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 مدیریت زوجیرٌ تامیهیکپارچگی عىًان مقالٍ : 

 
 

 وام ي وام خاوًادگی :سیدٌ فروًش میراعلمی
 داًـجَی تشم آخش کاسؿٌاػی اسؿذ : ٍاتؼتگی ػاصهاًی ًَیؼٌذُ

 داًـگاُ آصاد الّیجاى
 f.miralami@gmail.comآدسع پؼت الكتشًٍیك ًَیؼٌذُ :

 

 

 

 

 

 چکیدٌ 

 

سیضی ٍ  پاسچِ ػاصی تشای تشًاهِهذیشیت صًجیشُ تأهیي یك سٍیكشد یك

تاؿذ کِ اص تأهیي کٌٌذگاى تا هـتشیاى  کٌتشل هَاد ٍ اعالػات هی

جشیاى داسد ّواًگًَِ کِ دس ٍظایف هختلف دس یك ػاصهاى جشیاى 

داسد. هذیشیت صًجیشُ تأهیي، هذیشیت هَجَدی تا توشکض تش هذیشیت 

دّذ. ایي  ستثاط هیػولیات سا تا آًالیض استثاعات دس ػاصهاًْای كٌؼتی ا

 .سؿتِ دس عی ػالْای اخیش داسای اّویت فشاٍاًی ؿذُ اػت

ّای  ػاصی جشیاى ٍظیفِ هذیشیت صًجیشُ تأهیي، هذیشیت ٍ ّواٌّگ

ّای هْن هذیشیتی دس ایي  تاؿذ. یكی اص چالؾ هختلف دسٍى آى هی

ػاصی جشیاى هَاد تیي چٌذیي ػاصهاى ٍ  صهیٌِ، دس ساتغِ تا ّواٌّگ
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ش ػاصهاى اػت. تِ هٌظَس ًیل تِ ایي هْن، ًیاصهٌذ اػتفادُ دس دسٍى ّ

ّا ٍ اتضاسّایی جْت سدگیشی هَاد دس هؼیش عی ؿذُ اص  اص تكٌَلَطی

 ایي اص ّذف تاؿذ هثذأ تِ هقلذ ٍ ثثت اعالػات دس ّش هشحلِ هی

ػولكشد تش تأهیي صًجیشُ یكپاسچگیاثشگزاسیًحَُتشسػی تحقیق،

 .اػتؿشکت
 

 

 مقدمٍ

 

هیتَاًذنغیشهؼتقیٍن هؼتقیعشیقدٍتِتأهیيصًجیشُسچگییكپا

یكپاسچگیاصتاالییػغحایجادتا. تاؿذاثشگزاسؿشکتػولكشدتش

اسصؽ  غیش ّای فؼالیتتاّؼتٌذقادستَلیذکٌٌذگاىتأهیي،صًجیشُ

 قاتلیتٍهحلَلکیفیتهتؼاقثاًًٍوایٌذحزفٍؿٌاػاییآفشیي سا

سؿذتشایهثٌاییٍ تذیٌَػیلًِوَدُتقَیتساهحلَلتحَیلّای

 ساتأهیيصًجیشُ( یكپاسچگیRosenzweig،2003) .ایجاد کٌٌذفشٍؽ

سقاتتیقاتلیتٍجَدتادیگش،ػَیاصهی دّذ.ًـاىؿشکتػولكشد تش

تااػتشاتظیكًضدیكّوكاسیتأهیي،صًجیشُهذیشیتػالیٍ اقذاهات

ٍتأهیيصًجیشُاقذاهاتتثاط تخـیذىاستشایتأهیي،صًجیشُؿشکای

( Kim،) .اػتضشٍسیؿشکت،ػولكشدتْثَدتاسقاتتیقاتلیت

ًـاىػولكشدتشساتأهیيصًجیشُهؼتقین هذیشیتاثشًیضایي هَسد

 .هی دّذ
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اصتؼذادی)ّواٌّگیكپاسچِکٌتشل"ػٌَاىتِ" یكپاسچگی"ٍاطُ

فشآیٌذّایخافعَستِیایا هتَالی،هـاتِ،اقتلادیفشآیٌذّای

 هیتؼشیف "اػتؿذُاًجامهؼتقلعَستِگزؿتِدسکِكٌؼتی
تأهیيصًجیشُیكپاسچگیتؼشیف،ایياػاعتش (ٍتؼتشًاهِ ٍاطُ)گشدد

ًوَدتؼشیفّوكاسیٍهتقاتلکٌؾفشآیٌذیكػٌَاىتِتَاى هیسا

ؿیَّای تِتأهیيصًجیشُیكدسهَجَدؿشکتْایآىدسکِ

 کؼةهقثَلهتقاتالًپیاهذّایتا کٌٌذ هی کاسیكذیگشتاهـاسکتی

 (Pagell،. )ًوایٌذ

ًوَدًذ، هیفؼالیتهجضاٍهؼتقلكَستتِاتتذادسکِؿشکتْایی

ػٌاكشػایشتاتاکٌٌذ هی تالؽ تْتش،ػولكشدیهضایایکؼةجْت

 .ًوایٌذّوكاسیتأهیيصًجیشُ
اکثشهیاىسقاتتهاّیتدسؿگشفیتغییشاتگزؿتِدِّعَلدس

فٌاٍسیدستخلَففٌاٍسی،ّای پیـشفتاػت.ؿذُایجادؿشکتْا

 افقْایکاّؾٍپیچیذگی،افضایؾؿذى، جْاًیتاّوشاُاعالػات،
ایي.اػتآٍسدٍُجَدتِسقاتتیتقاضایدسساؿگشفیتغییشاتصهاًی

