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توليدي و صنعتي نيست بلکه با توجه به  اي، مفهوم توسعه امري صرفاًتوسعهبر اساس ديدگاه متفکران پسا
زندگي و پذيرش تنوعات فرهنگي و زيستي، توسعه امري است که افراد به  ،درک معنايي افراد از هستي

داليل توسعه د نظر دارند. هدف اين مطالعه تفسير معنايي عنوان الگوي مطلوب زندگي و رشد جوامع م
ارشد نفر از مديران  93هاي شخصي هاي فردي و تجربهغربي بر اساس روايتنيافتگي استان آذربايجان

با استفاده  ،عميق هاياندرکاران صنعت اين استان طي مصاحبهسازماني در استان و نيز صاحبان مشاغل و دست
باشد. بر اساس نتايج حاصل، مشکالت مديريتي موجود در بدنه بخش ردازي داده بنياد ميپاز روش نظريه

ماندگي بيش از . عقباست يغربجانيآذربانيافتگي اي در موانع توسعهدولتي و بخش خصوصي مقوله هسته
اعي حاکم فرد يا گروه خاصي اختصاص داشته باشد بيشتر ريشه در بسترهاي سياسي و اجتم  آنکه به جناح،

هاي افزا ميان حوزهناپذير به ايجاد تعامل همبر پهنه مديريتي استان دارد. نتايج اشاره به ضرورت اجتناب
چنين مختلف بخش دولتي، بخش خصوصي، مديران، بخش دانشگاهي و واحدهاي تحقيق و توسعه دارد. هم

 33ماندگي آذربايجان غربي شامل بترين داليل عقاي، مهمبر اساس نتايج حاصل از کدگذاري سه مرحله
( ضعف مديريتي موجود در بين 3( ضعف مديريت داخلي استان 6 است: زير مقوله در قالب پنج مکانيزم

هاي ( ويژگي5( مسائل فرهنگي استان و 0( ضعف مديريت کالن در سطح کشور 9صاحبان صنايع 
ارهاي کاربردي مربوط به ارتقا سطح توسعه . بر اساس نتايج فوق راهکاستجغرافيايي استان قابل ارائه 

 است. شدهاستان پيشنهاد 
 .موانع توسعه؛ توسعه نهادي؛ گراندد تئوري؛ ضعف مديريتي؛ استان آذربايجان غربي: 

                                                           
 Email:heidari.hassan@gmail.com         استاد تمام گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مديريت، دانشگاه اروميه             ـ6
 )نويسنده مسئول( استاديار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعي، دانشگاه بوعلي همدان ـ3

Email:s.razzagjo@basu.ac.ir   



 
 
 
 

 

به عنوان يک پژوهشگر در حوزه مسائل اقتصادي استان آذربايجان غربي و آگاه به 
هاي مختلف اقتصادي، تجاري، منابع رزشمند و متنوع در عرصههاي ا ها و پتانسيل ظرفيت

ايم که چرا با وجود چنين طبيعي و گردشگري سرزمين خويش، بارها و بارها از خود پرسيده
هاي مختلف اقتصادي استان در شرايط نامطلوبي قرار داشته و فاصله هايي، شاخصپتانسيل

هاي شاخص توسعه مولفه ين وضعيت درهاي کشوري دارد؟ امعناداري با متوسط شاخص
در شاخص باسوادي و رتبه  33در توليد سرانه، رتبه  33برانگيز است. رتبه ملأانساني بسيار ت

هايي است که منبعث از اين در شاخص سالمت خود گوياي وضعيت ديگر شاخص 31
جان درصدي جمعيت استان آذرباي 0باشند. عليرغم سهم بيش از  هاي اصلي ميشاخص

دهد توليد درصدي استان از محصول ناخالص داخلي کشور نشان مي 3غربي از کشور، سهم 
ثروت و به تبع آن درآمد سرانه در استان آذربايجان غربي از وضعيت مطلوبي برخوردار 

(. شکي 31: 6935غربي، نيست )گزارش اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان آذربايجان
ها و عنصر اليل عقب ماندگي تاريخي خود را بايد در سوء مديريتترين دنيست يکي از مهم

گرا، در تشخيص مسائل گمشده تاريخي ما، جستجو کرد. در کنار عدم وجود مديريت توسعه
ريزي و اجراي ها برنامهحل مناسب نيز نقايص زيادي وجود دارد. بعد از سالو يافتن راه

يافته، در باالترين حد توانائي تفکر و کر سازماناي، هنوز يک سيستم تفهاي توسعهبرنامه
هاي سياسي وجود ندارد تا بتواند مسائل را با عمق تفکر بنديآزاد از قيد و بندهاي جناح

هاي خطي، بررسي کند. لذا بنديطور واقع بينانه و دور از تعصبات سياسي و جبههکافي، به
اي مورد بررسي قرار گرفته و براي ر ريشهضرورت دارد تا داليل توسعه نيافتگي استان بطو

 اي انديشيده شود.حل آنها چاره

هاي اجتماعي و جرايم مربوط هاي اقتصادي، بسياري از آسيباز طرفي بر اساس تئوري
هاي برگشتي، نظير خشونت درون خانواده، طالق، سرقت، بزهکاري، خودکشي، اعتياد، چک

تواند ريشه در مالي و شيوع ارتشا و اختالس همه ميهاي اجتماعي، فساد اداري و ناآرامي
فاکتورهاي ديگري نيز موثر  ها داشته باشد. البته مسلماًهاي اقتصادي افراد و خانوادهبحران

توان ديد هاي اجتماعي رد پاي مسائل اقتصادي را بوضوح ميهستند ولي در بيشتر آسيب
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هاي عدم رشد و توسعه اقتصادي از ه(. بر اين اساس، يافتن ريش5: 6916)محمدطحان، 
 هاي اجتماعي مزبور را تقليل دهد.ضروريات هر جامعه مي باشد تا بتواند وقوع آسيب

هاي توسعه اقتصادي استان از اين رو، هدف اين مطالعه بررسي موانع رشد شاخص
مطالعه بر  باشد. در اين راستا، محققين اينغربي و ارائه راهکارهاي ارتقا آن ميآذربايجان

هاي توسعه استان نيازمند يک تفسير معنايي اين اعتقادند که بررسي موانع رشد شاخص
شخصي افراد، صاحبان  هاي فردي، تجربهتوان در روايتاست که مسلمأ اين موانع را مي

ها و ساير هاي صنعتي، اساتيد دانشگاهاندرکاران بخش صنعت و شهرکمشاغل و دست
هاي موانع توسعه استان در طور عملي با واقعيتها که بهرات و سازمانمديران ارشد ادا

هاي پيشين به طرق ها و روشارتباط بوده اند، جست و جو کرد. لذا تکيه محض بر نظريه
هاي توسعه استان را بازگو اي، شايد نتواند به درستي موانع رشد شاخصاسنادي و کتابخانه

اي که بومي و خاص استان باشد هستيم تا بتوانيم يهنمايد و ما نيازمند طراحي نظر
راهکارهاي صحيح  و به جا جهت حل مشکالت ارائه نمائيم. به اين دليل اين مطالعه در 

ها از نظر دارد تا با استفاده از روش کيفي گراندد تئوري )نظريه داده بنياد( و گردآوري داده
سازماني و صاحبان صنايع و افرادي که هاي عميق با مديران ارشد طريق انجام مصاحبه
هاي توسعه استان اي استان هستند، به بررسي موانع رشد شاخصدرگير مسائل توسعه

 کارهاي مربوطه را ارائه نمايد. پرداخته و راه

 

تاکنون نظريات فراواني در خصوص توسعه اقتصادي ارائه شده است که برخي از اين 
 گردد. ر ارائه مينظريات به شرح زي
6

 

بر اساس اين نظريه، توسعه فرآيندي است خطي که با گذر زمان از جامعه سنتي شروع شده 
يافتگي در ، توسعه3(6351و  طي مراحلي شکل ميگيرد. در اين الگو بر اساس نظر لرنر )

                                                           
1- Modernazation 
2- Lerner 



 
 
 
 

 

هاي گروهي، گرايي، رشد شهرنشيني و رسانهمتغيرهايي از جمله صنعتي شدن، کثرت
شود. در اين ميان ها و مشارکت در امور سياسي خالصه ميافزايش تعداد تحصيل کرده

اي شامل: مرحله جامعه سنتي، روستو نيز روند توسعه را در قالب يک الگوي پنج مرحله
کسب آمادگي براي خيز اقتصادي، خيز اقتصادي، پيشرفت به سوي بلوغ و عصر مصرف 

(. بر اساس اين نظريه، مسير توسعه از 341-3464: 6914، 6)گلدتروپ انبوه معرفي مينمايد
 گذرد. گذرگاه سرمايه، تکنولوژي و دانش فني مي

3
 

مطرح شده و در مقابل نظريه نوسازي قرار دارد. اين نظريه  9اين نظريه توسط گوندر فرانک 
ر جهان سوم را توسعه وابسته، در بعدي از توسعه، هر گونه توسعه دبا توضيحي خطي و تک

يافتگي داند. بر اساس اين نظريه، توسعهامتداد جهان اول، ناقص، غيرتاريخي و کند مي
داري جهاني نيافته و انتقال آن به مراکز سرمايههمان فرايند غارت مازاد کشورهاي توسعه

 (.633: 6911، 0ي سوياست )

 

توان پارادايم نظام جهاني والر اشتاين را نيز نام برد ر کنار اين دو نظريه غالب توسعه، ميد
توجهي به ساختارهاي دروني و که محور مشترک تمامي اين نظريات، خطي بودن و بي

 هاي ملي و بومي هر کشور در فرآيند توسعه است. ويژگي

باشد، ناي مدل مشهور سولو ميهاي رشد اقتصادي نئوکالسيک سنتي که بر مبنظريه
(، نظريات رشد 6330) 1(، آرتور6311) 1(، رومر6336) 5نظريات نوين رشد گروسمن و هلپمن

