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 چکیده

 در چهره های رسمی و غیر رسمی،شکل گیری قراردادهای اجتماعی 

در  جامعره مرینی قررار داد برای  یک جامعه تالش افراد نشانه ای از

 تحقیقات انجام شیه در راسرتای لیپس از تحلمسیر توسعه می باشی.

 ،مشررار   ،رفررا ابهامررات) یاجتمرراع ییابعرراد سررپجس پاسرر  و

( بره اجررای خریماتو  مپاسبخیمات  ،خیمات مشتریا ، یابیارزش

 فا تور های مش ص شیه در راستای بهیپه سازی مسیر توسرعهعپوا  

در سال هرای .مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته اس  شیه و ییشپاسا

اخیر یکی از مشکالت وارده بر  شور ایرا ، سقوط اقتصاد و  راهس 

رشی  ارآفریپی و راه انیازی  سب و  ار های نوپا بوده اسر ، چررا 

 ه خیلی از  ارآفرین های حاضر در ایرا  فا تور رسرو  در برازار و 

و هیف اصلی راه انریازی  سرب و  توسعه ی بازار را در نظر ن رفته

بررسرری  از ایررن تحقیرر  هرریف . ررار را درآمرریزایی قرررار داده انرری

پاسر  ویی در رابطره برا  مپاسرب چارچوب مش صات و تعیین یک

توسرعه ی اجتماعی سازما  های ب س دولتی ایرا  مبتپری برر روش 

چرا  ه با بهیپه سرازی چرارچوب پاسر  ویی و اصرال   .اس  بازار

اشتباهات موجود در سازما  ها می توا ، سیسرت  سرازمانیهی شریه 

 تری برای پاس  ویی داش .

 های کلیدیواژه
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Abstract 
The formation of social contracts in formal and informal 

figures is a sign of the efforts of individuals in a society to 

put civil society on the path of development. Customer 

service, appropriate services and implementation of 

services have been identified and analyzed as identified 

factors in order to optimize the development path. In 

recent years, one of the problems in Iran is the collapse of 

the economy and reduced entrepreneurial growth. And it 

has been the start-up businesses, because many 

entrepreneurs in Iran have not considered the factor of 

market penetration and market development and have set 

the main goal of starting a business to generate income. 

The purpose of this study is to examine the characteristics 

and determine an appropriate framework for social 

accountability of Iranian public sector organizations based 

on market development methods. Because by optimizing 

the accountability framework and correcting the mistakes 

in organizations, we can have a more organized system 

for accountability.  

Keywords 

social contract, realism, national interests, development 

path.
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 مقدمه
 افتههیتوسعه ن یدر کشورها یرشد اقتصاد افزایش روند زیتوسعه ن های مبتنی بربود و هدف  یرشد اقتصاد یبه معنا عهتوسدر گذشته 

و با ا گذر زمان . اما بیشدمحسوب م هاتوسعه و نظارت بر آن یها برنامه یاجرا ی ندهیدولت تنها نما آن زمان و با شرایط موجود،در  .بود
با مشهخص  نکهیا ژهیتحول شد. به و عامل اصلیگذشته، مفهوم توسعه و عوامل اجرا کننده آن  یها نقاط ضعف برنامه مشخص شدن

ه . بهشهداین کشور ها می با یرشد اقتصاد یکی از عوامل تاثیرگذار بر،کشور های جهان سومدر  یکارآمد اجتماع یساختارها نبودشدن 
 یاسهتراتژ تحهت عنهوانانسهان  یو اجتمهاع یفرهنگ ،یماد یازهایفع نمورد توجه قرار گرفت و ر در اجتماع توسعه عنصر این صورت

فراهم شهد. بهه  یتوسعه مشارکت یاجرا ای در راستای نهیدولت از عرصه توسعه زم و کمرنگ شدن ینینش عقب توسعه گنجانده شد. با
ممکهن  .است در اولویت اول دولت یبلکه توسعه مشارکت نمی باشدها  تمام برنامه مسئول دولت توسعه، دیجد مسیر هایدر  بیترت نیا

خصوصی سهام دارانی دارند  آنها مانند همتایان خود در بخش کهاست انگیزه های فعالیت شرکت های دولتی متفاوت باشند، با وجود این
به عموم مردم اسهت، سهاختار سههام  متعلق که باید در مقابل آنها پاسخ گو باشند. به این دلیل که در شرکت های دولتی حقوق مالکانه

داری آنها از شرکت های سهامی عام نیز گسترده تر است. بنابراین مطالبه شفافیت، و پاسخ گویی در شرکت های دولتی رو به افهزایش 
نفعان تبیهین، ذی  ساختار اهداف و مقاصد شرکت و رویه ها و فرایندهای حصول آنها باید برای اطمینان از پاسخ گویی مناسب به .است

 اجرا و ارزیابی شوند.

 

 تعاریف

  سازمان دولتی 

 فیتعر نگونهیتوان آن را ا یشده است م یدولت سازمان هایاز  یکه در قانون محاسبات عموم ی سازمان دولتیو معن فیبا توجه به تعر
 %00از  شیدست کم ب ایشده و تمام  جادیا سازماناست که با اجازه قانون به صورت  یمشخص یواحد سازمان کی ،یدولت سازمانکرد: 

شدن، تمهام سههام آن بهه دولهت  یبر اثر مل ایداده باشد  لیدولت آن را تشک اابتد نکهیباشد، اعم از ا می آن متعلق به دولت هیاز سرما
 (3030)علی ابراهیمی و همکاران،  .(رانینفت ا یانتقال داده شده باشد )مثل شرکت مل

آن متعلق به شرکت  هیسرما %00از  شیکه باین گردد مادام جادیا یدولت یها سازمان یگذار هیسرما قیکه از طر یهر شرکت تجار لذا
مثالَ  ،یدولت یشرکت ها یگذار هیسرما قیکه از طر یوجود، شرکت تجارت نیگردد. با ا یم یتلق یدولت یک سازمان است، یدولت یها

اداره نخواهد شد. امها وهون  زین یاخص نبوده و طبق قانون خاص یبه معنا یشود شرکت دولت لیخاص، تشک یبه صورت شرکت سهام
)علی ابراهیمی و همکهاران،  .محسوب خواهد شد یاست، شرکت دولت یدولت یشرکت ها ایآن متعلق به شرکت  هیاز نصف سرما شیب

3030) 
و به ثبت داده  لیطبق آن ها تشک دین تجارت و مقررات قانون تجارت بوده و بااز قانو یاصالح قسمت حهیمذبور،تابع مقررات ال شرکت

مزبور،بهه عمهل  نیآن طبق مقهررات قهوان هیو تصف یخواهد شد.اداره امور،ورشکستگ یحقوق تیشخص یشود.پس از ثبت است که دارا
 خواهد آمد.
ثبهت به ازیهن ،یتجهارت یهستند و برخالف شهرکت هها یحقوق تیشخص یشود، دارا یم لیکه با اجازه قانون تشک یدولت یشرکت ها

: دیهگو یاسهت کهه مه 32/13/1932از قانون تجهارت، مصهوب  یاصالح قسمت یقانون حهیال 900تابع ماده  یدولت یندارند. شرکت ها
آن  یو اساسنامه ها نیکه در قوان یباشند و فقط نسبت به موضوعات یخود م یها ساسنامهو ا سیتاس نیتابع قوان یدولت یشرکت ها"

 (3030)علی ابراهیمی و همکاران، ."شوند یقانون م نیها ذکر نشده، تابع مقررات ا
را  یسههام ینشده باشد، شکل شرکت هها دیتا آنجا که در اساسنامه شان ق یدولت یتوان گفت شرکت ها یماده م نیتوجه به مفاد ا با

 رسند. یبه ثبت م یدر قالب شرکت سهام یدولت یشرکت ها یتمام باَیکرد. تقر یتوان آن ها را تاجر تلق یدارند و م
 یاسهت. در شهرکت هها یدولته یبه بحث بازرس و حسابرس در شرکت هها یتجار یشرکت ها با شرکت ها نیا یاز تفاوت ها یکی

