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چکیده
ثب تَخِ ثِ رلبثت پذیزی زر فٌؼت وبؽی ٍ عزاهیه ّ ،سف اس ایي پضٍّؼ ثزرعی ًمؼ هسیزیت زاًؼ ثز رلبثتت پتذیزی
ؽزوت اس عزیك اعتزاتضی تىٌَلَصی هحَر زر فٌؼت وبؽی ٍ عزاهیه ایزاى هی ثبؽس .ثسیي هٌظَر پزعؼ ًبهِ ای هجتٌی
ثز وبر تحمیمبتی احوس ٍ اعچزٍزر( )2011ثیي هسیزاى وبرذبًِ ّبی تَلیس وبؽی ٍ عزاهیه ایزاى پرؼ ٍ  87پزعتؼ ًبهتِ
ثزای تحلیل خوغ آٍری ؽس .یبفتِ ّبی پضٍّؼ حبفل اس آسهَى پیزعَى ٍ رگزعیَى ثب ًزم افشار اط پی اط ًؾبى زاز وتِ
اعتزاتضی تىٌَلَصی هحَر اثز هثجتی ثز رلبثت پذیزی زارز .سهبًی وِ ؽزوت ّبی تَلیسی اس توبهی ایتي عتِ ثؼس(ٍضتؼیت
تىٌَلَصی فؼبل ،اًغجبق فزآیٌس ٍ آسهبیؼ ،هٌبثغ تىٌَلَصی هؾتزن) ثِ عَر ّن سهبى زر فزآیٌسّبی ذَز ثِ وبر گیزًس هتی
تَاًس هَخت رلبثت پذیزی اثزثرؼ گززز ،ثٌبثزایي هسیزاى ؽزوت ثبیس ًگبُ خبهغ ٍ وبهلی ًغجت ثِ ایي اثؼبز زاؽتِ ثبؽٌس.
کلمات کلیدی :رلبثت پذیزی ،اعتزاتضی تىٌَلَصی هحَر ،هٌبثغ تىٌَلَصی هؾتزن.

فقلٌبهِ هسیزیت فٌؼتی زاًؾىسُ ػلَم اًغبًی ،زاًؾگبُ آساز اعالهی
ٍاحس عٌٌسج  -عبل زٍاسزّن /ؽوبرُ / 42سهغتبى 1396

نقش مدیزیت دانش بز رقابت پذیزی شزکت اس طزیق استزاتضی
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هدلِ هسیزیت فٌؼتی زاًؾىسُ ػلَم اًغبًی زاًؾگبُ آساز اعالهی ٍاحس عٌٌسج – عبل زٍاسزّن  /ؽوبرُ / 42سهغتبى 1396

 -1مقدمه
تىٌَلَصی ًمؼ هْوی زر وغت هشیت رلبثتی ایفب هی وٌس .اس عزفی زر اذتیبر زاؽتي تىٌَلَصی ثزتز ًیش هوىي اعت عبسهبى را ثب
ؽىغت هَاخِ وٌس .عبسهبى ّب ثزای ثْزُ ثززاری اس توبهی پتبًغیل ّب ثِ هٌظَر وغت هشیت رلبثتی ًیبس ثِ هْبرت اعتزاتضی
تىٌَلَصی زارًس . (Cyert & March, 1963).عبسهبى ّبیی وِ تىٌَلَصی ّبی تَلیسی ذَز را ثسٍى تَخِ ثِ ًیبسّبی آیٌسُ
اًتربة هی ًوبیٌس ،ثسٍى ؽه زچبر ؽىغت ذَاٌّس ؽس .ثٌبثزایي اعتزاتضی تىٌَلَصی عبسهبى هی ثبیغت پَیب ثبؽٌس ( Grant et
 .)al, 1991پیؼ ثیٌی آیٌسُ یه ثرؼ خسایی ًبپذیز اس اعتزاتضی هَثز هی ثبؽس ( .)Day et al., 1997ثٌبثزایي عبسهبى ّب
هی ثبیغت زر خْت پیؼ ثیٌی تىٌَلَصی ّبی ثبلمَُ ثزای وغت هشیت رلبثتی تالػ وٌٌس .ثِ هزٍر سهبى عبسهبى ّب ًیبسهٌس ثِ
وغت تىٌَلَصی ّبی فزآیٌسی خسیس ّغتٌس .ایي چٌیي ًَآٍری ّب تَعظ فؾبر رلبثتی ٍ یب ًیت اعتزاتضیه ثِ ٍخَز هی آیس ٍ ّز
تقوین اؽتجبُ هی تَاًس ثمبی عبسهبى را تْسیس وٌسّ .وىبری زر تىٌَلَصی هٌبثغ هی تَاًس هَخت هشیت رلبثتی گززز ( Vilkamo
.)& kiel,2003
اعتزاتضی تىٌَلَصی ؽبهل عزح ّبی ثلٌس هست ثزای وغتّ ،سایت ٍ ثْزُ ثززاری اس زاًؼ تىٌَلَصیىی ٍ وغت هشیت رلبثتی
اعت ( .)Ford, 1988ثب ٍخَز تىٌَلَصی ّبی فزآیٌسی ،ثْزُ ثززاری اس آى ّب هغتلشم آسهبیؼ هغتوز اعت .زاًؼ ذلك ؽسُ
زر فزآیٌسّب زرًٍسازّبی ارسؽوٌسی ثزای ثْجَز اعتزاتضی تىٌَلَصی زر آیٌسُ فزاّن هی آٍرز .یبزگیزی تىٌَلَصی ّبی تَلیس ٍ
عبذت ثِ هٌظَر زعتیبثی ثِ ثْجَز فزآیٌس هغتوز اعت ( .)Upton & Kim, 1998زر فضبی فشایٌسُ رلبثت ،هٌبثغ اعتزاتضی
ؽزوت زارای اّویت ثبالیی هی ثبؽس ( .)Hil & Rothaermel, 2003هٌبثغ تىٌَلَصی ؽزوت هی تَاًس ّن زاذلی ٍ ّن
ذبرخی ثبؽسٍ .لتی ّوِ هٌبثغ زاذلی ثبؽس ،ریغه ؽزوت افشایؼ هی یبثس ( .)Eisenhardt & Martin, 2000توزوش ثز
هٌبثغ تىٌَلَصی ذبرخی هی تَاًس هٌدز ثِ ضؼف رلبثتی گززز ،وِ ایي اهز اس ػسم تَخِ ثِ ًَآٍری زاذلی ًبؽی هی ؽَز
(.)Teece,1966
تَخِ ثِ اعتزاتضی تىٌَلَصی ٍ اًسیؾِ ًگزػ ثِ تىٌَلَصی ثِػٌَاى یه اّزم رلبثتیٌَّ ،س زر حَسُّب ٍ سهیٌِّبی هغبلؼبتی ذَز
ًغجتبً خَاى اعت .لیىي ػٌبیت ثِ ایي ٍالؼیت وِ تىٌَلَصی هؼوَالً ثرؼ خساییًبپذیز اس ّز وغتٍوبر فٌؼتی ثَزُ ٍ اغلت
ػبهلی هؤثز ٍ تَاًوٌسعبس خْت ارتمبء ػولىزز ٍ ثْزٍُری ثٌگبُّب ثؾوبر هیرٍز ،ثِ اهزی هجزّي تجسیل گززیسُ اعت.
هغبلؼبت تئَریه اٍلیِ زر سهیٌِ اعتزاتضی تىٌَلَصی زر اٍاعظ زِّ ( 1980تَعظ ّىظ ٍ ًَ زر عبل  ٍ 1984فیزار ٍ َّرٍیچ زر
عبل  )1986ثَخَز آهسًس ٍ وبرثززّبی ػولی اعتزاتضی تىٌَلَصی زر ثٌگبُّبی هرتلف زر اٍاذز زِّ  1980آغبس ؽسُ اعت .زر
اٍاذز زِّ  1990ثِ لحبػ عزػت ثغیبر سیبز تغییزات ،پیچیسگیّبی تىٌَلَصیىی ٍ ،پَیبیی لبثل هالحظِ هحیظ پیزاهًَی ثٌگبُّب،
ًگزػ عٌتی زر سهیٌِ اعتزاتضی تىٌَلَصی هَرز ثبسًگزی لزار گزفتِ ٍ هسلّبیی ثب ٍیضگیّبی ؽزایظ خسیس تسٍیي گززیسًس وِ
اس سهزُ ایي هسلّب هیتَاى ثِ هسلّبی ارائِ ؽسُ تَعظ چیشا ٍ هبًشیٌی زر عبل  1998اؽبرُ ًوَزّ .نچٌیي ثِ ثزذی زیگز اس
هسلّبی هسرى زر سهیٌِ اعتزاتضی تىٌَلَصی ،هیتَاى ثِ هسل ّول ٍ پزاّبالز ،وِ ثز اعبط فلغفِ ؽبیغتگیّبی هحَری زر
ثٌگبُّب (زر عبل  )1990ارائِ گززیس ٍ ًیش رٍیىزز تَاًبئیّبی پَیب وِ زر عبل  2000تَعظ هبرتیي ٍ ّوىبراى ٍ ًیش تَعظ ؽَئي
ٍ پیغبًَ زر عبل  1999هغزح ؽسُ اؽبرُ ًوَز ()Anders,1999
ثز اعبط ًمغًِظزات ریه ٍزیىیٌغَى (زر عبل  ،)1993اعتزاتضی تىٌَلَصی ،فزآیٌسی اعت وِ ثَاعغِ آى یه ثٌگبُ ،هٌبثغ
تىٌَلَصیىی ذَز را ثِهٌظَر زعتیبثی ثِ اّساف ذَیؼ هَرز اعتفبزُ لزار هیزّس .اعتزاتضی تىٌَلَصی سهبًی ثِ عَر هَفمیتآهیش
پیبزُعبسی ٍ اخزا گززیسُ وِ ؽزوت زارای فزآیٌس اعتزاتضی تىٌَلَصی ثَزُ ٍ لبزر ثِ ّسایت ٍ تَعؼِ ؽبیغتگیّبی تىٌَلَصیىی
آى ،زر خْت گیزی هَرزًظز ٍ اّساف ثلٌسهست آى ثبؽس .ثسیْی اعت زر فَرت ثزٍس ّزگًَِ تغییز زر خْتگیزی والى یه ثٌگبُ
ٍ یب تغییز زر اّساف آى ،ثبیغتی اعتزاتضی تىٌَلَصی هَرز ثبسًگزی لزار گزفتِ ٍ افالحبت السم زر آى اًدبم پذیزز وِ ایي اهز
ذَزثِذَز ثبػث تغییز زر فزآیٌس فزهَلِعبسی اعتزاتضی ًیش ذَاّس گززیس.

