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چکيسُ
عىٕلٚايي ؽٛة ام رّٕٔ ٝتغيلٞبي تأحيلٌقاك ثل ك٘ٚـ ف٤بِيتٞب  ٚتٕٔيٓٞبي التٔبؿي ثبميٍلاٖ التٔبؿي
ثٚٝيو ٜوبكآفليٙبٖ ؿك ٞل ربٔٝ٤اي اًتٞ .ـف ام تغميك عبٗل ،پبًؼ ث ٝايٗ ًٛاَ اًت و ٝآٛالَ تب صٝ
عـئ ،إِفٞٝبي عىٕلٚايي ؽٛة ؿك وـِٛك ثل ف٤بِيتٞب  ٚتٕٔيٓٞبي التـٔبؿي وبكآفليٙبٖ تأحيل ؿاكؿ.
ف٤بِيت التٔبؿي وبكآفليـٙبٖ ٔيتٛا٘ـ ؿك كاًتبي تِٛيـ ٞلص ٝثيِتل ٌٌ ٚتلٍ ثٍٙبٜٞبي تِٛيـي ؽٛؿ ثبُـ ٚ
يب ايٙىًٛ ٝؿ ٘بُي ام ٔبماؿ التٔبؿي كا ام رلٌ ٝتِٛيـ ؽبكد ولؿ ٚ ٜؿك أٛكي غيل ام تِٛيـً ،لٔبيٌٝقاكي
ُٛؿ ،ؤ ٝيتٛاٖ ث ٝتج٤يت ام ٚيّيبْ ثبٔ َٛآٖٞب كا ث ٝتلتيت وبكآفليٙي ِٔٛـ  ٚوبكآفليٙي غيلِٔٛـ ٘بٔيـ .ثٝ
ِغب ٝكٍُٙٚبًي ،پو َٞٚعبٗل ؿك مٔل ٜپوَٞٞٚبي تلويجي اًت و ٝؿك آٖ ٘تبيذ ثؾَ وّٕي $پيٕبيَ#
ثب ٘تبيذ ثؾَ ويفي $تغّيُ ٕٔ٘ٔٔ ٖٛبعجٞٝب #ثب ٞـف تىٕيُ يىـيٍل ،تّفيك ُــٜا٘ـٌٕٝ٘ٛ٘ .يلي وّٕي،
ثـٛٓٝكت تلويجي ٜٔ$جك  ٚتٔبؿفي ًبؿ #ٜام ثيـٗ وبكآفليٙبٖ اًـتبٖ ٞـٕـاٖ ٌٕٝ٘ٛ٘ ٚيلي ثؾَ ويفي ،ثٝ
ٓٛكت ٞـفٕٙـ ثب وبكآفليٙبٖ ثلتل اًتبٖ ٕٞـاٖ ا٘زبْ ٌلفت ٝاًت٘ .تبيذ ِ٘بٖ ٔيؿٞـ ثٛٛ ٝك ٔتًٚٛ
ٔإِفٞٝبي عىٕلٚايي ؽٛة ثل كٚي وبكآفليٙي ِٔٛـ تأحيل ٔخجت ؿاكؿ ثٛٛٝكيو16 ٝؿكٓـ ام ٚاكيب٘ي ُيٜٛ
ف٤بِيت التٔبؿي وبكآفليٙبٖ ٘بُي ام ٔتغيلٞبي عبٗل ؿك ٔـَ ٔيثبُـ٘ .تبيذ ثؾَ وّٕي  ٚويفي ؿاؿٜٞب
ٕٞـيٍل كا پ َُٛؿاؿ ٚ ٜيىـيٍل كا تأييـ ٕ٘ٛؿ٘ـ .ام ٟٔٓتليٗ ٘تبيذ تغميك ٔيتٛاٖ ث٘ ٝمَ ٕ٘بيٙـٌبٖ
ٔزّي ؿك  ٢ٗٚلٛا٘يٗ عٕبيتٍل ام تِٛيـات ؿاؽّي ،تٔغيظ لٛا٘يٗ ٔبِيبتي ٣بؿال٘ ٚ ٝتٔغيظ ّٕ٣ىلؿ ثب٘هٞب
ؿك تِٛيك ربٔ ٝ٤ث ٝوبكآفليٙي ِٔٛـ ٘بْ ثلؿ.
ٍاشگبى کليسي :عىٕلٚايي ؽٛة ،و َٙالتٔبؿي ِٔٛـ/غيلِٔٛـ ،وبكآفليٙي ،پو َٞٚتلويجي.

1ـ ؿوتلي ربُٔٙٝ٤بًي التٔبؿي  ٚتٛ٘$ ٝ٤ًٛيٌٙـٌٔ ٜئ#َٛ
2ـ ؿاِ٘يبك ٞ ٛ٘٣ ٚيبت ّٕ٣ي ٌل ٜٚربُٔٙٝ٤بًي ؿاٍِ٘ب ٜآفٟبٖ
3ـ اًتبؿيبك ٞ ٛ٘٣ ٚيبت ّٕ٣ي ٌل ٜٚربُٔٙٝ٤بًي ؿاٍِ٘ب ٜآفٟبٖ
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ٞل و َٙالتٔبؿي غيلِٔٛـي ٘بُي ام ٚرٛؿ عىٕفلٔبيي ف٘بي ؽبٓي ؿك التٔبؿ ربٔٝ٤
1

اًت و ٝافلاؿ كا ثًٛٝي ف٤بِيتٞبي التٔبؿي غيلِٔٛـ ًٛق ٔيؿٞـ .ثبٔ٤ٔ َٛتمـ اًت
تٙـ ٟب وبكآفليٙي ِٔٛـ اًت و ٓٞ ٝؿك ؽـٔت ت ٝ٤ًٛوِٛك اًت  ٓٞ ٚثب٣ج ثلاثلي ٚ
2

كلبثتپقيلي ً ٚبِٓ ُـٖ ف٘بي التٔبؿي رٛأٔ ٢يٌلؿؿ ًٛ$ثُ  .#2008 ،و َٙالتٔبؿي
وبكآفليٙبٖ ٔيتٛا٘ـ ؿك كاًتبي تِٛيـ ٞلص ٝثيِتل ٌٌ ٚتلٍ ثٍٙبٜٞبي تِٛيـي ؽٛؿ ثبُـ ٚ
يب ايٗوًٛ ٝؿ ٘بُي ام ٔبماؿ الـ تٔبؿي ام رلٌ ٝتِٛيـ ؽبكد  ٚؿك أٛكي غيل ام تِٛيــ
ًلٔبيٌٝقاكي ُٛؿ ،أٛكي ٔب٘ٙـ ٚاًٌٜٝلي ،ؿالِي ،ؽليـ ّٔه ،مٔيًٗ ،بؽتٕبٖ يب پلؿاؽتٗ
ث ٝأٛك ًبؽتٕبًٖبمي  ٚؽليـ  ٚفل ٍٚأالن ٌٔ ٚتغالت ،فؽيل٘ ٜمـيٍٙي ثٛٓٝكت ٛال
 ٚاكم .ؿك ًبَٞبي اؽيل ُبٞـ وب ًٟٓ َٞتِٛيـ  ٚ$ثٚٝيو٤ٙٓ ٜت #ام التٔبؿ $تِٛيـ ٘بؽبِْ
ؿاؽّي #ؿك اًتبٖٞب  ٚوِٛك  ٚيب ٣ـْ ًلٔبيٌٝقاكي ؿك ثؾَ تِٛيـ ٓ٤ٙتي  ٚوِبٚكمي ؿك
ثيٗ وبكآفليٙبٖ ثٛؿ ٚ ٜايٗ ًلٔبيٌٝقاكي غيلتِٛيـي ؿك ٞل ثؾِي ام ؽـٔبت  ٚثبمكٌب٘ي ثٝ
ُـىُ ٚاًـٌٜٝلي  ٚيب ؽلٚد ام وِٛك ثبمٕ٘ٛؿ پيـا ولؿ ٚ ٜوـٕتل رقة ثؾَ تِٛـيـي
ٔيُٛؿ .ث٣ٝـٛٙاٖ ٔخبَٜٔ ،بِ٣ ٝ٤لثِبٞي ً ٚلايي ِ٘ #1391$بٖ ٔيؿٞـ ً٤ٙٓ ٟٓت ٚ
ًبؽتٕبٖ ؿك وِٛك ام كلٓ 37/4ؿكٓـ ؿك ًبَ  1383ث ٝكلٓ 35/2ؿكٓـ ؿك ًبَ 1388
كًيـ ٚ ٜؿك اًتبٖ ٕٞـاٖ ايٗ ٔيناٖ ؿك ًبَ 18/7 ،1383ؿكٓـ ؿك ٔمبيٌ ٝثب ًٟٓ
20/3ؿكٓـ ؿك ًبَ  1388تغييل صٙـا٘ي ٘ـاُت;$ ٝك٘ٚـٕٞ ٚ #يٗ ٔمـاك ٘ين ؿك ٔمبيٌ ٝثب ًبيل
ثؾَٞبي التٔبؿي ام رّٕ ٝؽـٔبت  ٚثبمكٌب٘ي 55/4$ؿكٓـ ؿك ًبَ  1388ؿك وِٛك ٚ
57/7ؿكٓـ ؿك ٕٞيٗ ًبَ ؿك اًتبٖ٘ #بصين ًٜ;$ظ #ثٛؿ ٜاًت .ثٙبثلايٗ ُٛاٞـ تزلثي
ِ٘بٖ ٔيؿٞـ و٤ٙٓ ٝت  ٚتِٛيـ $ؿك ًٜظ  ٚك٘ٚـ ًٟٓ #ثٌيبك وٕتلي ام ثؾَ ؽـٔبت ؿك
التٔبؿ وِٛك ؿاكؿ .ايٗ تغميك ثب حبثت فلٕ ولؿٖ ًبيل ٛ٣أُ ثٟجٛؿ ف٘بي وٌت  ٚوبك
ُ$لاي ٚثلٚولاًي  ٚميلًبؽتٞب ً ٚبم  ٚوبكٞبي ٔلث ٙٛث ٝعٛم ٜالتٔبؿي وٌت  ٚوبك#
ّ٣ت ايٗ أل كا ثلكًي ولؿ ٚ ٜث ٝايٗ ٔٔ ١ٛٗٛيپلؿامؿ و ٝصٛ٣ ٝأُ فلٍٙٞي  ٚتٌِ٘ٝتٞبي
1- W. Baumol
2- Russell S.Sobel

تأثير حکمروايي خوب بر کنش اقتصادي کارآفرينان...

9

فٙٞي رٕ٤ي ؿك ثيٗ وبكآفليٙبٖ ٚرٛؿ ؿاكؿ و ٝآٖٞب كا ث ٝو َٙالتٔبؿي غيلتِٛيـي ؿك
ؿاؽُ وِٛك ًٛق ٔيؿٞـٕٞ .ضٙيٗ ،ايٗو ٝص ٝثبٚكؿاُتٞب  ٚتٌِ٘ٝتٞبي فٙٞي رٕ٤ي ام
ٔإِفٞٝبي عىٕلٚايي ؽٛة ؿك ربٔٔ ٝ٤ب ،ثب٣ج ثلٚم ٕٛ٘ ٚؿ ُي ٜٛف٤بِيت التٔبؿي
غيلتِٛيـي $غيلِٔٛـ #ؿك وبكآفليٙبٖ ٔيُٛؿ؟ ث٣ٝجبكت ؿيٍل تب ص ٝعـ ٔإِفٞٝبي عىٕلٚايي
ؽٛة $و ٝؿك ًٜظ والٖ ً ٚبؽتبك ارتٕب٣ي ربٔ ٝ٤للاك ؿاك٘ـ ،#تِٛيكوٙٙـ ٜيب ٔب٘ ٢وبك ِٔٛـ
ٌٞتٙـ؟

ضکل ضوبرُ ( )1تأثير سبذتبر اجتوبػي ثر ػولکرز اقتصبزي جبهؼِ-ثراسبض ًظريِ کلوي

هرٍري ثر پيطيٌِ پصٍّص

ٔٔ ١ٛٗٛمبِ ٝعبٗل ثيِتل ؿك عٛم٠٘ ٜليبت ٟ٘بؿٌلايي رـيـ ٘ٛكث و ٝؿك آٖ ث ٝثلكًي تأحيل
٘غّٕ٣ ٜٛىلؿ ٟ٘بؿٞب ثل وَٞٙبي التٔبؿي ِٔٛـ /غيلِٔٛـ وبكآفليٙبٖ پلؿاؽتُ ٝـ ٜللاك
ٔيٌيلؿ .ام رّٕٟٓٔ ٝتليٗ پوَٞٞٚب ؿك ايٗ عٛم٣ ٜجبكتٙـ ام:
٘ٛكث  #93: 1992$ؿك ٔمبِٝاي تغت ٛٙ٣اٖ «التٔبؿ ٟ٘بؿي ٘ٛيٗ  ٚت »ٝ٤ًٛث ٝوٕه
ُٙ ّْٛ٣بؽتي ،احل ٟ٘بؿٞب ثل كٚي ّٕ٣ىلؿ التٔبؿي كا ٔٛكؿ ثلكًي للاك ٔيؿٞـٚ .ي ٔ٤تمـ
اًت افلاؿ ؿاكاي ٔـَٞبي فٙٞي ٌٞتٙـ و ٝثب ايٗ ٔـَ فٙٞي ،رٟبٖ اٛلافُبٖ كا تفٌيل ٚ
ؿكن ٔيوٙٙـ .ثؾِي ام ايٗ ٔـَٞب ام فلِ٘ ًٙٞأت ٔيٌيل٘ـ و ٝام ٛليك ا٘تمبَ ثيٗ
ٌّ٘ي ؿاَ٘ ،اكمٍٞب ٙٞ ٚزبكٞبيي تِٛيـ ٔيُٛؿ و ٝثُ ٝـت ؿك ٔيبٖ ٌلٜٞٚبي ٘واؿي
ٔؾتّف  ٚرٛأٔ ،٢تفبٚت اًت .ثؾِي ام آٖ ،ام ٛليك تزلثٝاي وٌت ٔيُٛؿ و ٝثلاي
ٔغيٜي ؽبّ ٔ« ٚغّي» اًت  ٚام ايٗ ك ،ٚث٘ ٝغٌٌ ٛتلؿ ٜؿك ٔغيٞٚبي ٌ٘ٛبٌ،ٖٛ
ٔتفبٚت اًت .ثٕٞ ٝيٗ تلتيت ،ت ١ٛٙثٌيبكي ؿك ٔـَٞبي فٙٞي  ٚؿك ٘تيز ٝؿكنٞبي
ٔتفبٚت ام رٟبٖ ُ ٚيٜٛاي و« ٝوبك ٔيوٙـ» ٚرٛؿ ؿاكؿ .عتي آٔٛمٍ كًٕياي و ٝافلاؿ
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وٌت ٔيوٙٙـ ،غبِجبً ُبُٔ ٔـَٞبي ٔتٙبل٘ي اًت و ٝثب آٖ رٟبٖ اٛلاف ؽٛؿ كا تفٌيل
ٔيوٙيٓ.
وٕيزب٘ي ً ٚالٛيٗ  #1 :1387$ؿك ٔمبِ ٝاي تغت ٛٙ٣اٖ «تأحيل عىٕلا٘ي ؽٛة ثل كُـ
التٔبؿي ؿك ٌل ٜٚوِٛكٞبي ٔٙتؾت  »OECD2 ٚ OPEC1ثل اًبى ٔجب٘ي تئٛكيىي ٚ
وب٘بَٞبي ٔؾتّف تأحيلٌقاكي ،اكتجبٔ ٙيبٖ ويفيت عىٕلا٘ي  ٚكُـ التٔبؿي كا ثلكًي
ولؿٜا٘ـ .ثب ٔ٤لفي ٔـَ ،ايٗ اكتجب ٙؿك ؿٌ ٚل ٜٚوِٛكٞبي  OECD ٚ OPEC ٛ٘٣ثب
اًتفبؿ ٜام ك ٍٚؿاؿٜٞبي تّفيمي ؿك ؿٚك 1996-2007 ٜآمٌٔ ٖٛلؿيـ ٜاًت٘ .تبيذ ِ٘بٖ
ٔيؿٞـ:
1ـ اكتجبٔ ٙخجت ٙ٤ٔ ٚيؿاكي ٔيبٖ ُبؽْ ويفيت عىٕلا٘ي  ٚكُـ التٔبؿي ؿك ٞل ؿٚ
ٌلٚ ٜٚرٛؿ ؿاكؿ.
 2ـ ٔيناٖ تأحيلٌقاكي ُبؽْ ويفيت عىٕلا٘ي ثل كُـ التٔبؿي ؿك ٌل ٜٚوِٛكٞبي
 OPEC ٛ٘٣ثيِتل ام ٌل ٜٚوِٛكٞبي ٔ OECD ٛ٘٣يثبُـ.
3ـ ُبؽْ حجبت ًيبًي ؿك ٌل ٜٚوِٛكٞبي ُ ٚ OPEC ٛ٘٣بؽْ وٙتلَ فٌبؿ ؿك
ٌل ٜٚوِٛكٞبي  OECD ٛ٘٣ؿاكاي ثيِتليٗ تأحيل ثل ٘لػ كُـ التٔبؿي ٔيثبُٙـ.
ًٛثُ ٘ #2008$ين ؿك ٜٔبِ ٝ٤ؽٛؿ ثب ٣ـٛٙاٖ «آمٔ٠٘ ٖٛلي ٝثبٔ :َٛويفيت ٟ٘بؿٞب ٚ
ثٟلٜٚكي وبكآفليٙي» ٘٠لي ٝوبكآفليٙي ِٔٛـ  ٚغيلِٔٛـ ثبٔ َٛثٛٙ٣ٝاٖ و ٝيىي ام ٟٔٓتليٗ
اؿثيبت ٜٔلط ُـ ٜوبكآفليٙي ثب ٍ٘لٍ التٔبؿي ،ثٛٛٝك تزلثي ٔٛكؿ آمٔ ٖٛللاك ؿاؿ ٜاًت.
ٚي ؿك ايٗ ٜٔبِ ،ٝ٤ثلاًبى ٘٠لي ٝثبٔ َٛايٗ ايـ ٜكا و ٝافلاؿ وبكآفليٗ ٔجٙي ثل ٟ٘بؿٞبي
التٔبؿيً ،يبًي  ٚلب٘٘ٛي عبوٓ ثل ربٔ ،ٝ٤تالٍٞبي ؽٛؿ كا ؿك ٌٔيلٞبي ٔؾتّفي ثٝ
پيَ ٔيثل٘ـٛٔ ،كؿ تأييـ للاك ٔيؿٞـٚ .ي و ٝث ٝثلكًي اكتجب ٙثيٗ ويفيت ٟ٘بؿٞبي لب٘٘ٛي
ً ٚيبًي آٔليىب  ٚوبكآفليٙي ِٔٛـ  ٚغيلِٔٛـ پلؿاؽت ،ٝث ٝايٗ ٘تيز ٝكًيـ ٜاًت وً ٝبؽتبك

