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شناسایی و رتبهبندی شاخصهای هوش رقابتی بر اثربخشی سیستمهای
پشتیبان تصمیم ( )DSSدر شرکت ملی گاز ایران
علی بازآیی
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*2

فریده پاداشی

چکیده
با توجه بهه همیتهه مهوق بتهابه مهه ه هه یک بهه مفه هی مهامتر هر ه مهمه ت ه م ه ک
هههمهمههاپ شتوههه ههت ه ک هسههه ،هم ه شههه مب بهها م ه ا راسههام
هسههه بهها گهمر ه
بت هههبر ه پ هها مههاپ مههوق بتههابه بههه هیهبمو ه ست هههرمههاپ شوهههت ام ت ههیتر ( )DSSدب
هههمه ه اههای همههههم دب سهها  1394هن ههاگ اهگههها بههههپ هم ه ریههوب هی بههت  100نمههه جا ههه
آ ههابپ ماب راسههام سهههاد هههمه هه اههای همههههم  80نمههه هنهمهها ه ن ا ب ق تحقتههح ضا ههه
توص هتم  -تح ت ه هی ب ه م ه ا ،مههاببهدپ هی نههوپ ب ق نت ه شتیامو ه هسههها هب ه هب اهههدآ بپ
دهدکمهها هها شهسوههرا ه حقههح هسههها بههههپ تح تهه دهدکمهها هی آی ههوممههاپمههاپ موویههواه ا
هسههیتهن  ،آی ههوم  tبههههپ اههه کمههاپ هههق  ،هههمت می هههن شتهسههوم بههه می ه نهههگهگ ه هب
ههوو همتهمهها آی ههوم
عهه
 SPSSهسهههمادک هه ا میچرههت  ،بههههپ بهبسهه ب هبهه
ههاد ب سهها هابپ بهها هسهههمادک هی نهههگ هگهه هب وتهه ب
م ههو تحقتههح هی هه
هه
هسهمادک ا نهامج نوام دهد مه هی وحها ها مهاپ مهه ا هاب ب ه مهوق بتهابه م ره آاهام
ت ههابپ ،آاههام هی هه ته بت هها ،آاههام گهه آ بپ تفرتفهه  ،آاههام بهم هههدپ هجهیهها بههه
هیهبموه ست هههرمههاپ متوهههت ام ت ههیتر تههایته رههادهب ده ههها سههامه نهههامج شههه مب ضههام هی آم
بود مه هب اد موق بتهابه دب جا هه هوبد عاو هه ب هتاب ضهای همیتهه هسهه بهبسه دب شهه مب
تحقتقه شهه مب ه و راسهت بهههپ بهبسه تهایته مهوق بتهابه ماب راسهام بهه
نوام دهد،
هیهبمو ست هرماپ شوهت ام ت یتر دب همه وبد عاو ه هسها
واژگان کلیدی :موق بتابه  ،ست هرماپ شوهت ام ت یتر ،هیهبمو ست هرماپ شوهت ام ت یترا

تابمخ دبماگه قاوه ،1393/03/11 :تابمخ شذمهق قاوه1393/07/08 :
1ا هسهادماب ،دهنوف ک مهمه هض ت ههم هم پا
2ا دهنو وپ ماب راس هب  ،دهنوف ک مهمه هض ت ههم هم ا
E-mail: Padashi.farideh@yahoo.com
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 .1مقدمه

