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 چکیذُ
ػٌَاى ًَػی سشهبیِ داًطی دس خْت ًست ثب تجلَس دٍسُ خشدٍسصی، استؼذادّب ثِ سهیٌِ ٍ ّذف: 

ضًَذ ٍ هذیشاى هٌبثغ اًسبًی ّوَاسُ دس پی  هطسَة هی ّب هضیت سهبثتی ٍ تَسؼِ سٍصاكضٍى سبصهبى
ثٌذی ٍ  عجوِ. ثش ایي اسبس، ایي پژٍّص ثِ اًذ ثَدُضٌبسبیی دهین استؼذادّبی ثشتش داخلی یب خبسخی 

 پشداصد. هی ًخجگبًی ًیشٍّبی هسلصّبی استؼذادیبثی دس هشاًض  ضیَُثٌذی  ستجِ

ای  تَغیلی ٍ ثب سٍیٌشدی تَسؼِ -ای اًتطبكی تطوین ضبضش اص ًظش ّذف، هغبلؼِ شٌبسی: رٍش
ًبسثشدی است ًِ دس آى اص ساّجشد پژٍّص آهیختِ استلبدُ ضذُ است. خبهؼِ آهبسی پژٍّص ضبهل ًخجگبى 

ًلش ثِ سٍش هضبٍتی  22ًوًَِ آهبسی ضبهل ػلوی ٍ هذیشاى اسضذ هشاًض ًخجگبًی ًیشٍّبی هسلص است. 
تخبة ضذًذ. گشدآٍسی دادُ ی )هػبضجِ ًیوِ ّب ثِ دٍ سٍش ًتبثخبًِ ّذكوٌذ ًا سبختبسیبكتِ ثب خجشگبى  ای ٍ هیذًا

دبم ضذ. ثشای تطلیل دادُهجٌب خجشٍُ پشسطٌبهِ  ّب ٍ دس هشضلِ  ًذگزاسی دادُ ّب دس هشضلِ ًیلی اص عشین ( ًا
 .گیشی زٌذهؼیبسُ ثب سٍش تئَسی اػذاد خبًستشی استلبدُ ضذ ػویناص سٍیٌشد ت ًوّی

ّبی استؼذادیبثی دس هشاًض ًخجگبًی ًیشٍّبی  ًتبیح ثخص ًیلی، ثِ عشاضی الگَی ضیَُ ّب: یبفتِ
یبثی كؼبالًِ، سٍش استؼذاد یّب سٍشی ًطبى داد ًِ دس ثیي ثخص ًوّ یّب بكتِیهسلص هٌتْی ضذ. 

داسای ثبالتشیي اٍلَیت ثشای ، سٍش خَداظْبساًِ استؼذادیبثی هٌلؼالًِ یّب سٍشٍ دس ثیي خستدَگشاًِ 
 هشاًض ًخجگبًی ًیشٍّبی هسلص ثَدًذ.

ّبی استؼذادیبثی پژٍّص ضبضش هَخت ضلظ ٍ ًگْذاضت ٍ تَسؼِ  استلبدُ اص سٍش گیزی: ًتیجِ
 ضَد. اثشثخص ًخجگبى دس هشاًض ًخجگبًی ًیشٍّبی هسلص هی

 

 ، هؼوبسی استؼذاد، تئَسی اػذاد خبًستشی، هشاًض ًخجگبًی ًیشٍّبی هسلص.یٌیگض ًخجِ ّب: کلیذٍاصُ
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مقذمه
صادُ ٍ  ًخجگبى اص دیشثبص تبًٌَى ًوص هْوی دس تطَالت خَاهغ دس اثؼبد هختلق داضتِ ٍ داسًدذ )ضسدیي  

ایدي ثبٍسًدذ ًدِ     ( ثش2006) 2( ٍ لَیض ٍ ٌّوي2009) 1ًَلیٌض ٍ هالّی(. دس ایي ساثغِ 1397ّوٌبساى، 

تأهل ٍ تالش هضبػق ثشای دستیبثی ثِ اختوبع ًخجگبًی دس ساستبی تطون سضدذ ٍ ثبلٌدذگی خَاهدغ ٍ    

. ّوسٌیي استدس اثؼبد هختلق سیبسی، ًظبهی، اختوبػی، اهتػبدی، ػلوی ٍ ... اهشی ضیبتی  ّب سبصهبى

بیذاس ٍ تَسؼِ ػولٌشد سدبصهبًی  ایي ثبٍسًذ ًِ ًست هضیت سهبثتی پ ( ًیض ثش2008) 3ثتبزبسیب ٍ ّوٌبساى

دس اثؼبد هختلق، ثِ تَاًبیی سبصهبى ثشای خزة، اًگیضش ٍ ًگْذاضت یي هدوَػِ ؿٌی اص ًبسًٌبى ثدب  

هذیشیت استؼذاد ثِ ػٌَاى ًگشضی َّضوٌذاًِ ثِ هٌظدَس خدزة،    استؼذاد ٍ ًخجِ ثستگی داسد. اص ایي سٍ

ًیبصّب ٍ اّذاف ضبل ٍ  یيتأهاكشاد ًخجِ ٍ استلبدُ اص استؼذاد ٍ ضبیستگی آًبى ثشای  یپشٍسش ٍ ًگْذاس

(. دس ػدیي  2016ّوٌبساى،  ٍ 4آیٌذُ سبصهبى دس ادثیبت هذیشیت هٌبثغ اًسبًی پذیذاس ضذُ است )هَسیس

یی هذیشیت استؼذاد یي كشآیٌدذ یٌتدب   ًِتش ثیبى ًوَدُ است  ( دس دیذگبّی خبهغ2013) 5اسسیويضبل 

ّب ٍ ٍظبیلی ًِ ثِ هذیشیت پیًَذ خَسدُ است سا دس ساثغِ ثب زشخِ ػودش اسدتؼذاد    است ًِ ّوِ كؼبلیت

ایددبد   تؼذاد دسثشگیشًذُ هشاضلی اص هجیدل گیشد. دس ایي تؼشیق، داهٌِ زشخِ ػوش اس ثغَس ًبهل دس ثش هی

یشی استؼذاد، تَسؼِ ٍ پشٍسش پز ثشًذ استؼذاد ثشای خزة اكشاد هستؼذ، ضٌبسبیی ٍ یبكتي استؼذاد، خبهؼِ

 (.2018، 6ضَد )ًبهلص ًَهبس ٍ آگبسدال ًظش ٍ ضتی ثبصآكشیٌی استؼذاد هی استؼذاد، تدذیذ

ثدش   8( ثب اسائِ تئَسی اغدل ثشاثدشی  2005ٍ اسسیوي ) 7( ٍ ًبستوي2006دس ػیي ضبل اسسیوي )

ّدبی   دُ ٍ ثب اّدذاف ٍ اسدتشاتژی  سّجشاًی ًِ ثتَاًٌذ ثِ دسستی استؼذادّب سا ضٌبسبیی ًوَ ًِثبٍسًذ  ایي

ّدبی ضبیسدتِ سا دس هسدتؼذاى     سبختِ ٍ آًبى سا دس هسیش غطیص ّذایت ًٌٌذ، هبثلیت ساستب ّنسبصهبًی 
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تَسؼِ دٌّذ ٍ ثب ایدبد سِ ثُؼذ سضبیت، تؼْذ ٍ هذاكغ ثَدى دس هسدتؼذاى، اضدتیبم آًدبى دس سدبصهبى سا     

سدبصی ًودَدُ ٍ دس ًتیددِ     ٍ اثدشثخص پیدبدُ  اكضایص دٌّذ، زشخِ ػوش اسدتؼذاد سا ثدِ ضدٌل غدطیص     

 گشدد. ثب ایي ضبل، دس دًیبی ًست ٍ ًبس كؼلی ًِ هٌبثغ سبصهبًی ّدش سٍص  سبصی استؼذاد ضبغل هی ثْیٌِ

ثبضدٌذ،   ّبی هطیغی، ثب تـییشات سشیغ هَاخِ هی ّب ثِ تجؼیت اص دگشگًَی ضًَذ ٍ استشاتژی هی هطذٍدتش

ّبی دس ضبل تـییش سبصگبس ضذُ ٍ ثتَاًٌذ ثب هٌبثغ هطدذٍد   ب ثب استشاتژیّ تٌْب ساُ اعویٌبى اص آًٌِ سبصهبى

هَخَد ثِ یي ٍضؼیت ثْیٌِ ًبئل گشدًذ، هؼودبسی هدذیشیت اسدتؼذاد دس ساسدتبی ًطدق، ضٌبسدبیی ٍ       

 (.2016استؼذادّب دس سغص سبصهبى است )هَسیس ٍ ّوٌبساى،  ًبسگیشی ثِ

ّدبی صیدبدی اص سدختی ٍ هطدٌالت      بًی، گضاسشایي دس ضبلی است ًِ ّوَاسُ هذیشاى هٌبثغ اًس

ّبیی ًِ ثبیسدتی ثدشای ضٌبسدبیی اسدتؼذادّب ٍ      ثسیبس صیبد دس كشآیٌذ ضٌبسبیی استؼذاد ٍ تذٍیي ضبخع

هَخدَد ًطدبى   (. ثشسسدی ادثیدبت   2011، 1اًذ )تٌسدلی  ًخجگبى دس سغص سبصهبى ثٌبس گشكتِ ضَد داضتِ

جبًی ًظشی ثسیبس هطذٍدی ثشای ًطق ٍ ضٌبسبیی استؼذادّب هجتٌی ثش یي كشآیٌدذ سٍضدي اص   دّذ ه هی

 ثدش ایدي  (. 2018، 2)دیپیٌدب ٍ سی  اسدت ظَْس ٍ پذیذاس ضذى استؼذاد دس ادثیبت هٌبثغ اًسبًی دس دسدت  

ّبی اغلی سایدح   ثبٍسًذ ًِ كشآیٌذ ضٌبسبیی ٍ سٌدص استؼذاد یٌی اص زبلص ثش ایياسبس پژٍّطگشاى 

ِ (. 2004، 3سٍی آى هشاس دادُ ضذُ است )ٍاًش ًِ پیص استضَصُ هذیشیت استؼذاد  ثشسسدی   عدَسًلی  ثد

( 2014ٍ ّوٌدبساى )  6(، كبلدي 2014ٍ ّوٌبساى ) 5(، آلٌیبسیي2016ٍ ّوٌبساى ) 4ّبی ثشسیي پژٍّص

ِ   ( دس ساثغِ ثب كشآیٌذ ًطق ٍ ضٌبسبیی استؼذادّب ًطبى هدی 1396پَس ٍ اكتخبس ) ( ٍ هلی2014)  دّدذ ًد

تأًیذ پژٍّطگشاى دس ایي هغبلؼبت یب ثِ كشآیٌذ استؼذادیبثی دس سغص سبصهبى ثَدُ است ًدِ دس آى ثدِ   

ّبی ًبسهٌذیبثی ًدَیي( دس سدبصهبى پشداختدِ     ّبی استؼذادیبثی )ثب تأًیذ ثش سٍش ّب ٍ ضیَُ هؼشكی سٍش

دس سدغص ًدالى   ّبی ضٌبسبیی اسدتؼذادّب   ضذُ است ٍ یب دس تؼذاد هطذٍدی پژٍّص، تأًیذ ثش ضبخع
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 ّبی ٍسصضی ثَدُ است. دس سضتِ ٍیژُ ثِ

ّبی پژٍّطی اضبسُ ضذُ دس ساثغِ ثب كشآیٌدذ ضٌبسدبیی اسدتؼذادّبی     ًگبّی ثِ پیطیٌِ عَسًلی ثِ

ّبیی ثشای ضٌبسبیی استؼذادّبی ثشتش ٍ  دّذ ًِ دس ایي تطویوبت ثِ اسائِ ضیَُ ثشتش ٍ ًخجگبى ًطبى هی

دس اختوبع ًخجگبى ػلوی تَخِ ًگشدیذُ است. دس ػدیي ضدبل دس ایدي     ٍیژُ ثًِخجگبى دس سغص ًالى ٍ 

ّدب ٍ   ّدبی ضٌبسدبیی ٍ ّوسٌدیي تؼیدیي ضدبخع      ّب الگَیی خبهغ اص كشآیٌذ ضٌبسبیی ٍ ضدیَُ  پژٍّص

اسبس پژٍّطدگش دس   ثش ایياستبًذاسّبی ضٌبسبیی استؼذادّبی ثشتش دس سغص ًالى اسائِ ًگشدیذُ است. 

