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چکیده
تا ٍجَد اّويت هعواری ساسهاًی ٍ تاثيز آى تز تلَغ قاتليت ّای کارکٌاىّ ،وچٌاى اتعاد ٍ هؤلفِّای هختلف هعواری ساسهاًی ٍ
تلَغ قاتليت ّای ساسهاًی تِ خَتی رٍشي ًيست.لذا ّذف اصلی ایي هقالِ شٌاسایی اتعاد ٍ هؤلفِّای هعواری ساسهاًی ٍ تلَغ
قاتليت ّای کارکٌاى ٍ هشخص کزدى هَلفِّای تاثيزگذار ٍ تاثيزپذیز در شزکت گاس استاى تَشْز است .تزای اًجام ایي پژٍّش
عالٍُ تز هطالعۀ اسٌادی ،اس تکٌيک تحليل هضوَى تا ًزم افشار  ، MAXQDA12تزای شٌاسایی عَاهل ٍ هؤلفِّا استفادُ شذُ
است .در ضوي هصاحثِّای ًيوِ ساختار یافتِ تا خثزگاى داًشگاُ در سال  931۸تِ صَرت کذ ّای تاس ٍ هحَری ٍ گشیٌشی اًجام
شذُ ٍ تزای تعييي هَلفِّا اثزگذار ٍ اثزپذیز اس تکٌيک دیوتل( )Dematelاستفادُ شذُ است.در ایي پژٍّش  ۸۸کذ تاس ٍ  ۳3کذ
هحَری ٍ در ًْایت  91هَلفِ اصلی تزای هعواری ساسهاًی ٍ تلَغ قاتليت ّای کارکٌاى هشخص شذ .پس اس آى تا تَجِ تِ
پزسشٌاهِ هاتزیسی تصوين گيزی هقایسات سٍجی اس  ۳۲خثزُ در سهيٌِّای هعواری ساسهاًی ٍ تلَغ قاتليت ّای کارکٌاى تِ عٌَاى
ًوًَِ استفادُ شذ .در ًْایت هَلفِ ّای اطالعات ،فٌاٍری ٍ کسة ٍ کار اس عَاهل اثزگذار ٍ تعزیف شذُ ،هذیزیت شذُ ،تْيٌِ
ساسی ،تزًاهِّای کارتزدی ٍ پيش تيٌی شذُ اس عَاهل اثزپذیز شٌاسایی شذًذ .اس ًظز خثزگاى هَلفِ اطالعات اس تاثيزگذارتزیي
عَاهل در هعواری ساسهاًی تياى شذُ است.
كلمات كلیدی :معماری سازمانی ،بلوغ قابلیت های منابع انسانی ،شركت گاز استان بوشهر ،تکنیک دیمتل
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هقذهه
ؾبظٔبٖٞب ،ؾبٔب٘ٞٝبی یهپبضچ ٚ ٝپیچیسٜای ٞؿتٙس و ٝاظ فطایٙسٞب ،تكىیالت ،اعالفبت  ٚفٙبٚضیٞب ٕٞ ٚچٙیٗ
ٚاثؿتٍیٞب  ٚاضتجبط ثیٗ ایٗ فٙبنط تكىیُ قس ٜاؾت  .آٟ٘ب ٔٛخٛزیت ٞبی پیچیس ٜای ث ٝحؿبة ٔی آیٙس و ٝاظ «
ٔقٕبضی » قطایظ افٕبَ یه ٘ٛؿ اخعائی ٔرتّف ٔ ٚتٛٙؿ تكىیُ قسٜا٘س نطفٙؾط اظ ٔبٞیت ذبل اخعاء تكىیُ
زٙٞس ٜیه ؾبظٔبٖ ٘ؾیط افطاز ،زاضایی ٞب ،تدٟیعات ،لٛا٘یٗ ،ضٚقٟب ،اعالفبت  ٚغیط ٜؤ ٝبٞیتی ٔتغیط زاض٘س؛ فٕٔٛبً
قبٞس ضٚاثغی پیچیس ٜثیٗ اخعاء آٖ ٞؿتیٓ و ٝتحت تبثیط فٛأُ ٔتغیطی چ ٖٛفبزات فطزی ،آٔٛظـ ٞبی اختٕبفی،
ٔصٞت ،لٛا٘یٗ اختٕبفی ،فط ًٙٞؾبظٔب٘ی  ٚغیط ٜلطاض زاض٘س و ٝذٛز ثرٛز ؾبظٔبٖ ضا اظ ؾیؿتٕی ؾبز ٚ ٜؾبوٗ ث ٝیه
ؾیؿتٓ پیٛؾت ٝزضحبَ تغییط ٔجسَ ٔی وٙٙس (ضضٛی  ٚقٕؽ.)1388 ،
ٔقٕبضی ؾبظٔب٘ی اثعاضی اؾت و ٝاضتجبط ثیٗ وؿت  ٚوبض  ٚفٙبٚضی اعالفبت ضا ثٚ ٝخٛز ٔیآٚضزٕٞ ٚ .چٙیٗ
ٚؾیّ0ٝای خٟت ثط٘بٔٞٝب  ٚالسأبت ٔیثبقس .یىی اظ ٟٔٓتطیٗ ٘مفٞبی ٔقٕبضی ؾبظٔب٘ی تٛنیف اخعای ؾبظٔب٘ی
اؾت  ٚزؾتٛضاِقُٕٞبیی ضا خٟت تهٕیٌٓیطی زض ؾبظٔبٖ فطأ ٓٞیٕ٘بیس  ٚاظ ؾٛی زیٍط تغییطاتی ضا زض پیىطٜی
ؾبظٔبٖ ٘یع ثٛخٛز ٔیآٚضز (ؾبخس  ٚاحؿبٖ.)2016 ،
زؾتیبثی ث ٝچكٓ ا٘ساظ زض ٌط ٚلبثّیت ٞبی فقّی  ٚآیٙس ٜؾبظٔبٖ اؾت .حىٓ اِٚی ٝآٖ اؾت  :یه لبثّیت ٔٙفطز ؾبظٔبٖ
ٕ٘یتٛا٘س ٔعیت ضلبثتی پبیساض ضا تضٕیٗ وٙس ٔ .عیت ضلبثتی پبیساض اظ  ٓٞافعایی لبثّیت ٞبی ٔرتّف ؾبظٔبٖ ث ٝزؾت
ٔی آیس .ث ٝؾرٗ زیٍط ،فٙبٚضیٞبی اعالفبتی ث ٝفٛٙاٖ یىی اظ ایٗ لبثّیت ٞب زض تطویت ؾیؿتٕبتیه ثب زیٍط لبثّیت
ٞبی ؾبظٔب٘ی ثیكتطیٗ اثطثركی  ٚوبضایی ضا اظ ذٛز ٘كبٖ ذٛاٙٞس زاز  .اظ ایٗ ض ،ٚثطضؾی ازثیبت ٔطتجظ ثب ؾیؿتٓ ٞب ٚ
فٙبٚضی ٞبی اعالفبت ،إٞیت ض ٚث ٝضقس ٔقٕبضی ؾبظٔبٖ ضا ٘كبٖ ٔیزٞس(٘سضٔٗ .) 1991 ،ؽبٞطًا ایٗ ٔٛضٛؿ إٞیت
یه چبض چٛة انّی ضا آقىبض ٔی ؾبظز و ٝزض زض ٖٚآٖ ؾغٛح ٔرتّف ثٟجٛز  ٚعطاحی ٔجتٙی ثط ؾیؿتٓ ٞبی
اعالفبتی ٔٛضز ِحبػ لطاض ٌیطز :اظ آٖ خّٕٔ ٝی تٛاٖ ثٔ ٝقٕبضی وبضیٔ ،قٕبضی اعالفبتٔ ،قٕبضی زازٜٞبٔ ،قٕبضی
ؾیؿتٓ ٞبٔ ٚ ،قٕبضی فٙبٚضی اقبض ٜوطز .وی )1988( ًٙپیكٟٙبز ٔیوٙس ؤ ٝقٕبضی یه ؾبظٔبٖ ثبیس ثط چكٓ ا٘ساظ
اؾتطاتػیه اؾتٛاض ثبقس .چكٓا٘ساظ ؾبظٔبٖ تدؿٕی اؾت اظ آیٙسٔ ٜغّٛة و ٝؾبظٔبٖ لهس زاضز ث ٝآٖ زؾت یبثس(چبٖ
 ٚضا٘ب وی.)2012 ،
ٔسَ ٞطْ ٔقٕبضی اعالفبت ضا ٔؤؾؿة ّٔی اؾتب٘ساضزٞبی فّٙبٚضی أطیىب تسٚیٗ وطز ٜاؾت .زض ایٗ ٔسَ اظ پبییٗ ثٝ
ثبالی ٞطْٞ ،ط الی ٝثؿتط ٔ ٚحُٕ الیة ثبالزؾتی ذٛز  ٚاظ عطفی ثط٘بٔ ٝضیعی ثطای پیبز ٜؾبظی آٖ اظ ثبال ث ٝپبییٗ اؾت .

