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 اهداف فصلنامه تحلیلی - پژوهشی اقتصاد خاوران
11 اشاعه1و1نشر1یافته1های1علمی،1پژوهشی1و1تحقيقاتی1مرتبط1با1اقتصاد،1حسابداری1و1مدیریت1و1.

تالش1جهت1رفع1نيازهای1علمی1و1تحقيقاتی1استان.1
21 فراهم1نمودن1زمينه1تبادل1افکار1و1اطالعات1بين1مراکز1دانشگاهی1و1تحقيقاتی1استان1در1زمينه1.

مسائل1راهبردی1علوم1اقتصادی.
31 دانشجویان،1. کارشناسان،1 مدیران،1 علمی1 دانش1 سطح1 ارتقاء1 جهت1 پژوهشی1 بسترسازی1

صاحبنظران1و1پژوهشگران1استان.
41 ارتقاي1سطح1مطالعات1و1پژوهش1هاي1کاربردی1اقتصادي1در1زمينه1موضوعات1مورد1نياز1استان..

شرایط پذیرش مقاله ها و نحوه ارسال آن
11 در1مقاله1از1آخرین1آمارها1و1اطالعات1که1متناسب1با1عنوان1مقاله1باشد،1استفاده1شود.1.
21 مقاله1در1هيچ11یک1از1کنفرانس1ها،1سمينارها1و1سایر1نشریات1داخلی1و1خارجی1چاپ1یا1ارسال1.

نشده1باشد.
31 تعداد1صفحات1مقاالت151-120صفحه1بيشتر1نباشد..
41 فرمول1ها،1جداول،1نمودارها1عکس1نباشد1همچنين1فرمول1ها1در1نرم1افزار1تایپ1شود..
51 نحوه1ارسال1مقاالت1از1طریق1سایت1فصلنامه1اقتصاد1خاوران1به1نشانی1الکترونيکی1.

www.skeq.ir 1ارسال1گردد.

راهنمای تدوین مقاالت 
11 متن1فارسی1مقاله1قلم1Mitra1فونت1131در1برنامه120071word1تایپ1شود.1معادالت1و1نماد1.

متغيرها1و1زیرنویس1های1انگليسی1با1قلم1Times New Roman1غير1ایتاليک1و1با1فونت1
111و1زیر1نویس1های1انگليسی1با1قلمTimes new Roman1 و1با1فونت1101تایپ1شود.

21 تهيه1چکيده1با1حداکثر11501کلمه1به1زبان1فارسی1و1انگليسی1به1همراه1حداکثر151واژه1کليدی.1.
31 تعيين1طبقه1بندی1JEL1پيش1از1کليد1واژه1فارسی1و1انگليسی..
41 عنوان1ها1و1زیر1نویس1ها1کوتاه1باشند1و1منابع1در1صفحه1مستقل1و1در1انتهای1مقاله1ذکر1شوند..



51 مأخذ1داده1ها1به1طور1دقيق1بيان1گردد1و1در1صورت1نياز1داوران1یک1نسخه1از1آن1به1دفتر1مجله1.
ارسال1گردد.

61 فرمول1ها1و1معادالت1مقاله1به1صورت1پياپی1در1سمت1راست1به1فارسی1شماره1گذاری1شوند.1.
71 ذکر1معادل1انگليسی1واژه1های1تخصصی1مورد1استفاده1در1مقاله1در1پانوشت1همان1صفحه1ارائه1شود..
81 ضرورت1دارد1فایل1جداول1و1نمودارها1بگونه1ای1ارائه1شوند1تا1امکان1اصالحات1جزئی1و1تغيير1.

یادآوری1می1شود1جداول1وسط1چين،1فارسی1و1دارای1عناوین1و1 باشد.1 امکان1پذیر1 اندازه1آن1
مأخذ1باشند.1مقياس1ها1در1باالی1جدول1و1در1سمت1چپ1آن1قيد1شود.1در1صورت1تنوع1مقياس1ها،1
پيشنهاد1می1شود1هریک1از1آنها1در1باالی1ستون1مربوط1ذکر1شود.1عالوه1بر1این،1عنوان1نمودارها1

در1زیر1آنها1قيد1شود1و1واحدها1مشخص1باشند.
91 اعداد1جداول1و1داخل1متن،1فارسی1)قلمB Mitra1 10(1باشد1و1برای1ارقام1اعشاری1از1مميز1.

استفاده1شود.
101 مقاالت1ارسالی1حتمًا1دارای1چکيده1انگليسی1باشد.1.
111 منابع1مقاله1اعم1از1کتاب1یا1مقاله،1به1ترتيب1الفبایی1بر1حسب1نام1خانوادگی1نویسندگان1مطابق1.

با1نمونه1های1ذیل1تنظيم1شود.1

11-1. نمونه کتاب
نویسا،1 پارس1 انتشارات1 تهران:1 و1سياست1ها،1 نظریه1ها1 اقتصاد1کالن1 شاکری،1عباس1)1387(،1

چاپ11.
11-2. نمونه مقاله

طيبی،1سيد1کميل1و1گوگردچيان،1احمد1)1385(،1"بررسی1عوامل1جذب1سرمایه1گذاری1مستقيم1
خارجی1در1صنایع1پتروشيمی1ایران1به1روش1داده1های1تابلویی"،1فصلنامه1پژوهش1های1اقتصادی1

ایران،1سال1هشتم،1شماره1،261صص11811-2031.



11-3. نمونه مجموعه مقاله
بر1 اقتصادی1 نوسانات1 اثرات1 بر1 "نگرشی1 1،)1389( قاسم1 محمد1 رضایی1 و1 ابراهيم1 رضایی،1
درآمدهای1مالياتی:1شواهدی1جهت1بسط1پایه1های1مالياتی1مصرف1-1محور11در1ایران"،1مجموعه1
مقاالت1چهارمين1همایش1سياست1های1مالی1و1مالياتی1ایران،1تهران:1سازمان1امور1مالياتی1کشور.

11-4. نمونه انگلیسی کتاب
Leontief, Wassily (1966), Input Output Economics, New 
York,Oxford University Press.

11-5. نمونه انگلیسی مجموعه مقاله
Diamond, Peter A. (2000) “Administrative Costs and Equilibrium 
Charges with Individual Accounts”, in Administrative Costs and 
Social Security Privatization John Shavened, Chicago:University 
of Chicago Press, Chapter 4. 

11-6. نمونه انگلیسی مقاله در مجله
Aizenman, Joshua, And Yothin Jinjarak (2005), “The Collection 
Efficiency Of The Value Added Tax : Theory and  International 
Evidence”, The Journal of International Trade & Economic 
Development, Vol. 17, No. 3, PP. 391-410. 





خوشه بندی کشورهای حوزه چشم انداز براساس شاخص های بخش 
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چکیده:
بين1کشورها1 روابط1 پيچيدگی1و1کشف1 برای1کاهش1 به1عنوان1یک1روش1 خوشه بندی1کشورها1
ایران1 کشور1 ساله،1 120 طبق1چشم انداز1 است.1 کرده1 پيدا1 افزونی1 روز1 کاربرد1 بين المللی1 زمينه1 در1
باید1در1سال114041در1بين1251کشور1منطقه1به1قدرت1برتر1تبدیل1شود،1در1نتيجه1در1این1پژوهش1
به1بررسی1وضعيت1بخش1عمومی1کشورهای1حوزه1چشم انداز1با1استفاده1از1201شاخص1از1بخش1
عمومی1براساس1نماگرهای1اقتصادی1بانک1جهانی1برای1سال های120091تا120121پرداخته1و1یک1
تحليل1اقتصادی1براساس1داده های1این1بخش1ارائه1می شود.1در1گام1نخست1با1استفاده1از1الگوریتم1
1SOMنقشه های1دو1بعدی،1ایجاد1و1در1گام1بعدی1با1استفاده1از1روش1،1K-means1کشورهای1
قلمرو1مطالعه1براساس1یافته های1بدست1آمده1از1نقشه1خود1سازمانده1دسته بندی1می شوند.1در1مرحله1
بعدی1خوشه بندی1با1روش1دندرو1گرام1نيز1ارائه1می شود.1از1نتایج1این1پژوهش1در1تصميم گيری های1

و1برنامه ریزی های1اقتصادی1می توان1بهره1گرفت.
1E66,C4511:JELطبقه1بندی

واژه های کلیدی: بخش1عمومی،1چشم انداز1،14041خوشه بندی،1نقشه1خود1سازمانده

1.1کارشناسی1ارشد1مدیریت1بازرگانی،دانشگاه1یزد
1.2استادیار،1مدیریت1بازرگانی،1دانشگاه1یزد
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مقدمه
هر1حرکت1و1فعاليتی1بدون1برنامه ریزی1راه1به1جایی1نمی برد.1بنگاه ها1یا1سازمان ها1)1در1سطح1
خرد(1و1نظام های1سياسی1)در1سطح1کالن(1برای1رشد،1پيشرفت1و1حصول1به1اهداف1)استراتژیک(1
خود،1به1خصوص1اگر1در1قالب1یک1چشم انداز1بلند1مدت1تصویر1شده1باشند،1در1شرایط1محيطی1پویا1و1
همراه1با1حضور1رقبای1بی شمار1و1در1عين1حال1توانمند،1نيازمند1برنامه های1چند1سطحی1کوتاه مدت،1
ميان مدت1و1بلندمدت اند.1به1کمک1برنامه ریزی،1مدیران1قادر1می شوند1جهت گيریهای1خود1را1در1

آینده1معين1ساخته1و1سازمان1را1در1مقابل1تغييرات1و1تحوالت1فردا1مجهز1سازند1)الوانی،13841(.
چشم انداز1تصویری1مطلوب1و1قابل1دستيابی1در1افق1معين1مبتنی1بر1نيازها،1آرمان ها،1نيات،1ارزش ها1
و1شرایط1پویای1محيطی1هر1کشور1و1یا1سازمانی1است1که1در1مراحل1طراحی1آن1از1رویکرد،1تفکر،1نگاه1
1.)Oswald, Mossholder, & Harris, 1994(و1برنامه ریزی1رو1به1جلو1استفاده1می شود
چشم انداز1ملی1نيز1عبارت1است1از1تصویر1مطلوب1و1آرمان1دست1یافتنی1که1منظر1و1دور1نمایی1در1
افق1بلندمدت1فرآروی1مدیریت1جامعه1قرار1می دهد1و1از1ویژگی های1چون1جامعه1نگری،1آینده1نگری،1
ارزش گرایی1و1واقع گرایی1برخودار1استSundaramurthy, 1996(1(.1چشم1انداز1ملی1با1هدف1
دست یابی1به1منافع1ملی1و1اجرای1قانون1اساسی،1به1دنبال1ایجاد1انگيزه1در1ميان1آحاد1ملّت1اعم1از1
پير1و1جوان،1شهری1و1روستایی1و1اقشار1و1گروه های1مختلف1جامعه1است1و1ایجاد1فرهنگ1سازگار1و1
مثبت1اندیش1با1حفظ1وحدت1اجتماعی1و1یکپارچگی1ملی1از1پيامدهای1آن1محسوب1می1شود1)رضایی1

.)Sundaramurthy, 1996مير1قائد1و1مبينی،13851؛
جوامع امروزي بسته به درجه ي تحقق اهداف خود اقدام به تدوین برنامه هایی می کنند تا با عمل 
به آنها1ميزان دستيابی به چشم انداز خود را سهل تر و سریع تر نمایند.1در سند چشم انداز 20 ساله، 

ایران کشوري1توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادي، علمی و فناوري در سطح منطقه1می باشد.
هدف1این1پژوهش1تعيين1موقعيت1ایران1نسبت1به1رقبا1از1نظر1شاخص های1عمومی1است1و1روشن1
حيث1شاخص های11 از1 سند1چشم انداز1 رقبای1 به1 نسبت1 کشورمان1 شناختی1 مکان1 وضعيت1 کردن1

بخش1عمومی1می باشد.
نتایج1این1پژوهش1در1سياستگذاری های1اقتصادی1بخش1عمومی1و1خصوصی،1دولت،1قانون گذاران1



9 خوشه بندی کشورهای حوزه چشم انداز براساس شاخص های بخش عمومی...

و1تمامی1مجموع1حاکميت1می تواند1راهگشای1خوبی1برای1عبور1از1تنگناهای1اقتصادی1و1اجتماعی1
باشد،1چون1وضعيت1کشور1را1نسبت1به1رقبا1نشان1می دهد1و1می توان1براساس1آن1به1تعيين1فاصله ها1
و1شباهت ها1از1دیگر1کشورها1پرداخت،1زیرا1سياست گذاران1برای1برنامه ریزی1برای1آینده1به1داده های1
نيازمند1هستند1تا1بتواند1برنامه های1مناسب1و1راهکارهای1دقيق1برای1رسيدن1به1جایگاه1مورد1نظر1

در1سند1چشم انداز1بکار1گيرند.

پیشینه تحقیق
مدیریت1دولتی1)عمومی(1از1نظر1فيفنر11و1پرستوس1:2هماهنگ1کردن1کوشش های1فردی1و1گروهی1
ارائه1 امور1عمومی1 اداره1 از1 به1منظور1اجرای1سياست1یا1خط مشی1دولت1و1ویلسن13در1تعریفی1که1

می کند1این1نوع1اداره1را1اجرای1تفصيلی1و1منظم1حقوقی1عمومی1می داند1)دهقانی،13771(.
انجام1 برای1 حقوقی1 و1 سياسی1 مدیریتی،1 فرآیندهای1 و1 تئوری ها1 گرفتن1 بکار1 دولتی،1 مدیریت1
اختيارات1حکومتی1در1بخش های1قانون گذاری،1اجرایی1و1قضایی1جهت1اجرای1وظایف1خدماتی1و1

.)Rosenbloom, 1983(1نظارتی1برای1کل1جامعه1یا1برای1اجزای1آن1می1باشد
از1داده های1 انتزاعی1در1درون1طبقه هایی1 یا1 از1داده های1مادی1 بندی1مجموعه ای1 فرایند1دسته1
مشابه1را1فرایند1خوشه1بندی1می نامند.1یک1خوشه1مجموعه ای1از1داده ها1است1که1در1درون1همان1
 Han and( هستند1 متفاوت1 دیگر1 خوشه های1 داده های1 با1 ولی1 بوده1 یکدیگر1 مشابه1 به1 خوشه1

.)Kamber, 2006
انواع1الگوریتم های1خوشه بندی1را1می توان1به1پنج1مقوله1تقسيم1نمود1که1عبارتند1از:11خوشه بندی1

جزءبندی،1سلسله1مراتبی)مرتبه ای(،1مدل1محور،1شبکه ای1و1چگالی ای1)حجم(
.)Han & Kamber, 20061IndiraPriya & Ghosh, 2013(

است1 داده ها1 از1 بسته ای1 مرتبه ای1 خوشه بندی1 الگوریتم1 مراتبی1:4 سلسله1 خوشه بندی1 الف(1

1. Fiffner
2. Presthus
3. Wilson
4. Hierarchical methods
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باینری1 درخت1 ساختار1 از1 گرافيکی1 نمایش1 دندروگرام11 ایجاد1می کند.1 را1 درختی1 ساختار1 یک1 که1
است1برای1نشان1دادن1ترتيب1خوشه های1توليد1شده1توسط1خوشه بندی1سلسله1مراتبی1می باشد.1
درخت1 یک1 در1 داده ها1 نقاط1 اتصال1 که1 است،1 شکل1 1U خطوط1 از1 بسياری1 شامل1 دندروگرام1
سلسله1مراتبی1می باشد1.1ارتفاع1هر1یک1از1U1نشان1دهنده1فاصله1بين1دو1نقطه1متصل1می باشد
.)IndiraPriya & Ghosh, 2013; Livny and et al., 1996; Guha and et al., 1998(
ب(1خوشه بندی1مدل1محور1:2روش های1مدل1محور،1مدلی1را1برای1هر1یک1از1خوشه ها1در1نظر1
می گيرد1و1بهترین1و1مناسب ترین1داده1را1برای1مدل1ارائه1شده1پيدا1می کند.1این1الگوریتم1ممکن1
است1خوشه ها1را1از1طریق1ایجاد1یک1نقش1چگالی1که1توزیع1مکانی1نقاط1داده ای1را1منعکس1می کند،1
در1محلشان1قرار1 دهد.1همچنين1این1الگوریتم1روشی1را1ایجاد1می کند1که1تعداد1خوشه های1وابسته1
به1آمارهای1استاندارد1را1به1طور1خودکار1تشخيص1داده،1مشاهدات1نامتعارف1یا1برون هشته1را1در1نظر1
گرفته1و1بنابراین1روش های1خوشه بندی1قدرتمندی1را1ایجاد1می کند.1نقشه1خود1سازمانده1یک1نمونه1

.)Han & Kamber, 2006(از1خوشه بندی های1مدل1محور1می باشد
در1 که1 نظارت1می باشد1 بدون1 یادگيری1 با1 انواع1شبکه های1عصبی1 از1 سازمانده1 خود1 نقشه های1
توسط1 بار1 اولين1 عصبی1 شبکه های1 از1 مدل1 این1 دارند.1 زیادی1 توانایی1 پيچيده1 فضاهای1 تحليل1
کوهونن1در1سالRhodes, 2000(119811(1و1با1الگو1برداری1از1عصب های1شبکه1چشم1معرفی1و1
نخستين1بار1در1سالGirardin, 2001(119841(1برای1تشخيص1صدا1و1تبدیل1آن1به1متن،1به1طور1
عملی1مورد1استفاده1قرار1گرفت.1اکنون1شبکه های1خود1سازمانده1به1طور1گسترده ای1در1داده کاوی1
)Jirapummin, et al., 2002(،1نمایش1فضاهای1پيچيده1و1خوشه بندی1فضاهای1با1تعداد1

.)Zhang,et al., 2001(ابعاد1باال1مورد1استفاده1قرار1می گيرد
نقشه1خود1سازمانده1از1دو1الیه1شامل1عصب ها1تشکيل1شده1است.1الیه1اول1الیه1ورودی1است1
که1از1عصب های1n1تشکيل1شده1که1هر1یک1مربوط1به1یک1داده1ورودی1هستند.1این1عصب ها1
داده های1ورودی1را1بين1عصب های1الیه1دوم1توزیع1می کنند.1همه1محاسبات1در1الیه1دوم1انجام1

1. Dendrogram
2. Model-Based Clustering
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می شوند1که1نقشه11ناميده1می شود1و1بعنوان1الیه1خروجی1عمل1می کند.1نقشه1از1یک1شبکه1توری1
مانند1از1عصب ها1تشکيل1شده1که1در1مورد1ما1بصورت1شش1ضلعی1است1و1عصب های1آن1بصورت1
موازی1با1هم1کار1می کنند.1هر1عصب1روی1فضای1ورودی1به1همه1عصب های1درون1الیه1خروجی1
وصل1شده1که1این1ارتباط ها1هر1کدام1دارای1یک1وزن1است.1بنابراین1می توانيم1نقشه1را1بصورت1یک1
 Mimis &( آرایه1دوبعدی1از1عناصر1کامال1مشابه1ببينيم1که1هر1یک1دارای1یک1بردار1وزنی1است

.)Georgiadis, 2013
در1شبکه1عصبی1مصنوعی1کوهونن1تعدادی1نرون1مصنوعی1معموال1در1یک1توپولوژی1مسطح1کنار1
یکدیگر1چيده1می شوند1)شکل31-1(.1این1نرون ها1با1رفتار1متقابل1روی1یکدیگر،1فضای1ورودی1با1
ابعاد1اختياری1را1به1یک1نقشه1گسسته1یک1یا1دو1بعدی1)موسوم1به1نقشه1مشخصات(1نگاشته1می کنند1
روش1 تحليل های1 نتيجه1 و1شگفت انگيزترین1 اصلی ترین1 نقشه1 )Kohonen, 1981(.1همين1

1SOMاست.

شکل 3-1 شبکه عصبی کوهونن یک شبکه خود سازمانده است که تعدادی نرون مصنوعی به طور 

معمول در یک توپولوژی مسطح کنار یکدیگر چیده می شوند )الیه کوهونن(. X بردار ورودی و w بردار 

وزن نرون های شبکه است.

1. Map
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الگوریتم1k-means1پارامتر1ورودی1k1را1گرفته1و1مجموعه ای1از1n1داده1را1به1k1خوشه1تقسيم1
نموده،1در1نتيجه1شباهت1بين1خوشه ای1به1وجود1آمده1زیاد1است1اما1شباهت1درون1خوشه ای1کم.1
شباهت1خوشه1بر1اساس1مقدار1ميانگين1داده1های1موجود1در1یک1خوشه1محاسبه1می شود1که1آن1را1

.)Arabie, 1996(1می توان1به1عنوان1مرکزیت1خوشه1یا1مرکز1ثقل1در1نظر1گرفت
وضعيت1 از1 کلی1 تصویری1 است،1 شده1 حاصل1 1SOM فرایند1 از1 که1 نقشه ای1 پژوهش1 این1 در1
کشورهای1قلمرو1مطالعه1در1دو1حوزه1عمومی1طی1سال های1قلمرو1زمانی1تحقيق1بدست1می دهد.

ناخالص1 توليد1 از1 استفاده1 ساده1 حالت1 از1 اقتصادی1 مقاالت1 در1 کشورها1 رفاه1 رتبه بندی1 مسئله1
این1 یا1جایگزینی1 به1حالت1بررسی1صفت های1دیگر1بمنظور1تکميل1 یافته1و1 تغيير1 1)GDP( ملی1
شاخص1رسيده1است.1در1پژوهشی1برای1نمایش فاصله بین ایالت های عضو اتحادیه اروپا در 
سال های 1998 تا 2005 با استفاده از روش SOM نشان داد کشورهایی که به تازگی 
 .)Mattoscio, et al. , 2008(اتحادیه اروپا شده اند، رشد سریع تری داشته اند عضو 
در مطالعه دیگر  از نقشه خود-گردان )SOM( برای درک ساختارهایی استفاده کردند 
بر  رفاه کشورها  نتایج  بررسی  با  را  این کار  و   اقتصاد کالن وجود دارند  که در سیستم 
پایه داده های بانک جهانی انجام داده اند. آنها نشان داده اند که می توانیم از SOM برای 
تصویر کردن داده های چندبعدی  به یک صفحه دو بعدی و نشان دادن خوشه های بدست 
آمده از آنالیز استفاده کرد )Kaski and Kohonen, 1995(. پژوهش دیگری روش 
کارای برای خوشه بندی تعداد زیادی از کشورهای در حال توسعه و تشخیص تعدادی از 
»رژیم های رفاهی1« مشخص به کار رفته است. ابتدا به بررسی کشورها در سال 1990 
از سه  و همچنین کشورهای کوچک که کمتر   OECD پرداخته وکشورهای  و 2000 
میلیون نفر شهروند داشته اند از مطالعه کنار گذاشته  و تنها 65 کشور مورد بررسی قرار 
داده است سپس با استفاده از روش K-means به خوشه بندی سیستم رفاهی پرداخته 

.)Abu Sharkh and Gough, 2010) شده است

1. welfare regimes
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روش شناسی پژوهش
درآمد1 اقتصادها1 طبقه بندی1 برای1 جهانی1 بانک1 اصلی1 معيار1 تحليلی،1 و1 عملياتی1 اهداف1 برای1
ناخالص1ملی1سرآنهGNI(11(1است.1براساس1درآمد1ناخالص1ملی1سرآنه،1هر1اقتصادی1بعنوان1درآمد1
پایين،1درآمد1متوسط1)تقسيم1به1درآمد1متوسط1پایين1و1درآمد1متوسط1باال(،1یا1درآمد1باال1طبقه بندی1

شده1است.
وضعيت1اقتصادها1براساس1سرآنه1درآمد1ناخالص1ملی1)2012(1تقسيم،1و1با1استفاده1از1روش1اطلس1
بانک1جهانی2محاسبه1شده1است.1این1گروه ها1شامل:1درآمد1پایين0351, 11$1یا1کمتر؛1درآمد1متوسط1
پایين111,0361$1تا141,0851$1؛1درآمد1متوسط1باال0861, 14$1تا6151, 12$؛1و1درآمد1باال616, $12 

یا1بيشتر.

جدول 2-1. طبقه بندی تحلیلی بانک جهانی براساس سرآنه درآمد ناخالص ملی  سال 2012

)L( درآمد کمتر از متوسط کم درآمد
)LM(

درآمد متوسط باال 
)UM()H( درآمد باال

افغانستان
قرقيزستان
تاجيکستان

مصر
ارمنستان
گرجستان
پاکستان
سوریه

ازبکستان
یمن

آذربایجان
ایران
عراق
اردن

قزاقستان
لبنان
ترکيه

ترکمنستان

بحرین
کویت
عمان
قطر

عربستان
امارات

و1 درآمد1 در1گروه1کم1 تاجيکستان1 قرقيزستان،1 افغانستان،1 بندی1کشورهای1 تقسيم1 این1 براساس1
از1 کشورهای1مصر،1ارمنستان،1گرجستان،1پاکستان،1سوریه،1ازبکستان،1یمن1در1گروه1درآمد1کمتر1
متوسط،1ایران1و1کشورهایی1چون1آذربایجان،1عراق،1اردن،1قزاقستان،1لبنان،1ترکيه،1ترکمنستان1به1
عنوان1درآمد1متوسط1باال1و1کشورهای1بحرین،1کویت،1عمان،1قطر،1عربستان،1امارات1در1گروه1درآمد1

باال1قرار1دارند.

1. Gross national income per capita
1.2روش1اطلس:1هدف1عامل1تبدیل1اطلس1کاهش1پيچيدگی1از1نوسان1نرخ1ارز1در1مقایسه1های1بين1کشوری1از1درآمد1ملی1است.
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رویکرد1تجربی1در1این1مقاله1را1می توانيم1بصورت1یک1روش1دو1مرحله ای1توصيف1کنيم.1در1گام1
نخست،1از1الگوریتم1SOM11افزایشی1استاندارد1استفاده1شده1و1نقشه1دو1بعدی1ایجاد1شده1توسط1آن1
در1یک1چارچوب1شش1ضلعی1بهمراه1نقشه های1وزنی1ارائه1شده اند.1در1کام1دوم،1از1روش1ميانگين1

1kبرای1خوشه بندی1نمونه های1ایجاد1شده1توسط1SOM11استفاده1شده1است.
قلمرو1زمانی1تحقيق1بر1طبق1داده های1موجود1از1سال120091تا120121شامل1می1شود.1این1داده ها1
از1سایت1بانک1جهانی11تهيه1شده1است1به1دليل1اینکه1داده ها1هم1مقياس1بوده1و1از1روش1مشخصی1

و1یکسانی1در1محاسبه1تمام1داده های1کشورها1استفاده1شده1است.
شاخص1های1برای1بخش1عمومی1انتخاب1شده1شامل:1مازاد1یا1کسری1پول1نقد1)درصد1از1توليد1
ناخالص1 توليد1 از1 )درصد1 نظامی1 داخلی(،1هزینه1 ناخالص1 توليد1 از1 )درصد1 داخلی(،1هزینه1 ناخالص1
داخلی(،1درآمد،1به1استثنای1کمک1های1مالی1)درصد1از1توليد1ناخالص1داخلی(،1درآمد1ماليات1)درصد1
1، بدهی1 داخلی(،1خالص1 ناخالص1 توليد1 از1 )درصد1 داخلی1 بدهی،1 داخلی(،1خالص1 ناخالص1 توليد1 از1
نظامی1 از1سود1تجاری(،1هزینه1 )درصد1 ماليات1 نرخ1کل1 داخلی(،1 ناخالص1 توليد1 از1 )درصد1 خارجی1
)درصد1از1هزینه1های1دولت1مرکزی(،1هزینه1کاالها1و1خدمات1)درصد1از1هزینه(،1یارانه1و1انتقال1های1
دیگر1)درصد1از1هزینه(،1پرداخت1بهره1)درصد1درآمد(،1ماليات1بر1کاالها1و1خدمات1)درصد1از1درآمد(،1
ماليات1بر1کاالها1و1خدمات1)درصد1ازارزش1افزوده1صنعت1و1خدمات(،1ماليات1بر1درآمد،1سود1و1افزایش1
سرمایه1)درصد1از1درآمد(،1ماليات1بر1درآمد،1سود1و1افزایش1سرمایه1)درصد1از1کل1ماليات(،1ماليات1بر1
تجارت1بين1المللی1)درصد1از1درآمد(،1دیگر1ماليات1ها1)درصد1از1درآمد(،1ماليات1گمرکی1و1دیگر1عوارض1
واردات1)درصد1از1درآمد1مالياتی(1و1کمک1هزینه1ها1و1سایر1درآمدها1)درصد1از1کل1درآمدها(است.
در1این1بخش1به1ترتيب1به1بررسی1وضعيت1کشورها1در1چهار1سال1بخش1عمومی1پرداخته1شده1
ازبکستان،1 و1 یمن1 عربستان،1 کشورهای1 مورد1 در1 که1 آنجایی1 از1 است1 این1 ذکر1 قابل1 نکته1 است.1
افغانستان،1عراق1در1بخش1عمومی1اطالعاتی1از1طرف1بانک1جهانی1ارائه1نشده1بود،1در1این1بخش1

حذف1شدند.1در1ادمه1بحث1به1بررسی1کشورها1براساس1داده های1شاخص ها1پرداخته1می شود.

1. www.worldbank.org
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4-4-1 سال 2009

شکل 4-2. ماتریس U و نقشه های وزن برای متغیرهای ورودی

در1ماتریس1U1فاصله1ميانگين1بين1بردارهای1همسایگی1برنامه1با1مقياس های1رنگی1نشان1داده1
شده اند.1یک1"منظره1خوشه ای"1که1روی1SOM1تشکيل1شده1به1روشنی1طبقه بندی1انجام1شده1

را1نشان1می دهد.
بقيه1نقشه ها1در1شکل41-12نقشه های1وزن1ناميده1می شوند.1هر1یک1از1نقشه های1وزن1مخصوص1
یک1متغير1ورودی1است.1در1هر1یک1از1نقشه ها1وزن هایی1که1هر1متغير1ورودی1را1به1عصب های1
الیه1خروجی1ارتباط1می دهند1با1مقدار1بزرگی1آنها1در1مقياس های1رنگی1نشان1داده1شده اند.1به1این1
صورت،1روابط1بين1متغيرهای1ورودی1را1می توانيم1ببينيم.1از1مقایسه1نقشه ها1با1یکدیگر،1موارد1زیر1

استنتاج1می شود:
1-1متغير1شماره1131]ماليات1بر1کاالها1و1خدمات1)درصد1از1درآمد([1و114]ماليات1بر1کاالها1و1خدمات1
)درصد1از1ارزش1افزوده1صنعت1و1خدمات(1[1مقادیر1باال1در1گوش1باال1سمت1چپ1قرار1گرفتند1و1مقادیر1

پایين1در1سمت1پایين1راست1قرار1گرفتند.1در1نتيجه1این1دو1متغير1دارای1اثر1مشابهی1می باشند.
2-1متغيرهای1شماره121)هزینه،1درصد1از1توليد1ناخالص1داخلی(151،1)درآمد1ماليات،1درصد1از1توليد1
ناخالص1داخلی(1111،1)یارانه1و1انتقال های1دیگر،11از1هزینه(11و1151)ماليات1بر1درآمد،1سود1و1افزایش1
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سرمایه؛1درصد1از1درآمد(11نيز1دارای1اثر1یکسانی1می باشند،1مقدارهای1این1متغيرها1از1گوش1باال1سمت1
راست1به1گوش1پایين1سمت1چپ1کاهش1داشته اند.

با1متغيرهای121 ناخالص1داخلی(1 توليد1 از1 ؛1درصد1 نقد1 پول1 یا1کسری1 )مازاد1 متغير1شماره111 1-3
)نرخ1 18، داخلی(1 ناخالص1 توليد1 از1 ماليات،1درصد1 )درآمد1 ناخالص1داخلی(،1 توليد1 از1 )هزینه؛1درصد1
کل1ماليات1درصدی1از1سود1تجاری(120،1)کمک1هزینه ها1و1سایر1درآمدها؛1درصد1از1کل1درآمدها(1
همبستگی1معکوسی1دارد،1اما1شدت1همبستگی1در1نقاط1مختلف1فضا1متغير1است.1از1همين1تحليل1
نتایج1 که1 چرا1 یافت.1 دست1 اقتصادی1 سياست های1کالن1 نقد1 در1خصوص1 چارچوبی1 به1 می توان1
این1سياست ها1به1صورت1این1شاخص ها1بروز1و1ظهور1می یابد.1بنابراین1نکته1بسيار1مهم1در1نتایج1
آن1است1که1این1متغيرها1و1همبستگی1مثبت1یا1منفی1آن ها1می تواند1به1عنوان1حلقه1بازخورد1در1

سياست گذاری های1کالن1اقتصادی1عمل1نمایند.
4-1برای1خالصه1کردن1یافته های1باال،1باید1انتظار1داشته1باشيم1که1الگوریتم1SOM1کشورهای1
دارای1مقادیر1باالی1متغيرهای1]هزینه1درصدی1از1توليد1ناخالص1داخلی1،1درآمد1ماليات1درصدی1از1
توليد1ناخالص1داخلی1،1خالص1بدهی،1داخلی1)درصد1از1توليد1ناخالص1داخلی(1،1خالص1بدهی1،1خارجی1
)درصد1از1توليد1ناخالص1داخلی(1،1نرخ1کل1ماليات1)درصد1از1سود1تجاری(1،1یارانه1و1انتقال های1دیگر1
)درصد1از1هزینه(1،1پرداخت1بهره1)درصد1درآمد(1،1ماليات1بر1درآمد،1سود1و1افزایش1سرمایه1)درصد1از1
درآمد(1،1ماليات1بر1تجارت1بين المللی1)درصد1از1درآمد(،1دیگر1ماليات ها1)درصد1از1درآمد([1در1باالی1
نقشه1تقسيم1بندی1کند،1درحاليکه1کشورهای1دارای1مقادیر1باالی1متغيرهای1]مازاد1یا1کسری1پول1
نقد1)1درصد1از1توليد1ناخالص1داخلی(،1هزینه1نظامی1)درصد1از1توليد1ناخالص1داخلی(،1هزینه1نظامی1
ماليات1گمرکی1 از1هزینه(،1 از1هزینه های1دولت1مرکزی(،1هزینه1کاالها1و1خدمات1)درصد1 )درصد1
و1دیگر1عوارض1واردات1)درصد1از1درآمد1مالياتی(،1کمک1هزینه ها1و1سایر1درآمدها1)درصد1از1کل1

درآمدها([1باید1به1ترتيب1در1عصبهای1گوشه1پایين1سمت1چپ1و1سمت1راست1نقشه1باشند.
برچسب1های1 که1 است1 شده1 داده1 نشان1 1SOM نقشه1 همراه1 به1 1U ماتریس1 13-4 شکل1 در1
عصب1ها1در1آن1نشان11دهنده1کشورهایی1هستند1که1مدل1آنها1را1به1هر1عصب1معين1انتساب1داده1
است.1از1آنجایی1که1کشورهای1گرجستان1و1ترکيه1در1یک1عصب1قرار1گرفته1اند1وضعيت1مشابهی1
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دارند،1کشور1ارمنستان1با1قرقيزستان،1کشور1های1پاکستان1با1تاجيکستان،1کویت1با1قطر1نيز1همين1
وضعيت1را1دارند.1این1در1واقع1همان1نقطه1قوت1SOM1است1که1از1نظر1بصری1شهود1الزم1برای1
تقسيم1بندی،1گروه1بندی1و1تحليل1خوشه1ها1را1بدست1می1دهد.1در1واقع1در1SOM1مجاورت1ها،1تا1
حد1زیادی1نشان11دهنده1شباهت1ها1می1باشد.1شباهت1های1که1با1استفاده1از1متغيرها1و1شاخص1های1
با1منطق1خاص1SOM1به1صورت1نقشه1ای1 ورودی1)یا1داده1های1مرحله1آموزش(1بدست1آمده1و1

رنگی1دو1بعدی1انعکاس1پيدا1کرده1اند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

شکل4-3. جایگاه کشورها نسبت به یکدیگر براساس ماتریس U )سال 2009(



اقتصاد خاوران/ شماره بیست و ششم )پیایی 14(/ زمستان 1895

4-4-2 سال 2010
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

شکل4-5. جایگاه کشورها نسبت به یکدیگر براساس ماتریس U )سال 2010(

در1این1سال1نسبت1به1سال120091تغييراتی1در1نقشه1ایجاد1شده1است:
1-1کشورهای1اردن1و1تاجيکستان1در1یک1عصب1قرار1گرفته1اند1و1وضعيت1مشابهی1دارند،1با1این1

تفاوت1که1در1سال1قبل1تاجيکستان1با1پاکستان1در1یک1عصب1قرار1داشتند.
2-1دو1کشور1عمان1و1بحرین1در1یک1عصب1قرار1گرفته1اند،1که1این1امر1در1سال1قبل1متفاوت1بوده1

است.
3-1کشور1ترکيه1در1سال120101مشابه1سال1قبل1با1کشور1گرجستان1در1یک1عصب1قرار1دارد.

پویایی1هایی1SOM1در1این1سال1نسبت1به1سال1قبل1موید1این1نکته1است1که1هر1گونه1تغييرات1
حتی1کوچک1در1شاخص1های1بخش1عمومی1موقعيت11آن1ها1را1در1نقشه1SOM1جابجا1می1کند.1در1
حالی1که1پيشتر1نيز1اشاره1شد،1اکتفا1به1یک1شاخص1آن1هم1درآمد1ملی1نمی1تواند1این1پویایی1را1به1

درستی1منعکس1نماید.
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4-4-3 سال 2011
1مقایسه1نتایج:1کشور1مصر1با1قزاقستان،1اردن1با1سوریه،1گرجستان1با1ترکيه،1پاکستان1با1تاجيکستان،1
آذربایجان1با1ایران1و1عمان1با1بحرین1در1یک1عصب1قرار1گرفته1اند،1مدل1آنها1را1به1هر1عصب1معين1

انتساب1داده1است.
تفاوتی1که1نسبت1به1سال1قبل1ایجاد1شده1این1است1اردن1با1سوریه1در1یک1عصب1قرار1گرفته1است1
اما1در1سال1گذشته1اردن1با1تاجيکستان1در1یک1عصب1قرار1داشت.1نکته1جالب1توجه1آن1است1که1این1
کشورها1از1نظر1درآمدی1با1یکدیگر1تفاوت1های1زیادی1دارند1اما1از1نظر1شاخص1های1بخش1عمومی1

در1این1سال1همگرایی1داشته1اند1و1شبيه1یکدیگر1تلقی1می1شوند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

شکل 7-4. جایگاه کشورها نسبت به یکدیگر براساس ماتریس U)سال 2011(



اقتصاد خاوران/ شماره بیست و ششم )پیایی 14(/ زمستان 2095

4-4-4 سال 2012
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 4-9. جایگاه کشورها نسبت به یکدیگر براساس ماتریس U)سال 2012(

کشور1گرجستان1با1ترکيه،1مصر1با1اردن1و1بحرین1با1امارات1در1یک1عصب1مشترک1قرار1گرفته1اند.1
در1سال1قبل1بحرین1با1عمان1در1یک1عصب1قرار1داشتند.
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4-4-5 بخش عمومی در 4 سال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 4-10. جایگاه کشورها نسبت به یکدیگر براساس ماتریس U و خوشه بندی با روش 

K-means )4 سال بخش عمومی(

به141گروه1 ملی1سرآنه1 ناخالص1 درآمد1 براساس1 را1 بانک1جهانی1کشورها1 آنجایی1که1سازمان1 از1
دسته1بندی1کرده1است،1این1پژوهش1نيز1تعداد1دسته1ها141تا1در1نظر1گرفته1است.

در1مورد1نقشه1سمت1چپ1سمت1پایين1این1توضيح1را1می1توان1داد1که1فاصله1هر1عصب1از1مرکز1



اقتصاد خاوران/ شماره بیست و ششم )پیایی 14(/ زمستان 2295

خوشه1را1نشان1می1دهد.
)SOM(جدول 4-7 دسته بندی کشورها براساس بخش عمومی

امارات1متحده1عربی،1بحرین،1عمان،1کویتدسته1بندی1اول
سوریه،1آذربایجان،1ایران،1قطردسته بندی1دوم
ترکيه،1مصر،1گرجستان،1قزاقستاندسته بندی1سوم

پاکستان،1اردن،1قرقيزستان،1لبنان،1ارمنستان،1تاجيکستاندسته بندی1چهارم

 

 بخش1عمومي(1404)انداز1—1.5دندروگرام1کشورهاي1سند1چشم4-نمودار1

نمودار 5-4. دندروگرام کشورهای سند چشم انداز 1404)بخش عمومی(

دندروگرام1نمایش1گرافيکی1از1ساختار1درخت1باینری1است1برای1نشان1دادن1ترتيب1خوشه1های1
توليد1شده1توسط1خوشه1بندی1سلسله1مراتبی1می1باشد.1دندروگرام1شامل1بسياری1از1خطوط1U1شکل1
است،1که1اتصال1نقاط1داده1ها1در1یک1درخت1سلسله1مراتبی1می1باشد.1ارتفاع1هر1یک1از1U1نشان1
داده1ها1 بررسی1 دستور1 برنامه1 به1 ابتدا1 روش1 این1 در1 می1باشد.1 متصل1 نقطه1 دو1 بين1 فاصله1 دهنده1
براساس1بيشترین1فاصله1بين1آنها1به1روش1اقليدسی1داده1شده1است1که1تک1تک1برای1همه1کشورها1
این1کار1انجام1می1شود.1سپس1با1وارد1کردن1دستور1Labels1مکان1هر1کشور1را1در1نمودار1به1ما1

نشان1می1دهد.1که1به1راحتی1می1توان1با1مشاهده1رسم1توضيحی1به1دسته1بندی1کشورها1پی1برد.
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جدول 4-8. دسته بندی کشورها براساس روش دندروگرام )بخش عمومی(

ارمنستان-1ترکيه-11اردن-1قزاقستان-1گرجستان-1قرقيزستان-1لبنان-1پاکستاندسته بندی1اول
آذربایجان-1ایران-1سوریه-1مصر-1قطردسته بندی1دوم
بحرین-1کویت-1عماندسته بندی1سوم

امارات1متحده1عربیدسته بندی1چهارم

2-2 بخش عمومی
بخش1عمومی1براساس1201شاخص1مورد1ارزیابی1قرار1گرفته11شد1و1نتایجی1این1ارزیابی1برای1پاسخ1

به1سوال1دوم1پژوهش1در1اینجا1ارائه1می1شود.
کشور1ایران1از1لحاظ1بخش1عمومی1با1استفاده1از1روشk-means1 کشورهای1سوریه،1آذربایجان1
و1قطر1در1یک1دسته1قرار1گرفته1است،1در1حالی1که1کشوری1ترکيه1با1کشورهای1مصر،1گرجستان1و1

قزاقستان1در1یک1دسته1قرار1گرفته1است.
با1 ترتيب1 به1 کشورها1 بين1 فاصله1 براساس1 ایران1 کشور1 دندروگرام،1 روش1 دسته1بندی1 براساس1
با1 فاصله1 ترتيب1 به1 ترکيه1 کشور1 و1 گرفته،1 قرار1 دسته1 یک1 در1 قطر1 و1 سوریه1 مصر،1 آذربایجان،1

کشورهای1ارمنستان،1اسرائيل،1اردن1و1قزاقستان1در1یک1دسته1قرار1گرفته1است.
نقطه1قابل1ذکر1این1است1که1کشور1امارات1فاصله1نسبتا1زیادی1با1کشورهای1دیگر1دارد.