هَخَد ًِ دس ساثغِ ثب كشآیٌذ ضٌبسبیی استؼذادّب ٍخَد داضت، دس پی آى ساستبی پَضص خأل تطویوبتی 

ّدبی ضٌبسدبیی اسدتؼذادّبی ثشتدش      است ًِ دس ایي پژٍّص ثب سٍیٌشدی خبهغ، الگَیی هغلَة اص ضیَُ

سٍ دس ساسدتبی گدشدآٍسی    ًوی( سا عشاضی ًوبیدذ. اص ایدي   -)استؼذادیبثی( هجتٌی ثش سٍش تشًیجی )ًیلی

ی هَسد ًیبص پژٍّص، هشاًض ًخجگبًی ًیشٍّبی هسلص ثِ ػٌَاى یي هدوَػدِ ساّجدشدی   ّبی هیذاً دادُ

 ًِ زشخِ هذیشیت استؼذاد دس سغص ًیشٍّبی هسلص ثشای آى تؼشیق گشدیذُ است، اًتخبة ضذ.

ِ دّذ  ایي دس ضبلی است ًِ اعالػبت هیذاًی ًست ضذُ ًطبى هی گشزدِ كشآیٌدذ ضٌبسدبیی ٍ     ًد

ِ ّدبی   ؼذادیبثی( ثِ ػٌَاى یٌدی اص هأهَسیدت  خزة استؼذادّبی ثشتش )است ِ  سد دس هشاًدض ًخجگدبًی    گبًد

، ثب ایي ضبل ًگبّی ثِ كشآیٌذّبی دس ضبل اخشا ًطدبى  استسبصی  ًیشٍّبی هسلص تؼشیق ٍ دس ضبل پیبدُ

ّبی هتؼذدی دس ضَصُ ضٌبسبیی ٍ خزة اسدتؼذادّبی ثشتدش دس سدغص     دّذ ًِ هشاًض هزًَس ثب زبلص هی

ثِ ػجبست دیگش، ثشخی هذیشاى اسضذ هشاًض هزًَس ٍ ًخجگبى ػلودی دس  ؛ ثبضٌذ یهخِ ًیشٍّبی هسلص هَا

ّبی هَسد استلبدُ دس هشاًض ًخجگبًی، اص اػتجبس ٍ هبثلیت اعویٌبى  ثبٍسًذ ًِ سٍش ثش ایيًیشٍّبی هسلص 

ضٌبسبیی استؼذادّبی ثشتش ٍاهؼی دس سغص ًیشٍّبی  ٍخَد ضؼقآى،  پیبهذثبضٌذ ٍ  ثبالیی ثشخَسداس ًوی

ضَد ًِ خشٍخی آى ثبػث خشٍج استؼذادّبی ثشتش اص ًیشٍّبی هسلص ٍ خزة آًبى تَسظ سبیش  هسلص هی

ًوبیذ ًدِ كبهدذ    ّب دس ًْبیت اكشادی سا ضٌبسبیی هی یب ایي سٍش؛ گشدد داخلی یب خبسخی هی یّب سبصهبى

ثب گزساًذى هؼیبسّبی خزة هشاًض ًخجگبًی ًیشٍّبی هسلص، سؼی  كوظ ّبی ثبلوَُ ًخجگی ثَدُ ٍ هبثلیت

اسبس ثسیبسی اص اختوبع ًخجگبًی ًیشٍّبی هسلص  ثش ایيدس ٍسٍد ثِ زشخِ ضوبیتی هشاًض هزًَس داسًذ. 

 ثبضٌذ. ّبی اسصیبثی ٍ ضٌبسبیی استؼذادّبی ثشتش دس هشاًض ًخجگبًی هخبلق هی ثب ضبخع

ِ یٌشاًض ًخجگبًی دس ًیشٍّبی هسلص ًتَاًٌذ كشآیٌذ هغلَة ٍ ًبهالً سٍضي است ًِ اگش ه  یا پبسزد

ٌذ، دس ًتیدِ استؼذادّبی ٍاهؼی ثدِ زشخدِ   یٍ اخشا ًوب یثشای ضٌبسبیی ٍ ًطق استؼذادّبی ثشتش عشاض
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هذیشیت استؼذاد دس سغص ًیشٍّبی هسلص ٍسٍد ًٌشدُ ٍ دس ًْبیت ثدب ایددبد ًبسضدبیتی، صهیٌدِ خدشٍج      

ثدِ ػجدبست   ؛ خجشُ كشاّن خَاّذ ضدذ  یاًسبً یّبِ یّب اص ایي ًیشٍّب ٍ ّذسسكتي سشهبًخجگبى ٍ استؼذاد

تَخْی ثِ اسدتؼذادّب   گشدد ًِ ثِ دلیل ًن دیگش ضؼق دس ًطق ٍ ضٌبسبیی استؼذادّبی ثشتش ثبػث هی

ای ًِ هستؼذ ًخجگی  ، ایي اكشاد اص ضَصُاستدس ًیشٍّبی هسلص ًِ ًبضی اص كوذاى ضٌبسبیی دهین آًبى 

ّبی ًبسی سٍی آٍسًذ ًدِ   ثبضٌذ خبسج ضذُ ٍ ثشای تذاٍم صًذگی ٍ ًست دسآهذ ثِ سبیش ضَصُ س آى هید

گشدد  ّبی اًسبًی دس ًیشٍّبی هسلص هی استلبدُ غطیص ٍ اثشثخص اص سشهبیِ ضؼق دسایي هسألِ ثبػث 

اًگیدض اص   ٍسَسِ یب ایٌٌِ استؼذادّب ثب پیطٌْبدّبی ٍ دّذ یهًبّص سا ٍ دس ًْبیت سغص اًگیضضی آًبى 

ثدِ  ّبی خبسخی، ثِ ًطَسّبی ثیگبًِ هْبخشت ًشدُ ٍ پذیذُ كشاس هـضّدب سا   ّب یب داًطگبُ سَی سبصهبى

الگَیی هغلَة ثشای ضٌبسدبیی اسدتؼذادّبی ثشتدش دس     ًجَددٌّذ. دس ػیي  سٍصاكضًٍی گستشش هی ضٌل

سبلیبى اخیش ثبػث ضذُ است ًِ اكشادی ثِ زشخِ هذیشیت استؼذاد دس ًیشٍّبی هسدلص ٍسٍد پیدذا ًٌٌدذ    

اًذ ًِ ایي هسئلِ تٌْب ثبػث ّذس  ّبی ثبلوَُ ًخجگی ٍ اثشگزاسی دس ًیشٍّبی هسلص ثَدُ ًِ كبهذ هبثلیت

 ًض ًخجگبًی ًیشٍّبی هسلص گشدیذُ است.ّبی ػظین دس هشا سكت سشهبیِ

گشزِ دس سبلیبى اخیش هذیشاى هشاًض ًخجگبًی دس ًیشٍّبی هسدلص ثدِ ایدي دسى هطدتشى دسدت      

هختلق دس كشآیٌذ ضٌبسبیی استؼذادّبی ثشتش دس سغص ًیشٍّبی هسلص دس  ّبی یَُضاًذ ًِ ثبیستی  یبكتِ

ضٌبسبیی استؼذادّبی ػلودی   ّبی یَُضخبهغ اص سسذ ًِ الگَیی  ًظش گشكتِ ضَد، ثب ایي ضبل ثِ ًظش هی

اسبس دس  ثش ایي. ًیستدس هشاًض ًخجگبًی ًیشٍّبی هسلص ًِ پَضص دٌّذُ خأل هَخَد ثبضذ دس دست 

ایي پژٍّص تالش ضذُ است تب دس ثخص اٍل پژٍّص ثدب سٍیٌدشدی ًیلدی )ثدب اسدتلبدُ اص هغبلؼدبت       

ضٌبسبیی استؼذادّبی ثشتش ػلوی دس  ّبی یَُض (تن لیتطلای ٍ اثضاس هػبضجِ ٍ هجتٌی ثش سٍش  ًتبثخبًِ

ٍ دس اداهِ دس ثخص دٍم پژٍّص ثدب سٍیٌدشدی ًودی     ثٌذی ضًَذ عجوِهشاًض ًخجگبًی ًیشٍّبی هسلص 

 یيتدش  هْدن  بسُ ثِ سٍش تئَسی اػذاد خبًستشی(گیشی زٌذهؼی )ثب استلبدُ اص پشسطٌبهِ ٍ سٍیٌشد تػوین

 .ثٌذی گشدًذ تجییي ٍ ستجِضٌبسبیی استؼذادّبی ػلوی  ّبی یَُض

شناسیتحقیقمبانینظریوپیشینه
ایدبد ثشًذ استؼذاد ثشای  تؼذاد دسثشگیشًذُ هشاضلی اص هجیلدس سبلیبى اخیش داهٌِ زشخِ ػوش اس عَسًلی ثِ

    ِ پدزیشی اسدتؼذاد، تَسدؼِ ٍ پدشٍسش اسدتؼذاد،       خزة اكشاد هستؼذ، ضٌبسدبیی ٍ یدبكتي اسدتؼذاد، خبهؼد
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(. ثب ایي ضدبل دیپیٌدب ٍ   2018ثبصآكشیٌی استؼذاد ثَدُ است )ًبهلص ًَهبس ٍ آگبسدال، تدذیذًظش ٍ ضتی 

ثبٍسًذ ًِ ثِ هٌظَس اكضایص ًشظ ثبصگطت سدشهبیِ دس   ثش ایي( 2016( ٍ هَسیس ٍ ّوٌبساى )2018سی )

خدِ  استؼذاد ثیص اص سدبیش هدَاسد دس زش   سبصی یٌِثْضَصُ ًیشٍّبی اًسبًی دس سبصهبى، ثبیستی ثِ هوَلِ 

سبصی استؼذاد ثِ ایي هؼٌبست ًِ سبصهبى هدبدس ثدِ ایددبد تؼدبدل ثدیي       ػوش استؼذاد تَخِ داضت. ثْیٌِ

