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  :    هقذهه -1

   ای ِ دس هحیظ پشتٌؾ، ًاپايذاس ٍ سلاتتی وؼة ٍ واس اهشٍص هذيشاى ػاصهاى ّا ٍ تٌگاُ ّا تايذ ػاصهاى ّای خَد سا تهِ وًَه

ّذايت ٍ سّثشی وٌٌذ تا دس تشاتش چالـْای وًَاوًَی اص خولِ تغییشات تىٌَلَطيه ٍ ًَآٍسی دس هحلَل اص يهه ػهَ ٍ   

. پیچیذوی ّای هذيشيت تش ػاصهاى اص ػَيی ديگش، ػاصهاى تتَاًذ دس تشاتش سلیثاى دٍام آٍسدُ ٍ تِ حیات خَد اداهِ دّهذ 

ِ ّهای   . تالی ًوی وزاسد( ػشهايِ اًؼاًی)تشای سػیذى تِ ايي ّذف، ساّی خض تىیِ تشػشهايِ اكلی  اهشٍصُ تَػؼِ خَؿه

ِ يافتِ ٍ دس حال تَػؼِ ايفا  كٌؼتی ًمؾ  هحَسی ٍ تاسصی دس ػیاػت ّای التلادی ٍ كٌؼتی تؼیاسی اص وـَسّای تَػؼ

ِ ّای كٌؼتی ًیاص اػت وِ تِ اكلی تشيي ػشهايِ ػاصهاى ّا وِ هحَس سؿذ ٍ تَػؼِ . هی ًوايذ لزا خْت استماء ػغح خَؿ

ِ ّای كٌؼتی اػت، يؼٌی ًیشٍی اًؼاًی هشاخؼِ ًوايین ّویي ضشٍست ػثة هی ؿَد تا هذيشاى ػاصهاى ّا ًؼثت تِ . خَؿ

ُ ػاصی اػتشاتظ يْا ٍ هذلْای تَاًوٌذػاصی واسوٌاى الذام وٌٌهذ  اسايهِ ايهی وهِ دس    . فشاّن ػاختي تؼْیالتی تشای پیاد

ِ ی الصم سا تشای ؿٌاػايی ٍ استمای هْاست واسوٌاى خَؿِ ّای كٌؼتی فشاّن وٌذ  . پیؾ سٍ اػت للذ داسد تا صهیٌ



  :    بیبى هسئله -2

 ّای هتؼذد ِ ِ ای ػاصهاًذّی كٌايغ وَچه ٍ هتَػظ دس ًماط هختلف خْاى دس سؿت اص حذٍد ػِ دِّ پیؾ الگَی هٌغم

كٌؼتی پیادُ ؿذُ اػت وِ اص ًتايح آى هی تَاى تِ خْاًی ؿذى التلاد ّای هحلی، افضايؾ دسآهذ ػهشاًِ آًْها، ايدهاد    

 .اؿتغال ٍ سؿذ ٍ تَػؼِ دسٍى صای هثتٌی تش تَاى هٌذی ّای ايي هٌاعك اؿاسُ وشد

   ٍ ّای وَچه دس ؿْشن ّهای كهٌؼتی ُ ِ ّای كٌؼتی دس تَػؼِ پايذاس وـَس هَخة ؿذ وِ اػتمشاس واسوا اّویت خَؿ

ُ ی ؿشوت ؿْشن ّای كهٌؼتی   اختلاف هحل ٍ صٍى هـخق دس دسٍى ؿْشن ّا تشای ايي واس يىی اص ّذف ّای ػاصًذ

تاؿذ وِ تِ هٌظَس تىویل صًدیشّای تَلیذ ٍ استماع ویفیت هحلَالت تا اػتفادُ اص في آٍسيْای خذيذ ٍ داًؾ سٍص ٍ ًیهض  

ُ ّای وَچه دس خزب ٍ تىاسویشی خَيٌذواى واس، دًثال ؿَد  .واسآفشيٌی تا تَخِ تِ صهیٌِ خَب ٍ واسوا

  



   :    بیبى هسئله -2

     ای تهَدُ ٍ تهِ ػٌهَاى ِ ُ ّای وَچه دس اغلة وـَسّای كٌؼتی تِ كَست خَؿه ؿىل هتذاٍل اػتمشاس كٌايغ ٍ واسوا

ِ ّای كٌؼتی هغشح اػت ِ اًذ تا تَلیذ هحلَالت تؼهیاس  . خَؿ ُ ّا تا دػتیاتی تِ ػاصهاًذّی خذيذ تَاًؼت ايٌگًَِ واسوا

ویفی ٍ تا لیوت توام ؿذُ هٌاػة تِ تاصاس پايذاس خْاًی دػت ياتٌذ ٍ اص ايي عشيك دس اػتخذام ًیشٍّای واس ٍ تشلهی ٍ  

 .تَػؼِ سٍص افضٍى في آٍسی هَفك تش اص واسخاًدات تضسي ػول ًوايٌذ

  ّای كٌؼتی، هی تايؼت توام ػولىشدّای ػاصهاى دس ّوِ ػغَح استمها ياتهذ ِ  .تشای ايداد فشايٌذ تْثَد هذاٍم دس خَؿ

ّای واسی ًیشٍی اًؼاًی للة ايؼتگاُ. يىی اص هْوتشيي ػاهل تْثَد ػولىشدّای ػاصهاى تَاًوٌذی ًیشٍی اًؼاًی اػت

