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 با تَزمش بز راىبزديسپاري  بزوُمارآفزيني و 

 ارسشدر سنجيزه  پذيز ريسل  گذاري سزٍايو
 2نيزي ، فزسانو دىقا1ُمورش پزويشياُ

 

 چنيذه
ٝ  ٛا تشاي زلع ٓضيت سهاتتي خٞد دس تاصاسٛاي خٜاٗي آشٝصٙ تغياسي اص عاصٓإ

عاصٓاٗي سا دٗثاٍ ٛاي  عپاسي كؼاُيت ، كشاي٘ذ تشٕٝٛا گزاسي ًاٛؼ ٓخاطشات عشٓايٚ
ٛاي سهاتتي  تا تٌيٚ تش ٓضيت ٛاي ٓؼتثش دس دٗيا اي اص ؽشًت ً٘٘ذ. إً٘ٞ، تؼذاد ػٔذٙ ٓي
 اٗذ. عپاسي ٗٔٞدٙ ٛاي عاصٓاٗي خٞد سا تشٕٝ كؼاُيتتخؾي اص ، خٞد

ساٛثشدٛاي ًٚ تا  تٞد خٞاٛذ)اعتشاتژيي(  ساٛثشديعپاسي صٓاٗي  اهذاّ تشٕٝ
ٛاي  . تٚ ػثاست ديگش، تؼييٖ كشفتؽٞد ساعتا ْٛٓإ تِ٘ذٓذت عاص ٛاي( )اعتشاتژي

تٞعظ اتضاسي تٚ ٗاّ عپاسي  عپاسي ٝ پظ اص إٓ، اٗتخاب ٗسٞٙ ٝ اُگٞي تشٕٝ تشٕٝ
 خٞاٛذ ؽذ. ٓشتثظتا ساٛثشدٛاي عاصٓإ عپاسي ساٛثشدي  تشٕٝ

ٛاي  عپاسي ساٛثشدي، سٝػ ٓؼشكي تشٕٝؽٞد ضٖٔ  دس ايٖ ٓواُٚ عؼي ٓي
عپاسي ساٛثشدي  تشاي تشٕٝ ٓتذُٝٞژي تشسعي ؽذٙ ٝ دس ٜٗايت، يي ساٛثشدي عپاسي تشٕٝ

 اسائٚ گشدد. ٛا عاصٓإ اسصػدس صٗديشٙ 
 -5عپاسي اُگٞٛاي تشٕٝ -4اسصػصٗديشٙ  -3ساٛثشديعپاسي  تشٕٝ واژگاُ مييذي:

 6عپاسي ٛاي تشٕٝ سٝػ

 
 ٍقذٍو -1

ٞس ػٔذٙ دس تٚ طًٚ عپاسي  تشٕٝدآ٘ٚ . اعتتشاي ف٘ايغ  دٝسٙ خذيذي 21آؿاص هشٕ 
ٛاي ف٘ؼت اص خِٔٚ ٓ٘اتغ اٗغاٗي، ٓ٘اتغ ٓاُي ٝ  ؽذ تٚ عايش تخؼتٚ ًاس گشكتٚ  ُدغتيي

ٝ  ٛا تاػث ًاٛؼ ٛضي٘ٚتآيٖ عشٓايٚ اص طشم ٓختِق ٝ خزب عشٓايٚ گغتشػ ياكت ٝ 
 ؽذ. ٛا إٓ ٛاي سهاتتي اكضايؼ هاتِيت تٔشًض تش ٓضيتٛا ٝ  ٓخاطشات دس ؽشًت

چٚ خذيذ اعت  ٗيغت، تٌِٚ إٓ ٝ خذٓات دس دٗياي ف٘ؼتعپاسي ٓلّٜٞ خذيذي  تشٕٝ
تش اعاط تشآٝسد گشٝٙ  تيؾتش ؽذٕ اٛٔيت ٝ عٞدٓ٘ذي إٓ دس ٓسيظ آشٝص ًغة ٝ ًاس اعت.

ٛاي ٓختِق ًغة ٝ ًاس  دس ٓدٔٞع تخؼ 2001دس عاٍ  7آٝسي دادٙ آشيٌا أُِِي خٔغ تيٖ
ٓيِيٕٞ دالس دس  1،198،908تش تشا 2006ٓيِيٕٞ دالس ٝ دس عاٍ  712،145ٛاي ف٘ؼتي  ؽشًت

تش اعاط يي تشآٝسد دس  8عپاسي كشاي٘ذٛاي تداسي . تشٕٝ]1[عپاسي ٛضي٘ٚ ؽذٙ اعت صٓي٘ٚ تشٕٝ
تي٘ي  پيؼ ٝ ٓيِياسد دالس تٞدٙ اعت 128تشاتش  2005ٓيِياسد ٝ دس عاٍ  112تشاتش  2004عاٍ 

ؽذ اهتقاد ف٘ؼتي % داؽتٚ تاؽذ؛ دس زاُي ًٚ ٓياٗگيٖ س6/9ؽٞد ٓتٞعظ سؽذي زذٝد  ٓي
 ]2[% اعت.7/6دٗيا دس زذٝد 

عپاسي، تـييش ٝ تسٞالت ٓسيطي ٝ تاثيش إٓ  ًاسگيشي كشاي٘ذ تشٕٝ يي ػِت ػٔذٙ دس اكضايؼ تٚ
ٛا ٗاگضيشٗذ تشاي ٓٞكويت دس دٗياي ًغة ٝ ًاس  تش داٗؼ ٝ ػٌِٔشد عاصٓإ اعت. عاصٓإ

عپاسي تٚ ػ٘ٞإ  ٘ظٞس، اعتشاتژي تشٕٝٛاي سهاتتي خٞد تٌيٚ ً٘٘ذ؛ تشاي ايٖ ٓ آشٝص، تش ٓضيت
ٛاي عايش  ًاسي خٞاٛذ تٞد ًٚ آٌإ اعتلادٙ عاصٓإ اص ٓ٘اتغ، تغٜيالت ٝ تخقـ ساٙ

 آٝسد. ٛا سا تذٕٝ ايٖ ًٚ عاصٓإ ٓاٌُيتي تش ٓ٘اتغ ٝ تغٜيالت داؽتٚ تاؽذ كشاْٛ ٓي عاصٓإ

                                                 
1ko_parvizian@yahoo.com 
2nayeri@gmail.com 
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ٛايي سا  كؼاُيت ٛا تا ٝخٞد داؽتٖ داٗؼ ٝ ٓ٘اتغ ٓٞسد ٗياص، ٛٔچيٖ، گاٛي عاصٓإ
ً٘٘ذ تا تتٞاٗ٘ذ تا آصادعاصي ٗيشٝي ٓتخقـ خٞد، تٞإ عاصٓإ سا دس تٔشًض ٝ  عپاسي ٓي تشٕٝ

 ٛاي سهاتتي اكضايؼ دٛ٘ذ. ٛاي افِي ٝ ٓسٞسي ٝ ٓضيت توٞيت كؼاُيت
ٓسغٞب ٛا  ٛاي ٓسٞسي عاصٓإ اص ؽايغتگي اسصػٛش چ٘ذ ٓذيشيت ٝ ساٛثشي صٗديشٙ 

ٛاي هاتَ  خضء اُٝيٖ گضي٘ٚ اسصػ ساُدغتيي ٝ صٗديشٙ  ي ٓاٗ٘ذياتػِٔٓؼٔٞال آا ؽٞد،  ٓي
؛ چشا ًٚ تٚ ػ٘ٞإ ؽايغتگي ٓسٞسي دس صٗديشٙ اسصػ يي عاصٓإ دٛ٘ذ هشاس ٓي عپاسي تشٕٝ

ٛا سا تا تٜتشيٖ ًيليت ٝ ًٔتشيٖ ٛضي٘ٚ تٚ ٗسٞي  ٛا ٓايِ٘ذ اٗداّ إٓ ؽٞٗذ ٝ عاصٓإ تؼشيق ٗٔي
تيؾتشيٖ آٌاٗات ٝ ٓ٘اتغ دسٕٝ عاصٓإ خٞد سا دس خٜت تسون  دٛي ٗٔاي٘ذ ًٚ تتٞاٗ٘ذ عاصٓإ

