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Abstract  

In recent decades, corporate governance has attracted the attention of 

many researchers. Most corporate governance studies have focused on 

internal control mechanisms, while the research has ignored the role of 

external corporate governance controls in preventing managers' 

beneficial activities and maintaining stakeholder rights. This paper based 

on Philosophical foundations of symbolic and Qualitative approach seeks 

to design Corporate Governance Strategic Control Model in Iranian 

firms. 

Introduction  

Unfortunately, in Iran, corporate governance does not play the role of 

sovereignty correctly in the country. The presence of non-obligated on 

board members, The selection of board members by directors, the 

integration of the role of directors with the board of directors, the 

creation of unofficial relationships among board members with directors, 

increasing costs representing and promoting the rate of corruption in 

recent years and lack of transparency and accountability; all are examples 

of the lack of effective corporate governance in Iran. Seeing corporate 

governance in the country reveals that the system of corporate 

governance that aims to avoid the cost of managing directors and 

executive agencies and protect the rights of its shareholders was 

developed gone astray, causing costs in the representatives of 

Companies. The main question here is that if members of the board of 

directors and corporate governance systems created in order to avoid the 

cost of representation and the role of strategic leadership, they would 
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create the cost of representing and eliminating the rights of stakeholders 

and shareholders, what should we do? And how should this cost of the 

agent be controlled? The lack of external control mechanism regulating 

corporate governance and lack of previous studies is the third missing 

ring in this area. In fact, in this case, instead of merely seeking to identify 

mechanisms of corporate governance introduced, discovering the clusters 

and create new concepts with existing context, The meanings of which 

are made consistent with the operation of its content and the items are 

discovered and reviewed and this look and approach, tailored to the 

current situation is complex and turbulent. If we want to understand 

complex problems and growing corporate governance, we may need new 

methods. This article will provide strategic control model of corporate 

governance as a key structure in the navigation system forms the new 

direction for research and studies in this field. In fact, this research aims 

to design innovative concepts and models based on qualitative data that 

have emerged from the views of the participants in the study, is trying to 

use this way to extend the boundaries of knowledge in this sphere. But 

success is from Him, all from Him and to Him we shall return. 

research questions are as follows: 

(A) What is strategic control theory corporate governance? 

(B) What are the constituent elements of corporate governance model of 

strategic control? 

(C) What is the statement of the legal and strategic hypotheses obtained? 

Materials and Methods  

This study is by purpose, are foundations and orientation exploratory 

qualitative study. The strategy used is a classic grounded theory. All 

interviews were semi-structured the ruling elites and experts of the 

company have been collected. 

Table: Methodology 
Philosophy Design Research 

Strategy 

Data 

collection 

Statistical 

Society 

Sampling Sample 

size 

Symbolic 
interpretation 

Target result Approach Grounded 

Theory 

Classic 

Semi-

structured 

interview int

erested 

Experts 

ruler 

of the firm 

of 

No time 

to reach 

saturatio

n point 

 12 people 

 Applied 
basic 

 Exploration QUALITY 

 

Discussion and Results  

Theoretical coding explains how to communicate with each other. 

Usually in the time of the sorting and integrated code, graph theory, the 

initial encryption is formed. Open coding and key coding is done to 

categorize and classify the unencrypted data, but at this point and through 
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coding theory, categories communicate with them and the trajectory of 

the story and explain the theoretical expression will be the final version 

of the control strategy to clarify corporate governance. The model in 

Figure (1) is provided. 

 

Figure (1): Strategic control model of corporate governance 

   
  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Conclusion 

As we observed in this study, the concept of strategic control concept of 

corporate governance is complex and multifaceted. This study seeks to 

answer the original question, namely inefficiency and corruption in 

corporate governance in the companies of Iran. By examining the current 

situation reveals that one of the main problems in the field is translation 

without thinking and research regulations of corporate governance, as in 

this study to examine the need for the regulation of corporate governance 

for companies of Iran according to the context the company would be 

established. In this study, we try to make this a serious gap to be 

answered through semi-structured interviews with the philosophy of 

subjective interpretation of symbolic and active participation of 

researchers in the research process, concepts Strategic control corporate 

governance structure and main category and the sub main category. As 

was discussed in coding theory, corporate governance requires serious 

and systematic control of the media. Media in the country should feel the 

responsibility to guard and protect the rights of beneficiaries if stronger 

than ever. The legal system is another powerful tool in the strategic 

management of corporate governance. Deficient rules of the country have 

many original Commercial Code. National legislators and policymakers 
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should seriously re-engineer the Commercial Code and the rules of the 

Stock Exchange of the country in their agenda. 

In today's complex conditions and in the absence of uncertainty now that 

is high, no longer, the tools and techniques of the old control to manage 

the payment of corporate governance can be used. In such circumstances, 

it is necessary to use complex tools specific to the rulers of our company. 

In such circumstances, the use of techniques, sensitivity analysis, 

outlining the future for multiple tolerant, caring strategies is needed to 

prevent strategic deficiencies. While not everything is under our control, 

self-control and internal control can be a substitute for the exterior and 

the exterior. The meaning of discourse, the prospect of competition 

among agents, the founder of corporate governance and control 

environment useful tools in complex and turbulent conditions can be. 

While not everything is under our control, self-control and internal 

control can be a substitute for the problems. The meaning of discourse, 

the prospect of competition among agents, the founder of corporate 

governance and control environment are considered as useful tools in 

complex and turbulent conditions. 

Paying attention to corporate governance and all stakeholders to 

mechanisms of innovative and use them to gain control is necessary. We 

need to campaign with the culture of questioning, critical thinking and 

problem-solving thinking all stakeholders in the company and strengthen 

them. As it was mentioned in the discussions, the control measures will 

avoid errors and acts of the self-interested agent. Increasing and 

improving the quality of ratings in the country can be used as a control 

agent on corporate governance to be effective. In this regard, it is 

suggested that the rating of the effectiveness of corporate governance 

designed and developed every year for all companies listed on the Stock 

Exchange by the system based on the realization of the objectives of 

corporate governance rankings and a public announcement. Naturally, 

the regulations and the rating system has a vital role in the stock and the 

stock market will trend rate pricing. In the end, it is suggested that 

regulation of corporate governance Stock Exchange recently approved 

revised and re-engineering seriously, and the new Strategic control of 

corporate governance that is in this article was discussed, along with the 

criteria for admission and environmental Iran to be added. 
Key Words: Corporate Governance, Strategic control, External 

Corporate Governance, Agency Theory, Grounded Theory Strategy. 
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بب استفبدٌ از  حبکميت شرکتي يمدلي براي کىترل راَبرد

 استراتژي تئًري دادٌ بىيبد کالسيک
 

 يعطبءالٍ َروددکتر   -ه رحمبن سرشتيدکتر حس

 

 ذُ یچک
دس چٌذ دِّ اخیش، حبکویت ضشکتی تَجِ بسیبسی اص پژٍّطگشاى سا بِ خَد جلب کشدُ است. هطبلؼِ 

پیص سٍ بب استفبدُ اص سٍیکشد کیفی ٍ بب اتکب بش فلسفِ تفسیشی ًوبدیي بِ دًببل استخشاج چیستی ٍ چشایی 

ی تئَسی دادُ بٌیبد هذل کٌتشل ساّبشدی حبکویت ضشکتی دس کطَس ایشاى است. دس ایي ساستب اص استشاتژ

ٍ ًظشی بِ هٌظَس تبییي استقشایی ًظشیِ استفبدُ ضذُ است.  هحَسیکالسیک اص طشیق کذ گزاسی ببص، 

گیشی ًفش اص خبشگبى حَصُ حبکویت ضشکتی ٍ اص طشیق ًوًَِ 12سبختوٌذ بب ّب اص طشیق هصبحبِ ًیوِدادُ

-ّب ٍ دس هشحلِ کذذ اص تحلیل ٍ هصبحبًِظشی تب سسیذى بِ ًقطِ اضببع ًظشی جوغ آٍسی ضذُ است. بؼ

کذ استخشاج ضذ ٍ دس هشحلِ کذگزاسی هحَسی دس ّفتبد ٍ ّفت هفَْم، ّجذُ هقَلِ  132گزاسی ببص تؼذاد 

طبقِ بٌذی ضذًذ. دس هشحلِ کذگزاسی ًظشی هقَالت تبییي  ،فشػی ٍ ضص هقَلِ اصلی بشسبخت صدُ ضذُ

ای، کٌتشل پیچیذُ ّیبت هذیشُ، کٌتشل سیستن بًِگطتٌذ ٍ خط سیش تحقیق تطشیح ضذ. کٌتشل سس

ّبی اصلی هذل قبًًَی، اقذاهبت کٌتشلی ریٌفؼبى، کٌتشل ببصاس سْبم ٍ هویضی ٍ ًظبم ستبِ بٌذی هقَلِ

 دٌّذ.کٌتشل ساّبشدی حبکویت ضشکتی سا تطکیل هی
 

 َسی دادُ بٌیبد.حبکویت ضشکتی، کٌتشل ساّبشدی، تئَسی ًوبیٌذگی، استشاتژی تئ َبي کليدي:ياژٌ
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 هقذهِ 

زض چٌس زِّ اذيط، حبوويت قطوتي تَرِ ثؿيبضي اظ پػٍّكگطاى ضا ثِ ذَز رلت        

ّب يىي اظ زاليل انلي تَرِ هحمميي ثِ ايي حَظُ وطزُ اؾت. فسم ازاضُ احطثرف قطوت

ثحطاى ، افعايف فقبليت ؾْبهساضاى، 1ّبيي هبًٌس اًطٍى ٍ ٍضلسوبمثَزُ اؾت. ضؾَايي قطوت

ؿبز ّبي چٌسيي ّعاض هيليبضزي زض زًيب اظ يه عطف ٍ ف 2002هبلي رْبًي زض ؾبل 

ّبيي اظ ًجَز ّبي حمَلي ًزَهي زض ايطاى اظ عطفي زيگط ّوگي ًوًَِّبي اذيط ٍ فيف ؾبل

حبوويت قطوتي هَحط ثَزُ اؾت. حبوويت قطوتي زض يه وكَض اظ هٌبثـ هتقسزي ًكبت 

بم ضاّجطزي وِ توبم شيٌفقبى زض آى قطيه ّؿتٌس، هفَْهي گيطز ٍ ثِ فٌَاى يه ًؾهي

ّبي انلي ٍاثؿتِ ثِ قطايظ ذبل ّط وكَض اؾت. حبوويت قطوتي هَحط يىي اظ هكرهِ

قَز تب ؾْبهساضاى اعالفبت، حك ٍ تَاًبيي فول ثبقس. ايي اهط ثبفج هيالتهبز ثبظاض وبضآ هي

ويت ضا زاقتِ ثبقٌس ٍ اعويٌبى يبثٌس وِ گصاضي ثط هسيطيت اظ عطيك فطآيٌس حبوثطاي تبحيط

ّبي قطوت ثِ نَضت هٌهفبًِ زض رْت هٌبفـ ّوِ شيٌفقبى هَضز اؾتفبزُ لطاض زاضائي

ّب، ثِ ذهَل اضتجبط هيبى حبوويت قطوتي ٍ فولىطز احط ثركي حبوويت قطوتطز. گي هي

ّبي ٍ پػٍّفؾبظهبًي، هٌزط ثِ توطوع ثؿيبضي اظ هغبلقبت قسُ اؾت. ثب ثطضؾي هغبلقبت 

يبثين وِ فسم تَرِ ثِ فَاهل ّب، زض هيهطتجظ ثب حبوويت قطوتي ٍ تحليل ًطخ ضًٍس آى

هفمَزُ زض ايي حَظُ اؾت. اوخط تحميمبت حبوويت  حلمِ اٍلیي اي ٍ ثؿتط پػٍّف،ظهيٌِ

اي وِ قطوت زض آى لطاض زاضز ثِ اًزبم ضؾيسُ اؾت. قطوتي ثسٍى تَرِ ثِ ثؿتط ٍ ظهيٌِ

هيعاى تالعن هحيظ  ٍ هحيغي ٍ ؾبظهبًي هبًٌس ضلبثت زض ثبظاض، اؾتطاتػي وؿت ٍ وبضفَاهل 

تَاًٌس فولىطز ّب ثب حبوويت ضقيف ًيع هيتَاًٌس تَضيح زٌّس وِ چطا، حتي قطوتهي

ّب ثب حبوويت لَي ًوي تَاًٌس ثِ اّساف اظ قطوت يهٌبؾجي زاقتِ ثبقٌس ٍ ثطفىؽ ثؿيبض

ٌىِ احط ثركي حبوويت قطوتي تَؾظ فَاهل هحيغي ٍ ؾبظهبًي ذَز ثطؾٌس. ثب تَرِ ثِ اي

قَز، زض ًؾط گطفتي ثؿتط ٍ ظهيٌِ ثِ هٌؾَض زضن ثْتطي اظ هيعاى احط گصاضي آى تقييي هي

هؿتلعم اؾتفبزُ اظ هجبًي وٌتطل ٍ پبيف ضاّجطزي زض پػٍّف پيطاهَى ايي هفَْم اؾت. ثِ 

قَز، اوخط ايي يت قطوتي هكبّسُ هيفٌَاى هخبل ثب ًگبّي اروبلي ثِ تحميمبت حبوو

ّبي هرتلف ٍ هكىالت هتفبٍت اظ وكَضّبي تحميمبت زض وكَضّبي غطثي وِ زاضاي ظهيٌِ

وٌٌس قبت ذَز اؾتسالل هيزض حبل تَؾقِ ّؿتٌس ثِ اًزبم ضؾيسُ اؾت. هحمميي زض هغبل

                                                 
1 -Enron & Worldcom 
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ليؽ ٍ ّبي تزطثي تحميمبت حبوويت قطوتي زضوكَضّبي تَؾقِ يبفتِ هبًٌس اًگ وِ زازُ

