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چکیده
ثشای پَؿؾ خأل هیبى هٌبثغ اًؼبًی هَخَد دس ػبصهبى ٍ آًچِ وِ ثبیذ ٍخَد داؿتِ ثبؿذ ،پیؾثیٌی اص
اّویت خبكی ثشخَسداس اػت .هذل صًدیشُی هبسوَف سٍیىشدی ثشای پیؾثیٌی ػشضِ ٍ تمبضب ٍ
ّوچٌیي ووجَد ٍ هبصاد هٌبثغ اًؼبًی اػت وِ ثب تشػین الگَّبی پیـیي ًمل ٍ اًتمبالت ،الگَّبی آتی
سا پیؾثیٌی ًوَدُ ٍ احتوبل خبثِخبیی وبسوٌبى سا اص پبیِای ثِ پبیِی دیگش دس یه دٍسُی صهبًی
تؼییي هیًوبیذ .ایي پظٍّؾ ثب ّذف پیؾثیٌی ٍ تؼییي ػشضِ ٍ تمبضبی وَتبُهذت ٍ ثلٌذهذت ًیشٍی
اًؼبًی ؿؼجِی هشوضی ثبًه لَاهیي اػتبى تْشاى پیبدُػبصی ؿذُ اػت .اسائِ ایي الگَی پیؾثیٌی،
تلَیش سٍؿٌی اص ٍضؼیت ًیشٍی اًؼبًی ثشای تلوینگیشی هذیشاى فشاّن ًوَدُ اػت .خبهؼِ آهبسی
ایي پظٍّؾ دسثشگیشًذُی ولیِ وبسهٌذاى حَصُّبی ػتبد سیبػت ،هؼبًٍت هبلی ٍ التلبدی ٍ هؼبًٍت
اػتجبسات ٍ ثیيالولل ؿؼجِی هشوضی ثبًه لَاهیي دس اػتبى تْشاى اػت .الصم ثِ روش اػت وِ دس ایي
پظٍّؾ اص اطالػبت ػبلّبی  1393تب  1395ثِ هٌظَس پیؾثیٌی ػشضِ ٍ تمبضبی ًیشٍی وبس اػتفبدُ
ؿذُ اػت .پظٍّؾ حبضش اص ًظش ّذف ،وبسثشدی ٍ اص ًظش ًحَُی گشدآٍسی دادُّب ،پظٍّـی تَكیفی
اػتً .تبیح حبكل اص ایي پظٍّؾ هؤیذ ایي هَضَع اػت وِ ثخؾ اداسُ حؼبثذاسی ،ثخؾ اداسُ
پیگیشی ٍكَل هطبلجبت ٍ ثخؾ ٍاحذ اسصی ثشای دٍسُی آتی ًیبص ثِ خزة ًیشٍی اًؼبًی داسًذ ٍ
ثخؾّبی حَصُی ػتبد سیبػت ،اداسُی خضاًِداسی ،اداسُی حؼبثذاسی هذیشیت ،اداسُ اػتجبسات ٍ
حَصُی وٌتشل اخشای هلَثبت اػتجبسی ثشای دٍسُی آتی ًیبصهٌذ تؼذیل ًیشٍ ّؼتٌذ .الصم ثِ روش اػت
وِ دس ػبیش ثخؾّب ًیبصی ثِ خزة ٍ تؼذیل ًیشٍ ٍخَد ًذاسد.
کلیدواصههب :هذیشیت هٌبثغ اًؼبًی ،صًدیشُ هبسوَف ،ثشًبهِسیضی هٌبثغ اًؼبًی ،ثْؼبصی ػبصهبًی.

 .1داًطیار ،گرٍُ هذیریت ،داًطکذُ اقتصاد ،هذیریت ٍ علَم اجتواعی ،داًطگاُ ضیراز ،ضیراز ،ایراى.
 .2داًطجَی دکتری ،هذیریت سیستنّا  ،داًطکذُ اقتصاد ،هذیریت ٍ علَم اجتواعی ،داًطگاُ ضیراز ،ضیراز ،ایراى.
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مقدمه
ػبصهبىّب خْت ّوؼَئی ثب تغییشات ثبیذ ًگشؽ خبهغ ٍ ساّجرشدی داؿرتِ ٍ الضاهربت گًَربگًَی سا هرذًظش لرشاس

دٌّذ .دس ػلش حبضش ،اػبػیتشیي هٌجغ سلبثتی ػبصهبىّب ،هٌبثغ اًؼبًی وبسآهذ یب وبسوٌبى داًـی ّؼتٌذ .تَػرؼِ
هحَسی ّش وـَسی دس ساػتبی هٌبثغ اًؼبًی ًوَد پیذا هیوٌذ ،ثذیي هٌظرَس ثرشای ثْیٌرِػربصی ػیؼرتنّربی
هَخَدً ،بگضیش ثبیذ ثِ ػَی ثشًبهِسیضی هٌبثغ اًؼبًی حشوت ًوَد (حفظیفشد ٍ اٍسهضدی.)1388 ،
ثشًبهِسیضی ًیشٍی اًؼبًی دس ثشگیشًذُ پیؾثیٌیّبی هٌظوی دس هَسد هیضاى هٌبثغ اًؼربًی هرَسد
ًیبص دس آیٌذُ ٍ ًحَُ تأهیي آى اػت تب ػبصهبى ثب تَخِ ثِ پیؾثیٌیّبی ثِ ػول آهرذُ ،تؼرذاد ًیرشٍی
اًؼبًی هَسد ًیبص خَد سا تخویي صدُ ٍ دس خْت پبػخگَیی ثِ تمبضب ،افشاد هَسد ًیبص سا اص طشیك ػشضرِ
داخلی یب خبسخی تأهیي ًوبیذ ٍ ثب اػتفبدُ ثْیٌِ اص ًیشٍّبی اًؼبًی هَخَد ٍ اًتخربة كرحیک وبسوٌربى
آیٌذُ ،ؿبلَدُ ثٌبی یه ػبصهبى هَفك سا پیسیضی ًوبیذ (ػجبعپَس ٍ كحشائی.)134 ،1387 ،
اسصؽ وًٌَی ٍ هَفمیت آیٌذُ ّش ػبصهبى ثِ تَاًبییّب ٍ هْبستّربی وبسوٌربى آى ثؼرتگی داسد.
اهشٍصُ ایي وبسوٌبى ّؼتٌذ وِ هٌجغ اكلی هضیت سلبثتی هحؼَة هیؿًَذ ًرِ هرَاد خربم ،ػرشهبیِ یرب
تىٌَلَطی .ػبصهبىّبیی وِ افشاد تَاًوٌذ دس اختیبس داؿتِ ثبؿٌذ ،هیتَاًٌذ دس ثبصاسّبی خْبًی ثِ ػشػت
تلوینگیشی وشدُ ٍ ّوگبم ثب ػشػت ؿجىِّب حشوت ًوبیٌذ (ثیشًِ ٍ ّوىبساى.)1999 ،1
ٍالؼیت ایي اػت وِ دس خْبى اهشٍص آًچِ ثیؾ اص ّوِ داسای اّویت اػرتً ،یرشٍی اًؼربًی اػرت،
ثِطَسی وِ التلبدداًبى هؼتمذًذ آًچِ دس ًْبیت خلَكیت سًٍرذ تَػرؼِی التلربدی ٍ اختوربػی یره
وـَس سا تؼییي هیًوبیذ ،هٌبثغ اًؼبًی آى وـَس اػت ًِ ،ػشهبیِ ٍ یب هٌبثغ هبدی (خلیلًٍذ.)70 ،1388 ،
وویت ٍ ویفیت ًیشٍی اًؼبًی هتٌبػت ثب دس ًظش گشفتي اّرذاف ٍ اػرتشاتظیّربیی ورِ ػربصهبى
ثشای ًیل ثِ اّذاف آتی خَد دس ًظش هیگیشد ،هـرخق گشدیرذُ ٍ هیرضاى ػشضرِ ٍ تمبضربی ًیرشٍی
اًؼبًی سا هتأثش هیًوبیذ  .دس ایي ساػتب پظٍّؾ حبضش ثش آى اػت تب هتٌبػت ثب ػربختبس ػربصهبًی هرَسد
ثشسػی ،ؿىبف حبكلِ هیبى ٍضغ هَخَد ٍ هطلَة دس حَصُی گضیٌؾ ٍ خرزة ًیرشٍی اًؼربًی ثرشای
دٍسُی آتی سا ثب اػتفبدُ اص الگَی پیؾثیٌی اسائِ ؿذُ دس ایي صهیٌِ هشتفغ ًوبیذ.