ٕٞچٙیٗ ٞطْ ٘كبٍ٘ط آٖ اؾت ؤ ٝقٕبضی ؾبظٔبٖ ثط ٔجٙبی فّٙبٚضی اعالفبتٔ ،ؿتّعْ ٔكبضوت ٕٞة ؾغٛح اؾتطاتػیه
ٔیب٘ی  ٚفّٕیبتی ؾبظٔبٖ زض فطایٙس ٔقٕبضی  ٚایٗ ذظ ؾیط زض ٞطْ ٔكٟٛز اؾت؛ یقٙی اظ ؾغٛح ثبال ث ٝپبییٗ ٔبٞیت
اؾتطاتػیه ث ٝفّٕیبتی ٘عزیه ٔی قٛز  ٚایٗ ثساٖ زِیُ اؾت و ٝفّٙبٚضیٕٞ ،ة ؾغٛح ؾبظٔب٘ی ضا ٔتأثط ٔى ؾبظز  ٚزض
تهٕیٓ ٌیطی ٞبی ٕٞة ؾغٛح حضٛض زاضز (ات.)2006 ،ٛ
ٔسَ ثّٛك لبثّیتٟبی ا٘ؿب٘ی ضٕٛٙٞزی ثطای اخطای فقبِیت ٞبی ٔٙبثـ ا٘ؿب٘ی اؾت تب  ،ث ٝعٛض ٔؿتٕط ،تٛا٘بییٞبی افطاز
ضا ثٟجٛز ثركس .ؾبظٔبٖ ٕ٘یتٛا٘س ٕٞة فقبِیتٞب  ٚفطایٙسٞبی ٔٙبثـ ا٘ؿب٘ی ضإٞ ،عٔبٖ ،عطاحی  ٚاخطا وٙس؛ پؽ ایٗ
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ٔسَ فقبِیت ٞب ض ا ٔطحّ ٝای ٔقطفی ٔی وٙس  ٚپیكطفت زض ٞط ؾغح  ٚزض ٞط ٔطحّ ٝاظ ٔسَ تغییط ٔٙحهط ث ٝفطزی ضا
زض فط ًٙٞؾبظٔب٘ی ایدبز ٔی وٙس  ٚایٗ تغییط فط ًٙٞثب خصة ،پطٚضـ ،ؾبظٔب٘سٞی اٍ٘یعـ ٍٟ٘ ٚساضی ٘یطٚی
ا٘ؿب٘ی حبنُ ٔیقٛز (ثّیٍٙع .)1996 ،
ٔسَ ثّٛك لبثّیت ٞبی ٔٙبثـ ا٘ؿب٘ی ٔدٕٛف ٝتدطث ٝقس ٜای اظ ضٚـ ٞبی ٔسیطیت ؾطٔبی ٝا٘ؿب٘ی اؾت و٘ ٝمكٝ
ضإٙٞبیی ثطای ثٟجٛز ٔؿتٕط وبضوٙبٖ ؾبظٔبٖ اضائٔ ٝی زٞس ٔ.سَ ثّٛك لبثّیت ٞبی وبضوٙبٖ ث ٝایٗ ضٚـ ٞب ث ٝفٛٙاٖ
ضٚـ ٞبی ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی اقبضٔ ٜی وٙس٘ .ؾط ث ٝایٙى ٝیه ؾبظٔبٖ ٕ٘ی تٛا٘س  ٕٝٞایٗ ضٚـ ٞب ضا ث ٝنٛضت یىدب ثٝ
ثٟتطیٗ ٘ح ٛاخطا وٙسٔ ،سَ ثّٛك لبثّیتٟبی ٔٙبثـ ا٘ؿب٘ی ایٗ ضٚـ ٞب ضا ث ٝنٛضت ٔطحّ ٝثٔ ٝطحّ ٝاضائٔ ٝی زٞسٞ .ط
ؾغح ثبالتط ٔسَ ثّٛك لبثّیت ٞبی ٔٙبثـ ا٘ؿب٘ی ثب تدٟیع ؾبظٔبٖ ث ٝضٚـ ٞبی ٔٛثط ثطای خصة ،تٛؾق ،ٝؾبظٔب٘سٞی،
اٍ٘یعـ ٍٟ٘ ٚساضی وبضوٙب٘ف یه تغییط ثی ٘ؾیط زض فط ًٙٞؾبظٔبٖ ایدبز ٔیوٙس .ثٙبثطایٗ ٔسَ ثّٛك لبثّیت ٞبی ٔٙبثـ
ا٘ؿب٘ی ٘ؾبْ یىپبضچ ٝای اظ أٛض وبضوٙبٖ ضا ٔؿتمط ٔی وٙس وٞ ٝسف انّی آٖ ثٟجٛز لبثّیت وبضوٙبٖ اؾت .لبثّیت
وبضوٙبٖ ضا ٔی تٛاٖ ث ٝفٛٙاٖ ؾغحی اظ زا٘فٟٔ ،بضت ٞب  ٚتٛا٘بیی فطایٙسٞبی زض زؾتطؼ ثطای ا٘دبْ فقبِیتٟبی حطفٝ
ای ؾبظٔبٖ تقطیف وطز (وطتیؽ ٕٞ ٚىبضاٖ)2009 ،
ثب فٙبیت ثساٖ چ ٝزض ذهٛل ٔقٕبضی ؾبظٔب٘ی  ٚثّٛك لبثّیتٟبی ٔٙبثـ ا٘ؿب٘ی قطح زاز ٜقس ،ؾٛاِی و ٝایٗ ٔمبِٝ
زض نسز پبؾرٍٛیی ث ٝآٖ اؾت ،ایٗ اؾت وِٛٔ ٝفٞٝبی ٔقٕبضی ؾبظٔب٘ی  ٚثّٛك لبثّیت ٞبی وبضوٙبٖ وسأٙس؟ ٚ
وساْ ِٔٛفٞٝبی ٔقٕبضی ؾبظٔب٘ی ثط ثّٛك لبثّیت ٞبی وبضوٙبٖ تبثیطٌصاض  ٚتبثیطپصیط٘س؟
قب٘ىؽٕٞ ٚ 1ىبضاٖ ( )2018تحمیمی ضا تحت فٛٙاٖ «زؾتیبثی ثٔ ٝعایبی ٔقٕبضی ؾبظٔب٘ی» ا٘دبْ زاز٘س وٞ ٝسف اظ
ا٘دبْ آٖ ثط تٛا٘بیی ذسٔبت ٔقٕبضی ؾبظٔب٘ی تٕطوع زاقتٔ .سَ اضائ ٝقس ٜقطح ٔیزٞس و ٝچٍ ٝ٘ٛؾطٚیؽٞبی
ٔقٕبضی ؾبظٔب٘ی ٔیتٛا٘س ٔعایبیی ضا ثطای ؾبظٔبٟ٘ب ث ٝاضٔغبٖ آٚضز .یبفتٞٝب ٘كبٖ زاز و ٝؾطٚیؽٞبی ٔقٕبضی
ؾبظٔب٘ی تٛا٘بییٞبی پٛیب ضا تحت تبثیط لطاض ٔی زٞس  ٚلبثّیتٟبی ذسٔبت ٔقٕبضی ؾبظٔب٘ی ث ٝعٛض غیط ٔؿتمیٓ ٔٙدط
ث ٝؾٛز زض ؾبظٔبٖ ٔیقٛز
ٞبظٖٕٞ ٚ 2ىبضاٖ ( )2017زض پػٞٚكی تحت فٛٙاٖ « ٔقٕبضی ؾبظٔب٘ی :ضٚیىطز ٔجتٙی ثط قبیؿتٍی ثطای زؾتیبثی ثٝ
چبثىی  ٚفّٕىطز ؾبظٔبٖ» یبفتٞٝب ٘كبٖ زاز و ٝتٛا٘بییٞبی ٔجتٙی ثط ٔقٕبضی ؾبظٔب٘ی ٔیتٛا٘س ؾجت افعایف چبثىی
ٌطزز .ث ٝعٛض غیط ٔؿتمیٓ فّٕىطز ؾبظٔبٖ ضا افعایف زٞس .ایٗ ٔغبِق ٝث ٝفٛٙاٖ یه ٘مغٔ ٝحٛضی خٟت زؾتطؾی ثٝ
عیف ٚؾیقی اظ تٛا٘بییٞبی ٔجتٙی ثط ٔقٕبضی ؾبظٔب٘ی ثٚ ٝیػ ٜزض ٔسیطیت فّٕیبت ٔیثبقس .قٛاٞس ثیبٍ٘ط آٖ اؾت
و ٝچٍ ٝ٘ٛاثتىبضات فٗآٚضی اعالفبت ٔیتٛا٘س ٔیتٛا٘س ثب اؾتفبز ٜاظ لبثّیتٞبی ٔقٕبضی ؾبظٔب٘ی فّٕىطز ضا اضتمبء
ثركس.

