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چكیده
تٛا٘بیی تهٛض آ٘چ ٝو ٝاحتٕبال اتفبق ذٛاٞس افتبز (آیٙسٜپػٞٚی) ،یىی اظ ٚیػٌیٞبی ثؿیبض ٔ ٟٓیه ش ٗٞتدبضی ضلبثتی ٔیثبقسٔ .فْٟٛ
آیٙس ٜپػٞٚی اؾتطاتػیه ز ٚخٙج ٝانّی زاضز ،زضن آ٘چٞ ٝؿت ٚ ،پیفثیٙی آیٙس .ٜتهٕیٌٓیطی ٔبٞیت ثط٘بٔٝضیعی اؾت  ٚثب ٔطبِؼٝ
ٔتغیطٞبی زض٘ٚی  ٚثیط٘ٚی ،ثٙٔ ٝظٛض ا٘تربة ضا ٜضؾیسٖ اظ ٚضغ ٔٛخٛز ثٔ ٝطّٛة ا٘دبْ ٔیقٛزِ .صا اؾبؼ فطایٙس ثط٘بٔٝضیعی اؾتطاتػیه
زض ٔجب٘ی ٘ظطیٔ ،طبِؼٔ ٝتغیطٞبی زض٘ٚی  ٚثیط٘ٚی زض قطایط فؼّی اؾت .چٙیٗ ضٚیىطزی ثٔ ٝؼٙی ا٘تربة ضا ٜضؾیسٖ ثٞ ٝسف زض آیٙس،ٜ
ثط اؾبؼ قطایطی اؾت و ٝزض حبَ حبضط ٚخٛز زاضزٚ .اضح اؾت و ٝقطایط فؼّی اؾتٕطاض ٘رٛاٙٞس یبفت .اظ ایٗض ٚؾبظٔبٖٞب ثب ثط٘بٔٞٝبی
اؾتطاتػیىی ضٚثطٞ ٚؿتٙس و ٝزائٕب ٔٙؿٛخ ٔیق٘ٛس .آیٙسٜپػٞٚی اؾتطاتػیه ٔیتٛا٘س ثب پیفثیٙی ٚضؼیت زض٘ٚی  ٚثیط٘ٚی آتی ،و ٝثؿتط
اؾتطاتػی ؾبظٔبٖ اؾت ،ثط ذالف ضٚیىطز ایؿتبی ٔٛخٛز زض ٔت ٖٛؾٙتیٔ ،ؿیطی اؾتطاتػیه  ٚپٛیب تطؾیٓ ٕ٘بیسٔ .ؿیطی و ٝحبالت ٚ
قطایط ٔرتّف آتی ضا زض ٘ظط ٌطفت ٝاؾت .زض ایٗ ٔمبِ ٝضٕٗ ثطضؾی ٔجب٘ی ٘ظطی  ٚتئٛضیٞبی ٔطتجط ثب چٍٍ٘ٛی اضتجبط آیٙسٜپػٞٚی ثب
فطایٙس ٔسیطیت اؾتطاتػیه ٔ ٚسیطیت ٘ٛآٚضی ،فطایٙسٞبیی و ٝطی آٖ آیٙسٜپػٞٚی ٔٙدط ث ٝذّك اضظـ ٔیقٛز اضائٔ ٝیٍطز٘س .ؾپؽ ازثیبت
ٔطثٛط ث ٝآیٙس ٜپػٞٚی اؾتطاتػیه اضائ ٝقس ٚ ٜثب ثیبٖ ػٛأُ وّیسی ٔٛفمیت آیٙسٜپػٞٚی قطوتیٔ ،سِی ٔفٟٔٛی اظ ٘مف ایٗ ػٛأُ زض
ٔٛفمیت ؾبظٔبٖ ث ٝزؾت ٔیآیس.
واشههای كلیدی :آیٙسٜپػٞٚی ،ثط٘بٔ ٝضیعی اؾتطاتػیهٔ ،سیطیت اؾتطاتػیهٔ ،سیطیت ٘ٛآٚضی ،ذّك اضظـ

 -1مقدمه
اٌطچ ٝػالل ٝث ٝآیٙسٜپػٞٚی اؾتطاتػیه زض حبَ افعایف اؾت ،اخطای ایٗ ؾیؿتٓٞب زض ؾبظٔبٖٞب ٔحسٚز ثبلی ٔب٘س ٜاؾت .ایٗ
أط ٔی تٛا٘س ث ٝزِیُ تطزیس زضثبض ٜثبظٌكت ؾطٔبیٌٝصاضی ،یب ػسْ اطٕیٙبٖ زض ٔٛضز ایدبز اضظـ اظ فؼبِیتٞبی آیٙسٜپػٞٚی
اؾتطاتػیه ثبقس .اظ اٚاذط ز 0891 ٝٞوّٕ ٝآیٙسٜپػٞٚی 3ثطای تٛنیف فؼبِیتٞبی اطالع ضؾب٘ی ث ٝتهٕیٌٓیط٘سٌبٖ یب ثٟجٛز
زازٜٞب زضثبض ٜآیٙس ٜثّٙسٔست یه ؾبظٔبٖ ث ٝوبض ضفت ٝاؾتٔ .بوطیساویؽ (ٔ )4112یٍٛیس٘" :مف آیٙسٜپػٞٚی ایٗ اؾت وٝ
ثطای ٔسیطاٖ وؿت  ٚوبض  ٚؾیبؾتٌصاضاٖ زِٚتی ضاٜٞبی زیسٖ آیٙس ٜضا ثب زیسٌبٞی ٔتفبٚت  ٚزضن وبُٔ اظ ٔفبٞیٓ اضائ ٝوٙس.
یب ٕٞب٘طٛض و ٝتؿٛوبؼ  ٚقفطز ( )4112ػٛٙاٖ ٔیوٙٙس :آیٙسٜپػٞٚی تٛا٘بیی زیسٖ تحٛالت ،لجُ اظ ایٗ و ٝث ٝض٘ٚس تجسیُ
ق٘ٛس ،قٙبؾبیی اٍِٞٛب لجُ اظ ایٗ و ٝظبٞط ق٘ٛس  ٚزضن ٚیػٌیٞبی خطیبٖٞبی اختٕبػی و ٝث ٝاحتٕبَ ظیبز زض آیٙس ٜتبثیطٌصاض
ذٛاٞس ثٛزٔ ،یثبقس.

