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کلمات کلیدی :اسصیبثی ػولکشد ،هذلّبی ػشآهذی ،تؼبلیٍ ،احذّبی کبسی

 -1مقدمٍ

ثغَس کلیً ،ظبم ّبی اسصیبثی ػولکشد اثضاس هَسد اػتفبدُ ثشای ًظبست ٍ ثشًبهِسیضی فؼبلیتّبی ػبصهبى ّؼتٌذ .ایي ػیؼتن ّب خْت اصالح ٍ
ثشٍص کشدى توبهی ٍخَُ ػبصهبى دس خْت تحمك اّذاف ػبصهبى اػتفبدُ هیؿًَذ .دس حَصُ ّبی اسصیبثی ػولکشد ٍ تؼبلی ػبصهبًی ،چبسچَة ّبی
هتفبٍت ثب سٍیکشدّب ٍ ػغَح ػولکشد هَسد اسصیبثی هتفبٍتی هؼشفی ؿذُ اًذ کِ ثشخی اص آىّب ًیض دس ػبصهبى ّبی کـَس هب ًیض ،سایح ّؼتٌذ .اهب
گبّی اٍلبت هذیشاى دس ثشخی اص ػبصهبى ّب ثِ دلیل ایدبد حغ سلبثت ٍ ّوچٌیي ػَق افشاد ثِ ػوت ثْجَد ٍ پیـشفتّبی گشٍّی ٍ تیوی،
توبیل ثِ اسصیبثی دس اًذاصُ ٍاحذ کبسی داسًذ .دس ثشسػی پظٍّؾ ّب ٍ تحمیمبت صَست گشفتِ ،کوتش هذلی یبفت ؿذ کِ ثتَاًذ دس دسٍى ػبصهبى ٍ
خ بسج اص ثؼذ فشدی کبسکٌبى ،ثِ اسصیبثی ػولکشد آًبى دس ػغح گشٍُ ٍ یب ٍاحذ کبسی ثپشداصد ٍ تشخیحب هذل ّبی هؼشفی ؿذُ ثِ اسصیبثی ٍ هذیشیت
ػولکشد دس دٍ ػغح فشدی یب ػبصهبًی پشداختِاًذ .ثِ ّویي هٌظَس دس ایي پظٍّؾ ،ثشای اٍلیي ثبس دس ایشاى ٍ خْبى ،هذلی خبهغ ثشای اسصیبثی
ػولکشد ٍاحذّبی کبسی ثب ًگبُ ثِ ضشٍسیبت ،هحذٍدیت ّب ٍ هلضٍهبت هَسد ًیبص یك ػیؼتن هذیشیت ػولکشد ،اسایِ ؿذُ اػت.

 -2متد ي ريش َا
دس ثشخی هَالغ هذیشاى ػبصهبى ّب توبیل ثِ اسصیبثی ٍاحذّبی کبسی ػبصهبىِ خَد داسًذ .اص عشفی اکثش هذل ّبی هذیشیت ػولکشد
هبًٌذ کبست اهتیبصی هتَاصى ) 1(BSCػوذتب داسای سٍیکشدی اػتشاتظی هحَسًذ؛ ایي دس حبلی اػت کِ هوکي اػت ثکبسگیشی آى ّب دس
ػبصهبى ّبیی کِ فبلذ اػتشاتظی ثَدُ ٍ یب اػتشاتظی دس آى ّب ثِ خَثی تؼوین ًیبفتِ اػت ،لبثل پیبدُ ػبصی ًجبؿذ .ثِ ّویي دلیل ،ثب
تَخِ ثِ کؼت ًظشات خجشگبى ٍ ّوچٌیي هغبلؼِ ٍ ثشسػی ٍػیغ هتَى ػلوی ٍ پظٍّؾ ّبی صَست گشفتِ ؿذُ دس ایي حَصُ،
گضیٌِّبی هختلفی ثشای اسصیبثی ٍاحذّبی کبسی دس ًظش گشفتِ ؿذ ،کِ دس اداهِ ثِ تـشیح آًْب پشداختِ ؿذُ اػت.