1ـ ٔؾفف ً$ Organization of the Petroleum Exporting Countriesبمٔبٖ وِٛكٞبي ٓبؿكوٙٙـ٘ ٜفت ثب ٘بْ اؽتٔبكي
اٚپه .#يه وبكتُ ثيٗإِّّي ٘فتي و ٝايلاٖ ٘ين ؿك آٖ ٛ٘٣يت ؿاكؿ.
2ـ ٔؾفف ً$ The Organization for Economic Cooperation and developmentبمٔبٖ تٕٞ ٚ ٝ٤ًٛىبكيٞبي
التٔبؿي#
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ٟ٘بؿي ٔٙبًتً ،لٔبيٌٝقاكيٞبي ٔؾبٛلٜآٔين ،حجت اؽتلا٘ ٚ ١لػ تأًيي ثٍٙب ٜكا افنايَ
ؿاؿ ٚ ٜؿك ٘تيز ،ٝثب ثبال ثلؿٖ ًٜظ وبكآفليٙي٘ ،لػ ثبالي كُـ التٔبؿي كا فلأ ٓٞيًبمؿ.
ثِيلي ُ ٚمبلي  #1390$ؿك پو َٞٚؽٛؿ تغت ٛٙ٣اٖ «عىٕلا٘ي ؽٛة ،فٌبؿ  ٚكُـ
التٔبؿي :كٚيىلؿي التٔبؿي ثٔ ٝم ِٝٛعىٕلا٘ي ؽٛة» ،ؿك تجييٗ ٛ٣أُ ٠٘ ٚليٞٝبي كُـ
التٔبؿي ثل إٞيت ميبؿ ٔ ١ٛٗٛؿؽبِتٞبي ؿِٚت  ٚعزٓ ف٤بِيتٞبي ؿِٚتي ؿك التٔبؿ،
پلؿاؽتٝا٘ـ .ؿك تجييٗ ٛ٣أُ ٠٘ ٚليٞٝبي كُـ التٔبؿي ،ثغج ؿؽبِتٞبي ؿِٚت  ٚعزٓ
ف٤بِيتٞبي آٖ ؿك التٔبؿ ٔ٣ٛٗٛي ثٌيبك ٔ ٟٓتّمي ٔيٌلؿؿ .ثٙبث ٝإٞيت ٔ ،١ٛٗٛايٗ
ٔغممبٖ ً٤ي ولؿٜا٘ـ ٕٗٗ تجييٗ ٔىب٘يٌٓ اكتجب ٙعىٕلا٘ي ؽٛة ثب وب َٞفٌبؿ  ٚثٟجٛؿ
كُـ التٔبؿي ،ؿك لبِت اٍِٛي التٔبؿًٙزي پبُ٘ وِٛكٞبي آًيبي رٛٙة غلثي ،ثٛٙ٣ٝاٖ
ٕ٘ ٝ٘ٛايٗ ايـ ٜكا و« ٝپيبؿًٜبمي ثٌتً ٝيبًتي عىٕلا٘ي ؽٛة ٔٛرت كُـ التٔبؿي
وِٛكٞب ٔيٌلؿؿ»ٛٔ ،كؿ ثلكًي للاك ؿٙٞـ .ؿك ٔزٕ٘ ١ٛتبيذ ث ٝؿًت آٔـ ٜام ثلآٚكؿ اٍِٛي
كُـ عىبيت ام اكتجبٙ٤ٔ ٙيؿاك ٌٔ ٚتميٓ ثيٗ ارناي ٔؾتّف ُبؽْ عىٕلا٘ي ؽٛة ثب كُـ
التٔبؿي وِٛكٞبي ٜٔٙم ٝؿاكؿ.
تٛعيـِ #1391$ ٛؿك كًبِ ٝؿٚك ٜؿوتلي ؽٛؿ ثب ٛٙ٣اٖ «عيبت التٔبؿي ايلا٘يبٖ ؿك ؿٚكٜ
ِٔل »ٝٛٚث ٝصٍٍ٘ٛي كفتبك التٔبؿي ايلا٘يـبٖ ؿك ؿٚكِٔ ٜلٛ٣ ٚ ُّ٣ ٚ ٝٛٚأُ ٣ـْ
ُىٌُيلي كٚط ًلٔبيٝؿاكي ؿك ايلاٖ $ثب تأويـ ثل ؿٚك ٜلبربك #پلؿاؽت ٝاًت .صبكصٛة ٘٠لي
ٚي اؽالق پلٚتٌتبٖ ٚثل ٠٘ ٚلي ٝؿاٌالى ٘ٛكث ٟ٘ ٚبؿٌلايي رـيـ ثٛؿ ٜاًت .ك ٍٚتغميك
ام ٘ ١ٛويفي  ٚتغّيُ اًٙبؿي ثٛؿ ٜاًتٚ .ي ؿك يبفتٞٝبي ؽٛؿ ث ٝثلكًي ٔمبيٌٝاي ثيٗ
اؽالق پلٚتٌتبٖ $ثٛٙ٣ ٝاٖ ٘ ١ٛايـٜآَ ٚ #اؽالق التٔبؿي ايلا٘يبٖ پلؿاؽتٟ٘ ٚ ٝبيتبً ث ٝايٗ
٘تيزٌٝيلي كًيـ ٜاًت وٕٞ« ٝبٍ٘ ٝ٘ٛوٚ ٝثل اؽالق پلٚتٌتب٘ي كا مٔيًٝٙبم پيـايَ كٚط
ًلٔبيٝؿاكي ؿك غلة ؿاٌ٘ت ،ٝايٌتبيي  ٓ٠٘ ٚعبُٓ ام ٘غ ٜٛثلؿاُت ام ٣ـاِت ؿك ُلٚ ١
٣لف ربٔ ٝ٤ايلا٘ي ٔيتٛا٘ـ ٣بّٔي ثلاي ٣ـْ ُىٌُيلي كٚط ًلٔبيٝؿاكي ؿك آٖ ربٔٝ٤
ثبُـ.
ؿك ايٗ كاًتبٛ ،يف ًٚي٤ي ام ٜٔبِ٤بت كا ٔيتٛاٖ ٘بْ ثلؿ و ٝثل تأحيل ّٕ٣ىلؿ ٟ٘بؿٞب ثل
ف٤بِيتٞبي وبكآفليٙب٘ ٝتأويـ ٔيوٙٙـ $رـ:#2َٚ
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جسٍل ضوبرُ  :2ذالصِ ثرذي از پصٍّصّبي هرتجط ثب هَضَع

هَلفبى

كيِٛٙـم،
1
ّٛٞوبٔت
#1999$
ؿيٛيـ ٞبكپل
#2003$

هَضَع اصلي

پطتَاًِ تئَريک

يبفتِّب

اؿثيبت وبكآفليٙي
ٔ$ـَ #GEM

ف٤بِيت وٌت  ٚوبك ؿك ًٜظ ّٔي ،ثب تغييل ؿك
ُلائٕٛ٣ ٚي صبكصٛة ّٔي تغييل ٔيوٙـ ،ؿك
عبِي و ٝف٤بِيت وبكآفليٙب٘ ،ٝام ُلاي ٚصبكصٛة
وبكآفليٙب٘ ٝتأحيل ٔيپقيلؿ.
عمٛق ٔبِىيت ،عبوٕيت لب٘ ،ٖٛللاكؿاؿٞب٠٘ ،بْ
پِٛي ،تٕلونمؿايي عمٛلي ً ٚيبًي  ٚآماؿي
التٔبؿي
كهيٓٞبي ٟ٘بؿي ٔتفبٚت ،وبكآفليٙيٞبي ٔتفبٚتي
ايزبؿ ٔيوٙٙـ.

٘مَ ٟ٘بؿٞب ؿك
ف٤بِيت وبكآفليٙب٘ٝ
ؿك لبِت يه ٔـَ
ٕٔٛ٣ي
ثٙيبؿٞبي وبكآفليٙي اؿثيبت ٟ٘بؿي تٝ٤ًٛ
 ٚت ٝ٤ًٛالتٔبؿي ٛ٘$كث ٚ ٚيّيبٌٔ#ٖٛ

ثٛتى ٚ ٝوٛيٗ وبكآفليٙي ؿك كهيٓ -اؿثيبت ٟ٘بؿي تٝ٤ًٛ
ٞبي ٔؾتّف ٟ٘بؿي ٛ٘$كث ٚ #اؿثيبت
#2003$
ٟ٘بؿي وبكآفليٙي
$ثبٔ#َٛ
ًيبًتٞبي ٕٔٛ٣ي ثب ت٤ليف ًيبًتٞبي
اؿثيبت تٝ٤ًٛ
ًٛثُ ،والكن ٘ ٚمَ ًيبًتٞبي
ٔؾتْ وبكآفليٙي ٘ ٚين ايزبؿ يه ًبؽتبك ٟ٘بؿي
ٕٔٛ٣ي ؿك
ِي #2007$
ٔٙتذ ث ٝوبكافليٙي ،پٛيبييٞبي وبكآفليٙي كا ؿك
وبكآفليٙي
يه وِٛك يب ٜٔٙم ٝت٤ييٗ ٔيوٙٙـ.
ٟ٘بؿٞب يب ثٛٛٝك ؿليكتل ويفيت ٟ٘بؿي ،ثل
اؿثيبت ٟ٘بؿي
ويفيت ٟ٘بؿي ٚ
رٛم ٜاكٌ٘تٛ
2
ّٕ٣ىلؿ التٔبؿي احل ٕٟٔي ؿاكؿ.
تٛ٘$ٝ٤ًٛكثٚ #
وبكآفليٙي
آٔٛكٚى
اؿثيبت ٟ٘بؿي
#2009$
وبكآفليٙي $ثبٔ#َٛ
تؾٔيْ وبكاي ٔٙبث ٢ؿك التٔبؿ ٚ ،ثٛٛ ٝك
اًتي ٚ ٌٖٛ٘ٛاكميبثي ًيبًتٞبي اؿثيبت تٝ٤ًٛ
ؽبّ تؾٔيْ اًت٤ـاؿٞبي وبكافليٙب٘ ،ٝؿك
ال٘ـًتٛكْٔ 3ؾتّف وبكآفليٙي
ًبؽتبكٞبي ٟ٘بؿي ٌ٘ٛبٌٔ ،ٖٛتفبٚت اًت.
#2007$
پي٘ٛـ ٟ٘بؿٞب  ٚاؿثيبت ٟ٘بؿي ت ٝ٤ًٛصٟبك ٟ٘بؿ ؿك وبكآفليٙي ٔٛحل ٌٞتٙـ :عٕبيت ام
ٍٔٛٙى
عمٛق ٔبِىيت ،پيا٘ـام  ٚتِىيُ حلٚت ،اؽق
ثٚٝيوٛ٘ ٜكث ٚ
وبكآفليٙي
ٙٞلٌٌٖٛ
ٔبِيبتٔ ،ملكات ثبماك وبك
ُٔٛپيتل
#2007$
(پبزاش ٍ ًيکًَسجتي)147 :1387 ،

1- Holcombe
2- José Ernesto Amorós
3- Stevenson and Lundström
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ايٗ ٜٔبِ٤بت  ٚثٌيبكي ٜٔبِ٤بت ؿيٍل ،كٚيىلؿ ٟ٘بؿي كا ٔفلٔ ٕٚيٌيل٘ـ ً ٚپي
احل ٟ٘بؿٞبي ؽبّ ثل وبكآفليٙي كا ٔٛكؿ ٜٔبِ ٝ٤للاك ٔيؿٙٞـ.
ٕٞب٘ٙـ تغميمبت ٔ ٚمبالت ٔقوٛك ،تغميمبت ٔت٤ـؿي ؿك ٔٔ ١ٛٗٛمبِ ٝعبٗل ٚرٛؿ ؿاكؿ
وٞ ٝل يه ام ٔ٠ٙلي ثٍ٘ ١ٛٗٛٔ ٝليٌت ٚ ٝثؾِي ام آٖ كا ٔٛكؿ ٜٔبِ ٝ٤للاك ؿاؿٜا٘ـ .أب ؿك
ايلاٖ وٕتل تغميمي ٚرٛؿ ؿاكؿ و ٝثب كٚيىلؿ ربُٔٙٝ٤بًي التٔبؿي ث ٝوبكآفليٙي
ِٔٛـ/غيلِٔٛـ ٔٛكؿ ٘٠ل ثبٔ َٛپلؿاؽت ٝثبُـ .ؿيـٌبٛ٘ ٜكث ثب ٛلط ٘٠ليٟ٘ ٝبؿٌلايي ٘ٛيٗ
ٌٔيل رـيـي كا ؿك ُٙبًبيي رٟتٌيليٞبي ٔتفبٚت رٛأ ٚ ٢تأحيل ايٗ رٟتٌيليٞب ؿك
كُـ  ٚت ٝ٤ًٛالتٔبؿي ايٗ رٛأ ٢اكائٕٛ٘ ٝؿ ٜاًت .ثغج ؽٔٓٛيًبمي  ٚث ٝعـالُ
كًب٘ـٖ عزٓ ؿِٚت ٘ين ام اًتلاتويٞبي تً ٝ٤ًٛلٔبيٝؿاكي اًت و ٝؿك ًٜظ والٖ ؿ٘جبَ
ٔيُٛؿً .بيل پوٍِٞٚلاٖ ؿك ايٗ عٛم٘ ٜين و ٝاغّت التٔبؿؿا٘بٖ ٔيثبُٙـ تٟٙب ام رٙجٝ
التٔبؿي ث ٝثلكًي ميل ثٌتلٞبي ٣يٙي ث ١ٛٗٛٔ ٝپلؿاؽتٝا٘ـ.
چبرچَة تئَريکي

ثل٘بٔ ٝتً ٝ٤ًٛبمٔبٖ ُّٔ ؿك ًبَ  1997عىٕلا٘ي ؽٛة كا إ٣بَ لـكت ًيبًي ،التٔبؿي
 ٚاؿاكي ثلاي ٔـيليت أٛك ٕٔٛ٣ي يه وِٛك ؿك ًٜٛ ٕٝٞط ت٤ليف ٔيوٙـ .عىٕلا٘ي
ِٔتُٕ ثل ًبمٚوبكٞب ،فلآيٙـٞب ٟ٘ ٚبؿٞبيي اًت و ٝام ٛليك آُٖٟ ،ل٘ٚـاٖ  ٚتِىُٞب ثب
آٌبٞي  ٚاف٣بٖ ثل ٔٙبف ٢ؽٛؿ  ٚثب اًتفبؿ ٜام عمٛق لب٘٘ٛي ؽٛؿ ث ٝتٟ٤ـات  ٚتىبِيف ؽٛؿ
ٕٛ٘ ُٕ٣ؿ ٚ ٜاؽتالفبت كا ثب ٔيب٘زيٌلي عُ ٔيٕ٘بيٙـ $ثلاؿاكاٖ ُلوبء .#5 :1386 ،ؿك
ت٤ليف ؿيٍل ام يٌ٘ٛى ٛؿك ًبَ  2002عىٕلا٘ي ؽٛة ثٙ٤ٔ ٝبي ًبمٚوبكٞب ،فلآيٙـٞب ٚ
ٟ٘بؿٞبيي اًت و ٝثٚٝاً ٜٝآٟ٘ب ُٟل٘ٚـاٌٖ ،لٜٞٚب ٟ٘ ٚبؿٞبي ٔـ٘يٙٔ ،بفٔ ٢ـ٘ي ؽٛؿ كا
ؿ٘جبَ ٔيوٙٙـ  ٚعمٛق لب٘٘ٛي ؽٛؿ كا ث ٝارلا ؿك ٔيآٚك٘ـ  ٚتٟ٤ـاتُبٖ كا ثلآٚكؿٔ ٜيًبم٘ـ.
ٕٞضٙيٗ عىٕلا٘ي ؽٛة كا فلآيٙـ تٕٔيٌٓيلي  ٚارلاي تٕٔيٓٞب ثب تٕلون ثل ثبميٍلاٖ
كًٕي  ٚغيلكًٕي ت٤ليف ٔيوٙٙـ $لّيپٛك .#10 :1383 ،ثليٙىلٞبف ٌّ ٚـإًيت#2005$ 1

1- Goldsmith
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ٕ٘ٞٝ٘ٛبي آكٔب٘ي ٘٠بْٞبي عىٕلا٘ي 1كا ؿك ؿ ٚثؾَ عىٕلا٘ي ؽٛة  ٚعىٕلا٘ي ثـ
ِٔؾْ ٔيوٙٙـ .ايٗ ٕ٘ٞٝ٘ٛبي آكٔب٘ي ٘٠بْٞبي عىٕلا٘ي ؿك رـِ٘ #1$ َٚبٖ ؿاؿُ ٜـٜا٘ـ.
جسٍل ضوبرُ ً :1وًَِّبي آرهبًي ًظبمّبي حکوراًي
حکوراًي ثس

التـاك ُؾٔي اًت ،ثب افلاؿ ٌٔتمل ٔيُٛؿ.
كٞجلاٖ ًيبًي ،لـكت كا ث ٝؽٛؿ ا٘غٔبك ٔيؿٙٞـ ٚ
ثلاي وَٞٙبيِبٌٖٔ ،ئ ٚ َٛپبًؾٍ٘ ٛيٌتٙـ.
كٞجلاٖ ،لـكت كا ثب فلا ٓٞولؿٖ ّٜٔٛثيتٞبي
ُؾٔي ثٝؿًت ٔيآٚك٘ـ وٚ ٝفبؿاكي پيلٚاٖ وّيـي
كا تأٔيٗ ٔيوٙـ.
تٕٔيٕبت ًيبًتٌقاكاٖ ثٛٛٝك ٔؾفيب٘ ٝام ؿكٌيلي
ٕٔٛ٣ي اتؾبف ٔيُٛؿ.
ٔ٤يبكٞبي تٕٔيٌٓيليٕٙٗ ،ي  ٚپٟٙبٖ  ٚكٚيٞٝب،
غيللبثُ اًتؾلاد ٌٞتٙـ.
اعناة ًيبًي پيلأُ ٖٛؾٔيتٞب  ٚتٛميٙٔ ٢بف٢
فلؿيً ،بمٔبٖ ٔييبثٙـ.

حکوراًي ذَة

التـاك ٟ٘بؿي اًت ،ثب ٘مَٞبي اؿاكي  ٚكًٕي ٌٔتمل
ٔيُٛؿ.
كٞجلاٖ ًيبًي ،لـكت كا ثب ؿيٍلاٖ تمٌيٓ ٔيوٙٙـ ٚ
ثلاي وَٞٙبيِبٖ پبًؾٌٍٞ ٛتٙـ.
كٞجلاٖ ،لـكت كا ثب فلا ٓٞولؿٖ ٔٙبف ٢رٕ٤ي ث ٝؿًت
ٔيآٚك٘ـ و ٝعٕبيت ثؾَٞبي ٕ٣ـ ٜربٔ ٝ٤كا تأٔيٗ
ٔيوٙـ.
تٕٔيٕبت ًيبًتٌقاكاٖ ث٤ـ ام ثغج  ٚثلكًي ٕٔٛ٣ي
ثٛٛٝك ّٙ٣ي اتؾبف ٔيُٛؿ.
ٔ٤يبكٞبي تٕٔيٌٓيليٓ ،ليظ  ٚآُىبك  ٚكٚيٞٝب،
ُفبف ٌٞتٙـ.
اعناة ًيبًي پيلأ ٖٛثل٘بٔٞٝبي ؿِٚتي ًبمٔبٖ ٔي-
يبثٙـ و ٝثل ت٤ـاؿ ميبؿي ام في٘ف٤بٖ ت٤ليف ُـ ٜتًٚٛ
ٔمِٞٝٛبي ٣بْ  ٚربٔ ،٢تأحيل ٔيٌقاك٘ـ.
وٕپيٗٞبي ًيبًيٞ ،نيٞٝٙبي ؽٛؿ كا ثب ٞـايبي ؽيّي
٘بصين آُىبك ،تأٔيٗ ٔيٕ٘بيٙـ.

وٕپيٗٞبي ًيبًي ،ام ٛليك ثلؽٛكؿاكي ام ٞـايبي
ٌٌتلؿٔ ٜؾفيب٘ ،ٝتأٔيٗ ٔبِي ٔيوٙٙـ.
ا٘تؾبثبتٞب ثب اك٣بة ،ؽليـ آكاء  ٚتمّت ِٔؾْ ٔي-
ا٘تؾبثبتٞب ،آماؿ ،ثبم ٔٙٔ ٚفبٌ٘ٞ ٝتٙـ.
ُ٘ٛـ.
پلٚهٜٞبي ٟٔٙـًي كاً ٚ ٜبؽتٕبٖ ،ؿكٓـؿ٘ـ تب ٔٙبف٢
پلٚهٜٞبي ٟٔٙـًي كاً ٚ ٜبؽتٕبٖ ثِ ٝغبٝ
رغلافيبيي ٞـفٌيلي ٔيُ٘ٛـ تب ثٙٔ ٝبف ٢ثؾَ -ثؾَٞبي ٠٣يٓتلي ام ُٟل٘ٚـاٖ ربٔ ٝ٤كا تأٔيٗ
وٙٙـ.
ٞبي وٛصىي ام ُٟل٘ٚـاٖ وِٛك ؽـٔت وٙٙـ.
كؤًب ؿك فلآيٙـٞبي كلبثتي ثلاًب اكميبثي ٓالعيت ٚ
كؤًب ثٛٙ٣ ٝاٖ ربين ٜام ٛليك كٚاثُ ٚؾٔي ثب
تؾْٔ آٟ٘ب ،اًتؾـاْ ُـ ٚ ٜاكتمب ٔييبثٙـ.
كٞجلاٖ ًيبًي ،اًتؾـاْ ُـ ٚ ٜاكتمب ٔييبثٙـ.

