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چکیده
در ایي همبلِ تالش هیضَد ثب ًگبّی عویكتز ثِ چْبرچَة ًْبدی هَردًیبس ثزای ًتیجِثخطی سیبستّبی
علن ،فٌبٍری ٍ ًَآٍری کطَر ،حزکت تذریجی در جْت ایجبد یب تمَیت ًْبدّبی السم هَرد تأکیذ لزار گیزد.
ثذیيهٌظَر ٍضعیت دٍ هعیبر هْن یعٌی سطح لبثلیتّبی ًْبدی ٍ لبثلیتّبی علوی ٍ فٌبٍراًِ در هَرد ایزاى
سٌجیذُ هیضَد .ثب تعییي جبیگبُ ایزاى ثِعٌَاى کطَری ثب سطح لبثلیتّبی ًْبدی هحذٍد ٍ ضکٌٌذُ ٍ
ّوچٌیي لبثلیت ّبی علوی ٍ فٌبٍراًِ هتَسط ،ثب هزاجعِ ثِ تجبرة کطَرّبی هطبثِ ،دستَرالعول کلی لبثل
تجَیش ثزای سیبستگذاری ًَآٍری عجبرت است اس افشایص در تحمیك ٍ تَسعِ ( )R&Dضزکتّبی تجبری اس
طزیك ثبستزکیت لبثلیتّبی علوی ٍ تکٌَلَصیک .در ایي راستب ،تعذادی اس هْنتزیي هَاًع ًتیجِثخطی
سیبستگذاری ًَآٍری اس هٌظز ًْبدی عجبرتٌذ اس :عذمتَجِ دٍلت ثِ سزهبیِگذاری ضزکتّبی تجبری در
تحمیك ٍ تَسعِ ثزای تَسعِ التصبدی ،استبًذاردّبی لبًًَی ضعیفً ،ظبمّبی هبلی تَسعًِیبفتِ ،فمذاى
سیزسبخت هٌبست کست ٍ کبر ،ضزایط التصبدی ًبهسبعذ ،فمذاى سبسهبىّبی هٌعطف ٍ هستمل ثزای حوبیت
اس گزٍُّبی هختلف ضزکتّبی تجبریٍ ،ضع لَاًیي سائذ ٍ دست ٍ پب گیز کِ ّزیک اس هَاًع فَق ثب استفبدُ
اس راّکبرّبی هٌبست لبثل رفع ّستٌذ.
کلیدواژهها :سیبستگذاریًَ ،آٍری ،لبثلیتّبی ًْبدی ،لبثلیتّبی علوی ٍ فٌبٍراًِ
طبقهبندي O32, O38, O43 :JEL

