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شجد هه خر ه  آن دی هسزسی  وجسن یقسه، دسشته هسشاد  لم    ناس ی  مجنق قممدسد م  تلاستتذوسی  ستل،  زمسن   
لم    ناس ی  مذتا  هر ی بکرد پاچادگ  سقتصسد  ست،   تاستتذوسی هدف پژ هش حسضلر دتل، بسه  هه مد    

سز ی بکرد نظربه پردسز  دسده هااسن ستتفسده گردبد  مزب، پژ هش حسضر دی مقسبسه هرس  دتل، بسه  هه سب  هدف  
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ز سلم    ناس ی  مذتا  هر ی بکرد پاچادگ  سقتصللسد  وجهه نمجده ستلل،  همچاا  وصللجبر هسمم   تللاستللتذوسی 
ئه سن ووقاق سیسگر  یسهذردهس   پاسمدهس  مروذ  هس لاجس   شرسب  مدسخمهشلرسب  لمی   مقجله موجی   شلرسب  زمااه  

 لم    ناس ی  ستتفسده نمجد  تاستتذوسی وجسن سز آن هه لاجسن سلذجب  ماست  هه ماظجی گردبده ست، هه م 

 لم    ناس ی   پاچادگ  سقتصسد   ی ش دسده هااسن  سقتصسد دسنش هااسن ذوسی تاستت کلیدی: واژگان
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 مقدمه

  هه مفیجم مازسن وجسنسب  هشجیهس دی وجلاد   صسدیست هسالهس  دسنش هر 1پاچادگ  سقتصسد 
سز یهذوی دسنش شکل گرنته دی آن هشجیهست،  وجرهه یشد هرخ  سز هشجیهس  دی حس  وجت ه 

دهد آنچه  سق سً هرس  یشد سقتصسد  هشجیهس دی همادمدت سهما، وجره  نشسن م   ه  نتسبج 
(  سقتصسد  هه هر 2002  2دسید  پاچاده هجدن موصجالت وجلد    صسدیسو  هشجیهس ست، )لَل

نر ش    وجلاد تسده ستتجسی ست،  هر لوظه هس خطر وودبد ی هر  ست،  سمر زه  نقش لم  خسم
    وجت ه  مجضجل  سهتاسب نسپوبر   پاشرن،   وجت ه هشجیهس هر   ناس ی  دی هی، نجآ ی

 هرنده هسم ه دسنش هااسن لصر حسضرمذاس  لم    دسنش ستتجسی هجده   لم    ناس ی  نار   پاش
(  پاچادگ  سقتصسد   ما کس هااده مازسن دسنش  ست، هه 2002  8؛ مجئد1811ست،)وسهربسن  

هه هسی ینته ست،  هر سب  ستسس  سقتصسدهس  متک  هر ماسهع دی تسختسیهس  وجلاد  هر سقتصسد 
جند   شهاد  م طذا   بس صسدیست مجسد خسم   وک موصجل  هزء سقتصسدهس   ار پاچاده طذقه

هر قدی صسدیست متاجع  هس دیهه دسنش هسالور   پاجندهس  متکثرور  هجد دسشته هسشد  تطح 
ه ت، هه سب  سقتصسدهس سز وجسن مقسهمه هیتر  نسذ، هپاچادگ  سقتصسد هسالور خجسهد هجد  ی ش  س

ور  ناز خجسهاد دسش،)سشرسق   هس  خسیه  هرخجیدسی خجسهاد هجد   تسختسی مقس مشجک
وجت ه بلسنتذ  بلک  هلس  هلسیزتلسز  آن سز نشلسنهوجلاد لم    ناس ی    وجلسی ( 1838

مع نقش ستست  دسید  سمس وجرهه نشسن مجنقا، هجس نالس ی  دی هشلجی ستل،  هلر چالد لمل   
ور  و ذار ی ش یسه   تاستتذوسی  هرس  لم    نالس ی    هلههرخجیدسی  سز نقشه دسده هه هلد ن

هس   یسهذردهس  صواح   سیزش تاست، هد ن واظلا   ولد ب    سهلرس  دیتل،   دقالق
سمر زه   ال نسممک  ست،یقسهت  دی نضس  یقسه، شدبد هیسن  سصج آنرب   دتتاسه  هه مزب،

لم    ناس ی   هرس  هساسی  سز هشجیهس  پاشرنته   هشجیهس  دی حس  وجت ه   تاستتذوسی 
 تاستتذوسی (  زمسن  1833؛  فرسن   1830هه ضر یو  یسهذرد  وذدبل شده ست، )هسقر  زسده  

  ه، دسشته هسشادشجد هه خر ه  آن )نجآ ی ( دی هسزسی  وجسن یقسلم    ناس ی  مجنق قممدسد م 
هس دی حجزه لم    ناس ی  هسبد سمکسن سبجسد   وقجب، ظرنا، هاد  تاستتذوس هاسن م « لَل»

(  آنچه مسم  ست،  1332هس  پارسمجن  یس سنزسبش دهد )لل  هردسی  سز نرص،دی ن  هرس  هیره
شجد  هاشتر سز هسه، پاسمدهس  سقتصسد  آن ست، وجهی  هه هه تاست، لم    ناس ی  مذو   م 

لم    ناس ی  ی    تاستتذوسی  وأثار(  مطسل  سیسئه شده  نشسن سز سهما، 1833)قسن   یسد  
ازسن ور  سز موجسند م اسی دقاقیشد سقتصسد  دسید  سمس هه نظر ی بکرد پاچادگ  سقتصسد  م 

سیسئه نمسبد  زبرس دی سب  ی بکرد مازسن لم  هس  لم    ناس ی  دی لرصه هیسن  تاست، مؤنقا،
                                                           

1- Economic Complexity 
2- Lall 
3- Moed 
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وجسند هه لاجسن گارد  لوس م   دسنش مجهجد دی موصجالت  م اسی یوذه هاد  هشجیهس قرسی م 
لم    ناس ی  مجید ستتفسده قرسی گارد  هس وجهه هه مطسل  هاسن شده   تاستتذوسی م اسی  هی، 

چادگ  لم    ناس ی  مذتا  هر ی بکرد پا ی تاستتذوسووقاق حسضر هه دنذس  طرسح  مدل  هرس  
 سقتصسد  ست، 

 مبانی نظری

هس  قسنجن    سهرسب  هه هدف آن مش س  سز خ مجمجله الف( سیاست علم و فناوری:
تسزمسنده    سنزسبش سمکسن ستتفسده سز وجسن لمم    ناس ی  دی هی، وجت ه لمجم  هشجی   

لم    ناس ی  سصطالح  ست، هه هه تاست، لمجم  سیوقسء مجق ا، آن دی هیسن ست،  تاست، 
هس  مرهجط هه لم    ناس ی  یس هسب  هه ن سلاّ،لم    ناس ی  سشسیه دسید  چه سز نظر تاست،

هاد هسب  هه آن د  یس هه تم، سهدسف د ل، هدسب، م دهد   چه تاست،مجید حمسب، قرسی م 
شجی یس دی ته ه د دنسل   وجت ه سقتصسد  هس  وجت ه   هقس  هر ه(  سگر تاست،1831)گسم،  

س ه  وجت ه نرهاذ  خالصه نمسبا   تاست، لم    ناس ی  زبرهاسب  هرس  هر بک سز سب  شسخه
شجد  سب  د  لسمل وس حد د زبسد  و اا  هااده شکل آو  هجسمع هستاد؛ چرس هه سز موسجب م 

هس   ناسزهس  سهتمسل   ه خجستتهوجسناد سز لیدهس م طربق سب  د  سهرم قج  ست، هه د ل،
ورب  (  م  وجسن گف، بک  سز سصم 12  1818سقتصسد    نرهاذ  خجد هرآباد )قسض  نجی   

