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چکیذُ
سهیٌِ ٍ ّذف :اهشٍصُ سٍیکشد حبکویت ؿشکتی ثِ فٌَاى اثضاسی هْن دس ساػتبی کؼت ػالهت هبلی ٍ
هذیشیتی ػبصهبىّب ؿٌبختِ هی ؿَد .فضبی پَیبی کؼت ٍ کبسّب ٍ ٍرَد تقبهالت پیچیذُ هبلی ثیي ػبصهبىّب
ثبفج ایزبد تغییشات اػبػی دس ؿیَُ پیبدُ ػبصی حبکویت ؿشکتی ؿذُ اػتًَ .آٍسی ثبص ثب ثْشُگیشی اص
ثبصخَسدّب ٍ پیـٌْبدّبی توبهی ری ًفقبى سٍیکشدی رذیذی سا دس ایي حَصُ اسائِ هیکٌذ .دس ایي پظٍّؾ ثِ
اسائِ هذلی اص ًَآٍسی ثبص ثب سٍیکشد حبکویت ؿشکتی دس كٌقت ثیوِ پشداختِ ؿذُ اػت.
رٍشضٌبسی :تحقیق حبضش ثِ سٍؽ کیفی ٍ سٍیکشد اػتقشایی هجتٌی ثش سٍؽ ػبختبسی تفؼیشی اًزبم
ؿذُ اػت ٍ دس آى اص اػتشاتظی پظٍّؾ دادُ ثٌیبد ثب سّیبفت ػبختگشایبًِ اػتفبدُ ؿذُ اػت .ایي پظٍّؾ اص
هٌؾش ّذف ،تَػقِای ٍ اص ًؾش ًَؿ اػتفبدُ ،پظٍّـی کبسثشدی اػتً .وًَِ آهبسی ایي پظٍّؾ ؿبهل ً 8فش اص
اػبتیذ داًـگبّی ٍ خجشگبى كٌقت ثیوِ ثَد کِ ثب سٍؽ ًوًَِگیشی ّذفوٌذ اًتخبة ؿذًذ .گشدآٍسی اعالفبت
ثِ كَست هیذاًی ٍ اص عشیق هلبحجِ اًزبم ؿذ.
یبفتِّب :ثش اػبع تحلیل دادُّبی پظٍّؾ ،اػتشاتظیّبی ثِ کبسگیشی ًَآٍسی ثبص ؿبهل اػتشاتظیّبی
ٍاسدؿًَذُ ،خبسدؿًَذُ ٍ تشکیجی ثش پیـجشد اّذاف پیبدُػبصی حبکویت ؿشکتی تأحیش هخجت داسًذ.
ًتیجِگیزی :ثِ کبسگیشی ًَآٍسی ثبص دس حبکویت ؿشکتی ثب تأکیذ ثش دٍ هؤلفِ ایزبد هضیت سقبثتی ٍ خلق
اسصؽ ًَفی ساّجشد فقبل دس ساػتبی سؿذ ٍ تَػقِ ؿشکتّبی فقبل دس كٌقت ثیوِ ثِ ؿوبس هیسٍد ٍ هیتَاًذ
اثضاس هٌبػجی ثشای سفـ هقضالت ٍ هـکالت هَرَد دس كٌقت ثیوِ ثِ تلقی ؿَد.

کلیذٍاصُّبًَ :آٍسی ثبص ،حبکویت ؿشکتی ،كٌقت ثیوِ

 .1اعتادیار ،گزٍُ کارآفزیٌی عاسهاًی ،داًؾکذُ کارآفزیٌی داًؾگاُ تْزاى ،تْزاى ،ایزاى

 .2کبسؿٌبع اسؿذ هذیشیت ؿْشی ،داًـکذُ هذیشیت ،داًـگبُ فالهِ عجبعجبئی ،تْشاى ،ایشاى
تبریخ دریبفت هقبلِ98/11/09 :
تبریخ پذیزش ًْبیی هقبلِ99/03/29 :
ًَیسٌذُ هسئَل هقبلِ :بببک ضیبء
E-mail: bziyae@ut.ac.ir

/52

فصلٌاهِ هذیزیت ًَآٍری در عاسهاىّای دفاعی ،عال عَم ،ؽوارُ  ،9پاییش 99

مقدمه
كٌقت ثیوِ ،ثب ثشخَسداسی اص هزوَفِ ٍػیـ ًیشٍی اًؼبًی ٍ ؿجکِ گؼتشدُای اص ؿقتً ،وبیٌذگیّب
ٍ ػبیش اسکبى ثیوِای ًقؾ حبئض اّویتی دس تَػقِ اقتلبدی کـَس ایفب هیکٌذ .ایي كنٌقت یکنی اص
صیش ثخؾّبی ثبصاس هبلی اػت کِ احشات ربًجی گؼتشدُای دس ػبیش ثبصاسّب داسد ٍ ثبیذ تضویي کٌٌنذُ
ػالهت ٍ ثقبی حشکتّبی اقتلبدی ثبؿذ (پیشٍیبى ٍ صساء ًظاد ،)1391 ،اص ایي سٍ ؿیَُ هذیشیت ایي
كٌقت ًقؾ هْوی دس تضویي ثقب ٍ ػَدآٍسی ؿشکتّبی فقبل دس ایي حَصُ خَاّذ داؿت.
اهشٍصُ تشکیت ػبختبس هبلکیت اص هٌؾش َّیت هبلکبى ٍ توشکض هبلکیت ثنِ لحنبػ تنأحیشی کنِ
هیتَاًذ ثش فولکشد داؿتِ ثبؿذ هَسد تَرِ هحققنیي ٍ هنذیشاى ؿنشکتّنب قنشاس گشفتنِ اػنت .ثنب
ؿکلگیشی ساثغِ ًوبیٌذگی ،تضبد هٌبفـ ثیي هذیشاى ٍ ػْبهذاساى ٍ ریًفقبى دیگش ایزبد هیؿَد ٍ
ثِ عَس ثبلقَُ ایي اهکبى ثِ ٍرَد هیآیذ کِ هذیشاى اقنذاهبتی اًزنبم دٌّنذ کنِ دس ساػنتبی هٌنبفـ
خَدؿبى ثَدُ ٍ ثبیذ دس ساػتبی هٌبفـ ػْبهذاساى ٍ ریٌفقبى دیگش ًجبؿذ (ثبثبرنبًی ٍ فجنذی.)1389 ،
حل هـکل ًوبیٌذگی تب حذٍدی اعویٌبى خبعش ػْبهذاساى سا فشاّن هیکٌذ کِ هنذیشاى دس تنالؽ
ّؼتٌذ تب حشٍت آًبى سا ثِ حذاکخش ثشػبًٌذ .افوبل ًؾبست ٍ هشاقجت دس ایي خلَف هؼنتلضم ٍرنَد
ػبصٍکبسّبی هٌبػجی اػت .اص رولِ ایي ػبصٍکبسّب ،عشاحی ٍ ارنشای ساّجنشی ؿنشکتی (حبکوینت
ؿشکتی) هٌبػت دس ؿشکتّب ٍ ثٌگبُّبی اقتلبدی اػت .حبکویت ؿشکتی هزوَفِ ػنبصٍکبسّبی
کٌتشلی داخلی ٍ خبسری ؿشکت اػت کِ تقییي هیکٌذ ؿشکت چگًَِ ٍ تَػظ چِ کؼبًی اداسُ ؿَد
(فجبػی ٍ احوذی.)1390 ،
حبکویت ؿشکتی هفَْهی چٌذ ثقذی ؿبهل قَاًیي ٍ هقشسات ،ػبختبسّب ٍ فشایٌذّب ،فشٌّگّب،
ػیؼتنّب ٍ غیشُ اػت کِ اكالح آى ًیبصهٌذ تَرِ ثِ خَاػتِّبی ثِ حق توبهی ریٌفقبى ػنبصهبى اص
رولِ ؿشکتّبی فقبل دس كٌقت ثیوِ اػت .اًزوي رْبًی حبکویت )2010( 1حبکویت ؿنشکتی سا
ثِ فٌَاى هزوَفِای اص ػبختبسّب ٍ فشایٌذّب قلوذاد هیکٌذ کِ ثشای ّذایت ٍ کٌتشل ؿشکت تقشیف
هیؿًَذ .هَضَؿ حبئض اّویت دس ایي هیبى ثْشُگیشی اص توبهی ًؾشات ٍ پیـٌْبدّبی ریًفقنبى دس
ساّجشی ؿشکت اػت .ثْشُگیشی اص ًَآٍسی ثبص ٍ ؿیَُّبی هتٌَؿ آى ثِ ایزبد استجبعبت ثنبص ٍ آصادی
رشیبىّبی ٍسٍدی ٍ خشٍری اعالفبت ٍ ؿکلگیشی ایذُّبی رذیذ هیبى روـ کخینشی اص ریٌفقنبى
ایي كٌقت ؿبهل کبسکٌبى ،ثیوِگزاساى ،ثیوِؿذگبىً ،وبیٌذگبى ؿجکِ فشٍؽ ٍ غیشُ هٌزش هیؿنَد
(االصم.)2015 ،2
1. IFC
2. Al-Azzam
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ثِ کبسگیشی ساّجشد ًَآٍسی ثبص هَرت هی ؿَد تب ؿنشکت ّنب دس خلنَف دػنتیبثی
ثِ اّنذاف حبکوینت ؿنشکتی اص رولنِ پبػنخگَیی ،ؿنفبفیت ،فنذالت ،سفبینت حقنَ
ریٌفقننبى ٍ هننذیشیت سیؼن اص دیننذگبُ ّوننِ ریٌفقننبى كننٌقت اػننتفبدُ ًوبیٌننذ (االصم،
 .)2015فلی سغن اّویت ایي هَضَؿ تحقیقبت اًذکی دس ایي خلَف اًزبم ؿنذُ اػنت
ٍ ٌَّص ًتبیذ ٍ پیبهذّبی آى هـخق ًیؼت .اص ایي سٍ دس ایي پظٍّؾ تنالؽ هنی ؿنَد
ثِ ایي ػؤال پبػخ دادُ ؿَد کِ پیبهذّب ٍ ًتبیذ حبكنل اص پینبدُ ػنبصی ًنَآٍسی ثنبص دس
ؿشکت ّبی داسای ػبختبس هذیشیتی هجتٌی ثنش حبکوینت ؿنشکتی چیؼنتچ ٍ چنِ هنذلی
ثشای ثِ کبسگیشی ًَآٍسی ثبص دس ایي گشٍُ اص ؿنشکت ّنب قبثنل ارنشا اػنتچ ٍ دس ًْبینت
ػقی ثشآى اػ ت تب ؿکبف فلوی هَرَد دس ایي حَصُ هشتفـ ؿَد.
پیشینۀ پژوهش