انتخاب شوند کهه  یفهرست انیاز م دیبازرسان با نیعام ا یسهام یشوند. تنها در شرکت ها یشرکا انتخاب م لهیبه وس نیبازرس یتجار
بهر  یو امور حسابرسه یبازرس قانون فیوظا یدولت یگردد، اما در شرکت ها یمنتشر م ییو دارا یهر ساله از جانب وزارت امور اقتصاد

 (3030)علی ابراهیمی و همکاران،  .باشد یم یعهده سازمان حسابرس
 یدولت یمتعلق به شرکت ها هیدرصد سرما 00از  شیکه مجموع ب ییماده آمده که در تمام شرکت ها، موسسات و دستگاه ها نیهم در
 .ردیتوسط سازمان انجام پذ دیبا یو حسابرس یباشد امور مربوط به بازرس یم
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 ایهشهرکت هها  ایهدولهت  یگهذار هیسهرما قیهرا که بر اساس قانون خاص، از طر ییشرکت ها هی، کل30/13/1900واحد مصوب  ماده
 ایهسههام آن هها متعلهق بهه دولهت  تیاکثر نکهیبشود، اعم از ا ایشده  لیتشک ،یموسسات خارج ایوابسته به دولت  ای یموسسات دولت

 (3030)علی ابراهیمی و همکاران،  .دهد یفوق الذکر قرار م 900تابع حکم مقرر در ماده  اشد،نب ایموسسات مذکور باشد  ایشرکت ها 
 نام برد. مهیمختلف ب یو شرکت ها "رانیا یمرکز مهیب"، "کشت و صنعت یشرکت ها"توان از  یم ،یدولت ینمونه شرکت ها یبرا

 سازمان های غیر دولتی
امهور  ایه یادبه ایه یامور علمه لیاز قب دولتی ریمقاصد غ یهستند که برا یو موسسات التیتشک هیکل ،دولتی ریو موسسات غ التیتشک

،  یالهوان یمههد دیسه) .نداشته باشند ایدهندگان قصد انتفاع داشته  لیو تشک نیشود اعم از آنکه موسس یم لیو امثال آن تشک هیریخ
 (1930، ییفرشته قشقا

که اختصهاص  ینیاتخاذ عناو یول ندینما اریبنگاه و امثال آن اخت ایانجمن،کانون  لیاز قب ینیتوانند عناو یو موسسات مزبور م التیتشک
 (1930، یی، فرشته قشقا یالوان یمهد دیس) .دارد از طرف موسسات مزبور ممکن نخواهد بود یو کشور یدولت التیبه تشک

 لیهاز قب ینیتواننهد عنهاو یکننهد و مه یمه دایهپ یحقهوق تیثبت،شخصه خیقهانون تجهارت از تهار 033مزبهور طبهق مهاده  التیتشک
 .انجمن،بنگاه،کانون و امثال آن را اتخاذ کنند

 :شوند یم میبه دو قسمت تقس یتجارت ریغ موسسات
 یمه دهیهنام یانتفاع ریموسسات اصطالحاَ موسسات غ نگونهیاعضاء خود نباشد.ا نیآن ب میکه هدفش جلب منافع و تقس ی( موسساتالف

تهوان از  یرا مه یاسهیس یقرض الحسنه و گروه هها یو احزاب و صندوق ها یو تخصص یاسالم یو انجمن ها هیریشوند.موسسات خ
 (1930، یی، فرشته قشقا یالوان یمهد دیس) .دانست یانتفاع ریموسسات غ

و  یو حقهوق یفنه یباشهد ماننهد کهانون هها ریهغ ایهاعضاء خود  نیمنافع مزبور ب میو تقس یکه هدفش جلب منافع ماد ی( موسساتب
 .سبز است ینظافت و فضا لیاز قب یکه هدفشان ارائه خدمات شهر یموسسات
همانند موسسات  دولتی ریمجاز است . موسسات غ زانیبه هر م هیسرما دیاز دو نفر کم تر باشد و ق دیشرکا در موسسات فوق نبا حداقل
موسسهه بهه ثبهت  یاداره ثبت به مرکهز اصهل یدر تهران در اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان ها در اداره ثبت شرکت ها دیبا دولتی

 یتجار ریو موسسات غ التیثبت تشک ینامه اصالح نییمواد آ تیشرکت ها به همراه رعا سیه اقدامات تاسیبرسند و جهت ثبت آن کل
 (1930، یی، فرشته قشقا یالوان یمهد دیس) .باشد یم یاست ، ضرور دهیرس بیتصوبه  1992که در سال 

 پژوهشپیشینه 

 (۱931) دولتی ایران تدوین چارچوبی برای پاسخگویی اجتماعی سازمانهای

دارد و ابزاری است برای دادن توضیح متعهدانه اعمال و تصمیمات یک فرد یا نهاد به فرد یا نهاد دیگری  ای پاسخگویی مفهوم پیچیده

است از روابط اجتماعی که براساس آن شخص برای توضیح  ای پاسخگویی مجموعه آثار حقوقی، سیاسی و اداری الزم است. ه همراهک

اصرار دارد به توضیح و توجیه روابط خهود بها  فرد اجبار و دیگر، عبارت به. و توجیه رفتار خود با دیگران و سایرین احساس تعهد میکند

و توانمندسهازی  دموکراتیک، بهبود ارائه خهدمات ایجاد اعتماد عمومی، ارتقای حاکمیت های پاسخگویی یکی از راه بپردازد.دیگر افراد 

ایهن نهوع پاسهخگویی بهرای  کشور است. در دولتی یکی از الزامات حاکمیت عمومی اسخگویی اجتماعی سازمانهای. پاست شهروندان

 ن پژوهش تدوین وارووبی برای استقرار پاسهخگویی اجتمهاعی در سهازمانهایصورت میگیرد. هدف ای اجتماعی گروههای واکنش به

پاسهخگویی اسهت کهه در حهوزه  خبرگانی   شامل آماری این پژوهش جامعة بنیاد است. بر روش کیفی داده بخش دولتی ایران مبتنی

 ، سهازمان نهوع ممموریهت ، المللی ت بینالزاما های پژوهش نشان میدهد که افتهی دارای دانش کافی و تجربه عملی هستند. اجتماعی

 در سهازمانهای از عوامل مؤثر بر استقرار پاسهخگویی اجتمهاعی فکری جامعهو بلوغ  سازمانی وجهه الزامات قانونی، سازمانی، فرهنگ

رضهایت  عمهومی،پیامدهایی مانند افزایش اعتمهاد  های دولتی موجب استقرار پاسخگویی اجتماعی در سازمان ، در ضمناست.  دولتی

 و رشد و تعالی جامعه است. عمومی

 (۱933چارچوب بهبود پاسخگویی شرکت های دولتی ایران )

 سههام خصوصی بخهش در خهود همتایهان ماننهد آنهها این وجود با باشند، متفاوت یدولتهای  شرکت فعالیت های انگیزه است ممکن

 است، مردم عموم به متعلق مالکانهه حقهوق دولتهیهای  شرکت در که  دلیلبه این  .باشند گو پاسخ آنها مقابل در باید که دارند دارانی
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 ههای شهرکت در گوییخپاسه و شهفافیت مطالبهه بنهابراین. اسهت تهر گسهترده نیز عام سهامی های شرکت از آنها داری سهام ساختار

 پاسهخگههویی از اطمینههان بههرای بایهد آنها حصول فرایندهای و ها رویه و شرکت مقاصد و اهداف ساختار. است افزایش به رو دولتی

 آن اطهراف و دولتی های شرکت در که نامنظم های شیوه سایر یا فساد حال این با. شوند ارزیابی و اجرا تبیین، نفعان ذی بهه مناسهب

وارووب بهبود پاسخگویی شهرکت ههای . این پژوهش با هدف ارائه هستند ها شرکت خوب مدیریت برای ای عمده مانع دهند، می رخ

دولتی اجرا شده است. با توجه به اهمیت وجود نظام پاسخگویی شرکتی در ارزیابی نحوه مدیریت منابع اقتصهادی، در دنیهای امهروز بهه 

دیریت در جنبه های مالی و عملیاتی عملکرد توجه می شود تا ضمن ممانعت از بروز عدم تقارن اطالعاتی، امکهان ارزیهابی عملکهرد مه

پس از تحلیل مصاحبه های انجام شده، عناصر مرتبط با پاسهخگویی شهرکت تحقق اهداف شرکت و تامین منافع ذی نفعان فراهم شود.