 ,.Jiang, 2008) قًَسوكَضّبي زض حبل تَؾقِ پكتيجبًي ًويآهطيىب زض ثؿيبضي اظ 

Peng, Wang, & Jiang, 2008.)  ثب ايي ٍرَز اوخط هغبلقبت حبوويت قطوتي ثِ نَضت

اًس ٍ ًمف وٌتطل  ل زضًٍي حبوويت قطوتي هتوطوع قسُّبي وٌتطگؿتطزُ ثط ضٍي هىبًيعم

ًس زض اضتمب احطثركي حبوويت قطوتي ثؿيبض هَحط ثبقس ضا ًبزيسُ تَاضاّجطزي ثيطًٍي وِ هي

حلمِ هفمَزُ زض ايي حَظُ يبز وطز  دٍهیياًس وِ اظ آى هي تَاى ثِ فٌَاى گطفتِ

(Aguilera, Desender, Bednar, & Lee, 2015.)  زض ايطاى، حبوويت قطوتي اظ ؾبل

ّبي هتقسزي زض ايي حَظُ ثهَضت ضؾوي هغطح قس ٍ اظ آى ظهبى تب وٌَى پػٍّف 1323

ثِ اًزبم ضؾيسُ ٍ لَاًيٌي ًيع تهَيت قسُ اؾت. اهب هتبؾفبًِ حبوويت قطوتي، ًمف 

وٌس. ٍرَز افضبي هَؽف ثِ ؽبّط غيط ًوي حبوويتي ذَز ضا ثهَضت نحيح زض وكَض ايفب

ّب، اًتربة افضبي ّيبت هسيطُ تَؾظ هسيطاى فبهل، ازغبم ًمف هَؽف زض ّيبت هسيطُ

فبهل ثب ضٍؾبي ّيبت هسيطُ، ايزبز ضٍاثظ غيط ضؾوي ثؿيبض هيبى افضبي ّيبت  هسيطاى

ّبي اذيط ٍ  وبيٌسگي ٍ اضتمب ًطخ فؿبز زض ؾبلّبي ًهسيطُ ثب هسيطاى فبهل، افعايف ّعيٌِ

ّبيي اظ فسم وبضآهسي حبوويت قطوتي زض ايطاى فسم قفبفيت ٍ پبؾد گَيي؛ ّوگي ًوًَِ

ّبي ايطاًي، قَز وِ زض قطوتزض وكَض هكبّسُ هي اؾت. ثب ثطضؾي حبوويت قطوتي

حبوويت قطوتي فبلس ايفبي ًمف وٌتطل ضاّجطزي زض ؾبظهبى اؾت. حبوويت قطوتي زض 

ّب ٍ ّبي ايطاى تٌْب ًبؽط هٌفقل فقبليت فبهالى ٍ زض ًْبيت تهَيت وٌٌسُ عطحاوخط قطوت

ؾت. فمساى تَرِ ثِ وٌتطل ضاّجطزي ّبي فطاٍاًي ضا زاضا اثبقس ٍ ًبضؾبييّبي آًبى هيثطًبهِ

ّبي وبضآهس آى زض وكَض حبوويت قطوتي زض هغبلقبت گصقتِ ٍ فمساى تٌؾين هىبًيؿن

هفمَز زض ايي حَظُ ثِ قوبض هي آيس. ثٌبثط ايي ثب تَرِ ثِ آًچِ وِ ثيبى  سَمايطاى حلمِ 

ّب قس، هؿبئل انلي وِ ايي پػٍّف ثِ زًجبل پبؾري فلوي ٍ ؾيؿتوبتيه ثطاي آى

 ثبقس، فجبضتٌس اظ: هي

 .فسم ايفبي ًمف فقبل حبوويت قطوتي زض وكَض ايطاى 

 .فمساى ؾيؿتن وٌتطل ضاّجطزي حبوويت قطوتي زض تقبهل ثب اثقبز ٍ ثبفت ؾبظهبًي 

 ّبي پيكيي ٍ فسم ضٍيىطز تفؿيطي ٍ ؾبذت هجبًي فلؿفي احجبت گطايي زض پػٍّف

 گطايي ارتوبفي زض تحميمبت ايي حَظُ.

  ّبي وكَض ثِ زليل فسم وبضآهسي  ِ ّبي ًوبيٌسگي ٍ فؿبز زض ؾبظهبىف ّعيٌافعاي

 هفبّين حبوويت قطوتي.
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ّبي حبوويت قطوتي وِ نطفبً ثِ زًجبل قٌبؾبيي هىبًيؿن رب ثِ ربي آى زض حميمت، زض ايي

ّب، هفبّين رسيسي وِ ثب ثؿتط هَرَز ذلك  ّبي هقطفي قسُ، ثبقين؛ وكف عجمِ زض عجمِ

ّب هَضز ذَاًي هحتَايي ثب وبضوطز آى قًَس، ّن اي وِ زض آى ؾبذتِ هي قبًيقًَس، ههي

گيطًس ٍ ايي ًگبُ ٍ ضٍيىطز، هتٌبؾت ثب قطايظ پيچيسُ ٍ هتالعن وكف ٍ ثطضؾي لطاض هي

قطوتي ضا ثفْوين، هوىي  وًٌَي اؾت. اگط ثرَاّين هكىالت پيچيسُ ٍ ضٍ ثِ ضقس حبوويت

ذَاّس ثب اضائِ هسل وٌتطل  ًيبظ زاقتِ ثبقين. ايي همبلِ هي ّبي رسيسي اؾت، ضٍـ

ضاّجطزي حبوويت قطوتي ثِ فٌَاى يه ثطؾبذت وليسي زض ؾيؿتن ضاّجطي ؾبظهبى، 

رْت گيطي ًَيٌي ضا ثطاي تحميمبت ٍ هغبلقبت ايي حَظُ قىل زّس. زض ٍالـ ايي پػٍّف 

ّبي  ّبي ويفي وِ اظ زيسگبُ زٍُ هسلي ًَآٍضاًِ ٍ هجتٌي ثط زاثِ زًجبل، عطاحي هفبّين 

ؾقي زاضز تب اظ ايي عطيك ثِ  وٌٌسگبى زض تحميك ثيطٍى آهسُ ثبقٌس، اؾت  ٍ قطوت

 گؿتطـ هطظّبي زاًف هَرَز زض ايي حَظُ ووه وٌس. 

 ّذف ٍ پشسص ّبی پژٍّص

طوتي ّسف غبيي اظ اًزبم ايي پػٍّف، ذلك الگَي زازُ ثٌيبز وٌتطل ضاّجطزي حبوويت ق

 ّبي پػٍّف ثِ قطح ظيط اؾت: زض ايي ضاؾتب پطؾفهي ثبقس. 

 الف: ًؾطيِ وٌتطل ضاّجطزي حبوويت قطوتي زض ثط گيطًسُ چِ هفَْهي اؾت؟

 ة: فٌبنط تكىيل زٌّسُ هسل وٌتطل ضاّجطزي حبوويت قطوتي وساهٌس؟

 ّبي ضاّجطزي هؿترطد اظ هسل وساهٌس؟ ّبي حىوي ٍ فطضيِ د: گعاضُ
 

 هببًی ًظشی

حبوويت قطوتي يه ثطؾبذتِ ارتوبفي اؾت وِ زض عي ظهبى تىبهل يبفتِ اظ آًزبئيىِ 

 .ثبقس يسگبُ هحممبى ٍ ًؾطيِ پطزاظاى هياؾت، تقطيف آى ثِ نَضت گؿتطزُ، ٍاثؿتِ ثِ ز

قطوتي زّس، ّيچ تقطيف هَضز تَافك زض هَضز حبوويت  ثطضؾي ازثيبت هَرَز ًكبى هي

 .(Ocasio & Joseph, 2005) ٍ تفبٍت زض هيبى تقبضيف ثؿيبض گؿتطزُ اؾت ٍرَز ًساضز

اًس. زض  زُ قسُّط وسام اظ تقبضيف ثط پبيِ اّساف ٍ اثقبز ذبني اظ حبوويت قطوتي ثٌب ًْب

پطزاظين. اظ زيسگبُ پػٍّكگطاى  بُ هغطح زض حَظُ حبوويت قطوتي هيازاهِ ثِ پٌذ زيسگ

 ؾت وِ تبهيٌي وٌٌسگبى هبلي ٍ ؾْبهساضاى اظ ثبظگكتهبلي، حبوويت قطوتي هىبًيعهي ا

قًَس. هحممبى لبًًَي ٍ حمَلي، حبوويت قطوتي  ضا ثِ فٌَاى  ؾطهبيِ ذَز هغوئي هي

اي پيچيسُ اظ لَاًيي هي ثيٌٌس، وِ هقبهالت ٍ فولىطز قطوت  ّن وٌٌسُ هزوَفِؾبظٍوبض فطا
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قطوتي ضا هزوَفِ اي اظ  زض چبضچَة آى قىل هي گيطًس. ضٍيىطز هسيطيتي ثِ حبوويت

ّب زض ّب ٍ هؿئَليتؾبذتبضّبي ضؾوي، غيطضؾوي ٍ فطآيٌسّبيي وِ ٍؽيفِ ًؾبضت ثط ًمف

ربهقِ قٌبؾبى  .(Hambrick,Werder,& Zajac, 2008) زاًسهيقطوت ضا زاضًس، 

ؾبظٍ وبض ثطاي اذتهبل زازى لسضت ٍ وٌتطل هٌبثـ زض  حبوويت قطوتي ضا ثِ فٌَاى يه

زض ًْبيت اظ زيسگبُ گؿتطزُ شيٌفقبى، حبوويت قطوتي ثِ وٌٌس. هيهيبى قطوب تقطيف 

ايي . (Aoki, 2001) قَز يّب زض هيبى شيٌفقبى، تَنيف هفٌَاى ؾبذتبض حمَق ٍ هؿئَليت

بي ارطايي ثِ حمَق ٍ زيسگبُ ّسف حبوويت قطوتي ضا تضويي وطزى احتطام زؾتگبُ ّ

ّبيكبى وٌس شيٌفقبى هؿئَليت ثيٌس ٍ اظ ؾَي زيگط تضويي هيهي توبيالت شيٌفقبى قطوت

-ضا ثب تَرِ ثِ تَليس، حفبؽت ٍ تَظيـ حطٍت ؾطهبيِ گصاضي قسُ زض قطوت، ثِ اًزبم هي

 ضا قطوتي حبوويت اظ تقطيف چٌس (،1رسٍل قوبضُ)زض  .(Alguria et al., 2015) ضؾبًٌس

 حبوويت اؾبؾي ًمف تطيي، وٌٌسُتَنيف حبل فيي زض ٍ هحسٍزتطيي اظ آى زض. اينآٍضزُ

زيسگبُ هٌحهطاً هبلي وِ ثِ هَضَؿ ضٍاثظ ؾْبهساضاى  زض ازاهِ ثِ يه .قَز هي آغبظ قطوتي

يبثس ٍ  تطي ذبتوِ هي قَز ٍ زض اًتْب ثِ تقطيف گؿتطزُ ٍ هسيطيت تأويس زاضز، اقبضُ هي

 .گيطز زض ثطاثط شيٌفقبى ٍ ربهقِ زضثطهي ضا گَيي قطوتي پبؾد
 

 : تؼبسیف حبکویت ضشکتی 1جذٍل 

 .قًَس ّب ّسايت ٍ وٌتطل هي وِ ثب آى قطوت وٌستقطيف هي ؾيؿتويگعاضـ وبزثطي، حبوويت قطوتي ضا 

ؾْبهساضاى حبوويت قطوتي فجبضت اؾت اظ... فطايٌس ًؾبضت ٍ وٌتطل ثطاي تضويي ايي وِ هسيط قطوت هغبثك ثب هٌبفـ 

 .(Danaeefard et al ,2007)وٌس فول هي

 وٌٌس هي تكَيك فولىطز ثْتطيي ثِ ضا هسيطاى آى ووه ثِ ؾْبهساضاى وِ ضٍقي ٍ آًبى ّبي قطوت ٍ ؾْبهساضاى ثييضاثغِ 

 (.Ocasio & Joseph, 2005)ّب قطوت اضقس هسيط ثب هٌؾن رلؿبت ٍ فوَهي هزبهـ زض گيطي ضأي ثب هخالً)

اظ ضٍاثظ ٍ هؿئَليت ّبي هَرَز هيبى گطٍّي اظ ؾْبهساضاى، افضبي ّيبت هسيطُ ٍ هسيط فبهل، تب اظ آى عطيك ؾبذتبضي 

 .(Alguria et al., 2015)ثتَاى ثب اضائِ فولىطز ضلبثتي، اّساف هكتطن هيبى ايي گطٍُ ّب ضا هحمك وطز

