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چکيده
دس عظش حبضش ،بخش عوذُاي اص تَاى اقتظبدي هلل بشاي تسلط بش ببصاسّبي هٌطقِاي ٍ فشاهٌطقِاي دس گشٍ کسب داًشش ٍ فٌشبٍسي ٍ
بِ کبسگيشي آى دس خلق هحظَالتي هتٌَع ٍ ّوبٌّگ بب ًيبص کًٌَي جْبى است .استفبدُ اص فٌبٍسي دس تَليذ ٍ طبدسات ،هَجب افشضايش
قذست سقببتپزيشي ٍ افضايش سْن دس ببصاس جْبًي هيگشددّ .ذف هطبلعِ حبضش ،بشسسي تأثيش ًَآٍسي بش طبدسات بب فٌبٍسي بشتشش ايششاى
دس هقبيسِ بب کشَسّبي هٌتخب سٌذ چشناًذاص دس ببصُ صهبًي  2007-2012بشِهٌظشَس اساهشِ تَطشيِّشبي بشِ سيبسشتگشزاساى کشالى
اقتظبدي دس ساستبي تحقق اّذاف سٌذ چشناًذاص ٍ هقببلِ جذي بب تحشينّبي اقتظبدي استً .تبيج بيبًگش سابطِ هثبت بشيي ًشَآٍسي ٍ
طبدسات بب فٌبٍسي بشتش دس کشَسّبي هَسد هطبلعِ است .بش اسشب

تحليشلّشبي حبضشش ،دس بشيي کششَسّبي هشَسد هطبلعشِ ،بْتششيي ٍ

ضعيف تشيي عولکشد طبدسات هبتٌي بش فٌبٍسي بشتش بِ تشتيب هتعلق بِ تشکيِ ٍ قطش است .جوَْسي اسالهي ايشاى دسخظَص طشبدسات
بب فٌبٍسي بشتش ٍ دس دٍ شبخض ًَآٍسي (تعذاد حق اختشاع ٍ تعذاد هقبالت علوي ٍ فٌي چبپ ششذُ دس ستبشِ دٍم هٌطقشِ قششاس گشفتشِ
است ٍلي دس سبيش شبخضّب اص ٍضعيت هطلَبي بشخَسداس ًيست .علي سغشن ٍجشَد ًسشل جشَاى آهشَصه ديشذُ ٍ گسشتشه تحظشيالت
تکويلي بِدليل ًبّوبٌّگي بيي سيبستّبي کالى اقتظبدي بب سيبستّبي پژٍّشي ٍ ًَآٍسي ٍ خشال تقبضشبهحشَسي ًشَآٍسيٌّ ،شَص
جبيگبُ بشتش ايشاى دس طبدسا ت بب فٌبٍسي بشتش دس هٌطقِ تحقق ًيبفتِ است .لزا جْت هقببلِ جشذي بشب تحششين ّشبي اقتظشبدي ٍ تحقشق
اّذاف سٌذ چشناًذاص ضشٍست داسد ،اقذام بِ اتخبر سيبستّبي کالى اقتظبدي دس ساستبي ايجبد بسشتش هٌبسشب جْشت بسشط تقبضشبي
فعبليتّبي ًَآٍسي طَست پزيشد.

واژگان كليدي
طبدسات بب فٌبٍسي بشتش ،شبخض جْبًي ًَآٍسي ،شبخض کبسآيي ًَآٍسي ،کشَسّبي هٌتخب سٌذ چشناًذاص.

مقدمه

آى ضشٍسي اػت .لزا ثِ ًؾش هيسػذ يىي اص هْوتشيي فَاهل هؤثش ثش

حفؼ سلبثتپزيشي دس كٌبيـ ثب فٌبٍسي ثشتش ثشاي التلبد هلي ثؼيبس

كبدسات ثب فٌبٍسي ثشتشًَ ،آٍسي ثبؿذ .داليل هتقذدي ٍخَد داسد وِ ًـبى

حبئض اّويت اػت صيشاوِ كٌبيـ ثب فٌبٍسي ثشتش ثِ تَليذات ثب اسصؽ افضٍدُ

هيدّذ چشا ًَآٍسي ثِ افضايؾ تَاى سلبثتي تَليذات كبدساتي هياًدبهذ،

ثبالتش ٍ ػغَح ثبالتشي اص ثْشٍُسي هٌدش هيگشددً .تبيح حبكل اص ػشسيض

اصخولِ ايي داليل هيتَاى ثِ ايي اهش اؿبسُ وشد وِ هحلَالت ٍ فشايٌذّبي

فقبليتّبي ثب فٌبٍسي ثشتش ثِ ػبيش ثخؾّبي ًؾبم التلبدي ،ثِ افضايؾ

ًَآٍسي ،اهىبى حضَس دس ثبصاسّبي خذيذ سا فشاّن هيآٍسًذّ .وچٌبى وِ

ثْشٍُسي فقبليتّبي هَلذ التلبدي ٍ ثؼظ فضبي وؼت ٍ وبس

فقبليتّبي ًَآٍسي ،هٌدش ثِ ثْجَد ،تغييش ٍ ًَػبصي تَليذات ٍ هحلَالت

هياًدبهذ] .[8ثشاي دػتيبثي ثِ لذست سلبثتپزيشي هٌبػت دس كٌبيـ ثب

هيگشدًذ ،هضيت سلبثتي سا ثشاي حضَس دس ثبصاسّبي خبسخي ًيض ،هْيب

فٌبٍسي ثشتش ،ؿٌبخت ٍيظگيّبي تَليذات ثب فٌبٍسي ثشتش ٍ فَاهل هؤثش ثش

هيػبصًذ .فالٍُ ثش ايي فقبليتّبي ًَآٍسي دس التلبدّبي وَچه ،صهبًي



سشذ فٌبٍسي ،فظلٌبهِ تخظظي پبسکّب ٍ هشاکض سشذ

ًَآٍسي ٍ طبدسات هبتٌي بش فٌبٍسي بشتش ،هقبيسِ جوَْسي اسالهي ايشاى بب ...
ابَالفضل شبُآببديّ ،بًيِ ثوشي
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سشذ فٌبٍسي ،فظلٌبهِ تخظظي پبسکّب ٍ هشاکض سشذ

ًَآٍسي ٍ طبدسات هبتٌي بش فٌبٍسي بشتش  ،هقبيسِ جوَْسي اسالهي ايشاى بب ...
ابَالفضل شبُآببديّ ،بًيِ ثوشي

همشٍى ثِ كشفِ خَاٌّذ ثَد وِ اص عشيك حضَس دس ثبصاسّبي فشاهٌغمِاي،

پيشينه پژوهش

ثبصگـت ػشهبيِگزاسي دس ايي حَصُ دس هميبع ٍػيـ كَست گيشد].[9

ًمؾ ٍ اّويت تَػقِ كبدسات دس فشايٌذ تَػقِ التلبدي اهشي وبهالً

ثذيي هٌؾَس ثشاي ثشسػي دليكتش استجبط ًَآٍسي ٍ كبدسات ثب فٌبٍسي ثشتش،

پزيشفتِ ؿذُ اػت .تَػقِ كبدسات تأهيي وٌٌذُ هٌبثـ اسصي ثشاي تَػقِ

اص هٌتخت وـَسّبي ػٌذ چـناًذاص 1اػتفبدُ ؿذُ اػت .2ػٌذ چـناًذاص

التلبدي اػت ٍ هيتَاًذ ًمؾ تقييي وٌٌذُاي دس ؿىلگيشي

ثيؼت ػبلِ ايشاى ،ػٌذي خْت تجييي افمي ثشاي تَػقِ ايشاى دس

ػبختبسّبي التلبدي ،تخليق ثْيٌِ هٌبثـ ،اػتفبدُ اص كشفِّبي ًبؿي

صهيٌِّبي هختلف فشٌّگي ،فلوي ،التلبدي ،ػيبػي ٍ اختوبفي اػت.