ًمؼ هسیزیت زاًؼ ثز رلبثت پذیزی ؽزوت اس عزیك اعتزاتضی تىٌَلَصی هحَر زر فٌؼت وبؽی ٍ عزاهیه ایزاى
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اس عَی زیگز ،اهزٍسُ زر ثبسارّبی التقبزی وِ ًْبیتبً هَفمیت یه ؽزوت ثب هیشاى تَاًبیی آى ثزای ازا ًوَزى ًیبسّبی هؾتزیبى
ذَز عٌدیسُ هیؽَز ،اّویت ًمؼ اعتزاتضی تىٌَلَصی را المبء هیًوبیس؛ چزا وِ اعتزاتضی تىٌَلَصی یىی اس ػَاهلی اعت وِ
حقَل ٍ زعتزعی ثٌگبُّب ثِ ایي اّساف ثغیبر حیبتی را تغْیل هیًوبیس ()Argyres,1995
اس زیسگبُ ثزذی اس اًسیؾوٌساى ،اعتزاتضی تىٌَلَصی هیتَاًس ثِػٌَاى سیزهدوَػِای اس اعتزاتضی وغتٍوبر یه ثٌگبُ زر ًظز
گزفتِ ؽَز ،لیىي هوىي ًیغت وِ تسٍیي اعتزاتضی تىٌَلَصی یه ثٌگبُ هدشا اس اعتزاتضی وغتٍوبر آى هَرز تَعؼِ یب هالحظِ
لزار گیزز .زر ٍالغ اعتزاتضی وغتٍوبر ثب تَخِ ثِ ارسػّبی ؽزوت ،هأهَریت ٍ چؾناًساس آى را تؼزیف ًوَزُ ٍ عپظ عبیز
اعتزاتضیّب ٍ چگًَگی رعیسى ثِ ایي اّساف را تؼزیف ٍ هؼیي هیوٌٌس ()Beer & Eisenstat, 2000
رلبثتپذیزی یه التقبز ثِ رلبثتپذیزی ؽزوتّبی زاذل آى ثغتگی زارز .ثب ایي حبل رلبثتپذیزی التقبز هلی چیشی فزاتز اس
خوغ عبزُ یب هیبًگیي رلبثتپذیزی ؽزوتّبی آى هیثبؽس .رلبثتپذیزی زر عِ عغح هلی یب وؾَری ،فٌؼت ٍ ؽزوت ،هَرز
ثحث ٍ ثزرعی لزار هیگیزز ( .)Porter & Miller, 1985ثب تَخِ ثِ ایٌىِ زر ایي هغبلؼِ ،رلبثتپذیزی زر عغح ثٌگبُ
(ؽزوت) هَرز ثزرعی لزار هیگیزز ،زر ثیبى هجبًی ًظزی ثِ هجبحث رلبثتپذیزی زر عغَح هلی ٍ فٌؼت ثِفَرت هرتقز
پ ززاذتِ ٍ هجبحث هزثَط ثِ عغح ثٌگبُ را ثب ػوك ثیؾتزی هغزح هیوٌین.
هفَْم رایح رلبثتپذیزی زر عغح هلی ،تَاًبیی وؾَرّب زر تَلیس هحقَالتی اعت وِ هیتَاًٌس زر رلبثت ثیيالوللی ػزكاًسام
ًوبیٌس .ثِ اػتمبز هَى ٍ ّوىبراى ،رلبثتپذیزی یه وؾَر هیتَاًس هَلؼیت رلبثتی آى وؾَر زر ثبسار ثیيالوللی ثیي عبیز
وؾَرّبی هؾبثِ اس ًظز تَعؼِ التقبزی ثبؽس) (Moon et al., 1998هٌشلز ثز ایي اػتمبزًس وِ َّوبًي عغح رلبثتپذیزی
ثیيالوللی یه فٌؼت یب یه ثٌگبُ ثِ ػَاهل سیبزی زر عغح ذزز ٍ والى ٍاثغتِ اعت .تٌْب هالحظِ تزویجی ٍ خوؼی
هتغیزّبعت وِ هیتَاًس ثیبًگز پَیبییّبی رلبثتپذیزی ثیيالوللی ثبؽس .(Menzler & Hokkanen, 1995) .پَرتز،
چبرچَة "الوبط هلی" را ثز اعبط ؽؼ هٌجغ (ؽزایظ ػَاهل ،ؽزایظ تمبضب ،فٌبیغ هزتجظ ٍ پؾتیجبى ،اعتزاتضی ،عبذتبر ٍ
رلبثتپذیزی ثٌگبُ ،زٍلت ٍ رٍیسازّبی ؽبًغی) پیؾٌْبز ًوَزُ ٍ زر ثرؼّبی التقبزی زُ وؾَر فٌؼتی ثِوبرثززُ اعت
) .(Porter, 1985ثب ولی ٍ ّوىبراى رلبثتپذیزی فٌؼت را زر لبلت یه چبرچَة وبرثززی ،ؽبهل اثؼبز ػولىزز رلبثتی،
پتبًغیل رلبثتی ٍ ،فزایٌس هسیزیتی هی زاًٌس )Buckley et al., 1998( .ثِ ًظز پَرتز ،زٍ ػبهل افلی ثزای عَزآٍری یه
وغتٍوبر زر ثبسار ٍخَز زارز وِ ػجبرتٌس اس :عبذتبر فٌؼتی وِ وغتٍوبر زر آى فؼبلیت هیوٌس ٍ ،هَضغ یبثی رلبثتی وغتٍوبر
زر آى فٌؼت .ایي زٍ ػبهل اعتزاتضیه ّغتٌس وِ هٌدز ثِ تسٍیي ٍ اخزای اعتزاتضی وغتٍوبر هیؽًَسHax & Wilde, ( .
 ) 2001عبذتبر فٌؼت ،ارسػ ایدبز ؽسُ تَعظ فؼبلیت التقبزی اػضبی فٌؼت ٍ ًیش تَاى آىّب ثزای عْین ؽسى زر ثزٍت
ایدبز ؽسُ را تَفیف هیوٌس .زر ٍالغ یه فٌؼت سهبًی هیتَاًس رلبثتپذیز ثَزُ ٍ ًغجت ثِ فٌبیغ رلیت زر ثبسارّبی رلبثتی
ارسػ ثیؾتزی ایدبز ًوبیس وِ اس ّوبٌّگی ذَثی ثب ػَاهل هحیظ هلی ثزذَرزار ثَزُ ٍ ًیش اس تؼبزل هٌبعجی زر ثیي ًیزٍّبی
عبذتبر زاذلی ذَز ثْزُهٌس ثبؽس).(Dess & Lumpkin, 2003
ثز اعبط رٍیىزز هجتٌی ثز ؽبیغتگی ،ؽزوتّب ،هْبرتّب ٍ ؽبیغتگیّبی هٌحقزثِفزز ذَز را اس عزیك تحىین ٍ تثجیت زاذلی
ٍ ذبرخی ؽٌبعبیی ًوَزُ ٍ تحت وٌتزل زرهیآٍرًس .ثِ ػجبرت زیگز ،ثز هجٌبی رٍیىزز هجتٌی ثز فٌبٍری اعالػبت ،فٌبٍری اعبط
رلبثتپذیزی اعت ،زرحبلیوِ هجٌبی رٍیىزز زٍم ،عبسهبى یبزگیزًسُ هیثبؽس وِ زر آى ثز لَتّب خْت هبًسگبری اس عزیك
الگَثززاری ٍ ًیش پیؼثیٌی ٍ پبعرگَیی اثزثرؼ ثِ تغییزات تأویس هیؽَز )Booth & Philip, 1998( .گزٍّی زیگز اس
هحممبى ثز راثغِ ثیي رلبثتپذیزی ٍ ػولىزز عبسهبًی توزوش زارًس .اعىبت ( )1989رلبثتپذیزی را ثِػٌَاى تَاًبیی افشایؼ
زرآهسّب ثب عزػتی ثزاثز ثب رلجب ٍ ایدبز عزهبیِّبی ضزٍری خْت رٍیبرٍیی ثب آىّب زر آیٌسُ تؼزیف هیوٌس .پیظ ٍ اعتفبى