5-4 پیشنهادات کاربردی و تحقیقات آتی
پيشنهادات1زیر1با1توجه1به1پژوهش1انجام1شده1قابل1ارائه1است:

1.1با1توجه1به1نتایج1پژوهش1و1قرار1گرفتن1ایران1در1کنار1کشورهای1اردن،1سوریه،1مصر،1قرقيزستان،1
پاکستان1و1تاجيکستان،1نشان1می1دهد1فاصله1کشور1ایران1با1کشورهای1برتر1منطقه1زیاد1می1باشد،1

بنابراین1برای1دستيابی1به1اهداف1چشم1انداز1نياز1به1برنامه1ریزی1دقيق1تری1احساس1می1شود.
1.2برنامه1ریزان1و1پژوهشگرانی1که1می1خواهند1به1بررسی1جنبه1های1مختلف1اقتصادی1برای1مقایسه1
ابعاد1باال1بپردازند،1می1توانند1از1روش1نقشه1خود1سازمانده1که1معياری1خوبی1برای1مصور1 با1تعداد1

سازی1وتجسم1داده1ها1است،1استفاده1کنند.
با1استفاده1 1... 1.3پيشنهاد1می1شود1وضعيت1اقتصادی1کشور1در1جنبه1های1تورم،1توریست،1فقر1و1



اقتصاد خاوران/ شماره بیست و ششم )پیایی 14(/ زمستان 2495

از1روش1نقشه1خود1سازمانده1و1k-means1مورد1بررسی1قرار1گيرد1و1عملکرد1این1روش1در1این1
موضوع1ها1بررسی1و1با1نتایج1حاصل1از1این1تحقيق1مقایسه1شود.

1.4عالوه1بر1بررسی1شاخص1های1اقتصادی1در1منطقه1چشم1انداز،1می1توان1از1شاخص1های1غير1
درآمدی1)سطح1سواد،1بوروکراسی،1سطح1سواد،1اینترنت،1اميد1به1زندگی1و1...(1با1روش1نقشه1خود1

سازمانده1مورد1تحليل1قرار1داد.
1.5این1مطالعه1به1ما1نشان1داد1که1نقشه1خودسازنده1می1تواند1مکمل1روش1های1سنتی1و1پرکاربردتر1
باشد،1به1ویژه1اینکه1توانایی1های1مصور1سازی1نقشه1خودسازنده1شهودی1و1قابل1فهم1هستند.1این1
که1 مانند1کشورهایی1 توسعه1 حال1 در1 تحليل1کشورهای1 و1 برای1مصور1سازی1 مناسبی1 ابزار1 نقشه1
اقتصاد1متغير1دارند1است1چرا1که1تغيير1مسير1آن1ها1قابل1مشاهده1و1قابل1مقایسه1است1و1از1لحاظ1

شهودی1قابل1فهم1تر1هستند.
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و1نقاط1ضعف1و1اشکاالت1وارد1بر1رویکردهای1سنتی1را1مرتفع1سازد.1این1مقوله1شامل1استراتژی1و1
تفکر1مبتنی1بر1جذب،1انتخاب،1آموزش،1توسعه،1نگهداری،1ارتقاء1و1انتقال1کارکنان1در1درون1سازمان1
با1هدف1ارتقا1و1نگهداری1افراد1مستعد1بمنظور1بهينه1کردن1توان1سازمان1می1باشد.1با1توجه1به1بحث1
رویکرد1 به1 توجه1 مستعد،1 انسانی1 منابع1 نگهداشت1 و1 جذب1 در1 رقابت1 افزایش1 و1 سازی1 خصوصی1
مدیریت1استعدادها1به1عنوان1یک1استراتژی1در1سازمان1موجب1پایداری1و1بقا1سازمان1ها1در1عرصه1
های1ملی1و1بين1المللی1شده1و1می1تواند1به1عنوان1یک1ابزار1مناسب1در1کنار1مدیریت1منابع1انسانی1

سنتی1در1سازمان1های1ایرانی1پيشنهاد1شود.
پژوهش1حاضر1ضمن1معرفی1مدیریت1استعداد1به1عنوان1یک1استراتژی1اثربخش1و1مالزم1مدیریت1
منابع1انسانی1به1ارائه1الگوی1عملی1پياده1سازی1آن1در1سازمان1و1راهکارهای1عملياتی1و1اجرایی1در1

این1زمينه1می1پردازد.
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کلمات کلیدی: مدیریت1استعداد،1سازمان،1مدیریت1منابع1انسانی

1.1دانشجوی1دوره1ی1دکتری1مدیریت1منابع1انسانی1دانشگاه1آزاد1اسالمی1واحد1بيرجند
bibiesmat sarfarazi@gmail.com                

1.2دانشجوی1دوره1ی1دکتری1مدیریت1منابع1انسانی1دانشگاه1آزاد1اسالمی1واحد1بيرجند
h_mohebeti_z@yahoo.com



اقتصاد خاوران/ شماره بیست و ششم )پیایی 14(/ زمستان 2895

مقدمه: 
افراد1 نگهداری1 و1 ارتقا1 پرورش،1 استخدام،1 برای1شناسایی،1 عنوان1سيستمی1 به1 استعداد1 مدیریت1
مستعد،1با1هدف1بهينه1کردن1توان1سازمان1به1منظور1تحقق1نتایج1کسب1و1کار،1تعریف1شده1است.1
این1مبحث1در1دهه1های1اخير1به1شدت1مورد1توجه1قرار1گرفته1است1و1شرکت1ها1و1موسسات1بسياری1

 .)Al-1Aris1et1al,12014Cooke1et1al,12014(1به1مباحث1آن1عالقه1یافته1اند
نيز1 و1 جهاني1 پيچيده1 اقتصاد1 در1 موفقيت1 منظور1 به1 که1 اند1 دریافته1 بخوبي1 سازمان ها1 امروزه1
ماندگاري1در1محيط1رقابتي1کسب1و1کار،1به1داشتن1بهترین1استعدادها1نياز1دارند.1همزمان1با1درک1
نياز1به1استخدام،1توسعه1و1نگهداشت1استعدادها  ،1سازمانها1دریافته اندکه1استعدادها1منابعي1بحراني1
هستند1که1براي1دستيابي1به1بهترین1نتيجه ها1نيازمند1مدیریت1مي1باشند.1در1گذشته1دهه1هاي119601
تا119701مدیریت1استعداد1به1عنوان1یک1مسئوليت1جنبي1به1دپارتمان1پرسنلي1محول1شده1بود،1در1
حالي که1امروزه1مدیریت1استعداد111به1عنوان1یک1وظيفه1سازماني1که1مسئوليت1آن1به1عهده1تمام1

دپارتمان1هاست،1بسيار1جدي1تر1موردنظر1قرار1گرفته1است.
بي1شـک1عصر1حاضر،1عصر1سازمانهاسـت1و1متوليان1این1سـازمانها،1انسـانها1هسـتند؛1انسـانهایي1
کـه1خـود1به1واسـطه1در1اختيار1داشـتن1عظيـم1ترین1منبع1قـدرت؛1یعنـي1تفکر،1مي1تواننـد1موجبات1
تعالـي،1حرکـت1و1رشـد1سـازمانها1را1پدیـد1آورنـد.1در1دنيـای1امـروز1مدیریـت1اسـتعدادTM(1(1بـه1
یکـی1از1مؤلفـه1هـای1اسـتراتژیک1سـازمان1هـا1در1عرصـه1رقابـت1های1جهانی1تبدیل1شـده1اسـت1

)Krishnan & Scullion, 2016(
سـازمان1هـا1و1کسـب1و1کاهـا1امروزه1به1مدیریت1اسـتعداد1به1عنـوان1یک1ابزار1مـی1نگرند1و1از1آن1
اسـتفاده1مـی1کنند،1در1حاليکـه1این1مبحث1از1چارچوب1های1تئوریک1مسـتحکمی1برخوردار1نيسـت

 )Scullion et al, 2010., Al Ariss etal, 2014(
ادبيات1مرتبط1با1مدیریت1استعداد1بخوبی1در1پژوهش1های1مطرح1شده1ارائه1نشده1و1موارد1ناشناخته1
بسياری1در1خصوص1تعاریف1و1مفاهيم1مرتبط1با1آن1وجود1دارد.1این1در1حالی1است1که1شرکت1ها1
پياده1سازی1مدیریت1استعداد1را1عملياتی1می1کنند1و1بنابراین1در1این1مقوله1شاهد1خال1و1فقدان1بنيان1

1. Talent Management
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مفهومی1و1زمينه1ای1هستيم
)Cascio &Boudreau, 2016., Sparrow & Makram, 2015., Gallardo et al, 2015(
قالبهاي1 در1 انساني1 نيروي1 توسعه1 و1 پرورش1 مبحث1 ایراني،1 سازمانهاي1 در1 اخير،1 سالهاي1 در1
گوناگوني،1نظير:1شناسایي1و1پرورش1استعدادها،1جانشين1پروري،1مدیران1آینده،1مدیران1سایه1و....1
مورد1توجه1قرار1گرفته1است.1در1همين1زمينه1انجام1مطالعات1و1پژوهشهاي1گوناگون1براي1الگوبرداري1
و1بکارگيري1تجربه هاي1موفق1سازمانهاي1توسعه1یافته،1از1اهميت1بسزایي1برخوردار1است.در1پژوهش1
ارائه1و1تدوین1مبانی1نظری1مرتبط1با1مدیریت1استعداد1نظير1تعریف1 حاضر1تالش1می1شود1ضمن1
مفهومی1و1ضرورت1توجه1به1مدیریت1استعداد،1الگویی1ارائه1شود1که1بر1اساس1آن1الگو1مدیران1بتوانند1

بصورت1عملياتی1مدیریت1استعداد1را1در1سازمان1خود1پياده1نمایند.1

تبیین مفهومی مدیریت استعداد
نموده1 ارائه1 متفاوتی1 تعاریف1 استعداد1صاحبنظران1 تعریف1 مانند1 نيز1 استعداد1 مدیریت1 درخصوص1

اند1که1برخی1ازآنها1عبارتند1از:
o 1،مدیریت1استعداد1شامل1استراتژی1و1تفکر1مبتنی1بر1جذب،1انتخاب،1آموزش،1توسعه،1نگهداری

ارتقاء1و1انتقال1کارکنان1در1درون1سازمان1با1هدف1ارتقا1و1نگهداری1افراد1مستعد1بمنظور1بهينه1
کردن1توان1سازمان1می1باشد.

o 1مدیریت1استعداد1نوعی1استراتژی1مدیریتی1سيستماتيک1است1که1پست1هایی1را1که1منبع1پایداری
.)Collings & Vaiman., 2015( سازمانی1و1امتياز1رقابتی1می1باشند1را1تعریف1می1کند

o 1مدیریت1استعداد1برای1جایگزینی1پست1های1کليدی1و1مسئوليت1های1مهم1به1ایجاد1استخر
)Schiemann, 2013(1.استعداد1در1جهت1توسعه1سازمانی1و1پایداری1اشاره1دارد

o 1مدیریت1استعداد1در1ابعاد1وسيع1آن1به1عنوان1پروسه ای1ظریف1و1مداوم1که1به1طور1نظام مند
قادر1به1تشخيص،1ارزیابی،1توسعه1و1ابقای1استعداد های1یک1سازمان1برای1رسيدن1به1اهداف1
تجاری1حال1و1آینده1آن1است،1تعریف1می شود.1به1دیگر1سخن،1مدیریت1استعداد1به1آن1معنی1
است1که1افراد1مناسب1را1با1مهارت های1مناسب1در1زمان1صحيح1در1مکان1صحيح1قرار1دهيم1
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)Thunnissen et al., 2013(
o 1مدیریـت1اسـتعداد1فعاليتـی1مثبـت1و1مفيـد1برای1سـرمایه1گـذاری1و1رشـد1افـراد1دارای1توانایی

بـاال1مـی1باشـد1مدیریت1اسـتعداد1بـه1افـراد1دارای1توانایـی1باال1کمک1کـرده1آنهـا1را1در1جهت1
توسـعه1بوسـيله1افـراد1توانمنـد1یاری1رسـانده،1افـراد1دارای1عملکـرد1ضعيف1حذف1مـی1گردند.

.)Meyer & Woercom, 2014(11111
خيلی1از1تعاریف1بر1موارد1ذیل1تاکيد1دارند:

1-1یک1ارتباط1واضح1با1مدیریت1عملکرد1وجود1دارد
2-1رویکرد1منسجم1به1توسعه1و1برنامه1ریزی1جانشين1پروری1دارد

3-1یک1فلسفه1یکپارچه1وجود1دارد1که1همه1شيوه1های1HR1)منابع1انسانی1(را1در1سرتا1سر1چرخه1
عمر1کارمند1ترکيب1می1سازد

همچنيـن1بـر1مبنای1تجزیه1و1تحليل1تعاریف1ارائه1شـده1می1توان1به1این1نتيجه1دسـت1یافت1که1از1
مدیریت1اسـتعداد1در1سـه1فرایند1مهم1سـازمانی1می1توان1بهره1برد:1اول1فرایند1توسعه1دادن1و1پرورش1
کارکنـان1جدیـد1بـه1وسـيله1مصاحبه،1اسـتخدام1و1آشناسـازی1با1سـازمان،1به1طوری1که1افـراد1جدید1
با11فرهنگ1سـازمان1همراه1شـوند.1دوم1در1مورد1توسـعه1و1نگهداری1از1کارکنان1موجود1در1سـازمان1
و1سـوم1جـذب1افـراد1با1مهارت1هـای1باال1برای1کارکردن1در1سـازمان.1از1مدیریت1اسـتعداد1به1عناون1
ابـزاری1بـرای1بهبـود1فرایند1اسـتخدام1و1توسـعه1افراد1بـا1مهارت1هـا1و1توانایی1های1مـورد1نياز1برای1
مواجـه1بـا1نيازهای1فعلی1سـازمان1اسـتفاده1می1کننـد.1عبارت1مدیریت1اسـتعداد1گاهـی1به1مجموعه1
فعاليـت1هایـی1گفتـه1می1شـود1کـه1کارفرما1بـرای1اسـتخدام،1آموزش،1توسـعه1و1به1طور1کلـی1اداره1
آن1دسـته1از1کارکنانی1که1مشـاغل1اجرایی1و1با1اهميت1سـازمان1را1در1دسـت1دارند1اسـتفاده1می1کند

.)Boudreau, 2013., Farndale, 2013(
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ضرورت توجه به مدیریت استعداد در سازمان 
به1طور1کلی1مدیریت1استعداد1می1تواند1به1تشخيص1پست1های1توسعه1و1شکاف1های1شایستگی1
مدیریتی،1نگهداری1متخصصين1کليدی،1شناسایی1خطر1مشاغل1خالی1مدیریتی،1تبين1برنامه1راهبردی1
سازمان1با1فهرستی1از1نيازهای1آن1در1حوزه1قابليت1ها1و1مهارت1های1انسانی،1تبيين1و1تعيين1وضع1
پيگيری1 و1 اندازگيری1 نيازها،1 و1 کمبودها1 یافتن1 و1 ها1 مهارت1 و1 ها1 قابليت1 نظر1 از1 سازمان1 موجود1
مستمر1قابليت1های1موجود1و1فاصله1آن1با1قابليت1ها1و1مهارت1های1مطلوب1از1طریق1استراتژی1ها1
و1برنامه1های1آموزشی1و1پرورشی1و1تشخيص،1توسعه1و1نگهداری1افراد1با1پتانسيل1باال1منتهی1شود1
و1بدینوسيله1ضمن1تقویت1برداشت1و1تلقی1سهامداران1و1مشتریان1به1کاهش1هزینه1های1نيرویابی1
. )Claussen et al., 2014(بيرونی1و1برخورد1چالش1گرایانه1با1مسير1توسعه1مدیریتی1منجر1گردد
در1صورتی1که1سازمان1نتواند1استعداد1های1موجود1در1سازمان1را1مدیریت1نماید1ممکن1است1خال1
هایی1در1مدل1رهبری1ایجاد1شود1و1بدليل1کناره1گيری1پرسنل1کليدی1و1یا1بالعکس1بزرگ1شدن1
موقعيت1پرسنل1کليدی،1دشواری1هایی1برای1سازمان1ایجاد1شود1و1بدليل1ناتوانی1در1ایجاد1فرهنگ1
کار11 و1 کسب1 شرایط1 با1 تطبيق1 برای1 جدید1 مهارتهای1 توسعه1 از1 ناشی1 مشکالت1 کارایی،1 محرک1
سازمان1را1با1چالش1هایی1جدی1مواجه1نماید.1)برسين1و1همکاران2008(1اجرای1مدیریت1استعداد1
باعث1جذب1و1نگهداری1موفقيت1آميز1استعدادها1ميگردد1وکارکنان1را1برای1پستهای1کليدی1در1آینده1

. )Dries, 2013(1انتخاب1می1نماید

تفاوت بین مدیریت استعداد و مدیریت منابع انسانی
مدیریت1منابع1انسانی1گسترده1تر1از1مدیریت1استعداد1است.1بسياری1از1مصاحبه1شوندگان1معتقدند1
که1مدیریت1استعداد1فقط1جزئی1از1مدیریت1منابع1انسانی1است.1مدیریت1استعداد1مستقيمًا1روی1گروه1
مشخصی1از1افراد1تمرکز1می1نماید1اما1در1مقابل1مدیریت1منابع1انسانی1بر1روی1همه1افراد1سازمان1
تمرکز1دارد.1مدیریت1منابع1انسانی1نوعی1از1مدیریت1کالن1به1منابع1انسانی1است1در1حاليکه1مدیریت1
استعداد1گروهی1از1افراد1را1که1ارزشمندترین11و1مهم1تر1از1همه1برای1توسعه1آینده1سازمان1هستند1را1
بزرگ1جلوه1می1دهد.مدیریت1استعداد1بيشتر1بر1روی1اجراکننده1عالی1توجه1دارد1در1حاليکه1در1مدیریت1
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منابع1انسانی1حيطه1گسترده1تری1را1از1قبيل:1برنامه1ریزی1نيروی1کار،1هر1نوع1ترکيبی1از1افراد1را1در1
بر1می1گيرد.1باید1گفت1که1مدیریت1استعداد1در1مدیریت1منابع1انسانی1دربرگرفته1می1شود.

مدیریت1استعداد1بر1تفکيک1و1تمایز1تأکيد1دارد1در1حاليکه1در1مدیریت1منابع1انسانی1بر1یکسان1بودن1
و1تساوی1اشاره1دارد.1مدیریت1استعداد1بر1حفظ1و1نگهداشت1استعدادها1تکيه1دارد.1به1عبارتی1جذب1
و1حفظ1استعدادها1یک1مسئله1کليدی1است.1با1توجه1به1این1که1رقابت1بين1سازمان1ها1بر1سر1جذب1
استعدادها1بسيار1افزایش1یافته1است1از1این1رو1سازمان1ها1شدیدا1ًبه1دنبال1جذب1افراد1مستعد1خارج1از1
سازمان1و1حفظ1افراد1مستعد1داخل1سازمان1می1باشند.1از1این1رو1یکی1از1مهمترین1مسائل1مورد1بحث1

.)Morgan  and Jardin, 2010(1در1مدیریت1استعداد1حفظ1افراد1مستعد1است
.(Morgan  and Jardin, 2010)،جدول)(: تفاوت مدیریت استعداد و مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانیمدیریت استعداد
تمرکز1بر1تمامی1منابع1انسانی1درون1سازمانتمرکز1بر1گروهی1از1کارکنان1کليدی1

تمرکز1بر1کارکردهای1اداری1و1سازمانیتمرکز1بر1جذب،1توسعه1و1بکارگيری1استعداد
تمرکز1بر1تلفيق1و1یکپارچه1سازی1سيستم1های1منابع1

انسانی
تمرکز1بر1سيستم1های1منابع1انسانی1به1عنوان1واحد1های1مجزا1

(Silo1رویکرد(

مدیریت1استعداد1بالفاصله1پس1از1اینکه1استخدام1کنندگان،1افراد1دارای1پتانسيل1را1به1استخدام1
ادامه1می یابد. آن1 از1 عنوان1عضوی1 به1 در1سازمان1 فرد1 نگهداری1 با1 و1 آغاز1شده1 درآورند1 سازمان1
درحقيقت،1مدیریت1استعداد1متعلق1به1همه1فرایندهای1تـوسعه1منابع1انسانی1و1برای1پرورش1و1توسعه1
تمام1کارکنان1است.1هر1چند1که1ممکن1است1یکی1از1فرایندهای1آن،1شناسایی1و1انتخاب1تعدادی1
از1افراد،1با1اهدافی1نظيرجانشين1پروری1باشد.1مدیریت1استعداد1به1عنوان1سيستمی1برای1شناسایی،1
استخدام،1پرورش،1ارتقا1و1نگهداری1افراد1مستعد،1با1هدف1بهينه1کردن1توان1سازمان1به1منظور1تحقق1
نتایج1کسب1و1کار،1تعریف1شده1است.1با1توجه1به1تعریف1مدیریت1استعداد1و1در1نظرگرفتن1چرخه1
انسانی،1 منابع1 توسعه1 فرایندهای1 مهمترین1 یکپارچه سازی،1 برای1 مدلی1 عنوان1 به1 کارکنان1 حيات1
می1توان1دریافت1که1مباحث1مرتبط1به1مدیریت1استعداد1در1تمامی1فرایندهای1چرخه1مدیریت1منابع1

.)Boudreau, 2013(انسانی1قابل1استقرار1و1تسری1است



33 معرفی استراتژی مدیریت استعداد و ارائه الگو پیاده سازی ...

مدلی برای پیاده سازی مدیریت استعداد
مدلهای1متنوعی1در1ادبيات1مدیریت1استعداد1توسط1صاحبنظران1ارائه1گردیده1است1که1با1توجه1به1
فرهنگ1سازمانی1دارای1ابعاد1و1اجزائی1مختلفی1می1باشند1یکی1ازمدلهای1ارائه1شده1را1مطابق1شکل1

)1(1می1توان1نشان1داد.

شکل 1 : مدل مدیریت استعداد )امامی و همکاران، 1394(

به1مدیریت1استعداد1بطور1معنی1داری1به1سازمانی1بستگی1دارد1که1آن1کار1در1آن1 راه1دسترسی1
انجام1می1شود.1این1ممکن1است1برای1بعضی1ها1یک1مقياس1کامل1اجرایERP1باشد،1برای1برخی1
دیگرممکن1است1بطور1قانونی1تمرکز1ظریفی1باشد.1مورد1کليدی1برای1آن1این1است1که1قادر1باشد1
)آن1را(1مطرح1نماید1و1سپس1به1سواالت1واقعی1و1سخت1درباره1استراتژی1کسب1و1کار1مورد1هدف11
پاسخ1دهد.1بمنظور1انجام1این1SHL،1فرایند1سه1مرحله1ای1در1این1زمينه،1توسعه1داده1است1که1در1

)Cooke et al, 2014 ،13941،قالب1جدول1)1(1نشان1داده1شده1است1)امامی1و1همکاران
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جدول )1(: فرایند سه مرحله ای SHL بمنظور دسترسی به مدیریت استعداد در سازمان

)امامی1و1همکاران،13941(

درک1نيازمندی1های1مدیریت1استعداد1استراتژیک

تعریف کردن توسعه1یک1چارچوب1یکپارچگی
نقش1طرح1و1نيازمندی1های1شایستگی1در1چارچوب1یکپارچگی

توسعه1یک1رویکرد1و1استراتژی1ارزیابی

سنجش اندازه1گيری1نقاط1قوت1و1ضعف1منحصر1بفرد1و1مشخص1کردن1شکاف1ها1

بررسی1مفاهيم1سازمانی1،گروهی1و1فردی1بواسطه1تجزیه1و1تحليل1داده

بستن1شکاف1مدیریت1استعداد1توسط1جذب1،نگهداری1،توسعه1و1متعهد1سازی1
تحقق بخشیدن

مشخص1کردن1و1معتبرسازی1استاندارد1های1موفقيت1کسب1و1کار1و1حفظ1تعهد

الگوی برنامه ریزی و اجرای استراتژی مدیریت استعداد 
به1 برای1کمک1 به1تکنولوژی1 وابسته1 به1تکنولوژی1و1پروسه های1 فزاینده ای1 به1طور1 سازمان ها1
حداکثر1رساندن1منافعی1که1قرار1است1از1برنامه های1مدیریت1استعدادشان1حاصل1شود1گرایش1پيدا1
کرده اند.1نتایج1تحقيقات1نشان1می1دهد1تعداد1زیادی1از1بنگاه هایی1که1برنامه1ریزی1خود1را1به1سمت1
پروسه های1مدیریت1استعداد1جهت1دهی1کرده1بودند،1سود1برده اند.1سوال1اصلی1برای1این1بنگاه ها1و1
دیگر1سازمان هایی1مانند1آنها1این1است1که1تمایل1دارند1چگونه1به1این1اهداف1دست1یابند.1سازمان ها1
می توانند1استراتژی1مدیریت1استعداد1خود1را1به1واسطه1ساخت،1کارمند1یابی،1نگهداری1و1به1روزرسانی1
سيستم های1موجود1حمایت1کرده1یا1اینکه1می توانند1توسط1برون1سپاری1به1شرکت های1خدماتی1
که1هزینه1IT1را1کم1می کنند1و1در1عين1حال1تاثيرات1اجرایی1آن1را1افزایش1می دهند1این1کار1را1
انجام1دهند.1سازمان های1موفق1از1نيازهای1مدیریت1استعداد1خویش1آگاهی1دارند،1چراکه1آنها1اقدام1
است ماندنی1 آنها1 سازمان1 برای1 که1 نموده اند1 استعدادی1 مدیریت1 استراتژی1 اجرای1 و1 طراحی1 به1
 )Makram&Sparrow, 2015( . در1ادامه1به1برخی1از1روش هایی1که1رهبران1منابع1انسانی1
می توانند1برای1برنامه1ریزی1و1اجرای1استراتژی1مدیریت1استعداد1از1آن1استفاده1کنند،1اشاره1می1شود:1
1.1رهبران1عالی1رتبه1خود،1از1جمله1مدیر1اجرایی تان1را1در1این1کار1دخيل1کنيد.1توضيح1دهيد1که1چرا1
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سازمان1شما1نياز1به1استراتژی1مدیریت1استعداد1دارد،1دورنمای1کلی1اهداف1خود1را1ترسيم1نمایيد،1به1
رهبران1خود1بگویيد1که1چگونه1موفقيت1را1ارزیابی1خواهيد1کرد1و1حمایت1همه1جانبه1آنها1را1طلب1نمایيد.1
1.2برای1سازمان1خود1یک1رهبر1استعداد1منصوب1کنيد.1یک1فرد1ارشد1را1برای1توسعه1و1به1روزرسانی1

مداوم1و1پشتيبانی1از1استراتژی1مدیریت1استعداد1سازمان1خود1به1کار1گمارید.1
1.3مناصب1کليدی1و1توانایی های1مورد1نياز1را1بررسی1کنيد.1این1کار1به1شما1کمک1می کند1تا1خطوط1
کلی1استعداد1مورد1نياز1خود1را1بشناسيد1و1بتوانيد1با1بررسی1استعدادهای1موجود1به1اهداف1فعلی1خود1برسيد.1
ریزی1 برنامه1 جلسات1 در1 را1 آینده1 برای1 استعداد1 مدیریت1 نمایيد.1 بررسی1 را1 آینده1 نيازهای1 1.4

استراتژیک1خود1تعيين1کنيد.1
1.5از1اتوماسيون1برای1بهبود1مراحل1انجام1کار1و1بهبود1روند1آن1استفاده1کنيد.1برنامه های1خود1را1با1
استفاده1از1تکنولوژی1پوشش1دهيد،ولی1توقع1نداشته1باشيد1تکنولوژی1مبدأ1تصميم گيری1شما1باشد.1
1.6معيارهای1مناسب1را1برای اندازه گيری1موفقيت1تعيين1کنيد.1به1طور1منظم1به1ارائه1نتایج1با1رهبران1
عالی رتبه1سازمان1خود1بپردازید1و1از1آنها1بخواهيد1پيشنهادهای1خود1را1برای1بهبود1کار1ارائه1کنند.1
1.7استراتژی1مدیریت1استعداد1خود1را1با1حمایت1همه1جانبه1مدیر1اجرایی1تان1عملياتی1کنيد.1از1مدیر1
اهميت1 کار1 این1 کند.1 اعالم1 را1 استعداد1سازمان1 مدیریت1 استراتژی1 تا1شخصا1 بخواهيد1 تان1 اجرایی1
برنامه ریزی1استراتژیک1مدیریت1استعداد1را1مشخص1کرده1و1همه1افراد1سازمان1از1آن1مطلع1می شوند.1

8-1نظام1جامع1مدیریت1استعداد1را1طراحی1و1اجرا1نمایيد1)امامی1و1همکاران،13941(.1

طراحی نظام جامع مدیریت استعدادها
طراحی1این1نظام،1به1سازمان1اطمينان1می1دهد1که1افراد1شایسته،1با1مهارتهای1مناسب،1در1جایگاه1
مناسب1شغلی1در1جهت1دستيابی1به1هدف های1مورد1انتظار1کسب1و1کار1قرار1دارند.1بواقع1مدیریت1
استعدادها،1شامل1مجموعه1کاملی1از1فرایندها1برای1شناسایی،1بکار1گيری1و1مدیریت1افراد1به1منظور1
اجرای1موفقيت1آميز1استراتژی1کسب1و1کار1مورد1نياز1سازمان1است.1این1فرایندها1که1در1چرخه1حيات1
کارکنان1موثرند،1به1چند1حوزه1اصلی1تقسيم1می شوند:1شناسایی،جذب1استعدادها،1همسو1سازی1و1

نگهداشت1استعدادها1و1توسعه1استعدادها1)علوی،13851(.
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شناسایی استعدادها
وظيفه1 این1 و1 برخوردارند1 متنوعی1 کاری1 و1 1 های1شخصيتی1 ویژگی1 از1 ها1 سازمان1 در1 کارکنان1
مدیریت1سازمان1است1که1توانایی1ها1و1استعدادها1و1حتی1نقاط1ضعف1کارکنان1را1شناخته1و1آنها1را1
مدیریت1نماید.1مدیر1باید1به1تفاوت1های1فردی1تک1تک1کارکنان1به1چشم1یک1فاکتور1مهم1نگریسته11
و1بتواند1از1این1توانایی1ها1و1استعدادهای1بالقوه1به1نحو1مطلوب1و1در1جای1مناسب1استفاده1نمایداین1
موضوعی1است1که1امروزه1تحت1عنوان1مدیریت1تنوع1در1دنيا1مطرح1شده1و1مدیریت1استعداد1را1نيز1
در1بر1می1گيرد.1کارکنان1با1استعداد1به1سمت1یکدیگر1جذب1می1شوند1و1کارکنان1با1پتانسيل1باال1به1
سمت1سازمان1هایی1می1روند1که1دارای1نيروی1کار1پر1از1استعداد1های1فعال1است.به1همين1دليل1
شناسایی1افراد1دارای1استعداد1بالقوه1هميشه1از1جمله1مسایل1مورد1اختالف1بوده1است.1دالیل1زیادی1
در1این1مورد1وجود1دارد1که1ناشی1از1عقيده1مطلق1یا1نسبی1بودن1استعداد1است.1مدل1های1جدید1بر1
نسبی1بودن1استعداد1تاکيد1دارند)Tajuddin et al., 2015(.1انتخاب1استعدادها1با1نوع1برنامه1
آموزشی1که1برای1آنها1طراحی1می1شود1نيز1مرتبط1است.1برای1مثال1تعریفی1که1بر1اساس1خالقيت1
باشد،1استعدادها1را1برمی1گزیند1و1آنها1را1به1سمت1خالقيت1بيشتر1هدایت1می1کند.1از1دهه1801ميالدی1
شناسایی1استعدادها1از1تستهای1هوش1و1نمرات1درسی1به1سمت1روشهای1متنوع1تر1شناسایی1تغيير1
کرده1است.1سيدنی1مارلند1رئيس1کميسيون1آموزش1آمریکا1در1گزارش1خود1به1کنگره1در1سـال119721
می1نویسد:1”1استعدادها،1کسانی1هستند1که1به1علت1توانایی1های1برجسته1شان1دارای1قابليت1عملکرد1
باال1می باشند.1این1افراد1نياز1به1برنامه1های1آموزشی1و1خدمات1متمایز1...1دارند1تا1بتوانند1دینشان1را1
به1خود1و1جامعه1ادا1کنند.”.هر1نظام1شناسایی1استعدادها1بر1مبنای1یک1مدل1فکری1که1استعدادها1را1
.)Sparrow & Makram, 2015., Gallardo et al, 2015(تعریف1می1کند1استوار1است
مدل1انتخاب1شده1هم1باید1جنبه1های1مختلف1استعداد1را1در1بر1گيرد،1و1هم1مصادیق1استعدادها1در1

آن1قابل1اندازه گيری1باشد.
یک1نظام1مطلوب1شناسایی1استعدادها1باید1شرایط1زیر1را1داشته1باشد:

• قابل1دفاع:1روش1شناسایی1باید1بر1مبنای1آخرین1تحقيقات1و1مستندات1باشد1و1تمام1استعدادهای1	
افراد1در1حوزه1مورد1نظر1را1در1بر1بگيرد.
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• عادالنه:1همه1امکان1یکسانی1برای1ورود1داشته1باشند.1در1صورتيکه1نخبگی1فرد1به1نحوی1	
ثابت1شود،1نمرات1کم1در1آزمونهای1معمول1مانع1ورود1او1نباشد.

• تکثر:1وسيعترین1تعریف1قابل1دفاع1از1استعدادها1بکار1گرفته1شود.	
• جامعيت:1تمام1افراد1بالقوه1تا1حد1امکان1شناسایی1شوند.	
• عملگرا:1روشهای1شناسایی1تا1حد1امکان1عملياتی1و1اقتصادی1باشند1و1با1امکانات1و1نيروی1	

انسانی1موجود1قابل1اجرا1باشند.
افزود.1روشهای1 به1اصول1فوق1 باید1 نيز1 را1 زمانی1کوتاه(1 تغيير1در1فواصل1 ثبات1روش)عدم1 البته1
مختلف1شناسایی1باید1حيطه1های1مختلف1را1مورد1سنجش1قرار1دهند1و1لزومی1ندارد1روشهای1مختلف1

.)Collingset al, 2015( 1تایيد1کننده1هم1باشند

جذب استعدادها
انتخاب،1مرحله ای1است1برای1پذیرفتن1یا1رد1تقاضاهای1مراجعان1و1متقاضيان1کار،1به1گونه ای1که1
شایسته ترین،1مناسب ترین1و1با1استعدادترین1آنها1برگزیده1و1تعيين1شوند.1روشهای1متعددی1برای1

انتخاب1استعدادها1وجود1دارند.1چند1نمونه1از1بهترین1این1روشها1اشاره1شده1اند:
-11مصاحبه1ساخت1یافته

-11کانون1ارزیابی
-11فرایند1اجتماعی1کردن

این1مرحله1شامل1تمام1موضوع های1مرتبط1با1شناخت1افراد1با1مجموعه1مهارتهای1سطح1باال،1برای1
مشاغل1مورد1نياز1سازمان1است1و1بدین گونه:1سازمان1باید1بر1روی1چه1افرادی1سرمایه1گذاری1کند1؟1
نيروی1انسانی1چگونه1باید1سازماندهی1شود1؟1چگونه1باید1برای1کارمندیابی1و1استخدام1در1پستهای1
تعيين1شده،1برنامه1ریزی1کرد1؟1برای1توسعه1سازمانی1چه1نوع1استعدادهایی1مورد1نياز1است1؟1طرح1
اصلی1سازمان1برای1توسعه1چگونه1طراحی1می1شود1؟1این1پرسشها1تنها1بخشی1از1پرسشهایی1است1
که1در1یک1سازمان،1هنگام1ترسيم1مسير1جذب1و1توسعه1کارکنان1خود،1بعنوان1با1ارزشترین1سرمایه1

.)Hough & Oswald, 2000(سازمانی،1باید1در1نظر1گرفته1شود
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همسو سازی و نگهداشت استعدادها
هنگامی1که1یک1سازمان1در1تکميل1فرایند1کارمندیابی1و1استخدام1در1پستهای1مورد1نظر1موفق1شد1
باید1بداند1که1گام1بعدی1چيست؟1در1این1مرحله1الزم1است1مجموعه1مهارتهای1مناسب1افراد،1با1وظایف1
شغلی1آنها1در1یک1راستا1قرار1گرفته1و1همسو1شوند.1به1عبارت1دیگر،1عملکرد1نيروی1کار1باید1مدیریت1
شود1تا1سازمان1اطمينان1یابد1در1مسيری1است1که1نيروی1انسانی1آن1بيشترین1بهره1وری1را1دارد.
بحث1دیگری1که1در1فرایند1نگهداشت1استعدادها1باید1مورد1توجه1قرار1گيرد،1سيستم1جبران1خدمات1
است.1عالوه1بر1اینکه1در1سازمان،1الزم1است1خط1مش1جبران1خدمت1عادالنه1گسترش1یابد،1ضروری1
در1سيستم1 افراد1 و1عملکرد1 استعدادها1 از1سنجش1 تحليلهای1حاصل1 و1 است1که1خروجی1گزارشها1
محاسبه1جبران1خدمت1کارکنان1لحاظ1شود.1امروزه،1متخصصان1حوزه1منابع1انسانی1اظهار1می1دارند1
انگيزش1 افزایش1 پرداخت1ها1در1جهت1 ایجاد1شرایطی1است1که1در1آن1 آنها1 که1مهمترین1دغدغة1

مناسب1کارکنان1و1بویژه1استعدادها1باشد.
یکی1از1یافته1های1آماری1نشان1می دهد1که1افزایش1پرداخت1ها1به1استعدادها1و1کارکنان1با1عملکرد1
با1 افراد1 خروجی1 که1 درحالی1 است،1 درصد1 12 حدود1 متوسط1 عملکرد1 با1 باکارکنان1 مقایسه1 در1 باال1
عملکرد1باال،1حدود151برابر1خروجی1افراد1با1عملکرد1متوسط1است.1این1یافته1ها1حاکی1از1آن1است1که1
برنامه1های1پرداخت،1ابزار1خوبی1در1جهت1ایجاد1انگيزه1برای1کارکنان1برای1تغيير1رفتار1نيستند)کارت1

رایت،13871(.
آنان،1 به1 پرداخت1 اساس1 و1 پایه1 این1است1که1 استعدادها،1 به1 پرداخت1 برای1 مناسب1 رویکرد1 یک1
بستگی1به1عملکرد1آنها1با1یک1تأکيد1ویژه1بر1روی1خروجی1و1در1آمد1سازمان1داشته1باشد.1همچنين1
این1موضوع1مهم1است1که1شما1نيم1نگاهی1هم1به1ميزان1پرداخت1در1بازار1و1رقبا1داشته1باشيد.1بنابر1
این1شما1می1توانيد1یک1تحليل1برروی1شکاف1ميان1پرداخت1سازمان1و1بازار1و1رقبا1داشته1باشيد.1
هنگامی1که1کارکنان1احساس1می1کنند1که1آنچه1که1از1سازمان1دریافت1می1کنند1کمتر1از1ارزش1

واقعی1آنهاست،1تمایل1زیادی1به1ترک1سازمان1پيدا1می1کنند.
در1پرداخت1به1استعدادها1براساس1عملکرد1باید1موارد1زیر1را1در1نظر1گرفت:

-11111تعيين1آنچه1فرد1با1توجه1به1عملکردش1در1برابر1اهداف1تعریف1شده1شفاف،1باید1دریافت1کند.
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-11111محاسبه1تفاوت،1بين1پرداخت1مبتنی1بر1هدف1و1پرداختهای1رایج،
-11111تخصيص1بودجه1برای1پرداخت1مبتنی1بر1هدف،

-11111به1کارگيری1برنامه1های1پرداخت1متغير1برای1اهداف1فوق1العاده،1برمبنای1عملکرد،
-11111در1نظر1گرفتن1دانش،مهارت1و1تجربه1به1عنوان1عاملی1برای1پرداخت1بيشتر،

-11111ارتقا1حقوق1استعدادها1هنگاميکه1آنها1مهارتهای1جدیدی1را1بدست1می1آورند1) با1درنظر1گرفتن1
)Cerdin & Brewster, 2014(1این1امر1که1این1مهارتها1به1خروجی1سازمان1وابسته1هستند

توسعه استعدادها
جانشين1پروری1یکی1از1راههای1توسعه1استعدادها1است.1سازمانها1برای1حل1بحران1استعدادها،1نگاه1
خود1را1معطوف1به1درون1سازمان1ساخته1و1استراتژیهای1جانشين1پروری1را1اتخاذ1کرده1اند1که1روی1
توسعه1و1پرورش1استعدادهای1موجودشان1تمرکز1دارند.1به1صورت1تاریخی،1موفق1ترین1سازمانها1در1

اجرا،1آنهایی1هستند1که1سرمایه گذاری1بلندمدت1برروی1استعدادها1انجام1داده اند .
با1سرمایه گذاری1در1وقت1و1هزینه1برای1توسعه1استعدادهای1داخلی،1 این1سازمانها1قادر1خواهند1بود1
هنگامی1که1استعدادهای1اصلی1آنها1بــازنشسته1می1شوند1یا1به1هر1دليــل1دیگری1از1سازمان1خارج1
می1شـوند ،1بدون1هيچ1مشکلی1ازاین1مرحله1گذر1کنند .1اتخاذ1استراتژی1مدیریت1جانشين1پروری1
برنده1-1برنده1به1سازمانها1اجازه1می1دهد1که1مشاغل1کليدی،1جانشين1های1بالقوه1و1شکاف1های1
مهارتی1را1شناسایی1کرده،1به1کارکنان،1گزینه1های1شغلی1موجود1و1ابزارهایی1برای1برنامه1ریزی1و1
.)Al- Aris et al., 2014, Meyers et al, 2014(دستيابی1به1اهداف1شغلی1شان،1ارائه1کنند
سازمان1 و1 مدیران1 کارکنان،1 برای1 شده1 ایجاد1 مزایای1 یکپارچه،1 و1 جامع1 رویکردی1 کارگيری1 به1
را1در1مجموع1بهينه1می1کند.1ثابت1شده1است1که1برنامه1های1جانشين1پروری1که1با1مسير1شغلی1
استعدادها1گره1خورده1است،1روحيه1و1بهره1وری1آنها1را1افزایش1می1دهد .1سازمانهایی1که1توسعه1
شغلی1را1پشتيبانی1می کنند1با1دادن1اجازه1به1استعدادها1برای1یافتن1فرصتهای1جدید1در1درون1سازمان1
آنها1را1در1توسعه1شغلی1خود1سهيم1می1کنند.1 و1تشویق1به1تحرک1شغلی ،1به1احتمال1بسيار1قوی1
بنابراین1 کنند،1 می1 جستجو1 سازمان1 در1 فرصتهایی1 زیاد1 احتمال1 به1 کارکنان1 این1 که1 آنجایی1 از1



اقتصاد خاوران/ شماره بیست و ششم )پیایی 14(/ زمستان 4095

افزایش1رضایت1کارکنان1می1 به1 فرایند1توسعه1به1خوبی1شکل1می1گيرد1که1روی هم1رفته1منجر1
.)Cerdin1&1Brewster,2014(شود

بحث1دیگر1نياز1به1یادگيری1سازمانی1است1که1امروزه1به1خوبی1در1محيط1کسب1و1کار،1ثابت1شده1
درآمد1 و1 یادگيری1 بر1 گذاری1 بين1سرمایه1 مثبت1 ارتباط1 که1 گرفته1 انجام1 تحقيقات1طوالنی1 است.1
سهامداران1را1نشان1می1دهد،1شرکتهایی1که1سرمایه1گذاری1بيشتری1روی1یادگيری1دارند،1رضایت1
بهره1وری،1درآمد1و1در1مجموع1سودباالتری1 کارکنان1و1مشتریان،1کيفيت1محصوالت1و1خدمات،1
به1 برای1آموزش1 را1 امکانات1خود1راهکارهای1گوناگونی1 به1شرایط1و1 اند.1هر1سازمان1بسته1 داشته1
کار1می1گيرد.1بعضی1از1سازمانها1کل1یا1بخشی1از1فرایند1آموزش1را1برون1سپاری1می کند.1بعضی1
از1سازمان1ها1از1روشهای1مختلفی،1نظير:1برگزاری1کالس1درس،1استفاده1از1آموزش1الکترونيک1و1
استعدادها1مستلزم1 آموزش1 یادگيری1و1 استفاده1می1کنند.اما1 آنها،1 از1 یا1ترکيبی1 کالسهای1مجازی1

طراحی1نظام1ویژه1ای1است1.
گام1نهایی1این1فرایند،1شامل1مباحث1مربوط1به1یادگيری1و1توسعه1استعدادها1است.1در1این1مرحله1
کارکنان1به1یک1مسير1توسعه1شغلی1قابل1لمس1و1شفاف1نياز1دارند.1در1همين1مورد،1سازمان1به1سرمایه1
گذاری1بيشتر1برروی1کارکنان1به1هدف1ایجاد1فرصتهای1یادگيری1و1توسعه1نياز1دارد،1تا1از1این1راه1
بتواند1مهارتهای1آنها1را1در1جهت1پاسخگویی1به1انتظارها1و1نيازهای1آینده1سازمان1به1روز1نگه1دارد1

)بابایی،13861(.