اص هميبع تَليذ ،دػتيبثي ثِ تخلق ثييالوللي ٍ ...داؿتِ ثبؿذ .كبدسات

اخشاي ايي چـناًذاص اص ػبل  ٍ 1384دس لبلت چْبس ثشًبهِ تَػقِ  5ػبلِ

ثِ فٌَاى هَتَس هحشوِ التلبد ٍ سهض ثمبي وـَسّب دس ثبصاسّبي خْبًي

اًدبم هيگيشد ٍ افك چـناًذاص ػبل ّ 1404دشي ؿوؼي

ًمؾ هْوي سا دس فشكِ التلبد ايفب هيوٌذ ،صيشا تمَيت ؽشفيتّبي تَليذ

( 2025هيالدي) اػت ٍ اص آًدب وِ يىي اص اّذاف ايي ػٌذ ،دػتيبثي ثِ

ٍ ايدبد ؽشفيت ّبي خذيذ ضوي ّوَاس وشدى ساُ تَػقِ كبدسات ًمؾ

خبيگبُ اٍل التلبدي ،فلوي ٍ فٌبٍسي دس ػغح هٌغمة آػيبي خٌَةغشثي

دٍلت سا ثِ فٌَاى تضوييوٌٌذُ ػشهبيِگزاسيّبي هَخَد ٍ وبّؾ

(ؿبهل آػيبي هيبًِ ،لفمبص ،خبٍسهيبًِ ٍ وـَسّبي ّوؼبيِ) ثب تأويذ ثش

اًحلبس پشسًگتش هيوٌذ .اص ػَي ديگش ،كبدسات اهىبى اػتفبدُ اص

خٌجؾ ًشمافضاسي ٍ تَليذ فلن ،سؿذ پشؿتبة ٍ هؼتوش التلبدي ،استمبء

ثبصاسّبي خْبًي سا ثشاي سؿذ تَليذ داخلي هْيب وشدُ ٍ ثٌگبُّبي تَليذي

ًؼجي ػغح دسآهذ ػشاًِ ٍ سػيذى ثِ اؿتغبل وبهل دس پشتَ فٌبيت ثِ

سا لبدس هيػبصد اص هحذٍديتّبي ثبصاس داخلي سّب ؿذُ ٍ ثب تَػقِ

هؤلفِّبي ًَآٍسي هحَس ٍ پبيِسيضي التلبد هجتٌي ثش داًؾ هيثبؿذ ،لزا

كبدسات ثبصاسّبي خْبًي سا ّذف لشاس دادُ ٍ اص كشفِّبي التلبدي حبكل

ثشسػي خبيگبُ خوَْسي اػالهي ايشاى دس هيضاى دػتيبثي ثِ اّذاف ػٌذ

اص هميبع تَليذ ثيـتش ثْشُثشداسي وٌٌذ] .[2ثب تَخِ ثِ ًمؾ هْن ٍ سٍ

چـناًذاص ٍ ّوچٌيي تشػين ًمـِ ساُ ثشاي ثشًبهِسيضيّبي آتي هيتَاًذ

ثِ سؿذ ساّجشد تَػقِ كبدسات دس التلبد وًٌَي ،سؿذ ٍ تَػقِ التلبدي

ػْن ثؼضايي دس اتخبر ػيبػتّبي وبسا ٍ ّذفوٌذ ثش فْذُ داؿتِ ثبؿذ

وـَسّبي دس حبل تَػقِ ،دس گشٍ افضايؾ خالليت دس خلك وبالّبي

] .[1اص ايي سٍّ ،ذف هغبلقِ حبضش ،ؿٌبػبيي ٍ اسصيبثي اثشات ًَآٍسي ثش

كٌقتي غيشًفتي ٍ ثِ ٍيظُ كبدسات وبالّب ٍ خذهبت ثب فٌبٍسي ثشتش

كبدسات ثب فٌبٍسي ثشتش هيثبؿذ .هغبلقِ حبضش ثشاي اسائِ ًىبت ػيبػتي

هيثبؿذ .كبدسات دس كٌقت ثب فٌبٍسي ثشتش ثِ لحبػ خغشافيبيي ثؼيبس

هٌبػت ثشاي ػيبػتگزاساى ٍ تلوينگيشاى التلبدي وـَسّبي هَسد

هتوشوض اػت .ثِ ًحَيوِ دٍ وـَس ًخؼت كبدسوٌٌذُ هحلَالت ثب

هغبلقِ ٍ خوَْسي اػالهي ايشاى تأثيش ًَآٍسي ثش كبدسات ثب فٌبٍسي ثشتش سا

فٌبٍسي ثشتش يقٌي چيي ٍ آهشيىب ،ثِ تٌْبيي حذٍد  %32اص كبدسات

دس وـَسّبي هَسد هغبلقِ عي دٍسُ صهبًي  2227-2212هَسد ثشسػي لشاس

خْبًي ايي كٌقت سا دس اختيبس داسًذ ٍ ثيؼت وـَس ًخؼت كبدسوٌٌذُ

هيدّذ .سٍؽ اًدبم پظٍّؾ ،همبيؼِ اي -تحليلي اػت .سٍؽ خوـآٍسي

وِ اوثشا دس لبسُ اسٍپب لشاس گشفتِاًذ ،ثيؾ اص  %82كبدسات دس ايي كٌقت

اعالفبت ثب اػتفبدُ اص اػٌبد هَخَد دس پبيگبُّبي ثييالوللي اػت .فشضيِ

سا اص آى خَد ػبختِاًذ .هبلضي تٌْب وـَس اػالهي هٌذسج دس فْشػت 22

اكلي تحميك ايي وِ تبثيش ًَآٍسي ثش كبدسات ثب فٌبٍسي ثشتش دس وـَسّبي

وـَس ًخؼت كبدسوٌٌذُ اػت وِ ثب ػْوي ووتش اص  %3دس خبيگبُ دّن

هَسد هغبلقِ ،هثجت اػت ٍ لزا ػئَال اكلي پظٍّؾ ايي وِ آيب ثْجَد

ايؼتبدُ اػت ٍ دسًْبيت ،ػْن ول وـَسّبي اػالهي دس كبدسات

ًَآٍسي هيتَاًذ هٌدش ثِ استمب كبدسات ثب فٌبٍسي ثشتش گشدد .ايي هغبلقِ دس

وبالّبي ثب فٌبٍسي ثشتش اص  %4ووتش اػت .ايي دسحبلي اػت وِ ػْن

ػِ ثخؾ تٌؾين ؿذُ اػت :اثتذا دس ثخؾ اٍل ،پيـيٌِ پظٍّؾ تـشيح

وـَسّبي ػٌذ چـناًذاص (هٌغمِ خٌَة غشثي آػيب) اص كبدسات هجتٌي

هيگشدد ،ػپغ دس ثخؾ دٍم ثِ تدضيِ ٍ تحليل آهبسي وـَسّبي هَسد

3

ثش فٌبٍسي ثشتش اص  % 1.5تدبٍص ًويوٌذ ] .[3اص ًؾش لَئيغ ،

هغبلقِ پشداختِ هيؿَد ٍ دس ًْبيت دس ثخؾ ػَم ًتيدِگيشي ٍ

ػشهبيِگزاسي هَتَس هحشوِ سؿذ ٍ تَػقِ التلبدي ٍ كبدسات

تَكيِّبي ػيبػتي اسائِ هيگشدد.

تؼْيلوٌٌذُ حشوت ايي هَتَس اػت ٍ ثب تَخِ ثِ ايٌىِ هْوتشيي ًَؿ
ػشهبيِگزاسي دس ايدبد ثؼتشّبي ثشٍص فقبليتّبي ًَآٍسي اػت ٍ لزا

 - 1ؿبهل پبوؼتبى ،تبخيىؼتبى ،گشخؼتبى ،اسهٌؼتبى ،اهبسات هتحذُ فشثي ،لغش ،ػَسيِ،
هلش ،تشويِ ٍ خوَْسي اػالهي ايشاى
 - 2خبهقِ آهبسي هَسد هغبلقِ ،هدوَفِ وـَسّبيي ّؼتٌذ وِ دس صهشُ سلجبي اكلي
التلبدي خوَْسي اػالهي ايشاى دس هٌغمِ آػيبي خٌَةغشثي لشاس داسًذ.



هبداهيوِ ػشهبيِگزاسي دس ثؼظ ًَآٍسي تحمك پيذا ًىٌذ ،اهىبى افضايؾ
3. Lewis
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لذست سلبثتپزيشي ثٍِيظُ دس تَليذات ثب فٌبٍسي ثشتش ًيؼت .اص عشفي،

ٍ دسآهذ هلي هيؿَدّ .وچٌيي سؿذ كبدسات ثِ ٍيظُ كبدسات هتىي ثش

ًؾشيِّبي خذيذ سؿذ التلبدي ،فٌبٍسي دسٍىصا سا دس تـشيح الگَّبي

فٌبٍسي ثشتش ،اص عشق هختلف ،ثِ كَست غيشهؼتمين اص خولِ :تخليق

سؿذ التلبدي ٍ ّوچٌيي سؿذ كبدسات دس التلبد خْبًي هغشح

وبسآي هٌبثـ ،افضايؾ ؽشفيتّبي تَليذي ،افضايؾ اسصآٍسي ثشاي التلبد

هيػبصد .عجك ايي ًَؿ هذل ّب وِ ثِ ًبم هذلّبي سؿذ دسٍى صا هقشٍف

هلي ٍ كشفِّبي التلبدي ٍ افضايؾ اًگيضُ كبدسوٌٌذگبى فوذُ ثشاي

هيثبؿذ ٍ تَػظ سٍهش اسائِ ؿذُ اػتًَ ،آٍسي فٌي ،رخبيش فلوي سا تحت

اػتفبدُ اص فٌبٍسيّبي پيـشفتِ دس تَليذات داخلي ثِهٌؾَس سلبثت دس

تأثيش لشاس هيدٌّذ ] .[12لزا ووجَد ًَآٍسي يىي اص فَاهل اكلي پبييي

ثبصاسّبي خبسخي ،سؿذ ٍ تَػقِ التلبدي سا تحت تأثيش لشاس هيدّذ

ثَدى ػغح اسصؽ كبدساتي دس وـَسّبي دس حبل تَػقِ اػت ٍ تب

] .[16لزا تقييي فَاهل هؤثش ثش كبدسات ثب فٌبٍسي ثشتش ًمؾ حيبتي دس

صهبًيوِ ًَآٍسي ٍ آهَصؽّبي اػتفبدُ اص فلَم ٍ داًؾ ٍ افضايؾ ػغح

چگًَگي عي ًوَدى سًٍذ تَػقِ يبفتگي ثش فْذُ داسد .اص ايي سٍ دس ايي

هْبستّبي حشفِاي سا استمب ًذادُاًذ ،ثبصدّي ٍ وبسآيي ًيشٍي وبس ٍ

ثخؾ اص هغبلقِ ثب اػتفبدُ اص آهبس ٍ اعالفبت هَخَد دسكذد تشػين

ػشهبيِ دس ػغح ًبصل ثبلي هيهبًذ ،لذست سلبثتپزيشي ٍ اسصؽ كبدسات

خبيگبُ وـَسّبي هٌتخت ػٌذ چـناًذاص دس ٍيظگيّبي ًَآٍسي عي

وبّؾ هييبثذ .لزا ًَآٍسي ثِ ػجت تأهيي ًْبدُّبي الصم ثشاي تَليذات

دٍسُ صهبًي  2227 -2212هيثبؿين .صيشا اص يهػَ آگبّي اص ٍضقيت

هجتٌي ثش داًؾ ٍفٌبٍسي ،تأثيش لبثل تَخْي ثش ثْجَد فولىشد كبدسات

وـَسّبي هَسد هغبلقِ دس ؿبخقّبي هَسد ًؾش ،دس تدضيِ ٍ تحليل

هتىي ثش فٌبٍسي ثشتش داسد .وِ اصخولِ هغبلقبت اًدبم ؿذُ دس ايي

فَاهل هؤثش ثش ثْجَد كبدسات ثب فٌبٍسي ثشتش ووه چـنگيشي هيوٌذ ٍ
اص عشف ديگش ًيض ثب اسائِ دسن كحيحي اص خبيگبُ ًؼجي خوَْسي

