
 

 



 

ضهری  محور )مطبلعه موردی: ضركت قطبر پروژه هبی سبزمبن رينفعبن خبرجي بر تأثير

 مطهذ(

 
 امير بهبدرستبني

 زاًكگبُ فطزٍؾي هكْس
  amir.bahador.1990@gmail.com 

 

 *ینو قلعهمنصور 

 هكْسزاًكگبُ فطزٍؾي 
ghalehnovi@um.ac.ir 

 
 چکيذه

اغلت ثِ فلت  اؾت وِ ّبی پطٍغُ هحَض  اظ اّويت ظيبزی ثطذَضزاض ثطضؾي اثط شيٌفقبى ذبضخي ثط ؾبظهبى

گطزز. ّسف اظ ثطضؾي اثط شيٌفقبى ذبضخي  ّب، هَضز غفلت ٍالـ هي پيچيسگي هَخَز زض ضٍاثظ ثيي ؾبظهبى

ثبقس؛ ظيطا ثسٍى  ّب ثط ؾبظهبى هي ٌفقبى ٍ ّوچٌيي تأثيط آىّبی پطٍغُ هحَض، قٌبذت ايي شي زض ؾبظهبى

ثط ؾبظهبى، هَفميتي ثطای ؾبظهبى حبنل ًرَاّس  ّب آىقٌبذت وبفي اظ شيٌفقبى ذبضخي ٍ ّوچٌيي اثط 

ّبی پطٍغُ هحَض هَضز  قس. زض ايي پػٍّف اثتسا ثب اؾتفبزُ اظ ازثيبت هَضَؿ، اثط شيٌفقبى ثط ؾبظهبى

قَز.  ّب پطزاذتِ هي ثِ تحليل اثط آىٍ هيساًي، ای  ّبی هٌبؾت وتبثربًِ پؽ ثب ضٍـگيطز ٍ ؾ ثطضؾي هي

خْت تحليل اثط شيٌفقبى ذبضخي اثتسا ثب اؾتفبزُ اظ ازثيبت هَضَؿ، پبضاهتطّبی هؤثط ثط اثط شيٌفقبى 

ًتبيح ثِ زؾت آهسُ زض قطوت لغبض قْطی اًس ٍ ؾپؽ ثب تقطيف قبذم تأثيط،  ذبضخي قٌبؾبيي قسُ

تب ثب ايدبز يه قٌبذت هٌبؾت، هسيطاى ايي قطوت ًحَُ ثطذَضز هٌبؾت ثب  تِكْس هَضز ثطضؾي لطاض گطفه

 یلغبض قْطزض هغبلقِ نَضت گطفتِ زض قطوت وبض ذَز لطاض زٌّس.  شيٌفقبى ذبضخي قطوت ضا زض زؾتَض

ّب، هدبٍضيي پطٍغُ، هؿبفطيي لغبض قْطی،  هكْس هكبّسُ قس وِ ؾبظهبى ثَضؼ ٍ اٍضاق ثْبزاض، ضؾبًِ

ٍ  ّب آىقَضای اؾالهي قْط، زٍلت ٍ فطهبًساضی ثط پطٍغُ احساث ذغَط اثط هثجتي زاضًس ٍ تَخِ ثِ 

ًتبيح پػٍّف ًكبى ٌس. وٌ پطٍغُ ضا اظ تٌگٌبّب ًدبت زازُ ٍ هَفميت پطٍغُ ضا تضويي هي ّب آىّبی  ذَاؾتِ

ثبقس ٍ زض ًتيدِ شيٌفقبى ذبضخي پطٍغُ لغبض  وِ قبذم اثط شيٌفقبى ذبضخي قطوت هثجت هي زّس يه

 ثبقٌس. ثط پطٍغُ هي یا ؾبظًسُقْطی هكْس زاضای اثط هثجت ٍ 

 

 ّبی پطٍغُ هحَض، شيٌفقبى، اثط شيٌفقبى ؾبظهبىواژگبن كليذی: 



 

 مقذمه

-ّبی هرتلف ضا ثِ ذَز خلت هي ّبی پطٍغُ هحَض، فاليك اًَاؿ شيٌفقبى ثب زيسگبُتجـ آى ؾبظهبىؾبظ ٍ ثِ  ٍ  ّبی ؾبذتپطٍغُ

ّب ثِ فلت پيچيسگي اضتجبعبت شيٌفقبى زاضای اّويت  ضٍ پطزاذتي ثِ همَلِ هْن حبوويت قطوتي زض ايي ؾبظهبى وٌٌس؛ اظ ايي

ّبی پطٍغُ هحَض زض هسيطيت پطٍغُ خْت تحمك اّساف ؾبظهبىفٌَاى يه حَظُ هْن  . هسيطيت شيٌفقبى ثِاؾتفَق القبزُ ظيبزی 

ّب ثط ؾبظهبى هَضزًؾط اؾت.  قَز. يىي اظ اضوبى هْن هسيطيت شيٌفقبى، تحليل شيٌفقبى پطٍغُ ٍ قٌبذت اثط آىضطٍضی تلمي هي

ِ اظ شيٌفقبى ٍ اثطات ًبقي اظ تَاى اثط شيٌفقبى ضا ثط ؾبظهبى پطٍغُ ٍ ّوچٌيي اثط پطٍغُ ضا ثط شيٌفقبى هسيطيت وطز وظهبًي هي

ّبی پطٍغُ هحَض ٍ ّوچٌيي  ّب ثِ عَض وبهل آگبُ ثَز. زض فهط حبضط ثِ فلت پيچيسگي هَخَز زض ضٍاثظ ثيي ؾبظهبى ٍخَز آى

ِ ّب ضا تضويي وٌس ثؿيبض ضطٍضی ث ّب ثب اًَاؿ هرتلف شيٌفقبى، ايدبز يه ثطًبهِ ٍ الگَيي وِ ثتَاًس ثمب ٍ هَفميت آى زضگيطی آى

تَاًٌس ثِ هَفميت الظم زؾت پيسا وٌٌس وِ اٍالً شيٌفقبى ذَز ضا  ؾبظهبى پطٍغُ هحَض هيهسيطاى يه ضؾس. ظهبًي  ًؾط هي

بت نَضت گطفتِ زض حَظُ پػٍّكثب تَخِ ثِ ًتبيح ثكٌبؾٌس ٍ ثبًيبً يه زضن هٌبؾجي اظ شيٌفقبى زضگيط ثب ؾبظهبى زاقتِ ثبقٌس. 

