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 کوچک سازی و توسعه کارآفرینی

 سعیذ جعفری هقذمدکتر 

 استادیار دانطگاه تهراى

 چکیذه

ٞبی زؾتٍبٜ ٞبی  ٔؿئِٛیتظ زیسٌبٜ والٖ التهبزی ثٝ ٔؼٙبی آٖ اؾت وٝ ثركی اظ ٚظبیف ٚ اوٛچه ؾبظی زِٚت، 

فؼبَ زض ثرف ذهٛنی زِٚتی وٝ تبوٖٙٛ ثٝ زؾت وبضوٙبٖ زض اؾترساْ زِٚت ا٘دبْ ٔی ٌطفتٝ اؾت، ثٝ ؾبظٔبٖ ٞبی 

یب فؼبِیت ٞبی  ، پطٚغٜ ٞبزض لبِت زؾتٍبٜ ٞب یبزقسٜ،ٔؿئِٛیت ٞبی ایٗ وبض ٔؿتّعْ آٖ اؾت وٝ ٚظبیف ٚ . ؾپطزٜ قٛز

عجك ا٘ٛاع لطاضزازٞبی ٔتساَٚ زض ایٗ ظٔیٙٝ ٚ ثب اتىب ثط لٛا٘یٗ ٚ ٔمطضات ذهٛنی ؾبظی ٚ وٛچه ظیطٔدٕٛػٝ زِٚت، 

وبضوٙبٖ قبغُ زِٚت زض  ثط ایٗ اؾبؼ. حبئع قطایظ فؼبَ زض ثرف ذهٛنی ؾپطزٜ قٛزؾبظٔبٖ ٞبی افطاز ٚ ثٝ  ،ؾبظی

یب ضٕٗ تساْٚ ٕٞىبضی ثب قطوت ٚاٌصاض قسٜ، زض خطٌٝ وبضوٙبٖ ثرف ذهٛنی زض ٔی آیٙس ٚ  ػطنٝ ٞبی یبزقسٜ ٘یع

 .الظْ اؾت ضٕٗ خساقسٖ اظ زؾتٍبٜ ٞبی زِٚتی، ٔكبغُ خسیسی زض ثرف ذهٛنی ثطای ذٛز ثیبثٙس یب

ثٝ ٔؼٙبی آٖ اؾت وٝ یب ؾبظٔبٖ ٞبی ذهٛنی ٔٛخٛز ثبیس ثط ٌؿتطٜ فؼبِیت ٞبی ذٛز ثیفعایٙس، یب اظ زیسٌبٜ والٖ ایٗ 

ؾبظٔبٖ ٞبی خسیسی ثطای ثٝ زٚـ وكیسٖ ثبض فؼبِیت ٞبی ٔٙفه قسٜ اظ زِٚت ٚ ٘یع ثٝ وبضٌیطی وبضوٙبٖ ذبضج قسٜ 

ٍ٘بٞی ثٝ ا٘تظبضات ذبل زِٚت ثٝ ػٙٛاٖ یه وبضفطٔبی ٔٙحهط . اظ زؾتٍبٜ ٞبی زِٚتی، زض ػطنٝ التهبز ظبٞط قٛ٘س

ثٝ فطز ٚ ٘یع ٔطٚضی ثط تدبضة حبنُ اظ ذهٛنی ؾبظی زض وكٛضٞبی زض حبَ تٛؾؼٝ ثیبٍ٘ط آٖ اؾت وٝ ٔؼٕٛال ا٘دبْ 

ی طاثط ٕ٘ی آیس ٚ ظٟٛض وؿت ٚ وبضٞبی وبضآفطیٗ ث( اغّت ثب قبِٛزٜ ای وٟٙٝ)اظ ػٟسٜ ؾبظٔبٖ ٞبی ٔٛخٛز  ٟٔٓایٗ 

 .اؾت اختٙبة ٘بپصیط یتضطٚض پصیطـ ایٗ ٔؿئِٛیت ذغیط

ضٚؾت ٚ اظ ؾٛی  وبضوٙبٖ ثی ٔیُ ثٝ تطن ؾبظٔبٖ ضٚثٝزِٚت اظ یه عطف ثب فكبض  ثٝ ثیبٖ زیٍط زض ایٗ قطایظ وٝ

ی فؼبِیت ٞبثطػٟسٜ ٌطفتٗ ؾت وٝ اظ حسالُ قطایظ الظْ ثطای ٔٛاخٝ ا پیٕب٘ىبضاٖ یب وبضآفطیٙب٘ی زیٍط ثب وٕجٛز قسیس

٘مف  زِٚت ثطذٛضزاض ٕ٘ی ثبقٙس، تٛؾؼٝ وبضآفطیٙی ٚ ثٝ ٚیػٜ ثٟجٛز فضبی وؿت ٚ وبض ثب تىیٝ ثط٘بقی اظ وٛچه ؾبظی 

وبضآٔس ثط فطایٙس وٛچه  قبیؿتٝ ٌعیٙی ٚ ٘ظبضت٘یع تٛخٝ ثیكتط زِٚت ثٝ ؾیبؾت ٞبی تٙظیٕی، قٙبذتی، ٞٙدبضی ٚ 

فؼبِیت  ثٝ عٛض وّی ٔدٕٛػٝ طوت ٞبی آٔبزٜ ٚاٌصاضی ٚضاٞىبضی ٔٛثط زض خٟت اؾتمجبَ ثرف ذهٛنی اظ ق ؾبظی؛

 .ثطٖٚ ؾپبضی زِٚت اؾتلبثُ ٞبی 
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 هقذهه

ٞسف  .زا٘ؿت« 1قطاوت ثرف زِٚتی ٚ ثرف ذهٛنی»اظ ثط٘بٔٝ  لؿٕتیفطایٙس وٛچه ؾبظی ضا پیف اظ ٞطچیع ثبیس 

. ك اٞساف ثرف زِٚتی اؾتانّی ایٗ ثط٘بٔٝ اؾتفبزٜ اظ ؾطٔبیٝ ٞبی ٔبِی ٚ ا٘ؿب٘ی ثرف ذهٛنی زض خٟت تحم

ٞبی اختٕبػی،  یه ثط٘بٔٝ قطاوت ثرف زِٚتی ٚ ثرف ذهٛنی ثب ضٚیىطزی ثّٙسٔست ٚ پبیساض، زض پی ثٟجٛز ثٙیبٖ"

تؼساز ٚ اظ ؾٛی زیٍط  .اؾت ٚ قٟطٚ٘ساٖ افعایف اضظـ زاضایی ٞبی ثرف زِٚتی ٚ اؾتفبزٜ ثٟتط اظ پَٛ ٔبِیبت زٞٙسٌبٖ

زض ثطذی ٔٛاضز ٕٔىٗ اؾت ٔؿئٛالٖ قٟطی ثطای وؿت ٚ . ثؿیبض ظیبز اؾتهٛنی قطاوت ٞبی زِٚت ٚ ثرف ذا٘ٛاع 

زیٍط، اؾترساْ یه پیٕب٘ىبض  ٔٛاضززض . ٔؼبفیت ٔبِیبتی لبئُ قٛ٘س وبضٞبیی وٝ لطاض اؾت زض آیٙسٜ ٔكبغّی ایدبز وٙٙس

اظ . ض ٔی آیسثٝ قٕبقطاوت زِٚت ٚ ثرف ذهٛنی  ٘ٛػیذهٛنی ثطای ٔسیطیت یه پبضویًٙ یب ٌطزآٚضی ظثبِٝ 

 ٕىٗ اؾت فمظ ٘ٛػیذهٛنی ؾبظی قسیس تؿٟیالت یب ذسٔبت ثبقس یب ٔ ٔی تٛا٘س زض پییه قطاوت زیسٌبٞی زیٍط، 

زض ٞط (. McDonough, 1998) ٔحؿٛة قٛزاظ ٔٙبثغ ٔبِی یب تىٙیه ٞبی ٔسیطیت ثرف ذهٛنی  ؾبزٜ اؾتفبزٜ

تدبضة ٘كبت ٌطفتٝ اظ الت ػٕٛٔی زض ثرف زِٚتی ٔٙبثغ ٔبِی ثرف ذهٛنی ثطای تبٔیٗ ٔبِی تؿٟی خّتایسٜ  حبَ