- Shanks
- Hazen
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وبیزاِٛإٞ ٚ 1ىبضاٖ ( )2017زض پػٞٚف تحت فٛٙاٖ «چبِفٞبیی زض تّفیك ٔحهٛالت فٙبٚضی اعالفبت زض
ٔقٕبضی ؾبظٔب٘ی» ثیبٖ ٕ٘ٛز٘س وٛ٘ ٝآٚضی زیدیتبِی  ٚؾیؿتٓ فیعیىی ؾبیجطی فطنتٞبی خسیس ضا ثطای ؾبظٔبٟ٘ب
اضائٔ ٝی زٞس أب اظ ؾٛی زیٍط ؾجت ایدبز چبِف ثطای ٔسیطیت ٔقٕبضی ؾبظٔب٘ی ٔیٌطزز .خبٔقٛٔ ٝضز ٔغبِق ٝزض
ایٗ تحمیك قبُٔ قطوتٟبی ٌط ٜٚنٙقتی ٞبؾىٛاض٘ب 2و ٝتِٛیس وٙٙس ٜا٘ٛاؿ ٔحهٛالت اظ خّٕ ٝاض ٜثطلیٔ ،بقیٗ چٕٗ
ظ٘ی  ،ؾیؿتٓٞبی آثیبضی  ٚتدٟیعات ثطـ ٔیثبقس ٞسف اظ ا٘تربة ایٗ خبٔق ٝزضن ثٟتط چبِفٞبٛٔ ،ا٘ـ ٚ
ٔؿیطٞبی پی٘ٛسی ثبِم ٜٛاؾت .ایٗ پػٞٚف اظ ٘ؾط خٕـ آٚضی زازٜٞب اظ ٘ٛؿ وٕی ٔیثبقس .یبفتٞٝب ثیبٍ٘ط آٖ اؾت وٝ
نٙقت ضاٜحُ ٞبیی فّٕی ثطای ٔمبثّ ٝثب تّفیك ٔحهٛالت فٙبٚضی اعالفبت زض ٔقٕبضی ؾبظٔب٘ی اخطا ٔیٕ٘بیس .أب ثٝ
ٚضٛح ثیبٖ ٌطزیس ٜاؾت و ٝتمبضب ثطای ثٟجٛز ٘ ٚیبظ ث ٝاؾتب٘ساضزٞبی ٔسیطیت ٔقٕبضی ؾبظٔب٘ی زض ایٗ ظٔیٚ ٝٙخٛز
زاضزٕٞ .چٙیٗ زیٍط ٘تبیح ٘كبٖ زاز و ٝالیٞٝبی ٔقٕبضی ؾبظٔب٘ی ؾٙتی ثطای ؾبذتبض ٔ ٚحهٛالت فٙبٚضی اعالفبت
ٔٙبؾت اؾت أب ٕ٘یتٛا٘س زض ایٗ ٔغبِقٛٔ ٝضزی ٔغّٛة ثبقس.
پػٞٚف ٞبی ٔرتّف ٘كبٖ ٔی زٙٞس ؤ ٝقٕبضی ؾبظٔب٘ی  ٚثّٛك لبثّیت ٞبی ٔٙبثـ ا٘ؿب٘ی  ٓٞزاضای ثقس ٘ؾطی ٚ
 ٓٞثقس فّٕی یب وبضثطزی اؾت ؤ ٝی تٛاٖ ثب ضٚـ ٞبی ٔرتّف آٔٛظقی ث ٝآٔٛظـ  ٚاضتمبء ؾغح ؾبظٔب٘ی قطوت
ٌبظ اؾتبٖ ثٛقٟط ٕٞت ٌٕبقت .زض چٙیٗ قطایغی و ٝزض فُٕ الساْ اؾبؾی ٘ ٚؾبْ یبفت ٝثطای اضائ ٝاٍِٛی ٔقٕبضی
ؾبظٔب٘ی  ٚاثط آٖ ثط ثّٛك لبثّیت ٞبی ٔٙبثـ ا٘ؿب٘ی نٛضت ٍ٘طفت ٝاؾت٘ ،یبظ اؾت ٔؤِفٞٝبی ٔرتّف ٘ ٚكبٍ٘طٞبی
ٔطتجظ ث ٝلهس عطاحی اٍِٛی ٔفٟٔٛی ٘ؾبْ ٔٙس ثطای ٔقٕبضی ؾبظٔب٘ی  ٚثّٛك لبثّیت ٞبی ٔٙبثـ ا٘ؿب٘ی زض ؾبظٔبٖ
ٞب  ٚقطوت ٞب اظ خّٕ ٝقطوت ٞبی ثعضي ٚاثؿت ٝث ٝنٙبیـ ٘فتی قٙبؾبیی ق٘ٛس .ثط ٕٞیٗ اؾبؼ ؾٛاِی ٔغطح ٔی
ٌطزز و ٝایٗ پػٞٚف زض نسز پبؾد ٌٛیی ثساٖ اؾت وِٛٔ : ٝفٞٝبی ٔقٕبضی ؾبظٔب٘ی  ٚثّٛك لبثّیت ٔٙبثـ ا٘ؿب٘ی
وسأٙس؟ ٕٞ ٚچٙیٗ ثطای آ٘ى ٝثتٛا٘س فطضی ٝای ثطای ضاثغ ٝثیٗ ایٗ ِٔٛفٞٝب ٔغطح ٕ٘ٛز ؾٛاَ زیٍطی ٔغطح ٌطزیس
وِٛٔ :ٝفٞٝبی اثطٌصاض  ٚاثطپصیط ٔقٕبضی ؾبظٔب٘ی  ٚثّٛك ؾبظٔب٘ی وسأٙس؟ ٔحمك زض نسز پبؾد ث ٝؾٛاالت ثطآٔس.
رٍش تحقیق
ایٗ ٔغبِق ٝیه ٔغبِق ٝث ٝضٚـ آٔیرت( ٝوٕی  ٚویفی) اؾت .زض ٔطحّ ٝویفی ثب اؾتفبز ٜاظ ٔهبحج٘ ٝیٕ ٝؾبذتبض
یبفتِٛٔ ٝفٞ ٝبی اِٚی ٝاظ ضٚـ تحّیُ ٔضٕ ٖٛقٙبؾبیی قسٔ .كبضوت وٙٙسٌبٖ زض پػٞٚف ضا افطاز ذجط ٜزض ظٔیٝٙ
ٔسیطیت آٔٛظقیٔ ،سیطیت آٔٛظـ فبِیٔ ،سیطیت ٔٙبثـ ا٘ؿب٘یٔ ،سیطاٖ ٌطٜٞٚب  ٚاؾبتیس زا٘كٍب ٜو ٝزض ظٔیٝٙ
ٔقٕبضی ؾبظٔب٘ی  ٚثّٛك لبثّیت ٞبی ٔٙبثـ ا٘ؿب٘ی ٔمبِ ،ٝوتبة  ٚیب تبِیفی زاقت ٝا٘س ٕٞ ٚچٙیٗ زض ایٗ ظٔی ٝٙتسضیؽ
وطز ٜثبقٙس ،تكىیُ زاز ٜا٘سٔ .قیبضٞبی ٚضٚز ثٔ ٝغبِق ٝفجبضت ثٛز٘س اظ ذجطٌبٖ ثب حسالُ ؾ ٝؾبَ تدطث ٝفقبِیت زض
زا٘كٍب ٜزض ظٔی ٝٙآٔٛظـ فبِی ٔ ،ترههیٗ ثب حسالُ تحهیالت زوتطی زض ٔسیطیت آٔٛظقی ٔ ٚسیطیت آٔٛظـ
فبِی ٔ ٚسیطیت ٔٙبثـ ا٘ؿب٘ی .ضٚـ ٌٕ٘ٝ٘ٛیطی ٘یع ث ٝنٛضت ٞسفٕٙس ثٛز .اظ ٘ؾط تكىطی  ٚتسِی 3ٝزض ایٗ ضٚـ
ٌٕ٘ ٝ٘ٛیطیٛٔ ،اضز ثهٛضت غیطتهبزفی  ٚوبٔال ٞسفٕٙس ا٘تربة ٔی ق٘ٛس(تكىطی  ٚتسِی .)93 ، 2003 ،ٝضٚـ
- Kaidilva
- Husqvarna

