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 پرچمت بر زمین نخواهد ماند

 

               هک  رر چمکد روا                      چهل روز گذشت. نه اشک 

                            ه  بر زب ن! روایت ررر، آسک ن               آوررند، نه حرف

              راننکد هکه سکی ی              ه ی بی ب ن می         نیست. خ ک

               آفت ب یعنی چه؟

                  ه ی س حل پرسکید تک                      تمنگی را ب ید از ریگ

      ارزر؟                  بگویند آب به چه می

    تنکگ                                   هد هوفه از سکوت پر بکور و هکد شک  .

     انکد،                                          ه ی هسی بگذرر و رریغ! مسک ا ن ن شکهر بیگ نکه                                  ه ی ش  ، انتظ ر همیدند ت  صدای قد    راه

               هک . رسکتی بیکرون               ه ی زندان سکینه            اند پمت می ه           ه  ف سد شده                        اند ب  برارران خویش! حرف     غریبه

         را چپک و                انکد. اراره هک                                                             آید هه سالمی را پ سخ رهد. فری ر را از ق موس هوفکه و شک   ربکوره   نای

           رانکد شکع  ت                            اند خد و راست شوند. هسکی ناکی           ه  ی ر راره           اند. به آر            ه  را بریده        اند. رست    هرره

                                                 نویسند؟ چهل روز گذشت؛ نه از آب خبری شد، نه ب بک !                                   چیست و جوان مرری را ب  هدا  ق د می

       ه یا ن    اش  .                                    ه یا ن به ت ریکی خرابه   رت هرره بور                                     آس یش از فراز سرم ن پر همیده بور. چمد

       ه یاک ن             زنعیکر بکر رسکت .   ایکد                                اید! چهل روز است هه از پ  ننمسکته                       را چهل روز است هه نمسته

                     برند. خواب هوره نا ن                                                  ه ی شهر گرراندند؛ غ فل هه چ چراغ را به ری ر شب می                 نه رند و رر میدان

               ؛ مک  صکبر را رر       شن سید                                           م ن بیفزایند؛ غ فل هه م  صبر را س   ه ست می                     را آشفتند ت  بر مصیبت

   هکد   «               گرر و خک ک هکررن »                                از رشنه و رشن   هد نگذاشتند. از   .   اید            السال  آموخته             خ نه   ی   یه

                                                            م ن پوشیده شور؛ ولی چه ب ک! حقیقت، بی نی ز از ایک  گکرر و خک ک                       نگذاشتند ت  حقیقت پ هی

      ور بکه          هک  را رسکت    زبک ن !                                                    ه ست. حضرت روست اگر ب  م ست، چه ب ک از ای  هاه رشکانی    هررن

      مغزهک                                      ه  را نتوانستند ب ز رارند از اندوه.   ق ب.              پ ید، سکوت است                              سکوت رارند؛ ولی آنچه البته نای

                                   السال  قی   هرره بور و قد برافراشکته                      ه ی زی  الع بدی    یه                                    را نتوانستند ب ز رارند از تأمل. خطبه

      هک  را                 ا لرزانکد، ریسکا ن    هک  ر                                                          بور رر جاعیت ت  پی   رس ن خون تو ب شد. طنی  شه رت تو، پکرره

            ه  را گمور؛           گسیخت و ق ب

      تو بکی   «           هل م  ن صر »                                                             چهل روز گذشت. ام  چهل س   ریگر چه رصد س  ،... هد بگذرر، صدای 

 .                جواب نخواهد م ند

 رولتِ ظ لککاکیک  نخواهد م ند                              روزگ ر ای  چنی  نخواهد م ند

 پرچات بر زمی  نخواهد م ند                              آیندروند و مککی هک  مکیقرن

 



  

 

 

 چگونگی شناخت درست نیاز مشتری

 

             شکور. برنکدگ ن                                                       رانید فررا چه خواهد شد، امنیت از تعربی ت مستار ن شی می               رر جه نی هه نای 

       ن نسبت              هنند و به ها                                 خورند، از من بع هاتری استف ره می                           تر و به رفع ت بیمتر شکست می    سریع

                                                  آموزند. بن برای  اگر رر جهک نی هکه رر آن هاکه چیکز بکه      ه  می                       تر از ریگران هد از شکست    سریع

                                                            هنید، اهنون زم ن ب زآموزی غرایزت ن است. انع   نکدارن ایک  هک ر           هند  ال می             سر ت تغییر می

 .        پذیر است          بسی ر ریس 

                               آی  ب ید آن را به صکورت راز نگکه                                          ای برای ی  فی د رارید. چه ه ر ب ید هنید؟                 فرض هنید هه ایده

                                                    رارید و ی  س   را صرف نوشت  ی  نسخه فی ان مه هنید؟ 

           نویسکی ب یک                             هنید؟ ی  از پیمکوای فی ان مه                                               اگر برای روست نت ن ج لب است آی  از آنه  سوا  می

       روید؟          رون لد می             گیرید و به م       ها  می Blake Snyder        اسن یدر

                                   ه  تهیه هنید و ایده فی د خورت ن را         ه ی فی د                ی  فهرست از نسخه                           پیمنه ر اسن یدر ای  است هه 

                غریبه بپرسید هکه     01                        رون لد بروید و از حداقل                    گوید پس از آن به م                          ب  آنه  ترهیب هنید. او می

                                      هه آنع  هستید، فرصت را غنیات بمکارید و                      خواهند ببینید. م رامی        ه  را می                  هدا  ی  از آن فی د

                           ش ن نسبت به ایده شا  چیست.                  از آنه  بپرسید نظر

                   خواهند شکست بخورند                                                               رانید هه ماک  است ای  ه ر به ایده شا  آسیب بزند. غرایز شا  نای  می

                         رون لد ی  ناونه خوب اسکت،                 گویید هه ایده م                                            بن برای  احتا ال شا  سر تک ن خواهید رار و می

                                ه ر هررن طوالنی روی آن یک  بک                                غرایزت ن به شا  خواهد گفت هه ب .                         ام  واقع  نظرت ن ای  نیست

                هک ی واقعکی را بکه                                                                    پرسش از فرری هه هایمه نظرات شا  را ت یید رارر، مثکل م ررتک ن! ب زخورر

  .       اندازید        ت خیر می

    شکور                                                 گویند. چه هسی روست رارر شکست بخورر؟ شکسکت موجکب می                     غرایزت ن ی  چیز را می

                              توانید از خطر رور با نید. صبر                 ست ت  آنع  هه می                                              شا  ن الیق و ن ه رآمد به نظر آیید. بسی ر بهتر ا

  .                                         تر شوید. احتا   شکست را به ت خیر بیندازید           هنید ت  قوی

                                                                             زم نی هه جه ن پیرامون شا  به سر ت رر ح   تغییر است، بکه تک خیر انکداخت  شکسکت یک  

       عربیک ت                                   رانید فررا چه خواهکد شکد، امنیکت از ت                                         استراتژی بسی ر پرخطر است. رر جه نی هه نای

                     خورنکد از منک بع هاتکری                            تر و به رفع ت بیمتر شکسکت می                 شور. برندگ ن سریع             مستار ن شی می

                                           آموزند. بن برای  اگر شا  رر جه نی هکه رر آن                         تر از س یری  هد از آن می           هنند و سریع          استف ره می

         دارن ایک                                          هنید زم ن ب زآموزی غرایزت ن است. انع   نک           ی بد  ال می                        هاه چیز به سر ت تغییر می

 .                          ه ر بسی ر خطرن ک خواهد بور



  

 

    رار                  رهیکد و آن را معنکی                                  هنید؟ چگونکه احتاک   شکسکت را هک هش می                   ح   چگونه آزم یش می

             شکور را چگونکه                                                           طور خالصه، آنچه هه رر رنی ی نوآوری تعربه و آزم یش خوانده می         س زید؟ به  می

       رهید؟         انع   می

                    خواهید آزمون کنید؟              چه چیزی را می

                                                    خواهید شا ری از فروض را هه رر مکورر یک  ایکده یک  مفهکو                       وت ه، فرض است. شا  می      پ سخ ه

                                                                         اید آزمون هنید. چه نسبت به آن آگک ه ب شکید چکه نب شکید، مغکز مک  هایمکه فکروض را      س خته

  .                     ه ی مهد را آزمون هنید                                                   س زر، بن برای  ب ید ی  تصویر واضح بگیرید، سپس ناونه  می

  :   هند                                            بندی معزا به شا  رر س زم ندهی تفکرت ن ها  می    طبقه                          ای  ه ر ب  استف ره از سه

 خواهند(درجه تمایل)اینکه مردم ایده شما را می 

 )قابلیت دوام )اینکه برای پیگیری ارزشمند باشد  

 پذیری)اینکه تولید ایده شما ممکن باشد(امکان  

                 فروض درجه تمایل 

                                      ه ی آزمون ررجه تا یل اسکت. ماکک  اسکت از                                     رون لد هه رر ب ال ذهر شد یکی از ناونه       مث   م 

                         خواهد برور و فی د شکا  را       هس نای                                                    هاه فروشگ ه هابرگر رر شهر ریدن هنید و رری بید هه هیچ

                         اید، ب که ای  ه ر به شکا                          ثار خورت ن را ذخیره هرره                    تنه  زم ن و انرژی بی                        ببیند. ام  ب  ای  ه ر نه

                 رو شور. راه ریگکر                                 ماک  است ایده شا  ب  موفقیت روبه                                     ش نسی خواهد رار ت  بی موزید هه چگونه 

         ایکده شکا   «                                  ه  هر نوع غذای سگی را خواهند خکورر؟      آی  سگ »                            آزمون ررجه تا یل ای  است هه 

                       فرنگی و هکدو تنبکل را بک     تکوت :                                                     برای ی  نوع غذای سگ ابتدا نی ز به ی  آزمون خواهد راشکت

 .                 ستید و تا ش  هنید                                 زمینی ج وی ی  سگ بگذارید،  قب ب ی         چ شنی سیب

               فروض عملی شدن 

                                                  تواند به معنی سه چیز ب شد: یکی از آنه  ای  اسکت هکه            پذیر است می                        گفت  اینکه ی  ایده امک ن

    ه ی      گذاری            تکر از سکرم یه        هنکد بزر                          هه ارزشی هه ایده ایع ر می    طوری                        د اقتص ر مفید است به

                                   ریس  هررن ارزش پ راش را رارر. شک ید                                                    مورر نی ز برای ایع ر آن است. معن ی رو  ای  است هه

             ه ی تولیکد آن                                                                       فروش بستنی رر صحرا مط وب ب شد و شا  بتوانید آن را بسکی ر بیمکتر از هزینکه

 .                   ت ن را از رست بدهید                                              بفروشید. ام  ی  قطعی برق ه فی است ت  هل رارایی

                  ه آزمک یش شکدن رارر                 ه  و آنچه نی ز بک          ه  و پ راش                                       چطور ق ب یت روا  رارر؟ ه مال ررمورر ریس 

                                                                                            فکر هنید. سو ، ق ب یت روا  اش ره به ای  مس له رارر هه آی  چیزی رر ب ندمدت پ یدار است ی  نه. 

                                                                                    آی  ممتری ن اولیه روب ره خرید خواهند هرر؟ آی  ارزش اجتاک  ی رر طکو  زمک ن پ یکدار خواهکد 

 .    ستند                       تری  موارر برای آزمون ه                                     م ند؟ بر حسب تعریف، ای  فروض اغ ب سخت



  

 

 

       پذیری           فروض امکان
                                                             پذیر است و اگر آن را انع   رهید، آی   ال خواهکد هکرر؟ فکرض هنیکد                         آی  تولید ایده شا  امک ن

               توانید از طریق                                                                         پ سخ مثبت است ی  چندان رور از ذه  نیست. ام  رقیق  چه فرضی رارید و آی  می

                              آزمون از آن اطال  ت هسب هنید؟ 

 .                                    ت ن، مسیری برای انع   آن خواهید ی فت    ایده                             ب    د به ارزش و ررجه تا یل

                         چگونه آزمون خواهید کرد؟ 

                                                                                   رفت ر را آزمون هنید نه ی  نظریه را. مرر  بسی ر ممهورند بکه اینککه حکرف و  ا مک ن یکسک ن 

          شوند گفته   می MRI   هه                 ه ی ضدآفت ب زم نی            از فواید هر  UCLA                            نیست. رر پژوهش اخیر رانمگ ه

                                                               ده شد هه قصد رارند چه مقدار هر  ضد آفت ب رر رفع ت بعدی اسکتف ره                     شد. سپس از آنه  پرسی

         توانسکتند                                                                           هنند. نت یج ج لب ح هی از  د  ارتب ط معی  بی  حکرف و رفتک ر بکور؛ هنکوز آنهک  می

  .         بینی هنند            ه ی مغزی پیش                       رفت ره  را بر اس س اسک 

      ای هکه                     . بن بر ای  اگکر لحظکه                     ح ضر شدند، متف وت بور  MRI                              بینی آنه  زم نی هه افرار برای   پیش

                                       توانیکد آنهک  را رر مکوقعیتی قکرار رهیکد تک                                    شوند، از آنه  نظرش ن را بپرسکید، می  می MRI      افرار

                                                                               رفت رش ن را نم ن رهند ی  بهتر از آن معبور شوند رسکت بکه جیکب شکوند. پکو  حکرف آخکر را 

 .   زند  می

       توانیکد                          هزینه هاتکر آزمکون هنیکد. می                            توانید فرض خور را رر زم ن و                           بن بر ای  از نظر رفت ری می

                   ه ی رفت ری سریع به                                              تری راشته ب شید. خورت ن را ب  مطرح هررن آزمون                 تر بوره رقت پ یی     سریع

                 گیرند. هر چه شا                                      ج ی اینکه نظر بدهند تصایا ت واقعی می                              زحات بیندازید؛ ج یی هه مرر  به

                                        ه ی بیمتری را آزمون هنیکد. بکه ایک  اصکل         ه  و جنبه           توانید ایده            تر ب شید، می              رر آزم یش سریع

ABT  گویند:         نوآوری می       Always Be Testing )هایمه آزمون هنید(                  . 

                    پایین داشته باشید؟ (Low Resolution)     دقت       توانید            تا چه حد می

        هک  توسک                                               ه ی رقت پ یی  راشته ب شید. هر هدا  از ایک  روش                             بی یید نگ هی به منتخبی از روش

                                      ه ر شده است ت  ه رآفرین ن زم ن خکور را  Eric Ries            و اری  رایز Alberto Savoia   ی             آلبرتو س ووئ

  .                  خواهد به هدر ندهند                        روی س خت چیزی هه هسی نای

                                                 جع ی برای محصولی هه هنوز وجور ندارر بس زید. برای   «      وروری »   ی                       هیچ دقتی وجود ندارد.

      هنیکد،                        ی به قطکب شکا   ر کوت می                                                   مث   وبس یتی بس زید هه مرر  را به ی  سفر رری یی تخی

                                                                                      فق  برای اینکه ببینید آی  هسی استقب   خواهد هرر. زم نی هه آنه  استقب   هررند  کذرخواهی 

                                                                                 هنید و بگویید رر آینده نزری  برن مه را  ا ی خواهید هرر سپس به سکر ت بک  مراحکل بعکدی 

  .                        پیش بروید و آن را بس زید



  

 

                                                 ب  مهد را آم ره برای آزمکون راریکد و بک قی بک  سکعی و                       ای  ج یی است هه م  ضوا           دقت پایین: 

              تصاید گرفکت تک   Nick Swinmurn                 ، نی  سوئیناورر     0291                      رست خواهد آمد. رر س         تالش به

       هک ی یک                 رهنکد. او از هفش                                                         آزم یش هند هه آی  مرر  خرید هفش را به صورت آنالی  انعک   می

                   قکرار رار. زمک نی هکه  Shoes-online        ن                                            فروشی مح ی  کس گرفت و آنه  را رر وبس یتی ب   هفش

                                                                                   اولی  سف رش انع   شد، او سریع  برای خرید از مغ زه رفت و خورش به هر خریکدار محصکو  را 

                                         اش ه فی بور: مرر  واقعک  بکدون اینککه ابتکدا                                    تنه  رو ی  سه فروش برای ت یید فرضیه .         تحویل رار

        سک یت را              خریدنکد. او وب             صکورت آنالیک  می  به      ه  را                                        ببینند ه ال برایم ن من سب است ی  نه، هفش

  .                     می ی رر رالر ارزش رارر   5                                        بست و شروع به ت سیس زاپوس هرر هه امروزه 

                        توس  اری  رایز مطرح شد.  (lean startup)       آپ لی                مفهو  ی  است رت                     محصول با حداقل دوام:

      گویکد:          ه رایکز می     طور هک                                                           ایده اص ی، حداهثر هررن ی رگیری ب  حداقل میزان تالش اسکت. هاک ن

                                      ه  را رارر و نه بیمتر هه به شا  اج زه                                                محصو  ب  حداقل روا  محصولی است هه تنه  آن ویژگی »

                        انکد، ب بکت آن بکه شکا  پکو               تکر آن را ریده                                           رهد ی  محصو  را به گیرندگ نی بفرستید هه پیش

 . «    رهند                                  اند و ب زخوررش ن را به شا  نم ن می           پرراخت هرره

             اهید آموخت؟                  چگونه از آزمون خو

           شور. م  آن                                                                ، )مدرسه رهبری خالق نه( تس   ی فت  به  نوان ی  مه رت مهد ریده میTHNK   رر

    هک ی         ه  و راه                                   ه ، نی زه  و توان  بورن رر همف فرصکت                ه ی مخ لف، تن قض                      را راحت بورن ب  ریدگ ه

                 ید، ای  مهک رت را     آموز                           آ  زم نی هه از ی  آزم یش می        طور ایده        هنید. به           رو تعریف می        جدید پیش

        هک ی خکور                           ه ی به ظ هر متضک ر رر آزمون                                     هنید چرا هه شا  نی ز به آموخت  از روش           وارر ه ر می

                                                                                 رارید: هد متارهز و هد غیرمتارهز. استف ره ب  رقت از معی ره ی نظک رت شکده و حکواس جاکع 

               ا رست ن آلاک نی                                                                          بورن، پی مده  و نک ت آموزنده غیرمنتظره به هاراه خواهد آورر. از رئیس ی  بی

                           اگر بخواهد ص رق ب شد، خور   »                            ه  چه چیزه یی را آموخته است                            بزر  پرسیده شد هه از آزم یش

                                                      رار ، حواس و ذه  خور  را برای رری فت نک ت مخت ف آم ره                   ه ی متف وت قرار می            را رر موقعیت

                م  طبکق تعربکه مک          هررید. ا                                                           هرر . البته م  است ندارره یی هد راشتید و بدون آنه  شروع نای  می

 . «                                     تری  نک ت ی رگیری اغ ب غیرمنتظره هست       ب روا 