ثٝ  ؛1992، 2ثب٘ه خٟب٘ی ٚ ٔكبضوت ٔبِی ثیٗ إُِّ) "اؾتثب یىسیٍط  ٔكبضوتزض زِٚت ٚ ثرف ذهٛنی  پیكیٗ

ٕٞیٗ ایسٜ اؾت وٝ اٌط ثٝ زضؾتی اخطا قٛز، ثٝ وٛچه ؾبظی ٚ  .( Li and Akintoye, 2003, pp 3-4: ٘مُ اظ

ٞط یه اظ زض ٚالغ زض ایٗ ٕٞىبضی ٘یع ٔب٘ٙس ٞط ٔكبضوت زٚ یب چٙس خب٘جٝ ثبیس ٘مف  .ٌطززوبضآٔسی زِٚت ٔٙتٟی ٔی 

أب ٘مف زِٚت زض ٔمبثُ ثرف ذهٛنی . زیٙفؼبٖ، ٔتٙبؾت ثب ٘مبط لٛت ٚ ضؼف ٚ خبیٍبٜ آٖ اظ پیف تؼطیف قٛز

 چیؿت؟

 نگاهی به سابقه هوکاری دولت و بخص خصوصی

اظ . پیكیٙٝ ای عٛال٘ی زاضز( ٔثال ثطای حُٕ ٚ ٘مُ)ٗ ٔبِی ثٙیبٟ٘بی ثرف زِٚتی اؾتفبزٜ اظ ؾطٔبیٝ ذهٛنی ثطای تبٔی

 (ٚظبیف ٚ فؼبِیت ٞبی تبضیری زِٚت) ؾٛی زیٍط تٟٙب عی لطٖٚ ٘ٛظزٜ ٚ ثیؿت ثٛز وٝ زِٚت ٔؿئِٛیت ایٗ لجیُ أٛض

زض . یب زیٙی تحٛیُ ٌطفت اظ ٔٛؾؿبت ذیطیٝ( اظ خّٕٝ ٔساضؼ ٚ ثیٕبضؾتبٖ ٞب)ضا ثطای تساضن ذسٔبت اختٕبػی ثیكتط 

ٚالغ ٕٔىٗ اؾت چٙیٗ ٌفتٝ قٛز وٝ ٔكبضوت ثرف ذهٛنی زض ؾٟٓ لبثُ تٛخٝ ذسٔبت ػٕٛٔی زض ثرف زِٚتی، تب 

ٕٞیٗ اٚاذط ٞٙدبضی تبضیری ثٛزٜ اؾت، أب تؼطیف ذسٔبت ظیطثٙبیی ضطٚضی، عی زٚ لطٖ ٌصقتٝ ثٝ ٚضٛح ٌؿتطـ 

ذسٔت ثرف ذهٛنی ثٝ  ٔی تٛا٘س ،ِتی ثٝ ػٙٛاٖ قیٜٛ ای ٘ٛیٗثٙبثط ایٗ قطاوت ثرف ذهٛنی ٚ زٚ. یبفتٝ اؾت

ٔب٘ٙس ا٘ٛاع ذسٔبت ضفبٞی زض ػطنٝ حُٕ ٚ ٘مُ، ؾالٔت )ذسٔبت ظیطثٙبیی ػٕٛٔی  طایتبٔیٗ تمبضبی فعایٙسٜ خبٔؼٝ ث

  (.Li and Akintoye, 2003) تؿٟیُ ٕ٘بیسضا ...( ٚ  ، اعالػبتٚ ثٟساقت، ا٘طغی پبن ٚ اضظاٖ

                                                           
1
 - Public-Private Partnership 

2
 - The World Bank and the International Finance Corporation 
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ٔؿیط ذٛز ضا 3ضیٍبٖ ٔبضٌبضت تبچط ٚ ضٚ٘بِس. قبٞس تغییطات ٔٛاخی زض ضقس ثرف زِٚتی ثٛز 1991 ٚ 1981زٞٝ ٞبی 

أب تغییط ٔؿیط یبزقسٜ تٟٙب ثٝ . ثب ذهٛنی ؾبظی، ثطٖٚ ؾپبضی ٚ وبٞف ثبض اضبفی ٔؿئِٛیت ٞبی زِٚت ؾپطی وطز٘س

زض ( OECD)بی التهبزی ٚ تٛؾؼٝ ٌعاضـ وكٛضٞب ثٝ ؾبظٔبٖ ٕٞىبضی ٞ. زؾت ضاؾتی ٞبی ضازیىبَ ٔحسٚز ٕ٘ی قس

زإ٘بضن ضاٜ  1995ثٝ ػٙٛاٖ ٔثبَ، زض . ثیبٍ٘ط تالقٟبیی ٌؿتطزٜ ثطای وبٞف ثرف زِٚتی اؾت 1991عَٛ زٞٝ 

آٞٗ ذٛز ضا  تدبضی وطز ٚ ثٝ ذسٔبت پؿتی ذٛز اؾتمالَ وؿت ٚ وبض زاز؛ فٙال٘س ا٘ساظٜ ؾبظٔبٖ خٍّٟٙبی ذٛز ضا 

یٛ٘بٖ پؿت ٞبی خسیس زِٚتی ذٛز ضا وٙبض . كبغُ ثرف زِٚتی ذٛز ضا حصف وطزقغُ اظ ٔ 7411وبٞف زاز؛ فطا٘ؿٝ 

ٌصاقت؛ ٘طٚغ ضلبثت ثیٗ آغا٘ؽ ٞبی زِٚتی ٚ ٔٛؾؿبت ذهٛنی ضا افعایف زاز؛ اؾپب٘یب ٚظبیف ٔحٛضی زِٚت ضا 

: ؛ ثٝ ٘مُ اظOECD, 1995) ٘فط اظ قبغالٖ ثرف زِٚتی ذٛز ضا وبٞف زاز 62111غیطٔتٕطوع ٕ٘ٛز ٚ ؾٛئس 

Lee, and Strang, 2003, p 1 .) زض ٕٞیٗ ایبْ ٘ئِٛیجطاَ ٞب ٔسافغ ٔحسٚز ٕ٘ٛزٖ زِٚت ٚ ٚضٚز ؾبظٚوبضٞبی

وٛتبٜ ظٔب٘ی ٍ٘صقت وٝ ازثیبت ٔسیطیت زِٚتی ٘ٛیٗ زض (. 2ٕٞبٖ ٔٙجغ، ل )ثبظاض ثٝ ػطنٝ ثرف زِٚتی قس٘س 

ایٗ ضقس ؾطیغ اظ یه . خّت ٕ٘ٛزثٝ ذٛز ا ثؿیبضی ض ضاٖوكٛضٞبی تٛؾؼٝ یبفتٝ ٚ زضحبَ تٛؾؼٝ ٌؿتطـ یبفت ٚ عطفسا

عطف ٘بقی اظ زقٛاضی ٞب ٚ ٔحسٚزیت ٞبی زِٚت ٞبی ثعضي ٚ ٘یع تدبضة ٔٛفمیت آٔیع وٛچه ؾبظی زض اضٚپبی 

ٚ اظ ؾٛی زیٍط ٔتبثط اظ فطٚپبقی ثّٛن قطق ٚ اظ زؾت ضفتٗ  (ثٝ زالیّی وٝ زض ثرف ثؼسی اظ آٖ یبز ذٛاٞس قس) غطثی

 .٘ظطی ٔٛخٛز ثطای ٔساذّٝ ٞبی ٌؿتطزٜ زِٚت زض فؼبِیت ٞبی ٔتٙٛع التهبزی ثٛزپكتٛا٘ٝ ٞبی ػّٕی ٚ 

 دالیل گرایص دولت ها به کوچک سازی

ٟٕٔتطیٗ ایٗ . ٔكبضوت زِٚت ٚ ثرف ذهٛنی ٔی تٛا٘س زأٙٝ ٌؿتطزٜ ای اظ ٔٙبفغ ضا ثطای زِٚت زض پی زاقتٝ ثبقس

