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عراقیل المؤسسات الرسمیة وغیر الرسمیة فی مسار عولمة النظام المصرفي اإليراني علی
ضوء نظرية بینج المؤسساتیة
( مصرف الزراعة نموذجاً)
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سید حسام الدين پورعباسی ،3محمد عزيزی ،*8جواد محرابی

ُ .طالب مرحلة الدكتوراهٗ ،تصص ريادة األعماؿ ،جامعة آزاد اإلسبلمية ،فرع قزكين ،قس ريادة األعماؿ ،إيراف.
ِ .أستاذ مساعد يف كلية ريادة األعماؿ ،جامعة طهراف
ّ .أستاذ مساعد كرئيس قس البحوث يف كلية اإلدارة كاٟتساب يف جامعة آزاد اإلسبلمية ،قزكين
تاريخ الوصوؿ2442/22/26 :

تاريخ القبوؿ2440/70/03 :

تيعد ا١تصارؼ ضمن العوامل الرئيسية ٞتميع الوكاالت االقتصادية كغَت االقتصادية للدخوؿ يف النشاطات كالفعاليات الدكلية ،كى ي
عوامل ال بديل ٢تا يف ىذا اجملاؿ .كعلی ضوء النظرية ا١تؤسساتية فإ ٌف النظريات ا١توجودة حوؿ عو١تة البنوؾ كا١تصارؼ ال ٯتكن أف تنلبق
عل طرؽ عو١تة ا١تصارؼ اإليرانية بسبب االختبلؼ ا١تؤسسايت فيإيراف مع الدكؿ األخرل كى ي بذلك تعترب غَت فاعلة يف ٣تاؿ عو١تة
للبنوؾ .من ىذا ا١تنللق تظهر اٟتاجة لوجود دراسات استكشافية حوؿ ٪تاذج ٤تلية لدخوؿ النظاـ ا١تصريف اإليراين إذل التعامبلت ا١تصرفية
العا١تية كيف نفس الوقا ت اٟتفاظ عل ا٠تصائص ا١تؤسساتية كالظركؼ السياسية العا١تية.حاكلنا يف ىذه الدراسة تقدًن سؤاؿ رئيس حوؿ
آليات دخوؿ النظاـ ا١تصريف اإليراين إذل التعامبلت العا١تية ،كاستخدمنا ٪توذج الدخوؿ لتحقيق ىذه الغاية .كبسبب كجود أنواع ٥تتلفة
من ا١تتغَتات ا١تؤثرة كا١تعقدة يف ىذا ا٠تصوص ،كالقيود ا١توجودة يف النظرية ا١تبدئية الكتشاؼ ٪توذج مناسب اعتمدنا ىذا ا١تنهج .كمت
ٖتليل البيانات من خبلؿ توظيف أسلوب ٖتليل احملتول ككشف عبلقة ا١تفاىي كا١تقوالت كتبديلها إذل بٌت عليٌة كتداخلية ك٘تهيدية .كما
استفدنا يف ٚتع البيانات من مقاببلت معمقة كشبو مهيكلة مع ُِ خبَتان يف ٣تاؿ ا١تصارؼ كاٞتامعيُت ا١تتخصصُت يف النظاـ ا١تصريف.
كاستخرجنا من البحث ِٖٗ عبارة نصية ك ْٗ مفهومان ك ٖ فئات أساسية ك ّ بٌت رئيسة للبحث .دلا ت البيانات ا١تستخرجة علی أ ٌف

ا١تؤسسات الرٝتية يف إيراف كاف ٢تا تأثَت سليب عل عملية دخوؿ ا١تصارؼ اإليرانية إذل الساحات الدكلية ،كما أ ٌف ا١تؤسسات غَت الرٝتية
كذلك لعبا ت دكرانسلبيان بشكل قوم يف ىذا اجملاؿ.
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الكلمات الرئیسة :ا١تؤسسات الرٝتية ،ا١تؤسسات غَت الرٝتية ،عو١تة النظاـ ا١تصريف ،نظرية بينج ا١تؤسساتية.
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الملخص
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سید حسام الدين پورعباسی و آخرون

 )1المقدمة
تعمل الوكاالت بدكافع كأىداؼ ٥تتلفة يف إطار العو١تة كالدخوؿ إذل الساحات الدكلية كالعا١تية .أشار زينکوتا (ََِْ)ُ إذل أ ٌف دافع
البنوؾ يف الدخوؿ إذل األسواؽ العا١تية قد يكوف دافعان كقائيانِ أك ردة فعلّ لؤلحداث العا١تية .كيظهر الدافع الوقائ ي عندما تتمتع
الوكالة ٔتزايا رْتية ،أك منتجات فريدة ،كمزيات تكنولوجية كمعلومات حصرية ،كرغبة عالية يف اإلدارة ،كمصاحل مالية .يف حُت ٕترب
الدكافع النابعة عن ردة الفعل بسبب التنافس يف السوؽ احمللية ،كاإلنتاج الزائد عن اٟتد ،كتراجع نسب البيع يف السوؽ احمللية ،كاللاقة
الزائدة ،كالسوؽ احمللية ا١تشبعة كالتواصل القريب من ا١تستهلكُت كرصد الزبائن ،الوكالةى عل الدخوؿ يف األسواؽ العا١تية كالدكلية.
كبالنسبة للحالة اإليرانية فيجب أف ننظر إذل أ٫تيتو من منظار تقارير رؤية االقتصاد العا١ت ي يف عاـ ََِِـ كاليت نشرىا صندكؽ النقد
الدكرل (َُِٗـ)ْ .كحسب ىذا التقرير فإ ٌف اقتصاد إيراف يقس إذل قسمُت ،قلاع النفط كالقلاع غَت النفل ي ،كيصل يف عاـ

معايَت الدخوؿ يف ا١تناطق ا١تستضيفة كأخذ الرتب االعتبارية من ا١تؤسسات الدكلية ككذلك تنمية البنية التحتية للنظاـ ا١تصرفية
اإللكًتكين كتلوير سلة ا١تنتجات كالدخوؿ إذل نظاـ الشركات ا١تصرفية كما شابو ذلك .فيما يتعلق بآثار العقوبات فإ ٌف مصادر معتربة
مثل جريدة "بنكر" قد أكدت يف تقاريرىا (َُِٕـ) بأ ٌف إيراف ضمن ُُ دكلة ال تشهد أم نشاط مصريف خارج ي يف داخلها،
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بعبارة أخرل ال توجد أم نشاطات ملحوظة ألم مصرؼ أجنيب يف إيراف ،كما أ ٌف البنوؾ اإليرانية ى ي األخرل ليس ٢تا نشاط
ملحوظ يف الساحات الدكلية .كفيما يتعلق بتاثَت العقوبات ا١تذكورة عل الصعيد الداخل ي ٬تب أف نشَت إذل أ ٌف اٟتكومة قد أعلنا ت
مؤخرا أهنا كمنذ بداية عاـ َُِّـ كحىت منتصف عاـ َُِٕـ استلاعا ت جذب ِْ مليار دكالر من االستثمارات ا٠تارجية (مركز
الرب١تاف للبحوث كالدراساتَُِٕ :ـ) ،لكن ىذا الرق كبا١تقارنة مع فائض ا١توارد ا١تالية للبنوؾ الدكلية الكربل كقدرهتا عل إعلاء
القركض بأرباح قليلة يع ٌدرقمانصغَتان للغاية.
من ناحية أخرل ،فإ ٌف ا١تشاكل اٟتالية ألكثر من مليوين سائح مسل كما يقرب من ٓ مبليُت سائح أجنيب آخر (منظمة الًتاث
الثقايف كالسياحة ،تقرير سبتمرب َُِٔـ) يضلركف إذل ٛتل النقود بسبب عدـ نشاط التبادالت الدكلية للبنوؾ اإليرانية ،ى ي جزء
صغَت من العوامل اليت تظهر اٟتاجة إذل إدراج البنوؾ اإليرانية يف الشبكات ا١تصرفية الدكلية كالتغلب عل ا١تشاكل ا١تؤسسية كأكجو
القصور يف ا١توارد كالصناعة.
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ََِِـ بعد أربعة سنوات من آثار العقوبات عل قلاع االقتصاد غَت النفل ي ٪تو سليب من ِ ْ /با١تئة إذل ٪تو إ٬تايب ِ، ُ /كما
يشهد تراجع يف نسب التضخ من ٕ ّٓ /با١تئة يف عاـ َُِٗـ إذل ُّ با١تئة يف عاـ ََِِـ .كما إنو كبسبب سياسات
الدع التمويٍت اليت تنتهجها اٟتكومة ،تًتاجع الكلفة النهائية للمنتجات اإليرانية كتظهر الرغبة يف الدخوؿ يف األسواؽ التنافسية .مع
ذلك فإ ٌف من مستلزمات ىذا الدخوؿ ىو امتبلؾ نظاـ مصريف دكرل من أجل القياـ بعمليات التبادؿ ا١تارل بُت الوكاالت .كىذا األمر
يتللب رفعانكامبلن للعقوبات كتوسيع دائرة نشاط ا١تصارؼ كالبنوؾ اإليرانية يف الساحات الدكلية السيما تلوير الشعب كاٟتصوؿ عل
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إ ٌف النظاـ ا١تصريف اإليراين يف الوقا ت باٟتارل يواجو العديد من اٟتواجز ا١تؤسسية لدخولف ي سوؽ ا١تاؿ العا١ت ي٦ ،تا
يكشف أ٫تية التخليط السريع دكف إضاعة الوقا ت يف ىذا اجملاؿ .عل سبيل ا١تثاؿ ،يبلغ الناتج احملل ي اإلٚتارل إليراف قرابة
أربعمائة مليار دكالر ،كىذا الرق يف االقتصاد العا١ت ي ىو ْ َ.يف ا١تائة ،أم أقل من كاحد يف ا١تائة .لفه ىذا الرق ٬تب
أف ننظر إذل دخل الفرد يف البلداف اجملاكرة .عل سبيل ا١تثاؿ يعادؿ ىذا الرق يف تركيا ِ ،ُ٘.كحوارل ُ٘ يف السعودية ،ك
ّ ُ٘.يف إندكنيسيا ،ك ِ ُ٘.يف ماليزيا؛ لذلك عندما نتحدث عن التمويل الدكرل٬ ،تب أف نورل اىتمامانجادان ٢تذه
القضايا؛ إ ٌف االقتصاد األمريك ي ٯتثل ِّ٘ من االقتصاد العا١ت ي ،لكن ْٗ٘ من األمواؿ يف العادل ى ي أمواؿ ٯتتلكها
األمريكيوف .كىذا يعٍت ضمنينا أنٌنا ٤تركموف ال شعوريان من ْٗ٘ من التمويل الدكرل(تقرير البنك الدكرل ،نوفمرب َُِٕـ).
فإهنا نتيجة غياب عن تلورات النظاـ ا١تصريف الدكرل كعزؿ
فيما يتعلق بالعراقيل ا٢تيكلية يف النظاـ ا١تصريف اإليراين ٌ