ٛ٘ -* ٚ 0یؿٙسٔ ٜؿئ :َٛوبضقٙبؾی اضقس ٔسیطیت اخطایی ،زا٘كىس ٜالتهبزٔ ،سیطیت  ٚحؿبثساضی ،زا٘كٍب ٜیعز
 -4زوتطی ٔسیطیت ثبظضٌب٘ی ،اؾتبزیبض ٔسیطیت ثبظضٌب٘ی ،زا٘كىس ٜالتهبزٔ ،سیطیت  ٚحؿبثساضی ،زا٘كٍب ٜیعز
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ٞسف ایٗ ٔمبِ ٝثطضؾی ٔجب٘ی ٘ظطی  ٚتئٛضیٞبی ٔطتجط ثب اضتجبط آیٙسٜپػٞٚی  ٚفطایٙس ثط٘بٔٝضیعی ٕٞ ٚچٙیٗ ثطضؾی
فطایٙسٞبیی و ٝطی آٖ آیٙسٜپػٞٚی ٔٙدط ث ٝذّك اضظـ ٔیقٛزٔ ،یثبقس .ایٗ ٔجحث ٛٙٞظ ٔج ٟٓاؾت .ث ٝػٛٙاٖ ٔثبَ اؾالتط
( ) 0881زضثبض ٜذّك ٍٟ٘ ٚساضی یه زیسٌب ٜآیٙس ٜثب ویفیتٙٔ ،ؿدٓ  ٚػّٕی  ٚاؾتفبز ٜاظ پیفثیٙیٞبی ٘بقی اظ ضٚـٞبی
ٔفیس ؾبظٔب٘ی ثحث ٔیوٙس .تؿٛوبؼ  ٚقفطز ( )4112ثط زضن  ٚتفؿیط تغییطات ث ٝػٛٙاٖ ٘تبیح زِرٛا ٜپیف ثیٙی اؾتطتػیه
تبویس زاض٘س .ض٘ٚی ( )4101پیكٟٙبز ٔیوٙس و ٝپیفثیٙی اؾتطاتػیه ثبیس ثط٘بٔٝضیعی اؾتطاتػیه ضا پكتیجب٘ی وٙس .ثٙبثطایٗ،
آیٙسٜپػٞٚی اؾتطاتػیه ث ٝاحتٕبَ ظیبز زض قطوتٞبی ثعضي اظ ططق ٌ٘ٛبٌ٘ٛی ایدبز اضظـ ٔیوٙس.
زض ایٗ ٔمبِ ،ٝثب ثطضؾی ازثیبت ٔطثٛط ث ٝپیفثیٙی اؾتطاتػیهٔ ،سیطیت اؾتطاتػیه ٔ ٚسیطیت ٘ٛآٚضی ،ؾ ٟٓآیٙسٜپػٞٚی
اؾتطاتػیه زض ایدبز اضظـ ثطای ؾبظٔبٖٞب ٔكرم ٔیٌطزز .ؾپؽ ازثیبت ٔطثٛط ث ٝآیٙسٜپػٞٚی اؾتطاتػیه اضائ ٝقس ٚ ٜثب ثیبٖ
ػٛأُ وّیسی ٔٛفمیت آیٙسٜپػٞٚی قطوتیٔ ،سِی ٔفٟٔٛی اظ ٘مف ایٗ ػٛأُ زض ٔٛفمیت ؾبظٔبٖٞب ث ٝزؾت ٔیآیس.
 -1مرور ادبیات
آیٙسٜپػٞٚی ث " ٝتٛا٘بیی تهٛض وطزٖ آ٘چ ٝاحتٕبال اتفبق ذٛاٞس افتبز  ٚث ٝفطز اخبظٔ ٜی زٞس تب ثطای وٕه ث ٝآٖ یب خٌّٛیطی اظ
پیكطفت آٖ ػُٕ وٙس" اقبض ٜزاضز .زض اضتجبط ثب ٔسیطیت اؾتطاتػیهٔ ،ف" ْٟٛآیٙسٜپػٞٚی" ثطای اِٚیٗ ثبض تٛؾط ٚایتٟس ٔؼطفی
قس .ا ٚث ٝطٛض لطغ اظٟبض زاقت و ٝآیٙسٜپػٞٚی اؾتطاتػیه اظ ٚیػٌیٞبی ثؿیبض ٔ ٟٓش ٗٞتدبضی ضلبثتی ٔی ثبقس
( .)Whitehead, 1993ثٙبثطایٗ ٔف ْٟٛآیٙسٜپػٞٚی اؾتطاتػیه ز ٚخٙج ٝانّی زاضز ،زضن  ٚپیفثیٙی آیٙس ،ٜؤ ٝی تٛا٘س ثب
ٔمبیؿٔ ٝف ْٟٛآیٙسٜپػٞٚی ثب پیفثیٙی 0ثٟتط ٘كبٖ زاز ٜقٛز.
ٔطبِؼبت آیٙسٔ ٜیتٛا٘س ؾ ٝقىُ ث ٝذٛز ثٍیطز .زضخ ٝأ ،َٚیتٛا٘س آیٙس ٜضا پیفثیٙی وٙس أب ٔطّمب ٞیچ وبضی زض ٔٛضز آٖ
ا٘دبْ ٕ٘یزٞس .زضخ ٝزٔ ،ْٚیتٛا٘س آیٙس ٜضا پیفثیٙی وٙس  ٚآٔبزٌی ثطای اؾتفبز ٜاظ تحٛالت لبثُ پیفثیٙی ضا زاقت ٝثبقس ٚ
زضخ ٝؾٔ ،ْٛیتٛا٘س آیٙس ٜضا پیف ثیٙی وٙس  ٚالسأبتی خٟت تبثیط ثط آٖ ث ٝطٛض ٔطّٛة ا٘دبْ زٞس .آیٙسٜپػٞٚی ثٛ٘ ٝع زٚ ْٚ
ؾٔ ْٛطبِؼبت آیٙسٔ ٜطثٛط اؾت ،زض حبِی و ٝپیفثیٙی ثب ٘ٛع ا َٚآٖ ؾط  ٚوبض زاضزٚ .ایتٟس ایٗ ز ٚقىُ پیفثیٙی ضا زض
آیٙس ٜپػٞٚی پیكٟٙبز زاز  ٚثیبٖ وطز و ٝپیفثیٙی تحٛالت آیٙس ،ٜؾبظٔبٖٞبی وؿت  ٚوبض ٔٛفك ضا اظ ٘بٔٛفك خسا ٔیؿبظز
(.)Reid and Zyglidopoulos, 2004
قٛاضتع ( )0880آیٙس ٜپػٞٚی ضا "ٙٞط زیسٌب ٜثّٙس" ٔی٘بٔس .اؾالتط ( )0888آیٙسٜپػٞٚی اؾتطاتػیه ضا تٛا٘بیی ذّك ٍٟ٘ ٚساضی
یه زیسٌب ٜض ٚث ٝخّٛی ثب ویفیتٙٔ ،ؿدٓ  ٚوبضثطزی  ٚاؾتفبز ٜاظ ثیٙفٞبی ث ٝزؾت آٔس ٜاظ ضٚـٞبی ٔفیس ؾبظٔب٘ی ٔی-
زا٘س .وبؾتب٘عٔ )4112( ٚؼتمس اؾت و ٝتٛؾؼ ٝآیٙسٜپػٞٚی اؾتطاتػیه ،یه فطایٙس یبزٌیطی اؾت و ٝثبالتطیٗ إٞیت ضا زض
تٛا٘بیی قطوت ثطای ٘ٛآٚضی ث ٝطٛض ٔؿتٕط زاضز٘ .یف  ٚزاٞیٓ ( )4112آیٙس ٜپػٞٚی قطوتی ضا "ٔطبِؼبت آیٙس ٜثطای وؿت ٚ
وبض" تؼطیف ٔیوٙٙس ٔ ٚتصوط ٔیق٘ٛس و ٝآیٙسٜپػٞٚی قطوتی ٕٞیك ٝضٚی ایٗ ؾٛاَ ٔتٕطوع ٔیقٛز و ٝچٍ ٝ٘ٛؾبظٔبٖٞب ضا
ثطای آیٙس ٜآٔبز ٜؾبظیٓ .آٖٞب ثیبٖ ٔیوٙٙس و ٝآیٙسٜپػٞٚی قطوتی ،تهٕیٌٓیطی اؾتطاتػیه ضا فطأ ٓٞیوٙس ،ضلبثت آیٙس ٜضا
حفظ وطز ٚ ٜلبثّیت ٞبی یبزٌیطی ٛ٘ ٚآٚضی ضا افعایف ٔیزٞس .وب٘ٛی ( )4112اؾتسالَ ٔیوٙس ؤ ٝسَٞبی ثط٘بٔٝضیعی
اؾتطاتػیه ؾٙتی ٕ٘ی تٛا٘ٙس ثب پیچیسٌی ،ػسْ لطؼیت  ٚتغییطات ؾطیغ زض ٔحیط ذبضخی وٙبض ثیبیس ٚ .ی ٔسَ ٞبی ؾٙتی ضا
ث ٝػٛٙاٖ یه فطایٙس ٔ 3طحّ ٝای تؼطیف ٔیوٙس :تفىط اؾتطاتػیه (تطویت  ٚثطضؾی أىب٘بت ٌ ٚعیٞٝٙب) ،تهٕیٌٓیطی
اؾتطاتػیه (ا٘تربة  ٚتٙظیٓ خٟتٞب)  ٚثط٘بٔٝضیعی اؾتطاتػیه (ا٘دبْ السأبت) .ضٚـٞب  ٚضٚیىطزٞبی آیٙسٜپػٞٚیٔ ،مسٔٝای
ثطای تفىط اؾتطاتػیه اؾت .ثط٘بٔٝضیعی اؾتطاتػیه یه ٔطحّ ٝاخطایی ثطای آیٙسٜپػٞٚی ث ٝقٕبض ٔیطٚز .ثٙبثطایٗ آیٙسٜپػٞٚی
خبیٍعیٗ ثط٘بٔ ٝضیعی اؾتطاتػیه ٘یؿت ثّىٔ ٝحتٛای آٖ ضا و ٝزض آٖ اؾتطاتػی تسٚیٗ ،ثط٘بٔٝضیعی  ٚاخطا ٔیكٛز ،غٙی ٔیؿبظز
(.)Daft & Weick, 1984
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زض قىُ ٔ 0سَ زفت ٚ ٚن 0ثب ػٛٙاٖ " ؾبظٔبٖٞب ث ٝػٛٙاٖ ؾیؿتٓٞبی تفؿیط" اضائ ٝقس ٜاؾت .ثب تٛخ ٝث ٝایٗ ٔسَ ٔیتٛاٖ
ٌفت ؾبظٔبٖٞب ث ٝخٕغآٚضی  ٚپبیف اطالػبت ٔحیط ٔیپطزاظ٘س  ٚثسیٗ ٚؾیّٔ ٝحیط ذٛز ضا زضن ٔیوٙٙس (ٔطحّ :0 ٝپبیف ٚ
خٕغ آٚضی زاز ،)ٜؾپؽ آ٘چ ٝضا یبفت ٝا٘س ث ٝپیبٔسٞبی ؾبظٔب٘ی تطخٕ ٝوطز ٚ ٜضٕٗ تفؿیط زازٜٞب ،ث ٝپیفثیٙی ٚضؼیت آتی
ٔحیط ثب اؾتفبز ٜاظ اطالػبت ٚضؼیت فؼّی ٔیپطزاظ٘س (ٔطحّ :4 ٝتفؿیط زازٜٞب)  ٚؾپؽ ثب اؾتفبز ٜاظ یبزٌیطی ،پبؾدٞب ضا ثط
اؾبؼ زیسٌب ٜذٛز زض ٔحیط تٛؾؼ ٝزاز ٚ ٜزض ػُٕ اؾتطاتػیٞب ضا ثب پیفثیٙیٞبی نٛضت ٌطفت ٝزض ٔطحّ ٝلجُ ا٘طجبق ٔی-
زٙٞس.

