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چىيذُ

ؿثْ ٦تأٝيٝ ٠اٙي ت ٦ف٤٢ا ٟيْي اص اسّا ٟاٍتلاد ّـ٤س اص ٞ٨ٝتشي ٠ػااتتاس٧ايي اػات
تاشٝي٣ ٜ
ّ ٦ت٢ٝ ٦ؾ٤س پياد٥ػاصي اٍتلاد َٝاٝ٣تي ت ٦ع٤س ٣ياظ ٥تايؼاتي ٝا٤سد اكا
ػاتتاسػاصي ٧اي ٤١يٍ ٠شاس تٖيشد .دس حاٗ حاضش ت ٦دٙي٘ ػاتتاس اٍتلادي ّـا٤سٝاٟ
فٝ٤ٞاً تذٝات تاْ١ي ٣ر ٦ماٙة تذٝات تاأٝيٝ ٠ااٙي دس ّـا٤س دا١ؼاتٝ ٦ايؿا١٤ذ.
چ٢ا١چ١ ٦ياص٧اي ٝختٚو تخؾ٧اي ٕ١٤إ ٟ٤اٍتلاد تا ت٤ر ٦ت٤١ ٦ؿ ىقاٙيت د٣س ٥فٞش
ػغ ٤تْ٤ٙ٤٢طي ت ٦تذٝت ٕشىت ٦ؿذ ...٣ ٥ت ٦تذٝات تأٝيٝ ٠اٙي سا اص يْؼ ٣ ٤عيو
تذٝات اسائ ٦ؿذ ٥دس ؿاثْ ٦تاأٝيٝ ٠ااٙي سا اص ػا٤ي ديٖاش دس ١ؾاش تٖياشيٝ ٜت٤را٦
ٝي ؿ٤ي ٦ّ ٜتذٝات تأٝيٝ ٠اٙي ىقٚي ت٨٢ا تخـي اص اي ٠عيو ٕؼتشد ٥اص ١ياص٢ٝذي٧اا
سا پ٤ؿؾ ٝي د٢٧ذ .إش تخ٤ا٧ي ٜح ٦َٚتذٝات تأٝيٝ ٠اٙي سا دس ّـ٤س تْٞي٘ ٞ١ااييٜ
سا ٥سػيذ ٟت ٦ايٝ ٠غ٤ٚب سا ٝيت٤ا ٟايزاد ص١زيش٧٥اي اسصؽ دس تذٝات ٝاٙي ٝقشىاي
٤ٞ١دَٝ .ا ٦ٙحاضش دستشداس١ذ ٥ايذ٥اي ٤١ي ٠اػات ّا ٦تا٢ٝ ٦ؾا٤س ا٤ٖٙػااصي دس ايزااد
ص١زيش ٥تذٝات تأٝيٝ ٠ااٙي دس ّـا٤س ٝغاش ٝايٕاشدد .تاذي٢ٝ ٠ؾا٤س عاش ايزااد
ت٤ؿ٧ ٦اي تأٝيٝ ٠اٙي تشاػاع س٣ؽ ت٤كاييي  ٣تقَيَاات ٝياذا١ي عاي اياَٝ ٠اٙا٦
ٝقشىي  ٣تثيي ٠ت٤ا٧ذ ؿذ.
ٍاصگاى وليذي

اٍتلاد َٝاٝ٣تي ت٤ؿ ٦تأٝيٝ ٠اٙي ص١زيش ٥اسصؽ تٙ٤يذ
عثَ٦ت٢ذي G86 :JEL

 دا١ؾآ٤ٝتت٦

دّتشي ف ٛ٤ٚاٍتلادي دا١ـٖا ٥پيا٤١ٛس

amd.bahar@gmail.com
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همذهِ

ؿشايظ ّـ٤سٝا ٟدس ١ياص ت ٦تقٌَ تؼتش٧اي اٍتلاد َٝاٝ٣تي اٙضاٝااتي سا دس پاي داسد ّا٦
ت٤ر ٦ت ٦آ٨١ا  ٣ت ؽ دس تل٤ف تقٌَ آ٨١ا اص ا٤ٙ٣يت٧ا ٣ ٣ؽايو حتٞاي ٝقََاا٣ ٟ
كاحثا ٟايذ١ ٣ ٥يض ػياػتٕزاسا ٟحا٤ص ٥اٍتلااد ٝاي تاؿاذ .حٞايات اص تٙ٤ياذ تخاؾ
ميشٍات٘ اْ١اس اٙضاٝات تقٌَ اٍتلاد َٝااٝ٣تي اػات ّا ٦اٙثتا ٦تايؼاتي تاا ّٞاِ ديٖاش
تخؾ ٧اي اٍتلادي دس ايزاد ساتغٝ ٦ؼتٞش ٢ٝ ٣غَي تقشيو ٕشدد .اص ر ٦ٚٞاي ٠تؼاتش٧ا
ٝي ت٤ا ٟت ٦ايزاد ٤١في ساتغ ٦ػيؼتٞاتيِ ٝغ٤ٚب ٝياا ٟتخاؾ پاٙ٤ي – ٝااٙي  ٣تخاؾ
تٙ٤يذي  ٣تذٝاتي اٍتلاد اؿاس٤ٞ١ ٥د .تخؾ پٙ٤ي ٝ ٣اٙي ّـ٤سٝا ٟدس حاٗ حاضاش تا٦
ف٤٢ا ٟيِ ػاتتاس تا ِ١پاي ٦ؿ٢اتتٝ ٦ي ؿ٤د ّ ٦اٙثت ٦اي ٠ػاتتاس دس صٝي ٦٢اسائ ٦تذٝات
ت ٦تخؾ ٣اٍقي اٍتلاد تا ٤١اٍق ٝ ٣ـْ تي ٞ٧شا ٥اػت .تٖ٢ا٧٥ااي اٍتلاادي دس ياِ
تؼتش ٨١ادي ؿْ٘ ٕشىت ٣ ٦ت ٦ت٤ٚك ٝيسػ٢ذ١ .ؾا ٛاٍتلادي تايذ ٧شچ ٦ت٨تاش  ٣تيـاتش دس
تذٝت ت٤ػق ٣ ٦سؿذ اي ٠تٖ٢ا٧٥ا تاؿذ٣ .ر٤د تؼتش ت٤ا٢ٞ١ذػاص  ٣ياسيد٢٧ذ ٥ػاتتاسي
تشاي ت٤ػق ٦تخؾ تٙ٤يذ  ٣تذٝات دس ساػتاي ايزاد تؼتش٧اي تقَاٌ اٍتلااد َٝااٝ٣تي
تؼااياس حااائض اٞ٧ياات ٝاايتاؿااذٝ .تأػاايا ٦١دس ؿااشايظ ىقٚااي ٖٞ٧ااي كاااحثا ٟايااذ٥
ّؼةّ٣اس٧اي  ٣ ٤١دس تشتي ٤ٝاسد ٝقل٤الت داساي اسصؽ اىض٣د ٥تااال ٞ١ايت٤ا٢١اذ اص
تذٝات ٝاٙي  ٣پٙ٤ي تشت٤سداس تاؿ٢ذ ّ ٦فٚت آ ٟسا ٝيت٤ا ٟت ٦عا٤س ت كا ٦دس ١ثا٤د
٨١اد٧اي ٝاٙي  ٣پٙ٤ي ٝشت٤عٖٞ٧ ٦ا ٛتا ص١زيش ٥ايزاد اسصؽ دس تخؾ ٣اٍقي اٍتلااد تا٦
ؿٞاس آ٣سد.
تٖ٢ا٧٥اي اٍتلادي اسائ ٦د٢٧ذ ٥ا٤١اؿ ٝقل٤الت  ٣تذٝات سا ٝيتا٤ا ٟاص ٢ٝؾش٧ااي
ٝختٚو تَؼيٜت٢ذي ٤ٞ١د .ت ٦ع٤س ٝخاٗ تٖ٢ا٧٥اي اٍتلاادي سا ٝايتا٤ا ٟاص ٢ٝؾاش حزاٜ
ٕشدؽ ٝاٙي ت ٦تٖ٢ا٧٥اي تضسٓ ٝت٤ػظ  ٣تٖ٢ا٧٥اي ّ٤چِ تَؼايٜت٢اذي ٞ١ا٤د .ياا اص
٢ٝؾش ػغح تْ٤ٙ٤٢طي ٝيت٤ا ٟت ٦تٖ٢ا٧٥اي تا تْ٤ٙ٤٢طي تااال تٖ٢اا٧٥ااي تاا تْٙ٤٢ا٤طي
ٝت٤ػظ  ٣تٖ٢ا٧٥اي تا تْ٤ٙ٤٢طي پايي ٠تَؼيٜت٢ذي ٤ٞ١دٞ٧ .چ٢يٝ ٠يت٤ا ٟاص ٢ٝؾش عاٗ٤
فٞش تٖ٢ا٧٥ا آ٨١ا سا ت ٦تٖ٢ا٧٥اي سؿذ ياىت ٦يا تاٙل تٖ٢ا٧٥اي دس حاٗ سؿذ  ٣تٖ٢اا٧٥ااي
دس ٝشح ٦ٚؿش٣ؿ  ٣عيٙ٤يت تَؼيٜت٢ذي ٤ٞ١دٖ١ .اٝ ٥ا ت ٦تٖ٢ا٧٥ا دس ايَٝ ٠اٙاٝ ٦قغا٤ه
ت٢ٝ ٦ؾشٕا ٥د٣س ٥فٞش تٖ٢ا٧٥ا ٝيتاؿذ .تا اي ٠تيا ٟآػيةؿ٢اػي٧اا  ٣پيـا٨٢اداتي ّا ٦دس
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اداَٝ ٦ٝا ٦ٙدس تل٤ف ػاتتاس پٙ٤ي  ٣تأٝيٝ ٠اٙي ّـا٤سٝا ٟاسائاٝ ٦ايٕاشدد ٝتٞشّاض
اػت تش ٞ٧ي ٠ديذٕا ٦ّ ٥دس ػشاػش َٝا ٦ٙتش آ ٟتْي٤ٞ١ ٦د٥اي .ٜچشا ّا ٦اص ايا ٠سٖ٧ازس
ت٨تش ٝي ت٤ا١يَ١ ٜاط ضقو ٤ٍ ٣ت ػاتتاس پٙ٤ي ٝ ٣اٙي سا دس تأٝيٝ ٠اٙي تخاؾ ٣اٍقاي
اٍتلاد ٝقشىي ٤ٞ١د ٣ ٥دس كذد اك

آ ٟتشآٝذ.

تا ايَٝ ٠ذٝات ٝيت٤ا ٟف٤٢ا٤ٞ١ ٟد ّ ٦آ١چ ٦دس ايَٝ ٠ا ٦ٙت ٦د١ثااٗ تقاج ٕ ٣يتٖا٤
دس آ ٟتاس٧ ٥ؼتيٝ ٜتٞشّض اػت تشپيـ٨٢اد ١ا٤في اص تشّياةت٢اذي ٨١ادٕشايا١ا ٦دس اسائا٦
تذٝات ٝاٙي ّ ٦تا چيذٝا٨١ ٟاد٧اي ٝاٙي ت ٦ك٤ست ص١زيش٥اي دس ّ٢اس يْذيٖش تت٤ا٢١اذ
عييي اص تذٝات ٝاٙي سا تشاي اسائ ٦ت ٦تخؾ تٙ٤يذ ٣تذٝات ت٦١٤ٕ ٦اي ىشا ٜ٧آ٣س١ذ ّا٦
٧ش ّذا ٛاص ا٤١اؿ ١ياص٧اي ٝاٙي ّ ٦كاحثاّ ٟؼةّ٣اس تذا١ ٟياص داس١ذ ٍات٘ اسائ ٦تاؿذ تا٦
فثاست ديٖش ص١زيش ٥اسائ ٦تذٝات ٝاٙي دس چ٢ا ٟعييي ّاٝا٘  ٣تاذ ٟ٣تا َ١ ٣لااٟ
تاؿذ ت ٦فثاست ديٖش دس ٧ش ٝشح ٦ٚاص فٞش ايذ ٣ ٥يا ٝقل ٗ٤يِ ٤١ؿ اص تاذٝات ٝااٙي
ٍات٘ اسائ ٦ت ٦آ٣ ٟر٤د داؿت ٦تاؿذ .ايٝ ٠اذٗ سا ت٤ؿا ٦پاٙ٤ي ياا ت٤ؿا ٦تاأٝيٝ ٠ااٙي
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ٝيت٤ا١ ٟاٝيذ.
 .8هفَْمضٌاسي ٍاصُ «التصاد هماٍهتي»

دس حاٗ حاضش ؿشايظ اٍتلادي ّـ٤سٝا ٟت٦١٤ٕ ٦اي اػات ّا ٦تايؾ اص پايؾ ١ياص٢ٝاذ
ت ؽ  ٣رذيت دس تقٌَ اٍتلادي ٝؼتَ٘ اص دسآٝذ٧اي ١يتي تا ٣اسدات ّاٝ ٜتْايتاش
ٝضيت٧اي ١ؼثي داتٚي  ٣تٝ٤ي ٝتْيتش تْ٤ٙ٤٢طي٧اي  ٣ ٤١ك٢ايـ دا١ؾت٢يا ٟتا اسصؽ
اىض٣د ٥تاالتش ّ٧ ٜضي ٦٢داساي تش١ا٦ٝسيضي٧اي ٢ٝغَي دس ت٤در٦سيضي٧ا ٧ ٣ضي٢اّ٦شد٧اا
دسّ٢اس ١ؾاست٧اي دٍيٌ ٝ ٣ؼتٞش  ٣م٢اتخؾ دس ح٤ص ٥ػشٝاي٧٦اي ارتٞافي  ٣سىتااسي
آحاد راٝق ٦دس صٝيٝ ٦٢لشه ٝ ٣قاؽ ّٚ ٣ي ٦ىقاٙيت٧اي ٝاٙي  ٣اٍتلادي  ٣تؼاياسي اص
ٝؤٙي٧٦اي ديٖش ٝي تاؿذ .دس ٞ٧ي ٠ساػتا  ٣تا ٤٧ؿ٢ٞذي ّا ٘ٝدس ػاٗ٧ااي اتياش َٝااٛ
ٝقؾ ٜس٧ثشي اٍذا ٛرذي ٝ ٣ؼتٞشي دس تٙ٤يذ ادتيات اٍتلادي رذيذي ٤ٞ١د٥ا١ذ .ايـاٟ
ض ٠ٞعش  ٣تياٝ ٟي ٛ٤٨اٍتلاد َٝاٝ٣تي تؼياسي اص تايذ٧ا ١ ٣ثايذ٧اي ٤ٝسد ١ياص اٍتلاد
ّـ٤س دس ؿاشايظ ّ٢ا١٤ي سا ٝغاش ٞ١ا٤د٥ا١اذ  ٣دس فاي ٠حااٗ تؼاياسي اص ٝـاْ ت
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ػاتتاسي اٍتلاادي ّـا٤سٝاٝ ٟا٢١اذ ٣اتؼاتٖي تا ٦دسآٝاذ٧اي ١يتاي سا ديٖاش تااس تا٦
چاٙؾ ّـيذ٥ا١ذ.
«اٍتلاد َٝاٝ٣تي» ٣اط ٥اي اػت ّٝ ٦يا٧يٝ ٜتقذدي سا دس ت٤د راي داد ٥اػات .تا٦
١ؾش ٝيسػذ ٞ١يت٤ا ٟتشاي ٣اط ٥اٍتلاد َٝاٝ٣تي ٝقادٙي دس ادتيات سايذ اٍتلادي ياىات
٤ٞ١د چشا ّ ٦اي٣ ٠اط ٥دس تغ ٠ت٤د ٝيا٧يٝ ٜتقذدي اص ر٢غ ٝيا٧ي ٜاٍتلادي حٍَ٤ي
ػياػي ارتٞافي  ٣سىتاسيِ اسصؽ ٝذاسا٢ٕ ٦١زا١ذ ٥اػت .ت ٦ف٢ا٤اٝ ٟخااٗ تاا اػاتقٞاٗ
٣اط ٥اٍتلاد َٝاٝ٣تي دا٣ ٦٢ٝػيقي اص ٝيا٧يٞي ٞ٧چ ٟ٤تاالتشد ٟتااصد٧ي تٙ٤ياذ اكا
ا٤ٖٙي ٝلشه تاالتشدّ ٟيييت دس تٙ٤يذ ت ؽ تيـاتش دس تٙ٤ياذ ٝقلا٤الت كاادسات
ٝق٤س  ٣دس يِ ّ  ٛاػتَ ٗ تخـي دس تخؾ تٙ٤يذ داتٚي اص يِػ ٤اكا