خلَف هيتَاى ثِ هَاسد ريل اؿبسُ ًوَد:
2

ٍاوليي ،[11])1998( 1وَهبس ٍ ػيذّبستَى ( ،[12])1994ايٌتَسف

اػالهي ايشاى دس ثيي وـَسّبي ػٌذ چـناًذاص ،ثِ اتخبر ػيبػتّبي

ٍ پَل هييشّ ٍ [13])1992( 3شؽ ٍ ثيدبئَي [14])1985( 4ثِ تدضيِ

والى التلبدي ّوبٌّگ ثب هَلقيت ًؼجي ٍ ثش اػبع ًيبصّبي آتي

ٍ تحليل ساثغِ ثيي ًَآٍسي ٍ فولىشد كبدساتي پشداختِاًذ .ثغَسولي،

التلبد داًؾ هحَس هياًدبهذ .ؿٌبخت ايي هؼألِ ،ووه خَاّذ وشد تب ثب

آًْب ًتيدِ گشفتِاًذ ًْبدُّبي ًَآٍسي (هبًٌذ هخبسج تحميك ٍ تَػقِ)

اػتفبدُ ثْيٌِ ٍ حذاوثشي اص هٌبثـ دس دػتشع ثِهٌؾَس همبثلِ ثب

ٍ ػتبدُّبي ًَآٍسي (هبًٌذ تقذاد حك اختشافبت) فبهل هْن دس تَضيح

تحشينّبي ثييالوللي ٍ تجذيل تْذيذّب ٍ چبلؾّبي ايي حَصُ ثِ

چگًَگي فولىشد كبدساتي هحؼَة هيؿًَذ.

فشكتّبي سؿذ ٍ تَػقِ التلبدي ثِ ٍيظُ كٌبيـ داًؾهحَس ،اّذاف

وشٍگوي [15])1979( 5ثب ثيبى ايي هَضَؿ وِ ثبصاسّبي كبدساتي
وبالّبي هجتٌي ثش فٌبٍسي ٍ داًؾ ،ثبصاسّبي ثؼيبس حؼبع ًؼجت ثِ

ػٌذ چـناًذاص هحمك گشدد ٍ ثب اػتفبدُ اص هذيشيت هٌبػت التلبد والى،
اهىبى ًيل ثِ حوبػِ التلبدي ثيؾ اص پيؾ هيؼش گشدد.

ليوت ّؼتٌذ ،ثيبى هيداسد ّضيٌِ ًيشٍي وبس ثشاي ّش ٍاحذ هحلَالت
ثِفٌَاى ليوت سلبثت پزيشي هحؼَة هيگشدد ٍ ًَآٍسيّبي ثبالتش ثب

تجزيه و تحليل آماري

وبّؾ ّضيٌِّبي تَليذي ،هٌدش ثِ افضايؾ سلبثتپزيشي تَليذات داخلي

موقعيت صادرات متکي بر فناوري برتر کشورهاي منتخب سنذ چشمانذاز

دس ثبصاسّبي خبسخي ثٍِيظُ دس ثبصاسّبي حؼبع ثِ ليوت هيگشدد.

دس ػبلّبي اخيش ،تَخِ ثِ ساّجشد تَػقِ كبدسات ثِ فٌَاى
ساّجشدي هؤثش دس ثْجَد سؿذ ٍ تَػقِ التلبدي ثِ ٍيظُ دس وـَسّبي

روش پژوهش

دس حبل تَػقِ افضايؾ يبفتِ اػت .عي ػِ دِّ اخيش ،فولىشد

تَػقِ كبدسات هيتَاًذ ثِ عَس هؼتمين فبهلي ثشاي سؿذ ٍ تَػقِ

وـَسّبي دس حبل تَػقِ ّوشاُ ثب سؿذ ػشيـ التلبدي ،سؿذ هؼتوشي

التلبدي ثبؿذ .ثذيي فلت وِ افضايؾ تمبضبي خبسخي ثشاي هحلَالت

سا ًيض دس فقبليتّبي كبدساتي ًـبى هيدّذً .تبيح حبكل اص

داخلي هٌدش ثِ سؿذ تَليذ ًبخبلق داخلي ٍ اص ايي عشيك افضايؾ اؿتغبل

پظٍّؾّبي هَخَد دس ايي صهيٌِ ًـبى هيدّذ ،سؿذ ػشيـ كبدسات
دس دِّ  ٍ 92 ٍ 82دِّ اٍل لشى ثيؼتن هيالدي يىي اص هْوتشيي

1. Wakelin
2. Kumar and Siddharthan
3. Enthorf and Pohlmeier
4. Hirsch and Bijaoui
5. Krugman

داليل دػتيبثي ثِ هَفميتّبي التلبدي دس وـَسّبي دس حبل تَػقِ
ثَدُ اػت ] .[17يىي اص هْوتشيي اخضاي كبدسات ،كبدسات تَليذات



سشذ فٌبٍسي ،فظلٌبهِ تخظظي پبسکّب ٍ هشاکض سشذ

ًَآٍسي ٍ طبدسات هبتٌي بش فٌبٍسي بشتش ،هقبيسِ جوَْسي اسالهي ايشاى بب ...
ابَالفضل شبُآببديّ ،بًيِ ثوشي
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سشذ فٌبٍسي ،فظلٌبهِ تخظظي پبسکّب ٍ هشاکض سشذ

ًَآٍسي ٍ طبدسات هبتٌي بش فٌبٍسي بشتش  ،هقبيسِ جوَْسي اسالهي ايشاى بب ...
ابَالفضل شبُآببديّ ،بًيِ ثوشي

كٌبيـ ثب فٌبٍسي ثشتش اػت .صيشا فالٍُ ثش تأثيش ثٌيبديي ٍ لبثل تَخِ دس

اػتً .ىتِ حبئض اّويت وِ لغش ثِ ػجت ًَؿ ٍ ؿبلَدُ ػبختبس

توبهي ثخؾّبي التلبدي ،يىي اص هْنتشيي ٍيظگيّبي التلبد

التلبدي ،دس سدُ وـَسّبي ٍاثؼتِ ثِ كبدسات هٌبثـ عجيقي لشاس

داًؾثٌيبى هحؼَة هيؿَدّ .وچٌيي دسآهذصايي حبكل اص فشٍؽ

هيگيشد (ثِ خذٍل  3سخَؿ ؿَد)ّ .وچٌيي ثش پبيِ خذٍل  ، 1فولىشد

هحلَالت ثب فٌبٍسي ثشتش اص هيبًگيي دسآهذصايي تَليذات ػبيش كٌبيـ

كبدساتي كٌبيـ هجتٌي ثش فٌبٍسي ثشتش دس وـَسّبي اسهٌؼتبى،

ثبالتش اػت ] .[5صهبًي وـَسّبي دس حبل تَػقِ ثِ هَفميت دس افضايؾ

تبخيىؼتبى ٍ گشخؼتبى ًيض ًبهٌبػت اسصيبثي ؿذُ اػت .ثًِؾش هيسػذ

كبدسات ًبئل هيگشدًذ وِ وـَس كبدسوٌٌذُ تَاًبيي وؼت هضيت

يىي اص داليل هْن پبييي ثَدى كبدسات ثب فٌبٍسي ثشتش ،ون تَخْي ثِ

سلبثتي ٍ پبػخگَيي ػشيـ ثِ تغييشات ثبصاس وـَسّبي ٍاسدوٌٌذُ سا دس

فبهل ًَآٍسي ثبؿذ وِ دس اداهِ ثِ ثشسػي آى هيپشداصين.

اختيبس داؿتِ ثبؿذ ] .[18ثِ ًؾش هيسػذ ًَآٍسي ثبفث وبّؾ
ًباعويٌبًي ثِ سٍاثظ تدبسي ثلٌذهذت ٍ تمَيت ًبم تدبسي هيؿَد.
ؿَاّذ تدشثي ،استجبط هثجت ثيي لبثليتّبي ًَآٍسي ٍ كبدسات ثِ ٍيظُ

خذٍل -1هتَػظ كبدسات ثب فٌبٍسي ثشتش وـَسّبي هٌتخت ػٌذ
چـناًذاص دس ثبصُ صهبًي 2227-2212

