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مطالعه تطبیقی میان برخی از الکوهاي توسعه متعارف در خصوص دو مفهوم 

و بردارهاي ) کارآمدي، هماهنگی و تداوم(شاخص هاي یک تعامل مناسب 

  تعامالتی

  1وحید ارشدي

  چکیده

اگر طراح و سیاستگذار یک الگوي توسعه، همچون الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت، اقدام به انتخاب یک استراتژي 

سه شاخص . مشخص نماید، باید قادر باشد، یک ارزیابی مشخصی از روند طی شده در بستر الگوي منتخب داشته باشد

یکی از مهمترین اعتباریات، که با توجه . توانند باشند می وري، هماهنگی و تدوام در مبادله، معیارهاي این ارزیابی بهره

منظور از . هاي موسوم به بردارهاي تعامالتی است به اعتبار تعامل، وجود آن ضروري و انکارناپذیر است، تکنولوژي

ات بردارهاي تعامالتی آن است که انسان ها تحت تأثیر حس استخدام و تسخیر متقابل و با توجه به اهداف و غای

دهندکه از  انسانی، براي تعامالت خود، طیفی از روابط و تعامالت را بر اساس اصل جلب منفعت و دفع ضرر شکل می

طیفی از روابط و تعامالت شامل رقابت، همکاري، ایثار و فداکاري . شود مجموعه آنها به بردارهاي تعامالت انسانی یاد می

همواره به موازات بردارهاي تعامالتی، طیفی از بسترهاي تعامالتی و . ی استهاي انسان و برخورد و تضاد، مبناي انتخاب

  . ترتیبات نهادي در هر الگو وجود خواهد داشت

شومپیتري، ) انترپرینر(در این نوشتار با روش اسنادي و کتابخانه اي، مفاهیم فوق در چهار الگوي توسعه کارآفرینی 

هاي مشهور  ازن هریشمن و عرضه نا محدود نیروي کار لوئیس که از استراتژيتوسعه متوازن روزن اشتاین، توسعه نامتو

این نگرش تطبیقی می تواند، الگوي . شود در اقتصاد توسعه متعارف است، بررسی شده و به صورت تطبیقی تبیین می

ندسی نهادها در مناسبی براي طراحان و سیاستگذاران الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت باشد، تا بتوانند نسبت به مه

  .ترسیم الگو به مفاهیم فوق و نقش آنها توجه نمایند

ترتیبات  -بردارهاي تعامالتی -تدوام در مبادله -هماهنگی - وري بهره - الگوي توسعه: هاي کلیدي واژه

  ایثار و برخورد و نبرد -نوع دوستی - همکاري - رقابت -نهادي

  مقدمه -1

که 3هر رویدادى«: دنکن چنین تعریف مى فراگرد را .جامعه است تغییر ارزشهاي حاکم بر 2فراگردتوسعه، 

4یا هر عمل یا نحوه عملى یک تغییر ممتد در زمان را نشان دهد
  ».که ممتد باشد 

ایم که رویدادها و روابط  در واقع به این نکته توجه کرده وقتى ما مفهوم فراگرد را براى چیزى بپذیریم

 یک تسلسل ایستا از. آغاز و پایان ندارد. طور مداوم در حال تغییر است پویا و به صورتى بین عناصر آن چیز، به

فراگرد داراى  اجزاء داخل یک. وجود ندارد و اصوالً فراگرد چیزى ایستا نیست بلکه پویا است ،رویدادها

                                                           
        دانشجوي دکتراي دانشگاه فردوسی مشهد 1

2
 Process: A Continuous Action, Operation, Or Series Of Changes Taking 
3 Phenomenon 
4 Treatment 
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5هاى متقابل کنش
: 1380لی ، اردبی. (گیرد دیگرى تأثیر مى گذارد و از هستند و هریک بر دیگرى تأثیر مى 

188(   

کند، زیرا وي معتقد  ، در کتاب مباحث اساسی اقتصاد توسعه، بر فراگرد تکیه می) 7: 1995( 6جرالد میر

لذا، فراگرد . داللت دارد» اي علی و به هم پیوسته عملکرد نیروهاي معین، به شیوه«است که این واژه بر 

ر کلی، توسعه، فراگرد تحول نهادها و ساختارهاي توسعه، متراکم، تکرار شونده و داراي جهت است و بطو

  .جامعه، از وضع موجود به وضع مطلوب است

الگوهاي توسعه، از جمله الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت که بر اساس جهان بینی خاصی شکل می گیرد، 

یا  هایی است که بر اساس مالحظات تاریخی کننده استراتژي هاي نظري پویا هستند که ترسیم طراحی

هاي نظري، قابلیت این را داشته که طی یک فرآیندي، نقشه راه رسیدن به توسعه یافتگی را در دستگاه  دیدگاه

گذاران را در جهت باال بردن سطح کمی و کیفی در ابعاد  فکري مشخصی چون اسالم ترسیم کرده و سیاست

  .مختلف اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی یاري رسانند

کارآمدي، (هاي یک تعامل مناسب  این مقاله در صدد است به تبیین دو مفهوم شاخص نگارنده در

و بردارهاي تعامالتی، در چارچوب چند الگوي توسعه اقتصادي شامل کارآفرینی شومپیتري ) هماهنگی و تداوم

 ، الگوي رشد)1943(و روزن اشتاین رودن ) 1953(، الگوي رشد متوازن و فشار بزرگ نورکس )1911(

پرداخته و با یک ) 1954(و الگوي عرضه نامحدود نیروي کار آرتور لوئیس ) 1958( نامتوازن هیرشمن 

هاي تعامل مناسب و بردارهاي  مقایسه تطبیقی، وجوه اشتراك و افتراق الگوها را نسبت به دو مفهوم شاخص

الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت  تعامالتی تبیین نماید و توجه به مفاهیم فوق را براي طراحان و سیاستگذاران

  . تبیین نماید

ها؛ و رقابت،  هاي یک تعامل مناسب و سنجه ابتدا منظور از کارآمدي، هماهنگی و تداوم، بعنوان شاخص

همکاري، نوع دوستی، ایثار و برخورد و نبرد به عنوان مهم ترین مؤلفه هاي بردار تعامالت انسانی بیان خواهد 

الگوي مورد نظر پرداخته و مفاهیم فوق را در چارچوب این الگوها تشریح  4بیین شد؛ در قسمت دوم، به ت

  .خواهد شد و در پایان ، یک  مقایسه تطبیقی انجام خواهد شد

 ها هاي یک تعامل مناسب و سنجه شاخص - 2

. کند میگذاري  کند، براي آن انتخابش، اقدام به ارزش انسان در هر زمانی که اقدام به انتخاب فعالیتی می

این شاخص، باید بیان کننده میزان شکست یا پیروزي . براي این ارزیابی انتخاب خود، نیاز به شاخص دارد

گذار، اقدام به انتخاب  این مسئله زمانی از اهمیت بیشتري برخوردار است که سیاست. انتخاب او را نشان دهد

دهد یا همان جامعه را در  سیر رشد و تعالی قرار میاي را در م زیرا که با تصمیم خود، جامعه.  کند فعالیت می

معیارهاي مناسب براي ارزیابی پیروزي یا شکست هر نوع تعاملی، در طول دوران . کند مسیر پرتگاه هدایت می

  .اي داشته است کننده حیات دانش توسعه اقتصادي،  مسیر تکمیل

در ادبیات اقتصاد متعارف شروع شده تا داشتن سیاست یا استراتژي منتخب  7این معیارها، از کارایی

اگر کارایی در . 10و حتی اثربخشی و کارآمدي مبادله 9، هماهنگی در مبادله8مفاهیم دیگري نظیر تداوم مبادله

                                                           
5 interact 
6 Gerald m. Meier 
7 Productivity  
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توان معیار شکست یا  وري، هماهنگی و تداوم در مبادله را می تعریف شود، بهره 11وري کنار کارآمدي، بهره

  .موفقیت یک تعامل تلقی کرد

 اجزاء معیار بهره وري - 1-2

دهنده انجام هر انتخاب با کمترین هزینه  کارایی، نشان. وري است مجموع کارایی و کارآمدي، بیانگر بهره

اما کارآمدي، بیانگر بهترین . بهترین روش انجام هر کاري، بیانگر کارایی آن کار است. و بیشترین منفعت است

باید . در حالی که کارآمدي ناظر بر نوع تعامل است. نجام یک تعامل استکارایی ناظر بر روش ا. هاست انتخاب

در الگوهاي توسعه منتخب بررسی شود که طراح الگو، چگونه کارایی و کارآمدي را در فرآیند الگوي خود 

سعه، به عبارت دیگر، الگوي تو. وري استفاده کرد تواند براي ارزیابی الگو از سنجه بهره تبیین کرده است و می

شمولی در مورد توسعه  اگر چه هیچ نظریه جهان. وري باال را مورد نظر قرار داده است چگونه رسیدن به بهره

وري کمتر و  توان، رشد درآمد سرانه را مستلزم کنارگذاشتن فنون تولید با بهره اقتصادي وجود ندارد، ولی می

  )274: 1995میر، . (وري بیشتر دانست به کارگیري فنون داراي بهره

  هماهنگی در تعامل    2-2

اي  هاي بازیگران بگونه هماهنگی در تعامل، اشاره به آن دارد که در یک فعالیت جمعی و تعاملی، انتخاب

بازیگران منتخب در الگوي توسعه مذکور، نباید در جهت خنثی کردن یکدیگر . افزایی ایجاد کند باشد که هم

توسعه قابلیت دارد تا قدرت تک تک بازیگران در الگوي توسعه افزایش اثر هماهنگی در الگوي . عمل نمایند

