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Present the proposed model of investment security in the Iranian capital market 

 

Abstract 

 in this research, two qualitative and quantitative approaches have been used. Thus, 

in the qualitative stage, the inductive approach is used and in the quantitative stage, 

the hypothetical-deductive approach is used. Data analysis was performed in three 

stages of open coding, axial coding and selective coding using MAXQDA software. 

The results showed that the determinants of investment security have been performed 

through grounded theory. The result of this process is six main categories (causal 

conditions, axial phenomena, intervening conditions, contextual conditions, 

strategies and consequences) of paradigm model . 25 interviews were done by which 

18 categories of environment, basic category, professional category, investment 

organization category, content category, process category, management category, 

structural category, human category, regulatory category, capability category, 

requirements category, grounding category, development category, support category, 

basic category and improvement category were obtained as dimensions of investment 

security model.  

Keywords: Grounded-theory, Investment security, Capital market , Strauss and 

Corbin paradigm model 
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 چکیده

پژوهش یک  نیا باشد.می رانیا هیگذاری در بازار سرماسرمایه تیامن یشنهادیپ یارائه الگوهدف از این پژوهش 

سعهپژوهش  ست، چرا که از طریق اتو سرماسرمایه تیامن یشنهادیپ یارائه الگوی و بنیادی ا  هیگذاری در بازار 

شا راهرانیا شکالت  مطالعات ریسا یگ شد. بعالوه میگذاری سرمایهو برخی م  در این پژوهش از دو رویکردبا

ستفاده  ستکیفی و کمی ا ستقرائی و در  یهمرحل. بدین ترتیب که در شده ا کمی از  یهمرحلکیفی از رویکرد ا

مختلف  منابعها و اطالعات مندرج در این پژوهش از قیاس   ی اس   تفاده خواهد ش   د. داده -اییهرویکرد فرض   

ستبه ست. دادهد سناد و مدار ،ها، مقاالتثانویه در این پژوهش از کتاب یهاآمده ا ستخراجی از  کا واطالعات ا

اند. حاص  ش ش  ده روش داده بنیاد و مص  اح ه با خ رگان اولیه نیز از یهاآمده اس  ت. دادهدس  تبه پرس  ش  نامه

افزار ی محوری و کدگذاری انتخابی با اس  تفاده از نر ها در س  ه مرحله کدگذاری باز، کدگذاروتحلیش دادهتجزیه

MAXQDA  از  گذاریس  رمایه کننده امنیتتعیینعوامش ص  ورت پذیرفته اس  ت. نتایو پژوهش نش  ان داد که

)ش  رایع عل،ی، پدیده  یند ش  ش مقوله اص  لین فرآیطریق داده بنیاد )گرندد تئوری( انجا  ش  ده اس  ت. حاص  ش ا

مص   اح ه  25، الگو نیتدو یمیپارادا یی، راه ردها و پیامدها( الگوانهیزم عیش   را، گرمداخلهمحوری، ش   رایع 

ساس آن یصورت پذ ، گذاریسرمایه یهاهیرو مقولهی، احرفه مقولهیی، م نا مقولهی، طیمقوله مح 18رفت که بر ا

 مقولهی، انس  ان مقولهی، س  اختار مقولهی، تیریمد مقولهی، ندس  ازیفرا مقولهیی، محتوا مقولهی، س  امانده مقوله

 مقولهی و ادیبن مقولهی، تیحما مقولهی، اتوس  عه مقوله، بس  ترس  ازی مقوله، الزامات مقولهیی، توانا مقولهی، نظارت

 به دست آمد. گذاریسرمایه تیامن یالگوی به عنوان ابعاد بهساز

  .پارادایمی استراوس و کوربینالگوی و  هیبازار سرما، گذاریسرمایه تیامنواژگان کلیدی: داده بنیاد، 
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 مقدمه

شد توجه به با سعه و ر صی و مالی یبازارها پیچیدگی مالی، یابزارها و بازارها تو ص سرمایه  مقوله شدن تخ

 انتخاب در که هس  تند هاییمدل و هاروش ابزارها، نیازمند مالی یبازارها ش  انالن و ، س  رمایه گذارانیگذار

 و جایگاه آن در یسرمایه گذار مقوله ریهای اخسال یط رساند. ییار آنان به یگذارو بهترین سرمایه نیترمطمئن

سرما شدت تقویبازار  سعهکمحر یرویعنوان نو به شدهتیه به  صاد ه تو  یهاشاخص نقش قابش توجهی در یاقت

صاد سعه اقت شد و تو شورها دهدمیکه در جهان امروز رخ  یبا توجه به تحوالت دارد. شورهاک یر مختلف  یک

شورها صاً ک سعه با تهد یخصو صاد روروبهای یدهعددات یدر حال تو شکالت اقت ستند. حش م شورها یا یه ن ک

از  یکین راس  تا، یاس  ت. در ا یخداداد هایثروتاس  تفاده بهتر از امکانات و  یمناس  ب برا ییازمند راهکارهاین

ت منابع، عالوه بر مس ئله توس عه ی. با توجه به محدودباش دمی گذاریس رمایهس عه مهم، بس ع و تو یراهکارها

صادیاز عوامش مؤثر بر رشد و توسعه پا یکی، گذاریسرمایه ن منظور، ی. بدباشدمیمؤثر  گذاریسرمایه، یدار اقت

را با توجه به  گذاریس   رمایهزان یا مید حد یمختلف، با هایطرحدر  گذاریس   رمایه یبرا یک واحد اقتص   ادی

سائش با اهم گذاریسرمایهش امنیت ین افزایت منابع مورد توجه قرار دهد، بنابرایمحدود شدمیت یاز جمله م  .با

 . در این بینباش  دمییکی از مهمترین م احث وض  عیت موجود کش  ور  مقاومتی اقتص  اد گیری ش  کشهمچنین 

 این پایداری و ث ات در بهس  زایی نقش که بوده مقاومتی اقتص  اد یهامؤلفه مؤثرترین از یکی ،گذاریس  رمایه

صاد شد به توجه لذا دارند؛ اقت سعه و ر سرمایه  روی پیش هایچالش و موانع از طریق رفع گذاریسرمایه تو

 .باشدمی برخوردار باالیی اهمیت از ایجاد شرایع مطمئن برای سرمایه گذاران گذارای همچنین

سیس یمال و یپول یرهایمتغ شیق  از یمتعدد عوامشی طورکلبه  در و گذاریسرمایه ندیفرآ بر یساختار و یا

شد تینها صاد ر شور هر یاقت شخص انیم نیا در که چه آن اما .گذارند ریتأث ک ست م ست آن ا شاء که ا  من

ستپس گذاریسرمایه سمت آن اندازپس .انداز ا شدمی جامعه افراد درآمد از ق صرف که. با  افراد گرددنمی م

 حداقش ای و ش  تریب یتیمطلوب زانیم ندهیآ در بتوانند تا اندازندمی ریتأخ به را خود مص  رف شیدل نیا به جامعه

صرف از ،حال زانیم به یتیمطلوب ست ندهیآ م صاد دگاهید از. آورند به د  فتدیب خطر به تیمطلوب نیا اگر یاقت

شور هر در گذاریسرمایه نیبنابرا. آورندنمی یرو گذاریسرمایه به جامعه افراد ستهپس به چه اگر ک  انداز واب

 شمار به هاآن نیترمهم یهزمر در گذاریسرمایه تیامن که است یرونیب یرهایمتغ از ایمجموعه تاب اما است

ستر جامعه در که یهنگام. آیدمی سب یب ست فراهم منا  گوناگون ابعاد در مختلف هایفعالیت که یاگونهبه ا

شکل بدون و یعاد طوربه سان امروزه .ندیگویمیت امن جامعه را جامعه آن کنند دایپ انیجر خاص یم شنا  کار

سیس ابعاد یتمام در را تیامن هایمؤلفه صاد یفرهنگ یا (. در 2: 1393نریمان، کنند )می یریگیپ یاجتماع و یاقت

 .گرددمیارائه  رانیا هیدر بازار سرما گذاریسرمایه تیامن جهت افزایش یشنهادیپ یاین پژوهش الگو

 پژوهش نظری و پیشینه نیم ا

ها و یافتگی است. امنیت اقتصادی به کش ویژگیترین شاخص توسعهمهم گذاریسرمایهامروزه امنیت اقتصادی و 

سازمان شامش  صاد  صات نهادی یک اقت شخ سو  و ایدئولوژی ارت اط دارد. میم توان امنیت ها، قوانین، آداب و ر

صادی را  بوده و  گذارانسرمایهاندازکنندگان و یک چارچوب نهادی که مشوق و موجب اعتماد پس صورتبهاقت

و امنیت حقوقی معامالت را تض  مین کند، تعریف کرد. تحوالت اقتص  ادی جهان وض  عیت امنیت فیزیکی افراد 

ای که اثر خود را بر تمامی کش  ورهای جهان گذاش  ته اس  ت. خاص  ی را در جهان به وجود آورده اس  ت، به گونه

و  شودمیامنیت اقتصادی در دو سطح خرد و کالن مطرح است که در سطح خرد امنیت اشتغال و درآمد را شامش 
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ای از ش  دهچارچوب نهادینه گذاریس  رمایهانجامد. امنیت در کش  ور می 1گذاریس  رمایهدر س  طح کالن به امنیت 

اندازکنندگان و ش  رایع اجتماعی، س  یاس  ی و حقوقی اس  ت که از طریق تقویت س  رمایه اجتماعی، اعتماد پس

را جلب کرده و امنیت اش   تغال و درآمد به معنای طرد هرگونه فش   ار خارج از کنترل افراد یک  گذارانس   رمایه

. یک محیع امن باشدمیجامعه در مسیر اشتغال و درآمد برای دستیابی به سطح متوسع رفاه اقتصادی آن جامعه 

(. از آنجا که 120: 1390 س  ویزی و محمدی،دارد )اقتص  ادی ارت اط تنگاتنگی با یک محیع باث ات اقتص  اد کالن 

یه ما بت روزافزونی در جهت جذب س   ر قا مش در مورد چگونگی تحقق امروزه ر تأ های خارجی وجود دارد، 

 (.1998، 2پویرس  وناس  ت )های آن در اقتص  اد کش  ور میزبان ض  روری خارجی و عوامش و زمینه گذاریس  رمایه

 (:2013، 3آندر و نینگشیا دارد )دو اطمینان نیاز  به گذاریسرمایهدارنده سرمایه در هنگا  اخذ تصمیم برای 

 .شودمیمالی  تأمینسرمایه او  وسیلهبهای که اطمینان از سودآوری قابش ق ول پروژه -

ساختمان و  صورتبهاطمینان از عد  تعرض سیاسی، نظامی، حقوقی و فرهنگی و ... به سرمایه او که تا کنون  -

دار داخلی و خارجی بهترین شاخص و نمایانگر میزان امنیت و سودآوری در آالت و ... است. رفتار سرمایهماشین

سرمایه به  ستق ال دارندگان  ست. عد  ا شور ا صنعت خاص، ن گذاریسرمایهیک ک شور یا  دهنده شاندر یک ک

 دهند.را شکش می گذاریسرمایهودآوری و امنیت هایی است که دو متغیر سبندی آنان از مجموعه مولفهجمع

ترین آنها در زمره مهم گذاریسرمایهای از متغیرهاست که امنیت در هر کشور، تابع مجموعه گذاریسرمایهمیزان 

شمار می صاد و ترکیب عوامش ناامنبه  ضای آید. مطالعه درباره میزان امنیت در یک اقت در  گذاریسرمایهکننده ف

شیوه امکانآن، به  ستحکا  یا دو  ست، ا ضمن رویکرد عینی به مقوله امنیت ا ست که مت شیوه نخ ست. در  پذیر ا

شور مورد توجه قرار میضعف نهادهای امنیت ضمن رویکرد ذهنی به مقوله امنیت ساز در ک شیوه دو  مت گیرند. 

