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ضناخت نقص اصناف ایرانی در توسعه هحلی با تاکید بر سازوکارهای
هطارکتی نواحی بهبود کسب وکار()BID
*1

فرضته دستواره ،1هرتضی قورچی

-1گؼوه زقؼالياي اِـاِی و آٍایف ،داِكکغه ؾًٕم زٍيُ ،داِكگاه قٔيغ ةٔكحی ،جٔؼان ،ایؼان
پػیؼش ٍوايْ1397/12/19 :
جأیيغ ِٔایی ٍوايْ1398/6/23 :
چكیده
در گػقحْ امّاف ایؼاِی ٍؿَٕال داراي وػایك ازحَاؾی و ٍّالؽ ٍكحؼك ةٕدِغ کْ اٍؼوزه ةـياري از
کارکؼدٓاي ٍذتث ظٕد را از دؿث دادهاِغ .از ظؼلی یکی از ؾّامؼ ٍغیؼیحی در قٔؼٓاي ٍغرن ِٕاصی ةٔتٕد
کـب و کار و ةْ اظحنار (ٓ )BIDا ٓـحّغٓ .غف ِٕاصی ةٔتٕد کـب و کار ،ایساد ؿازوکار ٍايی ٍّؿعك ةؼاي
ارجوا کيميث زِغگی و جسارت در ِاصيْ از ظؼین ٍكارکث اؿث .ةْ دييى اِعتاق ویژگیٓاي امّاف ةا ِٕاصی
ةٔتٕد کـب و کار ،ایُ پژوٓف ةْ ةؼرؿیٍ ،وایـْ و ػؼليث ؿّسی ؿازوکارٓاي ٍكارکحی امّاف و ِٕاصی
ةٔتٕد کـب و کار و ةْ ارائْ راهصى ٓاي ٍحّاؿب ةا آنٓا پؼداظحْ اؿث .زَؽآوري اظالؾات از ظؼین ٍعايؿات
کحاةعاِْاي و اؿّادي و روش پژوٓف ،کيمی و ةا اؿحماده از لُ جضًيى ٍضحٕا اؿث .پؾ از اِسام جضًيى
ٍضحٕاي کيمی و کغگػاري در ٓؼیک از ٍحٕن ٍؼةٕظٍْ ،مآيٌ در چٔار گؼوه از ٍوٕيْٓاي ازحَاؾی -ؿياؿی،
اهحناديٍ ،غیؼیحیِٔ -ادي و کايتغي دؿحْةّغي قغهاِغ .در ِحایر پژوٓف ،قکىگيؼي ؿازوکارٓاي ٍكارکحی
ِٕاصی ةٔتٕد کـب و کار در امّاف ایؼاِی ةا جٕزْ ةْ جوٕیث زاٍؿْ ٍغِی ،صکَؼوایی ظٕب قٔؼي ،جٕؿؿْ کار
آلؼیّی ،رقغ ؿؼٍایْ و ولاق ازحَاؾی و جؿٔغ ؿازٍاِی در ةؼِاٍْریؽي ٓاي جٕؿؿْ ٍضًی ٍٕرد جٕزْ هؼار
گؼلحْاِغ.
واشههای کلیدی :امّافِٕ ،اصی ةٔتٕد کـب و کار ،جٕؿؿْ ٍضًیٍ ،غرنٍ ،كارکث.

*ِٕ -یـّغه ٍـئٕل:

Email: mghourchi@gmail.com
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قّاظث ِوف امّاف ایؼاِی در جٕؿؿْ ٍضًی

اؿث .ةْظٕر ظالمْ کارکؼدٓاي امّاف قاٍى صن
اِضناري یک ققى ظاص ،هٕاِيُ ةؼاي اِحعاب
اؾضا ،إٍٓزش ،صمغ کيميث ٍضنٕل ،ةـحؼي ةؼاي
ٍعايتات ؿياؿی ،داراي اصـاس َٓياري ٍحواةى،
داقحُ کارکؼدٓاي ٍاييات گيؼي و ٍػٓتی ،آیيّی
و ةْظٕر کًی ازحَاؾی ِيؽ اؿث" (صازيان پٕر و
جازغاريَٓ .)1392 ،چّيُ ٍكارکث و ةْویژه
ٍكارکث ؿياؿی ،اهحنادي و ازحَاؾی از ویژگی-
ٓاي امًی امّاف ایؼاِی در دوران اؿالٍی اؿث .ةا
ایُ اوماف ،اٍؼوزه امّاف ةا داقحُ ریكْ جاریعی
در ایؼان کْ ٍیجٕاِّغ ةْ قکى یک ِٔاد ٍغِی
ةؽرگ در زاٍؿْ و اهحناد ایؼان ،ةْ ؾّٕان صًوْ
اجنال هٕه صاکَْ ةا ٍؼدمٍ ،ؼوج اظالق کـب و
کار و ؿاٍاِغٓی لضاي آن ،ؾاٍى ةٔتٕد اهحناد
قٔؼي ،جسارت ،اِناف و اؾحَاد ،کارآلؼیّی،
الؽایف ٍكارکث در اةؿاد گِٕاگٕن و ةْویژه
اهحنادي و ازحَاؾی ،گـحؼش صکَؼوایی ظٕب
قٔؼي و در ِٔایث جٕؿؿْ ؿؼٍایْ ازحَاؾی و
آلؼیّّغه یا کّحؼل کّّغه ِؼٌ ازحَاؾی و
اهحنادي در قٔؼٓا ةاقّغ ،ةؿغ از اِوالب کَحؼ
ٍٕرد جٕزْ هؼار گؼلحْاِغ و ةا قؼایط رکٕد ،ؾغم
صَایث از جٕييغات و َٓچّيُ ةا لوغان ٍـيؼي
ةؼاي صَایث از ؿؼٍایْ ٓایكان ٍٕازْاِغ (کئان،
1388؛ زٕان1391 ،؛ ایؼانٍ .)1393 ،ـائى و
ٍكکالجی کْ امّاف در صال صاضؼ در ایؼان ةا آن
ٍٕازْ ٓـحّغ ،ؾتارت اؿث از :لوغان یک ٍـيؼ
روقُ ةؼاي ٓغایث ؿؼٍایْٓاي مّٕف و ؾغم
پؼداظث یاراِْ جٕييغ از زاِب دويث ،ایساد جمؼهْ
در ةؼظی از اجضادیْٓاي مّمی و ؾغم وزٕد روِن
کـب و کار مّمی ،واردات ةی رویْ و هاچاق کاال،
ؾغم جٕزْ ةْ ٍكحؼي ٍغاري ،ارجتاظات و رواةط
ؾٍَٕی در ٍيان کـتْ ،دور ةٕدن امّاف از ؾًٌ و
داِكگاهٍ ،غیؼیث ٓؼ مّك ویژه ةْوؿيًْ یک یا