  :                                     بن برای  سواالت برای تفکر  ب رت است از

                                 توانند آزمون شوند؟ چه آزم یمی بر                                    ه ی م  چه هستند؟ ب  هدا  معی ره  می     فرضیه :      متمرکز - 1

                ن چکراغ سکبز نمک ن                                                                  اس س اطال  ت ای  معی ره  م  را به نتیعه خواهد رس ند؟ چکه زمک نی بکه آ

                                                 خواهد رار؟ ی   ب رت ریگر شرای  ارامه رارن چیست؟ 



  

 

 

      تکواند                                                              چگونه فرصت آموزش غیرمنتظره را به حداهثر خواهد رس ند؟ چگونه می :         غیرمتمرکز - 2

                                                          افتد؟ هع  ب ید ب شد؟ برای چه مدتی؟ چه چیزی را ب ید ممک هده                           مطائ  ب شد هه ای  اتف ق می

          حبت هند؟                         هند و ب  چه هس نی ب ید ص

                                های بعدی شما پس از آزمون چیست؟    قدم

          شکور )چکراغ                                                                        معقو  است هه زم نی را صرف تفکر رر مورر  ا کرری هه منعر به ارامه رارن می

         رانسکت بکه                                       شور )چراغ قرمز( هنید. نی  سوئیناورن می                                 سبز( و  ا کرری هه منعر به توقف می

       گذاران                اش را بکه سکرم یه               ره شور، او ایده                   اش چراغ سبز نم ن را                          محض اینکه به فرض آزمون شده

                                                                     سپرر. اگر آزم یش شا  ث بت هند هه فرض شکا  معتبکر اسکت، اسکتف ره از نیکروی           خطرپذیر می

         ریزی ایک                                                                           حرهت آنی برای رسیدن به  ا کرری هه منعر به ارامه رارن شور، مهد است. برن مکه

                        هند ت  روی آنچکه بکرای آن      ا  می                              ت ن را هدر ندهید و به ذهنت ن ه           شور هه زم ن           امر موجب می

 .                       آزم یش هررید تارهز هنید

                  ت ن یککی از ه رهک ی          بنکدی ایکده                    نیست. به هر ح   طبقه  «     توقف »                       ه ی قرمز لزوم  به معنی     چراغ

      رانید                طور هه هرگز نای               بندی هنید، ها ن               رهید آن را طبقه                               ماک  چراغ قرمز است، م  ترجیح می

                                                 ح قه مفقوره ب  مس ئل بزر  را آشکک ر هنکد. راشکت  یک                                   چه زم نی و هع  ماک  است آن ایده

                           تواند گک ه منبعکی از اله مک ت             ه ی قدیای می                                                اط ق  زیرشیروانی ی  زیرزمینی ب  تعدار زی ری ایده

                                                            بندی ی   ا کرر ررست چراغ قرمز است. آیک  تک  هنکون نک   اپ یکیمک                      ب شد. به هر ح   قفسه

                           هس بکرای آن آمک ره نیسکت، امک                      آنه  نم ن رار هه هیچ            اید؟ آزمون        را شنیده Tote           فروش آنالی 

   Pinterest         بررنکد بکه         هک  لکذت می           شک ن رر گروه             ه ی مورر  القه                           روشی هه مرر  از گذاشت  آیتد

 .       انع مید

                             فر  پ رهستینگ ب شکد. امک  وقتکی                           اندازی شد، قرار بور ی  پ ت   راه Odeo   آپ                  ی  زم نی هه است رت

                 رسکید. رر آن زمک ن                        ریگر غیرضروری بکه نظکر می Odeo            ندازی هرر،  ا      را راه iTunes           اپل پ رهست

                                         ارائه هکرر، هک ری هکه مکرر  رر هکر لحظکه انعک    status                              ج  رورسی ی  ایده جدید بر اس س

                                                            توان به چند نفر هازم ن پی   متنی فرست ر:آنچه رر رنی ی امروز                         رهند. سیستای هه ب  آن می  می

            توانکد از یک                                        ریخ نم ن راره است هه ی  مسکیر جدیکد می                 شن خته شده است. ت Twitter       ب  ن   

                              هنید و آن را   یه رفتک ر آزمکون                                                         آزم یش ن شی شور. بن برای  بدانید هه چه چیزی را آزم یش می

      بندی،                             گیری هنید و نه یت  برای قفسه                  هنید ب شید، اندازه                 تر از آنچه فکر می          تر و آهسته          هنید. سریع

  .               ت ن آم ره ب شید       یش ایده                        افزورن خالقیت ی  حتی آزم 
 

                         مترجم: آناهیتا جمشیدنژاد
 



  

 

  ISO 10000استانداردهای مدیریت کیفیت سری 

 

           ب شد هه به                                  ، است ندارره ی بی  الا  ی ایزو می  ISO 10000                              است ندارره ی مدیریت هیفیت سری 

  ISO/TC 176                                    است ندارره ی مدیریت هیفیکت هایتکه فنکی       ISO 01111                   نوان بخمی از سری

              ایع رشده است. ISO       زم ن س

  ،ISO 10001 ،  ISO 10002 ،  ISO 10003 ،  ISO 10004 ،  ISO 10005          است ندارر 

  ISO 19011   از سری است ندارره ی مدیریت هیفیت    …  و                                 ISO 10000  ب شند  می     . 

                     ه  رر تکالش بکرای بهبکور                 تواننکد بکه سک زم ن    ، میISO 10000                          است ندارره ی مدیریت هیفیکت 

 .                                        یت و فرآینده  ی  فع لیت ه یم ن ها  نا ید              ه ی مدیریت هیف     سیستد

 .               رر زیر آمده است  ISO 10000                          استانداردهای مدیریت کیفیت      لیست 

ISO 10001ن مه رفت ری و اخالقکی                راهنا  برای آیی   -             ، رض یت ممتری                    ISO 10001  یی      راهناک     

        بکرآورره                                 هند نی زه  و انتظک رات ممکتری را                ف رض یت ممتری می                          یرامون تعیی  اینکه آنچه صر پ

                                                           استف ره از آن به ا تا رپذیری بیمتر ممتری بکه سک زم ن و بهبکور  .   رهد                   هند ی  خیر ارائه می  می

         نوبکه خکور                    نا ید هه ای  امکر به                                                        ررک ممتری ازآنچه ب ید از س زم ن انتظ ر راشته ب شد ها  می

 .   رهد                                  احتا   سوءتف هد و شک یت را ه هش می

 ISO 10002  فصکل شکک ی ت   و         برای حل          راهنا یی  -             ، رض یت ممتری           ISO 10002 راهناک یی ،           

                                                      توس  شن خت نی زه  و انتظ رات ش هی و پرراخت  به آنه  و               وفصل شک ی ت به                 پیرامون فرآیند حل

 .   رهد                       حل شک یت واص ه ارائه می

                                                                                  ای  است ندارر فرآیندی ب ز،مؤثر و آس ن رسیدگی به شکک یت شک مل آمکوزش بکه ه رهنک ن ارائکه 

 .   رهد                                 نا یی برای شرهت هی  هوچ  ارائه می              رهد هاچنی  راه  می

ISO 10003راهنا یی برای حل اختالف ت خ رجی  -             ، رض یت ممتری                               ISO 10003 ارائه رهنده ،              

                   صکورت هک را و اثکربخش                                                          راهنا یی برای حل اختالف خ رجی برای شک یت مرتب  ب  محصکو  به

                   حل اخکتالف راهکی بکرای     هند                  صورت راخ ی حل نای                        هه س زم ن ی  شک یت را به         ب شد وقتی  می

                          ه ی انتقک   جوی نکه ررر اخکل               توان بکدون رویکه                      نا ید اغ ب شک یت را می                    جبران م ف ت ایع ر می

 .                 س زم ن مرتفع ناور

ISO 10004راهنا یی برای پ یش رض یت ممکتری ،                                 ISO 10004  راهناک یی رربک ره اقکدام تی ،                           

                     ر محصکوالت، فرآینکده  و                                                      برای ارتقک ء رضک یت ممکتری و شن سک یی فرصکت هک یی بکرای بهبکو

 .   رهد                                   هه ازنظر ممتری ارزشاند است ارائه می      ه ی آن     ویژگی

 .                                                       تواند تعهد ممتری را تقویت هرره و به حفظ ممتری ها  نا ید                چنی  اقدام تی می



  

 

 

ISO 10005هک ی هیفیکت                   ، راهنا یی برای طرح          ISO 10005 هننکده راهناک یی رر مکورر        ، ارائه                       

                                     هک یی بکرای مکرتب  هکررن الزامک ت فرآینکد،           نوان روش        هیفیت به     ه ی                      ایع ر و استف ره از طرح

                                                ه  و تع رب ه ری است هکه پمکتیب ن تحقکق محصکو  ب شکند                               محصو ، پروژه ی  قراررار به روش

               شکوند، فرآینکده                                                                       مزای ی اج ر ی  طرح هیفیت ا تا ر بیمتر به ان است هه الزام ت بکرآورره می

 .   رهد                به افرار رخیل می                                   تحت هنتر  هستند و انگیزه ای است هه 

 ISO 10006  نوان معاو ه ای از                    ه  برای پروژه ی  به                                     ، راهنا یی برای مدیریت هیفیت رر پروژه                    

 .              ه  ه ربرر رارر     پروژه

                                              هنند و افراری هه نی ز رارند اطاین ن ح صکل هننکد                ه  را مدیریت می                         آنه  توس  افراری هه پروژه

    برر       ه ر می                                     است ندارره ی سیستد مدیریت هیفیت را به                                      هه س زم ن آنه  تع رب موجور رر معاو ه

 .                      مورراستف ره قرار گیرند

ISO 10007ه رگیری         ه  رر بکه                       بنکدی بکرای هاک  بکه سک زم ن                            ، راهنا یی برای مکدیریت پیکره        

      ب شد                                                         بندی برای هدایت فنی و اجرایی رر طو  هل چرخه  ار محصو  می            مدیریت پیکره

       شککده رر                                          بککرای بککرآوررن الزامکک ت شن سکک یی و رریکک بی ممخ       توانککد        بنککدی می           مککدیریت پیکر

 ISO 9001  مورراستف ره قرار گیرر                     . 

ISO 10008  راهناکک یی بککرای تراهنمککه ی تعکک رت الکترونیکککی بنگکک ه بککه   -           رضکک یت ممککتری                                                  

   ه                                               رهنده راهنا یی است پیرامون اینکه چگونه سک زم ن     ارائه  )            ه ی اینترنتی       فروشگ ه(      هننده     مصرف

          اثربخمی و   (B2C ECT)      هننده                                             یستد تراهنمه ی تع رت الکترونیکی بنگ ه به مصرف        توانند س  می

                       منظور افزایش ا تاک ر بکه          هنندگ ن به                      وسی ه مبن یی برای مصرف                س زی هنند و بدی             ه رایی پی ره

B2C ECTهنندگ ن و ها  به ه هش شک یت                                           ، ارتق ی توان یی س زم ن رر خوشنورس زی مصرف                            

 .    هنند         ه  فراهد        و اختالف

ISO 10012  رهنکده راهناک یی اسکت بکرای           گیری ارائه                                     راهنا یی برای مدیریت فرآینده ی اندازه                        

      شن سکی                              گیری مورراسکتف ره ازنظکر اندازه                           گیری و تأیید تعهیزات اندازه                       مدیریت فرآینده ی اندازه

          تد مکدیریت                          ای  است ندارر الزام ت سیس .     شن سی                                              برای پمتیب نی و نا یش انطب ق ب  الزام ت اندازه

      شن سکی                                                 گیری را برای هسب اطاین ن از اینککه الزامک ت اندازه                            هیفیت ی  سیستد مدیریت اندازه

 .     نا ید            اند ارائه می           برآورره شده

ISO/TR  10013   راهنا یی برای مستندس زی سیستد مدیریت هیفیت راهناک یی بکرای ایعک ر                                                               

                   ایک  گکزارش فنکی ماکک   .    هنند                                                     ونگهداری مستندات موررنی ز سیستد مدیریت هیفیت ارائه می

                                       غیراز معاو ه اسکت ندارره ی سیسکتد مکدیریت               ه ی مدیریتی به                        است برای مستندس زی سیستد

 .        ه ر برور                   ه ی مدیریت ایانی به            زیست و سیستد               ه ی مدیریت محی           مثالً سیستد ISO      هیفیت



  

 

ISO 10014  ررازر ایک   پک                                                          راهنا یی برای تحقق مزای ی اقتص ری و م لی بکه مکدیریت ارشکد می          

                    ه رگیری اصکو  مکدیریت                                                             است ندارر راهنا یی برای تحقق مزایی مک لی و اقتصک ری از طریکق بکه

                  هک  و ابزارهک یی هکه                                              ای  است ندارر هک ربرر اصکو  مکدیریت و انتخک ب روش .   هند              هیفیت ارائه می

 .   هند             س زر تسهیل می                               موفقیت پ یدار س زم ن را میسر می

ISO 10015   ه  و پرراخت  به موضو  ت                            راهنا یی برای ها  به س زم ن                    راهنا یی برای آموزش                        

                                                             نا ید ای  است ندارر ماک  است هرگ ه راهناک یی بکرای تفسکیر مکوارر                        مرتب  ب  آموزش ارائه می

                                                   رر معاو ه است ندارره ی سیسکتد مکدیریت هیفیکت موررنیک ز   ”      آموزش ” و ”      تحصیالت “        طف به 

 .   شور                                 ش مل تا   انواع تحصیالت و آموزش می ”     آموزش “                              ه ر گرفته شور هرگونه اش ره به       است به

ISO 10017   هند هه از نوس ن                      ه ی آم ری را تمریح می                                    راهنا یی ررب ره تکنیکه ی آم ری تکنی                

                                                                   توان رر رفت ر و نتیعه فرآینده  حتی تحت شکرای  ثبک ت ظک هری ممک هده هکرر            پذیری هه می

      وسی ه            گیری و بدی                 رای ها  به تصاید      رهند ب                        ه ی آم ری به م  اج زه می          هنند تکنی         پیروی می

       هک ی رر                                                                           ها  به بهبور مداو  هیفیت محصوالت و فرآینده  برای نیل به رض یت ممکتری از راره

 .   شور                      رسترس استف ره بهتری می

ISO 10018  رهنده راهنا یی است هکه                                                   راهنا یی ررب ره مم رهت ه رهن ن و صالحیت آنه ، ارائه                      

                                                    اثرگذار است ی  سیستد مدیریت هیفیت به مم رهت ه رهنک ن                            بر مم رهت و صالحیت ه رهن ن

                 شن س یی، توسعه و  .                                                                   ذی صالح وابسته است و اینکه آنه  به س زم ن معرفی و ب  آن یکپ رچه شوند

 .                                                        ارزی بی رانش، مه رت، رفت ر و محی  ه ر موررنی ز حی تی است

ISO 10019  ،راهنا یی بکرای انتخک ب                                                   راهنا یی برای انتخ ب مم وری  سیستد مدیریت هیفیت                     

                       ای  است ندارر راهنا یی  .   رهد                                                           مم وری  سیستد مدیریت هیفیت و استف ره از خدم ت آنه  ارائه می

                     رهد و ای  اطاینک ن را                                                                ررب ره فرآیند ارزی بی صالحیت مم وری  سیستد مدیریت هیفیت ارائه می

 .    شوند          برآورره می                                                   هند هه نی زه  و انتظ رات س زم ن برای خدم ت ممتری ن         ایع ر می

ISO 19011  ه ی مکدیریت راهناک یی پیرامکون مکدیریت برن مکه                          راهنا یی برای مایزی سیستد                                          

                                                                             مایزی، طرحریزی و اجرای مایزی سیستد مدیریت و هاچنی  صالحیت و ارزی بی ی  مایکز و 

     سک زی                     ه یی هکه رر حک   پی ره                                ایک  اسکت ندارر بکرای مایزی ،سک زم ن .   هند                  تید مایزی ارائه می

                 ه ی مکدیریت انعک                                 ه یی هه نی ز رارند مایکزی سیسکتد                         ه ی مدیریت هستند و س زم ن     سیستد

 .                رهند ه ربرر رارر

                    نوان اسکت ندارره ی   بکه            شکده رر بک ال(      )اش ره  ISO 10000                               است ندارره ی مدیریت هیفیت سری

 .     نا ید                                                                      راهنا  به س زم ن رر رستی بی به بهبور مستار رر حوزه مدیریت هیفیت ها  می

 

 



  

 

 

 در مدیریت ریسک AS 4360 آشنایی با استاندارد

 

 
 
      مقدمه  - 1 

                                                                                    شاید به جرات بتوان ادعا کرد که ریسک و خطر و مفاهیمی از این قبیل قدمتی بهه درازای عمهر 

                                                                                     بشر دارند و انسان از روزی که به ماهیت وجودی خود پی برده با این مضامین نیز آشهنا شهده و 

                                                               کنترل ریسک و کاهش خطرات پیدا کرده و بکار بسته است. اما تنها در                هایی نیز برای          بالطبع راه

                                                                              های اخیر است که این راهکارها صورت مدون و متشکلی بخود گرفته و تحت عنوان مدیریت    سال

                               های بیمه کاربرد پیدا کرده است.            ریسک در شرکت

     آمیز         ط مخهارره                                                                  آنچه که باعث شد استفاده از مدیریت ریسک روند عمومی به خهود گیهردم محهی

                      های بسهیاری را بها رکهود             بهوده کهه شهرکت                                          اقتصادی به خصوص در سه دهه آخر قرن بیسهت 

                            های نفتی در اوایهل دههه هفتهاد                                                  ورشکستگی و مشکالت بزرگ روبرو ساخته است. بحران شرکت

                                                                               قرن بیست م ورشکستگی خودروسازان آمریکایی در ابتدای دهه هشتاد و ناکهامی صهدها شهرکت 

                  های هفتهاد و هشهتاد                                                           و آمریکایی در همگامی با تغییرات و تحوالت بازار جهانی ری دهه        اروپایی 

                                                       هایی چون ریسک و مدیریت ریسک که تا پهیش از ایهن در ادبیهات                          قرن گذشته باعث شد تا واژه

                                            های اقتصادی نیز رواج یابد. مخهاررات پیرامهونی                                    های بیمه کاربرد داشت در دیگر سازمان    شرکت

    های                         ها را بر آن داشت تا ساعت                                             که ناشی از تغییرات عصر تحول بود مدیران سازمان   ها         این شرکت

                    جویی بهرای برخهورد بها                                                            روالنی وقت خود را صرف آشنایی و تحلیل نقاط بالقوه شکست و چهاره

    های                                                                           مشکالت آینده کنند. به این ترتیب مدیریت ریسک به عنوان رویکهردی جدیهد در سهازمان

               دهند از اهمیتی            ای انجام می             گذاری و پروژه               های مالی سرمایه            یی که فعالیت  ها                 بزرگ بویژه سازمان



  

 

                                                                           ای برخوردار شد. بصورتی که امروزه شاهد موفقیت و کهارکرد مهدیریت ریسهک در صهنعتم     ویژه

     ها و                                                                           تجارت و خدمات هستی . این روند رو به گسترش مدیریت ریسک موجب گردید که سازمان

                                                         وب خاصی را تعریف کرده و مدیریت ریسک را در قالب اسهتاندارد                           نهادهای ذیربط برای آن چارچ

            اشهاره نمهود.   AS 4360                  تهوان بهه اسهتاندارد                                          ای بگنجانند که از جملهه ایهن اسهتانداردها می    ویژه

          نیوزیلنهدی   -                          از سوی یک کمیته اسهترالیایی      5991                                         استاندارد یاد شده برای نخستین بار در سال 

                   های مهدیریت اروپهایی                       این استاندارد در رسانه      5991       ویرایش                                 تدوین و منتشر شد. اگرچه انتشار

   ها                                                                                انعکاس خوبی یافت و بعضی نشریات انگلیسی این استاندارد را برای مدیریت ریسهک سهازمان

                                                                                  اندم اما این استاندارد به رور عمده در استرالیا و نیوزیلند مورد توجه قرار گرفت. در            توصیه نموده

                                                     مورد بازنگری قرار گرفت و در حال حاضهر ادبیهات سیسهتمی و   AS 4360          استاندارد       5999    سال 

                                                                       رنگتر گردیده و در کشورهای آسیایی دور از جمله چینم ژاپنم اندونزیم مالزی                 فرآیندی در آن پر

                                                   های ملی آن منتشر شده است. استاندارد یاد شده شناخته                                   و سنگاپور رواج بیشتری یافته و نسخه

                                                       سازی و صدور گواهینامه سیست  مدیریت ریسک در سطح جهان می                      ترین الگوی قابل پیاده   شده

      باشد.