ّب  وٌٌس قطوت ّبيي تقطيف وطز وِ تقييي هي ضٍـتَاى هزوَفِ لَاًيي، همطضات، ًْبزّب ٍ  ؾيؿتن حبوويت قطوتي ضا هي

 .(Bell, Filatotchev, & Aguilera, 2014)قًَس چگًَِ ٍ ثِ ًفـ چِ وؿبًي ازاضُ هي

حبوويت قطوتي هطثَط ثِ ازاضُ فوليبت قطوت ًيؿت ثلىِ هطثَط ثِ ّسايت ثٌگبُ التهبزي، ًؾبضت ٍ وٌتطل افوبل 

، حبوويت قطوتي يه فطٌّگ نحيح ازاضُ ؾبظهبى ثبقس ًفقبى قطوت هي توبم شيّب ثِ  گَيي آى هسيطاى ارطايي ٍ پبؾد

اؾت ٍ فالٍُ ثط ؾْبهساضاى ثط ذلك اضظـ پبيساض ثطاي وليِ شيٌفقبى ٍ ايزبز تقبزل زض هيبى اًتؾبضات ايكبى تبويس 

 .(Rahmanseresht, & Harandi, 2017)زاضز
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 سٍش ضٌبسی پژٍّص

اوتكبفي، اظ ًَؿ هغبلقبت پػٍّف حبضط ثِ لحبػ ّسف، ثٌيبزي ٍ ثب رْت گيطي        

ثبقس. اؾتطاتػي هَضز اؾتفبزُ، ًؾطيِ پطزاظي زازُ ثٌيبز والؾيه هجتٌي ثط زيسگبُ  ويفي هي

ّبي ًيوِ ؾبذتوٌس اظ ذجطگبى ٍ هترههبى گليعض ٍ اؾتطاٍؼ اؾت. اعالفبت ثب ههبحجِ

  قسُ اؾت. حَظُ حبوويت قطوتي،  گطزآٍضي
 

 : سٍش ضٌبسی پژٍّص 2جذٍل 
استشاتژی  ًَع پژٍّص فلسفِ

 پژٍّص

سٍش 

گشدآٍسی 

 دادُ ّب

جبهؼِ 

 آهبسی

سٍش ًوًَِ 

 گیشی

حجن 

 ًوًَِ

تفؿيطي 

 ًوبزيي
ًؾطيِ زازُ  ضٍيىطز ًتيزِ ّسف

ثٌيبز 

 والؾيه

ههبحجِ ًيوِ 

 ؾبذتوٌس

ذجطگبى 

حَظُ 

حبوويت 

 قطوتي

ّسفوٌس 

لضبٍتي تب 

ضؾيسى ثِ 

 اقجبؿ ًمغِ

 ًفط 12

ثٌيبزي  

 وبضثطزي

 ويفي اوتكبفي

 

 ًوًَِ، سٍش ًوًَِ گیشی ٍ ابضاس پژٍّص

ربهقِ آهبضي ايي پػٍّف زض ثط گيطًسُ وليِ ذجطگبى ٍ هترههبى حَظُ حبوويت        

ًفط  12ثبقس. ًوًَِ گيطي ثهَضت ًؾطي ٍ ثَؾيلِ ههبحجِ ًيوِ ؾبذتبض يبفتِ اظ قطوتي هي

، ًَفي ًوًَِ گيطي ّسفوٌس غيط 1پػٍّف نَضت گطفتِ اؾت. ًوًَِ گيطي ًؾطيزض ربهقِ 

ّب ثب تهبزفي اؾت وِ پػٍّكگط ضا زض ذلك يب وكف ًؾطيِ يب هفبّيوي وِ اضتجبط ًؾطي آى

ِ گيطي ًؾطي اظ ضٍيسازّب ٍ ًؾطيِ زض حبل تىَيي احجبت قسُ اؾت، يبضي هي ضؾبًس. زض ًوًَ

ذبل ٍ اگط ثِ ؾطاك ؾٌس هكرهي  اؾٌبز ٍ هساضوي ًِ لعٍهبًگيطي هي قَز ّب ًوًَِ پسيسُ

ّبي گًَبگَى هطتجظ ثب ضٍين ثب ّسف وبٍـ ضٍيسازّب ؾت. ضٍيسازّبيي وِ ًكبًگط همَلِ هي

ّبيي ّب ٍ همبيؿِگيطي ًؾطي، پطؾفپسيسُ هَضز ثطضؾي پػٍّف ّؿتٌس. ضاٌّوبي ًوًَِ

ّبي هٌبؾت،  قًَس همَلٍِ هَرت هييبثٌس ظ هيّؿتٌس وِ زض ذالل تزعيِ ٍ تحليل ثطٍ

گيطي تب ظهبًيىِ همَلِ ّب ثِ اقجبؿ ثطؾٌس ازاهِ ّب وكف قًَس. ًوًَِذهَنيبت ٍ اثقبز آى

اي وِ زض آى زازُ اي ثِ همَلِ لجلي اضبفِ ًگطزز ٍ ضٍاثظ هي يبثس. اقجبؿ ًؾطي يقٌي هطحلِ

ثطاي ايي هغبلقِ ٍ  (.Khashei & Harandi, 2015)ّب زؾترَـ تغييط ًگطززهيبى همَلِ

ًفط اظ ذجطگبى  12 گيطي ّسفوٌس لضبٍتي ٍ تب ضؾيسى ثِ اقجبؿ ًؾطي، ثبثب اؾتفبزُ اظ ًوًَِ

                                                 
1 -Theoretical sampling  
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حَظُ حبوويت قطوتي، ههبحجِ ثبظ ٍ ًيوِ ؾبذتبض يبفتِ نَضت گطفت. ثِ هٌؾَض قٌبؾبيي 

قس حسالل ؾِ  ّب ههبحجِافطاز ًوًَِ اثتسا پٌچ ٍيػگي زض ًؾط گطفتِ قس ٍ افطازي وِ ثب آى

 ٍيػگي اظ پٌذ ٍيػگي ضا زاضا هي ثبقٌس. ايي ذهَنيبت فجبضتٌس اظ:

  فضَ ّيبت فلوي زاًكگبُ ثب هطتجِ زاًكيبضي ٍ قبذم فلوي زض حَظُ حبوويت

 قطوتي.

 .ًگبضـ حسالل ؾِ همبلِ فلوي پػٍّكي زض حَظُ حبوويت قطوتي 

 ؼ ثِ هست ؾِ ؾبل.فضَيت زض ّيبت هسيطُ قطوت ؾْبهي فبم پصيطفتِ قسُ زض ثَض 

 .ًگبضـ حسالل يه فٌَاى رلس وتبة هطتجظ ثب حبوويت قطوتي 

 .اًزبم حسالل ؾِ پطٍغُ هطتجظ ثب حبوويت قطوتي 

ثب ثطضؾي ٍ تحليل ههبحجِ ّب، ثب اؾتفبزُ اظ اؾتطاتػي تئَضي زازُ ثٌيبز والؾيه، ؾپؽ    

 هسل وٌتطل ضاّجطزي حبوويت قطوتي تجييي گكت.
 

 تئَسی دادُ بٌیبد کالسیکاستشاتژی پژٍّص: 

اظ  اؾتفبزُ ثب آى، اؾت وِ زض ويفي پػٍّف اظ ايقيَُ ،1ثٌيبز ًؾطيِ زازُ اؾتطاتػي       

پطزاظي ًؾطيِ وِ آى اؾت ضاّجطز ايي انلي ايسُ يبثس.هي تىَيي ايّب، ًؾطيِزازُ اي اظزؾتِ

-هكبضوت اظ تقبهل حبنلّبي زازُ اؾبؼ ثط قَز ثلىِزض زؾتطؼ ًبقي ًوي ّبيزازُ اظ

 بظيـؾفَْمـه ٍ اًس، ايزبزوطزُ تزطثِ ضا فطآيٌس پػٍّف وٌٌسگبى ثب پسيسُ هَضز ًؾط وِ

ّبي رسيس ثِ هٌؾَض ثط پبيِ ايي ضٍيىطز، ًرؿتيي وبض وليسي پػٍّكگط وكف ضاُ قَز.هي

يه هقٌب زازى ثِ زًيبي ارتوبفي اؾت. زٍم، ّسف تحليل زض ايي گًَِ هغبلقبت ايزبز 

تئَضي، يقٌي فطاّن وطزى چبضچَة ضؾوي ثطاي زضن پسيسُ هَضز ثطضؾي اؾت. ايي تئَضي 

زاض گطزز ًِ آًىِ ثط آى تحويل قَز. ثِ ثيبى زيگط، ًؾطيِ زازُ ّب ظهيٌِثبيس ثِ ٍؾيلِ زازُ

. ثِ ّبثبقس، ًِ تىٌيىي ثطاي گطزآٍضي زازُّب هيثٌيبز ثغَض اؾبؾي ضٍقي ثطاي تحليل زازُ

ذبعط اؾت وِ فطآيٌس روـ آٍضي ٍ تحليل زازُ ّب ثهَضت ّوعهبى ٍ زض غبلت ّويي 

زض زِّ گصقتِ، . (Danaeefard et al ,2007) هؿيطي ضفت ٍ ثطگكت ثِ اًزبم هي ضؾس

اؾتفبزُ اظ ضٍـ ًؾطيِ زازُ ثٌيبز گؿتطـ يبفتِ اؾت. اهب تفبٍت ّبي هَرَز ثيي زٍ 

ثٌيبًگصاض ايي اؾتطاتػي، ثِ قىل گيطي زٍ قيَُ هتفبٍت اظ آى هٌزط قسُ اؾت: ضٍـ 

گالؾط وِ ثِ زليل ٍفبزاضي ٍي ثِ ضٍـ آغبظيي اظ آى ثِ ًؾطيِ زازُ ثٌيبز والؾيه يبز 

                                                 
1 - Grounded theory Strategy 
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اؾتطاٍؼ وِ هقوَال ًؾطيِ زازُ ثٌيبز اؾتطاٍؾي ًبهيسُ قسُ ٍ زض هحبفل  قَز ٍ ضٍـ هي

آوبزهيه وكَض ًيع ثؿيبض ضايذ ثَزُ اؾت. اًتمبزّبي ثؿيبضي ثِ ضٍـ اؾتطاٍؾي ٍاضز قسُ 

اؾت ٍ حتي ثؿيبضي ثط ايي ثبٍضًس وِ ضٍـ والؾيه، ضٍـ ًؾطيِ زازُ ثٌيبز ٍالقي اؾت. اظ 

صاضي هحَضي ٍ چبضچَة ثٌسي اظ پيف تقييي قسُ شّي هْوتطيي اًتمبزّبي ثِ رب، وسگ

پػٍّكگط اؾت. زض ضٍـ اؾتطاٍؾي، ًؾطيِ ثط اؾبؼ يه وس ًؾطي پيف پٌساقتِ هطتت 

قَز. زض حميمت هحمك ثِ زًجبل يبفتي وس ّبيي ثطاي همَلِ ّبي ظهيٌِ اي، هساذلِ گط،  هي

، چطا وِ گالؾط تَضيح قطايظ فلي ٍ... اؾت ٍ ايي هَضَفي اؾت وِ هغبيط ضٍـ انلي اؾت

هي زّس وِ يىپبضچِ قسى ًؾطيِ ظهبًي هغلَة اؾت وِ ّوبًٌس هفبّين، ذَزـ ؽبّط 

زض اؾتطاتػي قَز. تجييي ًؾطيِ ّطگع ًجبيس اظ وٌبض ّن گصاضزى ٍ زؾتِ ثٌسي حبنل قَز. 

ًؾطيِ زازُ ثٌيبز والؾيه، ّوعهبى ثب روـ آٍضي، زازُ ّب تحليل ٍ تفؿيط هي قًَس ٍ 

ّب زض فطآيٌس ضفت ٍ ثطگكت هَضَفي ثِ اًزبم ضؾيسُ ٍ ًؾطيِ تجييي هي گطزز. زازُتحليل 

زازُ ّبي ثسؾت آهسُ اظ اؾٌبز ٍ هٌبثـ زض لبلت وسگصاضي ثبظ، اًتربثي ٍ ًؾطي زؾتِ ثٌسي 

 يب تهَيط فيٌي اظ ًؾطيِ ذلك قسُ اضائِ قَز.  1هي قًَس تب زض ًْبيت، پبضازايوي هٌغمي
 

 بیی پژٍّصبشاصش سٍایی ٍ پبی

پػٍّف يب ثِ فجبضتي زليك ثَزى يبفتِ ّب اظ هٌؾط ثِ هٌؾَض اعويٌبى اظ ضٍايي ٍ پبيبيي 

 :(Creswell & Miller, 2000) پػٍّكگط ٍ ذَاًٌسگبى گعاضـ الساهبت ظيط اًزبم قس

: فطآيٌس تحليل زازُ ّب، هسل ًْبيي، گعاضـ ًْبيي تَؾظ ههبحجِ 2تغجيك تَؾظ افضب -

 وٌٌسگبى زض تحميك هَضز ثطضؾي ٍ ثبظثيٌي ٍ تبييس لطاض گطفت. قًَسگبى ٍ هكبضوت

حبوويت قطوتي ٍ زٍ تي اظ زاًكزَثبى  : ؾِ تي اظ ذجطگبى زض حَظ3ُثطضؾي ّوىبض -

زوتطي هسيطيت ٍ حؿبثساضي ثِ ثطضؾي يبفتِ ّب ، وس ّب، هفبّين، هسل ًْبيي پطزاذتِ ٍ 

 هَضز تبييس لطاض گطفت. پؽ اظ افوبل اؽْبضات وبضقٌبؾبًِ ايكبى، هسل ًْبيي

هكبضوتي ثَزى پػٍّف: ثغَض ّوعهبى اظ ههبحجِ قًَسگبى ٍ اؾبتيس ٍ وبضقٌبؾبى حَظُ  -

حبوويت قطوتي زضذَاؾت هي قس وِ زض فطآيٌس تحليل ٍ تفؿيط زازُ ّب، هحممبى ضا يبضي 

 ضؾبًٌس ٍ اظ ووه ّبي اضظقوٌس ايكبى ثْطُ گطفتِ قس.