1

۲

- tashakkori and teddlie
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ٌطزآٚضی زازٜٞب ثطای خٕـ آٚضی زازٞ ٜبی وٕی ،پطؾكٙبٔٔ ٝبتطیؿی ثطای ثطضؾی ٔتغیطٞبی تبثیطٌصاض  ٚتبثیطپصیط ثٝ
ضٚـ تهٕیٓ ٌیطی ٔمبیؿبت ظٚخی( )Dematelاظ خبٔق ٝآٔبضی ذجطٌبٖ و 20 ٝذجط ٜضا تكىیُ ٔی زاز نٛضت
ٌطفت.ضٚـ ٌٕ٘ٝ٘ٛیطی زض ایٗ ضٚـ ث ٝنٛضت ٌّ ِٝٛثطفی ثٛز ٜاؾت.
ٔهبحجٞٝب زض فٛانُ ظٔب٘ی ث 1396 ٕٟٗتب ذطزاز ٔب 1397 ٜا٘دبْ قسٔ .یبٍ٘یٗ ظٔب٘ی ٔهبحجٞٝب  84زلیم ٝثٛز .پؽ
اظ پیبز ٜؾبظی ٔهبحجٞٝب  ،ثٙٔ ٝؾٛض تحّیُ زازٜٞب اظ ضٚـ تحّیُ ٔضٕٕٞ ٚ ٖٛعٔبٖ ثب خٕـ آٚضی زازٜٞب اؾتفبزٜ
قس .ثسیٗ تطتیت و ٝپؽ اظ ا٘دبْ ٔهبحجٞ ٝب اثتسا ٔتٗ ٘ٛاضٞب پیبز ٜقس .پؽ اظ آٖ یه ٘ؿر ٝاظ وسٞبی اؾترطاج
قس ٜثطای ٔهبحج ٝق٘ٛس ٜاضؾبَ  ٚتبییس قس .خٟت آقٙبیی ثب زازٜٞب  ٚغطق قسٖ ،زازٜٞب چٙسیٗ ٔطتج ٝثبظذٛا٘ی
ٌطزیس ثسیٗ تطتیت وسٞبی اِٚی ٝقٙبؾبیی  ٚوسٞبی اِٚیٔ ٝكبث ٝزض یه عجم ٝوٙبض  ٓٞلطاض ٌطفتٙس  ٚعجمبت اِٚیٝ
قىُ ٌطفت .ایٗ عجمبت زض ٓٞازغبْ قس ٚ ٜزضٔ ٖٚبیٞ ٝب ضا تكىیُ زاز٘سٕٞ.چٙیٗ خٟت اعٕیٙبٖ اظ نحت زازٜٞبی
خٕـ آٚضی قس ،ٜزضٌیطی عٛال٘ی ٔست  ٚفٕیك زازٜٞب ٚخٛز زاقت .ثقال ،ٜٚز ٚپػٞٚكٍط زیٍط فال ٜٚثط
پػٞٚكٍطاٖ انّی ،زضتحّیُ زازٜٞب ٔكبضوت زاقتٙس .پػٞٚكٍط زؾت ٘ٛقتٞٝب ضا ثطای تبییس وسٌصاضی  ٚعجمبت ٔی
ذٛا٘س٘س .ثطای افعایف تبییسپصیطی ٔدسزا ثٔ ٝكبضوت وٙٙسٌبٖ ٔطاخقٔ ٝی ٌطزیس .زاقتٗ حساوثط تٛٙؿ زض
ٌٕ٘ٝ٘ٛیطی  ٚزیساضٞبی عٛال٘ی  ،ضاٜٞبی زیٍط افعایف افتجبض زازٜٞب ثٛز٘س.اظ ٕٞبٖ ٔهبحج ٝاِٚی ٝوسٞب  ٚعجمبت
فطفی قىُ ٌطفتٙس  ٚؾپؽ وبٞف زازٜٞب زض تٕبْ ٚاحسٞبی تحّیُ(وسٞب) ازأ ٝیبفت تب زضٔ ٖٚبیٞٝب ؽٟٛض
یبفتٙسٔ.هبحجٞٝب تب ٔطحّ ٝاقجبؿ ٘ؾطی زازٜٞب ازأ ٝیبفت .تحّیُ ٔحتٛای ویفی ثب ٘طْ افعاض  MAXQDA12ا٘دبْ
قس.تهٕیٓ ٌیطی ٔمبیؿبت ظٚخی( )Dematelضٚقی اؾت ثطای ثطضؾی اثط ٞط یه اظ ٔتغیطٞب ثط ضٚی ٔتغیطٞبی
زیٍط اؾت  ٚایٗ عطاحی ثطای ٔقٕبضی ؾبظٔب٘ی  ٚثّٛك لبثّیت ٞبی ٔٙبثـ ا٘ؿب٘ی ثٝوبض ٔیضٚز تب اٞساف وّی شیُ
أىبٖپصیط قٛزٔ .سَ تهٕیٕبت ظٚخی لبزض اؾت اضتجبط ثیٗ قبذم و ٝث ٝنٛضت تىی یب ٌطٞٚی ث ٝیىسیٍط
ٚاثؿت ٝا٘س ،ضا تقییٗ ٕ٘بیس.زیٕتُ ثب تدعیٔ ٝقیبضٞب زض ز ٚثرف تبثیطٌصاض  ٚتبثیطپصیط ث ٝتحّیُ اضتجبط ثیٗ قبذمٞب
ٔیپطزاظز( .وب٘بٖ ٕٞ ٚىبضاٖ . )165 ، 2008 ،1زض ایٗ پػٞٚف اذص ضضبیت ٘بٔ ٝآٌبٞب٘ ، ٝحفؼ اعالفبت ٛٞیتی ٚ
ضفبیت أب٘ت زاضی زض پیبز ٜؾبظی ٔحتٛای ٔهبحجٞٝب ث ٝفٛٙاٖ ٔالحؾبت اذاللی ٔس ٘ؾط لطاض ٌطفت.
یافتههای پژٍهص
سَال اٍل :هَلفههای هعواری ساسهاًی ٍ بلَغ قابلیت های هٌابع اًساًی کذاهٌذ؟
ثطای پبؾد ث ٝایٗ ؾٛاَ ٔهبحجٞٝبیی ثب ؾٛاالت ٘یٕ ٝؾبذتبض یبفت ٝعطاحی قس  ٚاظ ذجطٌبٖ أط ٔٙبثـ ا٘ؿب٘ی ٚ
ٔسیطیت آٔٛظقی  ٚآٔٛظـ فبِی ث ٝفُٕ آٔس .و ٝاظ ٔدٕٛؿ ٘12فط ذجطٌبٖ ٔكبضوت وٙٙس ٜزض ایٗ تحمیك ٘ 7فط
فضٞ ٛیبت فّٕی زض ضقتٞ ٝبی ٔسیطیت آٔٛظقی ٔ ،سیطیت آٔٛظـ فبِی ٙٔ ٚبثـ ا٘ؿب٘ی ثٛز٘س ٘ 3فط ضئیؽ زا٘كٍبٜ
٘ 2ٚفط ٔقب ٖٚآٔٛظقی ثٛز٘س .فطایٙس تحّیُ ٔحتٛای ویفی ثطای تقییٗ ٔ ٟٓتطیٗ تقییٗ وٙٙسٜٞبی ٔقٕبضی ؾبظٔب٘ی ٚ
ثّٛك لبثّیت ٞبی ٔٙبثـ ا٘ؿب٘ی اؾتفبز ٜقس.زض ایٗ فطایٙس  85وس اِٚی ٝاؾترطاج ٌطزیس .ثب ثبظثیٙی ٔتقسز  ٚازغبْ وسٞب
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ثط اؾبؼ تكبث ٚ ٝعی چٙسیٗ ٔطحّ ،ٝزض ٟ٘بیت  23ظیط ِٔٛف ٝثطای ٔقٕبضی ؾبظٔب٘ی  ٚثّٛك لبثّیت ٞبی ٔٙبثـ
ا٘ؿب٘ی  19 ٚزضٔ ٖٚبی ٝانّی(ٔغبثك خس َٚقٕبض )1 ٜاؾترطاج وطزیس.
جذٍل  :1ابعاد ٍ هَلفههای هعواری ساسهاًی ٍ بلَغ قابلیت های هٌابع اًساًی
اثقبز ِٛٔ ٚفٞٝب  ٚقبذم ٞبی ثّٛك ؾبظٔب٘ی
ٔسیطیت قس)54(ٜ
حمٛق  ٚزؾتٕعز ()5
آٔٛظـ ()5
ٔسیطیت فّٕىطز()8
وبضٌعیٙی()8
اضتجبط ٕٞ ٚبٍٙٞی()9
ٔحیظ وبضی()7
تقطیف قس)47(ٜ
فطٔ ًٙٞكبضوتی ()5
آٔٛظقی قبیؿتٍی ٔحٛض ()5
پیكطفت قغّی ()5
تٛؾق ٝنالحیت()4
ثط٘بٔ ٝضیعی ٔٙبثـ ا٘ؿب٘ی()4
تدعی ٚ ٝتحّیُ قبیؿتٍی()13
پیف ثیٙی قس)44( ٜ
ا٘ؿدبْ قبیؿتٍی()4
ٔسیطیت لبثّیت ؾبظٔب٘ی()3
فقبِیتٟبی ٔجتٙی ثط تیٓ()8
تٛإ٘ٙسؾبظی ٌط ٜٚوبضی()9
ٔطثی ٌطی()9
ثٟی ٝٙؾبظی()25
٘ٛآٚضی ٔؿتٕط وبضوٙبٖ()6
ثٟجٛز ٔؿتٕط لبثّیتٟب()11
اثقبز ِٛٔ ٚفٞٝب  ٚقبذم ٞبی ٔقٕبضی ؾبظٔب٘ی
وؿت  ٚوبض()33
اعالفبت()21
ثط٘بٔٞٝبی وبضثطزی()18
فٙبٚضی()1

