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چکیده
چبضچَة اّساف وٌتطلي ثطاي في آٍضي اعالعبت ٍ في آٍضي هطتجظ (وجیت) ثهِ يىهي اظ هْهنتهطيي ضٌّوَزّهبي حبوویهت
في آٍضي اعالعبت تجسيل قسُ اؾت وِ اثعاض هفیسي زض اذتیبض ؾبظهبىّب لطاض هيزّهس تهب ؾیؿهتنّهبي حبوویهت فهيآٍضي
اعالعبت ذَز ضا اضظيبثي وٌٌس .ثب تَخِ ثِ ايٌىِ چبضچَة وجیت يه چبضچَة عوَهي ثطاي ّوِ ؾبظهبىّب اؾت ،ثهِ هٌوهَض
اؾتفبزُ ثْیٌِ اظ ايي چبضچَة ثبيس ثب تَخِ ثِ ًیبظّبي ؾبظهبىً ،ؿجت ثِ اؾتفبزُ اظ خٌجِّبي هرتلف آى اٍلَيتثٌسي نَضت
گیطز .ثِ هٌوَض ثطضؾي هسيطيت نحیح فيآٍضي اعالعبت زض قطوت ؾبظُگؿتط ؾبيپب اظ چبضچَة وجیت اؾتفبزُ قسّ .سف اظ
اخطاي ايي پػٍّف زض قطوت ،قٌبذت ٍضعیت فطآيٌسّبي فيآٍضي اعالعبت اظ عطيك اضظيبثي ٍ آگبّي اظ قىبف آًْب ًؿجت
ثِ ؾغح ثْیٌِ ،هجتٌي ثط چبضچَة وجیت اؾت .پطؾفّهبي هغهط قهسُ زض پهػٍّف  -1هیهعاى ؾهغح ثلهَف فطآيٌهسّب ٍ
حَظُّبي وجیت زض قطوت -2 ،هیعاى قىبف آًْب ًؿجت ثِ ؾغح ثْیٌٍِ -3 ،ظى حَظُّب ٍ فطآيٌسّب ثط هجٌبي اؾتطاتػيّبي
حَظُ فيآٍضي اعالعبت ٍ  -4اٍلَيتثٌسي قىبف فطآيٌسّب ّؿتٌس .ثب اؾتفبزُ اظ ًوهط ذجطگهبى قهطوت زض حهَظُ فهيآٍضي
اعالعبت ٍ ثِ وبضگیطي ضٍـّبي تهوینگیطي چٌس هعیبضُ ،گبمّبي اخطايي هغبثك ثب هسل عطاحي قسُ اًدهبم قهسً .تهبيح
پػٍّف ًكبى هيزٌّس وِ قطوت زض حَظُّبي اوتؿبة ٍ پیبزُؾبظي ٍ ؾپؽ تحَيل ٍ پكتیجبًي ًؿجت ثِ زٍ حهَظُ زيگهط
لَيتط ٍ ؾغح ثلَف ولي ًیع ثطاثط ثب  1/66اؾتً .تبيح قىبف فطآيٌسّب ٍ اٍلَيتثٌسي آًْهب زض حهَظُّهب ًیهع ًكهبى زاز وهِ
قطوت زض فطآيٌسّبي هسيطيت ویفیت ،تَاًوٌسؾبظي عولیبت ٍ وبضثطز ،هسيطيت هكىالت ٍ تأهیي حبوویهت فهيآٍضي زاضاي
ثیكتطيي قىبف اؾت.
واژههاي كلیدي :حبوویت فيآٍضي اعالعبت ،فيآٍضي اعالعبت ،چبضچَة وجیت ،فطآيٌس ،هسيطيت فطآيٌس ،تهوینگیطي
چٌس هعیبضُ.
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 -1مقدمه
افعايف اتىب ثِ فيآٍضي اعالعبت ثؿیبضي اظ ؾبظهبىّب زض ؾطاؾط زًیب ضا زض هعطو ضيؿهّبي خسيس لطاض زازُ اؾت .هسيطيت ايي
ضيؿهّب ًیبظهٌس تالـ ثرفّبي هرتلف ؾبظهبى اؾت .چَى وِ ٍاثؿتگيّبي ضطٍضي ؾبظهبىّب ثِ فيآٍضي اعالعبت ثِ
هٌوَض وؿت هَفمیت تَؾعِ يبفتِ اؾت ،پیبزُ ؾبظي حبوویت فيآٍضي اعالعبت 1اثطثرف ثطاي آًْب ثِ عٌَاى يه ضطٍضت
هغط هيقَز ) .(Bodnar, 2003چبضچَة اّساف وٌتطلي ثطاي فيآٍضي اعالعبت ٍ فيآٍضي هطتجظ 2ثِ ًیبظ ؾبظهبى ثطاي
هسيطيت ٍ وٌتطل اعالعبت ٍ فيآٍضي ّبي هطتجظ اقبضُ زاضز .وجیت يه هتسلَغي ثطاي هسيطيت ٍ وٌتطل اعالعبت ،ضيؿهّب ٍ
آؾیت پصيطي فيآٍضي اعالعبت اؾت .وجیت تهسيك هيوٌس وِ هسيطيت اثط ثرف اعالعبت ٍ فيآٍضي اعالعبت ،عبهل ذیلي
هْن زض هَفمیت ٍ ثمبي ؾبظهبىّب اؾت ) .(Lainhart, 2000زض حبلي وِ هحسٍزُ ٍؾیعي اظ اؾتبًساضزّب ،چبضچَةّب ٍ
هؿتٌسات هطتجظ ثب وٌتطل في آٍضي اعالعبت ٍخَز زاضز ،توطوع انلي چبضچَة وجیت ثط ّن ؾَيي وبضثطز فيآٍضي اعالعبت ٍ
زؾت يبثي ثِ اّساف ؾبظهبى اؾتّ (Ridley et al., 2004) .وچٌیي وجیت يىي اظ چبضچَةّبي هْن حبوویت فيآٍضي
اعالعبت اؾت وِ اثعاضّبي پكتیجبًي آى ثِ هسيطاى فيآٍضي اعالعبت اخبظُ هيزّس تب ثیي ضيؿهّبي وؿتٍوبضً ،یبظّبي
وٌتطلي ،ايدبز اضظـ ٍ هَضَعّبي فٌي پل ظزُ ٍ اضتجبط ايدبز وٌٌس ).(Lainhart, 2000
وجیت زض حبل حبضط ثِ عٌَاى يه هٌجع هعتجط حبوویت فيآٍضي اعالعبت ،اّساف وٌتطلي فيآٍضي اعالعبت ٍ اضظيبثي فيآٍضي
اعالعبت ثِ ضؾویت قٌبذتِ قسُ اؾت .ايي چبضچَة ثِ ضٍـّبي هرتلف تَؾظ نٌبيع ثرف ذهَني ،قطوتّبي حؿبثساضي
عوَهي ،زٍلت ّب ٍ زاًكگبّیبى هَضز اؾتفبزُ لطاض گطفتِ اؾتّ .وچٌیي ايي چبضچَة تَؾظ اعضبي ّیأت هسيطُ،وویتِّبي
اضظيبثي ،هسيطاى عبهل ،هسيطاى ؾبظهبىّبي زٍلتي ،هسيطاى فيآٍضي اعالعبت ،هسيطاى اهٌیت ٍ اضظيبثبى فيآٍضي اعالعبت زض
ؾبظهبىّب هَضز اؾتفبزُ لطاض گطفتِ اؾت ) .(Simonsson & Johnson, 2006قطوت ؾبظُگؿتط ؾبيپب ثِ عٌَاى ًرؿتیي
قطوت عطاحي ،هٌْسؾي ٍ تأهیي لغعبت ذَزضٍ وكَض ٍ تبهیي وٌٌسُ زاذلي لغعبت گطٍُ ذَزضٍؾبظي ؾبيپبً ،مف لبثل
هالحوِاي زض ضقس اعتالي نٌعت لغعِؾبظي وكَض زاقتِ ٍ زض حبل حبضط ثیف اظ  600ؾبظًسُ لغعبت ذَزضٍ زض قجىِ تأهیي
قطوت فعبلیت هيوٌٌس .ايي قطوت ثب هسيطيت ظًدیطُ تبهیي هتكىل اظ  600لغعِ ؾبظ زض حَظُّبي ویفیت ،لیوت ،تحَيل ٍ
فيآٍضي ثطاي هكتطيبى انلي ذَز (قطوتّبي ذَزضٍؾبظي ؾبيپب ،ظاهیبز ٍ پبضؼ ذَزضٍ) ايدبز اضظـ هيوٌس .ثب تَخِ ثِ
هبهَضيت قطوت ؾبظُگؿتط ،ثرف عوسُ فيآٍضيّبي هَضز اؾتفبزُ زض فطآيٌسّبي وؿت ٍ وبض قطوت ،فيآٍضي اعالعبت ٍ
اضتجبعبت اؾت ٍ اظ ايي ًوط ثب ؾبظهبىّبي تَلیسي تفبٍت عوسُاي زاضز .اؾتفبزُ اظ فيآٍضي اعالعبت اظ يه عطف هَخت
ثْیٌِؾبظي خطيبى هَاز ٍ اعالعبت زض ول ظًدیطُ تبهیي ٍ اظ عطف زيگط اًدبم ثْتط فطآيٌسّب هيقَز .ثب تَخِ ثِ اّویت
فيآٍضي اعالعبت زض قطوت ؾبظُگؿتط ؾبيپب ،هسيطاى عبلي قطوت ثب ايي ؾإالّب هَاخِ ّؿتٌس وِ آيب فيآٍضي اعالعبت زض
قطوت ثِ زضؾتي هسيطيت قسُ اؾت؟ آيب فيآٍضي اعالعبت ّنؾَ ثب وؿت ٍ وبض اؾت؟ آيب فيآٍضي اعالعبت زاضاي اضظـ
افعٍزُ ثطاي وؿت ٍ وبض اؾت؟ خَاة ثِ ايي ؾإالّب ًیبظهٌس ضؾیسى ثِ ؾغح هغلَثي اظ هسيطيت ٍ وٌتطل ظيطؾبذتّبي
اعالعبتي اؾت .ثِ هٌوَض ضؾیسى ثِ ايي ؾغح هغلَة ثبيس قٌبذت زلیمي اظ ٍضعیت فعلي(ؾغح ثلَف) فطآيٌسّبي فيآٍضي
اعالعبت ٍ فبنلِ آًْب ًؿجت ثِ ؾغح ثلَف ثْیٌِ ٍخَز زاقتِ ثبقس ،تب ثب اضظيبثي ٍ اٍلَيتثٌسي قىبف فطآيٌسّب ثتَاًین ثطًبهِ
3
هٌبؾجي ثطاي ثْجَز ٍ تَؾعِ فطآيٌسّبي فيآٍضي اعالعبت اضائِ زّین .ثب تَخِ ثِ ايي وِ چبضچَة وجیت يىي اظ ثْتطيي تدبضة
زض حَظُ اضظيبثي ٍ اؾتمطاض حبوویت فيآٍضي اعالعبت اؾت ٍ يىي اظ ٍيػگيّبي هْن آى ايي اؾت وِ هيتَاًس ّن ثِ عٌَاى
هسل اضظيبثي ٍ ّن ثِ عٌَاى هطخعي ثطاي اؾتفبزُ اظ ثْتطيي تدطثیبت زض عطاحي ٍ پیبزُؾبظي فطآيٌسّب ٍ هىبًیعمّبي وٌتطلي
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فيآٍضي اعالعبت ثِ وبض ضٍز ،اظ ايي چبضچَة ثطاي قٌبذت قىبف فطآيٌسّبي فيآٍضي اعالعبت قطوت ؾبظُگؿتط ؾبيپب اؾتفبزُ
قس.
ّسف انلي اخطاي ايي پػٍّف زض قطوت ؾبظُگؿتط ؾبيپب ،قٌبذت ٍضعیت فطآيٌسّبي فيآٍضي اعالعبت قطوت اظ عطيك
اضظيبثي ٍ آگبّي اظ قىبف آًْب هجتٌي ثط چبضچَة وجیت اؾت .اّساف فطعي ايي پػٍّف قبهل قٌبذت ؾغح ثلَف فطآيٌسّبي
وجیت ،تعییي قىبف فطآيٌسّبي وجیت ًؿجت ثِ ؾغح ثلَف ثْیٌِ ،قٌبذت فطآيٌسّبي زاضاي ثیكتطيي قىبف ثب تَخِ ثِ
قبذمّبي اؾتطاتػيه حَظُ فيآٍضي اعالعبت قطوت ثَزًس.
پطؾفّبي پػٍّف ثب تَخِ ثِ اّساف تعطيف قسُ ثِ قىل ظيط عط قسًس:
الف) ؾغح ثلَف فطآيٌسّب ٍ حَظُّبي وجیت زض قطوت ؾبظُگؿتط ؾبيپب چمسض اؾت؟
ة) هیعاى قىبف ّط يه اظ فطآيٌسّبي وجیت ًؿجت ثِ ؾغح ثلَف ثْیٌِ زض قطوت ؾبظُگؿتط ؾبيپب چمسض اؾت؟
ج) ٍظى ّط يه اظ چْبض حَظُ وجیت ٍ فطآيٌسّبي ّط حَظُ زض قطوت ؾبظُگؿتط ؾبيپب ثط هجٌبي اؾتطاتػيّبي حَظُ فيآٍضي
اعالعبت قطوت چمسض اؾت؟
ز) اٍلَيتثٌسي قىبف فطآيٌسّبي وجیت ثطهجٌبي ٍظى آًْب زض قطوت ؾبظُگؿتط ؾبيپب ثِ چِ تطتیجي اؾت؟
چبضچَة وجیت يه چبضچَة فطآيٌسگطا زض حَظُ حبوویت فيآٍضي اعالعبت اؾت .ثِ ّویي زلیل زض ثرف هطٍض ازثیبت هَضَع،
اثتسا چبضچَةّبي فطآيٌسي فيآٍضي اعالعبت ٍ خبيگبُ وجیت زض ايي حَظُ ثطضؾي قسُ اؾت.
4
يىي اظ اثعاضّبي اخطاييوطزى هسيطيت فطآيٌسّبي وؿت ٍ وبض ثِ وبضگیطي چبضچَةّبي فطآيٌسي اؾت وِ اؾتبًساضزّب ٍ ثْتطيي
تدبضة زضلبلت ايي چبضچَةّب اضائِ قسُاًس .فطآيٌسّبي تعطيف قسُ تضویي وٌٌسُ تىطاضپصيطي ٍ ايدبز وٌٌسُ ثؿتطي ثطاي ثْجَز
هؿتوط ّؿتٌس .اوثط ؾبظهبىّب ٍلت ٍ زاًف وبفي ثطاي ايدبز ثْتطيي تدبضة زض هسيطيت فطآيٌسّبي وؿت ٍ وبض ضا ًساضًس.
ذَقجرتبًِ وبض خوعآٍضي ٍ تسٍيي ثْتطيي تدبضة نَضت گطفتِ اؾت .ثب پیبزُؾبظي ايي ثْتطيي تدبضة ؾبظهبىّب اظ اقتجبّبتي
وِ ؾبيط ؾبظهبىّب زض زؾتيبثي ثِ ثْتطيي تدبضة زاقتِاًس خلَگیطي هيوٌٌس ) .(Harris et al., 2008هعايبي ثِ وبضگیطي
اؾتبًساضزّب قبهل هَاضز ظيط اؾت:
-1چطخ ٍخَز زاضز :زض زًیبي اهطٍظ ،ظهبى وبالي گطاىثْبيي اؾت .چطا ثبيس ّوِ ظهبى ٍ تالـ ذَز ضا نطف تَؾعِ يه چبضچَة
ثط هجٌبي تدبضة هحسٍز ذَز وٌینٍ ،لتي وِ اؾتبًساضزّبي تَؾعِيبفتِ ثیيالوللي زض حبل حبضط ٍخَز زاضًس؟
-2ؾبذتبضيبفتِ :چبضچَةّب ؾبذتبضي هتعبلي زض زؾتطؼ لطاض هيزٌّس وِ ؾبظهبىّب هيتَاًٌس اظ آى پیطٍي وٌٌس .عالٍُ ثطآى،
ؾبذتبض ووه هيوٌس تب ّط قرم زض خبيگبُ ذَز لطاض گیطز ،ظيطا ذَز هيثیٌٌس وِ چِ چیع هَضز اًتوبض اؾت.
-3ثْتطيي تدبضة :اؾتبًساضزّب زض ذالل ظهبى تَؾعِ زازُ قسُاًس ٍ ثِ ٍؾیلِ نسّب ًفط ٍ ؾبظهبى زض ؾطاؾط خْبى اضظيبثي قسُاًس.
اًجبقت ؾبلّب تدطثِ هٌعىؽ قسُ زض چبضچَةّب لبثل لیبؼ ثب تالـّبي هحسٍز يه ؾبظهبى ًیؿت.
 -4اقتطان زاًف :افطاز اظ عطيك پيگیطي اؾتبًساضزّب هيتَاًٌس ،ايسُّب ضا هبثیي ؾبظهبىّب ثِ اقتطان گصاضًس ٍ اظ گطٍُّبي
وبضثطيٍ ،ة ؾبيتّب ،هدلِّب ،وتبةّب ٍ ً ..فع ثطًس .ضٍيىطزّبي هَضزي ٍ هكرم ،ايي هٌبفع ضا ثِ ّوطاُ ًساضًس.
 -5لبثل هویعي :5اضظيبثي اثطثرف وٌتطلّب ثسٍى اؾتفبزُ اظ اؾتبًساضزّب ثطاي هویعيي ٍ 6ثِ ٍيػُ هویعيي ذبضخي ثؿیبض ؾرت
ذَاّس ثَز .ظيطا زض نَضت ٍخَز اؾتبًساضز ،هویعيي ًیع ثبيس ثِ خبي ثِ وبضگیطي الساهبت هَضزي زض هویعي ،اظ اؾتبًساضزّب تجعیت
وٌٌس .زض ايي حبلتّ ،سف ايي اؾت وِ ؾبظهبى ضا ثب يه اؾتبًساضز پبيِ هویعي وٌٌس ٍ خبّبيي وِ الظم اؾت تَنیِّبيي ثط
هجٌبي اؾتبًساضزّب اضائِ زٌّس ).(Spafford, 2003
اؾتفبزُ اظ فيآٍضي ثطاي شذیطُؾبظي ،تجبزل يب پطزاظـ اعالعبت ضا فيآٍضي اعالعبت هيگَيٌس .فيآٍضي هعوَال قبهل
وبهپیَتطّب ،اضتجبعبتً ،طم افعاضّبي وبضثطزي ٍ ؾبيط ًطم افعاضّب اؾت .اعالعبت هوىي اؾت قبهل زازُّبي وؿت ٍ وبض ،نسا،
تهبٍيط ٍ  ...ثبقٌس .فيآٍضي اعالعبت اغلت ثِ هٌوَض پكتیجبًي اظ فطآيٌسّبي وؿت ٍ وبض اظ عطيك ثِ وبضگیطي ذسهبت فيآٍضي
4

