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چکیسٌ
ٔٛفمیت ؾبظٔبٖٞب زض ٔٛاج ٟٝثب تغییطات پٛیب  ٚغیطلبثُ پیفثیٙی ٔحیغی ،زغسغ ٝاغّت ؾبظٔبٖٞب ٚ
ٔطاوع ػّٕی زض زٞٝٞبی اذیط ٔیثبقس .زض ثیٗ پیكٟٙبزٞبی ٔرتّف ثطای ٔٛاج ٟٝثب ایٗ تغییطات
غیطلبثُ پیفثیٙی ٘ ٚبٔغٕئٗ ،ضاٜحُٞبیی اضائ ٝقس ٜوٟٓٔ ٝتطیٗ آٟ٘ب ثطذٛضزاضی اظ ؾبظٔبٖ چبثه زض
ؾبظٔبٖ  ٚچبثهؾبظی ؾبظٔب٘ی اؾت .زض ایٗ ضاؾتب ایٗ تحمیك ثب ٞسف قٙبؾبیی اِٛٚیتثٙسی ٔٛا٘غ ٚ
ٔكىالت چبثهؾبظی ؾبظٔبٖ تبٔیٗ اجتٕبػی ا٘جبْ قس ٜاؾت .ضٚـ ایٗ تحمیك اظ حیج جٕغآٚضی
زازٜٞب ،تٛنیفی -پیٕبیكی  ٚاظ ٘ظط ٞسف ،اظ ٘ٛع تحمیمبت وبضثطزی اؾت .جبٔؼ ٝآٔبضی قبُٔ
وبضوٙبٖ ؾتبزی تبٔیٗ اجتٕبػی اؾت و ٝزض آٖ اظ ضٚـ ٌٕ٘ٝ٘ٛیطی تهبزفی ؾبز ٜاؾت .حجٓ ٕ٘ٝ٘ٛ
ثط اؾبؼ جسٛٔ َٚضٌبٖ ثطاثط ٘ 291فط تؼییٗ قس .ضٚـ جٕغآٚضی اعالػبت ٘یع وتبثرب٘ٝای (ثب اؾتفبزٜ
اظ پطؾكٙبٔ ٚ )ٝاظ ٘ٛع پطؾكٙبٔٔ ٝمبیؿبت ظٚجی اؾت .یبفتٞ ٝب ثیبٍ٘ط آٖ اؾت و ٝؾطػت زض ضتجٝ
ا ٚ َٚؾبیط ػٛأُ اظ جّٕ ٝپبؾرٍٛیی ،ا٘ؼغبفپصیطی  ٚقبیؿتٍی ث ٝتطتیت زض ضتجٞٝبی ثؼسی جبی
ٔیٌیط٘س .ثطعطف ؾبذتٗ یٗ ٔٛا٘غ ٔ ٚكىالت ٔیتٛا٘س ث ٝاضتمبی ؾغح ٔٛفمیت  ٚچبثهؾبظی
عطحٞبی چبثهؾبظی ؾبظٔبٖ وٕه وٙس.
ياژگبن کلیسی :چببکی ،سزعت ،اوعطبف پذیزی ،شبیستگی ،پبسرگًیی

 .1استادیار گزٍُ حسابذاری ٍ هذیزیت ،داًشکذُ علَم اًساًی ٍاحذ تْزاى شزق ،داًشگاُ آساد اسالهی تْزاى ،ایزاى.
 .2استا دیار گزٍُ هذیزیت ،داًشکذُ علَم اًساًی ،داًشگاُ آساد اسالهی ٍاحذ فیزٍسکَُ ،تْزاى ،ایزاى.
 .3داًشجَی کارشٌاسی ارشذ هذیزیت دٍلتی ،داًشکذُ هذیزیت ٍ اقتصاد ،داًشگاُ آساد اسالهی ٍاحذ علَم ٍ تحقیقات ،تْزاى ،ایزاى.
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مقدمٍ
ٔبؾىُ ( ،)2001چبثىی ضا تٛا٘بیی ض٘ٚك  ٚقىٛفبیی زض ٔحیظ زاضای تغییط ٔسا ٚ ْٚغیط لبثُ پیف ثیٙی
1

تؼطیف ٔیوٙس .اظ ایٗ ثبثت ،ؾبظٔبٖٞب ٘جبیس اظ تغییطات ٔحیظ وبضی ذٛز ٞرطاؼ زاقرت ،ٝاظ آٟ٘رب زٚضی
وٙٙس؛ ثّى ٝثبیس تغییط ضا فطنتی ثطای وؿت ٔعیت ضلبثتی زض ٔحیظ ثبظاض تهٛض وٙٙسٚ .ض٘ربزات،)1999( 2
ٔؼتمس اؾت :چبثىی ضا ٔیتٛاٖ ث ٝنٛضت  ٓٞضاؾتبیی ٘عزیه ؾبظٔبٖ ثب ٘یبظٞبی ٔتغیط وبضی زض جٟرت
وؿت ٔعیت ضلبثتی تؼطیف وطز .زض چٙیٗ ؾبظٔب٘یٞ ،سفٞبی وبضوٙبٖ ثب ٞسفٞربی ؾربظٔبٖ زض یره
ضاؾتب لطاض زاقت ٚ ٝایٗ ز ٚتٛأْ ثب یىسیٍط زضنسز ٞؿتٙس تب ث٘ ٝیبظٞبی ٔتغیط اضثبة ضجٛع پبؾد ٔٙبؾجی
ثسٙٞسٔ .ف ْٟٛچبثىی زض ؾبظٔبٖٞب ث ٝوبضوطز تِٛیسی ٔ ٚف ْٟٛؾیؿتٓٞبی تِٛیس ٔٙؼغف ثطٔیٌرطزز ٚ
ٔیتٛاٖ آٖ ضا ٘بقی اظ ٚیػٌیٞبیی ٕٞچ ٖٛػمال٘یت ،اؾتب٘ساضزؾبظی  ٚحصف ػسْ لغؼیتٞرب زا٘ؿرت
(ٚایتٕٞ ٚ 3ىبضاٖٚ .)396-410 :2005 ،اغ ٜچبثىی ز ٚػبُٔ انّی ضا قبُٔ ٔیقٛز:
پبؾرٍٛیی ث ٝتغییطات (چ ٝپیفثیٙی قس ٚ ٜچ ٝغیطٔٙتظط )ٜث ٝنٛضت ٔٙبؾت  ٚزض ظٔبٖ ٔمتضیثٟطٜثطزاضی اظ تغییطات  ٚتجسیُ تغییطات ث ٝفطنت  ٚؾٛز ثطزٖ اظ آٟ٘ب (قطیفی  ٚغاً٘.)2000 ،4ث ٝایٗ تطتیت چبثىی ضا ٔیتٛاٖ ث ٝنٛضت ٔفٟٔٛی ٔسیطیتی ح َٛپبؾرٍٛیی ث ٝثبظاضٞبی ٔرتالعٓ ٚ
پٛیب  ٚتمبضبٞبی ٔكتطیبٖ تٛنیف وطز  ٝ٘ ٚتٟٙب ضا ٜحُ ثطای ثمبی ؾبظٔبٖ ثّى ٝفطنتی ثطای ضؾیسٖ
ثٔ ٝعیت ضلبثتی پبیساض اؾتٔ .ب٘ٙس زیٍط انغالحبت ٔسیطیتی چبثىی ٘یع اظ قبذمٞبیی تكرىیُ قرسٜ
اؾت و ٝزض ایٗ ٔحممیٗ قبذمٞبیی ٔب٘ٙس پبؾرٍٛیی ،قبیؿتٍی ،ا٘ؼغبفپصیطی  ٚؾرطػت ضا ٔؼطفری
ٔیوٙٙس (ظ٘جیطچی  ٚاثطاٞیٕی .)1393 ،چبثىی ،تٛا٘بیی ؾبظٔبٖ ثطای ػطض ٝذسٔبت ثب ویفیرت ثربر ضا
اضتمب زاز ٚ ٜزض ٘تیج ٝػبٔرُ ٕٟٔری ثرطای احطثركری ؾربظٔبٖ ٔریقرٛز .ثؿریبضی اظ ؾربظٔبٖٞرب ثرٝ
ضٚیىطزٞبیی چ ٖٛؾبظٔبٖ ٔجبظی  ٚتیٓ ٔجبظی ضٚی ٔی آٚض٘س تب چربثىی ؾربظٔب٘ی ضا ثٟجرٛز زاز ٚ ٜاظ
ِحبػ جٟب٘ی تٛؾؼ ٝیبثٙس.
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اِجتٌ ،ٝبٞی چبثىی ٕٔىٗ اؾت یىپبضچ ٝؾبظی فطآیٙسٞب ،اػضب ٘ ٚیع ٚیػٌریٞربی ؾربظٔبٖ ثرب
تىِٛٛٙغیٞبی پیكطفت ٝث٘ ٝظط آیس .أب ٕٛٞاض ٜثطای چبثهؾبظی ؾبظٔبٖ ٔٛا٘ؼی ٚجرٛز زاضز ور ٝاظ آٖ
جّٕٔ ٝیتٛاٖ ثٛٔ ٝا٘غ زض٘ٚی زض ٔمبثُ تغییطات چبثىی اقبض ٜوطز.
ثیف اظ  80۸افطازی و ٝزض عی ٔغبِؼبت ٔجّ ٝاؤٛ٘ٛیؿت ٔٛضز ٔغبِؼ ٝلطاض ٌطفتٙس ثیبٖ وطز٘س
و ٝیه یب ز ٚػبُٔ ٚجٛز زاقت و ٝآٟ٘ب ٘تٛا٘ؿتٙس عی ؾ ٝؾبَ یب ثیكتط ث ٝچبثىی زؾرت پیرسا وٙٙرس.
 34۸اظ آٖٞب ثیبٖ وطز٘س و ٝزض ضؾیسٖ ث ٝاٞسافی وٛٔ ٝضز ٘ظطقبٖ ثٛز ثب ٔكىُ ٔٛاج ٝقرس٘سٛٔ .ا٘رغ
انّی و ٝآٟ٘ب ثیبٖ وطز٘س ػجبضتٙس اظ :وٙسی  ٚتأذیط زض ؾیؿتٓ تهٕیٌٓیطی ،تؼبضو زاقتٗ اٞرساف زض
ثرفٞبی ٔرتّف ،اِٛٚیتٞبی ٔتؼبضو  ٚفط ًٙٞػسْ ضیؿه .اظ زیٍط ٔٛا٘غ چبثهؾبظی ٔریترٛاٖ
ث ٝفمساٖ اؾتطاتػی ٔٙبثغ ا٘ؿب٘ی ،فمساٖ اؾتطاتػی ٔٙبثغٛ٘ ،ع ضٞجطی٘ ،رٛع فطایٙرسٞب زض ؾربظٔبٖ٘ ،رٛع
ؾبذتبض ثٙسی زض ؾبظٔبٖ  ٚفمساٖ آٔبزٌی تغییط اقبض ٜوطز .ؾبظٔبٖ تبٔیٗ اجتٕربػی ٕٞب٘ٙرس ثؿریبضی اظ
ؾبظٔبٖٞبی زِٚتی اظ ؾبذتبضی ثٛضٚوطاتیه  ٚؾٙتی ثطذٛضزاض اؾت وٛٔ ٝجت ٘بضضربیتی اضثربة ضجرٛع
ٌطزیس ٜاؾتِ .صا پػٞٚفٌط ایٗ تحمیك ضا ثب اٞساف انّی ظیط ا٘تربة ٕ٘ٛز ٜاؾت:
قٙبؾبیی ػٛأُ ٔٛحط ثط ٔٛا٘غ چبثهؾبظی ؾبظٔبٖ تبٔیٗ اجتٕبػی.
اِٛٚیتثٙسی ٔٛا٘غ ٔ ٚكىالت چبثهؾبظی ؾبظٔبٖ تبٔیٗ اجتٕبػی.
مريری بر مباوی وظری