1. Byrne & et al
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اّویت ٍ ضشٍست اًدبم ایي پظٍّؾ اص آى ػَ اػت وِ ػبصهبى سا لبدس هیػبصد تب هیضاى ػشضرِ
ٍ تمبضبی ًیشٍی اًؼبًی هَسد ًیبص خَد سا پیؾثیٌی ًوَدُ ٍ هَخجبت اتخبر تلروین اص خبًرت هرذیشاى
ػبصهبى ثِ هٌظَس تؼییي هیضاى ًیشٍی اًؼبًی هَسد ًیبص ثشای دٍسُّبی وَتبُهذت ٍ ثلٌذهذت سا فرشاّن
هیآٍسد .اص اّذاف ایي پظٍّؾ هیتَاى ثِ هَاسدی اص لجیل هـخق ًورَدى ساثطرِی هیربى ػشضرِ ٍ
تمبضبی هٌبثغ اًؼبًی ،هـخق ًوَدى هبصاد ٍ ووجَد هٌبثغ اًؼبًی ػبصهبى ثش اػربع هرذل صًدیرشُی
هبسوَف ٍ افضایؾ وبسایی ،اثشثخـی ٍ ثْشٍُسی هٌبثغ اًؼبًی اؿبسُ ًوَد.
مروری بر مبانی نظری پژوهص

بزنبمهریشی منببع انسبنی
ثشًبهِسیضی ًیشٍی اًؼبًی ػجبست اػت اص یه فشایٌذ ًظبمهٌذ ثشای ؿٌبػبیی لبثلیتّربی ًیرشٍی وربس
هَسد ًیبص دس ساػتبی ثشآٍسدى اّذاف ساّجشدی ػبصهبى ٍ ّوچٌیي تذٍیي ساّجشدّربیی خْرت ثرشآٍسدى
ایي ًیبصهٌذیّب (ٍاًگش ٍ ّوىبساى .)2000 ،1ثش اػبع تؼشیف دیگشی هیتَاى ثشًبهِسیضی هٌبثغ اًؼبًی
سا ثذیي كَست ًیض تؼشیف ًوَد ،فشایٌذی اػت وِ ثٍِػیلِی آى ػبصهبىّب اطویٌبى هییبثٌذ وِ ًَع ٍ
هیضاى ًیشٍی اًؼبًی هَسد لضٍم دس حبل ٍ آیٌذُ سا دس اختیبس داسًذ ٍ هٌبثغ اًؼبًی هَخَد ٍ هَسد ًیربص دس
آیٌذُ ،دس صهبى ٍ خبی هٌبػت دس ػبصهبى لشاس هیگیشد ٍ هیتَاًذ ٍظبیف ٍ هؼئَلیت خرَیؾ سا ثرشای
ًیل ثِ اّذاف ػبصهبًی اًدبم دّذ (سًگشیض.)1388 ،
ثشًبهِسیضی هٌبثغ اًؼبًی فشایٌذی اػت وِ ثِ ٍػیلِ آى ػبصهبى هؼیي هیوٌذ وِ ثرشای ًیرل ثرِ
اّذاف خَد ثِ چِ تؼذاد وبسهٌذ ،ثب چِ تخلق ٍ هْبستّربیی ،ثرشای چرِ هـرب لی ٍ دس چرِ صهربًی
ًیبصهٌذ اػت (حؼيپَس ٍ ػجبػی .)22 ،1388 ،ثشًبهِسیضی ًیشٍی اًؼبًی فشایٌذی اػت وِ ثٍِػیلِ آى
ٍسٍد افشاد ثِ ػبصهبى ،حشوت ٍ گشدؽ آىّب دس داخل ػبصهبى ٍ خشٍج آىّب اص ػربصهبى ،پریؾثیٌری ٍ
ثشای آى ثِگًَِای ثشًبهِسیضی هیؿَد وِ ّشگبُ ،دس ّش خبی ػربصهبى ،پؼرتی خربلی ؿرذ ،هؼرئَالى
ػبصهبى بفلگیش ًـًَذ ٍ ّویـِ ًیشٍّربی ؿبیؼرتِای ثرشای تلرذی آى پؼرت آهربدُ داؿرتِ ثبؿرٌذ
(ػؼبدت)1390 ،؛ ثِ ػجبست دیگش ثشًبهِسیضی ًیشٍی اًؼبًی فشایٌذ هؼتوش ٍ ػیؼتوی تدضیِ ٍ تحلیرل

1. Wagner & et al.
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ًیبصّبی ًیشٍی اًؼبًی یه ػبصهبى دس ؿشایط هتغیش ٍ ثْجَد خطهـیّبی پشػٌلی ثرشای دػرتیبثی ثرِ
اثشثخـی ػبصهبًی دس ثلٌذهذت اػت (حبخی وشیوری ٍ سًگشیرض .)1379 ،ثشًبهرِسیرضی ًیرشٍی اًؼربًی
هدوَػِای اص فؼبلیتّبی طشاحی ؿذُ ،هٌظن ٍ هذاٍهی اػت وِ هذیشیت سا اص ٍخرَد ًیرشٍی اًؼربًی
هٌبػت ٍ الصم ثشای ػولیبت ٍ فؼبلیتّبی گًَبگَى دس ٍاحذّبی هختلف ػبصهبى ٍ دس صهبىّبی هرَسد
ًیبص ٍ هَسد ًظش هطوئي هیػبصد (وبظوی.)1376،
ّذف اص ثشًبهِسیضی ًیشٍی اًؼبًی ،تأهیي ،اػتخذام ٍ حفر وبسوٌربًی اػرت ورِ ثمرب ٍ تَػرؼِ
ػبصهبى ثِ ٍخَد آىّب ثؼتگی داسد .فشایٌذ ثشًبهِسیضی ًیشٍی اًؼبًی اص پٌح هشحلِ تـىیل ؿرذُ اػرت
وِ ػجبستٌذ اص )1 :تؼییي هَخَدی ًیشٍی اًؼبًی دس ػبصهبى )2 ،هطبلؼِ ٍ ثشسػی اّذاف آتی ػبصهبى)3 ،
ثشآٍسد ًیبص ػبصهبى ثِ ًیشٍی اًؼبًی(تمبضب ثشای ًیشٍی اًؼبًی ثب تَخرِ ثرِ ًیبصّربی آتری) )4 ،ثرشآٍسد
ػشضِ ًیشٍی اًؼبًی (اص هٌبثغ داخلی ٍ خبسخی) ٍ  )5همبیؼِ ػشضِ ٍ تمبضبی ًیشٍی اًؼربًی ٍ تؼیریي
ػیبػتّبی پشػٌلی ػبصهبى ثش آى اػبع (ػؼبدت.)1390،
رویکزدهبی موجود در بزنبمهریشی نیزوی انسبنی
دٍ سٍیىشد ثشای ثشًبهِسیضی ًیشٍی اًؼبًی اص ػَی كبحتًظشاى اسائِ گشدیرذُ اػرت .ایري سٍیىشدّرب
ثذیي گًَِ تـشیک هیگشدد.
دیذگبُ اػتشاتظیهذاس :هؼتمذاى ثِ ایي سٍیىشد ،ثشًبهِسیضی سا ثِ ػٌَاى یه اػتشاتظی ثشای خزة،
ثِوبسگیشی ،ثْجَد ٍ ًگْذاسی هٌبثغ اًؼبًی تؼشیف هیًوبیٌذ .اػتبیٌش دس ایي ساػتب اّذاف ثشًبهرِسیرضی
ًیشٍی اًؼبًی سا تذاٍم ثخـیذى ٍ ثْجَد تَاًبییّبی ػبصهبى ثِ هٌظَس دػتیبثی ثِ اّذاف هـربسوتی اص
طشیك تَػؼِ اػتشاتظیّب ،ثشای افضایؾ تـشیه هؼبػی وبسوٌبى دس آیٌذُای ًضدیه ثیبى هیًوبیذ.
دیذگبُ فشایٌذهذاس :هؼتمذاى ثِ ایي سٍیىشد ،ثشًبهِسیضی سا فشایٌذ تدضیِ ٍ تحلیل ًیبصّبی اًؼربًی
ٍ ػبصهبىّب ،تحت ؿشایط هتغیش ٍ اًدبم فؼبلیتّبی ضشٍسی ثشای اسضبی ایي ًیبصّب تؼشیف هیًوبیٌرذ.
دس ریل ایي سٍیىشد هبیىلش ٍ ؿبًَى ،)2003( 1ثشًبهِسیضی ًیشٍی اًؼبًی سا فشایٌذ ّوَاس ًوَدى سؿرذ ٍ
تَػؼِ ،تؼییي تؼذاد وبسهٌذ ،وبسهٌذیبثی ،خبیگضیٌی ،چشخؾ ؿغلی ،آهَصؽ ،طشاحی ٍ اخرشا ٍ هرذیشیت
ثشًبهِّبی حوبیتی تؼشیف هیًوبیٌذ.
1. Macaleer & Shannon
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ثبصاس وبس ّوبًٌذ ػبیش ثبصاسّب دس التلبد اص دٍ ػوت ػشضِ ٍ تمبضب تـرىیل یبفترِ اػرت .ػشضرِ
ًیشٍی وبس یب خوؼیت فؼبل اص هدوَع خوؼیت ؿب ل ٍ ثیىبس ثِ دػت هیآیذ .ثبیذ تَخِ داؿرت ورِ دٍ
هفَْم هتفبٍت اص ػشضِ ًیشٍی وبس ٍخَد داسد .هفَْم اٍل تلوین ثِ هـبسوت دس ثبصاس وربس اػرت ورِ
تحت ایي ؿشایط ػشضِ ًیشٍی وبس ًـبىدٌّذُ افشادی اػت وِ دس دػتوضدّبی هتؼبسف ٍاسد ثبصاس وربس
هیؿًَذ .هفَْم دٍم تؼذاد ػبػبت وبس افشاد دس ثبصاس وبس (ًِ فمط تؼذاد افشاد) هحبػجِ هیگشدد .تمبضبی
ًیشٍی وبس یب تؼذاد ؿب لیي ًـبىدٌّذُ تؼذاد افشادی اػت وِ وبسفشهب دس دػتوضدّبی هؼریي اػرتخذام
هیوٌذ (فلیحی .)1380،ثِ طَس ولی دٍ سٍؽ پیؾثیٌی ػشضِ ًیشٍی اًؼبًی دسٍى ػبصهبًی ثِ ؿیَُی
داٍسی ٍخَد داسد وِ ثِ ؿشح ریل اػت:
الف) ثشًبهِسیضی خبیگضیٌیً :وَداسّبیی ّؼتٌذ وِ ًبم ؿب الى وًٌَی ،همبمّبی ؿغلی دسػبصهبى
ٍ ًبم خبًـیيّبی احتوبلی آىّب هـخق اػت.
ة) ثشًبهِسیضی خبًـیٌیّ :وبًٌذ ثشًبهِسیضی خبیگضیٌی اػت ٍلی ثیـتش ثشای صهبى دٍسترش هرَسد
اػتفبدُ لشاس هیگیشد ٍ ػشؿتی پشٍسؿی داسد (دٍالى ٍ ؿَلش.)70-72 ،1375 ،1
کبربزد سنجیزه مبرکوف در پیصبینی نیزوی انسبنی
صًدیشُ هبسوَف سٍیِای اػت وِ هیتَاًذ خْت تَكیف سفتربس یره ػیؼرتن دس هَلؼیرت پَیرب هرَسد
اػتفبدُ لشاس گیشد (اثطحی .)1374 ،دس ایي سٍؽ الگَّبی گزؿتِی اًتمبالت ؿغلی سا تشػین ٍ اص آىّب
ثشای طشحسیضی الگَّبی آیٌذُ اػتفبدُ هیؿَد (وبػىیَ .)170 :1989 ،هفشٍضبت صًدیرشُی هربسوَف
ثِ هٌظَس پیؾثیي ػشضِی ًیشٍی اًؼبًی ثِ ؿشح صیش اػت:
ّ -1ش ػیؼتن تؼذاد هحذٍدی حبلتّبی خبف داسد وِ ّیچوذام اص آًبى ،حبلرت خربرة ًیؼرت.
هٌظَس اص حبلت خبرة ایي اػت وِ اگش فشدی ٍاسد ػیؼتن ؿَد ًویتَاًذ اص آى خبسج ؿَد.
 -2حبلتّبی ػیؼتن دس ّش صهبًی فمط ثِ حبلت لجلی ٍ احتوبالت اًتمبل ثؼتگی داسد.
 -3احتوبل اًتمبالت دس توبم هذت صهبى ثبثت ٍ پبیذاسًذ.
 -4هوىي اػت تغییشات دس ػیؼتن فمط یهثبس ثِ ٍلَع ثپیًَذد (تَسثبى ٍ هشیذیث.)1990 ،
 -5تَالی صهبًی اًتمبل ثب ًظن ٍ لبػذُی خبكی اتفبق هیافتٌذ.
1. Dolan & Schuler