موق هی جی ه وهبدپ هسه مه ب تاب وبد توجه ب هم راسام بودک هسه دب طو تابممچه
ب هم راس تالق به هم بود مه امته موق ،هنوهپ آم غتهک وبد بهبس تهههب اتههدا تهه
ود ،مها مام میچوم :ماداتهپ سهمع ،حاس هماپ دتتح گهوبپ
دببابک موق صح ه
بهکض ماپ ج م به ذم عوب مر (گاطی )1385 ،ا
موق م ر ت بب ماداتهپ ،م ت اببماپ گفهپ ،م ت اببماپ ج ی سایاابپ
با حت ا موق م ر همرفه مه وحیه دب بههبه مه حهم همرب صحتح بهوهم نوام دهدا موق
بتابه  1م وگ ج م پ نت ها همهما میتوه س ده ههههنه  ،ب هنره مهه بت هاپ آممها اهه
مرر ا هم م وگ هی دمه  1980جاپ ود به دب حاگ آماد ت بایمهدا به هی شه موهنههم
هد ا مهدکهن امف شوبته ( )1980حقح ه ا مهمه بهم هدپ ،با هگ نته ماپ شهرجاانهه
بتابه بهم هدماپ ژنهم  ،م وگ مهوق بتهابه به هح مههدک هسهه (شتهه ب میفهابهم،2
)2002ا
ب ض مووبما ،نیته گههن ه ،ژهش  ،سوی هما ب هح ک دب هسهمادک هی ست هرمهاپ مهوق
بتابه  ،شتوهگهماپ تاب الضیههپ ده هههن ا دب هم مووبما ،مهوق بتهابه جامنهاک هود به
ر دب م ت مه بتابه شت ه مهدک هسهه (موی هه هووه )2004 ،3ا بهه
به روهم م ا
مهضا  ،مو یر پ بتابه هی جی ه مامتی هسه مهه بهه سهه ه ب ه مههدک هسهه جا هه
هم ام مو یر پ بتابه  ،دب مه سا  40دبص ب ده هه هسه (ماووا)1996 ،4ا
موق بتابه ا جیعآ بپ آناوت هطال ات هسه مه به همهما دب دبک ویس ب ههه
مر ا هطال اب دببابک ظهگته توهنام بت ا وهسههماپ آمما م هساس حفهر
بت ا می
5
هس )2012،ا
بههپ ب ود وت ته بایهب سا ه طهحماپ بهم هدپ هسه (نایو
موق بتابه گهآمر جیع آ بپ هطال هاب یه دب هوبد بت ها مهاببهد آم دب مه طههح
بهم هدپ ب ر ب موتاک ب هسهها هی طهمهح مهوق بتهابه  ،سهای ام دب ه مابه مهه اهه
بتابهمام به بام دب ه وومه تههب دم ا هض ماپ موق بتابه  ،دب هتع بهه تح ته بت هاپ مه
سای ام شهدهیدا هم هض ما هی بهنا هبم پ ت یتراتهپ بهم هدپ ماببهدپ ضیامه مره
مو بپ)2005 ،6ا
گهصهما ت م هب ت ابپ به بهطوبپ مو هب دم (ش هونتی

1. Competitive Intelligence
2. Peyrot et all
3. Quest Multi
4. Calof
5. Naomi &Esq
6. Peltoniemi&Vuori
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همه دب میه هب اد بههپ ت یتراتهپ ب م سا هاب ،دببابک میه
موق بتابه به مه هب
ات  ،هی بایهبماب اهگهه تا تحقتح ،توس ه تامهت ماپ سه امهاذهبپ دبهی ب دب بهم هد ت ابب
مر ( ام ه میفابهم )2007ا
می
 .2مبانی نظری و پیشینه تحقیق