در هماهنگی به واسطه هم افزایی ایجاد شده، اثر خروجی یک انتخاب تعاملی، بیش از مجموع اثر . یابد

 :، هم افزایی افراد را در قالب تولید تیمی تعریف کرده اند)1972(دمستز و آلچیان .هاي فردي است انتخاب

 هم و گیرند، قرار می استفاده مورد انسانی منابع مختلف هاي گروه هم آن در کهاست   ید تیمی، تولیديتول«

 & Alchian)(« .نیست از هم جدا صورت به منابع از یک هر هاي خروجی جبري جمع و محصول

Demsetz, 1972, p. 779  هم جهت بودن بین بخش هاي مختلف اقتصادي و هماهنگی سیستماتیک بین

  .آنها در جهت رسیدن به نقطه توسعه یافتگی به این امر، کمک شایانی خواهد کرد

تک اعضاي تیم،  گیرد که این کار نسبت به حاصلجمع محصوالت تک زمانی تولید تیمی صورت می

. شود تعریف می» 12آورانه جدایی ناپذیري فن«تیمی برحسب  در واقع، تولید. محصول بیشتري ایجاد کند

  )390: 1385نصیري اقدم، (

                                                                                                                                                                          
8
 continuity 
9 Coordination  
10 Effectiveness 
11

Efficiency   
12 - Technological Inseparability. 
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  تداوم در مبادله  3-2

در بسیاري از اوقات، . تداوم در مبادله، اشاره به تکراري دیدن تعامالت در جهت ایجاد نظم مطلوب دارد

هاي خاص یک مبادله، نظیر وجود سطح مشخصی از نااطمینانی، تداوم مبادله و تکراري دیدن  به جهت ویژگی

  .     تعامالت از اهمیت قابل توجهی برخوردار است

تداوم رابطه در « : ، بیان می کند» 13)تدبیر امور(اقتصاد حکمرانی « ، در مقاله )1-18: 2005(ویلیامسون

منظور از نظم خصوصی، این است که . روابط قراردادي مستمر، منبع ارزش است که الزمه نظم خصوصی است

رکت ، مشا15و تمهیدات کارآمد 14طرفین تعامل، بی واسطه در یک معامله، بطور فعال، در تدارك نظم مناسب

این تداوم، از روحیه همکاري طرفین قرارداد نشأت می گیرد، زیرا طرفین قراردادهاي ناکامل، باید . می نمایند

در طی قرارداد، بطور مداوم، خود را با اختالالتی منطبق کنند که از قبل پیش بینی نشده و براي حل آنها 

جاع مشکل به شروط و بندهاي قرارداد، تداوم ضعف روحیه همکاري، و ار. تبصره اي در قرارداد نیامده است

مهمترین عامل در ایجاد هزینه هاي حکمرانی، عدم انطباق با اختالالت . روابط طرفین را به خطر می اندازد

با توجه به احتمال شکست در صورت عدم تداوم ارتباط، طرفین تعامل، از طریق مکانیسم هاي نظم . است

ردادهاي شان را کاهش دهند و این کار فقط از طریق حفظ منافع هر دو خصوصی می توانند مخاطرات قرا

باید بررسی شود که در الگوهاي توسعه، نحوه تداوم در مبادله بین بازیگران . طرف قرارداد، تحقق می یابد

به عنوان نمونه، عامل تداوم در مبادله، . درون مدل، چگونه شکل می گیرد که منجر به نظم مطلوب شود

توانند باشد که بستر شکل گیري روابط  هاي جدید می ها و مهارت هاي جدید، بازارهاي جدید، و سازمانکاال

  .بلندمدت را فراهم می کنند

  الگوهاي توسعه 16هاي سنجه 4-2

کردن مفاهیم به عناصر قابل مشاهده و قابل سنجش، از مهمترین کارهاي یک محقق، در اقتصاد  تبدیل

منظور از قابل مشاهده ساختن، این است که . سنجش، قابل مشاهده ساختن استاولین قدم . توسعه است

منظور از مشاهده، درك ذهنی از یک مفهوم . بتوان یک متغیر را از قابلیت درك حسی و عقلی برخوردار نمود

سازي، یعنی ساختن معیارهاي کمی و کیفی براي نشان دادن یک پدیده در جهان  بنابراین شاخص. است

منظور از معیار کمی، . عی و دنیاي قابل مشاهده است که حتی المقدور، باید قابل سنجش و ارزیابی باشدواق

  .مانند رشد اقتصادي. شود هایی است که در سطح اول، تبدیل به سنجه کمی می شاخص

 هاي بعدي تبدیل، ممکن است قابلیت تبدیل به سنجه هایی است که در الیه معیارهاي کیفی، شاخص

هاي آن توسعه اقتصادي، توسعه فرهنگی، توسعه  مانند توسعه یافتگی که از شاخص. کمی را داشته باشد

مانند سطح تحصیالت جامعه، سطح بهداشت .ها خود داراي ابعاد متعدد است سیاسی است و این شاخص

                                                           
  .علم اقتصاد حکمرانی، بدنبال مطالعه نظم مطلوب و ترتیبات کارآمد است 13

نظم . می داند(Intentional Order)تعمدي  و نظم (Spontaneous Order)را شامل نظم خودجوش  (Good Order)ویلیامسون، نظم شایسته  14

  .خودجوش، نظم غیر آگاهانه و نظم تعمدي، نظم آگاهانه، عمدي و هدفمند است
 .منظور از ترتیبات کارآمد، شیوه هاي عملی سازماندهی است 15

16  Measurements 
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صحبت کردن، «: که کند مطرح می) 1993(سولو ...جامعه، سطح مشارکت مردم، سطح میزان اظهار نظر آزاد و

  » .گیري، فاقد هرگونه ارزشی است بدون اندازه

سازي، آنجا مشخص میشود که قدرت تجزیه و تحلیل یک پدیده را به صورت  اهمیت شاخص و شاخص

مستند به تحلیلگر ارائه خواهد داد و تحلیلگر را توانمند می کند که به عنوان ابزار، از آن، در جهت شناخت 

ها را افراد  مخاطب شاخص) 63: 2003(سیمون بل و استفان مورس . عه استفاده خواهد کردمحیط مورد مطال

حال اگر نتوان یک شاخص مناسب براي یک پدیده اجتماعی، اقتصادي، سیاسی و فرهنگی . دانند متخصص می

قدرت طراحی گردد، یک تحلیلگر و کارشناس، در تحلیل پدیده در جامعه واقعی، دچار مشکل خواهد شد و 

ها بیانگر  شاخص. هاي علمی وجود ندارد سیاستگذاري، تجویز و ارائه یک دستورالعمل عملیاتی بر اساس نظریه

بنابراین . توانندبه منظور پیش بینی وضعیت آینده نیز تلقّی شوند هایی است که می عالمت ها و نشانه

. اند براي رفع مشکالت طراحی شده ریزي و تدوین سازوکارهاي مناسب ها به منظور کمک در برنامه شاخص

هاي یک تعامل، نسبت به  شوند، بتوان بر اساس خروجی ها عامل پویایی یک الگو هستند که باعث می سنجه

  . هاي یک تعامل اقدام نمود اصالح هریک از مؤلفه

یت ها، بطور کلی، کاربرد اصلی شاخص ها در ارزیابی شرایط و حساسیت ها، مقایسه بین مکان ها و موقع

ارزیابی شرایط و گرایش ها در ارتباط با اهداف و مقاصد، تأمین اطالعات هشدار دهنده و پیش بینی شرایط و 

  .روند آینده، خالصه می شود

  17بردارهاي تعامالتی) ب

ها تحت تأثیر حس  همانگونه که در مقدمه اشاره شد، منظور از بردارهاي تعامالتی آن است که انسان

یر متقابل و با توجه به اهداف و غایات انسانی، براي تعامالت خود طیفی از روابط و تعامالت را استخدام و تسخ

دهند که از مجموعه آنها به بردار تعامالت انسانی نام برده  بر اساس اصل جلب منفعت و دفع ضرر شکل می

تعامالت انسانی را در در مقاله ششم کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم، ) ره(عالمه طباطبایی . شود می

چارچوب ادرکات اعتباري تعریف نموده و معتقدند ایجاد روابط و تعامالت انسانی بر اساس اصل نیاز، در جهت 

جامعه بشري پیوسته به پیشرفت خود در استخدام و «: ایشان بیان می نمایند. پیشرفت انسان شکل می گیرد

رفع تضییقات زندگی بوده و هر روز صحنه دیروزي خود را عوض استفاده از ماده ادامه داده و سرگرم توسعه و 

طیفی از روابط و » .می کند و این الزمه برخورد فعل و انفعاالتی است که اصول اعتباریات در همدیگر دارند

هاي انسانی خواهد  تعامالت شامل رقابت، همکاري، برخورد، ایثار و فداکاري، برخورد و تضاد، مبناي انتخاب

  :شود در این قسمت مهمترین بردار تعامالت انسانی و کارکردهاي متصور براي آنان پرداخته می .بود

  :18رقابت - 1-1

هاي  کند که ضمن شکوفایی استعدادها، موجب توجه به مزیت رقابت انگیزه و حرکتی در افراد ایجاد می

ت در رقابت، محرك انگیزشی موفقی.گردد هاي جدید در فرد و جمع می مطلق و نسبی اقتصادي و خلق مزیت

اول اینکه حق حضور برابر براي :  کنند گیري رقابت تعریف می شروطی را براي شکل. براي ورود دیگران است

                                                           
17  

18  Competition 
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دیگر اینکه نظام صالح و صحیحی وجود داشته باشد که قواعد یک مسابقه عادالنه . همه در رقابت تعریف شود

  .باشد، بدون اینکه خود مانعی در برابر آن باشد را وضع نموده و بر رعایت این قوانین ناظر