/ /66

فصلٌاهِ هطالعات هٌابع اًساًی ،سال ّطتن ،ضوارُ  ،30زهستاى 97

پیطینه پژوهص
كحشایی ( )1387پظٍّـی تحت ػٌَاى پیؾثیٌی ػشضِ داخلی ًیرشٍی ػربصهبى ثرب اػرتفبدُ اص هرذل

صًدیشُ هبسوَف ثِ هٌظَس پیؾثیٌی ػشضِ خبلق ًیشٍی اًؼربًی دس ّشیره اص ٍاحرذّب ٍ پؼرتّربی
ػرربصهبًی ٍ ثشسػرری هبصادّررب ٍ ووجَدّرربی وبسوٌرربى دس ّشیرره اص پؼررتّرربی ؿررشوت هلرری پخررؾ
فشآٍسدُّبی ًفتی اًدبم دادً .تبیح حبكل اص ایي پظٍّؾ ضوي اثجبت ،لبثلیت هذل دس پیؾثیٌی هیرضاى
هَخَدیّبی ًیشٍی اًؼبًی دس ٍاحذّب ٍ پؼرتّربی هختلرف ػربصهبًی ،سًٍرذ ٍسٍد ٍ خرشٍج ًیرشٍ دس
ٍاحذّب سا ثِ خَثی ًـبى دادُ اػت .یبفتِّبی پظٍّؾ ّوچٌیي حربوی اص آى اػرت ورِ هریترَاى ثرب
اػتفبدُ اص خَاف هبسوَفی هیضاى ٍ ووجَدّبی ًیشٍی اًؼبًی سا دس ولیِ پؼتّبی ػبصهبًی ثشای یره
دٍسُ صهبًی هـخق پٌح ػبلِ ثب دلت لبثل لجَلی پیؾثیٌی ًوَد.
پظٍّؾ ًَسٍصی ًَدّی ٍ یحییپَس ( )1389تحت ػٌَاى ثشًبهِسیرضی ًیرشٍی اًؼربًی ثرِ سٍؽ
صًدیشُّبی هبسوَف (هطبلؼِ هَسدی :ثبًه ػپِ هٌطمِ هبصًذساى) ثب ّرذف پریؾثیٌری ػشضرِ داخلری
ًیشٍی اًؼبًی ،پیؾثیٌی سًٍذ ٍسٍد ٍ خرشٍج ًیشٍّرب دس ٍاحرذ ػربصهبًی ٍ دس ًْبیرت ثشسػری ًحرَُی
تخویي هبصاد ٍ ووجَد ًیشٍی اًؼبًی دس ػبصهبى ثش اػبع هذل صًدیرشُی هربسوَف دس پبػرخگَیی ثرِ
پیؾثیٌی ػشضِ خبلق ًیشٍی اًؼبًی دس ٍاحذّب ٍ پؼرتّربی هختلرف ػربصهبى ثرشای یره دٍسُی
هـخق كَست پزیشفتِ اػت.
طبّشٍسدی ( )1390طی پظٍّـی تحت ػٌَاى پیؾثیٌی ػشضِ ٍ تمبضبی هٌبثغ اًؼبًی ػربصهبى
حح ٍ صیبست اػتبى تْشاى ثش اػبع صًدیشُ هبسوَف ،ثرِ اسائرِی الگرَیی ثرشای پریؾثیٌری ػشضرِ ٍ
تمبضبی هٌبثغ اًؼبًی هَسد ًیبص ایي ػبصهبى ثشای دٍسُّبی ثلٌذهذت ٍ وَتبُهذت اسائِ ًوَد.
كحشایی ( ،)1393پظٍّـی تحت ػٌَاى ثشًبهِسیضی ًیشٍی اًؼبًی ثِ سٍؽ صًدیشُ هربسوَف ثرِ
هٌظَس پیؾثیٌی ٍضؼیت ًیشٍی اًؼبًی ثرشای ٍاحرذّب ٍ پؼرتّربی هختلرف ػربصهبًی داًـرگبُ آصاد
اػالهی ٍاحذ فیشٍصوَُ اًدبم دادً .تیدِی حبكل اص ایي پظٍّؾ الگَیی سا ثِ هٌظَس پیؾثیٌری هٌربثغ
اًؼبًی ثشای ػبلّبی آتی اسائِ ًوَد.
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اػىَلحٍٍَّ ،اس ،اػتبهفلح )2008( 1دس پظٍّـی ثب ػٌرَاى «هرذل ًیرشٍی اًؼربًی ثرب اػرتفبدُ اص
صًدیشُی هبسوَف» دٍسُ صهبًی  31دػبهجش  2001تب  31دػبهجش  2005سا هرَسد هطبلؼرِ لرشاس دادًرذ ٍ
ثشحؼت آى اص  2007تب  ٍ 2011اص  2011تب  2013سا ثشًبهِسیضی ًوَدًذ .اهّب دس ایي پرظٍّؾ ثرِ ایري
ًىتِ ًیض اؿبسُ گشدیذُ اػت وِ تٌْب ایشاد صًدیشُی هبسوَف ایي اػت وِ هـخق ًویؿرَد چگًَرِ ٍ
اص چِ ساّی هیتَاى ثِ پیؾثیٌیّب دػت پیذا وشد.
دایوتشیَ ٍ تضاًتبع )2010( 2دس پظٍّؾ خَد ثب ػٌَاى «اسصیبثی صهبى هَسد ًیبص صًدیرشُ هربسوَف
ثشای تلوینگیشی دسثبسُ آهَصؽ ٍ ثشآٍسد ًیبصّب» اؿبسُ هیوٌٌذ وِ صًدیشُ هبسوَف یىی اص اثضاسّربی
اػبػی ثشآٍسد ًیبص وبسوٌبى ثشای آهَصؽّبی خبسخی ٍ تخویي صهبى الصم ثرشای آهرَصؽّربی داخلری
هحؼَة هیؿَد.
طبلوی ،خْبًجبًی ٍ حیذسخبًی ( )2013دس پظٍّؾ خَد تحت ػٌَاى «وبسثشد صًدیشُ هربسوَف دس
پیؾثیٌی تمبضبی آهَصؿی ؿشوتّب» ارػبى هیداسًذ وِ صًدیشُ هبسوَف یىی اص اثضاسّبی تىٌیىی دس
پظٍّؾّبی ػولیبتی اػت وِ دس تلوینگیشیّبی كٌؼتی ٍ ثبصسگبًی هذیشاى ًمؾ ثِػضایی داسد ٍ اص
ػَیی هیتَاًذ خٌجِّبی هٌطمی تلویوبت آتی هذیشاى سا پیؾثیٌی ًوبیذ.
اصوی )2014( 3دس همبلِای ثب ػٌَاى «پیؾثیٌی ػشضِ وبسگشاى داخلی ثب اػتفبدُ اص تدضیِ ٍ تحلیرل
صًدیشُ هبسوَف» یبدآٍس هیؿَد وِ ثشًبهِسیضی ًیشٍی اًؼبًی ّوشاُ ثب فشایٌذ پیؾثیٌی هیتَاًٌذ ػولىشد
ػبصهبى سا ثْجَد ثخـٌذ .اخشای ثشخی تىٌیهّب ًیض ثش ػیبػتّربی هٌربثغ اًؼربًی ٍ افرضایؾ اثشثخـری
ػبصهبًی هؤثش اػت وِ صًدیشُ هبسوَف یىی اص اثضاسّبی ثشًبهِسیضی هٌبثغ اًؼبًی تلمی هیؿَد.
ثلْبج ٍ تیىیَات )2013( 4دس همبلِای تحت ػٌَاى «هذل هبسوَف ثشای پیؾثیٌی ػشضِ ًیرشٍی
اًؼبًی ،تفىیه ػیؼتن هٌبثغ اًؼبًی اص ػبیش صیشگشٍُّب» ثِ ایي هَضَع اؿبسُ داسًذ وِ هذیشیت هٌربثغ
اًؼبًی اػبػبً ثِ دًجبل پیؾثیٌی سفتبس آتی وبسوٌبى اػرت ٍ یىری اص اثضاسّرب ثْرشُگیرشی اص صًدیرشُی
هبسوَف خَاّذ ثَد.