( )1996زر یه تؼزیف خبهغتز ،رلبثتپذیزی را ثسیي ؽزح ثیبى هیوٌٌس " :رلبثتپذیزی ثِ هؼٌی تَاًبیی عبسهبى زر خْت
هبًسگبری زر وغتٍوبر ٍ هحبفظت اس عزهبیِّبی عبسهبى ،ثِ زعت آٍرزى (ثبسگؾت) عزهبیِّب ٍ ،تضویي ؽغلّب زر آیٌسُ هی
ثبؽس ()Akimova, 2000
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سّزا ٍ زیگزاى ( )1999زٍ رٍیىزز ػوسُ زر ارتجبط ثیي اعتزاتضی رلبثتی ٍ تىٌَلَصی را زر تحمیمبت یبفتٌس .زر رٍیىزز اٍل،
اًتربة تىٌَلَصی ؽزوت ثِ عَر هؾتزن تَعظ اعتزاتضی رلبثتی ٍ لبثلیت ّبی زاذلی تؼییي هی ؽَز .زر رٍیىزز زٍم،
تىٌَلَصی ثِ ػٌَاى سیز هدوَػِ ای اس هٌبثؼی وِ یه ؽزوت هی تَاًس خْت وغت هشیت رلبثتی ثِ زعت آٍرز ،زیسُ هی ؽَز.
ّز زٍ رٍیىزز پَیب ًجَزُ ٍ ثٌبثزایي عَهیي رٍیىزز را ثسیي فَرت فزك هی وٌٌس وِ هتغیزّبی اعتزاتضی ٍ تىٌَلَصی ثِ عَر
پیَعتِ ثز ّن تبثیز گذارًس .ثِ ػجبرت زیگز یه خٌجِ اس اعتزاتضی تىٌَلَصی ثبیس ثزرعی گززز ٍ ثِ عَر فؼبالًِ ای لبثلیت ّبی
تَلیسی زر ارتجبط ثب ًیبسّب ٍ پیؼ ثیٌی پتبًغیل تىٌَلَصی ّبی تَلیس خسیس خغتدَ ؽَز .اعتزاتضی تىٌَلَصی ؽزوت ثبیس
هٌؼىظ وٌٌسُ ٍضؼیت ف ٌبٍری فؼبلی ثبؽس وِ ؽبهل ثزرعی ًَآٍری زر فزآیٌس فٌبٍری ٍ تؼْس فٌبٍری تَلیسی اعت
( .) Chang et al., 2005اعتزاتضی تىٌَلَصی ؽبهل عزح ّبی ثلٌس هست ثزای وغتّ ،سایت ٍ ثْزُ ثززاری اس زاًؼ
تىٌَلَصیىی ٍ وغت هشیت رلبثتی اعت ( .)Ford, 1988ثب ٍخَز تىٌَلَصی ّبی فزآیٌسی ،ثْزُ ثززاری اس آى ّب هغتلشم
آسهبیؼ هغتوز اعت .زاًؼ ذلك ؽسُ زر فزآیٌسّب زرًٍسازّبی ارسؽوٌسی ثزای ثْجَز اعتزاتضی تىٌَلَصی زر آیٌسُ فزاّن هی
آٍرز .یبزگیزی تىٌَلَصی ّبی تَلیس ٍ عبذت ثِ هٌظَر زعتیبثی ثِ ثْجَز فزآیٌس هغتوز اعت ( .)Upton & Kim, 1998زر
فضبی فشایٌسُ رلبثت ،هٌبثغ اعتزاتضی ؽزوت زارای اّویت ثبالیی هی ثبؽس ( .)Hil & Rothaermel, 2003هٌبثغ تىٌَلَصی
ؽزوت هی تَاًس ّن زاذلی ٍ ّن ذبرخی ثبؽسٍ .لتی ّوِ هٌبثغ زاذلی ثبؽس ،ریغه ؽزوت افشایؼ هی یبثس ( & Eisenhardt
 .)Martin, 2000توزوش ثز هٌبثغ تىٌَلَصی ذبرخی هی تَاًس هٌدز ثِ ضؼف رلبثتی گززز ،وِ ایي اهز اس ػسم تَخِ ثِ ًَآٍری
زاذلی ًبؽی هی ؽَز ( .) Teece,1986رٍتبارهل ٍ الىغبًسر رٍیىزز زٍ عَیِ هٌبثغ تىٌَلَصی را هغزح ًوَزًس .آى ّب ثب تزویت
هٌبثغ زاذلی ٍ ذبرخی ٍ ثِ وبرگیزی آى ثِ ایي ًتیدِ رعیسًس وِ تؼبزل هٌبثغ تىٌَلَصی زاذلی ٍ ذبرخی هی تَاًس ًتبیح هثجت
ػولىزز را ثِ ّوزاُ زاؽتِ ثبؽس ٍ .ایي اهز هَخت ایدبز ؽبیغتگی هحَری زر ؽزوت ٍ ذلك ًَآٍری ذَاّس ؽسٍ .لتی یه
ؽزوت ثزای تَعؼِ تىٌَلَصی فزآیٌسی خسیس ،هٌبثغ تىٌَلَصی ذبرخی را ثِ وبر هی گیزز ثب هٌبثغ تىٌَلَصی هؾتزن ثِ تؼبزل هی
رع س .ثِ ّویي زلیل تىٌَلَصی زر حبل تَعؼِ هؾتزن یه هَلفِ هْن اعتزاتضی تىٌَلَصی تلمی هی گززز ( & Milkamo
.)Meil, 2003, Bailey et al., 1998
اعتزاتضی تىٌَلَصی یبزگیزی هحَر ثِ ػٌَاى چؾن اًساس ثلٌس هست تىٌَلَصی تلمی هی گززز ٍ هدوَػِ ای اس الگَّبی تقوین
گیزی اعت وِ ثزای ایدبز ٍ ثْزُ ثززاری اس زاًؼ ثزای وغت رلبثت پذیزی ثبال هی ثبؽس .زر ایي تحمیك اعتزاتضی تىٌَلَصی
یبزگیزی هحَر ؽبهل عِ ثؼس ٍضؼیت فٌبٍری فؼبل ،1اًغجبق فزآیٌسّب ٍ آسهبیؾبت ٍ 2هٌبثغ تىٌَلَصی هؾتزن 3هی ثبؽس.
ثز عجك زیسگبُ هجتٌی ثز هٌبثغ عِ ثؼس اعتزاتضی تىٌَلَصی یبزگیزی هحَر هی تَاًس هٌدز ثِ رلبثت پذیزی عبسهبًی گززز
( .) Barney, 1991اس زیسگبُ لبثلیت ّبی پَیب ،اعتزاتضی تىٌَلَصی یبزگیزی هحَر هی تَاًس یه عبسهبى را زر خْت ازغبم،
عبذتي ٍ ؽىل زّی هدسز تىٌیىی لبثلیت ّب زر هحیظ ّبی پَیب ٍ افشایؼ رلبثت پذیزی ؽزوت یبری رعبًس ( Teec, et al.,
.)1997
ثب تَخِ ثِ هجبًی ًظزی هغزح ؽسُ  ،ایي تحمیك زارای یه فزضیِ افلی ٍ عِ فزضیِ فزػی ثِ ؽزح سیز هی ثبؽس ٍ ثب تَخِ ثِ
آى  ،هسل هفَْهی زر ؽىل (ً )1ؾبى زازُ ؽسُ اعت.
فزضیِ افلی  :هسیزیت زاًؼ اس عزیك اعتزاتضی تىٌَلَصی هحَر ثز رلبثت پذیزی فٌؼت وبؽی ٍ عزاهیه وؾَر تبثیز ذَاّس
گذاؽت.
فزضیِ فزػی ٍ :1ضؼیت تىٌَلَصی فؼبل ثِ ػٌَاى یىی اس هَلفِ ّبی هسیزیت زاًؼ اس عزیك اعتزاتضی تىٌَلَصی هحَر ثز
رلبثت پذیزی فٌؼت وبؽی ٍ عزاهیه وؾَر تبثیز ذَاّس گذاؽت .
فزضیِ فزػی  :2عبسگبری فزایٌسی ثِ ػٌَاى یىی اس هَلفِ ّبی هسیزیت زاًؼ اس عزیك اعتزاتضی تىٌَلَصی هحَر ثز رلبثت
پذیزی فٌؼت وبؽی ٍ عزاهیه وؾَر تبثیز ذَاّس گذاؽت .
1

