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  تحليل موازنه زمان، هزينه و كيفيت در محيط پروژه

  

هايي در زمان، هزينه و كند كه منابع موجود را همراه با محدوديتمديريت پروژه موفق تركيبي از علم و هنر است و تالش مي
ها  ريزي پروژه منطقي جهت برنامهاز آنجايي كه پروژه اصوال منحصر بفرد است بنابراين يك استاندارد . كيفيت كنترل نمايد

ممكن است ) مانند شكل زير(گيري در مثلثي متشكل از زمان، هزينه و كيفيت  در نتيجه براي مدير پروژه تصميم. موجود نيست
 .بسيار دشوار باشد

  

  مثلث مديريت پروژه: 1شكل 

 توسط مدير پروژه در طول عمر پروژه دنبال مي يك تركيب جادويي است كه پيوسته) مثلث پروژه(كيفيت  -هزينه -مثلث زمان
چنانچه پروژه بصورت يكنواخت و بر اساس برنامه زمانبندي ادامه بيابد، ممكن است نيازي به تحليل موازنه مثلث پروژه . شود

 .آيدنباشد ولي متاسفانه اين شرايط بندرت پيش مي

زمان و هزينه معموال از . دهنده ميزان انحراف از تخمين اوليه است نشان ΔSاند، بطوريكه  توضيح داده شده 2ها در شكل  موازنه
اي دقيقا شبيه هم نيستند هيچ دو پروژه. اش است كنند در حاليكه كيفيت معموال كمتر از تخمين اوليه تخمين اوليه تجاوز مي

 زادهمحمدرضا حسين
  تحليل سيستمها دانشگاه صنعتي اميركبير –كارشناس مهندسي صنايع

  كبيرصنعتي اميردانشگاهصنايع–مهندسي صنايعكارشناس ارشد 

 لينك مطلب در سايت

 hosseinzadeh@myindustry.ir 

http://www.myindustry.ir/project-management/articles/cost-quality-project.html
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مديران باتجربه از قبل اين . و خارجي آن استو تحليل موازنه يك كار هميشگي در طول پروژه و پيوسته متاثر از شرايط داخلي 
  .پندارند كنند و آنها را جزو فرآيندهاي هميشگي مديريت پروژه مي ها را تعيين مي موازنه

  

  مديريت پروژه با تحليل موازنه ها: 2شكل 

هايي را كه معموال وجود هاي مختلف از محدوديتيبجدول زير، ترك. هاي پروژه هستندها هميشه بر اساس محدوديت موازنه
براي . گيرندقرار مي B و A هاي هايي كه مديران پروژه با آنها روبروي هستند در دسته اكثر تحليل موازنه. دهددارند را نشان مي

ها معموال از قبل مشخص  وژهزيرا كيفيت اين نوع پر. است (R&D) ها تحقيق و توسعه  ، بيشتر نمايانگر پروژهA-3 مثال دسته
تعيين . تواند به ترتيب فراتر از برنامه زمانبندي و بودجه انجام پروژه باشدها مي است در حاليكه زمان و هزينه انجام اين پروژه

صول وجود اي براي توسعه مح اگر هيچ گزينه. هاي موجود دارد اينكه كداميك از اضالع مثلث پروژه قرباني شود بستگي به گزينه
  .شوند نداشته باشد و كاربرد فعلي آن هم زياد باشد، زمان و هزينه موازنه مي

 1390فروردين  2شماره 
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ها زمان يك عنصر  زيرا در اين نوع پروژه. گيرندقرار مي B-2يا  A-1هاي  اي در دسته هاي تجهيزات سرمايه بيشتر پروژه
اغلب محدوديتي در . افتد زگشت سرمايه سريعتر اتفاق ميهر چه قيمت تجهيزات زودتر به توليد تبديل شود، با. حياتي است

اگر سود بالقوه تعيين شده براي پروژه زياد باشد، هزينه . كند كيفيت نيز وجود دارد كه ميزان سود حاصل از توليد را مشخص مي
 .وجود دارد B-2هاي دسته  توان متغير باشد يعني همان شرايطي كه در پروژهمي

، تحليل موازنه مثلث پروژه بر اساس انتخاب Cدر دسته . هستند B-1اي معموال جزو دسته هاي شركتهاي مشاوره  پروژه
ماند و  ، ديگر هيچ جايي براي موازنه باقي نمي)C-1دسته (اگر هر سه عنصر ثابت باشد . ها انجام خواهد شدمعيارها و محدوديت

  .اي هم نخواهيم داشت آنگاه هيچ محدوديتي وجود نداشته، بنابراين هيچ موازنه ،)C-2دسته (اگر تمامي عناصر متغير باشد 

البته بايد توجه . گيري درباره اينكه كداميك از عناصر مثلث پروژه به نفع بقيه قرباني شوند وجود دارد عوامل زيادي در تصميم
براي مثال، كاهش زمان . پذير نيست نصر ديگر امكانداشت كه هميشه صرف نظر كردن از يك از عناصر بدون تاثير بر روي دو ع

اي از مهمترين عوامل دروني و بيروني پروژه كه بر جهت دادن به مجموعه. تواند اثرات زيادي بر كيفيت و هزينه بگذارد مي
  :كنيد ها تاثيرگذار هستند، در شكل زير مشاهده مي تحليل موازنه
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  :اندير در نگارش اين مطلب موثر بوده منابع ز

  :كتاب انگليسي

PMBOK  

Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling, 8th 
Edition by Harold Kerzner 
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  جلسات مجازي راهي به سوي مديريت هوشمند در كسب و كار

   

ارزيابي، حسابداري و غيره ضروري مي سفر كردن كاركنان براي بسياري از شركت ها به خصوص در حوزه ي مشاوره مديريت، 
سال هاي اخير، با توجه به افزايش قيمت سوخت در سطح جهاني، هزينه هاي فزاينده ي سفرها، مديران شركت ها را بر  در. باشد

قات يكي از مناسب ترين راه هاي موجود، برگزاري جلسات و مال. آن داشته تا به دنبال جايگزين مناسبي براي سفر كردن باشند
، به 2008در سال  Climate Group و Global e-Sustainability Initiativeطبق گزارش. ها به صورت مجازي مي باشد

در اين مطلب نگاهي داريم به فن . درصد از سفرهاي كاري را مي توان با مالقات هاي مجازي جايگزين كرد 20طور متوسط تا 
  .استفاده از اين فن آوري هاآوري هاي موجود در اين زمينه و مزاياي 

