1395/04/08 : تاسیخ دسیافت
1396/07/12 :تاسیخ پزیشش

پژيَصَای مذیشیت ػمًمی
1397  تُاس،  ضماسٌ سی ي وُم، سال یاصدَم
91-112 ٍصفح

Providing a Fuzzy Expert System for Human
Resources Strategy Formulation
*Mehdi Afkhami Ardakani1, Majid Alimohammadi Ardakani2
.

1-Faculty member of RIPI. Email:Afkhamim@ripi.ir. (Corresponding Author)
2-Faculty member of Ardakan university
Received: 28/06/2016; Accepted: 04/10/2017

Abstract
Human resources are a key source of sustainable competitive advantage and are
considered as one of the main factors for the success of organizations.
Therefore, effective management of human resources has become one of the
most important issues facing organizations to achieve organizational goals.
Given the strategic importance of human resources, adopt appropriate strategies
to manage these resources, is the main concern of senior managers. In this study
with the configurational approach, a model based on Fuzzy Inference Systems
(FIS) is provided for formulation of human resources strategy. Based on Dyer
and Holder model inputs include contribution, composition, competence and
commitment. Based on Bamberger and Meshoulam model outputs includes
paternalistic, secondary, free-agent and commitment strategies. The system was
designed, in RIPI was used and the results indicate that the system is valid.
Introduction
Human resources management can and should play a strategic and key role in
the design and implementation of organizational transformation and transfer
strategies. Although literature related to HR strategy is rich, it lacks operational
and functional models for proposing strategies that are appropriate to job
clusters. The present study tries to provide a fuzzy logic quantitative model for
developing a suitable human resources strategy. Due to the diversity and variety
of variables, we try to design and test the model in the form of an expert system.
Case study
In order to implement and test the expert system provided with empirical
evidence, a study was conducted at the Research Institute of Petroleum Industry
(RIPI). For this purpose, after designing a questionnaire, two homogeneous job
clusters were selected to measure the desired job objectives.
Materials and Methods
The purpose of this research is applied and, in terms of data collection, is a kind
of analytical-descriptive research. In order to design a fuzzy expert system for
choosing a human resources management strategy, while conducting library
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studies, interviewing experts, in the second phase, a few methods were used and
its strategy was a case study with the aim of testing the expert system. The
statistical population of the research is the academic and organizational experts
of human resources management and experts in the field of strategic human
resource management. Sampling method in this research is a snowball type. In
the case study, in order to test the designed model, information on the jobs of
the research institute of the oil industry has been studied.
In order to design a fuzzy expert system, the present study uses MATLAB
software using the graphical user interface features and its fuzzy logic toolbox.
We have tried to design a system that is user friendly with the user's graphical
interface and can improve the flexibility and performance of the system by
using the fuzzy logic toolbox. The design of the fuzzy expert system consists of
the following five stages: design - Fuzzy inputs and outputs - Formulation of
inference rules - defuzzy - test of model. The knowledge of determining the
inputs and outputs of the system as well as the rules of deduction from the
literature is obtained through library study and a survey of experts. To fuzzy,
the triangular function and for the fuzzy inference, the mamdani method has
been used.
Discussion and Results
Developing a human resources strategy tailored to any occupation or job cluster
in organizations is one of the important factors in the success of organizations.
In general, different models and theories have been presented with different
approaches for the formulation of human resource strategies.
One of these models is the strategic reference points (SRP) that are very good in
today's organizations. Since most models lack a quantitative and mathematical
framework for strategy formulation.
In this paper, we tried to present a model whit configurational perspective,
which will show the impact of organizational goals and objectives on
occupations in a comprehensive way on choosing a type of human resource
strategy.
On the other hand, using fuzzy logic, this model is presented as an expert
system to provide a tool for organizations that are simple and practical to
determine their human resources strategy. Such a system is even applicable for
identifying a strategy for any job.
Key Words: Human Resource Strategy, the strategic reference points, Fuzzy
Inference System
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اسائٍ یک سيستم خثشٌ فاصی خُت تذيیه استشاتژی مىاتغ اوساوی





چکيذٌ
ويشيی اوساوی یک ساصمان ،مىثؼی كليذی تشای كسة مضیت سقاتتی پایذاس ي یکی اص ػًامل اصلی
مًفقيت ساصمانَا ،تٍ حساب می آیذ .اص ایه سي ،مذیشیت اثشتخص مىاتغ اوساوی تٍ یکی اص مُمتشیه
مسائل پيص سيی ساصمانَا تشای ويل تٍ اَذاف ساصماوی تثذیل ضذٌ است .تا تًخٍ تٍ اَميت استشاتژیک
مىاتغ اوساوی ،اتخار استشاتژیَایی مىاسة تشای مذیشیت ایه مىاتغ ،دغذغٍ اصلی مذیشان اسضذ ساصمانَا
محسًب میضًد .دسایه تحقيق تا اتخار سيیکشد قًاسٌای ،مذلی مثتىی تش سيستم َای استىتاج فاصی خُت
تذيیه استشاتژی مىاتغ اوساوی اسائٍ ضذٌ است .يسيدی َای سيستم مثتىی تش اَذاف استشاتژیک مذل دیش ي
ًَلذس ( )1988ضامل ایفای وقص ،تشكية ،ضایستگی ي تؼُذ می تاضذ .خشيخی َای سيستم مثتىی تشمذل
تامثشگش ي مطًلم ( )2005ضامل چُاس استشاتژی پذساوٍ ،ثاوًیٍ ،پيماوکاساوٍ ي متؼُذاوٍ تذيیه ضذٌ است.
سيستم طشاحی ضذٌ دس پژيَطگاٌ صىؼت وفت مًسد استفادٌ قشاس گشفت ي وتایح تياوگش ایه مطلة است
كٍ سيستم طشاحی ضذٌ داسای اػتثاس خًتی میتاضذ.
واژههای كليدی :استشاتژی مىاتغ اوساوی ،مذل وقاط مشخغ استشاتژیک ،سيستم استىتاج فاصی

