ارائه الگويي جهت شناسايي و مديريت بر ريسكهاي
پروژههاي تحقيقاتي در حوزه زنجيره تأمين
تاريد زريافت1390/1/30 :
تاريد پذيزػ1390/2/15 :

چكيده
ساامانم هاامهمااره د تاا

باايه بهبااردسااه بااماه هفاايه

ساارد 

دستيمبيبهني ت قمبتينسبتبه قبامنايبمشادذبايه دساتيمبيباهه ا ههاذه،
ترجااهبااهكاام ه ي هثيبخشاايانجياايتاايني هاههميتاايفاايه ه د هاايساامانم 
بيخاار ده هساات تسااتي  ترجااهبااهههااذه،ناا كر نيماندااذف اام شااذ 
بخ هم تحقيقامتيد ه ا سامانم هام هبيجساتهناينمم اذ د نقمااه م اي
نر اارتممنختی اايهاجمیااهفي دااذنااذ ي ت سااو 

هاام شدمساام ي

سوهام  اوناذ ها ساوهام انجياي تايني هاوتي نيواي د هنتهام او
هاگاارباايه  سااوهاام وااي هاام تحقيقاامتيد  اارا انجيااي تاايني ه ه ااه
نيتيدد ههذهفيكاهد ه ا نلمااخنختدايدنبام نايشارد  شادم يناذ يه  
كم شدمسم واي هامبايه د ک ارا نخامايهم  ساوهام يهساتكاهد 


نحيطهام تحقيقامتي
نمم اام ناايسااماد 

ناي دهاذ همنداي فيه هناي نهام هباهاار نختداي
و ا ه نقماااههان،اايهااذ ،كاام بيد  هان،اايناار 

دهدهم كمّي ترصي ي هانر همبستگيهست 
واژگان كليدي:

ريسك /زنجيره تأمين /سازمانهای تحقيقاتی /مديريت پروژه
مقدمه

تطوامههٍضيههع پههطيغٌَهها تحقيقههات تهٍ زليه قههىاذ

واكهها

اظ مطاحه اجههطا

ذطيجهه َهها قاتهه زؾههسطؼ مىههات اوؿههاو مههًضز ويههاظ مههسيطي
عههس قُعيهه

اضظيههات ي كىسههط آن تاعهه

زض مًيههًعا

مرسلهه

حههيه اجههطا
پههطيغٌَهها

تحقيقههات مه گههطزز .ايههه مًيههً زض پههطيغٌَهها تحقيقههات ظوجيههطٌ تههیميه ذيله
چك ه گيههط تههًزٌ ي زض آن تًجههٍ تههٍ قىاؾههاي عًام ه تُسيههسآميع ي طن ه َهها
اؾه َ .هط پهطيغٌ تحقيقهات زض چطذهٍ

پيف آمسٌ زض پطيغٌَها تؿهياض حهازع اَميه
عمط ذًز تها مرهاَطا

ي ضيؿه َها مسفهايت ضيتهطي اؾه  .قىاؾهاي ي تجعيهٍ

ي تحلي ه ايههه مرههاَطا

ي تطوامههٍضيههع ي اترههاش ضاَثطزَهها مىاؾههة زض جُهه

پاؾرگًي تٍ آوُها اظ يظهاي
قههىاذ

نههحي

مهسيطي

ضيؿه

زض پهطيغٌ تهٍقهماض مه آيهس .عهس

ي مىاؾههة ايههه وههً ضيؿ ه َهها ي وثههًز َههط َهها مىاؾههة زض

تطذًضز تا آوُا م تًاوهس پهطيغٌ تحقيقهات ضا اظ زؾهسيات تهٍ اَهسا

ي ذًاؾهسٍَها

كاض طمايان ي ش وفعان زيض ومايس.
اظ جملٍ زغسغهٍ َها مهسيطان ذهًنها مهسيطان تحقيه ي تًؾهعٍ قىاؾهاي ي
مسيطي

زقيه ي ؾهًزمىساوٍ مرهاَطا

ي ضيؿه َها تحقيقها

مه تاقهس .مؿهلما

تُطٌگيط اظ َط وهً زاوكه كهٍ تسًاوهس مهسيطان ضا زض ايهه امهط يهاض ومايهس حهازع
اَمي ه

تههًزٌ ي پههطزاذسه تههٍ آن وياظمىههس وگههاٌ زقي ه ي عالماوههٍ م ه تاقههس .تىههاتطايه


اجطا مهسيطي
تههها ضعايهه

ضيؿه

پهطيغٌَها تحقيه ي تًؾهعٍ تها وگهاٌ مهسيطي

انهههً ي مثهههاو تحقيقههها

ضيؿه

ي

ميؿهههط تهههًزٌ ي اؾهههسفازٌ اظ اتعاضَههها ي

تکىي َا آوُا تؿياض ضاَگكا ذًاَس تًز.
مزور ادبيات پضوهص
1ـ مدیریت ریسک

مؤؾؿههٍ  PMIعىههًان قههسٌ «مههسيطي

زض تعطيفه كههٍ اظ َههط
وظهها مىههس قىاؾههاي

تجعيههٍ ي تحلي ه ي پاؾههد تههٍ ضيؿ ه َهها پههطيغٌ تههٍ مىظههًض

حههساك ط كههطزن وسههاي ي يقههاي م ثهه
پيامههسَا مىفهه تطاَههسا
مسيطي

ضيؿ

ي حههساق كههطزن احسمهها يقههً يهها اثههط

پههطيغٌ اؾهه  ».تهها تًجههٍ تههٍ تعههاضي

زاليل كٍ ك

ضيؿ

تٍ مسيطي

 كؿة ي كاض ذًب ي اجطا زضؾ
 كم

ضيؿه  :طآيىههس

يظاي

اضازههٍ قههسٌ زض

وياظمىسي عثاضتىس اظ:
مسيطي

پطيغٌ

تٍ تطوامٍضيع ضيؿ

 كاَف ضذسازَا پط َعيىٍ ي پيف تيى وكسٌ (غيطمسطقثٍ)
 ترهيم كاضاتط ي مؤثطتط مىات
 كؿة وساي تُسط اظ پطيغٌَا ي تطوامٍَا
 كم

تٍ تعطي

ياي ي آقکاضا وياظمىس َا تيمٍ

 تطغية ا طاز تطا قطك
َ مسطاظ كطزن طن

زض عالي َا ؾاظمان تٍ مىظًض كاَف ضيؿ

ي ضيؿ

ايه مؿهللٍ زض ومهًزاض ( )1اضازهٍ قهسٌ ي َمهانگًوهٍ كهٍ اظ ومهًزاض پيساؾه
جلً ض سه پطيغٌ ي ازامٍ ضيوس حيا

آن عًام ظيط زچاض تغييط م قًوس:

سطح
دانص کامل

تها

دانص
تاال

ریسک

زمان تأخیر

دانص معمولی از پروشه

سودها در
مقابل

دانص عمومی پرزوصه

ضيوس تغييط ايهه زاوهف تها ضيوهس تغييهط چطذهٍ عمهط وؿهث

مؿههسقي زاضز ي زض اياي ه پههطيغٌ زض ؾههُ پههاييى قههطاض زاضز يل ه ؾههطع
آن وؿث

ا ههعايف

تٍ چطذٍ عمط تيكسط اؾ .

