چکیده
یکی از مباحث وزز رو رثد رزوز زمثاشی ثکر تثدی اتثوتوار ز اشدایثی ث

یثا

به اعبتثد ریرثد رثاورنظ ش ثام اتثوتی تثدی از ش ثد حتثنبی ایثه ب نویکثه یث
مث ث ید رز بثثثی ب اشثثث رو رثثثه مثثثناوری راوای اخبتثثثاو اتثثثوتی تثثثدی ایثثثه رو
رثثاورنظ ا ث ام مثثنار بثثاشنشی اتثثوتی تثثدی مثثی شوای ث ز حوایثثه ا ث ز اتثثوتوار
زی اث ام اوثنی یثثا مثنار بثاشنشی ایثثه اوثنی ز مثنار بثثاشنشی رو ایث ار با ریثثبی
منشثثا اشثثدای ردرثثه بمبثثد اتثثوتوار مثثی ثثنر رثثدا اثثه ای رنشثثه اتثثوتوار بثثا
پشثثبناشه بثثاشنشی ش بثثه اشدایثثی بمبثثدی پت ث ا خنار ث اثثدر یکثثی از رثثا

رثثای اثثه

م ث یدا بثثنیدز م ث یدا رز بثثی بثثا س وزبثثدز روثثب س ث ا شبثثنر بثثا مثثب بثثاشن ز
یثاززااورای بثاشنشی س ایثثه ث ا رو ای ث پثدزر

یثو بدویثثی اوثنی ز مثثنار

بثثاشنشی یثثاخباو حتثثنبی اتثثوتی تثثدی بثثا وزر اب ت ثثی رثثاورنظ ش ثثام اتثثوتی
تثثدی رو اشثثنو شتثثا اوارثثه دری ث ز ایثثه رو مدح ثثه ازی پثثدزر

تبیین ساختار حقوقی تصمیم گیری
نظام جمهوری اسالمی ایران در قانون
اساسی و قانون مدیریت خدمات
کشوری

بثثا مداشعثثه بثثه

مبثثن بثثاشن ایایثثی ز بثثاشن م ث یدیه خ ث مار اشثثنوی ز بثثا وزر اب تثثر مببثثنا
رثثاورنظ ش ثثام اتثثوتی تثثدی

ایثثایی ز یثثرا از بدیثثر مداشعثثه بثثه خبد ثثا

وزایثی ا رثنی یار ث ز مثنور اوزیثابی بثثداو د بثه ایثه شبثثایا حثاای از

ایثثایی

پ ث ا ش ثثام مبثثاشی ز پایثثه رثثا ش ثثام مشثثنوای اتثثوتی تثثدی ش ثثام ات ت ثثی اتثثوتی
تدی ش ام اشدایثی اتثوتی تثدی ش ثام ش ثاوای ز پایثترنیی اتثوتی تثدی مثی
با

حمیدرضا قاسمی بنابری (نویسنده مسئول)
دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس

hamidreza.ghasemi66@gmail.co

ا ت زاژز:

m

قانون ،تصمیم گیری ،قانون اساسی ،قانون مدیریت خدمات کشوری
ابراهیم عزیزی
استادیار دانشگاه تربیت مدرس

مقدمه
اتوتی تدی شنردة م یدیه ایه ز م ید بای رو رد ب ه پتدامن موارر متب ف
اتوتی برتدر اوامی االر م یدا رو ی شت ه به باو ششوبه ز شبایا عت ی خنر وا بدزز
می رر ز س شت ه ای شی ایه اه از بت
اتوتی م ید اعتّ می یاب ع ه خنظ یا ب
به ار اف اا ح زیاری رو دز روت

ای ه رای متب ف ونور د به ز بع نا
ااورا یا من تته ز کوه رو ریبتابی

ب ه ز اتوتوی ایه اه د به می نر

واحب دا اتوتی تدی وا رز نشه می راش  :اتوتی تدی پت
ز پا از پتنیب به یازما

از پتنیب به یازما

اتوتی تدی رو ش ام حتنبی ز م یدیبی زماشی مع ی می

یاب اه در به یازما پتنیبه با

به عباور ریرد اتوتوار اعضای یازما ز عنامر

مؤثد رو س را شتازم مباح حتنبی ز م یدیبی ایه از ش د حتنبی اتوتوار ورز
رای با ی م یدیبی یازما با م اوا پایت یازما مبفازر ایه زیدا با اشاای زابعی
ز مباشی اوز ی بتشبدی روداز ایه اتوتی رای مدااا با ی م یدیبی رو واب ه با
مارته ز مببنای ااو ا دار ز یازما ز ی اتوتوار ورز رای پایت ی یازما رو واب ه
با ررنشری اشجام زظایف رو شمه ویت

به شبایا عو کدری م نببد ایه معتاو اوزیابی

ای رز ریبه اتوتی تدی شتا با یک یرد مبفازر ایه اتوتوار ورز رای پایت ز اشبتاظ
ابااو ویت