مقذمٍ
هٌبثغ اًؼبًي هيتَاًذ ٍ ثبيذ ًمؾ اػتشاتظيه ٍ وليذي دس عشاحي ٍ اخشاي
اػتشاتظيّبي تحَل ٍ اًتمبل ػبصهبًي ايفب وٌذ .ثخؾ هٌبثغ اًؼبًي هيتَاًذ ثِ ؿٌبػبيي ٍ
تدضيِ ٍ تحليل هؼبئل هشثَط ثِ وبسوٌبى ووه وٌذ ٍ آى دػتِ اص هؼبئل هشثَط ثِ
وبسوٌبى سا وِ ًمـي لبثل تَخِ دس هَفميت اػتشاتظي ػبصهبى داسًذ هـخق ٍ ثشخؼتِ
ػبصد (.)Armstrong, 2011
ًَ يؼٌذُ هؼئَل -ػضَ ّيبت ػلوي پظٍّـگبُ كٌؼت ًفت ،تْشاىAfkhamim@ripi.ir
 اػتبديبس داًـگبُ اسدوبى
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اص ديذگبُ آلشيچ ،اػتشاتظي هٌبثغ اًؼبًي ًَػي ًتيدِ اػت يؼٌي دػتَسالؼولي ثشاي
ػيؼتن هٌبثغ اًؼبًي اػت وِ دس آى سػبلت ،چـناًذاص ٍ اٍلَيتّبي ٍاحذ ٍظيفِاي هٌبثغ
اًؼبًي هـخق هيؿَد ( .)Bamberger & Mesoulam, 2005ثب ايي تؼشيف اٍال ثبيذ
ّوِ تَخِ ثِ ػيؼتن هٌبثغ اًؼبًي ٍ ًِ ثِ ٍظيفِ هٌبثغ اًؼبًي هؼغَف ؿَد ،ثبًيب ثبيذ ثيي
اػتشاتظي هٌبثغ اًؼبًي وِ تذٍيي هيؿَد ٍ ادػبي تشػين آيٌذُ سا داسد ٍ اػتشاتظي هٌبثغ
اًؼبًي وِ ثذٍى دػتَسالؼول هذٍى ٍ ثش اػبع سٍيِّبي گزؿتِ ٍ خبسي ثذاى ػول
هيؿَد ،فشق لبئل ؿذ (.)Arabi & Moreei, 2003
ّشچٌذ ادثيبت هشتجظ ثب اػتشاتظي هٌبثغ اًؼبًي ،ادثيبتي غٌي اػت ،اهب فبلذ هذلّبي
ػوليبتي ٍ وبسثشدي ثشاي پيـٌْبد اػتشاتظيّبي هتٌبػت ثب خَؿِّبي ؿغلي هي ثبؿذ.
يىي اص داليل آى لغؼب ثحث پيچيذگي تذٍيي اػتشاتظي اػت ٍ ايي پيچيذگي خَد اص يه
عشف صائيذُ تؼذاد هتغيشّبي تأثيش گزاس ثش ًَع اػتشاتظي ٍ اص عشفي ديگش حبكل هبّيت ايي
هتغيشّب اػت .ثيـتشِ ايي هتغيشّب والهي ّؼتٌذ ٍ هتغيشّبي والهي ثش خالف هتغيشّبي
ووّي غيشدليك ٍ هجْن هي ثبؿٌذ.
هثال دس گًَِ ؿٌبػي اكلي اػتشاتظي هٌبثغ اًؼبًي اگش اّذاف ػبصهبى تؼْذ سا ثِ هيضاى
"ثبال" يب "صيبد" دًجبل ًوبيذ ثبيذ اػتشاتظي هتؼْذاًِ سا اتخبر ًوَد .اهب ًىتِاي وِ دس
ستجِثٌذي هميبعّبي ايي چٌيٌي ٍخَد داسد اى اػت وِ اكغالحبتي ًظيش ثبال ،صيبد،
تبحذي ،هخبلف ٍ  ...اثْبم داسًذ .چٌيي اثْبهي ًبؿي اص ويفي ٍ رٌّي ثَدى آًْبػت.
اكغالحبتي وِ دس صثبى سٍصهشُ هَسد اػتفبدُ لشاس هيگيشًذ ٍ ثب ٍخَد آًىِ اص دلت ػذدي
ثشخَسداس ًيؼتٌذ اهب دس ثشلشاسي استجبط ثيي اًؼبىّب ٍ اًتمبل هفبّين ثيي آًْب وبهال اثشثخؾ
ّؼتٌذ .ثىبسگيشي هٌغك فبصي اهىبى تحليل ووّي چٌيي هتغيشّبي هجْن ٍ فبلذ دلت ووّي
الصم سا هيؼش هي ػبصد .لزا ّذف اكلي ايي پظٍّؾ عشاحي هذلي هجتٌي ثش ػيؼتن اػتٌتبج
فبصي 1خْت تذٍيي اػتشاتظيّبي هٌبثغ اًؼبًي هتٌبػت ثب ػبصهبى هيثبؿذ .تئَسي
هدوَػِ ّبي فبصي گبهي ثشاي ًضديه ؿذى ثيي لغؼيت دس هؼبئل والػيه سيبضيبت ٍ
ػذم لغؼيت فشاگيش دس خْبى ٍالغ اػت .ايي ًضديىي دس ًتيدِ توبيل ثي حذ ٍ حلش ثـش
ثشاي دسن ثْتش فشآيٌذّبي فىشي ٍ ؿٌبختي اػت.

)1- Fuzzy Inference System (FIS
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ثب تَخِ ثِ هجبحث فَق پظٍّؾ حبضش ػؼي داسد تب هذلي ووّي ثشهجٌبي هٌغك فبصي
خْت تذٍيي اػتشاتظي هٌبثغ اًؼبًي هٌبػت اسائِ ًوبيذ .ثب تَخِ ثِ تؼذد ٍ تٌَع هتغيشّب
ػؼي ثش آى اػت تب هذل دس لبلت ػيؼٌن خجشُ عشاحي ٍ آصهَى ؿذ.
ادتيات تحقيق
اػبػبً ػلن هٌبثغ اًؼبًي اػتشاتظيه دس اٍاخش دِّ  70هغشح ؿذ .هذلّبي اٍليِ عشاحي
هٌبثغ اًؼبًي اػتشاتظيه دس اٍاػظ دِّ  80هغشح گشديذًذ .پغ اص آى دس ػبل 1990
هذل ّبي ديگشي ًيض ثش هجٌبي دٍ ػٌلش ًَع وٌتشل ٍ ًَع ثبصاس وبس هغشح ؿذ .دس هذل ّبي
هجتٌي ثش وٌتشل ايي ثبٍس ٍخَد داسد وِ اػتشاتظي هٌبثغ اًؼبًي ثشپبيِ هدوَػِاي اص
ػيبػتّب ٍ سٍؽّبي ػولي هٌبثغ اًؼبًي عَسي عشاحي هيؿًَذ وِ ًگشؽّب ٍ سفتبسّبي
وبسوٌبى لبثل وٌتشل ثبؿذ ٍ ثتَاى ثِ آًْب خْت داد .دس هذلّبي هجتٌي ثش هٌبثغ ايي ثبٍس
ٍخَد داسد وِ هدوَػِ اي اص سفتبسّبً ،گشؽّب ٍ سٍاثظ وبسوٌبى هيتَاًٌذ دس اخشاي
اػتشاتظي ًمـي هْن ايفب وٌٌذ .ثغَسولي ايي هدوَػِ سفتبسي ٍ ًگشؽّب ٍ سٍاثظ هي تَاًٌذ
ظشفيت ّبي ًبدس ٍ اسصؿوٌذ ٍ غيشلبثل خبيگضيي ايدبد ًوبيٌذ وِ غيش لبثل تمليذ ٍ ًؼخِ
ثشداسي اػت ٍ اص ايي سٍ ثشاي ػبصهبى ايدبد وٌٌذُ هضيت سلبثتي اػت ( & Bamberger
 .)Mesoulan, 2005ػشاًدبم دس ػبل 2000ثبهجشگش ٍ هـَلن الذام ثِ تلفيك هذل هجتٌي
ثش وٌتشل ٍ هذل هجتٌي ثش هٌبثغ وشدًذ .ايي هذل اص آى خْت ثب هَفميت هَاخِ ؿذ وِ
ثِعَس ّوضهبى توشوض ٍ تَػؼِ سا تحت پَؿؾ لشاس هيداد (.)Arabi & Fayazi, 2008
ثِ عَس ولي سٍؽ هـخلي ثشاي تذٍيي اػتشاتظي هٌبثغ اًؼبًي ٍخَد ًذاسد ٍ ثبيذ ثب
تَخِ ثِ ؿ شايظ ّش ػبصهبى ،ثشاي آى اػتشاتظي سا عشاحي وشد؛ ثِػجبست ديگش ،تذٍيي
اػتشاتظي هؼتلضم دس ًظش گشفتي ؿشايظ ثَدُ ٍ ثبيذ اص هذلّبي هختلف تلفيمي اػتفبدُ
ًوَد تب ثتَاى ثِ ًتيدِ ايذُآل دػت يبفت .ثِ عَس ولي هيتَاى اًَاع اػتشاتظيّب سا ثِ دٍ
ًَع ولي تمؼين وشد وِ دس خذٍل  1هضايب ٍ هؼبيت آى تَضيح دادُ ؿذُ اػت.
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خذيل  :1مقایسٍ دي وًع كلی استشاتژی ()Bamberger & Mesoulam,2005
اوًاع مذلَا

ػقالیی

طثيؼی(فضایىذٌ)

مضایا

آػبىتش ٍ ػشيغتش ثِ ًتيدِ هيسػذ،
صًديشُاي ّؼتٌذ
ٍ ّوبٌّگيّبي ػوَدي ثشلشاس
هيؿًَذ

هتغيشّبي ػيٌي ثيـتشي ٍخَد داسد
ٍالؼيتگشا ّؼتٌذ
ثَهي ؿذُ اًذ دس ًتيدِ ووتش ًيبصهٌذ چبًِصًي
ّؼتٌذ
ػالٍُ ثش ّوبٌّگيّبي ػوَدي ّوبٌّگيّبي
افمي ًيض ٍخَد داسد

محذيدیت َا

آسهبًي ٍ رٌّي ّؼتٌذ
ثبيذ اػتشاتظي ٍخَد داؿتِ ثبؿذ تب
هجٌبي وبس لشاس گيشد ،اگش اػتشاتظي
غلظ ثبؿذ ّوِ ػلؼلِ هشاتت غلظ
هيؿًَذ ،هوىي اػت ّوِ هَاًغ ػلوي
سا لحبػ ًىٌٌذ

پيچيذُتش ّؼتٌذ
ثِ ػلت تغجيك يبفتي ثب ؿشايظ ٍالؼي ٍ خبف
صٍدتش ّن وبسوشد خَد سا اص دػت هيدادًذ
تحت تبثيش ًيشٍّبي ًْبدي ّؼتٌذ