 AS 4360                 کاربرد استاندارد   - 2 

                            های خهود را کنتهرل نمهوده و بهه                                  هایی کاربرد دارند کهه بخواهنهد ریسهک                    این الگو برای سازمان

  ن                                 های اعتباریم نمایندگانم دولتمردا                                              های ذینفع خود از جمله سهامدارانم مشتریان موسسه   ررف

                                                                                و .... نشان دهند که نقاط قوت و ضعف در سازمان تحهت کنتهرل بهوده و همهواره در قالهب یهک 

                                                                       ها مورد استفاده قرار گرفته و تهدیدها محدود یا تبدیل به فرصهت خواهنهد شهد.           سیست  فرصت

                    دههد از منهافع سیسهتمی                                                      رراحی مدیریت ریسک در قالب یک سیسهت  بهه سهازمان امکهان می

            دهی شهوند کهه         ای سهامان                       های مدیریت ریسک به گونهه                ه نموده و فعالیت                  مدیریت ریسک استفاد

                      منافع سازمان حفظ شود.

 AS 4360              های استاندارد         نیازمندی  - 3 

          سهازمانی و   –                        خواههد بسهترهای اسهتراتژیک                                             استاندارد یاد شده پیش از هر چیهز از سهازمان می

                           یط پیرامونم نقاط قوت و ضعف                                                         مدیریت ریسک خود را تعریف و تبیین نماید. به عبارت دیگر مح

                                                  های ذینفع تعریف شوند. این تعریف و تبیهین راهبردههای                                   مشتریان بالفعل و بالقوه و دیگر ررف

                                                                             سازمانم خود زمینه اصلی تعیین استانداردهایی می شود که سطح ریسهک سهازمان را مشهخ  

              مخهاررات درون                                  های اصلی سازمان بهرای مقابلهه بها                                 سازد. در همین مرحله است که اولویت  می

      گردد.                    برون سازمانی معین می

                                                         ها و مخاررات سازمان همراه با منابع ریسهک و چگهونگی تحقهن آن                      گام بعدی شناسایی ریسک

      باشد.  می



  

 

 

            ههای مهدیریتی                                     هایی شناسایی شده با اسهتفاده از تکنیک                                در این مرحله فهرستی کامل از ریسک

                                  فنون مهندسی تهیه شده و بهدون درنرهر                     هام تحلیل سناریو و                         همچون روفان مغزیم چک لیست

      شوند.                       های شناسایی شده لیست می                      گرفتن درجه اهمیتم ریسک

                                                                             گام بعدی تحلیل ریسک و بررسی دو عنصر اصلی تشکیل دهنده ریسک یعنهی احتمهال وقهو  و 

                                              باشهد. بههرای تحلیهل ریسهک از سهوابن گذشهتهم تجربیههات                          شهدت پیامهدهای وقهو  ریسهک می

                                    شود. گام چهارم در ایهن سیسهت  ارزیهابی                            های مشابه و .... استفاده می   ربه                   کارشناسان خبره و تج

                                                                                    ریسک در مقایسه با معیارهایی است که به رور عمده در مرحله تعیین بسترها تدوین شده است. 

                                                                                    همواره این امکان وجود دارد که ریسکی برای سازمان درجه یک و برای سازمانی دیگر درجهه دو 

                                                 فایده برای بررسی اقتصادی بودن مقابله با ریسک نیهز -                 مرحله تحلیل هزینه                    ارزیابی شود. در این 

                                                              های دارای اهمیت ک  که با ترکیهب احتمهال وقهو  پیامهد ارزیهابی شهدهم          شود. ریسک        انجام می

      شوند.                                   شوند و با راهکارهای معمولی کنترل می          پذیرفته می

                  باشهد. درایهن مرحلهه           ای برتهر می ه                                های رفتار با ریسک و انتخاب گزینهه                    گام بعدی تعیین گزینه

                                                                           های ممکن برای رفتار با ریسک فهرست شده و بهترین گزینه انتخاب و رهی یهک برنامهه      گزینه

    های                       شود. سهس  ارربخشهی گزینهه                     بندی و منابعم اجرا می        هام زمان                     سازی با تعیین مسوولیت     پیاده

         شهوند. در             ی بهازنگری می ا               ها بهه صهورت دوره                                    سازی شده مورد پایش قرار گرفتهه و ریسهک     پیاده

                شود که آیا نیاز        گیری می                      ها ارزیابی شده و تصمی                                        صورت تغییر در سطح آنها یک بار دیگر ریسک

                            به رفتار خاصی دارند یا خیر.

                                            های ذینفهع در زمینهه شناسهاییم تحلیهل و ارزیهابی                                      برقراری ارتبارات خارجی و داخلی با ررف

      باشد.  می  AS 4360                خواست استاندارد                                 ها از جمله مواردی است که مورد در    ریسک

                               قابلیت ممیزی شخ  رالهث و موسسهات   As 4360                                   شایان ذکر است که سیست  مدیریت ریسک 

           های سهازمان            دهد که ریسهک                 های ذینفع نشان می                                         گواهی دهنده را دارد و گواهینامه آن به ررف

       باشند.                             در قالب یک سیست  تحت کنترل می

 

                             سید مهران صادقی و حمید معینی

 



  

 

 وضعیت کتابخوانی در ایران

 

                                                                                       رت به مط لعه رر بی  افرار ج معه یکی از معی ره ی توسعه فرهنگی است. یککی از ف هتورهک ی 

                   ه یی اسکت هکه رر ایک                                                                  اثرگذار بر   رت به مط لعه و حوزه فرهنگ هت بخوانی، امک ن ت و فرصکت

 .   شور                                          راست  رر ی  ج معه ایع ر شده ی  رشد راره می

                      نمدن فرهنکگ هتک بخوانی،         نه رینه 

                               تب یغ ت هد و غ  ، ممکالت م لی و 

          ه ی ریگکر،                   گرانی هتک ب، سکرگرمی

                               فرهنگ خ نوارگی و رر بعضی موارر 

                              تحصیالت پک یی  والکدی ، از موانکع 

                            توسعه فرهنگ مط لعه بخصکو  رر 

 .   رور                   قمر جوان به شا ر می

                      ررصد از جوان ن روزانه     67      وانی،                                                          طبق آم ر مط لع ت و تحقیق ت س زم ن م ی جوان ن ررب ره هت بخ

    هک ی                    ررصکد بکه مط لعکه هت ب    61                              هنند هه از ای  می ن، بیمکتر از                رقیقه مط لعه می    01        هاتر از 

                                                                     پررازند. بر اس س آم ر س زم ن اسن ر م ی ایران، ژاپ  رر رره او  مط لعه                  شن سی و ب زاری می    روان

                  رقیقه رر روز است.    21          طور متوس                                        جه ن قرار رارر هه می نگی  مط لعه آن به

  (  59  :     0039        )رشیدی،   

                                                                         تری  رویداره ی فرهنگی هموره  هه تأثیر بسزایی رر فرهنکگ هتک بخوانی و مط لعکه           یکی از مهد

                                                 الا  ی هت ب و رر نظر گرفت  تسهیالت بکرای خریکد هتک ب        ه ی بی                           هت ب رارر، برپ یی نا یمگ ه

                                    لا  ی هت ب تهران ب  رویکررهک ی مخت کف  ا                                             است. رر همور م  حدور ربع قرن است نا یمگ ه بی 

             است، بک  حضکور                                               ه ی فرهنگی، اقتص ری و اجتا  ی و حتی سی سی بوره                     هه اغ ب مرتب  ب  حوزه

                                                        ه  ب زریدهننده برپ  شده است. نا یمگ ه هت ب تهکران یککی از                              ن شران راخ ی و خ رجی و می یون

             گررر و هکد بکه                    بقه برگزاری آن برمی                                               تری  وق یع فرهنگی همور است. ای  بزرگی، هد به س     بزر 

                            شور. ترریدی هد نیسکت رر صکنعت                                                هنندگ ن و هد به میزان استقب   زی ری هه از آن می    شرهت

      ای هکه                                                               نقطه  طف و اوج خی ی از تحوالت، های  نا یمکگ ه تهکران اسکت. بکه گونکه          نمر همور، 

     هکزار     01                    ست. هر س له ب لغ بکر         همور ران  «              س   تحویل نمر »     ه  و                             توان آن را آغ ز تقوید برن مه  می

   هک              رسکد و می یون                                                             نوان هت ب جدیکد رر روزهک ی برگکزاری نا یمکگ ه بکه  رصکه و  رضکه می

              می ی رر توم ن     71          رسای حدور                          هنند و براس س آم ره ی غیر                             هننده از ای   ن وی  ب زرید می      ب زرید

        نظرسکنعی  »            رست آمده از                  خوانید نت یج به                      گیرر. آنچه رر ارامه می                      گررش پو  رر آن صورت می



  

 

 

                            است هه رر موارری بسکی ر ت مکل   «                                                      مرهز افک رسنعی و رصد فرهنگی از ب زریدهنندگ ن نا یمگ ه

                                         ه ی جدی برای توسعه و ترویج فرهنگی مط لعکه     ریزی                    تواند رستا یه برن مه          نا ید و می          برانگیز می

 .                       و هت بخوانی رر همور شور

                          نگاهی به وضع سرانه مطالعه

              ررصکد از افکرار     05                                 ، رر همور ح هی از آن اسکت هکه حکدور   33                 سرانه مط لعه س              بررسی آم ر 

               ررصد ج معه بی      23                                   ررصد رارای سوار خواندن هستند. حدور     31                           ج معه سوار خواندن ندارند و 

              ه ی مخت کف نیکز                                                  س   رارای سوار خواندن هستند. ررصکد خوانکدن رر اسکت ن    95   ت      09     سنی  

                   ه ی تهکران، اصکفه ن،              ررصکد( و اسکت ن    32                     ز، سان ن و م زنکدران )        ه ی البر                 متف وت است. است ن

                      ه ی سیسکت ن و ب وچسکت ن                                       ررصد( ب التری  نرخ سوارِ خواندن و است ن    33                    هرم ن، یزر و بوشهر )

                                تری  نرخ سوار خواندن را رارند.            ررصد( پ یی     63                                ررصد( و خراس ن جنوبی و هررست ن )    60 )

                                          ج د بوره هه ای  میزان رر بی  افرار ب سوار      9.6             ه ی غیر ررسی                               آم ر می نگی  تعدار مط لعه هت ب

                                       ج د هت ب بوره است. میک نگی  زمک ن مط لعکه      7.9                                      ج د و رر می ن افرار ب سوار اهل مط لعه      0.9

              رقیقکه اسکت. رر    05 ،  05                                      رقیقه و برای افرار ب سکوار اهکل مط لعکه        03.09                     برای ب سواران روزانه 

                            تری  است ن، خراس ن شا لی ب               رقیقه و پ یی        99.69               ن، قد است ب                ه  ب التری  است           تفکی  است ن

                 رقیقکه و رر منک طق        03.55                          ه ی غیرررسی رر منک طق شکهری                         رقیقه. سرانه مط لعه هت ب      3.71

 .   است      2.06        روست یی 

                         آمار مطالعه مردان و زنان

            زمک ن مط لعکه                                 خوانند؛ به  ب رت ریگکر، میک نگی                                          از نظر جنسیت، مرران بیمتر از زن ن هت ب می

                                 ررصد افرار ج معه م  به طور متوسک       3.3           رقیقه است.        00.51                  رقیقه و برای زن ن        07.03      مرران 

                                     هنند. ای  میزان رر بکی  افکراری هکه اهکل                                         ه ی الکترونی  را رر فض ی مع زی مط لعه می    هت ب

    سک س                                                            ررصد افزایش راشته و تف وت زی ری ب  سک   قبکل رارر هکه بکر ایک  ا    09              مط لعه هستند، 

                                                               ه ی آینده ج معه م  به سات مط لعه رر فض ی مع زی پیش خواهد رفت.                توان گفت رر س    می

                     رقیقکه، رر میک ن افکرار       9.92                                    ه ی الکترونی  رر هل ج معه م  روزانکه                       آم ر متوس  مط لعه هت ب

    اهکل                             رقیقه و رر بی  افکرار ب سکوار       5.75                                        رقیقه، رر می ن افرار ب  سوار اهل مط لعه       9.26       ب سوار 

  .                رقیقه رر روز است       00.60              ه ی الکترونی             مط لعه هت ب

                           میزان مطالعه کتب الکترونیک

                                                          ررصد از افرار ف قد مط لعه هتب الکترونی  رر ی  هفتکه هسکتند.      1.5                    بر اس س های  پژوهش، 

         ررصکد، رو       91.2                     ررصکد، یک  تک  رو سک  ت؛      6.2                                   ررصد از پ سخگوی ن هاتر از ی  س  ت،      7.0

      اند.                                     ر ی  هفته مط لعه هتب الکترونی  راشته              س  ت و بیمتر ر



  

 

       ت  س       32                                                                          می نگی  مدت زم ن مط لعه هتب الکترونی  رر ی  هفته رر بی  پ سخگوی ن، از س   

                         رقیقه افزایش ی فته است.        00.70  ،   29

                                سرانه مطالعه در کشورهای پیشرفته

                               مدتی است سرانه مط لعه به منزلکه 

                          ی  ش خ  فرهنگی رر همور مک  

                          شده است و افرار مخت فکی از     طرح 

                    ه ی مخت ککف رربکک ره آن       سکک زم ن

                  انکد. یککی از نکک تی             سخنرانی هرره

        ه  ریکده                       هه به رفع ت رر سخنرانی

                           شور، ای  است هه وضع مط لعه   می

                                و هتکک بخوانی را رر ایککران بکک  سکک یر 

             هننکد. رر ایک                  هموره  مق یسه می

                                بی  رو رویکرر وجور رارر؛ رویکرر 

                                                                 رق یق پ یی  مط لعه رر ایران اشک ره و آن را بک  همکوره یی چکون ژاپک  و                    نخست آن است هه به

                                      هنند. رویکرر ریگکر سکعی بکر آن رارر آمک ر                                                 انگ ست ن مق یسه هرره و گ ه از آن به ف جعه ی ر می

                                                                                        مط لعه رر همور را ب ال نم ن رهد بر ای  موضوع ت هید هند هه میزان مط لعه رر س یر هموره  رر 

      سکرانه  »                                                          رر ایران رر ح   افزایش. هر روی ای  رویکررهک  رر هاکه حک   بکه                 ح   ه هش است و

                          هنند. ام  آی  چیزی به ن                                              اش ره هرره و ایران را ب  ن   آنه  مق یسه می  «                       مط لعه رر هموره ی ریگر

                                         شور؟ بک  پیگیکری هکه رر ارج  ک ت هکر گکزارش یک                                       سرانه مط لعه رر س یر هموره  سنعیده می

                                                                  ، ممخ  شد ا دار و ارق می هه به مث به سرانه مط لعه رر هموره ی ریگر                  سخنرانی صورت گرفت

           گونکه هکه رر                                                                  شور، سرمنمأ ن مع ومی رارر و نتیعه قطعی ای  بور هکه سکرانه مط لعکه آن      ذهر می

                                شور. ام  آخری  گزارش سنعش معتبکر                               شور رر هموره ی ریگر سنعیده نای                  ایران به آن فکر می

          منتمکر شکده       9101                                         ذران وقت رر رانمگ ه آهسفورر است هکه فوریکه                        مربوط به مرهز مط لع ت گ

                                                                                     است و یکی از متغیره ی مورر بررسی آن میزان مط لعه )سرانه مط لعه( رر سطح ج معه است. رر 

                       همور بررسی شده است. بکر     99       س   رر     70   ت      03                        فع لیت روزانه بی  افرار     01               ای  گزارش فنی، 

    05                      ه ی حرفه ب  می نگی                                 میزان مط لعه رر راست ی فع لیت                     ه ی ای  تحقیق، بیمتری         اس س راره

                          ه ی رو  و سکو  قکرار رارنکد.                                                              رقیقه مربوط به همور ژاپ  است، بعد از آن ترهیه و برزیل رر رتبه

                                                                                   نکته ق بل توجه ای  هه رو همور او  ای  گزارش از آسکی  و رتبکه سکو  از آنِ همکوری رر حک   

            توسعه است. 



  

 

 

                                  شور فنالند، استونی و آلا ن بیمتری                                   ط لعه مرر  رر اوق ت فراغت ممخ  می                  ب  توجه به سرانه م

      اند.                       شده به خور اختص   راره                                         سرانه مط لعه آزار را رر بی  هموره ی بررسی

                ای رارنکد و مکرر                                                                   هاچنی  مرر  آلا ن، برزیل و ب ژی  بیمتری  ممک رهت را رر مط لعکه حرفکه

                                             کک  هاتکری  میکزان ممک رهت را رارنکد. هاچنکی  مکرر                                    هموره ی ب غ رسکت ن، اسکترالی  و آمری

                                                                                  هموره ی فنالند، نروژ و آلا ن بیمتری  میزان مم رهت را رر مط لعه اوقک ت فراغکت نسکبت بکه 

                                                   اند و هموره ی برزیل، ترهیه و اسپ نی  از هاتکری  سکهد                                   س یر هموره ی مورر بررسی انع   راره

                                          مم رهت مط لعه رر اوق ت فراغت برخوررارند. 