  :19همکاري 2-2

ها و امکانات خود و  کوشند در راستاي هدف و غایت مشترك با استفاده از توانمندي در همکاري، افراد می

هاي انسانی بصورت جمعی با همکاري و تعاون،  انجام فعالیت. دیگران، کارهاي بزرگتر و دشوارتري انجام دهند

این . شود ها با کمیت و کیفیت مطلوب می شود که منجر به پدیده هاي بازیگران می استفاده از توانمندي سبب

بازیگران رشد خود را در گرو رشد . شود که بتوان از از صرفه به مقیاس استفاده کرد نوع تعامل باعث می

  . دانند دیگري می

  20نوع دوستی 3-2

شود و هر بازیگر، عالوه بر خود سرنوشت دیگران  غالب میدر این تعامل حس خیرخواهی بازیگران 

مطلوبیت وي تابعی از مطلوبیت هم . گیرد را در نظر می..) خانواده، قوم، منطقه، سرزمین، محیط زیست و(

  .گیرد هاي آینده را نیز در نظر می این تعامل، منافع نسل.نوعان خود است

  21ایثار 4-2

. توانند شکل دهند، روابط بر اساس تکلیف گرایی است که بازیگران میدر دنیاي واقعی، یکی از روابطی 

هایی است که انسان در مقابل دیگران داشته و باید هزینه قابل توجهی در جهت رشد و  این کالیف، مسئولیت

ي ها ارزش. شود از این بردار تعامالتی به عنوان ایثار و فداکاري تعریف می. سعادت دیگر بازیگران بپردازد

عشق واقعی به .  هاي ایجاد این ارتباط هستند درونی انسان و ارتباط عاشقانه با خالق خود یا هم نوعان، انگیزه

  .سعادت دیگران و توسعه یافتگی جامعه در این الگو، عامل ایثار بازیگران آن جامعه است

   22برخورد و نبرد 5-2

بروز برخورد . بیند را در گرو نفی دیگران می که حب ذاتی به سمت میل نماید که حفظ و رشد خود زمانی

فطرت کمال جوي انسان با توجه به وجود . و نبرد در تعامالت انسانی، ریشه در اصل فطري غلبه و دفع دارد

حس استخدام، به صورت ذاتی در پی تصرف و به خدمت درآوردن بازیگران دیگر براي رشد و تکامل خود 

ا در صورت احساس مزاحمت در برابر تصرف دیگران یا بروز هرگونه مانعی در داند ت است و خود را ذي حق می

شکل این برخورد با وجود شدت و ضعف، از تقابل و . مسیر حرکت غایی، از حقوق و منافع خود دفاع کند

  .انجامد تنازع آغاز شده و به جنگ و حذف فیزیکی نیز می

  . جستجو خواهد شد در ذیل، مفاهیم فوق را در متن چهار الگوي توسعه

                                                           
19  Cooperation 
20 Altruism 
21 Sacrifice  
22 Conflict  
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  شومپیتر» انترپرینور«23نظریه کارآفرینی -3

وي در . است 24پردازان مشهور که به مباحث فراگرد توسعه پرداخته است، جوزف شومپیتر یکی از نظریه

، ضمن توجه به رشد تدریجی، به بررسی عوامل مؤثر بر توسعه »نظریه توسعه اقتصادي«، در کتاب 1911سال 

 .ه و بر پایه نظریات کالسیکی، رویکرد جدیدي را براي رسیدن به توسعه اقتصادي اتخاذ کرداقتصادي پرداخت

  .دانست می رشد اقتصادي ترهاي باال نرخ به دستیابی به قادررا داري  ماشین سرمایه وي

ها درآمد» قابلیت تداوم مستمر«هاي درونی، ها و نارسایی داري، با وجود ضعف در دیدگاه وي، نظام سرمایه

هاي اقتصادي  را دارد و بسترساز رشد اقتصادي است و فقط اختالالت کوتاه مدت، باعث دور شدن از فعالیت

داري، بازار است و نظام بازار در شرایط خاصی، قابلیت  با توجه به اینکه اساس نظام سرمایه زیرا. شود می

تقد است حرکت در این نظام، بستر مناسبی لذا مع. هاي اقتصادي دارد دستیابی به نقطه کارایی را در فعالیت

  .براي رسیدن به نقطه توسعه یافتگی است

  ها در الگوي شومپیتر هاي یک تعامل مناسب و سنجه شاخص 1-3

سؤالی که مطرح است اینکه، پس از یک مطالعه از نظر شومپیتر،کدام بازیگر، نقش اساسی را در رسیدن 

که » بهره وري«شود؟ آیا وي به  هم محقق می  کند؟ آیا با ورود این بازیگر، کارآمدي به توسعه یافتگی بازي می

و » هماهنگی در تعامل«، به حاصل از مجموع کارایی و کارآمدي است توجه کرده است؟ چگونه شومپیتر

  در الگوي خود توجه کرده است؟         » تداوم مبادله«

 تولیدعوامل است که در آن مالکیت  نظام اقتصاديیک  ،داري سرمایهاین باور وجود دارد که در مقام نظر، 

استفاده  »رقابتی«بازارهاي  در سودبراي کسب ) عموما(است و از این ابزار خصوصی بخشدر دست 

به  .گیرد انجام می سودبراي کسب  ،داري این است که تولید کاال ي بارز نظام سرمایه مشخصه 25».دشو می

یعنی براي . کارایی را جستجو کرد توان در بطن این نظام، می. است» سود«عبارتی، انگیزه تحرك اقتصادي، 

  .رسیدن به سود، با حداقل هزینه، حداکثر منفعت را کسب کرد

شومپیتر، . یکی تولید و دیگري مصرف. به طور کلّی در متن روابط اقتصادي، دو پایه اصلی وجود دارد

هاي  که پیشرفتبیند و معتقد است  دهنده است را در طرف عرضه اقتصاد می بازیگر اصلی که عامل توسعه

هاي کامالً جدید در نظام  گذاري هاي ناهمگن و سرمایه چشمگیر، روند درآمد ملی را به وسیله جهش

  .داند داري، ممکن می سرمایه

تغییرات نهادي در تعامل بین تولید کنندگان و مصرف کنندگان، پس از عرضه اولین محصول ایجاد می 

شکل گیري نهادها، این تغییرات در بستر خود می توانند نهادهاي شود و بواسطه انگیزه هاي نهفته در متن 

به عبارت دیگر، تولید کنندگان با یک فعالیت ناگهانی که منجر به انحصار در بازار می . جدیدي را ایجاد کنند

تداوم در تعامالت «شود، قابلیت تسخیر مصرف کنندگان را از طریق جذب سالیق به خود داشته و براي 

مجبور به استفاده از تغییرات ناگهانی و منقطع در ترکیبات تولید، روش تولید، بازار تولید، سازماندهی ، »خود

عامل این تغییرات، کارآفرین نوع دوم یا . و مدیریت و دسترسی به منابع جدید در دوره هاي بعدي هستند

ود کارآفرین شومپیتري ایجاد می شروع رقابت و تعامالت رقابتی پس از اظهار وج. کارآفرین شومپیتري است

                                                           
23 Entrepreneur  
24 Joseph Alois Schumpeter 
25 Heilbroner, Robert L. Capitalism. New Palgrave Dictionary of Economics, Secound Edition (2008) 
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کارآفرین شومپیتري قادر است که نقش و کارکرد اقتصادي در سیستم اقتصادي را بکار گرفته و .  شود

تغییرات ناگهانی را ایجاد نماید و با ایجاد یک فعالیت انحصاري، بازیگران و فعاالن اقتصادي را از یک میدان 

.( شومپیتر نظریه الگوي کارآفرینی خود را در فضاي پویا مطرح می کند .رقابتی وارد میدان دیگر رقابت کنند

 )525: متوسلی

شومپیتر، با تفکر کالسیکی، ذهن خود را متمرکز بر توجه به نقش سرمایه انسانی در بخش تولید و 

ست، و این نماید، زیرا سرمایه فیزیکی از بازدهی نزولی برخوردار ا هاي اقتصادي می تأثیرات آن بر سایر بخش

اگر فعاالن اقتصادي در . در حالیست که نیروي انسانی تربیت شده و مستعد از بازدهی فزاینده برخوردار است

است که بتواند مطلوبیت » نوآوري و ارائه محصول جدید«فضاي رقابتی فعال باشند، برگ برنده آنها 

و  بازیگر تحریک کننده از دیدگاه  است» سود«در این الگو، محرك توسعه . تقاضاکننده را افزایش دهد

  هایی دارند؟ چه ویژگی» انترپرینرها«. شومپیتر، انترپرینرها هستند

پنداشت و معتقد بود که در کنار نیازهاي  راهبرد توسعه وي این بود که رشد را، تغییر آرام و تدریجی می

یافتگی، آنچه که از اهمیت بسیار  فیزیکی الزم براي رشد اقتصادي یا عوامل تولید مورد نیاز براي توسعه

است که توسط انترپرینورها یا کارآفرینان، که همان » نوآوري«زیادي برخوردار است و باید بر آن متمرکز شد، 

. هاي کارآفرین، محرك و پویا هستند آنها انسان. شود افراد تیزهوش با خالقیت فوق العاده هستند، ایجاد می

آنها . کند داري، به سمت یک نظام ایستا و بی تحرك گرایش پیدا می ام سرمایهتحرك شوند، نظ اگر آنها بی

قابلیت دارند که شیوه هاي معمول و جاري فعالیت اقتصادي را در هم بشکنند و موانعی که باعث عدم تحرك 

یه مالی دلیلی وجود ندارد که در آغاز حرکت، انتریپورنر صاحب ثروت باشد و از سرما . شوند را بردارند می