نگهداری از استعدادها
در1مرحله1آخر1این1سؤال1برای1مدیران1پيش1می1آید1که:1“1حال1که1ما1افراد1را1آموزش1دادیم1و1
آنها1را1در1سازمان1نگه1داریم؟«1نگهداری1کارکنان1 با1استعداد1توسعه1داده1شدند،1چگونه1 کارکنان1
تواند1 می1 خدمات1 جبران1 سيستم1 یک1 است.1 نزدیک1 سازمان1 عملکرد1 مدیریت1 سيستم1 به1 خيلی1

انتظارات1را1از1مهارت1ها،1عملکردها،1نيازها،1تجربيات11و1رفتارها1مشخص1نماید.
به1 اند1 نموده1 پيشنهاد1 سازمان1 در1 کارکنان1 نگهداری1 برای1 مدیران1 اکثر1 که1 مهم1 عامل1 چندین1

:)Cacioppe, 1999(صورت1زیر1می1باشد
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-1مشاغلی1را1که1آنها1عالقه1دارند1انجام1دهند
-1در1سازمان1با1احترام1با1کارکنان1رفتار1شود

-1داشتن1احساس1موفقيت1و1پيشرفت
-1داشتن1روابط1خوب1با1همکاران1

نتیجه گیری
بزرگتر1 استراتژی1 از1یک1 به1عنوان1بخشی1 استعدادها1 بزرگ1در1مورد1مدیریت1 اغلب1سازمانهای1
سخن1می رانند1این1استراتژی1شيوه ای1است1موثر1به1منظور1تأمين،1انگيزش،1رشد1و1پرورش1منابع1
انسانی1که1از1مهارت1و1دیدگاه های1الزم1برای1تأمين1اهداف1سازمان1برخوردارند.1به1عبارت1دیگر1
مدیریت1استعداد،1به1سازمان1اطمينان1مي1دهد1که1افراد1شایسته،1با1مهارتهاي1مناسب،1در1جایگاه1
مناسب1شغلي1در1جهت1دستيابي1به1هدف هاي1مورد1انتظار1کسب1و1کار1قرار1دارند.1در1سال1های1
اخير1سازمان1های1ایرانی1به1بحث1مدیریت1استعداد1توجه1ویژه1ای1نشان1داده1اند.1از1مهمترین1عوامل1
توجه1به1مدیریت1استعداد1در1سازمانهای1ایرانی،1با1توجه1به1فرهنگ1خاص1سازمانی1حاکم1بر1آنها1می1
توان1به1کاهش1استعدادهای1در1دسترس،1ایجاد1فضای1مناسب1برای1نگهداشت1استعدادها1و11افزایش1
سطح1رقابتی1جذب1کارکنان1با1توانایی1و1مهارت1باال1اشاره1نمود.1عالوه1بر1این1بررسی1ها1نشان1می1
دهد1عليرغم1ظهور1و1استفاده1از1این1مفهوم1در1سازمان1های1دنيا،1خال1عميقی1در1بعد1اطالعاتی1و1
پشتوانه1نظری1آن1وجود1دارد.11با1در1نظر1گرفتن1این1دو1مقوله1می1توان1نتيجه1گرفت1که1در1سازمان1
های1ایرانی1فقدان1اطالعات1در1هر1بعد1عملی1و1نظری1وجود1دارد1و11از1آنجا1که1پياده1سازی1هر1
مفهوم1جدید1در1سازمان1مستلزم1وجود1الگوی1نظری1و1عملی1و1رهنمودهای1مؤثر1است1این1پژوهش1
پياده1سازی1 برای1 استعداد،1چارچوبی1عملی1 تعاریف1و1مفاهيمی1در1خصوص1مدیریت1 ارائه1 ضمن1
موفق1مدیریت1استعداد1در1سازمان1ها1ارائه1نموده1است.1بر1این1اساس1مدیریت1استعداد1به1عنوان1یک1
استراتژی1اثر1بخش1در1تمام1فرایندها1و1چرخه1مدیریت1منابع1انسانی1تلفيق1می1شود1و1با1حمایت1و1

تأکيد1مدیران1سازمان1همزمان1با1طراحی1نظام1جامع1مدیریت1استعداد،1در1سازمان1پياده1می1شود.



اقتصاد خاوران/ شماره بیست و ششم )پیایی 14(/ زمستان 4295

منابع:
-1امامی،1محمدحسن،1سرایداریان،1مجيد.1سرفرازی،1بی1بی1عصمت.1پویای1قليزاده،1پریسا.1)1394(1

مدیریت1استعداد،1بنياد1توانمندسازی1منابع1انسانی1ایران.1تهران.
-1بابایی،1محمد1علی1)1386(1مبانی1تدوین1شایستگی1های1مدیران،1مجموعه1مقاالت1همایش1

تخصصی1ارزیابی1و1توسعه1مدیران،1تيرماه861.
-1علوی،1سيد1بابک،1)1385(1نقش1توسعه1استاندارد1شایستگی1در1حرفه1ای1شدن1مدیریت1منابع1
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چکیده 
موقعيت1اقتصادي،1سياسی1و1جغرافيایی1برخی1کشورهاي1همسایه1ایران،1فرصت1ها1و1ظرفيت1هاي1
بالقوه1اي1را11براي1کشور1فراهم1نموده1است1که1با1بهره1گيري1مناسب1از1آنها1می1توان1بر1سرعت1رشد1
و1توسعه1اقتصادي11کشور1افزود.1بهره1برداري1از1چنين1ظرفيت1هایی1می1تواند1از1طریق1گسترش1
ساختمان1 کشورها،1 آن1 در1 کارخانجات1 از1 شعبی1 احداث1 همسایه،1 کشورهاي1 با1 تجاري1 مناسبات1
سازي،1تامين1بخش1عمده1اي1از1نيازهاي11وارداتی1آنها1و1سایر1موارد1صورت1گيرد.1کشور1پاکستان1
به1سبب1وضعيت1اقتصادي1رو1به1رشد1خود11می1تواند1فرصت11مناسبی1جهت1سرمایه1گذاري1مستقيم1
از1چنين1 استفاده1 ایران1در1خصوص1 فعلی1 ارزیابی1عملکرد1 باشد.1 ایران1 خارجی1و1مقصد1صادراتی1
ظرفيت1هایی1در1کشور1پاکستان1می1تواند1در1راستاي1تدوین1سياست1هاي1تجارت11خارجی1و1برنامه1

هاي1آتی1سرمایه1گذاري1کشور1موثر1واقع1شود.
O40،F101:JEL1طبقه1بندی

واژگان کلیدی1:1رشد1اقتصادی1،1مناسبات1تجاری،1تجارت1خارجی1

1.1دکتری1مدیریت1و1سرپرست1دانشکده11مدیریت1و1علوم1انسانی1دانشگاه1دریانوردی1و1علوم1دریایی1چابهار
1.2دانشجوی1دکتری1اقتصاد1دانشگاه1آزاد1اسالمی1واحد1کرمان11و1رئيس1گروه1سرمایه1گذاری1اداره1کل1امور1اقتصادی1و1دارایی1استان1سيستان1

و1بلوچستانa.rezaei.a@gmail.com  شماره1همراه111109153413761:1شماره1ثابت054-311333351:1
1.3دانشجوی1دکتری1حسابداری1،1دانشگاه1آزاد1اسالمی1واحد1چابهار1.
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1-1مقدمه :
مي1 مربوط1 انگلستان1 و1 ایران1 مناسبات1 به1 کشور1 این1 استقالل1 از1 قبل1 پاکستان1 و1 ایران1 روابط1
شود1و1در1آغاز1تاریخچه1بررسي1اجمالي1اوضاع1مرزهاي1شرقي1ایران1و1دخالتهاي1دولت1انگليس1
"ناصرخان1 و1 تسخير1 را1 بلوچستان1 افشار"1 "نادرشاه1 )1739م(1 11118 سال1 در1 مي گردد.1 مطرح1
بواهوئي"1را1به1سمت1حکمران1آن1ایالت1منسوب1کرد.1پس1از1قتل1نادرشاه،1ناصر1خان1نسبت1به1
"احمد1شاه1دراني"1اظهار1تابعيت1نمود،1ولي1بعدا1ًاستقالل1خود1را1اعالم1کرد.1با1مرگ1ناصر1خان1
بلوچستان1صحنه1هرج1و1مرج1طوالني1بين1رؤساي1عشایر1گردید.1در1زمان1"1محمد1شاه"1دولت1
ولي1 نماید،1 ایران1 خاک1 ضميمة1 را1 آن1 توانست1 و1 برآمد1 بلوچستان1 مجدد1 تسخير1 صدد1 در1 ایران1
اسميت"1 گلد1 "سرفردریک1 ژنرال1 نبود،1 مشخص1 ناحيه1 آن1 در1 هند1 و1 ایران1 بين1 مرزهاي1 چون1
اولين1مدیر1تلگراف1انگليس1در1ایران1به1دستور1دولت1متبوع1خود1مذاکره1براي1تعيين1خط1مرزي1
در1بلوچستان1را1با1دولت1ایران1آغاز1کرد1.دولت1انگليس1ظاهرا1ًبراي1حفظ1امنيت1سرحدات1"هند"1
که1در1آن1موقع1جزو1قلمرو1انگليس1بود1و1دست1یافتن1به1راههاي1ورودي1"افغانستان"1به1تدریج1
امراي1محلي1بلوچستان11را1مطيع1ساخت1و1کالت1مرکز1این1ناحيه1را1متصرف1شد.1مخصوصًا1پس1
از1ضميمه1کردن1"سند"1و1"پنجاب"1به1"هند"1نفوذ1دولت1انگليس1در1بلوچستان1افزایش1یافت1
و1در1سال112331)1854م(1عهدنامه1اي1با1"نصيرخان"1از1حکام1معروف1بلوچستان1منعقد1ساخت1
و1"خان"1مزبور1را1در1مقابل1دریافت1مقرري1ساليانه1تحت1الحمایه1خود1کرد.1بدین1ترتيب1دولت1
انگليس1با1بند1و1بست1با1خوانين1و1متنفذین1محلي1کم1کم1نقاط1دیگري1را1در1بلوچستان1ضميمه1
1متصرفات1خود1کرد1و1قراردادهاي1سرحدي1را1که1خود1نوشته1بود1به1دولت1"ایران"1تحميل1نمود.
در1اول1سپتامبر112501)1871م(1وزیر1مختار1انگليس1مقيم1تهران1یادداشتي1به1انضمام1یک1قطعه1نقشه1
که1از1طرف1دولت1انگليس1و1توسط1"گلد1اسميت"1تهيه1شده1بود1و1در1آن1خط1سرحدي1بين1"بلوچستان"1
و1"ایران"1و1دولت1مستقل1"کالت"1معين1شده1بود1به1عنوان1"ميرزا1سعيد1خان"1وزیر1امور1خارجه1فرستاد1
1و1دولت1ضعيف1و1غير1مردمي1"ناصرالدین1شاه"1هم1براي1حفظ1موقعيت1خود1مطيع1اوامر1انگليس1گردید.
مناسبات1ایران1با1کشور1پاکستان1در1دورة1"رضا1خان1که1پاکستان1هنوز1استقالل1نيافته1بود،1محدود1به1
تأسيس1سرکنسولگري1در1"کراچي"1و1"کویته"1شد1و1این1دو1کنسولگري1در1چهارچوب1مناسبات1ایران1
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و1انگليس1فعاليت1داشتند.1مناسبات1دو1کشور1پس1از1استقالل1پاکستان1در1آبان1ماه113261)1947م(1و1
شناسایي1آن1کشور1از1طرف1دولت1ایران1و1تاسيس1سفارت1ایران1در1شهر1کراچي1)آبان13261(1که1در1آن1
1زمان1پایتخت1پاکستان1بود1آغاز1شد1و1مقامات1دو1کشور1مالقات1هاي1متعددي1با1یکدیگر1برقرار1کردند.1
و1 آورد1 عمل1 به1 پاکستان1 کشور1 از1 بازدیدي1 ایران1 مخلوع1 "شاه"1 )1949م(1 ماه113281 بهمن1 در1
عهدنامة1"مودت"1بين1دو1کشور1به1امضاء1رسيد1.در1سال113341)1955م(1روابط1مشترک1"ایران"1
و1"پاکستان"1با1عضویت1در1"پيمان1بغداد111“و1بعد1از1آن1در1سال113371)1958م(1با1عضویت1در1

"پيمان1سنتو"CENTO(1(12شکل1جدیدي1به1خود1مي1گيرد.
عالوه1بر1این،1دو1کشور1"ایران"1و1"پاکستان"1در1برنامه1"همکاریهاي1عمران1منطقه1اي1"آر.1
سي.1ديRCD(1(1“.113مناسبات1ویژه1اي1در1زمينه1هاي1اقتصادي،1فرهنگي1و1کمکهاي1متقابل1فني1
در1زمينه1ارتباطات1پيدا1کردند1و1تا1سرنگوني1رژیم1شاهنشاهي1و1تشکيل1"جمهوري1اسالمي"،1این1
پيمان1به1قوت1خود1باقي1بود1و1ایران1و1پاکستان1از1طریق1این1پيمان1با1یکدیگر1همکاري1و1همراهي1
کرده1و1هيچ1تحول1عمده1و1یا1تنش1و1تشنج1قابل1توجهي1در1روابط1بين1"ایران1و1پاکستان"1دیده1

نشد،1ولي1پس1از1آن1با1وقفه1مواجه1گردید.
ایران1در1اختالف1ميان1"پاکستان"1و1"افغانستان"1نقش1ميانجي1را1براي1از1ميان1بردن1کدورت1
مسئله1 سر1 بر1 "هندوستان"1 و1 "پاکستان"1 ميان1 اختالف1 در1 همچنين1 و1 کرد1 ایفا1 کشور1 دو1 بين1
"کشمير"1نيز1"ایران"1همين1نقش1ميانجي1را1بخود1گرفت1و1روابط1دو1کشور1"ایران"1و1"پاکستان"1
دنبال1 به1 داشت.1 ادامه1 همچنان1 سياسي1 جانبة1 دو1 روابط1 و1 اقتصادي1 هنگي،1 فر1 هاي1 زمينه1 در1
"انقالب1اسالمي"1در1"ایران"1و1پيروزي1آن1و1جایگزیني1حکومت1"جمهوري1اسالمي"1بجاي1"1
حکومت1سلطنتي"1"جمهوري1اسالمي1پاکستان"1از1نخستين1کشورهایي1بود1که1حکومت1انقالبي1
ایران1یعني1"جمهوري1اسالمي1ایران"1را1به1رسميت1شناخت1که1در1حال1حاضر1روابط1دو1کشور1
در1باالترین1سطح1مي باشد1.در1مورد1"جنگ1تحميلي"1عراق1بر1عليه1"جمهوري1اسالمي1ایران"،1
کشور1"پاکستان"1از1ابتدا1با1آن1مخالف1بوده1است11.نقطة1عطف1رابطه1دوستانه1"جمهوري1اسالمي1

1. pact  Baghdad
2. Central Treaty Organization
3. Regional Cooperation for Development
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ایران"1و1"جمهوري1اسالمي1پاکستان"1سفر1"رئيس1جمهور1وقت1ایران"1حضرت1آیت1اهلل1خامنه1
اي1به1کشور1"پاکستان"1بود1که1با1استقبال1گرم1"محمد1ضياء1الحق"1رئيس1جمهور1وقت1پاکستان1
و1دیگر1مقامات1سياسي1آن1کشور1و1بي1نظير1ترین1استقبال1مردمي1از1یک1مقام1خارجي1روبرو1شد1
که1نتایج1مثبتي1در1تحکيم1مباني1مودت1و1روابط1دو1جانبه1به1همراه1داشت1.روابط1سياسي1"جمهوري1
به1 باالترین1سطح1و1در1زمينه1هاي1مختلف1 پاکستان"1در1 "جمهوري1اسالمي1 با1 ایران"1 اسالمي1
شرح1زیر1برقرار1مي1باشد:1مسافرت1هيئتهاي1سياسي،1تشکيل1کنفرانسها1و1نمایشگاههاي1مختلف،1
ارسال1پيامهاي1متقابل1که1به1صورت1همه1جانبه1و1در1سطح1وسيعي1انجام1مي شود،1همچنين1در1
روابط1فرهنگي1و1بازرگاني1و1تنظيم1قراردادها1و1موافقتنامه1ها1و1یادداشتهاي1تفاهم1متقابل،1هيچ1نقطة1

ابهامي1که1ناشي1از1سردي1روابط1في1ما1بين1باشد،1وجود1ندارد.

2- روابط سیاسي: 
پس1از1استقالل1پاکستان1ایران1اولين1کشوري1بود1که1جمهوري1اسالمي1پاکستان1را1به1رسميت1
شناخت.1این1حرکت1توام1با1عقد1قرارداد1دوستي1بين1دو1کشور،1روابط1دو1کشور1مسلمان،1همسایه1
و1دوست1را1حسنه1و1مستحکم1کرد1.در1سال113441هجري1شمسي1)1965م(1در1جنگ1بين1هند1
سال13501هجري1 در1 کرد.1 کشور1کمک1 این1 به1 و1 حمایت1 پاکستان1 کشور1 از1 ایران1 پاکستان،1 و1
شمسي1)1971م(1و1جدا1شدن1بنگالدش1از1پاکستان،1ایران1از1برسميت1شناختن1این1کشور1نوبنياد1
انقالب1 وقوع1 از1 پس1 کرد.1 خودداري1 بود،1 نشناخته1 برسميت1 را1 آن1 رأسا1 پاکستان1 که1 زماني1 تا1
اسالمي1ایران،1کشور1پاکستان1جزو1اولين1کشورهایي1بود1که1جمهوري1اسالمي1ایران1را1به1رسميت1
اقتصادي1 تحریم1 در1 و1 نمود1 طرفي1 بي1 اعالم1 عراق1 و1 ایران1 ميان1 جنگ1 در1 کشور1 این1 شناخت.1
ایران1تأثير1عميقي1بر1پاکستان1داشته1و1تمایل1این1 ایران1نيز1شرکت1نکرد1.انقالب1اسالمي1 عليه1
دنبال1 به1 1، )1981م(1 از1سال13601هجري1شمسي1 است.1 نموده1 بيشتر1 اسالم1 به1طرف1 را1 کشور1
سال13611هجري1شمسي1 در1 یافت.1 بهبود1 کشور1 دو1 ميان1 روابط1 ایران،1 خارجة1 امور1 وزیر1 تغيير1
)1982م(،1جناب1آقاي1"دکتر1والیتي"1وزیر1امور1خارجة1ایران1به1پاکستان1سفر1کردند1و1متعاقب1
آن1"غالم1اسحاق1خان"1وزیر1دارایي1وقت1پاکستان1به1ایران1سفر1نمود.1در1اواخر1همين1سال،1وزیر1



49 بررسی عملکرد ایران در استفاده از ظرفیت تجاری ...

کشور1پاکستان1نيز1از1ایران1دیدار1کرد.1در1سال113621هجري1شمسي1)1983م(،1وزیر1دارایي1و1در1
کردند. ایران1سفر1 به1 پاکستان1 خارجة1 امور1 و1 وزراي1کشور1 )1984م(1 1سال13631هجري1شمسي1
در1همين1سال1وزراي1دارایي1و1امور1اقتصادي1ایران1در1کميسيون1مشترک1اسالم1آباد1شرکت1نمودند.1
همچنين1پاکستان1در1شوراي1امنيت1سازمان1ملل1در1محکوم1کردن1ایران1مبني1بر1حمله1به1کشتيهاي1
بيطرف1رأي1مثبت1داد.1این1حرکت1منجر1به1سردي1روابط1ميان1دو1کشور1شد.1پاکستان1در1مجمع1
عمومي1سازمان1ملل1و1به1پيشنهاد1ایران1بر1اخراج1رژیم1اشغالگر1قدس1رأي1مثبت1داد1.حضرت1آیت1
اهلل1العظمي1خامنه1اي1در1سال13641هجري1شمسي1)1985م(،1در1مقام1ریاست1جمهوري1اسالمي1
ایران1طي1دیداري1که1از1پاکستان1داشتند،1با1استقبال1پر1شور1و1بي1سابقة1مردم1این1کشور1روبرو1شدند1
که1حيرت1همگان1را1برانگيخت1ونشانگر1عالقة1وافر1ملت1مسلمان1پاکستان1به1رهبران1ایران1بود.1این1

سفر1نقطة1عطفي1در1بهبود1روابط1دو1کشور1دوست1محسوب1مي1گردد.

3- موافقت نامه ها:
1در1سال13281هجري1شمسي1)1950م(1،1عهدنامة1دوستي1بين1ایران1و1پاکستان1به1امضاء1رسيد.
در1سال113341هجري1شمسي1)1956م(،1موافقتنامه1هاي1فرهنگي1دو1جانبه1با1تکيه1بر1زبان1فارسي1
به1امضاء1رسيد.1در1سال13351هجري1شمسي1)1957م(،1موافقنامة1فرهنگي1مبني1بر،1مبادلة1دانشجو،1
استاد،1هنرمند1و1تاسيس1مراکز1آموزشي1و1فرهنگي1در1خاک1یکدیگر1امضاء1گردید.تاسيس1مراکز1
اند. تأسيس1شده1 پاکستان1 در1 زیر1 به1شرح1 ایران1 فرهنگي1 1نه1مرکز1 پاکستان1 در1 ایران1 1فرهنگي1
در1سال113311هجري1شمسي1)1952م(،1رایزني1فرهنگي1ایران1در1شهر1کراچي1تاسيس1شد.1در1حال1
حاضر1این1نمایندگي1در1شهر1اسالم1آباد1مي1باشد.1در1همان1سال1خانة1فرهنگ1ایران1نيز1در1شهر1
1کراچي1تاسيس1شد1.در1سال113391هجري1شمسي1)1960م(،1خانة1فرهنگ1ایران1در1شهر1کویته؛
در1سال113431هجري1شمسي1)1964م(،1خانة1فرهنگ1ایران1در1شهر1الهور؛1در1سال113461هجري1
شمسي1)1967م(،1خانه1هاي1فرهنگ1ایران1در1شهرهاي1حيدرآباد1و1ملتان؛1در1سال113471هجري1
شمسي1)1968م(،1خانة1فرهنگ1ایران1در1شهر1راولپندي؛در1همان1سال1خانه1فرهنگ1ایران1در1شهر1
پيشاور.1و1در1سال113501هجري1شمسي1)1971م(،1مرکز1تحقيقات1فارسي1ایران1و1پاکستان1در1شهر1



اقتصاد خاوران/ شماره بیست و ششم )پیایی 14(/ زمستان 5095

اسالم آباد.پس1از1پيروزي1انقالب1اسالمي1و1تشکيل1جمهوري1اسالمي1در1ایران،1تفاهم نامه هاي1
فرهنگي1در1سالهاي113611تا113661و113721تا113741هجري1شمسي119821تا113871و119931تا1

1،1995بين1دو1کشور1به1امضاء1رسيد.
4- روابط اقتصادي

روابط1اقتصادي1في1مابين1در1سطح1خوبي1است1و1با1توجه1به1قابليتهاي1موجود،1امکان1گسترش1
آموزش،1 کشاورزي،1صنعت،1 هاي1 زمينه1 در1 کشور1 1.دو1 دارد وجود1 تري1 گسترده1 بسيار1 در1سطوح1
داروسازي،1و1علمي1و1تحقيقاتي1همکاري1مستقيم1و1همچنين1بطور1غيرمستقيم1از1طریق1معاهدات1
بين1المللي1و1منطقه1اي1نظير1فعاليت1در1چارچوب1سازمان1اکو1همکاری1دارند.1مسائل1اقتصادي1و1
تجاري1طرفين1از1جمله1مسائل1صنعتي1و1معدني،1حمل1و1نقل،1تجاري1و1بانکي،1نفت،1گاز،1کشاورزي1
و1ارتباطات1هر1ساله1در1کميسيون1مشترک1وزیران1دو1کشور1مورد1بررسي1قرار1مي گيرد.1مهمترین1

موارد1معامالتي1و1همکاري1اقتصادي1تجاري1في1مابين1عبارتند1از:
-1صادرات1بولدزر1ایران1و1واردات1ماشين1آالت1کارخانجات1شکر1و1سيمان1

-1احداث1پاالیشگاه1مشترک1در1شهر1کراچي.
-1پروژة1ایجاد1خط1لوله1گاز1ایران1و1پاکستان1که1مي1تواند1در1سطح1منطقه1اي1نيز1مورد1استفاده1

قرارگيرد.
-1ایجاد1بازارچة1مشترک1در1مرز1طرفين1که1در1دست1بررسي1است.

1-1احداث1بزرگراه،1تونل1و1سد1توسط1ایران1در1پاکستان.
در1این1ارتباط1دو1بزرگراه1دالبندي1-1نوکندي1و1سوراب-1کالت1توسط1ایران1در1حال1ساخت1است.

-1خرید1برنج1باسماتي،1پنبة1خام،1منسوجات1والبسه1و1چند1کاالي1دیگر1از1پاکستان.
-1برگزاري1نمایشگاههاي1اختصاصي1طرفين.1

-1صدور1موادي1از1جمله1نفت1خام1و1فرآورده1هاي1آن،1کود1شيميایي،1مواد1دارویي،1گاز1مایع1و1
خشکبار1به1پاکستان.1
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5- نگاهی به شاخص های اقتصادی پاکستان :
خالصه1وضعيت1شاخص1های1اقتصادی1کشور1پاکستان1در1جدول1شماره1)1(1ارائه1گردیده1است1.1
بر1اساس1آمارهای1جهانی1جمعيت1این1کشور1در1سال11851،120141ميليون1و11331هزار1نفر1و1ميزان1
توليد1ناخالص1داخلی1آن1بالغ1بر12468761ميليون1دالر1می1باشد1که1رشدی1معادل141درصد1را1بين1
سال1های120101تا120141نشان1می1دهد.1تراز1تجاری1کشور1پاکستان1در1سال1120141معادل11-35441
تجارت1 سازمان1 سایت1 در1 132,9 معادل1 کشور1 این1 داخلی1 ناخالص1 توليد1 کل1 از1 تجارت1 سهم1 و1
جهانی1گزارش1گردیده1است.1رشد141درصدی1توليد1ناخالص1داخلی1کشور1پاکستان1به1همراه1رشد1
16درصدی1واردات1کاال1در1این1کشور1طی1سال1های20141-1،12010این1امکان1را1برای1جمهوری1
بازار1در1حال1رشد1پاکستان1به1عنوان1یکی1از1صادرکنندگان1 ایران1فراهم1می1آورد1تا1در1 اسالمی1
اصلی1وارد1شود1و1به1سبب1همسایگی1این1کشور1با1ایران1،1از1ظرفيت1های1بالقوه1موجود1برای1سرمایه1
گذاری1خارجی1بهره1گيرد.1در1جدول1شماره1)2(1آخرین1آمار1منتشر1شده1در1خصوص1وضعيت1تجارت1

خارجی1این1کشور1ارائه1شده1است.
جدول شماره )1( خالصه وضعیت شاخص های اقتصادی کشور پاکستان

BASIC INDICATORS

Population (thousands, 2014)
GDP (million current USS,2014)
GDP (million current  PPP USS,2014)
Current account balance (million USS,2014)
Trade per capita (USS,2012-2014)
Trade to GDP ratio (2012-2014)

185 133
246 876
896 396
   -3 544
       424
       329

Rank in world trade,2014
Merchandise
Excluding intra-EU trade
Commercial services
Excluding intra-EU trade

Exports
69
48
83
56

Imports
54
36
68
48

                                                                                                 Annual percentage change

2014 2010-2014 2013 2014

Real GDP (2010=100)
Exports of goods and services (volume, 2010=100)
Imports of goods and services (volume, 2010=100)

117
97

102

4
-1
1

4
14
2

5
-1
4

TRADE POLICY

WTO accession
Trade Policy Review
GPA accession
Tariffs and duty free imports
Tariff binding coverage (%)

1 January 1995
24, 26 Match 2015

Observer

98.7

Contribution to WTO budget (%, 
2015)
Import duties collected
   In total tax revenue
   to total imports
Number of notifications to WTO 
and measures in force

0.180

---
---
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MFN tariffs
Simple average of import duties 
All goods 
Agricultural goods (AOA)
Non- Agricultural goods
Non- ad- valorem duties (% total tariff 
lines)

Final 
bound

60.0
95.5
54.8
0.0

Applied 
2014

13.4
14.6
13.2
0.7

   Outstanding notifications in 
WTO Central Registry
   Goods RTAs- services ELAs 
notified to WTO
   Anti-dumping (30Jun 2015)
   Countervailing duties (30 June 
2015)
   Safeguards
Number of disputes (complainant- 
defendant)

15
8-2
41
---
0

جدول شماره )2( – تجارت خارجی )کاال( پاکستان
واردات1کاال1)2014(صادرات1کاال1)2014(

47636ارزش1به1ميليون1دالر24714ارزش1به1ميليون1دالر
0,25سهم1ازکل1واردات1جهان)1درصد(0,13سهم1ازکل1صادرات1جهان)1درصد(

تغييرات1ساالنه1واردات1)درصد(تغييرات1ساالنه1صادرات1)درصد(
2010-201442010-20146

2013220131
2014-220147

به11تفکيک1مهم1ترین1مبدابه11تفکيک1مهم1ترین1مقصد
20,2چين29,2اتحادیه1اروپا

14,9امارات1متحده1عربی14,7آمریکا
9,3عربستان1صعودی9,1چين

9,3اتحادیه1اروپا7,6افغانستان
6,2کویت5,4امارات1متحده1عربی

منبع:1سازمان1تجارت1جهانی

همانطور1که1در1جداول1شماره111و1،121مشاهده1می1گردد،1ميزان1واردات1پاکستان1در1سال1120141
نزدیک1به1481ميليارد1دالر1بوده1است1و1بر1اساس1آمارهای1سازمان1تجارت1جهانی1قرابت1و1همسایگی1
ایران1و1پاکستان1به1عنوان1یک1نيروی1محرکه1قوی1جهت1انجام1مبادالت1تجاری1گسترده1ميان1دو1
کشور1باعث1نگردیده1که1این1دو1کشور1بتوانند1از1این1مزیت1استفاده1نموده1و1به1عنوان1مهم1ترین1
شرکاء1تجاری1برای1یکدیگر1در1عرصه1بين1المللی1مطرح1گردند.1به1گونه1ای1که1بر1اساس1آمارهای1
سازمان1تجارت1جهانی1برای1ایران1و1پاکستان،1این1دو1کشور1جزو1مهم1ترین1مقاصد1و1اهداف1وارداتی1
و1صادراتی1یکدیگر1)البته1تا1رتبه1پنجم(1قرار1ندارند.1به1گونه1ای1که1برای1کشور1پاکستان1مهم1ترین1
مقصدهای1صادراتی1به1ترتيب1عبارتند1از1:1اتحادیه1اروپا،1آمریکا،1چين،1افغانستان1و1امارات1متحده1
عربستان1 عربی،1 متحده1 امارات1 چين،1 از:1 عبارتند1 کشور1 این1 وارداتی1 مبادی1 ترین1 مهم1 و1 عربی1
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تجارت1 از1سوی1سازمان1 منتشر1شده1 آمارهای1 اساس1همين1 بر1 و1کویت.1 اروپا1 اتحادیه1 صعودی،1
جهانی1در1سال11،20141مهم1ترین1مقاصد1صادراتی1ایران1به1ترتيب1کشورهای1چين1،1عراق1،1امارات1
ترتيب1 به1 ایران1 وارداتی1 مبدا1 ترین1کشورهای1 و1مهم1 باشند1 افغانستان1می1 و1 متحده1عربی،1هند1
عبارتند1از:1امارات1متحده1عربی،1اتحادیه1اروپا،1چين،1کره1و1ترکيه.1مقایسه1مهم1ترین1کشورهای1
مقاصد1صادراتی1و1مبدا1وارداتی1کشورهای1ایران1و1پاکستان1موید1این1مطلب1می1باشد1که1این11دو1
کشور1تا1کنون1نتوانسته1اند1از1ظرفيت1های1به1نسبت1فراوان1خود1از1جمله1قرابت1های1همسایگی،1
قومی،1مذهبی1و1تاریخی1جهت1گسترش1حجم1مبادالت1تجاری1و1در1نتيجه1تعميق11روابط1اقتصادی1

دو1کشور1با1یکدیگر1استفاده1مطلوب1نمایند.
6- پیش بینی رشد اقتصادی ایران و پاکستان از نگاه صندوق بین المللی پول:

به1تغيير1کمی1هر1متغّير1طی1یک1دوره1معين1زمانی،1رشد11)(1گفته1می شود.1رشد،1افزایش1بلندمدت1
رشد1 واقع1 در1 است.1 جمعيت1 نيازهای1 تأمين1 جهت1 کل1 عرضه1 افزایش1 به منظور1 توليد1 ظرفيت1
یا1 افزایش1جمعّيت1و1 با1 اغلب1موارد،1 توليد1است؛1که1در1 بيان گر1رشد1مداوم1 اقتصادی1هر1کشور،1
معموال1با1تغييرات1زیربنایی1همراه1است.1به یقين1می توان1اظهار1داشت1که1هيچ1نظام1اقتصادی1در1
طول1تاریخ1سامان1نيافته،1مگر1آن که1رشد1اقتصادی1و1آبادانی1تمام1بخش های1اقتصادی1آن1برای1
نوین1 را1به عنوان1سرآغاز1دوران1 باشد.1موّرخان،1دوران1مرکانتاليسم1 از1اهداف1آن1 بيشتر،1 توليدات1
ارتباط1کشورهای1اروپای1غربی1با1دنيای1جدید1یاد1می کنند.1این1ارتباط،1باعث1شد1تا1دانش1بشری1
به طور1گسترده11ای1رشد1کند.1در1این1زمان،1هدف1اصلی1مطالعات1اوليه1اقتصاد،1رشد،1به معنی1توليد1
نظریه پردازی1صورت1 دوران1هيچ گونه1 این1 در1 این همه،1 با1 است.1 بوده1 ملّی1 ثروت1 افزایش1 به1 رو1
نگرفت.1آدام1اسميت1که1گاهی1پدر1علم1اقتصاد1خوانده1می شود،1کتاب1خود1را1در1سال117761"ماهيت1
و1علل1ثروت1ملت ها"1عنوان1کرد؛1تا1علّت1آهنگ1متفاوت1پيشرفت1در1کشورها1را1مورد1بررسی1قرار1
دهد.1مسائل1رشد1در1اقتصاد1کالن،1مشغله1عمده1اقتصاددانان1کالسيک1در1سده1181و191بوده1است.1
بلندمدت1ظرفيت1 افزایش1 تعریف1کرد:1 این طور1 را1 اقتصادی1 نوین1 کوزنتس12)1985-1901(1رشد1
افزایش،1بستگی1به1 این1 نيازهای1جمعيت1است.1 افزایش1عرضه1کل1جهت1تأمين1 توليد،1به منظور1

1. Growth
2. Simon Kuznets
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برای1 او1 دارد.1 آن1 تقاضای1 مورد1 وایدئولوژیک1 نهادی1 شرایط1 با1 آن1 تطبيق1 و1 فّنی1 نوین1 ترقّيات1
و1 ملّی1 سرانه1 ناخالص1 توليد1 سریع1 رشد1 برمی شمارد:1 را1 خصوصيت1 شش1 اقتصادی،1 نوین1 رشد1
جمعيت،1افزایش1بازدهی1و1بهره وری،1نرخ1زیاد1تغييرات1زیربنایی،1شهرنشينی،1گسترش1برون مرزی1

فعاليت های1اقتصادی1کشورهای1توسعه یافته1و1جریان های1بين المللی1کار،1کاال1و1سرمایه.