    لم تاستتذوسی هاا    نرهاذ   نوجه هس  سقتدسی دی دناس ه د سز مذسحث هیسنزبرتسخ،
یتادن هه سهدسف    هدبل هرس لم    ناس ی  سهزسی  ه  تاستتذوسی ناس ی  ست،  دی  سقع 

سند وجت ه (  دبر زمسن  ست، هه تاستتذوسیسن دیبسنته1831هسشد )مؤم   هس  هجسمع م آیمسن
 1320   1310لم    ناس ی   وجت ه سقتصسد  یس هس خجد هه همرسه دسید  سگر دی دهه هس  

هس  هالن سقتصسد  هرده هجدند وس یسه وجت ه مم  تاستتذوسیسن نذسه خجد یس م طجف هه شسخص
دی لم    ناس ی  تکسن دسی وجت ه سقتصسد   مؤنقا،خجد یس ورتا  هااد  دی لصر حسضر مازسن 

هسب  دی لاجسن تاست،هس  لم   ناس ی    نجآ ی  هه(  سمر زه تاست،2003  1ست، )وجیهک
    وجت ه   ینسه هشجی دسیند   هه سهدسفهسزسب  دی یشد سقتصسد وأثارشجند هه نظر گرنته م 

(  2012  2هس  ستتجسیور  هردسیند )مسیوا هااد  وس دی دناس   سق   گسمهالن هشجیهس همک م 
(  تاست، لم    ناس ی  هه سختصسص ماسهع هرس  وشجبق   حمسب، 2003) 8طذق نظر ستتا 

  هاد  دی هد تصسد  سشسیه م لاجسن یبشۀ وجت ۀ صا ت    یشد سقد ل، سز لم    ناس ی  هه

                                                           
1- Thorbecke 
2- Martin 
3- Stine 
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لم    ناس ی  سیسئه شده  تاستتذوسی هس    مر ی  هجوسه هر تار ووج  وسیبخ  مد 1شمسیه 
 ست،:

 )1331  1یسثجِ ( لم   ناس ی    نجآ ی  تاستتذوسی  نرآبادهس  هالن مقسبسه مد  -1هد   
 هسخصجصاست    بژگ  هسنسل د یۀ وسیبخ 

 وس س ست   1310

 1320دهۀ 

 نسل س  : 

 نشسی ناس ی 

هر ووقاق   وجت ه؛ هسزسی مکسن  هرس  هه ثمر  وأهادوجسل  خط  تسده؛ 

 هسشد یتادن ووقاق   وجت ه م 

 1320س ست  دهۀ 

 1330وس س سبل دهۀ 

 نسل د م: 

 هشش هسزسی

رس  هس ههر هسزسیبسه ؛ هسزسی ماشأ پادسبش سبده وأهادوجسل  خط  تسده؛ 

 نقش  سنف سل  دسید  R&Dهسشد    ق   وجت ه م ده  هه ووقاهی،

 1330س ست  دهۀ 

وس س ست  دهۀ 

1310 

 نسل تجم: 

 مد  پاجند 

هس  هسزخجید؛ ورها  هشش   نشسی؛ وجسزن ماسن وجسل  همرسه هس حمقه

اسن ووقاق   تسز  مهر ومفاق   بکپسیچه وأهادووقاق   وجت ه   هسزسیبسه ؛ 

 وجت ه   هسزسیبسه 

وس  1310دهۀ س سبل 

 1330س ست  ذهۀ 

 نسل چیسیم: 

 بکپسیچهمد 

هاادگسن؛  وأما وجت ه مجسز  هه  تامه وا  وجت ه بکپسیچه؛ سیوذسط قج  هس 

جت ه   هر ومفاق ماسن ووقاق   و وأهادسیوذسط نزدبک هس مشتربسن پاشر ؛ 

 هس  سنق تسخ،؛ همکسی 

وس  1330س سبل دهۀ 

 هاجن

نسل پاج : 

تاستم    

 س شذکه

وجت ۀ مجسز  هسمال بکپسیچه؛ ومرهز ی   مشتر ؛ پاجند ستترسوژبک هس 

هس   پوبر  شره،هر سن طسف وأهادهاادگسن س لاه؛ پاجندهس  سنق ؛ وأما 

 ترل، وجت ه؛ سنزسبش ومرهز هر هافا،   دبذر لجسمل  ار هم 

م رن  شلسخص پاچالدگ  سقتصلسد  وجتل  گر ه  سز  ۀسبدب( پیچیدگی اقتصادی: 
هس هس همالد خلجید  آن  2002و  دی تلس   س  هس  هسی سید   سمدسنشمادسن   موققسن دسنشذسه
دی   ه د سقدسم هله م رنل  آن هله دنالس  خسیج نمجدند  هه 2003نجشت  مقسالت مت دد سز تس  

هس همچاا  سقدسم هه سیسئه هردند  آنسن یس ماتشر سطمس پاچادگ  سقتصسد  هی س لا  2011تس  
وجسن سز طربق  هذسه دسنشذسه هسی سید هه آن سند هه م بک نسخۀ آنالب  سز سب  سطمس نمجده

هلسب  سز للال ه  هخلش ورتام  مرهز وجسیت تسزمسن ممل ناز هخلشهله  2دتترت  پادس هرد
هااسنه سب  ،   آباده خجشهله نشسن سز سهماّ 8 هذسه خجد یس هه سب  ی بکرد سختصسص دسده ستل،

مازسن دسنش هشجیهس   هر طذق وومال سب  گر ه(  1832)شسهمرسد    چاا  نر شسن   شسخص دسید
 سیسدهس دسید  وجلاد هر موصج  ناسزمالد نسذ، مستقام  هس سنجسع موصلجالت وجلاد شده دی آن

ل ب ا  دسنش شک  ور هسشدمتاجع بک هشجیهلس  خسصل  ستل،   هرچله وجلادست هلجدن دسنلش
   هجد دسید؛ هاسهرسب  سقتصسدهس  پاچاده سقتصسدهسب گرنته   مجتملع شلده هاشلتر  دی آن هشلجی

 هس  هزیگ سنلرسد گلردوجسنالد حجل  زبلسد  سز دسنلش مروذ  یس دی قسل  شذکههسلتاد هله مل 

                                                           
1- Rothwell 
2- Atlas.cid.harvard.edu/explore/tree_map/ 
3- Http://atlas.media.mit.edu/en/rankings/country/ 
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هر یس وجلاد هااد  هه لکس  سقتصسدهس  دسنش هل  هملع هلرده   مجمجلله متالجل  سز هسالهلس 
االد هله هور  وجلالد مل پشتجسنه ض اف  سز دسنش مجلد دسشلته   هسالهلس  همتر   تسده  تسده

پاچادگ  (  2003)هادسلذج   هستم    ولر  سز و لسمالت ستل،مسلتمزم شلذکه هجچلک
ست، هله سز طربلق موصلجالت  سقتصسد  م اسی  هرس  موستذه دسنش   میسیت دی بک هسم ه

هر سب  پسبه   سبدئجلجژ  مروذ  هه آن یتد؛ چلرس هله  م شده دی آن هسم ه هه سب  میّ وجلاد
ستلتجسی ستل، هله سگر تسخ، بک موصج   ناسزماد نجع خسص  سز دسنلش   میلسیت هسشلد  

هاالد دسنلش    ولجسن نتاجله گرنل، هله هشجیهسب  هه آن موصج  یس وجلاد مآنذلسه مل 
(  شسخص پاچادگ  2011  1)هسهسی   همکسیسن یس نالز دسینلدمیسیت مجید ناسز هرس  وجلاد آن

هس  هسالهس  صسدیسو  آن هشجی ست،  سیزش هر هسال هه سقتصسد  هر هشجی  متجتط  سز سیزش
 شجد:طجی تسده هر ستسس متغارهس  زبر موستذه م 