قىُ ٔ .0سَ زفت ٚ ٚن "ؾبظٔبٖٞب ث ٝػٛٙاٖ ؾیؿتٓٞبی تفؿیط ()Daft & Weick, 1984

 -2آیندهپصوهی و خلق ارزش
زض ایٗ ثرف زض ظٔی ٝٙچٍٍ٘ٛی ایدبز ذّك اضظـ تٛؾط آیٙسٜپػٞٚی زض ؾبظٔبٖ ،ؾ ٝزیسٌب ٜآیٙسٜپػٞٚی اؾتطاتػیهٔ ،سیطیت
اؾتطاتػیه ٔ ٚسیطیت ٘ٛآٚضی ضا ثطضؾی ٔیوٙیٓ.
 -3-1دیدگاه پیص بینی استراتصیک
آ٘ؿف ( )0833ثیبٖ ٔی وٙس و ٝچٍ ٝ٘ٛخ ُٟشاتی قطوتٞب زضثبض ٜتغییطات زض ٔحیط اغّت ٔٛخت اظ زؾت زازٖ فطنتٞب ٚ
قىؿت زض پبؾد ث ٝتٟسیسات ٔیٌطزز .قطوتی ؤ ٝرطةٞبی ثبِم ٜٛوؿت  ٚوبض ذٛز ضا قٙبؾبیی وطز ٚ ٜث ٝزضؾتی تفؿیط
وٙس ،زض ٔٛلؼیت ذٛثی ثطای پبؾد زازٖ ث ٝایٗ تغییطات ٔیثبقس ٔ ٚی تٛا٘س ضلبثت ذٛز ضا حفظ  ٚحتی تٛؾؼ ٝزٞس .اِٚیٗ
ٚظیف ٝآیٙسٜپػٞٚی اؾتطاتػیه ،تٛؾؼٔ ٝىب٘یعْٞبیی ثطای وٕه ث ٝقطوتٞب ثطای تكریم ایٗ ؾیٍٙبَٞب ،تفؿیط آٖٞب  ٚاضائٝ
پبؾد ث ٝآٖٞب ٔی ثبقس .ثٙبثطایٗ اِٚیٗ اضظـ ثبِم ٜٛایدبز قس ٜتٛؾط آیٙسٜپػٞٚی ػجبضت اؾت اظ" :ث ٝزؾت آٚضزٖ ثیٙف زضثبضٜ

تغییطات زض ٔحیط"
ٔطبِؼبت ٘كبٖ زاز ٜاؾت و ٝقطوتٞب اغّت پبیف ٔحیطی ذٛز ضا ث ٝطٛض ٌؿتطزٜای زض یه ٘بحیٔ ٝتٕطوع ٔیوٙٙس ،زض
حبِیى ٝتٛخ ٝوبفی ثٙٔ ٝبطك زیٍط ٘ساض٘س .ثٙٔ ٝظٛض انالح ایٗ ٔكىُٔ ،سیطیت اضقس ثبیس ث ٝز٘جبَ ثطای ثٟتطیٗ ضا ٜثطضؾی
ٔحیط ثبقس ٕٞ ٚچٙیٗ ثطضؾی ٔٙبطك زیٍط ضا تكٛیك وٙس .زض آیٙسٜپػٞٚی اؾتطاتػیه ثطای حه َٛاطٕیٙبٖ اظ ٔحسٚز ٜپبیف
اطالػبت ،ثب اؾتفبز ٜاظ تیٓٞبی چٙس ضقت ٝای ،ضیؿه اثتال ثٔ ٝكطف قسٖ ثط یه ٔٛضٛع یب تفؿیط غّط تغییطات وبٞف ٔییبثس
( .)Penrose, 1954ثٙبثطایٗ زٔٚیٗ اضظـ ثبِم ٜٛػجبضت اؾت اظ" :وٕه ث ٝوبٞف ػسْ لطؼیت (ث ٝػٛٙاٖ ٔثبَ اظ ططیك