تشای تْثَد هذاٍم ًیشٍی اًؼاًی دس فشايٌذّای تَلیذ، ًیاص تِ آهَصؽ ًیشٍی اًؼاًی تش اػاع هْاست ّای هَسد ًیاص . اػت

 .  ّش ػولیات اػت



   :    بیبى هسئله -2

 ی آهَصؿی ٍ استمای ِ يه اپشاتَس سا عشح سيضی وٌین، تايذ تذاًین وِ چِ ًَع آهَصؿی ههَسد ًیهاص ٍی   لثل اص ايٌىِ تشًاه

ِ ّای همذهاتی تشای تاال سفتي اص ًشدتاى تَػهؼِ  . اػت دس ايٌدا ػخي اص اسصياتی هْاست تِ هیاى هی آيذ وِ ايي يىی اص پل

 ًیشٍی اًؼاًی تِ هٌظَس دػتیاتی تِ ًیشٍی واس تَاًوٌذ ٍآهَصؽ ديذُ اػت

آًگاُ ايي هَضَع تهِ  . دٍم آًىِ هْاست آًشا تش اػاع ّواى آهَصؽ ّا اسصياتی وٌین تا تثیٌین اٍ دس چِ ػغحی لشاس داسد

داًذ ٍ آًچِ وِ تِ آى ًیاصهٌذ اػهت  ؿوا ووه خَاّذ وشد وِ تذاًیذ چگًَِ هی تَاًیذ ايي فاكلِ ؿىاف تیي آًچِ اٍ هی

پشؽ ًاوْاًی تِ هشحلِ اخشايی آهَصؽ تذٍى اسصياتی هْاست واسوٌاى، ّواًٌذ آى اػت وِ هَتَس اتَهَتیلی سا . سا پش وٌیذ

 حتی تذٍى تاال صدى دسب واپَت آى تؼَيض وٌین

تا حشوت تِ ػَی كٌؼتی ؿذى .  تی تَخْی تِ تَػؼِ هْاست ّای فشدی هٌدش تِ واّؾ تْشُ ٍسی ًیشٍی اًؼاًی هیـَد

يىی اص ػَاهل تاثیشوهزاس دس افهضايؾ   . ٍ افضايؾ تَلیذ تَخِ تِ تْشُ ٍسی تخلَف تْشُ ٍسی ًیشٍی اًؼاًی هتوشوض ؿذ

 . ٍسی ًیشٍی اًؼاًی، اػتفادُ اص هْاست ٍ داًؾ فٌی واسوٌاى دس ٌّگام تَلیذ اػتتْشُ



  :اهویت وضرورت  -3

   ّای كٌؼتی دس وـَس ٍ ّوچٌیي ًمؾ هٌاتغ اًؼاًی دس اًدام ػولیات ٍ تْثَد ویفیهت، وهاّؾ ِ ِ ی ػشيغ خَؿ تا تَػؼ

ِ ّای كٌؼتی دٍچٌهذاى ؿهذُ    ِ ّا، واّؾ صهاى تَلیذ ٍ تحَيل هحلَالت ٍ تَخِ تِ تمَيت هٌاتغ اًؼاًی دس خَؿ ّضيٌ

ِ ّای كٌؼتی اػت ٍتْثَد آى ًیاص تِ عشاحی يه الگَی هٌاػهة  . اػت هٌاتغ اًؼاًی تضسوتشيي داسايی ًاهـَْد دس خَؿ

ِ ّای كٌؼتی وـهَس   ٍ تَهی تشای ػٌدؾ ٍ استماء هْاست واسوٌاى داسد تا تتَاى تا ايداد تْثَد ػولىشد واسوٌاى دس خَؿ

 .ٍ اهىاى تْثَد ویفیت ٍ ػولىشد ٍاحذّای فؼال كٌؼتی سا دس ايي حَصُ ؿاّذ تَد

    ّای كٌؼتی ههی تَاًهذ دس ِ عشاحی ٍ اػتمشاس الگَی هٌاػة ٍتَهی خْت ػٌدؾ ٍاستماء هْاست ّای واسوٌاى دس خَؿ

ِ ّای كٌؼتی هَثش ٍالغ ؿهَد  ايهي تَاًوٌهذی اهىهاى استمهاء ػولىهشد      . تْثَد تَاًوٌذی ٍتَػؼِ هٌاتغ اًؼاًی دس خَؿ

ِ ّای كٌؼتی سا فشاّن هیىٌذ ٍدػتیاتی تِ تَػؼِ كٌؼتی دس وـَس سا تؼْیل هی وٌذ  . خَؿ



  :    اهذاف تحقیق -4

 ( هحلَل يخچال تیؼت فهَت )عشح تحلیل ٍضؼیت هْاست ٍ تحلیالت دس واسوٌاى خَؿِ لَاصم خاًگی »ّذف اكلی ٍ

ِ ی هذل اخشايی ٍ ػلوی ؿٌاػايی ٍ استما . عشاحی يه الگَی هٌاػة تشای ػٌدؾ ٍ استمای هْاست واسوٌاى اػهت « اسائ

ِ ّای كٌؼتی وـَس ٍ تالغثغ تْثَد ویفیت ٍ ػولىشد  تذيْی اػت وِ ّذف غايی ايي عشح تْثَد ػولىشد واسوٌاى خَؿ

 . ٍاحذّای فؼال كٌؼتی ايي حَصُ اػت

 :سواالت تحقیق  -5           

ِ ّای كٌؼتی وـَس چیؼت؟1.  هذل هٌاػة اسصياتی هْاست واسوٌاى ػولیاتی ٍاحذّای تَلیذی دس خَؿ

 دس خَؿِ هَسد ًظش ٍضؼیت هْاست ٍ تحلیالت واسوٌاى چگًَِ اػت؟2.