( از جمله مهم ترين نظريات رشدي هستند که در 6313، )1اقتصاد تکاملي نلسون و وينترز

                                                           
1- Golld Thrope 
2- Dependency theory 

3- Gonder Frank 

4- Yeh Suy 

5-Grossman & Helpman 

6- Romer 

7- Arthur 

8- Nelson & Winters 
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جديد صنعتي در اند. اما با توجه به اينکه پيشرفت کشورهاي قالب سه نظريه فوق ارائه شده
هاي توسعه جنوب شرق آسيا همچون کره جنوبي، ژاپن و تايوان و مالزي در قالب نظريه

اي که در يک قبلي قابل توضيح و تبيين نبود لذا گرايش به نظريات جديد پسا توسعه
فاوت اولويت خاصي ـتعدد و متـهاي مناختي تاريخي به ساختار دولتـشچارچوب جامعه

اقبال قرار گرفت. بر اساس ديدگاه متفکران پسا توسعه اي، مفهوم توسعه و  بخشد، موردمي
نيافتگي امري صرفا توليدي و صنعتي نيست بلکه با توجه به درک معنايي افراد از توسعه

عنوان هستي و زندگي و پذيرش تنوعات فرهنگي و زيستي، توسعه امري است که افراد به
اي، مد نظر دارند. از نظر طرفداران نظريات پساتوسعهالگوي مطلوب زندگي و رشد جوامع 

با تحوالت صنعتي   هاي قبلي، درک معنايي افراد و چگونگي تعامل انسانهاي توسعهنظريه
3(، کستل و هال6335) 6اند. فوکوياماو رشد مدرنيزاسيون را ناديده گرفته

 9( رس6330) 
که عالوه بر عوامل اقتصادي در تشريح  ( نيز بر اين باورند3441) 0( و استيمسون3446)

زا، عوامل فرهنگي، کارآفريني و قدرت رهبري رهبران بخش خصوصي و عمومي رشد درون
ها، ارتباطات ها، دارائيو ساختارهاي نهادي و سازماني، محتواي نهادي و بومي )مکان

هاي تهاي درون محلي، کيفيت نهادهاي محلي، هنجارها و عاداجتماعي و وابستگي
اقتصادي ترين عوامل توسعه و رشد اجتماعي باثبات و روابط اجتماعي و تعامالت( نيز از مهم

که اين امر باعث مجزا کردن فرآيند توسعه در کشورهاي مختلف شده است  هستند
اي ترين نظريات پساتوسعهظريه نهادي رشد از جمله مهمـ(. ن6406: 3469، 5رودريگوئز)

 شود:وضيح داده ميباشد که ذيال تمي

1
 

بر اساس اين نظريه، نهاد، تنها به معناي دولت، سازمان و نهادهاي وابسته نيست، بلکه 
بر  شوند.هاي قانوني و غيرقانوني نيز در زمره نهادها محسوب ميها، هنجارها، رويهعرف

                                                           
1- Fukuyama 

2- Castel & Hall 

3- Ress 

4- Stimson 

5-Rodriguez 

6- Institutional approach 



 
 
 
 

 

بر اساس گزارش بانک جهاني اساس اين رويکرد دولت مي تواند عامل يا مانع توسعه باشد. 
يعني دولت در فرآيند توسعه اجتماعي و اقتصادي نقش  "مدار باشدتوسعه بايد دولت "

مرکزي دارد. با اين حال وجود يک دولت کارآمد نه به عنوان فراهم کننده مستقيم رشد 
 "کننده در روند توسعه ضرورت داردبلکه به عنوان يک شريک و عامل تسريع و تسهيل

 (.311 :6916وحيد، )

اي که موتور محرکه "در توصيف موج جديد نهادگرايي معتقدند 6چنين اوانز و راچهم
چرخه ميمون و پايدار توسعه را به حرکت واميدارد، کارآفرينان بخش خصوصي هستند. 

)اوانز و راچ،  "کنددولت به همراه اين بخش، موتور محرکه کشتي توسعه را هدايت مي
استقالل متکي به »آنها معتقدند که دولت کارآمد دولتي است که از ويژگي  (.03 :3444
ساالري منسجم و منظور از اتکاي به  برخوردار باشد. منظور از استقالل، به ديوان« جامعه

 گردد.هاي اجتماعي يا مدني دارد، برمي جامعه و گروه  اي که دولت با بدنه جامعه، به رابطه

ساالري اهميت زيادي داده است. در ي، ماکس وبر به شايستهديوان ساالر  در حوزه
ها يا از طريق آزمون و يا با مدرکي که ميزان تحصيالت  اين صالحيت»ي وبر  انديشه

شود و اين شروط تحصيلي نوعي همگني طبقاتي را در  دهد تعيين مي داوطلب را نشان مي
ساالري خبري  مانده از شايسته قبکند که در کشورهاي ع ميان کارمندان سازمان ايجاد مي

هاي دولت از  نيز معتقد است که حمايت 9سدن (. آم643: 6910، 3)وبر و ديگران« نيست
ي يک دستگاه اداري منسجم و استانداردهاي  توسعه، زماني مؤثر خواهد بود که بر پايه

است )آم اجرايي کامل مبتني باشد و اين استانداردها از کشوري به کشور ديگر متفاوت 
کند بلکه استقالل متکي  (. اما ديوان ساالري آرماني وبري تنها کفايت نمي30: 6334سدن، 

به جامعه يعني استقالل برآمده از اين ديوان ساالري نيز بايد به جامعه متکي باشد؛ يعني 
د. اي از روابط اجتماعي که دولت را به جامعه پيوند زند، فراهم شو الزم براي مجموعه  زمينه

هاي کارآفرين و صنعتگران در  توسط دولت، گروه« استقالل و اتکاي به جامعه»در اين پيوند 
يابند و به دولت  گيرند و نقش حائل و مفيدي مي ي اقتصاد در جايگاه ممتازي قرار مي حوزه

                                                           
1- Evans & Rauch 

2- Weber et al 

3- Amsden 
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هاي صنعتي را گزينش  ي کشور به ويژه پروژه هاي تحول و توسعه دهند تا پروژه امکان مي
ها همکاري و هم  بين نهادها و سازمان عبارتي مشخصاًبه .در محور کارها قرار دهندکنند و 

 آيد. افزايي بوجود مي

در تحليل توسعه نهادي، از سه گونه دولت تحت عنوان دولت توسعه گرا، دولت يغماگر 
شود که خصوصيات دولت توسعه گرا به شرح زير توضيح داده  و دولت ميانه نام برده مي

 ود:شمي

در آن وجود داشته « استقالل و اتکا به جامعه»گرا دولتي است که ترکيب  دولت توسعه
گرايي يا متضاد آن در تحليل  باشد. دوري و نزديکي به اين ترکيب، معيار سنجش توسعه

نهادي تطبيقي است. بنابراين ترکيب استقالل متکي به جامعه، ويژگي بنيادي و زيربناي 
گرا اتصال به  نقش دولت در تحول و توسعه است و در دولت توسعهساختاري براي سنجش 

گرا، دولت و جامعه به  جامعه به معناي پيوند داشتن با نخبگان است. در الگوي دولت توسعه
توسعه است. دستگاه دولتي مستحکم و   کنند و اين تقويت متقابل، شالوده يکديگر کمک مي

صنعتگران سازمان يافته نيز   شود. طبقه نعتي ميمنسجم باعث تسهيل سازماندهي سرمايه ص
کند و به اين ترتيب هم دولت و هم  هاي مشترک صنعتي شدن را تسهيل مي اجراي پروژه

گرا به ديوان ساالري  هاي توسعه کنند. سازمان دروني دولت صنعتگران مشروعيت پيدا مي
مدت باعث ايجاد  ساالري قوي و پادشاهي شغلي درازتر است. شايسته وبري نزديک

(. در اين چارچوب، دولت 16: 6915، 6شود )لفويچ مسئوليت و حس همبستگي سازماني مي
کند بلکه به درستي در ايجاد تحول نيز  گرا نه تنها تحول صنعتي را سرپرستي مي توسعه

 .کند نقش ايفا مي

هاي ي موانع رشد شاخصدر اين قسمت برخي از مطالعات داخلي و خارجي که به بررس
 شود:توسعه پرداخته اند اشاره مي

                                                           
1- Leftweech 



 
 
 
 

 

هاي فردي و اي به بررسي تفسير معنايي و روايت( در مطالعه6931سرزلي و همکاران )
يافتگي استان کرمانشاه منظور بررسي داليل عدم توسعهتجربه شخصي و صاحبان حرف به

مصاحبه عواملي چون روحيه غيرصنعتي، اند. نتايج نشان دهنده آنست که افراد مورد پرداخته
هاي کتاب بسته، عدم تنفيذ بندي صنعتي، سياستهاي نهادي و دولتي، فقدان خوشهمداخله

عنوان بنيان، نبود روحيه تکنوکراتيک و فقدان بازي آزاد را بهتصميمات، عدم روش دانش
. اکبرزاده و همکاران اندنيافتگي صنايع اين استان مطرح کردهعوامل مهم موثر بر توسعه

اي به بررسي تنگناهاي رشد در ايران با استفاده از رويکرد داده بنياد ( در مطالعه6931)
اند. بر اساس نتايج اين تحقيق، ضعف در تامين مالي که ناشي از ضعف در نظام پرداخته

گذاري بخش خصوصي و کارآفريني کشور بانکي کشور است، محدوديت اصلي سرمايه
شود. ضعف در ساختار و عملکرد دولت و اشکاالت موجود در نظام قضائي نيز از ب ميمحسو

باشند. زالي و سجادي اصل ديگر عوامل مهم و تاثيرگذار درموانع رشد و توسعه کشور مي
« اينيافتگي منطقهشناسايي عوامل کليدي مؤثر بر توسعه» ( در پژوهشي تحت عنوان6931)

اي از مديران ارشد استان کهگيلويه و بويراحمد در قالب پژوهش نمونه هايبا استفاده از داده
ريزي برنامهن توسعه و اتبييني و بر اساس مصاحبه با متخصص-کاربردي و رويکرد تشريحي