ٍاطُ «حبکویت ؿشکتی» اص هٌؾنش كنبحت ًؾنشاى فلنن هنذیشیت داسای هقنبًی هتفنبٍتی
اػت؛ اهب ثنش پبینِ اكنَل ًؾنبست ٍ پیـنگیشی هنی تنَاى آى سا فنبهلی ثنشای «ًؾنبست
ؿشکتی» ٍ یب «کٌتشل ؿشکتی» ٍ ثشای استقبء ٍؽیفِ هنی تنَاى آى سا ثنِ فٌنَاًی هنذلی
ثشای «هذیشیت ؿشکتی» قلوذاد کشد  .هفَْم اكلی ایي هَضَؿ سا هی تَاى دس ػنِ اكنل
قبًَى گزاسی ثشای کٌتشلً ،ؾبست ثش فولکشد ؿشکت ثِ هٌؾنَس رلنَگیشی اص ًبکبسآهنذی
فولیبت ٍ تحقق هؼئَلیت ارتوبفی ؿشکت ثیبى کشد (تؼیٌگ.)2013 ،1
دس ثشخی اص دیذگبُ ّب ،حبکویت ؿنش کتی ثنِ ساثغنِ ؿنشکت ٍ ػنْبهذاساى هحنذٍد
هی ؿَد  .ایي الگَی دس قبلت ًؾشیِ ًوبیٌذگی رکش هی ؿَد؛ اهب ایي هفْنَم هوکني اػنت
اص ساثغِ ثیي ؿشکت ٍ ػْبهذاساى ؿنشکت فشاتنش سفتنِ ٍ دس ؿنجکِ ای اص سٍاثنظ تقشینف
ؿَد .دس ایي ٍضقیت ،حبکویت ؿشکتی ًِ تٌْب سٍاثظ هینبى ؿنشکت ٍ ػنْبهذاساى ثلکنِ
سٍاثظ هیبى ؿشکت ٍ تقذاد صیبدی اص ریٌفقبى اص رولِ کبسکٌبى ،هـنتشیبى ،فشٍؿنٌذگبى ٍ
غیشُ سا دس ثشهی گیشد کِ دس قبلت ًؾشیِ ریٌفقبى ثیبى هی ؿَد ( ػَلَهَى.)2010 ،2
ثبً هشکضی ایشلٌذ )2015( 3حبکویت ؿشکتی سا ایيگًَِ تقشیف کشدُ اػنت :حبکوینت