به ر ف ب نو اجدبی بابر اوزیابی ایه ز ی اتوتوار ورز رای با ز

اشبتاظ ار اف از ینی سشا موک ایه ب نو اجدبی بابر اوزیابی شبا

ز به حکی انا ر

eazizi@modares.ac.ir
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یا معتاورای ریرد اوزیابی نر به روت ر تر ابتت ش ام باشنشی اه اتوتوار رو س

کر می یاب به ر تر اأثد اوام سحار شامعه از س

بوتاو ممی ز یدزوی ایه شکبه حارا اروته ریرد رام رای پ ما رو عدوة کد ز اش یشه ز یا رو عدوة دسی (بناشت ) بد ید واز
اتوتی تدا ایه اری اتوتی تدا رو ضایی اتوتی می تدش اه اتوتی یازا بدایشا پ ی سزورز اش از ای وز بای روناوز به
شت

ایایی ز یدشن ه یاز اتوتی یازا اه راوای شت

پ ما شتا روب

انشه را ه

ش د به مدااا نق شایراز باشنشی اتوتی تدا ز اثدار حتنبی اتوتوار سشا موأ ه مموی رو یازما را ایه بدروت ایاس شتاز
ایه شایراز اتوتی تدی ری از م د حتنبی ز ری از ش د م یدیبی منور بب ز بدویی بداو تدر
اتوتی تدی رو ش ام حتنبی به

ا ای پدزر

اخه ردره بمبد م یدا با اونی ز منار باشنشی اتوتی تدی رو باشن ایایی شومنوی ایالمی

ایدا ز باشن م یدیه خ مار اشنوی پدراخبه ز یعی شونرز راورنظ شامعی وا ر و ای باظ اواره رر
از اتوتی تدی دزع

با ر ف ابتت شایراز

ا رو ابب ا با اعاویف ز اشناعی

ز ز رو ارامه زاور باظ رای حتنبی ز باشنشی س خنار

 .1مبانی نظری
 .1 .1تصمیم گیری از منظر مدیریت
اتوتی تدی به ع نا بت

ش ایی شاپ ید اربتار م یدیه م دح ایه ا داری رن یایون  )1 1960( 1ز روااد )351 1954( 2م یدیه

وا مبدارف با اتوتی تدی می راش

رو سغاز به ر تر شردر خاص ری از االیت م یدیه اتوتی تدی ا ما حر م ید راشوبه می

اما از رره 1950به بع ابتتتاای رو زمت ه ش به رای و باوی مارته اتوتی ائنوی را ز دای اتوتی اشجام د ه اه ای شردر وا
ر د ن یاخه
مفدزیاای اه از ینی ا دار پ ید به می نر ز مب ای اتوتوار بداو می تدش مباشی اوز ی زم بدای ر ف رایی وا پ ی می سزوش اه
اوامی اتوتوار بدای ریبتابی به س رایه ب ابدای

ای مفدزیار رز نشه عور می ا

شتوه ش ام اوز ی ما وا کر رارز ز ما وا

بدس می راور اه رو ای راورنظ ر ف رایی وا اعتت ا تی ز بدای ریبتابی به س را بکن تی ز رز سشکه دای اتوتی تدی وا شتا مبأثد
می یازر به ای اداتا ردبدر یایون شتوبت اوی بنر اه اعدیف وز ی از اتوتی تدی عتالیی اوایه رار یایون بجای اشوا
اببتاری بتتنص رو عتدی اه یازما را می و ب اا اوامی عدوه رای زش ی سرمی وا اوتتد ا

اشوا اراوی وا م دح ادر از

بدای بازو بنر اه یازما اتوتوار اعضای خنر وا یارز می ا ز به ا دار رو اتوتواای اه می تدش او

می ا

به ریرد یت

یازما ی یاخباو ویو ی ایه اه از بدیر اتوتی موئن ته را بت ا دار ز داری سزور زیایر منور شتاز س را اتوتی تدی وا بدای
سشا اومتر می ا
ز

م ابع ابالعار اجمتاار شت

را ز بناع اتتتی مجاوی ابالعاای بدشامه سمنز ی وزیه رای عو تاای ایباش اور

به ع نا یاز ز ااورایی بدای مب زر ادر رام ه اتوتواای اه ا دار می تدش ز روچ ت اتوتی تدی رایی م ایا رو راورنظ
3

س رام ه ابتر می یاب بشواو می سی (ایکار )1992
شامعه معاود اوایر بتشبدی به حکوه عو ی 4رو ابعار متب ف زش ی ااوی راور شتاز بدای سزور اغتتد از بدیر حکوه عو ی رو مبتط
اوا ز ااو حاید اه ر نز ایتد دیتار اشوا اببتاری عتالیی 5ز اونی ع وی م یدیه ایه ز بد ایاس م ا ع
ا (بت ابدی ز بتدشت

