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چکيدٌ

امشيصٌ دس اغلت ػبصمبن َبي مجتىي ثش پشيطٌ ،مذيشان پشيطٌ ثب چبلؾ َاب ي مـاىالت فشاياواي مًاجاٍ َؼاتىذ .پاشيطٌَاب فشآيىاذَبي
ساَجشدي ػبصمبوي َؼتىذ وٍ ثشاي دػتيبثي ثٍ اَذاف وؼتيوبس اوجاب مايؿاًوذ .پاظيَؾَاب حابوي اص آن اػات واٍ ثؼايبسي اص
ػبصمبن َب دس اجشاي پشيطٌَب ثٍ اَذاف اص پيؾ تؼييه ؿذٌ وؼتيوبس ،دػت پيذا وميوىىذ .ثىبثشايه ،ثٍ مىظًس وبَؾ ي وىتشل اياه
چبلؾ َب دس پشيطٌ َب ثبيؼتي سييىشد اص مذيشيت ػىتي ثٍ مذيشيت ساَجشدي تغييش يبثذ تب پبػخگًي ثُيىٍ ػبصي ػملىاشد ي مًفميات
يه پشيطٌ گشدد .مذيشيت ساَجشدي پشيطٌ ػبصمبنَب سا دس جُت دػتيبثي ثُتش ثٍ اَذاف ػبصمبوي ػًق ميدَذ .دس وتيجٍ ،ػبصمبنَب
ثٍمىظًس دػتيبثي ثٍ مضيت سلبثتي ي ػملىشد ثُتش ثبيذ يه چبسچًة ثشوبمٍسيضي ي اجشايي مىبػت ،مطبثك ثب سييىشد ساَجشدي داؿتٍ
ثبؿىذ .مذيشان ي تيمَبي پشيطٌ ثبيذ يبد ثگيشوذ وٍ چگًوٍ ثٍ جىجٍَبي وؼتيوبسي پشيطٌَب ي حمبيت اص ساَجشد ؿشوت ،ثجبي تمشوض
ػىتي ثش دػتيبثي ثٍ اَذاف صمبوي ،ثًدجٍاي ي ػملىشدي تًجٍ ومبيىذ .دس ايه ممبلٍ وٍ ثب سيؽ مطبلؼٍ وتبثخبوٍاي اوجب ؿذٌ اػت،
تًكيفي اص مفًُ مذيشيت ساَجشدي پشيطٌ ي تفبيت آن ثب مذيشيت والػيه پشيطٌ اسائٍ مي گشدد .ػپغ مذل َبي مذيشيت ساَجاشدي
پشيطٌ وٍ ثٍ ػبصمبنَب دس دػتيبثي ثٍ مًفميت پاشيطٌَاب ي خلاك مضيات سلابثتي وماه مايوىاذ ،ثشسػاي ؿاذٌ اػات .دس وُبيات،
وتيجٍگيشي ؿذٌ اػت وٍ ػبصمبنَب ثٍ مىظًس دػتيبثي ثٍ مضيت سلبثتي ،اطميىابن اص مًفميات پاشيطٌَاب ي ػملىاشد ثُتاش ثبياذ ثاٍ
جىجٍَبي ساَجشدي مذيشيت پشيطٌ تًجٍ ومبيىذ ي فشآيىذَبي مذيشيت ساَجشدي پشيطٌ سا دس ػبصمبن اجشا وىىذ.
ياشگان کليدي

مذيشيت ساَجشدي پشيطٌ؛ مذيشيت پشيطٌ؛ مذيشيت پًستفًليً پشيطٌ؛ مذلَبي مذيشيت ساَجشدي پشيطٌ؛ ساَجشد پشيطٌ؛ مًفميت پشيطٌ.

 -1مقدمه

دس اثتذا ثيـتش ثش جىجٍَبي ػمليبتي مذيشيت پشيطٌ تمشوض ميؿذ [،]4
امب ثٍ تذسي محممبن ثٍ جىجٍَبي ساَجشدي مذيشيت پشيطٌ تًجٍ ومًدواذ ي

ثؼيبسي اص ػبصمبنَب ثٍ ػامت ػابصمبوذَي فؼبلياتَبيـابن دس لبلات

اؿبسٌ وشدوذ وٍ ايه سييىشد ثٍ ػبصمبنَب ومه ميومبيذ وٍ ػملىشد خاًد

پشيطٌ ي ػبصمبنَبي پشيطٌمحًس حشوت وشدٌاواذ ي اياه گاشايؾ ثاٍ ػاًي

سا ثُجًد دَىذ [ .]9ػٍ سييىشد دس ادثيبت ايه حًصٌ يجاًد داسد .مطبلؼابت

پشيطٌمحًسي دس دٍََبي اخيش افضايؾ يبفتٍ اػات ] [1ي ] .[3فشآيىاذَبي

دس سييىشد ايل ديذگبٌ ػبصمبوي داسوذ ي ماذيشيت پاشيطٌ سا ثاٍػىاًان ياه

مذيشيت پشيطٌ ثٍػىًان يػيلٍ اي جُات ثُجاًد مًلؼيات سلابثتي ػابصمبن

داسايي ساَجشدي ي مىجغ مضيت سلبثتي مؼشفي مايوىىاذ [ .]10دس سييىاشد

اػتفبدٌ ميگشدد [ .]4ثب يجًد اَميت پشيطٌَاب دس ػابصمبنَاب ،تحميمابت

دي  ،مفبَيم ي متذيلًطيَبيي ثشاي اوتخبة ي ايلًيتثىذي پشيطٌَاب [،]11

كًست گشفتٍ دس حًصٌ مذيشيت پشيطٌ وـبن مايدَاذ واٍ ػلياشغم ثُجاًد

اوتخبة پًستفًليً پشيطٌ [ ]12ي مذيشيت پًستفًليً پشيطٌ [ ]13اسائٍ گشديذ.

فشآيىذَب ي ػيؼتمَبي ماذيشيت پاشيطٌَ ،منىابن ماذيشان دس استجاب ثاب

محممبن دس سييىشد ػً  ،تأويذ ثيـتشي ثش جىجٍَابي ساَجاشدي ماذيشيت

مًفميت پشيطٌَب ثب چابلؾَابي صيابدي سيثاٍسي مايثبؿاىذ [ .]5ماذيشيت

پشيطٌ ي ايىىٍ پشيطٌَب اغلت جُت دػتيبثي ثاٍ وتابي وؼاتيوابس تؼشيا

ساَجشدي پشيطٌ ،ثشاي مًفميت پشيطٌ حيبتي اػت [ .]6امشيصٌ پشيطٌَب ثبياذ

ميؿًوذ ،داسوذ .دس ايه سييىشد ،مفًُ ساَجشد پشيطٌ ي مذلَابي ماذيشيت

ثٍػىًان فؼبليتَبي ساَجشدي ي ثٍمىظًس دػتيبثي ثاٍ وتابي وؼاتيوابس،

ساَجشدي پشيطٌ مطشح گشديذ.

مذيشيت ؿًوذ .مذيشان پشيطٌ ي تيمَبي پشيطٌ ثبياذ ثشوبماٍسياضي سػامي ي
چبسچًة اجشايي مىطجك ثب سييىشد ساَجشدي داؿتٍ ثبؿذ ] [7ي ].[8

 وًيؼىذٌ مؼئًل
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ثىبسگيشي مذيشيت اػتشاتظيه پشيطٌ ثٍػىًان يه سييىشد وًيه مذيشيت پشيطٌ
ػلطبوي ي مشجبوي

مذيشيت ساَجشدي پشيطٌ 1ثٍػىًان سييىشدي جذيذ دس ماذيشيت پاشيطٌ،

مذيشيت ساَجشدي پشيطٌ ،ػاجه ماذيشيت پاشيطٌ ثاب ؿاشايط خابف پاشيطٌ

ثش ايجبد مضيت سلبثتي ثشاي ػبصمبن تمشوض ميوىاذ [ .]7سييىاشد ماذيشيت

مطبثمت داسد ي پشيطٌَب ثب سييىشد مذيشيت اوطجبلي اداسٌ ميؿًوذ .ثشاػابع

ساَجشدي پشيطٌ ثٍ ايه مطلت اؿبسٌ ميوىذ وٍ پشيطٌَاب ثاشاي سػايذن ثاٍ

ايه سييىشد پشيطٌَب فمط مجمًػٍاي اص فؼبليت َب وٍ ثبيؼتي مطبثك صمابن

وتبي وؼتيوبس ،ثبيذ تؼشي ؿًوذ ي مذيشيت پشيطٌ ثبيؼتي ثاب ساَجشدَابي

تىميل ؿًوذ ،ويؼتىذ ،ثلىٍ پشيطٌَب ثبيذ ثٍ اَذاف وؼتيوبس دػت يبثىذ.