ٔف ْٟٛچبثىی تٛؾظ ٔحممبٖ ٔٛؾؿ ٝیبوٛوبٔ )1991( 1ؼطفی قس  ٚثؼس اظ اِٚیٗ ٔؼطفی ٔٛجت افعایف
تٛج ٝپػٞٚكٍطاٖ  ٚا٘جٕٗٞبی نٙؼتی لطاض ٌطفت .اظ ؾبَ  1990تب اٚاذط٘ ،كطیبت ظیبزی ایٗ ٔٛضٛع
ضا زض ٘ظط زاقتٙس و ٝثب تٛج ٝث ٝتبظٌی آٖ ،وٛقف ظیبزی ثطای تؼطیفی اظ جبٔغ اظ چبثىی زاقتٙس (ًٌٙ
 ٚجب٘ؿ .)33-47 :2012 ،2ٖٛقطیفی  ٚغاً٘ ،)2007( 3چبثىی ثٔ ٝؼٙبی تٛا٘بیی ٞرط ؾربظٔب٘ی ثرطای
احؿبؼ ،ازضان  ٚپیفثیٙی تغییطات ٔٛجٛز زض ٔحیظ وبضی اؾت.

1. Iacocca Institute
2. Gong, & Johnson
3. Sharifi. & Zhang
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چٙیٗ ؾبظٔب٘ی ثبیس ثتٛا٘س تغییطات ٔحیغی ضا تكریم زاز ،ٜث ٝآٟ٘ب ث ٝػٙرٛاٖ ػٛأرُ ضقرس ٚ
قىٛفبیی ثٍٙطز .ثطایبٖ ٔبؾىُ ،)2001( 1چبثىی ضا تٛا٘بیی ض٘ٚرك  ٚقرىٛفبیی زض ٔحریظ زاضای تغییرط
ٔسا ٚ ْٚغیط لبثُ پیف ثیٙی تؼطیف ٔیوٙس .ؾبظٔبٖٞب ٘جبیس اظ تغییطات ٔحیظ وبضی ذٛز ٞطاؼ زاقت،ٝ
اظ آٟ٘ب زٚضی وٙٙس؛ ثّى ٝثبیس تغییط ضا فطنتی ثطای وؿرت ٔعیرت ضلربثتی زض ٔحریظ ثربظاض تهرٛض وٙٙرس
(قطیفی  ٚغاً٘ .)10-2 :2011 ،ث ٝایٗ تطتیت چبثىی ضا ٔیتٛاٖ ث ٝنرٛضت ٔفٟرٔٛی ٔرسیطیتی حرَٛ
پبؾرٍٛیی ث ٝثبظاضٞبی ٔتالعٓ  ٚپٛیب  ٚتمبضبٞبی ٔكتطیبٖ تٛنیف وطز  ٝ٘ ٚتٟٙب ضا ٜحُ ثطای ثمربی
ؾبظٔبٖ ثّى ٝفطنتی ثطای ضؾیسٖ ثٔ ٝعیت ضلبثتی پبیساض اؾت( .فالح ضضبیی .)1392 ،
ؾبذتبض چبثه :ؾبظٔبٖٞبی أطٚظی ثطای ٔٛفمیت ثبیرس زاضای ؾربذتبض ؾربظٔب٘ی چبثره ثبقرٙس.
ؾبذتبض ایٗ ؾبظٔبٖٞب ثبیس ثٌٝ٘ٛ ٝای ثبقس ؤ ٝسیط زض ٔٛالغ ِع ْٚثتٛا٘س ث ٝؾطػت آٖ ضا تغییرط زٞرس ٚ
حبِت فؼّی ٔحیظ ضا ث ٝذٛز ثٍیطز .ؾبظٔبٖٞبیی ثب ؾربذتبض چبثره  ٚا٘ؼغربفپرصیطٕ٘ .رٛزاض ؾربظٔب٘ی
ثٟتطیٗ تهٛیط لبثُ ضٚیت ؾبذتبض ؾبظٔب٘ی  ٚثرفٞبی اؾبؾی  ٚظیطثٙبیی اؾت .ث ٝعٛض وّی ٔیترٛاٖ
ٌفت ؾبظٔبٖٞب ثطای چبثه قسٖ ثبیس زاضای ؾبذتبض چبثه ثبقٙس .ایٗ ؾبظٔبٖٞب ضؾٕیت وٕی زاقتٙس،
ظیطا ثبیس ثٙٔ ٝظٛض پبؾرٍٛیی ؾطیغ ث ٝتغییطات وبضوٙبٖ زاضای آظازی ػُٕ ثبقٙس .اظ ٘ظط تٕطورع ثبیرس
زاضای وٓتطیٗ حس ذٛز ثبقٙس  ٚلسضت زض تٕبٔی ؾبظٔبٖ تٛظیغ قٛز .پیچیسٌی ؾبظٔبٖ اظ ٘ظط ترهم
زاضای ثیكتطیٗ پیچیسٌی  ٚاظ ٘ظط ؾّؿّٔٝطاتت زاضای وٓتطیٗ پیچیسٌی ثبقرٙس (ِٔٛرٛی ٕٞ ٚىربضاٖ،
 .)1392ثٕٞ ٝیٗ ذبعط ؾبظٔبٖٞب ثطای ایٗ و ٝث ٝذٛاؾت ٔكتطیبٖ زض ؾطیغتطیٗ ظٔبٖ ٕٔىٗ جرٛاة
ثسٙٞس ،زض ؾبذتبض ذٛز تجسیس ٘ظط وطز ٚ ٜثیكتطیٗ اذتیبض ٔ ٚؿئِٛیت ضا ث ٝضزٜٞبیی اظ ؾبظٔبٖ زازٜا٘رس
و ٝتٕبؼ ٔؿتمیٓ ثب ٔكتطی زاض٘سٞ .ط ٚاحس زض ایٗ ؾبظٔبٖٞب جٛاثٍٛی ذٛاؾتٞربی ٔكرتطیب٘ٙس  ٚزض
ثطاثط ػّٕىطز ؾبظٔبٖٔ ،ؿئ َٛثٛز ٚ ٜاظ لسضت تهٕیٌٓیطی ثبریی ثطذٛضزاض٘س (تٛظن.)2009 ،2

1. Maskell
2. Toczek
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مرير مطالعات اوجام ضدٌ
ٌّیٍٛضٕٞ ٚ 1ىبضاٖ ( )2015زض ٔغبِؼ ٝذٛز ثب ػٛٙاٖ «پیبٔرسٞبی ػّٕىرطزی ٘بقری اظ ظ٘جیرط ٜتربٔیٗ