البنوؾ ا١تعركؼ باس بازؿُ (اٞتناح) .نظران أل٫تية رأس ماؿ البنوؾ يف االحتياط من ا١تخاطر كا٠تسائر غَت ا١تتوقعة قدما ت
ٞتنة "اٞتناح" يف يونيو 0773ـ معايَت لقياس رأٝتاؿ البنوؾ للتقارب الدكرل ،كاليت تدار كل ثبلث سنوات كيت ٖتديثها
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كفقان لؤلحداث ا٢تامة اليت تقع عل الساحة الدكلية.
ٖتتوم ىذه الوثيقة عل قس بعنواف اٟتد األدىن من متللبات منهج التصنيف الداخل ي الذم ٭تدد ا١تعايَت يف ُِ
.أما عناكين ىذا ا١تعيار ى ي :تكوين اٟتد األدىن من ا١تتللبات ،كاالمتثاؿ للحد األدىن من ا١تتللبات،
قسمان منفصبلن ٌ
كتصمي نظاـ الًتتيب ،كأنشلة نظاـ تصنيف ا١تخاطر ،كٖتكي الشركات كاإلشراؼ عليها ،كاستخداـ التصنيفات
الداخلية ،كجعل ا١تخاطر ذات طبيعة كمية ،كتأكيد التقديرات الداخلية ،كالتقديرات التنظيمية للخسائر عل افًتاض
التخلف عن السداد كا١توارد ا١تعرضة للتقصَت ،كمتللبات ٖتديد عقد اإل٬تار ،كحساب التكاليف الرأٝتالية للشراكة
القانونية كاالستثمار كمتللبات الكشف.
إ ٌف أى مشكلة أماـ النظاـ ا١تصريف اإليراين يف الوقا ت الراىن تتمثل يف عدـ تلابقو كانسجامو مع معظ معايَت ٞتنة
"اٞتناح" ا١تتعلقة بالقوانُت اٟتسابية لبلستثمار الرقايب كالكفاية االستثمارية للمؤسسات االعتبارية اليت يت اإلعبلف عنها من
قبل البنك ا١تركزم كعل ىذا األساس ٬تب عل البنوؾ أ ٌف ٗتفض تدر٬تيان الفائض من رأس ا١تاؿ يف فًتة انتقالية مدهتا ٓ
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البنوؾ اإليرانية خبلؿ سنوات ََِٔ٤تىت اآلف ١تدة استغرقا ت أربعُت عامان .إضافة إذل ذلك فنحن نواجو اآلثار السلبية
كالشديدة للعقوبات اليت أبقا ت عل ىيكل النظاـ ا١تصريف اإليراين بعيدان عن التغَتات اٞتوىرية اليت حدثا ت يف النظاـ
ا١تصريف العا١ت ي ،كالذم يشار إليو بالنظاـ ا١تارل العا١ت ي ا١تتكامل .كمن عواقب عدـ التلابق ىذا ىو عدـ قدرة البنوؾ يف
ا١تعا مبلت ا١تالية الدكلية يف ٣تاؿ السلع غَت ا١تدرجة ضمن قائمة العقوبات مثل ا١تنتجات الزراعية كاألدكية كا١تعدات اللبية
كا١تنتجات الغذائية .إ ٌف أى نقاط الضعف ا٢تيكلية يف النظاـ ا١تصريف اإليراين ىو عدـ امتثاؿ ا٢تيكل الداخل ئ ،تا يف ذلك
العمليات كاإلجراءات كاللوائح كا١تعايَت كما شابو ذلك مع اثٍت عشر معياران دكليان ملزمان ،أ٫تها تتعلق ٔتعايَت كقياس رأس ماؿ
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سنوات من ْٓ٘ إذل صفر .باإلضافة إذل خسارة العديد من البنوؾ اإليرانية فإ ٌف ىذا النهج ال يتماش مع أىداؼ ٞتنة
"اٞتناح" ٠تلق رأس ماؿ جيد .يف حاالت أخرل يظل عدـ امتثاؿ البنوؾ اإليرانية للمعايَت ا١تذكورة متأثران بشكل كبَت يف
ىذا االمتناع .عل ضوء ما سبق ،تبحث الدراسة اٟتالية عنالعوائق ا١تؤسسية الرٝتية كغَت الرٝتية أماـ عو١تة النظاـ ا١تصريف
اإليراين.
يف ما يل ي سنتلرؽ إذل خلفية البحث يف الداخل كا٠تارج:
الجدول رقم  ،1ملخص البيانات يف الداخل كا٠تارج
البیانات والنتائج

الباحثون

٘ تتلك إيراف حصة صغَتة جدان يف النظاـ ا١تصريف الدكرل تقل عن عشرين با١تائة.
ٗ تلق ىذه ا١تشكلة ٖتديات حقيقة أماـ االستثمارات
توسلی ك آقابابايی (ََِٕـ)

 بسبب عدـ التواصل كالتفاعل بُت النظاـ ا١تصريف يف إيراف مع النظاـ ا١تصريف الدكرل ،دل يتمكن النظاـ
ا١تصريف يف الببلد من مواكبة التلورات العا١تية يف ىذا اجملاؿ
أكصا ت الدراسة بتقدًن حلوؿ مناسبة للدخوؿ يف أسواؽ ا١تراكز ا١تالية الدكلية ،كا١تاؿ كاالستثمار الدكرل.

صفری ك ابراىيمی (َُِِـ)

 مت التحقق من صحة ىذا النموذج باستخداـ ٖتليل العوامل كبر٣تيات ليزرؿ بعد اٟتصوؿ عل آراء ا٠ترباء.
 اإلمكانية ا١تالية كالقدرة التنافسية للمصرؼ الوطٍت
 البنوؾ اإليرانية ٢تا أكثر قابلية للتنافس مقارنة مع البنوؾ األخرل.
 إ ٌف الدخوؿ إذل األسواؽ الدكلية كتوفَت الفرص الكثَتة للبنوؾ فإنو يتضمنكثَتان من ا١تخاطر كعدـ اٞتزمية يف

توکلی ككزمبلؤه(َُِٔـ)

بعض اٟتاالت.

ٗ . تليط كاٗتاذ قرارات صحيحة يف عملية الدخوؿ إذل األسواؽ الدكلية.
 اختيار اسًتاتيجية صحيحة للدخوؿ
 إ ٌف إصبلح ا٢تيكل االقتصادم للببل د كتكييفو مع مبادئ اإلسبلـ أدل إذل اختبلؼ البنوؾ اإليرانية عن
البنوؾ ا١تتعارؼ عليها يف العادل.

خالقی (َُِٔـ)

 كاف النظاـ ا١تصريف يف الببلد بعيدان عن ا١تسارات الدكلية من حيث األعماؿ ألكثر من عقد من الزماف.

 ضركرة إعادة النظر يف النظاـ ا١تصريف للببلد
 اٟتاجة إذل ْتث كصف ي ٖتليل ي لدراسة ٖتديات النظاـ ا١تصريف اإليراين يف التعامل مع القوانُت ا١تصرفية

] [ Downloaded from aijh.modares.ac.ir on 2023-01-09

 تقدًن ٪توذج يشمل ٜتسة متغَتات رئيسة تؤثر عل القوة ا١تالية كحصة السوؽ كرأس ا١تاؿ البشرم كالعمبلت
األجنبية كاألنشلة الدكلية كاستخداـ التكنولوجيا.

الدكلية
 تعترب أحد التحديات ا٢تامة اليت يواجهها النظاـ ا١تصريف اإليراين ىو تعامل كربط بُت ا٠تدمات ا١تصرفية

ا١تتحدة كعدـ االمتثاؿ للمعايَت ا١تالية كا١تصرفية الدكلية.

 بسبب األحداث السياسية كاالقتصادية كالقانونية ك ...تراجعا ت القوانُت كا١تصرفية يف إيراف كما ا٩تفضا ت
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دادكر ك زمبلؤه (ُّٔٗش)

ا٠تالية من الفوائد يف إيراف كا٠تدمات ا١تصرفية ا١تتعارؼ عليها عل ا١تستول الدكرل.
 العقبات اليت ٖتوؿ دكف ذلك ى ي اإلصبلح الذم يستغرؽ كقتان طويبلن ١تعاٞتة حظر ٣تلس األمن التابع لؤلم

المجلد  ،82العدد  ،4الشتاء السنة 3441

دراسات فی العلوم اإلنسانیة

البیانات والنتائج

الباحثون

نسبة الرقابة عل النظاـ ا١تارل كا١تصريف يف الببلد كما قل االىتماـ با١تعايَت ا١تالية.
 يف ىذه الفًتة ،كاجو التعامل بُت البنوؾ اإليرانية كالبنوؾ الدكلية بعض ا١تشاكل كأصبحا ت قضية التنفيذ أكثر
أ٫تية.
 إ ٌف ا١تؤشرات العامة للعقبلنية كاألخبل ؽ يف ا٠تدمات ا١تصرفية ا٠تالية من الفوائد تساكم ا٠تدمات ا١تصرفية
ا١تتعارؼ عليها.
 إ ٌف النظاـ ا١تصريف اإليراين من خبلؿ تركيزه عل ا١تؤشرات العقبلنية كاألخبلؽ اليت تعد مشًتكة عل ا١تستول
العا١ت ي كمقبولة لدل النظاـ ا١تصريف اإليراين ٯتكنو أف ٮتلق تأثَته من ىذه البوابة عل التبادؿ الدكرل بعد مرحلة
العقوبات.

