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آسیبضناسی پیادهسازی نظام هدیریت دانص در
سازهاى بر اساض الگوی چرخه حیات
علیرضا افطارنصاد* . 1داریوش حویدیاى

2


(تبضید زضیبفت -1393/03/04 :تبضید پصیطـ)1393/05/14 :

چکیده
أطٚظ ٜثب تٛخ ٝث ٝاحؿبؼ ٘یبظ ؾبظٔبٖٞب  ٚتبویس ٔدبٔـ فّٕی ،قبٞس تالـ ضٚظ افع ٖٚؾ بظٔبٖ ٞب خ ٟت
عطاحی  ٚثٝوبضٌیطی پطٚغٞ ٜبی ٔسیطیت زا٘ف ٞؿتیٓ .ثب ایٗ ٚخٛز ،اخ طا  ٚا٘د بْ  ٞط عطح ی ث ٚ ٝی ػٜ
ظٔب٘ی و ٝزض ٔطاحُ آغبظیٗ ذٛز ثبقسٔ ،جطا اظ ضیؿه  ٚذغط ٘یؿت .ثسیٟی اؾت ف سْ ٚل ٛا اظ ذغ طات
احتٕبِی ٔ ٚسیطیت آٖ ٔٛخت قىؿت ؾبظٔبٖٞب ذٛاٞس قس .ثط ایٗ اؾ بؼ ٞ ،سا اظ ٍ٘ بضـ ای ٗ ٔمبِ ٝ
قٙبؾبیی آؾیت ٞبی پیبز ٜؾبظی ٘ؾبْ ٔسیطیت زا٘ف زض ؾبظٔبٖ ثط اؾبؼ اٍِٛی چطذ ٝحی بت زض خبٔق ٝ
آٔبضی اؾت .ؾؤاَ انّی ٔمبِ ٝحبضط فجبضت اؾت اظ ایٗ ؤ ٝحٛضٞبی آؾیت پصیطی پطٚغٔ ٜسیطیت زا٘ ف
زض خبٔق ٝآٔبضی وساْ ا٘س؟ خبٔق ٝآٔبضی پػٞٚف وبقٙبؾبٖ ٔ ٚسیطاٖ قطوت پتطٚقیٕی ضاظی ٔیثبق س ٚ
ثب اؾتفبز ٜاظ ضٚـ ٌٕ٘ ٝ٘ٛیطی تهبزفی ؾ بز ٜث  ٝتقی یٗ ٕ٘ ٝ ٘ٛپطزاذت  ٝق س .ضٚـ ٌ طزآٚضی زاز ٜٞب
پطؾكٙبٔ ٝحضٛضی ثٛز ٚ ٜاظ ضٚـ تحمیك تٛنیفیٕٞ -جؿتٍی اؾتفبز ٜقس ٜاؾت٘ .تبیح ٔمبِ  ٝح بوی اظ
ٚخٛز آؾیتٞبیی زض تٕبْ ٔطاحُ چطذ ٝحیبت ٔسیطیت زا٘ف اؾت .زض پبیبٖ پیكٟٙبزاتی ثطای اخت ٙبة اظ
ایٗ لجیُ آؾیتٞب ثطای ٔسیطاٖ اضائ ٝقس ٜاؾت.
واشگاى کلیدیٔ :سیطیت زا٘ف ،آؾیت قٙبؾی ،التهبز ایس.ٜ

 .1اؾتبزیبض ٔسیطیت زِٚتی ،زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی ٚاحس ؾب ،ٜٚؾب ،ٜٚایطاٖ.
* پؿت اِىتط٘ٚیه ٘ٛیؿٙس ٜپبؾرٍa.r.afsharnejad@gmail.com :ٛ
 .2وبضقٙبؼ اضقس ٔسیطیت ثبظضٌب٘ی ،زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی ٚاحس ؾب ،ٜٚؾب ،ٜٚایطاٖ.
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ت
هقدهه
ثب ٚضٚز ث ٝلطٖ ثیؿت  ٚیىٓ ،ث ٝعٛض پیٛؾت ٝاظ فهط اعالفبت ث ٝفهط زا٘ف زض حطوت ٞؿتیٓ؛
فهطی و ٝزض آٖ زا٘ف ث ٝفٛٙاٖ ٟٔٓتطیٗ ثقس ظ٘سٌی ثكط تّمی ٔیٌطزز .تمطیجبً ٞط ؾبظٔب٘ی ثب ٘ٛفی
تغییط زض ؾیؿتٓٞبی اعالفبتی ذٛز ٔٛاخ ٝقس ٜاؾتٚ .ضقیت ؾیؿتٓٞبی اعالفبتی اظ ِحبػ ؾطفت
 ٚتٛٙؿ خطیبٖٞبی اضتجبعی ثٌٝ٘ٛ ٝای اؾت و ٝلبثُ ٔمبیؿ ٝثب ز ٜؾبَ ٌصقت٘ ٝیؿت (وطافٛضز،
 .)6 :2005ایٗ پسیس ٜاظ ٘كب٘ٞٝبی ٚلٛؿ ا٘مالة اعالفبتی اؾت  ٚإٞیت یبفتٗ ضٚظافع ٖٚآٖ ٔٛخت
قىٌُیطی التهبز زا٘فٔحٛض قس ٜاؾت (ٔٛٙضیبٖ .)3 :1383،التهبز زا٘فٔحٛض التهبزی اؾت وٝ
زض آٖ تِٛیس ،تٛظیـ  ٚاؾتفبز ٜاظ زا٘ف ٔٙجـ انّی ضقس  ٚایدبز ثطٚت اؾت .التهبز زا٘فٔحٛض
أطٚظی تغییطات ٌؿتطز ٜای زض قطایظ التهبزی ،اختٕبفی  ٚتىِٛٛٙغیىی خٛأـ ایدبز وطز ٜاؾت.
ثسیٟی اؾت و ٝؾبظٔبٖٞب ٘یع اظ تأثیط چٙیٗ تحٛالتی ٔهٕ٘ ٖٛب٘س ٚ ٜزچبض تغییطات ثٙیبزیٙی
قسٜا٘س.إٞیت یبفتٗ فعایٙس ٜزا٘ف ث ٝفٛٙاٖ فبُٔ تقییٗ وٙٙسٛٔ ٜفمیت  ٚضلبثتپصیطی ؾبظٔبٖٞب
ٔٛخت قس ٜاؾت ؤ ٝسیطیت زا٘ف 1ث ٝفٛٙاٖ ٚؽیفٝای حیبتی ٔحؿٛة قس ٚ ٜؾبظٔبٖٞب تالـ
ٔی وٙٙس اظ عطیك ذّك ،حفؼ ،ا٘تمبَ  ٚاؾتفبز ٜاظ زا٘ف ثطای انالح  ٚثٟجٛز فقبِیتٞب  ٚفّٕىطز
ذٛیف ث ٝؾبظٔب٘ی یبزٌیط٘س ٜتجسیُ ق٘ٛس (ِی  ٚچٛیی.)2003 ،
زض عی ؾبَٞبی اذیط ؾطٔبیٌٝصاضی ؾبظٔبٖٞب زض ظٔی ٝٙپطٚغٜٞبی ٔسیطیت زا٘ف ث ٝعٛض اؾبؾی
افعایف یبفت ٝاؾت (ایتٟیب .)2 :2003 ،2ؾبظٔبٖ ٞب ثب فّٓ ث ٝایٙى ٝزا٘ف اظ خّٕٙٔ ٝبثـ وّیسی
ضلبثتپصیطی ؾبظٔب٘ی اؾت ،زض حبَ عطاحی  ٚپیبزٜؾبظی اثتىبضات ٔسیطیتی زض ظٔیٞٝٙبی قٙبؾبئی،
ٔكبضوت ٚ ،اؾتفبز ٜاظ زاضایی زا٘كیقبٖ ٞؿتٙس .ثطذی اظ ٔٙبفقی ؤ ٝیتٛاٖ اظ عطیك ٔسیطیت
زا٘ف وؿت ٕ٘ٛز قبُٔ ٔٛاضز شیُ ٔیثبقس؛ ثٟجٛز تهٕیٌٓیطی ،افعایف ثٟطٜٚضی ،تطٚیح ٘ٛآٚضی،
وبٞف زٚثبضٜوبضی ،تؿطیـ تٛؾق ٝوبضوٙبٖ  ٚوبٞف فطؾٛزٌی قغّی  ،...ٚثب ایٗ ٚخٛز ،عطاحی ٚ
پیبز ٜؾبظی عطحٞبی ٔسیطیت زا٘ف ذبِی اظ ضیؿه  ٚذغط ٘یؿت ،ذهٛنبً اٌط زضوی خبٔـ  ٚوُ
ٍ٘ط ٘ؿجت ث ٝآٖ ٚخٛز ٘ساقت ٝثبقس .فّیضغٓ ٞیبٞٛٞبی ٔطثٛط ث٘ ٝتبیح حبنُ اظ پیبزٜؾبظی