تًضيحات

تذٍيي اػتشاتظي هذيشيت هٌبثغ اًؼبًي يه فشايٌذ ًظبميبفتِ ثشاي عشاحي ثشًبهِ خبهغ،
ثلٌذهذتّ ،ذفوٌذ ٍ ػبختبسيبفتِ دسثبسُ هٌبثغ اًؼبًي هيثبؿذ وِ اص سٍؽ ٍاحذ ٍ هٌحلش
ثِ فشدي پيشٍي ًويوٌذ ( .)Dessler, 2009ثؼضي الگَّب (ػماليي) هؼتمذًذ وِ تذٍيي
اػتشاتظي هٌبثغ اًؼبًي ثش ساثغِاي يهعشفِ ٍ اص ثبال ثِ پبئيي ثيي اػتشاتظي سلبثتي ػبصهبى
ٍ اػتشاتظي هذيشيت هٌبثغ اًؼبًي اػتَاس اػت .دػتِ ديگش (الگَّبي عجيؼي) هؼتمذًذ دس
تذٍيي اػتشاتظي هٌبثغ اًؼبًي ػالٍُ ثش اػتشاتظي ػبصهبى ،ػَاهل ديگشي اص خولِ الضاهبت
هحيغيً ،يشٍّبي ًْبدي ٍ ػيبػي ٍ ً ...يض تأثيشگزاس ّؼتٌذ ( & Bamberger
 .)Mesoulam,2005ثشاي هثبل سايت ٍ هه هبّبى )1992( 1هؼتمذًذ وِ الذاهبت هٌبثغ
اًؼبًي هتأثش اص ػَاهل ٍ هتغيشّبي گًَبگًَي ّؼتٌذ وِ ػجبستٌذ اص هتغيشّب ٍ هفبّين
اػتشاتظيه ،ػَاهل ػيبػي ٍ ًْبدي ،سفتبسّبي حَصُ هذيشيت هٌبثغ اًؼبًي ٍ گٌديٌِ
ػشهبيِّبي اًؼبًي .سٍيىشد فَق ثيبًگش ًَػي ًگبُ خبهغ ٍ ػيؼتوبتيه اػت.
پغ اص ثشسػي ٍ تؼشيف دٍ سٍيىشد ػماليي ٍ عجيؼي ،دس اداهِ ثِ روش چٌذ هذل هغشح
دس صهيٌِي تذٍيي اػتشاتظي هٌبثغ اًؼبًي پشداختِ هي ؿَد.
)1 -Wright & Mc-Mahan (1992
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مذل آسمستشاوگ
ايي هذل اص ثيي دٍ سٍيىشد ػماليي ٍ عجيؼي دس تذٍيي اػتشاتظي هٌبثغ اًؼبًي ،اص سٍيىشد
ػماليي تجؼيت هيوٌذ .هذل تذٍيي اػتشاتظي آسهؼتشاًگ ؿبهل 3اػتشاتظي هيثبؿذ:
مذیشیت تؼُذ تاال :ؿىلي اص هذيشيت وِ ثش ايدبد تؼْذ تبويذ هيوٌذ .ثٌبثشايي خَد وبسوٌبى
سفتبس خَد سا تؼذيل هي وٌٌذ ٍ وؼي سفتبس آًْب سا وٌتشل ٍ اص عشيك تْذيذ ٍ فـبس تغييش
ًوي دّذ .ضوي ايٌىِ سٍاثظ داخل ػبصهبى ثش ػغح ثباليي اص اػتوبد اػتَاس اػت.
مذیشیت ػملکشد تاال :ػجبست اػت اص خزة ًيشٍ ثب دلت ثؼيبس ،اًتخبة سٍيِّب ،آهَصؽ
هفيذ ٍ گؼتشدُ ،فؼبليتّبي پشٍسؽ هذيشاى ،ػيؼتنّبي اًگيضؿي پشداخت ٍ فشآيٌذّبي
هذيشيت ػولىشد.
مذل مذیشیت مطاسكت تاال :ايي سٍؽ ثشخَسد ثب وبسوٌبى ثِ هثبثِ سٍؽ ثشخَسد ثب ؿشوب
هي ؿَد وِ هٌبفؼـبى هَسد تَخِ ٍ احتشام لشاس ثگيشد ٍ حك ساي دس هؼبئل هشثَط ثِ خَد سا
داؿتِ ثبؿٌذ .ايي سٍؽ ثش استجبط ثب وبسوٌبى ٍ هـبسوت آًْب تبويذ هيوٌذ( Armstrong,