 راه حل هاي موجود

يكي از راه حل هاي موجود است كه در آن، صدا و   ويدئو كنفرانس
و يا (تصوير به طور همزمان بين دو مكان و از طريق يك شبكه 

در گذشته به علت هزينه ي باالي خطوط . مخابره مي شود) اينترنت
ويدئو كنفرانس براي  پرسرعت براي انتقال اطالعات، دسترسي به

بسياري شركت ها ممكن نبود و به اين علت، اهميت زيادي به آن 
اما با گذشت زمان، فن آوري فشرده كردن صدا و . داده نمي شد

تصوير و همچنين دسترسي به اينترنت پرسرعت رشد كرده است، به 
طوري كه هزينه هاي استفاده از ويدئو كنفرانس كاهش يافته و توجه 

در اين سال ها، درآمد شركت هاي عرضه كننده خدمات ويدئو . ندركاران به استفاده از اين خدمات بيشتر شده استدست ا
طرفدارن ويدئو كنفرانس معتقدند كه تنها مزيت آن كاهش هزينه هاي سفر . درصد در سال رشد كرده است 30كنفرانس حدوداً 

اين ارتباط مجازي، تماس با شركا، تأمين . ميسر مي شود "رتباط بهترا"يا رفت و آمد كاركنان نيست، بلكه بدين ترتيب، 
طبيعتاً در صورت نبود ارتباط مجازي، . كنندگان، شعبات و كارمندان را در سراسر جهان و متناوب تر از گذشته ممكن مي سازد

فرادي است كه تا به حال از طريق يك مزيت ديگر، امكان تماس با ا. تناوب تماس ها به علت مشكالت سفر كردن، كمتر مي شود
. اهميت نكته ي اخير به خصوص در بازاريابي و جذب مشتريان جديد نمايان تر مي شود. سفر كردن نيز قابل دسترس نبودند

 عالوه بر همه اينها، يك مزيت ديگر استفاده از اين فن آوري، امكان كار كردن افراد از داخل خانه مي باشد كه از طرفي منجر به
 .رسيدگي بيشتر كاركنان به امور شخصي و خانوادگي مي شود و از طرف ديگر نياز به دفاتر كار را كمتر مي كند

در واقع قيمت اين خدمات . همانطور كه پيشتر نيز گفته شد، اشكال خدمات ويدئو كنفرانس همواره در قيمت آن بوده است
 Telepresence باالترين سطح كيفي در محصوالتي معروف به. داردنسبت مستقيمي با كيفيت صدا و تصوير و خدمات جانبي 

اينگونه خدمات معموالً تنها توسط تأمين  .عرضه مي شود كه براي خريداران آن حدوداً پانصد هزار دالر در سال هزينه دارند
از مشتريان آن  Accenture عرضه مي شود و شركت هاي بزرگي مانند HP و Ciscoكنندگان معدود و صاحب نامي چون 

نيز محصول كمابيش مشابهي را با قيمت تنها چند هزار دالر براي كسب و  LifeSize در اين ميان شركت هايي مانند. هستند

  احمد ميرخاني
  تحليل سيستمها دانشگاه صنعتي اميركبير –كارشناس مهندسي صنايع

  سيستمهاي اطالعاتي اقتصادي دانشگاه گوتينگن آلمانكارشناس ارشد 

 mirkhani@myindustry.ir  لينك مطلب در سايت

http://www.myindustry.ir/information-management-systems/article/virtual-metting.html
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براي كاربراني كه به دنبال يك . كارهاي كوچك و متوسط عرضه مي كنند كه طبعاً كيفيت پايين تري نسبت به مورد قبلي دارد
. در بازار موجود هستند (ooVoo) و اوو (Skype) دئو كنفرانس مي گردند، محصوالتي مانند اسكايپفن آوري مجاني براي وي

البته اسكايپ و اوو عالوه بر كيفيت پايين تر صدا و تصوير در مقايسه با رقباي تجاري خود و نداشتن بسياري خدمات جانبي 
و آن اينكه همه گروه هاي حاضر در يك جلسه ي مجازي، بايد از  ويدئويي، يك عيب ديگر نيز دارند) پيام هاي(مانند نامه هاي 

يك نرم افزار واحد استفاده كنند، در حالي كه بيشتر نمونه هاي تجاري، اجازه ي برقراري ارتباط با ديگر نرم افزار ها و فن آوري 
 Microsoft Office Live Meeting ،Adobe از محصوالت تجاري حاضر در بازار مي توان به .ها را به كاربران مي دهند

Acrobat Connect و WebEx اشاره كرد كه خصوصاً براي مقاصد بازاريابي و همچنين آموزشي مناسب مي باشند. 

 جمع بندي

مديران بايد . قبل از خريد و نصب يك سيستم جلسات مجازي، بايد مطمئن شد كه استفاده از اين فن آوري سودآور خواهد بود
ميزان نياز كاركنان به سفر و نوع جلسات ضروري را تعيين كنند تا بتوانند محصول مناسبي از محصوالت موجود در بازار را 

 .انتخاب كنند

در پايان بايد به اين نكته اذعان كرد كه گرچه جلسات مجازي امكانات جديدي را براي شركت ها فراهم مي آورند، اما هنوز همه 
بسياري اوقات، نفسِ سفر كردن و مالقات حضوري با يك مشتري، باعث . ها و گفتگوهاي حضوري قابل جايگزيني نيستندي سفر

 .ايجاد عالقه مندي و اعتماد بين دو طرف شده و امضاي قرارداد را ممكن مي سازد

 :منابع مورد استفاده در اين مطلب

 :كتاب انگليسي

Management Information System ته ينوش Ken Laudon و Jane Laudon 

 :سايت انگليسي

The New York Times 
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  اي بر توليد ناب مقدمه

  
و لذا اگر از مديران اين . همانطور كه ميدانيد هدف نهايي مديران موسسات توليدي يا خدماتي بقاء و رشد سازمان خود مي باشد

 ها سوال شود كه استراتژي شما براي بقا و ماندگاري در محيط رقابتي امروزي چيست، در پاسخ خواهند گفتاين سازمان
براورده سازي و نيل به چنين هدفي امروزه بسيار مشكل است و نيازمند شناسايي و مديريت عوامل . »سودآوري بلند مدت«