صًجیشُاػتشاتظیٍیكپاسچگیتشهؼتقین ٍقَیاثشیسقاتتیفـاسّای

هشصّای ٍسای ٍدسٍىّایفؼالیتیكپاسچگی.هی ًوایٌذاػوالتأهیي

هثذلتأهیيصًجیشُاجشاییهذیشاىتشایػوذّایچالؾتِػاصهاًی

ػٌتیعشاحیاصفشاتشیكپاسچگیتالؿْای حاضش،حالدس.اػتؿذُ

ایتش ساتغِ ٍّیافتِگؼتشؽایٍظیفِیكپاسچگیٍ فشآیٌذهحلَل

اػتًوَدُتوشکضتأهیي کٌٌذگاىٍهـتشیاىتاتشٍى ػاصهاًی
(،Carter) 
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(1999 ،&Nichols Handfield)  صًجیشُ تأهیي، ػالٍُ تش جشیاى کاال

اعالػات هیاى ػٌاكش هختلف اػت. تِ  ٍ خذهات، دستشگیشًذُ جشیاى

 ػثاست دیگش، یكی اص اػاػی تشیي هثاحث دس  صًجیشُ تأهیي، تَجِ تِ

َیایی اعالػات هیاى ؿشکت تَلیذکٌٌذُ ٍ تأهیي کٌٌذگاى ٍ هـتشیاى پ

 اػت.ؿشکت

تَاى  هی(Stadtler & kilger،)ّوچٌیي تا اػتٌاد تِ تؼشیف 

اص دٍ یا چٌذ  صًجیشُ تأهیي"صًجیشُ تأهیي سا تذیي ًحَ تؼشیف ًوَد: 

ػاصهاى تـكیل هیـَد کِ سػواً اص یكذیگش جذا تَدُ ٍ  تِ ٍػیلِ 

 تِ یكذیگش هشتثظ هی ٍ جشیاًْای هالی هَاد، اعالػات اًْایجشی

 ".گشدًذ

هحققاى ٍ ًَیؼٌذگاى هختلف، ًگشؽ ّا ٍ تؼاسیف هتفاٍتى سا اص 

صًجیشُ تاهیي سا دس  سٍاتظ هیاى  صًجیشُ تأهیي اسایِ کشدُ اًذ. تشخى

خشیذاس ٍ فشٍؿٌذُ هحذٍد کشدُ اًذ، کِ چٌیي ًگشؿى تٌْا تش ػولیات 

اٍل دس یك ػاصهاى توشکض داسد.گشٍُ دیگش، تِ صًجیشُ تأهیي سدُ  خشیذ

پایگاُ ػشچـوِ ّاى تأهیي دیذ ٍػیغ تشى دادُ ٍ آى سا ؿاهل توام

تا ایي تؼشیف،صًجیشُ تأهیي ؿاهل . ّاى تأهیي(  تشاى ػاصهاى هى داًٌذ

ٍ... خَاّذ تَد. چٌیي ًگشؿى تأهیي کٌٌذگاى سدُ اٍل، دٍم، ػَم توام

تأهیي خَاّذ پشداخت. دیذ  هیي، تٌْا تِ تحلیل ؿثكِتِ صًجیشُ تأ

اػت کِ دس آى صًجیشُ تأهیي ؿاهل ػَم، ًگشؽ صًجیشُ اسصؽ پَستش

فؼالیت ّاى هَسد ًیاص تشاى اسایِ یك هحلَل یا خذهت تِ  توام

تأهیي، تَاتغ تَلیذ ٍ  ؿذُ تِ صًجیشُ هـتشى ًْایى اػت. تا ًگشؽ یاد

اضافِ هى  کاال ٍ خذهات تِ صًجیشُ تَصیغ تِ ػٌَاى تخـى اص جشیاى
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 صًجیشُ تاهیي داخلی 

 تذاسک، تَلیذ حَصُ ؿاهل ػِتأهیيدیذ، صًجیشُ ؿَد. دس ٍاقغ تا ایي

 ()ٍجذی،اػت. تَصیغ ٍ

تَاى صًجیشُ  هی( Copacina ،)تِ ػٌَاى هثال، تشاػاع ًظش 

ّای هَسد  صًجیشُ تأهیي توام فؼالیت"تأهیي سا تذیٌگًَِ تؼشیف ًوَد : 

ّای هشتثظ  اسئِ هحلَل تِ هـتشی ًْایی، یا توام فؼالیتًیاص تشای 

اص هشحلِ هادُ خام تا تحَیل تِ هلشف کٌٌذُ  تا جشیاى ٍ تثذیل کاال

کِ دس  گیشد ًْایی، ٍ ًیض جشیاًْای اعالػاتی هشتثظ تا آًْا سا دس تش هی

 "دیذ کلی ؿاهل ػِ حَصُ تذاسک، تَلیذ، ٍ تَصیغ اػت.