یکی اص سٍؽ ّبی اسصیبثی ػولکشد ٍاحذّبی کبسی ،هی تَاًذ خوغ اهتیبص اسصیبثی ّش یك اص اػضبی آى ٍاحذ کبسی ثبؿذ کِ اص
عشیك سٍؽ ّبی اسصؿیبثی ػولکشد کبسکٌبى 2لبثل دػتشػی اػت .لغؼب ایي سٍؽ هیتَاًذ داسای ضؼف اػبػی ثبؿذ .صیشا دس ثؼیبسی
اص هَاسد کبسکٌبى دس ػغح فشدی ثِ ٍظبیف خَد ػول کشدُ اًذ اهب دس اًدبم ثشخی اص فؼبلیت ّب یب فشآیٌذّبیی کِ هؼتلضم اًدبم آى ّب
دس هفَْم گشٍُ ٍ یب تین اػت ،ضؼیف ثَدُ ٍ تَاًبیی تحمك اّذاف هشثَعِ سا ًذاؿتِ اًذ.
یکی دیگش اص گضیٌِ ّبیی کِ ثشای اسصیبثی ٍاحذّبی کبسی هی تَاًؼت هَسد اػتفبدُ لشاس گیشد ،هذلْبی اسصیبثی ػولکشد ّؼتٌذ.
ایي هذل ّب ػوذتب ،تٌْب ثِ اسصیبثی ًتبیح هیپشداصدًذ .ایي دس حبلی اػت کِ دس ػیي اسصیبثی هی ثبیؼت ًؼجت ثِ تَاًوٌذػبصی ٍاحذّب
ٍ افشاد ًیض تَخِ کبفی ؿَد .اص ایي سٍ ،تصوین گشفتِ ؿذ تب ثشای عشاحی یك هذل خبهغ ثشای اسصیبثی ٍاحذّبی کبسی اص هذل ّبی
ػشآهذی اػتفبدُ ؿَد.
اص دیگش سٍؽ ّبی اسصیبثی ػولکشد ٍاحذّبی کبسی ،اػتفبدُ اص هذل تؼبلی ػبصهبًی  EFQMاػت .ثکبسگیشی هؼتمین ایي هذل
ًیض ،کیفیت خَثی ثِ ّوشاُ ًخَاّذ داؿت صیشا اػبػب هذل ػشآهذی ػبصهبى  EFQM3لبثل اػتفبدُ دس داهٌِ ػبصهبى ثَدُ ٍ کلیِ
اصَل ٍ هؼیبسّب ٍ صیشهؼیبسّبی هَخَد ثب ًگبُ ثِ هفَْم ػبصهبى ٍ ًِ ٍاحذ ػبصهبًی تؼشیف ؿذُ اًذّ .وچٌیي ،هوکي اػت فؼبلیت
ّبی ٍاحذّبی کبسی اص خٌغ پشٍطُ ای ثبؿٌذ؛ ایي دس حبلی اػت کِ دس هذل  EFQMتوشکض هـخصی ثش فشآیٌذّبی پشٍطُ ای ٍخَد
ًذاسد.
 -1-2طراحی مدل پیشىُادی
تَاًوٌذی هذل  EFQMدس اسصیبثی ػبصهبى ٍ ّوچٌیي ًگبُ ّوِ خبًجِ آى ثِ هفبّین اصلی هذیشیت کیفیت ٍ ،تَخِ ایي هذل ثِ
تَاًوٌذػبصّب (ٍ ًِ صشفب ثِ ًتبیح اسصیبثی) هب سا ثش آى داؿت تب ػؼی کٌین اص ایي هذل ثِ ػٌَاى یك الگَ دس هذل پیـٌْبدی اػتفبدُ
کشدُ ٍ ثب تغییش ثشخی اص هؼیبس ّبی آى ثشای اػتفبدُ دس هفَْم ٍاحذ کبسی ،آى سا لبثل اػتفبدُ ًوبیین.