قٙبؾبیی اذتالفبت)"
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زیسٌبٔ ٜجتٙی ثط ٔٙبثغ ٔسیطیت اؾتطاتػیه ثطای زضن ایٙى ٝچٍ ٝ٘ٛقطوتٞب ٔعیت ضلبثتی ضا ثسؾت آٚضز ٚ ٜحفظ ٔیوٙٙس
ثىبض ٔی ضٚز .زض ایٗ پػٞٚف ٔعیت ضلبثتی ،ث ٝػٛٙاٖ ثؿتٝای اظ ٔٙبثغ (افطاز ،فطایٙسٞب ،قیٜٞٛب  )...ٚو ٝزض ٔمبیؿ ٝثب ٔٙبثغ زیٍط
قطوتٞب ثطای یه قطوت ٔٙحهط ث ٝفطز ٞؿتٙس زض ٘ظط ٌطفتٔ ٝیقٛز ( .)Van der Heidjen, 2005اذیطا پیكٟٙبز قسٜ
اؾت و ٝزض ٔحیطٞبی پٛیب قطوت ٞب ثبیس لبزض ث ٝتدسیس پٛضتفِٛیٛی ٔٙبثغ اؾتطاتػیه ذٛز ثبقٙس .ض٘ٚس وّی زض  2فبظ تٛضیح
زاز ٜقس ٜاؾت .0 :خؿتد ٚ ٛا٘تربة ٔٙبثغ خسیس  .4تهٕیٓ ٌیطی ثطای تهٛیت آٟ٘ب  .3پیىط ثٙسی  ٚاؾتمطاض  .2پیبز ٜؾبظی.
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ثط اؾبؼ زیسٌبٔ ٜسیطیت اؾتطاتػیه ٘مف آیٙسٜپػٞٚی ،ا٘تربة  ٚتهٕیٌٓیطی زضؾت ٔٙبثغ اؾتطاتػیه آتی خٟت قىٌُیطی
ٔعیت ضلبثتی آتی ؾبظٔبٖ ٔیثبقس .آیٙسٜپػٞٚی ثب پكتیجب٘ی اظ ٞط ٔ 2طحّٙٔ ،ٝدط ث ٝافعایف تٙبؾت تىبّٔی قطوت ٔیٌطزز.
یىی اظ ضٚـ ٞبی تفؿیط تغییطات ٔ ٚسَ ٚاثؿتٍی ثیٗ ػٛأُ ٔتؼسز ،ضٚـ ؾٙبضی ٛاؾت .ؾٙبضیٔ ٛیتٛا٘س ث ٝتٛا٘بیی ٔسیطیت زض
تهٕیٕبت آیٙسٌٜطا  ٚپیىطثٙسی  ٚثىبضٌیطی ٔٙبثغ اؾتطاتػیه قطوتٞب وٕه وٙس .ثٙبثطایٗ ایٗ ضٚـ ،فبظٞبی ؾ ٚ ْٛچٟبضْ
فطایٙسٞبی لبثّیتٞبی قطوتٞبی پٛیب ضا پكتیجب٘ی ٔیوٙسٞ .یدٗ ( )4112تبویس وطز ٜاؾت و ٝؾٙبضیٞٛب ثبیس ث ٝػٛٙاٖ اثعاضی
ثطای ایدبز  ٚقطٚع ٌفتٍٞٛبی اؾتطاتػیه زض ؾبظٔبٖ زضن ٌطز٘س" .ایٗ تدطث ٗٔ ٝاؾت و ٝؾٙبضیٞٛب ثٟتطیٗ ظثبٖ ثطای
ٌفتٍٛی اؾتطاتػیه زض ؾبظٔبٖ ٞؿتٙس ظیطا آٖٞب اخبظ ٜثطٚظ زیسٌبٜٞبی ٔتفبٚت ضا ٔی زٙٞس أب ٕٞچٙیٗ افطاز ضا زض ٔٛضز زضن
ٔكتطوی اظ ٚضؼیت ٌطز ٔ ٓٞیآٚض٘س  ٚتهٕیٌٓیطی ضا ٍٙٞبٔی و ٝظٔبٖ ػُٕ فطا ضؾیس ٜاؾت ٕٔىٗ ٔی ؾبظ٘س".
ؾ ٟٓاضظـ آیٙس ٜپػٞٚی اؾتطاتػیه ،زض ٔف ْٟٛیه ٌفتٍٛی اؾتطاتػیه ،ایٗ اؾت و ٝ٘ ٝتٟٙب ث ٝاقتطانٌصاضی ضا تكٛیك وٙس،
ثّىٔ ٝسَٞبی شٙٞی قطوت ضا ث ٝچبِف ٔیوكس  ٚاظ ایٗ ططیك قطوت ٔیتٛا٘س ٘مبط وٛض ضا زض ثطضؾی ٔحیط  ٚآیٙس ٜاظ ثیٗ
ثجطز .فطایٙس آیٙس ٜپػٞٚی اؾتطاتػیه ٘ ٝتٟٙب ث ٝیبزٌیطی ؾبظٔب٘ی وٕه ٔی وٙس ،ثّى ٝذٛز یه فطایٙس یبزٌیطی اؾت .ثٙبثطایٗ
ٔب اظ آیٙسٜپػٞٚی اؾتطاتػیه ا٘تظبض زاضیٓ تب ث ٝذّك اضظـ اظ ایٗ ططیك وٕه وٙس" :پطٚضـ ٌفتٍ ٛزضثبض ٜاؾتطاتػی وّی"
ثطای یه قطوت تٟٙب وبفی ٘یؿت و ٝتغییطات ضا زضن وٙس  ٚیه اؾتطاتػی ثطای ٔمبِ ٝثب آٖ تٛؾؼ ٝزٞس ،ثّى ٝثبیس لبزض ثٝ
ا٘طجبق ثب تغییطات ثبقس .آیٙسٜپػٞٚی اؾتطاتػیه ثبیس ٔسَٞبی شٙٞی ضا ث ٝچبِف ثىكس  ٚثٔ ٝسیطیت زض وبض ثب فطضیبت ث ٝخبی
ػدّ ٝثطای ضؾیسٖ ث ٝاخٕبع ثط اؾبؼ ٔسَ ٞبی شٙٞی ث ٝاقتطان ٌصاقت ٝقس ٚ( ٜث ٝطٛض ثبِم٘ ٜٛبزضؾت) وٕه وٙس .آیٙس-ٜ
پػٞٚی زض ٔٛاضزی و ٝیه قطوت ثب یه ٔحیط ٘بٔطٕئٗ ضٚثطٚؾت ثؿیبض اثطثرف اؾت .ث ٝػٛٙاٖ ٔثبَ ٔٛلؼیت ٚضٚز ث ٝیه
ثبظاض خغطافیبی خسیس ،یه تغیی ط ٘بپیٛؾت ٝاؾت ظیطا قطوت ثب ػسْ لطؼیت زض ٔٛضز ثؿیبضی اظ ػٛأُ ٔٛثط ثط ػّٕیبت وؿت ٚ
وبض ذٛز زض آیٙس ٜض ٚث ٝضٔ ٚیثبقس .ثٙبثطایٗ ؾ ٟٓاضظـ ثبِم ٜٛآیٙسٜپػٞٚی اؾتطاتػیه زض ایٗ ٔٛضز ػجبضت اؾت اظ" :حٕبیت اظ