. Process Framework
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6
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اعالعبت اؾتفبزُ هيقَز ) .(ITSM7, 2007زض ذالل تىبهل هسيطيت فطآيٌسّب ،هسيطيت فطآيٌسّب اظ ثرفّبي تَلیسي ثِ
ثرفّبي ذسهبتي ًیع هٌتمل قس ٍ زض ايي ثرفّب ًیع هَضز اؾتفبزُ لطاض گطفت .ذسهبت فيآٍضي اعالعبت ًیع اظ ثرفّبيي
اؾت وِ اؾتفبزُ اظ هسيطيت فطآيٌسّب ثِ هٌوَض ثْجَز وبضآيي ٍ اثطثركي اضائِ ذسهبت زض آى ضطٍضي اؾت.
زض ؾبلّبي اذیط ًیبظ ثِ يه چبضچَة هطخع ثطاي تَؾعِ ٍ هسيطيت وٌتطلّبي زاذلي ٍ ؾغَ هٌبؾجي اظ اهٌیت فيآٍضي
اعالعبت ثطاي ؾبظهبىّب ثسيْي قسُ اؾت .وبضثطز فيآٍضي اعالعبت ثِ ًمغِ هطوعي زض اؾتطاتػي ٍ فطآيٌسّبي وؿت ٍ وبض
ثؿیبضي اظ ؾبظهبىّب تجسيل قسُ اؾت ،ثِ ّویي زلیل ؾبظهبىّب ًیبظ ثِ فْن ٍ زضن زضؾتي اظ ضيؿهّب ٍ هحسٍزيتّبي
فيآٍضي اعالعبت زض توبم ؾغَ آى زاضًس ،تب ثِ وٌتطلّبي وبفي ٍ ّسايت اثطثرف زؾت يبثٌس ).(ITGI8, 2004
ثْتطيي تدبضة فيآٍضي اعالعبت ثٌب ثِ زاليل ظيط ثطاي وؿت ٍ وبض هْن ّؿتٌس:
 هسيطاى ٍ اعضبي ّیأت هسيطُ ذَاؾتبض ثبظزّي ثْتطي اظ ؾطهبيِگصاضي زض فيآٍضي اعالعبت ّؿتٌس ،ثِ عجبضت زيگط فيآٍضي
اعالعبت ثبيس آى چِ ضا وِ وؿت ٍ وبض ثطاي ثْیٌِؾبظي اضظـ شيًفعبى ًیبظ زاضز اضائِ زّس.
 حؿبؾیت ًؿجت ثِ ّعيٌِّبي فيآٍضي اعالعبت ضٍ ثِ ضقس
ً یبظ ثِ اًغجبق ثب لَاًیي ثطاي وٌتطلّبي فيآٍضي اعالعبت زض ثرفّبيي ّوبًٌس هحطهبًگي ٍ يب گعاضـّبي هبلي
10
 اًتربة اضائِ زٌّسگبى ذسهت ٍ 9هسيطيت ٍ اوتؿبة ذسهبت ثطٍى ؾپبضي
 ضيؿهّبي پیچیسُ ٍ ضٍثِ ضقس فيآٍضي اعالعبت ّوبًٌس اهٌیت قجىِ
 الساهبت حبوویت فيآٍضي اعالعبت قبهل پصيطـ چبضچَةّبي وٌتطلي ٍ ثْتطيي تدبضة ثطاي ووه ثِ ًوبضت ٍ ثْجَز
فعبلیتّبي حیبتي فيآٍضي اعالعبت ثطاي افعايف اضظـ وؿت ٍ وبض ٍ وبّف ضيؿه وؿت ٍ وبض
ً یبظ ثِ ثْیٌِؾبظي ّعيٌِ اظ عطيك پيگیطي ضٍيىطزّبي اؾتبًساضز زض خبّبيي وِ اهىبى پصيط اؾت.
 ثلَف ضٍ ثِ ضقس ٍ ثِ زًجبل آى پصيطـ چبضچَةّبي هغط ّوبًٌس وجیت
ً یبظ ؾبظهبى ثِ اضظيبثي ًحَُ اًدبم فعبلیتّب هٌغجك ثط يه اؾتبًساضز پصيطفتِ قسُ ٍ همبيؿِ ثب ضلجب ).(ITGI, 2008
ولوِ حبوویت 11،تَخِ ثِ ولوِ آقٌبتط حىَهت 12ضا ثِ ّوطاُ زاضز .هغبثك ثب فطٌّگ ٍثؿتطّ ،13ط زٍ ولوِ هعٌبي يىؿبًي زاضًس ٍ
زض ايي فطٌّگ ولوِ حىَهت ثِ هعٌي قرم يب هدوَعِاي اؾت وِ لسضت اخطايي ضا اعوبل هيوٌس .ايي ولوِ زاضاي ضيكِ
يًَبًي ٍ ثِ هعٌبي ّسايت وطزى 14اؾت .اهطٍظُ زٍ ولوِ حىَهت ٍ حبوویت زاضاي هعٌي هتفبٍتي ّؿتٌس .زض حبلي وِ حىَهت ثِ
هعٌي اعوبل لسضت ٍ يب ازاضُ وطزى ٍ هسيطيت يه ؾبظهبى ،وؿت ٍ وبض ٍ يب هإؾؿِ اؾت ،حبوویت ثِ هعٌي ؾیؿتن يب ضٍـ
هسيطيت يب حىَهت اؾت .حبوویت ؾبظهبًي 15ثِ عٌَاى فطآيٌسي وِ اظ عطيك آى ؾبظهبىّب يب قطوتّب ّسايت ٍ وٌتطل هيقًَس،
تعطيف قسُ اؾت .حبوویت فيآٍضي اعالعبتً 16یع ثِ عٌَاى فطآيٌسّبيي وِ اظ اّساف ٍ اؾتطاتػيّبي ؾبظهبى پكتیجبًي وطزُ ٍ
آًْب ضا ثؿظ هيزٌّس تعطيف قسُ اؾت .حبوویت في آٍضي اعالعبت ثركي اظ زاهٌِ حبوویت ؾبظهبًي ثِ هٌوَض اضتمبي عولىطز ٍ
تهَيط ؾبظهبًي 17اؾت ).(Haj Bakry & Alfantookh, 2006
حبوویت فيآٍضي اعالعبت زض همبلِّب ٍ وتبةّبي هتعسزي وِ زض ايي حَظُ ٍخَز زاضًس تعطيف قسُ اؾت .ثطذي اظ تعبضيف ضايح
عجبضتٌس اظ:

7

. IT Service Management Institute
. IT Governance Institute
9
. Service Providers
10
. Outsourcing
11
. Governance
12
. Government
13
. Webster's Dictionary
14
. to Steer
15
. Enterprise Governance
16
. IT Governance: Information Technology Governance
17
. Enterprise Image
8
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 حبوویت فيآٍضي اعالعبت هؿإٍلیت هسيطاى ٍ اعضبي ّیأت هسيطُ اؾت ٍ قبهل ضّجطي ،ؾبذتبضّبي ؾبظهبًي ٍ
فطآيٌسّبيي اؾت وِ تضویي هيوٌٌس فيآٍضي اعالعبت اظ اؾتطاتػيّب ٍ اّساف ؾبظهبى پكتیجبًي هيوٌس ٍ آًْب ضا ثؿظ
هيزّس (.)ITGI, 2005
 حبوویت فيآٍضي اعالعبت ،تعییي حمَق تهوین ٍ چبضچَة پبؾدگَيي ثِ هٌوَض تمَيت ضفتبض هغلَة زض ثِ وبضگیطي
فيآٍضي اعالعبت اؾت (.)Weill & Ross , 2004
 حبوویت فيآٍضي اعالعبت ّنؾَيي اؾتطاتػيه فيآٍضي اعالعبت ٍ وؿت ٍ وبض اؾت ،ثِ ايي عطيك وِ حساوثط اضظـ
وؿت ٍ وبض اظ عطيك تَؾعِ ٍ ًگْساقت پبؾدگَيي ٍوٌتطل فيآٍضي اعالعبت اثطثرف ،هسيطيت عولىطز ٍ هسيطيت ضيؿه
ثِ زؾت هيآيس (.(Simonsson & Johnson, 2006 ) )Webb et al. , 2006
في آٍضي اعالعبت ثِ عٌَاى ًمغِ هطوعي زض التهبز اعالعبت ٍ زض هسيطيت هبلي ٍ عولیبتي ؾبظهبى ،عبهل هْوي زض زؾتيبثي
ثِ هَفمیت اؾت .زض ًتیدِ حبوویت ؾبظهبًي ٍ حبوویت فيآٍضي اعالعبت ،زيگط ثِ عٌَاى زٍ ًوبم هدعا قٌبذتِ ًويقًَس.
حبوویت اثطثرف ؾبظهبًي ثط ترهم فطزي ٍ گطٍّي ٍ تدطثِاي وِ هيتَاًس ثْطٍُض ثبقس توطوع زاضز ٍ ضوي ًوبضت ٍ
اًساظُگیطي وبضآيي ،زض قطايظ ثحطاًي ايدبز اعویٌبى هيوٌس .حبوویت فيآٍضي اعالعبت ،ضٍـّبي ثطًبهِضيعي ٍ ؾبظهبىزّي،
اوتؿبة ٍ پیبزُؾبظي ،تحَيل ٍ پكتیجبًيً ،وبضت ٍ اضظيبثي وبضآيي فيآٍضي اعالعبت ضا ضؾوي ٍ يىپبضچِ هيؾبظز .حبوویت
فيآٍضي اعالعبت ثِ زلیل ثْجَزّبي اثطثرف ٍ وبضآي لبثل اًساظُگیطي زض فطآيٌسّبي ؾبظهبًي هطتجظ ثطاي هَفمیت حبوویت
ؾبظهبًي ضطٍضي اؾت .حبوویت فيآٍضي اعالعبت ،ؾبظهبى ضا تَاًوٌس هيؾبظز تب اظ هعايبي اعالعبت ثْطُهٌس قَز ٍ ثب
ؾطهبيِگصاضي زض فطنتّب ،هعيت ضلبثتي وؿت وٌس.
ثب ًگبُ ثِ تأثیط هتمبثل فطآيٌسّبي حبوویت فيآٍضي اعالعبت ٍ حبوویت ؾبظهبًي هيثیٌین وِ حبوویت ؾبظهبًي ؾیؿتوي اؾت
وِ ثِ ٍؾیلِ آى ؾبظهبى ّسايت ٍ وٌتطل هيقَز ٍ زض عیي حبل حبوویت فيآٍضي اعالعبت ضا تٌوین وطزُ ٍ ضٍ ثِ خلَ هيضاًس،
فيآٍضي اعالعبت ًیع زض ّوبى ظهبى ثبيس ٍضٍزيّبي حیبتي ٍ ثرف هْوي اظ عط ّبي اؾتطاتػيه ضا تكىیل زّس .حبوویت
فيآٍضي اعالعبت چطذِاي اؾت وِ ّسايت فعبلیتّبي فيآٍضي اعالعبت ثِ هٌوَض ضؾیسى ثِ اّساف ّنؾَؾبظي فيآٍضي
اعالعبت ٍ وؿت ٍ وبض ،اؾتفبزُ هؿإٍالًِ اظ هٌبثع ٍ هسيطيت نحیح ضيؿه زض آى نَضت هيگیطز .زض ايي چطذِ الساهبت
ثطًبهِضيعي ٍ ؾبظهبىزّي ،اوتؿبة ٍ پیبزُؾبظي ،تحَيل ٍ پكتیجبًي ٍ ًوبضت ٍ اضظيبثي نَضت هيگیطزّ .وچٌیي هسيطيت
ضيؿه زض ؾِ حَظُ اهٌیت ،پبيبيي ٍ هغلَثیت اًدبم هيقَز ٍ ضؾیسى ثِ هعايب زض زٍ ثرف وبّف ّعيٌِّب (وبضآيي) ٍ افعايف
هىبًیعاؾیَى (اثطثركي) پيگیطي هيقَز.
ثِ عَض ذالنِ ،حبوویت في آٍضي اعالعبت ثِ هٌوَض ايدبز اعالعبتي وِ ؾبظهبى ثطاي ضؾیسى ثِ اّسافف ثِ آًْب ًیبظ زاضز
ضطٍضي اؾت ،تب ؾبظهبى اعویٌبى يبثس وِ هٌبثع فيآٍضي اعالعبت اظ عطيك هدوَعِاي اظ فطآيٌسّبي فيآٍضي اعالعبت وِ ثِ
نَضت عجیعي زؾتِثٌسي قسُاًس هسيطيت هيقًَس .قىل( )1ايي هفَْم ضا تَضیح هيزّس ).(ITGI, 2004

قىل قوبضُ ( :)1ضطٍضت حبوویت فيآٍضي اعالعبت ثطاي زؾتيبثي ثِ اّساف وؿت ٍ وبض )(ITGI, 2004

اؾتبًساضزّب ٍ ثْتطيي تدبضة هتعسز ثِ ٍؾیلِ ؾبظهبىّبي اؾتبًساضزؾبظي ثیي الوللي ٍ ؾبظهبىّبي ذهَني هٌتكط قسُ اؾت وِ
عالٍُ ثط چبضچَة وجیت ثطاي هسيطيت خٌجِّبي هرتلف فيآٍضي اعالعبت ٍخَز زاضًس .ثِ ٌّگبم پیبزُؾبظي وٌتطل ٍ حبوویت
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في آٍضي اعالعبت ،ضطٍضي اؾت وِ ثساًین وِ ايي اؾتبًساضزّب ٍ ثْتطيي تدبضة هرتلف چگًَِ ثِ ّن هطتجظ هيقًَسّ .ن چٌبى
وِ زض قىل قوبضُ ( )2لبثل هكبّسُ اؾت ،وجیت ّوبًٌس چتطي اؾت وِ عیف وبهلي اظ فطآيٌسّبي فيآٍضي اعالعبت ضا پَقف
هيزّس .اؾتبًساضزّبي هتعسز زيگطي زض وٌبض وجیت ٍخَز زاضًس وِ ثط خٌجِّبي هكرهي اظ فيآٍضي اعالعبت يب فطآيٌسّبي
فيآٍضي اعالعبت توطوع زاضًس .زض قىل قوبضُ ( )2اؾتبًساضزّبي هرتلف زض يه ًوَزاض عجمِثٌسي ووبلً 18وبيف زازُ قسُاًس.
هحَض عوَزي ًكبى زٌّسُ خعيیبت اؾتبًساضز ثط حؿت عوك فٌي ٍ عولیبتي ٍ هحَض افمي ًكبى زٌّسُ هیعاى ووبل اؾتبًساضز زض
همبيؿِ ثب چبضچَة وجیت هيثبقٌس .اعالعبت وبهلي زض ذهَل ًگبقت خٌجِّبي هرتلف چبضچَة وجیت ثب ؾبيط اؾتبًساضزّب زض
ٍةؾبيت هإؾؿِ حبوویت فيآٍضي اعالعبت 19هَخَز اؾت ).(Grembergen & Haes, 2009

قىل قوبضُ ( :)2عجمِثٌسي ووبل اؾتبًساضزّبي حبوویت فيآٍضي اعالعبت )(Grembergen & Haes, 2009

هسلّبي ظيبزي ثطاي اّساف وٌتطلي في آٍضضي اعالعبت اضائِ قسُاًس اهب ّیچ وسام هسل وٌتطلي خبهع ٍ لبثل اؾتفبزُ وِ ثتَاًس
فطآيٌسّبي وؿت ٍ وبض ضا پكتیجبًي وٌس ًیؿتٌسّ .سف وجیت پَقبًسى ايي فبنلِ اظ عطيك ايدبز پبيِاي اؾت وِ ثِ اّساف وؿت
ٍ وبض هتهل هيقَز ٍ زض عیي حبل ثط فيآٍضي اعالعبت توطوع زاضز .توطوع انلي وجیت ثط تَؾعِ ؾیبؾتّبي ضٍقي ٍ
ضٍيِّبي عبلي ثطاي اهٌیت ٍ وٌتطل فيآٍضي اعالعبت لطاض زاضز ٍ زض حمیمت ّسف انلي آى تَؾعِ اّساف وٌتطلي اظ هٌوط ًیبظّب
ٍ اّساف وؿت ٍ وبض اؾت ) .(ITGI, 2004هغبثك ثب گعاضـ هإؾؿِ حبوویت فيآٍضي اعالعبت زض ؾبل  ،2005هكَْضتطيي
چبضچَة پكتیجبًي وٌٌسُ حبوویت فيآٍضي اعالعبت ،چبضچَة وجیت اؾت ).(Simonsson & Johnson, 2006
لَت چبضچَة وجیت ًؿجت ثِ ؾبيط اؾتبًساضزّب ثِ زلیل توطوع آى زض هسيطيت ٍ وٌتطل فيآٍضي اعالعبت ٍ زض ٍؾعت آى
لطاضزاضز ،ظيطا توبم فطآيٌسّبي فيآٍضي اعالعبت ضطٍضي ضا پَقف هيزّس .ايي چبضچَة ثِ هسيطاى ووه هيوٌس تب آى چِ ضا
وِ الظم اؾت اًدبم زٌّس ،زضن وٌٌس ،اعویٌبى يبثٌس وِ ؾطهبيِگصاضي آًْب زض فيآٍضي اعالعبت زض ضاؾتبي اضظـ وؿت ٍ وبض
حساوثط قسُ اؾت ،زچبض ضيؿهّبي غیط لبثل لجَل ًكسُاًس ،همطضات الظم ضا ثطآٍضزُ ؾبذتِاًس ٍ ّوچٌیٌي لبثلیت هویعي ًیع
ايدبز قسُ اؾت ).(ITGI, 2004
20
وجیت زض اٍاؾظ زِّ ًَز هیالزي ٍ اظ اًدوي هویعي هبلي وِ ثب هحیظّبي هىبًیعُ ثؿیبضي هَاخِ قسُ ثَزًس ،ؾطچكوِ گطفتِ
اؾت .آًْب ثِ هٌوَض ّسايت وبضقبى زض ايي هحیظّبي فيآٍضي اعالعبت ،چبضچَثي ثطاي هویعيّبي فيآٍضي اعالعبت ايدبز
وطزًس .زض ازاهِ ،تَؾعِ ايي چبضچَة ثِ يه چبضچَة گؿتطزُتط وٌتطلي ٍ هسيطيتي هٌدط قس .زض ؾبل  2000ثب اضبفِ قسى
18

