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 اهی اطالعات راهبردی رزیی نظام فرایند ربانهمموفقیت رد 
 

 

  حسه رحیمیان   

  چکيذه:

ّایاطالعاتراّبزدیبِعٌَاىهَضَعحیاتیهذیزیتضٌاختِضذُریشیًظامبزًاهِ
ّایفٌاٍریاطالعاتًَاییفعالیتاست؛ایياهزدربسیاریاسساسٍکارّاجْتتضویيّن

ّایطاااىدرًظاازهزفتااِضااذُاسااتطدرایاايهوالعااِد یاا هَف یااتّاااًٍیاااسباااساااسهاى
ّایاطالعاتراّبزدیاسدٍدیاذهاُبیااىضاذُاساتطدیاذهاُاٍملضااه ریشیًظامبزًاهِ

اُدٍمهَف یتّاستطدیذههٌذیکاریٍبْبَدتَاىراستایی،تحلی ،ّنیّنچْارهزحلِ
دربساتزّاٍّایاطالعاتراّبزدیراتاابعیاسعَاها کلیاذیهَف یاتریشیًظامبزًاهِ
کٌذکِتزکیبایاسبساتزٍهیزدطایيدیذهاُبیاىهیّایهختلفاجزایآىدرًظزهیضیَُ
کٌٌاذُبازارتبااصا الیبایيّایاطالعاتیراّبزدی،اثزیتعاذی ریشیًظامیطزحضیَُ

چٌایيّایاطالعاتراّبازدیدارد؛ّانریشیًظامعَاه کلیذیهَف یتٍهَف یتبزًاهِ
ّایاطالعااتراّبازدیبازریشیًظامهَبزایهَف یتبلٌذهذتفزایٌذبزًاهِبْتزیيپیص

ریشیًظاماطالعاتجاًبِبیيعَاه کلیذیهَف یت،ضیٍَُبستزبزًاهِیتعاه سِپایِ
 راّبزدیاستط

 :ها كليذ واژه

طریشی،عَاه کلیذیهَف یت،هذلاقتضاییّایاطالعاتراّبزدی،فزایٌذبزًاهًِظام

                                                      
 . دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت كسب و كار دانشگاه مالك اشتر تهران(Hassan.Rahimian.@ Gmail.com) 

 24/8/89تاریخدریافته الِ:
 28/9/89تاریخپذیزشه الِ:
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 مقذمه:

ثباا  هیایؾ رهاشٍصر بشسسای ساـَا ب ایاسح رص هیایؾ ساا  اسح         ؿبیعت پَیا ٍ بی

هثا    -ّاا   شَد. رلگَّاح خذیذ تعاها  دسٍى سااصهاى   ٍواس تا فٌاٍسح سر هَخب هی و ب

ِ  -ّااح هدااصح   سپاسح ٍ سااصهاى عوَدح بِ بشٍى حشوت رص تلفیك  ح هشااسوت ٍ   تَساع

 سااصدر  ّااح رطالی های   ّاا سر لاادس باِ توشواض باش شای ا گی       ٍفاق سرّبشدح وِ سااصهاى 

ّا دس پاسا  باِ ریاي ًیاصّاا باا یىٌَر ات شاذىر ساشی  شاذىر           شواسد. ساصهاى هداص هی

فادُ رص فٌااٍسح رؿالعاا  دس   پزیش شذىر خوعی شذى ٍ توشوض بش رؿالعا  با رسا   رًعـاف

 حال تغییشًذ. 

هاًٌاذ هاذیشیت باش     -تأثیش ریي تغییش بش سرّبشد هذیشیتر پزیشش تفىش بش ولیت ًظام

سر تیشیاه واشدُ رساتن بٌاابشریي باِ ٍػاَا باشرح         -ولیت فشریٌذ سرّباشد ٍ خضییاات   

ّااح   حآهیاض فٌااٍس   ساصح هَفمیات  سیضح سرّبشدح همذهاتی خْت شبیِ ّاح بشًاهِ فعالیت

 رؿالعا ر ًیاصهٌذح ٍخَد درسد.

ًوایاذ    گًَاِ تعشیام های   ّاح رؿالعا  سرّبشدح سر ریي ًظام 1892دس  1چاسلض ٍیضهي

ّاح رؿالعاتی دس سرس اح پش یباًی رص سرّبشدّاح سلاب ی ساصهاى با  ح  لّاق رص ًظام رس فادُ

(. 1191ٍ باالشحر  ّا )رلْای  ّذف سسیذى بِ سلباح تداسح ٍ یا و ب بشتشح دس هماب  آى

ر وِ ب َرًذ هَلعیات سلااب ی   - َرُ دس ی ٍ یا هاشیٌی-تَرى گفت ّش ًظاهی ولی هی ؿَس بِ

تَرًذ  ساصهاى سر پش یباًی وٌذ ٍ یا بِ ّش تشتیبی بشرح ساصهاى هضیت سلاب ی ریداد وٌذر هی

عا  یه ًظام رؿالعا  سرّبشدح باشذ. پس رگش ًظاهی هضیت سلاب ی ریداد ًىٌذ ًظام رؿال

 سرّبشدح ًی ت.

سیضح ًظام رؿالعا  سرّبشدح ٍ چْااس هیاَس رساسای آى     دس ریي همالِ دس آغاص بشًاهِ

ّاح رؿالعا   سیضح ًظام هـشا شذُ رستن دس ردرهِ ه غیشّاح وِ بش هَفمیت فشریٌذ بشًاهِ

واِ دس ساال    -سرّبشدح هؤثش ّ  ٌذ تششیح ٍ دس پایاى رلگَح هفَْهی ًیَهي ٍ ّوىااسرى 

ر -شاذُ رسات  رسریاِ   سیضح ًظام رؿالعا  سرّبشدح خْت هَفمیت دس فشریٌذ بشًاهِ 0212

 گیشد. هَسد بیث ٍ بشسسی لشرس هی

                                                      
1. Charls Wisman 
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  1های اطالعات راهبردی ریزی نظام برنامه

ّاح رؿالعا  سرّبشدح فشریٌذح رست وِ رص ؿشیك آىر ساصهاى چااسچَبی رص   سیضح ًظام بشًاهِ
 ّاا باشرح   وٌذ تا ب َرًذ بِ ریاي هدوَعاِ رص ًظاام    سر تعییي هی ّاح واسبشدح هب ٌی بش سریاًِ بشًاهِ
(ر 0221وااسرى )  ٍ ّان  0ّاشٍرل  یابی بِ رّذرف سرّبشدح ساصهاًی ووه ًوایذ. آس ساا   دست
وٌٌذ  فشریٌذ تفىاش سرّباشدح    گًَِ تعشیم هی ّاح رؿالعا  سرّبشدح سر ریي سیضح ًظام بشًاهِ