دّذ. تَلیذکٌٌذُ هَاد  ًـاى هی دُ سایك صًجیشُ تأهیي ػا ؿكل 

اٍلیِ هَسد ًیاص خَد سا اص تأهیي کٌٌذگاى فشاّن هی ًوایذ  ٍ پغ اص 

ػولیات تَلیذ ٍ پشداصؽ، هحلَل ًْایی سا اص عشیق تَصیغ  اًجام

 هی دّذ.  کٌٌذگاى دس اختیاس هـتشیاى قشاس

تَلیذ، دس ٍاقغ، تا ایي سٍیكشد، صًجیشُ تأهیي ؿاهل ػِ حَصُ تذاسکات، 

تشای اسائِ هحلَل تِ هـتشی ًیاص ٍ تَصیغ اػت ٍ توام فؼالیتْای هَسد

، ًْایی ٍ هذیشیت آى سا تحت پَؿؾ قشاس هی دّذ. )گَدسصی،

 ) 
 

 تاهیي کٌٌذگاى
 مشتریان

 توزیع  تولید تدارکات  هـتشیاى

 and Paulraj (2004 Chen)ًوایی اص صًجیشُ تاهیي یك ؿشکت )  ؿكل 
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صًجیشُ تأهیي ػثاست اػت اص (Christopher،)تا تَجِ تِ ًظش 

دس فشآیٌذّا  دسگیشؿثكِ ّایی اص ػاصهاًْای تاال دػتی تا پاییي دػتی

ٍ فؼالیتْای هختلفی کِ دس قالة هحلَالت ٍ خذهات تشای هـتشی 

ایجاد اسصؽ هی کٌذ. تأکیذ ایي تؼشیف تش دس ًظش گشفتي اسضای  ًْایی

تأهیي اػت. ایي صًجیشُ  ًیاص هـتشیاى دس تواهی فؼالیتْای صًجیشُ

 ، حول ٍ ًقل هَاد ؿاهل ٍظایف هتؼذدی اص قثیل خشیذ، جشیاى ٍجَُ

ٍ تَصیغ ٍ  ،ٍ لجؼتیكی ،کٌتشل هَجَدی ٍ کٌتشل تَلیذ تشًاهِ سیضی، 

 (Stevens،)( تش اػاع ًظش ، اػت. )ػظیوی،  تحَیل

ّای هشتثظ اػت کِ تا  تأهیي ؿاهل هجوَػِ ّایی اص فؼالیتصًجیشُ

قغؼات ٍ کاالّای ػاختِ  ّواٌّگی ٍ کٌتشل هَاد اٍلیِ ،تشًاهِ سیضی

استثاط اػت. تٌاتشایي آؿكاس هی  گاى تا هـتشیاى دساص تأهیي کٌٌذ ؿذُ

ؿَد کِ دس ػلش کًٌَی، ؿشکتْا تا چالـْا ٍ فـاسّای ؿذیذ تاصاس 

جْاًی ػاصی، سقاتت ٍ ّوكاسی، تٌَع ًیاصّای هـتشیاى،  ؿاهل سقاتتی،

ًتیجِ، صًجیشُ تأهیي تِ  هحلَل سٍتشٍ ّؼتٌذ. دسٍ چشخِ کَتاُ ػوش

 جِ هذیشاى ؿشکتْا قشاس گشفتِ اػت. ػٌَاى یك اكل هْن هَسد تَ

هذیشاى ػالی ػالٍُ تش توشکض تش فؼالیتْای داخلی ؿشکت  تِ ػثاستی،

تا تأهیي کٌٌذگاى ٍ  خَد، تِ استثاعات ٍ تؼاهالت هٌاػة ٍ تِ ٌّگام

 (Stevens،)هـتشیاى خَد تَجِ خاكی هثزٍل هی کٌٌذ. 

د ادتیات هذیشیت هفَْم هذیشیت صًجیشُ تأهیي ّش چٌذ تِ تاصگی ٍاس

هٌغق لجؼتیك  كٌؼتی ؿذُ اػت. دس ٍاقغ چیضی تیؾ اص تؼظ

ًیؼت دس حقیقت، دس تشداؿت ػٌتی، هذیشیت لجؼتیك هقذهتاً دس 

 استثاط تا تْیٌِ ػاصی جشیاًْای دسٍى ػاصهاى اػت، دس حالیكِ
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ًوایذ کِ یكپاسچگی داخلی تِ  هذیشیت صًجیشُ تأهیي هـخق هی

 (Christopher،)تٌْایی کافی ًیؼت. 

