهدیم  دـنویپ  رگیدـکی  هب  ار  ازجا  هژورپ ، کی  فلتخم 

هب هجوت  اب  ار  دوخ  حرط  رحبتم  راـمعم  کـی  دـیامنیم . اـفیا  طاـبترا  يرارقرب  رد  ار  شقن  نیرتشیب  هکلب  تسین ، ینف  صـصختم  اـی  هژورپ 
همین تامیمـصت  زا  ینالوط  ياهلابند  لومعم  روط  هب  رامعم  کی  یگدـنز  هک  دـنچره  دـیامنیم ، هیارا  هیهت و  یلاـمتحا  تارییغت  هدـنیآ و 

اب سایق  لباق  تاعالطا " يرامعم   " موهفم : تاعالطا يرامعم  فیـصوت  دناهدش  ذاختا  نشور  کیرات و  ییاضف  رد  اتدـمع  هک  تسا  هنیهب 
، یـشک لباک  یـشک ، هلول  هتیـسیرتکلا ، دروم  رد  يا  هیلوا  ياه  تشادرب  لماش  نامتخاس  ياـه  هشقن  تسا . ناـمتخاس " يراـمعم   " موهفم
زا تخاس  لماش  نامتخاس  یلک  یحارط  دروم  رد  ار  ییاه  هاگدید  اه  هشقن  هوالع ، هب  تساهروسناسآ . اه و  هلپ  اه ، یجورخ  اه ، يدورو 
رت نییاپ  حطـس  رد  هک  يرگید  ياه  هشقن  نینچمه  دیامن . یم  هیارا  ماب  تشپ  تیفیک  ینوریب و  ینورد و  ياهراوید  تاقبط ، دادـعت  هلمج 

يرامعم کی  هیارا ي  دـنک  یم  لیمکت  ار  يرامعم  نیا  تسا ، زایندروم  داوم  تخاس  هتفر و  راـک  هب  تازیهجت  نامدـیچ  هدـنهد ي  ناـشن 
نآ رد  یبوخ  هب  دـناوتب  تارییغت  هک  يا  هنوگ  هب  دـشاب . هدـنیآ  تیعـضو  نتفرگ  رظن  رد  اب  هک  تسا  یحرط  هارمه  هب  ناـمتخاس  زا  بوخ 

ای نامتخاس و  رد  یبارخ  داجیا  نودب  هدـشریگرد  تاییزج  هک  یلکـش  هب  دروآ ، مهارف  ار  رادـیاپ  يراتخاس  لاح  نیع  رد  اما  دریگ ، ماجنا 
ار یتسرد  ناینب  ات  دنک  یم  هدافتسا  نامتخاس  يرامعم  رد  هباشم  لوصا  زا  زین  تاعالطا  يرامعم  دنشاب . حالـصا  لباق  نآ  هرابود ي  زاغآ 

یتلود ای  يراجت  زا  معا  تایلمع ، تیاده  رد  يروانف  تابساحم و  دربراک  هوحن ي  رظندروم ، یلک  کبـس  هرابرد ي  يریگ  میمـصت  يارب 
نامتخاس يرامعم  ياه  هشقن  نامه  هب  هیبش  اقیقد  تاعالطا  يراـمعم  حرط  داـجیا  ماـگنه  رد  هدـشدیلوت  ياـه  يراـمعمریز  دزاـس . مهارف 

زا تیامح  رب  اهنآ  ياـه  تیلباـق  اهمتـسیس و  زکرمت  روظنم  هب  يرواـنف  تاـعالطا و  هک  دنتـسه  ییاـه  هار  هدـنهد ي  ناـشن  اـهنآ  دنتـسه .
تشاد هجوت  دیاب  هچرگا  دنریگ  رارق  هدافتسا  دروم  دنناوت  یم  رثوم  دمآراک و  هویـش ي  کی  اب  هدنیآ  رـضاح و  لاحرد  نایرتشم  ياهزاین 

. دنتسه رییغت  لاح  رد  امیاد  اه  تیرومام  فادها و  دصاقم ، هک  اریز  تسین . تادنتـسم  زا  هعومجم  کی  اهنت  تاعالطا ، يرامعم  کی  هک 
تروصرد تسا  نکمم  يا  هفلوم  ره  دـش ، لیمکت  نآ  زا  یـشخب  هک  ینامز  یتح  ای  دوش ، هیهت  تاعالطا  يرامعم  هک  یماـگنه  هجیتنرد ،

تـساوخ کی  تاعالطا ، يرامعم  حرط  کی  زا  تارییغت  يرادـهگن  زور  هب  يزاسدنتـسم و  تیلاعف  مهم  شالت ، نیا  رد  دـیامن . رییغت  زاین 
یناـمزاس يراـمعم  فیرعتتاـعالطا  يراـمعم  شورارف  هلاـقم   : زا لـقن  هـب  ددرگ  یم  یقلت  نآ  ياهدرواتـسد  ظـفح  رد  رثوـم  ماـگ  هژیو و 

همانرب ياه  هبنج  نیب  تکراشم " يورین  ناونع "  تحت  هک  نالک  همانرب  کی  تسا : نامزاس  زا  لماک  نایب  کـی  ( EA ینامزاس يرامعم  :
ياـهراتخاس هفرح ، ياـه  مرت  دـننام  هفرح  ياـهدرکلمع  ياـه  هبنج  تیمکاـح ؛ لوـصا  اـهدربهار و  اهدـید ، فادـها ، دـننام  هفرح  يزیر 

تخاس ریز  ندرک  لاعف  و  هداد ؛ ياههاگیاپ  یتاعالطا و  ياه  متسیس  دننام  نویـساموتا  ياه  هبنج  تاعالطا ؛ اهتیلاعف و  فیاظو ، نامزاس ،
بوچراچ دوجو  عیـسو ، نردم  نامزاس  کی  رد  دنک  یم  لمع  اه ، هکبـش  یتایلمع و  ياه  متـسیس  اهرتویپماک ، دـننام  هفرح  لاعف  يروانف 

شیاه یگدیچیپ  داعبا و  مامت  اب  ار  لماک "  نامزاس  زا "  یلک  دید  میناوتب  ات  تسا  يرورـض  هدش ، فیرعت  تقد  اب  هک  ینامزاس  يرامعم 
"Open Group " طس وت  هک  ینامزاس  يرامعم  فیرعت  تسا . دوجوم  ینامزاس  يرامعم  زا  يددعتم  فیراعت  هزورما  میروآ  تسدـب 

رگنایب دنهد و  یم  لیکشت  ار  نامزاس  هک  تسا  يرصانع  مامت  تخانـش  زا  تسا  ترابع  ینامزاس  يرامعم  تسا " : رارق  نیا  زا  هدش  هئارا 
، اهدـنیآرف مدرم ، هزوح ، هک  تسا  ییازجا  همه  رـصانع  زا  روظنم   : رـصانع فیرعت  دـشاب ". یم  رگیدـکی  اب  روکذـم  رـصانع  طابترا  هوحن 
، اه عفنیذ  لوصا ، هفرح ، ياه  هنارـشیپ  اهدربهار ، دـنرارق : نیا  زا  رـصانع  زا  ییاهلاثم  تلاح  نیا  رد  دـنریگ . یم  رب  رد  ار  يرواـنف  هفرح و 

ریز اه ، متـسیس  يدربراک ، ياه  همانرب  تاطابترا ، تاعالطا ، تامدخ ، اهتیلاعف ، فیاظو ، عباوت ، اه ، هزوح  اه ، هجدوب  اه ، ناکم  اهدـحاو ،
ناوت یم  دنـشاب  هتـشاد  لوصا  فادها /  زا  یکرتشم  هعومجم  هک  اه  راتخاس  زا  یعامتجا  هنوگ  ره  هب  نامزاس :  فیرعت  هریغ .... اهتخاس و 
هرادا یتلود ، نامزاس  دـشاب ، تکرـش  زا  یـشخب  ای  لماک و  تکرـش  کی  دـناوت  یم  نامزاس  کی  تلاح ، نیا  رد  دومن . قـالطا  ناـمزاس 

، ینامزاس يرامعم  دـنا . هدروخ  دـنویپ  مه  هب  یکرتشم  فادـها  طسوت  هک  دـشاب  ییایفارغج  لصاوف  اب  اهنامزاس  زا  هکبـش  کی  اـی  درفنم ،

تیریدم www.Ghaemiyeh.comیسدنهم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 189زکرم  هحفص 97 

http://www.ghaemiyeh.com


ناـنیمطا و لـباق  زکرمتم ، تاـعالطا  هجیتـن  رد  دـنک . یم  داـجیا  ناـمزاس  درکلمع  يرورـض و  رـصانع  نیب  تاـطابترا  يارب  ار  یمزیناـکم 
هب خـساپ  دـنک ، یم  مهارف  ینامزاس  يرامعم  همانرب  هک  یتیفیک  اب  عماج و  تاعالطا  دـیآ . یم  تسدـب  نامزاس  طـیحم  هراـبرد  گـنهامه 

ناکما اهنامزاس  هب  ینامزاس  يرامعم  هکنیا  لیلد  هب  تیاهن ، رد  دیامن و  یم  لیهـست  نامزاس  يارب  ار  يریگ  میمـصت  هجیتن  رد  تارییغت و 
دوبهب ار  ینامزاس  تاعالطا  تشگزاـب  حرن  دـنرداق  ناریدـم  دـهدیم ، ار  تاـعالطا  تحـص  رد  تقد  تاـعالطا و  زا  قیقد  يرادرب  هخـسن 
ياــه مرت  رد  هــفرح  يورب  هدوزفا  شزرا  زکرمت   ، EA يورب زکرمت  دـنیامن . داـجیا  تاـعالطا  يرادـهگن  يارب  ینئمطم  عبنم  هدیـشخب و 

بوچراچ تس  اه  هنیزه  یگدـیچیپ و  شهاک  يارب  يروانف  يورب  يزاوم  تروص  هبو  نآ  اب  نامزمه  و  تاعالطا )  هب  تشگزاـب   ) ROI

کی زا  تسا  ترابع  ینامزاس  يرامعم  يارب  رازبا  نیا  دشاب . یم  هدش  یهدنامزاس  ندیشیدنا  يارب  يرازبا  بوچراچ  يرامعم  هاگدید  زا 
ياه متسیس  هعسوت  يارب  نازیم  نامه  هب  نامزاس و  تیریدم  يارب  هک  یفیـصوت  ياه  لدم  یهدناماس  يدنب و  هتـسد  يارب  یقطنم  راتخاس 

Inmon, W., J. A. Zachman, J. G. Geiger. Data stores, data زا :  لـقن  هـب  دنتـسه  تـیمها  ياراد  یناـمزاس 
warehousingand the Zachman framework, Managing enterprise knowledge. McGraw-

فیرعت شیپ  زا  تلاسر  ققحت  دشاب و  هدش  عیزوت  عونتم و  يراک  هدودحم  ياراد  هک  ینامزاس  زا  تسترابع  هدرتسگ  نامزاس  .Hill.1997
هک تسا  يروانف  طبترم و  ياه  نامزاس  یناسنا ، يورین  ریظن  ددعتم  عبانم  لماش  هدرتسگ  نامزاس  تروص  نیا  رد  دیامن . لابند  ار  يا  هدش 

يدنبمه اههناماس  يرامعم  . دـهد رـشن  كرتشم  ياه  تلاسر  ققحت  تهج  كرتشم  تاعالطا  دـنک و  گنهامه  ار  اهنآ  درکلمع  دـیاب  یم 
زا هدافتـسا  اب  تاعالطا  يرواـنف  يدربهار  تیریدـم  يزیر و  هماـنرب  هلاـقم  زا :  لـقن  هب  ( . ياهناـماس نورب  نورد و   ) ياهناـماس ياـههفلؤم 

بـسک دوجوم و  يروانف  يرادهگن  ای  اقترا  يارب  هچراـپکی  بوچراـچ  کـی  تاـعالطا  يرواـنف  يراـمعم  تاـعالطا  يراـمعم  يرواـنف 
Office of زا : لقن  هب  نهوک  - رگنیلک نوناق   ) نآ عبانم  تیریدم  نامزاس و  يدربهار  فادها  هب  لین  يارب  دـیدج  یتاعالطا  ياهيروانف 
هک تسا  تالوصحم  زا  يا  هعومجم  انبم : يراـمعم  .Managmenet and Budget. Clinger-Cohen Act. USA. 1996

ار نامزاس  ینف  رتسب  يراج و  ياهراک  ياه  دـنیارف  نینچمه  دـنک ،  یم  فیـصوت  ار  هدرتسگ  نامزاس  رد  تاعالطا  يروانف  دوجوم  عضو 
. دراد عجرم  لدـم  دوخ  يارب  یعوضوم  ره  عجرم  يرامعم  . دـنیوگ یم  زین  تسه " هک  نانچنآ   " انبم يرامعم  هب  ورنیا  زا  دـیامن . یم  تبث 

تاعالطا شدرگ  هک  ياهنوگب  مییامن  تشاـگن  يرازفامرن  ياـههفلوم  هب  ار  عجرم  لدـم  رگا  تسا . عجرم  لدـم  رب  ینتبم  عجرم  يراـمعم 
يدـنمهفیظو يزاسهدایپ  لـماع  يرازفامرن  ياـههفلوم  نیا  ًاـتعیبط  میاهدروآ . دوجوب  عجرم  يراـمعم  داد  ناـشن  ناوتب  ار  اـههفلوم  نیا  نیب 

. تسا هدـیدرگ  صخـشم  اـهنآ  فیرعت  زاـین و  دروم  ياـههفلوم  عجرم  لدـم  رد  رگید  ناـیب  هب  دنـشابیم . عجرم  لدـم  رد  هدـش  فـیرعت 
اـههفلوم و نیا  ناـیم  يرازفامرن  تشاـگن  کـی  ناوـتب  هکیتروـص  رد  تسا . هدـیدرگ  نییعت  اـهنآ  طاـبترا  اـههفلوم و  نیا  هفیظو  نینچمه 

ياههفلوم اههفلوم و  نیا  نایم  طاـبترا  درک و  یحارط  رازفامرن  اـههفلوم  نیا  يارب  رگید  تراـبع  هب  اـی  دومن  رارقرب  يرازفامرن  ياـههفلوم 
یئاسانـش اهيدنمهفیظو و  میـسقت  عجرم  لدم  شقن  نیاربانب  تفای  میهاوخ  تسد  عجرم  يرامعم  کی  هب  هاگنآ  دومن  نییعت  ار  يرازفامرن 
يرارقرب يرازفامرن و  ياهشخب  اب  اههفلوم  نیا  قابطنا  عجرم  يراـمعم  شقن  هک  یلاـح  رد  دـشابیم ، صخـشم  فیاـظو  اـب  ییاـههفلوم 

رایتخا رد  هک  تسا  يرازبا  عجرم  يرامعم  تفگ  ناوتیم  نیاربانب  تسین . کـی  هب  کـی  ًاـمازلا  تشاـگن  نیا  تسا . اـهنآ  نیباـم  یتشاـگن 
هزوح رد  ياهباشم  هلئـسم  تروص  ره  يارب  نآ  يریگراکب  کمک و  اـب  دـنناوتب  اـت  دـشاب  هتـشاد  رارق  دـناوتیم  راـکهار  ناگدـننکمهارف 

تاعالطا يروانف  ییاهن  عضو  هک  تسا  تالوصحم  زا  يا  هعومجم  بولطم  يرامعم  دنیامن  هئارا  نآ  اب  بسانم  يراکهار  عجرم  يرامعم 
همانرب باتک  زا : لقن  هب  دـنیوگ . یم  زین  دـشاب " دـیاب  هک  نانچنآ  بولطم "  يرامعم  هب  ورنیا  زا  دـنک . یم  میـسرت  ار  هدرتسگ  نامزاس  رد 

ياه هیال  ناکلم  ینامیاس  تجح  یمیهاربا و  يدهم  يدمحا ، یلع  اضریلع  رتکد  هتـشون  تاطابترا  تاعالطا و  يروانف  کیژتارتسا  يزیر 
عقاورد دنهد . یم  ناشن  ار  يرامعم  کی  فلتخم  يازجا  هک  دنتـسه  ییازجم  ياه  هشقن  اه ، يرامعمریز  يرامعمریز  تاعالطا :  يرامعم 

هفیظو کی  ره  هک  نامتخاس  يدیلازوا  ياه  هشقن  دننامه  میراد ، نآ  رتهب  تخانش  رد  یعس  هدیدپ  کی  زا  نوگانوگ  ياهراتخاس  هئارا  اب 
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راک و يرامعمریز 1 - زا : دنترابع  ازجم  ياهراتخاس  نیا  دنهد . یم  ناشن  ار  نامتخاس  کی  زا  یـصاخ  رظنم  ودـنیامن  یم  افیا  ار  یـصاخ 
، تاعالطا نایرج  تاعالطا : يرامعمریز 2 - اه  یـشم  طخ  اهدرادناتـسا ، اهدنیآرف ، یتایلمع ، ياهراکوزاس  نایرتشم ، اه ، نامزاس  هفرح :

ياهدـنیآرف اهمتـسیس و  ینیـشام ، ياه  هداد  شزادرپ  يدربراک : ياه  هماـنرب  يرامعمریزـشیامنو 3 - لکـش  اه ، هلوقم  یجراخ ، یلخاد ،
گنهرف لــیاف  هداد و  هاــگیاپ  راــتخاس  یکیزیف ، هداد  هاـــگیاپ  یحارط  اـــه : هداد  يراـمعمریزیقطنم 4 - ياــه  هداد  راــتخاس  یتـسد و 

زا لـــــقن  هباـــــه  تخاـــــسریز  تــــینما  تازیهجت و  یطاـــــبترا ، ياههکبـــــش  اـــــهرتویپماک ، يرواـــــّنف : يراـــمعمریزهداد 5 -
http://www.enterprise-architecture.info

عیانص یسدنهم  یسانشفیرعت 

نامرایتخا رد  عوضوم  هب  تبسن  یفارـشا  یـسانشفیرعت ،  ددرگیم .  زاغآ  نانآ  ندومن  فیرعت  اب  اههدیدپ ،  تخانـش  رد  اهماگ  نیتسخن 
میهد .  همادا  نآ  ياوتحم  رد  شهوژپ  وجتسج و  هب  رتنشور  ینهذ  اب  ات  دهدیم  نامیرای  دهنیم و 

سپس تخادرپ و  میهاوخ  یسدنهم  فیرعت  هب  ادتبا  دوب ،  دهاوخ  موس  ات  لوا  ياهماگ  رب  لمتشم  هک  عیانص  یـسدنهم  یـسانشفیرعت  رد 
تشاد میهاوخ  ار  نیا  ییاناوت  موس ،  ماگ  نایاپ  رد   . تسشن میهاوخ  ریـسفت  هب  ار  فیرعت  نیا  هاگنآ  هدومن و  فیرعت  ار  عیانـص  یـسدنهم 
شناد هطیح  رد  شهوژپ  رب  دشاب  يزاغآ  ات  میهد  هئارا  عیانص  یسدنهم  زا  موهفم  نیبم و  اما  هاتوک  یفیرعت  حیرص ،  نشور و  ینایب  اب  هک 

هنایماع و ياـهدربراک  رد  ار  هژاو  نیا  اـهراب  اـهراب و  نونکاـت  ؟  تساـنعم هچ  هب  (engineering   ) یسدنهملوا ماگ   . عیانص یـسدنهم  
ماگ ؟  میتسه نآ  ناور  نایب  هب  رداق  میروآ  فیرعت  هب  ار  هملک  نیا  دـنهاوخب  ام  زا  رگا  ایآ  هک  تساـجنیا   شـسرپ  میاهدینـش ؛  یـصصخت 

the) يژوـلونکت یـسدنهم و  يراـبتعا  عـمجم  تـسا .  یـسدنهم  يارب  یقیقد  ياـنعم  شزوـمآ  عیانـص ،  یـسدنهم  يریگداـی  رد  اـم  لوا 
ياههژاو يزاسناسکی  فیرعت و  نآ  فیاظو  زا  یکی  هک  (Accrediation Board for Engineering and Technology

یـضایر و تامولعم  زا  هدافتـسا  اب  هک  تسا  ییاهتراهم  هعومجم  یـسدنهم ،   : دنکیم فیرعت  ریز  تروص  هب  ار  یـسدنهم  تسیـسدنهم ، 
رد یعیبط  عبانم  هیلوا و  داوم  زا  رتيداصتقا  يریگهرهب  ياههار  هب  ار  ام  دـناهدش و  لصاح  رارکت  نیرمت و  هعلاـطم ،  رثا  رد  یعیبط و  مولع 

هطیح هک  مییامنیم  هدهاشم  میاهدرک ؛  ادـیپ  یـسدنهم  هدافتـسارپ  هژاو  زا  ینـشور  كرد  لاح   . دـننکیم نومنهر  نامیناسنا  عفانم  تهج 
يارب رتتحار  رتهب و  یگدنز  هب  کمک  اهنآ  همه  ییاغ  فده  هک  تفگ  ناوتیم  یلک  روط  هب  دنریگیم و  ياج  فیرعت  نیا  رد  یعیـسو 

هب ینـشور  هاگن  لوا  ماگ  رد  ؟  مینک فیرعت  هنوگچ  ار  عیانـص  یـسدنهممود  ماگ   ... میربن رطاخ  زا  ار  فدـه  نیا  تساـهناسنا .  هعومجم 
دای عیانص  یـسدنهم  زا  یفیرعت  ماگ  نیمود  رد  میهاوخیم  میدرگیم و  زاب  عیانـص  یـسدنهم  هب  کنیا  میدرک ؛  لصاح  یـسدنهم  موهفم 

نتـسناد ثحبم ،  نیا  رد  مهم  تاـکن  زا  یکی  دـشابیم و  نآ  بناوج  رب  یلک  فارـشا  مزلتـسم  یلغـش  ره  رد  تیقفوـم  کـشیب  میریگ . 
ناجیهرپ نیریـش و  ياهزادنا  ات  عیانـص  سدنهم  فیاظو  هک  تسا  هدیقع  نیا  رب  هدنراگن  دـشابیم .  لغـش  زا  یحیحـص  یقطنم و  فیرعت 

اما و  دومن ؛  دای  تیمهارپ  يدـج و  لاحنیع  رد  کیل  شخبحرف و  یمرگرـس  کـی  ناونع  هب  نآ  زا  دـشاب  نیا  ياـج  دـیاش  هک  دـشابیم 
 ، یحارط اب  هک  تسیاهتشر  عیانص  یسدنهم   : تساهدرک نایب  ار  لیذ  فیرعت  اکیرمآ ،  عیانص  یسدنهم  نمجنا  ؟  تسیچ عیانـص  یـسدنهم 

تازیهجت (، information   ) تاعالطا (، material   ) داوم ( ، human   ) ناسنا زا  يا  هچراپکی  ياهمتـسیس  دوبهب  يزاس و  هدایپ 
زین یعامتجا و  یعیبط ،  یضایر ،  مولع  رد  یصصخت  شناد  هیاپ  رب  هتشر  نیا  دشابیم .  طبترم  (energy   ) يژرنا و  ( instrument)

هچراپکی ياهمتـسیس  زا  لصاح  جیاتن  یبایزرا  هب  اهنآ  کمک  هب  ات  تسا  هدش  انب  یحارط  یـسدنهم و  لیلحت  هیزجت و  ياهـشور  نیناوق و 
رد ؟  مینک ریسفت  هنوگچ  ار  عیانص  یسدنهم  فیرعتموس  ماگ   ... تسشن میهاوخ  ریسفت  هب  رگیدکی  اب  ار  فیرعت  نیا  یتآ  ماگ  رد   . دزادرپب

دیسر میهاوخ  يدیلک  ياهژاو  هب  مینک  رگید  يرورم  ار  نآ  تقد  اب  رگا  میدناوخ ؛  ار  اکیرمآ  عیانص  یسدنهم  نمجنا  فیرعت  نیشیپ  ماگ 
دیسرتن دوشیم .  هدایپ  متسیس  يور  رب  عیانص  نیسدنهم  شالت  یمامت  هک  ددرگ  لمات  بوخ  یبوخ  هب  تغل  نیا  رد  تسا  مزال  متـسیس !  : 
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رد رگیدکی  اب  یفده  لوصح  يارب  هک  دوشیم  قالطا  ازجا  زا  ياهعومجم  ره  هب  متسیس  میتسین .  وربور  ییانشآان  موهفم  اب  هجو  چیه  هب  ! 
هب هداوناخ !  میروآیم :  ياهنومن  دـییامن !  ییایوپ  هب  راداو  ار  دوخ  نهذ  دـیدرگب و  هنومن  لابند  هب  دوخ  نهذ  رد  لاح  دـنرثوم .  طاـبترا 

یگداس نیمه  هب  اموزل  تشاد  میهاوخ  راکورـس  يراک  طیحم  رد  اهنآ  اب  ام  هک  ییاهمتـسیس  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  اما  یگداـس !  نیمه 
هک منیبیم  تفرگ ؛  دـنهاوخ  ربرد  ار  ینینچنیا  يدراوم  تاـعالطا و  يـالاب  مجح  داوم ،  زا  ياهتـسد  اـهناسنا ،  زا  یهورگ  اـهنآ  دنتـسین ؛ 

تاعالطا لقادح  ياراد  اهنآ  یمامت  يارب  دیاب  لیلد  نیمه  هب  دوب و  دهاوخ  هیاسمه  اهنآ  اب  عیانص  سدنهم  کی  هچنآ  تسیعیـسو  هرتسگ 
متـسیس رد  دوبهب  داجیا  تسا و  هعومجم  لک  فادـها  هب  لین  تهج  هب  متـسیس  ییاراک  دوبهب  عیانـص  سدـنهم  کی  فدـه  دـشاب .  مزـال 
فارطا هب  یهاگن  دومن !؟  زاغآ  دیاب  ییاج  هچ  زا  ار  دوبهب  ینوگرگد و  هک  دراد  نامگ  تساهنآ .  همه  دروم  رد  يرکف  نارابمب  دـنمزاین 

سپ تسا !؟  رتکیدزن  امش  دوخ  زا  امـش  هب  زیچ  هچ  میـسرپیم :  امـش  زا  یلاوس  لاح  دنرتکیدزن ؛  هک  دینک  زاغآ  ییاهزیچ  زا  دیزادنایب ، 
 ... دینک عورش  دوخ  زا  دیاب  ار  دوبهب  درب ؛  دهاوخن  لاوس  ریز  ار  امش  یسک  دیشابن ؛  رورغم  :
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تیقالخ نهذ و  یسدنهم 

يزوریف باهولادبع 
هیاپ و تسا . تیقالخ  هلاسم  دراد ، يروف  يدـج و  رایـسب  لـمات  ثحب و  ياـج  روشک  یـشزومآ  یتعنـص و  يرادا و  تیریدـم  رد  هچ  نآ 

تاناکما لقادح  زا  هنیهب  يرادرب  هرهب  ییاناوت  تیقالخ  زا  روظنم  تسا . تیقالخ  شیازفا  رب  ینتبم  زورما  يایند  رد  یملع  تیریدم  ساسا 
يدـمآراک و تیبوـلطم و  شیازفا  اـه  هنیزه  رد  ییوـج  هفرـص  يژرنا ، ناـمز و  رد  ییوـج  هفرـص  يرو ، هرهب  میهاـفم  نآ  رد  هـک  تـسا ،
درکراک و اب  ییانشآ  نهذ ؛ یـسدنهم  تسیچ ؟ نهذ  یـسدنهم  تسا . هدش  ظاحل  يونعم  يدام و  داعبا  همه ي  رد  یگدننیرفآ  يروآون و 

تیریدـم یحارط و  نهذ ، یـسدنهم  تساه . نآ  زیگنا  تفگـش  ياه  ییاـناوت  زا  هنیهب  يرادرب  هرهب  رایـشوهان و  رایـشوه و  نهذ  راـتخاس 
، تردق نآ  تسا و  نهذ  رد  زیگنا  تفگش  میظع و  تردق  کی  رگنایامن  نهذ ، یـسدنهم  تسا . نیعم  ياه  فده  هب  ندیـسر  يارب  نهذ 

نیا نهذ  یـسدنهم  مهم  لصا  . تسا نآ  رد  هدـش  تبث  ياه  حرط  اه و  هژورپ  اب  ینوریب  ناهج  اه و  تیعقاو  قیبطت  رد  یمدآ  نهذ  ییاناوت 
«. دوـش یم  تیعقاو  نهذ  : » لـگه لوـق  هب  تسا . رـشب  ینهذ  ياـه  حرط  ساـکعنا  شیاـه  هبنج  یماـمت  رد  ینوریب  ياـه  تیعقاو  هک  تسا 

نودـب دوـش . یم  رجنم  يدـیلوت  یــشزومآ و  يزیر  هماـنرب  تیریدـم و  رد  تیقـالخ  هـب  نـهذ  ياـه  يزاـسریوصت  رد  تیقـالخ  نیارباـنب 
ار يرادا  یتعنص و  یـشزومآ و  ياه  نامزاس  رد  یملع  تیریدم  ندش  هنیداهن  راظتنا  ناوت  یمن  نهذ ، تیریدم  رد  تیقالخ  يدمآراک و 

مایپ بذج  شریذپ و  - 2 ینوریب ياه  تیعقاو  اب  طابترا  - 1: زا دنترابع  هبناج  همه  تیقالخ  يارب  نهذ  یسدنهم  یلـصا  ياهروحم  . تشاد
-4. نهذ یتاعالطا  ِماـظن  اـب  بساـنت  ندوب و  دـیفم  ساـسا  رب  اـه  هداد  تاـعالطا و  شزادرپ  - 3. ینوریب ینورد و  طیحم  نوگاـنوگ  ياـه 

هلوقم نیاربانب  . تیعقاو رد  ارجا  يارب  رایشوهان  هب  نامرف  تروص  هب  ریواصت  لاسرا  - 5. بولطم ینهذ  ياهریوصت  قلخ  اه و  هداد  شنیزگ 
شنیزگ و اه و  نآ  ندوب  دـیفمریغ  دـیفم و  ای  طلغ و  تسرد و  ای  دـب  بوخ و  یبایزرا  اهزاین ، اه و  هدـیدپ  ریـسفت  كاردا و  نوچ  ییاـه 

نهذ ییاهن  يریگ  میمصت  نودب  يریوصت  چیه  هک  تسا  نیا  مهم  هدعاق ي  لصا و  تسا . رایشوه  نهذ  هدهعرب ي  ییاهن  يریگ  میمـصت 
اه و كرحم  دنیرفآ . یم  ار  هاوخ  لد  ياهریوصت  رارکت ) ناجیه و  هجوت ،  ) دیلک هس  اب  رایشوه  نهذ  دش و  دهاوخن  متسیس  دراو  رایـشوه 
هجیتن ي دنشاب . هتشاد  نهذ  راتخاس  رب  يریثات  نیرت  کچوک  دنناوت  یمن  دنریگن  رارق  رایـشوه  نهذ  شنیزگ  هجوت و  دروم  هک  ییاه  مایپ 
هب هتـسباو  ـالماک  طاـبترا  عون  یتمالـس و  تیقفوم و  يداـش و  تیقـالخ ، نازیم  لـثم  ناـسنا  نهذ  ياـه  یجورخ  هک  تسا  نیا  لـصا  نیا 

شنیرفآ میظنت و  تراهم  ینعی  نهذ  یـسدنهم  نیاربانب ، تسا . رایـشوه  نهذ  يزاـسریوصت  تاـعالطا و  شزادرپ  ینعی  نآ  ياـه  يدورو 
رد ناوت  یم  ار  نآ  تفگـش  درکراک  رایـشوهان و  نهذ  . راظتنا دروم  بوغرم و  بولطم و  تـالوصحم  هب  ندیـسر  يارب  مزـال  ياـهریوصت 
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تسرد بوخ ، دب و  رایشوهان  نهذ  - 2. دیوگ یم  رایشوه  نهذ  هک  تسا  نامه  رایشوهان  نهذ  يارب  تیعقاو  - 1: درک هصالخ  ریز  دراوم 
رایشوه ياه  نامرف  یمامت  رایشوهان  نهذ  - 3. درادن روعش  رایشوهان  مالک  کی  رد  دهد  صیخـشت  دناوت  یمن  ار  دیفمریغ  دیفم و  طلغ ، و 

نهذ - 5. دراد طلست  ندب  یلخاد  ياه  تیلاعف  تاطابترا و  اهراتفر و  تاساسحا ، مامت  رب  رایشوهان  - 4. دنک یم  ارجا  ارچ  نوچ و  نودب  ار 
یم یعقاو  ار  هدش  تبث  ياهریوصت  رایـشوهان  - 6. دراد یـسرتسد  اه  ناکم  اه و  نامز  همه ي  هب  تسا و  نامز  یب  ناـکم و  یب  رایـشوهان 
یم اهر  ار  طوبرمان  ياـه  شخب  بذـج و  دـشاب ، هدـش  تبث  ریوصت  هشقن و  هب  طوبرم  هک  هچ  نآ  ره  اـه  تیعقاو  اـه و  هدـیدپ  زا  دـنک و 

دارفا رایشوهان  اب  درف  ره  رایشوهان  - 8. تسا يژرنا  ياهتنا  یب  راشرس و  عبنم  تسا و  طابترا  رد  یناهیک  يژرنا  اب  رایـشوهان  نهذ  - 7. دنک
لووسم روذـعم ، يرومام  نوچ  تسا و  ساسح  هزادـنا  یب  اـم  فادـها  اـه و  هتـساوخ  هب  رایـشوهان  نهذ  - 9. دراد یتنرتنیا  طاـبترا  رگید 

اب ناهج  - 10. میـسرب دوخ  ياه  هتـساوخ  هب  ام  ات  درب  یم  هرهب  ناهج  رد  دوجوم  تاـناکما  ماـمت  زا  تساـه ، هتـساوخ  نیا  ندـش  هدروآرب 
تسا نامه  یسک  ره  سپ  - 11. تسا هدش  هرباخم  رایـشوهان  هب  ریوصت  تروص  هب  هک  تسا  ییاه  هتـساوخ  تمدخ  رد  شتاناکما  یمامت 

ندش یعقاو  دهاش  دزاسب و  نهذ  رد  نونکا  مه  دهاوخ  یم  هک  یتروص  هب  ار  دوخ  هدنیآ ي  دناوت  یم  یـسک  ره  دشیدنا و  یم  نادـب  هک 
رب یهاگآ  تسا . یتایح  یتراهم  نهذ  بسانم  يراذگ  فدهبای  فده  نهذ  - 1: نهذ تیقالخ  ياه  هنیمز  . تیقالخ ینعی  نیا  دشاب و  نآ 

فده متسیس  رانک  رد  ام  نهذ  دنک . یم  زکرمتم  اه  نآ  هب  ندیـسر  يارب  ار  نهذ  يژرنا  اه ، فده  نیا  ساسارب  نهذ  یحارط  اه و  فده 
زکرمت دشاب و  هدش  یحارط  رت  قیقد  رت و  نشور  اه  فده  هچ  ره  تسا . جنس  فارحنا  متـسیس  ياراد  ییاضف  ياه  کشوم  دننامه  بای ،

فده هب  ندیـسر  يارب  نآ  زا  هدرک و  ییاسانـش  ار  اهاطخ  زغم ، جنـس  فارحنا  متـسیس  اطخ ، زورب  ضحم  هب  دشاب ، رت  شیب  فده  رب  درف 
هب اـهاطخ  هکلب  دـنک ، یمن  تبث  ار  تسکـش  ماـن  هب  يا  هلوقم  دوـش و  یمن  سویاـم  اـهاطخ  زا  زگره  راد  فدـه  نهذ  دـنک  یم  هدافتـسا 

هتفرگ یعیبط  ار  هابتشا  دراد ، راد  فده  نهذ  هک  يدرف  . دوش یم  هتفرگ  رظن  رد  یلـصا  ياه  هار  ییاسانـش  يارب  مزال  ياه  هبرجت  تروص 
رومام رایـشوهان ، نهذ  دشیدنا . یم  لح  هار  هب  طقف  دنک و  یم  ییوج  هفرـص  یناور  يژرنا  رد  دنک و  یمن  شنزرـس  ار  نارگید  دوخ و  و 

. دـنرادن دوخ  ياه  فدـه  هب  تبـسن  یقیقد  یهاگآ  بلغا  مدرم  هک  تسا  هجوت  لباق  تسا . هدـش  يزیر  هماـنرب  فادـها  ققحت  دـنمتردق 
قیقد رت و  شیب  یحرـش  یـسررب و  دنمزاین  دراد و  ار  دوخ  صاخ  ياه  تفارظ  تسا و  تیقالخ  هلحرم ي  نیرت  مهم  نهذ  يراذگ  فده 
کی هب  هک  دنتـسه  يراکفا  محازم ، راکفا  تسا ، هدـش  دازآ  یفنم  محازم و  راکفا  زا  هک  تسا  ینهذ  یلاـخ ، نهذـیلاخ  نهذ  - 2. تسا رت 

ار درف  طلست  هدرک و  مک  ار  فده  رب  زکرمت  محازم  راکفا  دنتسه . یناور  يژرنا  نتفر  رده  بجوم  افرص  دنرادن و  یطابترا  صاخ  فده 
نآ زا  نهذ  ییاهر  ياهراک  هار  نهذ و  رد  محازم  راکفا  موجه  ياه  هنیمز  . دـهاک یم  وا  تیقالخ  زا  دـهد و  یم  شهاک  فدـه  راک و  رب 

هتخاس و اه  نآ  عیطم  ار  دوخ  درف  ایوگ  دنا و  هدنوش  رارکت  دنتسین و  درف  لرتنک  رد  محازم  راکفا  الومعم  تسا . لقتـسم  یثحب  عوضوم  اه 
يزاسدازآ يارب  مزال  تراهم  دـیاب  یم  درف  تسا و  راک  نآ  رد  زکرمت  هجیتن ي  يراک  ره  رد  تیقالخ  درادـن . ار  اـه  نآ  زا  ییاـهر  ناوت 

نهذ رد  محازم  راکفا  ندمآ  دیدپ  ياه  هنیمز  هک  تسا  نیا  شزرا  تیریدم  رد  هجوت  لباق  هتکن ي  . دـشاب هتـشاد  ار  محازم  راکفا  زا  نهذ 
بـسانم يزیر  همانرب  ناسانـشراک  ناسدـنهم و  نارگراک و  نوچمه  فلتخم  تاقبط  زا  يدارفا  نهذ  ندرک  یلاـخ  يارب  ییاسانـش و  دارفا 

هب تبسن  ییاه  تواضق  یفنم و  راکفا  نتـشاد  دوش ، یم  زکرمت  شهاک  بجوم  هک  يرگید  لماع  دبای . شیازفا  یهدزاب  ات  دریگ  تروص 
یب يراک و  مک  یترپ ، ساوح  راک ، رد  یمظن  یب  ینورد و  یتیاضران  بجوم  هک ، تسا  نایفارطا  یلغـش و  هدـنیآ ي  راـک ، طـیحم  دوخ ،

نیاربانب تسین . درف  لرتنک  رد  دـنک و  یم  لمع  رایـشوهان  ریواصت  ساسا  رب  اـمامت  هک  دوش  یم  رگید  ياـه  ییاـسران  زا  يرایـسب  یتقد و 
اب دوخ  راک  زا  هدومن و  تیمیمـص  تینما و  ساسحا  نآ  رد  درف  هک  ییاضف  ندروآ  دیدپ  راک و  طیحم  رد  یناسنا  طابترا  هب  يدـج  هجوت 

تردـق یفنم  محازم و  راـکفا  زا  یلاـخ  نهذ  . دـیآ یم  باـسح  هب  یملع  تیریدـم  ياـه  هفلوم  نیرت  يروحم  زا  دربـب  تذـل  دوجو  ماـمت 
ياه طابترا  فشک  هب  رجنم  نآ  بناوج  راک و  طیحم  رب  نآ  فارـشا  دراد و  اه  فده  رب  روآ  تفگـش  يزکرمت  دراد و  ییالاب  يریگدای 

یم تادـیلوت  رد  تیبوغرم  تیبولطم و  شیازفا  اه و  هنیزه  شهاک  بجوم  یعیبط  یتروص  هب  هدـش و  رت  بسانم  ياـه  لـح  هار  دـیدج و 
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محازم و راکفا  زا  دارفا  نهذ  يدازآ  يارب  ییاضف  ندروآدیدپ  تیقالخ و  يارب  دارفا  ینهذ  يزاس  هدامآ  ياج  هب  یملعریغ  تیریدم  . دوش
ییاج هب  هار  هتبلا  هک  دراد  روما  حالصا  رد  یعس  دارفا  خیبوت  شنزرـس و  اب  دنک و  یم  رت  شیب  دیکات  نانکراک  زا  دوخ  تاراظتنا  رب  یفنم 
تحت دارفا  نهذ  يزاـسدازآ  هـیلخت و  يارب  يا  هژیو  یـشزومآ  ياـه  هاـگراک  دوـخ ، یـشزومآ  ياـه  حرط  رد  یملع  تیریدـم  درب . یمن 

يدـمآراک زا  ات  دزادرپ  یم  فادـها  اه و  همانرب  تاراظتنا و  حرط  هب  اه ، نهذ  ندوب  یلاخ  زا  نانیمطا  زا  سپ  هدرک و  ینیب  شیپ  شـشوپ 
، ینیب شیپ  ندیـشیدنا ، يارب  زغم ، پچ  هرک ي  مینپچ  هرک ي  مین  تسار و  هرک ي  مـین  - 3. دروآ تسد  هب  يرت  شیب  ناـنیمطا  نآ  یعیبط 

رکف دراد و  رکف  هب  زاین  روما  نیا  ماـجنا  يارب  تسا و  هدـش  یحارط  یقطنم  روما  یماـمت  يریگ و  میمـصت  یباـی و  تلع  یباـی و  لـح  هار 
ینامز هچ  ات  دوش ؟ یم  نیمات  زغم  هتفر ي  تسد  زا  يژرنا  اـجک  زا  تسا . زغم  ياـمد  نتفر  ـالاب  ناوارف و  يژرنا  فرـصم  موهفم  هب  ندرک 

، تحارتـسا يارب  تسار  هرک ي  مـین  ؟ دـشاب مـه  قـالخ  دـناوت  یم  تـسا ، ندرک  رکف  لاـح  رد  مـیاد  هـک  يزغم  اـیآ  درک . رکف  ناوـت  یم 
تسا و هدش  یحارط  یگنادواج  تیدبا و  هب  نتسویپ  یگدرپس ، لد  قشع و  یقیسوم ، رعـش و  ییاهر ، يداش و  ییابیز ، هب  هجوت  شمارآ ،

دوخ پچ  هرک ي  مین  تسار و  هرک ي  مین  زا  لداـعتم  یتروـص  هب  هک  تسا  ینهذ  قـالخ ، نهذ  . دـنک یم  نیماـت  ار  هتفر  تسد  زا  يژرنا 
یتسم نافراع  لوق  هب  يرکف و  یب  ییاـهر و  توکـس ، هبقارم ، هجیتن ي  هک  تسار   هرک ي  مین  رد  هدـش  دـیلوت  يژرنا  ینعی  درب . یم  هرهب 

هب نهذ  یـسدنهم  هک  تسا  نیمه  يارب  درب . یم  راک  هب  اـه  هدـیدپ  ناـیم  دـیدج  ياـه  طاـبترا  تفاـیرد  يارب  پچ  هرک ي  مین  رد  تسا ،
تردـق تعرـس و  رد  هک  مینک  دـیلوت  یلیبـموتا  میهاوخ  یم  اـم  رگا  ـالثم  يروتاـکیراک . تیقفوم  هب  هن  دـشیدنا  یم  هبناـج  همه  تیقفوم 

شا همزال  دشاب  هتـشاد  تیبولطم  مه  يژرنا  مک  فرـصم  بسانت و  یتحار و  ییابیز و  رد  لاح  نیع  رد  دـشاب و  هتـشاد  ییالاب  يدـمآراک 
يورین زا  نخـس  دـنراد . ار  دوخ  زغم  تسار  پچ و  هرک ي  مین  زا  بسانتم  يرادرب  هرهب  تراهم  هک  تسا  ینارگراـک  ناسدـنهم و  تیبرت 
تیقالخ تاحیرفت و  رد  دوخ و  یگداوناخ  یناسنا و  طابترا  رد  هکلب  تسا  قفوم  دوخ  لغـش  راک و  رد  اـهنت  هن  هک  تسا  يرهاـم  یناـسنا 

نافـشتکم و ناـعرتخم و  گرزب  ياـه  فـشک  زا  يرایـسب  هک  تـسا  رکذ  لـباق  دـنک . یم  تیقفوـم  ساـسحا  زین  یبدا و ... يرنه و  ياـه 
رد یمهم  رایـسب  هتکن ي  نیا  تسا و  هدـش  ماهلا  ناشنهذ  هب  اه  نآ  تحارتسا  حـیرفت و  ناـمز  رد  دـیدج ، میدـق و  ناـفراع  نادنمـشناد و 

امیاد ام  نهذیفنم  لیاف  تبثم و  لیاف  - 4 «. نک هناخ  تنهذ  فاکش  رد  : » گرزب ياه  فشک  يارب  ارپوچ » كاپید   » لوق هب  تسا . تیقالخ 
یفنم و ياـه  ماـیپ  تارطاـخ و  یماـمت  یکی  هـک  دراد  رگید  کـی  زا  لقتــسم  لـیاف  ویــشرآ و  ود  ینهذ  ره  تـسا . رکف  دـیلوت  لاـح  رد 
تسا و یفنم  تاعالطا  رابنا  رب  ندوزفا  دیدج و  تادیلوت  لاح  رد  مه  نونکا  مه  تسا و  هدرک  هریخذ  دوخ  رد  ار  درف  یگدنز  دنیاشوخان 

لیاف رد  یطیارـش  هب  انب  هک  يدرف  . دراد دوجو  دنیاشوخ  تبثم و  تارطاخ  اه و  هشیدنا  راکفا و  تیلاعف  طبـض و  يارب  مه  يرگید  ویـشرآ 
ار یناوارف  يژرنا  دریگ و  یم  رارق  هلمح  تلاح  ای  زیرگ و  تلاح  ای  یعافد  تلاح  رد  رطخ  ساسحا  لیلد  هب  دـنک  یم  یگدـنز  دوخ  یفنم 

لثم ندب  تبثم  تیلاعف  زا  يرایسب  دوش و  یم  دیدشت  بلق  نابرـض  هتفای و  شیازفا  اه  هچیهام  ضابقنا  یتلاح  نینچ  رد  دهد . یم  تسد  زا 
درف زکرمت  دوش و  یم  يراج  ندب  رسارس  رد  هلصافالب  یفنم  رکف  دوش . یم  لالتخا  راچد  اه ، لولـس  يزاسزاب  مسیلوباتم و  عفد ، بذج و 

دنک و یم  رضاح  ار  هتشذگ  یفنم  راکفا  یفنم ، رکف  هنافساتم  . دشیدنیب روما  تبثم  ياه  هبنج  هب  دناوت  یمن  رگید  يو  درب و  یم  نایم  زا  ار 
یب هنابلطاوزنا و  ای  هنارگشاخرپ و  ياهراتفر  یمسج ، ياه  يرامیب  زا  يرایسب  لماع  دریگب . دوخ  هضبق ي  رد  ار  متـسیس  یمامت  دناوت  یم 
یم شراک  طیحم  ناهج و  هب  هایـس  کنیع  کی  تشپ  زا  فاب ، یفنم  درف  تسا . یفنم  راـکفا  ناـهنپ ، يراـک  یب  يراـگنا و  لهـس  یتقد و 

رد دـنک و  یم  هبلغ  مه  تبثم  ياه  هدارا  رب  نهذ  رد  دوجوم  یفنم  ياهریوصت  . دراد بسانت  شا  یفنم  راکفا  اـب  شراـک ، هجیتن ي  درگن و 
اه تیلووسم  نیرت  یتایح  نیرت و  مهم  زا  یفنم  ياه  هشیدـنا  راکفا و  زا  نهذ  ندرک  كاپ  دـناشک . یم  یفنم  ياـه  هجیتن  هب  ار  وا  تیاـهن 
ره تسا . ینتـشاد  تسود  ابیز و  نیریـش و  تارطاخ  یمامت  ویـشرآ  یفنم ، لـیاف  سکع  هب  تبثم  لـیاف  . تسا شزرا  تیریدـم  دـنیآرف  رد 

ار قالخ  راک  هب  لیامت  تبثم و  ساسحا  تبثم ، رکف  دروآ . یم  دـیدپ  ار  دوخ  اـب  بساـنتم  راـتفر  ساـسحا و  تبثم  هچ  یفنم و  هچ  يرکف 
هرهب دـناوت  یم  هتـشذگ  تارطاخ  رد  دوجوم  ياه  يژرنا  یمامت  زا  تسا و  از  يژرنا  یفنم ، لیاف  فـالخ  رب  تبثم  لـیاف  دروآ . یم  دـیدپ 
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. دوش یم  توعد  روآ  تفگـش  یتیقالخ  هب  نهذ  نیاربانب  دـنا ، هدوب  قفوم  ياه  لـح  هار  لوصحم  هتـشذگ  تبثم  تارطاـخ  دـنک . يرادرب 
نیا مهم  لاوس  . دهد یم  تسد  زا  ار  دوخ  شقن  يرگید  یکی ، ندش  لاعف  اب  ایوگ  تسادـج و  یفنم  لیاف  زا  نهذ  تبثم  لیاف  هناتخبـشوخ 
نیرت بلاج  تسا ؟ ینوریب  طیارـش  میلـست  وا  نهذ  اـی  تسوا  راـیتخا  رد  اـیآ  دور ؟ یم  نهذ  تبثم  اـی  یفنم و  لـیاف  هب  درف  هنوگچ  تسا ،
تداع ساسا  رب  درف و  رایتخا  رد  الماک  نهذ  یفنم  ای  تبثم  لیاف  هب  نتفر  هک  تسا  نیا  دنک  یم  نیمـضت  ار  ام  يدازآ  هک  نهذ ، هلاسم ي 

، دشاب یفنم  روما  هب  هجوت  نیا  رگا  دنتـسه . نهذ  رد  تاعالطا  تبث  مهم  دیلک  هس  ناجیه  رارکت و  هجوت ، . تسوا یلبق  ياه  شزومآ  اه و 
اج نآ  زا  دهد و  یم  ناشن  دوخ  زا  اه  یفنم  ندرک  هتـسجرب  يارب  يدیدش  لیامت  دـنک و  یم  لاعف  ار  دوخ  نهذ  یفنم  لیاف  هلـصافالب  درف 

تیقالخ زار  دنک . لیدبت  یفنم  ياه  هشیدـنا  زا  یمنهج  هب  ار  ملاس  ياضف  کی  دـناوت  یم  فاب  یفنم  درف  کی  دنتـسه ، يرـسم  راکفا  هک 
زا یفنم  يریذـپریثات  زا  ناـجیه ) رارکت و  هجوت ، ، ) اهدـیلک نیا  تسرد  ندرب  راـک  هب  اـب  هک  دوش  هداد  شزوـمآ  دارفا  هب  هک  تسا  نیا  رد 
راک یفنم  ياه  هبنج  نتفرگ  هدیدان  يانعم  هب  تبثم  لیاف  رد  ندنام  . دنراد هاگن  تبثم  تیعضو  رد  ار  دوخ  دنشاب و  دازآ  نایفارطا  طیحم و 
دنک ادیپ  ار  عناوم  رب  هبلغ  يارب  مزال  يژرنا  درف  ات  تساه  تبثم  هب  هجوت  شیازفا  اه و  یفنم  رد  ندـنامن  يانعم  هب  هکلب  تسین ، یگدـنز  و 

تـسا ینهذ  زاس ، هلاسم  نهذـبای  لح  هار  نهذ  زاس ، هلاسم  نهذ  - 5. تسا بای  لح  هار  نیرتهب  تبثم  نهذ  درواین . دـیدپ  دـیدج  عناوم  و 
ندش ور  هبور  ضحم  هب  هک  تسا  نیا  دارفا  نیا  تداع  دـنک . گرزب  ار  اه  نآ  ات  ددرگ  یم  تالکـشم  عناوم و  لابند  هب  يراک  ره  رد  هک 
سناش نم  «، » دـشاب روط  نیا  دـیاب  ارچ  : » هک تسا  نیا  ناشمالک  هیکت  هتـسناد و  یعیبطریغ  ار  روما  نیا  یماـکان ، اـی  عناوم و  لکـشم و  اـب 

یم مورحم  تیقالخ  زا  دـنک و  یم  نارگید  دوخ و  شنزرـس  فرـص  ار  دوخ  ییاناوت  از ، نارحب  تالاوس  اـه و  تواـضق  نیا  اـب  و  مرادـن »
هلـصافالب هدرک و  نایب  ار  دوخ  ساسحا  لکـشم ، عنام و  اب  ندش  ور  هبور  ضحم  هب  درف  نیا  دراد . يرگید  تداع  بای  لح  هار  نهذ  . دوش

تواضق زا  الومعم  بای  لح  هار  نهذ  دـنمادک »؟ تیقفوم  يارب  اه  هار  نیرتهب  : » هک تسا  نیا  وا  مالک  هیکت  ددرگ و  یم  لح  هار  لابند  هب 
یم زاغآ  مناد  یمن  زا  بای  لح  هار  نهذ  دریگ . یم  رظن  رد  ار  فلتخم  تالامتحا  دنک و  یم  زیهرپ  چیه  ای  همه  ياه  هدـعاق  قلطم و  ياه 

يایند زورما  يایندرثوم  قالخ و  طاـبترا  - 6. دـنک یم  باختنا  ار  لح  هار  نیرتهب  تیاهن  رد  دـسر و  یم  نوگانوگ  تـالامتحا  هب  دـنک و 
زا دنناوت  یمن  دنشابن ، هدرتسگ  طابترا  داجیا  هب  رداق  هک  یناسک  تسا . هتفرـشیپ  تاطابترا  لوصحم  هتفرـشیپ ، يژولونکت  تسا . تاطابترا 

ياه طابترا  نینچ  مه  اه و  گنهرف  اه و  تلم  نایم  طابترا  رد  رما  نیا  دـننک . يرادرب  هرهب  تیقـالخ  يارب  دوخ  نهذ  میظع  ياـه  تیفرظ 
يدایز دودـح  ات  اـم  اـب  نارگید  راـتفر  هک  دوش  یم  هتفگ   P.L.N هب طوبرم  دـیدج  تایفـشک  رد  دراد . قادـصم  ینامزاس  يدرف و  ناـیم 

نهذ رد  دوخ  زا  بولطم  ریوصت  داـجیا  اـب  دوخ  طـباور  رد  قـالخ  درف  نیارباـنب  دـنراد . دوخ  نهذ  رد  اـم  زا  هک  تسا  يریوصت  لوصحم 
هب دراد . یـساسا  یـشقن  راک  طیحم  رد  نارگید  تیقالخ  زورب  رد  دراد و  هارمه  هب  دوخ  اب  زین  ار  اـه  نآ  هنامیمـص ي  يراـکمه  نارگید ،

تبثم يراذگریثات  یطابترا و  ياضف  رد  تبثم  ینهذ  ریوصت  داجیا  ياه  کینکت  «. تسا يراکمه  همدقم ي  یلد  مه  «: » ایلاکـسوبوئل  » لوق
هب زاین  هک  تسا  يدـیلوت  یـشزومآ و  ماظن  رد  تیقالخ  ياهزار  نیرت  مهم  زا  یهورگراـک ، رد  قـالخ  ياـضف  داـجیا  نارگید و  نهذ  رد 

http://www.atcce.com دراد . دوخ  هژیو ي  یشزومآ  ياه  هرود 

دیلوت يزیر  همانربرد  یناسنا  لماوع  یسدنهم 

یمساقروپ یلع  مجرتم :
یناسنا لماوع  یـسدنهم   ) یمونوگرا ناصـصختم  يارب  گرزب  ییوزرآ  هراومه  يزیر  همانرب  یحارط و  رد  یمونوگرا  ملع  زا  يریگ  هرهب 

رما  نیا  لوصح  يارب  تسا .  هارمه  یتالکشم  اب  ایور  نیا  ققحت  هک  هداد  ناشن  هبرجت  یلو  تسا .  هدوب  ( 
عوضوم نیا  یلعف  ياهـشرگن  يرگنزاب  اب  هلاـقم  نیا  رد  تسا .  زاـین  هطوبرم  ياـه  لمعلاروتـسد  اهـشور و  تـالآرازبا  هب  رـضاح  لاـحرد 

لکـش ار  هعـسوت  قیقحت و  هکنیا  اصوصخ  تسین و  زایندروم  اـعقاو  دوش  یم  هیـصوت  رـضاح  لاـحرد  هک  هچنآ  هک  هتفرگ  رارق  ثحبدروم 
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تخانـش زا  هدـش و  كرد  هدـنهدرییغت  لماع  شقن  اصوصخ  نامزاس و  رد  رییغت  ياهدـنیارف  رتهب  كرد  هک  هدـیدرگ  هیـصوت  دـهد . یمن 
ياج هب  هک  تسا  هدوب  ثحبدروم  عوضوم  نیا  بلغااهتیعقاو  اهلآ و  هدیا  . دوش يراددوخ  یـسایس  طباور  هیاپرب  یطیحم  ناونع  هب  نامزاس 

متـسیس يزیر  همانرب  رد  نآ  ندیناجنگ  یمونوگرا ،  هلخادـم  هویـش  نیرت  لآ  هدـیا  بیاعم  عفر  تاحالـصارد و  یمونوگرا  زا  يریگ  هرهب 
یتاعلاطم زا  دنا و  هدرک  نایب  تحارـص  اب  اریخا  ار  تیعـضو  نیا  ( 1996  ) دراگرتسو لکنیو و  تسا .  تالوصحم  یحارط  دـیلوت و  ياـه 

تـسا ارجا  لاحرد  ناشناراکمه  ناشیا و  طسوت  ددرگ و  یم  لآ  هدیا  تلاح  نیا  شیادیپ  يارب  یلیاسو  داجیا  روظنم  هب  هک  دـنا  هداد  ربخ 
یحارط رد  هچ  نارگراـک  هب  هجوترـضاح  لاـحرد  تـالوصحم  یحارط  رد  ناـیرتشم  هب  هجوـت  دـشر  هبور  تیمها  دوـجو  ابیوانیدناکـسا  .

تاعلاطم تاـقیقحت و  زا  يرایـسب  رد  دوش . یم  لاـبند  تردـن  هب  رایـسب  دـیلوت  ياهدـنیارف  يزیر  هماـنرب  یحارط و  رد  هچ  تـالوصحم و 
یناسنا لماوع  یسدنهمای  یمونوگرا  ینعی  دبای . یم  ققحت  تایلمع  ارجا و  لحارم  رد  اتدمع  راک  طیارـش  هب  هجوت  هک  هدیدرگ  صخـشم 

تاراکتبا هک  ارچ  دنریگ  یم  رارق  رظندم  راک  طیحم  هرابرد  حرطم  تایاکـش  رثا  رد  ای  دندرگ  یم  زاغآ  تالکـشم  داجیا  زا  سپ  ای  رتشیب 
میمـصت رد  يدازآدنیارف  يزیر  همانرب  هیلوا  لحارم  اب  هسیاقم  رد  ابقاعتم و  دـنوش . یمن  ماجنا  اه  یـسررب  ریاسای  يزاسلدـم  دـننام  یحارط 

تازیهجت و ریمعت  نوچ  يدراوم  هب  دنوش و  یم  هنیزه )  مک   ) هداس اتدمع  يریگـشیپ  تامادقا  اب  طبترم  ياهباختنا  هدش و  دودـحم  يریگ 
ياـهروشک رد  . دـنبای یم  لـیلقت  نارگراـک  راـتفر  حالـصا  تهجرد  شـالت  دـنریگ و  یم  رارق  هدافتـسادرومرضاح  لاـحرد  هـک  یلیاـسو 

هب تلاح  نیا  زا  ورـشیپ  ناریدم  نایامرفراک و  یتح  نارگراک و  زا  يرایـسب  اه  هیداحتا  یمـسر  یتلود  عجارم  ناراذگنوناق  يوانیدناکـسا 
دیدج شرگن  نیا  يارجا  ياهـشور  رازبا و  درومرد  ار  ییاه  هیـصوت  روکذـم  ياههورگ  یمامت  دـننک . یم  دای  بولطمان  یتیعـضو  ناونع 

یم بلط  راک  طیحم  طیارش  یناسنا و  لماوع  یسدنهم  یمونوگراطیارش و  اب  هچراپکی  يدیلوت  ياه  متـسیس  يزیر  همانرب  یحارط و  يارب 
نیا دربراک  ياهطرش  شیپ  هک  تسا  مزال  نیاربانب  دوش . یم  ثحب  هدافتسا  لباق  ددعتم  رازبا  اهـشور و  دوجو  درومرد  هلاقم  نیا  رد  دننک .

هب اهشرگن  نیا  تسا .  هدش  هئارا  توافتم  شرگن  شش  ریز  تمسق  رد  . دریگ رارق  صاخ  هجوتدروم  هعـسوت  قیقحت و  ياهـشخب  رد  تاکن 
فلتخم شرگن  شش  نیا  بیکرت  اب  دنهد . یم  لکش  ار  یعلـض  شـش  کی  ياه  هشوگ  هک  دنوش  یم  ییاسانـش  لآ  هدیا  ییاهلدم  ناونع 

دنیارف يارب  ار  ییاهلدم  ناوت  یم  یمونوگرا  یناسنا و  لماوع  نوتم  زا  یخرب  ردیتنس  شرگن   - 1. دیآ یم  دیدپ  یعقاو  سوملم و  یشرگن 
هب دوش  لابند  نازیر  همانرب  ناحارط و  میت  طسوت  دـیاب  هک  یلحارم  زا  يرـس  کی  ناونع  هب  یحارط  دـنیارف  اهلدـم  نیا  رد  تفاـی .  یحارط 

نیب فیاظو  موس  دنوش . ییاسانش  دیاب  زایندروم  فیاظو  مود  دوش . هلومرف  متـسیسرایعم  فادها و  دیاب  ادتبا  تسا .  هدش  هدیـشک  ریوصت 
. دزاس یم  رسیم  ار  نیشام  ناسنا و  نیب  لماعت  هلمجزا  رازفا  تخس  رازفا و  مرن  تخاس  ناکما  رما  نیا  دنبای . یم  صیصخت  نیـشام  ناسنا و 

عمج اج  کی  رد  نادـنمراک  رازفا و  مرن  رازفا  تخـس  ارجا  هلحرم  رد  ددرگ . یمزاغآ  ناـنکراک  شزومآ  باـختنا و  ناـمز  مه  تروص  هب 
یم تروص  هچراپکی  تروص  هب  ییزج  ياهیگژیو  یلک و  فادها  اب  یمونوگرا  جرد  قیرطزا  یمونوگرا  كرد  ساسا  نیارب  دـنوش . یم 

. ددرگ نیمـضت  دـیاب  نآ  بسک  شناد  لقادـح  تایـصوصخو و  فادـها  نیا  هب  خـساپ  رد  ناحارط  شناد  تیاـفک  نآ  تازاوم  هب  دریگ .
زا يریگ  هرهباب  ناربراک  ای  ناصصختم  یبایزرا  قیرطزا  ناوت  یم  ار  راک  نیا  دنوش . یبایزرا  رایعم  نیا  هب  هجوتاب  دیاب  یحارط  تاداهنشیپ 

ناژدنارگ رمورک و  1991 و  گربنزور -  نمساک و   1991  - نوسلیو تلروک و   1974 نوتلگنیـس -  . ) دیناسر ماجنا  هب  اهتکام  اه و  هشقن 
دوش یم  ضرف  دهد . یمن  حرـش  ار  اهیگژیو  داجیا  يراذگفده و  هوحن  شرگن  نیا  . دـندرک هئارا  یلاع  یقیرط  هب  ار  شرگن  نیا  ( 1997 - 

رد هدـنام و  یقاـب  زین  يدـعب  لـحارمرد  هک  یلکـش  هب  درک  هلومرف  لـحارم  نیلوا  رد  ناوت  یم  ار  حـضاو  صخـشم و  حیرـص  فادـها  هک 
ساسا رب  هک  درک  یبایزرا  ار  ییاهلح  هار  ناوت  یم  هک  دوش  یم  ضرف  تیاهنرد  . دنشاب دنم  هرهب  هطوبرم  نوناق  هدعاق و  زا  يریگ  میمـصت 

(1970 يرما -  دورسروت   ) یعامتجا یکینکت  شرگنیعامتجا  یکینکت  شرگن   - 2. دنا هدش  داجیا  کیتامتسیس  روط  هب  یمک و  تاعالطا 
دـشک یم  ریوصت  هب  ممتم  هعومجمریز  ود  یحارط  ناونع  هب  ار  یحارط  دـنیارف  شرگن  نیا  یلو  دراد . یتنـس  شرگن  اب  يدایز  ياـهتهابش 

. دنرادروخرب دوخ  صاخ  رایعم  زا  اه  متـسیس  نیا  زا  کیره  . دـیلوت دـنیارف  یعامتجا  هعومجمریز  یکینکت و  هعومجمریز  زا  دـنترابع  هک 
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دهد یمن  هئاراار  یهجوت  ینف  متسیس  یحارط  رایعم  یتنس  تروص  هب  تسا .  ود  نیا  بیکرت  يزاس  هنیهباج  نیا  رد  یلـصا  هفیظو  نیاربانب 
زا یخرب  یکینکت ،  متـسیس  تسا .  هدـش  هلومرف  تیریدمطـسوت  هک  ددرگ  یم  روصت  يرو  هرهب  یفیک و  ياهزاین  اب  ناسکی  تروص  هب  و 

بیکرت نادـنمراک  لـغاشم  رد  ناوت  یم  هنوگچ  ار  اـهتیلاعف  نیا  هک  دـنک  یمن  صخـشم  یلو  دـنک  یم  فیرعت  ار  هجوـت  لـباق  ياـهتیلاعف 
رارق رظندم  یعامتجا  هعومجمریز  زا  لصاح  ياهرایعم  هب  صاخ  یهجوت  اب  دیاب  هک  دوش  یم  لیدـبت  یحارط  تیلاعف  هب  رما  نیا  تخاس . 

هب ناوت  یم  لاـثم  ناونع  هب  دریگ . یم  رارق  رظندـم  دوش ، یم  هتخانـش  باذـج  لغـش  کـی  ناوـنع  هب  هچنآ  هب  هجوـت  اـب  دراوـم  نیا  دریگ .
يرما دورـسروت و  طسوت  ناشراک  اب  طابترارد  مدرم  مامت  یلـصا  ياهزاین  زا  يا  هعومجم  ناونع  هب  هک  لغاشم  یناور  یحور -  ياـهزاین 

یلو دوش  یم  هیـصوت  نادرگدوخ  همین  ياههورگ  داجیا  لغـش و  يزاس  ینغ  لغاشم ،  یحارطرد  بلغا  درک . هراشا  هدش  هلومرف  ( 1970)
ندـیناجنگ تروـص  هب  یلـصا  هدـیا  . دـنهد یمن  هئارا  لـغاشم  رد  راـک  ياـهتیلاعف  بـیکرت  يارب  ار  يددـعتم  ياهـشور  دوـجوم  كرادـم 

یکی  . تسا هورگ  هب  هدش  هداد  صیصخت  فیاظو  ای  لغش )  يزاس  ینغ   ) دارفا هفیظو  رد  طبترم  لرتنک  ییارجا و  يزیر ،  همانرب  ياهتیلاعف 
سیرتام شور   ) یهورگ ای  يدرف  هباشم  فیاظو  هراداو  فارحنا  یحالـصا و  ياهتیلاعف  ییاسانـش  ندـناجنگ  راک  نیا  ماـجنا  ياهـشور  زا 

دنیارف رد  تیریدـم  نادـنمراک و  نیب  یعاسم  کیرـشت  رب  یعاـمتجا  ینف  شرگن  بیکرت  يزاـس  هنیهب  نیا ،  رب  هوـالع   . تسا تاـفارحنا ) 
هب تسا  دـیلوت  دـنیارف  یحارط  یمومع  كرد  هیاپرب  هورگ )  داجیا  ینعی   ) ینامزاس ياـنبریز  داـجیا  یلـصا ،  فدـه  دراد . دـیکات  یحارط 

یشنکاو ناونع  هب  ناوت  یم  ار  موس  شرگناه  هیداحتا  ساسارب  عبانم  هعـسوت   - 3. دوش لماش  ار  هعومجمریز  ود  ره  ياـهرایعم  هک  يوحن 
فالتخا یعامتجا  ینف  شرگن  تفرگ .  رظنرد  دـئوس  رد  اصوصخ  یعاـمتجا ،  ینف  شرگن  هنیمز  رد  هدـش  يروآ  عمج  تاـیبرجت  رباربرد 

اب هطبار  رد  یتافالتخا  دهد . یمن  رارق  ثحبدرومار  دـیلوت  دـنیارف  یحارط  رد  ناشیا  یعاسم  كارتشا  لامتحا  نانکراک و  ناریدـم و  نایم 
فیعض فرط  يارب  یعبانم  داجیا  تالامتحا  رب  شرگن  نیا  نیاربانب  دراد . دوجو  یلام )  عبانمو  تاعالطا  شناد ،   ) عبانم تردق و  قئالع ، 
تـسا ینامزاس  يانبریز  ساسارب  هکلب  تسینزکرمتم .  صخـش  کی  هیاپرب  شرگن  نیا  تسا .  زکرمتم  نارگراک  ینعی  تکراشم ،  نیا  رت 

ناریدـم و نیب  تارکاذـم  ناونع  هب  تکراـشم  یـساسا ،  روط  هب  (. گربردـناس 1992  ) تسا هدـش  رارقرب  داجیا و  اه  هیداـحتا  طـسوت  هک 
ماجنا تبـسن  ناـمه  هب  اـه و  میت  یحارط  رد  ناـنکراک  تکراـشم  شزومآ  شرگن  نیا  فدـه  تسا .  هدـش  هدیـشک  ریوصت  هب  نارگراـک 

رد هک  یتایبرجت  تلع  هب  . دریگ یم  تروص  نارگراک  یعمج  قئالع  رظن  هطقن  زا  یحارط  هفیظو  كرد  قیرط  زا  رما  نیا  تسا .  تارکاذم 
هیبش راک و  ياهتیلاعف  لیلحتو  هیزجت  حرش  هب  هژیو  ياهـشور  تسا .  هدیدرگداجیا  ییاهـشور  هدش ،  هیـصوت  اهتیلاعف  نیا  یگنوگچ  هنیمز 
ياه هعومجم  رد  نکیل  دنتـسه ، يزیر  هماـنرب  یتنـس  ياـه  هویـش  اهـشور و  نیا  دـنا . هدوب  یلـصا  هزادـنا  هب  ییاـهتکام  تخاـس  يزاـس و 

لمعرد یلو  دـنوش  یم  هدـید  یتاـعالطا  ياـه  متـسیس  یحارط  رد  صوصخ  هب  هطوـبرم  نوـتم  رد  شرگن  نیا  . دـنا هتفرگ  رارق  یعاـمتجا 
نیعرد تسا .  راک  طیحم  رد  طابترا  تردـق  رب  هدرتسگ  رثا  نآ  لـیالد  زا  یکی  هک  هتـشاد  دوجو  هجیتن  بسک  تفرـشیپ و  رد  یتالکـشم 

هک تشاد  هجوـت  ناوـت  یم  دراد . یگتـسب  يا  هقطنم  اـی  یموـب  ياـه  هیداـحتا  رد  عباـنم  شزیگنا و  داـجیا  هـب  شرگن  نـیا  تیقفوـم  لاـح 
تیاهنرد و . دـنرادروخرب شرگن  نیا  ندروآرد  تیعقاو  هب  يارب  زاـیندروم  ییابیکـش  شزیگنا و  زا  نارگراـک  زا  یمک  رایـسب  ياـههورگ 

يارب يزاـین  شیپ  ناونع  هب  دـنزادرپ  یم  روما  لیهـست  هب  هک  يدارفا  ناونع  هب  نارواـشم  اـی  ناـققحم  روـضح  هار  یلعف  براـجت  ساـسارب 
داجیا یعامتجا  یکینکت  درکیور  ساسارب  هک  يرگید  مهم  شرگنرانیمس  هرواحم -  شرگن   - 4. دسر یمرظن  هب  تدملا  لیوط  ياهتیلاعف 

رد تکراـشم  داـجیا  یگنوگچ  هنیمز  رد  يرتشیب  هعـسوت  ناونع  هب  ناوت  یم  ار  شرگن  نیا  تسا .  رانیمـس  هرواـحم -  شرگن  تسا  هدـش 
نامزاس و تیریدـم ،  ، ) دـش ماجنا  دـئوس  رد  هک  هدـمع  یتاقیقحت  همانرب  کـی  رد  شرگن  نیا  درک . ریـسفت  یحارط  دـنیارف  کـی  رـسارس 

شرگن نیا  كرامناد  يا  هفرح  تشادهب  تامدخ  تاسـسوم  زا  يدادـعت  رت  شیپ  یلو  (. 1990 نسواتسوگ -  . ) دیدرگداجیا تکراشم ) 
ساسارب هک  تسا  يزیر  همانرب  دنیارف  يارب  يا  هنیمز  داجیا  شرگن  نیا  فده  (1993 نرونزور -  نسرال و  لدالب ،  . ) دـنا هدرک  هبرجت  ار 

رظنزا هک  دریگ  یم  تروص  يدراوم  یمامت  هنیمز  رد  ینامزاس  هعـسوت  يرارقرب  ای  هدـمع  تالکـشم  لح  رد  یعاـسم  كارتشاو  يراـیمه 
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 . تفرگ لکـش  هاگنب  دنچ  ای  کی  ناگدـنیامن  اب  یهورگ  (. 1998 نیول -  دوو ، نیرگ   ) دنتـسه تیمها  ياراد  طبترم  ياـههورگ  یماـمت 
دنم هقالع  هعـسوت  راک  هب  تسیاب  یم  دارفا  نیا  دنـشاب . يا  هدنیامن  ياراد  ینامزاس  ياه  هدر  یمامت  هک  دـندش  باختنا  يا  هنوگ  هب  اضعا 

رییغت دنیارف  هب  طوبرم  يریگ  میمصت  راتخاس  رد  مهم  رصانع  بیترت  نیدب  . دننک سکعنم  نامزاس  رد  ار  هدمع  نارادماهـس  تارظن  هدوب و 
یلاوتم تروص  هب  نآ  لحارم  هک  دندرک  تکرش  هزورود  رانیمس  کی  رد  دندوب و  هدش  لیکشت  وضع  ات 10  زا 6  بلغااههورگ  دش . هئارا 

ندرک هلومرف  يارب  مزال  تاکرادت  نییعت  هدمع و  عناوم  ییاسانـش  هلمجزا  باذـج  يا  هدـنیآ  هب  طوبرم  ياهوزرآ  حیرـشت  هدـش و  میظنت 
یلو تسا ،  زکرمتم  ینامزاس  بیکرت  يزاس  هنیهب  رب  یعامتجا  یکینکت  شرگن  هچرگا   . تفرگ یمربرد  ار  صاـخ  یتاـیلمع  ياـه  هماـنرب 
نیا . دراد دـیکات  اهتیلاعف  ياهحرط  بیکرتو  تاموزلم  تاکرادـت  تیعقوم ،  كرتشم  كرد  داـجیا  يارب  یعاـمتجا  دـنیارف  رب  درکیور  نیا 

ار ییاهلیلحت  لقتسم  عبانم  یلو  دندوب  یضار  رانیمسزا  ریگرد  ياههورگ  یمامت  بلغا  تسا .  هدش  یسررب  اهتکرش  زا  يرایسب  رد  شرگن 
ناسنا رب  زکرمتم  یحارط  شرگنناسنا  رب  زکرمتم  یحارط   - 5. دوب هتفرگن  رارق  رظندم  تدملا  لیوط  تارثا  اهنآ  ساسارب  هک  دندرک  رشتنم 

یلو تفرگ .  رظنرد  یعامتجا  یکینکت  شرگن  زا  هتفای  هعـسوت  یلدم  ناونع  هب  ناوت  یم  زین  ار  کیرتموپورتنآ )  دـیلوت  متـسیس  داجیا  ای  )
كوربنزور  ) تسا هدوب  ناسانـش  هعماجو  يژولونکت  نازیر  همانرب  نایم  رظن  لدابت  داجیا  دیما  اب  دیلوت  دـنیارف  یحارط  رب  زکرمتاج  نیا  رد 

، ارجا يزیر و  هماـنرب  ندرک  یکی  هطـساو  هـب  ناـسنا  رب  زکرمتم  دـیلوت  ياـه  متــسیس  (. رنوـئار 1991 نسومــسار و  تبروـک ،  ، 1980 - 
دارفا و یگتـسیاش  مالعا  يارب  ییاههار  ، دشاب يژولونکت  راک و  دنیارف  لرتنک  هب  رداق  ربراک  هکنیا  عقوت  رییغت  مدع  ربارب  رد  تارییغتداجیا 

فادها نیا  (. 1990 نوتـسلور -  زلراچ ، زلراچ ،  ) دنا هدـش  فیـصوت  دـشاب  لماعترد  زین  یعامتجا  رظنزا  هک  نمیا  يراک  طیحم  نیمـضت 
اهتیلاعف و ینامز  راتخاس  دنور و  یمراک  هب  دیلوت  ياه  متـسیس  یبایزرا  رد  هک  دنا  هدش  داجیا  هناگ  شـش  ياهرایعم  زا  يا  هعومجم  يارب 
هب اهرایعم  نیا  سپـس  . دـنرادربرد ار  سرتسا  لرتنک  تارییغت و  لرتنک ،  فاطعناو  اهتیلوئـسم  یعامتجا  تاـطابترا  دازآ  تاـکرح  لاـمتحا 
رد شرگن  نیا   . تسا هطوبرم  نادنمراک  تکراشم  ساسا  رب  اهنآ  راک  ياهـشور  هک  دنوش  یم  لصتم  يزیر  همانرب  دـنیارف  ساسارب  یلدـم 

قیقحت رد  دـش . عقاو  شیامزآ  دروم  دـش و  ماجنا  اپورا  هیداحتا  ياههاگنب  رد  هک  دـیدرگ  داجیا  یلام  یتاـقیقحت  یتاـعلاطم  هماـنرب  کـی 
یموـنوگرا  - 6  . تسا زاـین  روـما  هدـننک  لیهـست  رفن  کـی  هـب  نآ  ماـجنا  يارب  یلو  هدوـب  یلمع  شرگن  نـیا  هـک  دـش  صخـشم  روکذـم 

هدش هتخانش  یناسنا  لماوع  یـسدنهم  ناصـصختم  اه و  تسیمونوگرا  نایمرد  یبوخ  هب  یتکراشم ،)  یمونوگرا   ) شرگن نیرخآیتکراشم 
ییاهن ربراک  دـنداد :...: هئارا  لیذ  حرـش  هب  ار  يا  هداـس  فیرعت  ناـشیا  دـیدرگ . هئارا  ( 1981  ) اداـمیا وروـن و  طـسوت  شرگن  نیا  تسا . 

رازبا زا  يرـس  کـی  هزورما  (. اداـمیا 1991  ) تسا ریگرد  يژوـلونکت  يارجا  داـجیا و  رد  لاـعف  یتروـص  هـب  یموـنوگرا )  یلـصا  عـفنیذ  )
 . تسا هدافتـسا  لـباق  زین  تواـفتم  یگنهرف  ياـهرتسب  رد  یتح  هدوب و  یلمع  اـهنآ  رثکا  يارب  شرگن  نیا  داد و  هئارا  ناوت  یم  ار  فلتخم 

نیا یخرب  يارب  . درک هراـشا  تواـفتم  موهفم  ود  هب  یتکراـشم  یمونوگرا  فـیرعت  يارب  ناوـت  یم  هک  دـهد  یم  ناـشن  یقیقحت  تاـعلاطم 
هک دـنراد  هراشا  یلمع  هب  نیریاس  تسا .  راک  فیاظو  هبطوبرم  ياـه  هداد  لاـقتنا  رد  نادـنمراک  هب  لاـعف  یـشقن  ياـطعا  ینعم  هب  موهفم 

نیا . دـنوش یم  ریگرد  اهتمـسق  یمامت  رد  لآ  هدـیا  تلاـحرد  يزیر و  هماـنرب  دـنیارف  اـی  یحارط  لـحارمزا  يرتشیب  تمـسق  رد  نادـنمراک 
نایم اهشقن  میسقت  ریخا ، شرگن  نیا  رد  دنریگ . یمربردار  دیدج  متسیس  تایلمع  ارجا و  اهلح و  هار  داجیا  ات  تالکـشم  ییاسانـش  لحارم 

- ورلآ ورکنیرب  ، 1994 نسنی -  ، 1994 نرونزور -  نسرال و  لدـالب ،  ، 1991 ادامیا -   ) تسا ثحب  یلـصا  عوضوم  ناگدـننک  تکراشم 
راـتخاس ضوع  رد  تسا .  هدـش  فیـصوت  ییاـهتیقفوم  هتفگ  شیپ  تاـعلاطم  رد  ناصـصختم ،  ياهـشرگن  اـب  هسیاـقم  رد  ـالومعم  (. 1993

بلغا دـنا . هدـیدرگ  عقاو  هجوتدروم  رتمک  دنتـسه ، هعلاطم  ياـهتیلاعف  داـجیا  مهم  ياـه  هدـننک  نییعت  زا  هک  تردـق  راـتخاس  یناـمزاس و 
تروص هب  بلغا  صاخ  يدنیارفو  دریگ  یم  تروص  اه  تسیمونوگرا  طسوت  نادـنمراک  ناریدـم و  نتخاس  دـعاقتم  هطـساو  هب  تکراشم 

ریخا لاـس  یلا 40  لوط 30  رد  هک  دـش  هداد  ناـشن  هاـتوک  هلاـقم  نیا  رداهلدـم  بیکرت  دوش . یم  لرتـنک  تسیموـنوگرا  طـسوت  يداـینب 
هیهت دیلوت  يزیر  همانرب  ییاهدنیارف  رد  راک  طیحم  هب  طوبرم  دراوم  ای  یناسنا  لماوع  یسدنهم  یمونوگرا و  ندیناجنگروظنم  هب  ییاهلدم 
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لیذ حرـش  هب  دراوم  نیا  زیامت  هوجو  درک . زیامتم  رگیدـکی  زا  يرتشیب  ياههار  زا  هدافتـسا  اـب  ناوت  یم  ار  فلتخم  ياهـشرگن  دـنا . هدـش 
ریدـم و ناـیم  طاـبترا  تخانـش  نادـنمراک و  شقن  كرد  رییغت *. ياهدـنیارف  هماـنرب و  رب  مکاـح  یعاـمتجا  بوچراـچ  كرد  دنتـسه *:

كارتشا تروص  رد  یتح  نوگاـنوگ  رازبا  اهدـتم و  زا  يریگ  هرهب  دنتـسه *. زکرمتم  راـک  زا  یتواـفتم  ياـه  هبنج  رب  اـهنآ  نادـنمراک *. 
هب اهـشرگن  نیا  رتشیب  تسین .  یلایخ  روکذمدیاقع  زا  کی  چیه  نیاربانب  تسا .  هدـیدرگ  صخـشم  یـسررب و  دراوم  یمامت  ندوب  یلمع  .

ناونع هب  ناوت  یم  ار  اهشرگن  نیا   . تسا هتفهن  ینمض  یشرگن  کیره  سپ  رد  دنا و  هدش  لیدبت  اه  هتشر  زا  يرایـسب  یـسرد  ياه  همانرب 
يژولونکت و يزیر  همانرب  يژتارتسا  یلوتم  ناسانـشراک  ناریدم و  يارب  لح  هار  ناونع  هب  دیلوت و  ياهدـنیارف  داجیا  يارب  ییاه  لآ  هدـیا 

هلومرفاهشرگن نیا  ینعی  دنوش  هتفرگ  رظنرد  لآ  هدیا  ياهلدم  ناونع  هب  دیاب  فلتخم  ياهشرگن  . داد رارق  ییاسانـشدروم  ینامزاس  هعـسوت 
تیعـضو کی  رد  هک  موهفم  نیدـب  دـنراذگب . شیامن  هب  اهدرکیور  ریاس  اب  هسیاقم  رد  ار  درکیور  کـی  هژیو  تایـصوصخ  اـت  دـنا  هدـش 

، دنریگ یم  رارق  هدافتـسا  دروم  رییغت  يارب  هک  هژیو  يژتارتسا  کی  يارب  اهـشرگن  نیازا  يرتشیب  دادعت  ای  ود  زا  هدافتـسا  هک  تسا  یبیکرت 
دنراد و رارق  یبیکرت  رـصانع  سپرد  هک  یتایـضرف  رب  ات  دنک  کمک  يژتارتسا  کی  ناحارط  هب  دناوت  یم  لآ  هدیا  لدـم  ددرگ . یمرـسیم 

یناسنا لماوع  ندناجنگ  هوحن  هرابرد  يددعتم  تایرظن  نونکات  تشذـگ  هک  هچنآ  هب  هجوتابیریگ  هجیتن  . دـنراذگ رثا  یلامتحا  تالکـشم 
نیا دوجو  اب  تسا .  هدش  هداد  ناشن  نآ  ندوب  یلمع  هرخالاب  هتفرگ و  رارق  یسرربدروم  هدشداجیا ،  يزیر  همانرب  دنیارف  رد  یمونوگرا )  )
نیاو دنا  هدـشن  عقاو  ریثات  تحت  اههاگنب  رد  يزیر  همانرب  کیژولونکت  تارییغت  رب  مکاح  شور  یلکروط  هب  هک  داد  صیخـشت  ناوت  یم  ، 

عفترم دیاب  هک  یتالکشم  ییاسانش  يارب  نیاربانب  . دماجنیب اه  هویش  اهشور و  رازبا ، داجیا  يامنرود  هرابرد  ههبش  داجیا  هب  تسا  نکمم  رما 
. دراد دوجو  يدایز  ياهخـساپ  لاوس  نیا  يارب  هناتخبـشوخ  ؟  تسا زاین  یـشناد  هچ  هب  دنوش  هداد  صیخـشت  دیاب  هک  یتالامتحا  دندرگ و 

رییغت هب  طوبرم  میهافم  ینامزاس  يروئت  رد  تسا .  رییغت  لـماع  شقن  هعـسوت  اـههاگنب و  رد  تارییغت  ياهدـنیارفرتهب  كرد  اـهنآ  زا  یکی 
یناسنا لماوع  یمونوگرا ،   ) رییغت لماع  هب  هک  لغـش  اب  طبترم  ياه  يروئتو  اهلدم  میهافم ،  هک  یلاحرد  دنتـسه  صیخـشت  لباق  ینامزاس 

هب هک  تساج  نیا  رد  دـندرگ . یمرادروخرب  رمتـسم  یتیولوا  زا  نامزاس  دـنمتردق  دارفا  طسوت  تردـن  هب  بلغا  دـنطوبرم ، ( راک طیحم  اـی 
ناصصختم تسا .  هدوب  يا  هفرح  تشادهب  تامدخ  هدهع  رب  شلاچ  نیا  يوانیدناکسا  ياهروشک  رد  تسا .  زاین  اهلدم  یـسررب  داجیا و 

يروئت شناد  نآ  هطـساو  هب  هک  يا  هفرح  تشادهب  تامدخ  ياه  متـسیس  يرارقرب  نامز  زا  اصوصخ  دوخ و  تایبرجت  ساسارب  هتـشر  نیا 
صصختم و نیوانع  تحت  ممتم  شقن  ود  رد  ار  دوخ  راک  تفای ،  لباقت  هرواشم  دروم  یقیقح  طیارش  اب  یهاگشناد  تالیصحت  زا  لصاح 

شناد ساسارب  هک  تسا  هیـصوت  هئارا  ای  تواضق  ناسانـشراک  یلـصا  هفیظو  ورلآ 1993 .) رکنیرب و   ) دنا هدرک  يدـنب  هقبط  دـنیارفرواشم 
مه يرظن  ناشیا  رگا  یتح  نامزاس  رد  نآ  جرد  دارفا و  تکراـشم  قباـطت  هوحن  دریگ . یم  ماـجنا  صاـخ  یعوضوم  هراـبرد  ناـشیا  قیمع 

رظندروم عوضوم  ماجنا  لیهستدنیارف  رواشم  یلصا  هفیظو  دهد . یمن  لیکشت  ار  ناشیا  فیاظو  یلـصا  عوضوم  دنـشاب ، هتـشاد  نآ  هرابرد 
رظندم یمونوگرا  عوضوم  هب  یگدیسر  يارب  نامزاس  ندرک  دنمتردق  فدهاب  ار  دنیارف  رواشم  شقن  تیمها  دارفا  نیا  تسا .  نامزاس  رد 
قئالع ياراد  هک  تسا  هدـش  فیرعت  يرادمتـسایس  ناونع  هب  درف  نیا  شقن  تسا .  تارییغت  لماع  شقن  هرابرد  موس  روصت  . دـنا هداد  رارق 

تهجرد ششوک  شناد و  ساسارب  تردق  يانبم  داجیا  ناشیا  هفیظو  تسا .  رثوم ) هناریگشیپ  تامادقا  يارجا  نمیا و  راک  طیحم   ) صاخ
میهفت و هب  دناوت  یم  رییغت  لماع  شقن  رییغت و  ياهدـنیارف  زا  يدـیدج  كرد  رـضاح  نتم  رد   . تسا هتفرـشیپ  نمیا و  يراک  طیارـشداجیا 

دناوت یم  رما  نیا  دوش . رجنم  اههاگنب  رد  بولطم  يراک  طیارش  یناسنا و  لماوع  یـسدنهم  یمونوگرا و  يارب  یتیولوا  داجیا  هب  تیاهنرد 
هتشون كرامناد  هاگشناد  داتسا  نوسنجاگنالرپ  ار  هلاقم  نیا  دماجنیب * . هدش  هئارا  ياهشرگن  یمامت  ياه  تسکش  اهتیقفوم و  ییاسانش  هب 

HUMAN FACTORS عبنم :  دـیدرگ . هئارا  دـش  رازگرب  اکیرمآ  رد  لاـس 2000  رد  هک  یموـنوگرا  یللملا  نیب  نمجنا  رانیمـس  هب  و 
AND ERGONOMICS IN THE PLANING OFPRODUCTION: PER LANGAA JENSEN

PROCEEDING OF THE IEA 2000/HFES 2000CONGRESS
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ددجم یسدنهم  میهافم  اب  ییانشآ 

يدامع يدیعس  همیلح 
يرایـسب دـیرخ  باـختنا و  تردـق  هک  تسا  هـتفرگ  یباتـش  ناـنچ  یتعنـص  عـماوج  تامدـخ  تـالوصحم و  رد  رییغت  يروآوـن و  همدـقم :

ماود  هام  دنچ  زا  شیب  اهالاک  زا  يرایسب  ندوب  ون  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ، هتفرگ  نایرتشم  زا  ار  تامدخو  تالوصحم 
هدرک نایامن  يداصتقا  ياههاگنب  یمامت  رد  يا  هنوگ  هب  ار  دوخ  ریثات  داصتقا  ندش  یناهج  اهالاک و  تامدـخ و  رد  رییغت  تعرـس  درادـن .
تار ـــــ ییغت نیا  اـب  ار  دوـخ  هک  ییاـهنامزاس  عـماوج و  . تسا هتفرگ  رارق  تارییغت  نیا  ریثاـت  تحت  مدرم  ماـمت  گـنهرف  راـتفر و  هک  تسا 

اهنامزاس و رد  تباقر  . دنتسه يدوبان  هبور  عماوج  هنوگ  نیا  رد  يداصتقا  ياههاگنب  دنراد و  یگدنام  بقع  ساسحا  دنا  هدرکن  گنهامه 
هظحل دسر . یم  رظن  هب  نکممریغ  لاحم و  تاقوا  رتشیب  اهنآ  هب  ندیسر  روصت  هک  دراد  یباتش  تعرس و  نانچ  ورشیپ  يداصتقا  ياههاگنب 

یعامتجا ياهراجنه  همه  يداصتقا و  ياههاگنب  رب  رییغت  تعرـس  . دوش یم  يداصتقا  ياههاگنب  يدوبان  یتح  فذـح و  ثعاب  گـنرد  يا 
رازاب نیا  رد  . دـماجنیب عماوج  نآ  یـشاپورف  هب  تسا  نکمم  دنـشاب  هتـشادن  عیرـس  رییغت  ناوت  یعاـمتجا  ياـهراجنه  رگا  هتـشاذگ و  ریثاـت 
رییغت يروآون و  لباقم  رد  طوقـس  زا  يریگولج  يارب  یلح  هار  دـناوت  یم  يداصتقا  ياههاگنب  داحتا  ایآ  تسین ؟ هراـچ  تعرـس  تباـقر و 

شـشوک و راک ، اب  دـیاب  دـنک  رییغت  اهگنهرف  دـنک ، رییغت  اهراتفر  دـیاب  ای  تسیفاک ؟ دـننک  رییغت  اـهنامزاس  رگا  ؟ دـشاب ورـشیپ  ياـهنامزاس 
تکرح هعسوت  هتفرـشیپ و  يایند  اب  گنهامه  ماگمه و  ناوت  یم  هنوگچ  میوشن  دوبان  ات  مینک  تباقر  يایند  اب  گنهامه  ار  دوخ  يروآون 

تالکـشم و هچ  ریخ ؟ ای  دننک  شهج  دنناوت  یم  یعامتجا  ياهداهن  يداصتقا و  ياههاگنب  اهنامزاس و  ایآ  ؟ داد همادا  دوخ  ياقب  هب  درک و 
رییغت مینک ، شهج  میناوت  یم  ام  میناوت ؛ یم  ام  میریذپب  هک  تسا  نیا  يراک  ره  ماجنا  لوا  طرـش  ؟ دراد دوجو  ندرک  شهج  يارب  یعناوم 

مظن و هب  میربـب و  اـبقر  زا  ار  تقبـس  يوگ  و  مینک ، یگدـنز  یناـهج  مینک و  رکف  یناـهج  میوش ، یناـهج  میناوت  یم  میهد . رییغت  میباـی و 
رییغت و درادن . تریاغم  ام  تاداقتعا  اب  ندش  یناهج  شهج ، رییغت ، میریذپب  هک  تسا  نیا  مود  طرـش  . میـشیدنیب يرـشب  یگدنز  رد  لداعت 

یعرـش تاداقتعا  اهتلم و  عفانم  ریاغم  هک  ییاج  ات  یعامتجا  ياهداهن  اهنامزاس و  يداصتقا ، ياههاگنب  راتخاس  رد  ندـش  یناهج  شهج و 
هتفایان هعسوت  ياهتلم  دندشن  رادیب  ی  ـــــ تعنص بالقنا  يادص  اب  هک  ییاهنآ  دسیون : یم  رورتسل » .» دنراد هعسوت  دشر و  ناکما  دشابن  اهتلم 
هیـشاح ملـسم  روط  ه  ــــ دـندنب ب یم  ادـص  نیا  رب  ار  دوخ  شوگ  هک  ییاـهنآ  تسا  هار  رد  رگید  ییادـص  نونکا  دـنا . هتفرگ  بقل  ینوـنک 

يزاسزاب يارب  يا  هویش  ددجم  یسدنهمددجم  یـسدنهم  . ددجم یـسدنهم  يادص  تسیچ ؟ ادص  نآ  دوبدنهاوخ . ادرف  يایند  ریقف  نانیـشن 
راشتنا اب  هک  تسا  رمه  لکیام  روسفورپ  هیرظن  نیا  حارط  درک . روهظ  تیریدم  تایبدا  رد  ههد 90  زاغآ  رد  هک  تسا . تیریدم  نامزاس و 

. تشاد هضرع  تیریدم  ناهج  هب  ار  ینامزاس  یـشیدنارگد  نیداینب و  میهافم  لاس 1991  رد  ویویر » سنیزیب  دراوراه   » هلجم رد  يا  هلاـقم 
زا شیپ  يرایسب  ثحابم  . دش رشتنم  لاس 1993  رد  یپمچ  زمیج  کمک  اب  ینامزاس » بالقنا  روشنم  ددجم  یـسدنهم   » ناونع اب  يو  باتک 

يروآون ، TQM نزیاک ، رییغت ، تیریدم  تیریدم ، نامزاس  دوبهب  لثم  دوب  حرطم  تیریدـم  نامزاس و  يزاسزاب  صوصخرد  لاس 1991 
زا شیپ  یتیریدم  دتم  ریاس  زا  ار  ددجم  یـسدنهم  هک  هچنآ  اما  دوب . هدرک  لوغـشم  دوخ  هب  ار  تیریدـم  نازادرپ  هیرظن  ناریدـم و  هک  و ...