عپاسي اص  تشٕٝدس ايٖ زاُت،  اٛذاف اعتشاتژيي خٞد ٝ سضايت ٓؾتشيإ ٛذايت ٝ ٓذيشيت ٗٔاي٘ذ.
، ٓذيشيت ٓٞخٞدي، اسائٚ خذٓات پظ تاسزَٔ ٝ ٗوَ  ،اٗثاسداسي ي اص هثيَطشين ٝاگزاسي ػِٔيات

عپاسي تايذ ايداد اسصػ اكضٝدٙ  اص تشٕٝٛا  ي ًٚ ٛذف عاصٓإدس فٞست ؽٞد؛ اٗداّ ٓياص كشٝػ 
ٓختِق ٝ ٓٞسد ٗياص  يٛا ٛا دس صٓي٘ٚ گزاسي ٛا ٝ ٓخاطشات عشٓايٚ تاالتش ٝ توغيْ سيغي

عپاسي  عپاسي ٝ تٚ خقٞؿ، تشٕٝ ؽٞد، تشٕٝ گٞٗٚ ًٚ دس ادآٚ طشذ ٓي تاؽذ. ٛٔإ ٛا ؽشًت
 ٛاعت. گزاسي يشيت عشٓايٚساٛثشدي ٗگشػ خذيذي تشاي ًاٛؼ ٓخاطشات ٓذ

 

 سپاري راىبزدي بزوُ -2
 1عپاسي ٛاي هشاسداد تشٕٝ ساٛثشدي ػثاست اعت اص اعتلادٙ ساٛثشدي اص طشف عپاسي تشٕٝ

عاصٓاٗي  ًاسً٘إ ٝ ٓ٘اتغ دسٕٝعشٓايٚ، ًٚ هثال تا اعتلادٙ اص  عاصٓإ ٛاي تشاي اٗداّ كؼاُيت
عپاسي ؽٞد الصّ  ٛايي اص ًاس تايذ تشٕٝ خؼتشاي تؼييٖ ساٛثشدي ايٖ ًٚ چٚ تؽذٗذ.  اٗداّ ٓي

ٓآٞسيت، اٗذاص،  چؾْتا دس ٗظش داؽتٖ عاصٓإ تذٝيٖ ؽذٙ تاؽذ ٝ  2اعت تشٗآٚ ساٛثشدي
ٛاي  ، كؼاُيتعاعي عاصٓإاٛاي عاصٓإ، ًاسٛاي  ٓسٞسٛاي افِي دعتياتي تٚ ٓآٞسيت

عپاسي  تشٕٝ ،ٛاي عاصٓاٗي داٗؼً٘ذ ٝ ٗواط تٔشًض  آكشي٘ي ٓي اي ًٚ تشاي عاصٓإ اسصػ ػٔذٙ
 :دس ايٖ خقٞؿ، يادآٝسي ايٖ خِٔٚ اص تاّ پيتشص الصّ اعت ًٚ .]3[ؽٞدسيضي  تشٗآٚساٛثشدي 

ٛاي  دٛيذ تشاي خٞد ٗگٚ داسيذ ٝ عايش كؼاُيت ٛا اٗداّ ٓي چٚ سا ًٚ تٜتش اص عايش عاصٓإ إٓ»
 3.«عپاسي ً٘يذ عاصٓإ سا تشٕٝ

عپاسي ٓٞكن  ذٙ خذيذي ٗيغت، گاٛي اخشاي تشٕٝعپاسي پذي ٛش چ٘ذ ًٚ گلتٚ ؽذ تشٕٝ
ًاس سازتي ٗيغت. تشاي ايٖ ٓ٘ظٞس، الصّ اعت ٗگاٛي ٓتلاٝت تٚ عاصٓإ خٞد داؽتٚ تاؽيْ. 

ٛايي اعت ًٚ دس زاٍ زاضش اص  تشيٖ ًاسٛا تـييش سٝيٚ تٚ ٗظش تشخي اص ٓذيشإ، يٌي اص عخت

 .]4[  سع٘ذ آٓيض تٚ ٗظش ٓي ٗظش عايش اكشاد عاصٓإ ٓٞكويت
ٛاي افِي عاصٓإ ٝ ساٛثشدٛاي ًالٕ،  تا ٗگاٙ تٚ ٓآٞسيتعپاسي ساٛثشدي دس ٝاهغ،  تشٕٝ

دس عاصٓإ  عپاسي تشٕٝ ٛاي هاتَ ٛاي عاصٓإ ٝ كؼاُيت اتضاسي تشاي ايداد استثاط تيٖ اعتشاتژي
 (.1اعت )ؽٌَ 

 
  سپاري راىبزدي، ابشار ارتباطُ : بزو1ضنو
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صيش  اكغتٞاٗذ تٚ ٓ٘ عاصٓإ ٓي ،ٓسٞسيؿيشٓضيت سهاتتي ٝ كاهذ  ٛاي كؼاُيت عپاسي تشٕٝتا 
 ]5[  دعت ياتذ:

 ٛاي ٓاُي ٝ ػِٔياتي توغيْ ٓخاطشات ٝ سيغي 

 ٔشًض تشآصادعاصي ٓ٘اتغ ٝ آٌاٗات دس خٜت ايداد اسصػ اكضٝدٙ تيؾتش ٝ ت 
 ٛاي ٓسٞسي ؽايغتگي

 تشاي ٓؾتشي  1گزاس اسصػ ً٘٘ذگإ تشاي ايداد پيؼ يداد ٛٔاٛ٘گي تيؾتش تا تآيٖا
 ٜٗايي

 ًٚ٘اٛؼ ٛضي 

 استواء ًيليت ٝ ًاسايي 
 ٛاي ساٛثشدي  تٔشًض تش كؼاُيت 
  گغتشدٙ )خٜاٗي(هاتِيت دعتشعي دس عطر 

  ٛا اص   تدذيذ عاختاس ٝ ٜٓ٘ذعي ٓدذد كشاي٘ذٛا ٝ عيغتْتغشيغ دس ًغة ٓضاياي
 ؼ ٝ ً٘تشٍ ٛضي٘ٚ ػِٔياتخِٔٚ ًاٛ

ٛاي   عپاسي ساٛثشدي اتضاسي تشاي توغيْ ٓخاطشات ٝ سيغي گٞٗٚ ًٚ رًش ؽذ، تشٕٝ ٛٔإ
تٞاٗذ تا تؾٌيَ يي  عپاسي دس ٝاهغ، ٓذيشيت ٓي ٛا ٝ ًغة ٝ ًاس اعت. دس تشٕٝ گزاسي عشٓايٚ

پئاٌٗاسإ ٛاي ًغة ٝ ًاس خٞد ٝ اٗتخاب  ٛاي ٓختِق كؼاُيت گزاسي تشاي زٞصٙ عثذ عشٓايٚ
ٛا  ٛاي عاصٓإ، ضٖٔ ًاٛؼ ٛضي٘ٚ عپاسي كؼاُيت ٛاي ٓختِق ٝاگزاسي ٝ تشٕٝ ٝ ٗسٞٙٓختِق 

ٛايي اص خِٔٚ سيغي ٗاتٞاٗي ك٘اٝسي،  ٛاي ديگش، سيغي ٝ اعتلادٙ اص عشٓايٚ ٝ ٗيشٝي ؽشًت
 داٗؼ ك٘ي، ٜٓاست ٝ ... سا ٗيض ًاٛؼ دٛذ.

 ]6[ اص:عپاسي ػثاست٘ذ  ٝ ٓٞاٗغ تشٕٝ ٛٔچ٘يٖ، ٓخاطشات
 ًٕ٘تشٍ ًاٛؼ ٓيضا 

 پزيشي اٗؼطاف ًاٛؼ 
 ٚٗصٗي پئاٌٗاسإ اكضايؼ هذست چا 

 ًاٛؼ استثاط عاصٓإ تا ٓؾتشي 
 ٛا ٝ  ًاٛؼ ًيليت اسائٚ ٓسقٞالت ٝ تٚ خقٞؿ، خذٓات تٚ دُيَ اٗتظاس ًاٛؼ هئت

 عپاسي دس تشٕٝ ٛا ٛضي٘ٚ

 ٕٝعپاس اص دعت دادٕ اؽتـاٍ دس ؽشًت يا ًؾٞس تش 
 الػاتًاٛؼ آ٘يت اط 
 

 سپاري بزوُ ىاي روش -3
خٞد اٗسقاسي ٓخقٞؿ تٚ ٜاي ٓختِق ٝ گاٛي سٝؽعپاسي اص  تشاي تشٕٝٛا  عاصٓإ

ٛاي ٓختِق،  تا ديذگاٙعپاسي ٝخٞد داسد ًٚ  ٛاي ٓختِلي تشاي تشٕٝ سٝػ ً٘٘ذ. اعتلادٙ ٓي
 ٓٞسد اص ايٖ عٚت٘ذي ًشد.  ٛاي ٓختِلي دعتٚ عپاسي سا دس هاُة ٛاي تشٕٝ تٞإ سٝػ ٓي

پشًاستشدتش تٞدٙ اعت دس ) دس ٗتيدٚ تشسعي چ٘ذ عاصٓإ ٗٔٞٗٚ( ٛا ًٚ دس ػَٔ  ت٘ذي دعتٚ
 ادآٚ آٝسدٙ ؽذٙ اعت. 