 

 
 

 
 

هذل یكپاسچگی چْاس هشحلِ ای سا  (Stevens،1989)اص ػَی دیگش، 

هشاحل تذیي ؿشح ّؼتٌذ: ( کِ ایي هشاحل  3هغشح هی کٌذ. )ؿكل 

دس هشحلِ اٍل، ػولیات دسٍى یك ؿشکت ٍاحذ تِ كَست پشاکٌذُ ٍ 

اػت ٍ ّش ٍاحذ تِ كَست جذاگاًِ ٍ تذٍى تَجِ تِ ٍاحذّای  هؼتقل

دس ایي هشحلِ، هذیشیت  یگش، تلوین گیشی ٍ تشًاهِ سیضی هی ًوایذ.د

کالػیك تشقشاس اػت ٍ اًگیضؽ تش اػاع حذاکثشػاصی ػَد كَست 

 (Christopher،) تكاهل صًجیشُ تاهیي یكپاسچِ اقتثاع اص   2ؿكل 
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گشدد هی پزیشد. ّوچٌیي ؿشکت تِ کٌذی ًؼثت تِ تاصاس ػاصگاس هی

  ٍ تِ ػختی اص فشكتْای ًَآٍساًِ تْشُ هٌذ هی ؿَد.

 

 

 

حذٍدی هیاى ٍظایف ًضدیك، ًظیش دس هشحلِ دٍم، تش یكپاسچگی ه

هذیشیت هَجَدی توشکض هی گشدد.  خشیذ ٍ کٌتشل هَاد، ٍ یا تَصیغ ٍ

 دس ایي هشحلِ، ؿشکت تِ تذسیج تِ ػَی اسائِ خذهات تِ هـتشیاى

 (Stevens،1989)تؼشیفتشاػاعیكپاسچِتأهیيصًجیشُ 3ؿكل 
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حشکت هیٌوایذ ٍ اص عشیق تشقشاسی یكپاسچگی داخلی هیاى تشخی 

ؿشکت کٌذ. دس هشحلِ ػَم،  ٍظایف هجضا، هضایای سقاتتی کؼة هی

ًیاصهٌذ یكپاسچگی داخلی هی ؿَد. دس ایي هشحلِ، ؿشکت ًؼثت تِ 

 .خذهات تِ هـتشیاى، سٍیكشد ػیؼتوی داسد اسائِ

 

 ادبیات ي پیشیىٍ تحقیق

هختلف،هحققاىکِسػیذًتیجِتذیيتَاى هیتحقیقاتتشسػیتا

صًجیشُغیشهؼتقینیاٍاثش هؼتقینتًِؼثتهتفاٍتیدیذگاّْای

 کِ ّؼتٌذػقیذُایيتشتشخیداسًذ.ؿشکتػولكشدتشتأهیي

 ػذٍُاػتػولكشدتشٍاػغِ ایًقؾداسایتأهیيیكپاسچگی صًجیشُ

تشتٌیادیًقؾصًجیشُ تأهیيیكپاسچگیکِداسًذاػتقادًیضدیگشای

دستَاى هیساهَسدایيپیشاهَىجذلٍتحث.ًوایذ هی ایفاػولكشد

 :صیش یافتهقاالت

 

 صًجیشُیكپاسچگینغیشهؼتقیٍنهؼتقیاثشتشسػی"ِهقال

سػیذُچاجتِ( kim،2009)تَػظ کِ "ؿشکتػولكشدتشتأهیي

 اػت.

 

 ِاصالوللیتیيای هغالؼِ:یكپاسچگیکواًْای"هقال

 & Frohlich،2001تَػظ )کِ "تأهیيصًجیشُاػتشاتظیْای

Westbrook)ِاػت.سػیذُچاجت 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

11 
 

 ٍِسقاتتیقاتلیتْایتشیكپاسچگییاػتشاتظاثش"هقال

 "هلشفیهحلَالتتَلیذکٌٌذگاى اکتـافیهغالؼِ:تاصسگاًیػولكشد

.اػتسػیذُچاجتِ (Rosenzweig، 2003) تَػظکِ

 ًَِعچْاساثشات:کاسخاًِدیَاسّایٍسایهذیشیت"هقال

تَػظ کِ "کاسخاًِ تَلیذیػولكشدتشاػتشاتظیكیكپاسچگی

(،Swink)ِاػتسػیذُچاجت. 

 

 ِػولكشدٍسقاتتیاػتشاتظیْایتشاعالػاتنتؼْیاثش"هقال

چاج( تِافؼش )ٍسحواى ػشؿتتَػظکِ "تأهیيصًجیشُ

 .اػتسػیذُ

 

 ِهیاىػَییتش ّنتأهیيصًجیشُیكپاسچگیاثش"هقال

تَػظ کِ "تأهیيػولیاتی صًجیشُقاتلیتٍؿشکتسقاتتیقاتلیت

(،kim)ِاػتسػیذُچاجت.