6

 )171-178 2010حکوه عو ی انیط اوی ن بتا

دایی 7مب -زابوبری ز راش

اخالق مبنو انیتح رارز

تتی عور می

ز ایه ز انیط ب تابدی ز بتدشت ( )2010به ع نا عور

ز ایه اه بد وزی بضازر رای راش

مبنو اأات می ا ( دایر2010 8

)706-715
شتاز بدای اتوتی تدی از ع م ابوت ا شوبه به سی ز ز رو ریبدس شبنر اوام ابالعار مدابط ز منور شتاز شا ی می نر زوای م ی
رای ر جاوی ز انوتفی اتوتی تدی ائنوی عتالشته مب زر 9ردبدر یایون ( )1 1979اغتتدار ایایی وا رو اربتار اتوتی تدی
ایجار شونر یایون مب ریه رای ابالعاای ز مبایباای ذر اشوا وا منور اأات بداو رار ا دار شت
می ا ؛ اری به ع نا م ید اری به ع نا عضنی از اتی ز اری به ع نا وربد یازما شت

رای مبفازای رو یازما بازی

ایفا می ا (پدیاشکا زا به

10

2015

)763-775
اتوتی تدی رو یازما وا می انا به اشناع متب فی از شو ه ریبدیی به ابالعار ی ح م یدیه مارته موأ ه ز اتوتی تدش ا
اتوتی ادر

 .1 .1 .1دسترسی به اطالعات
بد ایاس ریبدیی به ابالعار ز بد مب ای روشه ابالعار منشنر روباوز زبنع مبغتدرای غتدبابر ا بدی از س

74

به بداو ذیر ایه:

تبیین ساختار حقوقی تصمیم گیری ن.ج.ا.ا در قانون اساسی و قانون مدیریت خدمات کشوری
1

اتوتی تدی رو دایط ابوت ا  : 11ای شنع اتوتی تدی بدای زماشی ایه اه ا ته مبغتدرای منثد منشنر رو س ثابه دض
نش به زبا ریرد اتوتی تدش ز شبتجه اتوتی وا می راش (وابت ا

12

 )2000م ی یازی بدای ای

بد ایاس م ی رای ویایی ز مشتص ماش اجایه ز اب تر رای ه-م فعه
م ی شایرای ی
2

16

اتتتص ااو

17

رو

دارط ویو

م ی رای االیت بمت ه یازی

بدشامه ویای خ ی 18ز مناوری از بدشامه ویای پنیا ایه(

اتوتی تدی رو دایط ع م ابوت ا
22

13

19

21

 :ای بت

دارط از اتوتی تدی بتشبد
20

14

ا بدی منشنری

)30-93 1987

خنر به رز حا ه اتوتی تدی رو حا ه ع م ابوت ا اامر ز اتوتی تدی

اتوتی می درر اتوتی تدی رو

دارط ع م ابوت ا اامر بدای زماشی ایه اه مشکر منشنر

اع اری از مبغتدرای غتدبابر ا بدی شتا می نر ت ک ابالعاای از

به به م نو پت

اتوتی تدی رو دایط ویو

ایایی س بدشااتنرایه(ززرم

23

امر

بت ی بدای ای مبغتدرا رو ریبدس

شبنرز ز از ای وز مبایبه احبوای زبنع بدای س را موک شتوه (وابت ا  )70 2000خالبته شتا خنر عام ی بدای
موئ ه ایه ز روچ ت

15

اخه بتشبد

)293-321 1993

بدای زماشی ایه اه مشکر منشنر امر اع اری مبغتدرای غتدبابر ا بدی شتا می نر (وابت ا 2000
دایط از اتوتی تدی موک ایه از اشناع م ی رای ویایی ز احبوا ی با

 ) 70م ی رای منور ایبفارز بدای ای

(

-30 1987

)93
3

24

اتوتی تدی رو دایط اعاوض  :بدای زماشی ایه اه ایبداادی رای وببا بدای ی اتوتی تدش ز شایرای مبغتدرای غتدبابر
ا بدی از دارط اتوتی تدی از نش رو ای حا ه از ائنوی بازی را بدای حر موئ ه ایبفارز خنارتی شونر(اوغدپنو 1377
)124-127

 .2 .1 .1سطح مدیریت:
اتوتی تدی مموبدی زظتفه ی

م ید رو ی ح عا ی ایه ز روعت حای واحه ادی ااو بدای س ایه اه اشوا ا بباز شوای مرد سشکه

م ید به دسی اتوتی ع ایه را به با

( دازی

25

 )108 :2001با انشه به ی نح متب ف م یدیه اتوتوار به یه ریبه اتوتی می

نش
م ر ز موب ام شامع شردی ایه

)1

اتوتوار واربدری :ای شنع اتوتوار مبب ی بد سی ز شردی ز ب

)2

اتوتوار م یدیبی :ای شنع اتوتوار مبب ی بدحر موئ ه انااز م ر ز بتنور بتشی ایه

)3

اتوتوار عو تاای :ای شنع اتوتوار مبب ی بد عا ته رای وززاشه ز اشجام امنو ی ز عو تاای ایه

 .3 .1 .1ماهیت مسأله:
با انشه به مارته منینع موایر یا اکداوی ز عاری روب ز یا غتداکداوی ز بی یابته اه رو ای ایاس ونور رز نشه خنار بنر