هاي توليدي و از جمله عوامل اثرگذار بر استراتژي فوق كه در اكثر قريب به اتفاق سازمان. مختلف داخل و خارج سازمان مي باشد
هاي كوتاه و بلند مدت، هزينه، رضايت مشتري، رقبا، تكنولوژي،نيروي انساني، سياست توان بهباشند ميخدماتي مطرح مي

اند كه سازمانهاي مختلف توليدي و خدماتي در سرتاسر جهان براي اين عوامل سبب شده. اشاره كرد... كيفيت، سود خالص و 
توان در شرايط گنگ و مبهم هستند كه چگونه ميهايي در فكر مديران چنين شركت. دستيابي به سودآوري بلندمدت تكاپو كنند

از . كندو محيط كامال رقابتي بازار بر ديگر رقبا غلبه كرد؟ پاسخ اين سوال، ضرورت كسب و كار در جهان امروز را مشخص مي
قبا غلبه توان بر ربا جلب رضايت مشتريان است كه مي. باشدميان عوامل مذكور رضايت مشتري مهمترين نگراني سازمان مي

مندي مشتريان بستگي به مجموعه ويژگي ها و خصوصيات محصول ميزان رضايت. نمود و سود سازمان را پيوسته افزايش داد
باشد، سه ويژگي بايد در محصوالت وجود داشته بر اساس تفكرات جيمز ووماك كه از صاحب نظران حوزه توليد ناب مي. دارد

  .ي مشتريان شودمندي هميشگباشد تا منجر به رضايت

  توليد محصول با كيفيت باال به صورت مداوم .1
 توليد محصوالت با هزينه پايين و قابل رقابت .2

 تحويل محصول به مشتري در زمان مناسب .3

بكارگيري اين . باشدها و ابزارهاي مختلف ميدستيابي به هر كدام از ويژگي هاي باال احتماال نيازمند استفاده از يكسري تكنيك
شوند كه بسياري از سازمانها از بكارگيري همزمان اين ها باعث ايجاد يكسري از تضادها و تاثيرات منفي در سازمان نيز ميتكنيك
 .ها خودداري كنندتكنيك

جمع آوري و يكپارچه سازي تمامي مفاهيم، رويكرد ها و ابزارهاي مختلفدر يك سازمان توليدي و يا خدماتي و بهره گيري موثر 
رويكردي كه مي تواند تمامي اين مفاهيم و ابزارها را به . ي يكپارچه سازي آنها نيازمند يك رويكرد سيستمي مي باشداز مزايا

رويكرد ناب نيز مانند ساير رويكردهاي توليدي . نام دارد) Lean Approach(طور مناسب و يكپارچه ايجاد كند، رويكرد ناب
  .د كه در ادامه به آنها مي پردازيمنيازمند بستري تاريخي براي تشكيل مي باشن

  نياز به رويكرد توليد ناب

شد اما شركت اگرچه شركت خودرو سازي فورد براي سالها به عنوان غول خودروسازي جهان در نيمه اول قرن بيستم شناخته مي
مي باشد، معادالت معروف  Toyota Production System((تويوتاي ژاپن با سيستم توليدي كه به سيستم توليدي تويوتا

  احسان مردان
  توليد صنعتي دانشگاه صنعتي اميركبير –كارشناس مهندسي صنايع

  صنايع دانشكده فني دانشگاه تهران –كارشناس ارشد مهندسي صنايع

 mardan@myindustry.ir  لينك مطلب در سايت

http://www.myindustry.ir/scheduling-and-production-management/article/lean-production.html
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اي از ، شركت تويوتا با جمع آوري و پياده سازي مجموعه 1950در اوايل دهه . بازار خودروسازي جهان را دگرگون ساخت
همچنين . هاي توليدي مدرن و پيشرفته، منابع كمتري را براي توليد هر واحد محصول در خط توليد خود استفاده نمودتكنيك

هاي سازمان، هزينه يك فرهنگ سازماني براي شناسايي و حذف سيستماتيك انواع اتالفات در تمامي بخش مديران تويوتا با ايجاد
هاي در كنار تويوتا، شركت. هاي توليد محصوالت خود را كاهش داده و محصولي با كيفيت بهتر به مشتري تحويل دادند

ن تحويل كوتاهتر و نيز قيمت مناسب در مقايسه با ديگر رقبا خودروسازي نظير هوندا نيز توانست محصوالتي با كيفيت بهتر، زما
هاي ژاپني و به خصوص تويوتا، نه تنها دنيا توسط شركت  گسترش سريع و تسخير بازار در نقاط مختلف. به مشتريان ارائه دهند

هاي توليدي را عالقه مند نمود تا با سيستم مديران شركت هاي رقيب بلكه بسياري از محققان و پژوهشگران در زمينه سيستم
كه مديران تويوتا آنها را عامل اصلي ) Total Quality Controlو كنترل كيفيت فراگير  Just-In-Timeهاي توليد به موقع 

د به بعد جهت توسعه و بهبو 1970آغاز تحقيقات و جستجو هاي علمي از دهه . دانستند، آشنا شوندموفقيت جهاني خود مي
روشهاي توليدي براي توليد محصوالتي با سه ويژگي كيفيت مناسب، هزينه پايين و تحويل به موقع سبب پيدايش بسياري از 

از جمله . شد ) World Class Manufacturing(هاي توليدي و پيدايش مفهوم توليد در كالس جهانيها و نگرشتكنيك
ياده سازي آنها در صنايع توليدي خود نمود مي توان به ساخت و توليد ها سعي در پهاي توليدي كه بسياري از شركتروش

، نگهداري )Cellular Manufacturing(توليد سلولي) Flexible Production and Manufacturing(انعطاف پذير
نشان داد كه  1980تحقيقات در اواخر دهه . و توليد چابك اشاره نمود) Total Productive Maintenance( ور فراگيربهره

بلكه سبب . ها نداشته استسزايي در بهبود عملكرد اين سازمانها در صنايع توليدي تاثير بهنه تنها پياده سازي اين تكنيك
  .ورشكستگي و از رده خارج شدن بعضي از صنايع در بازار رقابتي آن دوران شده است

نتيجه بررسي ها . ر صنايع ژاپن اين رويكرد نتوانست موفقيتي اين روش در ژاپن را تكرار كندبر خالف تجربه موفق توليد ناب د
در اين موضوع باعث شد كه مديران صنايع غربي براي دستيابي به موفقيت جهاني در وضعيت دشوار بازار رقابتي نياز به رويكرد 