1. Tseng
2. Solomon
3. CBI
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ؿشکتی فجبست اص سٍیِّب ،فشآیٌذّب ٍ ًگشؽّبیی اػت کِ ثش عجق آى ی ػبصهبى ّنذایت ٍ
کٌتننشل هننیؿننَد .ػننبختبس حبکویننت ؿننشکتی تَصیننـ حقننَ ٍ هؼننئَلیتّننب دس هیننبى
هـبسکتکٌٌذگبى هختلف دس ػبصهبى سا هـخق هیکٌذ.
دس ادثیبت ًؾشی حبکویت ؿشکتی حبكل رٌجِ ّنبی اقتلنبدی ًبؿنی اص سفتبسّنبی
خبف هذیشیت ٍ ؿٌبخت س فتبس فولکشدی ؿشکت اػت کِ دس ػغح خشد ٍ کالى ،هذل ّب
ٍ ٍیظگی ّبی هٌحلش ثِ فشدی سا ایزبد هی کٌذ  .آًچنِ کنِ دس تحقیقنبت پیـنیي تحنت
فٌَاى هذل ّبی حبکویت ؿشکتی (هذل ثبصاس ،1هذل ساثغِای ٍ 2هنذل پیًَنذی )3هغنشح
ؿذُ اػت هبحلل ًگبُ هذیشاى ثِ ؿیَُ پیبدُ ػبصی حبکویت ؿشکتی سا ًـبى هی دّذ .ثِ
فٌَاى ًوًَِ پیبدُ ػبصی هذل ثبصاس ثب ٍیظگی ّنبیی اص رولنِ ػنْبهذاساى ثؼنیبس پشاکٌنذُ،
ثبصاسّبی ػشهبیِ ػیبل ٍ ًقذ ؿًَذُ ،پَیبیی دس تخلیق هزذد ػشهبیِ ،چنبسچَة ّنبی
قبًًَی ٍ ًؾبستی پیـشفتِ ٍ ثبصاسّبی فقبل ثشای کٌتشل ؿشکت ّبی ثضسگ ّونشاُ اػنت.
ؿشکت ّبیی کِ ثش هجٌبی هذل ثبصاس فقبلیت هنی کٌٌنذ ،ثیـنتش توبینل داسًنذ تنب ثنش سٍی
هجبدالت دس ثبصُ صهبًی کَتبُ توشکض کٌذ ٍ ثِ ربی تَرِ ثنش سٍاثنظ ثلٌذهنذت ثنِ ایزنبد
سٍاثظ کَتبُ هذت ثپشداصًذ (ثٌکغ.)2004 ،4
دس هذل ساثغِای اص اثضاسّبیی ًؾیش هبلکیت هتوشکض ٍ هتقبثل ػْبم ،ثبصاسّبی ػنشهبیِ ثنب
ًقذؿًَذگی هتَػظ ،فقبلیت کوتش دس تخلیق هزنذد ػنشهبیِ ،کٌتنشل کوتنش ٍ فشآیٌنذّبی
ًؾبستی قَی اػتفبدُ هنی ؿنَد .دس ػنغح خنشد ،هنذیشیت ؿنشکت دس ؽنبّش تحنت ًؾنبست
ّیئت هذیشُ ٍ دس فول تحت ًؾبست ثبً ّبی ثضسگ یب ؿنشکت ّنبی ثنضسگ ینب ػنْبهذاساى
خبًَادگی اػت .هذیشیت ؿشکت اًقغبف ًبپزیش اػت ٍ ثیـتش توبینل داسد ثنِ كنَست هتوشکنض
فقبلیت کٌذ .ریٌفقبى اكلی ثِ عَس هقوَل کبسکٌبى ًِ ػْبهذاساى ّؼتٌذ.
دس هذل پیًَذی کِ ثِ عَس هقوَل دسکـَسّبیی ثب اقتلبد ًَؽَْس ثِ کبس گشفتِ هیؿَد
اص تشکیت اثضاسّبی هذلّبی ثبصاس ٍ ساثغِای ثِ عَس ّنصهبى اػتفبدُ هیؿنَد .ایني هنذل دس
ثبصاسّبی ػشهبیِ کِ قذست ًقذؿًَذگی آىّب پبییي اػت ٍ چنبسچَةّنبی ًؾنبستی ٍ قنبًًَی
اغلت دس حبل ؿکلگیشی اػت کبسثشد داسد (ثٌکغ.)2004 ،
1. Market model
2. Relation model
3. Compound model
4. Banks
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عشاحی ٍ پیبدُ ػبصی ػِ هذل رکش ؿذُ هجتٌی ثش ًؾنش هنذیشاى اكنلی ؿنشکت ثنَدُ ٍ
ایذُّب ٍ ًؾشات هبثقی ریًفقبى اص رولِ هـتشیبى ٍ ػْبمداساى ًبدیذُ گشفتِ ؿذُ اػت ٍ ایني
خَد ثِ چبلـی ثضسگ ثشای حفؼ ٍ گؼتشؽ ػْن ثبصاس هجذل ؿذُ اػت ،اص ایي سٍ الصم اػنت
تب ثب ثْشُگیشی اص ًؾشات ٍ ایذُّبی دسٍى ػبصهبًی ٍ ثشٍى ػنبصهبًی دػنت ثنِ پینبدُػنبصی
ساّجشدّبی ًَآٍساًِای صد کِ ثِ ایزبد دسک دسػتی اص ثبصاس ٍ ًیبص هـتشیبى هٌزش ؿَد.
هفَْم ًَآٍسی ثبص ثشای اٍلیي ثبس تَػظ ٌّشی چؼت سٍ هقشفی ؿذ .چؼت سًٍَ 1آٍسی
ثبص سا اػتفبدُ ّذفوٌذ اص رشیبىّبی داخلی ٍ خبسری داًنؾ ثنشای افنضایؾ ػنشفت ًنَآٍسی
داخلی ٍ گؼتشؽ ثبصاس ثشای اػتفبدُ خبسری اص ًَآٍسی تقشیف کشدُ اػت؛ ثٌبثشایي ًَآٍسی ثنبص
هی تَاًذ اص ی ایذُ خبسری ٍ ّوچٌیي ی ایذُ داخلی اػتفبدُ کٌذ (هًَؼف.)2012 ،2
هغبلقبت چؼت سٍ ًـبى داد کِ اسائِ ایذُ ّبی ًَآٍساًِ ٍ ًحَُ تزنبسی کنشدى اینذُّنب
دػتخَؽ تغییشات اػبػی ؿذُ اػت .دس ًَآٍسی ثبص توشکض ثش ایزبد ؿنجکِ ّنبیی هتـنکل اص
ؿشکتّبی هختلف اػت کِ ثتَاًٌذ ثب اًزبم تحلیل دسػتی اص هحیظ ،خنذهبت هٌبػنجی سا ثنِ
هـتشیبى خَد اسائِ دٌّذ (سهضبًپَس ًشگؼی ٍ ّوکبساى.)1393 ،
دس ًَآٍسی ثبص «هذل کؼت ٍکبس» سا كشیحبً ثِ فٌَاى هٌجـ «تَلینذ اسصؽ» ٍ ّوچٌنیي
«تلشف اسصؽ» هیداًٌذ (پشّیضگبس ٍ ّوکبساى .)1392 ،چؼت سٍ هذل کؼت ٍ کبس سا ؿنبهل
ثیبًی اص اسصؽ ایزبد ؿذُ ،ؿٌبػبیی ثخؾ هتٌبػنجی اص ثنبصاس ،تقشینف ػنبختبس صًزینشُ اسصؽ،
تقشیف هکبًیؼنّبی تَلیذ دسآهذ ،هَققیتیبثی ثٌگبُ دس صًزیشُ اسصؽ ٍ تذٍیي هضینت سقنبثتی
ثٌگبُ هیداًذ کِ هیتَاًذ هجٌبی ًَآٍسی ثبص قشاس گیشد (خبلقی ٍ الیبػی.)1395 ،
ًَآٍسی ثبص ًگشؿی رذیذ ثِ ًَآٍسی اػنت کنِ اهکنبى اػنتفبدُ اص اینذُّنبی داخلنی ٍ
خبسری ،ثشای سفـ هقضالت ٍ هـکالت کؼت ٍ کبسّب سا فشاّن هیػبصد .دس ٍاقـ ًَآٍسی ثنبص
ثب ایزبد کبًبلّبی سػوی ٍ غیش سػوی اقذام ثِ استقبء قبثلینتّنب ٍ ؽشفینتّنبی ػنبصهبى ٍ
كٌقت هیکٌذ .سٍیکشدّبی ًَآٍسی ثبص ٍاسدؿًَذُ ثِ هقٌبی اػتفبدُ اص هٌبثـ خنبسری ًنَآٍسی،
سٍیکشد خبسد ؿًَذُ ثِ هقٌبی اػتفبدُ اص هٌنبثـ خنبسری ثنشای تَػنقِ ٍ تزنبسیػنبصی ین
هحلَل ٍ دس ًْبیت سٍیکشد تشکیجی ثِ هقٌبی هـبسکت ػنبصهبىّنب ثنب یکنذیگش ٍ ّوکنبسی
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ًضدی تش ثشای خلق داًؾ رذیذ اػت (اتب ثبصسگبًی ثیي الولل.)2014 ،1
اص هـخلبت سٍیکشد ٍاسدؿًَذُ 2هیتَاى ثِ ثشٍىػپبسی قشاسدادّبی تحقینق ٍ تَػنقِ،
هـبسکت هـتشی ،روـػپبسی ٍ هـبسکت کبسکٌبى ٍ ثشای سٍیکشد خبسدؿًَذُ 3هنیتنَاى ثنِ
ؿیَُّبیی ًؾیش افغبی هزَص ،ؿشکتّبی صایـی ٍ چشخؾ ثِ خبسد ٍ ّوچٌنیي دس سٍیکنشد
تشکیجی 4هیتَاى ثِ هَاسدی ًؾینش تحقیقنبت هـنتشک ،تَػنقِ هـنتشک ،خشینذ هـنتشک ٍ
ثبصاسیبثی هـتشک اؿبسُ کشد (سًگبهیضعَػی.)2015 ،
ثب دس ًؾش گشفتي هفَْم ،سٍیکشدّب ،ؿیَُّب ٍ کبسکشدّبی هتقذد ًَآٍسی ثبص هیتنَاى ثنِ
فوق قبثلیت آى دس هشتفـ کشدى هـکالت ٍ هقضالت حبکویت ؿشکتی پی ثشد .اص آًزبئی کِ
ثِ کبسگیشی اػتشاتظی ًَآٍسی ثبص هی تَاًذ الگَی رذیذی سا دس پیبدُػنبصی هبلکینت ؿنشکتی
اسائِ کٌذ ٍ ایي هْن خَد صهیٌِػبص ایزبد اسصؽ ر ذیذ ثشای ؿشکت خَاّذ ؿذ ٍ ثنب تَرنِ ثنِ
ایٌکِ دس تحقیقبت پیـیي ثِ ایي هْن تَرِ ًـذُ اػت ،اص ایي سٍ اسائِ هذل ًَآٍساًنِ اص ؿنیَُ
پیبدُ ػبصی حبکویت ؿشکتی هجتٌی ثش ًَآٍسی ثبص هیتَاًذ چشخِ فونش ؿنشکتّنبی فقنبل دس
كٌقت ثیوِ سا افضایؾ دادُ ٍ ربیگبُ آىّب سا دس كٌقت استقبء دّذ.
پیطیٌۀ تجزبی
فبثشیضٍ )2016( 5دس پظٍّـی ثِ ثشسػی سٍاثظ هینبى حبکوینت ؿنشکتی ،هنذیشیت سیؼن ٍ
فولکشد ؿشکت پشداخت .سٍاثظ هیبى هتغیشّبی ؿٌبػبییؿنذُ حبكنل اص ایني تحقینق ًـنبى
هیدّذ پیبدُ ػبصی حبکوینت ؿنشکتی سیؼن پنزیشی سا افنضایؾ دادُ ٍ دس ًْبینت فولکنشد
ؿشکت سا استقبء هیدّذ.
دس پظٍّـی دیگش ،آدًیکیٌزَّ ٍ 6وکبساى ( )2012ثنِ ثشسػنی ٍیظگنیّنبی هنذیشیتی،
حبکویت ؿشکتی ٍ فولکشد ؿشکتّبی ًیزشیِای پشداختٌذ .ایي هغبلقنِ ثنِ ثشسػنی ػنبختبس
حبکویت ؿشکتّبی ًیزشیِ ٍ ٍیظگیّبی هذیشیتی آىّب ٍ ایٌکِ تب چِ حذ ػبختبس حنبکویتی
(تشکیت ،اًذاصُ ،تقذاد رلؼبت ٍ اهخبل آى) ٍ ٍیظگنیّنبی هنذیشیتی (كنالحیت ،تحلنیالت،
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هلیت هذیش فبهل ٍ اهخبل آى) ثش فولکشد تأحیش داسًذ ،هیپشداصد .ثنذٍى ؿن ػنبختبس هبلکینت
(هخل تشکیت هبلکیت هبلکبى) ی ؿشکت ٍ ٍیظگیّنبی هنذیشیتی ًقنؾ هْونی دس تَاًنبیی
ؿشکت ثشای پبػخ ثِ فَاهل خبسری ٍ فولکشد آى داسًذ .ایي هغبلقِ ثش ؿشکتّنبی تنشاص اٍل
ثبصاس ثَسع اٍسا ثْبداس دس ًیزشیِ هتوشکض اػت .یبفتِّب ًـبى داد کِ ٍیظگیّبی هنذیشیتی ٍ
حبکوی نت ؿننشکتی پیبهننذّبی هخجتننی ثننش سٍی فولکننشد ؿننشکت داسًننذّ .وچٌ نیي اّوی نت
ؿبخقّبی کوی ٍ کیفنی حبکوینت ؿنشکتی ٍ ٍیظگنیّنبی هنذیشیتی ثنش فولکنشد ثنشای
ؿشکتّبی ثب سؿذ کن ٍ ؿشکتّبی ثب سؿذ ثبال هتفبٍت اػت.
اکجش )2015( 1دس تحقیقی ثِ ًقؾ هکبًیضم حبکویت ؿنشکتی دس ثْیٌنِ ػنبصی فولکنشد
ؿشکت پشداختِ اػتً .تیزِ ایي هغبلقبت ًـبى داد کِ حبکوینت ؿنشکتی ثنِ عنَس هخجنت ٍ
هقٌبداسی ثِ فولکشد ؿشکت کو هیکٌذ .سٍیکشد حبکویت ؿشکتی دس ایني تحقینق کنِ ثنِ
حبکویت ؿشکتی هؤحش هٌزش هیؿَد دس ًْبیت فولکشد فبلی ثٌگبُ سا ثِ دًجبل خَاّنذ داؿنت
کِ خَد هقیبسّبیی اص رولِ هقیبسّبی هشػَم ؿبهل هبلکیت هتوشکض ،تشکیت ٍ اًنذاصُ هٌبػنت
ّیئت هذیشُ ،فذم ٍرَد دٍگبًگی ًقؾ هذیشفبهل ،فولکشد حؼبثشػنی ٍ کویتنِّنبی دیگنش،
هقشسات ّیئت هذیشُ ؿبهل تحلیالت ّیئتهذیشُ ،ػي ثبصًـؼتگی ارجنبسی ،فنذم فضنَیت
هذیشفبهل ػبثق دس ّیئتهذیشُ ،رجشاى خذهبت ّیئتهذیشًُ ،ؾبست ثنش هقبهلنِ ثنب اؿنخبف
ٍاثؼتِ ،حضَس ارجبسی ّیئتهذیشُ دس رلؼبت ،فضَ ّیئتهنذیشُ اًتخنبة ؿنذُ ػنبالًِ ٍ دس
ًْبیت ػبیش هقشسات اؿبسُ ثِ اسصیبثی فولکشد ارشایی ،رجشاى خنذهبت هنذیشیت اسؿنذ ،رجنشاى
خذهبت قبثل تَریِ هذیش فبهل ،پبػخگَیی ثنِ هٌنبفـ ػنْبهذاساىٍ ،رنَد ػیبػنت چنشخؾ
حؼبثشعً ،ـؼتّبی ٍیظُ دسخَاػتی ػنْبهذاساى ،دس ًؾنش داؿنتي ٍ هَارْنِ ثنب هؼنئَلیت
ارتوبفی ؿشکتی ،کذ ٍ دػتَسالقول اخالقی تقشیف ؿنذُ ،افـنبی فبدالًنِ اعالفنبت هنبلی،
افـبی خذهبت هذیشاى ارشایی ٍ اسؿذ داسد.
ثبقشی ًظاد ٍ ربٍیذ ( )1393دس هغبلقِای تحت فٌَاى اسائِ هذل ًَآٍسی ثنبص دس كنٌقت
ثبًکذاسی ایشاى دس ثبً پبسػیبى ثِ ؿٌبػبیی فَاهل ًَآٍسی ثبص پشداختٌذً .تنبیذ ایني تحقینق
هؤیذ آى اػت کِ دس ثقذ داخلی هٌبثـ تکٌَلَطی ثب ؿکلگیشی ًنَآٍسی ثنبص ساثغنۀ هؼنتقین
ًذاسد دس حبلیکِ تَاًوٌذی رزة ایذُّب ثب ؿکلگیشی ًَآٍسی ثنبص ساثغنۀ هخجنت داسد .دس ثقنذ
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خبسری ،هٌبثـ داًؾ خبسری ٍ تغییشات تکٌَلَطی ثب ؿکلگینشی ًنَآٍسی ثنبص ساثغنۀ هخجنت
داسًذ .ػشاًزبم دس ثقذ فَاهل ساثغِای« ،افتوبد» ثب ؿکلگیشی ًَآٍسی ثبص ساثغنۀ هخجنت داسد.
هذل ایي تحقیق ثب ػبصُّب ٍ هتغیشّبی هشثَط هیتَاًذ دس ؿکلگیشی ًَآٍسی ثنبص دس كنٌقت
ثبًکذاسی هؤحش ٍاقـ ؿَد ٍ هذ ًؾش ػیبػتگزاساى ٍ ثشًبهِسیضاى ثخؾ اقتلبدی هنزکَس قنشاس
گیشد .ثِ عَس خالكِ ،اثقبد سٍیکشد ًَآٍسی ثبص دس ایني تحقینق فَاهنل داخلنی ؿنبهل هٌنبثـ
تکٌَلَطی (هٌبثـ داخلی داًؾ ٍ ًیشٍی کبس هبّش ،آهَصؽ ،هْبستّنب ٍ اًگینضُّنبی ًنَآٍسی،
اثضاسّب ٍ تکٌَلَطی داخلی ،سّجشی ،هذیشیت هبلکیت هقٌَی) ،تَاًوٌذی رزة ایذُّب (تحقینق
ٍ تَػقِ ،ػبصهبًذّی ،فشٌّنگ ػنبصهبًی ،یکپنبسچگی داخلنی ،اػنتشاتظی تکٌَلنَطی ،فشآیٌنذ
اًتخبة تکٌَلَطی هٌبػت) ٍ فَاهل خبسری ؿبهل هٌبثـ داًؾ خبسری ٍ ؿجکِػبصی ،تغییشات
ٍ فشكتّبی تکٌَلَطی ٍ دس ًْبیت فبهل ساثغِای (تقبهلی) افتوبد ؿٌبػبیی ؿذ.
کشاپشصّ ٍ 1وکبساى ( )2012دس تحقیقی ثب فٌَاى هتغیشّبی هتٌی پبساداین ًَآٍسی ثنبص دس
هحیظ کؼت ٍ کبس ؿشکتّبی اػلًٍَی ثِ ثشسػی فٌبكش ًَآٍسی ثبص پشداختٌذ .هغبلقِ ًـنبى
داد کِ اگش اػلًٍَی هیخَاّذ دساص هذت هَفق ثبؿٌذ ،هحیظ حوبیتی ًویتَاًذ ٍ ًجبینذ كنشفبً
ثش حوبیت هبلی دٍلت هتکی ثبؿذ ،اهب ثبیذ حبٍی فٌبكش دیگش کنِ تَػنقِ فنيآٍسی سا تحنت
تأحیش قشاس هیدّذ ،ثبؿذ .ایي فٌبكش ؿبهل  -1فشٌّگ ػنبصهبًی ،اسصؽّنب ٍ ػیؼنتن پنبداؽ
-2قبًَى  -3هبلیبت ٍ کو ّبیارتوبفی -4هَاًـ ثَسٍکشاػی  -5هٌبثـ اًؼبًی ٍ -6امّنبی
ثبًکی هغلَة ،تضویيّبی ثبًکی ،ػشهبیِ گزاسی ٍغیشُ .چبسچَة ایي تحقیق ثیبًگش فٌبكنش
هحیظ داخلی ؿنبهل اسصؽّنب ٍ تغیینشات آى ،ػنبختبس هؼنغح ٍ غینش هتوشکنض ،اػنتشاتظی ٍ
حوبیتّبی ػیؼتوی ،هٌبثـ اًؼبًی ٍ هْبستّب ٍ اضبفِ کشدى حوبیتّبی هبلی ٍ فنيآٍسی.
فٌبكش هحیظ خبسری ًضدی تش ؿبهل هـبسکت ثب تأهیيکٌٌذُ ،هـبسکت ثب هـتشی ،هـنبسکت
ثب هؤػؼبت آهَصؿی ٍ تحقیقنی ٍ فٌبكنش هحنیظ خنبسری دٍستنش ؿنبهل هحنیظ اقتلنبدی،
ارتوبفی ٍ فيآٍسی ّؼتٌذ.
دس تحقیقی دیگش ،فبلویفش ( ،)1392هغبلقِای تحت فٌَاى ثشسػی تأحیش سٍیکشد ًَآٍسی
ثبص ثش احشثخـی فشآیٌذ ًَآٍسی دس ػبصهبىّبی فيآٍسی اعالفبت اًزبم دادً .تبیذ ایي تحقینق
ًـبى هیدّذ کِ اػتفبدُ اص سٍیکشد ًَآٍسی ثبص (ّوکبسی ،تحقیق ٍ تَػقِ ،رؼتزَی داًنؾ،
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هذیشیت داساییّبی فکشی) تأحیش هخجتی ثش احنشثخؾ ثنَدى فشآیٌنذ ًنَآٍسی (اػنتشاتظیّنبی
ًننَآٍسی ٍ سّجننشی کننبسآفشیي ،ایننذُپننشداصی ٍ غشثننبلگشی ،عشاحننی ٍ تَػننقِ هحلننَل،
تزبسیػبصی) دس كٌقت فيآٍسی اعالفبت داؿتِ اػت.
ًوبصی ٍ کشهبًی ( )1378ثب ثشسػی  66ؿشکت عی ػبلّبی ً 1386-1382ـبى دادًذ
کِ ساثغِ هقٌی داسی ثیي هبلکیت ًْنبدی ٍ فولکنشد ؿنشکت ٍ ساثغنِ هقٌنبداس ٍ هخجتنی ثنیي
هبلکیت ؿشکتی ٍ فولکشد ؿشکت ٍرَد داسد .هبلکیت هذیشیتی ثِ كَست هقٌبداس ٍ هٌفنی ثنش
فولکشد ؿشکت تأحیش هیگزاسد.
ّوبىعَس کِ اص هغبلت اسائِ ؿذُ ثشهیآیذ ّنش ین اص دٍ هفْنَم حبکوینت ؿنشکتی ٍ
ًَآٍسی ثبص ثِ عَس هزضا هَسدثشسػی ثؼنیبسی اص هحققنبى قنشاس گشفتنِ اػنت .لنیکي تنبکٌَى
استجبط ثیي ایي دٍ هفَْم هَسد غفلت قشاسگشفتِ اػت.
جذٍل  .1خالصِ ًتبیج تحقیقبت پیطیي