اتوتوار بدشامه ویای



اتوتوار بدشامه ویای شش ز اه بتشبد بدای م یدا عا ی پت

ز اه بتشبد بدای م یدا متاشی ز عو تاای ایه
می سی

 .4 .1 .1تصمیم گیرندگان:
با انشه به اتوتی تدش ا اتوتوار به رز ریبه اتوتی می نش :
-

اتوتی تدی دری :روای حا ه در به ا مایی اتوتی می تدر م ی اتوتی تدی می اناش عتالیی ز یا عتالیی مب زر بشواو
سی اه ب ا ا اوز خنار

-

اتوتی تدی دزری ز مشاوابی :رو اتوتی تدی مشاوابی راش

ا

ا ا دار به یک یرد مب ر

ز ز از س ب نو شوعی

ایبفارز می نر ر ف ای اتوتی تدی اأمت ردره بتشبد م ا ع ا دار مشاواه ا ز رو اتوتی ایه
دسی رای اتوتی تدی شتا مب نع ز مبع ر ایه ز بتنور ا ی می انا س را وا رو یه ریبه شای رار:
 - 1اتوتی تدی رای دری :اتوت ی تدی رای دری م یدا وا می انا رو رز بت
عتالیی ایه اه ششا می رر اه ررنشه م یدا یعی می ا

اب تر شونر بت

اه اتوتی برتدش ز بت

ازی ورتا ه

رزم وزر عتالیی مب زر

ایه اه دح می رر اه ررنشه زابعا ی اتوتی با مب زریه رایی اه رو زما ز امکاشار م ید با س را مناشه ایه
یاخبه می نر
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 - 2اتوتی تدی رای یازماشی :رو ی یازما
مبع ر رو

ا ما ی م ید شتوه اه اتوتی می تدر رو یازما را عالزز بد م یدا

اخه موئ ه ز واز حر رای س اع اری از بت

رخا ه راوش (واشا رال زروکاوا

26

را ز اراوار ش دار مبفازر ز حبی یازما رای ریرد

)349-384 1993

 - 3اتوتی تدی رو یازما رای یار تدش ز :ابن ر یدیع رو مبتط بتدزشی یازما را ان ت ع م ابوت ا بتشبد بدای
اتوتی تدی می شوای یازما رای ش ی ز بتتنص یازما رایی اه با ان ت ابالعار رو ی ح شماشی ز از شو ه
رو یب

رای مجازی ید ز ااو راوش (ر ه

27

)284-292 1984

 . 2 .1تصمیم گیری از منظر حقوق
ع ی حتنق؛ راششی ایه اه روباوز بناع ز بناشت حاای بد شامعه ز حتنق ز اکا تف ا تاص بب می ا ز به اب تر اوزیابی ز یتد
ابنی س را می پدرازر بدای ای که حتنق ببناش به ر ف شمایی خنر یع ی ایبتداو ش ی ز ع ا ه بدی بای وعایه بناع س اشباوی با
اعالم رایی اه از رو بناشت ری ز می نر ز روداز با رتچ اک تفی شتوه رمدز حتنبی ش اور زا ما مت مه ازامد ز شناری باشنشر او ایه
باع ز ای وا اه اشدای س از بدف رز ه اضوت شش ز ایه شبای رو واو بناع حتنبی سزور بناع حتنبی ا ی ایه
متتنر از ا ته را ب باع ز حتنبی ای شتوه اه روه ی مدرم منینع حکی س بداو تدش بناع حتنق بای ر رام زیع متت به در یا
ا تاص معت شبا

از بت شدزر ردر اه ا ما ی

زمُفار س با ی باو اشجام

یا ر ا مشونی متدوار س با

ب ابدای

بناشت

مدبنط به موؤ ته ززیدا ز اخبتاوار ورتا شومنو با ا ی بنر بناع س م ا ار ش اور زیدا شوبه به اوامی اواشی اه رو س زیع
خاص بداو راوش بابر اشدایه از ازم اوازی مدرم رو متابر بناشت (اور بتوبی باشن ایایی) ز اور حکنمه باشن (اور  85باشن
ایایی) شتا ایایی بنر ای وفه ایب باط می نر زیدا ا د باشن شاظد به در معت با
رو و باو خنر شبا

یا حکوداشا شا اید از وعایه بناع ا ی

ررنشه می انا ارعا ادر اه روه ی مدرم رو بدابد بناشت حتنق موازی راوش یا بد س را باشن حکنمه می ا

شه اوارز ی در؟ با ای اداتا اتوتی رایی اه به حکی باشن ایایی بای از بدف مج ا د به نر ز شاظد به منینع خاص ایه ماش
د ب زام ز ایبت ام ااو ایا خاوشی (اونی  58ز  ) 52ا دره به ظارد ونور باشن وا راور از ش د مارنی باع ز حتنبی ایجار
شوی ا ز یموی رو ایجار ش ام عونمی ش اور با ای روه ا ی بنر وا شبای زیت ه ی اوتا حتنق از یاید بناع پ ا ه زبدا رد باع ز
خناز ببتعی با