تطجیك قطوت زض ٍٙٞبْ ٔٛاخ ٟٝثب ػسْ لطؼیت"
ؾى ٖٛیه قطوت ثعضي ٘تید ٚ ٝپیبٔس پیچیسٌی ؾبظٔب٘فٚ ،اثؿتٍی فؼبِیتٞب٘ ٚ ،یبظ ث ٓٞ ٝتطاظ وطزٖ ٔكٛق ٞب ،اٍ٘یعـ،
وٙتطَ ٕٞ ٚبٍٙٞی ٔیثبقس .یىی اظ ٘تبیح قىؿت زض ٔسیطیت ایٗ پیچیسٌی ٔی تٛا٘س ایٗ ثبقس ؤ ٝسیطاٖ ٔیب٘ی ث ٝپیطٚی اظ
زؾتٛضاِؼُٕٞبی ؾیؿتٓٞبی پبزاـ لسیٕی ازأٔ ٝیزٙٞس  ٚزض ٘تید ٝاظ تغییط اؾتطاتػیه ،خٌّٛیطی ٔی وٙٙس .تؼسازی اظ
ضٚـٞب زض زاذُ ٔدٕٛػ ٝآیٙسٜپػٞٚی اؾتطاتػیه ٚخٛز زاض٘س ؤ ٝی تٛا٘ٙس ٚاثؿتٍی ثیٗ السأبت ضا پكتیجب٘ی وٙٙس ،آٖ ٞب ضا
ٔسَ وٙٙس  ٚؾیؿتٓ ٞبیی ذّك وٙٙس وٛٔ ٝلؼیتٞبی آیٙس ٜیب ثط٘بٔ ٝوبضضا ٝٞضا ٔٙؼىؽ وٙٙس .وبضضا ٝٞث ٝیه ضٚـ ا٘تربثی
ثطای ثط٘بٔٝضیعی حطوت ث ٝؾٕت ٔٛلؼیت آیٙس ٜتجسیُ قس ٜاؾت .ایٗ ضٚـ ،ث ٝػٛٙاٖ اثعاضی ثطای ٕٞبٍٙٞی تحمیك  ٚتٛؾؼٚ ٝ
ثرفٞبی ثبظاضیبثی ٔیثبقس .وبضضإٞ ٝٞچٙیٗ ثطای ٕٞبٍٙٞی ثیٗ اؾتطاتػی قطوتی  ٚتىِٛٛٙغیىیٚ ،ضٚز ث ٝػطنٞ ٝبی وؿت
 ٚوبض خسیس  ٚثط٘بٔٝضیعی ٔدسز اؾتطاتػیه ظٔیٞ ٝٙبی وؿت  ٚوبض ثىبض ٔی ضٚز .ثٙبثطایٗ ضٚـٞب  ٚفؼبِیتٞبی آیٙسٜپػٞٚی
ٔی تٛا٘س ثٚ ٝظبیف ثط٘بٔٝضیعی ٕٞ ٚبٍٙٞی ثرفٞبی ٔرتّف  ٚػّٕیبت آٖٞب وٕه وٙس .آیٙسٜپػٞٚی ثب اضائ ٝؾٙبضیٞٛبیی زض
ٔٛضز ٔٛلؼیتٞبی آیٙس ،ٜایدبز ٌفتٕبٖ اؾتطاتػیه  ٚتطؾیٓ وبضضا ٝٞث ٝذّك اضظـ اظ ایٗ ططیك وٕه ٔیوٙس" :ثٟجٛز
ٕٞبٍٙٞی اٞساف وؿت  ٚوبض"
یىی زیٍط اظ ؾ ٟٓاضظـ ثبِم ٜٛآیٙسٜپػٞٚی اؾتطاتػیه ٔطثٛط ثٌ ٝؿتطـ زأ ٝٙپیكٟٙبزٞبی زضن قس ٚ ٜزض ٘ظط ٌطفتٗ
زیسٌبٜٞبی ٔرتّف ثٙٔ ٝظٛض ا٘دبْ ا٘تربةٞبی اؾتطاتػیه ثٟتط ٔیثبقس .زض ایٗ ضاثط٘ ،ٝكبٖ زاز ٜقس ٜاؾت و ٝتهٕیٌٓیطی
اغّت تٛؾط ػمال٘یت ٔحسٚز نٛضت ٔیٌیطز  ٚتالـ ٚیػ ٜای ثطای خٌّٛیطی اظ اثطات ٔٙفی ٔب٘ٙس فىط ٌطٞٚی (یؼٙی تٕبیُ ثٝ
ز٘جبَ ٔٛافمت ث ٝخبی ثطضؾی تٕبْ ضاٜحُٞبی ٕٔىٗ) ٘یبظ اؾت .ثب ایٗ حبَ ،ثطذی قٛاٞس ٘كبٖ ٔی زٞس و ٝث ٝػٛٙاٖ ٔثبَ
تحّیُ ؾٙبضیٔ ٛی تٛا٘س زأ ٝٙػٛأُ تبثیط ٌصاض زضن قس ٜتٛؾط ٔسیطیت اضقس ضا ٌؿتطـ زٞس  ٚثٙبثطایٗ اثطثركی تهٕیٓ-
ٌیطی اؾتطاتػیه ضا افعایف زٞس ( .)Ruff, 2006ثٙبثطایٗ اظ فؼبِیت ٞبی آیٙسٜپػٞٚی اؾتطاتػیه ا٘تظبض ٔی ضٚز تب ثتٛا٘س اظ ایٗ
ططیك ث ٝایدبز اضظـ وٕه وٙس" :ایدبز تٛا٘بیی اتربش زیسٌبٟٞبی خبیٍعیٗ"
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اؾتسالَ قس ٜاؾت و ٝفطایٙس آیٙس ٜپػٞٚی اؾتطاتػیه ٔی تٛا٘س ث ٝػٛٙاٖ تطویت ذاللیت ٛ٘ ٚآٚضی تٛنیف قٛز .ثٙبثطایٗ
خؿتد ٛثطای ؾیٍٙبَٞبی ضؼیف ٔ ٓٞیتٛا٘س ث ٝػٛٙاٖ خؿتد ٛثطای ٘ٛآٚضی خسیس تّمی قٛزٔ .طبِؼبت ٔٛضزی ٘كبٖ زازٜا٘س
و ٝآیٙسٜپػٞٚی اؾتطاتػیه ٔی تٛا٘س تٛؾؼٔ ٝحه َٛخسیس ضا اظ  3ططیك پكتیجب٘ی وٙس .0 :ثطضؾی ظٔیٞ ٝٙبی ٘ٛآٚضی خسیس .4
قٙبؾبیی ٘ٛآٚضیٞبی ٚػس ٜزاز ٜقس .3 ٜث ٝچبِف وكیسٖ تحمیمبت  ٚتیٓٞبی تٛؾؼ ٝاظ ططیك فطایٙس تٛؾؼٔ ٝحه َٛخسیس
( .)Ruff, 2006ثٙبثطایٗ یىی زیٍط اظ ؾ ٟٓاضظـ ثبِم ٜٛایدبز قس ٜتٛؾط آیٙسٜپػٞٚی اؾتطاتػیه ػجبضت اؾت اظ" :وبٞف