سدیف
1

پظٍّـگشاى
فبثشیضٍ

2

اکجش

3

کشاپشص ٍ 1
ّوکبساى

4

آدًیکیٌزَ ٍ
ّوکبساى

فٌَاى پظٍّؾ
حبکویت ؿشکتی،
سیؼ پزیشی ٍ
فولکشد هـخق:
ؿَاّذی اص ایتبلیب
ًقؾ هکبًیؼن
حبکویت ؿشکتی دس
ثْیٌِػبصی فولکشد
ؿشکت
هتغیشّبی هتٌی
پبساداین ًَآٍسی ثبص
دس فضبی کؼت ٍ
کبس ؿشکتّبی
اػلًٍَیبیی
خلَكیبت
هذیشیتی ،حبکویت

ػبل
2016

ًتبیذ پظٍّؾ
پیبدُ ػنبصی حبکوینت ؿنشکتی سیؼن پنزیشی سا
افضایؾ دادُ ٍ دسًْبیت فولکشد ؿنشکت سا استقنبء
هیدّذ.

 2015یکپبسچِػبصی هقیبسّبی هشػَم حبکویت ؿنشکتی
ثِ ؿشکت دس ایزبد ی ػیؼتن حبکویت ؿنشکتی
هؤحش کِ ثِ افضایؾ فولکشد ؿشکت هٌزنش خَاّنذ
ؿذ کو هیکٌذ.
 2012اػتفبدُ اص سٍیکنشد ًنَآٍسی ثنبص تنأحیش هخجتنی ثنش
احشثخؾ ثَدى فشایٌذ ًَآٍسی دس كٌقت فني آٍسی
اعالفبت داسد.

ٍ 2012یظگیّبی هذیشیتی ٍ حبکویت ؿشکتی پیبهذّبی
هخجتی ثش سٍی فولکنشد ؿنشکت داسًنذّ .وچٌنیي

1. Krapez
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6

ثبقشی ًظاد ٍ
ربٍیذ

5

فبلوی فش

6

ًوبصی ٍ
کشهبًی

اّوی نت ؿننبخقّننبی کو نی ٍ کیف نی حبکوی نت
ؿشکتی ٍ فولکشد
ؿشکتی ٍ ٍیظگی ّبی هذیشیتی ثش فولکنشد ثنشای
ؿشکتی
ؿشکت ّبی ثب سؿذ کن ٍ ؿشکتّبی ثب سؿنذ ثنبال
هتفبٍت اػت.
اسائِ هذل ًَآٍسی ثبص  1393دس ثقذ داخلی هٌبثـ تکٌَلَطین ثنب ؿنکل گینشی
ًنَآٍسی ثننبص ،ساثغنۀ هؼننتقین ًنذاسد دس حننبلیکننِ
دس كٌقت ثبًکذاسی
تَاًوٌذی رزة ایذُ ّب ثب ؿکل گیشی ًَآٍسی ثنبص،
ایشاى
ساثغۀ هؼتقین ٍ هخجت داسد .دس ثقذ خبسری ،هٌنبثـ
داًؾ خبسری ٍ تغییشات تکٌَلَطی ثب ؿکلگیشی
ًَآٍسی ثبص ،ساثغۀ هخجنت داسًنذ .ػنشاًزبم دس ثقنذ
فَاهل ساثغِ ای« ،افتوبد» ثب ؿکل گیشی ًنَآٍسی
ثبص ،ساثغۀ هخجت داسد.
ثشسػی تأحیش سٍیکشد  1392اػتفبدُ اص سٍیکنشد ًنَآٍسی ثنبص تنأحیش هخجتنی ثنش
احشثخؾ ثَدى فشایٌذ ًَآٍسی دس كٌقت فنيآٍسی
ًَآٍسی ثبص ثش
اعالفبت داؿتِ اػت.
احشثخـی فشآیٌذ
ًَآٍسی دس
ػبصهبىّبی
فيآٍسی اعالفبت
تأحیش ػبختبس هبلکیت  1387ساثغِ هقٌی داسی ثیي هبلکینت ًْنبدی ٍ فولکنشد
ؿننشکت ٍ ساثغننِ هقٌننبداس ٍ هخجتننی ثننیي هبلکیننت
ثش فولکشد
ؿشکتی ٍ فولکشد ؿشکت ٍرَد داسد.
ؿشکتّبی
پزیشفتِؿذُ دس
ثَسع اٍسا ثْبداس
تْشاى

روششناسی پژوهش

تحقیق حبضش اص ًَؿ کیفی ثب سٍیکشد اػتقشایی هجتٌی ثش سٍؽ ػنبختبسی تفؼنیشی اػنت ٍ اص
آى ثشای هفَْم ػبصی هَضَؿ تحقیق اػتفبدُ ؿذُ اػت .اػتشاتظی ثِ کبس گشفتِ ؿذُ دس ایني
پظٍّؾ هجتٌی ثش ًؾشیِ دادُثٌیبد 1ثب سّیبفت ػبخت گشایبًِ اػتًَ .ؿ پظٍّؾ اص هٌؾش ّنذف

1. Grounded Theory
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ٍ ًتیزِ ،تَػقِ ای ٍ اص ًؾش ًَؿ اػتفبدُ ،پظٍّـی کبسثشدی اػت .ثنشای گنشدآٍسی دادُّنب اص
تحقیقبت کتبثخبًِای ٍ هیذاًی اػتفبدُ ؿذ .دادُّبی پظٍّؾ اص عشیق هلنبحجِ فوینق ثنب 8
ًفش اص خجشگبى كٌقت ثیوِ ٍ اػبتیذ داًـگبُ ثنِ دػنت آهنذ کنِ ّوگنی داسای تخلنق دس
كٌقت ثیوِ ثَدُ ٍ ثب فضبی حبکن ثش هذیشیت ایي كٌقت آؿٌب ثَدًذً .وًَِّنبی تحقینق ثنِ
سٍؽ ًوًَِگیشی قضبٍتی اًتخبة ؿذًذ .ثشای اًتخنبة ًوًَنِ تحقینق اص سٍؽ گَلنِ ثشفنی
اػتفبدُ ؿذ تب یبفتي خجشگبى ایي حَصُ ساحتتش ٍ ػشیـتش اًزبم پزیشد .ایني ؿنیَُ ثنِ هقٌنبی
اًتخبة ّذفداس ًوًَِ ّبی پظٍّؾ ثِ هٌؾَس کؼت داًؾ ٍ اعالفبت دس صهیٌۀ هَضَؿ هنَسد
هغبلقِ ثِ کبس گشفتِ هیؿَد ٍ سٍؿی اػت کنِ دس آى ًؾنشات هتخللنبى ٍ ینب اؿخلنبف
هغلـ کلینذی سا هنذ ًؾنش قنشاس هنیدّنذ (لیَیٌنگ ػنَى .)2009 ،1رنذٍل ٍ 2یظگنیّنبی
روقیتؿٌبختی هلبحجِ ؿًَذگبى سا اسائِ هیکٌذ.
جذٍل ٍ .2یضگیّبی جوعیت ضٌبختی ًوًَِ

تحلیالت
فٌَاى ؿغلی
ػوت
هلبحجِ ؿًَذُ
دکتشی هذیشیت
هذسع
اػتبد
1
دکتشی هذیشیت
هذسع
اػتبد
2
دکتشی هذیشیت
هذسع
اػتبد
3
دکتشی هذیشیت
کبسؿٌبع اسؿذ
هذیشفبهل
4
دکتشی هذیشیت
کبسؿٌبع اسؿذ
هذیش ًؾبست
5
هقبٍى هبلی کبسؿٌبع اسؿذ ثیوِ فَ لیؼبًغ حؼبثذاسی
6
دکتشی هذیشیت
کبسؿٌبع اسؿذ
هذیش
7
فَ لیؼبًغ ثیوِ
کبسؿٌبع اسؿذ ثیوِ
هذیش
8