یسدنهم عیدب  هویش  درک  حرطم  یتیریدم  ثحابم  اهنامزاس و  رد  یبالقنا  يروئت  کی  ناونع  هب  ار  ددجم  یـسدنهم  تخاس و  زیامتم  دوخ 
هدش هتفرگ  راک  هب  تایبدا  هب  هجوت  نودب  ددجم  یسدنهم  تخانـش  . دش یم  يزیر  حرط  دنیارف  حالـصا  یـسررب و  ساسارب  هک  دوب  ددجم 

، دشاب یتیریدم  ياهیروئت  ریاس  اب  يروئت  نیا  لماعت  ددجم  یـسدنهم  تخانـش  يارب  هار  نیرتهب  دـیاش  تسین و  نکمم  تیریدـم  مولع  رد 
راچد تیریدم  ياهیروئت  زا  یلگنج  نایم  رد  دنا  هتفرگ  راک  هب  یتح  دنا و  هتخادرپ  ددجم  یسدنهم  هعلاطم  هب  هک  یناسک  زا  يرایـسب  اریز 
ددجم یسد  ـــ نهم ناحارط  ینارگن  تابجوم  دنا و  هدرک  یفرعم  ددجم  یسدنهم  ناونع  هب  ار  یضقانتم  ياهنوجعم  دنا و  هتشگ  یمگردرس 

ریاـس اـب  ار  ددـجم  یـسدنهم  میا و  هدـیزگ  ددـجم  یـسدنهم  يارب  ار  یلماـعت  هویـش  هلاـقم  نیا  رد  . دـنا هدرزآ  ار  اـهنآ  هدروآ و  مهارف  ار 
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یلاع ناریدم  میـشاب و  هدرک  هئارا  ددجم  یـسدنهم  زا  یقیقد  مهف  هکنآ  دیما  هب  میا  هداد  رارق  هعلاطمدروم  هدرک و  سایق  حرطم  ياهیروئت 
راـک هـب  ار  نآ  دـنربب و  یپ  ریذـپان  باـنتجا  ترور  ــ ـض کـی  ناوـنع  هـب  ددـجم  یـسدنهم  هویــش  عوـضوم و  تـیمها  هـب  زین  هبترمدـنلب  و 

عومجم هب  هک  يراتفر  مولع  ساسارب  تسا  یـشناد  نامزاس  دوبهب  تسیچ ؟ نامزاس » دوبهب   » يروئتنامزاس دوبهب  ددجم و  یـسدنهم  . دنریگ
يزاسهب رییغت و  هعـسوت و  رب  دوش و  یم  هدراذگ  ارجا  دروم  هب  نامزاس  یلاع  تیریدم  تکراشم  يراکمه و  اب  دراد و  رظن  نامزاس  لک  و 

ییاهن فده  دراد و  زکرمت  تدم  نایم  تدم  هاتو  ــ ياهتیرومام ک اهفدـه و  فارطا  رد  نامزاس  دوبهب  ياهتیلاعف  دزرو . یم  دـیکات  اهماظن 
کیکفت دیاب  هعـسوت  تیریدم  موهفم  نامزاس و  دوبهب  موهفم  نیب  هتبلا  . تسا ینامزاس  یـشخبرثا  تیافک و  هجرد  تمالـس و  شیازفا  نآ 

تروص هب  تیریدم ، يزاسهب  شرورپ و  تیریدم  دوبهب  زا  فده  . دنتـسه یتوافتم  ياههاگرظن  ياراد  ًاساسا  موهفم  ود  نیا  اریز  دش  لئاق 
هعـسوت و فارطا  رد  اهتیلاعف  ًاـساسا  دراد  هجوت  تیریدـم  يزاـسهب  شرورپ و  هب  هکنآ  نمـض  ناـمزاس  دوبهب  هک  یلاـحرد  تسا  يدارفنا 

دوبهب يارب  تدمدنلب  ياهـششوک  ار  نامزاس  دوبهب  . دـنراد یلک  متـسیس  درکلمع  رد  یتایح  شقن  هک  ددرگ  یم  زکرمتم  ییاهماظن  دوبهب 
يروئت زا  يریگ  هرهب  اب  شخبرثا  ینامزاس  گنهرف  تیریدم  قیرطزا  هژیوب  تالکشم  لئاسم و  لح  تایحدیدجت و  يزاسون و  ياهدنیارف 
نامزاس دوبهب  هاگدید  رد  دوش  یم  هظحالم  قوف  فیراعت  هب  تیانعاب  . دـنناد یم  ینادـیم  تاقیقحت  يدربراک و  يراتفر و  مولع  يروانف  و 

یـسدنهم هاگدـید  رد  یلو  تفای  تسد  ینامزاس  راتخاس  دوبهب  هب  ینامزاس  راتفر  دوبهب  لاـناک  زا  دـیاب  یناـمزاس  دوبهب  هب  ندیـسر  يارب 
فیرعت اب  ینامزاس  دوبهب  ددـجم  یـسدنهم  نیاربانبهجوتدنـسر ، یم  ینامزاس  راـتفر  دوبهب  راـتخاس و  دوبهب  هب  اهدـنیارف  دوبهب  زا  ددـجم 
تخانـش زا  هدافتـسا  اب  ددـجم  یـسدنهم  دوش . یم  رجنم  ینامزاس  دوبهب  هب  دوخ  ماع  يانعم  هب  اما  تسین  ینامزاس  راتفر  يرواـنف  رب  ینتبم 

دوبهب نینچمه  يراتفر ، مولع  تیریدم  يروانف  زا  هدافتـسا  اب  نامزاس  دوبهب  یلو  دسر  یم  ینامزاس  دوبهب  هب  اهنآ  حالـصا  ا و  ـ،ـــ هدنیارف
. دزرو یم  دیکات  اهدنیارف  متـسیس و  رد  یعفد  بالقنا  هب  ددجم  یـسدنهم  دراد و  دیکات  يزاسون  دنیارف  دوبهب  ندوب  تدمدنلب  هب  نامزاس 
هب اـهنت  هن  ددـجم  یـسدنهم  رد  دـنک و  یم  ـه  جوت دوبهب  رارمتـسا  اـبقر و  دـیدهت  هب  ناـمزاس  دوبهب  يروـئت  رد  یناـمزاس  يزاـسهب  ماـجنا 

ار ناکما  نیا  دشاب و  زین  هدنیآ  رد  اهیروانف  ياریذپ  هک  دنک  یم  یحارط  يا  هنوگ  هب  ار  دنیارف  هکلب  دراد  هجوت  يروا  ــ نف دیدج  تالوحت 
هب ینامزاس  تعدب  ینامزاس  تارییغت  ینامزاس  راتفر  دوبهب  تایبدا  رد  . دنوش یـسدنهم  ًارمتـسم  ًاددجم و  اهدنیارف  هک  دنک  یم  ینیب  شیپ 
یم یللملا  نیب  یلخاد و  طیحم  لک  ورازاـب  تعنـص ، حطـس  ناـمزاس و  حطـس  رد  راـتفر  اـی  دـنیارف  شور ، هدـیا ، کـی  اـب  ناـمزاس  قیبطت 

باختنا نامه  ددـجم  یـسدنهم  دـنا  هدرک  نا  ــ مگ یخرب  تسین و  حرطم  نامزاس  قیبطت  ثحب  ددـجم ، یـسدنهم  تاـیبدا  رد  یلو  . دزادرپ
راـیعم و کـی  دـیاب  هاوـخلد  تیعـضو  هب  ندیـسر  يارب  قیبـطت  يارب  دـندقتعم  اـهنآ  و  تسا .  BENCHMARKING  ) بساـنم يوگلا 

هزورما دندقتعم  بسانم  يوگلا  باختنا  يروئت  ناجورم  یخربدنا  هدیـسر  دوخ  فدـه  هب  دـننک  ارجا  ار  نآ  رگا  دنـشاب و  هتـشاد  صخاش 
تسا نیا  داقتعا  نیا  ینعممیراد  زاین  ام  هک  دننک  داهنشیپ  ار  ییاهنامزاس  تاعالطا ، تفایرد  زا  سپ  دنرداق  دوجوم  ياهرازفا  مرن  هنایار و 
رمتسم دوبهب  هب  داقتعا  هک  ددجم  یسدنهم  هاگدید  اب  هاگدید  نیا  ًانیقی  تسا . هدش  هبرجتو  داجیا  ًالبق  نامزاس  يارب  يروصت  هنوگره  هک 

یلعف یحارط  زج  هب  نامزاس  يارب  یلامک  تسا و  هدش  یحارط  نکمم  ياهراتخاس  مامت  هاگدید  نیا  اب  اریز  تسا . ریاغم  دراد  نامزاس  رد 
ثحب دـشاب . ددـجم  یـسدنهم  دـناوت  یمن  بساـنم  يوگلا  هکنیا  دراد  یم  ناـیب  راکـشآ  هک  يا  هتکن  نیرتمهم  و  تشاد . دـهاوخن  دوجو 
رازاب باختنا  تسا  یهیدب  دریگ و  یم  تروص  مزال  تامادقا  رازاب  نآ  عابشا  يارب  ددجم  یسدنهم  رد  هک  تسا  رازاب  رد  تباقر  يرترب و 

هاگدید کی  دراد . دوجو  هاگدـید  دـنچ  رییغت  هفـسلف  ردـینامزاس  رییغت  . دراد تریاغم  يزرودرخ  اب  بسانم  يوگلا  ناونع  هب  هدـش  عابـشا 
رادـفده هدـش و  يزیر  همانرب  رییغت  دـنوش ، یم  رایتخا  هنادازآ  هک  ار  یتارییغت  دـهد . یم  رارق  یـسرربدروم  رییغت  باـختنا  يارب  ار  راـیتخا 

طیارـش اب  دوخ  قابطنا  يارب  تسا  راچان  متـسیس  هک  دنمان  یم  رادفده  ریغ  ار  دنوش  یم  لیمحت  متـسیس  رب  رابجالاب  هک  یتارییغت  دنیوگ و 
قیمع هداس و  رییغت  هب  ار  رییغت  دنک و  یم  یـسررب  تاریثات  نازیم  رظنزا  ار  تارییغت  رگید  هاگدید  . دشاب هتـشاد  ددجم  يزیر  همانرب  دـیدج 

رد دنک و  یم  هیصوت  ار  یجیردت  تارییغت  هویش ، کی  رد  دهد ، یم  رارق  رظندم  ار  رییغت  ماجنا  نامز  رگید  هاگدید  . دنک یم  يدنب  میـسقت 
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، غولب یلاسگرزب ، یناوج ، یکدوک ، دـلوت ، زا  تسا  ترابع  اهنامزاس  یلماکت  رییغتهجوت  . ار یبالقنا  عیرـس و  یعفد ، تارییغت  لـباقم  هویش 
هب قیمع  ای  يا  هعسوت  تارییغت  دنیوگ . ار  رفن  یس  هب  رفن  هد  زا  نانکراک  دادعت  دشر  لثم  یحطس  هداس و  تارییغت  يراگزاس  رییغت  گرم ،

هدش يزیر  همانرب  رادفده و  رییغت  ددجم  یسدنهم  . دوش یم  هتفگ  يروآون  ای  يزاسون  يراتخاس ، لکـش  رد  رظندیدجت  نوچمه  یتارییغت 
، روـظنم نیمه  هب  دـنک . یم  ار  تارییغت  ینیب  شیپ  متـسیس  دوـش  لـیمحت  متـسیس  ر  ـــــ ناـمزاس ب نوریب  زا  رییغت  هکنآ  زا  شیپ  ینعی  تسا 
رد ترورض و  بسحرب  . دشاب قیمع  ای  هداس و  دناوت  یم  تارییغت  اما  تسا ، رمتـسم  یتیلاعف  ددجم  یـسدنهم  رد  اهدنیارف  حالـصا  دوبهب و 

قیمع يا و  هعسوت  دوش و  رجنم  راتخاس  رد  رییغت  هب  دناوت  یم  مه  دشاب و  یحطـس  دناوت  یم  مه  تارییغت  اهدنیار ، ــــ حالـصا ف بوچراچ 
هتشاد دصق  هک  یناسک  نیاربانب ، درادن . يراگزاس  یجیردت  تارییغت  اب  تسا و  عیرس  یعفد و  ددجم  یـسدنهم  رد  تارییغت  هفـسلف  دشاب .

یکرتشم تاکن  دنچره  دنا . هدش  هابتشا  راچد  دننک  قیفلت  ددجم  یسدنهم  شور  یبالقنا  تارییغت  اب  یعون  هب  ار  یجیردت  تارییغت  دنـشاب 
تـسا نکمم  رگید ، ترابع  هب  تسا . توافتم  ًالماک  راک  ماجنا  شور  اریز  دشاب  هتـشاد  دوجو  یناهگان  تارییغت  یجیردت و  تارییغت  نیب 

رد هکنیا  هرخالاب  دوب و  هدایپ  مه  هراوس و  مه  دـشر  ریـسم  رد  دـحاو  نآ  رد  درادـن  ناکما  یلو  دیـسر  دـحاو  هجیتن  کی  هب  هار  ود  ره  زا 
طقف ای  تسج  کسمت  ددـجم  یـسدنهم  هب  ناوت  یم  یناوج  هلحرم  رد  ایآ  تساجک ؟ ددـجم  یـسدنهم  هاگیاج  اهنامزاس ، یلماـکت  ریـسم 
ارجا لباق  ینامزاس  ره  رد  گرم  زا  شیپ  ات  یکدوک  هلحرم  زا  ددـجم  یـسدنهم  ؟ درب هانپ  ددـجم  یـسدنهم  هب  نامزاس  گرم  زا  لبق  دـیاب 

یلاسگرزب یناوج و  هلحرم  رد  يداصتقا  ياـههاگنب  زا  يرایـسب  دـننک و  یمن  یط  اـهتنا  اـت  ار  یلماـکت  ریـسم  هشیمه  اـهنامزاس  اریز  تسا 
يانعم هب  « ZEN  » رییغت و ياـنعم  هب  « KAI  » تغل زا  هک  تسا  ینپاژ  هژاو  کی  نزیاـک  تسیچ ؟ نزیاـکنزیاک  . دـنراد ریم  گرم و  ناـکما 
ترابع نزیاک  هفسلف  . نانکراک هیلک  تکراشم  رمتسم و  دوبهب  زا  دنترابع  هک  یساسا  هیاپ  ود  ياراد  موهفم  نیا  تسا . هدش  لیکـشت  دوبهب 

. رتهب رتالاب و  ياهدرادناتـسا  هب  لین  روظنم  هب  کچوک  ياهراک  نداد  ماجنا  رتهب  قیرط  زا  یگـشیمه  یجیردت و  هعـسوت  دـشر و  زا  تسا 
هک تسا  یموهفم  نزیاک  نامزاس . ای  تکرش  کی  رد  دارفا  همه  تکراشم  اب  مأوت  تسا و  یمئاد  یلوحت  رمتسم و  دوبهب  موهفم  هب  نزیاک 

دریگ و یمربرد  ار  تاداهنـشیپ و ... ماظن  عقوم و  هب  د  ـــ یلوت عماج و  تیفیک  لرتنک  & ییارگ ، يرتشم  لثم  ینپاژ  صاخ  ياه  هویـش  رتشیب 
ای هدـیچیپ  يروانف  هب  نآ  یعطق  زاین  مدـع  نزیاک  بلاج  ياـهیگژیو  زا  . دـنا هدـش  نزیاـک  اـب  فدارتم  ًاـبیرقت  ناـگژاو  نیا  تهج  نیمه  زا 

يارب دینک ، دیلوت  تیفیک  اب  يالاک  دـیناوت  یم  امـش   » تشاد راهظا  اه  ینپاژ  هب  باطخ  گنیمد  رتکد  . تسا يروانف  ياهدرواتـسد  نیرخآ 
هصخشم زین  دنیارف و  تیفیک  لرتنک  قیرطزا  دیناوت  یم  امش  دیرگنب . هدنیآ  هب  دینک ، قیقحت  هدننک  فرصم  هب  عجار  دیا  ــــــ رازاب ب رد  اقب 

اهنت دـینکن  یعـس  دیـسرب . دوصقم  هب  تادـیلوت  ددـجم  یحارط  هدـننک و  فرـصم  هرابرد  نینچمه  دـنریذپرییغت  نکمم  دـحرد  هک  ییاـه 
راک نیا  دـیروآرد . لرتنک  تحت  ار  دـنیارف  هراـبود  سپـس  دـینک و  ددـجم  یحارط  ار  لوصحم  هکلب  شورف  يارب  مه  نآ  دیـشاب  هدـنزاس 

برغ رد  دوش  هنیداهن  نپاژ  رد  هکنآ  زا  شیپ  دوبهب  تیفیک و  ثحب  «. دبای یم  شیازفا  نانچمه  تیفیک  دـبای و  یم  ـه  مادا هرابود  هرابود و 
يارب يروآون  دـیدج و  هنارکتبم و  ياهـشور  هب  برغ  دوـش  یم  هظحـالم  برغ  نپاژ و  رد  تیفیک  نزیاـک و  صوـصخرد  . دـش يزیر  یپ 

ثحابم روحم  تسین . يروانف  ياهدرواتـسد  نیرخآ  ای  هدـیچیپ و  يروانف  هب  يزاین  نزیاـک  شور  رد  یلو  دزرو  یم  دـیکات  تیفیک  ققحت 
هب داقتعا  نزیاک  نارادـفرط  تسا و  رازاب  زا  يرتشیب  مهـس  بحاصت  يارب  هدـشدیلوت  لوصحم  تیفیک  اپورا  برغ و  رد  يروآون  نزیاک و 

عیسو يراذگ  هیامرس  قیرطزا  دوجوم  عضو  رد  هدمآ  لمع  هب  یلک  تاحالصا  اب  يروآون  دندقتعم  دنراد و  یئزج  یجیردت و  تاحالصا 
نیرخآ هـب  هجوتاـب  اهدـنیارف  حالــصا  شور  ددـجم  یــسدنهم  شور  . تـسا هدــمآ  دوـجو  هـب  برغ  رد  دــیدج  تازیهجت  يرواـنف و  رد 

. مینک یم  زاـغآ  هنوگچ  مینک  زاـغآ  ًاددـجم  يرواـنف  ياهدرواتـسد  نیرخآ  هب  هجوتاـب  میهاوـخب  رگا  ینعی  تسا . يرواـنف  ياهدرواتـسد 
یمن هدـید  درادـن ، يروانف  ياهدرواتـسد  ن  ـــ یرخآ هب  یهجوت  هک  نزیاک  ددـجم و  یـسدنهم  هاگدـید  نیب  یکرتشم  هجو  چـیه  نیاربانب ،

دارفا و هکنیا  ددـجم ، يزیر  حرط  يارب  دـشاب . دـیاب  هک  هچنآ  هب  ددـجم  یـسدنهم  دـشیدنا و  یم  دوجوم  تیعـضو  دوبهب  هب  نزیاـک  . دوش
ماظن لثم TQM وJIT و  نزیاک  رتچ  تحت  هعومجم  نزیاک و  هاگدید  درادن . یتیمها  دـنداد  یم  ماجنا  هنوگچ  ار  اهراک  زورید  اهتکرش 
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تعنـص و رد  ناـگبخن  قیرطزا  ددـجم  یـسدنهم  یلو  دوش  یم  ارجا  ناـمزاس  فـلتخم  ياهـشخب  تد  ــــ عاـسم قـیرطزا  تاداهنـشیپ و ...
دوش یم  يزیر  حرط  ارجا و  ناصـصختم  ه  ـــــ لیـسو هب  ددـجم  یـسدنهم  ر ، ــــ گید ترابع  هب  دوش . یم  ارجا  ییارجا  نانکراک  يروا و  ــ نف

يراـکمه و قـیرطزا  يدـیلوت  ياـهتیلاعف  لـحارم و  هـیلک  رمتـسم  يزاـسهب   TQM. یعمج تکراـشم  اـب  نزیاـک  رتـچ  هعوـمجم  رد  یلو 
تیلاعف هنودرگ  زا  ًالک  ای  ددرگ و  يزاسهب  دـیلوت  لحارم  هیلک  تسا  نکمم  ددـجم  یـسدنهم  رد  اما  تسا  ناـمزاس  ياهـشخب  تدـعاسم 

، لوصحم تیفیک  هب  ندیسر  يارب  ددجم  یسدنهم  . دراد دیکات  نامزاس  یفاضا  ياه  هیال  فذح  يور  رتشیب  ددجم  یـسدنهم  دوش . جراخ 
لوصحم تیفیک  تسا و  یجیردت  رمتـسم و  دوبهب  نزیاک  رد  یلو  دزاس  یم  نیزگیاج  ار  دنیارف  نیرتهب  ای  دنک و  یم  حالـصا  ار  اهدنیارف 
يروآون تیقالخ و  اب  برغ  و  ددرگ ، یم  يرادرب  هرهب  سو  ــــــ کعم یـسدنهم  شور  زا  دوش و  یم  دا  ـــ جیا یجیردـت  رمتـسم و  دوبهب  اب 
نزیاکرد یلو  تسا  نکر  لصا و  ددـجم  یـسدنهم  يارب  نامز  طرـش  . دـشخب اقترا  ار  هدـشدیلوت  لوصحم  تیفیک  هک  تسا  نآ  لاـبند  هب 

مارآ تـکرح  تـسا و  مرفر  نزیاـک  یلو  تـسا  عیرــس  یبـالقنا و  ددــجم  یــسدنهم  تـسین . نـکر  رازاـب  مهــس  بحاـصت  يارب  ناــمز 
هک دنتـسه  مه  زا  توافتم  لقتـسم و  شور  ود  نزیاک  رتچ  تحت  هعومجم  نزیاک و  ددجم و  یـسدنهم  هک  تسا  صخـشم  نیاربانب ، . تسا
مه یکرتشم  هوجو  رگا  لاح  تشاد . رظنرگید  شور  هب  ناوت  یمن  اـهنآ  زا  کـیره  هب  ندیـسر  هار  رد  دنتـسین و  مه  اـب  ندـش  عمج  لـباق 
غو ــ بن رب  هیکت  زا  زین  برغ  هک  تسا  يردق  هب  ایسآ  قرش  نپاژ و  رد  عارتخا  دشر  تعرس  اما  درادن . یتیمها  حرط  يارجا  رد  دنشاب  هتـشاد 

یخرب هابتشا  بجوم  هک  يرگید  مهم  هتکن  . تسا هدروآ  ور  ددجم  یسدنهم  هب  هتخادرپ و  ی  ــــ شیدنا هراچ  هب  هتـشادرب و  تسد  ناعرتخم 
رظنرد ددـجم  یـسدنهم  ياج  هب  یهاگ  هک  تسا  ( REVERSE ENGINEERING  ) سوـکعم یـسدنهم  هژاو  تسا  هدرک  مهارف  ار 
بسانم یتایلمع  تاصخشم  اب  دیدج  لکش  مرف و  کی  رد  لوصحم  ددجم  تخاس   » دنا هدروآ  سوکعم  یـسدنهم  فیرعت  رد  دنریگ . یم 

اب اهنآ  ياه  یحارط  فشک  يارب  دوجوم  ياـه  متـسیس  تـالوصحم و  سوکعم  یـسدنهم  دـنیارف  یط  هک  دـنیوگ  ددـجم  یـسدنهم  ار  رت 
يروانف هعـسوت  زا  شزرااب  يارجا  نیا  راتخاس  دـیدجت  و  ( FORWARD ENGINEERING  ) میقتسم یسدنهم  لوصا  زا  هدافتـسا 
يروانف هب  یسرتسد  يارب  یشور  سوکعم  یسدنهم  هک  تسا  يراکشآ  هابتـشا  هک  دننادب  ددجم  یـسدنهم  نارادفرط  < «. دریذپ یم  ماجنا 
یحارط ياه  هشقن  كرادـم و  ندروآ  تسد  هب  رد  یعـس  ناققحم  سوکعم ، یـسدنهم  رد  . تسا دوجوم  تالوصحم  ای  يروانف و  يور  زا 

تاصخــشم و قـبط  لوـصحم  دــیلوت  تخاـس و  موزل ، تروـص  رد  یتعنــص  هـمین  يزاـس و  هنوـمن  لـحارم  یط  اـت  دــننک  یم  لوـصحم 
ای يرادرب و  هخـسن  يزاـس ، یپـک  يزاـس ، هباـشم  ار  سوکعم  یـسدنهم  تهج ، نیا  زا  دریذـپ . ماـجنا  وگلا ، لوصحم  ینف  ياهدرادناتـسا 

کی تیلاعف  دنیارف  رییغت  اب  هطبار  رد  تیریدم  رد  نیون  تشادرب  کی  ددجم  یـسدنهم  هک  یلاحرد  دـنا . هدرک  دادـملق  هناهاگآ  يدـیلقت 
هدـش رییغت  راچد  نامز  لوط  رد  نآ  ینعم  درادـن و  یعماج  فیرعت  هک  تسا  ییاه  هژاو  هلمجزا  يروآونیروآون  یـسدنهم  . تسا ناـمزاس 
قرف ( INVENTION  ) عارتخا اـب  ( INNOVATION  ) يروآوـن هک  یلاـحرد  دـنناد  یم  عارتـخا  دـننامه  ار  يروآوـن  یخرب  تسا .

يرتشم هک  تسا  یلوصحم  عارتخا  لـصاح  تسا و  دـیدج  یـشور  اـی  يزیچ  هب  یباـیتسد  عارتخا  تسا . عارتخا  زا  رتعیـسو  يروآون  دراد .
هک تسا  یلوصحم  يروآون  لصاح  هک  تسا  نیون  یـشور  اـی  يزیچ  دربراـک  اـی  یفرعم  يروآون  دنتـسه و  ناصـصختم  ناـققحم و  نآ ،
هب بلغا  تاـفاشتکا  اریز  دراد ، فاـشتکا  اـب  یکیدزن  یگتـسبمه  عارتـخا  . دنتـسه یلومعم  ناگدـننک  فرـصم  مدرم و  مومع  نآ  يرتـشم 

تیقـالخ هک  یلاـحرد  تسا  یبرجت  یملع و  ياـهتیلاعف  هجیتن  عارتخا  دراد . تواـفت  زین  تیقـالخ  اـب  عارتخا  یلو  دـنوش  یم  رجنم  عارتخا 
هدشدیلوت ياهالاک  تروص  هب  يداصتقا  ورملق  رد  هک  دوش  یم  لیدـبت  يروآون  هب  ینامز  عارتخا  . تسا يرنه  یـشنیرفآ و  یتیلاعف  ًامومع 

میـسقت دـنیارف  يروآون  لوصحم و  يروآون  یکیژولونکت ، يروآون  هب  ار  يروآون  زین  یخرب  دـنک . یلجت  هتفای  دوبهب  هزات  ياهدـنیارف  اـی 
ره ای  یتیریدم و  ياهـشور  ای  دیدج  تازیهجت  بلاق  رد   ) لوصحم دیلوت  يروانف  رد  يداینب  يروآون  ار  دنیارف  يروآون و  . دنا هدرک  يدنب 
یم شهاک  لوصحم  يروآون  خرن  هچره  دنا و  هتـسباو  رگیدـکی  هب  ًالماک  لوصحم  دـنیارف و  يروآون  دـندقتعم  دـنناد و  یم  اهنآ ) يود 

هچنآ هب  ًاتدمع  يروآون  دـیوگ : ی  ـــ يروآون م صوصخرد  لاس 1991  رد  رکارد  رتیپ  . دبای یم  شیازفا  دنیارف  يروآون  دـشر  خرن  دـبای 
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لاس تسیود  رد  ( J.B.SAY  ) یـس تسیتاب  ناژ  يوسنارف  نادداصتقا  . دوش یم  طوبرم  میمانب  هتفای  نامزاس  يراذگرانک  ار  نآ  میناوت  یم 
ناـمزاس هدـننز  مه  هب  هدـننک و  بارخ  دارفا  یفرعم  هب  نآ  رد  هک  دوب  يا  ه  ــ یمـالعا رودـص  شروظنم  داد و  جاور  ار  زاتـشیپ  ناونع  شیپ 

يارب . دـیمان هدـنزاس  بیرخت  ار  نآ  هتفرگ و  يدـج  ار  يزاتـشیپ  هک  تسا  ینیوـن  نادداـصتقا  اـهنت  رتیپماـش »  » يو زا  سپ  دـنزادرپب . هنهک 
اهـشزغل و اههابتـشا ، اب  هارمه  اه ، هدزاب  یب  اه و  هدـش  خوسنم  اه ، هتخاب  گـنر  اـه ، هنهک  دـیاب  راـچان  هب  رتهب ، ون و  ینیـشناج  هب  ندیـسر 

اهنآ درکدـنهاوخ . مومـسم  ار  دوخ  دـنبای  ییاهر  اه  هلابز  تسد  زا  دـنناوتن  اـهنامزاس  هچناـنچ  . تخیر رود  ار  اـهنآ  زا  یـشان  ياـهیورجک 
دنا هتخاس  هچنآ  هب  تبـسن  یفرژ  ساسحا  اهنامزاس  رتشیب  اریز  تسا  لکـشم  سب  يراک  نیا  دـنزادرپب و  هتفای  نامزاس  بیرخت  هب  یتسیاـب 

ره ات  دراد  یماو  ار  ناریدم  رفـص ، هطقن  زا  هرابود و  يدنب  هجدوب  نیرمت  ... دزاس یم  راوشد  ار  اهنآ  زا  ندـنک  لد  هک  د  ـــــــ ننک یم  ادـیپ 
هک دنسرپب  هدرک و  یبایزرا  هرابود  نانکراک  زا  کیره  درکلمع  یسررب  هب  زاین  نودب  تسا  دوجوم  نامزاس  رد  هک  ار  یـشور  هدروآرف و 
یم هنوگ  نیمه  ار  نآ  ینونک  تاعالطا  نتـشاد  اب  ایآ  میزاسب ، میتساوخ  یم  هزات  میتشادن و  دوخ  تادیلوت  نایم  رد  ار  هدروآرف  نالف  رگا 

ام ات  مینک  توعد  تیریدم  نارواشم  هورگ  کی  زا  هک  تسا  رتهب  هک  دـییوگن  ًاروف  دـشاب  یفنم  خـساپ  هچنانچ  تسه ؟ نونکا  هک  میتخاس 
دراوم زا  يا  هراپ  رد  تسا و  راک  ندرک  هداس  خساپ  دراوم  یخرب  رد  میدرک ؟ یم  دیاب  هچ  سپ  دیـسرپب  دوخ  زا  هکلب  دـننک . ییامنهار  ار 
هداـمآ ناـمزاس  تروـص  نآ  رد  درک و  يراـک  دـیاب  هک  تسا  نآ  مهم  هتکن  درک . نوـگرگد  تخاـس و  فـقوتم  ار  دـنیارف  هـمه  یتسیاـب 
کنیا يراک ، هتشر  زا  رظنفرـص  اهتکرـش ، همه  درادن . یگنر  رگید  تساه ، هغبان  هژیو  اهنت  عارتخا  هک  یلوادتم  زیوا  ــ تـسد . تسا يروآون 

هتفای ماظن  يروآون  . دنـشاب هتـشاد  ار  رادـفده  ینیرفآراک  يروآون و  هب  نتخادرپ  ناوت  هک  دـنهد  ناـمزاس  يا  هنوگ  هب  ار  دوخ  دـنناوت  یم 
نکمم اهتـصرف  هتفای  ماظن  لیلحت  هیزجت و  هیاس  رد  هک  تسا  هتفای  ناـمزاس  رادـفده و  ياـهینوگرگد  ی  ـــ پرد وجتـسج   » زا تسا  تراـبع 

يروآون زین  برغ  هک  تسا  نآ  رگنایب  يروآون  موهفم  رد  هدشداجیا  لوحت  ریس  «. دروآ راب  هب  یعامتجا  يداصتقا و  ياهیروآون  هک  تسا 
قیرطزا یلک  تاحالصا  اب  هشیمه  يروآون  دیدج ، فیراعت  رد  نزیاک  نازادرپ  هیرظن  رو  ـــــــ ـصت فالخرب  دناد و  یمن  عارتخا  ًافرـص  ار 

هجدوب هدـنزاس  بیرخت  هتفای و  نامزاس  نتـشاذگرانک  يانعم  هب  يروآون  ثحب  . ددرگ یمن  داجیا  يرواـنف  رد  عیـسو  يراذـگ  هیا  ـــــ مرس
هابتشا راچد  ثحابم  یکیدزن  لیلد  هب  یخرب  تسا  نکمم  دنتسه و  کیدزن  رایـسب  ددجم  یـسدنهم  ثحب  اب  رفـص  هطقن  زا  هرابود و  يدنب 

؟ تسیچ دنک  یم  ادج  يروآون  ثحابم  زا  يژولدتم  يروئت و  کی  ناونع  هب  ار  ددجم  یـسدنهم  هک  هچنآ  مینک  یم  یـسررب  لاح  . دـنوش
هدرب ددجم  یسدنهم  زا  یمان  تیریدم  ناگژاو  رد  لاس 1991  ات  میناد  یم  هک  هنوگنامه  ؟ تسا یبالقنا  روشنم  کی  ددجم  یسدنهم  ارچ 

ریاس يوس  زا  يرایـسب  تالاقم  تسا ، هدرک  تیریدـم  تایبدا  دراو  ار  ددـجم  یـسدنهم  هژاو  هک  تسا  یـسک  نیلوا  رمه  لکیام  هدـشن و 
هلاقم رد  رکارد  رتیپ  دنتسین . ددجم  یسدنهم  یلو  دراد  ددجم  یسدنهم  ثحابم  اب  يرایسب  تبارق  رهاظ  هب  هک  هدیدرگ  رشتنم  نادنمشیدنا 

هک تسا  هدشن  یعدم  یسک  یلو   ) تسا ددجم  یسدنهم  اب  کیدزن  رایـسب  رهاظ  هب  هک  دنا  هدروآ  یبلاطم  درک  رـشتنم  لاس 1991  رد  هک 
ی ــــ نونک تاعالطا  نتشاد  اب  میزاسب  هزات  ار  هدروآرف  نالف  میتساوخ  یم  رگا  دسیون  یم  رکارد  تسا .) دد  ــ جم یـسدنهم  رکارد  ثحابم 
زا يا  هراـپ  رد  میدرک ، یم  هچ  دـیاب  سپ  دیـسرپب  دوخ  زا  دـشاب ، یفنم  خـساپ  هچناـنچ  . تسه نونکا  هک  میتخاـس  یم  هنوگ  نیمه  ار  نآ 

قوف بلاطم  هکنیا  لیلد  اما  . درک نوگرگد  فقوتم و  ار  دـنیارف  همه  یتسیاب  دراوم  زا  يا  هراپ  رد  تسا ... راـک  ندرک  هداـس  خـساپ  دراوم 
ماجنا رتهب  میهد  یم  ماجنا  هک  ار  يراـک  میناوت  یم  هنوگچ  دنـسرپ  یمن  ددـجم  یـسدنهم  رد  هک  تسا  نیا  د  ـــــ نتـسین ددـجم  یـسدنهم 
ماجنا رت  نییاپ  هنیزه  اب  ار  يراک  ناوت  یم  روطچ  هکنیا  اـی  میهد  ماـجنا  رتدـنت  میهد  یم  ماـجنا  هک  ار  يراـک  میناوت  یم  هنوگچ  اـی  میهد .

هب ددجم  یـسدنهم  ای  هرابود  يزیر  حرط  ؟ ارچ ًاعقاو  میهد ، یم  ماجنا  ارچ  میهد  یم  ماجنا  هک  ار  يراک  دنـسرپ  یم  نآ  ياج  هب  هکلب  داد .
یقاب هدروخن  تسد  ار  یلـصا  ياهراتخاس  میهدـب و  یفاضا  یتارییغت  اـی  مینک  میمرت  دراد  دوجو  شیپ  زا  هک  ار  هچنآ  هک  تسین  اـنعم  نیا 
ددجم یسدنهم  تسین . ندرکراک  رتهب  يارب  دوجوم  ياه  متسیس  تقوم  زیهجت  ینعی  اهیگراپ  ندرک  هلـصو  هرابود  يزیر  حرط  میراذگب .
عادبا دوجوم و  ياهـشور  اهراتخاس و  مامت  نتفرگ  هدیدان  ینعی  دنک . یم  زکرمتم  دشاب  دیاب  هچنآ  رب  دراگنا و  یم  هدیدان  تسه  ار  هچنآ 
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یئزج تاحالـصا  ددجم  یـسدنهم  هاگدـید  زا  یلو  تخادرپ  زین  یئزج  تاحالـصا  هب  ناوت  یم  يروآون  هاگدـید  رد  هزات  ًالماک  ياههار 
هب تبـسن  یئزج  دوبهب  تاحالـصا و  اهـشخب  یخرب  رد  ددجم  یـسدنهم  تاحالـصا  تسا  نکمم  دنچره  درادن ، ددـجم  یـسدنهم  هب  زاین 
یم هتفرگ  راک  هب  تسا  یمیدق  ياهراتخاس  بیرخت  مزلتـسم  هک  ریگمـشچ  تاحالـصا  يارب  ًالوصا  ددجم  یـسدنهم  دنک . داجیا  هتـشذگ 

(. دنراد داقتعا  نادب  رمه »  » مه و  رکارد »  » مه هک   ) تسا يزاس  نوگرگد  هوحن  رد  ددجم  یـسدنهم  اب  يروآون  ثحب  هدـمع  توافت  . دوش
هک تسا  ددجم  یسدنهم  هویش  میسرب  نامزاس  حالصا  هب  اهدنیارف  حالصا  زا  دشاب و  اهدنیارف  حالصا  رب  ینتبم  هک  يزاس  نوگرگد  هویش 

میظنت لـثم   ) اـه هویـش  ریاـس  هب  هدـشن و  هئارا  هویـش  نیا  رکارد »  » رظندروم يزاـس  نوگرگد  رد  هک  یتروـص  رد  درک . هئارا  ار  نآ  رمه » »
هیرظن یخر  ــ .ب دنراد ار  دوخ  صاخ  دتم  هک  دنا  هتـشاد  رظن  ینیرفآراک  و  ( ZERO-BASED BUDGETING) رفص يانبمرب  هجدوب 

يارب نامزاس  يزاس  نوگرگد  دنیارف و  ددجم  یحارط  دـنیارف ، دوبهب  هدر  هس  دـندقتعم  هدرک و  يدـنب  هدر  ار  ددـجم  یـسدنهم  نازادرپ ،
ار دنیارف  ياهتنا  ات  ادتبا  زا  نآ  لک  دو  ــ بهب تسا و  ددجم  یـسدنهم  دنیارف  هدر  نیرت  نییاپ  دنیارف  دوبهب  هک  دراد  دوجو  ددـجم  یـسدنهم 

ياهدنیارف رد  تسا . هدیدرگ  رجنم  هیرظن  نیا  هب  هدش و  طلخ  دنیارف  یسدنهم  اب  ددجم  یسدنهم  هفسلف  دسر ، یم  رظن  هب  دریگ . یمنربرد 
؟ دنریگ یم  باتـش  ای  دنوش و  یم  دنک  اهراک  اجک  رد  تسا ، بوخ  راک  نایرج  ایآ  تسا . حرطم  ینینچ  نیا  ياهلاوس  راک  نایرج  ای  راک 

میهد یم  ماجنا  هک  يراک  هک  تسین  نیا  ددجم  یسدنهم  ثحب  ؟ دنتـسه عقوم  هب  راک  لحارم  ایآ  دراد ؟ دوجو  هاگولگ  راک  نایرج  رد  ایآ 
ماجنا هویـش  نیا  اب  ارچ  میهد و  یم  ماجنا  ارچ  هک  تسا  نیا  ثحب  میهد ، ماجنا  رت  نییاپ  هنیزه  اب  ای  میهد  ماجنا  رتدـنت  ای  میهد  ماـجنا  رتهب 
بوخ ردقچ  ام  راک  شدرگ  درادـن  يراک  يرتشم  تسا . تیلاعف  هجیتن  هب  تیلاعف  زا  درکلمع  رایعم  رییغت  ددـجم  یـسدنهم  رد  میهد . یم 

یتحاران هغدغد و  شیارب  هک  دهاوخ  یم  ار  یتامدـخ  لوصحم و  يرتشم  ریخ ؟ ای  دراد  دوجو  هاگولگ  راک  نایرج  رد  دریگ . یم  تروص 
مدع للع  . اهنامزاس هن  دنتسه  اهدنیارف  هرابود  یسدنهمو  ددجم  يزیر  حرط  فده  نیاربانب ، دشاب . تفایرد  لباق  تلوهس  هب  دنکن و  داجیا 
يارب ددـجم  یـسدنهم  سابل  هکلب  تسین ، تامدـخو  ـالاک  تیبوغرم  تمـالع  اـی  راعـش  کـی  ددـجم  یـسدنهمددجم  یـسدنهم  تیقفوم 

رب هک  تسا  یفازگ  هنیزه  هکلب  تسین  هک  دیفم  تروص  نیا  ریغ  رد  دنشاب  هتشاد  ار  نآ  شریذپ  تیلباق  هک  دوبدهاوخ  هدنزارب  ییاههاگنب 
اهنآ رازاب  دنـشاب و  هتـشاد  ار  یتامدـخ  الاک و  راصحنا  هک  يداصتقا  ياـههاگنب  دوش . یم  لـیمحت  یعاـمتجا  داـهن  اـی  يداـصتقا و  هاـگنب 
ینیب شیپ  هک  یطرش  هب  هتبلا  د . ــــ ننک ددجم  یـسدنهم  تسین  زیاج  هجو  چیه  هب  دنوش  یناهج  رازاب  دراو  دنهاوخن  دشاب و  هدش  نیمـضت 

ییاههاگنب نیاربانب ، دنک . یم  شهج  داجیا  هک  تسا  حالصا  دوبهب و  زا  يا  هویش  ددجم  یسدنهم  . دشاب هتـشاد  دوجو  راصحنا  همادا  يارب 
تسا و یتایح  رایسب  ددجم  یسدنهم  رد  نامز  ثحب  دنریگ . هرهب  حالـصا  دوبهب و  ياهـشور  ریاس  زا  دنناوت  یم  دنرادن  شهج  هب  زاین  هک 

يریگراک هب  اب  هک  یتیلاعف  ًالثم  ددرگ . یم  نییعت  یشهج  تروص  هب  تاحالصا  ماجنا  نامز  تدم  حرطم ، ياهعوضومو  لکـش  هب  هجوتاب 
بوسحم شهج  دریگ  تروص  لاس  جنپ  رد  ددجم  یسدنهم  شور  رد  رگا  دراد  زاین  نامز  لاس  تسیب  هب  حالصا  دوبهب و  ياهـشور  ریاس 

دریگ تروص  لاس  ود  رد  رگا  دـشاب  هتـشاد  زاین  نامز  لاس  جـنپ  حالـصا  دوبهب و  ياهـشور  ریاس  اـب  هک  یتیلاـعف  روط  نیمه  ددرگ و  یم 
اهـشور ریاس  زا  تسا  رتهب  دنراد  یئزج  تاحالـصا  هب  جایتحا  ای  دنرادن و  نامز  مان  هب  یلکـشم  هک  ییاهنامزاس  . دور یم  رامـش  هب  شهج 

هچنآ میمرت  يارب  ددجم  یسدنهم  اریز  دوبدنهاوخن ، قفوم  دننک  هدافتـسا  ددجم  یـسدنهمزا  ییاهنامزاس  نینچ  رگا  ًانیقی  دننک و  هدافتـسا 
دنرادنپ یم  هک  ییاهنآ  تسین و  ندرکراک  رتهب  يارب  دوجوم  ياه  متـسیس  تقوم  زیهجت  ددجم  یـسدنهم  تسین . دراد  دوجو  شیپ  زا  هک 

یعامتجا و ياهداهن  يداصتقا و  هاگنب  رد  تالکشم  صیخشت  . دنتسه هابتشا  رد  تسا  ددجم  يزیر  حرط  رد  یسا  ــ ـسا رـصنع  اهنت  يروانف 
داجیا اب  تسا  نکمم  اهنامزاس  یخرب  تسا . تیریدـم  رد  هبرجت  صـصخت و  نیرتالاب  اهنآ  دوبهب  حالـصا و  يارب  بسانم  نامرد  داهنـشیپ 

قفوم دنرادن ، زاین  نادـب  هک  ییاهنامزاس  يارب  ددـجم  یـسدنهم  نیاربانب ، ددرگ . عفترم  ناشتالکـشم  رثکا  تاداهنـشیپ  ماظن  متـسیس  کی 
زاغآ دنا  هدرک  نامگ  یخرب  تسا . حالـصا  دوبهب و  شور  ریاس  اب  نآ  قیفلت  ددجم ، یـسدنهم  تیقفوم  مدع  رگید  لماع  . دـنک یمن  لمع 

رد ددجم  یـسدنهم  . دنا هدرک  هئارا  یفلتخم  ياهنوجعم  زین  یخرب  تسا و   TQM اب تاحالصا  همادا  ددجم و  یسدنهم  اب  تاحالـصا  هار 
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ناکما ناراکردـنا  تسد  هیلک  ه  ـــــــــ بسانم ب شزومآ  دـنیارف و  اب  طبترم  ياهورین  يریگراک  هب  دـشرا و  تیریدـم  يوق  تیامح  هیاـس 
رد دشدهاوخ . هجاوم  یماکان  اب  ددجم  یسدنهم  دریگن  تروص  یفاک  تیامح  مزال و  شزومآ  رثوم و  تاطابترا  هچنانچ  دراد و  تیقفوم 

يارب هچ  رگا  ددجم  یـسدنهمددجم  یـسدنهم  ترورـض  . تسا يربهر  رد  تسکـش  زا  یـشان  ددـجم  یـسدنهم  ياهیماکان  رتشیب  زین  ارجا 
تارییغت ماجنا  هکلب  تفرگن ، تروص  رمه  لکیام  طسوت  راب  نیلوا  يارب  یلو  دش  دراو  تیریدـم  تایبدا  رد  رمه  لکیام  طسوت  راب  نیلوا 
یـسدنهم کش  یب  . درک افوکـش  رمه  لکیام  هشیدـنا  رد  ار  ددـجم  یـسدنهم  يروئت  هدـش ، نارحب  راچد  يداصتقا  ياههاگنب  رد  یـساسا 

یـسوم ترـضح  تضهن  زا  يو  تسین . رمه  لکیام  ددجم  یـسدنهم  عدبم  تسا و  هداتفا  قافتا  اهراب  اهراب و  رـشب  خیرات  لوط  رد  ددجم 
تعیر و ـــــ باتک و ش بحاص  یخرب  دنا ، هتسد  ود  ناربمایپ  هک  میناد  یم  ام  دیوگ : یم  دنک و  یم  دای  ددجم  یسدنهم  ناونع  تحت  (ع )
هک یناربمایپ  دندوب . تضهن  زا  تنایص  ظفح و  لوئـسم  هدش و  داجیا  تضهن  نابیتشپ  تضهن و  هدنهد  همادا  یخرب  تضهن و  هدننکداجیا 

ینید . دندرک ددجم  یسدنهم  دوخ  یساسا  تامادقا  اب  (ص ) دمحم ترضح  و  (ع ) یـسیع (ع ،) یـسوم ترـضح  لثم  دندرک  تضهن  داجیا 
زین یناهج  بتاکم  رثکا  دراد . ددجم  یـسدنهم  هب  زاین  یلـصا  ریـسم  هب  تشگزاب  روظنم  هب  هدش  جراخ  دوخ  ریـسم  زا  هدش و  فیرحت  هک 

هک ینامز  دنراد  داقتعا  زین  نایعیـش  دروآدهاوخ . ناغمرا  هب  ار  یعامتجا  تلادـع  درکدـهاوخ و  روهظ  یحلـصم  نامزلارخآ  رد  دـندقتعم 
نامز ماما  هک  دراد  دوجو  هعیش  تاداقتعا  رد  درکدهاوخ . روهظ  دوعوم  اما  دوش  یم  جیار  مدرم  نایمرد  داسف  هدش و  فیرحت  مالسا  نید 

یم نیاربانب ، . دـنک یم  يزیر  یپ  يروانف  ياهدرواتـسد  نیر  ــــ خآ ساسارب  ار  تاحالـصا  دراد و  رایتخا  رد  ار  مولع  تاـعالطا و  نیرخآ 
. تسا یعامتجا  داهن  ره  ياقب  يارب  یمازلا  هکلب  تسین  يداصتقا  ياههاگنب  يارب  ترورـض  کی  اهنت  ددجم  یـسدنهم  تفرگ  هجیتن  ناوت 

یم زین  دنتسه  رادتقا  جوا  رد  هک  ییاهداهن  یتح  دشدنهاوخ و  نارحب  راچد  دننک  یم  ینیب  شیپ  ای  دنتسه و  نارحب  ياراد  هک  اهداهن  همه 
ریگرد اهنت  هن  اهنامزاس  مامت  زیمآ  تباقر  يژتارتسا  يروئت  رد  . دندرگ دنم  هرهب  ددـجم  یـسدنهم  زا  ندـنام  جوا  رد  یلاعت و  يارب  دـنناوت 

یجرا و ــــــ بیقر خ ره  دیدج ، يروانف  تفرشیپ  ره  اب  هک  یتعرـس  دندرگ . یم  هجاوم  تباقر  رد  رییغت  تعرـس  اب  هکلب  دنوش  یم  تباقر 
اب هک  تسا  راوتـسا  هتکن  نیارب  تباـقر  يژتارتـسا  دریگ . یم  باتـش  هتفرگ و  رارق  ریثاـت  تـحت  دـیدج  یللملا  نـیب  يراـجت  هماـنتقفاوم  ره 
 - 1: تسا هدـمآ  دوجو  هب  لاوس  هس  هب  خـساپ  هجیتنرد  یتباـقر  يژتارتسا  مینک . يراذـگ  هیامرـس  اهتـصرف  يور  هدـش و  هجاوم  اهدـیدهت 

درکیور ددجم  یـسدنهم  ؟ دنکب هچ  دیاب  لباقم  رد  نامزاس  ؟3 -  دـتفا یم  نامزاس  طیحم  رد  یقافتا  هچ  ؟2 -  دنک یم  هچ  نونکا  نامزاس 
طبترم تارثا  لیلحت  هیزجت و  ییاناوت  موادم ، تروص  هب  رییغت  يار  ــ جا يزیر و  همانرب  یبایزرا ، ییاناوت  تسا : رییغت  لرتنک  يزیر و  همانرب 

div dir="ltr" style="text-align: justify">http://hu-ie.com/index.php?  > تارییغت اــــــــــــب 
option=com_content&task=view&id=16&Itemid=3

<div class="e>

یسدنهم تیریدم 

یلک فدـه  هژورپ -  تیریدـم  لوا : لصف  یترـضح -   اضر   : هدـنروآرگ لوصف 9-8-7-6 ) ) باتک هصالخ  يردـیح  میهاربا  هدنـسیون : 
لوصحم نتخاس  هک  تقوم  تسا  یشالت  هژورپ  همدقم : نآ - اب  طبترم  نوگانوگ  ياه  هزوحو  اه  هژورپ  تیریدم  شناد  ینابم  اب  ییانـشآ 

ینیعم نایاپ  زاغآ و  نامز  ياراد  هژورپ  هک  تسانعم  نیدـب  تقوم  هژاو  . دریگ یم  هدـهعرب  ار  اـتکی  يا  هجیتن  هب  ندیـسرایو  تمدـخ  هئارو 
رد اه  تایلمعو  اه  هژورپ  . دوش يدـنب  هقبط  تایلمعو  هژورپ  هتـسدود  هب  دـناوت  یم  راک  یلک  روط  هب   : یتایلمع راک  لباقمرد  هژورپ  تسا .

عبانمابو دـنوش  یم  ارجا  دارفا  طسوت  ودره  درک : هراشا  ریز  دراوم  هب  ناوت  یم  هک  دنتـسه  یکرتشم  ياه  یگزیو  يراد  دراوم  زا  يرایـسب 
توافتم مهاب  یساسا  روط  هب  اهتیلمعو  اه  هژورپ  اهتهابـش  نیازا  هتـشذگ  یلودنوش  یم  ارجاو  لرتنک  يزیر  همانربدنتـسه  ور  هبور  دودحم 

. تسا طابترا  رد  راکو  دیدج  فادها  اب  تایلمع  هک  یلاحرددنسر  یم  نایاپ  هب  درک  ادیپ  تسد  دوخ  فادها  هب  یتقو  هژورپ  نوچدنتـسه 
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هب ندیـسر  يارب  هزورپ  ياـهتیلاعف  ماـجنا  رد  اـه  کـینکت  اـهرازبا و  اـه   تراـهم  شناد  دربراـک  هزورپ  تـیریم  هزورپ  تیریدـم  3-1 -    
ینتفای تسد  فادها  نییعت  -2 اهیدنمزاین .  ندرک  صخشم  -1  ... تسا ریز  دراوم  لماش  هزورپ   ندرک  هرادا   . تسا هزورپ  ياه  يدـنمزاین 

تاراظتنا اه و  هقالع  هب  ندـشکیدزن  اه و  هماـنرب  نداد  قاـبتنا  -4 هنیزه .  ناـمز و  هدودـحم و  تیفیک و  نیب  لـماعت  داـجیا  -3 نـشور .  و 
نیا لماعت  اب  هک  دنتـسه  وربور  هنیزه  نامز –   – هددحم هناگ  هس  ياهتیدودحم  اب  هزورپ  ندرک  هرادا  رد  هزرپ  ناریدم   . نوگانوگ ناعفنیذ 
ياه دـنویپ  يرارقرب   اب  ات  میـسقت  یلحارم  هب  ار  هزورپ  دـنناوتیم  ناـمزاس  اـی  هزورپ  ناریدـم  دریگ .  یم  رارقریثاـت  تحت  هزورپ  تیفیک  هس 

ناعفنیذ هزورپ  ناعفنیذ   4-1 دنیوگیم .  هزورپ /  تایح  هخرچ   / لحارم نیا  هعومجم  هب  دننک  ارجا  ار  نامزاس  موادم  ياه  تایلمع  بسانم 
نا لیمکت  ای  هزورپ  يارجا  هجیتن ي  ریثات  تحت  ناشیا  عفانم  اـی  دـنا   هزورپ  ریگرد  لاـعف  روط  هب  هک  دنتـسه  ییاـه  ناـمزاس  دارفا و  هزورپ 

یماح - 5 هزورپ میت  ياضعا  هدننکارجا 4- نامزاس  سرتشم 3 هزورپ 2 - تیریدم  -1 زا ..  دنترابع  هزورپ  ره  رد  يدیلک  ناعفنیذ   . دراد رارق 
دنیارف 5-1 دنـشاب .  هتـشاد  دوجو  راک و ... نامیپ  - هدنـشورف اه   یجراخ  تماش  ناعفنیذ  تسا  نکمم  نیا  رب  هوـالع  اـه .  ذوفناـب  یلام 6-
يدورو اهکینکت  اه و  رازبا  زا  هدافتـسا  اب  هک  دوشیم  ارجا  ییاـه  دـنیارف  قیرطزا  اـه  هزورپ  تیریدـم  هزورپ  ره  يارب  هزورپ  تریدـم  ياـه 

ارجا 4- دنیارف  يزیر 3 - همانرب  دنیارف  نیزاغا 2 - دنیارف  -1 زا ...  دنترابع  هزورپ  ياه  دنیارف  دنک .  دـیلوت  ياه  یجورخ  تفایرد و  ییاه 
لماش هزورپ ...  گنهامه   اـی  یگچراـپکی  تیریدـم  تراـهم 1-6-1 شناد  ياـه  هزوح  ماتتخا 6-1  دـنیارف  لرتنکو 5 - تراظن  دـنیارف 
لماش تیریدـم  رد  یگچراپکی  ياه  دـنیارف  تسا .  هزورپ  تیریدـم  یگنهامه  يزاس و  هناگی  بیکرت  فیرعت  تهج  مزال   ياه  تیلاـعف 

هزورپ 5- يارجا  تیاده و  هزورپ 4- تیودحم  همانرب  داجیا  هزورپ 3- هدودحم  هینایب  اجیا  هزورپ 2- روشنم  داجیا  - 1 تسا  ...  ریز  دراوم 
الوصا هدودحم  تیریدم  هزورپ  هدودحم  تیریدـم   2-6-1 هزورپ .  نتسب  هزورپ 7- یگچراپکی  لرتنک  هزورپ 6- راک  رب  لرتنک  تراـظن و 

نییعت هدودـحم 2 - يزیر  تسا ..  دراوم  نیا  لـماشو  تسا  دودـحم  دوش  یمن  لـماش  هچناو  دوشیم  هزورپ   لـماش  هچنا  لرتنک  نییعت و  هب 
لیمکت يارب  مزال  ياه  دنیارف  لماش   ... هزورپ نامز  تیریدـم  3-6-1  . هدودحم لرتنک  هدودحم 5 - ینیبزاب  - 4 سا یب  ویلب  هدودحم 3-د 

تدم نیمخت  تیلاعف 4 - عبنم  نیمخت  - 3 تیلاعف   يراذگ  بیترت  تیلاعف 2 - نییعت  -1  ... تسا ریز  دراوم  لـماش  تسا و  هزورپ  عقوم  هب 
-1 تسا ...  ریز  ياه  دنیارف  لماش  هزورپ  هنیزه  تیریدـم  4-6-1 يدنب .  نامز  همانرب  لرتنک  يدنب 6 - نامز  همانرب  داجیا  -5 تیلاعف نامز 

قیرط زا  تیفیک  تیریدـم  متـسیس   . شناد هزوـح  نیا  تیفیک . تیریدـم   5 - 6-1 هنیزه  .  لرتـنک  -3 هنیزه يدنب  هجدوب  -2 هنیزه نیمخت 
هزورپ یناسنا  عبانم  تیریدم  تیفیک 6-6-1 لرتنک  يارجا    . تیفیک نیمـضت  تیفیک .   . يزیر همانرب  ياه  دـنیارف  اـه و  شور  تساـیس .  

ادیپ یناسنا 2 - عبانم  يزیر  همانرب  -1 ... دوشیم لماش  ارریز  دراوم  تسا  هزورپ  میت  تیریدم  یهدنامزاس و  يارب  مزال  ياه  دـنیارف  لماش  ...
دیلوت زا  نانیمطا  يارب  مزال  ياهدنیارف  لماش  هزورپ  تاطابترا  تیریدم  7-6-1 هزورپ میت  تیریدم  -4 هزورپ میتداجیا  هزورپ 3 - میت  ندرک 

 ... تساریز دراوم  ياراد  هک  تسا  هزورپ  تاعالطا  عقوم  هب  ییاج  هباج  يزاس و  هریخذ  راشتنا  يروا  عمج 
يزیر همانرب  - 1
تاعالطا عیزوت  -2

درکلمع یهد  شرازگ  - 3
اه و خـساپ   . لیلحت نییعت و   . يزیر همانرب  تیادـه .  اب  طبترم  ياه  دـنیارف  لماش  هزورپ   تارطاخم  تیریدـم  ناعفنیذ 8-6-1 تیریدم  -4

تسا ریز  ياه  دنیارف  لماش  تسا و  هزورپ  رد  هرطاخم  تیریم  لرتنک 
هرطاخم تیریدم  يزیر  همانر  -1

هرطاخم صیخشت  -2
هرطاخم یفیک  لیلحت  -3
هرطاخم یمک  لیلحت  -4
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هرطاخم هبخساپ  يزیر  همانرب  -5
 . داوم باستکا  اـی  دـیرخ  يارب  ییاـه  دـنیارف  لـماش  تیریدـم  نیا  1-6-9 ... هزورپ تاکرادـت  تیریدـم  هرطاـخم .  لرتـنک  تراـظن و  - 6

تاباستکاو دیرخ  -1  ... تسا ریز  دراوم  لماشو  تساهزورپ  یتزا  جراخ  زا  راک  ماجنا  يارب  زایندروم  تامدـخ   ایاه  الاک  اـی  تـالوصحم 
-1 دادرارق   .  همتاخ  دادرارق 6 - تیریدم  ناگدنشورف 5 - باختنا  هدنـشورف 4- تساوخرد  هب  خساپ  همانرب 3 - يدـنب  دادرارق  - 2 همانرب

باتزاب تیریدـم  شناد  دـنیارف  هزورپ و9  دـنیارف   5 لخاد رد  ار  هزورپ  تیریدـم  دــنیارف  44 تـشاگن لودج   ... تیریدم دـنیارف  تشاگن  7
نیرت دربراکرپ  اـب  ییانـشآ  یلک  :  فدـه  هژورپ                                                                         يزیر  هماـنرب   : مود لـصف   . دـهدیم

ياهتیلاعف ینعی  مهمروتکاف  جـنپ  دـیاب  يزیر  همانرب  رد  همدـقم :   1-2 اه                                           هژورپ  رد  يزیر  هماـنرب  ياـهرازبا 
 . دومن صخشمار  تیلاعف  ره  يارب  زاین  دروم  عبانمو  تیدودحمو  هنیزه  نامز              .  ردوارب  اهتیلاعف .  نیب  یگتسباو  مزال . 

یم لیکشت  ریز  دراوم  زا  راک  تسکش  راتخاس  کی  میزادرپ . یم  یعرف  یلـصا و  ياهتیلاعف  نیب  طابترا  ندرکراک  تسکـش  راتخاس   2-2
یبناج 3- ياهدرواتـسدو  یعرف  یلیوحت  مالقا  ندرک  تسرهف  یلـصا 2 - ياه  درواتـسدو  یلیوحت  لاوما  ندرک  تسرهف  - 1 دوش          

ریسم شور  رتشیب 3-2  نانیمطا  يارب  راک  تسکـش  راـتخاس  یـسرب  دـهد 4 - ناشن  ار  اـهنآ  طـباور  هک  رادومن  یلک و  حرط  کـی  داـجیا 
اهتیلاعف ماجنا  ینامز  همانرب  نرک  صخـشم  يدـعب  ماگ  اهتیلاعف  يزاین  شیپ  طباورو  تیلاعفره  نامز  تدـم  ندومن  صخـشم  زا  سپینارحب 

. تسا هژورپ  لیمکت  خیرات  نیعتو 
 : يا هکبش  رادومن   1-3-2 دنیوگ                            .  یم  ینارحب  ریـسم  دشک  یم  لوط  تیلاعف  ياهتناات  ادتبا  زا  هک  ینامز  رثکادـح  هب 

اهرادومن نیا  نیرت  هداسرد  تسا . هدرک  ادیپ  هعسوت   “ هورگ يور  تیلاعف  و”  “ رادرب يور  تیلاعف   “ تروص ود  هب  الوصا  يا  هکبـش  رادومن 
لحارم نیا  ینارحب :  ریسم  شور  لحارم   2-3-2 یقطنم     طباور  ای  یگتسباو  تیلاعف 2 - تسرهف  تسا 1 - زاین  تاعالطا  عونود  هب  اهنت 

زا هدافتسا  يارب  يراک .  میوقت  کی  ندروآ  دوجو  هب  تیلاعف 3 - رهنامز  لوط  ندرک  صخشم  يا 2 - هکبش  رادومن  مسر  زا 1 - دنترابع 
-4 همتاخ نامز  نیرتدوز  عورش 3 - خیرات  نیرتدوز  عورش 1 - خیرات  نیرتدوز  - 1 دش         انـشآ  ریز  تارابع  اب  تسا  مزال  میهافم  نیا 

لوط ایو  دتفیب  ریخات  هب  دناوت  یم  يراک  زور  دنچ  تیلاعف  کی  دهد  یم  ناشن  رادقم  نیا  تیلاعف :  يروانش   3-3-2 همتاخ نامز  نیرترید 
زا يا  هعومجم  تروص  هی  ینارحب  ریـسم  دـتفیب . ریخات  هب  يرگید  همتاخ  خـیراتره  ایو  هژورپ  لیمکت  ایو  همتاخ  زور  هکنیا  نودـب  دـشکب 
يا هـــــلیم   ) تناــــــگ رادوـــــمن   4-2 دوــــش                              . یم  فــــیرعت  دـــــنراد  رفـــــص  يروانـــــش  هــــک  اـــــهتیلاعف 

ياــهرازبا زا  رگید  یکی  تناــگ  رادوـمن  (                                                                                                                              
كرد زا :  دـنترابع  تناـگ  رادوـن  توـق  طاـقن  تسا   . هدوـب  ییاـکیرمآ  تناـگ  يرنه  رادوـمن  نیا  حارط  تـسا .  لرتـنکو  يزیر  هماـنرب 

نیا لاح  نیعرد  اهتیلاعف .  يروانش  رت  هداس  صیخـشت  - 3 تفرـشیپ   هداسو  نشور  شیامن  رادومن 2 - قیرطزا  تاعالطا  ناسآ  تفاـیردو 
ثحابم دـیرخ و  تیریدـم  ینابم  اب  ییانـشآ  یلک :  فدـه  موس  لصف  زا                          :  دـنترابع  هک  را  هدـمع  فعـض  دـنچ  رادومن 

زا لصاح  تیبولطم  ندرک  رثکادـح  ددـص  رد  عطق  روط  هب  يدـنمدرخ  رادـیرخره  همدـقم   1-3 نآ                                     هب  طوـبرم 
فادها  2-3 دـشاب     .  یم  اههار  نیرتهب  هلمجزا  تمیقو  تیفیک  نیرتهب  اـب  ناـمز  نیرتهب  رد  اهیدـنمزاین  هیهت  دـشاب و   یم  شیاهدـیرخ 
یتایلمع ياهـشخب  زا  تیامح  - 1 درمـشرب                                ریز  حرـش  هب  ناوت  یم  ار  شخب  نیا  فادـها  نیرتـمهم  دـیرخ :  شخب 

ناگدننک 4- نیماتو  ناگدنـشورفاب  بسانمو  موادـم  یطابترا  يرارقرب  اهالاک 3 - يارب  بسانم  نیزگیاـج  نییعتو  ییاسانـش  نامزاس 2 -
تیبرت ییاراـک 6 - نیرتـالابو  هنیزه  نیرتلزاـن  اـب  اهتـسایس  هعـسوتدوبهب  هـب  کـمک  ناـمزاس 5 - ياهـشخب  ریاـس  اـب  یگنهاـمه  يرارقرب 

دیرخ ماجنا  - 8 تقرـس و  ....  یگداتفا .  دمزا  داسف .  زا  یـشان  ياهنایز  ندـناسر  لقادـح  هب  - 7 دیرخ رما  رد  هتـسیاش  رهام و  ینانکراک 
بسانم 4- تمیق  بسانمرادقم 3 - بسانم 2 - تیفیک  -1  : زا دنترابع  یتباقرو  هنالقاع  دیرخ  رد  هجوت  دروم  لصا  جـنپ  یتباقرو  . هنالقاع 

ياهتمـــــــسق ریاــــــس  اــــــب  دـــــــیرخ  شخب  یطاـــــــبترا  لودـــــــج   3-3 بساــــــــنم      ناـــــــــمز  بساـــــنم 5 - عباــــــنم 
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حرــش هـب  ناوـت  یم  ار  لـحارم  نـیا  دــیرخ :  یلک  لـحارم   4-3 ناـمزاس                                                                                      
نیماتو عبانم  یـسرب  شزراو 3 - تـمیق  یـسرب  الاک 2 - تایـصوصخ  یـسرب  - 1 درک                                                       :  ناـیبریز 

الاک لیوحتو  لمح  الاک 7 - تیفیک  نیمضت  یـسرب و  دادرارق 6 - دقعو  تافیرـشت  ماجنا  الاک 5 - ناگدنشورف  اب  هرکازم  الاک 4- هدننک 
همانرب ياهدـیرخ  -1 دــیرخ                                                                                                              :  ياهمتــسیس  عاوـنا   5-3.

اهنآ دییات  ناگدننک .  تساوخرد  طسوت  اهیدنمزاین  مالعا  مرف  لیمکتاب  هدش  يزیر  همانرب  ياهدیرخ  يرارطـضا :  ياهدیرخو  هدش  يزیر 
ماجنا هاوخنت  لحمزا  یصاخ  تافیرـشت  یط  يدروم  ای  يرارطـضا  ياه  دیرخ  یلو  ددرگ  یم  ماجنا  اهزابن  يدنب  تیولوا  رابنا و  ینیبزابو 
طوبرم تکرـش  ياه  تسایـسو  شم  طخ  هب  دیرخ  عونود  نیا  زا  یکی  باختنا  زکرمتم : ریغ  زکرمتم و  ياهدـیرخ  -2 دریگ            . یم 

تـساراردوخرب يرتالاب  غلبمزا  طسوت  ياهدـیرخو  زیچانو  مک  غلبم  یئزج  ياهدـیرخ  هدـمعو :  طسوتم  یئزج .  ياهدـیرخ  -3. دشاب یم 
رد الاک  هضرع  عبانم  تخانش   6-3 دوش . یم  ماجنا  هصقانم  قیرطزا  نامزاس  ماقم  نیرتالابو  زادرپراک  دییاترب  هوالع  هدمع  ياهدیرخ  ردو 
اه هناخترافس  هب  هجارم  -1 دشاب :  یم  ریز  حرش  هب  دراد  دوجو  الاک  هضرع  عیانم  ییاسانش  تهج  هک  ییاهشور  نیرتمهم  دیرخ :  تیریدم 
ای صاوخ  ياهتکرـش  دوجو  مدع  تروص  رد  اهتکرـش  هب  هجارم  - 2 روشک     لخاد  رد  رقتـسم  یجراخ  ياه  روشک  یناگرزاب  ياـهقاتاای 

هیهتو یناـگرزاب  قاـتا  هب  هعجارم  دـندرک 4 - یم  نیمات  ار  تکرـش  زایندروم  ياهالاک  ـالبق  هک  ییاهتکرـش  زا  یتسرهف  یـسرب  بیقر 3 -
طابترا لیاسو  زا  هدافتسا  اب  ءاهب  مالعتسا  قیرطزا  عیزوتو 6 - هیهت  زکارم  قیرط  زا  زایندروم 5 - ياهالاک  ناگدننک  دراو  ورداص  زا  یتسیل 

تیق لقادح  اب  تامدخ  ماجنا  ای  سانجا  دیرخ  يارب  مادقا  زا  تسا  ترابع  هصقانم  هدـیازم :  هصقانم و   7-3 تنرتنیا و   .....  دننام  یعمج 
تسا ترابع  هدیازم  يرایتخا  هصقانم  دودحم 2- هصقانم  دشاب 1 - یم  عونود  لماش  هک  ناگدننک  هضرعو  ناگدنشورف  طسوت  يداهنشیپ  
تهج ینز  هناـچو  وـگوتفگ  ینعم  هب  هرکاذـم :  نارادـیرخ 8-3 هب  نکمم  تمیق  نیرت  الاب  هب  دـئاز  اـی  طاقـسا  ساـنجا  اـب  ـالاک  شورف  زا 
دارفا يدنم  هقالع  -1 زا :  دنترابع  هرکاذـم  تیقفوم  تهج  مزال  ياهیگژیو  نیرتمهم  دـشاب . یم  یناگرزاب  تالماعم  رد  قفاوت  هب  یبایتسد 

تحارص يریگ 3 - میمـصت  تردق  زا  يرادروخرب  يزاورپ و  دنلب  زا  يرود  يریذـپ  فاطعنا  یفاک 2 - راکتـشپ  اهدرکلمع و  ندوب  تبثم 
ینتم دادرارق : دقع  هسلج 9-3  رب  يراذگ  ریثات  تردق  تالمج و  نیرت  هدننک  دعاقتم  يریگراکب  عوضوم 4 - رد  تیعطاق  نتشاد  وراتفگ 

دادرارق دافم  دنکیم 0  صخـشم  ار  مادکره  فیاظو  هدـش و  دـقعنم  تارکاذـم  ماجنا  زا  سپ  هدنـشورف  رادـیرخ و  نایم  هک  تسا  یقفاوت 
تسا ریز  دراوم  لماش 

دادرارق تدم  عوضوم و   . دادرارق نیفرط  تاصخشم  - 1
دادرارق غلبم  - 2

الاک تاصخشم  - 3
دصقمو ءادبم  - 4

الاک لیوحت  - 5
تخادرپ طئارش  - 6

1-4 مراـهچ لـصف  هماــن                                                                                                                                    . تنامــض  -7
طرـش تیفیک  اب  لوصحم              هئراو  دیلوت  ینعی  دنناد  یم  هکـس  کی  يورود  ار  تیفیک  يرو و  هرهب  قفوم  ناریدم  هزورما  همدـقم : 

. تسا راک  بسکرد و  ءاقب  لوا 
هب ناوت  یم  ار  تیفیک  دریگ  .  یم  رارق  هجوت  دروم  نآ  تیفیک  دـتفا  یم  شیپ  ام  تاراظتنا  زا  لوصحم  کـی  یتقو  تیفیک :  فیرعت   4-2

تسا  یتایلمعو  یتیریدم  یـسدنهم .  ياه  تیلاعف  زا  يا  هعومجم  تیفیک  یـسدنهم  دـنیارف :  يرامآ  لرتنک  درک 3-4  هلوـمرف  شور  نیا 
زا لرتنک  عون  نیا  دـننک .  یم  هدافتـسا  نآزا  دـنرادرارق  ینیعم  دودـح  رد  یفیک  ياه  هصخـشم  هکنیا  زا  نانیمطا  يارب  تکرـش  کـی  هک 
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زا دنترابع  هک  تسا  رادروخرب  دنمتردق  رازبا  تفه 
وتراپ رادومن  - 1

دنیارف نایرج  راومن  - 2
لولعمو تلع  راومن  - 3
لرتنک ياه  هگرب  - 4

لرتنک رادومن  ینوتس 6 - راومن  - 5
جیورت فدـه  اب  وزیا )  ) يزاس درادناتـسا  یللملا  نیب  نامزاس  لاسرد 1964  وزیا 9000 :   3-4 یگدـنکارپ                           رادومن  - 7

وزیا درواتسد  دش                                 . لیکشت  ونژ  رد  یناهج  حطس  رد  تامدخو  اهالاک  لدابت  لیهست  تهج  اهدرادناتسا  شرتسگو 
0 میهد “  ماجنا  قیقد  هشیمه  میا  هدرک  دنتـسم  ار  هچنآو  مینک  دنتـسم  میهد  یم  ماجنا  ار  هچنآ   “ دوشیم صخـشم  الماک  هداسراعـش  نیا  اب 

ذخا لماش  دروـم 9001 و9002و9003  هس  طـقف  هک  تسا  و 9004  وزیا 9000 و9001 و9002 و9003  درادناتـسا  عون  جـنپ  لماش  وزیا 
 . تساهشور دوبهب  يارب  ییامنهار  تهج  رگید  دروم  ود  دوش و  یم  همان  یهاوگ 

تحت دـحتمو  هچراپکی  تروص  هب  ار  ینف  اهرازباو   هدـنهد  دوبهب  ياه  تیلاعف  تیریدـم  یلـصا  نونف  دـناوت  یم  ای  ریگارف  تیریدـم   4-4
میوش زکرمتم  یلصا  موهفم  شش  رب  دیاب  ما  . ویک . یت يزاس  هدایپ  رد  دهدرارق . ششوپ 

دهعتم یتیریدم  - 1.
نایرتشم رب  رادیاپ  زکرمت  - 2

راک يورین  زا  ریگارف  رثوم و  هدافتسا  - 3
راکدنیارفرد رمتسم  دوبهب  -4

ناگدننک نیمات  اب  بسانم  راتفر  - 5
درکلمع شجنس  متسیس  رارقتسا  - 6

دنریگب رارق  تیریدـم  تیامح  درومو  دنـشاب  رادروخرب  بسانم  شناد  زا  نانکراکرگا  هک  دوب  رواب  نیارب  گنیمد  گنیمد :  هفـسلف   4-5.
هئارا یتباـقر  تیقفوم  يرو و  هرهب  تیفیک و  دوـبهب  تیریدـم  ياربار  لـصا  گنیم 14  رتکد  دـنهد . ماجنا  ار  مزال  تاحالـصا  دـنناوت  یم 

تامدخو تالوصحم  دوبهب  يارب  نامزاس  فادها  نییعت  - 1. دومن
دیدج هفسلف  نتفریذپ  -2

یسرزاب فده  كرد  - 3
تمیق ساسارب  افرص  یبایرازاب  ياهشاداپ  هب  نداد  نایاپ  - 4

متسیس موادمو  رمتسم  دوبهب  - 5
يربهر میلعت  - 6

شزومآ ندرک  هنیداهن  - 7
يروآ ون  ياضف  دامتعا و  داجیا  سرت و  ندرک  فرطرب  - 8

شزومآ شرتسگ  قیوشت و  - 9
هورگ ياهتیلاعف  يزاس  هنیهب  - 10

یلاخوت 12 ياه  فدهو  اهتحیصن  راعش .  فذح  -11
دوش یم  ناشیاهتراهم  هب  نانکراک  راختفا  زا   عنام  هک  ییاهدس  فذح  - 
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فده يانبمرب   تیریدم  فذحو  راک  يورین  يارب  یمک  ياه  هیمهس  فذح   13
. ینوگرگدو لوحت  داجیا  يارب  طیارش  داجیا  يارب  مادقا  - 14

زیختفن قطانمداوموالاک  ددجم  یسدنهم 

 45
يزجنم ریصن  دمحم  - هداز يدیمح  اضردمحم  رتکدبونج  زیختفن  قطانم  داوم  الاک و  تاجایتحا  ددجم  یسدنهم 

تیمها هب  هجوت  اب  هدـیکچ : بونج : زیختفن  قطانم  یلم  تکرـش  يارب  داوم  الاک و  تاجایتحا  يزیر  همانرب  ددـجم  یـسدنهم  يوگلا  نییبت 
ياهنامزاس فلتخم  فادها  ققحت  رد  یتاکرادـت  ياه  متـسیس  ییانبریز  ساسح و  شقن  داوم و  الاک و  نیمأت  كرادـت و  رما  یناسر  زورب 

نیا رد  . تسا هتفرگ  تروص  يرافح  شخب  بونج  زیختفن  قطاـنم  یلم  ياـه  تکرـش  رد  شهوژپ  نیا  ددـجم  یـسدنهم  نییبت  يدـیلوت و 
دروم روکذم  ياهتکرش  رد   MRP متسیس دنیآرف  يریگراکب  ددجم  یسدنهم  يوگلا  تکرش ، تاکرادت  دحاو  درکلمع  یسررب  اب  هلاقم 

هدافتسا هیوگ  اب 35  يا  همانشسرپ  زا  اه  هداد  يروآدرگ  يارب  . دوش هتساک  يدودح  ات  يور  شیپ  تالکـشم  زا  ات  دنریگ  یم  رارق  یبایزرا 
ياه هفلؤم  زا  کی  ره  ةرابرد  ار  دوخ  تایرظن  دـش  هتـساوخ  يرامآ  هنومن  يالاک  داوم و  تاجایتحا  يزیر  همانرب  ماظن  نالوئـسم  زا  دـش .