1. Skulj, Vehovar, & Stamfelj
2. Dimitriou & Tsantas
3. Oczki
4. Belhaj, R. & Tkiouat

/ /88

فصلٌاهِ هطالعات هٌابع اًساًی ،سال ّطتن ،ضوارُ  ،30زهستاى 97

دس ایي پظٍّؾ ثش خالف پظٍّؾّبی كَست پزیشفتِ دس ایي حَصُ وِ تٌْب ثِ اسائِ الگَیی خبهغ
ثِ هٌظَس پیؾثیٌی هیضاى ًیشٍی اًؼبًی هَسد ًیبص دس ػطَح والى ػبصهبى توشوض ًوَدُاًذ ،ثش اسائرِی
الگَیی خبهغ ثشای ّشیه اص صیشثخؾّبی ػطَح والى تبویرذ گشدیرذُ اػرت .اص یره ػرَ ایري اهرش
هَخجبت توبیض پظٍّؾ حبضش سا ًؼجت ثِ ػبیش پظٍّؾّبی پیـیي فشاّن ًوَدُ اػت .اص ػرَی دیگرش
ثبیذ ثِ ایي هَضَع اؿبسُ ًوَد وِ ّوَاسُ دس پظٍّؾ حبضش ًیض ّوبًٌرذ ػربیش پرظٍّؾّربی كرَست
پزیشفتِ دس ایي ساػتب اص هذل صًدیشُ هبسوَف ثِ هٌظَس پیؾثیٌی ًیشٍی اًؼبًی هَسد ًیربص دس ػربصهبى
هَسد ثشسػی اػتفبدُ ؿذُ اػت.
روشضناسی پژوهص

پظٍّؾ حبضش اص ًظش ّذف ،پظٍّـی اػت وبسثشدی ٍ اص ًظرش ًحرَُی گرشدآٍسی دادُّرب ،پظٍّـری
تَكیفی ٍ دس گشٍُ پظٍّؾّبی پیوبیـی لشاس داسد .ایي پظٍّؾ ثِ هٌظَس ثْجَد ٍ ثِ ووربل سػربًذى
سفتبسّب ،سٍؽّب  ،اثضاسّب ،تَلیذات ،ػبختبسّب ٍ الگَّربی هرَسد اػرتفبدُ خَاهرغ اًؼربًی ثرب اػرتفبدُ اص
یبفتِّبی پظٍّؾّبی ثٌیبدی كَست پزیشفتِ اػت .گشدآٍسی اطالػربت دس ایري پرظٍّؾ ثرش اػربع
پشػـٌبهِّبی تىویلی اص ػَی وبسهٌذاًی وِ دس ّشیه اص حَصُّربی ػرتبد سیبػرت ،هؼبًٍرت هربلی ٍ
التلبدی ٍ هؼبًٍت اػتجبسات ٍ ثیيالولل ؿؼجِی هشوضی ثبًره لرَاهیي هـرغَل ثرِ فؼبلیرت ّؼرتٌذ،
كَست پزیشفتِ اػت .دس خذاٍل پشػـٌبهِّب ،اطالػبت هشثَط ثرِ ٍسٍدیّرب ٍ خشٍخریّربی ًیرشٍی
اًؼبًی ّشیه اص حَصُّبی هَسد ثشسػی ٍ تؼذاد ؿب لیي ّش ٍاحذ اسائِ گشدیذُ اػت.
خبهؼِ آهبسی ایي پظٍّؾ ؿبهل ولیِی وبسهٌذاًی اػت وِ دس حرَصُّربی ػرتبد سیبػرت (دفترش
سیبػت ٍ سٍاثط ػوَهی ،دفتش ثبصسػی ،اسصیبثی ػولىشد ٍ سػیذگی ثِ ؿىبیبت ،دفتش ثْؼبصی ٍ آهَصؽ،
ٍاحذ اسصی) ،هؼبًٍت هبلی ٍ التلبدی (اداسُ حؼبثذاسی هذیشیت ،اداسُ حؼبثذاسی هبلی ،اداسُ خضاًرِداسی
هجبدالت) ٍ هؼبًٍت اػتجبسات ٍ ثیيالولل (اداسُ اػتجبسات ،اداسُ پیگیشی ٍكَل هطبلجربت ،حرَصُ وٌترشل
اخشای هلَثبت اػتجبسی) ؿؼجِی هشوضی ثبًه لَاهیي هـغَل ثِ فؼبلیت ّؼتٌذ .اص آًدبیی وِ دس ایي
پظٍّؾ اص سٍؽ صهیٌِیبثی اػتفبدُ ؿذُ اػت ،دس ًتیدِ حدن ًوًَِ ولیِی وبسهٌذاى فؼربل دس توربهی
حَصُّبی هَسد ثشسػی ؿؼجِی هشوضی ثبًه لَاهیي اػتبى تْشاى سا دس ثشهیگیشد .دس ایي ساػتب ولیِی
افشاد هـغَل ثِ فؼبلیت دس حَصُّبی هطشٍحِ هَسد ػشؿوبسی لشاس گشفتٌذ .الصم ثِ رورش اػرت حدرن
ًوًَِی هَسد ثشسػی ثش اػبع ػشؿوبسی حبكلِ ثشاثش ثب ً 350فش ثَد.
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ثشًبهِسیضی ًیشٍی اًؼبًی ثؼتِ ثِ ًَع پیؾثیٌی (ػشضِ ٍ تمبضب) ثب اػتفبدُ اص سٍؽّرب ٍ فٌرَى
هختلفی اًدبم هیگیشد .سٍؽّبی پیؾثیٌری تمبضرب ثرِ دٍ گرشٍُ سٍؽّربی ػیٌری ٍ رٌّری تمؼرین
هیؿًَذ .سٍؽّبی پیؾثیٌی ػشضِ ًیض دس دٍ گشٍُ تدضیِ ٍ تحلیل تشن خذهت وبسوٌبى اص ػبصهبى ٍ
تدضیِ ٍ تحلیل خبثِخبیی داخلی طجمِثٌذی هیؿًَذ (ػیذخَادیي.)1378 ،
فشآیٌذ هبسوَف دس ٍالغ ًَػی تىشاس آصهبیؾ اػت وِ ًتیدِ ّش آصهبیؾ ثؼتگی ثِ ًتیدِ آصهرَى
لجلی داسد .ثشای دسن ثْتش هفَْم آهبسی ایي فشایٌذ ،اثتذا ػیؼتوی سا دس ًظش ثگیشیذ وِ دس ّرش صهربى
هؼیٌی دس یه ٍضؼیت اص ٍ nضؼیت هَخَد ٍالغ اػت ،ثِ طَسی وِ ػیؼرتن اص ٍضرؼیتی ثرِ ٍضرؼیت
دیگش اًتمبل یبفتِ ٍ ٍضؼیت هوىي اػت دس یه اًتمبل ًیض ثبثت ثوبًذ .دس ایي فشایٌذ اگش احتوبل اًتمبل
اص ٍضؼیت  iثِ  jفمط ثؼتگی ثِ  j ٍ iداؿتِ ثبؿذ ٍ ًِ ثب ٍضؼیتّب ٍ ٍلبیغ لجرل ،یره فشایٌرذ ػربدُ
هبسوَف ًبهیذُ هیؿَد .اهّب دس كَستی وِ فشایٌذ هـخق ؿذُ ثب تؼذاد هحذٍدی اص اٍضربع دس استجربط
ثبؿذ ،آًگبُ صًدیشُ هبسوَف ًبهیذُ هیؿَد.
دس صًدیشُّبی هبسوَف ثِ هٌظَس ثشًبهِسیضی ًیشٍی اًؼبًی یه هبتشیغ اًتمربل ٍخرَد داسد ورِ
ایي هبتشیغ دس ثشداسًذُی پؼتّبیی اػت وِ یه فشد هوىي اػت دس صهبىّبی هختلرف دس یىری اص
آًبى ثبؿذ .اگش احتوبالت ؿشطی اًتمبل اص ّش ٍضرؼیت  iثرِ ٍضرؼیت  jسا  pijثٌربهین ،آًگربُ هربتشیغ
اًتمبل ،هبتشیؼی اػت وِ خوغ ّش سدیف آى لضٍهبً ثشاثش ٍاحذ اػت .احتوبالت اًتمربلی  pijاص یره فرشم
صًدیشُی هبسوَف ّوگي دس یه هبتشیغ هشثغ  n nسا هبتشیغ اًتمبلی هیًبهٌذ.
یافتههای پژوهص