در اين  اند.اين استان به شناسايي موانع اصلي توسعه استان کهگيلويه و بويراحمد پرداخته
نيافتگي استان از نظر کارشناسان انتخاب ترين عوامل توسعهعنوان مهمعامل به 95پيمايش 

 .هستنداداري و مديريتي  -اجتماعي، سياسي-حوزه اقتصادي، فرهنگي-0اند که شامل شده
 بر موثر عوامل بنديرتبه و اي به شناساييدر مقاله 6930 سال در اقدم سعيدي و صادقي

 اين به فازي پرداختند و  ANP-DEMATELتلفيقي روش با ايران اقتصاد نيافتگيتوسعه

 مديريتي و عوامل نيافتگي اقتصاد،توسعه بر مؤثر گانه پنج عوامل ميان از رسيدند که نتيجه

 عوامل فرهنگي، عوامل هايشاخص و دارد توسعه نيافتگي بر را تأثير بيشترين انساني،

 دارند قرار عديب هاياولويت در که اقتصادي و مالي عوامل و عوامل جامعه سياسي،

تحليلي بر درجه » ( در تحقيق خود تحت عنوان6934دارد. بهرامي و عطار ) را تأثير بيشترين
تحليلي و به روش  -صورت توصيفيبه« هاي استان اذربايجان غربييافتگي شهرستانتوسعه

هاي آماري در گيري از روش تاپسيس خطي، انتروپي شانون و تکنيکاي با بهرهکتابخانه
ذربايجان غربي آاي در سطح استان هاي منطقهراستاي تمرکزگرايي و تحليل نابرابري
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يافتگي استفاده شده است. شاخص کمي و کيفي توسعه 30پرداخته است. در اين پژوهش از 
دار معناط تباار ديمؤ؛ توسعهظ لحاهبن ستاي اهانشهرستاي تبهبندرئه ارا ضمن قيتحق جينتا
 هيارومن شهرستادارد و نها آ ينيشهرنشخ با نرن ستاي اهانشهرستا يفتگايتوسعه سطح نيب

ردار و برخوريغ مناطق هیبقردار  و برخومهينس سلماي و خوردار، برخوي هانشهرستاو جز
 ند.دتلقيميگروم محر

( در يک پروژه 3461با همکاري دولت سريالنکا ) (CID) المللمرکز توسعه بين
ي رشد سريالنکا پرداخته و سه عامل مهم شامل عدم شناستحقيقاتي به تحليل آسيب

هاي کشاورزي، نااطميناني در سياستهاي مالياتي و تجاري و ضعف در دسترسي به زمين
هاي دست و پاگير عنوان محدوديتهاي آب و فاضالب و حمل و نقل را بهزيرساخت

ي  به بررسي موانع رشد در ا( در مطالعه3461) 6برايت و ديزورگبو اند.سريالنکا معرفي کرده
اقتصادي پرداخته  –هاي دولتي و توسعه سياسي کيد بر تعامل بين سياستأکشور غنا با ت

در نتيجه عدم موفقيت يا ناتواني حاکميت نخبگان در  نيافتگي غنا را عمدتاًاند. آنها توسعه
وم بوده و ايجاد اجماع سياسي و عدم طراحي يک هدف بلندمدت توسعه که قابل قبول عم

داند. عالوه بر اين به عقيده آنها، همه ارکان جامع در مورد آن اتفاق نظر داشته باشند، مي
حکمراني خوب، مديريت اقتصادي صحيح و ايجاد نهادهاي مورد نياز توسعه از مهم ترين 

باشد که بدون توجه به آنها توسعه غنا ممکن نخواهد بود. هاي پيش روي غنا ميچالش
شناسي رشد صادرات تاجيکستان پرداخته و اي به آسيب( در مقاله3461)3وسعه آسيا بانک ت

هاي حمل و نقل، کنترل ضعيف فساد و تامين مالي پرهزينه، ناکافي بودن زيرساخت
 9اند. تيهان و وان ديهاي اصلي براي رشد ذکر کردهصادرات بسيار متمرکز را از محدوديت

هاي رشد ويتنام پرداخته و تنگناهاي اصلي رشد سي محدوديتاي به برر( در مقاله3461)
هاي حمل و نقل، ضعيف ويتنام را در ناسالم بودن فضاي کسب و کار، نقص در زيرساخت

گري تامين مالي و فقدان رابطه مناسب اقتصادي ميان مناطق مختلف مطرح بودن واسطه

                                                           
1- Bright & Dzorgbo 

2- Asian Develipment Bank 

3- Thanh & Van Dai 



 
 
 
 

 

هاي اجتماعي در فرآيند توسعه مايهاي به بررسي نقش سر( در مطالعه3461) 6کنند. لوينمي
ست که ايجاد ا دهنده آندر مناطق روستايي هند پرداخته است. نتايج اين مطالعه نشان

هاي جمعي بين کشاورزان، ايجاد ارتباطات قوي بين آنها و کارگزاران زمين، همدلي و کنش
اي اجتماعي از هماعي و عدم نابرابريـماد بين آنها، سرمايه اجتـتجارها و اعـرعايت هن

 3ترين داليل توسعه بخش کشاورزي در روستاهاي مورد مطالعه مي باشد. ليود و موقانمهم
هاي کوچک و متوسط پرداخته اي  به بررسي موانع توسعه صادرات بنگاه( در مطالعه3441)

هاي تجاري در بازارهاي اند که کمبود سرمايه، عدم تشخيص فرصتو به اين نتيجه رسيده
جي، اطالعات محدود در باره بازارهاي خارجي، ناتواني در تماس با مشتريان خارجي، خار

هاي ترين موانع توسعه صادرات در بنگاهنيروي انساني آموزش نديده براي صادرات از مهم
( نيز عواملي 3441) 9باشد. داس، شيل و پرامانيکمي OECDمزبور در گروه کشورهاي 

يريتي، کارآفريني و بازاريابي، وجود قوانين و مقررات زائد، هاي مدهمچون فقدان مهارت
ترين موانع عدم دسترسي به دانش و اطالعات و عدم دسترسي به منابع مالي را از جمله مهم

دارد رفع بسياري از اين موانع و داند و اظهار ميتوسعه صنايع کوچک و متوسط هند مي
هاي ريزيها و برنامهگذاريمشيو بايد با خط ها بودهها خارج از کنترل بنگاهمحدوديت

 .ها از ميان برداشته شوندمناسب دولت

 

اي و نظريه نهادي ارائه شد در قسمت مربوط به مالحظات نظري مطالعه، نظريات پساتوسعه
ها با هاي توسعه قبلي، درک معنايي افراد و چگونگي تعامل انسانکه از نظر آنان نظريه

ترين ابزارهاي اند. لذا يکي از مهمالت صنعتي و رشد مدرنيزاسيون را ناديده گرفتهتحو
نيافتگي بر اساس درک توان به تفسير معنايي داليل توسعهشناسي که از طريق آن ميروش

منظور . در اين مطالعه نيز بهاستاي معنايي افراد پي برد روش داه بنياد يا نظريه زمينه
 اي بهرههاي توسعه در استان آذربايجان غربي از روش نظريه زمينهع رشد شاخصبررسي موان

هايي کشف نظريه مبنايي: استراتژي "از کتاب  "اينظريه زمينه"شده است. مفهوم  گرفته
                                                           
1- Leivin 

2- Liyod & Mughan 

3- Das, Shill & Pramanik 
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 ميان برگرفته شده است. از 6311در سال  6نوشته گالسر و استراوس  "براي تحقيق کيفي

و  دارد. برنيز نامحقق ميان در توجهي قابل جايگاه گراندد يا بسترزاد روش کيفي روشهاي
 دانش که شودمي گرفته بکار هاييزمينه در معمول بطور بسترزاد روش که معتقدند گرو

 ديدگاه و بينش کسب آن از هدف اينکه يا و نباشد دست در پديده آن در مورد کاملي

 گراندد، رويکرد با هاپژوهش انجام يلدل همين مورد مطالعه باشد. به پديده به نسبت جديدي

 که است آن هم امر اين است. دليل برخوردار بااليي اهميت از توسعه در حال کشورهاي در

 پژوهشي نهادهاي و مراکز به محدود بيشتر و داشته کمتري رشد مطالعات کشورها اين در

 شودمي موجب و دسازمي رهنمون بستر تحقيقي خودِ در پژوهش به را محقق است. گراندد

 و چيستي دنبالهآنان آشنا شده و ب و تجربه شوندگان مصاحبه دروني ديدگاه محقق با تا
 افراد از خود نمونه انتخاب براي بايستمي باشند. لذا محقق خود نظر مسئله مورد چگونگي

 ارند. اينگذمي اختيار در را مسئله پديده و مورد در غني منابع که کند استفاده هاييروهـگ و

 کم در فعالي حضور و موضوع داشته از ايزيسته تجربه همواره که اندکساني مطلعين يا افراد

 دارند. پديده کيف و

شود. هاي قياسي، روش داده بنياد با يک فرضيه يا يک سوال شروع نميبرخالف مدل
نظريه در عوض با يک توصيف خوب از مسئله و پديده اي که محقق آن را براي تبيين 

در اين راهبرد استفاده از مصاحبه عميق،  هاشود. منابع دادهناکافي ميداند شروع مي
ها است. ها و روزنامهمشاهدات ميداني و اسناد و مدارکي مانند رويدادهاي تاريخي، رسانه

گيرد. پژوهشگران با گردآوري اطالعات و تجزيه و تحليل آنها به صورت مستمر صورت مي
 هاي تحت مطالعه، مسئوليت و نقشها و سازمانهاي افراد، گروهتن ديدگاهدر نظر گرف

ها، ها بر عهده دارند. عالوه بر آن مسئوليت تفسير ديدهبزرگي در تفسير و تحليل داده
 ها در فرآيند نظريهترين گاميکي از مهم 3هاي خود را نيز بر عهده دارند.ها و خواندهشنيده