اٖٙا٤ي

ٝلشه دس راٝق ٦ىشٔ٢٧ػاصي اسصؽ٧اي اٍتلادي دس راٝقٞ٧ ٦چ ٟ٤ا١يااً تٞاغ
صّات كذٍ ...٣ ٦اص ػ٤ي ديٖش ٞ٧ ٣چ٢يٝ ٠ياا٧يٞي ٞ٧چا ٟ٤تا ؽ  ٣ىش٢٧أ ّااس
ر٨ادي ٨١ضت تاذٝتسػاا١ي  ٣د٧٥اا ٝي٨ا ٛ٤اسصؿاي دس حا٤ص ٥اٍتلاادي سا دس تاش
ٝيٕياشد .تا ٦عا٤س ّٚاي ٝياا٧يٍ ٜاتا٘ دسُ دس ٣ساي ٣اط ٥اٍتلااد َٝااٝ٣تي اص را٢غ
٢٧زاس٧اي اسصؽ ٝق٤س اٍتلادي ت ٦ؿٞاس ٝيس١٣ذ .دس اي ٠تي ٠اص ػ٤يي ٝيت٤ا ٟتخاؾ
ف ٞذ ٥ايٝ ٠يا٧ي ٜسا دس ٍاٙة ٝيا٧ي ٜاحثاتي ٙقاػ ٤ٞ١د  ٣تخؾ ديٖاش آ٨١اا سا دس حا٤ص٥
ٝيا٧ي ٜػٚثي رؼتز٤ٞ١٤د .اص عشىي آ ٟدػت ٦اص ٝيا٧ي ٦ّ ٜاص آ٨١ا تاا ف٢ا٤ا ٟاحثااتي يااد
٤ٞ١دي ٜسا ٝيت٤ا ٟدس چ٢ذ دػت ٦ايزادي اك حي  ٣تشٝيٞي ت ك٤ٞ١ ٦د .ت ٦ع٤س ٝخاٗ
ايزاد يِ ػاتتاس رذيذ ٝاٙي ٢ٝغثٌ تا اسصؽ٧اي تٝ٤ي  ٣ارتٞافي ّـ٤سٝا ٦ّ ٟتت٤ا١اذ
ؿاتق٧اي يِ ػاتتاس ٝاٙي ٤ٝىٌ سا دس ت٤د راي د٧اذ ٝايت٤ا١اذ تا ٦ف٢ا٤ا ٟياِ
ٝلذاً اص ػاتتاس احثاتي ايزادي ت ٦حؼاب آيذ .يا دس ك٤ست اك

ٍا٤ا١ي ٠تاصاس٧ااي

ٝاٙي ٝيت٤ا ٟادفا ٤ٞ١د ّٝ ٦ا ت٤ا١ؼت٦اي ٜيِ ػاتتاس احثاتي اك حي تقشياو ٞ١اايي .ٜاص
ػ٤ي ديٖش تـْي٘ يِ ػاصٝاٝ ٟثاسص ٥تا ٝياػذ اٍتلادي سا ٝيت٤اٝ ٟلذاً ايزاد ياِ
ػاتتاس ػٚثي ت ٦ؿٞاس آ٣سدٞ٧ .چ٢ي ٠تْٞي٘ ٍ٤ا١يٝ ٠ثاسص ٥تا پٗ٤ؿ٤يي سا ٝايتا٤ا ٟتا٦
ٝخاتٝ ٦لذاً يِ ػاتتاس ػٚثي ٍات٘ اك

دا١ؼت.
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 .2تَجِ بِ سًجيزُ ارسش تَليذ بِ هٌظَر بستزساسي التصاد هماٍهتي در والم رّبزي

َٝاٝ ٛقؾ ٜس٧ثشي دس تل٤ف «ص١زيش ٥ف ٣ ٜٚى٢ا٣سي» تا ٦ف٢ا٤ا ٟيْاي اص ر٢ثا٧٦اا ٣
اٙضاٝات ارشاي اٍتلادي َٝاٝ٣تي ٝيىشٝاي٢ذ؛ «يق٢ي اي ٠ص١زيش ٥اص ايذ ٣ ٥ىْاش  ٣ػا غ
ف ٣ ٜٚػ غ ى٢ا٣سي  ٣ػ غ تٙ٤يذ  ٣ػا غ تااصاس سا ٝاا تاياذ تْٞيا٘ تْ٢اي٣ ٜاال إاش
چ٢ا١چٝ ٦ا ّاس تقَيَاتي سا ّشدي ٜت ٦ى٢ا٣سي  ٜ٧سػيذيٜ؛ اٝا ٝخ ً تٙ٤يذ ا١ثا١ ٥٤ـاذ ياا
تاصاس تشايؾ پيؾتي٢ي ١ـذ اي ٠ضشت ٦ت٤ا٧ذ ت٤سد؛  ٦ٞ٧اي٨٢ا تايؼتي ٤ٝسد ت٤راٍ ٦اشاس
تٖيشد  ٣اي ٠ص١زيشّ ٥اس فٞٚي تا تٙ٤يذ  ٣تاصاس تايؼتي د١ثاٗ تـ٤د؛ يق٢اي ٖ١اا٧٥اا تاياذ
س٣ي ٝز٤ٞؿ اي ٠ص١زيش ٥تاؿذ» (تيا١ات س٧ثش دس ديذاس سئيغر٨ٞا٤س  ٣افضااي ٧ياأت
دٙ٣ت .)1392/06/06
ايـا ٟدس اي ٠ػخ٢شا١ي حٞايت ٝادي ٝ ٣ق٤٢ي اص ىشآي٢ذ تثذي٘ ايذ ٥تٝ ٦قلا٣ ٗ٤
اىضايؾ ػ ٜ٨تٙ٤يذ ٝقل٤الت  ٣تذٝات ٝثت٢يتش دا١ؾ پيـاشىت ٣ ٦ى٢اا٣سي داتٚاي دس
تٙ٤يااذ ١اتاااٙق داتٚااي تااا ٧ااذه دػااتياتي تاا ٦ػاا50 ٜ٨دسكااذ سا اص ا٤ٙ٣ياات٧اااي
ػياػتٕزاسي دس ح٤ص ٥اٍتلاد َٝاٝ٣تي تا ٧ذه حٞايت اص تٙ٤يذ ٝيدا٢١ذ.
 .9هعزفي چزخِ ايذُ تا هحصَل

تأّيذات َٝاٝ ٛقؾ ٜس٧ثشي دس ت٤ر ٦داد ٟت ٦ص١زيش ٥اسصؽ تٙ٤يذ اص ايذ ٥تاا ٝقلا٣ ٗ٤
حٞايت اص آ ٟاص ٖ١ا ٥راٝـ ٤٧ ٣ؿ٢ٞذا ٦١ايـا ٟحْايت ٝيّ٢ذٞ٧ .اّ ٦١٤ٖ١ا ٦ت٤ضايح
داد ٥ؿذ  ٣دس َٝذَٝ ٦ٝا١ ٦ٙيض تش آ ٟتأّيذ داؿتي ٜديذٕا ٥چشت ٦فٞش دس تيٝ ٠قََاا٣ ٟ
ػياػتٕزاسا ٟاص اٞ٧يت ى ً٤اٙقاد٥اي تشت٤سداس اػت.

2

ّيٞثشٙي ٝ ٣ايٚض دس ّتاب چشت ٦فٞش ػاصٝا١ي ت ٦ايْ١ ٠ت ٦اؿاس ٥داس١اذ؛ آ٨١اا تيااٟ
ٝيّ٢٢ذ ّ٣« ٦يظٕي چشت٦اي دس ػاصٝا٧ٟا ٣ر٤د داس١ذ .ػاصٝا٧ٟا ٝتٙ٤ذ ٝيؿ١٤ذ سؿاذ
ٝيّ٢٢ذ  ٣اىٝ ٗ٤يٞ١اي٢ذٕ .ا٧ي اٍ٣ات د٣تاس ٥تيذاس ٝايؿا١٤ذ ٕ ٣اا٧ي اٍ٣اات اص تاي٠
ٝيس١٣ذ» (.)Kimberly & Miles, 1980, p.21

ت٢ٝ ٦ؾ٤س ١ـا ٟداد٧ ٟشچ ٦ت٨تش چشت ٦ايذ ٥تا ٝقل ٗ٤اص ٤ٞ١داس ٝـا٤٨س ّٞ Sاِ
ٝي ٕيشي .ٜدس ٝق٤س اىَي ايٞ١ ٠ا٤داس صٝاا ٣ ٟدس ٝقا٤س فٞا٤دي آ ٟػا٤دآ٣سي تٖ٢اا٥
٢ٝؾ٤س ؿذ ٥اػت.
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ضىَفايي هجذد

استزاتضي ّوزاّي حوايت ٍ ضزاوت

ضَن

ضَن

ًمطِ
سزخط

ضَن

سهاى

جزياى ًمذيٌگي

هزي

آغاس

بلَغ

رضذ

استزاتضي تجاري
اصالح ساختار

گستزش

ايذُ اٍليِ

در حال حاضز التصاد وطَرهاى در ايني گسنتزُ اس هسنيز عونز
ضزوتّا ،با فمذاى ًْادي در حَسُ خذهات هالي هَاجِ است.

ًوَدار ( :)8هذل چزخِ عوز وسبٍوار؛ ضىل تىاهل يافتِ هذل S
منبع)EY g20 Enterprenership Barometer, 2013( :

دس اتتذا تشاي سؿذ ٧ش عش تايذ ٧ضي٧ ٦٢ايي كا٤ست ٕياشد ّا ٦احتٞااٗ تاصٕـات
تؼياس ّ ٣ ٜتأٝيٝ ٠اٙي آ ٟسيؼِ تااليي سا تٞ٧٦شا ٥داسد .پغ اص ت٣ ٦ر٤د آٝاذ١٤ٞ١ ٟا٦
اٙ٣ي٦اي َٝ ٣ث ٗ٤اىتاد ٟآ ٟدس تاصاس دسآٝذ٧اي ٝقذ٣دي اص آّ ٟؼة ٝيؿ٤د .دس اداٝا٦
چ٢ا١چ ٦دس ٝشح ٦ٚتٙ٤يذ تَٝ ٦يااع تااصد٧ي ٢ٝاػاثي پياذا ٞ١ا٤د ٣اسد ٝشحٚا ٦سؿاذ ٣
ٕؼتشؽ ٝيؿ٤د  ٣دس ٨١ايت ت ٦يِ ؿشّت تاٙل ّ ٦ؿ٨شت ٢ٝاػثي دس تاصاس داسد تثاذي٘
ٝيٕشدد .دس ادا٧ ٦ٝش ّذا ٛاص اي ٠تخؾ٧ا سا تقشيو ّشد ٣ ٥ت ٦ع٤س ٝـخق ٝؤٙي٧٦ااي
ػاصٝاٝ ٟذيشيت ى٢ا٣سي  ٣تأٝيٝ ٠اٙي سا تشسػي ت٤ا٧يّ ٜشد.

ايذّ :3٥اسآىشي ٠دس ايٝ ٠شح ٦ٚداساي يِ ايذ ٥اػات .دس اياٝ ٠شحٚا٢ٝ ٦ااتـ تاشاي

تزاسي ّشد ٟآ ٟدس دػتشع ١يؼت صيشا سيؼِ ؿْؼت دس ايٝ ٠شح ٦ٚتؼياس تاالػات.
ٙزا دس ايٝ ٠شح ٦ٚفٝ٤ٞاً اص عشيٌ ٢ٝاتـ داتٚي ت٤د ٝقٌَ يا ٝثتْش  ٣يا اص عشيٌ دٙ٣ات
تأٝيٝ ٠اٙي ٝيؿ٤د (ات٤رقيشي  1383ف.)35
آماص :4دس ايٝ ٠شح ٦ٚايذ ٥اٙ٣ي٢ٝ ٦اػثي ت ٦ؿْ٘ ٝؼت٢ذ ت٣ ٦ر٤د ت٤ا٧ذ آٝذ ّ ٦تا٦
تٙ٤يذٝقل ٗ٤تاكي ٢ٝزش ٝي ؿ٤د٧ .يچ دسآٝذي اص ٝقلا ٗ٤دس اياٝ ٠شحٚا ٦حاكا٘
ٞ١يؿ٤د ت٧ ٦ْٚضي٧٦٢ايي تشاي تـْي٘ تي ٜى٢ي  ٣يا عشاحي ؿْ٘ ٝيٕيشد تا يِ عاش

ت٤ري٨ي٤١ 5ؿت ٦ؿ٤د .ػاصٝا ٟدس ايٝ ٠شح ٦ٚت ٦ك٤ست ميشسػٞي ؿاْ٘ ٝايٕياشد ّا٦
ٝق٤ٞالً دس ٍاٙة يِ تي ٜتخللي دس دا١ـٖا ٥يا ت٢ي چ٢ذ اص ّاسآىشي٢اٝ ٣ ٟقََايّ ٠ا٦
د٣س  ٜ٧رٞـ ؿذ٥ا١ذ ؿْ٘ ٝيٕيشد (ات٤رقيشي  1383ف.)35
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تٙ٤يذ  ٦١٤ٞ١اٙ٣ي :6٦تْاٝ ٘ٝقل ٗ٤ت ٦حذي سػيذ ٥اػت ّٝ ٦يت٤ا ٦١٤ٞ١ ٟاٙ٣يا ٦اص
آ ٟسا اسائ٤ٞ١ ٦د .دس ايٝ ٠شح٧ ٦ٚضي٧٦٢اي ٍات٘ ت٤ر٨ي ت ٦عش تقٞي٘ ٝيؿا٤د ّا ٦دس
في ٠حاٗ دسآٝذي اص آ ٟت ٦دػت ٞ١يآيذٝ .ـاسّت اىشاد ػشٝايٕ٦ازاس دس ٝشحٚا ٦تاشاي
ادا ٦ٝعش اص اٞ٧يت ىشا٣ا١ي تشت٤سداس اػت (ات٤رقيشي  1383ف.)36
ٝقشىي ت ٦تاصاس :7دس اي ٠تخؾ ت٤رّ ٦اٝ ً ٝقغ٤ه ت ٦تاصاس اػت .تزااسيػااصي ٣
٣س٣د ت ٦تاصاس دس ايٝ ٠شح ٦ٚآماص ٝيؿ٤د ت٢اتشايٝ ٠اذٗ تاأٝيٝ ٠ااٙي اص ١ا٤ؿ ٝـااسّت
اػت .دس ايٝ ٠شح ٦ٚػشٝايٕ٦زاسا ٟسيؼاِپازيش دس كا٤ست تـاخيق ػا٤دآ٣سي تا٦
ساحتي ٣اسد عش ٝيؿ١٤ذ (ات٤رقيشي  1383ف.)37
سؿذ :8دس ايٝ ٠شح ٦ٚپاغ اص ٤ٝىَيات دس ٝشحٚاٍ ٦ثا٘ ػااصٝا ٟسػاٞي دس ٍاٙاة
ؿشّت ت ٦ىقاٙيت ت٤يؾ اداٝ ٦ٝيد٧ذ .ؿشّت ٝـن ٗ٤ت٤ػق ٦تظ تٙ٤يذ ت٤يؾ اػات
 ٣تيـتش تش ٝقل ٗ٤اكٚي ت٤يؾ تْي ٦داسد .ؿشّت ػقي ٝيّ٢اذ ّيييات ٝقلا ٗ٤سا
٧شچ ٦ت٨تش تاال تثشد (ات٤رقيشي  1383ف.)37
ٕؼتشؽ :9ؿشّت تٝ ٦شح ٦ٚدسآٝذصايي ٢ٝاػثي ٝيسػذ  ٣تاا حاذي ّاٝ ٦ايت٤ا١اذ
تٙ٤يذ ت٤د سا ت٤ػق ٦د٧ذّ .استشد٧اي رذيذ ٝقل ٗ٤پتا١ؼي٘ ٢ٝاػثي اػت تاا ٝاذيشاٟ
تا تاصاسياتي ٣اسد تاصاس٧اي رذيذ ؿ٤د .ؿشّت دس ايٝ ٠شحٝ ٦ٚيت٤ا١ذ ػشاك ك٢ذ٧ً٣اي
تخللي  ٣تا٧ِ١ا تش١٣ذ تا تت٤ا٢١ذ اص ٣ا٧ٛاي آ٨١ا ر٨ات ت٤ػاق ٦ؿاشّت ت٨اش ٥تثش١اذ
(ات٤رقيشي  1383ف.)38
ت٤ٚك :10ؿشّت دس ايٝ ٠شح ٦ٚت ٦ؿ٨شت سػيذ ٥اػت ٝ ٣لشه ّ٢٢ذٕا ٟتا ٝقلٗ٤
آؿ٢ايي داس١ذ .ت ٦فٚت ػ٤دآ٣سي ٢ٝاػة سٍثاي ديٖش ١يض ٣اسد تاصاس ٝايؿا١٤ذ ت٢ااتشاي٠
ؿشّت ١ياص٢ٝذ ٤١آ٣سي اػت تا ت ٦ع٤س ٝؼتٞش سٍاتتي تااٍي تٞا١اذ (اتا٤رقيشي 1383
ف.)42
 .1آسيب ضٌاسي ساختار تأهيي هالي وطنَر در حواينت اس صنٌايع داًنصبٌيناى ٍ سًجينزُ
ارسش تَليذ