. Completeness Classification
. http://www.itgi.org/
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. Financial Audit Community
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ضاّجطزّبي هسيطيتي وِ قبهل قبذم ّب ٍ هسل ثلَف ثطاي ّط فطآيٌس ثَز ،چبضچَة ثِ يه چبضچَة هسيطيتي تجسيل قس .زض
زؾبهجط ٍ ،2005يطايف چْبضم ايي چبضچَة هٌتكط قس ،وِ قبهل چٌسيي هفَْم حبوویت فيآٍضي اعالعبت ّوبًٌس ّنؾَيي
وؿت ٍ وبض ٍ اّساف فيآٍضي اعالعبت ٍ ضاثغِ آًْب ثب پكتیجبًي اظ فطآيٌسّبي فيآٍضي اعالعبتً ،مفّب ٍ هؿإلیت فطآيٌسّبي
فيآٍضي اعالعبت ٍ ضاثغِ هبثیي فطآيٌسّب ثَز .ثب اضبفِ قسى ايي ٍيػگي ثِ چبضچَة ،وجیت هيذَاّس ثِ عٌَاى چبضچَثي ثطاي
حبوویت فيآٍضي اعالعبت وِ تَؾظ عوَم پصيطفتِ قسُ اؾت هغط قَز ).(Grembergen & Haes, 2009
ّنچٌبى وِ فعبلیتّبي ؾیؿتنّبي فيآٍضي اعالعبت ثِ قىل ضٍظ افعٍى زض حبل ضقس ٍ پیچیسُ قسى ثَزًسً ،یبظ ثِ حبوویت
فيآٍضي اعالعبت ًیع زض حبل فعًٍي ثَز .تب ايٌىِ زض ؾبل  1998اًدوي وٌتطل ٍ هویعي ؾیؿتنّبي اعالعبتي ،هإؾؿِ حبوویت
فيآٍضي اعالعبت ضا ثِ عٌَاى وبًَى تفىط ٍ 21ثبظٍي تحمیمبتي ذَز زض حَظُ حبوویت فيآٍضي اعالعبت تبؾیؽ وطز .يىي اظ
هْنتطيي زؾت آٍضزّبي ايي هإؾؿِ تَؾعِ چبضچَة وجیت ٍ تجسيل وطزى آى ثِ يه چبضچَة ثطاي حبوویت فيآٍضي اعالعبت
اؾت ) .(Harris et al., 2008هطاحل تىبهل چبضچَة زض قىل قوبضُ (ً )3كبى زازُ قسُ اؾت .آذطيي ٍيطايف زض ؾبل
 ٍ 2007ثب قوبضُ  4.1هٌتكط قسُ اؾت .هؿتٌسات ايي چبضچَة ثِ قىل آظاز زض ؾبيت اًدوي وٌتطل ٍ هویعي ؾیؿتنّبي
اعالعبتي ٍ ؾبيت هإؾؿِ حبوویت فيآٍضي اعالعبت لبثل زضيبفت ّؿتٌس.

قىل قوبضُ ( :)3تبضيرچِ چبضچَة وجیت )(Grembergen & Haes, 2009

ثِ ووه ايي چبضچَة ؾبظهبىّب لبزضًس ًؿجت ثِ اضظيبثي فيآٍضي اعالعبت زض ؾبظهبى ذَز السام وطزُ ٍ ثب اؾتفبزُ اظ هسل ثلَف
فطآيٌسي هَخَز زض هسلًَ ،احي لبثل ثْجَز ضا قٌبؾبيي وطزُ ٍ اظ عطيك ظيط فطآيٌسّبي هطتجظ ثِ تعطيف اؾتطاتػي ٍ اّساف
هتٌبؾت السام وٌٌس ) .(ITGI, 2004ثب تَخِ ثِ گؿتطـ ضٍظافعٍى اؾتفبزُ اظ فيآٍضي اعالعبت زض ؾبظهبىّب ،فيآٍضي
اعالعبت ثرف خسايي ًبپصيط اظ فطآيٌسّبي انلي ٍ پكتیجبًي ّط وؿتٍوبض اؾت .زضوؿتٍوبضّبي اهطٍظي ،نبحجیي فطآيٌسّب
هؿئَل عولىطز فطآيٌسّبيكبى ّؿتٌس .ثب ٍخَز ايٌىِ فطآيٌسّب ثِ ٍؾیلِ فيآٍضي اعالعبت تَاًوٌس قسُاًس ،اهب ّوچٌبى نبحجیي
فطآيٌسّب پبؾد گَ ّؿتٌس .ثٌبثطايي نبحجیي فطآيٌس پبؾدگَيي ًْبيي ضا زضذهَل اؾتمطاض فيآٍضي اعالعبت زض هحسٍزُ
فطآيٌسّبيكبى ثِ عْسُ زاضًس .الجتِ آًْب اظ ؾطٍيؽّبي ايدبز قسُ تَؾظ هترههیيّ ،وبًٌس ٍاحسّبي ؾٌتي فيآٍضي اعالعبت
يب تبهیيوٌٌسگبى ؾطٍيؽّبي فيآٍضي اعالعبت ووه هيگیطًس .چبضچَة وجیت ثِ نبحجیي فطآيٌسّب ووه هيوٌس تب توبم
فعبلیتّبي هطتجظ ثب اؾتمطاض فيآٍضي اعالعبت ضا اضظيبثي وٌٌس ٍ زض ًتیدِ هيتَاًٌس اعویٌبى هٌغمي اظ ايي وِ فيآٍضي اعالعبت
زض هَفمیت اّساف وؿتٍوبض آًْب هكبضوت زاضز وؿت وٌٌس ) .(ITGI, 2004هغبثك ثب گعاضـ هإؾؿِ حبوویت فيآٍضي
اعالعبت زض ؾبل  ،2005هكَْضتطيي چبضچَة پكتیجبًي وٌٌسُ حبوویت فيآٍضي اعالعبت ،چبضچَة وجیت اؾت
).(Simonsson & Johnson, 2008
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توطوع انلي وجیت ثط تَؾعِ ؾیبؾتّبي ضٍقي ٍ ضٍيِّبي عبلي ثطاي اهٌیت ٍ وٌتطل فيآٍضي اعالعبت لطاض زاضز ٍ زض حمیمت
ّسف انلي آى تَؾعِ اّساف وٌتطلي اظ هٌوط ًیبظّب ٍ اّساف وؿتٍوبض اؾت .هفَْم ظيطثٌبيي چبضچَة وجیت ايي اؾت وِ
ضٍيىطز وٌتطلي زض فيآٍضي اعالعبت ثِ هٌوَض توطوع ثط اعالعبت هَضز ًیبظ ثطاي پكتیجبًي اظ اّساف ٍ ًیبظهٌسيّبي وؿتٍوبض
زًجبل قَز .ايي اعالعبت ًیع ًتیدِ هسيطيت فطآيٌسّبي فيآٍضي اعالعبت ّؿتٌس وِ ثِ ٍؾیلِ هٌبثع فيآٍضي اعالعبت پكتیجبًي
هيقًَس ).(ITGI, 2004

قىل قوبضُ ( :)4هفبّین پي ضيعي وٌٌسُ چبضچَة وجیت )(ITGI, 2004

ؾبذتبض چبضچَة قبهل هدوَعِاي اظ اّساف وٌتطلي اؾت وِ ضاٌّوبيي ثطاي تعطيف آى چِ ثبيس اًدبم قًَسّ ،ؿتٌس .ثطاي زضن
ؾبزُتط ،اّساف وٌتطلي زض لبلت  34فطآيٌس زؾتِثٌسي قسُاًس ،وِ اظ ايي فطآيٌسّب زض هؿتٌسات وجیت تحت عٌَاى اّساف وٌتطلي
ؾغح ثبال يبز هيقَز .ثِ ّویي هٌَال ،فطآيٌسّب ًیع زض لبلت چْبض حَظُ زؾتِثٌسي قسُاًس .زض اًتْبي ايي عیف ،اذیطاً چبضچَة
وجیت ،الساهبت وٌتطلي 22ضا هٌتكط وطزُ اؾت ،وِ ثؿظ زٌّسُ اّساف وٌتطلي ّؿتٌس .ايي ؾبذتبض يعٌي اظ حَظُّب تب الساهبت
وٌتطلي زض قىل ( )5لبثل هكبّسُ اؾت ).(Grembergen & Haes, 2009

قىل قوبضُ ( :)5ؾلؿلِ هطاتت چبضچَة وجیت )(Campbell, 2005

فطآيٌسّبي في آٍضي اعالعبت چبضچَة وجیت زاضاي ؾبذتبض چٌس ؾغحي ّؿتٌس .زض ثبالتطيي ؾغح چْبض حَظُ لطاضزاضًس.
حَظُّبي چبضچَة وجیت ثب چطذِ 23ویفیت زهیٌگ ٍ قَاضتعّ 24وبٌّگ ّؿتٌس .اضتجبط ايي حَظُّب ٍ چطذِ ویفیت زهیٌگ ٍ
قَاضتع زض خسٍل (ً )1كبى زازُ قسُ اؾت ).(Haj Bakry & Alfantookh, 2006
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. Control Practices
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). PDCA Cycle (Plan – Do – Check – Act:Correct
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چطذِ ویفیت زهیٌگ
حَظُ وجیت
تعساز
ٍ قَاضتع
فطآيٌسّب
ثطًبهِضيعي
ثطًبهِضيعي ٍ ؾبظهبىزّي
10
اخطا
اوتؿبة ٍ پیبزُؾبظي
7
ثبظثیٌي
تحَيل ٍ پكتیجبًي
13
انال
ًوبضت ٍ اضظيبثي
4
خسٍل قوبضُ ( :)1حَظُّبي چبضچَة وجیت ٍ چطذِ ویفیت زهیٌگ ٍ قَاضتع ()Haj Bakry & Alfantookh, 2006