 معناي به است که تحليل نوعي باشد. کدگذاريمرحله کدگذاري ميپردازي داده بنياد، 
 گردآوري هايداده از بخش هر بامعني ترين جزءکوچک به مفهوم تريننزديک اختصاص

                                                           
1- Glaser and Strauss 

اي، نوشته انسلم ايتراوس و به کتاب مباني پژوهشي کيفي: فنون و مراحل توليد نظريه زمينه براي مطالعه بيشتر در اين زمينه ـ3
 ( مراجعه شود.6931) جوليت کوربين، ترجمه ابراهيم افشار



 
 
 
 

 

 قرار هم کنار ايتازه شکل به سازي شده ومفهوم ها تجزيه ودر کدگذاري داده .است شده
تدوين  هاداده اساس بر نظريه آن يط که است فرايند اصلي مانـشوند. اين هيـم داده
 منتهي نظريه تدوين انتزاع به فرايند طي و شودمي آغاز هاداده از کدگذاري فرايند.شودمي

(.35-01: 6931)استراوس، کربين،  6شودمي

در اين مطالعه به منظور تفسير معنايي داليل توسعه نيافتگي استان آذربايجان غربي، به 
هاي شخصي صاحبان صنايع و کارخانه دارهاي مستقر در ردي و تجربههاي فبررسي روايت

مديران ارشد و کارشناسان  ،9و  3هاي صنعتي استان آذربايجان غربي فاز شرکت شهرک
هاي صنعتي، مديران ارشد و کارشناسان سازمان بخش صنعت در سازمان شرکت شهرک

، يجان غربيذربااستانداري استان آريزي، مديران ارشد و کارشناسان در مديريت و برنامه
هاي کارشناسان سازمان صنعت، معدن و تجارت، مديران ارشد و کارشناسان شرکت شهرک

ها، رئيس و کارشناسان اتاق بازرگاني، کارشناسان صنعتي کوچک و زود بازده، اساتيد دانشگاه
عتي پرداخته هاي صناداره جهاد کشاورزي و مشاوران کسب و کار مستقر در شرکت شهرک

نفر از افراد جامعه آماري ذکر شده فوق در  93ها طي مصاحبه عميق با است. گردآوري داده
نهادهاي دولتي و خصوصي انجام گرفت و به اشباع نظري رسيد. روش نمونه گيري نيز 

شدند. به اين گلوله برفي )ارجاع زنجيره اي( است و مصاحبه شوندگان به مرور انتخاب مي
شد و ها مشخص ميه بعد از انجام هر مصاحبه نقاط مبهم يا ضعف الگو و مقولهترتيب ک

نفر بعدي با توجه به تخصص مورد نياز براي رفع ابهامات انتخاب شد. پس از پياده سازي 
انجام گرفت.  Nvivo.12افزار ها، کدگذاري اوليه، محوري و گزينشي نيز در نرممصاحبه

ي نتايج در اين مطالعه از طريق کنترل اعضا )بررسي توسط چنين استراتژي اعتبارسنجهم
هاي خود را با پنج نفر از افراد مطلع تحت بررسي کنترل اعضا( انجام گرفته و محققين يافته

 ييد رسيده است.أنموده و تفاسير پژوهشگر به ت

                                                           
(، و )دانائي فرد و Golding, 2002( ،)Kendall, 1999گانه کدگذاري به مطالعات )براي مطالعه بيشتر در زمينه مراحل سه ـ6

 ( مراجعه شود. 3464، حسيني



 
 
 

  

...  

  

 

و گزينشي ارائه يه يا کدگذاري باز، محوري ـدر اين قسمت نتايج حاصل از کدگذاري اول
 شود:ها به شرح زير ارائه ميپيش از پرداختن به ارائه نتايج، چهار نمونه از مصاحبهشود. مي

 ـ

مشکالت صنعتي استان "گويد: ساله( صاحب کارخانه توليد شيشه مي 53آقاي م. ج )
ربي به دو بعد قابل تفکيک است:  فرهنگ عمومي مردم و سيستم مديريتي آذربايجان غ

ها احداث شده و آخرين تکنولوژي توليد شيشه در  استان. واحد توليدي من که در اوج تحريم
ساخت اين  سال است آماده بهره برداري است. 64منطقه شمال غرب کشور است، حدود 

شهرک  9رسيد. اين واحد توليدي در فاز  644ماه از صفر به  33واحد توليدي در طي 
صنعتي قرار دارد که ما اسم آن شهرک صنعتي را لجنزار درياچه اروميه گذاشته ايم زيرا در 

محل اين کارخانه دريا بود. محل انتخاب شهرک صنعتي بدون هيچ مطالعه فني  10سال 
من در آنجا با سازمان رخ داده است و هيچ مقاومت مکانيکي خاک وجود ندارد. اولين معظل 

محيط زيست است که مي گويد اينجا جزو پارک ملي درياچه اروميه است. در اين شهرک 
نبايد صنايع سنگين مستقر شود اما با مجوز خود آنها اين واحد توليدي در آنجا مستقر شده 

نفر  044ميليارد تومان سرمايه و ظرفيت  354است. در حال حاضر اين واحد توليدي با 
هاي صنعتي براي من يک زمين را کند. شرکت شهرکسال است کار نمي 64اشتغالزايي 

هاي صنعتي سند يک زمين ديگر را معرفي کرد تا کارخانه را احداث کنم ولي شرکت شهرک
به بانک معرفي کرده است. االن چندين سال است که به علت همخواني نداشتن پالک 

ف شهرک صنعتي به بانک، کارخانه من از طرف بانک کارخانه با پالک معرفي شده از طر
ها هم رسم. در اين وسط مسئول تطبيق پالکتوقيف شده و من ميدوم ولي به جايي نمي

هاي صنعتي و بانک است و صاحب کارخانه هيچ کاره. من اکنون غرق خود شرکت شهرک
شم. تمامي در مشکالت اداري هستم به جاي آنکه تمرکز بر واحد توليدي داشته با

اند. حاال مسئولي که آن هاي کارخانه بدون اينکه شروع به کار کنند، مستهلک شده دستگاه
پذيرد. آنها با کوته فکري در تعيين مکان شرکت موقع اين کار را کرده است مسئوليت نمي

درصد قيمت تمام شده ساخت  95اند. ، مرا در لجنزار مستقر کرده9هاي صنعتي فاز شهرک



 
 
 
 

 

انه من افزايش يافت. چون زمين کارخانه يک لجنزار بود و تمهيدات به کار گرفتم تا کارخ
کارخانه نشست نکند. نه مردم و نه مسئولين ما فرهنگ و تعهد به توسعه صنعتي پايدار 

جاي آنکه به فکر کار خودم، توليدم، بازارم و کارگرم باشم، در ميان نداريم. حال من به
ام هنوز سند هاي صنعتي غرق شدهستم بانکي با شرکت شهرکمشکالت موجود بين سي

هاي صنعتي است! در حالي که مالک، صاحب کارخانه کارخانه من به نام شرکت شهرک
است. تنها چيزي که براي اينها مهم نيست صنعت است، توليدکننده است. حال من کارخانه 

فيقي از مشکالت فرهنگي جامعه مشکالت ما تل .را مثل جنازه جلوي چشمانم دراز کرده ام
   "ما فقط ديد توسعه محور آن هم از نوع پايدار را نداريم. .و مديران و خودمان است

 

ريزي استان مي ان مديريت و برنامهساله( يکي از مديران ارشد در سازم 54آقاي ب.ع )
گذار آمد، گذاري جديد جذب کنند اگر هم سرمايهمديران استان نميتوانند سرمايه"گويد: 

کنند. فضاي کسب و کار در هاي کور اداري اسير ميتوانند او را نگه دارند و او را در گرهنمي
سي شديد اداري قطع اميد کرده گذار از سيستم بروکرااستان به شدت خفقان است لذا سرمايه

حس و حال کار کردن  رود. بسياري از مديران و کارمندان ما يا اصالًو به شهرهاي ديگر مي
هاي تنگ نظرانه داشته و با عناد و دغدغه توسعه استان را ندارند و يا در بسياري موارد نگاه

هستند و به اين دليل يک کنند. در نظام اداري ما برخي مديران ضعيف  و دشمني برخورد مي
شود. کنند که فقط بله قربان بگويند و اين امر باعث ايجاد رانت مي تيم ضعيف انتخاب مي

ن استان صاحب نظر علمي و توسعه نيستند. اکثر اقدامات برخي ادارات بدون برنامه مسئوال
ي مشکل ريزي است و بادي به هرجهت است. اين استان هنوز سند راهبردي نداشته و دارا

که هنوز اشد. تا جائيبمينگري براي توسعه ريزي بلند مدت و آيندهبزرگ عدم برنامه
گذاري در استان تدوين هاي سرمايهمطالعات آمايش سرزمين و يا مطالعات مربوط به اولويت

هاي ناتمام  نشده است. جديت مسئوالن استاني پايين بوده و رد پاي مسئوالن در همه پروژه
مدت و زود به  هاي مديريتي در استان آذربايجان غربي در کوتاهشود. از طرفي پست ميديده 

دانم که آيا دو ماه بعد باز هم در اين پست خواهم بود يا نه! زود عوض مي شوند و من نمي
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و اين امر مانع آن مي شود تا مدير بتواند برنامه بلندمدت داشته باشد. سازمانها و ارگانها در 
هاي ما اهداف مشترکي تعريف کدام از سازمانکنند. چون بين هيچا هم کار ميتعارض ب

نشده و نميتوانيم همسو باهم کار کنيم. اين امر باعث شده است که اين استان همواره 
سوزي کند. قدرت بسيار کم مديران گذاري را از دست داده و فرصتهاي سرمايهفرصت

هاي موردي نيز خيلي مشکل ساز است. يگير سازي و تصميم استاني در تصميم
ترسند کاري کنند که مبادا زير سوال پذيري مديران خيلي پايين بوده و کارمندان مي ريسک

المللي ندارد. هاي اقتصادي داخلي و بيناي براي همکاري بروند. اين استان هيچ برنامه
ن در اصفهان و تهران جواب هاي يکساگريزي در اين استان بسيار باالست. چرا قانون قانون

کنيم  دهند چون از قانون تفسير مي دهند ولي در استان آذربايجان غربي جواب نمي مي
درستي ارجاع دهند. با  توانند قوانين را بهکنيم مديران ماهر نيستند و نمي اي برخورد مي سليقه

تجاري هستند نه فاز  شود. مناطق آزاد تجاري استان فقط در فاز اي برخورد مي قوانين سليقه
 "توليد )يعني فقط دنبال واردات هستند(.