ثِ هٌؾَس تزضیِ ٍ تحلیل دادُّب اثتذا هلبحجِّبی ضجظ ؿذُ پیبدُ ؿنذ ػنپغ دس ػنِ
هشحلِ کذگزاسی ؿذًذّ .وچٌیي ثشای تزضیِ تحلیل دادُّبی کیفی اص ًشم افنضاس اعلنغ تنی
اػتفبدُ ؿذ .ثِ هٌؾَس حلَل اعویٌبى اص ایٌکِ ًوًَِ ّبی اًتخبة ؿنذُ ًوبیٌنذُ کنل ربهقنِ
ّؼتٌذ ٍ کل دادُ ّبی هَسد ًؾش ثشای دػتیبثی ثِ هذل ًْبیی سا پَؿنؾ دادُاًنذ ،ػنِ هقینبس
اػبػی هذ ًؾش قشاس گشفت:

2. Livingston
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الف) ثش اػبع ثشسػی هٌبثـ هَرَد ٍ ادثیبت تحقیق تالؽ ؿذ تَصیـ هٌبػجی اص ًوًَِّب
دس دػتِثٌذی ربهقِ اًتخبة ؿًَذ.
ة) اًتخبة ً 8فش ًوًَِ هَسد ًؾش اص هیبى ی فْشػت تْیِ ؿذُ اص اػبتیذ داًـگبُ ٍ
هذیشاى ؿشکتّبی كٌقت ثیوِ.
د) هقیبس تَقف ًوًَِگیشی حلَل اؿجبؿ دادُ ّب دس ًؾش گشفتِ ؿذ .اص هلبحجِ پٌزن ثنِ
ثقذ تب پبیبى ًوًَِگیشی دس هشحلِ کذگزاسی ّش هلبحجِ تقذاد کذّبی تکشاسی ٍ رذینذ ایزنبد
ؿذُ اص ّش هلبحجِ ؿوبسؽ ؿذ .ثذیي تشتیت اص هلبحجِ پنٌزن ثنِ ثقنذ سًٍنذ ًضٍلنی تقنذاد
کذّبی رذیذ ایزبد ؿذُ ًـبىدٌّذُ ًضدی ؿذى ثِ اؿجبؿ دادُّب ثَد ثنًِحنَیکنِ دس ػنِ
ه لبحجِ آخش کذّبی رذیذ ثؼیبس کوی ایزبد ؿذ ٍ دادُّب ثِ ػغح اؿجبؿ سػیذ.
پغ اص پبیبى روـآٍسی دادُّب ،هحققبى اقنذام ثنِ کذگنزاسی دادُّنب کشدًنذ .هٌؾنَس اص
کذگزاسی فجبست اػت اص فولیبتی کِ عی آى دادُّب تزضیِ ،هفَْمػبصی ٍ ثِ ؿنکل تنبصُای
دس کٌبس یکذیگش قشاس دادُ هیؿًَذ (اػتشاع ٍ کَسثیي .)1990 ،دس ایي تحقینق کنذّبی اٍلینِ
ثِ كَست دػتی اػتخشاد ٍ ثشای ثشقشاسی استجبط هیبى آىّب ٍ کـف کذّبی اًتضافیتنشٍ ،اسد
ًشم افضاس اعلغ تی ؿذ .هحققبى ثب تقشیف استجبط ّب دس ًشم افضاس تَاًؼتٌذ کنذّبی هفْنَهی ٍ
هقَلِّب سا ؿٌبػبیی کٌٌذ.
ثشای کٌتشل پبیبیی دس ایي تحقیق چْبس هلبحجِ ثشای ارشای سٍؽ ثنبص آصهنَى اًتخنبة
ؿذًذ ٍ دس فبكلِ صهبًی حذٍد ی هبُ پغ اص اًزبم کذگزاسی اٍلیِ دٍثبسُ کذگزاسی ؿذًذ کِ
ًتبیذ ثِ دػت آهذُ دس رذٍل  3هـبّذُ هیؿَد.
جذٍل ً .3تبیج حبصل اس ببس آسهَى

سدیف

فٌَاى
هلبحجِ

تقذاد کذّب تقذاد تَافقبت تقذاد فذم تَافق پبیبیی ثبص آصهَى (دسكذ)

1

PB

22

20

2

%91

2

PC

33

23

10

%70

3

PD

26

20

6

%77

4

PG

30

26

4

%87

111

89

22

%80

هزوَؿ
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هزوَؿ کذّبی ثِ دػت آهذُ اص پبیبیی ثبص آصهَى تقذاد  111هَسد ثنَد کنِ  89کنذ ثنب
کذگزاسی اٍلیِ هـبثِ ثَدُ ٍ  22کذ غیش هـبثِ ثَدًذ .ثش ایي اػبع ،هیضاى پبیبیی ثنبص آصهنَى
 80دسكذ ثِ دػت آهذ کِ ثیؾ اص  60دسكذ ثَدُ ٍ اص ایي سٍ پبیبیی کذگزاسیّنب تأیینذ ؿنذ.
ثشای ػٌزؾ سٍایی دس ایي تحقیق اص ًؾشات کبسؿٌبػبى خجشُ اػتفبدُ ؿذ .گنشٍُ کبسؿٌبػنبى
هتـکل اص ً 4فش اص فقبالى كٌقت ثیوِ ٍ خجشگبى ثَدًذ .ثِ فالٍُ ،هذل ًْبیی ثنشای ثنبصثیٌی
ثشای ایي گشٍُ اسػبل ؿذ ٍ ًؾشات آىّب دس روـثٌذی تحقیق اػتفبدُ ؿذ.
دس فشآیٌذ تحقیق پغ اص ّش هلبحجِ ٍ روـثٌذی دادُّبی ثِ دػت آهذُ ،هقَلِ تحقینق
ؿکل گشفتِ ٍ دس هشاحل ثقذی هلبحجِّب ،ایي هقَلِ ّب ثبصثیٌی ٍ اكالح ؿذ .دس ّش هشحلنِ اص
کذّبی اٍلیِ تب دػتیبثی ثِ هقَالت ًْبیی ،فشآیٌذ ثب ًؾش خجشگبى هَسد ًقنذ ٍ اكنالح هزنذد
قشاس گشفت .دس هشحلِ پبیبًی ًوًَِگیشی فالٍُ ثش هقیبس اؿجبؿ ،اص ًؾش کبسؿٌبػبى دسثبسُ اؿنجبؿ
ثِ هٌؾَس حلَل اعویٌبى اص اؿجبؿ ًؾشی ٍ پَؿؾ دادى ّوِ حَصُّبی هَسد ًؾش ثْشُگینشی
ؿذ ٍ دس ًْبیت پغ اص هلبحجِ  8ام ًوًَِ گیشی هتَقف ؿنذ .هشاحنل سػنیذى ثنِ اؿنجبؿ دس
رذٍل  4هـبّذُ هیؿَد.
جذٍل  .4هزحلِ رسیذى بِ اضببع اس هصبحبِ  10تب 14

هلبحجِ ؿوبسُ 5

تقذاد کذّبی
رذیذ
4

دسكذ کذّبی
رذیذ
%9.3

هلبحجِ ؿوبسُ 6

6

%14

هلبحجِ ؿوبسُ 7

5

%12

هلبحجِ ؿوبسُ 8

3

%8

ؿوبسُ هلبحجِ

یافتههای پژوهش
کذگذاری ببس؛ سٍؽ اػتخشاد کذّبی اٍلیِ اص عشیق تحلیل هتي هلبحجِ ٍ اػتخشاد کنذّبی
اٍلیِ اص آىّب ثَد .کذّبی اػتخشاد ؿذُ یب ثِ عَس هؼتقین تَػظ هلبحجِؿًَذگبى ثینبى ؿنذ
ٍ یب کذّبی تلَیحی ثَدًذ کِ تَػظ ًشم افضاس اعلغ تی اص هتي هلبحجِّب اػنتخشاد ؿنذ .دس
هشحلِ اٍل اص فشآیٌذ کذگزاسی  270کذ اص هلبحجِّب ثِ دػت آهنذ کنِ پنغ اص حنزف هنَاسد
تکشاسی ،دس هزوَؿ  115کذ اص هتي هلبحجِّب اػتخشاد ٍ دس ًشمافضاس قشاس گشفنت .ثنِ فلنت

فصلٌاهِ هذیزیت ًَآٍری در عاسهاىّای دفاعی ،عال عَم ،ؽوارُ  ،9پاییش 99

/02

تقذد کذّب ٍ پشّیض اص صیبدُگَیی اص آٍسدى ّوِ آىّب پشّیض ؿذُ اػت ٍ كشفبً ثِ دسد کنذّبی
اٍلیِ ،هفبّین ٍ هقَالت ًوًَِ ثؼٌذُ ؿذ .رذٍل  5کذّبی اٍلیِ تحقیق سا ًـبى هیدّذ.
جذٍل ً .5وًَِ اس کذّبی اٍلیِ هصبحبِ

ًـبًگش
PG1
PG2
PG3
PG4
PG5
PG6
PG7
PG8
PG9
PG10
PG11
PG12
PG13
PG14
PG15
PG16
PG17
PG18
PG19
PG20
PG21
PG22
PG23
PG24
PG25
PG26
PG27
PG28
PG29
PG30

کذ
قَاًیي ٍ هقشسات
ػیبػتّب ٍ ثشًبهِّب
دخبلتّب ٍ حوبیتّب
رلَگیشی اص فؼبد
خالقیت ًَآٍسی
تَلیذ هحلَل/خذهت رذیذ
ػبختبس هذیشیتی
ثِ کبسگیشی فيآٍسی
ػبختبس هبلکیتی
کٌتشل ٍ ًؾبست
رلت افتوبد ًْبدّب ٍ ریٌفقبى
تَػقِ ثبصاس
استقبء ثشًذ
افضایؾ ػَد آٍسی
استقبء ػشهبیِ ارتوبفی
افضایؾ کبسایی هحلَل/خذهت
تَػقِ هـتشک
تـَیق ثشای خلق ایذُّبی ًَیي
ػبختبس هبلی ثبً هحَس
خلق اسصؽ
فذالت ٍ سفبیت حقَ ریًفقبى
پبػخ گَیی ٍ ؿفبفیت
ػبختبس هبلی ثبصاس هحَس
هٌحلش ثِ فشد ثَدى ایذُّب
ًَآٍسی تخشیجی
ًَآٍسی ثبص
ایزبد حغ سضبیتوٌذ ی دس هـتشی
تبة آٍسی
ػشهبیِ گزاسی خبسری
ٍیظگیّبی ّیئتهذیشُ ٍ کویتِّب

ًـبًگش
PG59
PG60
PG61
PG62
PG63
PG64
PG65
PG66
PG67
PG68
PG69
PG70
PG71
PG72
PG73
PG74
PG75
PG76
PG77
PG78
PG79
PG80
PG81
PG82
PG83
PG84
PG85
PG86
PG87
PG88

