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Abstract 

This study seeks to analyze, with a qualitative method and thematic analysis, the 
political behavior of individuals in a social unit in response to the economic 
behavior of the State. Governments, as influential institutions, communicate with 
individuals, families, and society. Any strategy by these political units implies a 
response from other external spheres. People in society often react to the behavior 
of governments, especially in the economic sphere. Especially if this government 
interferes with normative implications such as justice. The economic activities of 
governments are essentially aimed at promoting justice. According to the findings, 
The Gini coefficient decreases in areas where financial resources have been driven. 
Considering the decrease in the Gini coefficient in rural areas in the time period 
mentioned and increasing equality and justice in these areas, a kind of political 
action took place in the form of political mobilization that emerged as social capital 
for the established state. This representation, especially in the 10th Presidential 
Election, has been identified as the result of this socialization and promotion of 
social capital as a political and objective consequence of the expansion of small 
enterprises in rural areas. 

Keywords: Political Mobilization, Small and Average Enterprises, Elections, 
Ninth Government, Participation.  
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زودبازده در   یاقتصاد هایگسترش بنگاه یاسیس یامدهایپ
 1384) رانیا یاسالم یدولت نهم جمهور یمطالعه مورد ران؛یا

  (1388تا 

 

 چکیده
افراد یک   دنبال تحليل رفتار سياسی  به  تماتيک )مضمونی(  تحليل  انجام  و  با روشی کيفی  این پژوهش 

دولتوا است.  دولت  اقتصادی  رفتار  به  واکنش  در  اجتماعی  افراد، حد  با  تأثيرگذار  نهادهایی  بعنوان  ها 

برقرار می خانواده ارتباط  از  ها و جامعه  پاسخ  این واحدهای سياسی، متضمن  از سوی  کنند. هر راهبردی 

دیگر حوزه رفتار دولتطرف  به  معموالً  افراد جامعه  است.  بيرونی  اقتصادی   ها بخصوصهای  در حوزه 

های هنجارین مانند عدالت باشد. اساساً دهند. بویژه اگر این دخالت دولت، واجد داللتواکنش نشان می 

های زودبازده ها با هدف بسط عدالت است. دولت نه  فعاليت گسترش بنگاههای اقتصادی دولتفعاليت

اند،  نی در مناطقی که منابع مالی هدایت شدهها ضریب جيرا به منظور گسترش عدالت انجام داد. طبق یافته

دولت نه  در شروع کار خود سعی در توجه بيشتر به مناطق روستایی داشت. با توجه  کند.  کاهش پيدا می 

قالب  در  سياسی  کنش  نوعی  مناطق،  این  در  برابری  احساس  افزایش  و  جينی  ضریب  کاهش  به 

ای اجتماعی برای دولت نمایان شد. این بازنمایی  ایهسازی و بسيج سياسی ر  داد که بعنوان سرماجتماع

اجتماع این  ماحصل  بعنوان  ده   دولت  جمهوری  ریاست  انتخابات  در  سرمایه  بویژه  ارتقای  و  سازی 

 .های کوچک در مناطق روستایی شناسایی شده استاجتماعی بعنوان پيامد سياسی گسترش بنگاه

 .و متوسط، انتخابات، دولت نهم، مشارکت کوچک هایبنگاه ،یاسیس جیبس  واژگان کلیدی:

 

  :نویسنده مسئولomid_tan@yahoo.com 

    رانیان، اتهر ،یدانشگاه عالمه طباطبائ   یاسیاستاد گروه علوم س  سرويغالمرضا خواجه
  

 رانینور، تهران، ا  ام یدانشگاه پ  یاسیگروه علوم س عضو هیئت علمی     نژاد ی محمد تنگستان 
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 مقدمه

بعد از جنگ جهانی دوم و موازی با رشد اقتصادی سریع در کشورهای غربی، بسياری از   
مانند   ميجلیاندیشمندان  به    1جيمز  منجر  اقتصادی  رشد  صرفِ  که  بودند  باور  این  بر 

تصادی در قالب توسعه  های اجتماعی رشد اقشود و تا مادامی که سویه یافتگی نمی توسعه
نگيرند، گزاره قرار  نظر  نمیاجتماعی مطمح  اقتصادی  تنهایی موجب  های کمیِ  به  توانند 

سویه توسعه از  یکی  شوند.  تلقی  فعاليتیافتگی یک کشور  اجتماعی  اقتصادی،  های  های 
ها توسعه اقتصادی از پایين  های کوچک و متوسط است. در واقع هدف از این بنگاه بنگاه
اجتماع  به و  بنگاه باال  این  است.  مشارکت  محور  بسط  هدف  با  جهانی  تجربيات  طبق  ها 

های اقتصادی با حمایت نهاد دولت شکل  افراد فقير، زنان و دیگر افراد جامعه در فعاليت
 اند. گرفته

جامعه در  فعاليتاگر  بنيادهای  ای  در  تغييراتی  به  منجر  بازار  و  دولت  اقتصادی  های 
جامع بیهنجارین  شود،  عدالت  موضوع  مانند  فعاليته  واجد  تردید  اقتصادی  های 

بنگاه این  اهميت  کنار  در  بود.  خواهند  سياسی  و  پيامدهایی  خواسته  پيامدهای  ها، 
میناخواسته که  است  دارای  ای  سياست  آن  که  بویژه  باشد؛  سياستی  هر  از  منبعث  تواند 

های زودبازده در ایران  ياست بنگاههای اقتصادی نيز باشد. بدیهی است که اجرای س سویه
ها  در دولت نه  یکی از رویکردهای اقتصادی قابل توجهی بود که با توجه به ابعاد، زمينه

گسترده دربرگيری  از  و  بویژه  گوناگون  پيامدهای  انواع  مستعد  داشت،  طرح  این  که  ای 
انواع پيامدهای  حيث سياسی بود. به تعبير دیگر، اجرای سياستی اقتصادی بطور حت  واجد  

می آن  افزایش  یا  نقدینگی  مثال کنترل حج   بعنوان  بود؛  تواند  اقتصادی دیگری خواهد 
کنش  به  نمیمنجر  اما  شوند  نيز  دیگری  اقتصادی  کنش های  این  که  گفت  الزاماً  توان  ها 

 گيری اقتصادی خواهند گرفت. جهت

انگاره  بنگاهبيشتر  مورد  در  مطرح شده  درهای  زودبازده  دارای    های  زمانی،  بازه  این 
اقتصادی ظهور  اند و تالیمنطق اقتصادی این فعاليت اقتصادی در فرماسيونی  های مستقي  

سياست پژوهشکده  است.  گزارشکرده  در  راهبردی  مطالعات  و  راهبردی  پژوهی  های 
بنگاه  توليد شغل بررسی کرده  های زودبازده را در دولتخود،  های نه  و ده  از حيث 
)ب مقاله1394نام،  یاست  در  نيز  داداشی  و  وحدت   .)( بنگاه27-19:  1389ای  های ( 

 

1. James Midgley 
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داده قرار  تأمل  مورد  اشتغال  مسئله  زاویه  از  را  پژوهش زودبازده  مرکز  مجلس  اند.  های 
ها را از حيث اشتغال و کارآفرینی در دولت  ( نيز این بنگاه 1386نام،  شورای اسالمی )بی

های اقتصادی،  حال مسئله اصلی پژوهش عالوه بر کنش نه  بررسی کرده است. در عين  
مسئله پيامدهای سياسی هست. همچنان که در متدولوژی پژوهش نيز خواهد آمد، تلفيق  

نهادی و گزارهبين گزاره  منظر  از  اقتصادی  این  های  نوآوری  بسيج،  منظر  از  های سياسی 
که   صورت  این  به  بود.  خواهد  اجتمپژوهش  مختلف  قشرهای  تغيير  شناخت  و  اعی 

جامعه ارکان  مثابه  به  اقشار  این  در  برنامهساختاری  ارائه  زوایه  از  سياسی  های  شناسی 
می فراگير،  کنش اقتصادی  گزارهتواند  مقاله  این  در  کند.  بيدار  نيز  را  سياسی  های  های 

می  بررسی  گسترده عينی  مشارکت  و  سياسی  بسيج  سياسی  پيامد  رهگذر  این  از  تا  شوند 
 شود.  های زودبازده روشنان خروجی و برونداد اجرای بنگاهافراد بعنو

 سوال پژوهش 
بنگاه  اجرای  اقتصادی  کنش  بين  ارتباط  چگونگی  بر  ناظر  مقاله  زودبازده  پرسش  های 

سو و پيامدهای سياسی مترتب بر آن از سوی دیگر است، اینکه  توسط دولت نه  از یک
 های آن کدامند؟خير و داللت  آیا ارتباطی بين این دو متغير وجود دارد یا

 فرضیه
بنگاه اینکه گسترش  بود  تأمل خواهد  مورد  پژوهش  این  در  فرضيه  بعنوان  که  های  آنچه 

زودبازده در دولت نه  منجر به کاهش ضریب جينی و افزایش احساس برابری و عدالت  
افزایش   و  مردم  سياسی  بسيج  اقتصادی،  کنش  سياسی؛  پيامد  شد.  روستایی  مناطق  در 

 مشارکت آنها در انتخابات دور ده  ریاست جمهوری بود. 