ؾطح ػسْ لطؼیت زض پطٚغٜٞبی ".R&D
اٌطچ ٝثطضؾی تىِٛٛٙغیٞبی زض حبَ ظٟٛض یه فؼبِیت ضایح زض اوثط قطوتٞبؾت ،ثطضؾی ٘یبظٞبی آیٙسٔ ٜكتطیبٖ وٕتط قبیغ
اؾت .ثب ایٗ حبَ ،قطوتٞب ث ٝطٛض فعایٙسٜای ث ٝز٘جبَ ثطضؾی ظٔیٞٝٙبی خسیس ٘ٛآٚضی اظ ططیك تٕطوع ث ٝوكف ٘یبظٞبی
قٙبؾبیی ٘كسٔ ٜیثبقٙس .اظ آ٘دبیی و ٝخؿتد ٛثطای ٘یبظٞبی قٙبؾبیی ٘كسٔ ٜیتٛا٘س ث ٝػٛٙاٖ ثطضؾی ٘یبظٞبی زض حبَ ظٟٛض
یب آیٙس ٜزیس ٜقٛز ،ث ٝػٛٙاٖ یه ٚظیف ٝآیٙسٜپػٞٚی اؾتطاتػیه لّٕساز ٔیٌطز٘س .ثٙبثطایٗ اظ آیٙسٜپػٞٚی اؾتطاتػیه ا٘تظبض
ٔیضٚز تب اظ ایٗ ططیك ایدبز اضظـ وٕه وٙس" :افعایف زضن ٘یبظٞبی ٔكتطی"
قطوتٞب ٌعاضـ زازٜا٘س و ٝاظ آیٙسٜپػٞٚی اؾتطاتػیه ثطای قٙبؾبیی ٌطٜٞٚبی خسیس ٔكتطی چ ٝثطای ٔحهٛالت  ٚذسٔبت
فؼّی  ٚچ ٝثطای ٔحهٛالت  ٚذسٔبت آیٙس ٜاؾتفبز ٜوطزٜا٘س .ثٙبثطایٗ ؾ ٟٓآیٙسٜپػٞٚی اؾتطاتػیه زض ایدبز اضظـ ثطای
ؾبظٔبٖٞب ػجبضت اؾت اظ" :قٙبؾبیی ٔكتطیبٖ ثبِم"ٜٛ
ٌعاضـ قس ٜاؾت و ٝضٚـٞبی آیٙسٜپػٞٚی اؾتطاتػیه ثطای ثطضؾی ثبظاضٞبی خسیس ثبِم ٜٛیب ثسؾت آٚضزٖ زضن ثٟتط اظ
چٍٍ٘ٛی وبضوطز ثبظاضٞبی خسیس ثىبض ٔی ض٘ٚس .ایٗ أط ثطٛض ٚیػٔ ٜیتٛا٘س زض ٔٛلؼیت ٞبیی و ٝثبظاض  ٚنٙبیغ ٍٕٞطا ٞؿتٙس،
ثؿیبض ٔ ٟٓثبقس ،خبیی و ٝاثعاضی چ ٖٛقجىٞٝبی زیسٜثب٘ی ،ثطضؾی ثالزضً٘ تىِٛٛٙغی  ٚفطنتٞبی ثبظاض  ٚتحّیُ ؾٙبضیٛ
ٔیتٛا٘ٙس ث ٝذٛثی ثىبض ض٘ٚس .ثٙبثطایٗ ٌعاض ٜزیٍط ذّك اضظـ تٛؾط آیٙسٜپػٞٚی اؾتطاتػیه ػجبضت اؾت اظ " :افعایف زضن
ثبظاض" (.)Rohrbeck & Gemunden, 2011
ثب تٛخ ٝث٘ ٝمف ٔربِف آیٙسٜپػٞٚی اؾتطاتػیه (زض ث ٝچبِف وكیسٖ پطٚغٜٞبی ٘ٛآٚضی) ٘ظبضت ثط ضٚی ایٗ و ٝچٍ ٝ٘ٛپطٚغٜ
٘ٛآٚضی فؼّی ثب آیٙسٕٔ ٜىٗ  ٓٞتطاظ ثبقس ،ث ٝطٛض ٚیػ ٜای ٔ ٟٓاؾت .ث ٝػٛٙاٖ ٔثبَ پیف ثیٙی اؾتطاتػیه ٔی تٛا٘س ثطضؾی
وٙس و ٝچٍ ٝ٘ٛیه لبٌ٘ ٖٛصاضی خسیس یب یه تغییط زض فٙبٚضی غبِت زض یه نٙؼت ذبل احتٕبال ثط ٔٛفمیت پطٚغٜٞبی
٘ٛآٚضی فؼّی اثط ٔیٌصاضز ( ٓٞثطٛض ٔثجت ٙٔ ٓٞ ٚفی) ( .)Schacter et al, 2007ثٙبثطایٗ ؾ ٟٓاضظـ ایدبز قس ٜاظ ططیك
آیٙسٜپػٞٚی اؾتطاتػیه زض ایٗ ٔٛضٛع ػجبضت اؾت اظ" :قٙبؾبیی فطنت ٞب  ٚتٟسیسات زض ٔٛضز ٔحه َٛقطوت  ٚپٛضتفِٛیٛی