. بودجهه و مهدیریت 3. افشای اطالعهات  1عنوان شامل  1های دولتی شناسایی و کد گذاری شدند. بر اساس عناصر اصلی وارووبی با 

. گزارشگری های هیئت مهدیره  6. مسئولیت پاسخگویی قانونی  0. سیاست های جبران خدمات  3ط با ذی نفعان  . ارتبا9مالی دولتی  

. تدوین شاخص ههای نسهبی ارزیهابی 1. تدوین شاخص های مقداری ارزیابی عملکرد  3. نقش و مسئولیت کمیته های هیئت مدیره  2

ن توصیه می شود که با استفاده از یافته ههای ایهن پهژوهش، هنگهام تهدوین عنصر فرعی به دست آمد. به سیاست گذادا 00عملکرد و 

 ضوابط پاسخگویی شرکت های دولتی، مالحضه و اقدامات مربوط به بهبود پاسخگویی شرکت های دولتی را فراهم کنند.

 نفعخان کارگیری کارآمد فناوری اطالعات و ارتباطات در جهت بهبود نظام پاسخخگویی بخه  ی بررسی موانع به

(۱913) 

مفهوم جدید پاسخگویی در جوامع امروزی به فرایندهایی گفتهه میشود، که شهروندان و حاکمان را برای رفتهار و عملکردشهان مسهئول 
این منظور کهه یهک فهرد، گروه یا سازمان دارای  میسهازد و بهه معنهی دلیل آوردن و دلیل خواستن برای کارهای انجام شده میباشد. به

. ق خاصی است که بر اساس این حقهوق از فهرد دیگهری سهؤال میکند و از او برای کارهایی که انجام داده است، توضیح میخواهدحقو
ای سهریع، آسهان و مناسب طهی ونهد سهال  گونهه ی خدمات و پاسخگویی به مطالبات شههروندان بهه ایجاد سازمانهای کارا در ارایه

هورد توجهه کهارگزاران بخهش عمهومی قهرار گرفتهه است. درك اهمیت، کاربرد و نقشی کهه فنهاوری اخیر در اغلب کشورهای جهان م
گذاران جوامع مختلف را برآن داشته است،  اطالعات و ارتباطات میتواند در بهبهود نظهام پاسهخگهویی بخش عمومی ایفا نماید، سیاست

مرتبط با آن و بسهترهای نههادی و اجرایهی، ایهن فنههاوری را در بخههش دولتههی های  مشی تا با در دستور کار قهرار دادن، وضع خط
کهاربردی نمایند. این مقاله نیز یکی از مسایل اساسی و والش برانگیز کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات را در ایجاد نظام پاسهخگویی 

، ورد تجزیهه تحلیههل قهرار داده اسهت. مهمتهرین ههدف مقالههبخش دولتی را در قالب موضوع پژوهشی گفته شده، مطرح نمهوده و مه
کارگیری  عنوان مهمترین موانع به شناسایی موانع اجتماعی، زیرساختاری، فاصلة دیجیتالی، قانونی، امنیت اطالعات، و مدیریت تغییر به

بهر  .نفعان فهراهم شهود م پاسخگویی به ذیکارآمد فناوری اطالعات و ارتباطات اسهت، تا به این ترتیب بستر الزم در جهت بهبود نظا
ی دیجیتالی و قانونی، بیشترین مانع، و موانع امنیت  ههای موانهع اجتمهاعی، زیرسهاختاری، فاصله ههای پهژوهش، مؤلفهه اساس یافتهه

جههت بهبهود نظهام  کهارگیری کارآمهد فنهاوری اطالعهات و ارتباطهات در اطالعات و مدیریت تغییر، به عنهوان کمتهرین مهانع در بهه
 .پاسخگهویی شهرکتههای دولتهی صنایع معدنی ایران ایجاد کردهاند

 (۱911) نظام های پاسخگویی در بخش دولتی: دیدگاهی تطبیقی 

پاسخگویی در بخش دولتی مبتنی بر این فرض است که تصمیمات و اقدامات کارگزاران همواره بر امور اقتصادی، سیاسی، اجتمهاعی و 
جوامع شدیدا تاثیر میگذارد. در نظام های سیاسی مردم ساالر آراء نمایندگان منتخب آنان متجلی می شود و نماینهدگان مهردم فرهنگی 

موضوع این مقاله نظارت بر دیوانساالری است و میکوشد به ایهن سهوال پاسهخ مدیران و کارگزاران دستگاه حکومتی را تعیین می کنند.
های دولتی و کارکنان آنها را که برگزیده مستقیم مردم نیستند به آنان پاسخگو کرد. مقالهه بها بحثهی  دهد که وگونه می توان سازمان

درباره مفاهیم پاسخگویی آغاز می شود و در پی آن از هدف های پاسخگویی در بخش دولتی و گونه های متفاوت آن سخن بهه میهان 
ان وارووبی نظری برای مقایسه تعدادی از نظهام ههای متهداول پاسهخگویی در می آورد. این مقاله الگویی را تدوین می کند که به عنو

 جهان مورد استفاده قرار میگیرد. نویسنده با استفاده از این الگو نظام های پاسخگویی کشور های انگلیس وآمریکا را که نماینده دو نظام
ا را توصهیف مهی کنهد. نویسهنده امیهد دارد مطالعهه نظهام ههای سیاسی )پارلمان و ریاستی( متفاوتند و نیز پاکستان، بنگالدش و زامبیه
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 پاسخگویی در جوامع یاد شده ما را با کیفیت این نظام ها و میزان اثر بخشی آنها آشنا سازد.

 (۱911یی )پاسخگو یو چالش ها یدولت ریغ یسازمان ها

زندگی در دهکده جهانی با سرعت روزافزون ارتباطات و وابستگی کشور ها به هم به اشکال مختلف موجهب مواجهه شهدن انسهانها بها 
مشکالت عدیده ای می شود که سازمانها و نهاد های موجود از عهده ی حل آنها بر نخواهند آمد. سازمانهای جامعه مهدنی در دو دههه 

نظام حکومتی و حل مشکالت اجتماعی پیدا کرده اند. این سازمانها برای حفظ نقش و مشروعیت خود در  اخیر نقش بسیار ارزنده ای در
جامعه، با تقویت مسئولیت اجتماعی و جلوگیری از کجروی های موجود در جامعه کوشیده اند پاسخگوی ذی نفعان خود باشند. حال باید 

ین پرسشها در سازمان های غیر دولتی از اهمیت برخوردار بوده و اندیشمندان دید اصوال پاسخگویی ویست؟ وگونه صورت می پذیرذ. ا
و پژوهشگران در پی یافتن پاسخ های آنها هستند. این مقاله مقدمه ای است برای یافتن جواب های جهت والشهایی که سازمان ها ی 

 غیر دولتی با آن مواجه هستند.
 