دنیآرف زا  هدافتـسا  يارب  بونج  زیختفن  قطانم  یلم  تکرـش  هب  قیقحت  نیا  هژیو  داهنـشیپ  جـیاتن ، ساسارب  اـت  دـنیامن  هئارا  یـسدنهم  لدـم 
ییاراک لدـم MRP ؛ ددـجم  ؛ یـسدنهم  يدـیلک : ياه  هژاو  . ددرگب یعقاو  دومن  يرافح  شخب  رد  داوم  الاک و  تاجایتحا  يزیر  هماـنرب 

دوجوم و لرتنک  تیلوئـسم  بونج  زیختفن  یلم  تکرـش  تاکرادـت  دـحاوهمدقم  . ینورد یگنهامه  یلاـم ؛ ییاراـک  تاکرادـت ؛ یتاـیلمع 
، نامتخاس یسدنهم ، رادرب ، هرهب  ياهتکرـش  يرادرب  هرهب  دیلوت و  تایلمع  ینابیتشپ  يارب  هنالاس  ار  الاک  ملق  دودح 180،000  تاشرافس 
يرادراـبنا و ياـه  هنیزه  دراد . هدـهع  رب  اهتکرـش  تازیهجت  ریاـس  راود و  تـالآ  نیـشام  تاریمعت  اـههاچ و  تاریمعت  يراـفح ، تاـیلمع 
زا یتنس  یملعریغ و  ياهشور  تسا . متسیس  نیا  ۀنیداهن  تالضعم  زا  یکی  دازام  دکار و  يالاک  هجوت  لباق  عبانم  دوجو  الاک ، تشادهگن 

نیا لح  تاکرادت  دـحاو  نانکراک  يریگیپ  موادـم و  شالت  مغر  یلع  هدوب و  تکرـش  تاکرادـت  دـحاو  فیعـض  ییاراک  للع  نیرتمهم 
نیا ۀـیاپ  تساـه . لمعلاروتـسد  نیناوق و  تیاـعر  يدوجوم و  لرتـنک  رب  دـیکأت  یتنـس  ياهـشور  رد  . تسا هدوبن  ریذـپ  ناـکما  تالکـشم 

يالاب ياه  هنیزه  يّدج ، عناوم  تالکشم و  اب  تاهج  يرایسب  زا  هک  تسا  یشنکاو  ياه  متسیس  تیریدم  الاب و   نانیمطا  اب  طیحم  ، اهشور
نیمأت زور  طیارـش  هک  یلاح  رد  تسا ، وربور  نایرتشم  هب  لوصحم  عقوم  هب  لیوحت  رد  يریذـپ  فاـطعنا  يدوجوم و  لرتنک  يرادـهگن و 
ددـجم یـسدنهم  يارب  . دـبلط یم  ار  شخب  نانیمطا  ورثؤم  هدـش ،  باسح  ياـهتخادرپ  عقومب و  يریگ  میمـصت  لـمع و  رد  تعرـس  ـالاک 

نازیم فلا ) : تسا هتفرگ  رارق  یـسررب  دروم  ریز  ۀـنیمز  ود  داوم  ـالاک و  تاـجایتحا  يزیر  هماـنرب  ماـظن  رارقتـسا  يوـگلا  نییبـت  یحارط و 
رب  MRP لدـم يریگراکب  ياهدـمایپ  یبایزرا  ؛ب ) تکرـش رد  داوم  الاک و  نیمأت  دـنیآرف  اـب   MRP لدـم يراگزاس  يریذـپ و  قابطنا 
الاک تاجایتحا  يزیر  همانرب  يربراک  يوگلا  روکذم  تالضعم  لح  موزل  رب  دیکأت  اب  شهوژپ  نیا  رد  . تکرش تاکرادت  نامزاس  درکلمع 

Drucker,  ) دریگ یم  رب  رد  ار  تاکرادـت  شخب  یلاـم  عباـنم  دودـح 180  هک  دوش  یم  حرطم  تکرـش  نیا  يراـفح  شخب  رد  داوـم  و 
بجوم ندرک ، هرادا  تیریدـم و  رظن  زا  هک  تسا  ینیوـن  شور  داوـم  يزیر  هماـنرب  متـسیسیرظن  یناـبم  (. 2007 Richardson, 1990

ار یعرف  اـی  یلـصا و  مـالقا  زا  هتـسد  نآ  اـهنت  اریز  دوش  یم  بترتم  ياـه  هنیزه  لـمع و  تعرـس  ياـقتراو  اـه  يدوجوم  رادـقم  شهاـک 
دعوم رد  اهراک  نایاپ  بجوم  لدم  نیا  اذل  دهد .  یم  شهاک  ار  شرافـس  شزادرپ  ياهریخأت  تسا و  زاین  اهنآ  هب  هک  دنک  یم  يرادهگن 
همانرب متسیس  زا  يریگ  هرهب  اب  يرایسب  ياهتکرـش  . دوش یم  تالوصحم  تخاس  نامز  شهاک  الاک و  لیوحت  ینامز  تادهعت  ظفح  ررقم ،
دنیاـمن هـضرع  عـقومب  دـیلوت  ساـسارب  ار  دوـخ  تـالوصحم  ماـمت  اـی  یـشخب  هـلحرم  هـس  یط  دنتـسه  ددـص  رد  زاـین  دروـم  داوـم  يزیر 

همانرب دـنیامن  یم  هدافتـسا  زاین  دروم  داوم  يزیر  هماـنرب  زا  دـیلوت و  ار  فلتخم  لوصحم  دـنچ  هک  ییاـه  هناـخراک  (. Flapper, 1991)
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هب یهاـگراک  يدـیلوت  ياـهتیلاعف  لرتـنک  اـب  زاـین  دروم  داوم  يزیر  هماـنرب  قیفلت  تیفرظ و  تیدودـحم  نتفرگ  رظنرد  اـب  ار  دـیلوت  يزیر 
يدوجوم نازیم  زا  قیقد  تابساحم  يارب  یتاعالطا  متسیس  ور ، نیا  زا  دنا . هداد  هعسوت  تاعالطا  يروانف  هیاپ  ری  یبتارم و  هلـسلس  تروص 

لیمکت نامز  ندرک  صخـشم  يارب  دـیلوت  عماج  همانرب  کی  نتـشاد  دـنمزاین  نیارب ، هوالع  دـنریگ . یم  راکب  ار  لوصحم  تخاس  ناـمز  و 
زاین و دروم  داوم  يزیر  هماـنرب  عقومب ، دـیلوت  (. Richardson, 2007 Lehman, 2007  ) تسا ییاهن  تـالوصحم  فلتخم  ریداـقم 
دهعت و صاخ ، طابـضنا  مظن و  دنمزاین  داوم ، يزیر  همانرب  ياه  مستیـس  تسا . یتیریدم  عونتم  ياهـشور  دـنمزاین  هنیهب  دـیلوت  يژولونکت 

دیاب ، MRP ياه همانرب  اهتیولوا و  میظنت  زا  سپ  تسا ؛ نآ  يارجا  رد  دیلوت  طخ  نانکراک  ناریدم و  ناتـسرپرس ، نازیر ، همانرب  تیدـج 
تهج دیاب  مزال  تامادقا  هلـصافالب  دیامن  زورب  یفالتخا  یعقاو  راک  همانرب و  نیب  رگا  و  دـننک ، تیعبت   نآ  زا  دنـشاب و  رادافو  نآ  هب  همه 

یتسرد تقادص و  رد  مه  راتخاس و  رد  مه  زین  نانکراک  نایم  رد  همانرب  هب  دهعت  داجیا  یلصا  دیلک  دیآ . لمع  هب  متسیس  میظنت  حالـصا و 
Richardson, 2007 Plener,  ) دوش يرادـهگن  رواب  لـباق  قیقد و  روط  هب  دـیاب  هراومه  متـسیس  اذـل  تسا ؛ هتفهن  روکذـم  متـسیس 

نیا ماغدا  ناکما  دراد ، دوجو  عقومب  دیلوت  زاین و  دروم  داوم  يزیر  همانرب  قیفلت  يریذـپناکما  يراگن ، هدـنیآ  هیاپ  رب  هک  یلاح  رد  (. 1986
فرص يرتشیب  لمأت  يزیر  همانرب  رد  یشرافس  ياه  هتسد  ةزادنا  ةرابرد  تسا  مزال  لاح ، ره  هب  دوش  یم  هدید  یلاع  حطس  رد  هاگدید  ود 

Flack,  ) دوش هئارا  زاین  دروم  داوم  يریر  همانرب  يریگ و   میمصت  دنیارف  رد  اه  هتسد  ةزادنا  نییعت  تهج  يراکهار  مادک  ره  يارب  دوش ،
هدافتسا اب  MRP ياهرایعم ددجم  ، یسدنهم  يوگلا  نییبت  يارب  شهوژپ  نیا  رد  (. 1986 Drucker, 2007 Flepper et al, 1991

(1. دـنریگ یم  رارق  یبایزرا  دروم  لودج 1 ، قباطم  هتـسباو  لقتـسم و  ياهریغتم  هتـسد  ود  بوچراچ  رد  هدـش  ینیب  شیپ  ياهمزیناکم  زا 
الاک و ناگدننک  نیمأت  ییوگخـساپ  تردـق  ؛3 ) تاجایتحا داوم و  ـالاک و  ینیب  شیپ  ياـه  متـسیس  ؛2 ) يزیر همانرب  دنیآرف  ياه  متـسیس 
لودج 1 . . یمتـسیس نورد  یگنهامه  ؛6 ) تاکرادـت متـسیس  یلام  ییاراک  ءاقترا  ساسارب MRP؛5 ) تاکرادـت  متـسیس  ءاقترا  ؛4 ) داوم

 • يزیر همانرب  دنیآرف  متـسیسهتسباو  ریغتم  لقتـسم  ریغتم  اهرایعم  لدـم و  لحارملدـم  ياهرایعم  ياهریغتم  عیزوت  يوگلا  لدـم و  لحارم 
همانرب داوم •؛ الاک و  تاجایتحا  يزیر  همانرب  دیلوت •؛ عماج  يزیر  همانرب  تیفرظ •؛ یتشگنارس  يزیر  همانرب  تیفرظ •؛ قیفلت  يزیر  همانرب 

الاک و يا  هلحرم  ینیب  شیپ  داوم •؛ ـالاک و  تاـجایتحا  ینیب  شیپ  ینیب •  شیپ  ياـه  متـسیس  MRP متـسیس شورف • ؛ ینیب  شیپ  يزیر 
يدوجوم هب  یسرتسد  ینیب  شیپ  هنایهام •؛ يراذگ  شرافس  ینیب  شیپ  یگتفه •؛ يارذگ  شرافس  ینیب  شیپ  ؛) لوصحم • تخرد   ) داوم

متـسیس تکرـش  ناگدنـشورف و  نیب  ۀطبار  داوم  الاک و  تاکرادـت  متـسیس  زاین • ؛ دروم  نامز  رد  الاک  تفایرد  ینیب  شیپ  داوم •؛ الاک و 
لیوحت يارب  يزیر  همانرب  لیوحت •؛ يارب  ناگدنشورف  طسوت  داوم  الاک و  يا  هلحرم  نیمأت  ناگدننک •  نیمأت  ییوگخساپ  تردق  MRP؛

تمیق داوم •؛ ـالاک و  عقومب  نیمأـت  متـسیس MRP • ؛ داد •؛ رارق  داقعنا  داوم •؛ ناگدنـشورف  يزیر  همانرب  تدـمزارد •؛ طاـبترا  عقومب 
هب یسرتسد  تاکرادت •  متـسیس  تایلمع  ییاراک  شیازفا  ؛ عقومب قیقد و  تاعالطا  شدرگ  بولطم •؛ تیفیک  يرتشم •؛ تیاضر  رتمک •؛

دهاوخ يرتهب  درکلمع  يدوجوم  لرتـنک  متـسیس  دـبای •؛ یم  شهاـک  ـالاک  یگداـتفارود  تاـعیاض و  دـبای •؛ یم  دوبهب  ـالاک  تاـعالطا 
ۀنیزه شهاـک  هدــننک •؛ فرــصم  تیاــضر  يدوـجوم •؛ شهاــک  دــبای • ؛ یم  شهاــک  دــکار ، يــالاک  يدوـجوم  نازیم  تـشاد •؛

ياه هنیزه  شهاک  ناگدنشورف •؛ هب  یهدب  نازیم  شهاک  یگنیدقن •؛ رتهب  تیریدم  تاکرادت •  یلام  متـسیس  ییاراک  شیازفا  ؛ تاعیاض
یـشدرگ شهاک  يرادهگن •؛ ياه  هنیزه  شهاک  تاعیاض •؛ ۀنیزه  شهاک  هدش •؛ يرادیرخ  يالاک  هدـش  مامت  تمیق  شهاک  ینمیا •؛

زا فولطم  هدافتسا   ) ییاراک شیازفا  يرورـض •؛ ياهتخادرپ  تهج  عبانم  زا  هدافتـسا  عقومب •؛ تخادرپ  متسیس MRP • ؛ •؛ ینامزاس  و 
يالاک شورف  زا  لـصاح  دـمآرد  شیازفا  يرتشم •؛ تیاـضر  ـالاک •؛ شورف  رد  عیرـست  یتباـقر و  ناوت  شیازفا  ؛) يدـقن • ياـه  ییاراد 

شیازفا تدملا •؛ لیوط  تاطابترا  یمتسیس •  نورد  یگنهامه  ؛ یلام ةدافتـسا  رتهب  لرتنک  عبانم  زا  هدافتـسا  ناوت  شیازفا  یتاعیاضریغ •؛
متـسیس تاعالطا •؛ شدرگ  رد  تعرـس  یلام •؛ تاکرادـت و  دـحاو  نیب  طابترا  شیازفا  تاکرادـت •؛ ناگدـننک و  فرـصم  نیب  طاـبترا 

Source: Jagdev et al.,. یمتـسیس ییاراک  شیازفا  نیبامیف •؛ طابترا  دوبهب  لیهـست و  دادرارق •؛ نیفرط  رتهب  تخانـش  . • MRP
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رد رظن  دروم  ياهرایعم  اـب  ییارگمه  ساـسارب  روکذـم  ياـهرایعم  لـحارم و   يدـنب  هتـسد  2003 Lehman, 2007 Lewis, 2007
لکش شهوژپ  یلیلحت  لدم  زا  اه  هیضرف  نیودت  قیقحت و  فادها  هب  یبایتسد  ياربشهوژپ  ياه  هیـضرف  . تسا هتفرگ  ماجنا   MRP متسیس

يدنیارف لدم  زا  نآ  ياه  هفلؤم  راک و  دنیارف  لدم ، رب  راذگریثأت  لماوع  تخانـش  يارب  (. Lawrence, 2007  ) تسا هدش  هدافتسا  ، 1
شخب رد  داوم  الاک و  نیمأت  دـنیآرف  اب   MRP متسیس رارقتسا  ّمها : هیـضرف  شهوژپ  يدنیارف  لدم  لکش 1 . . دوش یم  هدافتـسا  لکش 1 ،

دوجو  MRP دـنیآرف ساسارب  تاـیلمع  يزیر  هماـنرب  دـنیآرف  ققحت  ناـکما  لوا : هیـضرف  ؛ تسا راـگزاس  بونج  زیختفن  قطاـنم  يراـفح 
دنیآرف رارقتــسا  موـس : هیــضرف  . دزاـس یم  ریذـپ  ناـکما  ار  ینیب  شیپ  قـیرط  زا  يزیر  هماـنرب   MRP دـنیآرف رارقتـسا  مود : هیـضرف  . دراد

متسیس ییاراک   MRP دنیآرف رارقتـسا  اب  مراهچ : هیـضرف  . دـهد یم  شیازفا  ار  داوم  الاک و  ناگدـننک  نیمأت  ییوگخـساپ  تردـق  MRP

: مشش هیضرف  . دبای یم  شیازفا  تاکرادت  یلام  متسیس  ییاراک   MRP دنیآرف رارقتسا  اب  مجنپ : هیضرف  . دبای یم  ءاقترا  تاکرادت  تایلمع 
دنیارف قفوم  يارجا  يارب  شهوژپ  نیا  ردـشهوژپ  هیلوا  ياـهیگژیو  دـنیآرف و  . دـبای یم  ءاـقترا  دوخبدوخ  روطب  متـسیس  نورد  یگنهاـمه 

رفن بیرق 500  قیقحت  يرامآ  ۀعماج  قیقحت  لدم  يارب  ددجم  یـسدنهم  دنیآرف  لکش 2 . . دوش یم  هدافتسا  لکش 2  متیروگلا  زا   MRP

داتفه و یفداصت  هدش و  يدنب  هقبط  عون  زا  يریگ  هنومن  شور  هب  ۀنومن  مجح  تسا . هدوب  بونج  زیختفن  قطانم  یلم  تکرش  نانکراک  زا 
هناگ و شـش  ياـه  هیـضرف  بلاـغ  رد  تـالاؤس  تسا . لاوس  اب 35  يا  همانـشسرپ  اـه ، هداد  يروآدرگ  یلـصا  رازبا  . دـش نییعت  رفن  راـهچ 
ییاـیاپ و نازیم  يریگ  هزادـنا  تهج  خاـبنورک  ياـفلآ  بیرـض  زا  يرهاـظ و  اـی  يداـهن  ییاور  زا  شهوژپ  نیا  رد  . تسا هتـسب  ياهخـساپ 

يالاب یناسمه  رگناشن  همانـشسرپ و  یلک  ییزج و  ياه  شخب  رد  رادقم 94 % اب  خابنورک  رادقم  تسا . هدش  هدافتسا  تالاؤس  یگتـسبمه 
ناوت یم  یلا 7 ، لوادج 2  ياه  هداد  ساسارباه  هیـضرف  نومزآ  اه و  هداد  لیلحت  . تسا ناگدنهد  خـساپ  يالاب  تارظن  اب  تالاؤس  ینورد 
کی زج  هب  هدوب و  دوجوم  تکرـش  رد  داوم  الاک و  يزیر  همانرب  دنیآرف  يریگراکب  يارب  ددـجم  یـسدنهم  هیلوا  ياهـضرف  شیپ  تفایرد 

ناـکما هک  تشاد  راـهظا  ناوت  یم  ور ، نیا  زا  دـنراد . يالاب 3  نیگنایم  اه  هفلؤم  ریاس  تسا  یگتفه  يراذـگ  شرافـس  ناـکما  هک  هفلؤم 
نیا زا  اذـل  دـشاب ، یم  نآ 6/3  نیگنایم  هنایهام  يراذـگ  شرافـس  ناکما  یـسررب  اـب  تسا . ارجا  لـباق  یلمع و    MRP لدم يریگراکب 
الاک ینیب  شیپ  زاین و  دروم  ياهطرـش  شیپ  دوجو  ناکما  ةرامـش 7 ، لودج  ساسارب  یفرط  زا  تشاد ، دهاوخن  دوجو  یلکـشم  زین  تهج 

زیختفن قطاـنم  يراـفح  شخب  رد  داوم  ـالاک و  تاـجایتحا  يزیر  هماـنرب  لدـم  يریگراـکب  هجیتـن  رد  تسا ، هتفرگ  رارق  دـییأت  دروم  داوم 
نیمأت ییوگخـساپ  تردـق  داوم  الاک و  يزیر  همانرب  رارقتـسا  تروص  رد  تفایرد  ناوت  یم  اه  هداد  لـیلحت  اـب  . تسا ریذـپ  ناـکما  بونج 

رد رتمک  سیون  ياهشور  هک  تسا  یلعف  ینامزاس  گنهرف  هنیمز  نیا  رد  حرطم  لکشم  دبای . یم  دوبهب  بیرق 56 % داوم  الاک و  ناگدننک 
يریذپ رییغت  تردق  صاخ  يژولونکت  الاب و  يربزرا  تلع  هب  هک  ددرگ  یم  رب  يرافح  ياهالاک  عون  تیهام و  هب  ًایناث  هدـش و  هنیداهن  نآ 

یم هفلؤـم  نیا  هک  تسا  عومجم 83 % رد  تاکرادـت  متـسیس  تایلمع  ییاراک  نازیم  دروآ ـ. یم  مهارف  ناگدـننک  نیمأـت  يارب  ار  يرتمک 
رد تاکرادـت  متـسیس  یلام  ییاراک  نازیم  دـشاب ـ. هتـشاد  يرافح  تایلمع  يارجا  الاک و  نیمأت  دـنور  رب  ینتبم  ییالاب  رایـسب  راـثآ  دـناوت 

نورد یگنهاـمه  دـهد ـ. یم  شهاـک  یبولطم  وحنب  ار  تکرـش  ناگدنـشورف و  نیب  تـالماعم  یـساسا  تالکـشم  هک  تسا  عومجم 78 %
تـصرف دوش و  یم  مزال  ياه  یگنهامه  يارب  نانکراک  یناور  راشف  شهاک  بجوم  دوبهب  نیا  تسا ، هتفای  دوبهب  نازیم 80 % هب  یمتسیس 

نازیم ساسارب  متـسیس  ددـجم  یـسدنهم  يارب  طیارـش  ياه  هفلؤم  يدـنب  هبتر  . دروآ یم  دوجوب  فیاـظو  رتهب  ماـجنا  يارب  یفاـک  تقو  و 
لودج 2. . تسا هدـش  هئارا  و 9  لودـج 8  رد  داوم  الاک و  تاجایتحا  يزیر  همانرب  متـسیس  يریگراکب  رارقتـسا و   ماگنه  اـهنآ  یـشخبرثا 

تارییغت بیرضاه  هفلؤم  يرامآ  ياه  هزادنا  MRP دنیارف ساسارب  تایلمع  يزیر  همانرب  دـنیارف  ققحت  ناکما  يرامآ  ياه  هزادـنا  عیزوت 
متـسیس رد  تیفرظ  یقیفلت  يزیر  هماـنرب   47 63 7538/3 7730/0 دادعت 6/20 % دـصرد  يالاب 60 % ياهخـساپ  نیگنایم  راـیعم  فارحنا 
همانرب  52 70 8378/3 8444/0 % 22. دراد دوجو  متسیس  رد  تیفرظ  یتشگنارـس  يزیر  همانرب   41 55 5405/3 9243/0 % 26. دراد دوجو 

9097/0 % 20. دراد دوجو  داوم  الاک و  تاـجایتحا  ینیب  شیپ   58 78 068/4 7822/0 % 23/19. دراد دوجو  متـسیس  رد  دیلوت  عماج  يزیر 
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لودجعمج  237 64 24/3 848/0 % 26 (. ددرگ یم  ارجا  اه  هاـچ  دادـعت  ینیب  شیپ   ) دوش یم  ارجا  شورف  نازیم  ینیب  شیپ   39 52 473/4
بیرضاه هفلؤم  يرامآ  ياه  هزادنا  MRP ساسارب زاین  دروم  داوم  الاک و  ینیب  شیپ  زیر و  همانرب  ناکما  يراـمآ  ياـه  هزادـنا  عیزوت  . 3

روطب داوم  الاک و  تاـجایتحا  ینیب  شیپ   60 81 095/4 8304 دادعت 20 % دصرد  يالاب 60 % ياهخـساپ  نیگنایم  رایعم  فارحنا  تارییغت 
ییاهن يـالاک  لـیمکت  يارب  يدـنب  هلحرم  تروصب  داوم  ـالاک و  ینیب  شیپ   BOM).21% 7929 838/3 67 40  ) دشاب یم  رودـقم  یلک 

42 50 658/3 9460 % 26. دـشاب یم  رودـقم  یگتفه  تروصب  يراذـگ  شرافـس  ناکما   12 10 446/2 1099 % 5/4. دشاب یم  رودـقم 
هب یـسرتسد  ناکما   49 60 824/3 8658 % 23. دراد دوجو  هنایهام  تروصب  الاک  تفایرد  هناـیلاس و  تروصب  يراذـگ  شرافـس  ناـکما 

لقن لمح و  طیارـش  هب  هجوت  اب  زاین  نامز  رد  الاک  تفایرد  ناکما   34 46 365/3 9736 % 29. تسا رـسیم  هلحرم  ره  رد  اهالاک  يدوجوم 
ییوگخساپ تردق  ياقترا  يارب   MRP رارقتسا يرامآ  ياه  هزادنا  عیزوت  لودجعمج 4 .  237 56 54/3 92 % 27. دشاب یم  رودقم  الاک 

دادعت %25 دصرد  يالاب 60 % ياهخساپ  نیگنایم  رایعم  فارحنا  تارییغت  بیرضاه  هفلؤم  يرامآ  ياه  هزادناداوم  الاک و  ناگدننک  نیمأت 
%29. دیامن یم  نیمأت  ار  داوم  الاک و  يرتهب  وحنب  يا  هلحرم  تروصب  داوم  الاک و  ناگدننک  نیمأت  ناگدنشورف و   34 46 392/3 8410/0

الاک عقومب  لیوحت  يزیر و  همانرب  ناکما  ناگدننک  نیمأت  ناگدنـشورف و  داوم  ینالوط  دادرارق  داقعنا  هب  هجوت  اب   39 44 473/3 9962/0
نیمأت يارب  يرتشیب  یفاـک و  تصرف  ناگدـننک  نیمأـت   46 62 716/3 7123/0 % 19. تشاد دـهاوخ  دوجو  يرتمک  هدـش  مامت  تمیق  اـب 

ات دنیامن  یم  شالت  ناگدننک  نیمأت  تدـم ، زارد  عفانم  هب  هجوت  اب   51 69 89/3 7739/0 % 20. تشاد دـنهاوخ  بولطم  تیفیک  اب  اهالاک 
نیمأت ةریجنز  يارب  دادرارق  داقعنا  ناکما  ناگدـننک  نیمأـت   39 52 527/3 9249/0 % 26. دـنیامن نیمأت  رتشیب  هچ  ره  ار  رادـیرخ  تیاضر 

لودجعمج 5.  209 56 6/3 825/0 % 23. دـنیامن یم  لقتنم  اه  هیال  هب  تفایرد و  ار  عقومب  تسرد و  ،و  قیقد تاعالطا  هدوب و  اراد  ار  الاک 
بیرـضاه هفلؤم  يرامآ  ياه  هزادـناتاکرادت  متـسیس  تایلمع  ییاراـک  ياـقترا  يارب   MRP متـسیس رارقتـسا  يرامآ  ياه  هزادـنا  عیزوت 

ار لیذ  دراوم   MRP متسیس رارقتسا  اب   59 80 135/4 7644/0 دادعت 18 % دصرد  يالاب 60 % ياهخساپ  نیگنایم  رایعم  فارحنا  تارییغت 
دوبهب الاک  تاعالطا  هب  یسرتسد   64 86 27/4 6884/0 % 16. ددرگ یم  نیمأت  عقومب  زاین  دروم  داوم  الاک و  ؟ دـنیامن یم  یبایزرا  هنوگچ 

يدوجوم لرتنک  متسیس   63 85 716/4 5288/0 % 11 دبای یم  شهاک  الاک  یگداتفارود  تاعیاض و   57 77 027/4 8596/0 % 21 دبای یم 
308 83 3/4 706/0 % 16 دباـی یم  شهاـک  دـکار ، ـالاک  يدوجوم  نازیم   65 88 351/4 6910/0 % 16 تـشاد دهاوخ  يرتهب  درکلمع 

هفلؤم يرامآ  ياه  هزادـناتاکرادت  متـسیس  یلاـم  ییاراـک  دوبهب  يارب   MRP متـسیس رارقتـسا  يرامآ  ياه  هزادـنا  عیزوت  لودجعمج 6 .
تهج یگنیدــقن  زا   63 85 123/4 7994/0 دادـعت 19 % دـصرد  يـالاب 60 % ياهخـساپ  نیگناـیم  راـیعم  فارحنا  تارییغت  بیرــضاه 

4 844/0 % 21. دبای یم  شهاک  ناگدنـشورف  هب  یهدب  نازیم   51 65 784/3 8154/0 % 22. دش دهاوخ  هنیهب  هدافتـسا  دیرخ ، ياهتخادرپ 
828/0 % 21. دبای یم  شهاک  الاک  دیرخ  هدـش  مامت  تمیق   52 70 824/3 817/0 % 21. دـبای یم  شهاک  اهرابنا  ینمیا  ياه  هنیزه   56 76
/819 % 20 .. دبای یم  شهاک  الاک  يرادـهگن  ياه  هنیزه   59 80 176/4 783/0 % 19. دـبای یم  شهاک  الاک  تاعیاض  هیزه   58 70 00/4

دوبهب لیهـست و  تاکرادت  یلام و  ياهدحاو  نیب  تاطابترا   68 90 338/4 668/0 % 15. دـبای یم  دوبهب  یلام  ياه  لرتنک   56 76 014/4
هزادنادوخ هب  دوخ  دوبهب  يارب  یمتسیس  نورد  یگنهامه  يرامآ  ياه  هزادنا  عیزوت  لودج 7 . عمج   463 78 03/4 796/0 % 20. دبای یم 
تاطابترا  70 44 257/4 / 599 دادعت 14 % دصرد  يالاب 60 % ياهخـساپ  نیگنایم  رایعم  فارحنا  تارییغت  بیرـضاه  هفلؤم  يرامآ  ياـه 

60 41 054/4 70/0 % 17. ددرگ یم  لـباقتم  ياـهزاین  عفر  تهج  نیفرط  رتهب  بجوم  تخانـش  تکرـش  ناگدنـشورف و  نیب  تدـم  زارد 
ياهدـحاو نیب  تاعالطا  ناـیرج   57 77 207/4 / 828 % 20. دـبای یم  دوبهب  لیهـست و  تاکرادـت  یـضاقتم و  ياهدـحاو  نیب  تاـطابترا 

یم ءاقترا  ار  نانآ  تیاضر  نارادـیرخ  هب  عقومب  تاعالطا  نداد   67 41 338/4 647/0 % 15. دریذـپ یم  ماجنا  رتناسآ  یلک  روطب  فلتخم 
762/0 % 19. ددرگ یم  نانآ  يداهنشیپ  ياهتمیق  شهاک  ثعاب  عیزوت ) لماوع   ) هب عماج  تاعالطا  نداد   50 67 81/3 734/0 % 19. دشخب
357 80 09/4 712/0 % 17. ددرگ یم  رارق  یناریتشک  رداـنب و  تاـکرمگ و  ناـمزاس  راـیتخا  رد  عقومب  یفاـک و  تاـعالطا   53 72 91/3
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ینارحب ۀیحان  هدش  هبساحم  هرامآ  اعدا  نومزآ  عون  هیـضرف  حرـشاه  هیـضرف  نومزآ  جیاتن  و  يرامآ   ياه  هزادنا  تیعـضو ،  . 8 لودجعمج
لقادـح %60 يرافح )  ) بونج زیختفن  قطاـنم  یلم  تکرـش  رد   MRP دـنیآرف ساسارب  تایلمع  يزیر  همانرب  دـنیارف  ققحت  ناـکماهجیتن 

زیختفن قطانم  یلم  تکرـش  رد  داوم  الاک و  ینیب  شیپ  يزیر و  هماـنرب  ناکماهیـضرف  لوبق  - H0 703% 64/1 عوقو تبـسن  نومزآ  تسا .
تردق  MRP رارقتـساهیضرف لوبق  - H0 702/0- 64/1 عوقو تبـسن  نوـمزآ  تسا . لقادـح 60 %  MRP ساسارب يراـفح )  ) بونج

ابهیضرف لوبق  - H0 702/0- 64/1 عوقو تبـسن  نوـمزآ  دـهد . یم  شیازفا  لقادـح 60 % ار  داوم  الاک و  ناگدـننک  نیمأـت  ییوگخـساپ 
لوبق - H0 04/4 64/1 عوقو تبـسن  نومزآ  دـهد . یم  شیازفا  لقادح 60 % تاکرادت  متـسیس  تایلمع  ییاراک   MRP متسیس رارقتسا 

-H0 16/3 64/1 عوقو تبـسن  نومزآ  دـبای . یم  شیازفا  لقادح 60 % تاکرادـت  متـسیس  یلام  ییاراک   MRP متسیس رارقتسا  ابهیـضرف 
عوقو تبـسن  نومزآ  دبای . یم  شیازفا  لقادـح 60 % دوخب  دوخ  روطب  یمتـسیس  نورد  یگنهامه    MRP متسیس رارقتسا  ابهیـضرف  لوبق 

یلم تکرش  رد   MRP متسیس يریگراکب  ناکما   ) مود لوا و  ياه  هیضرف  نومزآ  دهد  یم  ناشن  لودجهیضرف 8 ، لوبق  - H0 5/3 64/1
دروم ار   MRP متسیس یتایلمع  راثآ  هک  اه  هیضرف  رگید  تسا . هتفرگ  رارق  دییأت  دروم  يرافح )» شخب  تاکرادت   » بونج زیختفن  قطانم 
يارب ددجم  یسدنهم  دنیارف  يریگراکب  اب  بونج  زیختفن  قطانم  یلم  تکرش  نیاربانب ، دنتفرگ . رارق  دییأت  دروم  زین  دنهد  یم  رارق  نومزآ 

رد هک  اه  هفلؤم  یشخبرثا  یبایزرا  يوگلا  رد  راثآ  نیا  دهد . شهاک  ار  یلعف  تالکـشم  يرایـسب  دح  ات  دناوت  یم   MRP متسیسرارقتسا
هطبار ۀفلؤم  هس  هک  دوش  یم  صخـشم  لودج 9 ، رد  اه  هفلؤم  يدنب  هبتر  یـسررب  اب  . دنتـسه طابنتـسا  لباق  دندش ، هئارا  یلا 7  لوادج 2 

هب دننک . یم  بسک   MRP لدم رارقتسا  زا  ار  یشخبرثا  رتشیب  رادیرخ  هب  یناسر  عالطا  و  تاکرادت ، یلام /  طابترا  تکرش ، هدنـشورف / 
لودج 10، . دوب دنهاوخ   MRP لدم قفومرارقتسا  يالاب  یشخبرثا  نیمـضت  دصرد ، داتفه  يالاب  یـشخبرثا  اب  هفلؤم ، هدجیه  یلک ، روط 

یشخبرثا متسیس ، هفلؤم  جنپ  ره  ور ، نیا  زا  دهد ؛ ناشن  یـشخبرثا  ساسارب  ار  يزیر  همانرب  ۀناگجنپ  دنیارف  متـسیس  ياه  هفلؤم  يدنب  هبتر 
قیقحت هفلؤماهنآ  یـشخبرثا  نازیم  اسارب س  قیقحت  لدـم  ياه  هفلؤم  يدـنب  هبتر  لودج 9 . . دـنروآ یم  ناغمرا  هب  ار  دـصرد  هاجنپ  يالاب 

یسرتسد دکار 88 يدوجوم  شهاک  رادیرخ 91 هب  یناسر  عالطا  تاکرادت 92 یلام /  طابترا  تکرش 95 هدنشورف /  ۀطباریـشخبرثا  نازیم 
الاک و تاـجایتحا  ینیب  شیپ  تاکرادت 81 یـضاقتم /  ۀطبار  يدوجوم 85 رتهب  لرتنک  یگنیدقن 85 بولطم  هدافتسا  الاک 86 تاعالطا  هب 

تاعیاض دادعت  شهاک  تاعالطا 77 نایرج  تاعیاض 78 ۀنیزه  شهاک  دیلوت 80 طخ  هب  الاک  لیوحت  يرادهگن 80 ۀنیزه  شهاک  داوم 81
هب یهدـب  شهاک  دـیرخ 70 ياه  هنیزه  شهاـک  ینمیا 71 ياـه  هنیزه  شهاـک  تاکرمگ 72 هب  یناـسر  عـالطا  یلاـم 76 لرتنک  دوبهب  77

بولطم تیفیک  الاک 66 يدوجوم  هب  یسرتسد  لوصحم 67 تخرد  عیزوت 67 لماوع  هب  یناسر  عالطا  رادیرخ 69 تیاضر  ناگدنشورف 69
الاک عقومب  تفایرد  ناگدنشورف 46 يزیر  همانرب  هدنشورف 52 يارب  تاعالطا  لاسرا  رتمک 54 هدش  مامت  تمیق  هنایهام 57 تفایرد  الاک 62

نازیم اه  هفلؤمیـشخبرثا  نازیم  ساسارب  يزیر  همانرب  دـنیارف  رارقتـسا  متـسیس  ياه  هفلؤم  يدـنب  هبتر  لودج 10 . یگتفه 16  شرافس  46
تیفرظ یتشگنارس  يزیر  همانرب  تیفرظ 63/0 یقیفلت  زیر  همانرب  دیلوت 7/0 عماج  همانرب  داوم 78/0 الاک و  تاجایتحا  يزیر  همانربیشخبرثا 

دناوت یم  زیخ  تفن  قطانم  تکرش  تشاد  راهظا  ناوت  یم  شهوژپ  نیا  هتفای  ساساربیریگ  هجیتن  شورف 52/0 ینیب  شیپ  يزیر  همانرب  55/0
لامعا هب  تبـسن  يا  هلحرم  تروص  هب  تایلمع  ینورد  ياهدنیارف  راتخاس و  يایوپ  یناسر  زورب  يارب  ددجم  یـسدنهم  عماج  حرط  هیهت  اب 

هنیزه رد  ًالوا  دناوت  هب   MRP متسیس يریگراکب  تروص  رد  دور  یم  راظتنا  ور  نیا  زا  دزرو ؛ تردابم  رظن  دروم  ياه  متسیس  رارقتـسا  و 
ای قطانم و  رگید  یلحم و  رازاب  هب  هنازور  تروصب  دیرخ  نیرومأم  مازعا  ياجب  دـنک و  ییوج  هفرـص   هدرتسگ  تروصب  الاک  دـیرخ  ياه 

تکرـش دنک . زیهرپ  یبناج  ياه  هنیزه  زا  دـیرخ  ياهدادرارق  داقعنا  اب  نارهت  رد  الاک  هیهت  تخاس و  ینابیتشپ  تکرـش  هب  اهاضاقت  لاسرا 
لیوحت فرصم  نامز  رد  ار  زاین  دروم  يالاک  دنک  تساوخرد  ناگدنشورف  ای  ناگدنزاس و  زا  هنایلاس  فرـصم  همانرب  نتـشاد  اب  دناوت  یم 

يارب یگنیدقن  تالکـشم  دـنوشن و  وربور  دازام  يالاک  هوبنا  مجح  اب  رگید  دـنک و  هدافتـسا  بولطم  وحن  هب  دوخ  یگنیدـقن  زا  دـنیامن و 
دروم رد  زیختفن  قطانم  یلم  تکرش  رد  هک  تسا  يدامتم  نایلاس  ییاهدادرارق  نینچ  ریظن  دوش . هتـساک  زاین  دروم  تاعطق  اهالاک و  دیرخ 
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داوم هنوگ  نیا  اب  تکرـش  دوش . یم  دـقعنم  ناگدـننک  نیمأت  اـب  اـهنیا  دـننام  راـبورف و  تینوتنب ، تیراـب ، لـیبق  زا  يراـفح  ییایمیـش  داوم 
، هداز يدیمح  ( 1 عبانم . دوش عقاو  يریگ  هرهب  دروم  مالقا  رگید   اهدحاو و  ریاس  يارب  دناوت  یم  وگلا  نیا  اذل  هتشاد ، ار  تالکشم  نیرتمک 

. لوا پاچ  یلم ، عافد  یلاع  هاگشناد  نارهت : نیون ، يریگ  میمصت  (، 1387) اضر دمحم 
Drucker, Peter F., Management: Task, Responsibilities Practices, Transaction ( 2
Publishers, New York, 2007.3) Flack, R.N. “The Integration of MRP II and Just in Time 3.
International Conference on Manufacturing Engineering, Pp. 123-125, 1986.4) Flapper, S.D.P.
Miltonbury, G.J. Wijingaurd, J. “Embedding JIT into MRP”, Intl. J. Prod. Res., Vol. 29, No. 2,
Pp. 329-341, 1991.5) Jagdev, H.S. et al, Strategic Decision Making Modern Manufacturing,
Springer, London, 2003.6) Lawrence, J., Applied Management Science, John Wiley & Sons,
Incorporated, Chicago, 2007.7) Lehman, I.P., Managerial Economics, Denover: Black Well

Publishing, 2007.8) Lewis, P. James, Fundamentals of Project Management. Amacom DIV

American Management Assn, New York, 2007.9) Plener, T.G. Best T.D. MRP, JIT and OPT:
What is “Best 2” Prod. Invent. Management, Vol. 27, No. 2, Pp. 2-2a, 1986.10) Richardson, S.
“Finite-Capacity Scheduling with Factor”, Integrated Systems Conference, Pp. 124-127,

.1990
هرامش 3 يژرنا ؛ یللملا  نیب  تاعلاطم  هسسوم  تفن  تعنص  رد  یناسنا  عبانم  تیریدم  همانلصف  عبنم :

یگولاتاک یسدنهم 

؟ یگولاتاک یسدنهم  ای   5S مجنپ لصا  یگولاتاک   یسدنهم   13:02 نیدرورف 1389 ، 
ار راک  دیاب  دراد و  یتیلوئسم  دوخ  شخب  رد  سکره  متسیس  نیا  رد  دزاس . یم  ار  نآ  ساسا  شزومآ  هک  تسا  ینورد  يدنیارف   5S ماظن

دوجو نانکراک  ناریدـم و  رد  ینزیاک  رکفت  اما  دـبای  رارقتـسا  ون  ياه  يژولونکت  اهنت  راـک  طـیحم  رد  رگا  داد . يرـست  هعومجم  لـک  هب 
دیاش . تسا هدش  يراج  راک  دنیارف  رد  یگولاتاک  یـسدنهم  اهنت  دننک و  دیلوت  تیفیک  اب  تالوصحم  ات  دش  دـنهاوخن  قفوم  دـشاب  هتـشادن 

یبایتسد ای  رتهب و  راک  يارجا  اما  دشاب ، يدیلوت  یتعنـص و  ياهطیحم  رد  راک  يابفلا  وزج  رترب  تیفیکاب  لوصحم  رتهب و  راک  هب  یبایتسد 
هدننکیسررب ناصـصختم  ناسانـشراک و  تسین . ناسآ  ییاهنتهب  دنوش ، دیلوت  یفیک  تروصهب  تالوصحم  ای  الاک  نآ  رد  هک  يدنیارف  هب 

هب یـسرتسد  رازبا و  لیاسو و  ندادرارق  یگنوگچ  راک و  طیحم  هک  دـنراد  دـیکات  هتکن  کـی  هب  هتـسویپ  يدـیلوت ، ياـهطیحم  اـی  اـهاضف 
تکرح و تیفیک ، رد  رثوم  رایـسب  لماوع  اههناخراک  ای  اههاگراک  طیحم  یگتخیر  مهرد  زا  يریگولج  یگزیکاپ و  هژیوب  اهرازبا  نیـشام 

هویش نیا  ياهیـشیدنا  هراچ  هدینـش و  ا  ــــــــ هراب ار   5S هژاو دیدرت  یب  . تسا نآ  یگدـنرادزاب  لماع  سکع  هب  ای  دـیلوت  دـنیارف  ییایوپ 
تیاضر هن  هتخیر  مه  هب  طیحم  کی  رد  راک  هک  دیناد  یم  یبوخهب  سپ  دیا . هدـناوخ  ار  فیثک  هتخیر و  مهرد  ياهطیحم  يارب  ار  ینپاژ 
یـساسا لصا  جنپ  رب  هک   5S متـسیس نیاربانب  دراذـگیم . یقاب  دـیلوت  طـیحم  رد  لـغاش  یناـسنا  يورین  رد  ار  ياهزیگنا  هن  تسا و  شخب 
ترابعهب . دشاب یم  طیحم ، یگتسارآ  يرتشم و  تیاضر  تیفیک ، ياقترا  يروهرهب ، دوبهب  عبانم ، فالتا  زا  يریگـشیپ  يارب  تسا  راوتـسا 

لماش دارفا ، همه  قیوشت  نیاربانب  تسا . اـهتیلاعف  دوبهب  يارب  تکرـش  کـی  ناـنکراک  شلاـچ  زا  یعقاو  شیاـمن   5S متـسیس تیلاعف  رتهب ،
، نکمم ياهفالتا  فذـح  عبانم و  زا  بسانم  هدافتـسا  زیمت و  بولطم و  یلکـش  هب  تاناکما  یمامت  يرادـهگن  يارب  نانکراک  نارگراـک و 

هزور کی  شیامه  اهمتـسیس ) تیریدم و  تامدخ  تنواعم   ) وردوخ ناریا   5S یلاع هتیمک  ، شالت اب  اتسار  نیمه  رد  دراد ؛ تیمها  رایـسب 
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ناصصختم نارگراک ، زا  یعمج  روضحاب  هک  شیامه  نیا  . دش رازگرب  وکپاس  تکرـش  تاعامتجا  نلاس  رد  راک « طیحم  یهدناماس  ماظن  «
تیعـضو دوب ، هارمه  اـهنامزاس  ریاـس  زا  یتیریدـم  یتعنـص و  لـیاسم  هب  نادـنمهقالع  ریاـس  روضح  زین  وردوخناریا و  تکرـش  ناریدـم  و 

هورگ لماعریدـم  یقطنم ، رهچونم  رتکد  ياـقآ  . تفرگ رارق  یـسررب  دروم  نآ  ياـقترا  ياهـشور  يدـیلوت و  ياـههناخراک  رد   5S ینونک
رد متـسیس  نیا  ییاـنبریز  شقن  هـب  هراـشااب  يو  دادرارق  لـیلحت  دروـم  ار   5S متـسیس نارنخـس ، نیتـسخن  ناونع  هب  وردوخ  ناریا  یتـعنص 

تسا تیفیک  يروهرهب و  ياه  متسیس  ریاس  هیلوا  ياه  هیاپ  زا  یکی   5S ماظن نارظنبحاص ، زا  يرایسب  رظن  ساسارب  : تفگ یفیک  ياهماظن 
. داد يرـست  يدـیلوت  ياهطیحم  لک  رد  ار  نآ  دـیاب  نانکراک  رد  شرگن  رییغت  داجیا  يارب  ینعی  تسیرگن  لـک  هاگدـید  زا  ار  نآ  دـیاب  و 
، دوشیم وربور  یتالکـشم  صیاـقن و  اـب  ناـیاپ  رد  دوشن  زاـغآ  یبوخهب  ادـتبا  زا  دـنیارف  نیا  رگا  تسا و  هسورپ  کـی  تروصهب   5S ماظن
5S ماظن دوزفا ، يو  . دوش یم  طخ  ياهتنا  هب  تالکـشم  لـک  لاـقتنا  ثعاـب   ، 5S متـسیس يدنیارف  هاگدـید  هب  هجوت  مدـع  رگید  ترابعهب 

راک دیاب  دراد و  یتیلوئـسم  دوخ  شخب  رد  سکره  متـسیس  نیا  رد  نم  رظن  هب  دزاسیم . ار  نآ  ساسا  شزومآ  هک  تسا  ینورد  يدـنیارف 
شرتسگ يریذپتیلوئسم  اب  اهكرتشم  لصف  هعسوت و  دنیارف  لک  رد  يریذپتیلوئسم  هک  تسا  هنوگنیا  دهد . يرست  هعومجم  لک  هب  ار 
ینانخس یئامهدرگ ، نیا  زا  یشخب  رد  زین  وردوخ  ناریا  تکرش  تاعالطا  رامآ و  لک  سیئر  یسیئر ، دمـص  ياقآعیانـص  رد   5S. دبای یم 
تیاضر بلج  اهرازاب و  رد  اهتکرـش  نیا  مهـس  ات  تسا  هدش  ثعاب  ناهج  رد  يدـیلوت  ياهتکرـش  گنتاگنت  تباقر  تفگ ، يو  درک  داریا 

هتفرـشیپ و ياههاگتـسد  رگا  هـک  يروـط  تـسا  نـیرفآشقن  رایــسب  اـهرازاب  هـب  یباـیتسد  رد  اـهیژولونکت  دـشر  دـبای . شیازفا  ناـیرتشم 
اههاگتـسد و نیمه  اما  دوب . دـنهاوخن  اهرازاب  رد  روضح  همادا  هب  رداق  اهتکرـش  دـشاب -  هتـشادن  دوجو  یتیریدـم  يدـیلوت -  ياهمتـسیس 
زا رگا  نیاربانب  دـشابیم . تسا ، يدـیلوت  دـحاو  ای  نامزاس  ره  ياـهییاراد  وزج  هک  یناـسنا  يورین  شـالت  رکفت و  لـصاح  اـهیژولونکت ،

یناـسنا يورین  یمئاد  دـشرای  تسرد  يرادربهرهب  مدـع  دـیدج و  ياـهیروانف  قلخ  شاهجیتن  دوش . يرادربهرهب  یتـسردهب  یناـسنا  يورین 
رازبا و زا  اهراک  هدافتـسا  یناسنا و  يورین  هب  هجوت  وردوخ  ناریا  رد  زین  اـم  ياـهیژتارتسا  دوزفا ، یـسیئر  ياـقآ  . تسا یگدوسرف  ياـنعمهب 
ام مهم  ياـهیژتارتسا  زا  ياهقطنم  هعـسوت  ارگدـنیارف و  نیون و  تیریدـم  ياـهماظن  رارقتـسا  هوبنا ، دـیلوت  هک  اـجنآ  اـت  تسا  تالآنیـشام 

وردوخ ناریا  رد  دـیدج  تیریدـم  اریز  دـناسر ، يرای  دوخ  ياه  يژتارتسا  رد  ار  اـم  دـناوتیم  زین   5S ماظن زا  هدافتـسا  دوشیم . بوسحم 
رد دـشر و  ار  وا  یناسنا ، يورین  هب  رتشیب  هجوتاب  اـت  دروآ  مهارف  ار  یطیارـش  فذـح و  ار  تکرـش  رد  یتواـفتیب  گـنهرف  اـت  دراد  یعس 
یم باـسح  هـب  رمتـسم  دوـبهب  مـهم  ياـههخا  ــــ ـش زا  یکی  اـم ، تکرـش  رد   5S ماـظن زورما  . دـنک تیادـه  يرازفاشناد  شرتسگ  تهج 

هناخراک رد  اهلاس  هک  يو  دوب . شیامه  نیا  یلـصا  نارنخـس  نپاژ   GTR هسسوم زا  ادیـشوی  یچ  ییوش  ياقآراک  طیحم  یهدناماس  . دیآ
دوخ براجت  جیاتن  تسا ، هتخادرپ   5s ماظن رارقتـسا  شزومآ و  هب  رلـسیارک ، دروف و  زروتوم -  لارنج  اتویوت و  ناسین ، نوچ  یگرزب  ياه 
یط ینپاژ  وردوخ  نویلیم  تخاس 3  هب  يو  . درک لیلحت  هیزجت و   5S نامه ای  راک  طیحم  یهدناماس  متسیس  اب  هطبار  رد  شیامه  نیا  رد  ار 

وربور یـساسا  لکـشم  اب  ییاکیرمآ  ناگدـننکدیلوت  اکیرمآ ، ياهرازاب  هب  ینپاژ  ياهوردوخ  دورو  اـب  دوزفا ، درک و  هراـشا  ریخا  ههد  هس 
نارگراک و زا  ات  درک  داهنـشیپ  نپاژ  هب  اکیرمآ  تلود  سپ  يزاـسوردوخ ، ياـههناخراک  نارگراـک  ندـشراکیب  ریظن  یتالکـشم  دـندش .

سدنهم ریدم و  مازعااب 200  داتفا . قافتا  نیا  و  دـیامن . سیـسات  اکیرمآ  رد  ار  دوخ  ياه  هناخراک  دـنک و  هدافتـسا  ییاکیرمآ  ناسدـنهم 
طیحم ياضف  دـیلوت ، تیعـضو  ییاکیرمآ  ياه  هناخراک  زا  يرایـسب  رد  نامز  نآ  دـش . زاغآ  راک  ماجنا  هویـش  شزومآ  اکیرمآ ، هب  ینپاژ 

هک یلاح  رد  دنتفرگ ، یمن  هرهب  هجو  چیه  هب  ( 5S) راک طیحم  یهدناماس  ماظن  زا  اهنآ  اریز  دوب  هدننکدیماان  رایسب  یشزومآ  هویـش  راک و 
راک زا  یهاگآ  يرادم و  شناد  هزیگنا  رظن  زا  ییاهتوافت  هک  دوب  هدش  ثعاب  نیمه  دش . یم  هتفرگ  راک  هب  نپاژ  رد  شیپ  اهلاس  هویـش  نیا 

زا یشان  ییاکیرمآ  نارگراک  یگهقالعیب  ای  یـشناد  مک  تلع  . دشاب هتـشاد  دوجو  ییاکیرمآ  ینپاژ و  ياههناخراک  فک  نارگراک  نایم 
نینچ درک و  دیکات  یتعنص  ياهطیحم  رد  ناتسرپرس  ناریدم و  تسرد  درکلمعرب  ادیشوی  ياقآ  . دوب اهنآ  دشرا  ناریدم  فیعـض  درکلمع 

دوخ نانکراک  قافتا  هب  هقیقد  تدم 5  هب  سپـس  دنزادرپ . یم  شزرو  هب  نارگراک  قافتاهب  هقیقد  هس  زور  ره  ینپاژ  ناتـسرپرس  داد : همادا 
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یم لیلحت  هیزجت و  ار  تالکـشم  زورب  لیالد  اـهتلع و  هتخادرپ و  لـبق  زور  صیاـقن  لـیاسم و  يرگنزاـب  زور و  نآ  ياـهتیلاعف  یـسررب  هب 
شوگ دوخ  نانکراک  نانخس  هب  یعقاو  ياههدنونـش  ناونعهب  دننکیم و  اپرب  دونـش  تفگ و  تاسلج  هتفه  ياهزور  یط  ناتـسرپرس  . دننک

اب دارفا  تساهناسنا . تمارک  دوش  تیاعر  دیاب  يدیلوت  ياههناخراک  رد  هک  هچنآ  . تسا شزومآ  راک و  زا  یقیفلت  تاسلج  نیا  دـنهد . یم 
هجوت شزومآ و  اب  ناوت  یم  اما  تسا  رفن  کی  زورما  درف ، کی  ینپاژ  رکفت  رد  دـنریگب . رارق  هجوت  مارتحا و  دروم  دـیاب  ماقم  تسپ و  ره 

هک دـنزومآ  یم  ینپاژ  ياههناخراک  رد  نانکراک  . درک تیبرت  رفن  هس  ای  ود  لداعم  یناـسنا  يورین  وا ، هزیگنا  ناوت و  شیازفا  تمارک و  هب 
تبسن اریز  دننکیم  لمع  رتهب  اهنیشامیریگراک  هب  رد  اهنآ  دنزاس . ناور  هنوگچ  ناریدم  اب  ار  ناشتاطابترا  دننک و  یگدنز  راک  اب  هنوگچ 

هعومجم نیا  رد  تسا . نزیاک  هعومجم  زا  یـشخب  ماظن  نیا  تفگ ،  5S هرابرد نارنخس  . دنرتانشآ تالکشم  تالآ و  نیـشام  اب  ناریدم  هب 
. دراد دوجو  يرادـید  تیریدـم  یمیت و  راک  يرامآ ، تیفیک  لرتنک  بان ،)  ) صقن نودـب  دـیلوت  يرتشم ، تیاضر  نوچ  یمهم  ياهـشخب 

شزومآ مجنپ -  لصا  يرادهگن و  ظفح و  مراهچ -  تفاظن ، موس -  بیترت ، مظن و  مود -  يزاسکاپ ، لوا -  لصا  زا : دنترابع   5S لوصا
ای مود  لصا  دوش . فذح  راک  طیحم  زا  ادج و  يرورض  مالقا  زا  يرورضریغ  مالقا  هک  درک  يراک  دیاب  لوا  لصا  رد  . یهدناماس گنهرف 

يریگولج تقو  فالتا  زا  ات  تخادرپ  اهنآ  ندرکرابنا  هب  بسانم  یشور  اب  دیاب  هک  دزادرپ  یم  يرورض  مالقا  يدنب  هقبط  هب  بیترت  مظن و 
هک دـئاز  ياهنغور  رابغودرگ ، اه ، هشارت  ات  دوش  یم  ثعاب  موس ، لـصا  ناونع  هب  تفاـظن  دوش . هدوزفا  اـهنآ  تیفیک  ینمیا و  رب  هدـش و 

طیحم نیمز  فقس و  زا  اهکاخودرگ  ندودز  دبای . شیازفا  لوصحم  راک و  تیفیک  ات  دنورب  نیب  زا  دوش  یم  تالآ  نیشام  یبارخ  بجوم 
لـصا يرادهگن ، ظفح و  . دراد ییازـسهب  ریثات  نارگراک  طاشن  هیحور و  داجیا  رد  هزیکاپ  سابل  ندیـشوپ  اهراویدورد ، يزیمآگنر  راک ،

نیودـت قـیرط  زا  موـس  اـت  لوا  لوـصا  هک  تسا  ینتفگ  دوـش . تیا مـی  ـــ عر صخـشم و  اهدرادناتـسا  لـصا  نیا  رد  تـسا   5S ماظن مهم 
هک تساـهتیلاعف  رمتـسم  دوبهب  یمئاد  حالـصا  لرتنک و  يزاسدرادناتـسا ، یعقاو  ياـنعم  دوش . یم  لـصاح  اهلمعلاروتـسد  اهدرادناتـسا و 

داجیا روظنمهب  دارفا  شزومآ  لـصا  نیا  رد  یهدـناماس ، گـنهرف  شزومآ  اـی  مجنپ  لـصا  دریگ و  یم  تروص  تسیل  کـچ  زا  هدافتـسااب 
. دراد تیمها  رایـسب  رمتـسم  دوـبهب  متـسیس و  يارجا  دـنور  رب  تراـظن  هـب  ناـنکراک  قـیوشت  روـما و  رد  مـظن  يراـک ، طابـضنا  گـنهرف 

طیحم رد  راک  گنهرف  ندش  هنیداهن  هب  نانکراک  هب  تاررقم  یهافش  يروآدای  تدم و  هاتوک  شزومآ  تاسلج  اهرانیمس ، اهییامهدرگ ،
رد ار  لاکـشا  دـیاب  دـننکن  رکف  دوبهب  هب  راک  طیحم  رد  لغاش  ياهناسنا  رگا  هک  تسا  دـقتعم  ادیـشوی  ياقآ  . دـماجنایم هناـخراک  راـک و 
زا رتهب  دـیاب  زورما  هک  تسا  نیا  نزیاک  یلـصا  يانعم  هک  ارچ  دـنرادن  ینزیاـک  رکفت  اـهنآ  دـیاش  درک  وجو  تسج  طـیحم  نآ  تیریدـم 

( نزیاک  ) رمتسم دوبهب  عوضوم  اب  طابترا  رد  ینپاژ  ییاکیرمآ و  ياهتکرـش  نایم  توافت  . دهد خر  يدیدج  لوحت  دیاب  ادرف  دشاب و  زورید 
هک یلاح  رد  دنـشیدنا  یم  ود  نیا  زا  یکی  هب  طـقف  ییاـکیرمآ  ییاـپورا و  ياهتکرـش  زا  يرایـسب  هک  تسا  نیا  رد  ون  ياـه  يژولونکت  و 
رد ینزیاک  رکفت  اما  دـبای  رارقتـسا  ون  ياه  يژولونکت  اـهنت  راـک  طـیحم  رد  رگا  دـننک . یم  لـمع  رکف و  ناـمز  مه  ود و  ره  هب  اـه  ینپاژ 
رد ار  یگولاتاک  یـسدنهم  اهنت  دـننک و  دـیلوت  تیفیکاب  تالوصحم  ات  دـش  دـنهاوخن  قفوم  دـشاب  هتـشادن  دوجو  ناشنانکراک  ناریدـم و 

تسا لیلد  نیمه  هب  دوش . یم  هداد  هزیاج  دنزاسب  نازرا  تالآ  نیشام  دوخ  هک  ینارگراک  هب  نپاژ  رد  دنا . هتخاس  يراج  دوخ  راک  دنیارف 
اب ات  تساوخ  یم  اهنآ  زا  دناوخیم و  ارف  ار  دوخ  ناسدنهم  دوش ، يرادـیرخ  يدـیدج  تالآ  نیـشام  ات  دوب  مزال  یتقو  ادـنوه «  « ياقآ هک 
وا فده  دنهد . رارق  يرادربهرهب  دروم  دعب  دنهد و  شیازفا  ار  هدش  يرادیرخ  تالآنیـشام  ياهیدنمناوت  دوخ ، یـسدنهم  هشیدـنا  رکف و 

دوش و راداو  هشیدـنا  رکف و  رب  یناسنا  يورین  ات  مود  دـبای و  شیازفا  راک  یفیک  حطـس  ات  دـش  یم  ثعاـب  هکنآ  لوا  دوب ؟ هچ  راـک  نیا  زا 
نانکراک ناتسرپرس و  هشیمه  تسا . نانکراک  رازفامرن  دوش  هزیناکم  دیاب  هک  هچنآ  رگید  ترابع  هب  دهد . شیازفا  ار  دوخ  یصصخت  ناوت 

دننک هشیدنا  دیاب  ناریدم  دنتسه . اهرازبا  اب  میقتسم  سامت  رد  اهنآ  اریز  دنرتعلطم ، اهنیـشام  راک و  طیحم  تالکـشم  زا  ناریدم  هب  تبـسن 
، دوش هدید  دوش  یم  يرتشم  لیوحت  هک  وردوخ  فک  رد  ياهرهم  چیپ و  رگا  ًالثم  دنهد ، شهاک  ار  تالکشم  حطس  دنناوتیم  هنوگچ  هک 

لـصاح لکـشم  ارچ  هک  دشیدنایب  ياهراچ  تالکـشم  نیا  يارب  دیاب  ریدـم  دـنک و  یم  داجیا  نایرتشم  نهذ  رد  ار  نانیمطا  مدـع  ینماان و 
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ًالومعم دهد  یم  خر  لوصحم  کی  دیلوت  ای  راک  طیحم  رد  یـسک  يارب  هثداح  کی  یتقو  هک  تسا  نیا  ینپاژ  تیریدم  داقتعا  . تسا هدش 
ثداوح هب  رجنم  دناوتیم  دراد و  دوجو  راک  طیحم  رد  هک  ياهوقلاب  یفنم  ياه  لیـسناتپ  زا  دـیاب  سپ  تسا  هداد  خر  رتکچوک  هثداح   29

تالکشم عفر  . تسا ناریدم  فیاظو  وزج  كانرطخو  یفخم  ياهلیـسناتپ  نینچ  نتفای  تفرگ و  ار  اهنآ  يولج  دش و  ربخاب  دنوش  گرزب 
رد نارگراک  ناـنکراک و  ناسدـنهم و  يـالاب  رایـسب  هزیگنا  تیریدـم ، بوخ  رکفت  زا  ناـشن  بترم ، کیتامتـسیس و  روطهب  اـهییاسران  و 

هتسش و بترم  تالآنیشام  یتقو  دنراد ، یمرب  ماگ  تیفیک  اب  دیلوت  يوس  هب   5S لوصا تیاعر  ی و  ـــ نزیاک رکفت  اب  هک  دراد  راک  طیحم 
سپ دهدیم . ناشن  ار  دوخ  دشاب  هتـشاد  یتشن  ای  دـشاب  لش  یچیپ  رگا  ًالثم  دوش  یم  صخـشم  نآ  گرزب  کچوک و  صیاقن  دوش ، زیمت 
دیلوت دنیوگ  یم  یتقو  تساهییاسران  ا  ـــــ ی ( MODA » ) ادوم  « شهاک  5S رد فده  دوشیم . هتفرگ  رتگرزب  يدـعب و  ثداوح  يولج 

ار نآ  دنک ، تیلاعف  یتحارهب  دیلوت  متـسیس  کی  رگا  اما  دروخیمن . شدرد  هب  هک  دراد  يدایز  ياههخرچ  اهییاسران و  ینعی  تسا  قاچ 
? مادک قاچ ، ای  تسا  كالاچ  امش  هناخراک  ای  متسیس  بوخ ، تسا . دئاوز  دقاف  هک  دنمان  یم  كالاچ  دیلوت 

روحم شهوژپ  یسدنهم  مولع  نیون  میداراپ 

ریاس رانک  رد  هک  تعنـص   رد  یناسنا  يورین  تیریدـم  تالـضعم  زا  یکی  هدـیکچ : نایردان  نیما  دـمحم  شاـت - نسح  نیـسحمالغ  دـیس 
یم دوجوم  یناسنا  عبانم  زا  اراک  هنیهب و  بسانم , يریگ  هرهب  مدع  تسا  هدـیدرگ  بجوم  ار  شخب  نیا  رد  يرو  هرهب  شهاک  تالکـشم ،
هدش ثعاب  میداراپ  نیا  دشاب ،  یم  لضعم  نیا  لیالد  نیرت  هدمع  زا  یکی  یـسدنهم  رد  دوجوم  میداراپ  هک  دندقتعم  ناگدـنراگن  دـشاب .

هب يرتگنررپ  شقن  تسا  يرارکت  قالخ و  ریغ  ياهتیلاعف  ماـجنا  رب  ینتبم  هک  یـسدنهم  ماـظن  یحارط  یتاـیلمع و  ياـهدرکراک  هک  تسا 
دنـشاب یم  شناد  دـیلوت  تیقالخ و  يارب  هزیگنا  داجیا  يروهرهب و  ندربالاب  ثعاب  هک  یـشهوژپ  یتاعلاطم و  ياـهتیلاعف  زا  دـنریگ و  دوخ 

ناریا دننام  يروشک  رد  اما  دراد  دوجو  زین  یللملانیب  حطس  رد  عیانص   بلغا  رد  لکشم  نیا  هک  دهدیم  ناشن  اهیـسررب  هتبلا  دوش . تلفغ 
تروص هب  لکشم  نیا  دنرادروخرب  یئالاب  تیقالخ  یشوه و  بیرـض  زا  یـسدنهم  ینف و  ياههتـشر  رد  نآ  نالیـصحتلا  غراف  هژیو  هب  هک 

مولع نیون  میداراپ  رثا  یسدنهم  ،   ماظن  بلاق  رد  یسدنهم  مولع  يزاس  هدایپ  یگنوگچ  یـسررب  اب  هلاقم  نیا  رد  دیامنیم . خر  یفعاضم 
یسدنهم ماظن  رب  مولع ،  هبروحم  شهوژپ  درکیور  ریثأت  راک  زاس و  زین  یشهوژپ و  یحارط و  یتایلمع , فلتخم  ياهدرکراک  رب  یـسدنهم 

ياهیگدـیچیپ اه و  یگتـسویپ  هب  هجوت  اب  تفن  یـسدنهم  هب  یـسررب ، نیا  رد  تسا .  هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  ناـنکراک  یـشزیگنا  ماـظن  و 
یـسدنهم بلاـق  رد  تیقفوم  هب  لـین  يارب  هک  یلماوع  نینچمه  هلاـقم  نیا  . تسا هدـش  يرتـشیب  هجوت  يواـکدروم ،  ناوـنعب  نآ  يدـنیآرف 

نیا  يانبم  رب  هک  ینامزاس  ياهراتخاس  رد  هک  دنک  یم  ضرف  نآ  نمض  دهد و  یم  رارق  یـسررب  دروم  ار  تسا  زاین  دروم  روحم  شهوژپ 
یـسدنهم مولع  میاداراپ ،  هژاو :  دیلک  . دیآ یم  دیدپ  یگتخیگنادوخ  لماعت و  يراکمه , ياضف  دندرگیم ، یحارط  یـسدنهم  زا  درکیور 
يریگراک هب  هوحن  روحم و  شهوژپ  یـسدنهم  مولع  هب  تبـسن  رت  قیقد  تخانـش  هب  یبایتسد  يارب  : همدـقمتفن شهوژپ ،  یناسنا ،  يورین  ، 

یم هنوگچ  اهتکرـش  اههاگـشناد و  : دـشاب اشگهار  دـناوت  یم  تالاؤس  نیا  هب  یئوگ  خـساپ  تهج  رد  شالت  ریز و  تالاؤس  رد  قمعت  نآ ,
نیا ایآ  ؟ دنهد خساپ  هدـنیآ  ههد  لمتحم  ياهزاین  اهـشلاچ و  هب  یئوگخـساپ  يارب  ار  یـسدنهم  مولع  ياهـصصخت  هب  هجوت  تیمها  دـنناوت 

هچ ؟ دـنهد ناشن  دوخ  زا  رت  قالخ  رتدـلوم و  یـشقن  کچوک  گرزب و  ياهتکرـش  دوس  ندربالاب  يارب  نیـسدنهم  هک  دراد  دوجو  ناـکما 
هچ هب  دـیاب  ناـشیا  درکلمع  تیلاـعف و  رب  تراـظن  نیـسدنهم و  شزومآ  ؟ تسا زاـین  دروم  نیـسدنهم  يرو  هرهب  ندربـالاب  يارب  یئاـهرازبا 

؟و تسا یحارط  لباق  ناشیا  شزیگنا  شناد و  حطـس  ءاقترا  نیـسدنهم و  ياهتراهم  ندومن  هنیهب  يارب  ینامزاس  راتخاس  هچ  ؟ دـشاب یلکش 
نیـسدنهم مه  زاب  هدنیآ  رد  ایآ  ؟ دوب دهاوخ  هنوگچ  هدنیآ  رد  اهنآ  شقن  : دشاب یم  حرط  لباق  ریز  تالاؤس  زین  نیـسدنهم  صوصخ  رد  اما 

ردقچ هدـنیآ  لاح و  رد  نیـسدنهم  يراک  دـیفم  رمع  دـننک ( ؟ تیادـه  ار  یـسدنهم  ینف و  ياهلغـش  دوخ  رمع  لوط  مامت  رد  دـنناوت  یم 
یمن دـمآزور  ار  دوخ  ینف  ياـه  یئاـناوت  هزیگنا , مدـع  تلع  هب  هک  ار  هبرجتاـب  نیـسدنهم  رد  دوجوم  ینف  ـألخ  ناوت  یم  هنوـگچ  )؟ تسا
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تعنـص رد  هژیوب  نیـسدنهم  ياهیئاناوت  يریگراک  هب  هوحن  دروم  رد  یئاه  یـسررب  تالاؤس  نیا  هب  یئوگ  خساپ  يارب  ؟ درب نایم  زا  دـنیامن 
بولطم تایصوصخ  تخانـش  روحم و  شهوژپ  یـسدنهم  مولع  ندومن  هدایپ  هوحن  اب  ندش  انـشآ  رد  تسا  دیما  هک  هتفریذپ  تروص  تفن 

رد نیـسدنهم  بلغا  هکنیا  لوا   . تسا راوتـسا  ریز  ضرف  ود  رب  هلاقم  نیا  ياه  یـسررب  لاـحره  رد  . دـشاب اـشگهار  هدـنیآ  نیـسدنهم  يارب 
طیارـش رد  هک  یماگنه  اذل  دـننیب و  یمن  یـسدنهم  مولع  هبروحم  شهوژپ  درکیور  تهج  رد  ار  یفاک  ياهـشزومآ  دوخ  لیـصحت  نارود 

هتـسخ و زین  يرارکت  عونتمریغ و  ياهتیلاعف  موادت  زا  هک  یلاح  نیع  رد  دـننز  یم  زاب  رـس  نآ  میهافم  لوبق  زا  دـنریگ  یم  رارق  راک  طیحم 
دننک و یم  تیلاعف  یـسدنهم  مولع  هب  یتایلمع   درکیور  اب  هک  دنتـسه  یئاهراتخاس  ياراد  اهتکرـش  بلغا  هکنیا  مود  . دنوش یم  هزیگنا  یب 

براجت تاکاردا و  اهشزرا , میهافم , زا  يا  هعومجم  میداراپ , : یسدنهم مولع  دوجوم  میداراپ  . دنرادن روحم  شهوژپ  یسدنهم  هب  یهجوت 
یهدنامزاس يانبم  دهد و  یم  لکـش  یکارتشا  ياهوخ  قلخ و  عیاقو و  صوصخ  رد  ار  اهنآ  روصت  هک  دـشاب  یم  فلتخم  عماوج  نایم  رد 

رانک رد  دارفا  زا  فلتخم  ياههورگ  هنوگچ  دـنک  یم  نایب  هک  تسا  یلدـم  میداراـپ  زا  روظنم  هداـس  ناـیب  هب  دـشاب و  یم  فلتخم  عماوج 
یم رظن  دم  صخا  تروص  هب  تفن  نیـسدنهم  هعماج  معا و  تروص  هب  نیـسدنهم  هعماج  ام  رظن  دم  لدم  رد  دننک و  یم  تیلاعف  رگیدکی 

لماش زین  ار  دنراذگ  یم  ریثأت  یسدنهم  ياهتیلاعف  يور  هک  یسدنهم  ياه  هتشر  رد  لیصحتلا  غراف  يالاب  حطس  ناریدم  هعماج  نیا  دنشاب .
يارب لـعفلاب  ياـه  یئاـناوت  تیـصخش و  اـب  رفن  کـی  اـهنت  سدـنهم  رفن  هد  ره  نیب  زا  ًاـمومع  دوش  یم  هدـهاشم  هک  روطناـمه  دوـش . یم 
دنناوت یم  بسانم  ياهشزومآ  رثا  رد  هک  دنشابیم  هوقلاب  یئاناوت  ياراد  زین  رفن  هس  ای  ود  نیب  نیا  زا  دوش و  یم  تفای  یشهوژپ  ياهتیلاعف 
دنرادن ار  یشهوژپ  ياهتیلاعف  ماجنا  یئاناوت  هجو  چیه  هب  هک  دوش  یم  يدارفا  لماش  يدعب  هورگ  دندرگ . هدامآ  یـشهوژپ  ياهتیلاعف  يارب 

تسا هدش  هیهت  یناهج  طسوتم  ساسا  رب  رادومن  نیا  هتبلا  تشاد . راظتنا  ار  یـسدنهم  هزوح  رد  یتایلمع  ياهتیلاعف  ناوت  یم  اهنآ  زا  اهنت  و 
دـشاب بسانم  طیارـش  رگا  یـسدنهم  ياه  هتـشر  نالیـصحتلا  غراف  ياهیگژیو  وجـشناد و  شنیزگ  ماظن  هب  هجوت  اـب  ناریا  طیارـش  رد  یلو 

یهدنامزاس و هب  یگتسب  ًادیدش  یـشهوژپ  ياهتیلاعف  ماجنا  یئاناوت  تسا  دوهـشم  ًالماک  هک  هنوگنامه  هتبلا  . دوب دهاوخ  توافتم  تیعـضو 
. دـنک داجیا  ار  اهتیلاعف  يرـس  نیا  ماجنا  تهج  رد  مزال  ياه  هزیگنا  سدـنهم  يارب  هک  يوحن  هب  دراد  یـشزومآ  ماظن  ینامزاس و  راـتخاس 

دننام یتاقیقحت  صاخ  ياه  هژورپ  ماجنا  رد  ناوت  یم  ار  یـشهوژپ  ياهراک  ماـجنا  يارب  یناـمزاس  راـتخاس  زا  بساـنم  رایـسب  لاـثم  کـی 
تاعلاطم لیمکت  زا  سپ  هک  دنتسه  یتقوم  ياهراتخاس  هعـسوت  لاح  رد  ياهروشک  رد  اهراتخاس  نیا  هنافـسأتم  اما  تفای  نزخم  تاعلاطم 

هب یهجوت  هنوگچیه  هک  دوجوم  میداراـپ  رد  یـسدنهم  یـشهوژپ  ياـهراک  ماـجنا  يارب  زاـین  دروم  ناـمز  رگید  يوس  زا  . دوش یم  لـحنم 
نیا ماجنا  ناـمز  عقاو  رد  دوشیمن و  هداد  اـهراک  عون  نیا  ماـجنا  لاـبق  رد  زین  روخ  رد  یـشاداپ  تسا و  داـیز  رایـسب  دـیامن  یمن  شهوژپ 

بذج ًالمع  دـنهدن و  ناشن  یتبغر  اهراک  نیا  ماجنا  هب  یـسدنهم  ياهورین  دوش  یم  ثعاب  هک  ددرگ  یم  یقلت  هتفر  تسد  زا  نامز  اهراک 
ترابع هب  دـنبای . یم  ناحجر  یـشهوژپ  ياهتیلاعف  رب  یحارط  یتاـیلمع و  ياـهراک  بیترت  نیا  هب  دـندرگ و  یحارط  یتاـیلمع و  ياـهراک 

یـشهوژپ رب  یتایلمع  ياهتیلاعف  هک  تسا  ياهنوگ  هب  یهدشاداپ  تخادرپ و  ماظن  یناسنا و  يورین  يزیرهماـنرب  ناـمزاس و  راـتخاس  رگید 
هک یـساسا  لاؤس  لاح  دیآ . دیدپ  دوجوم  میداراپ  رد  یتارییغت  دیاب  هک  دهد  یم  ناشن  یبوخ  هب  دـش  هتفگ  لاح  هب  ات  هچنآ  . دراد ناحجر 

ياهتیلاعف همه  هک  میهد  هئارا  ار  یشور  مینک  داجیا  میهاوخ  یم  هک  یتارییغت  هب  هجوت  اب  ناوت  یم  ایآ  هک  تسا  نیا  میتسه  ور  هبور  نآ  اب 
هداد وس  تمـس و  یـشهوژپ  ياهراک  تهج  رد  زین  نیـسدنهم  ياهتراهم  رگید  يوس  زا  دوش و  ماـجنا  وحن  نیرتهب  هب  یحارط  یتاـیلمع و 

درکلمع رب  تراـظن  شزومآ , ماـظن  رد   رییغت  دـنمزاین  دوخ  هک  تسا  میداراـپ  رد  رییغت  مزلتـسم  لاؤـس  نیا  هب  خـساپ  . دـبای ءاـقترا  هدـش و 
ياهمتسیس يرتویپماک و  يرازفا و  مرن  ياهمتـسیس  رثؤم  رایـسب  شقن  درکلمع و  یبایـشزرا  یبایزرا و  ماظن  یهدنامزاس , عون  نیـسدنهم ,

رد رییغت  ادـتبا  دـیاب  يا  هعماج  ره  رد  رییغت  داجیا  يارب  : میداراپ رییغت  . دـشاب یم  یـسدنهم  نیون  میداراپ  تمـس  هب  تکرح  يارب  دنمـشوه 
یلک روط  هب  دریگ ،  یم  تروص  هدـنکارپ  یبـالقنا  ياـهکوش  رثا  رد  میداراـپ  رییغت  هک  دـندقتعم  نارظن  بحاـص  دریگ . تروص  میداراـپ 

هچخیرات یسررب  ردیرابجا  یئاقلا - - 4 یئاقلا - يرابجا - 3 یئاقلا - 2 يرابجا - 1: تسناد ریز  لکـش  راهچ  هب  ار  میداراپ  رییغت  عاونا  ناوتیم 
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زا هک  دنا  هدش  تعنص  رد  یئاقلا  لکـش  هب  میداراپ  رییغت  ثعاب  يددعتم  لماوع  هک  مینک  یم  هدهاشم  تفن   تعنـص  رد  دیلوت  فاشتکا و 
. دومن هراشا  یقفا  راد و  تهج  يرافح  قیمع , ياهبآ  هراق و  تـالف  قطاـنم  رد  دـیلوت  فاـشتکا و  هیوناـث , تفاـیزاب  هب  ناوت  یم  هلمج  نآ 

داجیا لرتنک  ياهمتـسیس  اهدـنیارف و  یحارط  نزخم و  یـسدنهم  دـنزاس , یبایزرا  کـیزیفوئژ , رد  ار  یگرزب  میداراـپ  رییغت  زین  رتویپماـک 
میداراپ زا  تکرح  يارب  تسا  صخـشم  ًالماک  هک  هنوگنامه  : تفن یـسدنهم  رد  میداراپ  رییغت  روزیلاـتاک  یـشهوژپ , درکیور  . تسا هدومن 
هزورما اما  دریگ  تروص  میداراپ  رییغت  کی  دیاب  دشاب  اهزاین  همه  يوگ  خساپ  هک  تفن  یسدنهم  نیون  میداراپ  يوس  هب  یسدنهم  دوجوم 

ناهج و رد  فشک  لباق  یفاـضا  رئاـخذ  شهاـک  تفن , یناـهج  ياـهتمیق  شیازفا  نوچمه  یتاـقافتا  تلع  هب  میداراـپ  رییغت  نیا  زا  یـشخب 
ار رییغت   دـنیارف  نیا  هک  يروزیلاتاک  لماوع , نیا  راـنک  رد  تسا و  هتفرگ  تروص  هدـننک  روبجم  لـماوع  ناونع  هب  اـهیژولونکت   شرتسگ 

دیامن یم  داجیا  ار  یئاضف  هک  تسا  نآ  رد  درکیور  نیا  تیمها  . دشاب یم  تفن  یـسدنهم  رد  یـشهوژپ  درکیور  هب  لابقا  دنکیم ، عیرـست 
متسیس - 1: تشاد یقیقد  رایسب  هجوت  ریز  تاکن  هب  دیاب  نآ  ققحت  يارب  تساهتشادن و  دوجو  یـسدنهم  دوجوم  میداراپ  رد  لاح  هب  ات  هک 

-2. تسا اههاگـشناد  رد  نینچمه  اهتکرـش و  رد  یـشهوژپ  ياـهتیلاعف  رد  لـعفلاب  یئاـناوت  ياراد  ياـهورین  یئاسانـش  دـنمزاین  اـم  رظندـم 
رگیدکی لمکم  هاگـشناد  تعنـص و  رگید  ترابع  هب  دـشاب و  تعنـص  زاین  ياتـسار  رد  وسمه و  دـیاب  اههاگـشناد  رد  یـشهوژپ  ياهتیلاعف 

نیع رد  دوش . هداد  شزومآ  لماک  تروص  هب  یـشهوژپ  ياهتیلاعف  ماجنا  هوحن  هک  دشاب  يوحن  هب  دـیاب  اههاگـشناد  رد  شزومآ  - 3. دنشاب
شزومآ متـسیس  رد  ًاصوصخ  تسا و  هدشن  هداد  درف  هب  هنیمز  نیا  رد  مزال  تامیلعت  هک  دنریگ  نیا  رب  ار  ضرف  دیاب  یتفن  ياهتکرـش  لاح 

اهتکرش و - 4. دریگب یپ  تمدخ  نیح  ياهـشزومآ  نایرج  رد  دـنناجنگب و  ار  هنیمز  نیا  رد  مزال  تاعوضوم  بلاطم و  دوخ  تمدـخ  ودـب 
تیریدم و - 5. دنیامن يرادرب  هرهب  یشهوژپ  ياهتیلاعف  هجیتن  زا  دنناوتب  ات  دنیامن  داجیا  ار  ینامزاس  ياهراتخاس  اهرازبا و  دیاب  اههاگشناد 
یبایزرا و ماـظن  - 6. دوش لیدـبت  نامزاس  رد  یـسدنهم  گنهرف  هب  هتفهتفر  هک  دوش  یعـس  دـبای و  ءاـقترا  یـشهوژپ  ياـهتیلاعف  رب  تراـظن 

شخرچ دماراک  ماظن  - 7. دروآ دوجو  هب  هنیمز  نیا  رد  ار  مزال  ياه  هزیگنا  هک  دوش  حالـصا  يا  هنوگ  هب  یلغـش  ءاقترا  ماظن  یبایـشزرا و 
روضح هکنیا  تروص  هب  ًاصوصخ  دوش . نیودت  دروآیم ، رد  شخرچ  هب  فلتخم  لغاشم  رد  هدش  نیودت  همانرب  قبط  ار  لغاش  هک  یلغش 

ياهتیلاعف ماجنا  دیلک   : زاین دروم  یسدنهم  ياهتراهم  . دریگ رارق  درف  یلغـش  شخرچ  همانرب  رد  فلتخم  عطاقم  رد  زین  یـشهوژپ  زکارم  رد 
نیا هرادا  یئاناوت  ياراد  هک  دنتـسه  دارفا  نیا  اهنت  تسا و  اهتیلاعف  يرـس  نیا  ماجنا  رد  لعفلاب  یئاناوت  ياراد  نیـسدنهم  روضح  یـشهوژپ 
اهنآ هدـهع  رب  هک  يراک  ره  سپ  زا  هک  دنـشابیم  یئاناوت  نیا  ياراد  دارفا  نیا  دنـشابیم . یـشزومآ  هنوگ  چـیه  نودـب  یئاـهتیلاعف  نینچ 
دارفا نیا  تایصوصخ  نیرتگرزب  زا  یکی  هلئسم  نیا  دنک و  یم  تفا  تعرس  هب  دارفا  يرـس  نیا  قئالع  هنافـسأتم  اما  دنیآرب . دوش  هتـشاذگ 

تلاسک یگتـسخ و  ساـسحا  تعرـس  هب  دـنریگن  رارق  شلاـچ  دروم  اـیوپ و  طـیحم  رد  هک  یتروص  رد  نیـسدنهم  نیا  عقاو  رد  دـشابیم ،
تلع هب  دارفا  نیا  رد  تایـصوصخ  نیا  دوجو  هک  دسریم  رظن  هب  دنوش و  یمن  بوسحم  هبخن  نایوجـشناد  ءزج  ًامازلا  هورگ  نیا  دننکیم .

یم ثعاب  هک  تساهنآ  ناراگزومآ  ایو  دـیتاسا  هداوناخ , ناتـسود , اب  یناوج  هرود  صاخ  تایبرجت  يرـس  کی  هجیتن  هکلب  تسین  ثراوت 
فادـها درب  شیپ  يارب  ًاعطق  دـنوشن  هتخیگنارب  یفاک  هزادـنا  هب  هورگ  نیا  رگا  . دـیآ رد  لعفلاب  تروص  هب  دارفا  نیا  رد  اهیئاناوت  نیا  دوش 

هک یتروص  رد  اذـل  دـنرب  یم  هرهب  راـک  ماـجنا  يارب  دوخ  یعیبط  ياـهیئاناوت  زا  هکلب  دـنیامن  یمن  یفاـضا  ياـهراک  ماـجنا  هب  مادـقا  دوخ 
یئاناوت دارفا  نیا  . میهد رارق  شلاچ  رپ  ایوپ و   طیارـش  رد  ًابترم  ار  اهنآ  دـیاب  میربب  ار  هدافتـسا  تیاـهن  دارفا  نیا  ياهیدـنمناوت  زا  میهاوخب 

هب ار  یـسدنهم  لئاسم  هک  دنـشاب  یم  يدنمناوت  نیا  ياراد  دارفا  نیا  نینچمه  دنتـسه . اراد  یبوخ  هب  ار  ینف  تیریدم  ای  هژورپ و  تیریدم 
ای یتایلمع و  تسپ  کی  رد  دارفا  نیا  هک  داد  هزاجا  دیابن  اهیدنمناوت  نیا  همه  دوجو  اب  دـنروآرد . راد  لاور  دـنمنوناق و  یتایلمع و  لکش 

یئاهیدنمناوت نینچ  نیا  ياراد  هوقلاب  تروص  هب  هک  دنتسه  يدارفا  يدعب  هورگ  . دننک تیلاعف  تدم  دنلب  تروص  هب  هدننک  هتسخ  یحارط 
نیا یهاگ  یتح  دنهد و  ناشن  دوخ  زا  یبوخ  هب  ار  یـشهوژپ  ياهتیلاعف  هرادا  ياهتیلباق  دنناوتیم  بسانم  شزومآ  تروص  رد  دنـشاب و  یم 
ءزج ًامومعدارفا  نیا  دـنهد  یم  ناشن  دوخ  زا  لوا  هورگ  زا  يرتشیب  ییآراک  ناشیاهیدـنمناوت ، ندـمآرد  تیلعف  هب  تروص  رد  دارفا  هورگ 

تیریدم www.Ghaemiyeh.comیسدنهم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 189زکرم  هحفص 129 

http://www.ghaemiyeh.com


غراف زا  سپ  اما  دنروآیم  تسد  هب  راکتشپ  ناوارف و  شالت  قیرط  زا  ار  دوخ  ياه  هرمن  هک  دنوش  یم  بوسحم  اههاگـشناد  رد  هبخن  دارفا 
قئالع مود  هورگ  لوا , هورگ  فالخرب  . تسا هدادـن  ار  اهنآ  ياهیئاناوت  ندـش  لعفلاب  هزاجا  يراتخاس  طیارـش  راـک  هب  دورو  یلیـصحتلا و 

دنوشیمن راک  رد  یگدروخرـس  تلاسک و  راچد  دنریگن  رارق  شلاچ  دروم  ًابترم  هک  یتروص  رد  دهدیمن و  تسد  زا  تعرـس  هب  ار  دوخ 
هورگ . دنوش هدیشک  شلاچ  هب  زین  دارفا  نیا  ات  دوش  شالت  دیاب  یـشهوژپ  ياهتیلاعف  رد  رظن  دروم  ياه  یئاناوت  زورب  يارب  لاح  نیع  رد  اما 

ياهرازبا مامت  دوجو  تروص  رد  دنـشاب و  یم  یـشهوژپ  ياهتیلاعف  ماجنا  يارب  یمک  رایـسب  ياهیدـنمناوت  ياراد  هک  دنتـسه  يدارفا  موس 
یتایلمع و ياهتیلاعف  هک  دـندنم  هقالع  رتشیب  دـنهد و  یمن  ناشن  دوخ  زا  ار  یبوخ  یهدزاب  مه  زاب  یـشهوژپ  ياـهتیلاعف  ماـجنا  يارب  مزـال 

نیا زا  یـضعب  بسانم  یفاک و  شزومآ  تراظن و  تروص  رد  اما  دـنور  یم  هرفط  یـشهوژپ  ياهراک  ماـجنا  زا  دـنهد و  ماـجنا  ار  یحارط 
ياهتیلاعف ماجنا  يارب  یئاناوت  هنوگ  چیه  هک  دنتـسه  يدارفا  هورگ  نیرخآ  . دنهد زورب  هنیمز  نیا  رد  ار  دوخ  ياهیدنمناوت  دـنناوت  یم  دارفا 

زا یضعب  ماجنا  رد  یتح  دارفا  نیا  درادن . دوجو  ناشیا  یشزومآ  حطـس  ءاقترا  یتح  نتخیگنارب و  ناکما  هجو  چیه  هب  دنرادن و  یـشهوژپ 
یـشهوژپ ياهتیلاعف  ماجنا  ياهرازبا   . دـنیآ یم  راک  هب  یتایلمع  ياهراک  ماـجنا  يارب  رتشیب  دنتـسه و  ناوتاـن  زین  روحم  یحارط  ياـهتیلاعف 

Simulation programs) يزاس هیبش  ياههمانرب  : تسا رازبا  عون  هس  هب  زاین  یـسدنهم  یـشهوژپ  ياـهتیلاعف  ماـجنا  يارب  یـسدنهم :
ياهمتــسیس  ( Interactive engineering workstation) یـــسدنهم تاــعالطا  لداــبت  يرکف و  لـــماعت  ياـــههناماس  (

هک یماـگنه  یتح  دـنراد , یـشهوژپ  ياـهراک  ماـجنا  رد  لـعفلاب  یئاـناوت  هک  لوا  هورگ  دارفا  دروم  رد   ( Expert System) دنمشوه
ياـهراک دوخ  یکیناـکم  یکیرتکلا و  ياـهباسح  نیـشام  زا  هدافتـسا  اـب  دـننک  یم  شـالت  دریگ  یمن  رارق  دارفا  نیا  راـیتخا  رد  رتویپماـک 

ًاعطق مینک  فیرعت  بسانم  ياضف  نداد  رارق  رایتخا  رد  اب  ار  یـصخشم  هژورپ  دارفا  نیا  يارب  رگا  نیاربانب  دنهد  ماجنا  ار  یعیدب  یـشهوژپ 
هارمه رتویپماک  نوچمه  بسانم  رازبا  اب  بسانم  ياضف  رگا  هک  دوش  یم  روصت  روط  نیا  دروآ . دـنهاوخ  تسد  هب  ار  یبلاج  رایـسب  جـیاتن 

نامز زا  هک  دـهد  یم  ناشن  ایند  رد  دوجوم  براـجت  اـما  درب  دـهاوخ  رتـالاب  بتارم  هب  ار  روحم  شهوژپ  ياـهتیلاعف  ماـجنا  یئاراـک  ددرگ 
ياهتیلاعف مجح  هدش و  هتساک  اهتیلاعف  نیا  یمک  رادقم  یتح  یئاراک و  زا  يدایز  دودح  ات  یـشهوژپ  ياهتیلاعف  هصرع  هب  رتویپماک  دورو  

رد يرتویپماک   ياه  همانرب  ياهدربراک  رتشیب  رـضاح  لاح  رد  . تسا هتفای  ياهدـمع  شیازفا  یـسدنهم  رد  روحم  تایلمع  روحم و  یحارط 
رد دوجوم  ياهدنیارف  زا  دنک و  یم  راک  متـسیس  کی  زا  یـصاخ  شخب  يور  هب  سدـنهم  ره  هک  یتروص  هب  تسا  ازجم  لکـش  هب  روشک 

دهد ماجنا  اهمتـسیس  نیا  بلاق  رد  ار  روحم  شهوژپ  تیلاعف  کی  دـهاوخب  يدرف  هک  یتروص  رد  تسین و  علطم  متـسیس  رگید  ياهتمـسق 
رد لعفلاب  یئاناوت  ياراد  هک  يدارفا  یگژیو  یلک  روط  هب  . تسین انـشآ  متـسیس  یلک  ياضف  اب  اریز  تسا  هدننک  هتـسخ  ریگ و  تقو  يراک 

هدافتـسا اهنآ  زا  هدرک و  گنهامه  اهمتـسیس  اب  ار  دوخ  دـنناوتیم  یگداـس  هب  هک  تسا  لکـش  نیا  هب  دنتـسه  یـشهوژپ  ياـهتیلاعف  هنیمز 
ات دـنور  یم  نآ  يدـنب  شخب  متـسیس و  هیزجت  لابند  هب  هلـصافالب  اهمتـسیس  نیا  زا  هدافتـسا  يارب  رگید  ياههورگ  نیـسدنهم  اـما  دـننک ,
رد لالتخا  بجوم  هک  تسا  يرتویپماـک  ياهمتـسیس  یگژیو  نیرتمهم  عوضوم  نیا  دـننک . هدافتـسا  نآ  زا  زین  یـشخب  تروص  هب  دـنناوتب 

ياـهتیلاعف تهج  زاـین  دروم  ياـهرازبا  دـیدج  لـسن  هک  دـیدرگ  ثعاـب  يدـیلک  عوضوم  نیمه  هب  هجوت  تساهدـش . یـشهوژپ  ياـهتیلاعف 
قیفلت تاـعالطا و  لداـبت  يرکف و  لـماعت  صوـصخ  رد  ياهتفاـی  هعــسوت  ياـهتیلباق  ياراد  هـک  یئاـهرازبا  دوـش . هـیهت  روـحم  شهوژپ 

هتفایهعسوت ياهروشک  رد  روحم  شهوژپ  یسدنهم  تمس  هب  میداراپ  رییغت  يارب  اهلماع  نیرتمهم  زا  یکی  هب  هدوب و  دنمـشوه  ياهمتـسیس 
لکش یئاهنت  هب  شهوژپ  دنیارف  دوخ  هکلب  تسین  يا  هنایار  ياهرازبا  هب  هتـسباو  ًاموزل  روحم  شهوژپ  ياهتیلاعف  ماجنا  هتبلا  . دناهدش لیدبت 

درکلمع هوـحن  . دـنک یم  يزاـب  دـنیارف  نیا  يارب  ار  روزیلاـتاک  مکح  اـهنت  رتویپماـک  تسا و  درف  هـب  رـصحنم  هژیو و  دـنیارف  کـی  هدـنهد 
رد دوجوم  لیـسناتپ  ندوب  الاب  رگناشن  هتفرگ  تروص  روحم  شهوژپ  یـسدنهم  هنیمز  رد  هک  يدروم  تاـعلاطم  : روحم شهوژپ  ياـهتیلاعف 

رجنم رییغت  لوحت و  یلصا  أشنم  شور  نیا  هک  تفگ  دیاب  عقاو  رد  تسا ، دیلوت  يرو و  هرهب  يور  هب  نآ  يوق  رثا  یسدنهم و  درکیور  نیا 
دریگ رارق  رظن  دم  دیاب  هراومه  دشابیم و  درکیور  نیا  صاخ  یگژیو  هک  یـساسا  هتکن   اما  دراد . هتفهن  دوخ  رد  ار  یکینکت  تاعادـبا  هب 
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رد ار  يا  هدـمع  شهج  دـسر  یم  هجیتن  هب  هک  هاگنآ  یلو  دوش  یمن  هجیتن  هب  رجنم  ًاـضعب  هدوب و  رب  ناـمز  رایـسب  شور  نیا  هک  تسا  نیا 
. دیامن لابند  ار  دوخ  راک  یئاراک  زا  دیدج  حطـس  کی  رد  متـسیس  دوشیم  ثعاب  دوب و  دهاوخ  یمئاد  هک  دنکیم  داجیا  متـسیس  یئاراک 

رییغت دـنور  ویرانـس  نیا  رد  تساهدـش , میظنت  یـسدنهم  هب  روحم  یحارط  روحم و  تایلمع  ياـهدرکیور  ياـنبم  رب  اتدـمع  ( 1  ) يویرانس
شهوژپ درکیور  ندرک  لابند  اـب  ار  تکرـش  ناـمه  تیعقوم  مود  يویرانـس  تسا  هدوب  یطخ  تروص  هب  یئطب و  رایـسب  متـسیس  یئاراـک 

هنوگ چیه  ینامز  عطاقم  لوط  رد  تسا و  ياهلپ  تروص  هب  یئاراک  رییغت  دنور  هک  دهدیم  ناشن  یبوخ  هب  رادومن  دنک . یم  یفرعم  روحم 
رد هتـسویپ  ریغ  یناهگان و  شهج  کی  عادبا  کی  اب  اما  تسا  هتـشاد  یفنم  دـشر  یئاراک  ًاضعب  ای  هتفریذـپن و  تروص  یئاراک  رد  يرییغت 
ای دوش و  یم  عادبا  یـشهوژپ  ياهـشخب  رد  هچنآ  هک  تسا  نیا  موادـت  تلع   دـباییم و  زین  موادـت  هک  دریگیم  تروص  تکرـش  یئاراک 

ياهتیلاعف ماجنا  يارب  نیسدنهم  شزومآ  هوحن  . دوشیم لقتنم  یحارط  یتایلمع و  ياهشخب  هب  ددرگیم و  يزاسدرادناتسا  دباییم  هعـسوت 
ياهتیلاعف هب  مادـقا  یـشزومآ  ياه  هقباـس  ساـسا  رب  دـناوتب  هک  دوش  یم  تفاـی  یـسدنهم  رتمک  میئوگب  رگا  تسین  روآ  بجعت  : یـشهوژپ

رتمک هب  تسا و  روحم  یحارط  ای  روحم و  تایلمع  ياهشزومآ  رب  ینتبم  ایند  ياههاگشناد  بلغا  یسرد  لودج  اریز  دیامن  روحم  شهوژپ 
لـئاسم و لـح  یـسرد و  عجرم  بتک  هب  یـسدنهم  مولع  يریگارف  يارب  یئوجـشناد  ره  اـتعیبط  دوشیم و  یـشهوژپ  ياـه  ثحب  هب  یهجوت 
زا یکی  ددرگ  . رظن  بحاـص  هدـش و  انـشآ  موـلع  نـیا  اـب  قـیرط  نـیا  زا  دـنکیم  شـالت  دوـش و  یم  لـسوتم  اـهنآ  رد  دوـجوم  ياـهلاثم 

هبرجت زین  هدوب و  اراد  ار  يا  هیحور  نینچ  هک  تسا  يدـیتاسا   اـب  طاـبترا  یـسدنهم , رد  روـحم  شهوژپ  ياهـشور  شزوـمآ  ياـهراکهار 
ياـهرازبا زا  هدافتـسا  قیرط  زا  وجـشناد  هک  دـننک  روـصت  یـضعب  تسا  نکمم  هتبلا  دنـشاب  هتـشاد  زین  ار  یـشهوژپ  ياـهراک  ماـجنا  یلمع 

ناشن هبرجت  یلو  دوش  انشآ  روحم  شهوژپ  یـشدنهم  شور  اب  دناوت  یم  هدش  یحارط  هژیو  ياه  همانرب  نوچمه  روحم  شهوژپ  یـسدنهم 
یفاک يرتکد  ياه  هرود  يارب  هجو  چـیه  هب  دـنک و  یم  تیافک  دـشرا  یـسانشراک  ياههرود  حطـس  رد  طـقف  اـهرازبا  نیا  هک  تسا  هداد 

اب رتشیب  هچ  ره  دناوتب  ات  دیامن  یم  يرفاو  شالت  وجشناد  هک  تسا  یلکـش  هب  يرتکد  ياههرود  یـسرد  ياههمانرب  رتشیب  هنافـسأتم  تسین 
رثـکا راـک  عقاو  رد  تسا . هدـشن  یحارط  وجـشناد  هب  شهوژپ  دـنیارف  شزوـمآ  يارب  ياهماـنرب  هنوـگ  چـیه  دوـش و  انـشآ  موـلع  تاـیئزج 

هک تسا  نیا  رب  داقتعا  دش  هتفگ  هچنآ  هب  هجوت  اب  تسا . متسیس  کی  زا  یکچوک  رایـسب  شخب  صوصخ  رد  قیقحت  يرتکد  نایوجـشناد 
هبرجت ياراد  هک  دنیامن  يدیتاسا  مادختسا  هب  مادقا  دنیامن و  كرد  ًاقیمع  ار  یـسدنهم  فلتخم  ياهمیداراپ  نایم  توافت  دیاب  اههاگـشناد 

دوش دـیکأت  نآ  رب  رگید  راب  کی  دراد  اج  هک  يرگید  مهم  رایـسب  هتکن  . دنـشاب روحم  شهوژپ  ياه  شور  شزومآ  هنیمز  رد  یلمع  ياـه 
یسح و كرد  ياراد  دوخ  هک  دنیامن  یـشهوژپ  دنیارف  کی  تیریدم  ای  تراظن و  شزومآ , هب  مادقا  دنناوت  یم  يدارفا  اهنت  هک  تسا  نیا 

دنناوتب اههاگـشناد  رگا  دنـشاب . هدرک  كرد  ًاقیمع  ار  یـسدنهم  فلتخم  ياهدرکیور  نایم  تواـفت  هدوب و  اـهدرکیور  عون  نیا  زا  یبرجت 
ًاعطق دنک  ادـیپ  یـشهوژپ  درکیور  اب  یفاک  یئانـشآ  یلیـصحتلا  غراف  زا  لبق  وجـشناد   دـنروآ و  مهارف  نایوجـشناد  يارب  ار  یئاضف  نینچ 
رگا هک  تسا  نیا  دوش  یم  رداـبتم  نهذ  هب  اـجنیا  رد  هک  يرگید  لاؤس  . تشاد دـهاوخ  لاـبند  هب  زین  تعنـص  يارب  ار  يدنمـشزرا  تارمث 

هنوگچ یتعنص  ياهتکرـش  تعنـص و  دوش  هنیداهن  اهنآ  رد  روحم  شهوژپ  ياهتیلاعف  هک  دنوش  یهدنامزاس  يوحن  هب  دنناوتب  اههاگـشناد 
رد ار  دوـخ  دراو  هزاـت  نیـسدنهم  هک  تسا  نـیا  تعنـص  ياـه  لـح  هار  نیرتـهب  زا  یکی  دـنیامن ؟ يرادربهرهب  تیلباـق  نـیا  زا  دـنناوت  یم 

هدناشک و شلاچ  هب  ار  اهنآ  قیرط  نیا  زا  دنهد و  رارق  یـشهوژپ  ياهـشور  اب  انـشآ  دشرا  نیـسدنهم  تیریدم  تحت  یـشهوژپ  ياههژورپ 
رادروخرب اهتیلاعف  عون  نیا  هنیمز  رد  سوملم  یلمع و  هبرجت  زا  دنناوتب  زین  نیـسدنهم  نیا  ات  دـنیامن  لابند  ریـسم  نیا  زا  ار  شزومآ  دـنیارف 

رب نیـسدنهم  هکلب  دننک  كرد  ار  یـسدنهم  فلتخم  ياهدرکیور  نایم  زیامت  دـنناوتب  نیـسدنهم  همه  هک  تشاد  راظتنا  دـیابن  هتبلا  دـنوش .
دنشاب هتشاد  اهشزومآ  عون  نیا  ربارب  رد  یتوافتم  دروخرب  تسا  نکمم  دوخ  یهاگـشناد  دوجوم  یملع  هنیمز  شیپ  تایحور و  عون  ساسا 

شهوژپ درکیور  رد  تیریدم  تراظن و  یهد , نامزاس  . دنیامن راگزاس  شور  نیا  اب  ار  دوخ  دنک  رایسب  یضعب  عیرس و  رایسب  یضعب  اذل  و 
گنهامه یـشهوژپ  درکیور  اب  ار  دوخ  دنناوتب  یتحار  هب  هک  تسین  يوحن  هب  تعنـص  رد  دوجوم  ياهتکرـش  رثکا  ینامزاس  راتخاس  : روحم
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ینامزاس راتخاس  رد  ار  ینیداینب  یساسا و  تارییغت  دیاب  ًامتح  دنوش  راگزاس  یـسدنهم  درکیور  نیا  اب  دنهاوخب  عیانـص  رگا  ًاعطق  دنیامن و 
رد اهتیلاعف  عون  نیا  تیریدـم  تسا و  نآ  یئایوپ  یمئاد و  لوحت  رییغت و  یـشهوژپ  ياهتیلاعف  درف  هب  رـصحنم  یگژیو  دـنروآ . دـیدپ  دوخ 

دوش رت  گنهامه  رتراگزاس و  مئاد  لوحت  رییغت و  دـنیارف  اب  ناـمزاس  گـنهرف  هچ  ره  اذـل  دوشیم ، دادـملق  لوحت  رییغت و  تیریدـم  عقاو 
ياـهراک هار  زا  یکی  . تشاد دـهاوخ  يرتـشیب  دـشر  يرو  هرهب  یئاراـک و  دوب و  دـهاوخ  رتـشیب  زین  ناـمزاس  رد  درکیور  نیا  تبثم  تارثا 

, راتخاس نیا  رد  هک  دوش  یم  هدـهاشم  ( 6) رادومن رد  تسا . اهتکرـش  یهدنامزاس  رد  یهورگراک  ياهـشور  يریگراک  هب  بسانم , رایـسب 
هک دشاب  روحم  شهوژپ  سدنهم  کی  دیاب  یشهوژپ  میت  نیا  ربهر  هتبلا  ددرگ . یم  بوسحم  یشهوژپ  همانرب  ره  ءاکتا  هطقن  یشهوژپ  میت 

دروم رد  دـیاب  هک  يرگید  هتکن  دـشاب . هتـشاد  ار  میت  نیا  تیریدـم  یئاـناوت  هدوـب و  اـه  هژورپ  خنـس  نیا  ماـجنا  رد  یلمع  براـجت  ياراد 
ياراد نیـسدنهم  دـیتاسا و  زا  یعوـنتم  فـیط  زا  لکـشتم  دـیاب  یـشهوژپ  هورگ  بیکرت  هک  تسا  نیا  دوـمن  ناوـنع  مـیت  نـیا  ياـهیگژیو 
هژورپ دنچ  يارجا  يارب  میت  بیکرت  دیاب  هک  نیا  دعب  هتکن  دشاب و  شهوژپ  دروم  هلئسم  فلتخم  ياههبنج  هنیمز  رد  فلتخم  ياهـصصخت 

زین هورگ  ياهیدـنمناوت  ًاجیردـت  دـندرگ و  انـشآ  مه  ياهیگژیو  اب  دـنوش و  رت  گنهامه  مه  اب  میت  ءاضعا  ات  دـنکن  رییغت  هباشم  یـشهوژپ 
دنراد ار  یلبق  ياهـشهوژپ  زا  يریگدروخزاب  يانبم  رب  اهـشهوژپ  روحم  ندومن  نییعت  شقن  یلاع  ناریدم  هدش  دای  راتخاس  رد  دبای . ءاقترا 

تاراظتنا نیا  هک  یتروص  رد  دـنریگیم و  رظن  رد  هژورپ  ماجنا  يارب  ار  یـصخشم  ياهنامز  دـنراد  زاین  نآ  هب  هک  یجیاتن  عون  ساسا  رب  و 
یشهوژپ ياههورگ  رب  مکاح  یلاع  ناریدم  هتبلا  دنیامنب . زین  رتینالوط  ار  یشهوژپ  هورگ  تیرومأم  نامز  دنناوتیم  اهنآ  دشاب  دایز  رایسب 

رد ار  يرتهداتفااج  رتهتخپ و  تامیمصت  دنناوتب  اهنآ  قیرط  زا  هک  دنـشاب  یـشهوژپ  ياهتیلاعف  هنیمز  رد  يدشرا  نیرواشم  ياراد  دیاب  دوخ 
راتخاس رد  ار  یـشهوژپ  گنهرف  دـیامن و  راگزاس  یـشهوژپ  درکیور  اب  ار  دوخ  دـناوتب  نامزاس  کی  هاگ  ره  . دـننک ذاختا  اـههژورپ  دروم 
درکیور اـب  يراـگزاس  يارب  هک  یفلتخم  ياـه  یهدـنامزاس  دربیم . رتـالاب  ار  دوخ  متـسیس  یئاراـک  يروهرهب و  ًاـعطق  دزادـنیب  اـج  دوـخ 

نآ زاین  دروم  ءاضعا  دنوشیم و  فیرعت  ناریدـم  طسوت  یـشهوژپ  ياهمیت  متـسیس  نیا  رد  دـهدیم . ناشن  ار  تسا  روصت  لباق  یـشهوژپ 
یـشهوژپ ياههنیمز  رد  فلتخم  ياهـصصخت  لماش  اهمیت  نیا  دوشیم  یعـس  ًامومع  دـنوشیم و  هدراـمگ  راـک  هب  شهوژپ  عون  ساـسارب 

هب هدش و  لقتنم  یتایلمع  ياهـشخب  هب  اهنآ  تاقیقحت  زا  لصاح  جیاتن  دننکیم و  راک  هدش  فیرعت  ياههژورپ  يور  هب  اه  میت  نیا  دنـشاب .
هجیتن . دـبای یم  ءاقترا  هلپ  هلپ  یتایلمع  ياهـشخب  هب  نآ  لاقتنا  دـیدج و  عادـبا  ره  اب  متـسیس  یئاراـک  بیترت  نیا  هب  دوش . یم  هتفرگ  راـک 

لاح رد  میهاوخن  هچ  میهاوخب و  هچ  ندـش  یناهج  دـنیارف  هک  یطیارـش  رد  یللملا و  نیب  تباقر  رپ  شلاچ و  رپ  طیحم  رد  يریگ            :
تیروحم اب  تشاد . دنهاوخن  ار  مزال  یئاراک  عیانص , اهتکرـش و  روما  هرادا  رد  یتنـس  ياه  شور  اه و  یهد  نامزاس  تسا . ققحت  رولبت و 

هدش هنهک  هتخاب و  گنر  یبسن  تیزم  دننام  یئاههژاو  دیامنیم ، خر  دیدج  يروانف  بلاق  رد  ًامئاد  هک  تراجت  تعنص و  رد  یئاناد  نتفای 
تاعادبا تیقالخ و  یئاناد و  هناوتـشپ  زا  تراجت  دـیلوت و  رگا  نیاربانب  تسا  یئاناد  رد  اهتیزم  همه  زورما  دوش  هتـسیرگن  کین  نوچ  دـنا .

