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مديريتيهايسيستمسازيپارچهيكبرايمدليطراحي

7/9/1390:دريافت*كردشوليرعنايياهللاحبيب
15/12/1390:پذيرش**پريزادمينا

چكيده
. هاستسازماندرمديريتيهايسيستمسازيپارچهيكبرايمدليطراحيپژوهشاينهدف

روشكارگيريبهباسپس.سازي بررسي شدپارچهيكهايمدلترينمهممنظور،اينبراي
شده بودارائهمختلفپژوهشگرانتوسطكهسازيپارچهيكبرايپيشنهاديسطوحفراتركيب،
نهايتردشد ومشخصديگريبامقايسهدرهاهريك از مدلقوتوضعفنقاطشد،شناسايي

.دربر گيردراپيشينهايمدلقوتنقاطممكنتا حدكهگرديدطراحينحويبهپيشنهاديمدل
سيستمسهدرموجوداشتراكنقاطوهاشباهتمبنايبرپيشنهادي،»پارچهيكمديريتسيستم«

سيستمو14001ايزويبر پايهزيستمحيطمديريتسيستم،9001ايزويبر پايهكيفيتمديريت
مدلايندر. گرديدطراحيسطحسهدر18001اسسيپايهبرايحرفهبهداشتوايمنيمديريت

يكليهنفعان،ذيباتعاملوفراينديرويكرداساسبروشده استريسك استفادهمديريتفراينداز
استاينپيشنهاديالگويمزيتترينمهم. گيردميدربررامذكوراستانداردهايزيربندهايوبندها
وتركيبرااشارهموردمديريتيسيستمسهازهريكدرموجودهايزيربخشوهابخشتمامكه

صورتبهنيزمميزيواجرافرايندكار،اينبا.كرده استايجادجديدييپارچهيكمديريتسيستم
.بودخواهدانجامقابلواحد

زيست،محيطمديريتسيستمكيفيت،مديريتسيستمپارچه،يكمديريتسيستم: كليديمفاهيم
ايحرفهبهداشتوايمنيمديريتسيستم

شيرازدانشگاهاستاديار مديريت*
شيرازدانشگاهصنعتيمديريتارشدكارشناس**
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مقدمه
وسازيپيادهبهخصوصيودولتيسساتمؤوهاسازمانگرايشاخيرهايسالدر
انواعشاهدحاضرحالدرويافتهافزايشمديريتيمختلفهايسيستمازگيريبهره

،140002ايزو،90001ايزوهايسريمانندمديريتهايسيستمبامرتبطهايگواهينامه
مديريتاستانداردسومويرايشانتشاروتدوينبا.هستيمهاايننظايرو180003اسس
كهاينبهتوجهباوآندرگرفتهصورتاساسيتغييراتو2000:9001ايزوقالبدركيفيت
1996:14001ايزومحيطيزيستاستانداردبابيشترسازگاريتغييرات،ايناهدافازيكي
سيستمدواينانكارقابلغيرهايشباهتوزيادبسياراشتراكوجوهنيزواستبوده

اينسازيپارچهيكموضوع،»ايحرفهبهداشتوايمنيمديريت«استانداردبامديريتي
سهاينيپارچهيكاستقراررسدمينظربه. شودميبرخوردارزيادياهميتازهاسيستم
بهبود«برايراالزمهايزمينهتواندمي»مديريتيپارچهيكهايسيستم«قالبدرسيستم
هاسازمانبرايراتوجهيقابلفرصتوكندايجادفوقيزمينهسهازيكهردر»مستمر

)1. ، ص1387زاده،رجب(آوردفراهمجهانيمطرحاستانداردهايباانطباقجهتدر

موضوعادبياتوپيشينه
مديريتيهايسيستم

فراهمسازمانهايفعاليتيادارهبرايسيستماتيكيرويكردمديريتسيستماستاندارد
سيستماستانداردچندازمناسبيانتخابياتركيبباچابكوزيركهايسازمان.كندمي

شاملتركيباينهاسازماناكثردر.دارندمزاياكردنحداكثردرسعيمختلفمديريت
البته.استشغليايمنيوبهداشتومحيطيزيستكيفيت،مديريتسيستماستانداردهاي

سيستماستانداردهايايناجرايوتركيبانتخاب،درهاسازمانكهكردنشانخاطربايد
مديريتيهايسيستمگسترشوافزايشبا).62.، ص1389اميري،(مختارندكامالًمديريت
بتوانوسيلهبدينتاشداحساسهاسيستماينازمناسبييهاتعريفوجودبهنيازمختلف،

ايندر. گرفتكاربهمتفاوتهايفعاليتوفرايندهاومختلفنقاطدروكردفراگيرراهاآن
همانيا»4استانداردالملليبينسازمان«خصوصه بو»استانداردهايسازمان«ميان،

مديريتـيهايسيستمتدوينبهاقدامكاريهايگروهاولينعنوانه ب»ايزو«سازمان
موجود،مديريتيهايسيستمبيناز).29.، ص1382ايوزيان،وشاكري(نمـودنداستاندارد

:برخوردارندبيشتريشهرتواهميتاززيرمديريتيسيستمسه
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ازيكيكيفيتمديريتاستانداردهاي. 9001ايزويبر پايه5كيفيتمديريتسيستم
استانداردهاي.استبودههاسازماندركيفيتساختارريزيطرحجهتدرثرؤمبسيارابزارهاي
سالدر) ايزو(الملليبيناستانداردهايسازمانيوسيلهه ب9000ايزوسرينظيركيفيتي
آخرين. گرفتقرارجهانيپذيرشموردسپسو) 241.، ص2000،استنزن(شدمنتشر1987

هايويرايشاست و2008سالبهمربوطچهارمويرايشكيفيتمديريتاستانداردويرايش
استاندارد،اين.بودشدهمنتشرميالدي2000و1987،1994هايسالدرآنقبلي
ييتوانادارندنيازكهرودميكاربهييهاسازمانبراي«،شدهذكرآنكلياتدركهطورهمان
برآوردهرامقتضيقانونيالزاماتومشتريالزاماتكهمحصوليآوردنفراهمدرراخود
كاربريطريقازرامشتريرضايتميزانخواهندميكهييهاآنيادهندنمايشسازد،مي
الزاماتباتطابقازاطمينانوسيستممستمربهبودبهكهييفرايندهاجملهازسيستم،مؤثر