 مبانی نظری پژوهش 
 نظریه هنجاری  -الف

بحث  هنجاری  نظریه  مورد  ریشهدر  دارای  نظریه  این  است.  شده  ارائه  متفاوتی  های  های 
طوالنی است و در غرب به یونان قدی  و در شرق از ميان دیگر منابع به فلسفه کنفسيوسی  

برمی هندو  مجموعهگرو  عمومی  ترتيبات  اداره  درباره  سياست  آنجایيکه  از  از  دد.  ای 
می نظر  به  پس  است.  آورده  ه   گرد  را  آنان  انتخاب،  یا  شانس  که  است  رسد مردمان 
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شيوهنظریه هنجاری،  نظریه  که  معنا  بدین  باشد؛  طبيعی  کاماًل  هنجاری  برای  پردازی  ای 
ترتيبات  »اداره  فرآیند  به  عالمانه  توجه  مجزای  آغاز  ایده یک عرصه  اما  است.  « خودمان 

در   باشد،  داشته  اختصاص  باشد«،  باید  »چيزی که  به  انحصاری  به طور  نظری که  فعاليت 
پذیرند که  محافل دانشگاهی با پذیرش همگانی روبرو نشده است. بعضی از منتقدان نمی

دیگران در این مورد  کارگزاران انسانی بتوانند به اجرای انتخاب اخالقی معنادار بپردازند.  
های موجود در جهان  که قضایای اخالقی بتوانند با معنا باشند یا به نحو منطقی از واقعيت

 (. 50:1388اند )مارش و استوکر، مشتق شده باشند، تردید نموده

می  نگاه کلی  و  در یک  بوده  اخالق  فلسفه  از  بخشی  هنجاری،  نظریه  توان گفت که 
ی اخالقی در زندگی آدميان بوده است. حال اگر سياست  هاهدف آن بکارگيری گزاره 

از زندگی آدمی دانست، می نظریه سياسی هنجاری سخن گفت  را بخشی  نوعی  از  توان 
گزاره  بکارگيری  آن  هدف  نظير  که  سياسی  مقوالت  و  سياسی  زندگی  در  اخالقی  های 

توان گفت  یدولت، نهادهای سياسی، آزادی و عدالت سياسی است. از یک منظر مشابه م
می هست«  چه  »آن  بجای  هنجاری  سياسی  جایگزین  نظریه  را  باشد«  باید  »آنچه  خواهد 

یا دولت  انسان و  اینجا حائز اهميت است.  به همين دليل شناسایی مبدأ و مقصد در  کند. 
کند؟  های بهتر و برتر حرکت می ها بسوی ویژگی هایی دارد و با کدام توانایی چه ویژگی 

شوند؟ و منشأ و مبدأ  دام هنجارها موتور محرکه این حرکت محسوب میاز طرف دیگر ک
نظریه  پرسشآنها کجاست؟  این  طرح  با  سياسی  هنجاری  کار  های  سياست  حوزه  در  ها 

می آغاز  را  )قهرمانخود  دوم](.  71-  72:  1382پور،  کند  جهانی  جنگ  از  فلسفه    [پس 
زبان تحليل  دوران،  این  لزمسلط  بر  تأکيد  و  بحث شناختی  نمودن  روشن  سياسی  وم  های 

اخالقی  مفاهي   مجدد  احيای  که  است  فضا  این  در  و  بود  گذشته  در    -اخالقی  هنجاری 
نظریه طرح  با  رالز  سياسی  میفلسفه  صورت  عدالت  باب  در  دهه  ای  در  و   1970پذیرد 

 بخشد. پردازی ليبرال میحياتی نو به نظریه

تأثير عدالت  مفهوم  به  رالز  نگاه  و  و    اندیشه  اندیشمندان  بر  یکسو  از  بسياری 
پردازان مفهوم عدالت گذاشت و از سوی دیگر مورد توجه بسياری از سياستمداران  نظریه

فلسفه   مفاهي  هنجاری در سنت  احيای  قرار گرفت و ضمن  انگليس  و  ليبرال در آمریکا 
یا   فایده  اصالت  مکتب  نقد  و  فردگرایی  به  معطوف  را  بيشتری  تمرکز  غرب  سياسی 

)توحيدفام،  ایدهف زد  رق   را  سياسی  فلسفه  مبحث  در  تحولی  که  بصورتی  کرد  گرایی 
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می100:1391-99 تحليل  بستر  این  بر  هنجاری  مباحثات  از  بسياری  زمينه (.  که  های  یابند 
فرصت نمودن  فراه   برای  دولت  دخالت  منظور  به  آن اخالقی  بازتوزیع  یا  و  برابر  های 

يت این دخالت توسط دولت بعنوان یک نهاد عالی فارغ  ها وجود دارند. البته اهم فرصت
چالش بحثاز  دورکين،  های  توسط  حوزه  این  اندیشمندان  ميان  که  است  برانگيزی 

 گویرت، والزر و ... در گرفته است. 

گونه گوناگون،  طيف  چند  است  ممکن  اخالقی  نگاه  در  دیگر  تعبير  از  به  ای 
را مطرح کنند که صرفاً در حمعرفت متوقف میشناسی  نظری  شوند هر چند ممکن  وزه 

است تبعات راهبردی خاص خود را نيز داشته باشند. بعنوان مثال این نگاه هنجاری چون با  
کند و دولت را در  های گوناگون عملی را تعریف میعمل همراه است و الیه  استراتژی

انجمن  و  بازار  خانواده،  و  دیگر  مدنی  نهادهای  مردمیموازات  قوی  می  های  دهد  قرار 
امثال رابرت نوزیک، هایک و دیگران در تهدید حدود   مشکل نگاهی که مثال از طرف 

می بيان  فرد  نظری آزادی  دام  این  در  کمتر  یا  و  نداشته  را  می   -شود  جيمز  افتد.  معرفتی 
پيش می  ميجلی پژوهش در  متدولوژی  بعنوان  رهيافت هنجاری را  از  یک  گيرد و سپس 

نه همچون  توسعه  ابزارهایی  اهداف  به  دستيابی  چگونگی  تحليل  در  ساختارها  و  ادها 
 کند.  « استفاده می1اجتماعی فراگير در چارچوبی بنام »ساختارگرایی نهادی 

بر دستورالعمل   ميجلی مبتنی  اجتماعی صرفاً  و  اشاره دارد که فرآیند توسعه  فنی  های 
ژیک نيز در یک مدلی از  ها و باورهای ایدئولوعينی و ملموس نيست بلکه انعکاس ارزش 

دارند   مهمی  نقش  اجتماعی  توسعه  منظور  به  عملی  راهبردهای  و  مختلف  کارگزاران 
(Midgley, 2015: 54  نهادی رویکرد  شناخت  در  ما  به  منظر  این  از  هنجاری  نظریه   .)

اتخاذ کنش  نهاد دولت( در  )مفهوم عدالت( که می )دخالت  از  های سياسی  منبعث  تواند 
 های زودبازده( باشد کمک کند.صادی )در اینجا بنگاههر فعاليت اقت

 ساختارگرایی نهادی   -ب
می اشاره  مفصلميجلی  امکان  چش کند  مورد  بندی  در  نوع  این  از  هنجاری  انداز 

 نویسد: ساختارگرایی نهادی وجود دارد و می

 

1. Institutional Structuralism 
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می شناخته  نهادی  ساختارگرایی  رویکرد  عنوان  به  که  دولت »آنچه  نقش  بر  های  شود، 
یافته و  يشرو و فعال که متعهد به حل آنچه که مشکالت ساختاری توسعه معوج و انحرافپ

برانگيز  ارتقاء رفاه اجتماعی شهروندانش است، تأکيد دارد. اگر چه این یک هدف چالش 
 (. Midgley, 2015: 61است، اما در دسترس نيز هست« )

رویکرد هنجاری توسعه و   در ادامه ميجلی بحث مربوط به ساختارگرایی نهادی را ذیل 
کند که این رویکرد مشکالت ساختاری توسعه  دهد و بر این موضوع تأکيد میتعميق می

و   عمل  بر  مبتنی  جامع  چارچوب  یک  تهيه  بوسيله  را  کشورها  از  بسياری  در  معوج 
بيان می اهميت  پراکسيس  متکثر  اجتماعی  و کارگزان  نهادها  بسيج  رویکرد  این  در  کند. 

عمل در یک چارچوب سياسی مشارکتی گسترده بر مبنای همکاری و اجماع    دارند. این 
های متفاوت است. بخشی از  پذیرد. رویکرد ساختارگرایی نهادی دارای جنبهصورت می
تفاوت  دیدگاهاین  که  است  بازخوردهایی  میها  نشان  متفاوت  هنجاری  دهد. هدف های 

ب نيل  برای  ترتيباتی  اتخاذ  نهادی،  هدفساختارگرایی  دولته  درباره های  بویژه  ها 
 سياسی است.  –های اقتصادی  انگاره

توسعه   کار  دستور  اجرای  منظور  به  نهادی  ساختارگرایی  این هدف،  به  رسيدن  برای 
گروه و  آنها  بسيج  دنبال  به  که  است  متکی  مختلفی  اجتماعی  نهادهای  بر  و  اجتماعی  ها 

د. در این تفسير؛ دولت با نظارت، هدایت  کنن هایی هستند که آنها را نمایندگی میانجمن
می  ایفا  کليدی  نقش  اجتماعی  توسعه  ساختن  فراه   و  و  تطابق  شامل  رویکرد  این  کند. 

نگاه دولت با  این  همسوئی  است. درون  نهفته  تکثرگرایی  نوعی  آن  و درون  است  محور 
گروه بسيج  برای  راه  بهترین  که  دارد  وجود  استدالل  این  مختلتگثرگرایی  ف،  های 

های مدنی و راهبردهای عملی مختلف توجه به همين رویکرد ساختارگرایی نهادی  انجمن 
ها و  است. برای رسيدن به این هدف، روابط سازمانی و متقابل بين جامعه مدنی، خانواده

های تجاری و اقتصادی باید ایجاد شود. در این چارچوب تکثرگرایانه،  ها و بنگاه شرکت
فع و  پيشرو  دولت  محدود  یک  مختلف  نهادهای  توسط  و  است  مسئول  و  پاسخگو  ال 

می می نيز  دیگر  بازیگران  و  نيروها  و  و  شود  ترویج  برای  خود  قدرت  و  منابع  از  توانند 
نهادی عملکردهای خود   ارتقای عدالت اجتماعی برای همه استفاده کنند. ساختارگرایی 

 شناسد:يت میرا در دستيابی به پيشرفت اجتماعی از دو روش زیر به رسم
 بسيج کارگزان مختلف و اتخاذ راهبردهای عملی  -الف
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کند    -ب استفاده  اجتماعی  توسعه  هدایت  برای  خود  قدرت  از  که  پيشرو  و  فعال  دولت 
(Midgley, 2015: 67 .) 

ميجلی   جيمز  دیدگاه  از  برگرفته  نظری  مبنایی  بعنوان  نهادی  ساختارگرایی  واقع  در 
رواب  و  ساختارها  بر  تأکيد  خانوادهضمن  افراد،  با  آنها  سازمانی  انجام  ط  برای  جامعه  و  ها 

های بيرونی مانند افزایش مشارکت و بسيج سياسی، محور اصلی فعاليت را بر عهده  کنش 
 داند. نهاد دولت می

 بسيج سياسی  -پ
تيلی نظریه  چارلز  مهمترین  مباحمث  از  سياسمی  بسميج  ممورد  در  کمه  اسمت  پردازان 

ها، مشکل متدولوژیک است  است. از نظر تيلی مشکل اصلی انقالب  مستوفایی طرح کرده
بسزی تعریف  انقالبي را  از  بااری  کمه  معنما  بمدین  است.  نتيجه  به  ناظر  وقوع    یدها  منتظر 

امکان   گذشته،  بمه  توجمه  عطمف  بما  که  است  انقالب  رخداد  از  پس  تنها  و  شد  انقالب 
بنابراین مشکل نام این پروسه را چه    تبيين و تحليل آن وجود دارد.  اساسی این است که 

ها و  نکرد؟ مشکل بعدی این اسمت که همواره تبيي   يلگذاشت و چگونه آن را تحل  دبای
ميان  يل تحل غيرساختاری  یهان ييتبها  و  گروهی    ساختاری  هستند.  نوسان  در  )فمردی( 

ق این دو مه  است،  ي تلف  ی يلت ساختارها را عامل انقالب دانسته و گروهی افمراد را. از نظمر  
مناسب است که ه  به ساختارها توجمه داشته باشد و ه  به داوطلبی بودن    نیييتبچراکه  
کند ساختارها را  می   یلی بر عاممل اراده تأکيد دارد، سعتي که    آنجا   فردی. از  یهاحرکت

هم بمه  و  کنمد  تلفيمق  افراد  آزاد  انتخاب  جامعة  يبا  روش  با  تقابل  در  او  روش  جهت  ن 
میودهت قرار  میوار  نادیده  را  اراده  نقمش  آنها  زیرا  در  گي گيرد  تيلی  مدل  واقع  در  رند. 