Proactive Technology Posture
Process adaptation and Experimentation
3
Collaborative Technology Sourcing
2

22

ًمؼ هسیزیت زاًؼ ثز رلبثت پذیزی ؽزوت اس عزیك اعتزاتضی تىٌَلَصی هحَر زر فٌؼت وبؽی ٍ عزاهیه ایزاى

فزضیِ فزػی  :3هٌبثغ تىٌَلَصی هؾبروتی ثِ ػٌَاى یىی اس هَلفِ ّبی هسیزیت زاًؼ اس عزیك اعتزاتضی تىٌَلَصی هحَر ثز
رلبثت پذیزی فٌؼت وبؽی ٍ عزاهیه وؾَر تبثیز ذَاّس گذاؽت.

اعتزاتضی تىٌَلَصی

ٍضؼیت تىٌَلَصی فؼبل

اًغجبق فزآیٌسّب ٍ
آسهبیؾبت

رقابت پذیزی

هٌبثغ تىٌَلَصی هؾبروتی

ؽىل ؽوبرُ( :)1هسل هفَْهی تحمیك)Ahmad and Schroeder,2011( :

 -5مواد و روشها
ایي پضٍّؼ اس لحبػ ّسف ،وبرثززی ٍ ثز اعبط هبّیت ٍ رٍػ اس ًَع ّوجغتگی اعت.خبهؼِ آهبری ایي پضٍّؼ ؽبهل هسیزاى
وبرذبًدبت تَلیس وبؽی ٍ عزاهیه وِ تؼساز آًْب ً 128فز هی ثبؽس ،وِ اس ایي هیشاى ثز اعبط خسٍل هَرگبى تؼساز ً 87فز ثِ
رٍػ تقبزفی عبزُ ثِ ػٌَاى ًوًَِ آهبری اًتربة ؽسًس .اثشار گززآٍری زازُ ّب ،پزعؾٌبهِّبی هؼتجز ثزگزفتِ اس تحمیمبت احوس ٍ
اعچزٍزر ( )2011هی ثبؽس وِ اعتزاتضی تىٌَلَصی هحَر ثب  12عَال ٍ رلبثت پذیزی ثب  4عَال هی ثبؽس.
خْت ثزرعی رٍایی پزعؾٌبهِ اس رٍا یی عبسُ ثب تحلیل ػبهلی تبئیسی اس عزیك ًزم افشار لیشرل اعتفبزُ ؽسُ اعت وِ ًتبیح آى زر
ؽىل(ً )2ؾبى زازُ ؽسُ اعت .هغبثك ثب ؽىل همسار ثبرّبی ػبهلی ثبالتز اس  0/5ثَزُ ٍ ؽبذـ ّبی  RMSEAووتز اس ،0/1
 NNFI ,IFI,CFIثِ تزتیت  0/90 ٍ 0/94 ،0/91ثَزُ اعت ثٌبثزایي هسل اس تٌبعت ذَثی ثزذَرزار هی ثبؽس ٍ ولیِ عَاالت زر
تحمیك ثبلی هی هبًٌس ٍ عَالی حذف ًوی گزززّ .وچٌیي ثزای هحبعجِ پبیبیی اثشار ،اس رٍػ آلفبی وزًٍجبخ ثب ًزم افشار اط پی
اط اط ایتفبزُ ؽسُ اعت وِ ًتبیح آى زر خسٍل ( )1آهسُ اعت .هیشاى آلفبی وزًٍجبخ ثزای ّز یه اس هتغیزّبی تحمیك ًؾبى
زٌّسُ ایي اعت وِ پبیبیی پزعؾٌبهِ زر حس لبثل لجَل هیثبؽس.
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ؽىل ؽوبرُ (ً :)2تبیح تحلیل ػبهلی تبئیسی ثب ًزم افشار لیشرل
هتغیزّبی پضٍّؼ
اعتزاتضی تىٌَلَصی هحَر