هقدهه
در دِياي اٍؼوزي ٍـئًْ ٌٍٔ یالحُ ٍـيؼي
درؿث ةؼاي ةٔتٕدي و جٕؿؿْ ،یؿّی اِحعاب یک
راه ٍياِْ ةيُ ةی اؾحّایی ٍاده گؼایاِْ و ةی صؼکحی
ؿّث گؼایاِْ ،یا ةْظٕر ظالمْ یالحُ رآی ةؼاي
ٍؿيكث قؼالحَّغاِْ اؿث (قٍٕاظؼ .)1365 ،در
ٓؼ زاٍؿْاي لؿاييث اِـان ةْ زاي زٍيٍُّ ،تؽ
دؼوت و کار الؼاد ،ؿؼٍایْ اوييْ اؿث (اؿَيث،
 .)1375در واهؽ اگؼ زاٍؿْاي ظٕآان ةٔگكث
ازحَاع و جٕؿؿْ اؿث ةایغ ةْ زاٍؿْ و ِيؼوي
اِـاِی جٕزْ ویژهاي داقحْ ةاقغ (چًتی.)1375 ،
یکی از ؾؼمْٓاي َِٕد لؿاييث اِـان ةْ ؾّٕان
ؿؼٍایْ و ٍّتؽ جاٍيُ دؼوت در زٔان امّاف
ٓـحّغِ .ؼام مّمی یا امّاف ةْ ؾّٕان ِٔاد
رؿَی و هإِِی ةؼاي اوييُ ةار در دويث قٔؼٓاي
ایحاييا قکى گؼلحْاِغ .ایُ اِسَُٓا َٓچٕن ِٔاد
واؿعْ ٍيان دؿحگاه صکٍٕث و پيكْ وران قٔؼي،
ِوكی پؼ آَيث در رقغ ؿؼٍایْداري و
دٍٕکؼاؿی در ٍقؼب زٍيُ ایما کؼدهاِغ .گيًغٓاي
فؼةی در ؿغهٓاي ٍياِْ داراي صوٕق و جکاييك
هإِِی ،اؿحوالل و ظٕد گؼداِی ةٕدهاِغ .ةْ َٓيُ
دييى گؼوٓی از ماصب ِؼؼان امّاف ظٕدگؼدان
در ؿغهٓاي ٍياِْ اروپا را ةْ ؾّٕان ِيؼوي ٍضؼکْ
رقغ ؿؼٍایْداري ،ةٕرژوازي و جاؿيؾ زاٍؿْ
ٍغِی ٍعؼح کؼدهاِغ (اقؼف .)1374 ،در ٍواةى
امّاف ایؼاِی کْ در دورهٓاي ٍحؿغد جاریعی،
ویژگیٓاي ٍحماوجی را داقحْاِغ ،هؼار ٍیگيؼِغ.
امّاف ةْ ٍؿّاي صويوی آن ةؿغ از ورود اؿالم ةْ
کكٕر قکى گؼلث اؿث کْ اصحَاال ٍّـسٌجؼیُ
گؼوهٓاي مّمی در ظی اِوالب ٍكؼوظْ در ایؼان
ایساد قغه اؿث ".ةْ اؾحواد قٕةؼگ امّاف در
ایؼان ٍاِّغ دیگؼ کكٕرٓاي اؿالٍی قاٍى جكکى
پيكْوران ،کـتْ و جسار در ٍٕؿـات ٍـحوًی
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چّغ ؿؼٍایْدار ةؽرگ ،ؾغم ٍكارکث امّاف در
جنَيٌگيؼي ٓاي اهحنادي ،جؼاکٌ ةاالي امّاف و
وزٕد جغاظى مّمی و در ِٔایث ِٕع ِگؼش
قٔؼداري ةْ ٍؼاکؽ جساري (رؾایث ِکؼدن صغود
مّمی) .ةّاةؼایُ ٍكکالت ،راهصى ٍـائى ٍػکٕر و
لؼآٌ کؼدن ٍٕزتات ةٔتٕدي و جٕؿؿْ قٔؼي
جٕؿط امّاف ایؼاِی ،جٕزْ ویژه ةْ یکی از
ؿازوکارٓاي ٍغیؼیث لضآاي اهحنادي قٔؼ در
کكٕرٓاي جٕؿؿْ یالحْ و ٍغرن "ِٕاصی ةٔتٕد
کـب وکار" و یا ةْ اظحنار " "BIDاؿثِٕ" .اصی
ةٔتٕد کـب و کارِٕ ،اصی ویژه ةا ٍكارکث ؾٍَٕی
و ظنٕمی ٓـحّغ کْ در آن ماصتان اٍالك
جساري ةؼاي صماػث ،جٕؿؿْ و ارجوا ِٕاصی جساري
ظٕد در قٔؼٓا ةا یکغیگؼ ٍكارکث ٍیکّّغBID .
ٓا ةا ةٔتٕد ؿؼٍایْگػاري و ارائْ ظغٍات و
لؿاييثٓاي صَایحی و جتًيقاجی ٍٕزب ؿؼزِغگی
اهحنادي در ِٕاصی جساري قغه و ٓؽیّْٓاي ظٕد
را جٕؿط ٍاييات اضالْ دریالحی از ماصتان اٍالك
جاٍيُ ٍیکّّغ" (رليؿيان و ٓاقَی .)1389 ،در
واهؽ ٓ BIDا ةْ دؼوت و هغرت ظنٕمی ةؼاي
کّحؼل صٕزه ؾٍَٕی و زٔث ازؼا یا ارائْ یک
ةؼِاٍْ ظنٕمی و ظنٕمی ؿازيٍ ،ؼجتط ٓـحّغ
( .)Mitchell, 1999ةْظٕر کًی ةا جٕزْ ةْ ٍوایـْ
امّاف و ٓ BIDا ،پؼؿكی کْ ٍعؼح ٍی قٕد ایُ
اؿث کْ:
چگِْٕ امّاف ایؼاِی ٍیجٕاِّغ ةا جٕزْ ةْ ؿؼٍایْازحَاؾی گػقحْ و ةا ةْ کارگيؼي ؿازوکارٓاي
ٍكارکحی ِٕاصی ةٔتٕد کـب و کار (،)BID
ٍٕزتات جٕؿؿْ در ؿعش ٍضًی را لؼآٌ کّّغ؟
ةّاةؼایُ ٓغف در ایُ ِٕقحْ ایُ اؿث کْ ةْ
ةؼرؿی و ٍوایـْ و ػؼليث ؿّسی ؿازوکارٓاي
ٍكارکث امّاف در ایؼان و َٓچّيُ ِٕاصی ةٔتٕد
کـب و کار (ٓ )BIDا در زٔان پؼداظحْ و راهصى
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ٓایی ِٕیُ ةؼ ٍتّاي ؿازوکارٓاي ٍكارکحی ِٕاصی
ةٔتٕد کـب و کار ،ةؼاي اصياي ویژگیٓاي ٍذتث
امّاف ایؼاِی ارائْ کّغ و ةْ ِضٕي جالقی را ةؼاي
ٍضًی ؿازي جٕؿؿْ ِيؽ ِكان دٓغ.
هواد و روشها
ایُ ِٕقحْ از گؼوه پژوٓفٓاي کيمی اؿث کْ در
آن از لُ جضًيى ٍضحٕا اؿحماده ظٕآغ قغ .روش
کيمی یک روش جتييُ اؿحوؼایی و کكك دادهٓاي
ذّٓی اؿث .ایُ ِٕع پژوٓف ٍآيحی کاٍال
جمـيؼي دارد کْ جمـيؼٓاي چّغ وزٔی جسؼةْ
آدٍی و راةعْ جکؼار قِٕغه درون ِؼامٓاي
ازحَاؾی و لؼّٓگی را جكعيل ٍیدٓغ .پژوٓف
کيمی ؾٍَٕا از دادهٓا و اظالؾات جاریعی ،جٕميمی
و جسؼةی اؿحماده ٍیکّغ کْ از ٍكآغات ،اؿّاد و
ِـعْٓاي دؿثِٕیؾ ةْدؿث ٍیآیغ و لؼآیّغ ؿٕ
اؿث کْ ةْ درك اوضاع و اصٕال لؼایّغٓاي
ازحَاؾی ِيؽ ٍیپؼدازد (ظغاوردي .)1387 ،دييى
اِحعاب روش کيمی در ایُ پژوٓف ةا جٕزْ ةْ ایُ
پؼؿف "چگِْٕ امّاف ایؼاِی ٍیجٕاِّغ ةا جٕزْ ةْ
ؿؼٍایْ ازحَاؾی گػقحْ و ةا ةْ کارگيؼي
ؿازوکارٓاي ٍكارکحی ِٕاصی ةٔتٕد کـب وکار
(ٍٕ ،)BIDزتات جٕؿؿْ در ؿعش ٍضًی را لؼآٌ
کّّغ" ایُ اؿ ث کْ اةحغا ةایغ ةْ ةؼرؿی و ٍعايؿْ
وضؿيث و ویژگیٓاي امّاف ایؼاِی در گػقحْ و
صال در اؿّاد و ٍحٕن ٍحّٕع و ٍؼجتط پؼداظحْ
قٕد .در کّار آن ِيؽ ویژگیٓا و قؼایط ِٕاصی
ةٔتٕد کـب و کار و زٍيّْٓاي قکىگيؼي
ٍكارکث در آنٓا ِيؽ ٍٕرد ةؼرؿی و جضًيى هؼار
گيؼد .پؾ از اِسام ٍعايؿات ةا جٕزْ ةْ لؼآیّغ ؿٕ
ةٕدن پژوٓف کيمی ةْ دؿحْةّغي ،جٌؿازي،
ٍوایـْ و ِحيسْگيؼي از دادهٓا پؼداظحْ ٍیقٕد.
در ِحيسْ ةْ ِؼؼ ٍیرؿغ ةا جٕزْ ةْ ٍآيث داده-
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آوري اظالؾات ِيؽ ةْ مٕرت ٍعايؿات کحاةعاِْاي
و اؿّادي اؿث کْ ةا ٍحُ ظٕاِی و جمضل در
ٓؼیک از ٍحٕن ٍؼةٕط ةْ ویژگیٓاي امّاف
ایؼاِیِٕ ،اصی ةٔتٕد کـب و کار ( )BIDو
چگِٕگی قکىگيؼي ؿازوکارٓاي ٍكارکحی آنٓا،
ةْ اؿحعؼاج زیؼ ٍوٕيْٓا (ٍمآيٌ) در ٍوٕيْٓاي
ٍعحًك ،کغگػاريٍ ،وایـْ ،جًمين و جؼکيب آنٓا
ةا یکغیگؼ پؼداظحْ ظٕآغ قغ جا اؿحّتاطٓاي الزم
ةا جٕزْ ةْ دیغگاهٓا و ِٕقحْٓا در اةؿاد گِٕاگٕن،
ةؼاي ارائْ ةٔحؼ رآکارٓا ةْ ؾَى آیغ (قکى .)1

ٓاي ٍٕرد اؿحماده در ایُ ِٕقحْ و جضًيى آنٓا
ظی یک لؼآیّغ ،روش پژوٓف کيمی روقی
ٍّاؿب ةؼاي ایُ ِٕقحْ ةاقغ کْ لُ جضًيى ٍضحٕا
یکی از إِاع آن اؿث کْ در ایُ ٍوايْ ٍٕرد
اؿحماده ظٕآغ قغ .جضًيى ٍضحٕا ؾتارت اؿث از
ٍسَٕؾْ لّٕن جضًيى ارجتاط کْ ةؼاي جٕميك
ٍضحٕاي پيام ةْ کار ٍیرود و ةْ پژوٓف گؼان
ازازه ٍیدٓغ امايث و صويوث دادهٓا را ةْ گِْٕ-
اي ذّٓی ،ويی ةا روشٓاي ؾًَی جمـيؼ کّّغ
(ةٔكحی و رضایث .)1394 ،از ایُ رو روش زَؽ-

قکى ٍ :1غل ازؼایی پژوٓف

ٍحكکى ٍیکؼدِغ و داراي وػایك ازحَاؾی وؿيؽ،
ٍّالؽ ٍكحؼك ةٕدِغ و ةؿضی از آِٔا ِيؽ متقْ
ٍػٓتی داقحّغ کْ در ؿغهٓاي چٔارم و پّسٌ ةؼ
قَار آنٓا الؽوده قغه اؿث .چّاِکْ اةُ ةعٕظْ
در ؿغه ٓكحٌ درةاره امّاف اممٔان ٍیگٕیغٓ :ؼ
دؿحْ از پيكْوران اممٔان رئيؾ و پيكکـٕجی
ةؼاي ظٕد اِحعاب ٍیکّغ کْ او را کًٕ ٍیِاٍّغ.
ٍـئًْ اؿاؿی در قّاظث پایگاه ازحَاؾی ،ؿياؿی
و اهحنادي اِسَُٓاي مّمیٍٕ ،هؿيث آنٓا در
ةؼاةؼ صکٍٕث و ظٕدلؼٍاِی آنٓا اؿث .وػایك
امًی اِسَُٓاي مّمی قاٍى گؼدآوري ٍاييات،
جذتيث هيَثٓا ،وػایك هضائی ةؼاي رؿيغگی ةْ
اظحاللات زؽئی امّاف و فيؼه ةٕد َْٓ .امّاف
یک رئيؾ کْ َِایّغه صکٍٕث قٔؼ ةٕد و جٕؿط
صاکٌ اِحعاب ٍیقغ و وػایك او قاٍى ِؼارت ةؼ
اؾضا ،ازؼاي وػایك هضایی ،رؿيغگی ةْ إٍر