دهناا  مصاا هانااذ ي ت سااو ه ا  تهها تًجههٍ تههٍ ومههًزاض ههً
نًض

آوهاليع ضيؿه

زض

اضظـ زض اتسهسا قهک گيهط پهطيغٌ ؾهُ زاوهف حانه

اظ ايه كاضَا اظ ؾُ زاوف عمًم تهاالتط ذًاَهس تهًز كهٍ ايهه امهط تيهاوگط اَميه
اوجهها چىههيه آواليعَههاي زض اتسههسا قههک گيههط َههط پههطيغٌ اؾ ه  .تهها جلههً ض ههسه
پههطيغٌ ي حطكهه

تههط ضي چطذههٍ عمههط آن َههط چههٍ تههٍ اوسُهها پههطيغٌ وعزيهه

م قًي زاوهف عمهًم پهطيغٌ تهاالتط ض سهٍ ي تهٍ ايهه ومهًزاض وعزيکسهط مه قهًز.
اذسال

ايه زي ومًزاض َمان ؾهُ ضيؿه پهصيط پهطيغٌ اؾه

تط ضي چطذٍ عمط ك م قًز.



كهٍ تها جلهً ض هسه

اضررا ه کررزد ارسش  /کرراهص عمررل

ضرران

زض اتسههسا پههطيغٌ ايههه مىحىهه زض

ؾُ تاالي قهطاض زاضز ي تها تًجهٍ تهٍ ازامهٍ پهطيغٌ ي كامه قهسن مطاحه مرسله
آن ايه قاوؽ كاَف م ياتس.
ریسر:

تهها تًجههٍ تهٍ مههًاضز كههٍ اقههاضٌ قهس احسمهها مًاجُههٍ تهها ضيؿه

زض

اتسههسا پههطيغٌ تؿههياض اوههس اؾه

ي ايههه امههط تهها تًجههٍ تههٍ كمثههًز زاوههف عمههًم

پطيغٌ زض مطحلهٍ آغهاظيه ي قاتليه

تغييهط تهاال زضايهه مطاحه كهامال يايه اؾه .

َههط چههٍ تههط ضي چطذههٍ عمههط جلههًتط تههطيي پههطيغٌ اوؿههجا تيكههسط م ه ياتههس
محسيزي َا تغييط زض پطيغٌ تيكهسط مه قهًز ي تهٍ َمهيه زليه
تا ضيؿ

احسمها مًاجُهٍ

زض پهطيغٌ ا هعايف مه ياتهس .ايهه ومهًزاض تها ومهًزاض َعيىهٍ َها تغييهط زض

پههطيغٌ اضتثههاٌ تىگههاتىگ زاضزَ .مههانگًوههٍ كههٍ َعيىههٍ تغييههط زض اتسههسا پههطيغٌ تههٍ
زلي قک وگط سه پايٍ َها ايليهٍ پهطيغٌ پهاييه اؾه

احسمها مًاجُهٍ تها ضيؿه

ويع زض ؾُ پاييى مه تاقهس .تها قهک گيهط پهطيغٌ ي مرهًنها زض مطاحه ميهاو
آن احسمههها مًاجُهههٍ تههها ضيؿهه

ي َعيىهههٍ مًاجُهههٍ تههها آن ا هههعايف ي ؾهههُ

ضيؿ پصيط كاَف قات مالحظٍا م ياتس.
2ـ مدل مدیریت ریسک تحقیقات

مس َها ضيؿه

زض ًانه ظمهاو مرسله

اضازٍ قسٌاوس .ايه مس َها تهطا َهس

اظ ؾهً ؾهاظمان َها شيههال

يکؿهاو (پهطزاذسه تهٍ ضيؿه َها پهطيغٌ)

َطاح قهسٌاوهس .امها تايهس تًجهٍ زاقه

كهٍ تفهاي َها قاته تهًجُ تهيه آوُها

يجًز زاضز تطذ اظ ايه مس َها تهٍ تفههي تهٍ ضيؿه َها پهطيغٌ مه پطزاظوهس ي
تا اظَا ذهًز جعزه تهطيه مؿهاز ضا مهًضز تًجهٍ قهطاض مه زَىهس ايهه زض حهال
اؾ
كمسههط

كٍ تطذ اظ ايهه مهس َها وگهاَ كله تهط طآيىهس زاضوهس ي تها تعهسز اظَها
طآيىههس ضا مههسيطي

مه كىىههس .كههٍ يه

ومًوههٍ اظ ايههه مههس َهها تًؾههٍ امههط

احمههس ) (Ammar Ahmedي َمکههاضان زض ضاؾههسا تجسيههس وظههط طآيىههس مههسيطي


ضيؿ ه

 PMBOKمؤؾؿههٍ مل ه اؾههساوساضز آمطيکهها ( )ANSIزض ؾهها  0222اضازههٍ

قههسٌ تههًز تههٍضيظ قههسٌ اؾ ه  .ايههه زض قالههة مههس ومههًزاض قههماضٌ ( )0پيكههىُاز
گطزيسٌ كٍ م تًاوس زض محهيٍَها مرسله

مهًضز اؾهسفازٌ قهطاض گيهطز .ايهه ومهًزاض

تا تًجٍ تٍ ؾاظگاض ظياز تها محهيٍ ذهًزـ مه تًاوهس گعيىهٍ ذهًت تهطا اؾهسفازٌ
زض مسيطي

ضيؿ َا پطيغٌَا تحقيقات قطاض گيطز.