اص هذل ّبی اسصیبثی ػولکشد ؿٌبختِ ؿذُ ی دیگشی کِ دس هذل پیـٌْبدی هَسد اػتفبدُ لشاس گشفت ،هذل هٌـَس ػولکشد 4اػت.
ًگبُ ٍیظُ ایي هذل ثِ هَضَػبتی هبًٌذ فشآیٌذّب ٍ لبثلیت ّبی ػبصهبى ٍ توشکض آًْب ثش صیش ػبخت ّب تَاًؼت خْت تؼشیف ٍ
ثؼتشػبصی لبثلیت پیـشفت ٍاحذّبی کبسی کوك ؿبیبًی ًوبیذ .هذل ّبی اسصیبثی ػولکشد ،هذل ّبی ػشآهذی ٍ هذل ّبی ثلَؽ
دیگشی ثشای عشاحی هذل پیـٌْبدی هَسد اػتفبدُ لشاس گشفتٌذ کِ اص خولِ آًْب هی تَاى ثِ هذل ثلَؽ لبثلیت یکپبسچِ ،5هذل
پشػـٌبهِ ػولکشد ٍاحذ ( ، 6)UPQپشیٌغ ٍ72غیشُ اؿبسُ کشد.
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ًْبیتب هذل پیـٌْبدی ثشای ػشآهذی ٍاحذّبی کبسی ،ؿبهل دٍ ثخؾ اصلی تَاًوٌذػبصّب (دس حشف ً ٍ )Wتبیح (دس حشف  )Eدس
 8هؼیبس ثِ صَستی کِ دس ؿکل (ً )1وبیؾ دادُ ؿذُ اػت ،عشاحی گشدیذ .اخضای هشثَط ثِ ثخؾ تَاًوٌذػبصّبی هذل ػشآهذی
ٍاحذّبی کبسی ؿبهل  4ثخؾ ثَدُ کِ ػجبستٌذ اص -1 :سّجشی ٍ ّوشاػتبیی  -2کبسکٌبى ٍ فضبی کبسی  -3هٌبثغ  -4فشآیٌذّب ٍ
پشٍطُّب ٍ اخضای هشثَط ثِ ثخؾ ًتبیح ًیض ػجبستٌذ اصً -1 :تبیح فشآیٌذّب ٍ پشٍطُّب ً -2تبیح هذیشاى ٍ کبسکٌبى ً -3تبیح هـتشیبى
(داخلی ٍ خبسخی) ً -4تبیح خبهؼِ ٍ تبهیي کٌٌذگبىّ .وچٌیي ،ثِ هٌظَس اػتجبسػٌدی هذل پیـٌْبدی ،اخضای اصلی آى ثِ خجشگبى
ٍ صبحتًظشاى ایي حَصُ اسایِ گشدیذ ٍ پغ اص کؼت ًظشات ایـبى عشاحی هذل ًْبیی گشدیذ.

شکل .1مدل سرآمدی ياحدَای کاری ()WE

الصم ثِ رکش اػت کِ ثشای اعویٌبى اص اخشا ٍ پیبدُػبصیِ صحیح هذل ػشآهذی ٍاحذّبی کبسی ( ،)WEتیوی هتـکل اص
صبحتًظشاى دس ؿشکت ساُآّي تحت ػٌَاى «کویتِ ساّجشی» تـکیل ٍ دسخَاػتّبی ٍاحذّبی هتمبضی ٍ هتوبیل ثشای ؿشکت دس
اٍلیي اسصیبثی ٍاحذّبی کبسی ساُ آّي هَسد ثشسػی لشاس گشفت .دس اداهِ ،ػِ ٍاحذ ثؼٌَاى پبیلَت ثشای اسصیبثی اٍلیِ اًتخبة ؿذًذ کِ
دس ًْبیت ،ثؼذ اص اسصیبثی ّبی اٍلیِ ثش اػبع هذل  ٍ WEاسائِ ًتبیح ،هذل هزکَس تبییذ ٍ هَسد لجَل هؼئَلیي ٍ هذیشاى ثشای اسصیبثی
ٍاحذّبی کبسی لشاس گشفت.