                                    رهد همور مک  بکه سکات همکوری اهکل مط لعکه                                        نت یج سنعش سرانه مط لعه رر همور نم ن می

    00        رقیقه و     65   به     33             ث نیه رر س       09        رقیقه و     03                           هند. میزان سرانه مط لعه از              گرایش پیدا می

                                                                        رسیده است؛ بن برای  سرانه مط لعه رر همور از رشد خوبی برخوررار بوره است.     20             ث نیه رر س   

                                     رقیقه بوره است و رر رومکی  سکنعش هکه رر    9                         ، ای  میزان رر شهره  فق    50           وه، رر س      بعال

 .                      رقیقه افزایش ی فته بور   6                            انع   گرفته سرانه مط لعه به     63    س   

            های غیردرسی                 میزان مطالعه کتاب

                                 ه ی نظرسکنعی مرهکز افک رسکنعی و رصکد                                               ب  توجه به اهایت مس له هت ب و هتک بخوانی، ی فتکه

       هنید.                                                           ز ب زریدهنندگ ن روره گذشته نا یمگ ه هت ب تهران را بررسی می        فرهنگی ا

                                                                                 براس س نت یج پژوهش نظرسنعی مرهز افک رسنعی و رصد فرهنگی از ب زریدهنندگ ن نا یمکگ ه 

           اند. نتک یج                                                          ررصد از پ سخگوی ن رر یکس   گذشته مط لعه هتب غیرررسی راشکته      30.9  ،   29    س   

        ررصکد از       06.7           سک   گذشکته،          رهکد رر ی               هاچنی  نمک ن می                           به رست آمده از ای  نظرسنعی 

                       ررصد، شش  نوان و بیمکتر       09.0                       ررصد، سه ت  پنج  نوان؛       92.3                           پ سخگوی ن رو  نوان و هاتر؛ 

 .   اند                       هتب غیرررسی مط لعه هرره

                 های مطالعه کتاب      گرایش

  ز                                                                        اولویککت مط لعککه انککواع هتکک ب رر پککژوهش نظرسککنعی مرهککز افک رسککنعی و رصککد فرهنگککی ا

        شن سکی و           ررصکد؛ روان      00.0                             ب رت است از: رم ن و راسکت ن     29                           ب زریدهنندگ ن نا یمگ ه س   

     7.3            ررصکد؛ تک ریخ      6.9          ررصکد؛ شکعر      3.0                                 ررصد؛   و  و ری ضی، طبیعی و  ا کی       00.0       تربیتی 

                      ررصد؛ رینی بعکز قکرآن و      0.7            ررصد؛ ف سفی      0.2                 ررصد؛ زب ن خ رجه      5.0                   ررصد؛ قرآن و ار یه 

      ررصکد؛      0.6            ررصکد؛ سی سکی      9.0           ررصد؛ س یر      9.6              ررصد؛ اجتا  ی      0.3         رصد؛ هنر  ر     0.5      ار یه 

       ررصد.      1.0              ررصد؛ و ه ی ت      1.0              ررصد؛ جغرافی       1.6             و  غریبه 

 

                   مجید صحاف / جام جم

 



  

 

 پروفسورکوکبی )پدرعلم جوش ایران(

 

            ه.ش، رر شکهر       0097                            رهتر امیکر حسکی  هکوهبی رر سک     

                 رارای مککدرک رهتککری                               بابئککی هندوسککت ن بککدنی  آمککد. وی

                                                       مت لوژی رر گرایش جوشک ری از رانمگ ه استراتک ید واقع رر 

                 ( مکی ب شکد. ایمک ن     0071               انگ ست ن )ررسک    -          شهر گالسگو 

                                                   ضو هئیت   ای و است ر گروه مهندسی متک لوژی رانمکگ ه 

                    صنعتی شریف می ب شد.

                    گروه : فنی و مهندسی

                   رشته : مهندسی موار

                گرایش : جوشک ری

                                          انس ب : پکدر و مک رر امیرحسکی  هکوهبی هکررو از          والدی  و 

                                                                                  خ نواره ای از نظر تحصیالت و اقتص ر نسبت  پک ئی  بورنکد. پکدرش اهکل مط لعکه و رارای شکعور 

                                                                              اجتا  ی و ب  فرهنگ بور و م رر محترممک ن فکرری مهربک ن و متکدی  بکور. هکه هکر روی ایک  

                                بزرگواران به رحات خدا رفته اند.

                                     م  خوشح لد و متمکر  هه به خوبی به مک   "                     و م ررش چنی  می گوید:                       رهتر هوهبی ررب ره پدر

                                                                                 آموختند هه رر ه ره  صداقت راشته ب شد و هاواره رر زندگی هوشش و تکالش هکند و رر برابکر 

  "                    ن مالیا ت مق و  ب شد.

                                                                             خ طرات هورهی : امیر حسی  هوهبی بن  بکه رلیکل اقتضک ی شکغ ی پکدر معبکور بکه اق مکت رر 

                            یزر ب زگمتند. رهتر هوهبی از   -              س لگی به ایران   7                            . وی به هاراه خ نواره رر س                هندوست ن بورند

                                                     خ طرات روزه ی او  ربست ن خی ی خوب نبور چون هنوز صکحبت  "                        ای  روران چنی  می گوید: 

                                                                                   هررن به زب ن ف رسی را ی ر نداشتد و می ب یست رر هالس ررس او  ابتدایی شرهت می هرر . و 

                                                                 ی رر هوچه، مح ه و مدرسه نداشتد. ام  بعداً رر ربیرسکت ن بک  توجکه بکه                     هنوز هد روست و آشن ی

-                                                   ه ی رهور و منظره صحنه تئ تر ربیرست ن را م  آم ره می                                القه به ه ره ی هنری معاوال نق شی

                                                                                      هرر . ب  توان یی رر ورزش )والیب  ، بوهس، وزنه برراری( هه راشتد از آن پس م  مسکئو  اتک ق 

                                                               . هاچنی  چون اهثرا جز ش گرران او  و رو  ررسی بور  بعضی هالسکه        ه  بور            ورزش و وس یل

                                                                هه مع د نداشتد حقیر را به هالس ررس ری ضی و حل مسئ ه میفرست رند. 

                                     ، میدان میوه و تکره بک ر و ه رهک ی رفتکر                                          ه  هد هه ه ره ی مخت فی از جا ه ش گر بن یی       ت بست ن

  "    ار .                                         ه رخ نع ت ریسندگی و ب فندگی را انع   می ر



  

 

 

                                                                                 تحصیالت رسای و حرفه ای: امیر حسی  هوهبی تحصیالت ابتدایی و متوسطه را رر یزر گذراند. 

                                                                   رر اولی  روره پذیرش رانمعو رر رانمگ ه صنعت شریف رر رشته مت لوژی به       0005          وی رر س   

                                                                             تحصیل پرراخت. ایم ن رارای مدرک ه رشن سی مهندسی مت لوژی از رانمکگ ه صکنعتی شکریف 

         می ب شد.      0071                                                  و رهتری تخصصی مت لوژی استراتک ید از انگ ست ن ررس      03  00      ررس   

                                                                                خ طرات و وق یع تحصیل : امیر حسی  هوهبی ررب ره یکی از خک طراتی هکه ت کخ و شکیری  بکور 

              چنی  می گوید:

                                                                                    رر هنکور رانمکده افسری به پیمنه ر پدر مرحومد شرهت هرره و قبو  شد . ام  برای ثبت ن    "

                                   ای نداشت. ب  توجه به وضکعیت خک نواره                                      به تهران رسید . هر چند تالش هرر  ف یده            ی  روز ریر

                                                         ه ی ریگر بدنب   هک ر بکور . سک   بعکد رر اولکی  روره رانمکگ هی                           یکس   آواره رر تهران و شهر

                                                                                 صنعتی شریف قبو  شد  و االن ب ور رار  هه شکست و  د  موفقیت برای ثبت ن   رر رانمککده 

  "                                                        ت خداوند بور و ب ر تع لی سرنوشت بهتری براید رر نظر راشت.               افسری لطف و محب

                                                                        ه ی ضا  تحصیل: امیر حسی  هوهبی رر هن ر تحصیل رر روران رانمعویی به تکدریس       فع لیت

                                                                       خصوصی و آموزشگ ه ممغو  بکور وی هاچنکی  رر روران تحصکیالت رهتکری بکه جاکع آوری 

        پرراخت.                                               مط لب برای تهیه هت ب ف رسی رر زمینه جوشک ری می 

                                                                                     است ران و مربی ن : امیر حسی  هوهبی از محضر اس تید زی ری بهرمند شده است هه می توان به 

                            چند مورر از آنه  اش ره هرر:

                                                                            مرحو  رهتر معتهدی، مرحو  رهتر فرجی، مرحو  رهتر گ ست نه و آق ی رهتر پورآذرنگ

                        گ هی امیر حسکی  هکوهبی هکد            ای ه ی رانم                                       ای ه  و هاک ران : تعدار زی ری از هادوره       هد روره

                    ه یی رر راخل و خک رج                                         ه ی بزر  صنعتی و تعداری هد است ر رانمگ ه                      اهنون مدیران ارشد واحد

                                      از همور ممغو  به تدریس و تحقیق هستند.

                                                                                   هاسر و فرزندان : امیر حسی  هوهبی مت هل و رارای هاسر)ب  تحصیالت رانمگ هی و خ نکه رار( 

                                                     ر ارشدش تحصیالت رانمگ هی ندارر و رر ه ره ی هنری ممغو                            ، رو پسر و ی  رختر است. پس

                                                                                 است. پسر رو  رارای تحصیالت رانمگ هی )ه رشن سی( و رر شرهتی رر سیدنی استرالی  ممغو  

                                                                                  به ه ر است. و رختر وی رر ح   تحصیل رر رانمگ ه صنعتی شریف رر رشته مت لوژی می ب شکد. 

                                    هر سه فرزند رهتر هوهبی مت هل هستند.

                                     به  نوان  ضو هئیت   ای رانمگ ه صکنعتی       0071                                       یع می نس لی : امیر حسی  هوهبی از س     وق

               به ررجه اسکت ری       0060                               به رتبه   ای رانمی ری و رر س         0070                         شریف استخدا  شد و از س   

                                                               ه ی ای  روران از رست رارن پدر و مک رر محترممک ن و ازرواج هکررن بک                       ن ئل آمد. وی از رخدار

             نوان می هند.          هاسرش را  

                                                      ه ی مورر تصدی : مم غل امیر حسی  هوهبی به شرح زیر است:           مم غل و سات



  

 

                                    س   و هد اهنون نیز رر رانمگ ه مکذهور     05                                         ضو هیئت   ای رانمگ ه صنعتی شریف به مدت   -

                                        ب  ررجه است ری ممغو  به تدریس می ب شند.

    س     0        ه  بادت                         سرپرست مرهز آموزش ه رگ ه  -

    س     0                                 ت تکای ی رانمگ ه صنعتی شریف بادت             مدیرهل تحصیال  -

    س     0                                   ری ست رانمکده مهندسی   د موار بادت   -

                                   چندی  س   مسئو  گروه صنعتی رانمکده  -

                                           ضویت رر چندی  انعا    ای و مع ه ه ی   ای  -

                                                                  ه ی آموزشی :  نوان رورس تدریسی امیر حسی  هوهبی قبل از اخذ رهتری :      فع لیت

                                                           ب ت متک لوژیکی ف کزات، سکوخت و انکرژی، انعاک ر، م سکه، اسکتخراج،         هک ، مح سک           مت لوژی چدن

                            ریخته گری و مک نیکی و غیره.

                                                نوان رورس تدریسی رهتر هوهبی بعداز اخذ رهتری :

                    هک ی صکنعتی را تکدریس                                                         ایم ن بعد از اخذ رهتری رروس مح سب ت متک لوژی و طراحکی هکوره

      هنند.  می

    ه ی                                             ، ت لیف و مم وره رر زمینه جوشک ری رر رانمگ ه                     ه ی آموزشی وی تحقیق ت              از  اده فع لیت

                                                              ه ی فنی تهران ،  د و صنعت، امیر هبیر، خواجه نصکیر، شکهید بک هنر،                       مخت ف از جا ه: رانمگ ه

                                                                              فنی تبریز و ب بل و هاچنی  مراهز ریگکری چکون: رانمککده هک برری اراک، انعاک  مهندسکی  

      ب شد.                            ن و مرهز پژوهش مهندسی جوش می                                            مک نی ، انعا  مهندسی  مت لوژی، ج معه ریختگرا

                                               آید: امیر حسی  هوهبی انعا  جوشک ران و آزم یمک ت                                      مراهزی هه فرر از ب نی ن آن به شا ر می

                                                                            غیر مخرب، مرهز پژوهش مهندسی جوش آیران و ج معه ریخته گران را ت سیس هرره است.

          ه ی هاچون                 تدریس ،به فع لیت                                      ه ی روزمره : امیر حسی  هوهبی رر هن ر           ه  و برن مه           س یر فع لیت

    هک ی                                                                       شرهت رر بعضی ج س ت هیئت مدیره و هیئت تحریریه معالت و انعاک  هک  و هنفکرانس

                                                                     پررازر. وی هاچنی  راوری بعضی مق الت   ای، ممک وره صکنعتی بکرای ه رخ نعک ت          ای می

             ،  رر امکورات   هک                                                                        مخت ف رولتی، نظ می و خصوصی را نیز بر  هده رارر. است ر قبل از هاه فع لیت

     هند.                         منز  و خ نواره نیز ها  می

                                                                  ه ی خ   : امیر حسی  هوهبی از جا ه مهندسی  مت لوژی اسکت هکه بکه مب حک             آرا و گرایش

                                              مربوط به جوشک ری و هوره س زی  القه تخصصی رارر.

  A.W.S                         از ج معه جوشک ران آمریک    Welding Jovens                      ج یزه بهتری  مق له رر   -     ه  :             جوائز و نم ن
     0073       رر س   

                                                                          ج یزه ویژه بیمتری  خدم ت آموزشی و پژوهمی رر تکرویج مهندسکی جکوش از ج معکه بکی    -

     0039       رر س     I.I.W                 الا  ی جوشک ران



  

 

 

                                            ج یزه است ر ناونه رر رانمکده برای چندی  س    -

        سک له رر     95           هک  و خکدم ت                                                           تعدار زی ری لوح و تقدی ن مه به خک طر ارائکه مق لکه رر هنفکرانس  -

                                                                    گ ه و هاچنی  رر روران تصدی ری ست رانمگده مهندسی رانمگ ه صنعتی شریف.    رانم

    هک ی                 مق لکه   اکی بزبک ن     011              هت ب و بیش از    5                                       چگونگی  رضه آث ر: امیر حسی  هوهبی مولف 

                                                                           ف رسی و انگ یسی است هه رر معالت راخ ی و خ رجی منتمر شده است. هاچنکی  سرپرسکتی 

                                                 شن سی ارشد رر زمینه ه ی جوشکک ری را بکر  هکده راشکته                       پ ی ن ن مه رهتری و ه ر    71       بیش از 

     است.

       آثار :

                 تکنولوژی جوشک ری  - 0

               صکفحه و سکه فصکل:      571                   ایک  هتک ب شک مل حکدور   -                                     ویژگی اثر: انتم رات ج معه ریخته گران 

                                         فرآینده ، مت لوژی و طراحی و جوشک ری است.

                                  تکنولوژی جوشک ری ج د او  فرآینده   - 9

                         صفحه است هکه رر حقیقکت فصکل      031              ای  هت ب حدور   -           صنعتی شریف                       ویژگی اثر : انتم رات

                                                   او  هت ب تکنولوژی جوشک ری ب زنویسی و ه مل شده است.

                               جوشک ری فوالره  ب  الکترور رستی  - 0

                          صفحه است.رر ای  هت ب  الوه      911              ای  هت ب حدور   -                                     ویژگی اثر: انتم رات ج معه ریخته گران 

                                                      عبیه شده است هه ه مال ق بل استف ره رر صنعت می ب شد.ای                               بر مط لب   ای ،مق ریری جدو  ت

                                                                                      جداو   الوه بر انتخ ب الکترور ب  است ندارر و ن   تع رتی ، می توان میزان پکخ سک زی و مصکرف 

                                                              الکترور و زم ن جوشک ری را نیز برای پروژه ه ی مخت ف برآورر هرر

                                راهنا ی جوشک ری آلومینیو  و چدن  - 0

                            صفحه هاراه ب  پ ورقی ه ی هه      011              ای  هت ب حدور   -                     رات ج معه ریخته گران                  ویژگی اثر : انتم 

                                                 بسی ر مفید برای رانمعوی ن و مهندسی  رر صنعت است.