نتایج
هبانی نظری پصوهص
ویصگیهای نواحی بهبود کسب وکار ( )BIDو
اصناف ایرانی

در کكٕرٓاي در صال جٕؿؿْ ،یکی از ویژگیٓاي
اؿاؿی قٔؼٓا ،جكکى ٍؼدٍان قٔؼِكيُ در
اِسَُٓاي مّمی یؿّی امّاف ةٕده اؿث.
پيغایف جكکىٓاي اهحنادي َٓچٕن امّاف ،از
ِؼؼ جاریعی ِحيسْ ظتيؿی و ٍّعوی جٕؿؿْ
جسارت و جٕؿؿْ جسارت ِحيسْ روِن إِاع صؼف و
پيكْٓا در قؼایط ةؼهؼاري اٍّيث ازحَاؾی و
ؿياؿی اؿث .از ایُ رو در ظٕل جاریط؛ اٍّيث
ازحَاؾی و ؿياؿی ،جٕؿؿْ صؼف و ٍكافى ،جٕؿؿْ
جسارت ،پيغایف و جکاٍى امّاف و جكکىٓاي
مّمی الزم و ًٍؽوم یکغیگؼ ةٕدهاِغ (رقيغي،
" .)1392ایُ اِسَُٓا ماصتان صؼلْٓا را در ظٕد
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قاگؼدان ،جؿييُ هيَثٓا ،جؿييُ ٍاييات مّك و
ؿؼقکُ کؼدن آن ٍيان اؾضاي مّك ،جّؼيٌ
رواةط ةا امّاف َٓـایْ و ِؼارت ةؼ إٍٓزش
اؿحادان ةؼ قاگؼدان ةٕد .امّاف اؿالٍی ِيؽ ٌٓ ةْ
دييى زّتفٓاي آزادي ظٕآاِْ ؿياؿی و
ٍػٓتی ،داراي ةّيانٓاي ؾَين ازحَاؾی و
ؿياؿی ةٕدِغ"( .اقؼف .)1353 ،امّاف ةْ دييى
هؼارگيؼي در راؿحْٓاي ةازار ٕٓیث ٍكحؼکی را
داقحّغ و رواةط گِٕاگٕن اهحنادي ،ازحَاؾی و
دیّی ٍيان آنٓا ةؼهؼار ةٕد و ةْ دييى ِؽدیکی ةازار
ةْ ٍـسغ زاٍؽ ةا روصاِيث ٌٓ ارجتاط ِؽدیکی
داقحّغ .دؿحگاه صکٍٕث ةا ایُ کـتْ و پيكْوران
ةْ مٕرت دؿحْ زَؿی روةؼو ٍیقغ جا کار ٍاييات
آِان ةْ راصحی اِسام پػیؼد (اقؼف .)1374 ،ةا
ٍوایـْ گيًغ فؼةی و امّاف ایؼاِی ٍیجٕان گمث
کْ ٓيچگاه اجضادیْٓاي صؼلْاي ٍاِّغ گيًغ در
ایؼان گـحؼش ِيالث" .قتآث ػآؼي امّاف
ایؼاِی ةا گيًغ اروپایی ،ةـياري را ةْ ایُ جٌٕٓ
دچارکؼده اؿث کْ ایُ دو ؿازٍان ازحَاؾی-
اهحنادي یکی ٓـحّغ و صغاکذؼ مّك در ٍؼصًْ-
اي ؾوب ٍاِغهجؼ از گيًغ اؿث .آِان لؼإٍش ٍی-
کّّغ کْ ایُ دو ِٔاد ةا دو اِگيؽه ٍحماوت دایؼ
قغِغ .گيًغٓا داوظًتاِْ و ةؼاي رجن و لحن إٍر
جسارت و پيكْوري قکى گؼلحْ ةٕدِغ ،در مٕرجی
کْ امّاف جٕؿط صکٍٕث ٍؼکؽي و ازتاري ةؼاي
زَؽآوري ٍاييات قکى گؼلحّغ .الؽون ةؼ آن،
امّاف ٍاِّغ َٓحاي اروپایی ظٕد ِوكی در اداره
قٔؼ ةازي ِکؼدِغ" (اقؼف .)1359 ،یکی از ؾّامؼ
ٌٍٔ در امّاف دوران اؿالٍی ِوف «صـتْ» اؿث
کْ ،ةؼزـحْجؼیُ دؿحگاه رؿَی اؿث و ةا
جكکيالت امّاف راةعْ ٍـحويٌ داقحْ و ٍؿَٕال
داراي اظحيارات وؿيؿی ةٕده اؿث .او کـی ةٕد کْ
اٍام یا ِایب اٍام او را ةؼاي رؿيغگی ةْ وضؽ ٍؼدم
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و قّاظث ٍكکالت و ٍنايش آنٓا ٍّنٕب ٍیکؼد
و ٍإٍٔریث وي دیّی ،ازحَاؾی و اهحنادي ةٕد .از
وػایك ٍضحـب ،رؿيغگی ةْ پاکيؽگی لؼآوردهٓا
و اةؽارٓاي جٕييغ و دکانٓاي پيكْوران و ةازارٓاي
آِان ةٕد .وي ةؼاي ٓؼ مّك ٍضًی ظاص جؿييُ
ٍیکؼدٍ :ذال ٍآیلؼوقان ٍیةایـث ةازاري دور از
راه ؾٍَٕی ةؼگؽیّّغ جا ةٕٓاي ِاظٕش آن ةْ ٍؼدم
ِؼؿغ .از جکاييك دیگؼ ٍضحـب ةؼرؿی ٍيؽان دهث
و ظٕةی کارٓا ةٕد .گآی ةْ آزٍایف ماصتان
صؼف و ٍكافى ٍیپؼداظث .یکی دیگؼ از وػایك
ٍضحـب زًٕگيؼي از اصحکار ةٕد .ةْ ؾًث
ٍـئٕييثٓاي ةـيار ٍضحـب ،وي اؾٕان و اِناري
ةْ ٍّؼٕر جؿويب و پيگؼد ٍحعًّمان ةؼاي ظٕد ةؼ
ٍيگؽیغ .پاكداٍّی و قٔاٍث و ِيؽ دلةـحگی و
پكحکار از ممات دؿحياران ةٕد .جؼةيث آِان و
جؿًيٌ و قّاؿایی ٍحعًّمان زیؼ ِؼؼ ٍضحـب اِسام
ٍیگؼلث و گآی پًيؾ زؽو دؿحياران ٍضحـب
ةٕد .از ٌٍٔجؼیُ دؿحياران ٍضحـب« ،ؾؼیك» ةٕد.
ؾؼیك لؼدي آگاه و داِا ةؼ اؿؼار صؼلْاي ظاص و
از ٍؿحَغان آى ةازار و اٍاِثدار ةٕد .از ٌٍٔجؼیُ
وػایك ؾؼیكِ ،ؼارت ةؼ إٍر و آگاه ؿاظحُ
ٍضحـب از اظتار و اوضاع پيكْوران ةٕد .ؾؼیك
دلحؼي ٍعنٕص داقث کْ ماصتان صؼف و
ٍكافىَِِْٕٓ ،ایی از جٕييغات ظٕد را ةغانزا
ٍیةؼدِغ جا او درةاره ٍيؽان ةیؾيب و ِول ةٕدن و
ظٕةی آنٓا اػٔار ِؼؼ کّغٓ .ؼگاه ِيؽ ٍيان دو
مّك ةؼظٕردي روي ٍیداد ،ؾؼیكٓاي آن دو
مّك ةْ صى و رلؽ آن اهغام ٍیکؼدِغ (اةُ اظٕه،
َٓ .)1367چّيُ اجضادیْٓاي مّمی یا
ٍاييات )ةّيچْ( پؼداظث ٍیکؼدِغ یا ةيگاري اِسام
ٍیدادِغ در ؿْ ٍاه اول ٓؼ ؿال کالِحؼ یا ٍضنى
ٍّنٕب قغه وي رؤؿاي اجضادیْ مّمی را ةْ ظاِْ
ِويب لؼا ٍیظٕاِغ .آنٓا در ایُ ٍکان در ٍٕرد
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قّاظث ِوف امّاف ایؼاِی در جٕؿؿْ ٍضًی

کـب و کار قٔؼي کْ روقی ةؼاي جسغیغ صيات
قٔؼِكيّی ،ةْ ویژه ٍؼاکؽ قٔؼي و جٕؿؿْ
اهحنادي اؿث ،ظنٕميات زغیغي ةؼاي جٕؿؿْ
لضآاي اهحنادي قٔؼ ةؼاؿاس جسارب گػقحْ و
دوران قکىگيؼي ٍغرِيـٌ ارائْ ٍیگؼدد ،کْ ٌٓ
ةؼ جسارب ةيُايًًَی اؿحٕار اؿث و ٌٓ ریكْ در
ظنٕميات کارکؼدي جاریط ٍغیؼیث قٔؼي دوران
اؿالٍی دارد کْ ٍیجٕان گمث ویژگیٓاي امّاف
قتآث ةـياري ةْ ِٕاصی ةٔتٕد کـب وکار
اٍؼوزي دارِغ (قؼیك زادگان و ًٍک پٕرامى،
 .)1394در واهؽ جكکيى ِٕاصی ةٔتٕد کـب و کار
ِٕؾی پاؿط ةْ قکـث دويث ٍضًی ،ةْ ٍّؼٕر
صمغ و ٍغیؼیث لضآاي قٔؼ پـا مّؿحی اؿث
( .)Ward, 2006یؿّی از اواظؼ دْٓ  1990زٔث
ِكان دادن پياٍغٓاي ِئٕييتؼال ؿازي ٍاِّغ لوؼ و
زوال درون قٔؼي ،قٔؼٓا ةْ "آغاف ٌٍٔ
زقؼاليایی و آزٍایكگاهٓاي ِٔادي "1ةؼاي
ؿياؿثٓاي جسؼةی ٌٍٍٔ ،اِّغ ٓ BIDا جتغیى
قغِغ (ِ .)Eick, 2012اصيْ ةٔتٕد کـب وکار ةْ
ظٕر کًی قاٍى ٍغیؼیث ٍکان و ارائْ ظغٍات
گِٕاگٕن اؿث .در واهؽ ایُ ِٕاصی ةؼاي ةٔتٕد
اِؿعاف پػیؼي و ةازؿازي ِٕاصی زقؼاليایی ظاص
اؿث کْ افًب درةؼگيؼِغه ٍؼاکؽ قٔؼي و ظياةان-
ٓا در ؿعش ٍضًی ٓـحّغ ( Donagy et al,
 .)2013ةْ ظٕر کًی ٓ BIDا ةْ ؾّٕان واگػاري
ةعكی از ٍـئٕييثٓا از ؿعش ًٍی ةْ ؿعش ٍضًی
و ةْ ؾّٕان ةعكی از "ِٔادیّْ ؿازي الةی گؼي"2
ؾَى ٍیکّّغ ( .)Peyroux et al, 2012در واهؽ
ِٕاصی ةٔتٕد کـب وکار ارائْ دّٓغه ظغٍات
جٕؿط دويث ٍضًی در اةؿاد ٍعحًك اؿث کْ
ةيفجؼ ایُ ِٕاصی ةؼ ارائْ ظغٍاجی َٓچٕن
ظغٍات ؿّحی قٔؼداريٓا ٍحَؼکؽ اؿث .ةٕدزْ
ِاصيْ ةٔتٕد کـب و کار از ظؼین ٍاييات ظاص آن