.)2011
مذل ضًلش ي خکسًن
ا يي هذل اص ثيي دٍ سٍيىشد ػماليي ٍ عجيؼي ،اص سٍيىشد ػماليي تجؼيت هيوٌذ .ايي
هذل ثب هذًظش لشاس دادى اػتشاتظيّبي هضيت سلبثتي پَستش (اػتشاتظي سّجشي ّضيٌِ،
اػتشاتظي ًَآٍسي ،اػتشاتظي ويفيت) ػؼي داسد تب اػتشاتظي هٌبثغ اًؼبًي سا هٌغجك ثب
اػتشاتظيّبي هضيت سلبثتي پَستش ثٌب وٌذ .ثذيي هٌظَس هتٌبظش ثب ّش اػتشاتظي هضيت سلبثتي
پَستش ،ػِ گًَِ اػتشاتظي هٌبثغ اًؼبًي تذٍيي ؿذُ اػت.
استشاتژی تدميغ :ايي اػتشاتظي دس همبثل اػتشاتظي ويفيت پَستش ثٌب ؿذُ اػت ٍ ثِ هَاسد
صيش اؿبسُ هيوٌذ :ؿشح ؿغلّب ثبيذ ٍاضح ٍ سٍؿي ثَدُ ٍ ثِ افضايؾ ويفيت تَخِ داؿِ
ثبؿٌذ .وبسوٌبى دس پؼتّبي ثبالي ػبصهبًي هي ثبيؼت دس تلويوبت هشثَط ثِ ؿشايظ
وبسي هـبسوت داؿتِ ثبؿٌذ .اسصيبثي ػولىشد گشٍُ ٍ افشاد هي ثبيؼت ًتيدِ هحَس ثبؿذ ٍ دس
دٍسُ ّبي وَتبُ اًدبم ؿَد .ػذالت ثبيذ ثيي وبسوٌبى سػبيت ؿذُ ٍ اهٌيت ؿغلي آًبى
تضويي ؿَد .آهَصؽ ٍ تَػؼِ هذاٍم وبسوٌبى ثبيذ كَست پزيشد.
استشاتژی تُشٌگيشی :ايي اػتشاتظي دس همبثل اػتشاتظي سّجشي ّضيٌِ پَستش ثٌب ؿذُ اػت ٍ
ثِ هَاسد صيش اؿبسُ هي وٌذ :ؿشح ؿغل ّب ثبيذ سٍؿي ثبؿذ ٍ ثِ وبّؾ ّضيٌِ هتوشوض ثبؿذ.
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عشاحي ؿغل ٍ عشاحي وبسساِّ ؿغلي هي ثبيؼت ثش هجٌبي تـَيك تخلق گشايي ٍ وبسايي
تذٍيي ؿَد .اسصيبثي ػولىشد ثبيذ ًتيدِ هحَس ثبؿذ ٍ دس دٍسُّبي وَتبُ اًدبم ؿَد .ثشاي
تلويوبت دس خلَف پشداخت حمَق هي ثبيؼت ًظبست دليمي اص ػغح دػتوضد هَخَد دس
ثبصاس كَست پزيشد .ػغح حذاللي اص وبسوٌبى آهَصؽ ٍ تَػؼِ دادُ ؿًَذ.
استشاتژی تسُيل :ايي اػتشاتظي دس همبثل اػتشاتظي ًَآٍسي پَستش ثٌب ؿذُ اػت ٍ ثِ هَاسد
صيش اؿبسُ هي وٌذ :ؿغل ّب ثبيذ ثِ كَست گشٍّي عشاحي ؿًَذ .اسصيبثي ػولىشد ثبيذ دس
ثلٌذهذت ٍ ثب سٍيىشد تين هحَس كَست پزيشد .ؿغلّب ثبيذ ثِ گًَِاي ثبؿٌذ وِ هْبستّبي
فشد سا تَػؼِ دادُ تب ثتَاًذ دس خبيگبُّبي ديگش ػبصهبًي ًيض فؼبليت وٌذ .ػيؼتن خجشاى
خذهت ثبيذ ثش ػذالت داخلي تبويذ داؿتِ ثبؿذ تب ػذالت ثيشًٍي يب ػذالت ثش هجٌبي ثبصاس.
عشاحي وبسساِّ ثبيذ ثِ گًَِاي اًدبم ؿَد وِ فشد هْبستّبي صيبدي سا ثيبهَصد .حمَق فشد
ثبيذ تشويجي اص حم َق پبيِ ،تـَيمي ٍ ػْبم ٍي دس ػبصهبى ثبؿذ .ثٌبثشايي ثبيذ ػؼي ؿَد تب
وبسوٌبى ثِ ػْبهذاساى ؿشوت افضٍى گشدًذ (.)Schuler & Jackson, 1987
مذل مایلض ي اسىً
ايي هذل ثب سٍيىشد ػماليي ثِ تذٍيي اػتشاتظي هٌبثغ اًؼبًي ًگشيؼتِ اػت .دس ايي
هذل اثتذا اػتشاتظيّبي ػبصهبى دس لبلت ػِ اػتشاتظي تْبخوي ،تذافؼي ٍ تحليلگش هـخق
هيؿَد.
استشاتژی تُاخمی :دس ايي اػتشاتظي ؿشوت فؼبليتّبي خَد سا ثِ ًحَ احؼٌت اًدبم
هيدّذ ٍ هؼوَال ثِ دًجبل تَليذ هحلَالت ثيـتش ٍ اػتفبدُ اص فشكتّبي ثبصاس اػت.
استشاتژی تذافؼی :دس ايي اػتشاتظي ؿشوت داساي فؼبليتّبي هحذٍد ٍ پبيذاس هيثبؿذ.
استشاتژی تحليلگش :دس ايي اػتشاتظي ؿشوت تبحذٍدي داساي ؿشايظ پبيذاس اػت اهب ثِ
دًجبل فشكتّبي هَخَد دس هحيظ خبسج ًيض هيگشدد.
اص آًدب وِ ايي هذل اص سٍيىشد ػماليي پيشٍي هيوٌذ ،اػتشاتظيّبي هٌبثغ اًؼبًي ًيض ثِ
تٌبػت اػتشاتظيّبي وؼت ٍ وبس تذٍيي هيؿًَذ .ثٌبثشايي اػتشاتظيّبي هٌبثغ اًؼبًي
ػجبستٌذ اص:
استشاتژی خزب تشای تُاخمی :دس ايي اػتشاتظي تبويذ ثش اػتخذام ًيشٍيّبي خذيذ،
تَػؼِ ثلٌذ هذت ٍ اػتفبدُ اص ًتبيح اسصيبثي ػولىشد ثشاي استمبء اػت .حمَق ٍ دػتوضد هي
ثبيؼت ثش اػبع ػولىشد فشد تخليق ثبيذٍ .صى اكلي حمَق ٍ دػتوضد فشد هيثبيؼت ثِ
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هؼيبسّبي تـَيمي ٍ تَخِ ثِ ًيبصّبي فشد تخليق ثبيذّ .وچٌيي دس فبوتَسّبي حمَق
ثبيذ هيضاى حمَق سلجبي هحيظ ثيشًٍي ًيض دسًظش گشفتِ ؿَد.
استشاتژی ساخته تشای تذافؼی :دس ايي اػتشاتظي تبويذ ثش تَػؼِ ٍ پشٍسؽ ًيشٍّبي وًٌَي
اػت ٍ اػتخذام ًيشٍي خذيذ ووتش تَكيِ هي ؿَد .حمَق ٍ دػتوضد هيثبيؼت ثش اػبع
خبيگبُ فشد دس ّشم ػبصهبى تخليق ثبيذ ٍ توبيضات سئيغ ٍ هشئَع دس آى دخيل ثبؿذ.
استشاتژی تخصيص تشای تحليلگش :دس ايي اػتشاتظي تبويذ ثش خزة ٍ ػبختي ًيشٍي اًؼبًي
الصم هي ثبؿذ ٍ اسصيبثي ػولىشد ًيض هي ثبيؼت فشآيٌذ هحَس ثبؿذ .حمَق ٍ دػتوضد
هي ثبيؼت تشويجي اص خبيگبُ ػبصهبًي فشد ٍ ػولىشد ٍي ثبؿذ .هؼيبسّبي تـَيمي ًيض ثبيذ دس
آى لحبػ ؿَد(.)Miles & Snow, 1984
مذل وقاط مشخغ استشاتژیک
ثبهجشگش ٍ هـَلن ( )2000ثب ادغبم هذلّبي هجتٌي ثش وٌتشل وبسوٌبى ٍ هذلّبي
هجتٌي ثش ثبصاس وبس ،هذلي دٍثؼذي سا ثِػٌَاى هذل يىپبسچِ هؼشفي وشدُاًذ وِ ثشاػبع آى،
هذل تلوينگيشي ثشاي اًتخبة اػتشاتظي هٌبثغ اًؼبًي ،داساي  2پشػؾ اكلي ثِػٌَاى
ًمغِ هشخغ اػتشاتظيه اػتً .مبط هشخغ اػتشاتظيه ثِ ػٌَاى حلمِ ٍاػظ ،توبيالت لذست
ػيبػي دس ػبصهبى سا ثب سٍيىشدي ػلوي دس اػتشاتظي هٌبثغ اًؼبًي پيًَذ دادُ اػت .هذل
يىپبسچِ ثبهجشگش ٍ هـَلن دسثشگيشًذُ دٍ ثؼذ (ًحَُ وٌتشل ٍ ثبصاس تأهيي ًيشٍ) اػت ،دس
ًْبيت ثِ اػتخشاج اػتشاتظي پذساًِ ،پيوبًىبساًِ ،هتؼْذاًِ ٍ ثبًَيِ هياًدبهذً .مبط هشخغ
اػتشاتظيه ثب اػتفبدُ اص ٍيظگيّبي هـبغلٍ ،يظگيّبي هَسد اًتظبس اص وبسوٌبى ٍ ٍيظگي
صيشػيؼتنّبي هٌبثغ اًؼبًي ،تؼييي هيؿَد.
ثؼذ «تأهيي هٌبثغ» يؼٌي دسخِ يب هيضاًي وِ اػتشاتظي هٌبثغ اًؼبًي ثِ تأهيي هْبستّب
يب ؿبيؼتگيّبي الصم دس داخل يب ثبصاس آصاد تَخِ هيوٌذ .ثؼذ دٍم «وٌتشل» ػجبست اػت اص
دسخِ يب هيضاًي وِ اػتشاتظي هٌبثغ اًؼبًي ثِ هَضَع ًظبست ثش سفتبس وبسوٌبى تَخِ هيوٌذ
وِ ّوبى وٌتشل ًتبيح يب وٌتشل فشايٌذ هيثبؿذ( .)Bamberger & Mesoulam,2005ثب
تشويت دٍ ثؼذ ،چْبسگًَِ اػتشاتظيّبي هٌبثغ اًؼبًي ثِدػت هيآيذ وِ دس خذٍل ً 2ـبى
دادُ ؿذُ اػت:
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خذيل  :2گًوٍضىاسی استشاتژیَای مىاتغ اوساوی ()Bamberger & Mesoulam,2005
SRP1
SRP2

تاصاس كاس خاسج

تاصاس كاس داخل

كىتشل وتيدٍ ي تاصدٌ

پيوبًىبساًِ

هتؼْذاًِ

كىتشل فشایىذ

ثبًَيِ

پذساًِ

استشاتژی ثاوًیٍ

ايي اػتشاتظي ثشاي هـبغل ػبدُ ،تىشاسي ٍ اػتبًذاسدپزيش هٌبػت اػت وِ ًيشٍي وبس
هَسد ًيبص ثشاي آًْب ثِ هيضاى وبفي دس ثبصاس وبس ثيشٍى اص ؿشوت هَخَد ثَدُ ٍ ضشٍستي ًيض
دس پشٍسؽ ٍ ًگْذاسي ايي وبسوٌبى ٍخَد ًذاسد .ثِ ػجبست ديگش ،دس كَست ػذم ًيبص يب ػذم
سضبيت اص ّشيه اص وبسوٌبى ثِ ساحتي هيتَاى ثب آًْب لغغ ّوىبسي وشد ٍ دس كَست ًيبص
وبسوٌبى خذيذي سا ثب ووتشيي آهَصؽ ٍ ّضيٌِ دس ّوبى هـبغل ثِ وبس گوبسد.
استشاتژی پذساوٍ

ايي اػتشاتظي ًيض ثشاي هـبغل ػبدُ ،تىشاسي ٍ اػتبًذاسدپزيش ثِ وبس گشفتِ هيؿَد؛ ثب
ايي تفبٍت وِ هذيشيت ؿشوت توبيل ثِ ًگْذاسي ٍ استمبي وبسوٌبى هَخَد ٍ ّوبٌّگ
وشدى آًْب ثب فشٌّگ ػبصهبًي ؿشوت داسد .ثٌبثشايي دس كَست ٍخَد پؼتّبي خبلي ثب
استمبي وبسوٌبى هَخَد ثِ پش وشدى ايي پؼتّب الذام هيؿَد.
استشاتژی پيماوکاساوٍ