. هاي هوشمندي فوق العاده و ریسک پذیري باال در وي تجلی پیدا کند برخوردار باشند و فقط باید خصلت

ایجاد  .دیابد که تغییرات دینامیک که نتیجه یک ابداع و نوآوري است، صورت گیر تنها زمانی افزایش می ،سود

وم، منجر به تداوم مبادالت و روابط در درون نظم مطلوب و ترتیبات نهادي کارآمد به واسطه کارآفرین نوع د

  .بازار و نظم بخشیدن مجدد به این بازار می شود

وي توانایی ایجاد  - 1: کند چند توانمندي را براي کارآفرین شومپیتري، بیان می) 274: 1995(میر 

ها را  نایی پرکردن شکافنقایص بازار را برطرف کند، یا به عبارتی توا -2. ارتباط بین بازارهاي مختلف را دارد

تغییر دهنده اقالم   -4. هاست مورد نیاز است و گسترش دهنده نهاده 26هاي تکمیل کننده نهاده -3. دارد

  .ها است نهاده

رقابت، بازارها را به طور مداوم، در معرض فشار و تهدید قرار می دهد تا براي حفظ بقاي خود، به دانش 

این بقاء،  کارآفرین شومپیتري ظاهر شده و به ترتیبات نهادي، ورود پیدا  براي. یا مهارت جدیدي مجهز شوند

او توانمندي . با منابع دیگر مولد، نظم جدیدي در هدایت انگیزه ها ایجاد نماید» هم افزایی«خواهد کرد تا با 

جدید   یا خدماتکاالیک  اختراع منابع خود را براي  هاي تحول بخشی را به بازار تزریق کند و دارد که قابلیت

  .بکار بردتر  هزینه پایینبا  ،محصول موجودتوسعه هاي الزم براي  یا ترکیبی از داده

باالرفتن قدرت انتخاب مصرف کننده در متن تعامالت اقتصادي با ورود کارآفرینان شومپیتري و تعامالت 

هاي  فعالیت» اثر بخشی«هاي بهتر، نسبت به گذشته  انتخاب. حاصل از ریسک پذیري آنان شکل می گیرد

                                                           
26 Input-Completers 



�ی ���ر�� ، �با�ی و ارکان ���ر��: دو��ن ����ا�س ال�وی اسال�ی ا�ا  ۱۳۹۲ارد�  ؛�فا��م

 

 

حاصل از نظام » کارایی«مجموع . کند برد و بهتر از گذشته مطلوبیت افراد را تأمین می اقتصادي را باال می

  . وري را دارد حاصل از نوآوري قدرت باال بردن میزان بهره» کارآمدي«داري و  سرمایه

وسعه یافتگی، در تعداد کارآفرینان و توان استنباط کرد که سنجه ت از الگوي کارآفرینی شومپیتر، می

داري، بستگی به  هاي آنها در ترتیبات نهادي است و تداوم توسعه یافتگی در بستر سرمایه میزان نوآوري

تحریک انگیزشی در جمعیت نوآور و تخصیص منابع به آنها دارد تا بتوانند حیات اقتصادي نظام را تدوام 

ات نهادي، بستگی به ذخایر دانش و بکارگیري آن توسط کارآفرینان کارکرد هر مجموعه از ترتیب. ببخشند

تببین و آشکار شدن این . نظام کارآفرینی شومپیتري، تابعی از نیازها و نظام انگیزشی در بازار است. دارد

  . نیازها و تحریک انگیزه ها، منجر به ظهور کارآفرین نوع دوم خواهد شد

  »کارآفرینی شومپیتر«بردارهاي تعامالتی در نظریه  2-3

در بحث بردارهاي تعامالتی، انترپرینورها در جهت دستیابی به منفعت شخصی، باید قدرت جذب براي 

این مهم در . همکاري کسانی که سرمایه در اختیار دارند یا هدایت منابع مالی را به سمت خود داشته باشد

ینان شوپیتري در این جهت است که بواسطه ذات حرکت کارآفر. رسد به نتیجه می» تعامل همکارانه«یک 

در جهت دستیابی به منافع بیشتر، » سایر تولیدکنندگان«وجود انگیزه منفعت طلبی در همه فعاالن اقتصادي، 

  . کند خود می» نوآوري«را مسخر » کنندگان مصرف«زیرا توانسته است . گردانند پیرو خود می

ذیري خود و عدم تقارن اطالعات بین همه عوامل اقتصادي در اگرچه نوآور، به واسطه توانایی و ریسک پ

کند، در زمان طوالنی قادر به انجام این امر  زمان خلق یک محصول، سعی در حفظ قدرت انحصاري خود می

 27»برخورد و تضاد«افتد،  در این بازي شکل گرفته، پس از اینکه بازي، دست سایر تولیدکنندگان می. نیست

شود تا  بازي رقابتی بین بازیگران در کسب منافع، قدرت کارآفرین شومپیتري کم میحاکم شده و ضمن 

بنابر این باید موانعی که در جلوي پاي . کارآفرین دیگري ظهور پیدا کند و جهش بعدي تولید را ایجاد نماید

  .ورود انترپرینور هست، برداشته شود

عوامل اصلی در تئوري رشد  از ،مستعد با بازاربطور خالصه، تعامالت شکل گرفته بین افراد خلّاق و 

، منجر به شکل گیري هاي تولید جدید خلق روش و ابداع کاالهاي جدید ونوآوري  .باشند شومپیتر می

حاصل سود . قراردادهاي رسمی و غیر رسمی جدید و منافع حاصل از آنها و ترتیبات نهادي جدیدي می شود

   .را  در پی خواهد داشت» لیدتداوم تو«انگیزه  از این تعامالت،

   28نظریه رشد متوازن یا فشار بزرگ -4

تعریفی که از صنعتی . هاي توسعه یافتگی، میزان صنعتی شدن یک کشور است یکی از نمادها و شاخص

توان ارائه داد، تجمیع منابع مورد نیاز، اعم از نیروي انسانی و سرمایه براي ساخت و تولید  شدن، می

هاي مختلف اقتصادي اعم از صنعت، کشاورزي و خدمات  است که به جاي نیروي انسانی در بخش آالتی ماشین

  .  روند بکار می

                                                           
27 Conflict 
28  Big push 
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صنعتی شدن، ترتیبات نهادي را بگونه اي شکل می دهد که باعث آزاد شدن وقت انسان در جهت تالش 

رت مستقیم یا غیر مستقیم، رفتارهاي شکل گرفته بر اساس این پدیده، بصو. می گردد  براي سایر تعامالتش

پدیده صنعتی . وري در تعامالت انسانی را باال می برد و در مجموع بهره) کارایی و کارآمدي(قابلیت افزایش 

شدن، ساختار سنتی اقتصاد کشورهاي کمتر توسعه یافته را دچار تغییرات نهادي کرده و باعث عادات خاصی 

  .می گردند

، تغییرات رسومی آدابی، اخالق، معامالتی و تماس هاي »ل سبعهرسائ«در ) ره(عالمه طباطبایی 

زمانی مسافرت هاي طوالنی «. اجتماعی را که حاصل از تغییر سنت به مدرنیته است را اینگونه تبیین می کند

با چارپا یا کجاوه و یا تخت روان انجام می گرفت ولی با پیدایش وسایل تازه مانند اتومبیل و هواپیما، قاعده 

لزوم انتخاب اخف و اسهل وسیله تازه را به جاي کهنه نشانیده و صفت لزوم و خوبی را از آن گرفته و به این 

در هر گوشه و کناري از اجتماع امروز . داده و البته اصل خوبی از بین نرفت ولی جاي خود را عوض نمود

« .جتماعی می توان پیدا کردصدها مثال براي تغییرات رسومی آدابی، اخالق، معامالتی، تماس هاي ا

بنابراین، صنعتی شدن، نوعی ترتیب نهادي است که منجر به تغییرات نهادي می ). 138: 1362طباطبایی، (

ماهیت فنون در فرآیند تولید، از عوامل . با توسعه و پیشرفت جوامع، ساختار نهادي متحول می شوند. شود

  .مؤثر بر کارایی است

ه به صرفه هاي بالقوه اقتصادي در مقیاس، تخصصی شدن فعالیت ها و یا صرفه هر نوع ترتیبات نهادي ک

وجود انگیزه رفاه طلبی و . دارد» اقتصادي کردن«بینجامد، نوعی کارکرد نهادي در قالب ... هاي خارجی و

حال، . استفاده بهینه از زمان، منجر به استقبال از صنعتی شدن در کشورهاي در حال توسعه شده است

اگر بتوان صنعتی شدن . تخاب صنعتی شدن در جهت توسعه یافتگی، بستگی به نوع روش صنعتی شدن داردان

  )349:متوسلی. (گردد را با حداقل هزینه و حداکثر بازدهی انجام داد، کارایی اثبات می

. ستگذاري بین المللی و جریان سرمایه و وام دهی مبتنی ا الگوي روزن اشتاین، بر اساس جذب سرمایه

کند و معتقد به جذب منابع مالی  گذاري براي غلبه بر موانع توسعه حمایت می وي از تهیه یک حداقل سرمایه

و سرمایه هاي خارجی همچون ماشین آالت سنگین کشورهاي پیشرفته در جهت سرمایه گذاري مولد 

و مردمان این  از نظر وي این شیوه، سرعت بیشتري نسبت به مدل روسی صنعتی شدن دارد. باشد می

کشورها، همزمان با رسیدن به درجه صنعتی شدن، از رفاه بیشتري برخوردارند، زیرا از مصرف خود نخواهند 

: 1382تفضلی، . (پردازد وي به اثبات کارآمدي دیدگاه خود نسبت به شیوه صنعتی شدن روسی می. کاست