1- Ideal Types of Governance Systems

9

تأثير حکمروايي خوب بر کنش اقتصادي کارآفرينان...
ازاهِ جسٍل ضوبرُ ً :1وًَِّبي آرهبًي ًظبمّبي حکوراًي
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حکوراًي ذَة

يه ًٌّّٔ ٝلاتت اؿاكي غيلپبًؾٍٔ ٛجتٙي ثل
يه ًٌّّٔ ٝلاتت اؿاكي ٔمتـك تمٌيٓ وبك آُىبك،
تؾٔٔي ولؿٖ ثؾَٞبي ٔغـٚؿ يب تؾٔٔي
ٔـكنٞبيي ثلاي تؾٔٔي ولؿٖ ثبمؿ ٚ ،ٜوب٘بَٞبي
ولؿٖ ثبمؿ ٚ ٜوب٘بَٞبي اٛال٣بتي ٘بِٔؾْٚ ،رٛؿ
اٛال٣بتي وبٔالً ِٔؾْ ٚرٛؿ ؿاكؿ.
ؿاكؿ.
كؤًب فم ٚثب ؿِيُ ٔيتٛا٘ٙـ ٣نَ ُ٘ٛـ.
كؤًب ٔيتٛا٘ٙـ ثـٞ ٖٚيش ؿِيّي ٣نَ ُ٘ٛـ.
كؤًب عمٛقُبٖ كا ثب كُ ٚ ٜٛثبمپلؿاؽت ،تىٕيُ ٔي-
كؤًب ام تىٕيُ عمٛقُبٖ ُٔ ٢ٙـٜا٘ـ.
وٙٙـ.
وَٞٙبي كؤًب ؽٛؿًلا٘ٔ ٚ ٝجتٙي ثل ؿاليُ فٙٞي وَٞٙبي كؤًب پيَثيٙيپقيل ٔ ٚجتٙي ثل ؿاليُ ٣يٙي
ثٛؿ ٚ ٜام كٚيٞٝبي يىٌب٘ي تج٤يت ٔيوٙٙـ.
ثٛؿ ٚ ٜام كٚيٞٝبي عبٔي تج٤يت ٔيوٙٙـ.
لٛا٣ـ ثب غلٕٚكمي ارلا ٔيُ٘ٛـ ٔ ٚلؿْ ثب پي٘ٛـٞبي لٛا٣ـ ثب ثيٛلفي ث ٝارلا ؿكآٔـ ٕٝٞ ٚ ٜآعبؿ ربٔ ٝ٤ؿك
٘نؿيه ثب عىٔٛتُ ،يٜٞٛبي كا٘تي اتؾبف ٔيوٙٙـ٤ٔ .لٕ كفتبكٞبي يىٌبٖ للاك ؿاك٘ـ.
للاكؿاؿٞبي لب٘٘ٛي المْاالرلا ؿك ؽليـ  ٚفلٍٞٚبي
ٔٛافمت ٘بٔٞٝبي ُفبٞي ؿك ؽليـ  ٚفلٍٞٚبي
عىٔٛت ٔٛكؿ اًتفبؿ ٜللاك ٔيٌيل٘ـ.
عىٔٛت اًتفبؿٔ ٜيُ٘ٛـ.
وٙتلَٞبي ؿك٘ٚئ ،غىٓ ٌٞتٙـ ،تٕبٔي پل٘ٚـٜٞب
وٙتلَٞبي ؿك٘ٚيًٌ ،ت ٌٞتٙـ ،اًٙبؿ عبٚي
عفٍٟ٘ ٚ ٞـاكي  ٚثٛٛٝك ٔلتت ،ثبمثيٙي ٔيُ٘ٛـ.
ٔ٣ٛٗٛبت عٌبى ام وتبةٞب عقف ٔيُ٘ٛـ.
ؿك ٓٛكت اكائ٤ٗ ٝيف ؽـٔبتٔ ،لؿْ ٔٙبث ٢ا٘ـوي اٌل اكائ ٝؽـٔبت٤ٗ ،يف ثبُـ ُٟل٘ٚـاٖ وب٘بَٞبي
ٔؾتّفي ثلاي اعمبق عمٛق ؽٛؿ ؿك اؽتيبك ؿاك٘ـ.
ثلاي ا٣بؿ ٜعمٛق ؿك اؽتيبك ؿاك٘ـ.
(اقتجبض از ثريٌکرّبف ٍ گلساسويت)203-204 :2005 ،

ثـيٟي اًت پيَ ام ٜٔلط ولؿٖ ٞلٌ ٝ٘ٛتغّيُ ٘٠لي پيلأ ٖٛاكتجبٔ ٙيبٖ عىٕلا٘ي
ؽٛة ّٕ٣ ٚىلؿ التٔبؿي ثبيـ لبؿك ثًٙ ٝزَ ويفيت عىٕلا٘ي ثٛؿ .ثٙبثلايٗ ٌٔئّ ٝآّي،
ؿًتيبثي ثُ ٝبؽْٞب ٤ٔ ٚيبكٞبي وٕي ٔٙبًت ثلاي ٔغبًج ٝويفيت عىٕلا٘ي اًت ثٝ
ٌٝ٘ٛاي و ٝثتٛاٖ ثب اًتفبؿ ٜام آٖ ث ٝثلكًي ٘غ ٜٛاحلٌقاكي ٔإِفٞٝبي عىٕلا٘ي ثل ّٕ٣ىلؿ
التٔبؿي پلؿاؽت .ؿك پبًؼ ث ٝايٗ ٘يبم ًبمٔبٟ٘بي ٔت٤ـؿ ثيٗ إِّّي ثب ثلُٕلؿٖ ٚيوٌي
ٞبي ٔت ١ٛٙثلاي ويفيت عىٕلا٘ي ث ٝتٟيُ ٝبؽْٞبئي الـاْ ٕ٘ٛؿٜا٘ـٔ .ب ؿك ايٗ ٜٔبِ ٝ٤ام
ٔيبٖ ُبؽْٞبي ٔٛرٛؿ ،تٛر ٝؽٛؿ كا ثُ َُ ٝبؽْ عىٕلا٘ي ؽٛة و ٝت ًٚٛثب٘ه
رٟب٘ي ٌلؿآٚكي ُـ ٜاًتٔ ،تٕلون ٔيوٙيٓ.
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ت٤بكيف َُ ُبؽْ عىٕلا٘ي ؽٛة و ٝام ًٛي ثب٘ه رٟب٘ي ٜٔلط ُـ ٜاًت ثـيٗ
ُلط اًت:
عك اٟٟبك ٘٠ل =ُٟل٘ٚـاٖ< ٌٔ ٚئِٛيت پقيلي=ٌٔئٛالٖ< :1ايٗو ٝتب ص ٝعـ ُٟل٘ٚـاٖ
لبؿك٘ـ آماؿا٘ ٝؿك ا٘تؾبة عىٔٛت ِٔبكوت ولؿ ،ٜآماؿي ثيبٖ ،آماؿي ٛ٘٣يت ؿك تِىُٞب
$ا٘زٕٗٞب ٚ #كًب٘ٞٝبي اكتجب ٙرٕ٤ي آماؿ ؿاُت ٝثبُٙـ.
تنِنَ  ٚؽِ٘ٛت ًيبًئ$ 2يناٖ آكأَ  ٚحجبت ًيبًي :#ايٗو ٝعىٔٛت تب ص ٝعـ ثل
احل ربكي ِ٘ـٖ لب٘ ٖٛاًبًي يب ثب إ٣بَ ؽِ٘ٛت٘ ،بپبيـاك يب ؿك عبَ ًلٍ٘٘ٛي اًت ُبُٔ
ؽِ٘ٛت ؿك رٙجَ ًيبًي  ٚتلٚكيٌٓ.
وبكايي عىٔٛت :3ويفيت ؽـٔبت ٕٔٛ٣ي ،ويفيت ؽـٔبت ٔـ٘ي  ٚؿكر ٝاًتمالَ ام
فِبكٞبي ًيبًي ،ويفيت آكايَ  ٚصيً َٙيبًي ٔ ٚيناٖ ا٣تجبك تٟ٤ـات عىٔٛت ؿك ٔمبثُ
صٙيٗ كٚيٞٝبيي.
ويفيت لٛا٘يٗ ٔ ٚملكات : 4تٛا٘بيي عىٔٛت=ٔزّي< ؿك آكايَ  ٚصي َٙلٛا٣ـ  ٚكٚي-ٝ
ٞبي تٛإ٘ٙـ و ٝث ٝت ٚ ٝ٤ًٛاكتمبء ثؾَ ؽٔٓٛي ٔٙزل ٔيٌلؿؿ.
عبوٕيت لب٘ : 5ٖٛايٗو ٝتب ص ٝعـ اتجبُٟ= ١ل٘ٚـاٖ  ٚعىٔٛت آٖ وِٛك< لبثُ ا٣تٕبؿ
ثٛؿ ٚ ٜام لٛا٘يٗ ربٕٔٞ ٝ٤ب٘ٙـ رلْ  ٚؽِ٘ٛت تج٤يت ٔيوٙٙـٔ ،ؾٔٓٛب ؿك ويفيت تٕ٘يٗ
ارلاي للاكؿاؿٞب ،عمٛق ٔبِىيت ،پّيي  ٚؿاؿٌبٜٞب.
وٙتلَ فٌبؿ :6ايٗو ٝتب ص ٝعـ لـكت ٕٔٛ٣ي =ثيتإِبَ< ثلاي اٞـاف ؽٔٓٛي ٔٛكؿ
ًٛءاًتفبؿ ٜللاك ٌلفت ٚ ٝثٞ ٝل ؿُ ٚىُ ؽلؿ  ٚوالٖ فٌبؿ ؿك ربٔٔ ٝ٤تزّي ٔيٌلؿؿ.

)1-Voice and Accountability(VA
)2-Political instability and Violence(PV
)3-Government Effectiveness(GE
)4-Regulatory Quality(RQ
)5- Rule of Law(RL
)6- Control of Corruption(CC
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ٕٞب٘ٙـ «تٌؾيل» ؿِٚت ثًٚٝيّ ٝثلٌنيـٌبٖ ثلاي ٔٙبف ٢ؽٔٓٛي $وبفٕٗ#4 :2010،
٣$يٌيماؿ ٚ ٜاعٕـماؿ.#14 :1388 ،ٜ
عىٕلا٘ي ؽٛة ام ٛليك ايزبؿ ًبؽتبك اٍ٘ينُي ٔٙبًت٘ ،بإٛيٙب٘ي كا ؿك التٔبؿ وبَٞ
ؿاؿ ٚ ٜام ايٗ كٍٞقك ثب افنايَ وبكآيي ث ٝكُـ التٔبؿي ثبالتل ٔيا٘زبٔـ .ثـ ٖٚايزبؿ،
عٕبيت  ٚارلاي عمٛق ٔبِىيت ،ؿأٔ ٝٙجبؿالت ثبماكي وبٔ َٞييبثـ؛ ًبؽتبك لٛا٘يٗ ٚ
ٔملكات ٘بٔٙبًت ،فلٓتٞبي ًلٔبيٌٝقاكي كا تغّيُ ٔيثلؿ؛ فٌبؿً ،يبًتٞبي ؿِٚت كا
ام اٞـاف ٚال٤ياٍ ٔٙغلف ًبؽتِٔ ٚ ٝل٣ٚيت ٟ٘بؿٞبي ؿِٚتي عبٔي ثبماك كا ميل ًٛاَ
ٔيثلؿ .اٌلص ٝؿك تئٛكيٞبي كُـ التٔبؿي ثٔ ٝإِفٞٝبيي ٔب٘ٙـ ٔيناٖ ٕ٘بيٙـٌي ؿِٚتٕلؿاٖ
ام رب٘ت ٔلؿْ ،حجبت ًيبًي ٔ$يناٖ حجبت كهيٓ  ٚكٞجلاٖ عبوٓ  ٚاعتٕبَ تـاً ْٚيبًتٞبي
ربكي ؿك ٓٛكت ٔلي يب تغييل كٞجلاٖ  ٚؿِٚتٕلؿاٖ ،#عـٚؿ عبوٕيت ٘ ٚ ٓ٠لب٘ ،ٖٛؽٜل
ثيا٣تٙبيي ؿِٚت ث ٝللاكؿاؿٞب ،فٌبؿ ؿك ؿًتٍب ٜاؿاكي ،ؽٜل ٔٔبؿك ٜؿاكاييٞب ً ٚلٔبي-ٝ
ٌقاكيٞبي ؽٔٓٛي ،ثلؽٛكؿاكي ٔلؿْ ام عك اٟٟبك ٘٠ل ٠٘ ٚبكت ثل إ٣بَ عبوٕبٖ،
وبكآٔـي ؿِٚت ... ٚوٍٕٞ ٝي تغت ٛٙ٣اٖ ٔإِفٞٝبي عىٕلا٘ي ُٙبؽتٔ ٝي ُ٘ٛـ ،وٕتل
پلؿاؽتٔ ٝيُٛؿ أب ايٗ ٔإِفٞٝب لبؿك٘ـ ؿك وٙبك ًبيل ٛ٣أُ ،لـكت تجييٌٗلي تئٛكيٞبي
كُـ التٔبؿي كا ؿك ثيبٖ ؿاليُ تفبٚت ّٕ٣ىلؿ التٔبؿي وِٛكٞب افنايَ ؿٙٞـ.
ًظريِ کبرآفريٌي هَلس/غيرهَلس :ثبٔ #1990$ َٛاًتـالَ ٔيٕ٘بيـ و ٝتفبٚتٞب ؿك
وبكآفليٙي٘ ،تيز ٝتفبٚت ؿك ٙ٣بٓل ٟ٘بؿي وِٛكٞب يب ٔٙبٛك اًت٘ .م ٜٝآغبم وبك ثبٔ،َٛ
رٟبٖ رقاة تٌبٚي ٌلايب٘ ٝاًت و ٝؿك آٖ اًت٤ـاؿٞبي وبكآفليٙي ،ثٛٛ ٝك يىٌب٘ي ثيٗ
ٔلؿْ تٛمئ ٢يُٛؿ ،أب صٙيٗ اًت٤ـاؿي تٟٙب تغت ُلايٟ٘ ٚبؿي ٔ٤يٗٔ ،غلن كُـ
التٔبؿي اًتٍٙٞ .بٔي وً ٝبؽتبك اٍ٘ينُي يه التٔبؿ٣ ،بٔالٖ التٔبؿي كا ثًٛٝي
ف٤بِيتٞبي غيلِٔٛـ $كا٘ترٛيبً٘ٛ #ٝق ٔيؿٞـٔ ،يتٛاٖ ا٘ت٠بك ؿاُت و٣ ٝبٔالٖ آٖ كا
ٔٙبًت ثـا٘ٙـ .ؿك ربٔٝ٤اي و ٝثيِتليٗ ليٕتٞب ًٛ$ؿٞب #ث ٝف٤بِيتٞبي غيلِٔٛـ تّ٤ك ؿاكؿ،
ًٜظ وبكآفليٙي ِٔٛـ اِنأبً وٕتل ؽٛاٞـ ثٛؿ $پبؿاٍ ٘ ٚيىٌ٘ٛجتي.#133 :1387 ،
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ثبٔ٤ٔ َٛتمـ اًت ،ؿك يه ٔغيٟ٘ ٚبؿي وٙٔ ٝبف ٚ ٢پبؿاٍٞب ثلاي ف٤بِيتٞبي كا٘ت-
رٛيب٘ ،ٝثيِتل ام ٞنيٞٝٙبي آٟ٘بًت ،وبكآفليٙي ٘بثٟلٜٚك $غيلِٔٛـ 1#پـيـ ؽٛاٞـ آٔـ.
وبكآفليٙي غيلِٔٛـ ث٣ٛ٘ ٝي وبكآفليٙي ٌفتٔ ٝيُٛؿ و ٝث ٝوبكآفليٗ ٔٙف٤ت ٔيكًب٘ـِٚ ،ي
ثلاي وُ التٔبؿ ربٔٙٔ ٝ٤بف٤ي ثٕٞ ٝلا٘ ٜـاكؿ .ثٛٛٝك ِٔبث ،ٝاٌل ٔٙبف ٢اُتغبَ ؿك ف٤بِيت
2
وبكآفليٙي غيللب٘٘ٛي ،ثيِتل ام ٞنيٞٝٙبي آٖ ثبُـ ،وبكآفليٙبٖ ثيِتل ث ٝوبكآفليٙي ٔؾلة
ٌلايَ ؽٛاٙٞـ ؿاُت .وبكآفليٙي ٔؾلة ،ث٣ٛ٘ ٝي وبكآفليٙي ٌفتٔ ٝيُٛؿ ؤُ ٝؾُ تٝ٤ًٛ
التٔبؿي اًت .ثل٣ىي ،اٌل اٍ٘ينٜٞب ثًٛٝي وبكآفليٙي ثٟلٜٚك ِٛٔ$ـٌ #لايَ ؿاُت ٝثبُٙـ،
يٙ٤ي وبكآفليٙي و ٝاحل ٔخجت ثل كُـ التٔبؿي وُ ربٔ ٝ٤ؿاكؿ ،آٍ٘ب ٜايٗ ُىُ ام وبكآفليٙي
اِٛٚيت ؽٛاٞـ ؿاُت .ؿك ٞل ٔٛكؿ وبكآفليٙبٖ ،ث ٝاٍ٘ينٜٞبي ٔٛرٛؿ ؿك ٔغيُٚبٖ ٓٞ ،ؿك
ُىُ ٔملكات $ث ٝت٤جيل ٘ٛكث ،لٛا٣ـ كًٕي ٓٞ ٚ #ثل عٌت ٙٞزبكٞب  ٚاكمٍٞبي فلٍٙٞي
غبِت $لٛا٣ـ غيلكًٕي٣ #ىي اِِ٘ ُٕ٤بٖ ٔيؿٙٞـ $پبؿاٍ ٘ ٚيىٌ٘ٛجتي .#140 :1387 ،ام
٘٠ل ثبٔ ،#1990$ َٛثب ايٙى ٝربٔٔ ٝ٤يتٛا٘ـ ٔٙبث ٚ ٢اٍ٘ينٜٞبي ت ٝ٤ًٛف٤بِيتٞبي
وبكآفليٙي كا فلا ٓٞوٙـ ،أب اٌل ُلاي٘ ٚبٔٙبًجي ثل ربٔ ٝ٤عبوٓ ثبُـ ،وبكآفليٙبٖ ايٗ ٔٙبث٢
كا ثلاي ٔٙبفُ ٢ؾٔي ؽٛيَ  ٚث ٝثٟبي ام ؿًت ؿاؿٖ كُـ التٔبؿي ث ٝوبك ؽٛاٙٞـ
ٌلفت .ثبٔ٤ٔ َٛتمـ اًت ،تالٍٞب  ٚف٤بِيتٞبي افلاؿ وبكآفليٗ ثل اًبى ويفيت ٟ٘بؿٞبي
التٔبؿيً ،يبًي  ٚلب٘٘ٛي عبوٓ ثل ربُٔ ٝ٤ىُ  ٚرٟت ٔيٌيلؿ .ؿك ٚال ،٢ايٗ ًبؽتبك
ٟ٘بؿي اًت و ٝت٤ييٗ ٔيوٙـ تالٍٞبي وبكآفليٙب٘ ٝؿكرٟت ف٤بِيتٞبي ِٔٛـ ثبُـ يب
غيلِٔٛـٟ٘ .بؿٞبي ٔٙبًت ثب فلا ٓٞآٚكؿٖ عمٛق ٔبِىيت ،ايزبؿ ًيٌتٓ ل٘بيي ٣ـاِت
ٔغٛك ،ارلاي للاكؿاؿٞب  ٚايزبؿ ٔغـٚؿيتٞبي لب٘٘ٛي ٔإحل ؿك كا ٜثيلب٘٘ٛي ،ثب٣ج وبَٞ
ًٛؿآٚكي ف٤بِيتٞبي غيلِٔٛـ ٔيُ٘ٛـ ٔ ٚمـٔبت علوت افلاؿ ثًٕ ٝت ف٤بِيتٞبي ِٔٛـ
كا فلأ ٓٞيوٙٙـ .ؿك ايٗ ٍ٘لٍ ،تٕٔيٓ ث ٝا٘زبْ ف٤بِيتٞبي وبكآفليٙب٘ ،ٝث٘ ٝلػ ًٛؿ يب
ثبمؿ ٜف٤بِيتٞب و ٝويفيت ٟ٘بؿٞبي ًيبًي  ٚلب٘٘ٛي ٛ٣أُ ت٤ييٗوٙٙـ ٜآٖ ٌٞتٙـ ،ثٌتٍي
ؿاكؿ.