تا تْا ٘ٝػاتتاس٧اي تاصاس٧اي پٙ٤ي ٝ ٣اٙي عيو٧اي ٕؼتشد٥اي اص ٢ٝاتـ تأٝيٝ ٠اٙي دس
دػتشع ّاسآىشي٢اٍ ٟشاس داسد  ٣س٣ؽ٧اي ٝتيا٣تي تشاي عثَ٦ت٢اذي آ٨١اا پيـا٨٢اد ؿاذ٥
اػت .دس يِ عثَ ٦ت٢ذي اص اي٢ٝ ٠اتـ ديْي٢ض  ٣ىشي٘ ٢ٝاتـ ٝاٙي ؿشّت٧ااي ّااسآىشي٢ي

 811هطالعات التصاد اسالهي ،سال ًْن ،ضوارُ دٍم ،پياپي  ،81بْار ٍ تابستاى 8931

سا ت ٦د ٣دػت ٦دس١٣ي  ٣تش١٣ي تخؾت٢ذي ّشد٥ا١ذ ( .)Deakins & Freel, 2003, p.63دس
ٕضاسؿي ّ ٦ت٤ػظ ؿشّت ٝاٙي «ا »٤ْٝاسائ ٦ؿذ ٥اػت ٢ٝاتـ ٝاٙي تا ٦ػا ٦دػات٢ٝ ٦ااتـ
ػ٨ا( ٛحَ ً٤كاحثا ٟػ٨ا٢ٝ )ٛاتـ تذ٧ي (اػتَشام)  ٣ديٖش ٢ٝااتـ دػات٦ت٢اذي ؿاذ٥
ت٤د١ذ ( .)Tomas & Bernard, 1990, p.310دس يِ تَؼيٜت٢ذي ديٖش ّاسد٢ٝ ٤ٙاتـ ٝاٙي
دس دػتشع ّاسآىشي٢ا ٟسا ت ٦د ٣دػت ٦تَؼيّ ٜشد ٥اػت٢ٝ :اتـ ميشسػٞي ٢ٝ ٣اتـ سػاٞي
(2004, p.46

.)Cardullo

تا تٚييٌ تَؼيٜت٢ذي٧اي ى٢ٝ ً٤اتـ ٝاٙي دس دػتشع ّاسآىشي٢ا ٣ ٟتٙ٤يذّ٢٢ذٕا ٟتا٦
چ٨اس دػتٍ ٦ات٘ تَؼيٝ ٜيتاؿ٢ذ:
٢ٝ .1اتـ تل٤كي تأٝيٝ ٠اٙي؛ ؿا ٘ٝآ٣سدٝ ٥اٝ ٣ ِٙزشي عش ٣ ٣اتؼتٖاٟ
 ٣تا٤١اد ٥؛
٢ٝ .2اتـ تأٝيٝ ٠اٙي اص عشيٌ تذ٧ي (اػاتَشام)؛ ؿاا ٘ٝاػاتَشام اص ؿاثْ٦
تاْ١ي ...٣؛
٢ٝ .3اتـ تأٝيٝ ٠اٙي اص عشيٌ تأٝي ٠ػشٝاي ٦ؿا ٘ٝحَ ً٤كاحثا ٟػ٨اٛ؛
٢ٝ .4اتـ داتٚي تأٝيٝ ٠اٙي ؿا ٘ٝآ٣سد ٥ؿام  ٣ ٟدػتا١ذسّاسا ٟعش .
دس تل٤ف تأٝي٢ٝ ٠اتـ ٝاٙي ىقاٙيت٧اي تٙ٤ياذي اٍتلاادي دس ّـا٤س ٝاا فٝ٤ٞااً
س٣ؽ اػتَشام اص تا٧ِ١ا ٝ ٣ؤػؼات ٝاٙي  ٣افتثاسي َ١اؾ فٞاذ١ ٣ ٥خؼات سا ايياا
ٝيّ٢ذ (ٝيشٝغ٨شي  1386كق .)103-116
 .8-1تطزيح فزآيٌذ تأهيي هالي در ضبىِ باًىي وطَر

ٍث٘ اص ادا ٦ٝتقج ؿشايظ ٤١في يِ تا ِ١يا ٝؤػؼٝ ٦اٙي تاشاي افغااي تؼا٨ي ت تا٦
يِ عش ايزادي ٤١في سا تا يْذيٖش ٝش٣س ّ٢ي .ٜت٢ٝ ٦ؾ٤س دسياىت تؼا٨ي ت اص ؿاثْ٦
تاْ١ي ٧ش ىشد ٝتَاضي تايذ ٝذاسُ صيش سا ت٨ي ٣ ٦ت ٦تا ِ١اسائٞ١ ٦ايذ.
 ر٤اص تأػيغ؛
 پش٣ا ٦١ت٨ش٥تشداسي؛
 اػاػ٢ا ٦ٝؿشّت؛
 تل٤يش ػ٢ذ  ِٚٝتشاي عش ؛
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ٍ شاسداد ٣إزاسي صٝي ٠يا ػ٢ذ ٝاْٙيت صٝي٠؛
ٝ ز٤ص آب تشً ٕاص  ٣تٚي٠؛
٤ٕ ا٧ي ٝقيظ صيؼت تشاي ٣احذ٧اي تاسد اص ؿ٨شُ٧اي ك٢قتي؛
ٝ ز٤ص ؿ٨شداسي تشاي ٣احذ٧اي تاسد اص ؿ٨شُ ك٢قتي؛
ٍ شاسداد احذاث ػاتتٞاٟ؛
ٕ ضاسؽ ت٤ري٨ي اٍتلادي ٝاٙي  ٣ى٢ي؛
 تْٞي٘ پشػـ٢ا ٦ٝدست٤اػت تؼ٨ي ت اص تاِ١؛
 اسائ ٦ػاتَّ ٦اسي  ٣تقليٚي ٝذيشا...٣ ٟ؛
 ػ٤اتٌ ٝياكا حؼاب ٝاٙياتي؛
...٣ 
پغ اص تق٤ي٘ ٝذاسُ ى ً٤ت٤ػظ ٝتَاضي ت ٦تاّ ِ١اسؿ٢اػاا ٟتا١اِ تا ٦تشسػاي
عش ٤ٝسد ١ؾش ٝي پشداص١ذ .آ٨١ا دس ٕا ٛا ٗ٣ت ٦ؿ٢اػايي ٝتَاضي ٝيپشداص١ذ .دس كا٤ستي
ّٝ ٦تَاضي اص ٝـتشيا ٟؿ٢اتت ٦ؿذ ٣ ٥تا٤ؽ حؼااب تا ٦ؿاٞاس آياذ تاشاي دسياىات
تؼ٨ي ت دس ا٤ٙ٣يت ٍشاس ٝي ٕيشد .دس ٕا ٛد ٛ٣عاش اص ١ؾاش ى٢اي ٝااٙي  ٣اٍتلاادي
اسصياتي ّاسؿ٢اػي ٝيٕشدد .پغ اص ا١زاّ ٛاس ّاسؿ٢اػي عش دس ّٞيت ٦پزيشؽ عش ٧اا
ٝزذداً تشسػي ٝي ٕشدد  ٣تلاٞي٨١ ٜاايي تاشاي پشداتات تؼا٨ي ت اتخاار ٝايٕاشدد.
پشداتت تؼ٨ي ت ١يض فٝ٤ٞاً ٝشح ٦ٚتٝ ٦شح ٦ٚك٤ست ٝيٕيشد .دس حاٙات فاادي اٍاذاٛ
تشاي دسياىت تؼ٨ي ت اص ٝشح ٦ٚدست٤اػت تا پشداتت آ ٟد ٣تا ػٝ ٦ا ٥صٝاٝ ٟيٕيشد.
دس اّخش ٤ٝاسد تشاي پشداتت ٍغقي تؼ٨ي ت ٝـتشي تايذ ٣حيَ ٦اسص١ذ ٥ت ٦تا ِ١تق٤يا٘
د٧ذ .دس فٞذ٤ٝ ٥اسد ػٜ٨اٙـشّٝ ٦ـتشي تٝ ٦يضا 30 ٟدسكذ حز ٜػشٝايٕ٦زاسي ٍث٘ اص
٣اسيض ٝثٚل تؼ٨ي ت تايذ ت ٦حؼاب ٝـتشُ تؼ٨ي ت ٝـااسّت ٣اسياض ؿا٤د ٝ ٣ا٤اسد
ديٖشي ّ ٦ر٨ت اعا ٦ٙتقج تذا٧ٟا اؿاسٞ١ ٥يٞ١ايي.ٜ
ت ٦ت٤تي ٍات٘ دسُ اػت ّ ٦تا ت٤ر ٦ت ٦ؿشايظ ىٖٞ٧ ً٤ي اىاشاد كااحة اياذ٣ ٥
ّؼةّ٣اس اْٝا ٟدسياىت تؼ٨ي ت سا داسا ٞ١يتاؿذ .تا ٙقاػ ١قٍ ٥٤ؼاظت٢اذي صٝااٟ
تاصپشداتت  ٣ػ٤د تؼ٨ي ت ١ ٣يض تا ٝث٢ا ٍاشاسداد ٟچشتا ٦اياذ ٥تاا ٝقلا٤ٝ ٗ٤ضا٤ؿ
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تَاضاي تؼ٨ي ت ا٣الً تايؼتي اص ٝشحٝ ٦ٚقشىي ت ٦تاصاس ٕزؿت ٦تاؿذ ٣ ٣اسد ٝشح ٦ٚسؿاذ
ؿذ ٥تاؿذ  ٣حا١ياً ٝتَاضي تؼ٨ي ت تايؼتي اص تٝ ٠ْٞاٙي ٍثٚي اسائا٣ ٦حيَا ٣ ٦پشداتات
ػٜ٨اٙـشّ ٦تشت٤سداس تاؿذ تا تت٤ا١ذ اص ىيٚتشح٤ص ٥افتثاسي تاْ١ي ٕزس ٞ١ايذ.
تا ٖ١ا ٥ت ٦چشت ٦ايذ ٥تا ٝقل٨١ ٗ٤اد٧اي تأٝيٝ ٠اٙي دس ايشا ٟف ٥٣تاش ٝـاْ ت
ػاتتاسي ٝقيغي ٨١ ٣ادي يادؿذ ٥اص يِ ٝـْ٘ اكٚي دس اي ٠ىشاي٢ذ س١ذ ٝيتش١اذ ّا٦
ٝتأػيا ٦١اص ٢ٝؾش ػياػتٕزاسا ٟپ٨٢اٝ ٟا١ذ ٥اػت  ٣آ ٟفثاست اػات اص ١ثا٤د تخلاق
دس حاا٤ص ٥عيااو ٕؼااتشد٥اي اص ٝشاحاا٘ فٞااش ّاا ٦فثاااست اص د٣سٝ ٥شحٚاا ٦ايااذ ٥تااا
تزاسيػاصي  ٣سؿذ تٖ٢ا٧٥ا ٝيتاؿذ .تشاي ١ـا ٟداد ٟايٝ ٠غٚة تش س٣ي ٤ٞ١داس ٍثا٘
اي ٠عيو اص د٣س ٥فٞش تٖ٢ا٧٥ا تا ١ا٤اس اتاضاس ريا٘ ٝقا٤س اىَاي تاا ف٢ا٤ا« ٟاػاتشاتظي
ٞ٧شا٧ي :حٞايت  ٣ؿشاّت» ٝـخق ؿذ ٥اػت.
ت ٦ع٤س ت ك ٦فٚت س٣يٖشدا١ي تا٧ِ١ا دس تأٝيٝ ٠اٙي عش ٧ااي دا١اؾت٢يااّ ٟا٦
تخؾ ّٚيذي اص ص١زيش ٥ايذ ٥تا ٝقل ٗ٤سا ت ٦ت٤د اتتلااف ٝايد٧اذ سا ٝايتا٤ا ٟدس
ٍاٙة ٤ٝاسد صيش تيا٤ٞ١ ٟد:
ٝ )1ذٗ تلٞيٕٜيشي ػاصٝا١ي ١ ٣ياص ت ٦تأٝيٝ ٠اٙي ت٢ٚذٝذت :اػاتشاتظي ٝاذيشيت
سا٧ثشدي تا٧ِ١ا ّ ٦فٝ٤ٞاً تّ ٦ؼاة ػا٤د تااال دس د٣س ٥صٝاا١ي ّ٤تااٝ ٥اذت
ٝتٞشّض اػت ٧يچٕا ٥سيؼِ حض٤س ت٢ٚذٝذت دس پش٣ط٧٥اا  ٣عاش ٧اايي ّا٦
ػ٤دد٧ي آ٨١ا ٝتض ٠ٞكشه د٣س ٥صٝا١ي ع٤ال١ي اػت سا تقٞ١ ٘ٞيٞ١ايذ.
تا٧ِ١ا ٝق٤ٞالً ت ٦تأٝيٝ ٠اٙي دس ّ٤تاٝ٥ذت ف ٍ٢ٝ٦ذ ٧ؼت٢ذ تا دس ك٤ست
١ياص تت٤ا٢١ذ ٧ش چ ٦ػشيقتش داسايي ت٤د سا ت ٦پَ١ ٗ٤ذ تثذي٘ ّ٢٢ذ  ٣پاػاخٖ٤ي
ػ شدٕ ٥زاسا ٟت٤د تاؿ٢ذ .تأٝيٝ ٠اٙي ؿشّت٧اي ٤١پا ت ٦صٝا ٟتيـتشي ١ياص داسد
تااا ؿااشّت اسصؽ اىااض٣د ٥الص ٛسا تٙ٤يااذ ّااشد ٣ ٥تت٤ا١ااذ تق٨ااذات تاا٤د سا
تاصپشداتت ّ٢ذ (.)Dar & Presley, 2000, p.15