ال هااد )هه آن یس پرسهادگ  وجلاد هسن هسال یس وجلاد   صسدی م و دسد بس واجع هشجیهسب  هه آ -1
هه  هادسیزش صسدیسو  آن هسال هه دبذر هشجیهس؛ سب  شسخص  سیزش  یس وذاا  م  -2نسما ( م 

هس   دسنش الزم هرس  وجلاد موصجالت  سید م سدله شجد  سیزش  هه شجد مازسن قسهما،تذ  م 
 ( 1838اد هسالت، )سشرسق   نمسد  سز مازسن پاچادگ  وجل

 تحقیق شناسیروش

پژ هش حسضر سز دبد مسها،  هااسد  )سهتشسن ( ست، هه هه ی ش هاف  صجیت پوبرنته 
 هس  ی ش ووقاق هاف   هس هدفست،  دی سب  پژ هش سز نظربه دسده هااسن هه لاجسن بک  سز شاجه

سده گرسب  خسص ستتفی هستر  سز  سقعشاسخ،   دیک نظر سنکسی سنرسد   ی بدسدهس    قسبع آباده د
هس  هاف  (  هر هما  ستسس  هرس  وومال دسده11؛ 2001  2شده ست، )هجیها    ستترس  س

گردآ ی  شده  الزم ست، وس ته مرحمه هدگوسی  هسز  موجی    سنتخسه  سنجسم شجند وس دی 
سسس دد  هر مذاس  مفسها  حنیسب،  پسیسدسبم  ماطق  بس وصجبر  لاا  سز نظربه خمق شده سیسئه گر

حسصل شده سز مر ی تجسهق   چاد مصسحذه سهتشسن   بک یسهامس  مصسحذه هرس  مصسحذه نامه 
ه هس  هماد  طرح   هتسختسیبسنته   لماق ویاه شد   هرمذاس  سب  یسهامس  مصسحذه  پرتش

هااد  هه سب  صجیت هس   نظرست خجد یس آزسدسنه هاسن مشسهده هاادگسن سهسزه دسده شد وس دبدگسه
نفر سز متخصصسن    11هس  نامه تسختسی بسنته   لماق هس  ی د هه مادسن پژ هش هس مصسحذه

هسب  ست، هه دی هس   مقسبسهگار  نظر   پرتشخذرگسن مطمع سنجسم گرن،  یسهامس  نمجنه
   س  ماستهبسهاد   مجه  هشف مقجلههس هس سنرسد هر ز م خال  وجزبه   وومال مفسد مصسحذه

                                                           
1- Bahar, D., Hausmann, R., & Hidalgo, C. A. 

2- Corbin, J., & Strauss, A 
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هس سنجسم گرن،  هس ناز همزمسن هس گردآ ی  آنشجند  هدگوسی  دسدههس م خصجصاست   سه سد آن
مجید نظر پژ هش هاجن  تاستتذوسیسن  ستسواد دسنشذسه  پژ هشذرسن   خذرگسن ن س  دی  هسم ه
سب   ضس هسشاد  سلپژ ه  لم    ناس ی    پاچادگ  سقتصسد  م   تاست، تاستتذوسی لرصۀ 

هس مروذ  مجضجع پژ هش هجده ست،  هسم ه هسسن  هستاد هه حجزه لمم  بس سهرسب  هسی آن
گار  هه صجیت گمجله هرن    وئجیبک سنجسم شد   مصسحذه هس وس یتادن هه سشذسع نظر  نمجنه

  اادگسنهشره،شجنده ناز هه سب  صجیت هجده ست، هه هرهدسم سز سدسمه بسن،  سنتخسب هر مصسحذه
هر  لم    ناس ی  مذتا  تاستتذوسی بس چاد نفر دبذر سز متخصصسن بس هسیشاستسن حجزه  بک

 ی بکرد پاچادگ  سقتصسد  یس هه پژ هشذر م رن  هردند  

 هایافته

جید هدگوسی  م نرآبادهمسنذجنه هه سشسیه گردبد  بسنته هس  حسصل سز مصسحذه هس خذرگسن دی 
  مشخص  ستتخرسج   نرآبادمفسها    مقجالت ط   هسوجزبه   وومال قرسی گرن،   نشسنه
هه لاجسن نمجنه هخش  سز نوجه هدگوسی  هسز سیسئه شده  2هدگوسی  گردبد  دی هد   شمسیه 

 ست، 

 نمجنه هدگوسی  هسز -2هد   
ماذع هر 

 لذسیت
 هدگوسی  هسز گزسیه هس  هالم 

𝐴2 

 

 

𝐴5 

 

 

𝐴7 

𝐴9 

 

𝐴11 

 

𝐴17 

 

 

 

𝐴18 

خجد یس ورتا  هاا   سبدهس  مس سب  ست، هه شره، هسب  هزیگ دسشته  مس هسبد سبده س  -

 هسشا  هه آن هس پاشرسن هسشاد  مس هسبد دنذس  صاسبع خسص هسشا  

هرس  پاچادگ  هسبد دبد صاسب   هه مجید حمسب، قرسی م  گارد ب ا  صاسبع ماتخ   چه  -

لجب، هستاد همک  هه هاد  سالن صاسب   هه دی س همک  هه مازسن پاچادگ  هشجی م 

  شجدم    حمسب، سز صاسبع هه صجیت لسم سنجسم هاادم پاچادگ  هشجی ن

حسال هه هوث پاچادگ  ست، هسبد صاسب   یس مجید حمسب، قرسی هدها  هه هسالهس   -

 ور  یس وجلاد هااد پاچاده

 ه دیهرخ  هشجیهس هه سهمسع یتادند هه دی چاد حجزه خسص ن سلا، هااد سمس متستفسن -

 هشجی مس هه سب  سهمسع نرتادند 

سلذته هشجی مس م  وجسند دی زنجاره سیزش هیسن  مشسیه، دسشته هسشا    دی آن قسمت   -

 هه دسیس  مزب، هستا  آنرس سیوقس دها    ووقاقست یس هه آن تم، هدسب، هاا  

 سب  مس هسبد ی   موصجالت خسص  هه دی آن قج  هستا  مسنجی دها   مس حت  ی   صا -

 هه قج  هستا  ه  هسی  سنجسم ندسده سب  حجزه هسب  مثل نرش  خس بسی  پسته  زلفرسن 

 

 

 

 

حمسب، سز 

 صاسبع خسص
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هس  هالم  هد ل  ویاه گردبد   مرسحل هه هما  وروا  هرس  ومسم  مصسحذه هس   گزسیه
م    هس  هالزبسد گزسیههدگوسی  هه صجیت هساسی دقاق سنجسم گرن، هه هه دلال حج  هساسی 

گردد  دی پژ هش حسضر  هدهس  ستتخرسج شده س  سهتفس م ی ند هدگوسی  هسز نق  هه ذهر نمجنه
سند  دالبل سنتخسب هربک سز سه سد سصم  مد  هاد  شدهمقجله دتته 21مفیجم    183دی قسل  

  ردد:گلم    ناس ی  مذتا  هر ی بکرد پاچادگ  سقتصسد  دی سدسمه وشربح م   تاستتذوسی 
سند هه هر تسز م مجالً آن دتته ی بدسدهس    قسب  شرسب  لم  بس تذ  :1موجبات)شرایط( علی

  هسب  )شرسبط ( هستاد هه مقجلۀ سصمگوسیند؛ هه لذسیت دبذر  شرسب  لم   مقجلههس سثر م پدبده
سبع   شرسب  س  سز  ق(  شرسب  لمی  مجمجله100  1831دهاد )هسزیگسن  قرسی م  وأثاریس وو، 

گوسیند  شرسب  لمی  ی بدسدهس    قسب   هستاد هه سز نظر زمسن  ست، هه هر مقجله موجی  سثر م 
  مفسها    مقجالت 8مقدم هر پدبده سصم  هستاد  شرسب  لم  پژ هش حسضر دی هد   شمسیه 

 مروذ  هس شرسب  لم  سیسئه شده ست،:

 مفسها    مقجالت مروذ  هس شرسب  لم  -8هد   
 مفسها  مقجالت

 هادی تفسل  سقتصسد 
تسز ؛ یشد   خصجص هسیآمدسز سنصسیگرسب   نس ؛ همجگار هسیآمدسنوصسیگرسب  نس

 نسمتجسزن سقتصسد ؛ سقتصسد یسنت 

 هسیآمددبجسنسسالی  نس
  هسیآمد؛ نستاستتذوسی زدگ  دی دهس  نظسم هر هرست  سبرسن؛ تاست،هژهسیهر

 هسیآمدنیسد  نس تاستتذوسی ؛ تاستتذوسی تاست  

وقجب، ستترسوژ  یقسهت    خر ج 

 سز سقتصسد وک موصجل 

وجهه هه هافا، موصجالت؛ یهسب  سز سقتصسد وک موصجل    حره، هه تج  واجع 

 صسدیسو ؛ متاجع تسز  موصجالت؛ ستترسوژِ وجت ه   نفجذ؛ یقسهت  هردن سقتصسد مم 

والش هرس  هس  هسبذسه لمم  

   ناس یسنه

هس ومرهز هر یقسه، هیسن ؛ والش هرس  هس  یوذه لمم    ناسی سنه دی  گوسی هدف

 هه مره ا، لمم    ناس یسنه بسه دت،تطح ماطقه   هیسن  

ارد  گهردن پدبده سصم  شکل م  هس هرس  هاتر    سدسیهتمسمه هاشپدیده محوری/ اصلی: 
بس طرح هجهجد آمده  دی نظر  چسیچجب س  ستل، هله هلرس پدبده سصلم  هرچسل  مفیلجم 

     (  سز آنجس هه دی سب  پژ هش  مد  1830د )ی شاد  سیهطسن    همکسیسن  شجگرنته م 
لم   ناس ی  مذتا  هر ی بکرد پاچادگ  سقتصسد  مجید مطسل ه قرسی گرنته ست،   تاستتذوسی 

ناس ی   هه لاجسن مقجله لم     تاستتذوسی هس  حکمرسن    هس   وومال آنه د سز گردآ ی  دسده
هس  هالن لم    ناس ی  تاستتذوسی د سب  ست، هه هسبد دی سصم  سنتخسب گردبد هه مقصج

 هس   ی بکردهس  مروذ  هس آن سلمس  نمجد س  هه مقجله پاچادگ  سقتصسد    شسخصوجهه  بژه

                                                           
1- Causal Conditions 
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 2لاجسن هسیگشسبسنیسهذردهس   مدسخالت دی  سقع همسناد هاشذرسن نرد    گر ه   هه  :1راهبردها
س  هه هااد  چه هسس سگر  ضع مجهجد تسختسیهس  مواط    زمااهلمل م  8هس  وغاار  ماسنج 

 بژه دی هشجیهس  دی حس  گوی   وجت ه  هرگز سهسزۀ نرسه  آمدن حس  خجد یهس شجند  هه
ما،  مدهاد  سباجست، هه نقش لسهرس  وجت ه پدبده نجق ی   نم  مجهذست   شرسب  لم  الزم

دهد  سز سب  طرق ست، هه لسمالن نرد    هاش  سهما، یسهذردهس   مدسخالت خجد یس نشسن م 
 پدبده مجید نظر نرآبادشجند    هس طرح سقدسم   سهتکسیست خجد  هرس  گر ه   دت، هه هسی م 

س (  مفسها    مقجالت مروذ  هس یسهذرده22: 1811هااد)نرستتخجسه  تسز    هسترتسز  م ی سن
 قسهل مشسهده ست،:  1دی هد   شمسیه 

 مفسها    مقجالت مروذ  هس یسهذردهس -1هد   
 مفسها  مقجالت

 تسز شذکه

جسد هس  مختمف؛ سبس  هی، و سمل نفرهسب،سبجسد شذکه و سمم  ماسن تاستتذوسیسن؛ سبجسد شذکه

 تسز  هرس س ؛ شذکههس؛ و سمالت شذکهشذکه صا ت  سز دسنشذسه

 هس  سبجسد شذکه ها  هاذسههسدسنشذسه 

 هسزآنربا  د ل،
د ل،؛  گر هدسب، د ل،؛ نقش تسز مشسیهت ؛ هجچک/ هسیوام  خصجص ؛ هخش وقجب،

 هسمشجق   هسهجدهه تسمسنده 

آمسبش ترزماا  

 هس  وجت هظرنا،

 لمجم؛ آمسبش ترزماا  ناس ی ؛ آمسبش   لم  یشد دقاق هس شسخص سحصسء هس؛قسهما، ورتا 

  هوجت ترزماا  هس؛ آمسبشیشته ترزماا  نا ؛ آمسبش   لمم  ظرنا، لمجم ؛ پسبش مسسئل

 هسدسنشذسه پژ هش هس؛ آمسبشظرنا، دقاق   س نقطه هس؛ پسبشستتسن صا ت 

ود ب  ستترسوژ  

 وجت ه صا ت 

 مججزهس  هردن هدنماد صا ت ؛ تاستتذوسی متجت ؛    هجچک هس هاذسه هدسب،   تسمسنده 

      نمجدن صا ت ؛ هدنماد وجت ه ستترسوژِ  گرس؛ ود ب  سقع سهدسف هسی؛ ود ب    هس 

 گوسی نجپس؛ ترمسبه هسیهس    هس    هسستتسیوآپ سز هجشمادسنه هس؛ حمسب،سبده تسز وجسی 

نا ؛    لمم  هس حجزه ومسم  دی گوسی سمکسن ترمسبه مزب،؛ لدم دسیس  هس حجزه دی متمرهز

 ؛(مسدی) هزیگ صاسبع سز حمسبت  تاستتذوسی مزب،؛  دسیس  هس حجزه ی   ومرهز

 خسص صاسبع سز حمسب، 

  پژ ه   آباده

 نذسی  مذتا  هرآباده

 پاچادگ  سقتصسد 

 هس؛ شاستسب د وجسنما هس قسهما، هر مذتا  نذسی  سقتصسد ؛ آباده پاچادگ  هر مذتا  نذسی آباده

   موصجالت هشجیهس  سز پژ ه هشجیهس؛ آباده سقتصسد  یشد ی ند هسلقجه؛ وومال هسزسیهس 

 هالن   مدت هماد مجینمجژبک؛ نذسه ی ند ی ندهس؛ وومال

 سبجسد یصدخسنه 

 لم    ناس ی 

 ذسهپسب دسنش؛ سبجسد   ناس ی  شکسف دقاق سطاللسو ؛ و اا  هسنک سبجسد   سطاللست دقاق یصد

 هااسن دسنش سقتصسد دی هشجی سقتصسد مجق ا، دقاق ماسج ؛ و اا  دسده

                                                           
1- Strategies 

2- Catalysts 

3- Change agents 
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 مفسها  مقجالت

مدبرب، ستت دسد 

 ترمسبه سنسسن 

 شپر ی ؛ آمسبشسبسته   گزبا شسبسته تسالی  ضما ؛ شسبسته دسنش هه مغزهس؛ وجهه گردش

 رس ه سقتصسد ؛ والش پاچادگ  مذسحث لمجم  سنسسن ؛ آمجزش ترمسبه سنسسن ؛ پر یش ترمسبه

 هشجی سنسسن  ترمسبه وقجب،

سلذجهردسی  هدنماد 

   هجشمادسنه

 هشجی؛  مجق ا،    ض ا، هس متاست  سلذجهردسی  سلذجهس؛ تسز هجم 

 صا ، هر هرس  مشخص سلذجهردسی 

وکسمم  ه 

 تاستتذوسی 

  ها  سنسجسم   همذرس؛ همسهاذ  تاستتذوسی  آماخته صا ت ؛   لمم  تاست، همذرسب 

وسی؛ تاستتذ چادگسنه نیسدهس  ؛ همسهاذ تاستتذوسی  س نرسقجه نیسد س ؛ سبجسدوجت ه هس تاست،