ػبصمبن َمؼً گشدد [ .]14دس يالغ َمؼاًيي ماذيشيت پاشيطٌ ثاب ساَجاشد

ثبويبً ،مذيشيت والػيه پشيطٌ ثش ثخؾ ػمليابتي ،ثشوبماٍسياضي ي اجاشا

وؼتيوبس ثٍطًس لبثل تاًجُي مايتًاواذ دػاتيبثي ثاٍ اَاذاف ساَجاشدي

تمشوض ميوىذ .ثشوبمٍسيضي ي وىتشل ثًدجٍ ي صمبن پشيطٌ ثاٍ ػىاًان ػبمال

ػبصمبن ي ػملىشد آن سا استمب ثخـذ [ .]15تيمَبي پشيطٌ ثبيذ يابد ثگيشواذ

وليذي ثشاي مًفميت پاشيطٌ تلماي مايگاشدد .اماب ماذيشيت تايم فشاتاش اص

وٍ چگًوٍ ويبصَبي ػطًح ثبالتش ػبصمبن سا دسن وىىذ ي ػپغ پشيطٌَاب سا

ثشوبمٍ سيضي ي وىتشل اػت ،ثٍ اوگيضؽ اػضبي تيم ثبيذ تًجٍ ؿًد .ثىبثشايه

وٍ فمط ثشاي سػيذن ثٍ اَذاف صمبوي ي ثًدجٍاي ،ثلىاٍ ثاشاي خلاك اسصؽ

مذيش پشيطٌ ثبيذ مبوىذ يه سَجش ػمل وىاذ ،وؼايىٍ چـاماواذاص پاشيطٌ سا

ثشاي مـتشي ي دػتيبثي ثٍ اَذاف ساَجشدي وؼتيوبس (ػًد ثيـتش ،سؿاذ

تؼشي ميوىذ ي ميداوذ چگًوٍ اػضبي تيمؾ سا ثشاوگيضاوذ .سييىشد ػاىتي

ثيـتش ي مًلؼيت ثُتش دس ثبصاس) ،ثشوبمٍسيضي ي اجشا وىىذ [.]16

ومؾ سَجشي سا وبديذٌ ميگياشد ي ماذيش اجشاياي سا مؼائًل چـاماواذاص ي

ثب تًجاٍ ثاٍ ؿاشايط ثؼايبس پًيابي وؼاتيوابس ،ماذيشان پاشيطٌ ثبياذ

الُب ثخـي مي داوذ .امشيصٌ مذيشيت پشيطٌ ثاٍػىاًان ؿبيؼاتگي ساَجاشدي

آگبَيَبي وؼتيوابسي خاًد سا افاضايؾ دَىاذ ي مُابستَابيي ثايؾ اص

ديذٌ ميؿًد وٍ ثشاي سؿذ ي حيبت ػابصمبن راشيسي مايثبؿاذ .ماذيشان

مُبستَبي فىي سا وؼت ومبيىذ .مذيشان پشيطٌ ثبيذ سَجشان خًثي ثبؿاىذ ي

پشيطٌ دس اوتخابة پًستفًلياً پاشيطٌَاب مـابسوت مايوىىاذ ي َام دسثابسٌ

ثتًاوىذ اثؼبد ساَجاشدي پاشيطٌَاب سا ؿىبػابيي ي ماذيشيت وىىاذ .اص ايىاشي،

مًرًػبت مشثً ثٍ پشيطٌ ي َم وؼاتي وابس تلاميمگياشي مايومبيىاذ،

مذيشان پشيطٌ ويبصمىذ آؿىبيي ثب مفًُ مذيشيت ساَجاشدي پاشيطٌ َؼاتىذ.

ثىبثشايه ،ثبيذ تمشوض ساَجشدي داؿتٍ ثبؿىذ.

َذف ايه پظيَؾ تًكي مذيشيت ساَجشدي پشيطٌ ي ومؾ آن دس ومه ثٍ

وُبيتبً ،دسحبليىٍ تمشيجبً تمب پشيطٌَب ثب تًجٍ ثاٍ فشكاتَاب ي ويبصَابي

َمؼًيي اَذاف وؼتيوبس ي پشيطٌَب ي خلك مضيت سلبثتي ثشاي ػابصمبن اص

وؼتيوبس آغبص ميؿًوذ مذيشيت والػيه پشيطٌ ثش وبسآيي ػمليابتي ي واٍ

طشيك مذيشيت پًستفًليً پشيطٌ ي مذيشيت تًاومىاذيَاب ي ؿبيؼاتگيَابي

ويبصَبي وؼتيوبس ،تمشوض داسد .ثٍ ػجبست ديگاش ،پاشيطٌ مًفاك اػات اگاش

ػبصمبوي ي سَجشي پشيطٌ مايثبؿاذ .ثاذيه مىظاًس ،اثتاذا مفُاً ماذيشيت

مطبثك صمبن ،ثًدجٍ ي مـخلبت تىميل گشدد .ديذگبٌ ماذيشيت والػايه

ساَجشدي پشيطٌ ي تفبيت آن ثب مذيشيت والػيه پشيطٌ اسائاٍ مايگاشدد ،دس

پشيطٌ ،ايه امش حيبتي سا وٍ پشيطٌَب ثشاي داليل وؼتيوبسي آغبص ميؿاًوذ

ثخؾ ثؼذي ،مذل َبيي وٍ تًػط محمميه مختل ثشاي مذيشيت ساَجشدي

ي اص آوُب اوتظبس ميسيد وٍ ثٍ وتبي وؼتيوبس دػت يبثىذ ،وبديذٌ ميگياشد.

پشيطٌ پيـىُبد ؿذٌ اػت ،ثشسػي ميؿًد.

ؿيًٌَبي سػمي ثؼايبس وماي ثاشاي پاشداخته ثاٍ ساَجاشد وؼاتيوابس ي
ثىبسگيشي اثضاسَبي ثشوبمٍسيضي ساَجشدي دس مذيشيت والػيه پشيطٌ يجاًد

 -2مديريت راهبردي پروژه

داسد .دس حبل حبرش ،ثخـي اص ؿغل مذيش پشيطٌ ثٍ ساَجشد ؿشوت ي اجشاي

مذيشيت ساَجشدي پشيطٌ ثش ثُتشيه اػتفبدٌ اص مىابثغ ي َمابَىگي اياه

آن مشثً ميؿًد .امشيصٌ سػيذن ثٍ محذيديتَبي ػٍگبوٍ وبفي ويؼت ي

مىبثغ ثشاي دػتيبثي ثٍ چـماواذاص ي اَاذاف ػابصمبن پاشيطٌمحاًس ،تًجاٍ

يه جىجٍ اص مًفميت پشيطٌ سا وـبن ميدَذ .مًفميات يالؼاي پاشيطٌ ثبياذ

ميوىذ .داليال متؼاذدي يجاًد داسد مجىاي ثاش ايىىاٍ سييىاشد ماذيشيت

ثشاػبع دػتيبثي ثٍ اَذاف وؼتيوابس ػاىجيذٌ ؿاًد .اص ماذيشان پاشيطٌ

والػيه پشيطٌ ثشاي مذيشيت پشيطٌَبي امشيصي وبفي وميثبؿاذ ،دس اداماٍ

اوتظبس ميسيد وٍ دس دػتيبثي ثٍ وتبي وؼتيوبس مًفك ثبؿىذ.