1- Knowledge Management
2- Ithia

آسیبضناسی پیادهسازی نظام هدیریت دانص در سازهاى بر اساض الگوی چرخه حیات

73 /

ٔسیطیت زا٘ف ،ترٕیٗ ظز ٜقس ٜاؾت و 84 ٝزضنس پطٚغٜٞبی ٔسیطیت زا٘ف ٞیچٌ ٝ٘ٛتأثیط ٕٟٔی
زض ؾبظٔبٖٞبی ٔصوٛض ٘ساقت ٝاؾت (ِٛؾیط .)4 :1997 ،1ایٗ أط ٔجیٗ آٖ اؾت و ٝاوثط پطٚغٜٞبی
ٔسیطیت زا٘ف ث ٝقىؿت ٔٙتٟی قس ٜاؾت .ایٗ ٔٛضٛؿ ٔیتٛا٘س ظً٘ ذغط ثعضٌی ثطای ٔسیطاٖ
ؾبظٔبٖٞبی فاللٙٔٝس ث ٝپیبزٜؾبظی پطٚغٜٞبی ٔسیطیت زا٘ف اؾت .ثب ایٗ ٚخٛز ،ف ٟٓزالیُ قىؿت
ٔسیطیت زا٘ف  ٚایٗو ٝچٍٔ ٝ٘ٛیتٛاٖ ثٙٔ ٝؾٛض خٌّٛیطی  ٚاختٙبة اظ آٖ ،ایٗ پطٚغ ٜضا ثٟتط ازاضٜ
ٕ٘ٛز ٔٛضٛفی ثؿیبض ٔ ٟٓثطای تٕبٔی ؾبظٔبٖٞبی زضٌیط زض فقبِیتٞبی عطاحی  ٚپیبزٜؾبظی
ٔسیطیت زا٘ف اؾت .قطوت پتطٚقیٕی ضاظی ث ٝفٛٙاٖ یىی اظ ٟٔٓتطیٗ  ٚلٛیتطیٗ ؾبظٔبٖٞبی
فقبَ زض حٛظ ٜا٘طغی ٘یع اظ ایٗ لبفسٔ ٜؿتثٙی ٘یؿت .ایٗ ٌط ٜٚچٙس ؾبِی اؾت وٌ ٝبْٞبی ٕٟٔی ضا
زض ضاؾتبی اخطای پطٚغٔ ٜسیطیت زا٘ف ثطزاقت ٝاؾت .ثب ایٗ ٚخٛز ،آ٘چٔ ٝطاز اظ پیبزٜؾبظی چٙیٗ
ؾیؿتٕی اؾت ث ٝعٛض وبُٔ ٔحمك ٘كس ٜاؾت؛ وبضوٙبٖ آٌٖ ٝ٘ٛو ٝقبیؿت ٝاؾت اظ پبیٍب ٜزازٜ
عطاحی قس ٜاؾتفبزٕ٘ ٜیوٙٙس ٕٞ ٚچٙبٖ تىطاض اقتجبٞبت ٌصقتٚ ٝخٛز زاضز .ثط ایٗ اؾبؼ زض ٔمبِٝ
حبضط پؽ اظ اضائ ٝتهٛیطی اظ ٔسیطیت زا٘ف ،ث ٝآؾیتقٙبؾی ایٗ پطٚغ ٜزض خبٔق ٝآٔبضی زض لبِت
ٔطاحُ ٔرتّف چطذ ٝعطاحی  ٚپیبزٜؾبظی آٖ پطزاذتٔ ٝیقٛز .ؾؤاَ انّی ٔمبِ ٝحبضط فجبضت
اؾت اظ ایٗ ؤ ٝحٛضٞبی آ ؾیت پصیطی پطٚغٔ ٜسیطیت زا٘ف زض خبٔق ٝآٔبضی وساْا٘س؟ زض ایٗ ٔمبِ،ٝ

ثط اؾبؼ اٍِٛی ٔصوٛض ،فطضیبتی تسٚیٗ  ٚث ٝآظٌٔ ٖٛصاضز ٜقسٜا٘س.
هروری بر هبانی نظری
اذالق زض زؾت ٝثٙسیای و ٝاظ ؾٛی نبحت ٘ؾطاٖ ؾبظٔبٖ اضائٔ ٝیقٛز ،ز 1980 ٝٞز ٝٞخٙجف
ویفیت ،ز 1990 ٝٞزٟٙٔ ٝٞسؾی ٔدسز ٚ ،ز ،2000 ٝٞزٔ ٝٞسیطیت زا٘ف ِمت ٌطفت ٝاؾت
(خقفطی  ٚوال٘تط .)1382 ،انغالح ٔكٟٛض ثطای ٔقطفی ایٗ زٚض‹‹ ٜالتهبز ایس ››2ٜاؾت .التهبز ایسٜ
اغّت ث ٝپتب٘ؿیُ ٘بٔحسٚز ثطای ضقس ٛٔ ٚفمیتٞبی التهبزی اقبض ٜزاضز و ٝثط اؾبؼ آٖ ٘ٛآٚضیٞبی
خسیس  ٚتِٛیسات ٔجتٙی ثط زا٘ف أىبٖپصیط ٔیٌطزز .ایٗ فطآیٙس اظ اوثط خٙجٞٝبی التهبزی ؾٙتی
ؤ ٝحسٚز ثٛزٖ افعایف فطنت ٞب ضا ثط اؾبؼ انُ ٘سضت ٔٙبثـ فیعیىی٘ ،یطٚی وبض ٔٛخٛز ،ؾطٔبیٚ ٝ
1- Lucier
2- Economics of idea
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غیط ٜتهٛض ٔیوٙسٔ ،تٕبیع ٔیقٛز .زض لیبؼ ثب تئٛضیٞبی اِٚی ،ٝالتهبز ایس ٜثیكتط ث ٝتٛضیح
افعایف ویفیت ظ٘سٌی  ٚتِٛیس ثطٚت ٔیپطزاظز (وّی.)149 :1996 ،1
زض حبَ حبضط ث ٝتسضیح افطاز  ٚؾبظٔبٖٞب ث٘ ٝمف ثؿیبض ٔ ٟٓزا٘ف زض ٔحیظٞبی ضلبثتی پی ثطزٜا٘س
 ٚایٗ پسیس ٜزض ٔست ظٔبٖ ٘ؿجتبً وٛتبٞی خبیٍب ٜذٛز ضا زض ثیٗ ؾبیط ٔٙبثـ تِٛیس ثطٚت تثجیت ٕ٘ٛزٜ
اؾت .ثط ٕٞیٗ اؾبؼ ثطذی پیكٟٙبز ٔیوٙٙس ؤ ٝسیطیت زا٘ف ٔیتٛا٘س ث ٝعٛض ٔٛثطی زض قطایظ
و٘ٛٙی ثطای فقبِیتٞبی ترههی ث ٝوبضثطز ٜقٛز (٘ٛضزیٗ  ٚزیٍطاٖ .)8 :2009 ،ثب ایٗ ٚخٛز ،اغّت
ؾبظٔبٖٞب فبلس ضٚـٞب  ٚاؾتطاتػیٞبیی ثطای ٔسیطیت آٖ ثٛزٜا٘س (ضاِٚی .)417 :1999 ،ؾبَ 1980
قبٞس تٛؾق ٝؾیؿتٓٞبی ٔجتٙی ثط ٔسیطیت زا٘ف اؾت .ایٗ ٔٔ ٟٓتىی ثط تحمیمبتی اؾت و ٝزض
حٛظ ٜؾیؿتٓٞبی ذجطٛٞ ٚ ٜـ ٔهٛٙفی ا٘دبْ ٌطفت ٝاؾت .زض ؾبَ  1989اِٚیٗ ٔمبالت  ٚوتت
ٔطتجظ ثب ٔسیطیت زا٘ف ٔٙتكط ٌطزیس .تب ؾبَ  1990تقسازی اظ ؾبظٔبٖٞبی ٔكبٚض ،ٜثط٘بٔٞٝبی
ٔسیطیت زا٘ف ضا قطٚؿ وطز٘س .تب اٚاؾظ ز 90 ٝٞاثتىبضات زض ظٔیٔ ٝٙسیطیت زا٘ف ثٚ ٝاؾغ ٝایٙتط٘ت
زض حبَ اٚج ٌیطی ثٛز  ٚزض ؾبَ  1995خبٔق ٝاضٚپب ذٛاؾتبض اذتهبل ثٛزخ ٝث ٝپطٚغٜٞبی تحمیمبتی
ٔسیطیت زا٘ف قس (فبتح  ٚؾبیطیٗٔ .)1387 ،یعاٖ ٞعیٔ ٝٙسیطیت زا٘ف زض ؾبَ  1998ثطاثط 776
ٔیّی ٖٛزالض  ٚایٗ ضلٓ زض ؾبَ  2003ثٔ 8 ٝیّیبضز زالض ضؾیس.
زض لطٖ خبضی ؾبظٔبٖٞبیی ٔٛفك ذٛاٙٞس ثٛز و ٝزض حٛظ ٜزا٘ف ٔ ٚسیطیت آٖ ؾطآٔس ثبقٙس٘ٛ٘ .بوٛ