1- Unproductive Entrepreneurship
2- Destructive Entrepreneurship
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عىٕلٚايي ؽٛة يب ثـ ام ٛليك ٟ٘بؿٞب ربكي ٔيُٛؿ ثٙبثلايٗ ِن ْٚپلؿاؽتٗ ثٟ٘ ٝبؿٞب
ثٛٙ٣ٝاٖ اثناكي ثلاي عىٕلٚايي ؽٛة/ثـ ؿك ايٙزب تِليظ ٔيٌلؿؿ.
ًظريِ ًْبزگرايي ًَيي ٍ کبرآفريٌي هَلس/غيرهَلسٔ :ىتت ٟ٘بؿٌلايي ٘ٛيٗ ام رّٕٝ
٘٠ليبتي اًت و ٝؿأًٚ ٝٙي٤ي ام ٔ ١ٛٗٛعبٗل كا پ َُٛؿاؿ ٚ ٜايٗ تغميك ثب تأويـ
ثيِتلي ثل ٘٠ليبت ايٗ ٔىتت ثٚٝيوً ٜؾٍٛٙي ف٤بَ آٖ يٙ٤ي ؿاٌالى ٘ٛكث ثغج كا اؿأٝ
ٔيؿٞـٔ .غيٜي و ٝالتٔبؿ كا ُىُ ٔيؿٞـ ،ثل پٛيبييٞبي وبكآفليٙي ؿك ؿكٞ ٖٚل وِٛك
احل ٔيٌقاكؿ .ايٗ ٔغي ٚام ٛليك ٚاثٌتٍيٞبي ٔتمبثُ ثيٗ ت ٝ٤ًٛالتٔبؿي ٟ٘ ٚبؿٞب ُٙبؽتٝ
ٔيُٛؿ و ٝثل ًبيل ِٔؾٔبت ٔب٘ٙـ ويفيت عىٕلا٘ي ،ؿًتلًي ثً ٝلٔبيً ٚ ٝبيل ٔٙبثٚ ،٢
اؿكاوبت وبكآفليٙبٖ احل ٔيٌقاكؿٟ٘ .بؿٞب ت٤ييٗوٙٙـٜٞبي اًبًي كفتبك التٔبؿي ٔ ٚجبؿالت
التٔبؿي ٌٞتٙـ ٔ ٚيتٛا٘ٙـ آحبك ٌٔتميٓ  ٚغيلٌٔتميٕي ثل ٣لٗ ٚ ٝتمبٗبي وبكآفليٙبٖ
ثٍقاك٘ـ $پبؿاٍ ٘ ٚيىٌ٘ٛجتي.#131 :1387 ،
٘ٛكث ٔ٤تمـ اًت ٘غّٕ٣ ٜٛىلؿ ٟ٘بؿٞب ؿك ٞل ربٔٝ٤اي ٌٔيل ف٤بِيتٞبي التٔبؿي آٖ
ربٔ ٝ٤كا ُىُ ٔيؿٞـٟ٘« .بؿٞب»ُ ٓٞ ،بُٔ لٛا٣ـ غيلكًٕي٣ ،لف  ٚتٕبٔي ٔغـٚؿيت-
ٞبي ارتٕبٌٞ ١تٙـ ؤٕ ٝىٗ اًت ٘بُ٘ٛت ٝيب غيلكًٕي ثبُٙـ ِٚي ؿك ثيٗ افلاؿ آٖ ربٔٝ٤
ًبكي  ٚربكي ثبُٙـ ُ ٓٞ ٚبُٔ لٛا٣ـ كًٕي ،لٛا٘يٗ ٔ ٚملكات يه ربٔ ٝ٤اًت و ٝثؾَ
ثٛكٚولاًي اؿاكي رٛأً ٚ ٢بمٔبٖٞب كا تِىيُ ٔيؿٙٞـ .ايٗ ٟ٘بؿٞب ٔيتٛا٘ٙـ ٔب٘ ٢يب ِٔٛق
تِٛيـ ثبُٙـٟ٘« .بؿٞب» ؿك ٚاهٜ٘بٔٛ٘ ٝكث ،لٛا٣ـ ثبمي ٌٞتٙـ ً ٚبمٔبٟ٘ب ُ ٚلوتٞب ثبميٍلاٖ
آٖ ٔيثبُٙـٞ .لٌب ٜلٛا٣ـ ثبمي ثٌٝ٘ٛٝاي پيَ كٚؿ و ٝثبميٍلاٖ كا ٔزجٛك يب تِٛيك ث ٝأٛك
غيلتِٛيـي $غيلِٔٛـٕ٘ #بيـ ،آٍ٘ب ٜايٗ ثبميٍلاٖ ٛجك ايٗ لٛا٣ـ ثبميُ ،ي ٜٛغيلِٔٛـ ف٤بِيت
التٔبؿي كا ؿك پيَ ؽٛاٙٞـ ٌلفت .ت٤بُٔ ثيٗ ٟ٘بؿٞب ً ٚبمٔبٖٞب اًت و ٝتغٟ٘ َٛبؿي
التٔبؿ كا ُىُ ٔيؿٞـٛ٘$كث ٛ٘ ٚ 1994كث٣ .#2000،بٔالٖ تغييل ،وبكآفليٙبٖ ٌٞتٙـ؛ آٖٞب
ثٔ ٝغلنٞبي ٟ٘بؿي ؿك ربٔٚ ٝ٤اوِ٘ َٙبٖ ٔيؿٙٞـ ٛ٘$كث.#135-6 :1385 ،
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فرضيِّبي پصٍّص
 .1ثيٗ عك اٟٟبك ٘٠ل ٔلؿْ  ٚپبًؾٍٛيي ٌٔئٛالٖ ُ ٚي ٜٛف٤بِيت التٔبؿي وبكآفليٙبٖ
كاثٚ ٜٝرٛؿ ؿاكؿ.
 .2ثيٗ آكأَ  ٚحجبت ًيبًي ُ ٚي ٜٛف٤بِيت التٔبؿي وبكآفليٙبٖ كاثٚ ٜٝرٛؿ ؿاكؿ.
 .3ثيٗ وبكايي عىٔٛت ُ ٚي ٜٛف٤بِيت التٔبؿي وبكآفليٙبٖ كاثٚ ٜٝرٛؿ ؿاكؿ.
 .4ثيٗ ويفيت لٛا٘يٗ ٔ ٚملكات ُ ٚي ٜٛف٤بِيت التٔبؿي وبكآفليٙبٖ كاثٚ ٜٝرٛؿ ؿاكؿ.
 .5ثيٗ عبوٕيت لبُ٘ ٚ ٖٛي ٜٛف٤بِيت التٔبؿي وبكآفليٙبٖ كاثٚ ٜٝرٛؿ ؿاكؿ.
 .6ثيٗ ُي ١ٛفٌبؿ التٔبؿي ُ ٚي ٜٛف٤بِيت التٔبؿي وبكآفليٙبٖ كاثٚ ٜٝرٛؿ ؿاكؿ.
تؼريف هفَْهي ٍ ػوليبتي هتغيرّب

ث ٝتج٤يت ام ٘٠لي ٝثبٔٛ٠ٙٔ ،َٛك ام و َٙالتٔبؿي ِٔٛـٞ ،ل ٘ ١ٛوِٙي و ٝؿك كاًتبي تِٛيـ
اًت  ٚام آٖ ثٛٙ٣ٝاٖ وبكآفليٗ ِٔٛـ ٘بْ ثلؿٔ ٜيُٛؿ ،ؿك ثلاثل وبكآفليٗ غيلِٔٛـ ٔ ٚؾلة
و ٝو َٙالتٔبؿي ٚي غيلتِٛيـي ،كا٘تي ٚ ٚاًٌٜٝلي اًتٛ .جك ت٤ليف وبكآفليٙي
غيلِٔٛـ ث٣ٛ٘ٝي وبكآفليٙي ٌفتٔ ٝيُٛؿ و ٝثُ ٝؾْ وبكآفليٗ ٔٙف٤ت ٔيكًب٘ـِٚ ،ي
ثلاي وُ التٔبؿ ٔٙبف٤ي ٘ـاكؿ .وَٞٙبي التٔبؿياي ٘٠يل ؿالِيٚ ،اًٌٜٝلي  ٚتزبكت
عبُِٓ ث ٟٓكيؾتٗ تٛامٖ ليٕتٞب $اًتفبؿ ٜام ف٘بٞبي كا٘تي ايزبؿ ُـ ٜؿك التٔبؿٞ ٚ #ل
ًٌ ٝ٘ٛلٔبيٌٝقاكي ؿك ثؾَ غيلتِٛيـي $ام رٌّٕٔ ٝىٗ ،ثبماك ٛال ،پ ٚ #َٛكا٘ت رٛيب٘ ٝثب
ت ًُٛث ٝاكتجب ٙثب ٔلار ٢لـكت كا و َٙالتٔبؿي غيلِٔٛـ ٘$بثٟلٜٚكٌٛ #يٙـ .ثلاي ًٙزَ
ايٗ ٔتغيل ؿك ؿ ٚث٤ـ ٔقوٛك صٙـيٗ ٌٛي ٝؿك ًٜظ ٔميبى ِيىلت ٛلاعي ُـ ثلاي ٔخبَ
ثلاي وبكآفليٙي ِٔٛـ ٌٛيٝاي ص« ٖٛؿك اٗٚب ٚ ١اعٛاَ و٘ٛٙي وِٛك ،فىل ٔي و ٓٙوبك
تِٛيـي ٌ٘جت ث ٝف٤بِيتٞبي ؿيٍل ٔخُ ٚاًٌٜٝلي  ٚؿالِي ،ثٓ ٝلف ٝاًت ًٛ ٚؿ فلاٚا٘ي
ؿاكؿ»  ٚثلاي وبكآفليٙي غيلِٔٛـ ٘ين ٌٛيٝاي ٔخُ «ث٠٘ٝلْ ث ٝوبك تِٛيـي ؿك ربٔٔ ٝ٤ب
اكمٍ  ٚثٟبي صٙـا٘ي ؿاؿٕ٘ ٜيُٛؿ .ثٕٟيٗ ّ٣ت تٕبيُ ؿاكْ ٚاكؿ عٛمٜٞبي ؿيٍلي وٝ
ٕٜٔئٙبً ًٛؿ ثيِتلي ؿاكؿ ُٔ$ ْٛخُ ؿالِي ٚاًٌ ٜٝلي  ٚيب ًلٔبيٌٝقاكي ؿك ٌٔىٗ»#
ٜٔلط ُـ.
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عىٕلٚايي ؽٛة ٔيناٖ ربكي ُـٖ َُ ٔإِفٛٔ ٝكؿ ٘٠ل ثب٘ه رٟب٘ي ؿك ربٔٔ ٝ٤ي-
ثبُـ .ثلاي ٞل يه ام اث٤بؿ ٍُِب٘ٔ ٝإِفٞٝبي عىٕلٚايي ؽٛة صٙـيٗ ًٛاَ ؿك پلًِٙبٔٝ
ٌٙزب٘ـُ ٜـ .ؿك ٔٔبعج ٝاپينٚؿيه ٘ين ام ايٗ ًٛاالت ؿك ٔٛال٤ي و ٝصٙب٘ض ٝپبًؾٍٞ ٛيش
اُبكٜاي ثٔ ٝإِفٕ٘ ٝيٕ٘ٛؿ ،ثٛٙ٣ٝاٖ ًٛاَ ِٔٛـ كٚايت ،اًتفبؿُ ٜـًٛ .االتي ٘٠يلُٕ« :ب
فىل ٔي وٙيـ تب ص ٝعـٌٔ ،ئٛالٖ ؿك ثلاثل وبكٞبيي و ٝا٘زبْ ٔيؿٙٞـ پبًؾٍٓ ٚ ٛليظ ثٛؿٜ
ٌٔ ٚئِٛيت ا٘زبْ الـأبت ؽٛؿ كا ثٟ٣ ٝـٔ ٜيٌيل٘ـ؟»« ،ؿك ثلؽي ام وِٛكٞبي رٟبٖ ُبٞـ
آكأَ  ٚحجبت ًيبًي ؿك ًٜظ وِٛك ٕٞ ٚبٍٙٞي ثيٗ ٌٔئٛالٖ ثبال كتجّٕٔ ٝىتي $ام رّٕٝ
ٕ٘بيٙـٌبٖ ٔزّيٚ ،ميلاٖ  ٚكئيي رٕٟٛك ٔ ٚزٕ ٝ٣ٛؿًتٍب ٜل٘بييٌٞ #تيٓ .ايٗ ٌٔبِ ٝكا
تب ص ٝعـ ؿك ربٔ ٝ٤ؽٛؿٔبٖ اعٌبى ٔيوٙيـ؟»« ،ث٠٘ ٝل ُٕب ؿك عبَ عبٗل تب ص ٝا٘ـام ٜؿك
ربٔٔ ٝ٤ب فٌبؿ التٔبؿي ٚرٛؿ ؿاكؿ؟».
رٍشضٌبسي

ٜ٘ٔ ١ٛبِ ٝ٤ؿك ايٗ تغميك ام ٘ ١ٛتلويجي$وّٕي  ٚويفي #اًت .ؿك ثؾَ وّٕي ام «پيٕبيَ»
 ٚؿك ثؾَ ويفي ام «ك ٍٚتغّيُ ٕٔ٘ »ٖٛاًتفبؿُ ٜـ ٜاًت.
اثناك ٌلؿآٚكي ؿاؿٜٞبي ثؾَ وٕي ،پلًِٙبٔٔ ٝيثبُـ  ٚؿك ثؾَ ويفي ٌلؿأٚكي
ؿاؿٜٞب ثب اًتفبؿ ٜام ٔٔبعج ٝاپينٚؿيه ٓٛكت ٌلفتٔ .نيت آّي ايٗ ٘ٔٔ ١ٛبعج ٝآٖ
اًت وُٕ ٝب ث ٝؿف٤بت ام ٔٔبعجُ٘ٛٝـٔ ٜيؽٛاٞيـ تب ٤ٗٚيتٞب كا ثلايتبٖ كٚايت وٙـ.
٣ال ٜٚثل ايٗ ٔيتٛاٖ ث ٝم٘زيلٜاي ام ٤ٗٚيتٞب اُبك ٜولؿ $فّيه .#207 : 1382 ،ثـيٗ
ٓٛكت و ٝثلاي ف ٚ ٟٓؿكن تزلث ٝميٌت ٝوبكآفليٙبٖ ام ف٘بي عبوٓ ثل ٔٙبًجبت التٔبؿي
 ٚرٟت حجت كٚيـاؿي و ٝآٖٞب ٣ـيٙبً ٌٔ ٚتميٕبً ؿك رٟبٖ م٘ــٌي  ٚوبكي ثب آٖ ثلؽٛكؿ
ٕ٘ٛؿٜا٘ـ ،ام ٔٔبعج ٝاپينٚؿيه اًتفبؿُ ٜـ ٜاًت.
ربٔـ ٝ٤آٔبكي ثـؾَ وٕي ايٗ ٜٔبِ ٝ٤كا وبكآفليٙبٖ ًٜظ اًتبٖ ٞـٕـاٖ تـِىيُ
ٔيؿٙٞـ .ؿك ايٗ پو َٞٚثٛ٠ٙٔٝك پ َُٛوبُٔ ربٔ ٝ٤آٔبكي وبكآفليٙبٖ اًتبٖ ٕٞـاٖ ام
آٔبك اؿاك ٜوُ تأٔيٗ ارتٕب٣ي اًتبٖ ٕٞـاٖ اًتفبؿُ ٜـ و ٝؿك آٔبك٘بًٔ ٝبَ  1391آٔـٜ
اًت .ؿك ايٗ آٔبك٘بٔ ،ٝرٕ ٢وُ وبكٌبٜٞبي ف٤بَ تغت پً َُٛبمٔبٖ تأٔيٗ ارتٕب٣ي ثٝ
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ت٤ـاؿ  21953وبكٌب$ ٜثلاثل ٞل وبكٌب ٜيه وبكآفليٗ #آٔـ ٜاًت $آٔبك٘بٔ ٝاؿاك ٜوُ ت٤ب ٖٚوبك
 ٚكفب ٜارتٕب٣ي اًتبٖ ٕٞـاٖ.#164 :1391 ،
ؿك ايٗ تغميك ثب اًتفبؿ ٜام ٘لْافناك  Sample Powerالـاْ ث ٝثلآٚكؿ عزٓ ٕ٘ٝ٘ٛ
ولؿيٓ .ام آ٘زبيي ؤٜ ٝبِٔ ٝ٤ب ام ٜ٘ٔ ١ٛبِ٤بت ٜٔٛ٤ف ث ٝتٕٔيٓ اًت و ٝؿك آٖ ث ٝثلكًي
ٚرٛؿ يب ٣ـْ ٚرٛؿ كاث ٜٝآٔبكي ثيٗ ٔتغيلٞبي تغميك ٔيپلؿامؿ ،لجُ ام ٞل وبكي پيَ
فلٕٞبي ؽٛؿ كا اي ٍٝ٘ٛٙت٤ليف ولؿيٓ:
 -1پيَفلٕ ا َٚتغميك عبٗل $كؿ اعتٕبَ ؽٜبي ٘ ١ٛا :#َٚيب ٕٞبٖ ٔٙ٤يؿاكي 1ثب ؿك
٘٠ل ٌلفتٗ آِفبي حبثت ثٔ ٝمـاك α;5
 -2پيَ فلٕ ؿ ْٚتغميك عبٗل$كؿ اعتٕبَ ؽٜبي ٘ ١ٛؿ َٕٛ٤ٔ :#ْٚاًت و ٝايٗ
اعتٕبَ ٘جبيــ ام ٔمـاك  β=4αتزبٚم وٙـ .ث٣ ٝجبكت ؿيٍل ،اٌل  =0.05ثبُـ  ،βثبيـ ام
20ؿكٓـ ثيِتل ٘جبُـ.
ثلاي ايٙىٔ ٝمـاك ثتب  βثيِتل ام ِٛ٘ 20ؿ ثبيـ تٛاٖ آٔبكي كا ثبالي ٌ 80لفت .ميلا ٛجك
لب٣ـ Power;#1-β$ ٜيٙ٤ي ٞلص ٝثل ٔمـاك تٛاٖ آٔبكي افنٚؿُٛ ٜؿ ،ثتب وب َٞؽٛاٞـ يبفت.
ؿك ايٗ تغميك پيَ فلٕ تٛاٖ آٔبكي كا ثيِتل ام  80ؿك ٘٠ل ٌلفتيٓ.
 -3پيَفلٕ ً$ ْٛؿك ٘٠ل ٌلفتٗ عزٓ احلٕٞ :#2بٖ ٔمـاك ؽٜبيي اًت و ٝثب ِ٘ dبٖ
ٔيؿٙٞـ  ٚام تمٌيٓ تفبٚت ٔيبٍ٘يٗٞب 3ثل ا٘غلاف اًتب٘ـاكؿ ثٝؿًت ٔيآيـ .ؿك تغميك عبٗل
ايٗ كلٓ ثلاثل  0/08ثٝؿًت آٔـ.
عزٓ ٕ٘ ٝ٘ٛؿك تغميك عبٗل ثب پيَ فلٕٞبي فٛق ٚ ٚاكؿ ٕ٘ٛؿٖ آٟ٘ب ؿك ٘لْافناك
 Spss Sample Powerثٔ ٝمـاك ٘ 370فل ثٝؿًت آٔـ.
ُيٌٕٝ٘ٛ٘ ٜٛيلي ثؾَ وٕي ٘ين ام ٘ ١ٛتلويجي ٜٔ$جك  ٚتٔبؿفي ًبؿ #ٜام تٕبٔي
ُٟلًتبٖٞبي اًتبٖ ٕٞـاٖ ٓٛكت ٌلفت .ؿك ثؾَ تٕٔيٌٓيلي ثلاي ٔيناٖ عزٓ
1- Significant

2- Effect Size
3- difference in means
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ٔٙبًت ٕ٘ ٝ٘ٛثلاي ٜٔبِ ٝ٤ويفيٌ ،لص ٝث٠٘ ٝل پبتٞ« 1ٖٛيش لب٣ـٜاي ثلاي عزٓ ٕ٘ٝ٘ٛ
$ت٤ـاؿ ِٔبكوتوٙٙـٌبٖ #ؿك پو َٞٚويفي ٚرٛؿ ٘ـاكؿ $پبت ، #244 :2002 ،ٖٛأب آ٘ض ٝو ٝؿك
ثيِتل ٜٔبِ٤بت ويفي ثلاي ت٤ييٗ عزٓ ٕ٘ ٝ٘ٛكايذ اًت اًتفبؿ ٜام ٔف ْٟٛاُجبٌّ$ 2١ينك
 #1992يب تـىلاكِ$ 3يٙىّٗ  ٚوٛثبٔ #202 :1985 ،يثبُـ ،يٙ٤ي ٘ـٌٕٝ٘ٛيلي مٔب٘ي ٔتٛلف
ٔيُٛؿ و ٝؿاؿٜٞب يب ٕ٘ٞٝ٘ٛبي ثيِتل ؿيٍل وٕىي ثٛٔ ١ٛٗٛٔ ٝكؿ پو٘ َٞٚىٙـ .ثٙبثٝ
تٓٛي ٝثلؽي كُٙ ٍٚبًبٖ ٔب٘ٙـ ثِلتبوي عـالُ ٕ٘ ٝ٘ٛثلاي  ٕٝٞپوَٞٞٚبي ويفي 15
ٕ٘ ٝ٘ٛاًت ٕٞ$تي .#1390 ،ؿك ٘تيزٔ ٝغمك ،ام وبكآفليٙب٘ي و ٝؿك ًبَٞبي  1385ث ٝث٤ـ
ثٛٙ٤اٖ وبكآفليٗ ٕ٘ ٝ٘ٛاًتب٘ي ثلٌنيـ٤ٔ ٚ ٜلفي ُـ ٜثٛؿ٘ـ ،ثٛٓ ٝكت ٞـفٕٙـ ا٘تؾبة ٚ
ٔٔبعج ٝاپينٚؿيه ث ُٕ٣ٝآٔـ ،و ٝت٤ـاؿ ايٗ افلاؿ ث٤ـ ام اُجب٠٘ ١لي ث٘ 30 ٝفل كًيـ.
ا٣تجبك ثؾَ وٕي و ٝؿك آٖ ام پلًِٙبٔ ٝثلاي ٌلؿآٚكي ؿاؿٜٞب اًتفبؿُ ٜـ ٜثٛؿ ،ثب اتىب
ث ٝا٣تجبك ٓٛكيٛٔ ،4كؿ تأييـ ٓبعت٘٠لاٖ  ٚوبكآفليٙبٖ تٕ٘يٗ ُـ .ؿك ايٗ ثؾَ ا٣تجبك
ٍٕٞلا٘ 5ين ٔٛكؿ ٔغبًج ٝللاك ٌلفت و ٝؿك رـ #3$ َٚآٔـ ٜاًت .ا٣تجبك $يب كٚاييٍٕٞ #لا
ِ٘بٖؿٙٞـٔ« ٜيبٍ٘يٗ ٚاكيب٘ي ث ٝاُتلان ٌقاُتُ ٝـ »6ٜثيٗ ٞل ًبم ٜثب ُبؽْٞبي ؽٛؿ
اًت.
ؿك ايٗ تغميك ثلاي ٔغبًج ٝپبيبيي ٌٛيٞٝبي پلًِٙبٔ ٝام ٗليت آِفبي ول٘ٚجبػ ٚ
ٗلايت پبيبيي تلويجي 7اًتـفبؿ ٜولؿيٓ .ثلتـلي ٗلايت پبيبيي تلويجي ٌ٘جت ثـ ٝآِفبي
ول٘ٚجـبػ ؿك ايٗ اًت و ٝپبيبيي ًبمٜٞب ٘ ٝثـٛٓٝكت ّٜٔك ثّى ٝثب تٛر ٝثٕٞ ٝجٌتٍي
ًبمٜٞبيِبٖ ثب يىـيٍل ٔغبًجٔ ٝيٌلؿؿ $ؿاٚكي ٕٞ ٚىبكاٖ.#79 :1393 ،