».دهندافزايشپردازد،ميمقتضيقانونيالزاماتومشتري
يدههآغازينهايسالحدوددر. 14001ايزويبر پايه6زيستمحيطمديريتسيستم

موانعوپايداريهتوسعسمته بحركتجملهازليدالازايمجموعهميالدي،1990
مديريتيسيستمتاداشتآنبررااستانداردالملليبينسازمانتجارت،راهدرايغيرتعرفه

زيست،محيطازحفاظتومحيطيزيستمنابعمديريتيزمينهدرراكامليوجامع
منظوربه. )1382ايوزيان،وشاكري؛ 1387زاده،رجب(كندمنتشروتدوينريزي،برنامه
توسط»7زيستمحيطيزمينهدراستراتژيكيمشاورهگروه«زمينهايندرطرحيتدوين
مذكورگروه،1992ساليزيپادر. دشمشخصآنبرايييهامأموريتوتشكيلايزوسازمان
اساساينبر. كردارائهايزو» 8فنييمديرهتئهي«بهراخودتحقيقاتازحاصلنتايج

سازمانفعاليتدومينترتيببدينوگرديدتشكيل1993يژانويهدر» 207فنييكميته«
اين. دشآغازمحيطيزيستهدفبامديريتاستانداردهاييزمينهدراستانداردالملليبين

مديريتسيستماستانداردهايتدوينولئمس(176فنييكميتهبانزديكيهمكاريكميته
استانداردهايسريترتيب،اينبهو) 31.، ص1382ايوزيان،وشاكري(داشت) كيفيت
، 2000، سوپينووپروتو(شدمنتشر1996سپتامبردر14000ايزومحيطيزيستمديريت

.)767.ص
بااستاندارداين. 18001اسسيپايهبر9ايحرفهبهداشتوايمنيمديريتسيستم

استشدهايجادخطراتازايمنيوشغليبهداشتبرنظارتبرايهاسازمانبهكمكهدف
880010اسـبياستاندارد،18000اسساستاندارداصليمرجع.)63. ، ص1389اميري،(
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شدهبنا11ايـسيـديـپييهچرخيهپايبرواضحيكامالًطوره بها،ايندويهركهاست
موضوعاتبهتاداردقصد2007:18001اسساستاندارد،اينمتنتصريحبربنا.اند

استانداردهرچند.خدماتومحصولايمنيبهنهنمايد،اشارهايمنيوايحرفهبهداشت
كنونتاولينيست،)  ايزو(استانداردالملليبينسازماناستاندارديك2007:18001اسس

دريافتوسازيپيادهبهاقدامالمللي،بينسطحدرزياديبسيارهايشركتوهاسازمان
زاده،رجب(اندنموده12دهندهگواهيهايشركتوهاسازمانازاستاندارداينيگواهينامه

، محمدي و فشاركيبهشتيبررسيدراگرچه. )1382ايوزيان،وشاكري؛ 2. ص،1387
هايسيستماماداردوجودمهميهايتفاوتمحيطيزيستوايمنيموضوعاتبين)1385(

هايسيستمسويبهحركتوگراييهمبهتمايلحوزه،دواينبرايشدهارائهمديريتي
پارچه ترين عاملي كه باعث پيدايش تفكر يكاصلي.دارند9000ايزونظيركيفيتمديريت

ها و نقاط مشترك موجود بين اين فوق شد، شباهتيگانههاي مديريتي سهنمودن سيستم
،كاربرديدامنهدمينگ،يهچرخو13ساختار،هاي مديريتيها از جمله سيستمسيستم
رجب زاده،(ديدگاه فرايندگرا ،16سيستم مدون و مستند،ت گواهينامهو درياف15، ثبت14مميزي
يريتمدهاييستمسيربندهايو شباهت در بندها و ز) 1382يوزيان،و ايشاكر؛ 1387

.است)1384جاللي،(

17پارچهيكمديريتسيستم

مطرحمديريتيجامعسيستميكبهرسيدنراستايدرپارچهيكمديريتهايسيستم
مثبتنتايجاستتوانستهگذردميآنكارگيريهبوبحثآغازازكهكوتاهيمدتدروشده

حاصلونداستوارسيستميتفكربرپارچهيكمديريتهايسيستم. آوردباربهتوجهيقابلو
اميري،(هستندمختلفمديريتسيستماستانداردسهازبيشياسهتركيبوكردنپارچهيك

درراسازمانيندهايافرومديريتيهايسيستميهمهپارچهيكمديريتسيستم.)1389
باواحد،كليكعنوانبهسازدميقادرراسازمانوكندميتجميعكاملچارچوبيك

يندهايافرتاشودميفراهمامكانايننتيجهدر. كنندكارمتحدطوره بومشتركاهداف
تفكرپيدايشاصليعامل.آينددراجرابهكاريدوبارهبدونوشدهمديريتمشابه،
عاملوهاآنبينمشتركوجوهمديريتييگانهسههايسيستمسازيپارچهيك

ازكـهاستفراوانيمزايايمديريتسيستمسازيپارچهيكپيدايشتفكريكنندهتقويت
برايسازيپارچهيكفرايندطريقازكهمزايايي. شودميهاسازمانعايدهاآنسازيپيــاده
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توانميكههاييحوزهترينمهم. گيردميدربررامختلفيهايحوزهشودميحاصلسازمان
جوييصرفهها،كاريدوبارهدركاهشازعبارتندكردبررسيآندرراسازيپارچهيكمزاياي

ازترراحتپذيرشسازمان،دراطالعاتبهترآساندسترسيوارتباطاتيارتقاها،هزينهدر
كاركنان،درانگيزشارتقايسازمان،مختلفعملياتدرتضادكاهشكاركنان،سوي
شناساييسازمان،مختلفسطوحدرارتباطاتبهبودها،فعاليتانجامبرايزمانسازيذخيره

ودلبريو؛1998پيكارد،؛1998بلك،(واحدسيستميكدرنفعانذيفعاليتيمحدوده
يبهينهمصرفاستراتژيك،ريزيبرنامهتسهيلهمچنينو) 1999وايت،؛ 2001،فرناندز
هايبرنامهبخشياثروكاراييسازمان،يمجموعهدرجامعديدگاهايجادسازمان،منابع

سولتانا،؛1997هال،؛2005،سوهالوزوتشي(سازمانازمثبتتصويريكايجادآموزشي،
ورنزي؛2000گلن،ودوگالس؛1999دال،وويلكينسون؛1999گروكات،وواسنار؛1998
؛1382ايوزيان،وشاكري؛2000بريسكتو،واون؛2001هال،وهمنوي؛2000كاپلي،
ومحصوالتيعرضهجهتهاشركتوهاسازمانرقابتشدنجهاني.)1387زاده،رجب