قٕبضی اظ ٔٙبفغ ثبِمٜٛ ٔكبضوت زِٚت ٚ ثرف . ٔبتی اؾتٔٙبفغ أىبٖ تحمك ثیكتط ٚ ثٟتط پطٚغٜ ٞب تِٛیسی ٚ ذس

 :ثٝ قطح ظیط اضائٝ قسٜ اؾتNova Scotia  (NS, 2000 )ذهٛنی تٛؾظ زِٚت 

 افعایف لبثّیت زِٚت ثطای تٛؾؼٝ ضاٜ حُ ٞبی ٔٙؿدٓ .1

 تؿٟیُ ضٚیىطزٞبی ذالق ٚ ٘ٛآٚضا٘ٝ .2

 وبٞف ٞعیٙٝ اخطای پطٚغٜ ٞب .3

 وبٞف ظٔبٖ اخطای پطٚغٜ ٞب .4

 ی اظ ٔربعطات پطٚغٜ ثٝ قطیه پطٚغٜ زض ثرف ذهٛنیا٘تمبَ ثرك .5

 خصة قطوت وٙٙسٌبٖ ثعضٌتط ٚ تٛإ٘ٙستط زض ٔٙبلهٝ اخطای پطٚغٜ ٞب .6

 (Li and Akintoye, 2003)زؾتطؾی ثٝ ٟٔبضت ٞب، تدطثٝ ٚ تىِٙٛٛغی  .7

ؼیت آٖ ٚال. اظ ؾٛی زیٍط ٘جبیس تهٛض ٕ٘ٛز وٝ ػّٕىطز ضؼیف زِٚت ثب یه ذهٛنی ؾبظی ؾبزٜ ثط عطف ٔی قٛز

اؾت وٝ ثٟجٛز ػّٕىطز ثرف ػٕٛٔی ضا اظ عطق ٔرتّف اظ خّٕٝ ذاللیت، ٔسیطیت ثٟتط ٚ انالحبت الظْ زض ؾبظٔبٖ 

                                                           
3
 - Margaret Thatcher and Ronald Reagan 
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 ,Cohenٞب، ٔحطن ٞب ٚ ٔكٛق ٞب، ٔتٙبؾت ثب تالـ ٞب ٚ لبثّیت ٞبی ٔبٔٛضاٖ زِٚت ٔی تٛاٖ ثٟجٛز ثركیس 

Eimicke and Salazar, 1999, p 3) ) 

وؿطی ثٛزخٝ ٞب ٕٔىٗ اؾت . ىی اظ ٟٕٔتطیٗ ٔٙبثغ زاذّی وٛچه ؾبظی زِٚت اؾتاؾتطؼ ٔبِی یزض ٞط حبَ 

ٚ  1981ٔب٘ٙس ضیٍبٖ زض )ؾیبؾتٕساضاٖ یب ضٞجطاٖ ؾیبؾی ضا ثٝ ثبثت ٍ٘ٝ زاقتٗ یب وبؾتٗ اظ ٔربضج زِٚت ؾٛق زٞس 

ی زِٚتی ثؿیبض اؾتطؼ ٔبِی ٘یع وٕه ٔی وٙس تٛضیح زٞیٓ چطا وكٛضٞبیی ثب ثرف ٞب(. ثٛـ، ثیؿت ؾبَ پؽ اظ آٖ

 .ٕٔىٗ اؾت ثٝ وبٞف اقتغبَ زِٚت ٚ ا٘تمبَ ٔٙبثغ ثٝ ثرف ذهٛنی حطوت وٙٙس( ٔب٘ٙس ؾٛئس)ثعضي 

زِٚت ٞبیی وٝ ثب ٘طخ ٞبی ضقس وٙس ٚ تٛاظٖ ٞبی ٘بپبیساض . اؾتسالَ زیٍط اقبضٜ ثٝ اثط ػّٕىطز التهبزی ضؼیف اؾت

ایٗ . ٛز ضلبثت التهبزی ثٝ وٛچه ؾبظی ضٚی آٚض٘سٔجبزالت تدبضی زؾت ثٝ ٌطیجبٖ ٞؿتٙس، ٕٔىٗ اؾت ثطای ثٟج

 ،ثرف زِٚتی ٘ٝ ثٝ ػٙٛاٖ فطاٞٓ وٙٙسٜ ظیطثٙبٞبی ذسٔبت ػٕٛٔی ضطٚضی ثطای ضقس التهبزیثٝ ثٝ ٚیػٜ اٌط ٔٛضز 

ثی ٚ لسضت ٌطٜٚ ؾیبؾت ٞبی حع. ٔب٘ؼی ثطای فؼبِیت ٞبی ثرف ذهٛنی ٍ٘بٜ قٛز؛ نحیح اؾتثّىٝ ثٝ ػٙٛاٖ 

ٔثال ٔبضٌبضت تبچط ذهٛنی ؾبظی، ٔمطضات ظزایی ٚ . ٛٔیٗ ٔٙجغ زضٚ٘ی وٛچه ؾبظی زِٚت اؾتٞبی شیٙفغ وّیسی، ؾ

ثب ایٗ حبَ ٔب ثبیس ثٝ یبز زاقتٝ ثبقیٓ وٝ انالحبت ازاضی، ثٝ . ٘ٛیٗ ضا زض ضاؼ ثط٘بٔٝ ٞبی ذٛز لطاض زاز زِٚتیٔسیطیت 

اتحبزیٝ ٞبی وبضٌطی  .ٞسایت قسٜ اؾتٕٞبٖ ا٘ساظٜ وٝ اظ ؾٛی احعاة چپ ٞسایت قسٜ، اظ ؾٛی احعاة ضاؾت ٞٓ 

ثب ایٗ اؾتسالَ وٝ انالحبت ازاضی پٛقف ٞبی ؾبزٜ ای ثطای وبٞف ٘یطٚی وبض ٞؿتٙس؛ زض ٔمبثّٝ ثب وٛچه  ٘یع

 . (Lee and Strang, 2003, pp 5-6)ایفب ٕ٘ٛزٜ ا٘س  ٘مكی اؾبؾی ؾبظی

ثرف "زض ٚالغ . بظی افعایف یبفتٝ اؾتزض وكٛضٞبی زض حبَ تٛؾؼٝ ٘یع عی چٙس زٞٝ ٌصقتٝ ٌطایف ثٝ وٛچه ؾ

ثٙبثط ایٗ وٛچه ؾبظی . ٞبی زِٚتی ٘بوبضآٔس زض وكٛضٞبی زض حبَ تٛؾؼٝ ٕ٘بیبٍ٘ط ٔبظاز لبثُ ٔالحظٝ ٘یطٚی وبض اؾت

ثٝ ٞط حبَ وٛچه ؾبظی اظ ٘ظط ا٘تربة ضٚـ ٞب زض . ٌبٔی عجیؼی ثطای انالح ٞط ثرف زِٚتی زض ایٗ وكٛضٞب اؾت

ثٝ ػٙٛاٖ ٔثبَ یه ؾبظٚوبض وٛچه (. Diwan, 1994 and Rama, 1997)"اؾتٔؼطو ٔكىالت ٔرتّف 

زض ٘ظط زاقتٝ ثبقیس وٝ وبضوٙبٖ . ؾبظی ضا زض ٘ظط ثٍیطیس وٝ ٔجبِغی ضا ثٝ وبضوٙبٖ خساقسٜ اظ ؾبظٔبٖ پطزاذت ٔی وٙس

ایٗ  ِصا. ٔی قٛ٘سوبضآٔستط زض ٔمبیؿٝ ثب وبضوٙبٖ ٘بوبضأس اظ فطنت ٞبی قغّی ثٟتطی زض ثرف ذهٛنی ثطذٛضزاض 

-ثرف زِٚتی ضا تطن وٙٙس ٚ ایٗ ٕٔىٗ اؾت زض ػُٕ ٔٛخت قٛز وٛچه ،احتٕبَ ٚخٛز زاضز وٝ فمظ وبضوٙبٖ وبضآٔس

 Jeon and Laffont, 1999, p)"خبی وبٞف ٘بوبضأسی ثٝ افعایف ٘بوبضآٔسی ثرف زِٚتی ثیب٘دبٔسؾبظی ثٝ

1.) 