 

 

 



  :    تعبریف واشه هبی کلیذی -6

هْاست دس ادتیات ػلوهی اػهتفادُ اص   . هْاست تِ هؼٌی تَاًايی اًدام واسّا يا ٍظايف يه ؿغل هؼیي اػت: ههبرت 1.

 .داًؾ ٍتدشتِ دس ػول هی داًٌذ ٍ تشخی آًشا ؿايؼتگی ّای  ولیذی تشای يه ػولىشد خَب هی داًٌذ

خَؿِ كٌؼتی ػثاست اػت اص هدوَػِ ای اص كٌايغ وَچه ٍ هتَػظ تـىلْا ٍ تٌگاّْای : خوضه هبی صنعتي 2.

خذهاتی وِ دس يه سؿتِ كٌؼتی تاتىیِ تش هضيتْای خاف ٍ ػشهايِ ّای لَام يافتِ هٌهاعك خغشافیهايی تها اّهذاف     

ِ ای اص ٍاحذّای وؼة ٍ واس . التلادی ػاصهاًذّی ؿذُ اًذ ًیض اعالق  (Enterprises)خَؿِ كٌؼتی تِ هدوَػ

هی ؿَد وِ دس يه هٌغمِ خغشافیايی ٍ يه وشايؾ كهٌؼتی هتوشوهض ؿهذُ ٍ تها ّوىهاسی ٍ تىویهل فؼالیهت ّهای         

 .يىذيگش،  تِ تَلیذ ٍ ػشضِ تؼذادی واال ٍ خذهات هی پشداصًذ ٍ اص چالؾ ّا ٍ فشكت ّای هـتشن تشخَسداسًذ

هْاست واسوٌاى ، فشايٌذی اػت وِ دس آى ٍضؼیت ( ASSESSMENT)اسصياتی : ارزیببي ههبرت کبرکنبى3.

 . ػولىشد واسوٌاى تِ كَست هـاّذُ ثثت، ٍ تحلیل اسصياتی ؿذُ تش اػاع هؼیاسّای تؼشيف ؿذُ تؼییي هی ؿَد

 

 



  :    هرور ادبیبت
 هقذهه -1

   ههذيشيت هٌهاتغ اًؼهاًی دس    . دس ػلش حاضش، هٌاتغ اًؼاًی هی تَاًذ ػاهلی تشای هَفمیت يا ؿىؼت ػهاصهاى ّها تاؿهذ

ػاصهاى ّای وَچه ٍ هتَػظ تفاٍت ٍاضحی سا اص ّوتاياى تضسوتش آًْا دس ػاصهاى ّای تضسي داسًذ، هغالؼهات دس هٌهاتغ   

اًؼاًی دس ػاصهاى ّای وَچه ًـاى هی دّذ وِ سٍؽ ّای ػاصهاًی تشای واسهٌذياتی، خثشاى خذهات، آهَصؽ ٍ تَػهؼِ،  

اسصياتی ػولىشد، تغییش ػاصهاًی ٍ سٍاتظ واسی اثش ػویمی تش تَاًايی ػاصهاى ّا تشای هَاخِ تا ايي چالؾ ّا داسد ٍ تٌاتشايي 

ػاصهاى ّای كٌؼتی وَچه ٍ هتَػظ تِ ػثة تَػؼِ ٍ وؼتشؽ فؼالیت ّای . واسايی ٍ تمای ػاصهاى تِ آًْا تؼتگی داسد

اههشٍصُ ًیهشٍی اًؼهاًی    . تاؿٌذالتلادی ٍ كٌؼتی ًاوضيش تِ تذاسن، حفظ ٍ اداسُ يه ًیشٍی اًؼاًی پشتَاى ٍ هتٌَع هی

هٌاتغ اًؼهاًی دسٍالهغ تهِ ػٌهَاى ػهشهايِ پايهذاس       . هاّش تِ ػٌَاى هْوتشيي ػاهل پَيايی ػاصهاًی ؿٌاختِ ؿذُ اػت

 .  ػاصهاى ّا لذست تاص تَلیذ داسد



  :    ضبیستگي هبی هنببع انسبني و انواع آى -2

  اًذ وِ هٌدش تِ ػولىشد ؿغلی تْتش هی ؿهَد ُ سٍاى ؿٌاػاى، ؿايؼتگی سا هحشن، ٍيظوی يا هْاست تشخؼتِ تؼشيف وشد

ُ ی ؿايؼتگی تِ دًثال افشادی اػت وِ داسای ثثات ّیداًی، هْاست ّهای هـهاّذُ، هْهاست ّهای وضاسؿهی دّهی ٍ        ٍاط

 .هْاست ّای ػول وشدى تاؿٌذ 

آى دػتِ اص ؿايؼتگی ّايی ّؼتٌذ وِ الصم اػت توهام واسوٌهاى ؿهاغل دس ػهاصهاى اص     : ضبیستگي هبی هسته ای 1.

 . واسوشاى خظ تَلیذ، خذهات ٍ حشاػت وشفتِ تا هذيشاى، هؼاًٍاى ٍ هذيشػاهل داسا تاؿٌذ

ّش ػاصهاى تا تَخِ تِ چاست ػاصهاًی خَد، داسای هؼاًٍت ّا، هذيشيت ّا ٍ ٍاحذّايی اػت وِ : ضبیستگي هبی فني  2.