 ]7[ت٘ذي اٍٝ دعتٚ -3-1
  ت٘ذي ًشد: عپاسي سا تٚ فٞست صيش دعتٚ ٛاي تشٕٝ تٞإ سٝػ ت٘ذي ٓي دس يي توغْ

 ُصا ػٝ ؿيش اسصٛاي ؿيش ٓسٞسي  ٝاگزاسي تٔآي كؼاُيت: سپاري ماٍو بزو  ٝ
 پشسيغي

 ُٛاي خاؿ ٓثَ گؾايؼ اػتثاس  عپاسي كؼاُيت تشٕٝ: اي سپاري وظيفو بزو
 تا سيغي ٓتٞعظتاٌٗي، زغاتذاسي ٝ 

 ُٝاگزاسي يي ٛذف ٝ ٓوقٞد ٓؾخـ دس هاُة يي پشٝژٙ : اي سپاري پزوژه بزو
عپاسي  ًٚ تٚ ٓسض تسون، كؼاُيت تشٕٝ( 1گزاسي ٓؾتشى ٛاي عشٓايٚ )ٓثَ پشٝژٙ

 ذ ياكت.خاتٔٚ خٞاٛ

                                                 
1 - Value Proposition 
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 ]8[ت٘ذي دّٝ دعتٚ -3-2
عپاسي سا تٚ فٞست صيش  ٛاي تشٕٝ تٞإ اٗٞاع سٝػ ت٘ذي ديگش ٓي ٛٔچ٘يٖ، دس يي دعتٚ

 ت٘ذي ًشد: توغيْ

 ُعپاسي  عاصٓإ تٚ طٞس ٓغتويْ تشاي پئاٌٗاس تشٕٝ: سپاري ٍستقيٌ بزو
ؽٞد ٝ تذٕٝ  ٛا تٞعظ عاصٓإ اٗداّ ٓي گيشي ً٘ذ، تقٔيْ گزاسي ٓي عشٓايٚ

 اي، تٚ طٞس ٓغتويْ تا پئاٌٗاسإ عش ٝ ًاس داسد. ٞٗٚ ٝاعطٚگ ٛيچ
 ُاي يي پئاٌٗاس  عاصٓإ اص خذٓات ٓؾاٝسٙ: 2سپاري پيَاننار طزف سوً بزو

اعتلادٙ  عپاسي گزاسي ٝ ٓؼآالت تشٕٝ ٛاي ٓشتثظ تا عشٓايٚ طشف عّٞ دس كؼاُيت
يشيت ٓٞخٞدي ٝ ٛايي ٓاٗ٘ذ زَٔ ٝ ٗوَ، اٗثاسداسي، ٓذ ً٘ذ؛ ٛٔچ٘يٖ، كؼاُيت ٓي

تٚ طٞس ٓؾخـ، پئاٌٗاس طشف عّٞ  تٞاٗذ تٚ ايٖ پئاٌٗاس ٝاگزاس ؽٞد. تٞصيغ ٓي
عپاسي سا تٚ ػٜذٙ  ٝظيلٚ ايداد ٛٔاٛ٘گي تيٖ عاصٓإ ٝ عايش پئاٌٗاسٛاي تشٕٝ

 داد.

 عپاسي تٚ خاي  پئاٌٗاس تشٕٝسٝػ، عاصٓإ تا  ايٖدس : 3گذاري ٍطتزك سزٍايو
ؽٞد ًٚ دس ايٖ  گزاسي ٓؾتشى ٓي ي عادٙ ٝاسد يي عشٓايٚػوذ يي هشاسداد ٓؼآالت

 زاُت تغٜيْ سيغي ٝ ٓ٘اكغ تٚ ٝخٞد خٞاٛذ آٓذ.

 ي ٛا دس ايٖ سٝػ، ضٖٔ ايٖ ًٚ عاصٓإ كؼاُيت: 4يل سيزٍجَوعو ٍنَو ايجاد
دٛذ، يي صيشٓدٔٞػٚ ٓغتوَ دس ٗازيٚ خـشاكيايي  خٞد سا ٓاٗ٘ذ هثَ ادآٚ ٓي

ٛاي عاصٓإ  ٛايي ٓؾاتٚ تٔاّ يا تخؾي اص كؼاُيت يتً٘ذ تا كؼاُ ديگشي ايداد ٓي
سا اٗداّ دٛذ. تٚ ايٖ تشتية، ؽثٌٚ تٞصيغ عاصٓإ تذٕٝ فشف ٛضي٘ٚ ٝ ٓ٘اتغ صيادي 

 ياتذ. گغتشػ ٓي
 

 ت٘ذي عّٞ دعتٚ -3-3
خذٓاتي ٝ ٛٔچ٘يٖ، ك٘اٝسي اطالػات ٛاي  ت٘ذي ًٚ تٚ طٞس ػٔذٙ دس ؽشًت يي توغيْ

 عت:ٓسٞس ًاستشد داسد تٚ فٞست صيش ا
 ُدٛ٘ذٙ  خذٓات اعاعي تاصتاب :سپاري خذٍات اساسي و سيزساختي بزو

ٛا تش اعاط  عپاسي إٓ گزاسي تشٕٝ اي اعت ًٚ هئت عاختاسٛاي پشداصؽي ؽثٌٚ
 ؽٞد. ٓيضإ ٓقشف اٗداّ ٓي

 ُٛاي  ايٖ خذٓات ؽآَ كشاي٘ذٛاي تداسي ٝ تشٗآٚ: سپاري خذٍات تبذييي بزو
عپاسي تداسي تٚ دٝ فٞست اكوي )اؽتشاًي(  شٕٝش زغة تٞاتغ تتًاستشدي اعت ًٚ 

 ؽٞٗذ. ٝ ػٔٞدي )تخققي( توغيْ ٓي
 

تٞإ ياكت ًٚ تٚ طٞس ًِي تا  ٛاي ديگشي ٗيض ٓي ت٘ذي تا تشسعي ادتيات ٓٞضٞع، دعتٚ
ٛاي  عپاسي، تا تشسعي سٝػ تشاي اٗتخاب سٝػ تشٕٝچٚ دس ادآٚ رًش ؽذٙ ٓؾاتٚ ٛغت٘ذ.  إٓ

ٛاي  ٛا ٝ اُضآات ٛش سٝػ تا ؽشايظ ٝ ٓسذٝديت ٚ ٗياصٓ٘ذيعپاسي ٝ ٓوايغ ٓختِق تشٕٝ
تش،  عاصٓإ، سٝػ ٓ٘اعة اٗتخاب ٝ دس فٞست ٗياص تشاي اعتلادٙ ٓٞثشتش ٝ عادٙ

 ؽٞد. عاصي ٓي علاسؽي
 

                                                                                                                                                         
1 - Joint Venture 
2 - Third Party Outsourcing 
3 - Joint Venture Outsourcing 
4 - Wholly Owned Subsidiary  
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 سپاري گيزي بزاي بزوُ تصَيٌ -4
ًاٛؼ ٓخاطشات  پزيشي ٝ  اٗؼطاف ،اكضايؼ عٞدآٝسي ،عپاسي اص تشٕٝ ٜٗاييٛذف 

عپاسي اعتلادٙ ً٘ذ  صٓاٗي تايذ اص تشٕٝ  عاصٓإ اعت. عاصٓإًغة ٝ ًاس دس  گزاسي عشٓايٚ
دس ٝسي خٞاٛذ ؽذ.  ٝضؼيت ٓاُي ٝ تٜشٙ تٜثٞدتاػث عپاسي  ًٚ اطٔي٘إ داؽتٚ تاؽذ تشٕٝ