من "گويد: هاي صنعتي ميساله(، يکي از مديران ارشد شرکت شهرک 01آقاي ج.م )
ري قول دانم. مسئولين از استاندانيافتگي استان مين سازماني را دليل اصلي توسعهمسئوال

ساعت حل خواهند کرد، اما وقتي به  30ميدهند که مشکل واحدهاي توليدي ما را در عرض 
تياري از خود ـن ما اخدهند. مسئواليـچ کاري انجام نمـرسد، هيمل و اجرا ميـمرحله ع

ترسد. شهامت پذيرد و ميکنند. هيچ مسئولي مسئوليت نميبينند و چارچوبي عمل مينمي
گيري موردي قابل گيري موردي را ندارند. کارهايي را که با يک تصميممديريت و تصميم

ن به سوزد. حتي ديد مسئوالدهند که در نهايت کار ميحل بود، آنقدر به هم ارجاع مي
هاي استان ما يکدست نيست و گروهي استان را استان کشاورزي محور، گروهي پتانسيل

دانند. حتي اگر تي مبتني بر کشاورزي ميرا استاني صنع صنعت محور و حتي گروهي آن
فرض کنيم در استان ما صنعت مبتني بر کشاورزي است، کشاورزي ما جوابگوي نيازهاي 

چنان سنتي است. از طرفي هم سطح دانش مديريتي بخش صنعت نيست! کشاورزي ما هم
صنايع گاه  گذاران در استان ما پايين است. صاحبانو فني تخصصي، اداري و قانوني سرمايه



 
 
 
 

 

هاي ما يکي است و خانوادگي کار را ندارند. مالکيت و مديريت در کارخانه اهليت و تخصص
شود و آنها راضي نيستند به مديريت پول دهند! وجود توهم ناامني در استان و نبود اداره مي

 شود. فرهنگ کارها نيز از داليلي است که سرمايه گذار کمتر جذب استان ما ميزيرساخت
هاي توليدي و شوند تا فعاليتهاي نامولد ميبين مردم پائين است و بيشتر جذب فعاليت

هاي کور دار را آنقدر در گرهن هستيم که سرمايهش هم ما مسئوالامولد. البته شايد دليل
هاي نامولد دار منصرف شده و پولش را در فعاليتکنيم که در نهايت سرمايهاداري معطل مي

 ."کنداري ميگذسرمايه

هاي صنعتي صنايع ساله( مشاور کسب و کار مستقر در شرکت شهرک 55آقاي ک.ح )
گذاري دچار اشتباه سرمايه گذاران ما در انتخاب نوع سرمايه"گويد: کوچک و زود بازده مي

کنند. لذا بسياري از ذاري را انتخاب ميگوند و فقط با تقليد کورکورانه نوع سرمايهش مي
 استان نيست. از طرفي سرمايه هاي رقابتي صنايع موجود در استان ما متمرکز بر مزيت

ليت و تخصص ندارند. مديريت از مالکيت جدا نيست و اين امر باعث شده ـگذاران اه
ا در مديريت صنايع از بين بروند. اکثر صاحبان صنايع که من ههاي فردي و صالحيتانگيزه

هاي دانش بنيان ندارند و به اين با آنها مراوده دارم اعتقادي به استفاده از دانش روز و روش
توانند کيفيت خوب، بسته بندي مناسب و تنوع در توليدات داشته باشند، لذا دليل هرگز نمي

 14توانند کسب کرده و وارد بازارهاي جهاني شوند. همينک يالمللي را نماستانداردهاي بين

هاي شهرک صنعتي ما بيکار هستند زيرا ابداع و فکر نو نيست و تکنولوژي درصد از شرکت
ها هم نداريم که ارائه پيشنهاد هاي پژوهشي در دانشگاهبه شدت منسوخ است. ما هسته

کارها در استان فاقد طرح تجاري و فاقد  کسب و کارهاي جديد و نو را بدهند. اکثر کسب و
در بسياري از موارد، زنجيره توليد در استان موجود  چنينباشند. همسنجي ميمطالعه امکان

نيم کطور مثال ما در استان نوشيدني توليد ميهنيست و خوشه صنعتي تعريف نشده است. ب
هاي صنعتي کنيم. در شهرکولي ظرف پالستيکي و درب آن را از استان ديگر وارد مي

چنان وجود دارد. اکثر کارخانجات استان با ، مشکل فاضالب، برق، آب و گاز هم9بويژه فاز 
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کنند. عالوه بر اين، صاحبان صنايع قبل از اينکه بازاريابي ترين درصد راندمان کار ميپايين
س نياز مشتري توليد د و بر اساـکنند. لذا شناسايي مشتري ندارنيـکنند اقدام به توليد م

درصد واحدها  14ترين مشکل واحدهاي صنعتي استان، بازار است بيش از کنند. مهمنمي
مشکل بازار دارند. فرهنگ مديران صنعتي در استفاده از متخصصان پايين است. مديران 

هاي سربار  شود و هزينه خواهند هزينه تخصص بدهند پس منابع به درستي مديريت نمي نمي
دانند و به  چيز را ميکنند خودشان همه آيد. همه صاحبان صنايع فکر ميجود ميوبه

 "کنند. مشاورين مراجعه نمي

هاي انجام گرفته در مصاحبه (word frequencyدهنده لغات پرتکرار )نشان 6تصوير 
 استخراج شده است. Nvivoافزار است که در نرم

 

 
NVIVO

هاي آنان در سه سطح کدگذاري اوليه، ها، کدگذاري روايتسازي مصاحبهپس از پياده
محوري و گزينشي انجام گرفت. کدگذاري در مرحله اول با توجه به کلي بودن و باز بودن 

اري بايست کدگذشود. در مرحله بعد از اين نوع کدگذاري، ميکدگذاري اوليه محسوب مي
هاي مشابه يا ثانويه انجام بگيرد که در آن کدهاي اوليه به علت تعداد فراوان در قالب طبقه

 شوند.همان کدهاي ثانويه به يک کد مفهومي تبديل مي



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشکالت 
موجود در 

ت يريمد
 استان يداخل

 
مدار نبود ديد توسعه

 بين مديران استان

هاي کور معطل کردن سرمايه دار در گره (،31ه گذاران)يبا سرما VIPعدم برخورد 
(، عدم 39همسايه)هاي مجاور و حتي کشورهاي اداري و فراري دادن آنها به استان

( ، 64هاي توسعه استان مانند )مرز مشترک، مناطق آزاد تجاري(  )استفاده از پتانسيل
(، انجام امورات بدون امکان 64تاکيد مديران بر آمارسازي به جاي تاکيد بر توسعه )

(، 69(، خفقان بودن فضاي کسب و کار )60هاي کارشناسانه )سنجي اوليه و ارزيابي
(، 1(، برخوردهاي غير صنعتي مديران )1ه تکميل زنجيره توليد در استان )عدم توجه ب

(، بادي به هر جهت بودن اقدامات 9مداري )عدم عنايت به خرد جمعي و نخبه
 (5(، عدم توجه به توسعه پايدار )3ها )سازمان

 
 

ناکارآمدي مديران 
 )سوء مديريت(

م پيگيري امورات و نداشتن دغدغه ( ، عد31نداشتن انگيزه و حس و حال کار کردن )
(، عدم برنامه ريزي بلندمدت 60(، کاربلد نبودن مديران )34توسعه استان بين مديران)

(، نامرتبط بودن 61(، رانت اداري شديد )34(، تنگ نظري مديران )3در ادارات استان)
عدم آگاهي آنان نسبت به  (،66هاي محوله )هاي تحصيلي مديران با پسترشته

(، انتخاب تيم ضعيف توسط مديراني 36(، نبود اراده براي تغيير )0شکالت استان )م
(، ارجاع بيش از حد امورات و يا ارجاع 39سرعت عمل بسيار پايين )، (63ضعيف )

پايين بودن جديت مسئوالن استاني در حل مشکالت صنعت ، (63نادرست امورات )
(،  اقتدار پايين 5فويذ اختيار به مديران)(، عدم ت61(، چارچوبي عمل کردن مديران )31)

(، عدم کار 3استانداري در گردهم آوردن ادارات مختلف و ايجاد همسويي بين آنها)
 (3ها ) تيمي کارکنان در سازمان

نبود شهامت مديريت و 
عدم تفويذ قدرت به 

 مديران

 سازي و يران در تصميم(، عدم توانايي مد61عدم اعتماد به نفس مديران )
(، نداشتن 60پذيري مديران ) (، پايين بودن ريسک61هاي موردي )گيري تصميم

رفتن در (، 61(، ترس مديران از زير سوال رفتن )61) شهامت مديريت بين مديران
 (64الک بروکراسي )

فقدان رويکرد راهبردي 
ريزي مديريتي و برنامه

 درست
 

هاي (، نبود برنامه براي همکاري36)ي هاي اجرائهاي بلندمدت در دستگاهنبود برنامه
(، نبود سند راهبردي و برنامه هاي استراتژيک براي 1المللي )اقتصادي داخلي و بين

(، عدم 69گذاري استان ) هاي سرمايه (، مشخص نبودن اولويت5هاي مختلف )بخش
(، بادي به هر جهت بودن اقدامات 66دهي به کشاورزان)گذاري مناسب و خط سياست