٤١ )2ؿ پش٣ط٧٥ا :تشاي تـخيق ىشكت٧ا  ٣دػتشػي ت ٦تاصاس آ٨١اا آٝا٤صؽ ّااىي ١يااص
اػت .دس حاٙيْ ٦فٝ٤ٞاً دس ؿثْ ٦تاْ١ي ؿ٢اتت ى٢ي  ٣حشى٦اي اص اٙضاٝات ٝ ٣ضاياا
 ٣چاٙؾ٧اي پيؾس٣ي ػشٝايٕ٦زاسي دس ح٤ص ٥دا١ؾت٢يا٣ ٟر٤د ١ذاسد.
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ٝ )3ـْ ت ٍا١٤١يٝ :قذ٣ديت٧اي ىشاس٣ي تا٧ِ١ا دس تل٤ف ٣س٣د تا ٦عاش ٧اايي
ّ ٦داساي پيچيذٕي ى٢ي ٝيتاؿ٢ذ يْي ديٖش اص ٝـْ ت تأٝيٝ ٠اٙي ايا ٠عاش ٧اا
ت٤ػظ ؿثْ ٦تاْ١ي ٝي تاؿذ .ت ٦ع٤س ٝخاٗ ىشم ّ٢يذ ّ ٦يِ تا١اِ ١ا٤في تلاٞيٜ
تٖيشد ت ٦ك٤ست ٝـاسّت ٣اٍقي تا يِ كاحة ايذ ٥ؿشاّت ٞ١ايذ .دس اي ٠حاٙات
اص آ١زا ّ ٦داسايي٧اي ؿشّت تايذ ت١ ٦ؼثت ػٜ٨اٙـشّ ٦تي ٠ؿاشّاء تَؼايٕ ٜاشدد
الرش ٛتا٤ٝ ِ١سد ١ؾش ١يض تايؼتي تخـي اص داسايي٧ا سا ت١ ٦ا ٛتا٤د دس دىااتش حثات
ٞ١ايذ .دس اي٣ ٠ضقيت تاٝ ِ١شّضي ت ٦ف٤٢ا٨١ ٟاد حاّٞيتي ١ؾاستتش ؿثْ ٦تااْ١ي
داسا ت٤د ٟتا٧ِ١ا اص داسايي٧اي ميش ٗ٤َ٢ٝسا تا حذ ٝـخلي ٍا١٤١ي ٝايدا١اذ ٙازا
تا٧ِ١ا اص ٝـاسّت ٣اٍقي دس داسايي٧ا كشه١ؾش ٝيٞ١اي٢ذ .دٝ٣ايٝ ٠ـاْ٘ راايي
اػت ّ ٦ػاصٝا ٟا٤ٝس ٝاٙياتي ت٢اتش ١تايذ ك٤ست٧اي ٝاٙي ؿشّت٧ا  ٣تا٧ِ١اا آ٨١اا
سا ٝـ ٗ٤ٞپشداتت ٝاٙيات ٝي دا١اذ دس چ٢اي ٠حااٙتي تا١اِ٧اا تاشاي افاشام اص
پشداتت ٝاٙيات ػقي ٝي ّ٢٢ذ ت ٦كا٤ست ٣اٍقاي دس عاش ٧اا ٝـااسّت ٞ٢١اي٢اذ.
ٝـْ ت ديٖشي ٝخ٘ ١ق ٥٤حثت حؼاتذاسي ١ ...٣يض ٍات٘ رّش اػت ّ١ ٦ياص ت ٦تقج
رذإا ٦١ديٖشي داسد.
 )4ػ٤د ١اٝـخق١ :اٝـخق ت٤د ٟػ٤د عش ٧ايي تا سيؼِ تاال تشاي تا٧ِ١اا آ٨١اا سا
ٝزث٤س ت ٦ارت٢اب اص ٣س٣د ت ٦چ٢ي ٠عش ٧ايي ٝيّ٢ذ ( .)Hellmann, 1997, p.52ت٦
ع٤س ّٚي دس ىشآي٢ذ٧ايي ّ ٦تشاػاع دا١ؾ ى٢ي اػت٤اس ٧ؼات٢ذ حلا٨١ ٗ٤اايي تا٦
َٝل٤د ػشٝايٕ٦زاسي اص يِػ ٤اسصؽ اىض٣د ٥تااليي  ٠ْٞٝاػت حاكا٘ ٞ١اياذ ٣
اص عااشه ديٖااش ارااشاي آ ٣ ٟتاا١ ٦تيزاا٨١ ٦ااايي سػاايذ ٟآ ٟتااا سيؼااِ تااااليي
ٞ٧شاٝ ٥يتاؿذ.
 .1خَضِّاي تأهيي هالي ،ايذُاي بزاي رفع ًمايص ساختاري هَجَد در راستاي حواينت
اس سًجيزُ ارسش تَليذ ٍ صٌايع داًصبٌياى

تا ايَٝ ٠ذٝات ايذ ٥اكٚي َٝا ٦ٙدس ايزاد ت٤ؿ ٦تأٝيٝ ٠ااٙي سا ٝايتا٤اٝ ٟغاش ٞ١ا٤د.
تشاي ت٨تش ٝـخق ؿذٝ ٟغٚة ػاتتاس ت٤ؿ٧٦ااي كا٢قتي ّ ٣ااسايي آ٨١اا دس ايزااد
ص١زيش٧٥اي اسصؽ اىض٣د ٥سا يادآ٣سي ٝيٞ١ايي .ٜدس عشاحي ت٤ؿ٧٦ااي كا٢قتي ٧اذه
اكٚي اي ٠اػت ّ ٦اص ٝشاح٘ ىشآ٣سي ٤ٝاد اٙ٣ي ٦تا تٙ٤يذ ٝقل٤الت ٨١اايي ٝا٤سد ١ؾاش
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ٖٞ٧ي دس يِ ٝز٤ٞف١ ٦ضديِ تا٧ ٦اٝ ٣ ٜاشتثظ تاا يْاذيٖش  ٣ياا حتاي ياِ ٢ٝغَا٦

رنشاىيايي ٣يظ ٥ك٤ست ٕيشد .11دس اي ٠ك٤ست ت ٦دٙي٘ ٢ٝاىـ ٝتقذد حاك٘ اص ايزاد آٟ
ت٤ؿ ٦ك٢قتي ك٢قت ٤ٝسد ١ؾش ت ٦ػٞت ّاسايي ت٤دّيايي كشى ٦اٍتلادي ايزااد ٣
٦ٖ١داؿت ٠اسصؽ اىض٣د ٥دس اٍتلاد داتٚي  ...٣پيؾ ٝايس٣د ّاٝ ٦غٞن٢ااً تا٤د ٝلاذاً
َٝاٝ٣تي ٤ٞ١د ٟآ ٟتخؾ اص ك٢قت دس تؼتش اٍتلاد اػت .حاٗ تل٤س ّ٢يذ ّ ٦تخا٤ا٧يٜ
ايذ ٥ايزاد ت٤ؿ٧٦اي ك٢قتي سا دس ح٤ص ٥اسائ ٦تذٝات تأٝيٝ ٠اٙي ٝذٙؼاصي ٞ١اايي .ٜدس
اي ٠ك٤ست ٢ٝاىـ ٝتقذدي ّ ٦فٞذتاً تخؾ ٣اٍقي اٍتلاد اص آ٨١ا ٢ٝتيـ ٝيٕشدد حاكا٘
ت٤ا٧ذ ؿذ .ت ٦ع٤س ٝخاٗ تا ايزاد ٢ّ ٣ااس ٧اٍ ٜاشاسداد ٟتاذٝات پاٙ٤ي  ٣تاأٝيٝ٠ااٙي
ػاشٝايٕ٦ازاسا ٟاٙ٣يا ٦حَيَاي تاا كا٢ذ٧ً٣ااي ػاشٝايٕ٦ازاسي تغشپازيش ىشؿااتٖاٟ
ّؼةّ٣ااس تا١اِ٧ااي تخللاي ا٤ْ١تات٤س٧اا  ٣پااسُ٧ااي فٚا ٣ ٜى٢اا٣سي تااصاس
ىشات٤سع تاصاس ت٤سع ا٣ساً ت٨اداس  ...٣دس يِ ت٤ؿ ٣ ٦يا ّشياذ٣س ايا ٠اْٝاا ٟايزااد
ت٤ا٧ذ ؿذ ّ ٦يِ ٝتَاضي تت٤ا١ذ ٧ش ٤١ؿ تذٝات ٝاٙي  ...٣سا تا ت٤ر ٦ت٧ ٦ش ٝشحٚا ٦اص
ىقاٙيت ١ ٣ياص٧اي ٝتيا٣ت ٝشح ٦ٚاص فٞش  ٣ىقاٙيت ت٤د دسياىت ٞ١ايذ.
دس ؿْ٘ صيش ت ٦عييي اص اي٨١ ٠اد٧ا دس ٍاٙة ٞ١ا٤داس د٣س ٥فٞاش ؿاشّت٧اا اؿااس٥
ٝي ٞ١ايي ٣ ٜػ غ دس تل٤ف ٧ش ّذا ٛاص ٨١اد٧اا  ٣ػااتتاس٧اي رايٖازاسي ؿاذ ٥دس
٤ٞ١داس تشػي ٜؿذ ٥ت ٦اسائ ٦ت٤ضيقاتي ٝختلش ت٤ا٧ي ٜپشداتت.
سَبسيذّاي دٍلتي ٍ حوايتّاي ٍيضُ در صٌايع ًَپا ٍ وَچه

باسارّاي سْام ٍ بَرطّاي عوَهي

سزهايِگذاري اٍليِ ٍ اتَبارّا ٍ پارنّاي علوي فٌاٍري

ضزوت ٍ صٌذٍقّاي سزهايِگذاري ٍ خزيذ ٍ فزٍش سْام

سزهايِگذاري اٍليِ ٍ سزهايِگذاراى خطزپذيز
 -جوعآٍري هٌابع خزد عوَهي

حوايتّاي صادراتي ٍ تعزفِ دٍلتّا

فزضتگاى وسبٍوار
ضزوت ٍ سزهايِگذاراى خطزپذيز

آٍرًذُ ضزواء ،خاًَادُ ٍ دٍستاى

باًهّاي خصَصي

بلَغ ٍ رّبز باسار

گستزش ٍ رضذ

ًوًَِ اٍليِ

ًوَدار ( :)2رًٍذ هزاحل رضذ ضزوتّاي تَليذي
منبع)EY g20 Enterprenership Barometer 2013( :

ايذُ

جزياى ًمذيٌگي

سزهايِگذاراى عوذُ التصاد
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دس ٤ٞ١داس ى ً٤ع٧ ٗ٤ش ٝؼتغي٘ پشس ٔ١دس ٣اٍـ تياإٟاش د٣س٥اي اػات ّا٨١ ٦ااد
١اٝثشد ٥ؿذٝ ٥يت٤ا١ذ تأٝيٝ ٠اٙي ّؼاةّ٣ااس ياا حٞايات اص آ ٟسا دس آ ٟد٣س ٥تشف٨اذ٥
داؿت ٦تاؿذ.
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 .1آ٣سد ٥ؿشّاء تا٤١اد ٣ ٥آؿ٢ايا : ٟاي٢ٝ ٠ثـ اص تأٝيٝ ٠اٙي اص صٝا ٟؿْٕ٘يشي اياذ٥
اٙ٣ي ٦تا صٝاٝ ٟقشىي ت ٦تاصاس ٝ ٣شاح٘ ىش٣ؽ دس صٝا ٟسؿذ ؿشّت ٝيت٤ا١ذ ّااسايي
الص ٛسا داسا تاؿذ .ت ٦ع٤س ٝخاٗ  ٠ْٞٝاػت تا رٚة ١ؾش يِ ػشٝايٕ٦زاس حَيَاي ٣
يا حٍَ٤ي كاحثا ٟايذ ٥تت٤ا٢١ذ ٣ي سا تا ت٤د ٞ٧اشاٞ١ ٥ا٤د ٣ ٥اص ٢ٝااىـ آتاي اياذ٥
ت٤د ٣ي سا ػ٨يٞ١ ٜاي٢ذ.

 .2ىشؿتٖاّ ٟؼةّ٣اس :13اي ٠اكغ

تشاي ت٤كيو ػشٝايٕ٦زاسا١ي تّ ٦اس ٝيس٣د ّ٦

ػشٝاي ٦اٙ٣ي ٦ؿشّت ٧اي پشسيؼاِ ّا ٦دس ٝشحٚا ٦آمااصيٍ ٠اشاس داس١اذ سا ىاشاٜ٧
ٝيػاص١ذ .ىشؿتٖاّ ٟؼةّ٣اس ؿْاه تأٝيٝ ٠اٙي ٤ٝر٤د ٝيا ٟػشٝاي٧٦اي ت ٦دػت
آٝذ ٥اص ٢ٝاتـ تل٤كي ٝ ٣شح٦ٚاي ّ ٦ػشٝايٕ٦زاساٝ ٟخاعش٥پزيش ٨١ادي تٞاي٘ تا٦
ػشٝايٕ٦زاسي ت٤ا٢٧اذ داؿات سا پاش ٝايّ٢٢اذ ( Mason, C. & Harrison, 2000,

 .)p.122حض٤س ىشؿتٖاّ ٟؼةّ٣اس ٝق٤ٞالً پغ اص ٝشح ٦ٚايزاد ايذ ٥اٙ٣ي ٣ ٦تأيياذ
ى٢ي آ ٟتش٣ص ٝيياتذ.
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 .3رٞـ آ٣سي ٣ر ٥٤اص عشيٌ ىشات٤اٝ ٣ ٟـااسّت فٞاٝ٤ي  :ايا٢ٝ ٠ااتـ ٝقٞا٤الً اص
عشيٌ ىشات٤ا ٟفٝ٤ٞي رٞـآ٣سي ٝيٕشدد .دس حاٗ حاضش ػايت٧اي ؿ٢اتت ٦ؿذ٥
تا تأييذي٧٦اي ٝقتثش تي٠اٚٚٞٙي دس اي ٠ح٤صٝ ٥ـن ٗ٤ت ٦ىقاٙيت ٝيتاؿ٢ذ .ايا ٠س٣ؽ
اص تأٝيٝ ٠اٙي سا تايؼتي اص ٝشح ٦ٚتقذ اص ايزاد ايذ ٣ ٥ا١زا ٛتؼت٧ااي اٙ٣يا ٦آمااص
٤ٞ١د ٝ ٣ق٤ٞالً تا صٝا١ي ّ ٦عش ت ٦حذي اص ػ٤دآ٣سي ١شػيذّ ٥ا ٦تت٤ا١اذ اص ٢ٝؾاش
تأٝي٧ ٠ضي٧٦٢اي تٙ٤يذي ٝؼتَ٘ فٞ١ ٘ٞايذ ٝيت٤ا١ذ ادا ٦ٝداؿت ٦تاؿذ.