 مسئمه حل هرس  تاستم  هسنذه؛ وفکر همه تاستتذوسی 

 اروأثس  هه یسهذردهس یس وو، س )مواط (  شرسب   بژهشرسب )مجهذست( زمااه :1ایشرایط زمینه
پدبده ست،  ب ا  هس  خسص بک (  زمااه  مجمجله  بژگ 100: 1831دهاد )هسزیگسن  قرسی م 

مکسن حجسدث بس  قسبع مرهجط هه بک پدبده دی طج  بک مود ده هه دسیس  ه د ست،  زمااه 
  شجد )خسه هاسنذر مجمجله شرسبط  خسص ست، هه دی ن آن یسهذردهس  هاش/  سهاش سنجسم م 

تله گفگوسینلد  زمااله مل  وأثارهس   و سمالت هاش هله شلرسب  خسصل  هله هلر(  282: 1832
؛ س  دالل، دسیندس  ست، هه هه پدبدهخصجصاست  بژه دهالده تمسلمهشلجد  زمااله نشلسنمل 

پژ هش    شرسب  زمااه س ست،لم    ناس ی  تاستتذوسی   سب  هستر نسظر هلر نضلس  حلسه  هلر
 سیسئه شده ست،: 1حسضر دی هد   شمسیه 

 س شرسب  زمااه -1هد   
 مفسها  مقجالت

 ضس وسیال ن

 هس    هسی 

 گوسیسن؛ وسیال تسز گوسیسن؛ حل مشکالت ترمسبهسماا، ترمسبه وأما گوسی    وسیال ترمسبه

 هسیهس   قجسنا ؛ سصالح تسختسی سقتصسد  هالن

 حکمرسن 

 خجب 

وجهه هه ماسنع هسم ه؛ وقجب، نظسم حکمرسن ؛ تالم، سدسی    سقتصسد شفسف؛ پستخذجب    

 مردم   مسئجالن؛ ثذست تاست شفسنا،؛ آگسه  هخش  هه 

وقجب، نظسم مم  

 نجآ ی 

دی نظسم نجآ ی ؛  سنتقس  وکاجلجژ    دسنش نا ؛ ود ب   مؤثرتسز  نیسدهس   سیهسن همسهاگ

  نقشه یسه صا ،   دسنشذسه؛ سنزسبش ظرنا، هوب؛ وجهه هه نظسم مم  نجآ ی ؛ حضجی 

 ناس ی  لم    تاستتذوسی هس دی  NGOهس  دسنش هااسن   شره،

 قرسی  وأثاریس وو،  هسیسهذردگر(  )مدسخمه لمجم  مواط  شرسب  :2گرشرایط مداخله
س  د سز شرسب  للسم  هله مجمجللهالذسیو گلرشرسب  مدسخمه (  101 :1831)هسزیگسن   دادهم 

                                                           
1- Cibtext 

2- Intervening Conditions 
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لد  دهاقرسی م  وأثاردهاد   یسهذردهس یس ه  وو، م  تغارهلس  مالسنج     ستل  یس وشلکالمسز
 گر قسهل مشسهده ست،:شرسب  مدسخمه 2دی هد   شمسیه 

 گرشرسب  مدسخمه -2هد   
 مفسها  مقجالت

 هاش هس  هیسن 
هس  سلممل؛ حج    سندسزه هسزسی هیسن ؛ همکسی ووجالت هیسن   ومرهز هر سقتصسد ها 

 هسسلممم ؛ وورب س     ها ماطقه

 یشد شتسهسن لم    ناس ی 
نرسگار  موصج  هی، صسدیست؛ یشد ی زسنز ن لم    ناس ی ؛ وجهه  وجهه هه هوث

 هه مذوث پاچادگ  لمم 

هس هاسنذر نتسبج   پاسمدهسب  هستاد هه هر سثر هرخ  سز طذقست :در اثر راهبردها( جی)نتا 1پیامدها
شجند آباد  پاسمدهس  نتسبج  هستاد هه دی سثر یسهذردهس پدبدسی م یسهذردهس هجهجد م  إوخسذ

: 1832هس بس نتسبج هاش    سهاش هستاد )خسه   (  پاسمدهس ناز  هر ن دسده101: 1831)هسزیگسن  
گر   وجسن سدلس نمجد هه هر ستسس یسهذردهس  سیسئه شده دی سب  مد    شرسب  مدسخمه(  م 288

سبدسی پآ ی   وقجب، دبپممست  لم    ناس ی   شکجنسب    یشد لجسمل مواط ؛ وقجب، وجسن وسب
 ور شدن سقتصسد هشجی قسهل حصج  هسشد   هسلطذع پاچاده 1دسنشذسه نسل  گار شکلسقتصسد   

 پاسمدهس -3هد   
 مفسها  مقجالت

وقجب، 

دبپممست  لم    

 ناس ی 

 زن ؛لز م وجهه هه مقجله سقتصسد تاست ؛ سنزسبش قدیت چسنه

مم ؛ سلممرسهز لمم  دی لرصه یقسه، ها هس   آماخته سقتصسد تاست  همذرس؛ و اا  نقش دسنشذسه 

 وجهه هه دبپممست  لم    ناس ی 

یشد پسبدسی 

 سقتصسد 

 یشد پسبدسی سقتصسد ؛ سنزسبش سشتغس  مجلد؛ سنزسبش تطح دیآمد ترسنه؛

 سنزسبش ی نق سقتصسد ؛ شکجنسب  سقتصسد ؛ وقجب، سقتصسد دسنش هااسن 

گار  شکل

 1دسنشذسه نسل 

هس؛ دسنشذسه بسدگارنده؛ وجهه هه میسیت آمجز    هس؛ دیآمدزسب  دسنشذسههوجسنمادتسز  دسنشذس

 هس؛ وغاار تذک آمجزش هه تم، میسیت آمجز ؛  دی دسنشذسههسیآنربا

هس هی، وجلاد لم    حل مسسئل؛ هس؛ و سمل دسنشذسهسیوقسء شاجه آمجزش   میسیت آمجز  دی دسنشذسه 

 ده  هه ناسزهس  آمجزش  وقجب، سیوذسط صا ،   دسنشذسه؛ هی،

هس؛ ود ب  تاد ووج  لم    ناس ی ؛ هس  دسنشذسههس    پژ هشهس؛ هدسب، گرن،پژ هش    میسیت 

 STIهس  هس  سیزبسه  ستسواد؛ وجهه همزمسن هه شسخصوغاار شسخص

 وقجب، وجسن

 آ ی وسب

 م ؛آ ی  سقتصسد ؛ مشسیه، دی زنجاره سیزش هیسن ؛ هسهش یبسک سقتصسد موسب

 مقس م شدن سقتصسد؛ ستتفسده سز ظرنا، مشسیه، مردم  دی سقتصسد؛ ثذست سقتصسد  

                                                           
1- Consequences 
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 علم و فناوری مبتنی بر رویکرد پیچیدگی اقتصادی سیاستگذاریمدل 

 لدبلهلس  هلرس  وذ  وجلاد نظربه ست، نه وجصاف صرف پدبدهدسده هااسنپردسز  هدف نظربه
 .طجی ماظ  هه بکدبذر مرهجط شلجندهس هسبد ههطذقههس هه نظربه دی مد  پسیسدسبم   وومال

  مرحملله سصللم (هللر ستللسس نتللسبج د  مرحملله قذملل  هدگللوسی )هدگللوسی  سنتخللسه  
یه   لسهماد هه دبذر طذقهوجی  یس هه شکل نظسمم پردسز  ست،  هه سب  وروا  هه طذقهنظربه