ٛايي ًٚ دُٝت ٓ٘اتغ  ٛايي ًٚ ٗگشإ تآيٖ ٓ٘اتغ ٓاُي خٞد ٗيغت٘ذ، اص خِٔٚ عاصٓإ  عاصٓإ
تٚ ٝيژٙ دس تخؼ خذٓات، ٗغثت تٚ تخؼ ػٔٞٓي(  يٛا )عاصٓإ ً٘ذ ٛا سا تآيٖ ٓي إٓ

ٝسي  عپاسي زغاعيت چ٘ذاٗي ٝخٞد ٗذاسد ٝ ٓؼٔٞال تاػث تٜثٞد ٝضؼيت ٓاُي ٝ تٜشٙ تشٕٝ
 ؽٞد. ٗٔي

تايغت تا ٗگاٛي عيغتٔي اثشات ػِي ٝ  عاصٓإ، ٓيعپاسي دس  تشاي تشسعي تاثيش تشٕٝ
   ؽٞد. ٓشتثظ اسصياتي ػ٘افش ٓختِق ٓؼُِٞي إٓ دس 

گزاسد ٝ اص  ٛاي ٓختِق عاصٓاٗي اثش ٓي تش خ٘ثٚعپاسي ساٛثشدي طي يي ٓذٍ پٞيا  تشٕٝ
، اسائٚ یک ٓذٍ تشٝٗغپاسیگيشي تشاي  تقٔيْی يتشای تؾشیر پٞیاپزيشد.  ٛا تاثيش ٓي إٓ

دٛذ،  سا ؽشذ ٓیساٛثشدي عپاسی  ٛای ػِت ٝ ٓؼُِٞی زٍٞ تقٔيْ تشٕٝ عيغتٔي کٚ زِوٚ
 ]9[( 2ٞد. )ؽٌَ عٞدٓ٘ذ خٞاٛذ ت

ٛای ٓختِق، ٓتلاٝت اعت ٝ ٓذٍ  ٛا دس عاصٓإ ٘ذٛا ٝ زِوٚتايذ تٞخٚ داؽت کٚ ايٖ كشاي
 تاؽذ.  ک ٗٔٞٗٚ پيؾٜ٘ادی ٓیٜا ياسائٚ ؽذٙ، ت٘

ٛای ٓٞخٞد دس  عپاسی، اص ػذّ هطؼيت ْ تشٕٝيطٞس کٚ دس ٓذٍ ٓؾخـ اعت، تقٔ ٛٔإ 
لاسؽات ٝ ٓسذٝدٙ خـشاكيايی ٗاؽی ٛای ٓؾتشی، ٛٔاٗ٘ذ اتٜاّ دس ٓيضإ ع ٗياصٓ٘ذی

ٛا، ٓ٘دش تٚ ایداد سیغک دس عٚ زٞصٙ طشازی، تُٞيذ ٝ تٞصیغ  ؽٞد. ایٖ ػذّ هطؼيت ٓی
 )ُدغتيک( خٞاٛذ ؽذ. 

ٓذت، داسای دٝ اثش ػٔذٙ تش عاصٓإ اعت: اص یک عٞ تاػث  عپاسی، دس کٞتاٙ تقٔيْ تشٕٝ
آصاد ؽذٕ عشٓایٚ، آکإ ٛای ػِٔياتی خٞاٛذ ؽذ ٝ اص عٞی دیگش تا  کاٛؼ ٛضی٘ٚ

 ٛا سا تشای عاصٓإ كشاْٛ خٞاٛذ عاخت. گزاسی دس عایش زٞصٙ عشٓایٚ
تٞاٗذ تاػث اكضايؼ عٞدٓ٘ذی تشاي عاصٓإ ٝ ایداد  دس ٜٗایت، تشآی٘ذ ایٖ دٝ تاثيش، ٓی

 داسإ گشدد. اكضٝدٙ تيؾتش تشای عٜاّ اسصػ
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  سپاري : ٍذه سيستَي پويايي بزو2ُضنو 

 
 

سپاري  بزوُ -پذيز گذاري ريسل بز ٍبناي سزٍايو سپاري بزوُ -5
 ٍستقيٌ

گزاسي ٝ تضسين ٓاُي تشاي ت٘گاٛي ًٚ  پزيش ػثاست اعت اص عشٓايٚ گزاسي سيغي عشٓايٚ
عاُٚ تاصگؾت عشٓايٚ فٞست  7تا  5سٝد پظ اص يي دٝسٙ  پتاٗغيَ سؽذ تااليي داسد ٝ اٗتظاس ٓي

كشي٘ي، توٞيت ف٘ايغ ًٞچي، گغتشػ ًغة ٝ ًاسآپزيش،  گزاسي سيغي ٛذف اص عشٓايٚ پزيشد.
گزاسي دس ًغة ٝ ًاسٛاي ٗٞآٝس )تا ٗشش تاصدٛي عشٓايٚ  ًاس خذيذ ٝ عٞدآٝسي اص طشين عشٓايٚ

 تي٘ي تاال( اعت. هاتَ پيؼ
گزاسي  ٛا ٝ عشٓايٚ عپاسي دس عاصٓإ دس ايٖ ٓواُٚ عؼي ؽذٙ اعت تيٖ اعتشاتژي تشٕٝ

سا اٗداّ ٛاي خٞد  عپاسي كؼاُيت ٛايي ًٚ اص طشين تشٕٕٝ . عاصٓاپزيش استثاط ايداد ؽٞد سيغي
ًٚ ايٖ  سا ٗيض تٚ ًاس تگيشٗذپزيش  گزاسي سيغي تٚ ٗاّ عشٓايٚتٞاٗ٘ذ سٝػ ديگشي   دٛ٘ذ ٓي ٓي

عپاسي تٚ إٓ  عپاسي ٓغتويْ اعت ًٚ دس تخؼ اٗٞاع تشٕٝ سٝػ تازذ صيادي ٓؾاتٚ تشٕٝ
 اؽاسٙ ؽذ.

ٛايي اعت ًٚ دس ٓشازَ اتتذايي  خٜت تآيٖ ٓاُي ؽشًت پزيش، عشٓايٚ اُٝيٚ عشٓايٚ سيغي
ٛا خذيذ ٝ خٞإ ٛغت٘ذ ٝ تٚ دٗثاٍ سؽذ عشيغ ٛغت٘ذ ٝ  هشاس داسٗذ، ايٖ ؽشًتسؽذ ٝ تٞعؼٚ 

اي خٞد ٗياص تٚ ٓ٘اتغ ٓاُي  ٛاي عشٓايٚ تشاي تآيٖ عشٓايٚ دس گشدػ ٓٞسد ٗياص يا خشيذ داسايي
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ٝ تشاي ًغة زوٞهي ٝ ... تا تسَٔ سيغي تاال  داسٗذ. ٜٗادٛا، ٓٞعغات، اؽخاؿ زويوي ٝ
  ]9[ .٘اتغ ٛغت٘ذً٘٘ذٙ ايٖ ٓ تآيٖتاصدٙ تاال دس آي٘ذٙ 

 

 ماىص يا افشايص ريسل؟ :چاىص -5-1
ٛاي عاصٓاٗي خٞد سا  سؿْ ايٖ ًٚ كؼاُيت تٞاٗ٘ذ ػِي ًاسگيشي ايٖ سٝػ ٓي ٛا تا تٚ ؽشًت

اُثتٚ يي چاُؼ ػٔذٙ دس ْ ؽٞٗذ. ٛاي ًاسآكشيٖ ٗيض عٜي ً٘٘ذ دس عٞد ؽشًت عپاسي ٓي تشٕٝ
طٞس ًٚ  پزيش اعت. ٛٔإ گزاسي سيغي ٓغيش ٝخٞد داسد ٝ إٓ اكضايؼ سيغي ٗاؽي اص عشٓايٚ

ً٘٘ذ ًاٛؼ ٝ  عپاسي ساٛثشدي دٗثاٍ ٓي ٛا دس تشٕٝ هثال رًش ؽذ يٌي اص اٛذاكي ًٚ عاصٓإ
يٚ ٝ تسِيَ سيغي ٝ ً٘ذ تدض چٚ دس ايٖ سٝػ اٛٔيت پيذا ٓي اٗتواٍ سيغي اعت. ت٘اتشايٖ إٓ