تاظتیٌی ٍ تحت مٌتطل قطاض زازى

تطریص ٍ ضٌاسایی
ضیسل
تعيين ريسك

آًالیع ضیسل

اضظیاتی ضیسلّا

سط ٍماض زاضتي تا ضیسلّا

نمودار ضماره  -2نمایص فرآیند مدیریت ریسک در استاندارد AS/NZS



هناتثِ ،ضایعًی ٍ هطَضت گطفتي

تعییي هحسٍزُ ماض

3ـ روش ضناسایی ریسک تحقیقات

قىاؾههاي ضيؿهه

مًقههکا اوٍ ي كايقههگطاوٍ اؾهه

طآيىههس زقيهه

َطي تعام تا ا هطاز تهٍ قىاؾهاي ضيؿه
ضيوس كيفه اؾه

ضيؿ
تط اَهسا

كههٍ اظ

َها پهطيغٌ مه پهطزاظز .ضيوهس قىاؾهاي
قىاؾهاي ي تًنهي

كهٍ تها َهس

پهطيغٌ َه مه قهًز .زض يه

ضيؿه َها مهؤثط

وگهاٌ زقيه تهط قىاؾهاي ضيؿه

طآيىهس

تعييه ضيؿ َا احسمال مهؤثط تهط پهطيغٌ ي تعيهيه مكرههٍَها َهط يه

اظ آوُها

ي مؿسىسؾههاظ آوُهها مهه تاقههس .اوجهها قىاؾههاي ضيؿهه
ذانه اظ اجههطا ويؿه

پههطيغٌ مىههًٌ تههٍ ظمههان

تلکههٍ اجههطا ايههه طآيىههس تايههس تههٍ َههًض يههاتٍُمىههس ي زض

َههً اجههطا پههطيغٌ تاقههس .ضيؿهه َهها پههطيغٌ اظ َثيعهه
م آيىس كٍ ومًوٍَاي اظ قطايٍ ايجاز كىىسٌ ضيؿ
 ؾاذساض مسيطيس ي مال
 ىايض پيكىُاز
 ممکه اؾ
 زاوف كها

ي تؿههسط آن تًجههًز

زض ظيط اضازٍ قسٌ اؾ :

زض اتسسا تٍ ًَض كام تثييه وكسٌ اؾ .

َىًظ تهًية وكسٌ يا تٍ ميعان الظ تجطتٍ وكسٌ اؾ .

زض ظمان اجطا مىات زض ؾُ مًضز وياظ زض زؾسطؼ وثاقس.
تهطا زؾهسيات تهٍ اَالعها

تاقس ي يا زؾسطؾ تٍ اَالعا

زض اتسهسا َهط يجهًز وساقهسٍ

نحي ممکه وثاقس.

زض ازامٍ زي ومًوٍ اظ زؾهسٍتىهس اوجها گط سهٍ جُه

قىاؾهاي ي مهسيطي

تهط

ضيؿ َها زض پهطيغٌ َها اضازهٍ مه گهطزز كهٍ تهٍ ياؾهٍُ آوُها مهسيطان مه تًاوىهس تهٍ
ضاحس مراَطا
ال ر

محيٍ ذًزقان ضا مسيطي

مرردیزی

ناضررناه ههررا

ي ضَثط كىىس.

واقههىاذسٍَهها واقههىاذسٍ غالثهها زض محههيٍَههاي ضخ

م زَىس كٍ مهسيطان پهطيغٌ اظ آن محهيٍ َها آگهاَ مىاؾهث وساضوهس .تهطا مهسيطي
ايه گًوٍ عس قُعيه َها (واقهىاذسٍَها واقهىاذسٍ) تطذه اظ مهسيطان پهطيغٌَها
وههًيه ي پيچيههسٌ اقههسا تههٍ اتههسا زي ضيـ اؾاؾهه تههطا مًاجُههٍ تهها عههس
قُعي َا غيط قات پهيفتيىه كطزوهس .اگهط پصيط سهٍ قهًز كهٍ زاوهف مها زض مهًضز


ذطيج ه َهها مههًضز اوسظههاض پههطيغٌ تؿههياض اوههس اؾ ه
َههس

قههايس تههطا اوسرههاب ي ه

غههاي تههٍ عىههًان ذطيجه پههطيغٌ زض اتسههسا آغههاظ پههطيغٌ پا كههاض وگههطزز

ظيطا ايه پا كهاض محهسيزيس تهطا كىسهط ي پاؾهد ؾهطي مهسيطي
مه ومايههس .زض ايههه حاله

تُسهط اؾه

كههٍ يه

پهطيغٌ ايجهاز

ذطيجه ضا تعيههيه كههطزٌ (تُسههطيه

ذطيج ه ا كههٍ م ه قههًز تههطا محهههً يهها پههطيغٌ زض ايههه مطحلههٍ پيههسا كههطز) ي
تٍ ؾم

حطك
زض َس

آن ضا آغاظ ومًز امها تهطا تکهطاض ايهه گها ي يها تغييهطا

اؾاؾه

ذطيجه پهطيغٌ ي يها حسه مؿهيط عاليه َها َمهيه َهًض كهٍ زض َهً

پطيغٌ تٍ پيف م ضييس ي اَالعها

جسيهس آقهکاض مه گهطزز آمهازگ زاقهسٍ تاقهيس.

تٍ تيان زيگهط مها تکهطاض مه كىهي ي مه آمهًظي  .تهٍ ايهه ضيـ وها َها گًوهاگًو
اَههال م ه قههسٌ اؾ ه  .ت هٍ َههًض م هها  Leonard – Barton 1995ضيـ تکههطاض ي
يازگيط ضا  Product Morphingم وامس.
ب  -دس ر هبنررد

آضكارسرراس

و پاس ر گویی برره ریسرر:هررا

اًسرعنني 1تننزا ؽٌاعنناي

ريغكّا هَخنَز زر ّنز ؽنزتت ينا عناسهاى ،آًْنا را زر لالنة عنِ عنح زعنهِتٌنس
تززُ ٍ تنزا ّنز ينك اس ايني زعنهِ ّنا ريغنك ،ؽناذـّنا ٍ اتشارّنا هنسيزيت تنز
آًْا را زر خسٍل (ؽوارُ  )1ارائِ زازُ اعت.