ايي اػتشاتظي ثشاي آى دػتِ اص هـبغل پيچيذُ ٍتخللي هٌبػت اػت وِ اػتخذام
دائوي ٍ سػوي وبسؿٌبػبى هشثَعِ ثشاي ؿشوت هؼتلضم ّضيٌِ ثباليي اػت؛ چشا وِ ؿشوت
ثِ ايي ًَع هـبغل دس همبعؼي وَتبُ ٍ ثِ كَست هَلت ًيبص داسد .اص ايي سٍ ،ايي وبسؿٌبػبى
هؼوَالً ثب هجبلغي ثبال ،كشفبً ثشاي هـبٍسُ ٍ يب اًدبم لؼوتي اص يه پشٍطُ دػَت ثِ ّوىبسي
هي ؿًَذ ٍ پغ اص خبتوِ پشٍطُ هدذداً ثِ ثبصاس وبس ثش هيگشدًذ تب دس هَاسدي هـبثِ ثِ اسائِ
خذهت ثپشداصًذ .الجتِ ثشخي اص ػبصهبىّب (ثِ ٍيظُ ػبصهبىّبي هدبصي) ًيبص دايوي ثِ
وبسؿٌبػبى هتخلق خَد سا ًيض ثب اػتفبدُ اص خذهبت هَلت يب غيشضشٍسي ايي وبسؿٌبػبى
ثشعشف هيوٌٌذ ،چشاوِ هذيشيت ايي ػبصهبىّب تَاًؼتِ اػت وٌتشل خَد سا ثِ عَس وبهل ثش
داًؾ خبف ػبصهبى ًيض ثش اثضاسّبي اسصيبثي ٍ استمبي آى اػوبل وٌٌذ.
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استشاتژی متؼُذاوٍ

ايي اػتشاتظي ًيض ثشاي هـبغل پيچيذُ ٍ تخللي هَسد اػتفبدُ لشاس هيگيشد ،ثب ايي
تفبٍت وِ وبسؿٌبػبى فؼبل دس ايي هـبغل ،ثِ عَس دائن هَسد ًيبص ؿشوت ّؼتٌذ ٍ اص آًدب
وِ آًْب دس ثؼيبسي هَاسد ثِ ؿجىِ پيچيذُ تَليذ ٍ داًؾ خبف هَسد ًيبص ؿشوت تؼلظ
داسًذ ،خبيگضيٌي آًْب ثِ ساحتي اهىبىپزيش ًيؼت .ثٌبثشايي ،الصم اػت سٍيىشدي هؤثش ثِ ثبصاس
وبس دسٍى ػبصهبى داؿت .يؼٌي تَػؼِ ٍ آهَصؽ وبسؿٌبػبى ؿشوت ٍ تمَيت تؼْذ ٍ
ٍفبداسي آًبى ثِ ػبصهبى ،ثِ گًَِاي وِ هَخت ؿَد وبسؿٌبػبى هزوَس دس ثشاثش آيٌذُ ؿغلي
هغوئي ٍ پَيب ،اص حمَق ٍ هضايبي ثبالتش ثبصاس وبس ثيشٍى ػبصهبى چـنپَؿي وٌٌذ .دس تئَسي
ًمبط هشخغ اػتشاتظيه ،ثشاي تؼييي ًمبط هشخغ اص يه هبتشيغ ػِثؼذي اػتفبدُ هيؿَد
وِ دسثشگيشًذُ ؿشايظ داخلي ػبصهبى ،ؿشايظ خبسخي ػبصهبى ٍ صهبى هيثبؿذ
) .)Bamberger & Mesoulam,2005تئَسي هجتٌي ثش ًمبط هشخغ اػتشاتظيه اكَالً
هجتٌي ثش ًگشؽ ثشًبهِسيضي ثخشداًِ اػت ،اهب ثبهجشگش ٍ فبيگٌجبم( 1)1996اػتفبدُ اص
چٌذيي ديذگبُ ًظشي اص لجيل تئَسي اًگيضؽ ،تئَسي ّذف اػتشاتظيه ٍ تئَسي ٍاثؼتگي ثِ
هٌبثغ اؿبسُ هيوٌٌذ وِ ثب دس ًظش گشفتي ديذگبُّبي هختلف هيتَاى عيف ٍػيؼي اص ًمبط
هشخغ ثبلمَُ سا اسائِ وشد وِ ػبصهبى ثٍِػيلِ آى هيتَاى ثِ خلك الگَّبيي ثپشداصد.
ثغ َس ولي ،سٍيىشدّبي هختلف دس هٌبثغ اًؼبًي ثِ چْبس دػتِ خْبًـوَل ،التضبيي،
تشويجي ٍ صهيٌِ اي تمؼين هي ؿًَذ.
سٍيىشد خْبًـوَل :2دس خؼتدَي اسايِ هدوَػِ فؼبليتّبيي اػت وِ ثشاي توبم
ػبصهبى لبثل اػتفبدُ اػتّ .ذف ايي سٍيىشد يبفتي ثْتشيي سٍؽ اداسُ هٌبثغ اًؼبًي اػت.
سٍيىشد التضبيي :3دس خؼتدَي ّوبٌّگي فؼبليتّبي هٌبثغ اًؼبًي ثب اػتشاتظيّبي
سلبثتي وؼت ٍ وبس اػت .دس ايي ديذگبُ فؼبليت هٌبثغ اًؼبًي ثب اػتشاتظي خبف ثْتشيي
اػت ٍ ثشاي ػبصهبى ديگشي هغلَة ًيؼت.
سٍيىشد لَاسُاي : 4دس ايي سٍيىشد ،ػيؼتن هٌبثغ اًؼبًي ثِ ػٌَاى هدوَػِاي چٌذثؼذي
ٍهٌؼدن اص ػٌبكش وِ هيتَاًذ ثِ ؿيَُّبي هختلف ثشاي دػتيبثي ثِ ؿوبسًبهحذٍدي اص

)1- Bamberger & Fiegenbaum(1966
2- universalistic perspective
3- contingent perspective
4- Configurational perspective
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تشويتثٌذيّبي اهىبىپزيش تشويت ؿًَذ ،تؼشيف ؿذُ اػت .ضوي آًىِ اص هيبى ايي
هدوَػِ ،اهىبى اػتخشاج الگَّبي هختلف ٍخَد داسد.
سٍيىشد صهيٌِاي :1ايي سٍيىشد دس پي اسائِ تجييٌي گؼتشدُتش ٍ تَكيفي اص هذيشيت
هٌبثغ اًؼبًي ثشاي هحيظّبي گًَبگَى ٍ دس ثؼتشّبي گًَبگَى هيثبؿذ .ايي سٍيىشد فشاتش اص
ػغح ػبصهبًي حشوت هيوٌذ ٍ وبسوشد هٌبثغ اًؼبًي سا ثب چبسچَة والى (ثؼتش) اختوبػي
وِ ثب آى تؼبهل داسد يىپبسچِ هي ػبصد (.)Martin-Alcazar et al, 2005
دس پظٍّؾ حبضش ثب اتخبر سٍيىشد لَاسُاي ،هذل ًمبط هشخغ اػتشاتظيه وِ هتٌبػت ثب
سٍيىشد لَاسُاي اػت ،سا هجٌب لشاس هيدّذ .دس هذل اسائِ ؿذُ تَػظ ديش ٍَّلذس ،2هذيشيت
هٌبثغ اًؼبًي اص دٍ خٌجِ هَسد ثشسػي لشاس هيگيشد :اّذاف يب همبكذ هٌبثغ اًؼبًي ٍ ساُّبي
(ٍػيلِّب ) دػتيبثي ثِ اّذاف .اّذافي وِ هذيشيت هٌبثغ اًؼبًي دسكذد تحمك آًْبػت
ػجبستٌذ اص داهٌِ ًمؾ وبسوٌبى ،تشويت (هْبست ّبي) ًيشٍي وبس ،هيضاى ؿبيؼتگي هَسد
اًتظبس ،تؼْذ هَسد اًتظبس(.)Dyer & Holder, 1987
ػٌخ ؿٌبػي اػتشاتظي دس پظٍّؾ حبضش ،گًَِ ؿٌبػي اػتشاتظيّبي اكلي هٌبثغ
اًؼبًي اػت وِ هجتٌي ثش اّذاف ٍ همبكذي اػت وِ ػيؼتن هٌبثغ اًؼبًي ثبيذ تبهيي ًوبيذ
وِ ايي اّذاف لجال روش ؿذُ اػت .عجيؼي اػت وِ دس ايي ػٌخ ؿٌبػي ،اػتشاتظيّبي
فشػي دس صيش ػيؼتنّبي تبهيي ًيشٍي اًؼبًي ،اسصيبثي ػولىشد  ،سٍاثظ وبسوٌبى ٍ ػبيش صيش
ػيؼتن ّب هتفبٍت خَاٌّذ ثَد.
سيش تحقيق
تحميك حبضش اص حيث ّذف ،وبسثشدي ٍ اص حيث گشدآٍسي دادُّب اص ًَع تحميمبت
تحليلي-تَكيفي ؿوبس هيسٍد .ثشاي عشاحي ػيؼتن خجـشُ فـبصي خْـت اًتخـبة
اػـتشاتظي هـذيشيت هٌبثغ اًؼبًي ،ضوي اًدبم هغبلؼبت وتبثخبًِاي ،اص اًدبم هلبحجِ ثب
خجشگبى ٍ دس هشحلِ دٍم ًيض اص سٍؿْبي ووّـي اػـتفبدُ ؿـذُ ٍ اػتشاتظي آى هغبلؼِ
هَسدي ثب ّذف تؼت ػيؼتن خجشُ ثَدُ اػت.
خبهؼِ آهبسي پظٍّؾ ،خجشگبى داًـگبّي ٍ ػبصهبًي هذيشيت هٌبثغ اًؼبًي ٍ كـبحت
ًظـشاى حـَصُ هـذيشيت اػـتشاتظيه هٌبثغ اًؼبًي ثَدُ ٍ سٍؽ ًوًَـِگيـشي دس ايـي