Corporate accountability in the context of sustainability – a conceptual framework 

(2013) 

 یک چارچوب مفهومی -پاسخگویی شرکتی در زمینه پایداری عنوان مقاله : 
 .است ها شرکت بهترهدف این مقاله ادغام زمینه پایداری در وارووبی برای پاسخگویی 

کند بر روی منبع محدودی برای خلق ارزش را مجبور می آن هاها، های پاسخگویی فعلی شرکتدهد که وارووبنشان میتحقیق این 
طور وشهمگیری به فعلی های پاسخگوییپاسخ ناکافی به مسائل اجتماعی تمرکز کنند. وارووب وناقص اقتصادی  هایبر اساس تئوری

 نیازهای پایداری جامعه ناکافی هستند.  وتشدید مسائل  تجارت ، در زمینه
 

Paths of economic development: A global evidence for the mediating role of human 

capital (2019) 

 یانسان هیسرما یانجینقش م یبرا ی: شواهد جهانیتوسعه اقتصاد یرهایمسعنوان مقاله : 
سازی معادالت ساختاری با ساختار نهفته، نقش مؤسسهات و سهرمایه انسهانی در فرآینهد توسهعه را بهازبینی این مقاله با استفاده از مدل

بها واسهطه  Bبدون واسطه و مدل  A. مدل ساخته شده است یشاخص عموم 13 باکشور  139کند. دو مدل با استفاده از داده های می
مشخص شده است. هنگامی که سرمایه انسهانی بهه  Aسیری بین کیفیت نهادی و توسعه اقتصادی در مدل مدر نظر گرفته شده است. 

تمیید شده اسهت، نهاویز  A اضافه می شود، رابطه مستقیم بین کیفیت نهادی و توسعه اقتصادی که در مدل B عنوان میانجی به مدل
ر فرآینهد توسهعه، بهر اسهاس سهطح کیفهی نههادی موجهود کهه شهرایط می شود. این شواهد با تبیین نقش نهادها و سرمایه انسهانی د

کند. به عبارت دیگر، الف( بهبود نهادهها عهالوه بهر کند، به بحث کمک میگیری برای شروع یا تداوم فرآیند توسعه را تعیین میتصمیم
مورد نیهاز اسهت. )ب( از سهوی دیگهر، از  سرمایه انسانی برای کشورهایی که سطح کیفی نهادی پایینی دارند برای شروع فرآیند توسعه

آنجایی که سرمایه انسانی در کیفیت نهادها مصونیت ایجاد می کند، سرمایه انسانی نقش اساسی تری برای حفهظ رونهد توسهعه بهرای 
 .کشورهایی با سطح کیفی نهادی باال ایفا می کند

 

 خالصه پیشینه تحقیق. ۱جدول 

 نتایج عنوان مقاله سال نام نویسندگان

جوکار،  یفرجاله رهنورد، عل

 یطههاهرپور، مهههد بالهههیحب

 یرسول

 ییپاسهخگو یبرا یوارووب نیتدو 1913

 رانیا یدولت یسازمانها یاجتماع

 خهدمات و نینهو یمانند ادارة امهور عمهوم دیجد یهاراه  و هور الگوظامروزه 

دارنهد  دیتاک کشورها در اداره نینو یها از ارزش یا بر مجموعه نینو یعموم

در  یاجتمهاع یی. پاسهخگوهاسهت ارزش نیاز ا یکی یاجتماع ییکه پاسخگو



 (صنعت پوشاکصنف  یدولت یتوسعه بازار)مورد مطالعه : شرکتها کردیبا رو ییچهارچوب پاسخگو یالگوها یبررس مریم طبری:

 

 است. یضرورت راهبرد کی بلکه نه،یگز کینه  یعموم تیحاکم

, یمههههرادی, علیمههههیابراه

 , همتیمحمدجعفر

وارووب بهبود پاسخگویی شرکت  1911

 های دولتی ایران

های این پژوهش، هنگام  به سیاستگذاران توصیه میشود که با استفاده از یافته

ها و اقدامهای مربوط  تدوین ضوابط پاسخگویی شهرکتههای دولتهی، مالحظه

بههرای بهبههود پاسههخگویی شههرکتهای دولتههی را فههراهم کننههد. ایههن عناصههر 

هههایی را مطهرح میکننهد کهه بهه بهبهود  استانداردها، کنتهرلهها و مسهئولیت

 .پاسخگویی شرکتهای دولتی ایران میانجامد

هنگی علی اکبر, حسهین فر

 زاده حسین, صالحی علی

کارگیری کارآمهد  بررسی موانع به 1931

فناوری اطالعهات و ارتباطهات در 

جهت بهبود نظام پاسهخگویی بهه 

 نفعان ذی

 

راسهههاس نتهههایج تحلیهههل آمهههاری موانهههع مهههورد بررسهههی )اجتمهههاعی، ب

اطالعهات، و مهدیریت ی دیجیتهالی و قهانونی، امنیهت  زیرسهاختاری، فاصهله

تغییر( نظام پاسخگهویی را در شهرکتههای دولتی صنایع معهدنی ایهران تحهت 

ههای  تمثیر قرار میدهند. این در حهالی اسهت کههه بررسههی نتههایج پهژوهش

هها ترکیهب متنههوعی  داخلی و خارجی بیانگر آن است کهه در ایهن پهژوهش

 بررسهی قهرار گرفتهه اسهت از موانع در ارتباط با نظام پاسخگویی مهورد

نظام های پاسهخگویی در بخهش  1930 یهیابوالحسن فق

 دولتی: دیدگاهی تطبیقی

 

مقایسه نظام های پاسخگویی در پنج کشور مورد مطالعهه حکایهت از آن دارد 

که همه این جوامع ضرورت و اهمیت پاسخگویی بروکراسهی بهه نههاد ههای 

هایی برای پاسخگو کردن سازمان های اداری سیاسی را پذیرفته اند و ساختار 

 برپا داشته اند

فرشهته  ، یالوان یمهد دیس

 ییقشقا

و وهالش  یدولت ریغ یسازمان ها 1930

 ییپاسخگو یها

در شهرایط ایههده آل، شههفافیت، زمامههداری، پاسههخگویی، مشههروعیت، ارزیههابی 

اجهرای معیهار عملیات سازمانها، زمانی اتفاق می افتد که معیارسازی، نحوه ی 

ها و پیگیری و کنترل بوسیله ارتباط متقابل و بحث و گفت و گو میهان گهروه  

 های ذی نفع جهت حل مسائل و مشکالت صورت گیرد.

Munif 

Mohammed 

2013 Corporate 

accountability in the 

context of 

sustainability – a 

conceptual framework 

 شهرفتیپ توانهدیمه یداریهپا نههیدر زم یشهرکت ییوارووب معنادار پاسخگو

 کند. تبذیلشرکت  یرا به ارزش اقتصاد یاجتماع

Furkan Baser , 3011 Paths of economic  که سهطح کیفهی بهبود نهادها عالوه بر سرمایه انسانی برای کشورهایی
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Soner Gokten development: A global 

evidence for the 

mediating role of 

human capital 

نهادی پایینی دارند برای شروع فرآیند توسعه مورد نیهاز اسهت. از سهوی 

دیگر، از آنجایی که سرمایه انسانی در کیفیت نهادها مصونیت ایجاد مهی 

کند، سرمایه انسانی نقش اساسی تری بهرای حفهظ رونهد توسهعه بهرای 

 .کشورهایی با سطح کیفی نهادی باال ایفا می کند

 

 تاثیر مسیر توسعه بر بعد اقتصادی کشور

کووک ههم  یهاکالج یدارند، اما حت ییدر شهرها و کشورها نقش بسزا یفناور یهاشاخه جادیباال در ا فتیبا ک یقاتیتحق یهادانشگاه
منطقه شهوند. درواقهع،  شبردیباعث پ توانندیاندازه خود مپوشش خود دارند و بهمناطق تحت یبرا یادیز یهاتیمز ،ییدر مناطق روستا

اقتصهاد شههرها و کشهورها دارنهد و  یرو یادیهز ریرو تهاث نیو از ا روندیشمار مبه ایدر دن یمراکز استخدام نیتربزرگها جزء دانشگاه
 یمختلفه یههابه راه دیدقت باهب نیبنابرا شود،یشهرها و کشورها نگاه م یتوسعه اقتصاد یبرا ییها به وشم ابزارهامعموال به دانشگاه