مسئله تحلیل سنجیزه مبرکوف -عزضه و تقبضبی منببع انسبنی در حوسه ستبد ریبست
ثِ هٌظَس ثشسػی خبثِخبیی ػشضِ ٍ تمبضربی هٌربثغ اًؼربًی دس ؿرؼجِ هشورضی ثبًره لرَاهیي ،ثبیرذ
ثخؾّبی ؿغلی هـخق ؿَد .ایي ػبصهبى اص چْبس ثخؾ ؿغلی دس حَصُی ػتبد سیبػت تـىیل ؿذُ
وِ ػجبستٌذ اص دفتش سیبػت ٍ سٍاثط ػوَهی ،دفتش ثبصسػی ،اسصیبثی ػولىشد ٍ سػیذگی ثِ ؿىبیبت ،دفترش
ثْؼبصی ٍ آهَصؽ ٍ ٍاحذ اسصی .دسكذ هٌبثغ اًؼبًی هـغَل ثِ وبس دس حَصُی ػتبد سیبػت ثرِ تشتیرت
 %20/83 ٍ %30 ،%27/5 ،%21/67اػت.
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هیضاى ػشضِ ٍ تمبضبی هٌبثغ اًؼبًی ایي ػبصهبى طی دٍ ػبل گزؿتِ ثِ ؿشح صیش اػت .ثرش اػربع
اطالػبت گشداٍسی ؿذُ ،دس خذٍل ریل هـبّذُ هیگشدد وِ ًؼجت ًگْذاسی ًیشٍی اًؼبًی دس ّشیره اص
ایي ثخؾّب ثِ تشتیت ثشاثش اػت ثرب  %80 ٍ %91/67 ،%84/84 ،%76/92اػرتّ .شیره اص ثخرؾّربی
ؿغلی ػبصهبى دس حَصُی ػتبد سیبػت ثِ تشتیت ثب حشٍف ً D ٍ C ،B ،Aوبیؾ دادُ ؿذُ اػت.
جدول  .1مبتزیس منببع انسبنی دو دوره حوسه ستبد ریبست

بخصّای
ضغلی سازهاى

هٌابع
اًساًی
ضاغل در
دٍرُ 1

A

26

ًیرٍی اًساًی از
دست رفتِ

هٌابع اًساًی
ضاغل در
دٍرُ 2

ًیرٍی اًساًی
اضافِ ضذُ

A B C D A B C D
2 1 0 0 0 2 1 0

22

B

33

2

0

0

4

2

2

0

0

32

C

36

3

2

0

2

0

0

3

0

39

D

25

0

0

3

0

1

4

0

0

23

هٌجغ :هحبػجبت تحمیك
جدول  .2مبتزیس عزضه و تقبضبی منببع انسبنی حوسه ستبد ریبست

هاتریس هٌابع اًساًی جذیذ

]

[

هاتریس هَجَدی ًیرٍی اًساًی

]

[

هٌجغ :هحبػجبت تحمیك
ثشای پیؾثیٌی ػشضِ ٍ تمبضبی ًیشٍی وبس حَصُ ػتبد سیبػت دس وَتبُ هذت ثشای ؿؼجِ هشوضی
ثبًه لَاهیي ،هیتَاى اص هبتشیغ احتوبالت خبثِخبیی حبكلِ اص خذٍل ؿوبسُ  2ثِ كَست ریل اػتفبدُ
ًوَد.

ارائِ هذلی برای پیصبیٌی عرضِ ٍ تقاضای هٌابع اًساًی ضعبِ هرکسی باًک قَاهیي ...

]

[

[

]
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[

]

ثب تَخِ ثِ ایٌىِ ًؼجت هٌبثغ اًؼبًی هَخَد دس حرَصُی ػرتبد سیبػرت دس اثترذای دٍسُ ثشاثرش ثرب
 ٍ %21/67دس دٍسُ پیؾثیٌی ثشاثش ثب  %19/39ثَدُ اػت ،هیتَاى چٌیي ثیبى ًوَد وِ ًیرشٍی اًؼربًی
ایي ثخؾ دس دٍسُی آتی  %2/28وبّؾ خَاّذ یبفت ٍلی دس ثخؾّبی دفتش ثبصسػی ،اسصیبثی ػولىشد
ٍ سػیذگی ثِ ؿىبیبت ٍ دفتش ثْؼبصی ٍ آهَصؽ تمشیجبً تغییشی دس هیضاى ًیشٍی اًؼبًی دس دٍسُی آتری
ًخَاّین داؿت .دس ثخؾ ٍاحذ اسصی ًؼجت هٌبثغ اًؼبًی اص  %20/83ثِ  %22/3افضایؾ یبفتِ اػت وِ
ایي هَضَع هَیذ آى اػت وِ دس دٍسُی آتی ًیشٍی اًؼبًی ایي ثخؾ ثِ هیضاى  %1/47افضایؾ خَاّذ
یبفت.
ثِ هٌظَس پیؾثیٌی ػشضِ ٍ تمبضبی ثلٌذهذت ًیشٍی وبس دس حَصُ ػتبد سیبػت ػبصهبى ،هیتَاى
ثذیي كَست اص هبتشیغ احتوبالت خبثِخبیی اػتفبدُ ًوَد .هبتشیغ حبكلِ اص هحبػرجبت ریرل هیرضاى
ػشضِ ٍ تمبضبی ًیشٍی اًؼبًی ػبصهبى سا ثشای ثلٌذهذت ًـبى هیدّذ.
]

[

]

[

[

]

لذست ًگْذاسی هٌبثغ اًؼبًی ثخؾ  Aاص ثخؾ  Aثشاثش  ،0/715لذست ًگْذاسی هٌربثغ اًؼربًی
ثخؾ  Bاص ثخؾ  Bثشاثش  ،0/719لذست ًگْذاسی هٌبثغ اًؼبًی ثخؾ  Cاص ثخرؾ  Cثشاثرش ٍ 0/840
لذست ًگْذاسی هٌبثغ اًؼبًی ثخؾ  Dاص ثخؾ  Dثشاثش  0/705اػت.
D
0/84 0/84=0/705

C
0/9167 0/9167=0/840

B
0/8484 0/8484=0/719

A
0/846 0/846=0/715

ًوَداسّبی هؼتخشج اص هبتشیغ احتوبالت خبثِخبیی هٌبثغ اًؼبًی دس حَصُی ػتبد سیبػت ثبًره
لَاهیي ثِ كَست صیش اػت.
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نمودار  .1پیصبینی منببع انسبنی مورد نیبس بزای دوره آتی

هٌجغ :هحبػجبت تحمیك
محبسبه تعبدل بلندمدت (موقعیت احتمبلی) عزضه و تقبضبی منببع انسبنی در حووسه
ستبد ریبست
هتٌبػت ثب هبتشیغ اًتمبل حبكلِ اص هشاحل پیـیي ثِ هحبػجِی تؼبدل دس ّشیه اص ثخؾّبی حَصُی
ػتبد سیبػت هیپشداصین .هؼبدلِی هٌبثغ اًؼبًی ؿؼجِی هشوضی ثبًه لَاهیي دس حَصُی ػرتبد سیبػرت
ثِ كَست صیش ثیبى هیگشدد.
Aeq-1=-0.154*Aeq-1+0.0384*Beq-1+0*Ceq-1 +0*Deq-1
Beq-1=0*Aeq-1-0.1516*Beq-1+0.061*Ceq-1 +0.061*Deq-1
Ceq-1=0*Aeq-1+0.0834*Beq-1-0.0833*Ceq-1 +0*Deq-1
Deq-1=0*Aeq-1+0*Beq-1+0.160*Ceq-1-0.16*Deq-1
Aeq+Beq+Ceq+Deq=1

تؼبدل ثلٌذهذت دس ثخؾّبی دفتش سیبػت ٍ سٍاثط ػورَهی ،دفترش ثبصسػری ،اسصیربثی ػولىرشد ٍ
سػیذگی ثِ ؿىبیبت ،دفتش ثْؼبصی ٍ آهَصؽ ٍ ٍاحذ اسصی ثِ تشتیت ثِ كَست صیش هحبػجِ هیگشدد.
|

|

|

)B= (-1

=
|

|

|

=
|

|

|

|

=0
|

|

=A

=D
|

|

=
|

=C
|
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ارائِ هذلی برای پیصبیٌی عرضِ ٍ تقاضای هٌابع اًساًی ضعبِ هرکسی باًک قَاهیي ...