 .1عضَ ّیأت علوی داًطکذُ التصبد ،داًطگبُ عالهِ طجبطجبیی
 .2داًطجَی دکتزی هذیزیت تکٌَلَصی ،داًطگبُ عالهِ طجبطجبیی
(*ًَیسٌذُ هسئَل)
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 .1هقذهِ
ثب إٞیت یبفتٗ ٘مف ػّٓ  ٚفٙبٚضی زض تٛؾؼ ٝالتهبزی و ٝثٚٝیػ ٜپؽ اظ ر ًٙرٟب٘ی زٛٔ ْٚضز تأویس
لطاض ٌطفت (ِیٕٞ ٚ ٛىبضاٖ ،)2011 ،1اغّت وكٛضٞبی تٛؾؼ ٝیبفت ٝؾبَٞبؾت و ٝتؿٟیُ ٘ٛآٚضی ضا ثب
ٞسف اعٕیٙبٖ اظ ذّك حطٚت زض ثّٙسٔست زض زؾتٛض وبض لطاض زازٜا٘س .ایٗ ثساٖ ٔؼٙبؾت و ٝػال ٜٚثط
ٔؼیبضٞبی التهبزی ؾٙتی ٘ظیط وبضایی  ٚؾٛز ؾٟبْٛ٘ ،آٚضی ٘یع یه ٔؼیبض وّیسی ثطای ؾیبؾت التهبزی
ثٝقٕبض ٔیضٚزٛ٘ .آٚضی ٕٞچٙیٗ ثٝػٛٙاٖ یه ٔىب٘یعْ حیبتی و ٝاظ عطیك آٖ وبضآفطیٙبٖ ضقس التهبزی ضا
تحطیه ٔیوٙٙس ،ػبّٔی ثطای ػجٛض وكٛضٞب اظ ثحطاٖٞبی التهبزی  ٚزاقتٗ التهبزی لٛیتط لّٕــساز
ٔیقٛز (اؾتبْ ٛ٘ ٚت ث.)2011 ،2ْٛ
زض ٕٞیٗ ضاؾتب [زض ثؿیبضی اظ وكٛضٞب] یه تغییط تٕطوع اظ "زا٘كٍبٜٞب  ٚثرفٞبی تىِٛٛٙغیه" ثٝ
"وّی ٝثرفٞبی التهبز و ٝتأحیطی ثط فطآیٙس ٘ٛآٚضی زاض٘س" ٔكبٞسٔ ٜیقٛز .ایٗ ٔؿأِ ٝث ٝتسٚیٗ
ؾیبؾتٞبی ذبنی ثطای تؿطیغ ٔعایبی حبنُ اظ ػّٓ  ٚفٙبٚضی ثٚٝیػ ٜزض التهبزٞبی تٛؾؼٝیبفت ٚ ٝاِجتٝ
پؽ اظ آٖ ثب ؾطػتی وٕتط  ٚثٝنٛضت تسضیزیتط زض وكٛضٞبی زض حبَ تٛؾؼ ٝا٘زبٔیس ٜاؾت (ِیٚ ٛ
ٕٞىبضاٖٞ .)2011 ،طچٙس تزطث ٝلبثُتٛرٟی زض حٛظ ٜؾیبؾتٞبی ٘ٛآٚضی زض وكٛضٞبی تٛؾؼ ٝیبفتٝ
ا٘جبقت ٝقس ٜاؾت ،ثؿیبضی اظ ایٗ ؾیبؾتٞب ثٝعٛض ٔؿتمیٓ زض وكٛضٞبی زض حبَ تٛؾؼ ٝلبثُ وبضثطز
٘یؿتٙس  ٚایٗ أط ثٔ ٝبٞیـت چـبِفٞبیی ٔطثٛط اؾت و ٝوكٛضٞبی ٌط ٜٚز ْٚثب آٖٞب ٔـٛارٟـٙس
(اٚثطت .)2004 ،3یىـی اظ ٟٔـٓتطیٗ ایـٗ چـبِفٞب ،ثـ ٝقـطایظ ٟ٘بزی زض وـكٛضٞـبی زض حبَ تٛؾؼٝ
ثبظ ٔیٌطزز .ث ٝاػتمبز نبحت٘ظطاٖ ،حتی ٘ؿرٞٝبی ؾیبؾتی ذیّی ذٛة  ٓٞزض نٛضتی و ٝقطایظ
ٟ٘بزی ضؼیف ثبقٙس ،ثب قىؿت ٔٛارٔ ٝیٌطز٘س .اظ ایٗ ضٔ ٚغبِؼبت اذیط زض ظٔیٝٙی تٛؾؼ ٝالتهبزی
زضثبض ٜإٞیت ٘ؿجی ٟ٘بزٞب  ٚؾیبؾتٞب ثٝػٛٙاٖ ػٛأُ تؼییٗوٙٙس ٜضقس التهبزی ثحج ٔیوٙٙس؛ ظیطا
تطزیسی ٘یؿت وٟ٘ ٝبزٞبی ٞط ربٔؼٝای ثٚ ٝاؾغ ٝقىُ زازٖ ث ٝتؼبٔالت ؾیبؾی ،التهبزی  ٚارتٕبػی
ثیٗ اػضبی آٖٔ ،ؿیط تـٛؾؼ ٝالتهبزیاـ ضا تحت تـأحیط لــطاض ٔـیزٙٞس .ثسیٗتطتیت ٟ٘بزٞب ٔیتٛا٘ٙس
ٔٛرت ثٟجٛز ضقس التهبزی یب ٔب٘غ آٖ ق٘ٛس (ِی  ٚویٓ .)2009 ،4أطٚظ ٜایٗ تٛافك زض ؾغح ٚؾیؼی زض
ثیٗ التهبززا٘بٖ تٛؾؼٚ ٝرٛز زاضز و ٝویفیت ٟ٘بزی وّیس اٍِٞٛبی تٛؾؼ ٝزض ؾطتبؾط رٟبٖ اؾت .زض
وكٛضٞبی تٛؾؼٝیبفت ٝؾطٔبیٌٝصاضاٖ زضثبضٜی ٔٛاضزی ٘ظیط حمٛق ٔبِىیت ،حبوٕیت فطاٌیط لب٘،ٖٛ
ٔكٛقٞبی ذهٛنی ٓٞضاؾتب ثب اٞساف ارتٕبػی ،ؾیبؾتٞبی پِٛی ٔ ٚبِی ضیكٝزاض زض ٟ٘بزٞبی التهبزی
والٖ ،وٙتطَ ضیؿه ثٚٝؾیّ ٝثیٕٞٝبی ارتٕبػی اعٕیٙبٖ زاض٘س .زض حبِی و ٝایٗ تطتیجبت زض وكٛضٞبی
زضحبَتٛؾؼ ٝیب ٚرٛز ٘ساضز یب ٚضؼیت ضؼیفی ضا تزطثٔ ٝیوٙس (ضٚزضیه.)2004 ،5
1. Liu et al.
2. Stam & Nooteboom
3. Aubert
4. Lee & Kim
5. Rodrik
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زض ٔٛضز ایطاٖ ٘یع ثٝػٛٙاٖ یه وكٛض زض حبَ تٛؾؼ ٝثب ؾبثمٝی عٛال٘ی التهبز ٘فتی ،ثطضؾی ٚضؼیت
ٟ٘بزی  ٚاضتجبط آٖ ثب ؾیبؾتٞبی ػّٓ ،فٙبٚضی ٛ٘ ٚآٚضی و ٝثٚٝیػ ٜزض یىی ز ٚزٝٞی اذیط ثرف ٕٟٔی
اظ ذطٚری فطآیٙس ؾیبؾتٌصاضی زِٚت ضا ث ٝذٛز اذتهبل زازٜا٘س ،لبثُ تٛر ٝاؾت .ثسیٗ ٔٙظٛض زض ازأٝ
ایٗ ٔمبِ ٝپؽ اظ ٔطٚضی ثط ازثیبت ربیٍبٟ٘ ٜبزٞب زض ضٚیىطز ؾیؿتٕی ثٛ٘ ٝآٚضی ٚ ٚاوبٚی زلیكتط ٔفْٟٛ
ٟ٘بزٞب  ٚضاثغٝی آٟ٘ب ثب ؾیبؾتٌصاضی ٘ٛآٚضیٚ ،ضؼیت ٟ٘بزٞب  ٚؾیبؾتٌصاضی ٘ٛآٚضی زض ایطاٖ ثطضؾی
ذٛاٞس قس .زض ایٗ لؿٕت ٟٔٓتطیٗ ٔٛا٘غ ٘تیزٝثركی ؾیبؾتٌصاضی اظ ٔٙظط ٟ٘بزی زض ز ٚثرف ()1
ػسْ ٚرٛز ٟ٘بزٞب یب ( )2ضؼف ٟ٘بزٞب ثطقٕطز ٜذٛاٞس قس .ایٗ ٔمبِ ٝثب رٕغثٙسی ٔغبِت  ٚپیكٟٙبز چٙس
تٛنی ٝؾیبؾتی ثطای ضفغ ٔٛا٘غ ٟ٘بزی ث ٝپبیبٖ ٔیضؾس.
 .2ادبیات هَضَع
 2-1جایگاُ ًْادّا در رٍیکزد سیستوی بِ ًَآٍری
ثب ٌصقت ظٔبٖ ٔكرم قس و ٝترهیم ؾبزٙٔ ٜبثغ ث ٝتحمیمبت  ٚاضتمبی ػّٓ  ٚفٙبٚضی ثطای افعایف
ضلبثتپصیطی یه قطوت یب یه وكٛض وبفی ٘یؿت (ِیٕٞ ٚ ٛىبضاٖ .)2011 ،ثٝػجبضت زیٍط ٔكرم قس
وٛ٘ ٝآٚضی٘ ،تیز ٝیه تؼبُٔ پیچیس ٜثیٗ ا٘ٛاع ثبظیٍطاٖ ٟ٘ ٚبزٞبی ٔرتّف اؾت و ٝإٞیت آٟ٘ب زض
وكٛضٞبی ٔرتّف ٔتفبٚت اؾت .زض حمیمت فـطآیٙس ٘ٛآٚضی و ٝاظ عطیك آٖ تىِٛٛٙغیٞب ذّك  ٚاؾتفبزٜ
ٔیق٘ٛس ،یه تالـ رٕؼی اؾت و ٝتٛؾظ ٘ظبْٞبی ٟ٘بزی تكطیه زا٘ف قىُ ٔیٌیطز (ؾبظٔبٖ
ٕٞىبضی التهبزی  ٚتٛؾؼ ٚ )1997 ،1ٝظٟٛض تىِٛٛٙغیٞبی رسیس یه فطایٙس رٕؼی ثب ٔكبضوت قطوت-
ٞب ،ؾبظٔـبٖٞبی زِٚتی ،زا٘كٍـبٜٞب ٌ ٚطٜٞٚبی ٔهطفوٙٙس ٜاؾت ثٝعٛضی و ٝقطوتٞب ٘ ٝتٟٙب زض یه
فؼبِیت التهبزی ثّى ٝزض اضتجبعبت ارتٕبػی ٘یع زضٌیط ق٘ٛس (ٚاؾٛزٚا .)2009 ،2زض ٘تیز ٝتٛرٔ ٝحممیٗ ثٝ
ٔبٞیت ؾیؿتٕی ٘ٛآٚضی رّت ٌطزیس چطا و ٝضٚیىطزٞبی ؾیؿتٕی ٔٙظط رسیسی ثطای ثطضؾی ػّٕىطز
٘ٛآٚضا٘ ٝوكٛضٞب ٛٔ ٚفمیت یب ػسْٔٛفمیت آٟ٘ب ٌكٛز٘س .ثطذالف ضٚیىطزٞبی تحّیُ ؾٙتی و ٝتٟٙب ثط
ٚضٚزیٞب (٘ظیط ٞعیٞٝٙبی تحمیمبتی)  ٚیب ذطٚریٞب (٘ظیط ٔمبالت ػّٕی  ٚپتٙت) تٕطوع زاقتٙس،
ضٚیىطزٞبی ؾیؿتٕی ث ٝضفتبض ثبظیٍطاٖ  ٚتؼبٔالت ٔیبٖ آٟ٘ب ٔ ٚحیظ حبوٓ ثط آٟ٘ب ٘یع تٛرٕٛ٘ ٝز٘س ٚ
تٛؾؼٙٔ ٝغمی ضٚیىطز ؾیؿتٕی ث ٝظٟٛض ٔف٘ ْٟٛظبْ ّٔی ٘ٛآٚضی ٔٙزط قس (ازوٛئیؿت ٞ ٚبٔٗ.)1999 ،3
اٌط چٔ ٝف٘ ْٟٛظبْٞبی ّٔی ٘ٛآٚضی زض زٚضٜی ٔؼبنط قىُ ٌطفت ٝاؾت ،أب قبیس ثتٛاٖ تحّیُ تمؿیٓ
وبض آزاْ اؾٕیت )1776( 4ضا ثبضظتطیٗ قىُ اثتسایی ٔف٘ ْٟٛظبْ ٘ٛآٚضی زا٘ؿت و ٝ٘ ٝتٟٙب ذّك زا٘ف زض
ضاثغ ٝثب فؼبِیتٞبی تِٛیسی ضا ٔغطح وطز ثّى٘ ٝظطیبت زا٘كٕٙساٖ ضا ٘یع ترههی ٕ٘ٛز .أب آزاْ اؾٕیت
1. OECD
2. Vasudeva
3. Edquist & Hommen
4. Adam Smith
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ثٛ٘ ٝآٚضی  ٚضلبثت ثٝنٛضت ٘ظبْٔٙس تٛرٟی ٘ىطز .ضیكٞٝبی تٛر٘ ٝظبْٔٙس ثٛٔ ٝضٛع فطزضیه ِیؿت
( )1841ثطٔیٌطززٚ .ی اظ ٔتفىطاٖ تأحیطٌصاض لطٖ ٘ٛظز ٓٞاؾت و٘ ٝظطیٝی التهبزی آزاْ اؾٕیت ضا وٝ
زض ػهط ا ٚثط اضٚپب ؾبی ٝافىٙس ٜثٛز ،ثٝنٛضت وبُٔ  ٚزضثؿت ٘پصیطفت ٘" ٚظبْ ّٔی التهبز ؾیبؾی" ضا
ٔغطح وطز٘ .ظطیبت ٚی لطاثت ظیبزی ثب ٚضؼیت أطٚظ وكٛضٞب ث ٝذهٛل وكٛضٞبی رٟبٖ ؾ ْٛزاضز .اٚ
زض ٔٛضز ٘ظبْٞبی ّٔی تِٛیسی  ٚآٔٛظقی  ... ٚنحجت ٔیوٙس  ٚاظ ایٗ ض ٚث ٝضطٚضت ؾبذت ٟ٘بزٞب ٚ
ظیطؾبذتٞبی ّٔی اقبض ٜزاقت.
اِجت ٝثبیس یبزآٚض قس و٘ ٝؿرٔ ٝسضٖ ٔف٘ ْٟٛظبْ ٘ٛآٚضی ثط اؾبؼ ٘ظطیِ ٝیؿت پبیٌٝصاضی ٘كس ٜاؾت
ثّى ٝایٗ ٔف ْٟٛثس ٖٚنفت ّٔی ٘رؿتیٗ ثبض ،تٛؾظ ال٘سٚأَ )1985( 2ؼطفی قس .ز ٚؾبَ ثؼس یؼٙی زض
ؾبَ  1987وطیؽ فطیٕٗ 3ایٗ ػجبضت ضا ثطای اِٚیٗ ثبض زض وتبثف پیطأٛ٘ ٖٛآٚضی زض غاپٗ ،زض ازثیبت
ٔغطح ؾبذت (فطیٕٗ .)1987 ،ثب ایٗ حبَ٘ ،ظطیبت پطٚفؿٛض ال٘سٚاَ  ٚتیٓ تحمیمبتی ا ٚث ٝزِیُ
ثطذٛضزاضی اظ حؿبؾیت آٌبٞب٘٘ ٝؿجت ثٔ ٝجب٘ی ٘ظطی  ٚزض ػیٗ حبَ ا٘ؼغبف  ٚپٛیبیی ػّٕی اظ ؾبیط
نبحت٘ظطاٖ ضٚیىطز ؾیؿتٕی ثیكتط ٔٛضز تٛر ٝثٛز ٜاؾتٍ٘ .طـ ال٘سٚاَ ٘ؿجت ث٘ ٝظبْ ّٔی ٘ٛآٚضی
ػجبضت اؾت اظ ٍ٘طقی و ٝزض آٖ ػٙبنط  ٚضٚاثظ فؼبَ زض أط تِٛیس ،ا٘تكبض  ٚوبضثطز فٙبٚضی یه وكٛض،
ٔٛضز ٔغبِؼ ٝلطاض ٔیٌیطزٞ .طچٙس ایٗ تؼطیف ث ٝیىی اظ تؼبضیف اؾتب٘ساضز ٍ٘طـ ٘ظبْ ّٔی ٘ٛآٚضی تجسیُ
قس ٚ ٜزض ثؿیبضی اظ ٔمبالت ث ٝآٖ اقبضٔ ٜیقٛز ،أب اظ ٘ظط ال٘سٚاَ ٔهبزیك ایٗ ػٙبنط  ٚضٚاثظ وٝ
ٍ٘طـ ٘ظبْ ّٔی ٘ٛآٚضی ضا تكىیُ ٔیزٞس ثطای  ٕٝٞیىؿبٖ ٘یؿت .ثؼضی اظ ٔحممبٖ حٛظ٘ ٜظبْ ّٔی
٘ٛآٚضی ضا تٟٙب ٔحسٚز ث ٝثٍٙبٜٞبٟ٘ ،بزٞبی تحمیك ٚتٛؾؼ ،ٝزا٘كٍبٜٞب  ٚتٛؾؼ ٝنٙبیغ ٘ٛیٗ ٔیزا٘ٙس زض
حبِی و ٝزیٍطاٖ ػال ٜٚثط ٔحسٚز ٜایٗ حٛظ ٜو ٝاظ ٘ظط آٟ٘ب ٞؿتٝی انّی ٘ظبْ ّٔی ٘ٛآٚضی ٔحؿٛة
ٔیقٛز٘ ،ظبْ ٔحیظ ثط آٖ ضا  ٓٞرعیی اظ ٘ظبْ ّٔی ٘ٛآٚضی ٔحؿٛة وطزٔ ٚ ٜغبِؼ ٝآٖ ضا زض زؾتٛض وبض
لطاض ٔیزٙٞس (ٔیطػٕبزی .)1388 ،تؼبضیف زیٍطی و ٝنبحت٘ظطاٖ ایٗ حٛظ ٜثطای ٘ظبْ ّٔی ٘ٛآٚضی اضائٝ
وطزٜا٘س ،ػجبضتٙس اظ:
 ارعاء  ٚضٚاثغی و ٝزض تِٛیس ،اقبػ ٚ ٝاؾتفبز ٜاظ زا٘ف رسیس ،التهبزی ٔ ٚفیس ثب  ٓٞزض تؼبُٔ ٞؿتٙس ٚزضٔ ٖٚطظٞبی یه وكٛض لطاض زاض٘س (ال٘سٚاَ.)1992 ،
 ٔزٕٛػٝای اظ وّی ٝفبوتٛضٞبی ٔ ٟٓالتهبزی ،ارتٕبػی ،ؾیبؾی ،ؾبظٔب٘ی  ٚؾبیط ػٛأّی و ٝتٛؾؼ،ٝا٘تكبض  ٚوبضثطز ٘ٛآٚضیٞب ضا تحت تأحیط لطاض ٔیزٙٞس (ازوٛئیؿت.)2001 ،
 ٟ٘بزٞبی ّٔی  ٚؾبذتبض ٔكٛقٞب  ٚقبیؿتٍیٞبیكبٖ و٘ ٝطخ  ٚرٟت یبزٌیطی فٙبٚضی زض ٖٚیهوكٛض ضا تؼیـیٗ ٔـیوٙٙس (پٛتُ  ٚپبٚیت.)1994 ،4