تؼساز عؤاالت
12

آلفبی وزًٍجبخ
0/92

رلبثت پذیزی

5

0/90

ٍضؼیت تىٌَلَصی فؼبل

5

0/870

4
اًغجبق فزآیٌس ٍ آسهبیؼ
3
هٌبثغ تىٌَلَصی هؾتزن
خسٍل ؽوبرُ (ً :)1تبیح آلفبی وزًٍجبخ ثِ تفىیه هتغیزّب

0/81
0/85

 -5نتایج و بحث
اس ًظز خٌغیت ( ً 80فز هزز ٍ  7سى) ،اس ًظز عي ( ً 13فز ثیي  20تب ً 76 ،30فز ثیي  31تب ً 51 ،40فز ثیي  41تب ً 29 ٍ ،50فز
ثبالی  50عبل ) ،اس ًظز تبّل (ً 16فز هدزز ٍ ً 71فز هتبّل) ،اس ًظز تحقیالت (ً 3فز زیپلنً 6 ،فز فَق زیپلنً 63 ،فز
لیغبًظً 15 ،فز فَق لیغبًظ ٍ ثبالتز ) ،اس ًظز عبثمِ وبر (ً 9فز سیز  5عبلً 9 ،فز ثیي  5تب  10عبلً 45 ،فز ثیي  10تب 15
عبلً 15 ،فز ثیي  15تب  20عبلً 6 ،فز ثیي  20تب  25عبلً 3 ٍ ،فز ثیي  25تب  30عبل ) زارًس.
پیؼ ؽزط اعتفبزُ اس آسهَى ّبی پبراهتزیه ثزای آسهَى فزضیِ ّبً ،زهبل ثَزى تَسیغ زازُ ّبعت .ثسیي هٌظَر خْت عٌدؼ
ًزهبل ثَزى تَسیغ هتغیزّب اس آسهَى وَلوَگزٍف-اعویزًَف اعتفبزُ گززیس .یبفتِ ّبی حبفل اس ایي آسهَى ثِ لزار خسٍل ( )2ثِ
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زعت آهس ،وِ ًؾبى هی زّس ،توبهی هتغیزّب اس تَسیغ ًزهبل پیزٍی هی وٌٌس .ثٌبثزایي هی تَاى اس آسهَى ّبی پبراهتزیه اعتفبزُ
ًوَز.
خسٍل ؽوبرُ (ً :)2تبیح آسهَى ًزهبل ثَزى تَسیغ زازُ ّب
هتغیز

تؼساز ًوًَِ

آهبرُ آسهَى

عغح هؼٌی زاری

ًتیدِ آسهَى

ٍضؼیت تىٌَلَصی فؼبل
اًغجبق فزآیٌسّب ٍ آسهبیؾبت
هٌبثغ تىٌَلَصی هؾتزن
اعتزاتضی تىٌَلَصی
رلبثت پذیزی

87
87
87
87
87

1/105
1/116
1/043
1/017
1/006

0/078
0/069
0/088
0/055
0/097

تَسیغ ًزهبل
تَسیغ ًزهبل
تَسیغ ًزهبل
تَسیغ ًزهبل
تَسیغ ًزهبل

ثب تَخِ ثِ ًزهبل ثَزى تَسیغ زازُ ّب  ،خْت آسهَى فزضیِ ّبی تحمیك ،اس آسهَى ّوجغتگی پیزعَى اعتفبزُ گززیس،وِ زر ازاهِ
ذَاّس آهس.
فزضیِ افلی :آیب ثیي اعتزاتضی تىٌَلَصی ٍ رلبثت پذیزی زر وبرذبًدبت وبؽی ٍ عزاهیه وؾَر راثغِ ٍخَز زارز؟
ًتبیح خسٍل ً 3ؾبى هیزّس وِ ثیي اعتزاتضی تىٌَلَصی ٍ رلبثت پذیزی راثغِ هؼٌبزاری اس لحبػ آهبری ٍخَز زارز (0/05
< )r= 0/784،pالجتِ ایي ّوجغتگی هثجت (راثغِ هغتمین) اعت ،یؼٌی ثب افشایؼ ًوزُ اعتزاتضی تىٌَلَصی ًوزُ رلبثت پذیزی
افشایؼ هییبثس ٍ ثبلؼىظ ،ثب افشایؼ ًوزُ رلبثت پذیزی ًوزُ اعتزاتضی تىٌَلَصی ًیش افشایؼ هییبثس ثٌبثزایي چَى عغح
هؼٌبزاری p= 0/000اس p=0/05وَچىتز اعت ثٌبثزایي ضزیت ّوجغتگی هحبعجِ ؽسُ اس لحبػ آهبری زر عغح  0/05هؼٌبزار
اعت .ثٌبثزایي عَال پضٍّؼ هجٌی ثزایٌىِ ثیي اعتزاتضی تىٌَلَصی ٍ رلبثت پذیزی زر وبرذبًدبت وبؽی ٍ عزاهیه وؾَر راثغِ
هؼٌی زاری ٍخَز زارز ،تأییس هیؽَز.
خسٍل ؽوبرُ( :)3آسهَى ّوجغتگی پیزعَى ثیي اعتزاتضی تىٌَلَصی ٍ رلبثت پذیزی

اعتزاتضی تىٌَلَصی

رلبثت پذیزی

ضزیت ّوجغتگی پیزعَى
عغح هؼٌبزاری
تؼساز زازُ ّب
ضزیت ّوجغتگی پیزعَى
عغح هؼٌبزاری
تؼساز زازُ ّب

اعتزاتضی تىٌَلَصی

رلبثت پذیزی

1

0/784
0/01
87
1

87
0/784
0/01
87

87

فزضیِ فزػی  :1آیب ثیي ٍضؼیت تىٌَلَصی فؼبل ٍ رلبثت پذیزی زر وبرذبًدبت وبؽی ٍ عزاهیه وؾَر راثغِ ٍخَز زارز؟
ًتبیح خسٍل ً 4ؾبى هیزّس وِ ثیي ٍضؼیت تىٌَلَصی فؼبل ٍ رلبثت پذیزی راثغِ هؼٌبزاری اس لحبػ آهبری ٍخَز زارز (0/05
< .)r= 0/696،pالجتِ ایي ّوجغتگی هثجت (راثغِ هغتمین) اعت ،یؼٌی ثب افشایؼ ًوزُ ٍضؼیت تىٌَلَصی فؼبل ًوزُ رلبثت
پذیزی افشایؼ هییبثس ٍ ثبلؼىظ ،ثب افشایؼ ًوزُ رلبثت پذیزی ًوزُ ٍضؼیت تىٌَلَصی فؼبل ًیش افشایؼ هییبثس ثٌبثزایي چَى
عغح هؼٌبزاری p= 0/000اس p=0/05وَچىتز اعت ثٌبثزایي ضزیت ّوجغتگی هحبعجِ ؽسُ اس لحبػ آهبری زر عغح 0/05
هؼٌبزار اعت .ثٌبثزایي عَال پضٍّؼ هجٌی ثزایٌىِ ثیي ٍضؼیت تىٌَلَصی فؼبل ٍ رلبثت پذیزی زر وبرذبًدبت وبؽی ٍ عزاهیه
وؾَر راثغِ هؼٌی زاری ٍخَز زارز ،تأییس هیؽَز.