  وجت ه  هسب  یس هه هه هیذجدسیسئه هرده   طذقه بک ی سب، چسیچجبدسده   آن ی سه  یس دی 
 سقع مد  بس سلذج وصجبر  تسده    دی(  1811)دسنسب  نرد   هادهاشتر  ناسز دسیند سصالح م 
ی سبل  د  هادصجیت آتسن   قسهل دیک سیسئه م مسسئل پاچاده یس هه مختصر سز  سق ال، هلجده  

لم    ناس ی  مذتا  تاستتذوسی  مد   طرسحل  پلژ هش دی یستلتس  هلدف  لسب  آن ب ال 
 زبلر   مدل  هس سهزس نهااس  هس سهرس  یسهذرد پژ هش  نظربه دسدههر ی بکرد پاچادگ  سقتصسد 

 د هس  مجهجد دی مصسحذه هس خذرگسن ستتخرسج گردبسز وومال دسده( 1)شکل شمسیه 
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 .لم    ناس ی  مذتا  هر ی بکرد پاچادگ  سقتصسد  تاستتذوسی مد  پسیسدسبم   -1شکل 

ی  لم    ناس  تاستتذوسی   شسهد سلذجب  ورتام  سز نرسگرد حکمرسن    2دی شکل شمسیه 
 مذتا  هر ی بکرد پاچادگ  سقتصسد  هستا   

  

 شرسب  لم 
وقجب، ستترسوژ  یقسهت     -

سقتصسد وک موصجل یهسب  سز   

هسیآمدتسالی  نسدبجسن -  

هادی تفسل  سقتصسد  -  

والش هرس  هس  یوذه لمم   -

   ناس ی  دی ماطقه   هیسن

 

 مقجله موجی 
حکمرسن    تاستتذوسی  

لم    ناس ی  مذتا  هر 

 پاچادگ  سقتصسد 
 

 یسهذردهس
شذکه تسز  -  

هسزآنربا  د ل، -  

هس  وجت هآمسبش ترزماا  ظرنا، -  

نذسی  مذتا  هرپژ ه    آبادهآباده -  

 پاچادگ  سقتصسد 

سبجسد یصدخسنه لم    ناس ی  -  

سنسسن  مدبرب، ستت دسد ترمسبه -  

ود ب  ستترسوژ  وجت ه صا ت  -  

وکسمم  تاستتذوسی ه  -  

سلذجهردسی  هدنماد   هجشمادسنه -  
 

 پاسمدهس
وقجب، وجسن وسب آ ی   -  

وقجب، دبپممست  لم     -

 ناس ی 

یشد پسبدسی سقتصسد  -  

ور شدن سقتصسد هشجیپاچاده -  

1گار  دسنشذسه نسل شکل -  

 

 

 

 شرسب  مدسخمه گر 

 )موا  د ی(

هس  هیسن هاش -  

یشد شتسهسن لم    ناس ی  -  
 

س  شرسب  زمااه  

 )موا  نزدبک(

نظسم مم  نجآ ی  -  

حکمرسن  خجب / تسل  -  

هسی نضس  هس   وسیال  -  
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  تاستتذوسی  لم    ناس ی  مذتا  هر ی بکرد پاچادگ  سقتصسد  سلذج  ورتام  سز نرسگرد  -2شکل 
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هس گردد هه نرسه  هردن شرسبط  هی، یقسه، شره،  مشسهده م نرآبادمد    هس وجهه هه
   والش هرس  هسیآمد  دبجسنسسالی  نسهسیآمدموصجل   سنوصسیگرسب  نس  یهسب  سز سقتصسد وک

اس ی  لم    ن تاستتذوسی هس  یوذه لمم    ناس یسنه دی تطح ماطقه   هیسن سز دالبل سصم  
مذتا  هر ی بکرد پاچادگ  سقتصسد   دی هستر حکمرسن  خجب  نظسم مم  نجآ ی    وسیال نضس  

د ل،    تسز   هسزآنربا  یسهذردهس  ووقق سب  سمر ناز لذسیواد سز: شذکههسشدم هس    هسی 
  نذسی  مذتا  هر پاچادگ  سقتصسد پژ ه    آبادههس  وجت ه  آبادهآمسبش ترزماا  ظرنا،

سبجسد یصدخسنه لم    ناس ی   مدبرب، ستت دسد ترمسبه سنسسن   ود ب  ستترسوژ  وجت ه صا ت   
 هس  هیسن   سلذجهردسی  هدنماد   هجشمادسنه  دی سب  ماسن هاش تاستتذوسی وکسمم  ه 

هس  تاست   سهتمسل   سقتصسد   نرهاذ       (    همچاا  یشد شتسهسن لم    ناس ی  )هاش
وجسناد هسلث وقجب،   بس وض اف هسشاد هه م هااده ی   یسهذردهس م هز  لجسمل مدسخمه

هه سهدسف گردند  پاسمدهس  مجید سنتظسی سز سب   بسه دت،یسهذردهس   هسلطذع وسربع   بس وسخار 
آ ی   یشد پسبدسی سقتصسد   سنزسبش پاچادگ    ناز لذسیواد سز: وقجب، وجسن وسبرآبادنمد  

 گار  دسنشذسه نسل چیسی    وقجب، دبپممست  لم    ناس ی  سقتصسد   شکل

 بحث 

تذویسی  لم    ناس ی  مذتا  هر سب  پژ هش هه هدف سصم  خجد هه طرسحل  ملد  تاست
 لس هبسن،  دی سب  پلژ هش شلش ه لد سصلم  سز دسده هجد دت، ی بکرد پاچادگ  سقتصسد 
هس  مطرح شده دی مزب، پژ هش حسضر دی مقسبسه هس پژ هش .گردبدگسترده پژ هش سحصس 

  مذتا  هر لمل ست، هه همزمسن هجشاده  لم    ناس ی   سیسئه مدل  هسمع تاستتذوسی مجید 
لم    ناس ی  هه طجی همزمسن وجهه نمسبد  تاستتذوسی هس  لمماسو  دی مؤلفهست، هه حدسهثر 

  سز هم  گجب  هپرهازد   دی سب  یستتس گسم  هجچک دی پاجند نظربه   لمل هر دسید  سز آنجسب  
هه پژ هش حسضر بک پژ هش هااسد  هجده   ووقاقست مشسهه مجضجع بسن، نذردبد  سمکسن 

س هسب  یمل مد  پسیسدسبم  مقسبسهوجسن هرس  وک وک لجسمقسبسه هما، مد   هجد ندسید  سمس م 
 هس وجهه هه سدهاست سنجسم دسد  

(؛ سبجسنجس   همکسیسن 2011(؛ گازسلس   همکسیسن )2011هسب  هه ی هج   همکسیسن )دی پژ هش
(؛ 2013(؛ هسیوم    همکسیسن )2013(؛ د  چمادی   گارس  د )2013(؛ گسال   همکسیسن )2013)

(؛ مسیبسن    همکسیسن 2011(؛ سیهسن   بمدبربمچ  )2012شم  )(؛ سلیس2012زهربس   همکسیسن )
(؛ پرز   2011(؛ هسهسی   همکسیسن )2011) همکسیسن   (؛ نجیوجنسوج2011) ل    (؛ ها 2011)

(؛ سنجسم دسده سند هر هدسم هه صجیت ومجبو  هر نقش 2011(؛ تار   تسیبد گسن )2011گسدب  )
مقسالت  سند  دی سب هرده وأهادصسد  دی هشجیهس  مختمف لم    ناس ی  دی سنزسبش پاچادگ  سقت



 73 گذاری علم و فناوری مبتنی بر ...                                                         طراحی مدل سیاست 

س  مجلد  ههس  نظسم نجآ ی  مذتا  هر دسنش  قسهما،هس  مدبرب، دسنش  سنذسش، قسهما،هر شاجه
سز  تپوبر   متاجعسلممم   هافا، موصجالت   یقسه،هس  ها هس  ناس یسنه  همکسی نجآ ی 