ّااح   ّا ٍ فعالیت تی وِ ساصهاى ب َرًذ سیاستتشیي ًظام رؿالعا بشرح هشخض وشدى هـلَ 
بلٌذهذ  فٌاٍسح رؿالعات  سر رخشر ٍ تىوی  وٌذ. ریي فشریٌذر ساصٍواسح رست بشرح تؼاویي  

فشریٌاذ   ّاح فٌاٍسح رؿالعاا  باا تىاها  سرّبشدّاا ٍ ًیاصّااح سااصهاى.       سرس ایی فعالیت ّن
ّاح رؿالعاتی رست وِ  ص ًظامرح هشخض ر ّاح رؿالعا  سرّبشدح هدوَعِ سیضح ًظام بشًاهِ
یابی بِ رّذرف تداسح ووه ًوایاذ.   ّاح تداسح ٍ دست تَرًذ بِ ساصهاى دس رًدام فعالیت هی

ّااح رؿالعااتی رًداام     تشیي ًظاام  رسصش ّا ریي بشًاهِ سر با ّذف تشخیض با بٌابشریي ساصهاى
دس پش یباًی رص هَلعیت  رح ّایی ّ  ٌذ وِ ً یدِ ّاح واسبشدح ٍ ًظام دًبال بشًاهِ دردُ ٍ بِ

 (. 1191بالشحر  ّا درش ِ رست )رلْی ٍ سلاب ی ٍ ریداد هضیت سلاب ی آى

 
 ریزی نظام اطالعات راهبردی فرایند برنامه: (1)ی  شکل شماره

                                                      
1. SISP: (Strategic Information System Planning) 

2. R. Sabherwal 

تحليل محيط 

)تحليل 

 موقعيت(

در نظر داشتن 

راهبردهای 

 جایگزین

 )ادراك راهبرد( 

 انتخاب راهبرد

 )تذوین راهبرد(

ریزی برنامه

 اجرای راهبرد

 )راهبرد(

ریزی برنامه

  SISPفراینذ

 راهبردی()آگاهي

تعيين موضوعات -

كليددددددددد   

 ريز ؛برنامه

تعريددا دادد د  -

 ريز ؛برنامه

سددددداهمان ا  -

اددددا  تددددي 

 ريز ؛برنامه

خدددده تع دددد  د-

 م يريت درش .

تحليل نظدا  ععلد    -

 كسب و كار؛

تحليل نظدا  ععلد    -

 ساهمان ؛

تحليل محيط ععلد   -

 بيرون  كسب و كار؛

تحليل محيط ععلد   -

بيرونددد  عرددداور  

 دطالعات.

تعيين دا د  كدال   -

 عراور  دطالعات؛

اداي    تعيين عرصت-

 برد  پيشرعت

ااي   درهياب  عرصت-

 برد  پيشرعت؛

ادا    ردابدر  تعيين -

سطوح عال  عراور  

 دطالعات.

تعيددين عرديردد اا   -

 ج ي  كسب و كار؛

تعيين معمار  ج ي  -

 عراور  دطالعات؛

 تعيدددين دولويدددت -

 اا.پروژه

تعريدددا روي دددر   -

 ريت تغيير؛م ي

تعريددددا برنامدددده -

 عمليات؛

درهيددداب  برنامددده  -

 عمليات

گيدر  و   تعريا پد  -

 كرترل عردير .
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سیضح ًظاام رؿالعااتی    شَد فشریٌذ بشًاهِ ( هشاّذُ هی1ح ) ؿَس وِ دس شى  شواسُ ّواى

ِ شاه  پٌح گام رست. گام رٍّل ریي  سیاضحر   فشریٌذ رًدام رلذرهاتی رص لبی  تعییي رّذرف بشًاها

سیضح ٍ ر ز تعْذ هذیشیت رسشاذ سااصهاى خْات تاذٍیي      ّاح بشًاهِدّی تین یا تینساصهاى

ح هییؾ ٍ تیلی  هَلعیت  َد  سیضح ًظام رؿالعا  سرّبشدح رست. گام دٍم بِ تدضیِ بشًاهِ

ِ   ٍواس فعلی ٍ ًظام ساصهاًی هَخَد دس ًظام و ب سیاضح   رشاسُ درسد. گام سَم فشریٌاذ بشًاها

ّاح رؿالعا  سرّبشدح بِ پش یباًی هَلعیت سرّبشدح ساصهاى با رلذرهاتی چاَى تعیایي    ًظام

پاشدرصد. گاام   رّذرف والى فٌاٍسح رؿالعا  ٍ شٌاسایی سـح باالیی رص فٌاٍسح رؿالعا  های 

یاذ فٌااٍسح رؿالعاا  ٍ    ٍواسر شٌاسایی هعوااسح خذ  بعذح شٌاسایی فشریٌذّاح خذیذ و ب

گام پٌدن  پایاى دّذ. دس سرّبشد سر ًشاى هی دّی ساصهاىّا خْت تذٍیي ٍ  تعییي رٍلَیت ؿشا

ِ   گام ریي نّاح رؿالعا  سرّبشدح رست سیضح ًظام  شٍخی بشًاهِ ّاا خْات    یه ساشح بشًاها

ح تَساعِ ٍ  سیضح شذُ سر بشر چٌیي وٌ شل ه  وش ٍ بشًاهِ ّاح رؿالعاتی ٍ ّن رس فادُ رص ًظام

وٌاذ.   ّا دس خْت پش یباًی رص هَلعیات سلااب ی باشرح سااصهاى تعشیام های       بْبَد ریي ًظام

سیاضح   ّاح هذیشی ی ٍ هَلعیت سلاب ی سر دسٍى فشریٌذ بشًاهِ سیضرى بایذ تغییشر  سٍش بشًاهِ

س ّا هعیي شَد. ریاي واا   ّاح حاون بش تَسعِ ٍ بْبَد ریي ًظام لشرس دٌّذ تا رص ریي ؿشیك سٍیِ

ّاح رؿالعا  سرّبشدح دس بشربش تغییشر  هٌعـم باشاٌذ ٍ   ح ًظام شَد تا هدوَعِ باعث هی

 (.1191ّاح ًاهٌظن خلَگیشح شَد )رلْی ٍ بالشحر  ّاح ًاشی رص تَسعِ رص پیچیذگی

ِ    سیضح ًظام بشًاهِ عٌاَرى یاه هَػاَه هْان هاذیشی ی دس       ّاح رؿالعاا  سرّباشدح با
یي رهش رهشٍصُ خضء باالتشیي هَػَعا  ولیذح هاذیشیت  هـشا شذن ر 1882ح  ّاح دِّ سال
ٍ  0222شَد. با ًفَر ٍ گ  شش فٌاٍسح رؿالعا  پس رص ساال   ّاح رؿالعاتی للوذرد هی ًظام