داشمت کمه قرار  نام  مقابل سنت دهه شصت  رفتار جمعی  عنوان  بود. تحت  گذاری شده 
را که در بطن خود مفهوم اراده را نهفته دارد      بسيج منمابع، اقمدام جمعی یدر پارادا  لی تي 

 (. 11: 1388دوند، )احمد کن یمطرح م

هنجاری،   نظریه  است:  بوده  توجه  مورد  پژوهش  این  در  نظری  حوزه  سه  بنابراین 
می بنظر  سياسی.  بسيج  و  نهادی  می ساختارگرایی  هنجاری  مفاهي   تغيير  رسد  با  توانند 

های فردی و جمعی و ایجاد بسترهای مناسب با محوریت نهاد دولت و ایجاد رابطه  کنش 
ها و جامعه بویژه اقشار کمتر برخوردار،  هاد و نهاد بازار؛ افراد، خانواده ساختاری بين این ن 

 ه  آورند. ازمينه بسيج سياسی را فر
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 : شمای چارچوب نظری 1 شکل

 

 
 

 روش تحقیق  -ت
  ها و عوامل شاخص دهد،می  نشان زمينه  این در  شده انجام  هایپژوهش  سابقه که همانگونه 

  رو این   دارند. از  زیادی  تنوع  متفاوت  تحليل  سطوح  و  هازمينه  در  توسعه اجتماعی  بر  مؤثر
  یا   و  جستجو  تحت  عوامل  کاهش   باعث  است  ممکن   پژوهش  به این  کمّی  رویکرد  انتخاب
که  شود،  آنها  ماندن  نادیده  حتی   که   رویکرد  این   در  نظری  هایچارچوب  ساخت  چرا 
  برای   را  الزم  انعطاف   که   دهدمی  قرار   هاییدر قالب  را  پژوهش   هاست، فرضيه  طرح  مقدمه
»  جدید  وضعيت  با  برخورد چگونه  ندارند.  افراد  که  بدانند  مایلند  کيفی  پژوهشگران 
های خود چه  سازند و به تجربهکنند، جهان خود را چگونه میهای خود را تفسير میتجربه

بازنشسته از طرمعنایی می افراد  بعنوان مثال بجای مطالعه  پيمایشی  دهند.  یق یک پژوهش 
یافتن درصد و ویژگی نيمهبرای  بازنشستگی شغل  بعد از  گيرند، وقت میهای کسانی که 

افراد   نظر  بازنشستگی،  با  افراد  شدن  هماهنگ  چگونگی  مانند  مسائلی  به  است  ممکن 
تمام کار  از  انتقال  فرآیند  و  زندگی  از  مرحله  این  عالقمند  درباره  بازنشستگی  به  وقت 

پرسش باشند.   تجربه این  فهميدن  درباره  دارند«  ها  نياز  کيفی  طرح  به  و  هستند  افراد  های 
 (.  18: 1398)ميریام و تيسدِل، 
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در این پژوهش نيز از طریق مصاحبه با افراد مختلف درصدد فه  تجربه آنها از فرضيه  
هستي . پژوهش  داده  این  گردآوری  برای  تحقيق  این  مصاحبهدر  از  های  ها 

است.    1ریافته ساختانيمه شده  استفاده  اکتشافی  رویکردی  بر  تاکيد  مصاحبه با  این  ها  در 
روند که دنيای معانی کشف شوند.  ای پيش می پذیرند و به گونهسواالت معموالً انعطاف

تحليل  شود.  ها نيز از روش تحليل تماتيک یا تحليل مضمونی استفاده می برای تحليل داده 
تواند به  هایی است که محقق با استفاده از آن می مله روش تماتيک یا تحليل مضمون از ج

ها شامل  آوری دادهبطور کلی تحليل تماتيک بعد از جمعهای کيفی بپردازد.  تحليل داده
غوطه از:  عبارتند  که  است  مرحله  دادههشت  آرایش  آشناسازی،  یا  کدگذاری  وری  ها، 

 نویسی. ی و گزارشبندی، ساخت نظرها، طبقهها، ساخت مقوالت، ت داده

 های پژوهش یافته
 های کوچک و متوسطبنگاه -الف

بنگاه مردمیامروزه  از  یکی  مالی  کوچک  اجتماعی  های  توسعه  عملی  راهبردهای  ترین 
می بنگاه محسوب  این  بنگالدش شکل    در  2گرامين  بانک  فعاليت  دليل  به  عمدتاً  هاشود. 

بان  تأسيس   3یونس  محمد  گرفتند که توسط و  او  به   2006ک گرامين در سال  شد.  موفق 
فعاليت  شدن  مطرح  زمينه  عماًل  و  شدند  نوبل  صلح  جایزه  مقياس  دریافت  در  او  های 

محمد   های دليل این اقدام را تالش  4المللی بيش از پيش فراه  شد. سایت جایزه نوبلبين 
گرامين بانک  و  اگر  از   اجتماعی  و   اقتصادی  توسعه  ایجاد  برای  یونس  دانست.  چه  پایين 

بنگاه  بانک  گرامين  تأسيس  از  پروفسورپيش  داشتند،  وجود  کوچک    توجه   یونس   های 
موضوع  مردم  عموم  و  هارسانه  این  به  کرد  این   و  کرد  جلب  را  مطرح  را   که  ایده 

یافته    در  فقر  با  مقابله  برای  موثر  راه  یک  کوچک  هایشرکت توسعه  کمتر  کشورهای 
  توسعه   حال  در  کشورهای  از  بسياری  در  کوچک  هایاستراتژی بنگاه  بعد  به  آن  هستند. از

های  بنگاه  .است  گرفته  قرار   استفاده  مورد  نيز  غربی  کشورهای  در  ایفزاینده  طور  به  و
کسب که  کارهای  و  کوچک،  هستند  کمتر  توسط  کوچکی  درآمد  با  عملياتی    افراد 

 

1. Semi-Strucured Interviewing 

2. Grameen Bank 

3. Muhammad Yunus 

4. www.nobelprize.org 
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سازمان  هایشرکت  سایر  برخالف  اما  شوندمی بوسيله  آنها  مکوچک،  حمایتی  انند های 
موسسات گرامين،    که   دولتی   های سازمان  و  هاتعاونی   غيردولتی،  و  مذهبی  بانک 

  و   بودجه   تأمين   شوند. بادهند، حمایت میمی  ارائه  اندازیراه  برای  وام  و   فنی  هایمشاوره
گذاری اجتماعی  های کوچک در قالب شکلی از سرمایهکار، بنگاه   به  شروع  فنی  پشتيبانی 
افرصت برای  را  فراه   هایی  توسعه  فرآیند  در  مشارکت  منظور  به  غيربرخوردار  فراد 

این حوزه عملمی   با   اقتصادی  فعاليت  یک  بعنوان   معموالً  که  آنچه   از  ترکيبی  با  نمایند. 
همچنين  شودمی  گرفته   نظر  در   اجتماعی  مداخالت    فقر،   کاهش   در   آن  نقش  دليل  به  و 

 (.Midgley, 2015: 140است ) مرتبط اجتماعی توسعه برنامه با اغلب
  ایاالت   دولت  توسط  نيز  کوچک  های بنگاه  گسترش  که  دهدمی  گزارش  1ليورمور 

  توسعه   آژانس  .است  شده  ترویج  جهانی  بانک  نظير  المللیبين   توسعه   های سازمان  و  متحده
بنگاه  1970  دهه   ابتدای  ( درUSAID)  2متحده  ایاالت  المللیبين  های کوچک  در بحث 

هنگ زمان  آن  و  شد  استدرگير    های سرمایه  بخش  در   گذاریسرمایه  برنامه  که   امی 
Livermor ,کرد )  کوچک  های بنگاه  پتانسيل   ارزیابی   به  شروع(  PISCES)  3کوچک 

  های مالی حمایت  و  های کوچکبنگاه  فعال  طور  به  آژانس   این   بعد  به  آن  از  (.42 :1996
در  خرد برخوردار  را  اميد  کشورهای کمتر  است.  داده    نشست  در  ندگانکنشرکت  ارتقا 

مالی که  1997  سال  در  موسسات خرد  بود  یعنی    این   در  تجاری  دهندگانوام  این  حوزه 
یک  جذب    و  بيست  قرن  اوليه   هایسال  در  های کوچک مالیمشارکت در تأسيس بنگاه

های غيرانتفاعی  شد. این اميد بيشتر نيز در مورد سازمان  خواهند  گذاریاین مدل از سرمایه
 حل بحث بود.  و غيردولتی م 

باتمن مایکروفاینانس   4ميلفرد  »چرا  کتاب  نمیدر  جواب  نابودگر ها  خيزش  دهد: 
  به   بوليوی  در  غيرانتفاعی  هایگروه  اولين   از  دهد که یکی« گزارش می5نئوليبراليس  محلی 

  برای   جدید  بانک  یک  به  را   خود  دهی وام  های مربوط به فعاليت   بود که   PRODEM  نام
  تجاری   بزرگ  بانک  یک  توسط   خود  نوبه   به   داد که  انتقال  BancoSol  نام  به   سودآوری

المللی  فنی سازمان بين   کمک  با  USAID  توسط  انتقال  این   .شد  خریداری  2007  سال  در
 

1. Livermore 

2. United States Agency for International Development 

3. Small Capital Enterprise Sector 

4. Milford Bateman 

5. Why Doesn't Microfinance Work: The Destructive Rise of Local Neoliberalism 
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تجاری  پشتيبانی  1ACCION  غيرانتفاعی  به  تشویق  و  که  شد  زمينه داشت  این  در  سازی 
 (.Bateman, 2010: 15کرد )ها را تسهيل میاین امر انتشار سریع مایکروفاینانس 