  همجگار  سز خسم نر ش   نقش لم    ناس ی  دی موصجالت  ومرهز ی   هسزسیهس  هیسن 
ه همه سب  شده ست، ه وأهادور شدن سقتصسدهس تسز    هه وذع آن پاچادهیشد سقتصسد    شذکه

 هس   مد  نیسب  مطسهق، دسید  مجسید لااسً هس خر ه  مصسحذه
     ی   تاستتذوسیسن   س  هدبد یس پاشِنجآ ی  پژ هش حسضر سب  ست، هه دیبچه

جهجد هس  مهس   وجسنماد دهد وس هس وجهه هه قسهما،پژ هسن لرصه لم    ناس ی  قرسی م تاست،
دی لم    ناس ی  نمسباد  شسبد بک  سز  تاستتذوسی دی ی بکرد پاچادگ  سقتصسد   سقدسم هه 

هس  هسنذر    واست  تاست،هس  هالن دی هشجی  لدم  سقعتاستتذوسی دالبل لدم وجناق 
هس   سطاللست مجهجد دی هس  مادسن  دی تطح هشجی   هیسن هسشد  دسدههس   قسهما،وجسنماد 

سن هس   نشوجسند یسهامس  ماستذ  هی، ود ب  تاست،سطمس پاچادگ  سقتصسد  هشجیهس م 
دسدن مسار حره، یشد   وجت ه هشجیهس هسشد  هس وجهه هه ی بکردهس  مجهجد دی سب  شسخص 

 ند وجسند ینمجد  دی ضم  سب  ی بکرد م  ور  یس إوخسذهااسنه  وصمامست  سقع وجسن سقدسمستم 
وسیبخ  یشد  سقتصسد  هشجیهس یس دی طج  زمسن   هر ستسس موصجالت صسدیسو  هه خجه  
مشخص نمسبد   سب  می  هرس  سلذجهردسی  هدنماد   هجشمادسنه سز هشجیهسب  هه  ض ا، 

یشد  هس خجسهد هه قمهجسند مفاد نسبده هسشد  هشجی سبرسن سگر م ومشسهی  هس هشجی مس دسیند  م 
  سندسز لمم   ناس ی    سقتصسد، پادس هاد   دی یستتس  ووقق چش    وجت ه دی لصر حسضر دت

جهه لمم    ناس یسنه مذتا  هر پاچادگ  سقتصسد  و تاستتذوسی گسم هردسید  الهرم هسبد هه مقجله 
هس  هس   میسیتهه پاچادگ  سقتصسد  دی  همه س   سز وجماع دسنش س  هامسبد  سز آنجس بژه

س  ه  سبجسد شذکه و سمالت ها  ومسم  سنرسد  هاذسهشجدم هس  مختمف حسصل مجهجد دی نفر هسب،
هسشد  دی سب  ماسن سز نقش ترمسبه سنسسن  هس   حت  تاستتذوسین سز یسهذردهس  سصم  م نتسزمس

رمسبه سصم  دی سب  حجزه  نه وایس ماسهع نازبک    طذا   ناس،  همکه دسنش ناز نذسبد  سنل شد  ت
  هسشد  دی پاچادگنیفته دی ذه  سنرسد  یسز شکجنسب  سقتصسد    خمق موصجالت پاچاده م 

سل سده دسیس  سهما، ست، یصد دقاق مجق ا، هشجیهس دی لرصه لم  سقتصسد  مجضجل  هه نجق
ار  گهه هسیهسشد؛ همچاا  س نرسگار  همتر  دی تطح هیسن م   ناس ی    وجلاد موصجالت ه

وجسند دی سب  زمااه حسئز سهما، هسشد  سمس چاز  هه پژ ه  ناز م نذسی    آبادههس  آبادهوکااک
ده  الزم هرس  حره، دی مسار پاچادگ  یس و اا  نمسبد  ود ب  دقاق ستترسوژ  هسبد هی،

ماف گردد   همذسن وک  ستترسوژ  ست، هه سهدسف مشخص م هسشد  دی ذبل سبوجت ه صا ت  م 
دسناد   الزم ست، دی ذبل سب  ستترسوژ  حمسب، سز صاسبع دسیس  مزب،   هدسب، خجد یس م 

 هس  لمم   ناس ی  دی ومسم  لرصه تاستتذوسی هس  م ا  گردد  همچاا  هسبد هس   مشجقهجدهه
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سنزس هسشاد  طذق مصسحذه هس خذرگسن  نظسم مم       مکمل  همرستتس   ه تاست   سقتصسد   
نجآ ی   وسیال نضس  هس    هسی   حکمرسن  خجب سز هسترهس  هساسی می    سثرگوسی ی   

ر     هد   تاست   نرهاذ   هس  سقتصسهسشد  سز آنجس هه هخش سلظم  سز ن سلا،یسهذردهس م 
گر  د ل،   وسیال   نقش هدسب،هس هسشد  ه  گمسن نرسه  تسخت  زبرتسخ،لیده د ل، م 

س  ههسشد هه هسبد هسترهس   زبرتسخ،هس هر لیده حسهما، م قجسنا  مجید ناسز هرس  سنجسم ن سلا،
الزم هرس  حره، دی سب  مسار تخ،   دشجسی یس نرسه  نمسبد  سلذته دی یستتس  ووقق سب  سمر 

ت  هس  ظسلمسنه هه یسح  هوث وورب خطار نذسبد سز و سمالت هیسن   یشد شتسهسن لم    ناس ی  
 س  هه نذسبد سز آنلذجی هرد  مطمئاس سب  مسسئل هالن ی   یسهذردهس  مس سثرگوسی  دسیند  سمس نکته

   آ ی   یشد پسبدسی سقتصسدپوبر   وسب فم، نمجد سب  ست، هه هشجی مس هرس  سنزسبش سن طسف
ور دی مسار سقتصسد دسنش هااسن   پاچادهوقجب، دبپممست  لم    ناس ی  هشجی یسه  هز حره، 

وجسند ز سبس  میم  سز سهدسف شدن سقتصسد ندسید  سز آنجسب  هه شسخص پاچادگ  سقتصسد  م 
  وجسند بک  سز دالبل سهما، هس  هم  سقتصسد مقس مت  یس ناز نمسبسن تسزد م تاست،

 سد  هسشد هس  لمم    ناس یسنه مذت  هر ی بکرد پاچادگ  سقتصتاستتذوسی 

 های سیاستیتوصیه

  هالن   خرد دی لرصه لم   ناس ی    سقتصسد دی یستتس  پاچادگ  هستاست،قذل سز ود ب   -
دی  هس  وجت هآمسبش ترزماا  ظرنا، مسئمهس  هه سقتصسد   الزم ست، دی سهتدس وجهه  بژه

 هس  مختمف هشجی سنجسم شجد هس  ماسطق   هخشومسم  حجزه
ه وغاارست ی زسنز ن   شتسهسن لم    ناس ی   ممک  ست، موصجالت  ی ندهس   هس وجهه ه -

دسنش هه ودیبج پاچادگ  خجد یس سز دت، هدهاد  هه هما  دلال ناسز ست، وس تاستتذوسیسن  دسئمس 
هس یس متاست  هس  ض ا، لم   ناس ی    حصجالت وجلاد  هشجیهس یس یصد نمجده   تاست،

 باد وغاارست هر ز یتسن  نمس
  هس  هماد  تاست، مم لم   ناس ی    نجآ ی    تسبر هخش هس ماسن تاست،الزم سنسجسم  -

پاچادگ  سقتصسد  هه صجیت هد  دنذس  گردد )هه لذسیت دبذر الزم ست، هه ماظجی سنزسبش 
 هس  مختمف همرستتس  همسهاگ   ه  سنزس هسشاد( هس  مرهجط هه  هخشتاست،

ه همرسه هس پشتاذسن  مستمر سز وجت   هس   سل  صا ت هااسن دی هخشدسنشور بج سقتصسد  -
 هسی   س  هس هس  هدبد هس یشد هسال؛ سز هممه سز طربق خدمست حرنههس   حجزهآپستتسیت