ؿايؼتگی ّای وٌـی يا فٌی، آى دػتِ اص ؿايؼتگی ّايی ّؼتٌذ وِ خهاف  . ٍظايف ٍ فؼالیت ّای خاف خَد سا داسًذ

 . آى ٍاحذ يا هؼاًٍت ّؼتٌذ ٍ لضٍهی ًیؼت وِ ػايش ٍاحذّا يا هؼاًٍت ّا اص آى ؿايؼتگی تشخَسداس تاؿٌذ

ايي ؿايؼتگی ّا هختق افشاد تؼیاس خاف اص ػاصهاى، هاًٌذ هذيشيت اسؿهذ ٍ هـهاٍساى   : ضبیستگي هبی هذیریتي 3.

ِ سيضی اػتشاتظيه  .اسؿذ ػاصهاى ّؼتٌذ ٍ ًیاصی ًیؼت وِ ّش فشد ػاصهاى يا ٍاحذی خاكی اص آى تشخَسداس تاؿذ تشًاه

 اص خولِ ؿايؼتگی ّای 

 

 

 



  :    ابعبد ضبیستگي -3

تَػؼِ . ؿَد فشايٌذ تَػؼِ داًؾ ٍ هؼلَهات ًظشی تِ وًَِ هؼوَل اص ساُ تحلیل دس ػغَح داًـگاّی حاكل هی: داًؾ1.

آيذ، ٍ تِ تٌْايی ٍ تِ خَدی خَد، تاثیش چٌذاًی دس   داًؾ ٍ هؼلَهات صيشتٌای تَػؼِ هْاست ّا، ٍ ًگشؽ تِ ؿواس هی

 .  تَػؼِ ؿايؼتگی ّای هذيشيتی ًذاسد

ُ ػاصی ػلن دس ػول: هْاست2. هْاست اص ساُ تىشاس واستشد داًؾ دس هحیظ ٍالؼی تِ دػت  . هْاست ػثاستؼت اصتَاًايی پیاد

ؿَد تذٍى آى، دس تؼیاسی اص هَاسد، هؼلَهات،   تَػؼِ هْاست هٌدش تِ تْثَد ویفیت ػولىشد هی. ياتذ آهذُ ٍ تَػؼِ هی

تشای هثال ّیچ هذيشی تههذٍى تِ واسویشی ٍ تدشتِ وشدى اكَل واس تیوی دس ػول، . هٌـاء، تاثیش صيادی ًخَاٌّذ تَد

 . تَاًذ هْاست واس تیوی سا تا هغالؼِ وؼة وٌذ ًوی

تلَيش رٌّی اًؼاى چاسچَتی اػت وِ هیذاى اًذيـِ ٍ . ػثاستؼت اص تلَيش رٌّی اًؼاى اص دًیا ٍ پیشاهَى آى : ًگشؽ3.

ویشی ٍی تشای ػول، تش هثٌای   ّای پیشاهَى خَد ٍ تلوین دسن اًؼاى اص پذيذُ. دّذ ػول ٍی سا تثییي وشدُ، ؿىل هی

 تلَيش رٌّی اٍػت



  :    ضرورت و کبربرد ضبیستگي هب در حوزه هذیریت هنببع انسبني -4

    اوش تِ تشسػی ػیؼتن ّای هٌاتغ اًؼهاًی ػهاصهاى ّها

تپشداصين، هـخق هی ؿَد وِ دس تیـتش هَالغ تیي صيش 

ػیؼتن ّهای هختلهف آى اص لثیهل آههَصؽ، اسصيهاتی      

استثهاط ٍ پیَػهتگی الصم ٍخهَد    . . . ػولىشد، خزب ٍ

ًذاسد ٍ ّویي اهش تِ ًاواسآههذی ػیؼهتن ّهای هٌهاتغ     

اًؼاًی هٌتْی هی ؿَد لزا هی تهَاى ّهش يهه اص صيهش     

ػیؼتن ّهای ههذيشيت هٌهاتغ اًؼهاًی سا تهش اػهاع       

ؿايؼتگی عشاحی وشد ٍ دس ٍالغ، ؿايؼهتگی، ّؼهتِ   

 هشوضی تواهی فؼالیت ّای هٌاتغ اًؼاًی ػاصهاى اػت



  :سطوح ضبیستگي  -5

   ؿايؼتگی آى دػتِ اص لاتلیت ّای ؿخلی اػت وِ فشد سا لادس هی ػاصد ٍظايفی سا وِ تشػْذُ داسد تا هَفمیهت اًدهام

يا تَاًايی ّها  ( Attitudes)ٍ ًگشؽ ّا ( Skills)، هْاست ّا (Knowledge)ّش ؿايؼتگی تشویثی اص داًؾ . دّذ

(Abilities )اػت. 