 

هتحذُایاالتؿشکتْای:ػولكشدٍتأهیيصًجیشُیكپاسچگی"هقالِ

 & Zailani،2005) تَػظ کِ "ؿشقیآػیایؿشکتْایهقاتلدس

Rajagopal،)ِاػت.سػیذُچاجت
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 ِخذهات تشیكپاسچِتأهیيصًجیشُاػتشاتظیاثشات"هقال

سٍاتظهقاتلدسقینسٍاتظ هؼتتحلیل:هالیػولكشدٍهـتشی

 .سػیذُ اػتچاجتِ (Vickery،)تَػظ کِ "غیشهؼتقین

 

 ِاتخارتجشتیهغالؼِتأهیيصًجیشُهذیشیت"پایاى ًاه

ٍسقاتتی،قاتلیتتأهیي،صًجیشُیكپاسچگیػاصهاًی،ّاینػیؼت

تِ(Oghazi،)تَػظکِ "ػَئذتَلیذیؿشکتْایدسػولكشد

 .اػتسػیذُچاج

 

تٌاتشایي،ٍاػتتغییشحالدسؿذتتِتاصاسهحیظکًٌَیدًیایسد

پیؾاصتیؾتغییشاتایيتِهٌاػة ًؼثتٍػشیغٍاکٌؾلضٍم

 هضایایٍتأهیيصًجیشُحیاتیًقؾهیاى،ایيدس.هی گشدداحؼاع

تِهذیشیتیهثاحثدسن هْاكلیكػٌَاىتِآىیكپاسچگیتالقَُ

دسکِپشداختِ اًذاهشایيتِ تشسػیختلفیههقاالتهی آیذ.حؼاب

 .گشددهیػٌَاىآًْااصحاكلًتایجاختلاستغَساداهِ

 

(،kim)غیشهؼتقینٍینهؼتقاثشتشسػی"ػٌَاىتاهقالْای

ػولیاتهیاىػلیساتغِ "ؿشکتػولكشدتشتأهیيصًجیشُیكپاسچگی

تأهیي،صًجیشُچگییكپاسػغحسقاتتی،قاتلیتتأهیي،صًجیشُهذیشیت

سٍیتشساخَدتحقیقاٍ.دادقشاستشسػیهَسدساؿشکتػولكشد ٍ

دسکِدسیافتًٍوَدهتوشکض ای کشٍُطاپٌیتَلیذیؿشکتْای

ًقؾتَاًذ هیتأهیيصًجیشُکاساییكپاسچگیای، کشُؿشکتْای
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ایفاتأهیيصًجیشُهذیشیتپایذاسپزیشی سقاتتتشایسا تشی حیاتی

ػغحهیاىًضدیكتش دسًٍیسٍاتظطاپٌی،ؿشکتْایدسحالیكِدسوایذ؛ً

تَاًذ هیسقاتتیقاتلیتٍتأهیيصًجیشُهذیشیتػولیاتتشتوشکض

تأهیيصًجیشُهذیشیتپزیشی سقاتتتشتشی هالحظِ قاتلاثشداسای

ؿشکتتِتَاًذ هیّایی یافتِچٌیيکِاػتػقیذُایيتشاٍ.تاؿذ

تاخَدیكپاسچگیاػتشاتظیػاختيهشتثظتشایچاسچَتی ایجاددس

دادىاستثاطچگًَگیؿٌاػاییچٌیيّن ٍاؽ، سقاتتیاػتشاتظی

 ًحَ تذیي.ًوایذکوكػاصهاًی،ػولكشدتْثَدتاای ساتغِچٌیي

ػولیاتهفیذاػتشاتظیْایاصهجوَػْایتاهی گشددقادس ؿشکت

 .تٌظین کٌذیشُ تأهیيصًجیكپاسچگیتشایساتأهیيصًجیشُ

 

( ،Yew Wong & Boon-itt )ًْادیٌّجاسّایاثش"هقالِدس

كٌؼت دستأهیيصًجیشُ یكپاسچگیتشهحیغیاعویٌاىػذمٍ

دسًْادیٌّجاسّایٍهحیغیاعویٌاىػذمًقؾ،"تایلٌذخَدسٍی

هَسدیهغالؼاتاػاعتشساتأهیيصًجیشُتش یكپاسچگیاثشگزاسی

تشسػیتایلٌذخَدسٍی کـَسكٌؼتدسفؼالؿشکتّفتچٌذگاًِ

گشٍُدٍتِؿشکتْااعویٌاى،ػذمتاهَاجِْهیضاىاػاعتش.ًوَدًذ

ػغحتاؿشکتْاٍهحیغیاعویٌاىػذمتاالیتا ػغح ؿشکتْا

تأهیيصًجیشًُظش یكپاسچگیًقغِاصٍهحیغی،اعویٌاىػذمهتَػظ

صًجیشُیكپاسچگیتاالیػغحِتؿشکتْاگشٍُدٍتِؿشکتْاًیض

ًـاىًتایج.ؿذًذنتقؼیتأهیيصًجیشُپاییيػغحتاٍ ؿشکتْاتأهیي

تاالیػغحتااعویٌاى هحیغیػذمتاالیػغحکِدّذ هی
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تاهحیغیاعویٌاىػذمهتَػظػغحٍتأهیيصًجیشُیكپاسچگی

.ّؼتٌذاستثاطدستأهیيصًجیشُپاییي یكپاسچگیػغح

 