ّب ٍ كشآیٌدذّبی سدبصهبًی    ّبی ًگْذاضت ٍ سیبست ًست ٍ یبكتي استؼذاد، تَسؼِ، ػولٌشد ٍ استشاتژی

د ضبغدل گدشدد،   گدزاسی ثدشسٍی اسدتؼذا    هشتجظ ثب استؼذاد ثبضذ، ثغَسی ًِ هبًضیون خشٍخی اص سشهبیِ

ّبی هطیغی ٍ تَلیذ ًدبّص یبثدذ ٍ دس ًْبیدت     ٍسی ًبسًٌبى ثبالتش سٍد، ًیلیت استوب یبثذ، سیسي ثْشُ

(. دس ایدي خػدَظ اسدسیوي    1396؛ ضویودی،  2018ػولٌشد هبلی ٍ تَلیذ اكضایص یبثذ )دیپیٌب ٍ سی، 

سّجشاًی ًِ ثتَاًٌدذ ثدِ    ًِثبٍسًذ  ثش ایي( ACE( ثب اسائِ تئَسی )2005( ٍ ًبستوي ٍ اسسیوي )2006)

سدبختِ ٍ آًدبى سا دس    ساستب ّنّبی سبصهبًی  دسستی استؼذادّب سا ضٌبسبیی ًوَدُ ٍ ثب اّذاف ٍ استشاتژی

ّبی ضبیستِ سا دس هستؼذاى تَسؼِ دٌّذ ٍ ثب ایدبد سِ ثُؼذ سضدبیت،   هسیش غطیص ّذایت ًٌٌذ، هبثلیت

تؼْذ ٍ هذاكغ ثَدى دس هستؼذاى، اضتیبم آًبى دس سبصهبى سا اكضایص دٌّذ، زشخدِ ػودش اسدتؼذاد سا ثدِ     

 گشدد. صی استؼذاد ضبغل هیسب سبصی ًوَدُ ٍ دس ًتیدِ ثْیٌِ ضٌل غطیص ٍ اثشثخص پیبدُ

، ّسدتٌذ ثِ صٍال  ثب ایي ضبل، دس ضشایظ كؼلی ًِ هٌبثغ هبلی ٍ كیضیٌی ّش سٍص هطذٍدتش ضذُ ٍ سٍ

ّبی هَخَد سبصگبس ضذُ ٍ ثِ یدي ٍضدؼیت ثْیٌدِ     تٌْب ساُ اعویٌبى اص آًٌِ سبصهبى ثتَاًذ ثب هطذٍدیت

استؼذادّب دس سغص سبصهبى است  ًبسگیشیِ ثًبئل گشدد، هؼوبسی استؼذاد دس ساستبی ًطق، ضٌبسبیی ٍ 

ّدب، كشآیٌدذّب ٍ    سدت اص تشًیجدی اص سیسدتن   ا (. هؼودبسی اسدتؼذاد ػجدبست   2016)هَسیس ٍ ّوٌدبساى،  

ضذُ ثَسیلِ سبصهبى، ثشای ایٌٌِ اعویٌدبى ضبغدل گدشدد ًدِ      ًبسگیشی ثِّبی تَسؼِ دادُ ضذُ ٍ  ضیَُ

اخشا دس آهذُ است ٍ استؼذاد سدبصهبًی هجتٌدی ثدش    اثشثخطی دس سبصهبى ثِ هَسد  ثِ ضٌلزشخِ استؼذاد 

ًظیش ثَدى، ؿیشهبثل تولیذ ثدَدى ٍ ؿیدش هبثدل     اسصضوٌذ ثَدى، ثی هطَسی ضبهل زْبس اغل سٍیٌشد هٌجغ

، 1اسدپبسٍ ٍ هدبًشام  تؼَیض ٍ خبیگضیي ضذى، دس سبصهبى ضٌبسبیی، خزة ٍ ثٌدبس گشكتدِ ضدذُ ثبضدذ )    

2015.) 

 

1. Sparrow & Makram  
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بلیبى اخیش دس ضَصُ ضٌبسبیی استؼذادّب دس سبصهبى، ثب ایي ضدبل  اهذاهبت اًدبم ضذُ دس س سؿن یػل

ّبی صیبدی اص سختی ٍ هطٌالت ثسیبس صیبد دس كشآیٌدذ ضٌبسدبیی    ّوَاسُ هذیشاى هٌبثغ اًسبًی، گضاسش

ثشای ضٌبسبیی استؼذادّب دس سغص سبصهبى ثٌبس گشكتِ ضَد  ًیبص استّبیی ًِ  استؼذاد ٍ تذٍیي ضبخع

هجبًی ًظشی  عَسًلی ثِدّذ ًِ  (. ثشسسی ادثیبت هَخَد دس ایي ضَصُ ًطبى هی2011 اًذ )تٌسلی، داضتِ

ثسیبس هطذٍدی ثشای ًطق ٍ ضٌبسبیی استؼذادّب هجتٌی ثش یي كشآیٌذ سٍضي اص ظَْس ٍ پذیدذاس ضدذى   

ثدش  اسبس پژٍّطدگشاى   ثش ایي(. 2009، 1)سیلضس ٍ زبسذ استاستؼذاد دس ادثیبت هٌبثغ اًسبًی دس دست 

ّبی اغلی سایح ضَصُ هذیشیت اسدتؼذاد   ثبٍسًذ ًِ كشآیٌذ ضٌبسبیی ٍ سٌدص استؼذاد یٌی اص زبلص ایي

ِ   ًلدی  عَس  ثِ(. 2004سٍی آى هشاس دادُ ضذُ است )ٍاًش،   ًِ پیص است ّدبی ًظدشی    ثشسسدی پیطدیٌ

ي دّدذ ًدِ تأًیدذ پژٍّطدگشاى دس اید      هَخَد دس ساثغِ ثب كشآیٌذ ًطق ٍ ضٌبسبیی استؼذادّب ًطبى هی

ّدبی   ّب ٍ ضیَُ هغبلؼبت یب ثِ كشآیٌذ استؼذادیبثی دس سغص سبصهبى ثَدُ است ًِ دس آى ثِ هؼشكی سٍش

ّبی ًبسهٌدذیبثی ًدَیي( دس سدبصهبى پشداختدِ ضدذُ اسدت یدب دس تؼدذاد          استؼذادیبثی )ثب تأًیذ ثش سٍش

ِ ّبی ضٌبسبیی استؼذادّب دس سدغص ًدالى    هطذٍدی پژٍّص، تأًیذ ثش ضبخع ِ دس س ٍیدژُ  ثد ّدبی   ضدت

 ٍسصضی ثَدُ است.

ّبی استؼذادیبثی ًَیي دس ضشایظ ًسدت ٍ ًدبس كؼلدی     ّبی پژٍّطی ثِ ضیَُ عیق ًخست پیطیٌِ

ثبٍسًذ ًدِ   ثش ایي( 2014( ٍ آلٌیبسیي ٍ ّوٌبساى )2016اضبسُ داسًذ. دس ایي ساثغِ ثشسیي ٍ ّوٌبساى )

ّدبی ًدَیي ثدشای خدزة ٍ اسدتخذام       ّبی ثشًذسبصی ًبسكشهب ٍ ثشًذ استخذاهی، یٌی اص ضیَُ استشاتژی

، ثدش  اسدت . ایي هلَْم ًِ صائیذُ ًبسثشد اغَل ثبصاسیبثی دس ضَصُ هٌدبثغ اًسدبًی   استاستؼذادّبی ثشتش 

ای اص هضایبی هبلی، ضـلی ٍ سٍاًی تأًیذ داسد ًِ تَسظ سبصهبى ثشای اسدتخذام یدي اسدتؼذاد     هدوَػِ

ٍ  2014ضَد )آلٌیبسیي ٍ ّوٌدبساى،   ثشتش دس ًظش گشكتِ هی پدَس ٍ اكتخدبس    (. هلدی 1996، 2؛ آهجلدش ٍ ثدبس

ِ     ٍة هبًٌذّبی ًَیٌی  ( ًیض اص ضی1396َُ) ّدبی اختودبػی،    سبیت ضدشًت، ًبسهٌدذیبثی ایٌتشًتدی، ضدجٌ

ثدشای اسدتؼذادیبثی دس سدغص     1ثبًی استؼذاد ٍ دیذُ 3سبصی آًالیي ّبی ایٌتشًتی، ضجیِ ّب ٍ اًدوي ٍثالٍ

 

1. Silzer & Church  
2. Ambler & Barrow  
3. Online Simulation 
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سا  2اغغالش اهتػدبد اسدتؼذاد هٌجدغ ثدبص     2013هطبٍسُ دلَئیت ًیض دس سبل اًذ. ضشًت  سبصهبى یبد ًشدُ

است ًِ دستشسی ثِ استؼذاد هْوتش اص هبلٌیدت آى اسدت ٍ    ثش ایيهغشش سبختٌذ. دس ایي دیذگبُ اغل 

ّبی سبصهبًی ضتوبً ًیبص ثِ استخذام استؼذادّب ًیست، ثلٌِ سبصهبى ثب پشداخت ٍخدِ ثدِ    ثشای ضل زبلص

 (.2013ٍ ّوٌبساى،  3ّبی هَخَد است )لیبًَپَلس ، دس پی ضل زبلصًٌذئلِ سا ضل ّشًسی ًِ هس

گشدد ًِ ثدِ هسدئلِ كشآیٌدذ ضٌبسدبیی ٍ      ّبیی ثش هی ّب ثِ پژٍّص دس ػیي ضبل عیق دٍم پیطیٌِ

ًطق استؼذادّب دس سغص ًالى اضبسُ داسد. ثشسسی تطویوبت هَخدَد، ًطدبى اص پیطدیٌِ ًظدشی ثسدیبس      

( دس پژٍّطی ًِ دس ساثغِ ثدب ًخجگدبى ٍ هْشهبًدبى    2014صُ داسد. كبلي ٍ ّوٌبساى )هطذٍد دس ایي ضَ

ّبی هؤثش ثدشای تجدذیل یدي     اًذ دس پی آى ثَدًذ ًِ ضبخع ٍسصضی دس سضتِ ٍسصضی ٍاتشپلَ اًدبم دادُ

كشد هستؼذ خَاى ثِ هْشهبى هلی سا دس ایي سضتِ ٍسصضی ضٌبسدبیی ًدشدُ تدب ثشاسدبس آى ثتَاًٌدذ ثدِ       

ی استؼذادّبی ثشتش دس ایي سضتِ ٍسصضی ثپشداصًذ. دس ػیي ضدبل آًدبى دس ایدي پدژٍّص دس پدی      ضٌبسبی

اًذ ًِ ایي اكشاد هستؼذ تطت زِ كشآیٌذی دس سغص ًطَس ضٌبسبیی ضًَذ.  ثَدُ سؤالپبسخگَیی ثِ ایي 

ٌبسبیی یبكتٌذ ًِ خبًَادُ ٍ ّوسٌیي هشثی آهَصش دٌّذُ ثْتشیي اثضاس ثشای ض دستآًبى ثِ ایي ًتیدِ 