 ّا ٍ چاسچَتْای هتؼذدی تشای ؿايؼتگی هَخَد اػت، ٍلی هی تَاى وفت وِ اوثش آًْا تا حذٍدی هثتٌی تش َ اهشٍصُ الگ

 :ايي هَاسدًذ

 خَؿِ داًؾ، هْاست ّا، تَاًايیْا، اًگیضؽ، تاٍسّا، اسصؽ ّا ٍ سغثتْا،  ( الف 

 هشتثظ تا تخؾ هْن ؿغل،  ( ب 

 هشتثظ تا ػولىشد تشتش ٍ يا اثش تخـی، ( ج

 هشتثظ تا اػتاًذاسدّای پزيشفتِ ؿذُ لاتل هـاّذُ ٍ لاتل ػٌدؾ،  ( د

 هشتثظ تا خْت ویشی اػتشاتظيه،  ( ُ

 .  لاتل تْثَد اص عشيك آهَصؽ، پشٍسؽ( ٍ

 



  :ارزضیببي -6

    ّش فشد هی تايؼت ؿايؼتگی ٍ لاتلیتْای اًدام ّش فؼالیت سا تش اػاع اػتاًذاسد ّای تؼشيف ؿذُ سا داؿهتِ تاؿهذ ٍتهش

ِ دسػتی اًدام دّذ اص آًدا وِ هْاست ّهای واسوٌهاى   . اػاع هْاست ّای هَخَد، فؼالیت ّا سا عثك هؼیاس ّای هَسد ًظش ت

تاثیش تؼضايی تش ػولىشد ػاصهاى داسد لزا هیثايؼت هْاست ّای واسوٌاى دس اًدام فؼالیت ّای هَسد اًتظهاس دائوها ههَسد    

 .اسصياتی ٍ پايؾ لشاس ویشد

 اسصؿیاتی، اعالػاتی ساتشای تَخیِ اثشتخـی تشًاهِ آهَصؽ فشاّن هی ػاصد وِ تا تَخِ تِ ايي اعالػات اػت وِ اػتوشاس

 آهَصؽ تشای صهاًْای تؼذی هٌظَس هی ؿَد  



  :هذلهبی ارزضیببي -7

 ( :KIRK PATRICK)هذل اسصؿیاتی وشن پاتشيه 1.

 

 

هذل اچیَ تِ ٍػیلِ ّشػی ٍ ولذاػویت، تِ هٌظَس ووه تِ هذيشاى دس تؼییي ػلهت  :  (ACHIEVE)هذل اچیَ 2.

 . ٍخَد هـىالت ػولىشد ٍ تِ ٍخَد آٍسدى اػتشاتظی ّای تغییش تِ هٌظَس حل ايي هـىالت عشح سيضی ؿذ

سٍؿی اػت تشای تلَس تْتش تحمك اّذاف ( : Miller’s assessment pyramid)ّشم اسصياتی هیلش 3.

عثك تیاى تلَيحی ايي ّشم، هْاست تهالیٌی تها   (. clinical competence)هشتثظ تا هْاست تالیٌی دس فشاویشًذُ 

ًـهاى  ( knows how)ٍ تا فشاوشفتي هْاست هشتثظ تا آى ( knows)ػاختی اص يه صيشتٌای داًـی آغاص هی ؿَد 

 .پیؾ هی سٍد( does)، ٍ ًْايتا اخشای آى هْاست دس فؼالیت ّای تالیٌی (shows how)دادى آى هْاست 

 

 



 ( GENBA KANERI) :گنبب کبنری  -8

ووثا. وٌثا، هحل  ٍالؼی  اًدام  واس دس صتاى  طاپٌی اػت (GENBA)      ػولیهات  ِ ِ  هؼٌای  هحل  ٍالؼی  ٍ خايی  اػهت  وه ت

ِ  دس للة  هذيشاى  طاپٌی  خای  داسد ٍ ههذيشاى  هؼوهَال     . اكلی  ػاصهاى  دس آى  اًدام  هی ؿَد ُ ّايی  ّؼتٌذ و ُ  ووثا، ٍاط ٍاط

ُ  اتخار هی وٌٌذ دس اكغالح طاپٌی هىاًی اػت دس يه ؿشوت تَلیهذی  . تلویوات  خَد سا تش اػاع  دسن  واهل  اص ايي  ٍاط

 .  وِ دسآى اسصؽ افضٍدُ ايداد هی ؿَد

 ،وٌثا واًشی يه ػیؼتن ساتظ تیي اتضاسّا ٍ تىٌیه ّای هختلف، تشای هذيشيت هَثش اص ًیشٍی واس، هحلَالت، فشآيٌذّا

 . تِ هٌظَس دػتیاتی تِ ویفیت، ّضيٌِ ٍ الضاهات تحَيل اػت

ِای خْت هذيشيت فؼالیت ّای سٍص تِ سٍص اص وؼة ٍ واس ها اػت ٍ دس ػغَح  وٌثا واًشی تِ ػٌَاى يه سٍيىشد حشف

ِ ّای اًؼاًی دس وف واسواُ هیثاؿٌذ فؼالیت هیىٌذ ٍهٌدش تِ تْثَد  . اپشاتَس، ػشپشػت ٍ هذيش وِ تِ ػٌَاى ػشهاي

 .  هی ؿَد "ٍضغ هَخَد"

. 



  : اكَل وٌثا واًشی

اكل اػاػی اػت  5وٌثا واًشی داسای : اكَل اػاػی وٌثا واًشی: 

 ویفیت  -1اكل(Quality) 

 احتشام وزاؿتي تِ اػتاًذاسدّا  -2اكل (Respect for Standards ) 

 كحثت وشدى تا دادُ  -3اكل(Speak with Data) 

 فشايٌذّا ًٍتايح -4اكل(Process and Results) 

 پـتیثاًی  -5اكل((Support & Direct  



  :    ارزیببي ههبرت در سیستن هبی تولیذ هختلف در دنیب

 ػیؼتن تَلیذ تَيَتا1.