1. Torben Juul Andersen



جدول ضماره  -1دس ه بند

سطح ریسک

دسته تندي

اٍل زٍم عَم

ریسک

راهثردي

ريغك راّثزز

سطح کالن مدیریت ریسک ()TRM1

اثرات مدیریت ریسک )ERM(2

مدیریت ریسک()RM

ريغك عوليات

ريغك الهقاز

ضيوه آضكارساس

و پاس گویی به ریس:ها

ضاخص ریسک

اتسارهاي مدیریت ریسک

حطمت ضقیة

هفاز ضاّثطز

قَاعس جسیس

ًَآٍضی /قَُ اتتناض

ٍقایع هحیطی

فطصت مسة ٍ ماض

تغییطات سلیقِ ای

اهناًات پاسدگَیی

تغییطات اجتواعی

پَیص هحیطی

فٌاٍضی جسیس

سیستن اطالعات

ًازضست عول مطزى

فطٌّگ /اًساظُ ساظهاى

ضنستي فطآیٌس

سطهایِ گصاضی /حساتطسی /هویعی

ذطای شیًفعاى اصلی

سیستن مٌتطل هسیطیت

تفنیل فٌاٍضی

یازگیطی پیَستِ

قثَل ضنست

هسیطیت میفیت جاهع

زض هعطض قاًَى قطاض گطفتي

تْیِ گَاّیٌاهِ

تقاضای ملی

ساذتاض هٌعطف

ًسثت ّعیٌِ

ًگاُ هتفاٍت گًَِ پَضتفَلیَ

هثازلِ ذاضجی

تجعیِ ٍ تحلیل هالی

ًطخ تْطُ

تقسم /تَجِ تِ قسط عقة افتازُ

قیوت ماال

ذحز /اتفاق

فاجعِ طثیعی

قطاضزازّای تیوِ

حازثِ غیط طثیعی(اًساًی)

سطهایِ گصاضی ٍ اًتقال ضیسل

ضٍیساز اضعابگطی

تالش جْت ضفع ضیسل
ساظهاًسّی /توطیي مطزى

4ـ سازمانهاي تحقیقاتی

عاسهاى ّا تحميمنات را هن تنَاى تنز حغنة حنَسُ عولكنزز تنِ عنِ گنزٍُ تمغنين
ًوننَز :عنناسهاىّننا هأهَريننتگننزا ،عنناسهاىّننا علونن  ،عنناسهاىّننا زاًؾننهاّ .
عاسهاى ّنا تحمينك ٍ تَعنهِ ( )R&Dاس چْنار خٌثنِ هٌنات اًغناً  ،اينسُ ّنا ،هٌنات هنال
1 . Total Risk Management
2 . Effect Risk Management



عنناسهاً تننا زيهننز عنناسهاىّننا ههفاٍتٌننس .تارتٌنناى عنناسهاىّننا تحميننك ٍ

ٍ فزٌّنن

تَعننهِ ههوننَاً زارا تحقنني

تارؽٌاع ن تننِ تنناا تننَزُ ٍ اس اعننههساز عننح تننااي

تزذَرزارًننس ٍ تننِ طننَر هغننهم تننار تننززُ ،اس ذننَز اتهكننار عولنن زرذننَر ًؾنناى
هنن زٌّنننس ٍ تنننا هٌنننات اًغننناً عنننايز عننناسهاىّنننا ًينننش فنننزق زارًنننس .اس ٍخنننَُ تونننايش
عاسهاى ّا تحميك ٍ تَعهِ تا عايز عناسهاىّنا هن تنَاى تنِ اينسُّنا اؽنارُ تنزز .اينسُّنا
زر يننك عنناسهاى تحميننك ٍ تَعننهِ ،اس طزيننك ؽننثكِ ارتثنناط هٌحقننز تننِ فننزز آفزيننسُ
ه ؽًَس ٍ تَعيلِ ذلميا ٍ ذقاي يك خاههِ علو  ،تِآعاً اخزا ه ؽًَس.
هٌننات هننال عنناسهاىّننا تحميننك ٍ تَعننهِ ًيننش زر هدوننَ تننا تونناه عنناسهاىّننا
تننشر

هؾنناتِ ،ههفنناٍ اعننت ،هاًٌننس رزي ن

تحميمننات تَزخننِ عنناسهاىّننا تحميمننا

زفاع  .ايي ًحنَُ حواينت هنال  ،تنا تَخنِ تنِ ايٌكنِ هٌناف ًاؽن اس تْنزٍُر تحميمنات
فم ن فننزز يننا عنناسهاى حنناه را زر ًظننز ًننسارز ،تلكننِ ت ن خاههننِ را زر تننز گزفهننِ ٍ تننِ
عاسهاىّا تحميك ٍ تَعهِ ّنٍ ،يضگ هٌحقز تِ فزز ترؾيسُ اعت.
فزٌّنن

يننك عنناسهاى ،تننا عَاهنن هلوننَط ٍ غيزهلوننَط ارتثننا زارز .زر هننَرز

عننناسهاىّنننا تحمينننك ٍ تَعنننهِ ،عَاهن ن هلوَعن ن ّوچنننَى اهكاًنننا تحميمنننات ،
تدْيننشا آسهايؾننهاّ ٍ عنناذهواىّننا ازار  ،تننا عننايز عنناسهاىّننا ههفاٍتٌننس .عَاه ن
غيزهلونننَط ّوچنننَى لنننَاًيي ،همنننزرا  ،ارسػّنننا ٍ ٌّدارّنننا ًينننش زر عننناسهاىّنننا
تحميننك ٍ تَعننهِ تننا عننايز عنناسهاىّننا تفنناٍ زارًننس .تننزا هثننال تؾننفيا علون  ،اس ّننز
ًاحيننِا تننِ تاؽننٌس زر ههننزك لضنناٍ غيزؽرقنن لننزار هنن گيزًننس ٍ هحممنناى ،زر
اغلة هَارز ايسُ ّنا ٍ تؾنفيا علون را تنِگًَنِا ًمّازاًنِ ارسينات هن تٌٌنس .ايني اهنز
زر تواه خٌثِّا عولكزز ّز عاسهاى تحميك ٍ تَعهِ رايح اعت.
5ـ پیطینه تحقیق

زر اينني لغننوت پننظ اس هننزٍر تننز پننضٍّؼّننا فننَر گزفهننِ ،زٍ ترننؼ هننَرز
تَخننِ لننزار هنن گيننزز؛ زر ترننؼ ًرغننت پننضٍّؼّننا فننَر گزفهننِ زر هرنناطزا


سًديننزُ تننأهيي زر حالننت تلنن  ،عَاهنن هننر ز تننز ايدنناز ريغننك زر سًديننزُ تننأهيي
الكهزًٍيك ن  ،تننِ طننَر ذنناؿ ههزف ن ٍ تَفنني

ه ن ؽننًَس .زر ترننؼ زٍم تننِ رٍيكننزز

ريغننكّننا پننزٍصُّننا تحميمننات زر حننَسُ سًديننزُ تننأهيي ٍ «تاًننك زازُ ريغننك
پزي » اؽارُ ه گززز.
ال