هاي غربي بر واملي كه موجب شكست توليد ناب در شركتع. هاي سازمان در دستور كار قرار دهندبلند مدت در تمام بخش
  :توان در سه عامل اصلي زير معرفي كردخالف آنچه كه در تويوتا با موفقيت انجام شده بود را مي

  هاي مختلف سازمانعدم وجود هماهنگي كامل بين بخش :عامل اول

  .خروجي نهايي شركت نقش مهمي دارند عدم ارتباط پيوسته و هميشگي با افراد و موسساتي كه در :عامل دوم

  تاثيرات شرايط اجتماعي، سياسي و اقتصادي حاكم بر جامعه: عامل سوم

  :منابع مورد استفاده در اين مطلب 

  :كتاب انگليسي

Feld W.M., Lean Production,1998  
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  ي ثروت و خوشبختي رابطه

  
  

دانشمندان زيادي . رابطه ي ميان ثروت و خوشبختي از قديمي ترين و مناقشه آميزترين سؤاالت پديد آمده در ذهن بشر است
در اين راه، شاخه هاي مختلف علمي از . خود را مشغول يافتن پاسخ اين سؤال كرده اند و كتاب ها و مقاالت فراواني نوشته اند

 .پيوند داده شده اند تا حتي االمكان، پاسخي همه جانبه يافت شوداقتصاد تا روان شناسي به هم 

 است كه پيرامون ماليه ي شخصي Your Money: The Missing Manual مطلب زير، خالصه اي از فصل اول كتاب 

(Personal Finance) نويسنده ي كتاب، آقاي جي دي روث. و با زباني عاميانه نوشته شده است (J. D. Roth)ير و ، مد
 Money مجله ي معتبر. است (Get Rich Slowly) « آهسته ثروتمند شويد« نويسنده ي اصلي وبالگ پرطرفدار 

Magazine آقاي روث فردي . اين وبالگ را به عنوان الهام بخش ترين وبالگ در حوزه ي ماليه ي شخصي معرفي كرده است
، با 2006او در سال . مطالعه در زمينه هاي پولي و مالي روي آوردعادي بود كه وقتي گرفتار بدهي هاي سنگين شده بود، به 

تكيه بر تجربيات شخصي و مطالعاتش، وبالگي را به راه انداخت كه هر روزه ايده ها و راهكارهايي براي بهبود امور مالي شخصي و 
  .خانوادگي به خوانندگان عرضه مي كند

اگرچه رسانه ها مردم را قانع كرده اند كه ثروت منجر به خوشبختي مي . پولآنچه انسان بدنبال آن است، خوشبختي است و نه 
قطعاً پول به شما كمك مي كند تا به اهدافتان برسيد، از آينده اطمينان پيدا كنيد و زندگي . شود، اما هميشه اينطور نيست

 .لذتبخش تري داشته باشيد، اما داشتن پول تضميني براي ارضاي روان آدمي نيست

 ا خوشبختي خريدني است؟آي

مردم كشورهاي بسيار ثروتمند به طور ميانگين . از نظر آماري مي توان همبستگي ثروت و احساس خوشبختي را نشان داد
سؤال اساسي اينجاست كه تأثير پول بر خوشبختي . رضايت بيشتري از زندگي خود نسبت به مردم كشورهاي بسيار فقير دارند

هزار دالر بر درآمد ساليانه ي اين  5افزودن . را در نظر بگيريد كه در مرز خط فقر زندگي مي كندچقدر است؟ خانواده اي 
. هزار دالر در سال درآمد دارد 70خانواده، اثر بزرگتري خواهد داشت نسبت به افزودن همين مقدار پول بر درآمد خانواده اي كه 

مسكن داشته باشيد، افزايش درآمد تأثير كوچكي بر افزايش رضايتمندي اگر پول به اندازه ي كافي براي تهيه ي غذا، لباس و 
 .خواهد داشت

اگر همراه با افزايش پول، ميل به خرج كردن نيز . پس با پول مي توان مقداري خوشبختي خريد، اما پول تنها يكي از عوامل است
نند يك تارك دنيا زندگي كنيم، بلكه بايد تعادلي ميان البته هدف اين نيست كه ما. افزايش يابد، خوشبختي فرد افزايش نمي يابد

 .داشته ها و خواسته هايمان برقرار كنيم

 كدام كاالها را بخريم؟

 احمد ميرخاني 
  تحليل سيستمها دانشگاه صنعتي اميركبير–كارشناس مهندسي صنايع

 كارشناس ارشد سيستمهاي اطالعاتي اقتصادي دانشگاه گوتينگن آلمان

 mirkhani@myindustry.ir  لينك مطلب در سايت

http://www.myindustry.ir/human-resource-management-and-education/articles/money-hapiness.html
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منتشر شده، نشان مي دهد كه احساس مثبت انسان نسبت به خريد كاالهاي  Consumer Research تحقيقي كه در مجله ي
مثالً اگر امروز كفشي را بخريد، حاضر . احساس او نسبت به تجربياتي كه برايشان هزينه كرده، از بين مي رودفيزيكي زودتر از 

مانند خاطرات يك سفر، يك (اما خاطرات خوش و تجربيات جديد . نيستيد كه فردا هم همان مقدار براي خريد كفش هزينه كنيد
از دست نمي دهند و شما حاضريد باز هم براي تكرار خاطرات خوش  با گذشت زمان، ارزش خود را) كنسرت موسيقي و غيره

 .هزينه كنيد

رسانه ها ما را به مصرف گرايي تشويق مي كنند، اما براي افزايش رضايتمندي از زندگي بايد عادت كنيد كه خواسته هاي مادي 
اما خرج  .ا تا حد معيني افزايش مي دهدباز هم تأكيد مي كنيم كه خرج كردن بيشتر، رضايتمندي ر. خود را افزايش ندهيد

 .كردن پول بيش از اين حد، اثري منفي بر كيفيت زندگي مي گذارد

 
 

منحني فوق نشان مي دهد كه فرد در مراحل بقا، آسايش و تا رسيدن به تجمل، با خرج كردن بيشتر، رضايت بيشتري بدست مي 
  .رضايتمندي او خواهد داشتبعد از اين مرحله، افزاش مخارج اثر منفي بر . آورد
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  !پول كافي، كافي نيست

به . با افزايش درآمد، به طور طبيعي مي خواهند كه خود را تشويق كنند: بسياري افراد در زندگي دچار يك دور باطل مي شوند
خريد اين . بزرگتر و غيره همين منظور شروع به خريد كاالهايي مي كنند كه قبالً آنها را نداشتند، مانند تلويزيون بزرگتر، يخچال