Claudia M. Buch,
Cathérine T. Koch,
( Michael Koetterـ)2014

 من ا١ترجح أف ٖتافظ عل كجود ٕتارم يف ا٠تارج بناءن عل حج نشاط البنوؾ الدكلية كعمبلئها.
 من ا١ترجح أف تدخل البنوؾ ا١تمولة لشركات التصنيع إذل األسواؽ األجنبية يف اٟتاالت ا١تعقدة.
 إ ٌف البنوؾ التجارية لديها أيضان حج أكرب من األصوؿ األجنبية ،لكن حج النشاط األجنيب كالرْتية
البلحقة ٗتضع لتأثَتات دكلية متزايدة.

 العبلقة بُت ا١تعلومات يف األسواؽ ا٠تارجية اليت تقدمها البنوؾ ٗتتلف من بلد إذل آخر.

ٖتفيزان للدخوؿ بسبب البَتكقراطية أك العوامل التنظيمية أك اإلدارة اٟتكومية غَت الفعالة.
Mohamed
&PaoloCoccorese. Chaffai
(ـ2019).

. Stephen C. Nelson
)(2020

 العبلقة بُت عدـ كفاءة اإلدارة كتكاليف التشغيل الدكلية (ُّ٘)
 العبلقة بُت زيادة الكفاءة التكنولوجية كالدخل الدكرل (ُٕ٘)

 من أجل التعويض عن التكاليف ا١ترتفعة الناٚتة عن عدـ الكفاءة اإلدارية كعدـ الربح من اإليرادات الدكلية،
ينبغ ي النظر يف مؤشر رأس ا١تاؿ البشرم الدكرل ،كينبغ ي ضخ ا١تعرفة كاإلدارة.
 إ ٌف دكر الواليات ا١تتحدة يف النظاـ ا١تصريف العا١ت ي كمواءمة النظ ا١تالية كا١تؤسسات النقدية كا١تصرفية مع
معايَت االحتياط ي الفيدرارل األمريك ي يعزز القدرة عل التكيف كالتغلب عل األزمات ا١تالية يف البلداف ا١تتضررة.
 كانا ت البنوؾ يف البلداف األكركبية أكثر فاعلية يف التكيف مع النظاـ ا١تارل العا١ت ي ا١تتكامل نظران ٢تيكل

اال قتصاد اٟتر كالنظاـ ا١ترف للبنوؾ مقارنة مع مناطق مثل أمريكا البلتينية ذات االقتصاد غَت الشفاؼ كالنظاـ
ا١تصريف الصارـ.

 -2اإلطار النظري

ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Shoham & Efrat
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 1-2العولمة
من خبلؿ مراجعة األدب النظرم للبحث ،يتبُت لنا كجود ٪تاذج كنظريات ٥تتلفة حوؿ العو١تة  .أظهرت األْتاث بأ ٌف
تدكيل كعو١تة الشركات ى ي عملية تدر٬تية ٖتدث ببطء(.شوىاـ ك افرات 0720ـ)ُ .إ ٌف العو١تة ى ي أحد ا١تكونات
األساسية يف االسًتاتيجيات لؤلعماؿ كا١تشاغل يف العديد من الشركات يف العادل (حاجی فتحعلی ،موسی خانی ،حسينی

] [ Downloaded from aijh.modares.ac.ir on 2023-01-09

Bronzini, Raffaello and
( D’Ignazio, Alessioـ)2017

 من خبلؿ إزالة اٟتواجز اليت ٖتوؿ دكف توفَت ا١تعلومات ستكوف تكاليف دخوؿ األسواؽ أقل كأكثر كفاءة.
 إف األسواؽ يف البلداف اليت تواجو فيها الشركات ٣تموعة كاسعة من القيود القانونية كالتنظيمية كالثقافية أقل

عراقیل المؤسسات الرسمیة وغیر الرسمیة...

سید حسام الدين پورعباسی و آخرون

 .)ُِْْ،ق ٌدـ جوىانسوف ككدرشي (0720ـ) ،ك لوستارينن ،تعريفان شامبلن عن عملية عو١تة الشركات كاعتربكاالعو١تة
"عملية لزيادة النشاط يف الساحات الدكلية" .من خبلؿ تقدًن ىذا التعريف ،يؤكد ىؤالء ا١تنظركف بأ ٌف الشركة قد تساى
يف أنشلة دكلية ،كلكن ليسا ت ىناؾ حاجة الستمرار ىذه األنشلة؛ أل ٌف العلومة ٯتكن أف ٖتدث يف أم مرحلة من مراحل
بأهنا
تلور الشركةٌ .أما باميش فقد اقًتح تعريفان جديدان ١تصللح العو١تة يغل ي التعريفات كالنتائج السابقة ،فهو يعرؼ العو١تة ٌ
العملية اليت ترفع من خبل٢تا الشركات الوع ي باآلثار ا١تباشرة كغَت ا١تباشرة للتبادالت الدكلية ا١تستقبلية ،كتؤسس تبادالهتا

كعرؼ كالف كباميش العو١تة بأهنا "تكيف عملية الشركة (االسًتاتيجية ،ا٢تيكل ،ا١توارد) مع
ا٠تاصة مع البلداف األخرلٌ .
بأهنا عملية "٦تارسة األعماؿ التجارية يف العديد من دكؿ العادل ،كلكن معظ
كيعرؼ ىولينسوف العلومة ٌ
البيئات الدكليةٌ ".

ىذه األنشلة تقتصر عل منلقة معينة (عل سبيل ا١تثاؿ ،أكركبا)"ٌ .أما التعريف األكمل فيقدمو جونسوف ككاىلن
(0772ـ) حيث يعترباف العو١تة عملية لتنمية شبكة العبلقات التجارية مع سائر الدكؿ عرب التنمية ُ ،كالنفوذِكاالدماج أك
االنسجاـّ.ككما نبلحظ فإنًٌتكيز ىذا التعريف ينصب عل العبلقات كالشبكات .كٯتكن للعبلقات أف تساعد الشركات
عل دخوؿ الشبكات يف األسواؽ ا٠تارجية.

ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. extension
2. penetration
3. integration
4. Multy National Businesess

54

] [ DOR: 20.1001.1.23834269.1400.28.4.1.1

منخفضػػة التكلفػػة للمعػػدات كالعمالػػة كاالبتكػػار كمػػدخبلت سلسػػلة القيمػػة األخػػرل ،فض ػبلن عػػن تعػػدد الفػػرص كا١تغػػامرات
اٞتارية عرب التعامل مع التنمية الدكلية (زينکوتا0774 ،ـ).
كمػػا أ ٌف البنػػوؾ دخلػػا ت السػػوؽ الدكليػػة لؤلسػػباب الػػيت مػػر ذكرىػػا عنػػد اٟتػػديث عػػن عو١تػػة الشػػركات متعػػددة اٞتنسػػيات
لكن بعض ا١تقاالت تشَت إذل أف طبيعة البنوؾ كخصائصها قػد أحػدثا ت اختبلفػات طفيفػة يف عو١تػة البنػوؾ .كبنػاء علػ ىػذه
اإليضاحات فإ ٌف البنوؾ كا١تصارؼ الدكلية ( ،ْ)MNBsلػديها مزايػا تتػيح ٢تػا تقػدًن خػدمات ماليػة بأقػل تكلفػة يف األسػواؽ
احمللية كاألجنبية.
أظه ػػر البػ ػػاحثوف بػ ػػأ ٌف البنػ ػػوؾ الدكلي ػػة ٗتتلػ ػػف عػ ػػن الشػ ػػركات الدكليػ ػػة األخ ػػرل يف مفهػ ػػوـ كطبيعػ ػػة عػ ػػركض ا١تنتجػ ػػات،
كا١تعلومػ ػػات ا١تتعلقػ ػػة بػ ػػا١تنتج ،كاللػ ػػرؽ الػ ػػيت ٕتػ ػػرم هبػ ػػا أنشػ ػػلة العو١تػ ػػة(.کونًتاکتور ك کونػ ػػدك2221 ،ـ؛ کيػ ػػاف ك دليػ ػػوس،
0771ـ) .أشػػار البػػاحثوف إذل أ ٌف أحػػد األسػػباب الشػػائعة لتوسػػع البنػػوؾ الدكليػػة ىيػػأ ٌف البنػػوؾ تتبػػع عمبلئهػػا غػػَت ا١تػػاليُت يف
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 8-8عولمة البنوك
تتأثر عو١تة البنوؾ بشدة بنظريات االستثمار األجنيب ا١تباشر يف اإلنتاج .تػنص ىػذه النظريػات علػ أ ٌف الشػركات ٖتولػا ت
إذل االستثمار األجنيب ا١تباشر ألسباب مثل فشل السوؽ؛ كلذلك قد تصبح الشركات الػيت تتمتػع ٔتيػزة تنافسػية معينػة ،دكليػة
عل الرغ مػن االلتزامػات ا٠تارجيػة (ىػاٯتر2203 ،ـ؛ زىػَت2221 ،ـ) .بشػكل عػاـ ٯتكػن القػوؿ إف الشػركات تسػتفيد مػن
فػػرص السػػوؽ ،كالنلػػاؽ اٞتغ ػرايف احملػػدكد كمػػا ٌأهناتسػػتغل الكفػػاءات كا١ت ػوارد الرئيسػػية يف األس ػواؽ اٞتدي ػػدة ،كتػػوفر مصػػادر

المجلد  ،82العدد  ،4الشتاء السنة 3441

دراسات فی العلوم اإلنسانیة

ا٠تػػارج مػػن أجػػل اٟتفػػاظ عل ػ االتصػػاؿ مػػع ىػػؤالء العمػػبلء (كيليػػامز2220 ،ـ) .تشػػمل العوامػػل األخػػرل للتنميػػة الدكليػػة
كدكاف ػػع النم ػػو كالػ ػربح ،كاس ػػتغبلؿ مي ػػزة حق ػػوؽ ا١تلكي ػػة ال ػػيت تش ػػمل رأس ا١ت ػػاؿ كاٟتجػ ػ كاسػ ػ العبلم ػػة التجاري ػػة كالس ػػمعة
كالتكنولوجيػػا كمػػا شػػابو ذلػػك .إنٌالسػػياؽ التنظيمػػ ي لبلػػد ا١تنشػػأ كالبلػػد ا١تضػػيف ،عامػػل ٤تفػػز آخػػر للتنميػػة .كتشػػمل ا١تعػػايَت

التنظيمية يف البلد ا١تضيف القوانُت ا١تالية ،كانفتػاح اٟتكومػة كسػيادة البلػد ا١تضػيف لػدخوؿ البنػوؾ األجنبيػة كدكر ا١تعلومػات.
(بوش0777 ،ـ ؛ فوكاررل كبوسولو 0772 ،ـ).
3-2االتجاه المؤسساتي باعتباره ركناً ثالثاً في استراتیجیات العلومة

بعػػد النظريػػة القائمػػة علػ مػوارد الصػػناعة كىيكلهػػا ،متٌ اقػًتاح نظريػػة مؤسسػػية مقسػػمة إذل مؤسسػػات رٝتيػػة كغػػَت رٝتيػػة.
ككػػاف االقتصػػاديوف أكثػػر مػػيبلن إذل ا١تؤسسػػات الرٝتيػػة .يفضػػل علمػػاء االجتمػػاع ،القواعػػد كا١تعػػايَت كا١تؤسسػػات غػػَت الرٝتيػػة.