کذ
یکپبسچگی
ٍفبداسی
ًیبص ثبصاس
کـف فشكت
خلق فشكت
ٍضقیت اقتلبدی
قیوت توبم ؿذُ خذهت
ؿشکبی تزبسی
هذیشیت اقتضبیی
ٍام
ػْبم ثَسع
ثْشُ ثبًکی
ػشهبیِ گزاسی ثیي الوللی
اهَال غیشهٌقَل
تقْذات ؿشکتّب
ػشهبیِ دس گشدؽ
ثیوِ هؼئَلیت
ثیوِ َّایی
ثیوِ ثذًِ
ثیوِ دسهبًی
ثیوِ حَادث
ثیوِ هؼبفشتی
تقذاد ثبصاسیبة
هٌبثـ اًؼبًی
فشٍؽ ایٌتشًتی
ػجذگشداًی
تَاًوٌذػبصی
ؿشکبی ارتوبفی
اسصؽ خذهت  /هحلَل
هذیشیت تقبسم
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ًـبًگش
PG31
PG32
PG33
PG34
PG35
PG36
PG37
PG38
PG39
PG40
PG41
PG42
PG43
PG44
PG45
PG46
PG47
PG48
PG49
PG50
PG51
PG52
PG53
PG54
PG55
PG56
PG57
PG58

کذ
ػبختبس ّیئتهذیشُ ٍ کویتِّب
تشکیت ػْبهذاساى
هیضاى توشکض هبلکیت
فشٌّگ ػبصهبًی
ثشٍىػپبسی
تحقیقبت هـتشک
ثبصاسیبثی هـتشک
دس دػتشع ثَدى هحلَل /خذهت
هـبسکت هـتشی
استقبء هْبستّبی کبسکٌبى
اسائِ اعالفبت کبفی ثِ هـتشی
افضایؾ هٌبثـ
فولکشد هذیشیت هبلی
حوبیت اص ایذُّبی رذیذ
ًَآٍسی دس فشآیٌذ
ًَآٍسی دس هحلَل  /خذهت
تزذیذ ػبختبس ػبصهبًی
هذیشیت سیؼ
اًتقبل داًؾ اص ثیشٍى ثِ دسٍى
دسٍى ثِ ثیشٍى
اًتقبل داًؾ اص
ػبصهبى
ػبصهبى کؼت ٍ کبس
عشاحی هزذد هذل
ّبی داخلی
هجتٌیاصثشایذُ
ثْشُ ثشداسی
ًَآٍسی
خبسریسقبثتی
ایزبد هضیت
پیـگبهی ٍ اثتکبس فول
کبّؾ قیوت توبم ؿذُ
اػتقالل دس داًؾ فٌی
ػبختبس هبلی
ایزبد ؿشکتّبی صایـی

ًـبًگش
PG89
PG90
PG91
PG92
PG93
PG94
PG95
PG96
PG97
PG98
PG99
PG100
PG101
PG102
PG103
PG104
PG105
PG106
PG107
PG108
PG109
PG110
PG111
PG112
PG113
PG114
PG115

کذ
ثشًذػبصی
ثیي الوللی ػبصی
اسصؽ افضٍدُ
دسک هَققیت
ًَػبًبت اسصی
تٌَؿ خذهبت ثیوِای
ثخؾ ثٌذی ثبصاس
ؿجکِ ػبصی
اٍسا قشضِ
تأهیي هبلی
ػشهبیِ گزاسی داخلی
اهَال هٌقَل
ثذّی ؿشکتّب
ػشهبیِ حبثت
ثیوِ فوش
ثیوِ ؿخق حبلج
ثیوِ دسیبیی
ثیوِ کبال
ثیوِ تکویلی
ثیوِ ػبختوبًی
تقذاد ًوبیٌذگی
آهَصؽّبی تخللی
تقذاد اسصیبة
ػجذ هحلَل
هـبسکت ارتوبفی
افتجبس ثیي الوللی
ؿشکبی ثیي الوللی

کذگذاری هحَری؛ کذگزاسی هحَسی دس ٍاقـ سٍؽ ایزبد هفبّین اػنت کنِ اص عشینق
تحلیل هقبیؼِ ای هذاٍم ٍ کـف استجبط هٌغقی ثنیي کنذّب ثنب سرنَؿ هکنشس ثنِ هنتي اكنلی
هلبحجِّب اًزبم هیؿَد .دس رذٍل  6هفبّین ایزبد ؿذُ دس تحقیق کِ ثب استقبء ػنغح اًتنضاؿ
کذّبی اٍلیِ اًزبم ؿذُاًذ ،اسائِ ؿذُ اػت.
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جذٍل  .6هفبّین هصبحبِ

هفَْم

ًـبًگش کذّب

ػبختبس هذیشیتی

PG1, PG2,PG3,PG4, PG7, PG10, PG40, PG51, PG59, PG60, PG67,
PG81, PG82, PG88, PG92, PG111
PG9, PG30, PG38, PG31, PG32, PG33, PG58,PG84, PG93, PG97,
PG98, PG99, PG99, PG100, PG101,PG115

ػبختبس هبلی

PG19, PG22, PG23, PG28, PG43, PG57, PG64, PG65, PG66, PG68,
PG69, PG70, PG71, PG73, PG74
PG8, PG17, PG21, PG22, PG28, PG34, PG35, PG36, PG37,
PG48,PG58, PG75, PG76, PG77, PG78, PG79, PG80, PG83, PG90,
PG94, PG96, PG103, PG104, PG105, PG106, PG107, PG108, PG109,
PG110

خلق اسصؽ

PG5, PG18,PG20,PG25, PG26, PG27, PG41,PG45, PG46, PG52,
PG58, PG62, PG63, PG87, PG91

ایزبد هضیت سقبثتی

PG16, PG24, PG38, PG39, PG49, PG50, PG54,PG56, PG61, PG85,
PG86, PG89, PG95, PG112, PG113

تَػقِ كٌقت ثیوِ

PG6, PG12, PG13,PG14, PG15, PG42, PG55, PG90, PG114

ػبختبس هبلکیتی

ساّجشدّبی
ػبصهبًی

کذگذاری اًتخببی؛ دس هشحلِ ثقذ ثِ فلت تقذاد فشاٍاى ،هفبّین عجقنِثٌنذی ؿنذ ٍ ثنِ
هقَالت تجذیل ؿذًذ .دس ایي هشحلِ اص تزضیِ ٍ تحلیل دادُّب ،سٍؽ تـکیل هقَلنِّنب دًجنبل
هی ؿَد .تحلیل هقبیؼِای هذاٍم ٍ تقییي استجبط هٌغقی ثیي هفبّین اػتخشاد ؿذُ ثنب هشارقنِ
هکشس ثِ هتي اكلی هلبحجِّب اثضاس اكلی هحقق ثشای کـف ٍ تَلیذ هقَلِّبی تحقینق ثنَدُ
اػت (ادیت حبد ثبقشی ٍ ّوکبساى.)1394 ،
پغ اص اًزبم ایي هشحلِ اص کذگزاسی ،هقَلِ ّبی ثِ دػنت آهنذُ دٍثنبسُ ثنبصثیٌی ٍ
هشٍس ؿذُ ٍ استجبط هیبى هقَلِ ٍ سٍاثظ ٍ ٍاثؼتگی ّبی آى ّب کـف ؿذ .ػپغ هقَلِ ّنب
دػتِ ثٌذی ؿذُ ٍ دس گشٍُ ّبی کلی تشی قشاس گشفت .ثِ فٌَاى هخنبل ػنبختبس هنذیشیتی،
ػبختبس هبلکیت ،ػبختبس هبلی ٍ ساّجشدّب دس گشٍُ هقَلِ هبلکیت ؿشکتی قنشاس گشفنت .دس
هزوَؿ هلبحجِ ّبی اًزبم ؿذُ ،تقبهل هیبى فَاهل ایي گشٍُ ّبی کلیً ،گبؿنت ًْنبیی
هؤلفِ ّبی هْن دس حَصُ هبلکیت ؿشکتی ٍ ًَآ ٍسی ثبص سا ثنشای سؿنذ کؼنت ٍ کبسّنبی
هَرَد دس كٌقت ثیوِ فشاّن هی ػبصد .دس رذٍل  7هقَالت هلبحجِ ّب دسد ؿذُ اػت.
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جذٍل  .7هقَلِّبی هصبحبِ

ًـبًگش

هقَلِ

حبکویت ؿشکتی
ػبختبس هذیشیتی
ػبختبس هبلکیتی
ػبختبس هبلی
ساّجشدّبی
ػبصهبًی

PG1, PG2,PG3,PG4, PG7, PG10, PG40, PG51, PG59, PG60, PG67,
PG81, PG82, PG88, PG92, PG111
PG9, PG30, PG38, PG31, PG32, PG33, PG58,PG84, PG93, PG97,
PG98, PG99, PG99, PG100, PG101,PG115
PG19, PG22, PG23, PG28, PG43, PG57, PG64, PG65, PG66, PG68,
PG69, PG70, PG71, PG73, PG74
PG8, PG17, PG21, PG22, PG28, PG34, PG35, PG36, PG37,
PG48,PG58, PG75, PG76, PG77, PG78, PG79, PG80, PG83, PG90,
PG94, PG96, PG103, PG104, PG105, PG106, PG107, PG108, PG109,
PG110

ًَآٍسی ثبص
خلق اسصؽ

PG5, PG18,PG20,PG25, PG26, PG27, PG41,PG45, PG46, PG52, PG58,
PG62, PG63, PG87, PG91

ایزبد هضیت
سقبثتی

PG16, PG24, PG38, PG39, PG49, PG50, PG54,PG56, PG61, PG85,
PG86, PG89, PG95, PG112, PG113

ثبصخَسد
سؿذ ٍ تَػقِ
كٌقت ثیوِ

PG6, PG12, PG13,PG14, PG15, PG42, PG55, PG90, PG114

دس ؿٌبػبیی هقَلِّب ٍ هفبّین پش اّویت ایي حَصُ ،هحققیي ثنِ تحلینل هحتنَای دادُّنبی
گشدآٍسی ؿذُ پشداختٌذ تب اص لحبػ تقذاد تکشاس فَاهل هْن ستجِثٌذی ؿًَذً .تبیذ ثِ دػنت آهنذُ اص
تحلیل هحتَا هتَى هلبحجِّب ًـبى اص دسكذ تکشاس ثشخی هقَلِّب ٍ هفبّین ثِ ؿشح رذٍل  8داسد.
جذٍل  .8درصذ تکزار هقَلِّب ٍ هفبّین هْن

تقذاد تکشاس دسكذ تکشاس
هقَلِ  /هفَْم
%23.93
179
حبکویت ؿشکتی
%19.12
143
سؿذ ٍ تَػقِ كٌقت ثیوِ
%12.70
95
ًَآٍسی ثبص
%10.96
82
ػبختبس هذیشیتی
%10.29
77
ایزبد هضیت سقبثتی
%9.09
68
خلق اسصؽ
%7.49
56
ساّجشدّب
%6.42
48
ػبختبس هبلکیت
%6.05
43
ػبختبس هبلی