سيطيت شيٌفقبى ٍ ّوچٌيي هسيطيت اضتجبعبت شيٌفقبى پطٍغُ ٍ زض ًتيدِ وبّف فاليك هسيطيت پطٍغُ، پيچيسگي فطايٌس ه

 .(Bourne, 2006) آيٌس ّب ثِ قوبض هي ّب اظ خولِ فَاهل هْن قىؿت پطٍغُ شيٌفقبى ثِ حوبيت ٍ پكتيجبًي اظ پطٍغُ

ّب تأثيط  ّط ؾبظهبى پطٍغُ هحَضی زاضای شيٌفقبًي اؾت وِ هوىي اؾت زضگيط پطٍغُ ثبقٌس يب ًجبقٌس ٍلي پطٍغُ ثط فاليك آى

ضٍ قٌبؾبيي اثط شيٌفقبى ذبضخي  تَاًٌس پطٍغُ ضا زض هطاحلي هَضز تأثيط لطاض زٌّس. اظ ايي ّب ًيع هي ذَاّس گصاقت ٍ يب حتي آى

. ّسف اظ ايي پػٍّف اؾتاغوبو  طلبثليغّبی پطٍغُ هحَض زاضای اّويت ثؿيبض ثبال ٍ  زض ؾبظهبىّب ثبألذم  زض توبهي ؾبظهبى

 عيآه تيهَفمّب  ثبقس تب هسيطيت ايي لجيل اظ ؾبظهبى ّبی پطٍغُ هحَض هي ايدبز قٌبذت زضؾت اظ اثط شيٌفقبى ذبضخي ؾبظهبى

ّبی هطثَط ثِ شيٌفقبى ؾقي ثط ايدبز قٌبذت وبفي اظ  ّبی پطٍغُ هحَض ٍ ّوچٌيي تئَضی ثبقس. اثتسا ثب هقطفي ؾبظهبى

قسُ السام ثِ تجييي اثط شيٌفقبى ذبضخي قطوت لغبض  ّبی ثيبى قَز؛ ؾپؽ ثب ضٍـ ّب هي ّبی پطٍغُ هحَض ٍ شيٌفقبى آى ؾبظهبى

 قْطی هكْس وطزُ ٍ ًتبيح حبنل ثيبى ذَاّس قس.
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زاضای تأثيطات هثجت يب  ذَزثبقٌس. ايي شيٌفقبى هتٌبؾت ثب ّسف هكبضوت  في هيّبی پطٍغُ هحَض زاضای شيٌفقبى هرتل ؾبظهبى

ؾبظهبًي اظ  ؾبظهبًي ٍ ثطٍى ّبی پطٍغُ هحَض ثِ زليل پيچيسگي هَخَز زض ضٍاثظ زضٍى هٌفي ثط پطٍغُ ذَاٌّس ثَز. اغلت ؾبظهبى

تطيي ؾؤالي وِ  وٌٌس. حبل هْن طيت اوتفب هيّبی ؾٌتي هسي قًَس ٍ ثِ ضٍـ تَخِ ثِ همَلِ هسيطيت شيٌفقبى ذبضخي غبفل هي

پطزاذتي هسيطاى ثِ شيٌفقبى زض « تَاى اثط شيٌفقبى ذبضخي يه ؾبظهبى ضا هكرم وطز؟ چگًَِ هي»آيس ايي اؾت وِ  پيف هي

ُ، ّبی پطٍغُ هحَض ثبألذم شيٌفقبى ذبضخي اظ ايي خْت حبئع اّويت اؾت؛ ظيطا الظهِ هَفميت ًْبيي ؾبظهبى ٍ پطٍغ ؾبظهبى

عَض وِ شوط قس شيٌفقبى  ثبقس. ّوبى ّبی شيٌفقبى هي پبؾد هٌبؾت هسيطاى ؾبظهبى پطٍغُ هحَض ثِ ًيبظّب، اًتؾبضات ٍ ذَاؾتِ

تطيي   ّب ثط ؾبظهبى يىي اظ پطاّويت قًَس، حبل آگبّي اظ تأثيط آى ذبضخي پطٍغُ هقوَالً هَضز غفلت هسيطاى ؾبظهبى ٍالـ هي

 ثطضؾي ٍ هَضز تَخِ هسيطاى ٍالـ قَز. هؿبئلي اؾت وِ ثبيس ثِ زلت 
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قسُ ٍ ؾپؽ ثب پيكيٌِ تئَضی شيٌفقبى ٍ اثط شيٌفقبى ثط   ّبی پطٍغُ هحَض ثيبى زض ايي ثرف اثتسا هفبّين هطثَط ثِ ؾبظهبى

 ّبی پطٍغُ هحَض پطزاذتِ ذَاّس قس. ؾبظهبى، ثِ هفبّين هطثَط ثِ اثط شيٌفقبى ثط ؾبظهبى
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 ّبی پطٍغُ يب ٍ قَز هي اضائِ وِ هحهَالتي هبّيت ،ّب آى ؾبظهبًي ؾبذتبض اؾبؼ ثط ضا ّب ؾبظهبى والؾيه، هسيطيت تئَضی

 اظ ّب، ظيطؾيؿتن ثٌسی ثرف ٍ ٍؽبيف تمؿين زض ّب زقَاضی وبض، ٍ وؿت زًيبی زض اثْبم ثِ تَخِ ثب. وٌس ثٌسی هي عجمِ ؾبظهبى،

 وطزًس. حطوت هحَض پطٍغُ ّبی ؾبظهبى ٍ پطٍغُ لبلت زض ّبيكبى فقبليت زّي ؾبظهبى ثِ ؾوت ّب ؾبظهبى ثيؿت، لطى اٍاذط

 ؾبظهبى. قَز هي ثيكتط آى هسيطيتي پيچيسگي ٍ قَز هي هتوبيعتط ؾبظهبى اًدبم زّس، ضا هتفبٍتي ّبی پطٍغُ اًَاؿ ؾبظهبى ّطچِ

 ٍؽبيف ؾبظز، لبزض ضا ّب قطوت تب اؾت گطفتِ قىل هَلتي ثطای زٍضُ گطزز وِ هي اعالق ذبني ؾبظهبًي ؾبذتبض ثِ هحَض پطٍغُ

