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Abstract   
 

Background and aims: management of change is one of the requirements of quality 

standards in dynamic industries. Make changes without evaluation can be a challenge, if not 

managed properly, can be irreparable damage. Failure to management of change can cause 

an organization in the HSE area to face many problems, including accidents and work-

related illnesses or unwanted environmental pollution. Determining the criteria for assessing 

the consequences of change may help the organization determine whether the change is 

requirment in the organization or not. On the other hand, change in the organization is 

compulsory in many cases. Assessing and determining the causes of the impact of a change 

can help the organization to improve its readiness to deal with possible emergencies situation 

through the implementation of a change. Any change in the manpower, equipment, processes 

and procedures of the organization will be likely to create new health, safety and 

environmental hazards. The management of change process helps to ensure that the 

organization (production or service) operations are carried out safely and reliably. It should 

be noted that many policies, safety instructions and safety processes have been created in the 

organization based on traditional thinking and are less reviewed and changed, which does not 

interfere with the changes that have occurred in the technology. The aim study aims to 

provide a change management model with the HSE approach. 

Methods: In this study, firstly, the contributing of change management process were defined 

based on the HSE approach according to available resources. In the first stage, 15 criteria 

and 40 sub-criteria were determined. Then, using the experts' opinion, the most important 

ones were selected, in which 5 criteria and 12 sub-criteria were defined. In this research, 

expert someone who has at least a Bachelor's degree in the field of HSE, industrial 

engineering or industrial management. Also have at least 10 years experience in the copper 

industry. At this point, 10 experts were selected. A pairwise questionnaire (prepared by 

researchers) was used to collect expert opinion. Experts were used to determine the validity 

of the questionnaire. Matrix correlation coefficient as well as Cronbach's alpha coefficient 

were used to change its reliability. At this stage, we used the FAHP method to determine the 

weight of effectiveness and prioritization of the criteria. To provide a conceptual model of 

the study, it was necessary to determine the relationship between the criteria to determine 

which criteria were defined as being setting Effect measures in the change management 

process and which criteria were defined as a receiver Effect measure of the management of 

change process. In this section, research and determination of the criteria of the criteria was 

used with the main change management process from DEMATEL. The DEMATEL's results 

were categorized into two setting Effect and receiver Effect groups. Based on the results, it 

was proposed to present a decision model for assessing and ranking the changes, as well as 

providing a decision model for assessing the implementation of the change. At last, Based on 

the results, a linear model was proposed for evaluating and ranking the changes, as well as 

providing a decision model for evaluating the implementation of the change. 

Results: In the first stage, the results of FAH in determining the weight and ranking of main 

criteria showed that among the main criteria, the main criterion is the consequences of the 

change and then the ability to execute the change. The lowest priority is the change type, 

which has a lower rating. In the case of sub-criteria, the results showed that among the sub-

criterion that influences the management of chang process, the following is the highest 

priority under the criterion of the level of effectiveness and type and outcome probability, 
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and the budget and facilities needed. Changes in equipment and organization and manpower 

are of the lowest priority. 

The results of the DEMATEL section to determine the internal relations of the criteria with 

the change management process for the conceptual modeling of the research showed that the 

highest criterion of setting Effect among the sub criteria is the type of change with the sub-

criterion of organizational changes and the ability to execute with the sub-criterion of the 

required facilities and HSE management With a safety degree. Also, the most receiver Effect 

measure in managing change is the change outcome with the sub-criterion of the type of 

outcome and the standard of HSE management with the sub criteria of environmental 

pollution. 

According to the results obtained from normalizing the data, the decision model of priority 

and choosing the changes defined is as follows. 

𝐴𝑠𝑠𝑒𝑠𝑠 = ∑ 0.172𝑆 + 0.112𝐻 + 0.226𝐵 + 0.228𝐹 + 0.043𝑂 + 0.086𝐻𝑢 + 0.110𝑀𝑎 + 0.023𝐸𝑞 

Where in; S is degree of Safety, H is degree of Health, B is Budget required, F is facility 

required, O is organization, Hu is Human, Ma is Management, Eq is equipment. It should be 

noted that all defined parameters have 0 or 1 state (they are realized 1 and they are not 

reached 0). It is clear that as much as the number of ASSESS is higher, the defined change 

has a higher priority in execution. 

According to the results obtained from the normalization of data, the decision model is the 

priority of implementing the defined changes as follows. 

𝑅𝑎𝑛𝑘 = ∑ 0.360𝐼 + 0.277𝐼𝑝 + 0.268𝑃 + 0.095𝐸 

 Where in; I is conseqence of change (if consequence is acceptable I is 1. If consequence is 

unacceptable I is 0), Ip is probablity of conseqence (if probeblity is high then Ip is 1. If 

probability is low, then Ip is 0) , P is performance (if performance is acceptable P is 1. If 

performance is un acceptable P is 0), E is environmental pollution (if changes cause 

enviromental pollution, E is 1. If changes don’t cause environmental pollution, E is 0). It 

should be noted that all defined parameters have 0 or 1 state (they are realized 1 and they are 

not reached 0). 

Conclusion: Using change management models can make changes without putting a lot of 

challenge. In the copper industry, due to changes in environmental conditions and the 

dangers of this industry, the cosequence of change is prioritized. In other industries with their 

own structures, creating a change management structure may vary. The results show that the 

most important issue in the change management process is the assessment of executive 

capacity and the assessment of the consequences of the change. Also, in evaluating the 

feasibility of making changes, there is a need for comprehensive studies to be made so that 

we can properly and accurately plan the resources needed to implement the change. Using 

decision models, especially the use of models that represent the internal relations between 

decision-making criteria, can act in the formation of new conceptual models with a new 

approach. 
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 DEMATEL و FAHP یقیتلف روش از استفاده با مس عیصنا در رییتغ تیریمد یمفهوم الگوي هیارا
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 رانیا عباس، بندر ست،یز طيمح تیریمد گروه عباس، بندر واحد ،ياسالم آزاد دانشگاه :یکرم محمد

 ایران ، تهران،رانیا يپزشك علوم دانشگاه کار، بهداشت قاتيتحق مرکز: يزيترش اين هيفق وسفی
 

   چكيده

تواندد یدك صدنرت را بدا مدیریت تغيير یكي از نيازهای استانداردهای کيفيتي و صنایع پویا است. ایجاد تغييرات بدون ارزیابي درست مي زمينه و هدف:

بدا مشدكالت زیدادی از جملده حدواد  و  HSEتواند سبب شدود کده یدك سدازمان در حدوزه عدم مدیریت تغيير مي .مختلفي مواجه نمایدهای چالش
البردن تواند به سازمان در بداهای محيط زیستي نا خواسته، مواجه شود. ارزیابي و تريين علل اثر گذار، بر پيامد یك تغيير، ميهای ناشي از کار و یا آلودگيبيماری

بده  HSEرد سطح آمادگي خود در شرایط اضطراری ممكن در اثر اجراء یك تغيير کمك کند. این مطالره با هدف ارائه الگوی مفهومي مدیریت تغييدر بدا رویكد
  اجرا در آمده است.