تىِٛٛٙغی"
 -3-4دیدگاه كلی
زض ؾطح وّی ٔیتٛاٖ اؾتسالَ وطز و ٝفطایٙس آیٙسٜپػٞٚی اؾتطاتػیه زض یه ؾبظٔبٖ ٕ٘ی تٛا٘س آیٙس ٜضا پیفثیٙی وٙس ثّىٝ
ٔیتٛا٘س ثطای آٖ آٔبز ٜقٛز .فطایٙسٞبی آیٙسٜپػٞٚی یه ؾبظٔبٖ ضا لبزض ٔی ؾبظز ٔحیط ذٛز ضا زضن وٙس  ٚؾیٍٙبَٞبی
ضؼیف تغییط یب حتی ض٘ٚسٞب ضا خؿتد ٛوٙس .اظ ٘ظط قٙبذتی ،فطایٙس آیٙسٜپػٞٚی ثبیس حبفظ ٝؾبظٔبٖ ضا زضثبض ٜآیٙس ٜافعایف
زٞسٔ .ف" ْٟٛحبفظ ٝآیٙس "ٜاذیطا تٛؾط قبتط ( )4111تبویس قس ٜاؾت و٘ ٝتیدٌ ٝیطی وطزٜا٘س ٔغع ا٘ؿبٖ لبزض ث ٝشذیطٜ
ػىؽ ٞبی ٔرتّف اظ آیٙس ٜاؾتٞ .ط چ ٝحبفظ ٝآیٙس ٜثیكتط شذیط ٜقٛز ،ثیكتط یه فطز پصیطای ؾیٍٙبَٞبی زضیبفتی اظ خٟبٖ
ذبضج ٔی ثبقس (.)Van der Heijden et al, 2002
ٞیدٗ ٕٞ ٚىبضاٖ ( )4114ثط إٞیت حبفظ ٝاظ آیٙس ٜثب تٛخ ٝث ٝفطایٙس ؾٙبضی ٛتبویس ٔیوٙٙس :زض ٚالغ ،فطایٙس ؾٙبضیٔ ٛسیطاٖ ضا
لبزض ٔی ؾبظز تب آیٙس ٜضا خّٛتط اظ ظٔبٖ زیس ٚ ٜتدطث ٝوٙٙس  ٚزض ٘تید ٝچیعی ضا و" ٝحبفظ "ٝآیٙس٘ ٜبٔیسٔ ٜی قٛز ذّك ٔی-
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وٙس .ؾپؽ ایٗ ثبظزیس اظ آیٙس ٜپیفثیٙی قس ٜث ٝیبز ٔیٔب٘س  ٚیه ٔبتطیؽ زض شٔ ٗٞسیطاٖ ذّك ٔیوٙس ٚیه ضإٙٞبی
٘بذٛزآٌب ٜثطای زضن ؾیٍٙبَٞبی ٔحیطی زض حبَ ظٟٛض  ٚپبؾد ث ٝآٖ ٞب اضائٔ ٝیزٞس ( .)Reibnitz, 2006آیٙسٜپػٞٚی
اؾتطاتػیه ٔیتٛا٘س ثب اضبف ٝوطزٖ حبفظ ٝآیٙس ٜث ٝیه ؾبظٔبٖ ثٔ ٝفٔ ْٟٛكبضوت زض یبزٌیطی ؾبظٔب٘ی وٕه وٙس .ثٙبثطایٗ
اضظـ ثبِم ٜٛثؼسی آیٙسٜپػٞٚی اؾتطاتػیه ثطاثط اؾت ثب" :تؿٟیُ یبزٌیطی ؾبظٔب٘ی"
ثب زض ٘ظط ٌطفتٗ ایٗ اؾتسالَ و ٝآیٙسٜپػٞٚی ٔیتٛا٘س حبفظ ٝآیٙس ٜضا ایدبز وٙس ،یب تهبٚیط شٙٞی ثؿبظز ،ا٘تظبض ٔیضٚز تب
آیٙسٜپػٞٚی اؾتطاتػیه فطایٙس لب٘غ وطزٖ زیٍط ؾبظٔبٖٞب یب شی ٘فؼبٖ ضا ثطای ذّك ایٗ آیٙس ،ٜپكتیجب٘ی وٙس .ثٙبثطایٗ اظ آیٙس-ٜ
پػٞٚی اؾتطاتػیه ا٘تظبض ٔی ضٚز ث ٝایدبز اضظـ اظ ایٗ ططیك وٕه وٙس" :تبثیط ٌصاقتٗ ثط زیٍطاٖ ثطای ذّك آیٙسٔ ٜطّٛة"
 -3عوامل كلیدی موفقیت در آیندهپصوهی استراتصیک
ػٛأُ ظیبزی زض ٔٛفمیت آیٙسٜپػٞٚی اؾتطاتػیه ٔٛثط ٔیثبقٙس .اؾالتط (ٔ )0881ؼتمس اؾت و ٝآیٙسٜپػٞٚی یه تٛا٘بیی شاتی
ا٘ؿب٘ی اؾت .اٌطچ ٝآیٙس ٜپػٞٚی ثٔ ٝست طٛال٘ی زض ؾطح اختٕبػی ث ٝنٛضت پطاوٙس ٜنٛضت ٌطفت ٝاؾت ،ثبیس اظ ططیك  2الیٝ
اظ ؾطح فطزی ث ٝؾطح اختٕبػی تٛؾؼ ٝپیسا وٙس تب ػّٕىطز آٖ زض ؾطح اختٕبػی افعایف یبثس .ایٗ ظطفیت ثبیس ثب زضن
زضؾتی اظ تٛا٘بییٞبی ا٘ؿب٘ی قطٚع قٛز ،ثب ٌفتٕبٖ ٔجتٙی ثط ٔفبٞیٓ آیٙسٜپػٞٚی تٛؾؼ ٝیبثس ،ثب اثعاض  ٚضٚـٞبی ٔٙبؾت ثبِغ
قس ٚ ٜثب ثط٘بٔٞٝبی وبضثطزی  ٚظٟٛض ث ٝػٛٙاٖ یه ظطفیت اختٕبػی لسضتٕٙس قٛز.
٘یف  ٚزاٞیٓ ٘یع ٟٔ 2بضت ضا ثطای ایدبز تٛا٘بیی آیٙسٜپػٞٚی زض قطوتٞب شوط وطزٜا٘سٟٔ .بضتٞبی ػٕٔٛی (ضٚـ قٙبذتی ٚ
ػّٕیبتی) ،ذاللیت (تٕطوع ثط ضٚی ٔؿبئُ ٔ ،ٟٓخصاة ٞ ٚیدبٖاٍ٘یع) ،اضتجبطبت (فطٚـ ایس ٜث ٝوبضوٙبٖ قطوت)ٕٞ ،ىبضی
(یه ضاثط ٔ ٚطٚج ثٛزٖ)  ٚتسا( ْٚفطایٙس ٔحٛضی  ٚتسا ْٚزض افطاز  ٚؾبذتبض) (.)Conway, 2005
ثطاؾبؼ یه اوتكبف ٔیسا٘ی یه ٔطبِؼٛٔ ٝضزی ،وبؾتب٘ع ٚازػب ٔیىٙس و ٝػٛأُ ٔٛفمیت ثطای تسٚیٗ آیٙسٜپػٞٚی اؾتطاتػیه
ػجبضتٙس اظ :چبثىی ،فطایٙسٞ ٜبی ؾبذتبضزٞی قس ٚ ٜلبثُ ٔكبٞس ،ٜاضتجبطبت ٌؿتطز ٚ ٜیه تیٓ ٔسیطیت اضقس ٔتٕطوع  ٚثطٍ٘ٚطا
() .وب٘ٛی ٘یع ٔتغیط ٞبی زیٍطی ضا ثطای ٔٛفمیت آیٙسٜپػٞٚی زض قطوتٞب اضائٔ ٝیسٞسٔ :كبضوت زض ؾطاؾط ؾبظٔبٖ ،اٍ٘یعـ
ثطای آیٙس ٜپػٞٚی ،لّٕطٔ ٚطبِؼ ،ٝتٕطوع ٔطبِؼ ٚ ٝؾطح پیچیسٌی ضٚـ ٔٛضز اؾتفبز.)Costanzo, 2004( ٜ
ضیجیٙتع ( ) 4112اؾتسالَ ٔیىٙس و ٝاضتجبطبت ثبظ زض تٕبْ ؾطٛح ٔسیطیت  ٚوبضوٙبٖ ،لجُ  ٚزض ط َٛپطٚغ ٚ ٜزض فبظ اخطایی ٚ
٘یع آٔبزٜؾبظی تیٓ ثطای یه ٔطحّٓٞ ٝا٘سیكی خسیس ،قبُٔ آٔٛظـٞبی ثٙیبٌٖصاضی ٌط ٚ ٜٚضٚـٞب  ٚتٛؾؼ ٝتیٓ آیٙسٜپػٞٚی،
ػٛأُ وّیسی ٔٛفمیت ثطای اخطای پطٚغٔ ٜیثبقٙس (.)Reibnitz, 2006
زض قىُ ٔ 4سِی ٔفٟٔٛی اظ ٕٟٔتطیٗ ػٛأُ ٔٛثط زض ٔٛفمیت آیٙسٜپػٞٚی ٘كبٖ زاز ٜقس ٜاؾتٕٞ .ب٘طٛض ؤ ٝكبٞسٔ ٜیقٛز
ػٛأُ فطزی  ٚػٛأُ ؾبظٔب٘ی ث ٝطٛض ٔؿتمیٓ زض ٔٛفمیت آیٙسٜپػٞٚی ٘مف زاض٘سٕٞ .ب٘طٛض و ٝپیف اظ ایٗ ثیبٖ قسٚ ،خٛز
تیٓٞبی چٙس ضقتٝای  ٚافطاز ثب ترهمٞبی ٔتفبٚت زض فطایٙس آیٙسٜپػٞٚی ضطٚضی اؾتٞ .ط یه اظ ایٗ افطاز ثبیس اظ ٟٔبضتٞبی
ٔطثٛط ث ٝضقت ٝذٛز ٕٞ ٚچٙیٗ ٟٔبضتٞبی الظْ ثطای فؼبِیتٞبی آیٙسٜپػٞٚی ثطذٛضزاض ثبقٙسٚ .خٛز اضتجبط تٍٙبت ًٙآیٙس-ٜ
پػٞٚی ٛ٘ ٚآٚضی ،ذاللیت ضا ثطای افطاز تیٓ ضطٚضی ٔیؾبظز  ٚاظ آ٘دب و ٝافطاز تیٓ آیٙسٜپػٞٚی اظ ضقتٞٝبی ٔرتّف  ٚترهم-
ٞبی ٔرتّف ثطذٛضزاض٘س ،تٛا٘بیی اضتجبط ٌ ٚفتٕبٖ ثط ؾط اٞساف  ٚضٚـٞبی ث ٝوبض ٌطفت ٝقس ٚ ٜضؾیسٖ ث ٝتٛافك یىی اظ
ٕٟٔتطیٗ ػٛأُ ٔٛفمیت آیٙسٜپػٞٚی زض ٞط ؾبظٔبٖ ث ٝحؿبة ٔیآیس.
اظ آٖخب و ٝآیٙس ٜپػٞٚی اؾتطاتػیه یه فطایٙس ؾیؿتٕبتیه اؾتٚ ،خٛز فطایٙسٞبی لبثُ ٔكبٞس ٚ ٜقفبف ،فطایٙس ٔحٛضی ٚ
تهٕیٌٓیطی ٔكبضوتی ضطٚضی ٔی ثبقسٕٞ .چٙیٗ ِع ْٚتطجیك ؾبظٔبٖ ثب پسیس ٜػسْ لطؼیت زض آیٙس ،ٜچبثىی ؾبظٔب٘ی ضا ثٝ
یىی اظ ػٛأُ ٔٛفمیت آیٙسٜپػٞٚی اؾتطاتػیه تجسیُ ٔیؾبظز .اظ زیٍط ػٛأُ ؾبظٔب٘ی ٔٛثط زض ٔٛفمیت آیٙسٜپػٞٚی اضتجبطبت
ٌؿتطز ٜؾبظٔب٘ی ٔیبٖ ؾطٛح ٔرتّف ٔسیطیت  ٚوبضوٙبٖ  ٚفط ًٙٞوبض تیٕی اؾت و ٝپیف اظ ایٗ ث ٝآٖ اقبض ٜقس ٜاؾت.
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اظ ططف زیٍط حٕبیت ٔسیطیت اضقس ث ٝػٛٙاٖ ٔتغیط تؼسیٌُط ،ظٔیٝٙؾبظ ثؿتطی اؾت و ٝزض آٖ فطایٙس آیٙسٜپػٞٚی ث ٝنٛضت
ثٟتط ٛٔ ٚثطتطی اخطا ٔی ٌطزز .ث ٝػجبضت زیٍط ثسٚ ٖٚخٛز ػٛأُ فطزی  ٚؾبظٔب٘ی فطایٙس آیٙسٜپػٞٚی اؾتطاتػیه ثٛٔ ٝفمیتی
زؾت پیسا ٘رٛاٞس وطز أب ٔیتٛاٖ ٌفت زض نٛضت ػسْ حٕبیت ٔسیطیت اضقسٕٔ ،ىٗ اؾت ٔٛفمیت چكٍٕیطی حبنُ ٍ٘طزز.