2

( )1998زض ٔمبِٝای زض ٔدّ ٝوؿت  ٚوبض ٞبضٚاضز ٔیٌٛیس" :زض التهبزی و ٝتٟٙب اعٕیٙبٖ ٔٛخٛز،
فسْ اعٕیٙبٖ اؾت ،تٟٙب ٔٙجـ ٔغٕئٗ ثطای ایدبز ٔعیت ضلبثتی پبیساض ،زا٘ف اؾت" (فبتح ٚؾبیطیٗ
ٔ .)1387سیطیت زا٘ف ثب تبویس ثط إٞیت ا٘ؿبٖٞب  ٚضفتبض  ٚفط ًٙٞوبضی آٖٞب ث ٝخبی تبویسٞبی
فٙبٚضا٘ٔ ٝسیطیت اعالفبت آغبظ ٔیقٛز  ٚچبضچٛة ٔقٕبضی آٖ اظ ز ٚثقس اختٕبفی  ٚفٙی تكىیُ قسٜ
اؾتٔ .سیطیت زا٘ف ٛٙٞظ  ٓ ٞزض ٔطحّ ٝعفِٛیت ذٛز زض نٙبیـ لطاض زاضز  ٚؾبذتبض  ٚفطآیٙسٞبی آٖ
ث ٝعٛض وبفی تٛؾق٘ ٝیبفت ٝاؾت (پبتطیىؽ  ٚؾ٘ٛیب.)113 :2009 ،
ثطذالا زیٍط تىٙیهٞب  ،تقطیف ٔسیطیت زا٘ف اغّت آؾبٖ ٘یؿت ظیطا حٛظٚ ٜؾیقی اظ ٔفبٞیٓ،
ٚؽبیف ٔسیطیتی ،تىِٛٛٙغیٞب  ٚالسأبت ضا ثب ذٛز ثٕٞ ٝطا ٜزاضزٔ .سیطیت زا٘فٔ ،دٕٛفٝای اظ
1- Kelly
2- Nonaka
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فطآیٙسٞب ثطای ف ٚ ٟٓث ٝوبضٌیطی ٔٙجـ اؾتطاتػیه زا٘ف زض ؾبظٔبٖ اؾتٔ .سیطیت زا٘ف ضٚیىطزی
ؾبذت یبفت ٝاؾت و ٝضٚیٞٝبیی ضا ثطای قٙبؾبیی ،اضظیبثی  ٚؾبظٔب٘سٞی ،شذیط ٚ ٜث ٝوبضٌیطی زا٘ف
ثٙٔ ٝؾٛض تأٔیٗ ٘یبظٞب  ٚاٞساا ؾبظٔبٖ ثطلطاض ٔیؾبظز (خقفطی  ٚوال٘تط .)1382 ،اظ ٘ؾط اؾىِٛتع

1

ٔسیطیت زا٘ف فجبضت اؾت اظ چبِف وكف زا٘بییٞبی فطزی  ٚتجسیُ آٖ ث ٝیه ٔٛضٛؿ اعالفبتی
اؾت ث٘ ٝحٛی و ٝثتٛاٖ آٖ ضا زض پبیٍبٜٞبی اعالفبتی شذیط ٜوطز ،ثب زیٍطاٖ ٔجبزِٕٛ٘ ٝز  ٚزض فطایٙس
وبضٞبی ضٚظٔط ٜث ٝوبض ٌطفت (ظاٞسی .)4 :1381،زض تقطیف زیٍطی آٔس ٜاؾت ؤ ٝسیطیت زا٘ف
ضاٞی اؾت و ٝؾبظٔبٖٞب زا٘ف ضا ایدبز ،وؿت ،عجم ٝثٙسی ،انالح ،تؿٟیٓ ٙٔ ٚتكط ٔیوٙٙس .زض
تقطیفی زیٍط ٘یع ایٗ ٔف ْٟٛث ٝنٛضت ضٚقی ثطای تجسیُ زازٜٞبی ذبْ ث ٝاعالفبت ضٔع ٌطزا٘ی قسٜ
 ٚؾپؽ تفؿیط آٖ اعالفبت ث ٝزا٘ف ٔفیس تقطیف قس ٜاؾت (ضؾٙیه .)3 :2002،2زٞ ٚسا فٕسٜ
ٔسیطیت زا٘ف ضا ٔیتٛاٖ ث ٝقطح ظیط فٛٙاٖ ٕ٘ٛزٛٞ :قٕٙسإ٘ٛ٘ ٝزٖ تب ؾط حس أىبٖ فُٕ یب فقبِیت
ؾبظٔبٖ خٟت وؿت ثمب ٛٔ ٚفمیت وّی  ٚزضن  ٚف ٟٓاضظـ ثٟتطیٗ زاضائیٞبی زا٘كی آٖ (ٚیً ٚ
چطٔٗ.)8 :1997 ،3
آسیب ضناسی پروشه هدیریت دانص بر اساض چرخه حیات

زالیُ قىؿت پطٚغٜٞبی ٔسیطیت زا٘ف زض لبِت خس َٚیه ٘كبٖ زاز ٜقس ٜاؾت .خسٔ َٚصوٛض ایٗ
عجم ٝثٙسی ضا اظ زٙٔ ٚؾط ٘كبٖ ٔیزٞس.
ٔ .1طحّ ٝچطذ ٝظ٘سٌی پطٚغ ٜو ٝقبُٔ ٔٛاضز ظیط ٔیثبقس :ثط٘بٔٝضیعی (و ٝعی آٖ ٘یبظ ثٔ ٝسیطیت
زا٘ف تكریم زازٔ ٜیقٛز  ٚتیٕی اذتهبنی ثطای ثطضؾی ٘یبظٞبی ذبل ٔسیطیت زا٘ف ؾبظٔبٖ
تكىیُ ٔیقٛز) ،اخطا (و ٝعی آٖ تدٟیعات فطأ ٓٞیقٛز  ٚؾیؿتٓٞب  ٚفطآیٙسٞبی ٔٛضز ٘یبظ
تٛؾق ٝزازٔ ٜیقٛز)ٌ ،ؿتطـ( 4و ٝعی آٖ پطٚغٔ ٜسیطیت زا٘ف ث ٝعٛض ضؾٕی زض تٕبْ یب ثركی اظ
ؾبظٔبٖ پیبزٔ ٜیقٛز ،اؾتفبزٜوٙٙسٌبٖ ثب ٘ؿر ٝظ٘س ٜؾیؿتٓٞب تقبُٔ ٕ٘ٛز ٚ ٜزض فطآیٙسٞبی حبنُ
اظ آٖ زضٌیط ٔیق٘ٛس) ٔ ٚطحّٟ٘ ٝبزیٝٙؾبظی (و ٝعی آٖ وبض اخطائی تیٓ ٔسیطیت زا٘ف ث ٝاتٕبْ

1- Scoltz
2- resnick
3- Wiig and chairman
4- Rollout
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ت
ضؾیس ٚ ٜؾیؿتٓٞب  ٚفطآیٙسٞبی خسیس ٔسیطیت زا٘ف ثركی اظ خطیبٖ ضٚتیٗ  ٚضٚظا٘ ٝؾبظٔبٖ
ٔیقٛز).
 .2اظ ٔٙؾط ز ،ْٚذغطات ث ٝتىِٛٛٙغی ،فطٔ ،ًٙٞحتٛأ ،سیطیت پطٚغٔ ٜطثٛط ٔیقٛز.
جدول  -1آسیب ضناسی پروشههای هدیریت دانص در سازهاى (الم و چاو.)427 :2005 ،
گسترش