1- Patton, MQ
2- Saturation
3- Redundancy
4- Face Validity
5- Convergent Validity
6 - Average Variance Extracted
7- Composited Reliability
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جسٍل ضوبرُ  :3ضرايت پبيبيي سبزُّب
ػبهلّب

عىٕلٚايي ؽٛة
عك اٟٟبك ٘٠ل  ٚپبًؾٍٛيي
ٔيناٖ آكأَ  ٚحجبت ًيبًي
ويفيت لٛا٘يٗ ٔ ٚملكات
وبكايي عىٔٛت
عبوٕيت لبٖ٘ٛ
وٙتلَ فٌبؿ ؿك ربٔٝ٤
وبكآفليٙي غيلِٔٛـ

پبيبيي ترکيجي اػتجبر ّوگرا
تؼساز گَيِّب آلفبي کرًٍجبخ
AVE
CR

27
2
3
8
4
4
6
9

0/85
0/76
0/82
0/71
0/82
0/83
0/84
0/84

0/73
0/89
0/88
0/79
0/87
0/88
0/84
0/86

0/78
0/81
0/73
0/75
0/64
0/67
0/60
0/62

ثلاي ِٔل٣ٚيت ثؾِي ؿك ثؾَ ويفي ،ثب تٛر ٝث ٝاًتفبؿ ٜام تغّيُ ٕٔ٘ ٖٛؿك تغّيُ
ؿاؿٜٞب ،ام «ثٝوبكٌيلي تٜبثك ٍٕ٘ٛٞي» ثلاي ِٔل٣ٚيت ثؾِي اًتفبؿُ ٜـٔ .فْٟٛ
«تٜبثك ٍٕ٘ٛٞي» ،ث ٝاًتفبؿ ٜام كٍٞٚبي ٔؾتّف رٕ٢آٚكي ؿاؿٜٞب يب ثٟلٌٜيلي ام ٔٙبث٢
ٔؾتّف ،رٟت ٜٔبِ ٝ٤پـيـٜاي ؽبّ اٛالق ٔيُٛؿ $ويٛٞ ٚ ًٙكٚوي.#164 :2010 ،
ا٘ٛأ ١ؾتّفي ام تٜبثك ٍٕ٘ٛٞي ؿك تغّيُٞبي ويفي پيِٟٙبؿ ُـ ٜاًت أب ؿ٘نيٗ $ث٘ ٝمُ
امويٛٞ ٚ ًٙكٚوي ،#صٟبك ٘ٔ ِ١ٛتٕبين آٖ يٙ٤ي ٍٕ٘ٛٞي ؿك ؿاؿٜٞب ،تٜبثك ٍٕ٘ٛٞي ؿك
كٍُٙٚبًي ،تٜبثك ٍٕ٘ٛٞي ؿك ٘٠لي ٚ ٝتٜبثك ٍٕ٘ٛٞي ؿك پوٍِٞٚلاٖ كا ٔ٤لفي ولؿٜا٘ـ
٣$بثـي ر٤فلي ٕٞ ٚىبكاٖ #191 :1390،و ٝؿك پو َٞٚعبٗل ًٚ ٝر ٝا َٚام صٟبك ٚرٝ
تٜبثك ٍٕ٘ٛٞي ٔٛكؿ ٘٠ل ؿ٘نيٗ رٟت تٕ٘يٗ پبيبيي ٘تبيذ تغميك ك٣بيت ُـ ٜاًت.
ثلاي تغّيُ يبفتٞٝبي ثؾَ وٕي ام آٔبكٜٞب  ٚآمٖٔٞٛبي ٔتٙبًت ثب ًٜظ ا٘ـامٌٜيلي
ٞليه ام ٔتغيلٞب اًتفبؿُ ٜـ  ٚتغّيُٞبي صٙـٔتغيل ٜثب اًتفبؿ ٜام ٔـًَبمي ٔ٤بؿالت
ًبؽتبكي تغت ٘لْافناك  Amosا٘زبْ ٌلفت .ثلاي ثؾَ ويفي ام آ٘زب وٞ ٝـف ٔغمك ايٗ
ثٛؿ و ٝتب عـ ٕٔىٗ ثلؿاُتٞبي فٙٞي  ٚتٌِ٘ٝتٞبي فىلي وبكآفليٙبٖ ام ٔإِفٞٝبي
عىٕلٚايي ؽٛة ثل ربٔ ٝ٤كا ؿكيبثـ ،تب  ُّ٣اعٌبى ثئيّي ث ٝتِٛيـ  ٚؿٚكي ام تِٛيـ ٚ
رقة ً ٚلٔبيٌ ٝقاكي ؿك ثؾَٞبي غيلتِٛيـي $غيلِٔٛـ #كا ام الثٝالي تٌِ٘ٝتٞبي
فٙٞي  ٚاكمٍٞب ٙٞ ٚزبكٞبي ؿك٘ٚيُـ ٚ ٜآٔٛؽتُٝـ ٜآ٘بٖ ام ربٍٔ٘ ١ٛ٘ ٚ ٝ٤بٙ٤ٔ ٚ ٜبيي كا
و ٝآٟ٘ب ث ٝف٤بِيت ؿك ايٗ ف٘بي التٔبؿي ٔيؿٙٞـ ،ثيل ٖٚثىِـ ،ام ٔٔبعجٞٝبي ٘يٕٕ٣ٝيك
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 ٚتغّيُ ٕٔ٘ ٖٛايٗ ٔٔبعجٞٝب اًتفبؿُ ٜـٚ .اعـ تغّيُ ؿك ايٗ ٜٔبِ ٝ٤ؿليمبً ٕٞبٖ
ٕٔ٘ ٖٛيب تٓ 1يب آ٘ض ٝو ٝؿك يه كٚايت ٕٛ٤ٔ$الً يه پبكاٌلاف #ام وبكآفليٗ ٘مُ ٔيُـ ؿك
٘٠ل ٌلفتُ ٝـ .ؿك كُٙ ٍٚبؽت ٔ٘بٔيٗ تلويجي ام «تٛر ٝث ٝوّٕبت وّيـي»« ،تٛر ٝثٝ
ٔفبٞيٓ ٔىُٙ« ،»ٖٛٙبؽت ٔ٣ٛٗٛبت ثلرٌت٠٘ ٟٓٔ ٚ ٝلي»« ،وِف كاثٜٞٝب»ُٙ« ،بؽت
ثؾَٞبي ٔلتج ٚثب  ٚ ٓٞثلٍ  ٚا٘تمبَ آٖٞب ؿكوٙبك ٔ ٚ ٓٞلتت ولؿٖ ٔزـؿ ٔتٗ»
اًتفبؿُ ٜـ .فلايٙـ تغّيُ ٕٔ٘ ،ٖٛمٔب٘ي ُلٔ ١ٚيُٛؿ و ٝتغّيٍّل ث ٝؿ٘جبَ ُٙبؽت
اٍِٞٛبيي ام ٔ٤ب٘ي ٣ٛٗٛٔ ٚبت ؿك ؿاؿٜٞب ثبُـ٘ .م ٜٝپبيبٖ ايٗ فلآيٙـ ٘ين تٟيٌ ٝناكُي ام
ٔغتٛا ٤ٔ ٚب٘ي اٍِٞٛب ٘ٔ ٚبٔيٗ ؿك ؿاؿٜٞب اًت٘ .ىت ٟٓٔ ٝؿيٍل ايٗ اًت و ٝتغّيُٞبي
ويفي ،ام ٔزٕٝ٣ٛاي ام ؽ ٜٙٛكإٙٞب اًتفبؿٔ ٜيوٙٙـ ٔ ٝ٘ ٚزٕٝ٣ٛاي ام لٛا٘يٗ ِٔؾْ
$پبتٓٞ .#145 :1990 ،ٖٛصٙيٗ ،ايٗ فلايٙـ ،فلايٙـي ؽٜي ٘يٌت ميلا تغّيُ ٕٔ٘،ٖٛ
ٌٔتّنْ فلايٙـي كفت ٚثلٌِتي ؿك وُ ٔزٕ ٝ٣ٛؿاؿٜٞبًت $رـ.#9َٚ
يبفتِّبي کوي پصٍّص
الف :يبفتِّبي تَصيفي

ٕ٘ ٝ٘ٛآٔبكي ايٗ تغميك ؿاكاي ِٔؾٔبتي ثُ ٝلط ميل ٔيثبُٙـ8 :ؿكٓـ ام وبكآفليٙبٖ مٖ ٚ
92ؿكٓـ كا ٔلؿاٖ تِىيُ ٔيؿٙٞـ12 .ؿكٓـ ًٙي ثيٗ  16تب ً 25بَ46 ،ؿكٓـ ًٙي ثيٗ
 26تب ً 35بَ32 ،ؿكٓـ  36تب ً 49بِ10 ٚ ٝؿكٓـ ثبالتل ام ً 50بَ ؿاك٘ـٕٞ .بٖٛٛكيوٝ
ُبٞـ ٌٞتيٓ ٘نؿيه ثٔ٘ ٝف وبكآفليٙبٖ ٕ٘ ،ٝ٘ٛؿك ًٗ رٛا٘ي ٌٞتٙـ٘ .نؿيه ثٔ٘ ٝف آٟ٘ب
ِيٌب٘ي ؿاك٘ـ 44$ؿكٓـ72/4 ٚ #ؿكٓـ ؿاكاي اٍ٘ين ٜوبكآفليٙي غيلِٔٛـ ٌٞتٙـ .لبثُ تٛرٝ
ايٙى ٝتٟٙب 5ؿكٓـ ام پبًؾٍٛيبٖ ؿاكاي اٍ٘ين ٜميبؿ  ٚيب ثٌيبك ميبؿ ثلاي ف٤بِيت وبكآفليٙب٘ٝ
ِٔٛـ ٌٞتٙـٔ .يبٍ٘يٗ ًٙي افلاؿ ً 34بَٔ ،يبٍ٘يٗ تغٔيّي آٟ٘ب فٛق ؿيپّٓ اًت .ام آ٘زبئي
وٕ٘ ٝل 1 ٜثٌ ٝني ٝٙؽيّي ميبؿ ٕ٘ ٚل 5 ٜث ٝؽيّي وٓ ؿاؿُ ٜـ ٜاًتٔ ،يبٍ٘يٗ  2/3ؿك
وبكآفليٙي ِٔٛـِ٘ ،بٖؿٙٞـٌ ٜلايَ پبئيٗ ث ٝوبكآفليٙي ِٔٛـ ٔ ٚيبٍ٘يٗ ِ٘ 1/7بٖؿٙٞـٜ
ٌلايَ ميبؿ ث ٝوبكآفليٙي غيلِٔٛـ ؿك ثيٗ وبكآفليٙبٖ اًتٓٞ .صٙيٗ ٔيبٍ٘يٗٞبي ثبالي 3
ؿك ثمئ ٝتغيلٞبي رـِ٘ َٚب٘ـٙٞـ ٜاكميبثي پبئيٗ افلاؿ ام ٔإِفٞٝبي عىٕلٚايي ؽٛة ً ٚبيل
1- Theme
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ٔتغيلٞبي ٌٔتمُ اًت $رـ.#4 َٚ
جسٍل ضوبرُ  :4هيبًگيي گَيِ ّبي هتغيرّبي هستقل ٍ ٍاثستِ
هتغيرّب

اثؼبز

هيبًگيي

عىٕلٚايي ؽٛة

عك اٟٟبك ٘٠ل  ٚپبًؾٍٛيي
حجبت  ٚآكأَ ًيبًي
وبكايي عىٔٛت
ويفيت لب٘ٔ ٚ ٖٛملكات
عبوٕيت لبٖ٘ٛ
وٙتلَ فٌبؿ التٔبؿي
وبكآفليٙي ِٔٛـ
وبكآفليٙي غيلِٔٛـ

3/98
3/49
3/98
3/63
3/26
3/48
2/3
1/7

وبكآفليٙي
ة :يبفتِّبي استٌجبطي

ٕٞبٖٛٛكيو ٝؿك رـِٔ #5$ َٚبٞـٔ ٜيُٛؿ  ٕٝٞفلٗيٞٝبي تغميك ثب ؿكرٙ٤ٔ ٝيؿاكي
ثباليي تأييـ ُـ٘ـ ِٚي ٔتغيل ًٗ ،تغٔيالت  ٚت٤ـاؿ وبكٌلاٖ $ام ٔتغيلٞبي مٔيٝٙاي #ثب وَٙ
التٔبؿي وبكآفليٙبٖ كاثٜٝاي ٘ـاُتٙـ .تفبٚت ا٘ـوي ثيٗ وبكآفليٙي غيلِٔٛـ ؿك م٘بٖ ٔ ٚلؿاٖ
ِٔبٞـُ ٜـ  #Eta=0.17$ثٛٛٝكيؤ ٝلؿٞب ثيِتل ام م٘بٖ ث ٝوبكآفليٙي غيلِٔٛـ ٌلايَ ؿاك٘ـ.
ًبثم ٝف٤بِيت ثب وبكآفليٙي غيلِٔٛـ كاث٤ٔ ٜٝىٛى ٙ٤ٔ ٚيؿاكي ؿاكؿ يٙ٤ي ثب افنايَ ًبثمٝ
ف٤بِيت وبكآفليٙبٖ ،ام وبكآفليٙي غيلِٔٛـ وبًتٔ ٝيُٛؿ ١ٛ٘ .ف٤بِيت ثب وبكآفليٙي غيلِٔٛـ
كاثٙ٤ٔ ٜٝيؿاكي ؿاكؿ ،ثٛٛٝكيؤ ٝيبٍ٘يٗ وبكآفليٙي غيلِٔٛـ ؿك عٛم ٜؽـٔبت ثيِتل ام وِبٚكمي
٤ٙٓ ٚت اًتٓٞ ،صٙيٗ ٔيبٍ٘يٗ ٕ٘ل ٜوبكآفليٙي غيلِٔٛـ ؿك وِبٚكمي ثيِتل ام ٓ٤ٙت اًت.
ام رّٕ ٝثبالتليٗ ٔيناٖ ٕٞجٌتٍي ثيٗ ٔيناٖ ُي ١ٛفٌبؿ  ٚو َٙالتٔبؿي وبكآفليٙبٖ
ثٛؿ و ٝثب ٗليت ثلاثل ثب  -0/41ام ٕٞجٌتٍي ثباليي ثلؽٛكؿاك ثٛؿ .ث٣ ٝجبكت ؿيٍل ٞلصٝ
ٔيناٖ ُي ١ٛفٌبؿ ؿك ربٔ ٝ٤ثيِتل وٙتلَ ُـ ٜثبُـٔ ،يناٖ وبكآفليٙي غيلِٔٛـ وٕتل اًت.
پبئيٗ تليٗ ٔيناٖ ٕٞجٌتٍي لجُ َٛـ٘ ٜين ٔتّ٤ك ث ٝكاثٔ ٜٝيناٖ حجبت  ٚآكأَ ًيبًي ثب
و َٙالتٔبؿي وبكآفليٙبٖ ثٛؿ و ٝثب ُ -0/18ــت ٕٞـجٌتٍي ايٗ كاث٘ ٜٝين ثب ؿكرٝ
ٔٙ٤يؿاكي 99ؿكٓـ پقيلفتٌ ٝلؿيـ .ث٣ٝجبكت ؿيٍل ٞلصٔ ٝيناٖ حجبت  ٚآكأَ ًيبًي ؿك
ربٔ ٝ٤وٕتل ثبُـٔ ،يناٖ وبكآفليٙي غيلِٔٛـ ثيِتل اًت.
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تأثير حکمروايي خوب بر کنش اقتصادي کارآفرينان...
جسٍل ضوبرُ ّ :5وجستگي هرتجِ صفر هتغيرّبي هستقل ٍ ٍاثستِ
هتغيرّبي هستقل

هيساى ّوجستگي

سطح هؼٌي زاري

ًٗ
رٙي
تغٔيالت
ًبثم ٝف٤بِيت
٘ ١ٛف٤بِيت
ت٤ـاؿ وبكٌلاٖ
عك اٟٟبك ٘٠ل  ٚپبًؾٍٛيي ثٔ ٝلؿْ
ٔيناٖ حجبت  ٚآكأَ ًيبًي
ويفيت لٛا٘يٗ ٔ ٚملكات
وبكايي عىٔٛت
عبوٕيت لبٖ٘ٛ
ٔيناٖ وٙتلَ ُي ١ٛفٌبؿ

0/072
0/17
0/16
0/13
0/27
0/036
-0/26
-0/18
-0/26
-0/31
-0/30
-0/41

0/168
0/003
0/122
0/009
0/001
0/486
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/001

ؿك ايٗ ثؾَ ثب اًتفبؿ ٜام ٘لْافناك  Amos ٚ Spssالـاْ ثٔ ٝغبًجٔ ٝـَ ٔ٤بؿِٝ
ًبؽتبكي  ٚثلامٍ ٔـَ ٕ٘ٛؿيٓ٘ .تيزٔ ٝغبًج ٝؿك لبِت ٔـَ ميل اكائٌ ٝلؿيـ ٜاًت.

0/78

ضکل ضوبرُ  :2هسل هؼبزلِ سبذتبري تأثير حکورٍايي ذَة ثر فؼبليت اقتصبزي کبرآفريٌي غيرهَلس(جسٍل )7
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ٜٔبثك ثب ٘تبيذ ٔٙـكد ؿك رـُٕ َٚبكٔ ، 6 ٜمـاك وبي اًىٛئل ثٟٙزبك ثلاثل ثب ِ٘ 3/5بٖ
ؿٙٞـّٜٛٔ ٜة ثٛؿٖ ٔـَ ٔيثبُـ يٙ٤ي ٔـَ ثٝؽٛثي ثلامٍ ُـٙٔ ٚ ٜبًت اًتً .بيل
ُبؽْٞب ٘ين ؿك ٤ٗٚيت ٌ٘جتبَ ّٜٔٛثي للاك ؿاك٘ـ.
جسٍل ضوبرُ  :6ضبذصّبي ثرازش هسل ًْبيي
ضبذصّبي
ثرازش هسل

ثلامٍ ّٜٔك

1

ثلامٍ تٜجيمي

ثلامٍ ٔمتٔـ
ّٞتل

4

ًبم ضبذص

ػالهت اذتصبري

وبي اًىٛئل ثٟٙزبك

CMIN/DF

ثلامٍ تٜجيمي

CFI

2

3

تٛولِٛ -يي

TLI

تٜجيمي ٔمتٔـ
كيِ ٝؿٔ ْٚيبٍ٘يٗ
ٔلث٤بت

PCFI
 RMSEAؽٜبي
ثلآٚكؿ

ّٞتل

HOELTER

هقسار زر هسل
ثرازشضسُ

P

تفسير ًتبيج

وٕتل ام ٛٔ 5كؿ
0/000
3/5
تأييـ اًت
ٞلص ٝث ٝيه
0/83
٘نؿيهتل ثٟتل
ٞلص ٝث ٝيه
0/81
٘نؿيهتل ثٟتل
عـالُ 0/50
0/72
ٞلص ٝوٕتل ام
0/09
 0/1ثٟتل
وبفي ثٛؿٖ عزٓ
 104پبًؾٍٛ
ٕ٘ٝ٘ٛ

ٗليت كٌلًي٘ٛي اًتب٘ـاكؿ  #β$فلٗي ٝآّي ٔـَ ِ٘بٖ ٔيؿٞـ و ٝثٛٛٝك ٔت ًٚٛثب
حبثت فلٕ ولؿٖ ًبيل ٛ٣أُ ،ؿك اماء يه ٚاعـ افنايَ ؿك ٔإِفٞٝبي عىٕلٚايي ؽٛة،
وبكآفليٙي غيلِٔٛـ ثٔٝيناٖ  0/38ا٘غلاف ٔ٤يبك وبٔ َٞييبثـٓٞ .صٙيٗ ٗليت ت٤ييٗ ٔـَ
ثٔ ٝمـاك ِ٘ 0/16بٖ ٔيؿٞـ 16ؿكٓـ ام ٚاكيب٘ي ٔتغيل ٚاثٌتُ$ ٝي ٜٛف٤بِيت التٔبؿي
وبكآفليٙبٖ #تٔ ًٚٛتغيلٞبي عبٗل ؿك ٔـَ ٔ$إِفٞٝبي عىٕلٚايي ؽٛة #تجييٗ ٔيُٛؿ.