1. Friedrich List
2. Lundvall
3. Chris Freeman
4. Putel & Pavit
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 ٔزٕٛػٝای اظ ٟ٘بزٞبی ٔكرم و ٝث ٝتٟٙبیی یب ثٝنٛضت رٕؼی زض تٛؾؼ ٚ ٝا٘تكبض فٙبٚضیٞبی ٘ٛٔكبضوت ٔیوٙٙس  ٚچٟبضچٛثی ضا فطأ ٓٞیآٚض٘س و ٝزِٚتٞب اظ عطیك آٖ ؾیبؾتٞبی ذٛز ضا ثطای
تأحیطٌصاضی ثط فطآیٙس ٘ٛآٚضی پیبزٜؾـبظی ٔـیوٙٙس (ٔتىبِف.)1995 ،1
تؼبضیف اضائ ٝقس ٜاظ ٘ظبْ ٘ٛآٚضی ذهٛنب تؼطیف پٛتُ  ٚپبٚیت ( )1994إٞیت ٔؿأِ ٝیبزٌیطی زض
ا٘تمبَ فٙبٚضی ضا یبزآٚضی ٔـیوٙٙس .زض ایٗ اضتجبط تؼجیط ثؿیبض ربِجی تٛؾظ ٔب٘ٛئُ وبؾتّع زض رّس اَٚ
وتبة ػهط اعالػبت ٔغطح قس ٜثب ایٗ ٔضٕ ٖٛو ٝزض قطایغی و ٝتىِٛٛٙغیٞبی ٔطثٛط ثٛٔ ٝدٞبی اَٚ
 ٚز ْٚا٘مالة نٙؼتی ٘ؿجت ث ٝتىِٛٛٙغی ٞبی ٔٛد ؾ ْٛو ٝالتهبز ٔجتٙی ثط زا٘بیی ضا قىُ زاز ٜاظ ٞط
٘ظط ثؿیبض ثؿیظتط  ٚؾبز ٜتط ثٛز٘س زضن ؾغحی اظ ا٘تمبَ تىِٛٛٙغی  ٚزضن ؾغحی اظ ٔف ْٟٛنٙؼتی
قسٖ ثبػج قس و ٝوُ پسیسٜی نٙؼتی قسٖ و ٝثب ٕٝٞی تبض  ٚپٛز ٘ظبْ ّٔی پی٘ٛس ؾطٚوبض زاضز ث ٝا٘تمبَ
یه ؾطی اظ ٔبقیٗآالت ٔحسٚز قٛز .زض ٘تیز ٝزض حبِی ؤ ٝؿأِ ٝنٙؼتی قسٖ ثطای ثؿیبضی اظ
وكٛضٞبی زض حبَ تٛؾؼ ٝتحمك ٘یبفت ٝأب ثحطاٖٞب ٔ ٚؿبیُ  ٚپسیسٜٞبیی ٔب٘ٙس ثحطاٖ ظیؿتٔحیغی،
ا٘ٛاع ٚاثؿتٍیٞب  ٚغیط ٜثٝػٛٙاٖ ٞعیٞٝٙبی ایٗ ؾبزٜا٘سیكی ث ٝوكٛضٞبی زض حبَ تٛؾؼ ٝتحٕیُ قس ٚ
ایٗ ٔؿبیُ رسیس ثٔ ٝطاتت ؾ٘ ٚ ٟٓمف ثیكتطی زض ػمتٔب٘سٌی آٟ٘ب ایفب وطز .اٌط التهبز ٔجتٙی ثط زا٘بیی
 ٓٞزض ازأٝی ضٚیىطز تحٛیٌُطایب٘ ٝثٕ٘ ٝبزٞبی رعیی  ٚنٛضی اظ ایٗ پسیس ٜتحٛیُ قٛز  ٚثبٚض ٘كٛز وٝ
٘ظبْ الته بز  ٚربٔؼٔ ٝجتٙی ثط زا٘بیی یه ٘ظبْ حیبت رٕؼی اؾت  ٚثبیس ضزی اظ زا٘بیی زض ٕٝٞی پیىطٜی
٘ظبْ رؿت  ٚر ٛقٛز ذغطات ٞ ٚعیٞٝٙبی ایٗ اقتجب ٜثٔ ٝطاتت ؾٍٙیٗتط اظ ذغطات اظ ا٘مالة نٙؼتی
تبو ٖٛٙذٛاٞس ثٛز ظیطا زض حبِی و ٝتحٛالت ٘بقی اظ ٔٛدٞبی ا ٚ َٚز ْٚا٘مالة نٙؼتی ثٝنٛضت تغییطات
تسضیزی ظبٞط ٔیقس ،زض ایٙزب ثب تغییطات ثٝنٛضت تهبػسی  ٚحتی ٌبٕ٘ ٜبیی ضٚثطٞ ٚؿتیٓ (ٔؤٔٙی،
 .)1386ثب ایٗ تٛضیح  ٚثطای پطٞیع اظ ایٗ پیبٔسٞبی ٔٙفی  ٚتحمك ٔغّٛة ٔف٘ ْٟٛظبْ ّٔی ٘ٛآٚضی ثٟتط
اؾت زض ػٙبنط ؾبذتبضی ایٗ ٘ظبْ زلیك قس.
ػٙبنط ؾبذتبضی ؾیؿتٓ ٘ٛآٚضی ػجبضتٙس اظ:
 .1ثبظیٍطاٖ :2زؾتٝثٙسیٞبی ٔرتّفی ثطای ثبظیٍطاٖ یه ؾیؿتٓ ٘ٛآٚضی لبثُ اضائ ٝاؾت .أب یه
زؾتٝثٙسی اظ ثبظیٍطاٖ (افطاز ،ؾبظٔبٖٞب  ٚقجىٞٝب) ثط اؾبؼ ٘مف آٟ٘ب زض فؼبِیت التهبزی ٔغطح
ٔیقٛز .ثط اؾبؼ ایٗ زؾتٝثٙسی ثبظیٍطاٖ یه ؾیؿتٓ ٘ٛآٚضی قبُٔ زِٚت ،ؾبظٔبٖٞبی غیطزِٚتی
(ٞNGOب) ،قطوتٞب (تبظٜتأؾیؽ ،وٛچه ٔ ٚتٛؾظ یب ٞSMEب ،قــطوتٞبی چٙس ّٔیــتی،
قطوتٞبی ثعضي)ٔ ،ؤؾؿبت زا٘كـی (زا٘كٍبٜٞبٛٔ ،ؾؿبت تىِٛٛٙغیٔ ،طاوع تحمیمبتیٔ ،ساضؼ) ٚ
ؾبیط ثبظیٍطاٖ (ؾبظٔبٖٞـبی لب٘٘ٛی ،ؾبظٔـبٖٞبی ٔـبِی ،ثب٘هٞـبٚ ،اؾغـٞٝبٔ ،كبٚضاٖ ).... ،اؾت
(ٚیه ظٚضن ٞ ٚىطت.)2012 ،3
1. Metcalfe
2. Actors
3. Wieczorek & Hekkert
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ٟ٘ .2بزٞب :زاٌالؼ ٘ٛضث ،زض وتبة ذٛز ثب ػٛٙاٖ "ٟ٘بزٞب ،تغییطات ٟ٘بزی  ٚػّٕىطز التهبزی"ٟ٘ ،بزٞب
ضا ثٝنٛضت "لٛاػس ثبظی زض یه ربٔؼ "ٝتؼطیف ٔیوٙس .اظ ٘ظط ٘ٛضثٟ٘ ،بزٞب لیٛزی ٞؿتٙس وٝ
تؼبٔالت افطاز ٘ ٚحٜٛی تىبُٔ رٛأغ زض ع َٛظٔبٖ ضا قىُ ٔیزٙٞس .اظ ؾٛی زیٍط ،نبحت٘ظطاٖ
زیٍطی ٘ظیط ا٘سض ٚقبتط ایٗ ثحج ضا ٔغطح ٔیوٙس وٟ٘ ٝبزٞب "لٛاػس ثبظی ٘یؿتٙس" .ثّىٟ٘ ٝبزٞب،
ضفتبضی ٞؿتٙس و ٝاظ لٛاػس تجؼیت ٔیوٙٙس .زض حمیمت قبتط ،ثیكتط ثبظیٍطا٘ی ضا و ٝثب ایٗ لٛاػس وبض
ٔیوٙٙس ٔٔ ٟٓیزا٘س ٘ ٝایٙى ٝذٛز لٛاػس چٞ ٝؿتٙس (ِٛٞیٍٙعٚٚضث .)2000،1زض تؼطیف زیٍطی،
ٟ٘بزٞب ٔزٕٛػٝای اظ ػبزتٞب ،ضٚتیٗٞب ٔ ٚفبٞیٓ ٔكتطن ٔٛضز اؾتفبز ٜتٛؾظ ا٘ؿــبٖٞب زض
ٔٛلؼیتٞبی تىطاضی (ٟ٘بزٞبی ٘طْ) ٞؿتٙس و ٝتٛؾظ لٛا٘یٗٙٞ ،زبضٞب  ٚاؾتطاتػیٞب (ٟ٘بزٞبی
ؾرت) ؾبظٔب٘سٞی ٔیق٘ٛس (ٚیه ظٚضن ٞ ٚىطتٟ٘ .)2012 ،بزٞب لٛاػسی ٞؿتٙس و ٝضفتبضٞبیی ضا
تحٕیُ ٔیوٙٙس  ٚثسیٗتطتیت اغّت ،ػسْ لغؼیت  ٚثٝعٛض ذبل ٞعیٞٝٙبی تؼبُٔ ضا وبٞف ٔی-
زٙٞس  ٚتؼبٔالت ضا أىبٖپصیط ٔیؾبظ٘س .یه وكٛض ثسٟ٘ ٖٚبزٞب حبِتی آقفت ٚ ٝث ٓٞٝضیرت ٝذٛاٞس
زاقت ٕٔ ٚىٗ اؾت ثتٛاٖ ٌفت التهبز -تِٛیس ،تٛظیغ ٔ ٚهطف ثسٟ٘ ٖٚبزٞب ٚرٛز ٘رٛاٙٞس زاقت
(اؾتبْ ٛ٘ ٚت ث .)2011 ،ْٛآ٘چ ٟٓٔ ٝاؾت ٘ٛضثٟ٘ ،بزٞب ضا لٛاػس ٙٞ ٚزبضٞبیی ٔیزا٘س و ٝثب
ؾبظٔبٖٞب ٔتفبٚت ٞؿتٙس .ایٙى ٝچ ٝؾبظٔبٖٞبیی ثٚٝرٛز ثیبیٙس  ٚچغٛض زض ع َٛظٔبٖ تىبُٔ یبثٙس
اظ لٛاػس ٙٞ ٚزبضٞبی ربٔؼ ٝیؼٙی "ٟ٘بزٞبی" آٖ تأحیط ٔیپصیطز (ِٛٞیٍٙعٚٚضث .)2000،ثٝػال،ٜٚ
تطتیجبت  ٚظطفیتٞبی ٟ٘بزی ثٚٝؾیّٔ ٝكرهبت ٔىب٘ی ،ارتٕبػی -فطٍٙٞی  ٚتبضیری آٟ٘ب تؼییٗ
ٔیق٘ٛس (اؾتبْ ٛ٘ ٚت ث .)2011 ،ْٛث ٝػجبضت زیٍطٔ ،حیظ ٟ٘بزی اظ وكٛضی ث ٝوكٛض زیٍط ثؿیبض
ٔتفبٚت اؾت  ٚقطوتٞب  ٚؾبظٔبٖٞبی ٔٛفك آٟ٘بیی ٞؿتٙس ؤ ٝیتٛا٘ٙس ث ٝثٟتطیٗ قــىُ
فؼبِیتٞبی ذٛز ضا ثب ٔحیظ ٟ٘بزیای و ٝزض آٖ لطاض زاض٘سٚ ،فك زٙٞس (ِٛٞیٍٙعٚٚضث.)2000،
 .3تؼبٔالت :ضٚاثظ ز ٚیب چٙسرب٘جٕٞ ٝىبضی  ٚاضتجبعبت ثیٗ ثبظیٍطاٖ ضا ٘كبٖ ٔیزٞس .چ ٖٛتؼبُٔ
ٔفٟٔٛی پٛیبؾت وٕی زقٛاض اؾت و ٝآٖ ضا ثتٛاٖ ثٝػٛٙاٖ یه ػٙهط ؾبذتبضی ٔس٘ظط لطاض زاز
(ٚیه ظٚضن ٞ ٚىطت.)2012 ،
 .4ظیطؾبذت :زض ازثیبت تؼبضیف ٔرتّفی ثطای ظیطؾبذت اضائٔ ٝیقٛز .ثطذی آٖ ضا ٔؼبزَ ثب تؼطیفی وٝ
پیفتط ثطای ٟ٘بزٞب اؾتفبز ٜقس ٔیزا٘ٙس یؼٙی یه قطایظ چٟبضچٛة ٌ ،ٝ٘ٛتطتیجبت ٟ٘بزی (لٛا٘یٗ،
ٙٞزبضٞب  ٚاضتجبعبت ارتٕبػی) ،تؿٟیالت  ٚؾیبؾتٞبی زِٚتی .ثٝعٛض وّی ظیطؾبذتٞب ضا ٔیتٛاٖ
ث ٝؾ ٝزؾت ٝفیعیىی (تزٟیعات ،اثعاضٞبٔ ،بقیٗآالت ،ربزٜٞب ،ؾبذتٕبٖٞب ،قجىٞٝب ،)... ،زا٘كی
(زا٘ف ،تزطثٟٔ ،ٝبضت ،اعالػبت اؾتطاتػیه) ٔ ٚبِی (ؾٛثؿیسٞب ،وٕهٞبی ثالػٛو یب ٌط٘تٞب،
ثط٘بٔٞٝبی حٕبیت ٔبِی )... ،تمؿیٓ وطز (ٚیه ظٚضن ٞ ٚىطت.)2012 ،