 (3001،  1باربرو ادوارد ) .کنندیدر منطقه استفاده م یرشد اقتصاد ریها در مستوجه کرد که دانشگاه
 تواندیآموزش م ایموضوع بحث دارند که آ نیها بر سر ا. اقتصاددانرندیگیدرنظر م یآموزش یهاعنوان موسسهها را بهدانشگاه ،یاریبس

نظر دربر ندارد. اما به یصرف گرفتن آن شده و ارزش یادیاست که وقت ز یاز مدرک یفانتز یتنها فرم ایکند  تیافراد را تقو یهامهارت
افهراد را  تیذهن یعیطور طبکه به کندیعمل م یکاربرد اریداشته و بس ییباال تیاهم یعالباورند که آموزش نیمردم بر ا شتریب رسدیم

آمده دستآموزش را برعهده دارند. در نگاه اول، شواهد به تیهستند که مسئول ییهاها مکانکه دانشگاه دهدیوسو سوق مسمت نیبه ا
 زانیهمنطقهه م کیهدر  یدانشهگاه النیالتحصهفارغ رهیهذخ شیافهزا: »دیگویاقتصاددان م ،یمورت کوی. انرکندیمرا اثبات  تیواقع نیا

 یو دانشگاه لکردهیهروه تعداد افراد تحص دهدیهم نشان م گری. مطالعات ددهدیم شیرا افزا یلیطوح تحصدستمزد کارگران با تمام س
 شهوند،یمه لیالتحصهکهرده و فارغ لیتحصه یمحله یکه در دانشگاه یآن منطقه باالتر است. افراد یمنطقه باالتر باشد، بازده کیدر 

آنهها در  النیالتحصهفارغ شتریب ایدرصد 20شهرها هم هستند که  یبرخ کهیدرحال مانند،یدر آن منطقه نم لیمعموال بعد از اتمام تحص
کهه  رسدیدرصد م 00تعداد به کمتر از  نیا زین یمحل یهاانشگاهد یاست که در برخ یدرحال نیاند، اکرده لیتحص یمحل یهادانشگاه
 «.شودیمشکل محسوب م یالتیازنظر ا

خود را از  یدانشگاه النیالتحصاز فارغ یمیاز ن شیب کایآمر یهاالتیا یاز آن دارد که برخ تیمطالعات حکا یگزارش بلومبرگ، بعض به
و  ایهفرنیوون تگزاس، کال ییهاالتیهم در ا یلیالتحصبعد از فارغ یدارند حت لیتما النیالتحصاست که فارغ یدرحال نیا دهند،یدست م

دتهز، دو  چهاردیآبهل و ر سهونیههم دارنهد. ج یادیهز انیهو کارفرما شوندیمحسوب م کایبزرگ آمر یشوند که شهرها ندگارما زینویلیا
و تعهداد افهراد  کننهدیاعطها مه النیالتحصهها بهه فارغکهه دانشهگاه یتعهداد مهدارک انیهاند ارتباط مکرده دیهستند که تمک یاقتصاددان

آمهار افهراد  یعهیطور طببهه ،یافراد محله لیاست. آموزش و تحص فیضع رایبس کنند،یو کار م یمناطق زندگ نیکه در ا یالکردهیتحص
آموزش نسل  یها برا. اگر دانشگاهشودیانجام نم ستمیس نیا تیتقو یبرا یاما معموال حرکت مؤثر دهد،یم شیرا هم افزا لکردهیتحص

 الهتیا ایهشههر  کیوجود ندارد که  یلیممکن است تصور کنند دل یبرخ کنند،یم نهیدورافتاده هز یهاالتیکارگران در شهرها و ا ندهیآ
 یهااگهر دانشهگاه یحته نکههیههم وجهود دارد و آن ا یاکنندهقانع لیدل ،یکند. از طرف یگذارهیسرما یمحل یهادانشگاه یبخواهد رو

،  باربرو ادوارد ) .را هم جذب کنند گرید کردهلیو تحص شخود را از دست بدهند، آنها قادر خواهند بود افراد باهو النیالتحصفارغ ،یمحل
در منطقه دارد و  یدانشگاه یهالکردهیتعداد تحص یرو یشگرف ریتاث یدانشگاه قاتیتحق یهانهیکه هز اندافتهیدر هااقتصاددان.(3001

 یدانشهگاه التیارائه مدرك است. درواقع، کارگران با مهارت باال و باتجربه که تحصه ریمساله وهاربرابر قدرتمندتر از تاث نیا ،یعبارتبه
 هیهبلکهه بن سهت،ین ریپهذانجام یلیمهم، صرفا با کسب مدرك تحص نیها انجام دهند و ارا در دل دانشگاه یخوب قاتیتحقدارند، قادرند 

کهه  یاسهت. زمهان یدر بخهش خصوصه یدانشگاه قاتیتحق ازیاقتصاد، ناش یها رودانشگاه ریتاث شتریدارد. اما بخش ب ازین یقو یعلم
مشاغل مرتبط با آنهها دانسهت.  شرفتیدر پ توانیماحصل آن را م کند،یم یو فناور دهیا ق،یرا صرف تحق یهنگفت یهانهیدانشگاه هز
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 (صنعت پوشاکصنف  یدولت یتوسعه بازار)مورد مطالعه : شرکتها کردیبا رو ییچهارچوب پاسخگو یالگوها یبررس مریم طبری:

 

 یو محله یامنطقه یوکارهاکسب یهم برا انیواگذار کرده و دانشگاه یرا به بخش خصوص هایفناور دیتول ،یها طبق قرارداددانشگاه
خهود  یلیتحص یهاکه در رشته یپژوهشگران و استادان باتوجه مهارت ل،یتحصالفارغ انیو در ادامه، دانشجو کنندیم فایحکم مشاور را ا

 یقهاتیمراکهز تحق سیاقهدام بهه تمسه های. کمپانشوندیم تیکرده و در آنها مشغول فعال یاندازخود را راه یشخص یوکارهادارند، کسب
 یرا بهرا یها فرمهولدانشهگاه ی. برخهکننهدیاستخدام م یدانشگاه یهاشغل ای یدکتر یهاپروژه یکرده و افراد باهوش و کاربلد را برا

بپردازنهد و بها  دهیهمالقهات داشهته و بهه تبهادل ا گریکدیواسطه، با  نیتا به ا دهندیارائه م یمحل انیمخترعان و دانشگاه نان،یکارآفر
 انیبه استفاده از دانشجو یادیز لیباال تما یورهفناورانه پربازده و با بهر یوکارهاکسب نیکار خود را توسعه دهند.  بنابرا رو،یاستخدام ن

کار، اقهدام بهه جهذب  نیا یاستفاده کنند. برا هلکردیو کارگران ماهر و تحص هادهیا یغن انیدارند تا از جر یدانشگاه النیالتحصو فارغ
 یدر منهاطق یدسهتمزدها حته شیز افهزایهباالتر در کهار و ن یکار باعث بازده نیکه ا کنندیم گریباهوش از مناطق د لکردهیافراد تحص

و بهبهود  تیهتقو یها بهراامهر واضهح اسهت. دانشهگاه نیا یاسیس یامدهایاست. درواقع، پ نییآن پا یهالکردهیکه شمار تحص شودیم
 انیآمهوزش دانشهجو یبهرا یتنها به وشم مکان دیها را نبامعنا که دانشگاه نیبودن خارج شوند  به ا یبعداز تک دیبا یمحل یاقتصادها

،  بهاربرو ادوارد ) .رکهود خهارج کننهد منطقه را بهه حرکهت درآورده و از کیاقتصاد  توانندیهستند که م ییهانگاه کرد، بلکه آنها پلتفرم
وسهاز و وهون ساخت یرا بهه مشهاغل دهیهدافهراد مهارت یامکان اسهتخدام و دسترسه نکهیبر اها عالوهدانشگاه م،یبه گزارش تا.(3001
افراد حهدود  شتریب س،یانگل یشرق. در شمالدهندیها اختصاص محوزه نیرا هم به ا یینسبتا باال یدستمزدها کنند،یفراهم م یمهندس