إنٌاالعتمػاد علػ االسػًتاتيجية ،يلػرح ثػػبلث نظريػػات :النظريػة القائمػػة علػ ا١تػوارد الػػيت تنظػػر إذل الػداخل ،أم الفػػرص داخػػل
الشركة ،كنظرية ىيكل الصناعة اليت تنظر إذل البيئة ا٠تارجية ،كلكل منها إسًتاتيجيتها ا٠تاصة.
يف النظري ػػة ا١تؤسس ػػاتية ال ػػيت تع ػػد ال ػػركن الثال ػػث م ػػن االسػ ػًتاتيجية ذات األبع ػػاد الثبلثي ػػة ال ػػيت تق ػػدـ هب ػػا ماي ػػك كبين ػػك

بشكل عاـ سوؼ نرل بأ ٌف االٕتاه القائ عل ا١تؤسساتية يعد الركن الثالث من األركاف الثبلثػة السػًتاتيجية اإلدارة كىػو
قػػادر عل ػ معاٞتػػة االنتقػػادات الػػيت توجػػو إذل االٕتاىػػات القائمػػة عل ػ الصػػناعة كالقائمػػة عل ػ ا١ت ػوارد حػػوؿ عػػدـ االىتمػػاـ
باحملتول كجزء من اٟتركة الفكرية الواسعة يف ا١تؤسسات اٞتديدة.
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كزمبلئهمػػا ،يػػت ٖتديػػد ظهػػور إتػػاه قػػائ عل ػ ا١تؤسسػػة عل ػ أنػػو الرؤيػػة الرائػػدة الثالثػػة يف اإلدارة اإلس ػًتاتيجية (األكالف ٫تػػا
االٕتاه القػائ علػ الصػناعة كا١تػوارد) .أ) نػدرس جػذكر االٕتػاه القػائ علػ ا١تؤسسػة ،ب) نوضػح االفًتاضػُت الرئيسػيُت ،ج)
نشرح كيفية مشاركة ىذا االٕتاه يف األسئلة الرئيسة لبلسًتاتيجية ذات األبعاد الثبلثية.

عراقیل المؤسسات الرسمیة وغیر الرسمیة...

سید حسام الدين پورعباسی و آخرون

 -3المواد والمناىج
ىذه الدراسة من النوع الكيف ي كاعتمدت من النظرية ا١تتجذرةُ .يف ىذه النظرية ،تعترب الكلمات كا١تفردات كحدات
كعناصر يف ٖتليل .كتعد العبارات كالكلمات فيها ،عناصر للتحليل .كانا ت الباحثة قد ارتبلا ت بشكل مباشر مع ا١توضوع
كتفاعلا ت معو .إ ٌف ٚتع معلومات غنية كمفصلة كشاملة يعد أمران ذات أ٫تية أكثر مقارنة مع الًتكيز عل متغَتين أك أكثر.
كمت إجراء ٤تاكلة للنظر يف ٣تموعة كاسعة من ا١تتغَتات كالعبلقات ا١تتبادلة .ىذه اللريقة ٢تا توجو استقرائ ي كاستكشايف.
كما مت استخداـ طرؽ أخرل من بينها ٖتليل احملتول لشرح خربات ا١تديرين كٞتعل مكونات كمؤشرات البحث ذات مغزل،
كما مت استخداـ طريقة التنظَت ا١تتجذرة.
تكونا ت عينة البحث من ُِ خبَتان يف ٣تاؿ النظاـ ا١تصريف العا١ت ي .خصائص أعضاء العينة ى ي :أف يكوف لديه ما ال يقل

خيارين " مرتبط" ك"مرتبط لكنو ْتاجة إذل إعادة النظر" .كمن أجل االستنتاجات النهائيةٌ ،مت استخراج درجة الصفر إذل ا١تئة من
جانب ا٠ترباء كذلك باستخداـ "قاعدة الكشو" .يف ىذا السياؽ ،كانا ت عبلمة  nEتدؿ عل عدد ا١تتخصصُت الذين استجابوا
٠تيار "مرتبط" فيما كاف حرؼNللداللة عل إٚتارل ا١تتخصصُت يف ىذه الدراسة.

أظهرت نتائج االختبار بأ ٌف ا١تقوالت ذات اعتبار بعد التقيي  .النسبة ا١تئوية ١تعامل االختبار الكل ي للمقوالت ٖٕ .ٖٔ.تشَت
الدرجة ٕٔ من ََُ  ،أم ٕٔ ، َ.إذل كجود رصيد جيد لصدؽ ا١تقوالت.
 -4البیانات
قمنا يف ىذه ا١ترحلة ّتمع ا١تفردات كالعبارات ا١تًتادفة يف ٣تموعة كاحدة لك ي نستليع تقدًن رأم كل ي من خبلؿ ٖتليلها كدراستها
كميان .إ ٌف الغرض من التحليل الكم ي ىو البحث عن الكلمات كالعبارات األكثر تأكيدان يف ا١تقاببلت .كيت اختيار الكلمات
الرئيسة يف ٖتليل احملتول الكم ي لتغلية ٚتيع ا١تفاىي ا١تقدمة لنتمكن من التحليل النهائ ي للنص كالبيانات.
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1. Grounded theory
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عن ُٓ عامان من ا٠تربة كاإلدارة يف البنوؾ العاملة عل الساحة الدكلية .أك أف يكونوا أساتذة جامعيُت كغَتى من ذكم ا٠تربات
العلمية كالعملية يف أقساـ البحثية كالتنفيذية للبنوؾ .مت ترميز نص ا١تقاببلت من خبلؿ الدراسة الدقيقة كاستخراج التفسَتات
كاألقساـ اليت ٖتتوم عل الوحدة الداللية ،كبعد ذلك مت استخبلص ا١تفاىي من خبلؿ مقارنة الرموز كتصنيفها بناءن عل أهنا
تشَت إذل جانب مشًتؾ .كمت ٖتديد عدة مفاىي باستخداـ الفئات كما أشارت الفئات إذل دكر ا١تؤسسات بشكل سليب كإ٬تايب.
كبعد ذلك طلبنا من األفراد الذين أجرينا معه ا١تقاببلت أف يقيموا ا١تقوالت ا١تخصصة للمؤلفات ا١تؤثرة عل الظاىرة ٖتا ت

المجلد  ،82العدد  ،4الشتاء السنة 3441

دراسات فی العلوم اإلنسانیة

الجدول رقم  ،8تكرار ا١تفردات ا١تستخدمة يف ا١تقاببلت
الرقم
ُ

التكرار

المفردات

للتكرار

ُِّ

َُِّ/

ّ

الثقافة (ُِّ)،

ُِّ

َُِّ/

ْ

التمكُت (ٕٓ) ،ا١تعرفة (ٓ) ،ا١تعرفة الفنية (ْ) ،التجربة ا١تصرفية (ُٓ)،

ُٖ

ٕٖٓ/

ٓ

اللاق (ُُ) ،اللاقة اإلنساية (ْٓ) ،اللاق (ُ) ،ا١توظفُت (ِ)

ٖٔ

َِٕ/

ِٓ

َٓٓ/

ّْ

ْٓٓ/

ِٗ

َّٕ/

ٗ

الضغوط (ِ) ،العقوبات (ُٕ) ،اٟتصار (ّ)،

ِِ

ِّّ/

َُ

كفاية رأٝتاؿ ()02

ُِ

ِِِ/

اجملموع

120

ََُ

ٔ
ٕ
ٖ

التمهيد (ٓ) ،كاجب اٟتكومة (ّٗ) ،الواجب (ُُ) ،التشريع (ِٓ) ،التخليط (ّ) ،القرارات
(ٔ) ،الربنامج (ٖ) ،ا١تناخات (ٔ) ،البنية التحية (ُّ) ،ا١تقدمات (ٕ)،

ا١تسؤكلية االجتماعية (ْ) ،الوظيفة االجتماعية (ٔ) ،ا١تنافع االجتماعية (َْ) ،ا١تصلحة
االجتماعية (ُ) ،الواجب االجتماع ي (ُ)،
العو١تة (ّ) ،الدكرل (ِّ) ،العا١ت ي (ْ) ،النظاـ العا١ت ي (ّ) ،الشمولية (ُ)
االقتصاد العا١ت ي (ْ) ،االقتصاد اإلقليم ي (ّ) ،اإلقلي (ٔ) ،االقتصاد الكل ي (ُ) ،العا١ت ي (ُ)،
عبلقات األم (ِ) ،االقتصاد الدكرل (ُِ)،

الحظنا أ ٌف أكثر نسبة للتكرار ى ي ّٓ %كتتعلق بػ"النظاـ ا١تصريف" كبعد ذلك كانا ت اٟتصة األكثر من نصيب عامل

"التمهيد" بنسبة ُّ %كما كاف عامل "اٟتكومة" يف ا١ترتبة الثانية بنسبة ُّ . %أما الرتبة الثالثة كبنسبة ٗ& تقريبا
فكانا ت من نصيب "التجربة ا١تصرفية" ٌأما "كفاية رأٝتاؿ" فكانا ت أقل من ّ %كى ي آخر رتبة يف ىذا التصنيف .ككذلك
عل ضوء منهج البحث ا١تعتمد عل النظرية ا١تتجذرة قمنا بتحليل ٤تتول ا١تقابل من خبلؿ استخراج توجهات النصوص
كانتماءاهتا النصية .كما ىو كاضح يف اٞتدكؿ التارل فإننا استخرجنا من ا١تقاببلت ّّ توجها نصيا .مث متٌ تصنيفها ْتسب
الظركؼ الزمنية إذل ثبلث ٣تموعات من التهديدات كالفرص كنقاط الضعف كالقوة الداخلية كا١تؤسسات .كما ٌمت تصنيفها
من الناحية ا١تعنائية إذل أجزاء سلبية كإ٬تابية أثناء عملية ٖتليل ا٠تلاب .يف ا٠تلوة التالية ،متٌ حساب ا١تفاىي اليت حصلنا
عليها من ٖتليل ا١تقاببلت كفقان للجدكؿ أدناه.
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َّّ

ِّْٗ/

ِ

اٟتكومة (ُُٔ) ،النظاـ السياس ي (ُِٗ) ،ا١تؤسسات (ِ) ،اإلدارة السياسية (ّٖ)،

النسبة المئوية

عراقیل المؤسسات الرسمیة وغیر الرسمیة...