به تدريج، . كاالها موجب افزايش هزينه هاي بعدي مي شود، مانند نياز به مسكن بزرگتر، تعميرات گران تر لوازم خانه و غيره
در اين دور . شيوه ي زندگي فرد عوض مي شود و او به فكر راهي براي افزايش درآمد و پوشش دادن هزينه هاي جديد مي افتد

 .گرچه ممكن است كه او درآمدش را تا حدي باال ببرد، اما هيچگاه به مطلوب خود نمي رسدباطل، ا

 پس چه كار كنيم؟

براي يافتن تعادل، بايد بدانيم كه چه مقدار برايمان كافي است، مقداري كه از داشتن آن . يافتن تعادل در زندگي بسيار مهم است
هر گاه كه توانستيم مقدار كافي را تعيين كنيم، نوعي احساس آزادي . افي استهمين ك: احساس رضايت كنيم و بتوانيم بگوييم

از آن زمان به بعد مي . بعد از تعيين مقدار كافي، ديگر در دور باطل افزايش درآمد و افزايش هزينه نخواهيم بود. خواهيم كرد
 social) مان كنيم و ارزش سرمايه ي اجتماعيوقتمان را صرف خانواده و دوستان: توانيم به عاليق مان در زندگي بپردازيم

capital) از اين نقطه به بعد مي توانيم پولمان را براي اموري كه عالقه ي قلبي داريم، پس انداز و خرج كنيم. را درك كنيم. 

 :روانشناسان سه عامل را باعث خوشبختي مي دانند

. قبض هاي آينده مانع احساس خوشبختي مي شود نگراني از پرداخت. شامل امنيت اقتصادي نيز مي شود :امنيت .1
 .نگه داشتن مستمر سطح انتظارات در حد درآمدها از نگراني نسبت به آينده و استرس مي كاهد

چه از نوع دوستانه و چه از نوع عاشقانه، هر يك تأثير شگرفي بر لذت بردن از زندگي و رضايت خاطر فرد  :روابط .2
 .مي گذارد

كه پيشتر توضيح داديم، خاطرات خوش و تجربيات در ذهن انسان باقي مي مانند، اما خاطره ي همانطور  :تجربيات .3
 .خريد كاالها به سرعت فراموش مي شوند

اين سه مورد، ستون هاي خوشبختي شما هستند، پس آنها را به خاطر بسپاريد تا زندگي خوشي داشته باشيد، حتي اگر درآمد 
 .محدودي داريد

 رتوصيه هاي بيشت

در اين مطلب نخواستيم كه خريد كردن را مذمت كنيم، اما اول چيزهايي را . خريد هايتان را اولويت بندي كنيد .1
 .بخريد كه بيشتر نياز داريد، زندگي شما را آسان تر مي كنند و از آنها بيشترين لذت را مي بريد

ود دارد، پس هميشه ورزش كنيد و رابطه ي مستقيمي ميان احساس خوشبختي و سالمتي بدن وج. سالمت بمانيد .2
 .مراقب تغذيه ي خود باشيد

هر چقدر هم تالش كنيد، باز هم دوستاني خواهيد داشت كه بيشتر از شما پول . خود را با ديگران مقايسه نكنيد .3
 .زندگي خودتان را بكنيد و اهداف خودتان را دنبال كنيد. دارند و در كارشان موفق تر از شما هستند
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رسانه هاي جمعي، به خصوص تلويزيون و سينما، دائماً سعي مي كنند شما را قانع كنند . به رسانه ها توجه نكنيد .4
آمارهايي وجود دارند كه نشان مي ). ثروت زياد(كه خوشبختي وابسته به چيزهايي است كه نمي توانيد تأمين كنيد 

 .ل به ماديگرايي تأثير مي گذارددهند تماشاي بيش از حد تلويزيون، بر مي

) و كاالهايي كه مي خواهيد داشته باشيد(با ساده كردن زندگي خود و كم كردن كاالهاي دور و بر خود . ساده باشيد .5
 .راحت تر زندگي خواهيد كرد

مه اين يكي از بهترين راه هاي باال بردن رضايتمندي است كه به طور طبيعي در سرشت ه. به ديگران كمك كنيد .6
 .ي انسان ها وجود دارد

براي همه ي كارهايتان برنامه ريزي كنيد تا وقت كافي براي فعاليت هايي كه از انجامشان لذت . برنامه ريزي كنيد .7
 .مي بريد، داشته باشيد

اين اهداف . راه خوشبختي از طريق دنبال كردن اهداف معيني پيموده مي شود. اهدف منطقي خود را دنبال كنيد .8
 .طبق بر ارزش ها و عاليق شما باشند و رسيدن به آنها، اثر مثبتي بر زندگي شما داشته باشدبايد من

 جمع بندي 

 اگر قانع نباشيد، هيچ گاه احساس رفاه نخواهيد كرد. 

 احساس خوشبختي وابسته به خواسته هاي شماست، نه داشته هاي شما.  

  شما دهند و خاطره ي خوشي از آنها براي شما باقي بماند كاالها و خدماتي خريداري كنيد كه تجربه ي جديدي به
 .(مانند سفر كردن به همراه دوستان(

 :منابع مورد استفاده در اين مطلب

 :سايت انگليسي

O‘REILLY 

Get Rich Slowly 
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  پيشنهاد فروش منحصر به فرد

  

USP) Unique Selling Proposition ( تبليغات يا پيشنهاد فروش منحصر به فرد از موضوعات مهم در مباحث بازاريابي و
، بودجه )Mission(تصميم درباره هدف . معروف هستند 5Mتبليغات پنج تصميم اصلي بايد گرفته شود كه به  براي انجام. است

)Money( پيام ،)Message( رسانه ،)Media( و ارزيابي تبليغات ،)Measurement .( در مرحله تصميم گيري مربوط به
بعضا (   Unique Selling Proposition. ر نظر گرفت داشتن يك ايده ي خالق استنكته اي كه بايد د  پيام، اساسي ترين 

Unique Selling Point يا پيشنهاد فروش منحصر به فرد، يك مفهوم بازاريابي است كه شركت به ) هم گفته مي شود
 USPدر واقع . او را انتخاب كنند مشتريان پيشنهاد مي كند تا آنها را متقاعد كند كه به جاي استفاده از برندهاي رقيب، برند