واستكردهجهانيبازارهايبهپيوستنازناگزيرراهاشركتازبسياريخود،خدمات
ازمواردبرخيدروكنندهتسهيلعواملازيكيمديريتياستانداردهايسيستمازبرخورداري

درراهاسيستماينسازيپيادهكههاييشركتمورددر.بازارهاستاينبهوروداصليشروط
كاري،دوبارهازپرهيزباتوانميچگونهكهاستاينلهأمسترينمهمدارندخودكاردستور
جهتدرحركتووريهبهرافزايشهزينه،وزماندرجوييصرفهمنابع،ازبهينهياستفاده
هردركهاستالزمنكتهاينبهتوجهنهايتاً. نمودپارچهيكراهاسيستماينمستمر،بهبود
در. شوندميديدهمختلفيهايحوزهدرريسكعواملومنابعشده،ذكرسيستمسهازيك

راريسكمديريتهايآموزهتوانميچگونهكهاستآنپژوهشاينديگريلهأمسنتيجه
عامليكعنوانبهريسكازوگرفتكاربهپارچهيكمديريتسيسيتمطراحيدر

.دكراستفادهكنندهپارچهيك

تحقيقروش
روشازپيشنهاديمدلطراحيواشارهموردمديريتيهايسيستمسازيپارچهيكبراي
منظوربهمطالعهچندينسازيپارچهيكبرايفراتركيباز. استشدهاستفاده18فراتركيب

هايچارچوبتركيبوترجمهتفسير،مقايسه،طريقازتفسيريوجامعهاييافتهايجاد
ادبياتكميهايدادهبركهكميتحليليفرارويكردبامقايسهدر.شودمياستفادهمختلف
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لزوماًكهاستكيفيمطالعاتبرمتمركزفراتركيبدارد،تكيهآماريرويكردهايوموضوع
بهفراتركيبفراتحليل،خالفبراين،برعالوه.كندنميدرگيررازياديموضوعيادبيات
ازنقلبه19بك. ( گرددبرميپژوهشگرعميقفهمبهوديگريكبهكيفيمطالعاتيترجمه
تمامكهجاآناز). 51.، ص1387،، سلطاني دلگشا، واحديان و عبداللهيشاهكوهعباسي
هايدادهبدونوكيفيمطالعاتمديريتهايسيستمسازيپارچهيكيزمينهدرهايافته
.استنظرموردمديريتيهايمدلتلفيقبرايمناسبروشيفراتركيبروشهستند،كمي
فازهايشاملكهشدهاستفاده21هيرو20نوبلتايمرحلههفترويكردازروشايناجرايدر

مطالعاتارتباطتعيين،منتخبمطالعاتومتونخواندن، مطالعهبامرتبطمواردتعيينشروع،
وتلفيقشرحوكردنبيانوهاترجمهتركيب،ديگريكبهمطالعاتيترجمه،ديگريكبا

كهكردبنديدستهاصليفازسهبهتوانميراهيرونوبلتيمرحلههفت.استتركيب
ترينمهماشاره،موردروشمبنايبر.تلفيقوهاترجمهتركيبمطالعات،انتخابازعبارتند
توانميراآنازحاصلنتايجومديريتيهايسيستمسازيپارچهيكبرايشدهانجاماقدامات

.نمودخالصهزيرصورتبه

پارچگييكسطوحتعييندرفراتركيبروشهايگام
مفاهيمتاشوندميخواندهدقتبهشدهانتخابمطالعاتمرحلهايندر. مطالعاتانتخاب

واستمتفاوتيسطوحودرجاتدارايسازيپارچهيك. شودمشخصهاآنكليدي
1جدولدرمواردايناهمكهاندنمودهارائهراستاايندرراخودنظراتگوناگونيدانشمندان

.استشدهدادهنشان
وتوجهموردراديگريكبامطالعاتارتباطمرحلهايندر. ديگريكبهمطالعاتيترجمه

محسوبديگريكازطرفهدويترجمهمطالعاتپژوهشايندر. دهيمميقراربررسي
زبانبهمستقيماًتوانندميوهستندشبيهديگريكبهمطالعاتديگرعبارتبه. شوندمي
هاآنكليديمفاهيمتبديلديگريكبهمطالعاتيترجمهازمنظور. شوندترجمهديگريك
مفاهيمآنخاللازكهدارداشارهتحليلازفراينديبهكدگذاري.استديگريكبه

آنبهبازكدگذاري. گردندميكشفهادادهدرآنخصوصياتوابعاد،شدهدادهتشخيص
شودميپرداختهكوتاههاييادداشتازهاديدهبنديطبقهبهكهشودمياطالقكارازبخش

همانطبقهازمنظور.استمفاهيمكردنبنديطبقهونهادننامآن،نهاييينتيجهكه
برايرامفاهيمخواهيمميكهشودميظاهروقتيبنديطبقهاين. استمفاهيمبنديطبقه
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وشوندميجمعهمبامفاهيماينسپس. كنيممقايسههمبامشابههايپديدهدادنتشخيص
نامطبقهكهدهندميتشكيلرساند،ميراذهنيمفهومبيشترينكهراتربزرگنظميك
.دارد

هاطبقهومفاهيمكدها،ـ1جدول
هاطبقهمفاهيمكدهاپژوهشگرنام

تجميعسقزي

به... وزيستمحيطكيفيت،جزييهايسيستم
ايجداگانهمداركدروشدهنگهداريمجزاصورت
ديگريكباهاآنمحتواياماشوندميدادهشرح
.استمقايسهقابل

: اولسطح
راستاييهم

دال وويلكينسون
)1999(

برتركيب
هالينكاساس

هايلينكبرمبتنيهايسيستمازتركيبي
.مديريتهايسيستمبينشدهشناخته

وظيفههرباپارچگييكوشدهتركيبمستندسازي
.نياز استموردچنانهم

راستاهمكركبي

مشتركهايحوزهازمديريتهايسيستم
عناصرتماميوكنندمياستفادهاستانداردها
... وداخليمميزيمديريت،بازنگريمثلمشترك