رانک رد  اـهنامزاس  اهتکرـش و  قیفوت  رگید  يوس  زا  . دوب دـهاوخ  یناـهج  تباـقر  هصرع  رد  تسکـش  هب  موکحم  دنـشابن  رادروخرب  یمئاد 
هب دوش . یناـسنا  يورین  یگتخیگنارب  بجوم  هک  تساـیوپ  یطیحم  ندروآ  دـیدپ  ورگ  رد  دنمـشناد , یناـسنا  يورین  زا  اـهنآ  يرادروخرب 

رارق نآ  یفاک  طرـش  هدوب و  اهنامزاس  قیفوت  مزال  طرـش  اهنت  تراهم  اب  هدرک و  لیـصحت  یناسنا  يورین  نتـشاد  راـیتخا  رد  رگید  تراـبع 
بـسانمان طیحم  رد  دنـشاب  رتدنمـشوه  رتقالخ و  یناسنا  يورین  هچ  ره  هک  نیا  َاصوصخ  تسایوپ ، بساـنم و  یطیحم  رد  ورین  نیا  نداد 

رد طلـسم  درکیور  هـب  اـت  دور  یم  هـک  روـحم  شهوژپ  یـسدنهم  نیوـن  درکیور  دـش . دـنهاوخ  یناور  یحور و  تالکـشم  راـچد  رتدوز 
هچ ره  . دشاب تفر  نآ  رکذ  هک  یلئاسم  زا  يرایـسب  يارب  اراک  یلح  هار  دـناوت  یم  دوش  لیدـبت  زورما  هتفرـشیپ  روحم و  یئاناد  ياهنامزاس 

هجوت تیمها  شزرا و  دشاب  رتایوپ  هناروآ  نف  تالوحت  رظن  زا  تعنص  هچ  ره  دشاب و  رت  مکارتم  رت و  هتسویپ  تعنـص  کی  شزرا  هریجنز 
رد درکیور  نیا  هب  هجوت  نیاربانب  تسا . رادروخرب  اهیگژیو  نیا  زا  حوضو  هب  تفن  عیانـص  تفای و  دهاوخ  ینوزف  نآ  رد  ریخا  درکیور  هب 

درکراک " ؛ اضر  يرقاب  - 1: یـسراف عبانم  . دوب دـهاوخ  رادروخرب  یناوارف  تیمها  تیروف و  زا  تفن  تعنـص  هژیو  هب  روشک و  عیانـص  همه 
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هاگـشناد يژولونکت  تاعلاطم  زکرم  " یللملا ؛ نیب  تکرـش  دنچ  رد  نآ  يریگراک  هب  يدروم  هعلاطم  تفن و  تعنـص  رد  شناد  تیریدـم 
هرامش 21 يژرنا  داصتقا  همانهام  شهوژپ " يزاسمیمصت و  يریگمیمـصت ،  " نیـسحمالغدیس شاتنسح ، لاس 1384.2 - فیرش  یتعنص 

: نیتال عبانم  لاس 1379  هرامش 14  يژرنا  داصتقا  همانهام  تسا " یئاناد  رد  تیزم  ، " نیسحمالغدیس شاتنسح ، لاس 13793 -
Weinschel, B.O. and Jones, R.C.: Toward the more effective utilization of American - 3
engineering, American Assn. of engineering society, 1986.4- Millheim, K.K.: The new
: عبنم . Engineering paradigm and the emergence of Investigative engineering, JPT, 1989

یملع تـالاقم  هاـگیاپ  میظنت  : هیهت و  هرامـش 1 يژرنا ؛ یللملا  نیب  تاعلاطم  هسـسوم  تفن  تعنـص  رد  یناـسنا  عباـنم  تیریدـم  همانلـصف 
www.SYSTEM.PARSIBLOG.com تیریدم

ینمیا یسدنهم 

يزارخ داشرف 
یم اه  هنیزه  نیا  تسا . جراخ  ناتـسرپرسو  ناریدـم  روصت  زا  متـسیس  ینمیا  بیرـض  شهاک  ینمیا و  لـئاسم  هب  هجوت  مدـع  ياـه  هنیزه 

متـسیس يریگراک  هب  اب  دشاب . تکرـش و ... ندـش  رابتعا  یب  هنیزه  يراک ، هرابود  ياه  هنیزه  ثداوح ، هنیزه  دـننام  يدراوم  لماش  دـناوت 
ياه  هنیزه  ینمیا و  يراج  ياه  هنیزه  قوف ، ياه  هنیزه  ناوت  یم  بسا  ـــ نم ینمیا  تیریدم  ياه 

راک بسک و  اقب  لصا  دنناوت  یم  ینمیا  یسدنهم  ینمیا و  تیریدم  نامزاس ، شرگن  هب  هتسب  داد . شهاک  يریگمشچ  وحن  هب  ار  يریگشیپ 
تیادـه رد  ینمیا  ریظن  یتاـیلمعرد  ینمیا  یـسدنهم  ینمیا و  تیریدـم  رثوـم  یلـصا و  مرها  . دـننک فیعــضت  اـی  تیوـقت و  ار  تعنــص  و 

هلاـقم نیا  رد  داد . میهاوخ  اـقترا  ار  ینمیا  تیریدـم  متـسیس  ناوت  هکرحم و ... ياوق  ینمیا  یلیر ، طوطخ  تمالـس  ینمیا و  وـیتوموکول ،
دوس شورف و  نازیم  رب  ثداوح  دـیدرت  یب  اهنامزاس : یلام  نـالیب  رب  ینمیا  ریثاـت   - 1. تسا هدش  حیرـشت  يدیلک  ياهدتم  نیا  زا  يدادعت 

طاقن هک  دنوش  یم  عقاو  ینامز  ثداوح  تشاد و  دنهاوخ  یفنم  ریثات  یمومع  راکفا  هعماج و  حطس  رد  نانآ  رابتعا  اهتکرـش و  اهنامزاس و 
لماـش هک  ار  ثداوـح  میقتـسم  تراـسخ  هچناـنچ  دـشاب . هتـشاد  دوـجو  ینمیا  یـسدنهم  ياهدـتم  اـی  ینمیا  تیریدـم  متـسیس  رد  یفعض 

طـسوت هدش  هئارا  لوادـج  ساسارب  میناوت  یم  مینک . هبـساحم  دو ، ــ ـش یم  اههاگتـسد  تاریمعت  یکـشزپ ، ياه  هنیزه  یتخادرپ ، تاراسخ 
يا هـــــــفرح  تشادـــــــهب  ی و  ــ نمیا تیریدــــــــم  متــــــــسیس   OCCUPATIONAL HEAITH SAFETY=OHSA

ياه هنیزه  میسقت  اب  تلاح  نیا  رد  مینک . دروآرب  یبیرقت  روط  هب  ار  میقتـسمریغ  ياه  هنیزه  ( ADMINISTRATION SYSTEM )
ناتـسرپرس ناریدـم و  يارب  یتایح  مهم و  یناعم  هک  دـمآدهاوخ  تسد  هب  يددـع  نامزاس  دوس  خرن  رب  میقتـسمریغ ) میقتـسم و   ) ثداوح

هب لاثم  يارب  . تسا هدـش  مالعا  دوس  خرن  تیبثت  يارب  مزال  هفاضا  شورف  نازیم  هدـنهد  ناشن  ددـع  نیا  تشاد . دـهاوخ  هار  ـــ مه هب  مرتحم 
ار خرن  نیا  دناوت  یم  لاس  نآ  رد  هداد  خر  حناوس  دوش ، مالعا  دصرد  دوس 4  هچنانچ  یلام 1382  لاس  نایاپ  رد  نهآ  هار  رد  یضرف  روط 

دناوتب ات  دشاب  هتشاد  یهجوت  لباق  دمآرد  شیازفا  دوخ  یلبق  دمآرد  رب  هوالع  یتسیاب  نهآ  هار  تلاح ، نیا  رد  دنهد . شهاک  دصرد  ات 2 
دوخ هب  ار  ناهج  یلخاد  صلاخان  دیلوت  زا  دصرد  دودح 4  راک  زا  یـشان  ياهیرامیب  ثداوح و  . دنک ظفح  ار  هدش  مالعا  دصرد  نازیم 4 
لیلد هب  نز ) درم و  ) رفن نوـیلیم  هنالاس 2  ینمیا : تیریدـم   - 2. دـسر یم  رالد  نویلیرت  کـی  زا  شیب  هب  نآ  مقر  دـنهد و  یم  صاـصتخا 

زا یـشان  يرامیب  نویلیم  یلغـش و 160  هثداح  نویلیم  رانک 270  رد  هثداح  نیا  دـنهد . یم  تسد  زا  ار  دوخ  ناـج  راـک  زا  یـشان  ثداوح 
صخشم ینمیا  یـسدنهم  رانک  رد  ار  ینمیا  تیریدم  تیمها  رما  نیا  هک  دنک  یم  هئارا  عیانـص  ناریدم  هب  ار  يا  هدنهد  نا  ــ کت رامآ  راک ،

ریظن ناهج  رد  هدش  هئارا  ینمیا  تیریدم  ياه  متسیس  دنک . یم  دییات  ار  ینمیا  تیریدم  متسیس  کی  داجیا  یناهج  زاین  نینچمه  هتخاس و 
زا حیحص  هدافتسا  نودب   BS 8800 18000 و 1996 -  ای 1999 :   0HSE ، 2001:MS  - يا و هفرح  تشادهب  ینمیا و  تیریدم  متسیس 
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عادبا عیانص  ینمیا  تیعضو  هب  یشخب  ناماس  ياتسار  رد  یگمه  اهمتسیس  نیا  . دنتسه رثوم  مزال و  ییاراک  دقاف  ینمیا  یـسدنهم  ياهدتم 
، تیریدم تامیمـصت  رد  ییارگ  متـسیس  ثداوح ، عوقو  نازیم  شهاک  د . ـــ نا هتـشاد  یپرد  ار  يریگمـشچ  يایاز  ــــ دـنا و م هدـش  هئارا  و 

نیا ياهدرواتـسد  زا  اهمتـسیس و . ... يریذـپ  نانیمطا  شیازفا  لوصحم ، يروآ  مهارف  رد  یتیفیک  ياـه  هبنج  ناونع  هب  ی  ـــ نمیا هب  شرگن 
اهدتم نیا  زا  تلفغ  هک  تسا  ینمیا  یسدنهم  ياهدتم  ینمیا  تیریدم  ياه  متسیس  رازبا  میشاب  هتشاد  رطاخ  هب  اما  تسا . یتیریدم  متـسیس 

(HES-MS  ) یتیریدم ياه  متسیس  نیا  شیاریو  نیرخآ  رد  تشاد . د  ـــ هاوخن یپرد  ینمیا  تیریدم  متـسیس  تیافک  مدع  ءزج  يدمایپ 
متسیس رد  ینمیا  یـسدنهم  ياهدتم  يریگراک  هب  ًاقیقد   HSE@WORK PLACE ثحب هدـش و  هراشا  هتکن  نیا  هب  صخـشم  روط  هب 

فلتخم تیلاعف ، هرتسگ  عیانـص و  عون  هب  هتـسب  عونتم و  ینمیا  یـسدنهم  ياه  کینکت  ینمیا : یـسدنهم   - 3. دراد هراشا  ینمیا  تیریدـم 
تیوقت ینامزاس  رد  هناریگشیپ  تامادقا  هک  نازیم  ره  هب  يرارطـضا : طیارـش  رد  شنکاو  یگدامآ و  : زا دنترابع  اهدتم  نیا  مها  . دوبدهاوخ

زا دـنناوت  یم  بسانم  شنکاو  هتـسویپ و  عوقو  هب  تیعـضو  اـب  هلباـقم  يارب  یگداـمآ  اذـل  دراد . دوجو  ثداوح  عوقو  ناـکما  مهزاـب  دوش 
يدیلک یـساسا و  تاکن  زا  دتم  نیا  رد  اهدمایپ  شهاک  تهجرد  تاناکما  زا  هنیهب  يریگ  هرهب  دـهاکب . يرثوم  وحن  هب  هثداح  ياهدـمایپ 

ییاسانش یتسیاب  دهد  یم  رارق  ریثات  تحت  ار  نوماریپ  طیحم  اههاگتسد و  لنـسرپ ، راک  لحم  هک  یتارطخ  یلغـش : تارطخ  یبایزرا  . تسا
تارطخ لرتنکرد  لوا  مدق  یکیزیف و )... کیژولویب ،  ) رطخ تعیبط  ییاسانـش  میروآرد . لرتنک  تحت  ار  اهنآ  میناوتب  ات  دـنوش  یبایزرا  و 

دنناوت یم  تارییغت  شوختـسد  ًابترم  عیانـص  رد  اهلمعلاروتـسد  اهـشور و  اههاگتـسد ، تاسیـسات ، ینمیا : رییغت  تیریدـم  . تسا راک  طیحم 
. دـنوش لامعا  مئاد  ای  تقوم  تروص  هب  دـنناوت  یم  تارییغت  نیا  نینچمه  دـشاب . شور  اـی  دـنیارف  داوم ، اههاگتـسد ، عون  رد  رییغت  لـماش 
اب ار  متـسیس  دنناوت  یم  تقوم  هچ  مئاد و  هچ  تارییغت  نیا  اما  دشاب . ینمیا  تیعـضو  دوبهب  ای  دیلوت  شیازفا  دناوت  یم  تارییغت  نیا  فده 

تسا هتشاد  یپرد  دنیارف  نیا  هک  یتاراسخو  اه  هنیزه  هب  هجوتاب  تارییغت  نیا  تیریدم  لرتنک و  نیاربانب ، دنزاس . هجاوم  يدیدج  تارطخ 
يرهاظ دنا . هدش  لیکشت  يا  هشیر  يرهاظ و  لماوع  زا  ثداوح  ثداوح : نوماریپ  صخفت  قیقحت و  . تسا ریذپ  بانتجا  يرورـض و  يرما 
يرتشیب قیقحت  هب  زاـین  ثداوح  ( ROOT CAUSE  ) يا هشیر  لـماوع  یلو  دـنوش  یم  هداد  صیخـشت  یتحار  هب  هک  دنتـسه  یلماوع  و 

هب يریگولج  ثداوح  شرتسگ  اب  هباشم  ثداوح  عوقو  زا  میناوت  یم  يرهاظ  للع  اب  اـهنآ  طاـبترا  ثداوح و  هشیر  لـلع  نتفاـی  اـب  دـنراد .
يا ـــــ هـشور نیرتهب  نیرت و  هداس  زا  یکی  ( RECORD KEEPING  ) تادنتسم رامآ و  یسررب  تادنتـسم : رامآ و  تبث  . میروآ لمع 

ياهمتـسیس . دوب دهاوخ  نامزاس  یتآ  ياهیریگ  میمـصت  يارب  يربتعم  ساسا  هیاپ و  ینمیا  تادنتـسم  هک  هنوگ  نیدب  تسا . ینمیا  تیوقت 
هک هنوگ  نیدـب  میناسرب  لقادـح  هب  ار  یتاریمعت  تایلمع  نیح  ثداوح  میناوت  یم  اه  متـسیس  نیا  زا  هدافتـسا  اب   : LOCK/TAG OUT

ياتـسار رد  لنـسرپ  مامت  زا  دتم  نیا  رد  ینیع : تادهاشم  هیاپرب  ینمیا  شزومآ  . دشدهاوخن يزادنا  هار  لرتنک  زا  جراخ  یهاگتـسد  چـیه 
نمیاان دراوم  بسانم  راک  شدرگ  فیرعت  صوصخم و  ياهتراک  زا  هدافتسا  اب  دشدهاوخ . هدافتسا  متسیس  ینمیا  لئاسم  دوبهب  شزومآ و 

نیح هتـسویپ  عوقو  هب  ثداوح  یتایلمع : ياهدحاو  يزادنا  هار  رد  ینمیا  . دمآدهاوخرد لرتنک  تحت  لنـسرپ  مامت  طسوت  نمیاان  لامعا  و 
یبوخ هب  ار  يزادنا  هار  ماگنه  هب  ینمیا  عوضوم  تیمها  تاریمعت ) زا  سپ  يزادـنا  هار  هچ  هیلوا و  يزادـنا  هار  هچ   ) اهدـحاو يزادـنا  هار 

: ناراـکنامیپ ینمیا  تیریدــم  . دریگ یم  رارق  یباـیزرادروم  يراـک ، فـلتخم  ياـههورگ  درکلمع  هوـحن  دــتم  نـیا  رد  دــهد . یم  ناـشن 
هب ناراکنامیپ  نینچمه  . دننک یم  هئارا  اهنامزاس  رد  ار  يرادرب  هرهب  یتح  یتاریمعت و  یتامدـخ ، ياهتیلاعف  زا  يا  هدـمع  شخب  ناراکنامیپ 

تیریدم ياهمتسیس  يور  یبسانمان  تاریثات  ًادمع  هنیمز  نیا  رد  بسانم  يراذگ  هیامرس  مدع  ینمیا و  لئاسم  اب  یفاک  ییانـشآ  مدع  لیلد 
هب ار  تاریثات  نیا  دـمایپ  ای  فذـح  ار  تاریثات  نیا  میناوت  یم  ینمیا  یـسدنهم  ياهدـتم  کینکت و  زا  هدا  ــ فتـسا اب  تشاد . دـنهاوخ  ینمیا 

ریذپان بانتجا  يرما  نامزاس  درکلمع  دوبهب  تهج  ینمیا  تیریدـم  متـسیس  رارقتـسا  هک  هنوگنامهیریگ  هجیتن  . میهد شهاک  یبولطم  وحن 
مدـع تسا . یتاـیح  مزـال و  يرما  ینمیا  تیریدـم  متـسیس  فادـها  هـب  یباـیتسد  رد  ینمیا  یـسدنهم  لوـصا  اهدـتم و  يریگراـکب  تـسا 

درادناتسا  - 1: عبانم . تشاد دهاوخن  یپرد  ینمیا  تیریدم  ياه  متسیس  تیقفوم  مدع  ءزج  یلصاح  ینمیا  یـسدنهم  تیوقت  يریگراکب و 
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، یتعنص یـسانش  ناور  یناجرفـسا ، ییحی  رتکد   - 13802 یـشزومآ -  يزیر  همانرب  تاعلاطم و  هسـسوم  فیلات : راـک  تشادـهب  ینمیا و 
يزکرم نارهت  دحاو  دازآ  هاگشناد  تاراشتنا  ، 1381 هثداح ، داجیا  ياهلدم  ینیئان ، یلالج  اضرمالغ  رتکد   - 3 سونقق تاراشتنا 

http://imi.ir/tadbir/tadbir-152/sandr-152/1.asp

اه تکرش  هرابود  یسدنهم 

ینامزاس بالقنا  روشنم  - 
هـسسؤم تاراشتنا : داژن - ییاضر  اضرلادـبع  رتکد  یـسراف : هب  نادرگرب  یپماش - زیمج  رمه - لکیام  رتکد  ناگدنـسیون : باتک - هصالخ 

لوصا و هک  تسا  یمهم  باتک  ینامزاس ، بالقنا  روشنم  اه - تکرـش  هرابود  یـسدنهم  ییالوم -  ههلا  : صیخلت اسر - یگنهرف  تامدـخ 
هدش هتـشون  یندناوخ  ناور و  يرثن  اب  هک  باتک  دهد . یم  حرـش  ار  نآ  هتفای  ماظن  دنور  و  راک ، نیون  تیریدم  یهدـنامزاس و  ياه  شور 

ناریدـم لماع و  ناریدـم  زا  ناراکردـنا ، تسد  همه  هب  . تسا هداد  ناشن  ینـشور  هب  ار  هرابود  یـسدنهم  ماجنا  یگنوگچ »  » و ارچ » «، » هچ »
Peter منک . یم  هیـصوت  ار  نادب  هجوت  باتک و  نیا  ندناوخ  راک ، رد  ناریگب  میمـصت  رگید  يا و  هفرح  ناریدم  ات  هتفرگ  ییارجا  دشرا 

هرابود یـسدنهم  هیرظن  حارط  يدـالیم ) دـلوتم 1948   ) رمه لکیام  رتکدناگدنـسیون  هاـتوک  لاـح  حرـشرکارد  فا . رتیپ   F.Drucker

يا هژیو  رابتعا  نزو و  زا  ویویر » سنزیب  دراوراه   » رادمان هیرـشن  رد  يو  يا  هلاقم  دشاب . یم  تیریدم  یلاع  رواشم  سردـم و  اه ، نامزاس 
زیمج ياـقآ  . تسا هدـیدرگ  یفرعم  تیریدـم  هتـسجرب  هنومن و  داتـسا  جـنپ  زا  یکی  ناوـنع  هب  لاـس 1990  رد  رمه  رتـکد  . تسا رادروخرب 

یم اکیرمآ  تسوچاسام  رد  عقاو   CSC Index تیریدم نارواشم  یناهج  هسسؤم  هریدم  تأیه  سیئر  يدالیم -) دلوتم 1942   ) یپماش
رمه رتکد  يراکمه  اب  هدوب و  یناوارف  تافیلأت  ياراد  هک  تسا  هراـبود  یـسدنهم  يارجا  تیریدـم و  هتـسجرب  ناسانـشراک  زا  يو  دـشاب .

بسک و هرادا  هزات  لدـم  لاح  حرـش  هب  دـیراد  تسد  رد  هک  یباتک  : باتک یفرعم  . تسا هدرک  هدایپ  لمع  رد  ار  هرابود  یـسدنهم  هشیدـنا 
دوخ ياه  تکرـش  زورما  تباقر  رپ  يایند  رد  يزوریپ  يارب  ات  دنراچان  ام  ناریدـم  و  دزادرپ ، یم  نآ  هب  هتـسباو  یئارجا  ياه  شور  راک و 

رد دوخ  دوجوم  ياه  هشیدـنا  یتسیاب  ناریدـم  یفدـه ، نینچ  هب  یبایتسد  يارب  . دـنیامن یهدـنامزاس  فشک و  هرابود  لدـم  نیا  هیاـپ  رب  ار 
اهنآ یئارجا  ياه  شور  يادرب و  هرهب  یهدنامزاس و  ینونک  لوصا  دـیاب  اهنآ  دـنزیرب . رودـب  ار  راک  بسک و  هرادا  شور  راتخاس و  هنیمز 

یـسدنهم . هللا مسب  ب »  » زا رگید ، يزاغآ  ینعی  هرابود » یـسدنهم  .» دـننیرفایب اهنآ  يارب  يا  هزات  الماک  ياـه  نیـشناج  هتـشاذگ و  راـنک  ار 
« هرابود یسدنهم   » رد . دشاب یم  یتعنص  تیریدم  ریخا  هلاس  تسیود  ياه  هتفای  شناد و  زا  یگرزب  شخب  نتـشاذگ  رانک  يانعم  هب  هرابود 

تکرـش مدرم و  هچنآ  میهد . نامزاس  ار  راک  هنوگچ  نیون ، ياه  يروآ  نف  رازاب و  زورما  ياه  زاین  زا  نتفرگ  يرای  اـب  هک ؛ تسا  نیا  مهم 
فذح تخانـش و  يا و  هلحرم  ياهیـسررب  رب  هرابود  یـسدنهم  ساسا  هیاپ و  . درک دـهاوخن  یکمک  رگید  دـنا  هداد  یم  ماجنا  زورید  ياه 
رادرب تسد  هک  ینارحب  . دنـشاب یم  ینوـنک  ياـهراک  بسک و  درکلمع  زاـس  هنیمز  هک  تسا  راوتـسا  ینیداـینب  تاروـصت  هنهک و  تاررقم 

تاراظتنا اه و  هتـساوخ  ندـش  نوگرگد  یناهج ، یلخاد و  ياهرازاب  ناـیم  دوجوم  ياـهزرم  ندـش  هتـشادرب  هتفرـشیپ ، ياـهیروآ  نفتـسین 
یهدـنامزاس نیتسخن  لوصا  و  اهـشور ، اهفدـه ، هداد و  مه  تسدـب  تسد  دـنا ، هتفای  هدرتسگ ي  سب  باختنا  ناکما  کـنیا  هک  ناـیرتشم 

یشوک تخـس  هب  نانکراک  نتخاس  راداو  هار  زا  اه  تکرـش  نیا  یتباقر  ناوت  يزاسون  . دنا هدرک  آراکان  يرابفـسا  زرطب  ار  اهتکرـش  یتنس 
هدمع شخب  دیاب  شنانکراک  اه و  تکرـش  هک  تسا  ینعم  نادب  نیا  دننک . نوگرگد  یلکب  ار  راک  شور  ات  دنزومایب  یتسیاب  هکلب  رتشیب ،
ياـین ناوـت  یم  هک  تیمـسا  مادآ  . دنراپـسب یـشومارفب  دوـب ، ناشتفرـشیپ  يزوریپ و  هیاـم  هتـشذگ  رد  هـک  ار  یئاـه  شور  لوـصا و  زا  يا 
حرـش هدروآ و  دوـجوب  ار  راـک » میـسقت   » لوـصا دوـب ، یبـالقنا  يرکفتم  دوـخ  ناـمز  رد  دروآ و  شباـسح  هـب  زورما  یتعنــص  نارواـشم 

درگرب تیمـسا  مادآ  يوس  زا  هدش   عضو  لوصا  هک : تسا  نیا  دـنریذپب  یتحارب  هدـش و  وربور  نآ  اب  یتسیاب  اه  تکرـش  هک  یتیعقاو  . داد
ینوگرگد هب  باتـش  اب  ناهج  دشاب . مین  زاس  راک  رگید  هدوب ،  اه  تکرـش  یهدنامزاس  داجیا و  هیاپ  يو  نامز  زا  هک  راک » میـسقت   » روحم
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. تسین راک  بسک و  ینحنم  نیئاپ  هطقن  ای  يداصتقا و  رذگدوز  تفا  هجیتن  دنریگرد ، نآ  اب  اه  تکرش  کنیا  هک  نیارحب  تسا . هداهن  ور 
، تسا دوکر  هرود  نارذگ  زا  سپ  هعسوت  رارکت  و  شرتسگ ، هافر و  زا  سپ  دوکر  ندیـسر  هدنهد  ناشن  هک  ینحنم  نینچ  نیا  الـصا  دیاش 

یگدـنز هخرچ  ناریتـشم   ياـضاقت  رازاـب ، شرتـسگ  هلمج  زا  يزیچ ، چـیه  ینوـنک  تیعـضو  رد  دـشابن . ینیب  شیپ  راـظتنا و  لـباق  رگید 
تیمـسا و مادآ  يایند  تسین . ینیب  شیپ  لباق  یتح  ای  هتـسویپ و  نارگید ، یتباقر  ياـه  شور  و  ینف ، ياـهینوگرگد  رادـقم  اـه ، هدروآرف 

هنوگ هب  ار  يزورما  ياهتکرـش  كرتشم ، زین  هناگادج و  تروصب  ورین ، هس  . دنزورید سدقم  تایآ  نآ  رد  راک  بسک و  ماجنا  ياه  شور 
نیا دـیامن . یم  انـشآ  اـن  زیگنا و  ساره  اـهنآ  ناراکردـنا  تسد  ناریدـم و  مشچ  هـب  هـک  دـننک  یم  تیادـه  ینیمزرـس  هـب  نوزفا  زور  يا 

رایـسب هتـشذگ  اب  اهنآ  درکلمع  یلو  دنتـسین  يا  هزات  ياهناونع  اهمان و  اهنیا  دنتـسه . اهینوگررگد  و  اـبقر ، ناـیرتشم ، هناـگ : هس  ياـهورین 
رگید دنا ، هتشگ  هاگآدوخ  باختنا  قح  هب  نایرتشم  هک  کنیادنا  هدش  نوگرگد  نایرتشم  . تسا هدش  نوگرگد  ینشورب  هتشاد و  توافتم 

اه و هدروآرف  راتساوخ  ینامزاس ، هچ  يدرف و  هچ  نارادیرخ ، دننک . یمن  راتفر  دنشاب  هدمآ  نوریب  بلاق  کی  زا  همه  هک  یتادوجوم  دننام 
اب ناگدنـشورف  تسین . تسرد  رگید  تسدکی » نایرتشم   » دوجو هشیدنا  دشاب . هدش  هتخاس  یحارط و  اهنآ  راین  هژیو  هک  دنتـسه  یتامدـخ 

هرهب نایرتشم ، يدنمناوت  یلـصا  لیالد  زا  یکی  . تسا هاگآدوخ  هقیلـس  اه و  هتـساوخ  ءاضرا  ناکما  هب  هک  دـنراد  راک  ورـس  يرتشم » نیا  »
اـت 1970 ياـه 1950  ههد  شرتسگ  هب  ور  هوبنا  رازاـب  ياـجب  هکنیا ، نخـس  هاـتوک  . دـشاب یم  سرتـسد  رد  هدرتـسگ و  تاـعالطا  زا  یباـی 
هچ دـنهاوخ ، یم  هچ  دـنناد  یم  هک  ینایرتشم  دـشاب . یم  یتعنـص ، هچ  يدرف و  هچ  نایرتشم - يوس  هب  کنیا  اه  تکرـش  هجوت  يدـالیم ،

تکرـش هب  ندروآ  يور  دـنمزاین  نایرتشم ، نینچ  دـنریذپ . یم  دوخ  ياهزاین  هب  هجوت  اب  ار  نآ  هنوگچ  و  دـنزادرپب ، نآ  يارب  دـیاب  یئاهب 
هتـشذگ رد  هک  تسا ، تباقر  ورین  نیمودگنتاگنت  تباقر  . دنهجوت یب  اهنآ  هب  هتخانـشن و  ار  هدنهد  مر  ياهینوگرگد  نیا  هک  دنتـسین  یئاه 

. دـندوب دوجوم  شنایرتشم  تشاد ، رازابب  بسانم  یئاهب  اب  ار  لوبق  لباق  یتمدـخ  ای  الاک و  هضرع  ناوت  هک  یتکرـش  ره  دوب ؛ ناسآ  رایـسب 
رد زاسراک  يورین  نیموسدـنا  هتـسویپ  اه  ینوگرگد  . تسا ریگمـشچ  رایـسب  زین  اهنآ  ینوگاـنوگ  هکلب  دـنرتناوارف ، ناـبیقر  اـهنت  هن  کـنیا 

نخـس تسا  هدش  ادیپ  تباقر  ياهـشور  نایرتشم و  راتفر  رد  هک  یئاهینوگرگد  صوصخ  رد  ام  دشاب . یم  ینوگرگد  اهتکرـش ، تشونرس 
. تسا هدـمآرد  اـیاپ  ریگارف و  يرما  تروصب  ینوگرگد  نونکا  و  هتفاـی ، رییغت  مه  ینوگرگد  دوخ  تعیبط  هک  تسناد  دـیاب  یلو  میتـفگ ،

ندش یناهج  اب  تسا . هتشگ  ناباتـش  رایـسب  زین  ینوگرگد  نایرج  هتـشذگ ، اهنیا  زا  . دننک یم  هولج  يداع  کنیا  یپ  رد  یپ  ياهینوگرگد 
. دننک هضرع  اهرازاب  هب  يرت  هزات  ياهالاک  تامدخ و  هتـسویپ  تسنکمم  مادـک  ره  هک  دـنیوربور  يرتناوارف  نابیقر  اب  اه  تکرـش  داصتقا ،

کی رد  دـیاب  اـه  تکرـش  هکنیا  رگید  مهم  عوضوم  . تسا هدرک   رتناـسآ  ار  اـه  يروآون  مه  يروآ  نف  ياـهینوگرگد  نوزفا  زور  باـتش 
نوریب یئاج  رد  هک  دنا  هنوگ  نآ  زا  دنوش  اه  تکرش  تسکش  هیام  تسنکمم  هک  یئاهینوگرگد  . ندنشاب هتشاد  وس  نیدنچ  هب  مشچ  نامز 

بسک و مطالت  رپ  يایند  رد  یئاهینوگرگد  نینچ  ندمآ  شیپ  عبنم  روک  طاقن  نیمه  و  دـنتفا ، یم  قافتا  نالوئـسم  راظتنا  دـید و  هزوح  زا 
راک ات  تسین  يرورض  دنمدوس و  رگید  اه  تکرش  يارب  تسا : نینچ  باتک  نیا  رد  ام  مایپ  يزکرم  هتسه  نیاربانب ، . دشاب یم  يزورما  راک 

ياهورین اب  ریگرد  هک  زورما  راک  بسک و  يایند  رد  ارگ  هفیظو  راتخاس  دنهد . نامزاس  تیمسا  مادآ  راک » میـسقت   » هشیدنا هیاپ  رب  ار  دوخ 
روحم درگرب  کنیا  یتسیاب  اه  تکرـش  تسا . خوسنم  هدوبن و  زاسراک  رگید  دشاب ، یم  اهینوگرگد  و  ابقر ، نایرتشم ، نوچمه  يدـنمناوت 

یم سرتسد  زا  رود  یبالقنا و  شدوخ ، نامز  رد  تیمـسا  مادآ  ياه  هشیدـنا  هزادـناب  هک  تسا  يا  هینایب  نیا  . دـنوش یناـمزاس  اـه  دـنیآرف 
هدوشگ ار  دنمزوریپ  يا  هدنیآ  يوسب  دوخ  ياه  تکرـش  هار  دنا ، هتفریذپ  هتخانـش و  ار  ارگدنیارف » ياهنامزاس   » هیرظن هک  یناریدم  دیامن .

رد هک  یئاهتکرـش  اب  هکتـسنیا  راک  بسک و  يایند  لکـشم  . دنام دنهاوخ  بقع  ناوراک  زا  دننک ، یمن  نینچ  هک  نانآ  دـنا . هدرک  راومه  و 
توافتم الماک  يزیچ  هب  ام  . دراذـگیم مکی  تسیب و  هدـس  هب  اپ  دـنا ، هدـمآ  دوجوب  متـسیب  هدـس  رد  هنادـنمزوریپ  راـک  يارب  مهدزون  هدـس 

 « هرابود یـسدنهم   » زا یهاتوک  فیرعت  ات  دوش  یم  هتـساوخ  ام  زا  هکیماـگنهینوگرگد  هار  اـهنت  هراـبود - یـسدنهممود  شخب  . میدـنمزاین
اپرید ياه  شور  ندومن  كرت  ینعم  هب  هرابود  یسدنهم  . تسا ندرک » زاغآ  ون  زا  ار  زیچ  همه   » ینعم هب  هک  میهد  یم  خساپ  میروآ ، لمعب 
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، يرتـشم هـب  هدــنزرا  يزیچ  لاـقتنا  تکرــش و  تامدــخ  اـهالاک و  شروآرفی  ارب  هـک  تـسیا  هزاـت  ياـه  شور  هـب  یباـیتسد  و  نـهک ، و 
زاغآ هب  تشگزاب  دنمزاین  تسا . نیون  یماظن  ندرک  اپرب  دوجوم و  متسیس  نتشاذگ  رانک  يانعمب  تکرـش ، کی  هرابود  یـسدنهم  . دنمزال

یم یحارط  یـسدنهم و  هرابود  ار  دوخ  راک  بسک و  هنوگچ  تکرـش  کی  . تسنآ ماجنا  يارب  يرتهب  ياههار  اـه و  شور  عادـبا  و  راـک ،
هتفرگ همـشچرس  اجک  زا  یناـینب  ینوگرگد  هشیدـنا  دـش ؟ دـنهاوخ  هلأـسم  ریگرد  یناـسک  هچ  دوش ؟ یم  زاـغآ  اـجک  زا  راـک  نیا  دـنک ؟

یـشیدنا زاب  زا : تسترابع  بسانم  تروصب  هرابود  یـسدنهم  « ؛ مینک زاـغآ  يرتعماـج  فیرعت  اـبهرابود  یـسدنهم  یمـسر  فیرعت  ؟ تسا
نوچمه فیزورما  ساسح  ياهرایعم  رد  زیگنا  تفگـش  یتفرـشیپ  دوبهب و  هب  یباـیتسد  يارب  اهدـنیآرف ، يا  هشیر  ون و  یحارط  نیداـینب و 

تـسد هرابود ، یـسدنهم  يارجا  ماگنهبیدیلک  هژاو  . دراد دوجو  يدیلک  هژاو  راهچ  فیرعت  نیا  رد  تعرـس ». و  تامدـخ ، تیفیک ، تمیق ،
تـسه هک  هنوگنیا  ار  نامیاهراک  ارچ   » ای و  میهد »؟ یم  ماجنا  ار  اهراکنیا  ارچ  ام   » دـننام یئادـتبا  رایـسب  یئاهـشسرپ  یتسیاب  ناراـک  ردـنا 

هنک هب  ات  دنک  یم  راداو  ار  نانکراک  نیداینب ، یئادتبا و  یئاهـشسرپ  هنوگنیا  دـنیامن . حرطم  ناشیاهتکرـش  صوصخ  رد  میهد »؟ یم  ماجنا 
مود يدـیلک  هژاوـیا  هشیر  يدـیلک : هژاو  . دـنیامن هجوـت  دنـشاب ، یم  اـهنآ  هدـنروآ  دوـجوب  هـک  یئاـه  ضرف  و  هتـشونان ، تاررقم  بـلطم ،

داـجیا ندرک . یحارط  هراـبود  نـب و  زا  ار  يراـک  ینعی  يا  هـشیر  یحارط  نیارباـنب  دـشاب . یم  يا  هـشیر  ینعم  هـب  لاـکیدار »  » ناـمفیرعت
راتخاس و زا  ادـج  الماک  ون ، یحرط  تخیر و  رود  ار  اه  هنهک  یتسیاب  تسین . یفاک  دوجوم  راتخاس  اب  راـگزاس  یحطـس و  ياـهینوگرگد 

عـضو دوبهب  و  حالـصا ، يزاسهب ، هن  دراد ، رظن  رد  ار  ون  دیدج و  یتکرـش  ندرک  اپرب  هرابود ، یـسدنهم  دومن . عادـبا  يراج ، ياه  شور 
یـشهج هب  یبایتسد  فده  درادـن ، یبسن  دوبهب  ای  دوس و  هیـشاح  شیازفا  زا  نخـس  هرابود  یـسدنهمزیگنا  تفگـش  يدـیلک : هژاو  . دوجوم

دوبهب تفر . هرابود  یـسدنهم  غارـسب  دیاب  دـشاب ، رظن  دروم  فرژ  یناکت  هناخ  راجفنا و  کی  هکیماگنه  . تسا ریگ  مشچ  زیگنا و  تفگش 
ام . دناشنب اهنآ  ياج  هب  ون  الماک  يزیچ  هداد و  داب  هب  ار  اه  هنهک  دیاب  زیگنا  تفگش  شهج  یلو  تسا ؛ دنمزاین  فیرظ  یشخرچ  هب  یبسن ،

يدج فرژ و  تالکشم  رد  هک  اهنآ  تسخن ، دنا . هدز  تسد  هرابود  یسدنهم  هب  اه  تکرـش  زا  هنوگ  هس  هک  میا  هتفاید  نامیاه  هبرجت  زا 
، دنا هدشن  نابیرگ  هب  تسد  گرزب  تالکشم  اب  زونه  هک  دنتـسه  یئاه  تکرـش  هورگ ، نیمود  . درادن دوجو  رگید  يا  هراچ  دنرو و  هطوغ 

یم دوخ  نامزاس  هراـبود  یـسدنهم  هب  هک  یئاـه  تکـش  زا  موس  هنوگ  . دـنک یم  اـساسحا  رود  زا  ار  رطخ  اـهنآ  رگن  هدـنیآ  تیریدـم  یلو 
تیریدم یلو  دروخ ، یمن  مشچ  هب  یتالکشن  اهنآ  هدنیآ  قفا  لاح و  رد  دنراد . رارق  یلاع  رایسب  یتیعـضو  رد  هک  دنتـسه  یئاهنآ  دنزادرپ 

یم حرش  نینچ  ار  اه  تکرش  هنوگ  هس  نیا  تیعضو  یهاگ  ام  . تسا رادروخرب  یئالاب  رایسب  راکتشپ  یتمه و  دنلب  زا  اه  تکرش  هنوگ  نیا 
هورگ دنا . هداتفا  نیمز  رب  نینوخ  یمخز و  هدرک و  دروخرب  وربور  راوید  هب  ناشرس  دنا ، هدنامرد  هک  دنتـسه  یئاهنآ  نیتسخن  هورگ  میهد :
شیپ اهنآ  يوسب  هک  دنهد  یم  صیخشت  ار  يزیچ  رود  زا  اهغارچ و  يالاب  رون  رد  یلو  دنشاب ، یم  یگدننار  لاح  رد  یلاع  تعرس  اب  مود 

یم شدرگب  وردوخ  اب  زیگنا  لد  نشور و  رهظزادـعب  کی  رد  هک  دنتـسه  یئاهنآ  موس  هورگ  دـشاب ؟ یعناـم  هک  تسنکمم  اـیآ  دـیآ ، یم 
رد يراوید  هدش و  هدایپ  ات  دنریگ  یم  میمـصت  و  تسا ! یئابیز  زور  هچ  دنیوگ  یم  دوخ  اب  درادن . دوجو  ناشهار  رد  یعنام  چـیه  دـنور و 

فیرعت رد  يدـیلک  هژاو  نیمراهچدـنیآرف  يدـیلک : هژاو  . دـنیامن يریگولج  نیرب  تشهب  نیا  هب  اـهنآ  دورو  زا  دـننک و  اـپرب  نارگید  ربارب 
نیرتگرزب تاریدم  رتشیب  يارب  تبـسن  نامهب  دراد ، ام  فیرعت  ردد  ار  شقن  نیرتمهم  هژاو  نیا  دنچ  ره  تسا . دـنیآرف »  » هرابود یـسدنهم 

لغـش هفیظو ، هب  اهنآ  هجوت  دنا . هدوبن  ارگدنیآرف »  » نونک ات  راک  بسک و  يایند  ناراک  ردـنا  تسد  رتشیب  دروآ . یم  هارمهب  ار  اهرـسدرد 
دنچ ای  کی  هک  تسا  یئاهماگ  هعومجم  راک ، دنیآرف  ام  هاگدید  زا  . دنرادن یتیانع  اهدـنیآرف  هب  و  تسا ، فوطعم  اه  راتخاس  و  دارفا ، اه ،

شخب تیمـسا و  مادآ  هیرظن  هیاپ  رب  . تسا ینتـساوخ  دـنمدوس و  يرتشم  يارب  هک  دـننیرفآ  یم  يدادـنورب »  » هتفرگ و راـکب  ار  دادـنورد » »
ياجب ات  دـنراچان  ناشناریدـم  اه و  تکرـش  صـصختم ، کی  هب  هفیظو  ره  ندومن  راذـگاو  و  هداس ، ياه  هفیظو  هب  راـک  ره  ندومن  شخب 

و رابنا ، رد  الاک  ندرک  روج  عمج و  نآ ، میظنت  هوحن  تساوخرد و  تفایرد  هب  دـنیامن . هجوت  هناگادـج  ياه  هفیظو  هب  راـک ، یلک  دـنیارف 
. دنام یم  رود  رظن  زا  تسا ، هدنهد  شرافـس  يرتشم و  تسد  هب  الاک  ندـناسر  هک  رتگرزب  فدـه  یلو  دوش ، یم  هداد  تیمها  اهنیا  دـننام 
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زا دـسرن ، يرتشم  تسدـب  الاک  هدوبن و  شخب  هجیتن  دـنیارف  لـک  هکناـنچ  یلو  دـنمهم ، دـنیارف  نیا  رد  دوجوم  ياـه  هفیظو  همه  ناـمگیب 
هـس باتک  زا  شخب  نیا  رد  . دنـشاب هدش  ماجنا  بوخ  رایـسب  دنچ  ره  دـنرادن ، ار  یـشزرا  نیرتمک  هناگادـج  ياه  هفیظو  نآ  يو  هاگدـید 

هب یگنوگچ  هدنهد ي  ناشن  ات  هدش  حرطم  كادک ، وروتوم  دروف  تیدـیرک ، ما  یب  يآ  تکرـش  هس  رد  هرابود  یـسدنهم  ماجنا  زا  هنومن 
هجیتن تفرـشیپ و  اهدـنیآرف ، يا  هشیر  نیون و  یحارط  نیداینب و  یـشیدنا  زاب  دروم  ره  رد  . دـشاب نآ  هدزاب  هرابود و  یـسدنهم  يریگراک 
هزادـنا لباق  تعرـس ، تامدـخ و  تیفیک ، هنیزه ، نوچمه  ینونک  ریذـپ  شجنـس  ساسح و  ياهرایعم  اب  هک  هدروآ  رابب  یفرگـش  یـشخب 

هدش هتخادرپ  اهنآ  یـسررب  هب  باتک  رگید  ياه  شخب  رد  هک  دنا  هداد  ناشن  اهدروم  همه  رد  ار  دوخ  ریز ، هتـسجرب  تاکن  . دنتـسه يریگ 
ءاطعا نوچمه  راکب ، يدنیآرف  شرگن  هیاس  رد  دمآ . تسدب  كادک  و  دروف ، تیدـیرک ، ما  یب  يآ  رد  هک  یئاهتفرـشیپیئارگدنیآرف  . تسا

چیه ردـیزاورپ  دـنلب  . تسا هدـیدرگ  یندـش  دـنا ، هداهن  رتارف  اپ  ینامزاس  ياهزرم  زا  هک  هدروآرف ، دـیلوت  تخاس و  و  تاکرادـت ، راـبتعا ،
زا یگمه  اه  تکرـش  نیاتاررقم  نتـسکش  . دنا هدوب  زیگنا  تفگـش  جیاتن  یپ  رد  تکرـش  هس  ره  تسا . هدوبن  ینتفریذپ  یبسن  دوبهب  دروم ،

و راک ، ندرک  شخب  فیاظو ، ندرک  یـصصخت  اهـضرف  نتخادرپ . دوخ  ياهدنیآرف  هرابود  یـسدنهم  هب  هدیرب و  نهک  یتنـس  ياه  شور 
هنهک و تاررقم  نتسکش  ناکما  هک  یلماعیتاعالطا  يژولونکت  زا  هدنزاس  يریگ  هرهب  . دندش هتشاذگ  رانک  هنادازآ  يراج ، ياه  يدنبنامز 

اهتکرـش رازبا ، نیا  کمک  اب  دوب . نیون  یتاعالطا  يژولونکت  زا  يریگ  هرهب  اـنامه  داد ، اـه  تکرـش  نیا  هب  ار  هزاـت  ياهدـنیآرف  شنیرفآ 
يزاغآ هرابود -  یسدنهم  میـسانشب . رتهب  ار  هرابود  یـسدنهم  . دنهد ماجنا  هداد و  نامزاس  هزات  الماک  هنوگب  ار  دوخ  ياهراک  ات  دنتـسناوت 

نآ اب  هارمه  نهک  ياه  ضرف  راک و  یتنس  شناد  ندومن  دودرم  شفده  رکب . یلاخ و  يا  هنیمز  رب  تسا . هزات  يزاغآ  هرابود  یسدنهم  ون 
. دشاب كدنا  رایسب  شدنویپ  ای  هتشادن و  یگتـسویپ  هتـشذگ  اب  هک  تسا  راک  دنیارف  نتخاس  يارب  يا  هزات  تفایهر  عادبا  یپ  رد  دشاب . یم 

هیاپ رب  هک  ار  یئاه  ضرف  هرابود ، یسدنهم  تسا . یتعنص  بالقنا  زا  یـشان  ياه  هشیدنا  ندرک  نوگژاو  هرابود ، یـسدنهم  نیداینب  فده 
راتخاس دیلوت ، سایقم  راک ، میسقت  هب  ناوت  یمن  رگید  دناد . یم  رابتعا  یب  زورما  يارب  دنا ، هتفرگ  لکش  تیمـسا » مادآ  سدقم  ياه  هیآ  »

رد هرابود  یـسدنهم  تسب . لد  دـنراد ، قلعت  يداـصتقا  تفرـشیپ  یئادـتبا  نارودـب  هک  اهنادـب  هتـسباو   رگید  ياـهزیچ  و  لرتنک ، یمره و 
ون و یحرط  هرابود ، یـسدنهم  دـنرادن . يدربراک  رگید  یتنـس ، ياه  شور  دـشاب . یم  راک  یهدـنامزاسی  ارب  يا  هزاـت  يوگلا  يوجتـسج 
میفاکـشب و فقـس  ار  کلف  میزادـنا                    رغاس  رد  یم  میناشفارب و  لگ  ات  ایب  : ام ینامـسآ  ظفاح  ناـبز  زا  تسا . هراـبود  يزاـغآ 

نارگراک  » هک دـنا  هتفاـی  ناـینب  ضرف  نیا  رب  نهک  یتعنـص  يوگلاراـک  بسک و  دـنیآرف  رد  یـشیدنازابموس  شخبمیزادـنا  رد  ون  یحرط 
مادآ دـشاب ». هداس  رایـسب  اه  هفیظو  اهراک و  یتسیاب  نیاربانب  تسا ، كدـنا  زین  اهنآ  یـشزومآ  تیفرظ  نامز و  و  دـنراد ، یکدـنا  تراـهم 

یـسدنهم رد  . دوش راذگاو  اهنآ  هب  ناسآ  دودحم و  هفیظو  هک  دـنراد  ار  یئآراک  نیرتالاب  یماگنه  اه  ناسنا  هک  دـنک  یم  دـیکات  تیمـسا 
، رترب تیفیک  نوچمه  يزورما ، ياهزاین  هب  یبایتسد  يارب  هک  میئوگ  یم  ام  میا . هتـساخرب  تفلاخم  هب  یتعنـص  يوگلا  ساسا  اب  ام  هرابود 
اهدـنیآرف و یحارط  رب  یناوارف  ياهریثات   یئوج  هداس  نیا  مینک . هداس  ار  اهدـنیآرف  یتسیاـب  نیئاـپ ، هنیزه  و  يریذـپ ، فاـطعنا  تامدـخ ،

هرابود یـسدنهم  دـنیآرف  رد  هک  ار  یئاه  یگژیو  و  اهینوگمه ، كرتشم ، هوجو  زا  يا  هراپ  کنیا  . تشاد دـهاوخ  اـهنامزاس  يریگ  لـکش 
ياهمیت نانکراک و  هدش ، هچراپکی  ياهدنیآرف  هدزابدنوش  یکی  لغـش  نیدنچ  :- میروآ یم  ریز  رد  دـنا ، هدـش  هدـید  یناوارفب  اه  تکرش 

. دوش یم  يراک  هرابود  و  ریخات ، هابتـشا ، زا  يریگـشیپ  بجوم  راک ، ندش  تسدب  تسد  فذـح  دوب . دـهاوخ  ریگمـشچ  رایـسب  اشگراک ،
رد دوجوم  لحارمتسا  نانکراک  اب  يریگ  میمـصت  . تسا هتـساک  يدایز  هزادنا  ات  زین  ار  يرادا  يرـسالاب و  هنیزه  اهدنیآرف ، ندش  هچراپکی 

هتخاس اهر  راک  يا  هلحرم  شور  هماکدوخ  نامرف  زا  ار  اهنآ  اهدنیآرف ، هرابود  یـسدنهم  . دنوش یم  ماجنا  يرت  یعیبط  هنوگب  دـنیآرف  کی 
زا ندرکن  يوریپ  . تسا مکاح  راک  تفرـشیپ  یعیبط  دـنور  اهماگ ، تیاعر  هداـهن  شیپ  زا  یگتخاـس و  ياهروتـسد  ياـج  هب  کـنیا  تسا .

هکنیا مود  دـنور . یم  شیپ  ناـمزمه  هلحرم  دـیدنچ  هکنیا  تسخن  دوش . یم  راـک  رد  تعرـس  بجوـم  وـس  ود  زا  یتنـس  يا  هلحرم  شور 
یگنهامهان داجیا  هیام  اهنآ  دادخر  هک  یتارییغت  ندـمآ  شیپ  زا  دـعب ، هلحرم  زاغآ  هلحرم و  کی  نایاپ  نایم  هدـش  فلت  ياهنامز  فذـح 
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دنهاوخ يور  رتـمک  دنتـسه ، ریخاـت  لـماوع  زا  دوخ  هک  یئاـه  يراـک  هراـبود  هجیتـن  رد  دومن . دـهاوخ  يریگولج  دوش ، یم  لـحارم  نیب 
ناسکی نایاپ   » ناوت یم  دنا ، هدز  تسد  هرابود  یسدنهم  هب  هک  ار  یئاهنامزاس  كرتشم  یگژیو  نیمراهچ  . دنتسه هیور  دنچ  اه  دنیآرف  . داد

رد ار  راک  تشرد  زیر و  ياه  هبنج  همه  یتسیاب  اریز  دنوش ، یم  هدیچیپ  رایسب  الومعم  رگن » ناسکی   » یتنس ياهدنیآرف  . داد ناونع  يزاس  »
هژیو یتلاح  ره  اریز  دنتـسه . نشور  هداس و  رایـسب  هیور ،  دـنچ  ياه  دـنیآرف  اهنا  سکعرب  دنـشاب . هتـشاد  یلح  هار  اهنآی  ارب  هتفرگ و  رظن 

تـسا رت  یقطنم  هک  يدحاو  رد  راک  . درادن دوجو  یئانثتـسا  صاخ و  دراوم  رگید  اجنیا  رد  دنا . هتفرگ  رظن  رد  نآ  يارب  هک  تسا  يدراوم 
الماک اه  نامزاس  اهدـنیآرف و  نیب  طابترا  هرابود ، یـسدنهم  وترپ  رد  . تسا ینامزاس  ياهزرم  زا  راک  روبع  مجنپ ، یگژیو  دوش . یم  ماجنا 

ياـهراک رتـشیب  دریذـپ . تروص  رتـهب  هک  دریگ  یم  رارق  یئاـجنآ  هدـیدرون و  رد  ار  یناـمزاس  ياـهزرم  راـک ، ماـجنا  دوش . یم  نوگرگد 
ندرک هچراپکی  هساک و  کی  هب  زاین  ینامزاس ، ياهزرم  يارو  اهراک  ماجنا  لحم  ندومن  اجباج  دنوش . هساک  کی  یئاهن  رد  هک  اهنامزاس 

یم دح  نیرتمک  هب  هرابود  یسدنهم  اب  هک  ینامزاس  دلوم  ریغ  فیاظو  زا  رگید  یکی  . دوش یم  هتساک  لرتنک  یسرزاب و  . دنکیم فرطرب  ار 
یم رتنوزفا  الاک  دیرخ  نامز  زا  اهراک  نیا  نامز  یهاگ  دراد . راک  يورین  نامز و  هب  زاین  لرتنک  یـسرزاب و  . تسا لرتنک  یـسرزاب و  دسر ،

لرتنک ياجب  دراد . هجوت  يرتلدتعم  تفایهر  هب  هرابود ، یسدنهم  . دور رتارف  الاک  یلـصا  ياهب  زا  زین  نآ  هنیزه  هک  تسنکمم  یتح  دوش و 
زا شیب  لرتنک ، یـسرزاب و  ماظن  نیا  دریگ . یم  هدـیدان  ار  یئزج  دراوم  هتخادرپ و  یئاهن  هوبنا و  یـسرزاب  هب  ارجا ، لاح  رد  ياهراک  قیقد 
دح نیرت  نیئاپ  هب  فالتخا  دراوم  . دـیامن یم  کمک  لرتنک  یئاهن  فدـه  هب  هنیزه  زیگنا  تفگـش  نتـساک  اب  فالخ ، دراوم  زا  يریگـشیپ 

دانـسا تفایرد  اه و  سامت  دـنیآرف ، نیا  رد  تسا . فالتخا  لح  دراوم  زا  نتـساک  هرابود ، یـسدنهم  ياهزایتما  زا  رگیدـی  کی  . دـسر یم 
نتفرگ راکباشگراک  ناریدـم  . تسا رتمک  دروخرب  فالتخا و  داجیا  ناـکما  هجیتن  رد  دـسر و  یم  هزادـنا  نیرتمک  هب  نوریب  زا  نوگاـنوگ 
رایسب دنیارف  هک  تسا  يرورض  یماگنه  راکنیا  دشاب . یم  هرابود  یسدنهم  ياهزایتما  رگید  زا  دیمان ، اشگراک » ریدم   » ناوت یم  هک  يدرف 

يرتشم و نیب  اشگراک » ریدـم   » تلاح نیا  رد  دـیاین . رب  کچوک  میت  کی  ای  درف و  کی  هدـهع  زا  نآ  لحارم  همه  ماـجنا  هدوب و  هدرتسگ 
دای ریدم  دشابن . نینچ  عقاو  رد  دنچ  ره  تسا ، وا  اب  دنیآرف  لک  تیلوئـسم  هک  دـنایامن  یم  نانچ  هدومن و  لمع  رادـنایم »  » نوچمه دـنیارف 

و یتاعالطا ، ياه  متسیس  لک  هب  یسرتسد  هب  زاین  دشاب ، یم  تالکشم  عفر  زین  يرتشم و  هب  یئوگخـساپ  هک  دوخ  شقن  يارجا  يارب  هدش 
نامزاس هرابود  یـسدنهم  هب  هک  یئاه  تکرـشتسا  لوادـتم  یئادز  زکرمت  زکرمت و  بیکرت  . دراد ار  دـنیارف  نایرجم  همه  اب  ساـمت  راـیتخا 

يروآ نف  . دـنا هتفای  ار  دـنیآرف  کی  ردزکرمتم  ریغ  زکرمتم و  يایند  ود  ره  ياهزایتما  زا  يریگ  هرهب  نتخیمآ و  مهب  ناوت  دـنا ، هدز  تسد 
هکیلاح رد  فدـننک  لمع  لقتـسم  الماک  ياه  نامزاس  دـننامه  فلتخم  ياهدـحاو  ات  تسا  هداد  ار  ناـکما  نیا  اـه  تکرـش  هب  یتاـعالطا 

یم ناـغمرا  هـب  ار  زکرمتم  ياـهنامزاس  ياـیازم  تکرـش ، رد  يراـج  دوـجوم و  تاـعالطا  هـمه  نتــشاد  اـب  يرتویپماـک ، هاـگیاپ  نتــشاد 
راک هکیماگنه  یلو  تسا . نامزاس  ره  يراک  ياهدنیآرف  نیداینب  ینوگرگد  لماش  هرابود  یـسدنهمراک  نیون  يایندـمراهچ  شخب  . دروآ

نونکا تشاذگ . دـهاوخ  یفرژ  ریثات  اهنآ  همه  رب  تقیقح  رد  و  نامزاس ، ياهـشخب  اجنامه و  رد  دوش ، زاغآ  اهدـنیآرف  ددـجم  یحارط  اب 
زا يراک  ياهدـحاو  . مینک یم  یـسررب  کیدزن  زا  تسا ، هدز  تسد  هراـبود  یـسدنهم  هب  هک  یناـمزاس  رد  ار  اـهینوگرگد  نیا  یگنوگچ 

فلتخم ياهشخب  تقیقح  رد  دننک ، یم  یحارط  ون  زا  ار  دوخ  هک  یئاهتکرش  . دنوش لیدبت  يدنیآرف » ياه  میت   » هب یـصصخت » ياه  هرادا  »
ياهمیت هزات ، راـتخاس  رد  دـنروآ . یم  مه  درگ  هب  هراـبود  دـندوب ، هدروآرد   زیر  ءازجا  تروصب  دروف  يرنه  تیمـسا و  مادآ  هک  ار  راـک 

زا يدنیارف  ياه  میت  دندرگ . یم  یهدنامزاس  یقطنم  لکـشب  دنراد ، هدهعب  ار  يراک  لک  ماجنا  هک  نانکراک  زا  یهورگ  ینعی  يدـنیآرف ،
يدنیآرف ياهمیت  هک  دنچ  ره  دنوش . یم  نهک  يرادا  راتخاس  نیـشناج  دوخ  هکلب  هدشن ، لیکـشت  ریگرد ، یـصصخت  تارادا  ناگدـنیامن 

نیرت یعقاو  دنوگانوگ ، يدـناِرف  ياهمیت  دـشاب . یم  اه  میت  كرتشم  یگژیو  کت و  يزیچ  هژاو  نیا  زا  ام  روظنم  دـنراد ، نوگانوگ  عاونا 
. میا هدـیمان  اشگراک » میت  ، » ار يدـنیارف  ياهمیت  زا  عون  کی  دنتـسه . کیدزن  دوش  ماـجنا  دـیاب  هک  يراـک  تعیبط  هب  رتشیب  هچ  ره  اـهنآ ،

يرگید هنوگ  . دنهد ماجنا  ار  ناسکی  هدنوش و  رارکت  يداع ، یئاهراک  ات  دـنیآ  یم  مه  درگ  فلتخم  ياه  تراهم  اب  نانکراک  زا  یهورگ 
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. میا هداهن  هژیو » ياه  میت   » مان اهنآ  رب  ام  دنوش . یم  لیکـشت  یقافتا  ياهراک  ماجنا  يارب  هتـشاد و  رت  هاتوک  يرمع  يدـنیآرف ، ياه  میت  زا 
همانرب هب  نا  ءاضعا  هدـش و  لحنم  میت  راک  نایاپ  رد  دـننک و  یم  زاغآ  حرط  کی  لیمکت  يور  رب  ار  دوخ  يراـکمه  فلتخم  ناسانـشراک 

اهنآ نیب  ار  دوخ  تقو  هدوب و  وضع  میت  دـنچ  ای  ود  رد  نامزمه  هک  تسنکمم  ناسامـشراک  زا  يا  هراپ  دـنوش . یم  لوغـشم  يرگید  ياه 
یمومع شزومآ  ناسانشراک  همه  میت ، کی  رد  ناسانشراک  ندروآ  درگ  ياجب  يدنیآرف ، ياه  میت  زا  موس  عون  رد  . دننک میظنت  میـسقت و 
کچوک هورگ  کی  دنزادرپ . یم  راک  لک  ماجناب  مادک  ره  يزکرم ، يرتویپماک  متـسیس  کی  يرای  هب  ناسانـشراک  نیا  سپـس  دننیب . یم 

یم اشگراک » نانکراک   » هرفن کی  ياه  میت  نیا  هب  . دزادرپب ناسانشراک  کمک  هب  یئانثتـسا  عقاوم  رد  ات  دوش  یم  لیکـشت  زین  هربخ  رایـسب 
ياه هفیظو  تیلوئـسم  ياجب  هک  يدنیآرف  ياهمیت  ءاضعا  . دنوش یم  لیدبت  هیوس  » دنچ  ياهراک   » هب هداس ،» هفیظو   » کی زا  اهلغـش  . دـنمان
ياه هکت  هن  و  راک ، لک  ماجنا  هب  اهنآ  دننک . یم  هاگن  نآ  هب  يرگید  هاگدید  زا  دنتـسه ، راک  کی  لیمکت  لوئـسم  یهورگ  هنوگب  نیعم ،

ار دوخ  هژیو  ياهیئاناوت  اه و  تراهم  میت  ءاضعا  زا  مادکره  هک   دـنچ  ره  دـننک . یم  تیلوئـسم  ساسحا  هتـشاد و  هجوت  نآ ، زا  یکچوک 
ار راک  ياهـشخب  اب  یئانـشآ  دشاب ، مه  رـصتخم  هک  دنچ  ره  اهنآ  درادن . دوجو  اهنآ  نایم  رد  يا  هدـننکادج  طوطخ  یلو  دریگ ، یم  راکب 

یعقاو ياهراک  ماجنا  هب  ناـنکراک  تقو  هراـبود  یـسدنهم  رد  . تسا شزرا  ياراد  لـک ، يارب  درف  ره  راـک  هکنیا  رتمهم  همه  زا  و  دـنراد ،
ياهراک اهدنیآرف ، هرابود  یـسدنهم  زا  سپ  هکیئاجنآ  زا  . دهاک یم  راظتنا و ... یـسرزاب ، لثم  هدـنزاس  ریغ  ياهراک  زا  دوش و  یم  فرص 

هجیتن رد  هتفر و  رتالاب  رایـسب  نامزاس  يارب  ناشراک  شزرا  دنزادرپ ، یم  یعقاو  ياهراک  ماجناب  نانکراک  دبای و  یم  شهاک  هدـنزاس  ریغ 
اریز دروآ . یم  هارمه  هب  دوخ  اب  زین  ار  یلغـش  تیاضر  اهدـنیآرف ، هرابود  یـسدنهم  . دـنوش یم  دـنم  هرهب  ـالاب  هدزاـب  نیا  زا  زین  ناـشدوخ 

شقن . تسا تیمها  شزرا و  ياراد  يرتشیب  نایرتشم  يارب  هک  دـننک  یم  لیمکت  ار  يراک  هدـید و  مشچ  هب  ار  دوخ  راـک  هجیتن  ناـنکراک 
هک دندنمزاین  ار  ینانکراک  دنا  هدز  تسد  دوخ  هرابود  یـسدنهم  هب  هک  یئاهتکرـش  . دیارگ یم  رایتخا ،» ياراد   » هب هدـش ،» لرتنک   » زا دارفا 

میمـصت راـیتخا  یتسیاـب  دراـمگ ، یم  يراـک  یلک  ماـجنا  هب  ار  یمیت  هک  یتیریدـم  دـنروآ . دوـجوب  ار  دوـخ  يارب  تاررقم  هار و  دـنناوتب 
، دنراد رایتخا  اهنت  هن  يدنیآرف  ياهمیت  نانکراک  تسا . نیون  ياهنامزاس  رد  راک  همزال  رایتخا ، نتشاد  . دهدب اهنآ  هب  زین  ار  مزال  ياهیریگ 

یمن نانکراک ، هب  نداد  رایتخا  نودـب  . دـنرب راکب  ار  دوخ  تلاخد  يریگ و  میمـصت  تواضق ، هشیدـنا ، ات  دوش  یم  هتـساوخ  ناشیا  زا  هکلب 
رب نوزفا  يرگید  ياهرایعم  دوخ  ياه  مادختـسا  رد  اه  تکرـش  ات  تسا  مزـال  نونکا  نیارباـنب  دومن . هراـبود  یـسدنهم  ار  يدـنیآرف  ناوت 
هب شزومآ »  » ياجب راـک  ماـجنا  . تسا یمهم  لـماع  کـنیا  مه  اـهنآ  تیـصخش  دنـشاب ، هتـشاد  رظن  رد  زین  تراـهم  و  هبرجت ، تالیـصحت ،

اهنآ زا  دراد ، یم  فاعم  تاررقم  زا  هناروکروک  يوریپ  زا  ار  دارفا  اهراک ، دـنیآرف  هرابود  یـسدنهم  هک  هنوگنامه  . تسا دـنمزاین  شناد » »
دندنمزاین تالیـصحت  شناد و  زا  هجرد  نآ  هب  نادنمراک  نیاربانب ، دنریگ . راکب  تسرد  هار  باختنا  رد  ار  شیوخ  تواضق  ات  دهاوخ  یم 

هک تسا  یئاه  تکرش  فده  هتساوخ و  نانکراک ، یگدنز  لوط  رد  هتسویپ  يریگدای  . دنیآرب یمهم  تیلوئـسم  نینچ  هدهع  زا  دنناوتب  هک 
هک یئاه  تکرـش  رد  . دـنوش یم  هداد  هجیتن »  » هب تیلاعف »  » ياـجب اهـشاداپ  تسا و  درکلمع  راـیعم  . دـنا هتخادرپ  دوخ  هراـبود  یـسدنهم  هب 

و اهنآ ، تیفیک  هدش ، ماجنا  ياهراک  رامـش  هکلب  دـنیآ . یمن  باسح  هب  يزاب  ذـغاک  ینایم و  ياهراک  مجح  دـنا ، هدـش  هرابود  یـسدنهم 
راک لک  دـنِآرف  لیمکت  هب  نانکراک  هک  ماظن  نیا  رد  تسا . شزرا  ياراد  دوش ، یم  بسک  اهیجنـس  رظن  هار  زا  هک  ناـیرتشم  يدـنمتیاضر 

، هرابود یـسدنهم  . دزادرپب ار  اهنآ  شاداپ  دـنا ، هدرک  دـیلوت  هک  یـشزرا  هیاپ  رب  هدیجنـس و  ار  اـهنآ  هدزاـب  دـنناوت  یم  اهتکرـش  دنلوغـشم ،
دننام یتنس ، ياه  تکرش  ياه  ضرف  زا  يا  هراپ  . دننک رظن  دیدجت  اهشاداپ  اهتخادرپ و  تاررقم  زا  يا  هراپ  رد  ات  تسا  هتشاداو  ار  اهتکرش 
هدـش كرت  لاسکی ، تشذـگ  هجیتن  رد  قوقح  هفاضا  تخادرپ  و  راـک ، لـحم  رد  روضح  هیاـپ  رب  تخادرپ  تیدـشرا ، رطاـخ  هب  تخادرپ 

هک یئاهتکرش  رد  . دشاب یم  اهشاداپ  تخادرپ و  هیاپ  نآ ، رد  نانکراک  زا  کی  ره  مهس  راک و  لیمکت  اه ، تکرش  هرابود  یسدنهم  رد  . دنا
هب اهیئاناوت » .» تساهنآ هیاپ  رب  زین  اه  ناربج  اه و  شاداپ  و  دنوش ، یم  يریگ  هزادنا  زاس  شزرا  ياه  درکلمع  دـنا ، هدـش  هرابود  یـسدنهم 

تفرشیپ تسا . هدش  رارقرب  یئادج  عیفرت  نداد  راک و  زرط  نیب  هرابود ، یسدنهم  وترپ  رد  . دنریگ یم  رارق  تفرـشیپ  رایعم  راک » زرط   » ياج
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باـسح هب  شاداـپ  ارنآ  دـیابن  تسا  ینوگرگد  کـی  عیفرت  اریز  بوـخ ، راـک  زرط  هن  دریذـپ و  تروـص  اـهیئاناوت  هیاـپ  رب  دـیاب  یناـمزاس 
گنهرف رد  هرابود ، یـسدنهم  زا  یـشان  ياهینوگرگد  . دـنا هتفای  شیارگ  يرو » هرهب   » هب تکرـش » عفاـنم  ظـفح   » تلاـح زا  اهـشزرا  . دروآ

یم راک  نایرتشم  يارب  اسؤر  ياـجب  هک  دـننک  رواـب  دوش  یم  هتـساوخ  ناـنکراک  زا  کـنیا  تساـهنآ . راـتخاس  یفرژ  ناـمهب  زین  اـهتکرش 
درکلمع هب  نآ  هجوـت  هک  تسا  هدـش  شخب  یتیریدـم  ماـظن  زا  هتـساخرب  یتنـس ، ياـه  تکرـش  زا  يا  هراـپ  رد  یگنهرف  ياهـشزرا  . دـننک

هب اـت  دراد  یم  او  ار  تکرـش  يربـهر  تیریدـم و  یگنهرف  نـینچ  دـشاب . یم  يرادا  بـتارم  هلـسلس  تیاـعر  و  لرتـنک ، لاـمعا  هتــشذگ ،
یم نایرتشم  هب  تمدخ  هرابرد  هک  یئاهوگتفگ  همه  اب  دهد : یم  ارم  قوقح  امرفراک  دنهد -: اهب  دیآ  یم  یپ  رد  هچنآ  دننامه  یئاهـشزرا 
ریزب ار  مرس  هک  تسنیا  شور  هار و  نیرتهب  متسه : خرچ  زا  يا  هنادند  اهنت  نم  دشاب -. اسؤر  نتـشاد  هگن  یـضار  دیاب  یعقاو  فده  دوش ،

يروتارپما هک  تسا  یـسک  هدـنرب  دوب : دـهاوخ  رتـشیب  متیمها  دنـشاب ، رتـشیب  نم  ناتـسد  ریز  هچ  ره  منکن -. اـپب  یکاـخ  درگ و  هدـنکفا و 
رتهب ناوت  یتاداـقتعا  اهـشزرا و  نینچ  هکتـسنیا  لکـشم  . تسا هدوب  نینچ  هراومه  دـشاب : یم  زورما  دـننام  اـقیقد  زین  ادرف  دراد -. يرتگرزب 

یناوخمه نا ، هدـش  هدـیرفآ  هرابود  یـسدنهم  وترپ  رد  هک  ینیون  ياهدـنیآرف  اب  اهنآ  دـنرادن . ار  ارگ  يرتشم  ياهنامزاس  درکلمع  ندومن 
رد دروآ . دـنهاوخن  رابب  یهاوخلد  هجیتن  دـشاب  هدـش  یحارط  یلاع  مه  دـنچره  هزات  ياهدـنیآرف  دـنوشن ، نوگرگد  هکینامز  ات  هتـشادن و 

تـسد هرابود  یـسدنهم  هب  هک  ياهنامزاس  رد  . دنمهم اهدنیآرف  ندرک  نوگرگد  گنـسمه  نهک  ياهـشزرا  ینوگرگد  هرابود ، یـسدنهم 
يدونشوخ هیام  ار  هچنآ  دیاب  تسا : نایرتشم  زا  ام  قوقح  دنشاب -: هتـشاد  دیآ  یم  ریز  رد  هچنآ  دننام  یئاهرواب  دیاب  نانکراک  تسا ، هدز 

لحم رد  اهنت  مشاب -. توافت  یب  دروم  چـیه  رد  دـیابن  نم  دـنمهم : يرورـض و  نامزاس  نیا  ياهراک  همه  میهد -. ماجنا  دوش ، یم  ناـشیا 
تالکشم دیاب  نم  تسا : لک  لوئسم  دوخ  هبونب  سکره  منیرفایب -. یشزرا  هک  مریگ  یم  قوقح  نم  دنک : یمن  یکمک  ندش  رـضاح  راک 

هچ ادرف  دناد  یمن  یسک  میزاب -. یم  ای  میوش و  یم  هدنرب  مه  اب  ام  متـسه : میت  وضع  نم  مشوکب -. اهنآ  لح  رد  هتـسناد و  دوخ  نآ  زا  ار 
هدرتسگ و  » هب یگنوگ » مره   » زا ینامزاس  راتخاس  . دنوش یم  لیدـبت  یبرم »  » هب سیئر   » زا ناریدـم  تسنم -. هفیظو  هتـسویپ  دـیآ  یم  شیپ 

یم نامزاس  دننآ  يرجم  هک  یمیت  دنیآرف و  درگ  رب  راک  دـنا ، هدز  تسد  هرابود  یـسدنهم  هب  هک  یئاه  تکرـش  رد  . دروآ یم  يور  یقفا »
راذگاو ناشدوخب  زین  لرتنک  دنریگ و  یم  طابترا  دـشاب  زاین  هک  سک  ره  اب  نانکراک  میرادـن . یهدـنامرف  طوطخ  مانب  يزیچ  رگید  دـبای ،
طـسوت اـهراک  اریز  تسا ، هدرتسگ  یقفا و  دـنام ، یم  یقاـب  هراـبود ، یـسدنهم  زا  سپ  یناـمزاس  راـتخاس  زا  هچنآ  هجیتـن ، رد  . تسا هدـش 

دنچ اهنت  میتفگ  دوش . یم  ماجنا  دنلوغـشم ، تسرپرـس  دـنچ  اهنت  ینابیتشپ  ناوارف و  تارایتخا  اـب  هدوب و  گنـسمه  اتدـمع  هک  یناـنکراک 
رفن و یـس  يرگ  یبرم  ناوت  نونکا  دـنک . هرادا  ار  رفن  تفه  اـی  شـش و  ـالاب  تسد  تسناوت  یم  هتـشذگ  رد  هک  يریدـم  اریز  تسرپرس ،
هب رفنکی  هکنانچ  یلو  دنک ، یم  ادیپ  یمره  لکش  دوخب  دوخ  نامزاس  نکراک ، تفه  هب  تسرپرس  کی  رایعم  رد  تشاد . دهاوخ  ار  رتشیب 
اب هک  دنشاب  یناربهر  یتسیاب  ناریدم  . دنزادرپ یم  يربهر »  » هب اهزایتما » تبث   » ياجب ناریدم  . تسا رودب  لکش  نیا  زا  رایسب  دشاب ، رفن  یس 

میقتـسم لرتنک  نودب  ناریدم  . دنـشاب هتـشاد  ار  ناشیا  رد  تاداقتعا  اهـشزرا و  نتخادنا  اج  نانکراک و  رد  ذوفن  ناوت  دوخ ، راتفر  راتفگ و 
هفیظو دنلوغـشم . راکب  نایبرم  یئامنهار  اب  لقتـسم و  اتبـسن  دارفا ، دنتـسه . اهدـنیآرف  هراـبود  یـسدنهم  یلک  درکلمع  لوئـسم  ناـنکراک ،

، نانکراک هب  یهد  شاداـپ  یتیریدـم  متـسیس  يرارقرب  راـک و  ماـجنا  تسرد  هنیمز  ندرک  هداـمآ  یحارط و  رد  هک  تسنیا  دـشرا  ناریدـم 
راک و تیهاـم  درک : هصـالخ  نینچ  ناوت  یم  دـهد ، یم  خر  تکرـش  کـی  رد  هراـبود  یـسدنهم  وترپ  رد  هک  ار  یئاـهینوگرگد  . دنـشوکب

ناریدم ناریدـم و  شقن  نانکراک ، یبایزرا  ياهـشور  دارفا ، راک  زرط  ناریدـم ، نانکراک و  طباور  دـنک . یم  رییغت  ینـشورب  اهنآ  نیلغاش 
همه راک ، دنیآرف  هرابود  یسدنهم  هکنیا  نخـس  هاتوک  دوش . یم  نوگرگد  یفرژ  هب  درذگ ، یم  نانکراک  هشیدنا  رد  هچنآ  یتح  و  دشرا ،

ار یگژیو  نیا  ام  دنا . هتسویپ  مهب  اهـشزرا  و  تیریدم ، اهراک ، دارفا ، هلمج  زا  ياه  هبنج  مامت  اریز  دنک . یم  نوگرگد  ار  تکرـش  ناکرا 
زا يریگ  هرهبتاعالطا  يژولونکت  هدـنزاس  شقنمجنپ  شخب  راک : متـسیس )  ) هراوزاس يزول  . میمان یم  راک  بسک و  هراوزاس  هشوگ  راـهچ 
رد هک  هنوـگنا  یلو  دـشاب . یم  هراـبود  یـسدنهم  یـساسا  ياـهزاین  زا  یکی  راـک  هدـننک  ناـسآ  راـیتسد و  ناوـنعب  تاـعالطا  يژوـلونکت 
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یقلت هرابود  یـسدنهم  فدنتـسرف  یم  تالکـشم  گنج  هب  دوجوم  ماظن  بوچ  راهچ  رد  ار  رتویپماک  هدـش و  موسرم  یتلود  يرالاسناوید 
نیون رکفت  ربارب  رد  يدس  هدرک و  رت  اجرباپ  ار  دوجوم  هنهک  راتفر  اه و  هشیدـنا  يژولونکت ، زا  تسردان  هدافتـسا  تقیقح ، رد  دوش . یمن 

دنمزاین هرابود ، یـسدنهم  دنور  رد  تاعالطا  يژولونکت  يریگراکبینیب  شیپ  ناوت  ندروآ  تسدـب  . ددرگ یم  نامزاس  هرابود  یـسدنهم  و 
میدرگب یئاه  هلأسم  يوجتـسج  هب  سپـس  مینک و  ادیپ  ار  هدنزاس  دنمورین و  لماع  کی  تسخن  هک  ینعم  نیدـب  تسا . یجاتنتـسا  رکفت  هب 

یم دوخ  دوجوم  دـنیآرف  کنیع  اب  ار  يژولونکت  هکتـسنیا  اه  تکرـش  رتشیب  گرزب  هابتـشا  . دراد ار  اهنآ  لح  یئاناوت  هدـش  داـی  لـماع  هک 
نونکا هچنآ  ندرک  رتهب  ندرب و  الاب  دربشیپ ، يارب  هزات  يژولونکت  کی  ياهیئاناوت  زا  میناوت  یم  هنوگچ   » دنـسرپ یم  دوخ  زا  اهنآ  دنرگن .