آن عوامش بر ناامنی محیع کسب و  زدا و میزان تأثیر هریک ازاست، که میزان امنیت در یک کشور و عوامش امنیت

ضیان واقعی امنیت، یعنی  ستعال   -بالفعش و بالقوه -گذارانسرمایهکار، از متقا ست شودمیا . منطق رویکرد این ا

در یک کش  ور یا ص  نعت خاص، احس  اس امنیت از جانب افرادی که متقاض  ی  گذاریس  رمایهکه برای اقدا  به 

طور مستمر و با قابلیت اطمینان باال در سطح د. در حال حاضر، این شیوه بههستند، موضوعیت دار گذاریسرمایه

 (.2004، 4زاده بحرینیحسینشود )میالمللی انجا  بین

و به عقیده  ش  ودمیآنها خالص  ه  گذاریس  رمایهکیفیت محیع نهادی و اقتص  ادی کش  ورها معموالً در امنیت 

شارکت پس شویق م صاددانان، یکی از الزامات مهم برای ت صادی و به اقت سرمایه، امنیت اقت اندازکنندگان در بازار 

های مالی اس  ت. از س  وی در دارایی گذاریس  رمایهبرای دارندگان وجوه به منظور  گذاریس  رمایهت ع آن امنیت 

صادی برای  صورتی در حد و نیازمند ت گذاریسرمایهدیگر، هر اقت ست و تجهیز منابع مالی در  جهیز منابع مالی ا

ندازه مطلوب تحقق می مالی و ا نابع  یاز تجهیز م یت مورد ن ند امن عه بتوا جام های موجود در  هاد که ن بد  یا

سرمایه هنگا   تأمینرا  گذاریسرمایه صمیمکنند. دارنده  سرمایه با توجه به  گذاریسرمایهبرای  گیریت در بازار 

شارکتی بودن ماهیت آن به دو اطمینان نیاز دارد: نخست، اطمینان النیطو سرمایه و م تر بودن دوره زمانی بازدهی 

اش که . دو ، اطمینان از حفظ اصش سرمایهشودمیمالی  تأمینسرمایه او  وسیلهبهاز سود مورد انتظار شرکتی که 

کند که در نان فرد به این دو عامش را ایجاد میکرده اس  ت. مجموعه ش  رایطی که اطمی گذاریس  رمایهدر ش  رکت 

                                                           
1 Investment Security 
2 Poirson 
3 Shyam-Sunder & Ning 
4 Hoseinzadeh Bahreni 
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 گذاریس  رمایهگوییم. در واقع امنیت می گذاریس  رمایهمش  ارکت داش  ته باش  د، امنیت  گذاریس  رمایهفرآیند 

ست که اعتماد پسچارچوب نهادینه سی و مالی ا سیا صادی،  شرایع اقت را  گذارانسرمایهاندازکنندگان و ای از 

 (.5: 1395، آبادی، نظرپور و مهرگانجعفری، شاه؛ 1998، 5فابریسیوس) دینماجلب می

صادی در حال گذار ت گذاریسرمایهامروزه زمانی که امنیت  سعه و اقت شورهای در حال تو ستر در ک ضمین و ب

هند المللی میش و رن ت بیشتری برای حضور در این گونه بازارها خوابین گذارانسرمایهقانونی الز  فراهم شود، 

صت بهره شورهای میزبان نیز فر شت. این امر به ک ص یهاتیمزگیری از دا شد اقت س ی، ر شتغال زایی و ن ادی، ا

ستیابی به دانش و فن آوری روز برای تولید کاالهای رقابتی در عرصه بین سریع در دهدمیالمللی را د . بنابراین، ت

المللی به دن ال بین گذارانس  رمایهخارجی، منافع متقابلی را برای کش  ورهای میزبان و  یهایگذارهیس  رماورود 

شتغال و دس تیابی به خواهد داشت. انلب کشورهای در حال توسعه برای رونق دهی به اوضاع اقتصادی، ایجاد ا

شکش کم ود منابع  صادی پایدار با م سعه اقت شد و تو ستند. کم ود  گذاریسرمایهر شی از درآمروبرو ه د ارزی نا

ل تغییر است و ان وه صادرات و نرخ ناعادالنه م ادله که انلب به زیان صادرکنندگان کاالها و مواد اولیه خا  در حا

مولد در این  یهایگذارهیسرمایش به انداز قابش ت دجمعیت و مصرف به نس ت باال، از عواملی است که منابع پس

 گذاریسرمایهسازد. ج ران عقب ماندگی و دستیابی به توسعه پایدار، نیازمند میگونه کشورها را به شدت محدود 

س ی و  یهاتیمزبرای بهره جویی از  شدن یهاییتوانان ست. در فرآیند جهانی  صادی ا سرمایه نیز با بالقوه اقت  ،

ست. اما  شتر و مکانی امن گذارانسرمایهسهولت قابش نقش و انتقال ا سود بی سب   گذاریسرمایهبرای  به دن ال ک

 رودیمدر این کشورها رو به نزول  گذاریسرمایهدر کشورهای پیشرفته، نرخ بازده  گذاریسرمایههستند. با اش اع 

 (.1388رفیعی، هستند )های با بازده بیشتر همواره درصدد بهره جویی از فرصت گذارانسرمایهو 

س   وداگرانه  هایفعالیتدر  گذاریس   رمایهاندازکنندگان به دارند تمایش پایین پسبرخی از اقتص   اددانان بیان می

شان ست که ن شورها عالمتی ا سرمایه از ک سب برای نیرمولد زودبازده و یا خروج  ستری امن و منا دهنده ن ود ب

 (.112: 1386، ، مظفری فرشید و محمدیره رست )اویژه بازار سرمایه از طریق بازارهای مالی به گذاریسرمایه

شارکت  گذاریسرمایه تیامن یارتقا ست کهنمونه عینی افزایش م سرمایه گذاران  منافعدر  عمومی دولت و ... ا

 با مرت ع تحقیقات در که دهدمی نش   ان موجود ادبیات ش   رایع اقتص   اد مقاومتی خواهد بود. بررس   ی در

صص علمی  بر برخی ،گذاریسرمایه سی، عوامش فرهنگی و تخ سیا  در و اندنموده تأکید گذارانسرمایهعوامش 

سی مورد گذاریسرمایه بر مؤثر عوامش از یتعداد نیز مختلف تحقیقات مخارج  از ییهابخش یا گرفته قرار برر

مدلی جهت ارتقای  تاکنون ،گریدع ارتبه .اندداده قرار توجه مورد را گذاریسرمایهو همچنین کارایی  یاهیسرما

 در موجود یألهاخ کردن پرعالوه بر  موضوع اصلی این پژوهش نیز، و است نشدهنیتدو گذاریسرمایه تیامن

 بوده است. گذاریسرمایه تیامنارائه مدلی برای ارتقائ  ،زمینه این ادبیات

 پیشینه پژوهشمروری بر 

ه اس  ت، جدیدی اس  ت و کمتر مورد توجه قرار گرفت نس   تاًم حث  گذاریس  رمایه تیامنجهت  یمدل یطراح

ضعیفی  گذاریسرمایه تیامن ارتقای وجودنیباا شینه  شدمیدارای پی مرت ع  هایپژوهش بخش این ربنابراین د، با

 گذاریسرمایهو ...  ییاکار مانند ریسک، گذاریسرمایهسایر مطالب مرت ع با و  گذاریسرمایه موضوع ازجملهبا

 .شودمیارائه 

                                                           
5 Fabricius 
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بر تجهیز منابع مالی در بازار  گذاریس   رمایه(، در پژوهش   ی به بررس   ی تأثیر امنیت 1395) جعفری و همکاران

تأثیر  گذاریس  رمایهکه امنیت  دهدمیپرداختند. نتایو پژوهش نش  ان  1392تا  1372در بازه زمانی  س  رمایه ایران

مث ت و معناداری بر تجهیز منابع مالی در بازار س   رمایه دارد. همچنین، متغیرهای توس   عه بازار س   ها ، اختالف 

س ت به بازارهای رقیب و نرخ پس سها  ن انداز تأثیر مث ت و معناداری بر تجهیز منابع مالی در بازار بازدهی بازار 

 یر منفی و معناداری بر تجهیز منابع مالی در بازار س رمایه دارد.س رمایه دارد، در حالی که توس عه بخش بانکی تأث

بر تجهیز منابع مالی در بازار  گذاریس  رمایه( در پژوهش  ی به بررس  ی تأثیر امنیت 1395و همکاران ) یآبادش  اه

ستفاده از  ش 1372-1392فصلی طی دوره  یهادادهسرمایه ایران با ا ان داد پرداختند. نتایو حاصش از این تحقیق ن

تأثیر مث ت و معناداری بر تجهیز مالی در بازار س   رمایه دارد. همچنین متغیرهای بازار  گذاریس   رمایهکه امنیت 

تأثیر مث ت و معناداری بر تجهیز منابع  اندازپسسها ، اختالف بازدهی بازار سها  نس ت به بازارهای رقیب و نرخ 

سعه بخش بانکی تأثیر منفی و معناداری بر تجهیز منابع مالی در بازار  سرمایه دارند، در حالی که تو مالی در بازار 

 گذاریسرمایهبا هدف بررسی و مقایسه امنیت  یامطالعه( در 1395) و فریادرس زادهشع انزمردیان،  سرمایه دارد.

