
 

 

 و فصلنامه، سال اول، شمااة  دوم، پماز و و سمسمتا    د ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،نقدنامه اقتصادی
0011 ،72-63 

سازی در کشورهای در حال توسعه و  کتاب ظرفیت نقد و ارزیابی

تحول ذهنیت تا ترویج کارآفرینی و مشارکت خارج نوظهور: از 

 نشینان

 *م رشاه والزتی فرسانه

 

 چكیده

منظطهبیی جسیدس    کتبة ظطفیت سبظی زض کطوضهبی زض حبل توسعه و نوظهوض، زضثطگیطنسه
تدوا  ثدب ک در ظطفیدت سدبظی زض ایدن کطدوضهب،         است زض ظمینه این سوال که چكوض می

هدبی حبغدا اظ ضدص زهده      ن کتبة ثب اتکب ثه زضس آموذتده احت بل موفقیت ضا ثبال ثطز. ای
تحقیق و تجطثه ظطفیت سبظی موفق، ثه تعطید  ضدطایف الظب ثدطای موفقیدت زض ایدن امدط       

ای ثسدیبض مهدب ثدطای کطدوضهبی      پطزاذته و معتقس است تغییطات ثنیبزی زض شهنیدت جنجده  
ض اضتجدبـ ثدب   زضحبل توسعه است. زض عین حبل ایدن کتدبة، موؾدور ظطفیدت سدبظی ضا ز     

قوض ذبظ کبضآفطینی  ظنب #، ثبظگطت مهدبجطا ، مجدبضظه جدسی ثدب فسدبز       کبضآفطینی $و ثه
هبیی اسبسی ثطای توسدعه پبیدساضزض ایدن کطدوضهب      ضا  هب ضا پیص موضز مساقه قطاض زازه و این

ض طز. این کتبة تبلی  ج عی اظ پیطگبمب  تحقیق و زاضای تجطثه زض ظطفیدت سدبظی    ثطمی
هدبی قبثدا تدوجهی زض ایدن حدوظه زض       کطوضهب ثوزه و ت دبمی نویسدنسگب  تجطثده   زض این 

کطوضهبی آفطیقبیی، آسیبیی، منكقه ذبوض میبنه، جعایط کبضاییدت، آمطیکدبی ضد بلی و اضوپدب     
 زاضنس.    
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 ثرا توصیفو  معرفی .1

کنگطه آمطیکب و ثبنر جهبنی، ثب این اسدتسالل کده    0991کتبة ثب اضبضه ثه مكبلعبت گستطزه زهه 
هبی توسعه ظطفیدت، ثسدیبضی    هبی ثبال زض قطح گصاضی هب نطب  زازه است ثه ضغب سطمبیه ثطضسی

انس اظ پس این مهب ثطآینس، چده ایدن کطدوضهب فبقدس کبضآفطیندب        اظ کطوضهبی فقیط هنوظ نتوانسته
 سبظی زض کطوض نیع ک ر کننس.   وض نسی ثوزنس که ؾ ن ذلق ثطوت ثطای ذوز، ثه ظطفیته

چنسلط، موضخ ثعضگ معبغط معتقس است این نه زست نبمطئی ثبظاض کده زسدت مطدهوز مدسیطا      
کبضآفطین  ثوز که اقتػبز آمطیکدب ضا سدبذت و اظ ایدن ضو تحطیدر توسدعه اقتػدبزی مسدتلعب        

هدبیی ثدطای حدا مسدبله      حا است. زض واقع، این کتبة ثه اضایه ضاهسبذتبضهبی کبضآفطینی ذالق 
 پطزاظز.   سبظی می ظطفیت

هطچندس ثده   » توا  ثیدب  کدطز:    زض واقع، سوالی که این کتبة ثه زنجبل پبسد آ  است ضا چنین می
توا  توسعه اجت دبعی و اقتػدبزی ضا    سرتی می سبظی ثه  ظعب ثسیبضی اظ ذجطگب ، ثسو  ظطفیت

ال للی مجدبل  هنگتتدی ضا غدط      ز، چه زض ه ین ضاستب، قی چنس زهه اذیط، نهبزهبی ثیناضتقب زا
انس؛ امب زض ع دا و ثده گدواه ضدواهس      سبظی زض کطوضهبی زضحبل توسعه آفطیقبیی ن وزه ظطفیت

سدبظی چیسدت     تبظز. پس زلیا این عسب توفیق زض ظطفیدت  متعسز هنوظ فقط زض این کطوضهب می
 «مطکا کبض کجبست 