( دس پژٍّص خدَد ثدِ دٍ ًٌتدِ هْدن     2002) 4ثبضٌذ. ّوسٌیي لیذس ٍ الٍیي استؼذادّبی ثشتش ٍاهؼی هی

اًذ. اٍل ایٌٌِ ثیطتشیي ًخجگبى ٍسصضدی ٍ هْشهبًدبى ًخجدِ ثَسدیلِ هتخػػدبى ٍ هشثیدبى        اضبسُ ًشدُ

ثدیص اص  دٍم ایٌٌدِ ًخجگدبى ٍسصضدی     ٍ ضًَذ ٍسصضی ٍ آهَصش دٌّذگبى ضشًبت خسوی ضٌبسبیی هی

ثدِ ػجدبست دیگدش    ؛ اًدذ  هْشهبًبى هتَسظ، صهبى خَد سا دس هطیظ ٍ كضبی آصاد دس دٍسُ ًَخَاًی گزساًذُ

ِ   است ًِ ًخجگدبى ٍاهؼدی ّودَاسُ تطدت ضوبیدت      ثش ایياػتوبد آًبى  ًدِ   ٍای دس خبهؼدِ   ّدبی ثبؿسد

 یبثٌذ. ای، ثِ ثلَؽ ؿبیی دست هی گلخبًِ

اضبسُ ضذُ دس ساثغِ ثب كشآیٌدذ ضٌبسدبیی اسدتؼذادّبی    ّبی پژٍّطی  ًگبّی ثِ پیطیٌِ عَسًلی ثِ

ّبی آى دس سغص سبصهبى ثَدُ است  دّذ ًِ ایي تطویوبت یب دس ضَصُ استؼذادیبثی ٍ ضیَُ ثشتش ًطبى هی

یب ایٌٌِ كشآیٌذ  ّبی ًَیي ًبسهٌذیبثی دس ساثغِ ثب استؼذادّب دس سبصهبى داسد ًِ تأًیذ ثش استلبدُ اص سٍش

                                                                                                                          
1. Talent Scouting 
2. Open Source Talent 
3. Liakopoulos  
4. Lidor & Lavyan  
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ّبی ٍسصضی هَسد ثشسسدی   دس سضتِ ٍیژُ ثِثسیبس هطذٍد دس سغص ًالى  ثِ ضٌلب سا ضٌبسبیی استؼذادّ

هشاس دادُ است. ایي دس ضبلی است ًِ دس ایي تطویوبت ثِ ضٌبسبیی استؼذادّبی ثشتش دس سغص ًدالى ٍ  

 است. ضذُتَخِ  ًوتش دس هطیظ ػلوی ٍیژُ ثِ

تحقیق شناسیروش
پژٍّص، تَغدیلی اص ًدَع    یاخشادی ٍ اص ًظش استشاتژی ًبسثش-ای پژٍّص ضبضش اص ضیث ّذف، تَسؼِ

. دس ػیي ضبل ایي پژٍّص اص ضیدث سٍش گدشدآٍسی اعالػدبت ثدِ دٍ ضدٌل هغبلؼدبت       استاًتطبكی 

 ییتدب  7سبختبسیبكتِ ٍ پشسطٌبهِ ثب عیق لیٌدشت   ای ٍ هیذاًی )ثب استلبدُ اص اثضاس هػبضجِ ًیوِ ًتبثخبًِ

اص ًظدش ًدَع دادُ، پدژٍّص ضبضدش دس ضیغدِ       ثش ایيثٌب؛ ٍیژُ تئَسی اػذاد خبًستشی( اًدبم ضذُ است

هوغؼدی  ّوسٌیي هوغغ صهبًی اخشای پژٍّص  ضَد. ثٌذی هی ًوی( دستِ -ّبی آهیختِ )ًیلی پژٍّص

 .است

خبهؼِ آهبسی پژٍّص ضبهل ًخجگبى ٍ اسدتؼذادّبی ثشتدش ػلودی دس سدغص ًیشٍّدبی هسدلص دس       

. ثدِ  استّبی تطػیلی هختلق ٍ ّوسٌیي هذیشاى اسضذ هشاًض ًخجگبًی دس سغص ًیشٍّبی هسلص  سضتِ

اًدض  هٌظَس ضٌبسبیی ًخجگبى ٍ استؼذادّبی ػلوی ثشای هطبسًت دس كشآیٌذ پژٍّص، ثب هشاخؼدِ ثدِ هش  

 زٌذ ًوًَِ ثِ ضٌل ّذكوٌذ اًتخبة گشدیذًذ. دس اداهِ ًیدض ثدب ضدیَُ    ًخجگبًی دس سغص ًیشٍّبی هسلص

، سدبیش ًخجگدبى ٍ   سسدیذى ثدِ اضدجبع ًظدشات    تدب   گیشی ّذكوٌذ هضبٍتی ٍ ثِ سٍش گلَلِ ثشكدی  ًوًَِ

استؼذادّبی ثشتش ػلوی دس سغص ًیشٍّبی هسلص ضٌبسبیی ٍ دس كشآیٌذ هػبضجِ هطبسًت دادُ ضذًذ. ثدب  

بى دس كشآیٌذ ًلشی استؼذادّبی ثشتش ػلوی تؼییي ٍ اص اعالػبت آً 14استلبدُ اص ایي سٍش، ًوًَِ آهبسی 

ًلش اص هذیشاى اسضذ هشاًض ًخجگبًی دس سغص ًیشٍّدبی   8پژٍّص استلبدُ ضذ. ثِ ضٌل هطبثِ ًیض تؼذاد 

ًلدش اص اسدتؼذادّبی ثشتدش ػلودی      22هسلص ضٌبسبیی گشدیذًذ. دس هدوَع ًوًَِ آهبسی پژٍّص ضبهل 

 .ّستٌذًطَس ٍ هذیشاى اسضذ هشاًض ًخجگبًی دس سغص ًیشٍّبی هسلص 

پژٍّص ضبضش دس سِ هشضلِ ًلی اًدبم ضذُ است. دس گبم ًخست ثِ ثشسسی هسبئل ٍ  لیعَسً ثِ

هغلَة ضٌبسبیی استؼذادّب دس سغص ًیشٍّبی هسدلص پشداختدِ ٍ    ّبی یَُضّبی هَخَد دس ضَصُ  زبلص

ِ    هسبلِ پژٍّص عشش گشدیذُ است ٍ دس اداهِ خوغ ّدبی پژٍّطدی دس    ثٌذی اص ادثیدبت ًظدشی ٍ پیطدیٌ

اسائدِ ٍ زدبسزَة ًظدشی پدژٍّص      سبصی استؼذاد یشیت استؼذاد، ضٌبسبیی استؼذادّب ٍ ثْیٌِهذساثغِ ثب 



 97زهستاى  دٍ،شوارُ  اٍل،سال  ،ی دفاعیّا سازهاىهذیریت ًَآٍری در  فصلٌاهِ 

 

00  / 88/ 

ِ   سدؤاالت تذٍیي ضذُ است. دس گبم دٍم هجتٌی ثش هجٌبی ًظشی اضػب ضذُ،  سدبختبسیبكتِ   هػدبضجِ ًیود

 ّبی هیذاًی اص ثیي ًوًَِ آهبسی پشداختِ ضذُ است. دس اداهِ ایدي ثخدص ثدب    تٌظین ٍ ثِ گشدآٍسی دادُ

 ّدبی  یَُضد الگدَیی ثدشای   ، یلتنتطلّبی ًیلی ضبغل ضذُ اص هػبضجِ ٍ هجتٌی ثش  تدضیِ ٍ تطلیل دادُ

دس گبم سَم هجتٌی ّوسٌیي . استؼذادّبی ثشتش ػلوی )استؼذادیبثی( اسائِ گشدیذُ استهغلَة ضٌبسبیی 

ًِ آهبسی تَصیغ لیٌشتی تٌظین ٍ دس ثیي ًوَ 7ضٌبسبیی ضذُ دس الگَی پژٍّص، پشسطٌبهِ  ّبی یَُضثش 

گیشی زٌدذهؼیبسُ ٍ هجتٌدی ثدش سٍش     گشدیذُ است. دس ًْبیت دس ایي ثخص ثب استلبدُ اص سٍیٌشد تػوین

دس هشاًدض   استؼذادّبی ثشتدش ػلودی   ضٌبسبیی ّبی یَُضثٌذی ّشیي اص  تئَسی اػذاد خبًستشی، ثِ ستجِ

 ًخجگبًی ًیشٍّبی هسلص پشداختِ ضذُ است.

 2ٍ هبثلیدت تأئیدذ   1بیبیی ًتبیح تطلیل هضدوَى اص هؼیبسّدبی هوجَلیدت   ثشای اعویٌبى اص سٍایی ٍ پ

ٌٌدذگبى دس هػدبضجِ   ً تًضدش  تَسدظ  یثدبصًگش  یّدب  سٍش اص تید هوجَل صیاكدضا  استلبدُ ضدذ. خْدت  

اًددبم   عدَل  دس ّدب  ٍ پٌذاضت گلتبس ثش ثبصگشداًذى ػالٍُ هطووبى آى، ثِ ذىیسس یثشداسی ضذ. ثشا ثْشُ

ثدِ ّودشاُ    ثٌذی غَست گشكتِ بهلی اص خوغً هتي ّب، ضًَذُ هػبضجِ یّب گلتِ شدىً ٍ خالغِ هػبضجِ

 هػبضجِ ثِ آًْب اص ًِ یاكشاد ثِ اٍل سغص یذّبً ثب اثتذایی ّوشاُ هػبضجِ ّبی هشثَط ثِ ًَضتِ دست

 یطٌْبدیپ بتًٌ گشكتِ ٍ هشاس ذییتأ هَسد یّوگ ًِ ضذ ثشگشداًذُ اغالش بی ذ ٍییتأ خْت ثَد آهذُ ػول

 تًهطبس اص ًلش پٌح ثِ آهذُ ثِ دست عجوبت ،یبًیپب هشضلِ دس ذییتأ تیهبثل یثشا .ضذ گشكتِ ًظش دس آًبى

ثدش آى دس   ػالٍُ .ذیگشد اػوبل یطٌْبدیپ بتًٌ ٍ ثشگشداًذُ ضذ ییذتأٍ  یٌیثبصث هٌظَس ثِ ِیاٍل ٌٌذگبىً

تطوین ًًٌَی ثشای هطبسجِ پبیبیی هػبضجِ اص سٍش ثبصآصهَى استلبدُ گشدیذُ اسدت. دس ایدي ساسدتب اص    

 سٍص 15هػبضجِ ثشگضیدذُ ٍ ّدش ًدذام دٍ ثدبس دس كبغدلِ صهدبًی        3تؼذاد گشكتِ،  اًدبم یّب هػبضجِثیي 

 .اًذ ضذُتَسظ پژٍّطگشاى ًذگزاسی 

 

 

 

 

1. Credibility  
2. Confirmability  
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 هحبسبِ پبیبیی ببسآسهَى )شبخص ثببت( .1جذٍل 

 شًَذُ هصاحبِ ردیف
تعذاد کل 

 کذّا

تعذاد 

 تَافقات

تعذاد عذم 

 تَافقات

پایایی بازآزهَى 

 )درصذ(

1 M2 18 8 2 88/88 

2 T1 15 6 3 00/80 

3 M3 16 7 2 5/87 

 71/85 7 21 49  کل

دسغدذ هطبسدجِ ضدذُ     85هیضاى پبیبیی ثبص آصهَى ثبلؾ ثدش   ضَد یه( هطبّذُ 1عَس ًِ دس خذٍل ) ّوبى