سَال دٍم :هَلفه های تاثیزگذار ٍ تاثیزپذیز هعواری ساسهاًی ٍ بلَغ ساسهاًی کذاهٌذ؟
فزایٌذ تکٌیک DEMATEL

گام ًخست -هحاسبه هاتزیس ارتباط هستقین ()D
زض ایٗ ٌبْ ٔیبٍ٘یٗ ٘ؾطات ذجطٌبٖ تحمیك زض خس ،2 َٚلبثُ ٔكبٞس ٜاؾت.
ثٙٔ ٝؾٛض ؾٙدف ٔیعاٖ لبثّیت اعٕیٙبٖ زازٜٞب اظ ضٚاثظ ( ،)1اؾتفبزٔ ٜیقٛز .ثسیٗ نٛضت و ٝاثتسا ٔیبٍ٘یٗ ٘ؾطات
وّیٝی ذجطٌبٖ  ٚؾپؽ ٔیبٍ٘یٗ ٘ؾطات ذجطٌبٖ ثب حصف ذجطٜی iاْ ضا ثسؾت ٔیآٚضیٓ:
جذٍل  :2هاتزیس ارتباط هستقین (( )Dهیاًگیي ًظز ً 2۲فز اس خبزگاى)
H
2
1
2

G
3
4
4

F
4
2
3

E
3
4
4

D
3
1
1

C
4
2
0

B
2
0
1

A
0
3
3

A
B
C
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3
3
4
3
0

3
2
0
2
2

4
4
2
0
3

1
0
1
3
4

2
4
3
4
3

0
3
3
3
3

1
3
4
1
3

2
4
2
2
1

D
E
F
G
H

حبَ ثب تٛخ ٝث ٝضاثغ٘ ، ٝطخ ٘بؾبظٌبضی ث ٝنٛضت ظیط ثسؾت ٔیآیس:
اثّیت اعٕیٙبٖ ٘یع ثب تٛخ ٝث ٝضاثغ ،)1( ٝثطاثط اؾت ثب:
|

|

∑∑

گام دٍمً -زهال ساسی هاتزیس ارتباط هستقین
ٔبتطیؽ ٔیبٍ٘یٗ فٛق (خس )2 َٚضا ٘طٔبَ وطز ٚ ٜآٖ ضا ٔبتطیؽ ٔ Nی٘بٔیٓ .زض ٔبتطیؽ اضتجبط ٔؿتمیٓ (خس ،)2 َٚفسز
 ،32.42ثعضيتطیٗ حبنُ خٕـ ؾغط ثٛز ٚ ٜاظ حبنُ خٕـ ته ته ؾتٖٞٛبی خس٘ ،2 َٚیع ثعضٌتط اؾت .ثٙبثطایٗ ته ته
فٙبنط خس ،2 َٚثط ایٗ فسز تمؿیٓ ٔیٌطز٘سٔ ٚ .بتطیؽ تكىیُ قس ٜضا ٔبتطیؽ ٘طٔبَ قسٔ ٜی ٘بٔیٓ.

گام سَم -هحاسبه هاتزیس ارتباط کاهل هعیارها ()TC
H
0.482101
0.380802
0.438592
0.422896
0.540465
0.509549
0.459527
0.373796

G
0.621833
0.577013
0.598149
0.534869
0.699791
0.54068
0.446309
0.585876

F
0.54184
0.40889
0.462662
0.411559
0.503023
0.363319
0.417148
0.443635

E
0.544954
0.516426
0.534649
0.377681
0.477902
0.441885
0.492164
0.548339

D
0.490345
0.363777
0.385262
0.292578
0.516845
0.457269
0.437377
0.465099

C
0.627964
0.490516
0.437437
0.446945
0.665208
0.549149
0.561559
0.561307

A
0.392393
0.439753
0.460187
0.33994
0.530485
0.500908
0.380672
0.470129

B
0.390946
0.271495
0.326131
0.314102
0.484065
0.356275
0.348031
0.335747

A
B
C
D
E
F
G
H

گام چهارم -هحاسبه ضذت ٍ جهت تأثیز
قبذم

٘كبٖ زٙٞسٔ ٜدٕٛؿ ؾغط  iاْ ٚ

اظ حبنُ خٕـ ؾغط  iاْ ٚ

ثیبٍ٘ط ٔدٕٛؿ ؾت j ٖٛاْ اؾت .قبذم

ؾت j ٖٛاْ ثسؾت ٔیآیس ( .)i=jایٗ قبذم ثیبٍ٘ط ٔیعاٖ إٞیت ٔقیبض  iاْ ٔیثبقس .ث ٝعٛض ٔكبث ٝقبذم

حبنُ

تفبضُ خٕـ ؾغط  iاْ  ٚؾت j ٖٛاْ ثٛز٘ ٚ ٜكبٖ زٙٞس ٜتأثیطٌصاضی  ٚیب تأثیط پصیطی ٔقیبض ٔ iیثبقس .زض حبِت وّی ،چٙب٘چٝ
ٔثجت ثبقس (ٔ ،)i=jقیبض  iاْ خع زؾتٔ ٝقیبضٞبی فّی یب تأثیط ٌصاض اؾت .چٙبچٝ