                                                 
1 - Logical paradigm 

2 -Member checking 

3- Peer examination 
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وبضگيطي چبضچَثي هسٍى ٍ ثب حجبت ثِ هٌؾَض ثطضؾي  پبيبيي پػٍّف اظ عطيك تْيِ ٍ ثِ -

ٍ تحليل ٍ ًوًَِ گيطي ًؾطي زض هٌبثـ، پؽ اظ تبييس ذجطگبى، هترههيي ٍ نبحت ًؾطاى 

هسيطيت، حؿبثساضي ٍ حبوويت قطوتي ٍ ضٍـ تحميك ٍ اعويٌبى اظ وبضآيي آى زض پَقف 

 اّساف پػٍّف هس ًؾط لطاض گطفت.
 

 ًحَُ اجشای پژٍّص

ًفط اظ ذجطگبًي  12ايي پػٍّف اثتسا زازُ ّبي ذبم اظ ههبحجِ ًيوِ ؾبذتوٌس ثب  زض       

 آٍضي قس. ّوعهبى ثب تىويل گيطي، روـوِ هغبثك هقيبضّبي فٌَاى قسُ زض ًوًَِ

آٍضي قسُ هَضز تحليل ٍ وسگصاضي لطاض گطفتٌس ٍ زض هطحلِ ثقس اظ ّبي روـّب زازُههبحجِ

صاضي هحَضي هفبّين ٍ همَلِ ّبي هسل تجييي گكت. زض گبم زل وسّبي ثبظ زض فطآيٌس وسگ

ثقس ثِ هٌؾَض تبييس ٍ اضتمب ضٍايي زضًٍي، هسل وٌتطل ضاّجطزي حبوويت قطوتي ثِ ههبحجِ 

قًَسگبى ٍ اؾبتيس ايي حَظُ اضائِ ٍ ًؾطات ايكبى ثب عي هؿيط ضفت ٍ ثطگكت زض تجييي 

ًؾطي ذظ زاؾتبى ٍ ضٍايت ًؾطي  هسل ًْبيي افوبل قس. زض ًْبيت زض هطحلِ وسگصاضي

 هسل تجييي قس.
 

 تحلیل دادُ ّب
 کذ گزاسی ببص

فسز وس تَؾظ هحمميي حجت قس وِ  132ّب تقساز زض ايي پػٍّف ٍ اظ ذالل ههبحجِ       

 اي اظ وسّبي اٍليِ اضائِ قسُ اؾت.( ًو3ًَِزض رسٍل قوبضُ)
 

 : ًوًَِ ای اص کذ گزاسی ببص3جذٍل 
A01 تَاًٌس اظ عطيك هقٌب ؾبظي ٍ تطٍيذ آى زض وليِ ؾغَح قطوت، ثِ وٌتطل ّب هيحبوويت قطوت

 توبتيه ؾبظهبى زض قطايظ هتالعن ثپطزاظًس.

B07 تَاًس ؾجت اضتمب قفبفيت اعالفبت هبلي ٍ غيط هبلي قَز وِ هَضز ًيبظ شي ًفقبى ؾيؿتن لبًًَي هي

 ثبلمَُ ٍ ثبلفقل قطوت اؾت.

B26 ًِّب ضا وٌتطل تَاًٌس ازاضُ قطوتگطي هيب فطٌّگ فوَهي پطؾكگطي ٍ هغبلجِّب اظ عطيك اضتمضؾب

 وٌٌس.

C49 تَاًس هٌزط ثِ تغييط ثطًبهِ ٍ الساهبت ضاّجطزي ؾبظهبى ٍ ثطٍظ تهويوبت ضًٍس وبّكي ثبظاض ؾْبم هي

 ٍ الساهبت ثساِّ قَز.

A22 ًِاي اظ اعالفبت ضا ثِ گطٍُ گؿتطزُوٌٌس ٍ ّب ٍ شيٌفقبى ايفب هيّب ًمف ٍاؾظ هيبى قطوتضؾب
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 وٌٌس.شيٌفقبى اضائِ هي

A12 فؼ حمَق وليِ شي ًفقبى ّبي ًوبيٌسگي ثِ زًجبل حّبي لبًًَي فالٍُ ثط وبّف ّعيٌِؾيؿتن

 ثبقٌس. هي

D07 تَاًس ؾجت وبّف ّعيٌِ ّبي ًوبيٌسگي هسيطاى وٌتطل اظ عطيك ثبظاض ؾْبم ٍ ضًٍس ؾْن زض ثبظاض هي

ايي حبلت هسيطاى تالـ ذَاٌّس وطز ثْتطيي ضًٍس ًطخ ثبظزُ ضا زض وَتبُ هست ٍ ثلٌس هست قَز. زض 

 ّبي فطزي ذَاّس قس.علجيّب ٍ هٌفقترَييثطاي قطوت حجت وٌٌس ٍ هبًقي اظ ثْطُ

P06 ّبي لبًًَي اؾت.ّب ٍاثؿتِ ثِ ًمبط لَت ٍ ضقف ؾيؿتنّبي اؾتطاتػيه قطوتثؿيبضي اظ اًتربة 

E09 ًّبي ارتوبفي زض هَضز هَضَفبت ضاّجطزي ثِ حبوويت ّب اًتمبل زٌّسُ ًؾطات ٍ زيسگبُِضؾب

 ّب ّؿتٌس.قطوت

F11 تَاًٌس ثط ضٍاثظ هيبى ؾْبهساضاى ٍ ًحَُ پيبزُ ؾبظي لَاًيي ٍ همطضات زاذلي ّبي لبًًَي هيؾيؿتن

 هَحط ثبقٌس.

B04 وٌٌس. ايي ًؾبم ضتجِ ثٌسي ّب هيثٌسي قطوتّبيي هترهم ٍ ذجطُ ؾبالًِ السام ثِ ضتجِؾبظهبى

ّب ذَاّس زاقت ٍ ثِ ًَفي هكطٍفيت ثرف للوساز ذبنيتي وٌتطلي ثط حبوويت ٍ ازاضُ قطوت

 قَز.هي

G14 ّبيي اظ افوبل وٌتطل ّبي هطتجظ ّوگي ًوًَِلبًَى تزبضت، لَاًيي ؾبظهبى ثَضؼ، زؾتَضالقول

 ثبقٌس.ّب هيؾيؿتن لبًًَي ثط قطوت

B09 ًِّب هَحط ثبقٌس.ّبي حبوويت ذَة ثط فولىطز قطوتتَاًٌس ثب تطٍيذ انَل ٍ اضظـّب هيضؾب 

H04 تَاًس تهويوبت ٍ الساهبت ّب اؾت ٍ هيضؾبًِ زض حميمت ًگْجبى حمَق وليِ شيٌفقبى قطوت

 ّب ثبقس.فطيجٌسُ ضا قٌبؾبيي ٍ ثب اعالؿ ضؾبًي ثِ هَلـ پبؾساض شيٌفقبى ٍ حمَق آى

J14  حؿبثطؾبى هؿتمل ٍ آظاز، ثبتىيِ ثط انَل اؾتبًساضز حؿبثساضي ٍ حؿبثطؾي فبهلي لَي ثِ هٌؾَض

 ثبقٌس.وٌتطل حبوويت قطوتي هي

H08 ّب ثِ فٌَاى يه شيٌفـ وليسي هَؾؿبت تبهيي وٌٌسُ هٌبثـ هبلي ثب تحليل ٍ ثطضؾي ٍضقيت قطوت

 ّب هَحطًس.ثط فولىطز وٌتطلي ازاضُ ؾبظهبى

I01 ّبي اذاللي ثِ حبووبى ؾبظهبًي ّبي شيٌفقبى ذَز ؾجت المب وسّب، الساهبت ٍ وٌتطلتفقبلي

 قَز. هي
 

 کذ گزاسی هحَسی

زض ازاهِ ٍ ثب تحليل وسّبي حبنل اظ هطحلِ لجل ٍ ّوبًگًَِ وِ فٌَاى قس ثب هكبضوت        

ّبي همَلِّبي فطفي، ، هفبّين، همَلِيهحمميي ٍ ذجطگبى، زض هطحلِ وسگصاضي هحَض

انلي ٍ هسل ًْبيي تجييي گكت. زضايي هطحلِ تقساز ّفتبز ٍ ّفت هفَْم ثطؾبذت ؾبظي 

قس وِ ايي تقساز زضّزسُ همَلِ فطفي ٍ قف همَلِ انلي زؾتِ ثٌسي قس. زض رسٍل 

 ( وسگصاضي هحَضي تحميك اضائِ قسُ اؾت. 4قوبضُ)
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 : کذ گزاسی هحَسی4جذٍل 

 هفبّین ّبی فشػیهقَلِ ّبی اصلیهقَلِ

ي
 وٌتطل ضؾبًِ ا

 گطي اعالفبتهيبًزي ايقجىِ ؾبظي ضؾبًِ

 اياضتجبعبت ضؾبًِ

 وٌتطل ارتوبفي

 ّبي ارتوبفيپَيف ضؾبًِ

 اي ؾْبهساضاى رعء)نساي الليت(وٌتطل ضؾبًِ

 هسيطيت اعالفبت ٍ ضٍيسازّب

 فطٌّگي پطؾكگطي ايگفتوبى ؾبظي ضؾبًِ

 گطيوٌتطل هغبلجِ

 وٌتطل اًغجبلي

 تطٍيذ حىوطاًي ذَة

 هكطٍفيت ثركي

 وٌتطل افتجبضي

 حبوويت احط ثرف

 اي هَضَفبت ضاّجطزيوٌتطل ضؾبًِ ايضاّجطي ضؾبًِ

 اي تهويوبت ضاّجطزيوٌتطل ضؾبًِ

 اي ًوبيٌسگيوٌتطل ضؾبًِ

 اي تقبضضبت هيبى شيٌفقيوٌتطل ضؾبًِ

 تغييطات ضاّجطزياي وٌتطل ضؾبًِ

 زيسُ ثبًي ؾبظهبًي ايپبؾساضي ضؾبًِ

 ايًگْجبًي ضؾبًِ

 ايهكبٍضُ ضؾبًِ

 زيسُ ثبًي هبلي

ي
وٌتطل لبًًَ

 

 لبًَى تزبضت لَاًيي هلي

 لَاًيي ثَضؼ اٍضاق ثْبزاض

 ّبي ضؾويالساهبت اضگبى

 احط گصاضي لَاًيي هلي ثط لَاًيي زاذلي

 آهَظـ لبًَى گصاضي ؾبظي ٍفطٌّگ

 هؿئَليت لبًًَي افضبي ّيبت هسيطُ حبوويت هجتٌي ثط لبًَى

 هٌغك ٍ هفطٍضبت لبًًَي ّيبت هسيطُ

 تهويوبت وبضآهس لبًًَي

 وٌتطل لضبٍتي هجتٌي ثط لبًَى

 حفبؽت اظ حمَق شيٌفقبى

 ضاّجطي هجتٌي ثط لبًَى

 لبًًَوٌسّب ضاّجطزي اًتربة ًوبيٌسگي لبًًَي

 اًغجبق لبًًَي

 وٌتطل ّعيٌِ ًوبيٌسگي

 ضٍاثظ ًْبزي لبًًَوٌس ًْبزّبي لبًًَوٌس

 لَافس قٌبذتي لبًًَوٌس
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 ارتوبفي ؾبظي لبًًَوٌس

وٌتطل ثبظاض ؾْبم
 

 وٌتطل گفتوبًي وٌتطل اضظقي

 وٌتطل اذاللي

 وٌتطل پبؾد گَ

 وٌتطل ضيؿه فوليبتي وٌتطل هحسٍز وٌٌسُ

 وٌتطل ّكساض زٌّسُ

 وٌتطل ؾبذتبضي وٌتطل هسيطيتي

 وٌتطل ترهيم هٌبثـ

 وٌتطل وٌكي

ي شيٌقفبى
ي وٌتطل

ت ّب
ت ٍ فقبلي

الساهب
 

 وٌتطل تبهيي وٌٌسگبى هبلي الساهبت وٌتطلي شيٌقفبى فوليبتي

 وٌتطل تبهيي وٌٌسگبى غيط هبلي

 وٌتطل تبوتيىي شيٌفقبى

 وٌتطل المبئي

 وٌتطل هكتطيبى

 وٌتطل زٍلتي

 وٌتطل وَتبُ هست

 وٌتطل شيٌفقبى ارتوبفي الساهبت وٌتطلي شيٌفقبى ارتوبفي

 وٌتطل هَضَفبت ارتوبفي

 وٌتطل اتحبزيِ ّبي وبضگطي

 وٌتطل ًْبزهحَض ٍ هكطٍفيت ثرف

ي
ي ٍ ضتجِ ثٌس

هويع
 

 وٌتطل ذجطُ حؿبثطؾبى حؿبثطؾبى ثيطًٍي

 ّبي هبليوٌتطل نَضت

 وٌتطل افتجبض آفطيي

 قفبف وٌٌسُ هقيبضّبي فولىطز ّبي ضتجِ ثٌسيًؾبم

 اعويٌبى ثرف

 اضائِ زٌّسُ هكبٍضُ ترههي

 ّبضزُ ثٌسي ركٌَاضُ

 وٌتطل فولىطز ٍ فطآيٌس

ت هسيطُ
وٌتطل پيچيسُ ّيب

 