بنگاه برنامه  جهان   سراسر  در  حاضر  حال  در مالی وهای    گذاری سرمایه  های کوچک 
در  ایجاد  حال  در  کوچک  بنگاه  1000  حدود  که  شده  زده  تخمين   2000  سال  است. 
  ميليون   14  حدود  و به   داشته  وجود   کشور  100  حداقل  در  مالی   خرد  موسسات  و  کوچک 

داده وام  کهنفر  کار  توسعه  اهداف  برای  را  وام  آنها  اکثر  اند  و  دریافت   کسب    کوچک 
مربوطسازمان  اکثریت  که  رسدمی  نظر  به  .اندکرده بنگاه  های    آسيا   در  های کوچکبه 

آفریقا، و کمترین تعداد در کشورهای غربی بوده    و  التين   آمریکای  آن   دنبال  به  بودند و
تا دهنده سازمان  و   کوچک  هایبنگاه  تعداد  که  شد  برآورد  2008  سال  است.  ارائه  های 

 (. Midgley, 2008: 472است ) یافته موسسه افزایش 10،000 از  بيش  تا مایکروفاینانس 
 نزدیک   بستگان  و  فرزندان  همراه  به  که  افرادی  به  کوچک  هایبنگاه  اکثر  واقع  در
قرض  کنند،  تأسيس   را  خانوادگی  کوچک  هایشرکت   خود بيشتر    .دهندمی  وام  البته 
تکبنگاه رویکرد  مبنای  بر  کوچک  میهای  عمل  کشورهای  مالکی  در  معموالً  و  کنند 

بنگاه  بيشتر  مالکيت  متحده آمریکا  ایاالت  مانند  به غربی  متعلق    کارآفرینان   های کوچک 
  مالکی  تک  نویسد رویکردهستند است. آنچنان که ميجلی می  زنان آنها  اکثریت  که  فردی
  اوایل   در  را  متعارف  اجتماعی  خدمات  اوليه  که طرح  شد  تصویب  فيليپين   دولت  توسط
بعنوانبنگاه   برنامه   یک  ایجاد  با  1970  دهه کوچک  خوداشتغالی    به   کمک  برنامه  های 

 (. Midgley, 2015: 145کرد )  معرفی 2SEAPموسوم به 
  توسط  ابتدا  که   است دهیوام مفهوم بر اساس  کوچک   هایبنگاه نوع ترینشده  شناخته

بانک گروه کوچکی از وام   .است  شده  اتخاذ  گرامين   بانک افراد،  به  -بجای اعطای وام 
نفر خان     5تشکيل داد که کمتر از    4های همبستگی یا گروه  3کندراس دهندگان را به نام  

این    طور   به  عضو  هر  و  شدمی  گرفته   نظر  در  گروه  این   توسط  جمعی  بطور   وام  بودند. 
  را   خود   کار  و  کسب  آنها  معموالً  که  چند  هر  بود،  بازپرداخت  مسئول  مشترک با بقيه اعضا

  بعنوان   خودکار   طور  به  کنندگانمشارکت  گروه،  یک  به  پيوستن   با  .کردندمی  مدیریت

 

 کند. می  حمایت درآمدکم مشتریان به مالی خدمات ارائه برای  خرد مالی موسسات از که انتفاعیغیر . سازمان1

2. Self-Employment Assistance Program 

3. Kendras 

4. Solidarity Groups 
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پيشرفت در    بانک،  کارکنان  کمک  با  و  منظ   طور  به  هاگروه  .شدند  نامثبت  بانک  اعضای
بر طبق    .گرفتمی  قرار  بحث  مورد  آینده  هایطرح  و  دادندقرار می  بررسی  مورد  کار را 

در  دارد  بانک گرامين وجود   8.81  مبلغ  ،2015  سال  دسامبر  ماه  اطالعاتی که در سایت 
زنان  آن  درصد  97  که  گيرندهوام  ميليون دریافت    نيز  تسهيالت  بانک  این  از  هستند، 
های کشاورزی و جنگلداری و کمترین وام بيشترین وام به طرح  1  نموداراند. بر طبق  کرده

نيز از سال    2نمودار  ای دستفروشی کاالهای کوچک اختصاص یافته است. طبق  هبه طرح 
کنندگان تسهيالت و ه  بر ارزش این تسهيالت  ه  بر تعداد دریافت  2015تا سال    2005

 دهد.افزوده شده است و روند رو به رشد مطلوبی را در این بازه زمانی نشان می

 در بانک گرامین  2015ده در طول سال بندی گستر . پرداخت وام در طبقه1نمودار 

 
 http://www.grameen.comمنبع: 

 

 

http://www.grameen.com/
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  2015تا   2005از سال  . تخصیص تدریجی وام2نمودار 

 
 http://www.grameen.comمنبع: 

 در ایران های کوچک و متوسطبنگاه -ب
بنگاه  بیاهميت  نقش  به  توجه  با  بخش ها  مشارکت  اقتصادی،  رونق  در  آنها  های  بدیل 

افراد جامعه در  مختلف جامعه در آن، توسعه همه گير در مناطق محلی و ترغيب دخالت 
کنش در  آن  سطح  برنامهخُردترین  در  نوآوری  و  اندک  هزینه  به  اقتصادی  های  های 

البته  توسعه و  جهانی  برنامهای  توسعهدر  ارزش  های  واجد  گزاره  یک  بعنوان  ایران  ای 
ماده طبق  مثال  بعنوان  است.  شده  داده     80پرداخته  اجازه  دولت  به  توسعه،  پنج   برنامه 

ای و  شود در راستای ایجاد اشتغال پایدار، توسعه کارآفرینی، کاهش عدم تعادل منطقهمی
 : های زیر را انجام دهدتوسعه مشاغل نو اقدام 

شبکه توسعه  تشویق  و  مالی  حمایت  خوشه*  زنجيرهها،  و  پيوند  ها  ایجاد  توليدی،  های 
بنگاه بين  کمکمناسب  )اعطای  بزرگ  متوسط،  کوچک،  انجام  های  و  هدفمند(  های 

تمهيدات الزم برای تقویت توان فنی م مهندسی م تخصصی، تحقيق و توسعه و بازاریابی  

http://www.grameen.com/
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رسانی و تجارت الکترونيک برای  عه مراکز اطالعهای کوچک و متوسط و توسدر بنگاه
 آنها؛

بنگاه بلوغ و  * رفع مشکالت و موانع رشد و توسعه  به  های کوچک و متوسط و کمک 
 1پذیر. های بزرگ و رقابتتبدیل آنها به بنگاه

پنج   همچنين   برنامه  نياز کشور در دوران  تأمين سرمایه مورد  به  مربوط  تا جایی که 
ت پرداختی  ال ش بانک مرکزی، سه  روزافزونی از تسهيالهای اخير با تباشد در سالمی

  به .  (1جدول  )   های اقتصادی شده استشبکه بانکی صرف تأمين سرمایه در گردش بنگاه 
ها بابت سرمایه در گردش  ت پرداختی بانکالرسد اگر در دوره برنامه شش ، تسهينظر می

توان  دی کشور رشد نماید از این طریق می به تناسب مجموع نر  تورم و نر  رشد اقتصا
 .       سرمایه در گردش مورد نياز واحدهای توليدی را تأمين کرد

 درصد( –نحوه توزیع تسهیالت پرداختی شبکه بانکی )هزار میلیارد ریال  -1جدول 
 1394 1393 1392 1391 سال 

 3/2634 7/2070 6/1273 2/899 سرمایه در گردش 

 1/63 7/60 9/53 0/46 سهم 

 9/1538 5/1343 6/1088 6/1056 سایر موارد 

 9/36 3/39 1/46 0/54 سهم 

 2/4173 2/3414 2/2362 9/1955 جمع

 46: 1395منبع: هادی زنوز، 

 
ای اهميت موضوع  های توسعههمانطور که مشاهده شد از نظر تأکيدات قانونی و برنامه

بنگاههای مختلتعریف سازمانها شناخته شده است.  بنگاه ایران از  های کوچک و  ف در 
سازمان  نيست.  یکسان  تقسي متوسط  خود  کاری  مقتضيات  به  بنا  مختلف  بندی  های 

بنگاه  برای  متوسطی درنظر گرفتهمتفاوتی  و  بزرگی، کوچکی  از حيث  اند. در جدول  ها 
 . های مختلف از این بنگاه نشان داده شده استتعبير سازمان (2)جدول  زیر

 

 rrc.majlis.iهای مجلس به نشانی . سایت مرکز پژوهش 1
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 های کوچک و متوسط  یارهای ایران از بنگاهمع -2جدول 
 تعریف حداکثر تعداد کارکنان )نفر(  نام سازمان 

 50 وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی 

 5-50 های صنعتی سازمان صنایع کوچک و شهرک

های کوچک و زودبازده مصوب سال  نامه اجرایی گسترش بنگاهآیین
1380 

50 

 بانک مرکزی 

 10 د خر
 10-49 کوچک 
 50-99 متوسط 
 نفر 100بیش از  بزرگ 

 1393مردادماه  20های کوچک و زودبازده، منبع: سخنرانی رئیس کل بانک مرکزی وقت در همایش بنگاه

رقابت توان  بررسی  نتایج  تعریف،  در  اختالف  این  از  بنگاهفارغ  صنعتی  پذیری  های 
رقابت توان  افزایش  کتاب  توليد  پذیری  کشور در  موید  نيلی  مسعود  تأليف  ایران  صنعتی 

کارگاه  64.6 افزوده  ارزش  سال  درصد  در  صنعتی  از    3.1توسط    1386های  درصد 
 67نفر است. بر اساس گزارشات مرکز آمار ایران نيز    400های با اشتغال بيش از  کارگاه

متعلق به   1390نفر کارکن در سال    10های صنعتی با بيش از  درصد ارزش افزوده کارگاه
کارگاه  3.3 این  از  کارگاهدرصد  )یعنی  از  ها  بيش  با  می  400هایی  کارکن(  با نفر  باشد. 

