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دکتسبْسام جلَدازی•

ISOQAR , AQCهدیس هَسسِ هویصی •

عضَ ّیبت هدیسُ اًجوي بْْس ٍزی ایساى •

عضَ ّیبت هدیسُ اًجوي علوی کیفیت ایس اى  •

صبحب اهتیبش ٍ هدیسهسئَل ًشسیِ عصسکیفیت•

•info@AQCC.ir

ارزشهای فردی ، فرهنگ و

فرآیندهای سازمانی 

ششویي کٌفساًس تَاًوٌد سبشی هٌببع اًسبًی
1391آذزهبُ  21-20

ًمص ارسضْا در هَفمیت ساسهاى•

گاهْای طزاحی فزآیٌدّا•

ارتباط ارسضْا با فزآیٌدّا •

سئٕال

ست َٛش يٓى  َژاز ٔ رَگ ٕپ
ٙ كّ . َٛستُس سٚزا يٓبجزَا

زر كطٕر ذٕز ثزچست 
ٙ گٛزَس، زر  تُجهٙ ي

كطٕرْ٘ب ارٔپبٙٚ ّث 
َٛزْٔ٘ب يٕنس ٔ فؼبل 

ٙ ضَٕس .تجسٚم ي

تفاوت 
کشورهای ثروتمند و فقیر و درچیست ؟

لدهت ؟ -1

كطٕر يػز  
 3000ثٛص اس 

سبل تبرٚد 
يكتٕة زارز ٔ 

!استفمٛز 

كطٕرْ٘ب 
جسٚس٘ يبَُس 

كبَبزا، َٕٛسٚهُس، 
 150استزانٛب كّ 

سبل پٛص 
ٔضؼٛت لبثم 

تٕجٓٙ 
َساضتُس، اكٌُٕ 

ْبٙٚ  كطٕر
ّ ٚبفتّ ٔ  تٕسؼ
.ثزٔتًُس ْستُس

هٌابغ طبیؼی لابل استحػال ؟ -2

ًژاد ، پَست ، هذّب ؟ -3

ژاپٍ كطٕر٘ است كّ سزسيٍٛ 
 80ثسٛبر يحسٔز٘ زارز كّ 

ِ ْبٚٙ است كّ  زرغس آٌ كٕ
يُبست كطبٔرس٘ ٔ زايسار٘ 

َٛست ايب زٔيٍٛ التػبز 

لسرتًُس جٓبٌ پس اس آيزٚكب را 
اٍٚ كطٕر يبَُس ٚك . زارز

كبرذبَّ پُٓبٔر ٔ ضُبٔر٘ 
ٙ ثبضس كّ يٕاز ذبو را اس  ي
ًّْ جٓبٌ ٔارز كززِ ٔ ثّ 

غٕرت يحػٕالت پٛطزفتّ غبزر 
ٙ كُس .ي

 
 

.يثبل ثؼس٘ سٕئٛس است
 

كطٕر٘ كّ اغالً كبكبئٕ زر آٌ ثّ 
ٙ آٚس ايب ثٓتزٍٚ  ػًم ًَ

ضكالت ْب٘ جٓبٌ را تٕنٛس ٔ 
ٙ كُس زر سزسيٍٛ . غبزر ي

كٕچك ٔ سزز سٕئٛس كّ تُٓب 
ٙ تٕاٌ  زر چٓبر يبِ سبل ي

كطبٔرس٘ ٔ زايسار٘ اَجبو زاز، 
زَٛب تٕنٛس ( پُٛز)ثٓتزٍٚ نجُٛبت 

ٙ ضٕز .ي
سٕئٛس كطٕر٘ است كّ ثّ 
ايُٛت، َظى ٔ سرتكٕضٙ 

يطٕٓر است ٔ ثّ ًٍْٛ ذبطز 
ثّ گبٔغُسٔق زَٛب يطٕٓر 

(.ثبَك ْب٘ سٕئٛس)ضسِ است 

تفاٍت درچیست ؟

تفاٍت ّا در فزٌّگ است

تفبٔت زر رفتبرْب٘ است كّ 
زر طٕل سبل ْب فزُْگ ٔ 

.زاَص َبو گزفتّ است
 

ٔلتٙ كّ رفتبرْب٘ يززو 
كطٕرْب٘ پٛطزفتّ ٔ ثزٔتًُس 

ٙ كُٛى، يتٕجّ  را تحهٛم ي
ٙ ضٕٚى كّ اكثزٚت غبنت  ي

ز زر سَسگٙ ذٕز  آَٓب اس اغٕل ٚس

ٙ كُُس :پٛزٔ٘ ي

اذالق ثّ ػُٕاٌ اغم پب1ّٚ.