                  فرهنگ لغت جوشک ری  - 5

                                                                                     ویژگی اثر : ای  هت ب ب  هاک ری آق ی ن مهندس فرهنگ و مهندس ارب آوازه ت لیف شده است. و 

                                             رر زمینه جوشک ری اسکت هکه رر ایک  فرهنکگ لغک ت از             لغت و اصطالح        61111             رارای بیش از 

 .                                انگ یسی به ف رسی و بر کس می ب شد

 



  

 

 !دقیقه15قانون 

 

 

 !     رقیقه  05                 استف ره از ق نون 

 !                                         ای  ق نون به قدرت تغییرات هوچ  اش ره رارر

                                                          ه ی اخالق و ا تا ر به نفس بر ای  ا تق رست هکه تککرار ه رهک یی                         س موء  اسا ی ز مولف هت ب

 .   هند              ه  را تعیی  می                                                 نه تنه  شخصیت انس ن را می س زر ب که شخصیت م ت   هوچ

                                                                   رقیقه را صرف خورس زی هنید؛ رر پ ی ن ی  س   تغییر ایع ر شده رر خویش     05         اگر روزی   - 0

 .                           را به خوبی احس س خواهید هرر

                                                اهایت خویش بک هید؛ ظرف چندس   جه لتا ن تبدیل به                   رقیقه از ه ره ی بی    05         اگر روزی   - 9

 .            خرر خواهد شد

                        ای ی  ب ر هکالس زبک ن رفکت                                             رقیقه را به فراگیری زب ن اختص   رهیداز هفته  05         اگر روزی   - 0

 .        بهتر است

              بک ر بکه ب شکگ ه         ای چنکد                                              رقیقه را به پی ره روی سریع اختص   رهیکد از هفتکه  05         اگر روزی   - 0

 .                   ی بهتری خواهید گرفت                  ورزشی رفت  ؛ نتیعه

    هک ی                                          ه ی خ هستری خویش را ررگیر هنید؛ به پیمکرفت                   رقیقه مط لعه و س و     05         اگر روزی   - 5

 ...                             ظید ی رگیری رست خواهید ی فت

      ی ایک                                                        رقیقه رر ای  است هه آن قدر هوت هست هه هیچ وقت به به نکه    05                    زیب یی روش ی  ق نون 

 .                                    قت ندارید آن را به ت خیر نای اندازید    هه و
 



  

 

 

 معرفی الکترود

 
 

SMAW 
E7028 

 

YE7028.48 
 قلیایی -روتیلی  : نو 

      معرفی بندی ربقه
                                  الکترود با پودرآهن و نرخ جهایگزینی YE7028.48         الکترود 

                                                    باال و جذب رروبت پایین بوده که تولید گردههای جوش فهو  

                        و میزان انتشار بخارات و                                    العاده یکنواخت با رول یکسان نموده

                                                    پاشش آن نیز حداقل میباشد. جوشکاری بها ایهن الکتهرود بهه 

                                              سادگی صورت گرفته و بهرای جوشهکاری سهسری در وضهعیت 

      مناسهب   6.4mm a-4                          افقی درمحدوده رهول ضهلع جهوش 

                                                       است. جوشکاری با این الکترود به آسانی الکترودههای روتیلهی 

                      لکترود قلیایی میباشد.                                     بوده اما کیفیت فلز جوش آن مطابن با ا

                                                همچنین جدایش سرباره آن نیز به سادگی صورت میگیرد
 

YE7028.48 is a high-recovery, iron powder, LMA 
electrode, which gives extremely smooth fillets of 
equal leg length and very low emissions of fume 
and spatter. It is very easy to weld and is especially 
suitable for horizontal fillets with a leg length of 4-
6.4 mm. YE7028.48 is as easy to use as a rutile 
electrode, but the weld metal quality corresponds to 
that of basic electrodes. The slag is easy to remove. 

 

 :جایگزینی نرخ
150% 
 :کاریجوش جریان

Ac,DC+ - OCV 60 V  

SFA/AWS A5.1 E7028 
EN 499 E E 42 3 RB 53 H10 
ISO 2560 E E51 4B 150 36H 

  

 :%خال  جوش فلز شیمیایی ترکیب

C Si Mn  

0.07 0.5 1.1  

 

 :خال  جوش فلز مکانیکی خواص

Yield stress (MPa) 460 
Tensile Strength (MPa) 545 
Elongation% 27 

Charpy V:  

Impact Values,J Test Temps,(℃) 
140 +20 

120 0 

100 -20 

80 -30 
35 -40 

  

 

 :جوشكاری پارامترهای

 قطر

(mm) 

 طول

(mm) 

جریان 

 (A)جوشكاری

ولتاژ 

 (V)قوس

N. 
Kg weld 
metal/kg 

electrodes 

B. 
No. of 

electrodes/kg 
weld metal 

H. 
Kg weld 

metal/hour 
arc time 

T. 
Burn-off 
time, s/ 

electrode 
3.2 350 100-160 24 0.60 34.0 1.6 66 

4.0 450 150-230 28 0.58 17.7 2.5 88 

5.0 450 200-320 32 0.60 11.0 4.2 84 

 



  

 

SMAW 
E7028 

 

YE7028.65 
 قلیایی : نو 

      معرفی بندی ربقه
            جوشکاری ههای                                              این الکترود قلیایی با نرخ جایگزینی باال برای

                                              سسری و سهر بهه سهر در وضهعیتهای معمهولی در فوالدههای 

                      کششی بهاال مهورد اسهتفاده                              معمولی و فوالدهایی با استحکام

                                                      قرار میگیرد. همچنین جدایش سرباره آن نیز به خوبی امکهان 

 .        پذیر است

High-recovery electrode especially developed for 
performing butt welds and fillet welds in the down 
hand position in ordinary and high tensile steels. 

Good slag removal. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 :جایگزینی نرخ
165% 
 :جوشکاری جریان

AC, DC+ OCV 65 V  

SFA/AWS A5.1 E7028 
EN 499 E 42 4 B 73 H5 
ISO 2560 E51 5B 170 3H 

  

 :%خال  جوش فلز شیمیایی ترکیب

C Si Mn  

0.08 0.5 1.1  

 

 :خال  جوش فلز مکانیکی خواص

Yield stress (MPa) 430 
Tensile Strength (MPa) 540 
Elongation% 26 

Charpy V:  

Impact Values,J Test Temps,(℃) 
110 -20 

95 -30 

65 -40 
50 -60 

  

  

 

 :جوشكاری پارامترهای

 قطر

(mm) 

 طول

(mm) 

جریان 

 (A)جوشكاری

ولتاژ 

 (V)قوس

N. 
Kg weld 
metal/kg 

electrodes 

B. 
No. of 

electrodes/kg 
weld metal 

H. 
Kg weld 

metal/hour 
arc time 

T. 
Burn-off 
time, s/ 

electrode 
3.2 450 100-170 32 0.66 23.6 2.3 67 

4.0 450 170-240 36 0.68 14.4 3.7 70 

5.0 450 225-355 40 0.69 9.6 5.7 72 

 

 



  

 

 

 شانزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و پنجمین

 های غیرمخربکنفرانس ملی آزمایش
 

                                     شکک نزرهای  هنفککرانس م ککی جککوش و ب زرسککی و 

   9 و 0                                       پنعای  هنفرانس م ی آزم یمه ی غیرمخرب رر

                       توسککک  انعاک  جوشکک ری و       0020            ری م ه سک  

        ه یزر             هاک ری رانمگ          ایران ب              ه ی غیرمخرب      آزم یش

               برگزارمی گررر.

      انعاک                                      اهدف از برگزاری هنفکرانس هک  هکه توسک 

   می                           ه ی غیرمخرب ایران برگزار                جوشک ری و آزم یش

                                            گررر، ایعکک ر زمینکه هاکک ری بکه منظکور برقکراری 

                                  میکک ن ه یککه است ران،پژوهمککگران و رسککت         ارتبکک ط

    هکک ی  ش     آزمکک ی                           انکککدره ران صککنعت جوشککک ری و

                 غیرمخرب می ب شد.

 

                                                               ترود یزد بعنوان یکی از حامیان اصلی این کنفررا  ملری هماننرد سرنوا          شرکت الک

                                                                             پیشین، امسال نیز با ارائه چهارمقاله علمی پژوهشی مشترک با دانشگاه یزد وهمچنین 

            هایش درعرصره        توانایی      ها و                                                  برپایی نمایشگاه جانبی حضوری موثرتر درمعرفی پتانسیل

                          تولید الکترود خواهد داشت.

 

        کنفرانس       اهداف

 
ارائه آخری  رست ورره ی   ای،پژوهمی و صنعتی رر زمینه صنعت جوشک ری، ب زرسی « 

 وآزم یش ه ی غیر مخرب،

گسترش ارتب ط و تب ر  اطال  ت می ن رانمگ ه و مراهز   ای و پژوهمی همور و صن یع   «

 مرتب ،

سی وآزم یش ه ی شن خت تنگن ه  و ممکالت فنی موجور رر زمینه صنعت جوشک ری، ب زر« 

 غیر مخرب،



  

 

آشن ئی ب  آخری  رست ورره ی تحقیق تی و تکنولوژی  رر زمینه صنعت جوشک ری، ب زرسی « 

 وآزم یش ه ی غیرمخرب،

 انتق   تعربی ت آزم یش ه ی غیرمخرب رر بخش ه ی مخت ف صنعتی وخدم تی،« 

 ی و مراجع   ای.بهبور رواب  بی  تولیدهنندگ ن، مصرف هنندگ ن، س زم ن ه ی ب زرس« 

 

                                 محورهای کنفرانس ملی جوش و بازرسی

 پژوهش و فناوری در صنعت جوش و بازرسی .5

 نقهش جوش و بازرسی در بهبهود کیفیت قطعاتم تجهیزات و سازه های فلزی .2

 جایگاه فناوری های جوشکاری در توسعه ایمنی و افزایش بهره وری صنایع کشور .3

 هههای ریرمخههرب درصههنایع نفتمگههازمروش هههای جدیههد بازرسههی و انجههام آزمههایش  .4

 پتروشیمهی و دیگر صنایع

 تحول در صنایع کشور وری وسیست  های مدیریت کیفیت در صنعت جوشم بهره .1

 جایگاه بازرسی و استفاده از کدها و استانداردها و استاندارد سازی  .6

 فعالیت های مرتبط با جوشکاری در توسعه ایمنی و افزایش بهره وری  .7

 نعتی کشورفعالیت های ص .8

 روش های پایش سازه های دینامیکی نریر پل هامسازه های فلزیم .9

خطوط لولهممخازن تحت فشارمخطوط ریلیمناوگان هواییمتله کهابین هها و تاسیسهات  .50

 تفریحی

توسعه و تبیین فرهنگ بازرسی در صنایع مختلف بخصوص صهنعت سهاخت و سهاز و  .55

 مسکن در راستای انبوه سازی و مقاوم سازی

خالقیت در استفاده از روش های جوشکاری پیشرفته به منرور توسهعه صهنایع ایجاد  .52

 گوناگون و استراتژیک کشور

 نوسازی و بازسازی بافت های فرسوده کشور .53

 ضرورت مقاوم سازی و بازرسی مهندسی در ساختمان ها .54

 آسیب شناسی اتصاالت جههوشی در صنایع نفت و گازم نیروگاه هام ریلیمدریایی .51



  

 

 

ایی در مورد استنلس استیلدانسته ه  

            استیل چیست؟

                                              هرب  رارر استیل ی  فوالر ن میده میمور. بسکته بکه    % 9                                       آلی ژی هه پ یه آن از آه  است و هاتر از 

                                                                              نوع و مقدار ریگر  ن صر موجور رر آن خوا  مک نیکی نظیر سختی و شکل پذیری ممخ  می 

                          ور امک  مقکدار شککل پکذیری آن                                                     شور. افزایش مقدار هرب  سبب افزایش سختی و مق ومت می ش

 .            ه سته می شور

 نوع فوالد ساده کربنی درصد کربنی موارد استفاده

 نر  1.05هاتر از  میخ.پرچ.لوله ه ی ررزرار

 هد هرب  1.0ت   1.05 تیرآه .میل گرر.چرخ رنده

 ب  هرب  متوس  1.7ت   1.0 شفت.میل لنگ.فنر

 ب پر هر به ب ال 1.7 اره.آچ ر.مته.پیچ گوشتی

 

                                  فوالدهای ساده کربنی و آلیاژی چیست؟

                                                                                    فوالره  به رو رسته س ره هربنی و آلی ژی رسته بندی می شوند.رر فوالره ی س ره هربنی به جز 

                                                                             هرب  و بعضی  ن صر معاو  )مثل سی یسید و منگنز و گکوگرر و فسکفر(  نصکر ریگکری وجکور 

 .  ست                                                    ندارر.رسته بندی فوالره ی س ره هربنی به شکل جدو  فوق ا

                                                                                     ب  افزورن برخی  ن صر به آه  آلی ژه یی تولید می شور هه خوا  بسی ر  ک لی رارند.بکه  نکوان 

                                                                                   مث   ب  افزورن هرو  به آه  استیل ضد زنگ ی  استین س استیل به رست می آیکد هکه رر برابکر 

 .                                  خوررگی ه ی مخت ف مق ومت ب الیی رارر

                                              چه چیز باعث می شود استینلس استیل ضد زنگ باشد؟
                                           هرو  راشته ب شد.هرو  پس از ترهیب بک  اهسکیژن    %    01.5                             ستیل وقتی ضد زنگ است هه حداقل ا

                                                                             هوا اهسید هرو  تمکیل می رهد هه الیه ای روی استین س استیل تمککیل مکی رهکد.ای  الیکه 

                                                                                        ریده نای شور ولی ب    می شور ارتب ط بی  هوا و ف ز از بی  رفته و استیل س لد با نکد. مقکدار 

                                                                             و نیز برخی ریگر از  ن صر موجور رر آلی ژ شبیه نیکل و مولیبدن ای  الیه را تقویکت            بیمتر هرو  

 .                                                       هرره و خ صیت ضد زنگ بورن استین س استیل را افزایش می رهد

      چیست؟     413   با      403          فرق استیل 

     هکرو     %  07      رارای      007                           نیکل اسکت رر صکورتی هکه اسکتیل    % 3       هرو  و    %  03     ح وی  304       استیل 

                                                            بدن است.مولیبدن بکرای هاک  بکه مق ومکت رر برابکر خکوررگی رر برابکر     مولی   % 9       نیکل و  10%

 .                                      ه راید)مثل آب رری ( به آن اض فه می شور



  

 

                                         آیا استینلس استیل ها جذب آهنربا می شوند؟
                                                    هه رارای نیکل هستند جذب آهنرب  نای شوند رر صورتی هکه      011                      استین س استیل ه ی سری 

 .                            رارند جذب آهنرب  می شوند                             هه رارای نیکل نبوره و فق  هرو     011    سری 

              ( نم نه چیست؟   007                                 حرف بعد از ن   استین س استیل )مثل

               ه هش پیدا هکرره    %    1.10                                                               حرف مخفف ه اه بوره بی نگر آن است هه مقدار هرب  آلی ژ به هاتر از

                                                                                است.ای  مقدار هد هرب  ب    می شور بعد از  ا ی ت جوشک ری هاچن ن الیه اهسیدمح فظتی 

  .          راشته ب شد             روی سطح حضور 

                                     آیا استینلس استیل قابل بازیافت است؟

                                                             ق بل ب زی فت است.استیل ض یع تی ذوب شده و روب ره ق لکب گیکری مکی    %   011              استین س استیل 

 .                                                             ررصد از تولیداستین س استیل به روش ب زی فت ض یع ت صکورت مکی گیکرر    31   ت      75        شور.بی  

                    یککک  پککک یی  هککک ر هنکککد؟                                              آیککک  اسکککتین س اسکککتیل مکککی توانکککد رر رم هککک ی بسکککی ر بککک ال

           ررجکه سک نتی       0111                                                                  ب ه استین س استیل مق ومت بسی ر خوبی رر برابر رم ه ی بسکی ر بک ال )تک  

 .                    ررجه س نتی گرار(رارر  -   911                       گرار( و بسی ر پ یی )ت  

                                   و....( توس  چه هسی صورت گرفته است؟     007  و      010                       ن   گذاری ه ی استیل ه )

                                                    ب ر اقدا  به رسته بندی و ن   گذاری استین س استیل هک                                      انعا  آه  و فوالر آمریک  برای اولی 

 .                                                                       ناور و ممخص ت فیزیکی و شیای یی و نیز رستورالعال تولید آنه  را  رضه ناور

ck45  چه نوع فوالدی است؟                  
                                 (هکه بکه خک طر قیاکت پک یی  بعضک  بکرای  %    1.05                                       ی  نوع فوالر س ره ب  هرب  متوس )رر حدور 

                                                   رار می گیرر.به   ت هد بکورن مقکدار هکرو  رر مق بکل زنکگ                             س خت محور پاپ مورر استف ره ق

 .                        زرگی و خوررگی مق و  نیست

                  فوالد داپلکس چیست؟
                                           مولیبدن راشته و رارای مق ومت بس ر بک الیی رر    % 5              ررصد هرو  و ت     93   ت      02                 ای  نوع فوالر بی  

       خکوررگی                                                                         برابر خوررگی می ب شد و به ای  لح ظ بهتری  گزینه برای س خت قطعک ت رر معکرض 

 .                       ن شی از آب رری  می ب شد

    51                            ررصد ی  بیمتر هکرو  و بکیش از       01.5                                                  بن  بر ای ، فوالر زنگ نزن آلی ژی از فوالر است هه از  

                                                                            ررصد آه  تمکیل شده ب شد. هرو  موجور رر استیل ب    به وجور آمدن ی  سکطح سکخت و 

                          فه هررن ررصد بیمتر هرو  و                                                            یکپ رچه رر برابر زنگ زرگی می شور .ق ب یت ضد زنگ بورن ب  اض 

                                                                                      هاچنی  آلی ژه ی ریگر نظیر نیکل بهبور می ی بد .مق ومت بیمتر رر برابر زنگ زرگی معاوال بک  

       % هکرو      97                                                      هرو  بدست می آید و برای استف ره رر شرای  محیطی سکخت از    %  00           اض فه هررن 

 .               استف ره می گررر



  

 

 

         تمکیل می  Cr2 O3                       غیر فع   از اهسید هرو                                               هرو  موجور رر استیل رر اثر تا س ب  هوا الیه ای 

                                                                                     رهد.ای  الیه بسی ر ن زهتر از آن است هه ب  چمد ریده شور، به های  خ طر سطح استیل براق و 

                                                                                      ررخم ن ب قی می م ند. ای  الیه رر مق بل رطوبت و هوا نفوذ ن پذیر است و ف کز زیکری  را هک مال 

 .                   سککر ت ب زسکک زی مککی شککور                                             مح فظککت مککی هنککد، ضککان  رر هنگکک   خراشککیده شککدن بککه

                                                                                    مق ومت رر برابر زنگ زرگی ، لکه ، و خوررگی ، شرای  نگهداری س ره ، قیات ارزان و ررخمش 

 .                                                                    و جککالی من سککب ، اسککتیل را بککه ف ککزی ایککده آ  رر صککن یع مخت ککف تبککدیل هککرره اسککت

     مکتری                 ت ی آن ه ربرر بی    05                   ررجه مخت ف رارر هه      051                                     آلی ژ استیل تنوع بسی ر زی ری رر حدور 

 .                   رر صن یع مخت ف رارر

      معاکو   L    007                                                                  استیل هاچنی  رر جواهر س زی و س  ت س زی ه ربرر زی ری رارر هکه اسکتیل 

                                                                                      تری  ررجه استیل برای ای  ه ر است.ای  نوع از استیل اهسیده نای شور و تغییر رنگ پیدا نای 

   L   210                 رولکس از نکوع                                                                   هند.البته هاه س زندگ ن از ای  نوع استیل استف ره نای هنند، برای مث 

 .                                  رر س خت س  ته ی خور استف ره می هند

  :                  به تفکیک استاندارد              استرنلس استیل           الکترودهای 

 :     0010    جوش   - 1

 :               معادل استاندارد

AWS:  E 316 - 16 
 BS  2926:   19.12.3 R 

 :         نوع جریان

 AC (min OCV  70) or DC 

  :                ویژگی های عمده 

                       پوشش روتی ی- 

                        مولیبدن رار  3-  03                                  من سب برای جوشک ری فوالره ی ضد زنگ- 

                                                                 مق و  به خوررگی رر مق بل اسد سولفوری  ، اسید فسفری  و اسید استی - 

                   خواص وکاربرد

     ررصکد    0            ررصکد نیککل و     09           ررصد هر  ،     02                                          الکتروریست آستنیتی ب  پوشش روتی ی ؛ رارای    

                                                      والره ی ضد زنگ من سب می ب شکد . بک  ایک  الککککترور رر هاکه                          مولیبدن هه برای جوشک ری ف

                                                                             وضعیت ه  می توان جوشکک ری هرر ولی من سب تری  آن جوشک ری رر وضعیت تخت و بصورت 

                        بوره و سرب ره آن براحتکی                                                          لب به لب وگوشه ای است . رر ای  وضعیت جوش رارای سطح ص ف

                                           ر مم به نظیر فوالر هد هرب  و فوالر ضد زنگ را                                             جدا می گررر. ب  ای  الکترور می توان ف زات غی

                   به یکدیگر جوش رار.