هدلِ هسیزیت فٌؼتی زاًؾىسُ ػلَم اًغبًی زاًؾگبُ آساز اعالهی ٍاحس عٌٌسج – عبل زٍاسزّن  /ؽوبرُ / 42سهغتبى 1396

25

خسٍل ؽوبرُ ( :)4آسهَى ّوجغتگی پیزعَى ثیي ٍضؼیت تىٌَلَصی فؼبل ٍ رلبثت پذیزی

ٍضؼیت تىٌَلَصی فؼبل

رلبثت پذیزی

ٍضؼیت تىٌَلَصی فؼبل

رلبثت پذیزی

ضزیت ّوجغتگی پیزعَى
عغح هؼٌبزاری

1

0/696
0/01

تؼساز زازُ ّب
ضزیت ّوجغتگی پیزعَى

87
0/696

87
1

عغح هؼٌبزاری
تؼساز زازُ ّب

0/01
87

87

فزضیِ فزػی  :2آیب ثیي اًغجبق فزایٌس ٍ آسهبیؼ ّب ٍ رلبثت پذیزی زر وبرذبًدبت وبؽی ٍ عزاهیه وؾَر راثغِ ٍخَز زارز؟
خسٍل ً 5ؾبى هیزّس وِ ثیي اًغجبق فزآیٌسّب ٍ آسهبیؼ ٍ رلبثت پذیزی راثغِ هؼٌبزاری اس لحبػ آهبری ٍخَز زارز (0/05
< .)r= 0/751،pالجتِ ایي ّوجغتگی هثجت (راثغِ هغتمین) اعت ،یؼٌی ثب افشایؼ ًوزُ اًغجبق فزآیٌسّب ٍ آسهبیؼ ًوزُ رلبثت
پذیزی افشایؼ هییبثس ٍ ثبلؼىظ ،ثب افشایؼ ًوزُ رلبثت پذیزی ًوزُ اًغجبق فزآیٌسّب ٍ آسهبیؼ ًیش افشایؼ هییبثس ثٌبثزایي چَى
عغح هؼٌبزاری p= 0/000اس p=0/05وَچىتز اعت ثٌبثزایي ضزیت ّوجغتگی هحبعجِ ؽسُ اس لحبػ آهبری زر عغح 0/05
هؼٌبزار اعت .ثٌبثزایي عَال پضٍّؼ هجٌی ثزایٌىِ ثیي اًغجبق فزآیٌسّب ٍ آسهبیؼ ٍ رلبثت پذیزی زر وبرذبًدبت وبؽی ٍ
عزاهیه وؾَر راثغِ هؼٌی زاری ٍخَز زارز ،تأییس هیؽَز.
خسٍل ؽوبرُ( :)5آسهَى ّوجغتگی پیزعَى ثیي اًغجبق فزآیٌسّب ٍ آسهبیؼ ٍ رلبثت پذیزی

اًغجبق فزآیٌسّب ٍ آسهبیؼ

رلبثت پذیزی

ضزیت ّوجغتگی پیزعَى
عغح هؼٌبزاری
تؼساز زازُ ّب
ضزیت ّوجغتگی پیزعَى
عغح هؼٌبزاری
تؼساز زازُ ّب

اًغجبق فزآیٌسّب ٍ
آسهبیؼ
1

رلبثت پذیزی

87
0/751
0/01
87

0/751
0/01
87
1
87

فزضیِ فزػی  :3آیب ثیي هٌبثغ تىٌَلَصی هؾتزن ٍ رلبثت پذیزی زر وبرذبًدبت وبؽی ٍ عزاهیه وؾَر راثغِ ٍخَز زارز؟
ًتبیح خسٍل ً 6ؾبى هیزّس وِ ثیي هٌبثغ تىٌَلَصی هؾتزن ٍ رلبثت پذیزی راثغِ هؼٌبزاری اس لحبػ آهبری ٍخَز زارز (0/05
< .)r= 0/684،pالجتِ ایي ّوجغتگی هثجت (راثغِ هغتمین) اعت ،یؼٌی ثب افشایؼ ًوزُ هٌبثغ تىٌَلَصی هؾتزن ًوزُ رلبثت
پذیزی افشایؼ هییبثس ٍ ثبلؼىظ ،ثب افشایؼ ًوزُ رلبثت پذیزی ًوزُ هٌبثغ تىٌَلَصی هؾتزن ًیش افشایؼ هییبثس ثٌبثزایي چَى
عغح هؼٌبزاری p= 0/000اس p=0/05وَچىتز اعت ثٌبثزایي ضزیت ّوجغتگی هحبعجِ ؽسُ اس لحبػ آهبری زر عغح 0/05
هؼٌبزار اعت .ثٌبثزایي عَال پضٍّؼ هجٌی ثزایٌىِ ثیي هٌبثغ تىٌَلَصی هؾتزن ٍ رلبثت پذیزی زر وبرذبًدبت وبؽی ٍ عزاهیه
وؾَر راثغِ هؼٌی زاری ٍخَز زارز ،تأییس هیؽَز.
خسٍل ؽوبرُ( :)6آسهَى ّوجغتگی پیزعَى ثیي هٌبثغ تىٌَلَصی هؾتزن ٍ رلبثت پذیزی

هٌبثغ تىٌَلَصی هؾتزن
رلبثت پذیزی

ضزیت ّوجغتگی پیزعَى
عغح هؼٌبزاری
تؼساز زازُ ّب
ضزیت ّوجغتگی پیزعَى

اًغجبق فزآیٌسّب ٍ آسهبیؼ
1
87
0/684

رلبثت پذیزی
0/684
0/01
87
1
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ًمؼ هسیزیت زاًؼ ثز رلبثت پذیزی ؽزوت اس عزیك اعتزاتضی تىٌَلَصی هحَر زر فٌؼت وبؽی ٍ عزاهیه ایزاى

عغح هؼٌبزاری

0/01

تؼساز زازُ ّب

87

87

ّوچٌیي ثوٌظَر ثزرعی ًمؼ اعتزاتضی تىٌَلَصی هحَر ثز رلبثت پذیزی زر وبرذبًدبت وبؽی ٍ عزاهیه وؾَر  ،اس آسهَى
رگزعیَى عبزُ ثِ ووه ًزم افشار اط پی اط اط اعتفبزُ ؽسُ اعت وِ ًتبیح آى زر خساٍل ( )7تب (ً )9ؾبى زازُ ؽسُ اعت.
خسٍل ؽوبرُ ( :)7همسار آسهَى زٍرثیي ٍاتغَى هزثَط ثِ فزضیِ افلی
زٍرثیي ٍاتغَى

ذغبی هؼیبر ترویي

ضزیت تؼییي تؼسیل ؽسُ

ضزیت تؼییي

ضزیت ّوجغتگی

2/182

0/410

0/610

0/651

0/784

خسٍل ؽوبرُ (ً :)8تبیح تحلیل ٍاریبًظ یه ػبهلِ هزثَط ثِ فزضیِ افلی
هدوَع هزثؼبت
زرخِ آسازی
هیبًگیي
آهبرُ اف
عغح هؼٌی زاری
1
843/22
843/22
671/135
000/0
85
311/14
168/0
86
154/37

عغح هؼٌی زاری

آهبرُ تی

0/463
0/000

0/737
11/648

خسٍل ؽوبرُ(ً :)9تبیح ضزایت رگزعیًَی هزثَط ثِ فزضیِ افلی
ضزایت اعتبًسارز ًؾسُ
ضزایت اعتبًسارز ؽسُ
ثتب
اًحزاف اعتبًسارز
ثتب
0/194
0/264
0/911
0/078
0/784