ض این کتبة، ویطاستبض ثب ک ر تعسازی غبحت نظط متعهس و غبحت نظط و تجطثده زض مندبقق   ز
ای ثه ظبهط سدبزه امدب    مرتل  جهب ، اظ ج له، آفطیقب، آسیب، حوظه کبضاییت و ... ثه ثطضسی مسبله

پدطزاظز. زض   ظطفیت سبظی ثه عنوا  مجنبی اغلی توسعه اقتػدبزی مدی    ذوثی زضک نطسه هنوظ ثه
ذدوثی   هطچندس اقتػدبززانب  ثده   »توا  چنین ثیدب  کدطز:    فطؼ اغلی این کتبة ضا می یصواقع، پ
وضی و ندوآوضی   انس که توسعه اقتػبزی مستلعب آموظش، ظیطسبذتبض، نهدبز سدبظی، ثهدطه    زضیبفته

هب ذوز مستلعب ظطفیت سدبظی   است، امب زضک این نکته ثسیبض ؾطوضی است که این پیص ضطـ
 «هستنس.

 
 اثر یابیشكلیارز .2

کنگطه آمطیکب و ثبنر جهبنی، ثب این اسدتسالل کده    0991کتبة ثب اضبضه ثه مكبلعبت گستطزه زهه 
هبی توسعه ظطفیدت، ثسدیبضی    هبی ثبال زض قطح گصاضی نطب  زازه است ثه ضغب سطمبیههب  ثطضسی
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ب  انس اظ پس این مهب ثطآینس، چده ایدن کطدوضهب فبقدس کبضآفطیند      اظ کطوضهبی فقیط هنوظ نتوانسته
 سبظی زض کطوض نیع ک ر کننس.   هوض نسی ثوزنس که ؾ ن ذلق ثطوت ثطای ذوز، ثه ظطفیت

چنسلط، موضخ ثعضگ معبغط معتقس است این نه زست نبمطئی ثبظاض کده زسدت مطدهوز مدسیطا      
کبضآفطین  ثوز که اقتػبز آمطیکدب ضا سدبذت و اظ ایدن ضو تحطیدر توسدعه اقتػدبزی مسدتلعب        

هدبیی ثدطای حدا مسدبله      حا است. زض واقع، این کتبة ثه اضایه ضاه القسبذتبضهبی کبضآفطینی ذ
 پطزاظز.   سبظی می ظطفیت

هطچندس ثده   » توا  ثیدب  کدطز:    زض واقع، سوالی که این کتبة ثه زنجبل پبسد آ  است ضا چنین می
توا  توسعه اجت دبعی و اقتػدبزی ضا    سرتی می سبظی ثه  ظعب ثسیبضی اظ ذجطگب ، ثسو  ظطفیت

ال للی مجدبل  هنگتتدی ضا غدط      ب زاز، چه زض ه ین ضاستب، قی چنس زهه اذیط، نهبزهبی ثیناضتق
انس؛ امب زض ع دا و ثده گدواه ضدواهس      سبظی زض کطوضهبی زضحبل توسعه آفطیقبیی ن وزه ظطفیت

سدبظی چیسدت     تبظز. پس زلیا این عسب توفیق زض ظطفیدت  متعسز هنوظ فقط زض این کطوضهب می
 « مطکا کبض کجبست

زض این کتبة، ویطاستبض ثب ک ر تعسازی غبحت نظط متعهس و غبحت نظط و تجطثده زض مندبقق   
ای ثه ظبهط سدبزه امدب    مرتل  جهب ، اظ ج له، آفطیقب، آسیب، حوظه کبضاییت و ... ثه ثطضسی مسبله

پدطزاظز. زض   ظطفیت سبظی ثه عنوا  مجنبی اغلی توسعه اقتػدبزی مدی    ذوثی زضک نطسه هنوظ ثه
ذدوثی   هطچندس اقتػدبززانب  ثده   »توا  چنین ثیدب  کدطز:    فطؼ اغلی این کتبة ضا می ع، پیصواق

وضی و ندوآوضی   انس که توسعه اقتػبزی مستلعب آموظش، ظیطسبذتبض، نهدبز سدبظی، ثهدطه    زضیبفته
هب ذوز مستلعب ظطفیت سدبظی   است، امب زضک این نکته ثسیبض ؾطوضی است که این پیص ضطـ

 «هستنس.