ِ   رفضری  فشاس بش ساصهاى سیاضح سرّباشدح    ّا بشرح رستماح فٌاٍسح رؿالعاا ر رّویات بشًاها
ّا بشرح سسیذى باِ بیشا شیي بْاشُ رص     ىرفضری  یاف ِ رست. رهشٍصُ ساصها ّاح رؿالعاتی ًظام

 ًذرش يدٌّذن رها  ّاح رؿالعاتی رًدام هی رح بش ًظامگزرسح گ  شدُفٌاٍسح رؿالعا ر سشهایِ
ٍوااسر ر ا الف صیااد دس     سیضح و ب ّاح رؿالعاتی ٍ بشًاهِ سیضح ًظام سرس ایی بیي بشًاهِ ّن

عَره  صهاىر ّضیٌاِ ٍ هیایؾ ٍ   ّاح هخ لم دس  ح ساصهاى ّاح پزیشف ِ شذُ بِ ٍسیلِ سٍش
ّااح   ًظاام   ّاح هذیشیتر هَخب گشدیاذُ رسات واِ ؿاشا    چٌیي ًادیذُ پٌذرش ي فعالیت ّن
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ر رغلاب  1ح وَچه ٍ ه َساؾ  ّاح با رًذرصُ ّا بِ  ظَص ساصهاى رؿالعاتی دس بیش ش ساصهاى

 .(Neumann et al., 2010) گش شَد ًاهَفك خلَُ

ِ  332ا بشسسی ( ب1889) 1رذ سگاسس ٍ رح 0ٍح گشٍس تظاادفی باِ ریاي ً یداِ      ح ًوًَا

سیضح سرّبشدح دس طَستی هَفك  َرّذ بَد وِ درسرح چْاس هیَس رساسای   سسیذًذ وِ بشًاهِ

 چٌیي هعیاسّاح رسصیابی ّش یه رص ریي هیَسّا سر ًیض هـشا وشدًذ  ّا ّن صیش باشذن آى

 ٍ سرّبشد ساصهاىن ًظام رؿالعاتیرستباؽ ًضدیه سرّبشد  :2راستاییهم -1

 ّاح سرّبشدح هذیشیت رسشذن دسن رٍلَیت -

 ح سرّبشدح ساصهاىن با بشًاهِ ًظام رؿالعاتیتـابك سرّبشد  -

 بشرح تغییش رّذرف ساصهاىن ًظام رؿالعاتیپزیشش رّذرف  -

-   ِ دس  ًظاام رؿالعااتی  ح ًما    حفظ دسن هش شن با هذیشیت رسشاذ دس صهیٌا

 پش یباًی رص سرّبشدن

ح فٌاٍسح رؿالعا  دس پش یباًی رص سوت ٍ سَح سرّباشدح  ّا تعشیم هَلعیت -

 ساصهاىن

 ح رّویت فٌاٍسح رؿالعا ن آهَصش هذیشیت رسشذ دس صهیٌِ -

 با تغییشر  سرّبشدن فٌاٍسحتـبیك  -

 ظَْس وشدُ. فٌاٍسحرسصیابی رّویت سرّبشدح  -

اصهاى شًَذ وِ عولیا  در لی س ه عْذ هی رؿالعاتی حّا ًظامسیضرى ٍل ی بشًاهِ :3تحلیل -0

ّاای  بْ اش دسن ٍ فْویاذُ شاَدر تیلیا  باِ ٍرلعیات         ّا ٍ فٌااٍسح  دس فشریٌذّار سٍیِ

ّاح لاذس    بِ دًبال دسن بْ ش فشریٌذّار پایِ ًظام رؿالعاتیپیًَذد. دس رط  ساصهاى  هی

وٌاذ. ب ایاسح رص رّاذرف     هَخَدح رست وِ ساصهاى سر تَطیم ٍ تشاشیح های   فٌاٍسحٍ 

رؿالعاا    فٌااٍسح ّاح عو  ٍ سلابت باا   ال یاف ي هؤثشتشیي سرُهشتبؾ با ریي حَصُ بِ دًب

 ّ  ٌذ.

                                                      
1. SME: Small and Medium Sized Enterprise 

2. V. Grover 

3. A.H. Segars 

4. Alignment 

5. Analysis 
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ِ   ٍخَ هی ّایی سر خ ت رّذرف دیگش سرُ ّااح وااسبشدح    وٌٌذ تا یه هعواسح باشرح بشًاها
وِ یه تیلی   ح عولیاتی ساصهاى ب اصًذ. دس ًْایت آى ّاح دردُ دس هیذٍدُ هد و  ٍ پایگاُ

ح رؿالعا  دس سااصهاى سر فاشرّن آٍسدُ ٍ ًاَرحی     رس فادُواسر بایذ دسن سٍشٌی رص چگًَگی 
 هْن تَسعِ سر آشىاس ساصد. هعیاسّاح رسصیابی ریي هیَس عباستٌذ رص 

 دسن رؿالعا  هَسد ًیاص ٍرحذّاح ساصهاًین -

 ّاح بْبَد در لی دس فشریٌذّاح تداسح رص ؿشیك فٌاٍسح رؿالعا ن تعییي هَلعیت -

 وٌذن ٍرلعاً عو  هی وِ چگًَِ ساصهاى دسن دسست رص ریي -

 دّی وٌذنرح وِ فشریٌذّاح ساصهاًی سر ساصهاى ریداد ؿشا رٍلیِ -

 دس بشآٍسدى ریي ًیاصّان ًظام رؿالعاتیتشخیض ًیاصّاح در لی ساصهاى ٍ تَرًایی  -

 ّاح ساصهاًی دس حال تغییشن دسن فشریٌذّا ٍ سٍیِ -

ؿشیاك فٌااٍسح   ریداد فىشّاح خذیذ بشرح هٌْذسی هداذد فشریٌاذّاح سااصهاى رص     -
 رؿالعا ن

 دس ساصهاى. ّا فٌاٍسحّاح واسبشدح ٍ دیگش  ّار بشًاهِ دسن پشروٌذگی دردُ -

ِ    صهاًی وِ یه تَرفك عوَهی دس رٍلَیت :1کاریهم -1 بٌاذح   ح صهااى  ّااح تَساعِر بشًاها
واسح تیماك یاف اِ رسات. ریاي      شَدر ّن ّاح هذیشیت حاط  هی ساصحر ٍ ه ئَلیت پیادُ

واِ رهىااى باِ  ـاش      ًْف ِّاح  ّا ٍ ًاساصگاسح رح واّ  وشوى واسح بش سـح رص ّن
دًبال درسًذر هْن ّ  ٌذ.  سر بِ رؿالعاتی ّاح ًظامّاح سرّبشدح  ساصح بشًاهِ رًذر  ي پیادُ