ٚ ثب ِٚیٗ لبٖ٘ٛ ثط٘بٔٝ التهبزی، اختٕبػی ٚ فطٍٞٙی قطٚع قس ٚ ثب ا 8631ؾیبؾت ذهٛنی ؾبظی زض ایطاٖ اظ ؾبَ 
ٔتبؾفب٘ٝ ٞٙٛظ  .سضؾی٘مغٝ ػغف ٟٕٔی ثٝ لبٖ٘ٛ اؾبؾی تٛؾظ ٔمبْ ضٞجطی  44اثالؽ ؾیبؾت ٞبی وّی انُ 

 پػٚٞكی خبٔغ ٚ زلیك زضثبضٜ اثؼبز ٔرتّف فطایٙس ذهٛنی ؾبظی ٚ وٛچه ؾبظی عی قسٜ زض چٟبض ثط٘بٔٝ ٌصقتٝ،
ثب ایٗ حبَ . یب ٞیچ ٟ٘بز ٔؿتمّی نٛضت ٘پصیطفتٝ اؾت تب ثتٛاٖ زضثبضٜ ایٗ فطایٙس اظٟبض ٘ظطی زلیك ٕ٘ٛزتٛؾظ زِٚت 

اظ خّٕٝ ثط اؾبؼ پػٚٞف ا٘دبْ . تحمیمبتی ٔحسٚز تب ا٘ساظٜ ای اثؼبز ٔثجت ٚ ٔٙفی ٔؿیط عی قسٜ ضا ضٚقٗ ٕ٘ٛزٜ اؾت
٘ٛػی ذبل اظ اثٟبٔبتی  اظكٛض اظ آغبظ تبوٖٙٛ فطایٙس ؾیبؾت ذهٛنی ؾبظی زضو( 8611)قسٜ تٛؾظ فبضّی ٘ػاز 
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٘تبیح ایٗ تحمك ٔٛیس آٖ اؾت . ثطذٛضزاض اؾت وٝ اظ ٔٙظط حمٛلی چٙساٖ ٕ٘ی تٛا٘س ٔٙغجك ثب انُ حبوٕیت لبٖ٘ٛ ثبقس
 44وٝ ذهٛنی ؾبظی ثب ضٚاَ غیط ٔتؼبضفی اظ اثتسای فؼبِیت زض ایطاٖ ضٚثٝ ضٚ ثٛزٜ وٝ ثب اثالؽ ؾیبؾت ٞبی وّی انُ 

ػجساِطضب ضحٕب٘ی ٕٞچٙبٖ وٝ (. 841، ل 8611فبضّی ٘ػاز، ) ٖ٘ٛ اؾبؾی ٘یع ایٗ ضٚ٘س ضٚثٝ ثٟجٛز ٍ٘صاقتٝ اؾتلب
 لبٖ٘ٛ اؾبؾی 44زض ذهٛل اضظیبثی ٚ ػّٕىطز زیٛاٖ زض ذهٛل اخطای انُ ضئیؽ زیٛاٖ ٔحبؾجبت وكٛض  ،فضّی

ٞبی  عجك ثطضؾی. ٞبیی ضا نٛضت زاز ، ثطضؾیزیٛاٖ اظ ٘ظط وٕیت ٚ ویفیت ایٗ لبٖ٘ٛ»: ٔی ٌٛیس 8611زض پبیبٖ ؾبَ 
« .لبٖ٘ٛ اؾبؾی ٘تٛا٘ؿتٝ اؾت ثٝ ػّٕىطز ٔٛفمی زاقتٝ ثبقس 44ا٘دبْ قسٜ، زِٚت زض ظٔیٙٝ اخطای انُ 

www.icana.ir 

شوط ایٗ ٘ىتٝ ٘یع لبثُ تبُٔ اؾت وٝ ثب تٛخٝ ثٝ ایٙىٝ ؾبذتبض ثرف التهبزی » :فبضّی ٘ػاز زض ایٗ ظٔیٙٝ ٔی ٌٛیس
ضغٓ آ٘ىٝ التهبز لبٖ٘ٛ اؾبؾی ٔٛوساً ثط ایٗ ٟٔٓ تبویس زاضز ٚ ثٝ 44ؾبؾی ٔتىی ثط التهبز زِٚتی اؾت ٚ انُ لبٖ٘ٛ ا

لبٖ٘ٛ اؾبؾی وكٛض پبؾرٍٛی ٘یبظٞبی حمٛلی ثطای  44ِصا عطح تفبؾیط خسیس اظ انُ . ایطاٖ ضا ؾٝ ثركی وطزٜ اؾت
ذهٛنی ؾبظی تغییطاتی ایدبز قٛز وٝ ثتٛا٘س اثٟبٔبت  اخطایی قسٖ آٖ ٘یؿت ٚ ثبیس زض ٔتٗ لبٖ٘ٛ اؾبؾی زض ضاؾتبی

 (.841، ل 8611فبضّی ٘ػاز، ) «ایدبز قسٜ وٝ پیكتط عطح ٌطزیس ضا ٔطتفغ ؾبظز

ػّی ٔحٕس  ٘تبیح تحمیك اظ خّٕٝ. ٔثجت ٚاٌصاضی ٞب ؾرٗ ٔی ٌٛیٙس اثؼبز ثطذی اظتحمیمبت ٘یع  قٕبضی اظزض ایٗ ٔیبٖ 

؛ ثیبٍ٘ط آٖ اؾت «ؾبظی قسٜ لجُ ٚ ثؼس اظ ٚاٌصاضیای ػّٕىطز قطوتٟبی ذهٛنیثطضؾی ٔمبیؿٝ»ثب ػٙٛاٖ ( 8611)

ٚاٌصاضی قطوتٟب ثٝ ثرف ذهٛنی زض ٞط یه اظ اثعاضٞبی اضظیبثی ػّٕىطز قطوتٟب قبُٔ ٘ؿجت ویٛتٛثیٗ ٚ اضظـ : وٝ

ؾبظی ثٝ ض ٘تیدٝ ذهٛنیؾبظی افعایف یبفتٝ اؾت ٚ زقبٖ ثؼس اظ ذهٛنیالتهبزی ٚ اضظـ افعٚزٜ ثبظاض ٔیبٍ٘یٗ افعٚزٜ

 .(561، ل 5831ٔحٕس، ػّی) ٌطززثٟجٛز ػّٕىطز قطوتٟبی ٚاٌصاض قسٜ ٔٙدط ٔی

پػٚٞكی ثب . اؾت« ظبٞطی یب ٔهٙٛػی ثٛزٖ وٛچه ؾبظی»یىی اظ ا٘تمبزٞبی ٚاضزقسٜ ثٝ فطایٙس وٛچه ؾبظی ٔؿبِٝ 
یىی اظ ؾٝ ثؼس اظ اظ « ىبؼ چبِف ٞب ٚ ٔٛا٘غا٘ؼ: اضتمبء زِٚت افمی ثطای اخطای ذظ ٔكی ٞبی زِٚتی زض ایطاٖ»ػٙٛاٖ 

ظبٞطی ٚ »ایٗ پػٚٞف یىی اظ ایٗ ػٛأُ فطایٙسی ضا . ثطزٜ اؾت ػٙٛاٖ ػٛأُ فطایٙسی ٘بْ ثباثؼبز ٘ظبْ ٔسیطیت ٔٙؿدٓ 
 .(Danaee Fard and et al, 2010, p 32) زا٘ؿتٝ اؾت« ٔهٙٛػی ثٛزٖ وٛچه ؾبظی ؾبظٔبٖ ٞبی زِٚتی

 44زض ٚاٌصاضی ٞبی زِٚت عجك انُ »: ٔتصوط ٔی ٌطزز 5833 زض پبیبٖ ؾبَ ٔحبؾجبت وكٛض ضییؽ زیٛاٖٕٞچٙب٘ىٝ 

وٝ  44قٛز وٝ اٞساف انُ  ٔی ایٗ ثبػث ٚٞب ٞؿتٙس  ٞبی قجٝ زِٚتی ػٕستبً ذطیساض ایٗ ؾٟبْ قطوتلبٖ٘ٛ اؾبؾی، 
  /www.icana.ir «.٘كٛز ٔحمك زض ثرف ذهٛنی اؾت آٚضی ٘مسیٍٙی ٚ ٔسیطیت ٚ ایدبز ضلبثت ٚ ایدبز اٍ٘یعٜ خٕغ