 ّبی ضٍـ ٍ ّب فقبليت ذسهبت، اظ ای هدوَفِ قسُ ؾبظهبى، هكرم فاليك ٍ اّساف تحمك خْت. زٌّس اًدبم ضا ذَز ذبل

 ٍخَز زليل ثِ هحَض پطٍغُ ّبی ؾبظهبىزض  وِ ثبٍضًس ايي ثط هسيطيتي فلَم هحمميي اظ ثؿيبضی. اؾت هَضزًيبظ ّوىبضی

 ثطای ذبني ّبی ، چبلفّب آى پَيبی هحيظ ٍ وبضی فطآيٌسّبی هَلت عجيقت هرهَنبً ٍ ّب ؾبظهبى ايي ذبل ّبی ٍيػگي

  .(3171گالثچي ٍ ّوىبضاى، ) ٍخَز ذَاّس زاقت وبضهٌساى ٍ پطٍغُ تين ؾبظهبى،

. (Butler et al, 1991) ثبقس ضاؾتب ّن ؾبظهبًي اؾتطاتػی ثب ؾبظهبى ثبيسهٌبثـ اًؿبًي  ّبی پطٍغُ هحَض هسيطيت زض ؾبظهبى

 لَافس ٍ فطايٌسّب ّب، هكي وِ ذظ اؾت هقٌب ايي ثِ ثبقس هحَض پطٍغُ ّبی ؾبظهبى پطٍغُ، اؾتطاتػی ثط هجٌبی اگط هسيطيت ثٌبثطايي

 فطايٌسّبی ٍ انَل ثب ٍ ثبقس هي پطٍغُ هجٌبی ثط ّبی فقبليت پكتيجبى هحَض، پطٍغُ ّبی ؾبظهبى زض اًؿبًي( هسيطيت )هٌبثـ

 ٍ هحهَالت ثط تأويسّب  آى زض چطاوِ اؾت، هتفبٍت والؾيه هسيطيت ثب ّبی ؾبظهبى ثطای قسُ اًؿبًي عطاحي هٌبثـ هسيطيت

 .اؾت )ويگبى ٍ ّوىطا( ثبثت ٍ قسُ تقطيف وبهالً وبضی العاهبت ٍ ثبقس هي زائوي ذسهبت

ٍ ذَاؾتِ  ًيبظ ثطآٍضزى ثطای وِ هَلتي ؾبظهبًي ٍاحسّبی لبلت زض ؾبظهبى ٍؽبيف اظ هْوي ثرف هحَض، پطٍغُ ّبی ؾبظهبى زض

 ٍ وؿت ٍاحس ثَزى هَلتي هحَض، پطٍغُ ؾبظهبى قبذم ّبی ٍيػگي اظ يىي. گيطز هي اًدبم اًس، شيٌفـ )هكتطی( ايدبزقسُ يه

 هٌتمل خسيس پطٍغُ ثِ پطٍغُ تين افضبی ٍ قسُ هٌحل وبض ٍ وؿت ٍاحس پطٍغُ، ّسف تىويل ثب. ؾبظهبى اؾت اؾتطاتػيه وبض

 .گطزًس ثطهي ذَز انلي خغطافيبيي يب ای، هحهَلي ٍؽيفِ ٍاحس ثِ يب ٍ قسُ

 قَز ايي اؾت وِ زض چيعی وِ تمطيجبً زض توبهي تقبضيف زيسُ هي. اضائِ قسُ اؾت هحَض پطٍغُ ّبی ؾبظهبى ثطای هتفبٍتي تقبضيف

 اذتيبضات لحبػ ؾغح اظ ضا ؾبظهبًي ؾبذتبض اؾت. وتبة پيىطُ زاًف هسيطيت پطٍغُ، غبلت ؾبذتبض پطٍغُ ؾبذتبض ّب، ؾبظهبى ايي

 ّب پطٍغُ اؾبؼ ثط قطوت ول ای، پطٍغُ ؾبذتبض زض. اؾت هبتطيؿي ٍ ای ٍؽيفِ ای، پطٍغُ: وٌس هي تقطيف ثِ ؾِ نَضت پطٍغُ هسيط

 پطٍغُ هسيط ثِ ضا ٍ گعاضقبت قسُ زازُ اذتهبل پطٍغُ ثِ پطؾٌل وٌس، هي وٌتطل ضا ّب پطٍغُ پطٍغُ، اؾت. هسيط بفتِي ؾبظهبى

 هكرهي ثرف ثِ يبثس، وبضهٌساى هي پبيبى هَضزًؾط پطٍغُ وِ ظهبًي ٍ زٌّس هي اًدبم ضا پطٍغُ وبض تٌْب تين افضبی. زٌّس هي

 عَض ثِ وٌٌس، آغبظ وبضفطهبی زيگط يه ثب ضا زيگطی وبض يب ٍ قًَس وبض ثِ هكغَل زيگط پطٍغُ يه زض ثبيسّب  آى گطزًس، ًوي ثبظ

 ّبی حَظُ قبهل ؾبذتبض ايي. اؾت ؾبظهبى قىل اظ تطيي ضايح ای، ٍؽيفِ ؾبذتبض. زّس هي ضخ پطٍغُ زضٍى زض تٌْب اضتجبعبت ولي،

 يه زضٍى زض ولي عَض ثِ ّب پطٍغُ ٍ ثبقس هي تَليس ٍ ثبظاضيبثي حؿبثساضی،: اظ افن فولىطزی هرتلف ّبی زض ظهيٌِ ترههي

 ثرف ضئيؽ ثِ ًيبظ هَضز زضذَاؾت ًيبظ ثبقس، هَضز ّب ثرف ؾبيط اظ ای پطٍغُ وبض يب ٍ اعالفبت اگط ٍ افتٌس هي اتفبق ٍاحس ثرف



 

 تين، افضبی ثبقس، هي پطٍغُ زضٍى زض حس اضتجبعبت نَضت، ايي غيط زض. اًتمبل يبثس زيگط ثرف ضئيؽ ثِ تب قَز ضؾبًي هي اعالؿ

 ًمبط لَت ضؾبًسى حساوثط ثِ ثطای تالـ هبتطيؿي، ؾبذتبض زض .وٌٌس هي تىويل زپبضتوبى هقوَل وبضّبی ثط فالٍُ ضا پطٍغُ وبض