301-300(  

  »فشار بزرگ«ها در نظریه  هاي یک تعامل مناسب و سنجه شاخص 1-4

دارند که کشورهاي کمتر توسعه یافته یا در حال توسعه،  نظریه فشار بزرگ و نظریه رشد متوازن، بیان می

ریزي جامع  هاي مختلف، اما مکمل اقتصادي، با برنامه براي رهایی از فقر و عقب ماندگی، باید در بخش

 .هاي پراکنده و منفصل بشدت مخالف هستند ريگذا و هم زمان انجام داده و با سرمایه  گذاري گسترده سرمایه

با پیاده شدن توصیه هاي مبتنی بر الگوي رشد متوازن، در کشورهاي در حال توسعه، به واسطه یک سرمایه 

گذاري گسترده، اما مکمل و منسجم، ترتیبات نهادي بگونه اي شکل می گیرد که قابلیت تداوم مبادله داشته 
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ري منسجم و مکمل، در بخش هاي مختلف اقتصادي و اشاعه اطالعات هر بخش، با وجود سرمایه گذا. باشد

  .انگیزه همکاري در متن فعالیت هاي اقتصادي افزایش خواهد یافت

. ت، شبیه قرار دادن یک هواپیما در باند پرواز اسقرار گرفتن کشورهاي در حال توسعه در مسیر توسعه

این سرعت گرفتن در روي باند . ودرعت بگیرد تا آماده پرواز شبایستی آن قدر س هواپیما قبل از پرواز می

، نماد سرعت گرفتن هواپیماست که »گذاري حجیم سرمایه« .فرودگاه شرط الزم براي موفقیت در پرواز است

 هاي الزمزیربنا اي انجام نشود، مهیا نبودن گذاري گسترده اگر سرمایه. براي توسعه اقتصادي بسیار الزم است

غیرمفید و غیراقتصادي  ،ها گذاري شود که سایر سرمایه موجب می ،اقتصادي در کشورهایی در حال توسعه

تخصیص حجم زیادي از  به لزوماً نیاز ،حمل و نقل، نیروي برق، ارتباطات و سایر تسهیالت زیربنایی. باشد

ها را  ان حجم قابل توجهی از سرمایهتو نمی کم در این کشورها، انداز پس میزان، اما با توجه به سرمایه دارد

هاي دیگر کشورها نیز استفاده نمود که  لذاست که باید از ظرفیت .ها نمود گذاري گونه سرمایه صرف انجام این

  .در ادامه مطلب به آن پرداخته خواهد شد

کشورهاي در در بدلیل اینکه . با حجم قابل توجهی داردانداز  نیاز به پس ،گذاري زیاد سرمایهاز طرفی، 

به علت محدود بودن . محدود است نیز ها انداز اقتصاد آن ، ظرفیت پسپایین است حال توسعه درآمدهاي سرانه

هاي  انداز توان از این گونه پس آید و چون نمی انداز در این کشورها، زمینه کمبود سرمایه فراهم می ظرفیت پس

 ریزي براي آن ها، تجمیع پس اندازها و برنامهلذا  ،ه کردناچیز و پراکنده در جهت رفع کمبود سرمایه استفاد

     .ناپذیر خواهد بود الزم و اجتناب

هاي مختلف  افزایی بخش اندازها براي سرمایه گذاري گسترده، نوعی تعامل در جهت هم تجمیع پس

کند، که بدلیل نیاز به انسجام و مکمل بودن سرمایه گذاري ها، هماهنگی حاصل می  اقتصادي را فراهم می

اید با کمترین مصرف، جویی بوده و ب هاي مختلف اقتصادي مجبور به صرفه انداز هم بخش براي ایجاد پس. شود

  . لذا، قابلیت باال رفتن کارایی در این الگو وجود دارد. بیشترین بازده را فراهم نمایند

هاي باالسري  ترین بخش از مهم.... خدماتی از قبیل آموزش، حمل و نقل، راه، ارتباطات و دفاع وغیره

سرمایه نیاز به مدت زمان طوالنی دارند اجتماعی هستند که به طور غیرمستقیم مولد بوده ولی براي بازگشت 

به علت کمبود سرمایه براي تولید این  ،بنابراین. گذاري در حد وسیع نیاز دارد و ایجاد این خدمات به سرمایه

ها ممکن است براي مدت زمانی بدون استفاده باقی بماند تا سرمایه الزم  هاي اضافی آن خدمات، ظرفیت

   .آوري گردد جمع

هاي مستقیما مولد تقدم  گذاري به دلیل اینکه بر سرمایه...ري در برق، ارتباطات، حمل و نقل وسرمایه گذا

 29شود، تحت عنوان سرمایه باالسري اجتماعی ها محسوب می گذاري دارند و شرط تحقق این نوع سرمایه

دوران طوالنی  شوند که خدمات حاصل از آن به طور غیر مستقیم در تولید و بازدهی مؤثر است و تعریف می

تداوم مبادله به واسطه حجم زیاد سرمایه . ها، می توان متصور شد گذاري براي استفاده از منافع این سرمایه

با توجه . گذاري ها در صورتی حاصل می شود که منافع حاصل از آنها بیشتر از هزینه هاي مبادالتی آنها باشد

طی اقدام به تحمل هزینه هاي ثابت سنگین خواهند کرد که به ماهیت فعالیت هاي زیربنایی، کشورها در شرای

را باال برده و » حق انتخاب«هاي مختلف اقتصادي و قدرت  گذاري در بخش محصوالت آنها، فرصت سرمایه

  . کند تعامالت را فراهم می» اثر بخشی«زمینه 

                                                           
29  Social Overhead Capital 
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ي، ترتیبات نهادي در الگوي رشد متوازن، با وجود سرمایه گذاري گسترده در همه بخش هاي اقتصاد

ویلیامسون، . (بگونه اي حاکم می شود که واحدهاي اقتصادي در سطح گسترده با یکدیگر همکاري می کنند

تا مرز وقتی که صنایع مختلف مکمل یکدیگر باشند، سیستم صنایعِ مکمل  روزن اشتاین،به نظر ). 1994

  .قابل توجهی برخوردارند» هماهنگی«مصرف از 

ه توسط همه بنگاه ها، بطور همزمان، تعامالت جدیدي در بازار مصرف به صورت محصوالت عرضه شد

ایجاد یک . را در قالب نظم جدید ایجاد می نماید» تداوم در مبادله«گسترده، پایه گذاري می نماید و انگیزه 

دغه دغشود که  آورد و ویژگی مکمل بودن تقاضاها موجب می تقاضا فراهم می ،صنعت، براي سایر صنایع

با اطمینان از وجود  مولدهاي  و بخش بداهش یاک يتا حدودمصرف بازار  فعاالن اقتصادي براي دستیابی به

  . بازار براي محصوالت خود به گسترش تولید اقدام کنند

حجم بازدهی نسبت : توان براي ارزیابی موفقیت یا شکست الگو طراحی کرد عبارتند از هایی که می سنجه

گذاري اقتصادي، رشد اقتصادي، میزان تقاضا براي کاالها و خدمات حاصل از این  به حجم سرمایه

شده، مدت ماندگاري گذاري انجام  هاي دیگر اقتصادي از حجم سرمایه گذاري، میزان تأثیرپذیري بخش سرمایه

  ... گذاري و هاي حاصل از این سرمایه هاي مختلف اقتصادي، زمان بهره برداري از پروژه و پیوند بخش

  »فشار بزرگ«نظریه بردارهاي تعامالتی در  2-4

، جامعه را مانند یک بنگاه بزرگ اقتصادي در نظر )فشار بزرگ(روزن اشتاین، براي ترسیم مدل خود 

آن بخشهاي مکمل اقتصادي تولیدي وجود دارد و با هم، اهداف اصلی بنگاه که همانا رشد گیرد که در  می

  .نمایند اقتصادي است را دنبال می

ها در کشورهاي در حال توسعه،  گذاري کند سرمایه جذابیت این الگو از آن جایی است که مطرح می

مکمل . کند تقاضاي خودش را ایجاد میها،  گذاري مکمل یکدیگرند و عرضه کاالهاي حاصل از این سرمایه

بودن صنایع مختلف، مهمترین دلیل براي در نظر گرفتن صنایع با همدیگر  در یک بنگاه اقتصادي است که 

ایجاد » هم افزایی«با وجود صنایع مکمل به عنوان بازیگران این مدل، . است» هماهنگی در تعامل«بیانگر 

  . شود می

یازمند نیروي ماهر می باشد و در بستر اراده براي سرمایه گذاري هاي وسیع حجم باالي سرمایه گذاري، ن

ترتیبات . و گسترده، تعامالت جدیدي در حوزه تبدیل نیروي کار غیر ماهر به نیروي کار ماهر شکل می گیرد

خش نیروي کار براي استفاده از تبدیل ب» مهارت فنی«نهادي براي تولید نیروي ماهر، امکانات آموزشی و 

باال رفتن منفعت نیروي کار ماهر، نسبت به نیروي کار غیر ماهر، . روستایی به بخش صنعتی را فراهم می سازد

انگیزه ورود به بخش هاي مهارتی را براي نیروي کار بیشتر می کند و تغییرات نهادي متناسب را ایجاد می 

  .کند

دولت، در جهت حجم وسیع سرمایه  به دلیل صرفه نداشتن براي بخش خصوصی و شکست بازار آزاد،

علت ورود دولت به این . گذاري و پرورش نیروي کار ماهر براي این بنگاه اقتصادي بزرگ، وارد عمل می شود

در اینجا دولت، به عنوان . عرصه، غلبه تولید خالص نهایی اجتماعی بر تولید خالص نهایی بخش خصوصی است

ي، وارد عرصه خواهد شد و همت خود را در جهت توسعه یافتگی و با بنگاه بزرگ اقتصاد» بازیگر همکار«