ٔٙفی ثبقس (ٔ ،)i=jقیبض

 iاْ خعء ٌطٔ ٜٚقیبضٞبی ٔقّ َٛیب تأثیطپصیط اؾتٕٛ٘ .زاض فِّّی ثط پبی ٝز ٚقبذم ٔصوٛض لبثُ تطؾیٓ ثٛز ٜو ٝث٘ ٝمك ٝضٚاثظ
قجىٔ ٝقطٚف اؾت .ثب تٛخ ٝث ٝایٗ ٘مكٔ ٝیتٛاٖ تهٕیٓ ٌطفت و ٝچٍ ٝ٘ٛاثقبز ٔ ٚقیبضٞب ضا ٔیتٛاٖ ثٟجٛز زاز.
جذٍل  :3هحاسبه ضذت ٍ جهت تأثیز
D-R

D+R

R

D

عالهت اختصاری

هعیار

0.65281143

8.341056321

3.844122445

4.496933876

A

وؿت  ٚوبض

1.08353053

8.754684817

3.835577143

4.919107674

B

اعالفبت

-0.699224867

9.503669306

5.101447087

4.402222219

C

ثط٘بٔٞٝبی وبضثطزی

0.529508236

8.752763499

4.111627632

4.641135868

D

فٙبٚضی

1.110772441

8.505765941

3.69749675

4.808269191

E

ٔسیطیت قسٜ

-0.947585453

9.31952617

5.133555811

4.185970359

F

تقطیف قسٜ

0.813299387

8.313460185

3.750080399

4.563379786

G

پیف ثیٙی قسٜ

0.637845392

8.411661431

3.88690802

4.524753411

H

ثٟی ٝٙؾبظی

ثب تٛخ ٝث ٝخس َٚثبال ٔتغیط ٞبی زض ٖٚؾت D ٖٛثیبٖ ٌط تبثیطٌصاضی ٔ ٚتغیطٞبی زاضای فسز ثبالتط زض ؾت R ٖٛثیبٍ٘ط
تبثیطپصیطی اؾت .زض ٟ٘بیت خٕـ  ٚتفطیك ٞط یه اظ  ٓٞثیبٍ٘ط ٔیعاٖ تبثیطٌصاضی ٟ٘بیی ٞط ِٔٛفٔ ٝی ثبقس ٌ ٝزض
ٕ٘ٛزاض ٘ 1كبٖ زاز ٜقس ٜاؾت.
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معماری سازمانی و بلوغ منابع انسانی
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D+R
ًوَدار  :1هَقعیت هعیارها بز اساس D-R ٍ D+R