 
 محتوایی اثر ارزیابی  .3

سدبظی، تقطیجدبب ثسدیبض     ظعب ثسیبضی اظ ذجطگب  توسعه، احت بل تحقق این امدط ثدسو  ظطفیدت    ثه
هبی توسعه که زض کطوضهبی نوظهوض و زض حدبل   ؾعی  است و ثه ه ین زلیا ثسیبضی اظ مسل

قدوض مطدبثه،    اندس. ثده   سدبظی زازه  انس، اه یت قبثدا تدوجهی ثده ظطفیدت     سبظی ضسه توسعه پیبزه
قدوض مادبل زض آفطیقدب،     انس. ثه للی توسعه نیع منبثع ظیبزی ضا غط  این ثحث کطزهال  نهبزهبی ثین
هبی قبل توجده و مندبثع    ، تالش0990سبظی آفطیقب ثب ح بیت ثبنر جهبنی زض سبل  ثنیبز ظطفیت

ال للی ماا ثبندر توسدعه    تطین نهبزهبی ثین فطاوانی ضا ثه این امط اذتػبظ زازه و ثطذی اظ مهب
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قوض جدسی و مسدتقیب زضگیدط     بمه توسعه ملا متحس$یو.ا .زی.پی# ثطای چنس زهه ثهآفطیقب و ثطن
 سبظی زض آفطیقب هستنس. ظطفیت

تب کنو ، ثدبل  ثدط یدر تطیلیدو  زالض، غدط        0991ثطاسبس ثطآوضز کبضضنبسب  توسعه، اظ زهه 
فقطظزایی اظ کطوضهبی زضحبل توسه ضسه است. ثطاسدبس تحقیقدبت غدوضت گطفتده زض ثنیدبز      

هدبی واسدف کلیدسی مغتدول مبندسه زض ایدن ثدین         وسعه آفطیقب، عجبلتبب زض آفطیقب، یکی اظ حلقهت
 هبی توسعه است.   هب و ثطنبمه الرػوظ ظطفیت اجطای سیبست ظطفیت و علی

سدبظی زض کطدوضهبی زضحدبل توسدعه محتدوب ثده        هدب ثدطای ظطفیدت    هطچنس تقطیجبب ه ه تالش
سبظی زض این کطوضهب مكدبثق انتظدبضات    ی ظطفیتضکست نجوزه است، ثلکه مبحػا تالش ثطا

هب توؾدی  زهندسه ایدن     ضوز این است که کساب چبلص نجوزه است. ثنبثطاین، سوالی که مكطح می
سبظی زض کطوضهبی نوظهوض ثه زسدتبوضزهبیی محدسوز    سوال است که چطا تالش ثطای ظطفیت
تدوا    ط چده اغدالحبتی مدی   سبظی قی چنس زهده اذید   انجبمیسه است. ثب توجه ثه تجطثه ظطفیت

 انجبب زاز 
سبظی ثب احت دبل موفقیدت    هبیی جسیس ثطای نگبه ثه ظطفیت زض واقع، هس  این کتبة، کط  ضاه

ثیطتط زض کطوضهبی زضحبل توسعه اسدت کده زض چهدبض ثردص ، مسدیطهبی مرتلتدی ضا مدوضز        
 انس. ضسس تبکنو  ک تط موضز توجه قطاض گطفته نظط می زهس که ثه ثطضسی قطاض می

سدبظی اسدت؛    هبی مهب امب نبمکطو  زض ثحث ظطفیت ثه این تطتیت کتبة ثه جستجوی حوظه
گدصاضی ذدبض     موؾوعبتی ه چو  ایجبز تحول زض شهنیت جبمعده، کدبضآفطینی و نیدع سدطمبیه    

نطینب  زض وقن! ثط این اسبس، کتبة زض چهبض ثرص و یبظزه فػا تنظیب ضسه است. زض ثردص  
، زض سده  «سبظی ثطای زگطگونی اقتػبز: پط کطز  ذدال  موجدوز   ظطفیت»نرست کتبة ثب عنوا  

فػا ثه ثطضسی نحوه کبهص ذال  ظطفیتی زض ضاستبی تقویت تحول اقتػدبزی پبیدساض پطزاذتده    
سبظی زض کبضآفطینی ثطای توسعه پبیساض زض کطدوضهبی زض   ظطفیت»است. زض ثرص زوب ثب عنوا  

هبی کوچدر   فطینی و فعبلیت غبزضاتی ضطکتسبظی زض کبضآ ثط ظطفیت« حبل توسعه و نوظهوض
سدبظی و ثبظگطدت مهدبجطا  ثده      ظطفیدت »و متوسف مت طکع ضسه است. ثرص سوب ثدب عندوا    

سدبظی   موؾور مهب مطبضکت ذدبض  نطدینب  زض ظطفیدت   « کطوضهبی زضحبل توسعه و نوظهوض
سدبظی و   ظطفیدت »زاذا سطظمین مبزضی ضا ثطضسی ن وزه و سطانجبب زض آذطین ثرص، ثب عنوا  

هبی مبلیدبتی   انساظی محیف کست و کبض زض کطوضهبی زضحبل توسعه و نوظهوض: اظ مطوق پوسته
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ضوی ثهجدوز فؿدبی کسدت و کدبض زض ایدن کطدوضهب       « تب ضاهجطزهبیی ثطای مجبضظه ثب فسبز ازاضی
 مت طکع است.  