زض ايي چبضچَة ،حَظُّب اظ عطيك ثیبًي وِ هسيطيت زض فعبلیتّبي ضٍظاًِاـ ثِوبض هيثطز ،قٌبؾبيي قسُاًس .ثٌبثطايي چْبض حَظُ
ولي تحت عٌَاىّبي ثطًبهِضيعي ٍ ؾبظهبىزّي ،اوتؿبة ٍ پیبزُؾبظي ،تحَيل ٍ پكتیجبًي ٍ ًوبضت ٍ اضظيبثي قٌبؾبيي قسُاًس.
تعبضيف ايي چْبض حَظُ وِ ثطاي زؾتِثٌسي ؾغح ثبال ثِ وبض هيضًٍس عجبضت اؾت اظ:
الف) ثطًبهِضيعي ٍ ؾبظهبىزّي :25ايي حَظُ اؾتطاتػيّب ٍ تبوتیهّب ضا پَقف هيزّس ٍ ثِ ضٍقي هيپطزاظز وِ فيآٍضي
اعالعبت ثتَاًس ثِ قىل ثْتطي زض زؾتيبثي ثِ اّساف وؿتٍوبض هكبضوت وٌس .عالٍُ ثط ايي ،تحمك چكناًساظ اؾتطاتػيه
ًیبظهٌس ثطًبهِ ضيعي ،اضتجبعبت ٍ هسيطيت اظ هٌوطّبي هرتلف اؾت ٍ زض ًْبيت ّوبًٌس ًیبظ يِ يه ظيط ؾبذت فٌي ذَة ،ثِ يه
ؾبظهبى هٌبؾت ًیع ًیبظهٌسين.
26
ة) اوتؿبة ٍ پیبزُ ؾبظي  :ثطاي ثِ اًدبم ضؾبًسى يه اؾتطاتػي فيآٍضي اعالعبت ،ضاُحلّبي فيآٍضي اعالعبت ثبيس
قٌبؾبيي قسُ ٍ اظ عطيك تَؾعِ يب اوتؿبة آًْب ثِ ذَثي پیبزُؾبظي قًَس ثِگًَِاي وِ ثب فطآيٌسّبي وؿتٍوبض يىپبضچِ قًَس.
ّوچٌیي ًگْساضي ٍ تغییطات ؾیؿتنّبي هَخَز تَؾظ ايي حَظُ پَقف زازُ هيقَز تب هغوئي قَين وِ چطذِ ظًسگي ثطاي
ايي ؾیؿتنّب ازاهِ هييبثس.
ج) تحَيل ٍ پكتیجبًي :27ايي حَظُ ثِ تحَيل ٍالعي ؾطٍيؽّبي زضذَاؾت قسُ ضؾیسگي هيوٌس وِ قبهل هحسٍزُاي اظ
عولیبت ؾٌتي قبهل خٌجِّبي اهٌیتي ٍ پیَؾتگي تب آهَظـ اؾت .ثِ هٌوَض تحَيل ؾطٍيؽّب ،فطآيٌسّبي پكتیجبًي ضطٍضي ًیع
ثبيس ايدبز قًَس .ايي حَظُ قبهل پطزاظـ ٍالعي زازُ ثَؾیلِ ؾیؿتنّبي وبضثطزي اؾت وِ اغلت تحت عٌَاى وٌتطلّبي ًطم
افعاضّبي وبضثطزي عجمِ ثٌسي هيقَز.
ز) ًوبضت ٍ اضظيبثي :28توبم فطآيٌسّبي فيآٍضي اعالعبت ثطاي ثطضؾي ویفیت ٍ ّوچٌیي ثطآٍضزُ ؾبذتي ًیبضهٌسيّبي وٌتطل
ثبيس ثِ نَضت هٌون ٍ زض ذالل ظهبى اضظيبثي قًَس .ايي حَظُ اقتجبُّبي هسيطيت زض فطآيٌسّبي وٌتطلي ؾبظهبى ٍ اعویٌبى
هؿتمل ايدبز قسُ ثِ ٍؾیلِ اضظيبثي زاذلي ،ذبضخي ٍ يب وؿت قسُ اظ هٌبثع زيگط ضا ًكبى هيزّس (Grembergen & Haes,
).2009
چبضچَة وجیت ثط هجٌبي  34فطآيٌس فيآٍضي اعالعبت اؾت .ايي چبضچَة ثطاي پبيف ٍ هسيطيت فعبلیتّبي فيآٍضي اعالعبت،
يه هسل فطآيٌسي هطخع ٍ يه ظثبى لبثل فْن ثطاي توبهي وبضوٌبى ؾبظهبى ضا فطاّن هيوٌس ( & Alaedini
 .)Daghayeghi, 2009فعبلیتّب ٍ ٍظبيفي 29وِ ثطاي ضؾیسى ثِ ًتبيح لبثل اًساظُگیطي الظم ّؿتٌس زض پبيیيتطيي اليِ لطاض
زاضًس .فعبلیتّب هفَْم چطذِ ظًسگي ضا ثِّوطاُ زاضًس ،زض حبليوِ ٍظبيف گؿؿتِ ّؿتٌس .ثِ زلیل هفَْم چطذِ ظًسگي فعبلیتّب،
ًیبظهٌسيّبي وٌتطلي آًْب ثب ٍظبيف هتفبٍت اؾت.
ثب تَخِ ثِ ايي وِ چبضچَة وجیت ثِ عٌَاى يىي اظ هْنتطيي چبضچَةّبي حبوویت فيآٍضي اعالعبت ثِ ٍؾیلِ ؾبظهبىّبي
ظيبزي هَضز اؾتفبزُ لطاض گطفتِ اؾت ،تدطثیبت ظيبزي زض ذهَل ثِ وبضگیطي ايي چبضچَة ثِ قىل همبلِ يب هغبلعِ هَضزي
ٍخَز زاضز وِ زض ايي لؿوت ثِ عٌَاى هطٍض پیكیٌِ تحمیك اضائِ هي گطزز .ثب ثطضؾي پػٍّفّبي هْن ايي حَظُ زض لبلت همبلِ يب
25
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28
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29
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هغبلعِي هَضزي هكرم قس وِ پػٍّفّب زض زٍ حَظُ اضظيبثي ٍ پیبزُؾبظي فطآيٌسّبي چبضچَة وجیت ٍ حبوویت فيآٍضي
اعالعبت نَضت گطفتِ اؾت .ايي پػٍّفّب ٍ حَظُ هطتجظ زض خسٍل (ً )2كبى زازُ قسُاًس .حَظُ حبوویت فيآٍضي اعالعبت ثِ
اضتجبط چبضچَة وجیت ٍ حبوویت فيآٍضي اعالعبت هيپطزاظز .زض پػٍّفّبي هطتجظ ثب ايي حَظُ ثِ ًحَُ ي اعوبل حبوویت
في آٍضي اعالعبت اظ عطيك چبضچَة وجیت ٍ ًحَُ اؾتفبزُ اظ چبضچَة وجیت ثطاي پیبزُؾبظي يب اضظيبثي حبوویت فيآٍضي
اعالعبت اقبضُ قسُ اؾت .حَظُ زيگط يعٌي اضظيبثي ٍ پیبزُؾبظي ثِ ًحَُ ي اؾتفبزُ اظ چبضچَة وجیت ثطاي اضظيبثي ٍ پیبزُؾبظي
فطآيٌسّبي چبضچَة وجیت زض ؾبظهبىّبي هرتلف هيپطزاظز.
ضزيف
1
2
3
4
5
6
7
8

عٌَاى
ثطضؾي فطآيٌسّبي چبضچَة وجیت زض ؾبظهبىّبي عطثؿتبى ؾعَزي(يه هغبلعِ تدطثي)
()Abu-Musa, 2009
اضظيبثي حبوویت فيآٍضي اعالعبت  -اٍلَيتثٌسي وجیت )(Simonsson & Johnson, 2006
اضظيبثي ثلَف حبوویت فيآٍضي اعالعبت ثط هجٌبي چبضچَة وجیت
)(Simonsson & Johnson, 2008
ًتبيح ثِ وبضگیطي هسل هطخع وجیت زض عبضضِيبثي فطآيٌسّبي هسيطيت فيآٍضي اعالعبت قطوت هلي
حفبضي ايطاى ثب ضٍيىطز ثلَف فطآيٌسي ((Alaedini & Daghayeghi, 2009
چبضچَة وجیت ٍ ثِ وبضگیطي آى :ثطضؾي ازثیبت چبضچَة وجیت )(Ridley et al., 2004
وجیت ٍ حبوویت فيآٍضي اعالعبت :قطوت ؾبى هیىطٍ ؾیؿتن ()ITGI, 2004
وجیت ٍ حبوویت فيآٍضي اعالعبت :قطوتّبضلي زاٍيسؾَى ()ITGI, 2004
اؾتفبزُ اظ چبضچَة وجیت زض ثبًه هكبضوتي وَيت-تطویِ ()ITGI, 2004
خسٍل قوبضُ ( : )2پیكیٌِ پػٍّف زض ظهیٌِ چبضچَة وجیت

حَظُ پػٍّف
اضظيبثي ٍ پیبزُؾبظي
حبوویت فيآٍضي اعالعبت
حبوویت فيآٍضي اعالعبت
اضظيبثي ٍ پیبزُؾبظي
اضظيبثي ٍ پیبزُؾبظي
حبوویت فيآٍضي اعالعبت
حبوویت فيآٍضي اعالعبت
اضظيبثي ٍ پیبزُؾبظي

ثب تَخِ ثِ ايٌىِ زض پػٍّف خبضي ،اضظيبثي ٍ اٍلَيتثٌسي قىبف فطآيٌسّبي چبضچَة وجیت نَضت ذَاّس گطفت ،ثرف ًرؿت
وِ ثِ اضظيبثي ٍضعیت فعلي فطآيٌسّب هيپطزاظز لبثل زؾتِثٌسي زض حَظُ اضظيبثي ٍ پیبزُؾبظي اؾت ،اهب خٌجِ خسيسي وِ زض ايي
پػٍّف ثِ آى پطزاذتِ ذَاّس قس ،ثطضؾي قىبف فطآيٌسّب ًؿجت ثِ ٍضعیت هغلَة ٍ ؾپؽ اٍلَيتثٌسي ايي فطآيٌسّب ثط هجٌبي
اؾتطاتػيّبي في آٍضي اعالعبت ذَاّس ثَز .زض حمیمت خٌجِ ًَآٍضي زض پػٍّف خبضي ،تَخِ ثِ چبضچَة وجیت اظ هٌوط
اؾتطاتػيّب ٍ اّساف ٍاحس فيآٍضي اعالعبت اؾت.
 -6مواد و روش ها
ايي پػٍّف اظ حیث ًَع ،وبضثطزي ٍ اظ حیث ضٍـ ،تَنیفي -پیوبيكي اؾت .خبهعِ آهبضي ايي پػٍّف ،ولیِ ذجطگبى قطوت
ؾبظُگؿتط ؾبيپب زض حَظُ فيآٍضي اعالعبت ّؿتٌس .ايي ذجطگبى قبهل ً 16فط اظ وبضقٌبؼّب ٍ ضؤؾبي ٍاحس فيآٍضي اعالعبت
قطوت ّؿتٌس وِ زض زٍضُّبي آهَظقي چبضچَة وجیت قطوت وطزُاًس ٍ ثب چبضچَة وجیت آقٌبيي وبهل زاضًسّ .ط ذجطُ عالٍُ ثط
آقٌبيي ثب چبضچَة وجیت ثبيس ثب ثطًبهِّب ٍ الساهبت اؾتطاتػيه قطوت ؾبظُگؿتط ؾبيپب زض حَظُ فيآٍضي اعالعبت ًیع آقٌب ثبقس.
چَى اظ ّوِ ذجطگبى زض حَظُ في آٍضي اعالعبت اؾتفبزُ ذَاّس قس ٍ توبم فطآيٌسّبي وجیت ثطضؾي ذَاٌّس قس ،زض ايي پػٍّف،
ًوًَِگیطي ًیع ًرَاّین زاقت ٍ اظ ؾطقوبضي يب توبم قوبضي اؾتفبزُ ذَاّس قس.
زضايي پػٍّف ،ثطاي گطزآٍضي اعالعبت زضذهَل پیكیٌِ پػٍّفّبي نَضتگطفتِ زض هَضز حبوویت فيآٍضي اعالعبت،
فطآيٌسّب ،چبضچَةّب ٍ اؾتبًساضزّبي فطآيٌسي ٍ چبضچَة وجیت اظ ضٍـ وتبثربًِاي اؾتفبزُ هيقَز .زض ثرف گطزآٍضي زازُّبي
ؾغح ثلَف فطآيٌسّبٍ ،ظى حَظُّب ٍ ٍظى فطآيٌسّبي وجیت اظ ضٍـ پطؾفًبهِاي اؾتفبزُ ذَاّس قس .اثعاض گطزآٍضي زازُّب
پطؾفًبهِّبي ثؿتِاي ّؿتٌس وِ ثِ هٌوَض تعییي ؾغح ثلَف ٍ ٍظىزّي حَظُّب ٍ فطآيٌسّب عطاحي ذَاٌّس قس .ايي
پطؾفًبهِّب زض اذتیبض ذجطگبى قطوت ؾبظُگؿتط ؾبيپب زض حَظُ فيآٍضي اعالعبت لطاضگطفتِ ٍ پؽ اظ تىویل ثِ هٌوَض تدعيِ ٍ
تحلیل خوعآٍضي ذَاّس قس.
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اظ آى خبيي وِ زض ايي پػٍّف ،اٍلَيتثٌسي قىبف فطآيٌسّب ثط هجٌبي قبذمّبي اؾتطاتػيه (اٍلَيتثٌسي گعيٌِّب ثط هجٌبي
قبذمّب) نَضت ذَاّس گطفت ،ثِ هٌوَض تدعيِ ٍ تحلیل زازُّبي گطزآٍضي قسُ اظ عطيك پطؾفًبهِّب ٍ تعییي ٍ اٍلَيتثٌسي
قىبف فطآيٌسّب اظ ضٍـّبي تهوینگیطي چٌس هعیبضُ 30اؾتفبزُ ذَاّس قس .ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـّبي تهوینگیطي چٌس هعیبضُ،
قبذمّبي اؾتطاتػيه حَظُ فيآٍضي عالعبت ٍظىزّي ٍ ؾپؽ ٍظى حَظُّب ٍ فطآيٌسّبي وجیت هكرم ذَاٌّس قس.
ثطاي پبؾدگَيي ثِ پطؾف انلي پػٍّف وِ تعییي ٍ اٍلَيتثٌسي قىبف فطآيٌسّبي وجیت زض قطوت ؾبظُگؿتط ؾبيپب اؾت،
هسل تحلیلي پػٍّف هغبثك ثب قىل ( )6تعطيف قس .گبمّبي زٍ ،چْبض ٍ پٌح زاضاي ظيطفطآيٌسّبيي ّؿتٌس وِ زض هسل ًكبى زازُ
قسُاًس .ثعس اظ ثطضؾي هٌبثع ٍ پیكیٌِ پػٍّف وِ زض ثرف لجلي ثِ آى اقبضُ قس ،زض گبم زٍم ،ؾغح ثلَف  34فطآيٌس وجیت زض
قطوت ؾبظُگؿتط ؾبيپب اًساظُگیطي ذَاّس قسً .تیدِ گبم زٍ (اضظيبثي ٍضعیت فعلي فطآيٌسّب) ؾغح ثلَف فطآيٌسّبي وجیت زض
قطوت ؾبظُگؿتط ؾبيپب اؾتّ .نظهبى ثب اًساظُگیطي ؾغح ثلَف فطآيٌسّبي وجیت زض قطوت ،هدوَعِ گبمّبي ؾِ تب پٌح ًیع
ثطاي هكرم قسى ٍظى ّط يه اظ فطآيٌسّبي وجیت ثط هجٌبي اؾتطاتػيّبي فيآٍضي اعالعبت قطوت نَضت ذَاّس گطفت.
ثطاي هكرم قسى ٍظى ّط فطآيٌس ،اثتسا زض گبم ؾَم ،قبذمّبي اؾتطاتػيه فيآٍضي اعالعبت قطوت هكرم هيقَز.
ؾپؽ ثب تَخِ ثِ ايي وِ ّط يه اظ  34فطآيٌس وجیت زض يىي اظ چْبض حَظُ ايي چبضچَة لطاض زاضًسٍ ،ظى حَظُّبي ايي چبضچَة
ثِ ضٍـ فطآيٌس تحلیل ؾلؿلِ هطاتجي هكرم هيقَز .هطاحل زؾتيبثي ثِ ٍظى حَظُّب زض گبمّبي  1-4تب ً 6-4كبى زازُ
قسُ اؾت .زض گبم پٌدن ،ثطاي هحبؾجِ ٍظى فطآيٌسّب ،اثتسا هیعاى اّویت ًؿجي ّط فطآيٌس زض ّط قبذم اؾتطاتػيه (ًمف زض
تحمك اؾتطاتػيّبي فيآٍضي اعالعبت) هكرم هيقَز .ؾپؽ ثطاي ضؾیسى ثِ ٍظى ولي فطآيٌس اظ ٍظى حَظُاي وِ فطآيٌس زض
آى لطاض زاضز ٍ ٍظى قبذمّبي اؾتطاتػيه اؾتفبزُ هيقَزً .تیدِ هدوَعِ گبمّبي ؾِ ،چْبض ٍ پٌح (ٍظىزّي ثِ فطآيٌسّب)
هٌدط ثِ تعییي ٍظى ّط يه اظ فطآيٌسّب ثط هجٌبي اؾتطاتػيّبي في آٍضي اعالعبت قطوت ذَاّس قس .زض ازاهِ ٍ عي گبمّبي
قف ٍ ّفت ،ثب اؾتفبزُ اظ اعالعبت ؾغح ثلَف ّط فطآيٌس ،اثتسا قىبف فطآيٌس ًؿجت ثِ ؾغح ثلَف ثْیٌِ ثِ زؾت هيآيس ٍ ؾپؽ
ثب اؾتفبزُ اظ ٍظى فطآيٌسّب ،قىبف فطآيٌسّب اٍلَيتثٌسي هيقًَس .زض پبيبى ثب اؾتفبزُ اظ اعالعبت اٍلَيتثٌسي قىبف فطآيٌسّب،
پیكٌْبزّبيي ثطاي ثْجَز ٍ تَؾعِ فطآيٌسّبي زاضاي ثیكتطيي قىبف اضائِ ذَاّس قس.