 هعیاسّاح رسصیابی ریي هیَس بِ لشرس صیشرًذ 

 ّاح رطلین پشّیض رص ریداد تذر   ًظام -

 ّاح ًظامن ّار ه َرصى با ؿشا ـش حظَل یه سـح عوَهی رص تَرفما  با سعایت -

 ّان دّی بِ ؿشا رح ٍرحذ بشرح رٍلَیت تأسیس پایِ -

 حفظ  ـَؽ رستباؿی باص با دیگش ٍرحذّاح ساصهاًین -

 ّاح تَسعِ دس ٍرحذّاح هخ لم ساصهاًین ّواٌّگ وشدى تالش -

 نًظام رؿالعاتیّاح  هخالم با بشًاهِ حِ ًْف شٌاسایی ٍ ه الشی وشدى هٌاب   -

سااصح   ّاح هذیشی ی باشرح پیاادُ   ـَؽ سرٌّواح سٍشي دس سربـِ با ه ئَلیتریداد   -
 بشًاهِ.
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صهاًی وِ بش رخشرح رّذرف ولیذح وِ شا ض هٌاسبی بشرح رسصیابی  :1هامندیبهبودتوان -2

هٌاذح   تَخاِ وٌاینر تاَرى    ّ ا ٌذ ّاح رؿالعا  سرّبشدح  سیضح ًظام ّاح بشًاهِ  شٍخی

شَد. باِ عبااس     سیضح دس تـبیك با پیشاهذّاح دس حال تغییش هشخض هی فشریٌذ بشًاهِ

سیضح دس ؿَل صهااى باشرح باِ     دیگشر ریي رسصیابی هْن رست وِ چگًَِ فشریٌذّاح بشًاهِ

ِ  دست آٍسدى تعشیم واه  سیاضح هاؤثش باا ّان سااصگاسح ٍ تـاابك        تشح رص ًظام بشًاها

ّا تعشیم ٍ عولیاتی  هٌذح . ریي هعیاس واسر بِ ؿَس سـیی تیت عٌَرى بْبَد تَرىرًذ یاف ِ

    ِ سیااضح هااؤثش بایاذ دس ؿااَل صهاااى دس   شاذُ رساات. ؿباك ریااي ًظااش یاه ًظااام بشًاها

ِ  ّاح رساسی هٌذح تَرى سیاضح   رش بشرح پش یباًی رص ساصهاى بْبَد یابذ. دس هی َرح بشًاها

وٌذر  اصهاًی وِ تدشبیا  ساصهاًی سر ّوشرّی هیّاح رؿالعا  سرّبشدحر یادگیشح س ًظام

 ًظام رؿالعاتیسرس ایی بیي سرّبشدّاح  یاف ِ هٌدش شَدن تا ّن ّاح بْبَد هٌذح بایذ بِ تَرى

وااسح ٍ   ّوشرّ  دسن ٍ تیلی  شَدن ّن ّاح فٌاٍسحٍ ساصهاى حاط  گشددن تداس  ٍ 

َردث هیایؾ سلابات   ّااح وااسبشح تاشٍیح یاباذن حا      هشاسوت هذیشرى عولیاتی ٍ گاشٍُ 

بیٌی ٍ تغییشر  ساصهاًی ٍ هییـی غیشهٌ ظشُ پزیشف ِ شَد. هعیاسّاح رسصیابی ریاي   پی 

 هیَس عباستٌذ رص 

 نه ألِتَرًایی دس تعییي ًَرحی هْن  -

 ّاح تداسح خذیذن تَرًایی دس تعییي فشطت -

 ٍ سرّبشد ساصهاىن ًظام رؿالعاتیسرس ا وشدى سرّبشد  تَرًایی دس ّن -

 ّاح غیشهٌ ظشُن ّا ٍ فشطت بیٌی بیشرى س پی تَرًایی د -

 رشنّاح رؿالعاتیتَرًایی دس دسن تداس  ٍ ًیاصهٌذح -

 بیٌی ًشذُن پزیشح دس تـبیك با تغییشر  پی  رًعـاف -

 .ًظام رؿالعاتیّاح واسبش بشرح بشًاهِ  واسح بیي گشٍُ تَرًایی دس ریداد ّن -

ّااح رؿالعااتی    سیضح ًظاام  بش بشًاهِّاح گزش ِر تأثیش هْن ب  ش  دس هـالعا  ٍ پژٍّ 

بٌذح عَره  باِ   عوَهی ًبَدًذ ٍ ؿبمِ ررح پاسچگی عَره  صهیٌِ چٌیي یه ویذ شذُ بَدن ّنأت

ؿَس طشیح سا  ِ شذُ بَدًذن ریي دس حالی بَد وِ بش ی عَره  بِ ؿَس سـیی آصهَى شذُ 
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ِ وٌ اشل فشریٌاذ   بَدًذ. رها رهشٍصُ باا رفاضری  ه وشوضسااصحر فٌااٍسح رؿالعاا  توایا  با       

شذُ تا سرّبشدحر ٍ  تاو یىیّاح رؿالعاتی بیش ش  سیضح ًظام سیضح درسدن دس ً یدِر بشًاهِ ؿشا

 سیضح صیشسا ت فٌاٍسح رؿالعا  ه لؾ شذُ رست. با ؿشا

ِ     هـالعا  ٍ پژٍّ  ّااح   سیاضح ًظاام   ّاح لبلی بشرح هشاىالتی واِ فشریٌاذّاح بشًاها

ذر پیشٌْاد وشدًذ وِ هیایؾ سلااب یر باا تغییاشر      ًشَ هَرخِ هی ّا رؿالعا  سرّبشدح با آى

-ّا ًشاى رثش سر بذتش وٌذ. بشسسی سیضح بی سشی  فٌاٍسح رؿالعا ر هوىي رست  ـشر  بشًاهِ

ّااح رؿالعاا  سرّباشدح دسگیاش      سیضح ًظام ّایی وِ با بشًاهِ دردًذ بی  رص ًیوی رص ساصهاى

ِ  رًذ. هیمماى  شذُ بَدًذر رص ً ایح حاط  ًاسرػی ّااح   سیاضح ًظاام   بِ بشسسی هَفمیات بشًاها

    ِ سیاضح   رؿالعا  سرّبشدح ٍ رثشر  ٍ ً ایح آىر تأثیش حوایت هاذیشیت عاالیر فشریٌاذ بشًاها

سیاضح رفمایر    ّاح رؿالعااتیر ؿاشا   سیضح ًظام ّاح بشًاهِ ّاح رؿالعا  سرّبشدحر سٍش ًظام

اح ه ٌاَه دیگاش فشریٌاذ    ّا ٍواسر تغییش فٌاٍسح رؿالعا  ٍ ه یشّاح آىر ٍ خٌبِ تغییش و ب