یا اشبواعی ا ی ز مجدر ایه ز ای وفه اخبتاص به حتنق ش اور (ااانزیا

)1394

رو رد اشنوی حتنق شا ی از متام ز ب وای ایه اه حر زیع بناع ز وعایه س وا راور ز روت متام ایه اه م بع حتنق شامت ز می
نر اه م ابع حتنق رو اشنو ما ب ی ونور ایه - 1 :باشن  – 2عدف ز -3وزیه بضایی رو ش ام حتنبی اتوتی تدی از ت شکبه
اه بای ب ا انشه را ه شایراز اتوتی تدش ز ز اتوتوار ایه اه انیط باشن اعتت می نر ب نویکه اتوتواای اه ا دار به زای ه
شایراز حتنبتشا ااتاذ می ا

با سشچه ی

در عاری رو زش ی وززمدز به س می پدرازر اامال مبفازر بنرز ز اثدار خاص بد شامعه

راور

 .2روش پژوهش
پدزر

رو رز مدح ه ونور پ ید به ایه رو مدح ه ازی یو بدویی مباشی ش دی منینع از رز م د ش دیه رای م یدیبی ز ش دیه

رای حتنبی منور بب زابع
رو بناشت م انو
اوزیابی خنار

ز ایه رو مدح ه رزم با مداشعه به مفار باشن ایایی ز باشن م یدیه خ مار اشنوی یاخباو حتنبی

ایایی می درر رو ای مدح ه پا از
اع ار خبد ا  12در می با

ر و بضازای می با

ایایی بناشت مدابط وزایی مداحر

ایایی

اه از متا ایاات و به رای م یدیه ز حتنق اشبتاظ

ز انیط خبد ا پدزر
ش وزر اشبتاظ ا دار شونشه

رو ارامه ش دار خبد ا شوع ب ی ز امبتازرری می درر ز متاشرت ش دار اعتت ا ز وزایی راورنظ پدزر

می با

 . 3یافته های پژوهش (ساختار حقوقی تصمیم گیری در قانون)
ش به رای متا و به ای از اتوتی تدی به بمبدی زشه رو راورنظ مجونعه ای از م ی رای ششا رارز
بتنور دا تکی ررنشری اأات زیار بد ویت
زابع وا رو زما ز مکا رارز

م ضبط ااوبدری رو اتوتی تدی وا ششا می رر عالزز بد ای

ز ابه دایط مبغتد ششا می رر

ز ایه ر ت م ی رایی
م ی را بتشی از شما

م ی را روچ ت می اناش اع ار اتدیبا بی شمایه از مبغتدرای پتچت ز

رو اتوتی تدی وا به اع ار اوی از عنامر اه مع ی راو ز بابر روک ایه اار
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بدخی از مبغتدرای بمت ه با

اه پ ی ز رای رشتای زابع وا انوتف می ا (راویون

وا بارو یازر اا پ ی ز رای شما زابع وا با اببضارار اوز و ز ربتر پت

28

 ) 33-27 2007ر ت م ی بای اتوتی تدش ز

بت ی ا

رو ابب ا اونی  57 12 4 2 1ز ب  1اور  110باشن ایایی بدویی می نر ردااه ای اونی به پایه را ز مباشی ش ام شومنوی
ایالمی ایدا پ دراخبه ایه رو اونی یار

ز ابب ای اتوتار بد حکنمه حر ز ع ی بدس بد پایه ایوا به خ ازش یکبا زحی ا می معار

امامه ز وربدی ادامه ز اوزر زا ی اشواشی باشنشر اوی بدایاس منازی ایالمی اعوای ز یه م ته تته ز ا زی یتایه رای اال
بداو راور سشچه اه رو ا ی اونی از باشن ایایی بد س اوداو ز پا شاوی
شای ای باشن بد ع م مغایدر منینعار با منازی
م ام روب منازی

ز خاوته ایالمی بنر ای باشن ایه ب نویکه رو شای

دعی ز ایالمی ااات دری ز ایه ا مشتص ایه اه مجدیا رو ح زر اخبتاوار

دعی وا رو اتوتوار خنر م ش د بداو ب ر اه متاا س شتا نوای شرمبا می با

اونی یار

ز پایه رای

ش ام حتنبی اتوتی تدی می با
پا از

ایایی ب تا را ز مباشی خاوته نوایی رو اتوتی تدی ایه ب نویکه رو اور  7ز اونی  100اا  106باشن ایایی ب ی

ممی پدراخبه

ز ایه بد ایاس اور  7ز ببر ریبنو بدس ادیی« :ز امدری نوی بت می» ز « ازوری ی ا مد»