ر ریس :در سنجيزه تأمين الك زونيكی

زيننسگاُّننا تغننيار زرتننارُ گًَننِّننا ٍ اًننَا ريغننك زر سًديننزُ تننأهيي ٍخننَز
زارز ،اها ه تَاى تِ طَر تل آًْا را زر چْار زعهِ تمغين ًوَز:
محيُ ه

 -نحاايطكسااخ كاام محههط َهها ضيؿ ه

اظ زيههسگاٌ ظوجيههطٌ

تههیميه مطتههًٌ تههٍ ضذههسازَا تيطيو ه ي غيطقات ه كىسههط اؾ ه
ظوجيطٌ تیميه اثط م گصاضز .تهٍ عهاليٌ اقهساما
تغييههط مقههطضا

زيلسه وؿهث

كههٍ تههط

تهٍ ماليها

ي وههطخَهها تثههاز اضظ م ه تًاوههس تههط ظوجيههطٌ تههیميه اثههط

تگصاضز.
 -تاايني

ضيؿهه

زضيوهه تههیميه ضا «يقههً تههالقًٌ ضذههساز زض اضتثههاٌ تهها

تیميه زضيو واق اظ قکؿ َها تهیميهكىىهسٌ يها تهاظاض تهیميه كهٍ زض آن
ذطيج ه َههايف تههٍ عههس تًاوههاي قههطك

ذطيههساض تههٍ مىظههًض تههطآيضزن

تقايا مكهسط مىجهط مه قهًز يها تُسيهسات ضا تهطا ظوهسگ يها ايمىه
مكسط ايجاز مه كىهس» تعطيه

مه كىهس .امها محهط َها ضيؿه

تهیميه

مهه تًاوههس اظ ؾههٍ مىثهه گًوههاگًن واقهه قههًوس :كههاال يهها مههازٌ ايليههٍ
تیميهكىىسٌ ي ك تاظاض تیميه.
 تقم اام ضيؿههلجؿسي

تقايهها َههط ضيؿهه

ي تقايها محههً اؾه

طيـ ههل

تغييهطا

مطتههًٌ تههٍ جطيههانَهها تيطيوهه
كهٍ مه تًاوهس تًؾهٍ مهًاضز وظيهط

قهسيس مهسَا قثهً يها پهصيطـ محههً جسيهس

يا ًَ عمط كًتاٌ محهً پسيس آيس.


 -في دااذهم ا يساامختم انجيااي تاايني

ؾياؾهه َهها ي طآيىههسَا تهههمي گيههط
َطاح زضؾ

مطتههًٌ تههٍ

ايههه زؾههسٍ ضيؿهه

تههٍ كمثههًز زاوههف مطتههًٌ تههٍ

ي ظوجيهطٌ تهیميه يها تهٍ تعطيه

وازضؾه

ضياتهٍ تهاظيگطان

مًجًز زض قثکٍ تهط مه گهطزز .چهًن ضيؿه َها مطتهًٌ تهٍ ايهه زؾهسٍ
زاضا َمپًقهههاو تههها ضيؿه ه َههها اظ ايهههه وهههً زض ظوجيهههطٌ تهههیميه
الکسطيويک َؿسىس تىهاتطايه زض ازامهٍ ازغها مه قهًوس .چهطا كهٍ تها ظُهًض
ظوجيههطٌ تههیميه الکسطيويکه

ظيطؾههاذساض ظوجيههطٌ تههیميه مسحههً مه قههًز.

آوچٍ تاكىًن مُهط قهسٌ اؾه

مطتهًٌ تهٍ ضيؿه

َههًض عهها اؾ ه  .تهها ايههه حهها ظُههًض ايىسطو ه
ضيؿ

َا زيگهط ضا اظ جملهٍ اَالعها

زض ظوجيهطٌ تهیميه تهٍ
ي تاظاضَهها الکسطيويک ه

ضاتُهٍ ي زضجهٍ ياتؿهسگ تهيه

ؾاظماو تٍ ايه ضيؿهکُا مه تهًان ايها ٍ ومهًز كهٍ زض جهسي قهماضٌ ()0
عًام ضيؿ َا ظوجيطٌ تهیميه َمهطاٌ تها مؤلفهٍَها َهط يه

اظ عًامه

ي مىات اؾسرطاج قسٌ آوُا اضازٍ قسٌ اؾ .
جدول ضماره  -2عوامل ریسکزا و مؤلفههاي آنان
عوامل ریس:سا در

مؤلفهها

کد

ضذسازّای تیطًٍی ٍ غیط قاتل مٌتطل

E1

حَازث طثیعی

E2

اقساهات زٍلتی )هالیاتً ،طخ اضظ(

E3

تاظاض تأهیي

S1

هاّیت ماال یا هَاز ذطیساضی ضسُ

S2

ساظهاى تأهیي مٌٌسُ

S3

)Zsidisin, et al (2004
)Zsidisin, G, (2003
)Kraljic.p (1983
)Giunipero,Eltantawy(2004
)Hallikas, et al (2002

تغییطات ضسیس هس

D1

قثَل ٍ پصیطش هحصَل جسیس

D2

طَل عوط مَتاُ هحصَل

D3

)Ziegenbein,Nienhaus (2004
)Peck, H (2005
)Svensson, G. (2002
)Johnson, E (2001

سنجيزه تأمين الك زونيكی

هحي

تأهيي

تماضا



منابع

)Ziegenbein,Nienhaus(2004
)Dobbs, H. (1998

عيغهنّا ٍ فزآيٌسّا
(سيزعاذهار)

اط عا
راتحِ ٍ زرخِ
ٍاتغهه تيي عاسهاً

ّجَم یا لغَ ًاگْاًی سفاضشّا

D4

تعس اقتصازی

P1

تعس فٌاٍضاًِ

P2

تعس پیازُ ساظی

P3

اًتراب تاظاض النتطًٍینی هٌاسة

P4

اًناضاًجام تطامٌص

P5

اهٌیت

I1

قاتلیت استٌاز تِ اطالعات

I2

هیعاى تِ اضتطاك گصاضی اطالعات

I3

عسم صساقت زض ضٍاتط

D1

پایثٌسی تِ تعْس ٍ تَاًایی

D2

سَء استفازُ اظ ططفّای تجاضی

D3

)Ratnasingam,p (2007
)Premkumar, G.P. (2003
Gulledge, T., Mason ,G.
)(2000
)Le, T.T. (2002
Gulledge, T., Mason, G.
)(2000
Vaidyanathan,G.,
)Devaraj,S.(2003
)Wilson, T. (2000
)Murtaza, M.B et al. (2004
Pathak, J. and Baldwin, A.
)(2003
)Murtaza, M.B et al. (2004
)Pathak, J (2004
E. Spekman,R., W. Davis,
)E(2004
)Dyer, J. (2000