يك پيام . شركت بايد حاوي ايده اي باشد كه به طور متقاعد كننده اي محصول يا خدمت شركت را از ساير رقبا متمايز كند
تبليغاتي مناسب به مشتري القا مي كند كه با خريد اين محصول، مزاياي ويژه و منحصر بفردي عايدش مي شود كه با خريد 

  .ديگر به دست نمي آورد محصوالت

صد  Saddlebackبه عنوان مثال شركت توليدكننده محصوالت چرمي 
سال گارانتي براي محصوالتش ارائه مي دهد و براي تقويت ايده ي بادوام 

 They will fight": بودن محصوالتش اين شعار را انتخاب كرده است

over it when you are dead" ا آخر عمر يعني محصول ما نه تنها ت
براي شما كار خواهد كرد بلكه حتي پس از مرگتان هنوز آنقدر كاراست كه 

طراحي خالقانه سايت اين شركت نيز به ! براي ارث بردنش دعوا خواهد شد
). saddlebackleather.com. (اثربخشي پيام آن بسيار كمك مي كند

 When your package”مثال بسيار مناسب ديگر در اين زمينه، شعار 

absolutely, positively has to get there overnight “   شركت Fedex  است و اين ايده كه به مشتري آرامش خاطر
 .“Relax, It’s FedEx”: مي دهد كه در فدكس همه چيز مانند ساعت دقيق كار مي كند

در  USPداشتن يك ) مانند پوشاك يا تجهيزات ديجيتالي(به خصوص در بازارهايي كه محصوالت در آنها بسيار مشابه هستند 
براي بهره گيري مناسب از آن، بازارياب . كمپين هاي تبليغاتي براي موفقيت و عبور از هياهوي پيام هاي رقبا بسيار ضروري است

براي اين . د و تشخيص دهد كه چه چيزي رفتار مشتري و تصميم او به خريد را بر مي انگيزدبايد خود را به جاي مشتري قرار ده
  .منظور از خود مشتري به عنوان بهترين منبع اطالعاتي مي توان بهره گرفت

قدام جهت ارائه يك پيشنهاد فروش منحصر بفرد الزم است كه شركت موقعيت برند خود نسبت به رقبا را در نظر گرفته و سپس ا
در اين مرحله حتي برخي شركت ها با پيش دستي . به يافتن مزيت ويژه اش در برابر آنها و انتقال اين موضوع به مشتري باشد

كردن در بيان يك ويژگي عمومي محصول كه بقيه محصوالت رقيب نيز آن ويژگي را دارند، موضع منحصر بفردي را در ذهن 
به عنوان مثال، چندي پيش بانك ملت در تبليغاتش بر اين مزيت ). Pre-emptive Positioning(مشتري ايجاد مي كنند 

تأكيد مي كرد كه شما با داشتن كارت اعتباري اين بانك مي توانيد از دستگاه هاي خودپرداز تمام بانك ها وجه نقد بگيريد، 

  وحيد مقصودي
  توليد صنعتي دانشگاه صنعتي اميركبير –كارشناس مهندسي صنايع

  بازاريابي دانشگاه تهران –كارشناس ارشد مديريت اجرايي

 لينك مطلب در سايت
 maghsoodi@myindustry.ir 

 1389اسفند   1شماره 

http://www.myindustry.ir/sale-and-marketing/article/usp.html
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در . را به عنوان يك مزيت مطرح نكرده بودنددرحالي كه تمام كارت هاي بانكي عضو شبكه شتاب چنين قابليتي را دارند اما آن 
  .نوكيا نيز اشاره كرد "Connecting People"همين زمينه مي توان به شعار 

مشتري محصول را نه به خاطر . محصول با يكديگر متفاوتند) Benefit(و مزيت ) Feature(همانطور كه گفته شد ويژگي 
بنابر . ويژگي هايش، بلكه به دليل مزايايش و حتي باالتر از آن ارزشي كه آن مزايا برايش به ارمغان مي آورد، خريداري مي كند

از آن مشخصات حاصل مي شود،  اين در تبليغات نبايد ويژگي هاي محصول را براي مصرف كننده بر شمرد، بلكه بايد نفعي را كه
مثالً . گرچه گاهي اوقات به دليل آشنايي مشتري، تنها بيان ويژگي هاي محصول مزاياي حاصل از آن را نيز مي رساند. بيان كرد

وقتي در تبليغات بگوييم خودروي تولدي ما كيسه هوا دارد، خود اين ويژگي مزيت ايمني بيشتر هنگام رانندگي را در ذهن 
دارد شايد براي اكثر مصرف  GPSاما مثالً بيان اين نكته كه گوشي موبايل توليدي شركت ما قابليت . تداعي مي كند مشتري

مثالً بگوييم با اين . كنندگان عادي به اندازه كافي ترغيب كننده نباشد و به جاي آن بهتر باشد بر مزيت حاصل از آن تأكيد كنيم
  .گوشي موبايل هرگز گم نخواهيد شد

از قبيل (در پايان الزم است حتماً يك پيشنهاد فروش به مشتري داده شود و تا آنجا كه ممكن است كانال هاي ارتباطي مختلف 
اين كه در انتهاي تبليغ فقط . را براي برقراري ارتباط با مشتري باز گذاشت) وبسايت، ايميل، تلفن، پيام كوتاه، پست و غيره

ري بدهيم و به اين اميد كه اگر او مشتري محتملي باشد براي خريد با ما تماس خواهد گرفت آدرس ايميل شركتمان را به مشت
به انتظار پاسخ او بنشينيم، كفايت نمي كند و ضروري است براي ترغيب مشتري به پاسخ، شرح مختصري از چگونگي مراحل 

  .نيز به او ارائه دهيم...)  از قبيل روش هاي پرداخت، مكان هاي فروش، امكانات تحويل رايگان و(فروش 

  :منابع مورد استفاده دز اين مطلب

  :مقاله انگليسي

Typology  of Main Message  Strategies  for  Television  Commercials   Henry  نوشته A. 
Laskey, Ellen Day and Melvin R. Crask 

  

 1390فروردين  2شماره 
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  هاي كاري ؟ گروه هاي كاري يا تيم

  
تفاوتهايي وجود دارد، » گروه « و » تيم « اما در واقع بين . بسياري از مردم كلمات تيم و گروه را به جاي يكديگر به كار مي برند