سید حسام الدين پورعباسی و آخرون

الجدول رقم ٖ ،3تليل ٤تتول ا١تقاببلت كٖتديد التوجهات كاالنتماءات النصية
تحلیل المحتوى وفق

العبارة

التوجو النصي

رغبة ا١تستثمرين يف الربح العارل

ا١تخاطر التجارية اجملاكرة

سليب

التجربة اٞتيدة للبنوؾ اإليرانية

الفرص

إ٬تايب

انتماء البنوؾ للحكومة كعدـ االىتماـ بااللتزامات ا١تصرفية
عدـ كجود برنامج منسجمة يف تكوين صناعة البنوؾ الدكلية
التفكَت اٟتكوم ي لدل معظ مديرم البنوؾ

٥تاطر األحداث

الفرص

التعقيد الكبَت يف بيئة ا١تشاغل كاألعماؿ البنكية
عدـ ا١تعرفة الكافية لساحات النشاط الدكرل
عدـ القدرة عل التنبؤ باقتصاد الببلد

سلبی

٥تاطر ا١توارد اإلنسانية

عدـ الفه الصحيح السًتاتيجيات العو١تة
اللاقة اإلنسانية ا١تاىرة كا١تتخصصة

النظرية المؤسساتیة

إنتماء النص

التهديدات كالفرص
ا١توجودة

٥تاطر األعماؿ البيئية

إ٬تايب
سليب

الوضع االقتصادم غَت ا١تناسب للببلد
معرفة ا١تديرين باآلليات ا١تصرفية

الفرص

الوضع ا١تارل السيئ بالنسبة للبيانات ا١تالية للبنوؾ
ضعف كفاية رأٝتاؿ
الضعف يف البيانات ا١تنسجمة
األىداؼ االسًتاتيجية الغامضة
عدـ التلابق مع ا١تعايَت الدكلية
عدـ دقة التنبؤ بالتلورات ا١تستقبلية
ضعف يف تعديل مؤشرات التقيي با١تعايَت العا١تية
ا١تعايَت التقليدية لتقيي أداء البنوؾ
العمل ا١تصريف عل أساس بيانات غَت كاملة

ا١تخاطر العملياتية

الضعف كا١تيزات
الداخلية

عدـ كجود معرفة موثقة بقدرة البنوؾ اإليرانية
عدـ االىتماـ باألدكات كالتسهيبلت ككيفية ٖتقيق األىداؼ
اإلسًتاتيجية

سليب
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اإلنتاج كا١تزايا الزراعية يف إيراف

الفرص

إ٬تايب

عدـ توافق ا٢تيكل التنظيم ي مع الربامج االسًتاتيجية
عدـ كجود كحدات متخصصة باإلدارة اإلسًتاتيجية
ضعف التعلي يف ٣تاؿ النظاـ ا١تصريف الدكرل

تدخبلت السياسة ا٠تارجية كاإلجراءات اإلقليمية عل

ا١تخاطر العملياتية

58

ا١تؤسسات الرٝتية
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فقداف نظاـ ٤تدد لتعلي األفراد ا١تتخصصُت كاحملًتفُت
عدـ كجود خلة إسًتاتيجية كربل للنظاـ ا١تصريف بأكملو

ا١تخاطر التجارية البيئية

دراسات فی العلوم اإلنسانیة
العبارة

المجلد  ،82العدد  ،4الشتاء السنة 3441
التوجو النصي

تحلیل المحتوى وفق
النظرية المؤسساتیة

إنتماء النص

االقتصاد ا١تصريف
عدـ تلابق االسًتاتيجية مع أىداؼ العو١تة
العقوبات االقتصادية
تأثَت قرارات ا١تسؤكلُت اٟتكوميُت عل الشركات ا١تصرفية
عدـ قبوؿ الشفافية يف أداء النظاـ ا١تصريف
ا١تيل ٨تو السياسات ا١تقتضبة بدؿ السياسات ا١تمنهجة كالعلمية
اىتماـ مؤسسات صنع القرار بالقضايا اليومية كغَت ا٢تامة
اٟتَتة يف ردكد األفعاؿ ٕتاه التلورات اٞتديدة

ا١تخاطر التجارية البيئية
ا١تخاطر العملياتية
٥تاطر ا١توارد اإلنسانية

الدكر ا١ته كا١تعقد للقرارات السياسية يف الببلد
ا٠تدمات ا١تصرفية من قبل ا١تؤسسات ألغراض غَت مصرفية
الدكر ا١تدمر للمنظمات كا١تؤسسات غَت ذات الصلة
الدكر السليب للمؤسسات اٟتكومية يف تعزيز ا١تناخ
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الكساد الكبَت يف الصناعة بسبب السياسات اٟتكومية

ا١تخاطر التجارية البيئية

الوضع االقتصادم غَت ا١تناسب للشعب
التنفيذ غَت ا١تناسب لنظاـ ا٠تصخصة
فرض سياسات غَت ٕتارية كسياسية عل البنوؾ
عدـ االىتماـ كعدـ أخذ برامج العو١تة عل ٤تمل اٞتد
عدـ قبوؿ االتفاقيات ا١تصرفية الدكلية

ا١تخاطر العملياتية

تداخل الربامج ا١تتعددة عل ا١تستول الكل ي
عدـ كجود رؤية كلية كشاملة يف مؤسسات صنع السياسات
التغيَت الكثَت يف القوانُت كا١تقررات
قواعد كأنظمة مرىقة كمتعارضة مع ا١تعايَت
عدـ استقبللية أعضاء ٣تلس اإلدارة عن الرئيس التنفيذم
عدـ توافق أىداؼ ا١تديرين اٟتكوميُت مع مصاحل البنوؾ

٥تاطر ا١توارد اإلنسانية
ا١تخاطر التجارية البيئية
ا١تخاطر العملياتية
٥تاطر ا١توارد اإلنسانية

عدـ ا١تعرفة الكافية لدل اجملتمع ٕتاه ا٠تدمات ا١تصرفية الدكلية
ثقافة كراىية الغرباء يف تفكَت ا١تؤسسات غَت الرٝتية كٕتنب
ا١تنافسة

ا١تخاطر التجارية البيئية

القبوؿ القليل لعنصر اجملازفة كخوؼ ا١تديرين من العو١تة

ا١تؤسسات غَت الرٝتية

عدـ االىتماـ بالبحث كالتنمية يف البنوؾ
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بناءن عل البيانات اليت مت اٟتصوؿ عليها من خبلؿ ٖتليل ٤تتول ا١تقاببلت ،فإ ٌف الدكر السليب للمؤسسات حصل عل
ّٗ٘ من التكرار فيما كانا ت نسبة ا١تفاىي اإل٬تابية ٕ٘ فقط .كذلك يف تصنيف عوامل نظرية بينج ،فکانا ت نسبة التكرار

عراقیل المؤسسات الرسمیة وغیر الرسمیة...

سید حسام الدين پورعباسی و آخرون

علی حسب الًتتيب  ٘12للمؤسسات ،ك  ٘03للضعف كا١تزايا ،ك  ٘06للتهديدات كالفرص.من خبلؿ ٖتليل ٤تتول
ا١تقاببلت ٯتكن مبلحظة أ ٌف معظ العوامل ٢تا هنج سليب كى ي مؤسسية .كىذا يتفق ٘تامان مع النظرية ا١تقًتحة يف اإلطار
النظرم للبحث.

يف ىذا القس  ،نقدـ ا١تقوالت الرئيسة اليت لوحظا ت يف ا١ترحلة األكذل من اللريقة ا١تتجذرة ،أم الًتميز ا١تفتوح ١تقاببلت
ا٠ترباء يف شكل نظرية متجذرة إذل ا١ترحلة الثانية ،أم الًتميز احملورم ،كيف ىذه ا١ترحلة يت ٖتويل ا١تقوالت ا١تلحوظة إذل
مفاىي كلية كتصنيفها إذل مفاىي داخل احملاكر ا١تستخرجة من األدب النظرم للبحث.
يف ا١ترحلة التالية كمن خبلؿ الًتميز احملورم نسَت ٨تو اٟتصوؿ عل النموذج ا١تنظور .يف مرحلة الًتميز ،يت ٌ ٖتديد
العوامل السببية كالعوامل السياقية كالعوامل ا١تتداخلة من بُت ا١تقوالت الرئيسة كيت تصنيفها إذل ثبلث فئات بناءن عل رأم
ا٠ترباء .فيما يل ي ،ككفقان لتلبيق النظرية ا١تؤسسية يف ٖتليلنا ،سيت تصنيف كترميز أبعاد كل مقولة من ا١تقوالت الرئيسة يف
النظرية ا١تؤسسية.
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الرسم البیاني رقم  ،3تكرار التوجو النص ي ا١تستخرج من ٖتليل ا٠تلاب

الجدول رقم  ،4الظركؼ األساسية (ىيكل الصناعة) اليت تؤثر عل عو١تة النظاـ ا١تصريف
التفكَت اٟتكوم ي لدل معظ مديرم البنوؾ
عدـ توافق أىداؼ ا١تديرين اٟتكوميُت مع مصاحل البنوؾ
عدـ إٯتاف مديرم ا١تصارؼ بأ٫تية اإلدارة االسًتاتيجية كضركرهتا
فقداف مهارات القيادة االسًتاتيجية لدل ا١تدراء
عدـ كجود رؤية كلية كشاملة يف مؤسسات صنع السياسات
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العوامل ا١تتعلقة با١تدراء