مسئله تحلیل سنجیزه مبرکوف -عزضه و تقبضبی منببع انسوبنی درحووسهی معبونوت
مبلی و اقتصبدی
حَصُی هؼبًٍت هبلی ٍ التلبدی ثبًه لَاهیي اص ػِ ثخؾ ؿغلی اداسُ حؼبثذاسی هرذیشیت ،اداسُ حؼربثذاسی
هبلی ٍ اداسُ خضاًِداسی هجبدالتتـىل گشدیذُ اػت ٍ دسكذ هٌبثغ اًؼبًی هـغَل ثرِ وربس دس ّشیره اص ایري
ثخؾّب ثِ تشتیت ثشاثش اػت ثب ّ .%39/13 ٍ %31/7 ،%29/17شیه اص ثخؾّبی ؿغلی ػبصهبى دس حرَصُی
حَصُی هؼبًٍت هبلی ٍ التلبدی ثِ تشتیت ثب حشٍف ́ ً ́ ٍ ́ ، ́ ،وبیؾ دادُ ؿذُ اػت.
جدول  .3مبتزیس منببع انسبنی دو دوره حوسه معبونت مبلی و اقتصبدی

ثخؾّبی
ؿغلی ػبصهبى

هٌبثغ اًؼبًی

ًیشٍی اًؼبًی اص

ًیشٍی اًؼبًی

ؿب ل دس دٍسُ 1

دػت سفتِ

اضبفِ ؿذُ

هٌبثغ اًؼبًی
ؿب ل دس دٍسُ
2

́

́

́

́

́

́

́

35

1

1

1

0

1

2

36

́

38

2

0

0

0

1

3

38

́

47

1

1

4

1

0

1

44

هٌجغ :هحبػجبت تحمیك
جدول  .4مبتزیس عزضه و تقبضبی منببع انسبنی حوسه معبونت مبلی و اقتصبدی

هاتریس هَجَدی ًیرٍی اًساًی

هاتریس هٌابع اًساًی جذیذ
́ ́
́
́
[́
]
́

́
́ ]
́

́

́

́
[

هٌجغ :هحبػجبت تحمیك
]

[

]

[

]

[
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ثب تَخِ ثِ ایٌىِ ًؼجت هٌبثغ اًؼبًی هَخَد دس ثخؾ اداسُ حؼربثذاسی هرذیشیت دس اثترذای دٍسُ
ثشاثش ثب  ٍ %29/17دس دٍسُ پیؾثیٌی ثشاثش ثب  %27/58ثَدُ اػت ،هیتَاى چٌیي ثیبى ًوَد ورِ ًیرشٍی
اًؼبًی ایي ثخؾ دس دٍسُی آتی  %1/59وبّؾ خَاّذ یبفت .دس ثخؾ اداسُ حؼربثذاسی هربلی ًؼرجت
هٌبثغ اًؼبًی اص  %31/7ثِ  %33/17افضایؾ یبفتِ اػت وِ ایي هَضَع هَیرذ آى اػرت ورِ دس دٍسُی
آتی ًیشٍی اًؼبًی ایي ثخؾ ثِ هیضاى  %1/47افضایؾ خَاّذ یبفت .هتٌبػرت ثرب پریؾثیٌری كرَست
پزیشفتِ هـبّذُ هیؿَد وِ ًؼجت هٌبثغ اًؼبًی اداسُ خضاًِداسی ٍ هجبدالت دس دٍسُی آتی ثرِ هیرضاى
 %1/88وبّؾ خَاّذ یبفت.
ثِ هٌظَس پیؾثیٌری ػشضرِ ٍ تمبضربی ثلٌذهرذت ًیرشٍی وربس دس ثخرؾ اداسُ هؼبًٍرت هربلی ٍ
التلبدی ،هیتَاى ثذیي كَست اص هبتشیغ احتوبالت خبثرِخربیی اػرتفبدُ ًورَد .هربتشیغ حبكرلِ اص
هحبػجبت ریل هیضاى ػشضِ ٍ تمبضبی ًیشٍی اًؼبًی ػبصهبى سا ثشای ثلٌذهذت ًـبى هیدّذ.

]

[

]

[

]

[

ًوَداسّبی هؼتخشج اص هبتشیغ احتوبالت خبثِخبیی هٌربثغ اًؼربًی دس حرَصُی هؼبًٍرت هربلی ٍ
التلبدی ثبًه لَاهیي ثِ كَست صیش اػت.
نمودار  .2پیصبینی منببع انسبنی مورد نیبس بزای دوره آتی در حوسهی معبونت مبلی و اقتصبدی

هٌجغ :هحبػجبت تحمیك
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ارائِ هذلی برای پیصبیٌی عرضِ ٍ تقاضای هٌابع اًساًی ضعبِ هرکسی باًک قَاهیي ...

محبسبه تعبدل بلندمدت (موقعیوت احتموبلی) عزضوه و تقبضوبی منوببع انسوبنی در
حوسهی معبونت مبلی و اقتصبدی
هؼبدلِی هٌبثغ اًؼبًی ؿؼجِی هشوضی ثبًه لَاهیي دس حَصُی هؼبًٍت هبلی ٍ التلبدیجِ كرَست صیرش
ثیبى هیگشدد.
́ eq-1=-0.0857* ́ eq-1+0.0286* ́ eq-1+0* ́ eq-1
́ eq-1=0.0789* ́ eq-1-0.0263* ́ eq-1+0* ́ eq-1
́ eq-1=0.0213* ́ eq-1+0* ́ eq-1-0.0638* ́ eq-1
́ eq+ ́ eq+ ́ eq=1

تؼبدل ثلٌذهذت دس ثخؾّبیبداسُ حؼبثذاسی هذیشیت ،اداسُ حؼبثذاسی هربلی ٍ اداسُ خضاًرِداسی ٍ
هجبدالت ثِ تشتیت ثِ كَست صیش هحبػجِ هیگشدد.
|

|

|

|

|

=́

|
|

|

=́

=0

|

|

|

|

=́

مسئله تحلیل سنجیزه مبرکوف -عزضه و تقبضبی منببع انسوبنی درحووسهی معبونوت
اعتببرات و بینالملل
حَصُی هؼبًٍت اػتجبسات ٍ ثیيالولل ثبًه لَاهیي اص ػِ ثخرؾ ؿرغلی اداسُ اػتجربسات ،اداسُ پیگیرشی
ٍكَل هطبلجبت ٍ حَصُ وٌتشل اخشای هلَثبت اػتجبسی تـىل گشدیذُ اػرت ٍ دسكرذ هٌربثغ اًؼربًی
هـغَل ثِ وبس دس ّشیه اص ایي ثخؾّب ثِ تشتیت ثشاثش اػت ثب ّ .%46/63 ٍ %16/7 ،%36/67شیه اص
ثخؾّبی ؿغلی ػبصهبى دس حَصُی حَصُی هؼبًٍت هبلی ٍ التلبدی ثِ تشتیت ثب حشٍف ̂ ٍ ̂ ، ̂ ،
̂ ًوبیؾ دادُ ؿذُ اػت.
جدول  .5مبتزیس منببع انسبنی دو دوره حوسه معبونت اعتببرات و بینالملل
ثخؾّبی
ؿغلی ػبصهبى

هٌبثغ اًؼبًی
ؿب ل دس دٍسُ 1

ًیشٍی اًؼبًی
اضبفِ ؿذُ

ًیشٍی اًؼبًی اص
دػت سفتِ

هٌبثغ اًؼبًی
ؿب ل دس دٍسُ 2

̂

̂ ̂ ̂

̂

̂

̂

44

3

1

3

5

2

0

41

̂

20

3

1

4

2

0

4

20

̂

56

2

1

1

0

1

1

55

هٌجغ :هحبػجبت تحمیك
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جدول  .6مبتزیس عزضه و تقبضبی منببع انسبنی حوسه معبونت اعتببرات و بینالملل