 دیهاز تعهداد شهاغالن در بخهش تول شهتریتعهداد ب نیهاند کهه ااستخدام و مشغول کار شهده یدر آموزش عال میطور مستقهزار نفر به30
متوسط تمهام مشهاغل  سومکیاز  شی. متوسط حقوق شاغالن در دانشگاه ساندرلند برسدیهزار نفر م1خودروست که شمار آنها تنها به 

 یمهم اریها عامل بساز آن دارد که دانشگاه تیآمارها حکا نیا س،یانگل یهاها و کالجدانشگاه هیاتحاد رکلیشهر است.  به گفته دب نیا
هرونهد بحهران سهالمت و بحهران  ،یلهیها به هر دلدانشگاه میاگر اجازه ده ن،ی. بنابراروندیبه شمار م یمحل یاز اقتصادها یاریدر بس

 نیاز شهرها و مناطق ورشکسته شده و از به یاریکه اقتصاد بس تمعناس نیشوند، به ا یمال میوخ تیشده و دوار وضع کرونا، ورشکسته
 جهادیرا در ا یشهگرف ریتهاث تواننهدیمه ت،یهمممور نیهدارند امها در کنهار ا یآموزش یهادر ارائه فرصت یاتیح یها نقش. دانشگاهرودیم

هر شغل  نکهیکنند. با توجه به ا فایبه منطقه ا دیو جذب مشاغل جد یمحل یوکارهااز مشاغل و کسب تیحما ،یمحل یشغل یهافرصت
ها حرف زدن از دانشگاه یبه جا ،یاتیح یعنوان اقدامشود، بهتر است به یمحل دیشغل جد کی یریگمنجر به شکل تواندیم یدانشگاه

از  تیهاست که طهرح حما سیانگل یهااز دولت یکیکند. دولت ولز،  تیها حماگاهکه از دانش میاز دولت بخواه ،یگریو انجام هر کار د
 یاز ورشکسهتگ یریجلهوگ یرا بهرا یجهامع یمهال تیهصورت گرفته، قرار است بسته حما یهایزیرو طبق برنامه رفتهیها را پذدانشگاه
 نیهبهبهود ا یهستند، بهرا فیعقب مانده و ضع یکه از نظر اقتصاد یآن است که آن دسته از مناطق انگریب هاافتهیها ارائه کند. دانشگاه

. کننهدیبهبود مشاغل خود اسهتفاده مه یبرا لکردهیو افراد تحص النیالتحصخود وابسته هستند و از فارغ یمحل یهابه دانشگاه تیضعو
در دوران بحران کرونها ارائهه داده اسهت امها بازپرداخهت  یدر معرض ورشکستگ یهادانشگاه یرا برا یطرح بازساز کی سیدولت انگل

شهده  نیهیتع یمناطق خاص یها براوام نیاستفاده از ا تیو اولو شودیرا شامل م یمتنوع طیشرا شود،یم ادهطرح د نیکه در ا ییهاوام
 (3001،  باربرو ادوارد ) است.

 مسیر توسعه
دانند  در حالی کهه برخهی دیگهر آن را ها و سازمان تولید میهای اقتصادی، نوع تولید، انگیزهبرخی توسعه را تغییرات کیفی در خواسته 

نوعی تکامل فکری و فرهنگی جامعه ارزیابی می کنند. سازمان ملل متحد توسعه را این گونه تعریف نموده است: توسعه فرایندی اسهت 
هها را بطهور کامهل اجتماعی و فرهنگی هر منطقه متحد ساخته . . . آن که کوشش های مردم و دولت را برای بهبود اوضاع اقتصادی و

 (1300، یاشتهارد ی، مژگان سمندرعل یبهروز شاهمراد ).برای مشارکت در پیشرفت ملی توانا می سازد
ی بازسهازی تمهام در مفهوم علمی، توسعه، مبین یک نوع بازسازی کامل جامعه است. در این معنا فرایند توسعه عبهارت اسهت از: توانهای

نهادهای یک جامعه بر اساس یک اندیشه و شناخت محوری جدید. توسعه بهر قواعهد، اصهول و قهوانین مهنظم و مشهخص مبتنهی بهر 
حلی است در جهت رفع فشارها و مشهکالتی نیافته یا راهیابد. در نتیجه توسعه کوششی است برای ایجاد تعادلی تحققعقالنیت قوام می

 (1300، یاشتهارد ی، مژگان سمندرعل یبهروز شاهمراد ) های مختلف زندگی اجتماعی و انسانی وجود دارد.خشکه پیوسته بین ب

نظراتی مشابه با نظر روزنشهتاین رودن دارد. وی نظهرات خهود را « پدیدة عقب ماندگی و وگونگی رهایی از آن»ریچارد نلسون در باب 
ارائه نمود. پایة نظریه نلسهون را اصهوالد دو  1106در دسامبر « ام تعادل در سطح پایینتئوری د»ای بسیار فشرده تحت عنوان طی مقاله

گرفت. به این ترتیب که: اگر درآمد سهرانه های مالتوس سروشمه مینظریه متداول در آن زمان تشکیل داده است. اولین عقیده، از ایده
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زایش خواهد یافت. پس باید کوشش کرد تا رشد درآمد سرانه بهیش از در هر کشوری از حداقل معیشت تجاوز کند، جمعیت آن کشور اف
های باطل نجات یافت. نظریه دومی که در آن زمان متداول بوده است، عبارت بود از اینکه رشد جمعیت باش تا بتوان از گرداب تسلسل

انهداز داشهته باشهند )و آن تواننهد پستند لذا نمیسطح درآمد در کشورهای توسعه نیافته پایین بوده و مردم این کشورهایبسیار فقیر هس
هاست. پس برای رههایی از گذاریگذاری کنند(. در عین حال، پایین بودن میزان رشد درآمد نیز حاصل پایین بودن میزان سرمایهسرمایه

ت( تجهاوز کنهد تها بتهوان بهه انداز صفرسهاین تسلسل باطل، باید تالش کرد تا سطح درآمد سرانه از یک سطح حداقلی )که در آن پس
رابطه درآمدی: در نظریة نلسون یک معادلة تعیین کننهده بهرای درآمهدها وجهود دارد  گذاری دست یافت.انداز و به دنبال آن سرمایهپس

ة جمعیت و سهطح ای که اساساد شبیه به تابع تولید است(. در نظر نلسون، درآمد هر کشور تابعی است از ذخیرة سرمایه ثابت، انداز)معادله
تکنیک و روش تولید رایج در آن جامعه است. در واقع در این رابطه فرض بر این است که نیروی کار دارای نسبت ثابت با اندازة جمعیت 

 (1300، یاشتهارد ی، مژگان سمندرعل یبهروز شاهمراد ) .است
اندازهای صورت گرفتهه طهی یهک دوره است از: پسگذاری خالص عبارت بندی نلسون سرمایهگذاری: طبق فرمولرابطه سرمایه•

های زیرکشت. پس اندازهای صورت گرفته دقیقهاد همهان منهابع مهالی شوند به عالوة افزایش مقدار زمینکه به سرمایه تبدیل می
اشهین آالت، ها را برابهر بها میهزان افهزایش ذخهایر متوان آنشوند. بنابراین میگذاری در بخش صنعت میاست که صرف سرمایه

ها انجهام گذاریای طی یک دوره در نظر گرفت. روشن است کهه در نظریهة نلسهون، ایهن گونهه سهرمایهتجهیزات و ابزار سرمایه
شود مگر در صورتی که میزان درآمد سرانه به سطحی باالتر از حداقل معیشت برسد. در سطوح باالتر از این سطح درآمد  این نمی

انداز، افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر همزمهان بها ها، همزمان با افزایش درآمد سرانه و به دلیل پیدایی پسگذاریقبیل سرمایه
شود، کشهت منهاطق های مرغوب کمیاب میرود. البته طبیعتا زمانی که زمینهای بیشتری به زیر کشت میافزایش جمعیت، زمین

 .شودبکر هر وند دشوارتر است  آغاز می
در »گویهد: نه بستگی دارد. وی در ایهن خصهوص میسرا درآمد سطح به جمعیت رشد نرخ نلسون، نظریة در: جمعیت رشد رابطه•

کنهد کهه مناطقی که سطح درآمد پایین است، به سبب تغییرات در نرخ مرگ و میر، در کوتاه مدت، نهرخ رشهد جمعیهت تغییهر می
ه سطح درآمد شود. این روند تا جایی ادامه دارد کتغییرات در نرخ مرگ و میر نیز به علت تغییرات در سطح درآمد سرانه حاصل می

رسد، افزایش درآمد سرانه گیرد. بعد از  آنکه درآمد سرانه به آن حد میسرانه به در سطح باالتری از میزان حداقل معیشت قرار می
 (1300، یاشتهارد ی، مژگان سمندرعل یبهروز شاهمراد ) تمثیر ناویزی بر کاهش نرخ مرگ و میر خواهد داشت.