(2007،swing)ِدیَاسّایٍسایهذیشیت"هَضَعتاخَدهقال

کاسخاًِػولكشدتشتأهیيصًجیشُیكپاسچگیًَعچْاساثشات:کاسخاًِ

یكپاسچگیاًَاعاثشاتحیثاصساتَلیذیهختلفكٌایغ "تَلیذی

هیاًجیگشیًقؾچٌیيّن  تَلیذی،ٍکاسخاًِػغحدساػتشاتظیك

یكپاسچگیهیاىاستثاطتشقشاسی دس)تَلیذتشهثتٌیسقاتتیقاتلیتْای

دسیافتٌذآًْا.دادًذقشاستشسػیهَسدسا(تاصسگاًیػولكشدٍ اػتشاتظیك

 فؼالیتایي.اػتصیاًْاییٍهضایاداساییكپاسچگیفؼالیتًَعّشکِ

تكٌَلَطییكپاسچگیؿشکت،اػتشاتظییكپاسچگی:اصػثاستٌذّا

یكپاسچگیهـتشی،تااػتشاتظیكیكپاسچگیفشآیٌذ،هحلَل

کِدّذ هیًـاىتحقیقایيًتایج.کٌٌذُتأهیيتاػتشاتظیكا

جْتدسساهضایاییکٌٌذُ، تأهیيٍهـتشیتایكپاسچگیفؼالیتْای

کًِویشػذًظشتِهضایاایياهاًوایٌذ، هیایجادتاصسگاًیػولكشد

قاتلعَستِتأهیٌكٌٌذُاػتشاتظیكیكپاسچگی.تاؿذػوَهی

سضایتتِاػت،ٍلیكياستثاطدستاصسگاًیػولكشدتاحظْایهال

تغَسهـتشیٍاقؼیسضایتاػتهوكياها.گشدد ًویهٌجشهـتشی

یكپاسچگیدسحالیكِ.تاؿذهشتثظػولیاتییكپاسچگیتاًضدیكتشی

اصٍاػتاستثاطدسهـتشیسضایتتاهثثتیتغَسهـتشیاػتشاتظیك

دیگشػَیاص.اػتهٌفیاستثاطداسایًیتاصسگاػولكشدتادیگشػَی

ٍهـتشیاػتشاتظیكیكپاسچگیکِهیذّذًـاىتحقیقایي
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اػاػاًهالحظِقاتلاثشاتداسایکٌٌذُ ػشضِاػتشاتظیكیكپاسچگی

سقاتتیقاتلیتْایهیاىایيدسٍّؼتٌذتاصسگاًیػولكشدتشنهؼتقی

.کٌذ ًویایفاٍاػغْاًقؾتَلیذ

احؼاعؿذتتِنهْاهشایيتشسػیضشٍستفاسػی،ىهتَهیاىدس

هیاىاستثاطصهیٌِدسکِهؼتثشیهقاالتٍجَدتاکِچشا.گشدد هی

چاجتِکـَسّاػایشدسؿشکتػولكشدٍتأهیيصًجیشُیكپاسچگی

هیاىدسهَضَعایيتؼیاساّویتدٌّذُ ًـاىایيکِسػذ، هی

هـاتِهَضَعتاحقیقاتیتاػت،هَفقؿشکتْایخلَفتِؿشکتْا

هَاسدتِتَاى هیجولِآىاصکِگشدد هییافتًذستتِکـَسدس

:ًوَداؿاسُصیش

صًجیشُیكپاسچگیاثشتشسػی"هقالِدس ()تْاساًچیحؼیٌی

كٌؼتیهٌْذػیًـشیِدسکِ "هحلَلًَآٍسیٍکیفیتتشتأهیي

 جٌثِ ّایستثاطاًحَُاػتسػیذُچاجتِؿشیفكٌؼتیداًـگاُ

هحلَلٍیظگیْایتشخیتاساتأهیيصًجیشُیكپاسچگیهتفاٍت

داخلی،یكپاسچگیكٌؼت ػغحدس(هحلَلًَآٍسیٍکیفیت)

تشسایكپاسچگیاٍ.دادقشاستشسػیهَسدایشاىدسخَدسٍتایكپاسچگی

.دادقشاستَجِهَسدهـتشیاىتایكپاسچگیٍاػاع تأهیي کٌٌذگاى،

تاٍکٌٌذگاى تأهیيیكپاسچگی تاکِدّذ هیًـاىتحقیقّاییافتِ 

 هیاػوالساهثثتیاثشاتهحلَلًَآٍسیٍکیفیتتشهـتشیاى،
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کیفیتتاساتغِدستاالتشیػولكشدداسًذًظشدسکِ ؿشکتْایی.ًوایذ