.شوندميانجامسيستمهمانراهاز

كاراپتروويك
پارچگييك

مستندسازي
.استشدهپارچهيكمستندسازيتنها

كاراپتروويك
پارچگييك

جزئي

وراستاييهمتاسادههمكارييكازتواندمي
هايسيستممنابعوفرايندهااهداف،هماهنگي
.شودبنديردهمجزامديريت

وبكمرهاگن
همكاران

هماهنگي
جزييسطحيدررامستندسازيهاسازمان

.اندنمودهپارچهيك

پوجاسك
قابل

سازيپارچهيك
مشتركعناصرشناسايي

جورجنسن، رمنو مالدو 
جورجنسن،)2006(

داخليهايهماهنگيوارتباطاتمطابقت

تركيبسقزي

امااند،پارچهيككامالًكاريهايدستورالعمل
.نيستندپارچهيكنامهنظامواجراييهايروش

هنوزجزييسيستماماشدهايجادكليسيستم
.شودميمشاهده

پارچگييك
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هاطبقهمفاهيمكدهاپژوهشگرنام

دال وويلكينسون
)1999(

پارچگييك
منتخبهايبخش

لينكبدون

هايسيستممنتخبهايبخشنمودنيكپارچه
اماشده،نامهگواهيهايسيستمسايربامديريت
.شدهشناساييهايلينكازاستفادهبدون

پارچهيككركبي
مديريتسيستميكدررااستانداردهاتمامي

.كندميتركيبمشترك
منابعاهداف،مركزي،فرايندهايراستاييهمراستاييهمكاراپتروويك

كاراپتروويك
پارچگييك

جزيي

وراستاييهمتاسادههمكارييكازتواندمي
هايسيستممنابعوفرايندهااهداف،هماهنگي
.شودبنديردهمجزامديريت

وبكمرهاگن
همكاران

همكاري
وهامميزيازاستفادهباتركيبيسيستمارتقاي
پارچهيكمنابع

مشتركعناصرسازيپارچهيكسازيپارچهيكپوجاسك
وجورجنسن

،)2006(همكاران
جورجنسن

عمومي
يچرخهدرعموميفرايندهايووظايفدرك

مديريت

پارچگييكسقزي
راعموميمديريتسيستميكتوانندميهاشركت

هايسيستمتماميشاملوكليسيستمعنوانبه
.كنندايجادياانتخابجزيي

پارچگييك
نگركل

دال وويلكينسون
)1999(

پارچگييك
هايسيستم

داراي
ونامهگواهي
آنفاقد

ونامهگواهيدارايهايسيستمنمودنپارچهيك
وهامشيخطباكلي،مديريتسيستمباآنفاقد

ومشيخطاستراتژي،پشتيبانوراستاهماهداف
.استكاروكسبكلياهداف

پارچهيككركبي
مديريتسيستميكدررااستانداردهاتمامي

.كندميتركيبمشترك

كاراپتروويك
سيستم
واحدمديريت

صورتبهرامديريتسيستمهايبخشتمامي
.دارندواحدمديريتسيستميكدرپارچهيك

كاراپتروويك
پارچگييك

كامل

بهمنحصرهايهويتمديريتهايسيستمايجاد
پارچگييكبهمنجروبردميازبينراهاآنفرد

.شودميپارچهيكمديريتسيستميكدركامل
وبكمرهاگن
همكاران

آميزش
سيستميكدرمديريتهايسيستمكاملپارچگييك

.شودميمحققجامعوجديديپارچهيكمديريت
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هاطبقهمفاهيمكدهاپژوهشگرنام
مشتركعناصرتماميشاملسيستميكپارچهيكپوجاسك
وجورجنسن

،)2006(همكاران
جورجنسن

پارچگييك
ونفعانذيمشاركتيادگيرنده،فرهنگيكايجاد
عملكردمستمربهبود

سهاساسبرپژوهشاينپيشنهاديمدلفوق،مطالعاتبنديجمعوبررسيبا. تلفيق
:استگرديدهتنظيموطراحيزيرسطح
.استسازيپارچهيكسطحترينپايينوترينساده. راستاييهم: اولسطح•
الگويازاستفادهرويكرداساسبركهاستسطحينخستين. پارچگييك: دومسطح•

قابلهماهنگيوانسجامبهمنجروفرمولهفرايندبرمبتنيكيفيتمديريتسيستم
.شودميايمالحظه

واستسازيپارچهيكدرآلايدهسطحسطح،اين. نگركلپارچگييك: سومسطح•
.استشدهگرفتهنظردرآندراندكچندهرسازي،پارچهيكدرثرؤمعوامليكليه

سازيپارچهيكهايمدلبررسي
كاربرديهايسيستمسازيپارچهيكبرايراروشياقتصادي،بنگاهياسازمانهر

رافرديه بمنحصرروشتواننميگاههيچخاطرهمينبهوگيردميكاره بخوديمجموعه
. باشدهاسازمانيكليهدرسيستميسازيپارچهيكنيازهايجوابگويبتواندكهيافت

مدرامختلفهايديدگاهبايدهموارهكاربرديهايسيستمسازيپارچهيكبرايبنابراين،
جهتراهاآنازتركيبيحتييايكيها،آنكاربرديشرايطبهتوجهباوداشتنظر
هايجنبهازيكيسازيپارچهيكفراينددراستفادهموردروش.نمودانتخابسازيپارچهيك
يكحاضر،حالدر. داردبستگيسازمانهرتصميمبهطبيعتاًكهست هااسـامـايمهم

ايزواخيراًالبته. نداردوجودسازيپارچهيكهايروشيدهندهپوششالملليبيناستاندارد
اينبرايمرجعيكه»مديريتسيستماستانداردهاييپارچهيككاربرد«نامباراكتابي

، 2009،، مرس و كاسادسوسبرناردو(استدهكرمنتشراستالملليبينسطحدرموضوع
اين.استشدهارائهنظرانصاحبتوسطسازيپارچهيكبرايمختلفيهايمدل. )743.ص
هايدامنهباومختلفهايحوزهدرسازيپارچهيكمطالعاتانجامبرايتوانميراهامدل
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ارائهزيردرهاآنضعفوقوتنقاطوفرايندهاوهامدلاين.نموداستفادهمتفاوتموضوعي
. استشده
دادنپوششقابليت: قوتنقاط()Debenham, 2007(پارچهيكمديريتسيستممدل•

نقاطجزئيات؛شمولعدموبودنكليدليلبهمتعددمديريتيسيستماستانداردهاي
ومدلبودنكلي،)نيستفرايندگرا(فراينديمراتبسلسلهرعايتعدمابهام،: ضعف
).جزئياتشمولعدم