يٖ ٛاي ًاسآكش ؽ٘اخت ؽشًتٛاي هاتَ ٝاگزاسي دس عاصٓإ ٝ ٗيض،  ٛا ٝ كؼاُيت ؽ٘اخت تخؼ
ٛاعت؛ ٛٔچ٘يٖ، داؽتٖ اعتشاتژي خشٝج ٓٞثش ػآَ ٜٓٔي دس  تٞاٗا تشاي اٗداّ كؼاُيت

 ياتي تٚ عٞد تٜي٘ٚ اعت. دعت
تٞاٗ٘ذ  گزاسي خٞد ٓي ٛا تشاي ًاٛؼ سيغي ٗاؽي اص ايٖ عشٓايٚ ٓ٘ظٞس، عاصٓإ تذيٖ

ٛا خٜت تخقيـ تٜي٘ٚ ٓ٘اتغ ٓاُي خٞد  عاصٓإداؽتٚ تاؽ٘ذ. گزاسي  پٞستلُٞيٞي عشٓايٚ
گزاسي تٚ ؿيش اص  ً٘٘ذ ًٚ دس ايٖ ٓدٔٞػٚ عشٓايٚ گزاسي ٓي اهذاّ تٚ طشازي عثذي اص عشٓايٚ

 عاتوٚ ًغة ٝ ًاس،دسٕٝ ٓدٔٞػٚ ٓثَ ٗٞع ػٌِٔشد ؽشًت، ٛاي  خقٞفياتي ًٚ تٚ ؽشًت
ؽٞد، اٗذاصٙ ايٖ  تٞخٚ ٓيٗٞع ٓسقٍٞ ٝ گشايؼ تاصاس ٗغثت تٚ إٓ، اٗذاصٙ ًغة ٝ ًاس ٝ ... 

ٛاي  ًٚ دس ايٖ خقٞؿ، تدضيٚ ٝ تسِيَ ٞدؽ ٛاي ديگشي تؼييٖ ٓي ٓدٔٞػٚ تش اعاط ٝيژگي
ًاسگيشي اعت؛  ٝ ٗتايح إٓ هاتَ تٚٓتؼذدي تٞعظ اكشاد ٝ ٓتخققإ ٓختِق اٗداّ ؽذٙ اعت 

  ]10[ٝ ... . 2003دس  3، ًآي٘گ2003ٝ  2001دس  2گ٘ٝ ًٞؽي 1ٗتايح ًاس ًاٗييٖ تٚ ػ٘ٞإ ٓثاٍ،
 

سپاري راىبزدي بز ٍبناي  ىاي عَذه در فزاينذ بزوُ فعاىيت -5-2
 پذيز گذاري ريسل سزٍايو

ٛاي  پزيش كؼاُيت گزاسي سيغي ٛاي عاصٓإ دس هاتَ عشٓايٚ ٓٞكويت دس ٝاگزاسي كؼاُيتتشاي 
 ٗظش هشاس داؽتٚ تاؽذ:تايغت ٓذ  ػٔذٙ صيش ٓي

 عپاسي دس عاصٓإ ٛاي هاتَ تشٕٝ تؾخيـ تخؼ 

 ٛاي  دٛي )ٓؾاسًت دس ف٘ذٝم گزاسي ٝ ٝاّ ٛاي هاتَ عشٓايٚ تؾخيـ تخؼ
 پزيش( گزاسي سيغي عشٓايٚ

 عپاسي ؽذٙ( ٛاي تشٕٝ تؼييٖ ٝ ت٘ظيْ هشاسداد اسائٚ ٝاّ )ٝاّ دس ٓواتَ اٗداّ كؼاُيت 

  
 ريسلي ماىص بزا ISPDE روشبا سپاري  بزوُ -6

 4ٓذيشيت پشٝژٙ عاصٓاٗيسيضي اعتشاتژي دس ٓذٍ تِٞؽ  تا اهتثاط اص ٓذٍ كشاي٘ذ تشٗآٚ
كاص افِي اعت ًٚ  6داساي  ٓتذُٝٞژيايٖ  .(2)ؽٌَ  طشذ ؽذٙ اعت ISPDE5 ٓتذُٝٞژي] 11[

 اتضاسٛا ٝ»، 7«ٛاي ًاسي تغتٚ» صٓي٘ٚٛش كاص دس عٚ  ]12[ 6ٓطاتن تا پيٌشٙ داٗؼ ٓذيشيت پشٝژٙ
عٚ سًٖ افِي دس  صٓي٘ٚدس ٛش تؼشيق ؽذٙ اعت؛ ٛٔچ٘يٖ،  9«ٛا خشٝخي»ٝ  8«ٛا تٌ٘يي

دس ٛاي ٓٞسد تشسعي  تٚ ػ٘ٞإ زٞصٙ« ك٘اٝسي»ٝ  «كشاي٘ذٛا»، «استثاطات»ؽآَ  اسصػصٗديشٙ 

                                                 
1 - Kanniainen 
2 - Keuschnigg 
3 - Cumming 
4 - Organizational Project Management Maturity Model (OPM3) 
5 - Identify, Select, Prioritization, Deployment, Evaluation 
6 - Project Management Body Of Knowledge (PMBOK) 
7 - Work Packages 
8 - Tools & Techniques 
9 - Outputs 
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هاتِيت اخشا تٚ  گاٗٚ كٞم،5ي الصّ تٚ تٞضير اعت ًٚ تشخي اص كاصٛا ٗظش گشكتٚ ؽذٙ اعت.
 خٞاٛ٘ذ داؽت. طٞس ٓٞاصي سا ٗيض

 ايٖ ؽؼ كاص ػثاست٘ذ اص:
 تؾخيـ -1
 اٗتخاب -2
 دٛي اُٝٞيت -3
 عاصي خاسي -4
 اسصياتي -5

 

 
  سپاري راىبزدي : ٍتذوىوژي بزو3ُضنو 

 

 : تطخيص1فاس  -6-1
؛ چٚ اعت اسصػعپاسي دس صٗديشٙ  ٛاي هاتَ تشٕٝ ؽ٘اعايي ٝ تؼييٖ تخؼايٖ كاص ؽآَ 

عپاسي ؽذٕ سا  هاتِيت تشٕٝ اسصػ ٛايي اص كشاي٘ذٛاي ؿيش ٓسٞسي عاصٓإ دس صٗديشٙ تخؼ
 عپاسي ًشد؟ تٞإ تشٕٝ ٛايي سا ٗٔي داسٗذ ٝ چٚ تخؼ

 
 ىاي ماري بستو -6-1-1

عاصي  ٛاي ًالٕ عاصٓإ ٝ ؽلاف ٛاي ػٔذٙ ايٖ كاص ػثاست٘ذ اص تشسعي اعتشاتژي كؼاُيت
ٛاي  ً٘٘ذگاّ ٝاّ دس ف٘ذٝم عپاسي، ؽ٘اعايي دسخٞاعت ٛاي تشٕٝ داليَ، اٛذاف ٝ عياعت

گزاسي تشاي عاصٓإ، اسصياتي سيغي   ٛاي هاتَ عشٓايٚ پزيش ٝ تؼييٖ گضي٘ٚ گزاسي سيغي عشٓايٚ
عپاسي ٝ يا  ٛاي اعتشاتژيي ٓشتثظ ٝ دسفذ تاثيش ٓٞسد اٗتظاس اص تشٕٝ ٝ تؼييٖ ؽاخـ

 گزاسي.  عشٓايٚ
 ىا و تننيل ابشارىا -6-1-2

ادٙ ٝ اطالػات، ٛاي تسِيَ عيغتْ، ٗٔٞداس خشيإ د سٝػدس ايٖ كاص اص اتضاسٛايي ٓاٗ٘ذ 
ٛاي سهاتتي ٝ  تشاي ؽ٘اخت ٓضيت BCGٗٔٞداس خشيإ ًاس، ٗٔٞداس خشيإ ٓٞاد، ٓاتشيظ 

ٛاي عاختاسياكتٚ ٝ  ٛاي گشدآٝسي اطالػات ٓاٗ٘ذ ٓطاُؼات ٓيذاٗي، ٓقازثٚ سٝػ
ٛٔچ٘يٖ، تشاي  ؽٞد. اعتلادٙ ٓي ٛاي تخققي، ٓؾاٛذٙ ٝ ٓطاُؼٚ ٓذاسى ٗآٚ پشعؼ