ج ام هته اد دب تهم بت ه مفر با تحو ب نهگ ب بهب وهم بودا هم تحو ب بتب
هی میه ،مووبمام به تحه تایته تههب وهم دهد مه هته ادپ هف به ت ح وو ( میچهوم
نمه) ده هههن ؛ اهه مه نمه دب هصه هته اد ج هام هتهه هب نقهب اذ ههه هود به بهه رهوهم
توس ه هته ادپ مووب دب تهم آمر ک بهه
«طالپ ستاک» هی دسه دهدک هسها دب هتع ،ت هم ب
ض ر تووت هبیق هگ دکهپ ب هن دهبد مه دب آم مووبما هم هاد ه هودا همه هت تهه بهه
تالق ضا د وهما دب هم اد مهماپ بتابه ج م هگ دک هسها مووبماپ ت ح هوو
نیته همههم بههپ بقاپ ود اابکهپ ج تووت نموهم ده ه هگ همب گهآ بدکمهاپ تووته پ نته ،
و گ دسهتاب به بایهبماپ ج م به وبد تامت تههب دم ا دب هم گهآمره  ،ب قمهاپ دمههم
سره ت ابب ،مابآم ود به بهطوب ما هی دسه وهمر دهدا دب نهت هه ،همه ه هه وه گ توجهه
ودا هم تحو ب ،ش م ک «ج ان م» بایهب
بتوهه به مامتر نوم بایهبماب به ب هض اس
به بتب هی شتب ا ههق وهم دهد ،ش م کهپ مه به راپ ت ابب ب م ض هی هسه؛ ت ابت
راس ا
مه نه به وههپ اص توجه دهبد نه ح دک وم به به بسیته
ود ،سای امما هطال اب حت هطهها ود به سهمعتهه
هگ همب مو یر پ بتابه وجت
با دته بتوههپ بهبس تح ت مرر نهامج به به طهمهح سهود ر ذ تههک مرره دب وهتهع
قهض دب دسههس ت یتراتهن اام تههب دمر ا هم ه ه جهمهام ت هاد هطال هاب دهنهب به دب
ب هه سای ام ت همع مر هیهبمو گهآمر تمفه ت یتراتهپ جی به به نحو اوهینتهپ
ب ود بمو ا ب م تهتتت ،مههم هجههم با دبک ب هه بت ها حهت شهاهههههاوب بتابهه،
توهنر با تفته به هب هبما ب قماپ اص ،هطال اب هت با تاب تهما ،نقاط توب
نتاب بت ا به بهبس مهدک ن ه به هنهما بهم هد راست هت هگ میوهبک م ااگ هی بت ا ج وته
با ر .
م هته اد ،سه ه اهگه تمتتههب گ آ بپ هنم اب هطال هاب با ه ه ک هسهه
ج ان
سای ام ما گواب بتوههپ به بههپ بات انه م دب صهحره بتابهه تحیه مرره ا هی طهها دمنهه،
گ آ بپ هبت اطاب هطال اب با دب ه هتاب اذهبدم بهکماپ هروپ م ت بهتهپ ،وجت ک هسهه
تا سای امما با هگ همب سعح مو یر پ بتابه هود بههمهاباتهپ هسههمادک هی هطال هاب ،بهه
بتت ام غ ه مرر ا
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دب سا ماپ ه ته ،مو یر پ بتابه دب ی هک مف هی مامتر مهمه دبآ ک هسه ب تابپ
هی همهماپ ب بگ آم به به ج ی هی گهمر سای ان ود ت ه م مههدکهنه ؛ یمههه هی ب هتابپ
ج اب ب مفهد مو یر پ بتابه راگع بتوههپ ن ه به دمنه مامتر مهمه مه دب ار دمهه
ه ته ف اهگهههن  ،دب بهدهبد.
دب دنتاپ ه ه ی ،م ت مو یر پ بتابه مف هی هو ه اب غتهتاب هنفاب بههپ هغ ت سای امما
هسه تا بهوهنر هی طهمح م ت بهبس تح ت هطال اب میت طوب هگه همب دهنهب هم هاد
آاام  ،به تاب تهماپ ود بتم همر ا دمههه بههه اهتالد1هسههاد دهنوهناک نیهمههشههدهی هه ا
ههمه هی
مو یر پ بتابه هظ اب ده هه هسه :مو یر پ بتابه  ،م دهنوه هسهه مهه مه
حتع مه دب آم بتابه مره دب ه هتهاب دهبد ضاصه بهبسه تح ته ذبهب به هیاب هی
هطال ات هسه مه ب یهنه همه به بی ابهم مر .
آت صحره بتههههابه دب شهتب
دب شهتو هم دهنب هسه مه ت ومه ما هی ته گ
ب پ مههم نقب بر د تا بهوهنر ب هه ت یتر بنتهن ا
دب ضا ضا ه همثه ؤس هماپ وگح دب مووبماپ توس هههههماگههه هی مو هیر پ بتهابه
به روهم م هب هب ت بتیر بههپ م ت آاام بتوهه هی حت هسهمادک مرر ا آمر ک بهه ه ه
ؤس همها بهههپ هده هه ضتهاب دب
اهگه مو یر پ بتابه ب تاب نوم بمب هسه ب م
حتع مه مه ب ی با ااوبماپ بتوههپ وهجه وهم بود با تفته بهه تاب تههمهاپ مو هیر پ
بتابه اهدآ بپ بهبس تح ته وگقتههآ ته هطال هاب اتهاه بهه ه گ هطیترهام هی
اورهن هی بتابه  ،هض اس ه رته بتوههپ وهمر مهد.
 .3روششناسی تحقیق

هی ب م ا ماببهدپ هی نهوپ ب ق نته شتیاموه
ب ق تحقتح ضا ه توصتم  -تح ت
هسها هم شه مب دب ههمه ه اهای همهههم ،هجههه ه ک هسهه هی نههگهگ هبمهاپ SPSS
 LISLERج ه بهبس تح ت هسهمادک ک هسها
 .4نتیجهگیری و پیشنهادها