مطابق با منابع در دسترس، تررید  گردیدد.  HSEدر این مطالره در قدم اول مريارهای موثر بر فرآیند مدیریت تغيير بر اساس رویكرد  روش بررسی:

زیر مريار ترری  گردیدد.  51مريار و  1زیر مريار تريين شد. سپس با استفاده از نظر خبرگان مهمترین آنها انتخاب شد که در این مرحله  04مريار و 51 ابتدا
بدا اسدتفاده از  ،هداپرسشدنامه و پایایي تريين روایي پس ازگردید. برای جمع آوری نظر خبرگان از پرسشنامه ذوجي که توسط محققين تدوین شد استفاده 

جهدت تريدين روایدط مريارهدا بدا فرایندد اصدلي مددیریت تغييدر از  سدپساقدام به تريين وزن اثر بخشي و اولویت بندی مريارهدا شدد.  FAHPروش 
DEMATEL  استفاده شد. بر اساس نتایج بدست آمده اقدام به ارائه مدل تصميم برای ارزیابي و رتبه بندی تغييرات و همچندين ارائده مددل تصدميم

 شد.   برای ارزیابي اجرای تغيير

در مريارهای اصلي نشان داد که از بين مريارهای اصلي مهمترین مريار پيامددهای ناشدي از تغييدر و سدپس قابليدت FAHP نتایج حاصل از  ها:یافته

ریت تغيير، زیدر مريدار اجرایي تغيير است. کمترین اولویت مربوط به نوع تغيير است که از امتياز پایيني برخوردار است. از بين زیر مريار  موثر بر فرآیند مدی
تغيير در تجهيزات و سازماني و نيروی انساني از پایين ترین اولویت  و را یي و نوع و احتمال پيامد و بودجه و امكانات مورد نياز باالترین اولویت ميزان کارا
نشان داد که باالترین مريار اثر گذار در بين زیر مريارهای موثر بر فرآیند مددیریت تغييدر ندوع تغييدر بدا زیدر مريدار  DEMATEL. نتایج بخشرا دارد

باشد. همچنين اثر پذیر تدرین مريدار با زیر مريار درجه ایمني تغيير، ميHSE تغييرات سازماني و قابليت اجرایي با زیر مريار امكانات مورد نياز و مدیریت 
با زیر مريار آلودگي محيط زیست است. مطابق با نتایج بدست آمده مددل رتبده HSE یریت تغيير پيامد تغيير با زیر مريار نوع پيامد و مريار مدیریت در مد

 باشد:بندی و انتخاب نوع تغييرات به شرح زیر مي

𝐴𝑠𝑠𝑒𝑠𝑠 = ∑ 0.172𝑆 + 0.112𝐻 + 0.226𝐵 + 0.228𝐹 + 0.043𝑂 + 0.086𝐻𝑢 + 0.110𝑀𝑎 + 0.023𝐸𝑞 

، تغييدر در Ma، نيروی انساني الزم؛ Hu، سازمان دهي الزم؛ O، امكانات الزم؛ F، بودجه الزم؛ Bدرجه بهداشت؛  ،H، درجه ایمني؛ Sجایي که در آن؛ 
باشدد.  بردد از نرمدال مدي (5و  4باشد. قابل ذکر است که تمام پارامترهای ترری  شده دارای دو وجه )هست تجهيزات مورد نياز مي Eqمدیریت الزم و 

 های اثر گذار جهت رتبه بندی تغييرات ترری  شده از رابطه زیر استفاده گردید. ها و با توجه به شاخصکردن داده

𝑅𝑎𝑛𝑘 = ∑ 0.360𝐼 + 0.277𝐼𝑝 + 0.268𝑃 + 0.095𝐸 

عبدارت  Eعبارت اسدت از، عملكدرد تغييدر؛  Pعبارت است از، احتمال نتيجه ترری  شده از اعمال تغيير؛  Ipعبارت است از، نتيجه تغييرات؛  Iکه در آن 
 است از، الودگي محيط زیستي در اثر تغييرات. 

. نتایج بدست آمده نشان داد که که مهمترین مسئله در فرایند مدیریت تغيير ارزیابي قابليت اجرایي و ارزیابي پيامدها ناشدي از تغييدر اسدت گيري:نتيجه

ص همچنين در ارزیابي امكان سنجي ایجاد تغييرات الزم است که بررسي های کاملي صورت بگيرد تا بتوان برنامه ریدزی درسدت و کداملي را در خصدو
هدای جاد منابع الزم برای اجرای تغيير داشته باشيم. استفاده از مدل های تصميم گيری بخصوص استفاده از مدل هدایي کده روابدط دروندي بدين مريارای

 تصميم گيری را نشان مي دهد مي تواند در تشكيل مدل های مفهومي با رویكری جدید عمل نماید. 
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 و همكاران اميدواری منوچهر

 مقدمه
 یکی از مهمتریی  ندرای ا اارت رااها یر یی م ردرا 

HSE-ms و ISO-45001   مرررایییغ یر  ررریMOC) 
 Management Of Change) ن شا. اه زم ن کدوری، می

ی ا پوی  و اه  ا زم ن ی  نه صوهت فزایداه اا ن  مح ط
ح ل یر  ی هو نه هو یستدا و مجبوهررا وروا ها نر  ایر  
شیایط وفق ایدا. یقییب ً یری ار زم ری ن یرا وروا ها نر  

. (1 شرریایط ملت رر  اه حرر ل یر  رری ارر ز  ه رم یررا 
ی ا ارس ری اائم  اه ح ل یر  ری اارغ ی  و هویها  اغ

ی یی ی ا ک ها ها یواعه ایدا. ا زم نی  نتواردا فیآیدا
که اه فیآیدا یر  ی قیاه رگ یرا هایی جز؛ ر نواا ها طی 