اجرا

فسْ وفبیت ٚ
خٛاثٍٛیی ؾیؿتٓ
ٔسیطیت زا٘ف

اؾتفبز ٜوٙٙسٌبٖ ٚ
اثعاضٞبی ٔسیطیت
زا٘ف ضقیف

نهادینه سازی

پیچیسٌی فٙی
ظیبز

ازضان ضقیف اظ
اؾتفبزٔ ٜدسز زا٘ف

احتىبض زا٘كی ٚ
فمساٖ تؿٟیٓ آٖ

فسْ تغبثك
ؾبظٔب٘ی

فمساٖ تمغیط زا٘ف

فمساٖ ثٔٛی ؾبظی
 ٚث ٝضٚظ ضؾب٘ی

فمساٖ ا٘ساظٌ ٜیطی
 ٚاضظیبثی ٔسیطیت
زا٘ف

ٌؿتطـ اتفبلی

برناهه ریسی
خُٟ
تىِٛٛٙغیه

ذغط
تىِٛٛٙغی

تقهت فٙی

ذغط
فطٍٙٞی

ؾبذتبضزٞی
ٔحتٛائی ضقیف

تقطیف غیط
زلیك ٔؿئّٝ
ٔسیطیت زا٘ف

ذغط
ٔحتٛائی

فمساٖ زضٌیطی
اؾتفبز ٜوٙٙسٚ ٜ
تقبضو شیٙفقبٖ

وٕجٛز تدطثٝ

ذغط
ٔسیطیت
پطٚغٜ

ذغط تىِٛٛٙغی :اوثط پطٚغٜٞبی ٔسیطیت زا٘ف اظ ٘ٛفی تىِٛٛٙغی ٘ؾیط ثطپبئی ٌطزٕٞبییٞبی
ٔجبحثٝایٔ ،ربظٖ زا٘كی  ٚایٙتطا٘تٞب اؾتفبزٔ ٜیوٙٙس ثطذی اظ ذغطات ذبل آٖ قبُٔ ٔٛاضز شیُ
ٔیثبقٙس:
 : 1-1خ ُٟتىِٛٛٙغیه :زض ایٗ ذغط ثیٙف ٚاضحی زض ذهٛل زضن  ٚف ٟٓتىِٛٛٙغی  ٚچٍٍ٘ٛی
اؾتفبز ٜاظ آٖ خٟت حٕبیت اظ ٔسیطیت زا٘ف ٚخٛز ٘ساضزٕٞ .چٙیٗ ٕٔىٗ اؾت ایٗ ثیٙف فٙی ثٝ
ٚضٛح تقطیف ٘كس ٜثبقس یب ٔتٙبؾت ثب اٞساا پطٚغ ٜتقطیف ٘كس ٜثبقس .فّصا ٕٔىٗ اؾت ٔسیطاٖ ثسٖٚ
ٔغبِقٝای فٕیك  ٚقٙبذت ا٘ٛاؿ تىِٛٛٙغیٞبی ٔسیطیت زا٘ف ،زض ٔطاحُ اِٚیٔ ٚ ٝغبِق ٝؾغحی
٘ؿجت ث ٝا٘تربة ؾرت افعاض ٔسیطیت زا٘ف الساْ ٕ٘بیٙس.
 :1-2پیچیسٌی فٙی ثؿیبض ظیبز :زض ایٗ ٘ٛؿ ذغطات ضاٜحُٞبی فٙی  ٚتىِٛٛٙغیه ثٌٝ٘ٛ ٝای
عطاحی ٔیق٘ٛس و ٝثٔ ٝطاتت اظ آ٘چٔ ٝیثبیؿتی عطاحی ق٘ٛس پیچیسٜتط٘س  ٚزاضای لبثّیت فٚ ٟٓ
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زضن آؾبٖ ٘یؿتٙس .زض ٘تیدٚ ٝلٛؿ چٙیٗ أطی ،لغقبً ث ٝعٛض ثیٟٛز ٜظٔبٖ  ٚتالـ ثیكتطی ٔهطا
قس ٚ ٜث ٝافت پطٚغٞ ٚ ٜعیٞٝٙبی اضبفی ٔٙدط ذٛاٞس قس.
 :1-3اؾتفبزٜوٙٙسٌبٖ  ٚاثعاضٞبی ٔسیطیت زا٘ف ضقیفٔ :سیطیت زا٘ف ٕٛٞاض ٜاظ خب٘ت اؾتفبز ٜاظ
اثعاضٞبی ضقیف  ٚاؾتفبز ٜضقیف اؾتفبزٜوٙٙسٌبٖ ٔٛضز ٘ؾط آؾیتپصیط ٔیثبقس .ث ٝفجبضتی زیٍط
وؿی و ٝقٓ یب اؾتقساز تىِٛٛٙغی اعالفبت ضا ٘ساضز ،لغقبً ثب ٔٙحٙی یبزٌیطی ٘بثؿبٔب٘ی ٔٛاخٝ
ٔیقٛز .فسْ اعٕیٙبٖ ،فمساٖ آٔٛظـ  ٚث ٝز٘جبَ آٖ ٘بتٛا٘ی زض اؾتفبز ٚ ٜاؾتفبز ٜضقیف اظ
تىِٛٛٙغی ٔیتٛا٘ٙس ث ٝایٗ ذغط زأٗ ثع٘ٙس .ث ٝفٛٙاٖ ٔثبَ عطاحی ضقیف یب پیچیس ،ٜاظ اؾتفبزٜ
ٌؿتطز ٜایٗ پطٚغ ٜزض ؾطاؾط ؾبظٔبٖ خٌّٛیطی ٔیوٙس (اذٛاٖ  ٚخقفطی .)3 :1384،
 :1-4فسْ وفبیت  ٚخٛاثٍٛیی ؾیؿتٓ ٔسیطیت زا٘ف :ظیط ؾبذتٞبی فٙی پبؾرٍٛی حدٓ ٔٛضز
زض ذٛاؾت اؾتفبزٜوٙٙسٌبٖ ثٚ ٝاؾغ ٝپٟٙبی ثب٘س  ٚزیٍط ٔحسٚزیتٞبی فٙی ٕ٘یثبقٙس (الْ  ٚچب،ٚ
.)428 :2005
ذغط فطٍٙٞی :ث ٝعٛض وّی فط ًٙٞث ٝاضظـٞب  ٚافتمبزات اقربل زض ٖٚؾبظٔبٖ ٘ ٚیع ذٛز ؾبظٔبٖ
ٔطثٛط ٔیقٛز  .زض نٛضتی و ٝؾبظٔبٖ فطٔ ًٙٞكبضوت زا٘كی ٘ساقت ٝثبقس ،پطٚغٔ ٜسیطیت زا٘ف ثب
ٔٛفمیت ٔٛاخٕ٘ ٝیقٛز .ثطذی اظ ذغطات ٔ ٟٓفطٍٙٞی قبُٔ ٔٛضاز ظیط ٔیثبقس.
 : 2-1تقهت فٙی :ثب زاقتٗ زیسی تىِٛٛٙغی ٔحٛض ٘ؿجت ثٔ ٝسیطیت زا٘فٕٛٞ ،اض ٜایٗ ذغط ٚخٛز
زاضز و ٝخٙجٞٝبی فطٍٙٞی ،اختٕبفی ٘ ٚطْتط ؾبظٔبٖ ٘بزیسٌ ٜطفت ٝقٛز .ثطای ٔست ظٔب٘ی عٛال٘ی،
ایٗ تهٛض غّظ ٚخٛز زاقت و ٝتىِٛٛٙغی ٘ٛقساضٚی تٕبْ ٔكىالت ٔ ٚؿبئُ ٔسیطیت زا٘ف اؾت .ایٗ
اقتجب ٜاظ ایٗ ٔٛلقیت ٘بقی ٔیقس و ٝتىِٛٛٙغی عیف ٚؾیقی اظ ٌعیٞٝٙبی آقىبض ّٕٛٔ ٚؼ ضا اضائٝ
ٔیٕ٘بیس ٔ .حٛض ثحث زا٘ٚپٛضت ٘یع ٕٞیٗ اؾت و ٝتىِٛٛٙغی نطفبً یه اٞطْ حبٔی تالـٞبی
ٔسیطیت زا٘ف اؾت .تٛخ ٝظیبز ث ٝآٖ ٔٛخت فسْ تٛخ ٝثٛٔ ٝضٛفبت وّیسی زیٍط ٔیقٛز.
 :2-2فسْ تغبثك ؾبظٔب٘ی :ایٗ ذغط اظ ایٗ حیث ٘بقی ٔیقٛز و ٝپطٚغٔ ٜسیطیت زا٘ف ثط اؾبؼ
اؾتطاتػی ؾبظٔب٘ی ثٙیبز ٟ٘بز٘ ٜكس ٜاؾت  ٚثط ایٗ اؾبؼ اؾتطاتػیٞبی ؾبظٔبٖ ضطٚضت ضا ٜا٘ساظی
ؾیؿتٓ ٔسیطیت زا٘ف ضا تٛخیٕ٘ ٝیٕ٘بیس.
 : 2-3احتىبض زا٘ف  ٚفمساٖ ٔكبضوت زا٘كی :وبضوٙبٖ ،زا٘ف ضا زض ٖٚؾبظٔبٖ ثٔ ٝكبضوت
ٕ٘یٌصاض٘س  ٚحتی زض ٚضقیتی ثستط تٕبیّی ظیبزی خٟت احتىبض آٖ اظ ذٛز ٘كبٖ ٔیزٙٞس .اِجت ٝایٗ
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ت
أط ٕٔىٗ اؾت ٘بقی اظ اٍ٘یعـ پبییٗ آٖٞب ثطای ٔكبضوت زا٘ف  ٚفط ًٙٞؾبظٔب٘ی حبوٓ ثبقس
(اثغحی  ٚنّٛاتی.)113 :1386 ،
 : 2-4ازضان ضقیف اظ اؾتفبزٔ ٜدسز زا٘ف :وبضوٙبٖ ازضاوبت ضقیفی اظ اؾتفبزٔ ٜدسز زا٘ف زاض٘س.
اؾتفبزٔ ٜدسز زا ٘ف ث ٝفٛٙاٖ فبُٔ ٕ٘بیبٍ٘ط فمساٖ ذاللیت ٛ٘ ٚآٚضی قرهی فطز٘ ،بپؿٙس ٔ ٚصْٔٛ
قٕطزٔ ٜیقٛز .ث ٝفجبضتی زض ثؿیبضی اظ پطٚغٜٞبیی و ٝث ٝقىؿت ٔٙتٟی قس ٜاؾت ،اؾتفبزٔ ٜدسز
 ٚاؾتفبز ٜاظ ا٘جبض زا٘كی ث ٝفٛٙاٖ ضقف ترههی افطاز  ٚفسْ وفبیت افطاز ٔحؿٛة ٔیقس (الْ ٚ
چب.)429 :2005 ،ٚ
ذغط ٔحتٛائی :پطٚغٜای ٔسیطیت زا٘ف ضٚی ذّك ،وؿت  ٚا٘تكبض ٔحتٛای زا٘ف ٔتٕطوع اؾت .ثط ایٗ
اؾبؼ ٔبٞیت ٔحتٛای زا٘ف ،قىُ  ٚلبِت آٖ ث ٝایٗ پطٚغ ٜذبل ٚاثؿت ٝذٛاٞس ثٛز .ثطذی اظ ا٘ٛاؿ
ذغطات ٔحتٛائی قبُٔ ٔٛاضز ظیط ذٛاٞس ثٛز.
 :3-1تقطیف ٔؿئّٔ ٝسیطیت زا٘ف غیط زلیك :تقطیف ٚاضحی اظ ٔؿئّٔ ٝسیطیت زا٘ف  ٚضطٚضت
پیبز ٜؾبظی آٖٚ ،خٛز ٘ساضز .ث ٝفجبضتی زض ایٗ ٘ٛؿ ذغطات تیٓ پطٚغ ٜزض غیبة اؾتفبزٜوٙٙسٌبٖ