 .4ػشٝايٕ ٦زاسي د٣سّ ٥اؿت تا  ٤ٞ١ر٤ا ٦١ايذ :15٥ػشٝاي٧٦اي اٙ٣يّ ٦ا ٦دس تلا٤ف
ايذ٧٥اي  ٤١ت ٦ف٤٢ا٢ٝ ٟاتـ ٝاٙي اػتيادٝ ٥ايؿا١٤ذ فٝ٤ٞااً اص عشياٌ ؿاشّت٧اايي
آ٣سدٝ ٥ي ؿ١٤ذ ّ ٦تا ح٤ص ٥آ٤١ ٟؿ اص ٝقل ٗ٤ت ٦ت٤تي آؿ٢ا ٧ؼت٢ذ  ٣تا صٝا١ي ّا٦
يِ ايذ ٥تت٤ا١ذ ٣اسد تاصاس ٕشدد دس ٤ٝسد آ ٟػشٝايٕ٦زاسي ٝيٞ١اي٢ذ .ا١تخاب ٙنات
«اٙ٣ي ٣ »٦يا «د٣سّ ٥اؿت تا  ٤ٞ١ر٤ا »٦١دس تل٤ف اي٤١ ٠ؿ اص ػاشٝايٕ٦ازاسي دس
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٣اٍـ تشر ٦ّٞٚ ٦ٞاٖٚ١يؼي « »Seedتٝ ٦ق٢اي «تزس» ٝيتاؿاذ ّا ٦دس تلا٤ف ايا٠
ٝشح ٦ٚاص ػشٝايٕ٦زاسي اػتياد ٥ؿذ ٥اػت.
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 .5ػشٝايٕ٦زاسا ٟتغشپزيش اٙ٣ي :17٦تشاي تقشيو ػشٝايٕ٦زاسي تغشپزيش اٙ٣ي ٦تايؼاتي
١خؼت ت ٦تقشيو ٣اط ٥ػشٝايٕ٦زاسي تغشپزيش ت شداصي .ٜىش٢٧أ ٙناات حاّٞيات
ؿشّتي ػشٝاي ٦سيؼِپزيش سا اي ٦١٤ٖ٢تقشيو ٝيّ٢ذ؛ «٣ر٧٤ي ّ ٦ت ٦ؿاشّت٧ااي
٤١پا ٤ّ ٣چِ تا سؿذ ٤ٝسد ا١تؾاس تاال دس ٍثااٗ ٝاْٙيات ٢ّ ٣تاشٗ ؿاشّت ٣إازاس
ٝيؿ٤د» ػشٝايٕ ٦زاس تغشپزيش ت ٦ف٤٢ا ٟيِ ٣اػغٝ ٦اٙي فٝ ٘ٞيّ٢ذ ّ ٦اص عشىاي
ت ٦تز٨يض ٢ٝاتـ ٝيپشداصد  ٣تا تخللاي ّا ٦دس ػااتتاس تا٤د ايزااد ٝايّ٢اذ تا٦
تخليق آ ٟتشاي ّؼة ػ٤د تاال تا ٣را٤د سيؼاِ تااالتش اص حاذ تااصاس ٝثاادست
ٝي٣سصد ( .)Hellman, 1997, p.54ػاشٝايٕ٦ازاسا ٟتغشپازيش فٝ٤ٞااً دس ٝاْٙيات
ؿشّت٧ا ١يض ػ٨يٝ ٜيؿ١٤ذ .ػشٝايٕ٦زاسي تغشپزيش ٝيت٤ا١ذ دس ٝشاحا٘ ٝختٚاو
د٣س ٥فٞش يِ ؿشّت يا ٝقل ٗ٤حض٤س داؿت ٦تاؿاذ .ايا ٠حضا٤س ٝايت٤ا١اذ دس
اتتذاي ؿْٕ٘يشي ايذ ٣ ٥پغ اص آ ٟدس ٝشاح٘ ايزاد تاؿذ  ٣ياا ٝايت٤ا١اذ دس د٣س٥
ٕؼتشؽ  ٣يا ت٤ٚك ت٢ٝ ٦ؾ٤س ت٤ػق ٦ىقاٙيت يا ت٤٢ؿ تخـي ت ٦آ ٟتاؿاذ .دس تقشيياي
ديٖش ػشٝايٕ٦ازاسي سيؼاِپازيش ١ا٤في ػاشٝايٕ٦ازاسي ت٢ٚاذٝاذت تاا سيؼاِ
اسصؿٖزاسي ١ـذ ٥دس ػ٨ا ٛؿشّت٧اي رذياذ ٝقشىاي ؿاذ ٥اػات ّا ٦پااداؽ آٟ
فثاست اػت اص ػ٤د ػشٝاي٦اي (اىضايؾ ٍيٞت ػ٨اٝ )ٛقت ٘ٞت٦ف  ٥٣تااصدَ١ ٥اذي
حاك٘ اص ػ٤د تَؼيٞي ػ٨ا .ٛتااصد١ ٥اؿاي اص ػ٤دػاشٝاي ٦آ ٟتاا سيؼاِ ٝااصاد ٣
ميشَ١ذي٦٢ت٤د( ٟت٤اَ١ ٟذؿ١٤ذٕي پايي )٠ػشٝايٕ ٦زاسي ٞ٧شا ٥اػت ّاٞ١ ٦ايت٤ا١اذ
دس عااٝ ٗ٤ااذت تق٨ااذ تااّ ٦ؼااةّ٣اااس آصادا١ااٝ ٦اا٤سد ٝثادٙااٍ ٦ااشاس ٕيااشد
(ٝ .)Deakins & Freel, 2003, p67يؼااا٧ ٣ ٟ٤شيؼاااٝ ٟ٤قتَذ١اااذ «٧اااذه
ػشٝايٕ٦زاسا ٟسيؼِپزيش ت ٦راي آٝ ٦ْ١قغ٤ه ت ٦ت٨ش ٣ ٥يا دسآٝذ حاك٘ اص ػا٤د
تَؼيٞي تاؿذ ت ٦دػت آ٣سد ٟتاصد ٥تاالي ػشٝايٕ٦ازاسي دس ٍاٙاة ػ٤دػاشٝاي٦اي
اػت ّ ٦اص عشيٌ تش٣د اص ػشٝايٕ٦زاسي حاك٘ ٝي ؿ٤د  ٣اي ٠تاش٣د فٝ٤ٞااً اص
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ٝؼيش فشض ٦فٝ٤ٞي اٙ٣ي ٦ا١زاٝ ٛيٕيشد» (.)Mason & Harrison, 1999, p.22
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 .6ا٤ْ١تات٤س٧ا :19ا٤ْ١تات٤س اص ١ؾش ٙن٤ي ١ا ٛدػتٖا٧ي اػت ّٕ ٦شٝااي الص ٛسا تاشاي
تثذي٘ تخ ٜت ٦ر٤ر ٦ىشا ٜ٧آ٣سد٤١ ٣ ٥صادا١ي سا ّ ٦ص٣دتش اص ٤ٝفاذ َٝاشس تا ٦د١ياا
آٝذ٥ا١ذ ت ٦سؿذ الصٝ ٛيسػا١ذ .تايذ ٕيت اتياٍي ّ ٦تشاي تچ٧٦ا يا تخٜٝاشك٧اا دس
يِ دػتٖا ٥ا٤ْ١تات٤س ٝياىتذ دس يِ ا٤ْ١تات٤س تزاسي تاشاي اياذ٧٥اا  ٣ىْش٧ااي
ّاسآىشي٢ا ٦١سخ ٝيد٧ذ .يِ ا٤ْ١تات٤س يا ٝشّض سؿذ ٝز٤ٞف٦اي ٝتـاْ٘ اص ياِ ياا
چ٢ذ ػاتتٞا ٟاػت ّا٣ ٦احاذ٧اي تقَيَااتي ١ا ٤پاا ١ؾياش ٧ؼات٧٦ااي تقَيَااتي
دا١ـٖا٧ي ؿشّت٧اي تقَيَاتي تل٤كاي ٝ ٣شاّاض تقَياٌ  ٣ت٤ػاق ٦كا٢ايـ ٣
ػاصٝا٧ٟاي ارشايي ت ٦ك٤ست ٍ٤ٝت دس آٝ ٟؼتَش  ٣اص تذٝات پـتيثا١ي دايش ؿذ٥
دس ايٝ ٠شّض ت٨ش٢ٝ٥ذ ٝيؿ١٤ذ٧ .ش ا٤ْ١تات٤س ٝتـْ٘ اص چ٢ذ ٣احذ تزاسي ّ٤چاِ
اػت ّ ٦اي٣ ٠احذ٧ا ت  ٦عا٤س ٝقٞا ٗ٤اص ياِ ىضااي ٝـاتشُ اػاتيادٝ ٥ايّ٢٢اذ؛
تذٝات  ٣اْٝا١ات اسائ ٦ؿذ ٥تا اراس٥ت٨اي ا١ذُ ٍ ٣ات٘ تنييش دس اتتياس ّاسآىشي٢ااٟ
ٍشاس ٝيٕيش١ذ؛ ػش٣يغ ٝـا٣س٥اي  ٣آ٤ٝصؿي ّا ٣ ٘ٝدس ٝق٘ ت ٦ك٤ست سايٖا٣ ٟ
تا ٧ضي ٦٢تؼياس ا١ذُ دس اتتياس آ٨١اػت؛ ىضاي ّٚي ا٤ْ١تات٤س٧ا تش تقَيٌ ١ا٤آ٣سي
 ٣اىااضايؾ ٍااذست سٍاتاات دس كاا٢ايـ تْياا ٦داسد .دس ٣اٍااـ ا٤ْ١تات٤س٧ااا ٝـااً٤
ؿْٕ٘يشي  ٣تزاسيّشد ٟايذ٧٥اي تا ً ١ ٣ا٤آ٣س ٧ؼات٢ذ .دس تٞاا ٛد١ياا ٝتاٙ٤ي
ػاٝا١ذ٧ي ٝ ٣ذيشيت ا٤ْ١تات٤س٧اا تخاؾ٧ااي دٙ٣تاي (دا١ـاٖا٧ي  ٣كا٢قتي) ٣
تل٤كي ٧ؼت٢ذ (.)Lalkaka, 2001, p.14

 .7ػ٤تؼيذ٧اي دٙ٣تي  ٣حٞايت اص كا٢ايـ ّ٤چاِ ٤١ ٣پاا :دٙ٣ات٧اا ت٢ااتش ا٧اذاه
ت٤ػق٦اي  ٣تْ٤ٙ٤٢طي ٝق٤س ت٤د  ٠ْٞٝاػت دس ح٤ص٥اي تاف اص ك٢ايـ ت ٦اسائ٦
ػ٤تؼاايذ٧اي ٝتيااا٣تي دس ٍاٙااة اسائاا ٦تؼاا٨ي ت ت فاا٤م تؼاا٨ي ت اسصاٟ
ٝقا٣ىيت ٧اي ٝاٙياتي دس اتتياس ٍاشاس دادٝ ٟقا٘ اػاتَشاس ؿاشّت تضاٞي ٠تااصاس
ىش٣ؽ  ...٣ت ٦ياسي ؿشّت٧اي ٤١پا  ٣ؿشّت٧اي ّ٤چِ ٝ ٣ت٤ػظ ت شداص١ذ.
 .8حٞايت٧اي كادساتي  ٣تقشى٦اي :دس ٤ٝاٍقي ّ ٦ؿاشّت٧اا تاٝ ٦شحٚا٦اي اص سؿاذ
سػيذ ٥تاؿ٢ذ ّ ٦تت٤ا٢١ذ تّ ٦ـ٤س٧اي ديٖش كادسات داؿت ٦تاؿ٢ذ  ٣يا تخـي اص ١ياص
داتٚي سا ٝشتيـ ػاص١ذ ؿا ٘ٝحٞايت٧اي كادساتي  ٣يا تقشى٦اي ت٤ا٢٧ذ ؿذ.
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 .9ؿشّت٧اي ػشٝايٕ ٦زاسي تل٤كي:20اي ٠ؿشّت٧ا ٝق٤ٞالً اص عشيٌ تشياذ ػا٨اٛ
ؿشّت٧اي ٝختٚو ت ٦ػشٝايٕ٦زاسي دس آ ٟؿشّت٧ا ٝيپشداص١ذ ّ ٦فٞذتاً دس مياش
اص تاصاس٧اي فٝ٤ٞي ػ٨ا ٛاٍذا ٛت ٦اي ٠اٝش ٝيٞ١اي٢ذ.

 .10تاصاس٧اي ىشا ت٤سع  ٣ت٤سع فٝ٤ٞي :21تاصاس٧اي ت٤سع اص ديٖش عشً تاأٝيٝ ٠ااٙي
ؿشّت٧اػت ّ ٦اٙثت ٦دس تل٤ف ؿشّت٧اي ػ٨اٝي فاّ ٛاستشد داسد ٙازا عثيقتااً
ؿشّت٧ايي ٝيت٤ا٢١ذ اص اي٤١ ٠ؿ اص تأٝيٝ ٠اٙي ت٨ش٢ٝ٥ذ ٕشد١ذ ّ ٦تاٝ ٦شحٚا ٦تٚا٤ك
سػيذ ٥تاؿ٢ذ يا اي ٦ْ٢ت ٦حذي اص ٕؼتشؽ سػيذ ٥تاؿ٢ذ ّ ٦دس تاصاس٧ااي ىشاتا٤سع
ٍاتٚيت ٣إزاسي سا داسا تاؿ٢ذ .تذي ٠تشتية تأٝيٝ ٠اٙي تاصاس ػشٝاي٦اي ١ياض دس ايا٠
ت٤ؿ٧٦ا ٝقٌَ ٝيٕشدد.
 .11تا٧ِ١اي تخللي :تا٧ِ١اي تخللي يْاي اص ٞ٨ٝتاشي ٠اتضاس٧ااي تاأٝيٝ ٠ااٙي
ؿشّت٧ا دس ػشاػش د١يا ت ٦حؼاب ٝي آي٢ذ ّٞ٧ ٦اٍ ٦ّ ٦١٤ٖ١ث ً اؿااسٞ١ ٥ا٤دي ٜدس
ّـ٤س ٝا فٞذ٢ٝ ٥ثـ تأٝيٝ ٠ااٙي ؿاثْ ٦تااْ١ي اػات ّا ٦تا١اِ٧ااي اسائا٦د٢٧اذ٥
تؼ٨ي ت دس آ١ ٟيض ٙضٝ٣اً رض ٣تا٧ِ١اي تخللي ت ٦ؿٞاس ٞ١يآي٢ذ.
ٝيتايؼت تزّش داد ّ ٦ف٢ا٣ي٨١ ٠ادي ّ ٦دس تاال دس ت٤ضيح ٞ١ا٤داس تا ٦آ٨١اا اؿااس٥
٤ٞ١دي ٜدس ٣اٍـ ت٨٢اا تاٝ ٦قشىاي تخـاي اص ص١زياش٨١ ٥اد٧ااي ٝااٙي ٝيَا٤د دس اٍتلااد
ّـ٤سٝا ٟپشداتت ٦اػت ت ٦فثاست ديٖش تا ّ ِٞتيا٤ٞ١ ٟداسي ّ ٦دس اي٤١ ٠ؿاتاس اص آٟ
ت٨شٕ ٥شىتي ٜتيـتش ػقي ؿذ تا رٝ ٠٧خاعثي ٠سا ٝقغ٤ه تٙ ٦ض ٛ٣ت٤ر ٦تا ٦حَٚا٧٦ااي
ٝيَ٤د ٨١ادي دس ؿثْ ٦تأٝيٝ ٠اٙي ّـ٤س ٞ١ااييّ ٜا ٦اٙثتا ٦ايا٨ٝ ٠ا ٜسا دس ٍاٙاة اياذ٥
سا٥ا١ذاصي ت٤ؿ٧٦اي تأٝيٝ ٠اٙي ٝغش ٤ٞ١ديٞ٧ .ٜچ٢ي ٠تايؼتي تزّش داد ّا ٦تشتاي اص
٨١اد٧ايي ّٝ ٦يت٤ا٢١ذ دس اي ٠ت٤ؿ ٦حض٤س داؿت ٦تاؿ٢ذ ٝيت٤ا٢١ذ اسائ٦د٢٧اذ ٥تاذٝات
ميشپٙ٤ي تاؿ٢ذ ٝا٢١ذ ٝـا٣سيّ ٠ؼةّ٣اس  ٣يا پاسُ٧اي ف ٣ ٜٚى٢ا٣سي .اص ػا٤ي ديٖاش
ٞ٧ا ٦ّ ٦١٤ٖ١دس ٝقشىي ٨١اد٧اي حاضش دس يِ ت٤ؿ ٦تأٝيٝ ٠اٙي ٤١في ٕيتي ٜتا١اِ٧اا
ت ٦ك٤ست تخللي ١يض تشؿٞشد ٥ؿذ١ذ ّ ٦تشاي اي٢ٝ ٠ؾ٤س  ٠ْٞٝاػت دس تأػيغ يِ
ت٤ؿ٤١ ٦في يِ ؿقثٝ ٦خل٤ف  ٣تخللي اص تا٧ِ١ااي ىقٚاي دس ايا ٠ت٤ؿا ٦تا٦
ف٤٢اٞ١ ٟاي٢ذ ٥حاضش تاؿذ.
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 .8-1هشاياي ايجاد خَضِ ّاي تأهيي هالي در ووه بِ بستزساسي التصاد هماٍهتي ٍ تحمك
بخطي اس اّذاف باًىذاري اسالهي