٥تاطر ا١توارد اإلنسانية

المجلد  ،82العدد  ،4الشتاء السنة 3441

دراسات فی العلوم اإلنسانیة
عدـ الفه الصحيح السًتاتيجيات العو١تة
اىتماـ مؤسسات صنع القرار بالقضايا اليومية كغَت ا٢تامة
اٟتَتة يف ردكد األفعاؿ ٕتاه التلورات اٞتديدة
القيود الكمية كالكيفية يف اللاق ا١تاىر كا١تتخصص

العوامل ا١تتعلقة با١توارد اإلنسانية

فقداف التفكَت االسًتاتيج ي كالثقافة لدل ٚتيع أعضاء ا١تؤسسة
عدـ دراية ا١توظفُت با١تعرفة ا١تتخصصة للخدمات ا١تصرفية العا١تية اٟتديثة
التعقيد كالتغَت الكبَت يف بيئة ا١تشاغل كاألعماؿ البنكية
عدـ ا١تعرفة الكافية لساحات النشاط الدكرل
األحداث غَت ا١تتوقعة كالعقوبات االقتصادية

العوامل االقتصادية العامة

عدـ القدرة عل التنبؤ باقتصاد الببلد كفقدانو لبلستقرار

ا١تخاطر التجارية البيئية

الوضع االقتصادم غَت ا١تناسب للببلد
الدكر ا١ته كا١تعقد للقرارات السياسية يف الببلد

التغيَت الكثَت يف القوانُت كا١تقررات
العوامل ا١تتعلقة بالقوانُت كا١تقررات

قواعد كأنظمة مرىقة كمتعارضة مع ا١تعايَت
إنشاء شعب بنكية من قبل مؤسسات ألىداؼ غَت مصرفية
ٕتاىل تأثَت قرارات مسؤكرل الدكلة عل الشركات ا١تصرفية
مشاريع غَت مناسبة كغَت صحيحة مثل ا٠تصخصة
عدـ كجود خلة إسًتاتيجية كربل للنظاـ ا١تصريف بأكملو
الدكر ا١تدمر للمنظمات كا١تؤسسات غَت ذات الصلة

ا١تخاطر التجارية البيئية
العوامل ا١تتعلقة باألفراد كا١تؤسسات ا١ترتبلة

فرض سياسات غَت ٕتارية كغَت مناسبة عل البنوؾ
الدكر السليب للمؤسسات اٟتكومية يف تعزيز ا١تناخ
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الجدول رقم  ،5الظركؼ السببية (ا١توارد كا١تزايا الداخلية) ا١تؤثرة عل عو١تة النظاـ ا١تصريف

الوضع ا١تارل السيئ بالنسبة للبيانات ا١تالية للبنوؾ
العوامل ا١تتعلقة ٔتوارد ا١تؤسسات

الضعف ا١تارل ككفاية رأٝتاؿ يف البنوؾ
الضعف يف البيانات ا١تنسجمة لدل البنوؾ
األىداؼ االسًتاتيجية ا١تبهمة

العوامل ا١تتعلقة بصياغة االسًتاتيجية

عدـ تلابق معايَت البنوؾ اإليرانية مع ا١تعايَت الدكلية
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ا١تخاطر العملياتية

عراقیل المؤسسات الرسمیة وغیر الرسمیة...

سید حسام الدين پورعباسی و آخرون
ضعف كعدـ كاقعية االسًتاتيجية ا١تدكنة
عدـ تلابق االسًتاتيجية مع أىداؼ العو١تة
عدـ دقة التنبؤ بالتلورات ا١تستقبلية
ضعف يف تعديل مؤشرات التقيي با١تعايَت العا١تية

العوامل ا١تتعلقة بالرقابة كالسيلرة

ا١تعايَت التقليدية لتقيي أداء البنوؾ
عدـ الشفافية يف أداء النظاـ ا١تصريف
عدـ االىتماـ كعدـ أخذ برامج العو١تة عل ٤تمل اٞتد
عدـ الرصد كاالنلباؽ مع ا١تعايَت الدكلية
العمل ا١تصريف عل أساس بيانات غَت كاملة

العوامل العملياتية

عدـ كجود معرفة كافية كموثقة بقدرة البنوؾ اإليرانية
عدـ االىتماـ باألدكات كالتسهيبلت ككيفية ٖتقيق األىداؼ اإلسًتاتيجية

تداخل الربامج ا١تتعددة
عدـ استقبللية أعضاء ٣تلس اإلدارة عن الرئيس التنفيذم
العوامل ا٢تيكية

عدـ توافق ا٢تيكل التنظيم ي مع الربامج االسًتاتيجية
عدـ كجود كحدات متخصصة باإلدارة اإلسًتاتيجية

العوامل ا١تتعلقة بالتكنولوجيا

ضعف التكنولوجيا يف البنوؾ مثل "تكنولوجيا" يف قلاع البنوؾ
ضعف التعلي

العوامل ا١تتعلقة بالتعلي

فقداف نظاـ ٤تدد لتعلي األفراد ا١تتخصصُت كاحملًتفُت
تركيز الشركات ا١تصرفية عل الزبائن الكبار كاألساسيُت

العوامل ا١تتعلقة بالتسوؽ

عدـ االىتماـ باإلبداع كخلق القي اٞتديدة
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ا١تيل ٨تو السياسات ا١تقتضبة بدؿ السياسات ا١تمنهجة كالعلمية

تركيز النشاطات عل عدد ٤تدكد من الدكؿ
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المجلد  ،82العدد  ،4الشتاء السنة 3441

دراسات فی العلوم اإلنسانیة

الجدول رقم ،6الظركؼ التدخلية ( اإلطار ا١تؤسسايت) يف عملية عو١تة النظاـ ا١تصريف
الثقافة ا١تصرفية الضعيفة يف الببلد
عدـ ا١تعرفة الكافية لدل اجملتمع ٕتاه ا٠تدمات ا١تصرفية الدكلية

العوامل ا١تتعلقة بالزبائن

الكساد الكبَت يف الصناعة بسبب السياسات اٟتكومية
الوضع االقتصادم غَت ا١تناسب للشعب

ا١تخاطر التجارية البيئية

رغبة ا١تستثمرين يف الربح العارل
الدكر الكبَت للجماعات كاألطراؼ ا١توازية كغَت الرٝتية يف ثقافة اإلدارة االقتصادية للبلد
العوامل الثقافية يف ا١تشاغل كاألعماؿ

ثقافة كراىية الغرباء يف تفكَت ا١تؤسسات غَت الرٝتية كٕتنب ا١تنافسة
خوؼ ا١تدراء من العو١تة
عدـ االىتماـ بالبحث كالتنمية يف البنوؾ
التجربة القليلة للبنوؾ اإليرانية يف اإلدارة االسًتاتيجية
فقداف النموذج الكامل كالناجح يف اإلدارة االسًتاتيجية
فقداف التجربة لدل البنوؾ ا٠تاصة
انتماء البنوؾ للحكومة
فقداف برنامج متماسك لتشکيل صناعة ا١تصارؼ الدكلية

كأشار ا٠ترباء الذين أجريا ت معه ا١تقاببلت إذل أنو كيف سبيل دخوؿ ا١تصارؼ اإليرانية إذل الساحات الدكلية من
الضركرم أف تقوـ ا١تؤسسات السيادية يف الببلد بإصبلح النظاـ الثقايف ا١تسيلر عل البنوؾ ،كخلق األمن كاالستقرار
االقتصادم ،كخلق تفكَت ا سًتاتيج ي لدل ا١تدراء كضماف استقبللية البنوؾ كحفظ خصوصية التنافس لدل النظاـ ا١تصريف.
كما رأل ا٠ترباء ضركرة رفع مستول العبلقات السياسية كٖتسُت كفاية رأس ا١تاؿ كٖتسُت نظاـ السياسة كإصبلح القوانُت
كاللوائح كهتيئة الظركؼ لدخوؿ البنوؾ معتربين ذلك بأنو ا٠تلوة التالية يف اسًتاتيجية البنوؾ اإليرانية لدخوؿ الساحة العا١تية
اليت يشارؾ فيها صناع القرار السياس ي.
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 -5مناقشة النتائج
يلخص اٞتدكؿ التارل نتائج الًتميز كيقي عبلقة منلقية كاستنتاجية بُت ا١تفاىي كا١تقوالت .كبناءن عل األسس النظرية يف
ىذا اٞتدكؿ يت عرض ا٢تياكل الرئيسية كا١تتغَتات الرئيسية كا١تتللبات االسًتاتيجية كا١تدخبلت كمستول ٖتليل العوامل
ا١تؤثرة.
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العوامل التجربية كاٟترفية

٥تاطر األحداث

عراقیل المؤسسات الرسمیة وغیر الرسمیة...