1 -Contextual perspective
2- Dyer & Holder
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تحميـك اص ًـَع گلَلـِ ثشفـي ٍ ثِ تؼذاد  8خجشُ هيثبؿذ .دس هغبلؼِ هـَسدي ،ثِ هٌظَس
آصهَى هذل عشاحي ؿذُ ،اعالػبت هـبغل پظٍّـگبُ كٌؼت ًفت هَسد ثشسػي لشاس
گشفتِاًذ.
طشاحی سيستم خثشٌ فاصی
خْت عشاحي ػيؼتن خجشُ فبصي پظٍّؾ حبضش ،اص ًشم افضاس هتلت ثب اػتفبدُ اص
اهىبًبت ٍاػظ گشافيىي وبسثش ٍ خؼجِ اثضاس هٌغك فبصي آى اػتفبدُ ؿذُ اػت ٍ ثـب ثـش
لشاسي استجبط هيبى ايي دٍ ثخؾ ،ػؼي ؿذُ اػت تـب ػيؼـتوي عشاحـي ؿـَد وـِ ثـب
داؿـتي ٍاػظ گشافيىي وبسثش ،وبسثشپؼٌذ ثـَدُ ٍ ثـب اػـتفبدُ اص خؼجـِ اثـضاس هٌغـك
فـبصي ،اًؼغبف پزيشي ٍػولىشد ػيؼتن ثْجَد يبثذ .عشاحي ػيؼتن خجشُ فبصي ؿبهل 5
هشحلِ صيشهي ثبؿذ -1 .عشاحي اٍليِ ػيؼتن  -2فبصي ػبصي ٍسٍديّب ٍ خشٍخيّب -3
تذٍيي لَاػذ اػتٌتبج  -4فبصي صدايي  -5تؼت هذل .داًؾ هشثَط ثِ تؼييي ٍسٍديّب ٍ
خشٍخيّبي ػيؼتن ٍ ّوچٌـيي لـَاًيي اػـتٌتبج اص ادثيبت تحميك اص عشيك هغبلؼِ
وتبثخبًِاي ٍ ًظشػٌدي اص خجشگبى ثِ دػت آهـذُ اػـت .ثـشاي فـبصي ػـبصي اص تـبثغ
هثلثي ٍ ثشاي اػتٌتبج فبصي سٍؽ هوذاًي ثِ وبس سفتِ گشفتِ ؿذُ اػـت .دس اداهـِ هشاحـل
عشاحي ػيؼتن اػتٌتبج فبصي ثِ تـشيح ثيبى هي گشدد.
مشحلٍ  :1طشاحی ايليٍ سيستم

دس ايي هشحلِ هتغيشّبي ٍسٍدي ٍ هتغيشّبي خشٍخي ػيؼتن تؼشيف هيؿًَذّ .وبى
عَس وِ لجال گفتِ ؿذ هتغيشّبي ٍسٍدي ػيؼتن اص هغبلؼِ اًَاع هذلّبي هختلف وِ دس
حَصُ اػتشاتظي هٌبثغ اًؼبًي ٍخَد داسد ٍ ّوچٌيي عي خلؼبتي وِ ثب خجشگبى ايي حَصُ
ثشگضاس ؿذُ ،ثب اًتخبة هذل ديش ٍ َّلذس تؼييي ؿذًذ ٍ هتغيشّبي خشٍخي ًيض ثِ ّويي
هٌَال ثشاػبع هذل اًَاع اػتشاتظيّبي هٌبثغ اًؼبًي ثبهجشگش ٍ هـَلن ثِ ؿشح ؿىل1
اًتخبة ؿذًذ.
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اػتشاتظي هتؼْذاًِ
اػتشاتظي پيوبًىبساًِ
اػتشاتظي پذساًِ

داهٌِ ًمؾ

ػيؼتن
اػتٌتبج فبصي

اػتشاتظي ثبًَيِ

تشويت
ؿبيؼتگي
تؼْذ

ضکل :1سيستم فاصی پژيَص

مشحلٍ  :2فاصی ساصی يسيدی َا ي خشيخی َا

خْت فبصي ػبصي ٍسٍديّبي داهٌِ ًمؾ ،ؿبيؼتگي ٍ تؼْذ اص تبثغ ػضَيت هثلثي ٍ
ثشاي هتغيش ٍسٍدي تشويت اص تبثغ ػضَيت  S , Zاػتفبدُ ؿذ .خْت فبصي ػبصي توبهي
خشٍخيّب ًيض اص تبثغ ػضَيت هثلثي اػتفبدُ ؿذ .ثْشُگيشي اص تَاثغ ػضَيت هثلثي ثيـتش
هٌبػت صهبًي اػت وِ ثش سٍي هميبعّبي اغلت  3تب  7دسخِاي ،پظٍّـگش پبػخ ّبيي اص
خيلي ون تب خيلي صيبد ٍ يب وبهال هَافك تب وبهال هخبلف ٍ  ...دسيبفت هيوٌذ ( Ghasemi,
 .)2014ثب تَخِ ثِ هغبلؼبت لجلي اًدبم ؿذُ دس خلَف ًمبط هشخغ اػتشاتظيه اػتفبدُ اص
هميبع  3دسخِاي ٍ تبثغ ػضَيت هثلثي هٌبػتتش تـخيق دادُ ؿذ .ثشاي فبصي ػبصي
ٍسٍديّب ٍ خشٍخيّب اثتذا ّشيه اص آًْب ثب اػتفبدُ اص هتغيشّبي والهي ثِ ؿشح خذٍل 3
ٍ 4افشاص ؿذًذ ػپغ دس اداهِ ّشيه اص هتغيشّبي والهي ثب اػتفبدُ اص ػذد هثلثي فبصي ثِ
هدوَػِ فبصي تجذيل ؿذًذ .ؿىلّبي  2-5ثيبًگش ًوًَِاي اص اػذاد فبصي ثىبسگشفتِ
هيثبؿٌذ.
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خذيل  :3اطالػات مشتًط تٍ متغيشَای كالمی ي اػذاد فاصی اَذاف ي مقاصذ(يسيدی َا)
دامىٍ ایفای وقص

تشكية

ضایستگی

تؼُذ

تاتغ ػضًیت مثلثی

تاتغ ػضًیت S , Z

تاتغ ػضًیت مثلثی

تاتغ ػضًیت مثلثی

متغيشكالمی

ػذد فاصی

متغيشكالمی

ػذد فاصی

متغيشكالمی

ػذد فاصی

متغيشكالمی

ػذد فاصی

ون

)(0 1 2.5

چبثه

)(1 5

هٌبػت

)(0 1 2.5

ون

)(0 1 2.5

هتَػظ

)(1.4 3 4.6

غيشچبثه

)(1 5

صيبد

)(1.4 3 4.6

هتَػظ

)(1.4 3 4.6

صيبد

)(3.4 5 6.6

ثؼيبسصيبد

)(3.4 5 6.6

صيبد

)(3.4 5 6.6

خذيل  :4اطالػات مشتًط تٍ متغيشَای كالمی ي اػذاد فاصی استشاتژی َا(خشيخی َا)
اػتشاتظي هتؼْذاًِ