در چهار بازار س ها ، ارز و مس کن ایران با کمک معیار  گذاریس رمایههای مختلف، به بررس ی ریس ک در بازار

ضاوت  (Varارزش در معرض خطر ) بر  گذاریسرمایهاز امنیت  ترقیدقپرداختند. در این پژوهش جهت ارائه ق

استفاده شده است. کلیه اطالعات مورد نیاز جهت انجا  مطالعه  TOPSISاز روش  گذارانسرمایهاساس نگرش 

شده است. نتایو حاصش از این تحقیق نشان داد که بر  یآورجمع 1381-1392ماهانه برای دوره زمانی  صورتبه

بوده و لذا  ترنییپادر بازار س  ها  نس   ت به س  ایر بازارها بس  یار  گذاریس  رمایه، امنیت Varاس  اس معیار 

سک  گذارانیهسرما سایر بازارها با ری س ت به  شندمیباالتری مواجه  گذاریسرمایهدر بازار فوق ن . همچنین با

 گذارانس   رمایه)با توجه به دو معیار ریس   ک و بازده( بیانگر آن اس   ت که  TOPSISنتایو حاص   ش از روش 

 گذاریسرمایهکه دو گروه فوق، ابتدا طورینس ت به ریسک دارای رفتار مشابهی بوده، به تفاوتیبو  زیگرسکیر

سپس  سکن و  سها   گذاریسرمایهدر بازار طال را بر  گذاریسرمایهدر بازار م در بازارهای موازی چون ارز و 

بررسی رابطه سیاست تقسیم سود »(، در پژوهشی با عنوان 1396)حصار و محقق مرادی، ویسی. دهندیمترجیح 

سود و « اطمینان در جریان وجه نقد: با تأکید بر نقش عد گذاریسرمایهو  سیم  ست تق سیا سی رابطه بین  به برر

ش  ده در بورس اوراق بهادار های پذیرفتهاطمینان در جریان وجه نقد در ش  رکتدر ش  رایع عد  گذاریس  رمایه

سال تهران سرمایه 1393تا  1388های بین  سیمی و مخارج  سود تق شان داد که بین  ای، پرداختند. نتایو پژوهش ن

رابطه مث ت و معناداری وجود ندارد. لیکن در شرایطی که نوسان بااهمیتی در جریان وجه نقد وجود دارد، مخارج 

(، در پژوهشی 1398) ط اط ائی هد داد.صورت بااهمیتی حساسیت نشان خواای نس ت به سود تقسیمی بهسرمایه

شده در شرکت پذیرفته 95به بررسی « شرکتی گذاریسرمایهبررسی مسائش مرت ع با شیوه سنجش رفتار »با عنوان 

پرداختند. نتایو حاص  ش از تحلیش هم س  تگی نش  ان داد که  1396الی  1384بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 

سنجه ضی از  سنجه بر نتایو پژوهش گذاریایهسرمهای مختلف بع ستگی منفی با یکدیگر دارد و نوع  های هم 

ناخالص از تالطم کمتری در  گذاریس  رمایههای م تنی بر داده اهمیت دارد. آزمون تحلیش روند نش  ان داد س  نجه

سنجه س ت به  شا گذاریسرمایههای روند خود ن ست. آزمون تحلیش محتوای اطالعاتی ن ن داد خالص برخوردار ا

سنجه گذاریسرمایههای سنجه ست. در جمعبر م نای نقد از  بندی کلی های تعهدی حاوی اطالعات مفیدتری ا

ناخالص بر م نای نقدی بهترین عملکرد رفتار  گذاریس  رمایههای نتایو حاص  ش از پژوهش نش  ان داد، س  نجه

سنجه گذاریسرمایه سنجهرا در بین  شی های مذکهای مختلف دارند؛ زیرا  شته و اطالعات ارز ور نوفه کمتری دا
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 س  کیر شیو تحل یاقتص  اد یابیارز»( پژوهش  ی تحت عنوان 1399دهقانی ) دهند.مرت ع بیش  تری را ارائه می

این پژوهش مدلی ترکی ی را بر  انجا  داد. وی در« رانیا ی: مطالعه موردریدپذیهای تجددر پروژه گذاریس  رمایه

یابی  به منظور بررس   ی اقتص   ادی و ارز فازی  تاج  یارات واقعی و س   یس   تم اس   تن یابی اخت اس   اس ارز

. عالوه بر این، یک پروژه نمودهای تجدیدپذیر در کشورهای در حال توسعه ارائه در پروژه گذاریسرمایه ریسک

رود مدل اس  ت. انتظار میمورد بررس  ی قرار گرفتهنیروگاه خورش  یدی جهت اعت ارس  نجی مدل معرفی ش  ده 

سرمایهارائه شور میزبان در ارزششده به  سکگذار و همچنین ک صادی و ارزیابی ری در  گذاریسرمایه گذاری اقت

 .های تجدیدپذیر کمک کندپروژه

ست شی تحت عنوان 1399) ینوفر سا یارائه الگو»( پژوه شنا سب جهت  )مورد  گذاریسرمایه یهاتیاولو ییمنا

دسته  5 که در دیگرد ییشاخص شناسا 28در مجموع  قیتحق نیدر اانجا  داد. « (یمطالعه: استان خراسان رضو

 متشید کردیاز رو و ارائه الگو وامشع یرت ه بند یو برا یعوامش از پرسشنامه دلف ییشناسا یشدند. برا یط قه بند

فاده ته. بر اس   اس دیگرداس   ت عنوان به یتیحما- یآمده عوامش قانوندس   تبه یو مطابق الگو قیتحق هاییاف

سا نیرگذارتریتاث شنا سا .دیگرد ییعامش  صاد رعوامشیو  - یعوامش فن ،ییایغرافج-یعی، عوامش ط یمطالعات -یاقت

 قرار گرفتند. یدسته بند نیدر ا زین یاعاجتم-یعوامش فرهنگ ،یکیتکنولوژ

سایی عوامش مؤثر بر جذب 2015برهاد ) -هانگو شنا ستقیم  گذاریسرمایه( در پژوهشی تحت عنوان بررسی و  م

به تحلیش پرداخته با توجه به  slovinخارجی در ویتنا  اس  تان توهو هوآ پرداخته ش  ده که با اس  تفاده از فرمول 

شرکت هایتعاونکه ع ارتند از مدیران کسب و اتحادیه  پژوهشجامعه آماری در این  های کوچک و متوسع و و 

شرکت سان  شنا صنعت و کار شدمینفر  40خارجی که به تعداد  گذاریسرمایههای اتاق ویتنا  تجارت و  که  با

 یاقتص  ادکه نتایو پژوهش نش  ان داده عوامش س  یاس  ی، عوامش  باش  دمیآوری اطالعات پرس  ش  نامه ابزار جمع

یب در ) به ترت مش فرهنگی  ماعی و عوا مش اجت نایی(، عوا هار  قرار  یهارت هزیرب تا چ نگ و  .گیردمیاول  لی

شی با عنوان2016) 6همکاران سی، کاراییارت اطات  ( در پژوه شرکت گذاریسرمایه سیا سی « و عملکرد  به برر

شان داد که بین  2012تا  1998شرکت در دوره زمانی  103 سی با بازده ارت اطات پرداختند. نتایو پژوهش ن سیا

شرکتدارایی شتری و در نتیجه قوی، وا ارت اطات های با ها رابطه منفی وجود دارد. عالوه بر این،  های بانکی بی

شتری بیش گذاریسرمایه ضوع میازحد بی سی بر عملکرد ارت اطات تواند، دلیش تأثیر عکس دارند که این مو سیا

( به بررس  ی تأثیر گزارش  گری هزینه مس  ئولیت اجتماعی 2017) 8و آموتوش  ا 7نلمونا ها را توض  یح دهد.ش  رکت

ای های نیجریهای پرداختند. به این منظور شرکتهای نیجریهو عملکرد شرکت گذاریسرمایهشرکت بر سیاست 

سال شان دادند که بین هزینه 2005-2014های را طی  صش از این پژوهش ن های موردبررسی قرار دادند. نتایو حا

شرکت رابطه مث تی وجود دارد. همچنین یافته سئولیت اجتماعی و عملکرد  شان م سئولیت که بی دهدمیهای ن ن م

ست  سیا شی تحت عنوان 2018) چن و همکاران رابطه معناداری وجود ندارد. گذاریسرمایهاجتماعی و  ( پژوه

  10087های انجا  دادند. به این منظور ش  رکت گذاریس  رمایه ییش  رکت و کارا یرخواهیخبررس  ی رابطه بین 

شاهده  سالم شان دادند که بین  2012-2004های را طی  صش از این پژوهش ن سی قرار دادند. نتایو حا موردبرر

که  دهدمیی آنها نش   ان هاافتهرابطه مث تی وجود دارد. در واقع ی گذاریس   رمایه ییش   رکت و کارا یرخواهیخ

شتری دارند،شرکت  یرخواهیخیی رفتارهای هاشرکت شت. همچنین  گذاریسرمایه ییکارا بی شتری خواهد دا بی

                                                           
6 Ling et al. 
7 Nnaoma 
8 Omotosho 
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ی نظارتی هاعیمحدر  گذاریس  رمایه ییش  رکت و کارا یرخواهیخ ینب مث ت رابطهکه  دهدمیهای نش  ان یافته

ست تریقو شی با عنوان 2020) 9وو و همکاران .بهتر ا صادی و »(، در پژوه ست اقت سیا  گذاریسرمایهنااطمینانی 

پرداختند. نتایو پژوهش  2017تا  2002های شرکت طی سال-مشاهده سال 2627به بررسی « شرکت در استرالیا

ش  رکت وجود دارد.  گذاریس  رمایهنش  ان داد که رابطه مث ت معناداری بین نااطمینانی س  یاس  ت اقتص  ادی و 

های کوچک، آنها واقع در ایالت هایی که دفتر مرکزیوتحلیش بیش  تر نش  ان داد که این رابطه برای ش  رکتتجزیه

سود و اهر  باالتر، های با داراییشرکت شت وجه نقد باالتر،  شتر، جریان نقدی عملیاتی و نگهدا شهود بی های نام

(، در پژوهشی با عنوان 2021) 10. ژانگ و همکارانباشدمیتر های با پرداخت سود سها  کمتر، برجستهاما شرکت

های به بررسی مجموعه داده« های بزرگشرکتاطالعات بر ارزش  گذاریسرمایه تیو امن یخصوص میتأثیر حر»

 2018-2004ش   ده در بورس اوراق بهادار آمریکایی طی دوره زمانی ش   رکت پذیرفته 228نهایی متش   کش از 

 س  کیتوجهی رطور قابشبه گذاریس  رمایه تیو امن یخص  وص   میحرپرداختند. نتایو پژوهش نش  ان داد که 

شان دادند. دهدمیها را کاهش شرکت کیستماتیس  ریهای نشرکت یبرا سکیاثرات کاهش ر همچنین آنها ن

 تیو امن یخص  وص   میکه حر دهدمینش  ان  آنها وینتابعالوه اس  ت.  بزرگهای از ش  رکت ش  تریب کوچک

اطالعات خاص  یفناور گذاریس   رمایه یو ارزش تجار دهدمیش   رکت را کاهش  س   کیر گذاریس   رمایه

ص میمثال حرعنوان)به صو ساگذاریسرمایه تیو امن یخ شرکت یهای فناوردارایی ری( تحت تأثیر  ها اطالعات 

 است.