رشد1اقتصادی1به1دو1روش1قابل1اندازه گيری1است:
1(11افزایش1در1توليد1ناخالص1ملّی1واقعی1در1سطح1اشتغال1کامل1در1طی1زمان؛1از1این1روش،1برای1

نشان1دادن1ميزان1افزایش1در1توليد1جامعه1استفاده1می شود.
این1 از1 زمان؛1 واقعی1سرانه1در1طی1 توليد1خالص1 یا1 واقعی1سرانه؛1 ناخالص1 توليد1 افزایش1در1 11)2
معيار1برای1نشان1دادن1سطح1استاندارد1زندگی1افراد1جامعه1و1مقایسه1آن1با1کشورهای1دیگر1استفاده1

می شود.
رشد1اقتصادی1باعث1می شود1که1منحنی1امکانات1توليد1به1طرف1خارج1تغيير1مکان1بدهد.1این1تغيير1
مکان،1یا1ناشی1از1افزایش1در1مقادیر1منابع1توليدی1جامعه1یا1ناشی1از1پيشرفت1فن آورانه1است.1در1این1
مطالعه،1جهت1تبيين1رشد1اقتصادی1در1دو1کشور1ایران1و1پاکستان،1از1روش1دوم1بهره1برده1شده1است.1
رشد1 براي1 را1 مالیم1 شيب1 با1 صعودي1 روندي1 خود،1 اخير1 گزارش1 در1 پول1 المللی1 بين1 صندوق1
1پاکستان11تا1سال120201پيش1بينی1کرده1است1،1که1نمودار1آن1به1همراه1نمودار1پيش1 اقتصادي1
بينی1رشد1اقتصادی1جمهوری1اسالمی1ایران1در1نمودار1شماره1)1(1نشان1داده1شده1است.1بر1اساس1
برآوردهاي1این1سازمان1نرخ1رشد1اقتصادي1پاکستان1از1سال120081به1بعد1دارای1روند1صعودی1مالیم11
می1باشد،1اگر1چه1این1روند1در1سال1120131نزولی1می1باشد،1اما1پس1از1آن1با1روند1افزایشی1روبه1رو1
بوده1است.1بر1اساس1پيش1بينی1صندوق1بين1المللی1پول،1رشد1اقتصادی1کشور1پاکستان1با1نرخی1
مالیم1تا1سال120201ادامه1خواهد1یافت1به1گونه1ای1که1در1سال120201رشد1اقتصادی1این1کشور1از1

15درصد1تجاوز1خواهد1نمود.1
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نمودار )1( رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران و افغانستان  طی بازه زمانی 20 20- 2004 )درصد(

منبع1:1صندوق1بين1المللی1پول1.

بر1اساس1نمودار1فوق،1صندوق1بين1المللی1پول1چشم1انداز1نسبتا1مثبتی1را1براي1رشد1اقتصادي1کشور1
پاکستان11پيش1بينی1می1کند،1لذا1می1توان1گفت1با1توجه1به1رشد1توليد1ناخالص1داخلی1پاکستان1طی1
سال1هاي1آتی،1این1کشور1می1تواند1فرصت1مناسبی1را1براي1سرمایه1گذاري1در1برخی1زمينه1ها1ایجاد1

نماید1که1به1لحاظ1همسایگی1با11ایران،1مزیت1رقابتی1براي1کشور1محسوب1می1شود.

Pakistan

Iran
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7- وضعیت کسب و کار :
یا1 1است1که1مدیران1 اقتصادی1 از1محيط1کسب1وکار،1عوامل1مؤثر1بر1عملکرد1بنگاههای1 منظور1
مالکان1بنگاهها1نمی1توانند1آنها1را1تغيير1داده1یا11بهبود1بخشند.1در1تعریفی1دیگر1گفته1شده1است1که1
محيط1کسب1وکار1مجموعه1ای1از1سياستها،1شرایط1حقوقی،1نهادی1و1مقرراتی1است11که1بر1فعاليتهای1
کسب1وکار1حاکم1اند.1ثبات1اقتصاد1کالن،1کيفيت11زیرساختهای1کشور،1کيفيت1دستگاههای1اجرایی،1
نظام1وضع1قوانين1و1مقررات،1هزینه1و1امکان1دسترسی1به1اطالعات1و1آمار،1فرهنگ1کار1و1عوامل1
دیگری1از1این1دست،1از1عواملی1هستند1که1عملکرد1واحدهای1اقتصادی1را1تحت1تأثير1قرار1ميدهند،1

در1حالی1که1مدیران1واحدهای11اقتصادی1نميتوانند1تأثير1چندانی1بر1آنها1بگذارند.
محيط1کسب1وکار1نامناسب،1هزینه1عملکرد1بنگاههای1اقتصادی11را1افزایش1ميدهد1و1باعث1ازبين1
رفتن1انگيزه1سرمایه1گذاری1و1نيز11عقب1ماندن1توليدکنندگان1کشور1از1رقبای1جهانی1ميشود.1بهبود1
محيط11کسب1وکار1و1رابطه1آن1با1توسعه1اقتصادی1از1اوایل1دهه119801ميالدی11و1در1پی1مطالعات1
هرناندو1دسوتو،1اقتصاددان1پرویی1مورد1توجه1قرار11گرفت.1دسوتو1در1تحقيقات1خود1به1همراه1یک1
تيم1تحقيقاتی1شامل11بيش1از1100کارشناس1حقوق،1مدیریت1و1اقتصاد،1دریافت1که1موانع1سخت1و1
دیوانساالری1اداری1در1کشورهای1مختلف1باعث1تبدیل1شدن1بخش1خصوصی1به1بخش1زیرزمينی،1
با1مشکل1مواجه1کرده1است.1در1پی1 را1 اقتصادی1در1کشورها1 غيررسمی1و1غيرمولد1شده1و1توسعه1
برای1شناسایی1 نسبتا1دقيقی1 ًالمللی1تحقيقات1مستمر1و1 بين1 تحقيقات1دسوتو،1مؤسسات1گوناگون1
از1 یکی1 عنوان1 به1 وکار«1 کسب1 محيط1 »بهبود1 و1 اند1 داده1 انجام1 گذاری1 سرمایه1 و1 توليد1 موانع1

راهبردهای1توسعه1اقتصادی،1مورد1توجه1قرار1گرفته1است.
امروزه1چندین1مؤسسه1بين1المللی،1محيط1کسب1وکار1در1کشورهای1مختلف1را1بررسی1نموده1و1
کشورها1را1از1نظر1مؤلفه1های1مختلف1محيط1کسب1وکار،1رتبه1بندی1ميکنند.1از1مشهورترین1این1
مؤسسات1ميتوان1به1بانک1جهانی،1مجمع1جهانی1اقتصاد،1بنياد1هریتج1و1واحد1اطالعات1اقتصادی1مجله1
اکونوميست1اشاره1کرد.1در1این1گزارشها1ـ1که1تقریبًاهرساله1منتشر1می1شوند1ـ1سعی1بر1این1است1که1
وضعيت1کسب1وکار1در1کشورهای1مختلف1بر1اساس1شاخص1های1کمی1به1تصویر1درآید1تا1قابليت1مقایسه1
1کشورها1با1یکدیگر1فراهم1شده1و1پيشنهادهایی1به1منظوراصالح1محيط1کسب1وکار1کشورها1ارائه1گردد.
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در1بانک1جهانی،1پروژه1بررسی1فضای1کسب1وکار1در1کشورهای1مختلف،1از1سال120021در1دستور1کار1
1قرار1گرفته1است.1این1طرح1که1توسط1بازوي1توسعه1بخش1خصوصي1بانک1جهاني1راهبری1می1شود،
تأثير1قوانين1و1مقررات1کشورها1را1بر1فعاليت1بنگاههای1کوچک1و1متوسط1در1طول1دوره1عمر1آنها1
بررسی1کرده1و1بر1اساس1شاخصهایی1که1تدوین1می1کند،1کشورها1را1رتبه1بندی1مينماید.اولين1گزارش1
بررسی1فضای1کسب1وکار1بانک1جهانی،1در1سال200311و1با1درنظرگرفتن51شاخص1و11331کشور1
منتشر1شده1است1.1در1حال1حاضر،1111شاخص1و11891کشور1در1این1بررسی1حضور1دارند.1شاخصهایی1
که1توسط1بانک1جهانی1برای1بررسی1وضعيت1فضای1کسب1وکار1مورد1استفاده1قرار1ميگيرد،1111مورد1

است1و1هر1کدام1دارای1اجزایی1برای1اندازه1گيری1هستند.1این1شاخصها1و1اجزای1آنها1عبارتند1از:
1.1سهولت1کسب1وکار1)در1حقيقت1این1شاخص،1رتبه1کلی1کشور1را1نشان1می1دهد(

1.2شروع1کسب1وکار1)که1مربوط1به1ثبت1شرکت1می1باشد(
ـ1تعداد1مراحل
ـ1مدت1زمان

ـ1هزینه1)به1صورت1درصدی1از1توليد1ناخالص1داخلی1سرانه(
ـ1حداقل1سرمایه1برای1ثبت1شرکت1)به1صورت1درصدی1از1توليد1ناخالص1داخلی1سرانه(
1.3اخذ1مجوزهای1ساختمانی1)شهرداري/1برای1ساخت1انبار1تجاری1با1استاندارد1معين(

ـ1تعداد1مراحل
ـ1مدت1زمان

ـ1هزینه1)به1صورت1درصدی1از1توليد1ناخالص1داخلی1سرانه(
1.4دسترسی1به1انرژی1برق

ـ1تعداد1مراحل11
ـ1مدت1زمان1

ـ1هزینه1تحميل1شده1برای1کارگاه1جدید
1.5ثبت1دارایي/1اموال1شرکت

ـ1تعداد1مراحل
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ـ1مدت1زمان
ـ1هزینه1)به1صورت1درصدی1از1توليد1ناخالص1داخلی1سرانه(

1.6اخذ1اعتبار
ـ1شاخص1توان1حقوق1قانونی1

ـ1شاخص1عمق1اطالعات1اعتباری1
ـ1ميزان1پوشش1ثبت1اطالعات1)مالی(توسط1بخش1دولتی1)درصدی1از1جمعيت1بزرگساالن(

ـ1ميزان1پوشش1ثبت1اطالعات1)مالی(1توسط1بخش1خصوصی1)درصدی1از1جمعيت1بزرگساالن(
1.7حمایت1از1سرمایه1گذاران1)سهامداران1جزء(

ـ1شاخص1شفافيت1مبادالت1مالی1
ـ1شاخص1مسئوليت1پذیری1مدیر1عامل1

ـ1شاخص1سهولت1شکایت1از1طرف1سهامداران1
ـ1شاخص1توان1حمایت1از1سرمایه1گذار1

1.8پرداخت1ماليات
ـ1تعداد1پرداختها1)در1سال(

ـ1زمان1)تعداد1ساعت1در1سال(
ـ1ماليات1بر1سود1)درصد(

ـ1ماليات1نيروی1کار1و1سهم1کارفرماي1آن1)درصد(
ـ1سایر1مالياتها1)درصد(

ـ1نرخ1کل1ماليات)درصدی1از1سود(
1.9تجارت1برون1مرزي
ـ1اسناد1صادراتی1)تعداد(

ـ1مدت1زمان1برای1کامل1شدن1فرایند1صادرات1)روز(
ـ1هزینه1های1صادرات1)هزینه1هر1کانتينر(

ـ1اسناد1وارداتی1)تعداد(



59 بررسی عملکرد ایران در استفاده از ظرفیت تجاری ...

ـ1مدت1زمان1برای1کامل1شدن1فرایند1واردات1)روز(
ـ1هزینه1های1واردات1)هزینه1هر1کانتينر(

1.10اجرا1و1الزام1آوربودن1قراردادها
ـ1تعداد1مراحل

ـ1مدت1زمان1)روز(
ـ1هزینه1)درصدی1از1مبلغ1بدهی(

1.11انحالل1کسب1وکار
ـ1نرخ1بازگشت1)درصدی1از1سرمایه1شرکت(

ـ1زمان1)سال(
ـ1هزینه1)درصدی1از1اموال(

بر1اساس1آخرین1گزارش1فضای1کسب1و1کار1منتشر1شده1توسط1بانک1جهانی1در1سال1120161رتبه1
کشور1پاکستان11از1حيث1محيط1کسب1و1کار11381در1بين18911کشور1جهان1می1باشد1که1این1رتبه1
نسبت1به1رتبه1بندی1محيط1کسب1و1کار1این1کشور1در1سال120151دو1رتبه1تنزل1داشته1است1)از1رتبه1
1136به1رتبه1381(.1در1همين1گزارش1رتبه1جمهوری1اسالمی1ایران1در1فضای1کسب1و1کار11181
عنوان1گردیده1است.1تفاوت1بيست1پله1ای1در1شاخص1های1بهبود1فضای1کسب1و1کار1دو1کشور1ایران1
و1پاکستان1در1کنار1رتبه1نه1چندان1مناسب1کشور1پاکستان1در1این1طبقه1بندی1خود1یکی1از1چالش1
های1بزرگ1ميان1روابط1اقتصادی1کشور1ایران1و1پاکستان1و1استفاده1از1ظرفيت1های1این1کشور1جهت1
دستيابی1به1اهداف1رشد1و1توسعه1اقتصادی1می1باشد.1بر1اساس1گزارش1صدرالذکر1در1بين1سال1های1
12015تا120161بهترین1عملکرد1در1ميان1شاخص1های1111گانه1محيط1کسب1و1کار1مطالعه1شده1
توسط1بانک1جهانی1در1کشور1پاکستان1مربوط1به1شاخص1با1بهبود1دو1پله1ای1می1باشد.1در1حاليکه1
همين1شاخص1اخذ1مجوزهای1ساختمانی1)شهرداري/1برای1ساخت1انبار1تجاری1با1استاندارد1معين(1در1

دوره1مشابه1برای1جمهوری1اسالمی1ایران،1بهبود1291پله1ای1را1تجربه1نموده1است.
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جدول شماره )3( خالصه وضعیت شاخص بهبود محیط کسب و کار پاکستان  در سال 2016

CHANGE RANK

-2

 CHANGE IN DTF
)% POINTS(

 0.07

DOING BUSINESS 
2015 RANK

136

DOING BUSINESS 
2016 DTF )% 

POINTS(

51.62

DOING BUSINESS 
2016 RANK

138

DOING BUSINESS 
2016 DTF )% POINTS(

51.69

REGIONSOUTH ASIA

lower middle income INCOME
CATEGORY

185,132,926POPULATION

1,410GNI PER CAPITA 
)USS( 

Karachi, lahoreCITY  COVERED

Rankings distance to frontier Distance to frontier – Karachi distance to frontier- lahore

خالصه وضعیت شاخص بهبود محیط کسب و کار پاکستان  در سال 2016

REGION Middle East & 
North Africa

DOING BUSINESS 
2016 RANK

118

DOING BUSINESS 
2015 RANK

119

CHANGE IN RANK

 1
INCOME 
CATEGORY

Upper middle in-
come

DOING BUSINESS 
2016 DTF )% POINTS(

57.44

DOING BUSI-
NESS 2015 DTF )% 

POINTS(

56.74

CHANGE IN DTF )% 
POINTS(

 0.70

POPULATION 74.470.222

GIN PER CAOITA 
)USS( 6.063

CITY COVERED Tehran

Rankings Distance to frontier

8- سرمایه گذاری مستقیم خارجی:
اقتصاد1جهاني 1 و1 بين المللي 1 بازرگاني 1 در1 فعال 1 بدون 1مشارکت 1 در1حال1حاضر1هيچ 1کشوري 1
نمي تواند1به 1رشد1و1توسعه 1مناسبي 1دست 1پيدا1کند.1بنابراین 1چالشي 1که 1درحال 1حاضر1پيش 1روي 1
کشورهاي 1در1حال 1توسعه 1از1جمله 1کشور1ما1قرار1دارد1این 1است 1که 1چگونه 1در1این 1فعاليت1هاي 1
آنکه 1جلب 1سرمایه1گذاري1مستقيم1 باشيم.1  نکته 1قابل 1اهميت 1 بين المللي،1شرکت 1موثر1داشته 1
خارجي1و1افزایش 1حجم 1و1تنوع 1صادرات 1و1درنتيجه 1افزایش 1قابليت 1رقابت 1صادرات،1في نفسه 1

هدف 1نهایي 1نيست، 1بلکه 1وسيله اي 1است 1براي 1نيل 1به 1هدف 1مهمتر1یعني1توسعه 1کشور.1
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امروزه1بسياري1از1کشورهاي1جهان1به1واسطة1عدم1تکافوي1منابع1داخلي1براي1سرمایه1گذاري،1تمایل1
شدیدي1به1جذب1سرمایه1هاي1خارجي1پيدا1کرده1اند.1سرمایه1گذاري1خارجي1معمــواًل1به1دو1طریق،1
سرمایه1گذاري1سهامی1)غير1مستقيم(1و1سرمایه1گذاري1مستقيم1خارجي1صورت1مي1گيرد.1خرید1اوراق1
قرضه1و1سهام1شرکت1ها1در1معامالت1بورس1و1قبوض1سپرده1در1بانک1هاي1خارجي1از1انواع1سرمایه1
گذاری1سهام1دارانه1هستند1که1در1این1حالت،1سرمایه1گذار1خارجي1در1اداره1واحد1توليدي1نقش1مستقيم1
نداشته1و1مسئوليت1مالي1نيز1متوجه1وي1نيست.1مهمترین1ویژگي1سرمایه1گذاري1سهامي،1فّرار1بودن1
آن1است.1به1عبارت1دیگر1سرمایه1گذار1خارجي1در1هر1لحظه1قادر1است1با1فروش1سهام1یا1اوراق1بهادار،1
سرمایه1اش1را1به1کشور1خود1و1یا1کشور1ثالث1منتقل1نماید.1اما1سرمایه1گذاري1مستقيم1خارجي،1نوعي1
سرمایه1گذاري1است1که1به1منظور1کسب1منفعت1دائمي1و1هميشگي1در1مؤسسه1اي1مستقر1در1کشوري1
1غير1از1کشور1سرمایه1گذار1صورت1مي1گيرد1و1نتيجه1آن1کسب1حق1رأي1مؤثر1در1مدیریت1شرکت1است.
مطالعات1نشان1مي1دهد1که1سرمایه1گذاري1مستقيم1خارجي1به1هر1علت1و1شکلي1که1صورت1پذیرد،1
اثرات1قابل1مالحظه1اي1بر1روي1متغيرهاي1کالن1اقتصادي1از1جمله1کاهش1نرخ1بهره،1کاهش1نرخ1ارز،1
افزایش1رشد1اقتصادي،1افزایش1درآمد1مالياتي1دولت،1کاهش1بدهي1دولت،1بهبود1توزیع1درآمد،1انتقال1
1تکنولوژي،1افزایش1اشتغال،1توسعه1صادرات،1کاهش1واردات1و1تاثير1مثبت1در1تراز1پرداخت1ها1دارد.
به1طور1کلی،1عوامل1موثر1بر1سرمایه1گذاری1مستقيم1خارجی1را1می1توان1به1چهار1گروه1زیر1تقسيم1

بندی1کرد:
الف-1عوامل1سياستگذاري1اقتصادي1)مثل1ثبات1اقتصادی،1ميزان1ریسک1سرمایه1گذاری1و...(.

ب1-1عوامل1ساختار1اقتصادي1)مثل1زیر1ساخت1هایی1نظير1راه1ها،1بنادر،1سيستم1هاي1ارتباطي،1...(.
ج1-1عوامل1تشویقي1و1حمایتي1)مثل1معافيت1های1مالياتی،1اعطای1یارانه،1...(.

د1–1عوامل1جغرافيایي1و1سياسي.
توسعه1 و1 رشد1 محرکه1 موتور1 عنوان1 به1 اقتصادی1 رشد1 الگوهای1 و1 نظریات1 تمامی1 در1 سرمایه1
کافی1 سرمایه1 جذب1 برای1 تدابيری1 اتخاذ1 نيز1 اساس1 همين1 بر1 است.1 شده1 درنظرگرفته1 اقتصادی1
به1منظور1تامين1منابع1مالی1طرحهای1اقتصادی1از1جمله1مهمترین1دغدغه1های1تصميم1گيرندگان1

اقتصادی1در1هرجامعه1است.1



1بر1اساس1آمارهاي1سازمان1بين1المللی1آنکتاد،1جریان1سرمایه1گذاري1خارجی1ورودي1به1پاکستان11طی1
سال120141معادل117471ميليون1دالر1بوده1است.1مقادیر1مربوط1به1شاخص11سرمایه1گذاری1مستقيم1
خارجی1در1کشور1پاکستان1طی1سال1هاي20141-120001در1نمودار121نشان1داده1شده1است.1همان1
گونه1که1در1این1نمودار1مشاهده1می1شود،11روند1سرمایه1گذاری1مستقيم1خارجی1در1کشور1پاکستان11
اما1 ميليون1دالر1رسيده1است.1 یعنی1حدود160001 باالترین1مقدار1خود1 به1 در1سال120071ميالدی1
پس1از1این1سال1روند1ورودی1سرمایه1گذاری1خارجی1در1این1کشور1روندی1نزولی1را1تا1سال120121
ميالدی1طی1می1نماید1و1از1این1سال1به1بعد،1مجددا1روند1ورودی1سرمایه1گذاری1مستقيم1خارجی1در1
این1کشور1دارای1روندی1صعودی1می1گردد،1به1گونه1ای1که1ميزان1سرمایه1گذاری1مستقيم1خارجی1
در1کشور1پاکستان11در1سال120131معادل113331ميليون1دالر11و1در1سال120141معادل117471ميليون1

دالر1می1گردد.
 

نمودار )2( روند سرمایه گذاري خارجی ورودي به پاکستان  )میلیون دالر(

1روند1سرمایه1گذاری1مستقيم1خارجی1ورودی1به1ایران1طی1دوره1مذکور1در1نمودار1شماره131نمایش1
داده1شده1است.1همان1گونه1که1در1این1نمودار1مشاهده1می1شود،1روند1سرمایه1گذاری1مستقيم1خارجی1
این1 از1 اما1پس1 1، افزایشی1داشته1 تا1سال120121ميالدی1روندی1 از1سال120081ميالدی1 ایران1 در1
سال1این1روند1نزولی1شده1به1گونه1ای1که1در1سال120141حجم1سرمایه1گذاری1مستقيم1خارجی1در1
ایران1به1مبلغ121051/491ميليون1دالر1می1رسد.1مقایسه1روند1و1ميزان1جذب1سرمایه1گذاری1مستقيم1
خارجی1در1دو1کشور1موید1موفقيت1ایران1در1جلب1و1جذب1بيشتر1سرمایه1گذاران1خارجی1طی1دوره1
قرار1گيرد،1 توجه1 باید1مورد1 زمينه1سرمایه1گذاری1مستقيم1خارجی1 آنچه1در1 اما1 1. باشد1 مذکور1می1

اقتصاد خاوران/ شماره بیست و پنجم )پیایی 13(/ پاییز 6295
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اولویتهای1این1نوع1سرمایه1گذاری1در1ایران1است1.1بنابراین 1سياست 1جلب 1سرمایه1باید1معطوف 1
به 1جلب 1سرمایه1هایي 1باشد1که 1مکمل 1استراتژي 1توسعه 1کشور1واقع 1شوند.1به1نظر1مي1رسد1که1
برگردد.1 دارند1 نسبي1 مزیت1 که1 هایي1 بخش1 به1 ایران1مي بایست1 در1 سرمایه گذاري1 هاي1 1اولویت1
داشته1 اقتصادي1 نسبي1 مزیت1 صنعت،1 رشد1 و1 کشور1 به1 جدید1 طرحهاي1 و1 فناوري1 ورود1 نظر1 از1
بالفعل1 نسبي1 مزیت1 داراي1 که1 سرمایه گذاري1 براي1 بخشها1 مناسب ترین1 حاضر1 حال1 در1 باشند.1
هستند1عبارتند1از1:1بخش1فناوري1اطالعات،1پتروشيمي،1انرژي،1آب،1کشاورزي1)مخصوصًا1صادرات1
محصوالت1کشاورزی(1و1همچنين1بخش1توریسم.1به1هر1حال1موقعيت 1جغرافيایي 1کشور1ما1یک 1

موقعيت 1منحصر1به1 فرد1بوده 1و1براي 1ایجاد1جاذبه 1و1سرمایه گذاري 1خارجي 1بسيار1موثر1است.

نمودار )3( روند سرمایه گذاري خارجی ورودي به ایران  )میلیون دالر(

9- پتانسیل ها ،قابلیت ها و مزیت هاي اقتصادي استان سیستان و بلوچستان 
جهت برقراری ارتباط با کشور پاکستان : 

1-1موقعيت1جغرافيایي1ویژه1و1مناسب1استان1به1جهت1استقرار1درکنار1آبهاي1آزاد1بين1المللي1خارج1
از1تنگه1هرمز

2-1برخورداري1از112001کيلومتر1مرز1خاکي1با1کشور1هاي1پاکستان1و1افغانستان1و13001کيلومتر1
مرز1ساحلي1در1کنار1دریاي1عمان1

3-1نزدیکي1مناطق1ساحلي1استان1با1کشورهاي1حوزه1خليج1فارس1و1دریاي1عمان،1شبه1قاره1هند1
وکشورهاي1آفریقائي.

4-شرایط1ممتاز1استان1براي1تصدي1نقش1بازرگاني1ملي1و1ترانزیت1خارجي1ميان1اروپا1و1آسياي1
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مرکزي1با1آبهاي1شرقي1وجنوبي1و1شاخ11آفریقا.
5-1شناسایي13001اندیس1معدني1و1معرفي1استان1به1عنوان1رنگين1کمان1معادن1

6-1اقليم1مناسب1کشت1محصوالت1سود1آور1صادراتي1)خرما،مرکبات،1موز1و1انبه(،1دشتهاي1هموار1
و1اراضي1مستعد1در1شمال1و1جنوب1استان1و1امکانات1ایجاد1صنایع1وابسته1به1محصوالت1گرمسيري.
)رتبه1دوم1در1توليد1خرما1با1توليد12181هزار1تن1و1رتبه1اول1در1سطح1زیر1کشت1با1541هزار1هکتار1سطح1
زیر1کشت(1و1توليد16001هزار1تن1هندوانه1خارج1فصل1و1امکان1صادرات1آن1به1کشورهای1همسایه

7-1وجود41ميليون1و13771هزار1واحد1دامي1در1استان
8-1اراضي1و1اقليم1مناسب1درسواحل1جنوبي1براي1توسعه1فعاليتهاي1شيالتي1و1صيادي)1رتبه1اول1

کشور1در1صيد1تن1ماهيان1با1حدود11801هزار1تن1در1سال(
9-1اقليم1مناسب1براي1توسعه1فعاليت1هاي1گردشگري1در1سواحل1دریاي1عمان1و1دامنه1هاي1تفتان1

و…
10-1وجود1نهادهاي1مهم1اقتصادي1و1توسعه1اي1در1سطح1استان1بویژه1منطقه1آزاد1چابهار1با1امتيازات1
ویژه1براي1سرمایه1گذاري1توليدي1و1خدماتي،1وجود171بازارچه1مرزي1فعال1در1طول1نوار1مرزي1استان1
نشين،طرح1 مرز1 فعال1 تعاوني1 1همچنين1901شرکت1 پاکستان،1 و1 افغانستان1 با1کشورهاي1همسایه1
توسعه1محور1شرق1به1عنوان1یکي1از1ابزار1هاي1مهم1اعمال1سياست1هاي1منطقه1اي11و1پيگيري1

تصویب1منطقه1آزاد1تجاري1و1صنعتي1سيستان
11-1وجود1بيشتر11از1461مرکز1آموزش1عالي1با1بالغ1بر113011هزار1دانشجو1و1مراکز1آموزش11فني1و1

حرفه1اي1در1سطح1استان.
12-1صنایع1کشتي1سازي1در1چابهار1و1وجود1کشتي1هاي1مدرن1صيد1و1صيادي1پرساینر1.

13-1فعاليت121پایانه1مرزی1ميلک1و1ميرجاوه1به1عنوان1مرز1رسمي1مبادالت11تجاري1با1افغانستان11و1
پاکستان1در1زمينه1تردد1مسافر1و1کاال.1همچنين1وجود171گمرک1در1سطح1استان1در1زمينه1صادرات1

و1واردات.
14-1وجود1281شهرک1و1ناحيه1صنعتی11در1سطح1استان

15-1وجود1دو1اسکله11مهم1کشتيرانی1در1بندر1چابهار
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16-1اتصال1استان1ومرز1پاکستان1به1شبکه1راه1آهن1سراسری1کشور1و1همچنين1خط1آهن1در1دست1
احداث1چابهار-1ميلک-1سرخس1به1عنوان1کریدور1شمال1و1جنوب

17-1مزیت1بهره1برداري1از1منابع1انرژي1باد1و1خورشيدي1و1امواج1دریا1)1منطقه1ویژه1بادي1در1سيستان(
18-1تعيين1استان1به1عنوان1هاب1سوم1پتروشيمي1کشور)1چابهار1و1ایرانشهر(

10- سایردالیل توسعه همکاري هاي اقتصادي با کشور پاکستان:
شناخته1 و1 مهم1 طبيعی1 منابع1 گفت؛1 بایستي1 پاکستان1 کشور1 جغرافياي1 و1 اقتصاد1 به1 نگاهي1 با1
شده ای1در1پاکستان1وجود1ندارد1که1بتواند1نقش1تعيين1کننده ای1در1سرنوشت1این1کشور1ایفاء1نماید.1
منابع1گاز،1نفت1و1گوگرد1و1مس1و1دیگر1منابع1موجود،1برخی1حتی1کفاف1نيازهای1داخلی1موجود1را1
نمی دهد1و1این1کشور1از11این1لحاظ1نيازمند1واردات1است.1همچنين1محصول1عمده1صادراتی1این1
کشور1منسوجات1می باشد1از1این1جهت1زمين های1کشاورزی1به1عنوان1منبع1اصلي1درآمد1این1کشور1

به1شمار1آمده1و1آب1نقش1حياتی1در1سرنوشت1آن1ایفاء1می نماید.1
از1منابع1اصلی1این1کشور1 از1طرف1دیگر1پاکستان1کشور1پرجمعيتی1است1و1نيروی1انسانی1یکی1
می باشد1و1از1آنجا1که1این1کشور1در1مجاورت1کشورهای1کم1جمعيت1عربی1خليج1فارس1قرار1گرفته1
است،1می تواند1نياز 1آنها1را1به1نيروی1انسانی1تأمين1نماید.1بسياری1از1پاکستانی ها1در1این1کشورها1
مشغول1به کار1می باشند1و1ساالنه1درآمد1ارزی1مناسبي1نصيب1این1کشور1می نمایند.1دولت1پاکستان1
در1نظر1دارد1با1تربيت1نيروهای1متخصص1و1کارآمد1هرچه1بيشتر1نيروی1کار1خود1را1به1خارج1از1کشور1

صادر1نماید.
اقتصاد1پاکستان1به طور1عمده1کشاورزی1است1و1اکثریت1مردم1این1کشور1یا1کشاورز1بوده1و1یا1به1
نوعی1با1کشاورزی1در1ارتباط1می باشند.1صادرات1این1کشور1نيز1به1محصوالت1کشاورزی1و1منسوجات1

متکی1است1که1اهميت1بخش1کشاورزی1را1براي1این1کشور1افزایش1می دهد.
1با1این1توصيف1بایستي1گفت،1خوشبختانه1ایران1و1پاکستان1از1ظرفيت1ها1و1امکانات1بسيار1خوبی1
برای1توسعه1روابط1اقتصادي1و1بازرگاني1برخوردار1بوده1و1با1بررسي1آمار1و1ارقام1موجود،1اگرچه1در1
طول1چند1سال1گذشته1نيز1این1ارتباطات1از1رشد1قابل1توجهی1برخوردار1بوده1است؛1اما1بایستي1به1این1
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نکته1اذعان1نمود1که1سطح1کنونی1مراودات1اقتصادی1دو1کشور1به1هيچ1وجه1متناسب1با1توانمندی ها1
و1ظرفيت های1گسترده1موجود1نيست1و1باید1برای1گسترش1و1تسهيل1روند1مراودات11اقتصادي1و1

بازرگاني1بيش1از1پيش1تالش1نمود.1
بررسي1آمار1صادرات1و1واردات1جمهوري1اسالمي1ایران1با1پنج1کشور1طرف1معامله1طي1سال1گذشته1
نشان1مي1دهد؛11ارزش1صادرات1جمهوري1اسالمي1ایران1به1کشور1پاکستان1کمتر1از1سایر1کشورها1

حتي1افغانستان1بوده1است.1
در1این1ارتباط1بایستي1گفت،1آمار1صادرات1جمهوري1اسالمي1ایران1به1کشور1پاکستان1در1111ماهه1
سال113941بالغ1بر156411ميليون1دالر1بوده،1در1حالي1که1در1همين1مدت،1آمار1صادرات1جمهوري1

اسالمي1ایران1به1کشور1افغانستان1بالغ1بر121ميليارد1و13381ميليون1دالر1بوده1است.1
آمار1واردات1از1کشور1پاکستان1نيز1طي1111ماهه1سال113941به1ميزان12031ميليون1دالر1بوده1است.1
صادرات1استان1سيستان1و1بلوچستان1به1کشور1پاکستان1در1111ماهه1سال113941به1ميزان12181

ميليون1دالر1و1واردات1از1این1کشور1طي1این1مدت11621ميليون1دالر1بوده1است.1
این1مهم1خود1به1خوبي1گویاي1این1واقعيت1است1که1اگرچه11صادرات1کشور1به1پاکستان1در1سال1
یعني1گسترش1سطح1 اهداف1مد1نظر1 با1 اما1هنوز1 بوده1است،1 برخوردار1 از1رشد1مناسبي1 اخير1 هاي1

مبادالت1به1بيش1از151ميليارد1دالر1فاصله1زیادي1وجود1دارد.1
دالیل1زیادي1در1عدم1دستيابي1به1اهداف1تعيين1شده1وجود1دارد؛1از1جمله1آنها1مي1توان1به1وضعيت1
کشور1پاکستان1اشاره1کرد.1مرکز1تجاري1پاکستان،1بندر1کراچي1است1و1عمده1مراودات1بازرگاني1این1
کشور1با1دنياي1خارج1از1طریق1این1بندر1صورت1مي1گيرد.1این1درحالي1است1که1بسترهاي1حمل1و1نقل1
دریایي1براي1بازرگانان1ما1به1خوبي1مهيا1نيست1و1از1این1رو1به1ناچار،1از1شيوه1حمل1و1نقل1زميني1در1
این1خصوص1استفاده1مي1شود.1ضمن1اینکه1همجواري1با1ایالت1بلوچستان1پاکستان1به1عنوان1یکي1از1
فقير1ترین1و1کم1توسعه1یافته1ترین1ایالت1هاي1این1کشور1نيز1مزید1بر1علت1شده1و1مي1توان1گفت1به1
جز1شهر1کویته،1شهر1تجاري1مهم1دیگري1در1این1ایالت1وجود1ندارد.1شهر1کویته1نيز1در1واقع1شهري1
بر1پایه1خصوصيات1نظامي1و1برگرفته1از1نياز1کشور1استعماري1بریتانيا1براي1تسلط1بر1اوضاع1افغانستان1
ایجاد1شده1و1بدیهي1است1این1شهر1در1مقایسه1با1بندر1کراچي1که1غول1تجاري1پاکستان1محسوب1مي1
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گردد؛1از1جایگاه1رفيعي1برخوردار1نيست.1پس1براي1توسعه1مبادالت1و1افزایش1همکاري1هاي1تجاري،1
چاره1اي1جز1توجه1به1این1بندر1و1توسعه1حمل1و1نقل1دریایي1وجود1ندارد.1

از سایر مولفه هاي اثرگذار در توسعه روابط استان و پاکستان مي توان به موارد 
ذیل اشاره کرد:

اقتصادي1مردم1دو1کشور1به1ویژه1مناطق1همجوار1در1 -1قرابت1و1نزدیکي1فرهنگي،1اجتماعي1و1
مرزهاي1مشترک

-1نگاه1مثبت1اغلب1مردم1دو1کشور1به1توسعه1روابط1سياسي1و1تجاري1دوجانبه
-1امکان1ترانزیت1کاال1با1توجه1به1موقعيت1جغرافيایي1دو1کشور1و1همسایگي1آنها1

-1گستردگي1و1نزدیکي1جغرافيایي1کشور1پاکستان1به1منظور1توسعه1و1صدور1خدمات1فني،1مهندسي1

11- نتیجه گیری و پیشنهادات : 
پاکستان1به1عنوان1همسایه1شرقي1جمهوري1اسالمي1ایران،1از1اهميت1بسياري1در1توسعه1مراودات1
اقتصادی1و1بازرگانی1کشور1برخوردار1است.1استان1سيستان1و1بلوچستان1تمامي1مرز1مشترک1جمهوري1
اسالمي1ایران1با1این1کشور1را1در1برگرفته1و1این1موضوع،1اهميت1وافري1به1نقش1و1جایگاه1این1استان1
در1توسعه1مراودات1اقتصادي1و1بازرگاني1با1کشور1پاکستان1مي1بخشد.1توسعه1مراودات1بازرگاني1و1
مبادالت1مرزي1با1این1کشور،1از1برنامه1هاي1استان1با1استفاده1از1ظرفيت1هاي1موجود1مي1باشد1که11
مي1تواند1در1رونق1و1پویایي1اقتصاد1مرز،1ایجاد1اشتغال،1کاهش1قاچاق1کاال1و1سوخت1کمک1شایان1
توجهي1نموده1و1زمينه1را1براي1رفع1تهدیدات1مرزي1افزایش1دهد.1استان1سيستان1و1بلوچستان1با1ایالت1
بلوچستان1پاکستان1که1یکی1از1فقير1ترین1و1کم1توسعه1یافته1ترین11ایالت1های1این1کشور1به1شمار1می1
آید،1همسایه1بوده1و1شرایط1نامناسب1اقتصادی،1فرهنگی1و1اجتماعی1این1ایالت1وتبعات1سوء1ناشی1از1
آن1همواره1از1چالش1های1اساسی1استان1در1توسعه1مبادالت1مرزی1بوده1است.1با1نگاهي1به1اقتصاد1
و1جغرافياي1کشور1پاکستان1بایستي1گفت؛1منابع1طبيعی1مهم1و1شناخته1شده ای1در1پاکستان1وجود1
ندارد1که1بتواند1نقش1تعيين1کننده ای1در1سرنوشت1این1کشور1ایفاء1نماید.1منابع1گاز،1نفت1و1گوگرد1و1
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مس1و1دیگر1منابع1موجود،1برخی1حتی1کفاف1نيازهای1داخلی1موجود1را1نمی دهد1و1این1کشور1از11این1
لحاظ1نيازمند1واردات1است.1همچنين1محصول1عمده1صادراتی1این1کشور1منسوجات1می باشد؛1از1این1
جهت1زمين های1کشاورزی1به1عنوان1منبع1اصلي1درآمد1این1کشور1به1شمار1آمده1و1آب1نقش1حياتی1

در1سرنوشت1آن1ایفاء1می نماید.1
از1طرف1دیگر1همانطور1که1بيان1شد،1پاکستان1کشور1پرجمعيتی1است1و1نيروی1انسانی1یکی1از1منابع1
اصلی1این1کشور1می باشد1و1از1آنجا1که1این1کشور1در1مجاورت1کشورهای1کم1جمعيت1عربی1خليج1

فارس1قرار1گرفته1است،1می تواند1نياز 1آنها1را1به1نيروی1انسانی1تأمين1نماید.
اقتصاد1پاکستان1به طور1عمده1کشاورزی1است1و1اکثریت1مردم1این1کشور1یا1کشاورز1بوده1و1یا1به1
نوعی1با1کشاورزی1در1ارتباط1می باشند.1صادرات1این1کشور1نيز1به1محصوالت1کشاورزی1و1منسوجات1

متکی1است1که1اهميت1بخش1کشاورزی1را1براي1این1کشور1افزایش1می دهد.
1با1این1توصيف1بایستي1گفت،1خوشبختانه1ایران1و1پاکستان1از1ظرفيت1ها1و1امکانات1بسيار1خوبی1
برای1توسعه1روابط1اقتصادي1و1بازرگاني1برخوردار1بوده1و1با1بررسي1آمار1و1ارقام1موجود،1اگرچه1در1
طول1چند1سال1گذشته1نيز1این1ارتباطات1از1رشد1قابل1توجهی1برخوردار1بوده1است؛1اما1بایستي1به1این1
نکته1اذعان1نمود1که1سطح1کنونی1مراودات1اقتصادی1دو1کشور1به1هيچ1وجه1متناسب1با1توانمندی ها1
و1ظرفيت های1گسترده1موجود1نيست1و1باید1برای1گسترش1و1تسهيل1روند1مراودات11اقتصادي1و1

بازرگاني1بيش1از1پيش1تالش1نمود.1

زمینه هاي پیشنهادی جهت همکاري هاي اقتصادي في مابین استان سیستان و 
بلوچستان   و کشور پاکستان

11 شناسایي1و1حذف1موانع1تعرفه1اي1و1غير1تعرفه1اي1بين1دو1کشور:1اعمال1تفاوت1از1سوي1کشور1.
پاکستان1در11محصوالت11صادراتي1بسته1بندي1شده1با1فله1که1از1سوي1جمهوري1اسالمي1ایران1

به1آن1کشور1صادر1مي1گردد؛1
21 ایجاد1مرز1رسمي1جدید1با1کشور1پاکستان1.
31 1توسعه1حمل1و1نقل1دریایي1و1زميني.
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41 کارآیي1. به1عدم1 توجه1 با1 ها:1 اولویت1 اساس1 بر1 بين1دو1کشور1 اي1 تعرفه1 تهيه1فهرست1جدید1
1PTA1فهرست1قبل1تحت1عنوان

51 توافق1نهایی1برای1اجرای1قراردادخط1لوله1انتقال1گاز1ایران1به1پاکستان1و1ادامه1آن1به1کشور1هند1.
به1عنوان1یک1فرصت1و1سوآپ1LPG1ترکمنستان1از1طریق1ایران1با1ایجاد1شرکت1سه1مليتي1

61 آمادگي1انعقاد1قرارداد1با1کشور1پاکستان1جهت1صادرات1برق1به1این1کشور1از1طریق1سيستان1و1.
بلوچستان1

71 ایجاد1منطقه1ویژه1انرژي1هاي1نو1در1مرز1مشترک1)شهر1مرزي1به1انتخاب1طرفين(1.
81 توافق1دو1کشور1برای1احداث1خط1آهن1بين1دو1بندر1چابهار1و1گوادر1و1در1آینده1کراچي.
91 برقراری1خط1پروازی1بين1زاهدان1–1کویته1یا1چابهار-1کراچی1یا1زاهدان-1کویته-1کراچی.