سید حسام الدين پورعباسی و آخرون

الجدول رقم  ،7خبلصة البيانات ا١تستخرجة من عمليات الًتميز
الفرصة/التهديد

ا١تؤسسات

ا١تصادر

بٌت البحث

الصناعة

البیئة الكلیة

العامل

مستول التحليل

تمهیدي (المناخات والمقاصد)

التداخل (إطار النشاط)

ِ
العلي (المحرك المدخلي)

تحلیل بیئة السوق
إدارة المخاطر التجارية وغیر

استقاللیة المتغیرات االقتصادية

أغراض مماثلة

استراتیجیة

التجارية

دكر ا١تتغَتات

تطبیق معايیر ملزمة

التخطیط االستراتیجي

سیاسات

المعرفة الدولیة في

االلزامات
االسًتاتيجية

البنیة التحتیة للتكنولوجیا

الشبكات الدولیة

الشركات ا١تصرفية
العقوبات االقتصادية

كاضحة
الوضػ ػػع ا١تػ ػػارل السػ ػػيئ بالنسػ ػػبة للبيانػ ػػات

معرفة ا١تدراء باآلليات ا١تصرفية

فرض سياسات غَت ٕتارية كسياسية عل البنوؾ
التغيَت الكثَت يف القوانُت كا١تقررات

ا١تالية للبنوؾ
العمػػل ا١تصػػريف عل ػ أسػػاس بيانػػات غػػَت

التعقيػ ػ ػ ػػد كالتغيػ ػ ػ ػػَت الكبػ ػ ػ ػػَت يف بيئػ ػ ػ ػػة

اىتماـ مؤسسات صنع القرار بالقضايا اليومية كغَت ا٢تامة

كاملة

ا١تشاغل كاألعماؿ البنكية
ٕتربة النظاـ ا١تصريف

الكساد الكبَت يف الصناعة بسبب السياسات اٟتكومية
قبوؿ عنصر اجملازفة يف نلاؽ ٤تدكد كخوؼ ا١تدراء من العو١تة

ضعف التعلي
الضعف يف البيانات ا١تنسجمة للبنوؾ

رغبة ا١تستثمرين يف الربح العارل
انتماء البنوؾ للحكومة

اٟتَتة يف ردكد األفعاؿ ٕتاه التلورات اٞتديدة
التنفيذ غَت ا١تناسب لسياسة ا٠تصخصة

الضػعف ا١تػارل كضػعف كفايػة الرأٝتػػاؿ يف
البنوؾ

عدـ االستقرار السياس ي
عػػدـ الفه ػ الصػػحيح الس ػًتاتيجيات

ضعف يف تعديل مؤشرات التقيي با١تعايَت العا١تية
ضعف االسًتاتيجيات ا١تدكنة كعدـ كاقعيتها

عػػدـ تلػػابق ا١تعػػايَت لػػدل البنػػوؾ اإليرانيػػة
مع معايَت البنوؾ الدكلية

العو١تة
فقػػداف برنػػامج منسػػجمة للػػدخوؿ إذل

عدـ استقبللية أعضاء ٣تلس اإلدارة عن الرئيس التنفيذم
عػ ػػدـ ا١تعرفػ ػػة الكافيػ ػػة لػ ػػدل اجملتمػ ػػع ٕتػ ػػاه ا٠تػ ػػدمات ا١تص ػ ػرفية

عدـ دقة التنبؤ بالتلورات ا١تستقبلية
عػػدـ توافػػق ا٢تيكػػل التنظيمػػ ي مػػع ال ػربامج

الساحة الدكلية

الدكلية

االسًتاتيجية

ا١تيزات اإلنتاجية كالزراعية إليراف
اللاقة اإلنسانية ا١تاىرة كا١تتخصصة

عدـ قبوؿ الشفافية يف أداء النظاـ ا١تصريف
عدـ الرصد كالتلابق مع ا١تعايَت الدكلية

عػ ػػدـ ا١تعرفػ ػػة الكافيػ ػػة باإلمكانيػ ػػة ا١تالي ػ ػػة
كالقدرة التنافسية للمصرؼ اإليرانية

التفك ػ ػ ػػَت اٟتك ػ ػ ػػوم ي ل ػ ػ ػػدل معظ ػ ػ ػ
مديرم البنوؾ

عدـ تلابق االسًتاتيجية مع أىداؼ العو١تة
عدـ توافق أىداؼ ا١تديرين اٟتكوميُت مع مصاحل البنوؾ

عػػدـ كجػػود كحػػدات متخصصػػة بػػاإلدارة
اإلسًتاتيجية

الوضع االقتصادم يف ا١تنلقة

ثقافػػة كراىيػػة الغربػػاء يف تفكػػَت ا١تؤسسػػات غػػَت الرٝتيػػة كٕتنػػب
ا١تنافسة

عػ ػػدـ االىتمػ ػػاـ بػ ػػاألدكات كالتسػ ػػهيبلت
ككيفية ٖتقيق األىداؼ اإلسًتاتيجية

ا٠تدمات ا١تصرفية من قبل ا١تؤسسات ألغراض غَت مصرفية
عدـ كجود رؤية كلية كاسًتاتيجية كاملة يف النظاـ البنك ي

ا١تعايَت التقليدية لتقيي أداء البنوؾ
فق ػ ػ ػػداف نظ ػ ػ ػػاـ ٤ت ػ ػ ػػدد لتعل ػ ػ ػػي األفػ ػ ػ ػراد

عدـ كجود رؤية كلية كشاملة يف مؤسسات صنع السياسات

ا١تتخصصُت كاحملًتفُت

قواعد كأنظمة مرىقة كمتعارضة مع ا١تعايَت
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عدـ االىتماـ كعدـ أخذ برامج العو١تة عل ٤تمل اٞتد
ت ػ ػػأثَت القػ ػ ػرارات األيديولوجي ػ ػػة للمس ػ ػػؤكلُت اٟتك ػ ػػوميُت علػ ػ ػ

دراسات فی العلوم اإلنسانیة
الفرصة/التهديد
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ا١تصادر

ا١تؤسسات

بٌت البحث

عدـ االىتماـ بالبحث كالتنمية يف البنوؾ
ا١تيػ ػػل ٨تػ ػػو السياسػ ػػات ا١تقتضػ ػػبة بػ ػػدؿ السياسػ ػػات ا١تمنهجػ ػػة
كالعلمية
الدكر ا١ته كا١تعقد للقرارات السياسية يف الببلد
الدكر ا١تدمر للمنظمات كا١تؤسسات غَت ذات الصلة
الدكر السليب للمؤسسات اٟتكومية يف تعزيز ا١تناخ
تداخل الربامج ا١تتعددة عل ا١تستول الكل ي
الوضع االقتصادم غَت ا١تناسب للشعب

مت اختبار اٞتدكؿ أعبله يف مقاببلت مع ا٠ترباء كطيلب من األشخاص الذين ٘تا ت معه ا١تقابلة تعيُت درجة من صفر إذل
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الرئيسية للمؤسسة ى ي نتيجة مباشرة لقرارات كبار ا١تديرين .إ ٌف التخليط العمليايت ىو أيضان مسؤكلية ا١تديرين العملياتيُت
للمؤسسةٔ ،تعٌت آخر ،بعد إببلغ االسًتاتيجيات الرئيسية ،فإ ٌف ا١تهمة حساسة للغاية للمديرين ا١تتوسلُت (مديرم اإلنتاج ،
كالتمويل  ،كا١توارد البشرية ،كما إذل ذلك) ى ي ٖتويل ىذه االسًتاتيجيات إذل اسًتاتيجيات عملياتية مناسبة لكل دكائر ا١تؤسسة.
كيف النهاية ،يوفر ا١تديركف العملياتيوف للمؤسسة ،من خبلؿ ٖتديد ا١تشاريع العملية بالكامل كا١توقوتة بشكل كامل .يوضح الرس
البياين التارل التسلسل ا٢ترم ي للمؤسسات كالدكر السليب لكل مستول مؤسس ي كمدل تأثَته عل عو١تة النظاـ ا١تصريف
اإليراين.كما يوضح الرس البياين بأ ٌف البنك ا١تركزم باعتباره أحد أى ا١تؤسسات يف اجملاؿ التنفيذم لو دكر مه للغاية يف رفع
اٟتواجز أماـ دخوؿ النظاـ ا١تصريف اإليراين للساحات الدكلية .مع ذلك ،فإ ٌف البنك ا١تركزم كبسبب قضايا عدة كاالبتعاد عن
التحوالت الدكلية الناج عن العقوبات ،كىيمنة اٟتكومة كتدخل ا١تؤسسات التعينيية كتقدًن ا١تصاحل األيديولوجية يف االستفادة
اآللية من البنوؾ عل ا١تصاحل االقتصادية ،ابتعد عن الدكر اإل٬تايب الذم من ا١تقرر أف يقوـ بو كٖتوؿ ذلك إذل دكر سليب يف
مركزية الرقابة كتوسيع البَتكقراطية كضعف ا١تعرفة بالنسبة للبنوؾ كركح التحك بدؿ التنمية كالتلوير.
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مأئة إذا رغبوا يف ذلك .كاف متوسط الدرجات اليت مت اٟتصوؿ عليها من النموذج ا١تفاىيم ي خبلؿ ا١تقاببلت ستة كسبعُت
با١تائة.تشَت الدرجة اليت تزيد عن َٕ٘ إذل ا١توثوقية العالية للنموذج ا١تفاىيم ي باإلضافة إذل قوة النموذج ا١تذكور.
إذا قمنا بتقسي مستويات اإلدارة يف ا١تؤسسة إذل ثبلثة مستويات من اإلدارة العليا كا١تتوسلة كالعملياتية ،فكلما انتقلنا من
مستول اإلدارة العليا (أعل ا٢ترـ يف ا١تؤسسة) إذل اإلدارة العملياتية (أسفل ا٢ترـ) ،أصبحا ت القرارات أقل انتزاعية كٕتردية ،كيف
ا١تقابل يزداد اٞتانب ا١توضوع ي يف ىذه اٟتالة.
كعل ىذا األساس ،فإ ٌف كبار ا١تديرين ى ا١تسؤكلوف عن التخليط االسًتاتيج ي يف ا١تؤسسة ،كبالتارل فإ ٌف االسًتاتيجيات

عراقیل المؤسسات الرسمیة وغیر الرسمیة...