ٔطٚضی ثط چبِف ٞبی ٔصوٛض زض وٛچه ؾبظی ٚ ذهٛنی ؾبظی، ا٘سیكٕٙساٖ ٚ ٟ٘بزٞبی ٔدطی یب ٘بظط ثط وٛچه 

ٙتی اظ خّٕٝ ازاضٜ ؾّغ. ؾبظی ضا ثط آٖ زاقتٝ اؾت تب ثطذی ظطافت ٞبی ذبل ایٗ فطایٙس ضا ٔٛضز تبویس ثؿیبض لطاض زٞٙس

زض ثبة « ضٚیىطز زِٚت ٞب: ٔكبضوت ثرف ذهٛنی ٚ ثرف زِٚتی»پبزقبٞی اٍّ٘ؿتبٖ زض ٌعاضقی آوبزٔیه ثب ػٙٛاٖ 

 :ایٗ ظطافت ٔی ٌٛیس

ایٗ اؾتسالَ لسیٕی وٝ ٔبِىیت زِٚتی ٕٞیكٝ ثٟتطیٗ ٌعیٙٝ اؾت یب آ٘ىٝ ذهٛنی ؾبظی تٟٙب ضاٞىبض ٔٛخٛز اؾت، 

ٚ ثب ویفیت ػبِی اؾت؛  ٘ٛیٗاضائٝ زٞٙسٜ ذسٔبت ػٕٛٔی  ،فمظثبٚض اؾت وٝ  زِٚت لٛیب ثط ایٗ .زیٍط عطفساضی ٘ساضز

ثرف ذهٛنی ٚ ثرف زِٚتی ضا ثٝ  قیٜٛاظ ٚی ا٘تظبض زاض٘س ثٝ ثٟتطیٗ فعایٙسٜ  ٘حٛیذسٔبت زٞٙسٜ ای وٝ ػْٕٛ ثٝ 

http://www.icana.ir/
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چٝ  ٟتط اؾتثثٙبثط ایٗ ٘مغٝ قطٚع آٖ اؾت وٝ زضیبثیٓ ٞطیه اظ ثرف ٞبی ذهٛنی ٚ زِٚتی  .یىسیٍط ٘عزیه وٙس

ثب ٚاٌصاضی ثركی اظ ٔؿئِٛیت ٞبی زِٚت ثٝ  فطأٛـ ٘ىٙیٓ وٝ) زض ػیٗ حبَ. زاقتٝ ثبقٙسؾٟٕی زض ایٗ قطاوت 

 :ذٛاٞس ٔب٘س پبثطخبٕٞچٙبٖ  زض ظٔیٙٝ ٞبی ظیط ٔؿئِٛیت ٚ پبؾرٍٛیی زٔٛوطاتیه زِٚت (ثرف ذهٛنی

 تهٕیٓ ٌیطی اظ ٔیبٖ اٞساف ضلبثتی 

 ؿت اعٕیٙبٖ اظ ایٙىٝ اٞساف ٔٛضز٘ظط عجك اؾتب٘ساضزٞبی تؼطیف قسٜ تحمك تؼطیف اٞساف ثطٌعیسٜ ٚ ؾپؽ و

 .یبفتٝ ا٘س

 وؿت اعٕیٙبٖ اظ ایٙىٝ ٔٙبفغ ٌؿتطزٜ ػٕٛٔی ٔحبفظت قسٜ ا٘س . 

ٕٞچٙیٗ زض ٔٛضز وؿت ٚ وبضٞبیی وٝ ٔبِىیت آٟ٘ب زض اذتیبض زِٚت اؾت، اٌطچٝ ٔكبضوت ثرف ذهٛنی ٚ ثرف 

ٚ ٔسیطیت وؿت ٚ وبض ٚاضز ٔی وٙس، أب ٕٞچٙبٖ زِٚت ثطای حطاؾت اظ ٔٙبفغ  ػٕٛٔی، ثرف ذهٛنی ضا زض ٔبِىیت

ة ٞیبت ٞبی لبٍ٘ٛ٘صاض ٔؿتمُ ضا وٝ ٘مككبٖ بهت٘اثٝ عٛض ذبل  ایٗ پبؾرٍٛیی. ػٕٛٔی پبؾرٍٛ ثبلی ٔی ٔب٘س

ٕٞچٙبٖ زض اذتیبض ثرف  وؿت اعٕیٙبٖ اظ ضػبیت اؾتب٘ساضزٞبی ثبالی ضٕب٘تی ٚ ػسْ اػٕبَ ا٘حهبضٌطی اؾت؛

  .United Kingdom for the Stationery Office, 2000, pp 10-11)) ػٕٛٔی لطاض ٔی زٞس

 زِٚت، ٘بقی اظ آٖ اؾت وٝ وٙتطَ غیط ٔؿتمیٓ تِٛیس ثرف ذهٛنی ا٘ساظٜ ضقسب ایٗ فطضیٝ ضا آظٔٛزیٓ وٝ وبٞف ٔ

ٕٞچٙیٗ ایٗ پػٚٞف آقىبض ٕ٘ٛز ثٝ خبی آ٘ىٝ . ٜ اؾتٔساذّٝ ٔؿتمیٓ زِٚت زض التهبز قسخبیٍعیٗ  ثٝ ٘حٛی فعایٙسٜ

 ٞطچٝ لٛا٘یٗ وٕتط ثبقس، ا٘ساظٜ زِٚت ثعضٌتط قٛز، ٞطچٝ ٔیعاٖ لٛا٘یٗ افعایف یبفتٝ، ا٘ساظٜ زِٚت ٞٓ ثعضٌتط قسٜ اؾت

(Borcherding, Ferris & Garzoni, 2001, p 1) . 

زض حبَ . ت ٚ افعایف ذهٛنی ؾبظی ٌصقتٝ اؾتطٚضت وٛچه ؾبظی زِٚاوٖٙٛ ظٔبٖ ؾرٗ ٌفتٗ اظ ضثٝ ایٗ تطتیت 

زِٚت ٍٞٙبٔی . چیؿت رف ذهٛنیتطیٗ تطویت ٕٞىبضی زِٚت ٚ ثوبضآٔسثبیس ثٝ ایٗ پطؾف پبؾد زاز وٝ  حبضط

ٚ ٞطچٝ  ایٗ پطؾف ثیبثس وٝ اظ ٌعیٙٝ ٞبی ٞطچٝ ثیكتط ٝپبؾد ثتطویت ضا زض لبزض ذٛاٞس ثٛز ثٟتطیٗ ٚ وٓ ٞعیٙٝ تطیٗ 

 ،ٚ ایٗ ٔیؿط ٘رٛاٞس ثٛز ٍٔط ثب ثٟجٛز فضبی وؿت ٚ وبض ٕىبضی ثب ثرف ذهٛنی ثطذٛضزاض ثبقسی ثطای ٞٔتٙٛع تط

ثٝ . ٚ افعایف تؼساز ٚ تٙٛع ٔٛؾؿبت ٚ قطوت ٞبی قبیؿتٝ ی ٔتٕبیُ ثٝ ٕٞىبضی ثب ثرف زِٚتی تٛؾؼٝ وبضآفطیٙی

تهسی ٌطی زِٚت زض نٛضتی أىبٖ ٌعیٙف قبیؿتٝ تطیٗ وبضفطٔبیبٖ ٚ ٔسیطاٖ ثطای ٚاٌصاضی فؼبِیت ٞبی  ثیبٖ زیٍط،

حضٛض زض ثبظاض یب  ثطایپصیط اؾت وٝ فضبی وؿت ٚ وبض ٔغّٛة ٚ ٔؿبػس، لجال پیٕب٘ىبضاٖ ٚ وبضآفطیٙبٖ تٛإ٘ٙسی ضا 

 .وطزٜ ثبقس زض خٟت وٛچه ؾبظی زِٚت ٟٔیب ثطػٟسٜ ٌطفتٗ ٔؿئِٛیت ٞبی ثیكتط

 ، نقص های اصلی دولت کارآفرینیتوسعه 

خٟت ذّك اضظـ خسیس زض  ،اؾت پٛیب وٝ ثٝ ٚؾیّٝ فطزی وٝ ثطای ثٟطٜ ثطزاضی اظ ٘ٛآٚضی التهبزی وبضآفطیٙی فطایٙسی