 (0نگري براي استان )(، عدم آينده33ادارات دولتي )در 

تغييرات بيش از حد 
 مديريت

هاي (، عدم عالقه مديران به تدوين برنامه61تغيير مديران با تغيير سياست مداران )
(، گماشتن افراد 61مدت )علت تغييرات بيش از حد مديريت در کوتاهبلندمدت به

 (65مدت )تغيير آنها در کوتاههاي مديريتي و غيرمتخصص در پست
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سنجي عدم امکان
 ها قبل از اقدامپروژه

(، صدور اجازه احداث 36گذاري ) سنجي و مطالعات قبل از انجام سرمايهعدم امکان
(، 63(، عدم انجام مطالعات بازار هدف )63با يک درخواست متقاضي ) کارخانه صرفاً

تعيين غيرکارشناسانه ، (69ها )ابي پروژهها براي ارزينبود مشاوران متخصص در بانک
 (61) 9هاي صنعتي فاز محل شرکت شهرک

 همسو نبودن
هاي مختلف رگانا

 دولتي

(، در تعارض بودن اهداف 33هاي کور ادارات متعدد )گير افتادن سرمايه گذاران در گره
، سازمانهاي مختلف همچون جهاد کشاورزي، محيط زيست، دارايي، تامين اجتماعي

ن ادارات مختلف عدم توانايي استانداري در گرد هم آوردن مسئوال (،39اداره کار و ... )
 (69هاي اجرايي و استانداري ) (، عدم وجود اجماع نظر کلي بين مديران دستگاه66)

گريزي و برخورد قانون
 اي با قانونسليقه

، تفسيرهاي (69) اتيمالاداره  ياز سو ياتيمال يهاتيمعافت قانون يعدم رعا
(، توقيف 66(، عدم اجراي قانون رفع موانع توليد و کسب و کار )5صحيح از قانون )نا

(، اعمال 9ها و ابزارآالت توليدي توسط بانک که امري غيرقانوني است)کارخانه
 (، تصميم5ها )گيري(، اعمال نفوذ در فرآيند تصميم66اي قوانين در ادارات ) سليقه

 (1(، عدم گزارش استنکاف از اجراي قانون توسط ادارات )0ب )گيري بر اساس تعص

عدم توانايي در استفاده 
 هااز فرصت

دارها در معطل کردن سرمايه(، 3با عراق ) يتجار يهاتعلل در استفاده از فرصت
هاي مجاور يا کشورهاي همسايه فرآيند بروکراسي بازي و فراري دادن آنها به استان

سيار ضعيف در ارائه خدمات حوزه توريسم درماني به کشورهاي (، عملکرد ب63)
هاي بسيار باالي (، عدم استفاده از پتانسيل0همسايه و تصاحب اين بازار توسط ترکيه)

(، تبديل 3برداري مناسب ازمناطق آزاد تجاري )(، عدم بهره0استان در حوزه معدن )
 (60)عنوان تهديد براي استان و نه فرصت شدن مرزها به

 ينيرو محدوديت
متخصص و  ينانسا

  مديريتزبده در بدنه 
 ادارات استان

(، مهاجرت نيروي انسان زبده 69ر بدنه مديريتي استان )دنيروي انساني چالشگر نبود 
(، 60(، نبود نيروي انساني علمي، متعهد و متخصص  )63و ماهر و داراس تخصص )

(، عدم اختصاص 60اساس روابط نه ضوابط )هاي مديريتي بر ورود برخي افراد به پست
 (9بودجه براي به روز کردن علم مديران )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
گذاري عدم سرمايه

 حسابگرايانه

(، انجام 36وري بسيار پايين )توليد کارخانجات با حداقل ظرفيت و با بهره
( ، نيمه تمام رها شدن بسياري از 63پراکنده و غير مرتبط با هم )هاي  گذاري سرمايه

( ، 64ناپذير بودن خطوط توليد )(، انعطاف65(، نبود صنعت مادر در استان )63ها )طرح
هاي موجود در استان هاي رقابتي و ظرفيتعدم تطابق صنايع موجود استان با مزيت

(، عدم توجه به تکميل زنجيره 61گذاري )ه(، تقليد کورکورانه در انتخاب نوع سرماي61)
 (36توليد در استان )

 يزيرساختمشکالت 

(، 36) 9وجود مشکالت فاضالب، برق، آب، گاز در شهرک صنعتي به خصوص فاز 
(، نبود جاده 34هاي مرزي )هاي مناسب در مناطق آزاد تجاري و بازارچه نبود زيرساخت

المللي با (، نبود فرودگاه بين63هاي استان )هاي ارتباطي زميني در شهرستانو راه
 (63هاي مناسب )زيرساخت



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مشکالت

 يتيريمد
ن يموجود در ب

صاحبان 
 عيصنا

 

 
 عدم روش دانش بنيان

(، پايين بودن سطح 0هاي نانو )عدم ارتباط صاحبان صنايع با مرکز توسعه فناوري
(، نبود ابداع و 60ترين درصد راندمان )(، توليد با پايين63دانش فني در صنعت استان )

هاي (، نبود هسته63(، نبود ارتباط بين صنعت و دانشگاه)69ايع استان )فکر نو در صن
(، عدم اعتقاد 3ها و ارائه پيشنهاد کسب و کارهاي جديد و نو )پژوهشي در دانشگاه

(، منسوخ بودن فناوري و تکنولوژي در 63) R&D هاي صاحبان صنايع به فعاليت
(، اتمام دوره عمر 60رآيند توليد )( ، عدم رعايت استانداردها در ف65صنايع استان)

(، سنتي بودن چهره کشاورزي استان با 6درصد صنايع استان ) 14محصول بيش از 
 (1وجود پيشرفت تکنولوژي در اين زمينه)

 
مشکالت مربوط به 

 بازار

(، رواج خام فروشي 61(، نبود تنوع محصول )60نبود بسته بندي صنعتي در استان )
(، نبود بخش 63(، قيمت تمام شده باال در استان )66محصوالت )(، کيفيت پايين 66)

يابي قبل از توليد يابي و ذائقه(، عدم سليقه64صداي مشتري و خدمات پس از فروش )
(، عدم 60(، عدم بازاريابي مناسب قبل از توليد )3اي محصوالت )(، فروش فله63)

 (3رعايت استانداردهاي بين المللي )

 اي صنعتيهنبود خوشه
(، 60هاي صنعتي  در استان )(، نبود تشکل63ناقص بودن زنجيره توليد در استان )

هاي واسطه (، حلقه60ها )وابسته بودن صنايع استان به توليدات صنعتي ساير استان
 (61گم شده در صنايع استان )

مشکالت مديريتي 
صاحبان صنايع )سوء 

 مديريت(

نبود انگيزه رشد فردي در (، 34در صنايع استان ) جدا نبودن مالکيت از مديريت
(، فرهنگ پايين 34صورت خانوادگي )هها ب(، مديريت اغلب کارخانه61ها )کارخانه

(، عدم مديريت 61برخي از صاحبان صنايع در استفاده از متخصصان و مديران )
مراجعه (،  عدم 3هاي سربار) (، باال بودن هزينه65صحيح منابع در صنايع استان)

(، اهليت و تخصص بسيار پايين برخي 66مديران به مشاورين به هنگام بروز مشکالت)
(، پايين بودن فرهنگ توليدي، تجاري و 34صاحبان صنايع با حوزه فعاليتي خود )

سپاري در ميان صاحبان صنايع  (، عدم اعتقاد به برون64صنعتي بين صاحبان صنايع )
ين مديريت در زمينه کيفيت، ايمني، زيست محيطي و (، عدم استفاده از سيستم نو1)

 (3انرژي )

 عدم اعتقاد به
سنجي از طرف امکان

 گذارانسرمايه

(، عدم انجام مطالعات امکان 63از کسب و کارها ) بسياريدر  ينداشتن طرح تجار
سازي و کپي بودن داده(، 34گذاران )يهها توسط سرماقبل از شروع پروژه  سنجي

 (65هاي تجاري )از طرحبسياري 

نبود نيروي کار 
 متخصص

(، به کار گماردن افراد 61نبود تکنسين و متخصص در بدنه توليدي استان )
(، نبود گروه مشاوران خوب و با تجربه در 0غيرمتخصص در کلينيک صنعت استان )

 (65حيطه صنعت )

عدم اهليت و تخصص 
 صاحبان صنايع

فني تخصصي اداري و قانوني صاحبان صنايع استان پايين بودن دانش مديريتي و 
(، عدم تعريف 5(، پايين بودن فرهنگ کار و توليد بين برخي صاحبان صنايع )63)



 
 
 

  

...  

  

ها به علت نبود مديران و کارشناسان زبده در بدنه مديريتي انداز براي کارخانهچشم
صاحبان  (، خرج اعتبارات و تسهيالت اعطايي در امورات متفرقه توسط9صنايع )

 (3ها )کارخانه

 ماليمشکالت 
آشنايي صاحبان صنايع با ساير (، عدم 61گي و سرمايه در گردش )ـکمبود نقدين

 (65مين مالي و تاکيد آنها بر تسهيالت بانکي )أهاي تروش

 
 
 
 
 

ضعف 
کالن  تيريمد

در سطح 
 کشور

 
 دولت يناکارآمد

(، 63ت ناشي از تحريم )مشکال (،39هاي کالن مملکتي ) عدم ثبات در سياست
(، سياست 65(، وجود رانت در سيستم اداري )65هاي غلط اقتصادي دولت ) سياست

هاي زودبازده و  (، سياست غلط در زمينه طرح بنگاه3زدگي افراطي برخي از مديران )
(، عدم ثبات نرخ ارز 63اجراي غلط اين سياست  و عدم نظارت بر اجراي صحيح آن)

 (65وجود بروکراسي پر پيچ و خم اداري ) lc  (69 ،)(، نداشتن 34)

دست و پاگير بودن 
 قوانين

(، 63(، سخت بودن اعطاي تسهيالت )63طاقت فرسا بودن فرايند اعطاي مجوزها )
(، مشکالت فراوان 65(، عدم ثبات قوانين و مقررات )65شفاف و جامع نبودن قوانين )