سید حسام الدين پورعباسی و آخرون

الرسم البیاني رقم :2مستول ا١تؤسسات كدكرىا يف العراقيل ا١تتعلقة بصياغة اسًتاتيجية لدخوؿ البنوؾ اإليرانية إذل الساحات الدكلية

 فقداف ا٠تدمات ا١تصرفية ا١تتعارؼ عليها إذل جانب ا٠تدمات ا١تصرفية ا٠تالية من الفوائد كما ىو اٟتاؿ يف العديد

 عدـ التزاـ البنوؾ با١تتغَتات االقتصادية كتقلب البنوؾ من التدخبلت اإللزامية
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من البلداف اإلسبلمية
 تقدًن االقتصاد السياس ي عل السياسة االقتصادية
 اإلدارة السياسية كعدـ شفافية ا١تؤسسات
 كضع السياسة االقتصادية من قبل مؤسسات موازية كغَت مرتبلة
 التحك بالسياسات كاالسًتاتيجيات من قبل ا١تؤسسات غَت الرٝتية
 ا١تشاركة ا١تباشرة كا٠تفية للمؤسسات ا١تعينة يف أداء البنوؾ
 االستخداـ اآلرل للبنوؾ من قبل ا١تؤسسات ذات األنشلة األجنبية ٔتا يتماش مع األىداؼ األيديولوجية
 استغبلؿ اٞتماعات غَت الرٝتية للعقوبات علی البنوؾ اإليرانية.
 ىيكل حك متعدد اللبقات كعمل موا وز يف القرارات
 البلمركزية ا١تؤسسية يف صنع السياسات كإدارة النظاـ االقتصادم ٔتا يف ذلك البنوؾ
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كنتيجة لذلك فإ ٌف أى القيود ا١تؤسسية عل عو١تة النظاـ ا١تصريف اإليراين بناءن عل نتائج ٖتليل ا١تقاببلت ى ي:
 ىيمنة متغَتات النظاـ السياس ي األيديولوج ي القائ عل الفقو التفسَتم عل ا١تتغَتات االقتصادية األساسية
 النظاـ السياس ي األيديولوج ي
 عدـ استقبللية البنك ا١تركزم
 اللبيعة اٟتكومية للنظاـ ا١تصريف كىيمنة اٟتكومة عل القلاع ا١تصريف ا٠تاص

المجلد  ،82العدد  ،4الشتاء السنة 3441

دراسات فی العلوم اإلنسانیة

 ارتفاع ٥تاطر تدخل ا١تؤسسات غَت الرٝتية يف ترتيب البنوؾ اإليرانية عل ا١تستول الدكرل.
 -6المقترحات
توص ي الدراسة اٟتالية أف تقوـ البحوث القادمة حوؿ النموذج التنفيذم ا١تستخلص من ىذه الدراسة بالًتكيز عل مصرؼ
الزراعة يف أبعاد قابلة للتقيي كالتلبيق .كما توص ي بالبحوث التالية:
 دراسة جدكل ك قيمة استخداـ أدكات التشفَت يف التبادالت ا١تالية الدكلية يف النموذج ا١تقًتح هبدؼ التغلب عل العقوبات
 دراسة جدكل دخوؿ دكرل عل أساس النموذج ا١تعد يف ٣تاؿ اٟتضارة اإليرانية مع الًتكيز عل إدارة التبادالت بُت الثقافات يف
العبلقات الدكلية
 دراسة اٞتدكل كاستخراج أدكات العمليات ا١تصرفية الدكلية غَت النقدية لتلوير النموذج ا١تقًتح بنهج ْتث ي مستقبل ي.
 دراسة تأثَتكل من ا١تتغَتات الرئيسة اليت تؤثر عل عو١تة النظاـ ا١تصريف اإليراين بناءن عل السمات الرئيسة احملددة يف ىذه الد ارسة
 دراسة أ٫تية نظاـ ا١تقايضة ا١تصريف لدخوؿ النظاـ ا١تصريف اإليراين إذل الساحة الدكلية يف ظل العقوبات.

ّ .توسلی٤ ،تمود ك آقا بابايی ،رضا (ََِٕ) إنشاء مراكز ٘تويل عابرة للحدكد :طريقة لدخوؿ البنوؾ إذل الساحات
ْ.
ٓ.
ٔ.
ٕ.

العدد ْٔ خريف.
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ٖ.

الدكلية ،فصلية الربنامج كا١تيزانية ،العدد َُٔ ،رق هبار كصيف.
توکلی ،فهي كزمبلؤه(َُِٔ ) اسًتاتيجيات دخوؿ السوؽ الدكلية ،مصرؼ اٟتلفاء اإليرلندم ٪توذجا ،ا١تؤ٘تر الدكرل
لئلدارة كاحملاسبة  ،طهراف.
حاجی فتحعلی عباس ،موسی خانی مرتضی ،حسينی رسوؿ .تقدًن ٪توذج لرياده األعماؿ الدكليو فی ا١تشاغل
الصغَته كا١تتوسلو للمؤسسات ا١تعرفيو فی إيراف .دراسات فی العلوـ االنسانيو20-02: )0( 01 ;2440 .
خالقی٤ ،تمد جواد (َُِٔ) ٖتديات النظاـ ا١تصريف اإليراين يف التعامل مع القوانُت ا١تصرفية الدكلية ،طهراف.
دادكر ،يدالو ك زمبلؤه (َُِٕ) العقبلنية كاألخبلؽ ،النقلة احملورية لتفاعل إيراف ا١تصريف مع البنوؾ الدكلية ،فصلية
البحوث االقتصادية  ،العدد ٕٔ  ،شتاء.
صفری ،سعيد ك ابراىيمی ،عباس (َُِِ) قياس القدرة التنافسية للنظاـ ا١تصريف اإليراين ،فصلية البحوث التجارية،

] [ Downloaded from aijh.modares.ac.ir on 2023-01-09

المصادر والمراجع
ُ .بازرغاف ،ع .)ََِٖ( .مدخل يف ا١تناىج الكيفية كا٠تليلة ،االٕتاىات ا١تتداكلة يف العلوـ السلوكية ،طهراف ،ديدار
ِ .تسليمی ،ـ ،.ك مشعلی ،ب ،)ََِٓ( .تصمي ٪توذج لًتسيخ النظاـ الفدرارل اإلدارم يف إيراف ،فصلية مدرس
للعلوـ اإلنسانية.ُٖٖ-ُٕٓ ،)ِ( ٗ ،
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Abstract
Banks play a key role in driving international business into other arenas and noneconomic activities. Based on the institutional theory, the existing theories on the
internationalization of banks are inhomogeneous and inefficient due to the lack of
coordination of institutions of our country with other countries. Therefore, they
require an exploratory study of the indigenous model of Iranian banking system
with specific institutional features and universal political conditions. In this
research, by asking the basic question of a suitable model for entering the Iranian
banking system to the international arena, we attempted to present an entry model.
The data were analyzed by the content analysis method and discovering the
relation of concepts, categories and their transformation into causal,
interventionist and contextual statements. In-depth and semi-structured interviews
were conducted with twelve banking and university experts. The data analysis
revealed 892 textual terms, 49 concepts and 8 basic categories and 3 main
research structures. Extracted data indicate that in addition to official institutions
in Iran, their inherent roles have a negative impact on the entry of banks into the
international arena. Informal institutions also have strong and negative effects.
Keywords: Formal Institution; Informal Institution; Internationalization of
Banking System; Institutional Ping Theory.
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هَاًع ًْادی رسوی ٍ غیر رسوی در هسیر بیيالوللیسازی ًظام باًکی ایراى بر پایِ
ًظریِ ًْادی پیٌگ (هطالعِ هَردی :باًک کشاٍرزی)
سیذ حسام الذیي پَرعباسی ،1هحوذ عسیسی ،2جَاد هحرابی
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 )0داٌكسّی دکحؼای گؼوه کارآفؼیٍی ،واصغ كؽویً ،داٌكگاه آزاد اؿالىی ،كؽویً ،ایؼان
 )2اؿحادیار داٌكکغه کارآفؼیٍی داٌكگاه جِؼان.
 )3اؿحادیار ،گؼوه ىغیؼیث دونحی ،واصغ كؽویً ،داٌكگاه آزاد اؿالىی ،كؽویً ،ایؼان

چکیذُ
باٌکُا ةَغٍّان پیكؼان ؿایؼ ةٍگاه ُای اكحصادی و غیؼاكحصادی ةؼای ورود ةَ غؼصَ فػانیثُای ةیًانيههی،
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ٌلف ةیةغیهی دارٌغ .ةؼ اؿاس جئّری ٌِادیٌ ،ظؼیَُای ىّزّد ةیًانيههیؿازی ةاٌکُا ةَ دنیم غغم جعاةق
ٌِادیِ کكّر ىا ةا کكّرُای دیگؼ در صّزه کارةـحی غیؼُيگً و ٌاکارآىغ ُـحٍغ .نػا ٌیازىٍغ ىعانػَای
اکحكافی در ظصّص ىغل ةّىی ورود ٌظام ةاٌکی ایؼان ةا ویژگیُای ظاص ٌِادی و قؼایط ؿیاؿی زِاٌی
ی ىغل ىٍاؿب ،زِث ورود ٌظام ةاٌکغاری ایؼان ةَ غؼصَ
ىیةاقغ .در ایً ىعانػَ ةا ظؼح پؼؿف اؿاؿ ِ
ةیً انيهم ؿػی ةؼ ارائَ ىغل ورود قغ .ةَ غهث وزّد ظیف گـحؼدهای از ىحغیؼُای ادؼگػار و پیچیغگیُای
زىیٍَ وكّع پغیغه ىّرد ىعانػَ از یکـّ و ظؼفیث ٌظؼیَ ىتٍایی در اکحكاف انگّی ىٍاؿب از ایً روش اؿحفاده
قغ .داده ُا ةا روش جضهیم ىضحّا و کكف راةعَ ىفاُیو ،ىلّالت و جتغیم آنُا ةَ گؽارهُای غهی ،ىغاظهَگؼ و
زىیٍَای جضهیم قغ .در زيعآوری دادهُا از ىصاصتَ غيیق و ٌیيَ ؿاظحاریافحَ ةا دوازده ٌفؼ از افؼاد صاصبٌظؼ
صّ زه ةاٌکغاری و داٌكگاُی در ؿعّح غانی ىغیؼیث ٌظام ةاٌکی اؿحفاده قغ .از جضهیم دادهُا  892غتارت
ىحٍی 94 ،ىفِّم و  8ىلّنَ اؿاؿی و  3ؿازه اصهی جضلیق اؿحعؼاج گؼدیغ .دادهُای اؿحعؼاج قغه صاکی از
آن اؿث کَ غالوه ةؼ ایٍکَ ٌِادُای رؿيی در ایؼان در ایفای ٌلفُای ذاجی ظّد دارای جأدیؼات ىٍفی ةؼ ورود
ةاٌکُا ةَ غؼصَ ةیً انيهم ُـحٍغٌِ ،ادُای غیؼرؿيی ٌیؽ دارای جأدیؼات كّی و ىٍفی ُـحٍغ.
کلیذٍاشُّاٌِ :اد رؿيیٌِ ،اد غیؼرؿيی ،ةیًانيههی ؿازی ٌظام ةاٌکیٌ ،ظؼیَ ٌِادی پیٍگ.

ٌّ یـٍغه ىـئّل ىلانَ :
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