هاتریس هَجَدی ًیرٍی اًساًی

هاتریس هٌابع اًساًی جذیذ
̂ ̂ ̂
̂
[̂
]
̂

̂
̂]
̂

̂

̂

̂
[

هٌجغ :هحبػجبت تحمیك
[

]

[

]

]

[

ثب تَخِ ثِ ایٌىِ ًؼجت هٌبثغ اًؼبًی هَخرَد دس ثخرؾ اداسُ اػتجربسات دس اثترذای دٍسُ ثشاثرش ثرب
 ٍ %36/67دس دٍسُ پیؾثیٌی ثشاثش ثب  %36/07ثَدُ اػت ،هیتَاى چٌیي ثیبى ًوَد وِ ًیرشٍی اًؼربًی
ایي ثخؾ دس دٍسُی آتی  %0/06وبّؾ خَاّذ یبفت .دس ثخؾ اداسُ پیگیشی ٍكَل هطبلجربت ًؼرجت
هٌبثغ اًؼبًی اص  %16/7ثِ  %26/19افضایؾ یبفتِ اػت وِ ایي هَضَع هَیرذ آى اػرت ورِ دس دٍسُی
آتی ًیشٍی اًؼبًی ایي ثخؾ ثِ هیضاى  %9/49افضایؾ خَاّذ یبفت .هتٌبػرت ثرب پریؾثیٌری كرَست
پزیشفتِ هـبّذُ هیؿَد وِ ًؼجت هٌبثغ اًؼبًی حَصُ وٌتشل اخشای هلَثبت اػتجربسی دس دٍسُی آتری
ثِ هیضاى  %5/67وبّؾ خَاّذ یبفت.
]

[

]

[

]

[

ًوَداسّبی هؼتخشج اص هبتشیغ احتوبالت خبثِخبیی هٌبثغ اًؼربًی دس حرَصُی هؼبًٍرت هؼبًٍرت
اػتجبسات ٍ ثیيالولل ثبًه لَاهیي ثِ كَست صیش اػت.
نمودار  3پیصبینی منببع انسبنی مورد نیبس بزای دوره آتی در حوسهی معبونت معبونت اعتببرات و بینالملل

هٌجغ :هحبػجبت تحمیك
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تؼبدل ثِ ؿشایطی دس ثلٌذهذت گفتِ هیؿرَد ورِ ثرِ آى دس آیٌرذُ خرَاّین سػریذ .دس هؼربلِی
پیؾثیٌی ػشضِ ٍ تمبضبی هٌبثغ اًؼبًی دس ؿؼجِی هشوضی ثبًه لَاهیي اػتبى تْشاى ،تؼربدل صهربًی
سخ هیدّذ وِ هٌبثغ اًؼبًی ؿشوت تغییش ًىٌذ .ایي ؿرشایط اص ًتربیح تؼربدل صهربًی سخ هریدّرذ ورِ
ّیچیه اص ثخؾّب تغییشی دس هبتشیغ احتوبالت خبثِخبیی ًذاؿتِ ثبؿٌذ .ثبیذ ّورَاسُ ثرِ ایري ًىترِ
تَخِ ًوَد وِ صهبًی ثِ تؼبدل خَاّین سػیذ وِ اص دػت سفتي هٌبثغ اًؼبًی فؼلی ٍ خزة هٌبثغ اًؼربًی
خذیذ یىذیگش سا خٌثی ًوَدُ ٍ تؼذاد هٌبثغ اًؼبًی ػبصهبى ثبثت ثبلی ثوبًذ .دس ایي ثخؾ ثِ هحبػجِی
تؼبدل دس ّشیه اص ثخؾّبی هَسد ثشسػی ػبصهبى هیپشداصین.
محبسبه تعبدل بلندمدت (موقعیت احتمبلی) عزضه و تقبضبی منببع انسبنی در حووسه
معبونت اعتببرات و بینالملل
هؼبدلِی هٌبثغ اًؼبًی ؿؼجِی هشوضی ثبًه لَاهیي دس حَصُی هؼبًٍت هبلی ٍ التلبدی ثِ كَست صیش
ثیبى هیگشدد.
̂ eq-1=-0.1818* ̂ eq +0.0455* ̂ eq + 0.1137* ̂ eq
-1
-1
-1
̂ eq-1=0.2* ̂ eq -0.15* ̂ eq + 0.1* ̂ eq
-1

-1

-1

̂ eq-1=0.0179* ̂ eq +0.0179* ̂ eq -0.142* ̂ eq
-1
-1
-1
̂ eq+ ̂ eq+ ̂ eq=1

تؼبدل ثلٌذهذت دس ثخؾّبی اداسُ اػتجبسات ،اداسُ پیگیشی ٍكَل هطبلجبت ٍ حَصُ وٌتشل اخرشای
هلَثبت اػتجبسی ثِ تشتیت ثِ كَست صیش هحبػجِ هیگشدد.
|

=

|

|= ̂

|

|

|

|

|

=

)