ار هچنآ  ات  میریگ  راکب  ار  يزولونکت  میناوت  یم  هنوگچ   » دـیامن حرط  ار  یـشسرپ  نینچ  دـیاب  هکیلاح  رد  مینک » هدافتـسا  میهد  یم  ماـجنا 
یبایتسد اب  ات  دهاوخ  یم  دشاب . یم  يروآون  یپ  رد  ندرک ، راکدوخ  سکعرب  هرابود ، یـسدنهم  میهد »؟ ماجنا  تسین ، نامناوت  رد  نونکا 

ياهیدنمناوت صیخشت  هرابود ، یسدنهم  ياهـشخب  نیرتراوشد  زا  یکی  دسرب . يا  هزات  الماک  ياهفده  هب  يژولونکت  ياه  هتفای  نیرخآ  هب 
نتـشاد يژولونکت  راکـشآ  ینیع و  ياهزایتما  هب  مشچ  . تسنآ هدـش  هتخانـش  ياـهیئاناوت  زا  يریگ  هرهب  ياـجب  يژولونکت  هقباـس  یب  ون و 
دیسرپ مدرم  زا  ناوت  یمن  یگداس  هب  دنامب . دید  زا  رود  مهم  اعقاو  ياه  هبنج  هدش و  هتخانش  نآ  یئزج  ياهدربراک  اهنت  ات  دوش  یم  ببس 

رب یتبثم  ریثات  هچ  هک  دوب  دـهاوخ  نیا  اهنآ  شـسرپ  نیتسخن  دـنراد . ار  يدربراـک   هچ  دوخ ، راـک  بسک و  رد  يژولونکت  کـی  يارب  هک 
. صوصخم ياهتکاپ  رد  ای  دندنسپ و  یم  رتشیب  يا  هشیـش  يرطب  رد  ار  ریـش  ایآ  هک  دیـسرپ  ناوت  یم  مدرم  زا  دراد . ناشراک  ینونک  دنور 
، هدوبن دوجوم  دنِآرف  يزاسهب  رد  يزولونکت  يورین  . دنراد یهاگآ  اهنآ  ياه  یگژیو  هب  هدومزآ ، ار  ود  ره  اریز  دوب ، دهاوخ  ناسآ  خـساپ 

یسدنهم موهفم  نیا  و  دنک ، یم  اناوت  راک  ماجنای  ارب  يا  هزات  ياههار  شنیرفآ  هنهک و  تاررقم  نتـسکش  هب  ار  نامزاس  هکتـسنیا  رد  هکلب 
رید تاررقم  نیناوق و  یتسیاب  دـنک . یم  راومه  ار  يژولونکت  هرابرد  یجاتنتـسا  رکفت  هار  هنهک  ياهنوناق  نتـسکش  اـم ، رظنب  . تسا هراـبود 

يارب تفرگ . هرهب  دـنروآ  یم  مهارف  هک  يا  هزات  تاناکما  زا  هدرک و  یئاسانـش  تشاذـگ  رانک  ناوت  یم  يژولونکت  کمک  اب  هک  ار  یئاپ 
ناوارف تقو  فرـص  هنیزه و  شریذـپ  اب  اهنت  ار  تسد  رود  دارفا   » یمیدـق نوناق  هک  میدرک  دای  رود  هار  زا  سنارفنک  يژولونکت  زا  لاـثم ،

ناوت یم  یتاعالطا  ياـه  يژولونکت  کـمک  هب  هک  ار  اـه  تکرـش  رب  مکاـح  تاررقم  زا  يا  هراـپ  . تسا هتـسکش  درک » تاـقالم  ناوت  یم 
نوناق . دنتسه يراکتبا  ون و  رگید  یشخب  انشآ و  یمیدق و  اهیژولونکت  هنوگنیا  زا  یـشخب  مینک . یـسررب  مه  اب  تشاذگ ، رانک  هتـسکش و 

: نیون نوناـقیتاعالطا  هاـگیاپ  زا  يریگ  هرهب  رگناریو : يژولونکت  . دروآ تسدـب  راـبکی  عبنم و  کـی  زا  ناوـت  یم  اـهنت  ار  تاـعالطا  نهک :
ناریدـم اـب  اـه  يریگ  میمـصت  همه  نهک : نوناـق  . دریگ رارق  راـیتخا  رد  دـشاب ، زاـین  دروم  هک  اـج  ره  رد  ناـمزمه و  دـناوت  یم  تاـعالطا 

یشخب يریگ  میمصت  نیون : نوناق  ( يزاس لدم  رازفا  مرن  یتاعالطا ، هاگیاپ   ) يریگ میمـصت  هب  کککمک  رازبا  رگناریو : يژولونکت  . تسا
یبایدر یئاسانـش و  نف  رگناریو : يژولونکت  . دینک ادیپ  دیراد  زاین  هک  ار  یئاهزیچ  ياج  دیاب  امـش  : نهک نوناق  . تسا نانکراک  همه  راک  زا 

تفرـشیپ هک  تفایرد  ناوت  یم  میدرک ، نایب  هک  یئاه  هنومن  زا  . دـنهد یم  ناشن  امـش  هب  ار  دوخ  ياج  ءایـشا  نیون : نوناق  . ءایـشا راـکدوخ 
هرابود یـسدنهم  رد  . دش دـهاوخ  راک  بسک و  هرادا  رد  دوجوم  هنهک  ياهنوناق  تسکـش  یناریو و  بجوم  هنوگچ  يژولونکت  نوزفا  زور 

زا اجک و  زا  دیاب  رفس  نیا  تفاتش . اه  هتخانـشان  يوسب  اه  هتـسناد  زا  ات  تسا  مزال  هدوبن و  یفاک  اهنت ، يژولونکت  رب  هیکت  هک  تسناد  دیاب 
راکنیا دنز ؛ یمن  تسد  هرابود  یسدنهم  هب  دوخ  تکرش  ؟ دهد یم  ماجنا  ار  هرابود  یسدنهم  یسک  هچمـشش  شخب  ؟ دوش زاغا  یـسک  هچ 
یبیکرت ای  لقتـسم و  تروصب  ریز  ياه  شقن  شیادیپ  دهاش  ام  دـنا ، هتخادرپ  هرابود  یـسدنهم  هب  هک  یئاهتکرـش  رد  . تسا اهناسنا  هدـهعب 

هک ریدـم  رفنکی  راک - بحاـص  .• دوش     یم  راد  هدـهع  ارنآ  زا  یناـبیتشپ  راـک و  هزاـجا  هک  دـشرا  ناریدـم  زا  یکی  ربهر - :• میا     هدوب 
هک نانکراک  زا  یهورگ  هرابود - یسدنهم  میت  .• دریگ     یم  تروص  نآ  هرابود  یسدنهم  يارب  هک  تسا  یئاهـششوک  دنیآرف و  لوئـسم 
نت دنچ  دربشیپ - هتیمک  .• دنوش     یم  هتشامگ  نآ  هرابود  یسدنهم  يارجا  یحارط و  ینونک و  دنیآرف  نوگانوگ  ياه  هبنج  یئاسانـش  هب 

اه و شور  ندرک  هدامآ  لوئسم  هک  يدرف  هرابود - یسدنهم  ریما  .• دنراک     تفرـشیپ  رب  تراظن  یهد و  طخ  ناگرا  هک  هربخ  ناریدم  زا 
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کی رد  . دریذپ یم  ماجنا  هنیمز  نیا  رد  هک  تسیا  هناگادج  ياه  هژورپ  نایم  یگنهامه  داجیا  تکرـش و  حطـس  رد  هرابود  یـسدنهم  رازبا 
، دربشیپ هتیمک  ینابیتشپ  ریما و  کمک  اب  زین  وا  دنیزگ . یم  رب  ار  راک  بحاص  ربهر ، تسا : نینچ  هدـش  دای  ياهـشقن  هطبار  هاوخلد ، تلاح 
ار هرابود  یـسدنهم  ماجنا  هداد و  ار  مزال  زوجم  درف  نیاربهر  . تخادرپ دـهاوخ  دـنیآرف  هرابود  یـسدنهم  يارجا  میت و  ءاـضعا  شنیزگ  هب 

ذوفن نانکراک  رب  هزادنا  نادـب  هتـشاد و  ار  نامزاس  ندرک  ور  ریز و  رایتخا  هک  تسا  تکرـش  تاماقم  نیرت  دـشرا  زا  وا  دزاس . یم  نکمم 
یـسدنهم ربهر  . دراداو اهدـنیآرف ، هراـبود  یـسدنهم  هجیتن  رد  ینونک  تالیکـشت  يرگناریو  راـثآ  شریذـپ  هب  ار  اـهنا  دـناوت  یم  هک  دراد 

تکرـش دیاب  هک  دنک  یم  ساسحا  نینچ  دراد  هک  یئالاب  تیلوئـسم  رطاخ  هب  هک  تسا  يدرف  هکلب  دوش ، یمن  هتـشامگرب »  » الومعم هرابود 
یلـصا ياشگ  لگـشم  ربهر  . تسا شزیگنا »  » و یـشخب » ماهلا   » ربهر نیزاغآ  شقن  . دـنیرفایب ون  زا  ارنآ  هداد و  تاجن  يدوبان  بادرگ  زا  ار 

نییعت يو  ار  شجنـس  ياهرایعم  اه و  هاگدید  تسوا . اب  اهنآ  هب  یهد  شاداپ  و  راک ، یبایزرا  دنیآرف ، بحاص  ناریدم  باختنا  دـشاب . یم 
ماجنا طیحم  یتسیاب  نینچمه  ربهر  . دیامن یم  لقتنم  ناراک  ردنا  تسد  همه  هب  ار  اهنآ  تسا  هدـیزگرب  هک  یناریدـم  قیرط  زا  و  دـنک ، یم 

نارگید هک  میناد  یمن  سک  نآ  ار  یسخش  نینچ  ام  دشاب . ربهر  اتعیبط  یتسیاب  اهدنیآرف  یسدنهم  ربهر  دیامن . هدامآ  ار  هرابود  یـسدنهم 
تبغر اب  دـنهاوخب و  ار  وا  ياه  هشیدـنا  اـت  درادـیم  او  ار  نارگید  هک  تسا  يدرف  هکلب  دـنک ، یم  روبجم  دوخ  ياـه  هتـساوخ  ماـجنا  هب  ار 

اهیهاتوک زا  یشان  اهنامزاس ، هرابود  یسدنهم  ياهششوک  رتشیب  یماکان  . دشاب یم  یشخب  ماهلا  ربهر  نینچ  هنومن  یسوم ، ترضح  . دنریذپب
هدر ناریدم  زا  یتسیاب  دوش ، یم  یصخشم  دنیآرف  رد  هرابود  یسدنهم  ماجنا  لوئسم  هک  راک ، بحاصراکبحاص  . تسا يربهر  تسکـش  و 

بحاص هفیظو  تسا ، هرابود  یـسدنهم  یلک  نتخادنا  هارب  ربهر ، راک  هکیلاح  رد  دـشاب . تکرـش  رد  ذوفن  مارتحا و  ياراد  و  فص ، يالاب 
دهاوـخ راـک  تفرـشیپ  هناوتـشپ  يو  ياـهزایتما  و  درکلمع ، ترهـش ، دـشاب . یم  نیعم  شخب  کـی  رد  هماـنرب  قـیقد  یئزج و  يارجا  راـک 

راک بحاص  . دوش راد  هدهع  ار  هرابود  یسدنهم  يارجا  ات  دنیزگ  یم  رب  ار  يراکبحاص  نآ ، ياهزرم  دنیآرف و  یئاسانش  زا  سپ  ربهر  . دوب
دروم عبانم  رازبا و  هدرک و  تردابم  یتایلمع  میت  لیکـشت  هب  یتسیاب  وا  دوب . دهاوخ  اهنآ  يارجا  رظان  هکلب  هدوبن ، اهتیلاعف  میقتـسم  يرجم 
دنویپ دنیآرف  هرابود  یـسدنهم  اب  هک  یناریدـم  رگید  يراکمه  بلج  تکرـش و  يراسناوید  رد  اهراک  دربشیپ  دـیامن . هدامآ  ار  ناشیا  زاین 

میت . دـشاب یم  میت  ءاضعا  یئاـمنهار  قیوشت و  شزیگنا ، راـک ، بحاـص  رگید  هدـمع  هفیظو  . تسا راـک  بحاـص  فیاـظو  زا  زین  دـنبای  یم 
اه و هشیدنا  دیاب  هک  دنتـسه  يدارفا  اهنیا  دشاب . یم  میت  ءاضعا  شود  رب  نآ  نیگنـس  راب  هرابود و  یـسدنهم  یعقاو  راکهرابود  یـسدنهم 
ار اه  هورگ  نیا  ام  هک  دـینک  هجوت  . دـنوش یم  نآ  يارجا  لوئـسم  زین  دوخ  اهتقو  رتشیب  رد  هدرک و  هضرع  ار  هرابود  یـسدنهم  ياه  هماـنرب 
ات جنپ  نیب  نآ  ءاضعا  کچوک و  دـیاب  هک  تسنیا  میت  یگژیو  میراد . مین  اور  ار  هتیمک »  » دـننام يرگید  ياهمان  هداد و  ناونع  میت »  » المع
ار دنیآرف  نورد  دوجوم  فیاظو  هک  دنتسه  یناسک  اهینورد  . دوش یم  لیکشت  ینوریب  ینورد و  دارفا  هورگ  ود  زا  میت  ره  و  دنـشاب ، رفن  هد 

دنمورین یلماع  هب  ینوگرگد ، هب  مادقا  يارب  یلو  دنک ، رییغت  دیاب  يزیچ  هچ  هک  دنناد  یم  اهینورد  . دنراد یئانشآ  اهنآ  اب  هدوب و  راد  هدهع 
دنناوت یم  نیاربانب  دـنرادن ، تکراـشم  میت  يراـج  راـک  درکلمع و  رد  اـهینوریب  . دـیایب کـمک  هب  نوریب  زا  دـیاب  هک  دـندنمزاین  رگناریو  و 

زا هک  دنـشاب  یم  يدارفا  اهنآ  فیرعت  هب  انب  دنتـسه ؟ یناسک  هچ  اهینوریب  . دنـشاب هتـشاد  نآ  يارب  يرتیلاع  ياهفده  رت و  هدرتسگ  هاگدـید 
دارفا نیا  هک  تسا  رتهب  دننز ، یم  تسد  اهدنیآرف  هرابود  یـسدنهم  هب  راب  نیتسخن  يارب  هک  یئاه  تکرـش  رد  دنیآ . یم  دنیآرف  زا  نوریب 

يریگدای رد  رگنرود و  دننک ، رارقرب  طابترا  یتحارب  دنناوتب  دنشاب ، یبوخ  رایـسب  ناگدنونـش  دیاب  اهینوریب  دنوش . نیمات  نامزاس  جراخ  زا 
ياراد یتسیاب  اهنآ  دـنزومایب . بلطم  نوگانوگ  ياهدـنیاؤف  دروم  رد  باتـش  اب  هاتوک و  ياهنامز  رد  دـیاب  اریز  دنـشاب . دادعتـسا  اـب  رایـسب 

ازارد هب  تسنکمم  هنیمز  نیا  رد  وگتفگ  تسا ؟ يرورـض  میت  ره  هب   تمدخ  يارب  ینوریب »  » رفن دنچ  . دنـشاب يوق  رادـنپ  هشیدـنا و  يورین 
. درادـن یمـسر  تسرپرـس  هرابود ، یـسدنهم  میت  . تسا ود  هب  کی  الاب  تسد  و  هس ، هب  وس  کی  بسانم  تبـسن  ام  ناـمگ  هب  یلو  دـشکب ،
زا زین  یهاگ  اهینورد و  زا  یهاگ  هک  ناتیپاک  . دـنناد یم  دـنمدوس  راک ، بحاص  ای  دوخ و  يوس  زا  ار  ناتیپاک »  » رفنکی باختنا  اـهنآ  رتشیب 

ءاضعا ياه  یصخرم  يزیر  همانرب  اهنآ ، هب  يدنبیاپ  اهتسشن و  يزیر  همانرب  دراد . ار  ءاضعا   راک  لیهـست  هفیظو  اهنت  دشاب ، یم  اه  ینوریب 
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یـسدنهم هنیمز  رد  . تسا میت  رد  راک  تیوضع و  نارگید  دننام  زین  وا  یلـصا  راک  یلو  دـشاب ، ناتیپاک  فیاظو  زا  دـناوت  یم  اهنیا  دـننام  و 
زا يدصرد  هچ  دیاب  درف  هکتـسنیا  ردقچ »  » زا ناشروظنم  ؟ یچ نآ  زا  سپ  یک ؟ ات  ردـقچ ؟ دنـسرپی : ام م  زا  ار  عوضوم  هس  رتشیب  هرابود ،

ءاضعا دسر . مین  هجیتن  هب  تقو  هراپ  راک  دوب . ریگتخـس  رایـسب  یتسیاب  هراب  نیا  رد  دنک . هرابود  یـسدنهم  ياهـششوک  فرـص  دوخ  تقو 
تالکـشم وزرب  هیام  نیا ، زا  رتمک  يدهعت  دنهد . صاصتخا  راک  نیا  هبار  دوخ  تقو  زا  دـصرد  مک 75  تسد  دـیاب  میت  ینوریب  ینورد و 

میت ءاضعا  هک  تسنیا  ام  هیـصوت  ددرگ . یلـصا  هشیدنا  يدوبان  ببـس  راک  ندیـشک  ازاردـب  هک  دراد  هارمه  هب  ار  رطخ  نیا  هدـش و  ناوارف 
لیکشت . دوب دهاوخ  هرابود  یسدنهم  نایرج  زا  تکرش  تیریدم  ینابیتشپ  يدج و  میمـصت  هناشن  راکنیا  دنـشاب . ریگرد  دصرد  روطب 100 

یم ازاردب  لاسکی  ات  الومعم  هک  راک  یملع  ياه  هناشن  شیادیپ  ات  دیاب  میت  ءاضعا  تسین . هزور  دون  تیرومام  کی  هرابود ، یـسدنهم  میت 
هتیمک دـشاب  . رارقرب  هزات ، دـنیآرف  یئاهن  نداتفا  هار  راک و  نایاپ  ات  میت  رد  تیوضع  هک  تسا  رتهب  هتبلا  دـنهد . همادا  يراـکمه  هب  دـشک ،

نینچ ءاضعا  دنا . هدرک  لمع  نا  نودـب  اهتکرـش  زا  يا  هراپ  و  دراد ، يرایتخا  هبنج  هرابود  یـسدنهم  رما  رد  دربشیپ  هتیمک  لیکـشتدربشیپ 
همانرب بیوصت  میظنت و  دنتسه . اهدنیآرف  ناراکبحاص  و  هرابود ، یـسدنهم  ربهر  تسایر  هب  تکرـش ، دشرا  ناریدم  زا  یهورگ  يا  هتیمک 
هچنانچ دـنکی . نییعت م  ار  اهنآ  نایم  رد  عبانم  میـسقت  اهدـنیآرف و  تیولوا  دربشیپ  هتیمک  تسا . هتیمک  نیا  هدـهع  هب  اهینوگرگد  يدربهار 

، دیاین رب  نآ  لح  هدهع  زا  دوخ  هک  دنوش  وربور  یلکـشم  اب  ناشیاه  میت  اهنآ و  ای  دیآ و  شیپ  یفالتخا  اهدنیآرف  ناراک  بحاص  نایم  رد 
و انـس ، سلجم  روشک ، یلاـع  ناوید  فیاـظو  زا  یبیکرت  هک  یفیاـظو  تاراـیتخا و  نتـشاد  اـب  دربشیپ  هتیمک  دـیامن . یم  هعجارم  هتیمک  هب 

یـسدنهم ریما  . دشاب هتاشد  تکرـش  رد  يا  هدرتسگ  هرابود  یـسدنهم  يارجا  رد  يا  هتـسجرب  شقن  دـناوت  یم  تسا ، هیریخ  ياه  هسـسؤم 
هب ار  یلصا  هفیظو  ود  ریما  دنک . یم  راک  يو  میقتسم  رظن  ریز  تسا و  هرابود  یسدنهم  رما  رد  ربهر  داتـس  سیئر  مکح  رد  درف  نیا  هرابود 

ياهتیلاعف ندومن  گـنهامه  مود  و  هناگادـج ، روطب  ناـشیاهمیت  اـه و  راـک  بحاـص  زا  یناـبیتشپ  ندـناسر و  يراـی  تسخن  دراد ؛ هدـهع 
ینامزاس و نورد  ءاضعا  اب  يدنیآرف  میت  راکبحاص ، ربهر ، دننانیا : هرابود  یسدنهم  هاگراک  ناشکتمحز  . نامزاس لک  رد  هرابود  یسدنهم 

یسدنهم دنشاب . هتشاد  يرگید  ياه  شقن  یتح  اهناونع و  هک  تسنکمم  اه  تکرـش  زا  يا  هراپ  رد  ریما . و  دربشیپ ، هتیمک  ینامزاس ، نورب 
یـسدنهم ماـجنا  يارب  بساـنم  ياـه  تـصرف  راکـشمتفه  شخب  . تـسا ناوارف  نادـیم  نـیا  رد  روناـم  ياـج  تـسا و  یئاـپون  رنه  هراـبود ،

ناشن ار  اهدنیآرف  یئاسانـش  ياه  شور  اههار و  شخب  نیا  رد  . دـشاب یم  اهدـنیآرف  هکلب  هدوبن ، اهنامزاس  هرابود  یـسدنهم  فدـههرابود 
هب ندز  تسد  زا  شیپ  دـنیآرف  ره  زرم  دـح و  نتخانـش  درک . میهاوخ  یفرعم  درپـس ، هراـبود  یـسدنهم  هب  یتسیاـب  هک  ار  یئاـهنآ  و  هداد ،
هک دننک  هیهت  ار  اهدنیآرف  هشقن  دنناوت  یم  دنتسه ، ینامزاس  تخاس  ياراد  هک  هنوگنامه  اه  تکرش  . تسا مهم  رایسب  ، نآ هرابود  یحارط 

. تسین يرورـض  تقو  هام  نیدنچ  فرـص  ینامزاس ، تخاس  دننام  يدنیارف ، هشقن  مسر  يارب  . تسا تکرـش  رد  راک  نایرج  هدـنهد  ناشن 
ياهزرم نییعت  ندیـشیدنا و  زا  یـشان  ياهیراتفرگ  ياـه و  هجیگرـس  اـب  زین  هاـتوک  ناـمز  نیمه  درک . هداـمآ  هتفه  دـنچ  رد  ارنآ  ناوت  یم 

، دوب دـنهاوخ  تفگـش  رد  زین  نآ  مسر  يارب  هاتوک  نامز  نامه  فرـص  زا  دارفا  هشقن ، ندـش  هدامآ  زا  سپ  دوب . دـهاوخن  هارمه  ینامزاس 
شنیزگ !« میهد یم  ماـجنا  هک  تسا  يراـک  يوـگلا  تـسرد  نـیا  : » تـفگ دـنهاوخ  ناـگمه  دـشاب . یم  كرد  لـباق  هداـس و  تیاـغب  اریز 
ياـختنا رد  يریگ  میمـصت  اهدـنیآرف ، ندروآ  هشقن  يور  هب  یئاسانـش و  زا  سپتخادرپ  اـهنآ  هراـبود  یـسدنهم  هب  دـیاب  هـک  یئاهدـنیآرف 

همه دـناوت  یمن  یتکرـش  چـیه  تسین . یئزج  هداـس و  يراـک  رما ، نیا  بیترت  زین  و  دوش ، هدرپس  هراـبود  یـسدنهم  هب  دـیاب  هک  يدـنیآرف 
، تسخن دـنریگ : یم  کمک  رایعم  هس  زا  الومعم  هکنیا  يارب  اهنامزاس  دـنک . نوگرگد  هرابکی  ار  دوخ  يالاب  حطـس  زاـتمم و  ياهدـنیآرف 
رب ار  ریثات  نیرتشیب  اهدـنیآرف  مادـک  تیمها - مود ، دنـشاب ؟ یم  وربور  یگرزب  رایـسب  لکـشم  اب  اهدـنیآرف  مادـک  ینعی  یئاراـکان - هجرد 

ریذـپ ناکما  نارگید  زا  شیب  نونکا  مه  زا  تکرـش  ياهدـنیآرف  زا  کیمادـک  يزاس  نوگرگد  ینعی  یگداـمآ - موس ، دـنراد ؟ ناـیرتشم 
هک دنناد  یم  یبوخب  اهنآ  اریز  تسا  دشرا  تیریدم  ياهیهاگآ  امنهار ، نیرتهب  اهدـنیآرف ، هنوگنیا  نتفای  يارب  آراکان : ياهدـنیآرف  ؟ تسا

ياهدـنِآرف . دـنوش یم  هتفرگ  هابتـشا  هب  رتمک  هک  دننـشور  يا  هزادـنا  هب  اه  هناشن  نیا  دـشاب . یم  وربور  لکـشم  اب  ناـمزاس  زا  یـشخب  هچ 
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ینوگرگد يارب  دـنیارف  کی  شنیزگ  راـیعم  نیمود  دراد ، یناـمزاس  نورب  ناـیرتشم  رب  دـنیآرف  کـی  هک  يریثاـت  هجرد  اـی  تیمها و  : مهم
هک ار  لماع  دـنچ  هب  هجوت  يریذـپ ، ناـکما  یگداـمآ و  ینعی  راـیعم  نیموس  هداـمآ : ياهدـنیآرف  . تسنآ هراـبود  یـسدنهم  شور  فرژ و 

ءاضعا ياه  يدنمناوت  هنیزه ، دنیآرف ، هزادنا  نوچمه  یلماوع  دـیامن . یم  يرورـض  دنـشاب ، رثؤم  هرابود  یـسدنهم  يزوریپ  رد  تسنکمم 
باصتنا بسانم ، دـنیارف  شنیزگ  زا  سپاهدـنیآرف  كرد  تخانـش و  . دـنیآرف راـک  بحاـص  يدـنم  هقـالع  هجرد  هراـبود و  یـسدنهم  میت 

یسررب کی  اب  یئانشآ  نینچ  . تخادرپ دوجوم  دنیآرف  تخانش  هب  دیاب  یمادقا  رع  زا  شیپ  هرابود ، یـسدنهم  میت  لیکـشت  و  راک ، بحاص 
زاتمم هزات و  الماک  يدنیآرف  یحارط  هب  مزال  شنیب  یهاگآ و  اب  ناوت  یم  هاگنآ  دیآ . یم  تسدب  راک ، دنور  زا  یلامجا  يدید  اب  و  یلک ،

ایآ تسیچ ؟ وا  یعقاو  زاـین  ؛ دـشاب یم  يرتشم  دومن ، زاـغآ  اـجنآ  زا  ناوت  یم  ار  دـنیآرف  كرد  تخانـش و  هک  يا  هطقن  نیرتـهب  . تخادرپ
هرابود یـسدنهم  هکیئاجنآ  زا  دـننک ...؟ یم  هچ  ام  دـنیآرف  دادـنورب  اب  دـنراد ؟ یتالکـشم  هچ  تسا ؟ یکی  ناشزاین  اب  ناـیرتشم  هتـساوخ 

تخانش و تسا . مهم  رایسب  وا  ياهزاین  تخانش  دیامن ، هدروآرب  تروص  نیرتهب  هب  ار  يرتشم  ياهزاین  هک  تسا  يدنیآرف  ندروآ  دوجوب 
میت . تسا یعقاو  دـننک » یم  روـصت   » هـک داد  دـنهاوخ  ار  یخـساپ  اـهنآ  اریز  دـمآ ، دـهاوخن  تسدـب  وا  زا  شـسرپ  زا  يرتـشم  زاـین  كرد 

وا هدهاشم  يرتشم ، راک  زرط  هرابرد  تاعالطا  بسک  بسانم  هار  . دسانشب هدرک و  كرد  شدوخ  زا  رتهب  ار  يرتشم  دیاب  هرابود  یـسدنهم 
اب ارنآ  دنناوت  یم  دندرب ، یپ  يرتشم  یعقاو  زاین  هب  میت  ءاضعا  هکیماگنه  . دـشاب یم  يو  راک  رد  تکراشم  رتهب ، نآ  زا  تسا . راک  لاح  رد 
هب اریز  تسا . دنیارف  »ي  ارچ  » و هچ »  » كرد فده ، . دننک كرد  هتخانـش و  ار  دنیآرف  دوخ  هار  نیا  زا  هدیجنـس و  دـنیآرف  ینونک  درکلمع 

یحارط راک  ارچ ، زیچ و  هچ  نتـسناد  اب  دـنرادن . یهجوت  ینونک  دـنیآرف  ندرک  راک  هنوگچ »  » هب میت  ءاضعا  هزات ، دـنیآرف  یحارط  ماـگنه 
رگید درکلمع  هب  هجوت  نآ  دومن و  ناوت  یم  هرابود  یسدنهم  میت  هب  رگید  هیصوت  کی  هنیمز ، نیا  رد  نخـس  متخ  زا  شیپ  . دوش یم  زاغآ 
هرهب اـمنهار  ناونع  هب  ناوـت  یم  اـهنآ  ياـه  هتفاـی  زا  دـنهد . یم  ماـجنا  يریگمـشچ  يدـنمزوریپ  اـب  ار  يراـک  نینچ  هک  تسا  یئاـهتکرش 

اهشخب رگید  همه  زا  شیب  دشاب . یم  اهدنیآرف  يزاسون  شخب  نیرت  هدنزاس  نیرتراکـشا و  هرابود ، یحارطهزات  يدنیآرف  یحارط  . تفرگ
هب هدومن و  كرت  ياههار  اهدنیآرف ، هرابود  یحارط  اب  تسا . دنمزاین  راو  هناوید  یکاب  یب  و  هنادنمشوه ، ندیـشیدنا  ینهذ ، ياهتیقالخ  هب 

تمدخ ياهلاس  مامت  رد  هک  ار  یئاهـشزرا  و  تاررقم ، نیناوق ، اهداقتعا ، همه  یتسیاب  میت  ءاضعا  میراذگ . یم  ماگ  هتخانـشان  ياهنیمزرس 
دنهاوخب هچ  ره  دـنناوت  یم  ناراک  ردـنا  تسد  اریز  تسا ، هدـننک  بوعرم  یلمع  هراـبود  یحارط  دـنراذگب . يراـنکب  دـنا ، هتـشاد  مرتحم 

دنچ اب  کی و  هناکابیب  يریگراکب  تسخن ، هرابود  یـسدنهم  میت  ءاـضعا  يرکف  ياـهیئاناوت  نتخیگنارب  يارب  نف  هویـش و  هس  . دـنهد ماـجنا 
هک یئاهتـصرف  زا  يرادرب  هرهب  تخانـش و  يریگیپ ، موـس ، محازم . هـنهک و  ياهـضرف  فذـح  یئاسانـش و  مود ، هراـبود . یـسدنهم  لـصا 

ندومن فرطرب  ای  هزات و  ياه  هشیدنا  شیادـیپ  رد  اه  هویـش  نیا  يرایب  یتسیاب  هرابود  یـسدنهم  میت  تسا . هداد  تسدـب  نیون  يژولونکت 
تسین مزال  دنیآرف  کی  هرابود  یحارط  رد  تکراشم   يارب  -    1: هرابود یسدنهم  هنیمز  رد  يدنمشزرا  تاکن  . دشوکب دوجوم  تالکشم 

رانک دیاب  ار  هتـشذگ  ياه  هشیدنا  اه و  هتفای  -    3. دنرترثؤم دنا  هدـما  نامزاس  نوریب  زا  هکیناسک  -    2. دشاب هربخ  سانـشراک و  درف  هک 
یئانشآ -    6. دوش یم  ماجنا  رتهب  هورگ  میت و  کمک  اب  رهابود  یحارط  -    5. تسیرگن يرتشم  هاگدید  زا  عاضوا  هب  دیاب  -    4. تشاذگ

هرابود یحارط  -    8. تسین يراوشد  راک  رکب  ياه  هدیا  هب  یسرتسد  ندیشیدنا و  -    7. تسین يرورض  دوجوم  دنیآرف  تایئزج  اب  لماک 
یسدنهم يریگراکب  رد  دنمزوریپ  ياهنامزاسهرابود  یـسدنهم  بکرم  رب  راوس  . دروآ رد  یحیرفت  بسچلد و  يراک  تروصب  ناوت  یم  ار 

دـشرا ناریدـم  دـنهد . لاقتنا  نانکراک  هب  يا  هدیدنـسپ  هنوگب  ار  مادـقا  هنوگ  نیا  هب  یعقاو  زاسن  دـنا  هتـسناوت  هک  دنتـسه  یئاهنآ  هراـبود 
: تسا هدرک  یم  نشور  ار  عوضوم  ود  هک  دنا  هتفرگ  هدـهع  هب  ار  نانکراک  هب  یمایپ  ندـناسر  میظنت و  شور  نیرتهب  اه ، تکرـش  هنوگنیا 

شخب .« میدـنمزاین نادـب  تاجن  يارب  هک  يزیچ  نآ  تسنیا   » فمود تسین ». ماود  لـباق  و  تسا ... نینچ  اـم  تکرـش  عضو   » هکنیا تسخن 
ار فرژ  ياهینوگرگد  هب  زاین  هتـشاداو و  ندیـشیدنا  هب  ار  ناگدـننک  تفایرد  همه  هک  دـشاب  نشور  دـنمناوت و  نانچنآ  دـیاب  مایپ  تسخن 

تباقر رپ  يایند  رد  نآ  درکلمع  تکرـش و  ینونک  تیعـضو  تقد ، يراد و  تناما  اب  یتسیاب  روظنم  نیدب  دـشرا  تیریدـم  دـنک . راکـشآ 
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. دنور هناشن  نآ  يوس  هب  ات  دنک  یم  صخشم  ار  نانکراک  يور  شیپ  هدنیآ و  فده  مایپ ، مود  شخب  دیامن . شرازگ  یـسررب و  ار  زورما 
هنیمز  » ناونع مایپ ، زا  شخب  ود  نیدـب  ام  . دـنک نییعت  یـسررب و  الماک  ارنا  دودـح  اهینوگرگد و  زا  روظنم  هنیمز  نیا  رد  یتسیاب  تیریدـم 

مهم نادـنچ  ناونع  مان و  دنـشاب . هداهن  اهنآ  رب  يرگید  ياهمان  نوگانوگ  ياه  تکرـش  رد  تسنکمم  میا . هداد  ار  اه » هاگدـید   » و مادـقا »
هینایب نیا  تسا . دنمزاین  هرابود  یسدنهم  هب  تکرش  ارچ  هک  دهد  یم  ناشن  مادقا  هنیمز  . تسا يراشرـس  تیمها  ياراد  اوتحم  یلو  تسین ،
هنومن نداد  ناشن  اب  یتسیاب  دنک . افتکا  دمآ »! گرگ  دمآ ، گرگ   » دایرف هب  اهنت  دیابن  تیریدم  دشاب . كرد  لباق  و  هدیجنس ، زجوم ، دیاب 
هچناـنچ هداد ، تسد  زا  ار  دوخ  یتباـقر  ناوـت  تکـش  رگا  دـیامن . سمل  لـباق  ناـنکراک  يارب  ار  عوـضوم  نشور ، ياـهلیلد  ندروآ  اـه و 

هینایب داد . ناشن  رامآ  دانـسا و  اب  ار  یگمه  یتسیاب  تسا ، هتفای  شیازفا  بویعم  ياه  هدروآرف  دـصرد  ای  و  هدـمآ ، نیئاـپ  تکرـش  دـمآرد 
، دـنیآ یم  مادـقا  هنیمز  هینایب  رد  هک  يدراوم  رتشیب  دـشاب . هغلابم  زا  رود  تیعقاو و  اب  ربارب  لاح  نامه  رد  يوق و  رایـسب  دـیاب  مادـقا  هنیمز 

هدننکش ریذپ و  بیـسآ  تیعـضو  نداد  ناشن  دنـس و  کی  رد  اهنآ  يروآ  درگ  هدش  نونکا  هک  يراک  اهنت  دنا . هدش  هتخانـش  راد و  هقباس 
: دناجنگب دوخ  مایپ  رد  ار  عوضوم  ود  یتسیاب  هرابود  یـسدنهم  شریذپ  هب  نانکراک  قیوشت  يارب  دشرا  تیریدم  هک  میتفگ  . تسا نامزاس 
هک يرگید  ناونع  ره  هب  اـی  و  ياههاگدـید ، . تسا ناـشیا  هاگدـید »  » هک هدـنیآ  یگنوگچ  و  مادـقا » هنیمز   » هنیمز هک  ینوـگرگد   هب  زاـین 

شور مایپ  زا  شخب  نیا  رد  دنراذگ . یم  نایم  رد  نانکراک  اب  تسا  هتفرگ  رظن  رد  تکرـش  يارب  تیریدم  هک  ار  يا  هدنیآ  دنوش ، هدـیمان 
یسدنهم هب  مادقا  زا  شیپ  هراومه ، ناوت  یم  ار  اه  هاگدید  نیا  دوش . یم  هداد  حرـش  دیآ  تسدب  نآ  زا  دیاب  هک  يا  هجیتن  تکرـش و  راک 

رد هاگدید »  » و مادـقا » هنیمز  .» دومن دزـشوگ  اهراب  اهکرحم ، و  اهرایعم ، اهفدـه ، ناونع  هب  هدرک و  رارکت  نآ  يارجا  نامز  رد  زین  هرابود و 
ود ماجنا  میناشکب ، دنـشاب  دـیاب  هک  یئاج  هب  دنتـسه  هک  یئاج  زا  ار  اهناسنا  میناوتب  هکنیا  يارب  دـنراد . ار  اـبر  نهآ  نهآ و  مکح  تکرش 

هطقن هب  اهنآ  بلج  راک  مود  تسا . مادـقا  هنیمز  همانرب  ینعی  نهآ »  » راکنیا رازبا  دـنوش . هدـنک  دوخ  ياج  زا  دـیاب  تسخن  تسا . مزال  راک 
هـس اراد ي  دنمناوت  هاگدید  کی  . تسا تکرـش  هدنیآ  صوصخ  رد  تیریدـم  هاگدـید  ینعی  ابرنهآ »  » هفیظو راکنیا  دـشاب . یم  رظن  دروم 

ار صخـشم  يریگ و  هزادنا  لباق  یئاهفدـه  هکنیا  مود  دـنراد . هجوت  یندـش  یلمع و  ياهراک  رب  اههاگدـید  هکنیا  تسخن  تسا . یگژیو 
نآ یتباقر  تردق  ندرب  الاب  هب  رجنم  هک  تسا  تکرـش  يداینب  تایلمع  رد  ینوگرگد  داجیا  یئاناوت  اهنآ  یگژیو  نیموس  دـننک . یم  نایب 

نینچ هیهت  تسا . هرابود  یـسدنهم  زاغآ  ماگ  نیتسخن  اههاگدـید » مادـقا و  هنیمز  هینایب   » راشتنا ندرک و  هدامآ  . دوش یم  نانگمه  ناـیم  رد 
يرکفمه يرای و  وا  هب  هار  نیا  رد  دنناوت  یم  رت  دشرا  ناریدم  اهنت  دشاب و  یم  ربهر  صخش  فیاظو  زا  نانکراک  هب  نآ  ندناسر  یمایپ و 

تسا یتسخن  ماگ  اههاگدید ، مادقا و  هنیمز  شریذپ  تخانـش و  دناسر . زین  نانکراک  همه  هب  ار  مایپ  یتسیاب  دشرا ، ناریدم  زا  سپ  . دنیامن
براجت هب  مهدزیـس  مهدزاود ، مهدزای ، مهد ، شخب ، راهچ  رد  باتک ، همادا  رد  . دراد یم  رب  دوخ  راوشد  یبیلـص  گـنج  رد  ناـمزاس  هک 

نازاتـشیپ زا  يا  هراپ  راک  رد  ناگدـنناوخ  نداد  تکراشم  تهج  کیتنالتآ  لب  گنیدـلوه و  لاتیپاک  لبوکات ، كراملاه ، تکرـش  راهچ 
، جنرطش دننامه  زین  هرابود  یسدنهم  ردهرابود  یسدنهم  رد  يزوریپ  ياههارمهدراهچ  شخبهمادا  رد  تسا . هدش  هراشا  هرابود  یسدنهم 
، دیئوج يرود  يراک  هابتـشا  زا  هدوب و  هاگآ  يزاب  نیناوق  هب  هچنانچ  لابقا . تخب و  رد  هن  تسا ، هتفهن  يدنمناوت  شناد و  رد  يزوریپ  زمر 

هار رد  ماگ  نیتسخن  نیاربانب  تسا . هدش  رارکت  یناسکی  هابتشا  هرابود ، یسدنهم  دراوم  رتشیب  رد  تسا . دایز  رایـسب  امـش  يزوریپ  لامتحا 
یـسدنهم هک  تسا  یکرتشم  ياههابتـشا  زا  یتـسرهف  . تساـهنآ ماـجنا  زا  يراددوخ  كرتـشم و  ياـه  هابتـشا  هنوگنیا  یئاسانـش  تیقفوم ،

دنیآرف کی  حالـصا  يارب  شـششوک  . دوب دهاوخ  زاسراک  رایـسب  دـینک ، يرود  اهنآ  زا  تسا . هدـناشک  تسکـش  هب  ار  اه  تکرـش  هرابود 
زا يا  هراپ  اهنت  مینزن . تسد  راک  نیا  هب  الـصا  هرابود ، یـسدنهم  ماجنا  مانب  هکتـسنآ  تسکـش  هار  نیرت  هداس  ؛ نآ ندرک  نوگرگد  ياجب 
زا یـضعب  رد  تسکـش  تلع  ؛ راک دـنیآرف  هب  یهجوت  یب  . تسا هراـبود  یـسدنهم  نیا  هک  مینک  ناـمگ  هدرک و  يراـک  تسد  ار  اهدـنیآرف 

یهورگ تکراشم  تیریدم و  هدرتسگ  ینابیتشپ  اب  هارمه  اه  ششوک  همه  ارچ  تسیچ ؟ دنا  هتخادرپ  هرابود  یسدنهم  هب  هک  یئاه  تکرش 
عوضوم رایتخا » ضیوفت   » و یمیت » راک  . » دندوب هدرکن  فیرعت  هتخانشن و  تسرد  ار  لکشم  هکتـسنیا  شلیلد  ؟ دیماجنا تسکـش  هب  گرزب 
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تسرد درکلمع  تروص  رد  اهنت  هدوب و  دنیآرف  کی  زا  یئاه  شخب  اهنآ  دنهد . یمن  ناشن  ار  ینشور  هار  هک  دنتسه  يدرجم  یلک و  ياه 
يارب یششوک  هنوگره  یهاگدید ، نینچ  نودب  دشاب . یم  یئارگدنیآرف  هاگدید  نتشادن  اه  تکرش  نیا  لکشم  . دنشخب هجیتن  دنیآرف  لک 

« اهدنیآرف هرابود  یحارط  زجب   » یمادقا ره  . تسا قرغ  لاح  رد  یتشک  کی  هشرع  رب  اهیلدنـص  ندرک  بترم  دننامب  راک  بسک و  يزاسهب 
متسیس ینامزاس ، راتخاس  راک ، شور  تسا ؛ یناوارف  ياهینوگرگد  رگزاغآ  هرابود  یـسدنهم  ياهـششوک  ؛ درپس یـشومارف  هب  ناوت  یم  ار 

یئانتعا یب  . دیا تسدب  یقطنم  هراوزاس  يزول  کی  ات  دنبای  رییغت  نانچنآ  دیاب  دشاب ، هتشاد  یگتـسب  راک  دنیارف  اب  هچ  ره  و  تیریدم ، ياه 
رـس رد  هچنآ  هشیدنا و  هب  دنراد ، هجوت  نانکراک  درکلمع  تسدب و  هک  هزادنا  نامه  هب  تسیاب  ناریدـم  ؛ نانکراک تاداقتعا  اهـشزرا و  هب 
دوز . تسا دنمزاین  گرزب  ياهیزاورپ  دـنلب  هب  گرزب  ياهدروآ  تسد  ؛ ندـش یـضار  رـصتخم  جـیاتن  هب  . دـننک هجوت  زین  درذـگ  یم  ناشیا 

شیپ ياهفده  ای  هدیشک و  تسد  دوخ  راک  هرابود  یسدنهم  زا  يراوشد ، شیادیپ  ياه  هناشن  نیتسخن  اب  اهتکرش  زا  يا  هراپ  ؛ ندش میلـست 
زاغآ نامه  زا  تیریدم  هچنانچ  ؛ هرابود یـسدنهم  هاگدید  تالکـشم و  فیرعت  ردص  رد  عناوم  نداد  اج  . دنا هدومن  رتکچوک  ار  هدش  ینیب 

هار نتفای  لئاسم و  نتفاکش  دوب . دهاوخ  وربور  تسکش  اب  هرابود  یـسدنهم  راک  دزادرپب ، دوجوم  عناوم  لئاسم و  هدرتسگ  حیرـشت  هب  راک 
اهنآ هب  ندیـسر  هار  دـنک ، یفرعم  هدـیزگرب و  ار  اهفدـه  اهنت  یتسیاب  تیریدـم  تسا . هتفهن  هرابود  یـسدنهم  ياهـشلاچ  رد  اـهنا ، ياـهلح 

، يا هراپ  رد  نداد ؛ رارق  هرابود  یسدنهم  زاغآ  عنام  ار  تیریدم  ياهـشیارگ  ینونک و  ینامزاس  گنهرف  . دشاب یم  هزات  ياهـششوک  ساسا 
تیریدـم شور  هچنانچ  لاثم ، يارب  دـشاب . هرابود  یـسدنهم  زاغآ  عنام  الوصا  دـناوت  یم  يراـج  گـنهرف  اـه و  هاگدـید  اـه ، تکرـش  زا 

هفیظو یتالاح ، نینچ  رد  . دشاب یم  راوشد  تسالاب ، زا  روتسد  دنمزاین  هک  هرابود  یـسدنهم  شریذپ  تسامرفمکح ، تکرـش  رب  یتکراشم 
نـشور ؛ نامزاس نیئاپ  زا  هرابود  یـسدنهم  نداتفا  هارب  راظتنا  . دـیامن فرطرب  ار  دوجوم  عناوم  هدرک و  ینایمرداپ  اـت  تسا  دـشرا  تیریدـم 
هرابود یسدنهم  زاین  دروم  راشف  هکنیا  تسخن  : لیلد ود  هب  دیشوج   دهاوخن  نامزاس ، يالاب  هب  نیئاپ  زا  هاگچیه  هرابود  یسدنهم  هک  تسا 

دیاش دنرادن . ارنآ  ياهدنیآرف  تالکـشم  نامزاس و  هرابرد  هدرتسگ  هاگدید  نآ  مدـقم  طخ  نانکراک  دوش . نیمات  نامزاس  يالاب  زا  دـیاب 
. تساجک زا  اهنآ  أشنم  هک  دـنهد  صیخـشت  دـنناوت  یمن  یلو  دـننادب ، ار  دوخ  شخب  هرادا و  ياهیراتفرگ  لئاسم و  یـسک  ره  زا  رتهب  اهنآ 

مود لیلد  . دـنوش رود  دوخ  ياهرظن  هطقن  زا  ات  دنتـسین  راچان  تروصنآ  رد  اریز  دـنبغار ، یحالـصا  تامادـقا  هب  رتشیب  مه  یناـیم  ناریدـم 
. دـنیامن يریگولج  راکنیا  زا  دـنناوتیم  یناسآ  هب  نایم  ناریدـم  نیاربانب  ددرون . یم  رد  ار  ینامزاس  ياهزرم  راچانب  هرابود  یـسدنهم  هکنیا 
و ذوفن ، اهیئاناوت ، نیداینب ، ياهینوگرگد  هک  دـنراد  ارنآ  سرت  هتـشاذگ و  هیاـم  دوخ  زا  دوجوم  تیعـضو  اـه و  شور  داـجیا  هار  رد  اـهنآ 

نیاربانب تسین . نشور  ناشیارب  هدـنیآ  نیناوق  اریز  دـنراد  تشحو  اـهینوگرگد  زا  اـهنآ  دـهد . رارق  ریثأـت  تحت  ار  اـهنآ  ینونک  تاراـیتخا 
یم الاب  زا  دـنمناوت  يربهر  اهنت  دـننک . یم  شوماخ  اروف  ارنآ  دایز  لامتحا  هب  دوش ، هدز  نامزاس  نیئاپ  زا  هرابود  یـسدنهم  هقرج  هچناـنچ 

یمن ار  هراـبود  یـسدنهم  هک  يربـهر  نتـشامگ  . دـیامن راداو  یـضار و  یـساسا  تارییغت  نـیا  هـب  ار  نوگاـنوگ  ياـه  هدر  رد  دارفا  دـناوت 
راک ياه  هبنج  همه  هب  هک  دشاب  یـسک  دیاب  دنک . دهعتم  نادـب  ار  دوخ  هدوب و  هاگآ  الماک  هرابود  یـسدنهم  موهفم  هب  دـیاب  ربهر  ؛ دـسانش

زا سپ  تامدخ  هدروآرف و  شورف  ات  حرط  کی  شیادیپ  زاغآ  زا  نامزاس ، یئازفا  شزرا  هریجنز  رسارس  هب  یئارگدنیآرف  اب  هتشاد و  هجوت 
یم يررورـض  زین  اهزاین  تسرد  صیخـشت  تخانـش و  هدوبن ، یفاک  يدـنمرایتخا  تیدـشرا و  هرابود  یـسدنهمربهر  يارب  دـشیدنیب . نآ ،

یـسدنهم هک  دنک  یم  تیوقت  نانکراک  رد  زین  ار  هشیدنا  نیا  يافاکان ، دودحم و  عبانم  صیـصخت  ؛ عبانم صیـصخت  رد  يرظن  گنت  . دـشاب
تفلاخم يزادنا و  گنـس  نآ  هار  رد  دشاب  نکمم  هک  مه  اج  ره  و  دـنهدن ، ار  مزال  ياهب  نادـب  هدوب و  ارذـگ  يا  هلحرم  تکرـش  هرابود 

همانرب اه و  عوضوم  فرـص  تیریدم  ناوت  اه و  شـشوک  هچنانچ  ؛ تکرـش ياه  همانرب  رگید  نایم  رد  هرابود  یـسدنهم  حرط  نفد  . دـنیامن
، یگتـسبلد نودـب  دـش . دـهاوخن  بلج  رما  نیا  هب  روخ  رد  هجوـت  دـشاب ، هراـبود  یـسدنهم  مه  اـهنآ  زا  یکی  هک  دوـش  ینوگاـنوگ  ياـه 

هکیماگنه اهنت  دش . دهاوخن  نوگرگد  دنا  هتـشاد  نونک  ات  هک  یهار  همادا  هب  نانکراک  يدنمقالع  تیریدـم ، راشف  و  هتـسویپ ، یگداتـسیا 
نایم رد  اهیئاناوت  شخپ  . دومن دنهاوخ  یهارمه  هدرک و  راگزاس  نآ  اب  ار  دوخ  دـننیبب ، هلأسم  رد  ریگرد  يدـج و  رایـسب  ار  تیریدـم  اهنآ 
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، دوش شخپ  یناوارف  نوگانوگ و  ياه  حرط  نیب  هچنانچ  و  تسا ، دودـحم  ناریدـم  هجوت  تقو و  ؛ هرابود یـسدنهم  رامـش  یب  ياه  همانرب 
هرابود یسدنهم  ماجنا  هب  ششوک  . دمآ دهاوخن  تسدب  هتـسیاش ، ینابیتشپ  نودب  میراد  راظتنا  هرابود  یـسدنهم  ره  زا  هک  یهاوخلد  هجیتن 
دنیآرف نینچ  رد  يریگرد  هب  لیام  دـیاش  تسا ، راک  زا  يریگ  هرانک  هشیدـنا  رد  هک  یـسک  ؛ لـماع ریدـم  تمدـخ  رخآ  لاـس  ود  یکی  رد 

همانرب رگید  زا  هرابود  یـسدنهم  نتخانـشزاب  رد  یهاتوک  . دراذـگ یم  ناوارف  ریثأت  زین  يو  نیـشناج  ياه  همانرب  رب  هک  دـشابن  يا  هدـیچیپ 
. تسا هناهام » ياه  همانرب   » زا یکی  مهنیا  دننک  نامگ  نانکراک  هک  تسنیا  هرابود  یـسدنهم  هدننک  دوبان  ياهرطخ  زا  یکی  ؛ يزاسهب ياه 

یسدنهم ماجنا  تیلوئـسم  دیاب  تیریدم  دوش . هدرپس  يداتـس  نانکراک  زا  یهورگ  تسدب  راک  هک  تسا  لمتحم  یماگنه  رتشیب  رطخ  نیا 
یحارط هب  اهنت  هرابود  یـسدنهم  ؛ یحارط رب  يراصحنا  زکرمت  . دراذگاو دنتـسه  لئاسم  یلمع  ریگرد  دوخ  هک  فص  ناریدـم  هب  ار  هرابود 

، هرابود یـسدنهم  رد  ناگدـنزاب  ناگدـنرب و  ناـیم  تواـفت  تسا . مهم  هزادـنا  ناـمه  هب  زین  اـه  حرط  ندومن  یلمع  دوش ، یمن  متخ  نیون 
اه هشیدنا  یحارط  نادیم  زا  ار  اپ  ناگدـنزاب  دـنراد . اه  هشیدـنا  نآ  اب  هک  تسا  يراتفر  رد  هکلب  تسین ، اهنآ  هزات  ياه  هشیدـنا  تیفیکرد 

یـسدنهم لیدبت  هیام  و  هدوب ، هجیتن  یب  ناگمه  ندرک  دونـشخ  رد  شـشوک  ؛ ناگمه نتـشاد  هگن  یـضار  هب  شـشوک  . دنراذگ یمن  رتارف 
ناــفلاخم ربارب  رد  ینیـــشن  بــقع  . دزادــنا یم  ریخأــت  هــب  ار  نآ  يارجا  اــی  هدــیدرگ و  هداــس  یحالـــصا  هماــنرب  کــی  هــب  هراــبود 

تیریدم یهاتوک  . تسا ناسنا  یعیبط  شنکاو  هدـمع  تارییغت  اب  تفلاخم  تسا . يداع  يرما  اهینوگرگد  ربارب  رد  یگداتـسیا  ؛ اهینوگرگد
یـسدنهم همانرب  ندـناشک  ازاردـب  . تسا تلاح  نیا  رد  همانرب  تسکـش  یعقاو  تلع  زین  اـهتفلاخم  زا  يریگـشیپ  هار  نتفاـی  صیخـشت و  رد 

دهد یم  ناشن  اه  هبرجت  ددرگ . یم  رتشیب  یتحاران  هیام  نآ  ندـناشک  ازاردـب  ؛ تسا هارمه  ینارگن  اب  تکرـش  نانکراک  همه  يارب  هراـبود 
. دنک فرـص  نآ  یلمع  ءارجا  هب  زاغآ  نیون و  هشیدنا  حرط و  لیمکت  يارب  دیاب  نامزاس  هک  تسا  یتقو  نیرتشیب  هام  دودح 12  ینامز  هک 

همه هار و  زاغآ  رد  زونه  هرابود  یسدنهم  : رخا نخس  . دوش یم  نانکراک  ناوت  ندیرب  و  یمگردرس ، یئابیکشان ، هیام  نآ  ندش  رت  ینالوط 
و یناسر ، عالطا  دنمورین  ياهیژولونکت  یناهج ، يداصتقا  ياشگهار  یتعنـص  بالقنا  میا . هشیدـنا  نیا  ناماگـشیپ  تاراکردـنا ، تسد  ام 

هزات نیناوق  دنهد ، تبثم  خساپ  نآ  يادـن  هب  هک  یناسک  دور . یم  الاب  هرابود  یـسدنهم  هرود  هدرپ  نونکا  دـیدرگ . ناما  یب  ياهینوگرگد 
. تسا زاغآ  تماهش  نتساوخ و  میراد ، زاین  هک  یئاهزیچ  اهنت  هب  هار  نیا  رد  تشاگن . دنهاوخ  ار  راک  بسک و 

یشزومآ ياهدنیارف  ددجم  یسدنهم 

ناریااص  تکرش  شزومآ  ریدم  - دنواده دیعس 
یگتسب اهنآ  ندوب  روآون  نازیم  هب  ، ینامزاس ياه  شزومآ  ییایوپ  هدیکچ  : نامزاس - يژتارتسا  اب  شزومآ  ماظن  ییارگمه  يارب  يدربهار 

يارب اهدنیارف  رد  يرگنزاب  مهف  هب  نآ  لوصح  دهدیمن و  تسد  هب  ینیمضت  يریگدای ، حیحـص  تیریدم  نودب  طرـش ، نیا  هچ  رگا  . دراد
دراد ، یگتسب  اه  شلاچ  اب  هجاوم  رد  ددعتم  ياه  لح  هار  ندرک  هبرجت  درکلمع و  رتالاب  حوطس  هب  یبایتسد 

هب اهنآ  بلغا  ددجم ، یـسدنهم  ياه  يژولودتم  میهافم و  لماکت  مغر  یلع  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  شزومآ  ياه  ماظن  یلعف  تیعـضو  اما 
تـسا يروحم  عوضوم  نیا  مهف  تسا  نآ  یپ  رد  هلاقم  نیا  هک  هچنآ  . دـناهدنام ماکان  نآ  قفوم  يارجا  رد  اـی  هدرکن و  هجوت  عوضوم  نیا 

تهج رد  نآ  ياهدـنیآرب  زا  دومن و  هدافتـسا  شزومآ  ماظن  ياهدـنیارف  راتخاس و  يرگنزاـب  رد  ددـجم  یـسدنهم  زا  ناوت  یم  هنوگچ  هک 
، تیریدم یشزومآ ، ياهدنیارف  ددجم ، یسدنهم  يدیلک : تاملک  . تسج هرهب  ینامزاس  ياه  يژتارتسا  اب  یشزومآ  ياه  همانرب  ییارگمه 
شرگن و شناد ، ياقترا  اب  هدوب و  رادروخرب  روما  دـنور  دوبهب  رد  یمهم  يراذـگریثأت  شقن و  زا  ینامزاس  ياـه  شزومآهمدـقمیژتارتسا 

تـسا یمهم  تاعوضوم  زا  نامزاس  يرو  هرهب  شیازفا  رد  شزومآ  ریثأت  دـنیامن . یم  کمک  نامزاس  هعـسوت  هب  زاین ، دروم  ياه  تراـهم 
شزومآ هیرظن ، نیا  يانبم  رب  تفرگ . رارق  هجوت  دروم  زتلوش »  رودوئت   » طسوت یناسنا  هیامرس  هیرظن  حرط  اب  متسیب و  نرق  مود  همین  زا  هک 
نانکراک ، هتفای هعـسوت  ياه  نامزاس  رد  [1 . ] دروآ یم  هارمه  هب  نامزاس  يارب  یتآ  عفاـنم  هداد و  شیازفا  ار  ناـنکراک  دـلوم  ياـه  تیفرظ 
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، دیدج شناد  دیلوت  رد  یساسا  لماع  ینعی  دنتسه . زاس  تیفرظ  نیرفآراک و  هدنریگدای ، یناسنا ، هیامرس  عون  نیرت  یلاع  ناونع  هب  یشناد 
، ناریا رد  هنافسأتم  اما  دنور . یم  رامش  هب  سوملمان  سوملم و  عبانم  زا  بولطم  يرادرب  هرهب  دیدج و  یکیزیف  هیامرـس  دیدج ، يژولونکت 

شناد ارچ  هک  دـیآ  یم  شیپ  لاؤس  نیا  فلؤم  يارب  لاـح  دـنیامن . یمن  داـجیا  ناـنکراک  رد  ار  ناوت  نیا  یناـمزاس  ياـه  شزومآ  بلغا 
شزومآ ماظن  هجوتم  لکـشم  دوش ، هاگن  عوضوم  هب  جـیار  زادـنا  مشچ  زارگا  دنتـسین ؟ ییاـه  یگژیو  نینچ  ياراد  یناـمزاس  ناـگتخومآ 

هب نآ  دعب  نیرتمهم  تسا و  يدعب  دـنچ  هلئـسم  هک  دـیدرگ  دـهاوخ  صخـشم  دوش ، هجوت  عوضوم  نیا  هب  رت  قیمع  رگا  اما  دـش . دـهاوخ 
نیا رد  [ 2 . ] ددرگ یم  زاب  هدش  دای  ياه  يروانف  اب  شزومآ  ماظن  ههجاوم  هوحن  نامزاس و  رد  هدش  هنیداهن  ياه  يروانف  ياوتحم  حـطس و 
رگید ترابع  هب  دشاب . یم  زور  شناد  اب  اه  شزومآ  قابطنا  رب  زکرمتم  ًاتدمع  هدومن ، فوطعم  دوخ  هب  ار  ناصصختم  هجوت  هک  هچنآ  نیب 

اب رتشیب  هچره  ات   دـنوش  یحارط  يا  هنوگ  هب  ییارجا  ياهراکهار  اه و  شور  ات  ددرگ  یم  نآ  فرـص  اه  يزیر  همانرب  اه و  شـالت  بلغا 
ياه حرط  هک  عوضوم  نیا  اـما  تسا  شزرا  اـب  رایـسب  دوخ  ياـج  رد  ماـمتها  نیا  دنـشاب . هتـشاد  بساـنت  شزومآ  ماـظن  لـیاسم  اـهزاین و 

، دـنیامن ادـیپ  هار  نامزاس  هندـب  هب  قابطنا  نیرتشیب  شلاچ و  نیرتمک  اب  هک  دـندرگ  یهدـنامزاس  یـشزومآ  ماظن  رد  يا  هنوگ  هب  هناروآون 
یـشزومآ ماظن  رد  نونکات  ساـسا  نیمه  رب  تسا و  ینف  قاـبطنازارتالاب  یحطـس  رد  هلئـسم  نیا  [ 3 . ] تسا هتفرگ  رارق  هجوت  دروـم  رتـمک 

هلحرم ود  لقادـح  تالوحت ، دـنور  رد  تسا و  لوحت  مزلتـسم  شزومآ  ماظن  رد  دوبهب  تسا . هدـش  هتفرگ  هدـیدان  شیب  مک و  اه  ناـمزاس 
شناد اب  قباطم  يروآون  هتفرگ و  تروص  ینف  قاـبطنا  نآ  رد  هک  بساـنم ، يروآون  یحارط  هلحرم       �: دشاب یم  صیخشت  لباق  زیامتم 
يوحن هب  يروآون  نآ  ساسا  رب  هک  نامزاس ، قاـبطنا  هلحرم       � دوش . یم  دیلوت  نارظن  بحاص  ناسانـشراک و  هاگدـید  رب  ینتبم  زور و 
شریذپ گنهآ  زا  رگید  نخـس  هب  دوش . یم  هتفرگ  راک  هب  هتفریذپ و  نانکراک  طسوت  هدرک و  ذوفن  نامزاس  هندـب  رد  هک  دـبای  یم  راشتنا 

اه و يژتارتسا  فادـها ، زادـنا ، مشچ  ددـجم  فیرعت  مزلتـسم  يروآون  دوبهب و  هماـنرب  هنوگره  رارقتـسا  [4 .] دـشاب یم  رادروخرب  یقطنم 
یم مهم  نیا  ماجنا  يارب  دـشاب . یم  نآ  رب  مکاح  ياه  تیعقاو  نامزاس و  نالک  ياهدربهر  اب  اهنآ  ییارگمه  شزومآ و  ماظن  ياه  هماـنرب 

یشزومآ ياهدنیارف  ددجم  یحارط  رب  ددجم  یـسدنهم  دومن . هدافتـسا  ددجم »  یـسدنهم   » مان هب  یتیریدم  ياه  يروآون  زا  یکی  زا  ناوت 
ریظن ییاـه  شلاـچ  اـب  ههجاوم  يارب  يرواـنف ، تفرـشیپ  نتفرگ  رظن  رد  اـب  هدومن و  دـیکأت  رتشیب  یـشخب  رثا  تیفیک و  هب  یباـیتسد  تهج 

نآ هلاقم  نیا  یلصا  هلئسم  دیامن . یم  ذاختا  یبسانم  ریبادت  نامزاس  نوزفا  زور  ياهزاین  تاراظتنا و  اه و  تباقر  دیدشت  اه ، هنیزه  شیازفا 
راـک نیا  يارب  بساـنم  يوگلا  دومن ؟ ارجا  یحارط و  یناـمزاس  ياـه  شزومآ  ماـظن  رد  ار  دوبهب  ياـه  هماـنرب  ناوت  یم  هنوگچ  هک  تسا 

شخب رد  نانآ  ياه  یگژیو  شناد و  رب  ینتبم  ياه  نامزاس  عوضوم ، نیا  نییبت  يارب  دـشاب ؟ یم  ییاـه  یگژیو  هچ  دـجاو  تسا و  مادـک 
رظنم نیا  زا  هتفرگ و  رارق  ثحب  دروم  ینامزاس  ياه  شزومآ  رد  يرگنزاب  ترورـض  مود ، شخب  رد  دـیدرگ . دـهاوخ  حیرـشت  هلاقم  لوا 
حرط شزومآ  هزوح  رد  نآ  يریگ  راک  هب  شور  ددـجم و  یـسدنهم  موهفم  موس ، شخب  رد  دـش . دـهاوخ  یـسررب  ور   شیپ  ياه  شلاچ 

شخب رد  هلاقم  یلـصا  روحم  ناونع  هب  یـشزومآ ، ياهدنیارف  رد  ددجم  یـسدنهم  يارجا  يارب  یموهفم  یبوچراچ  هیارا  دیدرگ . دـهاوخ 
یم راذگ  رثاراک  یهد  لکش  رد  هک  ییاه  تیدودحم  اهدرواتسد و  حیرشت   اب  زین  ینایاپ  شخب  رد  ددرگ . یم  یسررب  لیصفت  هب  مراهچ ،

رب ینتبم  ياه  نامزاس  . دیدرگ دهاوخ  هیارا  روما  دنور  دوبهب  يارب  زین  یتاداهنشیپ  هدمآ و  لمع  هب  يریگ  هجیتن  هحورطم  ثحابم  زا  دنشاب 
هب هک  ار  شناد  رب  ینتبم  تالوصحم  اه  نامزاس  نیا  . دننک یم  تیلاعف  يروآون  رب  ینتبم  یتباقر  ياضف  کی  رد  یـشناد  ياه  نامزاسـشناد 
هب یبایتسد  يارب  ار  مزـال  تصرف  ناـمزاس  ییاـضف  نینچ  رد  هک  اـج  نآ  زا  دـنیامن . یم  دـیلوت  دـنهد  یم  تیفیک  تیهاـم و  رییغت  تعرس 
یم رارق  یتباقر  تصرف  ظفح  بسک و  ار  دوخ  فده  ور  نیا  زا  اذل   درادن ، رایتخا  رد  هوقلاب  دوس  رثکادح  هب  ندیسر  يداصتقا و  سایقم 
ياه شزومآ  هیارا   » و اه » همانرب  يزیر  حرط  «، » شناد تیریدـم  «، » شناد بسک   » هورگ راهچ  رد  شزومآ ، راـتخاس  ساـسا  نیا  رب  دـهد .
زاین دنـشاب  ریز  ياه  یگژیو  دجاو  تسیاب  یم  هک  یناسنا  هیامرـس  عاونا  هب  يدنیارف  نینچ  يزیر  حرط  ددرگ . یم  یهدنامزاس  زاین » دروم 

تخانش ؛2    ) نامزاس زاین  دروم  یـصصخت و  ياه  هزوح  بسانت  هب  زاین  دروم  شناد  ذـخا  شناد و  یناهج  ياهزرم  ییاسانـش  (    1: دراد
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اهدنیارف و هب  دیدج  يروانف  شناد  لیدبت  تیلباق  (    3 نآ ؛ نتخاس  هدروآرب  يارب  زاین  دروم  شناد  نیمأت  و  بطاخم   ياه  هقیلس  اهزاین و 
دنیارف رد  [2  ] زور يرازفا  مرن  يرازفا و  تخــــس  تازیهجت  زا  يرادرب  هرهب  ییاـــناوت  ؛4    ) نابطاخم ياضاقت  دروم  دـیدج  تـالوصحم 

حطس کی  هب  ندیسر  يارب  ینعی  دنتـسه . رگیدکی  لمکم  هدش  هراشا  یناسنا  هیامرـس  عون  راهچ  یطیحم ، طیارـش  رب  ینتبم  ياه  شزومآ 
هیامرـس عون  ره  ییاراک  یهدزاب و  شزومآ ، ییاناوت  داد . شیازفا  تباث  تبـسن  کی  هب  ار  اه  شزومآ  عاونا  دیاب  یـشخب  رثا  زا  یـصخشم 

یتقو اهنت  شناد  تسا . طوبرم  هوقلاب  ياه  تیلاعف  زا  کی  ره  رد  هدـش  هنیداهن  شناد  حطـس  هب  ینامزاس  ياه  شزومآ  دـنیارف  رد  یناسنا 
هیامرـس یهدزاب  دـشاب ، رتشیب  ای  رتمک  رگا  دـشاب و  رازاب  رد  دوجوم  شناد  حطـس  لداعم  نآ  حطـس  هک  دـیامن  یم  لمع  اراـک  تروص  هب 

هدــش هدروآ  یناـسنا  هیامرــس  شناد  دــیدج و  ياـه  يرواـنف  زا  يرادرب  هرهب  نـیب  هـطبار  ریز  رادوـمن  رد  [ 5 .] دـبای یم  شهاک  یناـسنا 
بلاق رد  دوجوم  شزومآ  متسیس  هب  یـشخب  رابتعا   » و نامزاس » ياهزاین  اب  قباطم  یناسنا  يورین  تیبرت  هدمع « فده  ود  هب  یبایتسد  . تسا

ظفح تیمها  هب  هجوتاب  [ 6 . ] دهد یم  لکـش  ار  شناد  رب  ینتبم  ياه  نامزاس  شزومآ  ماظن  یلک  بوچراچ  هدش » فیرعت  ياهدرادناتـسا 
نیمأت فده  اب  یـشزومآ  ياه  همانرب  هک  دـشاب  هتـشاد  دوجو  راظتنا  نیا  هک  تسا  یهیدـب  ابقر ، رگید  اب  نامزاس  یتباقر  هاگیاج  هعـسوت  و 

نآ نابطاخم  شزومآ و  ماـظن  نیب  هیوس  ود  یقطنم و  يا  هطبار  داـجیا  صوصخ ، نیا  رد  دـندرگ . ارجا  يزیر و  هماـنرب  یـشناد ، ياـهزاین 
یفرط زا  دزاـس و  هدروآرب  ار  ناـمزاس  ینف  یملع و  ياـهزاین  فرط  کـی  زا  تسیاـب  یم  شزوـمآ  ماـظن  هک  اـنعم  نیا  هب  تـسا . يرورض 

هب شزوـمآ  ماـظن  ندرک  دودـحم  هک  لاـح  نیع  رد  یتراـبع  هب  دـیامن . قـیرزت  ناـمزاس  هـب  ار  زور  تاـعوضوم  یـشناد و  ياـه  يروآوـن 
زا تلفغ  دـیدج و  یملع  لـیاسم  هب  نآ  يرگ  هبناـج  کـی  دوش ، یم  نآ  هنارواـنف  یگداـتفا  بقع  بجوم  هرمزور  ياـهزاین  ییوگخـساپ 

نیا رب  . دیدرگ دهاوخ  نابطاخم  ياهزاین  اه و  همانرب  نیب  فاکـش  داجیا  تسـسگ و  شیادیپ  بجوم  زین  دوجوم  ياه  شلاچ  تالکـشم و 
هب ییوگخـساپ  روظنم  هب  ناگربخ و  ياه  هاگدـید  زا  هدافتـسا  اب  هک  دوب  دـهاوخ  قفوم  یتروص  رد  اـهنت  یـشزومآ  هماـنرب  کـی  ساـسا ،

ًارمتـسم ریـسم  نیا  رد  هدـمآرد و  ارجا  هلحرم  هب  شزومآ  ناسانـشراک  تدـعاسم  اب  هدـیدرگ و  نیودـت  میظنت و  ناـمزاس  یملع  ياـهزاین 
هب یمومع  شخب  ياهزاین  نیمأت  زا  رذـگ  ینوماریپ و  طیحم  ناـمزاس و  ياـهزاین  اـب  اـه  يزومآ  تراـهم  میظنت  تنارگ »  . » ددرگ حالـصا 

ردرمتـسم تاحالـصا  ماجنا  [ 7 . ] درامـش یمرب  ریـسم  نـیا  رد  زاـین  دروـم  تاحالـصا  نیرتـمهم   زا  ار  یـصوصخ  شخب  ياـهزاین  نیمأـت 
و ارجا » «، » يزیر همانرب  هویـش  اوتحم « ،» «، » عوضوم  » رد یـساسا  تارییغت  هک  دروآ  دـهاوخ  دوجو  هب  ار  ناـکما  نیا  يروحم ، ياهدـنیارف 

نیزگیاج دیدج  ياه  شزومآ  اب  دـننک  یمن  داجیا  هدوزفا  شزرا  هک  ییاه  همانرب  زا  هتـسد  نآ  هدـیدرگ و  داجیا  اه  شزومآ  یبایـشزرا » »
اب ار  یـشخبرثا  هدـش و  زکرمتم  نیرفآ  شزرا  ياه  شزومآ  یعقاو و  ياهراک  رب  ناـمزاس  يژرنا  هک   تسا  تروص  نیا  رد  اـهنت  دـندرگ .

ياه شزومآ  ماظن  رد  يرگنزاـب  . دروآ دـهاوخ  لاـبند  هب  هدـش  ماـمت  هنیزه  شهاـک  تامدـخ و  دوبهب  تیفیک ، ياـقترا  تعرـس ، شیازفا 
يارب هژیو  هب  زین  ار  يا  هوقلاب  تادیدهت  دیدج ، ياه  تصرف  قلخ  نیع  رد  نیون ، ياه  يروانف  عیرس  دشر  عماوج و  ندش  یتعنـصینامزاس 

هدیـشیدنا نآ  اب  ههجاوم  يارب  بسانم  ياهراک  هار  لیلحت و  یتسرد  هب  طیارـش  نیا  رگا  . تسا هدومن  داـجیا  هعـسوت  لاـح  رد  ياـهروشک 
دهاوخ لیدبت  زین  لعفلاب  ییاهدیدهت  هب  ار  اهنآ  هکلب  تشاد  دهاوخن  دوجو  هدـش  قلخ  ياه  تصرف  زا  يرادرب  هرهب  ناکما  اهنت  هن  دوشن ،

« روحم شناد  دیلوت  «، » یعمج تیلوئسم  کی  ناونع  هب  نآ  زا  تنایـص  رادیاپ و  هعـسوت  هب  یبایتسد   » دننام یمیهافم  هب  هجوت  هزورما  . دومن
راد تهج  تارییغت  اب  مزالم  هراومه  اهروشک ،  تدم  نایم  تدم و  دنلب  ياه  يزیر  همانرب  رد  يژرنا » ریذپان  دیدجت  عبانم  تیدودـحم   » و

 « هیامرس  » و همانرب »   » لماع ود  رب  یکتم  يدنیارف  ار  هعـسوت  هک  یمیدق  ياه  هیرظن  فالخرب  تسا . هدوب  یناسنا  عبانم  هعـسوت  ياه  همانرب 
یم هدرب  مان  رادـیاپ  هعـسوت  رد  لماع  اهنت  نیرتمهم و  ناونع  هب  يو  هشیدـنا  هناـقالخ  تردـق  و  یناـسنا »  يورین   » زا هزورما  دنتـسناد ، یم 

نانکراک شزومآ  ینامزاس و  شناد  ياهزرم  هعـسوت  طـسب و  ینعی  دوخ ، هبناـج  ود  شقن  اـب  شزومآ  ياـه  ماـظن  ناـیم  نیا  رد  [2 . ] دوش
دنیآرب ناـمزاس ، ره  ریگ  میمـصت  زاـس و  میمـصت  ناریدـم  ناسانـشراک و  تیاـهن  رد  هک  میریذـپب  رگا  دـنراد . يدرف  هب  رـصحنم  هاـگیاج 

، نیا رب  هوالع  دوش . یم  راکـشآ  رتشیب  هبناج  همه  دـشر  رارمتـسا  هعـسوت و  رد  شزومآ  ياه  ماظن  شقن  دنتـسه ، شخب  رثا  ياه  شزومآ 
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همانرب رمتـسم  يرگنزاب  موزل  تیمها و  راک ، بسک و  طیحم  رد  رباربان  ياه  تصرف  داجیا  نآ  عبت  هب  دـیدج و  ياـه  يرواـنف  عیرـس  قلخ 
ماظن روهظ  بجوم  يروانف  ناباتـش  دشر  نینچمه  [ 8 .] دزاس یم  راکـشآ  شیپ  زا  شیب  ار  زور  شناد  اب  اهنآ  یماگمه  یـشزومآ و  ياـه 

ره صاخ  ياهزاین  نامزاس و  تاراظتنا  اب  قبطنم  ياه  همانرب  . تسا هدش  ینامزاس  هعسوت  زا  يدیدج  هلحرم  ناونع  هب  نیون  یـشزومآ  ياه 
دامتعا تراهم و  رب  ینتبم  يراک  ياضف  و  ریذپ » فاطعنا  شزومآ   » زا يدیدج  موهفم  هتفرگ و  رارق  اه  ماظن  هنوگ  نیا  راک  روتسد  رد  درف 
رمتـسم لرتنک  هدـش و  يزیر  همانرب  ياه  شزومآ  عقوم   هب  تیریدـم  یـشزومآ ، ياـه  هورگ  لـماک  رارقتـسا  . تسا هدومن  داـجیا  ار  رتشیب 
يدحاو یعطق  يوگلا  اهدنیآرب  نیا  هب  یبایتسد  يارب  دنشاب . یم  نیون  ياه  ماظن  ياهدنیآرب  نیرتمهم  زا  نآ  یـشخب  رثا  فده  اب  تیفیک 

هژیو ياه  يژولودتم  دشرا ، تیریدـم  تیامح  نازیم  دوجوم و  لیـسناتپ  دوخ و  ياه  تیلباق  اب  بسانتم  دـیاب  نامزاس  هکلب  درادـن ، دوجو 
، يراج ياه  تیلاعف  هب  فرص  هجوت  زا  تهج  رییغت  هب  شزومآ  راتخاس  رد  دیدج  ياه  لدم  رارقتـسا  . دریگ راک  هب  هدرک و  یحارط  ار  يا 
تاطابترا و يروانف  رثؤم  يریگراک  هب  رب  هوـالع  تسا . دـنمزاین  ییوگخـساپ  يریذـپ و  فاـطعنا  یکباـچ ، ساـسارب  روما  نداد  ماـجنا  هب 

نینچ [9 . ] دـشاب یم  يرورـض  نامزاس  لک  رد  رمتـسم  لماعت  اه و  يژتارتسا  اب  اهدـنیارف  يریذـپ  قاـبطنا  شزومآ ، راـتخاس  رد  تاـعالطا 
عقوم هب  تفایرد  يارب  ینوماریپ  راشف  یفرط  زا  طیارـش  نیا  رد  تسا . رت  عیرـس  نآ  زا  توافتم و  هدـش  هبرجت  لاح  هب  ات  هچنآ  زا  يدـنیارف 
هیارا يارب  اهنآ  اب  يراـکمه  ناـبطاخم ، اـب  هفرط  کـی  طـباور  ياـج  هب  رگید  فرط  زا  تسا و  رت  يدـج  رایـسب  زاـین  دروم  ياـه  شزومآ 

ياه شور  رارقتـسا  شزومآ و  ماظن  رد  يرگنزاب  هک  دوش  یم  حرطم  لاؤس  نیا  لاح  دوش . یم  هدـهاشم  رتـالاب  تیفیک  اـب  ياـه  شزومآ 
تبثم فلؤم  خـساپ  دوش ؟ یم  یـشزومآ  ياه  تصرف  هعـسوت  شیازفا و  ثعاب  ایآ  هتـشاد و  يریثأت  هچ  نامزاس  زاین  دروم  شناد  رب  نیون 

ناـنکراک و یهاـگآ  «، » تاـعالطا «، » شزوـمآ دـیدج  ياـه  يرواـنف  «، » تاـطابترا  » لـماش ار  راـک  نـیا  يارب  یـساسا  ياـهرازبا  تـسا و 
  « شزومآ دـنیارف  ددـجم  یحارط    «، » تیفیک هعـسوت   «، » ملع دـیلوت   «، » ندـش یناـهج   «، » ریذـپ فاـطعنا  ییارگ  صـصخت  «، » ناـیرتشم

ياه شزومآ  اب  یـساسا  ياه  توافت  دـهاش  ام  ناینب   شناد  ای  یملع  نامزاس  کـی  رد  ور  نیا  زا  . درامـش یم  رب  هدـنریگدای »  ناـمزاس  و«
هب تسا . یشزومآ  ماظن  رد  یساسا  هبناج و  همه  يرگنزاب  دنراد ، مربم  زاین  نآ  هب  یلعف  ياه  نامزاس  هک  هچنآ  عقاو  رد  میـشاب . یم  یتنس 
لاس لالخ  رد  يروانف  موادـم  نیون و  ياه  تفرـشیپ  اب  گنهامه و  نآ  هدـننک  نیمأت  نانکراک  نایرتشم و  رازاـب ، ياـهزاین  اـب  هک  يروط 
نداد ماجنا  قیرط  زا  يریگدای  مه  نآ  يریگدای  هب  کیسالک  شزومآ  زا  دیاب  یشزومآ  متسیس  تیلاعف  نینچمه  دوش . ماگمه  هدنیآ  ياه 

. دروآ مهارف  ار  نآ  ققحت  يارب  ار  طیارـش  هداد و  تیمها  نآ  رب  زکرمت  قیرط  زا  قیبطت  نیا  هب  دـیاب  زین  نامزاس  دـهد . تیهام  رییغت  روما  
یـشان راشف  تحت  شزومآ ، ياه  ماظن  رثکا  ًابیرقت  دش . دنهاوخ  وربور  يددعتم  ياه  شلاچ  اب  هدـنیآ  رد  اه  نامزاسور  شیپ  ياه  شلاچ 

رب لاد  ییاه  هناشن  ینامزاس و  ياه  لرتنک  شیازفا  یلاـم ، لالقتـسا  رب  دـیکأت  راـیتخا ، رد  ياـه  هجدوب  نازیم  شهاـک  اـضاقت ، شیازفا  زا 
فرگـش تالوحت  لیبق  زا  يدراوم  رگید  يوس  زا  دنا . هدش  تیوه  نارحب  یعون  راچد  شزومآ ، ماظن  یلعف  دـنور  زا  يدنـسرخان  شیازفا 

یم هیارا  ار  شناد  زا  ینزاخم  عبانم و  هک  لاتیجید  ياه  هناخباتک  تسا ، هتخاس  نکمم  ار  يزاجم  ياه  سـالک  هک  تاـعالطا  يرواـنف  رد 
تسا و هدومن  بانتجا  لباقریغ  ار  شزومآ  ياهدـنیارف  رد  رییغت  دـنهد ، یم  هیارا  ثحاـبم  تهج  ار  يروآزور  نوتم  هک  اـه   بو  دـنیامن ،

تباقر زا  رپ  ناهج  رد  اقب  ترورـض  زا  یـشان  دوخ  هک  مازلا  نیا  دنزاس . یم  حرطم  ار  دیدج  میهافم  اب  اهدنیارف  فیرعت  يارب  رظن  دیدجت 
، یلام نارحب  فلا ) دهد : یم  رارق  دیکأت  دروم  يراتخاس  یلام و  هبنج  ود  رد  ار  هدـش  رکذ  ياه  شلاچ  زا  یـشان  نارحب  تسا ، هدـنیآ  رد 

ياه لاس  رد  دننک . یم  تیامح  دوخ  شزومآ  ماظن  زا  میقتـسمریغ  ای  میقتـسم  روط  هب  دودـحم  ياه  هجدوب  صیـصخت  اب  اه  نامزاس  رثکا 
ار اهنآ  زاین  دروم  هجدوب  نیمأت  هوحن  یشزومآ و  ياهدحاو  لالقتـسا  هنیزه ، شهاک  يزاس و  یـصوصخ  نوچمه  يا  هدمع  ثحابم  ریخا 
اب  هجاوم  يارب  ییاهراک  هار  ناونع  هب  ییاراک  ياقترا  عباـنم و  عونت  اهدـنیارف ، رد  يرگنزاـب  اتـسار  نیا  رد  تسا . هدومن  هجاوم  نارحب  اـب 
رد دنا . هدش  داجیا  یبتارم  هلسلس  متسیس  کی  يانبم  رب  ًاتدمع  یشزومآ  ياه  ماظن  رثکا  يراتخاس ، نارحب  .ب ) دنا هدش  حرطم  نارحب  نیا 

هلـسلس ياهراتخاس  يدـمآراکان  اب  ییورایور  يارب  يراکهار  ناونع  هب  ددـجم ، یـسدنهم  رگن  لـک  درکیور  ناـمزاس ، تیریدـم  تاـیبدا 
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نامزاس فادها  هب  یبایتسد  تهج  ار  شزومآ  ماظن  هنوگچ  نوچمه  یتالاؤس  هب  هدش و  هدیـشیدنا  يراتخاس  تاحالـصا  يارجا  یبتارم و 
ياه شلاچ  اب  بسانت  تهج  رد  ییاسانش و  ار  یلصا  ياهدنیارف  هنوگچ  میهد ؟ رییغت  نیون  هب  یتنـس  زا  ار  اه  شزومآ  هنوگچ  مینک ؟ ایهم 

ياهشیر ون و  یحارط  نیداینب و  یـشیدنا  زاب  ار  ددجم  یـسدنهم  یپمچ ،»  رمه و  ددـجم « یـسدنهم  . دـهد یم  خـساپ  میهد ؟ رییغت  دـیدج 
تعرـس تامدـخ و  تیفیک ، تمیق ، نوچمه  يزورما ، ساسح  ياهرایعم  رد  زیگنا  تفگـش  یتفرـشیپ  دوبهب و  هب  یبایتسد  يارب  اهدـنیارف 
درکلمع رد  يا  هشیر  تارییغت  نآ  ماـجنا  هک  يوحن  هب  اـه ، دـنیارف  یحارط  نف  ار  ددـجم  یـسدنهم  زین  راـک ،»  [ » 10 . ] دـنیامن یم  فیرعت 

دوبهب هفسلف  کی  ددجم  یسدنهم  تروپنواد ،»   » معز هب  [ 11 . ] دنک یم  فیرعت  دیامن  داجیا  یتباقر  تیزم  داجیا  يارب  یلصا  ياه  دنیارف 
تیلاعف ات  دیامن  یم  شالت  نامزاس  ساسا  نیا  رب  تسا . اهدنیارف  ددجم  یحارط  هلیـسو  هب  درکلمع  دوبهب  هب  یبایتسد  نآ  فدـه  هک  تسا 

لک رد  ای  درفنم و  دـنیارف  کی  حطـس  رد  دـناوت  یم  تفایهر  نیا  دـناسرب . لقادـح  هب  ار  اه  تیلاعف  رگید  رثکادـح و  هب  ار  ازفاشزرا  ياه 
ریز حرـش  هب  ار  نآ  يدـیلک  رـصانع  كارتشا و  هوجو  الاب ، فیراعت  رد  توافتم  ياهدرکیور  هب  هجوت  اـب  [6 .] دوش هتفرگ  راک  هب  ناـمزاس 

هچ  » نامزاس هک  شـسرپ  نیا  هب  خـساپ  راک و  دروم  رد  هدـش  هتفریذـپ  ياـه  ضرف  شیپ  كرت  ینعی  یـشیدنازاب : ددرگ  -: یم  جارختـسا 
دیدج ياه  هویش  هدش و  شومارف  دیاب  دوجوم  يراتخاس  يراک و  ياه  دنور  یمامت  ساسا  نیا  رب  دهد . ماجنا  دیاب  هنوگچ »  » و ار   يراک »

، يزاسهب زا   شیب  ددجم ، یحارط  ددرگ . یحارط  هرابود  ون  زا  رظن  دروم  تیلاعف  هکنیا  ینعی  ددجم : یحارط  دـنوش  -. فشک  ندرک  راک 
یـشهج هب  یبایتسد  ددـجم  یـسدنهم  فدـه  دوبهب : دـشیدنا - . یم  ون  دـیدج و  يراکوزاس  ندرکاپرب  هب  دوجوم  عضو  دوبهب  حالـصا و 
هدیدرگ بانتجا  ییزج  ياهدوبهب  زا  هویش  نیا  رد  تفر . نآ  غارس  هب  دیاب  دشاب  رظن  رد  یساسا  لوحت  هک  یماگنه  طقف  تسا و  ریگمشچ 

يدادنورب هتفرگ و  راک  هب  ار  دادنورد  دـنچ  ای  کی  هک  تسا  ییاه  ماگ  هعومجم  دـنیارف : دـشاب  -. یم  رظن  دروم  هداعلا  قراخ  تارییغت  و 
رب اهراتخاس  اب  دارفا  لغـش  نیب  بسانت  داجیا  ياج  هب  دیاب  ددجم  یـسدنهم  رد  . تسا ینتـساوخ  دـنمدوس و  يرتشم  يارب  هک  دـننیرفآ  یم 

ددجم یـسدنهم  ناوت  یم  هدش ، هیارا  فیراعت  يدنب  عمج  ابـشزومآ  ددجم  یـسدنهم  [ 12 . ] دیدرگ زکرمتم  یعرف  یلـصا و  ياه  دـنیارف 
يدومع یتنس  راتخاس  زا  ات  هداد  ماجنا  دوخ  ینورد  ياه  لرتنک  اهدنیارف و  رییغت  يارب  شزومآ  ماظن  هک  دش  روصتم  يدنیارف  ار   شزومآ 

تلاح زا  ینامزاس  ياه  شزومآ  نآ  ساسا  رب  هدـش و  لیدـبت  حطـسم  میت و  رب  ینتبم  یتیلاـعف ، ناـیم  یقفا ، راـتخاس  هب  یبتارم ، هلـسلس  و 
ياهدـنیارف رد  يرگنزاـب  يارب  بساـنم  درکیور  هویـش و  باختنایـسانش  شور  دـنیامن . تکرح  يروـحم  دـنیارف  يوـس  هب  ییارگ  هـفیظو 

(1. ددرگ باختنا  يرگنزاب  شور  یتفایرد  ياه  خـساپ  ياـنبم  رب  دوش و  هداد  خـساپ  یـساسا  لاؤس  ود  هب  اـت  تسا  نآ  مزلتـسم  یـشزومآ 
هنوگچ و 2) دهد ؟ هیارا  شزومآ  ماظن  ياه  تیلاعف  هب  تبـسن  يرترگن  لک  رت و  مجـسنم  شرگن  کی  دناوت  یم  ددـجم  یـسدنهم  هنوگچ 

اب ددجم ،  یسدنهم  دنیارف  یلمع ، ظاحل  هب  دزاس ؟ یم  نکمم  ار  یـشزومآ  نیون  ياه  متـسیس  هعـسوت  یحارط و  ناکما  ددجم  یـسدنهم 
 » لماع هس  هب  یـسانش  شور  نیا  دـش ؟ دـهاوخ  ماجنا  فدـه  مادـک  هب  ندیـسر  يارب  يرگنزاب  هک  دریگ  یم  تروص  هلئـسم  نیا  یـسررب 

. دشاب یم  دنمزاین  یشخبرثا » یبایشزرا و  ياهدتم  یسررب  و « ارجا » يزیر و  همانرب  ياه  هویش  ییاسانش  «، » یجنـسزاین ياه  شور  تخانش 
هدـنیآرب هاگ  نآ  هدومن و  فیرعت  ار  یبایـشزرا  بولطم  ياهرایعم  ییاسانـش و  ار  ارجا  يزیر و  هماـنرب  ياـه  شور  عاونا  اـهزاین ، یـسررب 

نآ لاـبند  هب  لـماع و  هس  نیا  نیب  هطبار  ریز  رادومن  رد  [ 13 . ] دریگ یم  راک  هب  یـشزومآ  ياهدنیارف  ددجم  يزیر  حرط  يارب  ار   هلـصاح 
قیبطت شور  ییاسانـش  لماش  هلحرم ، نیلوایجنـس  زاین  فلا ) تسا    . هدش  هدروآ  هدرمـشرب  لماوع  زا  کی  ره  رد  مزال  تامادـقا  حیرـشت 
تـسا هدـش  دروآرب  هک  هچنآ  جـیاتن و  نیب  یقطنم  هطبار  یـسررب  ای  یبایزرا  دوخ - یـسررب  نامزاس و  ياه  تساوخ  تاراظتنا و  اب  اهزاین 

ياه همانرب  نامزاس و  دوجوم  تیعضو  یلعف ، ياه  شور  ایآ  هک  ددرگ  صخـشم  ات  دوش  ماجنا  حطـس  هس  رد  دیاب  یبایزرا  نیا  دشاب . یم 
یم مهارف  ار  اه  شزومآ  هیجوت  يارب  یلوصا  ییانبم  و  دننک ؟ یم  ینیب  شیپ  ار  یـشزومآ  همانرب  بولطم  جیاتن  دنهد ؟ یم  ناشن  ار  يراج 

نیمودارجا يزیر و  همانرب  .ب ) دـنوش یـسررب  نامأوت  تسیاب  یم  قوف  لماع  هس  ره  یجنـس ، زاین  ياه  هویـش  رد  يرگنزاب  يارب  دـنروآ ؟
دیاب ساسا  نیا  رب  دشاب . یم  هدش  هیارا  ياه  شزومآ  يارجا  يزیر و  همانرب  ياه  هویـش  عاونا  ییاسانـش  ددجم ، یـسدنهم  رد  مهم  رـصنع 
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شیپ زا  ياه  هیجوت  ربارب  رد  یشزومآ  ياه  همانرب  ياوتحم  لرتنک  يارب  یلصا  دنیارف  ناونع  هب  يراج  ياه  شور  ایآ  هک  ددرگ  صخـشم 
؟ج) دـیماجنا دـهاوخ  ددرگ  یم  نییعت  یـشخبرثا  نازیم  اـهنآ  ساـسارب  هک  یـشزومآ  تـالوقم  داـجیا  هب  هدومن و  لـمع  قفوم  هدـش  هیارا 

ایآ هکنیا  ریظن  یتالاؤس  تسا . هدش  ارجا  ياه  شزومآ  یشخبرثا  یبایزرا  ياه  شور  یـسررب  رـصنع ، نیرخآ  نیموس و  درکلمع  یبایزرا 
هدوب هنوگچ  هدـش  ییاسانـش  ياهزاین  اب  هدـش  ینیب  شیپ  همانرب  يارجا  درکلمع  ریخ ؟ ای  تسا  هدـش  ارجا  یعقاو  ياهزاین  اب  قباطم  هماـنرب 

میهافم و كردو  اـه  هماـنرب  رد  ناـنکراک  تکراـشم  نازیم  یـشزومآ ، ياـه  هماـنرب  يدـنمدوس  ریظن  یلماوع  هب  هجوت  نینچمه  و  تسا ؟
یسدنهمشزومآ ددجم  یسدنهم  دنیارف  دنتسه . يراج  ياه  هویش  یشخبرثا  نازیم  دیؤم  یبوخ  هب  ینامزاس  دوجوم  تایعقاو  اب  نآ  قابطنا 

تیامح بلج  یجنس ، عوضوم  لماش  نالک » دنیارف  . » دومن میسقت  درخ » و« نالک »  » دنیارف ود  لماش  ناوت  یم  ار  شزومآ  ماظن  کی  ددجم 
، ییارجا ياه  میت  لیکـشت  يدربهار ،  میت  لیکـشت  يراتخاس ، یمتـسیس و  لماوع  تیریدـم  یگنهرف ، لـماوع  تیریدـم  دـشرا ، تیریدـم 

نازیم ینامزاس ، هعـسوت  زادـنا  مشچ  هب  هجوت  لماش  زین  درخ » دـنیارف  . » دـشاب یم  تاـعالطا  يرواـنف  زا  يریگ  هرهب  نودـم و  يژولودـتم 
، یـصصخت ياه  همانرب  دنمفده  هیارا  اه ، شزومآ  ندوب  يدربراک  هوجو  رب  دـیکات  نامزاس ، ياهزاین  اب  يراج  ياهدـنیارف  بسانت  یجنس 

يدرف طابترا  لیدبت  تخت ، ياهدنیارف  هب  یبتارم  هلسلس  ياهدنیارف  رییغت  اهدنیارف ، نیودت  رد  ناسانشراک  ناصصختم و  شناد  زا  هدافتسا 
لیـصفت هب  درخ » ياهدنیارف   » هب طوبرم  تامادـقا  سپـس  و  یلـصا » ياهدـنیارف   » ادـتبا همادا ، رد  . دـشاب یم  یهورگ  تکراشم  یعمج و  هب 

زا شزومآ  ماـظن  هک  دوش  یم  عورـش  یناـمز  ددـجم  یـسدنهمیجنس  عوضوم  ( 1 نالک ياه  دـنیارف  فلا ) . دـنریگ یم  رارق  یـسررب  دروم 
تحت صاخ  فادها  ققحت  ای  دیدج  ياه  تصرف  هب  خساپ  تهج  ینوماریپ  طیحم  ای  نامزاس  فرط  زا  ای  تسا  یـضاران  دوجوم  تیعـضو 

ارچ هکنیا  لوا  . داد خساپ  شـسرپ  ود  هب  تیلاعف ، عورـش  تهج  عبانم  نامز و  فرـص  زا  لبق  ات   تسا  مزال  هلحرم  نیا  رد  دـشاب . یم  راشف 
هدافتـسا نامزاس  يژتارتسا  اب  یـشزومآ   فادها  ییارگمه  يارب   نآ   جیاتن  زا  هنوگچ  هکنیا  رگید  و  دریذپ ؟ ماجنا  دیاب  ددجم  یـسدنهم 

ای رید  ددجم  یـسدنهم  لثم  يداینب  تیلاعف  کی  تیریدم ، رمتـسم  تیامح  نودـبدشرا  تیریدـم  ینابیتشپ  تیامح و  بلج  ( 2[14 [؟ دوش
تروص نیا  رد  اهنت  دـشاب . یم  زاین  دـشرا  تیریدـم  بناج  زا  يوق  تیامح  هب  اهدـنیارف  يرگنزاب  رد  دـیماجنا . دـهاوخ  تسکـش  هب  دوز 

[8 .] دوب راودـیما  عبانم  تاناکما و  جیـسب  هب  ناوت  یم  اه  تیلاـعف  يراـک  هزوح  نییعت  ددـجم و  یـسدنهم  تیروماـم  هب  هجوت  اـب  هک  تسا 
دهاوخن لمع  هب  يدـج  ینابیتشپ  تیامح و  هنوگ  چـیه  دوشن ، عناـق  هدرکن و  ساـسحا  ار  رییغت  ترورـض  دـشرا  تیریدـم  هک  یتروصرد 
يرگنزاب زیمآتیقفوم  يارجا  دناوتیم  یماح  يوق و  دهعتم ، هاگآ ، يربهر  دوجو  اهدـنیارف ، رد  رییغت  هنماد  یگدرتسگ  هب  هجوت  اب  دروآ .