ةّيچْ یا ؿَٔيْي پؼداظحی ٓؼ اجضادیْ مّمی
ةضخ ٍیکؼدِغ .وهحی ؿَٔيْ جؿييُ ٍیقغ و
ٍٕرد هتٕل جَام ظؼليُ ٍؼةٕظْ هؼار ٍیگؼلث،
کغظغا و ؿپؾ ِويب ؿّغ ٍاييات )ظٍٕار( را ٍٔؼ
ٍیکؼدِغِ .ويب ؿّغ ٍاييات را ةؼاي کالِحؼ ارؿال
ٍیکؼد کْ وػيمْاش زَؽآوري ٍايياتٓاي
مّمی ةٕد .کالِحؼ ٍاييات جؿييُ قغه اجضادیْٓاي
مّمی را کْ قاٍى کى درآٍغٓاي زَؽآوري قغه
ٓؼ ؿال ةٕد را ةْ اداره ٍايی صکٍٕحی ارؿال ٍی-
کؼد (صازيان چٕر و جازغاري .)1392 ،اٍا اٍؼوزه
امّاف ةؼاؿاس ٍاده  4هإِن ِؼام مّمی ٍنٕب
ؿال  1359و امالصيْٓاي آن ،ؾتارت اؿث از
"گؼوٓی از الؼاد مّمی کْ ظتيؿث ققًی آِان از
یک ِٕع اؿث .جكکى مّمی ِيؽ ةؼاؿاس َٓيُ
هإِن ؾتارت اؿث از جكکيالجی کْ اؾضا یک مّك
یا صؼلْ ةْ ٍّؼٕر صمغ صوٕق و ٍّالؽ ٍكؼوع و
هإِِی و ةٔتٕد وضؽ اهحنادي مّك یا صؼلْ ظٕد،
ةا رؾایث صوٕق ازحَاع ،آن را جاؿيؾ َِایّغ
"(هغردانَٓ" .)1383 ،چّيُ در دْٓ 50
ظٕرقيغي ،از جّفٓاي ؾَغه ٍيان امّاف و
دويث ِيؽ ٍـئًْ ؿًعْ دويث ةؼ امّافٍ ،تارزه ةا
گؼان لؼوقیٍ ،اييات امّاف و مغور زٕاز کـب
اؿث .اٍا جماوت ؾَغهاي کْ در دْٓ  1360در
ٍوایـْ ةا دْٓ  50پغیغ آٍغٍ ،واوٍث امّاف در
ةؼاةؼ دويث ةٕد .در گػقحْ امّاف ٍسايی ةؼاي
ٍواوٍث ٍـايَث آٍيؽ ِغاقحّغ و از َٓيُ رو پؾ
از آن کْ لؼمث پيغا کؼدِغ ةْ اِوالب ائحاللی
پيٕؿحّغ" (اقؼفَٓ .)1374 ،انظٕر کْ اقاره قغ
یکی از ظنٕميات امًی جكکى امّاف
ظٕدلؼٍاِی آِان در ةؼاةؼ صکٍٕث ةٕده ،کْ ةْ
ؾّٕان ِٔاد و الیْ ٍضالغ ةيُ دويث و ٍؼدم هؼار
ٍیگؼلحّغ .در ةؼرؿیٓاي اِسام قغه ،ةا ٍوایـْ
اِسَُٓاي مّمی قٔؼٓاي اؿالٍی و ِٕاصی ةٔتٕد
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ِاصيْ جاٍيُ ٍیقٕد .ةْظٕر کًی لؿاييثٓاي BID
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پایگاهٓاي ٍايياجی قان را ةْ دييى اِحوال آنٓا ةْ
صٍْٕ قٔؼي از دؿث دادِغ .ةّاةؼایُ دويث ٍضًی
ةؼاي ٍواةًْ ةا ایُ روِغ ،اؿحؼاجژيٓایی را اجعاذ
کؼد کْ یکی از آنٓا جكکيى ِٕاصی ةٔتٕد کـب و
کار اؿثٓ BID .ا در آٍؼیکا ؿازٍانٓاي ٍضًی
کْ قاٍى جازؼان و ةّگاهٓا ٓـحّغ کْ در ةؼاةؼ
دریالث ظغٍات ؾٍَٕی در ِاصيْ ظٕدًٍ ،ؽم ةْ
پؼداظث ٍاييات ٓـحّغِٕ .اصی ةٔتٕد کـب و کار
در قٔؼ ِيٕیٕرك ةؼ ارائْ ظغٍات ِـتحا اؿاؿی
ٍحَؼکؽ ٓـحّغ ،کْ ةْ چٔار دؿحْ امًی جوـيٌ
ٍیقِٕغ:
اٍّيث،صمغ و ِگٔغاري،ةازاریاةی و ةٔتٕد ؿؼٍایْگػاري.در ایّسا ةازاریاةی و ةٔتٕد ؿؼٍایْگػاري قاٍى
اهغاٍات زؽئی قاٍى ظًن رویغادٓاي ظاص ،ارجوا
گؼدقگؼي و جٕریـثِٕ ،رپؼدازي و آذیُةّغي
ظياةانٓا در زكُٓا و ایام جؿعيى ،جٔيْ ػؼوف
زةايْ و َٓچّيُ زؿتْٓاي ٍضحٕي گى در ظياةان
اؿث (َٓ .)Ellen et al, 2007چّيُ ٍعايؿْ
ٍٕردي يؾ آِسًؾ ِكان ٍیدٓغ کْ چگِْٕ
ؾًَکؼدٓاي گـحؼدهاي از ِٕاصی ةٔتٕد کـب و
کار ةا جٕزْ ةْ زَؿيث ةی ظاَِان ،در ؿاظحارٓاي
ٍٕزٕد ارائْ ظغٍات ازحَاؾی و ٍكارکثٓاي
ٍٕزٕد آنٓا دظايث ٍیکّّغ ( Peyroux et al,
 .)2012یک َِِْٕ ةـيار ظٕب از ٍؽایا و ادؼات
ٍذتث ایساد و جٕؿؿْ ِٕاصی ةٔتٕد کـب و کار
"ٍيغان جایَؽ" در ِيٕیٕرك اؿث کْ ،درةاره آن
گمحْ ٍیقٕد کْ ایُ ٍيغان  15ؿال پيف کْ
یکی از ٍّاظن ةـيار آيٕده و کذيك قٔؼ ِيٕیٕرك
ةٕده اؿث و ِواقی روي دیٕارٓاي آن کْ جَاقاي
آنٓا چكٌ را آزار ٍیداد ،اٍؼوزه یکی از اٍُجؼیُ
ةعفٓاي قٔؼ ِيٕیٕرك اؿث و اٍکاِات ظؼیغ،

ٓا در چٔار گؼوه دؿحْةّغي ٍیقِٕغ ،کْ ایُ
گؼوهٓا در ةؼگيؼِغه ٍٕاردي ٍاِّغ ةٔتٕد کايتغي
ِٕاصی ٍاِّغ کاقث درظث در صٕاقی ظياةان،
ؿاظث دکْٓاي روزِاٍْ لؼوقی و ، ...ارائْ ظغٍات
ؿّحی قٔؼداري َٓچٕن جؿَيؼ و ِگٔغاري
ظياةانٓا و زؽ آن ،ارائْ ظغٍات ازحَاؾی َٓاِّغ
ةؼِآٍْاي إٍٓزقی و جؼةيحی ظنٕما ةؼاي ةی
ظاَِانٓا ،جاٍيُ اٍّيحی و ٍٕاردي از ایُ هتيى و
جٕزْ ةْ ةؼِآٍْاي ققى و صؼلْ ٍضٕر َٓچٕن
زكّٕارهٓاي فػایی ،ةازاریاةی جٕييغات ِاصيْ
کـب و کار ٓـحّغ ( .)Briffault, 1999ةْ ظٕر
کًی کارکؼدٓاي ِٕاصی ةٔتٕد کـب و کار را ٍی-
جٕان در ِْ گؼوه از ظغٍات دؿحْةّغي کؼد :ةٔتٕد
ؿؼٍایْ ،ةازاریاةی ،جٕؿؿْ اهحنادي ،جؿَيؼ و
ِگٔغاري ،پارکيّگ و صَى و ِوى ،هٕاِيُ لضاي
ؾٍَٕی ،جاٍيُ اٍّيث ،ارائْ ظغٍات ازحَاؾی و
جٕزْ ةْ ؿياؿثٓاي صَایحی (.)Mitchell, 1999
اوييُ  BIDدر ایاالت ٍحضغه در ؿال  1975ةا
ؾّٕان ِاصيْ جٕؿؿْ ٍؼکؽ قٔؼ در ِيٕاوريئان
جاؿيؾ قغ .ةا ایُ صالَٓ ،انظٕر کْ در دْٓ
ٍ 1960مآيٌ ظامی ةؼاي قٔؼٓاي ٍؼکؽي ٍاِّغ
"ِاصيْ ٓغف ویژه" و "ِاصيْ ارزیاةی ویژه" در
ایاالت ٍحضغه وزٕد داقث و ةْ ؾّٕان ٍغلٓا
اؿحماده ٍیقغ؛ ةغان ؿتب ٓ BIDاي آٍؼیکا ةْ
ؾّٕان "جؼکيتی از ایُ دو ٍمٕٔم" ٓـحّغ .در دْٓ
 1990روِوی در ایساد  BIDدر ایاالت ٍحضغه
آٍؼیکا ایساد قغه ةٕد .جوؼیتا دو ؿٕم از جَام BID
ٓاي لؿًی ،کْ جؿغاد کى آِٔا در چّغ ٓؽار جعَيُ
زده ٍیقٕد ،پؾ از  1990جاؿيؾ قغهاِغ
( .)Peyroux et al, 2012ةؼاي َِِْٕ پؾ از زّگ
زٔاِی دوم ةـياري از قٔؼٓا در ایاالت ٍحضغه
آٍؼیکا ،ؿٌٔ هاةى جٕزٔی از کـب وکارٓا و
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قّاظث ِوف امّاف ایؼاِی در جٕؿؿْ ٍضًی

قٔؼ ،لؿال کؼدن ةيفجؼ پارکيّگٓاي ٍؼکؽ قٔؼ
ةؼاي رهاةث ةا پارکيّگٓاي رایگان قٔؼ ،ایساد
ٍؼکؽ قٔؼي ةا اٍّيث ةيكحؼ کْ در آن پًيؾ ةْ
ارائْ رآکارٓاي ةٔتٕد دّٓغه ةؼاي رلحارٓاي ضغ
ازحَاؾی و جاٍيُ اٍّيث ِٕاصی ةٔتٕد کـب و کار
ٍیپؼدازد ،الؽایف زػاةيث ٍؼکؽ قٔؼ ٍاِّغ ایساد
و گـحؼش ظؼده لؼوقی ٓا ،جٕؿؿْ پؼوژهٓاي
دوؿحاِْ و جٕؿؿْ کـب و کار و ارجتاظات َٓچٕن
ظًن گؼوهٓاي جغارکات ةؼاي زَؽآوري زةايْٓا،
ظغٍات رلآی ،ةؼگؽاري دورهٓاي إٍٓزقی ةؼاي
صَایث ةيفجؼ از کـتْ و زؽ آن ٓـحّغ
( .)Donagy et al, 2013ةا جٕزْ ةْ ٍعايب ةيان
قغه ٍیجٕان گمث یکی از رآتؼدٓاي اصياي
ٍؼاکؽ قٔؼي در هؼن صاضؼ ،جٕزْ ةْ ِٕاصی ةٔتٕد
کـب و کار یا ٓ BIDا اؿث کْ امٕال ویژگی
ٍكارکحی و َٓچّيُ ٍاييات ؿحاِی ایُ ِٕاصی
ةـيار ةؼزـحْ و زٍيّْؿاز جٕؿؿْ اؿث .از ظؼلی
از ٍعايب ذکؼ قغه درةاره امّاف ایؼاِی چّيُ ةؼ
ٍیآیغ کْ در درون امّاف ٍكارکث و ِيؽ ٍاييات
ؿحاِی ٍمٍٕٔی ِاآقّا ِتٕده اٍا در گػر زٍان ةْ
دالیى ٍعحًك ِوف امّاف و ةـياري از ویژگی-
ٓاي ٍذتث آنٓا ٍاِّغ ٍكارکث کٌ رِگ قغهاِغ.
ةّاةؼایُ ةْ دييى آَيث ٍكارکث در امّاف و
ِٕاصی ةٔتٕد کـب و کار ،در اداٍْ ِٕقحْ ةْ
ةؼرؿی دهين ٍمٕٔم ٍكارکث و زٍيّْٓاي ایساد و
جٕؿؿْ آن پؼداظحْ ٍیقٕد.