 ایهحرف گذاریسرمایهفرایند 

منظم ش   امش  ندیفرآ کی عنوانبهجس   ورانه را یا  یاحرفه گذارانس   رمایه هایفعالیت( 1984) 12و برونو 11ی جیتا

 :اندگرفتهدر نظر  یگا  متوال پنو

 
                                                           
9 Wu et al. 
10 Zhang et al. 
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 (.39: 1395ی، ذوق) یاحرفه گذاریسرمایه ندیفرا .1شکش 

 

که به توجه با یت طراحی در اص   لی هایبخش از یکی این یه مدل امن ما  ندیفرااز  گیریبهره، گذاریس   ر

 :شوندمیی به اختصار تشریح احرفه گذاریسرمایه هایگا یا  فرآیندادامه  در ،باشدمی یاحرفه گذاریسرمایه

سورانه احرفه گذاریسرمایه : اولین گا  درشروع معامله -1 ست.  شروع معاملهی یا ج  منظور به که اقداماتیا

 .گیردمی انجا  هاطرح در گذاریسرمایه اندازچشم خصوص در اولیه هایبررسی به هاطرح ورود

مرحله با  نیدر ااس  ت.  معامله ینربالگری یا جس  ورانه احرفه گذاریس  رمایه : دو  گا  درمعامله ینربالگر -2

 .گرددمی نییتع یشنهادیپ هایطرحی برا یانتخاب شده، حد و مرز مشخص یدیکل یرهایتوجه به متغ

بازده  و سکیر زانیماست.  معاملهی ابیارزی یا جسورانه احرفه گذاریسرمایه : سومین گا  درمعاملهی ابیارز -3

طرح  یبر رو گذاریس  رمایهعد   ای گذاریس  رمایه ش  ده و در خص  وص نییآن تع هایویژگیطرح، بر اس  اس 

 خواهد شد. گیریتصمیم

ست.  معامله یساختاربندی یا جسورانه احرفه گذاریسرمایه : چهارمین گا  درمعامله یساختاربند -4  این درا

 و گرفته صورت نیره و گذارانسرمایه به شده داده تخصیص سها  میزان معامله، قیمت روی بر مذاکراتی مرحله

 .گرددمی تنظیم گذاریسرمایه قراردادهای

پس از  هایفعالیتی یا جس  ورانه احرفه گذاریس  رمایه : پنجمین گا  درگذاریس  رمایهپس از  هایفعالیت -5

 در گذاریسرمایهپس از  ارائه خدمات و .... تولید، ت لیغات، فروش یا منظور به که اقداماتیاست.  گذاریسرمایه

 (.40: 1395ی، ذوق) ردیگمی انجا  هاطرح

 

 تحقیق شناسیروش

ضر به لحاظ هدف، بنیادی و با جهت شافی، از نوع مطالعات کیفی پژوهش حا شدمیگیری اکت ستراتژی مورد با . ا

 استراوس است.پردازی داده بنیاد م تنی بر دیدگاه گلیزر و استفاده، نظریه

ش   ده در پژوهش به منظور تدوین و نگارش م انی و چارچوب نظری، ادبیات و پیش   ینه تحقیقات انجا  در این

ای و منابع اینترنتی بهره گرفته خواهد شد. داخش و خارج از کشور پیرامون موضوع پژوهش، از مطالعات کتابخانه

 داخلی جدیداً انتشار یافته در مجالت مطرح استفاده شود. در این راستا تالش خواهد شد تا از مقاالت خارجی و

هایی تولید کند که با توس  ش به عملیات آماری یا س  ایر منظور از پژوهش کیفی، هر نوع پژوهش اس  ت که یافته

ضوع پژوهش کیفی میروش شد. مو صش نیامده با شی حا شمار شخاص، تجربههای  های زندگی، تواند زندگی ا

ساسهرفتارها، هیجان سازمانی، جن شا، اح های اجتماعی و تعامالت میان های اجتماعی، پدیدهها، و نیز کارهای 

شد. برخی ملت شیاء را مینظیر داده هادادهها با شخاص و ا شماری یا اطالعات مقدماتی مربوط به ا سر توان های 

 تحلیش در پژوهش کیفی، تفسیری است. ٔ  عمدهشمارش کرد. اما بخش 

که توسع مرد  شناسان و از طریق مشاهده روزمره  گرددمیهای میدانی باز کیفی به انواع پژوهشریشه پژوهش 

سان برای  1930و  1920شد. پژوهش کیفی از دهه ها انجا  میزندگی آزمودنی شنا  هایطرحمالک ثابت جامعه 

سانی، مق ولیت زیادی پیدا نکرد. زیرا در پی انقالب  شگران علو  ان سایر پژوه تحقیقاتی قرار گرفت؛ اما در میان 

های تجربی که توس  ع دانش  مندان علو  ط یعی و به منظور پژوهش  گران اس  اس  اً به روش 1960رفتارگرایی دهه 
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دهه  یی. اما در پی انقالب فرا رفتارگرادادندمیرفت، عالقه بیش  تری نش  ان ها به کار مییافتن روابع علی پدیده

ای برخوردار بوده است. ویژه ، پژوهش کیفی در طی سه دهه اخیر قرن بیستم، در کشورهای نربی از رونق1970

سال شتهدر  شگران ر شور ما نیز برخی از پژوه سی، های اخیر در ک شنا های مختلف از جمله علو  اجتماعی، روان

سیاسی توجه ویژهعلو  تربیتی و عل شتهو   هایی که اخیراً در معرفی ها و مقالهاند. کتابای به این روش م ذول دا

 (.64: 1396، یباباد یزیپرواست ) گیری از این روش به فارسی منتشر شده، مؤید این توجهشیوه بهره

. باش  ندمیهای کیفی معتقدند ترجیح و تجربه پژوهش  گر، از دالیش انتخاب روش( 1998) 13اس  تراوس و کوربین

کوشد معنا یا ماهیت تجربه افراد درگیر با مسائلی خاص را دریابد، با ورود به صحنه همچنین پژوهشگری که می

توان برای را میهای کیفی . از سوی دیگر، روششودمیگویند، بهتر موفق زندگی واقعی و تأمش بر آنچه مرد  می

از آنها به  یاخواهیم فهم تازهدانیم اما میدانیم، یا بس  یار میهایی از زندگی که از آنها چیزی نمیکش  ف عرص  ه

 (.1998دست بیاوریم بکار ب ریم. )اشتراوس و کوربین، 

تواند نوع روشی است که پژوهشگر می کنندهنیی، هدف اصلی تحقیق، تعشودمیگونه که در شکش مشاهده همان

 به سؤاالت خود دست یابد. یتربر اساس آن به شکش مطلوب

 
 کیفی هایپژوهش طرح انواع. 2شکش 

ستین آن بر ا سه جزء یا مؤلفه دارد. نخ ست که آن را می هادادهساس پژوهش کیفی  توان از منابع مختلف نظیر ا

صش کرد. دو  ترتی ات عملی یا گا  سناد و مدارک و فیلم حا شاهده، ا شگرانم ستند که پژوه توانند از می هایی ه

های کیفی سومین جزء پژوهش .شودمیانجا  کدگذاری  از طریق انلب هادادهآنها برای تفسیر و سازمان دادن به 

مقاله در مجالت علمی و  ص  ورتبهتوان ها را می. این گزارشدهندتش  کیش میکت ی و ش  فاهی، های را گزارش

 (.66: 1396، ویزی بابادیپرکرد )صورت تک نگاشت عرضه ها یا بههمایش

 ،هادادهدس ته  یک از اس تفاده با آن، بوس یله که اس ت کیفی پژوهش ش یوه یک بنیاد داده نظریه تحقیق روش

سیع سطح یک در نظریه این کهطوریبه یابد.می تکوین اینظریه  ت یین را تعامش یا یک عمش یک فرآیند، یک و

صش نظریه کند.می شی، روش چنین اجرای از حا ست فرآیندی نظریه پژوه شگرانی همچنین، .ا  روش که پژوه

 هامضمون ها،مقوله تشخیص به ،هاداده منظم گردآوری هایشیوه از استفاده با برندمی کار به را بنیاد داده نظریه

                                                           
13 Strauss and Corbin  
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 ت یین برای کهوقتی .کنندمی عرضه فرآیند یک ت یین برای اینظریه و پرداخته هامقوله این میان رابطه برقراری و

ستفاده بنیاد داده از نظریه داریم نیاز نظریه یک به فرآیند یک  چنین ت یین به موجود هاینظریه کهوقتی .کنیممی ا

شکش یا فرآیند این وقوع درباره توانمی بنیاد داده نظریه به کمک پردازند،نمی فرآیندی شاهده مورد افراد یا م  م

سول. کرد یبندصورترا  نظریه یک ضاتی از ( برخی2003) 14کر سترده شکلی به که مفرو  م تنی تحقیقات در گ

 :نمایدمی فهرست چنین را خوردمی به چشم بنیاد داده نظریه بر

 است؛ نظریه کشف یا تولید بنیاد داده نظریه از هدف -

 به قائم اینظریه کدیگری کنار در نظری هایایده از ایمجموعه دادن قرار با محقق بنیاد داده نظریه راه رد در -

 ؛دهدمی شکش را ذات

 دارد؛ تمرکز بررسی مورد پدیده با افراد تعامش نحوه بر نظریه این -

 کند؛می حمایت مفاهیم از ایمجموعه و مفاهیم بین احتمالی رابطه از نظریه این -

 شأتن مستندات و مشاهدات، ها،مصاح ه میدانی، هایبررسی از حاصش هایداده از نظریه این

 ؛گیردمی

 ؛شودمی آناز هاداده به دسترسی محض به و است یافته نظا  فرایندی هاداده تحلیش -

 است؛ همراه یکدیگر به هاآن کردن وصش و هامقوله شناسایی با هاداده تحلیش -

 ؛گیردمیصورت  مفاهیم گیریشکش روند اساس بر تر(بیش گیرینمونه )یا تربیش هایداده آوریجمع -

 یابند؛می توسعه جدید هایداده با هاآن مستمر مقایسه طریق از مفاهیم این -

 شود؛ متوقف جدید هایسازیمفهو  ظهور با زمان هم تواندمی هاداده آوریجمع -

 کدگذاری محوری )بررسی اب شده، آناز ابعاد( و هامشخصه هامقوله )شناسایی« باز کدگذاری» با هاداده شیتحل -

 یابد؛له( ادامه مینظریه حول یک مقو دادن انتخابی )شکش کدگذاری با و یافته پیامدها( ادامه و راه ردها، شرایع،

صش نظریه - ستان یک یا هاگزاره از ایمجموعه قالب در تواندمی راه رد این از حا شنگردد ) رائها دا ، نجم رو

1396 :199.) 