 تا خَد تَلیذ ػیؼتن دس تَيَتا ؿشوت         

  دس هْاست اسصياتی سٍؽ اص ویشی الگَ

  چْاس دس چْاس هاتشيغ يه واًشی وٌثا

ُ ّای اػاع تش ٍ وشدُ ايداد   ايؼتگا

 (ILUO ) ػغح 4دس سا فشد ّش واسی

 اسصياتی سٍؽ .هی دّذ لشاس اسصياتی هَسد

 اػتاًذادػاصی دل دس واسوٌاى هْاست

   .داسد لشاس واسی ايؼتگاُ

 



  :    سیستن تولیذ رنو و نیسبى 

 اسصياتی هْاست واسوٌاى دس فًَذاًؼیَى ػیؼتن تَلیذ ًیؼاى تَدُ ٍتاػث تؼهالی ٍسػهیذى    :ػیؼتن تَلیذ سًَ ٍ ًیؼاى

ُ ّهای    ILUOتا اػت ادُ اص سٍؽ . ؿشوت تِ اّذافؾ هی ؿَد يه هاتشيغ ػِ دس ػِ ايداد وشدُ ٍ تش اػاع ايؼهتگا

 .هَسد اسصياتی لشاس هی دّذ( ILU)واسی ّش فشد سا دس ػِ ػغح 

 
ِ سٍص  تؼالی سٍصت

ُ ػاصی  پیاد
اّذاف ٍ 
ِ ّای  تشًاه
 ػولیاتی

آهَصؽ هْاست ّای تٌیادی. 1  
آهَصؽ ايي هْاست ّا تاػث  

تمَيت وٌتشل تش اػتاًذاسدّا  
 هی ؿَد

 وايضى. 2
، تايذ اص SOSپغ اص تذٍيي 

ُ ّای    2سٍصُ ٍ  2عشيك پشٍط
 ػاػتی وايضى تْثَد ياتذ

وٌتشل ویفی. 3  
ویفیت ػولیات   SOSاًغثاق تا 

 .تَلیذ سا تضویي هی وٌذ

ِ هَلغ. 4  دسػت ت
تاػث هی ؿَد تا   SOSاًغثاق تا 

الضاهات صهاى تَلیذ تشآٍسدُ  
 .ؿَد

JIT 

QC TPM 

P 

C 
D A آهَصؽ هْاست ّای  

 تٌیادی وايضى
 اػتاًذاسدػاصی  

ُ ّای واسی  ايؼتگا
اػتاًذاسدػاصی 
ُ ّای واسی  ايؼت وا



  :    هذل ارزیببي ههبرت کبرکنبى

     دس وام اٍل ًیاص تِ ؿٌاػهايی ًیاصهٌهذيْای اًدهام ّهش

ػولیات تش اػاع هؼیاسّای تؼیهیي ؿهذُ، ههی تايؼهت     

دس وام دٍم هْاست ّای هَسد ًیاص اًدام ّش . هـخق ؿَد

. ػولیات تش اػاع ًیاصهٌذيْای ػولیات تؼییي هی ؿهَد 

 ILUOدس وام ػَم هْاست ّای افشاد سا تش اػاع سٍؽ 

ٍدس وام چْاسم ػغح هْاست . هَسد اسصياتی لشاس هی دّین

ّش فشد سا تش اػاع خذٍل تؼؼیي ػغح هْاست ّا تؼیهیي  

 .هی ؿَد

ايداد يه سٍيِ اػتاًذاسد تشای اًدهام ػولیهات تها    . ديذواُ اٍلیِ هذل تِ اًدام كحیح واس تَػظ واسوٌاى ػاصهاى اػت

لزا خْت ايداد سفتاسّای يىؼاى . تؼذاد واسوٌاى هتؼذد، ًیاص تِ داؿتي هْاست ّای يىؼاى دستیي واسوٌاى ػاصهاى اػت

 ..دس تیي واسوٌاى ًیاص اػت وِ هؼیاسّای هٌاػة ٍاٍلیِ اًدام كحیح يه ػولیات تِ خَتی ؿٌاختِ ؿَد

 تعیین مهارتهای هر عملیات

ارزیابی 

براساس 

 مهارتها

تعیین 

نیازمندیهای هر 

عملیات براساس 

معیار هاي  

 مهارتي



  :    هسایبی ارزیببي ههبرت کبرکنبى 

تْثَد ػولىشد ػاصهاى 

  استما ػغح ویفی هحلَالت 

افضايؾ تْشُ ٍسی ًیشٍی واس 

 ؿٌاػايی ًیاصّای آهَصؿی ٍ اهىاى تَاًوٌذ ػاصی واسوٌاى 

ؿٌاػايی واسوٌاى ؿايؼتِ ٍ استماء آًْا 

ايداد ػیؼتن حمَق ٍ دػتوضد تش اػاع ػغح هْاست واسوٌاى 

تْثَد اًگیضؽ تشای واسوٌاى خْت استماء هْاست ّای خَد 

 



 ػغح هْهاستی تهش    5ٍ دس ( ػولیات واسی، ویفیت، ايوٌی، تؼویشات ًٍگْذاسی، آساػتگی)هؼیاس  5دس ايي سٍؽ افشاد دس

 اػاع خذٍل ريل اسصياتی هی ؿًَذ  

   هاتشيغ هْاست ّا، ػغح هْاست ّش اپشاتَس سا تش اػاع هؼیاسّای هـخق ؿذُ اسصياتی ٍػغح هْاست ّهش اپشاتهَس سا دس

 .يه ايؼتگاُ واسی ًـاى هی دّذ

.1       I   ( information )  

.2L          ( learning ) 

.3U   ( up to standard  ) 

.4O    (ok for training )  