چبثه» ٔی ٌٛیٙس ؤ ٝسیطیت اؾتطاتػیه ظ٘جیط ٜتربٔیٗ ثرط ػّٕىرطز قرطوت ترأحیط ٔریٌرصاضز .اٌرط
قطوتٞب اظ اؾتطاتػی چبثىی زض ظ٘جیط ٜتبٔیٗ ذٛز اؾتفبزٕ٘ ٜبیٙس ،وبضایی ٔكتطیبٖ افعایف ٔییبثرس ٚ
اٌط اظ اؾتطاتػی ٘بة زض ظ٘جیط ٜتبٔیٗ اؾتفبزٕ٘ ٜبیٙس ،ثٟطٜٚضی ٞعی ٝٙافرعایف ٔرییبثرس .ایرٗ تحمیرك
ػال ٜٚثط ثطضؾی تأحیط چبثىی ظ٘جیط ٜتبٔیٗ ثط وربضایی ٔكرتطیبٖ ،ترالـ زاضز ترب ترأحیط چربثىی ضا ثرط
ثٟطٜٚضی ٞعی٘ ٝٙیع ثؿٙجس  ٚزض ٟ٘بیت ایٗ ػٛأُ چ ٝتأحیطی ثط ػّٕىطز قطوت ذٛاٙٞس زاقت .زض ظیط
ٔسَ ٔفٟٔٛی ایٗ تحمیك ؤ ٝطثٛط ث ٝظ٘جیط ٜتبٔیٗ چبثه ؾبظٔبٖ ٔیقٛز ،آٔس ٜاؾت.
ثیه ذب٘یٕٞ ٚ 2ىبضاٖ ( )2015زض پػٞٚكی تحت ػٛٙاٖ وربضثطز ٔرسَ ؾربذتبضی تفؿریطی زض
اضظیبثی ٔؼیبض ا٘تربة تبٔیٗوٙٙسٌبٖ چبثه  ٚضتجٝثٙسی تبٔیٗوٙٙسٌبٖ ثب ضٚـ تبپؿیؽ  AHP ٚفبظی
ثیبٖ وطز٘س و ٝث ٝػّت تغییطات ؾطیغ ٔحیظ اعطاف ؾبظٔبٖٞب ،تؼرساز ٔحرسٚز  ٚوٕیربة ٔٙربثغ ٘ ٚیرع
تالـ ؾبظٔبٖ ٞب ثطای پیكطفت ٔؿتٕط زض جٟبٖ ضلربثتی أرطٚظ ،ثىربضٌیطی تربٔیٗوٙٙرسٌبٖ چبثره ٚ
ثط ٖٚؾپبضی ٔٙبؾت ثطای وبٞف ٔكىالت ضطٚضی ٔیثبقس .ثٙٔ ٝظٛض ا٘تربة ترأٔیٗوٙٙرس ٜچبثره،
٘ٛیؿٙسٌبٖ اثتسا ثب ٔطٚضی ثط ازثیبت ٔٛز زض حٛظ ٜپػٞٚف حبضط ،ث ٝقٙبؾبیی ٔؼیبضٞبیی ثطای اضظیربثی
پطزاذتٙس .آٖٞب چٙس زؾتٔ ٝؼیبض ضا زض پیكیٞ ٝٙبی ٔٛجٛز قٙبؾبیی وطز٘س و ٝػجبضتٙرس اظٔ :حرطنٞربی
چبثىی (ٔب٘ٙس اتٔٛبؾی ،ٖٛضاثغ ٚ ٝاػتجبض ذطیساض  ٚفطٚقٙسٔ ،ٜسیطیت  ٚثط٘بٔٝضیرعی پكرتیجب٘ی ،ضٚیىرطز
تِٛیس چبثه ،ضضبیت ٔكتطیبٖ  ٚغیطٔ ،)ٜؼیربض تٛا٘ربییٞربی چربثىی (اظ جّٕر ٝتِٛیرس  ٚثٟجرٛز ؾرطیغ،
ؾبذتبضزٞی ٔجسز فطایٙس تِٛیس ث ٝعٛض پٛیب ،وبٞف ظٔبٖ تحٛیُ  ٚپبؾد ث ٝتمبضبٞبی ٔتٛٙع  ٚفٙبٚضی
جسیس  ٚغیطٔ ٚ )ٜؼیبضٞبی تِٛیس (ٔب٘ٙس حسالُؾبظی ٞعیٞٝٙبی تِٛیس ،وبٞف ا٘ساظ ٜتِٛیس  ٚغیط .)ٜپرؽ
اظ قٙبؾبیی ،ایٗ ػٛأُ ثب اؾتفبز ٜاظ ٔسَ ؾبذتبضی تفؿیطی ضتجٝثٙسی  ٚعجمٝثٙرسی قرس٘س .زض ٔطحّرٝ
ثؼس ثب اؾتفبز ٜاظ ضٚـ تجعی ٚ ٝتحّیُ ؾّؿّٔ ٝطاتجی فبظی ٚظٖ ٔطثٛط ثٔ ٝؼیبض اضظیربثی ترأٔیٗوٙٙرسٜ
ا٘ساظٌ ٜیطی قس  ٚث ٝػٛٙاٖ ٚضٚزی ضٚـ فبظی ا٘تربة ٌطزیس  ٚزض ٟ٘بیت قف تأٔیٗوٙٙس ٜضتجٝثٙرسی
قس٘س.