ٔحست2.

يسئٕنٛت پذٚز3٘.

احتزاو ثّ لبٌَٕ ٔ يمزرات4.

َٔساٌ 5. احتزاو ثّ حمٕق ضٓز
زٚگز

ػطك ثّ كبر6.

ٙ ْب ثّ يُظٕر 7. تحًم سرت

ّ گذار٘ رٔ٘ آُٚسِ سزيبٚ
يٛم ثّ ارائّ كبرْب٘ ثزتز ٔ 8.

فٕق انؼبزِ
َظى پذٚز9٘.

ايب زر كطٕرْب٘ فمٛز تُٓب 

 ٍ ػسِ لهٛهٙ اس يززو اس ٚا
ٙ كُُس .اغٕل پٛزٔ٘ ي

رفتبر اجتًبػی

در وطَر ها وسی وِ سیاد وار وٌد تزاوتَر •

ًاهیدُ هی ضَد

وسی وِ بِ لَاًیي احتزام بگذارد بچِ  •

هثبت است

اخاللیات را رػایت وٌد بزچسب   وسی ِو •

پاستَریشُ خَاّد گزفت

وساًی وِ حمَق دیگزاى را سیز پا هی  •

آدهْای سرًگ ,گذارًد ٍ افزاد لالتاق، 

خَاًدُ هی ضًَد

اًساًْای هٌظن افزاد خطه ٍبیحال   •

ّستٌد

= وساًی وِ سیاد هطالؼِ ٍ تحمیك وٌٌد •

خَاى..…

ّوِ بِ دًبال یه ضبِ رفتي رُ غد سالِ •

َىجارَا، قًاعذ ي کىش َا
کٍ اشخاص، واخًدآگاٌ رفتار آوُا را با آن  

تطبيق مى دَىذ ي در َر يضعيت اجتماعى 
صحيح ي مىاسب است طبق معيارَائى کٍ 

رسًم اخالقى مستقر کٍ قذرتمىذ . عمل مى کىىذ
الگًَاى رفتارى در جامعٍ َستىذ مُم تريه 
.  َىجارَاى رفتار اجتماعى بٍ شمار مى آيىذ

ٌ َاى قًمى ي عرفى ويس دستًرَائى براى  شيً
.  رفتار اجتماعى َستىذ

ارسضْایزفتبز اجتوبعى 
فزدی

رفتار
اختواػی زفتبز ًبخَدآگبُ•

تطبیك بب ازششْب•
بر

ج
ُْ

ی 
ای
ُٕ

ً
ْ
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ارسضْایّن ًَایی ٌّجبزّب
فزدی

رفتار
اختواػی

ّن ًَایی
ّا ٌّدار

سبشگبزی بب ٌّجبزّبی اجتوبعی•
اًتظبز اًجبم زفتبز بصَزت ّوگبًی•

بر
ج

ُْ
 ٌ

س
ض

ی 
ز
ٓب

َ

ثی تفبٔتی َسجت ثّ َمض لبٌَٕ•
لسى زرٔؽ•

تؼبرف •
ریب•

غحجت غٛز يستُس•
ػجٕر اس چزاؽ لزيش•

تٕلف زر پٛبزِ رْٔب•
ػسو رػبیت غف ٔ حمٕق زیگزٌا•

تمهت•
کى فزٔضی•
استفبزِ اس يٕلؼٛت سبسيبَی•

اسزاف گزایی•
تُجهی کبری•

استمجبل اس تؼطٛهی •

 ٗ
ػ
ًب

جت
ٖ ا

ْب
ش 

ارس

 '   نهادى شدن'

Institutionalization  

 

 پذیرش عمیق باطنی رفتارها

 پذیرش بعنوان یک واقعیت 

 عدم رعایت منجر به ایجاد شرمساری 

تخلف و مجازات  

ارسضْایًْبدى شدى ٌّجبزّب 
فزدی

رفتار
اختواػی

ّن ًَایی
ّا ٌّدار

ًْادی ضدى
ّا ٌّدار

یش ارسش ّاى اختواػى ػبارت اس چیشّائى است وِ هَضَع پذیزش ّوگاى است ِ ضٌاسىً  .در اغطالح خاهؼ ی
بَ
ي
بس
س