هسل
ثبثت
اعتزاتضی تىٌَلَصی
هحَر

1

ثز اعبط ًتبیح ثسعت آهسُ  ،همسار زٍرثیي ٍاتغَى ػسز  2/182هیثبؽس وِ اس ًظز آهبری ػسزی هٌبعت (ثیي  1/5تب )2/5
هیثبؽسّ .وبىعَر وِ زر خسٍل ( )8هؾبّسُ هی ؽَز ثِ ػلت ایٌىِ همسار هؼٌی زاری آسهَى ووتز اس  0.05هیثبؽس ،ول
رگزعیَى اس اػتجبر آهبری السم ثز ذَرزار اعت .ثز اعبط ًتبیح حبفلِ زر خسٍل( )9هی تَاى ثیبى وزز وِ ثب تَخِ ثِ همسار هؼٌی
زاری آسهَى اعتزاتضی تىٌَلَصی هحَر ثز رلبثت پذیزی تبثیز زارز ٍ ایي تبثیز  0/78هی ثبؽس .ثسیي تزتیت هؼبزلِ رگزعیَى غیز
اعتبًسارز ثزاثز اعت ثب:
(اعتزاتضی تىٌَلَصی هحَر) = 0/194 + 0/911رلبثت پذیزی
ٍ ّوچٌیي هؼبزلِ رگزعیَى اعتبًسارز ثزاثز اعت ثب:
(اعتزاتضی تىٌَلَصی هحَر)  =0/784رلبثت پذیزی
ثز اعبط ضزیت تؼییي تؼسیل ؽسُ هی تَاى ثیبى وزز وِ  65زرفس هیشاى تغیزات رلبثت پذیزی وبرذبًدبت وبؽی ٍ عزاهیه
وؾَر ثسلیل اعتزاتضی تىٌَلَصی هحَر هی تَاًس ثبؽس.
ّوچٌیي ثِ هٌظَر ثزرعی ًمؼ ّز یه اس اثؼبز اعتزاتضی تىٌَلَصی هحَر ثز رلبثت پذیزی وبرذبًدبت وبؽی ٍ عزاهیه وؾَر
آسهَى رگزعیئي چٌسگبًِ هحبعجِ ؽسُ اعت وِ ًتبیح آى زر خساٍل(  )10تب (ً )12ؾبى زازُ ؽسُ اعت .همسار آسهَى زٍرثیي
ٍاتغَى ػسز  2/158هیثبؽس وِ ثب تَخِ ثِ ایٌىِ ثیي  1/5تب  2/5هیثبؽس لذا لبثل لجَل هی ثبؽس ٍ ّوچٌیي ثزاعبط خسٍل آًَا
ثِ ػلت ایٌىِ همسار هؼٌی زاری آسهَى ووتز اس  0.05هیثبؽس ،لذا ول رگزعیَى اس اػتجبر آهبری السم ثز ذَرزار اعت ٍ اس هسل
رگزعیًَی آى هی تَاى اعتفبزُ وزز.
خسٍل ؽوبرُ( :)10همسار آسهَى زٍرثیي ٍاتغَى هزثَط ثِ ًمؼ اثؼبز عِ گبًِ ثز رلبثت پذیزی
زٍرثیي ٍاتغَى

ذغبی هؼیبر ترویي

ضزیت تؼییي تؼسیل ؽسُ

ضزیت تؼییي

ضزیت ّوجغتگی

2/158

0/412

0/607

0/621

0/788
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خسٍل ؽوبرُ (ً :)11تبیح تحلیل ٍاریبًظ یه ػبهلِ هزثَط ثِ ًمؼ اثؼبز عِ گبًِ ثز رلبثت پذیزی
هسل
هدوَع هزثؼبت
زرخِ آسازی
هیبًگیي
آهبرُ اف
عغح هؼٌی زاری
رگزعیَى
22/057
1
7/686
45/253
0/000
ثبلیوبًسُ
14/097
83
0/170
ول
86
37/154

1

خسٍل ؽوبرُ(ً :)12تبیح ضزایت رگزعیًَی هزثَط ثِ ًمؼ اثؼبز عِ گبًِ ثز رلبثت پذیزی
عغح هؼٌی زاری
0/628
0/090
0/002
0/009

آهبرُ تی
0/487
0/090
3/191
2/661

ضزایت اعتبًسارز ؽسُ
ثتب
0/199
0/400
0/264

ضزایت اعتبًسارز ًؾسُ
ثتب
اًحزاف اعتبًسارز
0/139
0/285
0/200
0/116
0/409
0/128
0/315
0/118