وبضآفطیٗ قرهی اؾت وٝ شٞٗ وبضآفطیٙب٘ٝ ٕٞطاٜ ثب ٘یبظ لٛی ثٝ . ثبظاض، تالـ ٔی وٙس، ایدبز ٚ ٔسیطیت ٔی قٛز

 . (229، ل 1386ثٝ ٘مُ اظ زا٘بیی فطز ٚ ٕٞىبضاٖ،  Virtanen, 2006)ٔٛفمیت زاضز 
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. ٔدٕٛع ؾیبؾت ٞبی اخطا قسٜ تٛؾظ زِٚت ٞب زض ضاؾتبی تٛؾؼٝ وبضآفطیٙی ضا ٔی تٛاٖ زض ؾٝ ٌطٜٚ زؾتٝ ثٙسی وطز

ثٟجٛز ٔحیظ تٙظیٕی اظ عطیك ضاٞىبضٞبیی چٖٛ ؾبزٜ ؾبظی لٛا٘یٗ ٚ ٔمطضات ظزایی، وٕه ٞبی ٔبِی؛ تمٛیت ٔحیظ 

ٍطـ ٌطٜٚ ٞبی ٔرتّف خبٔؼٝ ٘ؿجت ثٝ وبضآفطیٙبٖ ٚ فؼبِیت ٞٙدبضی اظ عطیك السأبتی ثٝ ٔٙظٛض ثٟجٛز زیسٌبٜ ٚ ٘

ٞبی وبضآفطیٙب٘ٝ، ٔب٘ٙس ٔؼطفی وبضآفطیٙبٖ ثطتط ّٔی ٚ ثبالذطٜ ثٟجٛز ٔحیظ قٙبذتی اظ عطیك تسٚیٗ ٚ اخطای ثط٘بٔٝ ٞبیی 

 . (231-238، نم 1386زا٘بیی فطز ٚ ٕٞىبضاٖ، ) ثطای تٛؾؼٝ زا٘ف ٚ ٟٔبضت ٞبی وبضآفطیٙی

زا٘بیی فطز ٚ ٕٞىبضاٖ،  :ثطٌطفتٝ اظ)ف ٞبی ثؿتطؾبظ زِٚت زض وٛچه ؾبظی، اظ عطیك تٛؾؼٝ وبضآفطیٙی ٘م: خسَٚ ا 

 (238-241، نم 1386

٘مف ٞبی 
 انّی

 (وبضآفطیٙیاظ عطیك تٛؾؼٝ )وٛچه ؾبظی زِٚت زض ثؿتطؾبظ ٞبی ٘مف 

 السأبت ٚ ثط٘بٔٝ ٞبی فطػی السأبت ٚ ثط٘بٔٝ ٞبی انّی

 
 
 
 
 
 

٘مف 
 تٙظیٕی

 ط٘بٔٝ ضیعی ّٔی وبضآفطیٙیث
 ثط٘بٔٝ اؾتطاتػیه تٛؾؼٝ وبضآفطیٙی زض وكٛضعطاحی ٚ تهٛیت 

 عطاحی ٚ اخطای ٘ظبْ اضظیبثی ػّٕىطز وبضآفطیٙی زض ؾغح ّٔی

ثط٘بٔٝ اػغبی حٕبیت ٞبی 
 ٔبِی

 تبؾیؽ ثب٘ه ٞبی وبضآفطیٙی

 تبؾیؽ نٙسٚق ٞبی حٕبیت اظ وبضآفطیٙبٖ

 جبضی وبضآفطیٙبٖتبؾیؽ نٙسٚق ضٕب٘ت اػت

 
 ثط٘بٔٝ اػغبی تؿٟیالت ٚ 
 وٕه ٞبی ٔبِی ٚ غیطٔبِی

 ٚاٌصاضی ظٔیٗ ثٝ وبضآفطیٙبٖ

 اػغبی تؿٟیالت ٚیػٜ ثٝ ٔٙبعك ٔحطْٚ

 اػغبی ا٘ٛاع ٔؼبفیت ٞبی ٔبِیبتی ثٝ وبضآفطیٙبٖ

 اػغبی ا٘ٛاع وٕىٟبی ترههی زض فطایٙس تِٛیس ٚ فطٚـ وبضآفطیٙبٖ

 
 ٚضٜ ایحٕبیت ٞبی ٔكب

 ایدبز ٚ تمٛیت ٔطاوع ٔكبٚضٜ ای ترههی

 ٔؼطفی ٔتِٛیبٖ انّی حٕبیت اظ وبضآفطیٙی زض وكٛض

 
 
 

 انالحبت ازاضی

 اتربش تساثیط تؿطیغ وٙٙسٜ فطایٙس انّی وبضآفطیٙی زض وُ وكٛض

 اتربش تساثیط تؿطیغ وٙٙسٜ فطایٙس فطػی وبضآفطیٙی زض زؾتٍبٜ ٞبی زِٚتی

 ا٘یٗ ٔطتجظ ثب فطایٙسٞبی وبضآفطیٙی زض وُ وكٛضانالح ا٘ٛاع لٛ

 ثبظٍ٘طی ٚ انالح فطایٙسٞبی ازاضی ٔطتجظ ثب فطایٙسٞبی وبضآفطیٙی

 تساثیطی ثٝ ٔٙكٛض وبٞف ا٘ٛاع ٔٛا٘غ ازاضی زض فطایٙسٞبی وبضآفطیٙی

 
 
 
 
 
 

٘مف 

 
 
 
 

آٔٛظـ ٚ ثؿتطؾبظی 
 فطٍٞٙی

ّی اظ زٚضٜ ٞبی پیف ثؿتطؾبظی آٔٛظقی ٚ پطٚضقی ٔمبعغ تحهی
 زثؿتب٘ی تب زا٘كٍبٜ

 ثطٌعاضی ا٘ٛاع زٚضٜ ٞبی آٔٛظقی ٚ ٔكبٚضٜ ای زض ٔساضؼ ٚ زا٘كٍبٜ ٞب

ثطٌعاضی ا٘ٛاع زٚضٜ ٞبی آٔٛظقی ٚ ٔكبٚضٜ ای زض ا٘ٛاع ؾبظٔبٖ ٞبی 
 زِٚتی ٚ ذهٛنی

 پرف ٔؿتٕط ثط٘بٔٝ ٞبی ضازیٛیی ٚ تّٛیعیٛ٘ی وبضآفطیٙی 

كطیبت ػٕٛٔی ٚ ترههی زض ضاؾتبی تٛؾؼٝ فطًٞٙ ا٘تكبض ا٘ٛاع ٘
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 وبضآفطیٙی قٙبذتی

 

 
 
 

 اعالع ضؾب٘ی

 اعالع ضؾب٘ی قفبف اظ ذسٔبت ٚ ثط٘بٔٝ ٞبی حٕبیتی زِٚت ثٝ وبضآفطیٙبٖ

 اعالع ضؾب٘ی قفبف اظ ا٘ٛاع لٛا٘یٗ حبوٓ ثط تبؾیؽ ٚ ٔسیطیت وؿت وبض

 وبضآفطیٙی عطاحی ا٘ٛاع ٚة ؾبیت ٞبی اضتجبط زٞٙسٜ ثیٗ شیٙفؼبٖ

 ا٘تكبض وتبثچٝ ٞبی ضإٞٙبی وبضآفطیٙی

ثطٌعاضی ا٘ٛاع ٕٞبیف ٞبی ٔٛثط زض قٙبذت عجمبت ٔرتّف خبٔؼٝ اظ 
 وبضآفطیٙی

 
 