قىُ ٔ .4سَ ٔفٟٔٛی ػٛأُ وّیسی ٔٛفمیت زض آیٙسٜپػٞٚی اؾتطاتػیه

 -4نتیجه گیری و پیشنهادات
ػّٓ آیٙسٜپػٞٚی ،ازثیبت پطاوٙس ٚ ٜغیطٔٙؿدٓ زضذهٛل ثط٘بٔ ٝضیعی آیٙس ٜضا ث ٝػّٕی ٔس ٖٚثب انٔ ٚ َٛجب٘ی ٔتمٗ تجسیُ
وطز ٜاؾت وٚ ٝظیف ٝآٖ ػال ٜٚثط تحّیُ ض٘ٚسٞبی ٌصقت ،ٝوكف ،اثساع  ٚاضظیبثی آیٙسٜٞبی ٕٔىٗٔ ،حتُٕ ٔ ٚطّٛة ٔیثبقس.
زض ایٗ ٔمبِ ٝثب ٔطٚض ثط ازثیبت تحمیك آیٙسٜپػٞٚی اؾتطاتػیه٘ ،مف آٖ زض قطوتٟبی چٙس ّٔیتی  ٚػٛأُ وّیسی ٔٛفمیت
آیٙسٜپػٞٚی قطوتی ث ٝتفهیُ قطح زاز ٜقس.
اظ آ٘دب و ٝازثیبت آیٙسٜپػٞٚی اؾتطاتػیه ذّك اضظـ ضا اظ ٘ظط ازضان  ٚتفؿیط آیٙس٘ ٜكبٖ ٔیزٞس  ٚازثیبت ٔسیطیت اؾتطاتػیه
ٛ٘ ٚآٚضی ٘مف آیٙسٜپػٞٚی ضا زض ذّك اضظـ زض پبؾدٞبی ؾبظٔب٘ی  ٚالسأبت ٘ؿجت ثٔ ٝحیط آیٙسٔ ٜكرم ٔیؾبظز ،ثب ٔطٚض
ازثیبت ایٗ ؾٔ ٝم ِٝٛؾ ٟٓاضظـ ثبِم ٜٛآیٙسٜپػٞٚی اؾتطاتػیه ثطای ؾبظٔبٖٞب ٔكرم ٌطزیس  ٚثیبٖ قس و ٝاؾتفبز ٜاظ آیٙس-ٜ
پػٞٚی اؾتطاتػیه  ٚاخطای نحیح آٖ ٘مف ثؿعایی زض ٔٛفمیت ؾبظٔبٖٞب ایفب ٔیوٙس .زض خس 0 َٚاضظـ ذّك قس ٜتٛؾط
آیٙسٜپػٞٚی اظ زٙٔ ٚظط ضٚیىطز  ٚؾطح فؼبِیت زؾتٝثٙسی قس ٜا٘س.
ٕٞب٘طٛض و ٝزض خس٘ 0 َٚكبٖ زاز ٜقس ٜاؾتٔ ،یتٛاٖ اؾتسالَ وطز و ٝآیٙسٜپػٞٚی اؾتطاتػیه زض ز ٚؾطح ؾبظٔبٖ ٚ
ٔحه ٚ َٛثب ز ٚضٚیىطز ازضان  ٚپیفثیٙی (تفؿیط) فؼبِیت ٔیوٙس .اظ زیسٌب ٜپیفثیٙی اؾتطاتػیه ٔ ٚسیطیت اؾتطاتػیه،
آیٙسٜپػٞٚی زض ؾطح ؾبظٔبٖ  ٚاظ زیسٌبٔ ٜسیطیت ٘ٛآٚضی ٔحهِٛی ،آیٙسٜپػٞٚی زض ؾطح ٔحه َٛلطاض ٔیٌیطز .زض ٞط زٚ
ؾطح فؼبِیتٞبی پبیف ٔحیطی ،تفؿیط زازٜٞب  ٚیبزٌیطی ث ٝطٛض ٔدعا ا٘دبْ ٔیٌیط٘سٔ .یتٛاٖ ٌفت و ٝزض ٔطاحُ پبیف
ٔحیطی ،ازضان  ٚزض ٔطحّ ٝتفؿیط  ٚیبزٌیطی ،پیفثیٙی نٛضت ٔیٌیطز.
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سطح محصول

سطح سازمان

تٚح ٔتفبٛ ؾطٚ بٞیىطزٚی ثب ضٞٚپػٜسٙؾط آیٛ تٜ اضظـ ذّك قس.0 َٚخس

 تغییطات ٔحیطٜف زضثبضٙضزٖ ثیٚ زؾت آٝ ثبی وّیٞ اؾتطاتػیٜ زضثبضٍٛضـ ٌفتٚ پطف ػسْ لطؼیتٞ وبٝ وٕه ث-  ثبٟٝاخٛٔ ٍْبٙٞ  حٕبیت اظ تطجیك قطوت زضػسْ لطؼیت
 وبضٚ ساف وؿتٍٞی إٙٞبٞ زٛجٟ ثٗبی خبیٍعیٜٞا٘بیی اتربش زیسٌبٛ ایدبز تبی ٔكتطیٞبؾبیی ٘یبظٙ ق- بیٜٞغٚف ؾطح ػسْ لطؼیت زض پطٞ وبR&D
ٜٛبؾبیی ٔكتطیبٖ ثبِمٙ قضزٛٔ
زض
سیساتٟت
ٚ
بٞ
فطنت
بؾبییٙق
ٜٛبی ثبِمٞبؾبیی ثبظاضٙ قغیِٛٛٙی تىِٛیٛضتفٛ پٚ َ قطوتٛٔحه
َ خسیسٛ ٔحهٝؾؼٛ ت-

رویكرد ادراكی

رویكرد پیصبینی و تفسیر

ْ ػس،ب ٔفیس ثبقسٖٞی زض ذّك اضظـ ثطای ؾبظٔبٟخٛض لبثُ تٛ طٝا٘س ثٛی اؾتطاتػیه ٔیتٞٚپػٜسٙ اظ آیٜ اؾتفبزٝض وٕٛب٘طٞ
ثطٛٔ ُٔاٛ ثب ثطضؾی ػِٝ زض ایٗ ٔمب.سٙب ٘مف اؾبؾی ایفب وٖٞا٘س زض قىؿت ؾبظٔبٛ یب اخطای ٘بزضؾت آٖ ٔیتٚ ٖ اظ آٜاؾتفبز
ٖاٛٙ ػٝ ؾبظٔب٘ی ثٚ أُ فطزیٛ ػٝ ثیبٖ قس وٚ  ٌطزیسٝأُ اضائٛ ٕتطیٗ ایٗ ػٟٔ ٔی اظٟٛی ٔسِی ٔفٞٚپػٜسٙفمیت آیٛٔ زض
ب ٘مفٖٞی اؾتطاتػیه زض ؾبظٔبٞٚپػٜسٙفمیت آیٛٔ اٖ ٔتغیط تؼسیٌُط زضٛٙ ػٝ حٕبیت ٔسیطیت اضقس ثٚ ُبی ٔؿتمٞٔتغیط
.سٙٙاؾبؾی ایفب ٔیو
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