جاي (، مرکزي بودن قوانين به34بيمه )بخش خصوصي با اداره ماليات، دارايي، 
 (9ها و قوانين )(، غلطان نبودن برنامه5اي بودن آنها )منطقه

مشکالت سيستم 
بانکي )مشکالت 

 اقتصاد دولتي(

نبود کارشناسان (، 1به افراد بر اساس روابط و نه بر اساس ضوابط ) التيتسه ياعطا

مشکل وثيقه ستاني ( 1ها )متخصص و متعهد بانکي براي ارزيابي صحيح طرح
(، شرايط بسيار سخت وثيقه ستاني، بدهي معوقه، چک برگشتي و.. 61ها )توسط بانک

(، اعطاي تسهيالت بيشتر به بخش نامولد اقتصاد در مقايسه با بخش مولد اقتصاد 60)
 (61(، نرخ بهره بانکي بسيار باال )65)

آميز دولت ديد تبعيض
 به استان

هاي صنعتي و زيرساختي در استان توسط دولت به بهانه ناامني گذاريسرمايه عدم
(، در 61ها )(، دور بودن استان از قطب قدرت و پائين بودن ارتباط آن با دولتي34)

عدم اختصاص بودجه  (65) ريزيهنگام بودجهاستان آ.غ به  داشته شدنگوشه نگاه
ها نقل در استان و شهرستان هاي انرژي و حمل وتوسط دولت براي ايجاد زيرساخت

(63) 

 (63ها )مشکالت ناشي از تحريم الملليمسايل بين

 
مسائل 
 يفرهنگ

روحيه و طرز تفکر 
 اقتصادي مردمغير

(، 61تفکر اقتصادي بين مردم ) طرز(، پائين بودن 3همکاري و تعاون ) نبود فرهنگ
 (3بودن فرهنگ کار ) پايين، (65گري )نبود روحيه مطالبه

 (63انگيزه بودن کارگران )(، بي66(، کم کاري کارگران )5اي )مشکل کارگران غيرحرفه کارگر

 يهايژگيو
 ييايجغراف

 استان

هاي جغرافيايي ويژگي
 استان

(، 1(، آسيب جدي به استان در زمان جنگ)61مرزي بودن استان و توهم ناامني )
بودن شکل جغرافيايي استان و (، طولي 1درگير شدن استان به مبارزه با اشرار )

هاي همجوار که در نتيجه هاي اين استان با ساير استانگسترش مراودات شهرستان
 (6عنوان مرکز اشاعه توسعه در استان کمرنگ تر شده است )نقش اروميه به



 
 
 
 

 

مورد به عنوان مفاهيم از  614شود در طي کدگذاري باز حدود همانطور که مشاهده مي
مکانيزم به شرح زير  5زير مقوله و  33دست آمد که در قالب اي انجام شده بههمتن مصاحبه

( مشکالت مديريتي 3( مشکالت موجود در مديريت داخلي استان 6باشند: قابل ارائه مي
( مسائل فرهنگي 0( ضعف مديريت کالن در سطح کشور 9موجود در بين صاحبان صنايع 

 هاي جغرافيايي استان. ( ويژگي5

 

از ديد اکثريت قريب به اتفاق مديران ارشد سازماني و صاحبان صنايع، ضعف مديريتي در 
يافتگي استان ترين عامل در عدم توسعهعنوان مهمبدنه ادارات استان آذربايجان غربي به

تي موجود در بدنه نقش داشته و اين استان از فقر مديريتي رنج مي برد. مشکالت مديري
مدار در بين ( نبود ديد توسعه6زير مقوله زير استخراج شده است:  64ادارات استان در قالب  

نبود شهامت مديريت و عدم تفويذ  (9( ناکارآمدي مديران )سوء مديريت( 3مديران استان 
ات بيش تغيير (5ريزي درست فقدان رويکرد راهبردي مديريتي و برنامه (0قدرت به مديران 
هاي همسو نبودن ارگان (1ها قبل از اقدام عدم ارزيابي صحيح پروژه (1از حد مديريت 
عدم توانايي در استفاده از  (3اي با قانون گريزي و برخورد سليقهقانون  (1مختلف دولتي 

( محدوديت نيروي انساني متخصص و زبده در بدنه مديريتي 64سوزي ها و فرصتفرصت
 .ادارات استان

 

بر اساس اظهارات مصاحبه شوندگان، در استان ما عالوه بر ضعف مديريتي موجود در بدنه 
توان ناشي از مشکالت مديريتي ادارات استان، دومين عامل توسعه نيافتگي استان را مي
مقوله زير خالصه  1نيز در قالب  موجود در بين صاحبان صنايع استان اعالم کرد. اين مساله

 (9نيروي کار متخصص (3گذاران سنجي از طرف سرمايه( عدم اعتقاد به امکان6شده است: 
گذاري حسابگرايانه عدم سرمايه (5مشکالت مالي  (0عدم اهليت و تخصص صاحبان صنايع 

ايع مشکالت مديريتي صاحبان صن (1هاي صنعتي نبود خوشه (1شکالت زيرساختي م (1
 .)سوء مديريت(



 
 
 

  

...  

  

 

از ديدگاه مديران استاني مشکالتي که ناشي از مديريت کالن کشور است نيز باعث عقب 
ماندگي استان آذربايجان غربي شده است. مشکالتي که ناشي از مديريت کالن کشور بوده 

شرح زير ارائه مقوله به 5الب افتادگي استان آذربايجان غربي شده است در قو باعث عقب
 (0مشکالت سيستم بانکي  (9 دست و پاگير بودن قوانين(  3ناکارآمدي دولت ( 6اند: شده

 .الملليمسايل بين (5آميز دولت به استان ديد تبعيض

 غربي، مسائل فرهنگييافتگي استان آذربايجاناز ديگر عوامل موثر بر موانع رشد و توسعه
مقوله  3غربي در قالب نيافتگي استان آذربايجانمي باشد که مسائل فرهنگي موثر بر توسعه

( مشکالت فرهنگي 3( روحيه و طرز تفکر غيراقتصادي مردم 6 باشند:زير قابل ارائه مي
 .کارگران

 

، مرزي بودن استان، توهم با توجه به نظرات مديران ارشد سازماني و صاحبان صنايع استان
هاي جغرافيايي ناامني و درگيري و مبارزه با اشرار نيز از مواردي است که ناشي از ويژگي

 شوند. نيافتگي استان محسوب مياستان بوده و از موانع توسعه

دست آمده از کدگذاري زير مقوله عمده به 33در نهايت در مرحله کدگذاري محوري اين 
ها استخراج گرديده است، در ها و پيامدهاي آنها نيز که از متن مصاحبهتعاملهمراه باز، به

 اند. قالب الگوي پارادايمي زير به هم مرتبط شده



 
 
 
 

 

 
 

اي فراواني که در دل خود جاي داده هاي توسعهاستان آذربايجان غربي با توجه به ظرفيت
رزي بودن، دارا بودن معادن بسيار غني و آب و هواي بسيار مساعد( است )همچون: مزيت م

ها به خوبي استفاده کرده و جايگاه مطلوب خود را در هرگز نتوانسته است از اين ظرفيت
هاي توسعه استان دست آورد. لذا هدف از اين مطالعه بررسي موانع رشد شاخصهکشور ب

اي يا گراندد تئوري بهره گرفته وش تئوري زمينهباشد و بدين منظور از رغربي ميآذربايجان
نفر از مديران ارشد سازماني و  93هاي مربوط به است. بر اساس نتايج حاصل از مصاحبه

زيرمقوله در قالب پنج  33صاحبان صنايع، موانع توسعه استان آذربايجان غربي شامل 
مديريتي موجود در بين  ( مشکالت3( مشکالت موجود در مديريت داخلي استان 6مکانيزم: 

هاي ( ويژگي5( مسائل فرهنگي و 0( ضعف مديريت کالن در سطح کشور 9صاحبان صنايع 
جغرافيايي استان شناسايي شدند. بر اساس مدل پارادايمي ارائه شده در تحقيق، مشکالت 

هاي اي از دادهعنوان مقوله هستهمديريتي موجود در بدنه بخش دولتي و بخش خصوصي به
ژوهش احصاء گرديد و به مرکز ثقل مدل پارادايمي تبديل شد. اين نتيجه با نتيجه حاصل پ
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( مطابقت داشته و مشکالت 6930( و صادقي و سعيدي اقدم )6931از مطالعه سرزلي )
مديريتي موجود در بدنه بخش دولتي و بخش خصوصي در اولويت موانع رشد و توسعه قرار 

شوندگان، وجود مشکالت مديريتي موجود در بدنه بخش دارد. بر اساس نظرات مصاحبه 
گرا، توسعه مدار و دولتي استان خود نشان از ضرورت وجود يک دستگاه قانون گذار، تخصص

گرايانه با ديد توسعه پايدار ارائه دهد. بسياري از نخبه پرور دارد که بتواند راهکارهاي صنعت
ه استان نياز به يک تغيير و تحول مصاحبه شوندگان اذعان داشتند که براي توسع

هاي مختلف ه بتواند تعامل چندگانه بين حوزهباشد کراهبردي/مديريتي در استان مي
عبارتي از منظر مصاحبه مديريتي، اجتماعي، اقتصادي و بخش دانشگاهي را فراهم آورد. به

گرا در ي توسعهشوندگان، شريان اصلي تحول و توسعه اقتصادي استان از گذرگاه ايجاد دولت
گذرد. اين مهم با نظريه توسعه نهادي که در بخش پايه نظري مطرح بدنه ادارات استان مي

( در چارچوب نظريه توسعه نهادي 6334( و آم سدن )3444) 6شد، مطابقت دارد. اوانز و راچ
را مطرح نمودند که در آن منظور از استقالل، وجود « استقالل متکي به جامعه»مفهوم 

اي است که  ساالري منسجم در بدنه بخش دولتي و منظور از اتکاي به جامعه، رابطه واندي
گذاران و نخبگان جامعه هاي اجتماعي، مدني، سرمايه جامعه و گروه  دولت بايد بتواند با بدنه