ی ا نزهگ صد یع و نه ویژه . یکی از چ لش(2 کددا رمی
ات نه صد یع وطیر ك، نیر مه هیزا و مایییغ ای  یر  ی

مدظوه ک یش وس هات احتم لی جر ری، مر لی و زیسرغ 
مح طی ااغ. وطیات ایمدی، االمغ و مح ط زیسرتی 
اه یی ج یی و یی زم ری ممک  ااغ یی کسی ها یهایرا 
کدررا. الگررو یرر ا ملت یرری نرریاا مررایییغ ملرر طیات 
نهااشتی، ایمدی و زیسغ مح طی وجوا ااها. یی کراا  

مزای ا و ص ووا یسرتدا.  ی  ااهاا مع یب واز ای  الگو
ی  اه شیایط ث نرغ یعییر  شراه اررا و یم می ای  مال

. نیاا کدتریل (2 ایدا شیایط متر ی ها مارظی قیاه رمی
ای  وطیات الز  ااغ که ار زم ن یر  ریات کوچر  و 

 یر  ری نزه ی ها اه فیآیدا ووا یعیی  رم یا. مرایییغ

 HSEمرایییغ  ا سرتم از ر پذیی جاایی و مهم عدصیا
یر ا پ گرگ یاره اه یریی  ا سرتمااغ و یکی از قروا

 زم ده کدتیل وطریات و حرواام مری ن شرا. یر  ریات

هوش یر ا  مقریهات، و قروار   یواررا اه یجه رزات،مری
و یری نلرش  ی ، ا وت ه ار زم ریااتوهالعمل و اجیایی

 کدتیل یحغ ا ی یر  یایی ا زم ن ایی ق نی افتا. چد  

عم  رر ت  HSEیر ا یواردرا هیسرر مرری رگ یرررا، قریاه
وقرو   نره مدجری و اااه افرزایش یول اا( ها ی   وام یی
 یارا و یمچد   ع غ مسرتق م و ی یمسرتق م  حواام

. یی یر  ریا (1 حواام و نیوز شیایط اضطیاها ن شدا 
یرر ا یرر  و هویررهاه ر رریوا ارسرر ری، یجه ررزات، فیآیدررا

یاا ا زم ن، احتم ل نه وجوا آوهان وطریات جایرا نر
 االمغ، ایمدی و مح ط زیسغ ها ووایرا ااشرغ. ایر 

 کره شروا ح صرل اطم در ن یر  می رم یا کم  فیآیدا

 و ایمر  صوهت وام یی( نه ی  ا زم ن  یول اا عم   ت
 .(1،1 شوا  ارج   اعتم ا ق نل

یر ا صد یع مس از جم ه صد یعی ااغ که یکدولوژا 
یر  ریات جایا اه آن وهوا پ اا کیاه و یی هوزه شر یا 

ن شر م. ایر  مسر  ه زی ا ن  ش ب یدا اه ای  صد یع می
ابب می شوا که وطریات جایراا واها ایر   ریوه از 

یواررا صد یع  یاا که اه صوهت عرا  مرایییغ آن مری
اثیات ملیب زی اا ها ااشته ن شا. الز  نره ککری اارغ 

یر ا ایمدری و یر ، اارتوهالعملنس  ها از ورط مگری
ا زم ن نی اا س ییکی ادتی ایج ا  ی ا ایمدی اهفیایدا

 یفته ارا که نر   شاه و کمتی موها ن زرگیا و یر  ی قیاه
یر  یایی که اه یکدولوژا ایی ق افت اه یملرواری ررااها 

قر رون عرا   نری مبتدری ف زا ی اا ستم او یاً(. 4-6 
ایمدری و  مسر ئل نره موفق غ آم رزا صوهت قطع غ نه

ا ستم ی  ابب می شوا که هیس  وهوا کیاه ارا. ای  
نسر  ها از مع  هیر ا ارراازه   ریا اهجره  ق ن  غ فهم

زایش ی نرا. وصوصر غ ی ری قطعری فی  اایمدی ا ستم
نوان و یبع غ از متر  ی ی ا ک یری اه مسر یل ایمدری 
ابب شاه ااغ که ک هنیا ا ستم ی ا ف زا اه ایمدی 

 (.9-7 از ایم غ زی اا نیووهااه ن شا 
ستم ی ا مایییغ یصرم م   ریا مری ااتی اه از ا 

یوارا ای  فیصغ ها ایج ا رم یا که عوامل ی ث ی  رذاه نری 
ی  ا ستم ها مروها اهزیر نی قریاه اااه و نیر مره اا ها 
نیاا نهبوا آن ایج ا رم یا. یکی از ای  ا ستم ی  هوش 

کرره امرریوزه اه  (AHP میایبرری فیآیدررا یح  ررل ا سرر ه
-11   یا. قیاه می موها ااتی اه HSEمب حث ملت   

12.) 
 و  Jayatillekeیواط  2112اه یحق قی که اه ا ل 

Lai  ارج    یفغ، ی ک ا نه یعیی  اثیات و اهزی نی اثریات
اه فیایدای ا یر  ی شاه ااغ. نطوهیکه اهزی نی اثیات ها 

ا از مهمتریی  مرواهاا اه فیآیدا یر  ی و مرایییغ آن ه
اارسغ که اه ا وت هی ا میهومی مایییغ یر  ی ایج ا 

 (.11 شوا می

 HSEق عرره و یمکرر هان اه مب حررث  2117اه ارر ل 
ی ا یصم م   یا ها نعدوان یر  انرزاه مد ارب اه مال

میکرز  (.14 کمی ا زا و مال ار زا معیفری کیاررا 
نر  یوجره نره  (CCPSایمدی فیایدرا شر م  یی امییکر   

حس ارر غ موضررو  یر  رریات اه صررد یع شرر م  یی 
هایدم یی ها اه وصوص مایییغ یر  ی اه ایمدی فیآیدا 

یر  ریات نری  اهائه رموارا کره اه آن نره اولویرغ ندراا
 (.11  اا س ف کتوه هیس  اش هه کیاه ااغ

55/55/07تاریخ پذیرش:               11/1/00تاریخ دریافت:   
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ن یوجه نه مط لب فوق نری آن شرایم کره یحق قری نر  
یاف یع ر   الگروا مرایییغ یر  ری نیاار س فر کتوه 

اه صرد یع مرس نره اجریا اه   HSEهیس  نر  هویکریا 
آوهیم. ا وال اص ی ای  یحق ق عب هت اارغ از؛ عوامرل 