نوای ایالمی

مدیبا

نوای ایبا

مد مبر بت

وزیبا ز ش اید ای را از اواا اتوتی تدی ز اراوز امنو اشنوش ای

اواا منشبار اتوتی یازی بدای اتوتی تدش ا وا ممتا می ا

به عباور ریرد وربد مع ی اشتالظ ز مج ا نوای ایالمی ز ریرد

نوارا با اعتت یتایه رای ز خط مشی رای عونمی راورنبی اه مجدیا می اناش رو با ا س حداه ا
وا مشتص می ا

نوارا مج ا

ز ایه ایباش اوا

رو ارامه روت بب رو اور  103شتا بتا

دماش اوا

ز ریه به اتوتی باش

بتش اوا ز یاید متامار اشنوی اه

از بدف رز ه اعتت می نش رو ح زر اخبتاوار نوارا م ام به وعایه اتوتوار س را روب
مبعابا

ایایی مباشی ز پایه رای ش ام اتوتی تدی ز ش ام نوایی اتوتی تدی زم ایه موارر متب ف به نو

ا به

ز ز رو

ای ختنص اتو تی تدی نر رو ای مدح ه اتوتوار زشاره باشنشی پت ا ادرز ز ش ام ات ت ی اتوتی تدی کر می تدر بد ایاس
اونی  71اا  75باشن ایایی رد نشه باشنشر اوی رو ی ح اشنو رو حنزز زظایف ز اتوتوار مج ا نوای ایالمی بداو راور بد
ای ایاس نایح ز بدح رای باشنشی اه از شاش ا رز ه یا شوای

ا مج ا اواره می درر بای رو اوتوتن را ز وب مج ا منور

بدویی ز مج ا رو ختنص اب یر نایح ز بدح را به باشن اتوتی تدی شوای ب یمی ایه اه ای بناشت شبای مغاید با باشن ایایی
ز منازی ایالمی (پایه رای ش ام اتوتی تدی) با
پا از اب یر ا توتوار به باشن

ش ام اشدایی اتوتوار کر می تدر ای ممی رو شومنوی ایالمی ایدا بدعم ز بنز مجدیه بداو راور

ش ام اشدایی اتوتی تدی رو حنزز زظایف شمه اشدای بناشت ریه به اتوتوار متب ف می زش رو اور  113باشن ایایی ورتا
شومنو عا ی ادی متام ویوی ایه اه موئنی اشدای باشن ایه رو اور  122ورتا شومنو رو متابر م ه ز اتوتوار مبت ز موئنی
ایه رو اور  123باشن ایایی شتا ورتا شومنو منظف
ابالغ به زی امضاء ا ز بدای اشدا رو اخبتاو موئن

ز ایه متنبار مج ا یا شبتجه روهپدیی وا پا از بی مداحر باشنشی ز

بر اور

مبب راردز اخبتاوار منینع ممی ریردی ایه اه رو ارامه وزش نق پ ی او می درر ز معون رو ای منور ای یؤای م دح می نر
اه سیا رد در رو ح زر اخبتاوار خنر زظایف اتوتی تدی ز اشدا راور؟ ز رو ونور بدزز موأ ه متامار با اد شتا موؤی اتوتوار
د به

ز روب یا ختد؟

سشچه از اونی باشنشی مشتص ایه رد دری رو راردز اخبتاوار خنر موؤی ایه ا دری اه رو ای ح زر اتوتی تدی می ا
اتوتوار خنر ایه ز شه ریردا اما رو اور  127باشن ایایی اتدیح

موؤی

ز ایه اه ورتا شومنو می اناش بتشی از اخبتاوار خنر

وا با اتنیا رتأر ززیدا اف نیض ا ز رواما اتوتوار شوای ز ورتا شومنو رو حکی اتوتوار ورتا شومنو ز رتار ززیدا بنرز
اه حاای از اروته ای شایراز می با
اخبه

ز ی رو ذیر اور  134باشن ایاس ویتا شومنو رو بدابد مج ا موئنی اب امار رتأر ززیدا

ز ایه روچ ت رو ابتدز  1مارز  53باشن مبایبار عونمی اخبتاوار ز مونز ته رای منینع ای مارز حوا منور

موبتتواً ز ب ز زای ه از بدف متامار نق به یاید متامار ریبراز مدبنبه اال یا بعضاً بابر افنیض خنار بنر ک رو رتچ منور
افنیض اخبتاو ز مونز ته ی ا اخبتاو ز مونز ته از افنیض ا ز شتنار ادر رو روت ختنص رو ب (ز) مارز  224باشن بدشامه
پ جی انیعه سم ز ایه اه زظایف م یدا بابر افنیض ایه

77

نشریه علمی پژوهشی مدیریت فردا /سال هجدهم /زمستان 98
پا از مشتص
رو ی

شایراز باشنشی اتوتی تدش ا ز حنزز اخبتاوار س را یکی ریرد از شکار مناوری ایه اه موک ایه بت اتوتی تدا

منینع مشبدک اخبالف ش د بنشنر سی اه رو ای مناور رو اور  134مدشع باشنشی اعتت

وا روون ا

ب نویکه اور  134اتدیح ادرز ایه اه ویایه رتأر ززیدا با ویتا شومنو ایه اه بد ااو ززیدا ش اور راور ز با ااتاذ