دسغذ ضدجیِ   85ّبی هػبضجِ دس دٍ دٍسُ صهبًی هختلق ثبلؾ ثش  است ًِ ثیبًگش آى است ًِ ًذگزاسی ػجبست

 ًوبیذ. ّن ثَدُ است ًِ هبثلیت اػتوبد كشآیٌذ ًذگزاسی ػجبست هػبضجِ تَسظ پژٍّطگش سا هطخع هی

ِ  ژٍّص )هشضلِ ًوی( ثب تَخِ ثِ الگَیدس اداهِ دس ثخص پبیبًی پ هشاتجدی اضػدب ضدذُ اص     سلسدل

 ّدبی  یَُضجٌذی  ستجْگیشی زٌذضبخػِ ثِ سٍش آساس خبًستشی ثشای  هشضلِ ًیلی، اص سٍیٌشد تػوین

هغلَة ضٌبسبیی استؼذادّبی ثشتش ػلوی استلبدُ ضذُ اسدت. دس ایدي ساسدتب اص یدي پشسطدٌبهِ ّلدت       

هشاتجی ثدب اػدذاد خبًسدتشی خْدت تؼیدیي ٍصى ٍ ستجدِ ّشیدي اص         سغطی لیٌشت ٍیژُ تطلیل سلسلِ

هغلَة ضٌبسبیی، ثش هجٌبی ّلت هتـیش صثبًی عشاضی گشدیذ ٍ اص ًوًَِ آهبسی خَاستِ ضذ تدب   ّبی یَُض

 سا هطخع ًوبیٌذ. ّب یَُضاّویت ّشیي اص 

 ّبی سببًی ٍ اعذاد خبکستزی هعبدل آى هقیبس .2جذٍل 

 اعذاد خاکستری
 یهقیاس زباً

α γ 

 خیلی کن 2/0 0

 کن 3/0 1/0

 کن ًسبتاً 4/0 2/0

 هتَسط 65/0 35/0

 ًسبتاً زیاد 8/0 6/0

 زیاد 9/0 7/0

 خیلی زیاد 1 8/0

 (2010هٌجغ: )تَسسٌیض ٍ صاٍادسٌبص؛ 
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ّدبی ضبغدل اص پشسطدٌبهِ اص تئدَسی اػدذاد       گًَِ ًِ ثیبى ضذ ثشای تدضیدِ ٍ تطلیدل دادُ   ّوبى

دس هَاخْدِ ثدب هطدٌالت ػدذم اعویٌدبى       هؤثشتئَسی سٍضی ثسیبس استلبدُ ضذُ است. ایي  1خبًستشی

دس  گیشًدذگبى  ینتػدو ، اعالػبت هشثَط ثِ تشخیطدبت  اؿلتّوشاُ ثب اعالػبت ًبضٌبختِ ٍ ًبًبهل است. 

ٍ ّوسٌدیي دس ػودل ًیدض     ضدَد  یههَسد هؼیبسّب ٍ ثِ دالیل هختلق ثش اسبس هضبٍت ًیلی آًْب، ثیبى 

 ثش ایيت تػوین گیشًذگبى اؿلت ًبهغوئي ثَدُ ٍ ثِ ٍسیلِ هوبدیش ػذدی دهین هبثل ثیبى ًیستٌذ. هضبٍ

ّبیی است ًدِ ثدشای هغبلؼدِ ػدذم اعویٌدبى ٍ ًبًبهدل ثدَدى         تئَسی خبًستشی یٌی اص سٍشاسبس 

ثدِ  ثب اعالػبت ًدبهع، سًٍدذ سٍ    ّبی یستنسسٍد ٍ استلبدُ اص آى دس تطلیل سیبضی  اعالػبت ثِ ًبس هی

 اضل اخشای سٍش تطشیص ضذُ است.دس اداهِ هش .سضذی سا داسد

 گیزی خبکستزی گبم اٍل: تشکیل هبتزیس تصوین

 سیاسدت. هدبتش   یشید گ نیتػدو  سیهدبتش  لیتطٌ بسُیزٌذهؼ یشیگ نیگبم دس ضل ّش هسئلِ تػو يیاٍل

 یدبس هؼ n ی( سٍقیضذُ )سد یبثیاسصهوٌي  ٌِیگض m یثشااست ًِ  شیثِ ضشش ص یخبًستش یشیگ نیتػو

ِ یّدش گض  يیهؼ بسهؼی تؼذاد –n ّب، ٌِگضی تؼذاد –mًِ دس آى  ضَد یه نی)ستَى( تٌظ يیهؼ  ن،یتػدو  ٌد

xij– ی ٌِیگض ییًِ هوذاس ًبسا اسصضی i بسیهؼ ظیدس ضشا j بسید هؼ ی ٌِثْی هوذاس – ًٌذ، یه بىیسا ث j 

 (.2010ٍ صاٍادسٌبص؛  ضی)تَسسٌ
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 بریّز هع ی ٌِیهقذار بْ يییگبم دٍم: تع

. اگدش  اسدت ی ّش هؼیبس  گیشی، گبم ثؼذی دس ایي سٍش تؼییي هوذاس ثْیٌِ ثؼذ اص تطٌیل هبتشیس تػوین

 گیشًذگبى هطخع ًجَد آًگبُ: ثشای تػوین jی هؼیبس  هوذاس ثْیٌِ

 

1. ARAS-G  

 (1كشهَل )
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0
max , max ,

j ij ij
i i

x x if x is preferable and    

 هوذاس ثیطیٌِ )هبًضیون( ٍ یب هوذاس ًویٌِ )هیٌیون( ثشتشی داضت: اگش

 *

0
min , min .

j ij ij
i i

x x if x is preferable


    

َ   یؼٌی؛ استاص ًَع سَد  یبسّبیاص هؼ یا هدوَػِ یثِ هؼٌ ٌِیطیث شیهوبد  یٌگد یثْ یخْدت ٍ سد

خْدت ٍ   یؼٌی؛ است ٌِیاص ًَع ّض یبسّبیاص هؼ یا هدوَػِ یثِ هؼٌ ٌِیًو شیهوبد ٍ است یسبص ٌِیطیث

ً  یسبص ٌِیًو یٌگیثْ یسَ ٍ ٍصى  xij( ییًدبسا ػولٌدشد )  شی(. هودبد 2012 ر؛یخَاًدٍَ  ر،یاست )اسدتبًَ

ٍ  شیهودبد  يیّوسٌ بسّب،ی. هؼضَد یدادُ ه صیًوب یشیگ نیتػو سیدس هبتش یثِ ػٌَاى ٍسٍد wi بسّبیهؼ

. اعالػدبت ثدِ دسدت آهدذُ     ضدَد  یه يییًبسضٌبسبى ٍ خجشگبى تؼ ی لِیثِ ٍس بسّبیهؼ یِ یاٍل یّب ٍصى

 يیدی ضًَذ. سپس تؼ صیطآًبى تػ یّب ثب تَخِ ثِ اّذاف ٍ كشغت ٌلغیاضخبظ ر ی لِیثِ ٍس تَاًٌذ یه

 (.2010ٍ صاٍادسٌبص،  ضی)تَسسٌ ضَد یاست ًِ دس زٌذ هشضلِ )گبم( اًدبم ه ّب ٌِیگض یّب تیاٍلَ

 1ی هبتزیس تصوین ًزهبل گبم سَم: هحبسبِ

ش ید س ًشهدبل ضدذُ ثػدَست ص   یضدًَذ ٍ هدبتش   یه یسبص ّب ًشهبل ِ ضبخعیاٍل یّب اسصش دس ایي هشضلِ

 ضَد: یق هیتؼش
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 ضًَذ: یش ًشهبل هیهثجت داسًذ ثػَست ص یّب ِ اسصشً ییّب ضبخع
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i

x
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 ضًَذ: یش ًشهبل هیداسًذ ثػَست ص یهٌل یّب اسصشِ ً ییّب ضبخع

 

1. Normalized Decision Matrix 

 (2كشهَل )

 (3كشهَل )

 (4كشهَل )

 (5كشهَل )
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 1دار ی هبتزیس تصوین ًزهبل ٍسى گبم چْبرم: هحبسبِ

ِ دس ثدبصُ  ًد ضدًَذ   یهد  یبثید اسص ییّب هَخَد ثب ٍصى یّب ضَد. ضبخع یق هیتؼش یس ًشهبل ٍصًیهبتش

 هشاس داسًذ. [0,1]

1

01 0 0

1

1

1

ˆ ˆ ˆ... ...

ˆ ˆ ˆ ˆ... ... ; 0, ; 1, ,
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m mj mn

w

x x x

X x x x i m j n

x x x





  

      

  

 
 
 
 
 


 

 ضَد: یش هطبسجِ هیّب ثب كشهَل ص ضبخع ّوِ یًشهبل ضذُ ٍصً یّب اسصش

ˆ ; 0, ,
ij ij j

x x w i m    

 

ٌ  اسدت  j بسید هدذاس ًشهدبل ضدذُ اص هؼ     ̅ ij است ٍ j بسی( هؼتیٍصى )اّو wjًِ دس آى  ٍ  ضی)تَسسد

 (.2010صاٍادسٌبص؛ 

 ٌِیّز گش یبزا ٌِیبْ زیهقبد يییگبم پٌجن: تع

داس ثدِ   ًشهبل ٍصى شیثِ غَست هدوَع هوبد تَاًذ یه ٌِیّش گض یثشا Si ی ٌگیتبثغ ثْ شیهوبد يییتؼ

 .(2010ٍ صاٍادسٌبص؛  ضیهطبسجِ گشدد: )تَسسٌ شیسٍش ص

1

ˆ ; 0, ,
n

i ij

j

S x i m


    

ّب هغبثن ثدب اسصش   ٌِیت گضیاٍلَ. استي آى یي اسصش ثذتشیوتشًي آى ٍ یاسصش ثْتش یيتش ثضسٍ

Si  یػدذد خبًسدتش   یيٌِ یّش گض یثشا یخبًستش یشیگ نیضَد. دستػو یي هییتؼ  Si   ٍخدَد

 

1. Normalized-Weighted Decision Matrix 

 (6كشهَل )

 (7كشهَل )

 (8كشهَل )

 (9كشهَل )
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ِ  یثِ اسصش ًشهبل خْت اًدبم هشاضل ثؼدذ  یخبًستش یّب ل اسصشیتجذ یداسد. ثشا ثػدَست   یا هؼبدلد

 ضَد: یه دبمل اًیر

1
( )

2
i ia iS S S   

 ی هطلَبیت ّز گشیٌِ ی درجِ ششن: هحبسبِ گبم

ّب ًِ تٌْب تؼییي ثْتشیي ستجِ اّویت داسد ثلٌِ هْن است ًِ ًیلیت )هغلَثیدت(   دس هَسد اسصیبثی گضیٌِ

هغلَثیت ّش گضیٌدِ اسدتلبدُ    هیضاىضذُ ًیض هطخع ضَد. ثِ ّویي هٌظَس اص  ی هغشش ًسجی ّش گضیٌِ