.5P      ( professional )  

  : ILUOسیستن ارزیببي ههبرت به روش 

 ًیاص تِ ووه داسد اپشاتَس هْاستْای هَسد ًیاص ػولیات سا هیـٌاػذ ٍلی خْت اًدام ، 

اپشاتَس هْاستْای هَسد ًیاص ػولیات سا هیـٌاػذ ٍلی ًوی تَاًذ دس صهاى اػتاًذاسد  
 .ػولیات  سا اًدام دّذ

اپشاتَس هْاستْای هَسد ًیاص ػولیات سا هیـٌاػذ ٍهی تَاًذ دس صهاى اػتاًذاسد تا تْتشيي  
 هغلَتیت ػولیات سا اًدام دّذ

اپشاتَس هْاستْای هَسد ًیاص ػولیات سا هیـٌاػذ ٍهی تَاًذ دس صهاى اػتاًذاسد تا تْتشيي  
 هغلَتیت ػولیات سا اًدام ٍ آهَصؽ دّذ

اپشاتَس هْاستْای هَسد ًیاص ػولیات سا هیـٌاػذ ٍهی تَاًذ دس صهاى اػتاًذاسد تا تْتشيي 
 هغلَتیت ػولیات سا اًدام ٍ آهَصؽ  دّذ ٍ دس ؿشايظ هَسد ًیاص تْثَد دس واس ايداد وٌذ



  : ILUOجذول هعیبر ههبرت وسطوح ارزیببي 





  :    هعیبرهبی ارزیببي ههبرت

   اص خولهِ هْوتهشيي   .دس يه ػاصهاى ّش فشد تشای پیـشفت ٍ ًیل تِ اّذاف ؿغلی ًیاص تِ آواّی اص هَلؼیهت خهَد داسد

دس عشاحی هؼیاسّای اسصؿیاتی تگًَِ ای هؼیاسّا اًتخهاب  .هؼائل دس تشًاهِ اسصؿیاتی ،تؼییي هؼیاسّای ػٌدؾ آًْاػت 

 .ؿذُ اًذ وِ تا ػولیات واسی اپشاتَس ٍ ًتايح ولی فشايٌذ هـَْد ٍ هتدلی تاؿذ

Skill  Criteria 

POS 

Quality 

Safety 

Mainte
nance 

5S 

Speed 

Setting 

Specifi
cation 



POS 



Quality 

 Standardize(استانداردسازی)

Do 
 اجرا

 Check(بررسی)

Act 
 عمل

S 

D 

C 

A 

It is not good. 

 I have to alert. 



Safety 

 MSDS(Material Safety Data sheets ) لیست 1.

 لیست عالئن آتص ًطاًی2.

 سیسکْای هشبَط بِ تجْیضات  ٍابضاس دستی  3.

 (حشیق ،بشق)لیست عالئن الضاهی4.

 لیست عالئن ّطذاسدٌّذُ  5.

لیست هوٌَعیت6.



Maintenance 



5S 

 

، هحل قشاس گشفتي قغعات،  5Sقَاًیٌی جْت هذیشیت ٍ ًگْذاسی هحیظ کاس ، هحتَای ّش یك اص قَاًیي  

 هَاد ٍ ابضاسّا دس سغح کاسگاُ

 

S1   : (تَاًایی حزف اقالم ضشٍسی سا اص غیش ضشٍسی)جذاساصی ٍ حزف 

S2  : (اقالم هَسد ًیاص سا دس هحلی قشاس دّیذکِ بِ سشعت قابل دستشسی باضذ)ًظن ٍ تشتیب 

S3  : (تویض کشدى بخص ّای کثیف)ًظافت 

S4  : (ًظافت ٍبْذاضت هحل کاس)استاًذاسد ساصی 

S5  : (تذاٍم ٍفشٌّگ ساصی)تذاٍم استاًذاسد 

 

 