1. Galigver
2. Beyk Khani
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٘تبیج حبنُ اظ ایٗ پػٞٚف ٘كبٖ زاز ؤ ٝؼیبضٞب ثب لرسضت ٔحرطن ثربرتط ٚ ٚاثؿرتٍی وٕترط
زاضای ٚظٖ ثبرتط زض ٔسَ ٞؿتٙس .ثٙبثطایٗ ثٙٔ ٝظرٛض افرعایف چربثىی تربٔیٗوٙٙرسٌبٖ ثبیرس ثرط ضٚی
ٔتغیطٞبی ٔطثٛط ث ٝؾغح ا ٚ َٚزٔ ْٚسَ تٕطوع قٛز .ثط عجك ٘تبیج حبنُ اظ ٚظٖٞبی ٔحبؾج ٝقرسٜ
زض ضٚـ ٔ ،AHPتغیط ؾطػت تحٛیُ زض ضتج ٝا َٚلطاض زاضز  ٚؾبیط ٔتغیطٞب ٔب٘ٙس حسالُؾبظی ٞعیٙر،ٝ
لیٕت ،وبٞف ظٔبٖ ؾفبضـ تب تحٛیُ ،ثٟجٛز ویفیت ،اثعاضٞبی فٙبٚضی اعالػربت ،ضضربیت ٔكرتطیبٖ،
زلت  ٚنحت زاز ،ٜحسالُؾبظی ػسْ اعٕیٙبٖ  ٚحٕرُ ٘ ٚمرُ ،ضتجرٞٝربی ز ْٚترب زٞرٓ ضا ثر ٝذرٛز
اذتهبل زاز٘س (آلبظازٕٞ ٚ ٜىبضاٖ.)1395 ،
ؾٍبض٘ -ٚبٚاضٕٞ ٚ 1ٚىبضاٖ ( )2016زض تحمیك ذٛز ثب ػٛٙاٖ «فطایٙسٞبی زا٘رف ؾربذتبضیبفتٚ ٝ
ػّٕىطز قطوت٘ :مف چبثىی ؾبظٔب٘ی» ثیبٖ ٔیزاض٘س و ٝچبثىی ؾبظٔب٘ی جؿتج ٚ ٛثبظیربثی زا٘رف ضا
تؿٟیُ  ٚقطوتٞب ضا ثط ای ثىبضٌیطی ایٗ زا٘ف ثطای تٛؾؼ ٝذسٔبت ثب ویفیت ثبر ٔ ٚحهرٛرت  ٚیرب
ٚاوٙف ث ٝظٟٛض ضلجبی جسیس تٛإ٘ٙس ٔیؾبظز .ایٗ تحمیك یه ٔسَ تحمیك ضا تٛؾرؼ ٝزاز ٜاؾرت ورٝ
ضاثغٔ ٝیبٖ ؾبذتبضٞبی ٔسیطیت زا٘ف ،چبثىی ؾبظٔب٘ی  ٚػّٕىطز قرطوت ضا ثطضؾری ٔریٕ٘بیرس .ایرٗ
ٔغبِؼ ٝتجطثی ایٗ ض ٚاثظ ضا ثب اؾرتفبز ٜاظ ضٚـ حرسالُ ٔطثؼربت جعئریٔ ،ؼربزرت ؾربذتبضی زض یره
ٔجٕٛػ ٝزاز ٜاظ  112قطوت ثعضي اؾپب٘یبیی ثطضؾی وطز ٜاؾت٘ .تبیج حبنُ اظ ایٗ ٔسَؾربظی ٔرٛحط
ثٛزٖ یه ٔجٕٛػ ٝذبل  ٚز٘جبِٝای اظ فطایٙسٞبی ٔسیطیت زا٘ف ضا پكتیجب٘ی ٔیوٙس  ٝ٘ ٚتٟٙرب ترأحیط
ٔؿتمیٓ ثىبضٌیطی زا٘ف ثط ػّٕىطز ؾبظٔب٘ی ضا پصیطفت ٝاؾت ثّى ٝچبثىی ؾبظٔب٘ی تأحیطی تؼسیٌُط ثط
ایٗ ضاثغ ٝزاضز.
جٟب٘جب٘ی ٕٞ ٚىبضاٖ ( )1393زض ٔمبِ ٝذٛز تحت ػٛٙاٖ «ػٛأُ ٔٛحط ثط چبثىی زض ظ٘جیطٜٞبی
تبٔیٗ أسازی ؾالٔت زض ثالیب» ث ٝقٙبؾبیی  ٚاضظیبثی قبذمٞربی ایٕٙری ثیٕربض پطزاذتٙرس .پرػٞٚف
حبضط اظ ٘ٛع تحّیُ ػبّٔی ثٛز .جبٔؼ ٝآٔبضی قبُٔ اؾربتیس  ٚزا٘كرجٛیبٖ زوترطی زض ضقرتٔ ٝرسیطیت
ذسٔبت ثٟساقتی ،زضٔب٘ی ٔ ٚسیطیت ثالیب ثٕٞ ٝطأ ٜسیطاٖ  ٚوبضقٙبؾبٖ جٕؼیت ٞالَ احٕرط ٔ ٚطورع
ٔسیطیت حٛازث  ٚفٛضیت ٞبی پعقىی ؾطاؾط وكٛض ثٛز٘س .حجٓ ٕ٘ ٝ٘ٛتؼساز ٘ 138فط اظ افطاز ثرٛز ورٝ
ثب اؾتفبز ٜاظ ٌٕ٘ٝ٘ٛیطی ٞسفٕٙس اظ ٘ٛع ٌّ ِٝٛثطفی ا٘جبْ قس.
1. Segaro & Navarro
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جٕغآٚضی زازٜٞب تٛؾظ پطؾكٙبٔ ٝپػٞٚكٍط ؾبذت ٝو ٝضٚایی آٖ ثط اؾبؼ لضبٚت ذجطٌبٖ  ٚپبیربیی
آٖ اظ عطیك آظٔٔ ٖٛجسز ثب ٔمساض  ٚ 0/99ضطیت ؾبظٌبضی زض٘ٚی آِفبی وط٘ٚجبخ ثب ٔمساض  0/98تبییس ٌطزیرسٜ
ا٘جبْ قس .تحّیُ زازٜٞب ثب ٘طْ افرعاض  SPSS16ا٘جربْ ٌطزیرس .تؼیریٗ وفبیرت حجرٓ ٕ٘٘ٛر ٝثرب اؾرتفبز ٜاظ
 KMO³0.6نٛضت ٌطفت .زض ایٗ پػٞٚف  49ػبُٔ ثب اضظـ ٚیػ ٜثیف اظ  ٚ 2ثبضٞبی ػبّٔی ثریف اظ 0/6
ث ٝػٛٙاٖ ػٛأُ ٔٛحط ثط چبثىی زض ظ٘جیطٜٞبی تبٔیٗ أسازی ؾالٔت زض ثالیب قٙبؾبیی قرس٘س٘ .تربیج ٘كربٖ
زاز و ٝثیكتطیٗ ٕٞجؿتٍی ث ٝتطتیت ٔطثٛط ثٔ ٝتغیط تؼییٗ ؾطیغ ٔمساض ٛ٘ ٚع ٘یبظ ذب٘ٛازٜٞبی آؾیت زیس ٜثرب
ثبض ػبّٔی  ،0/939اؾتفبز ٜاظ ضإٙٞبی وبری أسازی ٔتٙبؾت ثب حبزحرٙٔ ٚ ٝغمر ٝثرب ٔمرساض ،0/928 ٚ 0/938
ٚجٛز وبضقٙبؾبٖ آٔٛظـ زیس ٜثب  ٚ 0/919اضتجبط ثب چٙسیٗ ٔطوع تٛظیغ ثب  0/918ثٛز.
ٕٞجؿتٍی ثبری ٔتغیطٞبی تؼییٗ ؾطیغ ٘یبظ ذرب٘ٛازٞ ٜربی آؾریت زیرس ،ٜاؾرتفبز ٜاظ ضإٙٞربی
وبری أسازیٚ ،جٛز وبضقٙبؾبٖ آٔٛظـ زیس ٚ ٜاضتجبط ثب چٙسیٗ ٔطوع تٛظیغ ثب ػبُٔ چبثىی ،ضطٚضت
تٛجٔ ٝؿئِٛیٗ ؾبظٔبٖٞبی أسازی ث ٝتكىیُ  ٚآٔٛظـ تیٓٞبی اضظیبة ،تمٛیت جبیٍبٔ ٜسیطیت زا٘ف
زض ظ٘جیطٜٞبی تبٔیٗ أسازی ،تٛإ٘ٙس ؾبظی وبضوٙبٖ  ٚثىبضٌیطی انرٔ َٛرسیطیت ظ٘جیرط ٜتربٔیٗ ،زض
جٟت اضتمبی ؾغح پبؾرٍٛیی ثٍٙٞ ٝبْ ٚلٛع ثالیب ضا ٘كبٖ ٔیزٞس (ٌُ آلبظازٕٞ ٚ ٜىبضاٖ.)1395 ،
ثب تٛج ٝث ٝضٚـ وبض زض ایٗ تحمیك فطضی٘ ٝساضیٓ  ٚثب تٛج ٝث ٝازثیبت تحمیك ؾٛاَٞبی انّی
ظیط تسٚیٗ قس و ٝػجبضتٙس اظ:
ٟٔٓتطیٗ ٔٛا٘غ ٔ ٚكىالت چبثهؾبظی ؾبظٔبٖ تبٔیٗ اجتٕبػی وسأٙس؟
اِٛٚیتثٙسی ٔٛا٘غ ٔ ٚكىالت چبثهؾبظی ؾبظٔبٖ تبٔیٗ اجتٕبػی ث ٝچ ٝنٛضت اؾت؟
ٔسَ ٔفٟٔٛی تحمیك ثط اؾبؼ قىُ  1اؾت.

شکل  .1مسل مفًُمی تحقیق بٍ ريش AHP
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ريش پژيَص

ضٚـ تحمیك ایٗ تحمیك اظ ٘ظط ٞسف یه تحمیك وبضثطزی اؾرتٔ .بٞیرت ایرٗ تحمیرك تٛنریفی-
پیٕبیكی اؾت .جبٔؼ ٝآٔبضی ایٗ تحمیك ،وبضوٙبٖ ؾتبز ٔطوعی ؾبظٔبٖ تبٔیٗ اجتٕبػی اؾت و ٝتؼساز
آٟ٘ب ثطاثط ثب ٘ 1112فط اؾت .ضٚـ ٌٕ٘ٝ٘ٛیطی تهبزفی ؾربز ٜاؾرت .حجرٓ ٕ٘٘ٛر ٝثرط اؾربؼ جرسَٚ
ٔٛضٌبٖ ثطاثط ٘ 291فط تؼییٗ قس .قبیبٖ شوط اؾت و ٝایٗ تحمیك ز ٕٝ٘ٛ٘ ٚآٔبضی زاضز.
زض ثرف ا َٚتؼییٗ ٔؼیبضٞب  ٚظیط ٔؼیبضٞب (ثب اؾتفبز ٜاظ تىٙیه زِفی ؾبػتی) اظ جسٛٔ َٚضٌربٖ
اؾتفبز ٜقس ٚ ٜپطؾكٙبٔ ٝآٖ زض ٔیبٖ  ٕٝٞافطاز جبٔؼ ٝآٔبضی تٛظیغ ٔیقٛز .أب زض ثرف تهٕیٌٓیطی
(ثب اؾتفبز ٜاظ تىٙیه ای اچ پری فربظی) اظ ٘ظرط  12ذجرط ٜور ٝزاضای تحهریالت آوبزٔیره ٔرطتجظ ٚ
ٕٞچٙیٗ تجطثٞ ٝؿتٙس اؾتفبز ٜقس ٜاؾت.
زض تحمیك حبضط ٘یع ثطای ٌطزآٚضی  ٚتسٚیٗ ازثیبت ٔطثٛط ثٛٔ ٝضٛع تحمیك  ٚثطضؾی ؾرٛاثك
تحمیك ،اظ ضٚـ وتبثرب٘ٝای اؾتفبز ٜقس ٜاؾت .ثسیٗ ٔٙظٛض اظ وتت ٔ ٚمبرت ٔٛجٛز زض وتبثرب٘ٞٝرب ٚ
ٔمبرت ٔٛجٛز زض ایٙتط٘ت ٕٞ ٚچٙیٗ پبیبٖ ٘بٔٞٝبی فبضؾری ا٘جربْ قرس ٜزض ظٔیٙرٛٔ ٝضرٛع تحمیرك
اؾتفبز ٜقس ٜاؾتٕٞ .چٙیٗ ثٙٔ ٝظٛض جٕغآٚضی اعالػبت زض ثررف انرّی تحمیرك  ٚاِٛٚیرتثٙرسی
ٔؼیبضٞبی پػٞٚف ،اظ پطؾكٙبٔ ٝاؾتفبز ٜقس ٜاؾت .ثسیٗ تطتیت و ٝزض ٔطحّ ٝا َٚاظ پطؾكرٙبٔ ٝزِفری
ؾبػتی ثطای ثٔٛی ؾبظی ٔؼیبضٞب (تؼییٗ ٔؼیبضٞب  ٚظیطٔؼیبضٞبی ٟ٘بیی تحمیك) اؾتفبز ٜقرس ،ؾرپؽ اظ
پطؾكٙبٔٔ ٝمبیؿبت ظٚجی ثطای تؼییٗ ٚظٖ  ٚاِٛٚیت ٟ٘بیی ٔؼیبضٞب  ٚظیط ٔؼیبضٞرب اؾرتفبزٔ ٜریقرٛز.
ٕٞچٙیٗ ثطای ضٚایی آٖ ،ثب وبضقٙبؾبٖ ذجط ٚ ٜاؾبتیس زا٘كٍبٔ ٜكٛضت قس ٜاؾت و٘ ٝتیج ٝتبییس اػتجبض
پطؾكٙبٔ ٝثٛز ٜاؾت ثٙٔ ٝظٛض ثٔٛیؾبظیِ چبضچٛةِ ٔفٟرٔٛی زض اِٛٚیرتثٙرسی ٔٛا٘رغ چبثرهؾربظی،
پطؾكٙبٔ ٝثٔٛیؾبظی زض اذتیبض ٘رٕ ٝ٘ٛآٔبضی لرطاض زاز ٜقس.
زض ایٗ ضاؾتب ،اثتسا اظ افرطاز ذٛاؾت ٝقس ٜاؾت و ٝزضج ٝإٞیت قبذمٞبی ٔسَ ضا ثرط اؾربؼ
عیف ( 1إٞیت ثؿیبض ٘بچیع) تب ( 10إٞیت ثؿیبض حیبتی) ٔكرم ٕ٘بیٙس .ؾرپؽ اظ افرطاز ایرٗ ؾرٛاَ
ٔٛضز پطؾف لطاض ٌطفت و ٝچ ٝقبذمٞبی زیٍطی ٔغطح اؾرت ور ٝزض ٔرسَ ٚجرٛز ٘رساضز  ٚزضجرٝ
إٞیت ایٗ ٔٛاضز ضا ٘یع ثط اؾبؼ عیف ( 1إٞیت ثؿیبض ٘بچیع) تب ( 10إٞیت ثؿریبض حیربتی) ٔكررم
ٕ٘بیٙس .تٕبٔی قبذمٞبیی ؤ ٝیبٍ٘یٗ زضج ٝإٞیت آٖٞب ثبرتط اظ ٞفت ثٛز ا٘تربة قس٘س.
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جسٔ 2 َٚیبٍ٘یٗ ٘ظطات وبضقٙبؾبٖ ضا زض ذهٛل ٔطتجظ ثٛزٖ ٞط یره اظ قربذمٞرب ٘كربٖ
ٔیزٞس.
جسيل  .1میبوگیه وظزات کبرشىبسبن زر مًرز مزتبط بًزن شبذصَب