ٚالقی ٔسیطیت زا٘ف زضثبض٘ ٜیبظٔٙسیٞب  ٚاِعأبت پطٚغ ٚ ٜثط اؾبؼ فمبیس قرهی ذیبَپطزاظی
ٔیٕ٘بیٙس .زض ایٗ ٘ٛؿ اظ ذغطات حتی اٌط اؾتفبزٜوٙٙسٌبٖ ٚالقی ٔسیطیت زا٘ف ضا زاقت ٝثبقیٓ،
ٞیچ ٔفٚ ْٟٛاضحی اظ ٔؿئّٔ ٝسیطیت زا٘ف یب ٞیچ ٔدٕٛف ٝثّیثی اظ ٘یبظٔٙسیٞبی ٔسیطیت زا٘ف
ٚخٛز ٘ساضز .زض ایٗ ضاؾتب ثط ٔسیطاٖ ؾبظٔبٖ الظْ اؾت ؤ ٝؿئّ ٝانّی ضا و ٝضطٚضت پیبز ٜؾبظی
ٔسیطیت زا٘ف ضا زض ؾبظٔبٖ تٛخیٔ ٝیٕ٘بیس ثطای ذٛز  ٚزیٍطاٖ تجییٗ ٕ٘بیٙس.
 :3-2ؾبذتبضزٞی ٔحتٛائی ضقیف :زض ایٗ ٔٛضزٔ ،حتٛای زا٘كی ثٌٝ٘ٛ ٝای ؾبذتبض ثٙسی ٔیقٛز
و ٝفبلس ؾبذتبضی ٔٙؿدٓ ثٛز ٚ ٜثطای ٚؽبیف ٔٛخٛز ثب ٔقٙی ٘جٛز ٜیب ثطای اؾتفبزٜوٙٙسٌبٖ
ٔسیطیت زا٘ف لبثُ ٞضٓ ٘یؿت .ث ٝفٛٙاٖ ٔثبَ ٔحتٛای زا٘كی ث ٝنٛضتی ثركی٘ ،بلم  ٚپطاوٙسٜ
ثطای ٌطٜٞٚبی ٔرتّف اؾتفبز ٜوٙٙسٌبٖ ٔسیطیت زا٘ف اضائٔ ٝیقٛز.
 :3-3فمساٖ ثٔٛیؾبظی  ٚث ٝضٚظ ضؾب٘ی  :ثط اؾبؼ ایٗ قبذم ٔحتٛای زا٘كی لسیٕیٙٔ ،ؿٛخ ٚ
غیط ٔطتجظ ثٛز ٜیب ثطای ٚؽبیف ٔٛخٛز وبفی ٘یؿت .زض چٙیٗ ٔٛالقی ث ٝفٛٙاٖ ٔثبَ ،عطاحبٖ اظ
عطاحی اثعاضی خسیس ث ٝزِیُ فسْ وٕه آٖ زض وبٞف ٞعیٞٝٙب احتطاظ ٕ٘ٛز ٜیب تالـ وٕی زض خٟت
ثطٚظ ٕ٘ٛزٖ پبیٍب ٜزا٘كی ٘كبٖ ٔیزٙٞس.
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 : 3-4فمساٖ تمغیط زا٘كی :زض ایٗ ٔٛضزٞ ،یچ ٔىب٘یعْ اثط ثركی ثطای وؿت زا٘ف اظ ٌعاضقبت ٚ
ٔجبحثبت ٚخٛز ٘ساضز .ایٗ أط ثساٖ زِیُ اؾت وٛٔ ٝاز ٔ ٟٓآٔٛظقی  ٚفّٕی ٌّچیٗ  ٚپطٚضا٘سٜ
ٕ٘یق٘ٛس ٘ ٚیع ٔفبٞیٓ زا٘كی اضظقٕٙس ٕٞچٙبٖ پٟٙبٖ ٘ ٚبپیسا ٔیٔب٘ٙس (الْ  ٚچب .)430 :2005 ،ٚثب
تٛخ ٝث ٝایٙى ٝزا٘ف زض تبض ٚپٛز ؾبظٔبٖ ٟ٘فت ٝاؾت ،ایٗ ٔٔ ٟٓیتٛا٘س ذغط ثعضٌی فطاضٚی
ؾبظٔبٖٞبی وكٛض ثبقس.
ذغطات ٔسیطیت پطٚغ :ٜپطٚغٜٞبی ٔسیطیت زا٘ف ٕٞب٘ٙس ٞط پطٚغ ٜزیٍطی ٔیتٛا٘ٙس اظ ٘بحیٝ
ذغطات ٔسیطیت پطٚغ ٜآؾیت پصیط٘س .ثطذی اظ ٟٔٓتطیٗ ایٗ ذغطات قبُٔ ٔٛاضز ظیط ٔیثبقس.
 : 4-1وٕجٛز ترهم :زض ایٗ ٔٛضزٔ ،قٕٛالً ترهم الظْ خٟت حفؼ پطٚغ ٜاظ اثقبز ٔرتّف فٙی،
تدبضی ،تغییط ؾبظٔب٘ی یب ٟٔبضتٞبی ٔسیطیت پطٚغٚ ٜخٛز ٘ساضز .زض ایٗ ٔٛاضز ٔقٕٛالً ؾبظٔبٖ افطازی
ثب ترهم ،خٟت حٕبیت فٙی  ٚترهم تدبضی زض اذتیبض ٘ساضز .ایٗ ٔٔ ٟٓقٕٛالً ث ٝوطات زض پیبزٜ
ؾبظی پطٚغٜٞبی ٔسیطیت زا٘ف – ٔقٕٛالً ث ٝزِیُ ٔسٌطایی ؾبظٔب٘ی ٔسیطاٖ یب ا٘تفبؿ قرهی -زض
ؾبظٔبٖ زیسٔ ٜیقٛز ٌ .طچ ٝاؾتفبز ٜاظ ٘ؾطات ترههی ٔكٛضتی ٔكبٚضاٖ ٔیتٛا٘س ثسیّی ثطای حُ
ٔكىُ ثبقس ِٚی ٕٞیكٌ ٝعیٔ ٝٙفیسی ٘یؿت (اذٛاٖ  ٚخقفطی .)3 :1384،
 :4-2فمساٖ زضٌیطی ٔ ٚكبضوت ؾبظ٘س ٜاؾتفبزٜوٙٙسٌبٖ  ٚتقبضو شیٙفقبٖ :زض ایٗ ٌ ٝ٘ٛذغطات
قبٞس فسْ زضٌیطی  ٚفقبَ ثٛزٖ افضب ٞؿتیٓ  ٚثیٗ شیٙفقبٖ پطٚغ ٜتقبضضبتی ٚخٛز زاضز .زض ثطذی
ٔٛاضز ایٗ تقبضو زض ثطزاض٘س ٜتٙبظفبت ؾیبؾی ثیٗ زپبضتٕبٖٞبی فٙبٚضی اعالفبت یب ؾبیط ثرفٞبی
زضٌیط اؾت ؤ ٝؿّٕبً ا٘طغی ؾطقبض تیٓ پطٚغ ٜضا اظ ٕٞبٖ اثتسا تحّیُ ٔیثطز.
ٌ : 4-3ؿتطـ اتفبلی :زض ثطذی ٔٛاضز پطٚغٔ ٜسیطیت زا٘ف ٞیچ ٘ٛؿ اؾتطاتػی ٌؿتطـ ٔٙبؾجی
٘ساضز یب ث ٝنٛضتی ثؿیبض ثب فدّ ٝث ٝاخطا زض ٔیآیس  ٚاظ پرتٍی الظْ ثطذٛضزاض ٘یؿتٛٔ .ا٘ـ ٚالقی
ثبِم ٜٛزض ٔؿیط اخطا قٙبؾبئی ٕ٘یق٘ٛس ٌ ٚبٞی حتی زض ثطذی ؾبظٔبٖٞب ٔطحّ ٝاخطای آظٔبیكی ٚ
ٔمسٔبتی ٘یع ٚخٛز ٘ساضز.
 :4-4فمساٖ ا٘ساظٌ ٜیطی  ٚاضظیبثی ٔسیطیت زا٘ف :زض ثطذی ؾبظٔبٖٞب فّی ضغٓ تالـٞبی ثؿیبض
قبیؿت ٚ ٝوبفی خٟت اخطا  ٚا٘دبْ ٔطاحُ آغبظیٗٞ ،یچٌ ٝ٘ٛتالـ ٘ؾبْٔٙسی ثطای پیٌیطی ٚ
ا٘ساظٌٜیطی ٔٛفمیت ٔسیطیت پطٚغٔ ٜصوٛض ٚخٛز ٘ساضز (ٔطازظاز ٚ ٜزیٍطاٖ .)4 :1385 ،اظ ٞیچٌٝ٘ٛ
فطنتی خٟت تجّیغ  ٚخّت تٛخٍٕٞ ٝب٘ی اظ زاؾتبٖ ٔٛفمیتٞبی ٔسیطیت زا٘ف  ٚحتی ث ٝعٛض
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ت
ٔقىٛؼ ،ثطای تهحیح اقتجبٞبت اؾتفبزٕ٘ ٜیقٛزٕٞ .چٙیٗ ٔىب٘یعٔی ثطای ا٘ساظٌٜیطی قىبا
فّٕىطز اظ ٔٛاضـ تسٚیٗ قس ٜحبنُ اظ ثىبضٌیطی پطٚغٔ ٜسیطیت زا٘ف ٚخٛز ٘ساضز (الْ  ٚچب،ٚ
 .)431 :2005ایٗ أط ٔیتٛا٘س فطنت ٕٟٔی ثطای ٔسیطاٖ وكٛض ثبقس تب ثب ٘كبٖ زازٖ ٔٛفمیتٞبی
حبنّ ،ٝضٕب٘ت اخطایی ازأ ٝچٙیٗ ؾطٔبیٌ ٝصاضیٞبیی ضا تضٕیٗ ٕ٘بیٙس.
روش پصوهص
ضٚـ تحمیك حبضط اظ ٘ؾط ٞسا ،تٛنیفی  ٚاظ ٘ؾط ٘ٛؿ اؾتفبز ،ٜوبضثطزی  ٚاظ ثقس ظٔب٘ی ،تحمیمی
ٔمغقی  ٚاظ ٘ؾط ٘ٛؿ زازٞ ٜب ،تحمیمی وٕی اؾت .اثعاض انّی زض ایٗ تحمیك پطؾكٙبٔٞٝبی ٔقتجطی
اؾت و ٝثطای پػٞٚف ٍ٘طـ ؾٙدی عطاحی ٌطزیس ٜاؾت .ضطیت پبیبیی پطؾكٙبٔ ٝثب اؾتفبز ٜاظ
آظٔ ٖٛآِفبی وط٘ٚجبخ  0/886اؾت .ضٚایی پ طؾكٙبٔ٘ ٝیع ثب اؾتفبز ٜاظ ضٚایی ٔحتٛا ثب اؾتفبز ٜاظ
٘ؾطات ذجطٌبٖ  ٚوبضقٙبؾبٖ ٔٛضٛؿ ٔٛضز ثطضؾی  ٚتأییس لطاض ٌطفت .خبٔق ٝآٔبضی پػٞٚف حبضط
قبُٔ وّی ٝوبقٙبؾبٖ ٔ ٚسیطاٖ قطوت پتطٚقیٕی ضاظی اؾت و ٝزض ایٗ تحمیك اظ ٔیبٖ نس  ٚزٚ
٘فط اظ وبضوٙبٖ  ،تقساز ٞكتبز  ٚیه ٘فط ثب اؾتفبز ٜاظ ضٚـ ٌٕ٘ ٝ٘ٛیطی تهبزفی ؾبز ٜا٘تربة قسٜا٘س.
زض ٔمبِ ٝحبضط ثطای ؾٙدف ٘طٔبَ ثٛزٖ تٛظیـ ٔتغیطٞب ،اظ آظٔ ٖٛوٌِٕٛٛطٚا  ٚاؾٕیط٘ٛا  ٚآظٖٔٛ
 Tته ٕ٘ٝ٘ٛای ثطای ضز یب تبییس فطضیبت اؾتفبز ٜقس ٜاؾت .فطو نفط ٔ ٚربِف  ٕٝٞفطضیٞٝبی
پػٞٚف ثٝنٛضت ٔ  3 ٚ   3یثبقس.