 ّط زٍ ثب ٍ زٌّس هي گعاضـ ای ٍؽيفِ هسيط ٍ پطٍغُ هسيط ثِ تين افضبی. ثبقس هي ای پطٍغُ ٍ ای ٍؽيفِ ؾبذتبض زٍ ّط زض هَخَز

 . (PMI, 2010)زٌّس هي اًدبم زپبضتوبى هقوَل وبضّبی وٌبض زض ضا پطٍغُ وبض تين افضبی ٍ زاضًس اضتجبط ذَز ضئيؽ
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هغطح قس. ثب وبضثطز هفَْم شيٌفقبى زض چْبض حَظُ  (3741)بت اؾتٌفَضز پػٍّكهفَْم شيٌفقبى ثطای اٍليي ثبض زض اًؿتيتَ 

( ثب اًتكبض 3762ضيعی ؾبظهبًي زض ًْبيت فطيوي ) ّب ٍ عطح ّبی اختوبفي قطوت، تئَضی ؾيؿتن تئَضی ؾبظهبى، هؿئَليت

 ,Mitchell et al) ٍاضز ظثبى هسيطيتي زًيب وطز ، زيسگبُ خسيسی ضا«هسيطيت ضاّجطزی: هجتٌي ثط شيٌفقبى»وتبثي تحت فٌَاى 

1997) 
ّبی پطٍغُ هحَض ًيبظهٌس اقربني اؾت تب ثتَاًٌس ؾبظهبى ضا ثطای ضقس ٍ ازاهِ حيبتف، هْيب وٌٌس. فالٍُ ثط گيطی ؾبظهبىقىل

عَض ولي  ايي افطاز، ؾبيط ًْبزّبی اختوبفي ٍ زٍلتي ًيع ثبيس خْت تحمك اّساف ؾبظهبى هكبضوت الظم ضا زاقتِ ثبقٌس. ثِ

گيطی ؾبظهبى ٍ ٍخَز وٌٌس ٍ يب قىلگيطی يه ؾبظهبى پطٍغُ هحَض ٍ ازاهِ حيبت آى تالـ هيخْت قىلتوبهي افطازی وِ 

 گطزًس. ّب تأثيطگصاض ثبقس، شيٌفقبى ؾبظهبى تلمي هي آى ثط هٌبفـ آى

طخ ثبظزُ ّبی هسيطيت ٍ فولىطز هبلي اظ عطيك ثطضؾي ً( زض هغبلقبت ذَز ضاثغِ ثيي شيٌفقبى، هسل3777ثطهي ٍ ّوىبضاى )

زؾت آٍضزًس. ايي فَاهل وبضوٌبى، تٌَؿ،  قطوت ثطتط فَضچَضى هغبلقِ وطزُ ٍ پٌح ضاثغِ وليسی ضا ثِ 311گصاضی ضا زض  ؾطهبيِ

قطوت ضا ثطضؾي وطزًس.  24ي پػٍّك( ًيع زض 0131هحهَل ثَزًس. ّبًؿي ٍ ّوىبضاى ) –هحيظ، خبهقِ ٍ ايوٌي هكتطی

ّبی هَضز ثطضؾي ثَزًس ٍ فلت آى ًيع تأثيط هكتطيبى ثط تقييي تطيي شيٌفقبى قطوتاظ فوسُّب ًكبى زاز وِ هكتطيبى  ثطضؾي آى

 .(Karel& Ales, 2012) ّب تأثيط ثؿيبضی زاقتٌسّب ثَز ٍ ّوچٌيي هكتطيبى زض فولىطز هبلي قطوتؾغح اؾتطاتػيه قطوت

ّب وؿت ؾَز ثطای شيٌفقبى اؾت. ثَز وِ ّسف قطوتپطزاظ زض ظهيٌِ شيٌفقبى ثط ايي افتمبز فٌَاى اٍليي ًؾطيِ فطيسهي، ثِ

عَض ثطاثط زض  ثبقس وِ ّوِ چيع ضا ثِای هي قسُ زاضی شيٌفقبى يه ؾيؿتن وٌتطل ثط ايي ثبٍض اؾت وِ ؾطهبيًِيع ( 3775ّبتَى)

قَز ٍ التهبزی هيزّس. هبضگبضت ًيع ايي فميسُ ضا زاضز وِ تئَضی شيٌفقبى زض ثلٌسهست هٌدط ثِ ضقس اذتيبض ثبظاض لطاض هي

گطزز. زض تئَضی هسًؾط هبضگبضت ؾطهبيِ اًؿبًي وبضوٌبى قطوت ّؿتٌس ظيطا اظ زيسگبُ ٍی هٌبفـ وليِ شيٌفقبى تأهيي هي

قًَس وِ ًتيدِ زٌّس ٍ هٌدط ثِ اضتمبء ويفي فولىطز قطوت هيّبی ذبل ذَز ضا زض اذتيبض قطوت لطاض هيوبضوٌبى هْبضت

قًَس وِ ؾَز وٌس ظهبًي وبضوٌبى زاضای اّويت ثباليي هيثبقس. الجتِ هبضگبضت تأويس هيـ ذَز هيزؾتيبثي شيٌفقبى ثِ هٌبف

 .((Corfield, 1998 وبضوٌبى ثب تأويس ثط پطزاذت حمَق ٍ زؾتوعز وبفي لحبػ گطزز

ّبی اذاللي زض حَظُ ثقس اظ هبضگبضت ًگطـ ثِ تئَضی شيٌفقبى ثِ قىل زيگط ٍ ثب ضٍيىطزی ًَيي ثَز ٍ پؽ اظ آى ًيع تئَضی

 -شيٌفقبى هغطح قس. زض ًگطـ ًَيي ثِ تئَضی شيٌفقبى اظ زيسگبُ اؾالم زٍ هفَْم هْن ٍ اؾبؾي ؾيؿتن التهبزی اؾالهي 

ثطای حفؼ ًؾن اختوبفي ٍ لطاضزازّبی حبون ثط ضفتبض التهبزی ٍ اختوبفي افطاز خبهقِ ٍ زٍلت  -هطثَط ثِ حمَق هبلىيت 