هاي انفرادي، انگیزه آموزش و تربیت  بدون وجود دولت، بنگاه. آن خواهد گذاشت« بهره وري عوامل تولید»
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یابد که اقتصاد به رشد مداوم  دخالت دولت در اقتصاد تا زمانی ادامه می. نیروي صنعتی را بطور مداوم ندارند

  .د، و پس از آن بخش خصوصی جایگزین بخش دولتی خواهد شدبرس

ها تحت تأثیر حس  همانگونه که در تعاریف قبلی مطرح شد، منظور از بردارهاي تعامالتی آنست که انسان

استخدام و تسخیر متقابل و با توجه به اهداف توسعه طلبانه خود، براي تعامالت خود، طیفی از روابط و 

، با در نظر گرفتن جامعه به عنوان روزن اشتاین. دهند اس جلب منفعت و دفع ضرر شکل میتعامالت را بر اس

کند و جلب  تبیین می» همکاري«یک بنگاه بزرگ اقتصادي، بردارهاي تعامالتی الگوي خود را بر اساس 

ي وي، در الگو. بیند هاي مختلف و متعدد درون بنگاهی می منفعت بزرگ اقتصادي را در همکاري بین بخش

همکار هم تلقی کرده و در جهت  و صنایع متعدد را هاي مختلف اقتصادي وجود وابستگی متقابل بین بخش

به عبارت دیگر، الگوي خود را بر اساس هم افزایی همه . گیرد آنها را در نظر می» هماهنگی«رشد اقتصادي 

  .نماید هاي مختلف در جهت منافع بنگاه بزرگ ترسیم می بخش

ریزي جامع  هاي حجیم و با برنامه گذاري هاي خارجی حاصل از سرمایه جویی ر بزرگ، بر صرفهالگوي فشا

گذاري هاي همزمان به سایر  منافعی است که از طریق سرمایههاي خارجی،  جویی منظور از صرفه. تأکید دارد

در اثر فعالیت یک  ،منافعی است که به طور ناخواسته یا به عبارت دیگر،. کند هاي اقتصادي سرایت می بخش

 فرد یا یک گروه و یا در واقع یک بنگاه نصیب فرد یا گروهی می شود که در آن فعالیت هیچ نقشی ندارد

صرفه جویی هاي خارجی در بخش صنعت، باعث به وجود آمدن منافعی براي سایر بخش ها و تعادل میان 

به عبارت . شود خش مصرف جامعه می، خدمات تا ب)صنعت و کشاورزي( هاي سرمایه گذاري، مولد  بخش

دهد و از  هاي مختلف و متعدد اقتصادي را تحت تأثیر قرار می ها، بخش گذاري سرریز منافع این سرمایهدیگر، 

هرگاه صنایع متعدد به عنوان یک فرآیند درون الگویی،  .اثربخشی قابل توجهی در توسعه آنها برخوردار است

تواند خود  و  این منافع می تواند پاسخگوي نیاز صنایع دیگر باشد صنعت میطور همزمان تأسیس شوند، هر  به

  .هاي درون بنگاهی شود و تحرك آن را باال ببرد باعث تقویت انگیزه

که براي رهایی از حالت  بر این اعتقادند و فشار بزرگ، طرفداران نظریه رشد متعادلخالصه کالم اینکه، 

هاي اقتصادي  مع توسعه نیافته باید یک تالش همه جانبه در کلیه بخشو فقر موجود در جوارخوت، رکود 

 ،و این شروع سریع) و این تالش، حداقل تالش جهت رسیدن به توسعه اقتصادي ضروري است(صورت پذیرد 

در این الگو، با توجه به هدف .  ها فراهم آورد زمینه را براي رشد سایر سطوح و باال بردن قدرت تولیدي آن

توان رد پاي مفاهیم مربوط به شاخصهاي یک تعامل مناسب و  آن که رشد اقتصادي باالست، می اصلی

هاي مختلف اقتصادي  وري عوامل تولید، هماهنگی بین بخش بهره. توان مشاهده کرد بردارهاي تعامالتی را می

  .توان مشاهده کرد ي را میو وجود انگیزش براي تداوم در مبادله با رویکرد همکاري متقابل بین فعاالن اقتصاد

  30هیرشمن» رشد نامتوازن«الگوي   -5

آلبرت . شد» فشار بزرگ«و » رشد متوازن«پس از نظریه فشار بزرگ روزن اشتاین، انتقاداتی به نظریه 

پذیرد، اما  ، ضمن اینکه رویکرد صنعتی شدن را می»استراتژي توسعه اقتصادي«، در مقاله )1958( هیرشمن

هاي بسیار زیاد در کشورهاي توسعه نیافته به راحتی امکان پذیر نیست و  تجمیع سرمایهمعتقد است که 

هاي خارجی را  این کشورها، توان جذب سرمایه. مشکل اساسی همه این کشورها، فراهم نبودن سرمایه است

                                                           
30 Albert  Hirschman 
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گذاري  مایهدر این الگو، براي صنعت خاصی که بیشترین منفعت اقتصادي، اجتماعی را دارد، سر.  هم ندارند

بر اساس نظر هیرشمن،  .گیرد شود و ارتباطات پسین، پیشین و هم سطح به تبع آن صنعت شکل می می

در نظریه  .شود است که به وسیله زنجیري از عدم تعادل ایجاد می »فرآیند مستمر«توسعه اقتصادي یک 

قابلیت داشته تا تعامالت گسترده اي را  داراي اثرات خارجی گسترده اي است و صنعت ،31»رشد نامتوازن«

این قابلیت ها کشورهاي در حال توسعه را از . غلبه پیدا می کند سنتی کشاورزيتعامالت بر ایجاد کند که 

مدار توسعه نیافتگی نجات می دهد زیرا بدنبال سرمایه گذاري در بخش صنعت، قواعد رفتاري یا ترتیبات 

تغییر پیدا می کند و منجر به تغییرات نهادي در جهت پیشرفت این نهادي بخش هاي کشاورزي و خدمات 

بیشتر برخوردار است بلکه ارتباط عمودي آن نیز داراي  »کارایی«بخش صنعت نه تنها از  .بخش ها می گردد

که بخش کشاورزي فاقد اثرات  در حالی کند؛ گذاري القایی زیادتري ایجاد می اثرات بیشتري بوده و سرمایه

- 348: 1995میر، . (ها بوده و ارتباط پیشین آن نیز بسیار محدود و ضعیف است ط پسین با سایر بخشارتبا

346(  

  هیرشمن» رشد نامتوازن«ها در نظریه  هاي یک تعامل مناسب و سنجه شاخص 1-5

گذاري  هاي رشد است که ممکن است براي سرمایه داراي قابلیت ،معتقد است که هر منطقه ،هیرشمن

ها براي تحقق رشد اقتصادي  کننده بهترین پروژه مشخص ،اي اسب باشد و لذا امکانات منطقهخاصی من

امروزه به این . شود می» کارایی«اي منجر به  هاي منطقه گذاري بر اساس استعدادها و پتانسیل سرمایه. باشد می

اي سنجیده شده تا با  هاي نسبی منطقه ها و مزیت یعنی قابلیت. شود گفته می» آمایش سرزمین«فرآیند، 

به اینگونه . اجتماعی ایجاد شود - گذاري، بهترین صنعت با بیشترین منافع اقتصادي حداقل هزینه و سرمایه

مانده از یک بنگاه به بنگاه دیگر  رشد از صنایع پیشرو به صنایع عقب.  شود گفته می» صنایع پیشتاز«صنایع، 

 . انتقال یابد

در  ایجاد تقاضا،هاي بیشتري را از طریق  گذاري تواند سرمایه صنعت میگذاري مستقل در یک  سرمایه

گذاري فوق همچنین از طریق  سرمایه. کننده مواد مورد نیاز آن صنعت هستند به وجود آورد صنایعی که عرضه

به . شود گذاري در صنایعی که خریدار آن صنعت هستند؛ نیز می فشار مازاد عرضه موجب تشویق سرمایه

کنند و  هایی که حداکثر فایده اقتصادي اجتماعی را ایجاد می گذاري در صنایع و بخش جهت سرمایههمین 

  .کند؛ الزم و ضروري است هاي اقتصادي را متاثر می سایر بخش

هاي هم  است که بیشترین پیوند صنایعیپیدا کردن  ،نقطه آغاز فرآیند توسعه در نظریه رشد نامتعادل

از نظر (ها از یک کشور به کشور دیگر  هاي اجرایی با بیشترین پیوند طرح. دارا هستندسطح، پیشین و پسین را 

تجربه به مطالعه و توان از طریق  کامالً متفاوت است و تنها می) از نظر زمان(و از یک دوره به یک دوره ) مکان

سه ساز و کار فعال را  توان دهند، می براي فعالیت صنعتی که محصول نهایی را ارائه می .ها دست یافت آن

  .مالحظه کرد

به عبارت با . تواند باشد از تولید کاالي نهایی می 32تأمین نهاده یا عامل تولید، تقاضاي مشتق شده -1

هاي داخلی مورد نیاز و عرضه آنها  تولید کاالي نهایی و شکل گرفتن تقاضا براي آن، تقاضا براي تولید نهاده

                                                           
31 Unbalanced Growth  
32 Derived demand 
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، پیوندهاي شوند گذاري در مراحل قبلی تولید می موجب تشویق و ترغیب سرمایهپیوندهایی که  .شود ایجاد می

  .پسینی گویند

کاربرد کاالهاي تولید شده به عنوان نهاده کاالهاي دیگر نیز، از آثار پیشین است که این قابلیت را  -2

تشویق و ترغیب پیوندهایی که موجب  .هاي جدید بعدي استفاده شود کند تا از آن در فعالیت ایجاد می