هعیار اصلی

ٍسى

پاسخگَیی

8/78

شایستگی

سیز هعیارّا

ٍسى

عذم تشخیص تغییزات

7/4

پیش بیٌی ًادرست تغییزات

8/66

عذم بْزُ گیزی اس تغییزات

7/45

ٍاکٌش ضعیف بِ تغییزات

8

تکٌَلَصی ًاهٌاسب

8/49

ًیزٍی اًساًی غیزهتخصص

9/98

یکپارچگی پاییي ٍاحذّا

7/52

کارایی پاییي فزایٌذّاٍ ،احذّا

8/24

سیزساختّای ًاهٌاسب

7/24

عذم اًعطاف پذیزی کارکٌاى

8/25

عذم اًعطاف پذیزی ساختار

8

عذم اًعطاف پذیزی خذهات

9/1

عذم اًعطاف پذیزی فزایٌذ ارائِ خذهات

8/35

سزعت پاییي ًَآٍری درٍى ساسهاًی

9/32

سزعت پاییي در ارائِ خذهات جذیذ

8/26

سزعت پاییي ارائِ خذهات

7/1

7/21

اًعطافپذیزی

7/53

سزعت

8/94

ثطای پبیبیی اظ ٘طخ ؾبظٌبضی ٔبتطیؽٞبی ٔمبیؿبت ظٚجی فبظی اؾتفبز ٜقس و ٝثط اؾبؼ جسَٚ
ٔ 2یثبقس .اٌط ٞط ز٘ ٚطخ ؾبظٌبضی ٞط ٔبتطیؽ ٔمبیؿ ٝظٚجی ،ثعضيتط اظ  0/1ثبقرس ،ثبیرس اظ ذجرطٜی
ٔٛضز ٘ظط زضذٛاؾت قٛز تب زض تطجیحبت ذٛز تجسیس ٘ظط ٕ٘بیس.
جسيل  .2شبذصَبی تصبزفی گبگًس ي بًچز بزای وزخ سبسگبری
15

5

4

3

2

1

اًذاسُ
هاتزیس

0/7937

0/4890

0

0

Rm

0/2627

0/1796

0

0

g

14

13

12

11

10

9

8

7

6

1/4986

1/4913

1/4555

1/4462

1/4181

1/4095

1/3793

1/3410

1/2874

1/1996

1/0720

0/4880

0/4804

0/4691

0/4776

0/4536

0/4455

0/4348

0/4164

0/4090

0/3818

0/3597

R
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محاسبٍ ورخ سازگاری ماتریس َای مقایسٍ زيجی فازی
زض ایٗ تحمیك جٟت ٚظٖ زٞی ثٔ ٝؼیبضٞب  ٚظیط ٔؼیبضٞب اظ اػساز فبظی ٔخّخی اؾتفبز ٜقس ٜاؾت .پؽ اظ
تّفیك ٔبتطیؽٞبی ٔمبیؿبت ظٚجی فبظی ذجطٌبٖ ٔرتّف ،ثٙٔ ٝظٛض ثطضؾی ٘رطخ ٘بؾربظٌبضی ،اظ ضٚـ
ٌبٌٛؼ  ٚثٛچط ( )1998اؾتفبز ٜقس .ثؼس اظ اػٕبَ ایٗ ضٚـ ٔبتطیؽ ٞبیی و ٝعجرك لبػرس٘ ٜبؾربظٌبض
قٙبؾبیی قس٘س ثطای تجسیس ٘ظط ث ٝپبؾد زٙٞسٔ ٜطثٛعر ٝػرٛزت زاز ٜقرس٘س .ایرٗ ضٚـ ثرط ٔربتطیؽ
تجٕیغ ٘ظطات ذجطٌبٖ اػٕبَ قس ٔحبؾجٔ CR ٝبتطیؽ اػساز ٔیب٘ی(ٔ ٚ )mبتطیؽ ٔیربٍ٘یٗ ٙٞسؾری
حس ثبر  ٚحس پبییٗ( )gثطٌطفت ٝاظ ٔبتطیؽ فٛق ٔ ٚطاحرُ ٔحبؾرج٘ ٝرطخ ؾربظٌبضی ٔغربثك جرس3 َٚ
ٔیثبقس.
جسيل  .3مبتزیس تجمیع وظزات زر رابطٍ بب معیبرَبی اصلی

سزعت

اًعطاف پذیزی

شایستگی

پاسخگَیی

هعیارّای اصلی

()0/0،21/1،32/8

()1/1،09/2،73/55

()2/4،84/6،56/16

()1،1،1

پاسخگَیی

()0/0،19/0،27/53

()0/0،35/0،5/79

()1،1،1

()0/0،16/22 ،0/35

شایستگی

()0/0،28/0،44/89

()1،1،1

()1/1،27/2،98/82

()0/0،39/58 ،0/92

اًعطاف پذیزی

()1،1،1

()1/2،12/3،30/51

()2/4،07/6،27/34

()0/3،55/4،125/76

سزعت

جسيل .4محبسبٍ  CRمبتزیس اعساز میبوی معیبرَبی اصلی

سزعت

اًعطاف پذیزی

شایستگی

پاسخگَیی

هاتزیس Am

0/32

1/73

4/56

1

پاسخگَیی

0/27

0/5

1

0/22

شایستگی

0/44

1

1/98

0/58

اًعطاف پذیزی

1

2/30

4/27

3/40

سزعت

CR=0/099

CI=0/079

λmax=4/23

تجسیٍ ي تحلیل دادٌَا
تجعی ٚ ٝتحّیُ زازٜٞب اظ عطیك آٔبض تٛنیفی٘ :تبیج ٘كبٖ زاز و ٝثیكتط ذجطٌبٖ ایٗ تحمیرك ضا

ٔطزاٖ تكىیُ ٔیزٙٞس (ٕٞ .)۸91/67چٙیٗ زاض٘سٌبٖ ٔسضن تحهیّی وبضقٙبؾی اضقس  ٚزوترطی ثرب
٘ 10فط ثعضيتطیٗ ثرف اظ جبٔؼ ٝذجطٌبٖ ضا تكىیُ ٔیزٙٞس.

33 /

شٌاسایی ٍ رتبِبٌذی هَاًع چابکساسی ساسهاى تاهیي اجتواعی

ثیكتطیٗ ثرف اظ ٕ٘ ٝ٘ٛآٔبضی ثب ٘ 6فرط زض ٔحرسٚز ٜؾرٙی ثریٗ  36ترب  45ؾربَ لرطاض زاض٘رس.
ٕٞچٙیٗ تؼساز ٘ 10فط اظ ذجطٌبٖ زاضای ؾبثم ٝوبضی ثیكتط اظ 11ؾبَ ٔیثبقٙس.
تجعی ٚ ٝتحّیُ زازٜٞب اظ عطیرك ٚ :FAHPظٖزٞری  ٚاِٛٚیرتثٙرسی ثرٔ ٝؼیبضٞربی انرّی ٚ
ظیطٔؼیبضٞبی ٔطثٛط ث ٝا٘تربة تبٔیٗ وٙٙسٔ ٜجٙبی ٌ FAHPطٞٚی ٔیثبقس و ٝایٗ وربض ثرب تٛجر ٝثرٝ
ضٚـ آ٘بِیع تٛؾؼ ٝچبً٘ ا٘جبْ زازٔ ٜیقٛز .ثب تٛج ٝث ٝایٗ أط ،اظ ٔیبٍ٘یٗ ٙٞسؾی ٘ظطات وبضقٙبؾبٖ
 ٚذجطٌبٖٔ ،بتطیؽ فبظی ٔخّخی ٔمبیؿبت ظٚجی زض ضاثغ ٝثب ٔؼیبضٞبی انّیٔ ،بتطیؽ تجٕیرغ ٘ظرطات
ذجطٌبٖ ٔغبثك جس 5 َٚثٝزؾت آٔس.
جسيل  .5مبتزیس تجمیع وظزات زر رابطٍ بب معیبرَبی اصلی