 ؾٌبضيَپطزاظي  آيٌسُ پػٍّي

 هسلؿبظي پَيب

 تحليل حؿبؾيت

 هطالجت ضاّجطزي

 تزعيِ ٍ تحليل ضاّجطزي هسيطيت هَضَفبت ضاّجطزي

 اٍلَيت ثٌسي ضاّجطزي

 زيسثبًي هحيغي

 هقٌبؾبظي ّبي هتقبلي پيچيسُوٌتطل

 يبزگيطي حبوويتي

 ضلبثت هيبى فبهلي

 ّبي ظثبًي ٍ گفتوبى ؾبظي حبوويتثبظي
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 کذگزاسی ًظشی ٍ تبییي هذل

وٌس. هقوَال زض ظهبى ّب ثب يىسيگط ضا تجييي هيوسگصاضي ًؾطي، چگًَگي اضتجبط همَلِ       

گيطز. وس گصاضي هطتت ؾبظي ٍ يىپبضچِ وطزى وسّب، گطاف اٍليِ وسگصاضي ًؾطي قىل هي

ّب هي پطزاظز، اهب ثبظ ٍ هحَضي ثِ زؾتِ ثٌسي ٍ عجمِ ثٌسي ٍ زض ٍالـ تىِ تىِ وطزى زازُ

زّين ٍ ذظ ؾيط ّب ضا ثِ يىسيگط اضتجبط هيعطيك وسگصاضي ًؾطي، همَلِ زض ايي هطحلِ ٍ اظ

قَز تب هسل ًْبيي وٌتطل ضاّجطزي حبوويت قطوتي ّبي ًؾطي ثيبى هيزاؾتبى ٍ تجييي

 ( اضائِ قسُ اؾت.1تجييي قَز. ايي هسل زض قىل قوبضُ)

 

 

 

 

 

 

 

 
 هذل کٌتشل ساّبشدی حبکویت ضشکتی : 1ضکل 

 

 ایکٌتشل سسبًِ

ضؾبًِ ثبقٌس. ٌّگبهي وِ اظ يىي اظ اثعاضّبي هْن وٌتطل حبوويت قطوتي هي ّبضؾبًِ       

اي اظ رولِ ضٍظًبهِ، تلَيعيَى، ّبي ضؾبًِگَيين هٌؾَضهبى تطويجي اظ وليِ وبًبلؾري هي

 ،پطزظاًسّب ثِ تَليس هحتَا هيّبي هزبظي ٍ ذجطًگبضاًي وِ زض ايي وبًبلضازيَ، ؾبيت، قجىِ

فبت وٌٌس ٍ اعالّب ٍ شيٌفقبى ايفب هيّب ًمف ٍاؾظ ٍ هيبًزي ضا هيبى قطوتثبقس. ضؾبًِهي

وٌٌس. يىي اظ ذجطگبى ههبحجِ قًَسُ قطوت ضا زض هيبى گطٍُ هتٌَفي اظ شيٌفقبى تَظيـ هي

 وٌس:هب زض ايي هَضز ثيبى هي

ّب وٌٌس. ضؾبًِّب ثب شيٌفقبًكبى ايفب هيّب ًمف هْوي ضا زض اضتجبعبت قطوت...ضؾبًِ
ّب س. آىثبقٌّب هيوويت قطوتّبي ارتوبفي ثط زضٍى حباًتمبل زٌّسُ وٌتطل

 کٌتشل ساّبشدی حبکویت ضشکتی

شيٌفقبى الساهبت وٌتطلي وٌتطل پيچيسُ ّيبت هسيطُ  وٌتطل ثبظاض ؾْبم 

ايوٌتطل ضؾبًِ  ًؾبم هويعي ٍ ضتجِ ثٌسي وٌتطل ؾيؿتن لبًًَي 
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ّبي ذَز اظ حمَق شيٌفقبى زفبؿ ّب ًگْجبًي وٌٌس ٍ ثب وٌتطلتَاًٌس اظ ؾبظهبى هي
 ّب هَحط ثبقٌس....وطزُ ٍ ثط حبوويت قطوت

ثبيؿت ايي گَيين، هيٌّگبهيىِ اظ ضؾبًِ ثِ فٌَاى يه اثعاض لَي وٌتطل حبوويتي ؾري هي

طل ٍ احط گصاضي ثط تهويوبت ضاّجطزي ّب تَاًبيي وٌتًىتِ ضا زض ًؾط زاقتِ ثبقين وِ ضؾبًِ

ّب ٍ انَل هَضز لجَل ربهقِ ضا زاضًس ٍ اظ لسضت ّب ثب لَافس، اضظـهسيطاى ٍ اًغجبق آى

ثبقٌس. فطزي زيگط اظ ههبحجِ قًَسگبى ايي تحميك گي ثباليي ثطذَضزاض هياًغجبق زٌّسُ

 وٌس:ثيبى هي

تطٍيذ زٌّسُ انَل حىوطاًي ذَة تَاًٌس ًمف آهَظقي زاقتِ ثبقٌس ٍ ّب هي...ضؾبًِ
ّبي هزبظي ّبي فوَهي زض قجىِّبي هزبظي ٍ پَيفقطوتي ثبقٌس. اهطٍظُ قجىِ

ذَز اثعاضي لسضتوٌس ثِ هٌؾَض اًتمبل اعالفبت اظ ؾغح ربهقِ ثِ زضٍى حبوويت 
ّب ّبي ارتوبفي ٍ لسضت اًتمبل زّبى ثِ زّبى آىثبقٌس. ضؾبًِّب ٍ ثلقىؽ هيقطوت

ثبقس ٍ تهويوبت ٍ الساهبت ّب هيثطاي زيسُ ثبًي ثط فقبليت حبووبى قطوت اثعاض لَي
 ّب ٍ شيٌفقبًكبى لطاض زاضز...ّبي زض ظيطشضُ ثيي ايي قجىِحبوويت قطوت

ّوبًگًَِ وِ زض هغبلقبت آهسُ اؾت، يىي اظ انَل وليسي ٍ هجٌبيي زض حبوويت قطوتي، 

اي ؾجت علجبًِ ايكبى اؾت. وٌتطل ضؾبًِ ًوبيٌسگي هسيطاى اضقس ٍ الساهبت هٌمقتّعيٌِ 

قَز وِ هسيطاى ذَز ضا ّوَاضُ تحت ًؾبضت ٍ ثطضؾي ثجيٌٌس ٍ ثِ هٌؾَض رلَگيطي اظ هي

قَز رلَگيطي ّب اظ الساهبت هٌفقت علجبًِ وِ هٌزط ثِ ظيبى ؾْبهساضاى هيفكبض ضؾبًِ

ّب ذَاّس زض قطوت ّبي ًوبيٌسگياي هٌزط ثِ وبّف ّعيٌِوٌٌس. زض حميمت وٌتطل ضؾبًِ

ثِ زًجبل هٌفقت علجي ّؿتٌس زض ثطاثط وٌتطل  هسيطاًي وِ (.Bednar et al., 2013)قس

ّب ّوَاضُ اظ لغوِ ذَضزى ثِ افتجبض ٍ آثطٍي هسيطيتي ذَز ّطاؼ زاضًس ٍ ثِ زًجبل ضؾبًِ

آًٌس تب اذجبض هطتجظ ثب فولىطز ايكبى ٍ قطوت تحت هسيطيتكبى ثِ نَضت هخجت هٌتكط 

ّب ذجطگبى ثِ آى اقبضُ ٍ ؾجت تطفيـ فولىطزيكبى قَز. ّوبًگًَِ وِ زض ههبحجِ قسُ

ّبي قطوت ضا زض قَز ٍ فقبليتّب ؾجت اضتمب قفبفيت فولىطزي هيوطزًس، وٌتطل ضؾبًِ

 ربم ثلَضيي ثِ ًوبيف ذَاّس گصاقت. 

ّب اظ آى ّب ضا گعاضـ وٌٌس ٍتَاًٌس وليِ ضٍيسازّب ٍ الساهبت قطوتّبي هي... ضؾبًِ
ّب اثعاضي ثؿيبض لَي ثطاي ذجط تْيِ وٌٌس ٍ اًتؾبضات شيٌفقبى ضا هٌتمل وٌٌس. آى

تَاًٌس هغبلجِ گط حمَق گطي ّؿتٌس ٍ هيتطٍيذ فطٌّگ پطؾكگطي ٍ هغبلجِ
 شيٌفقبى ؾبظهبى ثبقٌس.... 
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تَاًٌس ّب هيّب ثؿيبض پطضًگ اؾت. آىضؾبًِ ٍ ًمف وٌتطلي آى ثط حبوويت قطوت

هكطٍفيت ثرف ٍ هكطٍفيت ظزا ثبقٌس ٍ ثط فولىطز، تهويوبت ضاّجطزي، تغييطات 

 ّب هَحط ثبقٌس.ّب ٍ حبوويت آىؾبذتبضي قطوت

 کٌتشل پچیذُ ّیبت هذیشُ

وٌتطل ضاّجطزي حبوويت قطوتي زض قطايظ پيچيسُ هؿتلعم زٍ ًَؿ تزعيِ ٍتحليل        

انلي ٍ هيبًي تغييطات ًبپيَؾتِ زض حَظُ  ٍيػُ اؾت وِ ثِ عَض ًوًَِ ثِ هزطز ايٌىِ ذغَط

ّبي تزعيِ ٍ تحليل اؾتطاتػيه يب ّط زٍ تطؾين قس، ثِ ايفبي ًمف هي پطزاظز. ايي تالـ

تحليلي ثطاي ايزبز زضن ؾيؿتوبتيه ًمغِ تاللي فويك هيبى اؾتطاتػي ٍ هحيظ ّبي 

حليل اؾت. ذبضري ٍ زاذلي ضطٍضي ّؿتٌس. هسلؿبظي ؾيؿتن يىي اظ ايي زٍ تزعيِ ٍ ت

تكريم تغييط  اهىبى پصيطي اًتربة ّبي ضاّجطزي ٍاي اؾت ثطاي ايي هسلؿبظي ٍؾيلِ

 ّبي ضاّجطزي. اًتربة

ّبي هحيغي، ايزبز حؿبؾيت ٍ تحليل ....هسلؿبظي ؾيؿتن ثب ازضان پَيبيي
حؿبؾيت ؾيؿتن، پكتيجبًي اظ هتغيطّب ٍ ضٍاثظ پيچيسُ ٍ حلمَي فلت ٍ هقلَلي ثِ 

ّبي ضاّجطزي ٍ تكريم تغييطات هَضز ًيبظ زض اهىبًپصيطي اًتربةثطضؾي 
پطزاظز ٍ اظ ايي هؿيط اظ ّبي ضاّجطزي تَؾظ حبوويت قطوتي هي اًتربة

ّبي غيط ٍالقي ٍ ًبوبضآهس رلَگيطي وطزُ ٍ ثِ ؾبظهبى زض زضن ذغط  اؾتطاتػي
 ضؾبًس....پصيطي ٍ پَيبيي قٌبؾي تغييطات يبضي هي

ّبي ّبي زض زِِّ قست تغييطات ٍ تقساز هؿبئل ٍ هَضَفبتي وِ ؾبظهبىثب تَرِ ث       

اًس اظ يه عطف ٍ افعايف فسم اعويٌبى، پيچيسگي ٍ تالعوبت ّب ضٍثطٍ ثَزُاذيط ثب آى

تَاًس ثِ عَض هَفميت آهيع هحيغي اظ ؾَي زيگط، ثتسضيذ هكرم قس وِ ّيچ ؾبظهبًي ًوي

ضيعي ته ظهبى هسيطيت وٌس. ايي ضٍـ ثِ ثطًبهِ ثيف اظ يه يب زٍ هؿبلِ انلي ضا زض يه

قْطت يبفت. زض هسيطيت هَضَفبت اؾتطاتػيه ّط ؾبظهبى، يه يب چٌس هؿبلِ  1ايهؿبلِ

انلي ٍ وليسي ضا وِ ثِ ًؾط هي ضؾس ثطاي پيكطفت اّساف ٍ فولىطز ؾبظهبى هْن ّؿتٌس، 

ربًت زضن هؿبلِ،  تَؾظ تين حبوويتي ذَز اًتربة ٍ توبهي اًطغي ٍ تَاى ذَز ضا ثِ

وٌس. زض ازاهِ ّبي ًبقي اظ آى هيتبحيطات آى ٍ غلجِ ثط تْسيسات يب ثْطُ گيطي اظ فطنت

هسيطيت ته هؿبلِ اي ثِ هسيطيت هؿبئل اؾتطاتػيه ٍ تزعيِ ٍ تحليل هؿبئل اؾتطاتػيه 

                                                 
1 - Single-issue Planning 
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گؿتطـ يبفت. ثٌبثط ايي زض ايي ضٍـ حبوويت قطوتي ثب قٌبؾبيي هَضَفبت ضاّجطزي 