اػتشاتظي پيوبًىبساًِ

اػتشاتظي پذساًِ

تبثغ ػضَيت هثلثي
هتغيشوالهي

ػذد فبصي

ًبهٌبػت

))0 0.2 0.5

تبحذي هٌبػت

))0.28 0.6 0.92

هٌبػت

))0.68 1 1.3

اػتشاتظي ثبًَيِ
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ضکل  :2فاصی ساصی دامىٍ وقص

ضکل  :3فاصی ساصی تشكية
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ضکل  :4فاصی ساصی استشاتژی متؼُذاوٍ

ضکل  :5ومای كلی سيستم فاصی

مشحلٍ : 3تذيیه قًاػذ استىتاج

ثشاي تىويل ػيؼتن اػتٌتبج فبصيً ،يبص اػت تب لَاػذ هٌغك فبصي وِ دس ٍالغ للت
ػيؼتن فبصي ّؼتٌذ تؼشيف ؿًَذ .دادُّبي ٍسٍدي ػيؼتن اػتٌتبج فبصي اص عشيك ايي لَاػذ
ثِ دادُّبي خشٍخي تجذيل هيؿًَذ .دسهدوَع حذٍد  54لبػذُ ثشاي ػيؼتن لبثل تججيي
هيثبؿذ وِ ايي لَاػذ هجتٌي ثش ادثيبت تئَسيه ٍ تدشثي هَخَد دس هٌبثغ هشتجظ ثب هذل
ًمبط هشخغ اػتشاتظيه احلبء ؿذ ٍ ػپغ لَاػذ احلبء ؿذُ دس اختيبس  5خجشُ خْت اظْبس
ًظش لشاس گشفت .هؼيبس اًتخبة خجشگبى اػضبي ّيبت ػلوي داًـگبُ ٍ پظٍّـگبُ هيثبؿٌذ
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وِ حذالل  5ػبل ػبثمِ تذسيغ ٍ يب فؼبليت دس صهيٌِ اػتشاتظي هٌبثغ اًؼبًي داؿتِ ثبؿٌذ.
ضوٌب دس ايي هشحلِ ػولگش "ٍ" 1ثش سٍي هدوَػِّبي فبصي اػوبل هيؿَد صيشا وِ ايي
ػيؼتن فبصي ثِ دًجبل اؿتشان هدوَػِّب هيثبؿذ .ثشخي اص لَاًيي اػتخشاج ؿذُ دس
خذٍل 5اسائِ ؿذُ اػت.
مشحلٍ :4فاصی صدایی

هٌظَس اص فبصي صدايي تجذ يل هدوَػِ فبصي حبكل دس خشٍخي ثِ يه همذاس هٌفشد ٍ
دليك اػت .ثب ايٌىِ هجٌبي ػيؼتن اػتٌتبج فبصي هدوَػِ ّب ،اػذاد ٍ لَاػذ فبصياًذ ،اهب
ٍسٍديّب ٍ خشٍخيّب همبديش دليك ّؼتٌذ( .)Ghasemi, 2014فبصي صدايي ثب سٍؽّبي
هختلفي لبثل اًدبم اػت ٍ دس ايي پضٍّؾ اص سٍؽ هشوض ثمل 2وِ اص ػوَهيتشيي سٍؽّب ٍ
دسػيي حبل هغوئي تشيي آىّب دس ٍضؼيتّبي هختلف اػت ،اػتفبدُ ؿذ.
مشحلٍ  :5تست مذل

تجذيل ّش هذل هفَْهي ثِ ثشًبهِ ًشم افضاسي ّوَاسُ ثب همذاسي خغب ّوشاُ هيثبؿذ .اگش
ايي خغب دس هحذٍدُ لبثل لجَل ثبؿذ ،هذل ًيض هؼتجش خَاّذ ثَد ،دس غيش ايي كَست هذل
ثبيذ اكالح ؿَد.ثشاي تؼت هذل اص سٍؽ تحليل سفتبس خشٍخيّب ٍ ضشيت تَافك اػتفبدُ
ؿذ.
خذيل  :5تؼذادی اص قًاويه سيستم استىتاج فاصی پژيَص
اگش

آًگبُ

"داهٌِ ًمؾ صيبد"ٍ "تشويت چبثه" ٍ "ؿبيؼتگي صيبد"ٍ "تؼْذ
ػبصهبًي صيبد" ثبؿذ

اػتشاتظي هتؼْذاًِ هٌبػت
اػتشاتظي پذساًِ ٍ ثبًَيِ ًبهٌبػت

"داهٌِ ًمؾ ون"ٍ "تشويت غيشچبثه"ٍ "ؿبيؼتگي هٌبػت" ٍ "تؼْذ
ػبصهبًي ون" ثبؿذ

اػتشاتظي ثبًَيِ هٌبػت
اػتشاتظي هتؼْذاًِ ٍ پذساًِ ًبهٌبػت

"داهٌِ ًمؾ ون"ٍ "تشويت چبثه" ٍ "ؿبيؼتگي هٌبػت" ٍ "تؼْذ
ػبصهبًي صيبد" ثبؿذ

اػتشاتظي هتؼْذاًِ ٍ ثبًَيِ تبحذي هٌبػت ٍ
اػتشاتظي پذساًِ ٍ پيوبًىبساًِ ًبهٌبػت

تست سفتاس خشيخی
دس ايي سٍؽ اًذاصُ دٍ هتغيش ٍسٍدي ،ثبثت دس ًظش گشفتِ ؿذُ ،ػپغ اًذاصُ دٍ هتغيش
ديگش افضايؾ )وبّؾ) دادُ هيؿَد ثِ اصاي افضايؾ يب وبّؾ دس ٍسٍديْب ،اًذاصُ ّش خشٍخي
تَػظ ػيؼتن خجشُ هحبػجِ هيگشدد اص وٌبس ّن لشاس دادى ايي اًذاصُّب ،سفتبسي ثشاي ّش
1- and
2- Center of Gravity
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خشٍخي ؿىل هيگيشد سفتبس ثذػت اهذُ هَسد تدضيِ ٍ تحليل لشاس گشفتِ ،دس كَستي وِ
سفتبس خشٍخي ّب ثِ اصاي دٍ ٍسٍدي ثبثت ٍ دٍ ٍسٍدي هتغيش ،ثش اػبع ادثيبت پظٍّؾ يب
ًظشات افشاد خجشُ هَسد تبييذ لشاس گيشد ،اػتجبس ػيؼتن خجشُ تبئيذ هيؿَد دس غيش ايي
كَست ػيؼتن خجشُ ثبيذ اكالح گشدد .ثشاي ّش دػتِ اص ٍسٍديّب ايي وبس اًدبم گشفت
خشٍخي ّبي هؼبدل ّشتشويت ثباػتفبدُ اص ًشم افضاس هحبػجِ ؿذ .خشٍخيّبي تَػظ افشاد
خجشُ ًيض ثب ادثيبت پظٍّؾ همبيؼِ ؿذُ ،هَسد تدضيِ ٍ تحليل لشاس گشفتٌذ .تحليلّبي
حبكل كحت خشٍخيّب سا تبئيذ وشد .ؿىل  6يه هَسد اص ايي سفتبسّب سا ًـبى هيدّذ .ايي
ؿىل ثيبًگش ايي هَضَع هيثبؿذ وِ اگش دٍ هتغيش ٍسٍدي "داهٌِ ًمؾ" ٍ "ؿبيؼتگي" صيبد
ؿًَذ ٍ ػبيش هتغيشّب ثبيت ثوبًٌذ ،سفتبس خشٍخي ػيؼتن ثِ ػوت اػتشاتظي پيوبًىبساًِ
ػَق خَاّذ يبفت وِ ايي هَضَع ثب ادثيبت پظٍّؾ يب ًظشات افشاد خجشُ ّوؼَ هيثبؿذ ،لزا
اػتجبس ػيؼتن خجشُ تبئيذ هي ؿَد.