بسياري از كارشناسان كه در حوزه . است كه به تفاوت اين عبارت در محيط كار و متون مديريتي توجه داشته باشيم خصوصاً مهم
به عبارتي تيمهاي . مسائل مديريت و رهبري نظر داده اند، بر اين باور هستند كه بايد تيمهاي كاري ايجاد كرد نه گروه هاي كاري

  .كاري ارجح هستند

  :وضوع بايد به عملكرد گروه ها در سه سطرح زير بپردازيم براي روشن تر شدن م

  سطح وابسته

  سطح مستقل

  سطح وابستگي متقابل

  گروه هاي كاري وابسته

گروه هاي كاري مستقل، گروه هاي كاري سنتي هستند كه در آن معموالً افراد 
تحت نظارت يك سرپرست قدرتمند فعاليت مي كنند و هر شخص كار مشخصي را 

معموالً اعضا به . سرپرست بايدها و نبايدها را براي افراد تعيين مي كند. او انجام مي دهد و افراد ارتباطي با يكديگر ندارند زير نظر
يكديگر در انجام كارها كمك نمي كنند و كمبودهاي احتمالي يكديگر را پوشش نمي دهند و همواره حل مشكالت، تخصيص 

  .است بر عهده ي سرپرست گروه... كارها و 

اما در بلند مدت با توجه به آن كه افراد به صورت . اين گونه گروه ها در كوتاه مدت مي توانند عملكرد مناسبي داشته باشند
  .انفرادي كار مي كنند و تمام مسئوليت ها متوجه سرپرست گروه است نمي توانند چندان موفق باشند

   گروه هاي كاري مستقل

همانند سطح . ز معمول ترين گروه هاي كاري هستند در فضاي كسب و كار مي توانيد بيابيدگروه هاي كاري مستقل، يكي ا
وابسته، افراد به صورت انفرادي براي كارهاي خود مسئول هستند اما برخالف سطح وابسته سرپرست گروه تمايلي به كنترل 

  .شديد اعضا ندارد و اعضا با كمترين ميزان كنترل فعاليت مي كنند

  

سيد حميدرضا عظيمي 
  توليد صنعتي دانشگاه صنعتي اميركبير–كارشناس مهندسي صنايع

  بازاريابي دانشگاه شهيد بهشتي– كارشناس ارشد مديريت بازرگاني

 لينك مطلب در سايت

 azimi@myindustry.ir 

http://www.myindustry.ir/management-theory/article/group-vs-team.html
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  گروه هاي كاري با وابستگي متقابل

در اين سطح از گروه هاي كاري، افراد براي انجام فعاليت هاي خود به همكاري ديگر اعضا نياز دارند و آنها با پشتيباني يكديگر 
م كارها به صورت انفرادي عمل وظايف را به انجام مي رسانند به عبارتي بر خالف گروه هاي كاري مستق و وابسته، افراد در انجا

  .نمي كنند

و دقيقاً همين جا است . به عبارتي اعضا در تيم؛ داراي وابستگي متقابل هستند. اين سطح از كار گروهي را كار تيمي مي ناميم
جداگانه معنا پيدا ميكند و مي توانيم بگوييم، كه عملكرد تيم از جمع عملكرد تك تك افراد به صورت ) هم افزايي(سينرژي 

  .ديده نمي شود) وابسته و مستقل ( موردي كه در گروه هاي كاري . بيشتر خواهد بود

در گروه ها شما تعدادي افراد را زير نظر يك سرپرست به كار مي گماريد، . شكل دهي تيم ها بسيار مشكل تر از گروه ها است
كوتاه مدت شايد گروه ها كارايي الزم را داشته باشند اما احتماالً شكل دهي اين افراد چندان مشكل نمي باشد و براي اهداف 

تيمي كه افراد با . براي رسيدن به اهداف بزرگ در بلند مدت شما بايد با يك تيم كار كنيد كه بسيار كاراتر و موثرتر از گروه است
  .شترك را محقق سازندوابستگي متقابل، پوشش دادن به كاستي هاي يكديگر، كمك به يكديگر دستيابي يك هدف بزرگ م

  .جدول زير، بهتر تفاوت گروه و تيم را نمايان مي سازد

 تيم  گروه

 مسئوليتهاي فردي و متقابل گروهي  مسئوليتهاي فردي

غالباً گرد هم مي آيند تا مشكالت را حل كنند، تصميم گيري و برنامه ريزي 
.كنند

گرد هم آمده اند تا اطالعات را به اشتراك 
بگذارند

 .كز بر روي اهداف تيم استتمر  تمركز بر روي اهداف فردي است

گونه اي تعريف مي شوند كه نيازهاي   وظايف، نقشها و كارها براي اعضا به
 .تيم را برطرف سازد و معموالً چرخشي است

وظايف، نقشها و كارها براي اعضا به صورت 
.فردي تعريف مي شوند

 .اهداف توسط اعضا شكل مي گيرند  .توسط سرپرست شكل مي گيرند اهداف

 :منابع مورد استفاده در اين مطلب

  :سايت انگليسي

Dummies 

 1390فروردين  2ره شما
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  اي بر شش سيگما مقدمه
  

  

در . داده هاست سيگما هجدهمين حرف الفباي يونانيست و در علم آمار نماد انحراف معيار، از مهمترين شاخصهاي پراكندگي 
هنگامي كه محصولي را توليد مي كنيم . عمل هرچه سيگما بيشتر مي شود ميزان تفاوت داده هاي با ميانگين افزايش مي يابد

را حول آن حديست كه كيفيت مورد و تغييرات كيفيت  را مبنا قرار مي دهيم   آن  يا كميت براي هر آيتم  هميشه يك كيفيت
 .باال رفتن خطا در توليد موجب مي شود تعداد محصوالت خارج از حد قابل قبول ما افزايش يابد. نظر ما را براورده مي كند

مورد در  3.4ز كيفيت در توليد و خدمات كه خطاهاي آن به ميزان رسيدن به سطحي ا  شش سيگما عبارت است از متدي براي 
فوگل شش سيگما را تركيب دانش سازمان و فنون آماري مي داند كه در راستاي بهبود كارايي و . يك ميليون مورد كاهش يابد

اثربخشي آن و همين طور نزديكتر شدن به خواسته ها و الزامات مشتري مي 
  با رضايتمندي  كه  چيزي  هر آن  سيگما ، به شهاي ش در برنامه. داند

داشته باشد ، ضايعات گفته   مدنظر آنها مغايرت  و مطلوبيت  مشتريان
  .شود مي 

شش  ": نيومن ارائه مي كند اين چنين است تعريف ديگري كه آن را 
يك سيستم جامع و منعطف براي كسب موفقيت در فعاليت   سيگما 