گؼدقگؼي و ؿؼگؼٍی را ةؼاي قٔؼوِغان و
َٓچّيُ گؼدقگؼان لؼآٌ کؼده اؿث ( Lioyd et
 .)al, 2012از ظؼلی ِيؽ ایُ ِٕاصی ةا ٓغف ارجوا
وضؿيث اهحنادي و ازحَاؾی ِٕاصی جساري قکى
ٍیگيؼد و ویژگی امًی آن ِيؽ ٍكارکث
قٔؼوِغان و کـتْ ةْ ظنٕص در لؼایّغٓاي
جنَيٌ ؿازي اؿث ( .)Kumar, 2007گؼوهٓاي
ذيِمؽ در ٓ BIDا در چٔار دؿحْ هؼار ٍیگيؼِغ:
"ةازرؿان ؾٍَٕی ٍّحعب یا ٍّحنب از ظؼف
قٔؼداري یا ٍـئٕييُ قٔؼٍ ،ايکان ؿاظحَانٓاي
در ةؼگيؼِغه ِٕاصی ةٔتٕد کـب و کار ،کـتْٓاي
لؿال ظؼده لؼوقیٓا و لؿاييثٓاي جساري در ایُ
ِٕاصی ،ؿاکّان ٍـکِٕی ِاصيْ کْ ٍيى ةْ گػران
وهث و ؿؼٍایْ ظٕد در ایُ ِاصيْ دارِغ" (رليؿيان
و ٓاقَی .)1389 ،چارچٕب جكکيى ٍ BIDؿَٕال
در یک هإِن ٍساز کْ جٕؿط ٍسًؾ هإِن گػاري
ایايحی ةْ جنٕیب ٍیرؿغ ،جؿييُ ٍیقٕد .ةيكحؼ
ایُ اؿاؿّاٍْ یک لؼآیّغ دو ٍؼصًْاي را ٍوؼر
ٍیکّغ کْ ظؼلغاران  BIDةایغ پكحيتاِی ٍضًی را
ِكان دّٓغ ،یؿّی اول ٍايکان ِٕاصی یا ماصتان
کـب و کار ةایغ ةؼاي جكکيى ایُ ِٕاصی راي
گيؼي کّّغ؛ و ٍواٍات ٍّحعب ٍضًی ةایغ ٍوؼراجی
را جنٕیب کّّغ کْ ةْظٕر هإِِی  BIDرا ایساد
کّغ و هغرت و ٍؼزٓاي آن را جؿييُ کّغ ( Eick,
 .)2012ؾالوه ةؼ جسؼةْ کكٕر آٍؼیکا در ایُ زٍيّْ،
یکی از ٌٍٔجؼیُ ةؼِآٍْا زٔث جٕؿؿْ قتکْٓاي
ةٔتٕد کـب و کار ِيؽ ،در کكٕر اؿکاجًّغ ازؼا
قغه اؿث کْ ایُ ةؼِآٍْا قاٍى ٍٕاردي ٍاِّغ
ةازاریاةی و ظًن رویغاد کْ قاٍى اهغاٍاجی َٓچٕن
جتًيقات رؿاِْاي ،جؼویر زػب جٕریـث و ظًن
رویغادٓاي ظإِادگی ٍحّٕع و ةؽرگ ،جٕزْ ةْ
ٍمآيَی ٍاِّغ دلاع و ظؼلغاري ةؼاي ایساد
لؼمث و اِگيؽه زٔث زػب ؿؼٍایْگػار در ٍؼکؽ

هفهوم هطارکت ،ضرایط ضكلگیری و توسعه آى
در  BIDها و اصناف ایرانی
نظن اجتواعی و اقتصادی

در قؼایط قکىگيؼي ِؼٌ ازحَاؾی و اهحنادي،
"ٍكارکث" جالقی ؿازٍان یالحْ اؿث کْ ِؼارت
الؼاد و گؼوهٓاي ٍعحًك ؾٍَٕی و ظنٕمی ةؼ
ِٔادٓاي ٍؼزؽ را الؽایف ٍیدٓغ (.)Wolf, 1983
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ةْ ةياِی دیگؼ "ٍكارکث درگيؼي ذّٓی و ؾاظمی
اقعاص در ٍٕهؿيثٓاي گؼوٓی اؿث کْ آِان را
ةؼ ٍیاِگيؽد جا ةؼاي دؿثیاةی ةْ ٓغفٓاي
گؼوٓی یکغیگؼ را یاري دّٓغ و در ٍـئٕييث کار
قؼیک قِٕغ" (ؾًيؽاده و دیگؼان .)1392 ،در واهؽ
یکی از ؾّامؼ ٌٍٔ در ةٔگكث ازحَاعٍ ،كارکث
اؿثٓ .غف ةٔگكث ازحَاع اؿحوؼار آن گِْٕ از
ِؼٌ ازحَاؾی اؿث کْ داراي چٔار ممث لؼاگيؼ،
ؾادالَِْٓ ،غالِْ و پٕیا ةاقغ .در زٍيّْ کارکؼدٓاي
ٍكارکحی امّاف ایؼاِی و ِٕاصی ةٔتٕد کـب و
کارِ ،ؼٌ ازحَاؾی و اهحنادي از زًَْ ٍٕاردي
اؿث کْ در ةٔگكث وضؿيث ازحَاؾی و اهحنادي
و ٍمٕٔم ٍكارکث ،جاديؼ ةـياري دارد .در ِؼٌ
ازحَاؾی رواةط جؿاًٍی و گؼم اؿث کْ متقْ
ؾاظمی و اِحكاري و زَؽگؼا دارد .در ایُ ِؼٌ
الؼادي کْ ذظایؼ ارزقَّغ ةيكحؼي داقحْ ةاقّغ،
رلحارٓاي دگؼظٕآاِْ و ایذارگؼاِْ دارِغ .در واهؽ
در ةؿغ َٓکاري ازحَاؾی ،جؿاون ةایغ ةْ گِْٕاي
ةاقغ کْ در آن ظيؼ و مالح ٓؼ دو ظؼف صمغ
قٕد .جؿاون ازحَاؾی در ٍؿّاي اظيؼ چيؽي زؽ
ٍكارکث ٍغِی ِيـث کْ ةا الؽایف آن ،ظيؼ و
جؿٔغات ؾٍَٕی و ٍٕدت ازحَاؾی الؽایف ٍییاةغ.
زٍاِی کْ رواةط ازحَاؾی در اةؿاد ٍعحًك ٍؿؼلحی
(إٍٓزش)ٍ ،ادي (اهحنادي) ،ؾاظمی (َٓغردي) و
ٍّؽيحی (کؼاٍث اِـاِی) ةيكحؼ ةاقغ ،ةْ َٓان
اِغازه ٍضؼوٍيث و اِمؿال ازحَاؾی ةْظنٕص در

62

ایُ ِؼٌ اؿث .در ِؼٌ اهحنادي ،رقغ ؾوالِيث و
یادگيؼي کارةؼدي(ؿؼٍایْ اِـاِی) و پيكؼلث إٍر
ٍتحّی ةؼ ؿازٍاِغٓی و جوـيٌ کار ةٕده و لؿاييث-
ٓا ٍتحّی ةؼ جغةيؼ و ةؼِاٍْ اؿث .زٍاِی ِؼٌ و
رواةط اهحنادي ظغقْدار ٍیقٕد کْ زاٍؿْ ةا
ٍٕاردي ٍاِّغ ضؿك ِٔاد ققى ،ضؿك ِٔاد دويحی،
ضؿك ِٔاد ؾًٌ ،اؿحتغاد داظًی و جـًط ظارزی
ٍٕازْ ةاقغ .ةّاةؼایُ در چّيُ زاٍؿْاي از رهاةث
و چايف اهحنادي ظتؼي ِيـث .هإِنٍّغي
اهحنادي واةـحْ ةْ ِؼٌ اهحنادي و ِؼٌ اهحنادي
واةـحْ ةْ ِٔادیّْ قغن اهحناد در زاٍؿْ اؿث کْ
ِٔادیّْ قغن اهحناد ٍّٕط ةْ وزٕد یکپارچگی،
قماليث ،زاٍؿيث و جؿٔغ ِـتث ةْ ِوفٓاي
اهحنادي و ازحَاؾی اؿث .اهحناد در ایُ مٕرت ةا
ِمٕذ در ازحَاؾات جضؼك ،پٕیایی و ِٕآوري را ةْ
ارٍقان ٍیآورد کْ ٍّكا جضؼك و پٕیایی ازحَاؾی
ِيؽ اؿث (چًتی.)1375 ،
جاهعه هدنی

در صويوث قؼایط قکىگيؼي ِؼٌ ازحَاؾی،
اهحناديٍ ،كارکث و ؿازوکارٓاي آن ٍؿَٕال ةا
ایساد زٍيّْ ةؼاي جٕؿؿْ زاٍؿْ ٍغِی در ارجتاط
اؿث .زاٍؿْ ٍغِی اٍؼوزه ةيان گؼ ِيازٓاي ؿياؿی
و ازحَاؾی زٕاٍؽ ةكؼي ةؼاي ةازؿازي رواةط
ٍيان زاٍؿْ و صکٍٕث ةْ قيٕهاي دٍٕکؼاجيک
اؿثٍّ .ؼٕر از زاٍؿْ ٍغِی صٕزهاي از رواةط
ازحَاؾی اؿث کْ لارغ از دظايث هغرت ؿياؿی
اؿث و ٍسَٕؾْاي از ِٔادٓإٍ ،ؿـات ،اِسَُٓا و
جكکىٓاي ٍؼدٍی را در ةؼ ٍیگيؼد .ةْ ِؼؼ آِحِٕی
گيغِؽ ٓيچگِْٕ ٍؼز دائَی ةيُ دويث و زاٍؿْ
ٍغِی وزٕد ِغارد .ةـحْ ةْ قؼایط گاه الزم اؿث
کْ دويث ةيكحؼ ةْ ؾؼمْ ٍغِی کكاِغه قٕد و گاه
ؾوبِكيّی کّغ .ؾٕاٍى ٍٕدؼ در جوٕیث زاٍؿْ
ٍغِی ؾتارت اِغ ازٍ :كارکث صکٍٕث و زاٍؿْ

ٍضؼوٍان کآف ٍییاةغ .اٍا در ِؼٌ اهحنادي
رواةط ٍتاديْاي و ؿؼد اؿث کْ در آن ویژگی
مّمی رواةط ازحَاؾی ةؼزـحْ اؿث .ضؿك رواةط
مّمی لؼمثٓاي چاِْ زِی را از آصاد زاٍؿْ
ؿًب ٍیکّغ کْ ؿتب ِارضایحی اهحنادي و
ؿياؿی ٍیقٕد .از ظؼلی ِمٕذ جؿٔغ ازحَاؾی در
ازحَاع اظالهی و اهحنادي یکی از ٌٍٔجؼیُ ارکان
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هغرت پيغا کؼدهاِغ و َٓچّيُ هؼارٓاي فيؼ
رؿَی کْ ٍؼدم و ِٔادٓا ةؼ ؿؼ آن جٕالن کؼدهاِغ
یا ٍیاِغیكّغ کْ ةْ ِمؿكان اؿث (مؼالی،
 .)1393آغاف کالن صکَؼوایی قٔؼي و ویژگی-
ٓاي ؾًَکؼدي و امالصات ٍؼةٕط ةْ آن قاٍى
ةازؿاظث زاٍؿْ ٍغِی ،کآف لوؼ و لـاد،
الؽایف ٍكارکث ،ةٔتٕد ٍؿاش ،گـحؼش ةؼِاٍْ-
ٓاي إٍٓزقیٍ ،غیؼیث ٍايی کارآٍغ ،ارائْ ظغٍات
ؾٍَٕی ،جٕؿؿْ ةعف ظنٕمی ،صمغ دٍٕکؼاؿی،
اؾحالي اٍّيث ،ةْ کارگيؼي ِيؼوي صؼلْاي و
الؽایف درآٍغ و ٍايياتگيؼي اؿث (کاػَيان،
.)1386