رجر   یر  ریات نر  موثی نی یصم م   ریا اه وصروص ا
یروان یر  ریات ها نر  چ سغ و چگوره مری  HSE مع  ه 

 اه ی  ا زم ن اجیا رموا. HSE کمتیی  هیس  
یدا یح  رل ا سر ه آفی(: AHPفیایدا ا س ه میایبی  

ییی  فدون یصم م   ریا چدرا   میایبی یکی از معیوف
مدظوهه ااغ که اول   ن ه یواط یوم س ال. ار عتی اه 

یدا یح  ل ا سر ه میایبری آاناا   یایا. فی 1971ایه 
. اه مدعکس کدداه هفت ه طب عری و ییکری ارسر ری اارغ

یدا یح  ل ا س ه میایبی نک ه  یا ایر  هوش آمال فی
 : (6  ن شامینه شیح زیی 

 ار وت ه یگرک ل رظی نه صوهت موها مس  ه یجزیه -

  ا س ه میایبى
 و مع  هیر  زیری و مع  هیر  ایم رغ ضریایب یع ر   -

 ی  زیده

 یقسر م نر  زوجرى مق یسر ت مر یییس ا زى ریم ل -

 اتون مجمو  نه یی اتون مق ایی

 مقر ایی یع ر   نر  عد صری رسبى ی ى وزن مح ابه -

 ریم ل زه م یییس از اطی یی متواط عد صی

 م یییس ی  ا ز  هى م زان مح ابه - 

 از طییق رسبى وزن ی ى اای   ن  ره یى وزن مح ابه -

  زیده مینوط وزن اه مع  ه یی وزن ح صل ضیب مجمو 

 .آیانه ااغ می مع  ه آن نه
 

 زوجرى مق یسر ت از یر  نر  اارتی اه زیده ره یغ اه 

  زیده و شاه نداى هی ضى اولویغ عم   ت و ی  م یییس

شرا. مهمتریی  قسرمغ فیآیدرا  ووایرا مگرل  نییی
یح  ل ا س ه میایبی، یبایل مسر  ه مروها نیهاری نره 

 یح  رل ا وت ه ا س ه میایبی می ن شا. فیآیداصوهت 

 چدرا ن  رموان مس ئل اااهه جهغ هوشى میایبی ا س ه

، 11 رظی می ن شا  موها ایااف نه یوجه ن   زیده و مع  ه
 یر  ن یرا انتراا اه هوش ای  نک ه  یا نیاا (.17، 12

 موها مسأله کدداه ن  ن که مد اب میایب اهوغ ا س ه

نه قسمغ ی ا  مینوطه مسأله و شوا فیایم مط لعه ااغ
 اه مسر  ه یراف هوش ایر  اه  ریاا. کوچکتی یجزیره

 و مع  هیر  نعا میح ه اه و   یامیح ه قیاه می ن الییی 
 مع ر ه زیری ارتلر ب صوهت اه  زییمع  هی  آن پ ی   اه

 یر ا  زیده ر ز ارته  اه و مط لعه( مع  هی ا موها نیاا

 یصرم م وظ یره یریی مهم  یرا. قیاه می   یایصم م

 و یر   زیدره اوتص صرى ف کتوهیر ى   یرا  ن، یع   
 از اارتی اه ر ر ز صوهت اه و رظی موها مع  هی ى مسأله

آرجر   از ن شرا.مى میایبى ا س ه ا وت ه مع  هی ( اه زیی
 رتر ی  پرذییش و صرحغ ر رز و نلگرى و اثی ک هایى که

 ی   زیده یأث ی یحغ یوجهى ق نل م زان نداى، نه اولویغ
 جهرغ کر فى اطالع ت لذا ااها، قیاه مع  هی ى اهزی نى و

 (.12، 16 صح ح مس  ه ن یا اه رظی  یفته شوا  اهایه
DEMATEL   از اارغ الز  اهوری هوانط : نیاا یع 

 نتوان ی  رموا ااتی اه ایگیا ا وت ه یصم م   یا ی 

 از ی فرغ. یکری ااغ ع ی هوانط مد اب ی  ا وت ه نه

 و جر مع مری ن شرا. هوش  DEMATELیر ایر  هوش
 مال یح  ل و ا وغ هوشی نیاا DEMATEL مد ابی

 مسر ئل اه .اارغ مسر ئل پ چ راه اه عوامل، ن   ع ی

ها می   DEMATEL متق نل اثیات  اجتم عی و مایییتی
 نری مرثثی عوامرل از زی اا هوش یعااا از ااتی اه ن  یوان

، 19  کریا ار زم رایی و ااته نداا و ص، مس  ه ی 
21.) 
 

 بررسیروش 
ای  یحق ق از رو  یوص یی ک هنیاا اارغ کره اه آن 

پیااوتره  HSE ن  هویکریا  MOCنه اهائه مال میهومی 
رگر ن  1شاه ااغ. میاحل ارج   ای  یحق رق اه شرکل 

اااه شاه ااغ. یم رطوه که اه شکل مگل  اارغ اه 
میح ه اول ن  ااتی اه از مد نع ملت   و اات رااها یر ا 

  ریا اه مرایییغ یر  ریات مینوطه مع  هی ا یصرم م
یعییرر   یایررا. ارراس نرر  ااررتی اه از رظرری وبی رر ن 

یی شاه و اه مرال یصرم م نعدروان مع  هی ا یر  ی، ره 
 ی ا یصم م مارظی قیاه  یفته ااغ.  زیده

اررا ریی یعیی  شراه 11ی  اه ای  یحق ق یعااا وبیه
یر ا که یم م  ااهاا حااقل ل س رس مهداای اه هشته

ن   HSE مهداای صد یع و مایییغ صدعتی و مهداای 
 1ا ل اه حوزه صد یع مس و حااقل  11ا نقه حااقل 

 ارا. صدعغ مس ها ااشته  HSEل ا نقه ک ه اه واحا ا 
اه میح ه نعا هوانط اهوری ن   مع  هی  موها اهزیر نی 
قیاه  یفغ که اه ای  وصروص یوارط وبی ر ن هوانرط 
اهوری ن   مع  هی ا یصرم م اهزیر نی شرا و اارتقالل 
مع  هی  رسبغ نه یم مروها ی ی را قریاه  یفرغ. اه ایر  