می توضيحات  این  به  بنگاهتوجه  به  اعطایی  تسهيالت  سه   گفت  و  توان  کوچک  های 
سال  طی  ایران  در  در    27حدود    1386-91های  متوسط  موضوع  این  است.  بوده  درصد 

گزارش بر  بنا  که  است  همکاری  حالی  و  توسعه  تسهيالت  سازمان  سه   اقتصادی،  های 
بنگاه این  به  از  اعطایی  بيش  به  )پرتقال، کره و سوئيس(  برخی کشورها  درصد    70ها در 

درصد   37.5های کوچک و متوسط در ترکيه نيز  رسد. سه  تسهيالت اعطایی به بنگاهمی
به سال    2012در سال   افزای  2حدود    2011بوده که نسبت  ش داشته است. جدول  درصد 
سال3شماره   را طی  تسهيالت  این  سه   نشان    2007-2012های  ،  منتخب  در کشورهای 

 (.1392دهد )نيلی، می
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های  ها از مجموع تسهیالت کسب و کار طی سال SMEسهم تسهیالت پرداختی به  .3جدول 
 )درصد(  2007 -2012

 کشورها 2007 2008 2009 2010 2011 2012

 ایران  درصد   27حدود 

 ها  SEMهای اعطایی به وام

 بلژیک  58.9 60.5 61 60.8 62 65.1

 کانادا  17.2 15.6 17.9 17.5 17.5 15.7

 فرانسه  20.7 20.3 20.2 20.5 20.7 21.2

 مجارستان  62.4 60.6 60 54.5 54.4 61.6

67.5 67.8 62.9 na. na. na.  ایرلند 

 ایتالیا  18.8 17.9 18.3 19 18.3 18.4

 کره جنوبی  86.8 82.6 83.5 81.5 77.7 74.7

 مکزیک  12 12.3 12 13 13.4 16.1

na 40.3 41 40.4 42.7 42.9  نروژ 

 پرتغال  78.3 77.7 77.3 77.2 77.1 73.7

 سوئیس  81.2 81.1 80.1 79.9 78.8 78.8

 ترکیه  40.1 32.8 31.7 35.6 35.7 37.5

 انگلستان  19.6 18 19.9 21.2 21.2 21.8

 آمریکا  30.1 27.7 27.6 29 26.5 3.7

 اسپانیا  29.8 28.4 30.2 31.6 33 30.1

های مختلف بررسی گردید  ده از سوی ارگانزهای زودبانتایج حاصل از اجرای بنگاه
این  از  متضادی  نظرات  مرکزبررسی  و  است.  آمده  بدست  و پژوهش   ها  مجلس  های 

نااميدکننده توصيف  را  نتایج  بازرسی کل کشور  داشتند که طرح    نمودند و  سازمان  بيان 
رسانی دولت، وزارت تعاون، کار و  از سوی دیگر مرکز اطالع.  فوق شکست خورده است

بانک مرکزی طرح را موفقيت   داشتند که   اظهار  نمودند و  توصيف   آميزرفاه اجتماعی و 
های  ای از گزارشدر این باب نمونه.  است  مشاهده شده  طرح   اجرای  در  انحراف ناچيزی

میرگانا ارائه  فوق  کشور های  کل  بازرسی  سازمان  گزارش  در  تعداد    بر  گردد.  اساس 
 : استان به شرح ذیل است 23در  نمونه 4665

پرداخت    چهارم   برنامه  قانون   در  شده  تعيين   اهداف   با   موارد  برخی  در   تسهيالت   این  * 
  و   صادرات  شدر  آن  تبع  به   و  صنایع  این   توسعه  و  رشد  به  نتوانسته  و  داشته  مغایرت  توسعه
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  را   بازیسفته  هایفعاليت   و  اقتصاد  در  نقدینگی  افزایش   موجبات   و  نماید  کمک  اشتغال
 . است نموده فراه 

  و   درصد  44/17  ساده  ميانگين )  بوده  صوری  هاطرح  درصد  16  حدود  ميانگين   طور  * به
  اساساً   زودبازده  هایبنگاه  تسهيالت  متقاضيان  و(  درصد  66/15  موزون  هندسی  ميانگين 
 . نمودند هزینه   دیگری محل در را  تسهيالت و نکرده طرح  ایجاد به اقدام

به   یافته  تحقق  هاطرح  در  شده  تعهد  اسمی  اشتغال  از  درصد  40  حدود  ميانگين   طور  * 
 . است  داشته وجود زاییاشتغال در انحراف درصد 60 حدود  دیگر بعبارت. است

 درصد  92/16  موزون  هندسی  ينميانگ  و  درصد  95/21  موزون  حساب  ميانگين   اساس   * بر
  دریافت   برخی  دیگر  بعبارت.  است  داشته  وجود  پرداختی   تسهيالت  خصوص  در  انحراف

  این  و  اندنموده  هزینه   دیگری  محل  در  کامل  طور  به  یا  بعضاً  را   منابع  تسهيالت  کنندگان،
  وجود   طرح  اخير  مورد  این  در  زیرا  است؛   متفاوت   صوری  های طرح  موضوع   با  مورد

  نشده   مصرف  گردش  در  سرمایه  یا  طرح  توسعه  برای  دریافتی  تسهيالت  اما  اردد   خارجی
 (. 98: 1393 نصرتی، و زادهحسين) است

و چارچوب  اکنون می عدالت  هنجاری  ساختار  به  توجه  با  اجتماعی  توسعه  که  داني  
ویژگی واجد چه  ميجلی  و ساختاری جيمز  پراکنده  نهادی  بصورت  است. همچنين  هایی 

های جدی مد نظر جيمز  های کوچک و متوسط بعنوان یکی از الیهه بنگاه وضعيت توسع
ميجلی در ک  کردن فاصله طبقاتی، ک  کردن فقر و توسعه عدالت اجتماعی در کشور  

بنگاه  از  نوع  این  توسعه  سياست  اینکه  به  توجه  با  شد.  بررسی  از  ایران  یکی  بعنوان  ها 
به پيامدهای سياسی اتخاذ این رویکرد در  های عينی مدنظر دولت نه  بوده است،  گزاره

شود. آنچه که مه  است تصویر دو متغير مه  است؛ متغير هنجاری  این دولت پرداخته می
عدالت و کارکرد نهادهای دولتی. قبل از توسعه این بحث ابتدا ارتباط دولت نه  با گزاره  

 شود. عدالت بررسی می

 هنجاری  عدالت در دولت نهم: انگاره -پ
تداوم  ب در  و  نه   دولت  تشکيل  ده ،  آا  دولت  و    چرخش ن  داخلی  سياست  در  اساسی 

طرک  جیخار داخلی،  سياست  در  شد.  ایجاد  بحثهحشور  سفرهای  چ  زیبرانگي ای  ون 
مسکن مهر و پرداخت سهام عدالت در    ح، طرهااستانی هيئت دولت، هدفمندشدن یارانه
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روکدستور   نيز  خارجی  سياست  در  و  گرفت  قرار  گردیدار  اتخاذ  تهاجمی  . یکردی 
های فراگفتمان  ه از ميان مؤلفهک های جدید برخاسته از الگوی فکری جدیدی بود  سياست 

رو در عرصه  ل خود قرار داد. از این ثق ز کرا در مر « می ال عدالت اس»می، مؤلفه ال ب اس الانق 
ابله با  می و در حوزه سياست خارجی، مق ال رفی الگوی حکومت عدل اسعداخلی، ارائه و م

بين ظن مستقر     از  ک -المللی  نآ ه  بعنوان  میظن  یاد  سلطه  ویژه   -شد  جهانی  توجه  مورد 
گرفت حقي.  قرار  در  جدید  دولت  گفتمان  تزیآنتیت  ق گفتمان  برابر  دولت  در  های 

سيک اقتصاد  کال حات بود. دولت سازندگی بر اساس باورهای نئوال سازندگی و دولت اص
پ ع توس تلقی می یند رشد توليد و سرمایهآس ه، تحقق عدالت را  از  کگذاری  نتيجه  رد. در 

دیل عهای ت ش برای اجرای نسخه التوجه به موضوع عدالت اجتماعی فاصله گرفت و با ت
بين صندوق  و  جهانی  بانک  افزای اقتصادی  و  گسترده  تورم  به  پول،  شکاف    ش المللی 

ای اجتماعی و سياسی را  هی آزاده سياسی و  ع حات نيز توسالطبقاتی دامن زد. دولت اص
ف گونهاليت عمحور  به  نتوانست  و  داد  قرار  خود  اجتماعی  های  عدالت  مسئله  به  بایسته  ای 

رو شد و نقش غالب یافت.  ال مردمی روبهب های دولت جدید با اقرو دیدگاهردازد. از این پ ب
سال    س رئي  انتخاباتی  مبارزات  در  نه   عدالت1383دولت  عدالت،  و  را  گستری  محوری 

 (. 46-47: 1393)رحيمی و کتابی،  رد کم ال های خود اع محور برنامه

تير   انتخابات سوم  پيروزی در  فاصله در مرداد همين سال  ال ب  1384دولت نه  پس از 
در این برناممه بخوبی ساختار،  .  را به شکل مکتوب و مدون ارائه نمود  برنامه تفصيلی خود

شود. در  گستری مشاهده می و از جملمه عمدالت همای گفتممانی دولمت نهم  آرایمش و دال
آمده استبخش این مقدمه چنين  از  »  هایی  اس...:  ایران  اینک  این  ال ه   به آرامی در  می 

نویت را  عن بکشد و نور عدالت و مطال نماید تا بمر نظمام سملطه جهانی خط بسوی ر  می
توس  بپراکند... معما  به  تعه  شاید  و  تقليدی  رحنمای  آن  میميلی  بایگانی  شجاعانه  کني .  ا 

بيمر  ع کند، تنها ته ما را تضمين میعآنچه بالندگی، شمکوفایی و در عين حال سرآمدی جام
م  الاست که در سایه حکمت، بصيرت، عمدالت و حکوممت مبتنمی بمر اسم«  لیعات»قرآنمی  
: 1388کاظمی، )اخوان  آید و غایت آن سرآمدی موعود است می گفراچن حمدی نماب م
رسانی به مردم و توسعه عدالت در قالب دولت  (. در این تفسير وقتی بحث از خدمت209

می دینی  عقالنيت  بر  عنصر مبتنی  بازنمایی  در  دینی  رهيافت  یک  سيمای  نوعی  به  شود 
می مردم خودنمایی  بين  در  سنجهعدالت  واجد  بازنمایی  این  که  است  بدیهی  هایی  کند. 
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برن آن طریق  از  تا  است  برنامهعينی  به حالت  نه   وثوق دولت  مورد  و کارکردی  امه  ای 
بدیل شود؛ آنچنان که بانک گرامين بعنوان یک برنامه عملياتی سعی داشت با کارکردی  

های اجتماعی  از پایين به باال و درگير کردن مردم محلی در توسعه با واسطه مردم به جنبه
با ک  بپردازد و  به نوعی از عداتوسعه  به توسعه اجتماعی دست زند. کردن فقر  لت منجر 

های تئوریک و نظری مشخص، در یک طرز تلقی  در واقع گفتمان عدالت عالوه بر بنيان
انضمامی و عينی در دولت نه  مورد اعاده نهادی و ساختاری قرار گرفت؛ به این معنی که  