سزعت

اًعطاف پذیزی

شایستگی

پاسخگَیی

هعیارّای اصلی

()0/0،21/1،32/8

()1/09 ،1/73 ،2/55

()2/4،84/6،56/16

()1،1،1

پاسخگَیی

()0/0،19/0،27/53

()0/0،35/0،5/79

()1،1،1

()0/0،16/0،22/35

شایستگی

()0/0،28/0،44/89

()1،1،1

()1/1،27/2،98/82

()0/0،39/0،58/92

اًعطاف پذیزی

()1،1،1

()1/2،12/3،30/51

()2/4،07/6،27/34

()0/3،55/4،125/76

سزعت

زض ازأٔ ٝمساض ثؿظ ٔطوت فبظی ٞط یه اظ ظیط ٔؼیبضٞبی انّی ضا ٔحبؾجٔ ٝیوٙیٓ :پؽ اظ ثرٝ
زؾت آٚضزٖ ٔمساض ثؿظ ٔطوت فبظی ،زضج ٝأىبٖپصیطی ثطای ٞرط حبِرت زٚتربیی ٕٔىرٗ ،ضا ٔغربثك
جسٔ 5 َٚحبؾج ٚ ٝحسالُ زضج ٝأىبٖپصیطی ٞط یه اظ ٔؼیبضٞبی ٘ؿجت ث ٝؾربیط ٔؼیبضٞرب ثر ٝزؾرت
آٚضزٔ ٜیقٛز تب ثطزاض ٚظ٘ی ٔغبثك جس 6َٚحبنُ قٛز.
,
,

جسيل  .6يسن وُبیی معیبرَبی اصلی

سزعت

اًعطاف پذیزی

شایستگی

پاسخگَیی

هعیارّای اصلی

1

0/42

0/02

0/8

حذاقل درجِ اهکاىپذیزی

0/44

0/19

/01

0/36

ٍسى ًْایی

1

3

4

2

رتبِ
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ٔبتطیؽ تجٕیغ ٘ظطات ذجطٌبٖ زض ضاثغ ٝثب ظیط ٔؼیبضٞبی پبؾرٍٛیی ث ٝنٛضت جسٔ 7 َٚیثبقرس .زض
ازأٔ ٝمساض ثؿظ ٔطوت فبظی ٞط یه اظ ظیط ٔؼیبضٞبی ضا ٔحبؾجٔ ٝیوٙریٓ :پرؽ اظ ثر ٝزؾرت آٚضزٖ
ٔمساض ثؿظ ٔطوت فبظی ،زضج ٝأىبٖپصیطی ثطای ٞط حبِت زٚتبیی ٕٔىٗ ،ضا ٔغبثك جسٔ 8 َٚحبؾرجٝ
 ٚحسالُ زضج ٝأىبٖپصیطی ٞط یه اظ ظیطٔؼیبضٞب ٘ؿجت ث ٝؾبیط ظیطٔؼیبضٞب ث ٝزؾت آٚضزٔ ٜیقٛز ترب
ثطزاض ٚظ٘ی ٔغبثك جس 9 َٚحبنُ قٛز.

,

,

جسيل  .7مبتزیس تجمیع وظزات زر رابطٍ بب سیز معیبرَبی پبسرگًیی

ٍاکٌش ضعیف بِ

عذم بْزُ گیزی اس

پیش بیٌی ًادرست

عذم تشخیص

سیز هعیارّای

تغییزات

تغییزات

تغییزات

تغییزات

پاسخگَیی

()1/63،2/3،3/1

()0/63،0/94،1/26

()0/33،0/0،51/77

()1،1،1

()1،1،1

()1/28 ،1/9 ،2/9

()1/87 ،2/8 ،3/8
()1/37،2/11،3/07
()1،1،1

(،0/8 ،1/07
)0/57
()1،1،1

()0/93،1/25،1/73

عذم تشخیص
تغییزات
پیش بیٌی
ًادرست تغییزات

(،1/05 ،1/57

عذم بْزُ گیزی اس

)0/8

تغییزات

()0/32،0/0،43/61( )0/27،0/35،0/53( )0/33،0/48،0/75

ٍاکٌش ضعیف بِ
تغییزات

جسيل  .8زرجبت امکبنپذیزی بزای َز حبلت زي تبیی چُبر سیز معیبرَبی پبسرگًیی
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جسيل  .9يسن وُبیی سیز معیبرَبی پبسرگًیی

ٍاکٌش ضعیف
بِ تغییزات

عذم بْزُ گیزی
اس تغییزات

پیش بیٌی ًادرست
تغییزات

عذم تشخیص
تغییزات

سیز هعیارّای
پاسخگَیی

0/06

0/85

1

0/72

حذاقل درجِ
اهکاىپذیزی

0/02

0/32

0/38

0/28

ٍسى ًْایی

4

2

1

3

رتبِ

ٔبتطیؽ تجٕیغ ٘ظطات ذجطٌبٖ زض ضاثغ ٝثب ظیطٔؼیبضٞبی قبیؿتٍی ث ٝنٛضت ظیط ٔیثبقس:
جسيل .10مبتزیس مقبیسبت سيجی تجمیع وظزات سیز معیبرَبی شبیستگی

سیزساختّای
ًاهٌاسب

کارایی پاییي
فزایٌذّاٍ ،احذّا

یکپارچگی
پاییي ٍاحذّا

ًیزٍی اًساًی
غیزهتخصص

تکٌَلَصی
ًاهٌاسب

سیز هعیار
شایستگی

()0/0،12/0،15/23

()0/12 ،0/15 ،0/23

()2/4،5/6،4/6

()2/4،48/6،6/7

()1،1،1

تکٌَلَصی
ًاهٌاسب

()0/0،13/0،19/31

)0/0،12/0،15/23

)0/0،12/0،16/25

()1،1،1

()0/0،14/0،21/40

ًیزٍی اًساًی
غیزهتخصص

()0/0،12/0،15/23

()0/0،22/0،30/44

()1،1،1

()0/3،38/5،84/99

()0/0،15/0،22/38

یکپارچگی پاییي
ٍاحذّا

()0/0،49/0،61/77

()1،1،1

()2/3،23/4،27/38

()4/6،21/8،25/27

()4/6،21/8،25/27

کارایی پاییي
فزایٌذّاٍ ،احذّا

()1،1،1

()1/1،29/2،6/006

)1/2،69/3،43/26

()4/6،21/8،25/27

()4/6،21/25 8/27

سیزساختّای
ًاهٌاسب

زض ازأٔ ٝمساض ثؿظ ٔطوت فبظی ٞط یه اظ ظیط ٔؼیبضٞبی قبیؿتٍی ضا ٔحبؾجٔ ٝیوٙیٓ:

,
,
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پؽ اظ ث ٝزؾت آٚضزٖ ٔمساض ثؿظ ٔطوت فبظی ،زضج ٝأىبٖپرصیطی ثرطای ٞرط حبِرت زٚتربیی
ٕٔىٗ ،ضا ٔغبثك جسٔ 11 َٚحبؾج ٚ ٝحسالُ زضج ٝأىبٖپصیطی ٞط یه اظ ظیطٔؼیبضٞب ٘ؿجت ث ٝؾربیط
ظیط ٔؼیبضٞب ث ٝزؾت آٚضزٔ ٜیقٛز تب ثطزاض ٚظ٘ی ٔغبثك جس 12 َٚحبنُ قٛز.
جسيل .11زرجبت امکبن پذیزی بزای َز حبلت زيتبیی سیز معیبرَبی شبیستگی

جسيل  .12يسن وُبیی سیز معیبرَبی شبیستگی

سیزساختّای
ًاهٌاسب

کارایی پاییي
فزایٌذّاٍ ،احذّا

یکپارچگی
پاییي ٍاحذّا

ًیزٍی اًساًی
غیزهتخصص

تکٌَلَصی
ًاهٌاسب

سیز هعیارّای
شایستگی

0/36

1

0/66

0/71

0/49

حذاقل درجِ
اهکاىپذیزی

0/11

0/31

0/20

0/22

0/15

ٍسى ًْایی

5

1

3

2

4

رتبِ

ٔبتطیؽ تجٕیغ ٘ظطات ذجطٌبٖ زض ضاثغ ٝثب ظیط ٔؼیبضٞبی ا٘ؼغبف پصیطی ث ٝنٛضت ظیط ٔیثبقس:
جسيل .13مبتزیس مقبیسبت سيجی ازغبم شسٌ سیز معیبرَبی اوعطبف پذیزی

عذم اًعطاف پذیزی
فزایٌذ ارائِ خذهات

عذم اًعطاف پذیزی
خذهات

عذم اًعطاف پذیزی
ساختار

عذم اًعطاف پذیزی
کارکٌاى

سیز هعیارّای
اًعطاف پذیزی

()3/5،76/6،27/69

()2/3،57/4،53/87

()2/2،09/3،87/86

()1،1،1

عذم اًعطاف
پذیزی کارکٌاى

()1،1،1

()0/0،25/0،34/47

عذم اًعطاف
پذیزی ساختار

()0/0،20/0،28/38( )0/0،28/0،38/55

عذم اًعطاف
پذیزی خذهات

()1/2،81/3،57/47( )3/4،34/6،95/51
()1/2،91/3،68/47

()1،1،1

()1،1،1

()0/0،14/0،18/26( )0/0،15/0،20/29( )0/0،28/0،37/52

عذم اًعطاف
پذیزی فزایٌذ ارائِ
خذهات
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زض ازأٔ ٝمساض ثؿظ ٔطوت فبظی ٞط یه اظ ظیط ٔؼیبضٞبی ا٘ؼغبف پصیطی ضا ثسؾت ٔیآٚضیٓ:

,

,

پؽ اظ ث ٝزؾت آٚضزٖ ٔمساض ثؿظ ٔطوت فبظی ،زضج ٝأىبٖپرصیطی ثرطای ٞرط حبِرت زٚتربیی
ٕٔىٗ ،ضا ٔغبثك جسٔ 14 َٚحبؾج ٚ ٝحسالُ زضج ٝأىبٖپصیطی ٞط یه اظ ظیطٔؼیبضٞب ٘ؿجت ث ٝؾربیط
ظیط ٔؼیبضٞب ث ٝزؾت آٚضزٔ ٜیقٛز تب ثطزاض ٚظ٘ی ٔغبثك جس 15 َٚحبنُ قٛز.
جسيل .14زرجبت امکبن پذیزی بزای َز حبلت زيتبیی سیز معیبرَبی اوعطبف پذیزی

جسيل  .15يسن وُبیی سیز معیبرَبی اوعطبف پذیزی

عذم اًعطاف پذیزی
فزایٌذ ارائِ خذهات

عذم اًعطاف
پذیزی خذهات

عذم اًعطاف
پذیزی ساختار

عذم اًعطاف
پذیزی
کارکٌاى

سیز هعیارّای اًعطاف
پذیزی

0/6

0/69

0/85

1

حذاقل درجِ
اهکاىپذیزی

0/19

0/22

0/27

0/32

ٍسى ًْایی

4

3

2

1

رتبِ

ٔبتطیؽ تجٕیغ ٘ظطات ذجطٌبٖ زض ضاثغ ٝثب ظیط ٔؼیبضٞبی ؾطػت ث ٝنٛضت ظیط ٔیثبقس:
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جسيل .16مبتزیس مقبیسبت سيجی تجمیع وظزات سیز معیبرَبی سزعت

سزعت پاییي ارائِ
خذهات

سزعت پاییي در ارائِ
خذهات جذیذ

سزعت پاییي ًَآٍری
درٍى ساسهاًی

سیز هعیارّای سزعت

()1/2،52/3،14

()4/6،21/8،25/27

()1،1،1

سزعت پاییي ًَآٍری
درٍى ساسهاًی

()0/0،12/0،15/23

()1،1،1

()0/0،12/0،16/23

سزعت پاییي در ارائِ
خذهات جذیذ

()1،1،1

()4/6،37/8،66/33

()0/0،33/0،46/67

سزعت پاییي ارائِ خذهات

زض ازأٔ ٝمساض ثؿظ ٔطوت فبظی ٞط یه اظ ظیط ٔؼیبضٞبی ؾطػت ضا ثسؾت ٔیآٚضیٓ:

,

,

پؽ اظ ث ٝزؾت آٚضزٖ ٔمساض ثؿظ ٔطوت فبظی ،زضج ٝأىبٖپصیطی ثطای ٞط حبِت زٚتربیی ٕٔىرٗ ،ضا
ٔغبثك جسٔ17 َٚحبؾج ٚ ٝحسالُ زضج ٝأىبٖپصیطی ٞط یه اظ ظیطٔؼیبضٞب ٘ؿجت ث ٝؾبیط ظیطٔؼیبضٞرب
ث ٝزؾت آٚضزٔ ٜیقٛز تب ثطزاض ٚظ٘ی ٔغبثك جس 18 َٚحبنُ قٛز.
جسيل .17زرجبت امکبن پذیزی بزای سیزمعیبرَبی سزعت

جسيل  .18يسن وُبیی سیز معیبرَب
سزعت پاییي ارائِ
خذهات

سزعت پاییي در ارائِ
خذهات جذیذ

سزعت پاییي ًَآٍری درٍى
ساسهاًی

سیز هعیارّای سزعت

0/89

0/53

1

حذاقل درجِ اهکاىپذیزی

0/37

0/21

0/42

ٍسى ًْایی

3

2

1

رتبِ
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٘تبیج اٚظاٖ ٟ٘بیی حبنُ اظ ٔبتطیؽ تجٕیغ ٘ظطات ذجطٌبٖ زض ضاثغ ٝثب ٞط ٔبتطیؽ ٔمبیؿ ٝظٚجی وٝ
زض پطؾكٙبٔ ٝآٔس ٜاؾت ضا زض جس 19 َٚث ٝنٛضت ظیط آٚضز ٜقس ٜاؾت:
جسيل .19وتبیج مقبیسٍ سيجی

هعیار اصلی

ٍسى

رتبِ

پاسخگَیی

0/36

2

0/01

4

شایستگی

اًعطاف
پذیزی

سزعت

0/19

3

0/44

1

سیز هعیارّا

ٍسى

رتبِ

عذم تشخیص تغییزات

0/28

3

پیش بیٌی ًادرست تغییزات

0/38

1

عذم بْزُ گیزی اس تغییزات

0/32

2

ٍاکٌش ضعیف بِ تغییزات

0/02

4

تکٌَلَصی ًاهٌاسب

0/15

4

ًیزٍی اًساًی غیزهتخصص

0/22

2

یکپارچگی پاییي ٍاحذّا

0/20

3

کارایی پاییي فزایٌذّاٍ ،احذّا

0/31

1

سیزساختّای ًاهٌاسب

0/11

5

عذم اًعطاف پذیزی کارکٌاى

0/32

1

عذم اًعطاف پذیزی ساختار

0/27

2

عذم اًعطاف پذیزی خذهات

0/22

3

عذم اًعطافپذیزی فزایٌذ ارائِ خذهات

0/19

4

سزعت پاییي ًَآٍری درٍى ساسهاًی

0/42

1

سزعت پاییي در ارائِ خذهات جذیذ

0/21

3

سزعت پاییي ارائِ خذهات

0/37

2

وتیجٍگیری
ثط اؾبؼ ازثیبت تحمیك زض حٛظ ٜػٛأُ ٔٛحط ثط ٔٛا٘غ چبثهؾبظی ؾبظٔبٖ ٕٞ ٚچٙیٗ تجبزَ ٘ظرط ثرب