1. Hollingsworth
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ًْ 2-2ادّا ٍ سیاستگذاری ًَآٍری
ثب ٔغطح قسٖ ایس٘ ٜظبْ ّٔی ٘ٛآٚضی  ٚوبضثؿت ایٗ ایس ٜزض ثؿیبضی اظ وكٛضٞب ٔؿأِ ٝقىؿتٞبی
ؾیؿتٕی ثٝػٛٙاٖ ٔٙغك رسیس ؾیبؾتٍصاضی ربیٍعیٗ قىؿت ثبظاض ٘ئٛوالؾیه قس .قىؿتٞبی
ؾیؿتٕی ثٔ ٝكىالت یب ضؼفٞبیی اقبض ٜزاض٘س و ٝزض ؾغح ٘ظبْ ٘ٛآٚضی پسیساض ٔیق٘ٛس  ٚتأحیطی ٔٙفی
ثط ؾطػت  ٚضاؾتبی حطوت فطآیٙسٞبی ٘ٛآٚضی ٔیٌصاض٘س .زض ازثیبت زؾتٝثٙسیٞبی ٔرتّفی اظ ایٗ
قىؿتٞب اضائ ٝقس ٜاؾت أب ثٝػٛٙاٖ ٕ٘ٞٝ٘ٛبیی اظ ایٗ قىؿتٞب ٔیتٛاٖ ث ٝضؼف قجىٞٝبی ٘ٛآٚضی،
تمبضبی ضؼیف ثطای ٘ٛآٚضی یب ٔكىالت ٘بقی اظ ظطفیت ٟ٘بزی اقبض ٜوطز (ٚیه ظٚضن ٞ ٚىطت،
.)2012
ؾیبؾتٞب ٔزٕٛػٝای اظ السأبت ،فؼبِیتٞب  ٚاثعاضٞب ٞؿتٙس و ٝثب ٞسف افعایف وٕیت  ٚوبضایی
فؼبِیتٞبی ٘ٛآٚضا٘ ٚ ٝتمٛیت لبثّیتٞبی ٘ٛآٚضا٘ ٝا٘زبْ ٔیق٘ٛس (وٚٛاٖ  ٚپبَ .)2000 ،1اظ آ٘زبیی وٝ
حٛظٜی ٘ٛآٚضی ٚؾیغتـط اظ ػّٓ  ٚفٙـبٚضی اؾت ،ؾیـبؾتٞبی ٘ٛآٚضی ثبیس ٔمٛالت زیٍط ٘ظیط لٛا٘یٗ
ثبظاضٔ ،بِیبت  ٚتٛؾؼ ٝظیطؾبذت ضا  ٓٞزض ثط ثٍیط٘س .ثٝػجبضت زیٍط ؾــیبؾتٞبی ٘ٛآٚضی قــبُٔ
ؾیبؾتٞبی ػّٓ  ٚفٙبٚضی ٔیقٛز أب ٔحسٚز ث ٝآٟ٘ب ٕ٘یقٛز (ِیٕٞ ٚ ٛىبضاٖ .)2011 ،زض ٕٞیٗ ضاؾتب،
اثعاضٞبی ؾیبؾتی ٔتؼسزی ٘یع زض ؾیبؾت ٘ٛآٚضی ٔٛضز تٛر ٝلطاض ٔیٌیط٘س اظ ؾطٔبیٌٝصاضی زض تحمیك ٚ
تٛؾؼ )R&D( 2ٝزِٚتی ،ؾٛثؿیس ثطای تحمیك  ٚتٛؾؼ ٝذهٛنی ٕٞ ٚىبضیٞبی ٘ٛآٚضاٌ٘ ٝطفت ٝتب تؿٟیُ
وبضآفطیٙی .أب ثبیس تٛر ٝزاقت ؤ ٝحجٛثیت یب ٌؿتطزٌی اؾتفبز ٜاظ یه اثعاض ِعٔٚبً تٛریٟی ثطای
احطثركی آٖ ٘یؿت (اؾتبْ ٛ٘ ٚت ث .)2011 ،ْٛثٚٝیػ ٜثب ٔغطح قسٖ ٔٛضٛع ضؼفٞبی ؾیؿتٕی ،ایسٜ
اثعاضٞبی ؾیؿتٕی ٔغطح قس و ٝتٛر ٝفعایٙس ٜزا٘كٕٙساٖ  ٚؾیبؾتٌصاضاٖ حٛظٛ٘ ٜآٚضی ضا ث ٝذٛز رّت
وطز ٜاؾت .اثعاضٞبی ؾیؿتٕی اثعاضٞبیی ٞؿتٙس و ٝثٝربی تٕطوع ثط ثرفٞبی ذبنی اظ ؾیؿتٓٞبی
٘ٛآٚضی ،ؾغح [وّی] ؾیؿتٓ ٘ٛآٚضی ضا ٔٛضز تٕطوع لطاض ٔیزٙٞس  ٚاظ فطآیٙسٞبیی پكتیجب٘ی ٔیوٙٙس وٝ
٘مكی حیبتی زض ٔسیطیت فطآیٙس ٘ٛآٚضی ثبظی ٔیوٙٙس (ٚیه ظٚضن ٞ ٚىطت .)2012 ،ثب تٛر ٝث ٝآ٘چٝ
ٌفت ٝقس اٌط زض یه ؾیؿتٓ ٘ٛآٚضی یه ٔكىُ ؾیؿتٕی ثطٚظ وٙس ،آٖ ٔكىُ ث ٝیىی اظ اثؼبز ظیط ٔطثٛط
ذٛاٞس ثٛز (ٚیه ظٚضن ٞ ٚىطت:)2012 ،
 ػسْٚرٛز یب ضؼف لبثّیتٞبی ثبظیٍطاٖ ػسْٚرٛز یب ضؼف ٟ٘بزٞب ػسْٚرٛز یب ضؼف تؼبٔالت -ػسْٚرٛز یب ضؼف ظیطؾبذتٞب

1. Cowan & Paal
2. Research & Development

80

تحلیل هَاًع ًتیجِثخطی سیبستگذاری ًَآٍری در ایزاى اس هٌظز ًْبدی

ٞطچٙس ؾبثمٔ ٝغبِؼبتی و ٝإٞیت ٟ٘بزٞب ضا ثٝػٛٙاٖ یه ٔحطن انّی تٛؾؼ ٝالتــهبزی ثطضؾــی
ٔیوٙٙس ٔیتٛا٘س ث ٝظٔبٖ اؾٕیت ثبظٌطزز (زایبؼ  ٚتجبِسی ،)2012 ،1أب ٔیتٛاٖ ٌفت التهبز والؾیه
اؾبؾبً تٛر ٝوٕی ثٟ٘ ٝبزٞـب زاقـت  ٚضـطٚضت ٟ٘ـبزٞب ثٝػٛٙاٖ ٔخبَ زض تضٕیٗ حمٛق ٔبِىیت ثطای
ثبظاضٞب ذالنٔ ٝیقس (اؾتبْ ٛ٘ ٚت ث .)2011 ،ْٛثب ایٗ ٚرٛز زض ؾبَٞبی اذیط ثطضؾی ٟ٘بزٞب ربیٍبٜ
ٕٟٔی زض رطیبٖ ٔغبِؼبت التهبزی ث ٝذٛز اذتهبل زازٜا٘س (زایبؼ  ٚتجبِسی .)2012 ،اظ ٔٙظط ٟ٘بزی،
٘ٛآٚضی ٕٞبٖ ا٘ساظ ٜو ٝیه فطایٙس فٙی ٙٔ ٚغمی اؾت ،یه فطآیٙس ارتٕبػی  ٚؾیبؾی ٘یع ٞؿت
(ٚاؾٛزٚا٘ ٚ )2009 ،2حٜٛی تأحیطٌصاضی ٟ٘بزٞب ثط زضآٔس ،تغییط تىِٛٛٙغیه ،ا٘جبقت ػبُٔ( 3ثٚٝیػ ٜؾطٔبیٝ
ا٘ؿب٘ی) اظ ٔٛضٛػبت ٔٛضز ثحج ٔ ٟٓزض ازثیبت فؼّی اؾتٔ .غبِؼبت ٔرتّف ٘كبٖ زازٜا٘س و ٝا٘جبقت
ؾطٔبی ٝا٘ؿب٘ی تأحیط ٔخجتی ثط قىٌُیطی ٟ٘بزٞبی ؾیبؾی زاقت ٚ ٝزض ٘تیزٛٔ ٝرت تمٛیت ضقس التهبزی
قس ٜاؾت .زض ؾغحی ثبالتطٔ ،غبِؼبت ٘كبٖ زازٜا٘س و ٝتطتیجبت ٟ٘بزی یه ػبُٔ تؼییٗوٙٙسٜی وّیسی
ثطای ضقس تٛاْ التهبزی  ٚؾیبؾی اؾت (زایبؼ  ٚتجبِسی.)2012 ،
ٔغبثك ضٚیىطز التهبزی ٟ٘بزی ث ٝوبضآفطیٙی ،لٛاػس ثبظی (ٟ٘بزٞب) و٘ ٝتبیذ ٙٔ ٚبفغ حبنـُ اظ
فؼبِیتٞبی ٔرتّف وبضآفطیٙب٘ ٝضا ٔكرم ٔیؾبظ٘س ٘مكی وّیسی زض تؼییٗ ایٗ ٔٛضٛع زاض٘س و ٝآیب
وبضآفطیٙی زض ٔؿیط ِٔٛس حطٚت ٞسایت  ٚا٘زبْ ٔیقٛز یب ٘ .ٝایٗ زض حبِیؿت و ٝضاثغ ٝثیٗ ٟ٘بزٞب ٚ
وبضآفطیٙی ٕٔىٗ اؾت زض ّٝٞٚی ا َٚپبضازٚوؽ ث٘ ٝظط ثطؾس اظ آ٘زبیی و ٝاِٚی ػسْلغؼیت ضا وبٞف
ٔی زٞس تب ضفتبض وبضآفطیٙب٘ ٝضا تمٛیت وٙس زضحبِی و ٝزٔٚی قبُٔ لضبٚت تحت قطایظ ػسْلغؼیت اؾت.
ایٗ پبضازٚوؽ ثٚٝاؾغ ٝتكریم ا٘ٛاع ٔرتّف ػسْلغؼیت لبثُ حُ اؾت (اؾتبْ ٛ٘ ٚت ث.)2011 ،ْٛ
ثٞ ٝط حـبَ زض ثبة إٞیت ٟ٘بزٞب ثطای ذّك زا٘ف ٘ ٚــٛآٚضی ٔغـبِت ٔرتّفی ثیبٖ قــس ٜاؾت.
ثٝػٛٙاٖ ٔخبَ ،زایبؼ  ٚتجبِسی ث٘ ٝمُ اظ ضٔٚط ( )1990ثیبٖ ٔیوٙٙس و ٝزا٘ف یه وبالی ػٕٔٛی ٘یؿت
ظیطا پتٙتٞب لسضت ا٘حهبضی ثٛ٘ ٝآٚضاٖ اػغب ٔیوٙٙس .ثٙبثطایٗ پتٙتٞب ثٔ ٝخبثٛٔ ٝتٛضٞبی ذّك زا٘ف
ػُٕ ٔیوٙٙس چطا و ٝافطاز فؼبَ زض تحمیك  ٚتٛؾؼ ٝضا تكٛیك ٔیوٙٙس ؾطٔبیٌٝصاضیٞبی ذٛز ضا افعایف
زٙٞس  ٚایٗ أط زض ٟ٘بیت ث ٝذّك زا٘ف ٔٙتٟی ٔیقٛز .چٙیٗ فطآیٙسی تب حس ظیبزی ث ٝویفیت ٟ٘بزٞب
ثؿتٍی زاضز ظیطا ٟ٘بزٞبی ذٛة ث ٝتؿٟیُ فطآیٙس حجت پتٙتٞبی رسیس  ٚا٘تكبض ایسٜٞب  ٚتمٛیت ٕٞىبضی
ثیٗ ٔحممبٖ ،تؿطیغ ا٘تكبض زا٘ف ػّٕی ،ثٟجٛز ارطای حمٛق ٔبِىیت  ٚوبٞف ػسْلغؼیت پطٚغٜٞبی
رسیس وٕه ٔیوٙٙس وٍٕٞ ٝی ػٛأُ تحطیهوٙٙسٜی فؼبِیتٞبی تحمیك  ٚتٛؾؼٞ ٝؿتٙس .قٛاٞس
زیٍطی ٘كبٖ ٔیزٞس وٟ٘ ٝبزٞبی ثٟتط ،ثبظز ٜؾطٔبیٌٝصاضیٞبی ا٘زبْ قس ٜزض تحمیك  ٚتٛؾؼٔ ٚ ٝعایبی
حبنُ اظ ؾطضیعٞبی ثیٗإِّّی تحمیك  ٚتٛؾؼ ٚ ٝقىٌُیطی ؾطٔبی ٝا٘ؿب٘ی ضا افعایف ٔیزٙٞسٕٞ .چٙیٗ
٘كبٖ زاز ٜقس ٜاؾت و ٝوكٛضٞبیی ثب ٟ٘بزٞبی لٛی ،افعایف لبثُ تٛرٟی زض رصة ؾطضیعٞبی ثیٗإِّّی