یافتهها
ثٙٔ ٝؾٛض ثطضؾی ٘طٔبَ ثٛزٖ ٔؤِفٞٝبی تحمیك اظ آظٔ ٖٛوٌِٕٛٛطٚا-اؾٕیط٘ٛا اؾتفبز ٜقس ٜاؾت.
٘تبیح حبنُ اظ آظٔ ٖٛث ٝقطح خس َٚاضائ ٝقس ٜاؾت.
ٕٞبٖعٛض و ٝزض خس َٚشیُ ٔكبٞسٔ ٜیٌطزز ،اظ آ٘دبیی و ٕٝٞ ٝافساز ٔقٙیزاضی ث ٝزؾت آٔسٜ
ثیكتط اظ ؾغح ذغبی  5زضنس اؾت ،فطو نفط ٔجٙی ثط ٘طٔبَ ثٛزٖ زازٜٞب ضز ٕ٘یٌطزز .ثٙبثطایٗ
ٔیتٛاٖ ٌفت و ٝتٕبٔی ٔؤِفٞٝب زاضای تٛظیـ ٘طٔبَ اؾت.
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جدول -2نتایج حاصل از آزهوى کولووگروف-اسویرنوف جهت بررسی نرهال بودى دادهها
سطح

هتغیر

هعنیداری

هقدار خطا

تایید

نتیجهگیری

فرضیه

ثط٘بٔٝضیعی

0/3240

0/05

H0

٘طٔبَ اؾت

اخطا

0/0620

0/05

H0

٘طٔبَ اؾت

ٌؿتطـ

0/0720

0/05

H0

٘طٔبَ اؾت

ٟ٘بزیٝٙؾبظی

0/0315

0/05

H0

٘طٔبَ اؾت

قىُ وّی تٕبٔی فطضیٞٝبی پػٞٚف ث ٝقىُ ظیط ٔیثبقس.
پیبزٜؾبظی ٔسیطیت زا٘ف زض ٔطحّ ٝثط٘بٔٝضیعی ،اخطاٌ ،ؿتطـ ٟ٘بزیٝٙؾبظی زاضای آؾیت
تىِٛٛٙغی ،فطٍٙٞیٔ ،حتٛائی ٔ ٚسیطیت پطٚغ ٜاؾت.
زض پػٞٚف حبضط ٕ٘طات ثبالتط اظ ٔیبٍ٘یٗ  3ث ٝفٛٙاٖ ٚضقیت ٔغّٛة زض ٘ؾط ٌطفت ٝقسٜاؾت .ثب
اؾتفبز ٜاظ آظٔ t ٖٛتهٕ٘ٝ٘ٛای ٔیبٍ٘یٗ أتیبظ ٔؤِفٞٝب ثب ٔیبٍ٘یٗ ٔ 3مبیؿٌ ٝطزیس ثٌٝ٘ٛ ٝای وٝ
أتیبظ وٕتط اظ ٘ 3كب٘ٚ ٝخٛز آؾیتٔ ،ؿبٚی  ٚثبالتط اظ  3ثٔ ٝقٙبی فسْ ٚخٛز آؾیت اؾت .خسَٚ
آظٔ ٖٛاؾتٙجبعی ایٗ ٔؤِف ٝزض ثرف ظیط آٔس ٜاؾت؛
جدول -3تی تک هتغیره برای آزهوى فرضیه اول
نتیجهگیری
تبییس فطو