ايزاد ت٤ؿ٧٦اي تأٝيٝ ٠اٙي دس ر٨ت سىـ َ١ايق ىقٚي ؿاثْ ٦تاأٝيٝ ٠ااٙي ّـا٤س تاا
ٝضايايي ٞ٧شا ٥اػت ّٝ ٦يت٤ا ٟت ٦تشتي اص آ٨١ا دس اي٢زا اؿاس٤ٞ١ ٥د:
ٞ٨ٝ .1تشي ٠دػتا٣سدي ّ ٦اص سا ٥ا١ذاصي ت٤ؿ ٦تأٝيٝ ٠اٙي تاا س٣يْاشد ٨١اادي ٝغاش
ؿذ٣ ٥ر٤د ت ٤ا٧ذ داؿت فثااست ت٤ا٧اذ تا٤د اص ايزااد تؼاتش سؿاذ تٙ٤ياذات ٣
ك٢ايقي ّ٤١ ٦پا ت٤د ٣ ٥اص ٝقذ٣ديت٧اي تأٝيٝ ٠اٙي س١ذ ٝي تش١ذ ١ ٣يض حٞايات اص
ك٢ايـ  ٣تٙ٤يذات دا١ؾت٢ياٍ ٦ّ ٟث ً ٨١اد٧اي تأٝيٝ ٠اٙي ٞ١يت٤ا١ؼت٢ذ ت ٦ت٤تي آ٨١ا
سا ؿ٢اتت ٣ ٦تزضي ٣ ٦تقٚي٘ ٞ١اي٢ذ .ت ٦فثاست ديٖش تاا سا٥ا١اذاصي ايا ٠ت٤ؿا٧٦اا
٨١اد٧اي حاضش دس ايا ٠ت٤ؿا٨١ ٦اد٧ااي تاأٝيٝ ٠ااٙي تغشپازيش  ٣ياا ىشؿاتٖاٟ
ّؼةّ٣اس  ...٣اْٝا ٟايزاد صتاٝ ٟـتشُ ٝيا ٟك٢ايـ ٤١پاا  ٣كا٢ايـ دا١اؾت٢ياا ٟاص
يِػ٨١ ٣ ٤اد٧اي تأٝيٝ ٠اٙي اص ػ٤ي ديٖش ىشا ٜ٧ت٤ا٧اذ ؿاذ .دس ٣اٍاـ دس ايا٠
ك٤ست تؼتشي ايزاد ت٤ا٧ذ ؿذ ّ ٦دس آ ٟكاحثا ٟتٙ٤يذات ّ ٣ؼةّ٣اس تت٤ا٢١اذ
تا صتاٝ ٟـتشُ  ٣تيا ٜ٧تيـتشي تا دػت ا١ذسّاسا ٟتأٝيٝ ٠اٙي استثاط تشٍشاس ّ٢٢ذ.
 .2يْي ديٖش اص ٞ٨ٝتشي٢ٝ ٠ااىـ ايزااد ت٤ؿا٧٦ااي تاأٝيٝ٠ااٙي ؿ٢اػا٢ا٦ٝداس ؿاذٟ
كاحثاّ ٟؼةّ٣اس دس ح٤ص٧٥اي ٝختٚو ٝيتاؿذ .اٙثت ٦اي ٠اٝاش ؿاا ٘ٝكا٢ايـ تاا
تْ٤ٙ٤٢طي تاال  ٣تا تْ٤ٙ٤٢طي پايي ٠ت ٦ك٤ست ت٤أٝا ٟت٤ا٧ذ ؿذ .دس يِ اٍتلاد تا
٨١اد٧اي تأٝيٝ ٠اٙي پشاّ٢ذ ٥اص ٢ٝؾش تثادٗ اع فات ياِ ٝتَاضاي ١ا٤في تاا سىتااس
١اٝتَاس ٟتا ادفاي داؿت ٠ايذ ٥تا تْ٤ٙ٤٢طي تاال ت ٦ساحتي ٝيت٤ا١ذ تاس٧ا تا ٝشارق ٦ت٦
٨١اد٧اي ٝختٚو ٝتٙ٤ي حٞايت اص ك٢ايـ دا١ؾت٢يا ٟت ٦دسياىت تؼا٨ي ت ٝختٚاو
ّٜت٨ش ٥ت ف٤م ر٤ايض ّاسآىشي٢ي  ...٣ت شداصد اٝا دس في ٠حاٗ سىتااس افتثااسي ٣
حشى ٦اي ١اٝتَاس١ي اص ت٤د تش٣ص د٧ذ تذ ٟ٣ايٖٞ٧ ٦ْ٢ي ايا٨١ ٠اد٧اا اص آ ٟتاا تثاش
ٕشد١ذ اٝا تا سا٥ا١ذاصي ت٤ؿ٧٦اي تأٝيٝ٠اٙي ايٝ ٠تَاضيا ٟؿ٢اػ٢ا٦ٝداس ت٤ا٢٧ذ ت٤د
ت ٦١٤ٕ٦اي ّٖٞ٧ ٦ي ٨١اد٧اي ىقاٗ دس آ ٟت٤ؿ ٦تا اياٝ ٠تَاضاي اص تاذ٣ ٣س٣د تا٦
ص١زيش ٥تذٝات ٝاٙي ت٤ؿ ٦آؿ٢ا ت٤ا٢٧ذ ؿذ؛ ٙازا تاا حاذ صياادي اص تاش٣ص سىتااس
١اٝتَاس ٟاص عشه كاحة ايذّ ٣ ٥ؼةّ٣اس رٕ٤ٚيشي ت ٦فٞا٘ ت٤ا٧اذ آٝاذ .اٙثتا٦
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ايٝ ٠ضيت ٝي ت٤ا١اذ دس ساػاتاي رٚإ٤يشي اص تاش٣ص ٝغاٙثاات ميشرااسي اياذ٥اي
٤١آ٣سا ٦١ت ٦حؼاب آيذ ّ٢ٝ ٦اػة اػت دس ٍاٙة پظ٧٣ـي رذإا٤ٝ ٦١سد تزضيا٣ ٦
تقٚي٘ ٍشاس ٕيشد ٝ ٣غٞن٢اً ت ٦پيـ٨٢ادات ٢ٝاػثي دس ساػاتاي ػياػاتٕازاسي٧ااي
افتثاسي ١ ٣ؾاستي تاٝ ِ١شّضي ت٢ٝ ٦ؾ٤س ّا٧ؾ ٝغاٙثات ميشرااسي ؿاثْ ٦تااْ١ي
ّـ٤س ٢ٝزش ت٤ا٧ذ ؿذ.
ٙ .3ضٝ ٛ٣ذيشيت حشى٦اي يِ ٝتخلاق تاأٝيٝ ٠ااٙي دس تلا٤ف ياِ د٣س ٥فٞاش
تاف اص ؿشّت٧ا سا دس ١ؾش تٖيشيذ .دس ٞ٧ي ٠ساػتا دس ك٤ست ايزاد ت٤ؿ٧٦ااي
حشى٦اي تأٝيٝ ٠اٙي ٧ش ٨١اد تأٝي٢٢ّ ٠اذ٢ٝ ٥ااتـ ٝااٙي تا ٦تا٤تي ٝايت٤ا١اذ ا١ا٤اؿ
سيؼِ ٧اي ٝتشتة تش ىقاٙيات ٝااٙي تا٤د ٝا٢١اذ سيؼاِ ٧ااي فٚٞيااتي سيؼاِ
َ١ذيٖ٢ي ٣سيؼِ افتثاسي سا پ٤ؿؾ دادٝ ٣ ٥ذيشيت ٞ١ايذ.
 .4ماٙة ؿذ ٟديذٕا ٥ت٨ش٣ ٥س ٝق٤س تأٝيٝ ٠اٙي تش ديذٕا ٥ميشت٨ش٣٥س دس ػاتتاس تأٝي٠
ٝاٙي ١يض يْي ديٖش اص ٝضاياي ٝتل٤س دس ارشاي اي ٠ايذٝ ٥يتاؿذ .ت٦١٤ٕ ٦اي ّ٧ ٦ش
ّذا ٛاص ٨١اد٧اي ٝاٙي حاضش دس اي ٠ت٤ؿ ٦ػقي ت٤ا٢٧ذ ٤ٞ١د ت٨تاشيٝ ٠ـاتشيا ٟسا
ا١تخاب ٞ١اي٢ذ ّ ٦كاحثا ٟت٨تشي ٠ايذ٧٥ا ك٢ايـ ّ ٣ؼاةّ٣ااس دس حا٤ص ٥ىقاٙيات
ٝشت٤عٝ ٦يتاؿ٢ذ.
 .5اْٝا ٟت٤صيـ فادال٦١تش ٢ٝاتـ تاْ١ي  ٣ت ٦اكغ

ٝتَاس٤ٞ١ ٟد ٟػااتتاس تخلايق

٢ٝاتـ ّ ٦تزض ٢ٝاىـ ٝاٙي  ٣اٍتلادي ٢ٝاىـ ٝتقاذد ارتٞاافي سا تاٞ٧ ٦اشا ٥ت٤ا٧اذ
داؿت ّ ٦اص آ ٟرٝ ٦ٚٞيت٤ا ٟت ٦رزب ١خثٖاا ٟفٞٚاي  ٣رٚإ٤يشي اص ٨ٝاارشت
فٞٚي رٕ٤ٚيشي اص تزٞـ حش٣ت دس دػتا ٟفذ٥اي تاف  ٣ايزاد ؿْاه عثَااتي
ٝؼتقْٜتش ؿذ ٟپاي٧٦اي ػشٝاي٧٦اي ارتٞافي ّا٧ؾ ٝياػذ حاك٘ اص سا١ات ...٣
اؿاس٤ٞ١ ٥د.
 ِّٞ .6ت ٦پياد٥ػاصي ٝـاسّت ػاص١ذ٣ ٥اٍقاي ػيؼات ٜتاأٝي٢٢ّ٠اذ٢ٝ ٥ااتـ ٝااٙي تاا
ٝتَاضيا ٟتؼ٨ي تٞ٧ 22.اٍ ٦ّ ٦١٤ٖ١ات٘ دسُ اػت إاش تا ٦عا٤س ٝخااٗ ٨١اد٧اايي

ٝا٢١ذ ػشٝايٕ ٦زاسا ٟتغشپزيش ىشؿتٖاّ ٟؼةّ٣اس  ...٣دس ٝشح ٦ٚپيؾ اص سؿذ يِ
ؿشّت اٍذا ٛت ٦تأٝيٝ ٠اٙي آ ٟؿشّت ٞ١اي٢ذ  ٣دس ٣اٍـ ايذ٧٥ا سا اص اتتاذا ٞ٧شا٧اي
ٞ١اي٢ذ ت ٦ع٤س ٍغـ ٝـاسّت ٣اٍقي اي٨١ ٠اد تأٝي٢٢ّ٠ذ٢ٝ ٥اتـ ٝاٙي ٍغقاي  ٣الصٝا٦
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اي ٠ستذاد اػت ّ ٦اي ٠اٝش ٝي ت٤ا١ذ دس ٍاٙة ؿشّت دس ٝذيشيت ارشايي تٖ٢اا ٥دس
ّ٢اس تأٝيٝ ٠اٙي آ ٟت ٦ت٤تي تش٣ص ٞ١ايذ.
 ِّٞ .7ت ٦ارشاي دٍيَتش تاْ١ذاسي ٢ٝتؼة ت٤ٍ ٦افذ ؿشفي ٍ٣ا١٤١ي :اص صٝا ٟتل٤ية
ٍا ٟ٤١تاْ١ذاسي تذ ٟ٣ستا ٤ٝسخ  1362/06/10حذ٣د تيؼت ٧ ٣ـت ػاٗ ٝيٕزسد.
عي اي ٠د٣س ٥ارشاي دٍيٌ ّ ٣ا ٘ٝايٍ ٠ا ٟ٤١تا ٝـاْ تي ٞ٧اشا ٥تا٤د ٥اػات ّا٦
ٝؼن٤ال ٟريشتظ  ٣ػياػتٕزاسا ٟاي ٠فشك٤ٞ٧ ٦اس ٥ػقي ٤ٞ١د٥ا١اذ تاا تاا تـاْي٘
ّاسٕش٧ ٥٣اي ٝختٚيي ت ٦ح٘ ايٝ ٠قض ت ت شداص١ذ .يْي اص ٝـْ ت  ٣چاٙؾ٧اي
پيـش ٣دس ارشاي ايٍ ٠ا ٦ّ ٟ٤١دس ػاٗ٧اي اتيش تش٣ص  ٣ؽ٤٨س تيـتشي داؿت ٦اػت
ٕشايؾ ّ ٜػيؼت ٜتاْ١ي ت ٦اػتياد ٥اص فَ٤د ٝـاسّت ٝق٤س تا٤د ٥اػات  ٣إشچا٦
يْي اص ا٧ذاه اي ٠ت٤د ّ ٦ىقاٙيت٧اي تاْ١ذاسي اػ ٝي ت ٦ػٞت اػتياد ٥اص فَا٤د
ٝـاسّتي ٝا٢١ذ ٝضاستٝ ٣ ٦ـاسّت ػ ً٤داد ٥ؿ٤د (حثية  2005ف )7اٝا فٞا ً
 ٣تقذ اص ٕزس صٝاٝ ٟـا٧ذات ت ٦دػت آٝذ١ ٥ـا ٟداد١ذ ّ ٦تا٧ِ١ا تيـتش ٝاي٢ٚاذ اص
فَ٤د تا تاصد٧ي حاتت  ٣اص پيؾ تقيي ٠ؿذ٤ّ ٣ ٥تاٝ ٥ذتتش ىش٣ؽ اٍؼاعي اػاتياد٥
ّ٢٢ذ .اٙثت ٦ايٝ ٠ـْ٘ ت٨٢ا تّ ٦ـ٤س ٝاا تاش ٞ١ايٕاشدد تْٚا ٦دس ديٖاش ّـا٤س٧اي
اػ ٝي ّ ٦ت ؽ تشاي ٨١ادي ٦٢ؿذ ٟػيؼات ٜتاْ١اذاسي اػا ٝي ٣را٤د داسد ايا٠
ٝـْ٘ ت٤دٞ١ايي ٝيّ٢ذ .اص عشه ديٖش تؼاياسي اص كااحة١ؾاشا ٟپاٙ٤ي ٝ ٣ااٙي
اػ ٝي ؿاتل ٦فْٚٞشد اػ ٝي يِ تا ِ١سا اػتيادٕ ٥ؼتشد ٥آ ٟػيؼت ٜتااْ١ي اص
فَ٤د ٝـاسّتي  ٣ت ٦اكغ

ٝـاسّت دس ػ٤د  ٣صياٝ ٟشارقي ٠تا٤د ٝايدا٢١اذ ٣

ٝقتَذ١ذ ّ٧ ٦ش چ ٦ػ ٜ٨فَ٤د ٝـاسّتي ػاشٝايٕ٦ازاسي ٝؼاتَيٍ ٣ ٜاشماٙقؼا٦٢
تيـتش تاؿذ ت ٦حَيَت تاْ١ذاسي اػ ٝي ١ضديِتش ٝيؿا٤ي ٣ ٜتاشفْغ ٧اش چا٦
ػ ٜ٨آ٨١ا ّٞتش ؿا٤د ػيؼات ٜتااْ١ي تا ٦ػاٞت ستا٤ي تا٤د ٟػا ً٤ياىتا ٦اػات
(٤ٝ( ،)Chapra, 1985, p.35ػ٤يا 1381 ٟف .)3دس ٣اٍـ فٞذٖ١ ٥شا١ي اص اي ٠اٝش
١اؿي ٝيؿ٤د ّ٦؛ اػتياد ٥ىشإيش اص فَ٤د تا تاصد٧ي٧اي حاتت تا سّٚ ٣ي حاّ ٜتاش
تقاٙي ٜاػ ٝي ٞ٧خ٤ا١ي ١ذاس١ذٙ .زا عشاحي ػيؼت ٜتأٝيٝ ٠اٙي ّ ٦تش پايٝ ٦ـااسّت
٣اٍقي دس پش٣ط٧٥ا  ٣عش ٧اي ػشٝايٕ٦زاسي تاؿذ ٝيت٤ا١ذ ٕاٝي ٝاؤحش دس اراشاي
ت٨تش تاْ١ذاسي تذ ٟ٣ستا تَٚي ٕشدد .اٙثتٝ ٦يت٤ا ٟتا تخللي ٤ٞ١د٧ ٟاش ٨١ااد ايا٠
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ت٤ؿ ٣ ٦تٞشّض آ ٟتش اػاتياد ٥اص ياِ دػات ٦اص فَا٤د ايا ٠س٣يا ٦سا تْٞيا٘تاش ٣
٣اٍقيتش ١يض ٤ٞ١د.
ت ٦ت٤تي ٍات٘ دسُ اػت ّ ٦تشاػاع ١ؾشي ٦چشت ٦فٞش  ٣اؿاْاٗ تشػاي ٜؿاذ ٥دس
ايَٝ ٠ا ٦ٙتيـتشي ٠تٞشّض ٖ١اس١ذ ٥تش حٞايت اص ك٢ايـ ٤١پا  ٣دا١اؾت٢ياا ٟاػات٤اس تا٤د٥
اػتٙ .زا دس ادا ٦ٝت ٦تشتي اص اٙضاٝات ٨١ادي تأٝيٝ ٠اٙي دس ساػتاي حٞايت اص تٙ٤يذات
ك٢ايـ ٤١پا  ٣دا١ؾت٢يا ٟاؿاسٝ ٥يٞ١ايي.ٜ
 .2-1هالحظات ساختاري تأهييهالي صٌايع داًصبٌياى بِ هٌظَر بستزساسي التصاد هماٍهتي

ٝيتايؼت ٕيت ّ ٦تشاي ايزاد ٕ ٣ؼتشؽ ت٤ؿ٧٦اي تأٝيٝ ٠اٙي تاياذ اٍاذاٝات الص ٛاص
٤١ؿ تؼتشػاصي٧اي ٍا١٤١ي ٨١ ٣ادي ٍاتا٘ تا٤ر٨ي كا٤ست پازيشد .تقضاي اص اٙضاٝااتي
ّٚيذي ّ ٦تشاي ايزاد يِ ت٤ؿ ٦تأٝيٝ ٠اٙي تايذ دس ١ؾش ٕشىت ٦ؿ١٤ذ فثاست٢ذ اص؛
 .1حيؼ  ٣ايزاد ديذٕا ٥ت٢ٚذٝذت  ٣سيؼِپزيش دس سا٥ا١ذاصي ٨١اد٧ا ٤ٍ ٣ا١يٝ ٠شت٤ع:٦
ٝؼٞٚاً دس تؼياسي ٤ٝاسد تغشپزيشي تشاي ّؼة ػ٤د دس ٧يات تاا د ٥ػااٗ آي٢اذ٥
تذ٣ ٟ٣ر٤د ديذٕا ٥سا٧ثشدي  ٣ت٢ٚذٝذت اص عشه ٨١اد٧اي تأٝيٝ ٠اٙي اْٝااٟپازيش
١يؼت .اػاػاً ت٤ػق ٦تْ٤ٙ٤٢طي دس ديذٕا٤ّ ٥تاٝ٥ذت ٝق٢ا ١ذاسد .ت ٦تيا١ي ػااد٥تاش
إش ديذٕا٤ّ ٥تاٝ٥ذت تش ٨١اد٧اي تأٝيٝ ٠اٙي ٤ٝسد ١ؾش حااّ ٜتاؿاذ ١ا ٦ت٨٢اا ايا٠
٨١اد٧ا ت ٦تذسيذ اص ٝي ٛ٤٨ػشٝايٕ٦زاسي سيؼِپزيش د٣س ٝيؿا١٤ذ تْٚاٞ٨ٝ ٦تاش اص
آ ٟديٖش دس ساػتاي ا٧ذاه ت٤ػق ٦تْ٤ٙ٤٢طي ٕاا ٛتش١خ٤ا٢٧اذ داؿات  ٣فْٚٞاشد
آ٧ٟا ت ٦تذسيذ ٞ٧ا٢١ذ ٝؤػؼ٧٦اي ٝاٙي  ٣تااْ١ي ٝقٞاٙ٤ي ت٤ا٧اذ ؿاذ (تااٍشي ٣
ٝقث٤تي  1383ف.)23
ٝ .2ذيشيت حشى٦اي ت٤أٝاٝ ٟاٙي -اٍتلادي  ٣ى٢ي دس ٨١اد٧اي تأٝيٝ٠ااٙي ت٤ؿا :٦دس
تشتي ٤ٝاسد ت ٦فٚت ؿشايظ تاف حاّ ٜتش ٧ش ٝشح ٦ٚاص فٞش يِ تٖ٢اا ٣ ٥حتاي
ٝقل ٗ٤تٙ٤يذي فٚيسم٣ ٜر٤د ىشم تاصٕـات ػاشٝاي ٦دس ٍاٙاة ّؼاة اسصؽ
اىض٣د ٥تاال تغش رذي ؿْؼت ػشٝايٕ ٦زاسي  ٣س٣تش ٣ؿذ ٟتا صيا ٟاص ٣يظٕي٧اا
َٝ ٣تضيات ػشٝايٕ٦زاسي٧ا  ٣تخل٤ف ح٤صٝ ٥قل٤الت  ٣تٙ٤يذات دا١اؾت٢يااٟ
اػت .تلٞيٕ ٜيشي دستاس ٥ا١تخاب پش٣ط٧ ٥اي ٢ٝاػة تشاي ػشٝايٕ٦زاسي اص اٞ٧يت