ٍغِی ،جسغیغ صيات ازحَاؾی ٍضًی ،درگيؼ قغن
ةعف ؿٕم در صيات ازحَاؾی ،صماػث از صٕزه
ؾٍَٕی ٍضًی ،پيكگيؼي از جتٔکاري در ؿعش
ازحَاؾی ٍضًی ،جوٕیث ظإِاده دٍٕکؼاجيک
(ٍٔغي زاده .)1386 ،ةغیُ يضاظ یکی از ِٔادٓاي
واؿعْ ةيُ صکٍٕث و ًٍث را در ایؼان ةؼاي
جوٕیث زاٍؿْ ٍغِیٍ ،یجٕان اِسَُٓاي مّمی
ةيان کؼد ".ايتحْ اِسَُٓاي مّمی ةا ٍٕاِؿی ةؼاي
رآياةی ةْ زاٍؿْ ٍغِی ٍٕازْ ٓـحّغ ،یؿّی ؾًث
وزٕدي آنٓا ظغٍث ةْ دؿحگاه ٍايياجی دويث
ةٕده اؿث و کـتْ و پيكْور قٔؼي صالغ قيٕه
جمکؼ و رلحار ؿّحی ةازار ةٕده اؿث و از َٓيُ رو
صاٍى ٍيؼاث لؼّٓگی کّٔی اؿث کْ ةا زاٍؿْ
ٍغِی ٌٓظٕاِی ِغارد .اٍا ةؼرؿی ِٔادٓاي ؿّحی
از دیغگاه زاٍؿْ ٍغِی ظايی از لایغه ِيـث ،چْ،
ایُ گِْٕ ةؼرؿیٓا ٍٕاِؽ و ٍكکالجی را کْ در راه
جضون زاٍؿْ ٍغِی در ایؼان وزٕد دارد را ٍیجٕاِغ
روقُ ٍیکّغ"(اقؼف.)1374 ،

کارآفرینی

اٍا ةْ ِؼؼ ٍیرؿغ یکی از رآکارٓاي جٕؿؿْ
ؿازوکارٓاي ٍكارکحی در زاٍؿْ ٍغِی ةْ َٓؼاه
ویژگیٓاي صکَؼوایی جٕزْ ةْ کارکؼدٓاي
کارآلؼیّی ةاقغ .کارآلؼیّی و ِٕآوري یکی از ارکان
امًی ؿؼٍایْگػاري ظنٕمی اؿث .دیغگاه ةؼظی
از ِؼؼیْپؼدازان ؾَغجا درةاره کارآلؼیّیِٕ ،آوري و
زٍيّْ ِٔادي آن اؿث .ؾغهاي ةؼ ِٕآوري ةْ ٍّؽيْ
ٍضؼك امًی ایُ ِٕع ؿؼٍایْگػاري ظنٕمی
جاکيغ ٍیکؼد و ةيان ٍیکّّغ ٓؼگِْٕ لکؼي کْ
ٍّسؼ ةْ اِسام کار ةْ روش دیگؼ و ٍٕزب الؽایف
ةٔؼهوري َْٓ ؾٕاٍى جٕييغ قٕد ،ظالهيث ِاٍيغه
ٍیقٕد .کارآلؼیُ ظالق ِيـث ،ةًکْ کـی اؿث
کْ قؼایط را ةؼاي ظًن روش یا کاالي زغیغ و
ؿازٍاندٓی یا جٕؿؿْ ٍّاةؽ ایساد ٍیکّغ .در
ةؼظی ِؼامٓاي لکؼي در زٍيّْ کارآلؼیّی ،ؾؼضْ
کارآلؼیّی ةْ قؼایط ازحَاؾی کْ جؼکيتی از
پغیغهٓاي ازحَاؾی ،ؿياؿی و رواِی -ازحَاؾی
اؿث ،ةـحگی دارد .ایُ قؼایط قاٍى ارزشٓاي
ازحَاؾی ؿاظحار ظتواجیِ ،ؼام إٍٓزقی ،ظؼز
ةؼظٕرد زاٍؿْ ِـتث ةْ ٍٕلويث جساري و ؿایؼ

حكوروایی ضهری

از ظؼلی جكکيى زاٍؿْ ٍغِی ِيؽ ةا ٍوٕيْ
صکَؼوایی قٔؼي در ارجتاط اؿث کْ ٍیجٕاِغ
ؿازوکارٓاي ٍكارکحی در زاٍؿْ را جٕؿؿْ دٓغ.
صکَؼوایی ٍمٍٕٔی اؿث کْ در آن گؼوهٓا در
زاٍؿْ ٍَکُ اؿث ِوف هٕيجؼي در ٍوایـْ ةا
دويث ،ةؼاي ٍٕازْ ةا ٍكکالت را ةازي کّّغ
( .)Graham et al, 2003ةْ ؾتارجی صکَؼوایی
ظٕب قٔؼي ٍسَٕؾْاي از روشٓاي لؼدي و
ِٔادي ،ؾٍَٕی و ظنٕمی اؿث کْ إٍر ٍكحؼك
ٍؼدم را اداره ٍیکّغ .صکَؼوایی لؼایّغ پيٕؿحْاي
اؿث کْ از ظؼین آن ٍّالؽ ٍحضاد یا ٍحّٕع،
َٓـاز ٍیقٕد و اهغاٍات َٓکاري زٕیاِْ اجعاذ
ٍیگؼدد .صکَؼوایی قاٍى ِٔادٓاي رؿَی و
ِؼامٓایی اؿث کْ ةؼاي جضَيُ رؾایث هإِن

پژوٓكٔاي داِف زٍيُ

63

پژوٓكٔاي داِف زٍيُ ،ؿال دٌٓ ،قَاره  ،40زٍـحان  ،1398ممضات 73-54
پاداشٓاي ازحَاؾی ،مؼف ِؼؼ از ؿٕد اؿث.
لؿاييث کارآلؼیّان ِيؽ در دیغگاه اِـان قّاؿان
ِيؽ واةـحْ ةْ قؼایط لؼّٓگی -ازحَاؾی اؿث و
آِان ٍؿحوغِغ کْ اگؼ کارآلؼیّی ةا ػؼليثٓاي
پایيُ در یک زاٍؿْ ةْظٕر ٍکؼر و کالی جکؼار
قٕد ،ةْ ؾّٕان یک ٍٕجٕر رقغ ٍیجٕاِغ ةْ جٕؿؿْ
زاٍؿْ و اهحناد ظغٍث کّغ .اٍا در ایُ ٍيان
ةـياري از ماصب ِؼؼان در ایُ ٍٕرد کْ آیا
جٕؿؿْ ٍٕزب ایساد کارآلؼیّی ٍیقٕد و یا
کارآلؼیّی ةاؾخ جٕؿؿْ ٍیگؼدد؟ اظحالف ِؼؼ
وزٕد دارد .گؼوٓی ٍؿحوغِغ کْ کارآلؼیّی الزٍْ
جٕؿؿْ اؿث و از ظؼلی ؾغهاي ةؼ ایُ ةاورِغ کْ
لوط الزم اؿث چيؽي درؿث پایْریؽي قٕدٍ ،ذال
یک زاده یا کارظاِْ زغیغ اصغاث گؼدد ،ةؿغ
کارآلؼیّان ٍذى هارچ از زیؼ درظث و صحی ةياةان
ؿؼ ةؼ ٍیآورِغ (ٓيگيّؽ و ؿاویْ.)1388 ،
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ؿؼٍایْ ازحَاؾی ةؼ قّاظث و جوٕیث ٍيؽان
ٍّاؿتی از ؾّامؼ ٍغِی در ؿاظحار ازحَاؾی جاکيغ
دارد .ؾّامؼي کْ در ازحَاع ٍكارکث ،اؾحَاد و
َٓکاري را جوٕیث ٍیکّغ و ٓؽیّْ ةیاؾحَادي و
جؼدیغ ِـتث ةْ َٓکاري را ةؼاي الؼاد زاٍؿْ ةاال
ٍیةؼد( .ةؼك پٕر و اؿغي" .)1388 ،در کًیجؼیُ
ؿعش ،ؿؼٍایْ ازحَاؾی ویژگیٓایی از یک زاٍؿْ
یا یک گؼوه ازحَاؾی اؿث کْ ػؼليث ؿازٍاِغٓی
زَؿی و داوظًتاِْ ةؼاي صى ٍكکالت ٍحواةى یا
ٍـائى ؾٍَٕی را ةاال ٍیةؼد .کًَُ ِيؽ ؿؼٍایْ
ازحَاؾی را رواةط اهحغار ،رواةط اؾحَاد و صوٕق
ِاقی از ّٓسارٓاي ایساد قغه ٍیداِغ
"(ؾتغائًی .)1389 ،از ٓؼ يضاظ ٍٕيمْٓاي امًی
ؿؼٍایْ ازحَاؾی قاٍى اؾحَاد ازحَاؾیٍ ،كارکث
ازحَاؾی و اِـسام ازحَاؾی اؿث .ولاق ازحَاؾی
ٌٓ قاٍى ٍٕاردي ٍاِّغ اقحؼاك داوظًتاِْ هٕاؾغ
ازحَاؾی ٍتحّی ةؼ پيٕؿحگی ؾاظمی ،جٕالن ِـتث
ةْ ةؿضی از ارزشٓا و آرٍانٓاي ّٓساري اؿاؿی
ٍكحؼك ،جٕالن ةؼ ؿؼ ظؼق ٍكحؼك دیغن و
اصـاس و ؾَى کؼدن و ارجتاط داقحُ ،رزضان-
ٓاي ٍكحؼك و هائى قغن ةؼجؼي و ايٕیث در صغ
هغاؿث ةؼاي آنٓا ِـتث ةْ رزضانٓاي جنادلی
و ٍحقيؼ و ةْ ٍؿّاي ِؼٌ َِادي و ازحَاع ارجتاظی
اؿث .ؾّامؼ جكکيى دّٓغه ولاق ازحَاؾی کْ
قاٍى ِٕؾی جٕالن زَؿیٍ ،سَٕؾْاي از هٕاؾغ
ازحَاؾی ،جؿاٍى و اصـاس اؿث .ةّاةؼایُ ولاق
ازحَاؾی یؿّی " جٕالن زَؿی ةؼ ؿؼ ٍسَٕؾْ-
ٓایی از امٕل و هٕاؾغ ازحَاؾی کْ در یک ٍيغان
جؿاًٍی ازحَاؾی " "Communalکْ ظٕد ٍٕزغ
اِؼژي ؾاظمی اؿث ةْ وزٕد ٍیآیغ .اِؼژي ؾاظمی
َٓؽٍان ِحيسْ و ٍٕزغ (ؾًث و ٍؿًٕل) جٕالن
ازحَاؾی اؿث"(چًتی .)1372 ،در ِٔایث ٍمٕٔم
جؿٔغ ؿازٍاِی ِيؽ یکی از ٍـائى اِگيؽقی ٌٍٔ