1. Dias & Tebaldi
2. Vasudeva
3. Factor accumulation
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تحمیك  ٚتٛؾؼ ٝضا تزطث ٝوطزٜا٘س .وٙتطَ فؿبز ،ؾیبؾتٞبی ٔؿبػس ثبظاض ،حفبظت اظ حمٛق ٔبِىیت ٚ
ؾیؿتٓ لضبیی وبضاتط٘ ،طخ ٘ٛآٚضی ضا زض یه وكٛض افعایف ٔیزٙٞس (زایبؼ  ٚتجبِسی.)2012 ،
ِٛٞیٍٙعٚٚضث ثب رٕغثٙسی ٔغبِؼبت پیكیٗ  ٚتطویت آٟ٘ب ثب ٘ظطیبت ذٛز ،ػٙبنط تحّیُ ٟ٘بزی ضا ث ٝقطح
ظیط ثیبٖ ٔیوٙس (ِٛٞیٍٙعٚٚضث:)2000 ،
ٟ٘ .1بزٞبٙٞ :زبضٞب ،لٛاػس ،لطاضزازٞب ،ػبزتٞب  ٚاضظـٞب
 .2تطتیجبت ٟ٘بزی :ثبظاضٞب ،زِٚتٞب ،ؾّؿّٔ ٝطاتت قطوتی ،قجىٞٝب ،ا٘زٕٗٞب ،ارتٕبػبت
 .3ثرفٞبی ٟ٘بزی٘ :ظبْ ٔبِی ،ؾیؿتٓ آٔٛظـ ،ؾیؿتٓ وؿت  ٚوبض ،ؾیؿتٓ پػٞٚف
 .4ؾبظٔبٖٞب
 .5ذطٚریٞب  ٚػّٕىطزٚ :ضؼیتٞب ،تهٕیٕبت ارطاییٔ ،بٞیت ،وٕیت  ٚویفیت ٔحهٛالت نٙؼتی،
ػّٕىطز ثركی  ٚارتٕبػی
ٌفتٔ ٝیقٛز ثؿیبضی اظ ٔٛا٘غ انّی ٘ٛآٚضی زض وكٛضٞبی زض حبَ تٛؾؼ ٝثٔ ٝحیظ ٟ٘بزی ٔطثٛط
اؾت :اذتیبضات زِٚت ث ٝاقىبَ ٔرتّف ،ذطیس زِٚتی ،اؾتب٘ساضزٞبی فٙی ،ضلبثت ،حمٛق ٌٕطوی ،اضتجبعبت
نٙؼت  ٚزا٘كٍب ،ٜتبٔیٗ ٔبِی  ٚثب٘ىساضی ،حمٛق ٔبِىیت فىطی  ٚؾبیط حمٛق ٔبِىیت .... ،ث ٝاضبفٝ
ثؿیبضی ٔٛا٘غ زیٍط ؤ ٝبٞیتی غیـطضؾٕیتط زاض٘س (اٚثطت .)2004 ،زض یه تمـؿیٓثٙسی ٔیتٛاٖ
ٔكىالت ٟ٘بزی ضا ث ٝز ٚزؾت ٝتمؿیٓ وطز (ٚیه ظٚضن ٞ ٚىطت:)2012 ،
(اِف) ٔكىالت ٔطثٛط ثٚ ٝرٛز ٟ٘بزٞب :ایٗ ٔكىالت ٘بقی اظ ػسْٚرٛز ٟ٘بزٞبیی ذبل ٞؿتٙس؛
(ة) ٔكىالت ٔطثٛط ث ٝظطفیت ٟ٘بزٞب :ایٗ ٔكىالت ٘بقی اظ ضؼف ویفیت یب ظطفیت ٟ٘بزٞبؾت.
إٞیت ٟ٘بزٞب ثطای ٘ٛآٚضی  ٚضقس التهبزی ٔ ٚكىالت ٘بقی اظ ضــؼف ٟ٘بزی زض ٔمبالت ٌ ٚعاضـٞبی
ٔرتّفی ٔٛضز اقبض ٚ ٜثطضؾی لطاض ٌطفت ٝاؾت .ثٝػٛٙاٖ ٔخبَ ،ؾبظٔبٖ ٕٞىبضی التهبزی  ٚتٛؾؼ)1997( ٝ
اظ ثس ػُٕ وطزٖ ٟ٘بزٞبی ا٘تمبَ تىِٛٛٙغی ثٝػٛٙاٖ یىی اظ ٔكىالت ٔطثٛط ث ٝظــطفیت ٟ٘ــبزٞب یبز
ٔیوٙس .اٚیبً٘ )2006( 1ثب ثطضؾی نٙؼت ٘یٕٞٝبزیٞب زض تبیــٛاٖ زض یه ثبظٜی ظٔب٘ی  30ؾبِ٘ ٝكبٖ
ٔی زٙٞس و ٝتطتیجبت ٟ٘بزی  ٚؾبظٔب٘ی زض ایٗ وكٛض چٍ ٝ٘ٛثب غّج ٝثط ٔٛا٘غ ثطٚوطاتیه ثٛٔ ٝفمیت
ٔساذالت زِٚتی  ٚؾیبؾتٞبی تىِٛٛٙغیه وٕه وطز ٜاؾت .رّیّیبٖٕٞ ٚ 2ىبضاٖ ( )2007ثب ٔسِؿبظی
التهبزؾٙزی تأحیط تغییطات زض ویفیت لبٍ٘٘ٛصاضی ضا ثط ػّٕىطز التهبزی ٘كبٖ زاز ٜاؾت٘ .تبیذ ثطضؾی
آٟ٘ب تبئیس ٔیوٙس و ٝلبٌٖ٘ٛصاضی "ذٛة" ثب ػّٕىطز التهبزی ثبالتط اضتجبط زاضزٚ .اؾٛزٚا ( ٓٞ )2009ثب
ثطضؾی ٘ٛآٚضی پیُ ؾٛذتی زض وكٛضٞبی آٔطیىب ،فطا٘ؿ ،ٝغاپٗ ٘ ٚطٚغ ٘كبٖ ٔیزٞس ؤ ٝكرهٞٝبی
ٟ٘بزٞبی ارتٕبػی -ؾیبؾی وكٛضٞب ث ٝتغییطات ؾیبؾتٞبی تىِٛٛٙغی ثطای حٕبیت اظ قطوتٞب وٕه
ٔیوٙٙس .زض ازأٔ ٝطٚضی وّی ثط ٚضؼیت ٟ٘بزٞب  ٚضاثغٝی آٖ ثب ؾیبؾتٌصاضی ٘ٛآٚضی زض ایطاٖ ذٛاٞیٓ
زاقت.
1. Ouyang
2. Jalilian
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 .3تجشیِ ٍ تحلیل یافتِّا
 3-1رٍش تحقیق
زض ایٗ لؿٕت ث ٝتحّیُ ٚضؼیت ٟ٘بزی  ٚاضتجبط آٖ ثب ؾیبؾتٌصاضی ٘ٛآٚضی زض ایطاٖ پطزاذتٔ ٝیقٛز.
ثسیٗٔٙظٛض اظ اٍِٛی آثطت ( )2004اؾتفبزٔ ٜیقٛزٚ .ی زض ٔغبِؼٝای ضٚی وكٛضٞبی زض حبَ تٛؾؼٝی
چٟبضچٛثی ثطای اؾتطاتػیٞبی ٔٙبؾت زض ؾغح ّٔی ضا ثطای تٛؾؼ٘ ٝظبْ ٘ٛآٚضی  ٚؾیبؾتٍصاضی ثب تأویس
ثط زِٛٔ ٚف )1( ٝؾغح لبثّیتٞبی ٟ٘بزی  ٚؾطٔبیٝی ا٘ؿب٘ی  )2( ٚلبثّیتٞبی ػّٕی  ٚتىِٛٛٙغیه
پیكٟٙبز ٔیوٙس (رس .)1 َٚربیٍب ٜوكٛضٞب ثط اؾبؼ ایٗ زٔ ٚؤِف ٝلبثُ تؼییٗ اؾت  ٚث ٝتجغ آٖ
زؾتٛضاِؼُٕ ؾیبؾتٌصاضی ٔٙبؾت ثطای ٞط وكٛض لبثُ پیكٟٙبز اؾت.
جذٍل  :1دستَرالؼولّای هٌاسب در سطح هلی را بزای تَسؼِ ًظام ًَآٍری ٍ سیاستگذاری
سطح قابلیتّای
ًْادی ٍ سزهایِ
اًساًی
قابلیتّای
S&T

کن
پصیطـ تىِٛٛٙغی

ًْادّای قَی
ٔؼیبض انّی :ؾ ٟٓغبِت ؾطٔبی-ٝ
ٌصاضی قطوتٞبی تزبضی زض
تحمیك  ٚتٛؾؼ ٝاظ وُ ؾطٔبی-ٝ
ٌصاضی ا٘زبْ قس ٜثطای R&D
افك تهٕیٌٓیطی :ثّٙسٔست

1

قابلیتّای ًْادی هحذٍد
ٔؼیبض انّی :حزٓ ثعضٌی اظ ؾطٔبیٌٝصاضی
ذبضری ٔتىی ثط نبزضات ٚرٛز زاضز أب اضتجبط
قطوتٞبی تزبضی  NIS ٚضؼیف اؾت
افك تهٕیٌٓیطیٔ :یبٖٔست

ًْادّای ضؼیف ٍ ضکٌٌذُ
ٔؼیبض انّیٔ :حیظ یب قطایظ
ؾطٔبیٌٝصاضی ضؼیف  ٚپط٘ٛؾبٖ
اؾت
افك تهٕیٌٓیطی :وٛتبٜٔست
پایِّای

دستـَرالؼـول صـادرات بـِػٌَاى

دستَرالؼول

ًقطِپزش :تٛؾؼ ٝنبزضات غیطؾٙتی ث-ٝ
ػٛٙاٖ ٘مغٚ ٝضٚز ثطای تٛؾؼٟ٘ ٝبزی  ٚفٙبٚضی؛
ٔخبَٞب :آٔطیىبی ٔطوعی (ث ٝاؾتخٙبی
وبؾتبضیىب) ،وط ٜزض زٔ ،60 ٝٞىعیه زض زٝٞ
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تکٌَلَصیٕ٘ :بیف تأحیطات ثٝ
ٔٙظٛض ٘كبٖ زازٖ ایٙىٛ٘ ٝآٚضی
ٔ ٟٓاؾت ،یٚٝیػ ٜزض ؾالٔت،
آٔٛظـ ،وكبٚضظی  ٚنٙبیغ؛ ٔخبَٞب:
وكٛضٞبی آفطیمبی ٔطوعی ٚ
رٛٙثی؛ اغّت وكٛضٞبی آؾیبیی
ٔطوعی

دستَرالؼول ًقطِ گزدش :ضزٍرت گذار اس تاهیي ًیاسّا اس طزیق
تاهیي هٌابغ بِصَرت جْاًی بزای فٌاٍریّای اختصاصی
افشایص سزهایِگذاری در
هتَسط
ا٘غجبق تىِٛٛٙغی

R&D
2

هثالّا :کزُ ،ایزلٌذ در دِّ
 ،09هالشیٌّ ،ذ (خَضِ-
ّای )IT
دستَرالؼول

سیاد
ذّك تىِٛٛٙغی

3

راّبزاى

ًَآٍری:
تٛؾؼ ٝفٙبٚضیٞبی اذتهبنی اظ
عطیك اضتمبی ذٛقٞٝبی
٘ٛآٚضی؛ ٔخبَٞب :وط ،ٜؾٍٙبپٛض،
تبیٛاٖ ،فٙال٘س ،اؾطائیُ

افشایص در  R&Dضـــزکتّای
تجاری اس طزیق باستزکیب قابلیتّای
ػلوی ٍ تکٌَلَصیک؛ ٔخبَٞب :وكٛضٞبی زض
حبَ ٚضٚز ث ٝحٛظEU ٜ؛ قیّی /چیٗٔ ،ىعیه،
ثطظیُ /تطوی ،ٝآفطیمبی رٛٙثی /وط ٜزض ز70 ٝٞ
80 ٚ
دستَرالؼول ًقطِ گزدش:
افعایف زض  R&Dقطوتٞبی تزبضی اظ عطیك
ثبظتطویت لبثّیتٞبی ػّٕی  ٚتىِٛٛٙغیه؛
ٔخبَ :ضٚؾی ٝزض ؾبَٞبی آتی