 

                                                           
14 Creswell 
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 (200: 1396، نجم روشنکوربین ) و بنیاد اشتراوس بر اساس داده هاداده تحلیش فرایند .3 شکش

 

 

 یآمار نمونه و جامعه تحقیق، قلمرو

رفته است. تعداد مصاح ه )حجم یصورت پذ 1399و  1398 یهاسالدر  مصاح هق انجا  یاز طر هاداده یگردآور

 دیاس   ات خ رگان )ازاز  نفر 25اس   ت به این منظور تعداد ن وده  ین روش پژوهش تابع عدد خاص   ینمونه( در ا

 شدند. کننده انتخابمشارکت عنوانبه( و بورسی گذاریسرمایههای شرکت گذارانسرمایهو  رانیها، مددانشگاه

 گیرینمونهروش 

 جادیمدل ا -یاکتش  اف ی یهای ترکروش یحاض  ر در چارچوب راه رد پژوهش   پژوهشهمانطور که عنوان ش  د 

س شنا ست؛ ما انجا  -یگونه  ستفاده از ا یهمرحل درشده ا ست ا  تیامنمدل به ود منظور فهم راه رد، به نینخ

سرما گذاریسرمایه صاح هو  داده بنیادروش  از ران،یا هیدر بازار  ستخراج کر، ابعاد و مؤلفهقیعم م و در  دهها را ا

ستفاده از روش داده بن سنج بعد. گرددمی یطراح یمدل نظر اد،یادامه با ا  ییشده و مدل نها یبا پرسشنامه اعت ار

پژوهش  یهایافتهپذیری از تعمیم تاداد  میقرار خواه یدو ، آن را در معرض آزمون کم یهمرحلو در  ش   ودمی

 زیو متنوع و ن یهای باز، ارت اطگیریپژوهش، ط ق نمونه یفیکهای داده یمنظور گردآور. بهمیحاص  ش کن نانیاطم

سات خ رگان )ازاز  یتعداد ز،یگیری ممنمونه شگاه دیا و  گذاریسرمایههای شرکت گذارانسرمایهو  رانیها، مددان

 یگردآور ش  ان،یبا ا قیعم یهاخواهند ش  د و پس از انجا  مص  اح ه کننده انتخابمش  ارکتعنوان ، به(بورس  ی

هایی به همراه گزاره یفیک یمرحله از پژوهش، مدل نی. ره آورد اافتیادامه خواهد  یاش    اع نظر دتا ح هاداده
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 هایمصاح ه نفر 25که در مجموع از . به خود خواهند گرفت هیدو ، قالب فرض یهمرحلکه در  بودخواهد حکمی

و  ییایتحقق پا یقه انجا  ش  د. در راس  تایدق 90تا  60ن یباز، ب هایپرس  شبا طرح  با اس  تفادهمه س  اختارمند ین

تدایافزا مان اب جا   هاداده آوریجمع یش اعت ار از ه تا هامص   اح هو ان تا ن با  هامص   اح هو یتالش ش   د 

شارکت شتهیدر م کنندگانم س ان گذا صح هادادهر یشود تا تف شکش  شارکت موردنظرح و یبه   شدهانجا  کنندگانم

نفر از اساتید  5همچنین هنگا  طراحی پرسشنامه این روایی مورد توجه قرار گرفت و پرسشنامه در اختیار باشد. 

شد نظر خود را درباره هر  هاآنقرار گرفت و از  گذاریسرمایهو مدیران حوزه مالی و  سته   هاسؤالیک از خوا

 که دارای محتوا بودند انتخاب شدند. ییهاسؤالابراز کنند، که در نهایت، 

 هاداده تحلیش و تجزیه روش

شریح یافته سازی آن در این بخش به ت صاح ه و پیاده  ست، ابتدا چگونگی انجا  م شده ا های پژوهش پرداخته 

های تحقیق وتحلیش اطالعات در روش نظریه پردازی داده بنیاد با ارجاع به مص اح همطرح و س پس فرآیند تجزیه

 .ردیگیممدنظر قرار 

 اجرای روش تئوری داده بنیاد

 پژوهشگر کهطوریبهآناز گردید  هادادهها، گردآوری و کدگذاری اجرای روش تئوری داده بنیاد با انجا  مصاح ه

سیار پژوهش یبرا امر این که یافته مصاح ه انجا  در یبیشتر مهارت اولیه اکتشافی یهامصاح ه انجا  با  مهم ب

شگر بود. ست.  آنها سازیپیاده و دادن گوش به اقدا  آنها سازیذخیره از پس پژوهش انجا  یبرا پژوه کرده ا

سع تئوری داده بنیاد  سه روش و باز یکدگذار طریق از کار این که است هاداده سازیمفهو م نای ب  دائمی مقای

 داده اختص  اص مفهومی کد یک داده هر به که ش  کش این به اس  ت. پذیرفته ص  ورت انجا  پژوهش طول در

 یتجرید و مفهومی سطح افزایش با تدریو به ،یابندمی انتقال تئوریک سطح به تجربی از سطح هاداده و شودمی

 و بودن مرت ع اش اع، طریق از یمحور ط قات که یابندمی ظهور یمحور ط قات دائمی، هایمقایسهانجا   از پس

 پژوهشگر بود الز که  جا هر در ینظر گیرینمونه بر اساس پژوهش حین در .گردندمی مشخص قابلیت کاربرد

 اش اع و ینظر ، کاملیتینظر کفایت تا شدمی هدایت هامصاح ه اخذ و هاداده یگرداور یبعد مآخذ سمت به

 شود. ایجاد مفاهیم یساز متراکم و

صلی مآخذ پژوهش این در صاح ه هاداده ا ست بوده م صاح ه کهطوریبه ا شافی صورتبه ابتدایی یهام و  اکت

از  حاص  ش هایداده مص  اح ه به مص  اح ه یکدگذار مص  اح ه، هر انجا  از پس تدریو به و اندبوده توص  یفی

پدیدار  باز یکدگذار طریق از ینظر یکدها هاهدادمیدائ مقایس  ه روش وس  یلهبه و گردیدمی انجا  هامص  اح ه

ظهور  اص   لی و فرعی ط قات و مفاهیم و گردید انجا  مص   اح ه 25 هایکدگذاری منوال همین به و گردیدمی

 گردیدمی انجا  ینظر گیرینمونه بر اس  اس یمحور ط قات ش  دن و اش   اع متراکم که اس  ت ذکر به الز  یافت؛

 ش   ود ننی و مقوله متراکم آن مفاهیم که یافتمی ادامه جایی تا پژوهش یآمار جامعه با مص   اح ه کهطوریبه

دیگر مانند نتایو و  هایمقولهدر  ش   د نوع تغییر متراکمگردید مقوله  انجا  که اول مص   اح ه 15 با مثالعنوانبه

 موردنظر مقوله تا کرد پیدا ادامه ینظر گیرینمونه بر اس  اس هامص  اح ه دلیش همین به ن ود کافی هادادهپیامدها، 

بر  بلکه شوندگانمصاح ه تعداد بر اساس نه هامصاح ه یبرا ینظر گیرینمونهکه  است ذکر به شود. الز  اش اع

س  ؤاالت تحقیق و مدل مفهومی  ط ق چند هر اس  ت. ش  دهانجا  هامقوله متراکم کردن در آنها نقش میزان اس  اس

صاح ه هر تحقیق از صاح ه روند ولی شدمی سؤالنیز  دیگر ابعاد با رابطه در شوندهم شان هام  هر که دادمی ن
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 هایمزیت از این نماید و یبیش  تر کمک توانس  ت در چه مقولهمی خود تخص  ص  ی جایگاه در ش  وندهمص  اح ه

 ینظر اش اع بر اساس هاداده یگردآور که باشدمی کیفی هایپژوهش در هاداده یگرداور یبرا ینظر گیرینمونه

 .یابدمی ادامه

 گذاریسرمایهامنیت  یمدل ارتقا یاعت ارسنج

شان هادادهاعت ار  ست دهندهن ضوع ا ضوعیه آک این مو سی قرار  یبه طور واقع ،شودمیه ادعا ک یا مو مورد برر

 .دهدمیش یمعت ر را افزا هاییافتهآوردن  به دسته احتمال کاست  هاییفعالیتن خود شامش یه اک است؟ گرفته

شتهعنوان  ین مفهو  برخین وجود در خصوص ایا با  اریمع کی ندارد، چون یاربردک یفیک قاتیه در تحقک انددا

عه  حالنیدرعاس   ت و  یمکو  یس   نت طال پاس   خگو کدر زین یفیکهدف م هان از منظر  مان هکان یج  ه

صحت و  نترلک یبرا یاسیت استفاده از مقین پژوهش باشند؛ است. اما پژوهشگران در نهایدر ا شوندگانمصاح ه

 اعت ار بررس  ی( 2004، 15س  ولکما مثال عنوان به)ی ن اوص  اف برخی. با اانددیدهپژوهش  ش  ان را الز   تیص  الح

 مثالعنوانبهبرخی ) مقابش در .دادندمی انجا  میک روش در اعت ار ابییارز معمول هایروش با را، یفیک پژوهش

 :ردک استفاده ریز هایروش از دیبا یفیک پژوهش اعت ار ابییارز جهت :هک معتقدند (1994، 16لنکنیلو  گوبا

شاره پژوهش هاییافته و هاتوصیف بودن واقعی به اعت ار قابلیت همان ای یریاعت ار پذ :یری. اعت ار پذ1  دارد. ا

 کنندگانش  رکت دنز در ش  ده انجا  ه،ک ایزمینه در پژوهش هاییافته بودن واقعی به اعتماد یهدرج ه همانک

 است. پژوهش

 در بیرونیاعت ار  نیگزیجا هک .هاس  تزمینه و هاحوزه گرید به وینتا تعمیم قابلیت یمعنا : بهپذیریانتقال. 2

 است. میک روش

 مسیر بتوانند آسانی و روشنی به پژوهشگران گرید هک است نیا یمعنا به یفیک هایپژوهش : دریریپذ تأیید. 3

 ترتیب به را راک همه مراحش پژوهشگر هک است نیا آن راهکی هک نند.ک دن ال را پژوهشگران اقدامات و پژوهش

 است. دهیگرد تیرعا پژوهش در هک ند،ک بیان

 توسع ، بازبینیپژوهشگر توسع بازبینی ،ورینوطه مداو ، مشاهده و مدتطوالنی یدرگیر فوق موارد نارک در

باشند می پژوهش اعت ار تأمین هایروش از نیز پژوهشگر اعت ار و ر،یمغا شواهد یبرا جستجو ،شوندگانمصاح ه

صول و تأیید یبرا(. 1392، ارانکو هم ییط اط ا)  منظور هک گرفته، صورت یفیک پژوهش ییروا از اطمینان ح

 :گرفت صورت ریز اقدامات .باشدمی پژوهشگر منظر از هایافته بودن دقیق همان

 یدگذارک درباره اظهارنظر و هایافته بررسی به گذاریسرمایهمتخصصین حوزه  از تن سه اران:کهم بررسی (1

 پرداختند. یمحور

 را یمحور یدگذارک اطالعات، آوریجمعانجا  پژوهش و  ندیفرآ در ،شوندگانمصاح ه اعضا: توسع تط یق (2

سی دقت به ان کام حد تا نیز ام متقابالً پرداختند، باره نیا در خود نظر بیان به و دادند قرار بازبینی و مورد برر

 .مینمود اعمال یمحور یدگذارک در را آنان دگاهید

 م.ینمود بررسی شوندگانمصاح هتوسع  هیزوا از را گذاریسرمایهامنیت  پژوهش نیا در تثلیث: 3

شار (4 صاح ه از همزمان طور به پژوهش. بودن تیکم سی و شیوتحلهیتجز در شوندگانم  گرفته مکک هاداده رتف

 شد.