ًِ تدضیِ ٍ تطلیدل ضدذُ   -ی هتـیش ی هوبیسِ تشًبتیَ( ثِ ٍسیلِی هغلَثیت ّش گضیٌِ )آل گشدد. دسخِ هی

ِ   هطخع هدی  آل یؼٌی  ثب ضبلت ایذُ -است ِ     گدشدد. هؼبدلد  هیدضاى  ی هدَسد اسدتلبدُ ثدشای هطبسدج

 ثِ غَست صیش است: اص یي گضیٌِ  هغلَثیت 

0

; 0, ,i

i

S
K i m

S
  

 ّب ّب ٍ یب اًتخبة هؤثزتزیي آى بٌذی گشیٌِ گبم ّفتن: رتبِ

تَاًٌذ ثِ غَست غدؼَدی   > ّستٌذ ٍ هی0ٍ  1ی = دس ثبصُ ی  ضذُ ّبی هطبسجِ سٍضي است ًِ اسصش

تَاًدذ ثدب    هدی  ی هوٌي سایی ًسجی هختلظ ّش گضیٌِاًذ. ًب ًِ ثِ تشتیت اٍلَیت هشتت ضذُ هشتت ضًَذ

 (.2010ّبی تبثغ هغلَثیت هطخع گشدد )تَسسٌیض ٍ صاٍادسٌبص؛  تَخِ ثِ هوذاس اسصش

هاوتحلیلدادهوتجزیههایافته

 (تن یلتحلّبی کیفی ) تجشیِ ٍ تحلیل دادُ الف(

ِ  اص ضبغل ّبی ًیلی دادُ تطلیل ٍ تدضیِ دس ایي پژٍّص ثشای اسدتلبدُ   تدن  یدل تطل، اص سٍش هػدبضج

1ًدالسى ٍ ثدشاٍى   یلتنتطلای  ت ًِ ضبهل كشآیٌذ ضص هشضلِضذُ اس
. دس ایدي ساسدتب،   اسدت ( 2006) 

ثٌذی ٍ دس گبم ًخست پس اص زٌذیي هشضلِ هغبلؼدِ   ّبی ثیبًی ضبغل اص هػبضجِ سا خوغ هطون ػجبست

شضلدِ  (. دس هّب دادُّب، آضٌبیی ًسجی اص آًبى ًست ًوَد )هشضلِ اٍل؛ آضٌبیی ثب  ٍس ضذى دس دادُ ٍ ؿَعِ

 

1. Clarck & Brun  

 (10كشهَل )

 (11كشهَل )



 97زهستاى  دٍ،شوارُ  اٍل،سال  ،ی دفاعیّا سازهاىهذیریت ًَآٍری در  فصلٌاهِ 

 

08  / 94/ 

ّبی ثیدبًی پشداختدِ ضدَد ٍ دس     ثٌذی ػجبست دٍم تالش ضذ تب ثِ استخشاج هلبّین دس عی كشآیٌذ هوَلِ

دس عدی ایدي    ّب ثِ سٍش دستی پشداختِ ضَد )هشضلِ دٍم؛ ًذگدزاسی اٍلیدِ(.   اداهِ ثِ ًذگزاسی هلَْم

ِ   كشآیٌذ دس هدوَع اص ثیي ػجبست خشاج گشدیدذ ٍ  ػجدبست اسدت   83ضدًَذگبى، تؼدذاد    ّبی ثیدبًی هػدبضج

تالش گشدیذ تدب   استًذگزاسی آًبى غَست گشكت. دس هشضلِ سَم ًِ ثٌبم ًذگزاسی گضیٌطی هؼشٍف 

ثب ثشسسی ًذّبی اٍلیِ دادُ ضذُ ثِ ّشیي اص هلبّین ٍ ضدزف هلدبّین هطدبثِ، ًدبهع ٍ ًدبهشتجظ ثدب       

لِ زْبسم ثب اًدبم (. دس هشضّب تنهلَْم گضیٌطی اضػبء گشدد )هشضلِ سَم؛ خستدَی  22هَضَع، تؼذاد 

ثٌذی هلبّین گضیٌطی )ثش اسبس هطتدَا ٍ   ثبصثیٌی هدذد دس ثیي ًذّبی گضیٌطی، تالش ضذ تب ثِ دستِ

 تن هَسد 8(. دس ایي ساستب تؼذاد ّب تِنكشػی پشداختِ ضَد )هشضلِ زْبسم؛ ثبصثیٌی  یّب تِنظبّش( دس هبلت 

دّدی ضدذ. ّوسٌدیي ثدِ هٌظدَس       تِن كشػی سغص دٍم( ضدٌل  4تِن كشػی سغص اٍل ٍ  4كشػی )ضبهل 

كشػی استخشاج ضذُ، ثِ ثبصًگشی سكت ٍ ثشگطدتی اص هشضلدِ اٍل تدب زْدبسم ثدش       یّب تِنسٌدص اػتجبس 

 ضبغل گشدد. ّب تِنّب پشداختِ ضذ تب اػتجبس هطتَایی  اسبس هدوَػِ دادُ

كشػدی، دس پدی    یّدب  تِدن ن ثب اخشای اػوبل سكدت ٍ ثشگطدتی دس هیدبى    دس هشضلِ پٌدن ًیض هطو

هٌذی اص اضدشاكیت   اغلی( ثشآهذ. دس ایي ساستب ثب ثْشُ یّب تِنّبی سغص ثبالتش ) ثٌذی آًبى دس هوَلِ دستِ

ِ  ًلی دٍتنكشػی دس هبلت  یّب تِنًظشی ًِ ثش هَضَع ضبغل گشدیذُ ثَد،  ثٌدذی گشدیذًدذ. دس    تش دسدت

اغلی هشاس گشكتِ ثَدًذ، ثِ  دٍتنكشػی ًِ دس هبلت  یّب تِنصثیٌی هبّیت ٍ هطتَای ّشیي اص اداهِ ثب ثب

 تدن  یدل تطل(. هشضلِ پبیبًی ّب تِن یگزاس ًبماغلی پشداختِ ضذ )هشضلِ پٌدن؛ تؼشیق ٍ  یّب تِنگزاسی  ًبم

ّدبی هغلدَة    ًِ دس ًْبیت ایي ثخص هٌتح ثِ اسائِ الگدَی ضدیَُ   استًیض ضبهل اسائِ گضاسش ًْبیی 

 (.یدّ گضاسش( ضذُ است )هشضلِ ضطن؛ 1ضٌبسبیی استؼذادّبی ثشتش ػلوی دس ضٌل )

ضٌبسبیی استؼذادّبی ثشتدش ػلودی    ّبی یَُضدّذ ًِ الگَی  ًطبى هی تن یلتطلًتبیح  عَسًلی ثِ

گضیٌی هٌلؼالًِ ٍ كؼبالًدِ(،   تِن اغلی )ًخجِ 2)استؼذادیبثی( دس سغص هشاًض ًخجگبًی ًیشٍّبی هسلص، اص 

هلَْم گضیٌطی تطٌیل  22تِن كشػی سغص دٍم( ٍ  4تِن كشػی سغص اٍل ٍ  4تِن كشػی )ضبهل  8تؼذاد 

اغلی ٍ كشػی ٍ هلبّین گضیٌطی ثِ ضدٌل هختػدش دس    یبّ تِنیبثی ثِ  یبكتِ است. دس اداهِ ًطَُ دست

 ( اسائِ گشدیذُ است.3خذٍل )
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 شٌبسبیی ًخبگبى در ًیزٍّبی هسلح ّبی شیَُاصلی ٍ فزعی بزای  ّبی تِن .3جذٍل 

هتـیش 
 اغلی

 ّای تِن
 اغلی

كشػی  ّای تِن
 سغص اٍل

 كشػی سغص ّای تِن
 دٍم

 ضشش هلبّین گضیٌطی

َُ
ضی

 
ی

ّب
 

لص
هس

ی 
ّب

شٍ
 ًی

دس
ّب 

ذاد
ستؼ

ی ا
سبی

ضٌب
 

جِ
ًخ

 
الًِ

ٌلؼ
ی ه

ضیٌ
گ

 

 گضیٌی ًخجِ
ثِ سٍش 
 گضیٌطی

 گضیٌی ًخجِ
 گضیٌطی دس هشاًض آهَصضی

 ضشط هؼذل دسٍس دٍسُ

 هشثیبى دٍسُ ًبهِ تَغیِ

 گضیٌی ًخجِ
 گضیٌطی دس آهَصش ػبلی

 ستجِ دس ًٌٌَس ٍسٍدی
 ستجِ دس الوپیبدّبی ػلوی

 ػلوی ّبی خطٌَاسُستجِ دس 

 هیضاى هَكویت تطػیلی دٍسُ داًطگبّی

 گضیٌی ًخجِ
ثِ سٍش 

 خَداظْبساًِ

 گضیٌی ًخجِ
هجتٌی ثش هؼیبسّبی 

 آهَصضی

 ثشگضیذگبى هوتبص خطٌَاسُ داًطدَیی
 هؼذل هوبعغ هجتٌی ثش تشاص

 داضتي سْویِ استؼذاد دسخطبى
 آهَصضیسبثوِ تذسیس ٍ كؼبلیت 

 ًبهِ آهَصضی اسبتیذ تَغیِ

 گضیٌی ًخجِ
هجتٌی ثش هؼیبسّبی 
 پژٍّطی ٍ كٌبٍساًِ

 زبح هوبالت اثشگزاس
 ّبی پژٍّطی اخشای عشش

 تألیق ًتت هشتجظ ثب سضتِ
ثجت اختشاػبت دس ًیشٍّبی هسلص ٍ 

 ثبالتش

جِ
ًخ

 
الًِ

كؼب
ی 

ضیٌ
گ

 
 گضیٌی ًخجِ

 ثِ سٍش
 گشایبًِ هؼشكی

 ّبی ػلوی ٍ ًخجگبى ثشخستِ هجتٌی ثش تَغیِ زْشُ گضیٌی ًخجِ

 سٌدی هجتٌی ثش اسصیبثی ًْبیی دس ًویتِ ًیلیت گضیٌی ًخجِ
 

 گضیٌی ًخجِ
 ثِ سٍش

 خستدَگشایبًِ

سبصی ًظبم پبیص ٍ ضٌبسبیی استؼذاد ثشتش دس هشاًض  پیبدّعشاضی ٍ 
 ًخجگبًی

ّب ٍ  كشاسبصهبًی هشاًض ًخجگبًی ثب سبیش دستگبُثشهشاسی استجبعبت 
 ّب داًطگبُ

 تطٌیل پشًٍذُ ػلوی الٌتشًٍیي ثشای استؼذادّب دس هشاًض ًخجگبًی

 ّب اسصیبثی استؼذادّب دس ّیئت هویضُ هشاًض ًخجگبًی ثشاسبس ضبخع

ضذگبى دس هشاًض ًخجگبًی ثشاسبس ضشایت  اسصیبثی ًْبیی هؼشكی
 ّب ضبخع

  ِ هغلدَة ضٌبسدبیی    ّدبی  یَُضد ، الگدَی  یلدتن تطلّدبی اضػدب ضدذُ اص     دس اداهِ هجتٌی ثدش یبكتد