تروـص ناـمزاس  فـلتخم  حوطـس  رد  هک  تـسا  یتمواـقم  هدـمع ، عـناوم  زا  یکییگنهرف  لـماوع  تیریدـم  ( 3. دنک نیمـضت  ار  اهدـنیارف 
يرگنزاـب تـسا . دـنیارف  کـی  ناوـنع  هـب  تامیمـصت  ندرک  هرادا  نیلپیــسید  کـی  رییغت  تیریدـم  تـسین ، دادـیور  کـی  رییغت  دریگیم .

جیاتن مامت  هب  تسا  نکمم  هک  دروآیم  دوجو  هب  یلـصا  ياهراتخاس  اه و  هماـنرب  رد  يا  هدـمع  تارییغت  یلاـح  رد  یـشزومآ  ياهدـنیارف 
شریذـپ يارب  يزاس  هنیمز  [ 7 . ] دـیامن یم  دـیکأت  هناقداص  رثؤم و  تاطابترا  رب  یگنهرف  لماوع  تیریدـم  دوشن . ادـیپ  تسد  راظتنا  دروم 

هجوـت دـیاب  ناـمزاس  رد  مرن   لـماوع  هـب  هـنیمز  نـیا  رد  تـسا . شخبرثا  تیریدــم  دــنمزاین  رییغت ، دــنیارف  رد  ندــش  ماـگمهو  تارییغت 
بـسانم ياه  مزیناکم  نانکراک ، تکراشم  يزاس ،  دـنمناوت  شزومآ ، يزاسگنهرف ، رییغت ، شریذـپ  هب  نامزاس  دارفا و  کـیرحت  . تشاد
تیریدم ( 4. دشاب رییغت  دنیارف  هدننک  لیهست  لماوع  زا  دناوت  یم  شخبرثا  تاطابترا  يرارقرب  يروآون و  هیحور  تیوقت  شاداپ ، قیوشت و 

نآ اب  بسانتم  ياهراتخاس  اه و  متـسیس  ندرک  مهارف  نودـب  شزومآ  یلـصا  ياهدـنیارف  رد  تارییغت  ماجنا  يراتخاس  یمتـسیس و  لماوع 
يارجا هک  تسا  ییاـهراتخاس  اـه و  متـسیس  یحارط  مزلتـسم  شزوـمآ ، یـساسا  ياـههفلؤم  هب  تبـسن  هاگدـید  رییغت  تـسین . ریذـپناکما 

هوـحن رد  رییغت  یـشزیگنا ، ياـه  متــسیس  يرگنزاـب  اـه ، هرود  بساـنم  یحارط  فـیرعت و  دـنک . یناـبیتشپ  لیهــست و  ار  دـیدج  تارییغت 
تیقفوم اب  ار  ددجم  یـسدنهم  يارجا  دـناوتیم  دـنک ، تیامح  دـنیارف  تیریدـم  زا  هک  شزومآ  ینامزاس  راتخاس  یحارط  یهدـنامزاس و 

ياهدحاو ناگدنیامن  یناسنا ، عبانم  شزومآ ، دشرا  ناریدم  زا  لکـشتم  دناوت  یم  يدربهار  میتیدربهار  میت  لیکـشت  ( 5[10 . ] دزاس هارمه 
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نابطاخم يدـیلک  طابترا  كرد  .    1: زا تسا  ترابع  میت  نیا  فیاـظو  نیرتمهم  دـشاب . یجراـخ  نارواـشم  زاـین  تروص  رد  طـبر و  يذ 
يارب یتامدخ  / يا هنیزه  يراذـگ  فدـه  ؛3    . متـسیس ياه  تیدودـحم  يراج و  ياه  دـنیارف  ندرک  میـسرت  ؛2    . اهدـنیارف رد  شزومآ 

میت هلحرم  نیا  رد  . هدـش يدـنب  زاـف  ییارجا  حرط  کـی  داـجیا  دـنوش و  ددـجم  یـسدنهم  دـیاب  هک  ییاـه  دـنیارف  ییاسانـش  ؛4    . اهدنیارف
ره ياربییارجا  ياه  میت  لیکـشت  ( 6[9 .] دیامن نیودت  ار  ییارجا  يزیر  همانرب  نییعت و  ار  ددجم  یـسدنهم  یلک  ریـسم  دـناوت  یم  يدربهار 
دنچ ياه  لحار  ییاسانش و  ار  اهدنیارف  اه  میت  رد  دارفا  دوش . لیکشت  ییارجا  ياه  میت  تسیاب  یم  هدش  يریگ  فده  ياه  دنیارف  زا  کی 

ياهزاین یناسنا و  يورین  راتخاس  تیاهن  رد  هتفرگ و  تروص  نایز  دوس / لیلحت  لح  هار  ره  يارب  سپـس  . دـننک یم  داجیا  اهنآ  يارب  هناگ 
هدایپ ندش  هدامآ  ضحم  هب  دیاب  یلـصا  ياه  دنیارف  هک  تسا  نآ  هلحرم  نیا  رد  مهم  هتکن  دوش . یم  نییعت  هدش  باختنا  دـنیارف  یمتـسیس 

زا يدـنیارف ، یمتـسیس و  نالک  شرگن  ياراد  هتراهمدـنچ و  دارفا  دوجو  [ 10 .] ددرگ نایامن  اهنآ  یـشخب  رثا  تفرـشیپ و  ات  دـنوش  يزاس 
. تسا رفن  ات 12  نیب 8  ددجم  یـسدنهم  ییارجا  میت  کی  يداهنـشیپ  ياضعا  دادعت  دوش . عقاو  دیفم  دناوتیم  نامزاس  فلتخم  ياهدحاو 

ياه میت  هک  تسا  اـمنهار  طوطخ  اـه و  کـینکت  زا  يدـنمفده  لـماک و  هعومجم  لـماش  نودـم  يژولودـتم  نودـم  يژولودـتم  ( 7[11]
یتایلمع يارب  يددعتم  ياه  يژولودـتم  نونکات  [ 10 . ] دزاسیم اهدنیارف  اه و  تیلاعف  ددـجم  یهدـنامزاس  هب  رداق  ار  ییارجا  يدربهار و 

لیامتم ياه  نامزاس  دناهدش . نیودت  هدننک  ارجا  ياه  نامزاس  صاخ  طیارش  ساسا  رب  اهنآ  بلغا  هک  هدش  هیارا  ددجم  یـسدنهم  نتخاس 
، يژولودـتم کی  لیدـعت  اب  ای  نیودـت و  ار  دوخ  صاخ  هویـش  تسیابیم  نآ  يزاسهدایپ  هب  مادـقا  زا  لـبق  زین  ددـجم  یـسدنهم  يارجا  هب 
ار هدش  ینیب  شیپ  فادها  کیتامتـسیس  روط  هب  هدیـشخب و  مظن  ار  اهدنیارف  يرگنزاب  ات  هتخاس  ایهم  ار  دوخ  تائاضتقا  اب  راگزاس  یـشور 

کی دیاب  اذل  تسا . دنیارف  یحارط  يور  رب  دیکأت  ددـجم  یـسدنهم  ياه  یگژیو  زا  یکی  تاعالطا  يروانف  زا  يریگهرهب  ( 8. دیامن لابند 
هب یگتـسب  اهنآ  دوجو  هک  دنوش  یحارط  يدیدج  ياهدنیارف  تسا  نکمم  اسب  هچ  دـنک . ینابیتشپ  ار  دـیدج  راک  دـنیارف  بسانم ، يروانف 

ناوت یم  هک  تسا  ددجم  یـسدنهم  ياهرازبا  نیرتمهم  زا  یکی  ناونع  هب  تاعالطا  يروانف  دـشاب . هتـشاد  تاعالطا  يروانف  زا  يریگهرهب 
ياه دنیارف  ب ) [ 7 . ] درک بانتجا  اهدنیارف  دیدج  یحارط  هار  رس  رب  دوجوم  ياه  تیدودحم  زا  نآ  ياه  يدنمناوت  اه و  تیلباق  يانبم  رب 

یهیدـب دومن . دـهاوخ  کمک  شزومآ  ماظن  یهد  تهج  هب  نامزاس  هدـش  میـسرت  يامنرودـینامزاس  هعـسوت  زادـنا  مشچ  هب  هجوت  ( 1 درخ
ناـگتخومآ شناد  زا  رثؤم  هدافتـسا  تفرگ . دـهاوخ  رارق  هجوت  دروم  رتشیب  یـشزومآ  ياـه  هماـنرب  هعـسوت  دـشر و  تکرح  نیا  رد  تسا 

هجوت اب  هتفرگ و  رارق  رظن  دـم  زورما  زا  هدـنیآ  یـصصخت  ياهزاین  هک  يروط  هب  تسا . شزومآ  ماظن  نامزاس و  لماعت  ورگ  رد  ینامزاس ،
ینوریب شخب  هب  رورض  ریغ  ياه  شزومآ  يراذگاو  زین  یشزومآ و  ياه  يدنمناوت  یـسررب  دریذپ . تروص  مزال  يراذگ  هیامرـس  نآ  هب 

دهاوخ شیازفا  يریگمشچ  دح  ات  ار  شزومآ  تیفیک  صصختم ، ياه  يورین  لیـسناتپ  تفر  رده  زا  يریگولج  رب  هوالع  يراپـس ) نورب  )
یجنس نازیم  ( 2 [ 5 .] دوب دهاوخ  نامزاس  زاین  يژتارتسا و  اب  قبطنم  یـشزومآ  ياهدنیارف  هنوگ  لماعت  یلک و  حالـصا  راک  نیا  همزال  داد .
لیاسم تالوحت  هب  نامزاس ، ياهزاین  اب  يراج  ياهدـنیارف  بسانت  یجنـس  نازیم  یلـصا  تلعنامزاس  ياهزاین  اب  يراج  ياهدـنیارف  بسانت 

اقب يارب  ددرگ . یم  زاب  ابقر  اب  رثؤم  تباقر  هنیهب و  دیلوت  هب  طوبرم  لیاسم  یلام و  عبانم  تسارح  ظفح و  هب  نامزاس  تادیکأت  يداصتقا و 
نیا يزاس  هدروآرب  تسا . زاین  سرتسد  رد  عبانم  زا  هنیهب  هدافتسا  اه و  هنیزه  يزاس  لقادح  زور ، يروانف  هب  يداصتقا  تالوحت  هصرع  رد 

رب دیکات  ( 3[15 . ] دیامن تیبرت  هژیو  ناصصختم  نامزاس ، زاین  اب  بسانتم  دشاب  رداق  شزومآ  ماظن  هک  تسا  بلطم  نیا  لوبق  هب  طونم  زاین 
هرود یفیک  یمک و  شیازفا  تهج  رد  تکرح  لقادـح  اـی  یلمع  يرظن و  ناـمزمه  شزومآ  هب  هجوتاـه  شزومآ  ندوب  يدربراـک  هوـجو 

هبلغ يرگن و  یحطـس  دور . یم  رامـش  هب  شزومآ  ماظن  رد  لوحت  داجیا  رد  مهم  رایـسب  دراوم  زا  یکی  نامزاس  کمک  اب  یـصصخت  ياه 
هیارا ( 4[16 . ] دزاس یم  يرورـض  ار  شخب  نیا  رد  يرگنزاب  هک  تسا  یلیالد  هلمج  زا  اـه  هنیزه  هیور  یب  شیازفا  ینیزگ و  تیمک  رکفت 
یمن تروص  ینودم  يزیر  همانرب  صخـشم و  هدعاق  ساسارب  یـصصخت  ياه  همانرب  هیارا  رـضاح  لاح  ردیـصصخت  ياه  همانرب  دـنمفده 

نانکراک نینچمه  دـنوش . یم  هیارا  نامزاس  ياـهزاین  ساـسارب  هن  دارفا و  تـالیامت  اـه و  ییاـناوت  ساـسارب  اـه  هماـنرب  نیا  بلغا  دریذـپ .
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(5[5 . ] دـنزادرپ یمن  نآ  هب  هنادـجم  و  یقمع   روط  هب  هدومنن و  یقلت  يدـج  نادـنچ  ار  یـصصخت  ياه  هرود  طلغ ، رکفت  کی  ساـسارب 
زا يریگ  هرهب  شزومآ ، ددـجم  یـسدنهم  رد  مهم  ياهروحم  زا  یکی  اهدـنیارف  نیودـت  رد  ناسانـشراک  ناصـصختم و  شناد  زا  هدافتـسا 

دنیآرب تیفیک  اه ، هبرجت  نیا  زا  يریگ  هرهب  نودب  هک  تسا  نیا  تیعقاو  دشاب . یم  اهدنیارف  نیودت  رد  ناسانـشراک  ناصـصختم و  شناد 
هلئسم نیا  دوب . دهاوخ  زاسراک  تاعوضوم ، رت  یملع  رت و  عیرس  لاقتنا  رد  ناصصختم  هبرجت  زا  يدنم  هرهب  دوب . دهاوخن  الاب  نادنچ  راک 
يارب یهیجوت  ياه  هرود  يرازگرب  دراد . زاین  نیبامیف  ياه  يراکمه  ناکما  لیهـست  شزومآ و  ماظن  نامزاس و  نیب  دیفم  یلماعت  داجیا  هب 

ياهدنیارف هب  یبتارم  هلـسلس  ياهدـنیارف  رییغت  ( 6[17 .] دشاب هتـشاد  اهدـنیارف  يرگنزاب  رد  يرثؤم  شقن  دـناوت  یم  راک  ردـنا  تسد  دارفا 
طباور هب  یبتارم  هلـسلس  ياهدنیارف  دـنا . هدـش  انب  کیروئت  یبتارم و  هلـسلس  تروص  هب  یـشزومآ  ياهدـنیارف  اه ، نامزاس  بلغا  ردـتخت 
دادعت يرازگرب  ورگ  رد  ار  شزومآ  ماظن  تیقفوم  کشخ ، ياه  هیور  اه و  لمعلاروتسد  بلاق  رد  هتـشاد و  دیکأت  دودحم  لرتنک  یتنس و 

ساسارب تیقفوم  هدیدرگ و  هجوت  هدش  لرتنک  عیزوت  يا و  هکبـش  طباور  هب  تخت  ياهدنیارف  رد  اما  دنیامن . یم  یقلت  اه  هرود  زا  يرتشیب 
هب يدرف  طابترا  لیدـبت  ( 7[18 .] ددرگ یم  یباـیزرا  يراـک  ياـه  میت  روـضحو  تکراـشم  زا  يریگ  هرهب  اهدـنیارف و  رثؤـم  يارجا  نازیم 

بجوم درکیور  نیا  دـشاب . یم  امنهار  هدـننک و  لیهـست  ناونع  هب  شزومآ  ریدـم  زا  يدـیدج  شقن  داجیا  یپ  رد  ددـجم  یـسدنهمیعمج 
نهذ و یتسیاب  ریدـم  ساسا  نیا  رب  دـندرگ . لیدـبت  روحم  عمج  ای  روحم  هورگ  ياهدـنیارف  هب  روحم  درف  ياهدـنیارف  اـت  دـیدرگ  دـهاوخ 

داجیا هورگ  رد  رگیدکی  ياه  شقن  زا  اضعا  كرد  يارب  بسانم  تصرف  هتـشاد و  هورگ  ياضعا  ياه  شقن  دروم  رد  يدـعب  دـنچ  شناد 
فادـها و دروم  رد  یفاک  شناد  تیلباق و  تسیاـب  یم  شخب  ره  دارفا  هتفرگ  رارق  ددـجم  یـسدنهم  دروم  هک  یـشزومآ  ماـظن  رد  دـیامن .
ناریدم و طسوت  دیاب  اهدنیارف ، رد  هدش  یحارط  تارییغت  یعمج  تکراشم  ( 8[19 . ] دنشاب اراد  ار  دنیارف  میت  تیاده  روظنم  هب  اه  تیلاعف 

کیدزن زا  ار  تالکـشم  دـنراد و  یفاک  تخانـش  نامزاس  رد  اهراک  ماجنا  ياههیور  زا  ناـنکراک  هکنیا  هب  هجوت  اـب  دوش . ارجا  ناـنکراک 
تارییغت لباقم  رد  نانآ  تمواقم  شهاک  اهدنیارف و   دیدج  یحارط  هرابرد  ون  ياههدیا  هیارا  هب  دناوتیم  نانآ  تکراشم  دـناهدرک ، سمل 

بیغرت ددجم  یسدنهم  میت  اب  يراکمه  هرابرد  ار  دوخ  نانکراک  دنناوتیم  زین  یتایلمع  ینایم و  ناریدم  نیب  نیا  رد  دماجنایب . هدش  ماجنا 
رب زکرمت  راتخاس و  ندرک  يدـنیارف  اـب  ددـجم  یـسدنهماهدرواتسد  [20 . ] دــنیامن اـفیا  نآ  تیقفوـم  رد  یمهم  شقن  هدوـمن و  قـیوشت  و 

تیاضر شیازفا  ( 1 تسا : دراوم  نیا  لماش  اهنآ  نیرتمهم  هک  دروآ  یم  ناـغمرا  هب  ناـمزاس  يارب  ار  يرایـسب  دـیاوف  بطاـخم ، تیاـضر 
دوبهب رد  نآ  ندوـب  شخب  رثا  هدـش و  هیارا  شزوـمآ  تیفیک  دوـبهب  شزوـمآ ،  يارجا  اـت  تساوـخرد  ناـمز  شهاـک  قـیرط  زا  بطاـخم 

ياهدنیارف اه و  شور  دوبهب  نامزاس ، عبانم  ییاراک  شیازفا  اه ، هنیزه  شهاک  هجیتن  رد  یشخبرثا  شیازفا  ؛2 )  ینامزاس يدرف و  درکلمع 
ندـش ینغ  یـشزومآ و  ياه  دـحاو  هب  رتشیب  تارایتخا  نداد  یمیتراک ، هطـساو  هب  اه  شزومآ  زا  ناـمزاس  تیاـضر  شیازفا  ( 3 ؛  شزومآ

تیلوئـسم يراذگاو  اب  شزومآ  ناریدـم  درکلمع  دوبهب  ؛4 ) رورـض ریغ  ياه  لرتنک  فذـح  ياهفیظو و  عناوم  فذـح  اه ، همانرب  ياوتحم 
يارب زین  يرگید  ياهدرواتسد  ددجم  یسدنهم  تسا  دقتعم  فلؤم  الاب ، دراوم  رب  هوالع  [ 20 ، ] رت نییاپ  حوطس  هب  یتایلمع  فیاظو  ماجنا 

ییاناوت اه و  یگتسیاش  هب  یـسرتسد  ؛2 ) اه همانرب  یـشخب  رثا  اه و  ییاناوت  یفیک  حطـس  ياقترا  ( 1: تشاد دـهاوخ  یپ  رد  شزومآ  ماظن 
زکرمت ( 4 يریگدای ؛ راشتنا  تیقـالخ و  شزومآ ، يارب   قاتـشم  یماـظن  داـجیا  ؛3 ) اه همانرب  رد  لاعف  تکراـشم  يارب  مزـال  يرکف  ياـه 

اب  قیبطت  تیلباق  ؛6 ) نامزاس رد  دوجوم  ییاناوت  شناد و  ندرک  زور  هب  تیوقت و  زا  لابقتـسا  ؛5 ) تیفیک شناد و  رب  شزومآ  ماظن  فرص 
تـسین انعم  نآ  هب  نیا  اما  تسا ، نشور  ددجم  یـسدنهم  دیاوف  هچ  رگا  ؛ نآ نوگانوگ  ياهدـحاو  صاخ  ياه  یگژیو  ینامزاس و  طیارش 
باختنا رد  شزومآ  ياهدـنیارف  دروم  رد  ددـجم  رکفت  هب  زاـین  ياهشیر و  رییغت  هب  زاـین  . دـشاب یهیدـب  حـضاو و  اـهنآ  هب  یباـیتسد  هار  هک 

زا هورگ  جنپ  زا  یـشان  ار  رییغت  تیریدم  دنیارف  رد  قفومان  ياههبرجت  رثکا  یکـسنُلبُا » » اه تیدودحم  . دشاب یم  رثؤم  رظن  دروم  يژولودـتم 
؛ نانکراک نامزاس و  طسوت  رییغت  قطنم  عماج  لماک و  ندرکن  كرد  ( 1[20 : ] دنراد رارق  راک  نیا  ریسم  رد  ًالومعم  هک  دنادیم  ییاه  ماد 
زا رثؤم  هدافتسا  مدع  ؛4 ) یشزومآ ياه  ییایوپ  رب  بولطم  حیحص و  تیریدم  نتـشادن  ؛3 ) رییغت يارب  قیقد  عماج و  يزیرهمانرب  مدـع  ( 2
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دوجوم عضو  درد  هب  تبسن  رییغت  درد  نازیم  ندوب  رتگرزب  ( 5[21 [ ؛ لمع رد  ددجم  یسدنهم  همانرب  یبایزرا  لرتنک و  بسانم  ياهمتسیس 
هدیشک ازارد  هب  ؛9 ) یفاکان عبانم  ؛8 ) یعقاوریغ تاراظتنا  ؛7 ) ددجم یـسدنهم  یتسیچ  زا  مهبم  فیرعت  ؛6 ) رییغت داجیا  زا  لصاح  عفاـنم  و 

؛) عیسو رایسب  ای  دودحم و  رایـسب  ای   ) يرگنزاب هطیح  تسردان  فیرعت  ؛11 ) ینابیتشپ تیامح و  نادقف  ؛10 ) ددجم یسدنهم  دنیارف  ندش 
هیارا ار  ناـمزاس  زاـین  دروم  تامدـخ  اـت  دـننک  یم  شـالت  هفقو  یب  شزومآ  ياـه  ماـظنیریگ  هجیتـن  ؛ رثؤـم يژولودـتم  کـی  نادـقف  ( 12

يروآوـن دـصاقم  يارب  شناد  ياـه  ییاراد  هنادنمــشوه  دربراـک  ، زاـین دروـم  ياـه  شزوـمآ  نیمأـت  يارب  مزـال  ییاـناوت  بـسک  . دــنیامن
اب ات  دزاس  یم  باجم  ار  نامزاس  هک  دنتسه  یمئالع  اه  نیا  دننام  یتباقر و  ياهراشف  نایرتشم ، دایز  تاراظتنا  داصتقا ، ندش  یناهج  . تسا
هب ، ینامزاس ياه  شزومآ  ییایوپ  يراگدنام و  طرـش  . دیامن تکرح  هتفرگ و  دای  نارگید  زا  رت  عیرـس  شیوخ ، يرگنزاب  رادمرد  تکرح 
هب نآ  لوصح  دهدیمن و  تسد  هب  ینیمضت  يریگدای ، حیحص  تیریدم  نودب  طرـش ، نیا  هچ  رگا  . دراد یگتـسب  اهنآ  ندوب  روآون  نازیم 

شلاچ اب  هجاوم  رد  ددعتم  ياه  لح  هار  ندرک  هبرجت  درکلمع و  رتالاب  حوطـس  هب  یبایتسد  يارب  یـشزومآ  ياهدـنیارف  رد  يرگنزاب  مهف 
یـسدنهم ياه  يژولودـتم  میهافم و  لماکت  مغر  یلع  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  شزومآ  ياه  ماـظن  یلعف  تیعـضو  اـما  دراد ، یگتـسب  اـه 

توافتم ياهدرکیور  ینوگانوگ  هلاقم  نیا  رد  . دـناهدنام ماکان  نآ  قفوم  يارجا  رد  ای  هدرکن و  هجوت  عوضوم  نیا  هب  اـهنآ  بلغا  ددـجم ،
. تفرگ رارق  یـسررب  دروم  یـشزومآ  ياهدنیارف  ندومن  يرگنزاب  يارب  یموهفم  یبوچراچ  هیارا  ددجم و  یـسدنهم  دنیارف  اب  ههجاوم  رد 

دوب یتاعوضوم  رگید  زا  دنکیم  لیهست  ار  ددجم  یسدنهم  يارجا  هک  یلماوع  هعومجم  تخانـش  ارجا و  یگنوگچ  هب  هجوت  يزاسهنیمز ،
اهدنیارف ددجم  یسدنهم  زا  یشان  تالکشم  هک  دسر  یم  رظن  هب  دیعب  یمکاهداهنشیپ  دش . عقاو  ثحب  دروم  لیـصفت   هب  هلاقم  نیا  رد  هک 

رایـسب لکـشم  نیا  لح  نیا ، دوجو  اب  دوش . لح  یگداس  هب  ای  تعرـس  هب  نامزاس  ياهزاین  تاعقوت و  اب  یناـمزاس  ياـه  شزومآ  قیبطت  و 
لکـشم و نیا  يدنب  تروص  هب  دناوت  یم  تاکن  یخرب  هب  هجوت  اتـسار  نیا  رد  . دریگ رارق  روما  تیولوا  رد  دیاب  تسا و  یتایح  يرورض و 
، داجیا رظن  هطقن  زا  شزومآ  ماظن  ینامزاس  راتخاس  رد  رظن  دـیدجت  (  1: دنک کمک  نآ  نتخاس  عفترم  يارب  بسانم  یلح  هار  يوجتـسج 
؛ یـشزومآ ياه  همانرب  هرادا  تهج  رد  زکرمت  مدع  رب  دیکأت  اب  ینامزاس  راتخاس  رد  رظن  دیدجت  ؛2 ) رایتخا رد  ياهدحاو  لالحنا  ماغدا و 
؛5) ندوب يدـصتم  ياج  هب  روما  ندوب  یلوتم  داـجیا  تمـس  هب  تکرح  ؛4 ) شزومآ ماظن  فلتخم  حوطـس  هب  یفاک  تارایتخا  ياـطعا  (  3

هعاشا ؛7 ) يروآون تیقالخ و  زورب  هنیمز  داجیا  ؛6 ) طبریذ ياه  دـحاو  رگید  شزومآ و  ماظن  نیب  ناسآ  یقطنم و  طابترا  داـجیا  رد  یعس 
؛ زور ياهدرادناتسا  اب  قبطنم  یشزومآ ، ياه  همانرب  رد  رمتسم  يرگنزاب  ؛8 ) فلتخم ياه  هنیمز  رد  اه  شزومآ  ندومن  يدربراک  گنهرف 
اه تیلاعف  یبایزرا  شزومآ و  ماظن  درکلمع  رب  تراظن  متسیس  یحارط  ؛10 ) عقوم هب  حیحص و  یلوصا ، روط  هب  لیاسم  یسانش  بیـسآ  ( 9

. يردان .  1 عجارم . اه تیلاعف  دـنور  حالـصا  تهج  تاداهنـشیپ  تفایرد  مزیناکم  داـجیا  ؛11 ) رظن دروم  فادـها  ققحت  عـناوم  عـفر  تهج 
یتبم عیانص  رد  یناسنا  هیامرس  يروانف و  نیب  هطبار  لیلحت  بوقعی ، يراظتنا . .  13832 نورطسی ، رشن  نارهت : شزومآ ، داصتقا  مساقلاوبا ،

يروآون هعاشا  يارب  ییوگلا  دمحم ، ینـسح . .  13833 هرامـش 31 و 32 ، یلاع ، شزومآ  رد  يزیر  همانرب  شهوژپ و  همانلـصف  شناد ، رب 
: یلاع شزومآ  لاغتـشا و  هللا ، تمعن  يزیزع . . 13854  ، هرامش 15 یـشزومآ ، ياه  يروآون  همانلـصف  ناریا ، شرورپ  شزومآ و  ماظن  رد 

1383 هرامش 31و32 ، یلاع  شزومآ  يزیر  همانرب  شهوژپ و  همانلصف  راکرازاب ، ياهزاین  اب  یلاع  شزومآ  دنویپ  ياهدربهار 
Edguist. C, systems of Innovation: Technologies, Institution and organizations, London: . 5

Pinter publishers, 1997
هرامـش 23، قداص ، هشیدـنا  همانلـصف  روشک ، یلاع  شزومآ  رد  اهدـنیارف  ددـجم  یـسدنهم  يارجا  یلیلحت  یـسررب  قداـص ، ینیرحب . . 6

1385
Peppard. J & Rowland. P, The essence of business process reengineering, UK: Prentice . 7

Hall, 1995
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ياهزاین اب  بسانتم  یمیش  یسدنهم  هتشر  یسانشراک  هرود  یـشزومآ  ياه  همانرب  يرگنزاب  موزل  داوف ، دیـس  يریماقآ ، ریما و  یمیحر . . 8
ناـمزاس و يربـهر  ياـهوگلا  شناد : داـصتقا و  یلعـسابع ، نایریدـق . . 13849 هرامـش 28 ، ناریا ، یـسدنهم  یـشزومآ  همانلـصف  تعنص ،
. یپماش لـکیام ، رمه . . 138310 هرامـش 31و32 ، یلاـع ، شزومآ  رد  يزیر  هماـنرب  شهوژپ و  همانلـصف  یـشزومآ ، نیون  ياـه  ترورض 
، اسر رـشن  نارهت : داژن ، یئاضر  اضرلادـبع  همجرت  ینامزاس ، بالقنا  روشنم  اه : تکرـش   هرابود  یـسدنهم  تیریدـم  رد  ون  یحرط  زمیج ،

1377
Manganelli. R, Klein. M, A step-by-step guide to business transformation, New York: . 11

AMACOM, 1994
.137613 نیورآ ، رشن  نارهت :  ، ییولک یفیرش  روصنم  همجرت  نامزاس ، يزاسنوگرگد  تیریدم  ددجم و  یسدنهم  کین ، یکسنُلبُا . . 12

همانلـصف ینادـمه ، هللا  فطل  نیـسح  دـمحم  همجرت  یـسدنهم ، ياه  نامزاس  رد  شزومآ  درکلمع  شجنـس  ناراکمه ، ناج و  سانرپوک .
نایاپ يروانف ، تاقیقحت و  مولع و  ترازو  یناسنا  عبانم  نیمأت  دـنیارف  ددـجم  یـسدنهم  یلع ، نایقیدـص . . 138514 هرامش 4 ، زاسریدم ،

، شزومآ يداصتقا و  هعـسوت  يرم ، لاهدوو . . 138215، فیرش یتعنص  هاگشناد  نارهت : داصتقا ، تیریدم و  هتـشر  دشرا  یـسانشراک  همان 
راک لـباقتم  رثا  سا ، نا . یتیب . . 137116 هرامـش 1 ، یلاع ، شزومآ  رد  يزیر  همانرب  شهوژپ و  همانلـصف  یتشهب ، يزاریـش  يداه  همجرت 

شزومآ رد  يزیر  همانرب  شهوژپ و  همانلصف  هتخومآ ، نیمار  وجشناد و  داهرف  همجرت  ناسدنهم ، یهاگـشناد  شزومآ  رب  یـسدنهم  یلمع 
یـسدنهم شزومآ  همانلـصف  یـسدنهم ، شزومآ  ماظن  ناکرا  يدهم ، دـمحم  يرافغ . لالج و  يزاجح . . 137517 هرامش 13و14 ، یلاع ،
سیسنارف ررمک . . 137319 اسر ، رـشن  نارهت : داژن ، یئاضر  اضرلادبع  همجرت  هدنیآ ، تیریدـم  رتیپ ، رکارد . . 138418 هرامش 28 ، ناریا ،

، تیبرت میلعت و  هدکـشهوژپ  نارهت ، یـسیفن ، نیـسحلادبع  همجرت  شزیگنا ، رب  ینتبم  یـشزومآ  يزیر  همانرب  ماهدنیو ،  ما  سالگاد . نا و 
. 138421 هرامش 165 ، ریبدت ، همانهام  راک ، بسک و  ياهدنیارف  ددجم  یسدنهم  يداه ، دیس  يرداق . ریم  دمحا ، یناخیـسیع . . 137820

همانلـصف راکرازاب ، تاعقوت  يزرواشک و  هطـسوتم  شزومآ  ماظن  نیب  هبناـج  ود  يراـگزاس  قاـبطنا و  ناراـکمه ، يدـهم و  هداز . تعیرش 
پاچ هب  دادرخ 1388  هرامـش 43 ، ناریدم ، قاثیم  همانهام  رد  هلاقم  نیا  * 1383 هرامـش 34 ، یلاع ، شزومآ  رد  يزیر  همانرب  شهوژپ و 

. تسا هدیسر 

یسدنهم ياه  شزومآ  رد  يروآون 

ناریااص  تکرش  شزومآ  ریدم  دنواده ، دیعس  هدنسیونادرف : مازلا  ، زورما زاین  : 
نیا هچ  رگا  دراد . یگتسب  اهنآ  یـسدنهم  ياه  شزومآ  ندوب  روآون  نازیم  هب  یتعنـص ، ياه  نامزاس  ییایوپ  يراگدنام و  طرـش  هدیکچ :
يارب ناـمزاس  نتخاـس  اـناوت  رد  يروآون  مهف  هب  نآ  لوـصح  دـهدیمن و  تسد  هب  ینیمـضت  يریگداـی ، حیحـص  تیریدـم  نودـب  طرش ،

زین نآ  نودب  یلو  دراد ، یگتـسب  یتباقر  ياه  شلاچ  اب  هجاوم  رد  ددعتم  ياه  لح  هار  ندرک  هبرجت  درکلمع و  رتالاب  حوطـس  هب  یبایتسد 
دوبهب ار  اه  درکلمع  دـناوت  یم  هنوگچ  يروآون  هک  دوب  حرط  لاؤس  نیا  هتـشذگ  رد  دـیدرگ . دـهاوخن  داجیا  روحم  ییاناد  نامزاس  ًاـعطق 

، يروآون هب  لسوت  هنوگچ  هک  تسا  حرط  لاؤس  نیا  یتباقر  تیزم  هوقلاب  عبنم  ناونع  هب  شزومآ  رب  هیکت  اـب  هزورما  هک  یلاـح  رد  ، دـشخب
هوجو رب  زکرمت  اب  هلاقم  نیا  رد  دوش ؟ لـیان  تدـم  دـنلب  یتباـقر  تیزم  هب  راـک  بسک و  ریغتم  ياـیند  رد  هک  دزاـس  یم  رداـق  ار  ناـمزاس 
دهاوخ رارق  یـسررب  دروم  یتعنـص  ياـه  ناـمزاس  یـسدنهم  ینف و  ياـه  شزومآ  ماـظن  رد  يروآون  تیریدـم  دـنیارف  يروآون ، فلتخم 

ياهراتخاس دوجو  زا  یشان  ياه  یگتفـشآهمدقم  .1 يژتارتسا یسدنهم ، شزومآ  ، یـشزومآ يروآون  يروآون ، يدیلک : ياه  هژاو  . تفرگ
اب ار   يددـعتم  ياه  شلاچ  هتـشاد و  یپ  رد  یـسدنهم  ینف و  ياه  شزومآ  ماظن  يارب  یفنم  ياهدـمایپ  یتعنـص ، ياـه  ناـمزاس  رد  یتنس 
زا يدایز  شخب  دـنیامن ، یم  فرـص  نآ  اب  ندـمآ  رانک  يارب  ار  يدایز  نامز  ناریگارف  هک  اهراتخاس  نیا  رد  دـنروآ . یم  ناغمرا  هب  دوخ 
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هدـش ذاختا  نآ  زا  شیپ  هک  ینامزاس  تامیمـصت  زا  هدـنام  ياج  هب  راـثآ  راـب  ریز  شزومآ  ماـظن  هتفر و  تسد  زا  ناـمزاس  ظوفحم  شناد 
عیرس تالوحت  دنتسه ، ینوگرگد  لاح  رد  يژولونکت  هعسوت  اب  ياپمه  یباتش  اب  عیانص  هک  یلاح  رد  هزورما  . دومن دهاوخ  مخ  رمک  تسا 
دیلوت تعنـص ، رد  تاعالطا  يروانف  هدرتسگ  دربراک  نویـساموتا ، فاـطعنا ، لـباق  دـیلوت  ناـهج ، ندـش  یبطق  دـنچ  يرواـنف ، فرگـش  و 

اب ار   یـسدنهم  ینف و  ياه  شزومآ  ماظن  رگید ، تالوحت  يرایـسب  تفن و  نودـب  داصتقا  یناهج ، ياهرازاب  رد  تباقر  لـباق  تـالوصحم 
یتباقر هاگیاج  رمتـسم  دوبهب  ظفح و  هب  نامزاس  زاین  وس و  کی  زا  هدرمـشرب  ياه  شلاـچ  [ 1 .] تسا هدومن   هجاوم  يرایـسب  ياه  شلاچ 

یـسدنهم ياه  شزومآ  تیریدم  دـنیارف  رد  يروآون   مهم  کیژتارتسا و  عوضوم  ات  هدـیدرگ  بجوم  رگید  يوس  زا  ابقر  نیب  رد  شیوخ 
ینف و ياه  شزومآ  ماـظن  تسا و  يزاـسزاب  رییغت و  دـنمزاین  تاـعوضوم  هنوگ  نیا  ققحت  هکنآ   هب  هجوت  اـب  دریگ  رارق  هژیو  هجوت  دروم 
رد يروآون  هک  دوش  یم  حرط  لاؤ  نیا س  درکیور ، نیا  اب  اذـل  ددرگ ، لوحتم  هعماج  ياهزاین  رییغت  اب  بسانتم  تسیاـب  یم  زین  یـسدنهم 

دنلب یتباقر  تیزم  هب  راک  بسک و  ریغتم  يایند  رد  هک  دزاس  رداق  ار  یتعنـص  ياـه  ناـمزاس  دـناوت   یم  هنوگچ  یـسدنهم ، ياـه  شزومآ 
هک يا  هزات  ياـه  میاداراـپ  دنتـسه ، ون  تارکفت  دـنمزاین  هک  ییاـه  شزومآ  ییاسانـش  لاؤس ، نیا  هب  نتخادرپ  يارب  دـنوش  ؟ لـیان  تدـم 

دنزاس یم  دودحم  ار  قالخ  رکفت  هک  یتابصعت  اه و  فرع  هناطاتحم  نتخیر  ورف  دنشاب ، یم  اراد  ار  دیدج  ياهدرکیور  رب  زکرمت  تردق 
مهارف ییوگخـساپ  يارب  ار  یبسانم  هنیمز  دـناوت  یم  تسا ، ریذـپ  ناکما  هچنآ  ددـجم  فیرعت  هب  هک  ییاه  سایق  اه و  لاثم  هیارا  ًاتیاهن   و 

ترورـض و مود ، شخب  رد  . دیدرگ دـهاوخ  نییبت  هلاقم  لوا  شخب  رد  یـسدنهم  ياهـشزومآ  رد  يروآون  موهفم  درکیور ، نیا  اب  دروآ  .
ماظن رد  يروآون  نآ  يانبم  رب  هک  يدـنیارف  ور و  شیپ  ياه  شلاچ  یـسررب  دریگ . یم  رارق  ثحب  دروم  یـشزومآ  ياه  يروآون  تامازلا 

ياهدرواتسد همادا ، رد  . داد دهاوخ  لیکشت  ار  هلاقم   موس  شخب  یلـصا  روحم  دریگ ، یم  لکـش  نامزاس ، یـسدنهم  ینف و  ياه  شزومآ 
یـشزومآ ياه  يروآون  رتهب  تیریدم  يارب  زین  ییاه  داهنـشیپ  هدش  حرط  ثحابم  يدـنب  عمج  اب  هتفرگ و  رارق  شاکنک  دروم  راظتنا  دروم 

زا يدـحاو  ای   ] نامزاس نآ  یط  هک  دـیامن  یم  فیرعت  يدـنیارف  ار  يروآون  نوسپماـت ،»  » يروآون . 1 . 2 یسانش موهفم  .2. ددرگ یم  هیارا 
رد ياه  یتساک  ات  دزاس  یلمع  یتروص  هب  ار  نآ  دنک  یم  شالت  باختنا و  ار  دوجوم  هویـش  ای  هیور  زا  توافتم  ای  رتهب و  هنیزگ  کی  نآ ]
یم نامزاس  يژتارتسا  رب  ینتبم  ياهدـنیارف  رد  هزاـت  ياـه  ینوگرگد  داـجیا  ار  يروآون  رلتاـب ،»  [ » 2 .] دـبای دوبهب  اـی  عفر  رظن ، دروم  هیور 

نانکراک ناریدـمرکفت و  «، » هعـسوت قیقحت و  ياـه  هماـنرب  زا  لـصاح  ینورد  هعـسوت   » لـماع هس  زا   يروآون  یلیُرا ،»   » معز هب  [ 3 . ] دناد
يروآوـن . 2 . 2[4 .] ددرگ یم  جــتنم  تباـقر » تیهاـم  رد  هدــش  داـجیا  تارییغت   » و اــه » تیلاــعف  ندــش  رترمث  رمثم  یگنوـگچ  هراــبرد 

نآ یلومعم  ياـه  لکـش  كرت  اـی  شزومآ  یتنـس  تامادـقا  اهدـنیارف و  لوصا ، كرت  ناونع  هب  ناوـت  یم  ار  یـشزومآ  يروآونیـشزومآ 
«، اه شالت  يزاسوسمه  ندـنازیگنا و  «، » يزیر همانرب  يراذـگ و  فدـه   » نوچمه يدراوم  لـماش  يروآون  اـنعم  نیا  رد  [5 .] دومن فیرعت 

تخانش و «، » طباور هعسوت  يرارقرب و  «، » شناد يریگراک  هب  بسک و  «،» عبانم صیصخت  عیمجت و  «، » اه تیلاعف  لرتنکو  يزاس  گنهامه  »
ماـظن رد  هک  یـشناد  ناونع  هب  ار  یـشزومآ  يروآوـن  تراوتـسا ،»  .» دـشاب یم  ینوریب » ياـهاضاقت  يزاـس  نزاوـتم  و« اهدادعتـسا » هعـسوت 

دهد یم  شیازفا  ناـبطاخم  ياـهزاین  نیمأـت  يارب  ار  شزومآ  ماـظن  ياـهتیلباق  هدرک و   دـیلوت  تواـفتم  یتـیزم  دراد و  دوـجو  شزوـمآ 
هک ییاهدنیارف  «، » دنشاب یم  دیدج  ًاساسا  هک  ییاه  هرود   » روحم راهچ  ياراد  یـشزومآ  ياه  يروآون  يو  معز  هب  [ 6 .] دیامن یم  فیرعت 

شهاک و ار  اه  هنیزه  هک  يراتخاس  تارییغت   » و دـنهد » یم  شیازفا  ار  تاعالطا  طباور و  هک  یتارکفت  «، » دـنهد یم  شهاـک  ار  اـه  هنیزه 
ینف و ياـه  شزومآ  ندومن  شخبرثا  هار  نیرتـمهم  یـسدنهم  ياـه  شزوـمآ  رد  يروآوـن  . 3. دنـشاب یم  دـنهد » یم  شیازفا  ار  تـیفیک 

ییاه كرحم  یبایـشزرا ، ارجا و  يزیر ، هماـنرب  یجنـسزاین ، نوچمه  ییاهدـنیارف  تسا . نآ  رب  مکاـح  ياهدـنیارف  ینیرفآزاـب  یـسدنهم ،
رب هزادنا  زا  شیب  دیکأت  نینچمه  دنیامن . یم  لیدـبت  هنازور  تامادـقا  هب  ار  هدـش  دای  ياه  شزومآرب  مکاح  لوصا  تعرـس  هب  هک  دنتـسه 
رد شلاچ  نیرت  گرزب  دنک  . یم  دوخ  ریگرد  ار  شزومآ  ماظن  هدـیدرگ و  راک  رب  مکاح  هک  دـننک  یم  انب  ار  يدـعاوق  اه ، لمعلاروتـسد 

تابـصعت نتخیر  ورف  ون و  ياه  میاداراپ  لوصا و  فراـعتمان ، تارکفت  نوچمه  یلیاـسم  دوجو  تسا . عیدـب  ياـه  هدـیا  قلخ  هصرع ، نیا 
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يریگمـشچ شقن  زین  یـسدنهم  ياه  شزومآ  يروآون  رد  دنتـسه ، يروحم  اه  يروآون  عاونا  ریاس  رد  هک  هزادنا  نامه  هب  هدننک  دودحم 
هیاپ ار  يدیدج  لوصا  يانب  ریز  دناوت  یم  ینامز  اهنت  عادـبا ، همانرب  کی  زا  یـشخب  ناونع  هب  یـشزومآ  يروآون  فلؤم ،  معز  هب  دـنراد .

هب رجنمو  هتفرگرب  رد  ار  ایوپ  مظنم و  ياه  شور  اهدنیارف و  زا  يا  هدودـحم  هک  دـیامن  شلاچ  راچد  ار  یتنـس  ياهرواب  هدومن و  يراذـگ 
ناـیم ییوـسمه  داـجیا  يارب  هار  نیرتـهب  يروآوـن  رب  ینتبم  یتیریدـم  هناـماس  کـی  دوـجو  طیارـش  نیا  رد  ددرگ . رادـیاپ  یتباـقر  تـیزم 

قلخ هب  رجنم  یلولعم  یلع و  طباور  ات  دزاس  یم  رداـق  ار  یـسدنهم  ینف و  ياـه  شزومآ  ماـظن  رما ، نیا  دوجو  تسا . راـتخاس  يژتارتسا و 
بیکرت و يارب  كرتشم  ینابز  مه  وگلا و  کی  مه  يروآون ، رب  ینتبم  ماظن  کـی  نیارباـنب  دـنیامن . نییبت  فیرعت و  ار  شزومآ  رد  شزرا 

ماظن يارب  رترثؤم  رت و  عیرـس  لـیذ ، فادـها  درکیور ، نیا  اـب  دـهد . یم  تسد  هب  شزومآ  شزرا  قلخ  ناـیرج  هراـبرد  تاـعالطا  لاـقتنا 
بسک     �، يداینب ياه  هتـسناد  رب  نتفای  طلـست  یملع و  ینابم  هدولاش  زا  یهاـگآ      �: ددرگ یم  لصاح  یـسدنهم  ینف و  ياـه  شزومآ 

هب هبرجت  لامعا  و  یبرجت ] ياه      یـسررب  یحارط و  يزاس ، لدم  تابـساحم ، لیلحت ، هیزجت ، یـسدنهم [  شزومآ  ياهدتم  نیرتدـیدج 
ياه متـسیس  اب  طابترا  رد  يداصتقا  یگنهرف و  لماوع  زا  لـصاح  ياـهراشف  اـب  یگنهاـمه  ییاسانـش و      �، اه نآ  يریگراـک  هب  روظنم 

يوگلا شرتسگ      �، هناروآون ياه  هدیا  هیارا  یهدنامزاس و  تیلباق  نتشاد  يا ، هفرح  ياه  تیلوئـسم  هب  تبـسن  تیـساسح      � یسدنهم
اهر هب  نانکراک  ناریدـم و  لیامت  سلیاـس ،»   » و كاـیان ،»   «، » زرولف [ » 1 . ] مزال ياه  تیلاعف  هب  مادـقا  ناـمزاس و  رد  یـسدنهم  يا  هفرح 
ياه هویـش  اه و  همانرب  رب   صاخ  يراذـگ  هیامرـس  مدـع  یـسدنهم ، ياه  شزومآ  اب  ناـمزاس  کـیژتارتسا  طاـبترا  دوجوم ، شناد  ندرک 

یم رب  اـه  شزوـمآ  ندوـب  روآوـن  رد   رثؤـم  ار  ناـمزاس  يریگداـی  تیلباـق  ناـیرتشم و  ياـهزاین  ناــمزاس و  يژتارتـسا  رب  زکرمت  یتـنس ،
هک نیا  لیلد  هب  ایوپ  طیحم  کی  دنوش . یم  هتفرگ  راک  هب  دنتـسه  هدیچیپ  مه  ایوپ و  مه  هک  ییاه  طیحم  رد  هدـش  دای  لماوع  [ 6 .] دنرامش

یلک روط  هب  . دـشاب یم  زکرمتم  ریغ  راتخاس  دـنمزاین  تسا  هدـیچیپ  هک  اجنآ  زا  کـیناگرا و  راـتخاس  مزلتـسم  تسا ، ینیب  شیپ  لـباق  ریغ 
هدامآ يداصتقا و  - یگنهرف شریذپ  لباق  حطس  داجیا  اب  هدوب و  قبطنم  نامزاس  یـسدنهم  ياهزاین  اب  دیاب  یـشزومآ  ياه  يروآون  تیهام 

یـسدنهم مولع  نادنمـشناد  ناسدـنهم و  ياه  تیلاعف  هک  اجنآ  زا  . دـیامن نیمأت  ار  نامزاس  یفیک  یمک و  هعـسوت  ینف ، شناد  رتسب  يزاس 
روشک یسدنهم  شزومآ  متسیس  يروآون و  نیب  یقطنم  يوق و  یطابترا  دیاب  اذل  دوش ، زکرمتم  روشک  عیانـص  ياهزاین  بوچراچ  رد  دیاب 

ياـه شزوـمآ  رد  يروآوـن  عاوـنا  . 4[7 . ] دوـش مـهارف  ناـمزاس  یـسدنهم  ياـه  شزوـمآ  ماـظن  يارب  یبساـنم  هـنیمز  اـت  هدـیدرگ  رارقرب 
رییغت هب  نآ  مظعا  شخب  اـما  ددرگ ، یم  طوبرم  نآ  ياهدـنیارف  ینوگرگد  هب  ًـالومعم  یـسدنهم  ياـه  شزومآ  يروآون  هچ  رگایـسدنهم 

صخـشم ناوت  یم  ار  يروآون  عون  هس  ساسا  نیارب  دراد . هراشا  اه  شور  اه و  هدـیا  اه ، کینکت  زا  یبیکرت  ای  اـهراتخاس و  رد  یجیردـت 
همانرب ياوتحم  عوضوم و  رد  هک  دنتـسه  یجیردـت  تارییغت  لماش  عوضوم ، هب  طوبرم  ياه  يروآون  رثکاـیعوضوم  يروآون  . 1 . 4 دومن :
حرطم ناریگارف  هک  ییاهاضاقت  زاین و  لیلد  هب  اه  يروآون  هنوگ  نیا  دـننک . یم  هفاضا  يدـیدج  بیکرت  ای  تایـصوصخ  یـشزومآ ، ياه 

يزیر و همانرب  ياـه  هویـش  شوریدـنیارف و  يروآون  . 2 . 4. دـیازفایب نامزاس  یتباـقر  ناوت  هب  دـناوت  یم  هتـشاد و  دوجو  هشیمه  دـننک  یم 
يروآون ددرگ . یم  هدـهاشم  شزومآ  تیفیک  اـه و  هنیزه  رد  هلـصاح  تارییغت  هب  هجوت  اـب  ًـالومعم  دوش و  یم  لـماش  ار  شزومآ  يارجا 

لابند هب  ار  تیفیک  ندـش  رتهب  اه و  هنیزه  شهاک  هک  تسا  یجیردـت  تاحالـصا  لـماش  یعوضوم  ياـه  يروآون  دـننام  يدـنیارف  ياـه 
تیفیک تیمک و  شیازفا  اب  هک  دـشاب  یم  يدـنیارف  یعوضوم و  ياـه  يروآون  زا  یقیفلت  يروآون ، هنوگ  نیاـیبیکرت  يروآون  . 3 . 4. دراد

هب تیلباق  ون و  ياه  تراهم  بسک  ، زور تالوحت  زا  یهاگآ  نیسدنهم ، هعماج  اب  رثؤم  تاطابترا  يرارقرب  هب  رجنم  یـشزومآ ، ياه  همانرب 
یتارییغت ترورض  يروآونیروآون ، ترورض  .5[5 .] دوش یم  یـصصخت  روما  ماجنا  رد  یـسدنهم  نیون  ياهرازبا  اه و  تراهم  يریگ  راـک 

یم فیـصوت  دنـشاب  یم  اه  يژتارتسا  دربشیپ  همزال  هک  ار  دیدج » نایرتشم  و« دـیدج » ياهدـنیارف  «، » دـیدج ياه  شزومآ  هعـسوت   » دـننام
نیودـت رد  ماگ  نیلوا  . دـشاب یم  دـنمزاین  اهنآ  هب  نامزاس  هکدـنیامن  یم  داجیا  ار  يدـیدج  ياـه  شزرا  اـهراتفر و  زین  تارییغت  نیا  . دـنک

نیا اـب  دــنک . یم  مزلم  نآ  قـقحت  هـب  ار  ناـمزاس  لـک  يژتارتـسا  هـک  تـسا  يرییغت  هماـنرب  نـییعت  یــسدنهم ، ياـه  شزوـمآ  يژتارتـسا 
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شزرا يارب  دـشاب  یم  ییارگ » هجیتـن   » و يروآون » تیقـالخ و  «، » يرتـشم  » هب هجوت  لـماش  هک  ار  راـتفر  رییغت  عوـن  هس  يروآوـن  ، درکیور
يژتارتسا تیرومأم ، كرد   » لماش هک  ینورد  راتفر  راهچ  زین  وس  رگیدزا  دزاس . یم  يرورض  یـسدنهم  ینف و  ياه  شزومآ  ماظن  ییازفا 

شقن فیـصوت  يارب  دـنراد . دـیکأت  يروآوـن  موزل  رب  دـشاب  یم  یمیت » راـک   » و هـنادازآ » طاـبترا  «، » ییوگخـساپ ياـضف  «، » اـه شزرا  و 
تیلاعف یتقو  تسا . مزال  نامزاس  دوهـشمان  ياهییاراد  مامت  تیوقت  زا  ینابیتشپ  يارب  هچراپکی  يا  همانرب  نیودـت  يروآون ، کـیژتارتسا 

ياهدحاو ياه  نیسنکت  ددرگ و  یم  داجیا  ندش  یصصخت  زا  ییاضف  بلغا  تسا ، زکرمتم  ناسدنهم  روحم  لوح  نامزاس  یشزومآ  ياه 
رد يا  هفیظو  يدمآرس  يارب  يروحم  صصخت  بوچراچ  دیدرت  یب  دنهد . یم  رارق  ناسدنهم  ار  دوخ  راک  ياهفرح  ياهوگلا  يا ، هفیظو 

يارب هدوب و  يدمآرس  يروآون و  لابند  هب  رگیدکی  زا  لقتـسم  فلتخم ، يا  هفیظو  ياهدحاو  لمع  رد  اما  . تسا دیفم  اهدحاو  زا  کی  ره 
ار یـشزومآ  ياه  يروآون  داجیا   هب  هجوت  ترورـض  ساسا ، نیا  رب  دنزادرپ . یم  رگیدـکی  اب  تباقر  هب  نامزاس  بایمک  عبانم  هب  یبایتسد 
زا روبع  هب  قایتشا  تسا ؟ هدوبن  قفوم  نآ  رد  زگره  ناـمزاس  هک  دراد  دوجو  ینف  تـالماعت  عون  هچ  داد -: خـساپ  شـسرپ  هس  اـب  ناوت  یم 

زکرمت داضتم   هدیا  ود  رگنایامن  یـسدنهم  ياه  شزومآ  هعـسوت  ًالثم ، تسا . يروآون  كرحم  بلغا  ریذپان ، زیرگ  رهاظ  هب  تالماعت  نیا 
ماظن هدارا  یلعف ، تیعـضو  ظفح  هب  نامزاس  دیدش  هقالع  هک  دوش  ساسحا  دـیاش  دـشاب . یم  نالک  طبـضنم و  تیریدـم  یطارفا و  ییادز 

يوجتسج رد  نامزاس  هک  دریگ  لکش  روصت  نیا  دیاش  ای  دهد ، یم  رارق  ریثأت  تحت  دیدج  ياه  هدیا  يور  يراذگ  هیامرس  هب  ار  شزومآ 
ینف و ياه  شزومآ  ماظن  يور  شیپ  شلاچ  یطیارش  نینچ  رد  دهد . یم  تسد  زا  رتشیب  زور  هب  زور  ار  دوخ  یکباچ  یتباقر ، ياه  تیزم 

شسرپ نیا  تسیچ ؟ رد  یسدنهم  ياه  شزومآ  هدمع  فعـض  تسا -. نآ » مه  نیا و  مه   » هب نآ » ای  نیا   » لیدبت يارب  یتصرف  یـسدنهم ،
هب شنکاو  هیارا  رد  دـنوش  رییغت  زا  ریزگان  هکنآ  زا  لـبق  اـه  ناـمزاس  بلغا  ًـالومعم  دروآ . لاـبند  هب  ار  صقاون  زا  ینـالوط  یتسرهف  دـیاب 

، ایوپ ياه  شزومآ  زا  نانیمطا  داـجیا  اـی  شخب ، ماـهلا  یطیحم  قلخ  يروآون ، زا  يریگ  هرهب  رد  هدومن و  لـمع  فیعـض  عیرـس ، تارییغت 
تردق يدعاصت  شیازفا  عیرس ، تارییغت  تسا ؟ مادک  یـسدنهم  ینف و  ياه  شزومآ  ماظن  يور  شیپ  ياه  شلاچ  دنراد -. هدمع  فعض 

زا بسانم  تامدخ  تفایرد  هب  نامگ  دب  و  لوقعم »  » رایسب ناگدننک  فرصم  زا  يدیدج  لسن  مک و  هداعلا  قوف  هنیزه  اب  ییابقر  نایرتشم ،
یم باجیا  یتیریدـم   ياه  يروآون  رانک  رد  ار  یـشزومآ  ياه  يروآون  موزل  هک  دنتـسه  هدـنیآ  ياه  شلاـچ  زا  یمهم  شخب  ناـمزاس ،

نامزاس يریگدای  تیلباق  ییاناوت و   ] ینورد لماوع  یلـصا   هورگ  ود  هب  ار  يروآون  ياهدـنیارف  رب  رثؤم  لـماوعیروآون  تاـمازلا  . 6. دنیامن
[ ناسدنهم زاین  اب  بسانتم  شناد  هضرع  ییاسانش و  ییاناوت   ] ینوریب لماوع  و  یـسدنهم ] شناد  رد  دیدج  ياهدنیارف  قلخ  هعـسوت و  يارب 

نآ ییارجا  ياهدنیارف  رصانع ، ای  دارفا  مادک  تسا  ؟ مادک  يروآون  یلصا  تامازلا  هک  تساجنیا  یلصا  هتکن  اما  دومن . کیکفت  ناوت  یم 
شیاپ و  دش ؟ دنهاوخ  ارجا  یفادـها  هچ  نیمأت  يارب  يژتارتسا و  مادـک  بوچراچ  رد  يروآون  ياه  همانرب  درک ،؟ دـنهاوخ  يزیر  حرط  ار 

ياه هویش  گنهرف ، رد  یساسا  تارییغت  هک   تسا  نآ  مزلتسم  تالاؤس  نیا  هب  ییوگخساپ  دریذپ ؟ یم  ماجنا  هنوگچ  هدش  ماجنا  تامادقا 
زا کی  ره  همادا ، رد  ددرگ . مهارف  هدـش  ماجنا  تارییغت  رارقتـسا  يارب  بسانم  هنیمز  هدـش و  داجیا  یـشزومآ  ياـه  شزرا  قلخ  يربهر و 
اب ینیب و  شیپ  لباق  ياهراتفر  اـه و  شیارگ  ، گـنهرف یگنهرف  تخانـش  .  1 . 6: دنریگ یم  رارق  یلیصفت  یـسررب  دروم  هدرمـشرب  لماوع 

دـشر و لوا  تیولوا  گـنهرف » یهد  لکـش   » عقاوم رتـشیب  رد  دـهد . یم  لکـش  ار  شزومآ  ماـظن  لـمع  هوـحن  هک  دـنک  یم  داـجیا  یتاـبث 
[3 . ] دننک یمن  ییازفا  مه  داجیا  یگنهرف  يراگزاسان  لیلد  هب  اه ، يروآون  زا  ییالاب  دصرد  هک  دهد  یم  ناشن  تاعلاطم  تسا . يریگدای 

فرگ ریواخ  «  ؟ دروآ یم  یپ  رد  ار  گنهرف  يژتارتسا ، ای  دنک  یم  لیمحت  نامزاس  هب  ار  يژتارتسا  گنهرف ، ایآ  هک  تسا  نیا  لاؤس  لاح 
هب ناسدنهم ، مامت  يارب  ار  يدیدج  ياهراتفر  اه و  شیارگ  دـیاب  شزومآ  ماظن  دراذـگ . یم  رثا  گنهرف  رب  يژتارتسا  هک  تسا  دـقتعم  «، 

« يروحم هجیتـن  تاـیئزج «، » هب  هجوت  «، » يریذـپ کـسیر   » لـماع تشه  یلیُرا ،» زلراـچ  . » دـیامن یفرعم  دـیدج  يژتارتـسا  قیفوت  روـظنم 
نیا اب  [  8 . ] دـناد یم  رثؤم  يروآون  گنهرف  هعـسوت  رد  ار  يریگ » میمـصت   » و یمیت » راک  «، » شاداپودـشر «،» تیامح «، » يریذـپ تباقر  ،»
زاین یـسدنهم  ینف و  ياه  شزومآ  ماـظن  فلتخم  حوطـس  رد  یـساسا  تارییغت  هب  يروآون ، هک  تسا  هدـیقع  نیا  رب  زین  فلؤم  فیـصوت ،
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. 2 . 6. دـشاب یم  مزال  تارییغت  نیا  زاـین  شیپ  ناونع  هب  ناسدـنهم  نیب  رد  دـیدج  ياـهراتفر  اـه و  شیارگ  هب  هجوت  مهم ، نیا  يارب  دراد .
يارب يدنیارف   » درکیور ود  زا  اه  نامزاس  زا  یخرب  تسا . يرورض  روآون  نامزاس  کی  يارب  نیداینب ، تارییغت  يربهر  يربهر  یگتـسیاش 
يود ره  دننک . یم  هدافتـسا  يربهر  شقن  نییبت  يارب  دنک ،» یم  فیرعت  ار  ناربهر  ياه  یگژیو  هک  یگتـسیاش  لدـم   » و ناربهر » هعـسوت 

هعسوت یگنوگچ  هعلاطم  ياج  هب  اهدرکیور  نیا  دنتسه . زکرمتم  دور  یم  راظتنا  ناربهر  زا  هک  یصاخ  ياه  یگتـسیاش  رب  اهدرکیور  نیا 
یگتسیاش هکنیا  يارب  ار  ناربهر  ياهراتفر  روکذم  ياهدرکیور  [5 . ] دنیامن فیصوت  دنتـسه  هک  نانچنآ  ار  نانآ  دنک  یم  شالت  ناربهر ،

داـجیا  » نوـچمه ییاـه  شقن  ناوـت  یم  نیرفآ  لوـحت  يربـهر  يارب  اـنبم  نـیا  رب  دـنک . یم  ییاسانـش  دـنهد  ناـشن  دوـخ  زا  يرترب  ياـه 
اهنت هن  دـنیامنیم ، ارجا  ار  يروآون  هدومن و  قلخ  شزرا  هک  یناربـهر  . دوب لـئاق  ار  یناـسنا » هیامرـس  هعـسوت  و« يروآون » يارجا  «،» شزرا

هناروآون فادها  زا  زین  دوجوم  ياه  يدنمناوت  هعـسوت  يارب  هکلب  دننک ، یم  تیوقت  یگنهرف  ياه  همانرب  اب   ار   نامزاس  ینف  ياه  هیامرس 
ياه هویـش  تارییغت و  شریذپ  رد  یـسدنهم  ینف و  ياه  شزومآ  ماظن  يریذـپ  کسیر  يروآون و  شزرا  قلخ  . 3 . 6. دنیامن یم  ینابیتشپ 

دیکأت رت  نییاپ  هنیزه  اب  رت و  عیرس  رتهب ، راک  رب  هدیدرگ و  هجوت  يرتشم  هب  شزرا  قلخ  رد  تسا . شزرا  قلخ  یلصا  تیولوا  رکفت ، نیون 
دهد یم  ار  ناکما  نیا  اهنآ  هب  نیا  دنک . یم  هاگن  يرتشم  مشچ  زا  ار  ناهج  هک  تسا  یعدم  ینوس ،»    » تکرش لاثم  ناونع  هب  ددرگ . یم 

، متسیس نایرتشم  هب  شزرا  هیارا  رب  هوالع   «، تفاس ورکیام   » هکنیا ای  [ 8 .] دنیامن ینیب  شیپ  ار  دیدج  ياه  تصرف  نانآ و  یتآ  ياهزاین  هک 
طابترا دـننک  یم  قلخ  ار  ییازفا  شزرا  دـیدج  ياه  هار  هک  ینوریب  ياه  هورگ  اب  دـهاوخ  یم  شنانکراک  ریاـس  ناسدـنهم و  ناریدـم ، زا 

، لوا دیامن . یم  ادیپ  هعسوت  صاخ  يژتارتسا  راهچ  کمک  اب  یسدنهم  ياه  شزومآ  رد  يروآوننامزاس  يژتارتسا  . 4 . 6[5 .] دنیامن رارقرب 
موس دنز . یم  دنویپ  يروآون  هب  ار  يژتارتسا  یگنهامه ، ییوگخساپ و  مود ، . دشاب صخشم  اه  شزرا  اهدربهار و  نامزاس ، تیرومأم  دیاب 

گنهرف توافتم و  دارفا  هب  یمیت  راک  مراهچ ، دـنک و  یم  تیوقت  لرتنک و  ار  اه  شزرا  اهراجنه و  كرتشم ، دـیاقع  ینامزاس ، تاـطابترا 
لماوع یمامت  دیاب  [ 9 .] تسا يروآون  عون  ره  يرورض  طرـش  یگنهامه  گنهامه  شزومآ  . 5 . 6. دـیامن یم  یهد  تهج  نامزاس  عونتم 

شزومآ . دنشاب هتشاد  ینامزاس  ياه  شزومآ  دوبهب  رب  يروآون  ریثأت  زا  صخـشم  یکرد  كرتشم و  يزادنا  مشچ  مولعم ، یفده  طبر  يذ 
یم تیادـه  الاب  حطـس  فادـها  ققحت  تهج  رد  ار  شزومآ  ماظن  ياه  تیلاعف  هدومن و  قیوشت  ار  يریذـپ  کسیر  يروآون و  گنهامه ،

فادها دیاب  یـسدنهم  ياه  شزومآ  رب  رثؤم  لماوع  هیلک  ادـتبا  هک  انعم  نیا  هب  دـشاب . یم  شزیگنا  یهاگآ و  داجیا  راک  نیا  همزال  دـنک .
یفادها اه ، میت  دارفا و  هک  دنوش  نئمطم  دیاب  ناریدم  سپـس  دـنمهفب و  ار  نآ  ناعفن  يذ  مامت  هک  دـننک  نایب  يا  هویـش  هب  ار  کیژتارتسا 

ناسدنهم شیامیپ  زا  ًالومعم  ورشیپ  یتعنـص  ياه   نامزاس  [ 10 .] دـیامن یم  کمک  يروآون  داجیا  هب  ققحت ، تروص  رد  هک  دـنراد  یلاع 
یگنهامه هب  راک  بسک و  فادـها  اـب  یـصخش  فادـها  دـنویپ  کـمک  هب  دـنرب و  یم  هرهب  يروآون  كرد  یهاـگآ و  نازیم  نییعت  يارب 

هب دـیدج  ياه  هدروآرف  دـیلوت  رد  لماع  نیرتمهم  ناونع  هب  تیقـالخ  یـسدنهم ، شزومآ  ردـتیقالخ  .  6 . 6. دـنبای یم  تسد  کیژتارتسا 
بجوم دـیدرگ ، دـهاوخ  تیوقت  بسانم  ياه  همانرب  هیارا  اب  تسا و  یناگمه  يدادعتـسا  تیقـالخ ، هک  رواـب  نیا  دوجو  دور . یم  راـمش 

دراوم تیاـعر  هجوت و  یتـیبرت ، مولع  ناصـصختم  معز  هب  ددرگ . ظـفح  رمتـسم  روط  هب  اـه  هماـنرب  ندوب  روآون  یگژیو  هک  دـش  دـهاوخ 
بولطم ياهرکف  زرط  یهاگآ و  تیقـالخ ، یگژیو  بسک       �: دومن دـهاوخ  کمک  هناقالخ  ياه  شزومآ  يزیر  حرط  هب  ریز  هناـگتفه 

ياه یگژیو  تیوقت      �، تیقالخ دنیارف  تیوقت      �، قالخ ياه  تیلاعف  رد  ندـش  ریگرد      �، تیقالخ عوضوم  كرد      �، تیقالخ
زا هتـشذگ  هتبلا  تیقالخ . ياه  ییاناوت  تیوقت      �، لیاسم قالخ  لح  لوصا  تیقالخ و  ياه  کـینکت  يریگداـی      �، تیقالخ یصخش 
ریغ رد  دشاب . مهارف  زین  مزال  ياه  شیارگ  دامتعا و  اب  هارمه  ون  ياه  هشیدنا  حرط  يارب  بسانم  ياه  هنیمز  دـیاب  هدرمـشرب ، ياه  ییاناوت 

راوشد ون  ياه  هدـیا  نتـسب  راک  هب  ناـکما  بساـنم ، ياـه  هزیگنا  قیوشت و  لابقتـسا و  ندوبن  بولطم و  طیارـش  دوجو  نودـب  تروص  نیا 
هعسوت رد  تکراشم  ناکما  يرگن ، هدنیآ  نودب  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  یملع ، فرگـش  ياه  تفرـشیپیرگن  هدنیآ  . 7 . 6[11 .] دوب دهاوخ 

يارب یهار  يرگن  هدنیآ  . دشاب یم  تسکش  هب  موکحم  یتح  هدوب و  زیچان  رایسب  هدش  نییعت  شیپ  زا  ياه  يژتارتسا  هب  یبایتسد  نامزاس و 
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هتفرگ تروص  ياه  ینیب  شیپ  [ 11 .] دیآ یم  رامـش  هب  شهوژپ  شناد و  ملع ، هصرع  لیاسم  نیرتمهم  زا  یکی  هکلب  تسین ، تقو  نارذگ 
هیارا ندوب و  روآون  یتآ ، رصع  رد  عیرـس  تارییغت  اب  قیبطت  همزال  هک  دهد  یم  ناشن  یتعنـص  یگنهرف و  یعامتجا ، یـسایس ، تالوحت  زا 

ادیپ نیقی  ناریگارف  ات  هدومن  ادـیپ  یلجت  نامزاس  شزومآ  يژتارتسا  رد  دـیاب  رواب  نیا  هاگدـید و  نیا  دـشاب . یم  هزات  ياه  هار  اه و  هدـیا 
ار ندوب  روآون  يرگن و  هدنیآ  دننک  تداع  زین  اهنآات  دریذپ ، یم  ماجنا  لبق  زا  هدش  باسح  يزیر  همانرب  يانبم  رب  یشزومآ  ره  هک  دنیامن 
رد ینیب  شیپ  لباق  ياه  شلاچ  نیرتمهمور  شیپ  رد  ياه  شلاـچ  . 8 دـنیامن . دراو  لیخد و  دوخ  ياه  تیلاعف  رد  گنهرف  کی  ناونع  هب 

نیا يریگ  لکش  تلعاهتیولوا  اهزاین و  ندوب  صخشمان  . 1  . 8: درمشرب ریز  حرش  هب  ناوت  یم  ار  یشزومآ  ياه  يروآون  هعسوت  داجیا و 
فلتخم ياهدـحاو  ات  هدـیدرگ  بجوم  هلئـسم  نیا  دوجو  ددرگ . یم  زاب  یـسدنهم  ینف و  ياـه  شزومآ  ماـظن  یتنـس  راـتخاس  هب  لـضعم 

مزال تیفافـش  زا  هکنیا  ای  تسین و  صخـشم  اهنآ  تیولوا  زاین و  يانبم  هک  یتاعوضوم  باختنا  دنیامزایب . هصرع  نیا  رد  ار  دوخ  نامزاس ،
دنوش یم  ارجا  يزیر و  هماـنرب  قیرط  نیدـب  هک  ییاـه  شزومآ  بلغا  دـشاب . یم  عوضوم  نیا  ياهدـمایپ  نیرتـمهم  زا  دنتـسین  رادروـخرب 

رب دیکأت       � یـشزومآ ؛ ياه  تیولوا  ناونع  هب  هرمزور  ییارجا  ياهراک  باختنا       �: دنتسه حرش  نیا  هب  يا  هدیدع  تالاکـشا  ياراد 
رادروـخرب مزـال  یـشخب  رثا  زا  هک  یمیدـق  تاـعوضوم  باـختنا  ؛�     دـنراد یتامدـقم  یـسررب  هب  زاین  هک  ییاـه  شزومآ  عیرـس  ماـجنا 

فعـض هارمه  هب  هدرمـشرب  تالاکـشا  دوجو  ؛ دـنوشیم حرط  یتاـیلمع  ریغ  مهبم و  فیراـعت  اـب  هک  یتاـعوضوم  زا  لابقتـسا       �، دنتسین
نایم یطابتراو  یشرگن  ياه  فاکش  ، هدنریگ میمصت  زکارم  یگناگدنچ  اه ، شزومآ  يارب  بسانم  رتسب  داجیا  اهزاین و  هب  یشخب  تیولوا 

هک تسا  یلماوع  هلمج  زا  اهنآ  یشناد  ناینب  تیوقت  رد  اه  شزومآ  هنوگ  نیا  شقن  هب  تبسن  ناسدنهم  بلاغ  يدامتعا  ی  ـــ زکارم و ب نیا 
هکنانچاه همانرب  فادها و  یگتسویپان  . 2  . 8. ددرگ یم  بجوم  تدمدنلب  رد  ار  یسدنهم  ینف و  ياه  شزومآ  ماظن  يدمآراکان  فعض و 

یلاح رد  . دنرب یم  هرهب  یتنس  ياهراتخاس  زا  هک  تسا  نآ  یسدنهم  ینف و  ياه  شزومآ  ماظن  لکشم  نیرت  عیاش  دش  هراشا  نیشیپ  دنب  رد 
هک اج  نآ  زا  دـنراد  داقتعا  اهدـحاو  یخرب  دنتـسه ، اه  نامزاس  شزومآ  زکارم  یـصصخت ، ياه  هرود  يارجا  يزیر و  همانرب  لوئـسم  هک 
هب مادـقا  اسأر  دـیاب  اذـل  دور ، یم  تسد  زا  اه  شزومآ  يارجا  بسانم  نامز  هدـیدرگ و  یـسارکوروب  هب  التبم  ریـسم  نیا  زا  اهزاین  نیمأـت 

شزومآ زا  ناسدـنهم  بلغا   ات  دوش  یم  بجوم  ییارجا  يزیر  همانرب  يراذگتـسایس و  رد  فعـض  دومن . شزومآ  يارجا  يزیر و  هماـنرب 
دوجو دنشاب . یمن  رادروخرب  یبسانم  تیفیکو  اوتحم  زا  هکنیا  ای  هتـشاد و  نامزاس  ياهزاین  اب  یفیعـض  طابترا  ای  هک  دنوش  دنم  هرهب  ییاه 

هتفرن و شیپ  یبایـشزرا ،] ات  یجنـس  زاین  زا   ] هدش نیودت  شیپ  زا  دـنیارف  اب  قباطم  اه  شزومآ  رثکا  ات  دـیدرگ  دـهاوخ  بجوم  لیالد  نیا 
نالک ياه  يژتارتسا  اه و  تسایـس  ندوب  صخـشمان  زا  یـشان  هک  یگناگود  نیا  دیامن . رییغت  فلتخم  طیارـش  اب  بسانتم  شزومآ  دـنور 
ندوب بساـنمان  . 3  . 8. دروآ دـهاوخن  لاـبند  هب  یـسدنهم  ینف و  ياـه  شزومآ  ماـظن  راـتخاس  فیعـضت  زج  یلـصاح  دـشاب ، یم  ناـمزاس 

تازیهجت و زا  يرادرب  هرهب  رد  فعـض  هب  ناوـت  یم  یـسدنهم  ياـه  شزوـمآ  هب  طوـبرم  ياـه  تیدودـحم  رگید  زاـتازیهجت  تاـناکما و 
شخب اـت  هدـش  بجوم  تاـناکما ، لقادـح  زا  يرادرب  هرهب  رد  ریگاـپ  تسد و  تاررقم  نیناوق و  دوجو  دومن . هراـشا  زاـین  دروم  تاـناکما 

یـشزومآ ياه  همانرب  ات  دنهد  یم  حیجرت  ، بلغا لیلد  نیمه  هب  دبای و  صیـصخت  هرمزور  لیاسم  لح  هب  شزومآ ، ماظن  تاقوا  زا  یعیـسو 
رتمک تشاد و  دهاوخن  ییالاب  یملع  شزرا  ًالامتحا  نآ  دنیآرب  تروص  نیا  رد  هک  هدومن  يزادرپ  هیرظن  يروئت و  رب  ینتبم  رتشیب  ار  دوخ 

فیرعت زاین ، دروم  تازیهجت  تاناکما و  درک  هنیزه  رد  یلام  ياه  تیدودحم  دوجو  نینچمه  تفرگ . دهاوخ  رارق  نف  لها  شریذپ  دروم 
يرظن ياه  شزومآ  ماجنا  هب  تاناکما  عبانم و  يریگ  تهج  هدش ، ییاسانش  ياهزاین  هن  دوجوم  تاناکما  هب  هجوت  اب  یصصخت  ياه  هرود 
بجوم دوجوم ، تاناکما  زا  يرادرب  هرهب  يارب  صخـشم  يراک  شور  لمعلاروتـسد و  نادـقف  هجدوب و  بسانمان  عیزوت  تدـم ، هاـتوک  و 

، یبای هلأـسم  فعـضرگهیجوت  ياـه  شزومآ  ندوب  بلاـغ  . 4  . 8. دـندرگ فیعـضت  هتـشذگ  زا  شیب  یـسدنهم  ياه  شزومآ  ات  هدـیدرگ 
دوبمک یـسانششور ، هنیـشیپ و  رقف  اه ، تیولوا  نییعت  مدـع  بسانم ، يرظن  ینابم  زا  هدافتـسا  مدـع  يرگن ، فرژ  نادـقف  ندوب ، يرارکت 

شزومآ ندوب  شخب  رثا  تیفیک و  شهاک  رد  هک  دنتـسه  یلماوع  هلمج  زا  زاین  دروم  ياه  شزومآ  يارجا  تهج  مزـال  تاـناکما  رازبا و 
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نامزاس ياهزاین  اب  یـشزومآ  تاعوضوم  ندوبن  طبترم  یـشخب و  تیولوا  مدـع  دـش ، هراشا  نآ  هب  ًالبق  هک  روطنامه  دـنراد . تلاـخد  اـه 
دح زا  شیب  نداد  تیمها  نآ  هدمع  لیلد  دیاش  دیامن . تفا  يا  هظحالم  لباق  دح  ات  اهنآ  جـیاتن  اه و  شزومآ  تیفیک  ات  هدـیدرگ  بجوم 
اهنآ ندوب  يدربراک  تیفیک و  هب  هجوت  نودـب  هدـش  رازگرب  ياه  هرود  دادـعت  رد  زارتمه  ياـه  ناـمزاس  اـب  هدزباتـش  تباـقر  تیمک و  هب 

، دریگ رارق  هدافتـسا  دروم  تالکـشم ، عفر  یملع و  فادـها  هب  ندیـسر  يارب  هلیـسو  کی  ناونع  هب  شزومآ  هکنآ  ياج  هب  عقاو  رد  . تسا
ندرکن مالعا  هجیتن  رد  ینامزاس و  ياه  شزومآ  هب  ناسدـنهم  دامتعا  مدـع  رگید ، شلاچ  تسا . هدـمآ  رد  فدـه  کـی  تروص  هب  دوخ 

هدومن یـصصخت  ياه  هورگراک  لیکـشت  هب  مادقا  اه  نامزاس  یخرب  لضعم ، نیا  عفر  يارب  هچ  رگا  تسا . شزومآ  ماظن  هب  دوخ  ياهزاین 
هدیدرگن و داجیا  نامزاس  نیسدنهم  هورگ  شزومآ و  ماظن  نیب  هتسویپ  یمئاد و  طابترا  يارب  دنمفده  مجسنم و  همانرب  کی  زونه  یلو  دنا 

دوـجو رطاـخ  هـب  اهـشزومآ  ماـجنا  زا  لابقتـسا  مدـع  نآ  لـیالد  زا  یکی  تـسا . شوـجدوخ  یعطقم و  رتـشیب  هدـش  ماـجنا  ياـه  تـکرح 
، هدـمع ياه  شلاچ  رگید  زاهدـننک  گنهامه  یطابترا و  ماظن  نادـقف  . 5  . 8. دـشاب یم  نآ  يارجا  يزیر و  همانرب  رب  مکاـح  یـسارکوروب 
هب ار  اه  شزومآ  دـنیآرب  زا   بسانم  يرادرب  هرهب  هنیمز  هدروآ و  مهارف  ار  بسانم  يوس  تمـس و  دـشاب  رداق  هک  تسا  يدرکیور  نادـقف 

یگدنکارپ ياراد  هک  ییاه  نامزاس  فلتخم  تابعـش  هک  ددرگ  یم  ثعاب  شخب  نیا  رد  یهدنامزاس  نادقف  دـیامن . داجیا  بسانم  یلکش 
، دـنهد ماجنا  يزاوم  ياهراک  دنـشاب ، عالطا  یب  رگیدـکی  درکلمع  زا  نامزاس  کی  رد  فلتخم  ياهدـحاو  یتح  اـی  دنتـسه و  ییاـیفارغج 
. 6  . 8 دوش . لیدـبت  لاعف  ریغ  تاعالطا  زا  يرابنا  هب  ياهنایار  ياهمتـسیس  یتح  اههناخباتک و  ياـههسفق  دـنامب و  لـطعم  یملع  تادـیلوت 

يانهپ تیدودحم  زور ، یملع  عبانم  هب  ناسدنهم  یـسرتسد  مدع  یناسرعالطا ، زکارم  تیدودحم  يزاس  دنتـسم  یناسر و  عالطا  ییاسران 
نیرتمهم زا  یللملانیب  یلم و  حطـس  رد  هتفرگ  تروص  قفوم  ياـه  هبرجت  هب  یباـیتسد  مدـع  تنرتنیا ، هکبـش  هب  عیرـس  یـسرتسد  رد  دـناب 

دیلوت هصرع  رد  هک  تسین  نیا  یلـصا  لکـشم  هتبلا  تسا . یتعنـص  ياـه  ناـمزاس  رد  یـسدنهم  ینف و  ياـه  شزومآ  ماـظن  ياـه  شلاـچ 
لیلد هب  دوـش ، یم  دـیلوت  یلمارف  یلم و  یناـمزاس ، هصرع  رد  هچنآ  هک  تسا  اـج  نآ  يراوـشد  هکلب  ددرگ  یم  لـمع  فیعـض  تاـعالطا 

هدیسرن و ناگدننک  فرصم  هب  بسانم  لماک و  روط  هب  عقوم ، هب  هعاشا  يزاسهریخذ و  یهدنامزاس ، يزاسدنتـسم ، يروآدرگرد ، فعض 
، هجدوب ندوب  یفاکان  رگید  فرط  زا  دروآ . دـهاوخ  لابند  هب  زین  ار  اه  يریگ  میمـصت  رد  تیعطق  مدـع  اه و  درکلمع  یفیک  یمک و  تفا 

ناسدنهم بسانم  هدافتسا  عنام  هک  یناسر  عالطا  زکارم  اههناخباتک و  رد  تسردان  نیناوق  دوجو  صـصختم ، سانـش و  باتک  دارفا  دوبمک 
رارق دوخ  ریثأت  تحت  ار  یسدنهم  ینف و  ياه  شزومآ  ماظن  درکلمع   هک  تسا  یتالکـشم  هلمج  زا  دوشیم ، سرتسد  رد  یـشناد  عبانم  زا 

زا يروانف  لاقتنا  تسا و  یتادراو  روشک  تعنـص  هدـمع  شخب  هک  اـجنآ  زا  اـه  شزومآ  ندوب  شخب  رثا  هب  يداـمتعا  یب  . 7  . 8. دهد یم 
دوش دیدج  یشزومآ  نیوانع  اه و  لصفرس  يزیر   همانرب  هب  رجنم  هک  ییاهراکوزاس  داجیا  ترورض  اذل  تسا ، هتفرگ  لکش  ژاتنوم  قیرط 

اما هتفریذـپ ، تروص  شزومآ  تیعـضو  دوبهب  يارب  یفلتخم  ياه  شـالت  ریخا  ياـه  لاـس  رد  هچرگا  تسا . هدـیدرگن  ساـسحا  هاـگچیه 
بجوم عماج ، نودم و  همانرب  نتـشادن  عبطلاب  شزومآ و  يارب  بسانم  راکوزاس  دوجو  مدع  اه ، تسایـس  تابث  مدـع  نوچ  یلیالد  دوجو 

اه شلاچ  رگید  زا  دنیامن . دیدرت  کیکشت و  اه  شزومآ  ندوب  شخب  رثا  رد  ناسدنهم  هژیو  هب  ناراکردنا ، تسد  نالوئـسم و  ات  هدیدرگ 
هعـسوت تدم ، هاتوک  ینامز  ياه  قفا  ندوب  بلاغ  يراج ، ياهدنیارف  هب  نابـصعتم  لمحت  مدع  دشرا ، تیریدم  تیامح  مدع  هب   ناوت  یم 
بسانم يدنمقالع ، نتشادن  نامزاس و  يدج  تکرش  مدع  يروآون ، تاعبت  اه و  هنیزه  ندوب  مهبم  [، 12  ] یطارفا یسارکوروب  تینالقع و 

مهبمو ینامزاس  يراگزاسان  زورب  لاـمتحا  زا  یـشان  ینارگن  يروآون ، هلوقم  اـب  یناـمزاس  یناـسنا و  یمیلقا ، یگنهرف ، ياـه  هفلؤم  ندوبن 
هک دش  دهاوخ  هراشا  شخب  نیا  ردیـسدنهم  ياه  شزومآرد  يروآون  داجیا  دنیارف  . 9[13 . ] دومن هراشا  ور  شیپ  رد  هدنیآ  ندومن  ضرف 

. دیامن یم  ادیپ  هعسوت   هدیدرگ و  داجیا  یسدنهم  ینف و  ياه  شزومآ  ماظن  رد  يروآون  دنیارف  هدرمشرب ، ياه  شلاچ  هب  هجوت  اب  هنوگچ 

.1 . 9. دـسر یم  لـماکت  هب  هلحرم  یط 12  رد  دـشاب ، یم  اهراک     » ماجنا  هویـش   » و دادعتـسا « «، » تراـهم  » رب ینتبم  هک  هدـش  داـی  دـنیارف 

. دـنزاس یم  هدروآرب  ار  نامزاس  یـساسا  ياهزاین  دنتـسه و  مهم  نامزاس  يارب  يراک  ياه  هزوح  مامت  کیژتارتسا  ياـه  هزوح  ییاـسانش 
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تیلعف هب  شزومآ ، ماظن  یلـصا  هفیظو  ساسا  نیا  رب  دـنیامن . داجیا  زیامت  هک  دنتـسین  هنوگ  نآ  اهنآ  زا  يرایـسب  عوضوم  نیا  مغریلع  یلو 
رد دنراد . ینامزاس  فادها  قیفوت  رب  يرتشیب  يراذگریثأت  هیقب  هب  تبسن  هک  تسا  یلغاشم  زا  هتسد  نآ  نانکراک  هوقلاب  لیـسناتپ  ندناسر 
رب هدومن و  ییاسانش  ار  دنراد  يا  هداعلا  قوف  ریثأت  نامزاس ، يژتارتسا  ققحت  رب  هک  یـسدنهم  ياه  هرود  زا  هتـسد  نآ  دیاب  يروآون  دنیارف 

یهاگن اب  ات  دومن  دـهاوخ  کمک  شزومآ  ماظن  هب  ییارگمه  نیا  نامزاس  يژتارتسا  اـب  شزومآ  ماـظن  ییارگمه  . 2 . 9 دش . زکرمتم  اهنآ 
شزومآ ماظن  اما  تسا ، هدـش  تباث  هداس  يوگلا  نیا  یـشخبرثا  هکیلاح  رد  دزادرپب . یـسدنهم  ياـه  شزومآ  هیارا  یگنوگچ  هب  رت ، قیقد 

هب زاین  بیترت ، نیدـب  دـشاب . نامزاس  يژتارتسا  صاخ  ياه  هزوح  هب  طوبرم  تایـصوصخ  هدـنباتزاب  هک  دریگ  راـک  هب  ار  يدرکیور  دـیاب 
یم ناغمرا  هب  هدش  صخشم  ياه  يژتارتسا  يارب  ار  تیقفوم  لامتحا  نیرتشیب  هک  يدرکیور  نآ  ساسا  رب  هک  یجنس  مه  تسرهف  نیودت 

ناـیرتشم  ] دوـجوم ياـه  تصرف  همه  هب  هک  دـهد  یم  ار  ناـکما  نیا  شزوـمآ  ماـظن  هب  هدـش  نیودـت  تـسرهف  . ددرگ یم  ساـسحا  دروآ 
دومن دهاوخ  داجیا  ار  تیعقوم  نیا  اه  هاگدـید  عونت  دـنک . هاگن  فلتخم  يایاوز  زا  ینوناق و ]... عجارم  شزومآ ، ماظن  نابطاخم  نامزاس ،
هجاوم یمهم  رـصانع  نداد  تسد  زا  رطخ  اب  دنـشاب  یمن  تصرف  داـجیا  یپ  رد  هک  ییاـه  ماـظن  ددرگ . يرود  کیـسالک  ماد  کـی  زا  هک 

شزومآ ماظن  هب  ار  ناکما  نیا  نامزاس  یلک  ياه  يژتارتسا  اب  یگنهامه  دهد . یم  شیازفا  ار  نانآ  يریذـپ  هبرـض  نازیم  هک  دوب  دـنهاوخ 
بیرخت . 3 . 9[4 . ] دـیامن تکرح  يروآون  يارب  هژیو  ياه  تصرف  يوس  هب  ماع  يزاب  زا  امنهار  طوطخ  نتـشاد  تسد  رد  اب  اـت  دـهد  یم 

ات شزومآ  ماظن  رب  یمیدـق  لوصا  يالیتسا  زا  دـیاب  یـسدنهم ، ياه  شور  رد  یملع  ياه  تفرـشیپ  كرد  ياربهیاپ  یب  یتنـس و  ياهرواب 
هک تسا  يا  هناروکروک  تابصعت  تقیقح  رد  دریگ  یم  رارق  شریذپ  دروم  یملع  درخ  ناونع  هب  هک  هچنآ  زا  یـشخب  تساک . نکمم  دح 

لوا دومن . شیامزآ  لاؤس  ود  اب  دـیاب  ار  یمیدـق  رواب  ره  شزومآ ، روآون  کـی  ناونع  هب  [  6 . ] دنا هدـش  یفرعم  موتحم  تیعقاو  ناونع  هب 
رگا تفای . نآ  هدننک  سکعنم  رواب  يارب  نیزگیاج  یتیعقاو  ناوت  یم  ایآ  هکنیا ، مود  و  تسا ؟ دیفم  نامزاس  ییاهن  فده  يارب  ایآ  هکنیا ،

یب تسـس و  هزادنا  نامه  هب  اهنآ  زا  يرایـسب  هک  دوش  یم  صخـشم  دنریگ ، رارق  هناداقن  تالاؤس  بوچراچ  رد  مه  تیریدم   لوصا  هیقب 
هاتوک یتسرهف  داجیا  نامز  نونکاهناروآون  ياه  حرط  هیارا   . 4 . 9. دنک یم  ایهم  يروآون  يارب  ار  اضف  اهنآ   ندادن  ماجنا  هک  دنتـسه  هیاپ 
یجنس مه  تسرهف  هدش و  ییاسانش  ياه  هزوح  اب  هدش  حرط  ياه  هدیا  ایآ  هک  هدیـسر  ارف  هلأسم  نیا  یبایزرا  يارب  يروآون  ياه  هدیا  زا 

مجـسنم یلکـش  هب  ار  نآ  ناوتب  هتفر و  شیپ  همانرب  قبط  يروآون  حرط  دش  دهاوخ  ثعاب  لمع  نیا  ریخ ؟ ای  دنراد  ییارگمه  هدش  نیودت 
داهنـشیپ یتح  تاعلاطم و  تایبرجت ، دوجوم ، شناد  ساسا  رب  اه   هدـیا  هلحرم ، نیا  رد  دومن . میظنت  نامزاس  يژتارتسا   اب  یگنهامه  يارب 

دننک و یم  دروخرب  دیدج  ياه  هدیا  اب  ًالومعم  شزومآ ، ماظن  ناراذگ  تسایـس  ناگدنریگ و  میمـصت  دوش . یم  دـیلوت  رگید  ياه  هورگ 
، ور شیپ  رد  ياه  شلاچ  لح  يارب  دـیدج  یـشور  قلخ  ای  هدـیا  نیتسخن  شریذـپ  هک  تسا  نیا  مهم  هتکن  اما  دـنبای . یم  اشگهار  ار  اهنآ 

قیقد یـسررب  دروم  ناسدنهم  هوقلاب  ياه  یگژیو  اب  هدش  يروآون  شزومآ  بسانت  تسا  مزال  سپ  تکرح ، مامت  هن  تسا ، تکرح  زاغآ 
دیما نآ  قفوم  يارجا  هب  ناوت  یمن  دشاب ، هتـشادن  یبسانت  ناسدنهم  ییاناوت  قیالع و  یهاگآ ، شناد ، اب  هدش  دـیلوت  هدـیا  رگا  دریگ . رارق 
يزاس بساـنتم  . 5 . 9[12 .] دریگ رارق  يواکاو  دروم  ییاـهن  نیودـت  زا  لـبق  يروآون  هعاـشا  طـیحم  تسا  مزـال  رگید ، ياـنعم  رد  . تشاد

نیب بسانت  داجیا  دبای . شیازفا  ینف  یملع و  ظاحل  هب  يروآون  رابتعا  ات  ددرگ  یم  شالت  هلحرم  نیا  رد  نامزاس  ياه  یگژیو  اب  يروآون 
دندقتعم رکیموش ،» زرجار و  . » دهد یم  شیازفا  ار  يروآون  شریذپ  لامتحا  ناسدنهم ، ياه  یگژیو  یطیحم و  طیارش  اب  هدش  دیلوت  هدیا 

ندوـب دـیفم  نازیم  زا  ناسدـنهم  كرد  یبـسن :  تیزم      �[13 : ] دـشاب مهم  یگژیو  جـنپ  دـجاو  تسیاب  یم  یـشزومآ  ياـه  يروآون  هک 
یگنهامه يراـگزاس :      �، دـشاب رطاخ  تیاضر  یناـمزاس و  راـبتعا  یتحار ، لـثم  نآ ، شریذـپ  جـیاتن  زا  یعباـت  دـناوت  یم  هک  يروآون 

ياهدـنیارف رد  نآ  زا  يرادرب  هرهب  هناروآون و  يریگداـی  يراوـشد و  نازیم  یگدـیچیپ :      �، دوجوم ياه  شزرا  براـجت و  اـب  يروآون 
لباق يریذپ :  هدهاشم      �، نآ يارجا  زا  لصاح  جیاتن  یسررب  دودحم و  یحطس  رد  يروآون  نومزآ  ناکما  يریذپ :  نومزآ      �، يراک

، يروآون زا  ناربراک  تاکاردا  اب  بسانتم  تسا  مزـال  هدرمـشرب  ياـه  یگژیو  هب  هجوت  اـب  . نآ ناربراـک  يارب  يروآون  جـیاتن  ندوب  سمل 
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یتنـس ياه  شقن  رد  رییغت  . 6 . 9. دوش ظاـحل  نآ  رد  هدرمـشرب  ياـه  یگژیو  نیرتشیب  هک  يا  هنوگ  هب  دـیآ ، لـمع  هب  نآ  رد  یتاحالـصا 
یم افیا  يروآون  دـشر و  هنیمز  رد  یـسدنهم  ینف و  ياه  شزومآ  ماظن  يزاس  تیلباـق  رد  یمهم  شقن  شزومآ ، ریدـم  هک  تسین  یکـش   

عبانم نیمأت  زا  شیب  يراک  دیاب  شزومآ ، ناریدم  اما  دـیآ . یم  رامـش  هب  نشور  ماگ  کی  تاراکتبا ، يارب  بسانم  عبانم  صیـصخت  دـنک .
ياهدربهار رب  هک  یناریدـم  ًامومع  دـننک . يراکمه  نامزاس  ناروآون  اب  راوشد  يدربهار  لیاسم  لـح  يارب  دـیاب  اـهنآ  [ 15 . ] دنهد ماجنا 

هرکاذـم دراو  دـننک  یم  یحارط  ای  هتـسب  راک  هب  ار  اهدربهار  نیا  هک  یناسدـنهم  اب  رمتـسم  روط  هب  دـیاب  دـننک  یم  تراظن  يروآون  نیون 
[، ناسدنهم  ] یلصا ناربراک  رظن  نودب  ًاضعب  ای  دوش و  دنک  راک  تفرشیپ  دنور  ای  هک  ددرگ  یم  بجوم  هدنکارپ  تاسلج  يرازگرب  دنوش .