اظ پيچيسگي ٍ آقَة هحيغي ٍ تزعيِ ٍ تحليل ٍ تهوين گيطي ثِ هَلـ، وٌتطل ثطآهسُ 

 وٌس. ضاّجطزي زض قطايظ پيچيسُ افوبل هي

ايزبز فطآيٌسّبي حؿبؼ، هٌقغف ٍ فول گطا ثِ هٌؾَض قٌبؾبيي هَضَفبت ضاّجطزي، 

ّبي آيٌسُ پػٍّي ثِ هٌؾَض قٌبؾبيي ّبي آيٌسُ ٍ اؾتفبزُ اظ ضٍـتكىيل وويتِ تين

ّبي ثبًي هؿتوط هحيغي اظ رولِ هىبًيعمَضَفبت اؾتطاتػيه آيٌسُ ؾبظهبى ٍ زيسُه

ّب زض قٌبؾبيي، تزعيِ ٍ تحليل ٍ تهوين گيطي پيطاهَى هَضَفبت وٌتطلي حبوويت قطوت

ضاّجطزي هي ثبقس. هسيطيت هَضَفبت اؾتطاتػيه ؾجت ايزبز ؾيؿتن ّبي حؿبؼ، فول 

هَرت تمليل احتوبالت ٍ وبّف غبفلگيطي ضاّجطزي گطا ٍ هٌقغف قسُ وِ اظ ايي عطيك 

قًَس. اثعاض زيگطي وِ زض قطايظ فسم اعويٌبى هحيغي زض اذتيبض حبوويت ؾبظهبى هي

ّبي هحتول اؾت. يىي اظ ّب اؾت، ؾٌبضيَ ؾبظي آيٌسُ ٍ زض ًؾط گطفتي آيٌسُقطوت

 گَيٌس:ههبحجِ قًَسگبى زض ايي ثبضُ هي

تسٍيي قسُ ثط اؾبؼ هغبلقِ ٍضقيت گصقتِ ثب آًچِ ّبي ....هوىي اؾت اؾتطاتػي
قًَس ّب ثبفج هيوٌين هتفبٍت ثبقٌس. ايي تفبٍتوِ هب اظ آيٌسُ ؾٌبضيَ ؾبظي هي

ؾبظي فَاهل وِ ؾٌبضيَّبي هحتول ثِ هٌؾَض تسٍيي اًتربة قًَس. زض ؾٌبضيَ
يَ ثطاي قَْزي اظ افساز ٍ اضلبم اٍلَيت ثبالتطي زاضًس. اّويت ضٍيىطز تَؾقِ ؾٌبض

تَاى حبوويت قطوتي اظ هٌؾط وٌتطل ضاّجطزي زض قطايظ پيچيسُ ايي اؾت وِ هي
هتغيطّب، ضًٍسّب ٍ فطضيبت هحيغي ضا ثطضؾي وطز ٍ ثب ايزبز حؿبؾيت زض ثطاثط 

ّب، اضتجبط ازضاوبت هفَْهي، پيف آهبزگي زض ثطاثط تغييطات ٍ زاقتي ثطًبهِ ثطاي  آى
ّب ٍ همبثلِ ِ ؾبظهبى ٍ اؾتفبزُ حساوخطي اظ فطنتقطايظ هتٌَؿ ٍ گًَبگَى ثِ تَؾق

ّبي فوسُ آى، ايي ّبي ضاّجطزي السام وطز. اظ هعيتثب تْسيسات، ثسٍض اظ غبفلگيطي
ّبي ثطذبؾتِ اظ اؾت وِ زض هطاحل اٍليِ حؿبؾيت ثؿيبضي ًؿجت ثِ فطنت

وٌس. ايي قىل اظ وٌتطل اؾتطاتػيه تب حس تغييطات هحتول هحيغي ايزبز هي
پيًَسز ٍ ًيبظهٌس ؿيبضي تبثـ اتفبلبت ٍ ضٍيسازّبيي اؾت وِ زض آيٌسُ ثِ ٍلَؿ هيث

اعالفبت ويفي ؾغح ثبال، هجبحخبت ثؿيبض هيبى افضبي ّيبت هسيطُ، ثطًبهِ ضيعاى ٍ 
 علجس...... هسيطاى ثَزُ ٍ وبضوٌبى ثب تزطثِ ٍ ويفي ؾغح ثباليي ضا هي
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 1اي وٌتطل زض قطايظ پيچيسُ، هطالجت ضاّجطزيّب ثطيىي زيگط اظ اثعاضّبي حبوويت قطوت

اؾت، هطالجت ضاّجطزي حبوويت قطوتي فجبضت اظ ثطًبهِ ضيعي ثِ هٌؾَض تقييي ٍ تكريم 

هحسٍزُ ٍؾيقي اظ حَازث زاذلي يب ذبضري وِ احتوبال اؾتطاتػي ؾبظهبى ضا هَضز هربعطُ 

، تكَيك ًَفي اظ ًؾبضت ثبقس. ايسُ اؾبؾي زض ايي ًَؿ وٌتطلزٌّس، هيٍ تْسيس لطاض هي

فوَهي ثب تَرِ ثِ هٌبثـ اعالفبتي هرتلف اؾت. ّسف انلي ايي اؾت وِ اعالفبت هْن ٍ 

 پيف ثيٌي ًكسُ ضا ثتَاًين ثِ ؾطفت ثسؾت آٍضين. 

هي ثبقٌس. زض  2ّبؾيؿتن ّبي پيچيسُ اًغجبلي، ؾيؿتن ّبيي ّؿتٌس وِ هجتٌي ثط فبهل

وٌس. ّبؾت وِ اؾتطاتػي ضا تسٍيي، ارطا ٍ وٌتطل هيٍالـ ايي فبهل ّب ٍ اضتجبعبت هيبى آى

ّب، ضفتبض ؾيؿتن ضا فبهيليي َّقوٌس ثَزُ ٍ ذَزقبى ضا تَؾقِ ٍ تىبهل زازُ ٍ ضفتبض فبهل

 زّس. تغييط هي

پصيطز  ب نَضت هييك يبزگيطي هيبى فبهل ّ....زض ايي ؾيؿتن ّب اًغجبق پصيطي اظ عط
ٍ اظ ايي تقبهالت اؾتطاتػي ثِ نَضت ّوعهبى، تسٍيي، ارطا ٍ وٌتطل هي قَز. فوال 
زض ايي ؾيؿتن ّب ضفتبض ؾيؿتن ثيكتط تحت تبحيط لطاض هي گيطز تب وٌتطل قَز. زض 

پصيطز. ّب ثب يىسيگط نَضت هيّب وٌتطل ضاّجطزي زض احط ضلبثت هيبى فبهلايي ؾيؿتن
قَز ٍ ذَز وٌتطلي اؾت وِ ربي ّب هٌتمل هيّب ثِ زضٍى فبهلٌتطلزض ايي حبلت و

ّبي اهطٍظي وِ زض حبل زّس. زض زضٍى ؾبظهبىذَز ضا ثِ ًؾبضت ٍ وٌتطل ثيطًٍي هي
ّب ٍ افضبي ّبي اًغجبلي پيچيسُ ّؿتٌس ًيع حبوويت قطوتًعزيه قسى ثِ ؾيؿتن

ّب ثب يىسيگط ثِ يبى فبهلثبيؿت تالـ وٌٌس تب زض احط تقبهالت هّيبت هسيطُ هي
وٌتطل ؾيؿتن ثپطزاظًس ٍ ثِ ربي تبويس ثط وٌتطل فبهل ذبضري ٍ ثيطًٍي، ذَز 
وٌتطلي ضا ٍ قطايغي وِ وبضهٌساى ثِ ؾَي ذَز وٌتطلي ٍ ضلبثت گطايف ذَاٌّس 

 زاقت ثپطزاظًس... 
اي ِگيطًس ثِ حبلت چتط گًَگبّي اٍلبت هضبهيي ٍ گفتوبى ّبيي وِ زض ؾبظهبى قىل هي

ّبي ظثبًي، گصاضًس. زض حميميت ايي ثبظيثط ضٍي فقبليت ٍ فولىطز ؾبظهبى تبحيط هي

هقٌبؾبظي، چكن اًساظ ؾبظي ٍ گفتوبى ؾبظي اؾت وِ اؾتطاتػي ٍ ؾبظهبى ضا وٌتطل 

ّب لطاض زاضز تب ثتَاًٌس ؾبظهبى ذَز ضا وٌس. ايي اثعاضّبي ًَيي زض اذتيبض حبوويت قطوت هي

 ّبي زقَاض فجَض زازُ ٍ وٌتطل وٌٌس.اظ گصضگبُ زض قطايظ پيچيسُ

                                                 
1 - Strategic Surveillance 

2 - Agents 
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 کٌتشل سیستن قبًًَی

ّبي ؾبظهبى ثَضؼ اٍضاق ثْبزاض ؾيؿتن لبًَى تزبضت وكَض ٍ لَاًيي ٍ زؾتَضالقول       

ّب ضا ثط فْسُ زاضًس. زض حميمت لَاًيي ثرف ثؿيبض ثب اّويتي اظ وٌتطل ثط حبوويت قطوت

پصيطًس. زض ايي لَاًيي ٍ والى ًكبت گطفتِ ٍ احط هيّب اظ لَاًيي هلي زاذلي ؾبظهبى

هؿئَليت ٍ حمَق افضبي ّيبت هسيطُ ٍ هسيطاى ارطائي ٍضـ قسُ ٍ زض حميمت هٌغك ٍ 

ّب اظ لَاًيي والى هلي ٍ ثِ عطيك اٍلي اظ لبًَى اؾبؾي اؾتسالل لَاًيي حمَلي قطوت

ب تَؾظ لَاًيي هلي ٍضـ ّگيطز. ؾبذتبض ٍ ًحَُ فولىطز حبوويت قطوتوكَضّب ًكبت هي

 زاضز.ّب ضا اظ گطفتي ٍ ارطائي تهويوبتي ذبضد اظ انَل هسٍى ثبظ هيقسُ ٍ ؾبظهبى

ٌبؾجي ثطاي لضبٍت ٍ زاٍضي تَاًس هقيبض ه...لَاًيي هلي ٍ والى وكَض هي
ّب ٍ انَل ًبقبيؿت ضا ثطرؿتِ ّب ثبقس ٍ وػ ضفتبضيّبي حبووبى قطوت فقبليت

ّب ي ٍ وٌتطل وٌٌسُ حمَق شيٌفقبى قطوت ثَزُ ٍ ثطاي آىوٌس. ايي لَاًيي حبه
تَاًس ضٍاثظ هيبى وٌس. ؾيؿتن لبًًَي هلي هيّبي هكرهي ضا تسٍيي هيًمف

 ّب ضا تطؾين وطزُ ٍ ؾجت اضتمب اضظـ ؾْبهساضاى قَز...ؾْبهساضاى ٍ حبووبى قطوت
ي ًيع هَحط اؾت ٍ ّبي وٌتطل ضاّجطزي حبوويت قطوتؾيؿتن لبًَى هلي ثط ؾبيط هىبًيعم

ّب فالٍُ ثط ؾْبهساضاى، حمَق ؾبيط قَز. اظ عطفي ايي ؾيؿتنؾجت اضتمب احطثركي آًبى هي

 & ,Bell, Filatotchev)وٌسّب هحبفؾت هيشيٌفقبى ضا تسٍيي وطزُ ٍ ثسيي ٍؾيلِ اظ آى

Aguilera, 2014.) 
ّب ثِ زليل آى... اگط زض هب زض حَظُ حبوويت قطوتي هكىالت ثؿيبضي زاضين، فوسُ 

ّبي وبضآهس زض ؾبظهبى ثَضؼ فمساى يه لبًَى تزبضت ضٍظآهس ٍ لَاًيي ٍ زؾتَضالقول
ٍ اٍضاق ثْبزاض اؾت. حميمتب لبًَى تزبضت هب ًيبظهٌس ثبظًگطي ٍ انالحبت اؾبؾي ٍ 
ثٌيبزي اؾت ٍ اظ عطفي ؾبظهبى ثَضؼ ًيع هي ثبيؿت اظ تطروِ لَاًيي ٍ 

زؾت ثطزاضز ٍ ثِ زًجبل عطاحي ٍ تسٍيي لَاًيي ٍ  ّبي ؾبيط وكَضّبزؾتَضالقول
ّبي هتٌبؾت ثب ثؿتط ٍ ظهيٌِ وكَض روَْضي اؾالهي ايطاى ثبقس. ثٌبثط زؾتَضالقول

ضؾس زض گبم ًرؿت هب ًيبظهٌس آهَظـ لبًَى گصاضي زض حَظُ تزبضت ٍ ايي ثِ ًؾط هي
گصاض ٍ ىحبوويت قطوتي زض وكَض ّؿتن تب ثِ ٍؾيلِ آى ثتَاًين افطازي لبًَ

س ٍ ثطٍظ ثتَاًٌس ثط حبوويت گصاض تطثيت وٌين تب ثب ٍضـ لَاًيي وبضآهؾيبؾت
 ّب وٌتطل وطزُ ٍ اظ حمَق وليِ شيٌفقبى زفبؿ وٌٌس.... قطوت
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ّب ٍ ٌّزبضّبي هلي ّط وكَض تسٍيي قَز ٍ ؾجت ثبيؿت ثط اؾبؼ ًطمؾيؿتن لبًًَي هي

 ّب گطزز.حبووبى قطوتّبي شٌّي ثبظتٌؾين لَافس قٌبذتي ٍ فيلتط

 اقذاهبت کٌتشلی ریٌفؼبى

ّب ّب ٍ تهويوبت حبوويت قطوتتَاًس ثط ؾيبؾتّبي گؿتطزُ شيٌفقبى هيفقبليت       

ّب ضا وٌتطل وٌس. زٍ اًگيعُ انلي ثِ هٌؾَض الساهبت وٌتطلي شيٌفقبى ٍرَز هَحط ثَزُ ٍ آى

گطي ّبي ارتوبفي ٍ هغبلجِاًگيعُ -2ّبي هبلي)الساهبت وٌتطلي هبلي( ٍ اًگيعُ -1زاضز:

 ارتوبفي. 

