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چکیده
جایگاه روابط عمومي در سازمانها از آن جهت دارای اهمیت است که تصویری از سازمان را با ابزارها و
فناوریهای گوناگون برای ذینفعان سازمان ارائه ميدهد .روابط عمومي در سازمانها ميتواند با عملکرد خود،
نقش مهمي در ایجاد تصویر و برند سازماني داشته باشند .نیروی انساني در روابط عمومي ميتواند شکلدهنده
جایگاه روابط عمومي در سازمانها و بالتبع در میان ذینفعان سازمان باشد .در این راستا توانمندسازی نیروی
انساني و برنامه ریزی جهت نیل به نیازهای مهارتي ،آموزشي و در نهایت بهسازی منابع انساني برای روابط عمومي
سازمانها ميتواند در برنامهریزی عملکرد و بهرهوری روابط عمومي نقش موثری داشته باشد .آنچه که
توانمندسازی نیروی انساني نامیده ميشود از معنا و مفاهیم گستردهای برخوردار است .سیر بررسي و ارائه مدل-
های فراواني که در حوزه توانمندسازی ارائه شده است ،دلیلي بر اهمیت نیروی انساني و تفکر در حوزه منابع
انساني ميباشد .امروزه منابع انساني با ارزش ترین عامل برای تولید و ارائه خدمات به جامعه و شهروندان محسوب
ميشود .بنابراین یکي از مهمترین عناصر افزایش بهرهوری و برنامهریزیهای سازماني ،برنامهریزی و توانمندسازی منابع
انساني است .در این مقاله ضمن مروری بر سازمانهای رسانهای و نقش روابط عمومي در سازمانها ،به اهمیت و فرایند
توانمندسازی نیروی انساني در روابط عمومي سازمانها به عنوان مهمترین فاکتور بهبود بهرهوری عملکرد فردی و
سازماني ،پرداخته ميشود.