ايجاد خَضِّاي تأهيي هالي ،الگَيي هٌاسب در بستزساسي التصاد هماٍهتي ٍ حوايت اس صٌايع داًصبٌياى 833

تاكي تشت٤سداس اػت  ٣اي ٦١٤ٖ٢تلٞي٧ٜا تايذ ت٦١٤ٕ ٦اي ٕشىت ٦ؿ٤د ّا ٦احتٞااٗ
تاصٕـت ػشٝاي ٦سا ت ٦تاالتشيٝ ٠يضا ٠ْٞٝ ٟتشػا١ذ  ٣اص تغش ٤ٝر٤د تٝ ٦يضا ٟصيااد
تْا٧ذ ٙزا ٝذيشيت حشى٦اي دس ٝذيشيت سيؼِ٧اي افتثااسي سيؼاِ َ١اذيٖ٢ي ٣
سيؼِ فٚٞياتي ٨١اد تأٝيٝ ٠اٙي تا ت٨شٕ٥ياشي اص ّاسآٝاذتشيٝ ٠تخللاا ٣ ٟايزااد
ػاتتاس٧اي َٝتضي اص يِػ ٣ ٤ت٨شٕ ٥يشي اص ٝـا٣سا ٟى٢ي  ٣اػتياد ٥اص آ٨١ا دس اي٠
٨١اد٧اي تاأٝيٝ ٠ااٙي اص ػا٤ي ديٖاش اص رٚٞا ٦اٙضاٝاات ٨١اادي دس سا٥ا١اذاصي ٣
ٝذيشيت ٨١اد٧اي ٝاٙي ٝيَ٤د ٥دس ص١زيش ٥ت٤ؿ ٦تأٝيٝ ٠اٙي ٝيتاؿذ.
 .3ت٤٢ؿتخـاي تا ٦تاذٝات تاأٝيٝ ٠ااٙي  ٣ا١قغااهپازيشي دس ٤ٝار٨ا ٦تاا كااحثاٟ
ّؼةّ٣اس ٣اٍقي :دسحاٗ حاضش عيو ٕؼتشد٥اي اص تذٝات پاٙ٤ي  ٣تاأٝيٝ ٠ااٙي
٣ر٤د داس١ذ ّ ٦تا١ ٦ؾاش ٝايسػاذ اٍاذا ٛتا ٦اىاضايؾ آ٨١اا دس كا٤ست سا٥ا١اذاصي
ت٤ؿ٧ ٦اي تأٝيٝ ٠اٙي تت٤ا١ذ ت ٦ف٤٢ا ٟضا ٠ٝپيـشىت  ٣ؿاْ٤ىايي ايا٨١ ٠اد٧اا دس
حٞايت اص ك٢ايـ دا١ؾ ت٢يا٤١ ٣ ٟپا ت ٦حؼاب آيذ .تشاي ٝخااٗ ىاشم ّ٢ياذ ىاشدي
كاحة ايذ١ ٥ياص ت ٦تأٝيٝ ٠اٙي داؿت ٣ ٦دس في ٠حاٗ ٧يچٕ١٤ا ٦آ٣سد ٣ ٥ياا داساياي
ٍات٘ تش٧ي١ ٠يض دس اتتياس ١ذاؿت ٦تاؿذ .دس اي ٠ك٤ست إش ٝذيشيت حشى٦اي ٝتاٙ٤ي
٨١اد ٝاٙي اي ٠ايذ ٥سا رزاب  ٣داساي تاصد ٥اٍتلادي آتاي تثي٢اذ ٝايت٤ا١اذ تضسياٌ
٢ٝاتـ ٝاٙي سا دس ٍثاٗ داؿت ٠دسكذي اص ػ٨ا ٣ ٛچ٢ذ ّشػي فض٧ ٤يأت ٝاذيش ٥دس
آ ٟؿشّت ٝغش ٞ١ايذ .ت ٦ف٤٢ا ٟياِ ٝخااٗ ديٖاش ٝايتا٤ا ٟاياذ ٥اسائا ٦تاذٝات
ضٞا١ت ١ا ٦ٝت٤ػظ ٨١اد٧اي ٝاٙي ت٤ؿ ٦دس حا٤ص ٥كا٢ايـ دا١اؾت٢ياا ٟتاا ؿاشايظ
تاف ات مي اص ػ٤ي تاٝ ِ١شّضي سا ٝغش ٤ٞ١د؛ ٝخ ً اص ر ٦ٚٞؿشايظ پيـ٨٢ادي
دس كذ٣س اي٤١ ٠ؿ اص ضٞا١ت١ا٧٦ٝا ٝيت٤ا ٟت٢ٕ ٦زا١ذ ٟؿشط س٣اياي ايا١ ٠ا٤ؿ اص
ضٞا١ت١ا٧ ٦ٝا ت٨٢ا دس ح٤ص ٥ت٤ؿ٧٦اي ٝاٙي تلاشيح ٕاشدد  ٣تؼاياسي اص ؿاشايظ
اتتْاسي ديٖش ّ ٦عش تقج٧اي رذي  ٣ت٨يَٝ ٦االت فٞٚاي دس ساػاتاي ايزااد ٣
ٝقشىي اتضاس٧اي تأٝيٝ ٠اٙي ك٢ايـ دا١ؾت٢يا ٟاص ػ٤ي ٝقََي ٠ت ٦ك٤ست رذإا١ا٦
دس اي ٠تل٤ف ٝيت٤ا١ذ ساٖ٧ـا تاؿذ.
 .4تٞشّض تيـتش تذٝات تأٝيٝ ٠اٙي تش حا٤ص٧٥ااي داساي ٝضيات ١ؼاثي  ٣ا٤ٙ٣ياتداس
اٍتلاد ّـ٤س :حٞايت ٝاٙي اص ٧ش ك٢قت ٤١في تٝ ٦ق٢ااي تٞشّاض ػياػاتٕازاساٟ
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ح٤ص ٥پٙ٤ي اٍتلاد تش حٞايت اص آ ٟك٢ايـ ٝيتاؿذ .ت١ ٦ؾش ٝيسػذ ا٤ٙ٣يتد٧ي تا٦
تذٝات تأٝيٝ ٠اٙي دس ك٤ست سا٥ا١ذاصي ت٤ؿ٧٦اي تأٝيٝ ٠اٙي  ٣ياا حتاي تاذٟ٣
آ ٟتايؼتي تا تٞشّض تيـتش تش حٞايت اص كا٢ايـ دا١اؾت٢ياا ٟتخلا٤ف دس حا٤ص٥
ٝضيت٧اي ١ؼثي  ٣ا٤ٙ٣يت٧اي رذيتش ّـا٤س تاؿاذ .تا ٦عا٤س ٝخااٗ ٝقلا٤الت
ّـااا٣سصي ّـاا٤سٝا ٟاص ٝـااْ ت ١اؿااي اص ىَااذا ٟتْٙ٤٢اا٤طي تاااالي ىااشآ٣سي
٨ٖ١ذاسي تؼت٦ت٢ذي ح ...٣ َ٘١٣٘ٞس١ذ ٝيتش١ذ  ٦ٞ٧ ٣ػا ٦ٙتخؾ فؾيٞي اص ايا٠
ٝقل٤الت تا تٚيات تاال  ٣تنييش ّيييت ٍات٘  ٝحؾ ٦ت ٦تاصاس ٧ذه ٝايسػا٢ذ .تا٦
ف٤٢اٝ ٟخاٗ ديٖش تايذ ت ٦ح٤ص ٜ٨ٝ ٥ك٢قت ١يت اؿااسٞ١ ٥ا٤د .تخاؾ٧ااي ٝتقاذد
حياسي  ٣اػتخشاد پااليؾ  ٣پخؾ پتش٣ؿيٞي  ٣ك٢ايـ ٣اتؼات ٦تا ٦فٚات پاايي٠
ت٤د ٟتْ٤ٙ٤٢طي داتٚي دس تشتي ٤ٝاسد ٤ٞ٧اس ٥يْي اص چاٙؾ٧اي ػياػتٕازاساٟ
ح٤ص ٥ا١شطي ّـ٤س ت ٦ؿٞاس ٝيآيذ ّ ٦اٙثت ٦ؿثْ ٦تأٝيٝ ٠ااٙي ّـا٤س ١ياض ١ت٤ا١ؼات٦
اػت تْٞي٘ ّ٢٢ذ٢ٝ ٥اػاثي ر٨ات كا٢قتي ؿاذ ٟاياذ٧٥ااي ١ا ٣ ٤دا١ـاٖا٧ي تاا
تْ٤ٙ٤٢طي تاال دس تخؾ ا١شطي ّـ٤س اييا ٞ١ياد .دس اياٝ ٠يااٝ ٟايتا٤ا ٟتا ٦تشياذ
دّ٘ ٧اي حياسي تز٨يضات اػتخشاد ؿ٢ا٣س٧اي ٝتقذد حَٚ١٣ ٘ٞـا ٘ٝيذُّؾ٧ا
 ٣حٝ ٘ٞقل٤الت ١يتي  ٣ميش ٥اؿاس٤ٞ١ ٥د .ت ٦ف٤٢ا ٟيْي ديٖاش اص ا٤ٙ٣يات٧ااي
ٕؼتشؽ تذٝات تأٝيٝ ٠اٙي ّـ٤س دس تل٤ف ك٢ايـ دا١ؾت٢ياٝ ٟيت٤ا ٟت ٦ح٤ص٥
ك٢ايـ دا١ؾت٢يا١ ٟؾاٝي اؿاس٤ٞ١ ٥د .تا ت٤ر ٦تاٍ٤ٝ ٦قيات تااف ّـا٤سٝاٙ ٟاضٛ٣
ت ؽ رذي دس ت٢ا ٨١اد١ ٥٤ٍ ٟؾااٝي تْٙ٤٢ا٤طي ٝقا٤س دس حا٤ص ٥آتاي تااّي ٣
٤٧ايي اص ضش٣سيات اػاػي ّـ٤س ٝي تاؿذ ّ ٦اٙثت ٦دس اي ٠ح٤ص ٥ت ؽ٧اي دست٤س
تقؼي٢ي دس ّـ٤س ك٤ست پزيشىت ٦اػت اٝا إش دس ّ٢اس اي ٠اٍذاٝات ٨١اد٧اي ٝاٙي
پـتيثا ٟتخللي  ٣سيؼِپزيش دس ٍاٙة ت٤ؿ٧٦اي تأٝيٝ ٠اٙي ٣ر٤د ٝايداؿات٢ذ
سؿذ ّـ٤س دس اي ٠ح٤ص ٥تٝ ٦شاتة تيـتش اص آ١چ ٦اّٝ ٟ٤٢يتاؿذ ٝيت٤د .تاٞ٧ ٦اي٠
تشتية ت ٦تشتي اص ح٤ص٧٥اي ا٤ٙ٣يتداس دا١ؾت٢ياا ٟكا٢ايـ ّـا٤س ّا ٦تا ٦اْٝااٟ
ّا٧ؾ ٣اتؼتٖي ت١ ٦يت َٝاٝ٣تي ؿذ ٟاٍتلاد ّـا٤س  ٣اػاتَ ٗ ٧اش چا ٦تيـاتش
ّـ٤س ّٝ ِٞيّ٢ذ ٝيت٤ا ٟاؿاس٤ٞ١ ٥د ّ ٦اص آ ٟر٦ٚٞ؛ حا٤ص ٥تي٤تْٙ٤٢ا٤طي ١اا٤١
تْ٤ٙ٤٢طي داس٧ ٣ؼت٦اي صيشػاتت ٧اي ى٢ا٣سي اع فاات ٝ ...٣ايتاؿاذ .تاذي٠
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تشتية تا ت٤ر ٦تٝ ٦غاٙة اي ٠ت٢ذ ت ٦ف٤٢ا ٟيِ پيـ٨٢اد ٝزاضا ٝايتا٤ا ٟسا٥ا١اذاصي
ت٤ؿ٧٦اي تأٝيٝ ٠اٙي تخللي ح٤ص٧٥اي ٝختٚو كا٢قتي ٝا٢١اذ كا٢ايـ ١ؾااٝي
تي٤تْ٤ٙ٤٢طي ّـا٣سصي ١يت  ٣پتش٣ؿٞي داس١ ٣ا ٤١تْ٤ٙ٤٢طي  ...٣سا ١ياض ٝغاش
٤ٞ١د.
 .5ايزاد ٨١اد٧اي پـتيثا ٣ ٟحزه تشّ٣شاػي٧اي ٝشت٤ط :دساي ٠تل٤ف تايؼاتي دس
ىشكتي ٝزضا تزشتيات ديٖش ّـا٤س٧ا سا دس حٞايات اص تٙ٤ياذ  ٣تااالتق كا٢ايـ
دا١ؾت٢يا ٟت ٦تيلي٘ ٤ٝسد ٝغاٙق ٣ ٦تشسػي ٍشاس ٕيشد .اٝا ٝغٞن٢ااً ايزااد تؼاتش٧اي
ٍا١٤١ي ٞ٧اٖ٢٧ي تا ىشات٤سع ت٤سع سا٥ا١ذاصي ػاتتاس٧اي فشض ٦فٞاٝ٤ي ػا٨اٛ
ؿشّت٧اي ٤١پا ٤ّ ٣چِ ايزاد ٝقاىيت٧اي ٝاٙيااتي دس تلا٤ف ت٤ؿا ٦تاأٝي٠
ٝاٙي ايزاد تؼتش ١ؾاستي تاٝ ِ١شّضي  ٣تاصاس ػشٝاي ٦دس تل٤ف آ٨١اا  ٣تؼاياسي
اص ٤ٝاسد ديٖش اص ر٤ٝ ٦ٚٞاسدي ٝيتاؿا٢ذ ّا ٦تايؼاتي دس صٝاا ٟسا٥ا١اذاصي ت٤ؿا٦
تأٝيٝ ٠اٙي تشاي ايزاد  ٣سىـ ٤ٝا١ـ پيـش٣ي ىقاٙيت آ٨١ا تا ت٤ر ٦ت ٦اٙضاٝاات تاٝ٤ي
اٍتلاد ايشا ٣ ٟؿشايظ ىشٖ٢٧ي  ٣ارتٞافي حاّ ٜتش راٝق ٦ايشا ٟتش١ا٦ٝسياضي٧ااي
الص ٛك٤ست پزيشد.
جوعبٌذي ٍ ًتيجِگيزي