ب ر منابع بان :داده پزیل

اط عننا تاًننك زازُ پزينن  ،تننِ فننَر همننسهات  ،اس ؽننزتت تٌٌننسگاى زر
تن ط ٍ تارگنناُ هننسيزيت ريغننك ،پننزٍصُ تننِ زعننت آهننسُ اعننت ٍ ًؾنناى زٌّننسُ
زاهٌننِ ٍعننيه اس اًننَا پننزٍصُّننا تننا ذزٍخنن ّننا ههفنناٍ اس خولننِ فٌنناٍر
اط عننا  ،پننزٍصُّننا تحميمننات ٍ تَعننهِ هحقننَل ه ن تاؽننس .هٌننات تاًننك زازُ
پزينن خْنناً اعننت ،عوننسُتننزيي آًْننا اس لننارُ آهزيكننا ؽننوال زر ٍّلننِ اٍل
اينناا ههحننسُ آهزيكننا عنناظ تاًننازا ٍ هكشيننك اعننت .تميننِ هننَارز اس ؽننزق لننارُ
آعننيا ،غالثنناً عننٌهاپَر ٍ ٌّننس ٍ ًيننش اس ذاٍرهياًننِ ٍ ارٍپننا( ،حننسٍز  12تؾننَر)
تنننَزُ ٍلنننيكي تيؾنننهز اط عنننا اس تؾنننَرّا آلوننناى ٍ اًهلنننيظ هنن تاؽنننس .زر
خننسٍل ؽننوارُ ( )3هننَارز ثننت ؽننسُ زر تاًننك زازُ پزي ن تننِ تفكيننك هٌنناطك ٍ
ًَ پزٍصُ آٍرزُ ؽسُ اعت.



جدول ضماره 3ـ موارد ثثت ضده در تانک داده پریل ته تفکیک مناطق و نوع پروشه

نوع پروشه

آمریکا

آسیا

اروپا و خاورمیانه

جمع کل

فٌاٍر اط عا  /تحميك ٍ تَعهِ

256

57

18

331

تَعهِ هحقَل

224

66

28

318

خو ت

480

123

46

649

تغييهههطا

زض جهههسي قهههماضٌ ( )4ضيؿه ه َههها زض اضتثهههاٌ تههها مًيهههًعا

محههسيزٌ تطوامههٍ ظمههان تىههس ي مىههات تطجؿههسٍ قههسٌ اوههس .ايههه مًيههًعا
ضيؿه َهها اؾاؾه َؿههسىس كههٍ زض  649پههطيغٌ ثثه
تيكههسطيه ميههعان تکههطاض مطتههًٌ تههٍ تغييههطا
قههام مهه قههًز .اَالعهها

زض ايههه جههسي

قههسٌ اؾه

محههسيزٌ تهها  40زضنههس ضيؿ ه َهها ضا

زيگههط كههٍ زض جههسي آمههسٌ اؾهه

تیثيطات (تطحؿة َفسٍ) كٍ َط ي

اظ ايهه ضيؿه َها تاعه

تههٍ مجمههً

تها تهیذيط اوجها قهسن

پطيغٌ قهسٌاوهس اقهاضٌ ومهًزٌ اؾه  .زض يهمه مسًؾهٍ مهس

اجهطا ايهه وهً اظ

پههطيغٌَهها اظ قههف مههاٌ تهها يهه ؾهها مهه تاقههس .ؾههسًن تعههس مسًؾههٍ تههیثيطا
(تطحؿة َفسٍ) َط ي

اظ ضيؿ َاي اؾ

كٍ آوُا تط پطيغٌَا م گصاضوس.

جدول ضماره 4ـ تأثیرات تر حسة موضوع و تأثیرات آنها در تانک دادههاي پریل

جمع تأثیرات

متوسط تأثیرات

ترحسة هفته

ترحسة هفته

7/8

موضوع ریسک

تعداد پروشه

تغييزا هحسٍزُ

270

2114

تزًاهِ سهاىتٌس

192

1141

5/9

هٌات

187

1250

6/7

خو

649

4505

6/9



تههیثيطا

ي ايههه

تغييههط محههسيزٌ تيكههسط اظ زي تطاتههط گههطيٌَهها تعههس اؾ ه

ايههسٌ ضا تًنههيٍ مه كىههس كههٍ ضي چههٍ چيعَههاي تيكههسط تمطكههع قههًز كههٍ زض مههس
ظمههان پههطيغٌ تههٍ مقههساض قاتهه مالحظههٍا مهه تههًان تعههساز ي ميههعان ضذههسازَا
واذًقههايىس غيطمىسظههطٌ ضا كههاَف زاز .زض جههسي قههماضٌ ( )5تههٍ قههط جعزيهها
آوُا اقاضٌ قسٌ اؾ .
جدول ضماره 5ـ تأثیرات تجمعی و متوسط تأثیرات علل ریطهاي در تانک داده پریل

علل ریطهاي زیر

جمع

متوسط

تأثیرات

تأثیر هفته
8/2

تعاریف

تعداد

ٍيزايؼ هحسٍزُ زر ط پزٍصُ

177

1460

93

654

7

123

706

5/7

47

316

6/7

17

228

13/4

102

509

5

سهاى تٌس  :تروييّا

تهييي هس سهاى ًاهٌاعة تزا فهاليت

49

370

7/6

سهاى تٌس ٍ :اتغهه ّا

لغشػ ًاؽ اسعَاه ذارج اسپزٍصُ

41

262

6/4

گروهها
هحسٍزُ :تغييزا

عسم تحمك الشاها يا ًياسّا لات

هحسٍزًَُ :الـ

تحَي
هَضَعا ًاؽ اس هغائ زاذل

هٌات  :هززم

تارذاًِ
هَضَعا ًاؽ استارتٌاى ذارج

هٌات ٍ :اگذار تِ ذارج

عاسهاً
عزهايِگذار ًاتاف تزا پزٍصُ

هٌات  :پَل

تأذيزا تِ زلي عَاه تحت تٌهزل

سهاى تٌس  :تأذيزا

پزٍصُ

زض جههسي قههماضٌ ( )6كليههٍ مىههات ضيؿ ه َهها قىاؾههاي قههسٌ زض تاو ه
پطي ه تههٍ َمههطاٌ تعطي ه
مراَطا

آوُهها تيههان قههسٌ اؾ ه  .ايههه ضيؿ ه

ي ضيؿ َاي اؾ

ي م ه تًاوىههس اتفاقهها

كهٍ زض َهً يه

ي مًيههًعا

ضيـَا مسيطي

ضيؿ

جُ

ؾههط مىكههی تمههام

پهطيغٌ تحقيقهات تًجهًز مه آيىهس

زيگههط ضا ويههع زض َههً پههطيغٌ ايجههاز كىىههس.