,Kadir(مديريتيهايسيستمسازيپارچهيكرويكرد• Kadaruddin, Azahan, 

Jamaluddin, & Rosman, 2009()استانداردهايدادنپوششقابليت: قوتنقاط
بودنكلي: ضعفنقاطجزئيات؛شمولعدموبودنكليدليلبهمتعددمديريتيسيستم
عدممشترك،هايزيربخشوهابخشنكردنمشخصجزئيات،شمولعدمومدل
ازغير(واحدفرايندهايسايربهتوجهعدممشترك،غيرهايزيربخشوهابخشبهتوجه

).)مميزي
دركاربردقابليت: قوتنقاط()Jorgensen et al., 2006(پارچگييكسطحيسهمدل•

فازهايدرريسكمديريتنمودنلحاظپارچگي،يكازسطحهرباسازماننوعهر
هايسيستمالزاماتجزءفازاينكهصورتيدرپارچهيكمديريتسيستماجرايياصلي

نسبيجزئياتبهاشارهدمينگ،يچرخهفراينديرويكردازاستفادهنيست،مديريتي
مشخصعدماجرا،وطراحيفازهايجداسازيعدم: ضعفنقاطاجرا؛وطراحيفازهاي
فقطونگرفتهصورتشفافسازيمدلكنترل،واصالحبهبود،فازهايجزئياتنمودن

مشخصمختلفسطوحبينارتباطاست،شدهبيانمحققديد،كتئوريصورتبه
).سازمانخارجيمحيطدرثيرگذارأتعواملبهتوجهعدم،نيست

هوشنگي و (جامعكيفيترويكردبازيستمحيطوايمنيسالمت،كيفيت،سيستممدل•
رويكرديكعنوانبه22جامعكيفيتمديريتازاستفاده: قوتنقاط()1387بحريني، 

توجه؛ قابلعامليكعنوانبهمستمربهبودگرفتندر نظرسازي،پارچهيكدرجديد
عدمومدلبودنكلياستانداردها،بينمشتركنقاطنمودنمشخصعدم: ضعفنقاط

عدمجامع،كيفيتمديريترويكردازاستفادهابزارهاينبودنمشخصجزئيات،شمول
امكانعدمسازمان،بيرونيمحيطعواملبهتوجهعدمفرايندي،رويكردوجود
).كليابهاماتدليلبههاسازماندرآننمودناجراييومدلسازيپياده
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محيطوايمنيسالمت،مديريتيپارچهيكسيستمبرايمستمربهبوديچرخهمدل•
يچرخهوفراينديرويكردازاستفاده: قوتنقاط()Suarez-Garcia, 2001(زيست

: ضعفدمينگ؛ نقاطيچرخهاصليفازهايازيكهرجزئياتنمودنلحاظدمينگ،
ضروري،الزاماًنهومفيدعامليكعنوانبهريسكمديريتفرايندبهتوجهعدم

عدمها،آنبينمشتركهايبخشومديريتيهايسيستمبينارتباطننمودنمشخص
).خارجيمحيطتاثيرگذارعواملبهتوجه

سهبهتوجه: قوتنقاط(دانمارك دردنسكاستاندارديپارچهيكمديريتسيستممدل•
سطح؛ نقاطترينپاييندرمتعددعواملگرفتننظردرپارچگي،يكبنديتقسيمسطح
وجزئياتبهتوجهعدمآن،سطوحبينومدلدرارتباطگونههيچوجودعدم: ضعف

هايبخشتعيينعدمسطح،ترينپاييندرشدهمطرحعناوينازيكهرمحتواي
).مدلسطحباالتريندرآننوعومديريتيفرايندهايننمودنمشخصمشترك،

وايمنيو) 14001ايزو(زيستمحيط،)9001ايزو(كيفيتنمودنپارچهيكمدل•
يچرخهديدگاهوفراينديرويكردازاستفاده: قوتنقاط(23)18001اسس(بهداشت
نبودنمشخص: ضعفنقاطمستمر؛بهبودبهفزايندهتوجهسازي،مدلدردمينگ
وطراحيفازبهزيادبسيارتوجهگويي،كليها،سيستمبينمشتركهايبخش
اجرايوبودنكاربرديقابليتعدمدمينگ،يچرخهفازهايسايربهنسبتريزيبرنامه
).هاسازماندرمدل

درمشتركغيرهايبخشبهتوجهعدم: ضعفنقاط(پارچه يكمديريتفرايند•
بينمشتركهايبخشبهصرفتوجهومدلبودنكليمديريتي،هايسيستم
چگونگيبهاشارهعدممشترك،هايبخشجزئياتتعيينعدممديريتي،هايسيستم

).فراينديرويكردبهتوجهعدممشترك،عناصرنمودنپارچهيك
ازيكهرهايمجموعهزيرتعيين: قوتنقاط(پارچه يكمديريتسيستممدل•

بهاشارهتوجه،قابلومهمعامليكعنوانبهمستمربهبودبهتوجهاستانداردها،
توجهعدم: ضعفنقاطسازي؛پارچهيكابزاريكعنوانبهجامعكيفيتمديريترويكرد

آن،خارجيمحيطوسازمانمشخصاتبهتوجهعدممديريتي،هايسيستمالزاماتبه
بهتوجهعدممديريتي،هايسيستمبينارتباطبهاشارهعدمفرايندي،رويكردوجودعدم

سيستماجرايچگونگيبهاشارهعدموبودنكليمديريتي،هايسيستمبينمشتركات
).پارچهيكمديريت
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ونفعانذيمحيط،(خارجيعواملبرخيبهتوجه: قوتنقاط(پارچه يكمديريتسيستم•
سايرافزودنقابليتفرايند،برمبتنيكيفيتمديريتسيستمالگويازاستفاده،)مشتري

مربوطكيفيتمديريتسيستم: 13485ايزو(مدلبهفراينديرويكردبامديريتياستانداردهاي
مختلفسطوحنگرفتندر نظر: ضعفمستمر؛ نقاطبهبودبهتوجه،)پزشكيتجهيزاتبه

ضعيفبسيارتوجهمديريت،هايسيستمبينمشتركهايبخشبهتوجهعدمسازي،پارچهيك
جانبي،عامليكعنوانبهايحرفهبهداشتوايمنيوزيستمحيطمديريتاستانداردهايبه