ياه یگتـسیاش  اه و  تیلباق  تسیاب  یم  یـسدنهم  ینف و  ياه  شزومآ  ماـظن  يراـتخاس  یگداـمآ  . 7 . 9. ددرگ ذاختا  یتایح  تامیمـصت 
لیـسناتپ درکلمع و  یبایزرا  اـت  یلک  ياـهدرکیور  زا  یباـیزرا  نیا  رد  . دـیامن یباـیزرا  يروآون  ياـه  هزوح  هب  دورو  تهج  ار  دوخ  یلعف 

درکلمع و زا  اـه ، يژتارتـسا  فادـها و  زا  نشور  كرد  اـب  شزومآ  ماـظن  اـت  ددرگ  یم  بجوم  اـه  یباـیزرا  نیا  . دوـش یم  هدافتـسا  دارفا 
تیمها لـیلد  هب  دـیامن . هیارا  شیوـخ  ياـه  تیلباـق  هعـسوت  يارب  یلمع  يراـکهار  هتفرگ و  راداـنعم  يدروخزاـب  دوـخ  یلعف  یگتـسیاش 

همانرب هیارا   ورـشیپ ، ياه  نامزاس  رد  . دریذپ یم  ماجنا  تسا  موسرم  هک  يدرکلمع  تیریدم  دنیارف  زا  يادـج  رما  نیا  يراتخاس  یگدامآ 
راکشآار نامزاس  ینف  شناد  ياه  ءالخ  يژتارتسا ، رب  زکرمت  اب  يروآون  تسا . قفوم  يا  هبرجت  يژتارتسا ، هتفای  راتخاس  شور  اب  يروآون 

زا کی  چیه  دوش . هدافتـسا  راب  کی  طقف  بوخ  يا  هدیا  هک  تسین  نآ  زا  رتدب  يزیچ  چیهـشناد  میهـست  یمیت و  راک   . 8 . 9[4 . ] دزاس یم 
يارب شناد  تیریدـم  ماظن  زا  اه  ناـمزاس  زا  يرایـسب  تسین . دـنراد  نآ  ياـضعا  هک  یعمج  شناد  زا  رتدنمـشزرا  ناـمزاس  ياـه  ییاراد 

هک تسا  شناد  تاعالطا و  میهست  تخانش و  رب  لمتشم  يروآون  داجیا  دننک . یم  هدافتسا  نامزاس  رد  شناد  رشن  نداد و  نامزاس  داجیا ،
نیا دنارذگ . رس  زا  ار  یگنهرف  يرییغت  دیاب  اه ، هدیا  میهـست  يوس  هب  یـصاصتخا  شناد  زا  رذگ  يارب  دیایب . دارفا  ریاس  راک  هب  دناوت  یم 

عیزوت نامزاس  رـسارس  رد  دیاب  ندوب  سرتسد  رد  يارب  تاعالطا  شناد : یهدـنامزاس  ( 1: ددرگ لصاح  لیذ  ياه  هویـش  زا  دـناوت  یم  رما 
رابتعا راک  نیا  دـنیامن . دـییأت  رورم و  دـننک ، یم  لاسرا  نارگید  هک  ار  یتاعالطا  دـیاب  هزوح  ره  رد  ناسدـنهم  شناد : هعـسوت  ( 2. دندرگ

، یلصا شلاچ  شناد :  رـشن  ( 3. دـنک یم  هیـصوت  نامزاس  رد  ار  اـهنآ  ياـهدربراک  نیرتهب  هداد و  شیازفا  دوش  یم  رـشتنم  هک  ار  یبلاـطم 
، دریگ رارق  نیریاس  سرتسد  رد  هک  يوحن  هب  تسا ، هدـش  بسک  شناد  اه و  هدـیا  ندرک  دنتـسم  يارب  ناسدـنهم  شزیگنا  ياه  هار  نتفای 

هدافتـسا يروآون  دربهار  زا  هک  ییاه  نامزاس  رد  يراوشد  نیا  اما  تسا . راوشد  نآ  يزاس  هدایپ  لاح  نیع  رد  اـما  هداـس  رایـسب  رکفت  نیا 
.9 . 9[3 .] دنا هدرک  یفرعم  دوخ  يریگدای  دشر و  هجو  کیژتارتسا  تیولوا  ار  شناد  میهـست  یمیت و  راک  نوچ  دوش  یمن  هدید  دـنا  هدرک 
اه شلاچ  نیا  اب  ههجاوم  رد  درک . لح  یتنس  ياهدرکیور  قیرط  زا  ناوت  یمن  ار  هرظتنم  ریغ  ریگارف و  ياه  شلاچ  هزات  لوصا  يوجتـسج 

دوخ دـیاب  شزومآ  ماظن       �، دوش عیزوت  نکمم  دـح  ات  دـیاب  يراک  ياه  میت  درکراـک  تردـق و       �: دوب دهاوخ  رثؤم  لیذ  تامادـقا 
مه رد  هچراپکی  روطب  ار  تباقر  يراکمه و  دـیاب  شزومآ  ماظن       �، دوش عیزوت  دیاب  شزومآ  ماظن  رب  تیمکاح       �، دشاب هد  نامزاس 

يواست هب  یتکراشم و  دـیاب  اه  يراکمه  تیکلام       �، دـشاب ماود  اب  لاح  نیع  رد  فطعنم و  تیاهن  یب  دـیاب  شزومآ  ماظن       �، دزیمآ
ماظن هک  دنتسه  ییاه  تیلباق  ای  تایصوصخ  دجاو  ییاهزیچ  هچ  هکنیا ، لوا  تسا . هارمه  هداس  شسرپ  ود  اب  هزات  لوصا  يوجتـسج  . دشاب
دیاب یتامادـقا  هچ  الاب  يراگزاس  تیلباق  اب  شزومآ  ماـظن  کـی  يزیرحرط  لوصا  نتفاـی  يارب  مودو ، دـیامن ؟ داـجیا  دراد  دـصق  شزومآ 
دیاب هنوگچ  هکددرگ  كرد  هتکن  نیا  دیاب  تیعقاو ، هب  نکش  تنس  ياه  هدیا  لیدبت  يارب  تیعقاو  هب  هدیا  لیدبت  .  10 . 9 دریذپ ؟ تروص 

راک نیا  يارب  دیامن . یم  کمک  عوضوم  نیا  ققحت  هب  ییارجا ، ياه  ماگ  نییعت  دومن . ادیپ  هبلغ  نآ  رب  دش و  هجاوم  دوجوم  ياهدنیارف  اب 
؟�     تسا هنوگچ  یشزومآ  ياه  دنیارف  یلعف  تیعضو       �: دوش هداد  خساپ  ریز  تالاؤس  هب  يروآون  همانرب  ره  عورش  رد  ات  تسا  مزال 
نیا نابطاخم  ؟�      دـنمادک هنیمز  نیا  رد  تیقفوم  ياهرایعم  ؟�      تسیچ رییغت  نیا  زا  فدـه  ؟�      داد رییغت  ار  نآ  ناوت  یم  هنوـگچ 

هچ زا  ؟�      دـنمادک يدورو  تاعالطا  اه و  هداد  ؟�      دـننک یم  تکراشم  دـنیارف  نیا  رد  یناسک  هچ  ؟�      دنتسه یناسک  هچ  دنیارف 
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یم داجیا  ار  یتامیمصت  عون  هچ  دنیارف  نیا  ؟�     دراد دوجو  دنیارف  نیا  رد  یلحارم  ای  عیاقو  هچ  ؟�      دوش یم  هدافتسا  یلیلحت  ياهرازبا 
ریاس هب  دنیارف  نیا  هنوگچ  ؟�     یناسک هچ  يارب  دنوش و  یم  نییبت  هنوگچ  تامیمـصت  ؟�     دنمادک يریگ  میمصت  ياهرایعم  ؟�     دنک
ددرگ هیهت  عفن  يذ  ياه  هورگ  زا  یتسرهف  تسیاب  یم  هلحرم ، ره  تایئزج  يزاسدنتسم  زا  دعب  [3 [ ؟ دوش یم  لصتم  یتیریدم  ياه  متسیس 
همانرب نیودت  هب  هدش  هیارا  ياه  خساپ  دنیامن . یبایزرا  يروآون  شلاچ  يور  ریثأت  رظن  زا  ار  هدـش  رکذ  لحارم  ات  دوش  هتـساوخ  اهنآ  زا  و 

دیاب يروآون  شریذـپ  رد  شزومآ  ماـظن  یلوصا  مادـقایروآون  يارجا  زا  یناـبیتشپ  . 11 . 9. دومن دـهاوخ  کمک  هناروآون  یـشزومآ  ياه 
هیارا اه ، تیامح  نیا  نیرتمهم  زا  یکی  دریذـپ . یم  تروص  یملع  یلاـم و  يرادا ، ياـه  هبنج  زا  تیاـمح  نیا  دریگ . رارق  تیاـمح  دروم 

دوش یم  هداد  شزومآ  یناسک  هب  عقاو  رد  دوش . یم  هیارا  تراهم  داجیا  يارب  اـه ، شزومآ  زا  هلحرم  نیا  دـشاب . یم  مزـال  ياـه  شزومآ 
دنیارف [ 12 . ] تسا لمع » يارب  یهاگآ   » حطـس رد  اه  هرود  نیا  رد  یهاـگآ »  » سپ دـنروآ . لـمع  هنحـص  هب  ار  يروآون  دـنراد  دـصق  هک 

ياه همانرب  هک  اـنعم  نیا  هب  دراد . زاـین  ناـمز  هب  يروآون  هعاشاحالـصا  دروخزاـب و  . 12 . 9. تسا ینابیتشپ  هلحرم  زا  یـشخب  زین  تراـظن 
دنیارف هک  اجنآ  زا  دنزاس . قبطنم  طیحم  اب  ار  دوخ  یلماعت  لاعف و  وحن  هب  دنـشاب  رداق  هک  دـنوش  فیرعت  يا  هنوگ  هب  تسیاب  یم  هناروآون 

تارییغت دوش  در  ای  هلاحتـسا  هکنیا  زا  لبق  هک  دشاب  يا  هنوگ  هب  هعاشا  تیریدم  دیاب  اذـل  تسا ، ینیب  شیپ  لباق  ریغ  ًاساسا  يروآون  هعاشا 
قابطنا يروآون و  رمتسم  ینیبزاب  حالصا و  ناکما  دروخزاب ، دشاب . یم  دروخزاب  ریـسم  یحارط  مزلتـسم  رما  نیا  [ 12 . ] دیامن ادیپ  ار  مزال 

رب زکرمتراظتنا  دروم  ياهدرواتسد  .13. دنک یم  لیهـست  ار  نآ  شرتسگ  شریذپ و  دـنور  دروآ و  یم  مهارف  طیحم  اب  ار  نآ  رتشیب  هچ  ره 
لمع روآون  قالخ و  ياهویـش  هب  هک  دـهدیم  نامزاس  هب  ار   ناـکما  نیا  یـسدنهم ، ینف و  ياـه  شزومآ  ماـظن  رد  هناروآون  ياـه  هماـنرب 

يارجم زا  هک  دنکیم  کمک  شزومآ  ماظن  هب  نینچمه  دنکن . لمع  یلاعفنا  تروص  هب  دوخ  یـشناد  هدنیآ  هب  نداد  لکـش  يارب  هدومن و 
يارب ار  يرتهب  ياهيژتارتسا  هدومن و  باـختنا  ار  ون  ياـههنیزگ  اـی  اـههار  رتیقطنم  رتلوقعم و  رت ، مظنم  ياـه  شور  زا  ندومن  هدافتـسا 
ماظن هب      �: دوش یم  هدرمـشرب  هناروآون  ياـه  هماـنرب  يارجا  زا  لـصاح  ياـیازم  نیرتمهم  همادا  رد  دـیامن . نیودـت  دوخ  درکلمع  دوبهب 

داـجیا دوبهب و  ياهدـنیارف  تیوـلوا  میظنت       �. دومن دـهاوخ  کـمک  شزومآ  رمتـسم  دوبهب  نیون و  ياـهشور  ییاسانـش  رد  شزوـمآ 
تیفیک اـب  مظنم ، يدـنیارف  هب  مظنم  ریغ  يدـنیارف  زا  ار  شزوـمآ  یلماـکت  دوـبهب  ریـسم      �. دزاس یم  ریذـپ  ناـکما  ار  يروآون  گـنهرف 

هب     � دروآ . یم  مهارف ¬ ناسدـنهم  يراک  درکلمع  موادـم  دوبهب  يارب  ار  هنیمز  هار » ¬ هشقن  » داجیا اب      ¬�. دهد یم  ناشن  هتفایدوبهب 
بوچراـچ و ياراد      �. دـهد یم  يرتشیب  تصرف  اه ، يژتارتسا  اب  اـهدرکلمع  يزاـسوسمه  دوخ و  يدـنمناوت  هعـسوت  تهج  ناسدـنهم 

دـشر یملع و  تالوحت  تعرـس  هب  هجوت  اـب      � دـشاب . یم  یـشزومآ  ياه  همانرب  رمتـسم  دوبهب  اهتیلاعف و  عورـش  يارب  یمظنم  دـنیارف 
لاح رد  تادیدهت  دیدج و  ياهتصرف  تارییغت ، هب  ییوگخساپ  ییاسانـش و  تیلباق      �. دیامن یم  داجیا  یـصصخت  یمیت و  راک  يروانف ،

تسایس هیلک  هب      �. دـیامن یم  کمک  راک  يورین  تیفیک  هب  زاـین  یباـیزرا  رد  يروآون  قطنم  تیوقت  هب      �. دنک یم  لیهـست  ار  روهظ 
زاس هدنیآو  یـشنک  تیعـضو  هب  ار  دوخ  یـشنکاو  تیعقوم  نامزاس       �. دشخب یم  ماجسنا  یـشزومآ  ياه  يریگ  میمـصت  اه و  يراذگ 

هلومرف تخانـش ، ریظن  ییاه  تیلباق  دجاو  دنریگ ، رارق  هدش  يروآون  ياه  شزومآ  هخرچ  رد  هک  یناسدـنهم  نینچمه  . دـیامن یم  لیدـبت 
رد الاب  شناد  بسک  ، یشیامزآ ياه  شور  يارجا  رد  بسانم  هبرجت  يا ، هفرح  یقالخا و  تادهعت  كرد  یـسدنهم ، لیاسم  لح  ندرک و 

ياه تیلاعف  يارجا  يارب  مزال  هنیمز  داجیا  قایتشا و  دنمـشوه ، قـالخ و  رکفت  هیحور و  نتـشاد  ، دوخ صـصخت  هب  طوبرم  ياـه  يرواـنف 
یلک ياهخـسن  نآ  تیقفوم  يارب  ناوتیمن  يروآون ، ياه  هماـنرب  عونت  یگدرتسگ و  هب  هجوت  اباهداهنـشیپ  .14[8 . ] دوب دنهاوخ  یشهوژپ 

دامتعا     �، هناروآون ياههمانرب  داجیا  رب  زکرمت      �: ددرگیم هئارا  ریز  ياهداهنـشیپ  هلاقم ، عوضوم  هب  هجوت  اب  لیلد  نیمه  هب  دـیچیپ و 
یـصصخت و ياه  هورگراـک  لیکـشت  اـب  یـشزومآ  ياـهتیولوا  نییعت      �، یملع نـالک  ياـههمانرب  دربـشیپ  یحارط و  رد  ناروآوـن  هـب 

يارب مزـال  تاـناکما  يروآ  مهارف      �، شهوژپ شزوـمآ و  شخب  ود  نـیب  کـیناگرا  طاـبترا  داـجیا      � ناسدـنهم  ، یملع  تکراشم 
رب ناـمزاس  فلتخم  ياـه  شخب  نیب  بساـنم  تـالماعت  يرارقرب      � راک ، دـنیارف  رد  دوخ  یملع  ياـههتفای  زا  يدـنمهرهب  رد  ناسدـنهم 
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نیا رب  یفاک  ياههجدوب  صیصخت  بسانم و  تازیهجت  تاناکما و  اب  یـسدنهم  ياه  شزومآ  هعـسوت      �، ییاناد رب  ینتبم  يوگلا  ساسا 
ياه تیلاـعف  مهـس  شیازفا  يارب  شـالت      �، زور شناد  يرواـنف و  هب  طوبرم  تاـعالطا  هب  بساـنم  عیرـس و  یباـیتسد  ناـکما      � رما ،

تـسایس یملع و  ياهتسایـس  نایم  دنویپ  شزومآ و  يداصتقا  شقن  هب  هجوت      �، روشک یـسدنهم  تاعالطا  شناد و  دیلوت  هب  فوطعم 
زا يرادرب  هرهب  رد  یعاسم  کیرشت      � [ 14 ، ] هناروآون ياههمانرب  زا  تیامح  روظنم  هب  یشزومآ  ياه  هجدوب  شیازفا      �، یتعنص ياه 

تاظن ندرپس      �، ناسدنهم یملع  ياهصـصخت  اهییاناوت و  ساسارب  اه  تخادرپ  ماظن  حالـصا      �، يرازفا مرن  يرازفاتخـس و  عبانم 
ریظن ییاهداهنشیپ  يروآون ، داجیا  يارب  هنیمز  هعسوت  روظنم  هب  نینچمه  ، طبترم یشناد و  دارفا  هب  یصصخت  تاسسؤم  زکارم و  درکلمعرب 

زا یلام  ياه  تیامح  یخرب  ماجنا  روآون و  ناسدنهم  هب  کمک  ، اه شزومآ  ندرک  دـنم  تهج  ترورـضو  تدـم  زارد  ینامز  قفا  نتـشاد 
ياه ماظن  هب  رتشیب  لالقتسا  ياطعا  ناسدنهم ،  یـصصخت  ياه  شزومآ  يزاس  ینغ  یـشزومآ ، تاراکتبا  تسکـش  زا  تعنامم  يارب  اهنآ 

. دنشاب یم  یسررب  لباق  یشزومآ ، ياه  يروآون  نابطاخم  تارظن  هب  هجوت  نامزاس و  حطس  رد  عقوم  هب  بسانم و  یناسر  عالطا  شزومآ ،
ياه يروآون  دنور  هدیدرگ و  عفر  تالکشم  مامت  اهنآ ، نتسب  راک  هب  اب  دوریمن  عقوت  یلو  دنتسه  رثؤم  هدرمـشرب  يراکهار  هچرگا  [16]

رد شالت  تسا . یـسررب  لباق  زین  یـشزومآ  دعب  زا  ریغ  يرگید  داعبا  زا  رما  نیا  هک  ارچ  دـبای . تسد  نکمم  حطـس  نیرتالاب  هب  یـشزومآ 
نیمأت ناسدـنهم و  یملع  ياهزاین  نیمأت  یلغـش ، یـشزومآ و  ياه  تصرف  شیازفا  دوبهب و  هار  زا  طقف  یـصصخت  ياهدوبمک  عفر  تهج 

رد لاعف  روضح  يارب   مزال  ياهقوشم  یناور و  ياههزیگنا  ناسدنهم ، يارب  دیاب  دوب . دـهاوخن  نکمم  نامزاس  یـسایس  يداصتقا و  تابث 
ینامزاس و شنیب  تیوقت  ندوب ، دیفم  ساسحا  داجیا  ًالثم  درک . هئارا  ینوگانوگ  ياههویـش  هب  ناوتیم  ار  قوشم  نیا  دوش . داجیا  اه  هرود 

هزیگنا داجیا  ياه  شور  نیرت  هتـسجرب  زا  يراک  تلزنم  تمرح و  ظفح  یلغـش ، تباقر  نازیم  شیازفا  نامزاس ،  هعـسوت  رد  نتـشاد  شقن 
داجیا يارب  مزال  ییاناوت  بسک  . دننک زیامتم  ناشیابقر  زا  ار  دوخ  ات  دـننک  یم  شالت  هفقو  یب  یتعنـص  ياه  نامزاسیریگ  هجیتن  . 15. تسا

ياهراشف نایرتشم ، دایز  تاراظتنا  داـصتقا ، ندـش  یناـهج  . تسا يروآون  دـصاقم  يارب  شناد  ياـه  ییاراد  هنادنمـشوه  دربراـک  زیاـمت ،
هتفرگ و دای  نارگید  زا  رت  عیرـس  يروآون ، رادـمرد  تکرح  اب  ات  دزاس  یم  باجم  ار  نامزاس  هک  دنتـسه  یمئالع  اه  نیا  دـننام  یتباقر و 

شزومآ ندوب  روآون  نازیم  هب  یتعنـص ، ياه  نامزاس  ییایوپ  يراگدـنام و  طرـش  هک  دوب  نآ  هلاقم  نیا  يروحم  عوضوم  . دـیامن تکرح 
مهف هب  نآ  لوصح  دهدیمن و  تسد  هب  ینیمضت  يریگدای ، حیحص  تیریدم  نودب  طرش ، نیا  هچ  رگا  دراد . یگتسب  اهنآ  یـسدنهم  ياه 
ياه شلاچ  اب  هجاوم  رد  ددـعتم  ياه  لح  هار  ندرک  هبرجت  درکلمع و  رتالاب  حوطـس  هب  یبایتسد  يارب  نامزاس  نتخاس  اـناوت  رد  يروآون 

هب لیامت  ، نامزاس رد  كرتشم  نامرآ  دوجو  دیدرگ . دـهاوخن  داجیا  روحم  ییاناد  نامزاس  ًاعطق  زین  نآ  نودـب  یلو  دراد ، یگتـسب  یتباقر 
رگید زا  یناهج  ياهرازاب  رد  تباقر  دیدشت  نایرتشم و  هتساوخ  حطـس  شیازفا  ، یتنـس تیریدم  زا  تیاضر  مدع  ، اهراتخاس رد  ینوگرگد 

.1 عجارم     تفرگ . رارق  یـسررب  دروم  یـسدنهم  ياه  شزومآ  رد  يروآون  تیریدم  دـنیارف  نیودـت  رد  نآ  تارثا  هک  تسا  یتاعوضوم 
Thompson.L . 13782 ، 1 هرامش لوا ، لاس  ناریا ، یسدنهم  شزومآ  همانلصف  " ناریا ، رد  اهزاین  یـسدنهم و  شزومآ  ،" زیورپ ، یماود
.john, strategic management, second edition, Alden press oxford, 19933. Butler.R.J,
managing innovation, controlled chaos, Harvard business review, (may-June), 20064.
Branson.John, speaking at the balanced scorecard collaborative confenence on human

هاـم 13786. رذآ  هرامـش 8 ، تیریدم ، هعـسوت  همانهام  " يروآون ، دـیجم "، یلباک ، دیـشر  . capital, Naples, Florida, 20025
Thomas A. Stewart, intellectual capital: the new wealth of organizations, New York:

لاس ناریا ، یـسدنهم  شزومآ  همانلـصف  " ناریا ، رد  يژرولاتم  یـسدنهم  شزومآ  يارب  یلدم  زیورپ "، یماود ، .Doubleday, 19987
تاراشتنا نارهت :  ناراکمه ، يربکا و  نیـسح  همجرت  " يژتارتسا ، هشقن  ، " دـیوید نوترون ، تربار و  ، نـالپاک . 13848 هرامش 26 ، متفه ،

دمحم تیادـه و  لامک  ظفاح  همجرت  " هدـنریگدای ، نامزاس  قلخ  ناـمرف : نیمجنپ  ، " رتیپ ، هگنـس .  13849، انایرآ یتعنـص  شهوژپ  هورگ 
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سابع يدـیجم و  ریگناـهج  همجرت  "؟ تسیچ ، يژتارتسا  ، " لـکیام ، رتروپ .137610، یتعنـص تیریدـم  نامزاس  تاراشتنا  نارهت : نشور ،
همانلصف " یـسدنهم ، شزومآ  رد  یتیبرت  ياهیگژیو  ،" دومحم ، یبوقعی .138311، اسر یگنهرف  تامدخ  هعـسوت  تاراشتنا  نارهت : ایوپرهم ،

"، ناریا شرورپ  شزومآ و  ماظن  رد  يروآون  هعاشا  يارب  ییوگلا  ، " دمحم ، ینسح .137812 ، 1 هرامش لوا ، لاس  ناریا ، یسدنهم  شزومآ 
ناـیم یتفاـیهر  يروآوـن : شناــسر  ، " فا رکیموـش . ما ، . زرجار .138513 هرامـش 15 ، مـجنپ ، لاـس  یـشزومآ ، ياـه  يروآوـن  همانلـصف 

Carneiro.Alberto, the role of . 137714 زاریـش ، هاگـشناد  زاریــش : ییاـنف ، بلاـطوبا  یمرک و  هللااـتزع  هـمجرت  " یگنهرف ،
intelligent resources in knowledge management, journal of management, vol. 5, no.4,
.16 1384 هرامـــش 49 ، تیریدـــم ، تاــعلاطم  همانلـــصف  " يروآوــن ، يارب  یهدـــنامزاس  ، " اـــضردومحم یلیعامـــسا ، . 200115
هرامـش 15، مجنپ ، لاس  یـشزومآ ، ياه  يروآون  همانلـصف  " یـشزومآ ، ياـه  يروآون  يورارف  ياـه  شلاـچ  یـسررب  ،" یـضترم ، یقطنم

. تسا هدیسر  پاچ  هب  زییاپ 1388  هرامش 43 ، ناریا ، یسدنهم  شزومآ  همانلصف  رد  هلاقم  نیا  1385

ریگارف یسدنهم  زاب 

نیرتمهم زا  یکی  نیوراد : یلاتیجید - يایند  اـب  راـک  بسک و  یگنهاـمه  ریگارف ، یـسدنهم  زاـب  باـتک : هصـالخ  یپمچ  زمیج  هدنـسیون :
عماوجرد « يا هکبـش  داـصتقا   » يریگیاـپ ، تسا هدرک  ینوـگرگد  شوـخ  تسد  ار  رـشب  يداـصتقا  یگدـنز  هک  ریخا  ياـهلاس  ياهدادـیور 

زاب  » يابیز مان  مرتحم  مجرتم  تسا . هدش  هتشون  یپمچ  زمیج  ملق  هب  هک  تسا  یسدنهم  زاب  هنیمزرد  باتک  نیرتدیدج  رـضاح  باتک  . تسا
يا هکبش  داصتقا  رد  ار  روحمدنیآرف  هاگدید  ندرک  هدایپ  یگنوگچ  ریگارف » یـسدنهم  زاب  .» تسا هدیزگرب  نآ  يارب  ار  ریگارف » یـسدنهم 

عیزوـت ناگدـننک ، دــیلوت  ، ناگدــننک نیماـت  زا  لکــشتم  ییاـه  هکبــش  لیکــشت  زمر  هار و  ریگارف )  یــسدنهم  زاـب  دــنکیم ( . حیرــشت 
يرتشم يارب  رتشیب  تیاضر   ندروآ  مهارف  هب  تیاهن  رد  يراکمه  نیا  هک  يروط  هب  دهدیم . حیضوت  ار  نابیقر  یتح  نایرتشم و  ، ناگدننک

. دنک یم  هصالخ  يرتشم  يارب  ینیرفآ  شزرا  هنیزه و  شهاک  لماع  ود  ار  ریگارف )  یسدنهم  زاب  یلصا ( فادها  یپمچزمیج  دوش . رجنم 
یپمچ زمیج  هدنسیونیلاتیجید : يایند  اب  راک  بسک و  یگنهامه  ریگارف ،  یسدنهم  زاب  باتک : مانینامیرف  نابراس  يدهم  یـسیون :  هصالخ 

X-engineering the: یلـــــصا ناوــــنعداژن  ییاــــضر  اضرلادــــبع  رتــــکد  مجرتــــم :  champy, james 1942
x-44-7092- کــــــباش :     corporation:reinventing your business  in the digital ege.2002

یسدنهم .1. اـپیف تاـعالطا  ساـسارب  یــسیون  تـسرهف  964                                                              ISBN 964-7092-44-X
، اضرلادبع ، داژن ییاضر  . فلایـسانش يرتشم  . 4 راک . بسک و  ياه  هکبـش  .3 يرتویپماک . ياه  هکبـش  راـک - بسک و  .2 تیریدم ) ) ددجم
87/58HD                                           /2ب8چ. رترب ياهتکرـــش  زار  زمر و  رد  یـــشهوژپ  : ناوــنع ج. ناوــنع . ب. مجرتــم . -1319
208      1383، ارف : رشانم 83-41462 ناریا                                                       یلم  هناـــــخبتک  4063/658                        13683
-1: شورفو شخپ  نــفلت  14347 یتسپدـک ، 1/1156 كالپ ، یعاس كراـپ  یلامـش  علـض  لـباقم  ، رـصع یلو  ناـبایخ  ، نارهت : یناـشنهحفص
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اواج نتخاس  لاعف  هب  زاین  امـش  اهنآ  هدهاشم  تهج  دنا ، هدش  تظفاحم  همانزره  ياهتابر  زا  يریگولج  تهج  لیمیا  سردآ  <script>/
 > !-- دیراد تپیرکسا 

) '> /'  ( document.write

<'  ( document.write( 'span
//-- <

اب هک  دـنهد  همادا  یگدـنز  هـب  دـنناوتیم  ییاـه  نآ  . دـننام یم  یقاـب  هـک  دنتـسین  اـه  هنوـگ  نـیرت  دنمـشوه  نیرتیوقرـشان و  <script>/
شوخ تسد  ار  رـشب  يداصتقا  یگدـنز  هک  ریخا  ياهلاس  ياهدادـیور  نیرتمهم  زا  یکینیوراد  دـنوش     . راگزاس  طیحم  ياه  ینوگرگد 

ملق هب  هک  تسا  یسدنهم  زاب  هنیمزرد  باتک  نیرتدیدج  رضاح  باتک  . تسا عماوجرد  « يا هکبش  داصتقا   » يریگیاپ ، تسا هدرک  ینوگرگد 
« ریگارف یـسدنهم  زاـب  .» تسا هدـیزگرب  نآ  يارب  ار  ریگارف » یـسدنهم  زاـب   » ياـبیز ماـن  مرتـحم  مجرتـم  تسا . هدـش  هتـشون  یپـمچ  زمیج 

هکبـش لیکـشت  زمر  هار و  ریگارف )  یـسدنهم  زاب  دنکیم ( . حیرـشت  يا  هکبـش  داصتقا  رد  ار  روحمدـنیآرف  هاگدـید  ندرک  هدایپ  یگنوگچ 
نیا هک  يروط  هب  دـهدیم . حیـضوت  ار  ناـبیقر  یتـح  ناـیرتشم و  ، ناگدـننک عیزوت  ناگدـننک ، دـیلوت  ، ناگدـننک نیماـت  زا  لکـشتم  ییاـه 

ود ار  ریگارف )  یـسدنهم  زاب  یلـصا ( فادـها  یپمچزمیج  دوش . رجنم  يرتشم  يارب  رتشیب  تیاضر   ندروآ  مهارف  هب  تیاهن  رد  يراکمه 
نم رمه و  لکیام  هک  یماگنه  ؟ نونکاارچ ارچ ؟ یسدنهم  زاب  لصف 1 . دنک یم  هصالخ  يرتشم  يارب  ینیرفآ  شزرا  هنیزه و  شهاک  لماع 

ینوگرگد اب  ینارود  هب  داصتقا  يایند  هک  میدـش  هجوتم  میدروآ  ، دـیدپ  ار  اهتکرـش ) هراـبود  یـسدنهم  ) شورفرپ باـتک  لاـس 1993  هب 
دید اب  اهتکرـشزا  يرایـسب  . دـننک هدامآ  هزات  عضو  هب  ییوگخـساپ  يارب  ار  دوخ  رتدوز  هچ  ره  دـیاب  اهراک  بسک و  هداـهن و  اـپ  نیگمهس 
راک راتخاس  : دوب نینچ  ام  مایپ  . دندزیم اپ  تسد و  هدش  شخب  شخب  ياه  هرادا  اهدحاو و  باقرغ  رد  ، ییارگ هفیظو  رب  زکرمت  يراصحنا و 

هک ییاهتیلاعف  هعومجم   ] اهدنیآرف هب  هجوت  شفده  -و  میداد ناونع  ( ددجم یـسدنهم  ) یـسدنهمزاب هک  يزیچ  - دومن یحارط  ون  زا  دـیاب  ار 
يدنمشزرا ياهییاراک  جیاتن و  هب  یسدنهمزاب  . دشاب یم  لقتسم  ياه  هرادا  اه و  هفیظو  ياج  هب  مجرتم ] . دسرب دنـسپ  يرتشم  هجیتن  کی  هب 

هداد شیازفا  ار 30 % يرو  هرهب  نونک  اـت  لاس 1993  زا  یـسدنهم ،  زاب  هب  نتخادرپ  هیاس  رد  اضف  اوه - تعنـص  لاـثم  يارب  . تفاـی تسد 
يوآداـی دـیاب  هک  یمهم  یگژیو  دوـش             . یم  شرازگ   – هناـیار تخاـس  اـت  هتفرگ  همیب  زا   – رگید عیانـص  زا  جـیاتن  نیمهو  تسا . 

يایازم هک  مینک  يراک  دیاب  . تفر یمن  نوریب  نامزاس  يراوید  راهچ  زا  بلغا  نآ  ریثات  هک  دوب  یسدنهم  زاب  لمع  هزوح  تیدودحم  ، دوش
ناگدننک نیمات  ، نایرتشم ، نانکراک ، ناریدم هکلب  ، تکرش کی  نارادماهـس  اهنت  هن  ( – stakeholders) نارب هرهب  همه   یسدنهم ، زاب 

رتشیب هچ  ره  یگتـسبمه  هب  زاین  نیون ، داصتقا  نشخ  راوشد و  تیعـضو  دوش    . لماش  زین  ار  رثوم - يراک  ياه  هورگ  اهنامزاس و  رگید  و 
رگیدـکی هب  همه   دـهد و  همادا  دوخ  راک  هب  اوزنا  رد  دـناوت  یمن  ییاهنت  هب  یـشخب  چـیه  دزاـسیم . ناـشن  رطاـخ  اـم  هب  ار  اـهراک  بسک و 

يارب ار  باتک  نیا  . دشاب یم  اضعا  کت  کت  تمالس  ورگ  رد  نآ  لماک  یتسردنت  هک  یمدآ  ندب  ياضعا  دننامه  دنا . هدیدرگ  خهتـسباو 
زاب هک  لاح  رد  . میا هتـشاگن  لباقتم  یگتـسباو  و  یگتـسویپ   هبزاـین  هنیمز  نیمه  هزاـت و  ياـه  شلاـچ  اـب  ییوراـیور  رد  ناریدـم  هب  يراـی 
هار ریگارف  یـسدنهم  زاب  درکیم ، دزـشوگ  ناریدـم  اـب  راـک  ياهدـنیآرف  درگ  رب  اـهتیلاعف  یهدـنامزاس  شور  ددـجم ) یـسدنهم  ) یـسدنهم

ناکیرـش شقن  رد  ) اهتکرـش هک  یماگنه  دـهدیم . ناـشن  ار  یناـمزاس - ناـیم  ياـهزرم  زا  رذـگ  ناـمزاس - زا  نوریب  هب  اهدـنیارف  شرتسگ 
زاب . تسین هتخاس  ییاهنت  هب  مادک   چیه  زا  هک  دنبای  یم  تسد  يا  هزات  يدنمناوت  هب  دـننک ، هچراپکی  ار  دوخ  ياهدـنیآرف  دـنناوتب  ( نیدامن

هب اهتکرش  رگیدمه و  هب  اهراک  بسک و  ندز  دنویپ  رد  زور  يروانف  زا  رادروخرب  ياهدنیآرف  يریگ  راکهب  شناد  ورنه  ، ریگارف یـسدنهم 
يرورـض رتشیب  ار  فرژ  ینوگرگد  نیا  هچنآ  دشابیم          . نارب  هرهب  همه  يارب  هدرتسگ   ینیرفآ  شزرا  يزاسهب و  روظنم  هب  نایرتشم ،

تهناـمزاس و ناـیم  طـباور  شیازفا   هـب  ور  ییاراـکان  داـصتقا و  ندـش  یناـهج  زا  یــشان  هزاـت  یتباـقر  ياـهراشف  ندــش  هارمه  دزاـسیم ،
نایم نیا  رد  ار  هتسباو  ياه  يروانف  تنرتنیا و  نوچمه  یـسرتسد  لباق  دنمناوت و  رایـسب  هناسر ي  شقن  دیدرت ، یب  دشاب . یم  ناشنایرتشم 
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هب ار  یناهج  ياهزرم  همه  نتـسکش  تن ،  رتنیا  دننام  هک  تسا  یناونع  هئارا  ریگارف ، یـسدنهمزاب  زا  نم  روظنم  تفرگ . هدـیدان  ناوت  یمن 
يدوبهب زاس  هنیمز  هدوب و ه  مه  ياتسار  رد  ریگارف » یـسدنهم  زاب   » و یـسدنهم » زاب  . » دزاس یندش  بو »  » میـس نوب  شنکاو  شنک و  کم 
اهتیلاـعف يا  هشیر  يزاـس  نوگرگد  یـشیدنا و  زاـب  دـنمزاین  روحم و  دـنیآرف  فراـکهار  ود  ره  دـشاب .  یم  ناـمزاس   درکلمع  ریگمـشچ 

- يرو هرهب  ، تعرس ، تیفیک ندرب  الاب  اه و  هنیزه  ریگمشچ  شهاک  ینامزاس - نورد  (« ددجم یسدنهم  «) یسدنهم زاب  لمع « هزوح  دنتسه .
یم رارق  فده  ار  نایرتشم –  ، ناکیرـش ، ناگدـننک نیمات  ، اهتکرـش نایم  ینامزاس –  نایم  روما  يزاسهب  « ریگارف یـسدنهم  زاب   » یلو تسا .

نومنهر ددـجم ) یـسدنهم   ) هب نتخادرپ  هب  زاـین  هب  ار  اـم  هک  يدـیلک  لـماوع  زا  یکی  « ریگارف یـسدنهم  زاـب   » اـت یـسدنهم » زاـب   » زا . دـهد
دنیآرف يو  هتفگ  هب  دوب .  ههد 1980  ینایاپ   ياهلاس  رد  همیب  مهم  ياهتکرـش  زایکی  لماع  ریدم  يا   هرواشم  کمک  تساوخرد  ، دـیدرگ

دوب نیا  رتمهم  هتکن  وا  دید  زا  دیـشک ، یم  ازارد  هب  هام  کی  کیدزن  باصحتوص ،  نداتـسرف  لیوحت و  هلحرم  ات  رمع  همان  همیبکی  رودص 
یـسرب ماجنا  ات  زاغآ  زا  ار  تیلاعف  نآ  لحارم  هیلک  ! « مهدب ندـش  نامیـش   ÷ يارب يدایز  تصرف  نینچ  توافتیب ، يرتشم  هب  مهاوخ  یمن  » 

درادناتـسا هدامآ و  همان  همیب  ياهدـنب  دراومزا و  يرایـسب  اریز  دیـسریم . هقیقد  هب 10  اهنت  همان  همیب  لاـسرا  دـیلوت و  یعقاو  ناـمز  میدرک .
دحاو و هدراهچ  نایم  تسیابیم  راک  هک  دوب  نیا  هلاسم  تفرگیم . تروص  راکدوخ  ياه  هاگتسد  اب  مه  تکرش  ياهتیلاعف  رتشسب  دنتـسه و 

ییاهر هار  اهنت  دـشیم                        . نآ  ییاهن  ماجنا  نامز  ندـش  ینـالوط  بجوم  یهار ، ناـیم  ياـهیلطعم  ددرگب و  یـصصخت  هرادا 
ات زاغآ  زا  هچراپکی  هزیکاپ و  نشور ، دـنیآرف  کی  شنیرفآ  یحارط و  دـیلوت و  طـخ  رـسارس  ندرک  هداـیپ  يراـتفرگ ، نیا  زا  ناـم  يرتشم 

یتسردنت  نیمات  نامزاس  رالات  رد  هک  یماگنه  لاسناتسبات 2000، رد  دعب  ههد  کی  . دش هداز  یسدنهم » زاب   » هنوگ نیدب  و  دوب - راک  ماجنا 
زا شیب  یلام  رتافد  دیهج . ما  هشیدنا  رد  دوخ ، فلـس  دننامه  ریگارف » یـسدنهم  زاب  عادبا « رگخا  مدوب  هتـشن  دراوراه  هاگـشناد  هب  هتـسباو 

هنیزه يریگیپ  يارب  يدنم  ماظن  شور  هار و  نایاتمهرگید  دننام  نامزاس  و  دنداد . یم  ناشن  ار  هدـشن   يریگیپ  تابلاطم  رالد  نویلیم   100
لاس نایاپ  رد  ناوتیم  هنوگچ  دوب . نآ  راک  همادا  نامزاس و  تاجن  دح  رد  دـیدج   لماع  ریدـم  رکیب  تاراظتنا  . تشادـن دوخ  ياضعا  اه و 

نیمات ياهنامزاس  زا   يرایـسب  شور  هب  دنتـسناوت  یم  شهارمه  هزات  میت  رکیب و  دـش  ؟ هاگآ  راک  بسک و  یعقاو  جرخ  لـخد و  زا  یلاـم 
نیرترب هئارا  ناـهاوخ  ناکـشزپ  نیا  یلو  دـننزب  . تسد  لـقا  دـح  درادناتـسا و  یتامدـخ  هضرع  اـه و  هنیزه  هدرتـسگ  عـطق  هـب  یتسردـنت 

زین زکارم  رگید  رد  یکـشزپ  تامدخ  هدیچیپ  يامعم  يارب  يا   هراچ  هار  لابندب  و  نامزاس   ياضعا  هب  دوخ  یبرجت  یملع و  ياهیدنمناوت 
 ، هنیزه نوب  درک ؟ هضرع  يرتهب  تروص  هب  ار  تامدخ  ناوت  یم  هنوگچ  اهشسرپ : دوب         . هتخادنا  هرطاخم  هب  ار  تعنص  لک  هک  دنبایب 

رهرد نامزاس  ياضعا  ارچ  دربیم ؟ نامز  لاس  کی  ات  یهاگ  اهناتـسرامیب  ناکـشزپ و  ابباسح  هیوست  ارچ  دیمهفار    ؟ نامرد  هدزاب  هجیتن و 
ینامرد زکارم  رگید  رایتخا  رد  ناشدوخ - هزاجا  اب  هتبلا  ار -  ءاضعا  نارامیب و  تاـعالطا  میناوت  یمن  ارچ  دـننک ؟ رپ  مرف  دـیاب  هزاـت  دروم 

ياه هنیزه  نیا  ناوت  یم  هنوگچ  دنتـسه ؟ يرارکت  فلتخم  زکارم  رد  يرادا  ياـه  هنیزه  هب 35 % کیدزن  ارچ  میراذـگب ؟ داد  رارق  فرط 
رگید دننامه  دوبن و  لقتـسمو   دودحم  نامزاس  کی  دراوراه  نوچ  دومن                    . فرـص  ینامرد  روما  رد  میقتـسم   ار  هدزاب  نودب 
رتارف یمادقا  هب  دنک  راک  نایاتمه  ناکیرش و  رگید  اب  هی  وس  دنچ  تاطابترا  تاعالطا و  لدابت  زا  هکبـش  کی  رد  تسیابیم  ینامرد   زکارم 

لقتـسم نامزاس  نیدنچ  يرادا  یتایلمع و  ياهزرم  زا  رذگ  دـنمزاین  دراوراه  لکـشم  لح  . تشاد زاین  ددـجم ) یـسدنهم   ) یـسدنهمزاب زا 
تـسد هراچ  هار  دـیامن . يرگنزاب  یلک  هب  همیب ، ياه  هسـسوم  ،و  اهناتـسرامیب ، ناکـشزپ نانکراک ، ، اضعا اب  دوخ  يراک  طباور  دـیاب  .و  دوب

ياـه يراـی  زا  يرادرب  هرهب  اـهدربهار و  رییغت  لقتــسم ،) ياـهنامزاس  زرم  زا  رذــگ  اـب  یناـمزاس ( نـیم  ياهدــنیارف  ینوـگرگد  هـب  ندز 
نیا دـیلک  تشاد . زاـین  هزاـت  ینیفآزاـب »  کـی «  هب  یتسردـنت  نیماـت  تعنـص  دوب  . تاـعالطا  تن و  رتـنیا  ناوـترپ  يرواـنف  هنادـنمتواخس 

هب هجوـت  نودـب  دـمآ  مرظن  هـب  زور  نآ   . مـیا هدـیمان  « X-ENGINEERING- ریگارف یـسدنهم  زاـب   » هک تسا  يراـک  هار  ینیرفآزاـب 
يزاسهب رد  درب  رود  تاطابترا  تن و  رتنیا  نیون  يروانفزا  ناوت   یم  یگدرتسگ  هچ  اب  عیانـص   اهتکرـش و  ییایفارغج  ینامزاس و  ياهزرم 

یمیهافم  زور  نآ  ات  هک  يزاجم ») ) نیدامن ياهتکرش  و «  يا »  هکبـش  داصتقا   » هب میتسناوت  یم  هار  نیا  زا  دومن . هدافتـسا  اهراک   بسک و 
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راکـشآ هک  يرگید  هتکن  میناش                                                                      . وپب  لمع  هماج  دـندمآ  یم  رظن  هب  هتخانـشان  یهتذ و 
یطابترا ياه  يروانف  کمک  نودـب  ار  اهتیلاعف   زا  یخرب  ناوت  یم  یـسدنهم » زاـب   » رد دوب . تنرتنیا  دربراـک  يارچ  نوچ و  یب  زاـین  دـش ،

ریذپان زرگ  نآ  زا  هدافتسا  دنک و  یم  لمع  اهراک  بسک و  باصعا  هلسلس  دننامه  تن  رتنیا  ریگارف  یسدنهم  زاب  رد  یلو  داد  ناماس  نیون 
. دیجنس هنایار  دوخ  ای  يا ،  هتسه  يژرنا  زوس ، نورد  ياهروتوم  قرب ، عارتخا  اب  ناوتیم  ار  تن  رتنیا  تیمها  تسا                                  .

اهنت هن  هدـیدپ  نیا  تخاس . دـهاوخ  نوگرگد  یلک  هب  ار  اـهنامزاس  یتاـیلمع  شور  ناـنب و  هک  تسا  رـضاح  اـج  همه  يا  هکبـش  تن  رتنیا 
نوگرگد يروانف و  کـمک  هب  هک  یتاـیلمع  ياـه  ییوج  هفرـص  زا  هنومن  دـنچ  . دـشاب یم  لوحت  ناوترپ  لـماع  دوخ  هکلب  لوحترگیراـی ،

وربور اه  هتـسب  يریگیپ   رد  سامت  اب 600،000  مک  تسد  هنازور  سرپسکالاردـف  تسپ  تکرـش  اهدـنیارف -                           .  يزاس 
هنیزه تکرش و  یتنرتنیا   تیاس  کمک  اب  يرتشم  دوخ  نونکا  ار  راک  نیا  تسا . رالد  دروم 14/2  ره  رد  ینفلت  يریگیپ  هنیذه  دشاب . یم 

رالد يرفن 128  هب  انامویه »  » یتشادهب تامدخ  تکرش  رد  یلنسرپ  هدنورپ  لیکشت  و  تاعالطا   تفایرد  هنیزه  دهد -. یم  ماجنا  تنـس   4
ماظن رد  اهکناب  دـنا -. هدرب  ـالاب  ربارب  ار 2133  يرو  هرهب  هتفای و  شهاـک  تنـس  هب 6  هنیزه  نیا  طخرب »  » دـنیارف کمک  هب  دـش . یم  غلاـب 

، رالد  25/1 يروضح تروص  هب  يرتشم  ره  دتس  داد و  هنیزه  دنتفای . تسد  ياهدروآداب  تورث  ریگمشچ و  ییوج  هفرص  هب  یکینورتکلا ،
تاغیلبت ای  کینورتکلا  تسپ  ياهمایپ  لاسرا  رد  ار  تنرتنیا  تردق  دشابیم . تنـس  یتنرتنیا 2  تیاس  کمک  هب  تنـس و  نفلت 24  قیرط  زا 

دشاب                       . یم  تباقر  اهتیلاعف و  سفن  ینوگرگد  لاح  رد  تنرتنیا  دـید . دـیاب  یتایلمع  ياه  ییوج  هفرـصرد  هکلب  یناگرزاب 
اهتکرـش ياه  هنیزه  نیرتکرزبزا  یکی  داصتقا                                  :) رد  لبون  هزیاـج  هدـنرب  )Ronald Coas ساوک دلانور           

عنام نیا  زورما  يا  هکبـش  داصتقا  رد  دنهدب . ماجنا  ناشدوخ  ار  اهراک  رتشیب  ات  دنراچان  ور ؛ نیازا  دـشابم . ربتعم  بسانم و  ناکیرـش  نتفای 
تعیبط هک ؛ نیا  سکوداراپ ) ) هزاسان دنیامن . تفایرد  شاهدـنهد  ماجنا  نیرتهب  زا  ار  یتمدـخره  دـنناوت   یم  اه  نامزاس  و  هدـش   فرطرب 
تکرـش  » هزاوآ رپ  ناراذـگ  ناینبزا   Danny Hills زلیه یند  . دـنکیم راداو  نابیقر  اب  رتشیب  تکراـشم  هب  ار  اـم  ، ینونک ياـیندرد  تباـقر 

مـشچ هب  ار  « e.Cimmerce – یکینورتـکلا یناـگرزاب   » اهتکرـش همه  «:         Thinking Machine  Corp- نیشم گنیکنیت 
. ما هدـیمان  ناراوس » نیـشام  هزیو  يا  هزاـت  هرجنپ  ندوـشگ « ار  هشیدـنا  نیا  نم  دوزفا . ینوـنک  ياـهتیلاعف  هب  ناوـت  یم  هک  دـنرگنیم  شخب 

لح ار  هلئـسم  دوخ  نامگ  هب  و  دنداد   بیترت  نانآ  هزیو   شورف  هرجنپ  کی  اه  هاگـشورف  زا  يرایـسب  دـش ، ریگ  همه  وردوخ  هک  یماگنه 
ياه هچرازاب  هموح و  هب  اهرهـش  زکرم  زا  ار  نا  لحم  درک و  نوگرگد  رـسارس  ار   دـیرخ  تداـع  شور و  وردوخ  هک  یلاـح  رد  دـندرک .
نامه ندومن  زاب  دـننام  يراج ،  ياـهتیلاعف  هب  تیاـس  بو  کـی  ندوزفا  دور . یم  هار  نیا  هب  مه  یکینورتکلا  یناـگرزاب  دـناشک  . گرزب 

تامدخ لمح ، شنیزگ ، هدروارف ، ییاسانش  دنیارف  رسارس  تاعالطا   يروانف  تسا . رهـش  زکرم  ياهاگـشورف  رد  ناگدننار  شورف  هرجنپ 
لصف . دنـشاب دوخ  راک  بسک و  یـشیدنا » زاب   » یپ رد  دیاب  ناریدم  درک . دهاوخ  نوگرگد  ار  يرتشم  اب  طابترا  تیریدم  شورف و  زا  سپ 
لارنج تکرش  ههد 1900 ، رد  شیپ  لاـس  دـصکی  دودـح  تـسین                                     ؟ هـچ  تـسه و  هـچ  ریگارف  یـسدنهم  زاـب  2

اب دوب ، هتخاس  كرویوین  هناخراک  رد  هک  ياـسآلوغ  ياـهنیبروت  زا  یکی  يزادـنا  هار  رد  دوب ] هدرک  اـپرب  نوسیدا  ساـموت  هک   ] کـیرتکلا
زور هس  يو  دندرک . توعد  هاگتسد  یبای  بیع  يارب  راگزور  نآ  روآ  مان  سدنهم  ستمنیتشا  زلراچ  زا  راچان  هب  دوب . هدش  هجاوم  لکشم 

ار ( x) لحم دومن «. میلست  تکرـش  هب  نتم  نیا  اب  یتشاددای  رخا  زور  دنارذگ . شتخاس  ياه  هشقن  هاگتـسد و  رـسارس  یـسررب  هب  ار  یپایپ 
روآ ماسرـس  مقر  ستمنیتشا  یتساوخ  رد  دزم  تسد  دیروآ                                            »... نوریب  نآ   زا  میـس  رادـقم  نالف  هتفاکش و 
یم لماش  ار  ملق  ود  هک  تشون  یتشاددای  دـیدرگ . ایوج  ار  تامدـخ  زیر  يو  زا  تکرـشرادباسح  هک  یماگنه  دوب . نامز  نآ  رالد   1000

هناشن       تسرد  ياج  نتسناد  .2 رـالد                                           x)       1  ) هناشن نتشاذگ  يارب  .1 دـش                                    :
مسر اجک  ار  ( x  ) هناشن دـننادب  هک  دـنراد  ار  تراهم  نیا  ستمنیتشا   نوچمه  یناسدـنهم  رالد                                                     999
هنوگ نیا  دنروآ . تسدب  عفانم  یسک  هچ  تجک و  زا  و  دنیامن ، یـسدنهم  زاب  ار  اه  دنیآرف  مادک  ، دنرذگب نامزاس  ياهزرم  زا  اجک  دننک ،
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نیا رد  دـسرب                                                  . هاوخلد  هجیتن  هب  ات  دراد  زاین  دـنمورین  شنیب  اـب  هارمه  ینف  تراـهم  هب  يراذـگ  هناـشن 
راـک بسک و  هدرتسگ  فرژ و  يزاـسهب  « X-ENGINEERING- ریگارف یـسدنهم  زاب  زا « اـم  روظنم  هک  داد  میهاوخ  حیـضوت  لـصف 

ریگارف یـسدنهم  زاب  رد  . دومن میهاوخ  رورم  مه  اب  ار  نآ  ییارجا  ياه  شور  راکهار و  نیا  يازجا  دشاب . یم  مکی  تسیب و  هدس  بسانم  
هدومن  يرگنزاب  ار  نابیقر  یتح  نانکراک و  ناکیرش ، ، ناگدننک نیمات  ات  هتفرگ  نایرتشم  زا  ناراک ؛ ردنا  تسد  همه  يرسارس  طباور  دیاب 
هب دشرا  تیریدـم  زا  راک  يارجا  رایتخا  دریگیم . رب  رد  ار  تایلمع  و   ( يژتارتسا ) اهدربهار هزوح  ود  ره  رما  نیا  دروآرد . هژیو  ناماس  هب  و 

نایرج بظاوم  دـیاب  لماع  ریدـم  صخـش  یتح  ناراک  ردـنا  تسد  همه  هراومه  یلو  دوش . یم  ضیوفت  نانکراک  هب  ناـشیا  زا  ناریدـم و 
شـسرپ هس  هب  ریگارف  یـسدنهم  زاـب  . درک ینیب  شیپ  ار  شا  هجیتن  دـیچیپ و  شیپ  زا  ناوتب  هک  تسین  يا  هخـسن  راـکهار  نیا  دنـشاب . روما 
يراکمه ابو  تسارظن ؟ دروم  یهدزاب  دوس و  هچ  دشاب ؟ هنوگچ  دیاب  اهتکرـش  رد  ینوگرگد  : دهدیم خساپزورما  ياهراک  بسک و  هدمع 

شنیرفا هآر  رد  هچنآ  يانعم  هب  تکرـش ،  ياـه  دـنیارف  - 1 دـنوش : یم  صخـشم  يراک  هزوح  هس  هب  هژیو  تیانعاب  اهخـساپ  یناسک ؟ هچ 
، ناکیرش ناگدننک ، شخپ  ، نایرتشم ینامزاس - نورب  نارگیزاب  اب  اه  طابترا  همه  لماش  دهدیم . ماجنا  تامدخ ) / الاک  ) دوخ ياه  هدروارف 

ياهدـنیارف يارجا  رد  نارگید  اـب  هک  یتکراـشم  نازیم  - 3. دـهدیم نایرتشم  هب  هک  دتـس  داد و  ياهداهنـشیپ  - 2. دوش یمزین  نارادماهسو 
          » نیا رد  میا . هدـیمان  ریگارف  یـسدنهم  زاب  هشوگ  هس  ار  تکراشم )  اهداهنـشیپ ،  اهدـنیارف ،  هزوح (  هس  نیا  طابترا  . دراد كرتشم 

طباور ،و  تایلمع ، اـهدربهار لاـثم ؛ يارب  دـنوش . یم  ینیرفآزاـب  يا  هزاـت  لکـشرذ  ناـمزاس  روما  اـهتیلاعف و  زا  یخرب  ثلثم ،» هشوگ = هس 
هب ار   اـهنآ  هتــسیرگن و  ریگارف  يدــید  اـب  یناـمزاس  نورد  ياهدــنیارف  هـب  ناریدــم  تروـص  نآ  رد  دــنوش . یم  ناـمزمه  گـنهامه و 

کیدزن زا  کنیا  دشاب . یم  يرورـض  اهتیلاعف  همه  رد  هدرتسگ  تیفافـش  يراکمه و  روظنم ، نیدب  دـنهد . یم  شرتسگزین  ناکیرـشرگید 
يرتشیب ياهتصرف  ندش و  یناهج  ههد 1980 ، ینایاپ  ياهلاس  زا  (Process) دنیارف - 1. میزادنیب هدش  دای  هشوگ » هس   » عالضا هب  یهاگن 

اه دـنیارف  هراـبود  یحارطهب  زاـین  راـچان ، هب  داد .  رارق  یناوارف  راـشف  ریز  ار  اـهراک  بسک و  ياهدـنیارف  دروآ ، ناـیرتشم  گـنچ  هـب  هـک 
مهم و لماوع  زا  (، يژتارتسا ) دربهار راتخاس ، یناسنا ، يورین  رانکردار  دنیارف  نامز  نآ  نم  اهتکرش ) هرابود  یسدنهم  باتک   ) دش ساسحا 
هک دنتـسین  یلقتـسم  ياهدـنیارف  اـه  نآ  مرگنیم - يرت  هدرتـسگ  دـید  اـب  اهتکرـش  هـب  نوـنکا  یلو  ما .  هداد  صیخــشت  اـهنامزاس  نیداـینب 

شنک و  مه  اب  هک  دنتـسه  ینامزاس  نورب  ینامزاس و  نورد  ياهدـنیارف  زا  یبیکرتهکلب  دـننکیم ، دـیلوت  تامدـخ ) ـالاک /          ) هدروارف
تـشادرباب مدیـشیدنا و  یمرت  شیپ  هچنآ  اب  هاگدـید  نیا  هک  منادـیم  دـنراد                                                                      . شنکاو 

یلو دنتسه . تیمها  اب  نانچمه  اهدربهار  و  تکرش ، راتخاس  نانکراک ، دیدرت  یب  تسا . توافتم  تخس  راک  بسک و  تعیبط  زا  یناگمه 
لیمکت نامزاس  کـی  نورد  رد  اـهنت  اـه  دـنیارف  هک  منادـیم  نونکا  نم  دـنراد و  اـه  دـنیارف  لـیمکت  رد  هک  تسا  یـشقن  رد  اـهنآ  تیمها 

یم ماجنا  تکرـش  دوخ  رد  هچنا  رب  نوزفا  ریگارف  ياهدـنیارف  دـنک . لیمکت  ییاـهنت  هب  ار  زیچ  همه  دـناوت  یمن  یناـمزاس  چـیه  دـنوشیمن .
هک دـیروآدای  هب  . دنتـسه ریگرد  ناکیرـش  وناگدـننک  شخپ  ناگدـننک ، نیمات  ، ناـیرتشم هلمج ؛ زا  نارگید  ياهدـنیارف  هعومجم  هب  میهد ،

بوخ و درکراک  ورگ  رد  امش  ياهدنیارف  هنیهب  درکراک  دنشورف . یم  امش  هبو  دنرخیم  امـش  زا  هک  تساینانآ  هب  هتـسباو  امـشتکرش  دوجو 
زاـب  » يدـیلک لـماوع  زا  عوضوم  نیمه  هتخاـس و  یندـش  ناـسآ و  ار  دـنویپ  نیا  نیون  يرواـنف  دـشاب . یم  نارگید  ياهدـنیارف  گـنهامه 

ماجنا هک  دیناوت  یم  امش  . دنا هدش  یحارط  فلتخم  ياهروظنم  هب  هک  میراد  ینوگانوگ  ياهدنیارف  نامزاس  ره  رد  . تسا « ریگارف یـسدنهم 
نم عوضوم ، يزاس  ناسآ  يارب  دیـشاب . هتـشاد  رایتخارد  یبوخ  هب  ار  دوخ  تکرـش  نانچمه  دیراپـسب و  نارگید  هبار  اهدنیارف  زا  يرایـسب 
هژیو اتمه و  یب  تسا  نکمم  اـهنیا  دـیهدیم . ماـجنادوخ  هک  ییاهدـنیارف  ما .                            :  هدرک  میـسقت  هورگ  هس  هب  ار  اهدـنیارف 

.. دنتـسین يراذـگاو  لباق  امـش  دـید  زا  هک  تسالاب  نانچنآ  اهدـنیارف  نیا  تیمها  دـننیرفآ . یم  مه  یتباقر  زاـیتما  هک  دنـشاب  امـش  تکرش 
، ناگدننک نیمات  نایرتشم ، اب  امش  تکرش  نایم  الاک  ای  لوپ  لاقتنا  لقن و  هنیمز  رد  اهنیا  دیهد . یم  ماجنا  نارگید  اب  هارمه  هک  ییاهدنیارف 
هک ییاهدـنیارف  دـیراد .. هگندوخ  یـصاصتخا  ار  اهدـنیارف   نیا  هک  دـیهاوخ  یمن  امـش  الاب ، تیمها  دوجو  اب  دـنراد . ناـیرج  ناکیرـش  و 
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صصخت رد  یلو  دنشاب ، هتشادن  ای  هتشاد  يداینب  شقن  امش  تایلمع  رد  هک  تسا  نکمم  اهدنیارف  نیا  . دنهد یم  ماجنا  امـش  يارب  نارگید 
یلـصا راک  بسک و  دـنیارف  نیا  اریز  دـنراد . ار  اـه  نآ  رتنازرا –  بلغا  رتهب – و  يارجا  ناوت  اهتکرـشرگید  زا  یخرب  دنتـسین . امـش  هزیو 

یم امـش  زا  ریگارف  یـسدنهم  زاـب  درپـس                                . یناـمزاس  نورب  ناـمیپ  هب  ار  يدـنیارف  نینچ  ناوـت  یم  دـشاب . یم  ناـشیا 
یصاصتخا یتسار  هب  دنیارف  نیا  ایآ  دیسرپب ؛ دوخ  زا  دیاب  لوا  هورگ  صوصخ  رد  دییامن . يرگنزاب  اهدنیارفزا  هورگ  هس  ره  رد  ات  دهاوخ 

نیا رد  ار  نارگید  میناوتیم  ایآ  تشاد ؟  دـهاوخن  يرتشیب  هدزاب  ییاراک و  میراذـگ ، او  ناگدـننک  نیمات  اـی  ناـیرتشم  هب  رگا  اـیا  تساـم ؟
؟ مزاس ناوخ  مه  ناکیرـش  و  ناگدننک   نیمات  نایرتشم ، اب  ار  دنیارف  نیا  دیاب  دـح  هچ  ات  دیـسرپب ؛ دـیاب  مود  هورگ  رد  مینک ؟ دراو  دـنیارف 

نیمات ام ، اب  اردوخ  دنیارف  ریگارف  یـسدنهم  زاب  راکهار  زا  يوریپ  هب  دناوت  یم  هدننک  نیمات  ایآ  هک ؛ تسا  نیا  موس  هورگرد  مهم  شـسرپ 
زاب يارجاو  تسرد  دربهار  شنیزگ  رد  ار  امـش  هدوب و  تیمها  اب  ساـسح و  رایـسب  اهـشسرپ  نیا  دـیامن ؟ ناوخمه  ناـیرتشم  ناگدـننک و 

دروم دوس  هیـشاح  هک  يدح  ات  دـینک  تمیق  شهاک  هب  راداو  ار  هدـننک  نیمات   رگا  :  » هتکن . دـنک یم  کمک  یبوخ  هب  ریگارف     یـسدنهم 
داهنشیپ - 2« تخادرپ دیهاوخ  اهراب  اهراب و  ار  توافت  دیا - هدرک  اجباج  ار  اه  نآ  اهنت  دیا ، هتـساکن  ناتیاه  هنیزه  زا  دوش ، دـیدهت  شرظن 

؛ میزادرپب  – يرتشم اب  راک  بسک و  هدـنهد  دـنویپ  لصفم  ریگارف - یـسدنهم  زاـب  هشوگ  هس  علـض  نیمود  هب  (Propostion) يرتشم هب 
شنیرفآ و ییاناوت  ورگ  رد  داهنـشیپ ، ره  تسکـش  ای  يزوریپ  دروآ . راب  هب  يریگمـشچ  یتایلمع  ياهتـصرف  دـناوت  یم  هک  داهنـشیپ  نداد 

مک تسد  اهداهنـشیپ  رد  هدش  هدناجنگ  یناهج  ياهـشزرا  دـشاب                                               . یم  يرتشم  هب  هزات  ياهـشزرا  هضرع 
يرتـشم هک  تسا  داهنـشیپ  ياوتحم  زا  عونت .) ) ینوگاـنوگ تامدـخ و  تیفیک ،  تعرـس ،  تمیق ،  يروآون ،  یناوخمه ،  دـندروم : تفه 

هب هنیمز  نیا  رد  دـننک  یم  راک  هچراپکی  مه و  اب  هک  ییاهتکرـش  دـننکیم . هسیاقم  نارگید  اب  هداد و  صیخـشت  ارامـش  یتباقر  زایتما  يانبم 
يزاـــــــــــس ناوـــــــــــخمه  . تـــــــــــسین نـــــــــــکمم  ییاـــــــــــهنت  هـــــــــــب  هـــــــــــک  دنــــــــــــسر  یم  یجیاــــــــــــتن 

مهارف یتاـناکما  نـمزلترب  يا  هناـسر  تکرــش  (                                                                                      Cuostomization)
هدرـشف حول  کی  رد  ار  همه  هدیزگرب و  ار  دوخ  هاوخلد  هنارت  يدنمرنه  ره  زا  طخرب »      » تروص هب  دنناوتب  یقیـسوم  نارادیرخ  ات  هدروا 
تنرتنیا ییارگمه  اب  تسا . تکرش  نیا  راک  بسک و  يدیلک  لماوع  زا  يرتشم ، ياهزاین  اب  یناوخمه  يزاس و  یصخش  دنهد . اج  ( CD)

يرتشم ره  يارب  ار  یشرافس  و  کت »  » هدروارف کی  اکرتشم  دنناوت  یم  زین  مهزا  رود  فلتخم و  ياهتکرـش  نونکا  ، ریگارف یـسدنهم  زاب  و 
يرتشم هب  هک  یتاداهنـشیپ  رد  دیاب  دیدج  ياهحرط  اه و  هدیا  يروآ                                                                       ون  . دـنیامن هدامآ 

تمیق                                    . دنوش یتباقر  زایتما  شیادیپ  ثعابو  دریگرارق  يرتشم  هجوت  دروم  ات  دنـشاب  هتـشاد  دوجو   دوش  یم  هداد 
نوـچمه رادـمان  ناـیرتشم  يارب  ار  یکینورتـکلا  ياـه  هدروارف  هک  یکینورتـکلا ) دـیلوت  تامدـخ   ) ياهتکرـش                                     

همه اهتکرش  نیا  دنتسه . راشف  ریز  هتـسویپ  اهتمیق  زا  نتـساک  ییوج و  هفرـص  يارب  دنزاس  یم  ما  یب  يآ  ورتویپماک  لد  ، زمتـسیس وکـسیس 
فلتخم نایرتشم  يارب  ، دننک یم  يوریپ  يداصتقا  سایقم  هب  دیلوت  راکهار  زا  دـنا . هتفرگ  راکب  ار  هنیمز  نیا  رد  هدـش   هتخانـش  تادـیهمت 

نیمه هب  دنهاک . یم  تاعیاض  زا  رتشیب  هچ  ره  هاوخلد  تیفیک  تیاعر  اب  و  دوش ، هدافتـسا  اه  هناخراک  تیفرظ  هنیـشیب  زا  ات  دـننک  یم  راک 
هباشم ياه  هدروارف  تخاس  رد  گرزب  ناـیرتشم  دوخ  هک  تسا  ینآزا  رتمک  ات 20 % مک 10  تسد  اهنآ  هدـش  مامت  تمیق  هک  تسا  لیلد 

دیاب ، یگدنز هاتوک  هخرچ  لیلد  هب  ار  یکینورتکلا  ياه  هدروارف  تعرـس                                                            . دـنا هدرک  یم  هنیزه 
هدروارف ياهب  زا  دصرد  ياهتفه 1 % ، یتشک ای  هناخراک  رابنا  رد  ندنام  اب  هک  دهدیم  ناشن  اه  یسررب  درک . هناور  رازاب  هب  رتباتش  اب  هچ  ره 

رایــسب تـمیق  زا  ددرگ و  هـضرع  يرتـهب  نیــشناج  هلــصاف  نـیمه  رد  تـسنکمم  هزاــت  دــش  دــهاوخ  یهاـم 4 % هـک  دوـش  یم  هتــساک 
تیفیک اب  دیلوت  رب  هیکت  مامت  یکینورتکلا  دیلوت  تامدخ  تعنص  رد  تیفیک                                                                          . دهاکب

رارق فدـه  ار  نویلیم  رد  اطخ  دوخ 7  ياه  هناخراک  رد  ( دربرود تاطابترا  ییانب  ریز  رازباواه  هناـیار  ، اـهربهار هدـنزاس  ) نورتکلوس تسا .
هبـساحم نویلیم  رد  نورتکلوس 4/4  ياـطخ  راـمآ   ، تیفیک رظن   زا  هناـخراک  نیرتهب  باـختنا  لاـس 1997 و  تعنـص  هتفه  رد  تسا . هداد 
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تسا نیا  ، يرتشم هب  داهنشیپ  رد  تامدخ  موهفم  (                                                                            Services  ) تامدخ . دیدرگ
يرای هب  نایرتشم  نونکا  (Variety  ) عونت . دـییامن هدروآرب  يرگید  نامزاس  ره  زا  رتهب  هدرک و  ییاسانـش  ار  شیاهزاین  لـئاسم و  وا ، هک 

رد وجتـسج  اب  دـناوت  یم  يرتشم  دـنراد . ور  شیپ  تیفیک  تمیق و  رد  ناوارف  عونت  اب  ناهج  یگدرتسگ  هب  يرازاـب  دروم  ره  رد  تنرتنیا ، 
، راک بسک و  ياهداهنشیپ  رد  عونت  دوجو  . دیامن يرادیرخ  هناخ  زا  نتفر  نوریب  نمدب  ار  دازیمدآ  ناج  ات  غرم  ریش  زا   ، یتن رتنیا  ياضف  ربا 

بسانم ياهنیرتهب  شنیزگ  دراوم و  يدنب  هتسد  رد  يرتشم  هب  هک  دشاب  رایتخا  رد  مه  دنمشوه  ماظن  کی  دیاب  یلو  تسا . تیمها  اب  رایسب 
یم اه  دتـس  داد و  هنوگنیا  ریخ  زا  هدـش و  هدروخرـس  جـیگ  نایرتشم  بلغا  یتن  رتنیا  ياـه  یـشورف  هدرو  رد  . دـنک کـمک  شا  هقیلـس  اـب 

تکراـــــشم  – 3. تــسا يرورـــض  رایـــسب  ناــیرتشم  هــب  یـــصصخت  ياــه  يراــی  اــه و  ندـــنارذگ  یفاـــص  نیارباـــنب  دـــنرذگ .
هب هجوـت  زا  سپ  دـیاب  ریگارف » یــسدنهم  زاـب  هشوـگ  هـس  لـیمکترد «  (                                                            Participation)

یناـسک هچ  هک  دـیزادرپب  عوـضوم  نیا  هب  دـیهدب ، ناـیرتشم  هب  دـیهاوخ  یم  هک  ییاهداهنـشیپ  یگنوـگچ  ندوـمن  صخـشم  اهدـنیآرف و 
رد ار  ناکیرش  نیمادک  تشاذگ ؟ دیهاوخ  رس  تپ  ار  ینامزاس  ياهزرم  یگدرشف  هچ  اب  دومن ؟ دنهاوخ  تکراشم  ریگارف  یـسدنهمزابرد 

لیذ حرـش  هک  ما  هداد  صیخـشت  ار  تکراشم  زا  حطـس  رهچ  نم  درک ؟ دـیهاوخ  ریگرد  ناتراک  بسک و  ییارجا  تاـیلمع  یحارط و  زاـب 
. دـهد یم  ءاـقترا  ار  دوخ  ياهدـنیارف  تکرـش  حطـس ، نیا  رد  حطس 1                                                                                   : تسا

هدننک لوحتم  یکینورتکلا  رازبا  رب  هیکت  رت  شیب  اجنیا  هک  توافت  نیا  اب  تسا  ددجم ) یـسدنهم   ) یتنـس یـسدنهم  زاب  دـننامه  مادـقا  نیا 
لاح و نیون  يایند  اب  راک  یگدامآ  ینامزاس  نورد  ياهدنیارف  دـیاب  ریگارف  یـسدنهم  زاب  هب  نتخادرپ  زا  شیپ  دـشاب . یم  اهتیلاعف  راتخاس 

يرتشم هاوخ  زین –  ار  اه  نامزاس  رگید  دـنیارف  دوخ  رب  نوزفا  اه  تکرـش  ، تکراشم زا  حطس 2  رد  2 حطس . دنشاب هدروآ  تسدب  ار  هدنیآ 
نارگید دنتسه و  دنمناوت  رایسب  بلغا  اه  تکرش  هنوگ  نیا  دنراپس . یم  ریگارف  یـسدنهم  زاب  هب  نیدامن –  ناکیرـش  ای  هدننک  نیماتفدشاب 

ار دوخ  دوز  یلیخ  ریگارف  یسدنهم  زاب  ریگمشچ  ياهدرواتسد  دنور ، نیا  رد  دنیآ . یمرد  اه  نآ  اب  گنتاگنت  تاطابترا  هقلح  هب  تبغر  اب 
ای ناگدـننک  نیمات  ، نایرتشم ؛ رگید نامزاس  ود  دوخ و  ياهدـنیارف  ریگارف  یـسدنهم  زاب  زا  حطـس  نیا  رد  اـهتکرش  حطـس 3 . دهد یم  ناشن 
زا هورگ  هس  دوخ و  ياهدنیارف  يزاسهب  هب  تکرش  ریگارف  یـسدنهم  زاب  زا  حطس 4  رد  حطـس 4 دنزاس . یم  نوگرگد  ار  نیدامن  ناکیرش 

ینوگرگد زا  هدر  نیا  هب  ینامزاس  خـهک  یماگنه  دروآ . یم  ور  ناکیرـش –  و  ناگدـننک ، نیمات  نایرتشم ،  ناراـک –  ردـنا  تسد  رگید 
ار هزات  دنور  عفانم  نانیا  دناشک . یم  ریگارف  یسدنهم  زاب  ناماد  هب  زین  ار  نارگیزاب  رگیدو  هتـشاذک  ریثات  دوخ  تعنـص  لکرب  بلغا  ، دسرب

اهدنیارف نداد  له  ، نایرتشم ندناشک  لصف 3 . دراد زاین  يراکادف  يریلد و  هب  یمادـقا  نینچ  نیا  هتبلا  دـندنویپیم . نادـب  دـننیبیم و  مشچ  هب 
، دـنک فیرعت  یتـسرد  هب  ار  اهتکرـش  دـناوت  یم  زورما  هچنآ  (    The Pull of Customers, The Push of Processes)
. دشورفب يرتشم  هب  هدیرفآ و  یتمدخ ) ییالاک / ) يا هدروارف  ات  دـهدیم  ماجنا  تکرـش  هک  ییاهتیلعف  همه  دـشاب - یم  نامزاس  ياهدـنیارف 
رد ریگارف  یـسدنهم  زاـب  ( ياـه هژورپ   ) ياـه حرط  یـسررب  رد  . دراد زکرمت  اهدـنیارف  رب  هطـساو  یب  میقتــسم و  زین  ریگارف  یــسدنهم  زاـب 
هب رایــسب  ناشیاهدـنیارف  ینوـگرگد  دـنور  هـک  ما  هدـش  هجوـتم  يزاـس ، وردوـخ  اـت     هـتفرگ  یل  اـم  تامدـخ  زا  ؛ نوگاـنوگ ياـهتکرش 

یگژیو ود  هنیمز  نیا  رد  دـنراد .  ناوارف  كرتـشم  طاـقن  ریگارف  یـسدنهم  زاـب  ياهدـنیارف  رگید ، ینخـس  هـب  تـسا . هدوـب  هیبشرگیدـمه 
دـننیرفآ                                                                          . یم  شـشک  نایرتشم  رد  - 1 تسا                                 : رت  ریگمـشچ 

یلو دوـش  یم  دـیکات  رلیـسب  يرتـشم  تیمها  رب  دـننک                                                             . یم  رذـگ  ناـمزاس  ياـه  زرم  زا  -  2
، شیپ لاس  هاجنپ  نیمه  اـت  تسا . هدـنام  ناـهنپ  ناـشیاه  هشیدـنا  ءارآ و  رد  ناریدـم و  دـید  زا  بلغا  تیمها  نیا  هب  هجوت  ، لاـح ناـمهرد 

غلبم یگنوـگچ و  هدـش و  ماـمت  ياـهب  دـیلوت ، نازیم  اـهالاک ؛ ناگدـنزاس  تشادـن . ییاـج  وـن  ياـه  هدروارف  یحارط  هـلحرم  رد  يرتـشم 
هداس . دیآ شیپ  یلکشم  هک  ینامز  رگم  دشیم ، ینزیار  رتمک  مه  شورف  يورین  نابایرازاب و  اب  دندرک . یم  هتکید  يرتشم  هب  ار  اهداهنـشیپ 
یکی . تشاد مارمه  هب  ینوگاـنوگ  ياـیازم  وا  يارب  هک  یـشور  بیترت و  داد - یم  لـه  يرتشم  يوس  هب  ار  هدروارف  هدـنزاس  هکنیا ؛  نخس 

تیریدم www.Ghaemiyeh.comیسدنهم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 189زکرم  هحفص 174 

http://www.ghaemiyeh.com


رابنا داـجیا  دـنمزاین  دراد - زین  یتساـک  کـی  هدروارف  نداد  لـه  شور  هتبلا  دـیامن . درادناتـسا  هداـس و  ار  اـه  عوضوم  تسناوت  یم  هکنیا 
اهد زا  دـش . یم  يرتشم  يدونـشخان  هیام  بلغا  شور  نیا  دـنور . شورف  هک  یناـمز  اـت  ، تساـه هدروارف  هنیزه  رپ  يرادـهگن  يدوجوم و 

راعـش نارود  ، هتـشذگ ههد  رد  دـندروآ . ور  نایرتشم  هقئاذ  تساوخ و  ییاسانـش  هب  ناگدـنزاس  داهن و  ینوگرگد  هب  ور  شور  نیا   1960
ار اه  هدروارف  لیمحت  و  « Push نداد له  شور « تامدخ  الاک و  ناگدنزاس  دمآ و  رـس  هب  تسا » زیچ  همه  رب  مدـقم  يرتشم  يا « هشیلک 
ار نا  سپـس  دهاوخ و  یم  هچ  يرتشم  هک  دـنبای  رد  ات  دنـشوک  یم  ناگدـننک  دـیلوت  نونکا  دـندومن . نیـشناج  « Pull ندـناشک شیپ   » اب
هب هک  تسا  نیا  تیعقاو  یلو  دـسرب . رظن  هب  هدـننک  نیمات  نایز  يرتشم و  دوس  هب  رت  شیب  هزات  عضو  دـیاش  دـنزاس    . یم  وا  لیم  بساـنم 
زا نتـساک  ، اهدـنیارف ندومن  رتاراک  هچ  ره  هب  راچان  رازاب ، رد  يراگدـنام  يارب  ناگدـننک  نیمات  دـشاب . یم  ناراک  ردـنا  تسد  همه  دوس 

و دیآ ، یم  نییاپ  هنیزه  دوش ، یم  هتساک  اهرابنا  يدوجوم  نازیم  زا  هنوگ  نیدب  . دنتـسه ناکیرـش  رگید  اب  يراکمه  و  یفاضا   ياه  هنیزه 
يرارقرب اـب  دنـشکب و  دوخ  تمـس  هب  ار  ناـیرتشم  دـیاب  یم  ناگدـننک  نیماـت  دـنوش . یم  هضرع  رازاـب  هب  يرتـشیب  باتـش  اـب  اـه  هدروارف 
اهدنیارف نداد  له  يرتشم ، ندناشک  . دنراذگب رس  تشار  نامزاس  یتنـس  ياه  زرم  زا  رذگ  نارب ، هرهب  همه  اب  گنتاگنت  طابترا  ياهدنیارف 

ما يا  یعقاوتکرـش –  کـی  رد  ریگارف  یـسدنهم  زاـب  كرتـشم  یگزیو  ود  هـک  مینیبـب  نوـنکا  یـس                                    ) ما  يا   ) رد
ثرون هاگشناد  قباشس  یقاتا  مه  يوجشناد  ود  ار  تکرش  نیا  تسا . هتفای  دومن  هنوگچ  هنایار  ياه  هظفاح  تخاس  ناربهر  زا  -EMC یس

لاس 2005 ات  دراد  راظتنا  ینونک ، رازاب  مهس  زا 30 %  يرادروخرب  اب  یـس  ما  يا  دنا . هدومن  اپ  رب  ونیرام - رجار  ناگا و  دراچیر  نرتسیا -
ندروآ تسدب  ناهاوخ  يرتشم  هک  دنا  هتـشاد  هجوت  هتکن  نیا  هب  تکرـش  ناراذـگ  ناینب  . دـسرب رالد  درایلیم  هب 100  هنوگ  چراق  دـشر  اب 

زاب رابکی  لاس  ود  ره  ار  دوخ  تکرش  ات  هتشاد  او  ار  نیردید  رای  ود  شنیب ، نیا  دهد . یمن  تیمها  نادنچ  راک  رازبا  هب   تسا و  تاعالطا 
ودراکاپ توپلیه  ، ما یب  يآ  دننام  ییاه  لوغ  دنا  هتسناوت  ، نایرتشم تساوخ  زاین و  هب  نیتسار  یکیدزن  زایتما  نیمه  هیاس  رد  دننک . ینیرفآ 

زا یکی  اب  وگتفگزا  ونیراـم  ناـگا و  ههد 1980  نیزاغآ  ياـهلاس  رد  . دـنراذگب رـس  تشپ  دوخ  تیلاـعف  هنیمز  رد  ار  زمتـسیس  ورکیم  نس 
ياهنامزاس رتشیب  هدـهع  زا  تسا و  رـالد  یتیاباگم 36،000  يزکرم  ياه  هنایار  رد  اه  هداد  يرادـهگن  هنیزه  هک  دـندش  هجوتم  ناـیرتشم 

نیا هب  دنتفرگ  میمـصت  اهنآ  دیدرگ                                                         . نشور  امنهار  غارچ  دـیآ . یمن  رب  یهاگـشناد  یـشزوما و 
يروانف ندرک  هدایپ  یبای و  تسد  هار  رد  ار  راوشد  هدرتسگ و  یـشالت  هام  جنپ  تدم  هب  نانآ  دـنوش . دراو  ییالط  تصرف  نیریـش و  رازاب 

ياه هظفاح  ربارب  راهچ  یتیفرظ  دندیـسر  هچنآ  هب  دـندرک . عورـش  دوجوم ، ياـه  هناـیار  ماـظن  اـب  ناوخمه  يا  هظفاـح  دـیلوت  دوخ و  هزاـت 
ینکش تمیق  اب  هداتفا و  شالت  هب  ما ) یب  يآ   ) هلمج زا  تعنـص  ياه  لوغ  . دوب هوبنا  دیلوت  لباق  اهنآ  ياهب  فصن  هب  تشاد و  هدش  هتخانش 

هدروارف ندرک  ناوخمه  اب  تکرـش  نیا  رخآ  تسد  یلو  دنتـساخرب . یـس ) ما  يا   ) گنج هب  دوخ ، ياـه  هدروارف  يزاـسهب  رد  شـشوک  و 
یم تکرـش  . دیـشک دوخ  يوس  هب  ار  نایرتشم  زا  يرایـسب  درک و  زاب  یبوخ  هب  رازاب  رد  ار  دوخ  ياج  ما ، یب  يآ  متـسیس ) ) ماظن اب  شیاـه 

دنویپ رد  ار  تفرـشیپ  يراگدـنام و  هار  نیاربانب  تسارذـگدوز . اهزایتما  اـیوپ و  رایـسب  نآ  تاـعطق  تخاـس  هناـیار و  تعنـص  هک  تسناد 
یتنـس ياهزرم  زا  رذـگ  ، فدـه نیا  هب  ندیـسر  يارب  دـید . یم  رازاب  ياه  ینوگرگد  اهزاین و  زاهتـسویپ  یهاگآ  ناـیرتشم و  اـب  کـیدزن 

هک تشاد  تداع  ( 2001 ات  1992 تکرش لماع  ریدم  ) زرگ تور  لکیام  داد . صیخشت  يرورـض  ار  ناگدننک  نیماتو  نایرتشم  اب  نامزاس 
زا دوش . ربخ  اب  نانا  ياه  هاگدید  هزات و  زاین  هنوگ  ره  زا  ات  دنک  وگتفگ  رادید و  کت  هب  کت  تکرـش  يرتشم  اب 500  مظنم  روط  هب  دوخ 
زا زین  نایرتشم  اب  ینزیار  ياروش  دومن . یم  ینابیتشپ  زکارم  نیا  ياه  شهوژپ  زا  هتشاد و  هتسویپ  سامت  یهاگـشناد  عجارم  اب  رگید  يوس 

تسـشن 20 ود  هنالاس  ینزیار  ياروش  . تسا هدیدرگ  داجیا  يروحم  يرتشم  فدـه  هب  یـشخب  ورین  روظنم  هب  هک   تسا  ییاهدـحاو  رگید 
اب ندوـمن م  تکراـشم  نآ  رد  ینف  حطــس  نیرتـالاب  رد  يرتـشم  تکرــش   60 ات نیب 50  هـک  دـنک  یم  اـپ  رب  ( يراـکزور مـین  ود   ) هتعاـس

حرطم نایرتشم  ياه  هاگدید  اه و  عوضوم  نیرتهنامرحم  دنزادرپ و  یم  قیقد  رظن  لدابت  ثحب و  هب  یس ) ما  يا  ) ناصصختم ناسانشراک و 
هک دـنتفایرد  اهتـسشن  نیمه  زا  یکی  رد  دـناسر . یم  ناـنآ  یهاـگآ  هب  ار  دوخ  هزاـت  ياـه  يدـنمناوت  اهدـنیارف و  زین  تکرـش  دوش و  یم 
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اجکی تاعالطا  همه  هب  یتحار  هب  دـنناوتب  هک  دـنلیام  دـنراد و  هلگ  لقتـسم  ياه  هاگتـسد  رد  اه  هداد  ندـش  يرادـهگن  ادـج  زا  ناـیرتشم 
لاچخی کی  هزادنا  رد  هک  دز  تسد  اهتکرش  يزکرم  دنمشوه  هظفاح  تخاس  هب  هشیدنا  نیا  زا  ماهلا  اب  تکرـش  دنـشاب . هتـشاد  یـسرتسد 

دارفا هیلک  دـمآ و  یم  درگ  هظفاـح  نـیا  رد  ناـمزاس  ره  ياـه  هداد  هـمه  . تـشاد تـیفرظ  تیاـب ) نوـیلیرت   69.5) تیابارت  69.5 یگناخ ،
ره دندوب و  طابترا  رد  هدـنزاس  يرادـهگن  ریمعت و  زکرم  اب  راکدوخ  میقتـسم و  تروص  هب  اه  هاگتـسدنیا  دنتـشاد . یـسرتسد  نادـب  ، زاجم

لحم رد  دـشاب  مزال  رگا  اـی  هتخادرپ  صقن  عفر  هبرود  هار  زا  زین  تکرـش  ناراـک  ریمعت  دـنداد . یم  شرازگ  گـنرد  یب  ار  لـالتخاهنوگ 
درکراک نارگن  دیابن  دراد .  يرتمهم  ياهراک  يرتشم  هک  دراد  داقتعا   ( یس ما  يا   ) يربهر دندرک . یم  تسرد  ار  هاگتـسد  هتفایروضح و 

( يژتارتسا ) دربهار زا  یـشخب  نامیپ  مه  ياهتکرـش  و  یـس ) ما  يا  ) رد اهدنیارف  ندنار  شیپ  هب  نایرتشم و  ندناشک  . دـشاب دوخ  ياه  هنایار 
اه و تمیق  اب  دیلوت  ییاراک و  نیرتالاب  اب  اهتکرـش  نیا  مه  رد  هچراپکی  هدش و  ریگارف  یـسدنهم  زاب  ياهدنیارف  دشاب . یم  نانآ  يرـسارس 
و ناگدننک ، نیمات  ، نایرتشم ) نیدامن ناکیرش  همه  دشاب -: یم  شنارای  و  یـس ) ما  يا   ) تسد رد  یگرزب  زایتما  تباغر ، لباغ  ریغ  تیفیک 
، يرتشم دید  زا  رتشیب  ياه  شزرا  رتمک و  تمیق  اب  ار  اه  هدروارف  دـنراد -. تکراشم  اهتیلاعف  رد  الاب  ییاراک  اب  ناراک ) ردـنا  تسد  رگید 

دروخزاب اهـشخب  همه  هب  تیفیک  درکلمع و  زا  تسا -. هدومن  يزاسهب  ار  نیمات » هریجنز  ياضعا « همه  راـک  بسک و  دـنراد -. یم  هضرع 
( ینومراه ) يزاسمه هژاو  يارب  نم  یفیک  همان  گـنهرفرد  هک  ییاـهانعم  ( ینومراـه ) يزاـسمه يوس  هب  راوشد  هار  لـصف 4 . دوش یم  هداد 
نتـشاد و كرتشم  دـعاوق   ، ندرک دـنمنوناق  مهاوخ « یم  نم  یلو  تسا . یقیـسوم  تاحالطـصا  اـه و  يدولم  هورگ  هنیمز  رد  رتشیب  هدـمآ 
هب مه  ار  دـنیارف »  » رگا هژیو  هب  دـناسر - یم  یبوخ  هب  ارم  روظنم  هک  تسا  ییانعم  نیا   «. میازفیب نادـب  ار  اـه  ماـظن  یناوخمه  اـی  تهباـشم 

ياهدـنیارف ات  مینک . زاسمه  اردوخ  ینورد  ياه  دـنیارف  دـیاب  ریگارف  یـسدنهمزاب  يوس  هب  ماگ  نیتسخن  رد  . مینک هفاـضا  هدـش  داـی  دراوم 
نایم زا  ار  یفاضا  ياـهتیلاعف  اـه و  ندـش  تسد  هب  تسد  راـک ، ياـه  شخب  ییادـج  ناوت  یمن  دـننکن ، راـک  لـماک  يزاـسمه  اـب  ینورد 

زاب دنرگید . ياهنامزاس  دارفا و  اب  امش  یطابترا  هار  هک  دسر  یم  ییاهدنیارف  هب  تبون  ینورد  ياه  دنیارف  ندومن  زاسمه  زا  سپ  تشادرب .
زاسمه دشابیم . ناکیرـشو –  ناگدننک  نیمات  ، نایرتشم نارگید - ياهدنیارف  اب  امـش  ياه  دـنیارف  ندـش  زاسمه  دـنمزاین  ریگارف  یـسدنهم 

هنادنمشوه يریگراک  هب  . دوش یم  يرتشم  يدونشخان  تامدخ و  هئارا  هریجنز  رد  یگتسکش  شیادیپ  بجوم  يرـسارس  ياهدنیارف  ندوبن 
رد اهدنیارف  هنوگ  نیا  هب  يروانف  ندوزفا  تسین . هتشذگ  ناوتان  هنهک و  ياهدنیارف  ندومن  راکدوخ  فده  ریگارف  یـسدنهم  زاب  ردیروانف 

ار يروانف  هک  تسا  یه  هزات  ياهدنیارف  شنیرفآ  یپ  رد  ریگارف  یـسدنهم  زاب  دوش . یم  یجیردت  يزاسهب  یکدـنا  بجوم  تلاح  نیرتهب 
ره زا  رتـهب  يرتـشم  دروآ . یم  مـهارف  ار   « Self- service یتمدـخ دوخ   » هنیمز يروانف  دـنهد . یم  رارق  دوخ  باتـشرپ  تکرح  مرها 

شدوخ دوس  هب  دریگب ، هدهع  هب  دوخ  ار  تامدخ  زا  ییاه  شخب  ماجنا  رتشیب  هچ  ره  نیاربانب  دهاوخ . یم  هچ  هک  دـناد  یم  يرگید  سک 
، دنریگب زین  ار  لاح  هتـشذگ و  ياهدیرخ  رد  يرتشم  ياپ  در  یناسآ  هب  يروانف  کمک  هب  دنناوت  یم  اهتکرـش  دوب . دهاوخ  هدننک  نیمات  و 

تـسا نیا  ریگارف  یـسدنهم  زاب  ياهیگژیو  زا  . تسا يرتشم  هاوخلد  رت  شیب  هک  دـننک  هضرع  هتخاس و  يزیچ  دـنبای و  رد  رتهب  ار  وا  هقیلس 
ار اهـشسرپ  زا  یخرب  کنیا  . تسا هدش  داجیا  يروانف  يرای  هب  یگژیو  نیا  دـنیب . یم  مه  اب  شیپ و  زاار  يرتشم  یلامتحا  لئاسم  زاین و  هک 

ياهدنیارف شنیرفآ  هار  رد  ار  تاعالطا  يروانف  ایآ  دـنک -. یم  کمک  امـش  هب  يروانف  هنادنمـشوه  يریگراکب  رد  هک  میزاس  یم  حرطم 
ینوگرگد زا  شیپ  ایآ  میا -؟ هدرک  راکدوخ  ار  هنهک  ياهدنیارف  نامه  ای  میا ، هتفرگ  راک  هب  نارگید  دوخ و  ياهدـنیارف  يزاسمه  هزات و 

نایرتشم هب  هک  میا  هتفرگ  راک  هب  یهار  رد  ار  تاعالطا  يروانف  ایآ  میا -؟ هدوزفا  اه  نآ  هب  ار  تاعالطا  يروانف  اهدنیارف ، یـسدنهم  زاب  و 
يروانف ایآ  دنهد -؟ ماجنا  سیورس -) فلـس   ) یتمدخ دوخ  شور  هب  دنناد –  یم  رتهب  هک  هنوگنآ  ار  راک  ات  دهد  یم  تصرف  نانکراک  و 

ياهدـنیارف ؟ میا هتفرگ  راـکب  ناگدـننک  نیماـت  ناـیرتشم و  راـظتنا  زاـین و  تساوخ ، زا  نستـسار  یهاـگآ  يروآ  درگ  هاررد  ار  تاـعالطا 
 ، هدننک نیمات  نایم  نیمات ؛ هریجنز  رسارس  رد  دیاب  هک  تسا  ریگارف  یسدنهم  زاب  هتسجرب  ياه  یگژیو  زا  هدرتسگ  طابترا  دنویپدرادناتسا  
یب ناسآ و  ياه  طابترا  ات  تسا  يرورـض  اه  يروانف  اه و  شور  رد  درادناتـسا  زا  ینازیم  ور  نیا  زا  دشاب . رارقرب  يرتشم  هدـننک و  دـیلوت 
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کی  « XML هک «  دوب  رارق  دـینک . هاگن  یتنرتنیا  تاطابترا  هب  تسا . رتراوشد  یـسب  راـک  نیا  يرواـنف  شخب  رد  . دزاـس مهارف  ار  رـسدرد 
رگیدـکی اـب  بلغا  هدـمآ  دوـجو  هب  نآ  زا  يا  هناگادـج  يدرف و  ياـه   شیاریو  هک  مینیب  یم  یلو  دـشاب . هناـسر  نـیا  رد  یناـگمه  ناـبز 
ياهتکرش زا  يرایسب  رد  دننک . یم  هیهت  يرسارس  یگنهامه  نودب  یقافتا و  تروص  هب  رت  شیب  ار  يروانف  اه  تکرـش  دنرادن . یناوخمه 

زین ار  ینامزاس  نورد  تاطابترا  هک  دنراد  یتوافتم  لکتورپ –  ورازفا  مرن  رازفا ، تخس  یتاعالطا –  ییانب  ریز  فلتخم  ياهدحاو  گرزب 
هب اهنت  يزاسمهتیلوئـسم  يراذـگاو  . دومن درادناتـسا  ار  یطاـبترا  رازبا  دـیاب  ریگارف  یـسدنهم  زاـب  هب  ندروآ  ور  زا  شیپ  دـنک . یم  راوشد 

، هنادـنمزوریپ ياه  هطبار  دراد . هارمه  هب  زینار  اهدـنیارف  درکراک  یحارط و  تیلوئـسم  نییعت  تسین  -  اهراک  ندرک  رت  ناور  وابیز  ياـنعم 
يرادـهگن يارب  تسا . نارادـیرخ  تسد  رد  رازاب  راـهم  هزورما  . دنتـسه فلتخم  ياـه  شخب  رد  تیلوئـسم  شریذـپ  يراذـگاو / دـنمزاین 

یم دـنبیاپ  هتـسباو و  دـنیبب ، ار  امـش  اب  ندرکراک  ياهزایتما  يرتشم  هک  یماگنه  دـش . زاسمه  نانا  اب  رتشیب  هچ  ره  دـیاب  ، اپزیرگ ناـیرتشم 
هگن رابنا  رد  رادـقم  هچ  هدروارف و  مادـک  زا  دوش . ببـس  ار  يرتشم  يدونـشخ  دـناوت  یم  هک  تسا  يدراوم  زا  رابنا  يدوجوم  نازیم  دوش .