دستَرالؼول استقالل درًٍی:
ایزبز ا٘ٛاع ؾبظٔبٖٞبی ٔؿتمُ
٘ٛآٚض ٔٙتٟی ث ٝوؿت  ٚوبض؛ ٔخبَ-
ٞب :آضغا٘تیٗ ،ضٚؾی ،ٝاٚوطایٗ،
ثالضٚؼ ،اضٔٙؿتبٖ ،قیّی زض زٝٞ
1970

ٔٙجغ تحمیك :آثطت ()2004
1. adoption
2. adaptation
3. creation
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ثطای تؼییٗ ربیٍب ٜایطاٖ زض ٔبتطیؽ پیكـٟٙبزی آثطت ( ،)2004ؾغح لبثّیتٞبی ٟ٘بزی  ٚؾطٔبیٝی
ا٘ؿب٘ی آٖ ثط اؾبؼ ٔؼیبض انّی شوط قس ٜثطای ایٗ ٔؤِف ،ٝیؼٙی ؾطٔبیٌٝصاضی قطوتٞبی تزبضی زض
تحمیك  ٚتٛؾؼ ٝؾٙزیسٔ ٜیقٛز .ثسیٗٔٙظٛض ٞعیٝٙوطز قطوتٞبی تزبضی ثطای تحمیك  ٚتٛؾؼ ٝزض
ؾبَٞبی  1388تب  1390ث ٝضٚـ تحّیُ زازٜٞبی پیٕبیكی (پطؾكٙبٔ ٝقطوتٞبی غیطزِٚتی) ٓٞ ٚچٙیٗ
پػٞٚف اؾٙبزی (ثطای قطوتٞبی زِٚتی ٔصوٛض زض لٛا٘یٗ ثٛزر ٝؾبال٘ٔ )ٝحبؾج ٝقس ٜاؾتٔ .جٙبی
تؼطیف فؼبِیتٞبی تحمیك  ٚتٛؾؼ٘ ٝیع ضإٙٞبی ثیٗإِّّی فطاؾىبتی 1ثٛز ٜاؾت و ٝاِــعأبت ذبل
ا٘ساظٌٜیطی تحمیك  ٚتٛؾؼ ٝزض وكٛضٞبی زض حبَ تٛؾؼ٘ ٝیع زض آٖ ِحبػ قس ٜاؾت٘ .تبیذ ٘كبٖ ٔیزٙٞس
و ٝؾ ٟٓقطوتٞبی تزبضی زض ٞعیٝٙوطز ٘بذبِم زاذّی تحمیك  ٚتٛؾؼ ٝایطاٖ زض ؾبَٞبی ،1388
 1390 ٚ 1389ث ٝتطتیت %18 ٚ %19 ،%19 ،اؾت .ایٗ زض حبِیؿت و ٝثرف زِٚت  ٚثرف آٔٛظـ ػبِی
ثیف اظ ٞ %80عیٝٙوطز تحمیك  ٚتٛؾؼ ٝضا زض ایٗ ؾبَٞب ث ٝذٛز اذتهبل زازٜا٘س (لبضی٘ٛضی.)1392 ،
ٞطچٙس لؿٕت اػظٕی اظ قطوتٞبی تزبضی ایطاٖ ٘یع زِٚتی  ٚقجٝزِٚتی ٞؿتٙس أب ثٞ ٝط حبَ آ٘چٝ
ٚاضح اؾت ،ؾ ٟٓؾطٔبیٌٝصاضی قطوتٞبی تزبضی زض تحمیك  ٚتٛؾؼ ٝاظ وُ ؾطٔبیٌٝصاضی ا٘زبْ قسٜ
ثطای تحمیك  ٚتٛؾؼ ٝزض ایطاٖ غبِت ٘یؿت  ٚثٝػال ٜٚزض ؾ ٝؾبَ ٔتٛاِی  1389-1388ثب وبٞف ٕٞطاٜ
ثٛز ٜاؾت .زض ٘تیز ٝربیٍب ٜایطاٖ زض یىی اظ ؾتٖٞٛبی ز ْٚیب ؾ ْٛرس 1 َٚذٛاٞس ثٛز.
أب ثطای تؼییٗ زلیكتط ربیٍب ٜایطاٖ ثبیس ؾغح لبثّیتٞبی ػّٕی  ٚفٙبٚضا٘٘ ٝیع اضظیبثی قٛز .ثطای
ؾٙزف لبثّیتٞبی ػّٕی قبذمٞبی ٔرتّفی ٚرٛز زاضز .یىی اظ ٔتساَٚتطیٗ قبذمٞب ،قبذم تٛؾؼٝ
ا٘ؿب٘ی )HDI( 2اؾت .ارعاء تكىیُزٙٞسٜی ایٗ قبذم ػجبضتٙس اظ أیس ث ٝظ٘سٌی زض ثس ٚتِٛس (73/0
ؾبَ)ٔ ،یبٍ٘یٗ ؾبَٞبی تحهیُ ( 7/3ؾبَ) ،ؾبَٞبی تحهیُ ٔٛضز ا٘تظبض ( 12/7ؾبَ) ،زضآٔس ؾطا٘ٝ
٘بذبِم زاذّی ث PPP ٝحبثت  10164( 2005زالض) .ض٘ٚـس تغییطات ایٗ قبذم ٘كبٖ ٔیزٞس و ٝقبذم
تٛؾؼٙٔ ٝبثغ ا٘ؿب٘ی زض ایطاٖ ثب ضقس ٔؿتٕط ٕٞطا ٜثٛز ٜاؾت (ثط٘بٔ ٝتٛؾؼ ٝؾبظٔبٖ ُّٔ ٔتحسٌ ،عاضـ
تٛؾؼٙٔ ٝبثغ ا٘ؿب٘ی.)2011 ،3
اظ ٘ظط لبثّیتٞبی تىِٛٛٙغیه ٘یع ثطذالف ؾبیط وكٛضٞبی زض حبَ تٛؾؼ ٝثب لبثّیتٞبی تىِٛٛٙغیه
لبثُ ٔمبیؿ ،ٝالتهبز ایطاٖ ٛٙٞظ تب حس ظیبزی ٔتىی ثط ٘فت ٌ ٚبظ اؾت .نٙبیغ تِٛیسی ػٕستبً ٔجتٙی ثط
اذص پطٚا٘ ٝتىِٛٛٙغی اظ ذبضد اظ وكٛض  ٚزض ثطذی ٔٛاضز ٟٔٙسؾی ٔؼىٛؼ ٞؿتٙس .ثرف ػٕسٜی
ٔحهٛالت زض ثبظاض حفبظتقس ٜزاذّی ث ٝفطٚـ ٔیضؾٙس  ٚویفیت پبییٗ ( ٚلیٕتٞبی ثبال) اظ ٔكره-ٝ
ٞبی ایٗ ٔحهٛالت اؾت .ثٝػال ،ٜٚثرف ؾبذت تب حس ظیبزی ٕٞچٙبٖ ٔتىی ثٚ ٝاضزات لغؼبت ٛٔ ٚاز
ذبْ اؾت (ثٝػٛٙاٖ ٔخبَ ،زض ثرف زاض .)ٚقطوتٞبی زِٚتی و ٝػٕستبً قطوتٞبی ثعضٌی ٞ ٓٞؿتٙس،
ٕٞچٙبٖ ؾ ٟٓظیبزی اظ ثرف نٙؼت ضا ث ٝذٛز اذتهبل ٔیزٙٞس .قطوتٞبی ذهٛنی  ٚقطوتٞبی
1. Frascati manual
2. Human Development Index
3. UNDP, Human Development Report
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تحلیل هَاًع ًتیجِثخطی سیبستگذاری ًَآٍری در ایزاى اس هٌظز ًْبدی

وٛچه ٔ ٚتٛؾظ ؾ ٟٓثؿیبض وٕی زض تِٛیس ٘بذبِم زاذّی زاض٘س .ثٟجٛزٞبی تىِٛٛٙغیىی و ٝث ٝتِٛیس
ٔحهٛالتی ثب ویفیت نبزضاتی ٔٙتٟی ٔیقٛز ،ثٝعٛض وّی زض نٙبیغ اظ تٛٙع ثطذٛضزاض ٘یؿتٙس  ٚلبثّیت
ضلبثت زض ثبظاضٞبی ثیٗإِّّی ضا ٘ساض٘س (ؾبظٔبٖ ُّٔ ٔتحس .)2005 ،1ثب تٛر ٝث ٝقبذمٞبی فٛق ٔیتٛاٖ
٘تیزٌ ٝطفت و ٝوكٛض ایطاٖ اظ ٘ظط لبثّیتٞبی ػّٕی  ٚتىِٛٛٙغیه زض ؾغح ٔتٛؾظ لطاض زاضز.
 3-2هَاًغ ًتیجِبخطی سیاستگذاری اس هٌظز ًْادی ٍ پیطٌْاداتی بزای رفغ آًْا
پؽ اظ تؼییٗ ربیٍب ٜایطاٖ ثٝػٛٙاٖ وكٛضی ثب ؾغح لبثّیتٞبی ٟ٘بزی ٔحسٚز  ٚقىٙٙسٕٞ ٚ ٜچٙیٗ
لبثّیتٞبی ػّٕی  ٚفٙبٚضا٘ٔ ٝتٛؾظ ،ثب ٔطارؼ ٝثٔ ٝبتطیؽ پیكٟٙبزی آثطت ( )2004زؾتٛضاِؼُٕ وّی لبثُ
تزٛیع ػجبضت اؾت اظ افعایف زض تحمیك  ٚتـٛؾؼ ٝقطوتٞبی تزبضی اظ عطیك ثبظتطویت لبثّیتٞبی
ػّٕی  ٚتىِٛٛٙغیه .اِجت ٝثبیس تٛر ٝزاقت ؤ ٝؿأِٔ ٝعثٛض یه أط ٔىب٘یىی ٔ ٚجتٙی ثط زؾتٛض ٘یؿت ٚ
اثتسا ٔیثبیؿت عیف ٚؾیؼی اظ انالحبت ٟ٘بزی ٔؤحط ثط ؾبذتبض اٍ٘یعقی زض التهبز ایزبز قس ٜثبقس.
ث ٝػجبضت ثٟتط ٔٛا٘غ ٟ٘بزی ٔرتّفی ٚرٛز زاض٘س و ٝتأحیطٌصاضی ؾیبؾتٞبی ٔطثٛط ث ٝافعایف تحمیك
 ٚتٛؾـؼ ٝزض ثرف قطوتٞبی تزبضی ضا تحت تأحیط لطاض ٔیزٙٞس .ثطای زؾتٝثٙسی ثٟتط ایٗ ٔٛا٘غ ٟ٘بزی
ؾیبؾتٌصاضی اظ تّفیك ضٚیىطز ِٛٞیٍٙعٚٚضث (ٚ ٚ )2000یىعٚضن ٞ ٚىطت ( )2012و ٝپیفتط ث ٝآٟ٘ب
اقبض ٜقس اؾتفبزٔ ٜیقٛز (رس .)2 َٚثط اؾبؼ ثطضؾی ا٘زبْ قس ٜزض ایٗ ٔمبِ ٝزض ٔٛضز وكـــٛض ایطاٖ،
ٔیتٛاٖ چٙس ٌعی ٝٙزض ؾغٛح ٔرتّف ٟ٘بزی ث ٝقطحی و ٝزض رس 2 َٚاضائ ٝقسٔ ،ٜغطح وطز.
جذٍل  :2هَاًغ ًتیجِبخطی سیاستگذاری ًَآٍری در ایزاى اس هٌظز ًْادی ٍ راّکارّای پیطٌْادی
بزای رفغ آًْا
هطکالت ًْادی ٍ
راّکارّای

هَاًغ ًْادی

رفغ آًْا

راّکارّای رفغ هَاًغ

ًْادّا
ٍجَد ًْادّا:

 ػسْاعٕیٙبٖ زِٚت اظ اضتجبط ؾغح ؾطٔبی-ٌٝصاضی قطوتٞبی تزبضی زض  R&Dثب تٛؾؼٝ
التهبزی
ٌّجارّا ،قَاػذ ،قزاردادّا،
ػادتّا ٍ ارسشّا

ظزفیت ًْادّا:

 اؾتب٘ساضزٞبی لب٘٘ٛی  ٚحبوٕیتی ضؼیف ٚتٛؾؼ٘ٝیبفتٝ
 قىٌُیطی تؼبٔالت ٔیبٖ ػٛأُ التهبزی ثٝٚاؾغ ٝضٚاثظ وٓ  ٚثیف غیطضؾٕی ثٝربی
لٛا٘یٗ ٔ ٚمطضات ٔٛرٛز
 -ضؼف حمٛق ٔبِىیت فىطی

تٛر ٝثیكتط زِٚت ث ٝإٞیت ؾغح ؾطٔبیٌٝصاضی
قطوتٞبی تزبضی زض  R&Dثطای تٛؾؼٝ
التهبزی
تمٛیت  ٚتٛؾؼ ٝاؾتب٘ساضزٞبی لب٘٘ٛی  ٚحبوٕیتی
وٙتطَ تؼبٔالت غیطضؾٕی ٔیبٖ ػٛأُ التهبزی
اظ عطیك انالح  ٚؾبزٜؾبظی لٛا٘یٗ ٔ ٚمطضات
ٔٛرٛز
انالح  ٚتمٛیت لٛا٘یٗ ٔطتجظ ثب حمٛق ٔبِىیت
فىطی


1. United Nations
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ٍجَد ًْادّا:
تزتیبات ًْادی :باسارّا،
دٍلتّا ،سلسلِ هزاتب
ضزکتی ،ضبکِّا ،اًجويّا،
اجتواػات

 ػسْ پصیطـ ٔؿئِٛیت تأحیطات ٘بقیاظ ؾیبؾتٞبی غّظ یب تغییطات ٔىطض
ؾیبؾتی ثط تٛؾؼ ٝقطوتٞب اظ ؾٛی
زِٚت

ٔؿئِٛیتپصیطی زِٚت ٘ؿجت ث ٝتأحیطات ٘بقی اظ ؾیبؾتٞبی
غّظ یب تغییطات ٔىطض ؾیبؾتی ثط تٛؾؼ ٝقطوتٞب
تمٛیت اضتجبط نٙؼت -زا٘كٍبٜ

ظزفیت ًْادّا:

 اضتجبعبت ضؼیف نٙؼت -زا٘كٍبٍٜجَد ًْادّا:

بخصّای ًْادیً :ظام
هالی ،سیستن آهَسش،
سیستن کسب ٍ کار،
سیستن پضٍّص

ساسهاىّا

 ٘ظبْٞبی ٔبِی تٛؾؼ٘ٝیبفتٝ فمساٖ تؼبُٔ ثیٗ ثس٘ ٝپػٞٚكی ٚا٘زٕٗٞبی ثٔٛی  ٚػسْ تٙبؾت
پػٞٚفٞب ثب ٘یبظٞب  ٚلبثّیتٞبی ثٔٛی
 فمساٖ ظیطؾبذت ٔٙبؾت وؿت  ٚوبضثٚ ٝاؾغٔ ٝحسٚزیت ؾبثم ٝتكىیُ
قطوتٞبی ذهٛنی
 فمساٖ ٟٔبضتٞبی ٔطتجظ ثب وؿت ٚوبض زض وبضآفطیٙبٖ
ظزفیت ًْادّا:

 فمساٖ قفبفیت زض أٛض ٔبِی قطایظ التهبزی ٘بٔؿبػس ٘ظیط ٘طختٛضْ ثبال
 ؾغح پبییٗ آٔٛظـٞب ثطٚوطاؾی ظیبز  ٚفمساٖ قفبفیت زضفطایٙسٞبی تبؾیؽ  ٚحجت قطوت٘ /یبظ
ث ٝاذص زٜٞب ٔزٛظ اظ ٔمبٔبت شیطثظ

ٍجَد ًْادّا:
 ٔحیظ قّٛؽ  ٚپطاظزحبٔی ٔتكىُ اظٟ٘بزٞبی ٔتؼسز ثرف زِٚتی و ٝاظ
تكىیُ قطوتٞبی رسیس ،نبزضات ٚ
ؾطٔبیٌٝصاضی ذبضری حٕبیت ٔیوٙٙس
ظزفیت ًْادّا:
 فمساٖ ؾبظٔبٖٞبی ٔٙؼغف ٔ ٚؿتمُو ٝحٕبیتٞبی ٔٛضز ٘یبظ فٙیٔ ،بِی،
تزبضی ،لب٘٘ٛی ... ،ذٛز ضا ٔتٙبؾت ثب
ا٘ٛاع ٌطٜٞٚبی ٞسف اضائ ٝوٙٙس.

تٛؾؼ٘ ٝظبْٞبی ٔبِی ٔتٙبؾت ثب ٘یبظٞبی قطوتٞب؛ ثٝػٛٙاٖ
ٔخبَ زض ٔطاحُ اِٚی ٝتجسیُ ایسٜٞب ثٔ ٝحهٛالت تزبضی ثٝ
قىُ ؾٛثؿیس  ٚثطای ٔطاحُ پطٞعیٝٙتط تٛؾؼ ٚ ٝتزبضیؾبظی
 ٚزض ٔٛالؼی و ٝضیؿه قىؿت وٛچىتط ثبقس ،ث ٝقىُ
ؾٛثؿیسٞب یب ٌط٘تٞبی لبثُ ثبظپطزاذت یب ث ٝوٕه عطحٞبیی
ثطای رصة ؾطٔبی ٝضیؿهپصیط
ایزبز تؼبُٔ ثیٗ ثس٘ ٝپػٞٚكی  ٚا٘زٕٗٞبی ثٔٛی  ٚرٟت-
زٞی پػٞٚفٞب زض ضاؾتبی ٘یبظٞب  ٚلبثّیتٞبی ثٔٛی
تمٛیت ظیطؾبذت ٔٙبؾت وؿت  ٚوبض ثٛٔ ٝاظات افعایف ؾبثمٝ
تكىیُ قطوتٞبی ذهٛنی زض وكٛض .زض ایٗ ضاؾتب ا٘زبْ
ٕٔیعیٞبی ٔحیظ وؿت  ٚوبض ثب تٕطوع ثط ٔٛا٘غ ٘ٛآٚضی
ضطٚضیؿت.
آٔٛظـ ٔؿتٕط ٟٔبضتٞبی ٔطتجظ ثب وؿت  ٚوبض ث ٝوبضآفطیٙبٖ
تىِٛٛٙغیه.
تبؾیؽ ٟ٘بزٞبی لب٘٘ٛی وبضا ٔكرهب ثطای اؾتفبزٜوٙٙسٌبٖ اظ
ذسٔبت زِٚتی ،اظ رّٕ ٝوبضآفطیٙبٖ ثٙٔ ٝظٛض ثٟجٛز وبضوطز ایٗ
ذسٔبت ،افعایف قفبفیت ،وبٞف فؿبز  ٚغیطٟٔ .ٜبض قطایظ
التهبزی ٘بٔؿبػس ٘ظیط ٘طخ تٛضْ ثبال
تمٛیت آٔٛظـٞب ذهٛنب زض ؾغٛحی ٔب٘ٙس اثتسائی ٔ ٚتٛؾغ.ٝ
وبٞف ثطٚوطاؾی  ٚایزبز قفبفیت زض فطایٙسٞبی تبؾیؽ ٚ
حجت قطوت  ٚؾبیط فطآیٙسٞبی وؿت  ٚوبض
ؾبٔب٘سٞی ٔحیظ قّٛؽ  ٚپطاظزحبٔی ٔتكىُ اظ ٟ٘بزٞبی ٔتؼسز
ثرف زِٚتی و ٝاظ تكىیُ قطوتٞبی رسیس ،نبزضات ٚ
ؾطٔبیٌٝصاضی ذبضری حٕبیت ٔیوٙٙس  ٚتمٛیت ٟ٘بزٞبی
تبؾیؽ قسٔ ٜطتجظ رٟت اػغبی اؾتمالَ الظْ ث ٝآٟ٘بٙٔ ،بثغ
لب٘٘ٛی ٔ ٚبِی الظْ ثطای ا٘زبْ زضؾت وبضوطزٞبیی و ٝا٘تظبض
ٔیضٚز ایٗ ٟ٘بزٞب ا٘زبْ زٙٞس.
ایزبز ؾبظٔبٖٞبی ٔٙؼغف ٔ ٚؿتمُ و ٝحٕبیتٞبی ٔٛضز ٘یبظ
فٙیٔ ،بِی ،تزبضی ،لب٘٘ٛی ... ،ذٛز ضا ٔتٙبؾت ثب ا٘ٛاع ٌطٜٞٚبی
ٞسف اضائ ٝوٙٙس.
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خزٍجیّا ٍ ػولکزد:
ٍضؼیتّا ،تصویوات
اجزایی ،هاّیت ،کویت ٍ
کیفیت هحصَالت
صٌؼتی ،ػولکزد بخطی
ٍ اجتواػی

ٍجَد ًْادّا:
 تٛر ٝنطف ث ٝتهٛیت لٛا٘یٗ ٔتؼسز ٚػسْ تٛر ٝوبفی ث٘ ٝح ٜٛارطای ایٗ
لٛا٘یٗ زض ػُٕ
 ٚضغ لٛا٘یٗ ظائس ٔ ٚساذالت زؾت ٚپب ٌیط ثطای فؼبِیتٞبی قطوتٞب و ٝثٝ
٘ٛث ٝذٛز ٔٛرت افعایف فؿبز ٔیقٛز
ظزفیت ًْادّا:
 اقتجبٞبت ؾیبؾتی ثٚ ٝیػ ٜزض حٛظ-ٜٞبیی و ٝتزطث ٝلجّی وبفی زض ٔٛضز آٟ٘ب
ٚرٛز ٘ساضزٔ ،ب٘ٙس ٘ظبْ ٔبِیبتی  ٚلٛا٘یٗ
وؿت  ٚوبض

تٛر ٝث٘ ٝتبیذ حبنُ اظ ٚضغ لٛا٘یٗ  ٚتٕطوع ثیكتط ثط ٘حٜٛ
ارطای لٛا٘یٗ زض ػُٕ
وبٞف  ٚحصف لٛا٘یٗ ظائس ٔ ٚساذالت زؾت  ٚپب ٌیط ثطای
فؼبِیتٞبی قطوتٞب ثٙٔ ٝظٛض وبٞف فؿبز
زضؼ ٌطفتٗ اظ اقتجبٞبت ؾیبؾتی ثٚ ٝیػ ٜزض حٛظٜٞبیی وٝ
تزطث ٝلجّی وبفی زض ٔٛضز آٟ٘ب ٚرٛز ٘ساضزٔ ،ب٘ٙس ٘ظبْ ٔبِیبتی
 ٚلٛا٘یٗ وؿت  ٚوبض رٟت پطٞیع اظ تىطاض اقتجبٞبت