ثٍ ثشخي اص ايه داليل [ ]17ي َمنىيه ،تفبيتَبي ثيه مذيشيت والػيه

دس جااذيل  1تفاابيتَاابي ثاايه مااذيشيت والػاايه پااشيطٌ ي مااذيشيت

پشيطٌ ي مذيشيت ساَجشدي پشيطٌ اؿبسٌ ميؿًد :ايالً ،سييىاشد والػايه ثاٍ

ساَجشدي پشيطٌ ،وـبن دادٌ ؿذٌ اػت [ .]7مذيشيت پشيطٌَب ثبيذ َمؼً ثاب

مذيشيت پشيطٌ ثش پبيٍ مذلي مؼيه ،وؼجتبً ػبدٌ ،ثبثات ي لبثال پايؾثيىاي

مأمًسيت ي اَذاف ؿشوت ثبؿذ ،ثٍطًسيوٍ پشيطٌَب ؿشوت سا ثٍ دػاتيبثي

اػت وٍ تغييشات پًيب دس محايط وؼاتيوابس ،ثابصاس ي فىابيسي سا دس وظاش

ثٍ وتبي وؼتيوبسي وضديهتش ومبيذ .ثىبثشايه ،ػبصمبنَب ثبيذ پيابدٌػابصي

وميگيشد .دس حبليىٍ امشيصٌ ثيـتش پشيطٌَب غيشلبثل پيؾثيىي ،متغياش ي ثاب

مذيشيت ساَجشدي پشيطٌ سا مًسد تًجٍ لشاس دَىذ.

پينيذگي ي ػذ اطميىبن ثبال َؼتىذ .دس سييىشد والػيه تمب پاشيطٌَاب
ثٍ يه ؿيًٌ مذيشيت ميؿًوذ ي يه سييىاشد ثاشاي تماب پاشيطٌَاب ثىابس
ميسيد .دسحبليىٍ تفبيتَبي چـمگيشي ثايه پاشيطٌَاب يجاًد داسد ي َاش
پشيطٌ مىحلشثٍفشد ميثبؿذ ي يه سييىشد ثاشاي َماٍ مىبػات ويؼات .دس
1. Strategic Project Management
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ثىبسگيشي مذيشيت اػتشاتظيه پشيطٌ ثٍػىًان يه سييىشد وًيه مذيشيت پشيطٌ
ػلطبوي ي مشجبوي
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جذيل  -1مذيشيت پشيطٌ ي مذيشيت ساَجشدي پشيطٌ
مديريت پريشٌ (ديدگاٌ سىتي)

تغييش سييىشد

مديريت راَبردي پريشٌ (ديدگاٌ وًيه)

پبسادايم اػبػي

پشيطٌَب مجمًػٍ فؼبليتَبيي َؼتىذ وٍ ثبيذ مطبثك صمبن ،ثًدجٍ ي
الضامبت اجشا ؿًوذ.

پشيطٌَب فشآيىذَبي ساَجشدي ػبصمبوي َؼتىذ وٍ ثشاي دػتيبثي ثٍ اَذاف
وؼتيوبس اوجب ميؿًوذ.

وبوًن تًجٍ

وبسآيي

اثشثخـي ي وبسآيي

ديذگبٌ

ػمليبتي

ساَجشدي ي ػمليبتي

ومؾ مذيش پشيطٌ

اوجب وبس مطبثك صمبن ،ثًدجٍ ي ثب تًجٍ ثٍ مـخلبت

دػتيبثي ثٍ وتبي وؼتيوبس ي ثشد دس ثبصاس

ػجه مذيشيت پشيطٌ

يه سييىشد ثشاي تمب پشيطٌَب مىبػت اػت

سييىشد تؼذيلي ثب تًجٍ ثٍ وًع پشيطٌ

تؼشي پشيطٌ

محذيدٌ پشيطٌ ،چٍ چيضي ثبيذ اوجب ؿًد؟

محلًل ،مضيت سلبثتي ،ساَجشد ،محذيدٌ

ثشوبمٍسيضي

فؼبليتَب ،صمبوجىذي ،ثًدجٍ

وتبي وُبيي ،اثؼبد مًفميت ،فؼبليتَب

ثبصوگشي پشيطٌ

پيـشفت ،يرؼيت وىًوي ،مبيلؼتًنَب ،ثًدجٍ

ويبصَبي مـتشي ،ساَجشد ،اثؼبد مًفميت ،يرؼيت وىًوي

جىجٍ اوؼبوي

تيمَب ،حل تؼبسم

مؼىبثخـي ،اوگيضؽ

اص وظش گشاوذي مذيشيت ساَجاشدي پاشيطٌ ،فشآيىاذ ماذيشيت پاشيطٌَابي

سلبثتي پبيذاس ثشاي ػبصمبن مىجش ؿًد ،تؼشي ميوىذ [ .]20ثاٍ وظاش وابته

پينيذٌ وٍ آوبليض وؼتيوابس ي تىىياهَابي ماذيشيت پاشيطٌ سا ثاٍمىظاًس

مذيشيت ساَجشدي پشيطٌ ػجابست اػات اص؛ ماذيشيت پاشيطٌَابيي واٍ داساي

پيبدٌػبصي ساَجشد وؼتيوبس ي اسائٍ پيـشفتَبي ػبصمبوي ،تشويت ميوىاذ،

اَميت حيبتي َؼتىذ ي ػبصمبن سا لبدس مايػابصد تاب سلابثتي ثمبواذ [.]21

ميثبؿذ .تىىيهَبي آوبليض وؼتيوابس ؿابمل تحليال ساَجاشدي ،ػمليابتي،

َشوىض تؼشي ديگشي سا ثذيه ؿشح اسائٍ ميوىذ؛ ماذيشيت ساَجاشدي پاشيطٌ

ػبصمبوي ي مبلي ميؿًد [ .]18والَبن ي ثشيوغ ،مذيشيت ساَجشدي پشيطٌ سا

مجمًػٍاي اص ؿيًٌَب ،سييٍَب ،فشآيىذَب ،اثضاسَب ،ي سفتبسَبيي اػت وٍ ثٍطًس

وبسثشد داوؾ ،مُبستَب ،اثضاسَب ي تىىياهَابي مىبػات ماذيشيت پاشيطٌ دس

ولي مـخق ميوىذ تب چٍ حذ يه ػبصمبن پيًوذ مؤثشي ثايه ؿايًٌَابي

صميىٍ اَذاف ي ممبكذ ؿشوتَب ،ثٍطًسيوٍ تحًيل پاشيطٌ اسصؽ ؿاشوت سا

مذيشيت پشيطٌ ي وؼتيوبس ،تحات ػىاًان پيـاجشد اَاذاف ساَجاشدي ولاي

ثبال ثجشد ،تؼشي ميوىىذ [ .]19گشيه مذيشيت ساَجشدي پاشيطٌ سا ماذيشيت

ػبصمبن ،ايجبد واشدٌ اػات [ .]22دس جاذيل  2تؼابسي مختلا ماذيشيت

پشيطٌَب ثٍگًوٍايوٍ لبثليتَب ي ؿبيؼتگيَبيي ايجابد وىاذ واٍ ثاٍ مضيات

ساَجشدي پشيطٌ ،جمغثىذي ؿذٌ اػت.

جذيل  -2تؼبسي مذيشيت ساَجشدي پشيطٌ
محقق/محققيه

تعريف

گشاوذي ()2001

فشآيىذ مذيشيت پشيطٌَبي پينيذٌ وٍ آوبليض وؼتيوبس ي تىىيهَبي مذيشيت پشيطٌ سا ثٍ مىظًس پيبدٌػبصي ساَجشد وؼتيوبس ي اسائٍ پيـشفتَبي
ػبصمبوي ،تشويت ميوىذ.

والَبن ي ثشيوغ ( )2004وبسثشد داوؾ ،مُبستَب ،اثضاسَب ي تىىيهَبي مىبػت مذيشيت پشيطٌ دس صميىٍ اَذاف ي ممبكذ ؿشوتَب ،ثٍطًسيوٍ تحًيل پشيطٌ اسصؽ ؿشوت سا ثبال ثجشد.
گشيه ()2005

مذيشيت پشيطٌَب ثٍگًوٍايوٍ لبثليتَب ي ؿبيؼتگيَبيي ايجبد وىذ وٍ ثٍ مضيت سلبثتي پبيذاس ثشاي ػبصمبن مىجش ؿًد.