نایرج ندش  راکشآ  اهدنیارف –  رتشیبرد  يزاس  فافش  نودباهدنیارف  يزاس  فافشتسا  یسک  هچ  لوئـسم  دنوش ؟ يرادهگن  اجک  میراد ؟
رد دـنوش . طـبترم  مهاـب  یبوـخ  هب  دـنناوت  یمن  نیماـت  هریجنز  کـی  ياـضعا  نارب –  هرهب  و  ناراـک   ردـنا  تـسد  هـمه  يارب  اـه  تیلاـعف 

نانچمه هک  ساسح  یصاصتخا و  ياهدنیارف  دروم  رد  رگم  دوش ، هتشاذگ  تکراشم  هب  یگدرتسگ  هب  دیاب  تاعالطا  ریگارف  یـسدنهمزاب 
کمک هب  وکـسیس  راک  ياه  تیلاعف  همه  . تسا هتفر  ار  هار  نیا  البق  هک  میور  یم  وکـسیس  تکرـش  غارـس  هنومن  يارب  . دـننام یم  دودـحم 
یتینما رظن  زا  هک  مه  ینایز  ره  ماظن  نیا  دـنک . یم  لمع  راکـشا  فافـش و  رایـسب  دریذـپ . یم  ماجنا  یلخاد  ياه  هکبـش  یتنرتنیا و  تیاس 

یم زیچان  ماگنه  هب  دمآراک و  دیلوت  نایرتشم و  ناگدننک و  نیمات  ، ناکیرش زا  هدرتسگ  فافـش و  يا  هکبـش  ییاپ  رب  عفانم  ربارب  رد  دنیبب ،
رگید شورف و  يورین  يارب  لمح  یگنوگچ  شرافس و  تیعـضو  يرتشم ، ناشن  مان و  اه ، شرافـس  تاصخـشم  تکرـش  تیاس  رد  دشاب .
همانرب زین  زپشآرـس  اتح  دـننک . یم  لدـب  در و  هکبـش  هار  زا  ار  دوخ  ياهمایپ  نانکراک  ناریدـم و  تسا . ندـید  لـباق  ناراـک ، ردـنا  تسد 
یتمدخ دوخ  ياه  تیلاعف  رد  : هکنیا تسخن  تسا . زایتما  ود  ياراد  وکـسیس  شور  هب  راک  . دهد یم  رارق  یلخاد  هکبـش  رد  ار  دوخ  ییاذغ 

تسردار شا  هتساوخ  دهاوخ و  یم  هچ  هک  دناد  یم  نارگید  زا  رتهب  يرتشم  مود :  دنسر .  یم  ناشدوخ  هب  رتهب  اهناسنا  سیورس ) فلس  )
ناگمه دوس  هب  زین  اه  هنیزه  دوش و  یم  هتساک  اهتیلاعف  لرتنک ) شیاپ (  یـسرزاب و  هب  هکبـش  ياهتکرـش  همه  زاین  زا  و  دهد . یم  ماجنا  رت 

ناوت یم  نارگید  ياهدنیارف  اب  يزاسمه  رد  نازیم  هچ  ات  هک  میریگب  میمـصت  دیاب  دنیارف ، باختنا  زا  سپیزاسمه  هجرد  . دـبای یم  شهاک 
زا هجرد  هس  ریز ، ياهدـنب  رد  میـشوکب ؟ دارفا  اـه و  ناـمزاس  رگید  اـب  ندـش  زاـسمه  رد  دـح  هچ  اـت  دـیاب  رگید ؛ نخـس  هـب  تـفر . شیپ 
رد (openness  ) يراکـشآ . مینک یم  زاغآ  اهنآ  نیرت  هداس  زا  میهد و  یم  حرـش  ار  لمع - كارتشا  ، یگیوسود ، يراکـشآ يزاسمه -
ای هتسویپ ، امـش  هب  تسا  نکمم  نانآ   دننیبب . ار  ناتراک  زرط  هک  دیهد  یم  تصرف  ناگدننک  نیمات  نایرتشم و  هب   يزاسمه ، ماگ  نیتسخن 

يور يراکشآ » هب «  اهتکرش  زا  يرایسب  هزورما  . دیهد یمن  كرتشم  ياهدنیارف  ندروآ  دوجو  هب  داهنشیپ  هلحرم  نیا  رد  امش  دننکن . نینچ 
، اهتیلاعف تکرـش ، زا  یناوارف  تاعالطا  نامزمه  دـنهد و  یم  ياـج  دوخ  یتن  رتنیا  تیاـس  رد  ار  مادختـسا  یهگآ  لاـثم  يارب  دـنا . هدروآ 

رـشتنم تیاس  رد  ار  دوخ  تادـیلوت  هدرتسگ  تاعالطا  زین  یخرب  دـنناسر . یم  نابلطواد  یهگآ  هب  ار  ینامزاس  گنهرف  یتیریدـم و  شور 
ياهدـنیارف تکرـش  ره  رد  دوش . راکـشآ  نارگید  يارب  امـش  راـکزرط  اـهتیلاعف و  یگنوگچ  هک  درکراـتفر  يا  هنوـگ  هب  دـیاب  دـننک . یم 

تیفیک نداد  ناشن  يراکـشآ »  » يایازم زا  رگید  یکی  دـننک . دـیلقت  دـنناوت  یمن  یناسا  هب  اهدـنیارف  نیا  دنتـسه و  یـصاصتخا  يدودـحم 
رد (mutuality  ) یگیوـسود . دـشاب رثوـم  شورف  شیازفا  رد  يرازبا  نوـچمه  دـناوت  یم  هک  تسا  نآ  ياـه  هدروارف  تکرـش و  يـالاب 

ینامزاس و ياهزرم  زا  رذگ  ثحب  ناراکردنا ، تسد  نیا  دنوش . یم  هتـسباو  مه  هب  تکرـش  دنچ  ای  ود  ياهدنیارف  يزاسمه ، ماگ  نیمود 
شیادـیپ هلحرم ؛ نـیا  ياـهیگژیو  زا  دـنزاس . یم  هدروآرب  ار  رگیدـمه  راکـشآ  تاراـظتنا  یخرب  یلو  دنـشک . یمن  شیپ  ار  یگچراـپکی 

ناشیا اب  دتس  داد و  هدامآ  هتـشذگ  دننام  دنهاوخب ، هاگ  ره  هک  دنراد  راظتنا  نایرتشم  دشاب . یم  اهتیلاعف  ماود  ینیب و  شیپ  تصرف  دامتعا ،
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رد یلو  تسین . تدـم  زارد  زین  دتـس  داد و  دریگ و  یمن  تروص  ییوگتفگ  ثحب و  رادـیرخ  هدنـشورف و  نیب  یگیوسود  ماگ  رد  دیـشاب .
ياه تکرش  زا   یخرب  (interoperability  ) لمع كارتشا  . تسا يرورض  اهدنیارف  ندومن  درادناتـسا  يزاسمه و  مک  تسد  هلحرم ،

نیمات اـب  ار  شیاهدـنیارف  تکرـش  تسا . فورعم  زین  نیماـت » هریجنز  تیریدـم  هب «  هک  دـنا  هدـش  دراو  يزاـسمه  زا  هلحرم  نیا  هب  گرزب 
jast in  ) ماگنه هب  ار  تکرـش  تایلمع  يارب  ماخ   داوم  تاعطق و  زا  اهزاین  همه  دـنناوت  یم  نانآ  هک  دـنک  یم  زاسمه  ناـنچ  ناگدـننک 

هرکاذمدنمزاین لمع  كارتشا  تسا . هدرپس  ناگدننک  نیمات  هب  ار  شیاه  هاگشورف  يرسارس  تیریدم  ترام  لاو  تکرش  . دنناسرب ( time

یتسار هب  ار  ناشیاهدنیارف  اهتکرـش  هک  تسا  هلحرم  نیا  رد  دـشاب . یم  كرتشم  اهدـنیارف  نایرجم  ریگرد و  ياهفرط  نایم  گنتاگنت  ياه 
رد زین  اه  نآ  یبایزرا  رایعم  كرتشم و  ياهدـنیارف  نالوئـسم  دریگیم . تروص  یفرژ  يزاـسمه  اـه و  ینوگرگد  دنـشک و  یم  شلاـچ  هب 

يراوخ دوخ  يزاسمه و  يارجا  دیاش  ( cannibalization يراوخ ( دوخ  يزاسمه و  . دوش یم  نییعت  تکراشم  ياه  وگتفگ  لـالخ  
هیاپ رب  ار  اهرازاب  دنراد  تداع  هک  یبایرازاب  ناریدم  يارب  هژیو  هب  رما  نیا  دسرب . رظن  هب  زیگنا  تفگش  مه ،  اب  دوخ ] رازاب  مهس  ندروخ  ] 

نوگرگد یلک  هب  عضو  دنزادرپب ، ریگارف  یـسدنهم  زاب  هب  هک  یماگنه  یلو  دـتفا . یمن  اج  ناسآ  دـننک ، يدـنب » شخب   » فلتخم نایرتشم 
رد هدروآرف . اب  هارمه  تامدخ  دتس و  داد و  ياهیگژیو  دیرخ ، طیارـش  اه ، تمیق  دینک : یم  ور  ار  اه  تسد  همه  شور ، نیا  رد  دوش . یم 

نیا رب  ار  هار  ریگارف  یـسدنهم  زاب  . دـنهاوخ یم  رت  نازرا  رت و  تیفیک  اب  رتهب ، اه ، گرزب  هیاـپمه  زین  کـچوک  ناـیرتشم  یتیعـضو ، نینچ 
رد یگولاـتاک  شورف  ) رگید یخرب  یتن ) رتنیا  تیاـس   ) شورف ياـهلاناک  زا  یخرب  هک  تسا  نکمم  رگید ؛ يوسزا  یلو  ددـنب . یم  لکـشم 

همه فصو ، نیا  اب  دور . یم  داب  رب  کچوک ، ياطخ  کی  اب  هدوب و  اپزیرگ  هراومه  يزاسمه  . دـننک رد  هب  نایم  زا  هدـیعلب  ار  یتنـس ) رازاب 
شیپ يراک  ینامزاس ، نورب  ینامزاس و  نورد  يزاسمه  نودب  هدنیآ ، زورما و  يا  هکبش  رازاب  رد  دنشاب . نآ  يرارقرب  یپ  رد  دیاب  ناریدم 

ناگدننک نیمات  نانکراک ، همه  ياه  هبرجت  اه و  يدنمـشوه  زا  يرادرب  هرهب  طباور و  يزاس  هنیهب  ریگارف  یـسدنهم  زاب  فده  دور . یمن 
، دوش نینچ  هک  یماگنه  دندرگب . فافش  یناور و  هب  دننک ، یم  راک  اهنآ  رد  دارفا  نیا  هک  ياهدنیارف  دیاب  روظنم ؛ نیدب  تسا . نایرتشم  و 
رد رترب  ياهشزرا  شنیرفآ  ریگارف ، یسدنهمزاب  لصف 5 . دسر یم  ارف  نآ  یپ  رد  زین  يزوریپ  دـیا و  هتفای  تسد  يزاسمه  لکـش  نیرترب  هب 

شیپ هب  يرتشم و  ندـناشک  دوخ  يوس  هب   » دـنور يزاس  هنیهب  هار  رد  ار  اهدـنیآرف  همه  هدـش ، هدایپ  ریگارف  یـسدنهمزاب  هک  ییاـهنامزاس 
دیلوت رد  نامزاس  هک  ینیمضت  دهد - یم  ناشن  يرتشم  هب  داهنـشیپ  رد  ار  دوخ  اهورین ، نیا  راشف  دنیآرب  دنا . هدرک  جیـسب  اهدنیارف » ندنار 

هک تسا  يدنیارف  صخاش ، یشزیگنا و  ياه  داهنـشیپ  شنیرفآ  . دریگ یم  هدهع  هب  يرتشم  زاینو  تساوخ  اب  بسانتم  يا  هدروارف  هضرع  و 
یتحار یلدنـص  رد  دـییوشب و  ار  ناتیاه  تسد  سپـس  هداد و  ماجنا  رابکی  هب  هک    تسین  یتیلاـعف  دراد . همادا  هتـسویپ  اـهراک  بسک و  رد 
وپاکت تکرح و  رد  زین  امـش  نایرتشمو  نابیقر  دریگب . ندـیراب  امـش  یکناب  باـسح  رب  یکینورتکلا   ياـهلوپ  ناراـب  هکنیا  دـیما  هب  دـیملب 

یم دـنا  هتخومآ  ار  سرد  نیا  یبوخ  هب  هک  ناـمزاس  ود  لـیلحت  هیزجت و  هب  اـجنیا  رد  . دـنزاس یم  نوگرگد  ار      عضو  هتـسویپ  دنتـسه و 
کشر دننام و  یب  دروکر  ناشیا  ياهسامتو  تساوخ  هب  تبثم  شنکاو  اب  نایرتشم و  هب  هزات  ياه  داهنشیپ  یپایپ  شنیرفآ  اب  نانیا  میزادرپ 

ناوت و رپ  ياهدـنیارف  داجیا  هار  رد  ناـمزاس  ود  نیا  هک  ییاـهماگ  هب  دـنا . هتـشاذگ  اـج  هب  دوخ  زا  يرتشم  يرادـهگن  هنیمز  ردار  يزیگنا 
یم مادقا  نایرتشم  هرابرد  هژیو  تاعالطا  مضه  يروآدرگ و  هب  تبسن  هتـسویپ  ماگ 1  . مینکفیب -: ارذگ  یهاگن  دنا  هتـشادرب  ریذپ  شمرن 
هتفر هتفر  ار  نایرتشم  ماگ 2 . دیشاب -» هاگآ  یبوخ  هب  ، يرتشم ياه  شزرا  تاراظتنا و  راتفر ، تیعضو ، اهتیعقاو ، هب  دیاب  :» رکارد رتیپ  . دننک

هک تسا  نکمم  دـهاوخ . یم  هچ  يرتشم  ره  دـینادب  هک  تسا  انعم  نادـب  يدـنب  شخباجنیا  رد  . دـننک یم  يدـنب  شخب  باتـش –  اـب  هن  - 
ییاسانش يدنب   شخب  هب  دننک ، یم  باختنا  ار  امش  نامز  تفرشیپ  اب  هک  هنوگ  نیمه  دنـشاب . هتـشادنزاین  ناسکی  امـش  هدروارف  هب  یگمه 

زیامتم صخـشم و  . دـیروآ مهارف  نایرتشم  هورگ  ای  يرتشم /  ره  يارب  یـشزیگنا  ياهداهنـشیپ  ماگ 3 . دـیزادرپب -. کی  ره  هژیو  ياـهزاین 
هچراـپکی بیکرت  يروآون ، هدرتسگ ، باـختنا  قح  ، تیفیک تعرـس ، ، تمیق دـینک : هداـیپ  رازبا  دـنچ  اـی  کـیاب  ار  نارگید  زا  دوخ  ندومن 

هتفر هتفر  دـیهدب و  هداس  ياـه  داهنـشیپ  ادـتبا  رازاـب ، دـنور  زا  يوریپ  اـب  . دـینک يور  هداـیپ  ندـیود  زا  شیپ  . 4 ماگ تامدـخ -. اـهالاک و 
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دناوتب هک  دشاب  يزیچ  راتـساوخ  اهنت  ای  هدوب  ناوتان  هدیچیپ  ياه  داهنـشیپ  تیریدـم  زا  يرتشم  هک  تسا  نکمم  دـییازفیب . ارنآ  یگدـیچیپ 
ار ییاهنامزاس  ای  ناسک  ماگ  نیارد  . دننک کمک  امش  هب  دنناوتب  هک  دیدرگب  نیدامن ]  ] یناکیرـش لابند  هب  ماگ 5 . دهد -. ماجنا  ار  شراک 

دنیارف ( redesign) یحارط زاـب  رب  ماگ 6 . دـننک -. کمک  نآ  يزاـسهب  كرتشم و  دـنیارف  يارجا  رد  دـنناوتب  هک  دـینیزگیمرب  هتفاـی و 
یـشزیگنا ياه  داهنـشیپ  هئارا  شا  هجیتن  هک  دومن  یحارطزاب  ار  ناکیرـش  دوخ و  دنیا  رف  ناوت  یم  هنوگچ  هک  دینک  یـسررب  . دییامن زکمت 

هچ رد  اـمراک  بـسک و  : » دیـسرپب هدرک و  یباـیزرا  هدـید و  يرتـشم  مـشچ  زا  هتـسویپ  ار  دوـخ  درکلمع  ماگ 7 . دـشاب -؟ ناـیرتشم  يارب 
یم رد  هب  نادیم  زا  هدـش  شندروآ  تسدـب  هیام  هک  ار  يزیچ  نآ  بلغا  يزوریپ  :» دـیرگنب يا  هناسفارکاردرتیپرادـشه  هب  تسا » یتیعـضو 

نیدـب دـهد . یم  خر        هدـنیآرد  هک  دیـشاب  يزیچ  هشیدـنا  رد  هتـسویپ  دـنیرفآ » یم  اردوخ  هژیو  لئاسم  اـه و  يراوشد  يزوریپ ، دـنک .
هک تسنیا  مهم  هتکن  دنسر . یم  مه           هب  ناشیا  ياهزاین  اهتساوخ و  اب  اجک  رد  امش  ياهتیلاعف  هک  دیسرپب  نایرتشم  زا  هتـسویپ  روظنم ؛

دیهاوخ راچان  دینک ، زیامتم  نابیقر  زا  ار  دوخ  هنوگ  نیدب  دیناوتن  رگا  دیراد . یم  هضرع  يرتشم  هب  نارگیدزا  توافتم  یـشزرا  هچ  دینادب 
یسدنهم زاب  راظتنا  لصف 6 . دیـشورفب ناشن  مان و  یب  ياهالاک  دـننامه  ار  ناـتیاه  هدروارف  دـیزادنیب و  هار  هب  ار  اـه  تمیق  گـنج  هک  دـش 

وس و نیا  هب  يروانف » ینوگرگد  » هدش يراذگ  نیم  ياهنادیمرد  اردوخ  ناریدم  هتسویپ  اهراک ، بسک و  ناربهر  زا  يرایسب  ؟ امـشزاریگارف
یناسآ نادنچ  راک  هک  دننک - ذوفن  نادیم  نیا  هب  فرژ  یمجاهت و  رتشیب  هدوب و  نارگن  رتمک  هک  دنهاوخ  یم  نانآ  زا  دـنناشکیم . وس  نآ 
ناـینب هب  هک  يزیچ  تسا - دـیما »  مـیب و  زا « ربارب  « dose» دـصرد بسانم و  نازیم  کی  يریگراـکب  تسا  يرورـض  یتسارب  هچنآ  . تسین

لئاسمزا یخرب  هرابرد  ار  دوخ  هناگ   ود  ساسحا  ینارگن و  شیاه  هتشون  تسد  زا  یکی  رد  یچنیواد  دشاب . یم  یچنیواد  ودرانوئل  هفسلف 
مدرک یم  وزرآ  نانچمه  یلو  متـشاد ، سرت  هزوح  نادـب  دورو  زا  دـیوگ « یم  وا  دـنکیم . هیبشت  کیرات  يراغ  هب  ار  دوجو  عضو  حرطم و 

اب ات  راد  یم  او  ار  زاتـشیپ  ياهراک  بسک و  ناریدـم  ناربهر و  دـیما  میب و  يولق  ود  ساسحا  مدرگب » هزاـت  ياـه  جـنگ  لابندـب  نآ  رد  هک 
رتشیب دیاب  هزورما  دیماو ، میب  ندومن  زارت  رد  اهنامزاس  اهتکرـش و  ناربهر  نم  نامگ  هب  دـنوش . وربور  زورما  يایند  يداصتقا  ياه  تیعقاو 
نتـشاد اورپ  هب  ار  نانآ  زین  مزال  سرت  هک  یلاح  رد  دنور ، شیپ  ناوارف  دـیما  اب  ریگارف  یـسدنهم  زاب  هب  نتخادرپ  رد  هتـسب و  لد  دـیما »  » هب

هک میدرک  یم  روـصت  زاـغآ  رد  کـیرتکلا «:) لارنج  هریدـم  تاـیه  سیئر  ) شلو کـج  . دـنک یم  راداو  اـه  باـختنا  رد  نشور  هشیدـناو 
هک میدـش  هجوتم  يدوزب  یلو  تسا . نایرپ  اه و  لوغ  يا  هناسفا  يایند  لبون و  هزیاج  هدـنرب  ياه  هبخن  هژیو  یلاتیجید ، يایند  هب  نتخادرپ 
انـش هب  روانهپ  سونایقا  نیا  رد  دـنناوت  یم  هبرجت  یب  ياه  هدیـسرون  زا  رتهب  یـسب  کیرتکلا  لارنج  دـننام  يا  هینب  اب  دـنمورین و  ياهتکرش 
یم دـیکات  شلو  کج  هک  يرگید  مهم  هتکن  مینک » یلاتیجید  ار  نامیاهدـنیارف  همه  هک  میتخومآ  هتفر  هتفر  ام  دـنریگب . یهام  هتخادرپ و 
دیاب فده  میراذگب ، رانک  ار  یتنس  یتیریدم  لوصا  هک  تسین  انعم  نادب  يروانف ، ریگمـشچ  یپایپ و  ياه  ینوگرگد  «؛ هک تسا  نیا  دنک 

هک تخادرپ  میهاوخ  هناراک  هظفاحم  موهفم  تفه  یـسررب  هب  لصف  نیا  رد  .« دشاب زورما  لوحتم  رایـسب  يایند  اب  لوصا  نآ  ندومن  زاسمه 
ناهج نیون : مارم  . دیهاوخ یم  هک  دیرگنب  هنوگ  نادب  ار  ناهج  نهک : مارمتیریدم  نیون  شیک  اه و  هراگنا  . دـنراد رییغت  يرگنزاب و  هب  زاین 

شریذپ رانک  رد  ناربهر  هک  تسا  انعم  نادب  تاعالطا  يروانف  هنامحریب  ياه  تیعقاو  اب  ندـش  ورب  ور  . دـیرگنب تسه ، هک  هنوگ  نادـب  ار 
هدحتم تالیا  رد  دنیامن . یبایزرا  یتسردب  زین  ار  دوخ  راک  بسک و  جیاتن  رب  هدیدپ  نیا  ریثات  ییاراک و  هنیمز ، نیا  رد  نیگنس  ياه  هنیزه 

اهنت هنیمز  نیا  رد  اه  يزوریپ  راـمآ  فصو ؛ نیا  اـب  دوش . یم  هنیزه  ( IT  ) تاعالطا يروانف  هزوح  رد  اهتکرـش  بلغا  هجدوب  نونکا 53 %
دید اب  اه  تیعقاو  اب  دـیاب  دـیتسه ، زورما  ناهج  رد  دوخ  تکرـش  هدـنزاس  تبثم و  شقن  يافیا  ناهاوخ  رگا  . دوش یم  شرازگ  ات 50 %  40
مادک دننک ؟ یم  تفایرد  هچ  دنهاوخ و  یم  هچ  یتسارب  امـش  زا  نایرتشم  دنمادک ؟ تکرـش  نیتسار  ياه  يدنمناوت  دـینک : دروخرب  تبثم 

هب دـیوش ، هاگآ  تسرد  دوخ  صاخ  ياهدـنیارف  هدودـحم  هب  هک  یماگنه  تساـتمه ؟ یب  يراـصحنا و  یتسار  هب  ناـتیاه  دـنیارف  زا  کـی 
يرواـنف هب  هجوت  : نیوـن مارم  . دیراپـسب نآ  لـها  هب  ار  تاـعالطا  يرواـنف  نهک : مارم  . دیراپـسب نارگید  هب  ار  یقاـب  هک  دـیناوت  یم  یناـسآ 

تسا و یتایح  يرورض و  اهنامزاس  همه  يارب  تاعالطا  يروانف  هک  هداد  ناشن  یگدرتسگ  هب  تنرتنیا  . تسا نانکراک  همه  راک  تاعالطا ،
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رگا :» دیوگ یم  تاعالطا  يروانف  هب  نانکاک  همه  نتخادرپ  موزل  رد  ( درل تکرش  لماع  ریدم  ) اروه كاچ  دنروآ . يور  نادب  دیاب  ناریدم 
زا رتهب  مه  زاب  دـشاب ، انـشآ  هراوشوم  اه و  دـیلک  هب  متـسد  اهنت  رگا  مشاب ، هتـشادن  مه  ار  اه  نک  زاب  قودنـص  واگ  تراـهم  هنیمز  نیا  رد 
زا تاعالطا ، يروانف  تسرد  دربراک  زا  يرادروخرب  تخانـش و  زورما ، روحم  تنرتنیا  داصتقا  رد  مراد ». یـسرتسد  تاـعالطا  هب  هتـشذگ 
رد تاعالطا  بسانم  يروانف  زا  يزور  هب  هدرتسگ و  شناد  دیاب  ناریدم  نیاربانب ؛ دیآ . یم  باسح  هب  نامزاس  ره  نیداینب  ياه  یگتسیاش 

هـشیدنا تسا ؛ تردـق  هیاپ  تاعالطا  : نهک مارم  . دـنروآ مهارف  نانکراک  یمامت  دوخ و  يارب  نآ  یـشخب  رثا  دوخ و  تعنـص  يراـک  هنیمز 
نایم رد  ناکیرـش  نایرتشم و  اب  ار  دوخ  ياه  هتـسناد  رکب ، ياه  هشیدنا  نتفای  هار  رد  نیون : مارم  . دـیراد هگن  نامزاس  نورد  ار  بوخ  ياه 

زیم دننام  تسا . بوخ  ياههـشیدنا  شخپ  نتفای و  ندیـشیدنا ، ، ندرک وجتـسج  نداد ، شوگ  نم  راک  « ؛ تسا هتفگ  شلو  کج  . دـیراذگب
يریذپ شمرنهنوگ  نیا  دننیزگ » یم  رب  ار  اه  رتبوخ  دننک و  یم  هزم  ار  یکاروخ  نانا  دینک . یم  توعد  نآ  رـس  رب  مدرم  هک  تسا  ییاذغ 
نارگید دننک و  یم  هضرع  رازاب  هب  ار  يا  هزات  تاعالطا  شناد .  هتسویپ  قفوم  ياهتکرـش  . دنرادن اهتکرـش  همهار  هزات  ياههـشیدنارباربرد 

دهاوخ مهارف  یتباقر  يزایتما  دوش ، درادناتـسا  ناگمه  نایم  رد  امـش  شور  هک  یماگنه  دـننک . یم  قیوشت  اهنآ  رادـیلقت  تشادرب و  هب  ار 
لح ار  ناشلکـشم  هک  تسا  ینایرتشم  يراگدنام  يرادافو و  مود ؛ زایتما  دیراد . روضح  طیحم  نآ  رد  امـش  دوخ  همه  زا  شیپ  اریز  دومن ،

يانغ هب  رتشیب  هچ  ره  ات  دنـشوک  یم  زین  نانآ  دـیهد ، رارق  ناـیرتشم  ناکیرـش و  رگید  راـیتخارد  دـینادب  ار  هچنآ  هک  یماـگنه  دـیا . هدرک 
مـشچ ندرک  راهم  زا  نیون : مارم  . دـیریگ راک  هب  لرتنک )  ) ندرک راهم  هار  رد  ار  راـیتخا  نهک : مارم  . دـنیازفیب امـش  دـنمدوس  ياـه  هتـسناد 

نینچ رد  اریز  دنسرت - یم  نآ  زا  هدرک و  تینما  ساسحا  رتمک  يا  هکبش  ياهتیلاعف  طیحمرد  یتنـس  ناریدم  . دیآ تسدب  دوخ  ات  دیـشوپب ،
هب دـسر  هچ  اـت  تسا  راوشد  يدوخ  ناـنکراک  شزیگنا  دـنرادن . يرادا  راـیتخا  دـننک ، یم  دـیلوت  ناـشیارب  هک  یناـسک  رتـشیبرب  یطیارش ،

شلو کج  . تسا یتنس  يدنم  رایتخا  تموکح و  زا  تشذگ  نیدامن ، تکراشمرد  ماگ  نیتسخن  دیشابن . مه  ناشسیئر  امش  هک  ینانکراک 
دوخ ناسیئر  اب  نانکراک  هک  میور  شیپ  اج  نادب  ات  میهاوخ  یم  :» دیوگ یم  ناریدم  نانکراک و  راهم  زا  نتـشادرب  تسدزاتـشیپ  ناربهرزا 

رد امـش  مهد و  ماجنا  مدوخ  ار  مراک  دیراذگ  یمن  ارچ  مهد ؟ ماجنا  ار  هدوهیب  مادقا  نیا  هک  دـیهاوخ  یم  نم  زا  ارچ  دـنزیخرب : شلاچ  هب 
هب هجوت  یب  رگید  هدش  دای  تامادقا  ماجنا  اب  ناربهر  هتبلا  !« شیاپ هن  شنیرفآ ، ؛ ناربهر راک  تسنیا  ...؟ دیورب هزات  ياه  هشیدنا  شنیرفآ  یپ 

یهاگ دنشاب . مهارف  هراومه  زاین  دروم  عبانم  هتفرن و  نوریب  هدش  نییعت  رادم  زا  اهتیلاعف  هک  دنتسه  شوهب  هتسویپ  نانآ  . دننیشن یمن  يرانک 
تخانـش هبو  تسا  فیرظ  سب  يرما  تردـق  لامعا  دـییامن . يرکفمه  يریگ  میمـصت  رد  هتفاتـش  ناـنکراک  کـمک  هب  هک  تساـمزال  زین 

، يرکفنـشور يوس  هب  تکرح  دادخر و  کی  دـننام  ار  ینوگرگد  : نهک مارم  . دراد زاین  ریدـم  يوس  زا  بسانم  نامز  مزال و  نازیم  هزوح ،
، گرزب شلاـچ  . دـیرگنب ناـگمه  فرژ  ساـسحا  نتخیگنا  رب  یـسایس و  هزراـبم  کـی  مشچ  هب  ار  ینوگرگد  نیون : مارم  . دـینک تیریدـم 
اه و هاگ  دید  فالتخا  لئاسم و  زا  يرایسب  دنرب . شیپ  هدرک و  هدایپ  ار  ینوگرگد  رد  دیاب  هک  تسا  یناسک  همه  زاین  هتـساوخ و  تخانش 

عاضوا ینوگرگد  رد  ار  دوخ  عفانم  ناگمه  دییامن ، هدایپ  بسانتم  تفارظ و  اب  ار  ریگارف  یسدنهم  زاب  هچنانچ  دینک . لح  دیاب  ار  اه  هقیلس 
ریدم کی  ياه  شزرا  اه و  رواب  نیون : مارم  . تسا طوبرم  شدوخ  هب  ریدـم  کی  ياه  شزرا  اهرواب و  نهک : مارم  . داد دـنهاوخ  صیخـشت 

فدـییامن حرطم  شـسرپ  شنامزاس  گنهرف  هرابردـلماعریدم  کیزا  دـیتساوخ  یم  رگا  ریخا  ياهلاس  نیمه  اـت  . تسا طوبرم  ناـگمه  هب 
هکدـنا هتفایرد  اهتکزرـش  ناربهر  هزورما  درک . یم  هلاوح  یناسنا  عبانم  ریدـم  هب  ار  امـش  مارتحا ، اب  ای  داد  یم  تقو  هقیقد  جـنپ  ـالاب  تسد 

رد داد . ماجنا  ناوت  یمن  یناسنا  يورین  راـتفر  اـهتراهم و  زا  نتفرگ  يراـی  شریذـپ و  نودـب  ار  يرورـض  رایـسب  فرژ و  ياـه  ینوگرگد 
راتفر و نانکراک ، مرن ( شخب  دنتـشاد . هجوت  ( تایلمع راـتخاس و  ، دربهار ) تخـس ياهـشخب  هب  اـهنت  اـهنامزاس  ناریدـم  ناربهر و  هتـشذگ 

نورد رت  شیب  كرتشم - ياه  شزرا  واهرواب  تکرـش - کـی  گـنهرف  . دـندوب راد  هدـهع  یناـسنا  عباـنم  ناریدـم  ار  یناـمزاس ) گـنهرف 
رب ار  اه  فده  نانچمه  دنزادرپ ، یم  نارگید  هب  دوخ  گنهرف  هضرع  وغیلبت  يزاس ، فافـش  هب  هک  مه  ییاهتکرـش  دنریگ . یم  اپ  نامزاس 

ناشناکیرش دوخ و  ياهـشزرا  اه و  رواب  هک  دنبای  نانیمطا  دیاب  ناریدم  هکنیا ؛ نخـس  هداس  دنریگ . یم  یپ  نامزاس  گنهرف  اهرواب و  هیاپ 
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: نیون مارم  . دیزادرپن شریمعت  هب  تسا ، هتـسکشرگا  نهک : مارم  . دیـسانشب یبوخ  هب  ار  ناشفادها  ناتناکیرـش و  دـیاب  امـش  دراد . یناوخمه 
دنناوت یم  ییاهنآ  دننام . یم  یقاب  هک  دنتسین  اه  هنوگ  نیرت  دنمشوه  ای  نیرتدنمورین  نیوراد « زلراچ  هتـشون  هب  . دیـشچب ار  ینوگرگد  هزم 

زا سپ  متـسیب و  هدـص  رخآ  داصتقا  رادـیاپان  تخـس  طیحم  رد  دـنوش ». راـگزاس  طـیحم  ياـه  ینوگرگد  اـب  هک  دـنهد  همادا  یگدـنز  هب 
لارنج  گرزب  تکرـش  ریدـم  شلو  کج  دراد . دربراک  یـسانش  تسیز  يایند  هزادـنا  هب  زین  راک  بسک و  يایند  رد  نیوراد  هیـضرف  ، نآ
. هدمآ تسد  هب  هتسویپ  مارآ و  ياه  ینوگرگد  هیاس  رد  زایتما  نیا  دیوگی «: تسا م  روهـشم  يزاس  نوگرگد  رد  شتکرـش  هک  کیرتکلا 

هدیشچ ار  ینوگرگد  يوکین  ياهدمایپ  نیریـش و  هزم  تکرـش  نانکراک  رگید ؛ سوس  زا  داد . خر  ههد  کی  لالخ  رد  تازایتما  زا  یخرب 
، دنتـسه هنازور  یتح  ای  یگتفه  یهاگ  هک  باتـش  رپ  ياه  ینوگرگد  اب  دنناوت  یم  مه  زورما  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  ودنا  هتفرگ  وخ  نادبو 

دننام اه  يروانف  زا  یخرب  تسا . ناینوماریپ  ناریدـم و  يارب  تیلاعف  راک و  ماجنا  یگنوگچ  ریغت  ياـنعم  هب  ینوگرگد  یلو  .« دـنوش هارمه 
. دنروآ تسدب  ار  هزات  ياه  تراهم  زا  یگرزب  هتـسد  هاتوک ، ینامز  هک  دنراد  زاین  یهاگ  دننک . یم  دـیدهت  ار  نانکراک  رت  شیب  تنرتنیا ،
نینهآ و یمزع  اب  هتـسیاش ، ناریدـم  .. دوش یم  ادـیپ  تمواـقم  ینارگن و  بلغا  ریگارف  یـسدهم  زاـب  هب  نتخادرپ  رد  هک  تسا  لـیلد  نیاـهب 

هویم ناـگمه  يدوز  هب  دریگ ، تروص  تراـهم  اـب  تارییغت  رگا  دـنزاس . یم  راوـمه  ار  نآ  هار  هتخادرپ و  ینوـگرگد  هب  دـنلب  ياـه  وزرآ 
- مییوگب اه  هابتـشا  زا  هک  میراد  انب  لصف  نیارد  دیزیرگب . اه  هابتـشا  نیا  زا  ریگارف  یـسدنهم  زاب  رد  لصف 7 . دیـشچ دنهاوخ  ار  نآ  نیریش 
ار يرایسب  دراد ، رارق  ریگارف  یسدنهم  زاب  هار  رس  رب  هک  ییاه  هلاچ  هاچ و  زا  یـسررب  رد  دیامن . یم  يروآ  دای  لصف  ناونع  هک  هنوگنامه 

زاب ماـجنا «  زا  شیپ  « ریگارف یـسدنهم  زاـب  هب «  نتخادرپ  هابتـشا : . درک میهاوخ  داـی  یناـگمه  مهم  دروم  هد  زا  اـجنیا  رد  ما . هدـید  يرارکت 
دوب یتنرتنیا  ياه  دیرخ  نارود  روش  هک  میدوب  دهاش  ون 1999  لاس  دیع  رد  ار  یهابتشا  نینچ  راکشآ  هنومن  ددجم ») یسدنهم  ) یـسدنهم
دمآ رد  دیع  بش  هژیو  شورف  زا  هلاس  ره  هک  ( Toys) زیوت یشورف  يزاب  بابس  گرزب  تکرش  دنداد . یم  خساپ  نادب  بوخ  نایرتشم  و 

هنافساتم دننک . هضرع  ار  ناشیاه  هدروارف  مه  تنرتنیا  هارزا  هدومن و  مادقا  شیپ  ياهلاس  زا  رت  یمجاهت  دنتفرگ  میمصت  دنتـشاد  يراشرس 
زا يرایسب  شجنر  هیام  دناسرب و  ایرتشم  تسدب  ماگنه  هب  ار  اهشرفس  بلغا  تسناوتن  لقتـسم ، ياهدحاو  اه و  هرادا  یتنـس  راتخاس  لیلدب 

هابتـشا نیا  زا  هتفرگ  رب  دنمـشزرا  سرد  دمآ . دراو  ناشیا  ترهـش  هب  يرایـسب  همطل  دروآ و  مهارف  ار  ون  لاس  دیع  بش  رد  اهردام  ردـپ و 
ینعی مه –  زا  لقتـسم  ادج و  ياه  هرادا  يا و  هفیظو  شور  ياج  هب  يدنیارف  تایلمع  نتخادنا  هار  هب  یـسدنهم  زاب  زا  شیپ  هک  تسا  نیا 
رگید دوخ و  نایم  یگنهامه  دومن و  هدایپ  هنادنمزوریپ  ار  ریگارف  یسدنهم  زاب  ناوت  یمن   – ندیزخ هن  ندیود  يارب  اهدنیارف  ندومن  ناور 

لاس 1920  T لدم يوردوخ  کی  يور  تج  روتوم  نتـسب  دننام  یمادقا  نینج  دروآ . دوجو  هب  تامدخ  هئارا  راکردنا  تسد  ياهنامزاس 
نتخاس ریگرد  نودب  دشرا ، ناریدم  تکراشم  اب  « ریگارف یـسدنهم  زاب  هب «  نتخادرپ  هابتـشا : . دشاب یم  سیلوپ  انایدنیا  یلار  رد  تکرـش  و 

نادب ندیـسر  یگنوگچ  دنور و  رد  یلو  هدرک  تقفاوم  ناشنامزاس  رد  ریگارف  یـسدنهم  زاب  يارجا  لصا  اب  دـشرا  ناریدـم  زا  یخربناشیا 
. دنیایب شیپ  همانرب  اب  ات  داد  تکراشم  نیزاغآ  ياهماگ   نامه  زا  ار  طوبرم  ناریدـم  دـیاب  ریگارف  یـسدنهم  زاب  رد  دنراپـس . یمن  يدـهعت 

دـشرا ناریدـمو  ناربهر  تکراشم  ابو  تسا  کیژتارتسا )  ) يدربهار ياـه  يریگ  میمـصت  نیرت  مهم  زا  نیداـینب ، ياـه  ینوگرگد  يارجا 
ياه تیلاعف  رانک  رد  یکینورتکلا  راک  بسک و  کـی  ناوت  یم  هک  دـننک  یم  ناـمگ  ناریدـم  زا  یهورگ  . دراد میقتـسم  طاـبترا  ناـمزاس 

. دوش یم  هنیزه  یتفگنه  ياهلوپ  دریگ ، یم  رد  دربن  تشاذـگاو . تکرـش  نییاـپ  ياـه  هدر  هب  ار  نآ  هدارا  ارجا و  تخادـنا و  هار  هب  یتنس 
هتـسویپ يریگرد  تکراشم و  هب  ریگارف  یـسدنهم  زاب  دـشک . یم  يدوبان  هب  همانرب  لـک  بلغا  دـیآ و  یمن  تسد  هب  یهاوخلد  هجیتن  یلو 

یکینورتکلا رازاب  کی  ندومن  اپ  رب  هابتـشا  . دیماجنا دهاوخ  تسکـش  هب  دیدرت  یب  همانرب  دینکن ، نینچ  رگا  تسا . دنمزاین  ییارجا  ناریدم 
ای « داهنـشیپ تساوخرد  » دـننام يدرادناتـسا - ياهدـنیارف  یکینورتکلا  ياه  رازاـب  هک  دوب  نیا  رب  ضرفنتـشادنپ  ریگارف » یـسدنهم  زاـب  ار « 
هچ رگا  یتنرتنیا  ياه  تیاس  یلو  . دـننک يوریپ  نآ  زا  ناگمه  هدروآ و  دوجو  هب  دوخ  تعنـص  رـسارس  رد  يرتشم -» تساوخرد  لـیمکت  »

بـسک زا  سپ  هدومن و  هعجارم  اه  ناتدـب  بلغا  نایرتشم  دـنا . هدـنام  ماکان  شورف  شخب  رد  دـنا ، هتـشاد  ییاـه  يزوریپ  دـیرخ  هنیمز  رد 
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زا شیبو  ناورف  بلغا  نوگانوگ  عیانص  رد  زین  اه  رازاب  هنوگنیا  رامش  . دنزادرپ یم  هدننک  دیلوت  زا  میقتـسم  دیرخ  هب  دوخ  مزال ، تاعالطا 
اهنت ریگارف  یـسدنهم  زاب  هک  دیراپـسب  رطاخ  هب  دنروآ . یمن  تسدب  دوخ  روما  ندنادرگ  يارب  یفاک  دمآرد  لیلد ، نیا  هب  تسا . زاین  دـح 

نیدامن ناکیرـش  رگید  اب  دوخ  تکرـش  ياهدنیارف  نایم  يزاسمه  یناوخمه و  داجیا  دـنمزاین  دوش و  یمن  متخ  یکینورتکلا  یناگرزاب  هب 
اب یتح  . دنسرب دنسپ  يرتشم  هجیتن  هب  باتش  اب  هتشذگ و  اه  تکرـش  ینامزاس  ياه  زرم  زا  یناسآ  هب  اه  تیلاعف  هک  يا  هنوگ  هب  دشاب . یم 

همه نتفرگ  هدـهع  هب  دـیناوت  یمن  كرتشم  ياه  درادناتـسا  يا  هرپ  يرارقرب  تعنـص و  کی  رد  يرـسارس  یکینورتکلا  ياـه  رازاـب  دوجو 
یکینورتکلا راک  بسک و  نتخاس  اپ  رب  هابتشا : . دیراذگب ریگارف  یسدنهم  زاب  هار  هب  اپ  دوخ  دیاب  دیشاب . هتـشاد  راظتنا  اهنآ  زا  ار  تیلوئـسم 

تکرـش ناریدـم  نانکراک و  ؛ هک نیا  تسخن  تسین . زاسراک  نوگانوگ  لیالد  هب  شور  نیا  هک  هداد  ناـشن  هبرجت  رداـم  تکرـش  زا  ادـج 
تیلاعف بیقر  ای  ریاغم  اپون  تکرـش  تیلاعف  یهاگ  هکنیا ؛ مود  دـنا . هرهب  یب  راک  وبـسک  یمومع  ياـه  تراـهم  زا  بلغا  یتنرتنیا  ياـه     

دنهد یم  حیجرت  بلغا  هک  دشاب  یم  اه  تکرـش  هنوگ  نیا  نایرتشم  ساسحا  موس ؛ هتکن  دناسر . یم  همطل  نادـب  دوش و  یم  ردام  تکرش 
ای دـنت  رایـسب  تکرح  هابتـشا : دـشاب . هتـشاد  سمل  لباق  عبانم  نیمز و  رد  زین  يا  هیاـپ  طـخ » رب   » تروص هب  اـه  هدروارف  هدـننک  هضرع  هک 

تیفرظ رازاب و  یگدامآ  نازیم  اب  ینوگرگد  باتش  يزاس  ناوخمه  دنمزاین  ریگارف  یـسدنهم  زاب  هنادنمزوریپ  يارجا  دنک . رایـسب  تکرح 
ره هب  هک  تسین  انعم  نادـب  باتـش  . دـینک تکرح  دـنک  هاگ  هچ  دـنت و  ینامز  هچ  هک  دـینادب  دـیاب  تسا . نآ  نیدامن   ناکیرـش  نامزاس و 

بسانم باتش  زا  روظنم  دننک . یم  روصت  تنرتنیا  ناگتفیش  هک  هنوگ  نآ  میروآ - تسد  هب  يریگمشچ  مهس  هدرک و  ذوفن  رازاب  هب  ییاهب 
وج و زین  یهاگ  دوشن . یناسنا  يورین  یگدروخرس  یگتسخ و  بجوم  دوخ  ، ریگارف یسنهم  زاب  ياه  فده  دربشیپ  اب  هارمه  هک  تسا  نیا 
هک یماگنههژیو  هب  رما  نیا  . دراد یم  او  ندیزخ  هب  ندیود  ياج  هب  هدرک و  دـنک  رایـسب  یگتخاس  تروص  هب  ار  تکرح  تکرـش ، طیارش 

. تسا بسانم  تکرح  يریگ و  میمـصت  دنمزاین  هزوح  نیا  رد  باتـش  رپ  ینوگرگد  تسا . رت  ساسح  رایـسب  دـشاب  نیم  رد  يروانف »  » ياپ
رگید ناگدـننک و  نیماـت  ، ناـیرتشم یهارمه  ناوـت  عوـضوم  . میروآ ور  تخاـت  شهج و  هب  هدیجنـسن  دروـم  ره  رد  هک  تسین  نیا  روـظنم 

یلو دوش . گنهامه  تفریذـپ ، دـنهاوخ  ریثات  ینوگرگد  زا  هک  يا  هریجنز  رـسارس  تکرح  باتـش  دـیاب  تسا . حرطم  مهم و  زین  ناکیرش 
تسا هیاپ  نیا  رب  ریگارف  یسدنهم  زاب  رد  بسانم  باتش  تعرس و  تخانش  دنک . یم  هتـسخ  ار  دارفا  زین  يوردنک  هک  دیـشاب  هتـشاد  رطاخب 

زا يرایـسب  رددرادن  یگدامآ  هک  يدحاو  زا  يزاس  نوگرگد  زاغآ  هابتـشا : « دـینک تکرح  دـنک  ماگنه  هچ  دـنت و  ماگنه  هچ  دـینادب « هک 
هک تسا  نشور  میوش ؟ راک  هب  تسد  دیاب  اجک  زاپ  دنتسین . مک  ریگارف  یـسدنهم  زاب  زاغآ  يارب  هاوخلد  بسانم و  ياه  دنیارف  اه  تکرش 

دوبهب رد  زاس  راک  ياه   -               - ینوگرگد شریذپ  رد  مزال  يدنمـشوه  هقالع و  یگدامآ ، هک  میزادرپب  ییاه  دـحاو  هب  ادـتبا  دـیاب 
رد ینامزاس  ياه  زرم  زا  رذـگ  هب  نادـنم  هقالع  ای  يروانف  هدرتسگ  يایازم  هب  ناهاگآ  هک  دوش  روصت  تسا  نکمم  دـنراد . دوخ  ناـمزاس 

ياهتشا هلمج ؛ زا  یمهم  تاکن  . تسین نینچنیا  یلو  دنتـسه  ریگارف  یـسدنهم  زاب  هب  نتخادرپ  نیتسار  ياهادیدناک  رتشیب ، عفانم  بسک  هار 
يارب بسانم  ياه  دحاو  شنیزگ  رد  ، نامزاس یلحم  گنهرف  ور و  شیپ  ياه  تصرف  نازیم  هزادنا و  رییغت ، زا  لابقتـسا  رد  دحاو  نامزاس /
رامش لمحت  اهنت  تبون  ره  رد  اه  نامزاس  هک  دیـشاب  هتـشاد  رطاخ  هب  دینک ، عورـش  هک  اجک  ره  زا  یلو  دنرثوم . ریگارف  یـسدنهم  زابزاغآ 
یتسد الاب  ياهدنیارف  يزاسهب  ینوگرگد و  هب  اهنت  رگایتسد  الاب  ياهدنیارف  هب  افتکا  هابتـشا : . دنراد ار  فرژ  ياه  ینوگرگد  زا  يدودحم 

رگا . تشاذـگ دـهاوخن  ار  هاوخلد  ریثات  ناـتراک  هدـش و  وربور  يراوشد  اـب  دـینامب ، هجوت  یب  یتسد  نییاـپ  ياهدـنیارف  هب  هدومن و  اـفتکا 
رگید ناگدـننک و  نیمات  ناـیرتشم ، ياهدـنیارف  اـب  يزاـسمه  ییـالط  ياهتـصرف  دـیزاس ، دودـحم  یتامدـقم  ياهدـنیارف  هب  ار  ینوگرگد 

همه رد  نامزمه  ریگارف » یـسدنهم   » زاب هابتـشا : دـش . دـیهاوخ  مورحم  اج  نآ  رد  هتفهن  ياهزایتما  زاو  هداد  تسد  زا  ار  نیدـنامن  ناکیرش 
نامزمه ناوت  یمن  ار  همه  یلو  میرگنب ، لک  تروص  هب  يرسارس و  ياه  دنیارف  هب  دیاب  ریگارف  یـسدنهم  زاب  رد  هک  تسا  تسرداهدنیارف 

روضح رازاب  رد  دیاب  هراومه  رگید ؛ سوس  زا  دیهدب . تسد  زا  ار  عاضوا  يریذـپ » تیریدـم  » دـیابن هکنیا ؛ نخـس  هداس  تخاس . نوگرگد 
لابند هب  عاضوا ، يریذپ  تیریدـم  تیاعر  نمـض  هک  تسا  نکمم  تسا . هزات  طیارـش  مضه  رد  رازاب  ناوت  رگید  مهم  هنکن  . دیـشاب هتـشاد 
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هب نتخادرپ  رد  دشاب . نوریب  رازاب ، نآ  يرادرب  هرهب  شریذپ و  ناوت  زا  هک  دـینک  هضرع  رازاب  هب  يا  هدروارف  ریگمـشچ  ياه  يزاورپ  دـنلب 
نایرتشم ياه  دنیارف  دیاب  دوخ ، راک  بسک و  رد  ینوگرگد  داجیا  یشیدنا و  زاب  اب  هراومه  هک  دیشاب  هتشاد  رطاخ  هب  ریگارف  یسدنهم  زاب 

ناـماس هب  هبـش  کـی  ناوت  یمن  ار  لوحت  نیا  دـییامن . زاـسمه  هدـنیآ ، كرتشم  ياـه  تیلاـعف  اـب  و  هداد   رییغت  مه  ار  ناگدـننک  نیماـت  و 
ات دوش  یم  شـشوک  ینامرد  یتشادـهب / ياه  ماـظن  رد  یکینورتکلا  راـک  بسک و  دوخ  زا  شیب  يرواـنف  هب  نداد  تیمها  هابتـشا : . دـناسر

هجوت یگتسیاش  هب  مه  ناکشزپ  تبغر  اهتخاسریز و  یگدامآ  هب  دیاب  هنیمز  نیا  رد  دوش . هدافتـسا  تاطابترا  نیون  يروانف  زا  رتشیب  هچره 
هن يا  هنایار  ماظن  کی  رد  رامیب  اب  اه  وگتفگ  تانیاعم و  همه  هجیتن  نتخاس  دراو  تهج  هدـش  فرـص  تقو  زا  ناکـشزپ  زا  يرایـسب  دوش .

تامادـقا هب  بلغا  هنافـساتم  دـننک . نارامیب  فرـص  ار  ناشتقو  هک  دـنراد  تسود  رتشیب  ناکـشزپ  . دنتـسه دـنم  هلگ  تخـس  تحار ، ادـنچ 
راظتنا نارگید  زا  ندش  ناوخمه  يارب  زاین  دروم  نامز  هب  نداد  اهب  مک  هابتـشا : . دوش یم  هداد  اهب  راک  یلـصا  دـنیارف  زا  شیب  یکینورتکلا 

نایرتشم هک 90 % دیشاب  هتشاد  رطاخ  هب  دنوش . هارمه  ریگارف  یسدنهمزاب  ياهزاین  اهدمایپ و  اب  امش  باتش  تعرس و  اب  هک  دیـشاب  هتـشادن 
یکینورتکلا هتفرـشیپ  ماظن  هب  ندروآ  ور  شورنیا و  نتـشاذگ  رانک  دننک . یم  راک  دوخ  یتنـس  شور  اب  امـش ، تکرـش  ناگدـننک  نیمات  و 

هک یلاح  رد  دییامن . ارجا  زین  ار  ینونک  شور  ریگارف  یـسدنهم  زاب  يارجا  اب  هراومه  هک  تسا  نیا  بسانم  لح  هار  تسین . ناسآ  ناشیارب 
هتخانـش شور  اب  دنراد  تسود  % 90، تسویپ دـنهاوخ  هزات  ماظن  هب  هداشگ  يور  يدـنم و  هقالع  اـب  ناگدـننک  نیماـت  ناـیرتشم و  زا  % 10

اب يراوس  دننام  تکرح  نیا  دیتسه . نآ  لمحت  یهارمه و  هب  راچان  دماجنا  لوط  هب  لاس  جنپ  ای  کی  ییاهن  لوحت  رگا  دـننک . راک  نیـشیپ 
ياه هابتشا  دادخرزا  تخس  هک  یلاح  رددییامنن  زکرمت  عافد  رب  . دراد هدیجنس  یگنهامه  شـشوک و  هب  زاین  تسا . هرفن  ود  ياه  هخرچود 

تاـعالطا ياـیندرد  دـیبسچب . یعاـفد » تسایــس     » هـب دوـخ  ياـه  رازاـب  واـه  شور  اـه ، هدروارف  رباربرد  دـیابن  دـیزیهرپ ، یم  هدـش  داـی 
ریغ ناوارف و  امـش  ياه  زایتما  ندـیپاق  يارب  نابیقر  شور  هار و  تسین . ارچ  نوچ و  یب  عافد  راـصحنا و  لـباق  يزاـیتما  چـیه  زورماروحم ،

نتسکش شروی ، هدامآ  رگا  دیبسچن . اه » هتشادزا  عافد  » یتنـس ياه  دربهار  هب  زورما ، روحم » يروانف   » داصتقا رد  . دشاب یم  ینیب  شیپ  لباق 
نخـس دشاب . یمن  ناتلاح       بسانم   « ریگارف یـسنهم  زاب  دیتسین «، دوخ  راک  بسک و  نیداینب  ياه  نیآرف  یحارط  زاب  نهک و  ياهرادـنپ 

اب تکرح  تسا . هدوب  اهراک  بسک و  هرادا  یگنوگچ  یتیریدم و  ياه  هشیدنازورب  رد  يروراب  رایسب   نارود  متـسیب ، هدس  مود  همینرخآ 
هب هاگن  تهج  نآ ، زا  سپ  تسا . هدومن  هیـصوت  ییارگ  صـصخت  هب  ار  ام  هک  دـش  زاغآ  يو  « تیریدـم  » باـتک راـشتنا  رکارد و  رتیپ  راـک 

« يرتـشم » عوضوم رب  فرکارد  رتـیپ  نوچ  نادنمـشیدنا  دـعب ؛ هلحرم  رد  . دـیخرچ رازاـب » هدروارف  هب  هجوـت  هب «  سپـس  و  ینیزگ » دربـهار  »
زا رگید  یهورگ  داد . ناـمزاس  يرتـشم  تاراـظتنا  اهــشزرا و  اـهزاین ، هیاـپ  رب  دـیاب  ار  اخهتکرــش  هـک  دـنتفگ  یم  ناـنیا  دـندش . زکرمتم 

رارق راک  ناینب  ار  دنیارف »  » مه نم  رمه و  لکیام  دـندومن . هیکت  نامزاس  یهیگتـسیاش  رب  اه -) تسیژتارتسا  ) نانیزگ دربهار  نادنمـشیدنا -
راهچزا نآ  فیرعت  رد  مییتشاد ، هضرع  ار  ددـجم » یـسدنهم  = یـسدنهم زاب  » صوصخ رداردوخ  هشیدـنا  شیپ  لاـس  هد  هک  یماـگن  . میداد

هطقن دـنتفگ و  یم  نخـس  ینوگرگد  يافرژ  نازیم و  زا  تسخن  هژاو  هس  اهدـنیارف . یبالقنا و  ، يا هشیر  ، نیداینب میدرک : دای  يدـیلک  هژاو 
طاـبترا يرواـنف ، هدرتـسگ  يریگراـکب  هدـش ، داـی  لوصا  رب  نوزفا  ریگارف  یـسدنهم  زاـب  رد « . دوـب « دـنیارف  » هژاو زین  یـسدنهم  زاـب  زکرمت 

= یـسدنهم زاب  » نایرج رد  هچنآ  زا  شیب  باتک  نیا  رد  نم  میراد . صاـخ  دـیکات  زین  ناـیرتشم  يارب  ینیرفآ  شزرا  ییاراـک و  گـنتاگنت ،
نیمات ياهدنیارف  يزاسهب  هب  دیاب  ، دوخ ياهدنیارف  رب  نوزفا  اهتکرش  هک  ما  هدروآ  هدومن و  زکرمت  اهدنیارف  رب  ، دوب حرطم  « ددجم یسدنهم 

هب . دش دهاوخ  هدایپ  تعنـص  کی  رـسارس  ردریگارف  یـسدنهم  زاب  هنوگ  نیدب  دنزادرپب . زین  نیدامن  ناکیرـش  رگید  نایرتشم و  ، ناگدـننک
زاو هدناوخ  ارف  نادـیم  هب  ار  ناشیا  هک  دـنراد  راظتنا  امـش  نایرتشم  ناکیرـش و  دـیراذگب . هار  هب  اپ  رتدوز  هچره  هک  منک  یم  هیـصوت  امش 
نیا هزات ، يایند  نیا  . تسین زرم  دح و  نودب  نانآ  ییابیکش  هک  دیشاب  هتـشاد  رطاخ  هب  دیزاس . رادروخ  رب  ریگارف  یـسدنهم  زاب  ياه  زایتما 
ندش رتهب  لاح  رد  هتسویپ  دید و  ناوت  یم  شیپزا  ار  اه  تکرـش  درکلمع  هک  تسا  ییاج  دراد  -؟ یلکـش  هچ  راک  بسک و  هزات  هاگیاج 

شرتسگ و هیاـس  رد  هک  تسا  ییاـج  دـنا  -. هتفر  ناـیم  زا  دروم ، یب  يرارکت و  ياـه  تیلاـعف  اـه و  یگدـیچیپ  هک  تسا  ییاـج  تسا  -.
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دنناد یم  ناریدم  هک  تسا  ییاج  دشاب  -. یم  نایرج  رد  هتـسویپ  يروآون  ، دیآ یمن  مشچ  هب  هک  ییاه  هکبـش  رد  تاعالطا  ناور  شدرگ 
هب تخانش و  رگیدمه  زا  اه  تکرـش  نایرتشم و  هک  تسا  ییاج  دور  -. یم  نآ  يوس  هب  دشاب و  یم  اتمه  یب  ناشنامزاس  يارب  يزیچ  هچ 
یم هتخانـش  ناشدرکلمع  هطـساو  هب  اـهنت  اهتکرـش  هک  تسا  ییاـج  دـننک  -. یم  راـک       زاـسمه  یطیحم  رد  هتـشاد و  داـمتعا  رگیدـمه 

تـسا یهاگیاج  نیا  تسا  -. رابتعا  هیام  ندرک  راک  هدوب و  اه  ناسنا  ییازفا  ناوت  تمدخ  رد  تاعالطا  يروانف  هک  تسا  ییاج  دـنوش  -.
. دینک زاغآ  ار  ناتگرزب  رفس  دراد . ار  نادب  امش  ندناسر  ناوت  « X-ENGINEERING- ریگارف یسدنهم  زاب   » هک

<div class="e>

رازاب میظنت  ماظن  رد  یسدنهمزاب 

ییازریم مانهب  فلوم :
میظنت دشاب . یم  لوصحم  لعفلاب  هوقلاب و  نارادیرخ  زا  لکـشتم  تسا و  دارفا  کیژولویزیف  ياهزاین  هب  ییوگخـساپ  لحم  رازاب  هدـیکچ :

تادراو و فرصم ،  دیلوت ،  نیب  یقطنم  هطبار  داجیا  نآ  ریسفت  هدوب و  یناگرزاب  ترازو  ياه  تیلوئسم  نیرتمهم  زا  یکی  ناونع  هب  رازاب 
میظنت دنناد . یم  یتیریدم  رنه  یعون  ار  نآ  ناسانشراک  زا  يا  هدع  تسا و  يداصتقا  راکوزاس  نایرج  زا   تیامح  تهج  یتسایس  عقاو  رد 

؛ مروت تمیق و  شیازفا  زا  يریگولج  اضاقت و  هضرع و  نیب  لداـعت  داـجیا  دریگ : یم  تروص  لـیذ  فادـها  هب  یـسرتسد  فدـه  اـب  رازاـب 
زا یلخاد  رازاب  يریذـپ  بیـسآ  نازیم  شهاک  TCM ؛)  ) يرتشم ریگارف  يدنمتیاضر  تیاهن  رد  هدـننک و  فرـصم  يدـنمتیاضر  شیازفا 

دوجو ناگدننک ،  فرصم  ریغتم  ياهزاین  . یتراظن ییارجا و  ياههاگتسد  هب  هعماج  رتشیب  هچ  ره  دامتعا  بسک  یناهج ؛ ياه  تمیق  ناسون 
يارب هک  تسا  نآ  دیوم  اهرازاب  رد  ناگدننک  دیلوت  طسوت  الاک  عیزوت  ياهماظن  زا  يریگ  هرهب  هوحن  نایرتشم  دیرخ  تردـق  رد  تاناسون 

ریغ ياـهرازاب  دروم  رد  اـجنیا  رد  اـم  دریذـپ . تروص  دـنمفده  کـیژتارتسا و  يزیر  هماـنرب  کـی  دـیاب  رازاـب  رد  يرادـیاپ  مظن و  داـجیا 
ود نیا  یقالت  لحم  زا  هک  دـنا  هتفرگ  رارق  رازاب  يوس  ود  رد  اضاقت  هضرع و  ياه  هفلوم  . درک میهاوخ  ثحب  لرتنک ) لـباق   ) کیتامتـسیس

يژولونکتو دزمتسد  هیلوا ،  داوم  نوچمه  یلماوع  هضرع ،  تمـس  رد  لاثم  يارب  دوش .  یم  لصاح  یلداعت  تمیق  اب  لداعت  هطقن  رادومن ، 
یلداعت تمیق  بیترت  نیدب  هدرک و  نییعت  ار  اضاقت  هضرع و  رادومن  هقئاذ ،  رییغت  دیرخ و  تردق  ریظن  یلماوع  زین  اضاقت  تمسردو  دیلوت 
ياهالاک يارب  رازاب  ياضاقت  لک  یلوصا  يزیر  همانرب  کی  اب  تسیاب  یم  راک  يادـتبا  رد  رازاب  میظنت  ياهتـسیژتارتسا  دـننز .  یم  مقر  ار 

هب يراوشد  راک  هتبلا  هک  دـننزب  نیمخت  فرـصم  تالاح  تیعمج و  نازیم  هب  هجوت  اـب  ار  ( TARGET PRODUCTION  ) رظن دروم 
شور زا  ًالومعم  دـنیآرف  نیا  رد  هک  دـنرادن  یـشنیزگ  ياضاقت  یـساسا  ياهالاک  دروم  رد  ًابلاغ  ناگدـننک  فرـصم  اریز  دـسر . یمن  رظن 

یم وربور  یتالکـشم  اب  هراومه  رازاب  میظنت  دـنیآرف  رد  يداصتقا  نالاعف  . ددرگ یم  هدافتـسا  یتیعمج  رامآ  لیلحت  هیزجت و  اـب  نویـسرگر 
ای ینوناق و  ياه  همانرب  یـضعب  رد  تامدـخ  یتفن و  ریغ  ياهالاک  تارداص  يارب  ضراوع  ذـخا  تیعونمم  لـماش   : ینوناـق عناوم  دنـشاب . 

نوناـق زا  يرادروخرب  مدـع  اـهنآ  نیب  یگنهاـمه  مدـع  يراذـگ و  تمیق  عجارم  ددـعت  دراد . لاـبند  هب  ار  روـشک  زرا  جورخ  هک  یتادراو 
ناگدننک هضرع  ناگدننک و  دیلوت  يوس  زا  گنیپماد )  ) یتباقر دض  مادقا  هنوگره  اب  رتدمآراک  هلباقم  تهج  رد  اهرازاب  رد  نردم  تباقر 

تمیق شیازفا  تیاهن  رد  اضاقت و  شـشک و  شیازفا  تیـساسح و  داجیا  بجوم  هک  تیفیک  یب  یجراخ  تالوصحم  دورو  ًاهاگ  رازاب  رد 
همانرب هب  يوحن  هب  زکرمت  نیا  دوش و  یم  ماـجنا  یـساسا  ياـهالاک  يارب  رازاـب  میظنت  دراوم  بلغا  رد  هتبلا  . ددرگ یم  یلخاد  تـالوصحم 

یم دوب و  دـهاوخ  رت  قفوم  یتلود  نیا  رباـنب  تسا .  لـمتحم  نارحب  عوقو  هشیمه  اـهرازاب ،  ماـمت  رد  عقاو  رد  . درک دـهاوخ  کـمک  نازیر 
رما نیا  . دشاب هتـشاد  ار  نارحب  تیریدم  تیلباق  هک  دناسرب  لقادح  هب  هدننک  فرـصم  هدننک و  دیلوت  رـشق  يارب  ار  نارحب  زورب  راثآ  دـناوت 

داجیا هب  تیاهن  رد  ناوتب  ات  دشاب  هتـشاد  ار  اه  نآ  راتفر  ینیب  شیپ  راذگرثا و  ياهریغتم  ندرک  دـصر  ییاناوت  هکنآ  رگم  دوش  یمن  رـسیم 
هاگیاپ روشک  لخاد  يالاک  رازاب  ياهنارحب  ییوگـشیپ  روظنمب  . تفای تسد  يداهن  یهافر و  يداـصتقا  داـجیا  رازاـب و  رد  لداـعت  تاـبث و 
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ناکما ناتسا و  حطس  رد  ششوپ  تحت  ياهدحاو  تالوصحم  تادیلوت و  نازیم  دروآرب  هک  هدش  داجیا  ( CMRD  ) رازاب میظنت  تاعالطا 
ملع رد  یتیامح  ياه  تسایـس  رازبا و  . دوش یم  حرطم  نآ  رد  کیژتارتسا  ياـهالاک  ثحب  یتیاـمح و  تامادـقا  نینچمه  نآ و  تارداـص 

تخادرپ . دومن يریگراکب  تیریدـم و  ار  اهنآ  ناوتب  هنوگچ  هک  تسنآ  مهم  یلو  تسا  هدـش  هتخانـش  ناگمه  يارب  یناگرزاب ،  تیریدـم 
ذاختا دیاب  نارحب  زورب  طیارش  رد  تلود  هک  تسا  یتامادقا  هلمج  زا  ینیمضت و …  تمیق  يزاس ،  هریخذ  هفرعت ،  ینیمضت  دیرخ  هنارای ، 
داجیا لماوع  ات  هدومن  کمک  ناراذگتـسایس  هب  دیاب  نآ  راتفر  ینیب  شیپ  رازاب و  کی  ینارحب  طاقن  فشک  روظنم  هب  اتـسار  نیا  رد  . دـنک

ياه هطـساو  تیلاعف  رازاب  میظنت  ور  شیپ  تالکـشم  رگید  زا  . دـننک ینیب  شیپ  ار  ناـنآ  راـتفر  صیخـشت و  ار  رازاـب  رد  یتاـبث  یب  هدـننک 
هطساو هب  تبـسن  مدرم  هماع  یتلود  داصتقا  رد  دننک .  یم  دای  رگـشلاچ  ناونع  هب  اهنآ  زا  مومع  راظنا  رد  هک  هدوب  هزوح  نیا  رد  دهعتمریغ 

هب دنناد .  یم  هدننک  فرـصم  يارب  تمیق  شیازفا  ینارگ و  راکتحا ،  یلـصا  لماع  رازاب و  میظنت  لخم  ار  نانآ  دنراد و  یفنم  یـشرگن  اه 
دنهاوخ یناکم  ینامز و  رظنم  زا  الاک  هنیهب  عیزوت  بجوم  اه  هطساو  تاقوا  يرایسب  هکارچ  درادن  تیعماج  روکذم  هیرظن  هدنراگن  هدیقع 

اب ياهماظن  رد  تسا  هتسیاش  دنک .  یم  تخادرپ  الاک  يارب  هک  تسا  ییاهب  زا  رتالاب  هدننک  فرصم  يارب  هدش  ماجنا  تمدخ  شزرا  دش و 
رگید يوس  زا  دوش و  ماجنا  زاجم  دوس  دصرد  تیاعر  درکلمع و  رب  قیقد  تراظن  هدـش ،  یهدـناماس  اه  هطـساو  یتلود )  ) زکرمتم داصتقا 

یلامتحا ياه  هدافتـسا  ءوس  زا  اعطق  روکذم  لوصا  تیاعر  اب  هک  دـنوش  الاک  يور  هدـننک  فرـصم  تمیق  جرد  هب  مزلم  ناگدـننک  دـیلوت 
یقوقح نیناوق  رظن  زا  تسا .  راکتحا  عوضوم  هدـیدرگ  حرطم  اه  هطـساو  يوس  زا  هک  یتارطخ  زا  یکی  دـمآ .  دـهاوخ  لـمعب  يریگولج 

یقلت هتفریذـپ  تبثم و  يرما  راکتحا  داصتقا  ملع  رد  هکیتروص  رد  ددرگ  یم  بوسحم  رازاـب  میظنت  يارب  يدـیدهت  هراومه  راـکتحا  ناریا 
دوبمک هک  ینامز  دنک و  یم  کمک  هدننک  دیلوت  هب  لوصحم  دـیرخ  اب  دراد  دوجو  دـیلوت  دازام  هک  یطیارـش  رد  رکتحم  اریز  ددرگ .  یم 
هریخذ دـنیآرف  تلود  هچنانچ  نیا  ربانب  . دـنک یم  تمدـخ  ناگدـننک  فرـصم  هب  رازاب  هب  الاک  قیرزت  اب  دوش  یم  ساـسحا  رازاـب  رد  ـالاک 
هلوـقم نیا  رد  یـصوصخ  شخب  ددرگ  ررقم  رگا  دراد و  مدرم  يارب  یموـمع  تعفنم  هک  ارچ  تـسا  تـبثم  يرما  دریگب  هدـهعب  ار  يزاـس 

دـنادب و دوـخ  ياـهتیلاعف  رب  رظاـن  اـیوق  ار  تلود  هدوـمن و  تکرح  تلود  راـیمه  دـنمنوناق و  يا  هویـش  هب  یتسیاـب  یم  دـنک  شقن  ياـفیا 
ادـتبا یتسیاب  یم  ـالاک  ندرک  راـبنا  يزاـس و  هریخذ  رد  عوضوم  نیا  لابندـب  دـنیامن . يریگولج  وجدوس  دارفا  يراوس  جوم  زا  هلیـسونیدب 

هک ییاهتـسایس  رگید  زا  ددرگ . ماجنا  الاک  گنیدک  حرط  رد  یفاک  ياهـشزومآ  نینچمه  کینورتکلا و  تراجت  هزوح  رد  مزال  ياهرتسب 
ناگدـننک فرـصم  یناور  ياهتیـساسح  لرتنک  رد  هنوراو  یبایرازاب  تاغیلبت و  ماجنا  دریگ  راـکب  دـناوت  یم  ـالاک  نارحب  عقاوم  رد  تلود 

رد غاد  تاعوضوم  هلمج  زا  تادراو  ثحبم  هزورما  تسا .  رت  اراک  نیزنب  نان و  ریظن  شـشکرب  ياهالاک  دروم  رد  يژتارتسا  نیا  هک  تسا 
تادراو لخاد  رازاب  رد  ـالاک  دوبمک  عقاوم  دـنک . یم  اـفیا  رازاـب  میظنت  رد  ار  هبلود  يوقاـچ  شقن  تادراو  تسا و  رازاـب  میظنت  تاـسلج 

رامشب لخاد  رازاب  يارب  يدیدهت  هضرع ،  دازام  ای  لداعت و  ماگنه  رد  یلو  گنیپماد ) تارطخ  نتشاد  رظن  رد  نمض   ) تسا لکشم  لالح 
ار اهالاک  یـضعب  دنک  یم  باجیا  تادراو  تسایـس  تاقوا  يرایـسب  دومن .  زیهرپ  يا  هلاه  ياطخ  زا  دیاب  یعقاوم  نینچ  رد  هتبلا  دـیآ . یم 

لـصاح ام  داصتقا  يارب  يا  هدـنیازف  تعفنم  اسب  هچ  ددرگ و  یم  رداص  ياپایاپ  تروصب  روشک و  زا  هک  مییامن  یـصاخ  ياـهالاک  یناـبرق 
زیهرپ يرگن  یحطـس  زا  هراومه  زا  هدومن و  يریگ  میمـصت  روکذـم  عوضوم  هب  ملع  اب  رازاب  میظنت  نالاعف  تسا  هتـسیاش  نیا  ربانب  دـیامن .

هدرخ يا  هریجنز  ياههاگشورف  داجیا  هب  ار  يداصتقا  نالاعف  ایوپ  تبثم و  یشرگن  اب  یناگرزاب  ترازو  میتسه  دهاش  هناتخبـشوخ  دنیامن . 
نامز و لقادح  رد  الاک  هب  هدننک  فرصم  یـسرتسد  ییاههاگـشورف  نینچ  سیـسات  لصحام  دیامن . یم  تیامح  هدومن و  قیوشت  یـشورف 
رد هک  یـساسا  يالاک  کیژتارتسا  هریخذ  داجیا  رب  هیکت  رازاب  میظنت  یـشخب  رثا  دوبهب و  تهج  يداهنـشیپ  ياهراکهار  . دوب دهاوخ  هنیزه 

. دـناسرب لادـتعا  هب  ار  رازاب  نکمم  نامز  نیرتمک  رد  ات  دومن  قیرزت  رازاب  رد  تعرـس  هب  اضاقت  هضرع و  نیب  لداـعت  ندروخ  مه  هب  عقوم 
یتاریزعت و ياهدروخرب  دشاب . یم  کیژتارتسا  ياهالاک  هریخذ  نازیم  رازاب و  تاناسون  لودج  کی  یحارط  داجیا و  مزلتـسم  راک  نیا     

زکرمت هعماج  رد  فرصم  گنهرف  جیورت  تسا . رازاب  میظنت  رد  مهم  ياه  تسایـس  زا  یفنـص ،  ریغ  یفنـص و  ياهدحاو  نافلختم  اب  عطاق 
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ریاخذ ساسارب  لمع  هب  مادـقا  تالکـشم و  عفر  يارب  تراظن  لرتنک و  ياهاروش  لیکـشت  اـب  هک  رازاـب  میظنت  يراذـگ  تسایـس  زا  ییادز 
یم ناتـسا  حطـس  رد  نارحب  هعـسوت  عوقو و  زا  يریگولج  رد  يرثوم  شقن  هک  هتفرگ      رارق  ناتـسا  ره  راـیتخا  رد  هک  یـساسا  ياـهالاک 

تهچ ره  يزاس  فافش  نمض  نآ  زا  یشان  یتآ  راثآ  تاعبت و  هب  هجوت  اب  تارداص  تادراو و  لرتنک  اب  هطبار  رد  حیحص  تادیهمت  دوش .
هب هئارا  يریگرامآ و  دحاو  بسح  رب  ناتـسا  ره  هدمع  تادـیلوت  دروآرب  یلخاد  ناگدـننک  دـیلوت  یهاگآ  تهج  تادراو  هزوح  رد  رتشیب 

دیلوت هیهت و  هدـمع  زکارم  اب  نیالنآ  طابترا  یگنهاـمه و  روشک  حطـس  رد  لوصحم  بساـنم  عیزوت  لـیلحت و  تهج  ریگ  میمـصت  عجارم 
شیپ هب  نارحب  اب  هلباـقم  زا  درکیور  رییغت  ( JUST IN TIME   ) متـسیسزا يدنم  هرهب  الاک و  هضرع  عیزوت و  ماظن  اب  یگنهامه  الاک و 

رد هلصاو  تاشرازگ  لیلحت  هیزجت و  تهج  رازاب  میظنت  یگتفه  تاسلج  مظنم  رمتسم و  يرازگرب  اب  نآ  داجیا  زا  يریگولجو  نارحب  ینیب 
تیعضو زا  هناهام  تاشرازگ  هئارا  هب  یفنص  ریغ  یفنص و  ياهدحاو  ناسرزاب  مازلا  یناتسا  تاسلج  رد  جیاتن  زا  هدافتـسا  اهناتـسرهش و     

ناتسا ره  هژیو  رازاب  میظنت  تاعالطا  هاگیاپ  کی  داجیا  اه  نآ  یبایزرا  لیلحت و  یـسرزاب و  دروم  هدودحم  رد  اهالاک  شهاک  ای  ینوزف و 
زا یتلود  یـصوصخ و  زا  معا  الاک  هدـمع  ياهرابنا  اه و  هناخدرـس  رد  دوجوم  ياـهالاک  يراگدـنام  يدوجوم و  نازیم  لرتنک  تراـظن و 
هب تبـسن  تراظن  یـسرزاب و  ياه  کسویک  داجیا  دوجوم  ياـهالاک  عاونا  يارب  دـک ) ناریا  زا  يریگ  هرهب   ) ییاسانـش تراـک  هیهت  قیرط 

یلع مجرتـم  رلتاـک (  پـیلیف  یباــیرازاب  يژتارتـسا  -     2 يرظن نـسحم  رتـکد  درخ  داــصتقا  -     1: ذـخام عبانم و  یناـکم  ياـه  ساـیقم 
رکف قاتا  وضع  هاگـشناد و  سردم   ) ییازریم مانهب  فلوم : هدـنزورف ) نمهب  همجرت  گنارتسمآ (  يرگ  یبایرازاب  تیریدـم  -     3( يرایع

www.SYSTEM.parsiblog.com تیریدم یملع  تالاقم  هاگیاپ  میظنت : هیهت و  نارهت ) ناتسا  تراجتو  ندعم  تعنص ، نامزاس 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 189زکرم  هحفص 186 

http://www.ghaemiyeh.com


رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 
یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 

. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 
 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 

یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا
هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)

... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)
یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)

رگید
يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)

طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)
... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)

دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)
 ... نارکمج و دجسم 

هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)
لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)

ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 

: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 
www.eslamshop.com

روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 
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يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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