آزمون فرضییههیای پیهوه  :دب همه بمهب بهه آی هوم گه هتهمهاپ شهه مب شهده ههه
ودا با توجه به نه ها بهودم همتهمها (همه مهاب بها میه آی هوم م یهواه ا هسهیتهن
بههههپ بهبس ه نه ههاوته همتهمههاپ شههه مب هن ههاگ ه ک هسههه) هی آی ههوممههاپ شابه ههم ه
هسهمادک ک هسها
1. Ben Gilad
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فرضیه اول :آاام ت ابپ ماب راسام به هیهبمو ست هرماپ شوهت ام ت یتر ه مهمه تهایته
دهبدا
بههپ شاسخ هی همت می هن شتهسوم هسهمادک ا نهامج دب ج  1آ ک هسها
جدول  :1ضریب همبستگی پیرسون برای رابطه آگاهی تجاری کارشناسان با اثربخشی سیستمهای
پشتیبان تصمیم
متغیر

اثربخشی سیستمهای پشتیبان تصمیم

سطح معناداری

آاام ت ابپ ماب راسام

0/453

0/001

نهههامج آی ههوم گه ههته بهها هسهههمادک هی هههمت می هههن شتهسههوم دب جهه  1نوههام
دم مهه بهبعهه آاهام ت هابپ ماب راسهام بها هیهبموه ست ههرمهاپ شوههت ام ت هیتر
ث ههه بههودا م ر ه مهاههه آاههام ت ههابپ ماب ههراس بتوهههه با ه  ،هیهبمو ه ست هههرمههاپ
شوهت ام ت هیتر بتوههه ه هودا همه بهبعهه هی وحها آ هابپ رهادهب بهود ،اهوم ،p<0/05
 r= /453سههعح رههادهبپ وههام ک ه ک بههههپ هم ه هههمت هی  0/05میهههه بههود؛ برههابههم
گه ته گهو تامته ه هودا م ره آاهام ت هابپ ماب راسهام بهه هیهبموه ست ههرمهاپ
شوهت ام ت یتر رادهب ق هب آم  r= /453هسها
هه ته بت هها توسهه ماب راسههام بههه هیهبموهه ست هههرمههاپ

فرضیییه دو  :آاههام هی
شوهت ام ت یتر تایته دهبدا
بههپ شاسخ هی همت می هن شتهسوم هسهمادک

ا نهامج دب ج

 2آ ک هسها

جدول  :2ضریب همبستگی پیرسون برای رابطه آگاهی از وضعیت رقبا با اثربخشی سیستمهای
پشتیبان تصمیم
متغیر
آاام هی ته بت ا

اثربخشی سیستمهای پشتیبان تصمیم
0/266

سطح معناداری
0/017

نهامج آی وم گه ته با هسهمادک هی همت می هن شتهسوم دب ج  2نوام ه دمه مهه
بهبعه آاام هی ته بت ا توس ماب راسام با هیهبمو ست هرماپ شوهت ام ت یتر ث هه
هی وحا آ ابپ رادهب بود ،اوم  r= 0/266 ،p<0/05سعح رادهبپ وام ک ه ک بهههپ همه
ودا م ر آاام هی ته بت ا توسه
همت هی  0/05میهه بود؛ برابههم گه ته گو تامت
ماب راسام به هیهبمو ست هرماپ شوهت ام ت هیتر تهایته رهادهب دهبد قه هب آم r= /266
هسها
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فرضیه سو  :آاام ماپ گ آ بپ تفرتف ماب راسام بهه هیهبموه ست ههرمهاپ شوههت ام
ت یتر تایته دهبدا
بههپ شاسخ هی همت می هن شتهسوم هسهمادک ا نهامج دب ج  3آ ک هسها
جدول  :3ضریب همبستگی پیرسون برای رابطه آگاهیهای فنآوری و تکنیکی با اثربخشی سیستمهای
پشتیبان تصمیم
متغیر

اثربخشی سیستمهای پشتیبان تصمیم

سطح معناداری

آاام گ آ بپ تفرتف

0/250

0/025

نهامج آی وم گه ته با هسهمادک هی همت می هن شتهسوم دب ج  3نوام ه دمه مهه
بهبعه آاام گ آ بپ تفرتف ماب راسام با هیهبمو ست هرماپ شوهت ام ت یتر ث هه هی
وحا آ ابپ رادهب بود ،اوم  r= 0/250 ،p<0/05سعح رهادهبپ وهام ک ه ک بهههپ همه
ودا م ر آاهام گه آ بپ تفرتفه
همت هی  0/05میهه بود؛ برابههم گه ته گو تامت
ماب راسام بههیهبمو ست هرماپ شوهت ام ت یتر تایته رادهب دهبد ق هب آم  r= /250هسها
ماب راسهام بهه هیهبموه ست ههرمهاپ شوههت ام