وبته ()2006

مذيشيت پشيطٌَبي داساي اَميت حيبتي وٍ ػبصمبن سا لبدس ميػبصد تب سلبثتي ثمبوذ.

َشوىض ()2007

مجمًػٍاي اص ؿيًٌَب ،سييٍَب ،فشآيىذَب ،اثضاسَب ،ي سفتبسَبيي اػت وٍ ثٍطًس ولي مـخق ميوىذ تب چٍ حذ يه ػبصمبن پيًوذ مؤثشي ثيه ؿيًٌَبي
مذيشيت پشيطٌ ي وؼتيوبس ،تحت ػىًان پيـجشد اَذاف ساَجشدي ولي ػبصمبن ،ايجبد وشدٌ اػت.

 -3مدلهاي مديريت راهبردي پروژه

 -4مدل موريس و جميسون

مذيشيت ساَجشدي پشيطٌ مذيشان سا لبدس ميػبصد تب ثيؾ اص يه پشيطٌ سا

تشوش ي ػمؼيتش ( )2000اؿبسٌ ميوىىذ وٍ اوثاش پاشيطٌَاب ثاٍ كاًست

دس يه صمبن َذايت وىىذ ،ثٍگًواٍايواٍ ػابصمبن پاشيطٌمحاًس ثاٍ َاذف

ثخـي اص يه پًستفًليً ؿبمل چىذ پشيطٌ ميثبؿىذ .مذيشيت ثشوبمٍ ،ؿايًٌ

ساَجشدي ماًسدوظش دػات يبثاذ ] [19ي ] .[20ماذيشيت ساَجاشدي پاشيطٌ

َمبَىگ وشدن پشيطٌ َبيي اػت وٍ ثشاي دػتيبثي ثٍ َذف وؼتيوابس دس

اوتخبة ،مذيشيت ي اوذاصٌگيشي وتابي پاشيطٌ جُات تضاميه ايجابد اسصؽ

حبل اوجب َؼتىذ (ثشي .)2004 ،مذيشيت پًستفًليً ي مذيشيت ثشوبماٍ ثاش

ثُيىٍ ثشاي ػبصمبن سا ؿبمل ماي ؿاًد .دس اداماٍ ثاٍ ثشخاي اص ماذلَابي

ايلًيتثىذي مىبثغ ي ثُيىٍػبصي مىبفغ وؼاتيوابس تمشواض داسواذ (وشصواش،

مذيشيت ساَجشدي پشيطٌ اؿبسٌ ميگشدد.

 .)2000آسچش ي لبػمصادٌ ( )1999اؿبسٌ ميوىىذ وٍ ماذيشيت پًستفًلياً،
اوتخبة ي ايلًيتثىذي پشيطٌَب يب ثشوبمٍَب سا ثش ػُذٌ داسد .مذيشيت ثشوبماٍ،
مذيشيت امًسات سيصاوٍ ثشوبمٍَب (محلًالت ،پلتفش َب ،ثشوذَب يب چىذ پشيطٌ)
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سا ثش ػُذٌ داسد وٍ َذف آن تًليذ اسصؽ ثشاي وؼتيوبس اػت .تشوش ()1999
تـشيح ميوىذ وٍ چگًوٍ ػبصمبنَب ثشوبمٍَب ي پشيطٌَابي گًوابگًن سا جُات
دػتيبثي ثٍ اَذاف تًػؼٍاي خًد ايجبد مايوىىاذ .ماًسيغ ي جميؼاًن دس

ثىبسگيشي مذيشيت اػتشاتظيه پشيطٌ ثٍػىًان يه سييىشد وًيه مذيشيت پشيطٌ
ػلطبوي ي مشجبوي

 -5فرآيند مديريت راهبردي پروژه گراندي
فشآيىذ مذيشيت ساَجشدي پشيطٌ وٍ دس ؿىل  2ومبيؾ دادٌ ؿذٌ اػات،
ؿبمل پى مشحلٍ اكلي ثٍ كًست صيش ميثبؿذ [:]18

لبلت يه مذل تىبمليبفتٍ ،استجب ثيه ساَجشدَابي وؼاتيوابس ي پًستفًلياً

تعريف پريشٌ :محذيدٌ پاشيطٌ ي تمشواض اكالي آن تؼشيا ؿاًد،

پشيطٌَب ي پشيطٌَبي ػبصمبوي سا وـبن ميدَىاذ .آوُاب پًستفًلياً پاشيطٌَاب سا

مؼبئل مُم پشيطٌ ي ياثؼتگي َابي ولياذي مـاخق گاشدد .ياه

ثٍػىًان ساثط اكلي ثب ساَجشد ؿشوت ؿىبػبيي ميوىىذ .ساَجشد ،اص پًستفًلياً

چـماوذاص ولي (دس ػطح ثؼيبس ثبال) ثشاي پشيطٌ ،ي اَاذاف ولياذي

ثٍ ثشوبمٍ ي ػپغ اص ثشوبمٍ ثٍ پشيطٌَبي تىي ،جشيبن مييبثذ (ؿاىل  .)1ثبياذ

آن ايجبد ي ريىفؼبن احتمبلي ؿىبػبيي ؿًد.

يه مؼيش سيؿه اص ساَجشد ؿشوت ثٍ اَذاف پشيطٌ ي دس وُبيت ثٍ اَذاف تايم
ي فشد ايجبد ؿًد [ .]23اَذاف ي ساَجشدَب ثشاي ثشوبمٍَب ايجبد مايؿاًد ي ثاب
اَااذاف ي ساَجشدَاابي ػاابصمبن َمؼااً ماايگااشدد؛ ي اَااذاف ي ساَجشدَاابي
پشيطٌَبي تىي ايجبد ي ثب ثشوبمٍَبي مشثًطٍ َمؼً ميؿًد [ .]24ثشوبمٍَاب ي
پشيطٌَب ثبيذ ثب َمؼً اَذاف ساَجشدي ولي ثبؿىذ [.]25
ايجبد ساَجشد اثشثخؾ ثشاي ثشوبماٍَاب ياب پاشيطٌَاب اص دسين ساَجشدَابي
وؼتيوبس ي ثىگبٌ ماي تًاواذ ياه فؼبليات پينياذٌ ثبؿاذ .آستاً ي ديتاشي
( )2004دس وتاابة «ساَىماابيي ثااشاي مااذيشيت پااشيطٌ» ثااٍ ايااه مًرااًع
ميپشداصوذ .ايه مًرًع فؼبليتَبي اكلي مذيشيت پشيطٌ مبوىذ تؼشي پاشيطٌ
سا دس ثش ميگيشد ي دسثشداسوذٌ ػىبكش ساَجشدي اص للمشيَبي مختل مذيشيت
پشيطٌ مبوىذ مذيشيت سيؼه ،مذيشيت اسصؽ ،مذيشيت صوجيشٌ تاأميه اػات.
ايه مؼألٍ مؼمًالً دسثشگيشوذٌ تمب چشخٍ حيبت پشيطٌ ميثبؿذ .ثشاي مثبل،
پـتيجبوي يىپبسچٍ تذاسوبت ،ػمليابت ي وگُاذاسي ي َضيىاٍَابي ديسٌ ػماش
ممىه اػت ومؾ مُمي دس ساَجاشد داؿاتٍ ثبؿاىذ ] [26ي ] .[27گشاواذي،
چىذ تىىيه وٍ ؿشوتَب ميتًاوىذ ثشاي تؼاشي دادن ساَجاشد ؿاشوت ثاٍ
پًستفًليًَب ،ثشوبمٍَب ي پشيطٌَب اػتفبدٌ وىىاذ مبوىاذ ثشوبماٍسياضي ػاىبسيً،
ؿجىٍ اوتخبة ساَجشدي ،تحليل جازاثيت /ػاختي اجاشا ،1تحليال مياذان-
ويشي ،2تحليل ريىفؼبن ي تحليل فؼبليت سا مؼشفي ميوىذ [.]18
اص مضايبي مذل مًسيغ ي جميؼًن اياه اػات واٍ آوابليضي اص فشآيىاذ
ؿىلگيشي ساَجشد وؼتيوبس ثٍ تًػؼٍ پًستفًليً پشيطٌ ي ثٍ پاشيطٌ فاشاَم
ميومبيذَ .منىيه ثٍ ثُجًد احؼبػبت وبخًؿبيىذ وبسوىبن وٍ وبؿي اص وبس
دس پشيطٌَبي مختل ثب اَذاف وبؿىبختٍ ميثبؿذ ،ومه ميومبيذ.