 سیضح پشدر  ٌذ. ؿشا

ِ  سیضح ًظام رح تدشبی بِ بشسسی تأثیش ؿشا هـالعِ سیاضح   ّاح رؿالعاتی بش هَفمیت بشًاها

ِ     عوَهی ٍیژگی فْشستح  ّاح رؿالعا  سرّبشدحر بش پایِ ًظام ّااح  ّااح سااصهاًی یاا خٌبا

یشًٍایر فٌااٍسح رؿالعاا     سیضح خاه  دس هییؾ پشتالؿن ب  اص هاًٌذ ًیاص بِ ّذریت بشًاهِ

 ٍواسر تدضیِ ٍ تیلی  هییؾ یا رثش ًم  ًظام رؿالعاتی دس ساصهاىر پشدر  ِ رست. و ب

چٌاذیي هیمااك دس خْات شٌاسااایی ٍ دسن تلفیاك باایي ربعااد ه ٌااَه ؿشرحای فشریٌااذ      

ِ  سیضح تالش وشدُ بشًاهِ ّااح   سیاضح ًظاام   رًذن ّشچٌذ هباحثی دس ربعاد رطلی فشریٌاذ بشًاها

ّااح رؿالعاا  سرّباشدح ٍخاَد      سیضح ًظام سرّبشدح ٍ تأثیش آى بش هَفمیت بشًاهِ رؿالعا 

درسدر رها ریي هباحث بذٍى حوایت تدشبی رست. ریي هشىال  هٌدش بِ ریي پیشٌْاد شذ واِ  

ّاح رؿالعاا  سرّباشدح    سیضح ًظام ح بشًاهِ ساصٍواس هٌاسب بشرح هـالعِ رح رح والی ًظشیِ

  َرّذ بَد.
(ر با هـالعِ ٍ بِ ؿاَس تدشبای چااسچَبی خذیاذ باشرح دسن      0212واسرى ) ٍ ّن 1ًیَهي

ًَ  ّاا  آى نّاح رؿالعا  سرّبشدح سر آصهاای  وشدًاذ   سیضح ًظام هَفمیت بشًاهِ چٌاذ   یآصها
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ّا ه غیشّایی وِ بش  وِ ب َرًذ یه فشریٌذ هَفك سر فشرّن وٌذ روش ًوَدًذ. رص ًظش آى سر بُعذح

ِ  مسیضح ًظا هَفمیت فشریٌذ بشًاهِ صیاش   ح ّاح رؿالعا  سرّبشدح هؤثشًذر دس یىی رص سِ ؿبما
 گیشًذ  خاح هی
شاااه  دساا َسر  ه ٌااَعی وااِ سف اااس هٌـماای فشریٌااذ  :1عواملللکلیللدیمو  یلل  -1

وٌاذ. رگشچاِ یاه تٌاالغ      ّاح رؿالعا  سرّبشدح سر هٌعىس های  سیضح ًظام بشًاهِ
ّاح رؿالعا  سرّباشدح   سیضح ًظام سیضح ًیض ٍخَد درسد  هَفمیت فشریٌذ بشًاهِ بشًاهِ

شریٌاذ  وِ هوىي رست بش هَفمیات ف -تَرًذ تَسؾ عَره  ولیذح هَفمیت  هٌیظشرً ًوی
بیٌای شاذُ    پای   -ذًا ّاح رؿالعا  سرّبشدح تأثیش ًاهـلَ  بگزرس سیضح ًظام بشًاهِ
 باشذ.

باشرح سابه    سر ّاح خایگضیٌی شاه  ه غیشّاح تظوین وِ سرُ ریزی:برنامه2یشیوه -0
ِ رسریا ّاح رؿالعا  سرّباشدح   سیضح ًظام شذُ بشرح فشریٌذ بشًاهِ سیضح پزیشف ِ ؿشا
سیضح دس چی ات  چاِ رفاك صهااًی دس آى پَشا  دردُ       دّذ )هثالً توشوض بشًاهِ هی
سیاضح سر   ح ؿاشا  ّاح شایَُ  هالی وِ ٍیژگی ّاح سٍشّا رغلب رص  شَد (. ساصهاى هی

 ًوایٌذ. وٌذر رس فادُ هی دیى ِ هی

رسریاِ   ش سرر وِ طفا  ساصهاى ٍ هیایؾ  رست شاه  ه غیشّایی ریزی:برنامه3بستر  -1
شاه  ششریؾ بیشًٍی رست وِ بش فشریٌذ ٍ هَفمیت آى هؤثش رسات )هثا     ًیض نذوٌ هی

 سـح عذم لـعیت هییـیر سا  اس ساصهاًی ٍ رّویت فٌاٍسح رؿالعا  ساصهاى(.

 -سیضح دس ردبیا  هذیشیت سرّبشدح  سیضح ٍ ب  ش ؿشا ح ؿشا رّویت تٌاسب بیي شیَُ
ًیَوشن ٍ  .ر تأویذ شذُ رست-سیضح سرّبشدح فٌاٍسح رؿالعا  رست ح ؿشا وِ شاه  حیـِ

ّاح رؿالعاا  سرّباشدح هَفمیات     سیضح ًظام دسیاف ٌذ وِ خاهعیت بیش ش ؿشا (2006)لذسس
ّا باِ ریاي ً یداِ سسایذًذ واِ       ح دیگشر آى . دس هـالعِساصد هیبیٌی  پی لاب  بیش ش آى سر 

ّااح باا عاذم     سیضح سر دس هییؾ د با گ  شدگی بیش شر هَفمیت بشًاهِتذٍیي یىٌَر ت سرّبش
وٌذ. دس هماب ر آگاّی سرّبشدح باِ ؿاَس عواَهی آى سر دس     بیٌی هی پی لاب  لـعیت بیش ش 

 .(Newkirk&. Lederer, 2006)بیٌی  َرّذ وشد  پی لاب  هَرسد با ثبا  وو شر 
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 راهبردی های اطالعات ریزی نظام الگوی موفقيت در برنامه

 (0212(ر واِ تَساؾ ًیاَهي ٍ ّوىااسرى )    0ح ) شذُ دس شى  شواسُرسریِ  رلگَح هفَْهی
دس یه رلگَ رست. ریي رلگاَ ساعی دس تَطایم     گف ِ پی  شذُ رست شاه  ّش سِ بُعذرسریِ 

ِ  سیضح ًظام هَفمیت دس فشریٌذ بشًاهِ ح  ّاح رؿالعا  سرّبشدح درسد. رلگَح تیمیك وِ بش پایا
وِ با ه غیش رل ؼایی تعذی  شذُ رست  سر ح رساسی بیي دٍ ه غیش وال رستر سربـِح رح  ًظشیِ

سیاضح سرّباشدح دس    ؿَس هش شن دس هـالعا  هشتبؾ بِ بشًاهِ دّذ. ریي رلگَ بِ پایِ لشرس هی
ّاح رؿالعا  بِ واس گشف ِ  سـح ساصهاى رس فادُ شذُ ٍ دس بشسسی فشریٌذّاح هذیشیت ًظام

ّااح هییـای باا ًما  ًظاام      ح تٌاسب آى با ٍیژگی هـالعِر دسباسُ چٌیي دس شذُ رست. ّن
 رؿالعا  ٍ با سرّبشد ساصهاى رس فادُ شذُ رست.