سرهایه اجتواعی ،وفاق اجتواعی و تعهد
سازهانی

از زٍيّْٓاي دیگؼ ةؼاي گـحؼش ٍكارکث ،جٕؿؿْ
ؿؼٍایْ ازحَاؾی ،ولاق ازحَاؾی و جؿٔغ ؿازٍاِی
اؿث و ایُ ٍٕارد الزم و ًٍؽوم یکغیگؼِغ .از
دیغگاه پيؼ ةٕردیٕ ؿؼٍایْ ازحَاؾی صامى زَؽ
ٍّاةؽ ةايوٕه و ةايمؿًی اؿث کْ ِحيسْ ٍايکيث
قتکْ ةادواٍی از رواةط ِٔادي قغه ةيُ الؼاد و ةْ
ؾتارت ؿادهجؼ ؾضٕیث در یک گؼوه اؿث .از ِؼؼ
پکـحُ ٍّؼٕر از ؿؼٍایْ ازحَاؾی آن دؿحْ رواةط
ازحَاؾی اؿث کْ ٍیجٕاِغ جٕييغ کاالٓاي ٍادي یا
فيؼ ٍادي را جـٔيى َِایغ .ةْ اؾحواد او ؿؼٍایْ
ازحَاؾی داراي دو ةؿغ امًی اؿث کْ قاٍى:
رواةط ؾيّی ٍيان الؼادپيِٕغٓاي ذّٓی ٍيان آِان اؿث( .چًتی وٍتارکی)1384 ،
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ولاداري ؿازٍاِیپػیؼش ؿازٍاِی و اصحؼام ةْ هٕاِيُ و روشٓايؿازٍان
اةحکار ؾَى لؼدي و جٕؿؿْ لؼدي و جٕؿؿْداوظًتاِْ ةؼاي الؽایف اةحکارٓا و الؽایف داٍّْ
یادگيؼي ظٕد و رلحار ٍغِی
و جٕزْ ةْ ٍّالؽ ؾٍَٕی ؿازٍان ،اةؿاد رلحارقٔؼوِغي ؿازٍاِی ٓـحّغ (قَؾ ايغیّی ٍعًن و
ٍضَغ زاِی.)1393 ،
از ایُ رو پؾ از ةيان ٍمٕٔم ٍكارکث و زٍيّْٓاي
ایساد و گـحؼش آن ةْظٕر کًی و ةْ دييى جاکيغ
ایُ ِٕقحْ ةؼ ؿازوکارٓاي ٍكارکحی ِٕاصی ةٔتٕد
کـب و کار ،در زغول  1ةـياري از ٍمآيٌ
ٍكارکث و چگِٕگی کارةؼد و جسًی آن در ِٕاصی
ةٔتٕد کـب و کار و ةؼاي لٌٔ دهين قکىگيؼي
ایُ قؼایط ،در ةؼاةؼ یکغیگؼ هؼار داده قغهاِغ.
ةغیُ زٔث ةا ٍالصؼْ زغول ةاال ٍیجٕان ِحيسْ
گؼلث کْ در ازؼاي امٕل ٍكارکحی ِٕاصی ةٔتٕد
کـب و کار ،ةـياري از ٍمآيٌ ٍؼجتط ةا ٍكارکث
در زٍيّْٓاي ٍحؿغد جسًی یالحْاِغ و ایُ ٍمآيٌ
ةْ ٍاِّغ ِٕؾی روال کار ةؼاي جوٕیث ٍكارکث و در
هايب لؿاييثٓاي گِٕاگٕن جتغیى قغهاِغ .ةا جٕزْ
ةْ قکى ِ 2يؽ ٍیجٕان گمث کْ ِؼٌ ازحَاؾی و
اهحنادي صاکٌ ةؼ قٔؼٓا در قؼایط قکىگيؼي
ویژگیٓاي زاٍؿْ ٍغِی و صکَؼوایی قٔؼي اؿث
کْ ایُ دو ِيؽ ةا یکغیگؼ راةعْاي ٍـحويٌ و دو
ظؼلْ دارِغَٓ .چّيُ زاٍؿْ ٍغِی و صکَؼوایی
قٔؼي زٍاِی ةْوزٕد ٍیآیّغ کْ ٍكارکث و
ؿازوکارٓاي آن ِوكی در قٔؼ ٌٍٔ داقحْ ةاقّغ.
در واهؽ یکی از ِحایر ٍكارکث قکىگيؼي ؿؼٍایْ
و ولاق ازحَاؾی و در ةعف اهحناد ،کارآلؼیّی
اؿث کْ ةا ایساد پيِٕغٓاي ؾيّی و ذّٓی ٍيان
الؼاد کْ ٍّسؼ ةْ ایساد اِؼژي ؾاظمی در زاٍؿْ کْ

اؿث کْ لؼد ةؼاؿاس آن ٕٓیث ظٕد را از ؿازٍان
ٍیگيؼد ،ةا ؿازٍان ٍكارکث دارد ،ةا آن در ٍی-
آٍيؽد و از ؾضٕیث در آن يػت ٍیةؼد .از ِؼؼ ٍی
یؼ و آيُ جؿٔغ صايث رواِی اؿث کْ ِٕؾی جَایى،
ِياز و ايؽام زٔث اقحقال در یک ؿازٍان را لؼآٌ
ٍیآورد .جؿٔغ ؾاظمی ةْ واةـحگی اصـاؿی لؼد در
ؿازٍان اقاره دارد .جؿٔغ ٍـحَؼ ٍؼةٕط ةْ جَایى
ةْ ةاهی ٍاِغن در ؿازٍان ةْ ظاظؼ ٓؽیّْٓاي جؼك
ؿازٍان و یا پاداشٓاي ِاقی از ٍاِغن در آن
ؿازٍان ٍیقٕد و ؿؼاِسام جؿٔغ ّٓساري اصـاس
جکًيك ةْ ةاهی ٍاِغن ةْ ؾّٕان یک ؾضٕ ؿازٍان
را ٍّؿکؾ ٍیکّغ( .لؼدوؿی و دیگؼان.)1391 ،
جؿٔغ صايحی اؿث کْ در آن لؼد ةا اؾَال ظٕیف و
از راه ایُ اؾَال اؾحواد ٍییاةغ کْ ةْ لؿاييثٓایف
جغاوم ةعكغ و ٍكارکث ظٕد را در اِسام دادن آن
صمغ کّغ .از دیغگاه چًتی جؿٔغ یکی از ؾّامؼ
ٍضٕري ٓؼگِْٕ ازحَاع اؿث کْ از يضاظ ٍمٍٕٔی
در ٓؼ ٍٕرد از جؿٔغ ِٕؾی ضؼورت وزٕد دارد؛
ضؼورت در اِسام دادن چيؽي ةؼاي کـیٓ .ال
جؿٔغ را لؼایّغي ٍیداِغ کْ از راه آن آغاف
ؿازٍاِی و ؾضٕ ؿازٍاِی جا صغود زیادي در ٌٓ
ادفام ٍیقِٕغ (چگيّی و رودپكحی .)1391 ،در
یک ؿازٍان ِيؽ ،رلحار قٔؼوِغي ؿازٍاِی ِيؽ
رلحاري داوظًتاِْ و کاٍال آگآاِْ اؿث کْ در
ٍسَٕع ؾًَکؼد ٍٕدؼ ؿازٍان را الؽایف ٍیدٓغ.
در واهؽ رلحار قٔؼوِغي ؿازٍاِی رلحارٓایی
ٓـحّغ کْ از ازتارٓاي ٍكعل قغه ِوف لؼاجؼ
ٍیروِغ و ؿازٍان و لؼد را ةْ ؿٕي دؿحياةی ةْ
جٕؿؿْ و جؼهی آغاف ؿازٍاِی ٓغایث ٍیکّغ.
جؿٔغ ؾاظمی و ّٓساري ارجتاط ٍذتحی ةا رلحار
قٔؼوِغي ؿازٍاِی ِـتث ةْ الؼاد ؿازٍان و ظٕد
ؿازٍان دارد .اةؿادي ٍاِّغ
-رلحارٓاي کَک کّّغه ،زٕاَِؼدي و گػقث
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ةْ جتؽ آن جؿٔغ و یکی از إِاع آن جؿٔغ ؿازٍاِی،
ةْوزٕد ٍیآیغٍ .نغاق ةارز ایُ قؼایط ِٕاصی
ةٔتٕد کـب و کار در ٍوياس ٍضًی اؿث کْ ةا
ویژگیٓاي ٍاييات ؿحاِی ،ظٕدؿازٍاِغٓی و

66

ؿازوکارٓاي ٍكارکحی ٍّسؼ ةْ جٕؿؿْ اهحناد و
ازحَاع در ٍوياس ٍضًی و قٔؼي ٍیقٕد (زغول
( )1قکى .)2

زغول ٍ :1مآيٌ ٍكارکحی در دؿحْةّغي ٓاي ٍؼجتط آن و کارکؼدٓاي ٍكارکحی ِٕاصی ةٔتٕد کـب وکار (ٓ )BIDا

ٍاظػٍ :تاِی ِؼؼي پژوٓف
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قکى  :2چارچٕب ِؼؼي پژوٓف (ٍكارکث در ٓ BIDا و ارجتاط ِؼؼي آن ةا ِوف امّاف در جٕؿؿْ ٍضًی)

لؼمثٓاي ٍحؿغد کـب و کار و لؼافث ،جؿاٍى،
َٓکاري و ٍّالؽ و ٍعايتات ٍكحؼك ،اظالق کار،
جؿٔغ در کـب وکار ،وزٕد زٕاَِؼدي و گػقث
ةيُ الؼاد و جعنل در کـب و کار ٓـحّغ کْ
لؼاواِی و درمغ آنٓا ةْ قکى زیؼ اؿث (زغول
 .)2اٍا در زٍيّْ ٍوٕيْٓاي اهحنادي ،ةؼاؿاس
جضًيى ٍضحٕاي اِسام قغه جؿغاد  10زیؼ ٍوٕيْ در
هايب ٍمآيٌ اهحنادي کْ قاٍى ٍغیؼیث ٍايی
مضيش ،لؼمث ةازاریاةی در امّاف ،وزٕد ظؼده
لؼوقیٓاي ٍحؿغد ،کارکؼد ٍاييات ؿحاِی در ةؼاةؼ
ظغٍات ،کيميث ٍضنٕالت ٍٕزٕد ،دتات هيَثٓا،
ةٔؼوري ةاال در کـب و کار ،لؼمث ؿؼٍایْگػاري
ةؼاي الؼاد ،وزٕد ققى ٍّضنؼةمؼد ةؼاي ٓؼ ِمؼ و
در ِحيسْ پاداش در ةؼاةؼ زصَات و ةؼاي جكٕین
الؼاد در کـب و کار ٓـحّغ کْ از ٍحٕن ٍؼةٕط ةْ
امّاف ایؼاِی اؿحعؼاج قغهاِغ و در زغول 3
زؽئيات آنٓا ٍكآغه ٍیقٕد (زغول  2و .)3