101 همکاری1دو1کشور1در1زمينه1صادرات1و1واردات1ميوه1از1جمله1صادرات1سيب1و1خرما1از1جمهوری1.
اسالمی1ایران1به1پاکستان1و1واردات1ميوه1های1گرمسيری1از1کشور1پاکستان1و1توافق1دو1کشور1
ایران1به1کشورهای1آسيای1ميانه1و1 برای1ترانزیت1ميوه1های1پاکستانی1از1جمهوری1اسالمی1

روسيه
111 همکاری1های1بانکی1ازجمله1تسهيل1درمکانيزم1پرداخت1بين1دوکشوراز1طریق1مبادله1ریال1با1.

روپيه1و1ایجاد1بانک1مشترک1در1ایالت1هاي1مرزي1براي1تسهيل1مراودات1تجار1طرفين1در1کویته،1
زاهدان،1چابهار1و1کراچي1وایجاد1شعب1بانک1هاي1تجاري1در1مناطق1آزاد1تجاري،1صنعتي1چابهار1

و1گوادر1پاکستان1با1هماهنگي11مقامات1کشوري
121 سرمایه1گذاری1مشترک1از1طریق1ایجادمنطقه1ویژه1اقتصادی1مشترک1بين1دوکشور1به1ویژه1.

در1حوزه1های1نساجی،1چرم1،سيمان1،معادن،انرژی1های1نو1،1خدمات1فنی1ومهندسی1و1بيمه1،1
صنایع1بسته1بندي1و1صنایع1لبني1با1توجه1به1توليد1باالي1شير1در1کشور1پاکستان

131 1همکاري1طرف1پاکستاني1در1ترانزیت1کاال1از1جمهوري1اسالمي1ایران1به1کشور1هند1با1عبور1.
از1قلمرو1آن1کشور

141 پيگيري1عضویت1پاکستان1در1کنوانسيون1TIR1به1منظور1کاهش1مدت1زمان1تشریفات1گمرکي.1.
151 به1. این1کشور1 فراوان1 نياز1 به1 توجه1 با1 پاکستان1 به1کشور1 مهندسي1 و1 فني1 1خدمات1 صادرات1
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خدمات1فوق1
161 تأکيد1بر1توسعه1زیرساخت1ها1و1تأسيسات1گمرکي1و1بازارچه1هاي1مرزي1از1سوي1دو1طرف1.
171 همکاری1دو1کشور1در1ارسال1اسناد1به1صورت1الکترونيکی1و1به1منظور1تسریع1در1روند1صدور1.

روادید1و1گذر1از1مرز:1تا1از1این1طریق1کاميون های1دو1کشور1در1مرزها1منتظر1تایيد1محموله1خود1
نشوند1و1با1ارسال1الکترونيکی1اطالعات1بازرگانان،1رانندگان1و1مسافران1از1گمرکات1دوطرف1

مشکل1مذکور1رفع1گردد.1
181 ضرورت1سامان1دهي1و1تقویت1نقش1نهادهاي1تجاري1در1مرز1با1هدف1کاهش1حجم1قاچاق1.

سوخت،1منسوجات1چاي1و1ميوه1و1همکاری1کشور1پاکستان1در1مقابله1با1واردات1سوخت1قاچاقی1
که1از1طریق1مرزهای1مشترک1به1این1کشور1وارد1می1گردد1و1همچنين1برخورد1با1انتقال1ميوه1

های1قاچاق1از1داخل1خاک1این1کشور1به1مرزهای1مشترک1
191 برگزاري1نشست1هاي1مشترک1بين1مسئوالن1بهداشتي1دو1کشور1و1اعالم1آمادگي1جمهوري1.

اسالمي1ایران1جهت1ارائه1خدمات1بهداشتي،1درماني1به1کشورپاکستان1به1ویژه1ایالت1بلوچستان1
201 توافق1دو1کشور1برای1اجرای1اقدامات1کنترلی1مشترک1در1زمينه1بهداشت1و1قرنطينه1انسانی1و11.

ایجاد1قرنطينه1مشترک1گياهي1و1باغي1در1مرزهاي1رسمي1مشترک1دو1کشور
211 ایجاد1نمایشگاه1اختصاصي1در1والیات1پاکستان1و1ایران1با1محوریت1سند،1بلوچستان،1پنجاب1و1.

اسالم1آباد
221 توافق1برای1برگزاری1نمایشگاه1ظرفيت1های1گردشگری1جمهوری1اسالمی1ایران1در1اسالم1آباد1.

پاکستان1)1برگزاری1نمایشگاه1به1صورت1مستقل1یا1دعوت1از1ایران1به1هنگام1برگزاری1نمایشگاه1
های1بين1المللی1در1کشور1پاکستان1(

231 تقویت1خطوط1ریلي1پاکستان1و1ایجاد1زمينه1ترانزیت1با1ایجاد1کنسرسيوم1جاده1ابریشم1با1حضور11.
کشورهای1چين،1ایران،1پاکستان1و1ترکيه1براي1پوشش1نيازهاي1اروپا1و1کشورهاي1هدف1و1لزوم1
تقویت1خطوط1ریلي1پاکستان1با1توجه1به1عدم1انطباق1خطوط1دو1کشور1از1حيث1عرض1خطوط

241 تأمين1سوخت1پاکستان1)نفت،1گاز،1بنزین1و1گازوئيل(1از1طریق1متقاضيان1مرزنشين1و1هزینه1کرد1.
آن1در1مناطق1مرزي1براي1ارتقاء1معيشت1مرزنشينان
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251 فعال1سازي1و1به1رسميت1شناختن1گذرهاي1محلي1و1تاریخي1براي1تقویت1ارتقاء1معيشت1اهالي1.
طرفين1مرز

261 تبادل1اطالعات1گمرکي1دو1طرف1براي1تسهيل1مراودات1دوجانبه1.
271 124ساعته1شدن1زمان1کاري1در1گمرکات1پيشين1و1ميرجاوه.
281 بازگشایي1مرز1رسمي1ریمدان-1چابهار1و1اعالم1رسمي1موضوع.
291 ایجاد1شرکت1حمل1و1نقل1بين1المللي1مشترک1براي1جابجایي1کاالهاي1بندر1گوادر1در1قالب1.

کنسرسيوم1سه1مليتي1چين-1پاکستان-1ایران1جهت1ترانزیت1و1حمل1و1نقل1در1حوزه1آسياي1
ميانه

301 ایجاد1مرکز1مشترک1تحقيقات1ميوه1ها1و1گياهان1گرمسيري.

منابع: 
-1اسدي،1مرتضي،1)1383(1سرمایه1گذاري1مستقيم1خارجي1در1ایران1و1عوامل1موثر1بر1آن1،1سازمان1

امور1اقتصادي1و1دارائي1استان1تهران1واحد1مطالعات1اقتصادي.
-1بهکيش،1محمد1علي،1)1381(1اقتصاد1ایران1در1بستر1جهاني1شدن،1تهران،1نشر1ني.

تهران،1 ترجمه1غالمعلی1فرجادی،1 اقتصادی1در1جهان1سوم،1 توسعه1 مایکل،1)1378(1 تودارو،1 1 1-
موسسه1عالی1پژوهش1در1برنامه1ریزی1و1توسعه،1چاپ1هشتم،1ص1171.

-1کوزنتس،1سيمون؛1)1372(1رشد1نوین1اقتصادی،1مرتضی1قره باغيان،1تهران،1وزارت1فرهنگ1و1
ارشاد1اسالمی،1ص11.

-1یوسفی،1احمدعلی؛1)1386(1نظام1اقتصاد1علوی،1تهران،1پژوهشگاه1فرهنگ1و1اندیشه1اسالمی،1
1،1386چاپ1اول،1ص3091.

-1کرگل،ج.1ا؛1)1356(1نظریه1رشد1اقتصادی،1حسين1خليلی،1تهران،1چاپ خانه1زر،1ص14-151.
-1سعيدی،1خليل،1)1386(1نظریه ها1قانون مندی های1توسعه،1تهران،1شرکت1تعاونی1کارآفرینان1

فرهنگ1و1هنر،1،13861چاپ1اول،1ص74.
اقتصاد،1 اثر1سرمایه1گذاري1مستقيم1خارجي1بر1تقاضاي1کل1 -1سيد1نوراني،1محمدرضا،1)1379(1
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ماهنامه1اطالعات1اقتصادي1سياسي،1شمارة151-1521.
-1نخعی1آغميونی،1منيژه1و1نجارزاده،1رضا؛1)1382(1واژگان1کليدی1اقتصاد1خرد1و1کالن،تهران،1

شرکت1چاپ1و1نشر1بارزگانی،1چاپ1اول،1ص86.
-1موسوي،1سيد1عليرضا1و1قائدي،1موسوي،1)1385(1بررسي1سرمایه1گذاري1مستقيم1خارجي1در1

ایران،1ماهنامه1علمی-1آموزشی1در1زمينه1مدیریت1تدبير،1سال1هفدهم،1شماره1731.
-1گزارشات11سازمان1سرمایه1گذاري1و1کمک1هاي1اقتصادي1و1فني1ایران.



بررسی تأثیر ارزش افزوده بخش کشاورزی بر توزیع درآمد در ایران
با رهیافت جوهانسون-جوسیلیوس

کرم1جعفری1پرویزخانلو1
محسن1اسحاقی1نسب2

فاطمه1محمدی3
تاریخ1دریافت:111111111111395/6/251تاریخ1پذیرش:1395/10/151

چکیده
توسعه1بخش1کشاورزی1یکی1از1اهداف1کالن1اقتصادی1و1توسعه ای1به1شمار1می رود1و1از1سوی1
این1 در1 اساس1 این1 بر1 اقتصادی1ضروری1می باشد.1 توسعه1 در1جهت1 نيز1 درآمد1 توزیع1 بهبود1 دیگر1
تحقيق1به1بررسی1تأثير1ارزش1افزوده1بخش1کشاورزی1به1همراه1متغيرهای1اندازه1دولت،1تجارت1و1
سرمایه1گذاری1مستقيم1خارجی1بر1توزیع1درآمد1)ضریب1جينی(1در1اقتصاد1ایران1در1طول1دوره ی1
به1 نتایج1 پرداخته1شده1است.1 با1رهيافت1همجمعی1جوهانسون-1جوسيليوس1 زمانی11392-13571
و1 درآمد1می شود1 توزیع1 بهبود1 به1 منجر1 افزوده1بخش1کشاورزی1 ارزش1 داد1که1 نشان1 آمده1 دست1

تجارت،1اندازه1دولت1و1سرمایه1گذاری1مستقيم1خارجی1باعث1توزیع1نابرابرتر1درآمد1می شود.
E23,E25,C521:JEL1طبقه1بندی

جوهانسون-1 دولت،1 اندازه1 تجارت،1 درآمد،1 توزیع1 کشاورزی،1 افزوده1 ارزش1 کلیدی:1 کلمات 
جوسيليوس،1سرمایه1گذاری1مستقيم1خارجی

 jafari.eco1392@gmail.com                                    ،1.1دانشجوی1دکترای1اقتصاد،1دانشگاه1آزاد1اسالمی1واحد1تهران1جنوب 
 eshaghi.trade@gmail.com11111،1.2کارشناس1ارشد1توسعه1اقتصادی1و1برنامه1ریزی،1کارشناس1مرکز1خدمات1سرمایه1گذاری1استان
fariba_1561355@yahoo.com              1.3111کارشناس1ارشد1علوم1اقتصادی،1کارشناس1امور1آموزشی1دانشگاه1شهيد1باهنر1کرمان

3. Datt  & Ravallion
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1- مقدمه
در1افق1چشم1انداز1201ساله114401ایران1باید1به1کشوري1توسعه1یافته1و1داراي1جایگاه1اول1اقتصادي1
در1سطح1منطقه1تبدیل1گردد.1براي1نيل1به1این1هدف،1دستيابي1به1رشد1مناسب1در1زمينه1شاخص هاي1
عمده1اقتصادي1و1اجتماعي1ضروري1به1نظر1مي رسد1و1به1همين1دليل1در11سند1چشم1انداز1201ساله1
تأکيد1شده1است1که1در1تدوین1و1تصویب1برنامه هاي1توسعه،1شاخص هاي1کمي1و1کيفي1کالن1باید1
انداز1تنظيم1و1تعيين1گردد.1در1زمينه1توزیع1درآمد1 متناسب1با1سياست هاي1توسعه1و1اهداف1چشم1
افزایش1سطح1رفاه1و11توزیع1مناسب1درآمد1یکی1از1مهم ترین1شاخص های1اجتماعی1در1برنامه1چهارم1
توسعه1و1به1صورت1افزایش1قدرت1خرید1گروه های1کم1درآمد1و1محروم1و1مستضعف1و1کاهش1فاصله1
بين1دهک های1باال1و1پایين1درآمدی1جامعه1و1اجرای1سياست های1مناسب1جبرانی،1ارتقای1سطح1
درآمد1و1زندگی1روستایيان1و1کشاورزان1و1رفع1فقر1مورد1توجه1قرار1گرفته1است.1دستيابی1به1اهداف1
تعيين1شده1در1برنامه های1توسعه1بدون1شناخت1توان1بخش های1مختلف1اقتصادی1در1زمينه1توزیع1
بخش های1 نقش1 زمينه1 در1 مطالعه1 بنابراین1 1.)1388 انصاری،1 و1 بد1 )ارسالن1 نيست1 ميسر1 درآمد1
اقتصادی1از1جمله1کشاورزی1در1کاهش1نابرابری1توزیع1درآمد1از1اهميت1ویژه ای1برخوردار1می باشد.1
لذا1در1این1تحقيق1به11بررسی1تاثير1ارزش1افزوده1بخش1کشاورزی1به1همراه1متغيرهای1اندازه1دولت،1
ایران1در1طول1دوره1 اقتصاد1 توزیع1درآمد1در1 بر1 تجارت1و1جریان1سرمایه1گذاری1مستقيم1خارجی1
زمانی13571-11392با1روش1همجمعی1جوهانسون-جوسيليوس1پرداخته1شده1است1تا1پاسخی1به1
این1پرسش1که1آیا1توسعه1بخش1کشاورزی1در1اقتصاد1ایران1به1ارتقای1توزیع1درآمد1منجر1می شود1

داده1شود.

2- مبانی نظری
را1 1برقراری1عدالت1اقتصادی1است1که1بعد1مهمی1از1آن1 یکی1از1هدف های1مهم1در1هر1جامعه،
عدالت1در1زمينه1توزیع1درآمد1تشکيل1می دهد.1همان1طور1که1گفته1شد،1توزیع1درآمد1روی1متغيرهای1
اقتصادی،1اجتماعی1و1غيره1نيز1تأثير1می گذارد.1به1عنوان1مثال،1توزیع1درآمد1بر1تقاضا1برای1کاالهای1
مختلف1و1در1نتيجه1بر1کل1فرآیند1توليد1در1جامعه1تأثير1می گذارد.1همچنين1رشد1اقتصادی1)هدف1
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مهم1دیگر1هر1جامعه1(1را1از1جهات1گوناگون1تحت1تأثير1قرار1می دهد1)ارسالن1بد،13831(.1همچنين1
یکی1دیگر1از1اهداف1اساسی1توسعه1روستایی1کاهش1و1از1بين1بردن1فقر1در1مناطق1روستایی1است1
)فرجادی،13781(.1بنابراین1برای1از1بين1بردن1فقر1در1هر1کشوری1توجه1خاصی1به1توزیع1درآمد1می شود.
توزیع1درآمد1به1تشریح1چگونگی1سهم1افراد1یک1کشور1از1درآمد1ملی1می پردازد؛1به1عبارت1دیگر،1
)جعفری1صميمی،1 توصيف1می کند1 را1 کشور1 یک1 افراد1 بين1 موجود1 نابرابری1 درجه1 درآمد،1 توزیع1
1384(.1در1واقع1توزیع1درآمد1به1نحوه1توزیع1امکانات1موجود1در1جامعه1بين1افراد1آن1جامعه1نظر1دارد1
استفاده1 کمی1 یکسری1شاخص های1 از1 درآمد1 توزیع1 بررسی1 برای1 همکاران،13871(.1 و1 )مهرگان1

می شود1که1در1ادامه1به1برخی1از1این1شاخص ها1اشاره1می شود.
ضریب1جينی1که1از1متداول ترین1شاخص های1نابرابری1درآمد1است،1نسبت1اندازه1نابرابری1توزیع1
درآمد1در1جامعه ی1هدف1به1حداکثر1اندازه1نابرابری1درآمدی1ممکن1در1یک1توزیع1درآمد1کامال1نابرابر1
را1اندازه1گيری1می کند.1ضریب1جينی1بيان1می کند1که1نسبت1به1حالت1برابری1کامل1در1توزیع1درآمد،1
نصيری،1 و1 )کفائی1 است1 داده1شده1 ثروتمندان1 به1 و1 گرفته1 جامعه1 محرومين1 درآمد1 از1 درصد1 چند1
1389(.1از1نظر1ترسيمی1نيز1ضریب1جينی1نسبت1مساحت1سطح1بين1منحنی1لورنز1توزیع1درآمد1و1خط1
برابری1کامل1توزیع1درآمد1به1مساحت1مثلث1زیر1خط1برابری1کامل1توزیع1درآمد1)نابرابری1مطلق1در1
شرایطی1که1تمام1درآمد1جامعه1به1یک1فرد1تعلق1داشته1و1سایرین1هيچ1درآمدی1نداشته1باشند(1است.
از1 به1عنوان1یکی1 یا1دهک های1درآمدی1است.1دهک  ها1 ترتيبی1 از1سهم1 شاخص1دیگر1عبارت1
شاخص های1توزیع1درآمد،1سهم1نسبی1هر1یک1از1گروه  های1ده1گانه1جمعيت1را1از1کل1درآمد1نشان1
می دهند.1اندازه ی1دهک  ها1از1کمترین1به1بيشترین،1سهم1ده1درصد1فقيرترین1تا1سهم1ده1درصد1
ثروتمندترین1خانوارها1را1مشخص1می نماید1)جعفری1صميمی،13841(.1به1عنوان1مثال1سهم1درآمدی1
110درصد1ثروتمندترینD10(1(1به1سهم1101درصد فقيرترین1خانوارها1)D1(1به1صورتD10/D11،1به1
عنوان1شاخص1برای1اندازه گيری1توزیع1درآمد1به1کار1می رود.1هر1چه1قدر1این1نسبت1بيشتر1باشد،1
بيانگر1توزیع1ناعادالنه1درآمد1می باشد.1همچنين1سهم401درصد1پایين،401درصد1متوسط1و1201درصد1
باالی1درآمدی1به1عنوان1سه1شاخص1مهم1توزیع1درآمد1مورد1استفاده1قرار1می گيرند.1از1روی1این1

نسبت1 ها1و1تغييرات1آنها1درخصوص1وضعيت1توزیع1درآمد1می توان1قضاوت1کرد.
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متغيرهای1زیادی1از1جمله1رشد1اقتصادی1)رزمی1و1اشرف1زاده1)2012(1و1بهاتی1و1همکاران1)2012(،1
ماليات ها1)سيفی1پور1و1رضایی1)1390(،1تجارت1)مسچی1و1ویوارلی1)2007(،1سرمایه1گذاری،1آموزش،1
تورم1)عصاری1آرانی1و1همکاران1)1388(،1مخارج1دولت1)صباحی1و1همکاران،113891و1ابونوری1و1
خوشکار،13861(1و1غيره1بر1توزیع1درآمد1تاثير1گذار1می باشند.1در1این1ميان1بخش1کشاورزی1به1دليل1
سهم1عمده ای1که1در1اشتغال1و1ایجاد1درآمد1در1اقتصاد1هر1کشوری1بر1عهده1دارد،1می تواند1نقش1
ایفا1نماید.1در1واقع1در1بين1بخش هاي1اقتصادي،1بخش1کشاورزي1داراي1 موثری1در1توزیع1درآمد1
ویژگي هاي1خاصي1است1که1در1رابطه1با1اشتغال1و1به1خصوص1توزیع1درآمد1همواره1مورد1توجه1بوده1
است.1این1بخش1نه1تنها1به1جهت1تأمين1امنيت1غذایي1کشور1داراي1اهميت1ویژه1مي باشد1بلکه1با1
تأمين1مواد1اوليه1مورد1نياز1صنایع1وابسته1مي تواند1در1رشد1توليد1سایر1بخش ها1نيز1مؤثر1واقع1گردد.1به1
عالوه1رشد1این1بخش،1بهبود1وضعيت1رفاه،1درآمد1و1امنيت1غذایي1روستایيان1را1که1جزء1دهک هاي1
پایين1درآمدي1هستند،1در1پي1دارد1و1موجب1جلوگيري1از1مهاجرت1آنها1به1شهر1و1مانع1گسترش1حاشيه1
نشيني1در1شهرها1می شود.1مطالعات1زیادی1از1جمله1مطالعه1)دات1و1رواليون1،19981،1بورگيگنون1و1
موریسون119981،2و1توربکی1و1جانگ19961،3(1نشان1داده اند1که1نقش1کشاورزی1در1کاهش1فقر1در1
اغلب1موارد1چشمگيرتر1از1بخش1صنعت1است.1نوکاال1)2000(1نشان1داده1است1که1سرمایه1گذاری1در1
کشاورزی1غير1تجاری1افزایش1درآمد1بيشتری1را1برای1خانوارهای1فقير1در1مقایسه1با1سرمایه1گذاری1
در1کشاورزی1تجاری1در1پی1دارد.1سليمی1)2004(1نيز1نسان1داده1است1که1توسعه1بخش1کشاورزی1
در1ایران1درآمد1بيشتری1را1نسبت1به1سایر1بخش ها1برای1خانوارهای1کم1درآمد1روستایی1دارد.1نتایج1
مطالعه1)بانویی،20051(1حاکی1از1آن1است1که1توسعه1بخش1کشاورزی1و1صنایع1وابسته1به1آن1ضمن1
این1که1درآمد1بيشتری1نسبت1به1سایر1بخش ها1ایجاد1می کند،1موجب1کاهش1شکاف1درآمدی1بين1

خانوارهای1شهری1و1روستایی1می شود.1

1. Bourguignon  & Morrisson
2. Thorbecke &. Jung
3. Meschi & Vivarelli
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3- سابقه پژوهش
رزمی1و1اشرف زاده1)2012(1در1تحقيقی1با1عنوان1مطالعه1رابطه1رشد1اقتصادی1و1توزیع1درآمد1)مطالعه1
جوهانسون1 و1 انگل-گرنجر1 آزمون1 از1 استفاده1 با1 1،)2007-1971 دوره ی1 طول1 در1 ایران1 موردی1
جوسيليوس1به1بررسی1رابطه1توزیع1درآمد1و1رشد1اقتصادی1در1ایران1پرداخته اند.1نتایج1یافته های1

آن ها1نشان1داد1که1در1بلند1مدت1ارتباط1مثبت1بين1رشد1اقتصادی1و1توزیع1درآمد1برقرار1می باشد.
مسچی1و1ویوارلی11)2007(1در1تحقيقی1با1عنوان1باز1بودن1تجارت1و1نابرابری1درآمد1در1کشورهاي1
درحال1توسعه،1درمورد1نتایج1توزیعی1جریان هاي1تجارت1در1کشورهاي1درحال1توسعه1بحث1کرد1و1
با1استفاده1از1مدل1داده هاي1تابلویی1اتورگرسيون1استاندارد1و1بر1اساس1اطالعات1جمع1آوري1شده1
در1دوره11980-11999و1در1ميان1701کشور1در1حال1توسعه1به1این1نتيجه1می رسند1که1جریان هاي1

تجارت1به1طور1ضعيفی1به1نابرابري1درآمد1در1داخل1کشور1منجر1می شود.
بررسی1این1 1به1 1نابرابري1درآمد، 1بودن1تجارت1و 1باز عنوان با1 1تحقيقی1 در 1)2006( جکوپسون12
موضوع1می پردازد1که1آیا1افزایش1نابرابري1با1باز1بودن1تجارت1مرتبط1می باشد؟1محقق1از1اطالعات1
بين1کشورها،1مربوط1به1دوره19801-11990استفاده1و1بسته1به1توزیع1عوامل1توليد1ميان1کشورها1
فرضيه هایی1را1بر1اساس1مدل هاي1تجاري1و1هکشر1اوهلين1ارائه1کرد1و1به1تخمين1معادالت1این1
فرضيه ها1پرداخت1و1به1این1نتيجه1رسيد1که1عموما1ًباز1بودن1فقط1در1سال119901رابطه1بسيار1ضعيفی1
با1نابرابري1دارد.1همچنين1تجزیه1و1تحليل1نتایج1گویاي1این1مطلب1نيستند1که1باز1بودن1در1کشورهاي1
توسعه1یافته1باعث1کاهش1نابرابري1و1در1کشورهاي1درحال1توسعه1باعث1افزایش1نابرابري1می شود.
درآمد1 توزیع1 بر1 کار1 نيروی1 بهره وری1 تأثير1 عنوان1 با1 تحقيقی1 در1 1)1389( همکاران1 و1 صباحی1
)مطالعه1موردی1در1کشورهای1منتخب(،1با1استفاده1از1داده های1دوره1زمانی19981-12005و1روش1
داده های1تلفيقی1به1بررسی1تاثير1تورم،1رشد1اقتصادی،1درآمدهای1مالياتی،1مخارج1مصرفی1دولت1و1
بهره وری1نيروی1کار1بر1توزیع1درآمد1پرداختند.1نتایج1نشان1داد1که1افزایش1نرخ1تورم1و1رشد1اقتصادی1
در1کشورهای1منتخب1موجب1بدتر1شدن1توزیع1درآمد1شده1و1همچنين،1رشد1بهره وری1نيروی1کار1و1

درآمد1مالياتی1و1مخارج1مصرفی1دولت1توزیع1درامد1را1برابرتر1می کنند.

1. Jakobsson
2. Cointegration
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4- روش تحقیق
به1طور1کلی1در1تحليل1چند1متغير1سری1زمانی،1ممکن1است1بيش1از1یک1بردار1هم انباشتگی1بلند1
مدت1وجود1داشته1باشد.1جوهانسون1و1جوسيليوس1با1فرموله1کردن1روشی1برای1هم انباشتگی1برداری11
که1در1آن1تعيين1بردار1هم انباشتگی1از1طریق1حداکثر1راستنمایی1صورت1می گيرد،1توانستند1نقایص1
1)VAR(12روش1انگل-گرنجر1را1برطرف1نمایند.1اساس1کار1آن ها1را1یک1مدل1خودرگرسيون1برداری

به1صورت1رابطه1)1(1تشکيل1می دهد.
��   )1رابطه (      = �١���١ +	�٢���٢ 	+ ⋯+	������ 	+	�� 

��        )2رابطه (   = �١����١ +	�٢����٢١ 	+ ⋯+	���١������١ 	+ ������ +	�� 

�                    )3رابطه (     = −(� −	�1	 − 	�2	 − ⋯−	��) 

������ = −2��(�) = −� � ��(1 − ��)�
�

����1
							 , � = 	0, 1, � , � − 1 

 

 

 H0: λi = 0 , i= r+1 

LGINIi = β0 + β1LAGRI + β2 LTRi + β3 LGOV+ β4FDIi + ei  
 

رابطه1)1(1111111111111111111111111111
بر1اساس1رابطه1)1(1یک1مدل1تصحيح1خطای1برداری13)VECM(،1به1صورت1رابطه1)2(1نوشته1

می گردد:
رابطه1)2(

��   )1رابطه (      = �١���١ +	�٢���٢ 	+ ⋯+	������ 	+	�� 

��        )2رابطه (   = �١����١ +	�٢����٢١ 	+ ⋯+	���١������١ 	+ ������ +	�� 

�                    )3رابطه (     = −(� −	�1	 − 	�2	 − ⋯−	��) 

������ = −2��(�) = −� � ��(1 − ��)�
�

����1
							 , � = 	0, 1, � , � − 1 

 

 

 H0: λi = 0 , i= r+1 

LGINIi = β0 + β1LAGRI + β2 LTRi + β3 LGOV+ β4FDIi + ei  
 

که1در1آن1

��   )1رابطه (      = �١���١ +	�٢���٢ 	+ ⋯+	������ 	+	�� 

��        )2رابطه (   = �١����١ +	�٢����٢١ 	+ ⋯+	���١������١ 	+ ������ +	�� 

�                    )3رابطه (     = −(� −	�1	 − 	�2	 − ⋯−	��) 

������ = −2��(�) = −� � ��(1 − ��)�
�

����1
							 , � = 	0, 1, � , � − 1 

 

 

 H0: λi = 0 , i= r+1 

LGINIi = β0 + β1LAGRI + β2 LTRi + β3 LGOV+ β4FDIi + ei  
 

رابطه1)3(1111111111111111111111111111
11𝜋11استوار1می باشد.1اگر1رتبه1ماتریس𝜋1به1طور1کلی1اساس1تحليل1در1این1روش1روی1ماتریس

معلوم1باشد1و1تعداد1متغيرها1P1فرض1شود،1در1این1صورت1سه1حالت1ممکن1پيش1می آید.
11 اگر1r=p1باشد،1در1آن1صورت1𝜋1دارای1رتبه1کامل1است1و1تمام1متغيرها1مانا1خواهند1بود.1در1این1-

صورت1می توان1از1روش1VAR1برای1سطح1متغيرها1استفاده1کرد.
21 اگر11r<p<01باشد،1در1این1صورت1r1بردار1هم انباشتگی1وجود1دارد1که1مانا1هستند1و1r-p1روند1-

تصادفی1یا1نامانا1خواهد1بود.
31 اگر1r=01باشد،1تمام1متغيرها1دارای1ریشه1واحد1بوده1و1می توان1از1روش1VAR1روی1تفاضل1-

مرتبه1اول1متغيرها1ضرایب1را1تخمين1زد.
بحث1جوهانسون1و1جوسيليوس1بر1حالت1دوم1بنا1نهاده1شده1است1که1در1آن1رتبه1ماتریس1کوچک تر1

1. Vector Auto-Regressive
2. Vector Error Correction Model
3. Maximal Eigenvalue
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از1تعداد1متغيرهاست.1در1این1روش1از1دو1آماره1حداکثر1مقدار1ویژه11و1آزمون1اثر12برای1تعيين1تعداد1
بردارهای1هم انباشتگی1استفاده1می گردد.

آزمون1اثر1به1بررسی1این1فرضيه1می پردازد1که1تنها1r1مقدار1ویژه ی1اوليه،1مخالف1صفر1است1و1
بقيه1برابر1صفر1هستند.1یعنی:

H0: λi = 0 , i= r+1
این1فرضيه1با1آماره1آزمون1اثرλTrace(1(1آزمون1می شود:

��   )1رابطه (      = �١���١ +	�٢���٢ 	+ ⋯+	������ 	+	�� 

��        )2رابطه (   = �١����١ +	�٢����٢١ 	+ ⋯+	���١������١ 	+ ������ +	�� 

�                    )3رابطه (     = −(� −	�1	 − 	�2	 − ⋯−	��) 

������ = −2��(�) = −� � ��(1 − ��)�
�

����1
							 , � = 	0, 1, � , � − 1 

 

 

 H0: λi = 0 , i= r+1 

LGINIi = β0 + β1LAGRI + β2 LTRi + β3 LGOV+ β4FDIi + ei  
 

مقيد،11 نمایی1غير1 تابع1حداکثر1درست1 به1 مقيد1 نمایی،1 تابع1حداکثر1درست1 نسبت1 1Q آن1 در1 که1
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4-1- تصریح مدل
مدل1بررسی1تاثير1ارزش1افزوده1بخش1کشاورزی1بر1توزیع1درآمد1در1ایران1در1طول1دوره ی1زمانی1

1357-11392با1الهام1از1مطالعه1سالمی1و1انصاری1)1388(1به1صورت1زیر1تصریح1شده1است.1
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داخلی،LGOV1:1لگاریتم1اندازه1دولت1به1صورت1نسبت1مخارج1مصرفی1دولت1به1توليد1ناخالص1
بانک1اطالعات1جهانی1 از1 آماری1متغيرهای1مذکور1 e i:1جمله1اخالل1مدل1که1داده های1 داخلی1و1

)1WDI1)2014استخراج1شده اند.

4-2- یافته ها
4-2-1- بررسی مانایی1 متغیرها

مانا1یا1به1عبارتی1ایستا1بودن1متغيرهای1سری1زمانی1در1مباحث1برآوردهای1اقتصاد1سنجی1از1اهميت1
غير1قابل1انکار1برخوردار1می باشد.1منظور1از1مانایي1سري هاي1زماني1این1است1که1ميانگين1و1واریانس1
سري هاي1زماني1در1طول1زمان1ثابت1باقي1بماند.1به1عبارتي1ميانگين،1واریانس1و1کوواریانس1سري1
زماني1مستقل1از1زمان1باشد.1شيرین1بخش1و1خونساري1)1388(.1قبل1از1برآوردهای1اقتصاد1سنجی،1
الزم1است1نسبت1به1مانا1بودن1آن ها1اطمينان1حاصل1کرد،1زیرا1استفاده1از1سري هاي1زماني1نامانا1در1
برآوردهاي1اقتصاد1سنجي1مي تواند1منجر1به1بروز1رگرسيون هاي1کاذب12گردد1)نوفرستي1)1389(.1
آزمون1ریشه1واحد1یکی1از1معمول ترین1آزمون هایی1است1که1برای1تشخيص1مانا1بودن1یک1فرایند1
سری1زمانی1مورد1استفاده1قرار1می گيرد.1بنابراین،1در1این1تحقيق1برای1بررسی1مانایی1متغيرها1از1
آماره1 آزمون1 این1 1در1 استفاده1شده1است. 1)ADF( یافته1 تعميم1 فولر1 آزمون1ریشه1واحد،1دیکی1-1
آزمون1یا1همان1t1محاسبه1شده1با1مقادیر1بحراني1مقایسه1مي گردد.1اگر1قدر1مطلق1مقدار1آماره1t1به1
دست1آمده1کوچک تر1از1قدر1مطلق1مقادیر1بحراني1جدول1باشد1دليل1بر1نامانا1بودن1متغير1مورد1نظر1
مي باشد.1بنابراین،1آزمون1دیکی1-1فولر1تعميم1یافته1دو1فرضيه1زیر1را11برای1بررسی1مانایی1متغيرها1

مورد1آزمون1قرار1مي دهد:
H0:1متغير1مورد1نظر1داراي1ریشه1واحد1مي1باشد.

H1:1متغير1مورد1نظر1داراي1ریشه1واحد1نمي1باشد.

نتایج1بررسی1مانایی1متغيرهای1این1تحقيق1در1طول1دوره1زمانی13571-1،1392با1استفاده1از1آزمون1
دیکی-1فولر1تعميم1یافته1در1سطح1متغيرها1در1حالت1با1عرض1از1مبدا1در1جدول1)1(1نشان1داده1شده1است.1

1. Spurious Regression
2. Akaike Information Criterion
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جدول-1- نتایج آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته

متغيرآمارهt(1(سطجحالتارزش1احتمال1آماره1آزمون

0/1109
0/0000

با1عرض1از1مبداء1و1روند
با1عرض1از1مبداء1و1روند

صفر
یک

-3/1507
-8/8346

LGINI

0/4729
0/0000

2/2037LAGR-صفربا1عرض1از1مبداء1و1روند

7/2921-یکبا1عرض1از1مبداء1و1روند

0/1374
0/0073

با1عرض1از1مبداء1و1روند
با1عرض1از1مبداء1و1روند

صفر
یک

-3/0470
-4/3837

LTR

0/9040
0/0000

با1عرض1از1مبداء1و1روند
با1عرض1از1مبداء1و1روند

صفر
یک

-1/1566
-6/2806

LGOV

0/1345
0/0000

با1عرض1از1مبداء1و1روند
با1عرض1از1مبداء1و1روند

صفر
یک

-3/0474
-6/4084

FDI

ماخذ1:یافته1های1تحقيق1وخروجی1نرم1افزار

همان1طور1که1در1جدول1)1(1مشاهده1می شود،1ارزش1احتمال1آماره1محاسباتی1آزمون1ریشه1واحد1
دیکی1فولر1تعميم1یافته1برای1همه1متغيرهای1مورد1بررسی1در1سطح1داده ها1بزرگ تر1از151درصد1
می باشد.1بنابراین،1فرضيه1صفر1آزمون1مبنی1بر1نامانا1بودن1سری1زمانی1پذیرفته1می شود.1در1نتيجه1
سری1زمانی1متغيرها1در1سطح1صفر1مانا1نمی1باشند.1بر1این1اساس1مانایی1متغيرها1در1تفاضل1مرتبه1
اول1مورد1بررسی1قرار1گرفت.1همان1طور1که1نتایج1در1جدول1)1(1نشان1می دهد1ارزش1احتمال1آماره1

آزمون1کوچک تر1از151درصد1بوده1و1بنابراین،1همه1متغيرها1در1تفاضل1مرتبه1اول1مانا1می باشند.1

VAR 4-2-2- تعیین وقفه بهینه مدل خود رگرسیون برداری
تحليل های1هم1انباشتگی1به1روش1جوهانسون-1جوسيليوس،1مستلزم1تعيين1طول1وقفه ی1بهينه1
در1الگوی1خودرگرسيون1برداریVAR1،1می باشد.1بدین1سبب،1قبل1از1انجام1آزمون1هم1انباشتگی1
جوهانسون-1جوسيليوس،1الزم1است1وقفه1بهينه1مدل1خودرگرسيون1برداری1VAR1تعيين1گردد.1
استفاده1 بيزین1می توان1 آکائيک11و1شوارتز1 از1معيار های1 1VAR بهينه1مدل1 تعيين1وقفه ی1 برای1

1. Maximum Eigenvalue Test
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نمود.1حداکثر1مقدار1معيار1آکائيک1و1شوارتز-1بيزین،1وقفه1بهينه1را1تعيين1می کند.1در1این1تحقيق1
تعداد1وقفه1بهينه1با1استفاده1از1معيار1شوارتز-1بيزین1تعيين1شده1است.1جدول1)2(1نتایج1تعيين1وقفه1
بهينه1مدلVAR(1(1را1نشان1می دهد.1بنابراین1مشاهده1می گردد1که1حداکثر1مقدار1معيار1شوارتز-1

بيزین1به1مقدار1،137/771در1وقفه111می باشد.1بنابراین1وقفه1بهينه1مدل111تعيين1می گردد.
1

 VARجدول-2- نتایج تعیین تعداد وقفه بهینه مدل
تعداد1وقفهآماره1معيار1شوارتز-1بيزین

15/770
137/371
108/462
82/103
79/174

منبع:1محاسبات1تحقيق

4-2-3- بردارهای هم انباشته بر اساس حداکثر مقدار ویژه و ماتریس اثر
اثر1استفاده1 ماتریس1 و1 ویژه11 مقدار1 آماره1حداکثر1 دو1 از1 انباشته1 بردارهای1هم1 تعداد1 تعيين1 برای1
بر1عدم1هم1 را1مبنی1 آزمون1 اثر،1فرضيه1صفر1 ماتریس1 و1 آماره های1حداکثر1مقدار1ویژه1 می گردد.1
انباشتگی1مورد1آزمون1قرار1می دهد1تا1تعداد1بردارهای1هم1انباشته1مشخص1گردد.1نتایج1آزمون های1
حداکثر1مقدار1ویژه1برای1تعيين1تعدا1بردارهای1هم1انباشته1در1جدول های1)3(1نشان1داده1شده1است.1
با1توجه1به1نتایج1آماره های1حداکثر1مقدار1ویژه1در1جدول1)3(،1وجود1دو1بردار1هم1انباشته1در1سطح1
معنی1داری151درصد1مورد1تایيد1قرار1گرفته1است.1زیرا1بر1اساس1آماره1حداکثر1مقدار1ویژه1که1از1مقادیر1
بحرانی1در1سطح1معنی1داری151درصد1تاr=121،1بيشتر1می باشد،1وجود1دو1بردار1هم1انباشته1برای1

تفسير1رابطه1بلند1مدت1بين1متغيرها1مورد1تایيد1قرار1می گيرد.

1. Trace Test
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جدول-3- نتایج آزمون حداکثر مقدار ویژه برای تعیین تعداد بردارهای هم انباشته
فرضيه1صفرفرضيه1جایگزینآماره1آزمونمقادیر1بحرانی1در951%مقادیر1بحرانی1در%901

31/0233/6444/61R=1R=0
24/9927/4227/85R=2r<=1
19/0221/1216/74R=3r<=2
12/9814/888/50R=4r<=3
6/508/072/12R=5r<=4
منبع:1محاسبات1تحقيق

همچنين،1نتایج1آزمون1تعيين1تعداد1بردارهای1هم1انباشته1بر1اساس1آماره1ماتریس1اثر1در1جدول1)4(،1
وجود1دو1بردار1هم1انباشته1را1مورد1تایيد1قرار1داده1است.1در1واقع1فرضيهr=121،1مقادیر1آماره1آزمون1
ماتریس1اثر1از1مقادیر1بحرانی1در1سطح1معنی1داری151درصد1بزرگ تر1بوده1و1بنابراین،1وجود1دو1بردار1

هم1انباشته1تایيد1می گردد.