ل  یایا ی  ن  اارتی اه از آن میح ه اهوغ یصم م یگک 
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یرر ا کوجرری یگررک ل  یایرراه و م ررزان وزن مرر یییس
مع  هی  یع    شوا. اهوغ یصرم م اه ایر  یحق رق اه 

 رگ ن اااه شاه ااغ. 2شکل 
اه میح ه آوی ن  یوجه نه وزن ی ا نااغ آماه مرال 
میهومی مرایییغ یر  ری یعییر   یایراه و اه مط لعره 
موهاا، اجیایی شا.  رت ی  ای  میح ه یواط آم هه ی ا 
م  رگ   و ارحیاف مع ر ه اهائره شراه اارغ. نره مدظروه 

یحق رق از  AHPی ا کوجری ادجش پ ی یی پیاگد مه
ضررییب الیرر ا کیوربرر ا ااررتی اه شرراه ااررغ.  اه ایرر  

یع ر    27/1یحق ق م زان ضییب آلی ا کیورب ا نیانری 
شا کره رگر ن ایدراه پ یر  نروان پیاگرد مه  یحق رق 

یر ا کوجری نر  ن شرا(. یمچدر   اعتبر ه مر یییس می
ااتی اه از ضرییب ر ار ز  ها نیهاری شرا کره م رزان 

( ناارغ آمرا 1/1 کمتی از  12/1ضییب ر ا ز  ها آن 
که ن  ن کدداه ا ز  ها م یییس یر  و اعتبر ه مر یییس 

 کوجی یگک ل شاه ااغ.  
نیاا یع    وزن و حل مال یصم م مع  هی ا یعیی  

اه  AHPاز  HSE شرراه اه مررایییغ یر  رری نرر  مع رر ه 
فض ا ف زا ااتی اه شا که  اامده یر ا فر زا یعییر  

می ن شا. اه یم    2شاه اه ای  یحق ق نه شیح جاول 
پیاگد مه ی  از  ویه یر ا زنر ری فر زا اارتی اه شراه 

ثقرل میکرزا نره ح لرغ  ااغ و ااس نی اا س مرال 
 ایی زا یبرایل شراه و اه مح ارب ت واها شراه اارغ

 ارج    یفغ. Excel ط یم می مح اب ت اه مح  (.17 
نیاا اهائه مال میهومی ر  ز ااغ کره هوانرط اهورری 
ن   زییمع  هی  یعیی   یاا که نه ای  مدظروه از مرال 

 

 مراحل انجام تحقيق -1شكل 

 (1و 11و15و50)ترری  شده در تحقيق  MOC مريارها و زیر مريارهای  -1جدول 

 ترری  زیر مريار عالمت مريار ردی 

A پيامد تغيير A1 نوع اثراتي که بر شرایط سازماني؛ انساني و فني سازمان خواهد گذاشت نوع پيامد 

A2 ميزان احتمال پيامد ناشي از تغيير ترری  شده احتمال پيامد 

B کارایي B ميزان احتمال رسيدن به هدف تريين شده از تغيير ترری  شده ميزان کارایي 

C  مدیریتHSE C1 آیا تغيير ترری  شده ریسك ایمني جدیدی را به سازمان تحميل مي کند؟ درجه ایمني 

C2 آیا تغيير ترری  شده ریسك بهداشتي جدیدی را به سازمان تحميل مي کند؟ درجه بهداشتي 

C3 تحميل مي کند؟آیا تغيير ترری  شده ریسك محيط زیستي جدیدی را به سازمان  آلودگي محيط زیست 

D قابليت اجرایي D1 ميزان بودجه مورد نياز نسبت به سرمایه در گردش سازمان جهت اجرای تغيير بودجه مورد نياز 

D2 ميزان در دسترس بودن امكانات مورد نياز جهت اجرای تغيير امكانات مور نياز 

E نوع تريير E1 تغيير در چارت سازماني و عملياتي سازماني 

E2 تغيير در نيروی انساني انساني 

E3 تغيير در مدیریت واحد ها مدیریتي 

E4 تغيير در نوع و ترداد تجهيزات تجهيزاتي 
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 ایمتل نیاا یع    اثی  ذاها و اثی پذییا ااتی اه شا. 

     چه ه اه ایمتل هوش: ایمتل هی ضی مال ا وت ه

 (:21، 24  می شوا اجیا زیی شیح نه
 𝑛 × 𝑛   م رر رگ    مرر یییس :اول  رر :A هوش اه

DEMATEL  یصرم م   رریا نرری پ یره مق یسرره زوجرری
. متر ری می ن شاقض وت ک هشد ا ن  که نی اا سااغ، 

H  ک هشد ارر ری یسررتدا کرره رظییرر ا ورروا ها اهائرره
یعااا مع  هی یی ااغ کره اه رظری  یفتره  nایدا و می

یر ا زوجری ازاروا می شوا. نریاا یکم رل مر یییس
 وره اا که اطیی   نه  ک هشد ا ن م یییس رظی ادجی 

مع  هیر  یگرک ل ن و اتون ی ا ایر  مر یییس ها یمر 
از ک هشد ا ن وواارته  ایدا( نه ک ه  یفته می شوا.می

 jها رسربغ نره فر کتوه  iمی شوا ی  اهجه ی ث ی فر کتوه 
کره از اروا  jو  iرگ ن ایدا. مق یسه او نره او ع مرل 

𝑏ijنره صروهت  و ک هشد س ارج   می   یا
k  ه رگر ن ااا

اوتصر ص نره وروا ها  1یر   1شوا کره امت ر زا از می
ارتون   nارطی و   nکره  A. م یییس م ر رگ   ایامی

 1ااها، ازم  رگ   امت  زات ک هشد ا ن ن  یوجه نه هانطه 
 مح ابه می شوا:

1) 

 𝑎𝑖𝑗 =
1

𝐻
∑ 𝑏𝑖𝑗

𝑘𝐻
𝐾=1    

 

او : مح ابه م یییس اول ه هانطه مستق م ریمر ل     

، A رگ   مر یییس  رااامره نر  اارتی اه از م: اه Dشاه 

𝐷م یییس اول ه هانطه مسرتق م ریمر ل ار زا شراه  =

[𝑑𝑖𝑗]
𝑛×𝑛

 آیا:نه ااغ می 1و  2از هوانط  

 
2) 

𝑠 =

(𝑚𝑎𝑥1≪𝑖≪𝑛 ∑ 𝑎𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1  , 𝑚𝑎𝑥1≪𝑗≪𝑛 ∑ 𝑎𝑖𝑗