 ه میشود:مسیر توسعه در سه مرحله خالص
 یشغل ریمس یزیمرحله اول ( توسعه به عنوان برنامه ر

جههت  ییزمان برنامهه هها نی. در ا ردیگ یرا در بر م یالدیدهه شصت م انیتا پا یانسان یرویمرحله از زمان ظهور جنبش ن نیا
برنامه ها استقبال کرده و آن را  نیشد، کارکنان از ا یم هیاز کارکنان ته یبانیو خدمات پشت یشغل ریتوسعه مس یارائه مشورت ها

نقهش  نکههیبهدون ا رانیبه اهداف برخوردار نبودند، مهد دنیرس یالزم برا یبانیاز پشت یدانستند ول یم زانندهیآموزنده و انگ د،یمف
 ریمسه رییهتغبرنامه ها مشکوك بودند. به نظر آنان، اهداف کارکنان متمرکز بر حرکت و  نیداشته باشند به ا ندیفرآ نیدر ا یروشن
طهرح هها را  نیهکهه ا یسازمان ندیگونه فرآ چیه گرید یانداخت. از سو یم ررا به خط یکار یامر ثبات گروه ها نیبوده و ا یشغل
 سازمان ها نداشت ، یاثرات الزم را برا ،یشغل ریتوسعه مس یشده برا هیته یبود که برنامه ها نیا جهیکند وجود نداشت. نت یعمل

 رانیمد تیدوم ( توسعه با حما مرحله
شهدند،  یبرنامه هها مه نیا ریدرگ شیاز پ شتریب رانیروشن شد و مد رانیمد یبرا یشغل ریتوسعه مس یبرنامه ها تیمرور اهم به

کهار  نیها یبهرا رانیکارکنهان بپردازنهد، مهد یشغل ریتوسعه مس ییو راهنما تیخواستند که به هدا یخود م رانیسازمان ها از مد
دلخهواه  جیوجود نداشت. نتها نهیزم نیدر ا یمناسب یینوع پاسخ گو چینداشتند. ه یمشخصهمچنان اهداف  یول دندید یآموزش م

 یشهغل ریمسه تیشهد و برنامهه ههدا یبه ندرت حاصهل مه شرفتیو پ یریگیآمد، پ یبدست نم یشغل ریتوسعه مس یاز برنامه ها
توسهعه  یبرنامهه هها شهتریمانند مرحله نخست ب زیمرحله ن نیدر ا جهیبرخوردار نبود. در نت رانینزد مد یوندان تیکارکنان از اولو

 .نداشتند یوندان یکوتاه مدت بودند و اثر سازمان یشغل ریمس
 کیسوم ( توسعه استراتژ مرحله
 نیهمشخص شده بود آغهاز شهد. در ا یشغل ریموضوع توسعه مس تیاهم شیاز پ شیدهه نود که ب یانیم یسوم از سال ها مرحله

به  ازیسؤال که ورا ن نیدوره پاسخ به ا نیشد، در ا کیبه توسعه استراتژ لیکرد و تبد شرفتیپ یسازمان یشغل ریمرحله توسعه مس
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ن کسب و کهار سهازما یبا استراتژ یریبه طور اجتناب ناپذ یشغل ریج روشن شد، توسعه مسیوجود دارد، به تدر یشغل ریتوسعه مس
خواستند مطمئن شوند  یم یهمکار نیداشتند. آنها با ا کیتوسعه استراتژ یبا برنامه ها یشتریب یهمکار زین رانیمد افت،یارتباط 

مهؤثر و  یهها ییارائه راهنما رانیمد فیاز وظا یاست، بخش نسازما یازهایکارکنان در ارتباط با اهداف و ن یشغل ریکه توسعه مس
 دیبه کل لیتبد ک،یاستراتژ یشغل ریتوسعه مس جهیشد، در نت نییبالقوه کارکنان تع یروهایتوسعه استعدادها و ن یفعال برا یبانیپشت

  شد . یکار یسازمان و گروه ها یرقابت تیموفق
ست که ها را در وهار گروه تقسیم کرده است. او معتقد اشوند اشاره کرده و آنمی« موجب در دام افتادگی»نلسون به شرایطی که 

گرفتهار « دام تعهادل در سهطح پهایین»این شرایط در کشورهای توسعه نیافته صادق است و به سبب این شرایط این کشهورها در 
 :هستند. این شرایط عبارتند از

 .همبستگی تبعی بسیار زیاد بین سطح درآمد سرانه و نرخ رشد جمعیت.1
 های سرانه،گذاریافزایش سرمایهتمایل ناویز به کارگیری درآمد سرانه اضافی جهت .3
 .های بکر و بایر قابل کشتکمیابی زمین.9
 .های تولیدی غیرکاراروش.3

تهوان یهک سهطح های صورت نگرفته، تنها میگذاریبرای سرمایه»کند: نلسون راه رهایی از این دام را بدین صورت پیشنهاد می
تواند مسهیر پهاره ا، هیچ کس، هر قدر هم گرسنه باشد و با اشتها، به تنهایی نمیحداقل یا کف متصور شد که باید تممین شود. زیر

کنایة نلسون در این خصوص به معنای دفاع از نظریة رشد متعادل است. زیرا او برای رهایی از دام «. آهن را ببلعدپاره شدة یک راه
کند. برای این کار الزم اسهت تها رشد جمعیت را توصیه می تر از نرختعادل در سطح پایین، دستیابی به یک نرخ رشد درآمد بزرگ

پهذیر شهود. بهه عبهارت دیگهر، امکان Nبه نقطة  Sای به طور همزمان صورت گیرد تا جهش از نقطة های گستردهگذاریسرمایه
 جهش برای پشت سر گذاردن دام و رسیدن به شرایط رشد مداوم جهت دستیابی به توسعه، ضروری است.