ا ابتد زم به روار گ یاخب اتوتیرای ززیدا ز رتأر رز ه میپدرازر ز با روکاوی ززیدا
اشدا می ا

دری ز اه اخبال ار وا بدبدف ز اتوتوار
بدشامه ز خط مشی رز ه وا اعتت ز بناشت وا

رو مناور اخبالف ش د ز یا ا اخر رو زظایف باشنشی ریبراز رای رز بی رو ونوای اه شتاز به افوتد یا اغتتد باشن ش ا به با

اتوتی رتأر ززیدا اه به پتش مار ویتا شومنو ااتاذ می نر زما شدا ایه
موأ ه ممی ریرد حوایه باشنشی ز روه شاشبه از اتوتوار اخ

ز انیط ا دار ا ببه رو شایراز حتنبتشا ایه ب نویکه اونی  156ز  164به

حوایه از اتوتوار بضار پدراخبه ز س وا منور حوایه باشن بداو رارز ایه
ز ز پایترنیی رو بدابد اثدار ز ابعار اتوتوار ایه رو ای منور اونی بوتاوی رو باشن ایایی

رو شمایه ش اور بد اتوتوار د ب ه

می انا یا ه اه ش به ش اوای بدخی از شماررا وا مشتص ادرز ایه رو ب  2اور  110باشن ایایی ش اور بد حو اشدای یتایه رای
ز ایه بدای ایاس اتوتواای اه د به می نر رو وایبای ای یتایه را بنرز ز بد س ش اور

اال ش ام رو زمدز زظایف وربدی جاش ز

شتا اعوای می درر رو اونی  94 91ز  96باشن ایایی به ش اور نوای شرمبا ا اوز
ای
بب

ز ایه اه رو س متنبار ز اتوتوار مج ا به

نوا شمه ع م مغایدر با باشن ایایی ز دع ایالمی اوی ای می درر منینع مغایدر ز م ابته موأ ه مموی ایه اه رو ای متای شای
شتوه بب ش اور رو روت شا به پایا شوی وی ز رو اونی  173 90 76 55ز  174باشن ایایی به شت

ایالمی ز بنز بضارته شتا پدراخبه

ش اوای مج ا نوای

ز ایه

رو باشن م یدیه خ مار اشنوی ش تا اه به شنعی باشن اراوز اشنو می با

رو ر ی مارز ز ابتدز ب نو موبتتی به شایراز اتوتی تدی ز

اتوتی تدا پدراخبه ایه ب نویکه رو مارز  20ای باشن به اروته زا د اتوتی تدی وبه

ا به ز ایبفارز از اشناع ز ابوام وزر را شمه

بکاو تدی ز رو تد ادر ا دار رو اتوتی تدی وا پتش مار ز انوته می ا
رو ب  7مارز  115باشن م یدیه خ مار اشنوی بد اوالح ش ام اتوتی تدی اأات
اد ز ویت

به متتنر موک بد

ز ایه

ا با جاش

دری ز؛ ب نویکه موتدرای م بمی به ااتاذ اتوتی انااز

ای ب رو باشن مشتص می نر اه رو یتوبی ار اوی اشنو مشکالای از ببتر بن شی

ز یته بنر ااتاذ اتوتی ایه اه بای با ابتت ش ام حتنبی اتوتی تدی ای موأ ه مدافع درر شکبه ریرد باشن م یدیه خ مار اشنو اال ر
بدای ش ن تدی از اوداا اتوتی تدی ایه اه مارز  16ب ا پدراخبه ایه اه ای خنر شتا مبر بب ایه ب نویکه ای یؤای پت

می سی سیا

اوداا رو اتوتی تدی رویه ایه یا ختد؟ پایخ به ای یؤای شتا از ار اف ای متا ه شبنرز ز رو متا ه رای ریرد پایخ رارز خنار
با انشه به مدااا نق رو باشن ایایی ز باشن م یدیه خ مار اشنوی ا رنی زید پتدامن ش ام اتوتی تدی رو بناشت پتش مار می درر
پ ا مؤ فه او ی اه رو بناشت بد س را اتدیح

ز ایه عباوا از :مباشی ز پایه را ش ام ش ام مشنوای اتوتی تدی ش ام ات ت ی اتوت ی

تدی ش ام اشدایی اتوتی تدی ش ام ش اوای ز پایترنیی اتوتی تدی
پایه ز ایاس
اتوتی تدی

اش یشه ز

ش اور ز

مشنور

پایترنیی

اب یر اتوتی به

اشدای اتوتی

باشن

شونراو  :1ش ام اتوتی تدی رو بناشت
رو ارامه ش د خبد ا وا روختنص مداحر

ایایی

ز ز بناشت مدابط با رد مدح ه ز روو وزایی بد ایاس ش دار خبد ا منینع

رو با ا ش زی  1اواره می درر
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ش زی  :1ش دار خبد ا
مداحر