واژگان کلیدی :روابط عمومي ،توانمندسازی ،سازمان رسانهای ،منابع انساني
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مقدمه
روابط عمومي مفهومي است که به بیان دیدگاههای سازمانها و برداشت های آنها از موضوعي خاص مي-
پردازد و در این راستا ممکن است به تغییر دیدگاه و سپس به تغییر رفتار در مخاطبان منجر شود .روابط عمومي
ارائه دهنده برنامهها ،فرایندها ،عملکردها و نقطهنظرات یک سازمان ميباشد .در این میان فناوری به شدت بر
روابط عمومي تأثیر گذاشته است  .برای مثال واژه پردازی رایانه ای  ،پخش ماهواره ای  ،گرافیک رایانه ای ،
پردازش آني اطالعات و همایش دور بُردی  ،ابعاد تازه ای به فراگرد ارتباطات افزوده اند .حوزه روابط عمومي
بیشتر کانوني بین المللي پیدا کرده است  .تکنولوژی راه امکانات ارتباطي جدیدی را به روی آن گشوده و
کارشناسان حرفه ای در امر روابط عمومي مدام با تضادهای عمده درگیرند که حداقل بخشي از این پیشرفت ها
و تحوالت در روابط عمومي مرهون نیروهای اجتماعي و پیشرفتهای تکنولوژیکي است  .مسئولیت های روز
افزون و تعهدات گسترده تری که بر عهده روابط عمومي نهاده شده کارشناسان سازمان ها را به مطالعه پیگیر
برنامه آموزشي نظریه و معیارهای حرفه ای برانگیخته است ( .دیلمي)1388،
در دنیای امروز رسانه از منظر تاثیر بر افکار و باورهای اجتماعي ،قدرت و سیاست ،فرهنگ و هنر ،اقتصاد و
صنعت جایگاهي واال و بي رقیب یافته است چنانچه بدون آن هر برنامه جامع در موضوعات فوق از نقصان های
جدی برخوردار خواهد بود .شناخت و درک چگونگي تاثیر و تاثر رسانه از مسائل عمومي ،و اهمیت آن در شکل
دهي باورهای اجتماعي و تبدیل شدن آن به مرجع ،در کنار توجه بر اهمیت کارآفریني سیاسي در عرصه
سیاستگذاری بي نظم ،متغیر و پیچیده امروزین ،راهي در جهت شکل دهي مناسب و موثر کسب و کار در
صنعت رسانه است (Dreier, 2005, pp: 193-201) .سازمانهای عصر جدید از ساختارهای سنتي سلسله
مراتبي فاصله گرفته و به ساختارهای منعطف شبکهای و تیمي گرایش یافته اند .این ساختارها برای روابط و
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پویایي اجتماعي اهمیت بیشتری قائل هستند و انسان را در رأس امور قرار مي دهند (استیورات و کارسون،
.)15 :1997
در عصر حاضر ،مدیریت منابع انساني شیوه های مدیریت انسان محور مثل مدیریت کیفیت جامع  ،در
سازمان اجرا مي کند و به جای ساختارهای سنتي خشک ،ساختارهایي را توسعه مي دهد که مشوق و توسعه
دهندة نگرشهای نوآوری وظیفه ای و مشارکتي هستند .توانمندسازی کارکنان یکي از نگرشهایي است که توجه
مدیران را به خود جلب کرده است .توانمندسازی مفهومي نسبتاً جدید در مدیریت است که از تغییر و تحول
شتابان و رقابت تکنیکي حاصل مي شود و سازمانهای مصمم به تغییرات ،از آن استفاده مي کنند.
توانمندسازی فرایندی است که با استفاده از آن ،توانایي و اختیار کارکنان در همکاری ،مشارکت و تصمیم
گیری ،برای دست یابي به مدیریت مشارکتي و فراهم ساختن زمینة واگذاری مسئولیتها به گروهها و افراد،
افزایش مي یابد .توانمندسازی سبب القای حس قدرت و اعتماد به نفس افراد و شکوفا کنندة استعداد بالقوة
انسانهاست (اسمیت.)9 :1997 ،
اعتقاد بر این است که خالقیت و نوآوری در زماني تحقق مي یابد که سازمان و بنگاه اقتصادی از نیروهای
پردانش ،خالق و با انگیزه برخوردار باشد .به این اعتبار تواناسازی منابع انساني یعني ایجاد مجموعه ظرفیتهای
الزم در کارکنان برای قادر ساختن آنان به ایجاد ارزش افزوده در سازمان و ایفای نقش و مسئولیتي که در
سازمان به عهده دارند توأم با کارایي و اثربخشي .یقیناً تحقق چنین امری عالوه بر دانش و تجربه کارکنان با
عنصر کارسازی به نام انگیزه در کارکنان میسر خواهد شد (ابوالقاسم فخاریان .)1381 ،87 ،به بیان دیگر،
تواناسازی به معني قدرت بخشیدن است .بدین معني که به افراد کمک کنیم تا احساس اعتماد به نفس خود را
بهبود بخشند و نیز بر احساس ناتواني یا درماندگي خود چیره شوند .به عبارتي در افراد شور و شوق کار و
فعالیت ایجاد مي کنیم و انگیزه دروني آنها را برای ایجاد یک وظیفه بسیج مي کنیم (دیوید ،وتن،کیم وکمرون،
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 .)1381بدین مفهوم ،هدف از تواناسازی نیروی انساني استفاده از ظرفیتهای بالقوه انسانها به منظور توسعه ارزش
افزوده سازماني ،تقویت احساس اعتماد به نفس و چیرگي بر ناتوانیها و درماندگیهای خود است .به عبارت دیگر،
مقصود از تواناسازی ،ارائه بهترین منابع فکری مربوط به هر زمینه از عملکرد سازمان است(مهدی ایران نژاد
پاریزی)1381 ،
نقش و اهمیت رسانه در عصر امروز
همواره برای مباحث اجتماعي هزینه هایي صرف مي شود و اقدامات سیاسي صورت مي گیرد .این هزینه و
اقدامات معموال باندازه ای است که عموم مورد توجه قرار مي دهد به جای اینکه به عنوان مساله ای مهم و
مشکلي عیني در اجتماع مورد بررسي عمیق قرار گیرند( .(Lawrence, 2000, 4اینکه عموم مردم یک مساله را
به عنوان مساله اجتماعي درک کنند بستگي به این مورد دارد که آن مساله چگونه توسط رسانه های گروهي
منعکس شده و یا چگونه مورد چشم پوشي قرار ميگیرد ،چگونه و توسط چه کساني مطرح و مورد مخالفت
قرارميگیرد) . (Kingdon,1984شاور در سال  2006به سه فاکتور که در راستای تکمیل و توسعه صنایع رسانه
ظاهر ميگردند اشاره نموده است .آن فاکتورها شامل چالشهایي که مدیران رسانه با آن مواجهند ،تکنولوژیهای
دیجیتال ،الگوهای گزینش مشتری و محیط قانونمند جهاني ميباشد .او اشاره دارد که مدیران رسانه ميبایست
چالشهای جدید که با انقالب رسانهای آغاز گردیده را درک کنند و دیدگاههای اقتصادی ،مشتری و تکنولوژیکي
را در ادراک خود لحاظ نمایند) . (Shaver,2006در این مسیر هم چنین بررسي دقیق مسائل ساختاری ایجاد
شده توسط استراتژیهای نوین رسانه ضروری است .نظم ناپذیری صنعت رسانه در دوران جدید ،فرصتهای
فراواني برای مبتکران ارتباطاتي جهت تامین ابزارها و ایدههای جدید فراهم خواهد ساخت (.)Noam, 2002
شواهدی وجود دارد مبني بر اینکه پژوهشگران متخصص و دانشمندان در رسانه ،تاثیر ویژه ای بر توجه و درک
مخاطبان ميگذارند زیرا سخنانشان با پشتوانه تحقیقات علمي بیان ميشود) . (van Dijk,1998,pp:25-40به
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طور کلي تحقیقات زیادی نشان ميدهد رسانه های گروهي به شدت در اینکه در ذهن مردم منبع معتبر
کدامست و چه کساني محققان علمي و متخصص هستند ،تعیین کننده مي باشند
) . (Bell,1991; Parenti,1993; Soley,1992پژوهشهای مختلف در زمینه تاثیر رسانهها ،گواه تاثیر شگرف
خبرها