/35

فصلٌاهِ هذیزیت ًَآٍری در عاسهاىّای دفاعی ،عال عَم ،ؽوارُ  ،9پاییش 99

اص فَاهل پیـشاى دس سؿذ کؼت ٍ کبسّبی كٌقت ثیوِ (حبكل پیبدُػبصی ًَآٍسی ثبص) ،خلنق
اسصؽ ٍ ایزبد هضیت سقبثتی ثب هزوَؿ  %19.38دسرِ اسصیبثی ثبالیی سا ثنِ خنَد اختلنبف دادًنذ؛
ثٌبثشایي ایي فَاهل ًقؾ فوذُای دس هَفقیت هذل پیبدُػبصی حبکوینت ؿنشکتی دس كنٌقت ثیونِ
داسًذ .دس ایي هیبى ًقؾ ًَآٍسی ثبص ثِ تٌْبیی سا ًیض ًویتَاى اص ًؾش دٍس داؿت چشا کنِ دس اسصینبثی،
 %12.70سا ثِ خَد اختلبف دادُ اػت .اص ایي سٍ ،ؿشکتّبی فقبل دس ایني حنَصُ حتونأ ثبینذ ثنِ
ایذُّبی دٍسى ػبصهبًی ٍ ثشٍى ػبصهبًی تَرِ ًوبیٌذ تب ثنِ خلنق فشكنتّنبی رذینذ دس ساػنتبی
تَػقِ فقبلیت هٌزش ؿَد .هقَلِ ساّجشدّب ًیض ثب کؼت  %7.49دسرِ اسصینبثی اص اّوینت ثنِ ػنضایی
ثشخَسداس اػت .ایي هْن ًـبى هیدّذ کِ کؼت ٍ کبسّبی كٌقت ثیوِ حتوأ ثبینذ ثنِ ساّجشدّنبی
ًَآٍساًِ دس پیبدُػبصی حبکویت ؿشکتی تَرِ ًوبیٌنذ .ؿنکل  1الگنَیی کنِ اص خشٍرنی ًنشم افنضاس
اعلغ تی ثِ دػت آهذُ اػت سا ًـبى هیدّذ .ایي الگَ ثیبىگش فَاهل تأحیشگزاس ثش سؿنذ ٍ تَػنقِ
كٌقت ثیوِ هجتٌی ثش حبکویت ؿشکتی ثب سٍیکشد ًَآٍسی ثبص اػت.

ضکل  .1ضبکِ عَاهل ٍ ضبخصّبی الگَی ًزم افشار Atlas Ti
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ثب تَرِ ثِ سٍاثظ ثِ دػت آهذُ ثیي هفبّین تحقیق کِ تَػظ ًشم افضاس آًنبلیض ؿنذ هنذل
هفَْهی ؿکل  2عشاحی ؿذُ اػت.
ببسخَرد

ًَآٍری ببس

حبکویت ضزکتی
ػبختبس
هذیشیتی

ایزبد
هضیت سقبثتی

ػبختبس
هبلکیتی

سؿذٍ تَػقِ
كٌقت ثیوِ

تحقیق و توسعه
ػبختبس
هبلی

خلق
اسصؽ
ساّجشدّب
ػبصهبًی
ضکل  .2هذل هفَْهی پضٍّص

ثب تَرِ ثِ هذل هفَْهی ثِ دػت آهذُ هیتَاى چبسچَثی اص هفبّیوی کِ هَرت سؿنذ ٍ
ثْجَد فولکشد ؿشکتّبی فقبل دس كٌقت ثیوِ هیؿَد سا هـنخق ػنبخت ٍ فَاهنل پنیؾ
ثشًذُ ٍ اػتشاتظیّبیی کِ ثِ ایي سؿذ هٌزش هیؿًَذ سا احلبء کشد.
یبفتِّبی پظٍّؾ ثیبًگش ؿٌبػبیی هَاسد ریل ثش اػبع سٍؽ دادُ ثٌیبد اػت.
هقَلِ هحَسی :هقَلِ هحَسی ّوبى ثشچؼت هفْنَهی اػنت کنِ دس تحقینق دس ًؾنش
گشفتِ هیؿَد .پغ اص روـ آٍسی ٍ تحلیل دادُّب دس هشحلِ کذگزاسی ثبص ،ثنش اػنبع توشکنض
هلبحجِ ؿًَذگبى ٍ ثشسػی ادثیبت تحقیق «حبکویت ؿنشکتی» ثنِ فٌنَاى هقَلنِ پذینذُ ینب
هقَلِ هحَسی اًتخبة ؿذ.
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ؿشایظ فلی :ایي ؿشایظ ثبفج ایزنبد ٍ تَػنقِ پذینذُ هحنَسی هنیؿنًَذ .ثنِ اػنتٌبد
یبفتِّبی حبكل اص هلبحجِّبی اًزبم ؿذُ چْبس هقَلِ ػنبختبس هنذیشیتی ،ػنبختبس هنبلکیتی،
ػبختبس هبلی ٍ ساّجشدّبی ػبصهبًی ثِ فٌَاى ؿشایظ فلی حبکویت ؿشکتی ؿٌبػبیی ؿذًذ.
ساّجشدّب :اػتشاتظی ّبی حبکویت ؿشکتی کِ ثیبًگش تقبهالت ٍ فقبلیتّنبییاًنذ کنِ دس
ٍاکٌؾ ثِ پذیذُ هحَسی ٍ تحت تأحیش ؿشایظ هذاخلِگش ٍ فَاهل صهیٌنِای اتخنبر هنیؿنًَذ،
ؿبهل قَاًیي ٍ هقشسات ،ػیبػتّب ٍ ثشًبهِّب ،دخبلتّب ٍ حوبیتّب ،هجبسصُ ثب فؼنبد ،اكنالح
ػبختبس هذیشیتی ،ثِکبسگیشی فيآٍسی ،کٌتشل ٍ ًؾبست ،اكالح ػبختبس هنبلکیتی ،یکپنبسچگی،
ٍفبداسی ،اكالح ػبختبسهبلی ،پبػخ گَیی ٍ ؿفبفیت ،توشکض هبلکیت ٍ ػبیش هَاسد اػت.
ؿشایظ صهیٌِای :ایي ؿنشایظ سا هزوَفنِای اص هتغیّشّنب ٍ هقَلنِّنبی خنبف تـنکیل
هیدٌّذ کِ ثب ؿشایظ فبم (فَاهل هذاخلِگش) ثش ساّجشدّبی حبکویت ؿشکتی تأحیش هیگزاسًنذ.
ایي ؿشایظ فجبستاًذ اصً :بسػبییّبی اداسی-هذیشیتیً ،بسػبییّبی اقتلنبدیً ،بسػنبییّنبی
فشٌّگی-ارتوبفی ٍ ًبکبسآهذی كٌقت ثیوِ.
ؿشایظ هذاخلِگش :دس ایي ثشسػی ،ؿشایظ ،هقَلِّبیی قلوذاد ؿذُاًذ کِ ّوشاُ ثنب فَاهنل
صهیٌِای ،ساّجشدّبی حبکویت ؿشکتی سا تحت تأحیش قشاس هیدٌّذ .دس الگَی هقشفی ؿذُ ایني
ؿشایظ ؿبهل هقَلِّبی ایزبد هضیت سقبثتی ،خلق اسصؽ ٍ ًَآٍسی ثبصهی ثبؿٌذ
پیبهذّب :ثِ فَاقت حبكل اص ساّجشدّنب اؿنبسُ داسًنذ (ثبصسگنبى ّشًنذی .)1394 ،هقَلنِ
پیبهذی دس ایي تحقیق دس ٍاقـ ثِ سؿذ ٍ تَػقِ ؿشکت ،ثْجنَد ٍضنقیت دس فولکنشد هنبلی ٍ
هذیشیتی ٍ کٌتشل ٍ ًؾبست ٍ ّوچٌیي استقبء كٌقت ثیوِ اص عشیق رلت افتوبد ریٌفقبى اؿنبسُ
هیکٌذ کِ ًتیزِ ًْبیی عشاحی هذل حبکویت ؿشکتی ثب سٍیکشد ًَآٍسی ثبص اػت.
دس هذل پظٍّؾ اص هفبّیوی چَى خلق اسصؽ ٍ ایزبد هضیت سقبثتی ثنِ فٌنَاى فَاهنل
پیؾثشًذُ یبد ؿذُ اػت کِ هبحلل پیبدُػبصی ًَآٍسی ثبص دس ػبصهبىّب ّؼنتٌذ ٍ ًقنؾ ثنِ
ػضایی دس سؿذ ٍ تَػقِ کؼت ٍ کبسّبی فقبل دس كٌقت ثیوِ داسًذ.
ثب ًگبّی ثِ ادثیبت هَضَؿ هیتَاى ًقؾ ػِ گشٍُ ؿٌبختِ ؿذُ ؿبهل ثبصیگشاىداخلنی،
ثبصیگشاىخبسری ٍ ریٌفقبى سا دس ثحج حبکویت ؿشکتی سٍئیت کشد کِ ثِ هقٌبی دسگینش ثنَدى
افشاد ٍ گشٍُ ّبی هختلف اص ثبالتشیي ػغَح حبکویتی ی کـَس تب پبییيتشیي ػنغَح کنبسی
هخل کبسکٌبى ؿشکتّب اػت .اص ایي سٍ پشاکٌذگی هفبّین ًبؿی اص گؼتشدگی هفَْم حبکوینت
ؿشکتی ٍ سٍؽ تحقیق ثِ کبسسفتِ (ًؾشیِ دادُ ثٌیبد) اػت.
ثِ فٌَاى ًوًَِ ػبخت بس هبلکیت اص هفنبّین هختلفنی اص رولنِ هینضاى توشکنض هبلکینت ٍ
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تشکیت ػْبهذاساى اػتخشاد ؿذُ اػت .هفَْم تشکیت ػنْبهذاساى ؿبخلنی ثنشای هـنخق
ػبختي ثبفت هٌبػت ػبختبسٍ ،ضقیت ٍ هیضاى تغییش هبلکیت ؿشکت اص ػَی ػْبهذاساى فوذُ
تٌَؿ ًَؿ هبلکیت اػت ٍ هفَْم توشکض هبلکیت ؿبهل تقبسم ّبی ًبؿنی اص توشکنض هبلکینت،
تقییي دسكذ ٍ هیضاى ػْبهذاساى فوذُ ٍ اقلیت ،ػبصٍکبسّبی کٌتشل ػْبهذاساى فوذُ اػت.
ثش اػبع هذل تحقیق ،ػَ دادى ػبصهبىّب ثِ ػوت حبکویت ؿشکتی ٍ دس ٍاقـ ؿکلگیشی
آى دس كٌقت ثیوِ دس گشٍ تَرِ ثِ هفبّیوی ًؾیش ػبختبسّبی هذیشیتی ،هبلکیت ٍ هنبلی اػنت کنِ
خَد هتأحش اص ٍضقیت قَاًیي ٍ هقشسات ،ػیبػتّب ٍ ثشًبهِّب ،دخبلتّب ٍ حوبیتّب اػت کِ ثش سؿذ
ٍ گؼتشؽ پذیذُ هَسد ًؾش تأحیش قبثنل تنَرْی داسًنذ .ؿنشایظ اقتلنبدی ٍ ارتونبفی ،فنيآٍسی ٍ
ػیؼتنّب ،ػبختبس ،فشٌّگ ٍ اخال حشفِای هْبستّب ٍ داًنؾ کبسکٌنبى ٍ ٍضنقیت هنبلی گنشٍُ
دیگشی اص فَاهلی ّؼتٌذ کِ دس تؼْیل ٍ تؼشیـ ،پیبدُػبصی حبکویت ؿشکتی ًقنؾ داسًنذ .گنشٍُ
ػَم فَاهل کِ تحت فٌَاى ػبختبسّب عجقِثٌذی ؿذًذ ؿبهل ٍیظگیّنب ٍ ػنبختبس ّیئنتهنذیشُ ٍ
کویتِّب ،تشکیت ػْبهذاساى ،هیضاى توشکض هبلکیت ٍ ػبختبس تنأهیي هنبلی ػنبصهبى (ثبًن هحنَس ٍ
ثبصاسهحَس) کِ احش ثالٍاػغِ ٍ هؼتقین ثش پذیذُ تحت ثشسػی داسًذ .ثب دس ًؾنش گنشفتي هنَاسد فنَ
هیتَاى ثب دس پیؾ گشفتي ساّجشدّبیی ًؾیش ثشٍىػپبسی ،ثِ کبسگیشی فيآٍسی ،پبػنخگَیی ،اًزنبم
تحقیقبت هـتشک ،اًزبم ثبصاسیبثی هـتشک ،سفبینت حقنَ ریًفقنبى ٍ ایزنبد فشٌّنگ ػنبصهبًی
هغلَة ،ثِ ثْجَد فولکشد هبلی ٍ هذیشیتی ٍ استقبء ٍضقیت کٌتشل ٍ ًؾبست ٍ ّوچٌیي رلت افتوبد
ریٌفقبى دس ػغح ػبصهبى ٍ كٌقت کو کشد.
فالٍُ ثش ایي ساّجشدّبی ًَآٍسی ثبص دس ػِ ثخؾ ٍاسدؿًَذُ ،خبسد ؿنًَذُ ٍ تشکیجنی ثبفنج
ایزبد هضیت سقبثتی ٍ خلق اسصؽ دس ػبصهبى هیؿَدًَ .آٍسی ثبص ثب توشکض ثش سٍی تَرِ ثش ایذُّنبی
دسٍى ٍ ثشٍى ػبصهبًی ،ثبفج خلق فشكتّبی رذیذ ،هذیشیت كحیح داساییّب ،افضایؾ تقبهالت ٍ
استجبعبت ،تذٍیي ثشًبهِّبی ارشایی هٌبػت ثشای پیبدُػبصی حبکویت ؿشکتی هیؿَد ٍ ًؼنجت ثنِ
ّذایت فقبلیتّبی ػبصهبى دس ساػتبی خلق اسصؽ ٍ ایزبد هضیت سقبثتی اقذام هیکٌذ.
فالٍُ ثش ایي ،پیبدُػبصی ًَآٍسی ثبص هَرت ایزبد هـبسکت ریًفقنبى (هـنتشیبى ،کبسکٌنبى ٍ
کبسثشاى) ،روـػپبسی ،ثشٍىػپبسی ،هـبٍسُ ،پَستبلّبیآًالیي ،ایزبد ؿشکتّبی صایـنی ،چنشخؾ
ثِ خبسد ،تحقیقبت هـتشک ،هـبسکتّبی خبسری ٍ تجنبدل اعالفنبت کبسکٌنبى هنیؿنَد .ثنب ثنِ
کبسگیشی ایي ساّجشدّبی ًَآٍساًِ ٍ رلت ًؾش ریٌفقبى كٌقت دػنتیبثی ثنِ ساُحنلّنبی رذینذ دس
ساػتبی تحقق حبکویت ؿشکتی هٌبػت ٍ هغلَة ًؾش ریٌفقبى یقٌی پبػخگَیی ،ؿنفبفیت ٍ اهخنبل
آى ثِ ؿیَُّبی ًَ ٍ استقبء ػغح آى اهکبىپزیش هیؿَد.