شش سيگما با درك . بيشينه نمودن آن استاقتصادي، حفظ موقعيت و 
هاي مشتري، به استفاده از اطالعات، ابزارهاي آماري،  درست از خواسته

تمركز بر شناخت، مديريت، بهبود و يا طراحي مجدد فرايندهاي كسب و كار 
  ".به ثمر مي رسد

يت هاي مستمر سازمان در واحد هاي به طور كلي مي توان گفت شش سيگما يك تالش سيستماتيك و نظام مند است تا فعال
تكرار شونده را مورد سنجش قرار  طراحي ، بررسي عملكر تامين كنندگان ، سرويسهاي خدماتي و ديگر واحد هاي با فعاليت 

همچنين شش سيگما . قابل توجه ترين وجه تمايز شش سيگما از ساير اصول كيفيت پيشگيري قبل از وقوع اشتباهات است. دهد
 .نتيجه گرا است ، بازگشت سرمايه بااليي دارند، و به جاي سخت كار كردن به نياز به تغيير در عملكرد مديريت داردبسيار 

  :اهدافي كه مي خواهيم در شش سيگما به آنها دست بيابيم عبارتند از

 كاهش خطاها  
 خداكثر كردن رضايتمندي مشتري 

  كاهش هزينه ها 

  بهبود مستمر كيفيت 

  محمد شريفي
  توليد صنعتي دانشگاه صنعتي اميركبير –كارشناس مهندسي صنايع 

  دانشگاه شهيد بهشتيكارشناس ارشد مديريت مالي 

 لينك مطلب در سايت
 sharifi@myindustry.ir 

http://www.myindustry.ir/quality-management-and-control/article/introduction-6sigma.html
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  كاهش نوسانات و تغييرات 

  باال بردن توانايي رقابتي 

  تحويل به موقع 

 باال بردن بازدهي فرايند توليد 

 ارائه يك روش نظام مند جهت حل مشكالت پيش رو 

 مراحل اجراي شش سيگما

  تعريف .1
  آناليز .2
  بهبود .3
  حل مسئله .4
  كنترل .5

  مرحله تعريف

اين استراتژي ها يكي از سه . استراتژي مورد نياز براي رسيدن به اهداف مورد نظر ماستدر اين مرحله تمركز اصلي به انتخاب 
  .حالت زير را در بر مي گيرد

  دگرگوني سازمان -1

اگر سازماني با مشكالتي همچون دور شدن از بازار، عقب افتادن از رقبا، كمبود نقدينگي و يا عدم توانايي ارائه محصول جديد 
م باشد مديران و كاركنان از خوابي كه بر آنها چيره شده است بيدار شوند و در اين صورت به تمركز و ايجاد روبروست شايد الز

هايي كه شش سيگما را به  تعدادي از شركت. ساختاري مناسب و پشت سرگذاشتن عادت گذشته و ايجاد دگرگوني نياز است
جنرال الكتريك، فورد، : سيگما انتخاب كرده اند عبارتند ازكمك رويكرد دگرگون سازي سازمان را براي اجراي پروژه شش 

   هاي استاروود هتل

  بهبود -2

تواند به يك يا دو نياز ويژه  در استراتژي بهبود تالش سازمان مي. اين مسير گزينه هاي بيشتري را در اختيار سازمان قرار مي دهد
هاي سازمان را هدف قرار  ها و مهمترين ضعف ترين فرصت اصليريزي شده  هاي طرح ها و آموزش محدود شود؛ به طوري كه تيم

  .هاي سازمان محدود شود در اين حالت ممكن است شش سيگما به تعدادي از واحدها و يا قسمتي از فعاليت. دهند مي

  

  

 1390ردين فرو 2شماره 
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  حل مسئله - 3

ح بهبود قبلي وجود داشته و در اين رويكرد مشكالتي كه در طر. ترين راه بهبود از طريق شش سيگماست مسير حل مسئله آهسته
استفاده از ابزارهاي شش سيگما تجزيه و تحليل مناسبي از مسئله و . موجب عدم موفقيت طرح شده مد نظر قرار مي گيرد

   .بر فهميدن علت واقعي بروز عيوب و شناخت نياز هاست   اساس اين تحليل ها. دهد هاي آن را در اختيار افراد قرار مي حل راه
  

  آناليز

. ر اين بخش از اجرا به تجزيه و تحليل دقيق فرايند ها به منظور شناخت دقيق از مشكالت و علل آنها پرداخته مي شودد
همچنين فعاليت هاي داراي ارزش افزوده شناساي و از فعاليت هاي فاقد آن تميز داده مي شوند تا بتوان با تمركز و بر آنها نتيجه 

  .ت منافع حاصل از رفع عيوب مورد نظر مورد ارزيابي قرار مي گيردهمچنين در اين قسم. بيشتري گرفت

  بهبود

ابتدا راه حل هاي ارئه شده مورد بررسي كامل قرار مي   . اين مرحله، مرحله ارائه و اجراي راه حل ها جهت حل مشكالت است
ل به ريسك آنها هم توجه مي شود و در انتخاب راه ح. گيرند و سپس جهت رفع عيوب مورد نظر بهترين راه حل انتخاب مي شود

  . راه حل هاي با ريسك كمتر اولويت باالتري براي انتخاب شدن دارند

  حل مسئله

در اين رويكرد مشكالتي كه در طرح بهبود قبلي وجود داشته و . ترين راه بهبود از طريق شش سيگماست مسير حل مسئله آهسته
استفاده از ابزارهاي شش سيگما تجزيه و تحليل مناسبي از مسئله و . ردموجب عدم موفقيت طرح شده مد نظز قرار مي گي

  .بر فهميدن علت واقعي بروز عيوب و شناخت نياز هاست   اساس اين تحليل ها. دهد هاي آن را در اختيار افراد قرار مي حل راه

 
  كنترل

رل كيفيت و مديريت تغيير فرايند، صورت مي گيرد در اين مرحله كنت. هر فرايندي براي رسيدن به اهداف احتياج به كنترل دارد
در نهايت برنامه تحويل . تا حصول اطمينان از تحت كنترل بودن پروژه بهبود و تطبيق با مشخصه هاي ارائه شده به دست بيايد

 .داده مي شود و پيشنهادات و طرحهايي براي برنامه هاي آتي ارائه مي شود
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