ش 
رس

ا

ارسضْایازششْبی سبشهبًی
فزدی

رفتار
اختواػی

ّن ًَایی
ّا ٌّدار

ًْادی ضدى
ّا ٌّدار

ارسضْای
ساسهاًی

ساسهاًیارسش ّا ٍ باٍرّای 
سْاهداراى ٍ هدیزاى 

ّای ساسهاًی تغییز رفتار 

ساسهاى

فزُْگ سبسيبَی

وهِ هٌدهز بهِ    فزضیات ٍارسضْای هطتزن رػایت واهل ًظام  "خَرج گَردى"•
.الگَّای خاظ رفتاری هی ضَد 

هاى اسهت وهِ افهزاد داخهل آى     ساس بز هحیط داخل حاون  "استاًلی دیَیس"•
.فؼالیت وزدُ ٍرفتار اًْا ضىل هی گیزد 

ارسضْایفسٌّگ سبشهبًی
فزدی

رفتار
اختواػی

ّن ًَایی
ّا ٌّدار

ًْادی ضدى
ّا ٌّدار

ارسضْای
ساسهاًی

فزٌّگ
ساسهاًی
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ارسضْای فزدی

ارسضْای ساسهاًی

ارسضْای خاهؼِ

ارسضْای حاوویتی

سرمایه اجتماعی
از نوع منفی
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ارسضْا چارچَبی بزای 
هطزٍع ساختي 

رفتارّای اختواػی

ّای غلط تزٍیح رفتار

فزآیٌدّای 
اختواػی ارسضوٌد

اس بؼد هٌفی

سزهایِ اختواػی
هٌفی ٍ 
غیز هَلد

گز
زی

ل 
ثب
ي

ارسضْا چارچَبی بزای 
هطزٍع ساختي 

رفتارّای اختواػی

ّای غلط تزٍیح رفتار

فزآیٌدّای 
اختواػی ارسضوٌد

اس بؼد هٌفی

سزهایِ اختواػی
هٌفی ٍ 
غیز هَلد

ٌ
سٕ

َٛ
 ز

ل
س
ي
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ٌ
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ل
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ي

جی
بز

صخ
سک

تو
لی

اخ
صد

سک
تو

هٌعطفثببت

اًطببق پریسی

هشبزکت سبشگبزی

هبهَزیت

ارسضْا
باٍرّا

ٍیژگی ّبی فسٌّگ اش ًظس دًیسَى

ط
تج
يز

ی 
ْب

س
یُ
زآ

ف

فسٌّگ سبشهبًی

ل 
ثب
ي

ارسضْا

گ
ُْ

فز
 ٔ

ب 
ْ

س
آَِ
فز
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فرآیند عبارتست از 
مجموعه یک یا چند فعالیت

که ورودی ها را به خروجی تبدیل 
می کند

مواد
نیروی انسانی
ماشین آالت
استانداردها

خدمات/محصول

دانش

مالکین
فرآیند

معیار
اندازه
گیری

اهداف
فرآیند

فرآیندهای قبلیفرآیندهای بعدی

 ٔ
گ 

ُْ
فز

P
D

C
A

مامًريت

سازگاری

مشارکت

اوطباق PDCA

 

 

 

 

 

ٍضعیت گرشتِ

حبل         

آیٌدُ        

مامًريت

سازگاری

مشارکت

اوطباق PDCA

 

 

 

 

 

مامًريت

سازگاری

مشارکت

اوطباق PDCA

 

 

 

 

 

گ
ُْ

فز
ز 

ٛٛ
تغ

ضفاف ساسی هؼٌی ٍ هفَْم تغییز فزٌّگ -1
ّا -2 ضٌاسایی ٍ ًوایص رخداد

تؼییي هحزن ّای استزاتژیه -3

ْا -4 ضٌاسایی هَفمیت ّای وَچه ٍ ػوَهی ساسی آً

خاری ساسیارتباطات ٍ  -6

تؼییي ضاخع ّای ولیدی هَفمیت  -5

تَسؼِ هدیزیت  -7

هزاحل تغییز فزٌّگ بزاساس 
داًطگاُ هیطیگاى هدل

يزحهّ أل

ْبیی اس فزُْگ کّ ٔیژگی 1.
يی ثبیست ثّ آٌ تبکٛس 

ضٕز تب فزُْگ ثّ سًت 

رثغ کبيم يحٕر حزکت کُس 
کسايُس؟

کسايٛک اس ٔیژگی ْب يی 2.
ثبیست زر فزُْگ جسیس 

سبسيبَی چٛزِ ضَٕس؟

کسايٛک اس ٔیژگی ْب يی 3.
ثبیست کبْص ٔ یب حذف 

ضَٕس ٔ اس رثغ کبيم حذف 
.ضَٕس

کسايٛک اس ٔیژگی ْب يی 4.