اض آی

تغییرات

جی

اف

آهاره تی

اض دی

هعنی
داری

تعداد

فرضیات
فرعی

0/000

80

-10/97

0/2360

2/29

81

فطٍٙٞی

0/005

80

39/2

106/19

3/86

81

ٔحتٛائی

0/006

80

17/38

0/26230

3/51

81

ضز فطو نفط

0/002

80

-40/81

0/19054

2/87

81

تىِٛٛٙغی

ضز فطو نفط

0/005

80

-19/14

0/21121

2/45

81

فطٍٙٞی

0/000

80

4/28

0/25054

3/12

81

ٔحتٛائی

نفط
ضز فطو نفط
تبییس فطو
نفط
تبییس فطو
نفط

نفط

ٔسیطیت
پطٚغٜ

اخطا

تبییس فطو

برناههریسی

0/000

80

33/511

1056/2

3/96

81

تىِٛٛٙغی
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ت
تبییس فطو

ٔسیطیت

0/005

80

7/64

0/29226

3/25

81

0/003

80

14/38

0/21133

3/34

81

تىِٛٛٙغی

ضز فطو نفط

0/005

80

-5/07

0/26425

2/15

81

فطٍٙٞی

ضز فطو نفط

0/000

80

-23/32

0/29133

2/76

81

ٔحتٛائی

0/002

80

14/87

0/14425

3/24

81

0/001

80

40/47

0/19878

3/90

81

تىِٛٛٙغی

0/005

80

-18/75

0/22399

2/47

81

فطٍٙٞی

0/003

80

40/90

0/18578

3/85

81

ٔحتٛائی

0/005

80

22/01

0/26399

3/65

81

نفط
تبییس فطو
نفط

نفط
تبییس فطو
نفط
تبییس فطو
نفط
تبییس فطو
نفط

ٔسیطیت
پطٚغٜ

ٟ٘بزیٝٙؾبظی

ضز فطو نفط

ٌؿتطـ

تبییس فطو

پطٚغٜ

ٔسیطیت
پطٚغٜ

بحث و نتیجه گیری
ثط اؾبؼ خس٘ ،3َٚتبیح حبوی اظ وٛچهتط ثٛزٖ فسز ٔقٙیزاضی اظ  5نسْ  ٚثعضيتط ثٛزٖ
آٔبضٜٞبی آظٔ ٖٛاظ آٔبض ٜاؾتب٘ساضز ( )1/96زض ٔطحّ ٝثط٘بٔٝضیعی ثطای ٔؤِفٞٝبی تىِٛٛٙغیٔ ،حتٛایی
ٔ ٚسیطیت پطٚغ ٚ ٜوٛچهتط ثٛزٖ آٔبضٜٞبی آظٔ ٖٛاظ آٔبض ٜاؾتب٘ساضز ثطای ٔؤِف ٝفطٍٙٞی اؾت.
ثٙبثطایٗ ٔیتٛاٖ ٌفت ٌط ٜٚپیبزٜؾبظی ٔسیطیت زا٘ف قٙبذت خبٔقی اظ ا٘ٛاؿ تىِٛٛٙغیٞبی ٔسیطیت
زا٘ف ٔٛخٛز زض ثبظاض زاقتٝا٘س ،ضطٚضت پیبزٜؾبظی ٔسیطیت زا٘ف ثطای وبضوٙبٖ وبٔالً ٚاضح  ٚآقىبض
ثٛز ٚ ٜافضبی ٌط ٜٚپیبز ٜؾبظی ٔسیطیت زا٘ف اظ افطاز ٔترهم  ٚزاضای زا٘ف ٔطثٛع ٝا٘تربة
قسٜا٘س .ثب ایٗ ٚخٛز ثط اؾبؼ فطضی ٝا ،َٚاظ زیسٌب ٜپبؾدزٙٞسٌبٖ ٌط ٜٚپیبزٜؾبظی زیسٌبٜ
تىِٛٛٙغیٔحٛض یب ؾرتافعاضیتطی ث ٝخبی ضٚیىطز ٘طْافعاضی ٘ؿجت ثٔ ٝسیطیت زا٘ف زاض٘س  ٚثط ایٗ
اؾبؼ پیبز ٜؾبظی ٔسیطیت زض ٔطحّ ٝثط٘بٔ ٝضیعی اظ ِحبػ فطٍٙٞی زض خبٔق ٝآٔبضی زاضای آؾیت
اؾت.
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٘تبیح خس 3 َٚحبوی اظ وٛچهتط ثٛزٖ فسز ٔقٙیزاضی اظ  5نسْ  ٚثعضيتط ثٛزٖ آٔبضٜٞبی آظٔ ٖٛاظ
آٔبض ٜاؾتب٘ساضز ( )1/96زض ٔطحّ ٝاخطا ثطای ٔؤِفٞٝبی ٔحتٛایی ٔ ٚسیطیت پطٚغ ٚ ٜوٛچهتطثٛزٖ
آٔبضٜٞبی آظٔ ٖٛاظ آٔبض ٜاؾتب٘ساضز ثطای ٔؤِفٞٝبی تىِٛٛٙغی  ٚفطٍٙٞی اؾت .ثٙبثطایٗ ٔیتٛاٖ ٌفت
ؾیؿتٓ ٔسیطیت زا٘ف ؾبظٔبٖ تب حسٚزی زاضای فسْ پیچیسٌی فٙی اؾت  ٚزض اؾتطاتػیٞبی
ؾبظٔب٘ی ،زا٘ف ٔحٛضی ؾبظٔبٖ  ٚپیبزٜؾبظی ٔسیطیت زا٘ف ثٔ ٝیعاٖ ظیبزی ِحبػ ٘كس ٜاؾت .ثب ایٗ
ٚخٛز ،ثؿتٞٝبی زا٘كی زض لبِجی ٔٙؿدٓ ،لبثُ فٚ ٟٓوبضثطپؿٙس ؾبظٔب٘سٞی قس ٚ ٜافطاز ثٔ ٝیعاٖ
ظیبزی تٕبیُ زاض٘س ث ٝعٛض فقبال٘ ٝزض فقبِیتٞبی ٔسیطیت زا٘ف زض ؾبظٔبٖ ٔكبضوت ٕ٘بیٙس .ثط ایٗ
اؾبؼ پیبز ٜؾبظی ٔسیطیت زض ٔطحّ ٝاخطا اظ ِحبػ تىِٛٛٙغیه  ٚفطٍٙٞی زض خبٔق ٝآٔبضی زاضای
آؾیت اؾت.
ثط اؾبؼ خس٘ ،3 َٚتبیح حبوی اظ وٛچهتط ثٛزٖ فسز ٔقٙیزاضی اظ  5نسْ  ٚثعضيتطثٛزٖ آٔبضٜٞبی
آظٔ ٖٛاظ آٔبض ٜاؾتب٘ساضز ( )1/96زض ٔطحٌّ ٝؿتطـ ثطای ٔؤِفٞٝبی تىِٛٛٙغی ٔ ٚسیطیت پطٚغٚ ٜ
وٛچهتطثٛزٖ آٔبضٜٞبی آظٔ ٖٛاظ آٔبض ٜاؾتب٘ساضز ثطای ٔؤِفٞٝبی فطٍٙٞی ٔ ٚحتٛایی اؾت .ثٙبثطایٗ
ٔیتٛاٖ ٌفت اثعاضٞب ،تىِٛٛٙغیٞب  ٚؾیؿتٓٞبی ٔغّٛثی ثطای ضاٜا٘ساظی ٔسیطیت زا٘ف زض ؾبظٔبٖ
اؾتفبز ٜقس ٜاؾت  ٚتب حسٚزی پؽ اظ حه َٛاعٕیٙبٖ اظ پبؾرٍٛیی ؾیؿتٓ ٔسیطیت زا٘ف ثطای
ضا ٜا٘ساظی آٖ زض وُ ؾبظٔبٖ الساْ قس ٜاؾت .ثب ایٗ ٚخٛز ،وبضوٙبٖ تٕبیُ ظیبزی ثطای تؿٟیٓ زا٘ف
ذٛز ضا ثب زیٍطاٖ ٘ساض٘س  ٚزا٘فٞبی ٔٛخٛز ثبضٌصاضی قس ٜثطای ٚؽبیف ٔٛخٛز  ٚحُ ٔكىالت
ؾبظٔب٘ی وفبیت ٘ىطز ٚ ٜزا٘فٞبی ثبضٌصاضی قس ٜثبظثیٙی  ٚث ٝضٚظ ضؾب٘ی ٕ٘یق٘ٛس ثط ایٗ اؾبؼ
پیبز ٜؾبظی ٔسیطیت زض ٔطحٌّ ٝؿتطـ اظ ِحبػ فطٍٙٞی ٔ ٚحتٛایی زض خبٔق ٝآٔبضی زاضای آؾیت
اؾت.
٘تبیح خس َٚفٛق حبوی اظ وٛچهتط ثٛزٖ فسز ٔقٙیزاضی اظ  5نسْ  ٚوٛچهتطثٛزٖ آٔبضٜٞبی
آظٔ ٖٛاظ آٔبض ٜاؾتب٘ساضز ( )1/96زض ٔطحّٟ٘ ٝبزیٝٙؾبظی ثطای ٔؤِف ٝفطٍٙٞی  ٚثعضيتطثٛزٖ
آٔبضٜٞبی آظٔ ٖٛاظ آٔبض ٜاؾتب٘ساضز ثطای ٔؤِفٞٝبی تىِٛٛٙغیٔ ،حتٛایی ٔ ٚسیطیت پطٚغ ٜاؾت.
ثٙبثطایٗ ٔیتٛاٖ ٌفت اثعاضٞب ،تىِٛٛٙغیٞب  ٚؾیؿتٓٞبی ٔغّٛثی ثطای ضاٜا٘ساظی ٔسیطیت زا٘ف زض
ؾبظٔبٖ اؾتفبز ٜقس ٜاؾت  ٚتب حسٚزی پؽ اظ حه َٛاعٕیٙبٖ اظ پبؾرٍٛیی ؾیؿتٓ ٔسیطیت زا٘ف