 بود. های عملياتی نهاد دولتمعطوف به بسيج طبقاتی معين و با اتکا به برنامه

 های کوچک در دولت نهم گذاری بنگاهسیاست  -ت
بنگاه ب توسعه  موضوع  نه   دولت  فعاليت  آغاز  در  ا  اشتغال  بر  تأکيد  که  زودبازده  های 

  60جمعيت جوانی که در دهه  .  های خرد و متوسط داشت، مورد توجه قرار گرفتبخش
خيل عظي  جمعيتی مواجه بود  متولد شده بودند، روانه بازار کار شدند و بازار کار ایران با  

باشد آنها  اشتغال  نياز  پاسخگوی  باید  هزینه  .  که  به  توجه  با  داشت  تصمي   نه   دولت 
بنگاهتر اشتغالپایين  های کوچک، تمرکز خود را در کنار حمایت از واحدهای  زایی در 

به شکل   بتواند  طریق  این  از  تا  دهد  قرار  ه   واحدهای کوچک  روی  بر  صنعتی  بزرگ 
.  شوند را فراه  کندزم برای کارجویانی که هر سال به بازار کار وارد میی اشتغال الضربت 

بنگاه طرح  اصول  از  بنگاه یکی  از  حمایت  بحث  به  مضاعف  توجه  زودبازده  های  های 
 .  اقتصادی کوچک است

نه   ،محمد جهرمی  سيد اجتماعی در دولت  امور  و  این موضوع    ، وزیر کار  بر  بارها 
درصد جویندگان کار فاقد مهارت شغلی هستند. با در نظر   85د که حدود  انتأکيد داشته

های اشتغال برای چنين افرادی در واحدهای  رسد ایجاد زمينهگرفتن این مسأله به نظر می
اشتغالکوچک و کسب و کارهای خانگی آسان از  باشد، چرا تر  بزرگ  زایی در صنایع 

این   کارهای کوچک  و  کسب  در  افراد  این  با  که  متناسب  تا  داشت  خواهند  را  فرصت 
مهارت کار،  و  کسب  هر  النيازهای  به های  شده  یاد  مطالب  ذکر  البته  گيرند.  فرا  را  زم 
بنگاه از  نکردن  حمایت  اع معنای  جهرمی  نيست.  اقتصادی  بزرگ  بود ال های  کرده  م 

بنگاهالتسهي از  ت  بيش  که  بزرگی  واحدهای  برای  زودبازده  پيشرفت    80های  درصد 
 .  شودیکی داشته باشند ه  در نظر گرفته می فيز
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که   هستند  مزایایی  دارای  خرد  واحدهای  که  باورند  این  بر  اقتصادی  کارشناسان 
توجه داشته باشي   .  توانند به اشتغال برسنداند و سریعتر میبهرههای بزرگ از آن بیبنگاه

ند. البته این رابطه ممکن  های بزرگ اقتصادی باش رسان بنگاهتوانند خدمتها میاین بنگاه 
بنگاه  به  از رسيدن  قبل  و کار  نباشد  مستقي   به دست  است  بار دست  های کوچمک چند 

اند، وجود  ها پرداختهسپاری فعاليتها به برونشود اما با توجه به اینکه بسياری از شرکت 
ان را  ت خودشالهای خرد و متوسط مشکبنگاه .  تواند مفيد باشدهای کوچک می این بنگاه

ت  ال ه  دارند، اما با آموزش صاحبان کسب و کار و بررسی دقيق در زمان اعطای تسهي
 (. 8: 1389نام، )بی ت شدال توان مانع بروز برخی از مشک می

بنگاه  به  و توجه  مشخص  تجربيات  مبنای  بر  نه   دولت  در  متوسط  و  کوچک  های 
گوی قالب  در  آن  بودن  کارشناسی  و  گرفت  صورت  واضح  »ميانه  هآمارهای  نام  به  ای 

های کوچک و  اگر در کشوری تعداد بسيار زیادی از بنگاه   « سنجيده شده است.1شده گ 
های با حج  ميانه در اقتصاد این کشور ک   بزرگ وجود داشته باشد و در این ميان بنگاه 

نشان بنگاهباشد،  از  حمایت  ضعيف  وضعيت  اقتصاد  دهنده  در  متوسط  و  کوچک  های 
یافته    در کشورهای کمتر توسعه   های کوچک و متوسط که عمدتاًدان بنگاهاست. این فق 

می گ دهد،  ر   داردميانه  نام  گ  شده  ميانه  مفهوم  وضح  به  زیر  نمودار  نشان  .  را  شده 
 دهد. می

 شده. مفهوم نموداری میانه گم 3نمودار 

 

های خرد،  ن بنگاه نفر کارک  9تا    1های  بندی مرکز آمار ایران بنگاهاساس تقسي   اگر بر
بيش از    99تا    50نفر کارکن کوچک،    49تا    10 نفر کارکن    100نفر کارکن متوسط و 

 

1. Missing Middle 
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دربنگاه که  همانطور  شوند،  گرفته  نظر  در  بزرگ  میال م  4نمودار    های  ميانه  حظه  شود، 
کام  کشور  صنعتی  توليد  ساختار  در  این   اًلگمشده  به  گمشده  ميانه  وقوع  است.  مشهود 

ب که  است  را در فضای کسبنمی  های خرد عمدتاًنگاهمعنی  بلوغ خود  مراحل   و  توانند 
مت طی کنند و بخشی از آنها از صحنه توليد حذف شده و برخی دیگر ال کار کشور به س

دليل وجود موانع    دهند. این مکانيس  معيوب بهدر بازار غيررسمی به فعاليت خود ادامه می
 .دهدوکار ر  می فراوان در فضای کسب

 شده در فضای تولید صنعتی کشور  استخراج میانه گم  -4نمودار 

 
 15-16: 1394زاده،منبع: مصطفی

 گیریتحلیل و نتیجه
 بررسی پیامدهای سیاسی -الف

می  اجتماعی  یا  و  فرهنگی  اقتصادی،  کنش  نوع  هر  که  است  انواع  بدیهی  واجد  تواند 
ده در دولت نه  نيز خارج از  های کوچک و زودبازپيامدهای سياسی باشد. موضوع بنگاه 

طلبی و توجه به  این چارچوب نيست. همانطور که اشاره شد دولت نه  با شعارهای عدالت
اقشار محروم توانست آرای زیادی را به خود اختصاص دهد و در رقابت با رقيبان سياسی  

برسد. در  ای فراگيرِ جهانی بودند، به پيروزی  های توسعهخود که به نوعی نماینده سياست
های کوچک و متوسط در دولت مورد  این بين در ساحتی اقتصادی نوعی رویکرد به بنگاه 

 گذاری در سطوح باالی اجرایی رسيد.  توجه قرار گرفت و به حوزه سياست
و   کسب  گسترش  طریق  از  اجتماعی  توسعه  شاخص  به  توجه  با  پژوهش  این  در 

لب ساختارگرایی نهادی مورد بحث  کارهای کوچک که در اندیشه جيمز ميجلی و در قا
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مجموعه  گرفت،  سياست قرار  از  تنيده  دره   و  ای  سياسی  اجتماعی،  اقتصادی،  های 
 فرهنگی پيامدهای مشخصی را مورد بررسی قرار داده است.  

ها است که در قالب رفتارهای سياسی و  آنچه مشخص است برونداد عينی این گزاره 
گيرند. بعنوان مثال افزایش اعتبارات برای  وجه قرار مییا بعنوان پيامدهای سياسی مورد ت

بنگاه  بخشگسترش  و  روستایيان  تسهي   و  نه   دولت  در  متوسط  و  کوچک  های  های 
تر جامعه در این فرآیند بعنوان اقشاری که حاميان گفتمان سياسی عدالت اجتماعی  محروم

. بر مبنای گزارش توزیع اند، یک پيامد مشخص اقتصادی داشته است و اقتصادی نيز بوده
کشور   روستایی  و  شهری  خانوارهای  در  در   1376-1386درآمد  و  ایران  آمار  مرکز 

قسمت مربوط به ضریب جينی بر اساس درآمد سرانه روستایی شاهد کاهش این ضریب  
تر درآمدها، گسترش بيشتر عدالت و در  هستي  و این به معنای برابری بيشتر، توزیع مناسب

به و  افزایش کنش   نهایت  زیاد  معادله  احتمال  این  در  که  هستي   سياسی شهروندانی  های 
 قرار داشتند. 

شاخص ضریب جینی بر اساس درآمد سرانه روستایی    .5نمودار 

 
 منبع: مرکز آمار ایران 

های و در تمام سال  1386دهد که ضریب جينی در سال  به وضوح نشان می  5نمودار  
کمت  سال  این  به  منتهی  دهه  به  یک  و  بوده  نشانگر 39ر  عدد  این  است.  رسيده  درصد   ./

های  تر و بهتر درآمدها است. این عدد حتی در سال کاهش فاصله طبقاتی و توزیع مناسب
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می ادامه  نيز  مورد  بعدی  در  ایران  آمار  مرکز  از  دیگری  گزارش  در  مثال  بعنوان  یابد. 
ت که ضریب جينی در بخش  نشان داده شده اس  1394تا    1389های  سال  ضریب جينی بين 

 /. درصد نيز رسيده است. 34روستایی به 

 در مناطق شهری، روستایی و کل کشور   1394تا   1389های ضریب جینی بین سال -4جدول 
 سال 

 ضریب جینی
1389 1390 1391 1392 1393 1394 

 0.39 0.38 0.37 0.37 0.37 0.41 کل کشور

 0.37 0.36 0.35 0.35 0.36 0.38 شهری 

 0.34 0.34 0.32 0.33 0.34 0.38 وستاییر

 کز آمار ایران منبع: مر

می  4جدول   این  نشان  روستایی،  بخش  در  جينی  ضریب  کاهش  ادامه  در  که  دهد 
و  مناطق شهری  ميانگين  که حاصل  ميانگين کل کشور  از  را  بسيار کمتری  عدد  نشانگر 

می روشن  است،  داللتروستایی  مجموعه  این  بنابراین  جيمز   هایسازد.  ایده  اقتصادی، 
ها و افزایش عدالت و در های کوچک به منظور رشد برابریميجلی در قالب برنامه بنگاه 

می اثبات  را  اجتماعی  توسعه  گسترش  و  نتيجه  بانک  گرامين  بررسی  تحت  ميجلی  کند. 
  این  و  کرد  جلب  را به این موضوع  مردم  عموم  و  هارسانه  توجه   یونس،  محمدموسس آن،  

کشورهای    در   فقر  با  مقابله  برای  موثر  راه  یک  کوچک  هایشرکت  که  مطرح کردایده را  
جالب نکته  هستند.  یافته  توسعه  استان کمتر  در  جينی  ضریب  کاهش  این  اینکه  های  تر 