اسدت کده   سبظی تعبضی  مرتلتی زاضز، امب زض این کتبة، تعطی  موضز استتبزه، تعطیتدی   ظطفیت
اضایده  « سدبظی آفطیقدب   ثنیدبز ظطفیدت  »سبظمبنی مترػع توسعه ظطفیت زض اتحبزیه آفطیقب یعنی 

عندوا    کطزه است. ثطاسبس این تعطی ، اگط ظطفیت ضا ضبما توانبیی فطز، سبظمب  و جبمعده ثده  
سبظی یعنی فطاینسی که قدی آ  فدطز،    کا واحس ثطای مسیطیت موفق اموض ذوز ثپصیطیب، ظطفیت

 پطزاظز. ب  و جبمعه ثه ضهبسبظی، تقویت، ذلق و حتظ ظطفیت زض قول ظمب  میسبظم
ثرص اول ثه ثطضسی چگونگی کبهص ذال  ظطفیتی ثب هس  اضتقدبی تحدول اقتػدبزی پبیدساض     

پطزاظز. زض واقع، کتبة، شهنیت ضا مسبله اغلی و مبنع ع سه توسعه زانسته و معتقس اسدت زض   می
غتدول مبندسه امدب عدبملی کلیدسی زض ضقدب ظز  ضکسدت و        سبظی این موؾدور م  ثحث ظطفیت

ثجدبتی سیبسدی و عدسب اق یندب       موفقیت است. حتی نویسنسگب  این کتبة، ؾع  نهبزهدب، ثدی  
زهندس. هدس  ایدن ثردص اظ کتدبة،       محیكی زض کطوضهبی آفطیقبیی ضا ثه ه ین ثحث ضثف می

ضنبسدبیی ضاهجطزهدبیی   تدط،   گصاضا  ثه اه یت موؾور شهنیت و اظ آ  مهدب  جلت توجه سیبست
سبظی کبضآمس است. ثه این تطتج ، اثتدسا ثده    ثطای تغییط چنین شهنیتی زض ضاستبی تسهیا قطفیت

حقبیقی مهب زال ثدط ؾدطوضت تحدول شهنیدت زض آفطیقدب اسدتنبز کدطزه و ثعدس ثدب اسدتتبزه اظ           
ه و هبیی زض این ذػوظ ثه توؾی  مسبیا فعلی توسعه مطتجف ثب شهنیدت زض ایدن منكقد    نظطیه

نیع تجیین تبثیط تحول شهنیت زض آفطیقب پطزاذته و زض نهبیت ثرص ضا ثب اضایده ضاهجطزهدبیی ثدطای    
 زهس. تغییط شهنیت پبیب  می

سدبظی زض ایدن    قوض ذبظ ثب اتکب ثه تجطثه ضدص زهده اذیدط ظطفیدت     فػا اول این ثرص، ثه
جدسی ثده تغییدط     ضسس که کطوضهبی زض حبل توسعه ثبیدس ثده ضدکا    کطوضهب، ثه این نتیجه می

سبظی و توسعه پبیساض اسدت. زض ایدن فػدا،     شهنیت پطزاذته، چه این پیص ضطـ اغلی ظطفیت
 کنس: ثطای تحقق این مهب، زو ضاهجطز مهب ضا پیطنهبز می

 گطا ایجبز و پطتیجبنی اظ نوعی ضهجطی تحول .0

هدبی پژوهطدی معكدو  ثده تغییدط شهنیدت و        هبی ثطای اجطای قطح تقویت ظطفیت .8
 بظیس ظطفیت

پدطزاظز. هدس     سبظی مدی  هبی ظطفیت آتیه مسیطیت قطح هبی ذوش فػا زوب ثه ثطضسی ضوش
سبظی ضا زض کطدوضهبی زضحدبل   توا  ظطفیتاین فػا توؾی  این موؾور است که چگونه می
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توسعه محقق سبذت و ثطای این کبض، چهدبض قدطح اجدطا ضدسه زض کطدوضهبی غندب، اندسونعی،        
سبظی موضز ثطضسی قطاض گطفته و ز نهبیت ثده ایدن نتیجده     ه ثب ظطفیتالنکب و ویتنبب زض ضاثكسطی
عدالوه، ضدطایف    ضسس که ضطایف سبذتبضی، نهبزی و مسیطیتی عدواملی تبثیطگدصاض هسدتنس. ثده     می