 هبتریس  تعبلي

 ِدس هاتشيغ تؼالی هْاست ٍ تَاًايی فشدی ساتغ

ّذف ؿغل دس هاتشيغ تؼهالی  . هؼتمین داسًذ

 .حذاوثش ؿذى تَاًايی فشدی ٍ هْاست اػت

  ِپغ اص اسصياتی هْاست واسوٌاى تا تْیِ تشًاهه

آهَصؿی  هذٍى خْهت تَػهؼِ هْهاست ّها ،     

ؿايؼتگی  ٍ تَاًوٌذی ّای واسوٌهاى  تاػهث   

هیـَد افشاد ػغح ػولىشدؿاى استماء ياتهذ ٍ  

ػاصهاى سا لادس هی ػاصد تِ ّذف ّهای تلٌهذ   

 .هذت ًائل ؿَد



 :خشٍجی هذل اسصیابی هْاست 

ؿٌاػايی هْاست ّای هَسد ًیاص هـاغل 

اػتخشاج خذٍل هْاستْای فشدی ٍ هْاستْای ؿغل 

 (ؿٌاػٌاهِ هْاست)تؼشيف دلیك هْاست ّا 

هـخق ؿذى ًحَُ اًذاصُ ویشی ٍػٌدؾ هیضاى تؼلظ تشهْاست 

هـخق وشدى هشاخغ ٍ هٌاتغ فشاویشی هْاست 

  ػٌدؾ هیضاى اًغثاق ؿاغلیي  تا هْاست ّای هَسد ًیاص ؿغل 

  اػتاًذاسػاصی ٍ ووی ػاصی تَاًايی فشدی 

  تؼشيف دلیك تَاًايی فشدی هَسد ًیاص ّش ؿغل 

تغثیك تَاًايی فشدی ؿاغلیي ؿشوت تا ًیاصّای تَاًايی هَسد ًیاص ؿغل 



 نتبیج طرح  

 تهیه هبتریس تعبلي برای هر ضبغل 

 سبله  4استخراج نیبزهبی آهوزضي هر ضبغل برای یک دوره 

 ارزیببي اثربخطي آهوز ش هبی برگسار ضذ ه 

ارزیببي ههبرتي و خصوصیبت فردی داوطلببى استخذا م 

 نگهذاری سیستن و به روز آوری ههبرت هب و سیالبس هب 

 هرتبط کردى نتبیج آزهونهب به ارزیببي عولكرد و پرداخت 

 پبدا ش هب و انتصبببت 



                                                       
 تپیطنهبدا                                                                                         

 
 پیطنهبدات  در سطح خوضه -1

 
پایص ٍ اسصیابی هْاست کاسکٌاى عولیاتی دس سایش ضشکتْای خَضِ کِ دس ایي تحقیق حضَس ًیافتٌذ . 

 پایص ٍ اسصیابی دٍسُ ایی ٍ هٌظن هْاست کاسکٌاى عولیاتی خَضِ دس دٍسُ ّای دٍ سالِ ضشکتْایی کِ دس

 .  ایي تحقیق حضَس داضتٌذ

 تطکیل هذسسِ هْاست بشای دس خَضِ بشای تٌظین ٍ اجشای بشًاهِ بْبَد هْاستْای کاسکٌاى عولیاتی خَضِ ّا 

 تَسعِ قابلیتْا ٍ تَاًوٌذی ّای ٍاحذّای هشتبظ دس بٌگاّْای خَضِ بشای اسصیابی ٍ تَسعِ هْاستْای

 کاسکٌاى دس عَل صهاى کاسی آى  

  ایجاد هکاًیضم ّای هٌاسب هْاستی بشای اسصیابی ٍ استقاء پشسٌل با هْاست باال بِ سوتْای سشپشستی 

  تعییي فْشست هْاستْای هَسد ًیاص پشسٌل دس بٌگاّْا ٍ ایجاد هکاًیضم ّای اسصیابی داٍعلباى ضغلی دس ٌّگام

 استخذام  

  ایجاد هکاًیضم هٌاسبی جْت استقاء سغح هشبیگشی عولکشد ٍ بْبَد هْاستْای سشپشستاى جْت تَسعِ یاددّی

 ٍ افضایص هْاستْای کاسکٌاى دس حیي کاس 

 ِتَجیِ ٍ آهادُ ساصی رٌّی هذیشاى عاهل بٌگاّْا جْت بْشُ گیشی اص سٍیکشدّای ًَیي هذیشیت اص جول

 بکاسگیشی الگَی هَسد ًظش بصَست هستوش ٍ هذاٍم دس ضشکت



 پیطٌْادّا دس سغح هلی - 2  

o بکاسگیشی هذل عشاحی ضذُ دس ایي پژٍّص دس خَضِ ّای سشاسش کطَس بِ اقتضاء ٍ با تَجِ بِ ضشایظ خَضِ ّای

 هَسد ًظش 

o  ِبْشُ گیشی اص ظشفیت ٍ پتاًسیل عاهالى تَسعِ خَضِ دس جْت تَسعِ هذل اسصیابی هْاستْای کاسکٌاى عولیاتی خَض

 ّا

o  َتخصیص اعتباسات ٍ اسائِ اهکاًات ٍ تسْیالت هٌاسب جْت تَسعِ ایي هذل دس سشاسش کطَس بِ ًحَی کِ بٌگاّْای عض

 . خَضِ ّا دس هشحلِ ًخست دغذغِ هٌابع ٍ اهکاًات هَسد ًیاص اجشای ایي عشح سا ًذاضتِ باضٌذ

o ایجاد هکاًیضم ّای تطَیقی بشای عاهالى تَسعِ خَضِ ّا بٌحَیکِ بشتشیي عولکشدّا دس ایي صهیٌِ هَسد تطَیق قشاس

 .  گیشد

o بْشُ گیشی اص ظشفیتْای هَجَد دس ًْادّا ٍ ساصهاًْای هتَلی هاًٌذ ساصهاى فٌی ٍ حشفِ ایی کطَس، آهَصش ٍ پشٍسش

 ٍ هشاکض آهَصش ٍ عالی کطَس ٍ دستگاّْای استاًی دس جْت بْبَد ٍ تَسعِ هْاستْای کاسکٌاى عولیاتی خَضِ ّا

o عشاحی ٍ اجشای جَائض هلی ٍ استاًی ٍ دس سغح خَضِ ّا بشای بٌگاّْا ٍ هذیشاًی کِ بشتشیي عولکشدّا دس سغح

تَسعِ هْاستْای کاسکٌاى عولیاتی خَد داضتِ اًذ ٍ اعغای جَائض تطَیقی ٍ هعشفی ٍ اعتباسدّی بِ ایي دستِ اص 

 هذیشاى جْت ایجاد فضای تطَیقی  

o تقَیت الگَی هَسد ًظش ٍ هعشفی آى بِ عٌَاى یك تجشبِ هٌاسب دس سغح هلی ٍ بیي الوللی جْت اسصیابی ٍ پایص

 ...ٍ APOهْاستْای کاسکٌاى بِ عٌَاى ًوًَِ دس ساصهاى بْشُ ٍسی آسیایی 
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