س ثِ ًحَی ثبقس وِ تأويس ثط ضفتبض هٌهفبًِ ٍ فبزالًِ زض هيبى وليِ شيٌفقبى ضا هسًؾط ضا زازُ ٍ هجٌبی آى اؾت. ايي لطاضزازّب ثبي

فٌَاى هثبل  گطزز؛ ثِاذالليبت ثبقس. ثب تَخِ ثِ ايي ضٍيىطز تأويس اًحهبضی ثِ هٌبفـ ؾْبهساضاى فولي ضساذاللي هحؿَة هي



 

ىطز ذَز زض قطوت پبؾرگَ ثبقٌس ٍ ايي يقٌي يه ضٍيىطز اذاللي ثِ تئَضی توبهي افطاز هؿئَل زض قطوت ثبيس زض ثطاثط فول

( زض حَظُ شيٌفقبى ًؾطيِ ذَزذَاّي ضا هغطح وطز. پبيِ ٍ اؾبؼ تئَضی ثيچبهپ 0112. ثيچبهپ )((Corfield, 1998 شيٌفقبى

( 0111گطايي ّيَم )ؾطيِ فبيسُقَز. ًقٌبذتي  ٍ اگَئيؿن اذاللي هغطح هي فاليك قرهي اؾت وِ زض زٍ گطٍُ اگَئيؿن ضٍاى

ّب ثبيس زض خْتي ثبقٌس وِ حساوثط هٌفقت ضا ضؾبًسُ ٍ ضطض ضا ثِ حسالل همساض هوىي وٌس وِ تالـ( فٌَاى هي3774ٍ ثٌتبم )

وطزى ؾَز زاضز ٍ  گطزز. گطٍُ وٌكي ؾقي ثط افعايف ٍ حساوثطوبّف زّس. ايي تئَضی زض زٍ گطٍُ وٌكي ٍ لبًًَي ثيبى هي

وٌس وِ ضٍاثظ ثيي هسيطاى . فَضز ثيبى هي(Cragg, 2002) لبًًَي هطثَط ثِ تحهيل ثيكتطيي هٌفقت زض عي ظهبى اؾتگطٍُ 

زاضی اؾت وِ ثبيس انَل اذاللي ثِ ثْتطيي ًحَ هَضز تَخِ لطاض گيطًس. انَل اذاللي هس  قطوت ثب شيٌفقبًف يه ضاثغِ اهبًت

حؿي ًيت ضا  (0ظ اذتيبضات ذَز فمظ خْت تحمك اّساف قطوت اؾتفبزُ وٌٌس ( هسيطاى ا3ثبقٌس: ًؾط فَضز ثِ ايي قطح هي

نسالت ٍ زضؾتىبضی يىي اظ  (2گيطی ثطای ثمب ٍ ًؾن قطوت تَخِ وٌٌس ثِ هؿبئل هْن زض تهوين (1هسًؾط لطاض زٌّس 

ٍضی لطاض  خٌجِ هَضز ثْطُتئَضی شيٌفقبى ضا اظ ؾِ  (3773). زًٍبلسؾَى ٍ پطؾتَى ((Corfield, 1998س هلعٍهبت هسيطاى ثبق

( خٌجِ ٌّدبضی. ثقس اظ آى ًيع تئَضی شيٌفقبى ّوچٌبى زض حبل تَؾقِ 1خٌجِ اثعاضی  (0تدطثي -خٌجِ تَنيفي (3زازًس: 

 اؾت.
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ّبی  ثٌسی شيٌفقبى ضٍـ ثٌسی شيٌفقبى، يه گبم هْن زض ايدبز توبيع ثيي شيٌفقبى ؾبظهبى اؾت. تبوٌَى خْت عجمِ عجمِ

 ثبقٌس:  ّب ثِ نَضت ظيط هي تطيي آى هرتلفي اضائِ قسُ اؾت وِ هْن

وٌبى، هكتطيبى، گصاضاى، وبض گطٍُ ؾْبهساضاى، ؾطهبيِ (: والضوؿَى شيٌفقبى ضا ثِ چٌس3773والضوؿَى ) ثٌسی عجمِ

 (Clarkson, 1995)ثٌسی وطز  ٍلت ٍ خبهقِ تمؿينوٌٌسگبى، ز تأهيي

وٌس. عجمِ اٍل قبهل  ثٌسی هي زؾتِ عجمِ چٌسشيٌفقبى ضا ثِ  اًدوي حؿبثساضاى ذجطُ: ثٌسی اًدوي حؿبثساضاى ذجطُ عجمِ

 قسُ، عجمِ ؾَم قبهل شيٌفقبى زاٍعلت ٍ غيط طفقبليغقَز. عجمِ زٍم قبهل شيٌفقبى فقبل ٍ  شيٌفقبى زاذلي ٍ ذبضخي هي

ّبی ذَز ضا ثب تَخِ ثِ  ثٌسی قَز. ايي اًدوي عجمِ زاٍعلت ٍ عجمِ چْبضم شيٌفقبى هكطٍؿ ٍ ًبهكطٍؿ ضا قبهل هي

 .(ACCA, 2015) زّس ّبی هغطح قسُ تَؾظ هحممبى اضائِ هي ثٌسی عجمِ

ثٌسی ًىطزًس. ثلىِ اظ ًؾط ٍی هكتطيبى تأثيط لبثل تَخْي ثط  عجمِ(: وبضل ٍ الؽ شيٌفقبى ضا 0130وبضل ٍ الؽ ) ثٌسی عجمِ

 [.5فولىطز هبلي قطوت زاضًس ٍ تٌْب شيٌفقبًي ّؿتٌس وِ زضآهس ثطای قطوت ايدبز وطزُ ٍ فمظ ثبيس هسًؾط ثبقٌس ]
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ٌسُ وٌ پبضاهتط لسضت، هكطٍفيت ٍ فَضيت ضا اظ فَاهل تقيييثٌسی شيٌفقبى ؾِ  ( ثب اضائِ يه هسل عجم3775ِهيكل ٍ ّوىبضاى )

( هغطح وطزًس وِ قٌبؾبيي شيٌفقبى ثِ اًساظُ 3777. خبًؿَى ٍ ّوىبض )(Mitchell et al, 1997)ًَؿ شيٌفـ ثِ قوبض آٍضزًس 