  



  

 

                         محدوده مجاز جریان
  

 mm 2.5 3.25 4 قطرالکترور

AMP.180 - 135 125- 95 100 - 75 جری ن 

        مالحظا : 

   0                        ررجه س نتیگرار به مکدت     951  -     011                                              ای  الکترور ب یستی قبل ازاستف ره رر رم ی حدور   - 0

                         پیمگر  شور.     س  ت 

                                                        ت  حد ماک  طو  قوس را رر هنگ   جوشک ری هوت ه نگه رارید.  - 9

 :    0011    جوش - 2 

 :               معادل استاندارد
 AWS: E 374 - 16 
 BS  2926:   19.9.Nb. R 

          نوع جریان 

 AC (min OCV  65) or DC+  
  :               ویژگی های عمده 

                        پوشش روتی ی- 

            SUS 374, 321                    ری فوالره ی ضد زنگ               من سب برای جوشک-   

                                س خت ر جوش آستکنیتی- 

                                                                                بع ت وجور ن یوبید رر جوش ، جوش ح ص ه مق و  به خوررگی بی  رانه ای است.- 

                                                                   چککون ف ککز جککوش رارای اسککتحک   زیکک ر رر رم هکک ی بکک ال اسککت ایکک  الکتککرور من سککب  - 

                     وتوربینه ی گ زی است.            ریگه ی بخ ر         جوشک ری     برای

 :              خواص وکاربرد 

     ررصکد     02                                                                       الکککتروری آستکنیتی است هه توس  ن یوبکید پ یکدار شده وجککوش ح صک ه رارای  

       معاکولی     03  -   3                                                    ررصد نیکل می ب شد و برای جوشکک ری هاکه فوالرهک ی ضکد زنکگ    2      هر  و 

                     ور . پوشکش روتی کی ایک                                                                 تکثبیت شده توس  ن یوبید ی  تکیت نیو  رر هاه وضعیته  به ه ر مکی ر

                                                                             الکترور طوری طراحی شده است هه جوش ح ص ه ازهیفیکت بک الیی برخکوررار بکوره ورر تاک   

                                                                         وضعیته  رارای قوسی ث بت و پ شش هد می ب شد و سرب ره آن براحتی جدا می شور.
 

 



  

 

 

                         محدوده مجاز جریان 

 mm 2.5 3.25 4 قطرالکترور

AMP. 100 - 90 80 - 70 60 - 50 جری ن 

        مالحظا : 

   0                        ررجه س نتیگرار به مکدت     951  -     011                                              ای  الکترور ب یستی قبل ازاستف ره رر رم ی حدور   - 0

                              س  ت پیمگر  شور.

                                                                                 سطح مورر نظر برای جوشک ری ب یستی از تا   آلورگی ه  نظیر زنگ ، رطوبت ، روغ  و رنگ   - 9

                           جوشک ری هوت ه نگهدارید                                         تایز گررر و ت  حد ماک  طو  قوس را رر هنگ 

 :    0012    جوش - 4 

 :               معادل استاندارد
 AWS:  E 312 - 16 
 BS  2926:   29.9.BR 

          نوع جریان

 AC (min OCV  70) or DC 
 

 

 



  

 

 مقایسه سبک مدیریت درایران با کشورهای آمریکا و ژاپن و آرژانتین
 قسات رو ()

                هنر مدیریت ژاپن

                                          موقعیهت آمریکها را در بازارههای جههانی بهه خطهر             م رشهد ژاپهن5990          اواخهر دههه            نحوه شرو 

   .                        هههای مههدیریتی ایههن کشههور بههود          ههها و مهارت                            یههک دلیههل بههرای برتههری ژاپههنم روش   .      انههداخت

                                                     هههای بسههیار خههوبی دارنههد در حههالی کههه مههدیران رربههی فاقههد ایههن                  مههدیران ژاپنههی نگرش

         آمریکهایی                                                      در ژاپنمتفکهرات مهدیریتی بسهیار پویاسهت درحهالی کهه مهدیران    .        ها هسهتند    نگرش

                                          چهارچوب موسهوم بهه هفهت اس )اسهتراتژیم سهاختارم    .                             محدود بهه عقایهد و فرضهیات هسهتند

    های     بنههدی          دهنده ربقه             هاو سههبک( نشههان                هههای مشههتریم سیسههت                  هههام کارکنههانم ارزش     مهارت

                                  موفقیهت مهدیران ژاپنهی ایهن اسهت کهه بهه    .                                       کلیدی است کهه مهورد توجهه مهدیران قهرار دارد

                                           هههای مشههتری و کارکنههانم توجههه دارنههد ولههی مههدیران   زش                     هههای آسههان یعنههی سههبکم ار  اس

    .    کنند          ها توجه می                                       های دشوار یعنی استراتژیم ساختار و سیست           رربی به اس

        مشارکت 

                رشد برتری ژاپن   -1 

                                                             م تولیههد ناخههال  ملههی ژاپههنم درسههومین رده جهههانی قههرار داشههت امهها ایههن 5980       در سههال 

   .                       بهه بهاالترین رده دسهت یابهد2000    سهال                     ههای خهاصم توانسهت تها                      کشور بها اسهتفاده از روش

   .                                های موجهود در عرصهه رهبهری آمریکاسهت            دهنده دشهواری                          کتاب هنهر مهدیریت ژاپهنم نشهان

                                                                        بههه هههر حههالم میههزان برتههری ژاپههن نسههبت بههه آمریکهها درعرصههه رقابههت صههنعتیم بههه درسههتی 

  .               برآورد نشده است

             های مدیریتی      مهارت -2

    .                یتی این کشور است        های مدیر                           دلیل اصلی برتری ژاپنم مهارت

        هها فاقهد                                    تهوان بهه وجهود نگهرش اشهاره کهرد کهه رربی                                  در میان عناصر مه  مدیریت ژاپنیم می

 .        آن هستند

       عقایهدم  .                                                                     درواقعم در کشهورهای رربهی ابهزار کهافی وجهود دارد امها نگهرش کهافی وجهود نهدارد

   یی                                                                       فرضههیات و مفههاهی  مههدیریتی در آمریکهها محدودنههد و نگههرش مههدیریت رربههی فاقههد کههارآ

                      هههای کههاری خههود را توسههعه              هههای پویههام روش                            در ژاپههنم مههدیران از رریههن نگرش   .       الزم اسههت

 .    دهند  می

 
 
 



  

 

 

               چارچوب هفت اس  -3 

     بنهدی                     ایهن چهارچوب مهفهت ربقه   .                                            این چارچوب توجهه زیهادی را بهه خهود جلهب کهرده اسهت

     بنههدی             ایههن هفههت ربقه   .              ههها توجههه نماینههد                         گیههرد کههه مههدیران بایههد بههه آن              مههه  را در برمی

     ها و                 هههای مشههتریم سیسههت                  هههام کارکنههانم ارزش                                   عبارتنههد از: اسههتراتژیم سههاختارم مهارت

    .   سبک

                                                                       بهه گفتهه پاسههکالم ارزش چهارچوب هفههت اس ایهن اسهت کههه نرمهی جالههب توجهه را در کههار 

 .   کند               محققان ایجاد می

             های مدیریتی           مقایسه سبک -۴

                 یتی ژاپههن و ایههاالت                                                        چههارچوب هفههت اس نمایههانگر قههالبی بههرای مقایسههه رویکردهههای مههدیر

    .   شود              متحده محسوب می

            هههای مشههتری و                     هههای آسههان ) سههبکم ارزش                                    موفقیههت مههدیران ژاپنههی ایههن اسههت کههه بههه اس

                             هههای دشوار)اسههتراتژیم سههاختار و                                           کارکنههان ( توجههه دارنههد ولههی مههدیران رربههی بههه اس

 .    دهند           ها(اهمیت می     سیست 

         هههای آسههان              یکهها بههه سههمت اس                                                   از زمههان انتشههار ایههن کتههابم رونههد تفکههرات مههدیریتی در آمر

 .              تغییر کرده است

 .                          های مدیریتی ژاپن داشته است                                  متن این کتاب نقشی حیاتی در کشف روش

                                             انهد کهه چگونهه کشهوری بها وسهعت مونتانها م توانسهته                                  مؤلفان به بررسی ایهن موضهو  پرداخته

 .                                              صنایع بزرگ و پیشرفته آمریکایی را پشت سر بگذارد

 .                   وری ایاالت متحده دار                   در کمیسیون ملی بهره                             این کتاب ریشه در کار پاسکال

           هههای فرهنگههی         تههوان درس                              کههرد کههه از مههدیریت ژاپنههیم فقههط می                       پاسههکال در ابتههدا تصههور می 

        وری ههه م                       های ژاپنههی از لحههار بهههره                       های او نشههان داد کههه شههرکت                آموخههتم امهها بررسههی

 .                  های آمریکایی هستند          تر از شرکت    موفن

 .    گیرد                             شرکت را ری مدت شش سال در برمی  34  م                              تحقیقات انجام شده در این کتاب

                             ههای متعهددی در ایهن حهوزه ارا هه                                                بالفاصله په  از انتشهار کتهاب هنهر مهدیریت ژاپهنم کتاب

 .   اند                                  های سازمانی به یک واقعیت تبدیل شده                شد و امروزه نگرش

                قدرتمنههد شههدن یههنم  »      گویههد:                                                 گههری همههل یکههی از نویسههندگان برجسههتهم در ایههن زمینههه می

  .          ها شده است                                       های ژاپن کرده و باعث رشد اقتصادی کالن آن          نی به شرکت        کمک شایا

   .                                                             های رربههی بایههد بههه شههدت تههالش کننههد تهها قههدرت رقههابتی خههود را احیهها کننههد        لهذا شههرکت 

                     های مههدیریتی ژاپههن رلههو                                    رسههد پاسههکال و آتههوس در زمینههه توانمنههدی               اگرچههه بههه نرههر می

    اند           هها توانسهته                           ز هاولهت پاکهارد اسهتا( امها آن                                        اندم )آیا واقعها  مهدیریت ماتسوشهیتا بهتهر ا    کرده



  

 

                                                           آمیز ایهن فرضهیه را بهه چهالش بکشهند کهه ایهاالت متحهده در ر س منطهن               به شکلی موفقیهت

    هام      فروشههی                                         از زمههان ورود کتههاب هنههر مههدیریت ژاپههن بههه کتاب   .                      مههدیریتی جهههان قههرار دارد

       از ایههن    .   انههد                های ژاپنههی آموخته                                      های آمریکههایی ارالعههات بهتههری در مههورد شههرکت    شههرکت

 «.                                         حیثم کار پاسکال و آتوس شایسته قدردانی است

      ژاپنی        مدیریت       معایب    

                       ذهنیت در برابر واقعیت (  1

      آنههان   .     دارنههد       آگههاهی        واقعیههت   و       ذهنیههت     بههین       تفههاوت    بههه      نسههبت       افههراد       یکایههک      ژاپههن    در     

                                         وبتر از واقعیههت اسههتر اگههر ذهنیههت بههد باشههد پهه     مطلهه   و    تههر   مه        رالبهها       ذهنیههت         معتقدنههد

          ههای ژاپنهی           هها در فیل                هها و دیگهر خارجی                                          عیت باید بهدتر باشهد و ذهنیتهی کهه از آمریکایی   واق

                                                                             و از رریههن سیاسههتمداران بههه مههردم ژاپههن ارا ههه مههی شههود عمومهها  نمایههانگر بههی انضههباری و 

                                                            رهبههران ژاپنههی بههه خههوبی نسههبت بههه ایههن ذهنیههت و برداشههت منحههرف کننههده    .         تنبلههی اسههت

                                                 ری کههه از خشههونت در سههینماهای آمریکههایی نشههان داده مههی                             واقفنههدم مضههافا  براینکههه تصههاوی

                تههوانند آنهها را                                                                    شود )و رالبا  در سهاعات اولیهه بهه نمهایش در مهی آیهد و کودکهان ژاپنهههی می

                                      ههها و دیگههر کشههورهایی از ایههن دسههت اسههتم در                                    ببیننههد( و بیههانگر قههدرت رلبههی آمریکا ی

   .                      ههههی بههرجههههای مههی گههذارد                                                برداشههت و ادرای کودکههان و بزرگسههاالن ژاپنههی ذهنیههت منف

                                                                            ایههن تصههورات منفههی از خارجیههان بههه ویههژه آمریکا یههها بههه رههور آشههکار بههرای سیاسههتمداران 

                                         ههای منفهی در رهرز تلقهی و برداشهت مصهرف کننهده                                  ژاپنی سودمند خواهد بهود زیهرا ذهنیت

                                                                           ژاپنی از نو  کیفیهت محصهوالت سهاخت خهارج و آمریکها و جامعهه ای کهه ایهن کاالهها در آن 

    .     گذارد                      ه می شود عمال  تاریر می    ساخت

                                                                                رهبران ژاپنی بها دامهن زدن بهه ایهن مسهاله کهه کاالههای ژاپنهی بهترنهد از تاتما هه )ذهنیتهی 

                                                                           که در باال بدان اشهاره شهد( بهه رهور کهامال  مهورری اسهتفاده مهی کننهد تها کاالههای سهاخت 

              دوین قههوانین و                          ایههن فریههب باایجههاد موانههعم تهه   .                                      خههارج و آمریکهها را دور از ژاپههن نگههه دارنههد

                                                                               مقررات ویژه راه ورود کاالهای سهاخت خهارج بهه ژاپهن و در نتیجهه رقابهت بها کاالههای ژاپنهی 

                                                     بههه نرههر مههی رسههد ایههن فریههب کههه کاالهههای سههاخت خههارج از کاالهههای    .             را سههد مههی کننههد

                                                                         ساخت ژاپن پست ترنهدم افسهانه ای سهاختگی اسهت کهه تهههوسط رهبهههران سیهههاسی ژاپهن 

                                                        زیهههرا آنههان از ایههن مسههرله مههی ترسههند کههه بسههیاری از کمسانیهههای                   رههرر ریههزی گههههردیده 

                                                                               ژاپنی عمال  نتوانند با شرکتهای خهارجی رقابهت کننهد و چنانچهه تحهت فشهار بهرای رقابهت بها 

                          رهبهری ژاپهن بهرای عامهه مهردم  .(5994                                        آنها قهرار گیرنهدم شکسهت مهی خورنهد )مهک کهارن 

                            از نرههام بههازار آزاد تبعیههت مههی                                                  ایههن تصههور را تههداعی کههرده اسههت کههه بازارهههای ایههن کشههور

    .                                 دانی  این ممکن استمورد تردید باشد                           کنندم در حالی که به خوبی می



  

 

 

              توهم هماهنگی ( 2

                                                                            بسههیاری از ژاپنههی ههها در بههازار بههورس سرمایههههه گههذاری مههی کننههد اگرچههه انترههار ندارنههد 

      اپنهههی         گذاران ژ                    سههود سهههام سرمایهههههههه   .                       ههها سههود سهههام دریافههت کننههد               هماننههد آمریکایی

    ایهن    .                                                                 براساس قیمت گهذاری ارزش سههام پهیش بینهی و په  از فهروش قابهل پرداخهت اسهت

                                                                              فرآیند در زمان رونن بازار بورس ژاپن بهه خهوبی انجهام مهی شهد امها اگهرارزش سههام سهقوط 

    .   شود                                                     کند به احتمال زیاد باعث پریشانی و اضطراب سهامداران می

                     استخدام مادام العمر  ( 3

  ( NENKO                                                  نفهی مهدیریت ژاپنهیم نرهام اسهتخدام آن اسهت کهه بهه ننکهو )                دیگر چشه  انهداز م

                    بسهیاری از سهازمان هها    .    گهردد                                                  معروف است و تهاری  و سهابقه آن بهه جنهگ جههانی دوم برمی

                                                              های معتبههر و قدرتمنههد ژاپههن کارکنههان خههود را از میههان فههار  التحصههیالن               بههه ویههژه سههازمان

                                  کهه بهه آنهان فقهط دسهتمزدهای ورودی را       آورنهد                                      دبیرستان ها و کهال  هها بهه اسهتخدام درمی

        کارکنهان    .                                                        اینان براساس سهن و ارشهدیت ارتقها مهی یابنهد تها براسهاس عملکهرد   .           پرداخت کنند

                      ای و شهغلی خهویش در ایهن                                                          این شرکتها امیهههدوارند وانترار دارنهد کهه تها آخهر مسهیر حرفهه

                    مسهکن و خانهه و ارا هه                                                اینان نه تنها بهه خهارر درآمهد بلکهه بهه دلیهل تهیهه   .         ها بمانند      سازمان

                                        ایهن نرهام ارشهدیتم رقابهت عمهودی و حه  و یفهه    .                                تفریحات بهه ایهن شهرکتها وابسهته انهد

    دهد                                     شناسی و صداقت را میان کارکنان کاهش می

                                                                         به کارکنان تحت نرهام ارشهدیت رهی نیمهه اول زنهدگی شهغلی خهویش در قبهال انجهام کهار  »

                          آنههان بههه منرههور کسههب و تههامین                                              محولهههم کمتههر از مههزد اسههتاندارد پرداخههت مههی شههود و 

                                                                        دسههتمزد مشههرو  و واقعههی خههویش بایههد تهها زمههان بازنشسههتگی کههار کننههد کههه در ایههن مههدت 

       مهع ههذا  . «                                                                      اضافه پرداخت برای کار محولههم دوره پرداخهت زیهر اسهتاندارد را جبهران مهی کنهد

  30                                             های بههزرگ ژاپنههی کارسههاز اسههت کههه تقریبهها  کمتههر از                          نرههام ننکههو تنههها در آن شههرکت

                                    ارتقهای مبتنهی بهر ارشهدیت قبهل از هرچیهز    .     گیرنهد                           کارکنهان ژاپنهی را بهه خهدمت می     درصد 

( 5992                  لوسههیه و همکههارانش )   .                                            بههه رشههد نسههل جدیههد کارکنههان کهه  تعهههد منجههر شههده اسههت