 ضذُ است:( اسائِ 1استؼذادّبی ػلوی دس سغص هشاًض ًخجگبًی ًیشٍّبی هسلص دس ضٌل )
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 استعذادیببی در هزاکش ًخبگبًی ًیزٍّبی هسلح ّبی شیَُالگَی . 1شکل 

 ّبی کوی )تئَری اعذاد خبکستزی( تجشیِ ٍ تحلیل دادُ )ة

گیدشی   دس ایي ثخص ثب تَخِ ثِ الگَی سلسلِ هشاتجی اضػب ضذُ اص هشضلدِ ًیلدی، اص سٍیٌدشد تػدوین    

ْ زٌذضبخػِ ثِ سٍش آساس خبًستشی ثدشای   ٍ  ضٌبسدبیی ًخجگدبى   ّدبی  یَُضد جٌدذی ّشیدي اص    ستدج

ّبی هشثَط ثدِ ًظدشات    پس اص گشدآٍسی دادُ ی استلبدُ ضذُ است. ثِ ایي هٌظَساستؼذادّبی ثشتش ػلو

 GCDMMدّی هدبتشیس   شاتجی سا ًبهل ًوَدُ ثَدًذ، ثِ ضٌله سلسلِ خجشُ ًِ پشسطٌبهِ تطلیل 22

د خبًستشی، ثشای ّشیي اص خجشگبى، اص عشین تجذیل ّلت هتـیش صثبًی تؼییي ضذُ دس پشسطٌبهِ ثِ اػذا

هطبسجِ گشدیدذ.   Excel 2013اكضاس  تدویغ ًظشات خجشگبى دس ًشم GCDMMپشداختِ ضذ ٍ هبتشیس 

ْ ، ثدِ  Excel 2013اكدضاس   دس ًشم ARAS-Gدس اداهِ ثب اخشای هشاضل تٌٌیي   ّدبی  یَُضد جٌدذی   ستدج

( اسائدِ  6( تدب ) 4)ثٌذی دس خذاٍل  دس هشاًض ًخجگبًی ًیشٍّبی هسلص پشداختِ ضذ. ًتبیح ستجِ یٌیگض ًخجِ

ّبی  ضیَُ
ضٌبسبیی 
 استؼذادّب

گضیٌی  ًخجِ
 هٌلؼالًِ

گضیٌی  ًخجِ
 كؼبالًِ

گضیٌی  ًخجِ
 گشایبًِ هؼشكی

گضیٌی  ًخجِ
 خستدَگشایبًِ

گضیٌی  ًخجِ
 گضیٌطی

گضیٌی  ًخجِ
 خَداظْبساًِ

هجتٌی ثش 
هؼیبسّبی 
 آهَصضی

هجتٌی ثش 
هؼیبسّبی 
 پژٍّطی

گضیٌص دس 
 هشاًض آهَصضی

گضیٌص دس 
 آهَصش ػبلی
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 ضذُ است.

 فعبالًِ در ًیزٍّبی هسلح گشیٌی ًخبِ ّبی شیَُبٌذی  رتبِ .4جذٍل 

ف
دی

ر
 

 گشیٌِ/ هعیبر
 S⊗ گشیٌی فعبالًِ ًخبِ

Si K Ranking 
Α γ α Γ 

 optimal 000/1 122/0 145/0 098/0 145/0 098/0 هوذاس ثْیٌِ 1

2 
 گضیٌی ًخجِ

 گشایبًِ هؼشكی
054/0 150/0 054/0 150/0 102/0 838/0 2 

3 
 گضیٌی ًخجِ

 خستدَگشایبًِ
063/0 168/0 063/0 168/0 115/0 947/0 1 

 هٌفعالًِ در ًیزٍّبی هسلح گشیٌی ًخبِ ّبی شیَُبٌذی  رتبِ .5جذٍل 

ف
دی

ر
 

 گشیٌِ/ هعیبر
 S⊗ گشیٌی هٌفعالًِ ًخبِ

Si K Ranking 
Α γ α Γ 

 optimal 000/1 209/0 226/0 193/0 226/0 193/0 هوذاس ثْیٌِ 1

2 
 گضیٌی ًخجِ

 گضیٌطی
099/0 231/0 099/0 231/0 165/0 789/0 2 

3 
 گضیٌی ًخجِ

 خَداظْبساًِ
118/0 255/0 118/0 255/0 187/0 891/0 1 

ضٌبسبیی اسدتؼذادّبی ػلودی    ّبی یَُضضذُ ثشای ّشیي اص  عَس خالغِ ستجِ هطبسجِ دس اداهِ ثِ

 اسائِ گشدیذُ است. 6دس هشاًض ًخجگبًی ًیشٍّبی هسلص دس خذٍل 

 خالصِ ًتبیج احصب شذُ اس رٍش تئَری اعذاد خبکستزی .6جذٍل 

 شبخص شٌبسِ ّب هؤلفِ ابعبد
K 

 رتبِ

 (Aكؼبالًِ ) گضیٌی ًخجِ
 (598/0)ٍصى ًشهبالیض; 
 1ستجِ; 

 گضیٌی ًخجِ

 گشایبًِ هؼشكی
A1 838/0 دٍم 

 گضیٌی ًخجِ
 خستدَگشایبًِ

A2 947/0 اٍل 

 اٍل B2 891/0 گضیٌی ًخجِ (Bهٌلؼالًِ ) گضیٌی ًخجِ
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 (402/0)ٍصى ًشهبالیض ; 
 2ستجِ; 

 خَداظْبساًِ

 گضیٌی ًخجِ
 گضیٌطی

B1 789/0 دٍم 

گیریبحثونتیجه
ضٌبسبیی استؼذادّبی ثشتدش ػلودی دس هشاًدض     ّبی یَُض ثٌذی ثٌذی ٍ ستجِ عجوِپژٍّص ضبضش ثب ّذف 

اص اثضاس  یشیگ ثْشًُخجگبًی ًیشٍّبی هسلص اًدبم گشكتِ است. دس ایي ساستب ثب استلبدُ اص سٍیٌشد ًیلی ٍ 

، الگَیی هغلَة ثشای ضٌبسبیی استؼذادّبی ثشتش ػلوی اسائِ گشدیذ ٍ دس اداهدِ ثدب   تن یلتطلهػبضجِ ٍ 

  ِ ثٌدذی ّشیدي اص    سٍیٌشدی ًوی ٍ استلبدُ اص اثضاس پشسطٌبهِ ٍ سٍش تئَسی اػذاد خبًستشی، ثدِ ستجد

 عدَس   ثِضٌبسبیی ضذُ دس الگَی استؼذادیبثی دس هشاًض ًخجگبًی ًیشٍّبی هسلص پشداختِ ضذ.  ّبی یَُض

ًتبیح ثخص ًیلی پژٍّص سٍضي سبخت ًِ ثشای ضٌبسبیی هغلَة استؼذادّبی ثشتش ػلوی، ًیدبص   لیً

. دس ػدیي  اسدت ای دس هشاًض ًخجگبًی ًیشٍّبی هسدلص   ّبی سبختبسی ٍ سٍیِ ثِ ایدبد تـییشات دس ضَصُ

اص  ثبیدذ ضٌبسبیی ًخجگبى، هشاًض ًخجگدبًی   ّبی یَُضضبل ثب تَخِ ثِ دسخِ اّویت هطخع ضذُ ثشای 

 .ًٌٌذتؤاهبى ثشای ضٌبسبیی استؼذادّبی ثشتش استلبدُ  ثِ ضٌلّش دٍ سٍیٌشد هٌلؼالًِ ٍ كؼبالًِ 

ّبی سبختبسی، هبلی ٍ اعالػبتی كؼلی، الصم است هشاًض هزًَس ثب  اص یي سَ ثب تَخِ ثِ هطذٍدیت

 دیگدش ب ضدذُ اص  اتخبر سٍیٌشدی هٌلؼالًِ دس ضٌبسبیی استؼذادّبی ثشتش ٍ ثب استلبدُ اص اعالػدبت اضػد  

ّب اص هجیل ًیشٍّبی تطت اهش، هشاًض آهَصضی ٍ كشٌّگی ًیشٍّبی هسلص، هشاًض آهدَصش ػدبلی    دستگبُ

ُ   ًیشٍّبی هسلص، آهَصش ٍ پشٍسش، سبصهبى ّدبی ٍاثسدتِ ّوسدَى سدبصهبى سدٌدص ٍ       ّدب ٍ دسدتگب

ّبی گضیٌطدی ٍ   سٍشّبی ػلوی، ثِ ضٌبسبیی استؼذادّبی ثشتش هجتٌی ثش  ٍ خطٌَاسُ یبدّبالوپدثیشخبًِ 

خَداظْبساًِ ثپشداصًذ ًِ ایي كشآیٌذ تب ضذٍدی هطبثِ ضشایظ كؼلی دس هشاًض ًخجگبًی ًیشٍّدبی هسدلص   

ّبی دیگشی ثدِ ایدي كشآیٌدذ     ًِ ثبیستی دس پی تَسؼِ آى ثَد. دس ٍاهغ ثبیستی هؼیبسّب ٍ ضبخع است

سٌدی اسدتؼذادّب سا   یطتش خٌجِ ًیلیتاسصیبثی ٍ ضٌبسبیی استؼذادّب دس هشاًض ًخجگبًی اضبكِ گشدد ًِ ث

 گشدد. ضبهل هی

ای دس هؼیبسّبی اسصیدبثی ٍ گدضیٌص داٍعلجدیي دس سٍیٌدشد      ثِ ػجبست دیگش ثبیستی تـییشاتی سٍیِ

گشدد ًِ هؼیبسّبی ًیلی ٍ هویضی داٍعلجیي  هٌلؼالًِ دس ًظش گشكتِ ضَد. دس ایي خػَظ پیطٌْبد هی

ّدبی گضیٌطدی ٍ خَداظْبساًدِ اضدبكِ ضدَد.       اسصیدبثی دس سٍش  سٌدی ثِ كشایٌذ اسبس دٍایش ًیلیت ثش
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ِ    ای ًِ دس سٍیٌشد گضیٌطی الصم است ثِ هؤللِ گًَِ ثِ ًبهدِ اسدبتیذ ٍ هشثیدبى دس     ّدبیی اص هجیدل تَغدی

اًذ ٍ ّوسٌیي هیدضاى هَكویدت    ( ًیض ثِ آى اضبسُ داضت2014ِضٌبسبیی استؼذادّب ًِ كبلي ٍ ّوٌبساى )

ضدَد ثدِ كشآیٌدذ     َصضی ٍ آهَصش ػبلی ًِ هجتٌی ثش تطلیل ًیلدی اضػدب هدی   آه یّب دٍسُتطػیلی دس 

ًبهدِ   اسصیبثی اضبكِ گشدد. دس ػیي ضبل دس سٍش خَداظْبساًِ ًیض ثبیستی ػالٍُ ثش دس ًظش گشكتي تَغیِ

ّبی پژٍّطی اص خولِ دس ًظش گدشكتي هودبالت ثدب     سٌدی ضبخع آهَصضی ٍ پژٍّطی اسبتیذ، ثِ ًیلیت