دس ايَٝ ٠ا١ ٦ٙـا ٟدادي ٦ّ ٜت ٦دٙي٘ ػاتتاس ١اٍق ؿثْ ٦پٙ٤ي ٝ ٣ااٙي ّـا٤سٝاٞ٧ ٟا٦
ؿشّت٧ا تا ٖ١ا ٥ت ٦د٣س ٥فٞش آ٨١ا ٞ١يت٤ا٢١ذ اص ٝضاياي تاأٝيٝ ٠ااٙي تااْ١ي تشتا٤سداس
ؿ١٤ذ؛ چشا ّ ٦دس تؼياسي اص ٤ٝاسد تل٤كيات ٝختٚو  ٣دس ٤ٝاٍقي تْٙ٤٢ا٤طي ٝا٤سد
اػتياد ٥دس تشتي ىشآي٢ذ٧اي تٙ٤يذي ت٦١٤ٕ ٦اي اػت ّ ٦تأٝي٢٢ّ ٠ذٕا٢ٝ ٟااتـ ٝااٙي دس
ّـ٤سٝا ٟت٤ا١ايي اسصياتي  ٣تقاٝ ٘ٝاٙي تا ايا ٠دػات ٦اص كااحثا ٟحاشه  ٣تٖ٢اا٧٥اا سا
١ذاس١ذٙ .زا پيـ٨٢اد دادي ٦ّ ٜتشاي سىـ ايَ١ ٠يل ٣ ٦تا ديذٕا٨١ ٥ادٕشايا ٦١تا ٦تأػايغ ٣
سا٥ا١ذاصي ت٤ؿ٧٦اي تأٝيٝ ٠اٙي ّ ٦عيو ٕؼتشد ٣ ٥دس في ٠حاٗ پي٤ػت ٦تذٝات تأٝي٠
ٝاٙي سا دس تش تٖيش١ذ سا ٥ا١ذاصي ٞ١ايي ٜتا اص اي ٠سٖ٧زس تت٤ا١ي ٜتا حٞايت اص تخؾ تٙ٤يذ
دس ر٨ت تؼتشػاصي اٍتلاد َٝاٝتي ٕا٧ٛاي ٝؤحشي تاشداسي .ٜاٞ٧يات تْٞيا٘ ٨١اد٧ااي
ٝاٙي  ٜ٧فشم تا چشت ٦ايذ ٥تا ٝقل ٗ٤دس ت٤ػق ٦تْ٤ٙ٤٢طي  ٣سؿذ اٍتلادي تٙ ٦ضٛ٣
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٨١ادي٤ٞ١ ٦٢د٣ ٟيظٕي سيؼِپزيشي تأٝي٢٢ّ٠ذ٢ٝ ٥ااتـ ٝااٙي تااص ٝاي ٕاشدد .تا ٦تياا١ي
ّاسآىشي٢ا١ي ّ ٦عش  ٣ ٤١ايذ ٥ت ٍي داس١اذ  ٣تا٤ٝ ٦ىَيات اٍتلاادي آ ٟتاا٣س داس١اذ
ٝق٤ٞالً ت ٦ػثة دػتشػي ١ذاؿت ٠ت٢ٝ ٦اتـ ٝاٙي ّااىي دس ٝؼايش حشّات تا٤د ٝتٍ٤او
ٝيؿ١٤ذ .آ٨١ا دس ايٝ ٠شح ٦ٚتشاي سىـ ٝـْ٘ ت٤د ت ٦تا٧ِ١ا ٝ ٣ؤػؼاات ٝااٙي ٝـاات٦
س٣ي ٝيآ٣س١ذ؛ اٝا ت ٦دالي٘ ٝختٚو ٞ١يت٤ا٢١ذ اص ٢ٝاتـ ٝاٙي ايٝ ٦١٤ٖ٢ؤػؼ٧٦اا اػاتياد٥
ٞ١اي٢ذ .تأٝيٝ ٠اٙي ت٤ؿ٦اي ّ ٦دس اياَٝ ٠اٙا ٦تاذا ٟاؿااس ٥ؿاذ تاشاي پشّاشد ٟچ٢اي٠
ت ٧ايي دس ّ٢اس ايزاد ىش ٔ٢٧سيؼِپزيشي دس ػاتتاس تأٝيٝ ٠ااٙي ّـا٤سٝاٝ ٟغاش
ؿذ .اٙثت ٦تايؼتي دٍت داؿت ّ ٦دس ك٤ست سا٥ا١ذاصي ٨١اد٧ااي ٝااٙي ٝيَا٤د  ٣ياا ّاٜ
س ٔ١دس ػاتتاس تأٝيٝ ٠اٙي ّـ٤س  ٣سا٥ا١ذاصي ت٤ؿ٧٦اي ٝاٙي تايؼتي ١ؾاست حشىا٦اي
ٝ ٣ؼتٞش تش ٧ش ّذا ٛاص ٨١اد٧ا ت٦١٤ٕ ٦اي ك٤ست ٕيشد ّ ٦ت٧ ٦يچ ٣ر ٦اص ٝؼايش تشػايٜ
ؿذ٨١ ٥ادي ت٤د تخغي ٞ٢١اي٢ذ ت ٦ع٤س ٝخاٗ چ٢ا١چ ٦آ ٟدػت ٦اص ٨١اد٧ااي ٝااٙي ّا ٦تاا
٧ذه ّ ِٞت ٦ت٤ػق ٦تْ٤ٙ٤٢طي ؿْ٘ ٕشىت٦ا١اذ سيؼإِشياض تاؿا٢ذ ا١اذُا١اذُ اص
ّاسّشد اكٚي ٣اٍقي ت٤د تاسد ٝيؿا١٤ذ  ٣چا ٦تؼاا تقاذ اص ٝاذتي ايا ٠كا٢ذ٧ً٣اا
فْٚٞشدي ٝا٢١ذ تا٧ِ١ا پيذا ّ٢٢ذ.
يادداضتّا

 .1ت٤ؿ ٦تأٝيٝ ٠اٙي ٣اط ٥پيـ٨٢ادي تشاي ايذٝ ٥غش ؿذ ٥دس ايَٝ ٠ا ٦ٙاػت ّٝ ٦يت٤اٝ ٟقادٗ
اٖٚ١يؼي  Financial Clusterسا تشاي آ ٟپيـ٨٢اد ٤ٞ١د.
 .2تاّ ٟ٤٢تقَيَات ٕؼتشد٥اي دستاس ٥چٖٖ١٤ي سؿذ ّؼةّ٣اس٧ا دس تخؾ تٙ٤ياذ  ٣تاذٝات
ك٤ست ٕشىت ٦اػت٧ .شچ٢ذ اي ٠تقَيَات دس ح٤ص ٥راٝقي ؿْ٘ ٕشىت ٦اػت ٙ٣ي تا ت٤را٦
ت ٦اي ٦ْ٢دس صٝي٧٦٢اي ٝختٚو ت١ ٦تايذ ٝتيا٣تي دػت پيذا ّشد٥ا١ذ يِ ١ؾ ٜتاف  ٣ياا ياِ
ا٤ٖٙي تاف دس اي ٠صٝي ٦٢حاك٘ ١ـاذ ٥اػات .ا٣ىااسٗ ٧ ٣ياتچ١ ٠ؾشيا٧٦ااي ٤ٝرا٤د دس
تل٤ف ١ق ٥٤سؿذ  ٣حٞايت اص ّؼةّ٣اس٧اي تٙ٤يذي  ٣تذٝاتي سا ت ٦چ٨اس دػت ٦تَؼايٜ
ٝيّ٢٢ذ ()O’Farrell & Hitchens, 1988؛ ١ )1ؾشي٧٦اي تقادٗ ايؼتا :امٚة ١ؾشي٧٦ا دس اي٠
ح٤ص ٥اص ؿات ٦اٍتلاد ك٢قتي ٢ٝـقة ٝيؿ١٤ذ .اي١ ٠ؾشي٧٦ا تش پ٤يايي٧اي سؿذ تأّياذ داسد
ّ ٦ت ٦اػتياد ٥اص كشى٦ر٤يي٧اي َٝياع ّ ّٜ ٣شد٣ ٟاحذ٧اي ٧ضي٦٢اي تٞاي٘ داس١اذ .امٚاة
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١ؾشي٦پشداصا ٟدس اي ٠ح٤ص ٥تٖ٢ا٧ ٥اي تضسٓ سا ت٨٢اا ١تيزا ٦تاا حثاات سؿاذ ّؼاةّ٣اس٧ااي
اٍتلادي ٝيدا٢١ذ )2 .ا٧٤ٖٙاي احتٞاٙي :تا ت٤ر ٦ت ٦اي ٦ْ٢ف٤ا ٘ٝىشا٣ا ٟتؼياسي ٧ؼت٢ذ ّ ٦تش
سؿذ تٖ٢ا٧٥ا تأحيش داس١ذ ت٢اتشاي٧ ٠يچ ا٤ٖٙي ّاٚٝي دس اي ٠صٝيٞ١ ٦٢يت٤ا ٟاسائّ ٦اشد .دس ايا٠
صٝي ٦٢ت٤ر ٦تٍ ٦إ ٟ٤١يثشات اص اٞ٧يت صيادي تشت٤سداس اػتٕ .يثشات سؿذ يِ ّؼةّ٣ااس
اٍتلادي سا ٝؼتَ٘ اص ا١ذاص ٥تٖ٢اٝ ٥يدا١ذ .اٙثت ٦تشتي تقَيَات تزشتي ١يض ايٍ ٠ا ٟ٤١سا تأييذ
ٝيّ٢٢ذ )3 .ديذٕاٝ ٥ذيشيت اػتشاتظيِ :اي ٠ديذٕا ٥تيـتش تأّيذ تاش اتقااد اػاتشاتظيِ سؿاذ
پايذاس ؿشّت٧ا داسد .س٣ؿي ّٝ ٦ا ٣ ِٙيا ٝذيش ؿشّت تا ٦ىضااي تااصاس ّ ٣اس٢ٝاذا ٟتا٤د
پاػخ ٝيد٧ذ اص اٞ٧يت ىً٤اٙقاد٥اي تشت٤سداس اػت .ت٢اتشاي١ ٠ؾشيا٦پاشداصا ٟدس ايا ٠حا٤ص٥
تشتـخيق ػياػت٧ا  ٣اػتشاتظي٧اي ٝذيش  ٣يا ٝا ِٙؿشّت تشاي سا٧ثشي ت٤ػاق ٦تٙ٤ياذ ٣
تذٝات آ ٟح٤ص ٥اص ّؼةّ٣اس تٞشّض داس١ذ .اي ٠اػاتشاتظي٧اا تاٖ١ ٦ااٝ ٥اذيش  ٣ياا ٝاٙاِ
تيْشاتي ّ ٦دس ٍاٙة ايّ ٠ؼةّ٣اس دس پشت ٤ىشكت٧ا ٝ ٣قذ٣ديت٧اا ىاشاس ٣داسد تؼاتٖي
ت٤ا٧ذ داؿت )4 .ديذٕا ٥چشت ٦فٞش :دس اي ٠ديذٕا ٥سؿذ ؿشّت٧اا تاٝ ٦خاتا ٦ص١زياش٥اي اص
ٝشاح٘  ٣يا ىاص٧اي ت٤ػق٦اي ديذٝ ٥يؿ٤د ّّ ٦ؼةّ٣اس٧ا دس يِ د٣س ٥فٞش ت٤د تايذ آ٨١اا
سا پـتػش تٖزاس١ذ .تيـتشي ٠اتضاس ت٤ضيح سؿذ ؿشّت٧ا اي ٠ديذٕا ٥اػت ّ ٦ت ٦ع٤س ٣ػيـ
ت٤ػظ ٝقََا ٣ ٟػياػتٕزاسا٤ٝ ٟسد اػتيادٍ ٥شاس ٝيٕيشد.
3. Gestation
4. Inception
5. Business Plan
6. Pilot Stage
7. Roll Out
8. Growth
9. Expansion
10. Maturity

 .11ت ٦ف٤٢اٝ ٟخاٗ دس اي ٠صٝيٝ ٦٢يت٤ا ٟت ٦ت٤ؿ٧٦اي ػ ٔ٢ك٢ايـ پ ػتيْي  ...٣اؿاس٤ٞ١ ٥د.
12. Enterpreneur, Friends, Family
13. Business Angel
14. Crowdfunding
15. Seed Capital
16. http://www.investopedia.com/terms/s/seedcapital.asp
17. Early Stage Venture Capitals
18. Initial Public Offering
19. Incubators
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20. Private Equities
21. Public Market Exchange

 .22تشاي ٝغاٙق ٦تيـتش :ت٨اس١٣ذي  ٣احٞذي حاريآتاادي  .1389دس اياَٝ ٠اٙا ٦فٚات فاذٛ
ارشاي فَذ ٝـاسّت آػيةؿ٢اػي ؿذ ٣ ٥دس آَٝ ٟاٙا٨١ ٦ايتااً ٤١يؼا٢ذٕا ٟپيـا٨٢اد تـاْي٘
ك٢ذ٧ً٣اي تغشپزيش ٣اتؼت ٦ت ٦تا٧ِ١ا سا اسائ٤ٞ١ ٦د ٥ا١ذ َّٝ ٦ا ٦ٙحاضش دس ٣اٍـ تا١ ٦ا٤في
تْٞيّ٘٢٢ذ ٥آ ٟايذ ٥دس ٍاٙة س٣يْشد ٨١ادي ٝيتاؿذ.
وتابٌاهِ

ات٤رقيشي س ٣اٝ« )1383( ٦ٙذٙؼاصي َ١ؾ تا٧ِ١ا دس تأٝيٝ ٠اٙي ك٢ايـ ّ٤چِ ٝ ٣ت٤ػظ ٣
اسائ ٦ا٤ٖٙي ٝثت٢يتش ػشٝايٕ ٦زاسي سيؼِ پزيش ( »)VCپايا١ٟاّ ٦ٝاسؿ٢اػي اسؿذ ت٨اشا:ٟ
دا١ـٖا ٥اٝا ٛكادً(ؿ).
تاٍشي ّاٝشا ٣ ٟر٤اد ٝقث٤تي ( )1383ػشٝايٕ٦زاسي ٝخاعش٥آٝيض ت٨شا :ٟت٢ياد ت٤ػق ٦ىشدا.

حثية احٞذ ( )2005ػاتتاس فٚٞياتي تأٝيٝ ٠اٙي اػ ٝي اص عشيٌ ا١تـاس ػ٨اٛ؛ دسع٧ايي اص
ػشٝايٕ ٦زاسي تغشپزيش ٝتشرٞاا :ٟاحٞاذ ت٨اس١٣اذي  ٣ػايذ س ٣اٙا ٦احٞاذي ت٨اشا:ٟ
دا١ـٖا ٥اٝا ٛكادً(ؿ).
ٝيشٝغ٨شي ػيذاحٞذ ( « )1386آص ٟ٤ٝساتغاٝ ٦ياا ٟسؿاذ اٍتلاادي  ٣ػااتتاس ٝااٙي اياشا»ٟ
پظ٧٣ـ٢ا ٦ٝاٍتلادي ؿٞاس 7 ٥كق .116-103
٤ٝػ٤يا ٟػيذفثاع (» )1381آحاس اٍتلاديِ رايٖضي٢ي ١ؾاٝ ٛـااسّت تا ٦رااي ١ؾاا ٛت٨اش»٥
اٍتلاد اػ ٝي ؿٞاس 5 ٥كق .86-59
٣يٚياٝؼ ٟ٤اٙي٤س آي (« )1381اٍتلاد ٨١اادٕشايي رذياذ؛ دػاتا٣سد٧اي ٕزؿاتٖ١ ٣ ٦اا٧ي تا٦
ىشاسٝ »٣تشرٝ :ٜق٤ٞد ت٤ػٚي تش١ا ٣ ٦ٝت٤در ٦ؿٞاس 73 ٥كق .42-3
ٝ ٠ٝ٤٧ؼتقؼّ ٣ ٠اٝشا ٟتاٍشي (« )1382تشسػي تقٚيٚي ك٢ذ٧ً٣ااي ت٤ػاق ٦تْٙ٤٢ا٤طي اص
ديااذٕا ٥ػااشٝايٕ٦اازاسي سيؼااِ پاازيش» ت٨ااشا :ٟاٙ٣ااي٢ّ ٠يااشا١غ ٝااذيشيت تْٙ٤٢اا٤طي
دا١ـٖا ٥ت٨شا.ٟ
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The monetary and financial system in our country should be rearranged for
applying resistance economic. our monetary system now is a bank base one.
so different firms with different conditions can not borrow loans for theirs
necessities because of the bank conditions for borrowing. this conditions
make very seeds of technologies be unavailable. so some institutions are
needed to protect these gestation.this article say about ways to make
financial capital providing to early-stage, high-potential, growth start-up
companies in a financial cluster. The typical financial cluster investment
occurs after the seed funding round as the first round of institutional capital
to fund growth. It is also a way in which the private and the public sector can
construct a systematically creates networks for the new firms and industries,
so that they can progress.this opinion can help our economic to complete the
value chain of activities that a firm operating in a specific industry performs
in order to deliver a valuable product or service for the market who the more
of this activities can be high-tech base industries.
Keywords: Resistance Economy, Financial Cluster, Institutionalism
JEL Classification: G86
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