ٔقیبضٞبیی و ٝزض ثبالی ٔحٛض  Xلطاض زاض٘س زاضی ٔ D-Rثجت ٞؿتٙس ایٗ ٔقیبضٞبی خٙج ٝفّت زاض٘س  ٚتبثیطٌصاضی آٖٞب
اظ پصیطی آٖٞب ثیكتط اؾت و ٝقبُٔ ٔقیبضٞبی اعالفبت( ،)Aفٙبٚضی ( ،)Dوؿت  ٚوبض (ٔ )Aیثبقٙس
ٔقیبضٞبیی و ٝزض پبییٗ ٔحٛض ٞ Xؿتٙس زاضای ٙٔ D-Rفی ٞؿتٙس ایٗ ٔقیبضٞب زض پػٞٚف خٙجٔ ٝقّ َٛزاض٘س یقٙی اظ
تبثیطپصیطی ثبالتطی ثطذٛضزاض٘س و ٝقبُٔ ٔقیبضٞبی تقطیف قسٔ ،)F(ٜسیطیت قس ،)E( ٜثٟی ٝٙؾبظی ( ،)Hثط٘بٔٞٝبی
وبضثطزی ( ٚ )Cپیف ثیٙی قسٞ )G( ٜؿتٙس.
ًتیجهگیزی ٍ دستاٍرد علوی پژٍهطی
ٔقٕبضی ؾبظٔب٘ی  ٚثّٛك ؾبظٔب٘ی ٞط یه اظ ٘یبظٞبی اؾبؾی  ٚخسی زض ثركٟبی ٔرتّف یه ؾبظٔبٖ  ٚحتی وكٛض
اؾت ٔ ٚیتٛا٘س ظٔیٞٝٙبی ثط٘ٚطفت ؾبظٔبٖ ٞب ضا اظ ضوٛز  ٚفسْ چبثىی فطإ٘ ٓٞبیس .زض حٛظ ٜآٔٛظـ(افٓ اظ
آٔٛظـ فٕٔٛی  ٚآٔٛظـ فبِی) ٘یع ٔقٕبضی ؾبظٔب٘ی  ٚثّٛك لبثّیت ٞبی ٔٙبثـ ا٘ؿب٘ی ٔیتٛا٘س ٌطٌ ٜكبی ثؿیبضی اظ
ٔكىالت ثبقس .اٌط ظٔیٞٝٙبی ٔقٕبضی ؾبظٔب٘ی ٚثّٛك لبثّیت ٞبی وبضوٙبٖ فطا ٓٞقٛز ٔ ٓٞیتٛا٘س ظٔی ٝٙتٛؾق ٝوٕی
 ٚویفی ثرف ٞبی ٔرتّف ضا فطا ٓٞآٚضز  ٓٞ ٚث ٝتٛؾق ٝاقتغبَ  ٚتٛؾقٛ٘ ٝآٚضی زض ایٗ ثرف وٕه وٙس .زض
قطایغی و ٝوبٞف ٔٙبثـ ؾطا٘ ٝآٔٛظقی  ٚزض ٘تید ٝوبٞف ؾطٔبیٌ ٝصاضی زض ظٔی ٝٙآٔٛظـ  ٚاضتمبء ِٔٛفٞٝبی
ٔقٕبضی ؾبظٔب٘ی  ٚثّٛك ؾبظٔب٘ی اظ یه ؾ ،ٛثٟطٚ ٜضی پبییٗ  ٚوبٞف ویفیت آٔٛظقی ثٚ ٝیػ ٜزض قطوت ٞبی
زِٚتی ٚ ٚاثؿت ٝث ٝزِٚت اظ زیٍط ؾ ٚ ٛذیُ زا٘ف آٔٛذتٍبٖ ضقتٞٝبی فّ ْٛا٘ؿب٘ی  ٚثٚ ٝیػ ٜفّ ْٛتطثیتی ث ٝفطنٝ
وبض اظ ؾٛی زیٍط ،فسْ قبیؿتٌ ٝعیٙی  ٚزض پی آٖ فسْ تٛؾقٙٔ ٝبثـ ا٘ؿب٘ی ضا ثٔ ٝقضُ ثعضي التهبزی  ٚاختٕبفی
ایٗ ظٔبٖ ثسَ وطز ٜاؾت ،ث٘ ٝؾط ٔیطؾس ؤ ٝقٕبضی ؾبظٔب٘ی  ٚثّٛك ؾبظٔب٘ی زض ٘ؾط ٔسیطاٖ ؾبظٔبٖ ٞب  ٚقطوت ٞب
یه ضطٚضت خسی اؾت .تدطث ٝز٘یبی أطٚظ زض خٛأـ تٛؾق ٝیبفت٘ ٝكبٖ زاز ٜاؾت وٛ٘ ٝآٚضی ٞبی ٔ ٚ ٟٓپیكطفتٝ
ی تىِٛٛٙغیىی عی فطآیٙس ٔقٕبضی ؾبظٔب٘ی اتفبق افتبز ٜاؾت ٔ.قٕبضی ؾبظٔب٘ی ٘یع ث ٝفٛٙاٖ یه حٛظٛ٘ ٜؽٟٛض زض
٘ؾطیبت  ٚتدطثیبت ضقت ٝفّ ْٛتطثیتی زض ؾغح ز٘یب ٘كبٖ ٔیسٞس و ٝایٗ فطنٛ٘ ٝؽٟٛض ٔیتٛا٘س ث ٝتٛؾقٛ٘ ٝآٚضیٟب ٚ
اضتمبی آٔٛظـ  ٚثّٛك ٔٙبثـ ا٘ؿب٘ی وٕه ٕ٘بیس .زض وكٛضٞبی تٛؾق ٝیبفت ٝإٞیت ٔقٕبضی ؾبظٔب٘ی فمظ ث ٝذبعط
ٔؿئّ ٝاقتغبَ زض ایٗ حٛظ٘ ٜیؿت ،ثّى ٝزِیُ انّی ایٗ اؾت و ٝفقبِیتٟبی زض ظٔیٔ ٝٙقٕبضی ؾبظٔب٘ی و ٝزض ایٗ