تٞإ  ٓاُي ٓي 6Cعپاسي اص كاًتٞسٛاي  ٝ اٗتخاب پئاٌٗاس تشٕٝٛاي ٝاّ  ع٘دؼ دسخٞاعت
 گشكت ًٚ تٚ فٞست صيش اعت:  تٜشٙ

 Character ّؽخقيت ٝاّ گيشٗذٙ ٝ ٓيضإ تؼٜذ اخالهي ٝي ٓث٘ي تش تاصگؾت ٝا :
 دس صٓإ ٓوشس
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 Capacity to pay ٝ َظشكيت تاصپشداخت ٝاّ گيشٗذٙ ًٚ تش اعاط تدضي تسِي :
 ؽٞد.  ّ ، فٞستٜاي ٓاُي ٝ عايش ٓذاسى ٓاُي ٝي تؼييٖ ٓيتشسعي دسخٞاعت ٝا

 Capitalتاؽذ ًٚ ٝاّ دٛ٘ذگإ تشخير  ٛا ٓي ٛا ٝ داسايي : ؽآَ ٓدٔٞع ًَ تذٛي
أُوذٝس ًٔتش تاؽذ چشا ًٚ  دٛ٘ذ ًٚ ٗغثت تذٛي تٚ داسايي ؽشًتٜا زتي ٓي

 ٗؾاٗگش پايذاسي ٓاُي ؽشًت اعت.
 Collateralيؾتش تاؽذ ٝ اختالف إٓ تا ٓثِؾ ٝاّ دادٙ ؽذٙ : ٓيضإ ٝثيوٚ ًٚ ٛش چٚ ت

 ًٔتش تاؽذ اطٔي٘إ خاطش ٝاّ دٛ٘ذٙ اص تاصپشداخت ٝاّ تيؾتش خٞاٛذ تٞد. 
 Conditions ؽشايظ ًِي اهتقادي، خـشاكيايي، ٝعؼت ؽشًت : 

 Confidence ٓٞسد هثِي ٝ تشؿية ٝي تٚ دادٕ ٝاّ 5: ًغة اطٔي٘إ ٝاّ دٛ٘ذٙ اص 
 ىا خزوجي -6-1-3

عپاسي، گضاسػ ٝضؼيت ٓٞخٞد،  ٛاي ًالٕ تشٕٝ اٛذاف ٝ عياعت كاص  ايٖٓسقٞالت 
 ًاسٛاي ٓذيشيت إٓ خٞاٛذ تٞد. ساٙ ٝ عپاسي گضاسػ تسِيِي اص آثاس ساٛثشدي تشٕٝ

 

 انتخاب: 2فاس  -6-2
؛ گزاسي ٝ ٗسٞٙ تؾٌيَ پٞستلٞي يا عشٓايٚ عپاسي اٗتخاب سٝػ تشٕٝايٖ كاص ػثاست اعت اص 

تيؾتش تا ٓٞهؼيت كؼِي ٝ اٗتظاسات عاصٓإ  گزاسي يا عشٓايٚ اسيعپ ٛاي تشٕٝ يي اص سٝػ ًذاّ
ٛٔچ٘يٖ،  عپاسي تطاتن داسد؟ ًذاّ سٝػ تيؾتشيٖ ٓ٘لؼت سا تٚ ٛٔشاٙ خٞاٛذ داؽت؟ اص تشٕٝ

يٌي اص تايغت تؼييٖ ؽٞد ًٚ  پزيش دس ايٖ كاص ٓي گزاسي سيغي اعتشاتژي خشٝج اص عشٓايٚ
 تايغت تشسعي دهيوي دس خقٞؿ إٓ اٗداّ ؽٞد. ٛا دس كشاي٘ذ اعت ٝ ٓي ٜٓٔتشيٖ تقٔيْ

تٞإ تٚ فٞست تٜي٘ٚ اٗداّ  پزيش سا ٗٔي گزاسي سيغي  تذٕٝ ٓغيشٛاي خشٝج ٓؾخـ، عشٓايٚ
ٛاي خشٝج ٝ  كشفتگيشي اص  اي تشاي تٜشٙ ً٘٘ذٙ  داد. داؽتٖ يي تشٗآٚ خشٝج تٚ ٓٞهغ، تغٜيَ

 ياتي تٚ عٞد تٜي٘ٚ اعت. دعت
 ىاي ماري بستو -6-2-1

ٛاي  سٝػٝ تؾٌيَ پٞستلٞي، گزاسي   عپاسي ٝ ٗسٞٙ عشٓايٚ ب سٝػ تشٕٝتشاي اٗتخا
عپاسي  ٛاي ًالٕ تشٕٝ ٛا تا عياعت پزيش ٝ تطاتن إٓ گزاسي سيغي عپاسي ٝ عشٓايٚ تشٕٝ

ٛاي تؾٌيَ پٞستلٞي  سٝػؽٞد. ٛٔچ٘يٖ،  ٓيعاصي  تٞٓيعپظ، ٝ تشسعي ؽذٙ 
دس ٜٗايت،  تؼييٖ ؽٞد.گزاسي  تايغت تشسعي ؽٞد ٝ ؽيٞٙ تؾٌيَ عثذ عشٓايٚ ٓي

 تايغت تؼييٖ ؽٞد. ٓيگزاسي  اعتشاتژي خشٝج اص عشٓايٚ
 ىا ابشارىا و تننيل -6-2-2

ٛاي ٓاُي ٝ  ٛضي٘ٚ ٝ تدضيٚ ٝ تسِيَ ؽاخـ -تشاي تؼييٖ اعتشاتژي خشٝج اص آٗاُيض عٞد
 ؽٞد. ٛاي تذٝيٖ اعتشاتژي اعتلادٙ ٓي ٛٔچ٘يٖ، تٌ٘يي
ٛاي  عياعتتا  سيعپا ٛاي تشٕٝ سٝػٓيضإ تطاتن تشاي تشسعي  –

تشاي تؼييٖ  .اعتلادٙ ًشد يا تشگضاسي خِغات تخققي تٞإ اص سٝػ دُلي ٓي عپاسي تشٕٝ
  هاتَ اعتلادٙ خٞاٛذ تٞد. AHPٓوايغات صٝخي ٝ ٝ يا تٌ٘يي اسصياتي چ٘ذ ٓؼياسٙ  ،گضي٘ٚتٜتشيٖ 

 
 ىا خزوجي -6-2-3

 خٞاٛذ تٞد. خشٝجٝ اعتشاتژي  اسصػدس صٗديشٙ اٗتخاتي عپاسي  سٝػ تشٕٝ ،كاص ايٖ خشٝخي
 

 دىي : اوىويت3فاس  -6-3
دس ًذاّ  عپاسي ؛ تشٕٝاعت عپاسي ٛاي تشٕٝ دٛي كشفت اُٝٞيتٛذف اص اخشاي ايٖ كاص، 

 كٞايذ تيؾتشي ػايذ عاصٓإ خٞاٛذ ًشد؟ ٛا تخؼ
 ىاي ماري بستو -6-3-1
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اخضا دس  1ٗواط استثاطي، اتتذا اسصػعپاسي دس صٗديشٙ  ٛاي هاتَ تشٕٝ ت٘ذي تخؼ تشاي اُٝٞيت
 گزاسي يا عشٓايٚ عپاسي ، تطاتن كشاي٘ذٛا تا سٝػ اٗتخاتي تشٕٝتؼييٖ خٞاٛ٘ذ ؽذ اسصػديشٙ صٗ

ٛا، آٌاٗات ٝ تغٜيالت عاصٓإ تشسعي خٞاٛذ ؽذ ٝ دس ٜٗايت تا تؼييٖ  تا تٞخٚ تٚ ٓسذٝديت
 ؽٞد.  اٗداّ ٓي عپاسي تشٕٝ تشاي ٛا تخؼت٘ذي  اُٝٞيتٛا  صاتشيٖ گضي٘ٚ ٓ٘لؼت

 اى ابشارىا و تننيل -6-3-2
، ٗٔٞداس خشيإ دادٙ ٝ تسِيَ ٗواط ٓشصيدس ايٖ كاص ػثاست٘ذ اص  اعتلادٙ ٓٞسداتضاسٛاي 