جدول-4- نتایج آزمون ماتریس اثر برای تعیین تعداد بردارهای هم انباشته
فرضيه1صفرفرضيه1جایگزینآماره1آزمونمقادیر1بحرانی1در951%مقادیر1بحرانی1در%901

66/2370/4997/83R=1R=0
45/7048/8853/22R=2r<=1
28/7831/5427/37R=3r<=2
15/7517/8610/63R=4r<=3
6/508/072/12R=5r<=4
منبع:1محاسبات1تحقيق

4-2-4- نتایج بردارهای نرمال شده ی رابطه بلند مدت 
با1توجه1به1نتایج1آزمون1حداکثر1مقدار1ویژه1و1ماتریس1اثر،1وجود1دو1بردار1هم1انباشته1مورد1تایيد1
قرار1گرفت.1بنابراین1با1استفاده1از1روش1جوهانسون-1جوسيليوس،1بردار1هم1انباشته1برآورد1شدند.1
نتایج1به1دست1آمده1در1جدول1)5(1نشان1داده1شده1است.1در1این1جدول1مقادیر1نرمال1شده1در1داخل1

عالمت1پرانتز1نشان1داده1شده اند.1
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جدول-5- بردارهای هم انباشته برآورد شده به روش جوهانسون- جوسیلیوس
FDILGOVLTRLAGRLGINIمتغیر

)-0/076()-0/647()-0/514()-0/074()-1/00(
بردار نرمال شده دوم0/0790/3250/366-0/599-4/053

)0/019()0/080()0/090()-0/148()-1/000(
منبع: محاسبات تحقیق، اعداد داخل پرانتز بیانگر مقادیر نرمال شده می باشد(

بردار1دوم1بر1اساس1مبانی1نظری1اقتصادی1برای1تفسير1مورد1استفاده1قرار1گرفت1و1بر1اساس1نتایج1
افزوده1بخش1 ارزش1 لگاریتم1 بيان1داشت1که1 این1گونه1 را1 آمده1 نتایج1به1دست1 جدول151می توان1
کشاورزی1با1ضریب0/1481-1تاثير1منفی1بر1توزیع1درآمد1دارد.1به1عبارتی1با1افزایش1ارزش1افزوده1
بخش1کشاورزی،1ضریب1جينی1کاهش1می یابد.1بنابراین1بخش1کشاورزی1در1اقتصاد1ایران1به1بهبود1
توزیع1درآمد1منجر1می گردد.1لگاریتم1تجارت1و1اندازه1دولت1به1ترتيب1با1ضرایب10/091و10/081تاثير1
مستقيم1بر1توزیع1درآمد1دارد.1در1واقع1افزایش1تجارت1و1مخارج1دولت1و1همچنين1جریان1ورود1سرمایه1
گذاری1مستقيم1خارجی1نيز1تاثير1مثبت1بر1ضریب1جينی1دارد.1به1عبارتی1افزایش1حجم1تجارت،1اندازه1
دولت1)مخارج1مصرفی1دولت(1و1سرمایه1گذاری1مستقيم1خارجی1منجر1به1افزایش1ضریب1جينی1شده1

و1توزیع1درآمد1نابرابرتر1می شود.

5- بحث و نتیجه گیری
بر1اساس1نتایج1به1دست1آمده1مشاهده1می گردد1که1ارزش1افزوده1بخش1کشاورزی1منجر1به1بهبود1
توزیع1درآمد1می گردد.1در1واقع1با1توسعه1بخش1کشاورزی،1درآمد1کشاورزان1افزایش1یافته1و1همچنين1
به1 با1کشاورزی1شده1و1منجر1 به1رونق1صنایع1و1بخش های1مرتبط1 رونق1بخش1کشاورزی1منجر1
افزایش1درآمد1می گردد.1چرا1که1بخش1کشاورزی1سهم1زیادی1در1اشتغال1جامعه1بر1عهده1دارد.1لذا1
رشد1بخش1کشاورزی1سهم1قابل1مالحظه ای1بر1توزیع1درآمد1دارد.1توسعه1تجارت1و1اندازه1دولت1و1
همچنين1سرمایه1گذاری1مستقيم1خارجی1منجر1به1نابرابری1توزیع1درآمد1می گردد.1در1واقع1مزایای1
تجارت1و1سرمایه1گذاری1مستقيم1خارجی،1بخش1کوچکی1از1جامعه1شده1و1لذا1به1نابرابری1توزیع1

درآمد1منجر1می شود.
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6- منابع
-1ارسالن1بد،1محمدرضا1)1383(،1تغييرات1توزیع1درآمد1در1مناطق1روستایی1و1شهری1ایران،1اقتصاد1

کشاورزی1و1توسعه،1سال1دوازدهم،1شماره1،51ص:162-1411.
-1جعفری1صميمی،1احمد1)1384(،1اقتصاد1بخش1عمومی،1انتشارات1سمت،1تهران،1صص:1231.

-1سالمی،1حبيب1اهلل1و1انصاری،1وحيده1)1388(،1نقش1بخش1کشاورزی1در1ایجاد1اشتغال1و1توزیع1
درآمد:1روش1تحليل1ساختاری1مسير،1مجله1تحقيقات1اقتصاد1و1توسعه1کشاورزی1ایران،1دوره1،40-21

شماره1،31ص:20-11.
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چکیده
یکپارچه1 اقدامات1 وجود1 عدم1 نتيجه1 در1 زیستی1 تنوع1 کاهش1 و1 زدایی1 جنگل1 سرزمين،1 تخریب1
مشارکتی1مدیریت1پایدار1زمين1و1جنگل1مهمترین1معضل1در1مدیریت1زیست1بوم1ها1می1باشد.1اولين1
گام1برای1رسيدن1به1توسعه1پایدار1در1این1مناطق،1بسيج1جوامع1محلی1و1جلب1مشارکت1مردمی1در1
کليه1سطوح1می1باشد.1بنابراین،1مدیریت1زیست محيطي1باید1براي1توسعه1روش هاي1مشارکت1و1
توجه1هر1چه1بيشتر1به1تمام1ذي نفعان،1نقش1واسطه اي1و1تسریع1کننده1را1ایفا1کند.1در1صورتي1که1
در1طرح1های1مدیریتی1مناطق1حفاظت1شده1پذیرش1اجتماعي1و1توجيه1اقتصادي1وجود1نداشته1باشد،1
حفاظت1از1این1مناطق1نيز1قابل1دستيابي1نخواهد1بود.1بنابراین،1در1این1مقاله1به1مباحث1مشارکت1
مردم1بومی1در1اجراي1طرح1های1مدیریت1مناطق1حفاظت1شده1پرداخته1شده1است،1تا1با1برسی1این1
موضوع1از1ابعاد1مختلف1به1سمت1طرح1هایی1حرکت1شود1که1در1بطن1آنها1مشارکت،1تحليل ها1و1
توجيهات1اقتصادی1بهره1برداران1نهفته1باشد،1تا1بتوانند1با1کمترین1تعارضات1به1عنوان1یک1برنامه1

همه1جانبه1و1پایدار،1اجرایی1شوند.
Q56,Q59,R111:JEL1طبقه1بندی
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 elahpourmahdi@gmail.com :1.1معاون1فنی1اداره1کل1حفاظت1محيط1زیست1خراسان1جنوبی،1ایميل
1.2دانشيار1گروه1ترویج1و1توسعه1روستایی1دانشگاه1آزاد1اسالمی1بيرجند1

1.3مدیر1گروه1ارزیابی1و1مخاطرات1محيط1زیست1پژوهشکده1محيط1زیست1و1توسعه1پایدار1کشور
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مقدمه:
امروزه1از1دیدگاه1اغلب1سازمان هاي1بين المللي1موضوع1مشارکت1مردمي1و1حتي1تفویض1قدرت1به1
آنها،1از1اهميت1باالیي1برخوردار1است.1از1جمله1مهمترین1اختالف1نظرها،1موثر1و1مهم1بودن1دخالت1
مردم1بومی1در1برنامه1ریزی1و1اجرا1و1نظارت1می1باشد؛1و1این1نيازمند1هماهنگی1و1همکاری1بين1مردم1
بومی1و1مسئولين1می1باشد1و1تا1زمانی1که1مسئولين1و1کارگزاران1دولت1به1این1باور1نرسيده1باشند1که1
حضور1مردم1در1کليه1برنامه1ریزیهای1توسعه1روستایی1امری1اجتناب1ناپذیر1می1باشد،1دستيابی1به1
مدیریت1پایدار1سرزمين1وافزایش1حفظ1آن1امکان1پذیر1نخواهد1بود.11به1طور1کلی1اگر1مردم1با1برنامه1
های1آموزشی،1اقتصادی1و1فنی1پشتيبانی1شوند1برای1تغيير1انگيزه1باالیی1خواهند1داشت1و1همکاری1
مردم1به1صورت1پایين1به1باال1و1در1کليه1سطوح1از1تدوین1و1برنامه1ریزی1تا1تصميم1گيری1و1اجرا1امری1
اجتناب1ناپذیر1بوده1و1حفظ1و1احيای1مناطق1حفاظت1شده1بدون1در1نظر1گرفتن1اصل1فوق1امکان1پذیر1

نخواهد1بود)قربانی1و1همکاران،13941(.1
مشارکت1را1می1توان1فرایند1ارتباط1مستمر1دو1سویه1خواند1که1موجب1ارتقای1درک1عمومی1از1ساز1و1
کارهایی1می1شود1که1به1کمک1آنها1نيازها1و1مسائل1زیست1محيطی1بررسی1و1توسط1سازمان1مسئول1حل1
گردد1و1از1طریق1این1فرایند1تمام1گروههای1اثر1گذار1و1اثر1پذیر1از1چگونگی1پيشرفت1مطالعات،1پروژه1ها،1
طرح1ها،1برنامه1ها1و1سياست1های1مرتبط1با1محيط1زیست1آگاه1می1گردند1و1همه1فرصت1می1یابند1تا1نظرات1
خود1را1در1مورد1اهداف1و1ضرورتهای1استفاده1از1منابع1و1دیگر1راهبردهای1مدیریتی1و1توسعه1ابراز1دارند،1یا1
1.)Canter,11996(1اطالعات1و1کمک1های1خود1را1در1اختيار1تصميم1گيرندگان1و1برنامه1ریزان1قرار1دهند
تجربه1های1حاصل1از1برنامه1ریزی1و1مدیریت1مشارکتی1منابع1طبيعی1نشان1می1دهند1که1با1اعمال1این1
رویکرد،1از1نظر1اقتصادی،1هزینه1های1برنامه1ریزی1و1مدیریت1کاهش1می1یابد،1در1مقابل1کارایی1نظام1
برنامه1ریزی1و1مدیریت1افزایش1می1یابد1و1تمامی1افراد1اثر1گذار1و1اثر1پذیر1از1منافع1مدیریت1بهره1مند1
می1شوند.1از1نظر1اجتماعی1ظرفيت1و1توان1افراد1بومی1و1محلی1ارتقاء1می1یابد،1پایداری1جوامع1محلی1
حفظ1می1شود1و1فعاليت1گروههای1مختلف1اثر1گذار1و1اثر1پذیر1هم1سو1و1منسجم1می1شود.1همچنين1از1
نظر1اکولوژیکی،1بهره1برداری1و1بهره1وری1از1اکوسيستم1ها1کاهش1می1یابد1و1بر1اساس1توان1سرزمين1
اکوسيستم1 اکوسيستم1تسهيل1می1شود1و1سالمت1و1سر1زندگی1 نظارت1 پایش1و1 انجام1می1شود،1



89 بررسی ابعاد مشارکت جوامع محلی در مدیریت مناطق حفاظت شده

تضمين1می1گردد1)کرمی،13911(.1لکن1رسيدن1به1خواسته1آرمانی1و1غائی1که1همان1احيای1زیستگاه1
ها1و1زیستمندان1آنها1می1باشند،11جز1با1استفاده1از1کمک،1همراهی1و1مشارکت1افراد1ساکن1و1ذیحق1در1
این1مناطق1امکان1پذیر1نخواهد1بود.1به1همين1سبب1در1این1مقاله1سعی1شده1است،1موضوع1مشارکت1
گيرد.1 قرار1 تحليل1 و1 تجزیه1 و1 بررسی1 مورد1 شده1 حفاظت1 مناطق1 در1 واقع1 محلی1 جوامع1 پذیری1

تعاریف، مفاهیم مشارکت و الگوهای مشارکت: 
به1نظر1هال1تعارض1بين1دیدگاه1های1عملگرایانه1و1دیدگاه1های1عمدتًا1فلسفی11از1مشارکت1موجب1
شده1که1مفهوم1مشارکت1تبدیل1به1یک1مفهوم1چند1وجهی1شود1و1در1طی1زمان1با1معانی1متفاوتی1
هویدا1شود.1مشارکت1در1مفهوم1گسترده1اش1برانگيختن1حساسيت1مردم1و1در1نتيجه1به1معنی1افزایش1
درک1و1توان1آنان1جهت1پاسخگویی1به1طرح1های1توسعه1و1نيز1به1معنای1تشویق1ابتکارات1محلی1
است.1سازمان1ملل1مشارکت1را1ایجاد1فرصتهایی1که1همه1اعضای1یک1اجتماع1محلی1و1جامعه1بزرگتر1
را1قادر1به1مشارکت1فعال1و1موثر1در1فرآیند1توسعه1و1بهره1برداری1از1ثمرات1و1منافع1توسعه1نماید،1
تعریف1نموده1است1)اوکلی1و1مارسدن،13701(.1اوکلی1برای1تعریف1مشارکت1به1بيان1سه1تفسير1در1

خصوص1مشارکت1می1پردازد1که1عبارتند1از:1
مشارکت1به1عنوان1سهم11داشتن1که1معتقد1است1این1تفسير1در1مورد1پروژه1های1بهداشتی،1تأمين1
آب،1جنگلداری،1منابع1طبيعی،1امور1زیربنایی1در1جهان1سوم1که1دارای1اهداف1از1پيش1تعيين1شده1ای1

می1باشند1صادق1است.1
مشارکت1به1عنوان1سازمان2 که1در1این1تفسير1سازمان1به1عنوان1ابزار1و1سازوکار1اصلی1مشارکت1
مطرح1گردیده1و1بر1تشکيل1تعاونيها،1موسسات1کشاورزی،1کميته1های1مربوط1به1مدیریت1آب1و1غيره1

تأکيد1می1شود.1
مشارکت1به1عنوان1توانمندسازی1،3در1این1تفسير1به1برخوردار1شدن1مشارکت1کنندگان1از1مهارت،1

دانش،1قابليتهای1توسعه1ای1و1توسعه1تصميم1گيری1تأکيد1می1گردد.

1. Contribution
2. Organization
3. Empowerment
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1جلب1مشارکت1جوامع1محلی1)روستائيان(1در1واقع1از1زمانی1مطرح1گردید1که1دولتهای1مردمی1و1
سازمانهای1بين1المللی1روشها1و1سياستهای1مختلف1توسعه1ای1را1آزمودند1و1به1تجربه1آموختند1که1
بدون1حضور1مردم1کار1توسعه1به1پيش1نخواهد1رفت1)انصاری،13711(.1همچنين1مشارکت1را1نوعی1
کنش1هدفمند1نيز1دانسته1اند1که1در1فرآیند1تعاملی1بين1کنشگر1و1محيط1اجتماعی1او1در1جهت1نيل1
به1اهداف1معين1و1از1پيش1تعيين1شده1نمود1پيدا1می1کند.1در1نگاهی1دیگر1مشارکت1را1فرایند1آگاهانه1
تقسيم1قدرت1و1منابع1کمياب1و1فراهم1سازی1فرصت1برای1رده1های1پایين1جمعيتی1جهت1بهبود1
شرایط1زندگی1آنها1عنوان1نموده1اند1)اوکلی1و1مارسدن،13701(.1مشارکت1مبتنی1بر1سه1ارزش1سهيم1
باز1گشودن1 و1 بر1سرنوشت1خویش1 نظارت1 برای1 مردم1 دادن1 راه1 اختيار،1 و1 قدرت1 در1 مردم1 کردن1

فرصتهای1پيشرفت1به1روی1رده1های1زیرین1جامعه1است1)طوسی،13781(.

انواع مشارکت
در1متون1متعدد1تمایز1عمده1ای1بين1مشارکت1بعنوان1وسيله1یا1هدف1وجود1دارد،1هر1جا1که1مشارکت1
اساسًا1بعنوان1یک1وسيله1تعبير1می1شود،1بيانگر1حالت1یا1نهاده1ای1در1یک1طرح1توسعه1است1و1هر1جا1
که1به1تنهایی1بعنوان1هدف1تعبير1می1شود1به1فرآیندی1اشاره1دارد1که1نتيجه1آن1مشارکت1موثر1است.1

دو1وسيله1اصلی1جهت1عملی1ساختن1تصور1مشارکت1به1عنوان1وسيله1عبارتند1از:1
-1طرحهای1توسعه1جامعه1روستائی1که1هدف1آنها1آماده1نمودن1روستائيان1برای1تشریک1مساعی1

در1برنامه1های1عمرانی1دولت1است.1
-1تأسيس1سازمانهای1رسمی1)تعاونيها،1اتحادیه1های1کشاورزی1و1غيره(1که1هدف1آن1ارائه1ساختاری1
است1که1از1طریق1آن1روستائيان1بتوانند1با1طرحهای1توسعه1رابطه1داشته1و1حق1اظهار1نظر1را1پيدا1کنند1

)اوکلی1و1مارسدن،13701(.1
یاداور)1386(1یک1تقسيم1بندی1دیگر،1از1مشارکت1شامل1چهار1سطح1ارائه1کرده1است؛1که1عبارتند1
از1مشارکت1در1تصميم1گيری،1مشارکت1در1اجراء،1مشارکت1در1بهره1برداری1و1در1نهایت1مشارکت1
در1ارزیابی1)1یادآور،13861(.1همچنين1در1زمينه1توسعه1روستایی،1مشارکت1شامل1دخالت1مردم1در1
فرآیندهای1تصميم1گيری،1در1اجرای1طرحها1و1سهم1آنها1از1منافع1طرح1های1توسعه1و1مداخله1آنها1در1

ارزیابی1اینگونه1طرحها1می1شود1)کليتون1و1دیگران:13831(.1
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سیر تحوالت تاریخی مشارکت 
تحوالت1تاریخی1مشارکت1را1می1توان1به1سه1دوره1متمایز1تقسيم1نمود:1

مشارکت1در1دوره1پيش1سرمایه1داری1- 
نظام1حاکم1در1این1دوره1از1نوع1روستایی1است1و1در1اغلب1موارد،1جامعه1پایه1در1یک1منطقه1روستایی1
از1دنيای1 قرار1دارد1و1عميقًا1به1یک1محل1وابسته1است.1زندگی1چادرنشينان،1شبانان1و1شکارچيان1
روستایی1کاماًل1جدا1نيست1و1با1همدیگر1در1ارتباط1متقابلند.1جامعه1پایه1از1طریق1رابطه1ای1مبتنی1بر1
تبار1یا1همجواری1بين1اعضاء1خود1عمل1می1کند.1معمواًل1نظام1همکاری1بين1جوامع1در1سطوح1مختلف1

کارآیی1دارد1و1بين1گروه1های1سنی،1نظامی1از1مناسبات1مبتنی1بر1همکاری1وجود1دارد.1
1مشارکت1در1دوره1اقتصادی1صنعتی1و1استعمار1- 

قرن1هجدهم،1با1دگرگونی1های1سياسی1و1اجتماعی1آغاز1شد1و1مسأله1»1مشارکت1در1توسعه«1با1
عبارات1تازه1ای1مطرح1گردید.1در1این1برهه،1نياز1به1دگرگونی1اجتماعی1احساس1می1شود،1دگرگونی1
که1هدف1آن1برقرار1کردن1قدرتی1است1که1همگان1بدون1مداخله1نهادها1در1آن1سهيم1اند.1در1پی1آن1

دو1جنبش1عمده1ایجاد1شد:1نخست1جنبش1تعاونی1و1جنبش1مشارکت1سياسی.1
مشارکت1در1دوران1استعمار1زدایی1- 

فشار1رویدادهای1بين1المللی1بعد1از1جنگ1جهانی1دوم،1از1جمله1مبارزات1استقالل1طلبانه1و1آرایش1
جدید1جهان1سرمایه1داری،1بر1اثر1ایجاد1فن1آوری1های1جدید1و1انقالبی1که1در1حمل1و1نقل،1ارتباطات1
و1مخابرات1رخ1داد،1همگی1شرایط1مسائل1مشارکت1در1توسعه1را1دگرگون1نمود1و1از1روندی1صعودی1

برخوردار1بود.1

مشارکت جوامع محلی و ضرورت توجه به آن:
کم1توجهی1به1مردم1در1برنامه1های1توسعه1ای1که1به1شکست1منجر1شده1است1باعث1شد1تا1مفهوم1
اجتماعی،1 سياسی،1 ابعاد1 تمامی1 و1 گيرد1 قرار1 اهميت1 مورد1 توسعه1 اصلی1 جزء1 عنوان1 به1 مشارکت1
فرهنگی1و1اقتصادی1مردم1را1مد1نظر1قرار1بدهد1و1به1بالندگی1و1شخصيت1انسان1بيش1از1سایر1مسائل1

توجه1کند،1که1در1این1زمره1سه1ارزش1اساسی1زیر1مطرح1شده1است:1
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1-1سهيم1کردن1مردم1در1قدرت1و1اختيار.1
2-1راه1داده1مردم1به1نظارت1به1سرنوشت1خویشتن.1

3-1بازگشودن1فرصت1های1پيشرفت1به1روی1مردم1در1رده1های1پایين1جامعه1)1طالب،13761(.1
با1درگير1شدن1مردم1در1تعيين1سرنوشت1خویش1که1به1وسيله1مشارکت1آن1ها1در1طرح1ها1تحقق1
خواهد1یافت،1برنامه1های1توسعه1روستایی1به1شکل1مطلوبی1راه1پيشرفت1و1اجرا1را1خواهد1پيمود1و1در1

اجرای1طرح1ها1و1پروژه1ها1به1نتایج1زیر1خواهيم1رسيد:1
-1کاهش1زمان1اجرای1طرح1ها1و1پروژه1ها،1کاهش1هزینه1طرح1ها1و1پروژه1ها،1بهره1برداری1بهينه1
از1طرح1ها1و1پروژه1ها،1حفاظت1و1نگهداری1بهتر1از1طرح1ها1و1پروژه1ها،1افزایش1ميزان1آگاهی1مردم1

)استعالجی،13811(.1

ابزار مشارکت: 
انگيزه1های1شخصی،1عالیق1و1سایر1ویژگی1های1فردی1تنها1یک1روی1سکه1به1حساب1می1آیند1
ابزار1کليدی1مشارکت1هستند1که1تنها1متعلق1به1فرد1نيست1و1ممکن1است1در1 و1روی1دیگر1سکه1
اختيار1سازمان1ها،1نهادها،1برنامه1ریزان1و1دست1اندرکاران1روستایی1باشد1و1برای1تحقق1مشارکت1در1

برنامه1ها1و1پروژه1های1توسعه1روستایی1چنين1ابزاری1باید1مهيا1باشد.
1Moseley)2004(1این1ابزار1کليدی1برای1گسترش1مشارکت1در1پروژه1های1توسعه1روستایی1را1

این1گونه1عنوان1می1کنند:1
1-1نشست1های1عمومی:1که1روشی1مفيد1برای1کسب1آگاهی1از1پروژه1ها1و1گسترش1مذاکرات1

آزاد1است.1
2-1آموزش1وسيع1و1اجرای1مداوم1آن:1که1نقش1تعيين1کننده1ای1در1مشارکت1دادن1فعال1مردم1

محلی1و1به1خصوص1اجرای1پروژه1های1توسعه1دارد.1
3-1ارزیابی1های1روستایی:1که1زمينه1یابی1برای1اداره1خودجوش1اجتماعات1مردم1محلی1برای1تعيين1
کلی1مشکالت1و1فرصت1های1معمولی1شان1و1فعاليت1های1مورد1نياز1برای1به1عهده1گرفتن1در1این1

قلمرو1قرار1می1گيرد.1
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و1 پروژه1ها،1توجه1عمومی1 نمایش1 برای1 را1 اهدافی1 توانند1 نمایشگاه1ها:1که1می1 و1 نمایشات1 1-4
استخراج1راه1حل1های1مناسب1را1در1این1زمينه1دنبال1کنند.1

5-1گسترش1رسانه1ها1و1ارتباطات1دور1برد1:1در1این1مورد1گسترش1و1پخش1منظم1اطالعات1و1
مذاکرات1در1ارتباط1با1پروژه1ها1و1برنامه1های1توسعه1صورت1می1گيرد.

مشارکت جوامع بومی در مدیریت مناطق حفاظت شده
در1چهارمين1کنگره1جهاني1پارک هاي1ملي1و1مناطق1حفاظت1شده،1این1پيام1مهم1بيان1شد1که1
"مناطق1مورد1حفاظت1مادامي1که1مردم1با1آنها1به1ستيز1پرداخته1و1مخالفت1مي ورزند،1نمي توانند1با1

جوامع1انساني1همزیستي1داشته1باشند."
براساس1تعریف1سازمان1ملل1و1در1شرایط1توسعه1اقتصادي1که1به1عنوان1هدف1در1اغلب1کشورها1
پذیرفته1شده،1طرحي1داراي1توجيه1مي1باشد1که1عالوه1بر1توجيه1اقتصادي،1داراي1پذیرش1اجتماعي1
بوده1و1کمترین1اثرات1منفي1زیست1محيطي1را1به1همراه1داشته1باشد.1در1مدیریت1مناطق1چهارگانه1
حفاظت1شده1محيط1زیست،1کاهش1اثرات1منفي1فعاليت1های1مختلف1در1این1مناطق1مورد1تاکيد1
قرار1گرفته1است.1اما،1در1صورتي1که1دراین1فعاليت1 ها1نيز1پذیرش1اجتماعي1و1توجيه1اقتصادي1وجود1
نداشته1باشد،1حفاظت1از1این1مناطق1نيز1قابل1دستيابي1نخواهد1بود.1بنابراین،1در1این1تحقيق1توجه1
معطوف1 شده1 حفاظت1 مناطق1 مدیریت1 های1 طرح1 اجراي1 در1 مردمي1 مشارکت1 مباحث1 به1 جدي1
گردیده1است،1که1در1بطن1این1مشارکت،1تحليل ها1و1توجيهات1اقتصادي1بهره1برداران1مي بایست1

نهفته1باشد.1
چهارمين1 در1 مدیریت،1 تحت1 چهارگانه1 مناطق1 در1 ذینفع1 جوامع1 مشارکت1 با1ضرورت1 ارتباط1 در1
کنگره1جهاني1مقرر1شد1که1مسائل1اقتصادي،1اجتماعي،1فرهنگي1و1سياسي1نسبت1به1مناطق1مورد1
حفاظت،1موضوع هاي1جنبي1و1حاشيه اي1نباشند،1بلکه1برعکس،1مسائل1محوري1را1تشکيل1 دهند.1
براین1اساس،1توصيه1این1کنگره1بر1شناخت1ویژگي هاي1اقتصادي،1اجتماعي1و1فرهنگي1جوامع1محلي1
و1از1جمله1طبقه هاي1سني،1جنسي1و1شغلي،1اساس1اقداماتي1را1به1وجود1مي آورند1که1باید1در1جهت1
استفاده1پایدار1از1منابع1طبيعي،1کاهش1فقر،1افزایش1کيفيت1زندگي1انساني1و1به1طریق1اولي1فراهم1
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آوري1زمينه1حمایت1از1مناطق1مورد1حفاظت1انجام1گيرد.1کنگره1بر1این1موضوع1تاکيد1نموده1که1جوامع1
انساني1که1در1داخل1و1پيرامون1مناطق1حفاظت1شده1زندگي1مي کنند،1داراي1روابط1پایدار1و1مهمي1
با1این1مناطق1هستند1که1امکان1چشم پوشي1براي1کسي1باقي1نمي گذارد.11مطالعات1تدوین1برنامه1
جلب1مشارکت1مردمي1در1مناطق1حفاظت1شده1داراي1هدف1اصلي1شناسایي1خصوصيات1مردم1محلي1
و1نحوه1ارتباط1آنان1با1محيط1زیست1پيرامون1آنها1و1با1لحاظ1نمودن1وابستگي1اقتصادي1این1جوامع1
به1منابع1زیست1محيطي،1تعيين1بهترین1و1پایدارترین1روش1جلب1مشارکت1مردم1در1حفاظت1از1این1

منابع1مي باشد)مير1سيار1وگرمابی،1392(.

برخی از راهکارهای ترویج مشارکت مردمی	 
عوامل1 روستائيان1 و1 محلی1 جوامع1 ميان1 در1 جویانه1 مشارکت1 فعاليتهای1 تقویت1 و1 گسترش1 در1
مختلفی1می1تواند1دخيل1باشد1و1جنبه1های1مختلفی1از1این1دیدگاه1مورد1توجه1قرار1می1گيرد1ولی1به1
طور1کلی1با1توجه1به1زمينه1های1مشارکتی1در1ميان1جوامع1محلی1چهار1دسته1عوامل1را1می1توان1بر1

ميزان1مشارکت1دخيل1دانست:
الف-1عوامل1فردی1-1روانشناختی
ب-1عوامل1اجتماعی1-1فرهنگی1

ج-1عوامل1اقتصادی
د-1تشکيالت1اداری1و1سازمانی1)دولتی(

که1در1این1ميان1عوامل1اقتصادی1بيش1از1سایر1عوامل1در1ایجاد1فرایند1مشارکت1و1افزایش1تعهد1
آسيب1 است1 بدیهی1 1.)1391 ميری،1 باشد)سادات1 می1 مهم1 کنندگان1 مشارکت1 اجتماعی1 و1 فردی1
شناسی1مشارکت1برای1طرفين،1ارائه1دوره1های1آموزشی1و1مشارکت1حداکثری1جوامع1محلی1در1دوره1
ها1با1ارائه1بسته1های1تشویقی،1ارائه1برنامه1های1ترویج1مشارکت1مردمی1صحيح11و1اجرای1راهکارهای1
مدیریتی1مورد1قبول1حداکثری1طرفين1می1تواند1در1موفقيت1اجرای1برنامه1و1مدیریت1مناطق1حفاظت1

شده1موثر1باشد.1111
1-1انتخاب1محيط بان
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1بهتر1است1اغلب1محيط بانان1مناطق1حفاظت1شده1از1افراد1محلي1و1بومي1انتخاب1شوند.1محيط1
بانان1بومی1با1توجه1به1شناخت1باالیي1که1از1منطقه1دارند1در1راستاي1حفاظت1محيط1زیست1همکاري1
مي کنند.1همچنين1مردم1بومی1نيز1می دانند1که1محيط بان1روستای1خودشان1از1بسياری1از1اخبار،1
وقایع،1رفت1و1آمدها1آگاهی1دارد.1لذا1عالوه1بر1این1سعی1در1همکاری1نيز1از1سوی1مردم1با1محيط1

بانان1بومی1بيشتر1است.
2-1کنترل1چرای1غيرمجاز1در1نزدیکی1محدوده1ممنوع1التعليف1با1جلب1مشارکت1دامداران

با1توجه1به1حضور1برخي1 در1خصوص1راهکارهاي1تقویت1مشارکت1دامداران1در1حفاظت1منطقه،1
اقدام1الزم1توسط1مراجع1 آنها1 آنها1در1نزدیکي1محدوده1امن1مي بایست1در1خصوص1جابه جایي1 از1
ذیربط1صورت1پذیرد.1همچنين1کنترل1الزم1در1خصوص1ميزان1دام1مجاز1و1ورودي1به1منطقه1و1سایر1

تخریب ها1از1جمله1بوته کني1نيازمند1آگاه سازي1آنها1می1باشد.1
3-11راهکارهاي1ایجاد1اشتياق1و1تمایل1مشارکت1مردم1محلي1در1حفاظت1منطقه

1از1برخی1راهکارهای1اجرایی1مي توان1به1موارد1زیر1نيز1اشاره1نمود:
1تهيه1فيلم1و1عکس1مستند1از1حيات1وحش1در1منطقه1و1تهيه1بروشور1از1آنها1همراه1با1ذکر1قابليتهاي1	•

منطقه1حفاظت1شده1و1آگاهي1رساني1به1مردم1بومي.
1درخواست1خروج1دام1از1مردم1منطقه1برای1اولين بار1به1صورت1داوطلبانه1در1خارج1از1فصل1چرا.	•
1کمک1گرفتن1از1اهالي1براي1دستگيری1شکارچيان1غير1مجاز1و1تعيين1پاداش1براي1آنها.1	•
1احداث1محيط بانی1در1نزدیکي1روستاي1و1استفاده1از1نيروهای1کاری1بومی.1	•
1افزایش1درآمد1اهالی1روستا1از1طریق1حفاظت1پوشش1گياهی1منطقه1و1کاهش1نياز1به1خرید1علوفه،1	•

در1زمستان ها.
1افزایش1درآمد1تعدادی1از1اهالی1روستا1از1طریق1بکارگيری1آنها1در1کارهای1عمرانی1منطقه1همچون1	•

ساماندهي1قنوات،1چشمه1ها1و1ساخت1آبشخورها1و…1
با1حفاظت1منطقه1و1	• فعاليت های1مرتبط1 نيروهای1همکار1در1 به1عنوان1 اهالی1روستا1 از1 استفاده1 1

سرشماری1وحوش1و....
4-11امکان1سنجي1ساماندهي1مردم1در1تشکل هاي1غير1دولتي
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جوامع1روستایي1از1طریق1مشارکت1پيوسته1افراد1پا گرفته1و1امکان1ساماندهي1مردم1در1تشکل هاي1
برنامه هاي1مدیریتي1و1حفاظتي1منطقه1وجود1 آنها1در1طرح ها1و1 نيز1مشارکت1دادن1 غير1دولتي1و1
دارد.1لذا1باید1شرایط1مهيا1گردد1که1حداقل1در1مراحل1اوليه،1تشکل هاي1غير1دولتي1بدون1احتساب1
سرمایه هاي1مردمي1به1وجود1آمده1و1سپس1با1بدست1آوردن1حسن1اعتماد1مردم،1آنها1را1با1مسائل1و1

اهداف1مدیریتي1منطقه1آشنا1سازد1که1با1همکاري1آنان1تحقق1خواهد1یافت.1
5-1ترویج1فرهنگ1"هر1روستایی1خود1یک1محيط1بان1است":1

امروزه1ساکنان1محيط هاي1روستایي1ارتباط1خوبی1با1محيط بانان1و1مسئولين1مناطق1حفاظت1شده1
گزارش1 بانان1 محيط1 به1 سریعًا1 را1 ناشناس1 اتومبيل های1 و1 غریبه ها1 که1حضور1 گونه ای1 به1 دارند1
می دهند.1در1واقع1چوپانان1با1توجه1به1حضور1دائم1در1منطقه1و1زیستگاه ها1بهترین1شاهدان1وحوش1
بارز1منطقه1می باشند1و1علی رغم1بهره مندی1از1تجربيات1ارزنده1آنها،1مشاهدات1و1اخبار1آنها1می تواند1

از1جنبه های1مختلف،1مفيد1واقع1گردد.1
6-1اجـراي1بـرنامه آمـوزش1روش هـاي1مشارکتـي1

این1امر1از1طـریق1بـرگـزاري1کارگاه هاي1آموزشي1در1نقاط1روستایي1محدوده1با1حضور1کار شناسان1
ارائه1 به1 مي تواند1 اجتماعي1 گروه هاي1 برجسته1 اعضاء1 و1 معتمدین1 و1 دولتي1 بخش1 دست اندر کار1
راهکارهاي1مناسبي1بينجامد.1همچنين1در1خالل1این1امر1نتایج1بحث هاي1مشارکتي1بدست1آمده1و1
حفاظت1از1عرصه1را1براساس1برنامه اي1که1در1این1کارگاه1ها1برنامه ریزي1مي شود،1در1قالب1ارائه11
طرح هاي1اجرایي1توسط1جوامع1محلي1با1همکاران1دستگاه1دولتي1ذي ربط،1در1حين1اجرا،1مرتب1و1

پيوسته1به1پایش1و1ارزیابي1طرح1اقدام1شود.
7-1نظرخواهی1و1تفویض1قدرت

یکي1از1راه هایي1که1توسط1آن1مي توان1از1اقشار1آسيب پذیر1که1در1عين1حال1براي1تأمين1معاش1
خود1سبب1تخریب1محيط زیست1شده اند،1در1حفاظت1اصولي1از1منطقه1استفاده1کرد1این1است1که1در1

انجام1امور1مربوطه1از1آنها1نظر1خواهي1شود.
8-1استفاده1از1دانش1بومی

نکته1مهم1در1این1خصوص1این1است1که1دانش1بومي1جامعه1محلي1و1سيستم هاي1مدیریت1سنتي1
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و1 جامعه1 باشد.1همچنين1حقوق1سنتي1 ارزشمند1 بسيار1 منطقه1 مدیریت1 و1 ریزي1 در1طرح1 مي تواند1
و1 شوند1 شمرده1 محترم1 و1 گرفته1 قرار1 پذیرش1 مورد1 باید1 منابع1 از1 مرسوم1 بهره برداري1 شيوه هاي1
در1عين1حال1کوشش1شود1تا1با1نيازهاي1حفاظتي1و1در1حد1پایدار1بودن1این1قبيل1فعاليت ها،1مورد1

پشتيباني1واقع1شوند.
9-1کنترل1و1جمع آوری1آغل ها

ترميم1 فرصت1جهت1 وجود1 عدم1 و1 تخریب1 افزایش1 سبب1 دائمی1 به1صورت1 دامداری ها1 فعاليت1
می1شود1لذا1جمع آوری1و1حذف1دامداری1سنتی1از1منطقه1و1اجرای1برنامه های1مدیریتی1می بایست1
به1موازات1فعاليت هاي1آموزش1عمومي1به1مردم1و1جلب1مشارکت1آنها1و1موارد1جایگزین1جهت1ایجاد1
درآمد1براي1دامداران1در1بخش هاي1مختلف1دشت ها1و1محدوده هاي1اطراف1آنها1و1در1هر1منطقه اي1
که1حضور1دام ها1دیده1مي شود،1انجام1گردد.1زمان1انجام1آن1نيز1همزمان1با1مشخص1نمودن1مرز1

زون ها1و1پس1از1نصب1عالئم1خواهد1بود.
10-11اقدامات1الزم1در1خصوص1کنترل1شکار1غير1مجاز1در1منطقه

ایجاد1 جایگزین،1 درآمد1 مقدمات1کسب1 ایجاد1 در1خصوص1 دشواری1 بسيار1 راه1 است1 مسلم1 آنچه1
فرهنگ1سازی،1انجام1مطالعات1پژوهشی،1اجرایی1نمودن1نتایج1مطالعات1مدیریتی،1جلب1مشارکت1
مردمی1و1یا1حتی1نقل1و1انتقال1و1ساماندهی1برخی1روستاها،1پيش1رو1می باشد.1عالوه1بر1شکارچيان1
بومی،1متاسفانه1شکارچيان1سود1جو1و1به واقع1شکارُکش1که1برای1صرف1اوقات1فراغت1و1تفریح1شکار1

می کنند1نيز1مساله1مهمی1است.1
11-1آگاهی1مردم1نسبت1به1فواید1بلند1مدت1دو1جانبه1برنامه های1مشارکت1مردمی1

مطلب1مهمي1که1باید1مورد1توجه1قرار1گيرد،1این1است1که1مشارکت1مردمي1نباید1به1هيچ1وجه1با1
استفاده1بي ضابطه1از1مناطق1مورد1حفاظت1و1بهره برداري هاي1تجاري1و1مصرف1گرایانه1اشتباه1گردد.1
جلب1مشارکت1مردمي1نيز1براي1مدیریت1یک1منطقه1مورد1حفاظت1مي تواند1داراي1فواید1دو1طرفه1
باشد.1به1 منظور1 مشارکت1 جامعه1روستایي1و شهري1 پيرامون1منطقه1حفاظت1و1همچنين1دامداران1
ارزیابي1 هاي1 روش1 از1 استفاده1 چند1 کارگاه1 آموزشي1 با1 پيشنهاد  برگزاري1 عرصه،1 از1 بهره بردار1
مشارکتي1روستایي1یا11براي1مشارکت1در1حفظ،1نگهداري1و1بهره برداري1پایدار1از1قابليت هاي1منطقه1
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ارائه1 گردد.1در1روش1مورد1نظر1از1دیدگاه1اجتماعي1موارد1زیر1مورد1توجه1قرار1دارند:
-1وجود1زمينه1مشارکت.

-1نهاد هاي1رهبري1در1روستا1و1نحوه1شکل گيري1آن.
-1ميزان1و1ویژگي هاي1جمعيت1و1ترکيب1آن.

-1ساختار1قومي1و1طایفگي.
-1هم گرایي1یا1واگرایي1اجتماعي.

-1نظام1و1شيوه هاي1بهره برداري1از1منابع1آب،1خاک،1محيط زیست1و1جاذبه هاي1متنوع1منطقه1و1
توزیع1آن.

در1این1روش1مراحل1زیر1با1مشارکت1روستایيان1و1کارشناسان1از1طریق1برگزاري1کارگاه1آموزشي1
انجام1مي گيرد:

-1تحليل1وضعيت1)مشکل یابي،1طبقه بندي1مشکالت،1اولویت1بندي1و1...(
-1تعریف1اهداف1و1بررسي1راهکارها1به1صورت1مشارکتي1از1طریق1جلسات1انگيزش1افکار.

-1تدوین1برنامه1کار،1تهيه1طرح1اجرایي،1اجرا،1نظارت،1پایش1و1ارزیابي.
از1طریق1این1روش1گروه هاي1ذي نفع1مي توانند1اولویت هاي1خود1را1مشخص1کرده1و1درباره1آینده1

خود1تصميم1بگيرند.
12-1کاربرد1روش هاي1ارزیابي1مشارکتي1و1دستاوردهاي1آن

-1باعث1ارتباط1پایدار1و1مؤثر1و1تشریک1مساعي1بين1افراد1محلي1و1بيروني ها1)کارشناسان1مشاور1
یا1دولتي(1مي شوند.