ز

ایایی

منار باشنشی رو باشن م یدیه خ مار اشنوی

منار باشنشی رو باشن ایایی

ش دار
خبد ا

پایه ز ایاس اتوتی تدی

اونی  57 12 4 2 1ز ب  1اور  110باشن

مارز  10 9 8ز  11باشن

100%

اور  7ز  100اا  106باشن

مارز  116 114 35 20 19باشن

83%

اونی  71اا  75باشن

مارز  116 74 24باشن

75%

اونی  156 134 127 123 122 113ز 164

مارز  115 36 16 15باشن

100%

اونی  96 94 91 90 76 55ز ب  2اور 110

مارز  81اا  90 83باشن

100%

اش یشه ز مشنور
اب یر اتوتی به باشن
اشدای اتوتی

باشن
ش اور ز پایترنیی

 173ز  174باشن

ز حتنبی رو بناشت

رواش نو اه رو ش زی ز شونراو واوز  1مشار ز می نر مداحر ایبتداج
واوز  1شبایا ش دار خبد ا شتا اواره دری ز ایه منار باشنشی احتاء

ز مدابط با رد مدح ه رو بناشت م انو به خبد ا اواره

را اخ ز روشمایه پا از بدویی ش دار روو منا ت ه س را مشتص
مابتی مداحر از وبه

با

امر  5مدح ه می با

اه پتشبد ذاد

رو ش زی
ز ز ش دار س

به شا مدح ه رزم ز ینم اه اش یشه ز مشنور ز اب یر اتوتی به باشن می

اوی و رو و خبد ا بدخنوراو دری

نتیجه گیری
اتوتی تدی رو غه به مع ای اشبتاظ رو بت

ای ه رای متب ف بدای حر موأ ه یا منینعی می با

رو اربتار م یدیه بدخی از ش دیه

پدرازا ش تد یایون ز راواد م یدیه وا بدابد اتوتی تدی راشوبه اش رو ای متا ه یعی دری از رد رز مفمنم م یدیبی ز حتنبی زاژز اتوتی
تد ی شمه م ه ادر س رو بناشت ایایی ز م یدیه خ مار اشنو ایبفارز درر باشن ایایی ایدا یکی از مبدبی ادی بناشت رو ی ح
بناشت شماشی می با

ب نویکه با رو ش د د ب اونی اشواشی ز ایالمی اوام شناشا رو حنزرای ع وی در ری یتایی اببتاری اشبواعی

وا رو ش د د به ایه ای باشن مب ا ز معتاو به زشنر سم
رواش نو اه ع نا

اوامی بناشت ریرد از شو ه باشن م یدیه خ مار اشنوی می با

رو ااثد اونی ز منار باشنشی به بب اخبتاو ز اتوتی تدی پدراخبه

بنرز اه رو روه زما را اافاق می ا ب با انشه به بدویی رای اشجام
اواا اناشایی ااتاذ اتوتی وا راوا روب
ادر اتوتوار پت
ز حوایه می ا

مشتص

اتوتی تدی شتازم اوااشی ایه اه ای

شکبه ریرد نو ز مشنور رو اتوتی تدی ز ااتاذ اتوتی بتنور دری ایه اه منشا اثد اوی

بمبد اتوتوار می درر از بد ف ریرد رو یازما را ز بت
بت ی

ز رو بناشت

ز ایه ردااه ایایا اتوتی تدی دسی پنیایی

رایی اه شتاز به روار ری اتوتوار ایه دری بدای ای روار ری را ز ری وایبا

ز ایه پا از ااتاذ اتوتی شتا با انشه به شایراز حتنبی اتوتی تدش ز بناشت به بنو اامر از اتوتوار ااتاذ

ا ببه رو ای منور رد دری بای پایترنی اتوتوار خنر با

ز روونوای اه اتوتوار ا بباری بتنور عو یا با

ب اخالبی رای یتایی ااتاذ درر مداشع باشنشی از شو ه رینا مبایبار یازما بازوویی اشنو بنز بضارته ز ریرد شماررای ش اوای به
منینع ویت ی ادرز ز در یا ا دار خابی وا منو ر پترتدی بداو می رر
با انشه به شبایا ب یه سم ز از مداشعه به خبد ا ز اخ ش دار رو روت وایبا ز رو شمه اتنیه اتوتوار ز اثد اوی س را می انا
پتش مارار زید وا اواره رار:



اومتر امد اتوتی تدی رو بناشت بنیدز رو باشن م یدیه خ مار اشنوی
اشکتر ااو دزز رای اتوتی تدی رو یازما را بدای پت

بت ی ضای سی ز یازما ز رار خنواک ابالعاای به م یدا شمه اتوتوار

بمبد

جاش

ادبته مشازوا اتوتی تدی؛ اواشی اه ا ما بد منینعار ز موارر اوداا ادرز ز رو ای ختنص حداه ا
منار یا اونی باشنشی رو بناشت بدای وز بد ادر م وؤ ته را ز اخبتاوار م یدا ورز رای با ی شماررای حکنمبی ردااه بعضا س را ری از

رایدز اخبتاوار خنر س اری ش اوش
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