ًتیجِگیزی
یىی اظ ٘مفٞبی ٔ ٟٓزِٚت عطاحی ،ایزبز  ٚتمٛیت ظطفیت ٟ٘بزٞبیی اؾت أىبٖ ذاللیت ضا فطآٞ
ٕ٘ٛزٛ٘ ،ٜآٚضی ضا تؿٟیُ وٙٙس ٟ٘ ٚبیتبً اظ تٛؾؼ ٝالتهبزی پبیساض پكتیجب٘ی ٕ٘بیٙس .أب ؾؤاَ اؾبؾی ایٗ
اؾت و ٝزِٚتٞب چ ٝالسأبتی ثطای ایزبز یب تمٛیت ٟ٘بزٞب ثبیس عطاحی [یب تمٛیت] وٙٙس تب اظ وبضآفطیٙی
یؼٙی یه فؼبِیت التهبزی رسیس تٛؾظ یه فطز ضا و ٝث ٝتغییط زض ثبظاض ٔٙتٟی ٔیقٛز ،حٕبیت ٕ٘بیٙس؟ زض
پبؾد ث ٝایٗ ؾؤاَ ثبیس قطایظ ٟ٘بزی ٞط وكٛض ث ٝزلت ٔٛضز ٚاوبٚی لطاض ٌیطز  ٚثط آٖ اؾبؼ پیكٟٙبزاتی
ثطای ضفغ ٔٛا٘غ ٟ٘بزی اضائٌ ٝطزز.
زض ایٗ ٔمبِ ٝتالـ قس تب ثب اتىب ثط یه فطو اؾبؾی یؼٙی ٚرٛز ضاثغٝی ثیٗ ٟ٘بزٞب  ٚاحطثركی
ؾیبؾتٞبی ٘ٛآٚضیٟٓٔ ،تطیٗ ٔٛا٘غ احطثركی ؾیبؾتٌصاضی اظ ٔٙظط ٟ٘بزی قٙبؾبیی قس ٚ ٜپیكٟٙبزاتی
ثطای ایزبز  ٚتمٛیت ظطفیت ٟ٘بزٞب زض ؾغٛح ٔرتّف اضائٌ ٝطزز .زض ؾغح ٙٞزبضٞب  ٚلٛاػس ،تٛر ٝثیكتط
زِٚت ث ٝإٞیت ؾغح ؾطٔبیٌٝصاضی قطوتٞبی تزبضی زض تحمیك  ٚتٛؾؼ ٝثطای تٛؾؼ ٝالتهبزی ٚ
تمٛیت  ٚتٛؾؼ ٝاؾتب٘ساضزٞبی لب٘٘ٛی  ٚحبوٕیتی (٘ظیط لٛا٘یٗ ٔطتجظ ثب حمٛق ٔبِىیت فىطی) إٞیت ث-ٝ
ؾعایی زاضز .زض ؾغح تطتیجبت ٟ٘بزیٔ ،ؿئِٛیتپصیطی زِٚت ٘ؿجت ث ٝتأحیطات ٘بقی اظ ؾیبؾتٞبی غّظ
یب ثط تٛؾؼ ٝقطوتٞب  ٚتمٛیت اضتجبط نٙؼت -زا٘كٍب ٜضطٚضیؿت .زض اضتجبط ثب ثرفٞبی ٟ٘بزی،
ٔٛاضزی ٘ظیط تٛؾؼ٘ ٝظبْٞبی ٔبِی ٔتٙبؾت ثب ٘یبظٞبی قطوتٞب ،تمٛیت ظیطؾبذت ٔٙبؾت وؿت  ٚوبض،
آٔٛظـ ٔؿتٕط ٟٔبضتٞبی ٔطتجظ ثب وؿت  ٚوبض ث ٝوبضآفطیٙبٖ تىِٛٛٙغیه ،تأؾیؽ ٟ٘بزٞبی لب٘٘ٛی وبضا
ٔكرهب ثطای اؾتفبزٜوٙٙسٌبٖ اظ ذسٔبت زِٚتیٟٔ ،بض قطایظ التهبزی ٘بٔؿبػس ٘ظیط ٘طخ تٛضْ ثبال ،تمٛیت
آٔٛظـٞب ذهٛنب زض ؾغٛحی ٔب٘ٙس اثتسایی ٔ ٚتٛؾغ ٚ ٝوبٞف ثطٚوطاؾی  ٚایزبز قفبفیت زض فطایٙسٞبی
ضاٜا٘ساظی وؿت  ٚوبض لبثُ شوط اؾت .زض ؾغح ؾبظٔبٖٞب ،ؾبٔب٘سٞی ٔحیظ قّٛؽ  ٚپطاظزحبْ ٟ٘بزٞبی
ٔتؼسز ثرف زِٚتی حبٔی تكىیُ قطوتٞبی رسیس ،نبزضات  ٚؾطٔبیٌٝصاضی ذبضری إٞیت زاضز .زض
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اضتجبط ثب ذطٚری ٞب  ٚػّٕىطز ٘یع تٛر ٝث٘ ٝتبیذ حبنُ اظ ٚضغ لٛا٘یٗ  ٚتٕطوع ثیكتط ثط ٘حٜٛی ارطای
لٛا٘یٗ زض ػُٕ ،وبٞف  ٚحصف لٛا٘یٗ ظائس ٔ ٚساذالت زؾت  ٚپب ٌیط  ٚزضؼ ٌطفتٗ اظ اقتجبٞبت
ؾیبؾتی إٞیت اؾبؾی زاضز.
اظ ؾٛی زیٍط ،ثبیس ث ٝایٗ ٘ىت ٓٞ ٝاقبض ٜوطز و٘ ٝظطیبت ثطذی نبحت٘ظطاٖ ٔجتٙی ثط فطو فٛق
یؼٙی ٚرٛز ضاثغ ٝثیٗ ٟ٘بزٞب  ٚاحطثركی ؾیبؾتٞبی ٘ٛآٚضی ٘یؿت .ث ٝػٛٙاٖ ٔخبَِ ،ی  ٚویٓ ()2009
ضاثغ ٝثیٗ ٟ٘بزٞب  ٚؾیبؾتٌصاضی ضا ٔس ٘ظط لطاض ٘سازٜا٘س ثّى ٝزضنسز تؼییٗ ٔیعاٖ إٞیت ٟ٘بزٞب زض
ٔمبیؿ ٝثب ؾیبؾتٞب ثطای ضقس التهبزی وكٛضٞب ثٛزٜا٘س .ث ٝاػتمبز آٟ٘ب ٔٛتٛض ضقس التهبزی اظ وكٛضی ثٝ
وكٛض زیٍط ثؿت ٝث ٝایٙى ٝآٖ وكٛض زض وساْ ٔطحّ ٝضقس التهبزی لطاض زاقت ٝثبقس ،یؼٙی وكٛضی ثب زضآٔس
ثبال ثبقس یب پبییٗٔ ،تفبٚت ذٛاٞس ثٛز .ؾیبؾتٞبی ٔرتّف زض ٔطاحُ ٔرتّف تٛؾؼ ٝالتهبزی احطثرف
ٞؿتٙس .ثٝػجبضت زیٍط یه ؾیبؾت و ٝثطای ٌطٞٚی اظ وكٛضٞب ثیإٞیت ثٝقٕبض ٔیضٚز ٕٔىٗ اؾت
ثطای ٌط ٜٚزیٍطی اظ وكٛضٞب ٔ ٟٓثبقس (ِی  ٚویٓ .)2009 ،ثٙبثطایٗ ٘ ٝتٟٙب ٟ٘بزٞب ثّى ٝذٛز ؾیبؾتٞب
٘یع ثطای ضقس التهبزی ٔٞ ٟٓؿتٙس  ٚؾیبؾتٞبی ٔرتّف زض ٔطاحُ ٔرتّف ضقس التهبزی إٞیت زاض٘س.
ث ٝػٛٙاٖ ٔخبَ ،زض حبِی و ٝآٔٛظـ اثتسایی ٔ ٚتٛؾغٟ٘ ٚ ٝبزٞب ثطای وكٛضٞبیی ثب زضآٔس پبییٗتط إٞیت
ثیكتطی زاض٘س ،آٔٛظـ ػبِی  ٚؾیبؾتٞبی فٙبٚضا٘٘( ٝظیط ٘ؿجت ٞعیٞٝٙبی تحمیك ٚتٛؾؼ ٝث ٝتِٛیس
٘بذبِم زاذّی) ثطای وكٛضٞبیی ث ب زضآٔس ثبالتط یب وكٛضٞبیی ثب زضآٔس ٔتٛؾظ ث ٝثبال إٞیت ثیكتطی
ذٛاٙٞس زاقت .ثٝػٛٙاٖ یه ٕ٘ ٝ٘ٛزیٍط ،زض وكٛضٞبی ثب زضآٔس ثبال یب ٔتٛؾظ ث ٝثبال تٛؾؼ ٝفٙبٚضا٘ ٝو ٝثب
قبذمٞبیی ٘ظیط تؼساز پتٙت ٞبی حجت قس ٜزض ایبالت ٔتحس ٜث ٝاظای رٕؼیت ٔكرهی اظ وكٛض ؾٙزیسٜ
ٔیقٛز ثٝعٛض ٔؼٙبزاضی ثب ضقس اضتجبط زاضز .حبَ آ٘ى ٝچٙیٗ اضتجبعی زض وكٛضٞبیی ثب زضآٔس پبییٗ ضؼیف
اؾت .ث ٝعٛض ٔكبث ،ٝضقس آٔٛظـ ػبِی ثبػج ضقس زضآٔس ؾطا٘ ٝزض وكٛضٞبی ثب زضآٔس ثبال ٔیقٛز زض
حبِی و ٝچٙیٗ ٘مكی ثطای آٔٛظـ ػبِی زض وكٛضٞبیی ثب زضآٔس پبییٗ لبثُ تٛر ٝیب ٔؼٙبزاض ٘یؿت (ِی ٚ
ویٓ .)2009 ،زض ٘تیزٔ ٝیتٛاٖ ٌفت تٛر ٝثٛ٘ ٝع ؾیبؾتٌصاضی ٔتٙبؾت ثب قطایظ ٟ٘بزی ٔیتٛا٘س
ٔٛفمیت ؾیبؾتٞب ضا تضٕیٗ وٙس.
زض ػیٗ حبَ ،ؾیبؾتٞبی زِٚتی ٔیتٛا٘ٙس ثٚ ٝؾیّ ٝتغییط  ٚث ٝضٚظضؾب٘ی ٔسا ْٚچٟبضچٛة ٟ٘بزی ٚ
لب٘٘ٛی و ٝفؼبِیتٞبی ٘ٛآٚضا٘ ٝزض آٖ ضخ ٔیزٙٞس اظ ٘ٛآٚضی حٕبیت وٙٙس .زض چٙیٗ ثؿتطی ،تغییطات ٔٛضز
٘یبظ ٞؿتٙس تب ؾیبؾتٞبی زِٚت  ٚچبضچٛة لب٘٘ٛی ثیكتط ث ٝؾٕت ٘ٛآٚضی ٞسایتوٙٙس ٜثبقس  ٚعیفی اظ
حٛظٜٞبی ؾیبؾتی اظ ٔحیظ ػٕٔٛی وؿت  ٚوبض تب تزبضت ثیٗإِّّی ،ثبظاضٞبی ٔبِی ،ثبظاضٞبی وبض ٚ
آٔٛظـ ضا زض ثط ٔیٌیط٘س (ؾبظٔبٖ ٕٞىبضی التهبزی  ٚتٛؾؼ.)2007 ،ٝ
آٖچٔ ٝؿّٓ اؾت و ٝایٗ تغییطات ثـبیس زض لبِت یه فطایٙــس تسضیزی ٔجتٙی ثط ایزــبز ٔٙبثغ ٚ
لبثّیتٞبی ٔٛضز ٘یبظ ثب تىی ٝثط ٔكرهٞٝبی ایٗ وكٛضٞب  ٚثٚ ٝیػ ٜقطایظ ٟ٘بزی آٟ٘ب نٛضت ٌیطز .ثٝ
ثیبٖ زیٍط ،ثبیس ثب ٍ٘ب ٜزلیك ث ٝچٟبضچٛة ٟ٘بزی ٔٛضز٘یبظ ثطای ٘تیزٝثركی ؾیبؾتٞبی ٘ٛآٚضی ،حطوت
تسضیزی زض رٟت ایزبز یب تمٛیت ٟ٘بزٞبی الظْ ٔٛضز تأویس لطاض ٌیطز.
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هٌابغ
ٟٓ ؾٝضز٘یبظ ثطای ٔحبؾجٛٔ بیٞىبضٞ ضاٚ ضز زلیكٚ ثطآٝكی اضایٞٚ عطح پػ،)1392( ـٚ ؾیسؾط،ضیٛ٘ لبضی
ٚ  تحمیمبت،ّْٛظاضت ػٚ ،ضٛ ٔطوع تحمیمبت ؾیبؾت ػّٕی وك،ِٖیس ٘بذبِم زاذّی ایطاٛ اظ تٝؾؼٛ تٚ تحمیك
.1392 ،ٖ ایطا،ٖطاٟ ت،ضیٚبٙف
 ٔغبِؼبتٝ ٔؤؾؿٛ آضقی، یبززاقت،"ٖ "التهبز ؾیبؾی ؾیبؾتٌصاضی اقتغبَ زض ایطا،)1386(  فطقبز،یٙٔ ٔؤ
. التهبزٚ ٗزی
ضؼیتٚ ضزٛٔ ضی زضٚآٛ٘ بی ٍ٘طـ ٘ظبْ ّٔیٞپطزاظیٝ "اضظیبثی ظطفیت ٘ظطی،)1388( ٜطٞ عب، ٔیطػٕبزی
.80-65 :5 ٜ قٕبض،ْٚ ؾبَ ز،ضیٚبٙ فٚ ّٓ ؾیبؾت ػ،"ـٛ الوبتٜ ٘ظطیبت ایٕطٛ زض پطتٝؾؼٛ تٝ ثٚبی ضٞضٛوك
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