مههسيطان پههطيغٌَهها تهها قىاؾههاي مرههاَطا
َساي

زازٌ

مههطتثٍ تهها ايههه ضيؿ ه َهها قازضوههس اظ

ي كىسط اوًا اؾسفازٌ ومايىس.


جدول ضماره  -6مرتوط ته مناتع ریسکهاي ضناسایی ضده در تانک داده پریل

علل ریطهاي

نوع ریسک

تغييزا  :ذشػ هحسٍزُ
تغييزا  :ؽكاف

محدوده

سما بند

منابع

تعریف
ّز ًَ تغييزا غيز ضزٍر تِ زر هحسٍزُ پزٍصُ رخ زّس.
ًياسهٌس ّا تزحك هحسٍزُ تِ زيز ٌّهام زر پزٍصُ تؾ

ؽسُ اعت.

ًَالـً :زم افشار

هؾك

عيغهن يا لات تحَي ّا ًاهلوَط تِ تايس زرعت ؽَز.

ًَالـ :عرت افشار

هؾك

لات تحَي ّا هلوَط تِ تايس زرعت ؽَز.

ًَالـ :يكاارچِ عاس

ًَالـ زرعح تزًاهِ تِ ًياسهٌس تغييزا هحسٍزُ پزٍصُ اعت.

تغييزا ٍ :اتغهه

تغييزا الشاه هحسٍزُ تِ زلي ٍاتغهه ّا ذنارخ پنزٍصُ تنِ
زيهز تارّا.

ترويي :هٌحٌ يازگيز

تار خسيس اسآًچِ اًدام ؽس عازُ تز فزك ؽسُ تَز.

ٍاتغهه  :لاًًَ

يك تغييززرلاًَى ،همزرا يا اعهاًسارز رخ زاز.

ترويي :ضزب الهد

ضزب الهد اس تاا تِ پاييي ٍ غيزٍال گزاياًِ تَز.

ٍاتغهه  :پزٍصُ

ٍاتغهه پزٍصُ زر تزًاهِ سهاىتٌس تأذيز ايدازتزز.

تأذيز :اط عا

لغشػ تِ علت زر زعنهزط ًثنَزى هؾرقنا ينا عنايز زازُّنا
هَرز ًياس.

ٍاتغهه  :سيز عاذت

سيزعاذتّا حاضز يا پؾهيثاً اسم فزاّن ًثَزُ اعت.

ترويي :لضاٍ

ترويي ضهي

پَل :هحسٍزيت

لغشػ سهاى تِ علت هحسٍزيت هال

هززم :اًهيشُ

اس زعت رفهي اؽهياق ٍ ع لوٌس افزاز ،غالثاً زر پزٍصُ تلٌس هس

هززم :ؽزٍ تا تاذيز

زعهزع زيز ٌّهام تِ افزاز ،غالثاً تِ علت زيزتزز زر اتوام پزٍصُ لثل

ٍاگذار تِ ذارج :ذزٍخ ّا زيز ٍ
ضهي

لات تحَي زيز ٌّهنام اس تنأهييتٌٌنسُ ،اس خولنِ اًهظنار ًَتنت ٍ
گززػ تارتٌاى

ٍاگذار تِ ذارج :تأذيز زر ؽزٍ

تأذيزا زر ارتثا تا هثازلِ لزارزاز

هززم :اس زعت زازى افزاز

فمساى زائن تارتٌاى تِ علت تاسًؾغهه  ،تزفي  ،اًهقاب هدنسز،
تيوار ٍ ...

هززم :زر ف

اًهظار

هززم :عسم زعهزع هَلت
تزًاهِ ٍ پَرتفَليَ

فزآيٌس يا تحلي ًا هٌاعة.

لغشػ تِ علت گلَگاُّا (اس خولِ هلشٍها اذهقاف )
توثَز هَلت تارتٌاى تِ علت تيوار  ،الهْاب تارگاُ ،پؾهيثاً ٍ...
اس ارتثا تيي طزحّا ،تزًاهِّا ٍ پزٍصُّا تَخَز ه آيس.



روش تحقيق و دس اورد مقاله

كههاضتطز ي اظ وظههط وههً زازٌَهها كمه ي

ضيـ پههػيَف مقالههٍ اظ وظههط َههس

تًنههيف ي اظ وههً َمثؿههسگ اؾهه  .پههؽ اظ اضازههٍ وؿههرٍ وُههاي مههس ي تیييههس
اؾههاتيس مسههًل ايههه پههػيَف مهههاحثٍَهها الظ تهها مسرههههان ي ذثطگههان
تحقيقهها

ي مسرههههيه حههًظٌ ظوجيههطٌ ت هیميه نههًض

پههصيط

ي قههاذمَهها

اؾههسرطاج قههسٌ تههطا تطضؾهه ضيايهه پطؾكههىامٍ زض معههطو زيههس ذثطگههان قههطاض
گط

كٍ مىجط تهٍ انهالحات زض مهس ي پطؾكهىامٍ گطزيهس .ايهه ايطازَها تيكهسط زض

ظميىٍ قاذمَا اضتثاٌ تيه ياحهسَا تحقيقهات تطمه گكه
ذثطگههان تغييههط زازٌ قههسٌ اؾ ه
جايگاٌ مُم زض ضيؿه

كهٍ مُهات تها وظهط

ظيههطا تههٍ وظههط ايكههان قههاذمَهها پطتفًليههً اظ

تحقيقها

حهًظٌ ظوجيهطٌ تهیميه تطذًزاضوهس .تهطا آظمهًن

پايههاي پطؾكههىامٍ اظ وههط ا ههعاض  SPSSاظ ضيـ آلفهها كطيوثههاخ اؾههسفازٌ قههس .زض
ازامٍ مسل تطا ضيؿ َا تحقيقات اضازٍ م قًز.
ـ ریسکهاي پروشههاي تحقیقاتی

نههسَا يهها َههعاضان ضيؿه
ومًز اما تا تطضؾ عل
يا ه

ضا مه تههًان زض پههطيغٌَهها تحقيقهها قىاؾههاي ثثه

يقهً َهط يه

كههٍ تطگط سههٍ اظ تاوه

اظ آوُها مه تهًان تهٍ زؾهسٍتىهس شيه زؾه

زازٌ پطيه ي پيكههيىٍ تحقيه مه تاقههس .ضيؿه َهها شكههط

قههسٌ زض ظيههط  02زضنههس اظ عىههاييه تاوهه
م زَىس كٍ تیثيطا

َط ي

زازٌَهها پطيهه ضا تههٍ ذههًز اذسهههال

اظ آوُا زض پطيغٌَا م تًاوس تٍ ؾٍ ماٌ يا تيكسط تطؾس.