3

ايجاد راَبرد پريشٌ  :محايط خابسجي ي داخلاي پاشيطٌ ثشسػاي
گشدد .اَذاف ساَجشدي وليذي پشيطٌ ثٍطًس خبفتاش تؼشيا ؿاًد.
گضيىٍَبي ساَجشدي دسثبسٌ ايىىٍ چٍ وبسي اوجب ميدَيذ ،ي چگًوٍ
آن سا اوجب ميدَيذ ،ثشسػي گاشدد .اسصيابثي مماذمبتي اص جازاثيت
ولي پشيطٌ ي ػختي اجشا ،اوجاب ؿاًدَ .منىايه ،دسثابسٌ مًلؼيات
ريىفؼبن وليذي ي چگًوگي تأثيشگزاسي آوُب ثشسػي كًست گيشد.
بروامٍ ريسي تفصيلي پريشٌ :تجضيٍ ي تحليل دليك فؼبليت َبي
وليذي ي يب صيشپاشيطٌ َابي ساَجاشد ولاي پاشيطٌ ،كاًست گياشد.
چگًوگي لشاسگيشي ايه فؼبليت َب دس يه تًالي ؿجىٍ ،ثب تًجٍ ثٍ
ياثؼتگي َاب ي َمنىايه تحليال مؼايش ثحشاواي ،اسصيابثي ػاذ
لطؼيت َب ،ايجبد ثشوبمٍ َبي احتمابلي ي آوابليض اثاش اوجاب ؿاًد.
اسصؽ پشيطٌ ي َضيىٍ َب اسصيبثي گشدد.
پيادٌسازي ي کىترل :مبيلؼتًنَبي پشيطٌ ي مؼئًليتَب تؼشيا
ؿًد .ثش مـىالت اجشا تأويذ ي ثشوبمٍَابي ػمليابتي ايجابد گاشدد.
ثؼضي اص پًيبييَبي پشيطٌ ثب احتمبل ثبال ثشسػي ؿًوذ .ايه مشحلٍ،
ويبصمىذ ثشسػي مذاي ساَجاشد پاشيطٌ ي چـاماواذاص ثاشاي تضاميه
تحًيل مبيلؼتًنَب ثشطجك َذف اكلي پشيطٌ ميثبؿذ.
بازوگري ي يادگيري :ثابصوگشي پاشيطٌ ثاٍمىظاًس اسصيابثي ايىىاٍ آياب
تحًيلدادويَبي َذف ايجبد ؿذوذ ،آيب سيوذ اجشا َمًاس ثًدٌ اػت ياب
خيش ،چٍ دسعَبيي اص پشيطٌ آمًختٍ ؿذٌ اػت ،ي َمنىايه ،چگًواٍ
فشآيىذ مذيشيت ساَجشدي پشيطٌ ميتًاوذ ثُجًد يبثذ ،ميثبؿذ .ثبصوگشي ي
يبدگيشي ،محشوٍ ثُجًد مؼتمش دس فشآيىذ پشيطٌ اػت.
دس ايه مذل تأويذ ثش ايه اػت وٍ مذيشيت پشيطٌ ؿبيذ ويبص ثاٍ تؼشيا
ديثبسٌ پشيطٌ يب ثبصوگشي مجذد ساَجاشد پاشيطٌ داؿاتٍ ثبؿاذَ .منىايه دس
مشحلٍ ثشوبمٍسيضي يب حتي صيدتش ،ثبيذ مـىالت اجشا پيؾثيىي ؿًد.

ؿىل  -1اتلبل ساَجشد وؼتيوبس ي پشيطٌ []27
1. Attractiveness/ Implementation Difficulty (AID) Analysis
2. Force-field Analysis
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ؿىل  -2فشآيىذ مذيشيت ساَجشدي پشيطٌ []18
3. Project Strategy
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ثىبسگيشي مذيشيت اػتشاتظيه پشيطٌ ثٍػىًان يه سييىشد وًيه مذيشيت پشيطٌ
ػلطبوي ي مشجبوي
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(سربيت مـتشي ي ريىفؼبن ،دسجٍ وًآيسي محلًل ي  .3 ،)...ايلًيتثىذي پشيطٌَب،

 -6مدل هرکنز
مذل مذيشيت ساَجشدي پشيطٌ وٍ دس ؿىل  3وـبن دادٌ ؿاذٌ اػات ،اص

 .4تؼييه پًستفًليً پشيطٌ وٍ ػبصمبن اتخبر خًاَاذ واشد ي دس وُبيات .5 ،اجاشاي
پًستفًليً پشيطٌ تًػط مذيشان پشيطٌ ،اجشا ميؿًد.

چُبس جىجٍ اكلي تـىيل ؿذٌ اػت [:]22
َ .1مسًيي راَبردي پريشٌَاا َمؼاًيي ساَجاشدي پاشيطٌَاب ثاٍ
ميضاوي وٍ ػبصمبن اطميىبن مييبثذ وٍ پشيطٌَبيي وٍ دوجبل ميوىذ
ثٍطًس مؼتميم ثٍ ساَجشد ػبصمبوي متلل اػت ،اؿبسٌ داسد.
 .2مديريت پًرتفًليً پريشٌ مذيشيت پًستفًليً پشيطٌ ميتًاوذ ثٍػىاًان
يه ػبمل وليذي ثشاي َمؼًيي پشيطٌَب يب ثشوبماٍَاب دس دػاتيبثي ثاٍ
اَذاف ػابصمبوي دس وظاش گشفتاٍ ؿاًد .ماذيشيت پًستفًلياً ،ماذيشيت
متمشوض يه يب چىذ پًستفًليً ؿبمل ؿىبػبيي ،ايلًيتدَي ،ماذيشيت ي
وىتشل پشيطٌَب ي ثشوبمٍَب ثشاي دػتيبثي ثٍ اَذاف ساَجشدي وؼتيوابس
ميثبؿذ .دس يالغ مذيشيت پًستفًليً پشيطٌ ثش َمؼاًيي ثاب ساَجشدَابي
ػبصمبوي ،تًػط اوتخبة ثشوبمٍ ي پاشيطٌَابي مىبػات ،ايلًياتثىاذي ي
تخليق مىبثغ مًسد ويبص ،تمشوض ميوىذ [.]28

 -7مدل رهبري راهبردي پروژه
ؿىُبس ( )2012مذل سَجشي ساَجشدي پشيطٌ 3سا اسائٍ ميدَذ .اياه ماذل
جىجٍَبي ساَجشدي ،مشتجط ثب وؼاتيوابس ي َمنىايه جىجاٍَابي ػمليابتي
پشيطٌَب ي سَجشي ثٍ مؼىابي اوگياضؽ ي الُاب ثخـاي تايم پاشيطٌ سا تشويات
ميوىذ .ثٍ ػميذٌ ؿىُبس مذيشيت پشيطٌ فشاتاش اص اثضاسَاب ياب فشآيىاذَب اػات.
مذيشيت پشيطٌ ػاليٌ ثش ايىىٍ ؿبمل اثضاس ي فشآيىذ ميثبؿذ ،تًجٍ افاشاد سا ثاٍ
ػًي ػطًح ثبالتشي اص آگبَي َذايت مايوىاذ واٍ تاأثيش اػبػاي ثاش سيي
ػملىشد پشيطٌ داسد [ .]29ايه مذل ؿبمل پى مؤلفٍ ثٍ ؿشح صيش ميثبؿذ:
ساَجشد پشيطٌ ،جً حبوم ثش پشيطٌ ،4ػبصمبوذَي پشيطٌ ،5فشآيىذَبي پشيطٌ