بر

مردم

و

چگونگي

ادراکشان

از

آنهاست.(Cohen,1963;Dreier,2005;Gerstl-

) Pepin,2002;Jamieson,2003;Valentino,1999همچنین شواهد تجربي ،از تحقیقات انجام شده در اواخر
دهه  90و اوایل سال  2000توسط محققان مختلف ،نشان ميدهد که رسانه های گروهي خبری به شدت بر
درک عموم مردم درباره افراد و مباحثي که طرح ميکنند ،تاثیر دارند.
;(Alderman,1994; Druckman, 2005; Gilens, 1999; Gilliam, Iyengar, Simon, & Wright, 1996
)Iyengar & Kinder, 1987; Koch, 1994; Page, Shapiro, & Dempsey,1987; Valentino, 1999

در ضمن نیازی نیست بین رسانه های گروهي خبری و حرفه پژوهشگری در اینکه چه کسي محقق قابل
اعتماد و چه تحقیقي معتبر است همراهي و تطابق وجود داشته باشد & (Soley, 1992; Steele, 1995; Weiss

) .Singer, 1988بنابراین تبیین و نشر و تاثیرگذاری وقایع حتي علمي ،منوط به چگونگي بیان آن از سوی رسانه
هاست .از این رو رسانهها در حوزه های مختلف علمي ،سیاسي ،اقتصادی و غیره سازنده مبنای مشروعیت
هستند و از این رو اهمیتي حیاتي دارند.
در یک محیط پویا که با پیشرفت مداوم تکنولوژیکي همراه است فرصتهای کسب و کار جدید در انواع و
حاالت متنوعي در صنعت رسانه ظهور ميکنند در حالیکه فعالیت اقتصادی این فرصتهای ایجاد شده ،سازمان-
های رسانهای را با چالشهایي از قبیل چگونگي سازماندهي اقتصادی این فعالیتها و چگونگي گزینش یک
ساختار سازماني مناسب برای توسعه کسب و کار جدید مواجه ميکند( Husted, K. & Vintergaard, C. .