 پصیطی زض این عطغه ثسیبض مهب هستنس. نتعب ، ه کبضی و تكجیق تطی ضبما تعهس شی ثسیبض مهب
تواننس توؾدی  زهندسه    نوعی می زهس که ثه ز مكبلعه قطاض میهبیی ضا موض زض سومین فػا، چبلص

هدبی پژوهطدی ثدطای کدبهص ایدن       زلیا ذال  ظطفیتی زض کطوضهبی آفطیقدبیی و نیدع اولویدت   
انجبمس کده ثدطای ثسدیبضی اظ کطدوضهبی زضحدبل       هبست. این فػا ثه اضایه پیطنهبزاتی می ذال 

آمبض و اضقبب، الظمه توسعه پبیساض ضا ت طکدع ثدط   توسعه قبثا کبثطز است. زض این فػا، ثب اضبضه ثه 
 زانس.  اقتػبزی می-تحول زض حوظه اجت بعی

هدبی کوچدر و متوسدف     سبظی زض کبضآفطینی و غبزاضات ضدطکت  ثرص زوب کتبة ثط ظطفیت
مت طکع است. زض اولین فػا این ثرص، چگدونگی اضتقدبی کدبضآفطینی ثدطای تقویدت توسدعه       

غدوضت متهدومی،    گیدطز. زض ایدن فػدا، ثده     ی موضز ثحث قطاض میپبیساض زض کطوضهبی آفطیقبی
چگونگی و چطایی اه یت تقویت کبضآفطینی اجت دبعی مدوضز ثطضسدی قدطاض گطفتده و تدطوی        

هدب ثدطای تسدطیع توسدعه      ضا  تدطین پدیص   عندوا  یکدی اظ مهدب    فطهنگ کبضآفطینی زض کطوض، ثه
هدبی الظب ثدطای    آفطیقدبیی، ظطفیدت  ضوز. این فػا ثب ت طکع ثط کطوضهبی  اقتػبزی معطفی می

عنوا  اثعاضی اثطثرص زض تسطیع ضضس و توسعه و کدبهص فقدط ضا    تقویت کبضآفطینی اجت بعی ثه
تدطین فطایندس، ایجدبز فطهندگ کدبضآفطینی اسدت.        زهس. زض این ثدین، مهدب   موضز ثطضسی قطاض می

پدصیط   ایدن حدوظه امکدب     هبی توان نسسدبظ زض  کبضآفطین کطز  جوانب  تنهب اظ قطیق اجطای ثطنبمه
 است.  

سبظی ثطای کبضآفطینی ظندب  مت طکدع اسدت. زض ایدن فػدا، مدوضز        زض فػا ثعس، ضوی ظطفیت
مكبلعبتی، ظنب  مبالگبیی است. نویسنسگب  ثب این ازعب که این ظنب  قی تبضید ه واضه پب ثده پدبی   

ثدطای ذدوز زاضز،   هدب کسدت و کدبضی     انس و ثیطدتط آ   مطزا ، زض تالش ثطای کست زضآمس ثوزه
هبی زولتی اظ این سطمبیه مهب ضا موجت زلسطی آنب  زانسدته و زض ازامده، تدالش     فقسا  ح بیت

زاندس. ایدن    ثطای پطتیجبنی و ح بیت اظ آنب  ضا موجت اضتقب و افعایص مؿدبع  کدبضآفطینی مدی   
زض سبظی زض کبضآفطینی ظنب  پطزاذته و سده محدوض اغدلی ایدن مهدب ضا       فػا ثه تحلیا ظطفیت
 کنس.   سبظی اجت بعی و آموظش ذالغه می ضاهجطزهبی مبلی، ضجکه
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هبی کوچر و متوسف فعبل زض غبزضات انجده، ثطضسدی    هبی ضطکت فػا ثعسی زض ازامه چبلص
هدب   و ضاهجطزهبیی ثطای ک ر ثه کبهص ذال  موجوز و ثهجوز ع لکدطز غدبزضاتی ایدن ضدطکت    

گیدطز.   ض غطة آفطیقب موضز ثطضسی قدطاض مدی  ضوز. زض این فػا، غنعت غبزضات انجه ز اضایه می
اندس ثردوثی    هب نتوانسدته  ضغب پتبنسیا ثبالی محػول انجه زض این منكقه، آ  نویسنسگب  معتقسنس ثه

هب زض معاضر ذطاة ضدسه و مقدساض    اظ این فطغت استتبزه کننس. ثطاسبس آمبض، سهب ظیبزی اظ انجه
بیدس اظ ظاویده ظنجیدطه اضظش ثطضسدی کدطز.      ضوز. مطکا این موؾور ضا ث ظیبزی نیع مطجور می