 محروم در این بازه زمانی بسيار بيشتر قابل درک است.
 دهد که: نشان می 5جدول 
ميانگين  /.  39  کشور  کل  روستایی  بخش   در  ه ن  دولت  زمانی  بازه  در  جينی  ضریب  * 

  بخش  جينی   ضریب  بنابراین .  درصد/.  41  کشور  کل   شهری  بخش   در  و   است  بوده  درصد
  عدالت   واجد  هایحوزه   نتيجه   در  و  ترپایين  شهری  بخش  به  نسبت  کشور  کل  روستایی

 .بيشتر

در   ضریب   دارای  یافته  توسعه  کمتر  هایاستان  به  مربوط  هایبخش   روستایی،   بخش   * 
  موارد   این .  هستند  تریافته توسعه  هایاستان   به  مربوط  هایبخش  به  نسبت   کمتری  نیجي

 منظری   از  و  اول  نگاه  در  نه   دولت  در  کوچک  هایبنگاه   توسعه  سياست  که  دهدمی  نشان
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. است  رویکرد  این   موید  جينی  ضریب  شاخص  و  داده  نشان  را  خود  اثرات  اقتصادی  کاماًل
  آتی   انتخابات  در  روستایی  های بخش   مشارکت  رشد  رد،رویک  این   بسط  در  ترمه    نکته 

  گزاره   این.  است(  1388  سال  در   جمهوری   ریاست   ده   دور   انتخابات)   جمهوری  ریاست
 .دهدمی نشان سياسی مشارکت افزایش قالب در را  خود

 بندی بر اساس هزینه ناخالص سرانه روستایی و شهری  ضریب جینی با گروه -5جدول شماره 
 شهری  ستاییرو استان

 0.4120 0.3923 کل کشور

 0.4136 0.3546 آذربایجان شرقی

 0.3890 0.3944 آذربایجان غربی

 0.3486 0.3707 اردبیل

 0.3919 0.4031 اصفهان 

 0.3932 0.3102 ایالم

 0.3390 0.3154 بوشهر 

 0.4064 0.4039 تهران

 0.2673 0.2729 چهارمحال و بختیاری 

 0.4009 0.3292 خراسان جنوبی

 0.4280 0.3826 خراسان رضوی

 0.3295 0.3481 خراسان شمالی

 0.3689 0.3217 خوزستان 

 0.3617 0.3601 زنجان 

 0.3319 0.3383 سمنان

 0.4314 0.3989 سیستان و بلوچستان

 0.3961 0.3789 فارس 

 0.3226 0.3706 قزوین 

 0.3445 0.3619 قم

 0.3195 0.2890 کردستان

 0.3773 0.3917 کرمان 

 0.3579 0.3499 کرمانشاه 

 ن نبع: مرکز آمار ایرام
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بنگاه  نقش  بر  عالوه  اجتماعی  توسعه  بررسی  در  موضوع  ميجلی  به  کوچک  های 
سازی که مبتنی بر ترغيب مشارکت  سرمایه اجتماعی نيز پرداخت. وی معتقد بود اجتماع 

ن یکی از نمودهای عينی  های مدنی است، بعنوا افراد جامعه در انواع فرآیندها و فعاليت 
شود که در پيوند جامعه با توسعه اجتماعی نقش مهمی ایفا  سرمایه اجتماعی قلمداد می 

فعاليت می  گروه کند.  توسيع  و  ایجاد  خيرخواهانه،  اعتباری  های  در  پس  –های  اندازی 
انجمنساخت  در  یا  محلی  خيریه های  مانند  خيریه  از  های  محلی  توسعه  مذهبی،  های 
های مردمی و محلی برای ترغيب  ها و سازمان ها، کلوب ردم محلی، ایجاد باشگاه طریق م 

سازی به آنها  های مردمی از جمله مواردی است که ميجلی ذیل مفهوم اجتماع مشارکت 
 پردازد. می 

می  نظر  اجتماع به  ویژگی  این  نه   دولت  سفرهای رسد  کاربست  طریق  از  را  سازی 
مر  با  ارتباط  و  استانی  کلوب متعدد  ایجاد  کنار  در  منطقه  هر  محلی  و  بومی  های  دم 

های خود  فرهنگی و اجتماعی به منظور نيل به سرمایه اجتماعی بيشتر در دستور سياست 
یارانه  کردن  هدفمند  طرح  بود.  داده  اجتماع قرار  عریان  شکل  بود. ها  محلی  سازی 

یارانه علی  توزیع  نحوه  به  انتقادهایی  اینکه  ده رغ   همه  بين  بين  ک ها  در  جمعيتی  های 
های  سازی محلی و گسترش منتقدین وجود دارد، در عين حال در ترویج نوعی اجتماع 

یارانه شبکه  هدفمندی  توسط  شهری  و  محلی  اجتماعی  نمی های  تردید جدی های  توان 
 ایجاد کرد.

های کوچک، خود  در واقع یکی از پيامدهای سياسی بازتوزیع ثروت در قالب بنگاه 
قا  در  درکانون را  محلی  همبستگی  اجتماع لب  و  داده سازی  نشان  نه   دولت  در  سازی 

ریاست  انتخابات  در  مشخص  طور  به  شهروندان  سياسی  مشارکت  که  چرا  است؛ 
جمهوری دور ده  بسيار چشمگير بود. رویکرد مقابل این طرز تقلی نيز وجود دارد؛ به  

عدالت  بازتوزیع  به  توجه  عدم  که  معنی  واین  ثروت  و    محور  عوامل  نقش  کاهش 
تواند های محلی در خلق ثروت برای برابری بيشتر، به مشارکت مردمی محدود می مولفه 

شود.   سياس منجر  مشار ک ایی  ه ت اتخاذ  آن  از  متأثر  محد ک ه  مردمی  می و ت  د،  شو د 
احسا  اجتماعی،  بی   س بيگانگی  پوچی،  جمع  ناتوانی،  از  جدایی   تگسس   و معياری، 

مواجهه  ایی در نحوۀ  ه کاف ش جود چنين  و به دیگر سخن،  .  ردمبستگی ملی را در پی دا ه 
ند. نمونة این نوع رفتار را  ک می   ت احد ممانع و ملی    ت وی ه از تکوین    دولت با شهروندان 
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بی  بی در  یا  نخبگان  اقبالی  نسبفنوش ر   و ميلی  می   ت کران  انتخابات  به به  دید.  عيان  توان 
ه به  ک رسند  می     تصمي  و به این نتيجه  رفته  امعی رفته و ندان در چنين ج و ر شه رسد  نظر می 
 نند.  ک ا  فتک حضور در جامعه ا   کفِ   ها و حداقل 
ب  حال ه در  احسا ت ترین  سرنو بی   س ،  به  عمومی  این    شت تعلقی  به    ظهور کل  ش خود 

ه   ان یعنی انتخابات البته آن  ش در یک عرصة متعلق به خود   ندان صرفاً و هر ش ه  ک   یابد می 
از  بی ه ا ش نند.  ک ت می ک چند سال مشار   هر  این  سياسی آنکه    ت گسس   و تعلقی  د مدعای 

  لی به ک طور  به   و ای انتخاباتی  ه عار ش ا، اتمام  ه سياسی نامزد   شدن آرای ه ش پس از برچيد 
انتخابات،  و    رفتن تب   سکون  پایانی  ر ه ش تاب موجود در فضای   وقت وندان در ساعات 
به حداقلی از مشاررأی  تا حد    سياسی   شنک ،  ت نند. در این حال ک می   ه ت بسند ک گيری، 

جدان یا جلوگيری از  و ی به منظور راحتی  ل دادن تکليف م   آیينی برای انجام   یشیک نما 
 وانه  ه مبستگی آزاد، آگا ه   و تعلق    س یابد. در نتيجه احسا آتی تقليل می   های ت ميو محر 

می رو ه ش   همندان رضایت  ممکن  حداقل  به  همکاران،  )رحمت   رسد ندان  و  اللهی 
440:1395.) 

آما   بعنوان  طبق  استانی  مثال  بعنوان  استان خراسان جنوبی  مردم  وزارت کشور  ر رسمی 
بخش  در  که  برخوردار  از  کمتر  باالتر  جينی  ضریب  کاهش  شاهد  آن  روستایی  های 

های محلی و  ميانگين روستایی کل کشور بودی  )و این به معنی برخورداری بيشتر بخش
می  ثروت  بازتوزیع  از  استان  این  م1باشد(روستایی  بيشترین  از ،  بعد  را  خود  شارکت 

انتخابات ریاست جمهوری داشته  انتخابات دهمين دوره  انقالب اسالمی در  اند  پيروزی 
 (.6)جدول 

 

 رجوع شود.  5. به جدول  1
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 میزان مشارکت ملی و استانی در یازده دوره انتخابات؛ استان خراسان جنوبی   -6جدول 

گیریتاریخ رای نام انتخابات  

درصد  
مشارکت در  

 کشور

آرای اخذ شده  
 استان

  درصد
مشارکت 

 استانی
 ریاست

05/11/1358 اولین دوره  2/62 صدر بنی 68 1.369.640   

02/05/1360 دومین دوره   95/64  1.549.868 5/72  رجایی 

10/07/1361 سومین دوره   08/75 ای اهلل خامنهآیت 78 1.668.168   

چهارمین  
 دوره

25/05/1364  09/54  1.490.500 49/58 ای اهلل خامنهآیت   

هپنجمین دور  06/05/1368  59/54  1.657.949 6/57  
اهلل هاشمی آیت

 رفسنجانی 

21/03/1372 ششمین دوره   66/50  1.754.624 23/58  
اهلل هاشمی آیت

 رفسنجانی 

02/03/1376 هفتمین دوره  85/79  2.936.367 45/89  خاتمی  

18/03/1380 هشتمین دوره  45/74  3.124.826 36/79  خاتمی  

ستان خراسان جنوبی پس از تشکیل استانانتخابات برگزار شده در ا  

مرحله اول  
 نهمین دوره 

27/03/1384  66/62  290.879 79 
  -نژاداحمدی

اهلل هاشمیآیت  

مرحله دوم  
 نهمین دوره 

03/04/1384  6/59 نژاد احمدی 72 266.040   

22/03/1388 دهمین دوره  نژاد احمدی 91 283.157 85   

یازدهمین 
 دوره

24/03/1392  7/72  686438.  روحانی  92 

 منبع: وزارت کشور

دهد که ميزان مشارکت در دهمين دوره انتخابات ریاست جمهوری  نشان می  6جدول  
درصد بوده است که دارای اختالف معناداری حتی با دیگر    85در استان خراسان جنوبی  

 های انتخابات ریاست جمهوری است. های مشارکت باال در دیگر دورهنر 
( از حيث منطقی همخوانی دارد. به این  1385پژوهش مهرگان و عزتی )این نتایج با  

توان معلول مشارکت در انتخابات را در علت توسعه اقتصای )و طبعاً احساس  معنی که می
دهد متغير درآمدسرانه نشان میعدالت اقتصادی( جستجو کرد. این پژوهشگران دریافتند »

ت مردم استان در  کستانی، به طور متوسط مشاره با افزایش یک درصد در درآمد سرانه اک
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جمهوری   ریاست  می  07/0انتخابات  افزایش  میدرصد  متغير  این  بعنوان  یابد.  تواند 
استان  یافتگی  توسعه  شود  شاخص  تلقی  نيز  توسعه  ک ها  بين  مستقي   رابطه  دهنده  نشان  ه 

استان  مشاریافتگی  مقدار  و  استانک ها  مردم  استت  انتخابات  در  )مها  عزتی،  «  و  هرگان 
1385  :59 .) 