الف) ریسکهاي محدوده:

 العاما

يا وياظمىس َاي كٍ تٍ وظط م ضؾس احسما تغييط زض آوُا يجًز زاضز.

 العا اؾسفازٌ اظ ىايض جسيس.
 كك

يا اتسا تًاواي جسيس تطا العاما

يا وياظمىس َا.

 ضيـَا يا اتعاضَا تًؾعٍ آظمايف وكسٌ يا واآقىا.



 قاتلي

اَميىان تؿياض ظياز يا وياظمىس َا ي العاما

 مىات ذاضج تطا اتعاض يا اجعا

كيف .

طع كليس .

 معياضَا يها آظمهًنَها پهصيطـ يهعي

اؾه

يها تهٍ َهًض كامه تعطيه

وكسٌ اؾ .
 پيچيسگ

ىايض َا مًضز اؾسفازٌ زض ؾاظمان.

 مكرها

مسىاقى ي مسعاضو تيه ذطيج َا ي َط َا اظ پيف تعييه قسٌ

 تعطي

واقم محهً

 تعضگ ؾاذساض قکؿ

كاض

ب) ریسکهاي زمانتندي پروشه:

 عالي َاي كٍ ًَالو مس
 ترميه قات تًجٍ تستطيه حال
 ترميهَا تا عس قُعي

َؿسىس.
يا تستيىاوٍ «پط »

ظياز تاقىس.

 ترميهَا ذيل ظياز ذًـتيىاوٍ يجًز زاقسٍ تاقس.
 تما عالي َا مؿيط تحطاو
 مؿيطَا تحطاو چىسگاوٍ
 وقاٌ َمگطاي زض قثکٍ مىُق
 ياتؿسگ َا ذاضج ي ه مكسط َا
 يطبالعج َا

طاتط اظ ا

تطوامٍضيع

 عملکطز مسقاَ ي كاضَا ياگصاض قسٌ تٍ پيماوکاضان طع
ج) ریسکهاي مناتع پروشه:

 عالي َاي كٍ تٍ كاضكىان واقىاؼ ي تسين وا ياگصاض قسٌ اؾ .
 عالي َاي كٍ تٍ كاضكىان كمسط اظ وياظ آوُا ياگصاض م قًز.
 كاضَاي كٍ تٍ ذاضج ياگصاض قسٌ اؾ .


 ضيؿ َا قطاضزاز تا پيماوکاضان ي مكايضان.
 عالي َاي كٍ وياظمىس ي

مىث مىحهط تٍ طز َؿسىس.

 اعًا تکاضگط سٍ قسٌ تٍ نًض

ويمٍ يق

 تي َاي كٍ اعًا آن زيض اظ َ َؿسىس.
 تیثيطا

قطايٍ محيُ كاض

 تجايظ وياظَا تًزجٍا َط َا ي پطيغٌَا اظ اَسا

عيى پطيغٌ

د) ریسکهاي ترنامه و پورتفولیو:

 اظ پيچيسگ
مكکال

ى (معمهاض

مُىسؾه ؾيؿهس َها ي اظ ايهه قثيه ) مىجهط تهٍ

يا وًاقم يکپاضچگ م قًز.

 اظ ياتؿسگ َا تيه پطيغٌا ايجاز م قًز.
 تعاضو تالقًٌ كهٍ تهيه زي يها چىهس پهطيغٌ تهطا گهط سه ا هطاز ذهال يها
ؾايط مىات مًضز وياظ تًجًز م آيس.
 اعسماز تٍ ىايض َا ي كاضتطزَا مكاتٍ اظ آوُا
 ياتؿههسگ تههٍ مىههات يکؿههان تههٍ ييههػٌ ياگههصاض كههاض تههٍ ذههاضج ؾههاظمان ي
ويطيَا ذيل مسرهم
 ضيؿ َا قاته مالحظهٍ پهطيغٌ كهٍ تهٍ نهًض
ُطؾ

مكهسط زض چىهس پهطيغٌ

قسٌ اؾ .

 حال َا قکؿ

تالقًٌ كٍ تيه پطيغٌَا تٍ اقسطا گصاقسٍ م قًز.

پيطنهادها

زض مقالههٍ حايههط مًيههًعا مرسلفهه اضازههٍ قههس اظ جملههٍ :طآيىههس مههسيطي
ضيؿ ه

ضيـَهها قىاؾههاي ضيؿ ه َهها ي ه

الکسطيويک ي زض اوسُا يه

مههس اظ ضيؿ ه َهها ظوجيههطٌ تههیميه

الگهً تهطا پهطيغٌَها تحقيقهات  .زض ايهه مُالهة مرسههط

ؾع قس ذًاوىسٌ مقالهٍ تها كليها مهسيطي

ضيؿه


ي حهًظٌَها آن آقهىا گهطزز .امها

تطا پػيَفَا آيىسٌ پيكىُاز مه گهطزز كهٍ حهًظٌَها مهسيطي
ايه ضيؿ َا زض محيٍ تحقيقات مًضز مُالعٍ ي پػيَف قطاض گيطز.
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ي كىسهط َهط يه

منابرع و مآهذ

پههطيغٌ تُههطان

 يههعزان پىههاٌ ي َمکههاضان ضاَىمهها ي مفههاَي زاوههف مههسيطي-1
1886 ويطي

"قىاؾههاي ي مههسيطي

يظاض

ي مسيطي

تطجمههٍ ككههفيان ضيحههاو ؾههيس مطتً ه

.1888 چاج اي

مؤؾؿٍ تحقيقا
 تهها كىههسضي-0

َپطيغٌ" واقط ؾاظمان جُاز زاوكگا

ضيؿ

 حهها ويهها محمههس "مقسمههٍا تههط ضيـ تحقيهه زض علههً اوؿههاو " اوسكههاضا-8
.1878

ؾم

 ضجههة ظازٌ عل ه ي حؿهههظازٌ عليطيهها "اضازههٍ مههس عًام ه مههؤثط تههط ايجههاز-4
ٍزض ظوجيهطٌ تهیميه الکسطيويکه ي تهیثيطآن تهط عملکهطز ؾهاظماو " وكهطي
.1889  تُاض ي تاتؿسان4 ٌ قماض0 ٌزيض
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