را شرح داده و بر نظریة رشد متعادل مهر تمیید گذارده است اما در نظریة او دو « دام تعادل در سطح پایین»نلسون به خوبی اگروه 
ها توجه کرد: اول آنکه، آیا می توان یک رابطة تبعی جدی بین درآمد سهرانه و نهرخ رشهد مشکل اساسی وجود دارد که باید به آن

دانیم، علت اصلی رشد جمعیت در درجة اول، کهاهش رشد درآمد کل جامعه قائل شد یا خیر؟ می جمعیت و بین درآمد سرانه و نرخ
های متمثر از فرهنهگ نرخ مرگ و میر براثر بهبود امکانات بهداشتی و درمانی است. به عالوه افزایش جمعیت بیشتر معلول نگرش

به افزایش سطح درآمد سرانه ارتباطی ندارد. از آن مهمتر رابطهة های روانی افراد یک جامعه است و وندان جامعه و معلول واکنش
 رود. زیرا ابتدا باید به رابطةهایش، به زیر سؤال میتبعی بین سطح درآمد سرانه و نرخ رشد درآمد کلی جامعه نیز به دلیل پیچیدگی

ری توجه کرد. که این خود، بنا بهر عوامهل مختلفهی از اگذانداز و به دنبال آن اقدام به سرمایهدرآمد سرانه و تمثیر آن در انجام پس
اندازها برای امور مختلف، وندان مشخص قبیل وگونگی توزیع درآمدها، تمثیر نهادهای پولی و مالی موجود در جامعه و تجهیز پس

اسهت کهه تها وهه انهدازه گذاری و تولید مشخص شود که، این نیز وابسته به این امهر نیست. در گام بعدی باید رابطة بین سرمایه
های خارجی جوییصرفه»های مختلف از قبیل جوییتوان از صرفهتوان سازمان تولیدی یک کشور را بهبود بخشید و وگونه میمی

رخ های مختلف را مورد استفاده قرار داد. بنابراین رابطة تبعی بین درآمد سرانه و نرا بهره برد و نوآوری« های مقیاسجوییو صرفه
ها و مشهکالتی کهه مراحهل رشد درآمد کل، یک رابطة مستقیم نیست. بلکه رابطه ای است غیرمستقیم که با توجه بهه پیچیهدگی

ای که نلسون مبنای کهار خهود قهرار داده اسهت، نشهان از مختلف این روابط علت و معلولی را در برگرفته است، قبول آن، به گونه
 .اندیشی استساده

« بعد زمان»آید. نلسون روابط تبعی خود را بدون در نظر گرفتن به وجود می« زمان»هایی است که در طول یدگیمشکل دوم، پیچ
طراحی کرده است و به روابط موجود بین رشد جمعیت و رشد درآمد در طول زمان توجهی نکرده اسهت. اگهر عامهل زمهان را بهه 

، باعث پیدایی ذخیره سرمایه جدید و نیروی انسانی مشخص تهازه وارد N ات S حساب آوریم، شاید افزایش درآمد سرانه در فاصلة
سازند. به تعبیر دیگر، گروه ممکن است رشد جمعیت، رشد درآمد را ببلعد، را ناممکن می s شود که این پدیدارها، بازگشت به نقطة

توان از نخواهد رساند. در اینجاست که می S نقطة اما بازگشت به سطح پایین، با توجه به زمانی که سپری شده است، لزوماد ما رابه
های گذارییاد کرد. مارپیچ باطل، دوری است که براساس آن، اگروه یک کشور ممکن است هنوز بعهد از سهرمایه« مارپیچ باطل»

ی وجود داشته اسهت. گذارناکافی همچنان در حالت توسعه نیافتگی به سر برد. اما این حالت همان حالتی نیست که قبل از سرمایه
 (1300، یاشتهارد ی، مژگان سمندرعل یبهروز شاهمراد ) .در طول زمان ناممکن باشد s پس شاید بازگشت به نقطة
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در پی بیان دور باطل فقر بوده است و برای رهایی از آن، جهشی « دام تعادل در سطح پایین»در هر حال ریچارد نلسون با ترسیم 
دهد که در آن حالت، نرخ رشد درآمد در ورای نرخ رشد جمعیت قرار می گیرد بهه ه را در حالتی قرار میکند که جامعرا جستجو می

آورد. در اینجاسهت کهه وی بهه گهروه عقیدة نلسون. این شرایط، رشد مداوم را برای رهایی از دام تعادل در سطح پایین فراهم می
های یهک کاسهه و بهه طهور همزمهان گذاریقق این جهش را در سرمایهپیوندد و شرایط تحمی« دکترین رشد متعادل»طرفداران 

 (1300، یاشتهارد ی، مژگان سمندرعل یبهروز شاهمراد ) کند.جستجو می

 توسعه بر رشد اقتصادیتاثیر 

 

 
زیادی پیدا کرده و در نمهودار دوم  صعود اجرای مسیر توسعهپس از اقتصادی نرخ رشد همانطور که در نمودار ها مشاهده می شود، 

 یک ساله نشان داده شده است.  های در بازه زمانی کنترل دی اکسید کربن ها کشورمیزان 
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 بر مشاغل  توسعهتاثیر 
 یدسهت و پنجهه نهرم مه یکم کار ایباال  یکاریدر حال توسعه با ب یکشورها شتریمهم است. ب اریتوسعه بس یشغل و درآمد برا جادیا

 یو اشتغال کمهک مه یها به رشد اقتصاد یها و فناور یکنند. ... نوآور یتوانند زندگ یم یاز مردم از درآمد خود به سخت یاریکنند. بس
 یها نهیاز هز یباالتر زانیدرآمد کارمندان منجر به م شیافزا کنند. یکمک م زیتوسعه ن یمشکالت اساس ریسا برکنند ، بلکه به غلبه 

مشاغل وابسته به فروش مصرف کننده اسهت تها بهاز بماننهد و دسهتمزد فروشهندگان را  ریامر به نفع سا نیشود که ا یمصرف کننده م
 ،ابولحسهن یههیفق) دهد. یم شرفتیپامکان  یشتریب یشود و به کسب و کارها یسالمتر م یاقتصاد محل کیمنجر به  نیبپردازند. ... ا

1930) 
 باشد: ریتواند موارد ز یاشتغال م شیافزا یبراایران دولت  یشنهادیاز اقدامات پ یبرخ

 آموزش. تیفی. بهبود ک1

 .یدر فن آور یگذار هی. سرما3

 .یکیزیف یها رساختیدر ز یگذار هی. سرما9

 .اتیبا کاهش مال ی. اصالحات ساختار3

 تر نیی. نرخ بهره پا0

 نتیجه گیری

 یسهازوکارها ،یاجتماع ییپاسخگو کردیکشور با رو یاصال ادار یمتول نهاد که شودیم شنهادیپژوهش، پ نیا یها افتهیبا در نظرگرفتن 
 یدسهتگاهها ییپاسسهخگو زانیهم ینارر بر سهنجش ادوار دیسازوکارها با نی. ابگذارد و به اجرا یراحی یرا در اصال نظام ادار یمناسب

 .باشد کننده لیو تعد یانجیم مستقل،ی رهایاعم از متغ اررگذیبا در نظرگرفتن عوامل تمث یاجتماعیی پاسخگو یارتقا نیو همچن ییاجرا
 ،یکشهور سهطح و یسطح فرد یمدلها نیپزوهشگران با تدو گرید شودیم هیپژوهش سازمان است، توص نیا لیکه واحد تحل ییآنجا از
در بخش  یاجتماع ییپاسخگوی و وندوجه یسازه وند بعد نییدر تب یبه مدل جامع بتوان کرده تا ییرا شناسا رگذاریتمث یرهایمتغ گرید

مصهاحبه هها  لیهو تحل هیهو پهس از تجز ییشناسا یی، عناصر مربوط به پاسخگو قیتحق یها افتهیارائه  یبرا.افتیدست  رانیا یدولت
،  یمال تیریاطالعات ، بودجه دولت و مد یموضوع شامل افشا 1وارووب شامل  نیا یها ، عناصر اصل افتهیشدند. بر اساس  یکدگذار

،  رهیمهد ئتیه یها تهیکم تی، نقش و مسئول رهیمد ئتی، گزارش ه یقانون ییجبران خسارت ، پاسخگو یها استی، س نفعانیارتباط ذ
سهاختار  نیه، باشگاه دانش عالوه بر ا پرزیسا - یعملکرد نسب یابیارز یشاخص ها نی، تدو یعملکرد کم یابیارز یشاخص ها نیتدو

 نیتدو یمطالعه برا نیا یها افتهیرا به استفاده از  استگذارانی، س جیبر اساس نتا قیتحق نیاعناصر است. ریمورد به عنوان ز 00شامل 
عناصر استانداردها ، کنترل ها و  نیکند. ا یم هیآنها توص ییبهبود پاسخگو یو ارائه مالحظات و اقدامات مربوطه برا SOE ییپاسخگو

 بخشد. یرا بهبود م یرانیا یدولت یشرکت ها ییدهند که پاسخگو یرا ارائه م ییها تیمسئول
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