دس خلَف كبدسات هتىي ثش فٌبٍسي ثشتش سا هَسد تأويذ لشاس هيدٌّذ
] .[19ثٌبثشايي هيتَاى ثيبى داؿت ،دس ثشسػيّبي اًدبم ؿذُ دس
صهيٌِ كبدسات ثب فٌبٍسي ثشتش ،ؽشفيتّبي ًَآٍسي ًمؾ وليذي داؿتِ
اػت .الجتِ ثبيذ خبعشًـبى ػبخت ،ثبتَخِ ثِ ساّجشد خبيگضيٌي ٍاسدات
دس ساػتبي افضايؾ لذست سلبثتپزيشي تَليذات داخلي گبم ثشهيداسًذ ٍ
لزا ساّجشدّبي تَػقِ كبدسات ٍ خبيگضيٌي ٍاسدات ،ثِ ًَفي داساي
ساثغِ هىولي ّؼتٌذ .تلفيمي هٌبػت اص دٍ ساّجشد هزوَس ثب اؿشاف ثِ
ػبختبس التلبدي داخلي ٍ خْبًي ،سًٍذ آتي التلبد خْبًي ٍ ّوچٌيي
ًيبصّبي التلبد خْبًي ،اص عشيك ّوبٌّگي وبهل ػيبػتّبي والى
التلبدي ثب ػيبػتّبي آهَصؿي ،پظٍّـي ٍ ًَآٍسي ،اػتفبدُ هغلَة
اص ػشهبيِ اًؼبًي ،تدبسيػبصي ًَآٍسيّبي وبسآهذ ٍ هغبثك ثب ًيبص
ثبصاسّبي هختلف ،اًحشاف ليوتّبي ًؼجي فَاهل داًؾثٌيبى ٍ ثِ ٍيظُ
هؤلفِّبي ًَآٍسي ٍ دس ًْبيت ايدبد اًگيضُ فقبالى التلبدي دس ثبصاس
فَاهل داًؾثٌيبى ٍ ثٍِيظُ هؤلفِّبي ًَآٍسي ،فالٍُ ثش سؿذ ٍ تَػقِ
التلبدي ،ثِ وبّؾ ؿىبف ًَآٍسي ٍ فٌي وـَسّبي دسحبل تَػقِ ثب
وـَسّبي تَػقِ يبفتِ هٌدش هيگشدد ].[22
خذٍل 1تلَيشي اص هتَػظ كبدسات ثب فٌبٍسي ثشتش سا دس وـَسّبي
هَسد هغبلقِ دس ثبصُ صهبًي ً ،2227-2212ـبى هيدّذ .دس هيبى
وـَسّبي هٌتخت ػٌذ چـناًذاص ،تشويِ دس كبدسات هجتٌي ثش فٌبٍسي
ثشتش اص ٍضقيت ثْتشي ثشخَسداس هيثبؿذ ،ثِ عَسيوِ كبدسات ثب
فٌبٍسي ثشتش تشويِ هقبدل  3.93هيليَى دالس اػت .ثقذ اص تشويِ
ثبالتشيي حدن كبدسات ثب فٌبٍسي ثشتش هتقلك ثِ خوَْسي اػالهي ايشاى
( 1.61هيليَى دالس) اػت .اسصؽ كبدسات هجتٌي ثش فٌبٍسي ثشتش دس

* ثشحؼت هيليَى دالس
**هأخز ٍ [21] :هحبػجبت پظٍّؾ.
***افذاد داخل پشاًتض ًـبًگش ستجِ ّش وـَس هيثبؿذ.

تبيين نقش نوآوري بر صادرات متکي بر فناوري برتر

عي ػِ دِّ گزؿتِ ،وـَسّب ثب ايي ثبٍس وِ ًَآٍسي تأثيش هثجتي ثش
ثْجَد فولىشد كبدساتي خَاّذ داؿت ،هٌبثـ لبثل تَخْي سا ثِ
ػشهبيِگزاسي دس فقبليتّبي ًَآٍسي هلي خَد اختلبف دادُاًذ.
سٍهش [16] )1995(1هقتمذ اػت :وـف ٍ ًَآٍسي اليِّبي صيشيي ٍ ثٌيبديي
يه چشخِ تدبسي 2سا تـىيل هيدٌّذ .ايي فشايٌذي اػت وِ استمبء
اػتبًذاسدّبي صًذگي دس ثلٌذهذت سا سلن هيصًذ .دس ًؾشيبت تىبهل
التلبديًَ ،آٍسي ًيشٍي هحشوِ سؿذ ٍ تَػقِ التلبدي ٍ ثْجَد فولىشد
كبدساتي ؿٌبختِ ؿذُ اػت .دس ػبلّبي اخيش ثب ؽَْس التلبد داًؾثٌيبى،
ًَآٍسي ًمؾ حيبتيتشي دس تحَل ػبختبسّبي التلبدي ٍ اختوبفي داؿتِ
اػت ،ثِ عَسيوِ اهشٍصُ اص التلبدّبي پيـشفتِ ثب فٌَاى التلبدّبي
هجتٌي ثش ًَآٍسي يبد هيؿَدّ .وچٌيي دس ػبلّبي اخيش ،فاللِ ٍ تَخِ
فضايٌذُاي ثِ تَػقِ ػيبػتّبي ًَآٍسي هجتٌي ثش داًؾ ثِ فٌَاى ًيشٍي
هحشوِ تَػقِ التلبدي ٍ ثْجَد فولىشد كبدساتي پيذا وشدُاًذ ].[22

پبوؼتبى  1.12هيليَى دالس (داساي ستجِ ػَم) هيثبؿذ .پبيييتشيي
اسصؽ كبدسات ثب فٌبٍسي ثشتش هتقلك ثِ لغش ( 2.222هيليَى دالس)


1 - Romer
2 - Business Cycle
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خذٍل 2ثِ ثشسػي پٌح ؿبخق هٌتخت ٍ هتذاٍل دس خلَف ًَآٍسي دس

كبدسات كٌبيـ ثب فٌبٍسي ثشتش هٌدش ًـذُ اػت .ثِ ًؾش هيسػذ يىي اص

وـَسّبي هٌتخت دس ثبصُ صهبًي  2227-2212هيپشداصد .ايي پٌح ؿبخق

هْوتشيي فَاهلي وِ هيتَاًذ ثبفث لغـ استجبط ًَآٍسي ٍ كبدسات ثب

ؿبهل ؿبخق خْبًي ًَآٍسي( ،1)GIIؿبخق وبسآيي ًَآٍسي ،تقذاد

فٌبٍسي ثشتش گشدد ،اتىبي ثْجَد هؤلفِّبي ًَآٍسي ثِ دسآهذّبي

همبالت فلوي ٍ فٌي ،وبسثشاى ايٌتشًتي ٍ حك اختشافبت ثجت ؿذُ هيثبؿذ.

غيشهَلذ ًبؿي اص فشٍؽ ثشٍت ًفت دس اهبسات هتحذُ فشثي ٍ لغش اػت.

ثش پبيِ گضاسؽّبي ػبليبًِ ًَآٍسي ،ؿبخق خْبًي ًَآٍسي ثشاػبع

صيشا ثْجَد ؿبخق ًَآٍسي ثِ پـتَاًِ دسآهذّبي ًبؿي اص تَليذات

دٍ گشٍُ اص ؿبخقّب تحت فٌَاى ؿبخقّبي ًْبدُ ًَآٍسي ٍ

كبدساتي ثخؾّبي هَلذ وِ هبّيتب ٍاثؼتِ ثِ فقبليتّبي داًؾ هحَس

ؿبخقّبي ػتبدُ ًَآٍسي هَسد هحبػجِ لشاس هيگيشد .داهٌِ تغييشات

ٍ پظٍّـي ّؼتٌذ ،ثِ افضايؾ اسصؽ كبدسات هجتٌي ثش فٌبٍسي ثشتش

ؿبخق ًَآٍسي ثيي كفش تب  122لشاس داسدّ .ش چِ ؿبخق ًَآٍسي

هياًدبهذ .ؿبيبى روش اػت ،فشاٍاًي هٌبثـ عجيقي دس كَست اتخبر

ثبالتش ٍ ثِ ً 122ضديهتش ثبؿذً ،وبيبىگش هَلقيت هٌبػت ّش وـَس دس

تذاثيش هٌبػت ،يىي اص ثْتشيي هٌبثـ خْت ايدبد هضيت ًؼجي اوتؼبثي

دػت يبثي ثِ ػغح ثبالتشي اص ايدبد فضبي خاللبًِ ثشاي ثشٍص

دس تَليذات كبدساتي ٍ تجذيل ثشٍت تدذيذًبپزيش ثِ تدذيذپزيش اػت.

ًَآٍسيّبي ثيـتش اػت (گضاسؽ ػبليبًِ ؿبخق خْبًي ًَآٍسي،
 .2)2212ثْتشيي هَلقيت دس ؿبخق خْبًي ًَآٍسي دس ثبصُ صهبًي

خذٍل  -2هتَػظ ؿبخقّبي ًَآٍسي وـَسّبي هٌتخت ػٌذ چـناًذاص

 ،2227-2212ثِ تشتيت هتقلك ثِ اهبسات هتحذُ فشثي ٍ لغش ثِ

دس ثبصُ صهبًي [23] ٍ [21 ]2227 -2212
هتغيش

ؿاابخق
خْااابًي
ًااَآٍسي
()GII

ؿبخق
واابسآيي
ًَآٍسي

تقاااااذاد
همااابالت
فلواااااي
ٍفٌي**

تقااااااذاد
واااابسثشاى
ايٌتشًتي*

تشويِ

31.33
()3

2.77
()2

8494.8
()1

)3( 37.9

2732.2
()1

تٌَؿ دس وبالّب ٍ خذهبت فقلي ٍ ّوچٌيي اسائِ فشايٌذّبي تَليذي

اهاااااابسات
هتحااااااذُ
فشثي

42.53
()1

2.43
()8

244.7
()5

69.83
()1

)8( 27.4

كبدساتي ّش وـَس داؿتِ اػت .دس ايي ثيي تَليذات كٌبيـ هتىي ثش

لغش

42.5
()2

2.54
( )6

57.47
()9

65.25
()2

)7( 32.23

ايشاى

24.88
()8

2.62
()4

5322.6
()2

15.41
()8

)2( 856.4

هلش

27.24
()4

2.59
()5

2266.8
()3

29.17
()4

)3( 542

گشخؼتبى

26.22
()7

2.51
()7

131.7
()7

24.55
()5

)4( 174.2

اسهٌؼتبى

26.23
( )6

2.38
()9

176.57
( )6

22.61
( )6

)5( 146.8

پبوؼتبى

26.22
()5

2.88
()1

912.7
()4

8.24
()12

121.25
( )6

تبخيىؼتبى

23.9
()9

2.67
()3

15.7
()12

12.85
()9

)12( 7.33

ػَسيِ

23.21
()12

2.3
()12

72.5
()8

19.76
()7

)9( 15

تشتيت  45.5 ٍ 45.53هيثبؿذّ .وچٌيي ًبهٌبػتتشيي ٍضقيت
ؿبخق خْبًي ًَآٍسي هتقلك ثِ ػَسيِ اػت .ؿبخق خْبًي ًَآٍسي
خوَْسي اػالهي ايشاى ًيض دس ثيي دُ وـَس هٌتخت ػٌذ چـناًذاص دس
سدُ ّـتن( )24.88لشاس گشفتِ اػت.
ًَآٍسي ثِ ٍاػغِ خلك هحلَالت ٍ خذهبت خذيذ ،ايدبد تغييش ٍ
خذيذّ ،وَاسُ تأثيش ثِ ػضايي دس پيـشفت ٍ ثْجَد هَلقيت كٌبيـ
فٌبٍسي ثشتش وِ داساي حؼبػيتپزيشي ثباليي دس ثبصاسّبي كبدساتي
ّؼتٌذ ،ثِ هٌؾَس حفؼ ٍ تثجيت خبيگبُ خَد دس ثبصاسّبي خْبًي ٍ
ّوچٌيي گؼتشؽ ًفَر دس ثبصاسّبي خذيذ ٍ حتي ايدبد ثبصاسّبي