.)ضروريالزاماًنهومفيدفاكتوريكعنوانبهريسكمديريتفرايندبهتوجهعدم

مديريتيهايمدلبررسي
قرارنظرمدپارچگييكسطحباالترينعنوانبهنگركلپارچگييككهاينبهتوجهبا
موردراپارچگييكازسطحيچنينكهمديريتيالگوهايازايمجموعهاستالزمگرفته،
دركههامدلاينازتعداديبهراستاايندر. دنگيرقراربررسيموردنيزانددادهقرارتوجه
.استشدهاشارهزيردرگرفته،قرارتوجهموردپژوهشيندافر
وذينفعانيكليهگرفتننظردر: قوتنقاط()Ruegg-Sturm, 2005(گالنمديريتمدل•

در نظرقابليتفرايندها،يكليهتفكيكوگرفتندر نظرخارجي،وداخليمحيطعوامل
مديريتي؛استانداردهايانواعاجرايبرايعموميالگوييكعنوانبهمدلاينگرفتن
نظردروكليصورتبهفرايندهابياندمينگ،يچرخهنمودنلحاظعدم: ضعفنقاط

).فرايندهربهمربوطجزئياتنگرفتن
نظردرقابليتعدم: ضعفنقاطعمومي؛مديريتيمدليك: قوتنقاط(دراكر مدل•

توجهمديريتي،استانداردهايانواعاجرايجهتعموميالگويعنوانبهمدلاينگرفتن
).مديريتيعموميفاكتورهايبهصرف

تعاليجهتدرعموميمديريتيمدليك: قوتنقاط(ام ـكيوـافـايمديريتيمدل•
نقاطسازمان؛تعاليدر جهتنتايجوتوانمندسازهاعاملدوبهعمدهتوجهسازمان،
).سازمانخارجيمحيطبهتوجهعدم: ضعف

»نگركلمديريت«مدليك: قوتنقاط()Christopher, 2007(پاياسيستممدل•
نقاطسيستمي؛وعملياتيمديريتي،هايكانالها،محيطسازيپارچهيكقابليتعمومي،
انواعاجرايجهتعموميالگويعنوانبهمدلاينگرفتننظردرقابليتعدم: ضعف

).مديريتياستانداردهاي



مديريتيهايسيستمسازيپارچهيكبرايمدليطراحي

139

پارچهيكمديريتسيستمبرايپيشنهاديالگوييارائه
سطوحخصوصدرمطالعه8ومديريتيمدل4سازي،پارچهيكمدل10پژوهشايندر
تركيب،فراروشازاستفادهبابعد،گامدر.استگرفتهقراربررسيموردسازيپارچهيك

مدلهايويژگيباكهمدلهرازهاييويژگيوشدهبررسيمدلهردرشدهارائهمراحل
نظرشده،تلفيقهمبامذكورهايويژگينهايتدر.استشدهتعييندارند،ارتباطديگر

مدل.استشدهحاصلپيشنهاديمدلوگرديدهاضافهآنبهپژوهشگرانكارشناسي
وسطوحاينازيكهركهكندميمينأتاشارهموردسطح3درراپارچگييكپيشنهادي

.گيردميقراربحثموردقسمتايندرهاآنهايويژگي
كهاولسطحدرشده،دادهنشان1شكلدركهطورهمان.راستاييهم: اولسطح

همراهبهنظرموردمديريتيسيستمسه،استسازيپارچهيكسطحترينپايينوترينساده
،9001ايزوشاملكيفيمباحثازعبارتندكهاندشدهمشخصهاآنيدهندهتشكيلعناصر
كيفيمباحثبارابطهدركه(25بحرانيكنترلنقاطتحليلوتجزيهو24ساختخوبشرايط
ايزوشاملمحيطيزيستمباحث،)باشندميغذاييصنايعيمجموعهزيرهايشركتتكميلي
الگويمبنايبر.18001اسسشاملايمنيوسالمتبهمربوطمباحثو14001

مكانيزمترينمهممشتركاجراييهايروشازاستفادهسطحايندرپيشنهادي،
مورد1شكلدرهاروشاينفهرست. شودميناميدهراستاييهمكهاستسازيپارچهيك
.استگرفتهقراراشاره

)راستاييهم(پارچهيكمديريتسيستمپيشنهاديمدلاولـ سطح1شكل
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سيستمرويكرداساسبركهاستسطحينخستينسطحاين. پارچگييك: دومسطح
ثرتريؤمومالحظهقابلهماهنگيوانسجاموشدهفرمولهفرايندبرمبتنيكيفيتمديريت

شدهتعريفمديريتىيچرخهاينقالبدرهاسيستمتمامىسطحايندر. نمايدميايجادرا
شكلدركهطورهمان. رسدمىخودسطحكمترينبهسيستمهراختصاصىهاىرويهواست

ومحصولتحققمنابع،مديريتمديريت،مسئوليتعناصرسطحايندرگردد،ميمشاهده2
نظردرمستمربهبوديچرخهاصليهايلفهؤمعنوانبهبهبودوتغييرگيري،اندازهخدمات،
ضمننمايند،ميعملاستحاكمآنبرمشاركتيفرهنگكهمحيطيدرواندشدهگرفته

گرفتهنظردرنيزنفعانذيوزيستمحيطمشتري،جملهازبيرونيمحيطعواملكهآن
.استشدهاستفادهگيگويپارچهيكمديريتسيستممدلازسطحاينطراحيدر. اندشده

)2010بيندر،فيگلازنقلبهگيگو(پارچهيكمديريتسيستمـ2شكل

دمينگيچرخهباارزهموفراينديكيفيتمديريتسيستمالگويبرمبتنيفوقمدل
بهبوديچرخهازمدلايناصليعناصربيشترجزئياتتشريحبرايدليلهمينبه. است

بريودلتوسطكهزيستمحيطوايمنيسالمت،مديريتيپارچهيكسيستمبرايمستمر
.استشدهاستفادهگرديده،ارائه)2001(فرناندز و
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زيستمحيطوايمنيسالمت،مديريتيپارچهيكسيستمبرايمستمربهبوديچرخهـ3شكل

)56.، ص2001فرناندز،وبريودل(

كنندهپارچهيكفاكتوريكعنوانبهتواندميريسككهداشتتوجهبايدديگرسوياز
ريسكتحليلوتجزيهكاربردعمليات،يكدروندرهاريسكتركيبوشودگرفتهكاربه
سهدر.نمايدميناپذيراجتنابراپارچهيكمديريتسيستماجرايبرايمبناييعنوانبه