فرضیه چهار  :آاام بهم هدپ هجهیا
ت یتر تایته دهبدا
بههپ شاسخ هی همت می هن شتهسوم هسهمادک

ا نهامج دب ج

 4آ ک هسها

جدول  :4ضریب همبستگی پیرسون برای رابطه آگاهی راهبردی و اجتماعی با اثربخشی پشتیبان
تصمیم
متغیر
آاام بهم هدپ هجهیا

اثربخشی سیستمهای پشتیبان تصمیم
0/277

سطح معناداری
0/013

نهامج آی وم گه ته با هسهمادک هی همت می هن شتهسوم دب ج  4نوام ه دمه مهه
بهبعه آاام بهم هپ هجهیا با هیهبمو ست هرماپ شوهت ام ت یتر ث ه هی وحا آ ابپ
رادهب بود ،اوم  r= 0/277 ،p<0/05سعح رادهبپ وام ک ک بههپ همه ههمت هی 0/05
هودا م ره آاهام بهم ههدپ هجهیها ماب راسهام
میهه بود؛ برابههم گه ته گو تامت
بههیهبمو ست هرماپ شوهت ام ت یتر تایته رادهب دهبد ق هب آم  r= /277هسها
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بررسی روابط در الگوی مفهومی (کلیینگیری) و پاسیب بیه فرضییه اتیلی تحقییق:

بههههپ بهبس ه ب هب ه دب هونههوپ م ههو هی ب ق SEM 1هسهههمادک ه مههه بههههپ بههههیق
ه ههذموب نهههگهگ ه هب  LISRELن ههمه  8/7ههوبد هسهههمادک تههههب اهگههها ههیاپ ه
بما ه بهها هسهههمادک هی تهسههتر ب هب ه بههت همتهمههاپ شههه مب ت ه م ه ک هسههه؛ سههتس
هها مههاپ بههینهه ا هه هنهه هیکاتهههپ ههوبد حاسهه ه هبیمههاب تههههب اهگههها
ههذ ب مههاپ ،ههذ ب مههاپ نهههگ ه ک ( )2/dfههوبد
هها مههاپ بههین ه ا  2هی ت ت ه
هسهههمادک تههههب اهگههها هغ ههت صههاضتنیههههم ههذ ب مههاپ نهههگ هه ک مواهه تههه هی  3به
نوامدمر ک بههینه ا راسهت ه ت قه ه مرره ( ات ه )2002 ،ا قهادمه بههدسهه آ ه ک
بههپ ا ما دب ج  5نوام دهدک ک هسها
جدول  :5شاخصهای برازندگی مدل
شاخصهای برازندگی
قادمه ا ما

2
3/90

sig
0/56

2/df
1/95

RMSEA
0/020

GFI
0/98

AGFI
0/94

CFI
0/98

به هساس ج  ،5ا ماپ بههین ا وبد بهبس نوام دهد ،هذ ب مهاپ0/05( ،3/90
هن هیکاتهپ دب هم شه مب  1/95بهود مهه بتهاممرره ک
ذ ب ماپ نهگ ک بههپ
<) P
بههین ا تع تق ( )CFIبا ته هی  0/9ها
با دهدک هسها ا
بههین ا تاب ت و
ت ه م ه ک بههینه ا ( )AGFIنته  0/94میچرهت
بههین ا ( )GFIبههبهه  0/98ها
عاو هه ضا هه
 RMSEAبههبه با0/020بود مه به هساس قادمه بهدسهآ ک توهم امه
م و به هنضیاگ ههمت ته به صوبب نیودهب  1هسها
بههیق راس با دهدکما دهبدا

1. Structural Equation Modeling
2. Fit index
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نمودار  :1مدل مفهومی به انضما ضرایب مسیر

جهه  6ههههمت ههته ،نهههامج آی ههوم  tسههعح رههادهبپ به بههههپ همتهمههاپ
هب هاد مهوق بتهابه
تایتهاذهب به هیهبمو ست ههرمهاپ شوههت ام ت هیتر وجهود دب ه
به نوام دم ا بت هبر پ ا ما به هح یمه هسه:
جدول  :6ضرایب مسیر ،نتایج آزمون  tبرای عوامل تأثیرگذار بر اثربخشی سیستمهای پشتیبان تصمیم
ابعاد