Absolute Fit Indices
Comparative Fit Indices
Parsimonious Fit Indices
Hoetler s Index

1234-
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تأثير حکمروايي خوب بر کنش اقتصادي کارآفرينان...
جسٍل ضوبرُ  :7ضرايت رگرسيًَي استبًسارز زر هسل کبرآفريٌي غيرهَلس
رزيف

ػبهلّب

1
2
3
4
5
6

عىٕلٚايي ؽٛة
عك اٟٟبك ٘٠ل  ٚپبًؾٍٛيي
ٔيناٖ آكأَ  ٚحجبت ًيبًي
ويفيت لٛا٘يٗ ٔ ٚملكات
وبكايي عىٔٛت
عبوٕيت لبٖ٘ٛ
وٙتلَ فٌبؿ ؿك ربٔٝ٤

حکورٍايي

حکورٍايي

کٌص اقتصبزي

ذَة B

ذَةβ

غيرهَلس

=Sign
0/05

1
0/89
0/44
1/073
0/79
0/59

0/87
0/66
0/43
0/96
0/82
0/71

0/38
-

0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000

يبفتِّبي کيفي پصٍّص

ٕٞبٖٛٛكي و ٝؿك رـُٕ َٚبكٔ 8 ٜيثيٙيٓ اغّت ٔٔبعجُ٘ٛ ٝـٌبٖ ٔلؿ 31 ،تب ً 40بَ،
فٛق ؿيپّٓ ِ ٚيٌب٘ي و ٝؿاكاي ًبثم ٝوبكي ثيٗ  5تب ً 25بَ ؿاك٘ـ  ٚاغّت ؿك ثؾَ
ٓ٤ٙت ِٔغ َٛف٤بِيت ٌٞتٙـ.
جسٍل ضوبرُ ٍ :8يصگيّبي جوؼيتضٌبذتي هصبحجِ ضًَسگبى
ٍيصگيّب

رٙي
ًٗ

تغٔيالت

ًبثم ٝف٤بِيت

ف٤بِيت ؿك ثؾَ

مٖ
ٔلؿ
 20تب ً 30بَ
 31تب ً40بَ
 ٚ 41ثيِتل
ؿيپّٓ  ٚپبئيٗتل
فٛق ؿيپّٓ ِ ٚيٌب٘ي
فٛق ِيٌب٘ي  ٚثبالتل
وٕتل ام ً 5بَ
 5تب ً 25بَ
ثبالتل ام ً 25بَ
وِبٚكمي
ٓ٤ٙت
ؽـٔبت

فراٍاًي

زرصس

2
28
5
18
7
8
17
5
15
12
3
6
18
6

6
94
16
60
24
26/6
56/6
16/8
50
40
10
20
60
20
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يبفتِّبي تحليلي

يبفتٞٝبي تغميك ويفي ،ثًٛيّ ٝتغّيُ ٕٔ٘ ٚ ٖٛثب ٛي ولؿٖ ٔلاعُ ميل اًتؾلاد ُـٜا٘ـ:
ٌ #1بْ ا -َٚآُٙب ُـٖ ثب ؿاؿٜٞب :تـٚيٗ كإٙٞبي ٔٔبعج ،ٝا٘تؾبة ته ته وبكآفليٙبٖ،
ؿٛ٣ت ثٔٔ ٝبعج ٚ ٝا٘زبْ ٔٔبعج ٝتٔ ًٚٛغمك ٓٛكت ٌلفتٔ .تٗ ٔٔبعجٞٝب ام فبيُٞبي
ٓٛتي آٔبؿً ٚ ٜپي يبؿؿاُت ُـٛٔ ٚ ٜكؿ ٜٔبِ ٚ ٝ٤ثبمثيٙي ٔزـؿ للاك ٌلفت.
ٌ #2بْ ؿ-ْٚايزبؿ وـٞبي اِٚي ٚ ٝوـٌقاكي :ؿك پو َٞٚعبٗل ام وـٞب ثلاي تمٌيٓثٙـي
رٕالتي و ٝعبٚي ٔ٘بٔيٗ پبئ ٝيثبُـ ،اًتفبؿ ٚ ٜوـٌقاكي اِٚي ٝا٘زبْ ٌلفت .ؿلت
ُـ وٖٕٞٛ٘ٔ ٝب ربٔٔ ٚ ٢ب٘ ٢ثبُٙـ ٘ٔ ٚبٔيٗ ٌٔتمُ  ٚرـا ام ًبيل ٔ٘بٔيٗ وـٌقاكي
ُ٘ٛـ.
ٌ #3بْ ً -ْٛرٌتٚرُٙ ٚ ٛبؽت ٔ٘بٔيٗ$تِىيُ ٔ٘بٔيٗ پبيٌ :#ٝبْ ًٚ ،ْٛلتي ُل١ٚ
ُـ و ٕٝٞ ٝؿاؿٜٞب ،وـٌقاكي اِٚيٌ ٚ ٝلؿآٚكي ُـ٘ـ  ٚفٟلًتي ٛٛال٘ي ام وـٞبي
ٔؾتّف ؿك ٔزٕ ٝ٣ٛؿاؿٜٞبُٙ ،بؽتُ ٝـ .اثتـا  ٕٝٞرٕالت وـٌقاكي ٌلؿيـ٘ـ .رٕالت
وـٌقاكي ُـ ٜثب ٔ٘بٔيٗ ؿك اكتجب ٙللاك ٌلفتٙـ ٞ ٚل رّٕ ٝوـٌقاكي ُـ ٜؿك پُٝٛ
ٕٔ٘ ٖٛؽٛؿ ٛجمٝثٙـي ٌلؿيـ .ؿك ايٗ ٔلعّ ،ٝوـٞب تزني ٚ ٝتغّيُ ُـ٘ـ  ٚث٘ ٝغٜٛ
تلويت  ٚتّفيك وـٞبي ٔؾتّف رٟت تِىيُ ٕٔ٘ ٖٛپبي ،ٝتٛرُ ٝـ٘ٔ .بٔيٗ پبيٝ
ُىُ ٌلفتٙـ  ٚتبكٕ٘بي ٞل ٕٔ٘ ٖٛپبي ٚ$ ٝثلاي ٞليه ام آٟ٘ب ثٛٛٝك رـا #ثٕٞ ٝلاٜ
وـٞبي $رٕالت #اؽتٔبّ ؿاؿُ ٜـ ٜث ٝآٖ ٕٔ٘ ٖٛتلًيٓ ُـ .ؿك يه پباليَ وّي ام
ٔ٘بٔيٗ ِٔؾْ ُـ٘ٔ ،ٜبٔيٗ تىلاكي اؿغبْ  ٚوـٞبي اؽتٔبّ ؿاؿُ ٜـ ٜثٞ ٝل
ٕٔ٘ ٖٛتب عـ ٕٔىٗ ٔزنا ٙٔ ٚفه  ٚتب عـ ٕٔىٗ ث ٝيه ٕٔ٘ ٖٛاؽتٔبّ ؿاؿٜ
ُـ٘ـ.ايٗ ٔ٘بٔيٗ ؿك ُجى٘ٔ ٝبٔيٗ ُ$ىُ ُٕبكِ٘ #3 ٜبٖ ؿاؿُ ٜـ ٜاًت
ٌ #4بْ صٟبكْ-تلًيٓ ُجى٘ٔ ٝبٔيٗ $تِىيُ ٔ٘بٔيٗ ًبمٔبٖؿٙٞـُ ٚ ٜجى٘ٔ ٝبٔيٗ ٚ
كًيـٖ ثٌٞ ٖٕٛ٘ٔ ٝتٝاي يب فلاٌيل :#ث٤ـ ام آُىبك ُـٖ ٔ٘بٔيٗ پبي ٝؿك ٌبْ ً ،ْٛؿك
ٌبْ صٟبكْ ً٤ي ُـ اكتجب ٙثيٗ ٔ٘بٔيٗ ِٔؾْ ُـ ٜپيـا ُٛؿ .ؿك ثلؽي ام ٔ٘بٔيٗ وٝ
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ٌٕبٖ ٔي كفت وـٞبي اؽتٔبّ ؿاؿُ ٜـٔ ٜتّ٤ك ث ٝؿ ٖٕٛ٘ٔ ٚرـاٌب٘ٝاي ثبُٙـ ،ثٝ
ٔ٘بٔيٗ رـاٌب٘ٝاي تمٌيٓ ُـ٘ـ٘ٔ .بٔيٗ ثٝؿًت آٔـ ٜام ٔتٗ ؿك ٌلٜٞٚبي ِٔبثٟي
ؿًتٝثٙـي ُـ٘ـ وٜٙٔ ٝجك ثب ٔجب٘ي ٘٠لي تغميك عبٗل ثٛؿً .پي ٔ٘بٔيٗ ٌ ٚل-ٜٚ
ٞبي ٔ٘بٔيٗ٘ٔ ،بٔيٗ ًبمٔبٖ ؿٙٞـ ٜكا تِىيُ ؿاؿ٘ـو ٝؿك ٟ٘بيت ث ٖٕٛ٘ٔ ٝفلاٌيل
ٔٙتٟي ُـ٘ـ .ام رّٕ٘ٔ ٝبٔيٙي وُ ٝجى٘ٔ ٝبٔيٗ كا تِىيُ ؿاؿ ٚ ٜثٛٙ٤اٖ ٔ٘بٔيٗ
ًبمٔب٘ـٙٞـُٙ ٜبؽتُ ٝـ٘ـ ٣جبكتٙـ ام٣ :ـْ وبكآٔـي ٟ٘بؿٞبٔ ،يناٖ پبًؾٍٛيي ُ ٚفبفيت
ٌٔئٛالٖ ،وبكآٔـي ؿِٚت ،ويفيت لٛا٘يٗ ٔ ٚملكات $ثؾٔ ّٛلٛا٘يٗ ٔبِيبتي.#
ٌ #5بْ پٙزٓ-تغّيُ ُجى٘ٔ ٝبٔيٌٗ :بْ پٙزٓ ٚلتي ُلٔ ١ٚيُٛؿ و ٝپوٍِٞٚل ثُ ٝجىٝ
ٔ٘بٔيِٗ كٗبيتثؾِي كًيـ ٜثبُـ .ؿك پو َٞٚعبٗل ؿك ايٗ ٌبُْ ،جىٞٝبي ٔ٘بٔيٗ
كًٓ ُـ ،ٜثلكًي  ٚتزني ٚ ٝتغّيُ ُـ٘ـُ$ىُ ُٕبك.#3 ٜ
ٌ #6بْ ُِٓ-تـٚيٗ ٌناكٌٍ :بْ ُِٓٚ ،لتي آغبم ٔيُٛؿ ؤ ٝزٕ ٝ٣ٛوبّٔي ام ٔ٘بٔي ِ
ٗ
ٟ٘بيي ،فلاُ ٓٞـ ٜثبُـ .ؿك ايٗ ٔلعّ ،ٝتغّيُ  ٚتـٚيٗ ٌناكٍِ ٟ٘بييِ تغميكٛٓ ،كت
ٌلفت  ٚيبفتٞٝبي عبُٓ ام تغميك ويفي ثُ ٝلط رـ #9$ َٚتـٚيٗ ٌ ٚناكٍ ُـ.
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جسٍل ضوبرُ  :9استرراج هضبهيي پبيِ ،سبزهبى زٌّسُ ٍ فراگير از هتي هصبحجِّب
سبزهبىزٌّسُ

هضبهيي

٣ـْ تٕ٘يٗ عمٛق ٔـ٘ي٣ـْ اٍ٘ين ٜؿٞي ث ٝافلاؿ ثبًٛاؿ  ٚوبكثّـ رٟت ع٘ٛك ؿك تِىُٞبي ؽب٘٤ٙٓ ٝت ٚؽب٘ ٝثبمكٌب٘ي  ٚؽب٘ ٝوبكٌل ً$يبًيثبمي#
ٌٔئٛالٖ ام ميل ثبك ٌٔئِٛيت ُب٘ ٝؽبِي ٔيوٙٙـرٙبط ثبمي افلاٛي
ًيبًيوبكي ٘بثزب
ًيبًتمؿٌي التٔبؿ

ٔيناٖ حجبت  ٚآكأَ
ًيبًي

PV1
PV2
PV3

عك اٟٟبك ٘٠ل  ٚپبًؾٍٛيي ٌٔئٛالٖ

VA1
VA2
VA3
VA4

حکورٍايي ذَة

ى :تب ص ٝعـ ٌٔئٛالٖ ّٕٔىت ث٠٘ ٝلات
 ٚؽٛاًتٞٝبي وبكآفليٙبٖ  ٚتِٛيـوٙٙـٌبٖ
إٞيت ٔيؿٙٞـ؟
ح :آ٘مـك ؤ ٝلي تِٛيـ فلا كًيـ ٚ ٜثبماك
ؿالِي فلاُ ٓٞـ.ٜ
«ؿك ايٛٔ ٍٝ٘ٛٙال= ٢اؽتالفبت وبكٌلي ٚوبكفلٔبيي< تِىُٞبيي كا ربٔٔ ٝ٤يّٛجـ.
ٔيّٛجـ و ٝثؾَ ؽٔٓٛي ف٤بَ ُٛؿ،
ٔتأًفب٘ ٝثؾَ ؽٔٓٛي ؿك وِٛك ٔب ؿك
اي ٍٝ٘ٛٙأٛك ؿؽبِت ؿاؿِ٘ ٜـ ٜاًت.
ثؾَ ؽٔٓٛي ثبيـ ثبُـ تب علف ثن٘ـ.
ؽٛاًتٞٝبي ميلٔزٕ ٝ٣ٛؽٛؿُبٖ كا ام
ؿِٚت ٌٔ ٚئٛالٖ ؿكؽٛاًت وٙٙـِٚ .ي
ٔتبًفب٘ ٝؿك ايٙزبٞب  ٓٞث ٝآؿٔبي ثبًٛاؿ
اربم٣ ٜلٕ ا٘ـاْ ٕ٘يؿٙٞـ».
عىٔٛت ٞل وٓ  ٚوبًتي ؿاكؿٔ ،يا٘ـامؿٌلؿٖ وبكفلٔب
 ٞل عنة  ٚرٙبعي  ٓٞت ٛايٗ ّٕٔىتث ٝلـكت ثلًٕٞ ٢ٗٚ ٝي.ٝٙ
ٕ٘بيٙـٜٞب ثزبي ايٙىٕ٘ ٝبيٙـٔ ٜلؿْثبُُٗ ،ـٖ ٕ٘بيٙـ ٜؿِٚت يب ي٣ ٝـٜ
ؽبّ

فراگير

پبسرگَيبى زر هصبحجِ اپيسٍزيک

هضبهيي

ًوًَِاي از ثرذي رٍايتّبي

هضبهيي پبيِ

کسّب
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ؽلاثىبكي تِٛيـ ٘بُي ام ٛ٣أُ ًيبًي
پيَثيٙي٘بپقيلي أٛك
٘بوبكآٔـي ٌٔئٛالٖ
٣ـْ ٚرٛؿ لٛا٘يٗ ٔ ٚملكات عٕبيتٌل
عفلٜٞبي ٔٛرٛؿ ؿك فلاكٔبِيبتي حلٚتٕٙـاٖ
اعٌبى ثي ٣ـاِتي ؿك لبٖ٘ٛاعٌبى ثي-
٣ـاِتي كٚي-ٝ
اي ،ثيلب٘٘ٛي
پبكتي ثبمي،

عبوٕيت لبٖ٘ٛ

RL1
RL2
RL3

ويفيت لب٘ٔ ٚ ٖٛملكات

RQ1
RQ2
RQ3

وبكايي عىٔٛت

GE1
GE2
GE3

حکورٍايي ذَة

ٔٗ وبك ؽٛؿْ كا ثٛٙ٣ٝاٖ تِٛيـوٙٙـٔ ٜي-
و ٚ ٓٙام ؿِٚت ٌٔ ٚئٛالٖ  ٚثب٘ه
ٔلوني  ٓٞا٘ت٠بك ؿاكْ وٟٚ ٝيفٝ
ؽٛؿُبٖ كا و ٝتخجيت ٘لػ اكم  ٚرٌّٛيلي
ام ً٘ٛب٘بت ليٕت اًت ث٘ ٝغ ٛاعٌٙت
ا٘زبْ ؿٙٞـ ِٚي ُبٞـ ثٛؿيٓ و ٝصٙيٗ
وبكي ا٘زبْ ٘ـاؿ٘ـ.
ٌٔئٛالٖ اٍِٛي ؽٛثي ثلاي ٔلؿْ٘يٌتٙـ.
ٞيشوٌي ًلربي ؽٛؿٍ ٘يٌت.
لب٘ٔ ٚ ٖٛملكات اُىبَ ؿاك ٚ ٜؿك ؽـٔتتِٛيـ ٘يٌت
«ؿك ل٘ئ ٝبِيبت ؿك وِٛك ٔب وٌئبِيبت ٕ٘يؿٞـٔ .يآيٙـ ٔبِيبت كا ام تِٛيـ
وٙٙـ ٚ ٜوبكٔٙـ ؿِٚت ٔيٌيل٘ـ .تِٛيـ
وٙٙـ ٜيب وبكٔٙـ ؿِٚت صي ؿاكؿ ؤ ٝبِيبت
كا ام ٚي ٔيٌيليـ اٟ٘ٚبيي و ٝثبيـ ٔبِيبت
ثـٙٞـ ٔيّيبكؿيا٘ـ ،ؿك تزبكتٙـ ،ؿك ثبماك٘ـ،
ُٕب ؿك ٘٠ل ثٍيليـ ايً ٕٟٝٙبؽتٕبٖ
ًبؽتٔ ٝيُٛؿ  ٚثب ؿ ٜثيٌت ثلاثل فلٚؽتٝ
ٔيُٛؿ وٌي ام ايٟٙب ٔبِيبت ٔيٌيلؿ؟!
ٞيشوٌي ٟٚيفٝاٍ كا ا٘زبْ ٕ٘يؿٞـ».
ٚلتي ٔيثي ٓٙلب٘ ٖٛؿاكٔ ّٟٓ ٜيو ٝٙؿك
عمٓ ثّ ٝو ٝك٣بيت ٕ٘يو .ٓٙآال وي
ك٣بيت ٔيو ٝٙو ٓٙٔ ٝثىٓٙ؟!!!!!
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اؽتالى
ًٛءاًتفبؿ ٜام ٔٛل٤يت ؿِٚتي ث٘ ٝف٢ُؾٔي
ثـ ٜثٌتبٖ غيلِٔلً ١ٚيبًت  ٚالتٔبؿ٣ـْ عٕبيت ٌٔئٛالٖ ام تِٛيـثياٍ٘ينٌي وبكفلٔبيبٖ ث ٝوبك تِٛيـي٣ـْ تٛر ٝث ٝتِٛيـًٛ-ؿ  ٚآماؿي التٔبؿي ؿك وبك ٚاًٌٜٝلي  ٚتزبكت

وٙتلَ فٌبؿ ؿك ؿًتٍبٜٞبي ؿِٚتي

UP1
UP2
UP3
UP4

تِٛيك ٟ٘بؿٞب ث ٝوبكآفليٙي غيلِٔٛـ

وبكفلٔبٞب ؿيٍ ٝعبٗل ٘يٌتٙـ اؿأ ٝؿٙٞـث ٝوبك تِٛيـي.
ثبماكيٞب ٞل ِغٔ ٝ٠يتٛا٘ٙـ حلٚت ؽٛؿكا رٕ ٢ولؿ ٚ ٜثلؽي ام آٙبف ٔيتٛا٘ٙـ
ث ٝؿِٚت فِبك ٚاكؿ آٚك٘ـ ٔب٘ٙـ آ-ٗٞ
فلٍٞٚب $ؿك ثغج ٔبِيبتٌيلي ؿِٚت#
ِٚي تِٛيـ وٙٙـ ٜصي!؟ تب اثـ پبثٙـٜ
تِٛيـُٕ٘ .ٝيت ٝ٘ٛتى ٖٛثؾٛك.ٜ
وبك تِٛيـ ؿيٍ٘ٚٛي ،ٝلٕبكًٛ ،ٜؿ ٘ـاك.ٜ«تّٕٔ ٛىتي ؤ ٝيٌٗ ٞلصي ؿاكيثفل ٍٚيه ٔيّيبكؿ ثناك ثب٘ه $االٖ 20
ٔيّيبكؿ اكمٍ ؿاكايي ٔبًتٔ 20 #يّيٖٛ
تٔٛبٖ ؿك ٔب ٜثٍيل ٝ٘ .ثب اؿاك ٜوبك ،وبك
ؿاك ٝ٘ ،ٜثب اؿاك ٜؿاكايي وبك ؿاك ٝ٘ ،ٜثب
تأٔيٗ ارتٕب٣ي وبك ؿاك ٝ٘ ،ٜثب وبكٌل وبك
ؿاك ،ٜص ٝرٛكي ٔيؽٛاي ّٕٔىت ًلپبي
ؽٛؿٍ ٚايٌ»ٝ

CC1
CC2
CC3

کبرآفريٌي غيرهَلس

اٌ ٝرّٛي اؽتالى ٞ3ناك ٔيّيبكؿيلب٤ٛب٘ ٝثلؽٛكؿ ٔيولؿ٘ـٔ ،لؿْ ايٙمـك ؿٚك
ثلٕ٘يؿاُتٗ ثلاي والٜثلؿاكي ام .ٓٞ
ٞل وٌي كٔ ٚيثيٙي ت ٛوبك ؿِٚتي ،ٝعتٕبًام ٔٛل٤يتَ ثلاي ؿًت وِيـٖ ثٝ
م٘ـٌيَ  ٚثبكُ ٛثٌتٗ اًتفبؿٔ ٜيو.ٝٙ
ٔتأًفب٘ٔ ٝيثيٙيٓ وٕ٘ ٝبيٙـٌبٖ ٔزّي٤ٔ ٓٞبٌّٔٝل ُـٜا٘ـ.
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ضکل ضوبرُ  :3ضجکِ هضبهيي هؤلفِّبي حکورٍايي ذَة ٍ تأثير آى ثر رٍي ضيَُ فؼبليت
کبرآفريٌبى (کبرآفريٌي غيرهَلس)