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وكٛضٞب ثٚ ٝخٛز آٔس ٜا٘س  ٚضقس وطز ٜا٘س ،تٛا٘ؿت ٝا٘س ؾ ٟٓفٕس ٜای زض تٛؾقٛ٘ ٝآٚضیٟب  ٚتىٙیىٟبی پیكطفت ٚ ٝاظ
ؾٛی زیٍط تِٛیس ثطٚت ٌٚؿتطـ ثّٛك لبثّیت ٞبی ٔٙبثـ ا٘ؿب٘ی زاقت ٝثبقٙس .زض ظٔیٔ ٝٙقٕبضی ؾبظٔب٘ی ثبیس تٛخٝ
زاقت و ٝزازٖ اعالفبت زلیك  ،نحیح  ٚؾطیـ  ٚثس ٖٚتحطیف أطی ٔ ٟٓزض ایٗ تحمیك تّمی ٔی قٛز .یبفتٞٝبی
ایٗ ثرف ثب ٘تبیح ؾیؿی٘ٛع( ،)2007ؾِٛتبٕ٘ٞ ٚ ٛىبضاٖ(ٕٞ )2016ؿ ٛاؾتٕٞ .چٙیٗ زٔٚیٗ ثقس تبثیطٌصاض ٔقٕبضی
ؾبظٔب٘ی ثط ثّٛك ؾبظٔب٘ی فٙبٚضی اؾت و ٝثب تٛخ ٝث ٝپیكطفت ٞبی خٟبٖ أطٚظ ٔكرم ٕ٘ٛز و ٝایدبز ٔحیظ
ٔٙبؾت ثطای اضتمبء ؾغح ؾرت افعاضی ٘ ٚطْ افعاض  ٚوبضثطز آٖ ٔ ٚ ٟٓتبثیطٌصاض اؾت و ٝثب ٘تبیح پطچٕی(، )2011
تٌٛٛف( ٚ )2007وبیزاِٛإٞ ٚ 1ىبضاٖ (ٕٞ )2017ؿ ٛثٛز .ثقس زیٍط ٔقٕبضی ؾبظٔب٘ی و ٝاظ اثقبز تبثیطٌصاض قٙبذتٝ
قس ثقس وؿت  ٚوبض اؾت ؤ ٝكرم وٙٙس ٜضاٞجطزٞب  ٚچكٓ ا٘ساظ ؾیؿتٓ اعالفبتی  ٚؾبظ  ٚوبضٞبی اعالفبتی
اؾت  ٚثب ٘تبیح پطچٕی( ، )2011تٌٛٛف(ٕٞ )2007ؿ ٛثٛز .زضآذط ثبیس اقبض ٜوطز ثب تٛخّ ٝثٔ ٝهبحجٞٝبی ا٘دبْ
قس ٜاظ اؾبتیس ٔی تٛاٖ چٙیٗ ٘تیدٌ ٝیطی ٕ٘ٛز و ،ٝتٕبْ فٛأُ زض تقبُٔ ثب ٞ ٓٞؿتٙس  ٚثط ٓٞاثطٌصاض  ٚاظ  ٓٞاثط ٔی
پصیط٘س ٘.تبیح ایٗ پػٞٚف ٔی تٛا٘س زض تغییط ؾیبؾت ٞبی آٔٛظقی قطوت ٌبظ اؾتبٖ ثٛقٟط  ٚزیٍط ؾبظٔبٖ ٞب
تبثیطٌصاض ثبقس ٔ ٚسیطاٖ فبِی  ٚؾیبؾت ٌصاضاٖ أط ٔٙبثـ ا٘ؿب٘یٔ ،ی تٛا٘ٙس ثب تٛخّ ٝثٔ ٝیعاٖ تبثیطٌصاضی ٚ
تبثیطپصیطی فٛأُ ،ثط٘بٔٔ ٝس٘ٚی ثطای ٔقٕبضی ؾبظٔب٘ی ٕٞ ٚچٙیٗ اضتمبء ؾغح ثّٛك لبثّیت ٞبی ٔٙبثـ ا٘ؿب٘ی تٟیٝ
ٕ٘بیٙس .اظ عطفی ثٔ ٝحممیٗ آیٙس٘ ٜیع پیكٟٙبز ٔی قٛز زض ظٔیٞٝٙبی زیٍطی ٕٞچٔ ٖٛیعاٖ اٍ٘یع ،ٜأیس ث ٝظ٘سٌی ... ٚ
٘یع تحمیمبتی ا٘دبْ قٛز  ٚث ٝایٗ فٛأُ اضبفٌ ٝطزز .اظ عطفی ٞطیه اظ ایٗ فٛأُ ضا ث ٝنٛضت آظٔبیكٍبٞیٛٔ ،ضز
ثطضؾی  ٚتدعی ٚ ٝتحّیُ لطاض زٙٞس تب ثتٛا٘ٙس ثب حصف  ٚوٙتطَ زیٍط ٔتغیطٞب ،اظ ٔیعاٖ تبثیط ذبِم ٞط فبُٔ ِٛٔ ٚفٝ
اعٕیٙبٖ حبنُ وٙٙس.
زض پبیبٖ اظ وّیٔ ٝسیطاٖ ٔ ٚترههبٖ ٔٙبثـ ا٘ؿب٘ی قطوت ّٔی ٌبظ ایطاٖ ثٚ ٝیػ ٜقطوت ٌبظ اؾتبٖ ثٛقٟط خٟت
حٕبیت ٔبِی ٕٞ ٚىبضی زض خٟت ٌطزآٚضی زازٜٞب زض ایٗ پػٞٚف وٕبَ تكىط  ٚلسضزا٘ی ضا زاضیٓ.
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