 

 مدل مفهومی و مفروضات: (2)ی  شکل شماره

 متغير ودبسته -ريز  نظا  دطالعات ردابر    موعقيت برنامه

 سرّبشدح سر ٍرب  ِ بِ دٍ ه غیش  سیضح ًظام رؿالعا   ًیَهي ٍ ّوىاسرىر هَفمیت فشریٌذ بشًاهِ
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 تعشیم وشدًذ 

 ّاح رؿالعا  سرّبشدحن سیضح ًظام هیضرى لابلیت رش شرن هییؾ با فشریٌذ بشًاهِ -1

 ّاح رؿالعا  سرّبشدح. سیضح ًظام دسخِ رثشبخشی دس هَرخِْ با رّذرف فشریٌذ بشًاهِ -0

ِ  « هعاًی» ذ بِ عٌَرى ٌتَرً ّاح ًظام هی لابلیت 1بِ ًظش سرگًَاتاى ح فشریٌاذح هفْاَم    یاا خٌبا
سیضح یعٌی رًداام   یا هٌاف   شٍخی ؿشا« ً ایح» ح  وٌٌذُ بیٌی سیضح ٍ بِ عٌَرى پی  هَفمیت ؿشا

 ذ.ًسیضح رّذرف دس ًظش گشف ِ شَ بشًاهِ
واِ فشریٌاذ   -ّا ٍ رثشبخشی دٍ ه غیاش هخ لفای ّ ا ٌذ     ّا ریي فشػیِ سر وِ لابلیتّاح آى یاف ِ
بشدح سر دس ؿَل رفكّاح  سیضح ًظام بشًاهِ ذرصُرؿالعا  سّر ر -وٌٌاذ  گیاشح های   ّاح صهاًی هخ لم ًر

َرى حوایت هی ّل )ت بَد ؿشاهٌذح ًوایذ. ه غیش ٍر َتاُ ّا( هٌاف  ْب واِ دس ؿاَل فااص    -هذ  سر  سیضح و
بشدح حاط  هی سیضح ًظام تذٍیي ٍ یا بالفاطلِ پس رص فشریٌذ بشًاهِ رسریاِ   ر-شاَد  ّاح رؿالعا  سّر

هاذ    ه غیش دٍم )رثشبخشی( سٍش ه وشوض بش ّذف سر بشرح رسصیابی رثشبخشی یا هٌااف  بلٌاذ   وٌذ. هی
 وٌذ. هیرسریِ  ر-آیذ دست هی وِ دس حیي رخشرح ؿشا ٍ یا بالفاطلِ بعذ رص آى ِب -فشریٌذ

ّاح رؿالعاا  سرّباشدح باا هیاضرى بْباَد دس لابلیات        سیضح ًظام دس ریي رلگَر هَفمیت بشًاهِ
هاذ  سر دس حایي یاا بالفاطالِ پاس رص       گیشح شذُ رستن ریي رلگَ هَفمیت وَتاُ ذرصُسیضح رً ؿشا

سیضح هَفمیت بلٌذهذ  سر دس حیي رخاشرح   چٌیي هیضرى رثشبخشی بشًاهِ وٌذن ّن تذٍیي باصتا  هی
ِ  دّذ. تعاسیم عولیاتی ریي ه غیشّا بش پایِ بشًاهِ ٍ یا بعذ رص آى رًعىاس هی رح ح هـالعا  گزشا 

هٌاذح ٍ رثشبخشای سر    ّا بشرح ه غیشّاح تَرى هیضرى باالیی رص رع باس ٍ ثبا  در لی همیاس رست وِ
 گضرسش وشدُ رست.

 متغير مستقل -های اطالعات راهبردی ریزی نظام عوامل كليذی موفقيت برنامه

ِ       رست فشع شذُ ح تاذٍیي سرّباشد فشریٌاذ     وِ عَرها  ولیاذح هَفمیات هاشتبؾ باا هشحلا
رخاشر دس رستباؿٌاذر ه فااٍ  رساتن      گاام ّاح رؿالعا  سرّبشدح با عَرهلی وِ با  سیضح ًظام بشًاهِ

بٌاذح   گشدًذر ؿبمِ وِ ًوایاى هی گاهیبٌابشریي پیشٌْاد شذ وِ عَره  ولیذح هَفمیت بایذ دس ّش 
 رلگاَح سیضح ًظام رؿالعاتی پزیشف ِ شذُ ٍ ؿشرحی  رح رست وِ دس تیمیك بش ؿشا شًَذ. ریي شیَُ
ِ  پیشرهَى آى شى  دردُ رست. بِتیمیك سر دس  ّااح صهااًی    ح ه غیاش ه ا م  دس رفاك    عالٍُر رسریا

                                                      
1. Raghunathan 
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ّااح   سیضح ًظام فشریٌذ بشًاهِ گامدس رسریِ  شواسد. بشرح ر سر هداص هی-هاًٌذ ه غیش ٍرب  ِ -هخ لم
دس رؿالعا  سرّبشدحر ّدذُ هَسدر خْت سٌد  عَره  ولیذح هَفمیت رً خا  شاذُ باَد واِ    

  شَد هیردرهِ روش 

 عودمل كلي   موعقيت ده مرظر ت وين ردابر :