ٕٞبٖٛٛكي و ٝؿك رـُٕ َٚبكُ ٚ 9 ٜىُ ُٕبك 3 ٜؿك ثؾَ ويفي ثٝؿًت آٔـ٘ ،تبيذ
عبُٓ ام ٔٔبعج ٝاپينٚؿيه ٘ين ٔٙزل ث ٝاًتؾلاد ٕٞبٖ ٔإِفٞٝبيي ُـ وٌٛ ٝيبي َُ
ٔإِف ٝعىٕلٚايي ؽٛة ثٛؿ٘ـ ٘ ٚتبيذ تغّيُ ٕٔ٘٘ ،ٖٛتبيذ ثؾَ وٕي كا تأييـ ٕ٘ٛؿ٘ـ،
ٕٗٗ آٖو ٝوبكآفليٙبٖ ؿك اؿأٔٔ ٝبعجُٝبٖ ام ؽٌتٍي وبك تِٛيـيُ ،جيٕٛ٘ ٝؿٖ تِٛيـٌل
ؿك ربٔ ٝ٤ث ٝلٕبك ثبمي وٞ ٝل ِغٕٔ ٝ٠ىٗ اًت وُ ؿاكايياٍ كا ام ؿًت ثـٞـ  ٚپيَ
ثيٙي٘بپقيلي ؿك ٣لٓ ٝتِٛيـِ٘ ٕٝٞ ،ب٘ـٙٞـًٛ ٜق ؿاؿُ ٜـٖ ث ٝوبكآفليٙي غيلِٔٛـ كا ؿك
ثيٗ وبكآفليٙبٖ ِ٘بٖ ٔيؿاؿ .ايٗ ٘تبيذ ِ٘بٖ ٔيؿٞـ وبكآفليٙبٖ ؿك ٔ ٕٝٞإِفٞٝبي
عىٕلٚايي ؽٛة ،اكميبثي پبئيٙي ام ايٗ ٔإِفٞٝب ؿاُت ٚ ٝؿك ف٤بِيت التٔبؿي ؽٛؿ ٘ين تلريظ
ٔيؿاؿ٘ـ تب ثب تٛر ٝثُ ٝلاي ٚعبوٓ ثل ف٘بي التٔبؿي ّٕ٣ ٚىلؿ ٟ٘بؿٞب ،ؿك وبكٞبي
غـيلتِٛيـي ٚ ٚاًـٌٜٝلي $و ٝپيَثيـٙيپقيل ،مٚؿثبمؿ ٚ ٜوٓ كيـٌه اًت #ثيِتل
ًلٔبيٌٝقاكي وٙٙـ تب ايٙى ٝؿك ٌٌتلٍ أٛك تِٛيـي ؽٛؿُبٖ و ٝؿك ف٘بي التٔبؿي
ربٔٝ٤اي و ٝفبلـ صٙيٗ ِٔؾٔبتي اًتٌ ،بْ ثلؿاك٘ـ.
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ًتيجِگيري

ؿك ثؾَ ويفي$ؿاؿٜٞبي عبُٓ ام ٔٔبعج ٝاپينٚؿيه و ٝثب ك ٍٚتغّيُ ٕٔ٘ ٖٛتزنيٚ ٝ
تغّيُ ٌلؿيـِ٘ #بٖ ٔيؿٞـ وبكآفليٙبٖ ؿك ٓٛكت اعٌبى ٘بؽُٛبيٙـ ام ٤ٗٚيت عىٕلا٘ي
ؿك ربٔ ،ٝ٤ؿك أٛكي و ٝكيٌه ثباليي ؿاك٘ـ ٔب٘ٙـ أٛك تِٛيـي ،وٕتل ًلٔبيٌٝقاكي  ٚف٤بِيت
ولؿ ٚ ٜتلريظ ٔيؿٙٞـ ًلٔبيٞٝبي ؽٛؿ كا ؿك أٛك غيل تِٛيـي و ٝوٕتل كيٌه پقيل  ٚثٝ
ؿٚك ام ٘٠بكت ؿِٚت  ٚؿًتٍبٟٞبي ؿِٚتي اًت،ثٌ ٝلؿٍ ؿك آٚك٘ـ.
اٌ٘بٖٞب ثل اًبى ٔٙ٤بيي و ٝث ٝك٘ٚـٞب ،عٛاؿث ،كٚيـاؿٞب ٔ ٚغي ٚم٘ـٌي پيلأ ٖٛؽٛؿ
ٔيؿٙٞـ ،ؿًت ث ٝف٤بِيت التٔبؿي ٔيم٘ٙـ .ؿك ٚال ٢اٌ٘بٖٞب ثل اًبى ٔٙ٤بؿٞي ث ٝتٕبٔي
أٛك ؿك م٘ـٌي ،عيبت ٔيٌقكا٘ٙـ .ثبماك وبٔالً ام ك٘ٚـ ٔٙ٤بؿٞي وٍِٙلاٖ ث ٝكٚيـاؿٞب ٚ
ّٕ٣ىلؿٞب ٔتبحل اًت .افلاؿ ثل اًبى ًيٍٙبِٟبيي و ٝام ٛلف ربّٕٔ٣$ٝ٤ىلؿ ًبيل ا٘٣بي
ربّٕٔ٣ ٚ ٝ٤ىلؿ ٟ٘بؿٞب ٔ ٚزليبٖ آٖ #ؿكيبفت ٔيوٙٙـ ،پيًٛت ٝتزني ٚ ٝتغّيُ  ٚثل٘بٔٝ
كينيٞبيِبٖ كا ٔٛكؿ ثبمثيٙي  ٚتفٌيل للاك ٔيؿٙٞـ ً ٚپي ثل اًبى ٕٞيٗ ثبمثيٙي  ٚتفٌيل
اؿأٌٔ ٝيل ؽٛؿ كا ٔيپيٕبيٙـ .ايٗ أل ثؾٔ ّٛؿك ؿٚكاٖ ثغلاٖٞبي ارتٕب٣ي يب التٔبؿي
٘مَ پلكً٘تلي كا ثبمي ٔيوٙـ  ٚثلاي ؿإِ٘ٙـ  ّْٛ٣ارتٕب٣ي ٔغٌٛىتل اًت .اٌ٘بٖٞب
ام ثبثت ايٙى ٝام ك٘ٚـ يب ًيبًت عىٕلا٘ي ؽبٓي كٗبيت يب ٘بكٗبيتي ؿاك٘ـ ،اعٌبى ؽٛثي
ؿك پيٍيلي ك٘ٚـ تزبكي يب آيٙـٍٜ٘لي ٔخجت يب ٔٙفي ؿك ٔٛكؿ ٔ٤بٔالت ام ؽٛؿ ِ٘بٖ ٔيؿٙٞـ
 ٚثٛٛٝك فٞـٙي أٛاد ٔٙفي يب ٔخجتي و٘ ٝبُي ام ٔٙ٤بؿٞي آٖٞب ث ٝك٘ٚـ أٛك اًت ثب٣ج
تأحيلٌقاكي ثـل و َٙالتٔبؿي افلاؿ ٔيُٛؿٔٔ .ـاق ايٗ لـ٘ي ٝكا ٔـيتٛاٖ حجبت يب
صبَِٞبي ٘لػٌقاكي ؿك ليٕتٞبي ثبماك ِٔبٞـ ٜولؿ.
ُي ١ٛفٌبؿ التٔبؿي ؿك ٟ٘بؿٞب ً ٚبمٔبٟ٘ب ثلاثل اًت ثب ٘بثٛؿي ًلٔبي ٝارتٕب٣ي ا٘ـٚؽتٝ
ُـ$ ٜلٕبك ارتٕب٣ي .#پـيـٜاي ؤٕ ٝىٗ اًت ثل احل آٖ يـه ّٔت يه ُـج ٝتٕبٔي
ا٘ـٚؽتٞٝبي فلٍٙٞي  ٚآٔٛمٜٞبي ارتٕب٣ي  ٚعتي ٔقٞجي ً$لٔبي ٝارتٕب٣ي #ؽٛؿ كا ثجبمؿ،
پـيـُ ٜي ١ٛفٌبؿ التٔبؿي ؿك ًٜظ ؿِٚتٕلؿاٖ يه ربٔ ٝ٤اًت.
اٌل ام ًٜظ ؽلؿ ُل ١ٚوٙيٓ ،يه فلؿ ٍٙٞبٔي ؿًت ث ٝفٌبؿ التٔبؿي$يٙ٤ي اًتفبؿ ٜام
ربيٍب ٜؽٛؿ ثلاي وٌت ٔٙبف ٢التٔبؿي فلؿئ #يم٘ـ و:ٝ
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اِفٞ -يشٌ ٝ٘ٛتٟ٤ـي ث ٝربٔ ٝ٤ثنكيتل ام ؽٛؿ $ارتٕب ١يب ٔبي ّٔي٘ #ـاُت ٚ ٝؽٛؿ كا
رـا ام ارتٕبّٔ ١ي تٔٛك وٙـ،
ة ٚ -ايٗ أل ثُ ٝـت تِـيـ ٔيُٛؿ مٔب٘ي وُ ٝي ١ٛآٖ كا ث ٝولكات ام ًٛي ًبيل
افلاؿ ربِٔٔ ٝ٤بٞـ ٜولؿ ٜثبُـ ٌٕٝٞ$يل ُـ ٜثبُـ،#
ح-اعٌبى تج٤يٖ ُـيـ ؿك ؿًتلًي ثلاثل ث ٝفلٓتٞب ِٔبٞـٕ٘ ٜبيـ  ٚثلاي كف ٢آٖ
ؽٛؿ كا كاًب ٔزلي ٣ـاِت ثلاي ثبم پي ٌيلي عك ؽٛؿ ثـا٘ـ.
ت -لجظ اؽاللي فٌبؿ التٔبؿي ؿك ربُٔ ٝ٤ىٌتُ ٝـ ٜثبُـ  ٚثٛٙ٣ٝاٖ ٔخبَ ام كُ ٜٛثب
اؿثيبتي ٔب٘ٙـ ُيليٙيُ ،يتيُ  ٚيب صلة ولؿٖ ًيجيُ ٛلف ٓٞ ٚصٙيٗ ميل ٔيني يبؿ ُٛؿ،
ث -فلؿ ٘ ٝتٟٙب ثبثت تؾّف التٔبؿيَ ام ًٛي ربٔٛ ٝ٤لؿ يب رليِٕٛ٘ ٝؿ ثّى ٝؿك
٣لف غيل كًٕي ام آٖ ثب ٘بْ مكٍ٘ي يبؿ ُٛؿ.
طٌ -لٞ ٜٚب ٛ ٚجمبت ؽبّ ربٔ ٝ٤و ٝثٛٙ٣ٝاٖ اٍِ ٛيب ؿيٍلاٖ ٔٔ ٟٓغٌٛة ٔيُ٘ٛـ،
ايٗ  ُٕ٣ؽٛؿ كا ِٔل ٚ ١ٚعك ؽٛؿ رّ ٜٛؿٙٞـ.
ؿك ًٜظ ٔيب٘ ٚ ٝؿك رٕ ٢ؿًٚتبٖ  ٚؽب٘ٛاؿ ٚ ٜآُٙبيبٖ ،ايٗ أل ٔٛكؿ تزني ٚ ٝتغّيُ للاك
ٌلفت ٚ ٝثب تٛر ٝث ٝايٙىٞ ٝل كٚم اؽجبك  ٚكٚايبتي رـيـ كًٕي  ٚغيلكًٕي ؿك ؽٔ ّٛفٌبؿ
التٔبؿي كؿ  ٚثـَ ٔيُٛؿ ،ايٌٗ٘ ٝ٘ٛتيزٌٝيلي ٔيُٛؿ و ٝفلؿ ؿك ٓٛكت ٣ـْ اًتفبؿ ٜام
ٚرٛؿ فلٓتٞبي ًٛء اًتفبؿ ٜام ٔٙبث ٢ؿِٚتي رٟت ٔٙبف ٢ؽٔٓٛي ؿصبك ٗلك  ٚميبٖ ُـٜ
 ٚعـتي ؿك ٓٛكت ثيبٖ صٙيٗ پبنؿًتي ٚي كا ام ٘٠ل ٗليت ُٛٞـي ،پبئيٗ اكميبثي ٚ
ٛجمٝثٙـي ٔيوٙٙـ.
ؿك ًٜظ والٖ ٘ين ُي ١ٛفٌبؿ التٔبؿي $ثب ٛٙ٣اٖ اؽتالى #ثٙيبٖٞبي ؿيٙي ٛٞ ٚيتي ٚ
ّٔي يه ربٔ ٝ٤كا ٔتنِنَ ٕ٘ٛؿً ٚ ٜلٔبي ٝارتٕب٣ي كا ؿك پبئيٗتليٗ عـ ؽٛؿ ٍ٘بٔ ٜيؿاكؿ.
ٞل آًيجي و ٝؿك عٛم ٜالتٔبؿي تٟ٘ ًٚٛبؿٞب ً ٚبمٔبٖٞب  ٚاكٌبٖٞبي ؿِٚتي ثً ٝيٌتٓ
ارتٕب٣ي ٚاكؿ ُٛؿً ،بيل عٛمٜٞبي فلٍٙٞي ارتٕب٣ي ً ٚيبًي كا ٘ين ٌٔت٤ـ آًيت  ٚتج٤بت
ث٤ـي آٖ ٔيوٙـ .ام آ٘زب و ٝايٗ ٟ٘بؿٞب  ٚاكٌبٖٞب ؿك ربٔ٘ ٝ٤مَ اٍِٛؿٞي ٔ ٚغُ ؿاؿكًي
 ٚفُٔ اِؾٜبة ٔٙبلِ ٝا٘فلاؿي افلاؿ ؿك ربٔٔ ٝ٤غٌٛة ُـّٔ ٚ ٜز ٚ ٢پٙبٍٞبٞي لب٘٘ٛي
ثلاي ًبيل ُٟل٘ٚـاٖ ثُٕ ٝبك ٔيآيـ ،ؿك ٓٛكت ثلٚم ٟٟٛ ٚك آًيتٞبي ايٗصٙيٙي ،آٖ
ا٣تجبك  ٚاكمٍ ؽٛؿ كا ؿك فٙٞيت افلاؿ ام ؿًت ؿاؿ ٚ ٜؽٛؿ ثٛٙ٣ٝاٖ يه تِىّي و ٝثبيـ آٖ
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كا ؿٚك مؿ  ٚام لٛا٘يٗ  ٚؿًتٛكات ٙٞ ٚزبكٞبيَ تج٤يت ٕ٘ٛٙؿ ،ؿك ٘نؿ ٔلؿْ تّمي ؽٛاٞـ ُـ.
ٌٛيب ثٕٞٝيٗ ّ٣ت ٘ين ٌٞت ؤ ٝلؿْ ربٔـٔ ٝ٤ب ٔبِيبت كا $ثٞ ٝل ٔـيناٖ  ٚكلٕي #صيني
ٔيؿا٘ٙـ و٘ ٝجبيـ پلؿاؽت ٕ٘ٛؿ  ٚثٞ ٝل ِٜبيف اِغيّي  ِٛ ٚثب تؾّفبت التٔبؿي ام ميل ثبك آٖ
ُب٘ ٝؽبِي ولؿ.
لب٘ ٖٛتأٔيٗ ارتٕب٣ي ٔ ٚبِيبت $لٛا٘يٙي و ٝثبيـ ثًٕ ٝت تِٛيك وبكآفليٙبٖ ثًٕ ٝت
وبكآفليٙي ِٔٛـ تغييل ٌٔيل ؿٙٞـ:#
ايٗ ؿ ٚلب٘ ٖٛام رـّٕٟٓٔ ٝتليٗ لٛا٘يـٙي ثٛؿ٘ـو ٝوبكآفليٙبٖ ام آٖ ث٣ٝـٛٙاٖ
آٜىبنؿٙٞـ ٜف٤بِيت ؿك أٛك تِٛيـي يبؿ ٔيولؿ٘ـ .لٛا٘يٗ و ٝيه ثؾَ ٟٔ٘ ٟٓبؿٞب
ٔغٌٛة ٔيُ٘ٛـ ؽٛؿ ًبؽتبكؿٙٞـً ٜبؽتبكٞبيٙـ و ٝؿك ايٙزب ٘ين ٘مَ ٔزّي ؿك ٟ٘بؿًبمي
ف٤بِيتٞبي ِٔٛـا٘ ٝثٌيبك پل كً٘ اًت.
٘تبيذ ثؾَ وٕي ِ٘بٖ ؿاؿ و ٝتٕبٔي ٔإِفٞٝبي عىٕلٚايي ؽٛة ثب وبكآفليٙي ِٔٛـ
كاثٙ٤ٔ ٜٝيؿاك ٤ٔ ٚىًٛي ؿاك٘ـ ثٛٛٝكي و ٝؿك ٓٛكت اكميبثي پبئيٗ ايٗ ٔإِفٞٝب ام ًٛي
وبكآفليٙبٖ ،آٟ٘ب تلريظ ٔيؿٙٞـ ؿك عٛم ٜوبكآفليٙي غيلِٔٛـ ًلٔبيٌٝقاكي  ٚف٤بِيت ٕ٘بيٙـ.
ٔمـاك ٗليت اًتب٘ـاكؿ  #-0/38$ؿك ايٗ كاث٘ ٜٝين لبثُ تٛر ٝاًت.
ٓٞصٙيٗ ؽلٚري ِ٘ Amosبٖ ٔيؿٞـ ؤ ٝـَ تـٚيٗ يبفتٙٔ ٝبًت ثٛؿٔ ٚ ٜمـاك وبي
اًىٛئل ثٟٙزبك ؿك ٤ٗٚيت ّٜٔٛة  ٚوـٕتل ام پٙذ $يٙ٤ي ثٔ ٝمـاك ٔ #3/5ـيثبُـً .بيل
آٔبكٜٞبي ايٗ ٔـَ ٘ين ايٗ ٤ٗٚيت كا تأييـ ٔيوٙٙـ .ؿك ثؾَ ويفي $ؿاؿٜٞبي عبُٓ ام
ٔٔبعج ٝاپينٚؿيه و ٝثب ك ٍٚتغّيُ ٕٔ٘ ٖٛتزني ٚ ٝتغّيُ ٌلؿيـِ٘ #بٖ ٔيؿٞـ
وبكآفليٙبٖ ؿك ٓٛكت اعٌبى ٘بؽُٛبيٙـ ام ٤ٗٚيت عىٕلا٘ي ؿك ربٔ ،ٝ٤ؿك أٛكي وٝ
كيٌه ثباليي ؿاك٘ـ ٔب٘ٙـ أٛك تِٛيـي ،وٕتل ًلٔبيٌٝقاكي  ٚف٤بِيت ولؿ ٚ ٜتلريظ ٔيؿٙٞـ
ًلٔبيٞٝبي ؽٛؿ كا ؿك أٛك غيلتِٛيـي و ٝوٕتل كيٌهپقيل  ٚث ٝؿٚك ام ٘٠بكت ؿِٚت ٚ
ؿًتٍبٜٞبي ؿِٚتي اًت ،ثٌ ٝلؿٍ ؿك آٚك٘ـ.
ِٛٔ ٕٝٞفٞٝبي عىٕلٚايي ؽٛة ثب وبكآفليٙي ٘بِٔٛـ كاثٙ٤ٔ ٜٝيؿاك ٙٔ ٚفي ؿاُتٙـ:
ايٗ ٘تيزِ٘ ٝبٖ ٔيؿٞـ وٞ ٝل ص ٝلـك وِٛك ٔزٟن ث ٝلٛا٘يٗ كًٕي تِٛيـ ٔـاك ام
يىٜلف ٔ ٚزليبٖ ٌٔ ٚئٛالٖ تِٛيـ ٔـاك ام ٛلف ؿيٍل ثبُـ ،وبكآفليٙبٖ وٕتل ثًٕ ٝت

تأثير حکمروايي خوب بر کنش اقتصادي کارآفرينان...