هسل
ثبثت
ٍضؼیت تىٌَلَصی فؼبل
اًغجبق فزآیٌس ٍ آسهبیؼ
هٌبثغ تىٌَلَصی هؾتزن

1

ًتبیح خسٍل(ً ) 12ؾبى هی زّس وِ ثب تَخِ ثِ ایٌىِ همسار هؼٌی زاری زٍ ثؼس اًغجبق فزآیٌس ٍ آسهبیؼ ٍ ،هٌبثغ تىٌَلَصی هؾتزن
ووتز اس  0/05هی ثبؽس لذا ثز رلبثت پذیزی تبثیز هی گذارًس زرحبلیىِ همسار هؼٌی زاری ٍضؼیت تىٌَلَصی فؼبل ثبالتز اس 0/05
ثَزُ لذا ثز رلبثت پذیزی تبثیزًوی گذارز .ثب تَخِ ثِ ایي ًتبیح ،هؼبزلِ رگزعیَى غیز اعتبًسارز ثزاثز اعت ثب:
( 0/315هٌبثغ تىتَلَصی هؾتزن) (+اًغجبق فزایٌس ٍ آسهبیؼ)  = 0/139 + 0/409رلبثت پذیزی
ٍ ّوچٌیي هؼبزلِ رگزعیَى اعتبًسارز ثزاثز اعت ثب:
(هٌبثغ تىتَلَصی هؾتزن) (+0/260اًغجبق فزایٌس ٍ آسهبیؼ)  =0/400رلبثت پذیزی
فزآیٌس اعتزاتضی تىٌَلَصی اغلت ؽبهل یه هزحلِ همسهبتی اعت وِ زر آى ،تىٌَلَصیّبی هَرز اعتفبزُ زر یه ثٌگبُ (اػن اس
تىٌَلَصیّبیی وِ زر حبل حبضز زر ثٌگبُ ٍخَز زارًس ٍ یب تىٌَلَصیّبیی وِ زر آیٌسُ هیتَاًٌس زر عغح عبسهبى ثىبر گزفتِ
ؽًَس) زر زاذل ٍاحسّبی افلی تمغینثٌسی هیؽًَس .ایي اهز زر ازثیبت هَضَع ثب ًبمّبی هتفبٍتی اس لجیل ٍاحسّبی اعتزاتضیه
تىٌَلَصی « ٍ )Hax and Majluf, 1996( »STUیب حَسُّبی اعتزاتضیه تىٌَلَصی (زٍراًی ،وبری ٍ فَریظ زر عبل
ً )1998بهگذاری گززیسُاًس؛ اهب زر ٍالغ ریؾِ ٍ هٌؾبء ایسُ آًْب یىغبى اعت .ایي ٍاحسّب ،هزسّبی هرتلف ٍاحسّبی وغتٍوبر
یب حَسُّبی ػولیبتی زر یه ثٌگبُ را لغغ ًوَزُ ٍ ثِ هؼٌی ازارُ وززى ٍ هسیزیت خبهغ تىٌَلَصیّبی یه ثٌگبُ (ثِخبی ازارُ
وززى هدشای تىٌَلَصیّب) زر زرٍى ٍاحسّبی وغتٍوبر آى هیثبؽٌس .ثز اعبط ًظز اًسرط زر عبل ً ،1999مؾِ راُ تىٌَلَصی
ثِ عَر حبئش اّویتی ،ثْزُثززاری ٍ پیبزُعبسی هَثز اعتزاتضی تىٌَلَصی تؼزیف ؽسُ را پؾتیجبًی هیًوبیسً .گزػ ًمؾِ راُ
ثِهٌظَر یىپبرچِعبسی ًیبسّبی ثبسارّبی هرتلف ثب اًتربةّب ٍ گشیٌِّبی تىٌَلَصی ،هٌبثغ عبسهبًی ٍ تَاًبیی زر ثبسارّبی ثب
چزذِ عزیغ تَعظ "گزٍ اى ٍلس" زر عبل  1997ثَخَز آهس.
زٍلت آثبزی ٍ زیگزاى ( ،) 1390ثِ ثزرعی تبثیز َّؽوٌسی رلبثتی زر ایدبز هشیت رلبثتی زر ؽْزن ػلوی تحمیمبتی ؽْز اففْبى
پززاذتٌسً .تبیح حبوی اس آى ثَز وِ اعتفبزُ اس یه ثزًبهِ َّؽوٌسی رلبثتی عجت زعتیبثی ثِ هشیت رلبثتی ًغجت ثِ رلجب هی ؽَز
 .تضویي وٌٌسُ ثمبی عبسهبى اعت .ثِ ػجبرت زیگز ثزًبهِ ریشی ٍ توزوش ،خوغ آٍری ،تدشیِ ٍ تحلیل ٍ اًتؾبر ٍ ارسیبثی
اعالػبت عجت تمَیت لسرت رلبثتی ؽزوت هی ؽَز .پَرحیسری ٍ زیگزاى ( )1391ثِ ثزرعی تبثیز رلبثتی ثَزى ثبسار هحقَل ثز
ّشیٌِ ّبی ًوبیٌسگی ؽزوت ّبی پذیزفتِ ؽسُ زر ثَرط اٍراق ثْبزار تْزاى پززاذتٌس .یبفتِ ّبی ثزرعی  62ؽزوت زر زٍرُ
سهبًی  1381تب ً 1389ؾبى زاز وِ ّز چِ لسرت رلبثت ؽزوت ثیؾتز ثبؽس ٍ اس عزف زیگز رلبثتی ثَزى ثبسار هحقَل وبّؼ
پیسا وٌسّ ،شیٌِ ّبی ًوبیٌسگی افشایؼ هی یبثس .ػلی پَر پیدبًی ٍ اوجزی ( )1385زر تحمیك ذَز عٌدؼ ّوغَیی اعتزاتضی

ًمؼ هسیزیت زاًؼ ثز رلبثت پذیزی ؽزوت اس عزیك اعتزاتضی تىٌَلَصی هحَر زر فٌؼت وبؽی ٍ عزاهیه ایزاى
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فٌبٍری اعالػبت ٍ اعتزاتضی وغت ٍ وبر عبسهبى را ثب هسل ثلَؽ لَفتوي هَرز ثزرعی لزار زازًسً .تبیح ًؾبى زاز وِ ػَاهل
هؾبروت ،ػَاهل هسیزیت ٍ عغح اػوبل اذتیبر ٍ ػَاهل ارتجبعبت ثِ تزتیت ثیؾتزیي اّویت را زارا ثَزًس .ایي ًؾبى هی زّس وِ
عبسهبى زر عغح زٍم ثلَؽ ّوغَیی اعتزاتضیه یؼٌی عغح تؼْس لزار زارز .وِ ثِ ثسیي هفَْم اعت وِ ًمؼ ٍ خبیگبُ
اعتزاتضیه فٌبٍری اعالػبت زر عبسهبى ًْبزیٌِ ًؾسُ اعت .سًسی ( )1392ثِ ارائِ هسلی خْت فزهَل ثٌسی اعتزاتضی تىٌَلَصی
ثب اعتفبزُ اس تحلیل علغلِ هزاتجی پززاذت .)Zandi, 2014( .وزیویبى ( )1384زر همبلِ ذَز تحت ػٌَاى تسٍیي اعتزاتضی
تىٌَلَصی ٍ هَاًغ پیبزُ عبسی آى ،فزف ًظز اس اًساسُ ثٌگبُ ٍ حَسُ وغت ٍ وبر ٍ عبذتبر عبسهبًی الساهبت السم خْت رفغ هَاًغ
را زر چْبر زعتِ اًگیشؽی ،ارتجبعی ،اعالػبتی ٍ عبسهبًسّی عجمِ ثٌسی ًوَز .)Karimian, 2006( .آلبسازُ ٍ زیگزاى ()1386
ثِ ثزرعی هؤلفِ ّبی هؤثز ثز رلبثت پذیزی ثٌگبُ ّب زر ایزاى پززاذتٌس.
ًتبیح ثِ زعت آهسُ حبوی اس آى اعت وِ اس ًظز ذجزگبى ،ولیِ هؤلفِ ّبی رلبثت پذیزی ثٌگبُ زر فضبی وغت ٍ وبر ایزاى هَرز
تأییس ثَزُ ٍ ،اوثز ایي هؤلفِ ّب اس اّویت سیبز ٍ ٍضؼیت ًبهغبػسی ثزذَرزار هیجبؽٌس.
ثِ هٌظَر زعت یبثی ثِ هشیت رلبثتی ٍ لسرت رلبثت زر ثبسار پیؾٌْبزاتی ثِ ؽزح سیز ارائِ هی گززز:
ؽزوت ّب هی ثبیغت ثِ هٌظَر وغت هشیت رلبثتی ثزًبهِ ریشی ثلٌس هست را زر زعتَر وبر لزار زازُ ٍ ًغجت ثِ تْیِ ٍ

تسٍیي آى الساهبت السم را هجذٍل زارًس.
ثِ وبرگیزی ًغل خسیس تىٌَلَصی هی ثبیغت زر ثزًبهِ ریشی ؽزوت ّب لحبػ گززز.

ؽزوت ّب هی ثبیغت ثزًبهِ ثْجَز هغتوز را زر عزفقل ثزًبهِ ّب لزار زازُ ٍ یبزگیزی عبسهبًی را تزٍیح ًوبیٌس.

فزآیٌس ّبی تَلیسی هَخَز را وٌتزل ٍ ثزرعی ًوَزُ ٍ زر خْت هٌْسعی هدسز فزآیٌسّب گبم ثززارًس

زر فَرت ٍرٍز تىٌَلَصی ذبؿ ثِ ؽزوت ًظیز اثشارّب ٍ تدْیشات ،هی ثبیغت هْبرت وبروٌبى زر ارتجبط ثب تىٌَلَصی

ًَظَْر ثزرعی ٍ زر فَرت فالحسیس آهَسػ ّبی السم تسارن زیسُ ؽَز
فزآیٌسّبی هَخَز زر ؽزوت هی ثبیغت زر زٍرُ ّبی هؾرـ هَرز ثبسًگزی لزار گیزز

زر خْت عزػت ثرؾیسى ثِ فزآیٌس ّبی تَلیس  ،تبهیي وٌٌسگبى ًمؼ ثغشایی زارًس .اًتربة تبهیي وٌٌسگبًی وِ اس

تىٌَلَصی ّبی خسیس ٍ ثِ رٍس زر فؼبلیت ذَز ثِ وبر هی گیزًس ضزٍری اعت.
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