ى پطٍغُ ضا هَضز اضظيبثي ّب ثطای تأثيط ثط ؾبظهب وبفي ؾبزُ ًيؿت ٍ هسيطاى ثبيس فاليك ّط يه اظ شيٌفقبى ٍ ّوچٌيي لسضت آى

 ,janson) قًَس هيثٌسی  اؾبؼ ايي زٍ پبضاهتط عجمِ فاللِ ضا پيكٌْبز وطزًس وِ شيٌفقبى ثط -ّب هبتطيؽ لسضت لطاض زٌّس. آى

احتوبل  -(، اثط0111اظ آًدب وِ ترهيم همساض ثِ لسضت ٍ فاللِ هطثَط ثِ شيٌفقبى اهطی هكىل اؾت ٍاضز ٍ ّوىبضـ ) (1999



 

 –( ًؾطيِ ٍاضز ضا ثِ قبذم فالل0113ِثَضى ٍ ٍالىط ). (Ward & Chapman, 2003)  فاللِ وطزًس -يي هبتطيؽ لسضتضا خبيگع

 . (Bourne and Walker, 2005)  گيطز اثط تَؾقِ زازًس وِ زٍ قبذم فاللِ ٍ اثط ضا زض ثط هي
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زّس  ّبی پػٍّف ضا ًكبى هي ( گبم3پصيطفتِ اؾت. قىل قوبضُ )ای ٍ هيساًي نَضت  اؾبؼ هغبلقبت وتبثربًِ پػٍّف حبضط ثط

 وِ زض ّط گبم ضٍـ پػٍّف ثِ تفهيل ثيبى قسُ اؾت.

 
 هبی پژوهص . گبم1 ضمبره ضکل
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اثط شيٌفقبى ثسٍى آگبّي اظ توبهي شيٌفقبى . ثِ فجبضتي قٌبؾبيي اؾتاٍليي گبم خْت قٌبؾبيي اثط شيٌفقبى، قٌبؾبيي شيٌفقبى 

ًفط اظ هسيطاى اضقس ٍ  03پصيط ًيؿت. زض ايي پػٍّف خْت تىويل پطؾكٌبهِ قٌبؾبيي شيٌفقبى ؾبظهبى پطٍغُ،  ؾبظهبى اهىبى

ذجطُ، قبيؿتگي ٍ تَاًبيي  03هسيطاى اخطايي ذجطُ ؾبظهبى پطٍغُ )قطوت لغبض قْطی هكْس( اًتربة قسًس. فلت اًتربة 

ّب ٍ ثب ووه هكبٍض هسيطفبهل نَضت پصيطفت. اثتسا ثب اؾتفبزُ اظ  گَيي ثَز وِ ثقس اظ ثطضؾي ؾَاثك آى ّب خْت پبؾد ىآ

زؾت آهسُ  پطؾكٌبهِ ذَاؾتِ قس تب افطازی وِ اظ پطٍغُ هتأثط قسُ يب ثط آى اثطگصاضًس، هكرم قًَس. ؾپؽ ًتبيح ثِ

طای تىويل ليؿت شيٌفقبى پطٍغُ، هؿتٌسات هَخَز زض پطٍغُ هَضز ثطضؾي شيٌفـ قٌبؾبيي قسًس. ؾپؽ ث 42ثٌسی قسُ ٍ  عجمِ

شيٌفـ زيگط قٌبؾبيي قسًس. ؾپؽ  34ّبی شيٌفقبى وبهل گطزز، زض ايي هطحلِ ثقس اظ حصف هَاضز تىطاضی لطاض گطفت تب ليؿت

ی لجل ضا تأييس ٍ زض نَضت ّب شيٌفـ قٌبؾبيي قسُ زض گبم 61فضَ گطٍُ ذجطُ اًتربثي ذَاؾتِ قس تب زض يه خلؿِ  03اظ 

لعٍم ليؿت قٌبؾبيي شيٌفقبى ضا تَؾقِ زٌّس. پؽ اظ تكىيل خلؿِ ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ عَفبى فىطی ليؿت شيٌفقبى وبهل قسُ 

 شيٌفـ ضؾيس. 72ٍ تَؾقِ يبفت.  تقساز شيٌفقبى قٌبؾبيي قسُ ثِ 
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تَاى شيٌفقبى يه ؾبظهبى ضا ثِ زٍ گطٍُ زاذلي ٍ ذبضخي  تطزُ ثِ همَلِ شيٌفقبى هيّبی اضائِ قسُ ٍ ثب زيسی گؿ ثب ثطضؾي ضٍـ

ثٌسی وطز. شيٌفقبى زاذلي شيٌفقبًي ّؿتٌس وِ زض هحيظ ؾبظهبى حضَض زاضًس ٍ ٍاضح اؾت وِ ثيكتط هَضز تَخِ لطاض  زؾتِ

ّب ثط ؾبظهبى اضظيبثي قَز. ثطای ايي گبم  گيطز ٍلي شيٌفقبى ذبضخي ثِ زليل فسم حضَضقبى زض هحيظ زاذلي ثبيس اثط آى هي

ذجطُ هصوَض ثطگعاض  03ای تَؾظ  ثٌسی شيٌفقبى خلؿِ پطؾكٌبهِ قبهل اؾبهي توبهي شيٌفقبى تْيِ گطزيس. خْت تقييي عجمِ



 

ثٌسی  گطزيس ٍ ثِ ضٍـ عَفبى فىطی ٍ تىٌيه گطٍُ اؾوي پطؾكٌبهِ عطاحي قسُ پبؾد زازُ قس. ذطٍخي پطؾكٌبهِ عجمِ

 ثَز وِ زض ًْبيت شيٌفقبى ذبضخي خْت تحليل اؾترطاج گطزيسًس. شيٌفقبى

 ثٌسی آضا گيطی ٍ اٍلَيتّب ٍ ّوچٌيي ضأی آٍضی ايسُ عَفبى فىطی ٍ تىٌيه گطٍُ اؾوي زٍ تىٌيه هؤثط ثطای تَليس ٍ خوـ

ؾپؽ گطٍُ السام  گيطی عطف همبثل ثيبى وطزُ ٍ ثبقٌس. زض ايي زٍ ضٍـ افضبی گطٍُ ذجطُ ًؾطات ذَز ضا ثسٍى خجِْهي