٘مف 
 ٞٙدبضی

 
 اػغبی خٛائع

 اػغبی خٛائع ؾبال٘ٝ وبضآفطیٙی زض ؾغٛح ّٔی ٚ اؾتب٘ی

 ٚ اؾتب٘یاػغبی خٛائع عطح ٞبی وؿت ٚ وبض وبضآفطیٙب٘ٝ زض ؾغٛح ّٔی 

 اػغبی خٛائع ثٝ افطاز ٚ ؾبظٔبٖ ٞبی حبٔی وبضآفطیٙبٖ

 
 ثطٌعاضی ٕ٘بیكٍبٜ

 ثطٌعاضی ٕ٘بیكٍبٜ ٞبی زؾتبٚضزٞبی وبضآفطیٙب٘ٝ زض ؾغٛح ّٔی ٚ اؾتب٘ی

زا٘ف آٔٛظاٖ ٚ )ثطٌعاضی ٕ٘بیكٍبٜ ٞبی زؾتبٚضزٞبی وبضآفطیٙبٖ فطزا 
 ...( زا٘كدٛیبٖ ذالق، فطنت قٙبؼ ٚ 

 

ب تساْٚ تبثیطپصیطی التهبزٞبی ّٔی اظ خٟب٘ی ؾبظی ٚ الساْ قطوت ٞبی ثعضي ثٝ اؾتطاتػی ٞبی ثطٖٚ ؾپبضی ٚ ٕٞطاٜ ث

زِٚت ٞبی ؾطاؾط . وٛچه ؾبظی، تالـ ٞب ثطای یبفتٗ ٔٙبثغ خبیٍعیٗ ثطای ضقس التهبزی زض حبَ افعایف اؾت

ثٝ  قٛاٞس ضٚ. ػطنٝ ٔٛضزتٛخٝ لطاض زازٜ ا٘سخٟبٖ ؾبَ ٞبی ؾبَ وبضآفطیٙی ضا ثٝ ػٙٛاٖ یه ٌعیٙٝ ٘ٛیسثرف زض ایٗ 

 ,Baumol) ضقس ثیبٍ٘ط آٖ اؾت وٝ وبضآفطیٙبٖ قٕبض ٘ٝ چٙساٖ ٕٞؿب٘ی اظ ٘ٛآٚضی ٞب ٚ ٔكبغُ ضا ذّك ٔی وٙٙس

2007 Acs and Audretsch, 1990; Audretsch, 2003; Haltiwanger, 2006;) . ٕٗٞچٙی

 ;Audretsch and Keilbach, 2004, 2007)٘س ذٛضزٜ اؾت وبضآفطیٙی ثب ٘طذٟبی ؾطیؼتط ضقس التهبزی پیٛ

van Stel, Carree and Thurik, 2005 ) ثؿیبضی اظ زِٚت ٞب ثب تسثیط ٚ اخطای ٔدٕٛػٝ ای اظ ذظ ٔكی ٞبی

عطح ٞبی تضٕیٗ ٚاْ؛ ثط٘بٔٝ ٞبی : ایٗ ذظ ٔكی ٞب ػجبضتٙس اظ. تٛؾؼٝ وبضآفطیٙی، ثٝ ایٗ ٘یطٚٞب ٚاوٙف ٘كبٖ زازٜ ا٘س

بَ فٙبٚضی ٚ ٘ٛآٚضی؛ ثط٘بٔٝ ٞبی وٕه ثٝ اقتغبَ ٚ ٘یع اضائٝ ٔكبٚضٜ ٚ وٕه ثٝ وؿت ٚ وبضٞبی وٛچه ا٘تم

(Parker, 2009 ثٝ ٘مُ اظ؛Congregado, Golpe and Parker, 2009, pp 1-2 .) 

 ، نقص فراهوش ضذهضایسته گسینی و نظارت کارآهذ

فمساٖ ٘ظبْ قبیؿتٝ ٌعیٙی زض فطایٙس وٛچه ؾبظی  زٞس٘كبٖ ٔی تدطثٝ اغّت وكٛضٞبی فؼبَ زض ظٔیٙٝ وٛچه ؾبظی 

ٚ ٘یع فمساٖ ٘ظبْ ( ٚاٌصاضی ثرف ٞبی ٔرتّف فؼبِیت ٞبیی وٝ لجال تٛؾظ زِٚتی ا٘دبْ ٔی قسٜ اؾت ٚ فطٚـ)زِٚت 

أُ ضؼف یب ػسْ ٔٛفمیت زِٚت زض ثط٘بٔٝ ٞبی وٛچه ؾبظی ثٛزٜ ٛثعضٌتطیٗ ػ اظ وٙتطَ ٚ ٘ظبضت ٔٛثط ثط ایٗ فطایٙس

ٚ  ضطٚضت افعٚزٖ ؾیبؾت ٞبی قبیؿتٝ ٌعیٙیاظ ایٗ ضٚ  .(Frydman &Chery, 1999, p. 1165) اؾت

٘ظبضت ثط ػّٕىطز  ثٝ ٚیػٜ ،آ٘بٖ فبضؽ اظ ٌطایف ٞبی ؾیبؾیزض ٌبْ ٞبی ٔرتّف فطایٙس وٛچه ؾبظی،  ٘ظبضت وبضآٔس
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٘ی ٚ ٘یع ٌعیٙف ٚ تٛإ٘ٙسؾبظی اظ عطیك ٔدّؽ ٚ ٟ٘بزٞبی خبٔؼٝ ٔس پیٕب٘ىبضاٖ زِٚت ٚ ذطیساضاٖ قطوت ٞبی زِٚتی

 .وبضوٙبٖ، ثط ؾٝ ٌطٜٚ ؾیبؾت ٞبی پیف ٌفتٝ، آقىبض ٔی ٌطزز

 (ٔحمك ؾبذتٝ)قبیؿتٝ ٌعیٙی ٚ ٘ظبضت وبضآٔس / زض وٛچه ؾبظی زِٚت ٘مف ٔؿتمیٓ:  2خسَٚ  

 (قبیؿتٝ ٌعیٙی ٚ ٘ظبضت وبضآٔس) وٛچه ؾبظیزض  زِٚت ٔؿتمیٓ٘مف  

 أبت ٚ ثط٘بٔٝ ٞبی فطػیالس السأبت ٚ ثط٘بٔٝ ٞبی انّی

 
 

 
 
 

٘مف 
قبیؿتٝ 

ٚ  ٌعیٙی
 ٘ظبضتی

ٌعیٙف ٔبِىبٖ ٚ ٔسیطاٖ 
ٚ ٘ظبضت ثط فطایٙس  قبیؿتٝ
 ٌعیٙف

 ٚاٌصاضیتسٚیٗ ٚ تهٛیت لٛا٘یٗ 

 اخطای وبضآٔس فطایٙس ٚاٌصاضی

٘ظبضت ٚ اضظیبثی زلیك فطایٙس ٚاٌصاضی ٚ اضائٝ ثبظذٛضٞبی الظْ ثٝ 
 (بزٞبی ٔس٘ی، ٔدّؽ، ٔغجٛػبتتٛؾظ ٟ٘)ٚ ٔطزْ  ٔؿئٛالٖ

 
٘ظبضت ثط ػّٕىطز پیٕب٘ىبضاٖ 

ٚ ذطیساضاٖ قطوت  زِٚت
ٔدّؽ اظ عطیك  ٞبی زِٚتی

 ٟ٘بزٞبی خبٔؼٝ ٔس٘یٚ 

ٚضٚزی ٞبی ؾیؿتٓ ) ٚ ذطیساضاٖ ٘ظبضت ثط آٚضزٜ ٞبی پیٕب٘ىبضاٖ
 (پیٕب٘ىبضاٖ

فطایٙسٞبی ؾیؿتٓ )زِٚت  ٚ ذطیساضاٖ ٘ظبضت حیٗ وبض ثط پیٕب٘ىبضاٖ
 (پیٕب٘ىبضاٖ

ذطٚخی ٞبی )زِٚت  ٚ ذطیساضاٖ ٘ظبضت ثط ٘تبیح ٟ٘بیی وبض پیٕب٘ىبضاٖ
 (ؾیؿتٓ پیٕب٘ىبضاٖ

 
ٌعیٙف ٚ تٛإ٘ٙس ؾبظی 

 وبضوٙبٖ 

قٙبؾبیی وبضوٙبٖ وبضآفطیٗ ثبِمٜٛ ثٝ ٔٙظٛض تكٛیك ٚ ٞسایت آ٘بٖ ثٝ 
 فطزی ذطٚج اظ ؾبظٔبٖ ٚ وبضآفطیٙیوبضآفطیٙی ؾبظٔب٘ی یب 