)2004درک تفاوت تفاسیر مختلف ارائه شده از دو تئوری اقتصاد سنتي و تئوریهای اقتصاد منبع محور و نوع
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رابطه آن دو در عرصه کارآفریني در اقتصادی جدید رسانه از محورهای اصلي و تعیین کننده محسوب ميشود.
برخي پژوهشگران ،فعالیتهای جدید اقتصادی رسانه را مورد بررسي و تحقیق قرار داده اند .یافتههای این
مطالعات نشان ميدهد که فعالیتهای اقتصادی بر ساختارهای سازماني کسب و کارهای جدید رسانه تاثیر مي-
گذارد و پویایي ساختار سازماني کسب و کار اقتصادی از تغییرات محرکهای اقتصادی تاثیر ميپذیرد .عالوه بر
این محیطهای کالن  ،صنعت رسانه ،فاکتورهای سازماني و بازار تاثیر ویژهای بر توسعه رسانه نوین که ویژگي
فعالیت اقتصادی بنگاه رسانهای ميباشد ،ميگذارد (Miles, M. P. & Covin, J. G. 2002,pp:24:26).سازمان-
های رسانهای به ابزارهای استراتژیک توسعه نیاز دارند تا بتوانند فرصتهای کسب و کار جدید خلق کنند و
استفاده و بهرهمندی از این فرصتهای خلق شده را تسهیل بخشند .فعالیتهایي از جنس ایجاد فرصتهای
جدید کسب و کار ،با توسعه و بهبود کسب و کار تفاوت دارند که معموال" در چارچوبهای محصول– بازار
هدایت ميشوند .در واقع این موارد تغییرات سریع و پرشتاب به سمت توسعه چارچوبهای جدید محصول–
بازار ميباشند .کلیه فعالیتهای ایجاد کسب و کارهای جدید با یک ساختار تثبیت شده به فعالیت اقتصادی
بنگاه برميگردد(Haas, Eric 2007).

انواع مرزهای توانمندسازی
کنت بالنچارد و همکارانش در این باره مي نویسند :
 -1باید بین مرزهای تواناسازی و مرزهای سلسله مراتبي فرق قایل شویم .مرزهایي که در درون نظام سلسله
مراتبي وجود دارند و بیشتر افراد با آنها آشنا هستند ،کارهایي را که افراد نباید انجام دهند متذکر مي
شوند .در نظام سلسله مراتبي کاری انجام نمي شود مگر آنکه تأیید و امضای آن پیشاپیش گرفته شود .در
تواناسازی محدوده فعالیت آزاد افراد برای کار و تصمیم گیری مشخص مي شود .این مرزها باعث جهت
دادن به فعالیتها و تشویق افراد به گرفتن تصمیم مسئوالنه مي گردد .مثالً گفته مي شود " هوای مشتری
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را داشته باشید و با او مسئوالنه برخورد کنید"  .این دستور سبب هدایت کار مي شود و به هیچ وجه جلو
تصمیم مناسب فرد یا افراد را به هنگام ضرورت نمي گیرد؛
 -2باید به افراد تفهیم شود که قرار نیست آنها در همین شروع کار و یک باره تمام تصمیم های مربوط به
شرکت را بگیرند .اعضای گروهها و سرپرستان  ،اغلب دچار توهم مي شوند که هدف از توان افزایي این است
که آنها در تمام تصمیم های مربوط به سازمان مشارکت کنند که البته این تصور نادر است؛
 -3تصمیم های مهم در اصل دو دسته اند :تصمیم های راهبردی و تصمیم های عملیاتي .تصمیم های
راهبردی در حیطه اختیار رهبری ارشد سازمان است و تصمیم های عملیاتي در حیطه اختیار اعضای
گروهها ست؛
 -4اهداف و دورنمای کلي سازمان را در برابر دیدگان افراد روشن کنید تا به اهمیت و معنای کار خود
پي ببرند و نقش و اثر خود را در آن ببینند؛
 -5بین آرمانهای فردی و سازماني تعادل ایجاد کنید و آنها را با واقعیت موجود سازمان مرتبط سازید؛
 -6پس از حصول تفاهم بر سر هدف ،ارزشها و تصویر بیروني سازمان باید در سرتاسر سازمان ،نوعي وحدت
و تعهد ایجاد شود( .قاسمي)1388،