،26محيطبرايريسك:شودمييدهدمواردايندرريسكمنابعترينمهمشدهذكرسيستم
اقتصاديهايخسارتريسكو27اطرافجمعيتوكاركنانسالمتوزندگيبرايريسك

دركهريسكمديريتفرايندژوهش،پايندرشدهارائهمدلدر). 581. ، ص2004دانيهلكا،(
نظردر) پارچگييك(سطحاينعناصرترينمهمازيكيعنوانبهشدهدادهنشان4شكل
.استشدهگرفته
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)29.، ص1388الهيجانيان،(ريسك مديريتفرايندـ4شكل

وگرفتهقرارمحوردمينگيچرخهدرموجودهايگاممدل،درريسكمديريتورودبا
مشخصريسكمديريتومستمربهبوديچرخهدرمربوطهاقداماتوهافعاليتآنازپس
هايسيستمدررا انتظارموردپارچگييكبتوانتااندشدهتركيبهمدرنهايتاًوشده

.استشدهدادهنشانزيردراقداماينينتيجه. بخشيدتحققمديريتي
ريزيبرنامه•

oوايمنيوزيستمحيطكيفيت،هايسياستتدوين: مستمربهبوديچرخه
مدت،كوتاهومدتبلنداهدافتدوينقانوني،الزاماتتدويناي،حرفهبهداشت
زيست،محيطمديريتهايبرنامهتدوينكيفيت،مديريتهايبرنامهتدوين
شغليبهداشتوايمنيمديريتهايبرنامهتدوين

oمعيارهاوهاشاخصتعييناطالعات،وهادادهآوريجمع: ريسكمديريتفرايند
oاي،حرفهبهداشتوايمنيوزيستمحيطكيفيت،هايسياستتدوين: تلفيق

هايبرنامهتدوينمدت،كوتاهومدتبلنداهدافتدوينقانوني،الزاماتتدوين
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هايبرنامهتدوينزيست،محيطمديريتهايبرنامهتدوينكيفيت،مديريت
تعييناطالعات،وهادادهآوريجمعشغلي،بهداشتوايمنيمديريت
معيارهاوهاشاخص

اجرا•
oآموزش،ها،مسئوليتكردنمشخصوساختارايجاد: مستمربهبوديچرخه

مديريتمستندسازيكيفيت،مديريتمستندسازيمناسب،ارتباطبرقراري
كنترلاي،حرفهبهداشتوايمنيمديريتمستندسازيزيست،محيط

عملياتيكنترلمستندات،
oاحتمال،/ فراوانيتعيين(خطرآناليزخطر،شناسايي: ريسكمديريتفرايند

)ريسكيمحاسبهپيامد،تعيين
oارتباطبرقراريآموزش،ها،مسئوليتكردنمشخصوساختارايجاد: تلفيق

زيست،محيطمديريتمستندسازيكيفيت،مديريتمستندسازيمناسب،
كنترلمستندات،كنترلاي،حرفهبهداشتوايمنيمديريتمستندسازي

پيامد،تعييناحتمال،/ فراوانيتعيين(خطرآناليزخطر،شناساييعملياتي،
)ريسكيمحاسبه

كنترل•
oاصالحي/ گيرانهپيشاقداماتانجامنظارت،وپايش: مستمربهبوديچرخه /

مميزينتايج،ضبطوثبتها،انطباقعدمكنترل
oريسككنترلريسك،ارزشيابي: ريسكمديريتفرايند
oعدمكنترل/ اصالحي/ گيرانهپيشاقداماتانجامنظارت،وپايش: تلفيق

ريسككنترلريسك،ارزشيابيمميزي،نتايج،ضبطوثبتها،انطباق
اصالحياقدام•

oمديريتبازنگري: مستمربهبوديچرخه
oريسكپايش: ريسكمديريتفرايند
oريسكپايشمديريت،بازنگري: تلفيق

واستسازيپارچهيكدرآلايدهسطحسطح،اين.نگركلپارچگييك: سومسطح
تلفيقازصحيحدرك.استشدهگرفتهنظردرآندرسازيپارچهيكدرثرؤمعوامليكليه
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مديريتسيستمفرهنگكردننهادينهوسطوحتماميدرمديريتهايسيستمپارچگييكو
موضوعاتمتقابلومشتركدركوپذيرىوليتئمسفرهنگنفعان،ذيبهنگاهوپارچهيك

ازسازمان،خارجوداخلدركيفيتومحيطىزيستايمنى،مديريتهاىسيستممختلف
مشاركتوسازمانىفرهنگربسطحايندر. استپارچگييكازسطحايناصليمضامين

سيستمقالبدرمختلفهاىسيستماثربخشى.شودميزياديكيدأتكاركنانفعال
داردمناسببسترسازىبهنيازالبتهوكندمىبروزخوبىبهسطحايندرمديريتيپارچهيك
صحيحىدركبهتانمايندتجربهواجراخوبىبهرادومواولسطوحبايدسازمانكاركنانو
ايمنى،هاىوليتئمسسطحايندر.برسندمديريتيپارچهيكسيستماصلىهدفاز

لحاظازكاركنانوشودمىمحسوبكاركنانشغلالينفكبخشمحيطىزيستوبهداشتى
الگويسطح،ايندر.ساننداثباتبهعملدروكنندميدرككامالًراموضوعاينذهنى

وشدهانتخابنگركلسازيپارچهيكبراياصليچارچوبعنوانبهگالنتياسمديريتي
فرايندهاييكليهشاملكهريسكمديريتبرمبتنيدمينگتركيبيييافتهساختمدل

تلفيقريسكمديريتفرايندهايباكهپشتيبانيفرايندهاياصلي،فرايندهايمديريتي،
يكليهمدلايندر. شودميمحسوبمذكورمديريتيمدلمركزوروديعنوانبهشده،
.استشدهگرفتهنظردرنيزطبيعييمحدودهوتعاملموضوعاتنفعان،ذي

گالنتياسمديريتمدلـ ابعاد5شكل

)12.، ص2005استرم،راگ(

فرآيندها نيروهاي شكل دهنده روش توسعه ذينفعان موضوعات تعاملمحدوده طبيعي
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برپارچهيكمديريتسيستممدل(پيشنهاديمدلسومسطحكردنعملياتيبراي
:شودانجامزيراقداماتاستالزم) نفعانذيباتعامالتوفراينديرويكرداساس
وايمنيوزيستمحيطكيفيت،مديريتاستانداردهايزيربندهايوبندهايكليهابتدا•