تدط  سبظی زض این غدنعت ضا نویسدنسگب  زض آمدوظش کطدبوضظا  و اظ آ  مهدب      مػساق ظطفیت
قدوض ذدبظ، ثدبظاض     غبزضکننسگب  زض جهت ضعبیت استبنساضزهبی موضز نظط ثبظاض هدس  و ثده   

 زاننس.   اتحبزیه اضوپب می
سبظی زاذا وقن پطزاذته و زض اولدین   یتنطینب  زض ظطف ثرص سوب ثه ثطضسی مطبضکت ذبض 

سدبظی   فػا این ثرص، مطبضکت ثطجسته ذبض  نطینب  کطوضهبی حوظه کبضاییدت زض ظطفیدت  
هبی ندوین ضضدس    گیطز. زض ضاستبی تالش ثطای یبفتن ضاه ثطای وقن مبزضی موضز مكبلعه  قطاض می

اندس. زض ایدن    ز زوذتهو توسعه، ثسیبضی اظ کطوضهبی زض حبل توسعه چطب ثه ذبض  نطینب  ذو
فػا، ضاهکبضهبی مطبضکت ذبض  نطینب  کطوضهبی حوظه کبضاییت و آسیبی مطکدعی ضا مدوضز   
تحلیا قطاض زازه و ثه این سطمبیه ثه چطب منجعی ثطای تعضیق اضظ، مهبضت و زانص نگطیسدته کده   

 انجبمس.   ثه تقویت ضضس می
مدبلی ذدبض  نطدینب  نپدبلی زض      هدبی  الجته زض فػا ثعس هدب، تجعدبت ماجدت و منتدی پطزاذدت     

 821حدسوز   8102ضوز. ثطاسبس آمبض، زض سبل  ثین گصاضته می سبظی این کطوض ظیط شضه ظطفیت
" اظ ج عیدت  0.3کننس که سده ی معدبزل    میلیو  نتط زض ذبض  اظ وقن مبزضی ذوز ظنسگی می

اندس. سدهب    تبزهمیلیبضز زالض ثه کطوض ذوز فطس 308ضوز و زض این سبل حسوز جهب  ضا ضبما می
زضغس ج عیت این کطدوض اسدت کده     01میلیو  نتط و چیعی حسوز  0کطوض نپبل اظ این آمبض، 
زضغدس   09انس که الجته این مجلد    میلیبضز زالض ثه کطوض اضظ واضز کطزه 9.9زض این ثبظه ظمبنی، مجل  

ذدبض  نطدینب  ضا    ضوز. ثب اضایه این آمبض، کتدبة،  اظ تولیس نبذبلع زاذلی این کطوض ضا ضبما می
منجع ثسیبض مه ی زض اقتػبز و زضآمس ذبنواضهب ثطضد طزه و ثدط ایدن اسدبس، ثده ثطضسدی نقدص        

پدطزاظز.  سبظی زض اثعبز مرتل  اعب اظ اقتػدبزی، سیبسدی و اجت دبعی مدی     مهبجطا  زض ظطفیت
  اندساظ و اظ آ مكبلعبت حبکی اظ اه یت ذبض  نطینب  زض ضهبیی اظ فقط و افعایص مػط  و پس

هبی مرتل  است. امب این ثدسا  معندب نیسدت کده     تط ک ر ثه ذلق سطمبیه انسبنی زض حوظهمهب
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تدوا  ثده پسیدسه ثی دبضی     هدب مدی  تطین آ این پسیسه مجطا اظ هطگونه نقكه ؾع  است که اظ مهب
و کبهص کبضایی ثرص کطبوضظی ثط اثط ک جوز نیطوی کدبض اضدبضه کدطز. زضؾد ن ایدن       0هلنسی

توانس ثه زنجبل زاضته ثبضس. نویسنسگب  ؾ ن تحلیا اضدکبالت ایدن    گطایی ضا نیع می اتتبق، تج ا
گصاضا  چنین کطوضهبیی ثبیس ثه زنجبل ضاهجطزهبیی ثبضدنس کده ؾد ن     پسیسه، معتقسنس که سیبست

سبظی ثجطنس و ایدن مسدتلعب    نقبـ ؾع ، ثیطتطین ثهطه ضا زض ضاستبی ظطفیتحساقا سبظی این 
 یهدب  کبض ثب زولدت  ی توافق نبمه یمهبجطا  قجا اظ ذطو  اظ کطوض ، امؿب یضو صیپ ضفع موانع 
کدبض زض مدوضز    یال للد  نیثد  یاسدتبنساضزهب  ضعبیدت  این مهدبجطا  و تؿد ین  مقػس  یکطوضهب