/32

فصلٌاهِ هذیزیت ًَآٍری در عاسهاىّای دفاعی ،عال عَم ،ؽوارُ  ،9پاییش 99

بحث و نتیجهگیری

تحقیق حبضش دس ساػتبی هشتفـ کشدى ی خأل ًؾشی یقٌی ثشسػی حبکویت ؿشکتی اص هٌؾنش
ًَآٍسی ثبص ثب سٍؽ دادُ ثٌیبد اًزبم گشفت .ثذیي هٌؾَس ،ضوي ثشسػی هَضَؿ ٍ پذیذُ اكنلی
ثب ؿٌبػبیی ؿشایظ صهیٌِای ،ؿشایظ هذاخلِگش ؿشٍؿ ٍ ثب دس ًؾش گشفتي آى ؿنشایظ اقنذام ثنِ
ؿٌبػبیی ساّجشدّبی هؤحش ٍ هفیذ ثش پذیذُ اكلی کشدُ کِ دس ًْبیت پیبهذّبیی هـخق ؿنذ.
ثب تَرِ ثِ ػؤال اكلی تحقیق هجٌی ثش چگًَگی هنذل رنبهـ حبکوینت ؿنشکتی ثنب سٍیکنشد
ًَآٍسی ثبص دس كٌقت ثیونِ ٍ ّوچٌنیي هغبلقنِ هجنبًی ًؾنشی ٍ هلنبحجِّنبی ثنبص ٍ ًیونِ
ػبختبسیبفتِ ثب خجشگبى داًـگبّی ٍ كٌقت ،ثِ ثشسػنی آى پشداختنِ ؿنذُ اػنت .یبفتنِّنبی
پظٍّؾ ثیبًگش داهٌِ ٍػیقی اص فَاهل دسًٍی ٍ ثیشًٍی ّؼتٌذ کِ ثنش ؿنکلگینشی حبکوینت
ؿشکتی هجتٌی ثش ًَآٍسی ثبص هؤحش ّؼتٌذ .فَاهل دسٍى ػبصهبًی هؤحش ثش ؿکلگینشی ًنَآٍسی
ثبص ؿبهل فشٌّگ ػنبصهبًی ،ػنبختبس ٍ فشایٌنذ ،اػنتشاتظی ،هٌنبثـ اًؼنبًی ٍ ؿبیؼنتگیّنب ٍ
هْبستّب ،حوبیتّب (هبلی ٍ فيآٍسی ) ٍ فَاهل هذیشیتی ٍغینشُ اػنت .دػنتِ دیگنش فَاهنل
ثشٍى ػبصهبًی اػت کِ ؿبهل ّوکبسی ثب سقجب ،استجبط ثنب هـنتشیبى ،فَاهنل ٍ هحنیظ کنالى
(قبًًَی ،اقتلبدی ،ارتوبفی ٍ فيآٍسی) ،استجبط ٍ هـبسکت ثب داًـگبُ ،تأهیيکٌٌذُ ،هـنتشیبى
ٍ هؤػؼبت آهَصؿی ٍ تحقیقی اػت.
اص ایي سٍ اهکبى ثِ کبسگیشی ،اػتقشاس ٍ ارشای كحیح ًَآٍسی ثبص ٍ ؿیَُّبی هتقنذد آى
هؼتلضم ٍرَد صهیٌِّب ٍ صیشػبختّبی الصم دس ػبصهبى یب كنٌقت هنَسد ًؾنش خَاّنذ ثنَد .اص
عشفی عجق یبفتِّبی تحقیق ًَآٍسی ثبص دس ػغَح ٍاسد ؿًَذُ ،خنبسد ؿنًَذُ ٍ تشکیجنی ثنِ
فٌَاى ؿیَُّب ٍ ساّجشدّبیی تقشیف هیؿًَذ کِ هَرت ایزنبد هضینت سقنبثتی ٍ خلنق اسصؽ
هیؿَد کِ ایي هْن خَد هَرت استقبء ػغح حبکویت ؿشکتی هیؿَد؛ ثنِثینبىدیگنش ثنب ٍاسد
کشدى داًؾ ٍ ایذُّبی گشٍُ ّبیی کِ هؼتقین ٍ غیشهؼنتقین ثنش هحنیظ كنٌقت ثیونِ هنؤحش
ّؼتٌذ ،صهیٌِ ؿٌبخت ثْتش ،تغییش ٍ اكالح ؿشایظ هَرَد ٍ ػٌتی حبکن هَضنَؿ هنَسد ثحنج
ؿکؼتِ ؿذُ ٍ دس ًتیزِ ػالهت هبلی ٍ هذیشیتی ٍ حبکویت ؿشکتی هحقق هنیؿنَد .هنذل
اسائِ ؿذُ دس ایي پظٍّؾ ثب افوبل پبساهتشّبی ًَآٍسی ثبص هیتَاًذ هـبسکت ّوِ ریًفقنبى سا
دس تلوینگیشی ّبی ػبصهبًی هوکي ػبصد کِ ایي هَضَؿ دس پظٍّؾّبی پیـنیي ثنِ چـنن
ًویخَسد .فالٍُ ثش ایي پیبدُػبصی ًَآٍسی ثبص ثبفج سؿذ سادیکبلی کؼت ٍ کبسّب هیؿنَد دس
ًتیزِ اص آى هی تَاى ثِ فٌَاى ی فبهل ؿتبةدٌّذُ قَی دس ساػتبی سؿذ ٍ تَػنقِ كنٌقت
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ثیوِ یبد کشد .اص ایي سٍ پیـٌْبدّبی صیش ثش اػبع یبفتِّبی تحقیق اسائِ هیؿَد:
ثب تَرِ ثِ هذل حبكل اص تحقیق هجتٌی ثش ًؾشینِ دادُ ثٌینبد ٍ تٌنَؿ ؿنشایظ ٍ فَاهنل
احشگزاس ،پیـٌْبد هیؿَد دس ثشًبهِسیضی ٍ ارشای ثشًبهِّب ٍ فقبلیتّب ثِ هٌؾنَس دػنتیبثی ثنِ
هذل حبکویت ؿشکتی هؤحش ،ثِتوبهی ثخؾّبی هذل تَرِ ٍینظُای ؿنَد ،چنشا کنِ تأکینذ ٍ
تَرِ هحذٍد ٍ هٌحلش ثِ ی ثخؾ ،تغییشات ٍ اّذاف هَسد ًؾش سا تأهیي ًخَاّذ کشد.
ّوچٌیي ثب تَرِ ثِ تقذد ریٌفقبى كٌقت ثیوِ ٍ خَاػتِّبی فذینذُ آىّنب ٍ اص عشفنی
ٍرَد چبلؾّب ٍ هقضالت هتقذد دس ایني كنٌقت ٍ خألّنبی هَرنَد دس قنَاًیي ٍ هقنشسات،
آییيًبهِّب ٍ ػیبػتّبی افوبلؿذُ تَكیِ هیؿَد ثب ایزبد صهیٌِ ٍ صیشػنبختّنبی الصم دس
ًْبدّب ًؼجت ثِ هـبسکت ریٌفقبى ٍ کؼت ًقغِ ًؾشات آًبى دس ساػتبی حفؼ ٍ احقب حنق ٍ
حقَ آًبى اقذام هؤحش ٍ فولی اًزبم گیشد.
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