99

وبكآفليٙي ٘بِٔٛـ ًٛق پيـا ٔيوٙٙـٕٞ .بٌٖ ٝ٘ٛو ٝؿك ٔـَ ا َٚيبفتٞٝبي اًتٙجبٛي تغميك
$فُٔ صٟبكُْ #بٞـ ثٛؿيٓ٘ ،تبيذ ثؾَ وٕي ِ٘بٖ ؿاؿ و ٝتٕبٔي ِٔٛفٞٝبي عىٕلٚايي
ؽٛة ثب وبكآفليٙي ِٔٛـ كاثٙ٤ٔ ٜٝيؿاك ٤ٔ ٚىًٛي ؿاك٘ـ ثٛٛٝكيو ٝؿك ٓٛكت اكميبثي پبئيٗ
ايٗ ِٔٛفٞٝب ام ًٛي وبكآفليٙبٖ ،آٖٞب تلريظ ٔيؿٙٞـ ؿك عٛم ٜوبكآفليٙي ٘بِٔٛـ ًلٔبيٌٝقاكي
 ٚف٤بِيت ٕ٘بيٙـٔ .مـاك ٗليت اًتب٘ـاكؿ  #0/38$ايٗ كاث٘ ٜٝين لبثُ تٛر ٝاًت.
ٓٞصٙيٗ ؽلٚري ِ٘ Amosبٖ ؿاؿ ؤ ٝـَ تـٚيٗ يبفتٔ$ ٝـَ اٙٔ #َٚبًت ثٛؿٚ ٜ
ٔمـاك وبي اًىٛئل ثٟٙزبك ُـ #CMIN/DF$ ٜؿك ٤ٗٚيت ّٜٔٛة  ٚوٕتل ام پٙذ $يٙ٤ي ثٝ
ٔمـاك ٔ #3/5يثبُـً .بيل آٔبكٜٞبي ايٗ ٔـَ ٘ين ايٗ ٤ٗٚيت كا تبئيـ ٔيوٙٙـ.
ام ؿيٍل ٘تبيذ ٔ ٟٓايٗ ثؾَ و ٝوبكآفليٙبٖ ؿك كٚايتٞبي ؽٛؿ ٔىلكاً ث ٝآٖٞب پلؿاؽتٙـ،
ٔيتٛاٖ ثٛٔ ٝاكؿ ميل اُبكٕٛ٘ ٜؿ:
 -1ام ٕ٘بيٙـٌبٖ ٔزّي ثٛٙ٣ٝاٖ لبٌٖ٘ٛقاكاٖ يه عىٔٛت ٔلؿًْبالك ا٘ت٠بك ٕ٘بيٙـٌي
ٔلؿْ كا ؿاك٘ـ ٘ ٝايٙى ٝثالفبّٓ ٝپي ام ا٘تؾبة ُـٖٕ٘ ،بيٙـ ٜغيلٔلؿْ ُ٘ٛـٕ٘ .بيٙـٌبٖ
ٟٚيف ٢ٗٚ ٝلٛا٘يٗ ث٘ ٝف٤ٗ ٢فب  ٚوبكآفليٙبٖ ٞ$لؿ #ٚكا ثٛٛٝك ٕٞنٔبٖ ثل ٟ٣ـ ٜؿاك٘ـ.
ثٙبثلايٗ اٌل ٔيؽٛاٙٞـ ثؾَ ؽٔٓٛي ثبك اُتغبَ  ٚتِٛيـ كا $ؿك ُلاي ٚالتٔبؿ ٔمبٔٚتي #ثٝ
ؿ ٍٚثىِـ ثبيـ ام ٌلؿا٘ٙـٌبٖ تِٛيـ  ٚاُتغبَ ٘ين ثب  ٢ٗٚلٛا٘يٗ ؿكًت ،عٕبيت وٙٙـ.
-2ويفيت لٛا٘يٗ ٔ ٚملكات ث٘ ٝف ٢تِٛيـ ٘جٛؿ ٚ ٜلٛا٘يٗ ٔٙبًجي ثلاي عٕبيت ام
تِٛيـوٙٙـٚ ٜرٛؿ ٘ـاكؿ .ثؾٔ ّٛام ٣ـْ ٣ـاِت كٚيٝاي ؿك اؽق ٔبِيبت ام ثٍٙبٜٞب ،ثٌيبكي ام
پبًؾٍٛيبٖ لبئُ ثٚ ٝرٛؿ تج٤يٖ  ٚثي٣ـاِتي ثٛؿ٘ـ.
٘ -3بوبكآٔـي ؿك ّٕ٣ىلؿ ثب٘ه ٔلوني ً ٚبيل ثب٘هٞب ؿك اكائ ٝتٌٟيالت وٓثٟل ٜثٝ
تِٛيـ ام يهًًٛ ٚ ٛؿٞبي ثبال ثً ٝپلؿٌٜقاكاٖ ام ًٛي ؿيٍل ثب٣ج فّذ ُـٖ تِٛيـ ؿك
وِٛك ُـ ٜاًت.

94

دو فصلنامه جامعهشناسي اقتصادي و توسعه ،سال پنجم ،پاييس و زمستان 5991

پيطٌْبزّب
ثب ٍ٘بٞي تغّيّي ث٘ ٝتبيذ ثٝؿًت آٔـٔ ٜيتٛاٖ اي ٍٝ٘ٛٙثيبٖ ولؿ و ٝثٛٛٝك وّي مٔب٘ي
وبكآفليٙي ِٔٛـ ٟٟٛك ٔييبثـ و ٝف٘بي ٟ٘بؿي ربٔ$ ٝ٤ث ٝت٤جيل ٘ٛكث #ؿك ؽـٔت تِٛيـ ثبُـ
 ٝ٘ ٚكا٘ت ٚ ٚاًٌ ٜٝلي  ٚوبكآفليٙي ٘بِٔٛـ ٚ ،ايٗ ف٘بي ٌٔب٣ـ ٟ٘بؿي ثلاي ٌٌتلٍ
ؿأ ٝٙوبكآفليٙي ِٔٛـ ٘يبمٔٙـ ِٔٛفٞٝبيي اًت و ٝاغّت غيل التٔبؿي ٌٞتٙـ ِٚي ؿك ؽـٔت
و َٙالتٔبؿي ِٔٛـ للاك ٔيٌيل٘ـ.
ام رّٕ ٝف٘بي ٌٔب٣ـ ٟ٘بؿي ،ايٗ اًت و ٝك٘ٚـ أٛك پيَثيٙيپقيل  ٚلبثُ ثل٘بٔٝكيني
ثبُـ .لٛا٘يٗ ٞل كٚم ٜتغييل ٘ىٙـٞ .ل كٚم ٜثؾِٙبٔٞٝب  ٚآئيٗ ٘بٔٞٝبي رـيـ ثلاي ًبمٔبٟ٘ب
ا ٓ٣ام ثبٖوٟب يب اكٌبٖٞبي ؿِٚتي ًلاميل ِ٘ٛؿ و ٝؿك ث٘٤ي ٔٛال٘ ٢ين ٗـ ٘ميٖ ٚ
پبكاؿٚوٌيىبَ ؿك ارلا ٌٞتٙـ.
ٔبِىيت ؽٔٓٛي ٔغتلْ ُٕلؿ ٚ ٜتٕ٘يٗ ُٛؿٟ٘ .بؿٞبي تٕ٘يٗوٙٙـ ٜعمٛق
ُٟل٘ٚـي ثؾٛثي ٟٚبيف ؽٛؿ كا ايفب وٙٙـ ث٘ ٝغٛي و ٝوٌي رلات تؾٜي ام لٛا٘يٗ ٘ـاُتٝ
 ٚؿك ٣يٗ عبَ وٌي و ٝؿك للاك ؿاؿ يب ٔ٤بٞـٜاي ٔت٘لك ٔيُٛؿ ثـا٘ـ  ٚيميٗ ؿاُت ٝثبُـ
و ٝث ٝعمٛق ؽٛؿ ؽٛاٞـ كًيـ .ؿك ٣يٗ عبَ ام ًٛي ًبمٔبٖٞبي ٟ٘ ٚبؿٞبي كًٕي ربٔٝ٤
ايٗ اعٌبى أٙيت كا ثٕٙبيـ و ٝعمٛق ٔـ٘ي افلاؿ ثلاثل ثب عمٛق ًبمٔبٖٞبًت  ٚؿك ٔمبْ
٣ـاِت ٞيش وـاْ كا ثل ؿيٍلي تلريغي ٘يٌت .ميلا اغّت وبكآفليٙبٖ ام ٌالٚين ُـٖ ثب
اكٌبٟ٘بيي ٕٞب٘ٙـ ُٟلؿاكي يب اؿاك ٜؿاكايي يب تبٔيٗ ارتٕب٣ي اثب ؿاُتٙـ ٤ٔ ٚتمـ ثٛؿ٘ـ ٞل
آ٘ض ٝآٟ٘ب ثؾٛاٙٞـ ا٘زبْ ٔيؿٙٞـ  ٚفم ٚايٗ وبكآفليٗ اًت و ٝثٛٝلم ٔغتبٛب٘ٝاي ثبيـ
 ُٕ٣وٙـ و ٝايٗ ًبمٔبٖٞب رليغ ٝؿاك يب ِزجبمي ٘ىٙٙـ ٚوبكٌب ٜيب ف٤بِيت ٚي كا ث ٝتٜ٤يّي
٘ىِب٘ٙـ.
فٌبؿ التٔبؿي وب َٞيبثـ $يب ؿك عـالُ عـ ٕٔىٗ ؽٛؿ ثبُـ;ا٣تالي ِٔٛفُِٓ ٝ
عىٕلٚايي ؽٛة .#ثؾٔ ّٛؿك كؿٜٞبي ثبالي عىٔٛتي و٘ ٝمَ اٍِ ٛؿٞي ثٔ ٝلؿْ كا ؿاك٘ـ
 ٚؿك ٓٛكت كػ ؿاؿٖ ايٗ أل ٔٛرت وبً َٞلٔبي ٝارتٕب٣ي  ٚؿك پي آٖ وب َٞاٍ٘ينٜٞبي
تِٛيـ $ام كاً ٜبِٓٔ #يٌلؿ٘ـ.
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آكأَ ٌ٘جتبً حبثتي ثل ف٘بي ثبماك  ٚالتٔبؿ عبوٓ ثبُـ تب افلاؿ  ٚوبكآفليٙبٖ ثتٛا٘ٙـ ؿك
ًبي ٝايٗ حجبت ،ثب آكأَ ؽبٛل ث ٝپيَثيٙي  ٚتلًيٓ افك التٔبؿي ف٤بِيت ؽٛؿ ًٛ ٚؿ ؿٞي
فىل وٙٙـ.
٘ٛن پيىبٖ پبًؾٍٛيي ٌٔئِٛيٗ ثٔ ٝلؿْ ِٛٔ$ف ٝا َٚعىٕلٚايي ؽٛةٔ ،#تٛرٝ
ٕ٘بيٙـٌبٖ ّٔت اًت .آٟ٘ب ٕ٘بيٙـٌبٖ ٔلؿٔٙـ و ٝاٟٚ َٚيف ٝلبٍ٘٘ٛقاكي ث٘ ٝفٔ ٢لؿْ  ٚثلاي
ٔلؿْ كا ؿك ؽبّ٘ٔ ٝت ؿاك٘ـ  ٚؿ ْٚثب لـكتي و٘ ٝبُي ام ِٔل٣ٚيت ٔلؿٔي اًت ثبيـ ؿك
كاًتبي ٘٠بكت  ٚؿِيّؾٛاٞي ٘غٜٛي ّٕ٣ىلؿ لٔ ٜٛزلي ٝاًتفبؿ ٜوٙٙـ  ٝ٘ ٚؽـاي ٘بولؿ ٜؿك
ًبيل أٛك ٠٘$يل ٘فُ ٢ؾٔي  ٚعنثي  ،ًْٛ .#... ٚعبَ وً ٝيبًت ثب التٔبؿ ٔب ؿك ربٔ ٝ٤ؿك
 ٓٞفل ٚكفت ٚ ٝؿك ٓٞپيضيـُ ٜـٜا٘ـ ايٗ ٟٚيفٕ٘ ٝبيٙـٌبٖ ّٔت اًت وً ٝيبًتٞب كا ؿك
كاًتبي التٔبؿ ِٔٛـ ٌٔ ٓٞيل  ٚرٟتؿٞي وٙٙـٞ .ـف ثبيـ ا٣تالي ّٔت ثبُـ و ٝا٣تالي
ؿِٚت ٠٘ ٚبْ  ٓٞؿك آٖ ٔى ٖٛٙاًت  ٚايٗ أل كا ام ٛليك پباليَ ًيبًت  ٚمؿٚؿٖ
ًيبًتمؿٌي التٔبؿِ ربٔٔ ٝ٤يٌّل ٌلؿا٘ٙـ.
تلًيٓ ٘مِ ٝكا ٜوبكآفليٙي ِٔٛـ ام ؿيٍل أٛكي اًت و ٝ٘ ٝتٟٙب ؿك عـ تئٛكي  ٚتلًيٓ
ٓلف ،ثّى ٝرنئي ام ثل٘بٔٞ ٝبي پٙذًبِ ٝؿِٚت ٌلؿؿ.
٘غ ٜٛثب٘ىـاكي ثبٖوٟب آالط ٌلؿؿ ثٌٝ٘ٛ ٝاي و ٝؿك كاًتبي عٕبيت ام تِٛيـ ثبُـ ٝ٘ ٚ
ٚاًٌٜٝلي يب تزبكت يب كا٘ترٛيي يب كاوـ ٍٟ٘ـاكي پ َٛتٔ ًٚٛلؿْ ؿك ثب٘هٞب .ايٗ
پيِٟٙبؿ ام آ٘لًٚت و ٝوبكآفليٙبٖ اف٣بٖ ؿاُتٙـ ام رب٘ت ثبٖوٟب ثب آٟ٘ب تٕبى ٌلفتُ ٝـٚ ٜ
آٖٞب كا تِٛيك ث ٝفل ٍٚأالن  ٚمٔيٗٞب ً ٚپلؿٌٜقاكي ؿك ثب٘ه ؽٛؿ ٕ٘ٛؿٜا٘ـ.
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هٌبثغ
ـ اؿاك ٜوُ ت٤ب ٖٚوبك  ٚكفب ٜارتٕب٣ي اًتبٖ ٕٞـاٖ  ،#1391$آهبرًبهِ ازارُ کل تؼبٍى کبر ٍ رفبُ اجتوبػي

استبى ّوساى ٍ هجوَػِ زستگبُّبي ٍاثستِِ٘ ،ل كٚما٘ـيَ.
ـ ايٛا٘ن ،پيتل  ٚريٕن كاس  ،#1385$ثٛكٚولاًي  ٚكُـ احل ًبؽتبكٞبي ؿِٚت «ٚثلي» ثل كُـ التٔبؿي ،يه
تغّيُ ٔم٤ٜئّ -ي ،تلرٕ ٝفليجب ٔإٔٙئ ،إًٌٜٔ ٝبِ٤بت ؿيٗ  ٚالتٔبؿ ،فصلٌبهِ اقتصبز سيبسي،
ُٕبك. 3 ٜ
ـ ثِيلي٣ ،جبى ٚ ٚعيـ ُمبلي  ،#1390$عىٕلا٘ي ؽٛة فٌبؿ  ٚكُـ التٔبؿي كٚيىلؿي التٔبؿي ثٔ ٝمِٝٛ
عىٕلا٘ي ؽٛة ،ثررسيّبي ثبزرگبًيُٕ ،بك. 48 ٜ
ـ ثّيىيٛ٘ ،كٔٗ  ،#1384$طراحي پصٍّصّبي اجتوبػي ،تلرٕ ٝعٌٗ صبُٚٚيبٖ ،تٟلاِٖ٘ ،ل ٘ي.
ـ پبؿاٍ ،عٕيـ ّ٣ ٚي ٘يىٌ٘ٛجتي ٘ ،#1387$مَ ٟ٘بؿٞب ؿك ت ٝ٤ًٛوبكآفليٙي ،زٍ فصلٌبهِ ثرًبهِ ٍ ثَزجِ،
ؿٚكُٕ 13 ٜبك.129-154 ْٓ ،1 ٜ
ـ تٛعيـًِٕ ،ٛي ،#1391$ ٝحيبت اقتصبزي ايراًيبى زر زٍرُ هطرٍطِ ،پبيبٖ٘بٔ ٝؿوتلي ث ٝكإٙٞبيي ؿوتل
ٔغٕـكٗب رٛاؿي يٍب٘ ،ٝؿاٍِ٘ب ٜتٟلاٖ.
ـ ؿاٚكيّ٣ ،ي  ٚآكٍ كٗبماؿ ،#1393$ ٜهسلسبزي هؼبزالت سبذتبري ثب ًرمافسار ِ٘ ،plsل رٟبؿ ؿاٍِ٘بٞي،
صبح ؿ.ْٚ
ـ كاغفل عٌيٗ  ،#1382$زٍلت ،فسبز ٍ فرصتّبي اجتوبػي ،ا٘تِبكات ٘مَ ٍ٘ ٚبك ،صبح ا.َٚ
ـ ٣لثِبٞي ،مٞلا  ٚفبً ٕٝٛلايي  ،#1391$كُـ تِٛيـ ٘بؽبِْ ؿاؽّي اًتبٖٞبي وِٛك ٛي ثل٘بٔ ٝصٟبكْ
تّ ،ٝ٤ًٛفتِ ًبهِ ذجري-تحليلي ثرًبهُِٕ ،بك 17 ،457 ٜتيلٔب.1391 ٜ
ـ ٣بثـي ر٤فلي ،عٌٗ ٕٞ ٚىبكاٖ  ،#1390$تغّيُ ُٕٔ٘ ٚ ٖٛجى٘ٔ ٝبٔيٗ :كُٚي ًبؿ ٚ ٜوبكآٔـ ثلاي
تجييٗ اٍِٞٛبي ٔٛرٛؿ ؿك ؿاؿٜٞبي ويفي ،هجلِ اًسيطِ هسيريت راّجرزيً ،بَ پٙزُٕٓ ،بك ٜؿ،ْٚ
ُٕبك ٜپيبپي .198-151 ْٓ ،10
ـ ٣يٌيماؿ٤ً ،ٜيـ  ٚاوجل اعٕـماؿ ،#1388$ ٜثلكًي احل ٛ٣أُ ٟ٘بؿي ثل كُـ التٔبؿي ثب تأويـ ثل ٟ٘بؿٞبي
عبوٕيتي ،فصلٌبهِ پصٍّصّبي اقتصبزي ايراىً ،بَ ًينؿُٕ ،ٓٞبك ،40 ٜپبيين ٓ ،1388فغبت -1
.28
ـ فّيه ،ا ،#1387$ ٜٚٚزرآهسي ثر تحقيق کيفي ،تلرٕٞ ٝبؿي رّيّيِ٘ ،ل٘ي.
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ـ لبًٕيٚ ،عيـ  ،#1388$هسلسبزي هؼبزلِ سبذتبري زر پصٍّصّبي اجتوبػي ثب کبرثرز ،Amos Graphics
ا٘تِبكات ربُٔٙٝ٤بًبٖ ،تٟلاٖ.
ـ لّيپٛك ،كعٕتا ،#1384$ ...حکوراًي ذَة ٍ اهکبىسٌجي اجراي آى زر ايراى (ٔ ،)2زًٕ ٝ٣ٛؾٙلا٘يٞب،
ٔ٣ ًٌٝٛبِي آٔٛمٍ  ٚپو َٞٚؿك ثل٘بٔٝكيني  ٚت.ٝ٤ًٛ
ـ وبٕٟيبٖ ،غالٔلٗب  ،#1386$ؿكآٔـي ثل اٍِٛي عىٕلٚايي ُٟلي ،فصلٌبهِ جستبرّبي ضْرسبزيُٕ ،بك19 ٜ
.20 ٚ
ـ وٕيزب٘ي ،اوجل  ٚپلٚاً٘ ٝالٛيٗ  ،#1387$تأحيل عىٕلا٘ي ؽٛة ثل كُـ التٔبؿي ؿك ٌل ٜٚوِٛكٞبي
ٔٙتؾت  ، OECD ٚ OPECفصلٌبهِ هسلسبزي اقتصبزيً ،بَ ؿُٕ ،ْٚبك-2 ٜپيبپي -24 ْٓ ، 6
.1
ـ ٔغٕـپٛك ،اعٕـ :#1389$فرارٍش ،ثٌيبىّبي فلسفي ٍ ػولي رٍش تحقيق ترکيجي زر ػلَم اجتوبػي ٍ

رفتبري ،ا٘تِبكات ربُٔٙٝ٤بًبٖ ،تٟلاٖ.
ـ ٔلون ًى٘ٛتٌبٜٞبي اٌ٘ب٘ي ًبمٔبٖ ُّٔ ٔتغـ ٞ$بثيتبت ،#2000$ #ضْرّب زر فرايٌس جْبًي ضسى ،گسارش

جْبًي سکًَتگبُّبي اًسبًي ،تلرٕ ٝكٗب پٛكؽلؿٔٙـ  ٚؿيٍلأٖ ،لون ٜٔبِ٤بت  ٚثل٘بٔٝكيني ُٟل
تٟلاٖ ،صبح ا.1388 َٚ
ـ ٜٔٔ ًٌٝٛبِ٤بت  ٚپوَٞٞٚبي ثبمكٌب٘ي ً ،#1385$قص زٍلت زر جْبى زر حبل تحَل -گسارش تَسؼِ

جْبًي ثبًک جْبًي ( ،)1997تلرٌٕ ٝلٔ ٜٚتلرٕبٖ.
ـ ٔيـكي ،اعٕـ  ٚر٤فل ؽيلؽٛاٞبٖ  ،#1383$حکوراًي ذَة :ثٌيبى تَسؼِٔ ،لون پوَٞٞٚبي ٔزّي ُٛكاي
اًالٔي ،صبح ا.َٚ
ـ ٘زبكماؿٕٞ ٚ ٜىبكاٖ ٘ ،#1391$مَ وبكآفليٙي ِٔٛـ  ٚغيلِٔٛـ ؿك كُـ التٔبؿي ،فصلٌبهِ ػلوي پصٍّطي

ثرًبهِريسي ٍ ثَزجًِ ،بَ ٞفـُٕ ٓٞبك.3 ٜ
ـ ٘ٛكث  ،ؿاٌالىً .ي ًْ ،#1377$بزّب ،تغييرات ًْبزي ٍ ػولکرز اقتصبزي ،تلرٕٔ ٝغٕـكٗب ٔ٤يٙي،
«ًبمٔبٖ ثل٘بٔ ٚ ٝثٛؿر.»ٝ
٘ٛكث ،ؿاٌالىً ،ي  ،#1379$سبذتبر ٍ زگرگًَي زر تبريد اقتصبزي ،تلرٕ ٝغالٔلٗب آماؿ اكٔىيِ٘ ،ل ٘ي،
صبح ا.َٚ
 ٘ٛكث ،ؿاٌالى ًي ّٕ٣ ،#1385$ىلؿ التٔبؿي ؿك ٌقك مٔبٖ ،تلرٕٟٔ ٝـي ثي٘يبم ،فصلٌبهِ راّجرز يبض،ُٕبك.8 ٜ
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