ضرایب مسیر

t

سطح

میزان تأثیر بر اثربخشی

معناداری
0/021
0/009

سیستمهای پشتیبان تصمیم
0/07
0/1225
0/1295

آاام ت ابپ (بایهبماب )
آاام هی ته بت ا

بر هوش رقابتی
0/20
0/35

2/56
4/01

آاام گ آ بپ تفرتف

0/37

3/85

0/01

آاام بهم هدپ هجهیا

0/29

7/29

/001

/1015

موق بتابه

-

-

-

0/35

ج  6ههمت ته t ،سعح رادهبپ به نوام دم ا ههمت دب تیاگ تهما ث ه
رادهب بودا بههساس قادمه بهدسه آ ک توهم امه :آاام گ آ بپ تفرتف مفه هی هب هاد
ؤیه دب موق بتابه هسه بتوههم هیه (12/95دبص ) به به هیهبموه ست ههرمهاپ شوههت ام
ت یتر دهبدا
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ت هم تایته به هیهبمو ست هرماپ

آاام هی ته بت ا دبجه د گ همیته دب موق بتابه
شوهت ام ت یتر به دهبدا
م موق بتابه  35دبص هی هبمانس هیهبمو ست ههرمهاپ شوههت ام ت هیتر به ت تهت
مر ا

پیشنهادهای کاربردی :با توجهه بهه همرفهه نههامج تحقتهح ضا هه نوهام ه دمه مهه بهت
مههوق بت هابه ماب راسههام هب ههاد آم بهها هیهبمو ه ست هههرمههاپ شوهههت ام ت ههیتر هههمه
هه اههای همههههم بهبعههه رههادهبپ جههود دهبد؛ برههابههم بههه ریههوب تقومههه مههوق بتههابه
ماب راسههام دب بهسهههاپ ب ههود هیهبموه ست هههرمههاپ شوهههت ام ت ههیتر شتوههر ادمام هبهیههه
ود:
ود بههپ ب ود آاام ت ابپ ماب راسام مه تایته ههقتر
ه به هساس گه ته ه  ،شتور اد
ه میچرت هسههمادک هی
به هیهبمو ست هرماپ شوهت ام ت یتر دهبد هی مالسماپ ی
مه بههصهوبب ههیه دب همه ی ترهه
مهت قا ب هت  ،همه دب نیاموناکماپ تم
ود میچرت ست هر مهمه دهنب دب بهسههاپ ه ته مرههه وهههپ هوبد
بها هب
هسهمادک تههب اتهدا
ود بههپ هگ همب آاام هی ته بت ا توسه ماب راسهام
ه به هساس گه ته د گ ،شتور اد
مه تایته هقتر به هیهبمو ست هرماپ شوهت ام ت یتر دهبد ،مابمرام سای ام بهصوبب ه گ
بت اپ هص به راسام مرر  ،هم ها بهم هدماپ آمما به بهبس مرره بای وبدمهاپ یگ به
دب ی ام راست هبهیه مرر ا
ه به هساس گه ته سهوگ ،شتوهر اد ه هود ج هه تقومهه آاهام مهاپ گه آ بپ تفرتفه
ماب راسام مه به هیهبمو ست هرماپ شوهت ام ت یتر تایته هقتر دهبد هی ههمهمهام مهه
ب قماپ ب ی دنتا به هبهیه دمر بهصوبب ا ههدک هسهق ا ود یمهسها همهاپ یگ بهههپ
هجههپ ست هرماپ شوهت ام ت یتر هم اد ودا
ود با هگ همب آاام بهم هدپ هجهیا ماب راسام مهه
ه به هساس گه ته ا ابگ ،شتور اد
به هیهبمو ست هرماپ شوهت ام ت یتر تایته هقتر دهبد ،سای مابماپ یگ بهههپ ضیامهه هی
نوآ بپ دب سای ام جود ده هه با  ،انر اه کماپ توس ه ح و  ،نیهاگ شتوهر ادما تهوپ
بمود دب بهایهب ،دب هی مه نیهاگ توهومح دب سهای ام بهههپ شتوهر ادماپ التانهه هبهیهه
بهکض ماپ ب هه دب گهآمر ماپ سای ان دب سای ام جود ده هه با .
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