گيشي ٝ آٗاُيض  ٛاي آٗاُيض تقٔيْ ، سٝػAHPٛاي اسصياتي چ٘ذٓؼياسٙ ٝ يا ٓوايغات صٝخي ٝ  سٝػ
 .ٛضي٘ٚ -عٞد

 ىا خزوجي -6-3-3
گزاسي  عشٓايٚ ياعپاسي  ٛاي هاتَ تشٕٝ تخؼت٘ذي  گضاسػ اُٝٞيتت٘ذي  خشٝخي كاص اُٝٞيت

 خٞاٛذ تٞد. اسصػدس صٗديشٙ 
 

 ساسي جاري: 4فاس  -6-4
عاصي تقٔئات  واٍ اعت ٝ تٚ طٞس ػٔذٙ ؽآَ خاسيايٖ ٓشزِٚ، دس ٝاهغ ٓشزِٚ اٗت

ٝ اخشايي عاختٖ تقٔئات اعت. ؽايإ رًش  اسصػعپاسي دس عاصٓإ ٝ صٗديشٙ  ٓشتٞط تٚ تشٕٝ
عپاسي خٞاٛ٘ذ  ٝ ٓسٞسي دس تشٕٝٛايي اعت ًٚ ٗوؼ افِي  اعت ايٖ كاص، ؽآَ تخؼ

سيضي  ؽذٙ ٓٞسد تشسعي هشاس گشكتٚ ٝ تشٗآٚ داؽت ٝ دس صٓإ اخشا تايذ تٚ طٞس دهين ٝ زغاب
عپاسي  ، اٗتخاب پئاٌٗاس تشٕٝاسصػعاصي دس عاصٓإ ٝ دس صٗديشٙ  ؽٞٗذ؛ اص خِٔٚ تسث كشٛ٘گ

اص دعت سكتٖ ٓؾاؿَ هثِي  تا تٞخٚ تٚ تـييش ٓؾاؿَ، سيضي ٓ٘اتغ اٗغاٗي. ٝ ٛٔچ٘يٖ، تشٗآٚ
دس   عپاسي، ٓواٝٓت تا اخشاي طشذ تشٕٝ اسصػٝ تـييشات دس خشيإ اطالػات ٝ استثاطات دس صٗديشٙ 
تايغت اص طشين  ٛا ٓي تاؽذ ًٚ ايٖ ٓواٝٓت تشاتش تـييش يٌي اص تثؼات تذيٜي دس خشيإ ًاس ٓي

 عاصي ٓ٘اعة ٓذيشيت ؽٞد. كشٛ٘گ
 ىاي ماري بستو -6-4-1

سيضي ٓ٘اتغ اٗغاٗي ٝ  تشٗآٚ، اسصػشٛ٘گ ٓٞسد ٗياص دس عاصٓإ ٝ دس صٗديشٙ ايداد تغتش ٝ ك
تا ٛذف  عپاسي ٛاي ٓتاثش اص طشذ تشٕٝ ٛاي ًاسي خذيذ تشاي ٗيشٝي ًاس دس زٞصٙ تؼييٖ تشٗآٚ

 ،ٝاگزاسي ًاس تٚ پئاٌٗاسٝ دس ٜٗايت،  عپاسي اٗتخاب پئاٌٗاس تشًٕٝاسگيشي ٓٞثش ٓ٘اتغ،  تٚ
عپاسي ٝ ٓؼياسٛاي  خٞاٛذ تٞد. اٗتخاب پئاٌٗاس تشٕٝٙ دس اخشاي ايٖ كاص ٛاي ػٔذ كؼاُيت

ٛاي  تذٝيٖ سٝػ ٝعپاسي اعت  ًتٞسٛاي زياتي دس ٓٞكويت تشٕٝااٗتخاب، خٞد يٌي اص ك
 . تغياس ٓٞسد تٞخٚ هشاس تگيشدتايذ سيضي ٝ اخشاي إٓ  ٓ٘اعة ٝ دهين تشٗآٚ

 ىا ابشارىا و تننيل -6-4-2
ٛاي  سٝػعاصي تغتش ٓ٘اعة اص اتضاسٛايي ٓاٗ٘ذ ٙ عاصي ٝ آٓاد تشاي كشاٛ٘گ

اعتلادٙ  عپاسي كشدي ٝ عاصٓاٗي تشٕٝ ٓثثتتشٝيح تثؼات ، ٛاي ٓٞسد ٗياص آٓٞصػ، سعاٗي اطالع
ٛاي  سٝػٛٔچ٘يٖ تشخي اص ديگش اتضاسٛاي ٓٞسد اعتلادٙ دس ايٖ كاص ػثاست٘ذ اص  ؽٞد. ٓي

 ،دايي ؽـِي، تشًية ٓؾاؿَ(سيضي ٓ٘اتغ اٗغاٗي )ؽآَ خاتٔٚ خذٓت، خات تشٗآٚ
 AHPچ٘ذ ٓؼياسٙ ٝ يا ٓوايغات صٝخي ٝ  تسِيَٛاي  ٓ٘اهقٚ، ٓقازثٚ ٝ سٝػ ٓاٗ٘ذٛايي  سٝػ

 (ٓوطٞع، پشداخت دس تشاتش دعتٔضد ي )هئتهشاسداد ٛاي ٓختِق عيغتْدس اٗتخاب پئاٌٗاس ٝ 
 .هشاسدادٛاي پئاٌٗاس ْتشاي ت٘ظي
 ىا خزوجي -6-4-3

گضاسػ ، ًاسگيشي ٓ٘اتغ اٗغاٗي سيضي تٚ گضاسػ تشٗآٚاص ػثاست٘ذ  كاصٛاي ايٖ  خشٝخي
هشاسداد پئاٌٗاس ٝ  عپاسي ٝ كٜشعت پئاٌٗاس/ پئاٌٗاسإ اٗتخاتي اٗتخاب پئاٌٗاس تشٕٝ

 .عپاسي تشٕٝ
 

 باسنگزي: 5فاس  -6-5
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يا  عپاسي ٛذف اص اخشاي ايٖ كاص، اسصياتي ٓيضإ تسون اٛذاف عاصٓإ اص اخشاي طشذ تشٕٝ
ؽايإ  اعت. ٝ عپظ، تؼييٖ ٝ اخشاي اهذآات افالزي ٝ پيؾگيشاٗٚ پزيش سيغي گزاسي عشٓايٚ

 گزاسي خٞاٛذ تٞد. تٞخٚ اعت ًٚ يٌي اص ٗتايح ػٔذٙ ايٖ كاص تؾخيـ صٓإ خشٝج اص عشٓايٚ
اٗذ يا ٗٚ، اُگٞٛاي  عپاسي تٚ طٞس ٓ٘اعة اٗتخاب ؽذٙ ٛاي تشٕٝ تشسعي ايٖ ًٚ آيا كشفت

عپاسي تا چٚ اٗذاصٙ دس  اٗذ يا ٗٚ ٝ ايٖ ًٚ طشذ تشٕٝ خؾي تٞدٙٛاي اثشت اٗتخاب ؽذٙ گضي٘ٚ
تؼييٖ ايٖ ًٚ ٝ دس فٞست ٝخٞد اٗسشاف، ٛاي اعتشاژيي ٓشتثظ ٓٞثش تٞدٙ اعت  تسون ؽاخـ

 ؽٞد. دس ايٖ كاص اٗداّ ٓياي تايذ اتخار ؽٞد  ٛاي افالزي يا پيؾگيشاٗٚ چٚ سٝػ
 ىاي ماري بستو -6-5-1

اي ٓيضإ تاثيش  ٛاي اخشايي اسصياتي دٝسٙ سٝػٛا ٝ  َٔدعتٞساُؼ، تشاي اسصياتي اثشتخؾي
 ؽٞد. تذٝيٖ ٓي اسصػدس صٗديشٙ  ٓشتثظٛاي اعتشاتژيي  عپاسي دس اساتواء ؽاخـ تشٕٝ

ًاس گشكتٚ ؽذٙ، اسصياتي اثشتخؾي ٝ تؼييٖ ٝ  عپاسي تٚ اػتثاسع٘دي سٝػ تشٕٝٛٔچ٘يٖ 
 .ؽٞد ٓي ّاٗدااي  تٚ طٞس دٝسٙاخشاي اهذآات افالزي ٝ پيؾگيشاٗٚ 