باشد،استانداردهااينميانموجودتطابقيدهندهنشانكهايگونهبهايحرفهبهداشت
.شودميتنظيم

اصليفازهايقالبدروپارچهيكصورتبهاستانداردهااينالزاماتبعد،گامدر•
.شودميتفكيك) اصالحياقداموكنترلاجرا،ريزي،برنامه(دمينگيچرخه

ازيكهربهمربوطاطالعاتيكنندهمينأتنفعانذيكليهاستالزمخاتمه،در•
كارگيريبهدراستفادهموردابزارايشان،ازشدهمينأتووروديهايدادهالزامات،

نفعانذيوحاصلاطالعاتخروجي،اطالعاتبههاآنتبديلووروديهايداده
.شوندتعيينكاملجزئياتذكرباوتفصيلبهاطالعاتاينيكنندهدريافت

مدلكليچارچوبتوانميشد،گفتهقبلهايقسمتدرچهآنبرمروريباخاتمهدر
وسطوحبينروابطباهمراه،استآنيگانهسهسطوحيبرگيرندهدركهراپيشنهادي

مدلايناولسطحدرفوق،چارچوبمبنايبر.ترسيم كردآنمختلفياجزا
مدمشتركاجراييهايروشازاستفادهيعنيآنشكلترينسادهدرصرفاًسازيپارچهيك
يپارچهيكسيستميعنيدوم،سطحدر. يابدنميضرورتديگرياقداموگيردميقرارنظر

،استريسكمديريتفرايندومستمربهبوديچرخهازتلفيقيكهريسكمديريتبرمبتني
يچرخهاصليفازهايازيكيقالبدرريسكمديريتفرايندعناصرواجزاازيكهر

يعنيپارچگي،يكازسطحآخريندرنهايتاً. اندگرديدهتركيبآنباوشدهشناساييدمينگ
ايندر. استشدهگرفتهنظردرسازيپارچهيكدرثرؤمعوامليكليهنگركلپارچگييك

نگركلسازيپارچهيكبراياصليچارچوبعنوانبهگالنتياسمديريتيالگويسطح،
يكليهشاملكهريسكمديريتبرمبتنيدمينگتركيبيييافتهساختمدلوشدهانتخاب

ريسكمديريتفرايندهايباكهپشتيبانيفرايندهاياصلي،فرايندهايمديريتي،فرايندهاي
مدلايندر. شودميمحسوبمذكورمديريتيمدلمركزوروديعنوانبهشده،تلفيق
. استشدهگرفتهنظردرنيزطبيعييمحدودهوتعاملموضوعاتنفعان،ذييكليه
فازهايبهوگرديدهشناسايينيزتوسعههايروشودهندهشكلنيروهاينوعچنينهم

.اندگرديدهواردتفصيليطرحدرمربوطه
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گيرينتيجهوبنديجمع
كهاستبرخوردارفرديبهمنحصرومتمايزهايويژگيازمقالهايندرپيشنهاديمدل

:نمودخالصهزيرصورتبهتوانميراهاآنترينمهم
هرباسازماننوعهردركاربردقابليتو پارچگييكبنديتقسيمسطحسهبهتوجه•

پارچگييكازسطح
درپارچه،يكمديريتسيستماجرايياصليفازهايدرريسكمديريتنمودنلحاظ•

.نيستمديريتيهايسيستمالزاماتجزءفازاينكهصورتي
عنوانبهمستمربهبودگرفتننظردر و دمينگيچرخهوفراينديرويكردازاستفاده•

توجهقابلفاكتوريك
وگرفتندر نظرو خارجيوداخليمحيطعواملونفعانذييكليهگرفتننظردر•

سازمانفرايندهاييكليهتفكيك
پارچهيكمديريتسيستمدومواولسطوحكهداشتتوجهبايدخصوصايندر
دهندافزايشرامديريتسيستمكاراييتوانندميتنهادارند،كهفراوانيمزايايرغمعلي

الزمنتيجهدر. كنندميعملترمنسجموترمتوازنصورتبههاسيستمدوم،سطحدرهرچند
هايسيستمبخشياثرافزايشمنظوربهسازماني،بلوغازباالتريسطحبهدستيابيبااست

.شودانجاممديريتيپارچهيكسيستمسومسطحاستقراربرايالزماقداماتمديريتي،

هانوشتپي
1. ISO 9000
2. ISO 14000
3. OHSAS 18000
4. International Organization for Standardization (ISO)
5. Quality Management System (QMS)
6. Environmental Management System (EMS)
7. Strategic Advisory Group on the Environment (SAGE)
8. Technical Management Board (TMB)
9. Occupational Health and Safety Management System (OHSMS)
10. Guide to Occupational Health and Safety Management System ( BS 8800)
11. Plan- Do- Check- Act (PDCA) 
12. Certification Bodies
13. Structure
14. Audit
15. Registration
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16. Documented
17. Integrated Management Systems (IMS)
18. Meta Synthesis
19. Beck
20. Noblit
21. Hare
22. Total Quality Management (TQM)
23. Good Manufacturing Practice (GMP)
24. Hazardous Analysis of Critical Control Point (HACCP)

14001كيد در ايزو أمورد ت. 25
18001كيد در اسس أمورد ت. 26

منابع
ي، سال دوم، شمارهچاپ و تبليغاتينامهماه.پارچهسيستم مديريت يك.)1389(. اميري، مهدي
16 ،65 -62

ي سيستمتوسعهواستقراركتاب راهنماي. )1385(. و�و فشاركي، ح. ممحمدي،،.مبهشتي،
مروجانمهندسيشركت: تهران. )HSE-MS(زيست و محيطبهداشتايمني،مديريت

�وريبهره

ISO،همراه با متن انگليسيIMSمديريت يپارچهسيستم يككتاب ).1384(.جاللي، علي
9001:2008 ،ISO 14001:2004 ،OHSAS 18001:2007.

هاي مهندسان براي شركت) IMS(پارچه هاي مديريت يكسيستم). 1387(.رجب زاده، محسن
.1-5، 94، سال نوزدهم، شماره بردارينقشه.برداريمشاور نقشه

ي ، شمارهتدبير. هاي مديريتسازي سيستمپارچهيك). 1382. (شاكري، آرنوش و ايوزيان، مجيد
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