 همذم بش فشریٌذر ریي رح اسی ٍخَد درشت وِ فشریٌذ یه ػشٍس  رستن -

 شذُ ٍخَد درشتنبشرح رخشرح فشریٌذ یه سٍش )سٍیىشد( رص پی  تعشیم -

 شذُ بَدًذنرّذرف فشریٌذ رص پی  تعشیم -

 ح ؿشا سرّبشدح هشاسوت وشدن هذیشیت ساصهاى دس تْیِ -

 ًفعاى سر دس رخشرح فشریٌذ ه یذ وشدن رًذرص هش شن توام رحیه چشن -

َلیت ولی هٌ َ  شذُ بَدن بشرح تْیِ -  ح ؿشا سرّبشدح گشٍّی با ه ئ

 واس گواشتنساصهاى یه سّبش ؿشا سر بِ -

 ٍواس بَدن سیضح شاه  ًوایٌذگاى  ـَؽ ه ٌَه و ب گشٍُ بشًاهِ -

 درش ٌذن هشاٍسرًی رص  اسج ساصهاى دس فشریٌذ ساصهاى -

 وشدًذن ح ساصهاًی توام فشریٌذ سر وٌ شل هی وٌٌذُ ح ّذریت ووی ِ -

 گشفتن بش هی سیضحر هذیشرى رسشذ سر دس تین بشًاهِ -

 سیضح بشرح ساصهاى لاب  پزیشش ٍ رح شرم بَدن تین بشًاهِ -

 گضرسش بشآهذُ رص ؿشا سرّبشدحر تَسؾ هذیشرى ساصهاى تأییذ شذ. -

 جرد  ردابر :عودمل كلي   موعقيت ده مرظر د

 رح هیضرى رخشرح بشًاهِ رًدام شذنباصبیٌی دٍسُ -

 سٍص سساًی شذن رح باصبیٌی ٍ بِ ؿَس دٍسُ پیشٌْادر  ؿشا سرّبشدح بِ -

ِ  ّاح رؿالعاتی بِ ًظام ح ّاح ساالًِ ؿشا سرّبشدح بشرح بشًاهِ - وااس  عٌَرى یه ٍسٍدح با
 سفتن

 ظیض دردنًیاص رخشرح بشًاهِ سر تخ هذیشیت ساصهاىر هٌاب  هَسد -

 رخشرح ؿشا سرّبشدح سر ّوشرّی وشد. گامسیضحر  تین بشًاهِ -
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 كننذه متغير تعذیل -های اطالعات راهبردی ریزی نظام روش برنامه

سرسا ایی بایي    ّاح رؿالعاتی ولیذحر بُعذ ّن ح هَػَعا  هذیشیت ًظام دس تیمیك دسباسُ
ِ  ر باشرح  -بِ خْت رّوی   -سرّبشد ساصهاى ٍ فٌاٍسح رؿالعا  سیاضح   تَػایح سٍش بشًاها

 ّاح رؿالعا  سرّبشدح پزیشف ِ شذ. ًظام
ٍ  1ّاح سرّباشدح ٌّذسساَى  رًذرص هْن رلگَح ٍیژگی ریي سا  اس با رس فادُ رص چْاس چشن

گیاشح شاذ. رٍّلایي     رساتر رًاذرصُ  وِ دس هـالعا  تدشبی گزش ِ رس فادُ شاذُ   0ٍى واتشهي
سیضح  هشرتبی سٌ ی بشرح ؿشا ّاح سل لِ ُ رص شیَُح رس فاد رًذرص )رخشرح سرّبشد( بش پایِ چشن

سیاضح   سرّبشدح فٌاٍسح رؿالعا  بَدن هاًٌذ عَره  حیاتی هَفمیت ساصهاى سٍواس  یا ؿاشا 
رًاذرص )لابلیات فٌااٍسح( باش رسااس توشواض       رم. دٍهیي چشنبیساصهاى آح 1ٍواس ًظام و ب

رّباشد سااصهاًی ه ٌاساب سر    واِ س  -ح بیشرًی فٌااٍسح رؿالعاا    فٌاٍسرًِ بش طفا  ٍ حَصُ
ِ      -وٌذ رً خا  هی ّااح گاشٍُ    ح لابلیات  بَد. سَهیي آى )ساـح  اذهت( رساسااً باش تَساع

بیٌای   وِ تماػااح پای   -بیش ش واسریی  پزیشح ٍ ّاح رؿالعا  بشرح ردرسُ وشدى رًعـاف ًظام
ا باِ  رًذ یا  ّایی وِ دس آى سرّبشدّاح ساصهاًی هبْن ٍ هَلعیت -ح واسبشرى ًْایی رست ًشذُ

وٌٌذر ه وشوض شذُ رسات. چْااسهیي )لابلیات سلااب ی( باِ تاأثیش فٌااٍسح         سشعت تغییش هی
 ٍواس هشبَؽ رست. ٍواس ٍ باصؿشرحی فشریٌذّاح و ب رؿالعا  بش سرّبشد و ب

 كننذه متغير تعذیل -های اطالعات راهبردی ریزی نظام بستر برنامه

ِ    بشسسی هـالعا  ًشااى های   ّااح رؿالعاا  سرّباشدح     ًظاام سیاضح   دّاذ ب ا ش بشًاها
 وٌذ  بخ  هییـی واِ باِ عاذم    فشرسا  اسح پیچیذُ رست وِ سِ خضء صهیٌِ سر تشویب هی

ٍوااس هاشتبؾ    ثباتی هشبَؽ رستن بخ  ساصهاًی وِ با هَػَعا  سرّبشد و اب لـعیت ٍ بی
 .(Neumann et al., 2010)رح وِ بِ رّویت ًظام رؿالعا  هشبَؽ رست  رستن بخ  فٌاٍسرًِ

 (ر فشػیا  صیش سر دس هـالعا   َد دس ًظش گشف ٌذ 0212واسرى ) ًیَهي ٍ ّن
ّاح رؿالعا   سیضح ًظام رستباؽ هثبت بیي عَره  ولیذح هَفمیت بشًاهِ :1ی رضیه 

 ّااح رؿالعاا  سرّباشدح ٍ بْباَد     سیضح ًظاام  سرّبشدح دس گام تذٍیي فشریٌذ بشًاهِ
   

                                                      
1. Henderson 

2. Venkatrman 

3. Business System Planning 
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 سیضح ٍخَد درسد. ّاح بشًاهِ لابلیت
ّاح رؿالعا   سیضح ًظام رستباؽ هثبت بیي عَره  ولیذح هَفمیت بشًاهِ :2ی رضیه 

ّاح رؿالعا  سرّبشدح ٍ رثشبخشای   سیضح ًظام سرّبشدح دس گام رخشرح فشریٌذ بشًاهِ
 ّاح رؿالعا  سرّبشدح ٍخَد درسد. سیضح ًظام فشریٌذ بشًاهِ

ّااح  هٌاذح  بْباَد تاَرى   تأثیش عَره  ولیذح هَفمیت دس گام تذٍیي دس :3ی رضیه 
ّااح رؿالعاا     سیضح ًظاام  ح بِ واسگیشح بشًاهِ سیضح ٍرب  ِ بِ ب  ش یا شیَُ بشًاهِ

 سرّبشدح رست.
تاأثیش عَرها  ولیاذح هَفمیات دس گاام رخشریای دس رثشبخشای فشریٌاذ          :4ی رضیه 

ِ    سیضح ًظام بشًاهِ ّااح   سیاضح ًظاام   ّاح رؿالعا  سرّبشدح ٍرب  ِ باِ ب ا ش بشًاها
 ح آى رست. عا  سرّبشدح یا شیَُرؿال

ّااح  هٌاذح  تأثیش عَره  ولیذح هَفمیت دس گام تذٍیي دس بْباَد تاَرى   :5ی رضیه 
ّااح رؿالعاا  سرّباشدح ٍ     سیاضح ًظاام   سیضحر بِ دسخِ یا تٌاسب ب  ش بشًاهِ ؿشا
 ح آى ٍرب  ِ رست. شیَُ