 .(PMI, 2010) وٌسگيطی ًؾطات ّط يه اظ ذجطگبى هي ثِ ضأی

ّبی ثبال اؾترطاج گطزيس. ٍ ؾپؽ ثب قٌبؾبيي شيٌفقبى ذبضخي قطوت لغبض قْطی،  ّبی الظم شيٌفقبى ًيع اظ ضٍـ ؾبيط ٍيػگي

 تأثيط ايي گطٍُ اظ شيٌفقبى ثط ؾبظهبى پطٍغُ هَضز تدعيِ ٍ تحليل لطاض گطفت.
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تَاًس  ّب ثط ؾبظهبى ضٍقي ثبقس. تحليل اثط شيٌفقبى هي تَاى شيٌفقبى هطثَط ثِ يه ؾبظهبى ضا هسيطيت وطز وِ اثط آى ظهبًي هي

ٍؾَی هسيطيتي نحيح ؾَق زّس. تقييي اثط هثجت ٍ هٌفي شيٌفقبى ٍ ّوچٌيي  ثِ فٌَاى يه ضاٌّوب هسيطاى ؾبظهبى ضا ثِ ؾوت

ثبقس. عجك پيكيٌِ پػٍّف ثطای تقييي اثط  گصاضًس ثطای هَفميت ؾبظهبى ثؿيبض هْن هي يٌفقبى ثط ؾبظهبى هيهمساض تأثيطی وِ ش

 قَز. شيٌفقبى اظ ضٍاثظ ظيط ثْطُ گطفتِ هي
 

   PP+  LL +  UU                                                                   ( 3رابطه)  

 

(0رابطه )                                                                                        

 
زٌّس. ضطايت هطثَط ثِ ايي ؾِ  ثِ تطتيت لسضت، هكطٍفيت ٍ فَضيت شيٌفقبى ضا ًوبيف هي P ،L ٍU( ؾِ پبضاهتط 3زض ضاثغِ )

وٌس. ثبيس تَخِ زاقت وِ همساض هدوَؿ ضطايت ثطاثط يه قسُ ٍ ّوچٌيي ؾِ  ّب ضا هكرم هي زّي آى پبضاهتط همساض ٍظى

ؾغح اثط شيٌفـ  iزّس ٍ  لِ شيٌفقبى ضا ًكبى هيفال vاهتيبظزّي وطز.  3تب  3تَاى ثيي  پبضاهتط لسضت، هكطٍفيت ٍ فَضيت ضا هي

ثيكتطيي  3تطيي همساض ٍ  پبييي 3قَز. وِ  اؾتفبزُ هي 3تب  3ثط ؾبظهبى اؾت. ثطای ٍظى زّي ايي زٍ پبضاهتط ًيع اظ افساز ثيي 

 -3 هربلفبى فقبل ضا ثب زّس. هقوَالً هَلقيت شيٌفـ ضا هربلف فقبل تب هَافك فقبل ًكبى هي Sهمساض هطثَط ثِ هؤلفِ اؾت. پبضاهتط

 تَاًس ثيي ايي زٍ فسز ٍالـ گطزز.  زّس. هَلقيت شيٌفـ هي + ًوبيف هي3ٍ هَافمبى فقبل ضا ثب 

 ( تقييي ًوَز.1( ٍ هَلقيت شيٌفـ، اثط شيٌفـ هَضزًؾط ضا عجك ضاثغِ )0(، ضاثغِ )3تَاى ثب ضطة ضاثغِ ) زض ًْبيت هي

 
(1رابطه )                                                                                         

 

 

 ی پژوهصهب بفتهي .4

اعالفبت اظ ذجطگبى زض زؾتطؼ پطٍغُ ثْطُ گطفتِ قسُ اؾت. ذهَنيبت هطثَط ثِ  یآٍض خوـوِ اقبضُ قس ثطای  عَض ّوبى

 .آٍضزُ قسُ اؾت (3ذجطگبى ثِ نَضت خسٍل قوبضُ )



 

 
 دهنذگبن پبسخ. ويژگي جمعيت ضنبختي 1 جذول

 درصذ تعذاد خبرگبن سطح تحصيالت خبرگبن

 %01 3 وبضقٌبؾي

 %42 34 وبضقٌبؾي اضقس

 %34 2 زوتطای ترههي

 
 دهنذگبن پبسخ. ويژگي جمعيت ضنبختي 2 جذول

 درصذ تعذاد خبرگبن تجربه تخصصي

 %6 0 ؾبل3-31

 %10 6 ؾبل31-33

 %21 31 ؾبل33-01

 %01 3 ؾبل 01ثيكتط اظ 

 

 

زّين.  ّب ضا هَضز تحليل لطاض هي ّبی ثيبى قسُ، آى آٍضی اعالفبت هطثَط ثِ اثط شيٌفقبى ذبضخي، ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ پؽ اظ خوـ

 زّس. حبنلِ ضا ًكبى هيقسُ شيٌفقبى تَؾظ ذجطگبى ًبهجطزُ قسُ ٍ ًتبيح  ّبی اؾترطاج ( ٍيػگي1قوبضُ ) خسٍل

زّس.  ( يه همساض هكرهي ضا ًكبى هيTقَز قبذم اثط ّط يه اظ شيٌفقبى ) ( هكبّسُ هي1عَض وِ زض خسٍل قوبضُ ) ّوبى

ثبقٌس  ّب هثجت اؾت، زاضای اثط هثجت ثط ؾبظهبى هي وٌس. شيٌفقبًي وِ قبذم هطثَط ثِ آى + تغييط هي3تب  -3همساض قبذم اظ 

تأثيطی شيٌفـ ثط  زٌّسُ ثي زٌّسُ اثط هٌفي شيٌفـ هطثَط ثِ آى قبذم اؾت. همساض نفط ًكبى زيط هٌفي ًكبىٍ اظ عطفي ّن همب

ؾبظهبى اؾت. ّطچِ همساض فسز اظ نفط فبنلِ زاقتِ ثبقس همساض اثط شيٌفـ هطثَط ثِ قبذم ًيع ثيكتط اؾت. اگط هدوَؿ اثط 

گطزز وِ  گًَِ تحليل هي زّس وِ ايي همساض ايي + ضا هي0.02 توبهي شيٌفقبى ذبضخي ؾبظهبى هحبؾجِ گطزز حبنل همساض