ذلدق مطدبغا مهدب و     یاقتػدبز  یهدب  هدب و ثطنبمده   بستیس یو اجطا نیکبضگطا  مهبجط و تسو
 .است اضظض نس

آذطین ثرص کتبة ثط ثهجوز فؿبی کست و کبض زض کطوضهبی زض حبل توسعه مت طکدع ضدسه و   
سدبظی مدبلی ضا ثطضسدی     قوض ذبظ، اولین فػا این ثرص، ثطذدی اظ اثتکدبضات زض ظطفیدت    ثه
-زض این فػا، نویسنسگب  ثه این موؾدور مدی  تواننس ثه توسعه پبیساض ک ر کننس.  کنس که می می

زض حدبل توسدعه    یاظ کطوضهب یبضیثس ی،مبل یهبطسبذتیزض ظ یکبف تیفقسا  ظطفپطزاظنس که 
زض ازامده ثدب   عقت نگه زاضته است.  عیهستنس ن یغن یعیکه اظ نظط منبثع قج ییاظ کطوضهب یضا حت

اظ تنور توسدعه   ی،وق  منبثع غنگبه که کننس میتسالل ی، چنین اسهلنس ی بضیث یالگواستنبز ثه 
تواندس  یمد  یو حک طاند  یسسدبت مدوثط مدبل   وم فقسا ، ستطث  آاظ و  کنسمی یطیجلوگ یاقتػبز

مبنندس جدبزه،    یع وم یهبطسبذتیظو عسب توسعه   ییکطوضهبچنین ضآمس موجت هسض ضفت ز
ضضدس پی دوزه ضدسه توسدف      و ضاهب هچبلصاین  ؾی . زض توزضومیو ثطق  نیطیآة ضه، مسضس

و توسدعه   ینظدبضت  یهدب طسدبذت یظ  میدب ضواثف متقبثا ، نویسنسگب  ثه بفتهیتوسعه  یکطوضهب
 ض طنس.  مت سر ضسه و آ  ضا عبملی ثطجسته ثطمی یاقتػبز

زض نهبیت فػا ثعسی و زض واقع، آذطین فػا، اثتکبضت معكو  ثده کدبهص فسدبز اسدت. زض     
کنندس کده   هب اذیط، چنین ثیدب  مدی  طوضهبی آسیبیی قی زههاین فػا ثب ثطضسی ضطایف ثطذی ک

ضا ثده   بیآسد اظ ایدن ضو،  زاضته است.  یعیمنبقق جهب  ضضس سط طینسجت ثه سب بیآس زض این مست
حدبل، زضک   نید . ثدب ا ه اسدت زازقطاض  سطمطقمنبقق زض حبل توسعه  طیسب یثطا یاعنوا  ن ونه

 نسگب  آ  چندب  هدب  سد ه ظعب نویضا ثه ثجت ضسبنسه است ث یضضس اقتػبز نیچن بیچطا آس نکهیا

                                                                                              
0
، اصطالحی اقتصادی داا بر زمانی که براثر جهش پولی، عواقبی منفی اتفاق Dutch disease phenomenaمعادا  

 افتد. می
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این حوظه م لدو   بتیاظ فسبز ضوثطو ضسه است. ازث یی، ثب سك  ثبال قبیآفط یست. زض مقبثاسبزه ن
و هدب زض ضضدس زض    یگدصاض  هیمرطة فسبز ضا هب زض سطمب طاتیاست که تأث یاظ مكبلعبت تجطث

 یتوانس سطعت ضضدس اقتػدبز   یمی، طکا جسم ریزهس. فسبز ثه عنوا   یسك  کال  نطب  م
زض  ییو کدبضآ  یبتید زضآمدس مبل ه، ضدس  یذدبضج  بیمسدتق  یهبیگصاضهیمبمبنع سطهس، ضا کبهص ز

اضائده ذدسمبت    یثوزجه موجوز زولت ثدطا  عا یم، و زض نهبیت ضا کبهص زهس یمعبمالت تجبض
سدك   نویسنسگب  ثب مقبیسه آسدیب و آفطیقدب معتقسندس زضحدبلی کده      ضا کبهص زهس.  یمهب ع وم