وـَس

خذيذ هلي ٍ ثييالولليً ،يبصهٌذ ًَآٍسيّبي خذيذ ٍ پشوبسثشد ٍ داساي
عشاحي هٌغجك ثش ًيبصّبي اهشٍصي هلشفوٌٌذگبى ّؼتٌذ .ثش اػبع
هجبحث هغشح ؿذُ ،هيتَاى اًتؾبس داؿت ثْجَد ؿبخق خْبًي ًَآٍسي
هؼتميوبً ثش ثْجَد فولىشد كبدسات هتىي ثش فٌبٍسي ثشتش تأثيشگزاس
ثبؿذ .ثش اػبع اعالفبت آهبسي اسائِ ؿذُ دس خذٍل  ،1وـَسّبيي وِ اص
ؿبخق خْبًي ًَآٍسي ضقيفي ثشخَسداسًذ ،هبًٌذ ػَسيِ ،فولىشد
هٌبػجي سا ًيض دس كبدسات هتىي ثش فٌبٍسي ثشتش ًـبى ًويدٌّذ .اهب
ثبيذ خبعشًـبى ػبخت اگش چِ اهبسات هتحذُ فشثي ٍ لغش ػغح
ثبالتشي اص ؿبخق خْبًي ًَآٍسي داسا ّؼتٌذ ٍلي ثِ ٍضقيت هٌبػت

تقذاد حاك
اختشاؿ**

1 - Global Innovation Index
2 - Annual Global Innovation Index Report, 2012
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ًَآٍسي ٍ طبدسات هبتٌي بش فٌبٍسي بشتش ،هقبيسِ جوَْسي اسالهي ايشاى بب ...
ابَالفضل شبُآببديّ ،بًيِ ثوشي

سبل دّن ،شوبسُ  ،38بْبس 1393

سشذ فٌبٍسي ،فظلٌبهِ تخظظي پبسکّب ٍ هشاکض سشذ

ًَآٍسي ٍ طبدسات هبتٌي بش فٌبٍسي بشتش  ،هقبيسِ جوَْسي اسالهي ايشاى بب ...
ابَالفضل شبُآببديّ ،بًيِ ثوشي

ؿبخق وبسآيي ًَآٍسي ًـبى هيدّذ چمذس اص ًْبدُّبي ًَآٍسي

گؼتشؽ دػتشػي ثِ ؿجىِ خْبًي ايٌتشًتً ،مؾ ثؼضايي دس پيـجشد

هٌدش ثِ ػتبدُّبي ًَآٍسي گـتِ اػت ٍ يب ثِ فجبستي تب چِ حذ

اّذاف والى التلبدي اص لجيل ثْجَد فولىشد كبدساتي دس صهيٌِ

ػشهبيِگزاسي ثش ًْبدُّبي ًَآٍسي ثب هَفميت ّوشاُ ثَدُ اػت .لزا ّشچِ

كبدسات هتىي ثش فٌبٍسي ثشتش ايفب هيًوبيذ .ثش پبيِ خذٍل ،2اهبسات

ؿبخق وبسآيي ًَآٍسي ثبالتش ثبؿذ ،ػغح ثبالتشي اص ػشهبيِگزاسي دس

هتحذُ فشثي ،لغش ٍ تشويِ اص ثبالتشيي ػغح دػتشػي ثِ ايٌتشًت

ًْبدُّبي ًَآٍسي ثِ ًتبيح ٍ تَليذات ًَآٍسي هٌتْي ؿذُ اػت .ثش اػبع

ثشخَسداس ّؼتٌذ ٍ خوَْسي اػالهي ايشاى دس سدُ ّـتن لشاس گشفتِ

خذٍل ،2ثبالتشيي وبسآيي ًَآٍسي دس ثبصُ صهبًي  ،2227-2212ثِ تشتيت

اػت ٍ پبوؼتبى دس دػتشػي ثِ ايٌتشًت پبيييتشيي ػغح سا هبثيي

هتقلك ثِ وـَس پبوؼتبى ،تشويِ ،تبخيىؼتبى ٍ خوَْسي اػالهي ايشاى

وـَسّبي هَد هغبلقِ داسا هيثبؿذ .گشچِ دػتشػي ثِ ايٌتشًت اص

اػت .پبيييتشيي ػغح ؿبخق وبسآيي ًَآٍسي ًيض هتقلك ثِ ػَسيِ اػت.

پيؾؿشطّبي الصم ثشاي پبيِسيضي التلبد داًؾثٌيبى اػت اهب ثبيذ

ثب تَخِ ثِ ٍضقيت ؿبخق وبسآيي ًَآٍسي ،وـَس پبوؼتبى سا هيتَاى اص

تأويذ ٍيظُاي سا ثِ ليذ «دػتشػي ثِ ايٌتشًت دس هشاوض فلوي ٍ

خولِ لذستّبي التلبدي ًَؽَْس دس ثيي وـَسّبي ػٌذ چـناًذاص

پظٍّـي» ًيض لشاس داد .صيشا دػتشػي ثِ فضبي هدبصي دس كَستي وِ

للوذاد ًوَد .دس ػبلّبي اخيش ،ايي وـَس فالٍُ ثش استمبي هؤلفِّبي

ثِهٌؾَس تجبدل ًؾشات فلوي ٍ اعالؿ اص ديذگبُّبي پظٍّـگشاى ػبيش

ًَآٍسي اص عشيك ثؼظ فقبليتّبي آهَصؿي ٍ پظٍّـي ٍ گؼتشؽ استجبط

هٌبعك ٍ وـَسّبي خْبى ٍ ّوچٌيي اػتفبدُ اص هٌبثـ هقتجش ٍ همبالت

كٌقت ٍ داًـگبُ ثِ ػجت ايدبد ثبصاسي هٌؼدن ثشاي تَليذات ًَآٍسي ،دس

اسائِ ؿذُ دس هدبهـ ثييالوللي فلوي هَسد تأييذ ثبؿذ ،ثب ايدبد ًمغِ

صهيٌِ كبدسات ثب فٌبٍسي ثشتش ًيض گبمّبي هؤثشي سا ثشداؿتِاًذ .لزا

ًؾشات خذيذ فلوي ثِ ثؼظ فضبي ًَآٍسي دس وـَس هياًدبهذ .لزا

هيتَاى پيؾثيٌي ًوَد پبوؼتبى دس وٌبس تشويِ اص خولِ هْنتشيي سلجبي

هالحؾِ هيگشدد فليسغن دػتشػي ثخؾ فوذُ خوقيت اهبسات

آتي خوَْسي اػالهي ايشاى دس خلَف ػشهبيِگزاسي ثش ًَآٍسي ٍ دس

هتحذُ فشثي ٍ لغش ثِ ؿجىِ خْبًي ايٌتشًت؛ ثبتَخِ ثِ فذم ّوبٌّگي

ًتيدِ ثْجَد فولىشد كبدسات ثب فٌبٍسي ثشتش ٍ ًيل ثِ اّذاف ػٌذ

ػيبػتّبي والى التلبدي ثب ػيبػتّبي ًَآسي ٍ آهَصؿي ٍ

چـناًذاص  1424ثبؿٌذ.

پظٍّـي؛ كبدسات ثب فٌبٍسي ثشتش دس ايي دٍ وـَس ،دس ػغح لبثل

تقذاد همبالت فلوي ٍ فٌي فالٍُ ثش ثِ تلَيش وـيذى تَاى فلوي

لجَلي لشاس ًذاسد .دس همبثل ،تشويِ ثب اػتفبدُ هٌبػت اص دػتشػي ثِ

رخبيش فىشي ّش وـَسً ،وبيبًگش هيضاى ػشهبيِگزاسي ّش وـَس دس ثؼظ

ايٌتشًت تَاًؼتِ اػت اص عشيك ثْجَد هؤلفِّبي ًَآٍساًِ ،ثِ گؼتشؽ

صهيٌِّبي الصم ثشاي سؿذ ػشهبيِّبي اًؼبًي اػت .ثش اػبع خذٍل،2

سلبثتپزيشي كبدسات هجتٌي ثش فٌبٍسي ثشتش ًبئل آيذ.
1

ثيـتشيي همبالت فلوي ٍ فٌي اسائِ ؿذُ ثِ تشتيت هتقلك ثِ وـَس

اهتيبص ثجت اختشاؿ سا هيتَاى اص خولِ فَاهلي داًؼت وِ افضايؾ

تشويِ ،خوَْسي اػالهي ايشاى ٍ هلش ثِ تشتيت 2267 ٍ 5323 ،8495

آى ثب افضايؾ تَاى سلبثتپزيشي غيش ليوتي تَليذات داخلي دس ػبيِ

همبلِ اػت .صيشا ثب وبسثشدي ًوَدى همبالت فلوي ٍ فٌي ساُحلّبي

ايدبد ًَآٍسيّبي خذيذ هحلَالت ّوشاُ اػت وِ ايي هَضَؿ ًيض ثِ

هؤثشي ثشاي افضايؾ اسصؽ كبدسات ٍ ثِ خلَف كبدسات ثب فٌبٍسي

خَدي خَد اص فَاهل هحشن اًگيضُ ثشاي ٍسٍد فبهالى التلبدي ثِ

ثشتش اسائِ هيدٌّذ.