ای شيٌفقبى ذبضخي ذَز  شيٌفقبى ذبضخي اثط هغلَثي ثط ؾبظهبى زاضًس. ثٌبثطايي هسيطاى قطوت لغبض قْطی ثبيس ثب تحليل زٍضُ

قبى قطوت ترهيم زٌّس. ّبی هٌبؾت ضا ثِ شيٌف اظ وبّف يب افعايف قبذم اثط شيٌفـ هغلـ ثَزُ ٍ زض نَضت ًيبظ اؾتطاتػی

 ثبقس. ( هي1ًوَزاض هطثَط ثِ تحليل ًْبيي اثط شيٌفقبى ذبضخي زض قطوت لغبض قْطی هكْس هغبثك قىل قوبضُ )

 

 

 

 

 



 

 
 . محبسبه اثر رينفعبن خبرجي ضركت قطبر ضهری مطهذ3 جذول

 رينفع رديف
Attribute 

A v i S V T 
P  P L  L U  U 

1 

ؾبظهبى 

ثَضؼ ٍ 

 اٍضاق ثْبزاض

1 

0.4 

2 

0.35 

3 

0.25 

1.85 4 3 0.5 0.693 0.13 

 0.16 0.8 0.5 4 4 2 2 2 2 ّب ضؾبًِ 2

3 
هدبٍضيي 

 پطٍغُ
1 1 1 1 3 1 0.5 0.346 0.035 

4 
هؿبفطيي 

 لغبض قْطی
1 1 2 1.25 4 2 0.5 0.566 0.071 

 0.92 1 1 5 5 4.6 5 5 4 قَضای قْط 5

6 

ؾبظهبى 

هيطاث 

 فطٌّگي

2 3 2 2.35 3 3 
-

0.5 
0.6 

-

0.141 

 0.84 1 1 5 5 4.2 5 5 3 زٍلت 7

8 

ؾبظهبى 

ًؾبم 

هٌْسؾي 

 ؾبذتوبى

1 2 1 1.35 2 2 0 0.4 0 

 0.322 0.894 0.5 5 4 3.6 4 4 3 فطهبًساضی 9

10 
ؾبظهبى 

 ؿتيظ ظيهح
2 4 3 2.95 3 4 0 0.693 0 

11 

هبلىيي 

ظهيي اخطای 

 پطٍغُ

1 1 2 1.25 2 2 -1 0.4 -0.1 

 



 

 
 0 قوبضُ قىل

 

 

 گيری بحث و نتيجه
ّبی هتقسزی هبًٌس هكبضوت شيٌفقبى هتقسز ثب فاليك هتٌَؿ، ضٍثطٍ ّؿتٌس. خْت  ّبی پطٍغُ هحَض ّوَاضُ ثب پيچيسگي ؾبظهبى

ّب آًبليع شيٌفقبى زاضای اّويت ثؿيبض ثباليي اؾت تب هكرم گطزز وِ شيٌفقبى چِ تأثيطی  تؿْيل هسيطيت ايي لجيل اظ ؾبظهبى

هَضز غفلت هسيطاى اغلت يٌفقبى ذبضخي ؾبظهبى ثِ زليل فسم زضگيطی هؿتمين ثب ؾبظهبى گصاضز. اظ آًدب وِ ش ثط ؾبظهبى هي

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

 اثر

 شخص



 

ّب ثط ؾبظهبى زاضای اّويت ظيبز اؾت. ثب ثِ زؾت آٍضزى اثط شيٌفقبى ذبضخي ثط ؾبظهبى،  گطزًس پطزاذتي ثِ اثط آى ٍالـ هي

 ّب ضا ترهيم زاز. بؾت ثِ آىوطزُ ٍ اؾتطاتػی ثطذَضز هٌ يٌيث فيپّب ضا  تَاًس ضفتبض آى تط هي ضاحت

ّب، هدبٍضيي پطٍغُ،  هكْس هكبّسُ قس وِ ؾبظهبى ثَضؼ ٍ اٍضاق ثْبزاض، ضؾبًِ یقْط لغبضزض هغبلقِ نَضت گطفتِ زض قطوت 

ٍ  ّب آىهؿبفطيي لغبض قْطی، قَضای اؾالهي قْط، زٍلت ٍ فطهبًساضی ثط پطٍغُ احساث ذغَط اثط هثجتي زاضًس ٍ تَخِ ثِ 

وٌٌس. زٍلت ٍ قَضای قْط زٍ شيٌفـ ثؿيبض  پطٍغُ ضا اظ تٌگٌبّب ًدبت زازُ ٍ هَفميت پطٍغُ ضا تضويي هي ّب آىّبی  ذَاؾتِ

ّب ثيف اظ زيگطاى  ّب تَخِ قَز ٍ هيعاى تغييط اثط آى ثبقٌس ٍ ثبيس ّوَاضُ زض فطايٌسّبی هسيطيتي ثِ آى تأثيطگصاض ثط ؾبظهبى هي

ثبقٌس لصا  ظهبى هيطاث فطٌّگي ٍ هبلىيي ظهيي اخطای پطٍغُ زاضای اثط هٌفي ثط پطٍغُ هيهَضز اضظيبثي لطاض گيطز. زٍ شيٌفـ ؾب

ظيؿت ٍ ؾبظهبى ًؾبم  ّبی ؾبظهبى ٍ پطٍغُ ضا تحت تأثيط لطاض زٌّس. عجك ًتبيح ثِ زؾت آهسُ ؾبظهبى هحيظ تَاًٌس فقبليت هي

ای اثط شيٌفقبى  وِ ًجبيس اظ آى غبفل قس اضظيبثي زٍضُ هٌْسؾي ؾبذتوبى تأثيطی ذبني ثط ؾبظهبى ٍ پطٍغُ ًساضًس. ًىتِ هْوي

 تب ثِ تغييطات ايدبز قسُ پبؾد هٌبؾجي زازُ قَز. اؾت

بت پػٍّكقَز زض  ّب ثط ؾبظهبى، پيكٌْبز هي ّبی پطٍغُ هحَض ثط ًَؿ اثط آى ّبی شيٌفقبى ؾبظهبى ثِ فلت تأثيط ًيبظّب ٍ ذَاؾتِ

 ض آًبليع اثط شيٌفقبى تأثيط زازُ قَز. ّبی شيٌفقبى ًيع ز آتي ًيبظّب ٍ ذَاؾتِ
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