 -3وتیجٍ گیری
ثب تَخِ ثِ پیچیذگی ،تٌَع ٍ تفبٍت ثیي هحیظ ّبی کؼت ٍ کبس اهشٍصی ،ثشای اسصیبثی ٍ هذیشیت ػولکشد ػبصهبى
ًویتَاى صشفب ثِ ؿبخص ّب ٍ هؼیبسّبی هبلی ثؼٌذُ ًوَد .هذل ّبی اسصیبثی ػولکشد ػٌتی ،صشفب ثب توشکض ثش اسصیبثی
ػولکشدً ،تَاًؼتٌذ ثِ خَثی دس ایدبد هـبسکت ّوگبًی دس ػبصهبى هَثش ٍالغ گشدًذ .اص ایي سٍ ،دس هذل ّبی خذیذ اسصیبثی
ػولکشد تالؽ ؿذُ تب ػالٍُ ثش دس ًظش گشفتي ًتبیح هَضَػبت هَسد اسصیبثی ،ثِ تَاًوٌذػبصی افشاد لجل اص سػیذى ثِ ایي
ًتبیح ًیض ،اّویت دادُ ؿَد .ایي هَضَع کبهال دس هذل ّبی ػشآهذی ػبصهبى (اص خولِ هذل ػشآهذی  )EFQMلبثل
هـبّذُ اػت .ثب ایي حبل ،دس ثشسػی پظٍّؾ ّب ٍ تحمیمبت صَست گشفتِ ،کوتش هذلی یبفت ؿذ کِ ثتَاًذ دس دسٍى ػبصهبى
ثِ اسصیبثی ػولکشد کبسکٌبى دس ػغح گشٍُ ٍ یب ٍاحذ کبسی ثپشداصد .ثِ ّویي دلیل دس ایي پظٍّؾ تالؽ گشدیذ تب ثب تَخِ ثِ
هحذٍدیت ّب ٍ ضشٍست ّبی هَسد ًیبص یك ػیؼتن هذیشیت ػولکشد ،هذلی خبهغ ثشای اسصیبثی ػولکشد ٍاحذّبی کبسی اسایِ
ؿَد .آلتشًبتیَّبی هختلف دس لؼوت هتذ ٍ سٍؽ همبلِ تـشیح گشدیذ ٍ دلیل غیش لبثل اػتفبدُ ثَدى ّش یك اص آًْب ثیبى
C. Bentley, Prince2: a practical handbook. Routledge, 2010
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ؿذ .اخضای اصلی هذل پیـٌْبدی (تحت ػٌَاى هذل  )WEثِ خجشگبى ٍ صبحت ًظشاى ایي حَصُ پیـٌْبد ٍ دس اداهِ هذل
پیـٌْبدی ثب الْبم اص هذل ػشآهذی  ٍ EFQMاػتفبدُ اص هذلّبی دیگشی ًظیش هذل هٌـَس ػولکشد ،هذل ثلَؽ لبثلیت
یکپبسچِ ٍ غیشُ عشاحی گشدیذ .دس ًْبیت هذل  WEثشای خوؼی اص هذیشاى ٍ هؼئَلیي ریشثظ دس ساُ آّي خوَْسی اػالهی
ایشاى اسایِ ٍ ثصَست پبیلَت ثشای ػِ اداسُ کل اخشا گشدیذ.