6

ي اثضاسَبي پشيطٌ( 7ؿىل .)4

 .3مديريت بروامٍ مفًُ مذيشيت ثشوبمٍ ثٍكًست مذيشيت متمشواض ي
َمبَىگ مجمًػٍاي اص پشيطٌَب ي صيشثشوبمٍَب ثشاي سػيذن ثٍ اَذاف
ي مىبفغ مـخق تؼشي ميؿاًد .دس يالاغ ماذيشيت ثشوبماٍ وابسثشد
داوؾ ،مُبستَب ،اثضاسَب ،ي تىىيهَبيي ثٍمىظًس تأميه الضامبت ثشوبمٍ
ي ثذػت آيسدن مىبفؼي وٍ دس مذيشيت وشدن پشيطٌَب ثٍ كًست تىي
امىبنپزيش ويؼت ،ميثبؿذ [َ .]28شوىض ( )2007ثيبن مايوىاذ واٍ
ؿيًٌَبي مذيشيت ثشوبمٍ ،ثٍ دوجبل مذيشيت ساَجشدي پاشيطٌ اػات ي
ثٍ ػىًان مذيشيت گشيَي اص پشيطٌَب ي مذيشيت تؼبمالت ثيه پشيطٌَب
(َمبَىگي پًستفًليً) وـبن دادٌ ميؿًد.
 .4وتااايک کساا يکاااري پااريشٌَااا اص آوجاابييوااٍ پااشيطٌَااب
ػشمبيٍگزاسيَبي مبلي َؼتىذ ،ػبصمبنَب ثبياذ تاأثيشات پاشيطٌ ثاش
ػبصمبن سا ثشآيسد ي اوذاصٌگيشي وىىذ.

ؿىل  -4مذل سَجشي ساَجشد پشيطٌ []17

 راَبرد پريشٌ ساَجاشد پاشيطٌ دس يالاغ حلماٍ گمـاذٌ ثايه ساَجاشد
وؼتيوبس ي ثشوبمٍ پشيطٌ اػات [ .]30ساَجاشد پاشيطٌ ػجابست اػات اص
تؼشي چـماوذاص ،مًلؼيت ي خطمـي پشيطٌ دس صميىٍ آونٍ ميخًاَذ
اوجب دَذ ي چگًوگي اوجب آن ،ثشاي دػتيبثي ثٍ ثشتشيه مضيت سلبثتي
ي ثُتشيه اسصؽ اص پشيطٌ [ .]14ايجبد يه ساَجشد پشيطٌ مىحلاشثٍفاشد
ثشاي حمبيت اص اػتشاتظي ؿشوت ي خلك مضيت سلبثتي [.]17
 جً حبوم ثش پشيطٌ .جً حبوم ثش پشيطٌ ؿبمل وگاشؽَاب ،احؼبػابت ي

ؿىل  -3مذل مذيشيت ساَجشدي پشيطٌ َشوىض []22

َىجبسَبي سفتابسي مـاتشن دس ثايه افاشاد پاشيطٌ واٍ ثاش وتيجاٍ ي

دس ايه مذل ،فشآيىذ ماذيشيت ساَجاشدي پاشيطٌ ثاب تؼشيا َاذف ساَجاشدي

دػتبيسدَبي مًسداوتظبس پشيطٌ متمشوض َؼتىذ ،ميثبؿذ [ .]31ايلايه

ػبصمبن ،ؿشيع ميؿًد ي ػپغ پى مشحلٍ ؿبمل  .1ؿىبػبيي پشيطٌ متىبػت ثاب

گب تجييه چـاماواذاص مىبػات اػات ،چـاماواذاص مىحلاشثٍفاشد ي

َش َذف ػبصمبوي .2 ،اسصيبثي جبمؼي اص َش پشيطٌ مطشح ؿذٌ ثب ثىبسگيشي تشويجي

َىجبسَبي سفتبسي وٍ ثش خلك مضيت سلابثتي تمشواض مايوىاذ .ياه

اص مؼيبسَبي مابلي (واش ثابصدٌ داخلاي ،1اسصؽ خابلق فؼلاي 2ي  )...ي غيشمابلي

چـماوذاص خًة تؼشي ؿذٌ تيم سا ثشماياوگيضاواذ ي ثاٍ افاشاد اواشطي

1. Internal Rate of Return
2. Net Present Value

)3. Strategic Project Leadership (SPL
4. Spirit
5. Organization
6. Processes
7. Tools
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ميثخـذ [ .]17جً حبوم ثاش پاشيطٌ ثاش ػملىاشد سفتابسي افاشاد اثاش

 اثضاسَبي پشيطٌ .اثضاسَبيي ثبيذ ثاشاي وماه ثاٍ ثشوبماٍسياضي ،اجاشا ي

ميگزاسد ي مًفميت پشيطٌ سا افضايؾ ميدَذ [ .]32اجضاي اكلي جاً

وىتشل پشيطٌ اوتخبة ؿًوذ .اثضاسَبي پشيطٌ اػتفبدٌ ؿاذٌ دس مجابحثي

حبوم ثش پشيطٌ سا ميتًان ثٍ ؿشح صيش مطشح ومًد [:]33

مبوىذ ثشوبمٍسيضي ،صمبوجىذي ،ثًدجٍثىذي ،ػابصمبوذَي ،اواذاصٌگياشي

 فشَىگ .مجمًػٍاي اص اسصؽَب ي َىجبسَبي ػمليبتي اػت واٍ سفتابس

ويفيت ي مذيشيت پيىشثىذي اػت [ .]8اػاتفبدٌ تًممابن اص اثضاسَابي

سا َذايت ي افشاد سا اص مًاسد مُم ي ثياَميت آگابٌ مايػابصد .تحماك

ػىتي ي جذيذي وٍ ساَجشد وؼتيوبس سا پـتيجبوي ميوىىذ [.]17

اَذاف صمبنثىاذي ي مابلي ،پاشداخته ثاٍ ويبصَابي يالؼاي مـاتشي،

دس مذل ؿىُبس مذيشان پشيطٌ ،سَجشاوي َؼاتىذ واٍ مؼائًل چـاماواذاص

ساٌحلَبي فىي پيـشفتٍ ،خالليت ي غياشٌَ ،ماٍ ثخـاي اص فشَىاگ

محلًل ،فشَىگ پشيطٌ ،مجمًػٍ اسصؽَب ،جاً ي محايط اجتمابػي مىبػات

خبكي َؼتىذ وٍ ممىه اػت دسين يه محيط پشيطٌ مىحلشثٍفاشد

جُت ايجبد اوگيضٌ ي تـًيك تيم پشيطٌ ميثبؿىذ ،ثؼاليٌ اص سفتبسي واٍ مضيات

تًػؼٍيبفتٍ ثبؿىذ.

سلبثتي سا افضايؾ خًاَذ داد ،حمبيت ميوىىذ.

 سييىشد مذيشيتي .مذيشان پشيطٌ اغلت َمبن وبسوىبن فىي َؼتىذ واٍ
مذيش ميؿًوذ .آوُب ثبيذ ثيبمًصوذ وٍ وگاشؽ فىاي سا وىابس ثگزاسواذ ي
وگشؿي مذيشيتي اتخبر وىىذ.

 -8هرم مديريت راهبردي و پروژه
اگشچٍ اوثشيت مذيشان پاشيطٌ ي تايمَابي پاشيطٌ اَميات َمابَىگي ثاب

 چـماوذاص .يه سَجش يالؼي تيم سا ثش ماياوگيضاواذ ي ثاٍ افاشاد اواشطي

ساَجشد ػبصمبوي ي دػتيبثي ثٍ اَذاف ػبصمبوي سا ثٍ سػميت ؿاىبختىذ ،اماب

ميثخـذ .مذيشيت پشيطٌ ثبيذ چـماوذاص سا وـبن دَذ ي َيجبن خلاك

دس َىگب اجشاي پشيطٌ ،ثيـتش ثش سييىشد ػمليبتي تمشوض مايؿاًد .پتاشيي ،

وىذ .ثٍ َمشاٌ يه ساَجشد ػبختبسيبفتٍ ،چـماوذاص مًجت ايجبد اوشطي

ميُي ي اثشاديي ( )2012اؿبسٌ ميوىىذ َمبَىگػابصي ساَجاشدي پاشيطٌ

اجشايي پشيطٌ ميؿًد.