                                                           
15 Maxwell 
16 Guba & Lincoln 
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 هشگرانپژو گرید یبرا شدن ارک مراحش سیر متوجه هک دیگرد درج یاگونهبه پژوهش انجا  روند( 5

 .باشد آسان و سهش آتی،

 .گرفت قرار بازبینی مورد پژوهشگر توسع مرت ه چند پژوهش ارک روند (6

ستراوس و کورب یادبن داده هینظر دارنظا  طرح بر م تنی ،یدگذارک ندیفرا قیطر از پژوهش یفیک هایداده (7  نیا

 .گرفتند صورت( 1998)

صاح ه هنگا  در (8 صاح ه با م  آن هایصح ت حتی و گردیدمی توبکم دقت به آنان هایصح ت شوندگانم

 .شد تحلیش دقت به و شنیده دقت با بار سه دو بودند داده ض ع اجازه هک یافراد

 کهطوریبهبوده است،  گراییکثرتتمرکز اصلی بر  ،پژوهش یاعت ار درون تیتقو یبرادر این پژوهش  طورکلیبه

ستخراج یهامقوله صاح ه پس از اتما  شدها صله را به ، هام س نفر از متخصص 5نتایو حا اتید و مدیران حوزه )ا

 .شدمورد ارزیابی  مجدد مق ولیت و اعت ارسنجی مدل، با هدف افزایش (گذاریسرمایهمالی و 

 ی پژوهشهایافته

سؤاالت افتنی یدر پ سخ  سات مدل نییت  یپژوهش برا پا شگاه دیا سرمایه رانیها، مددان  یمحور مقوله ،گذارانو 

 یتگسگس ها، نقطهمقوله ریپژوهش، نس ت به سا یظاهر شونده، چنان چه مقوله محور کردیمشخص شد. در رو

اجتماع  ندیفرآ کی یدر آن قابش درک باشد، مقوله محور یزمان یمعنا که توال نیداشته باشد؛ به ا یصیقابش تشخ

اس  ت؛  یاص  ل یاجتماع ندیفرا کی ،یمقوله محور ز،یپژوهش ن نیدر ا (.1978، 17گالس  رش  ود )می دهینام یاص  ل

 ،یزمان یتوال لحاظ به گر،ید یهاو مقوله یمقوله اص   ل انیش   ود، ممی دهید ینظر یطور که در الگوهمان رایز

( زیر 4در قالب ش  کش )اس  ت که  گذاریس  رمایه تیامنپژوهش،  نیا یمحور دهیوجود دارد. لذا پد یختگیگس  

 است:

                                                           
17- Glaser 
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 گذاریسرمایه تیامن یاصل هایهمقول .4شکش 

 مقوله، گذاریس  رمایه یهاهیرو مقولهی، احرفه مقولهیی، م نا مقولهی، طیمقوله مح 18های تحقیق بر اس  اس یافته

ی، نظارت مقولهی، انس  ان مقولهی، س  اختار مقولهی، تیریمد مقولهی، ندس  ازیفرا مقولهیی، محتوا مقولهی، س  امانده

سازی مقوله، الزامات مقولهیی، توانا مقوله ستر سعه مقوله، ب ساز مقولهی و ادیبن مقولهی، تیحما مقولهی، اتو ی به

 دهند، در ادامه به صورت شکش هر یک از مقوله اصلی ارائه شده است.را تشکیش می گذاریسرمایهابعاد امنیت 

 

ردها راهب 

وسعه ای وله ت 
مق 

ی ت  وله حمای 
مق 

ط علی رای  ش 

طی حی 
م
وله 

مق 

ی ای  ن  وله مب 
مق 

ه ای وله حرف 
مق 

اری ه گ ذ  ه های شرمای  وله روی 
مق 

ذه محوری ذی  ی 

ذهی  وله سامای 
مق 

ی  وای 
وله محت 

مق 

ی ذسار  ب  وله ف رای 
مق 

امذها ن  ی 

ادی ن  ن  وله ی 
مق 

ی هسار  وله ب 
مق 



 

465 

ماهنامه 
علمی 

(
مقاله عل

می
 _

پژوهشی
) 

جامعه شناسی سیاسی ایران، سال 
پنجم

،شماره 
یازدهم، بهمن

 
1401

 

 
 گذاریسرمایه تیامنی عل، عیشرا مقوله .5شکش 

 ش  دههای علی مدل طراحیگذاری از مقولهس  رمایه یهاهیرو مقولهی و احرفه مقولهیی، م نا مقولهی، طیمقوله مح

 گذاری است.سرمایه تیامنهمان  ایبه وجود آورنده  هایمقوله تریناصلی ها ازباشد. در واقع این مقولهمی

 

 

 

  

 

 

طی حی 
م
وله 

مق 

ن   ی  وای  رات  ق  ب  ب 
ع  ار  ت  ن  ور و در ضورت  ی  ت  گش  عب 

ا وض  ط ب  ی  ن  مری  ی  وای  ق 

اری  ه گ ذ  ات  شرمای  لف 
خ  ه ب  ذگ ی ی  حوه رسب 

گ ی و ب 
گ ون  چ 

اران   ه گ ذ  ت  ار  شرمای  رای حمای  اسی ب  احت  سن  ف  من  حذ 

می حری 
ت  های واردات  و صادرات  ب  وعب  ه ممت  وط ی  احت  مرت  من 

ط علی• رای  ش 

ی ای  ن  وله مب 
مق 

رل واردات  و صادرات   ب  گب 

اری ه گ ذ  ت  های شرمای  ر ساح  ب  اد ر  خ  اب 

صادی ی  ات  اف  ن  صاد و ی  ی  ار اف  ن  اصلاح ساح 

اران   ه گ ذ  ت  ار  شرمای  های  حمای 
است  ه سن  ارای 

وسط دولت   ی ت  ت  مب 
ض  ت 
ذ  ه ایح ری  وله حرف 

مق 

اری - ه گ ذ  وع شرمای 
ات  ت  خ 

ت  ای 

اری  ه گ ذ  ه شرمای  صص مالی در حور 
خ 
ب 

اری  ه گ ذ  ن  شرمای  ی  وای  رات  در ق  ب  ب 
ع  گ اهی  ار  ت  امه ها  وا  ن  ش 

ح  ن  ب  ح رن  اده ار  ا  ف  است 

اری  ه گ ذ  ه ای شرمای  ار حرف  ن  ن  رف  ی  ی  ه ا  ه ی  وح  ت 

اری  ه گ ذ  ن  شرمای  ی  وای  رات  و اصلاح  ق  ب  ب 
ع  ت 

اری  ه گ ذ  اورهای شرمای  ش  مس  ب  مون  و گ ر ی  ر  ا 

اری ه گ ذ  ه شرمای  رور  ذگ ی ب  ب  ح  ت  ی 

اری  ه گ ذ  ه شرمای  ری  ح 
ب 

اری ه گ ذ  ه های شرمای  وله روی 
مق 

امعه  اسی چ  صادی و سن  ی  عوامل اف 

اری ه گ ذ  ت  شرمای  ه ماهب  ه ی  وح  ا ت  ذ ب  ذی  اوری های ح  ن  ری ف  کار گ ب  ن 

اران   ه گ ذ  مام شرمای 
رای ی  وی ب  اه اطلاعای ی ق  ک  ان  ک ب  ود ن  وح 

اری ه گ ذ  ه های شرمای  ری روی  کارگ ب  ات  در ن  ن  ی 

ها
ت  ب  رف  ه ظ  ه ی  وح  ا ت  اری  ب 

ه گ ذ  ت  شرمای  عالب 
رش  ق  هت  گ شب  لاش  در ح  ب 
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 گذاریسرمایه تیامن یالگوی محور دهیپد مقوله .6شکش 

سامانده سازیفرا مقولهو  ییمحتوا مقولهی، مقوله  شد. در می شدهمدل طراحی پدیده محوریهای از مقوله یند با

 گذاری است.سرمایه تیامنهمان  ای محوری دهیبه وجود آورنده پد هایمقوله تریناصلی ها ازواقع این مقوله

 

مای ی عهذ سار 
ت 
وله 

مق 

اری ه گ ذ  رای شرمای  وی ی ب  ات  ت  ق  ن  اء امب  ف  اد و ارت  خ  اب 

مذه  ود ا  ه وح  ت  ی  ن  ی ار  امب  لت 
ف رصت  ط

اری  ه گ ذ  ه های شرمای  رور  ات  ب  خ 
ت  رای ای  وی ب  م ق  ت 

ی 

اری  ه گ ذ  ی شرمای  رای  ت  اح  مای 
ض 

ی ذسار  وامب  ا هذف  ت  اری ب  ه گ ذ  ک اهی  و شرمای 
ش  هاد دان 

ن  ب  ی  ی ی  که سار  ن 
س 

اری   ه گ ذ  ن  ار  شرمای  ت  مشولی  حمای 

ران   اظ  ت  ار  ب  حمای 

ذه محوری• ذی  ی 

ی وای 
وله محت 

مق 

اری  ه گ ذ  ت  شرمای  ن  اط امب  ن  ب 
اسن 

اطلاع رسای ی

اری  ه گ ذ  م  الگ وی شرمای  ج 
ح

اری  ه گ ذ  ت  شرمای  عالب 
ه ق  ل ورود و ح روح  ی  سهن 

ن 

ن   ی  وای  ا ق  اری  ب  ه گ ذ  ت  شرمای  ن  ق  امب  طات  ی 

ود ت  های موح  عالب 
ا ق  اری ب  ه گ ذ  ت  شرمای  ن  ات  امب  ن  ر ی  است  ح  ن  ی 

اری    ه گ ذ  ت  شرمای  ن  عاد امب  ات 

ی ت  ن 
احت  امب  لاق  و ارر ش  ها در من  اچ 

اری   ه گ ذ  عات  درا مذی چاصل ار  شرمای  ت  ی 

ا  ت  ر  ن  ماعی امب  ت  احت  اح  من 

مای ی وله اهذاف  سار 
مق 

اری   ه گ ذ  ت  شرمای  ن  ت  امب  ای  رص 

ود  سک موح  را ورد رن  ب 

اری   ه گ ذ  سودا وری شرمای 

اری  ه گ ذ  ت  شرمای  ن  ر الگ وی امب  ب  ذ  ون  ی  ات  ق 

مللی
ن  ال ی  اطات  ی  ن  ش  اری  ان  اف ر 
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 گذاریسرمایه تیامن یالگو گرمداخله عیشرا مقوله .7شکش 

سان مقولهی، ساختار مقولهی، تیریمد یمقوله راه رد شد. در می شدهگر مدل طراحیمداخله نظارتی مقولهی و ان با

 گذاری است.سرمایه تیامن یالگوهمان  ایگر به وجود آورنده مداخله هایمقوله تریناصلی ها ازواقع این مقوله

 

 

 

ی ت  ری  وله مذب 
مق 

وی ی ات  ت  های ق  محذودی 

اری  ه گ ذ  ران  شرمای  ی مذب  س  ر  ب  گ  اهی و ان  ل رق  مساب 

ران   ملکرد مذب 
ع
ت   ولب  ت 

مق 

اری ه گ ذ  ان  سودا وری چاصل ار  شرمای  ر  مب 

اری ه گ ذ  ملکرد شرمای 
ع
ر  ق  ب  ت  ارت  دف  ط  ت 

لی ن 
ران  ف  گ ی مذب  رن  ح 

ل گمت  ه دلن  ادرست  ی  های  ب 
است  اد  سن  خ 

اب 

له گ ر• ط مذاچ  رای  ش 

اری ن  وله ساح 
مق 

اری - ه گ ذ  ت  در شرمای  ب  اف  ف  اری/  عذم س  ه گ ذ  رای شرمای  است  ب  ی من  ر  راب  ات  اسب  خ 
ت  ای 