تیـتشیکٌٌذُ ًیاص تأهیيتایكپاسچگیتًِوایٌذ،کؼةهحلَل

هیتوشکضهحلَلًَآٍسیتشکِشکتْاییؿدیگش،ػَیاص.داسًذ

ًتایج.داسًذهـتشیاىتایكپاسچگیتشتوشکض تِتیـتشیًیاصکٌٌذ،

ّای تش قاتلیتچٌذاًیاثشداخلییكپاسچگیکِهیذّذًـاىتحقیق

کیفیتصهیٌِدسکِاػتهؼٌیتذیيایي.کٌذ ًویاػوالسقاتتی

تایكپاسچگیاى،کٌٌذگ تأهیيتا یكپاسچگیتشتیةتِهحلَل،

اها،.کٌٌذ هیایفاهؤثشیًقؾداخلی یكپاسچگیًْایتدسٍهـتشیاى

 ػپغٍهـتشیاى،تایكپاسچگیتشتیةتِهحلَل، ًَآٍسیدس صهیٌِ

 یكپاسچگیساتغِایيدسٍّؼتٌذ اثشگزاسکٌٌذگاى تأهیيتایكپاسچگی

ذ سػ هیًظشتِ.کٌذ ًویاػوالهحلَلًَآٍسیتشاثشیداخلی

ٍکیفیت تشیكپاسچگیاقذاهاتاثشفشم پیؾداخلییكپاسچگی

ؿشکتْاکِدّذ هی ًـاى ّا دادُتحلیلًتایج.اػتهحلَلًَآٍسی

کؼةهٌظَستِساتأهیي صًجیشُیكپاسچگیاقذاهاتّوِػوَهاً

رکشؿایاىاها.کٌٌذ هیاجشاهحلَل کیفیتٍدس ًَآٍسیتاالػولكشد

هحلَلاص ًَآٍسیتیـتشکیفیػولكشدْا،ؿشکت ایيدسکِاػت

 .اػت تَدُهذًظش

اعالػاتلتؼْیاثش"هقالِدسػال دسافؼشٍػشؿتسحواى

هذیشیتًـشیِدسکِ "تأهیيصًجیشُػولكشدٍسقاتتیاػتشاتظیْایتش

اػتشاتظیْایاثشتشسػیتِاػتسػیذُچاجتِاعالػاتفٌاٍسی

آًْا.پشداختٌذایشاىفَالدكٌؼتدستأهیيصًجیشُػولكشدتشسقاتتی

صًجیشُکاساییٍتؼذ پاػخگَییدٍاػاعتشساسقاتتیقاتلیتْای
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تْایػالیاًِکاّؾهیضاىحؼةتشساتأهیيصًجیشُػولكشدٍ تأهیي؛

ػالیاًِکاّؾهیضاىسقثا،تًِؼثتتأهیيصًجیشُضایؼاتتوام  ؿذُ

هیضاىسقثا،تِتأهیي ًؼثتشُصًجیًقذتًِقذچشخِصهاىهذت

ٍسقثا،تًِؼثتتأهیيصًجیشُػَدحاؿیِػالیاًِهتَػظافضایؾ

.دادًذقشاستحلیلهَسدسقثاتًِؼثتتاصاسػِسؿذ ػالیاًِهیضاى

ٍپاػخگَییصًجیشُ تأهیياػتشاتظیْایتیيساتغِتحقیقًتایج

کِاػتٌیهؼتذیيایي.ًوایذ هیتائیذساػولكشدٍکاسایی

تشایساتاالتشیػولكشدتأهیي،تاالتش صًجیشُکاساییٍپاػخگَیی

 .داؿتخَاّذپیدستأهیيصًجیشُ

 

 

 بحث ي وتیجٍ گیری 

تأهیيصًجیشُیكپاسچگیکِدّذ هیًـاىتحقیقاصحاكلًتایج

اثشگزاسػولكشدتشسقاتتیّای قاتلیتهتغیش هیاًجیعشیقاصتیـتش

سّثشیّای تْثَد قاتلیتعشیقاصیكپاسچگیدیگش،ػثاستتِ.اػت

تٌاتشایي، هیكٌذ.اػوالهثثتاثشاتؿشکتػولكشدتشتوایض،ٍّضیٌِ

تشقشاسیتشایهٌاػةاػتشاتظیْایتذٍیيدستایؼتیهذیشاى

 تأهیيصًجیشُیكپاسچگی

تاًوایٌذتالؽٍتاؿٌذداؿتِتَجِخَدسقاتتیّای قاتلیتتِ اتؼاد

ؿشکتػولكشدتشتَجْیقاتلاثشاتّا، قاتلیتایيتْثَدشیقعاص

 تَصیغیاٍتأهیي کٌٌذگاىاًتخابدسهثال،ػٌَاىتِ.ًوایٌذایجاد

قاتلیتتِؿشکتتأهیيصًجیشُدساكلیاػضایػٌَاىتِکٌٌذگاى
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هتٌاػةًٍوَدُتَجِتوایضیاّضیٌِسّثشیؿشکتًظشهَسدسقاتتی

تأهیيصًجیشُیكپاسچگیتشقشاسیتشایساهٌاػثیتظیاػتشاآًْا،تا

 کٌٌذتذٍیي

ػولكشدی ًتایجسقاتتیقاتلیتدٍّشتشتوشکضتاتَاًٌذ هیؿشکتْا

هقایؼِالثتِ،.ًوایٌذکؼةخَدتأهیيصًجیشُیكپاسچگیاصیكؼاًی

دسّضیٌِسّثشیجضئیاٍلَیتقاتلیت،ایي دٍهیاىدقیقتؼیاس

 .دّذ هیًـاىساتوایضلیتقاتتاهقایؼِ

 