𝑛
𝑗=1 )   

 
1 )𝐷 =

𝐴

𝑆
     

 
 او  : مح ابه م یییس هانطه ک ی    

هانطره مسرتق م  Dیوان ریم ل ار زا شراه مر یییس 
ر م اه مری شروا،  m–که ی ث ی ی ی مستق م  𝐷mاول ه، 

 
 درخت تصميم -2 شكل

 

 (50) امتيازدهي مقایسات زوجي -2جدول 

 دامنه فازی مقدار عددی درجه ارجحيت در مقایسه زوجي

 (4،4،5) 5 ترجيحاً مساوی
 (1/5،5،4) 1 ترجيحاً مساوی تا متوسط

 (5،1/5،1) 0 ترجيحاً متوسط
 (0، 1/5،1) 0 ترجيحاً متوسط تا قوی

 (0،0،1) 1 ترجيحاً قوی
 (1،1،9) 1 قوی تا خيلي قویترجيحاً 

 (1،9،0) 9 ترجيحاً خيلي قوی
 (9،0،1/0) 0 ترجيحاً خيلي قوی تا بي نهایت قوی

 (1/0،7،7) 7 ترجيحاً بي نهایت قوی
 در صورت اهميت تقارن از مركوس اعداد فوق استفاده شود.
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ااتی اه می شروا. اهیبر ط  mنیاا رگ ن ااان اثی طولی 
ک ی ی ی مستق م و مستق م ن  اارتی اه از جمرع ندراا 

D + 𝐷2 + 𝐷3 + ⋯ + 𝐷m   نه ااغ مری آیرا. فری
اارغ، کره نره  𝐷mمی شوا که ایمتل اصر ی نیانری نر  

م یییس صیی یمگیا ووایا نوا و هانطره ک ری مر یییس 
T = D + 𝐷2 + 𝐷3 + ⋯ + 𝐷m  نه اارغ  4از هانطه

 آیا:می
4 ) 

𝑇 = lim
𝑛→∞

( D + 𝐷2 + 𝐷3 + ⋯ + 𝐷m) =

D(1 − D)−1  ...  
r و c  نه مدزله نیااهی ا𝑛 × یعیی  می شروا کره  1

 Tح صل جمع های  ی  و اتون ی ا م یییس، اهیبر ط 
 ایدا:رگ ن می 6و  1ها رگ ن می ایا، هوانط 

1) 
𝑐 = [𝑐𝑖]1×𝑛 = (∑ 𝑡𝑖𝑗

𝑛
𝑗=1 )1×𝑛 ز 

 
6) 

𝑟 = [𝑟𝑖]𝑛×1 = (∑ 𝑡𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1 )𝑛×1 ز 

 
𝑟𝑖ن شا، ح صرل جمرع   j=i ر که زم + 𝑐𝑖   شر و )
که مجمو  آثر ه اااه شراه و هار اه ها از طییرق  ااغ

𝑟𝑖 نره عبر هت ایگری   مری ایرا.رگ ن  iف کتوه  + 𝑐𝑖 ) 
اهجه ایم تی  مجمرو  آثر ه اااه شراه و هار اه( کره 

ن زا می کدرا ها رگر ن مری ایرا.  ،اه ا ستم iف کتوه 
𝑟𝑖عالوه نی ای    − 𝑐𝑖 )اص ی که فر کتوه  ی ث یi  کرل اه

𝑟𝑖 ایا. ا ی ا ستم می  ذاها ها رگ ن می − 𝑐𝑖 مثبغ )
و ا ری  اثری  رذاه( ایج ا کدداه اصر ی  iن شا، اثی ف کتوه

 𝑟𝑖 − 𝑐𝑖 مدیی ن شا، ف کتوه )i  اثی پرذیی(   یراه اص ی 
 ااغ.

    چه ه : یدظ م آارت ره و یه ره رقگره هوانرط اثری 
  ذاها

نرر   مع  هیرر ا نرره مدظرروه یوضرر ح ارر وت ه اهیبرر ط 
، الز  اارغ ای  یحق ق یعیی  شاه ااغکه اه  یصم م

ررر چ ز اه  از هوانررطآارت ره اا یدظرر م شرروا یر  نیورری 
شررورا. یدهرر  ف کتوهیرر یی کرره اهزش   یعییرر iمرر یییس 
یی ااغ، ن یا ارتل ب و اه رقگره اثری ی  نزهگآات ره آن

 .(21 ی  رم یش اااه شورا اهیب ط
ن  یوجه نه رت ی  نااغ آماه مع  هی ا یعییر  شراه 
اه او  یوه مع  هی ا اثری  رذاه و مع  هیر ا اثری پرذیی 

تدا یقس م می  یاا. مع  هی ا اثی  ذاه مع  هی یی یسر

 ذاها. اه که می یوارا نی فیآیدا مایییغ یر  ی ی ث ی می
وصوص مع  هی ا اثی پذیی مع  هی یی یستدا که اه اثی 
اجیاا یر  ی اه ا زم ن یحغ ی ث ی قریاه  یفتره و هوررا 
آره  یر  ی می پذییا. ن  یوجه نه ای  رت ی  مال میهومی 

 شوا.   مایییغ یر  ی یگک ل می
نه مدظوه اهائه مال یصم م ن  یوجه نه رت ی  ح صل از 

مع  هی ا یصم م اه او  ریوه اثری  DEMATEL نلش 
 ذاه و اثی پذیی طبقره ندراا شراه و نر  اار س  رتر ی  

و ریم ل کریان اااه یر ا یری  FAHP ح صل از نلش 
 یوه ن  ااتی اه از قض ه حا میکزا اقراا  نره او مرال 

و هیبه نداا اقراام ت یعییر  یصم م اه او ف ز اهزی نی 
شاه و مال یصم م نیاا اجیا رمروان یر  ریات یعییر  

 (.26  شاه، می رم ی م
 

 هایافته
اه میح ه اول رت ی  ح صل از حل م یییس مع  هیر ا 

رگ ن اااه شاه ااغ. یم رطوه که اه  1اص ی اه جاول 
جاول مگل  ااغ از ن   مع  هی ا اصر ی مهمتریی  

 مع  ه پ  مای ا ر شی از یر  ی یع     یایاه ااغ. 
اه وصوص زیری مع  هیر  اه ییمع ر ه نصروهت مجرزا 