 هس هدب، دنذس  گردد   هسیآنرباهجم نجآ ی    هیذجد زبس،
  میسیت آمجز    مجزش لسل دی تسختسی   ن سلا، نظسم آ  ووج  هااسدبضر یت سبجسد  -

 هس  مم  دی یستتس  ووقق پاچادگ  سقتصسد  وذاا  گردد  متاست  هس ووجالت هیسن    س لجب،
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سطع هس دی مقهس  مواط    سقتضسئست سهتمسل    واظا  ظرنا، دسنشذسهیصد دسئم  ظرنا، -
ید صجیت مستمر مج   ناسزهس  حس    آباده هشجی هه هسآنمختمف لمم  متاست  هس یوذه لمم  

 وجهه   سیزبسه  قرسی گارد 
س   هپژ هسن  سلذجهردسی  هدنماد   هجشمادسنه سز ن سلا، هس  تاست،تاستتذوسیسن   تاست، -

هس  مختمف هه سز نظر پاچادگ  سقتصسد  دی گوشته  ض ات  سقدسمست هشجیهس  پاشر  دی هخش
 هاد  سند یس دی دتتجی هسیخجد قرسی دمشسهه هس مس دسشته

مذتا  هر ی بکرد پاچادگ  سقتصسد  دی ود ب  نذسی  آباده پژ ه   آباده وجهه هه هوث -
اا  شده ذهه خجه  وهس  مروذ  هس حجزه لم    ناس ی   تاستتذوسی ستترسوژ  وجت ه صا ت    

 .یبز  شجدهس هرنسمهبسه  هله آن  هلرس  دتل،
ستر   شرسبط  هی، مشسیه، هخش هی، مشسیه،   همرسه  هاشتر هخش خصجص   ه -

 هس  هالن حجزه لم    ناس ی  نرسه  گردد ود ب  تاست، نرآبادهس دی  NGOخصجص    
هیذجد هافا،   هسیهرد  هجدن حقجق مسلکا، نکر  سز   قجسنا  الزم هی،  هستاست،ود ب   -

هاشااه  هس هدفطربق هیذجد گسترده   ودیبج  آن   پجشش دسدن ومسم چرخه نظسم مسلکا، نکر  
   هی، خمق وجلادست هس پاچادگ  هسال دی دتتجی هسی قرسی گارد هردن سیوذسط آن هس نظسم نجآ ی 

هس   همچاا  هس   وجسنماد ده  هه چرخه لم    ناس ی   متاست  هس ناسزهس  ظرنا،هی، -
هس است،  تهس  دسیس  مزب،  هس وجهه هه نسصمه موصجالت دی پاچادگ  سقتصسد   دی ود بحجزه

 مجید وجهه قرسی گارد 

 منابع

  مقدمه س  هر نظربه پاچادگ    ستتفسده آن دی سقتصسد  1  هم  سقتصسد مقس مت  هستاست،(  دیهسیه 1838سشلرسق   شیسب )  -1
  مرهز پژ هش هس  مجمس شجیس  ستالم   م س م  پژ هش هس  سقتصسد   دنتر مطسل ست سقتصسد 

   نشر دبدسی س  هر ی ش هس  ووقاق هاف    آماخته: ی بکردهس  متدس   دی لمجم ینتسی  قدمه(  م1831هسزیگسن  لذسس) -2
لم    ناس ی  لاصر ه  همتس  سیزش آنربا   نصماسمه وجت ه وکاجلجژ   تلاستلتذوسی   (  1830هسقر  زسده  تلاد مومد )  -8

  13صا ت   شمسیه 
(  مجوجیهس  مورک نجآ ی  1831مم   لاسب، سهلل )هسقر  مقدم  نسصلر؛ مجتلج  دیچه  تلاد مسلم ؛ نصار   مس جد؛ م      -1
    خالقسنه هرس  وومال پجبسب  نظسم هس  نجآ ی  ناس یسنه(  مرهز ووقاقست تاست، لمم  هشجی  چسپ د مچسیچجه)
(  ود ب  تاست، لم   ناس ی    نجآ ی  هرس  هشرهس  دی حس  وجت ه: سیسئه 1831هسقر  نژسد  ه فر؛ تادسن  تاده مواس ) -1
  18 -22  صفوست 21  23د  مفیجم    وومال وطذاق   نشربه صا ،   دسنشذسه  تس  هشت   شمسیه هس  م
  211-212  20(  نقشه یسه یهذر  هرس  وجلاد لم    ناس ی   وجت ه   پاشرن،  یسهذرد بسس  1811وسهربسن  لم  یضس  ) -2
 ن (  ی ش ووقاق گرسندد  دی مدبرب،  نشر نجزس1832خسه    المرضس ) -3
(  وئجی  پردسز  هس ستلتفسده سز ی بکرد ستلتقرسب : ستلترسوژ  مفیجم تسز  وئجی  هااسد   ویرسن     1811دسنسب  نرد  حسل  )  -1

  دسنشذسه شسهد
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(  طرسح  مد  1830ی شلللاد  سیهطسن   طسهر؛ مقام   تلللاد مومد؛ هشلللار  حسللل    ظربفاسن بذسنه  مومد حسلللا  )  -3
ومجبزبجن هس  ستلالم  مذتا  هر ی بکرد همذرسب  موتجسب   نصماسمه پژ هش هس   یتلسنه س  سووسدبه یسدبج     تلاستلتذوسی   
   3 -80(  صفوست 30)پاسپ  2  شمسیه21سیوذسط   تس  

(  تللاجش دسنش   میسیت هس وکاه هر ی بکرد پاچادگ  سقتصللسد   مجمه 1832شللسهمرسد   هیر ز؛ چاا  نر شللسن  پاسم ) -10
  23یهاسن،  شمسیه 

  پسبسن نسمه مقطع سیسئه مدل  هرس  سیوذسط وجتل ه لم   وجتل ه ناس ی    یشلد سقتصسد  دی سبرسن   (  1833شلذسه   هجم  )  -11
  لم    ناس ی   دسنشذسه مسزندیسن تاستتذوسی دهتر   یشته 

هماد مدت لم    ناس ی  تسبر  تاستتذوسی گار  وجرهاست هه هسی(  شاستسب  م اسیهس  1811شلجسل   مومد حسلا   )   -12
  مدیک هسیشاست  سیشد مدبرب، وکاجلجژ  دسنشذسه لالمه طذسطذسب  أخوهشجیهس دی سبرسن  پسبسن نسمه هی، 

  22لم    ناس ی  هرس  هشجی  نصماسمه یهاسن،  شمسیه  تاستتذوسی پاشایسد   نرآباد(  1833 فرسن   مومد هسقر ) -18
ه  هافا، آمجزش لسل  هسیهرد  سز نظربه مذاسب   نسشر  مجتسه پژ هش   هرنسمه یبز  (  سیزبس1811نرستتخجسه  مقصجد ) -11

 آمجزش لسل  
  سنتشسیست مرهز صاسبع نجب   تاستتذوسی (  سیزبسه  وکاجلجژ ؛ سهزسی  هرس  همک هه 1818قسضل  نجی   تلادتر ش )   -11

  چسپ س  
  22صماسمه یهاسن،  تخ  نخس،  شمسیه (  تاست، لم    وکاجلجژ   ن1833قسن   یسد  تاد مومد سما  ) -12
(  تلاستل، لم    وکاجلجژ   ورهمه حمادیضس متجل   نصماسمه تاست، لمم    پژ هش  یهاسن،    1831گسم،  نماپ ) -13
  32-102  ص 12
لم    ناس ی   تاستتذوسی (  یهاسنت  هه پاسمدهس  1832؛ حسهاسن   سهرسها ؛ خمافه تمطسن   حشم، )سهللمرسد   حج،  -11
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