ٍ دس ًظدش   ّبی پژٍّطی ًبسثشدی دس سغص ًیشٍّبی هسدلص ٍ ثدبالتش   ثبال، اخشای عششهذست اثشگزاسی 

ًطَی ثدب  ِ ای گشدد. ایي ثخص ًیض ث گشكتي اختشاػبت اثشگزاس ٍ ًبسثشدی دس ًیشٍّبی هسلص تَخِ ٍیژُ

 ( سبصگبسی داسد.2002ًتبیح پژٍّص لیذس ٍ الٍیي )

ِ  ی اص سَی دیگش الصم است ًِ هشاًض ًخجگبًی ًیشٍّب دس پدی   هسلص ثب پزیشش سٍیٌدشدی كؼبالًد

ثدِ ػجدبست   ؛ اثشگزاسی ثیطتش دس كشآیٌذ ضٌبسبیی استؼذادّبی ثشتش ثشای ًطق هستؼذیي ٍاهؼدی ثبضدٌذ  

دیگش هشاًض هزًَس ًجبیستی غشكبً ثشای ضٌبسبیی استؼذادّبی ثشتش ثِ اعالػبت دسیبكدت ضدذُ اص سدبیش    

آٍسی اعالػبت هیذاًی اثشثخص  ًوطی كؼبالًِ دس پی خوغ، ثلٌِ ثبیستی ثب پزیشش ًٌٌذتٌیِ  ّب سبصهبى

الصم است ًِ تـییشاتدی سدبختبسی ٍ    ثش ایيثٌب؛ دس ایي ضَصُ ٍ ضٌبسبیی دهین استؼذادّبی ٍاهؼی ثبضٌذ

 ثدش ایدي  ای دس كشآیٌذ ضٌبسبیی استؼذادّبی ثشتش دس هشاًض ًخجگبًی ًیشٍّبی هسدلص اًددبم ضدَد.     سٍیِ

گشایبًِ ٍ خستدَگشایبًِ ثشای ضٌبسدبیی   ّبی هؼشكی هشاًض ًخجگبًی اص ضیَُگشدد ًِ  اسبس پیطٌْبد هی

 استؼذادّب دس ًظبم آهَصش ػبلی ٍ هشاًض آهَصضی ٍ كشٌّگی استلبدُ ًوبیٌذ.

دس ایي خػَظ الصم است ًِ هسئَلیي هشاًض ًخجگبًی ًیشٍّبی هسدلص ثدب ًگدبّی ساّجدشدی ٍ     

ّبی اخشایی ٍ هؤسسبت آهَصضدی ثدَدُ ٍ ثدب     سبیش دستگبُ هلی، دس پی ثشهشاسی استجبعبت كشاسبصهبًی ثب

سیضی دهین، اص ضذاًثش تَاى آًبى ثشای ضٌبسبیی استؼذادّبی ثشتش تطدت ًظدبست هشًدض ًخجگدبى      ثشًبهِ

 ُ ّدب ثدِ    ًیشٍّبی هسلص ثْشُ گیشًذ. دس ایي ساستب ثبیستی هذیشاى هشاًض هزًَس ثب ّوٌبسی سبیش دسدتگب

استؼذادّبی ثشتش پشداختِ ٍ دس اداهِ ضدوي آهدَصش دهیدن كشآیٌدذ ثدِ       عشاضی ًظبم پبیص ٍ ضٌبسبیی

سثظ دس ًیشٍّبی تطت اهش، ثب سٍیٌشدی ًظبستی ثِ ضٌبسبیی هغلَة هسدتؼذیي پشداختدِ ٍ    هدشیبى ری

ًیدبص تطودن ایدي ّدذف داضدتي       دس ًْبیت ثب اسصیبثی ًْبیی، استؼذادّبی ثشتش سا هطخع ًوبیٌذ. پدیص 

ّبی اعالػبتی ٍ تطٌیل پشًٍذُ  ّب، ایدبد صیشسبخت شاًض ًخجگبًی ثب سبیش دستگبُاستجبعبت كشاسبصهبًی ه

سٌدی دس سدغص هشاًدض    ّبی هویضی ًیلیت الٌتشًٍیٌی ػلوی ٍ َّضی ثشای هستؼذیي، تطٌیل ّیئت
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 .استٍ هشاًض آهَصضی ٍ كشٌّگی  ًیشٍّبی هسلص یّب داًطگبًُخجگبًی ٍ 

ضٌبسدبیی اسدتؼذادّبی    ّبی یَُضتب الگَیی هغلَة اص دس پبیبى اگشزِ دس ایي پژٍّص تالش ضذ 

پزیش ثشای اخشای آى پیطٌْبد  ثشتش دس هشاًض ًخجگبًی ًیشٍّبی هسلص عشاضی ٍ تـییشات هغلَة ٍ اهٌبى

ثِ هشضلِ ضٌبسبیی  كوظسسذ ًِ زشخِ هذیشیت ًخجگبى دس ًیشٍّبی هسلص  ضَد، ثب ایي ضبل ثِ ًظش هی

گودبسی ثبضدذ    پشٍسی ٍ ًخجِ گضیٌی، ًخجِ استؼذادّبی ثشتش هؼغَف ًجَدُ ٍ دسثشگیشًذُ سِ هشضلِ ًخجِ

ًِ ثب تَخِ ثِ هطذٍدیت دس هلوشٍ هَضَػی ٍ صهبًی پژٍّص، اهٌبى ثشسسی دٍ هشضلدِ دیگدش دس ایدي    

لگَیی هغلَة ثشای كشآیٌدذّبی  اسبس ًیبص است دس هغبلؼبت آتی، ا ثش ایيپژٍّص ٍخَد ًذاضتِ است. 

گوبسی دس سغص ًیشٍّبی هسلص ًیض عشاضی گشدد. ّوسٌیي ثب تَخِ ثِ ًتبیح ثذست  پشٍسی ٍ ًخجِ ًخجِ

آهذُ دس ایي پژٍّص الصم است ًدِ ًظدبم پدبیص ٍ ضٌبسدبیی اسدتؼذادّبی ثشتدش دس هشاًدض ًخجگدبًی         

 گشدد.ًیشٍّبی هسلص عشاضی ٍ الگَیی سبختبسهٌذ دس ایي ساثغِ اسائِ 

منابع
ِ  1397زادُ، هحوذصالح.، بیات، بْرام.، ٍ ًَابخش، هْررداد. )  حسیي شرٌاختی ًقرش ٍ کرارکرد ااتوراعی      (. تحلیرل ااهعر

ِ  فصرلٌاهِ هاالعرات بریي   ًخبگاى سیاسی )قذرت( در ارتقاء اهٌیت هلی ج.ا.ا.  (: 31) 31، ای داًرش راّبرردی   رشرت

143-121. 

. پایراى ًاهرِ   برا اسرتدادُ از هذلسرازی سراختاری تدسریری      اسرتعذاد هرذیریت   برر  هرثرر عَاهل (. 1396حقیقی، هسعَد. )

 کارشٌاسی ارشذ، داًشگاُ عالهِ طباطبایی، داًشکذُ هذیریت ٍ حسابذاری.

تْرراى: اًتشرارات هْربراى     پرٍری(. داری، ًخبِ یابی، ًخبِ )ًخبِ استعذادّاهذیریت (. 1396پَر، آریي.، ٍ افتخار، ًیرُ. ) قلی

 ًشر.

Alnıaçık, E. Alnıaçık, U. Erat, S. & Akcin, K. (2014). Attracting Talented Employees to 

the Company: Do We Need Different Employer Branding Strategies in Different 

Cultures?. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 150: 336-344. 
Ambler, T. & Barrow, S. (1996). The employer brand. Journal of Brand Management, 4: 

185-206. 
Bersin, J. Geller, J. Wakefield, N. & Walsh, B. (2016). Global Human Capital Trends: 

The New Organization, Different by Design. New Jersey: Deloitte University Press. 
Bhattacharya, C.B. Sen, S. & Korschun, D. (2008). Using Corporate Social 

Responsibility to Win the War for Talent. MIT Sloan Management Review, 49 (2). 
Braun, V. & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative 

Research in Psychology, 3 (2). pp. 77-101. 

Collings, D. G. & Mellahi, K. (2009). Strategic Talent Management: A review and 

research agenda. Human Resource Management Review, 17 (4). 

https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=333677
https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=679535


 ّای استعذادیابی در هراکس ًخبگاًی ًیرٍّای هسلح شیَُ یبٌذ رتبِطراحی ٍ  

 

/101 

Deepika, P. & Ray, S. (2018). Talent management and employee engagement– a 

meta-analysis of their impact on talent retention, Industrial and Commercial 

Training, 50 (4):185-199. 
Falk, B. Lidor, R. Lander, Y. & Lang, B. (2014). Talent identification and early 

development of elite water-polo players: a 2-year follow-up study. Journal of Sports 

Sciences, 22: 347–355. 
Kamlesh Kumar, M. & Agarwal, M. (2018). Organisational talent management and 

perceived employer brandin", International Journal of Organizational Analysis, 

26 (2). 312-330. 

Kostman, J. T., & Schiemann, W. A. (2005). People equity: The hidden driver of quality. 

Quality Progress, 38(5): 37–42. 

Lewis, R. E. & Heckman, R. J. (2006). Talent management: A critical review. Human 

Resource Management Review, 16(2): 139-154.  
Liakopoulos, A. Barry, L. & Schwartz, J. (2013). The Open Talent Economy: People and 

Work in a Borderless Workplace, Deloitte Consulting LLP /global/en/pages/human-

capital/articles/open-talent-economy1.html. 
Lidor, R. & Lavyan, N.Z. (2002). A retrospective picture of early sport experiences 

among elite and near-elite Israeli athletes: developmental and psychological 

perspectives. 
Morris, S., Snell, S., & Björkman, I. (2016). An architectural framework for global talent 

management. Journal of International Business Studies, 47(6), 723-747. 

Schiemann, W. A. (2006). People equity: A new paradigm for measuring and managing 

human capital. Human Resource Planning, 29 (1): 34–44. 

Schiemann, W. A. (2013). From talent management to talent optimization. Journal of 

World Business, 49(2): 281-288.  
Silzer, R. & Church, A. H. (2009a). Identifying and assessing high-potential talent: 

Current organizational practices. In R. Silzer & B. E. Dowell (Eds.), Strategy-driven 

talent-management: A leadership imperative (pp. 213–279). San Francisco, CA: 

Jossey-Bass. 

Sparrow, P. R. & Makram, H. (2015). What is the value of talent management? Building 

value-driven processes within a talent management architecture. Human Resource 

Management Review, 25(3): 249-263.  
Tansley, C. (2011). What do we mean by the term “talent” in talent management?. 

Industrial and Commercial Training, 43(5): 266-274. 
Wacker, J. G. (2004). A theory of formal conceptual definitions: Developing 

theorybuilding measurement instruments. Journal of Operations Management, 22: 

629–650. 

 

  

https://www.emeraldinsight.com/author/Ray%2C+Sampurna
https://www.emeraldinsight.com/author/Agarwal%2C+Manisha


 97زهستاى  دٍ،شوارُ  اٍل،سال  ،ی دفاعیّا سازهاىهذیریت ًَآٍری در  فصلٌاهِ 

 

088  / 102/ 

 

 