 -1شيوه ها1عمدتًا1بصري1هستند1و1متکي1بر1کار1گروهي1مي باشند.
-1باعث1تشویق1گروه هاي1ذي نفع1محلي1به1بحث1و1درگير1شدن1با1مسأله1مي شوند.

-1این1شيوه ها1مي توانند1مبناي1گفتگو1قرار1گيرند.
-1تسهيل1گران1در1این1روش1تمرکز1بحث1را1از1کارشناسان1مشاور1یا1دولتي1به1روستائيان1منتقل1

مي کنند.
تکميل1مي شوند،1 یا1 ترسيم1 روستائيان1 توسط1 که1 نقشه ها1 و1 نمودارها1 با1 بحث1 مورد1 موضوع1 1-
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توافق1 راهکارهاي1مورد1 به1 براي1دستيابي1 ایجاد1عالقه1مشترک1 به1 این1روش1 پيگيري1مي گردد.1
مي انجامد.

بين1شرکت کنندگان1در1کارگاه1ها1کاهش1 ندارد1و1تضاد1 برخورد1چشمي1وجود1 این1روش1 -1در1
مي یابد.

موضوع1 با1 گروه هاي1ذي نفع1 بيشتر1 درگيري1 و1 بحث1 براي1 فرصت1 ایجاد1 موجب1 روش1 این1 1-
مي شود.

-1در1این1روش1تمامي1هدف ها،1دستاوردها1و1فعاليتهاي1پيشنهادي1باید1پيوسته1از1سوي1گروه هاي1
ذي نفع1محلي1و1نمایندگان1آنها1مورد1بازبيني،1بازنگري1و1بازسازي1قرار1گيرد.

13-11شناسایي1مردم1محلي1و1طبقه1بندي1آنان
زمينه1اصلي1بهره برداري1جوامع1ساکن1در1منطقه1از1منابع1زیست1محيطي1آن،1استفاده1بي1رویه1و1
متمرکز1بر1منابع1علوفه اي1محدوده1مي باشد.1بنابراین،1بهره1برداران1پرورش1دهنده1دام هاي1وابسته1
بهره بردارن1 آنها،1 به1چراي1بي1رویه1و1مفرط1دام هاي1 با1توجه1 بهره برداراني1هستند1که1 به1مراتع1
بهره کش1از1منطقه1تلقي1مي شوند.1از1طرف1دیگر،1برخي1از1بهره برداران1به1زراعت1اشتغال1دارند،1
بهره1برداراني1هستند1که1فعاليت1آنها1در1صورت1عدم1گسترش،1اثر1منفي1بر1محدوده1نمي گذارد.1البته1
به1دليل1دو1یا1چند1شغله1بودن1بهره برداران1و1اشتغال1همزمان1در1فعاليت هاي1زراعي،1دامي1و1بعضًا1
باغي1شدت1اثرگذاري1بر1منابع1زیست1محيطي1توسط1بهره1برداران1متفاوت1مي باشد1و1براساس1حجم1

فعاليت1طبقه1بندي1مي شود.1
14-1شناسایي1و1تعيين1جایگاه1سازمان1هاي1غير1دولتيNGO(1(1درمدیریت1مناطق

در1ارتباط1با1این1سازمان1شاید1بتوان1شوراها1را1به1عنوان1یکي1از1مهم ترین1تشکل هاي1غيردولتي1
یا1نهاد1غيردولتي1تا1چه1حد1مورد1پذیرش1 اما،1این1تشکل1و1 شکل1گرفته1در1روستاها1تلقي1نمود.1
عموميت1جامعه1روستا1مي باشد1جاي1بحث1و1بررسي1دارد.1نکته1قابل1توجه1در1مدیریت1منطقه1توجه1
به1ضرورت1استفاده1از1افراد1بومي1در1کنار1متخصصين1دولتي1مي باشد.1هرگونه1ورود1افراد1غيربومي1
و1غيردولتي1به1مدیریت1منطقه1باعث1بروز1تعارضاتي1در1زمينه1منافع1حاصل1از1مدیریت1جدید1منطقه1
خواهد1شد.1بدیهي1است1به1منظور1دستيابي1به1اهداف1طرح1مي بایست1کارشناساني1ماهر1و1مسلط1
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به1مباحث1اقتصادي-1اجتماعي1و1حقوقي1در1کنار1این1جمع1قرار1گيرند1و1هدایت1فني1آنها1را1برعهده1
بگيرند1تا1دستيابي1به1هدف1در1مباحث1حاشيه1اي1قرار1نگيرد)مير1سيار1وگرمابی،1392(.

مراحل اجراي روش هاي مشارکتي 
-1تشکيل1کارگاه1آموزشي1مشارکتي.

-1ارائه1توضيحات1مقدماتي1توسط1تسهيل1گران1براي1زمينه1سازي1و1آماده1ساختن1جامعه1شرکت1
کننده1به1منظور1مشارکت1کامل1و1ایجاد1اعتماد1و1اطمينان1به1آنان1به1منظور1تقویت1و1پایدارسازي1

وضعيت1جدید.
-1خلق1ایده هاي1نو1از1طریق1تشویق1شرکت1کنندگان1به1بيان1عقاید1و1نظرات1خویش1و1یا1ابراز1

ایده هاي1جدید.
-1نظم1بخشي1و1ایجاد1شکل1جدیدي1از1روابط.

-1هدایت1گروه1شرکت1کننده1در1کارگاه1براي1درک1عميق تر1قضایا1و1مشخص1کردن1نکات1مورد1
توافق1و1دستيابي1به1اتفاق1نظر.

-1حساس1کردن1گروه هاي1ذی نفع1براي1جدي1گرفتن1کار1و1انتقال1احساس.
-1مهم ترین1دستاوردهاي1این1روش،1هماهنگ1کردن1اولویت هاي1جامعه1محلي1با1اولویت هاي1
دولت1مي باشد.1ارزیابي1مشارکتي1روستایي1را1مي توان1به1عنوان1خانواده1در1حال1رشدي1از1رهيافت ها1
و1شيوه ها1تعریف1نمود1که1براي1توانا1ساختن1مردم1به1تحليل1وضعيت1و1سهيم1نمودن1خویش1در1

زندگي1و1شرایط1محلي شان1مورد1استفاده1قرار1مي گيرد)مير1سيار1وگرمابی،1392(.

نتیجه گیري
در1چهارمين1کنگره1جهانی1پارکهای1ملی1و1مناطق1حفاظت1شده،1تاکيد1گردید1»مناطق1حفاظت1
انسانی1 با1جوامع1 آنها1به1ستيز1پرداخته1و1مخالفت1می1ورزند1نمی1توانند1 با1 شده1مادامی1که1مردم1
همزیستی1داشته1باشند«.1به1عبارت1دیگر1بدون1تضمين1یگانگی1اکوسيستم1های1این1مناطق،1امکان1
حفاظت1بلند1مدت1ارزش1های1آن1برای1انتقال1به1نسل1های1آتی1عمال1دشوارتر1خواهد1شد.11ماهيت1
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چند1بعدی1توسعه1پایدار1سبب1توجه1بيشتر1به1استفاده1از1سرمایه1های1اجتماعی1شده1است1که1به1
این1منظور1برنامه1هایی1طراحی1و1اجرا1می1شود.1بنابراین1مدیریت1مشارکتی1منابع1طبيعی1می1تواند1
به1عنوان1ابزار1تحقق1توسعه1پایدار1آنها1مورد1توجه1قرار1گيرد.1در1اسناد1کنفرانس1ریو1201در1سال1
بر1 مشتمل1 پایدار1 توسعه1 اهداف1 از1 می خواهيم«1مجموعه ای1 که1 عنوان1»آینده ای1 1تحت1 12012
برای1 احياء1مشارکت1جهانی1 اجرا1و1 پایه1های1 آورده1شده1که1هدف1هفدهم”1تحکيم1 هفده1هدف1

توسعه1پایدار”1با1اهداف1این1تحقيق1هم1نظر1بوده1است.1
در1این1راستا1استفاده1از1توانایی1سرمایه1های1اجتماعی1در1عرصه1های1زیست1محيطی1می1تواند1
جهش1قابل1مالحظه1ای1در1حفاظت1از1محيط1زیست1کشور1را1فراهم1آورد.1در1چنين1وضعيتی1نقش1
اصلی1با1روستائيان1است1که1ذینفعان1اصلی1این1منابع1در1جوامع1محلی1محسوب1می1شوند.1مسائل1
مربوط1به1منابع1طبيعی1و1محيط1زیست1آميخته1است1و1توفيق1هر1نوع1برنامه1ای1نيازمند1مشارکت1این1
جوامع1خواهد1بود.1بنابراین1نقش1مردم1در1تصميم1گيری،1برنامه1ریزی،1اجرا،1نظارت1و1ارزشيابی1هر1
برنامه1حفاظتی1اهميت1حياتی1دارد.1از1این1رو1نظام1مدیریتی1مناسب1برای1حفاظت1از1این1عرصه1ها،1
بایستی1بر1مبنای1مدیریت1مبتنی1بر1مشارکت1جوامع1محلی1بنا1نهاده1شود.1به1بيانی1دیگر1راهبرد1
عملی1کردن1توسعه1پایدار1در1بخش1روستایی1می1بایست1تاکيد1بر1عواملی1داشته1باشد1که1بيشتر1
جنبه1مشارکتی1با1جوامع1محلی1داشته1باشند.1در1این1راستا1مقاله1حاضر1به1بررسی1نقش1مشارکت1در1
مدیریت1مناطق1حفاظت1شده،11مهمترین1ابعاد1مشارکت1جوامع1محلی1و1مهمترین1عوامل1موثر1بر1

مشارکت1مردم1می1پردازد.
برنامه1ریزی1و1مدیریت1مشارکتی1معموال1در1قالب1ارزیابی1مشارکتی1یا1ارزیابی1مشارکت1روستایی1
انجام1می1شود.1روش1ارزیابی1مشارکت1روستایی1مجموعه1ای1از1رهيافت1ها،1روش1ها1و1رفتارهای1
گوناگون1و1متنوع1را1در1بر1می1گيرد11به1طوریکه1مردم1محلی1از1طریق1این1روشها،1توان1خود1را1
بتوانند1بر1اساس1 بازگو1نمودن1واقعيت1های1زندگی1و1شرایط1خود1بهبود1بخشيده1تا1حدی1که1 در1
را1 آن1 نتایج1 و1 درآورده1 اجرا1 به1 را1 مربوطه1 عمليات1 نموده،1 ریزی1 برنامه1 خود1شخصًا1 تحليل1های1
ارزشيابی1نمایند.1به1عنوان1مثال،1بوته کاري،1بذرپاشي1و1یا1درختکاري1در1اراضي1که1جوامع1بومي1در1
نزدیکي1آنها1زندگي1مي کنند،1در1صورتي1که1عموم1مردم1از1آن1حمایت1نمایند1و1یا1برعکس1سبب1
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تخریب1آنها1شوند،1تأثيرات1متفاوتي1خواهد1داشت.1در1این1خصوص1آگاه سازي1عمومي1نقش1مؤثري1
دارد،1زیرا1در1این1صورت،1ترس ها1و1تضادها1نسبت1به1مدیریت1منطقه1کاهش1مي یابد.1همچنين1
شناسایي1شدن1توسط1مردم1و1پشتيباني1آنها،1باعث1تقویت1مدیریت1منطقه1مي شود.1از1روش هاي1
مؤثري1 طور1 به1 طرح ها1 اجراي1 و1 مشکالت1 حل1 اطالعات،1 جمع آوري1 براي1 مشارکتي1مي توان،1
استفاده1کرد.1تجربه1نشان1داده1است1که1هر1قدر1ميزان1مشارکت1مردم1در1مدیریت1یک1منطقه1مورد1
حفاظت1بيشتر1باشد،1به1همان1نسبت1سطح1تعارضات1کاهش1مي یابد1و1در1طوالني1مدت،1تضمين1
بيشتري1براي1پایداري1و1حفاظت1اصولي1منطقه1فراهم1خواهد1آمد.1به1طور1خالصه،1تنظيم1رابطه1
انسان1با1طبيعت1به1نحوي1موزون،1تعارضات1ميان1فعاليت هاي1انساني1و1طبيعت1منطقه1مورد1حفاظت1
را1به1ميزان1قابل1توجهي1حل خواهد1کرد1و1مشارکت1دادن1ذي نفعان1در1تصميم گيري ها1کليد1این1

امر1است.
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چکیده

هدف1کلی1تحقيق1حاضر بررسي1تأثير1مؤلفه های1فرهنگ سازمانی1بر1تفکر1استراتژیک1مدیران1در1
اداره1کل1امور1مالياتی1استان1آذربایجان غربی1می باشد.1برای1این1منظور1مؤلفه های1فرهنگ سازمانی1
در1 و1 تعریف1 گيلگئوس1 نظریه1 اساس1 بر1 تفکر استراتژیک1 و1 رابينز1 پی.1 استيفن1 نظریه1 براساس1
امور1 کل1 اداره1 مدیران1 حاضر1 تحقيق1 آماری1 جامعه1 است.1 گردیده1 تنظيم1 فرضيه1 ده1 راستا1 این1
مالياتی1استان1آذربایجان غربی1به1تعداد1981نفر1مي باشد.1با1توجه1به1محدود1بودن1جامعه1 آماری1
کل1جامعه1 آماری1به1عنوان1جامعه1آماری1در1نظر1گرفته1شده1است.1ابزار1جمع آوری1اطالعات،1دو1
پرسشنامه؛1پرسشنامه1فرهنگ1سازمانی1استيفن1پی. رابينز1و1پرسشنامه1تفکر استراتژیک1گيلگئوس1
می باشد.11برای1تجزیه1و1تحليل1اطالعات1جمع آوری1شده1از1روش های1آماری1توصيفی1و1استنباطی1
استفاده1شده1است1به1این1ترتيب1که1برای1طبقه بندی،1تلخيص1و1تفسير1داده های1 آماری1از1روش1
آمار1 توصيفی1و1در1سطح1استنباطی1برای1آزمون1فرضيه های1تحقيق1از1آزمون1کلموگروف1اسميرنف،1
اسپيرمن،1رگرسيون1دومتغيره1و1r1پيرسون1با1نرم افزار1SPSS1استفاده1گردیده1است.1نتایج1حاصل1
امور1 کل1 اداره1 در1 مدیران1 تفکر1 استراتژیک1 بر1 سازمانی1 فرهنگ1 مؤلفه های1 که1 است1 آن1 بيانگر1

مالياتی1استان1آذربایجان غربی1مؤثر1است.
M12,M141:JEL1طبقه1بندی

کلمات کلیدي:1فرهنگ1سازمانی1،4مؤلفه های1فرهنگ1سازمان،1تفکر استراتژیک5

1. استادیار، دانشگاه آزاد اسالمی واحد بناب، گروه مدیریت، بناب، ایران
2. دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد آستارا، گروه مدیریت، آستارا، ایران

3. کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد بناب، گروه مدیریت، بناب، ایران
4. organizational culture
5. strategic thinking
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1- مقدمه1111111
سازماني1 رفتار 1 قلمرو1 در1 و1 مدیریت1 دانش1 در1 تازگي1 به1 که1 است1 موضوعي1 سازماني1 فرهنگ 1
اهميت1 دارای1 دنبال1نظریات1و1تحقيقات1جدید1در1مدیریت،1فرهنگ1سازماني1 به1 یافته1است.1 راه1
روزافزوني1شده1و1یکي1از1مباحث1اصلي1و1کانوني1مدیریت1را1تشکيل1داده1است.1جمعيت شناسان،1
روانشناسان1و1حتي1اقتصاددانان1توجه1خاصي1به1این1مبحث1نو1و1مهم1در1 جامعه شناسان1و1اخيرا1ً
مدیریت1مبذول1داشته1و1در1شناسایي1نقش1و1اهميت1آن1نظریه ها1و1تحقيقات1زیادی1را1به1وجود1
از1 گروهي1 توسط1 که1 بررسي1 با1 گرفته اند.1 کار1 به1 مدیریت1 مشکالت1 و1 مسائل1 حل1 در1 و1 آورده1
اندیشمندان1علم1مدیریت1به1عمل1آمده1فرهنگ سازماني1به1عنوان1یکي1از1مؤثرترین1عوامل1پيشرفت1

و1توسعه1کشورها1شناخته1شده1است.
تفکر استراتژیک1در1قالب1قواعد1»ساده1و1عميق«1ظاهر1شده1و1مدل1ذهني1خاصي1را1ایجاد1مي کند1
تا1مبناي1تصميم گيري هاي1روزانه1و1جهت گيري1کلي1سازمان1باشد1و1براي1سازمان1و1ذینفعان1آن1
انگيزه1و1تعهد1ایجاد1کند.1این1انگيزه1و1تعهد1از1طریق1قدرتي1به1وجود1مي آید1که1در1»حقيقت«1ساده1

و1در1عين1حال1جذاب1است1)آقازاده،181،13831(.
تأثيرگذار1در1 از1مهمترین1عوامل1 تفکر استراتژیک1مدیران1 و1 1توجه1به1اینکه1فرهنگ1سازمانی1 با
هر1سازماني1مي باشد،1به1همين1خاطر1سازمان ها1به1منظور1ایجاد1انگيزه1فعاليت1و1کار1اثربخش1در1
کارکنان1خود،1دست1به1اقدامات1و1تدابير1مدیریتي1و1شيوه هاي1تمهيدي1زیادي1مي زنند،1زیرا1که1
دستيابي1به1این1امر1مهم1در1هر1سازماني1با1پيشرفت1و1نيل1به1اهداف1آن1سازمان1ارتباط1دارد.1توجه1

به1این1موارد1در1نحوه1رفتار1و1فرآیند1عملکرد1کارکنان1در1سازمان ها1مؤثر1مي باشد.

1-1 ادبیات پژوهش:1ادبيات1پژوهش1در1چهار1بخش1فرهنگ1سازمانی،1مؤلفه های1فرهنگ1
سازمانی،1تفکر1استراتژیک1و1برگزیده 1پيشينه 1تحقيقات1گذشته1مورد1بررسی1قرار1گرفته1است.

1. فرهنگ سازمانی:1بنا1به1بينش ها1و1نگرش هاي1افراد1و1پژوهشگران،1تعبير1و1تعریف1خاصي1
از1دو1جزو1"فر"1و1"هنگ"  از1»فرهنگ«1استفاده1شده1است.1"فرهنگ"1واژه1ای1فارسی1و1مرکب1
است.1"فر"1به1معنای1شکوه1و1عظمت1و1اگر1به1عنوان1پيشوند1به1کار1رود1به1معنای1جلو،1باال،1پيش1و1
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بيرون1است.1"هنگ"1از1ریشة1اوستایی1سنگ1به1معنای1کشيدن،1سنگينی1و1وقار1است.1واژه1مرکب1
"فرهنگ"1به1معنای1بيرون1کشيدن،1باال1کشيدن1و1برکشيدن1است.1اصطالح1فرهنگ1دارای1معانی1
و1مفاهيم1متنوع1است1و1در1سير1تاریخی1خود،1معانی1مختلفی1را1به1خود1گرفته1است1از1جمله:1ادب،1
تربيت،1دانش،1معرفت،1مجموعة1آداب1و1رسوم1و1آثار1علمی1و1ادبی1یک1ملّت،1کتاب1لغت،1نيکویی،1
پرورش1بزرگی،1فضيلت،1شکوه1مندی،1هنر،1حکمت،1شاخ1درختی1که1زیرزمين1خوابانند1و1بر1آن1خاک1

ریزند،1و1نيز1تعليم1و1تربيت،1آموزش1و1پرورش،1مکتب1و1ایدئولوژی1)صاحبی،601،13841(.
به1نظر1تایلر1فرهنگ1مجموعة1پيچيده ای1است1که1شامل1معارف،1معتقدات،1هنرها،1صنایع،1فنون،1
اخالق،1قوانين،1سنن1و1باالخره1تمام1عادات1و1رفتار1و1ضوابطی1است1که1فرد1به1عنوان1عضو1جامعه،1
از1جامعة1خود1فرامی گيرد.1و1در1برابر1آن1جامعه1وظایف1و1تعهداتی1را1بر1عهده1دارد1)روح االمينی،1
481،1368(.1از1نظر1گی روشه1فرهنگ،1مجموعة1به1هم1پيوسته ای1از1اندیشه ها1و1احساسات1و1اعمال1
کم1و1بيش1صریح1که1به1وسيله1اکثریت1افراد1یک1گروه1پذیرفته1شده1است1و1برای1این1که1این1افراد،1
گروهی1معين1و1مشخص1را1تشکيل1دهند1الزم1است1که1آن1مجموعة1به1هم1پيوسته1به1نحوی1در1
عين1حال1عينی1و1سمبليک1مراعات1گردد1)روح االمينی،181،13681(.1فرهنگ،1مجموعه اي1است1از1
فضایل1و1هنرها1و1آداب1و1دانش ها1و1معارف1و1کليه1نيروهاي1اخالقي1و1روحي1که1بشر1را1از1حالت 1

بدوي1و1ابتدایي1خارج1ساخته1و1به1سوي1کمال1معنوي1سوق1مي دهد1)ثقفی،251،13481(.
در1مقولة1فرهنگ1و1سخن1از1انواع1آن1دیدگاه های1متنوع1و1نظرات1گوناگونی1مطرح1شده1است1
که1شاید1جمع1ميان1آن ها1به راحتی1امکان پذیر1نباشد،1اما1در1یک1نگاه1کلی1فرهنگ1ها1را1به1چهار1

نوع عمده1می1توان1تقسيم1کرد؛
و1 قوانين1 از1 تعدادی1 با1 زندگی1 توجيه1شئون1 و1 از1رنگ آميزی1 است1 عبارت1 رسوبی:1 فرهنگ1 1.1
برابر1 در1 تاریخی1که1 ثابت1 و1رگه1های1 روانی1خاص1و1محيط1جغرافيایی1 و1 نژادی1 ثابت1 سنت1های1
هرگونه1تحوالت،1مقاومت1می1ورزند1و1همة1دگرگونی1ها1را1یا1به1سود1خود1تغيير1می1دهند1و1یا1آنها1را1

حذف1می1کنند1)صاحبی،1541،13841(.
1.2فرهنگ1مایع1و1بی رنگ:1این1نوع1فرهنگ،1عبارت1است1از1آن1دسته1عادات،1آداب1و1توجيهاتی1
که1به1هيچ1ریشه1اساسی،1روانی1و1اصولی1ثابت1تکيه1نمی کند1و1همواره1در1معرض1تحوالت1قرار1
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می گيرد1)صاحبی،1541،13841(.
1.3فرهنگ1خودهدفی1و1پيرو:1در1فرهنگ1پيرو،1نمودها1و1فعاليت1هایی1که1توجيه1و1تفسيرکنندة1
می1گيرند.1 عهده1 به1 را1 فرهنگی1 آرمان1های1 اشباع1 و1 بوده1 بالّذات1 مطلوب1 است،1 فرهنگی1 واقعّيات1
از1کيفّيت1و1شيوه1زندگی1مادی1و1غيرمادی1می گویند1که1هيچ1اصل1و1 به1آن1قسم1 این1فرهنگ1
قانون1اثبات1شده1قبلی1را1مورد1تبعّيت1قرار1نمی دهد،1بلکه1صحت1و1مقبولّيت1خود1را1از1تمایل1و1

خواسته های1غالب1می گيرد1)جعفری،1531،13731(.
1.4فرهنگ1پویا،1هدف دار1و1پيشرو:1این1گونه1فرهنگ1در1محاصرة1آن1نمودها1و1فعاليت1هایی1که1
تحت1تأثير1عوامل1سّيال1زندگی1و1شرایط1زودگذر1محيط1و1اجتماع1قرار1می1گيرد،1نمی1افتد؛1زیرا1عامل1
محّرک1این1فرهنگ،1واقعّيات1مستمر1طبيعت1و1ابعاد1اصيل1انسانی1است1و1هدف1آن1عبارت1است1از1
آرمان1های1نسبی1که1آدمی1را1در1جاذبة1هدف1اعالی1حيات1به1تکاپو1در1می1آورد1)بيلينگتون،1،13801

.)432
فرهنگ1سازمانی1دربرگيرنده1نيروهای1ظریف،1لطيف1و1تا1حدی1ناآگاه1است1که1به1محل1کار1شکل1
می دهند.1فرهنگ1که1به1ميزان1زیادی1در1برابر1تغييرات1مقاومت1می کنند،1می تواند1به1صورت1یک1
نقطه1قوت1یا1ضعف1بزرگ1برای1شرکت1درآید.1در1هر1واحد1یا1دایره1سهم1سازمانی،1فرهنگ1می تواند1
دليلی1برای1نقاط1قوت1یا1ضعف1باشد1)دیوید،2861،13811(. فرهنگ 1سازماني1بستری1است1به 1هم 1
پيوسته1که1اجزا1سازمان1را1به1 هم1می چسباند.1فرهنگ1سازماني1عبارت1است1از1ارزش هاي1اصلي،1
مفروضات،1تفسيرات1در1رویکرد هایي1که1ویژگي هاي1یک 1سازمان1را1مشخص1مي کند1که 1در1چهار1
گونه1فرهنگ1سازماني1نمایان1مي شود.1این1چهار1گونه1شامل1قومي،1ویژه ساالري،1بازار1و1سلسله 1
مراتب1مي باشند.1اغلب1فرهنگ1سازماني1به1عنوان1عامل1مهم1در1اندازه گيري1عملکرد1سازماني1که1
اشاره1به1ارزش هاي1تعيين1شده،1مفروضات1 زیربنایي،1انتظارات،1محفوظات1جمعي1و1معاني1موجود1در1
یک1سازمان1دارد،1نادیده1گرفته1مي شود،1فرهنگ1سازماني1بيان1مي کند1که1چه1چيزهایي1در1حيطه1
ماستQuinn,11999,1PP.28-30(1(.1در1هر1سازمان،1ارزش ها،1نمادها،1مراسم1و1اسطوره هایی1
که1 معين1می کنند1 مشترک1 ارزش هاي1 این1 تغيير1می کنند.1 زمان1 در1طول1 دائمًا1 که1 دارند1 وجود1
.)Robbins,12005,1P.52(1کارمندان1چگونه1جهان1خود1را1درک1کرده1و1به1آن1پاسخ1می دهند
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مشترک1 باورهاي1 هرچه1 سازمان.1 یک1 در1 مشترک1 باورهاي1 از1 است1 عبارت1 سازمانی1 فرهنگ1
عميق تر1و1بيشتر1باشند،1فرهنگ1قوي تر1است1و1هرچه1باورها1متفاوت1و1وجه1اشتراک1آن ها1کمتر1

باشد1فرهنگ1سازمان1ضعيف تر1خواهد1بود1)سعيدی،501،13891(.1
جيمز1پرسی1ویژگی های1فرهنگ1سازمانی1را1به1این1شرح1بيان1می کند:11-1هویت1یا1شخصيت1افراد1
2-1اهميت1کار1گروهی31-1نگرش1کارکنان41-یکپارچگی51-1کنترل1و1سرپرستی61-1ریسک پذیری1
سازمان1 نگرش1 مدیریت1-101 راهنمایی1 و1 ميزان1حمایت1 تضاد1-91 ميزان1 پاداش1-81 ميزان1 1-7
از1زاویه1این1ده1ویژگی1مورد1توجه1قرار1گيرد،1 )در1مورد1اهداف(.1در1صورتی که1فرهنگ1سازمانی1
تصویر1کاملی1از1آن1به1دست1می آید.1این1تصویر1به 1صورت1اساسی1در1می آید1که1منعکس کنندة1
فرهنگ1 است.1 آنان1 رفتار1 نوع1 و1 امور1 انجام1 شيوة1 آنان،1 مشترک1 استنباط1 اعضاء،1 احساسات1 نوع1
براي1سازمان1مانند1شخصيت1براي1انسان1است1پدیده هاي1مخفي1که1زمينه1هاي1فکري1را1متحد1
مي کند1و1به1امور1معني1و1جهت1مي دهد1و1افراد1را1به1کار1وامي دارد1آن گونه1که1از1شواهد1موجود1
و1 پيشرفت1 روند1 تسریع1 در1 حال1 این1 با1 که1 است1 پيچيده1 پدیده اي1 سازماني1 فرهنگ1 مي آید1 بر1
ابعاد1 و1 خود1 سازماني1 فرهنگ1 از1 سازمان1 که1 زماني1 لذا1 دارد.1 سزائي1 به1 نقش1 سازماني1 دگرگوني1
شاخص هاي1آن1شناخت1کافي1نداشته1باشد1در1عمل1با1مشکالت1فراواني1همانند1تعارض سازماني،1

عدم1انسجام سازماني وکاهش عملکرد1مواجه مي شوند1)کاویانی،71،13901(.
3. تفکر استراتژیک مدیران: تفکر1استراتژیک1رویکردی1است1که1مبتنی1بر1اصول1استراتژی،1
تفکر1واگرا1و1خالقانه1را1برای1خلق1یک1استراتژی1ارزش آفرین1توصيه1می کند.1تفکر1استراتژیک1
تفکر1 می کند.1 نگاه1 هنر1 یک1 عنوان1 به1 استراتژی1 به1 متدولوژیک1 و1 فرآیندی1 جنبه های1 از1 بيش1
استراتژیک1با1مکتب1»یادگيری«1تعریف1می شود1که1برای1محيط1غيرقابل1درک1و1پيش بينی1مناسب1
رویکرد1 امروز1 پيش بينی1 قابل 1 غير1 و1 پرتحول1 محيط1 در1 »تفکراستراتژیک«1 بدین ترتيب1 است.1
رقيب1 به1 نسبت1 را1 سازمان1 می تواند1 که1 رویکردی1 می شود.1 شمرده1 سازمان1 »راهبری«1 مناسب1
برتری1بخشد1و1سهم1بيشتری1از1منافع1بازار1را1نصيب1آن1سازد.1تفکراستراتژیک1یک1مهارت1حياتی1
مدیریت1در1هزاره1جدید1است.1مهارتی1که1الزمه1توانمندسازی1سازمان1برای1بقا1و1رشد1در1محيط1به1
شدت1رقابتی1امروز1است1)غفاریان1و1علی احمدی،301،13811(.1در1تفکر1استراتژیک،1مسائل1پيچيده1
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بی آنکه1ساده1تلقی1شوند،1در1ساده سازی1آن ها1تالش1می شود1و1رمز1و1راز1تحقق1تفکر1استراتژیک1
در1اميد1به1آینده ،1مثبت اندیشی ،1خوش بينی1به1دور1از1ساده انگاری1و1تالش1خستگی ناپذیر1و1مستمر1

خالصه1می شود1)مسگریان،41،13911(.
استراتژیک1وجود1 تفکر1 مفهوم1 بيان1 براي1 متعددي1 تعریف های1 استراتژیک،1 مدیریت1 ادبيات1 در1
از1 استراتژیک«1 معرفي1»تفکر1 ولي1 رویکردهاست،1 و1 مفهوم1 معرفي1 براي1 ابزاري1 دارد.1»تعریف«1
طریق1تعریف1آن1کاري1کم ثمر1است.1علت1این1امر1در1پيچيدگي1مفهومي1این1رویکرد1نهفته1است.1
تعریف های1متعددي1که1براي1تفکر1استراتژیک1ارائه1شده1هریک1به1جنبه هایي1از1این1رویکرد1توجه1
داشته اند،1هرچند1هيچ1یک1تمامي1ابعاد1را1در1برندارند.1در1چنين1شرایطي1بهتر1است1براي1معرفي1به1
جاي1تعریف،1به1ماهيت1و1ویژگي هاي1تفکر استراتژیک1پرداخته1و1بدین ترتيب1تالش1شود1تا1نماي1
صحيحي1از1این1رویکرد1تصویر1گردد.1از1دیدگاه1ماهوي1تفکراستراتژیک1یک1»بصيـــرت1و1فهم«1
است.1این1بصيرت1کمک1مي کند1تا1در1شرایط1پيچيده1کسب و کار؛11-1واقعيت هاي1بازار1و1قواعد1آن1
به1درستي1شناخته1شود.21-1ویژگي هاي1جدید1بازار1زودتر1از1دیگران1کشف1گردد.31-1جهش هاي1
)ناپيوستگي هاي(1کسب1و1کار1درک1شود.41-1و1براي1پاسخگویي1به1این1شرایط1راهکارهاي1بدیع1و1
ارزش آفریني1خلق1شودWilson,11994,1P.12(1(.1خانم1"ليدکا"1استاد1دانشگاه1داردن1معتقد1است1
گرچه1تفکر استراتژیک1از1افراد1آغاز1مي شود1اما1آن ها1نيازمند1بهره مندي1از1بستر1سازماني1حامي1
تفکر1و1گفتمان1استراتژیک1در1فضاي1سازمان1هستند1که1بنياني1است1براي1خلق1استراتژي هاي1نو1و1
قادر1است1قواعد1رقابت1را1تغيير1و1چشم انداز1کاماًل1متفاوت1از1وضع1موجود1را1ترسيم1نماید1)منوریان1
و1همکاران،1331،13911(.1استاسی1تفکر استراتژیک1را1طرح ریزي1اقدامات1براساس1یادگيري هاي 1
جدید1می داند1)مسگریان،51،13911(.1از1نظر1هرزبرگ1تفکر1استراتژیک،1یک1فرآیند1ذهنی1است1که1
از1طریق1خالقيت1و1شهود،1نماي1یکپارچه اي1از1کسب و کار1را1در1ذهن1ایجاد1می کند1)غفاریان1و1
کيانی،801،13861(.1تفکر استراتژیک1یک1مهارت1حياتي1مدیریت1در1هزاره1جدید1است.1مهارتي که1
و1 )منوریان1 است1 امروز1 رقابتي1 شدت1 به1 محيط1 در1 رشد1 و1 بقا1 براي1 توانمندسازي سازمان1 الزمه1
همکاران،1321،13911(.1تفکر1استراتژیک1یعنی1استفاده1از1موقعيت ها1و1بحران ها1برای1خلق1موقعيت1
برتر1و1مزیت1رقابتی1برای1سازمان1)مسگریان،31،13911(.1تفکر1استراتژیک،1معماري1هنرمندانه1یک1
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1.)Hamel,11998,1P.4(1استراتژي1بر1مبناي1خالقيت،1کشف1و1فهم1ناپيوستگي هاي1کسب 1و 1کار1است
تفکر1  استراتژیک1از1دیدگاه1مينتزبرگ،1یک1فرآیند1سنتز1ذهني1است1که1از1طریق1خالقيت1و1شهود،1

نماي1یکپارچه اي1از1کسب وکار1را1در1ذهن1ایجاد1مي کند1)مسگریان،31،13911(.
تفکر1 استراتژیک1جزء1مکاتب1توصيفی1استراتژی1است1و1بدین لحاظ1به1جای1رویه ها1و1متدولوژی1
استراتژیک1 تفکر1 برای1 می کنند.1 ارائه1 را1 رویکرد1 چگونگی1 کننده،1 توصيف1 الگوهای1 تجویزی،1
الگوهای1متعددی1پيشنهاد1شده1است.1هر1یک1از1این1الگوها1به1ابعادی1از1مفهوم1و1فرآیند1شکل گيری1

تفکر استراتژیک1پرداخته اند:
1. الگوی عناصر تفکر استراتژیک جین لیدکا:1در1این1الگو1عناصر1اصلی1تفکر استراتژیک1
بصورت1مشخص1و1با معنا1در1پنج1رکن1ارائه1شده1است.1اولين1رکن1الگوی1ليدکا1نمائی1از1سيستم1
است.1یک1تفکر1استراتژیک1باید1همواره1الگوی1کاملی1از1عوامل1خلق1ارزش-1از1ابتدا1تا1انتها-1را1در1
ذهن1داشته1باشد1و1تعامل1بين1این1زنجيره1عوامل1را1به1درستی1درک1کند.1ليدکا1دومين1رکن1تفکر1
استراتژیک1را1تمرکز1بر1هدف1می داند.1در1این1رکن،1تمرکز1منابع1سازمان1در1راستای1دست یابی1
به1هدف1توصيه1می شود. سومين1رکن1در1این1الگو،1فرصت جویی1هوشمندانه1است.1این1رکن1به1
هوشياری1متفکر1استراتژیک1نسبت1به1محيط1اشاره1دارد.1یک1متفکر1استراتژیک1عالوه1بر1چشم انداز1
و1جهت گيری1اصلی1سازمان،1باید1به1تحوالت1فضای1کسب و کار1و1فرصت های1حاصل1از1آن1باید1
توجه1داشته1باشد.1چهارمين1رکن1تفکر1استراتژیک،1تفکر1در1سازمان1است.1در1این1دیدگاه1سازمان1
صرفًا1در1زمان1حال1زندگی1نمی کند،1بلکه1این1گذشته1سازمان1است1که1او1را1از1حال1به1زمان1آینده1
می راند. آخرین1رکن1الگوی1ليدکا،1پيشروی1با1فرضيه1است.1ليدکا1برای1کشف1قواعد1موفقيت ساز1
محيط1کسب و کار،1روش1علمی1»فرض1و1آزمون1فرض«1را1توصيه1می کند.1وی1بر1این1باور1است1که1
یک1متفکر1استراتژیک1باید1قادر1باشد1خالقانه1فرضيه سازی1کند1و1مدبرانه1آن1را1در1معرض1آزمون1

قرار1دهد1)غفاریان1و1کيانی،741،13861(.
2. الگوی نوآوری استراتژی گری  هامل: گری 1هامل1الگویی1را1برای1تفکر استراتژیک1
ارائه1داده1است1که1درون مایه1اصلی1آن1نوآوری1است.1هامل1نوآوری1استراتژی1را1با1دو1مشخصه1
»خلق1ارزش1جدید«1برای1مشتریان1و1»خلق1ارزش1جدید«1برای1سهامداران1تعریف1می کند1و1آن1
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را1شرط1بقا1و1رشد1بنگاه ها1در1محيط1پرتحول1و1ناپيوسته1امروز1می داند. در1کل1وی1یک1الگوی1
پنج1توصيه ای1ارائه1می کند: 1-1به1صداهای1جدید1گوش1کنيد.21-1محاورات1جدید1برقرار1سازید.1
3-1شور1و1شوق1تازه1در1سازمان1ایجاد1کنيد. 4-1از1تجربه های1جدید1استقبال1کنيد.51-1چهارچوب1
را1 ناپيوستگی ها1 و1درک1 اکتشاف1 هامل؛1خالقيت،1 کنيد.  ترسيم1 سازمان1 برای1 را1 فکری1جدیدی1
اساس1تفکر1استراتژیک1می داند1و1آن ها1را1عوامل1اصلی1در1دستيابی1به1مزیت های1رقابتی1پایدار1

برای1سازمان1به شمار1می آورد1)غفاریان1و1کيانی،801،13861(.1
تفکر استراتژیک1 برای1 ویليامسون1 پيتر1 ویلیامسون:  پیتر  آینده  گزینه های  الگوی   .3
الگوی1گزینه های1آینده1را1ارائه1کرده1است.1وی1علت1اصلی1شکست1استراتژیک1سازمان1را1از1دست1
دادن1قدرت1مانوور1می داند1و1به عنوان1راهکار1مؤثر1اجتناب1از1چنين1وضعيتی1گزینه سازی1برای1آینده1
را1پيشنهاد1می کند.1از1دست1رفتن1قدرت1مانوور،1به1علت1فقدان1گزینه های1اثربخش1است1و1چنانچه1
سازمانی1برای1شرایط1مختلف،1سبدی1از1گزینه های1استراتژیک1داشته1باشد،1در1شرایط1غيرمنتظره،1
گزینه ای1از1این1سبد1راه گشا1خواهد1بود.1ویليامسون1برای1این1رویکرد1یک1الگوی1چهار مرحله ای1
کنيد.  ایجاد1 را1 الزم1 فرایندهای1 1-2 کنيد.1 آشکار1 را1 پنهان1 محدودیت های1 1-1 است؛  کرده1 ارائه1
3-1سبد1گزینه ها1را1بهينه1کنيد.41-1برنامه ریزی1و1فرصت جویی1را1تلفيق1کنيد1)غفاریان1و1کيانی،1
851،1386(.1در1واقع1مي توان1با1مطالعه1کامل1این1الگو1عامل1سناریو سازي1را1به1عنوان1مؤلفه اي1که1

در1تقویت1تفکر استراتژیک1نقش1دارد،1از1این1الگو1برداشت1نمود1)شکورشهابی،361،13921(.1
4. الگوی غفاریان و کیانی:1این1الگو1در1قالب1پنج1فرمان1اساسی،1توسط1غفاریان1و1کيانی،1
فرمان1 باشيد.1 از1محيط1 یادگيری1 دنبال1 به1 از1اطالع گيری1 بيش1 اول:1 فرمان1 معماری1شده1است؛ 
دوم:1بيش1از1پاسخگوئی1به1نيازهای1کشف شده،1به دنبال1کشف1نيازهای1پاسخگوئی1نشده1در1بازار1
باشيد.1فرمان1سوم:1بيش1از1اهداف1ميانی،1چشم1به1اهداف1نهایی1داشته1باشيد.1فرمان1چهارم:1بيش1
از1قابليت سازی1برای1توليد،1به1دنبال1قابليت سازی1برای1رقابت1باشيد.1فرمان1پنجم:1برای1رسيدن1به1

هدف1بيش1از1سرعت،1به1فکر1راه های1ميان بر1باشيد1)غفاریان1و1کيانی،1311،13861(.
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4. پیشینه ی تحقیقات انجام یافته: گزیده ای از پیشینه ی تحقیقات انجام یافته 
عبارت است از:

ارزیابي1نوع1)مدل(1تفکر استراتژیک1براي1مدیران1عالي1در1سازمان هاي1دولتي1عراق1با1رویکرد1
شناختي1توسط1دو1تن1به1نام هاي1مونکيسم1داقيرو1کایس الزیدي1در1دانشگاه1مدیریت1و1اقتصاد1بغداد1
در1سال120051در1قالب1طرح1پژوهشي1انجام1شده1است.1نتایج1تحقيق1نشان1مي دهد1تفکر استراتژیک1
یک1نوع1خاصي1از1فرآیند1استراتژیک1است1که11مي تواند1بوسيله1ارزیابي1ترکيب1نگرش ها1و1ارزیابي1

فرآیند1تفکر1ارزیابي1شود1)شکورشهابی،621،13921(.1
بررسي1ميزان1تفکر استراتژیک1مدیران1ارشد1و1تأثير1آن1بر1عوامل1ایجاد1کننده1مزیت1رقابتي)منبع1
محور(1در1بانک1تجارت1توسط1یاسر1بشيربنائم1در1قالب1پایان نامه1کارشناسي1ارشد1به1راهنمائي1دکتر1
جعفر1بيک زاد1در1دانشگاه1آزاد1اسالمي1واحد1بناب1در1سال113901انجام1شده1است.1هدف1کلي1این1
تحقيق1بررسي1ميزان1تفکر استراتژیک1مدیران1بانک1تجارت1و1تأثير1آن1بر1عوامل1ایجاد کننده1مزیت1
رقابتي1)منبع1محور(1در1بانک1تجارت1و1ارائه1پيشنهادهائي1به منظور1ارتقاء1آن1مي باشد.1براي1بررسي1
تأثير1تفکراستراتژیک1مدیران1بر1عوامل1ایجاد1کننده1مزیت1رقابتي1از1نظریات1ليدکا1و1مایکل1پورتر1
استفاده1گردیده1است.1این1تحقيق1شامل141فرضيه1اصلي1و1201فرضيه1فرعي1مي باشد.1نتيجه1تحقيق1
بيانگر1آن1است1که1اغلب1ابعاد1تفکر استراتژیک1بر1روي1برخي1از1ابعاد1عوامل1ایجاد1کننده1مزیت1

رقابتي1)منبع محور(1در1بانک1تجارت1تأثير1مثبت1داشتند1)بشيربنائم،11،13901(.1
بررسی1تأثير1فرهنگ1سازمانی1بانک1مرکزی1بر1بهره وری1کارکنان1آن1بانک1توسط1مصطفی1صارمی1
در1قالب1پایان نامه1کارشناسی1ارشد1به1راهنمایی1احمدرضا1کسرائی1در1دانشگاه1آزاد1اسالمی1واحد1
تهران1مرکزی1در1سال113901انجام1گرفته1است.1هدف1از1پژوهش1حاضر،1مطالعه1فرهنگ1سازمانی1
بانک1مرکزی1جمهوری1اسالمی1ایران1و1بررسی1تأثيری1است1که1بر1بهره وری1کارکنان1آن1بانک1
می گذارد.1ترسيم1»شمای1فرهنگ1سازمانی«1بانک1مرکزی1بر1اساس1مدل1دنيسون1و1تفسير1آن،1
نشان1داد1که1این1سازمان1در1همه1ابعاد1و1شاخص های1فرهنگ1سازمانی1در1محدوده1متوسط1و1باال1
قرار1دارد.1در1نهایت1نتایج1این1تحقيق1موجب1برجسته1شدن1ضعف ها1و1قوت های1فرهنگ1سازمانی1
بانک1مرکزی1شده1است1که1می تواند1مدیران1این1سازمان1را1در1پيش بينی1نظام مند1اولویت های1
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تغيير1و1همچنين1تدوین1بهتر1استراتژی ها1برای1اجرای1موفقت آميز1تکنيک ها1و1فرآیندهای1مدیریت1
در1جهت1بهبود1بهره وری1کارکنان1آن1بانک1یاری1رساند1)صارمی،11،13901(.