ٌٌسُ هبلي اظ شيٌفقبى وليسي ...زض حبل حبضط هَؾؿبت ٍام زٌّسُ ٍ تبهيي و
قًَس. ايي هَؾؿبت ثِ هٌؾَض اعويٌبى ذبعط اظ ثبظگكت ّب هحؿَة هي قطوت
ّبي ثؿيبضي ضا ثط ذَز لجل اظ ترهيم هٌبثـ هبلي، اعالفبت ٍ وٌتطل ؾطهبيِ
وٌٌس ٍ عجيقتب حبووبى قطوتي ّب افوبل هيّب ٍ ّيبت هسيطًُحَُ ازاضُ آىّب، قطوت

ّب اؾتمجبل ثبقٌس ثب آغَـ ثبظ اظ ايي وٌتطلًيع چَى ثِ زًجبل رصة هٌبثـ هبلي هي
 وٌٌس....هي
تَاى ثط اؾبؼ اًگيعُ انلي آًبى زض زٍ زؾتِ ّبي ٍ الساهبت وٌتطلي شيٌفقبى ضا هيفقبليت

ز. الساهبت وٌتطلي شيٌفقبى فوليبتي ٍ الساهبت وٌتطلي شيٌفقبى ثٌسي ولي ربي زا

ثبقٌس وِ زض ّبي حميمي هيّب ٍ قرهيتارتوبفي. شيٌفقبى فوليبتي وليِ هَؾؿبت، ثٌگبُ

ثبقٌس. اظ تبهيي وٌٌسگبى هبلي ٍ غيط فوليبت قطوت ٍ زض عَل ظًزيطُ تبهيي شيٌفـ هي

ٌسگبى ٍ هكتطيبى. ّوِ شيٌفقبى فوليبتي ؾبظهبى هبلي گطفتِ تب وبضوٌبى ؾبظهبى ٍ تَظيـ وٌ

تَاًٌس اظ عطيك تَاًٌس زضگيط الساهبت وٌتطلي حبوويت قطوتي قًَس. هكتطيبى هيهي

ّب ٍ ًْبزّبي لبًًَي افتطاضبت ٍ ًؾطات ذَز ضا ثِ ؾبظهبى هٌتمل وطزُ ٍ پيگيط اتحبزيِ

 حمَق لبًًَي ذَز ثبقٌس.

ّب اؾت. زٍلت اظ ّوَاضُ ثِ زًجبل وٌتطل قطوت...زٍلت ثِ فٌَاى يه شيٌفـ وليسي 
عطيك ًْبزّب ٍ هطاوع ٍ هَؾؿبت ثؿيبضي ثط فقبليت حبووبى قطوتي وٌتطل وطزُ ٍ 

ّبي قرهي ٍ ضبيـ قسى حمَق شيٌفقبى هي قَز. اظ عطف زيگط هبًـ هٌفقت علجي
ّبي نٌفي ًيع لسضت ذَثي زض احط گصاضي ٍ وٌتطل ثط فولىطز حبووبى اتحبزيِ

ّبي هتٌَفي ثِ هٌؾَض وٌتطل حبوويت ثبقٌس. شيٌفقبى تبوتيهتي ضا زاضا هيقطو
تَاًٌس اظ عطيك ًگبضـ همبالت ترههي، زفَايي حمَلي، قطوتي زاضًس. آًبى هي

هجبحخِ ًوبيٌسگبًكبى ثب حبووبى قطوتي، اضائِ پيكٌْبزات ضؾوي زض هزبهـ فوَهي، 
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ضؾوي اظ حبووبى قطوتي ثط ّبي ارتوبفي ٍ پطؾف زض هزبهـ ضاُ اًساظ پَيف
 ّبي ايكبى احط گصاض ثبقٌس...فقبليت

ّب هَحط فقبليت ٍ الساهبت شيٌفقبى ارتوبفي ًيع ثط فولىطز ٍ هؿئَليت ارتوبفي قطوت

قَز. اهطٍظُ هؿئَليت ارتوبفي ٍ پبؾرگَيي اؾت ٍ ؾجت وٌتطل الساهبت ايكبى هي

تَرْي ٍ ثِ آى ٍ ترطيت ى ثب ثيتَاّب اؾت ٍ ًويارتوبفي يىي اظ ٍؽبيف انلي قطوت

 فضبي ارتوبفي ثِ فقبليت ٍ وؿت ٍ وبض التهبزي پطزاذت.

ّبي وٌتطلي شيٌفقبى زض وَتبُ هست ثيكتط هتوطوع ثط ؾَززّي، افعايف اضظـ ؾْبم فقبليت

ٍ الساهبت ظٍزثبظزُ هقغَف اؾت اهب زض قطايغي وِ ًطخ ضًٍس هيبى هست ٍ ثلٌس هست 

يي الساهبت وٌتطلي اظ عطيك تغييطات ؾبذتبضي ٍ تغييطات زض افضبي ّب ًعٍلي ثبقس اقطوت

تَاًس قىل ّب هيزؾتَضالقول ّب ٍّيبت هسيطُ ٍ هسيطاى ارطائي، تغييطات آئيي ًبهِ

 تطي ثِ ذَز ثگيطز. رسي

 کٌتشل ببصاس سْبم

هسيطُ ضا ّب، هسيطاى ٍ افضبي ّيبت تَاًس حبوويت قطوتّبي ثبظاض ؾْبم هيهىبًيعم      

تَاًس اظ ضقف هسيطاى وٌتطل وٌس. ًوبيبى قسى وبّف اضظـ ؾْبم زض ثبظاض ؾطهبيِ هي

ؾبظهبى زض اتربش تهويوبت ضاّجطزي ٍالساهبت هٌبؾت ًكبت ثگيطز. زض ههبحجِ ثب يىي اظ 

 ذجطگبى ثبظاض ؾطهبيِ ايكبى ثيبى وطزًس وِ:

تَاًس اظ وٌٌس هيجت هياض حّب زض ايي ثبظ....ثبظاض ؾْبم ٍ ضًٍسّبيي وِ قطوت
ّبي قرهي هسيطاى رلَگيطي وٌس ٍ اظ عطفي ؾجت ذَاّس قس وِ رَيي ثْطُ

ّب اظ ظيط ثبض هؿئَليت قبًِ ذبلي ًىٌٌس ٍ پبؾرگَيي اضتمب پيسا وٌس. حبووبى قطوت
ّب ٍ الساهبت غيط ضًٍسّبي ثبظاض ؾطهبيِ هٌزط رلَگيطي ٍ هوبًقت اظ وبضّب ٍ فقبليت

قًَس ٍ اظ ايي عطيك فبهلي وِ ؾجت وبّف اضظـ ؾْبم قطوت هيقَز اذاللي هي
ّبي وِ لهس ٍضٍز ثِ ثبظاض ؾطهبيِ ّب ذَاّس ثَز. قطوتوٌتطلي ثط ًحَُ ازاضُ قطوت

ثبيؿت اؾتبًساضزّبي ايي ثبظاض ضا زاقتِ ثبقٌس ٍ ضؾيسى ثِ ايي ضا زاضًس هي
ٍ اضتمب فولىطز حبوويت تَاًس ؾجت ثْجَز قفبفيت، پبؾد گَيي اؾتبًساضزّب ذَز هي

 قطوتي قًَس....
ٍ ؾْبهساضاى ؾجت ثِ نسا زض  ضًٍس وبّكي ليوت ؾْبم ٍ ون قسى اضظـ ؾطهبيِ قطوت

آهسى ظًگ ذغط ذَاّس ثَز ٍ ؾجت ذَاّس قس وِ قطوت تالـ ٍ اّتوبم ثيكتطي ثِ 
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 ,Gompers, Ishii, & Metrick)ّب ٍ الساهبت ذَز ثِ وبض گيطزهٌؾَض وٌتطل فقبليت

2010).  
....ضًٍسّب ٍ هىبًيعم ثبظاض ؾطهبيِ هٌزط ثِ ثطٍظ تهويوبت ٍ الساهبت ثساِّ زض افضبي 
ّيبت هسيطُ ٍ هسيطاى ارطائي قطوت ذَاّس قس. زض قطايظ فسم اعويٌبى وِ پيف 
ثيٌي ّوِ چيع ثب ويفيت هغلَة اهىبى پصيط ًيؿت، اؾتطاتػي ٍ ًحَُ اتربش آى اظ 

-ّبي پسيساضقًَسُ ٍ ثساِّ توبيل پيسا هيؾَي ضٍـّبي والؾيه ثِ ؾجه ٍ ضٍـ

وٌس. زض حميمت حبوويت قطوتي ثب وٌتطل ثساِّ اظ عطيك اتربش تهويوبت ثساِّ ٍ 
ّبي ًبقي اظ ثبظاض ؾطهبيِ زّس. تحليلپسيساض قًَسُ ثِ تحطوبت ثبظاض ؾْبم پبؾد هي

ّبي ٌفقت علجيّبي افضبي ّيبت هسيطُ هَحط ثَزُ ٍ اظ هثط ضٍي تهويوبت ٍ تحليل
 وٌس....ّبي ًوبيٌسگي هوبًقت هيقرهي يب ّعيٌِ

تَاًس ثِ گفتوبًي غبلت زض هيبى وبزض ضاّجطي ؾبظهبى هجسل وٌتطل اظ عطيك ثبظاض ؾْبم هي

قَز وِ اظ عطيك همبيؿِ فولىطز ذَز ثب آى ًَفي ذَز وٌتطلي ٍ وٌتطل زضًٍي زض هيبى 

طز ٍ ايي ًَؿ وٌتطل زض قطايظ فسم اعويٌبى ٍ گيافضبي هسيطيتي ٍ ازاضي ؾبظهبى قىل هي

 پيچپسُ هحيغي ثؿيبض وبضؾبظ ٍ ضاّىكب ذَاّس ثَز.

 ًظبم هویضی ٍ ستبِ بٌذی

ّب ثط اؾبؼ هقيبضّب ٍ ّب ٍ هَؾؿبت هقتجطي السام ثِ ضتجِ ثٌسي قطوتؾبالًِ ؾبظهبى       

ضتجِ ٍ لطاض گطفتي  ّب ثِ هٌؾَض اذصوٌٌس. تالـ قطوتّبي چٌسگبًِ ٍ هتقسزي هيقبذم

-آٍضز. ايي ضتجِزض ايي ًؾبم اضظيبثي، هبّيتي وٌتطلي ضا ثطاي حبوويت قطوتي فطاّن هي

تَاًس گَاّي هٌبؾجي اظ ؾَي حبوويت قطوتي ثطاي ؾْبهساضاى ثبقس ٍ فسم ّب هيثٌسي

 زّس.تمبضى اعالفبت هيبى ؾْبهساضاى ثب هسيطاى ضا وبّف هي

وٌس. طاى ّط ؾبلِ نس قطوت هَفك ايطاًي ضا هقطفي هي....ؾبظهبى هسيطيت نٌقتي اي
ّب اظ قَز وِ اوخطيت آىّبي هتقسزي زض وكَض ثطگعاض هياظ عطفي زيگط ركٌَاضُ

ّب ّبي فلوي ٍ ترههي اؾت ٍ زض آىّب يب اًزويذبًِؾَي ًْبزّبي زٍلتي، ٍظاضت
قَز. ايي تمسيط هيّبي هرتلف ّسايبيي اّسا ٍ ّب ثطتط ٍ پيكطٍ زض ثرفًيع ثِ قطوت
ّب ّب ٍ الساهبت قطوتّبي ضتجِ ثٌسي ؾجت هكطٍفيت ثركي ثِ فقبليتّسايب ٍ ًؾبم