سطوح توانمندسازی روابط عمومی
برخي از محققین سطوح خاصي را برای توانمندسازی در نظر گرفته اند .به طور مثال ویلسون باتوجه به دو
عامل رشد افراد و توسعة سازمان ،چهار سطح را برای توانمندسازی معرفي مي کند که عبارتند از:
 -1سطح کار
 -2سطح محل کار
 -3سطح واحد
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 -4سطح سازمان
به اعتقاد ویلسون رشد افراد تا به حدی است که سازمان آماده است تا افراد را در فرایند توانمندسازی درگیر
نماید و توسعه سازماني جدی است که در آن "تغییر" ،مورد هدف قرار ميگیرد .در پایینتر سطح ،کارها مبنای
تغییر هستند و در باالترین سطح سازمان با توانمندسازی افراد در سطح کار ،ساختار کار افراد تغییر مي کند و
وظایف بیشتری به افراد محول مي شود که موجب با معناشدن کار آنها مي شود .در سطح محل کار بسیاری از
کارهای روزانه مدیران به تیم ها تفویض مي شود .در این سطح افراد عالوه بر مهارت هایي که برای انجام یک
کار نیاز دارند باید از مهارتهای اضافي نیز برخوردار باشند .اینجا این مهارتها مستلزم وجود یک سازماني است
که روی برنامههای آموزش خود سرمایه گذاری کنند .توانمندسازی در سطح واحد شامل مشارکت در مدیریت و
اداره یک واحد از سازمان بزرگتر است .توانمندسازی در این سطح نیازمند ساختاری مسطح و غیر بوروکراتیک
است و حتي االمکان باید یک سطح بین مدیر و کارکنان صف به منظور تسریع جریان ارتباط بین آنها شکل
گیرد .در این سطح کارکنان بر مسیری که واحد آنها در حال حرکت است تأثیر مي گذارند و آنها به
شکلگیری سیاستگذاری ها کمک مي کنند .باالخره توانمندسازی در سطح سازمان ،شکل گسترده توانمندسازی
در سطح واحد است .در این سطح کارکنان عالوه بر مشارکت در تصمیم گیری واحد خود باید در سطح سازماني
که خود جزئي از آن هستند نیز مشارکت نمایند .به عبارت دیگر کارکنان باید به طور کامل در ادراه کل سازمان
ها از توسعه فناوری گرفته تا سطح عملیاتي مشارکتي فعال داشته باشند (.)Wilson, 1996:65
فرایند توانمندسازی كاركنان روابط عمومی
فرایند توانمندسازی در پي دستیابي به دو هدف عمده ميباشد(Conger, 2003) :
 )2پرورش کفایت نفس آنها.

 )1کاهش احساس بيقدرتي در کارکنان؛
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نیاز به توانمندسازی کارکنان ،زماني بیشتر آشکار ميگردد که آنها احساس بيقدرتي ميکنند .بنابراین باید
با شناسایي شرایطي که باعث ایجاد و تقویت احساس بيقدرتي گردیدهاند ،راهبردها یا تاکتیکهایي را برای رفع
آن شرایط به کار گرفت .اما راهبردها و تاکتیکهای فوق به تنهایي نميتوانند منجر به توانمندسازی کارکنان
گردند؛ مگر آن که با پرورش کفایت نفس آنها همراه شوند .از این رو ،فرایند توانمندسازی را ميتوان به صورت
فرایند پنج مرحلهای تصور کرد که شامل حالت روانشناختي تجربه توانمندسازی ،پیششرایط الزم و پیآمدهای
رفتاری آن است.
مدل سیستمی توانمندسازی روابط عمومی (:1)PESM
 PESMمدلي است که توسط محققین ساخته و از چهار سطح باالیي سلسله مراتب نیازهای انساني آبراهام
مازلو که شامل نیازهای امنیتي ،اجتماعي شدن ،احترام و خودشکوفایي ميباشد ،نیازهای انساني در سطح جامعه
استخراج ميشوند و روابط عمومي سازمانهای رسانهای برای برآورده نمودن این نیازها ،مهارتها و آموزشهایي
را اکتساب ميکند وسپس توانمند و مقتدر در رفع این نیازها تالش ميکنند .در این میان مشارکت مردم در
اتاقهای فکر محله جهت تعیین هرچه دقیقتر این نیازها و ارائه آنها به روابط عمومي سازمانها نقشي اساسي
دارد.
در این مدل شرط توانمند بودن روابط عمومي در سازمانهای رسانهای ،آگاه بودن پرسنل از چهار سطح
نیازهای انساني سلسله مراتب مازلو ميباشد که در این راستا با ارتقاء مهارتهای تجربي و تئوریک که با آموزش
حاصل ميشود در جهت رفع این نیازها  ،نیروی انساني مقتدر و توانمند خواهد شد.
در این مدل توانمند شدن روابط عمومي سازمان ،اقتدار و قدرت سازمان که ناشي از افزایش مهارت دانشي و
تجربي پرسنل ميباشد را به همراه خواهد داشت.
Public relation Empowerment System Model
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1