سازمانی1 فرهنگ1 مؤلفه های1 نظریه1 حاضر1 پژوهش1 در1 پژوهش:1 نظری  1-2- چارچوب 
استيفن1پی.1رابينز1و1نظریه1تفکر 1استراتژیک1گيلگئوس1به1عنوان1چارچوب1نظری1در1نظر1گرفته1

شده1است.
خالقيت1 1.1 از:1 عبارتند1 سازمانی1 فرهنگ1 مؤلفه های1 ابعاد1 رابينز،1 پی.1 استيفن1 نظریه1 اساس1 بر1
یا1چند1فکر1 فردی:1خالقيت،1موتور1نوآوري1است.1اساس1و1عصاره1خالقيت ،1ترکيب1و1تلفيق1دو1
و1ایده1است1براي1رسيدن1به1ایده اي1کاماًل1جدید .1)خليل،701،13811(.1.21ریسک پذیری:1تحمل1
خطرپذیری،حدی1است1که1کارکنان1مخاطره جویی،1 قبول1مسئوليت1و1نوآوری1را1دوست1داشته1و1در1
عين حال1که1از1جانب1سازمان1تشویق1می شوند.1همراه1با1شهامت،1توانایی1و1دانایی1از1موقعيت های1
خطرمدار1استقبال1می کنند1)فانی1و1حسينی نژاد،381،13811(.1.31رهبری:1هدایت1به1ميزان1ایجاد1
مقاصد1صریح1و1انتظارات1عملکردی1صحيح1توسط1سازمان1اشاره1دارد1)شریف زاده1و1کاظمی،1،13771
112(.1.41یکپارچگی:1انسجام1به1معنای1یکپارچگی1وحدت1و1پيوستگی1افراد، 1گروه ها1و1واحدها1در1
1.)Moberg,11990,1P.519(1سازمان1جهت1پيوستن1به همدیگر1برای1تحقق1اهداف1مشترک1است
1.5حمایت مدیریت:1یکی1از1ابعاد1حمایت1مدیریت،1کمک1به1زیردستان1است1که1گاهی1فراتر1از1زندگی1
سازمانی1فرد1می باشدMoberg,11990,1P.519(1(.1.61کنترل:1فراگرد1کنترل 1ميزان 1پيشرفت 1در1
جهت 1هدف ها1را1اندازه گيري 1مي کند1و1مدیران 1را1قادر1مي سازد1که 1انحراف 1از1برنامه 1را1به موقع 1
تشخيص 1دهند1و1اقدامات 1اصالحي 1یا1تغييرات 1الزم 1را1به عمل 1آورند1)عالقه بند،231،13791(.1
1.7هویت:1هویت1سازمانی1حدی1است1که1اعضاء1سازمان1خود1را1با1کل1سازمان1نه1با1گروه1خاص1یا1
با1رشته1تخصصی1خود1یکی1می دانند1و1دوست1دارند1که1با1آن،1مورد1شناسایی1قرار1گيرند1)فانی1و1
حسينی نژاد،381،13811(.1.81سيستم1پاداش:1منظور1از1سيستم1پاداش،1ميزانی1از1پاداش1است1که1بر1
مبنای1معيارهای1عملکرد1و1شایستگی1کارکنان1صورت1می گيرد1)فانی1و1حسينی نژاد،381،13811(.1
1.9سازش1با1پدیده1تعارض:1در1فرآیند1تضاد،1ارزش ها1و1تمایالتی1که1هسته1هر1تضادی1هستند1
به وسيله1فرهنگ1تعریف1می شوند1که1به1شکل دهی1ادراک1افراد1از1خود1و1دیگران1منجر1می شود.1
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با1یکدیگر1تفاوت1دارند،1در1شکل گيری1روش های1تحمل1تضاد1 بنابراین1فرهنگ ها1در1حالی1که1
به وسيله1طرفين1مؤثر1هستندElsayed,11996,1P.71(1(.1.101الگوی1ارتباطی:1منظور1از1الگوی1

ارتباطی،1ارتباطات1در1ساختار1رسمی1سازمان1است.
بر1اساس1نظریه1گيلگئوس،1ابعاد1تفکر1استراتژیک1مدیران1عبارتند1از:11

با1 تفکر استراتژیک1عبارت 1است1 از1تحليل1فـرصت ها1و1مشکالت1 تفکر استراتژیک مدیران:1 1.1
باشد.1 داشته1 یکدیگر1 بر1 اقدام ها1می تواند1 و1 اعمال1 که1 بالقوه ای1 تـأثيرات1 فهم1 و1 وسيع1 نگـاهی1
تفکر استراتژیک1مدیران1را1در1تدوین1استراتژی1مناسب1جهت1بقاء1و1کسب1موفقيت1یاری1می دهد.1
تفکر استراتژیک1در1محيط1پرتحول1و1غيرقابل پيش بينی1امروز،1رویکرد1مناسب1»راهبری«1سازمان1
شمرده1می شود1)غفاریان1و1علی احمدی،301،13811(.1در1تفکر 1استراتژیک1به1برسي1شاخص هائي1
مانند1شناسائي1عوامل1یا1روندهاي1 کليدي،1بررسي1الگوهاي1به1ظاهر1نامتجانس،1ارائه1ایده های1خالق1
اقدامات استراتژیک1 ارزیابی1مهارت های1 و...1پرداخته1مي شود1)مقيمی1و1رمضان،401،13901(.1.21
است.1 اساسی1 مهارت های1 از1 کاملی1 مجموعه1 پروراندن1 مستلزم1 استراتژیک1 تفکر1 رهبری:1 در1
تفکر استراتژیک1فرایندی1است1که1روش1تفکر،1ارزیابی،1مشاهده1و1خلق1آینده1توسط1افراد1برای1خود1
و1دیگران1را1تبيين1می کند.1تفکر استراتژیک1ابزاری1بسيار1مؤثر1و1ارزشمند1است.1این1ابزار1می تواند1
برای1حصول1به1تصميماتی1در1ارتباط1با1شغل1یا1زندگی1افراد1به1کار1رود1)ابرسول،11،13931(.1ارزیابی1
تنِش1 مدیریت1 اطمينان،1 عدم1 با1 مواجهه1 در1 بودن1 قاطع1 شامل:1 استراتژیک1 اقدامات1 مهارت های1
بين1وظایف1روزانه1و1بلند1مدت،1بررسي1اشتباهات1و1...1مي باشد1)مقيمی1و1رمضان،401،13901(.
رفتار1 علل1 است1 الزم1 که1 افرادی1 عنوان1 به1 مدیران،1 استراتژیک:1 نفوذ1 و1 اثرگذاری1 بررسی1 1.3
کارکنان1را1تشخيص1دهند،1رفتار1کارکنان1را1پيش بينی1کرده1و1در1برخی1موارد1بر1آن1اثرگذار1باشند،1
از1دیرباز1با1مسئله1رفتارهای1سازمانی1و1اعمال1قدرت1در1سازمان ها1مواجه1بوده اند.1رفتارهایی1که گاه1
بر1قدرت1مدیر1افزوده1و 1گاه1از1آن1می کاهند.1یکی1از1مهم ترین1موضوعاتی1که1در1تحليل1قدرت1)به1
معنای1توانایی1نفوذ1بر1رفتارهای1دیگران(1الزم1است1به1آن1توجه1شود،1»مدیریت1اثرگذاری«1است.1
مدیریت1اثرگذاری1روشی1است1که1افراد1و1سازمان ها1با1استفاده1از1آن،1بر1درک1دیگران1از1خود1اثر1
می گذارند.1افراد1این1روش1را1عمدتًا1برای1دستيابی1به1آنچه1از1دیگران1می خواهند1یا1پی ریزی1هویتی1
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مستقل1به1کار1می بندند.1برای1این1منظور،1راه های1زیادی1چون:1کنترل1جریان1اطالعات1در1روابط،1
تقليد1از1دیگران1و1پنهان1کردن1زبان1بدن1وجود1دارد.1از1موارد1کاربرد1مدیریت1اثرگذاری،1شکل دهی1
به1تلقی1افراد1از1سياست  ها،1سازمان ها،1برند ها1و...1است1)ترکمانی،11،13931(.1در1بررسی1اثرگذاری1
و1نفوذ1استراتژیک،1عواملي1مثل؛1ارزیابي1دقيق1چشم انداز1سياسي،1ایجاد1اشتياق 1و1درک1نيازها1و1...1

مورد1بررسي1قرار1مي گيرد1)مقيمي و1رمضان،401,13901(.
2- روش شناسی پژوهش 

پژوهش1حاضر1از1حيث1هدف،1کاربردی1و1از1نظر1روش،1توصيفی1و1همبستگی1است.1جامعه آماری1
تحقيق1حاضر1مدیران1و1مسئوالن1اداره1کل1امور1مالياتی1استان1آذربایجان1غربی1می باشد1که1تعداد1
آن ها1981نفر1است.1جامعه آماري1تحقيق1به1تفکيک1شهرستان ها1در1جدول1شماره111آمده1است.1با1
توجه1به1محدود1بودن1حجم1جامعه آماري،1از1روش1سرشماري1یا1تمام شماري1استفاده1گردیده1است1

به1عبارتي1کل1جامعه آماري1به عنوان1نمونه آماري1در1نظر1گرفته1شده1است.
جدول شماره 1: جامعه آماری به تفکیک ادارات تابعه

تعداد کارکنانادارات تابعهردیفتعداد کارکنانادارات تابعهردیف

1سردشت4310ارومیه1

5سلماس111اشنویه2

1شاهین دژ412 بوکان3

1شوط113پلدشت4

4ماکو314 پیرانشهر5

6 مهاباد115تکاب6

7میاندوآب116چالدران7

2نقده117چایپاره8

98جمع کل16خوی9

ابزار1گردآوری1اطالعات،1پرسشنامه 1می باشد.1پرسشنامه1تحقيق1متشکل1از1دو1دسته1سؤال1است.1
دسته1اول1به1منظور1تعيين1مشخصات1نمونه1آماري1از1لحاظ1جنسيت،1سن،1وضعيت1تأهل،1سطح1
دو1بخش1 در1 تحقيق1حاضر1 فرضيه هاي1 آزمون1 بمنظور1 دوم1 و1دسته1 و1سابقه1خدمت1 تحصيالت1
تنظيم1گردیده1است.1مؤلفه های1فرهنگ1سازمانی1با1401سئوال1بر1اساس1نظریه1استيفن1پی.1رابينز1
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است1که1در1قالب1مقياس1پنج1گزینه ای1ليکرت1مورد1استفاده1قرار1گرفته1است.1بخش1دوم،1سؤاالت1
تفکر استراتژیک1با1301سئوال1بر1اساس1نظریه1گيلگئوس1است1و1در1قالب1مقياس151گزینه ای1ليکرت1
برای1 استنباطی1و1 آماری1توصيفی1و1 از1روش های1 به1منظور1تحليل1داده ها1 تنظيم1گردیده1است.1
توصيف1پاسخ های1داده1شده1به1سؤاالت1پرسشنامه های1تحقيق1حاضر1از1جدول های1توزیع1 فراوانی1
و1درصد1پاسخ های1 مربوط1به1هر1یک1از1سؤاالت1استفاده1شده1است.1و1برای1نشان1دادن1داده های1
آماری1سؤاالت 1عمومی1بصورت1مجسم،1از1نمودارهای1 ستونی1استفاده1گردیده1است.1و1در1سطح 1
و1 پيرسون 1 1r کلموگروف1 اسميرنف،1 آزمون های1 از1 تحقيق1 فرضيه های1 آزمون1 برای1 استنباطی1

اسپيرمن 1و 1رگرسيون1 دو متغيره1با1نرم افزار1SPSS11استفاده1شده1است.
3- فرضیه های پژوهش

فرضيه های1پژوهش1حاضر1عبارت1است1از:
-1خالقيت1فردی،1ریسک پذیری،1رهبری،1یکپارچگی،1حمایت1مدیریت،1کنترل،1هویت،1سيستم1
امور1 اداره1کل1 بر1تفکر1استراتژیک1مدیران1در1 ارتباطی1 الگوی1 با1پدیده1تعارض1و1 پاداش،1سازش1

مالياتی1استان1آذربایجان1غربی1مؤثر1است.
4- تحلیل یافته های پژوهش

با1استفاده1از1آزمون1کولموگروف اسميرنف1نرمال1بودن1داده ها1را1می توان1بررسی1کرد1که1ما1در1
اینجا1این1آزمون1را1برای1کل1داده ها1و1نيز1تک تک1متغيرهای1تحقيق1انجام1داده ایم1که1نتایج1آن1به1
صورت1جدول121نشان1داده1شده1است.1این1آزمون1در1سطح1اطمينان951%1انجام1می گيرد1به عبارتی1

سطح1معناداری1ما1می1باشد.
جدول شماره2: نتایج آزمون نرمال بودن مربوط به متغیرهای تحقیق

 خالقیتمتغیرها
فردی

 ریسک
پذیری

 حمایتیکپارچگیرهبری
مدیریت

 سیستمهویتکنترل
پاداش

 سازش با
پدیده تعارض

 الگوی
ارتباطی

 تفکر
استراتژیک

9898989898989898989898تعداد داده ها

 آماره کولموگروف
اسمیرنف

1/3991/1191/6341/3161/0471/4981/2760/9541/2271/3971/042

P0/0400/1630/0100/0620/2230/0230/0770/3230/0990/0400/227- مقدار

غیرنتیجه
نرمال

غیرنرمال
نرمال

غیرنرمالنرمال
نرمال

غیرنرمالنرمالنرمال
نرمال

نرمال
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1)P(1با1توجه1به1نتایج1بدست آمده1از1جداول1شماره1،21در1هر1یک1متغيرها1که1سطح1معنی داری
بدست1آمده1بزرگتر1از1سطح1معنی1داری10/051می باشد،1فرض1نرمال1بودن1داده ها1را1پذیرفته1و1
در1 ما1 که1 کرد1 استفاده1 پارامتریک1 از1روش های1 متغيرها1 این1 فرضيه های1 بررسی1 برای1 می توان1
1)P(1پيرسون1استفاده1خواهيم1کرد.1و1در1رابطه1با1متغيرهایی1که1سطح1معنی داریr1اینجا1از1آزمون
بدست1آمده1کوچکتر1از1سطح1معنی داری10/051می باشد،1فرض1غيرنرمال1بودن1داده ها1را1پذیرفته1
و1می توان1برای1بررسی1فرضيه های1این1متغيرها1از1روش های1غيرپارامتریک1استفاده1کرد1که1از1
آزمون1اسپيرمن1استفاده1خواهد1شد.1بدین ترتيب1براي1آزمون1رابطه1متغيرهاي1فرضيه های111و131
و161و1101از1آزمون1همبستگي1اسپيرمن1استفاده1شده1است1)جدول1شماره31(1و1براي1آزمون1رابطه1
متغيرهاي1فرضيه های121و141و151و171و181و191از1آزمون1همبستگي1r1پيرسون1استفاده1شده1است1

)جدول1شماره41(.
جدول شماره 3: آزمون  اسپیرمن براي تعیین  همبستگی مؤلفه های خالقیت  فردی و رهبری و کنترل 

و الگوی  ارتباطی با تفکراستراتژیک  مدیران

rمحاسبه شده 

تفکر استراتژیک

الگوی ارتباطیکنترلرهبریخالقیت فردی

0/0840/3020/012-0/062

 سطح معنی داری

آزمون اسپیرمن

تفکر استراتژیک

الگوی ارتباطیکنترلرهبریخالقیت فردی

0/410 0/0030/9070/542

چنانچه1در1جدول1شماره131مالحظه1مي گردد1در1سطح1معني داري1یک1دامنه اي،1سطح1معني داري1
آزمون1اسپيرمن1مؤلفه های1خالقيت1 فردی،1کنترل1و1الگوی1ارتباطی1به1ترتيب10/9071،0/4101و1
10/542بوده1و1این1سطح1از1حداقل1سطح1 معني داري1)0/05(1بزرگتر1مي باشد1و1نيز1با1توجه1به1مقدار1
1rمحاسبه1شده1مؤلفه های1خالقيت 1فردی،1کنترل1و1الگوی 1ارتباطی1که1به1ترتيب10/0121،0/0841
و0/0621-1مي باشد1و1این1مقدار1از1مقدار1بحراني1اسپيرمن1بادرجه1آزادي1151که0/1941مي باشد،1
کوچکتر1است،1رابطه1معني داري1بين1متغيرهای1مؤلفه های1خالقيت1فردی،1کنترل1و1الگوی1 ارتباطی1
با1تفکر1استراتژیک1مدیران1مورد1تأیيد1قرار1نمي گيرد1و1همچنين1سطح 1معنی داری1آزمون1اسپيرمن1
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مؤلفه 1رهبری10/0031بوده1و1این1سطح1از1حداقل1سطح معنی داری1)0/05(1کوچکتر1می باشد1و1نيز1
با1توجه1به1مقدار1r1محاسبه1شده1مؤلفه 1رهبری1که10/3021می باشد1و1این1مقدار1از1مقدار1بحراني1
اسپيرمن1با1درجه1آزادي11511که10/1941مي باشد،1بزرگتر1است،1رابطه1معني داري1بين1دو1متغير1

مؤلفه1رهبری و1تفکر استراتژیک مدیران1مورد1تأیير1قرار1می گيرد.
جدول شماره 4: آزمون r پیرسون براي تعیین همبستگي مؤلفه ریسک پذیری و یکپارچگی و 

حمایت  مدیریت و هویت و سیستم پاداش و سازش با پدیده  تعارض با تفکر استراتژیک مدیران

rمحاسبه شده 

تفکر استراتژیک

 سیستمهویتحمایت مدیریتیکپارچگیریسک پذیری
پاداش

 سازش با پدیده
تعارض

0/2720/2500/2650/1490/0310/249

 سطح معنی داری

آزمون r پیرسون

تفکر استراتژیک

 سیستمهویتحمایت مدیریتیکپارچگیریسک پذیری
پاداش

 سازش با پدیده
تعارض

0/0030/007 0/0040/0720/3830/007

   چنانچه1در1جدول1شماره141مالحظه1مي گردد1در1سطح1معني داري1یک1دامنه اي،1سطح1معني داري1
آزمون1r1پيرسون1مؤلفه های1ریسک پذیری،1یکپارچگی،1حمایت 1مدیریت1و1سازش1با1پدیده1تعارض1
به1ترتيب10/0041،0/0071،0/0031و10/0071بوده1و1این1سطح1از1حداقل1سطح1معني داري1)0/05(1
یکپارچگی،1 1rمحاسبه1شده1مؤلفه های1ریسک پذیری،1 به1مقدار1 توجه1 با1 نيز1 و1 کوچکتر1مي باشد1
حمایت 1مدیریت1و1سازش1با1پدیده1تعارض1که1به1ترتيب10/2651،0/2501،0/2721و10/2491مي باشد1
و1این1مقدار،1از1مقدار1بحراني1پيرسون1با1درجه1آزادي11511که10/1941مي باشد،1بزرگتر1است،1رابطه1
معني داري1بين1متغيرهای1مؤلفه های1ریسک پذیری،1یکپارچگی،1حمایت 1مدیریت1و1سازش1با1پدیده1
1r1تعارض1با1تفکر استراتژیک1مدیران1مورد1تأیيد1قرار1مي گيرد.1و1همچنين1سطح1معني داري1آزمون
پيرسون1مؤلفه های1هویت1و1سيستم1پاداش1به1ترتيب10/0721و10/3831بوده1و1این1سطح1از1حداقل1
سطح1معني داري1)0/05(1بزرگتر1مي باشد1و1نيز1با1توجه1به1مقدار1r1محاسبه1شده1مؤلفه های1هویت1
و1سيستم1پاداش1که1به1ترتيب10/1491و10/0311مي باشد1و1این1مقدار،1از1مقدار1بحراني پيرسون1با1
درجه1آزادي11511که10/1941مي باشد،1کوچکتر1است،1رابطه1معني داري1بين1متغيرهای1مؤلفه های1
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هویت1و1سيستم1پاداش1با1تفکر1استراتژیک1مدیران1مورد1تأیيد1قرار1نمي گيرد.1براي1آزمون1تأثير1
متغير1مستقل1)پيش بين(1بر1متغير1وابسته1فرضيه های121و141و151و181و191از1آزمون1رگرسيون1استفاده1

شده1است.
جدول شماره 5: تحلیل واریانس و ضرایب پارامتر فرضیه های 2 و 4 و 5 و 9 مربوط به مدل 

رگرسیوني متغیر مؤلفه های ریسک پذیری، یکپارچگی، حمایت مدیریت و سازش 

با پدیده تعارض با تفکر استراتژیک مدیران
etaβ سطح 

معنی داری
 خطای

استاندارد
 ضریب

 تشخیص
تعدیل شده

  ضریب تشخیص
R2

R

0/2720/00719/2580/0650/0740/272
ریسک پذیری

تفکر استراتژیک

0/2500/01319/3800/0530/0620/250
یکپارچگی

تفکر استراتژیک

0/2650/00819/3010/0600/0700/265
حمایت مدیریت

تفکر استراتژیک

0/2490/01319/3860/0520/0620/249
سازش با پدیده تعارض

تفکر استراتژیک

از1آن جا1که1سطح1معني داري1آزمون1فرضيه های121و141و151و191به1ترتيب1برابر1،0/0131،0/0071
10/008و10/0131مي باشد،1مي توان1چنين1ادعا1نمود1که1آزمون111فرضيه های1فوق1با1خطاي10/011
یا1سطح1اطمينان10/991معني دار1مي باشد.1ضریب1تشخيصR2(1(1که1عبارت1است1از1نسبت1تغييرات1
توضيح1داده1شده1توسط1متغير1x1به1تغييرات1کل،1به1ترتيب1برابر10/0701،0/0621،0/0741و10/0621
مدیران(،1 استراتژیک1 )تفکر 1 وابسته1 متغير1 تغييرات1 درصد1 17/4 که1 نمود1 بيان1 مي توان1 مي باشد.1
توسط1تغييرات1در1متغير1مستقل1)مؤلفه1ریسک پذیری(1و16/21درصد1تغييرات1متغير1وابسته1)تفکر1
تغييرات1 درصد1 10/7 و1 یکپارچگی(1 )مؤلفه1 مستقل1 متغير1 در1 تغييرات1 توسط1 مدیران(،1 استراتژیک1
متغير1وابسته1)تفکر1 استراتژیک1مدیران(،1توسط1تغييرات1در1متغير1مستقل1)مؤلفه1حمایت1مدیریت(1
و16/21درصد1تغييرات1متغير1وابسته1)تفکر 1استراتژیک1مدیران(،1توسط1تغييرات1در1متغير1مستقل1
)مؤلفه1سازش1با1پدیده1تعارض(1تبيين1مي شود.1ضمنًا1می توان1بيان1نمود1که1یک1واحد1افزایش1در1
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متغيرهای1)مؤلفه های1ریسک پذیری،1یکپارچگی،1حمایت1مدیریت1و1سازش1با1پدیده1تعارض(1به1
ترتيب1باعث10/2651،0/2501،0/2721و10/2491واحد1افزایش1در1متغير1تفکر1 استراتژیک1مدیران1
مي شود.1بنابراین111مي توان1نتيجه1گرفت1که1مدل1رگرسيوني1این1آزمون ها1از1نظر1آماري1معني دار1

مي باشد.

5- بحث و نتیجه گیری
همان گونه1که1جدول1شماره131و141و1نتایج1حاصل1از1آزمون1فرضيه ها،1برای1هر1یک1از1فرضيه های1
تحقيق1در1سطح1معنی داری1یک1دامنه ای،1سطح1معنی داری1آزمون1r1پيرسون1فرضيه های121و1
از1سطح1معنی داری10/051کوچک تر1 اسپيرمن1فرضيه131 آزمون1 14و151و191و1سطح1معنی داری1
می باشد1پس1رابطه1معنی داری1بين1متغير1مؤلفه های1)ریسک پذیری،1رهبری،1یکپارچگی،1حمایت1
با1متغير1تفکر استراتژیک1مدیران1وجود1دارد1 با1پدیده1تعارض(1فرهنگ1سازمانی1 مدیریت،1سازش1
آزمون اسپيرمن1 معنی داری1 سطح1 و1 18 و1 17 فرضيه های1 پيرسون1 1r آزمون1 معنی داری1 سطح1 و1
فرضيه های111و161و1101از1سطح1معنی داری10/051بزرگتر1می باشد1پس1رابطه1معنی داری1بين1متغير1
مؤلفه های1)خالقيت1فردی،1کنترل،1هویت،1سيستم1پاداش1و1الگوی1ارتباطی(1فرهنگ1سازمانی1با1

متغير1تفکر استراتژیک1مدیران1وجود1ندارد.
برای1آزمون1تأثير1متغيرهای1مستقل1بر1متغير1وابسته1فرضيه های121و141و151و191از1آزمون1رگرسيون1
مؤلفه های1 متغير1 به1 مربوط1 بتاهاي1 مقادیر1 و1 15 شماره1 جدول 1 به 1 توجه1 با1 است.1 شده1 استفاده1
در1 سازمانی1 فرهنگ1 تعارض1 پدیده1 با1 سازش1 و1 حمایت مدیریت1 و1 یکپارچگی1 و1 ریسک پذیری1
رابطه1با1متغير1تفکر استراتژیک1مدیران،1ميزان1تغيير1در1رشد1متغير1تفکر استراتژیک1مدیران1به1ازای1
تغيير1در1متغير1مؤلفه های1ریسک پذیری1و1یکپارچگی1و1حمایت1مدیریت1و1سازش1با1پدیده1تعارض1
فرهنگ1سازمانی1تعيين1می شود.1بدین ترتيب1که1یک1واحد1تغيير1مثبت1در1مؤلفه های1ریسک پذیری،1
یکپارچگی،1حمایت1مدیریت1و1سازش1با1پدیده1تعارض1به1ترتيب1باعث1،0/2651،0/2501،0/2721
10/249واحد1رشد1در1تفکر استراتژیک1مدیران1اداره1کل1امور1مالياتی1استان1آذربایجان غربی1می شود.1
ادبيات1تحقيق1نيز1بيانگر1تأثير گذاري1فرهنگ1سازمانی1و1ابعاد1)ریسک پذیری،1رهبری،1یکپارچگی،1
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حمایت1مدیریت1و1سازش1با1پدیده1تعارض(1بر1تفکر استراتژیک1مدیران1است.1به1عبارتي1فرهنگ1
سازمانی1و1ابعاد1)ریسک پذیری،1رهبری،1یکپارچگی،1حمایت1مدیریت1و1سازش1با1پدیده1تعارض(1
آن1در1ارتقاء1سطح1تفکر1استراتژیک1مدیران1مؤثر1است.1تحقيق1دکتر1جعفر1بيک زاد1و1دکتر1عليرضا1
فرهنگی،1 عوامل1 که1 است1 مسئله1 این1 بيانگر1 1)1392( شکورشهابی1 حجت1 و1 حسين پور سنبلی1
برای1 تالش1 بنابراین1 می باشد.1 مؤثر1 مدیران1 تفکراستراتژیک1 بر1 فردی1 و1 سازمانی1 فراشخصيتی،1
افزایش1فرهنگ1سازمانی،1موجب1ایجاد1و1ارتقاء1سطح1تفکر استراتژیک1مدیران1در1اداره1کل1امور1

مالياتی1استان1آذربایجان غربی1خواهد1شد.

6- پیشنهادها
با1توجه1به1اینکه1نتایج1تحقيق1نشان1می دهد1که1مؤلفه های1فرهنگ1سازمانی1بر1تفکر1استراتژیک1
مدیران1در1اداره1کل1امور1مالياتی1استان1آذربایجان1غربی1تأثير1دارد،1لذا1به1منظور1بهبود1تفکراستراتژیک1

آنان1در1حوزه1فرهنگ1سازمانی1پيشنهادهای1زیر1ارائه1می گردد:
1-1داشتن1ابتکار1و1خالقيت1فردی1در1رویارویی1با1مشکالت1سازمانی1و1حمایت1از1روحيه1استقالل1
طلبی1و1اعتماد1به1نفس1و1استقبال1از1فرصت های1موجود1جهت1ارائه1اندیشه های1نو1و1استفاده1از1

شيوه1های1نو1در1محيط1کاری.
2-1داشتن1روحيه1جسارت1و1مسئوليت پذیری1برای1انجام1کارهای1با1ریسک1باال1و1دشوار1و1استقبال1
از1فرصت های1مناسب1برای1انجام1کارهای1مخاطره آميز1در1سازمان1و1گزارش1اشتباهات1کاری1خود1

به1مسئولين1ذیربط.
3-1فرآهم1ساختن1راهنمایی ها1از1سوی1مسئولين1برای1کارکنان1و1ایجاد1شفافيت1در1اهداف1سازمان1
و1ارائه1اطالعات1مربوط1به1شرح1وظایف1و1دستورالعمل های1نحوه1انجام1کارها1و1بازخوردهای1مناسب1

و1بموقع1از1سوی1سازمان1در1رویارویی1با1مشکالت1کاری.
4-1ایجاد1یکپارچگی1و1همسویی1در1اهداف1و1عملکردهای1سازمان1وداشتن1روحيه1تعاون1و1همکاری1
بين1کارکنان1جهت1رفع1مسائل1و1مشکالت1کاری1و1فراهم1ساختن1اجماع1کلی1مبنی1بر1الویت1دادان1

اهداف1کلی1سازمان1بر1اهداف1فردی1و1جزئی1واحدها.
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5-1حمایت1مدیران1و1مسئولين1از1کارکنان1در1صورت1بروز1اشتباهات1کاری1و1مواجهه1با1مشکالت1
و1رفع1نيازهای1شغلی1آنان1و1حمایت1از1تالش ها1و1سختکوشی های1کارکنان.

و1 و1شيوه های1رسمی1 رویه ها1 و1 و1دستورالعمل ها1 برنامه ها1 رعایت1 بر1 مبنی1 تأکيد1سازمان1 1-6
قوانين1و1مقررات1مدون1در1انجام1کارها1و1کنترل1بر1پایه1روش های1نظارتی1مستقيم.

7-1احساس1افتخار1و1تعهد1بين1کارکنان1در1عضویت و1ماندن1در1سازمان1و1تالش1در1نزدیک1کردن1
خود1به1شخصيت1مورد1نظر1سازمان1و1مدیران1و1وفاداری1نسبت1به1اهداف1سازمانی.

8-1ضابطه مند1نمودن1سيستم1پاداش1در1سازمان1جهت1تشویق1و1بهبود1شایستگی1افراد1و1اعطای1
پاداش1و1ارتقاء1شغلی1افراد1بر1مبنای1عملکرد1و1معيارهای1طراحی1شده1و1برقراری1ارتباط1بين1سيستم1

پاداش1و1ميزان1انگيزش1کارکنان1در1سازمان.
9-1اهميت1دادن1مدیران1و1مسئولين1به1پيشنهادات1و1انتقادات1کارکنان1و1ایجاد1روحيه1انتقادپذیری1
بين1آنان1در1مواجهه1با1عقاید1و1اندیشه های1یکدیگر1و1حمایت1از1ارائه1نظرات1و1عقاید1مخالف1و1

پذیرش1وجود1نقطه1نظرات1مختلف1و1متفاوت1در1سازمان.
10-1برقراری1ارتباط1بين1کارکنان1بر1پایه1الگوهای1رسمی1و1از1قبل1طراحی1شده1و1تبعيت1آنان1از1
مجاری1ارتباطات1سلسله1مراتبی1در1برقراری1ارتباط1و1صدور1دستورالعمل ها1و1بخشنامه ها1در1سازمان1
برای1انجام1وظایف1و1امور1سازمانی1و1استفاده1از1مجاری1ارتباطات1رسمی1و1سرپرست1مستقيم1برای1

برقراری1ارتباط1با1مقامات1باال1در1سازمان.
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Clustering of the Countries of the Landscape Based on the Public 
Sector Indexes Using Self-organizing Map and Dendrogram

abolfazl zahedi
hojatollah sadeghi 

Abstract
Clustering of countries as a way to reduce the complexity and explore 

the relationships between the countries has found an increasing usage 
in an international context. According to the 20-year document of 
future perspective (Outlook 2025) of Iran, the country needs to become 
the dominant power among 25 countries in the region up to the year 
2025, as a result, in this study, the public sector situation of countries 
of the landscape has been examined using 20 indicators of public sector 
based on economic indicators of the World Bank for 2009 to 2012 
and an economic analysis will be provided based on the data in this 
section. In the first step, two-dimensional maps are created using the 
SOM algorithm and during the next step, using K-means, based on the 
findings obtained from the self-organizing map, the countries under the 
territory of this study are classified. At a later stage, clustering is also 
provided using dendrogram (cluster analysis) method. The results of 
this research can be utilized in economic decisions and planning.
JEL classification: E66,C45
Key words: Public sector, Outlook 2025, Clustering, Self-organizing 

map.
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Introduction of talent management strategy and presentation of 
its implementation paradigm in the organization

Esmat Sarfrazi
Hossaen Mohebati

Abstract:
Talent management is a new approach that can lead to the development 

of human capital management and elimination of weak points and 
deficiencies observed in the traditional approaches. This topic covers 
subject matters such as strategy, attraction-based thinking, selection, 
training, development, retention, promotion and internal transfer of 
employees within the organization with the objective of promotion 
and retention of talented people to optimize organizational capabilities. 
Regarding the discussion of privatization and increasing competition 
for attraction and retention of talented human resources, it’s obvious 
that paying attention to talents management approach as a strategy in 
the organization has led to the stability and survival of organizations 
in the national and international arenas and it could be suggested as an 
appropriate tool to be used along with the traditional human resource 
management in Iranian organizations.
The present research in the meantime by introducing talent management 

as an effective strategy that accompanies human resource management, 
presents a practical paradigm for its implementation in the organization 
and also executive and operational alternatives in this regard.
JEL classification: M12,J24,Q15
Key words: Talent management, Organization, Human resource 

management
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Survey the Performance of Iran in the Neighboring Country 
Trade Capacity

(A Case Study of Pakistan)
Abdul Aziz Abtin
Abbas Ali Rezaei

Mehdi Jani
Abstract
Economic, political and geographical Position some neighboring 

countries of Iran Send to a potential has created capacity and opportunities 
that Iran acceleration of economic growth and development while 
making good that can be said of them. Exploitation of such capacities 
can be achieved through Expanding trade relations with neighboring 
countries, The establishment of branch offices in these countries, 
Construction, supply Will be happen a major part of their import 
needs . Pakistan, due to its growing economic status can be a good 
opportunity for foreign direct investment destination for export of Iran. 
Iran’s current performance evaluation about the use of such capacities 
in line with the policies of foreign trade in Pakistan could be the next 
investment programs to be effective.
JEL classification: F10،O40
Keywords: Economic Growth, Trade relations, foreign business
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Evaluate the Effect on Value Added of Agricultural Sector in 
Iran Using Johanson-Juselius Approach

Karam Jaafari ParvizKhanlu
Mohsen Eshaghi nasab
Fatemeh Mohammadi

Abstract
Development of the agricultural sector is one of the macro-economic 

and development objectives and on the other hand improving income 
distribution is essential to the economic development. Accordingly, in 
this study, the impact of the value added of agricultural sector as well 
as size of government, trade and foreign direct investment variables 
on income distribution (Gini coefficient) in the economy during the 
period 21/03/1978-21/03/2014 with Johansen-Juselius co-integration 
approach has been surveyed. The results obtained showed that the value 
added of agricultural sector contributes to improve income distribution 
while size of government, trade and foreign direct investment variables 
has led to more unequal distribution of income.
JEL classification: E23,E25,C52
Key words: Value-added of agriculture, Income distribution, Trade, 

Government size, Johansen-Juselius, Foreign Direct Inrestment.



131 analytical - reseeaghing Quarterly publication

Survey the Dimensions of Participation of Local Communities in 
the Management of Protected Areas

Elahpour Mehdi
 Roosta Kurosh
Rahmati Alireza

Abstract
Land degradation, deforestation and loss of biodiversity as a result 

of the lack of integrated participatory intervention of sustainable land 
and forest management are the biggest challenges in management of 
ecosystems. The first step to achieve sustainable development in the 
areas is mobilizing local communities and public participation at all 
levels. Therefore, Environmental Management needs to play the role of 
a mediator and an accelerator catalyst in order to develop participatory 
methods and paying much more attention to all stakeholders. On the 
other hand, if, during the management plans of protected areas, social 
acceptance and economic justification do not exist, the protection of 
these areas cannot be achieved. Therefore, in this article, the topics 
of participation of indigenous peoples in implementing of protected 
areas management plans have been discussed, so that, by investigating 
the matter from different aspects, one can approach to the projects in 
the midst of which participation, analyzes and economic feasibility of 
beneficiaries lie, so they, as a comprehensive and sustainable program, 
can be put into practice with the least conflicts.
JEL classification:Q56,Q59,R11
Keywords: Participation, Local communities, Protected areas, Social 

acceptance.



The effect of organizational culture Components on strategic 
thinking managers

Jafar Bikzad 
Gholamhossein Mehri 

Mehri Maboodi Raveshti 
Abstract
The purpose of this study was to investigate the influence of organizational 

culture on Strategic thinking is the State Tax Administration of West 
Azerbaijan province. For this purpose organizational culture based 
on the theories of Stephen sought. Robbins and strategic thinking on 
the theory of Gylgyvs definition of hypotheses have been set in this 
regard. The population of this research managers Tax Administration 
of West Azerbaijan province, 98 people. Due to the limited population 
of the entire population as the population is considered. The data 
collected through two questionnaires; Stephen organizational culture 
questionnaire sought. Robbins is Gylgyvs questionnaire and strategic 
thinking.Spearman bivariate regression and Pearson r SPss used. 
The results indicate that organizational culture on strategic thinking 
managers in the effective tax departments in West Azerbaijan province.
JEL classification: M12,M14
Keywords: Organizational culture,  components of organizational 

culture, Strategic Thinking.
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