  .د، پیوندهاي پیشینی گویندشون گذاري در مراحل بعدي تولید می سرمایه

پیوند . گذاران جدید به عنوان رقیب آنها وارد صحنه اقتصادي شوند این صنایع قابلیت دارند تا سرمایه -3

یت این را دارد که به عنوان مثال، صنعت خودرو اگر صنعت پیشتاز باشد، قابل. ایجادشده، پیوند هم سطح است

  .کند را ایجاد می» تداوم در مبادالت«هاي به هم پیوسته فوق، امکان  حلقه. رقبایی را در کنار خود بپذیرد

ستاده همگن براي -اگر آمار داده. داده ستاده بدست آورد توان از طریق روش سنجه متناسب با الگو را می

ها به کل محصول، یقینا  ق نسبت معامالت بین بخشکشورها در دسترس باشد، رتبه بندي کشورها بر طب

توان همبستگی رتبه بندي مزبور را با درآمد سرانه و جمعیت شاغل در بخش صنعت  می. آموزنده خواهد بود

آهن و   هاي مکمل نظیر زغال سنگ، سنگ برخی از فعالیت از نظر هیرشمن، بررسی وضعیت. بدست آورد

  .گیري وسعت صنعتی شدن یک جامعه است براي اندازهآالت شاخص مناسبی  تولید ماشین

  هیرشمن» رشد نامتوازن«بردارهاي تعامالتی در نظریه  2-5

اي و تعامالت  بردار تعامالتی در نظریه رشد نامتوازن هیرشمن، در چارچوب  تعامالت رقابتی درون منطقه

همانگونه که تبیین . می گیرد هاي اقتصادي در جهت توسعه صنعت استراتژیک، شکل همکارانه سایر بخش

گردید، در الگوي هیرشمن، ضمن پیوند سطحی، یک پیوند عمودي بین صنایع مختلف با صنعت مادر تعریف 

  .شود و ترتیبات نهادي جدیدي را شکل می دهد می

گذاري در صنعتی که قابلیت باال و قدرت تأثیرگذاري قابل  شکل پیوند بدین صورت است که با سرمایه

به عنوان . شود هاي اقتصادي نسبت به سایر صنایع دارد، پیوندهاي پسین و پیشین ایجاد می توجهی در فعالیت

ازي، فوالد، رنگ، کائوچو، س هایی است که نیاز به صنعت شیشه سازي از جمله طرح صنعت اتومبیلنمونه، 

اینها پیوندهاي پیشین صنعت اتومبیل . کنند، دارد پالستیک و سایر صنایعی که قطعات اتومبیل را تولید می

شویی، لوازم یدکی،  از طرفی بعد از این که اتومبیل تولید شود نیاز به جاده، انواع تعمیرگاه، اتومبیل. هستند

مه، آموزشگاه راهنمایی رانندگی، پارکینگ، سوخت اتومبیل و سایر ملزومات گذاري، صدور گواهینا بیمه، شماره

پیوندهاي  .دهند هاي پسین این صنعت را تشکیل می هایی پیوند چنین فعالیت. براي نگهداري اتومبیل است

شود و  سازي می هم سطح به این معنی است که تولید یک اتومبیل موجب ایجاد رقابت در صنعت اتومبیل

 .نمایند هاي بیشتري مبادرت به تولید اتومبیل می انهکارخ

گیري براي تعیین صنعت مادر، باید بر آثار پسین و پیشین مسلط  گذار توسعه در زمان تصمیم سیاست

باشد، تا بتوانند از بین صنایع مختلف، بهترین صنعت را انتخاب کنند که با حداقل هزینه، بیشترین منفعت را 

توان از هدر  تخاب درست صنعت و تشکیل این پیوندها متناسب با شرایط محیطی منطقه، میبا ان. داشته باشد

» وري بازدهی و بهره«گذاري، با حداقل هزینه، بیشترین  ها جلوگیري کرده و با هدفمندي سرمایه رفت سرمایه

  . است 34، آنچه که مهم است قدرت تأثیر33اندازي صنعت مادر در راه. را ایجاد نمود

                                                           
33  Master Industry 
34 Strength Of Effect 
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هدف سیاست توسعه اقتصادي در نظریه رشد نامتوازن این است که سعی کند فرآیند عدم  خالصه، بطور

استمرار  ،شود هاي استراتژیک تزریق می هاي مستقل که در بخش گذاري تعادل را به وسیله یک رشته از سرمایه

شد نامتعادل به معنی ر. بخشد و به این ترتیب ممکن است عدم تعادل دقیقاً موجب تسریع روند توسعه شود

هاي اقتصادي، نقش رهبري را در فرآیند توسعه بر عهده  دهد که بعضی از بخش دقیق کلمه زمانی رخ می

تفاوت نظریه رشد متعادل و نظریه رشد نامتعادل  .هاي دیگر به سوي توسعه گام بردارند گیرند و قبل از بخش

نقش  صنایع،شود و این  می منجردي به عدم تعادل هاي اقتصا تر برخی از بخش در این است که رشد سریع

  .را در امر توسعه اقتصادي بر عهده دارند پیشتاز

  و مدل عرضه نامحدود نیروي کار لوئیس 35پدیده دوگانگی  -6

ها گردیده است، فرآیندهاي  هاي مطرح در نظریات توسعه، که مورد توجه استراتژیست یکی از بحث

در جهت رسیدن ) داري سرمایه( 37و بخش مدرن) داري غیر سرمایه( 36خش سنتیمربوط به نحوه تعامل بین ب

در این . هستند» دوگانگی«بسیاري از کشورهاي کمتر توسعه یافته، دچار پدیده . به توسعه یافتگی است

کشاورزي سنتی وجود دارد و نیروي کار فراوانی در   هاي صنعتی و تجاري مدرن، در کنار بخش جوامع، بخش

ها، پیوند حاصل  سؤال این است که چگونه بین این بخش. برند کشاورزي در حداقل معیشت به سر میبخش 

  .شود که ضمن حفظ همه آنها، به جامعه مدرن دستیابی پیدا کرد

  لوئیس» عرضه نامحدود نیروي کار«ها در مدل  هاي یک تعامل مناسب و سنجه شاخص 1-6

هاي یک تعامل  شده لوئیس، به بررسی مفاهیم شاخص در این قسمت، پس از تبیین الگوي طراحی

وي با بررسی تفاوت جوامع توسعه یافته و توسعه نیافته به این . شود هاي آن پرداخته می مناسب و سنجه

که  نتیجه رسید که کشورهاي توسعه نیافته از عرضه نیروي کار قابل توجه و نامحدودي برخوردارند، در حالی

ا عرضه نیروي کار محدود مواجه هستند و بین این دو بخش، مبادالتی جریان پیدا یافته ب جوامع توسعه

در سطح معیشتی و استفاده از آن » عرضه نامحدود نیروي کار«به عبارت دیگر، با مفروض قراردادن . کند می

  . است گیري این روابط متمرکز کرده تر، نظریه خود را بر چگونگی شکل هاي اقتصادي پربازده در فعالیت

اگر مظهر دوگانگی را در بخش شهري و روستایی یک کشور دانسته شود، وي اعتقاد دارد که براي توسعه 

داري است، اما اثر آن بر رانت بخش  یافتگی، ناگزیر از باالبردن رانت بخش شهري به عنوان نماد سرمایه

اگر پیشرفت فنی . ر کشاورزي داردروستایی به عنوان نماد جامعه سنتی، بستگی به نحوه پیشرفت فناوري د

در بخش کشاورزي صورت گیرد، کنز پول نباشد، نیروي کار نامحدود باشد و دستمزدها ثابت بماند، نرخ سود 

دار در بخش مدرن  یابد، بلکه به این دلیل که منافع پیشرفت فناوري نصیب سرمایه سرمایه، نه تنها کاهش نمی

به عبارت دیگر، در الگوي عرضه نامحدود نیروي کار، )    314: 1382سلی، متو. (یابد گردد افزایش هم می می

آیند که از ارزش افزوده  هایی درمی ضمن حفظ بخش کشاورزي، همه فعاالن اقتصادي مازاد، در استخدام بخش

  .باالتري برخوردارند

                                                           
35 Dualism 
36 Traditional Sector 
37Modern Sector  
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نظر گرفته که شامل دو اي را در  کند که وي اقتصاد دوگانه میر، در تبیین الگوي لوئیس، بیان می جرالد

سرمایه با ( 40داري از سرمایه تجدیدپذیر بخش سرمایه.  است 39»داري غیر سرمایه«و  38»داري سرمایه«بخش 

پردازد و براي دستیابی به سود،  داران می کند و بهاي آن را نیز به سرمایه استفاده می) قابلیت تولید مجدد

آنها با فروش کاال . ست از بخش دولتی یا بخش خصوصی باشداین بخش ممکن ا.  کند نیروي کار استخدام می

  )  121: 1995.(کنند و خدمات خود اقدام به کسب سود می

داري یا معیشتی ، بخشی است که از سرمایه تجدیدپذیر استفاده  اما بخش سنتی یا بخش غیر سرمایه

تولیدي که در . است» خوداشتغال« کند و توانایی استخدام نیروي کار ندارد، این بخش، مشهور به بخش نمی

یعنی با . وري نهایی تولید کشاورز صفر یا حتی منفی است بهره. داري کمتر است این بخش از بخش سرمایه

وري نهایی نیروي  بهره«اقتصاددانان به این موقعیت که . کند اضافه شدن کارگر، تولید روند کاهشی پیدا می

در حالت بیکاري پنهان، اگر تعداد کارگران کم شود، . گویند می 41»انبیکاري پنه«صفر یا منفی است، » کار