 ىا ابشارىا و تننيل -6-5-2
ؽٞد؛  ٛاي اخشايي اعتلادٙ ٓي ٛاي ٓغت٘ذعاصي تشاي تذٝيٖ سٝػ دس ايٖ تخؼ اص سٝػ

ٛايي ٓاٗ٘ذ ٓذيشيت صٗديشٙ  عيغتْٛاي اػتثاسع٘دي ٝ اسصياتي اثشتخؾي ٝ  سٝػٛٔچ٘يٖ، 
 ًاس گشكتٚ ؽٞد.ؼيت ٓٞخٞد دس اسصياتي اثشتخؾي تٚ تٞاٗذ تشاي تؼييٖ ٝض ٓي اسصػ

 ىا زوجيخ -6-5-3
سٝػ اخشايي اسصياتي ٛا ٝ  ٓغت٘ذات دعتٞساُؼَٔ، تاصٗگشيخشٝخي ٓٞسد اٗتظاس اص ٓشزِٚ 

ٝ اهذآات افالزي ٝ پيؾگيشاٗٚ  اي اسصياتي ٛاي دٝسٙ گضاسػ، عپاسي اي اثشتخؾي تشٕٝ دٝسٙ
 .تٞداثشتخؾي  الصّ

 

 يادگيزي -6-6
ؽٞد  شاي عاصٓإ ايداد ٓيتٛاي تٜثٞد كشاي٘ذ  اص ساٙپظ اص اخشاي ٓشازَ كٞم، يي يادگيشي 

خٞاٛذ تادٕ ٓدذد چشخٚ كتٚ ًاس اهثَ ٝ ٛش ًذاّ اص كاصٛاي تٜثٞد تشاي ٗياسي  تٚ ػ٘ٞإ پيؼًٚ 
 .تٞد

 

 گيزي نتيجو -7
 اسصػٗاپزيش دس ٓذيشيت صٗديشٙ  عپاسي ساٛثشدي ٓٞضٞػي ْٜٓ ٝ اخت٘اب آشٝصٙ تشٕٝ

ٝ  ٝسي عاصٓإ ٝ تٜشٙؽٞد ًٚ ٛذف افِي ٝ ٜٗايي إٓ تٜثٞد ٝضؼيت ٓاُي  ٓسغٞب ٓي
عاصٓإ اعت تٚ ٗسٞي ًٚ  ٛا ٝ ًغة ٝ ًاس گزاسي ٛاي عشٓايٚ ًاٛؼ ٓخاطشات ٝ سيغي

خٞد ٝ پشسيغي ٛاي ؿيشٓسٞسي  ٓاٛش ٝ ٓدشب ٝ ٝاگزاسي كؼاُيتً٘٘ذگاٗي  تتٞاٗذ تا اتٌا تٚ تآيٖ
تتي ٛاي سها ٛاي ٓسٞسي ٝ اكضايؼ ٓضيت ٛا كشفت تيؾتشي تشاي تٔشًض تش ؽايغتگي تٚ إٓ

ٛاي   عپاسي ساٛثشدي اتضاسي تشاي توغيْ ٓخاطشات ٝ اٗتواٍ سيغي تشٕٝكشاْٛ ٗٔايذ. 
ٛاي ٓختِق  گزاسي تشاي زٞصٙ ٛا ٝ ًغة ٝ ًاس تا تؾٌيَ يي عثذ عشٓايٚ گزاسي عشٓايٚ
ٛاي ٓختِق ٝاگزاسي ٝ  ٛاي ًغة ٝ ًاس خٞد ٝ اٗتخاب پئاٌٗاسإ ٓختِق ٝ ٗسٞٙ كؼاُيت

ٛا ٝ اعتلادٙ اص عشٓايٚ ٝ  ي عاصٓإ اعت ًٚ ضٖٔ ًاٛؼ ٛضي٘ٚٛا عپاسي كؼاُيت تشٕٝ
ٛايي اص خِٔٚ سيغي ٗاتٞاٗي ك٘اٝسي، داٗؼ ك٘ي، ٜٓاست ٝ ...  ٛاي ديگش، سيغي ٗيشٝي ؽشًت
 دٛذ. ٓيسا ٗيض ًاٛؼ 

ً٘ذ ٓخاطشاتي ٗيض تٚ ٛٔشاٙ داسد. يٌي اص ايٖ  عپاسي دس ً٘اس ٓ٘اكؼي ًٚ ايداد ٓي تشٕٝ
اي اص ًاسً٘إ عاصٓإ ًاس  ؽٞد ػذٙ عپاسي تاػث ٓي اؽتـاٍ اعت؛ تشٕٝتٚ ٓخاطشات ٓشتٞط 

، ًؾٞسٛاي ف٘ؼتي ٓثَ آشيٌا تا ًاٛؼ اعتـاٍ عپاسي خٞد سا اص دعت تذٛ٘ذ. دس ٗتيدٚ تشٕٝ
عپاسي  سٝػ تشٕٝاٗذ.  ٝ ًؾٞسٛايي چٕٞ ٛ٘ذ ٝ چيٖ تا اكضايؼ ضشية اؽتـاٍ ٓٞاخٚ ؽذٙ

ٛاي  ٗيشٝ ٝ عشٓايًٚاسگيشي  تٚؼ ٓخاطشات ًغة ٝ ًاس ٝ ًاٛايٖ ٓواُٚ تٚ ٓ٘ظٞس  ساٛثشدي دس
سٝؽي  عپاسي تا ٛا دس كشاي٘ذ تشٕٝ اكضايؼ ًاسايي ٝ اثشتخؾي كؼاُيتخٜت  دس پئاٌٗاسي

تشد گآي دس خٜت تغٜيَ ٝ  ، پيؼسٝػ. ٛذف اص تذٝيٖ ايٖ ٓ٘ذ تٞعؼٚ ياكتٚ اعت ٗظاّ
، سٝػتذٝيٖ ايٖ ٛا تٞدٙ اعت.  اصٓإعپاسي دس ع اكضايؼ ًاسايي ٝ اثشتخؾي كشاي٘ذٛاي تشٕٝ
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ٝ « ٛا اتضاسٛا ٝ تٌ٘يي« »ٛاي ًاسي تغتٚ»ٓطاتن تا پيٌشٙ داٗؼ ٓذيشيت پشٝژٙ دس عٚ صٓي٘ٚ 
 اسصػتؼشيق ؽذٙ اعت؛ ٛٔچ٘يٖ، دس ٛش صٓي٘ٚ عٚ سًٖ افِي دس صٗديشٙ « ٛا خشٝخي»

عي دس ٗظش گشكتٚ ٛاي ٓٞسد تشس تٚ ػ٘ٞإ زٞصٙ« ك٘اٝسي»ٝ « كشاي٘ذٛا»، «استثاطات»ؽآَ 
، عاصي خاسيدٛي،  ، اُٝٞيتاٗتخابكاص ػٔذٙ )تؾخيـ،  پ٘حؽآَ  سٝػؽذٙ اعت. ايٖ 

عپاسي دس  ٛاي تٜي٘ٚ تشاي تشٕٝ عپاسي، تخؼ ساٛثشدي تشٕٝ اٛذاف( اعت ًٚ طي إٓ، تاصٗگشي
ؽٞد ٝ پظ اص ٝاگزاسي ًاس تٚ پئاٌٗاس  عپاسي ٓؾخـ ٓي ٛاي تشٕٝ ٝ سٝػ اسصػصٗديشٙ 

اٗداّ  اثشتخؾي ٝ اػتثاسع٘دي سٝػاسي ٓطاتن تا ٓلاد هشاسداد پئاٌٗاسي اسصياتي عپ تشٕٝ
، خٜت تٜثٞد ٓغتٔش دس كشاي٘ذ گشدد ٓيٛايي ًٚ طي صٓإ ايداد  ٝ اص يادگيشي ؽٞد ٓي
 گيشددس ايٖ ضٖٔ، چيضي ًٚ ٛٔٞاسٙ تايذ ٓذ ٗظش هشاس . ؽٞد عپاسي ساٛثشدي اعتلادٙ ٓي تشٕٝ

عپاسي ساٛثشدي اٛٔيت ٝيژٙ داسد، ٓذيشيت ٓغتٔش ٝ  تشٕٝ اخشاي ٓٞكنچٚ دس  إٓايٖ اعت ًٚ 
 ٓٞثش كشاي٘ذ دس تٔآي ٓشازَ اخشاعت.
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