ضکل  :6سفتاس متغيش استشاتژی پيماوکاساوٍ تشاساس تغييش دي متغيش

ضشیة تًافق
دس ايي سٍؽ ًَ 20ع تشويت هختلف اص ٍسٍديّبٍ ،اسد ػيؼتن خجشُ ؿذ ٍ
خشٍخي ّبي هتٌبظش ّشوذام هحبػجِ گشديذ .اص عشفي ديگش اص خجشگبى دس خلَف خشٍخي
هَسد اًتظبس اص ّش تشويت ًظشػٌدي ؿذ .ػپغ ثِ همبيؼِ ٍ هحبػجِ خشٍخي ػيؼتن خجشُ
ٍ خجشگبى پشداختِ ؿذ ٍ ضشيت تَافك هحبػجِ وِ عجك خذٍل  ،6ضشيت تَافك حبكلِ
حذٍد 96دسكذ ثَدُ وِ ثيبًگش ضشيت ثباليي هيثبؿذ ٍ ثب ايي سٍؽ ًيض اػتجبس هذل تبئيذؿذ.
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خذيل  :6كل تؼذاد اوتخابَا حاصل اص خشيخیَای سيستم ي خثشگان
ػيؼتن خجشُ

گضيٌِّب

خجشگبى

اػتشاتظي هتؼْذاًِ

7

6

اػتشاتظي پيوبًىبساًِ

4

5

اػتشاتظي پذساًِ

3

4

اػتشاتظي ثبًَيِ

6

5

96دسكذ

ضشيت تَافك

مطالؼٍ تدشتی
ثِ هٌظَس اخشا ٍ آصهَى ػيؼتن خجشُ اسائِ ؿذُ ثب ؿَاّذ تدشثي ،هغبلؼِاي دس
پظٍّـگبُ كٌؼت ًفت اًدبم گشفت .ثذيي هٌظَس پغ اص عشاحي پشػـٌبهِاي خْت ػٌدؾ
اّذاف هَسد ًظش هـبغل ،دٍ خَؿِ ؿغلي ّوگي اًتخبة ؿذ .ػپغ پشػـٌبهِ تْيِ ؿذُ
دس اختيبس خجشگبى ،هذيشاى ػبلي ٍ هيبًي(ً 8فش) لشاس گشفت .پبػخ ّبي ّش وذام اص هذيشاى ثِ
ّش وذام اص پشػؾّبيِ پشػـٌبهِّب ثب اػتفبدُ اص تبثغ ػضَيت هشثَعِ ثِ ػذد فبصي تجذيل
ؿذًذ .ػپغ هيبًگيي فبصي ثشاي ّش ثؼذ پشػـٌبهِ (اّذاف ؿغلي) هحبػجِ ٍ ػپغ
هيبًگيي فبصي ّوِ هذيشاى ٍخجشگبى (ً 8فش اص هذيشاى ٍ هـبٍساى پظٍّـگبُ وِ حذالل 10
ػبل ػبثمِ هذيشيت دس هذيشيتّب ٍ هؼبًٍتّبي ػتبدي داؿتِاًذ) ثشاي ّشثؼذ هحبػجِ ؿذ.
هيبًگيي ًْبيي وِ ػذدي فبصي اػت ثب سٍؽ هشوض ثمل فبصي صدايي ؿذ .ثؼذ اص اػوبل
ٍسٍديّب ثِ ػيؼتن خجشُ اًذاصُ ّشيه اص خشٍخي ّب ثذػت آهذ وِ ًتبيح آى ثِ ؿشح خذٍل
ؿوبسُ  7هي ثبؿذ.
خذيل  :7اوذاصٌ يسيدی َا يخشيخی َا
خًضٍ ضغلی

خَؿِ 1

خَؿِ 2

يسيدی َا

مياوگيه وظشات خثشگان

خشيخی َا

دسخٍ ػضًیت

داهٌِ ًمؾ

2/06

اػتشاتظي هتؼْذاًِ

0/241

تشويت

2/3

اػتشاتظي پيوبًىبساًِ

0/239

ؿبيؼتگي

1/16

اػتشاتظي پذساًِ

0/714

تؼْذ

3/03

اػتشاتظي ثبًَيِ

0/556

داهٌِ ًمؾ

4/6

اػتشاتظي هتؼْذاًِ

0/68

تشويت

4/1

اػتشاتظي پيوبًىبساًِ

0/59

ؿبيؼتگي

3/8

اػتشاتظي پذساًِ

0/35

تؼْذ

4/2

اػتشاتظي ثبًَيِ

0/24

اسائٍ یک سيستم خثشٌ فاصی خُت تذيیه استشاتژی مىاتغ اوساوی
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دسخِ ػضَيت ّش اػتشاتظي ًـبى دٌّذُ هيضاى هغلَثيت آى اػتشاتظي خْت خَؿِ
ؿغلي هَسدًظش ثشاي ػبصهبى هَسد هغبلؼِ اػتّ .وبًغَس وِ دس خذٍل  7هالحظِ هيگشدد
اػتشاتظي پذساًِ خْت خَؿِ ؿغلي  ٍ 1اػتشاتظي هتؼْذاًِ خْت خَؿِ ؿغلي 2
هٌبػتتشيي اػتشاتظي هي ثبؿذ.
تحث ي وتيدٍ گيشی
تذٍيي اػتشاتظي هٌبثغ اًؼبً ي هتٌبػت ثب ّش ؿغل يب خَؿِ ؿغلي دس ػبصهبى ّب يىي
اص ػَاهل هْن هَفميت ػبصهبى ّب اػت .ثغَس ولي هذل ّب ٍ ًظشيبت هختلفي ثب سٍيىشدّبي
هتفبٍتي خْت تذٍيي اػتشاتظي هٌبثغ اًؼبًي اسائِ گشديذُ اػت .يىي اص ايي هذل ّبً ،مبط
هشخغ اػتشاتظيه هي ثبؿذ وِ دس ػبصهبى ّبي اهشٍصي ثب الجبل ثؼيبس خَثي هَاخِ هيثبؿذ.
اص آًدبيي وِ اوثش هذل ّب فبلذ چبسچَة ووّي ٍ سيبضي ثشاي تذٍيي اػتشاتظي ّؼتٌذ .دس
ايي همبلِ ػؼي ؿذ ثب دسًظش گشفتي ديذگبُ لَاسُ اي هذلي اسائِ ؿَد وِ تبثيش اّذاف ٍ همبكذ
ػبصهبًي دسخلَف هـبغل سا ثلَست خبهغ ثش اًتخبة ًَع اػتشاتظي هٌبثغ اًؼبًي ًـبى
دّذ .اص ػَيي ديگش ثب اػتفبدُ اص هٌغك فبصي ػؼي گشديذ ايي هذل ثِ كَست يه ػيؼتن
خجشُ اسائِ گشدد تب اثضاسي ثبؿذ ثشاي ػبصهبى ّب وِ ثلَست ػبدُ ٍ وبسثشدي ثِ تؼييي
اػتشاتظي هٌبثغ اًؼبًي خَد ثپشداصًذ .چٌيي ػيؼتوي حتي ثشاي هـخق ًوَدى اػتشاتظي
خْت ته ته هـبغل لبثل وبسثشد هي ثبؿذ.
پيـٌْبد هيؿَد وِ ػبصهبى ّب ثب اػتفبدُ اص ايي ػيؼتن خجشُ ٍ ثب عشاحي يه ػبهبًِ
هتٌبػت ،اػتشاتظي هٌبثغ اًؼبًي سا ثشاي هـبغل خَد عشاحي ٍ تذٍيي ًوبيٌذ .اص ػبيش
هحمميي ٍ پظٍّـگشاى ًيض اًتظبس هيسٍد وِ ايي ػيؼتن خجشُ سا ثب ػبيش ٍيظگيّبي هـبغل
ثب تَخِ ثِ ػبيش هذلّبي هٌبثغ اًؼبًي ثبص عشاحي ٍ آصهَى ًوبيٌذّ .وبًغَس وِ هالحظِ ؿذ
دس هذل اسائِ ؿذُ تَػظ ديش ٍ َّلذس وِ هجٌبي پظٍّؾ حبضش لشاس گشفت ،اّذافي وِ ثشاي
هذيشيت هٌبثغ اًؼبًي دس ًظش گشفتِ ػجبستٌذ اص داهٌِ ًمؾ وبسوٌبى ،تشويت (هْبست ّبي)
ًيشٍي وبس ،هيضاى ؿبيؼتگي هَسد اًتظبس ،تؼْذ هَسد اًتظبس .پيـٌْبد هي ؿَد وِ
پظٍّـگشاى آتي ّويي ػيؼتن خجشُ سا ثب هذل ثبهجشگش ٍ هـَلن وِ ػالٍُ ثشاّذاف ثبال دٍ
ّذف "اًؼغبفپزيشي ػشيغ" ٍ "ػبصگبسي" سا ثشاي هٌبثغ اًؼبًي هتلَس ؿذُ اػت،
ثبصعشاحي ٍ تؼت ًوبيٌذ.
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