ميتًاوذ ثب اجشاي فش ػلؼالٍ مشاتجاي ماذيشيت ،ثذػات آياذ .ساثطاٍ ثايه

 خطمـي .مجمًػٍاي اص لًاويه پشيطٌ اػت وٍ اػضبي تيم ثبياذ آن سا

مذيشيت ساَجشدي ي مذيشيت ساَجشدي پشيطٌ ثٍ كًست يه َش مذيشيتي دس

تأييذ ي اجشا وىىذ .خطمـي كحيح صمبن سا رخيشٌ ميوىذ ي الذامبت

ؿااىل  5وماابيؾ دادٌ ؿااذٌ اػاات وااٍ ػااطًح مااذيشيتي مبوىااذ مااذيشيت

وبسوىبن سا ثذين مذاخلٍ مذيشيت َذايت ميوىذ.

ساَجشدي ،مذيشيت ساَجشدي پًستفًليً ،مذيشيت ساَجشدي ثشوبماٍ ي ماذيشيت

 سيؼهپزيشيَ .ي پشيطٌ ثذين سيؼىي يجًد واذاسد .مياضان سيؼاه
ممىه اػت تغييش وىذ ي مذيشان ثبيذ وگشؽ كحيحي اتخبر وىىذ تاب

ساَجشدي پشيطٌ سا ؿبمل ميؿًد .مذيشيت ساَجشدي ثشوبمٍ ي پشيطٌ مفبَيمي
جذيذ دس ايه چبسچًة َؼتىذ وٍ ثش تمشوض ساَجشدي تأويذ ميوىىذ.

ثش ػذ اطميىابن ي سيؼاه پاشيطٌ فابئك آيىاذ .ياه وگاشؽ سيؼاه

دس ثبالي َش  ،مذيشيت ساَجشدي جُاتگياشي ولاي ماذيشيت پاشيطٌ ي

ػبختبسيبفتٍَ ،مٍ فؼبليتَبي پشيطٌ مبوىذ ثشوبمٍسيضي ،ثًدجٍثىاذي ي

ثشوبمٍ سا اسائٍ ميدَذ .دس ايه ػطح چـماواذاص ،مأمًسيات ،اكاًل ،اَاذاف

اسصيبثي سا َذايت خًاَذ وشد.
جً حبوم ثش پشيطٌ ثبيذ مطبثك ثب ساَجشد پاشيطٌ ثبؿاذ ي اص سفتبسَابيي واٍ
مًجت افضايؾ مضيت سلبثتي ميؿًد حمبيت ومبيذ [.]30

ػبصمبوي ي ثشوبمٍسيضي ساَجاشدي تؼشيا

ماي ؿاًوذ .ؿاشوت ي ياحاذَبي

وؼتيوبس اص طشيك ثشوبمٍسيضي ساَجشدي مؼيش ػمليبتي خاًد سا تؼشيا ي
اَذاف وليذي سا ؿىبػبيي ميوىىذ .مذيشيت ساَجشدي پًستفًلياً ،تشجماٍ

 ػبصمبوذَي پشيطٌ .ػابصمبوذَي ؿابمل ػابختبس پاشيطٌ ،تايمػابصي ي

اَذاف ساَجشدي ػبصمبوي ثٍ ثشوبمٍَاب ي پاشيطٌَاب سا ممىاه مايػابصد .دس

وبسوىبن پشيطٌ مايؿاًد .ػابختبس سػامي ممىاه اػات ي يفاٍاي،

تؼشي جُتگيشي ساَجشدي ،اوتخبة ثشوبمٍَب ي پشيطٌَب ي تخليق مىابثغ

پشيطٌاي خبلق ،مبتشيؼي ي يب تشويجاي اص اياه ماًاسد ثبؿاذ .ثاذيُي

ثٍ آوُب رشيسي اػت .اوتخبة پشيطٌ ي ثشوبماٍ ؿابمل ؿىبػابيي فشكاتَاب،

اػتَ ،ي ػبختبس ايذٌآلي يجًد وذاسد ي َش ػبختبسي داساي مضاياب ي

ثشآيسد تىبػت ػبصمبوي ،تحليل َضيىٍ ،سيؼاه ي تحليال ػاًد ،تـاىيل ي

مؼبيجي اػت [ .]8دس يالغ ،ثبياذ ػابختبسي متىبػات ثاب واًع پاشيطٌ،

اوتخبة پًستفًليً ،مي ؿًد .مًفميت پًستفًليً پشيطٌ ثٍ آمابدگي ي حمبيات

اَذاف ي ساَجشد مىحلشثٍفشد پشيطٌ ايجبد گشدد ] [17ي ].[34

ػبصمبوي دس مذيشيت پًستفًليً ساَجشدي ثؼاتگي داسد .دس فشآيىاذ اوتخابة

 فشآيىذَبي پشيطٌ .ايجبد فشآيىذَبي ػىتي ي ساَجشدي ثشوبمٍسيضي ي

پًستفًليً َش ثشوبمٍ ي پشيطٌ ساثطٍ مىبػجي ثب ػبصمبن ي َمنىايه ثاب ديگاش

وظبست ثش پشيطٌ ي تىبػت آوُب ثب مـخلٍَابي خابف پاشيطٌ [.]17

ثشوبمٍَب ي پشيطٌَب داسد .تمب پاشيطٌَاب ثبياذ مطابثك ثاب ساَجاشد ي فلؼافٍ

فشآيىذَب َمنىيه ممىه اػت ؿبمل استجبطبت ،تؼاُيم اطالػابت،

ػبصمبن ،اجشا ؿًوذ.

وظاابست ،ثشوبمااٍسيااضي ي وىتااشل پااشيطٌ ،تلااميمگيااشي ي ثاابصوگشي

مؼمبسي ثشوبمٍ مىبويؼمَبيي ثشاي حمبيت اص تيمَبي ثشوبمٍ ي پشيطٌ دس

فشآيىذَب ثبؿذ .فشآيىذَبي خبف مطبثك ثب وًع پشيطٌ ي ساَجشد پشيطٌ

ػشاػش سييٍَب ،سيؽَب ي تىىيهَابي الص ثاشاي اثشثخـاي آوُاب اػاتمشاس

تغييش ميوىذ [.]8

ميدَذ .مؼمبسي تغييش ثش ػبمل اوؼبوي وٍ تغييش ثٍ اسمغبن ميآيسد تمشواض

مؤػؼٍ مذيشيت پشيطٌ ،چُال ي َفات فشآيىاذ ماذيشيت پاشيطٌ سا دس دٌ

ميوىذ .ميتًان آن سا ثٍ ػىًان يه فشآيىذ ايجبد ي اجاشاي ساَجاشد تغيياش

حًصٌ داوـي ثب پى گشيٌ فشآيىذي مذيشيت پشيطٌ ؿىبػبيي وشدٌ اػت [.]28

وشد [ .]7مذيشيت ساَجشدي پشيطٌ ميتًاوذ اطالػبت حيابتي دسثابسٌ
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يرؼيت پشيطٌَبي مختل

اسائٍ ومبيذ ي پشيطٌَبيي سا وٍ پتبوؼيل ثبال ثشاي

مًفميت داسوذ ي پشيطٌَبيي وٍ اسصؿي ثشاي اَذاف ساَجشدي ؿشوت وذاسواذ
سا مـخق وىذ [.]35