. MCDM: Multiple Criteria Decision Making
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قىل قوبضُ ( :)6هطاحل اًدبم پػٍّف

 -6نتایج و بحث
پػٍّف هغبثك ثب گبم ّبي اخطاي هسل تحلیلي اًدبم قس .زض ايي ثرف اثتسا ًتبيح ثِ زؾت آهسُ زض ّط ثرف تكطيح هيقَز ٍ
ؾپؽ ًتیدِگیطي ولي اضائِ ذَاّس قس.
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ثطاي اًساظُگیطي ؾغح ثلَف فطآيٌسّب ،گبمّبي  1-2تب  4-2هغبثك ثب گبمّبي اخطايي پػٍّف وِ زض قىل ًیع ًكبى زازُ قسُاًس
عي قس .ثطاي گطزآٍضي ًوط ذجطگبى زض ذهَل ؾغح ثلَف فطآيٌسّب ،پطؾفًبهِاي عطاحي قس وِ زض آى ؾغَ ثلَف فطآيٌسّب
ثط هجٌبي وبضت ثلَف اضائ ِ قسُ زض چبضچَة وجیت ثب هحسٍزُ اهتیبظي هكرم قسُ زض خسٍل( )3اًساظُگیطي قس .ثطاي هحبؾجِ
ؾغح ثلَف ّط يه اظ  34فطآيٌس وجیت زض قطوت ،هیبًگیي اهتیبظّبي ثِ زؾت آهسُ اظ پطؾفًبهِّبي تَظيع قسُ ثیي ذجطگبى
ثطاي ّط فطآيٌس هحبؾجِ قس .ثطاي ايٌىِ ٍضعیت ثلَف حَظُّبي وجیت زض قطوت هكرم قَز ،هیبًگیي اهتیبظّبي ثلَف فطآيٌسّب
ثِ تفىیه حَظُّبي وجیت هحبؾجِ قس .ؾغح ثلَف حَظُّبي وجیت زض خسٍل(ً )4كبى زازُ قسُ اؾت.
ؾغح ثلَف عٌَاى ؾغح
ثلَف
وجیت
0
1
2
3
4
5

عسم ٍخَز
اثتسايي/هَضز
ي
تىطاضپصيط
تعطيف قسُ
هسيطيت قسُ
ثْیٌِ قسُ

تَنیف

هحسٍزُ
اهتیبظ

فطآيٌس تب وٌَى ثِ وبضگطفتِ ًكسُ اؾت
فطآيٌسّب هَلتي ٍ ثسٍى ؾبظهبىزّي ّؿتٌس
فطآيٌسّب اظ يه الگَي هٌون پیطٍي هيوٌٌس
فطآيٌسّب هؿتٌس ٍ زض اضتجبط ثب ّن ّؿتٌس
فطآيٌسّب ًوبضت ٍ اًساظُگیطي هيقًَس
اظ ثْتطييّب پیطٍي هيقَز

0
1-20
21-40
41-60
61-80
81-100

خسٍل قوبضُ ( :)3ؾغَ ثلَف فطآيٌسّبي چبضچَة وجیت
ًبم حَظُ
اوتؿبة ٍ پیبزُؾبظي
تحَيل ٍ پكتیجبًي
ثطًبهِضيعي ٍ ؾبظهبىزّي
ًوبضت ٍ اضظيبثي

ؾغح ثلَف وجیت
1/81
1/75
1/58
1/35

خسٍل قوبضُ ( :)4ؾغح ثلَف حَظُّبي وجیت زض قطوت ؾبظُگؿتط ؾبيپب

ثطاي زؾت يبثي ثِ ؾغح ثلَف ولي زض قطوت ،هیبًگیي اهتیبظ ّوِ فطآيٌسّب هحبؾجِ ٍ تجسيل آى ثِ ؾغح ثلَف وجیت نَضت
گطفتً .تیدِ هحبؾجِ ًكبى هيزّس وِ ؾغح ثلَف ولي زض قطوت ؾبظُگؿتط ؾبيپب ثطاثط ثب  1/66اؾت.
زض قطوت ؾبظُگؿتط ؾبيپبّ ،ط ؾبل ًكؿتّبي اؾتطاتػيىي اًدبم هيقَز وِ ذطٍخي آًْب اؾتطاتػيّبي قطوت زض حَظُّبي
هرتلف اؾت .ثب ثطضؾي اؾتطاتػيّبي قطوت ؾبظُگؿتط ؾبيپب زض حَظُ فيآٍضي اعالعبت ٍ ًوط ذجطگبى (هغبلعِي اؾٌبز
اؾتطاتػيه قطوت) ،چْبض حَظُ اؾتطاتػيه ظيط قٌبؾبيي قس:
 تَؾعِ ظيطؾبذت فيآٍضي اعالعبت
 تَؾعِ ؾیؿتنّبي اعالعبتي
 هسيطيت زاًف
َّ ـ تدبضي
ايي حَظُّب ثِ عٌَاى هعیبضّبي اٍلَيتثٌسي فطآيٌسّبي فيآٍضي اعالعبت اًتربة قسًس.
ثِ هٌوَض زؾتيبثي ثِ ٍظى فطآيٌسّب ثطاي اؾتفبزُ زض اٍلَيتثٌسي قىبف فطآيٌسّب ،اثتسا ٍظى حَظُّبي وجیت وِ فطآيٌسّب زض آى
حَظُّب زؾتِثٌسي قسُاًس ،هكرم قس .ثطاي ٍظىزّي ثِ حَظُّبي وجیت اظ ضٍـ فطآيٌس تحلیل ؾلؿلِ هطاتجي 31گطٍّي
اؾتفبزُ قس .اثتسا ؾلؿلِ هطاتت تهوینگیطي ثطاي اؾتفبزُ زض فطآيٌس تحلیل ؾلؿلِ هطاتجي تكىیل قس .چَى ّسف زض ايي
پػٍّف ،اٍلَيتثٌسي قىبف ثط هجٌبي هیعاى اّویت فطآيٌسّب زض تحمك اؾتطاتػيّبي حَظُ فيآٍضي اعالعبت اؾت ،ثطاي
زؾتيبثي ثِ ٍظى حَظُّبي وجیت ًیع ّسف هیعاى اّویت ايي حَظُّب زض تحمك اؾتطاتػيّبي حَظُ فيآٍضي اعالعبت تعطيف

. AHP: Analytic Hierarchy Process
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قس .زض ايي حبلت ،قبذمّب ّوبى حَظُّبي اؾتطاتػيه فيآٍضي اعالعبت ّؿتٌس ٍ حَظُّبي وجیت ًیع گعيٌِ هيثبقٌس .ؾلؿلِ
هطاتت تهوینگیطي هغبثك قىل ( )7تكىیل قس.