هذیشیتػولیاتهیاًجیهتغیشدٍعشیقاصتأهیيصًجیشُیكپاسچگی

الثتِ.اػتاثشگزاسػولكشدتشًیضسقاتتیّای قاتلیتٍتأهیيصًجیشُ

تِسقاتتیقاتلیتتٌْا آىدسکٍِضؼیتیتاهقایؼِدساثشگزاسیایي

 صًجیشُیكپاسچگی.تاػضؼیفتشهیكٌذ،ػولهیاًجیهتغیشػٌَاى
 هیاػوالهثثتاثشتأهیيصًجیشُهذیشیتػولیاتتشاتتذادستأهیي

استقایتِهٌجشتأهیيصًجیشُهذیشیتتْثَد یافتِػولیاتآًگاُکٌذ،

سقاتتی،ّای قاتلیت عشیق اصًْایتدسٍگشدد هیسقاتتیّای قاتلیت

یكپاسچگی اسیتشقشتاؿشکتْاهذیشاى.هیـَدتْتشؿشکتػولكشد

تَلیذ،تذاسکات،ػولیاتتشساهثثتیتأثیشاتتَاًٌذ هیتأهیيصًجیشُ

ّای قاتلیتدستْثَدتِهٌجشعشیقاص ایيٍکٌٌذاػوالتَصیغٍ

 .دٌّذاستقاساؿشکت ػولكشدًْایتدسٍگشدًذ،توایضٍّضیٌِسّثشی

تؼْین یي،تأهصًجیشُیكپاسچگیدسحیاتیتؼیاسهثحثآًجاییكِاص

هختلف ٍاحذّای هیاىٍهـتشیاى،تاکٌٌذگاى، تأهیيتااعالػات

صًجیشُدسیكپاسچگیتشقشاسی دساعالػاتفٌاٍسیًقؾ اػت،ؿشکت
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ٍ کوثَدّاتِهیتَاىساتغِایيدس.یاتذ هیخاكیاّویتتأهیي
کؼةتشایاعالػاتتكٌَلَطیاصاػتفادُدس ایشاًیؿشکتْایهـكالت

اؿاسُتأهیيصًجیشُهختلفػٌاكشهیاىاص یكپاسچگیحاكلهضایای

.کشداسائِهؼضالتتشای حلضشٍسیساّكاسّایًْایتدسًٍوَد

 ایشاًیؿشکتْایاکثشکِگشدیذهـاّذُحاضشتحقیقدسچشاکِ
ًگاُاعالػاتیّاین ػیؼتٍاعالػاتفٌاٍسیاصاػتفادُتًِؼثت

عَستِساخَدؿشکتهختلفاهَستادٌّذ هیتشجیحٍداؿتِهٌفی

 دٌّذاًجامػٌتی

 

 تشًاهِتشایػٌتیدیذگاُاصٌَّصایشاىتَلیذیؿشکتْایاکثشدس

یؼٌی.ؿَد هیاػتفادُتَصیغٍتَلیذ،ّای تذاسکات، حَصُدسسیضی

فؼالیتتشایتِ تشًاهِ سیضیاقذامهؼتقلعَستِاجضاایياصکذامّش

هٌافغ ػاصی تْیٌِساػتایدستٌْاییتِکذامّشًٍوایٌذ هیخَد

تاػثهَاقغاکثشیتدساهشایي.کٌٌذ هیاتخارساتلویواتیخَد

ػغحدسهالحظِقاتلکاّؾٍتأهیيکل صًجیشُّای ّضیٌِافضایؾ

صًجیشُهختلفتا ػٌاكشیكپاسچگی.گشدد هیؿشکتپزیشی سقاتت

ؿشکتآى،پشتَدستاػاصد هیهْیاؿشکتتشایساؿشایغیتأهیي

ٍّواٌّگیتَصیغ،ٍتَلیذ،تذاسکات،هختلفٍظایفهیاىقادس گشدد

دیذگاُاصّا حَصُایيتِدیگش،تِ ػثاستًٍوایذتشقشاسیكپاسچگی

ًگشیؼتٍِ یكپاسچِهٌؼجکلیككَستتِػول،ٍسیضی تشًاهِ

دسّا ٌِّضیکاّؾتاػثتٌْاًٍِظایف،ایيتِیكپاسچًِگاُ.ؿَد

دستكشاسیاهَساًجامٍکاسی دٍتاسُاصتلكِگشدد، هیصًجیشُ تأهیي
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ٍصهاى هٌاػةهذیشیتتاًتیجِ،ٍ دسهیـَدجلَگیشیحَصّْاایي

 هیهذیشیتًحَ هٌاػثیتِتَصیغٍتَلیذ،تذاسکات،ّای هٌاتغ،حیغِ

 .گشدد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مىابع فارسی
ٍتاهیيصًجیشُ( هذیشیتؼتَف )کشی،کیلگشٍّاستوَت،اػتذلش

فشاّاًی،صًجیشاًیسضاٍػؼگشیًؼشیي تشجوِ،پیـشفتِتشًاهِ سیضی

 .تْشاىاٍل،چاجتشهِ،اًتـاسات

 

تشتؼْین اعالػاتاثش( اهیشاهیش)افؼش،ٍحؼیيػشؿت،سحواى

یتهذیشپظٍّـیػلویًـشیِ" تأهیيصًجیشُػولكشدٍسقاتتیاػتشاتظیْای

 -كفحات   ؿواسُتْشاى،داًـگاُاعالػاتفٌاٍسی
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