وبضقٙبؾبٖ  ٚذجطٌبٖ ،چبضچٛة ٔؿئّٛٔ ٝا٘غ چبثهؾبظی ؾبظٔبٖ ث ٝنٛضت جس 20 َٚثرٛز ٜاؾرت .زض
ؾت ٖٛا َٚجسٔ َٚؼیبضٞبی انّی ٔسَ لطاض زاز ٜقس ٜاؾت ،زض ایٗ پرػٞٚفٔ 4ؼیربض انرّی قٙبؾربیی
ٌطزیس .زض ؾت ٖٛچٟبضْ جس ،َٚظیطٔؼیبضٞبی ٔؼیبضٞبی اؾبؾی ػٛٙاٖ ٌطزیسٜا٘س.
اِٛٚیتثٙسی ٔؼیبضٞب :ثب اؾتفبز ٜاظ ٔغبِؼبت وتبثرب٘ٝایٔ ،مبرت زض زؾتطؼ زض ٔٛضز ٔٛضرٛػبت
ٔطتجظ ثطای قٙبؾبیی  ٚاِٛٚیتثٙسی ٔٛحط ثط ٔٛا٘غ چبثهؾبظی ؾبظٔبٖٔ 4 ،ؼیربض قربُٔ :پبؾررٍٛیی،
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قبیؿتٍی ،ا٘ؼغبفپصیطی  ٚؾطػت قٙبؾبیی قس .ثب ث ٝوربضٌیطی ضٚـ  ٚ AHPثررب اؾرتٙبز ثرط ٘تربیج
ٔٛجٛز ٔكرم ٔیقٛز ؤ ٝؼیبض ؾطػت اظ زیرس ذجطٌربٖ اظ ٔیربٖ ؾربیط ٔؼیبضٞربی ٔرٛحط ثرط ٔٛا٘رغ
چبثهؾبظی ؾبظٔبٖ اِٛٚیت ثبرتطی زاضز .تطتیت اِٛٚیت  ٚإٞیت ٔؼیبضٞربی ػٛأرُ ٔرٛحط ثرط ٔٛا٘رغ
چبثهؾبظی ؾبظٔبٖ تبٔیٗ اجتٕبػی ثسیٗ تطتیت ذٛاٞس ثرٛز :ؾرطػت ،پبؾررٍٛیی ،ا٘ؼغربفپرصیطی ٚ
قبیؿتٍی .اِٛٚیتثٙسی ظیطٔؼیبضٞبی انّی ٔٛحط ثط ٔٛا٘غ چبثهؾبظی ؾبظٔبٖ ٘یع ث٘ ٝكبٖ زاز:
اِٛٚیتثٙسی ظیطٔؼیبضٞبی ؾطػت :ؾطػت قبُٔ ؾطػت پبییٗ ٘ٛآٚضی زض ٖٚؾربظٔب٘ی ،ؾرطػت
پبییٗ اضائ ٝذسٔبت  ٚؾطػت پبییٗ زض اضائ ٝذسٔبت جسیس ثٛز ٜاؾت .ثب ث ٝوبضٌیطی ضٚـ  AHPؾطػت
پبییٗ ٘ٛآٚضی زض ٖٚؾبظٔب٘ی اظ زیس ذجطٌبٖ اظ ٔیبٖ ؾبیط ظیطٔؼیبضٞبی ؾرطػت اِٛٚیرت ثربرتطی زاضز.
تطتیت اِٛٚیت  ٚإٞیت ظیطٔؼیبضٞبی ؾطػت ثسیٗ تطتیرت ذٛاٞرس ثرٛز ؾرطػت پربییٗ ٘رٛآٚضی زضٖٚ
ؾبظٔب٘ی ،ؾطػت پبییٗ اضائ ٝذسٔبت  ٚؾطػت پبییٗ زض اضائ ٝذسٔبت جسیس.
اِٛٚیتثٙسی ظیطٔؼیبضٞبی پبؾرٍٛیی :ظیطٔؼیبضٞربی پبؾررٍٛیی قربُٔ پریف ثیٙری ٘بزضؾرت
تغییطات ،ػسْ ثٟطٌ ٜیطی اظ تغییطات ،ػسْ تكریم تغییطات ٚ ٚاوٙف ضؼیف ث ٝتغییطات ثٛز ٜاؾت .ثب
ث ٝوبضٌیطی ضٚـ  AHPاظ زیس ذجطٌبٖ اظ ٔیبٖ ؾبیط ظیطٔؼیبضٞبی پبؾرٍٛیی اِٛٚیرت ثربرتطی زاضز.
تطتیت اِٛٚیت  ٚإٞیت پبؾرٍٛیی ثرسیٗ تطتیرت ذٛاٞرس ثرٛز :پریف ثیٙری ٘بزضؾرت تغییرطات ،ػرسْ
ثٟطٌٜیطی اظ تغییطات ،ػسْ تكریم تغییطات ٚ ٚاوٙف ضؼیف ث ٝتغییطات.
اِٛٚیتثٙسی ظیطٔؼیبضٞبی ا٘ؼغبفپصیطی :ظیطٔؼیبضٞبی ا٘ؼغبفپصیطی قبُٔ ػسْ ا٘ؼغبف پصیطی
وبضوٙبٖ ،ػسْ ا٘ؼغبف پصیطی ؾبذتبض ،ػسْ ا٘ؼغبف پصیطی ذسٔبت  ٚػسْ ا٘ؼغبفپرصیطی فطایٙرس اضائرٝ
ذسٔبت اؾت .ثب ث ٝوبضٌیطی ضٚـ  AHPػسْ ا٘ؼغبف پصیطی وبضوٙبٖ آٖ اظ زیس ذجطٌبٖ اظ ٔیبٖ ؾبیط
ظیطٔؼیبضٞبی ا٘ؼغبفپصیطی اِٛٚیت ثبرتطی زاضز .تطتیت اِٛٚیت  ٚإٞیت ظیطٔؼیبضٞبی ا٘ؼغربفپرصیطی
ثسیٗ تطتیت ثٛزٜاؾت :ػسْ ا٘ؼغبف پصیطی وبضوٙبٖ ،ػسْ ا٘ؼغبف پصیطی ؾبذتبض ،ػسْ ا٘ؼغبف پرصیطی
ذسٔبت  ٚػسْ ا٘ؼغبف پصیطی فطایٙس اضائ ٝذسٔبت.
اِٛٚیتثٙسی ظیطٔؼیبضٞبی قبیؿتٍی :ظیطٔؼیبضٞبی قبیؿتٍی قبُٔ :وبضایی پبییٗ فطایٙرسٞبٚ ،احرسٞب،
٘یطٚی ا٘ؿب٘ی غیطٔترهم ،یىپربضچٍی پربییٗ ٚاحرسٞب ،تىِٛٙرٛغی ٘بٔٙبؾرت  ٚظیطؾربذتٞربی ٘بٔٙبؾرت
ٔیثبقس .ثب ث ٝوبضٌیطی ضٚـ  AHPاظ زیس ذجطٌبٖ اظ ٔیبٖ ؾبیط ظیطٔؼیبضٞربی قبیؿرتٍی اِٛٚیرت ثربرتطی
زاضز .تطتیت اِٛٚیت  ٚإٞیت ظیطٔؼیبضٞبی قبیؿتٍی ثسیٗ تطتیت ذٛاٞس ثٛز :وبضایی پبییٗ فطایٙسٞبٚ ،احرسٞب،
٘یطٚی ا٘ؿب٘ی غیطٔترهم ،یىپبضچٍی پبییٗ ٚاحسٞب ،تىِٛٛٙغی ٘بٔٙبؾت  ٚظیطؾبذتٞبی ٘بٔٙبؾت.
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جسيل  .20معیبرَب ي سیزمعیبرَبی شىبسبیی شسٌ بٍ َمزاٌ يسن ي رتبٍ

هعیار اصلی
سزعت

پاسخگَیی

اًعطاف پذیزی

شایستگی

ٍسى

رتبِ

0/44

1

0/36

2

0/19

3

0/01

4

سیز هعیارّا

ٍسى

رتبِ

سزعت پاییي ًَآٍری درٍى ساسهاًی

0/42

1

سزعت پاییي ارائِ خذهات

0/37

2

سزعت پاییي در ارائِ خذهات جذیذ

0/21

3

پیش بیٌی ًادرست تغییزات

0/38

1

عذم بْزُ گیزی اس تغییزات

0/32

2

عذم تشخیص تغییزات

0/28

3

ٍاکٌش ضعیف بِ تغییزات

0/02

4

عذم اًعطاف پذیزی کارکٌاى

0/32

1

عذم اًعطاف پذیزی ساختار

0/27

2

عذم اًعطاف پذیزی خذهات

0/22

3

عذم اًعطاف پذیزی فزایٌذ ارائِ خذهات

0/19

4

کارایی پاییي فزایٌذّاٍ ،احذّا

0/31

1

ًیزٍی اًساًی غیزهتخصص

0/22

2

یکپارچگی پاییي ٍاحذّا

0/20

3

تکٌَلَصی ًاهٌاسب

0/15

4

سیزساختّای ًاهٌاسب

0/11

5

پیطىُادَا
٘تبیج پػٞٚف حبضط ٘كبٖ زاز اِٛٚیتثٙسی ٔؼیبضٞبی احطٌصاض ثط ٔٛا٘رغ چبثرهؾربظی ؾربظٔبٖ تربٔیٗ

اجتٕبػی ثسیٗ تطتیت ثٛز ٜاؾت :ؾطػت ،پبؾرٍٛیی ،ا٘ؼغبفپصیطی  ٚقبیؿتٍی .ثٙبثطایٗ ثرٔ ٝرسیطاٖ
ؾبظٔبٖٞب پیكٟٙبز ٔیٌطزز و ٝثطای افعایف چبثهؾبظی ؾربظٔبٖ تربٔیٗ اجتٕربػی  ٚوربٞف ٔٛا٘رغ
پیفضٚی آٖ ث ٝایٗ ػٛأُ تٛج ٝزاقت ٚ ٝثب ؾطٔبیٌ ٝصاضیٞب ترالـ وٙٙرس ترب ؾرطػت ا٘جربْ أرٛض ٚ
پبؾرٍٛیی ضا ثٟجٛز زٙٞس .ثی قه ایٗ ز ٚثبیس زض ٔطحّ ٝعطاحی ٘ظربْ چبثرهؾربظی ؾربظٔبٖ تربٔیٗ
اجتٕبػی ٔٛضز تٛجٔ ٝسیطاٖ ٕٞ ٚچٙیٗ وبضوٙبٖ ثرفٞبی ٔرتّف ؾبظٔبٖ لطاض ٌیطز.
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ٕٞچٙیٗ ثب إٞیتتطیٗ ظیطٔؼیبضٞبی احطٌصاض ثط ٔٛا٘غ چبثهؾبظی ؾبظٔبٖ تبٔیٗ اجتٕبػی ثسیٗ
تطتیت اؾت :ؾطػت پبییٗ ٘ٛآٚضی زض ٖٚؾبظٔب٘ی ،پیف ثیٙی ٘بزضؾرت تغییرطات ،ؾرطػت پربییٗ اضائرٝ
ذسٔبت .ثٙبثطایٗ ثٔ ٝسیطاٖ ؾبظٔبٖٞب پیكٟٙبز ٔیٌطزز تب ثب ؾطٔبیٌ ٝصاضی ثیكتط زض ٍٙٞربْ عطاحری
چبثهؾبظی ؾبظٔبٖ  ٚا٘جبْ تحمیمبت ثیكتط زض ظٔی ٝٙتغییطات تىِٛٛٙغی  ٚثبظاض چبثىی ؾبظٔبٖ تبٔیٗ
اجتٕبػی ضا ثٟجٛز ثركٙس .ػال ٜٚثط ایٗ ٘تبیج ٘كبٖ زاز و ٝوٓ إٞیتترطیٗ ظیطٔؼیبضٞربی احطٌرصاض ثرط
ٔٛا٘غ چبثهؾبظی ؾبظٔبٖ ثسیٗ تطتیت اؾت :تىِٛٛٙغی ٘بٔٙبؾت ،ظیطؾربذتٞربی ٘بٔٙبؾرتٚ ،اورٙف
ضؼیف ث ٝتغییطات .ثٙبثطایٗ ثٔ ٝسیطاٖ ؾبظٔبٖٞب پیكٟٙبز ٔیٌطزز تب تٛج ٝث ٝایٗ ٔؼیبضٞرب ٕٞ ٚچٙریٗ
اِٛٚیتثٙسی زیٍط ٔؼیبضٞب ،زض نٛضت ٘یبظ ٔیتٛا٘ٙس اظ ؾطٔبیٌ ٝصاضی ثط ایٗ ػٛأُ پطٞیع وٙٙس  ٚاظ ایٗ
عطیك ثٛزج ٝرظْ ضا ثطای ؾطٔبیٌ ٝصاضی ثط ػٛأُ ٟٔٓتط فطا ٓٞآٚض٘س.
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