وبضوٙبٖ ٔٙبؾت ثطای ثبلی ٔب٘سٖ ٚ ضقس زض ؾبظٔبٖ ثٝ ٔٙظٛض قٙبؾبیی 
 تٛإ٘ٙس ؾبظی آ٘بٖ ٔتٙبؾت ثب ٚظبیف وٙٛ٘ی ٚ ٔؿیط قغّی آیٙسٜ آٟ٘ب

 

 

 جوع بنذی و نتیجه گیری
ٔی تٛا٘س زأٙٝ  پیكیٙٝ ای عٛال٘ی زاضز ٚثرف زِٚتی  ثط٘بٔٝ ٞبیاؾتفبزٜ اظ ؾطٔبیٝ ذهٛنی ثطای تبٔیٗ ٔبِی 

زض ػیٗ حبَ تدبضة پكت ؾط  .زض پی زاقتٝ ثبقس ٚ ٞٓ ثطای ثرف ذهٛنی ثطای زِٚتٞٓ ٔٙبفغ ضا ٌؿتطزٜ ای اظ 

ٔغبِؼٝ ٘مف ٞبی زِٚت زض ». ٟ٘بزٜ قسٜ اظ ایٗ ٔكبضوت زضؼ ٞبی ثؿیبضی ثطای وٛچه ؾبظی ٞبی آیٙسٜ زاضز

غجیمی ٘كبٍ٘ط آٖ اؾت وٝ زِٚت ٞب زض ثٝ ػٙٛاٖ ٔغبِؼٝ ت( اؾتطاِیب، أطیىب، وب٘بزا، تبیٛاٖ، ّٞٙس ٚ اٍّ٘یؽ)چٙسیٗ وكٛض 

ؾطاؾط خٟبٖ حطوتی ثٝ ؾٛی ایدبز وؿت ٚ وبضٞبی وٛچه ٚ ٔتٛؾظ ضا ثٝ ػٙٛاٖ ٔٙبثغ اقتغبَ ٚ ضقس التهبزی 

زض ػیٗ حبَ، ذظ ٔكی ٌصاضاٖ زِٚتی زضن خبٔؼی اظ ایٗ وٝ وساْ ؾیبؾت ٞبی . التهبز زاذّی قبٖ آغبظ وطزٜ ا٘س

٘مف ضٕٗ تبویس ثط ایٗ ٔمبِٝ تالـ ٕ٘ٛز  (.231، ل 1386زا٘بیی فطز ٚ ٕٞىبضاٖ، ) 4«زِٚت اثطثرف تط٘س، ٘ساض٘س

ٞبی زِٚت زض فطایٙس تٛؾؼٝ وبضآفطیٙی وٝ ثیبٍ٘ط ذظ ٔكی ٞبی اؾبؾی زِٚت زض ػطنٝ ٔیساٖ زازٖ ثٝ وبضآفطیٙی ٚ 

                                                           
4
 -Pickle & Abrahamson (1990) 
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أبت ٚ ثط٘بٔٝ ٞبی تحمك حسالّی اظ الس ایٗ ٘ىتٝ ضا ٔٛضز تٛخٝ لطاض زٞس وٝ ،(1خسَٚ ) تٛؾؼٝ ثرف ذهٛنی اؾت

ظیطٔدٕٛػٝ ایٗ ؾٝ ٘مف، پیف اظ الساْ ثٝ اخطای ٞطٌٛ٘ٝ ثط٘بٔٝ وٛچه ؾبظی ٚ ٔكبضوت زِٚت ٚ ثرف ذهٛنی، 

 . ضطٚضی ٚ اختٙبة ٘بپصیط اؾت

اظ آ٘دب وٝ زِٚتِ ٔهٕٓ ثٝ وٛچه ؾبظی، اظ یه ٘كبٖ ٔی زٞس؛  1ثٝ ثیبٖ زیٍط ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ ٔسَ اضائٝ قسٜ زض قىُ 

ٖ ثی ٔیُ ثٝ خساقسٖ اظ ثرف زِٚتی ٚ اظ ؾٛی زیٍط ثب فمساٖ پیٕب٘ىبضاٖ ٚ وبضآفطیٙبٖ ٚاخس قطایظ زض ؾٛ ثب وبضوٙب

ثرف ذهٛنی ٔٛاخٝ اؾت، تٟٙب ضاٜ ذطٚج ذٛز اظ زٚ ٌطٜٚ فكبض یبزقسٜ ضا ثبیس زض پٙبٜ ثطزٖ ثٝ وؿت ٚ وبضٞبی 

یبؾت ٞبی ثٙیبزیٗ زِٚت، ثؿتط ؾبظ ٚ ػبُٔ ؾثٝ ایٗ تطتیت ثط اؾبؼ ٔسَ فٛق، چٟبض ٌطٜٚ . وبضآفطیٙب٘ٝ خؿتدٛ وٙس

 ضقس وؿت ٚ وبضٞبی وبضآفطیٙب٘ٝ ٚ ثٟجٛز فضبی وؿت ٚ وبض ٚ ثٟجٛز فضبی وؿت ٚ وبض، تؿٟیُ وٙٙسٜ ٚ ظٔیٙٝ ؾبظ

 . زِٚت اؾت وبضآٔس وٛچه ؾبظی

 (ؾبذتٝ ٔحمك) ٔسَ ؾیبؾت ٞبی ثٙیبزیٗ زِٚت، ثٟجٛز فضبی وؿت ٚ وبض، وٛچه ؾبظی زِٚت: 1قىُ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اؾت وٝ ٔی تٛا٘س ثبض ؾٍٙیٗ فضبی  ایٗ تٟٙب ؾیبؾت ٞبی وبضآٔس تٙظیٕی، قٙبذتی ٚ ٞٙدبضی ثط اؾبؼ ٔسَ فٛق

وؿت ٚ وبض ضا ٔتحُٕ قٛز ٚ ثط ؾِٟٛت ضاٜ ا٘ساظی وؿت ٚ وبضٞبی وبضآفطیٙب٘ٝ ثیفعایس ٚ اظ ایٗ عطیك اظ فكبضٞبی 

ط اٌط ثب ؾیبؾت ٞبی قبیؿتٝ ٌعیٙی ٚ ٘ظبضتی ٔٛثط زِٚت زض ایٗ ٔؿی زض ػیٗ حبَ .٘بقی اظ وٛچه ؾبظی ثىبٞس

ثٝ ایٗ . یبزقسٜ ضا ثٝ حساوثط اثطثركی ذٛاٞس ضؾب٘سا٘تربة قطوبی ذٛز زض ثرف ذهٛنی ٕٞطاٜ ثبقس، ٔكبضوت 

تطتیت اظ یه ؾٛ تٛؾؼٝ وبضآفطیٙی ظٔیٙٝ ؾبظ وٛچه ؾبظی ٔی قٛز ٚ اظ ؾٛی زیٍط افعایف وٛچه ؾبظی ٚ 

 فضای کسب و کار

 

سیاست های 

 تنظیوی

سیاست های 

 ضناختی

سیاست های 

 هنجاری

سیاست های 

ضایسته گسینی 

 و نظارتی
فقذاى پیوانکاراى 

و کارآفریناى 

واجذ ضرایط در 

 بخص خصوصی

هیل  کارکناى بی

به جذا ضذى از 

 بخص دولتی

دولت هصون 

به کوچک 

 سازی

کسب و 

کارهای 

 کارآفرینانه
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كتطی ثٝ فؼبِیت ثرف ذهٛنی، اظ ٔدٕٛع فؼبِیت ٞبی التهبزی وكٛض، ظٔیٙٝ ؾبظ تٛؾؼٝ اذتهبل ػطنٝ ثی

 .ٕٞٛاضٜ لبثُ تمٛیت ٚ ثٟجٛز اؾت 2وبضآفطیٙی ٔی ٌطزز ٚ ایٗ چطذٝ تكسیسوٙٙسٜ عجك قىُ 

 

 (ٔحمك ؾبذتٝ)ضاثغٝ تكسیس وٙٙسٜ تٛؾؼٝ وبضآفطیٙی ٚ وٛچه ؾبظی ٔسَ : 2قىُ 
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