رگر ن اااه شراه  4ل ارج    یفغ که رت ی  آن اه جاو
ااغ. ن  یوجه نه وزن اری شر وه یری مع ر ه مری یروان 
چد   ااتدب ط می شوا که مع  ه پ  ما یر  ی و اراس 

از ایم رغ ن گرتیا نیوروهااه  HSE ک هایی و مایییغ 
مرری ن شررا و ق ن  ررغ اجیایرری و رررو  یر  رری از کمترریی  

 اولویغ نیووهااه ااغ.
م زان کر هایی و  رت ی  نلش زیی مع  هی  رگ ن ااا که

رو  و احتم ل پ  مرا و نواجره و امک رر ت مروها ر ر ز از 
ن الییی  اولویغ نیوروهااه اارغ. یر  ری اه یجه رزات و 
ا زم ری و ر یوا ارس ری از پ ی   ییی  اولویغ نیووهااه 

 ااغ. 
نیاا یع ر   هوانرط اهورری  DEMATELرت ی  نلش

مال میهومی مع  هی  ن  فیایدا مایییغ یر  ی نیاا اهائه 
یحق ق رگ ن ااا که ن الییی  مع  ه اثی  ذاه اه ن   زیری 
مع  هی ا موثی نی فیآیدا مایییغ یر  ی رو  یر  ی ن  زیی 
مع  ه یر  یات ا زم ری و ق ن  غ اجیایری نر  زیری مع ر ه 

ن  زیی مع ر ه اهجره  HSE امک ر ت موها ر  ز و مایییغ 
ییی  مع  ه اه  ایمدی یر  ی، می ن شا. یمچد   اثی پذیی

مایییغ یر  ی پ  ما یر  ی نر  زیری مع ر ه ررو  پ  مرا و 
ن  زیی مع  ه آلوا ی مح ط زیسرغ HSE مع  ه مایییغ 
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 1ااغ. رت ی  ح صل از ایر  نلرش یحق رق اه جراول 
 رگ ن اااه شاه ااغ. 

و  FAHPن  یوجره نره رتر ی  ناارغ آمراه از نلرش 
DEMATEL  1مال میهومی مایییغ یر  ی اه شرکل 

 رگ ن اااه شاه ااغ. 

یم رطوه که اه شکل مگرل  اارغ نعرا از یعییر  

یر  یات الز  نریاا ار زم ن مینوطره اقراا  نره امکر ن 
ادجی اجیایی، یر  یات کیاه و ن  مع  هیر ا اثری  رذاه 
یع  یات ها اولویغ نداا می رم ی م. یر  یات ن  اولویرغ 

ن  ااتی اه از مع  هی ا یصم م اثری پرذیی اهزیر نی  ن ال ها
رمواه ی  نی اا س رت ی  آن اه وصروص اجریاا یر  ری، 

 یصم م مد اب  یفته شوا. 

 FAHP نتایج حاصل از وزن مريارها بر اساس مدل  -3جدول 

 وزن مريار ردی 

 004/4 تغييرپيامد  5
 514/4 کارایي 1
 HSE 500/4مدیریت  0

 141/4 قابليت اجرایي 0
 515/4 نوع تغيير 1
 5 جمع کل 

 

 FAHP  نتایج حاصل از وزن زیر مريارها بر اساس مدل  -4جدول 

 وزن نهایي زیر مريار مريار ردی 

 571/4 نوع پيامد 004/4 پيامد تغيير 5
 514/4 احتمال پيامد

 501/4 ميزان کارایي 501/4 کارایي 1
 404/4 درجه ایمني HSE 500/4مدیریت  0

 411/4 درجه بهداشتي
 415/4 آلودگي محيط زیست

 541/4 بودجه مورد نياز 155/4 قابليت اجرایي 0
 541/4 امكانات مور نياز

 41/4 سازماني 515/4 نوع تغيير 1
 40/4 نيروی انساني
 415/4 مدیریتي
 45/4 تجهيزاتي

 5  5 جمع کل 

 الگوی روابط علي مريارهای اصلي -5جدول 

 جنس مريار D R D+R D-R مريار مختصات دکارتي ماتریس

1C اثر پذیر -104/5 110/0 741/1 011/5 نوع پيامد 

2C اثر پذیر 100/5- 110/0 711/1 951/5 احتمال پيامد 

3C اثر پذیر 000/4- 011/0 541/1 110/5 ميزان کارایي 

4C اثر گذار 10/5 151/0 100/5 490/0 درجه ایمني 

5C اثر گذار 107/4 110/0 045/1 110/0 درجه بهداشتي 

6C اثر پذیر -01/5 150/0 700/1 100/5 آلودگي محيط زیست 

7C اثر گذار 107/5 110/0 111/5 745/1 بودجه مورد نياز 

8C اثر گذار 191/5 971/0 151/5 500/0 امكانات مور نياز 

9C اثر گذار 501/1 014/0 510/5 171/0 سازماني 

10C اثر گذار 919/4 177/0 001/5 150/1 انساني 

11C اثر گذار 501/5 900/0 011/5 010/1 مدیریتي 

12C اثر گذار 114/4 900/0 110/5 500/1 تجهيزاتي 
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 و همكاران اميدواری منوچهر

رت ی  ح صل از ااته نداا و ریم ل کریان اااه یر ا 
رگر ن اااه  6مینوط نه مع  هی ا اثری  رذاه اه جراول 

 شاه ااغ. 
یر ، کریان اااه ن  یوجه نه رت ی  نااغ آماه از ریم ل

مال یصم م اولویغ ارتل ب یر  یات یعییر  شراه، نره 
 ن شا.شیح زیی می

𝐴𝑠𝑠𝑒𝑠𝑠 = ∑ 0.172𝑆 + 0.112𝐻 + 0.226𝐵 + 0.228𝐹 +

0.043𝑂 + 0.086𝐻𝑢+).110𝑀𝑎 + 0.023𝐸𝑞مش 
نر الیی ن شرا  Assessل  ااغ که ییچقاه عراا مگ

 یر  ی یعیی  شاه از اولویغ ن الییا اه اجریا  نیوروهااه

 ااغ.
رت ی  ح صرل از ریمر ل کریان اااه یر ا مینروط نره 

 رگ ن اااه شاه ااغ.   7مع  هی ا اثی پذیی اه جاول 
یر  ن  یوجه نه رت ی  نااغ آماه از ریمر ل کریان اااه