           کارکنههان حهه     .                                                            معتقدنهدر ارشههدیت پههیش بینهههههی و بههرآورد خههوبی بههرای بهههره وری نیسههت

                            خههویش در سلسههله مراتههب سههازمانم                                             مههی کننههد کههه در رونههد رشههد و ترقههی اتوماتیههک وار

                                                 امهروزه کهارگران جهوان ژاپنهی بیشهتر خودمحورنهد و کمتهر    .                          کنترل فهردی آن چنهانی ندارنهد

                                                              دهنهد و نمایهانگر وجهود شهکاف روزافهزون )در مقایسهه بها نسهل قهدی ( در                به کهار اهمیهت می

 .(5993                                                                کارهههای سههخت و صههنعتی هسههتند و بههه کارهههای ریرفنههی روی آورده انههد )بههالی 

                                                                           کی از مهمترین دالیهل ارزشهی کهامال  روشهن ایهن انحطهاطم تعبیهر و تفسهیر افرارهی منشهور  ی

                                نرههام مبتنههی بههر ارشههدیت تههاریر منفههی    .                                      اخالقههی کههار در رسهه م آیههین و سههنت ژاپنههی اسههت



  

 

                                       هههای جههوانی کههه پههدر و پدربزرگشههان مشههتاقانه      ژاپنی .                                روزافزونههی بههر کارکنههان گذاشههته اسههت 

                کردنههد امههروزه بههه                              هفتههههه بهههها رنهه  و مشههقت کههار می                         سههاعت در روز و هفههت روز در   52

                                                                           دنبههال مشههارلی هسههتند کههه سههاعات کههار کوتههاهتر و دو روز تعطیههل پایههان هفتههه را داشههته 

                امههروزه انگیههزش و    .                                                       باشههند و آزادی عمههل بیشههتری بههرای خالقیههت فههردی آنههان ایجههاد کنههد

                  ه اینکهه بهدون توجهه                                                              بهره وری اهمیههت کمتری یافتهه اسهت و از ایهن رو کارکنهان بها عله  به

                     اگهر در اسهتخدام مههادام  .     آینهد                                                      بهه بههره وریم ارتقهای و ارشههدیت مهی یابنهدم ریرمولهد بههار می

                                                                            العمر چنانچه پایهان خهدمت وجهود نداشهته باشهدم مهازاد کارکنهان قهدیمی بهه وجهود خواههد 

                                                                              آمد که نمهی تواننهد شهغل دیگهری بیابنهد و کارفرمایهان بایهد بهه رریقهی کهاری بهرای انجهام 

                                     انههد کههه کارکنههان جههوان از وابسههتگی بههه یههک               محققههان دریافته   .                     ن بههرای آنههها پیههدا کننههد   داد

                                                                            شرکت امتنا  مهی ورزنهد و مایلنهد در مشهارل موقهت یها پهاره وقهت کهار کننهد تها تجهارب و 

                                       کارکنههان جههوان در مههورد مسههرله کیفیههتم زیههاد    .                       های خههویش را افههزایش دهنههد        توانمنههدی

   .                                         انجههام کارههها و الزامههات ریرروزمههره را ندارنههد                                  باوجههدان نیسههتند و یااینکههه شایسههتگی

          ( کههه توسههط SELFLESSNESS                                    تر ژاپنههههی از نرهههام بههی ارادگههی فههردی )         های قههدیمی    شههرکت

                         رسههد در تههالش بههرای ایجههاد یههک          بههه نرههر می   .                                     جامعههه ایجههاد شههدهم بهههره بههرداری کههرده انههد

      احسهاس                                                                   سیست  مطلوب پرسهنلی کهه از رریهن آن کارکنهان در مشهارل و حرفهه ههای خهود

                                                                            امنیت بیشتری بکننهدم ژاپنهی هها بایهد بتهدری  بهه یهک چهارچوب نیهروی کهار رو آورنهد کهه 

   .                                                      فرمانبرداری کمترم انجام آسانتر و ایثار کمتری نیاز دارد

                                                                            بهرخالف اعتقهاد بسههیاریم ههیه گونههه ضهمانتی بههرای اسهتخدام مههادام العمهر اکثههر ژاپنهی ههها 

                              مههرد ژاپنههی بههه صههورت تمههام وقههت در               درصههد کارکنههان  30            فقههط در حههدود    .          وجههود نههدارد

                    درصههد بقیههه را زنههان و   70 .                                 های بههزرگم اینگونههه اسههتخدام شههده انههد               شههرکتها و سههازمان

                          سههاعت در هفتههه بههدون هیچگونههه   30                                           کارکنههان پههاره وقههت تشههکیل مههی دهنههد کهههم احتمههاال  

                                      همچنهین ارلهب کارکنهان ژاپنهی مجبورنهد بهین    .                                     ضمانت استخدام مادام العمر کهار مهی کننهد

  .                                                               بازنشسته شوند و هیچگونه تضمینی برای کار بعد از بازنشستگی ندارند  11-61   ین   سن

       یاکوزا( 3

                                                                          رهبران صنایع ژاپن به منرهور حفهظ ایهن ذهنیهت هه  آهنهگ و همسهویی بهین سههامداران و 

                رهبههران ژاپنههی در    .                                                          رهبههری شههرکتم یههاکوزا )مافیههههههای نههو  ژاپنههی( را فههرا مههی خواننههد

               خواهند کههه مههورد                                      امداران توضههیحی مههی دهنهههههد و نههه مههههههی                      جلسهات سههالیانه نههه بههه سههه

                                                                             سوال و بازجویی قرار گیرنهد و چنانچهه برخهی سههامداران نسهبت بهه ایهن مقهررات ناخرسهند 

                                            ههای مشهابه در جههت تحمیهل ذهنیهت همسهویی بهه خهدمت                             باشندم یهاکوزا و یها دیگهر گروه



  

 

 

                       برپها کهرده و اعضهای آنهها    «               موسسهات تحقیقهاتی »            هها بهرای خهود         ایهن گروه   .             گرفته می شهوند

    .           عمل می کنند  «        مشاوران »          تحت عنوان 

                                                                         رهبر شرکت نیز به حفهظ ایهن موسسهات تحقیقهاتی در تجهارت توجهه و اهمیهههت نشهان مهی 

                                                                             دههد و بههه نوبههه خههود مشههاوران خههود را بههه منههزل سهههامداران بههالقوه ناخرسههند و ناهماهنههگ 

                             شهوین بهه همسهویی نگرشهی در جلسهه                                                 اعزام می کنهد کهه او را از رریقهی ترجیحها  مودبانهه ت

    ایههن    .                                   شههود کههه رهبههران صههنایع ژاپههن اجحههاف کننههد                              سهههامداران کننههد ایههن عمههل باعههث می

   ها                                                                          موسسات تحقیقهاتی دارای نیهروی )تهدیهد بهه کهاربرد زور( هسهتند و چنانچهه ایهن شهرکت

                                                                  وجهههوه درخواسهههتی آنهههها را نسردازنهههدم اینجاسهههت کهههه رهبهههران سهههاعتها در جلسهههات 

                                                               مهورد بازخواسهت و عتهاب قهرار مهی گیرنهد و بهه دنبهال آن ذهنیهت همهاهنگی               سهههامهداران

     .   شود                                            و خرسندی بین سهامداران و رهبری شرکت تخریب می

           تحرک شغلی ( ۴ 

                                                                             با مکانیس  ارتقا مبتنهی بهر ارشهدیتم تحهری و جابجهایی شهغلی از یهک سهازمان بهه سهازمان 

                        ان قههدیمی تههر از تههالش بههرای                 از ایههن روم کارکنهه   .                              دیگههر در یههک حرفههه بسههیار مشههکل اسههت

                                         فهردی کهه شهغل خهود را بهدین منرهور تهری مهی کنهد    .                              تغییر سازمان خود مأیوس می شوند

                                 شهود زیهرا تصهور مهی کننهد کهه بهه دلیهل                                          توسط کارفرمایان دیگر با سهوی  هن نگریسهته می

     چنههین    .                                                                عهدم وفههاداری نسهبت بههه گهروه قبلههیم شهرکت و سههازمان خهود را تههری کهرده اسههت

      ها یههک             تغییههر سههازمان   .                                       ن یههک مههزاح  در سههازمان جدیههد قلمههداد مههی شههود            فههردی بههه عنههوا

                                                       رلبهه بهر ننهگ و برچسهب بهی صهداقتی و عهدم وفهاداری بهر فهردی کهه    .                 چاره ریرواقعی است

                                                                       سههازمان قبلههی خههود را تههری کههرده و تههالش دارد بههه سههازمان جدیههد منتقههل شههودم بسههیار 

  .        مشکل است

                 بازنشستگی اجباری( ۵ 

    در        اجبهاری           بازنشسهتگی    کهه     اسهت     شهده      محقهن   م (    ننکهو )       العمهر       مهادام   م      استخدا      نرام        براساس 

                                   کارکنهان مجبورنهد در سهن معینهی مسهتعفی    .                                سالگی جنبهه منفهی مهدیریت ژاپنهی اسهت  11

                                                                                 شوند اما رالبا  بهه عنهوان کارمنهد پهاره وقهت یها موقهت بها دسهتمزد کمتهر و براسهاس قهرارداد 

       نامیههده   «             کارکنههان ویههژه »       سههته کههه              کارکنههان بازنش   .     گردنههد                       سههاالنه مجههددا  اسههتخدام می

       دهنههد و                                                                شهوند امکههان اسهتفاده از مسههکن را بههه واسهطه خاتمههه خههدمت خهود از دسههت می  می

                                                                   مجبورنههد بهها درآمههدی بههه مراتههب کمتههر از زمههانی کههه عههادت کههرده بودنههدم زنههدگی 

    های                                                                  کارکنان دا مههی تنههها یههک گونههه از چهههارنو  کارکنانههههی هسههتند کههه در شههرکت .    کننههد

                                                            کارکنههان بازنشسههتهم کارکنههان موقههت و قههراردادی هههای روزمههزد نیههز از    .    کننههد ی           ژاپنههی کههار م

           درصهد نیههروی   33                کارکنهان موقهت تها    .        ها هسههتند                                 دیگهر کارکنهان اسهتخدامی در ایهن شهرکت



  

 

                                              درصهد کمتهر از کارکنهان دا مهی مهزد دریافهت مهی کننهد   10       دهنهد و                     کار ژاپن را تشکیل می

                                           کارکنهان قهراردادی روزمهزد نیهز بها عقهد قهرارداد    . د                                     و هیچگونه مزایا و امنیت شغلی هه  ندارنه

      اینههها    .                          های کههوچکتر اسههتخدام مههی شههوند                              های بههزرگ بههرای تههامین کههارگر شههرکت       از شههرکت

                                                                               وضعیتی حتهی پهایین تهر از قراردادیهها دارنهد و بهه مراتهب حقهو  نههازلتهههری ههه  دریافهت 

               ستخههههدام مههادام                                                 خالصههه آنکهههم کارکنههان دا مههی تحههت پوشههش نرههههام ننکههو )ا   .       مههی کننههد

    .                    العمر( ک  شمار هستند

                      تبعیض علیه زنان ژاپنی( ۶ 

             های آمریکهایی       سهازمان   .                                                           کارفرمایان ژاپنی در رهول تهاری  علیهه زنهان تبعهی  روا داشهته انهد 

                                کننهدم ایهههن کهههار را انجههام نمهی                                 های ژاپنهی از زنهان بههره بهرداری می                آنگونه کهه سهازمان

                                                  ن خهود را از رریهن اعمهال کهار زیهاد و پرداخهت مهزد کمتهر                       سهازمانهای ژاپنهی کارکنها   .    دهند

                      هههای مههدیریتی پیشههنهاد و                                      زنههان ژاپنههی بنههدرت بههرای پسههت ههها و موقعیت   .             اداره مههی کننههد

                                                             زنههان رالبهها  در جهههت کههاهش هزینههه هههای تولیههد مههورد سههو اسههتفاده قههرار    .     یابنههد        ارتقهها می

                   های مههدیریتم سههاخت و                                            قبههل از دههه گذشههتهم تحسههین کننهدگان رربههی پیشهرفت   .     گیرنهد  می

                                                                              تولید و روابهط کارکنهان را در ژاپهن کهه باعهث شهد ژاپهن بهه یهک کشهور دادنهدم نیرومنهد در 

                                               امها اینهان یهک عامهل مهه  را مهورد چشه  پوشهی قهرار آن    .                             دنیای رقابت تبدیل شودم ستودند

  .                       ه  بهره کشی از زنان بود

                                مدیریت ژاپنی)مبارزه طلبی کایزن( 

                                                   مفهههوم در مههدیریت ژاپنههی و رمههز موفقیههت رقههابتی ایههن کشههور                        اسههتراتژی کههایزن مهمتههرین 

                                                                        در سرتاسهر ایهن کتهابم کهایزن بهه معنهای بهبهود پیوسهته و مهداومم تهوام بها مشهارکت    .   است

                                                                            همهه افهراد در یهک شهرکت یها سهازمان )مههدیریت ارشهدم مهدیران و کهارگران(م بهه کهار رفتههه 

    ههای                      مهدیران و کهارگرانم روش                                               در ژاپنم بهرای ایجهاد آگهاهی نسهبت بهه کهایزن در بهین    .   است

    هههای                راز ادرای تفاوت   .             ای همگههانی اسههت           کههایزن و یفههه   .                         بسههیاری بکههار گرفتههه شههده اسههت

               اگههر بخههواهی  کههه    .                                    هههای مههدیریتی در ژاپههن و رههربم کههایزن اسههت              موجههود میههان روش

        درنههگ مههی                                           هههای مههدیریتی در ژاپههن و رههرب را بیههان کنههی م بی                      مهمتههرین تفههاوت میههان روش

    گرا                                                                 ن و نرهام تفکهر رونهدگرا در ژاپهنم در مقابهل نهوآوری و نرهام تفکهر نتیجهه              توان گفت: کایز

                 مههردم ژاپههن در رههول    .                      ترین کلمههات در ژاپههن اسههت                   کههایزن یکههی از متههداول   .      در رههرب

                             بمبههاران سههخنان مقامههات دولتههی و                           های گروهههی دا مهها  در معههر                   روزم از رریههن رسههانه     شههبانه

                                    و تجهارت بها ایهاالت متحهدهم کهایزن روابهط                                          سیاستمداران درخصهوص کهایزن تهوازن بازرگهانی

                در ایهن کشهورم هه     .                                                        سیاسی بها فهالن کشهور و کهایزن سیسهت  تهامین اجتمهاعی قهرار دارنهد

    هام        در شههرکت   .   انههد     القول                                                 مههدیران و ههه  کههارگران درخصههوص کههایزن روابههط صههنعتی متفن



  

 

 

       اسهت کهه                                                                       کایزن چنان در اعمها  وجهود و ژرفهای اندیشهه کهارگران و مهدیران ریشهه دوانیهده 

       در رهول    .    کننهد                                                               آنان در اکثر موارد حتهی متوجهه نیسهتند کهه براسهاس نرهام کهایزن فکهر می

                     ماننهد برخههوردار بههود و                  المللههی از رشههدی بی                                        دو دههه پههیش از وقهو  بحههران نفههتم اقتصهاد بین

             در ایههن دوران    .   کههرد                 هههای جدیههد احسههاس می                           ناپذیر بههه محصههوالت و تکنولوژی          نیههازی سههیری

                               بنیهاد ایهن اسهتراتژی بهر تکنولهوژی    .                              نوآوری مورد توجهه خهاص قهرار گرفهت                بود که استراتژی 

                                                                           استوار اسهت و دسهتیابی بهه سهود سرشهار و پیشهرفت ههای پرشهتابم از جملهه پیامهدهای آن 

                       هههای زیههر برخههوردار باشههدم                                     اسههتراتژی نههوآوری در محیطههی کههه از ویژگی   .   شههود        محسههوب می

       گسههترش      سههرعت    بههه         بتواننههد    کههه      هههایی     بازار      وجههود  –       نشههیند:                شههود و بههه بههار می        شههکوفا می

      وجههود  –   .     کیفیههت    نههه      باشههد       معطههوف      کمیههت    بههه         توجهشههان    کههه          مشههتریانی      وجههود  –   .     یابنههد

                                        ن کههه دسههتیابی بههه موفقیههت در ارههر نههوآوری در   ایهه    بههر        اعتقههاد  –       هزینههه  ک    و        فههراوان       منههابع

  –   .   شههود                 هههای تولیههد سههنتی می                                         محصههوالتم باعههث جبههران خمههودگی و حرکههت بطرههی روش

      اینهک     امها   .       بیندیشهد      فهروش        افهزایش    بهه      کنهدم     فکهر    ها     هزینهه      کاهش    به      آنکه    از     پیش        مدیریت

                     المللهی را عمیقها و بهه                 م فضهای تجهارت بین5970     دههه      نفتهی       بحهران   .   اسهت       گذشته       دوران    آن

                           هههای شههرایط جدیههد عبارتنههد از:              بدینسههان ویژگی   .                     ناپذیریم عههو  کههرده اسههت         رههور برگشههت

         تجهیههزات   و       ابههزار    حههد    از     بههیش        قابلیههت  –     کههار   و       انههرژی       مههوادم     های     هزینههه      سههریع        افههزایش  –

     هههای    ارزش  –      راکههد    یهها     شههده     اشبا           بازارهههای    در    ها    شههرکت      میههان         فزاینههده       رقابههت  –       تولیههد

    بههه      نیههاز  –   .  تر                               آنههان نسههبت بههه کیفیههت بیشههتر و دقیههن            ن و انترههار      کنندگا    مصههرف            تغییریافتههه

     امهها   .  تر    ایین پهه      سههطحی    در    سههر    سربه      نقطههه    بههه      نیههاز  –   .    جدیههد        محصههوالت    تر    سههریع       معرفههی

   و      کننههد  می       تاییههد    را        نههوآوری          اسههتراتژی      هنههوز        مههدیران    از        بسههیاری          تغییههراتم     ایههن        علیههرر 

   در    .     ورزنههد                 ن جدیههدم امتنهها  می    دورا    بهها       مناسههب     های        اسههتراتژی       اجههرای   و       تبیههین    بههه      نسههبت

                                                                های فزاینهده منههابعم رقابهت شههدید بههرای جلهب نرههر مشهتری از رریههن افههزایش           مهورد هزینههه

                  های مشهتری و ارا هه                                            تولیهد محصهوالت بها عنایهت بهه انترهارات و درخواسهت               کیفیتم نیهاز بهه 

    امها    .   اند                                                                   خدمات با سرعت بیشتر نسهبت بهه گذشهتهم هشهدارها و عالیه  بسهیاری وجهود داشهته

  «       ناگهههان »          های مدیههدم                                                 های رربههی پهه  از نادیههده گههرفتن ایههن هشههدارها بههرای مههدت    شههرکت