فشكِّبي التلبد داًؾثٌيبى هحؼَة هيؿَد ] .[6ثب تَخِ ثِ

افضايؾ دػتشػي ثِ اعالفبت ٍ فلَم ٍ فٌبٍسيّبي خذيذ اص وبًبل

خذٍل ،2هتَػظ تقذاد حك اختشافبت دس تشويِ  ،2732دس خوَْسي

گؼتشؽ ًفَر ايٌتشًت دس هشاوض فلوي ٍ پظٍّـي ،يىي اص هْنتشيي

اػالهي ايشاى  ٍ 856دس هلش  542هيثبؿذ .پبيييتشيي تقذاد هتَػظ

پيؾ ؿشطّبي ؿىلگيشي التلبد داًؾثٌيبى هحؼَة هيگشدد.

اهتيبصات حك اختشاؿ هتقلك ثِ تبخيىؼتبى ثب تٌْب  7اختشاؿ ثجت ؿذُ

التلبد داًؾثٌيبى يب التلبد پؼبكٌقتيً ،مؾ اػبػي دس سؿذ ٍ ايدبد

هيثبؿذ .اختشافبت ثجت ؿذُ دس ّش وـَسً ،ـبًگش اّويت ٍ تَخِ ثِ

اسصؽ افضٍدُ دس تَليذات كٌبيـ هختلف داسد .دس التلبد داًؾثٌيبى،

خلك هحيغي هٌبػت ثشاي ثشٍص خالليتّبي تجلَس يبفتِ دس اختشافبت

داًؾ فبهل اكلي سؿذ التلبدي ٍ سلبثتپزيشي ٍ تَػقِ كبدسات ثِ

هيثبؿذ .لزا اهتيبص ثجت اختشاؿ سا هيتَاى يىي اص هْنتشيي ٍخَُ

ٍيظُ كبدسات ثب فٌبٍسي ثشتش اػت ٍ فوذُ اسصؽ افضٍدُ تَليذات خبهقِ

التلبد ًَآٍس ٍ يىي اص ًتبيح اكلي ػشهبيِگزاسي دس فقبليتّبي

ًبؿي اص داًؾ هيثبؿذ ٍ ثِ ًَفي داًؾ فبهل اكلي تَليذ ٍ سفبُ
التلبدي اػت ] .[25لزا دػتشػي ثِ همذهبت التلبد داًؾثٌيبى هبًٌذ
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ًَآٍساًِ تلمي ًوَد .اختشافبت ثجت ؿذُ هلي يىي اص هْنتشيي هٌبثـ

وبػتيّبي ثخؾ تَليذات داًؾ هحَس ٍ هتىي ثِ فٌبٍسي ًخَاّذ ثَد.

اٍليِ ثشاي تَليذات داًؾ هحَس ٍ هجتٌي ثش فٌبٍسي هيثبؿذ .لزا ثب

دس حبلي وِ ثشٍت اسصي ًبؿي اص فشٍؽ ًفت دس كَستيوِ هٌدش ثِ

كٌقتيػبصي اختشافبت ٍ تَليذ آًْب دس هميبع اًجَُ ثب تَخِ ثِ ًيبصّبي

تأهيي صيشػبختّبي الصم ثشاي ثشٍص ًَآٍسي گشدد ،ساُگـبي ايدبد

اػبػي هلشفوٌٌذگبى ػشاػش خْبى ٍ ّوچٌيي ثب دس ًؾش گشفتي

التلبد ايذُهحَس ٍ داًؾثٌيبى خَاّذ ثَد .اهب اگش سٍؽّبي اسصآٍسي

همتضيبت التلبد هلي ٍ ؿشايظ حبون ثش ثبصاسّبي ثييالوللي ،ثْجَد

ثشاي التلبد هلي ثيـتش ثِ كبدسات ًفت ٍ فشآٍسدُّبي ًفتي هتىي

فولىشد كبدسات هجتٌي ثش فٌبٍسي ثشتش دٍس اص رّي ًخَاّذ ثَد.

ثبؿذ ،ثِ ايدبد ًؾبم التلبدي ؿىٌٌذُاي خَاّذ اًدبهيذ .صيشا تقييي
ليوت هٌبثـ عجيقي دس ثبصاسّبي ثييالوللي ّوَاسُ دػتخَؽ ًَػبًبت

شاخصهاي کالن اقتصادي

ٍ تغييشات ًبگْبًي هيثبؿذ ٍ ّوچٌيي كذٍس هَاد هقذًي ٍ ًفتي آى

هتغيشّبي والى التلبدي ،فالٍُ ثش ثِ تلَيش وـيذى هَلقيت ولي

ّن ثِ كَست هَاد اٍليِ ٍ ثيـتش خبم ،ثب تَخِ ثِ ٍيظگيّبي ايي

التلبد والى تب حذي ًيض ًـبى دٌّذُ ػيبػتّبي والى التلبدي دس

هحلَالت ٍ تدذيذًبپزيش ثَدى ايي هٌبثـ ٍ اتىبء ثيؾ اص حذ ثِ ايي

ّشوـَس ٍ هيضاى هَفميت آًْب هيثبؿذ .لزا هيتَاى ارفبى داؿت

هٌبثـ خْت اسصآٍسي ثشاي ٍاسدات وـَس هَضَفي ًگشاى وٌٌذُ اػت.

هتغيشّبي التلبد والى ثب تَكيف خظ هـي ولي التلبد والى ،تَاى

صيشا تدشثِ ثؼيبسي اص وـَسّبي خْبى ًـبى هيدّذ هيتَاى ثب ًذاؿتي

تأثيشگزاسي ثش ػبيش ؿبخقّبي التلبدي ّوبًٌذ ؿبخقّبي التلبد

هٌبثـ ًفتي ،خضء وـَسّبي تَػقِيبفتِ للوذاد ؿذ .ثِ ًحَي وِ

داًؾهحَس ٍ ًَآٍساًِ سا ًيض داسا ثبؿٌذ .اص ايي سٍ ،ؿبخقّبي والى

هحلَالت تَليذي ايي وـَسّب دس ثبصاسّبي خْبًي داساي اسصؿي

التلبدي فالٍُ ثش تأثيش هؼتمين ثش كبدسات هتىي ثش فٌبٍسي ثشتش اص وبًبل

چٌذيي ثشاثش فشٍؽ ًفت ٍ هـتمبت آى هيثبؿذ ] .[7لزا ثبتَخِ ثِ

فشاّن آٍسدى همذهبت هبلي ٍ والى التلبدي ،هيتَاًذ تأثيشي

ّذف ثْجَد كبدسات هتىي ثش فٌبٍسي ثشتش ،هيثبيؼت وبّؾ اتىب ثِ

غيشهؼتمين سا ًيض اص عشيك ثْجَد ؿبخقّبي ًَآٍسي ٍ استمبء هؤلفِّبي

دسآهذّبي حبكل اص فشٍؽ هٌبثـ تدذيذًبپزيش دس اٍلَيت

التلبد داًؾثٌيبى ،ثش افضايؾ كبدسات ثب فٌبٍسي ثشتش افوبل ًوبيذ.

ػيبػتگزاسيّبي والى التلبدي ثِ ٍيظُ دس التلبدّبي ٍاثؼتِ ثِ

دس خذٍل  ،3هتَػظ ثشخي هتغيشّبي والى التلبدي ؿبهل

هٌبثـ عجيقي هبًٌذ خوَْسي اػالهي ايشاى لشاس گيشد.