ثبیست يحفٕظ ثبلی 
ثًبَُس؟

تسأو کسايٛک اس إَاع 5.
ثزای سبسيبٌ ٔ فزُْگ 

يٕفمٛت سبسيبَی يٓى 

؟است 

يزحهّ زٔو

آَجبیٛکّ ثػٕرت يُبست زر اس 
طجمبت يرتهف ثّ ارتجبط گذاضتّ 

ضسِ است ، لسو زٔو 

ضُبسبیی یک یب زٔ رٔیساز يثجت 
است کّ ارسضٓبی کهٛسی کّ 

يطرػّ فزُْگ سبسيبَی زر 
آیُسِ يی ثبضس را ضُبسبیی 

رٔیسازْبی ٔالؼی  يی . ًَبیُس

تٕاَس َمص یک فزُْگ جسیس را 
.ثّ ًَبیص ثگذارز

:  سئٕاالت 

فزُْگ جسیس چّ احسبسی را -1
زر سبسيبٌ ایجبز ذٕاْس کزز؟

رفتبر کبرکُبٌ چگَّٕ ذٕاْس -2
ثٕز ؟

اَتظبراتی را کّ فزُْگ جسیس -3
؟جٕاثگٕ ذٕاْس ثٕز کسايُس

يزحهّ سٕو1.

فؼبنٛتٓبیی يی چّ 2.
ثبیست يتٕلف ضَٕس؟

لسو ثحزاَی تٕلف ثزذی 3.

فزُْگٓبی لسیًی است 
چّ يُبثؼی را ثزای ایٍ 4.

تغٛٛزات ثبیس اذتػبظ زاز؟

کسايٛک اس يشیت ْبی ثزتز 5.
ضزکت يی یبیست تمٕیت 

ضَٕس تب تغٛٛزات فزُْگی 
ثتٕاَس يشیت ْبی رلبثتی 
ثزای سبسيبٌ ایجبز کُس ؟

يزحهّ چٓبرو

کّ افزاز تغٛٛزات را يٕلؼی 
ثجُُٛس حتی اگز زر حس ثسٛبر 

کٕچک ثبضس ، حس پٛطزفت 

ٔ تٕسؼّ ایجبز ذٕاْس ضس ٔ 
ایٍ حس يُجز ثّ پطتٛجبَی اس 

تغٛٛزات ثشرگتز ٔ اسبسی 
.ذٕاْس ضس 

يزحهّ پُجى

چٛشی ثبیس اَساسِ گٛزی چّ 
ضٕز 

چگَّٕ ثبیس اَساسِ گٛزی ضٕز 

ٔ چّ سيبَی ثبیس اَساسِ گٛزی 
ضٕز 

یک َکتّ ضؼف يٓى زر 
فزآیُسْبی تغٛٛز غفهت اس 
ضبذع ْبی يٕفمٛت زر 

فزُْگ سبسيبَی ٔ یب تؼٍٛٛ 
ضبذع ْبی يٕلتی يی 

ثبضس

يزحهّ ضطى

است کّ يمبٔيت زر يطرع 
. ثزاثز تغٛٛز رخ ذٕاْس زاز

ارتجبطبت فزآیُس تغٛٛز فزُْگ 

اثشار ثحزاَی زر کًک ثّ غهجّ 
ثّ يمبٔيتٓب ٔ ایجبز تؼٓس 

تطزیح  است سبسيبَی 
چگَٕگی تغٛٛز فزُْگ 

ٔ سبسيبَی ضزٔری است 

يشیت ْبی آٌ زر ْزیک اس 
لسيٓبی تغٛٛٛز فزُْگ حبئش 

. اًْٛت يی ثبضس 

چزایی اًْٛت تغٛٛٛز فزُْگ  
زر سبسيبٌ ثّ يُظٕر کست 

يٕلؼٛت ثزتز يٛبٌ کبرکُبٌ 
.تطزیح ضٕز 

يزحهّ ْفتى

تغٛٛزات سبسيبَی َٛبسيُس تًبو 
رْجزاٌ ، لٓزيبَبٌ ٔ يبنکبٌ 
يی ثبضس ، تغٛٛز فزُْگی 

ثػٕرت تػبزفی زر سبسيبٌ رخ 
َرٕاْس زاز ٔ َٛبسيُس رْجزاَی 

است کّ اس رٔی لػس ْسایت 
.فزآیُسْب را ثؼٓسِ ثگٛزَس

َمص رْجزاٌ زر تغٛٛز فزُْگ 

سبسيبَی يی ثبیست يسٌٔ 
ثبضس 

پ
هٛ

ک

ًَبیص کهٛت
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با تطىز ٍ خستِ ًباضید

info@AQCC.ir