اری  ه گ ذ  رای شرمای  ذ اح  ب  رات  ساح  /  ف رای  ب  ب 
ع  ی ار  ت  اس  ص  های ب 

اق  ن  رای چل ی  ه ب  ر  هادهای وب 
ود ب  اریوح  ن 

صادی ی  است  های کلان  اف  اری و سن  ه گ ذ  ردی شرمای  است  های راهب  گ ی سن  ارچ  گن  ن 

اری  ه گ ذ  ت  شرمای  ن  ر امب  اسی ب  ارهای سن  س 
اری /  ف  ه گ ذ  ه های شرمای  رور  رو در ب  ب  ود ی  گمت 

روت    رل ب  ب  ماد/  گب  ل اعت  اب  کا و ق  ل ان  اب  اری  ق  ه گ ذ  ات   شرمای  ارس  گ ر 

اری  ه گ ذ  ذها و  روش  های شرمای  ن  /  مب  ولی  ران  و مشت  ا مذب  اط ب  ن  ت  اری  محذودی 

ه ت  های حرف  محذودی 
سای ی

وله ان 
مق 

اری - ه گ ذ  ت  شرمای  ن  ای ی امب  ت  های د  محذودی 

اری  ه گ ذ  ت  شرمای  ن  ودن  امب  ه ت  ق  سلت 

ران   ات  مذب  خ 
ت  ه سالاری در ای  شب  ان  س 

ررات   ن  و مق  ی  وای  ت  ق  ب  اف  ف  س 

ا مذب   راد ب 
وسط اف  اری ت  ه گ ذ  ت  شرمای  عالب 

کا ق  ت  ان  لب  اب  ران  صحت  و ق 

اران   ه گ ذ  صص شرمای 
خ 
ب 

اری ی ط  وله ت 
مق 

عان   
ق  ت  ی  رای د  ری ب  ک ب  ن  ام های ی  ط  ران  /  ت  گ رش  های مذب  ن 

گسان    ه ن  ود روی  ت  ها/  وح  عالب 
ری ق  ک ب  ن  ه های ی  ود سامای  وح 

اری  ه گ ذ  ت  شرمای  عالب 
ه  ق  رح  رای  ح  م سالم ب 

شت  ک سن  ود ن  وح 

ران    ماعی مذب  ت  ه های اح  ب  ران  /  هر ی  اظ  اسی ب  لال سن  ف  است 

اری  ه گ ذ  ه های شرمای  واسب  ی ح  مشوسار 
ه
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 گذاریسرمایه تیامن یالگو ایزمینهشرایع  .8شکش 

سترسازی از مقوله مقولهو  الزاماتمقوله یی، مقوله توانا باشد. در واقع می شدهای مدل طراحیزمینه عیهای شراب

 گذاری است.سرمایه تیامنهمان ارتقای  ای محوری دهیبه وجود آورنده پد هایمقوله تریناصلی ها ازاین مقوله

 

 

 

 

 

 

ی ای  واب 
وله ت 

مق 

اری   ه گ ذ  ا شرمای  ط ب  ی  صص مری 
خ 
ب 

اری   ه گ ذ  ت  شرمای  عالب 
ا ق  ط ب  ی  ه مری  ری  ح 

ب 

اری اف راد ه گ ذ  صادی  و شرمای 
ی  های  اف 

است  ات  در سن  ن  ی 

ه  ب  س  ری ار  اطلاعات  گ ذ  کارگ ب  ی ن  ای  واب 
ت 

ی ی  ی ا  ت  ن  ش  ی  ب  ی ی  ای  واب 
ت 

صصادی  ی  حران  های اف  ی ب  ت  ن  ش  ی  ب  ی ی  ای  واب 
ت 

امات   وله الر 
مق 

ر ب  ذ  ه ی  ار و شرمای  ه گ ذ  ن  شرمای  ی  ه ی  ر  هادهای وب 
اد ب  خ  اب 

ع 
اق  اد من  ص  ت 

ه   ی دوظرف  مادسار  اعت 

ار ه گ ذ  ت  شرمای  ذ  ان  و ح  ن  ش  اطمب  ان  اف ر 

ه ای• ب  مب  ط ر  رای  ش 

ی ر سار  شب  وله ن 
وله مق 

مق 

ی  وی  گ 
اسح  ش  ب  ان  اف ر 

عامل  ش  ت  ان  اف ر 

ران   عهذ کاری مذب 
ت 
ش   ان  اف ر 

ران   ملکرد مذب 
ع
شه  ان  ی و مف  ای  ب  ا و ارر  س 

اف 

اری ه گ ذ  ا شرمای  ط ب  ی  ه اف راد مری  ه در کلب  ر  ب  گ 
اد ان  خ  اب 

اری  ه گ ذ  ت  شرمای  عالب 
ا ق  ط ب  ی  ی اف راد مری  وی  گ 

اسح  ب 

ران    اظ  ی ب  وی  گ 
اسح  ب 
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 گذاریسرمایه تیامن یالگوراه ردهای  .9شکش 

سعهمقوله  شد. در واقع این مقولهمی شدهمدل طراحیراه ردی های مقولهجمله از حمایتی  مقولهی و اتو  ها ازبا

 گذاری است.سرمایه تیامن یارتقاهمان  ای محوری دهیبه وجود آورنده پد هایمقوله تریناصلی

 

 

 

وسعه ای وله ت 
مق 

امعه  گ اهی  چ  طح ا 
س
ش   ان  اف ر 

اری  ه گ ذ  صص شرمای 
خ 
ب 
ش  مهارت  و  ان  اف ر 

اری  ه گ ذ  امع و کامل شرمای  امه چ  رب  ه ب  ارای 

ه ها ب  ت  هر ی  ری  مذب 

سک ت  رن  ری  مذب 

ه اف راد ان ک اطلاعات  ی  ه ب  ارای 

اری  ه گ ذ  ی کامل ظرح شرمای  اده سار  ن  ی 

ردها• راهب 

ی ت  وله حمای 
مق 

ان   ق   و ا مور ش  کارگن  وت  ش  ن 

سران  
اری و مق  ون  گ ذ  ات  ی و ق  م سار  مت 

ض ی 

اری  ه گ ذ  ن  و شرمای  ولی  ن  مشت  ی  عامل ی  ت 

ر ب  ذ  ه ی  اری و شرمای  ه گ ذ  ن  شرمای  ی  عامل ی  ت 

ع مالی ات  ا من  اری ب  ه گ ذ  ه های شرمای  رور  عذاد ب 
است  ت  ن  ی 

ور اسی گش  م و سن  حری 
ل ب  ه مساب  ه ی  وح  ت 

ماعی ت  وله  اح 
ه مق  ه ی  وح  ت 

اری  ه گ ذ  ا شرمای  ط ب  ی  ی مری  ت  ن 
ن  امب  ی  وای  ت  ق  ب  اف  ف  س 

اری ه گ ذ  ع ف رصت  های شرمای  ات  ی من  اسای  ن  س 

اری  ه گ ذ  ات  شرمای  لف 
خ  ا ب  ط ب  ی  م مری 

رای  ت  ح  ب  اف  ف  س 

ن   امات  ا  گری و الر 
ت  ق  ه مالکب  ه ی  وح  ات  )ت  اق  س  حت  اگن  ه در ب  ر  ه وب  (ی 

عت  و دولت   ک اه، صت  ش  ن  دان  ی  ط ی  وسعه روای  ت 



 

470 

گو
ه ال

رائ
ا

یپ ی
هاد

شن
 ی

یامن
 ت

ایه
رم

س
رما

 س
زار

ر با
ی د

ذار
گ

یا هی
ان

ر
 

 

 
 گذاریسرمایه تیامن یالگوپیامدها  .10شکش 

ساز مقولهی و ادیمقوله بن شد. در واقع این مقولهمی شدهمدل طراحی امدهایهای پاز مقوله یبه صلی ها ازبا  ترینا

 گذاری است.سرمایه تیامن یارتقاهمان  ای محوری دهیبه وجود آورنده پد هایمقوله

 

 

 

ادی ن  ن  وله ی 
مق 

اران   ه گ ذ  وق  شرمای 
اق  حق  احف 

اری ه گ ذ  ش  شرمای 
اء دان  ف  ارت 

اران   ه گ ذ  روت  شرمای  ش  ب  ان  اف ر 

اری ه گ ذ  ت  شرمای  عالب 
ل ق  سهن 

ت  اطلاعات  و ن  ن  ش  امب  ان  اف ر 

اران   ه گ ذ  ذی شرمای  ت  مب  ای  ش  رص  ان  اف ر 

ن   ی  وای  ی ق  ش 
ح  رب  اب 

اران   ه گ ذ  ری ار  شردرگ می شرمای  لوگ ب  چ 

ارای ه گ ذ  ات  شرمای  لف 
خ  ری ار  ب  لوگ ب  چ 

ور ع  گش  ات  ری ار  ح روح  من  لوگ ب  چ 

ساد 
ری ار  ف  لوگ ب  صادی/  چ  ی  وسعه اف  ذ و ت  رس 

امذها• ن  ی 

ی هسار  وله ب 
مق 

اری ه گ ذ  ت  های شرمای  عالب 
ری  حسات  ها و ق  ک ب   

ن ت  ی  لب  اب  ق 

اری ه گ ذ  ه های شرمای  ب  کاهش  هر ی 

اری ه گ ذ  سک شرمای  کاهش  رن 

اری ه گ ذ  مان  شرمای  کاهش  ر 

اری ه گ ذ  ه های شرمای  ق  کاهش  وق 

مرگر  
اری مت  ه گ ذ  کاهش  شرمای 
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 گیرینتیجه

سائش تعریف با پژوهش این سائش این شد. آناز تحقیق م شی که م شکالت از نا شور روز م امنیت حوزه  در ک

 کش  ورهای در خص  وص  اً اس  ت، داده رخ امروز جهان در که تحوالتی به توجهباش  د. با گذاری میس  رمایه

سعهدرحال شند،می روروبه ایتهدیدات عدیده با که تو شورها، این با شکالت حش جهت ک صادی م  خود اقت

سب راهکارهای نیازمند ستفاده منا شندمی خود خدادادی هایثروت و امکانات از بهتر جهت ا ستا این در .با  را

 توسعه مسئله بر عالوه منابع، محدودیت به توجه است. باگذاری سرمایهتوسعه  و بسع مهم، راهکارهای از یکی

و  هیس  رماجذب  باش  د.می اهمیت با بس  یار مس  ائش جمله از گذاریس  رمایه امنیت افزایش گذاری،س  رمایه

گذاری سرمایه است. امنیتی و ...و  یاسیس ،یالز  قانون یفراهم بودن بسترها ازمندین زیگذاری ق ش از هر چسرمایه

ستلز  آن مؤثر و کارا  گریو از دشود  مصرف که هاییفعالیت در منابع به صورت مطلوب ،سوکی از که است م

شد. می گذاریسرمایه امنیتسو،  سرمایهبا سایی عوامش مؤثر بر امنیت  شنا شد گذاری میبا  سعه و ر توان به تو