ثىبسگيشي مذيشيت اػتشاتظيه پشيطٌ ثٍػىًان يه سييىشد وًيه مذيشيت پشيطٌ
ػلطبوي ي مشجبوي
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مطبثك صمبن ،ثًدجٍ ي ثب تًجٍ ثٍ مـخلبت ثٍ ػامت دػاتيبثي ثاٍ وتابي
وؼتيوبس ي ثشد دس ثبصاس ،حشوت وىىذ.
َش يه اص مذلَبي مذيشيت ساَجاشدي پاشيطٌ ماًسد ثشسػاي ،ؿايًٌاي سا
ثشاي َمؼًيي اَذاف وؼتيوبس ثب پشيطٌ دس حمبيت اص مضيت سلابثتي ولاي اص
طشيك ساَجاشد پاشيطٌ ،ماذيشيت پًستفًلياً پاشيطٌ ،ماذيشيت ثشوبماٍ ي تاشيي
ؿبيؼتگيَب ي لبثليتَبي سَجشي پشيطٌ ،اسائاٍ مايدَاذ .تحميمابت پيـايه
مذيشيت پًستفًليً پشيطٌ ي مذيشيت ثشوبمٍ سا ثشاي اجاشاي ماذيشيت ساَجاشدي
پشيطٌ رشيسي ميداوىذ .اػتفبدٌ اص مذيشيت پًستفًليً رشيسي اػت؛ صيشا اوثش
ػبصمبنَب پشيطٌَبي مختلفاي سا اداسٌ مايوىىاذ واٍ ويبصمىاذ ايلًياتثىاذي
َؼتىذ .مذيشيت پًستفًليً اگش ثب مًفميت ثىبس ثشدٌ ؿاًد ،ثاٍ اوتخابة پاشيطٌ
مىبػت دس صمبن مىبػت ومه ميومبيذ ي َمؼًيي ثيه ساَجشد وؼتيوابس ي
مذيشيت پشيطٌ سا ثُجًد ميثخـذ .ماذيشيت ثشوبماٍ ،اياه اماش سا واٍ ػابصمبن
حذاوثش مىفؼت سا اص يىپبسچگي فؼبلياتَابي ماذيشيت پاشيطٌ ثذػات آيسد،
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تضميه ميومبيذ .دس مذيشيت والػيه پشيطٌ ،پشيطٌَب مؼمًالً ثب ثشوبمٍ پاشيطٌ
آغبص ميؿًوذ ،امب دس سييىشد ساَجشدي ،ايجبد ساَجشد پشيطٌ ثٍػىًان يه ػاىذ
سػمي پيؾ اص ثشوبمٍ پشيطٌ تًكيٍ ؿذٌ اػت .مذيشيت ساَجشد پشيطٌ ثاش پبياٍ

پشيطٌَب فشكتَبي ساَجشدي ػبصمبوي َؼتىذ واٍ ثاشاي دػاتيبثي ثاٍ

َمؼًيي ساَجشد ػبصمبن ثب ساَجشد پشيطٌ ميثبؿاذ .اسصيابثي ديسٌاي ي اكاالح

اَذاف وؼتيوبس اوجب ميؿًوذ .ثىابثشايه الص اػات واٍ تًجاٍ ماذيشيت

َمؼًيي اص اَميت ييظٌاي ثشخًسداس ميثبؿذ .دس َىگب اجشاي پشيطٌ خطش اص

پشيطٌ اص يه ديذگبٌ ػمليبتي ثٍ ديذگبَي ساَجاشديتاش تًػاؼٍ دادٌ ؿاًد.

دػت دادن تمشوض ثش اَذاف وؼتيوبس يجاًد داسد ،ثىابثشايه ماذيشان پاشيطٌ

مذيشان پشيطٌ ثبيذ ثش جىجٍَبي وؼتيوبس تمشوض ومبيىذ ي ػپغ پشيطٌَب سا

ثبيذ ثب افضايؾ حجم وبس سيصاوٍ ،ثبصوگشيَبي ديسٌاي سا جُت حفظ تمشوض ثاش

وٍ فمط ثشاي سػيذن ثٍ اَذاف صمبوي ي ثًدجٍاي ،ثلىٍ ثاشاي دػاتيبثي ثاٍ

اَذاف پشيطٌ دس ػشاػش حيبت پشيطٌ اوجب دَىذَ .منىيه دس مذل ؿىُبس ثاٍ

اَذاف ساَجشدي وؼتيوبس ثشوبمٍسيضي ي اجشا ومبيىاذ .ػابصمبنَاب ثبياذ اص

لبثليتَب ي ؿبيؼتگيَبي وليذي ثب تأويذ ثش سَجشي ساَجشدي ي مُابستَابي

َمؼًيي پشيطٌَب ثب ساَجشد ؿشوت اطميىبن حبكل ومبيىذ ي پشيطٌَابيي سا

مذيشان پشيطٌ ثٍػىًان جضء مُمي دس مذيشيت ساَجاشدي پاشيطٌ اؿابسٌ ؿاذٌ

اجشا وىىذ وٍ ثٍ اَذاف ساَجشدي مًسد وظش ػبصمبن مىجش مايؿاًوذ .دسن

اػت .ثىبثشايه مذيشان پشيطٌَب ثبيذ جىجٍَبي ساَجاشدي ي تجابسي پاشيطٌَاب،

ايىىٍ چگًوٍ اَذاف ػبصمبن ثٍ ػطًح ثشوبماٍ ي پاشيطٌ تؼاشي ماييبثاذ ي

ويبصَبي ػمليبتي پشيطٌ ،سَجشي الُب ثخؾ ي اوگيضاوىذٌ تيم پاشيطٌ سا دس وظاش

َمنىيه اجشاي مًفك پشيطٌ َاب ثاشاي مًلؼيات سلابثتي ي ػملىاشد ثابالي

ثگيشوذ ي َمنىيه چبسچًثي يىپبسچٍ ثشاي مذيشيت پشيطٌ ثب تأويذ ثاش ايىىاٍ

ػبصمبنَب رشيسي اػت .تمبمي پشيطٌَبي ػبصمبن ثبيذ مجمًػٍ مؼيبسَابي

پشيطٌَب ثشاي سػيذن ثٍ اَذاف ساَجاشدي وؼاتيوابس (خلاك اسصؽ ي مضيات

تىظيم ؿذٌ تًػط سَجشي ػبصمبن سا سػبيت وىىذ تب َمؼًيي پشيطٌَاب ثاب

سلبثتي ي مًلؼيت ثُتش دس ثبصاس) تؼشي ميؿًوذ ،سا مذوظش لشاس دَىذ .مذيشان

چـماوذاص ساَجشدي ػبصمبن تضاميه ؿاًد .صمبويىاٍ پاشيطٌَاب ثاب ساَجاشد

اجشايي ي مذيشان پشيطٌَب ثشاي اطميىبن اص مًفميت پشيطٌَاب ي ػملىاشد ثُتاش

وؼتيوبس ثٍطًس مؤثشي َمؼً َؼتىذ ،ػبصمبنَب مايتًاوىاذ پاشيطٌَاب سا

ػبصمبن ثبيذ ثٍ جىجٍَبي ساَجشدي مذيشيت پشيطٌ تًجٍ ومبيىذ ي فشآيىاذَبي

ػشيغتش ي حتي ثب َضيىٍ ومتشي ثٍ اتمب ثشػبوىذَ .منىايه ،اياه فشآيىاذ

مذيشيت ساَجشدي پشيطٌ سا دس ػبصمبن پيبدٌػبصي وىىذ.

ميتًاوذ سربيت ثبالتش مـتشي سا تضميه ومبياذ ي تايم پاشيطٌ ثاب اػاتشع
ومتش ،لبدس اػت دسآمذ ثيـتشي تًليذ وىذ.
دس ممبلٍ حبرش مفًُ مذيشيت ساَجشدي پاشيطٌ ي ماذلَابي ماذيشيت
ساَجشدي پشيطٌ اسائٍ گشديذ .ػبصمبنَب ثب ومه مذيشيت ساَجاشدي پاشيطٌ ي
پيًوذ پشيطٌَب ثٍ ساَجشد وؼتيوبس ،لبدس ثٍ دػتيبثي ثٍ اَاذاف ػابصمبوي ي
وتبي اسصؿمىذ َؼتىذ .سييىشد مذيشيت ساَجشدي پشيطٌ ثؼيبسي اص مفابَيم
مذيشيت والػيه پشيطٌ سا دس وظش ميگيشد امب دياذگبٌ ساَجاشدي سا ارابفٍ
مي ومبيذ ،مذيشان پشيطٌ اص تمشوض تىُب ثش وبسآيي ثبيذ ثٍ ػمت اثشثخـاي ي
وبسآيي؛ اص مًرًػبت ػمليبتي ثٍ ساَجشدي ،ػمليبتي ي اوؼبوي؛ اص اوجب وابس
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