هاي دولت از توسعه، زماني  نيز معتقد است که حمايت 3سدن ايجاد نمايد. در اين چارچوب آم
يک دستگاه اداري منسجم و استانداردهاي اجرايي کامل مبتني   اهد بود که بر پايهمؤثر خو

اي از روابط اجتماعي که دولت را به جامعه پيوند زند،  الزم براي مجموعه  باشد و زمينه
هاي کاري و صنعتگران خصوص گروهها به بين نهادها و سازمان فراهم نموده و مشخصاً

9(. ويلهلم و فيستاس30: 6334ود آورد )آم سدن، افزايي بوجهمکاري و هم
نيز ( 3445) 

يافته، توسعه بايد در سطح نهادي و معتقدند که بر اساس فرآيند توسعه در کشورهاي توسعه
سازمان يافته محقق شود و دولت و ساير نهادهاي زيربط بتوانند سرمايه گذاران را در امور 

تواند شامل اتاق تيباني نمايند. اين نهادها ميگذاري راهنمايي و پشمربوط به سرمايه
بازرگاني، سازمان مديريت و برنامه ريزي، سازمان صنعت، معدن و تجارت، استانداري، 
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هاي مرتبط با توسعه استان باشند. هاي صنعتي و ساير سازمانمجامع صنفي، شرکت شهرک
نهادهاي فوق و مديريت  ها و(، عدم هماهنگي الزم بين سازمان6936) 6از ديدگاه فوکو
تواند موجب آشفته شدن شرايط اقتصادي و عدم توسعه گردد. ها ميگذاريصحيح سرمايه

توانند به توسعه کمک هاي اجرائي و ساير نهادهاي مربوطه تنها زماني ميلذا تمامي دستگاه
 کننده آن. کننده قواعد بازي اقتصادي باشند نه کنترلنمايند که هماهنگ

چون عدم بر اين، مشکالت مديريتي موجود در بدنه بخش خصوصي استان هم عالوه
هاي دانش بنيان، مشکالت مربوط به بازار، سرمايه گذاري حسابگرايانه، عدم اعتقاد به روش

هاي صنعتي، عدم اهليت و تخصص صاحبان صنايع و مشکالت مالي جنبه نبود خوشه
عنوان موانع اشد که از طرف مصاحبه شوندگان بهباي اين مطالعه ميديگري از مقوله هسته

( مولد بودن را به 3443)3اصلي رشد و توسعه استان مطرح شده است. آندرسون و باالند 
تواند نمايند که ميعنوان خصيصه و شاخص اصلي يک نظام صنعتي و پيشرفته معرفي مي

اين تحقيق نيز مورد نقد و موجبات رشد و توسعه را فراهم آورد. فقدان اين دو مکانيزم در 
اند. اين شوندگان قرار گرفته و از موانع اصلي رشد و توسعه استان معرفي شدهچالش مصاحبه

دانند. به امر مطابقت با نظرياتي دارد که توسعه را در صنعتي شدن و جهش اقتصادي مي
يل اصلي رشد نيافته ، دل(، گرايش به صنعتي شدن در کشورهاي توسعه6334) 9عقيده ميسرا

( صنعتي شدن و 6313) 0چنين به عقيده هاگشود. همو توسعه اقتصادي آنها محسوب مي
هاي مناسب در هاي جديد، ضمن ايجاد مهارتهاي جديد و ايجاد فرصتگذاريايجاد سرمايه

جهت اشتغال و سودآوري مالي، موجب شکستن موانع سنتي رشد اقتصادي در کشورهاي 
هاي مربوط به کارآفريني و هاي فردي و نهادي در حوزهو ايجاد قابليتيافته کمتر توسعه

توان چنين نتيجه هاي انساني و اقتصادي شده است. بر اساس اين نتايج ميتوسعه سرمايه
ماندگي استان آذربايجان غربي بيش از آنکه به جناح، فرد يا گروه گرفت که بيماري عقب

شه در بسترهاي سياسي و اجتماعي حاکم بر پهنه خاصي اختصاص داشته باشد بيشتر ري

                                                           
1- Fuku 

2- Anderson & Baland 

3- Misra 

4- Hug 



 
 
 

  

...  

  

مديريتي استان دارد. هنوز اين استان نتوانسته است راهبرد اصلي خود براي توسعه را پيدا 
شکل نگرفته و  کند. راهبرد توسعه استان آذربايجان غربي در بعد نظري و عملي اصالً

زينت قفسه اتاق مديران است. از ها و اسناد نوشته شده براي توسعه استان هم صرفأ برنامه
اندازهاي توسعه گونه تداوم عملي در امور اجرايي براي رسيدن به چشمتر هيچاين مهم

اي براي ها استفاده نکرده و هنوز هم برنامهها و فرصتاستان وجود ندارد. ما از مزيت
بخش خصوصي  از سوي ديگر، در استان آذربايجان غربي، غيبت .استفاده از آنها نداريم

هاي زود به زود حولـغيير و تـکند و تيـاي را بالمحل مهاي توسعهمحور، برنامهدانش
هاي مديريتي، آنها را به پستوهاي ادارات مي فرستد و هر مدير ارشدي که وارد استان پست

شود، بدون آن که نگاهي به عملکرد گذشته داشته باشد و نقش خود را در اجراي مداوم، مي
هاي تدويني مشخص کند، با نگاهي نقادانه و فيلسوفانه، عملکرد ستمر و مسلسل برنامهم

 .شودعملي مبتال ميکرده و نهايت االمر به بي گذشتگان را از حيث مالي و اداري واکاوي
 توان پيشنهادات زير را ارائه داد:لذا با توجه به موارد فوق مي

 از مديران ارشد سازماني و نيز صاحبان صنايع در هاي انجام شدهبا استناد به مصاحبهـ 
محور، گرا، دانشتوان به ضرورت ايجاد يک تيم باانگيزه، قانونمند، تخصصاستان مي

ه ادارات و ـتي باال در بدنـگرا و هدفمند، داراي دغدغه توسعه و البته با شهامت مديريتوسعه
هاي بلندمدت راهبرد مديريي و برنامههاي مختلف استان اشاره کرد که بتوانند يک ارگان

هايي براي رصد چگونگي اجرايي براي هر ارگان و سازمان استاني طراحي نموده و مکانيزم
 ها قائل شود.اجراي اين برنامه

هاي مختلف بخش دولتي، بخش خصوصي، مديران، بخش افزا ميان حوزهايجاد تعامل همـ 
 دانشگاهي و واحدهاي تحقيق و توسعه.

 هاي صنعتي.هاي دانش بنيان و ضرورت ايجاد خوشهلزوم توجه به روش ـ

با توجه به اظهارنظرهاي مديران ارشد سازماني و صاحبان صنايع، جاي نهادي به اسم ـ 
سازمان نظام مديريت و مهندسي صنايع در اين استان خالي است تا بتواند قبل از آغاز 

ختلف و جامع بررسي کرده و سپس مجوز احداث سنجي آنها را از ابعاد مپروژها، امکان
تصادي، تيم مديريتي و تيم بازاريابي قـتواند شامل تيم ايـود. اين نظام مـکارخانه داده ش



 
 
 
 

 

المللي، تيم حقوقي، تيم مشاوران فني صنايع و غيره باشد. البته اين نکته قابل ذکر است بين
 پنجم توسعه است که هنوز اجرا نشده است.که اين پيشنهاد از تکاليف باقيمانده در برنامه 
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ران، يدر ا يت توسعه و رشد اقتصاديريمد .6931) يليرجلين ميدحسيب . سيمص، ين، پهلوانياماکبرزاده، ـ 
 (.03)66، اد، يبن کرد دادهيرشد با رو يل بر تنگناهايتحل

هاي استان آذربايجان يافتگي شهرستان( تحليلي بر درجه توسعه4693عطار ) ليخلاله و بهرامي، رحمتـ 
 . 6934پاييز ، 61، سال ششم، شماره ييجغرافياغربي، 

هاي يافتگي و نابربريتوسعهروند  بررسي و تحليل( 6934) يمدن، بهرام و بهاره زادهيعلپور، هاشم، داداشـ 
 (.59)61، اجتماعي ،ربيبايجان غاستان آذر يها در شهرستانفضايي 

هاي کاربردي در علوم ( مدلي مفهومي براي ساخت نظريه3464ـ دانايي فرد، حسن و يعقوب حسيني )
 اجتماعي: چگونه دنياي معنابخشي کارورزان و انديشمندان را به هم پيوند دهيم؟

 .15، شماره ني

)مطالعه  يا منطقهنيافتگي توسعهمؤثر بر  کليدي عوامل يي( شناسا6931) يجادسسيدعلي نادر و  زالي،ـ 
 (.31)1 ،کهگيلويه و بويراحمد(،  : استانيمورد

نيافتگي استان کرمانشاه با تفسير معنايي توسعه (6931ـ سرزلي، فاضل الياسي، پژهان، علي و ميثم موسايي )
هاي صنعتي اين استان، هاي شهرکها و کارگاهه صاحبان شرکتکيد بر ديدگاأت

 ،1(3.)  

نيافتگي اقتصاد ايران از عوامل موثر بر توسعه يبندو رتبه يي( شناسا6930اقدم )سعيد ، احمد و مهران قيصاد
اي فازي، رآيند تحليل شبکهگيري آزمون و خطا و فديدگاه خبرگان با استفاده از روش تلفيقي تصميم

 ،3(5). 

 :تهران زاده،نجف رضا ترجمه        ( 6936ميشل ) فوکو،ـ 
 نشر ني.

ه و بودجه، سازمان (، سازمان برنام6935) ـ 
 ريزي استان آذربايجان غربي.مديريت و برنامه

ي جواد طهوريان،  ترجمه( 6914گلدتورپ، جي.اي )ـ 
 .نشر معاونت فرهنگي آستان قدس رضوي

لد عزيزي، خاه ، ترجم (6916) محمد طحان، مصطفيـ 
 .تهران:احسان
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