قىل قوبضُ ( :)7ؾلؿلِ هطاتت تهوینگیطي زض ذهَل ٍظى حَظُّبي وجیت

ثعس اظ تكىیل ؾلؿلِ هطاتت تهوینگیطي زض ذهَل ٍظى حَظُّبي وجیت ،ثطاي گطزآٍضي ًوط ذجطگبى زض ذهَل همبيؿِّبي
ظٍخي هطتجظ ثب فطآيٌس تحلیل ؾلؿلِ هطاتجي ،پطؾفًبهِ الظم عطاحي ٍ ثیي ذجطگبى تَظيع قس .پطؾفًبهِّبي زضيبفتي اظ
ذجطگبى ثب اؾتفبزُ اظ ًطم افعاض اًتربة ذجطُ ،32تحلیل حؿبؾیت قس ٍ زض نَضت ًبؾبظگبض ثَزى همبيؿِّب ،اظ ذجطُ ذَاؾتِ قس تب
همبيؿِّب ضا تىطاض وٌس .هبتطيؽّبي همبيؿِ ظٍخي گطٍّي قبذمّب ٍ همبيؿِ ظٍخي گطٍّي حَظُّبي وجیت زض قبذمّب ثب
اؾتفبزُ اظ ضٍـ هیبًگیي ٌّسؾي ،تكىیل قسٍ .ظى ًْبيي حَظُّبي اؾتطاتػيه فيآٍضي اعالعبت ثِ عٌَاى قبذم ٍ حَظُّبي
وجیت زض ّط قبذم ثب اؾتفبزُ اظ فطآيٌس تحلیل ؾلؿِ هطاتت گطٍّي ٍ ًطم افعاض اًتربة ذجطُ هحبؾجِ قس وِ ًتبيح آى زض
خسٍلّبي(ً )6( ٍ )5كبى زازُ قسُ اؾت.
ٍظى وؿت قسُ
ًبم حَظُ اؾتطاتػيه (قبذم)
0/214
تَؾعِ ظيطؾبذت
0/449
تَؾعِ ؾیؿتنّب
0/111
هسيطيت زاًف
0/226
َّـ تدبضي
خسٍل قوبضُ (ٍ :)5ظى حَظُّبي اؾتطاتػيه فيآٍضي اعالعبت ( قبذمّب)
ٍظى وؿت قسُ
ًبم حَظُ چبضچَة وجیت
0/298
ثطًبهِضيعي ٍ ؾبظهبىزّي
0/253
اوتؿبة ٍ پیبزُؾبظي
0/327
تحَيل ٍ پكتیجبًي
0/122
ًوبضت ٍ اضظيبثي
خسٍل قوبضُ (ٍ :)6ظى ًْبيي حَظُّبي وجیت

ثطاي ٍظىزّي ثِ فطآيٌسّبي وجیت ،اثتسا پطؾفًبهِ الظم ثطاي گطزآٍضي ًوط ذجطگبى زض ذهَل اّویت فطآيٌسّب زض تحمك
اؾتطاتػيّب ّط حَظُ اؾتطاتػيه عطاحي قس ،وِ اّویت ًؿجي ّط فطآيٌس زض تحمك اؾتطاتػيّبي ّط حَظُ اؾتطاتػيه ثِ عٌَاى
قبذم هغبثك ثب يه عیف هیعاى اّویت وِ زض خسٍل(ً )7كبى زازُ قسُ اؾت هكرم هيقَز .پطؾفًبهِّبي تىویل قسُ
تَؾظ ذجطگبى خوع آٍضي ٍ پؽ اظ ثطضؾي نحت تىویل آًْب تَؾظ ذجطگبى ،فطاٍاًي ّط ؾغح اّویت ثِ تفىیه فطآيٌس ٍ
. Expert Choice
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قبذم هحبؾجِ قس .فطاٍاًي ّط هتغیط ویفي اّویت زض ٍظى ووي آى ضطة قس ٍ هدوَع ايي حبنلضطةّب ًكبى زٌّسُ
اّویت ولي اؾت .اّویت ًؿجي ًیع ثطاثط ثب تمؿین اّویت ولي ثط تعساز ول اؾت.
ذیلي ون ون هتَؾظ ظيبز ذیلي ظيبز
9
7
5
3
1
ٍظى ووي
خسٍل قوبضُ ( :)7عیف اّویت ًؿجي فطآيٌسّب

زض اًتْبي ايي هطحلِ اظ ٍظىزّي فطآيٌسّب ،ثِ هٌوَض تعییي ٍظى ولي ّط فطآيٌس ٍ تأثیط زازى ٍظى حَظُّبي اؾتطاتػيه ثِ عٌَاى
قبذم ٍ ٍظى حَظُّبي وجیت زض همبزيط اّویت ًؿجي ،خسٍل( )9تكىیل قس .زض ايي خسٍل اّویت ًؿجي فطآيٌسّب زض حَظُّبي
اؾتطاتػيه ثِ تفىیه ّط فطآيٌس لطاض گطفت .چَى ّط فطآيٌس هتعلك ثِ يه حَظُ چبضچَة اؾت ٍ ٍظى ايي حَظُّب ًیع لجالً
هحبؾجِ قسُ ثَز ،ايي ٍظىّب ًیع زض همبثل فطآيٌس هطثَعِ لطاض زازُ قس .ثطاي ٍظىزاض قسى اّویت ًؿجي فطآيٌس ،هدوَع
حبنلضطة ٍظىّبي حَظُّبي وجیت ٍ قبذمّبي اؾتطاتیه زض اّویت ًؿجي هحبؾجِ قس .ثِ هٌوَض اؾتفبزُ اظ ايي اّویت
ًؿجي زض اٍلَيت ثٌسي قىبف فطآيٌسّب ثِ عٌَاى ٍظى ّط فطآيٌس ،ايي اّویت ًؿجي ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ تمؿین ّط اّویت ًؿجي ثط
هدوَع ولً ،طهبل قس.
ثطاي هحبؾجِ قىبف فطآيٌسّب ،فبنلِ اهتیبظ ثلَف ّط فطآيٌس ًؿجت ثِ ؾغح ثلَف ثْیٌِ ثب اهتیبظ نس هحبؾجِ قس .ثطاي اٍلَيتثٌسي
قىبف فطآيٌسّب ،قىبف ّط فطآيٌس زض اّویت ًؿجي ثِ عٌَاى ٍظى فطآيٌس ضطة قس ،تب قىبف فطآيٌسّب ٍظىزاض قَز .ثب هطتت
وطزى فطآيٌسّب ثط حؿت قىبف ٍظىزاض قسُ ،اٍلَيت آًْب ثط حؿت قىبف ثِ زؾت هيآيس .زض ايي حبلت هوىي اؾت زض فطآيٌسي
زاضاي قىبف ثباليي ثبقین ،اهب ثب تَخِ ثِ پبيیي ثَزى اّویت فطآيٌس زض تحمك اؾتطاتػيّب ،قىبف فطآيٌس زض اٍلَيت پبيیيتطي
لطاض گطفتِ ثبقس.
ًتبيح پػٍّف ًكبى هيزّس وِ قطوت ؾبظُگؿتط ؾبيپب زض حَظُّبي اوتؿبة ٍ پیبزُؾبظي ٍ ؾپؽ تحَيل ٍ پكتیجبًي ًؿجت ثِ
زٍ حَظُ زيگط لَيتط اؾت ،ثِ ايي هعٌي وِ زض قٌبؾبيي ضاُ وبضّبي هىبًیعُ ٍ ؾپؽ پیبزُؾبظي ٍ پكتیجبًي اظ آًْب ًؿجت ثِ زٍ
حَظُ زيگط ثْتط عول هيوٌس .ثِ زلیل ًَع فعبلیت ٍاحس فيآٍضي اعالعبت قطوت ؾبظُگؿتط ايي ًتیدِ عجیعي اؾت ،ظيطا اٍلَيت
زض ايي ٍاحس پكتیجبًي اظ ؾیؿتنّبي هَخَز ٍ تؿطيع زض قٌبؾبيي ضاُ حلّب ٍ پبؾدگَيي ثِ ًیبظ وؿت ٍ وبض زض ايي ذهَل
اؾت ٍ ايي ٍاحس ثب يه ثرف تَلیس ًطم افعاض ثِ قىل ترههي تفبٍت زاضز .ؾغح ثلَف ولي ًیع ثطاثط ثب  1/66اؾت وِ ًكبى
هيزّس ،قطوت ؾبظُ گؿتط زاضاي ؾغح ثلَف ثبالتط اظ يه اؾت ،اهب ٌَّظ ثِ ؾغح زٍ ًطؾیسُ اؾت .ثطاي ضؾیسى ثِ ؾغح ثلَف
ثبالتط الظم اؾت وِ زض ذهَل قٌبذت فطآيٌسّب ٍ لعٍم ٍخَز ضٍيِّب ٍ اؾتبًساضزّبي يىؿبًي وِ زض ذهَل آًْب تعبهل ٍ
آهَظـّبي الظم نَضت گطفتِ اؾت الساهبتي نَضت گیطز.
ثب اؾتفبزُ اظ اعالعبت قىبف فطآيٌسّب ٍ ٍظى فطآيٌسّب ،اٍلَيتثٌسي قىبف زض حَظُّب نَضت گطفت وِ زض خسٍل (ً )10كبى
زازُ قسُ اؾتً .تیدِ اًتربة فطآيٌس زاضاي ثیكتطيي قىبف اظ ّط حَظُ ًیع زض خسٍل (ً )8كبى زازُ قسُ اؾت.
فطآيٌس ثب ثیكتطيي قىبف
حَظُ چبضچَة وجیت
ثطًبهِضيعي ٍ ؾبظهبىزّي هسيطيت ویفیت
تَاًوٌسؾبظي عولیبت ٍ وبضثطز
اوتؿبة ٍ پیبزُؾبظي
هسيطيت هكىالت
تحَيل ٍ پكتیجبًي
تأهیي حبوویت فيآٍضي اعالعبت
ًوبضت ٍ اضظيبثي
خسٍل قوبضُ ( :)8فطآيٌس ثب ثیكتطيي قىبف زض حَظُّبي وجیت

ثِ هٌوَض ايدبز تَاظى زض پیبزُؾبظي فطآيٌسّبي فيآٍضي اعالعبت چبضچَة وجیت ٍ تَخِ ّنظهبى ثِ ّط چْبض حَظُ ايي چبضچَة
پیكٌْبز هي قَز وِ فطآيٌسّبي زاضاي ثیكتطيي قىبف اظ ّط حَظُ اًتربة قًَس تب زض ذهَل وبّف قىبف آًْب ًؿجت ثِ ؾغح
ثلَف ثْیٌِ الساهبت الظم نَضت گیطز .ثطاي وبّف قىبف ايي فطآيٌسّب ثط هجٌبي ضٌّوَزّبي هسيطيتي هإؾؿِ حبوویت فيآٍضي
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اعالعبت پیكٌْبزّبيي ثِ هسيطيت قطوت ؾبظُگؿتط ؾبيپب اضائِ قس وِ هسيطيت ايي قطوت هيتَاًس زض ذهَل ايي پیكٌْبزات
ًؿجت ثِ تعطيف پطٍغُّبي ثْجَز ٍ تَؾعِ زض ٍاحس فيآٍضي اعالعبت ذَز السام وٌس.
 -1ايدبز يه ؾیؿتن هسيطيت ویفیت :يه ؾیؿتن هسيطيت ویفیت ثب توطوع ثط هكتطي ايدبز قَز وِ زض آى ؾیبؾتّب ،هعیبضّب
ٍ قیَُّبي الظم ثطاي هسيطيت ویفیت تعطيف قسُاًس ٍ زض عطاحي ٍ پیبزُؾبظي آى ًیع اؾتبًساضزّبي اوتؿبة ٍ تَؾعِ
ؾیؿتن ّبي اعالعبتي اعوبل قسُ اؾت .ثِ هٌوَض اضتمبي ؾیؿتن هسيطيت ویفیت ،ثطًبهِ هساٍم ًوبضت ثط ؾیؿتن ٍ ثْجَز
هؿتوط آى عطاحي قَز.
 -2تْیِ عطحي ثطاي تَاًوٌسؾبظي عولیبتي قسى ؾیؿتنّبي اعالعبتي :ثِ هٌوَض عولیبتي وطزى ضاّىبضّب ٍ ؾیؿتنّبي
هىبًیعُ ،عطحي تْیِ قَز تب اًتمبل زاًف ٍ هْبضت الظم ثطاي وبض ثب ؾیؿتن ٍ عولیبتي قسى آى ثِ هسيطيت ،وبضثطاى ٍ
وبضوٌبى ثرف پكتیجبًي هٌتمل قَز.
 -3عطاحي ٍ پیبزُؾبظي ؾیؿتن ٍ فطآيٌس هسيطيت هكىالت :ؾیؿتن ٍ فطآيٌسّبي الظم ثطاي گعاضـزّي ٍ عجمِثٌسي
هكىالت عطاحي قًَس وِ زض آى هكىالت حل ٍ ضيكِيبثي هيقًَس.
 -4ايدبز چبضچَثي ثطاي تأهیي حبوویت فيآٍضي اعالعبت :چبضچَثي ثطاي اعوبل حبوویت فيآٍضي اعالعبت ايدبز قَز وِ زض
آى ثب ايدبز وٌتطلّبي الظم ضوي اعوبل ّنؾَيي اؾتطاتػيه فيآٍضي اعالعبت ٍ وؿت ٍ وبض ،اؾتفبزُ ثْیٌِ اظ هٌبثع
نَضت گیطز ٍ ضيؿهّبي هطتجظ ثب فيآٍضي اعالعبت ًیع هسيطيت قَز.
 -5تعطيف قبذمّبيي ثطاي ًوبضت ثط عولىطز الساهبت پیكٌْبزي :قبذمّبيي ثطاي ًوبضت ثط فعبلیتّبي شوط قسُ زض
فطآيٌسّب تعطيف قَز.
ذالنِ اي اظ پیكٌْبزّب ٍ الساهبت ضطٍضي هطتجظ ثب ّط وسام زض خسٍل قوبضُ (ً )11كبى زازُ قسُ اؾت.
عٌَاى پیكٌْبز
ايدبز ؾیؿتن هسيطيت ویفیت