( =̂

=

|

|

| =̂
|

بحث و نتیجهگیری

دس ایي پظٍّؾ ثب اػتفبدُ اص اطالػبت هَخَد دس صهیٌِی ثشًبهِسیضی ًیشٍی اًؼبًی دس دٍسُّربی گزؿرتِ
ثِ پیؾثیٌی هیضاى خزة یب تؼذیل ًیشٍی اًؼبًی ثشای دٍسُی آتری پشداخترِ ؿرذُ اػرت .دس ایري ساػرتب
هذیشاى ػبصهبى هتٌبػت ثب چـناًرذاص سٍؿرٌی ورِ اص هَخرَدیّربی هٌربثغ اًؼربًی خرَد داسًرذ ،ثرشای
ثشًبهِسیضی ٍ ثشآٍسد ًیشٍی اًؼبًی هَسد ًیبص خَد دس ػبلّبی آیٌذُ ثبیذ ثِ پیؾثیٌی ایي هَضَع ثپشداصًذ
وِ وبسوٌبى فؼلی تب چِ حذ هیتَاًٌذ تمبضبی آًبى سا ثشای دػتیبثی ثِ اّذاف ػبصهبى هشتفغ ًوبیٌذ.
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دس چٌیي ؿشایطی ثِوبسگیشی سٍؽّبی پیؾ ثیٌی ػشضِی داخلی ًیشٍی اًؼبًی هَخجبت استمرب
آگبّی هذیشاى دس خلَف ػشضِ داخلی ًیشٍی اًؼبًی فشاّن هیآٍسد .دس ایي پظٍّؾ ثب ثشسػی سًٍرذ
هذل صًدیشُی هبسوَف وِ ثب تحلیل خبثِخبیی ٍ اًتمبالت داخلی وبسوٌبى ،تغییشات احتوربلی ػشضرِی
ًیشٍی اًؼبًی سا پیؾثیٌی هیًوبیذ ،هَخجبت ثْجَد ٍ استمب ثشًبهِسیضی ًیشٍی اًؼبًی هذیشاى ػربصهبى
سا فشاّن هیآٍسدً .تبیح حبكل اص پظٍّؾ ،لبثلیت هذل دس اسائرِ پریؾثیٌری هیرضاى هَخرَدی ًیرشٍی
اًؼبًی دس حَصُّبی ػتبد سیبػت (دفتش سیبػت ٍ سٍاثرط ػورَهی ،دفترش ثبصسػری ،اسصیربثی ػولىرشد ٍ
سػیذگی ثِ ؿىبیبت ،دفتش ثْؼبصی ٍ آهَصؽٍ ،احذ اسصی) ،هؼبًٍت هبلی ٍ التلربدی (اداسُ حؼربثذاسی
هذیشیت ،اداسُ حؼربثذاسی هربلی ،اداسُ خضاًرِداسی هجربدالت) ٍ هؼبًٍرت اػتجربسات ٍ ثریيالولرل (اداسُ
اػتجبسات ،اداسُ پیگیشی ٍكَل هطبلجبت ،حَصُ وٌتشل اخشای هلَثبت اػتجبسی) ؿؼجِی هشورضی ثبًره
لَاهیي ثشای وَتبُهذت ٍ ثلٌذهذت ثِ اثجبت سػبًذُ ٍ سًٍذ ٍسٍد ٍ خشٍج ٍ هیضاى هبصاد ٍ ووجَد ًیرشٍی
اًؼبًی سا دس ٍاحذّب ثِ خَثی ًـبى هیدّذ ٍ ثِ پیؾثیٌی آًبى هیپشداصد.
ًتبیح حبكل اص ایي پظٍّؾ هَیذ ایي هَضرَع اػرت ورِ ثخرؾ اداسُ حؼربثذاسی ،ثخرؾ اداسُ
پیگیشی ٍكَل هطبلجبت ٍ ثخؾ ٍاحذ اسصی ثشای دٍسُی آتی ًیبص ثرِ خرزة ًیرشٍی اًؼربًی داسًرذ ٍ
ثخؾّبی حَصُی ػرتبد سیبػرت ،اداسُی خضاًرِداسی ،اداسُی حؼربثذاسی هرذیشیت ،اداسُ اػتجربسات ٍ
حَصُی وٌتشل اخشا هلَثبت اػتجبسی ثشای دٍسُی آتی ًیبصهٌذ تؼذیل ًیشٍ ّؼتٌذ .دس ػربیش ثخرؾّرب
ًیبصی ثِ خزة ٍ تؼذیل ًیشٍ ثِ چـن ًویخَسد .ثِ تشتیت ثیـتشیي هیضاى خزة ًیشٍی اًؼبًی ٍ تؼذیل
آى ثِ ثخؾ اداسُ پیگیشی ٍكَل هطبلجبت ٍ ثخؾ وٌتشل اخشای هلَثبت اػتجبسی ثبص هیگرشدد .الصم
ثِ روش اػت وِ ّش دٍ ثخؾ دس حَصُی هؼبًٍت اػتجبسات ٍ ثیيالولل خبی داسًذ.
الگَ حبكلِ اص ایي پظٍّؾ ،تؼذاد هٌبثغ اًؼبًی هَخَد دس ّشیه اص حرَصُّربی هرَسد ثشسػری سا
هـخق ًوَدُ ٍ هَخجبت افضایؾ وبسایی ًیشٍی اًؼبًی سا فشاّن هیآٍسدّ .وچٌیي ایي الگَ ثرب تؼیریي
هَخَدی ًیشٍی اًؼبًی ثِ هذیشاى ووه هیًوبیذ تب ؿغل ؿبخق سا ثِ ؿخق ؿبخق ٍاگزاس ًوَدُ ٍ
اص ایي طشیك هَخجبت ثْجَد سضبیت ؿغلی ٍ افضایؾ ثْشٍُسی دس ػبصهبى سا فرشاّن آٍسًرذ .ػرالٍُ ثرش
هَاسد هزوَس ثب هجٌب لشاس دادى الگَی حبكلِ اص ایي پظٍّؾ هریترَاى ،ثرشای ثشًبهرِسیرضی دٍسُّربی
آهَصؿی ٍ ثْؼبصی ًیشٍی اًؼبًی دس ػبصهبى الذام ًوَد .اص هحذٍدیتّبی هَخَد دس ایي ساػتب ثبیذ ثرِ
ایي هَضَع اؿبسُ ًوَد وِ با استفادُ از رٍش زًجیرُ هارکَف ًویتَاى هطخص ًوَد کِ چگًَِ
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ٍ از چِ راّی هیتَاى هیساى هٌابع اًساًی هَرد ًیاز ساازهاى را بارای دٍرُّاای آتای تامهیي
ًوَد .پیـٌْبداتی وِ هیتَاى دس ایي حَصُ ثشای تحمیمبت آتی اسائِ ًوَد ثِ ؿشح ریل اػت:
 -1اػتفبدُ اص ػبیش سٍیىشدّبی هَخَد پیؾثیٌی دس ساػتبی ثشسػی هیضاى ًیشٍی اًؼبًی هَس ًیبص
ثشای ػبصهبىّبی هَسد ثشسػی.
 -2ثشسػی تطجیمی ًتبیح حبكلِ اص پظٍّؾّبی كَست پزیشفتِ ثب سٍیىشدّبی هختلف پیؾثیٌی
هَخَد دس ایي صهیٌِ ٍ اسائِ الگَّبی ًَیي دس ایي حَصُ.
 -3ثشسػی ػبختبسّبی هختلف خزة یب تؼذیل ًیشٍی اًؼبًی هتٌبػت ثب ًَع ػبصهبى هَسد ثشسػی
ٍ هذل پیؾثیٌی اسائِ ؿذُ اص ًتبیح حبكل اص پظٍّؾ.
 -4اسائِی الگَی گضیٌؾ ثْیٌِ ًیشٍی اًؼبًی اص ػبیش ثخؾّبی هشتجط ثِ هٌظَس تلوینگیرشی
ػشیغ هذیشاى ثشای پَؿؾ ؿىبف احتوبلی هَخَد دس حَصُی هٌبثغ اًؼبًی ػبصهبى دس دٍسُّبی آتی.
منابع
ابطحی ،سیذ حسیي ( ،)1374هذیریت هٌابع اًساًی ،تْراى ،اًتطارات پیامًَر.
ابطحی ،سیذحسي ( ،)1377هذیریت هٌابع اًساًی ٍ اهَر استخذاهی ،تْراى :اًتطارات داًطگاُ عالهِ طباطبائی.
جلیلًٍذ ،هحوذ اهیي ( ،)1388ضرٍزت ٍ ًقص آهَزش در بْسازی ًیرٍی اًساًی ٍ تَسعِ ،هاٌّاهِ داًطاگاُ تْاراى:72 ،
.68-70
جْاًگیری ،علی ( ،)1371طراحی الگَی برًاهِریسی ًیرٍی اًساًی در ضرکت ریختِگری تراکتَرساازی ایاراى ،پایااىًاهاِ
کارضٌاسی ارضذ ،داًطگاُ تربیت هذرس ،داًطکذُ علَم اًساًی.
حاجیکریوی ،عباسعلی ٍ رًگریس ،حسي ( ،)1379هذیریت هٌابع اًساًی ،تْراى ،ضرکت چاپ ٍ ًطربازرگاًی،
حسيپَر ،اکبر ٍ عباسی ،طیبِ ( ،)1388هذیریت هٌابع اًساًی پیطرفتًِ ،طر یکاى.
حفظیفرد ،هحوذ ٍ اٍرهسدیًَ ،ضیي ( ،)1388پیًَذ برًاهِریسی استراتژیک هٌابع اًساًی با اّذاف استراتژیک سازهاى.
خالقیاى ،بالل ( ،)1382بْسازی سازهاًی) (ODضارٍرتی اجتٌاا ًاپا یر بارای اثربخطای آهاَزش ٍ پارٍرش ،فصالٌاهِ
هذیریت در آهَزش ٍ پرٍرش.83-100 :)36/35( ،
رًگریس ،حسي ( ،)1388هذیریت هٌابع اًساًی ،تْراى :اًتطارات داًطکذُ علَم اقتصادی.
سیذجَادیي ،رضا ( ،)1378برًاهِریسی ًیرٍی اًساًی ،تْراى :اًتطارات داًطکذُی هذیریت داًطگاُ تْراى.
سعادت ،اسفٌذیار ( ،)1390هذیریت هٌابع اًساًی ،تْراى :سازهاى هطالعِ ٍ تذٍیي کتب علَم اًساًی(سوت).
ضیوَى ،آل دٍالى ٍ اس ضَلر رًذاى ( ،)1375هذیریت اهَر کارکٌاى ٍ هٌابع اًساًی ،ترجوِ هحوذ علی طَسای ٍ هحواذ
صائبی ،تْراى :اًتطارات هرکس آهَزش ٍ هذیریت دٍلتی.
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 پایاىًاهِ کارضٌاسی، پیصبیٌی عرضِ داخلی ًیرٍی سازهاى با استفادُ از هذل زًجیرُ هارکَف،)1387(  رضَاى،صحرایی
. داًطگاُ عالهِ طباطبایی،ارضذ
 ٍاحاذ، برًاهِریسی ًیرٍی اًساًی بِ رٍش زًجیرُ هارکَف (هطالعِ هَردی داًطگاُ آزاد اساالهی،)1393( ِ هلیح،صحرایی
.73-85 :)35(11 ، فصلٌاهِ هذیریت،)َُفیرٍزک

 پیصبیٌی عرضِ ٍ تقاضای هٌابع اًساًی سازهاى حج ٍ زیارت استاى تْراى بر اسااس زًجیارُی،)1390(  الٌاز،طاّرٍردی
. داًطگاُ آزاد اسالهی ٍاحذ اّر، پایاىًاهِ کارضٌاسی ارضذ،هارکَف
ُ پیصبیٌی عرضِ داخلی ًیرٍی اًساًی سازهاىّا با استفادُ از هاذل زًجیار،)1387(  رضَاى، عباس ٍ صحرائی،عباسپَر

 فصلٌاهِ هذیریت ٍ هٌاابع اًسااًی در صاٌعت،)هارکَف (هطالعِ هَردی ضرکت هلی پخص فرآٍردُّای ًفتی ایراى
.133-154 :)4(2 ،ًفت
ِ هَسسا، طرح ًیازسٌجی ًیرٍی اًساًی هتخصص ٍ سیاستگ اری تَساعِ هٌاابع اًسااًی کطاَر،)1380(  ًعوت،فلیحی
.پژٍّص ٍ برًاهِریسی آهَزش عالی
. تْراى، هَسسِ چاپ ٍ اًتطارات هرکس آهَزش هذیریت دٍلتی، هذیریت اهَرکارکٌاى،)1376(  بابک،کاظوی

ِ برًاهِریاسی ًیارٍ اًسااًی باِ رٍش زًجیارُّاای هاارکَف (هطالعا،)1389(  هحسي، عسیسی ٍ یحییپَر،ًَرٍزی ًَدّی
. اٍلیي ّوایص هلی هذیریت،) باًک سپِ هٌطقِ هازًذراى:هَردی
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