فشریٌاذ  تاأثیش عَرها  ولیاذح هَفمیات دس گاام رخشریای دس رثشبخشای         :6ی رضیه 
ح  ّاح رؿالعاا  سرّباشدحر باِ دسخاِ یاا تٌاساب ب ا ش ٍ شایَُ         سیضح ًظام بشًاهِ
 ّاح رؿالعا  سرّبشدح ٍرب  ِ رست. سیضح ًظام بشًاهِ

 بحث و نتيجه گيری

رلگاَح هَفمیات دس فشریٌاذ    رسریِ  ( دس0212ح ًیَهي ٍ ّوىاسرى ) ً ایح حاط  رص هـالعِ
ِ    ّاح رؿالعاتی ریي سیضح ًظام بشًاهِ ّااح   سیاضح ًظاام   گًَِ بَد واِ فشریٌاذ هَفمیات بشًاها

 رؿالعا  سرّبشدح سر وِ ٍرب  ِ بِ سِ بُعذ رست بشسسی وشدًذ 
 ّاح رؿالعا  سرّبشدحن سیضح ًظام عَره  هَفمیت بشًاهِ -1
 ّاح رؿالعا  سرّبشدحن سیضح ًظام سٍش بشًاهِ -0
 ّاح رؿالعا  سرّبشدح. سیضح ًظام ب  ش بشًاهِ -1

ِ       رح سر بیاى هیِرلگَح هٌـمی ًظشی سیاضح   وٌذ واِ رستبااؽ رساسای بایي هَفمیات بشًاها
ّااح رؿالعاا  سرّباشدح     سیاضح ًظاام   ّاح رؿالعا  سرّبشدح ٍ عَره  هَفمیت بشًاهِ ًظام

 ّاح رؿالعاتی رست. سیضح سرّبشدح ًظام ٍرب  ِ بِ تٌاسب بیي ب  ش ٍ سٍش بشًاهِ
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چٌیي رستباؽ  رساسی سر تأییذ وشدًذن ّنّار فشػیا  هشبَؽ بِ رستباؽ ّاح تدشبی آى یاف ِ

  ِ ّااح رؿالعاا     سیاضح ًظاام   هثبت بیي عَره  ولیذح هَفمیت دس گام تذٍیي فشریٌاذ بشًاها
ّااح   سیاضح ًظاام   ّا ٍ عَره  ولیذح هَفمیت بشًاهِ سیضح لابلیت سرّبشدح ٍ بْبَد دس بشًاهِ

    ِ ّااح رؿالعاا     ًظاام سیاضح   رؿالعا  سرّبشدح دس گام رخشریای ٍ رثشبخشای فشریٌاذ بشًاها
وٌذن رهاا ًیااص باِ     سر تأییذ ًوی 1ّا رلگَح بخشیّاح آى رلب ِ یاف ِ دّذ. سرّبشدح سر ًشاى هی
ّاح رؿالعا  سرّبشدح دس یه رلگاَح رل ؼاایی فشرگیاش سر     سیضح ًظام بشسسی هَفمیت بشًاهِ

ِ   ّن ًشاى درد. یٌاذ  ؿاَس تدشبای رلگاَح رل ؼاایی خااه  باشرح هَفمیات فشر        چٌیي ً اایح با
هذ  تأییاذ وشدًاذ. باشرح تواام     ّاح رؿالعا  سرّبشدح سر فمؾ دس ؿَالًی سیضح ًظام بشًاهِ

ح ب یاس صیادح بش رستبااؽ   وٌٌذُشذُر بشرح تشویب ب  ش ٍ سٍش رثش تعذی ه غیشّاح آصهَى
ِ   بیٌی باشرح هَفمیات ؿاَالًی    رساسی یافت شذ. بْ شیي پی  ّااح   سیاضح ًظاام   هاذ  بشًاها

ّاح رؿالعا  سرّبشدح  سیضح ًظام ح بش تعاه  بیي سِ ه غیش تَطیفیِ بشًاهِرؿالعا  سرّبشد
بیٌی تأییذ وشد رگشچِ یه  )شیَُر ب  ش ٍ عَره  ولیذح هَفمیت( رس َرس شذُ رست. ریي پی 

تٌْایی رستباؽ )رستبااؽ  ّاح رؿالعا  سرّبشدح( بِ سیضح ًظام ه غیش رل ؼایی )هثالً ب  ش بشًاهِ
ّااح رؿالعاا  سرّباشدح ٍ هَفمیات      سیضح ًظاام  هَفمیت ولیذح بشًاهِ رساسی( بیي عَره 

رش باا ه غیاش    وٌاذر رهاا تشویاب    ّاح رؿالعاا  سرّباشدح سر تعاذی  ًوای     سیضح ًظام بشًاهِ
ّاح رؿالعا  سرّبشدح( تأثیش ب ایاس صیاادح سر    سیضح ًظام ح دیگش )سٍش بشًاهِ وٌٌذُ تعذی 

ثبااتی سر دس رستبااؽ رساسای    وٌذ وِ بی ح سر پیشٌْاد هیر ّا ًظشیِح آى هـالعِ وٌذ. ریداد هی
ؿَس تدشبیر ٍرب  گی رستباؽ رساسی سر بِ ویفیات تٌاساب بایي     دّذن ریي ًظشیِ بِ تَػیح هی

 دّذ. ّاح رؿالعا  سرّبشدح ًشاى هی سیضح ًظام سٍش ٍ ب  ش بشًاهِ
س تـبیك عذم تَرفك ّاح آًاى ووىی واسبشدح ًیض درسد. بِ هذیشرى رسشذ رؿالعاتی د یاف ِ

ِ  بیي سشهایِ سیاضح   گزرسح لاب  هالحظِ دس صهاىر سشهایِ ٍ ًیشٍح رً اًی دس فشریٌاذ بشًاها
وٌذن ریي رهش یاه ًگشرًای    ّاح رؿالعاتی ووه هی ّاح رؿالعا  سرّبشدح ٍ ًمایض ًظام ًظام

دس  ن رلب اِ ریاي ًگشرًای    باَدُ  1892-1882ّاح  ولیذح هذیشرى رسشذ رؿالعاتی دس بیي سال
ّاح ر یش ّشگض خذح ًبَدُ رست. هذیشرى رسشاذ رؿالعااتی بایاذ باِ پیچیاذگی فشریٌاذ       سال

ح  ّاح رؿالعا  سرّبشدحر ٍرسد هشحلِ سیضح ًظام رع شرف وشدُ ٍ لب  رص ششٍه فشریٌذ بشًاهِ
  سیضح همذهاتی شًَذ. ؿشا

                                                      
1. Partial 
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