ثطای ضاٜا٘ساظی آٖ زض وُ ؾبظٔبٖ الساْ قسٜاؾت .ثب ایٗ ٚخٛز ،وبضوٙبٖ تٕبیُ ظیبزی ثطای تؿٟیٓ
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زا٘ف ذٛز ضا ثب زیٍطاٖ ٘ساض٘س  ٚزا٘فٞبی ٔٛخٛز ثبضٌصاضی قس ٜثطای ٚؽبیف ٔٛخٛز  ٚحُ ٔكىالت
ؾبظٔب٘ی وفبیت ٘ىطز ٚ ٜزا٘فٞبی ثبضٌصاضی قس ٜثبظثیٙی  ٚثٝضٚظضؾب٘ی ٕ٘یق٘ٛس ثط ایٗ اؾبؼ،
پیبزٜؾبظی ٔسیطیت زض ٔطحّٟ٘ ٝبزیٝٙؾبظی اظ ِحبػ فطٍٙٞی زض خبٔق ٝآٔبضی زاضای آؾیت اؾت.
پیطنهادها
زض ضٞجطاٖ ؾبظٔبٖٞبی ٔٛفك زائٕبً زض خؿتدٛی ضٚـٞبی ثٟتط ثطای ثٟجٛز فّٕىطز ٘ ٚتبیح ٞؿتٙس.
٘بوبٔیٞبی زائٕی ٘بقی اظ ضٚـ ٞب  ٚاثتىبضات ٔسیطیتی ٌصقتٔ ،ٝسیطاٖ ضا خٟت وؿت زضوی خسیس
اظ ٔىب٘یعْ ٞبی اؾبؾی أب پیچیس٘ ٜؾیط زا٘ف و ٝثط اثطثركی ؾبظٔبٖ حبوٓ ٞؿتٙس ،ثطاٍ٘یرت ٝاؾت.
ٔسیطیت زا٘ف ٌؿتطز ٚ ٜچٙس ثقسی ثٛز ٚ ٜاوثط فقبِیتٞبی ؾبظٔبٖ ضا تحت پٛقف لطاض ٔیزٞس .زض
فهط و٘ٛٙی ٔٛفك ثٛزٖ  ٚضلبثتپصیطی اِعأبت ذبنی ضا ٔیعّجس ٘ؾیط وؿت  ٚحفؼ ؾطٔبی ٝشٙٞی ٚ
زا٘كی ،ذّك ،حفؼ  ٚا٘تكبض زا٘ف  ....ٚتحمك ایٗ ٔٛاضز ٔؿتّعْ ٔسیطیت زا٘ف ؾیؿتٕبتیه اؾت وٝ
ٔٛضٛؿ ٔٛضز فالل ٝثؿیبضی اظ ؾبظٔبٖٞبؾتٌ .بٞی اٚلبت ایٗ فالل ٝقسیس ٔب٘ـ اظ زیسٖ ذغطات
فّٕی فطاضٚی آٖ زض ٔطحّ ٝعطاحی  ٚپیبزٜؾبظی ٔیقٛز .ثٙب ثط إٞیت ثحث زض ایٗ ٔمبِ ٝثٔ ٝطٚض ٚ
ثبظثیٙی  ٚآظٔ ٖٛفطضیبت ٔتٙبؽط ثب ایٗ ذغطات پطزاذت ٝقس ٜاؾت.ثط اؾبؼ ٘تبیح تحمیك ،ؾبظٔبٖ
ٔٛضز ٔغبِق ٝزض ٔطحّ ٝثط٘بٔ ٝضیعی اظ ِحبػ فطٍٙٞی ،زض ٔطحّ ٝاخطا اظ ِحبػ تىِٛٛٙغیه  ٚفطٍٙٞی،
زض ٔطحٌّ ٝؿتطـ اظ ِحبػ فطٍٙٞی ٔ ٚحتٛایی  ٚزض ٔطحّٟ٘ ٝبزیٝٙؾبظی اظ ِحبػ فطٍٙٞی زاضای
آؾیت اؾت٘ .ىت ،ٟٓٔ ٝآؾیت پصیطی فطٍٙٞی ؾبظٔبٖ زض تٕبْ ٔطاحُ چطذ ٝحیبت پطٚغٔ ٜسیطیت
زا٘ف اؾت .أیس اؾت ٔسیطاٖ ؾبظٔبٖ ثب زضوی خبٔـ اظ ایٗ ذغطات ،ظٔیٞٝٙبی ٔٛفمیت چٙیٗ
پطٚغٜٞبیی ضا ثب ٔغٕح ٘ؾط لطاض زازٖ پیكٟٙبزات شیُ ثط اؾبؼ آؾیتٞبی ٔ ٟٓتحمیك ثیف اظ پیف
فطإ٘ ٓٞبیٙس.
اقبف ٝظٔیٞٝٙبی فطٍٙٞی الظْ  ٚافٕبَ انالحبت ؾبذتبضی الظْ زض ظٔی ٝٙاؾتمطاض ٔؿتحىٓتط ایٗ
پطٚغ ٚ ٜعطاحی تىِٛٛٙغیه ٔٙبؾت پطٚغٔ ٜسیطیت زا٘ف ثٌٝ٘ٛ ٝای و ٝپبؾرٍٛی ٘یبظٞبی وبضثطاٖ
ثبقس .ث ٝظفٓ زا٘ٚپٛضت  ٚپطٚؾبن اوثط ؾبظٔبٖٞب ٌبْٞبی اِٚی ٝتىِٛٛٙغیىی  ٚتدٟیعاتی ٔٛضز ٘یبظ
خٟت اضتمبء ؾغح ثٟطٚ ٜضی ؾبظٔب٘ی ضا ثطزاقتٝا٘س ،أب ثٚ ٝضـ ثبثتی ضؾیسٜا٘س و ٝزیٍط اضظـ
افعٚزٜای ضا ثطای آٖٞب ایدبز ٕ٘ی وٙس .تغییط ایٗ ٚضقیت ٔؿتّعْ تغییطات فٕس ٚ ٜتٕطوع ثط خٙجٞٝبی
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وّیسی ٘ؾیط فط ٚ ًٙٞزیٍط حٛظٜٞبی اختٕبفی ؾبظٔبٖ ٘ؾیط ٔسیطیت  ٚضٞجطی اؾت و ٝثبیس ٔٛضز
تٛخٔ ٝسیطیبٖ لطاض ٌیطز.
عطاحی پطٚغٔ ٜسیطیت زا٘ف اِعأبً ثط اؾبؼ چكٓ ا٘ساظ آتی ؾبظٔبٖ ،چطا و ٝزض غیط ایٗ نٛضت
وبضثطاٖ تٛخیٟی ثطای اخطا  ٚپیبز ٜؾبظی ٔٛفمیت آٔیع آٖ ٘رٛاٙٞس یبفت.
اضائ ٝآٔٛظـٞبی الظْ ث ٝوبضثطاٖ زض ذهٛل ٘ح ٜٛاؾتفبز ٜاظ تىِٛٛٙغیٞبی ٔسیطیت زا٘ف و ٝاظ
إٞیتی ثٔ ٝطاتت ثبالتط اظ تٟی ٝتىِٛٛٙغی ثطذٛضزاض اؾت .پیچیسٌی فٙی ظیبز ؾیؿتٓٞبی ٔسیطیت
زا٘ف ٔٛخت یبؼ  ٚزِؿطزی وبضوٙبٖ زض اؾتفبز ٜاظ آٖٞب ٔیقٛز.
ٔسیطاٖ ؾبظٔبٖ ثبیس ظٔی ٝٙای فطا ٓٞؾبظ٘س و ٝوبضوٙبٖ زا٘ف  ٚتدطثیبت ذٛز ضا زض اذتیبض زیٍطاٖ
لطاض زٙٞس  ٚزض فیٗ حبَ اعٕیٙبٖ حبنُ وٙٙس و ٝثب ایٗ وبضٛٔ ،لقیت قغّی آ٘بٖ تضقیف ٕ٘یقٛز.
ٚلتی ٔسیطاٖ پبیجٙسی ،افتمبز ضاؾد  ٚتبویس ؾبظٔبٖ ثط ققبض "تٛظیـ زا٘ف لسضت اؾت ٘ ٝاحتىبض آٖ"
زاقت ٚ ٝث ٝآٖ فبُٔ ثبقٙس ظٔی ٝٙتؿٟیٓ زا٘ف ثیف اظ پیف فطا ٓٞذٛاٞس قس .زض ایٗ ضاؾتب ا٘دبْ
السأبت شیُ ٔیتٛا٘س ٔفیس ثبقس :تكٛیك وبضوٙبٖ ث ٝتجبزَ زا٘ف  ٚتدطثیبتكبٖ ثب یىسیٍط ،تكىیُ
خّؿبت ٌطٞٚی ثٙٔ ٝؾٛض تجبزَ ایسٞ ٜب ،ایدبز خ ٛزٚؾتب٘ ٚ ٝلبثُ افتٕبز ثیٗ وبضوٙبٖ ،تٟی ٝثِٛتٗٞب،
ثحث ٌطٞٚی ثٙٔ ٝؾٛض تهٕیٓ ٌیطی زض ٔٛاضز ذبل ،افعایف تقبُٔ ثیٗ ٔؿئِٛیٗ  ٚوبضوٙبٖ،
تؿٟیُ زؾتطؾی وبضوٙبٖ ث ٝاعالفبت ٔطثٛط ث ٝوبضقبٖ ،افعایف تقبٔالت ٔیبٖ وبضوٙب٘ی و ٝوبضقبٖ
زض اضتجبط ثب ٔ ٓٞیثبقس .وبضوٙبٖ ظٔب٘ی اظ ایٗ ٌ ٝ٘ٛؾیؿتٓٞب اؾتفبز ٜذٛاٙٞس ٕ٘ٛز ؤ ٝكىالت
ضٚظٔط ٜآ٘بٖ ضا حُ ٕ٘بیس .ثط ایٗ اؾبؼ ضطٚضی اؾت زا٘فٞبی ٔٛخٛز ث ٝعٛض ٔطتت ،ث ٝضٚظ قسٚ ٜ
ثط اؾبؼ ٘یبظ وبضثطاٖ عطاحی ق٘ٛس.
حٕبیت  ٚاؾتفبز ٜزائٕی ٔسیطاٖ اضقس اظ ؾیؿتٓ ٔسیطیت زا٘ف .آ٘چ ٝزض ایٗ ثیٗ حبئع إٞیت
فٛقاِقبزٜای اؾت ضفتبض ٔسیطاٖ ؾبظٔبٖ اؾت و ٝزض  ٕٝٞحبَ اٍِٛؾبظ فطٍٙٞی اؾتٔ .سیطاٖ ثب
حٕبیت زایٕی ٔیتٛا٘ٙس ایٗ ققبض فطٍٙٞی ضا زض ؾبظٔبٖ حبوٓ ٕ٘بیٙس و ٝاؾتفبز ٜاظ زا٘ف ٔٛخٛز،
ٕ٘بیبٍ٘ط فمساٖ ذاللیت ٛ٘ ٚآٚضی قرهی ،ضقف  ٚفسْ وفبیت ٔحؿٛة ٕ٘یقٛز.
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