  .هاي دیگر اقتصاد شوند لذا کارگران اضافی باید جذب بخش. شود تولید کم نمی

داري گسترش یابد، نیروي کار مازاد،  گیرد که هرگاه بخش سرمایه این ارتباط بدین صورت شکل می

در دیدگاه وي، نیروي کار ماهر، تنگناي توسعه است، زیرا براي . کند داري را جذب می بخش غیر سرمایه

پیچیدگی فناوري اجازه . گذاري قابل توجهی نیاز است  رسیدن به نیروي کار ماهر به سرمایه و سرمایه

  .دهد که با یک وقفه کوتاه، کشاورز را به یک فرد ماهر تکنسین یا مهندس تبدیل شود نمی

بنابراین رشد . انداز است شوند و سود تنها منشأ پس دستمزدها مصرف میفرض لوئیس این است که همه 

انداز ها در  افزایش نسبت پس. اقتصادي،  حاصلضرب میزان سود و میل نهایی به مصرف این سودهاست

تأکید اصلی وي، حاکمیت . داري است اقتصاد، حاصل افزایش سهم سود ناشی از گسترش نسبی بخش سرمایه

با . داند می 42»داري مازاد سرمایه«داري است و کلید اصلی فرآیند توسعه اقتصادي را  بازار سرمایه

یابد و افراد بیشتري از بخش معیشتی به  داري گسترش می گذاري مجدد این مازادها، بخش سرمایه سرمایه

مازاد  آیند و آیند و مازاد بیشتري از بخش معیشتی به استخدام این بخش درمی استخدام این بخش درمی

گیري سرمایه گسترش و فرآیند توسعه اقتصادي، تا محو مازاد نیروي کار تداوم  سرمایه بیشتر شده، شکل

داري در  گذاري مجدد مازاد سرمایه در این نظام، ناشی از سرمایه» عامل تحرك و تداوم«بنابراین، . یابد می

هاي ثابت پرداخت  ران به منظور خلق سرمایهمازادها به صورت دستمزد به کارگ. هاي جدید است ایجاد سرمایه

داري براي کارگران به  هاي ثابت در مرحله بعد امکان اشتغال بیشتري را در بخش سرمایه این سرمایه. شود می

  . آورد وجود می

تعامالت و تداوم در مبادله به میزان عرضه نیروي کار غیر ماهر، رشد جمعیت و ترتیبات نهادي حاصل 

در صورتی که . ن نیروها براي انتقال به بخش مدرن، در مقابل نرخ رشد انباشت سرمایه وابسته استازانگیزه ای

شود و  نرخ رشد انباشت سرمایه سریعتر از نرخ رشد جمعیت باشد، عرضه نامحدود نیروي کار متوقف می

ردد و به تدریج داري نسبت به بخش معیشتی وسیعتر گ ممکن است بخش سرمایه. یابد دستمزدها افزایش می

که بخش  در صورتی. داري مجبور به پرداخت دستمزد باالتري براي جذب نیروي کار باشد بخش سرمایه
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رود و در نتیجه دستمزد  ها و فنون جدید آشنا شود، بهره وري نیروي کار در آن بخش باال می معیشتی با روش

  .یابد حقیقی آنها افزایش می

  لوئیس» عرضه نامحدود نیروي کار« بردارهاي تعامالتی در مدل 2-6

از الگوي عرضه نیروي کار لوئیس استنباط می شود که قالب بردارهاي تعامالتی بین بازیگران، تعامالت 

البته آنها ضمن همکاري . داري در راستاي توسعه یافتگی است داري و غیر سرمایه همکارانه بین بخش سرمایه

ایی بین آنها در درون بخش هاي صنعتی و تجاري، در جذب نیروي هاي مختلف اقتصادي و هم افز بین بخش

عامل تعامل، نیروي کار مازاد غیر ماهر است . ایجاد می کنند» رقابت«کار مازاد، براي کسب منفعت و سود، 

هاي ایجاد شده در این بخش، خود را در اختیار بخش  داري و جذابیت هاي بخش سرمایه که بر اساس قابلیت

بخش سرمایه دار جامعه نیز، با فعال کردن سایر بخش هاي مبادالتی مورد نیاز از جمله . ر می دهندمدرن قرا

آموزش، اقدام به باال بردن سطح کیفی نیروي غیر ماهر می کند که قادر به یکپارچه سازي و ایجاد رقابت بین 

وجود دارد، قادر به پیوند دادن  که نیروي کار مازاد این تعامل تا زمانی. هاي مختلف اقتصادي می شود بخش

کند و در  هاي مختلف اقتصادي است، تا آنجا که بخش کشاورزي را هم به یک بخش مدرن تبدیل می بخش

  . شود فراگیر حاکم می» رقابت«این فرآیند یک 

  الگو 4ها و بردارهاي تعامالتی در  هاي یک تعامل مناسب و سنجه جدول تطبیقی مفاهیم شاخص -1

  الگوي توسعهنام 

ماهیت بازیگر 

  اصلی

  توسعه دهنده

  در الگو

  بردارهاي تعامالتی و نحوه ارتباط بین بازیگران  هاي  یک تعامل مناسب شاخص

  عامل

  وري بهره

  عامل

  هماهنگی

عامل تداوم 

  مبادله
  عامل همکاري  عامل رقابت

عامل برخورد و 

تضاد  

1  
کارآفرینی 

  شومپیتري

نیروي انسانی 

  انترپرینور

  رقابت

،  

  خالقیت

  و

  نوآوري

در اختیار قرار 

گرفتن 

هاي  بخش

مختلف 

اقتصادي اعم 

از دولتی و 

خصوصی 

توسط 

  کارآفرین

شکل گیري یک 

نظم جدید بر اثر 

تغییرات ناگهانی 

در جهت کسب 

سود بواسطه 

ایجاد یک نوآوري 

و کسب مهارت 

  جدید

ورود 

   تولیدکنندگان

کاالها ، بازارها و 

ها و  سازمان

  هاي جدید مهارت

هاي  همسو  شدن بخش

مختلف از جمله دولت 

در جهت استعدادیابی 

  کارآفرینان و تربیت آنها

خارج کردن کار از 

دست کارآفرین 

  شومپیتري

2  

فشار 

بزرگ 

روزن 

  اشتاین

گذاري  سرمایه

حجیم  در 

بخش هاي 

مختلف 

اقتصادي بطور 

  منسجم و مکمل

پس انداز و تجمیع 

ها در جهت  سرمایه

  صنعتی شدن

هم افزایی و 

تجمیع 

  ها سرمایه

تقاضاي 

هاي  بخش

مختلف اقتصادي 

صنعتی از 

  همدیگر

و ایجاد مهارت 

در بدنه نیروي 

  کار

رقابت در عرضه 

  محصوالت صنعتی

بواسطه پیوندهاي 

  هم سطح

وابستگی بین بخشهاي 

  اقتصادي

  »صنایع مکمل«

و فرآیندهاي آموزش و 

  تربیت نیروي کار ماهر

توانایی براي عدم 

جذب سرمایه 

  گذاري حجیم

3  

رشد 

نامتوازن 

  هیرشمن

گذاري  سرمایه

هاي  در طرح

  استراتژیک

انداز  تجمیع پس

داخلی در جهت 

صنعت استراتژیک 

وحداقل هزینه با 

بیشترین منفعت به 

واسطه توجه به 

  اي هاي منطقه مزیت

تقاضاي 

ایجادشده  و 

ایجاد کننده 

توسط طرح 

  استراتژیک

پسین، پیوند 

پیشین و هم 

با محوریت  سطح

  طرح استراتژیک

توجه به 

هاي مطلق و  مزیت

  نسبی منطقه

و ورود 

گذاران  سرمایه

جدید در جهت 

  کسب سود

پیوند پسین، پیشین و 

با محوریت  هم سطح

طرح استراتژیک در 

  بخش صنعت

عدم توانایی در 

شناخت صحیح 

  طرح استراتژیک

4  
عرضه  

نامحدود 

نیروي کار 

نامحدود غیر 

تبدیل شدن بخش 

سنتی به بخش 

نیاز بخش 

مدرن به 

مهاجرت نیروي 

کار مازاد از بخش 

مدرنیزاسیون 

هاي  کردن بخش

پیوند بین بخش سنتی 

و مدرن و تعامالت 

باالتر رفتن نرخ 

رشد سرمایه 
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نیروي کار    مدرن  ماهر  کار لوئیس

در بخش 

  سنتی

سنتی به بخش 

  مدرن

که نیازمند 

آموزش و کسب 

  .مهارت است

مختلف اقتصادي 

و ایجاد تقاضا 

براي آنها در جهت 

  راگیررقابت ف

همکارانه براي تبدیل 

نیروي غیر ماهر به 

نیروي ماهر بین دولت 

  و فعاالن اقتصادي

نسبت به رشد 

  جمعیت

  پیشنهادات

انتخاب یک اگر طراح و سیاستگذار یک الگوي توسعه، همچون الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت، اقدام به 

استراتژي مشخص نماید، باید قادر باشد، یک ارزیابی مشخصی از روند طی شده در بستر الگوي منتخب داشته 

توانند باشند و نحوه  وري، هماهنگی و تدوام در مبادله، معیارهاي این ارزیابی می سه شاخص بهره. باشد

  :د به موارد زیر توجه نمودلذا بای. تعامالت بین بازیگران اصلی در الگو را مشخص نماید

در طراحی الگوي اسالمی ایرانی، بازیگران اصلی الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت چه کسانی هستند و  -1

  چگونه مسیر پیشرفت را باز می کنند؟

 عوامل بهره وري ، هماهنگی و تداوم در مبادله در این الگوي پویا چیست؟ -2

الگو از چه نوعی است؟ همکارانه، رقابتی یا از نوع برخورد و تعامالت درون عناصر تعریف شده در  -3

  تضاد؟
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