كبدسات وبال ٍ خذهبت ،كبدسات ػَخت (ثِ كَست دسكذي اص كبدسات

ثش پبيِ اعالفبت آهبسي خذٍل 28.5 ،3دسكذ اص ًيشٍي وبس

ول) ٍ ًشخ ثيىبسي دس وـَسّبي هٌتخت ػٌذ چـناًذاص عي دٍسُ

اسهٌؼتبى 15.62 ،دسكذ اص ًيشٍي وبس گشخؼتبى خبسج اص فقبليتّبي

 2227 -2212آهذُ اػت .گش چِ اهبسات هتحذُ فشثي ،لغش ،خوَْسي

التلبدي ٍ ثيىبس ّؼتٌذ ٍ ايي وـَسّب ثِتشتيت ثبالتشيي ًشخ ثيىبسي سا

اػالهي ايشاى ٍ تشويِ ثِ تشتيت ثبالتشيي اسصؽ كبدسات سا دس ثيي ػبيش

دس ثيي وـَسّبي هٌتخت داسا ّؼتٌذً .شخ ثيىبسي خوَْسي اػالهي

وـَسّب ًـبى هيدٌّذ ،اهب ًؼجت اسصؽ كبدسات هٌبثـ عجيقي ثِ ول

ايشاى ًيض  12.5دسكذ هيثبؿذ ٍ پبيييتشيي ًشخ ثيىبسي هتقلك ثِ لغش

كبدسات ثِ تشتيت دس اهبسات هتحذُ فشثي ،لغش ٍ خوَْسي اػالهي

ثب  2.47دسكذ اػتّ .ش وـَسي وِ لذست ثىبسگيشي ًيشٍي اًؼبًي سا

ايشاى 72.63 ٍ 78.21 ،65.28 ،دسكذ هيثبؿذ .حبل آًىِ تٌْب 4.76

دس خْت ثشٍص خالليت ٍ ًَآٍسي ًذاؿتِ ثبؿذ ،ثذٍى ؿه ،اص حضَس دس

دسكذ اص اسصؽ ول كبدسات تشويِ حبكل اص كبدسات هٌبثـ عجيقي

ثبصاسّبي خْبًي هحشٍم خَاّذ هبًذ .لزا وـَسّبيي وِ دس خزة

هيثبؿذ .لزا دس وـَسّبي هزوَس ،هيتَاى تأثيش هٌفي ٍ هقٌبداس اص

هٌبػت ًيشٍي اًؼبًي ثِ خلَف دس ثخؾّبي داًؾهحَس فولىشد

ػوت كبدسات هٌبثـ عجيقي ثش كبدسات هجتٌي ثش فٌبٍسي ثشتش سا

هَفمي ًذاؿتِاًذ ،تَليذات كبدساتيؿبى ثِ ٍيظُ تَليذات هتىي ثش

هالحؾِ ًوَد .الجتِ ٍخَد تأثيش هٌفي هٌبثـ ًفتي ثش كبدسات هجتٌي ثش

فٌبٍسي ثشتش اص لذست سلبثتپزيشي هغلَثي دس ثبصاسّبي خْبًي

فٌبٍسي ثشتش ،اهشي ثبثت ٍ لغقي ًيؼت ٍ تبثـ ؿيَُ ٍ ًَؿ هذيشيت

ثشخَسداس ًخَاّذ ثَد .صيشا فبهل اكلي دس سلبثتپزيشي تَليذات ثب

ساّجشدي هٌبثـ عجيقي اػت .صيشا ثب اتخبر ؿيَُّبي كحيح هذيشيتي،

فٌبٍسي ثشتش ،دسٍىصا ًوَدى داًؾ ٍ ًَآٍسي دس داخل وـَس اص عشيك

ثبفث ّذايت ،ثشٍتّبي هلي ثِ ػوت كٌبيـ داًؾثٌيبى ٍ

خزة ػشهبيِ اًؼبًي دس حَصُ تَليذات ثب فٌبٍسي ثشتش اػت .حبل آًىِ

ًَآٍسيهحَس ّوچَى ًشٍط خَاّين ثَد .لزا اتىبي ثخؾ فوذُاي اص

ًشخ ثبالي ثيىبسي ػشهبيِ اًؼبًي ًـبىدٌّذُ فمذاى ثشاثشي فشضِ ٍ

دسآهذّبي هلي ثِ فشٍؽ ثشٍتّبي ًفت ،دليل لبعقي ثشاي ووجَدّب ٍ

تمبضب دس ايي ثبصاس ٍ فولىشد ضقيف ػيبػتّبي والى التلبدي دس



سشذ فٌبٍسي ،فظلٌبهِ تخظظي پبسکّب ٍ هشاکض سشذ

ًَآٍسي ٍ طبدسات هبتٌي بش فٌبٍسي بشتش ،هقبيسِ جوَْسي اسالهي ايشاى بب ...
ابَالفضل شبُآببديّ ،بًيِ ثوشي
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سشذ فٌبٍسي ،فظلٌبهِ تخظظي پبسکّب ٍ هشاکض سشذ

ًَآٍسي ٍ طبدسات هبتٌي بش فٌبٍسي بشتش  ،هقبيسِ جوَْسي اسالهي ايشاى بب ...
ابَالفضل شبُآببديّ ،بًيِ ثوشي

ثخؾ تمَيت تمبضبي هَثش ثشاي خزة ًيشٍي اًؼبًي اػت .الجتِ ثبيذ

ًوًَِ ثب تَخِ ثِ ػبختبس التلبدي لغش ،هيتَاى اًتؾبس داؿت ثخؾ

خبعشًـبى ػبختً ،شخ ثيىبسي پبيييتش لضٍهبً ثِ ثْجَد فولىشد كبدسات

فوذُاي اص اؿتغبل دس ثخؾّبي اػتخشاج ٍ كبدسات هٌبثـ عجيقي

هتىي ثش فٌبٍسي ثشتش ًوياًدبهذ .صيشا ّش چِ اؿتغبل ًيشٍي وبس

هتوشوض ؿذُ ثبؿٌذ .لزا ًشخ اؿتغبل ثبالتش دس لغش ثِ ثْجَد فولىشد

هتخلق ٍ هدشة دس ثخؾّبي داًؾهحَس ٍ ًَآٍسي ثيـتش ثبؿذ،

كبدسات فٌبٍسي ثشتش ،ختن ًگشديذُ اػت.

ؿبّذ سؿذ اسصؽ كبدسات هتىي ثش فٌبٍسي ثشتش خَاّين ثَد .ثِ فٌَاى
خذٍل -3هتَػظ ثشخي اعالفبت التلبدي وـَسّبي هٌتخت ػٌذ چـناًذاص دس ثبصُ صهبًي
هتغيش
وـَس

كبدسات وبال ٍ
خذهبت*

كبدسات
ػَخت**

خبلق خشيبى ٍسٍدي
ػشهبيِگزاسي هؼتمين
خبسخي*

[21 ]2227-2212

ًشخ تَسم

ًشخ ثيىبسي

تشويِ

)3( 126.36

)6( 4.76

)8( 2.27

)6( 8.23

)4( 11.4

اهبسات هتحذُ فشثي

)1( 727.3

)3( 65.28

)7( 3.26

)12( 3.89

)9( 4

لغش

)2( 655.23

)1( 78.21

)3( 4.22

)9( 4.22

)12( 2.47

ايشاى

)4( 68.57

)2( 72.63

)12( 2.75

)1( 19.26

)5( 12.5

هلش

)5( 45.27

)5( 36.35

)4( 4.19

)4( 11.3

)7( 9

گشخؼتبى

)8( 3.24

)8( 4.21

)1( 9.48

)7( 5.94

)2( 15.62

اسهٌؼتبى

)9( 1.12

)9( 3.5

)2( 7.24

)8( 5.86

)1( 28.5

پبوؼتبى

)6( 19.15

)7( 4.64

)9( 1.8

)2( 12.83

)8( 5.25

تبخيىؼتبى

)12( 2.8

)12( 2.23

)5( 3.44

)5( 12.79

)3( 12.23

ػَسيِ

)7( 12.81

)4( 41.85

)6( 3.28

)3( 11.4

)6( 8.95

*ثشحؼت هيليبسد دالس آهشيىب ثِ ليوت ثبثت ػبل .2225
** ثِ كَست دسكذي اص كبدسات ول.

گش چِ ٍخَد ًشخ ثيىبسي ٍ ًشخ تَسم هثجت دس ّش التلبدي ،ثِ

دس خوَْسي اػالهي ايشاى ،پبوؼتبى ٍ ػَسيِ ثِ تشتيت 12.83 ،19.26

ػجت تأهيي حبؿيِ ػَدي هغوئي ثشاي تَليذوٌٌذگبى ٍ ثيىبسّبي

ٍ  11.4دسكذ اػتّ .وچٌيي پبيييتشيي ًشخ تَسم هتقلك ثِ اهبسات

غيشاسادي ٍ فللي ٍ ّوچٌيي ٍسٍد هؼتوش ًيشٍي وبس ثِ ثبصاس وبس،

هتحذُ فشثي ثب  3.89دسكذ هيثبؿذ .كبحجبى فَاهل تَليذ ،تَسم سا ثِ

اختٌبة ًبپزيش اػت اهب ػغَح ثبالتشي اص ًشخ ثيىبسي ٍ تَسم ،فالٍُ ثش

فٌَاى ؿبخق ثجبت التلبدي ّوَاسُ دس تلوينگيشيّبي خَد دخيل

وبّؾ تَاى فبهالى التلبدي داخلي ٍ خبسخي ثشاي حفؼ ثمب دس

هيداًٌذ ٍ ايي اهش دس ًحَُ تخليق هٌبثـ ،هٌدش ثِ حشوت هٌبثـ ثِ

ثبصاسّبي هختلف التلبدي اص خولِ ثبصاس ًْبدُّبي ًَآٍساًِ ٍ

ػوت وبالّبيي هيؿَد وِ اص دسخِ ًمذيٌگي ثبالتشي ثشخَسداس ثَدُ ٍ

داًؾهحَس ،ثِ خشٍج ػشهبيِّبي اًؼبًي ٍ ًخجگبى فلوي ٍ ّوچٌيي

لزا توبيل ووتشي ثِ ػشهبيِگزاسي دس ثخؾّبي هَلذ التلبدي هبًٌذ

ػشهبيِ ّبي هبلي اص التلبد هلي هٌدش خَاّذ ؿذ .صيشا ػغَح ثبالتشي

تَليذات هجتٌي ثش فٌبٍسي ٍ داًؾ خَاٌّذ داؿت .يىي اص داليل فوذُ

اص ًشخ تَسم ،هتضوي ثشٍص ٍ افضايؾ ثيثجبتي دس فضبي التلبدي وـَس

تَسم هضهي ٍ ثبال دس خوَْسي اػالهي ايشاى ،تأهيي وؼشي ثَدخِ

ٍ ثِ خلَف دس ثبصاسّبي فَاهل داًؾثٌيبى ٍ ًَآٍسي ٍ دس ًتيدِ

دٍلت اص عشيك اػتمشام اص ثبًه هشوضي ٍ ثِ تجـ آى افضايؾ حدن

وبّؾ اًگيضُ ػشهبيِگزاساى ثشاي ػشهبيِگزاسي دس كٌبيـ ثب فٌبٍسي

ًمذيٌگي ثيؾ اص سؿذ التلبدي اػت .لزا يىي اص هْنتشيي الذاهبت

ثشتش خَاّذ ثَد.