آنهدب ضدوز، زض    ینتوانسدته اسدت مدبنع ضضدس اقتػدبز     ضا مبنع  ییبیآس یفسبز زض کطوضهب یثبال
قدوض قبثدا   ضا ثده  یضضدس اقتػدبز   ،اظ فسدبز  ییسك  ثدبال  نی، چن ییقبیآفط یاظ کطوضهب یثطذ
مجتندی ثدط    یتنبقؿ نیچن نییتجبیبنی معكو  ثه و این فػا پ قطاض زازه است طیتحت تأث یتوجه
زض  یزض سكوح مرتلد  نهدبز    یؾع تیظطف بی تیاظ ک جوز ظطف یاظ فسبز نبض قیع  یلیتحل

زانندس. ه چندین   هب مدی هب، این تتبوت ضا نبضی اظ ظطفیتزض واقع، آ . است ییقبیآفط یکطوضهب
-یس کده مد  کند یمد پیطنهبز ضا سبظی تیظطفو اقسامبت ثطای اظ اثتکبضات  یامج وعه این فػا،

زض  یذدبضج  یهدب  یگدصاض هیو جدصة سدطمب   یتوانس ثه کبهص قبثدا توجده سدك  فسدبز فعلد     
 بل ظهوض و زض حبل توسعه ک ر کنس.زض ح یکطوضهب
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توا  ثه اتکبی ثدبالی آ  ثده مكبلعدبت    تطین نقكه قوت کتبة ضا ثطض طیب، میاگط قطاض ثبضس مهب

تجطثیبت عینی کطوضهبی مرتل  اضبضه کطز. کتبة ثدب نادطی ضوا ، ثده ثطضسدی     موضزی و ثیب  

-وؾعیت کطوضهبی زضحبل توسعه پطزاذته و متبثط اظ مکتدت ضدومپیتطی، کدبضآفطینی ضا ندوش    

زانس. تجطثه ع لی منبست نویسنسگب  نکته ماجت زیگدطی  زاضوی عقت مبنسگی این کطوضهب می

گدصاضا  و  زاضز. کتبة ثطای مربقجب  ع ومی، سیبستض میهب ضا اظ ضعبضظزگی ثه زواست که آ 

گطایی، اضتجبـ الظب ثب مربقت عبب ضا نیدع  ذوثی قبثا فهب ثوزه و زض عین ترػعضیعا  ثهثطنبمه

 ثطقطاض کطزه است.

تطین نقكه ؾع  این کتبة ثطضسی ضوز، نگبه تقطیجدبب تدر ثعدسی    زض مقبثا، اگط قطاض ثبضس مهب

-مدی ب توجه ثه مسبیا مهب فطهنگی و اجت بعی است که هدب ثده ذدوثی    غطفب اقتػبزی و عس



و زمسلتا    ییسدو فصللنامه، الاا اوا، الةادو دوم، پلا     ی،و مطالعات فرهنگ یپژوهشگاه علوم انسان ی،نقدنامه اقتصاد 09

0011 ،72-63 

 

 

ضدوز کده   هب ثبعث مین بهبی موجوز ضا توؾی  زهس و هب توجه ثه آ توانس ثسیبضی اظ متنبقؽ

ثپصیطیب، ؾطوضتبب آنچه ثطای کطوضی منبست است، ثطای کطوض زیگط منبسجتی ندساضز. زض واقدع،   

 ضسس.تطین مطکا این کتبة ثه نظط میت بعی، مهبفقسا  توجه ثه مسبیا فطهنگی و اج

حدا ع لدی زچدبض    اظ سویی، نویسنسگب ، هطچنس مسبله ضا ثه ذوثی ثیب  کطزه انس ، زض اضایده ضاه 

گوینس که ثبیس چده  گصاضا ، مطرػبب ن یگیطا  و سیبستکلی گویی ضسه و زض نهبیت ثه تػ یب

گویندس  قوض غطی  و ضتب  ثه ذواننس ن دی انس، امب ثههب نی ه ثیطتط ضاه ضا پی وزهکننس. هطچنس آ 

که حبل ثطای ضفع مطکا کساب مطاحا، فطاینسهب و اقسامبت ضا ثبیس قی کنس.زض نهبیت، ثدب توجده   

ثه این که نویسنسگب  توجه ظیبز و اغطاض ثبالیی ثدط اه یدت نقدص ذدبض  نطدینب  و مهدبجطا        

وجه ثه اه یت ثحث اقتػدبز زاندص ثنیدب  و اضظش    ضوز که اظ این ضهگصض و ثب تزاضنس، انتظبض می

اندس.  ثط ظز ، ک تط ثه موؾور مهدب انتقدبل زاندص پطزاذتده    افعوزه ثبالی اقتػبز زانطی ثطای میب 

گصاضی مستقیب ذبضجی و جصة سطمبیه نیع زض ایدن کتدبة ک تدط مدوضز      ه چنین ثحث سطمبیه

 توجه قطاض گطفته است.
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