تجسیه و تحلیل یافتههای پصوهص

َٓانظٕر کْ ةيان قغ ،روش در ایُ پژوٓف
کيمی و ةا اؿحماده از لُ جضًيى ٍضحٕا اؿث .در
ٍؼاصى جضًيى ٍضحٕاي کيمی پؾ از ٍحُظٕاِی و
ٍعايؿْ ٍحٕن ٍؼةٕط ةْ امّاف ایؼاِی ،لكؼدهؿازي
ةؼاؿاس ٍوٕيْٓاي ٍحؿغد و اؿحعؼاج زًَْٓا و
پيام آنٓا از ٍحٕن ،دادهٓا و ٍمآيٌ در هايب إِاع
ٍوٕيْٓا ةْ قکى زیؼ ٍوٕيْ کغگػاري قغِغ .از
ٍيان ٍمآيٌ ٍٕزٕد در ٍحٕن و ِٕقحْٓا ؿؿی
قغه اؿث کْ ٍياِگيُ جؿغاد آنٓا ٍٕرد جٕزّْ هؼار
گيؼد .ةْظٕر کًی در ٍوٕيْٓاي ازحَاؾی-
ؿياؿی ،اهحناديٍ ،غیؼیحیِٔ -ادي و کايتغي،
ٍمآيٌ ةْؾّٕان زیؼ ٍوٕيْٓا دؿحْةّغي قغهاِغ.
َٓانظٕر کْ ٍالصؼْ ٍیقٕد در ٍوٕيْٓاي
ازحَاؾی -ؿياؿی جؿغاد  16زیؼ ٍوٕيْ ةْؾّٕان
ٍمآيٌ دؿحْةّغي قغهاِغ کْ قاٍى ٍكارکث در
امّاف ،إٍٓزش الؼاد ،ظًن و جّٕع رویغادٓا ،ایساد
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زغول  :2لؼاواِی و درمغ زیؼ ٍوٕيْٓاي (ٍمآيٌ) ازحَاؾی-ؿياؿی

ٍاظػ :اقؼف( )1353و ( )1360و ( ،)1374ؾتاؿی و لؼوٓی ( ،)1392پٕر اصَغ و ٍٕؿٕي ( ،)1389قؼیك زادگان و ًٍک پٕر
( ،)1394صازيان پٕر و جازغاري ()1392

زغول  :3لؼاواِی و درمغ زیؼ ٍوٕيْٓاي (ٍمآيٌ) اهحنادي

ٍاظػ :اقؼف ( )1353و ( )1360و ( ،)1374ؾتاؿی و لؼوٓی ( ،)1392پٕر اصَغ و ٍٕؿٕي ( ،)1389قؼیك زادگان و ًٍک پٕر
( ،)1394صازيان پٕر و جازغاري ()1392

از ظؼین آن ،ظٕدلؼٍاِی ،گػقث ،لؼاگيؼ قغن
رلحار ٍغِی ٍيان الؼاد و ماصتان صؼف ،قکى-
گيؼي جكکى ٍؼدٍی و َٓچّيُ ٍّالؽ ؾٍَٕی و
ٍغیؼیث زَؿی و ٍياِسیگؼي از ظؼین آنٓا را در
ةؼ ٍیگيؼِغ (زغول .)4

َٓانظٕر کْ اقاره قغ از إِاع دیگؼ ٍوٕيْٓا،
ٍوٕيْٓاي ٍغیؼیحیِٔ -ادي اؿث کْ در جضًيى
ٍضحٕاي ِٕقحْ و اؿّاد ٍؼجتط ةا امّاف ایؼاِی
جؿغاد ٍ 10مٕٔم اؿحعؼاج قغهاِغ کْ ٍٕاردي
ٍاِّغ ایساد ِٔاد ٍضًی ،صاکَيث هٕاِيُ و کّحؼل
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زغول  :4لؼاواِی و درمغ زیؼ ٍوٕيْٓاي (ٍمآيٌ) ِٔاديٍ -غیؼیحی

ٍاظػ :اقؼف ( )1353و ( )1360و ( ،)1374ؾتاؿی و لؼوٓی ( ،)1392پٕر اصَغ و ٍٕؿٕي ( ،)1389قؼیك زادگان و ًٍک
پٕر( ،)1394صازيان پٕر و جازغاري ()1392

جتؽ آن ظًن لضاي ؾٍَٕی صامى از وزٕد کـب
و کار ،جمؼیش و لؼافث ٓـحّغ کْ در زغول 5
ِكان داده قغهاِغ.

و در ِٔایث ٍوٕيْٓاي کايتغي ِيؽ ،قاٍى ٍ 4مٕٔم
یا زیؼ ٍوٕيْ ٍاِّغ گـحؼش مّٕف ٍحؿغد در
ظياةانٓا و ٍؼاکؽ قٔؼي و ِيؽ راؿحْٓاي ةازار و ةْ

زغول  :5لؼاواِی و درمغ زیؼ ٍوٕيْٓاي (ٍمآيٌ) کايتغي

ٍاظػ :اقؼف ( )1353و ( )1360و ( ،)1374ؾتاؿی و لؼوٓی ( ،)1392پٕر اصَغ و ٍٕؿٕي ( ،)1389قؼیك زادگان و ًٍک پٕر
( ،)1394صازيان پٕر و جازغاري ()1392

ةْ ؿٕال پژوٓفٍ ،یجٕان ایُگِْٕ ِحيسْگيؼي
کؼد کْ ٍمٕٔم ٍكارکث ةْ قکى اٍؼوزي و ٍغرن
ظٕد در ِٕاصی ةٔتٕد کـب و کار و ةْ کارگيؼي
آن در درون امّاف ،ؾالوه ةؼ ٍاييات ؿحاِی ٍّٕط
ةْ قکىگيؼي کارکؼدٓاي زاٍؿْ ٍغِی در جكکى-
ٓا و اِسَُٓاي مّمی ،ازؼاي صکَؼوایی ظٕب
در ٍغیؼیث قٔؼي ،ظًن زاٍؿْ ٍغِی ،جٕزْ ةْ
ظنٕميات کارآلؼیّی ،ؿؼٍایْ و ولاق ازحَاؾی و
َٓچّيُ جؿٔغ ؿازٍاِی اؿث کْ ٍیجٕاِّغ زٍيّْ-
ٓاي قکىگيؼي ٍمٕٔم ٌٍٔ ٍكارکث و َٓچّيُ
ظٕدؿازٍاِغٓی را در اِسَُٓاي مّمی ایؼاِی

نتیجهگیری
ةا ٍؼور کًی ةؼ ویژگیٓاي امّاف در گػقحْ و
ٍـائى اٍؼوزي آنٓا ٍیجٕان گمث امّاف ایؼاِی
اٍؼوزه ةـياري از کارکؼدٓاي ؿازِغه ظٕد در
دوران گػقحْ اؿالٍی را از دؿث دادهاِغ .در ایُ
ٍيان ِيؽ ٓ BIDا از ؾّامؼ قٔؼي ٍغرن ٓـحّغ
کْ ةا لؿاييثٓاي ظٕد ٍٕزتات جٕؿؿْ در ؿعش
ٍضًی و ةْ جتؽ آن قٔؼي را لؼآٌ ٍیکّّغ .ةا
جٕزْ ةْ جاکيغ ایُ پژوٓف ةؼ کارکؼدٓاي
ٍكارکحی در ِٕاصی ةٔتٕد کـب و کار ةؼاي اصياي
ویژگیٓاي ٍذتث امّاف ایؼاِی در گػقحْ و پاؿط
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لؼآٌ آورد و ٍٕزب جٕؿؿْ و ِؼٌ ٍضًی و ؿپؾ
قٔؼي در اةؿاد ٍعحًك اهحنادي و ازحَاؾی قٕد.
در واهؽ لُ جضًيى ٍضحٕا ةْ ایُ قکى ةْ ؿٕال
پژوٓف پاؿط ٍیدٓغ کْ ةا اؿحّتاط ٍمآيٌ،
کغٓا و امٕل ٍؼجتط ةا آنٓا از ٍحٕن و اؿّاد
ٍؼجتط ةا امّاف ایؼاِی ،کًياجی را ةْؾّٕان امٕل
ةؼاي ِيى ةْ جٕؿؿْ قٔؼي در ایؼان ةْ وؿيًْ اصيا

70

ویژگیٓاي ؿّحی امّاف ایؼاِی و جًمين آن ةا
ظنٕميات ٍكارکحی و ظٕدؿازٍاِغٓی ِٕاصی
ةٔتٕد کـب و کار ِكان ٍیدٓغ کْ در زغول زیؼ
امٕلٓاي ةؼآٍغه از ٍمآيٌ کغگػاري قغه ،در
ٍوٕيْٓاي ٍعحًك دؿحْةّغي قغه اؿث (زغول
.)6

زغول  :6چگِٕگی پاؿط دٓی ٓ BIDا ةا جاکيغ ةؼ کارکؼدٓاي ٍكارکحی آنٓا ةؼاي اصياي ِوف امّاف در جٕؿؿْ
ٍضًی (امٕل ةؼآٍغه از ٍمآيٌ)

ٍاظػِ :گارِغگان (ةا اؿحّاد ةْ ٍمآيٌ صامى از لُ جضًيى ٍضحٕا و َٓچّيُ ٍتاِی ِؼؼي پژوٓف)

ةؼاؿاس ٍٕارد ٍعؼح قغه ٍیجٕان ِحيسْ را ایُ-
گِْٕ ةيان کؼد کْ ،ةْ دييى ٍعاةوث ةـياري از

ویژگیٓاي ٍذتث ِٕاصی ةٔتٕد کـب و کار ةا
ظنٕميات امّاف ایؼاِی در گػقحْ ٍوایـْ،

پژوٓكٔاي داِف زٍيُ

70

71
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ػؼليث ؿّسی و اجعاذ ؿازوکارٓاي ٍكارکحی آن-
ٓا ةؼاي ةٔتٕد وضؿيث امّاف در ایؼان ٍیجٕاِغ
جالقی ةؼاي ٍضًیؿازي جٕؿؿْ ةاقغ کْ در ِحيسْ
آن امّاف در ایؼان ٍیجٕاِّغ ةْ ؿان ِٕاصی ةٔتٕد
کـب و کار (ٓ )BIDا ػؼليث و جٕاِایی
ةازآلؼیّی ،اصيا و ٍغیؼیث ٍؼاکؽ قٔؼي در صال
الٕل را در ظٕد ایساد و جوٕیث کّّغ.

سپاضگساری
در اِحٔا از آهاي دکحؼ ةٔؽاد ًٍک پٕر امى،
اؿحادیار گؼوه ةؼِاٍْریؽي قٔؼي و ٍّعوْاي
داِكکغه ٍؿَاري و قٔؼؿازي داِكگاه قٔيغ
ةٔكحی ،ةْ ظاظؼ رآَّاییٓاي ةی دریـقان در
ٍؼاصى ِگارش ایُ ِٕقحْ ،مَيَاِْ ؿپاؿگؽاریٌ.

پانوضت
1-Important Geographical Targets and
Institutional Laboratories

2-Institutionalization of lobbyism
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 272ص.

پژوٓكٔاي داِف زٍيُ

71

پژوٓكٔاي داِف زٍيُ ،ؿال دٌٓ ،قَاره  ،40زٍـحان  ،1398ممضات 73-54

72

رليؿيان ،م .و ارةاب زادگان ٓاقَی ،ع.1389 ،.ِاصيْ ةٔتٕد کـب وکار ؿاٍاِْ ظٕدکما زٔث ارجوا
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لضا ،قَاره  ،1ص .28-1
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