در محیط دروني پس از شناخت و درک کامل از نیازها ،آموزشهای متناسب جهت رفع نیازها برخوردار
گردیده است.
خروجي مدل ،روابط عمومي توانمند در تامین نیازهای سازمان و بالتبع آن کارکنان مقتدر که ناشي از
افزایش مهارتهای تئوریک و تجربي است ميباشد.
مدل ،PESMیک مدل سیستمي است که ورودی آن نیازهای انساني و پردازش آن در اتاقهای فکر سازمان
و خروجي آن روابط عمومي توانمند و مقتدر ميباشد.

خود
شكوفا
يي

منابع انسانی توانمند
در تامین نیازهای

اداراک کامل از نیازها
آموزش و تربیت پرسنل

ارتقاء مهارتهای تجربی

روابط عمومی

اتاقهای فکرسازمان
نياز به ايمني

تفویض اختیار به پرسنل و
افزایش توان تصمیمگیری

خروجی

نياز اجتماعي

مشارکت پرسنل در

سازمان

مقتدر

نياز به
احترام

پردازش نیازها

نيازهاي فيزيولوژيك

پردازش نیازها

ورودی
 4سطح سلسله مراتب
نیازهای مازلو

نمودار شماره :1مدل سیستمی توانمندسازی روابط عمومی ،PESMمحققین ساخته1389،
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نتیجهگیری
سازمانها برای انجام موفقیتآمیز نوآوری و توسعه گسترده نظام سازماني خود نیاز به اطالعات درباره
فعالیتهای خود دارند .کوششهای روابط عمومي اطالعات الزم را درباره فشارهای محیطي و مسائل داخلي
سازماني به منظور استفاده در امر هدایت انطباق سازماني برای مدیریت سازمان فراهم مي آورد .اغلب اوقات
تالشهای روابط عمومي صرفاً به عنوان فعالیت های ارتباطي برون سازماني تلقي شده است ،حال آنکه جمع
آوری اطالعات از مخاطبان داخلي سازماني و فراهم آوردن اطالعات برای آنها از عناصر اصلي روابط عمومي مؤثر
است .روابط عمومي سازمان ميبایست لحظه به لحظه در جریان فعالیتها و تصمیمات سازمان قرار گیرد و با
دانش کافي و تسلط الزم بتواند بهترین شیوه اطالع رساني و برقراری ارتباط را انجام دهد .در واقع روابط عمومي
یکي از مهمترین و با ارزش ترین عواملي است که در سرنوشت هر سازمان دخالت دارد .ميتوان چنین متصور
شد که سرنوشت تصویر و برند هر سازمان به روابط عمومي آن سازمان منتج ميگردد .در نتیجه اگر روابط
عمومي سازمانها بخواهند دارای نقش محوری در فرآیند تصمیمگیری سازماني باشند باید همگام با پیشرفت
های علم و فناوری ،زمینه و بستری مناسب جهت ارتقاء توانمندیها و فعالیتهای نیروی انساني خود فراهم
کند .در این راستا توجه به فرایند توانمندسازی نیروی انساني در روابط عمومي سازمان ميتواند ارتقاء بهرهوری
عملکرد فردی و سازماني را در پي داشته باشد .اعتقاد بر این است که خالقیت و نوآوری در روابط عمومي
سازمانها زماني تحقق مي یابد که سازمان و بنگاه اقتصادی از نیروهای پردانش ،خالق و با انگیزه برخوردار
باشد .به این اعتبار تواناسازی منابع انساني روابط عمومي سازمان یعني ایجاد مجموعه ظرفیتهای الزم در
کارکنان برای قادر ساختن آنان به ایجاد ارزش افزوده در سازمان و ایفای نقش و مسئولیتي که در سازمان به
11

عهده دارند توأم با کارایي و اثربخشي .یقیناً تحقق چنین امری عالوه بر دانش و تجربه کارکنان با عنصر کارسازی
به نام انگیزه در کارکنان روابط عمومي سازمانها میسر خواهد شد.
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