قَز ٍ گَاّي اؾت اظ ؾَي هسيطاى ثطاي ؾْبهساضاًكبى، ثٌبثط ايي حبوويت هي
ّبي ّب ٍ ًؾبمّبي ايي ركٌَاضُّب زض تالـ اؾت وِ ؾبالًِ زض ليؿت ثطتطييقطوت
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ٍ اظ ايي عطيك ذبنيت وٌتطلي ثط حبوويت قطوتي اظ ؾَي  ضتجِ ثٌسي لطاض گيطز
 قَز.....ّبي ضتجِ ثٌسي افوبل هيايي ًؾبم

ّب ٍ اي ثطاي شيٌفقبى قطوتّبي ضتجِ ثٌسي هقيبضّبي هكبٍضُاظ عطف زيگط ايي ًؾبم

وٌٌس. ايي آٍضًس ٍ ثط اّويت ذبنيت وٌتطلي ذَز اضبفِ هيگصاضاى ثبلمَُ فطاّن هيؾطهبيِ

 وٌٌس.ّب احط گصاض ثَزُ ٍ آًطا وٌتطل هيّب ٍ فولىطز قطوتّب ثط ذطٍريًؾبم

ضؾس، هىبًيعم ّبيي وِ تَؾظ حؿبثطؾبى هؿتمل ٍ ذجطُ ثِ اًزبم هيّب ٍ حؿبثطؾيهويعي

قَز. حؿبثطؾبى ّب ٍ الساهبت حبوويت قطوتي هحؿَة هيزيگطي ثطاي وٌتطل فقبليت

َل ٍ اؾتبًساضزّبي حؿبثساضي ٍ حؿبثطؾي، اضظيبثبى هؿتمل ٍ ثيطًٍي ثِ زليل آقٌبيي ثب ان

آيٌس. وٌتطل اؾتبًساضزّبي حؿبثساضي، ّب ثِ حؿبة هيهغوئٌي ثطاي پبؾساضي اظ قطوت

ّب قرهي ٍ... ّبي ًوبيٌسگي، ثبظضؾي هٌفقت علجيّبي هبلي، وٌتطل ّعيٌِوٌتطل نَضت

ّب ًْبيي ثطاي حبوويت قطوتؾجت اضتمب افتوبز ؾْبهساضاى ٍ وؿت افتجبض زض نَضت تبييس 

 قَز. هي
 

 بحث ٍ ًتیجِ گیشی

ّوبًگًَِ وِ زض ايي تحميك هكبّسُ وطزين، هفَْم وٌتطل ضاّجطزي حبوويت قطوتي        

هفَْهي پيچيسُ ٍ چٌسٍرْي اؾت. ايي تحميك ثِ زًجبل پبؾد ثِ ؾَال انلي وِ ّوبًب 

ّبي ايطاًي ثَز وبض ذَز ضا قطوتًبوبضآهسي حبوويت قطوتي زض ايطاى ٍ فؿبز گؿتطزُ زض 

ثطز ٍ حبوويت قطوتي آغبظ وطز. زض حبل حبضط وكَض هب اظ ضقف حبوويت قطوتي ضًذ هي

ثبقس. زض ايطاى، حبوويت قطوتي اظ ؾبل ّبي ايطاًي چيعي رع يه اؾن ًويزض قطوت

ّبي هتقسزي زض ايي حَظُ ثهَضت ضؾوي هغطح قس ٍ اظ آى ظهبى تب وٌَى پػٍّف 1323

ِ اًزبم ضؾيسُ ٍ لَاًيٌي ًيع تهَيت قسُ اؾت. اهب هتبؾفبًِ حبوويت قطوتي، ًمف ث

وٌس. ٍرَز افضبي هَؽف ثِ ؽبّط غيط حبوويتي ذَز ضا ثهَضت نحيح زض وكَض ايفب ًوي

ّب، اًتربة افضبي ّيبت هسيطُ تَؾظ هسيطاى فبهل، ازغبم ًمف هَؽف زض ّيبت هسيطُ

ايزبز ضٍاثظ غيط ضؾوي ثؿيبض هيبى افضبي ّيبت هسيطُ  هسيطاى فبهل ثب ضٍؾب ّيبت هسيطُ،

ّبي ًوبيٌسگي ٍ اضتمب ًطخ فؿبز زض ؾبل ّبي اذيط ٍ فسم ثب هسيطاى فبهل، افعايف ّعيٌِ

ّبيي اظ فسم وبضآهسي حبوويت قطوتي زض ايطاى اؾت. قفبفيت ٍ پبؾد گَيي؛ ّوگي ًوًَِ

هحتَايي وبهال ضاّجطزي زاضز ٍ زض تبويس اٍليِ ؾبظُ حبوويت قطوتي ثط ضاّجطي اؾت وِ 

قَز. ثب ثطضؾي حبوويت قطوتي تط ثقسي، ًؾبضت ثط فبهالى هغطح هيزيسگبُ ّبي هحسٍز
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ّبي ايطاًي، حبوويت قطوتي فبلس ايفبي ًمف قَز وِ زض قطوتزض وكَض هكبّسُ هي

 ّبي ايطاى تٌْب ًبؽطوٌتطل ضاّجطزي زض ؾبظهبى اؾت. حبوويت قطوتي زض اوخط قطوت

ّبي پيكٌْبزي آًبى ّب ٍ ثطًبهِهٌفقل فقبليت فبهالى ٍ زض ًْبيت تهَيت وٌٌسُ عطح

   .(Rahmanseresh & Harandi, 2017)ثبقس ٍ ًبضؾبيي ّبي فطاٍاًي ضا زاضا اؾت هي

ّوبًگًَِ وِ زض ايي تحميك ثِ آى پطزاذتِ قس، حبوويت قطوتي زض زيسگبُ والى ٍ فقبل 

هبهَضيت، اّساف ٍ ثطًبهِ ّبي ؾبظهبى ضا تسٍيي ٍ عطاحي وٌس ثبيؿت چكن اًساظ، ذَز، هي

ًگط، هَضَؿ هحَض، هقٌبؾبظ، ايزبز وٌٌسُ ٍ تعضيك وٌٌسُ ثيٌف ٍ ٍ زاضاي ًمكي آيٌسُ

قَز وِ ّب ثبقس. ثب ثطضؾي قطايظ هَرَز آقىبض هيهفبّين ًَيي ٍ آيٌسُ پػٍّبًِ زض ؾبظهبى

ّبي حبوويت وِ ثسٍى تفىط ٍ تحميك آئيي ًبهِيىي اظ هكىالت انلي هب زض ايي ظهيٌِ تطر

قطوتي اؾت، زض نَضتيىِ ّوبًگًَِ وِ زض ايي تحميك ثِ آى پطزاذتِ قس، ًيبظ اؾت وِ 

ّبي ايطاًي ثب تَرِ ثِ ثؿتط ٍ ظهيٌِ فقبليت ايي ّبي حبوويت قطوتي ثطاي قطوتآئيي ًبهِ

ي پبؾد زازُ قَز ٍ اظ ّب تسٍيي قَز. زض ايي پػٍّف تالـ قس تب ايي ذالء رسقطوت

ّبي ًيوِ ؾبذتوٌس ثب فلؿفِ شٌّي تفؿيط ًوبزيي ٍ هكبضوت فقبل هحمميي عطيك ههبحجِ

زض فطآيٌس تحميك، هفبّين ًَيي وٌتطل ضاّجطزي حبوويت قطوتي ثطؾبذت ؾبظي ٍ زض ظيط 

ّبي انلي ؾبظهبًسّي قسًس. ّوبًگًَِ وِ زض ثرف وس گصاضي ًؾطي ثِ آى ّب ٍ همَلِهمَلِ

ّبي اي اؾت. ضؾبًِپطزاذتِ قس، حبوويت قطوتي ًيبظهٌس وٌتطل رسي ٍ ًؾبم هٌس ضؾبًِ

ثبيؿت احؿبؼ هؿئَليت وطزُ ٍ ثِ نَضتي لَيتط اظ گصقتِ ثِ ًگْجبًي ٍ وكَض هي

ّب ثپطزاظًس. ّوچٌيي ًؾبم لبًًَي اثعاض لَي زيگطي زض پبؾساضي اظ حمَق شيٌفقبى قطوت

ّبي ضٍز. لَاًيي پبيِ وكَض زچبض ًمهبىثِ قوبض هي وٌتطل ضاّجطزي حبوويت قطوتي

ّب لبًَى تزبضت اؾت. لبًًَگصاضاى ٍ ؾيبؾتگصاضاى هلي تطيي آىثؿيبضي ّؿتٌس وِ انلي

ثبيؿت ثِ نَضت رسي ثبظهٌْسؾي لبًَى تزبضت ٍ لَاًيي ؾبظهبى ثَضؼ اٍضاق ثْبزاض هي

 وكَض ضا زض زؾتَض وبض ذَز لطاض زٌّس. 

ّبي هب ثبال اؾت، ظ پيچيسُ اهطٍظي ٍ زض قطايغي وِ فسم لغقيت قطوتزض قطاي       

ّبي وٌتطلي لسيوي ثِ ازاضُ حبوويت قطوتي پطزاذت. زض تَاى ثب اثعاضّب ٍ ضٍـزيگط ًوي

چٌيي قطايغي ًيبظ اؾت وِ حبووبى قطوتي هب اظ اثعاضّبي هتٌبؾت ثب قطايظ پيچيسُ 

ّبي قطوتي هب ايي اؾت وِ اظ اثعاضّب ٍ ويتاؾتفبزُ وٌٌس. هكىل انلي ثؿيبضي اظ حبو

وٌين ٍ ّبي وٌتطلي هتٌبؾت ثب قطايظ حجبت زض قطايظ پيچيسُ ٍ هتالعن اؾتفبزُ هيضٍـ

ّب زض ايي قطايظ وبضآئي ٍ ثبظزّي الظم ضا ًساقتِ ثبقٌس. زض چٌيي ايي عجيقي اؾت وِ آى
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ّبي هتحول ت، تطؾين آيٌسُّبي آيٌسُ پػٍّبًِ، تحليل حؿبؾيقطايغي اؾتفبزُ اظ تىٌيه

ّبي ضاّجطزي ثِ هٌؾَض رلَگيطي اظ غبفل گيطي ضاّجطزي ًيبظ اؾت. زض هتقسز، هطالجت

تَاًس قطايغي وِ ّوِ چيع تحت وٌتطل هب ًيؿت، ذَز وٌتطلي ٍ وٌتطل زضًٍي هي

ّبي ذبضري ٍ ثيطًٍي قَز. هقٌب ؾبظي، گفتوبى ؾبظي، چكن اًساظ ؾبظي، ربيگعيي فبهل

ّب زض قطايظ ثبًي هحيغي اثعاضّبي هفيس وٌتطلي حبوويت قطوتهيبى فبهلي، زيسُضلبثت 

 ثبقٌس.پيچيسُ ٍ هتالعن هي

ّبي ًَيي ّب ثِ هىبًيعمالظم اؾت تب تَرِ حبوويت قطوتي ٍ وليِ شيٌفقبى ؾبظهبى       

طٌّگ وٌتطلي رلت قسُ ٍ اظ آًبى اؾتفبزُ وٌٌس. هب ًيبظ زاضين تب ثب تجليغبت گؿتطزُ ف

ّب تمَيت وٌين. پطؾكگطي، تفىط ًمبز ٍ تفىط حل هؿبلِ ضا زض وليِ شيٌفقبى قطوت

ّب ٍ ذغبّب ّوبًگًَِ وِ زض هجبحج هغطح قس، الساهبت وٌتطلي شيٌفٌقبى اظ ثؿيبض وذ ضٍي

ٍ الساهبت هٌفقت علجبًِ فبهالى ؾبظهبى رلَگيطي ذَاّس وطز. تَرِ ضٍظ افعٍى ٍ اضتمب 

ّب تَاًس ثِ فٌَاى فبهلي وٌتطلي ثط ازاضُ قطوتجِ ثٌسي زض وكَض هيّبي ضتويفيت ًؾبم

قَز وِ ًؾبم ضتجِ ثٌسي احط ثركي حبوويت هَحط ثبقس. زض ّويي ضاؾتب پيكٌْبز هي

ّبي پصيطفتِ قسُ زض ثَضؼ اٍضاق قطوتي عطاحي ٍ تسٍيي قسُ ٍ ّط ؾبلِ وليِ قطوت

ك اّساف حبوويت قطوتي ضتجِ ثٌسي قسُ ثْبزاض ثِ ٍؾيلِ ايي ًؾبم ٍ ثط اؾبؼ هيعاى تحم

ايي آئيي ًبهِ ٍ ايي ًؾبم ضتجِ ثٌسي ًمف ثؿيبض پطضًگي زض  ٍ افالى فوَهي قًَس. عجيقتبً

قَز وِ ًطخ ضًٍس ليوت گصاضي ؾْبم ٍ ثبظاض ؾْبم ذَاّس زاقت. زض پبيبى ًيع پيكٌْبز هي

ُ اؾت هَضز ثبظثيٌي ٍ آئيي ًبهِ حبوويت قطوتي ثَضؼ اٍضاق ثْبزض وِ اذيطا تهَيت قس

ّبي ًَيي وٌتطل ضاّجطزي حبوويت قطوتي وِ زض ايي ثبظ هٌْسؾي رسي لطاض گيطز ٍ ًمف

همبلِ ثِ آى پطزاذتِ قس ثِ ّوطاُ زيسى قطايظ ثؿتط ٍ هحيغي وكَض ايطاى ثِ آى اضبفِ 

 ز.قَ
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