الساهبت ضطٍضي
 پیبزُؾبظي ؾیؿتن هسيطيت ویفیت
 قٌبؾبيي اؾتبًساضزّبي فيآٍضي اعالعبت
 اًساظُگیطيً ،وبضت ٍ ثبظثیٌي ویفیت

تْیِ عطحي ثطاي تَاًوٌسؾبظي

 ثطًبهِضيعي ثطاي ضاُوبضّبي عولیبتي
 اًتمبل زاًف الظم ثطاي عولیبتي قسى ؾیؿتن

پیبزُؾبظي ؾیؿتن هسيطيت هكىالت

 قٌبؾبيي ٍ عجمِثٌسي هكىالت
 حل ،ضزيبثي ٍ ذبتوِ هكىل

ايدبز چبضچَة حبوویت فيآٍضي اعالعبت







ايدبز يه چبضچَة حبوویت فيآٍضي اعالعبت
تَخِ ثِ ّنؾَيي فيآٍضي اعالعبت ٍ وؿت ٍ وبض
اعویٌبى اظ اضائِ اضظـ زض ثطًبهِّبي ؾطهبيِگصاضي
هسيطيت ضيؿهّبي فيآٍضي اعالعبت
هسيطيت عولىطز فيآٍضي اعالعبت

تعطيف قبذمّبي ًوبضتي
 تعطيفّ ،سفگصاضي ٍ اًساظُگیطي قبذمّب
خسٍل قوبضُ ( :)11پیكٌْبزّبيي ثطاي وبّف قىبف فطآيٌسّب

ثب تَخِ ثِ هحسٍزيتّبيي وِ زض اخطاي پػٍّف ٍخَز زاقت ،پیكٌْبزاتي ثطاي پػٍّفّبي آتي ثِ قط شيل اضائِ هيقَز:
الف) ثب تَخِ ثِ لعٍم ّنؾَيي وؿت ٍ وبض ٍ فيآٍضي اعالعبت پیكٌْبز هيقَز ثعس اظ اخطاي زٍضُّبي آهَظقي هفبّین وجیت ثِ
هسيطاى اضقس ،اظ ًوط آًْب ًیع زض اخطاي پػٍّف اؾتفبزُ قَز.
ة) ثب تَخِ ثِ ترههي ثَزى حَظُّب ٍ فطآيٌسّبي وجیت پیكٌْبز هيقَز وِ فطآيٌسّب ثِ حَظُّبي ترههي تمؿین قًَس ٍ زض
ّط حَظُ اظ ذجطگبى هطتجظ ثب ّوبى حَظُ ثِ قىل ترههي اؾتفبزُ قَز.
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ج) ثِ علت فبظي ٍ هجْن ثَزى تهوینگیطي زض ذهَل ٍظىزّي ثِ قبذمّبي اؾتطاتػيه ٍ حَظُّبي وجیت پیكٌْبز هيقَز
اظ ضٍـ فطآيٌس تحلیل ؾلؿلِ هطاتجي فبظي اؾتفبزُ قَز.
اّویت ًؿجي فطآيٌس زض حَظُّبي اؾتطاتػيه
0/214

ثطًبهِضيعي ٍ ؾبظهبىزّي

قوبضُ حَظُ
فطآيٌس وجیت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
اوتؿبة ٍ پیبزُؾبظي

تحَيل ٍ پكتیجبًي
ًوبضت ٍ اضظيبثي

ًبم فطآيٌس
تعطيف ؾٌس ضاّجطزي فيآٍضي اعالعبت
تعطيف هعوبضي اعالعبت
تعییي هؿیط فٌي ٍ حطفِ اي
تعطيف ؾبظهبى ،ضٍاثظ ٍ فطآيٌسّبي فيآٍضي اعالعبت
هسيطيت ؾطهبيِگصاضي زض فيآٍضي اعالعبت
ثطلطاضي اضتجبط ثب اّساف ٍ هؿیط هسيطيت
هسيطيت هٌبثع اًؿبًي فيآٍضي اعالعبت
هسيطيت ویفیت
اضظيبثي ٍ هسيطيت ضيؿهّبي فيآٍضي اعالعبت
هسيطيت پطٍغُّب
قٌبؾبيي ضاُ وبضّبي هىبًیعُ
وؿت ٍ ًگْساضي ًطم افعاضّبي وبضثطزي
وؿت ٍ ًگْساضي ظيطؾبذت فيآٍضي
تَاًوٌسؾبظي عولیبت ٍ وبضثطز
تساضن هٌبثع فيآٍضي اعالعبت
هسيطيت تغییطات
ًهت ٍ هعتجطؾبظي ضاُ وبضّب ٍ تغییطات
تعطيف ٍ هسيطيت ؾغَ ذسهبت
هسيطيت ذسهبت پیوبًىبضي
هسيطيت وبضآيي ٍ ظطفیت
تضویي ذسهت پیَؾتِ
تضویي اهٌیت ؾیؿتنّب
قٌبؾبيي ٍ ترهیم ّعيٌِّب
آهَظـ ٍ پطٍضـ وبضثطاى
هسيطيت ٍلبيع ٍ هیع ذسهبت
هسيطيت پیىطثٌسي
هسيطيت هكىالت
هسيطيت زازُ
هسيطيت هحیظ فیعيىي
هسيطيت عولیبت
ًوبضت ٍ اضظيبثي عولىطز فيآٍضي اعالعبت
ًوبضت ٍ اضظيبثي وٌتطل زاذلي
تضویي تغبثك ثب ًیبظهٌسيّبي ذبضخي
تبهیي حبوویت فيآٍضي اعالعبت

ٍظى حَظُ تَؾعِ
ظيطؾبذت
وجیت
0/822
0/511
0/711
0/556
0/822
0/298
0/467
0/467
0/711
0/756
0/623
0/734
0/444
0/933
0/253
0/667
0/800
0/689
0/667
0/734
0/800
0/867
0/756
0/889
0/845
0/327
0/489
0/645
0/889
0/711
0/489
0/867
0/623
0/667
0/556
0/122
0/467
0/778

0/449

0/111

0/226

تَؾعِ
ؾیؿتنّب
0/822
0/800
0/778
0/711
0/711
0/689
0/822
0/845
0/711
0/645
0/889
0/800
0/445
0/845
0/800
0/845
0/778
0/800
0/622
0/711
0/845
0/845
0/734
0/867
0/867
0/578
0/867
0/822
0/511
0/667
0/734
0/778
0/845
0/889

هسيطيت
زاًف
0/600
0/445
0/489
0/356
0/378
0/400
0/556
0/600
0/467
0/622
0/467
0/445
0/334
0/511
0/400
0/511
0/467
0/378
0/267
0/289
0/489
0/533
0/400
0/734
0/467
0/222
0/556
0/533
0/200
0/467
0/511
0/489
0/511
0/622

َّـ
تدبضي
0/756
0/867
0/600
0/445
0/711
0/600
0/534
0/667
0/511
0/667
0/600
0/622
0/489
0/578
0/600
0/556
0/489
0/444
0/511
0/445
0/711
0/600
0/533
0/622
0/467
0/356
0/444
0/733
0/222
0/534
0/467
0/422
0/600
0/756

خسٍل قوبضُ ( :)9اّویت ًؿجي فطآيٌسّبي وجیت زض حَظُّبي اؾتطاتػيه

اّویت ٍظى
زاض
0/2332
0/2127
0/206
0/1723
0/208
0/1756
0/1941
0/2231
0/1932
0/1915
0/1881
0/163
0/1383
0/1794
0/1797
0/1793
0/1655
0/2153
0/1947
0/2083
0/2472
0/2498
0/2207
0/2341
0/2238
0/1813
0/23
0/2285
0/1593
0/1978
0/0774
0/0754
0/0819
0/0983

اّویت
ًطهبل قسُ
0/0369
0/0336
0/0326
0/0272
0/0329
0/0278
0/0307
0/0353
0/0305
0/0303
0/0297
0/0258
0/0219
0/0284
0/0284
0/0283
0/0262
0/034
0/0308
0/0329
0/0391
0/0395
0/0349
0/037
0/0354
0/0287
0/0364
0/0361
0/0252
0/0313
0/0122
0/0119
0/0129
0/0155
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حَظُ
وجیت

ثطًبهِضيعي ٍ ؾبظهبىزّي
اوتؿبة ٍ پیبزُؾبظي
تحَيل ٍ پكتیجبًي
ًوبضت ٍ اضظيبثي

قوبضُ
فطآيٌس
8
9
5
7
1
10
2
3
6
4
14
16
15
17
11
12
13
27
21
18
23
24
22
25
20
28
19
26
30
29
34
32
33
31

ًبم فطآيٌس
هسيطيت ویفیت
اضظيبثي ٍ هسيطيت ضيؿهّبي فيآٍضي اعالعبت
هسيطيت ؾطهبيِگصاضي زض فيآٍضي اعالعبت
هسيطيت هٌبثع اًؿبًي فيآٍضي اعالعبت
تعطيف ؾٌس ضاّجطزي فيآٍضي اعالعبت
هسيطيت پطٍغُّب
تعطيف هعوبضي اعالعبت
تعییي هؿیط فٌي ٍ حطفِ اي
ثطلطاضي اضتجبط ثب اّساف ٍ هؿیط هسيطيت
تعطيف ؾبظهبى ،ضٍاثظ ٍ فطآيٌسّبي فيآٍضي اعالعبت
تَاًوٌسؾبظي عولیبت ٍ وبضثطز
هسيطيت تغییطات
تساضن هٌبثع فيآٍضي اعالعبت
ًهت ٍ هعتجطؾبظي ضاُ وبضّب ٍ تغییطات
قٌبؾبيي ضاُ وبضّبي هىبًیعُ
وؿت ٍ ًگْساضي ًطم افعاضّبي وبضثطزي
وؿت ٍ ًگْساضي ظيطؾبذت فيآٍضي
هسيطيت هكىالت
تضویي ذسهت پیَؾتِ
تعطيف ٍ هسيطيت ؾغَ ذسهبت
قٌبؾبيي ٍ ترهیم ّعيٌِّب
آهَظـ ٍ پطٍضـ وبضثطاى
تضویي اهٌیت ؾیؿتنّب
هسيطيت ٍلبيع ٍ هیع ذسهبت
هسيطيت وبضآيي ٍ ظطفیت
هسيطيت زازُ
هسيطيت ذسهبت پیوبًىبضي
هسيطيت پیىطثٌسي
هسيطيت عولیبت
هسيطيت هحیظ فیعيىي
تبهیي حبوویت فيآٍضي اعالعبت
ًوبضت ٍ اضظيبثي وٌتطل زاذلي
تضویي تغبثك ثب ًیبظهٌسيّبي ذبضخي

قىبف
فطآيٌس
80/31
83/12
68/75
72/81
58/75
71/25
62/81
64/31
66/56
55
68/44
67/5
65/62
68/44
57/5
56/88
62/81
75/62
69/69
76/88
73/75
62/19
56/88
61/88
65/62
56/25
63/44
65/62
59/69
57/81
66/88
78/75
71/56

ًوبضت ٍ اضظيبثي عولىطز فيآٍضي اعالعبت 74/69

اّویت ًطهبل قىبف اٍلَيت ولي اٍلَيت قىبف زض
حَظُ
قىبف
ٍظى زاض
قسُ
1
1
2/83
0/0353
2
6
2/54
0/0305
3
8
2/26
0/0329
4
10
2/23
0/0307
5
12
2/17
0/0369
6
14
2/16
0/0303
7
15
2/11
0/0336
8
16
2/09
0/0326
9
24
1/85
0/0278
10
27
1/50
0/0272
1
19
1/94
0/0284
2
20
1/91
0/0283
3
23
1/86
0/0284
4
25
1/79
0/0262
5
26
1/71
0/0297
6
28
1/47
0/0258
7
30
1/37
0/0219
1
2
2/75
0/0364
2
3
2/72
0/0391
3
4
2/62
0/0340
4
5
2/57
0/0349
5
7
2/30
0/0370
6
9
2/25
0/0395
7
11
2/19
0/0354
8
13
2/16
0/0329
9
17
2/03
0/0361
10
18
1/95
0/0308
11
21
1/88
0/0287
12
22
1/87
0/0313
13
29
1/46
0/0252
1
31
1/04
0/0155
2
32
0/94
0/0119
3
33
0/93
0/0129
0/0122

0/91

34

4
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