یصم م اولویغ اجریاا یر  ریات یعییر  شراه نره مال 
 ن شا.شیح زیی می

𝑅𝑎𝑛𝑘 = ∑ 0.360𝐼 + 0.277𝐼𝑝 + 0.268𝑃 + 0.095𝐸مش 
ن الیی ن شا از  RANKل  ااغ که ییچقاه عاا مگ

 ااغ.  اولویغ اجیایی کمتیا نیووهااه
 

 
 مدل مفهومي مدیریت تغيير -3شكل 

 

 نتایج وزن نرمال شده مريارهای اثر گذار بر فرایند تغيير -6جدول 

 وزن نرمال شده وزن نماد مريار ردی 

 S 404/4 591/4 درجه ایمني 5
 H 411/4 551/4 درجه بهداشتي 1
 B 541/4 111/4 بودجه مورد نياز 0
 F 541/4 110/4 امكانات مور نياز 0
 O 41/4 400/4 سازماني 1
 Hu 40/4 401/4 انساني 1
 Ma 415/4 554/4 مدیریتي 9
 Eq 45/4 410/4 تجهيزاتي 0
 5 010/4  جمع 

 

 نتایج وزن نرمال شده مريارهای اثر پذیر بر فرایند تغيير -7جدول 

 وزن نرمال شده وزن نماد مريار ردی 

 I 571/4 014/4 نوع پيامد 5
 Ip 514/4 199/4 احتمال پيامد 1
 P 501/4 110/4 ميزان کارایي 0
 E 415/4 471/4 آلودگي محيط زیست 0
 5 44105  جمع 
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 بحث
رت ی  نااغ آماه رگ ن ااا که که مهمتریی  مسر  ه 
اه فیآیدررا مررایییغ یر  رری اهزیرر نی ق ن  ررغ اجیایرری و 
اهزی نی پ  مای ا ر شی از یر  ی ااغ کره الز  اارغ اه 
فیآیدا یر  ی ررو  پ  مرای  و احتمر ل آرهر  ها مگرل  

 2117رم ی م. ای  رت ی  نر  رتر ی  اهائره شراه اه ار ل 
ری ااها نطوهیکه ایگ ن اه مق له یملواGebreck یواط 

ووا نره ایم رغ پ  مرای ا ایمدری اه مرایییغ یر  ری 
. رت ی  نااغ آماه از ای  یحق ق نر  (21 پیااوته ااغ 

اه یحق ق ووا اهائه  2111اه ا ل  reniersرت یجی که 
ااا مگ نه نواه و اه یی او یحق ق ی ک ا نی ایجر ا یر  

پ  مرای ا ایمدری ا وت ه مایییتی مد اب نیاا کدتیل 
ارا. اه یحق ق ح ضی ا وت ه اهائه ر شی از یر  یات کیاه

شاه فقط هوا پ هامتیی ا موثی اه مایییغ یر  ی رمری 
ن شا ن که یی او جدبه اثی  ذاها و اثی پذییا ها مرارظی 

ی ا روآوها ای  یحق ق رسربغ که از جدبه ایاقیاه می
  .(22  شوانه یحق ق ت مگ نه ووا محسوب می

یم رطوه که اه رت ی  مگل  ااغ نر الییی  ضرییب 
ی ا ایج ا شاه اه اثری یر  ری و ایم غ متع ق نه هیس 
ن شا که ن  ن کدداه ای  مس  ه ق ن  غ اجیایی یر  ی می

ااغ که یر  یات اه یی ا زم ری می یوارا اربب ایجر ا 
ی یی اه ا زم ن شوا که اه صوهت عرا  کدتریل هیس 
یوارا ا زم ن ها ن  ی  چ لش هونیو رم یا. لذا اه آره  می

مایییغ یر  ی اهزی نی و کدتیل پ  مای  از ایم غ ن الیی 
نیووهااه ااغ. ای  مسر  ه اه مق لره اا کره شرم یی و 

اه (. 27 یمک هان اهائه رمواه ارا ر ز اش هه شراه اارغ 
اهائره   2112اه ا ل  Gerbecو  Levovnikاا که مق له

اه کل فیایدرای  اشر هه رمواررا MOCرموارا نه ی ی ق 
ولی اه آن رحوه اهزی نی اثیات و عم کیا  مایییغ یر  ی 
موها نیهای قیاه رگیفته. مهمتیی  وجه یم یز ای  مق له 

غ که اه مق له ح ضی نه اهزی نی ن  مق له ح ضی اه ای  اا
عم کیا ا سرتمه  اه مرایییغ یر  ری پیااوتره کره اه 

اه (. 22 مط لعر ت قب ری مرا رظرری قریاه رگیفتره ااررغ 
ارج   ااا اش هه نه  2117اه ا ل  Gerbecاا که مط لعه

مایییغ یر  ی ن  هویکیا ایمدی اه فیآیدرای ا صردعتی 
یر  ری اه رموا ایگ ن نه اطح ندراا فیآیدرا مرایییغ 

اطوح ملت   ار زم ن کریاه ولری اه آن مرالی نریاا 
 (.29 اهزی نی فیآیدا مایییغ یر  ی اهائه ردمواه ااغ 

  
 گیرینتیجه

اه اهزی نی امک ن ادجی ایج ا یر  یات الز  ااغ کره 
ی ا ک م ی صوهت نگ یا ی  نتروان نیر مره هیرزا نیهای

نریاا اهاغ و ک م ی ها اه وصروص ایجر ا مدر نع الز  
اجیاا یر  ی ااشته ن ش م. ااتی اه از مال ی ا یصرم م 

ی یی کره هوانرط اهورری   یا نلصوص ااتی اه از مال
یوارا اه ایا می  یا ها رگ ن مین   مع  هی ا یصم م

ی ا میهومی ن  هویکیا جایا عمل رم یرا. یگک ل مال
نطوهیکه اه ای  هویکیا یم عوامل اثی  ذاه و یم عوامل 

یی ها رسبغ نه فیآیدا اص ی یعییر  شراه یع ر   اثی پذ
کدا. ااتی اه از هوش ی ا وبیه محوه ای  ق ن  غ ها می

رااشته و فقط هوا عوامل موثی نی ا وت ه مس  ه عمرل 
 یوارا اهزی نی اق قی ها ااشته ن شا.کدا که رمیمی
 

 تقدیر و تشکر
محقق   نی وروا واجرب مری ااردرا کره از مرایییغ 

چگمه که امکر ن ارجر   ایر  یحق رق ها صد یع مس ای
 و قاهااری رم یدا. فیایم رموارا یگکی
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