        در فضهای    .    شهوند                     دی بهرای آنهها محسهوب می                      های ژاپنهی رقبهای نیرومنه           اند که شهرکت       دریافته

                              هههام مسههتلزم پرداخههت بهههایی سههنگین                                               رقههابتی امههروزم تههاخیر در بکههارگیری آخههرین تکنولوژی

                             هههای بهبودیافتههه مههدیریت پرداخههت                                          بهههایی کههه بایههد بههرای تههاخیر در بکههار بههردن روش   .   اسههت

        ایزن کههه            بههرداری از کهه                                 بهها ایههن وجههود مههدیریت رربههی بههرای بهره   .                    شههودم کمتههر از آن نیسههت

  و    .   دهههد                                شههودم رربههت چنههدانی از خههود نشههان نمی                  های ژاپنههی اعمههال می         توسههط شههرکت

                                 داننهد کهه اعمهال اسهتراتژی کهایزن بهه                                           بارتر این که بسیاری از مهدیران رربهی حتهی نمی   اسف



  

 

   .            آمیزشهان باشهد         ههای رقابت                                توانهد بهتهرین یهاور آنهان در فعالیت             پهذیر اسهت و می           راحتی امکان

    های                                           اسهتراتژی تفهو  و رلبهه بهر مسهایل مربهوط بهه سهال  -            این اسهتراتژی                  کتاب حاضر در باب

              های موفههن نشههان     شههرکت   .                        بههه رشههته تحریههر درآمههده اسههت  -          و پهه  از آن  5990  م 5980

                                 تواننههد پههذیرای تغییههرات باشههند و بهها                                        انههد کههه بهها برخههورداری از مههدیریت مناسههبم می    داده

    های                  بههرهمین اسههاسم شههرکت   .                        آیههدم دسههت و پنجههه نههرم کننههد                     مسههایلی کههه بعضهها پههیش می

                                                                  اند بهها اسههتفاده از اسههتراتژی کههایزنم محصههوالت رقههابتی را بهها موفقیههت کامههل              ژاپنههی توانسههته

                       اندرکاران امههور تجههارت و              بسههیاری از دسههت   .                                  رراحههی و تولیههد کننههد و بفههروش برسههانند

       ههها دسههت                  اند بههه ایههن موفقیت                ههها چگونههه توانسههته     ژاپنی »          پرسههند کههه:             ها در رههرب می    شههرکت

                                                               ولههی دانشههمندانی کههه در پههی یههافتن پاسهه  سههوال فههو  هسههتندم بنابههه دالیلههی   «    نههدا   یاب

         ههها را در                                    بسههیاری از کارشناسههان دالیههل ایههن موفقیت   .   انههد                              اسههتراتژی کههایزن را نادیههده گرفته

                              کننههد و تنههها معههدودی از آنههان بههه                                       عوامههل فرهنگههیم اجتمههاعی و سیاسههی جسههتجو می

                                     ل گذشهته مهورد اسهتفاده مهدیران ایهن کشهور                                 های مدیریت ژاپنی که در رهول سهی سها   روش

                                       دههد کهه چهرا بهرای رلبهه بهر مسهایل مربهوط بهه                 این کتهاب نشهان می   .   اند                 بوده استم پرداخته

                    گونهههه حیهههاتیم ضهههروری و                           م اعمهههال اسهههتراتژی کهههایزن این5990  و   5980    های    سهههال

    عنهی                                                            البته باید خاررنشهان سهاخت کهه ایهن همهه تاکیهد بهر کهایزن بهه ایهن م   .       االجراست   الزم

                           بلکهه سهخن در ایهن اسهت کهه اگهر    .                               تواند و یها بایهد کنهار گذاشهته شهود                 نیست که نوآوری می

                                                                        قههرار باشههد شههرکت یهها سههازمانی در شههرایط کنههونی بقههای خههود را حفههظ کنههد و پیشههرفت و 

                    بسهیاری از مقهاالتی کهه    .                                                          رشد داشته باشد بایهد هه  از کهایزن و هه  از نهوآوری اسهتفاده کنهد

                       آینههدم فقههط بههه سههردرگمی و                             ریت ژاپنههی بههه رشههته تحریههر درمی                     ایههن روزههها پیرامههون مههدی

                                   کارشناسههان و دانشههمندانم در بیههان رمههز    .       افزاینههد                            ارتشههاش فکههری خواننههدگان خههود می

                انهد و ارلهب چنهین                       های شخصهی را دخالهت داده                                    موفقیت مهدیریت ژاپنهی تفسهیرها و برداشهت

                    مههدیریت ژاپنههی نههاممکن                                                کننههد کههه در رههربم دسههتیابی بههه موفقیههت از راه اعمههال        القهها می

                                        گونههه مقههاالت نیههز بههه سههردرگمی و ارتشههاش فکههری                           واژگههان مههورد اسههتفاده در این   .   اسههت

                 وری و لغهات دیگههری                                      درسههت اسهت کههه واژگهانی همچههون کیفیهتم بهههره   .      انجامهد         بیشهتری می

                                                                    از ایههن دسههتم بههرای متخصصههین واضههح و گویهها هسههتند ولههی باعههث ابهههام و سههردرگمی 

                                                     نویسهنده قصهد آن را نهدارد کهه مطالهب ارا هه شهده توسهط سهایر    .  ند  شهو                   خوانندگان ناآشنا می

                                                      کههایزن شههالوده اساسههی فلسههفه مههدیریت ژاپنههی بههرای دسههتیابی بههه    .                   نویسههندگان را رد کنههد

                       بههار بهها واژه کههایزن آشههنا                             گونههه کههه افههرادی کههه بههرای اولین            بدینسههان همان   .    هاسههت      بهترین

      کننهدم                            رای مطالعهات آتهی خهود تلقهی می                                           شوندم آن را به مثابهه بنیهاد محکه  و اسهتواری به  می

               ای خواهنهد یافهت                    انهدم کهایزن را مقولهه                                            مدیرانی هه  کهه بهه مطالعهه مهدیریت ژاپنهی پرداخته



  

 

 

                                                                            که بسهیاری از مشهاهدات و نرهرات مجهزا و جهدای از هه  نویسهندگان مختلهف را بها یکهدیگر 

        لکردهههای        ههها و عم             بسههیاری از روش   .   کنههد                 ای منسههج  ایجههاد می            زنههد و مجموعههه        پیونههد می

                                     ههای خهوب مهدیریت هسهتندم بها موفقیهت قهرین                                     مدیریت ژاپنی تنها بهه ایهن دلیهل کهه روش

                                               ههها بهها فرهنههگ بسههیار انههدی اسههت و فقههدان تعصههب و نفههوذ                  ارتبههاط ایههن موفقیت   .     گردنههد  می

                                   تواننهد در جاههای دیگهر نیهز بها موفقیهت      هها می                  نمایاند کهه ایهن روش                   مورر فرهنگی چنین می

     شوند    ه می                   اجرا شوندم کما اینک

                           مدیریت ژاپنی از منظری دیگر 

                                                                              کارکنان ژاپنی ارلب زیاد مایل نیسهتند کهه رهرر و برنامهه ههای سهطور بهاالی رهبهری را بهه 

                                                                             خارر ترس از ایجاد تعار  رد کنند و لذا بهه شهدت متقاعهد مهی شهوند کهه بها گهروه تصهمی  

  .                گیر همخوانی کنند

                           اتخههاذ مههی شههود و سههس  بههه سههایر                                             در شههرکتهای ژاپنههی رالههب تصههمیمها در راس سههازمان 

  .                    قسمتها تحمیل می گردد

                                                                            برای یک کارمند ژاپنی بسهیار انهدوه بهار خواههد بهود کهه چیهزی بهرخالف آنچهه مهدیر ارشهد 

                                       یهک کارمنهد سهاده ژاپنهی در مقابهل مهدیر خهود  .                                       وی در جایگاه باالتری می داندم ا ههار کنهد 

                         انههدازهای منفههی مههدیریت          یکههی از چشهه   .                                       نمههی ایسههتد و بهها او رودررو مخالفههت نمههی کنههد

  .                          ژاپنی نرام استخدامی آن است

                                                                       ارتقههای مبتنههی بههر ارشههدیت در سههازمانهای ژاپنههی قبههل از هرچیههز بههه رشههد نسههل جدیههد 

  .                            کارکنان ک  تعهد منجر شده است

                                  سههاعت در روز کههار مههی کردنههد امههروز بههه   52                                     ژاپنههی هههای جههوانی کههه اجدادشههان مشههتاقانه 

  .                     ر کوتاهتر داشته باشند                              دنبال مشارلی هستند که ساعات کا

  .                                                                   مدیریت ژاپنی اکنون می رود که به رور موشکافانه مورد انتقاد قرار گیرد

 

 ادامه دارد...



  

 

 وقتی بدن ویتامین کم می آورد
 

                    چندان ش یع نیست ام   K  و E                    اگرچه هابور ویت می 

                                                 وارضی از هابور ای  رو ویت می  رر موارری هه ای  

 .       شده است                         هابور، شدید ب شد، گزارش

                                            ب شگ ه خبرنگ ران: ویتک می  هک  نقکش حیک تی بکرای 

                                               سالمت انس ن راشته و وجور آنه  رر بدن برای ارامکه 

                                           بق  الز  و ضکروری اسکت. ویتک می  هک  بکه رو گکروه 

                                                                               تقسید می شوند؛ برخی مح و  رر آب و برخی مح و  رر چربکی هسکتند. از طرفکی بهتکری  راه 

                                                         نوع و تع ر  رر برن مه غذایی و استف ره من سب از تاک   گکروه                                رری فت ای  ترهیب ت موثر ر  یت ت

                                                                                      ه یی غذایی به ویژه میوه ه  و سبزیع ت است. هابور ویت می  ه  رر بدن،  الئد متف وتی ایعک ر 

                                                                                  می هند هه گ هی بسی ر خفیف و گ هی خطرن ک و غیرق بل جبران است. از ای  رو می تکوان بکه 

                                                         ی هابور، ب  توجه به نوع هر ویت می  رر نق ط خ صکی از بکدن        نم نه ه .                     نقش حی تی آنه  پی برر

 .            ظ هر می شوند

 A        ویتامین 
                                                                         رر هبد ذخیره می شور و هابور آن رر مدت زم ن هوت ه،   رضه ای ایع ر نای هنکد  A         ویت می  

                                                                                   چون هبد رر مواقع ضروری مق ریر زی ری از آن را برای اسکتف ره بکدن آزار مکی هنکد. برخکی از 

                                                                          مثل اختالالت جذب و اسه   چرب ب    می شوند، هبد نتواند میکزان هک فی از ایک          بیا ری ه

                                                                                   ویت می  راجذب هرره و رر نتیعه فرر رچ ر  الئای از هابور ای  ویت می  می شکور. ایک   الئکد 

                                                                                   ب رت اند از اختال  رر بین یی و شب هوری، اختال  ب روری به ویژه رر جنس مذهر، سق  خکور 

 .                         نی و اختال  رر سیستد ایانی             به خور، هد خو

 D        ویتامین
                                                                      توس  نور خورشید رر بدن س خته می شور و رر من طقی هه نور خورشید هاتکر بکه    D        ویت می  

                                                                                   زمی  می ت بد، هابور ای  ویت می  بیمتر مم هده می شور و ب   الئای مثل پوهی اسکتخوان رر 

                           هند. براسک س آخکری  تحقیقک ت،                                                       بزرگس الن و نرمی استخوان رر هوره ن رر ح   رشد بروز می

                                                                                  ای  ویت می  رر پیمگیری از ابتال به افسررگی و برخی از سرط ن ه  موثر است. هاچنکی  نقکش 

 .                                                                   رر پیمگیری از ابکتال بکه بیاک ری ا  اس هکد از ریگکر نتک یج ایک  تحقیقک ت اسکت D        ویت می 

 

 



  

 

 

 K  و E        ویتامین
                               رضکی از هابکور ایک  رو ویتک می  رر                        چندان ش یع نیسکت امک   وا K  و E                    اگرچه هابور ویت می 

                                                                                  موارری هه ای  هابور، شدید ب شد، گزارش شده است. ای  نم نه هک   بک رت انکد از اخکتال  رر 

                     هد می توان بکه اخکتالالت  E                                                       انعق ر خور و شکستگی ه ی استخوانی. ررخصو  هابور ویت می 

 .                                  صبی،  ضالنی و تولید مثل اش ره هرر

 B                 ویتامین های گروه

                                                                اهایت ب الیی رر حفظ انرژی بدن رارند ام  ای  ویتک می  رر بکدن ذخیکره  B         ه ی گروه         ویت می 

 B                  تنه  ویت می  گروه B12                                                              نای شور و ت می  آن از طریق موارغذایی ضروری است. البته ویت می 

           س   بکوره و    6   ت     5                                                               محسوب می شور هه رارای ذخ یر هبدی برای ت می  نی زه ی بدن به مدت   

 .                                      ه خواران مط ق، هابور آن به چمد می خورر           تنه  رر گی 

 B1        ویتامین
                                                                      ی  تی می  از آن رسته ویت می  ه یی اسکت هکه هابکور آن رر بکدن بک  نمک نه هک ی B1         ویت می  

                                                                                ظ هری رر پوست هاراه است. ای  ویت می  نقش بسی ر مهای رر تولید انکرژی ن شکی از مصکرف 

                                           توان به بی اشته یی، ه هش وزن و  الئد ق بی و                                              غذاه  رر بدن رارر. از ریگر  الئد هابور آن می

 .               صبی اش ره هرر

 B2        ویتامین
                                                                             ترس ی  حس سیت نسبت به نور )فتوفوبی (، سوزش، خ رش و اش  ریزش چمد، ه هش شف فیت 

        اسکت. رر  B2                                                                          بین یی و ررر و سوزش لب ه  و زب ن از جا ه مهد تری  نم نه ه ی هابور ویت می 

                                                      ت می  ب ال ب شد، بروز ممکالتی مثکل شکک ف و تکرک خکوررگی لکب،                       مواقعی هه شدت هابور وی

                                                                             شک ف رر پوست گوشه ره ن و شق ق گوشه لب هک ، ضک یع ت پوسکتی، زبک ن متکور  ارغکوانی و 

 .                                                    افزایش رشد مویر  ه ی اطراف قرنیه چمد نیز ریده می شور

 B3        ویتامین
         مبکتال شکده  B3             ابکور ویتک می                                                          وقتی ای   الئد را رر بدن خور مم هده هررید، امک ن رارر به ه

                                                                              ب شید: ضعف  ضالنی، بی اشته یی و سوء ه ضاه و ضک یع ت پوسکتی. ایک  هابکور بک  تغییکرات 

                                                                               پوستی نیز بروز می هند به ای  ترتیب هه نواحی از پوسکت هکه رر معکرض نکور آفتک ب هسکتند 

          یکزی هننکده                                                                         )رست ه ، ب زو، گررن و پ ه ( رچ ر ترک خوررگی، تیرگی رنگ و ررم تیت پوسته ر

                                                                               خواهندشد. حتی گ هی هابور نی سی  سیستد  صبی را هد ررگیر می هند هه اغ کب بک  نمک نه 

                                                                              ه یی مثل گیعی و منگی، الته ب  صبی و تغییرات رستگ ه گوارش به شککل تحریک  پکذیری و 

 .                                             الته ب غم ی مخ طی ره ن و لوله گوارش هاراه است

 



  

 

 B6        ویتامین
                                              شته و هابور آن موجب ممکالت پوستی و  صکبی رر فکرر                   رر بدن نقش مهای را   B6        ویت می  

                                                                                    می شور و زم نی هه بدن فرر ای  ویت می  را به میزان ه فی ذخیره نکرره ب شکد، رچک ر  الئاکی 

                                                                                 م نند ضعف، بی خوابی، نوروپ تی محیطی، الته ب زب ن، التهک ب حفکره رهک ن و اخکتال  ایانکی 

                                   رر ررازمدت می تواند فرر را مبتال به   B6     ت می                                           س ولی خواهدشد. ش ید تععب هنید ام  هابور وی

                                                                                  بیا ری صرع هند. البته خوشبخت نه ررم ن ب  پیریدوهسی  ی  پیریدوهس   فسف ت هاک  هننکده 

 .   است

     فوال 

                                                        منعر به بروز هد خونی رر بدن شده و بررسی ه  نم ن مکی رهنکد  B9                      هابور فوالت ی  ویت می 

                                             ب رراری می تواند جنی  را به نق ی  سیسکتد  صکبی                                     هه  د  مصرف ای   نصر حی تی رر روران 

                                                                                 مبتال هند، زیرا رر صورت بروز ای  هابور هنگ   ب رراری، لوله  صبی جنکی  بکه صکورت ه مکل 

                                  ب  ای  حس ب توجه بکه مصکرف هک فی ایک   .                                        تمکیل نای شور و سالمت جنی  به خطر می افتد

 .   است                                                      ویت می  رر تا   خ ند ه  به ویژه رر سنی  ب روری ضروری

 B12        ویتامین
                                          ایع ر   رضه هد خونی است هه های  امر زمینکه  B12                                  یکی از  وارض مهد  د  مصرف ویت می 

                                                                                  س ز بروز ممکالت  صبی و استرس ه ی مزم  را نیز فراهد می هند. بدنیست بدانید بی حک لی و 

 .                                                                خستگی زوررس رر افرار می تواند یکی از رالیل هابور ای  ویت می  ب شد

 C        ویتامین

                     بدن ت ن را رفع هنید،  C                            اگر می خواهید هابور ویت می 

                                                سراغ مصرف ترهیب ت طبیعی ح وی ای  ویت می  برویکد، 

                                                    زیرا هابور ای  ویت می  نه تنهک  شکا  را مکدا  بکه انکواع 

                                               سرم خوررگی رچ ر می هند ب که ماک  است به بیا ری 

   از  C                                          اسکوربوت هد مبتال شوید. هاچنی  حذف ویت می 

                           روز حتی رر صورت اشب ع بورن     01            رار س لد طی        رژید اف

                                                                                ذخ یر آن رر بدن،  الئد هابور را تمدید می هند. بزرگس الن مبتال به اسکوربوت ماکک  اسکت 

                                                                                رچ ر تور  و خونریزی لثه، از رست رارن رندان، خواب آلورگی، خسکتگی، رررهک ی مف صکل رر 

                             ت کف شکوند. از ریگکر  الئکد هابکور                                                   پ ه ، تح یل  ضالنی، ض یع ت پوستی و تغییرات روانکی مخ

                                                                        می توان به خونریزی زیرپوستی، پیچ خوررگی شدید موه ، ررر مف صکل، تکور  لثکه،  C        ویت می 

                                                                                   افسررگی، سندرو  شوگرن )نو ی اختال  الته بی مزم  و وابسته به رستگ ه ایانی( تب و تنگکی 

 .             نفس اش ره هرر
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