ثشاي هْبس ًشخ تَسمّبي ثبال سا هيتَاى خلَگيشي اص افضايؾ حدن

ثش اػبع خذٍل  ،3ثبالتشيي ًشخ تَسم ػبليبًِ ثِ تشتيت هتقلك ثِ
خوَْسي اػالهي ايشاى ،پبوؼتبى ٍ ػَسيِ هيثبؿذً .شخ تَسم ػبليبًِ



ًمذيٌگي ٍ ّوؼبىػبصي آى ثب ًشخ سؿذ التلبدي ثيبى داؿت.
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ثش پبيِ اعالفبت آهبسي خذٍل 28.5 ،3دسكذ اص ًيشٍي وبس اسهٌؼتبى،

حشوت سٍ ثِ خلَ التلبدي وـَسّبي دس حبل تَػقِ ثشفْذُ داسد.

 15.62دسكذ اص ًيشٍي وبس گشخؼتبى خبسج اص فقبليتّبي التلبدي ٍ ثيىبس

وـَسّبي ػٌذ چـناًذاص ًيض دس صهشُ وـَسّبي دس حبل تَػقِاي لشاس

ّؼتٌذ ٍ ايي وـَسّب ثِ تشتيت ثبالتشيي ًشخ ثيىبسي سا دس وـَسّبي

داسًذ وِ اخيشاً ثِ هَفميتّبي چـوگيش التلبدي ثِ ٍيظُ دس كبدسات ثب

هٌتخت داسا ّؼتٌذً .شخ ثيىبسي خوَْسي اػالهي ايشاى 12.5 ،دسكذ هي-

فٌبٍسي ثشتش ًبئل گـتِاًذ .يىي اص فَاهل هؤثش ثش كبدسات ثب فٌبٍسي ثشتش،

ثبؿذ ٍ پبيييتشيي ًشخ ثيىبسي هتقلك ثِ لغش ثب  2.47دسكذ ًشخ ثيىبسي

ًَآٍسي هيثبؿذ .ثٌبثشايي تحميك حبضش ثِ ثشسػي خبيگبُ ٍ تأثيش ًَآٍسي ثش

اػت .ثيىبسي فبهل ثبصداسًذُ سؿذ ٍ تَػقِ التلبدي اػتّ .ش وـَسي وِ

كبدسات ثب فٌبٍسي ثشتش ايشاى دس همبيؼِ ثب وـَسّبي هَسد هغبلقِ ػٌذ

لذست ثِ وبسگيشي ًيشٍي اًؼبًي سا دس خْت ثشٍص خالليت ٍ ًَآٍسي

چـناًذاص پشداختِ اػتً .تبيح تحليلّبي حبضش ًـبى داد ،ؿبخق خْبًي

ًذاؿتِ ثبؿذ ،ثذٍى ؿه ،اص حضَس دس ثبصاسّبي خْبًي هحشٍم خَاّذ هبًذ.

ًَآٍسي ،ؿبخق وبسآيي ًَآٍسي ٍ تقذاد همبالت فلوي ٍ فٌي تأثيش هثجتي

لزا دس وـَسّبيي وِ ثب ًشخ ثيىبسي ثبالتشي سٍثِسٍ ّؼتٌذ ٍ يب ثِ فجبستي

ثش كبدسات هتىي ثش فٌبٍسي ثشتش داسًذ .اص ايي سٍ اًتؾبس هيسٍد

دس خزة هٌبػت ًيشٍي اًؼبًي ثِ خلَف دس ثخؾّبي داًؾهحَس

ػيبػتگزاساى ٍ تلوينگيشاى التلبدي وـَسّبي هٌتخت ػٌذ چـناًذاص

فولىشد هَفمي ًذاؿتِاًذ ،تَليذات كبدساتيؿبى ثِ ٍيظُ تَليذات هتىي ثش

تَخِ خذي ثِ ثْجَد ؿبخق ًَآٍسي ٍ ؿبخقّبي والى التلبدي ،دس

فٌبٍسي ثشتش اص لذست سلبثتپزيشي هغلَثي دس ثبصاسّبي خْبًي ثشخَسداس

ساػتبي استمبء فولىشد كبدسات ثب فٌبٍسي ثشتش اّويت ٍيظُاي لبيل ًوبيٌذ.

ًخَاّذ ثَد .صيشا فبهل اكلي دس سلبثتپزيشي تَليذات فٌبٍساًِ ،دسٍىصا

لزا دس اداهِ پيـٌْبداتي ثِ هٌؾَس ثْجَد ؿبخقّبي هزوَس ٍ فولىشد

ًوَدى داًؾ ٍ ًَآٍسي دس داخل وـَس اص عشيك خزة ػشهبيِ اًؼبًي ثِ

كبدسات هتىي ثش فٌبٍسي ثشتش اسائِ هيگشدد:

كٌبيـ كبدساتي دس حَصُ تَليذات ثب فٌبٍسي ثشتش اػت .حبل آًىِ ًشخ ثبالي

 -تمَيت وبسثشد ػتبدُّبي ًَآٍسي اص عشيك ايدبد اًحشاف دس

ثيىبسي ػشهبيِ اًؼبًي ثِ فٌَاى آػيتپزيشتشيي فبهل تَليذً ،ـبىدٌّذُ

ليوتّبي ًؼجي تَليذات ًَآٍساًِ اص وبًبل ّوبٌّگي ػيبػتّبي

فذم ثشاثشي فشضِ ٍ تمبضب دس ايي ثبصاس ٍ فولىشد ضقيف ػيبػتّبي والى

والى التلبدي ثب ػيبػتّبي پظٍّـي ٍ ًَآٍسي ثِ هٌؾَس تـىيل

التلبدي دس ثخؾ تمَيت تمبضبي هؤثش ثشاي خزة ًيشٍي اًؼبًي ثب تَخِ

ثبصاس هٌؼدن تَليذات خاللبًِ ٍ ايذُ هحَس؛

ثِ فذم ؿىلگيشي ثبصاسي هٌؼدن ثشاي فشآٍسدُّبي ًَآٍسي ٍ داًؾهحَس

 -تمَيت استجبط كٌقت ٍ داًـگبُ اص وبًبل ّوؼَػبصي ػيبػتّبي

اػت .الجتِ ثبيذ خبعشًـبى ػبختً ،شخ ثيىبسي پبيييتش لضٍهبً ثِ ثْجَد

والى التلبدي ثب ػيبػتّبي آهَصؿي ٍ پظٍّـي هٌغجك ثش ًيبص

فولىشد كبدسات هتىي ثش فٌبٍسي ثشتش ًوياًدبهذ .صيشا ّش چِ اؿتغبل

حبل حبضش تَليذات كٌبيـ هجتٌي ثش داًؾ ٍ فٌبٍسي؛

ًيشٍي وبس هتخلق ٍ هدشة دس ثخؾّبي داًؾهحَس ٍ ًَآٍسي ثيـتش

 -اػتفبدُ اص تدشثيبت وـَسّبي هَفك ثِ هٌؾَس اكالح ػبختبس

ثبؿذ ،ؿبّذ سؿذ اسصؽ كبدسات هتىي ثش فٌبٍسي ثشتش خَاّين ثَد .حبل

التلبدي دس ساػتبي افضايؾ خشيبى ٍسٍدي ػشهبيِگزاسي هؼتمين

آًىِ ثبتَخِ ثِ ػبختبس التلبدي لغش ،هيتَاى اًتؾبس داؿت ثخؾ فوذُاي

خبسخي ثِهٌؾَس تأهيي هبلي ٍ اًتمبل فٌبٍسي دس ثخؾّبي كبدسات

اص اؿتغبل دس ثخؾّبي اػتخشاج ٍ كبدسات هٌبثـ عجيقي هتوشوض ؿذُ

هجتٌي ثش فٌبٍسي؛

ثبؿٌذ؛ لزا ًشخ اؿتغبل ثبالتش دس لغش ثِ ثْجَد فولىشد كبدسات فٌبٍسي ثشتش
ختن ًـذُ اػت.

 تثجيت اهٌيت فضبي التلبدي وـَس اص عشيك وٌتشل ًشخ فضايٌذُتَسم اص وبًبل تغبثك افضايؾ حدن ًمذيٌگي ٍ ًشخ سؿذ التلبدي ٍ
ّوچٌيي وبّؾ ًشخ ثيىبسي اص عشيك خزة ًيشٍّبي خَاى ٍ

نتيجهگيري و توصيههاي سياستي
دس ػبلّبي اخيش تأويذ ثش پبيِسيضي التلبد داًؾهحَس ،افضايؾ
تَليذات خذيذ ٍ هجتٌي ثش داًؾ ٍ فٌبٍسي دس اٍلَيت ػيبػتگزاسيّبي
والى التلبدي ثِ ٍيظُ دس وـَسّبي دس حبل تَػقِ لشاس گشفتِ اػت .تَخِ
ثِ كبدسات هتىي ثش داًؾ ٍ فٌبٍسي اص عشيك ثؼظ ثبصاسّبي تدبسي وًٌَي
ٍ افضايؾ تمبضبي هؤثش ٍ ّوچٌيي خلك ثبصاسّبي ًَيي ،ػْن ثؼضايي دس

هتخلق ثِ كٌبيـ هجتٌي ثش فشايٌذّبي ًَآٍساًِ؛
 ٍ دس ًْبيت ،وبّؾ تأويذ ثش ثشًبهِّبي وٌتشل خوقيتي ٍ تَػقِثشًبهِّبي هـَق افضايؾ خوقيت ٍ ّوچٌيي پبيِسيضي ثشًبهِّبيي
هٌؼدن ثِ هٌؾَس ثِ وبسگيشي ّوِ خبًجِ ًيشٍي اًؼبًي دس
فقبليتّبي ًَآٍسي ٍ داًؾهحَس ثِ خلَف دس وـَسّبيي اص خولِ
خوَْسي اػالهي ايشاى وِ ًيبصهٌذ ثؼظ ثبصاسّبي ًَآٍسي ٍ
داًؾهحَس ثِ ٍاػغِ ًيشٍي اًؼبًي ّؼتٌذ.
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