صادی دست یافت، چرا که  صادی هر کشور،هایکی از مؤلفهاقت ست.  گذاریسرمایه توسعه ی رشد اقت  توسعها

سرمایه گذاریسرمایه سوی از گذاریسرمایه وجود امنیت گذاری به وجود خواهد آمد.از طریق وجود امنیت   ک

 سوی از و دهیگرد اقتصادی مولد هایبخش به آنها تیهدا و گذارانانداز سرمایهو پس هاسرمایه جذب موجب

 کمتری سکیر ای شتریب سود از که شد خواهند تیهدا یعیدر صنا گذارانسرمایه گیریجهت به توجه با گرید

 .شد خواهد منابع در نهیبه صیتخص موجب امر نیا و برخوردارند

سرمایه ییالگوارائه  ستیابی به  تواند،می گذاریامنیت  از طریق ایجاد امنیت، در گذاران سرمایهجذب راهگشای د

ستای کاهش ریسک  سایر ذینفعانسرمایه یازهاین گذاریسرمایهرا شناخت عوامش مؤثر در  .شودمی گذاران و  با 

تم بانکی بازار سرمایه را یافت و از طریق توان مشکالت بنیادی و همچنین نظارتی سیس، میگذاریامنیت سرمایه

شکالت حشارائه راه ستگی و ... اقدا   مثالعنوانبهگذاری سرمایهها و اجرای آنها، جهت رفع م شک سک، ور ری

ساس در این پژوهش جهت ایجاد  سرمایهنمود. بر این ا شد. این پژوهشگذاری، الگوی امنیت  ساس بر ارائه   ا

باشد. ، به ع ارتی ترکی ی میکمی-یکیف داده، نوع اساس بر و ایتوسعه نتیجه، اساس بر، توصیف -ت یینی هدف،

های پژوهش ش  ده اس  ت. انجا  ترکی ی روش از اس  تفاده با کهچرا  بوده، یپیمایش   عالوه بر این یک پژوهش

شند می کیفی و کمی هایروش گیری ازبهره م تنی بر ترکی ی، شگران با توسع کهبا  و دقیق شناخت هدف پژوه

ستفاده مورد پدیده یک کامش ضع و هادیدگاه، رویکردها کندمی تالش و گیردمی قرار ا  را چندگانه هایگیریمو

 یفیدر بخش کدر این پژوهش گرفت.  انجا  ییردگراکارک کردیرو با حاض  ر طورکلی پژوهشدر نظر بگیرند. به

ساتنفر از  25پژوهش تعداد  شگاه دیا سرمایه رانیها، مددان صاح ه و ...گذاران و  شارکت نمودند در م به منظور . م

ص   ورت که با  نیا به رفت؛یکنندگان ص   ورت پذبا مش   ارکت قیهای عمآوری اطالعات، مص   اح هجمع

صاح ه شده با طرح پرسششاخص یکه دارایی هاکنندهم صاح ه صورت  قهیدق 90تا  60 نیب های بازهای ذکر  م

صاح ه سپس باشاخص نیا قیاز طر هیهای اولشوندهگرفت، م شدن مقوله محور ها و  ستا ینمودار ننا  یو در را

ترین افراد آگاه برای این منظور از؛ استفاده شد مصاح ه اش اح نظری در گیری ازدر حال شکش هیبه نظر دنیبخش

و چندباره،  قیو با مطالعه عم ادهیها پبعد متن مص   اح همرحله  در ش   دند.انتخاب می یبه مس   ئله مورد بررس   

نس   ت به مقوله  رانیهای مدمص  اح ه تالش ش  د تا نظرات و دندنه یاس  تخراج ش  د. در ط ییمعنا یواحدها

و  میگیری از مفاهبندی و گزارشمورد توجه قرار گرفته و بر آنها تأکید ش   ود. در جهت س   هولت ط قه یمحور

 یسازادهیبالفاصله پس از پ میمفاه یمورداستفاده قرار گرفت. کدگذار Maxqdaافزار نر  ند،یفرا نیا درها مقوله
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باز و  یکدگذار ندیفرا نی. بنابراافتیادامه  قیطور دقپژوهش به یالگو ییها آناز و تا هنگا  ظهور نهامص   اح ه

افزار با اس  تفاده از نر  ییحد معناوا هرکد به  کیها و اختص  اص ع ارات و جمالت مص  اح ه شیبا تحل یمحور

کم شد و کم داریها پدمصاح ه مقوله انیترتیب پس از پااینبه ها آناز شد.آوری دادهجمع ندیفرا یمذکور از ابتدا

شکش میمفاه سمت  شونده برا شیالگو پ کیگیری به  و  میدهی به مفاهشکش یرفتند. از آنجا که از روش ظاهر 

. از رندیبگ قرار گریکدیهای مرت ع با بندیدر ط قه میفرض تالش ش  د تا مفاهبدون پیش .مقوالت اس  تفاده ش  د

شوار نیبود ا ادیدر ابتدا ز هیاول میآنجا که تعداد مفاه سعصورت می یکار به د ستا از  نیشد در ا یپذیرفت و  را

سا شجو ریکمک  شگران مانند دان سابداری یدکترا انیپژوه سات ح هر  میمفاه ایآ نکهیا دیتائ یبرا زیمحتر  ن دیو ا

 ،یینها یالگو گیریترتیب ش   کشاینکمک گرفته ش   ود. به زین ریخ ایباهم دارند  یمنطق ایمعنادار  ارت اطمقوله 

سوگ ستراوس و کورب نییتع شیهای از پقالب ایپژوهش و  اتیبرآمده از ادب یاحتمال یریبدون  ( 1998) نیشده ا

 کامالً خودجوش پدیدار گردید. صورتبه

 یهاهیرو مقولهی، احرفه مقولهیی، م نا مقولهی، طیمقوله محهای نش   ان داد عنوان ش   د یافته ق الًهمانطور که 

 مقولهی، س  اختار مقولهی، تیریمد مقولهی، ندس  ازیفرا مقولهیی، محتوا مقولهی، س  امانده مقوله، گذاریس  رمایه

 مقولهی، تیحما مقولهی، اتوس  عه مقوله، بس  ترس  ازی مقوله، الزامات مقولهیی، توانا مقولهی، نظارت مقولهی، انس  ان

 باشند.می گذاریسرمایههای ارتقای امنیت ی مهمترین مقولهبهساز مقولهی و ادیبن
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 مأخذ و منابع

و توس  عه با اس  تفاده از  یابیارز یهادر کانون یکاریکاربرد باز یبرا یارائه مدل ؛(1396ی، مهس  ا )باباد یزیپرو

 ی شاهرود.دانشگاه صنعتنامه کارشناسی ارشد، ، پایانیگراندد تئور کردیرو

نادر )جعفری، مهدی؛ ش   اه بادی، ابوالفض   ش؛ نظرپور، محمدنقی و مهرگان،  یت "(؛ 1395آ تأثیر امن بررس   ی 

، 1، شماره های اقتصادیفصلنامه مطالعات و سیاست، "بر تجهیز منابع مالی در بازار سرمایه ایران گذاریسرمایه

 .3-30صص 

های تجدید پذیر: مطالعه گذاری در پروژهس   رمایه س   کیر شیو تحل یاقتص   اد یابیارز(؛ 1399جابر ) دهقانی،

 .رانیدانشگاه علم و صنعت انامه کارشناسی ارشد، ، پایانرانیا یمورد

شرکتطرح یابیمدل ارز یطراح(؛ 1395نگار ) ،یذوق س نامه انیپا، جسورانه یگذارهیسرما یهاها در  شنا  یکار

 ی.دانشگاه خوارزم. ارشد

سال هشتم،  ،یمجله اقتصاد ،"رانیا یاقتصاد داریتوسعه پا دیکل یگذارهیسرما تیامن" ؛(1388)ی محمدتق ،یعیرف

 .54-55شماره 

آن بر رشد اقتصادی  ریموانع سرمایه گذاری و تأث"(؛ 1386مظفری خامنه، فرشید و محمدی، شاپور )ره ر، فرهاد؛ 

 .111-138، صص 81، شماره مجله تحقیقات اقتصادی، "در ایران

ی گذارهیس  رمابررس  ی و مقایس  ه امنیت "(؛ 1395) اهللیول، مهدی و فریادرس، زادهش  ع انزمردیان، نالمرض  ا؛ 

، یگذارهیسرمافصلنامه دانش ، "(Varارز و مسکن ایران با کمک معیار ارزش در معرض خطر )بازارهای سها ، 

 .63-84، ص 13، شماره 4دوره 

سن ،یزیسو سرما" ؛(1390)  رزیفر ،یمحمد و مح صلنامه  ،"یگذارهیسرما تیامن نیدر تأم یاجتماع هینقش  ف

 .119-146، صص 1دوره دو ، شماره  ،یگذارهینامه سرماره

ضش؛ نظرپور، محمدنقی؛ مهرگان، نادر و جعفری، مهدی )آبادشاه ی بر گذارهیسرماتأثیر امنیت "(؛ 1395ی، ابوالف

 .3-30، ص 1، شماره 12، دوره "تجهیز منابع مالی در بازار سرمایه ایران

ارتقاء  برای یراه ردهای"(؛ 1392) مح وبه چهر،ی مرتض   وی، حامد و ط اط ای ؛دهیپرخ ،یحس   ن ؛ریام ،یط اط ای

شک ،"یفیک قاتیدر تحق یدقت علم شگاه علو  پز شمال یمجله دان سان  شماره 5، دوره یخرا صص 3،   ،670-

633  . 

سیدجالل ) سرمایه"(، 1398ط اط ائی،  سنجش رفتار  شیوه  سائش مرت ع با  سی م شرکتیبرر  راه رد، "گذاری 

 .185-217، صص 24، شماره 7، دوره مالی مدیریت

گذاری: بررسی رابطه سیاست تقسیم سود و سرمایه"(؛ 1396حصار، ثریا و محقق، فاطمه )مرادی، محمد؛ ویسی

صلنامه پژوهش، "اطمینان در جریان وجه نقدبا تأکید بر نقش عد  ، دوره های نوین در حسابداری و حسابرسیف

 .65-84، صص 2، شماره 1

 ؛یبازرگان یاس  تگذاریس   یبرا یبه عنوان چارچوب یمدل ش  هرت مل نییارائه و ت (؛ 1396س  عید ) ،نجم روش  ن

 ی.لیتکم التیمرکز تحص،رساله دکتری تخصصی. دانشگاه پیا  نور رانیا یمصنوعات فلز عی: صنایمطالعه مورد
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س(؛ 1393) فرخنده ،مانینر سکن ا یدر بازارها یگذارهیسرما تیامن سهیو مقا یبرر به  رانیسها ، طال، ارز و م

واحد تهران  یدانش  گاه آزاد اس  المنامه کارش  ناس  ی ارش  د. پایان .(VaRارزش در معرض خطر ) اریکمک مع

 ی.مرکز

)مورد مطالعه: استان  یگذارهیسرما یهاتیاولو ییمناسب جهت شناسا یارائه الگو(؛ 1399نالمرضا ) ی،نوفرست

 .تابران یموسسه آموزش عالنامه کارشناسی ارشد. ، پایان(یخراسان رضو
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