گرفته   انجام  قشمی  و  الیق  بهرامی  حسينی،  توسط  که  دیگر  پژوهش  طبق  همچنين 
دهند که »دولت باید برای برقراری عدالت اقتصادی بيشتر در کشور  ها نشان میاست داده 

های کمترتوسعه یافته و محروم، اهالی  تالش کند تا با افزایش سطح توسعه اقتصادی استان 
مانند  [ن مناطق نيز بتوانند از سد نيازهای اوليه خود گذشته و به دنبال رفع نيازهای باالتر  ای

انتخابات  در  باشند«    ]مشارکت  خود  انسانی  نيازهای  مراتب  سلسله  بهرامی  در  )حسينی، 
(. این پژوهش در مورد ارتباط افزایش توسعه اقتصادی  122-  123:  1396الیق و قشمی،  

های زودبازده به مناطق مذکور در  یافته از طریق گسترش حوزه بنگاه مناطق کمتر توسعه  
بعنوان   انتخابات  در  مناطق  این  در  افراد  سياسی  مشارکت  افزایش  و  یکسو  از  نه   دولت 
ضریب   اقتصادی  منطق  طریق  از  شده  ایجاد  عدالت  احساسِ  از  متأثر  انتخاباتی  رفتاری 

 باشد. گفته میهای پيش وهش جينی از سوی دیگر، دارای نتایج مشابهی با پژ

 ها داده تحلیل -ب
  هایی مصاحبه  هدفمند،  گيرینمونه  با  و  کيفی  روشی   مثابة  به  تماتيک  تحليل  روش  در
  روش   بخش   در  گفتهپيش   مالک  سه  با  متناسب  مختلف  افراد  از  نفر  11  با  یافته  ساختار نيمه

  از   بعد.  است  گرفته  رتصو  ساختاریافتهنيمه  صورت  به  هامصاحبه.  پذیرفت  انجام  تحقيق
  در   و  محوری  کدگذاری  ادامه  در  و  باال  کثرت  با  باز  کدگذاری  ابتدا  ها،مصاحبه   انجام
  نياز   مورد  مضامين  ممکن   شکل  بهترین  به  تا  گرفت   صورت  گزینشی  کدگذاری   نهایت
 .شوند  ساخته
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 مصاحبه  مورد افراد  اطالعات و مشخصات -7 جدول
( مستعار ) نام شماره  مالحظات /غلش تحصیالت سن    

دانشگاه استاد دکتری  47 رضایی  1  

دانشگاه استاد دکتری  51 امیدی  2  

دانشگاه استاد دکتری  49 مبرز  3  

دولتی  سابق  مدیر/دانشگاه استاد دکتری  55 قاسمی 4  

دولتی اسبق  مدیر/  دانشگاه استاد دکتری  63 حسنی  5  

دانشگاه استاد دکتری  51 خاشعی  6  

دانشگاه بازنشسته  استاد دکتری  65 ابراهیمی 7  

دولتی  مدیر/دانشگاه استاد دکتری  57 یزدانی 8  

دولتی اسبق  مدیر /دانشگاه بازنشسته  استاد دکتری  67 مرادی  9  

دولتی  مدیر /دانشگاه استاد دکتری  59 صداقت  10  

دانشگاه استاد دکتری  50 فراهانی  11  

  دنبال   پژوهش  این  طقمن  و   داشت  قرار   تخصصی  مسائل  حيطه   در   گفتگوها  سطح  چون
  عمدتاً   شده  انتخاب   های نمونه  بود،  مربوطه   متغيرهای  شناخت  با  آکادميک   محتوایی   کردن
  کالن   سطوح   در  مدیریت  سابقة   که   بودند  اقتصادی  امر  متخصصين  و  دانشگاهی   اساتيد 
.  ندارد  وجود  هانمونه  جمعيتی  اطالعات  در  توجهی  قابل  تمایز  بنابراین .  داشتند  نيز  را  دولت

  در   تأمل   منظور   به  سپس   و  شد   گرفته   ای دقيقه  45  های مصاحبه  مذکور   افراد  از  کدام  هر  از
  این  از  که  اصلی  هاپرسش .  شدند  پياده  هامصاحبه  این   مباحث،  با  بيشتر  آشنایی  و  هاداده
 : از عبارتند شدند پرسيده افراد
 دانيد؟می چيزی  چه  را نه   دولت در زودبازده اقتصادی  هایبنگاه پيامد مهمترین  ❖
  زودبازده   اقتصادی   های بنگاه  سياست  اجرای  ماحصل  را  سياسی  هایداللت   چه  ❖

 دانيد؟می
  عدالت   اجرای  به  را  نه   دولت  توانست  زودبازده  هایبنگاه   سياست  اجرای  آیا ❖

 بزنيد؟  مثال توانيدمی را عينی پيامد چه کند؟ نزدیک اقتصادی 
  انتخابات   در  مشارکت  و  زودبازده   دی اقتصا  های بنگاه  سياست   اجرای   بين  نسبتی  آیا ❖

 بينيد؟می 1388 سال  در جمهوری  ریاست  ده 
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  سياسی   بسيج  به  زودبازده  اقتصادی  هایبنگاه   سياست  اجرای  با  توانست  نه   دولت  آیا ❖
 بزند؟  دست  پایين  طبقات

  به   توجه  با  که   است  بدیهی   البته .  شدند  انتخاب   اصلی  هایپرسش  بعنوان  سواالت   این 
  مرحلة   در.  شدند  ارائه  گفتگو  موقعيت  به  بسته  دیگری  متعدد   سواالت  به،مصاح  ساختار
  در  پذیرفته،صورت  هایمصاحبه   و  تماتيک   تحليل  روش  بر  مبتنی   و  هاداده  آوریجمع
  مورد   پژوهش   در  باز  کدگذاری  مثابة  به  اوليه  کدهای  این .  شد  استخراج  اوليه  کد  17  ابتدا
  یکدیگر   با  کدها  این   اصلی،  های ت   و   والتمق   ساخت  برای .  گرفتند  قرار  محقق   توجه
  های قول نقل  با  همراه  اوليه  کد  یا  مفهوم  17.  شدند  توليد  مشترک  کدهای   و  شده  ادغام
 .است آمده 8 جدول  در مرتبط

 کد  هر به مربوط هایقولنقل  و اولیه کدهای .8 جدول
اولیه  کد قول  نقل   

اقتصادی  عدالت  
  و   دانستندمی  اقتصادی  عدالت  به  دولت  ترینیکنزد  را  نهم  دولت   مردم  تردید   بدون»

 .« شودمی نمایان گذشته از  بیشتر عدالت دولت، این طریق  از کردندمی احساس

ها توده بسیج  
 بوده   هاتوده  کردن  بسیج  اقتصادی،  هایبنگاه  بحث  از  فارغ  نهم  دولت  کارویژه  مهمترین»

 های بنگاه.  است  تر نزدیک  آنها  به  دولت  این  کردندمی  احساس  ها توده  زیرا .  است
 .«کرد کمک موضوع این  به  حدی  تا اقتصادی

سیاسی  مشارکت  
  سعی   و  کندمی  کمک  آنها  نفس  عزت  به  کند،می  توجه  آنها  به  دولت  دیدند  وقتی  مردم»

  آن   نفع  به   سیاسی  مشارکت  به  بیشتری  میل  کند،  حل  را  آنها  اقتصادی  مسائل  کندمی
 .« شدمی مشاهده پایین هایدهک در  بیشتر موضوع این. کنندمی  پیدا دولت

رفاه  افزایش  
 امکانات   و  پول  توزیع  باشد،  نشده  اجرا  درستی  به   اقتصادی  هایبنگاه  سیاست  اگر  حتی»

 موجب   منابع،   بر  حداقلی  نظارت  با  هم  آن  باال  قیمت  با  نفت  فروش  از  ناشی  مالی
 .« است بوده تمشارک  افزایش آن پیامد. شد مردم از زیادی بخش رفاه افزایش

نهم  دولت به آوریروی  
  درآمدهای   افزایش  کنار  در  دولت  هایسیاست  دیگر  کنار  در  اقتصادی  هایبنگاه  سیاست»

  به   آوریروی  و  تمایل  سیاسی  های بندیجناح  از  فارغ  کشور  کل  در  شد  موجب  دولت
 .« شود بیشتر دولت

  و  برابری  احساس
 عدالت 

  پراکنش   باعث نظم،بی صورت به پول  تزریق  و سترده گ ارزی  منابع بر  تکیه با  نهم دولت»
  روبرو  کمی اقتصادی بازدهی با  غیراقتصادی پراکنش این. شد کشور در پول غیراقتصادیِ

 .«شد مردم در عدالت و  برابری احساس نوعی ایجاد باعث پول توزیع همین ولی بود

  کنشگری برای تالش
مردم  سیاسی  

  طبقات   در   ویژه  به  را  مردم  داشت  سعی  زودبازده  هایبنگاه  سیاست  اجرای  با  نهم  دولت»
 دریافتی   اقتصادی  سیاست  از  یعنی.  دهد  سوق  سیاسی  کنشگری  سمت  به  پایین  و  متوسط
 .« باشد  داشته سیاسی
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  .8 جدولادامه 
اولیه  کد قول  نقل   

پائین  طبقات رفاه افزایش  
  اما  کرد،  رزیابیا  موفق   کامالً  را  زودبازده  هایبنگاه  سیاست  تواننمی  چند  هر»

  پایین  طبقات  به  نفت  فروش  از  ناشی  پول  تزریق   و  دولت  پولی  و  مالی  سیاست
 .« شد اقتصادی هایدهک و  طبقات این رفاه افزایش موجب

 در دولت به امید گسترش
ها توده بین  

  مردم   امید  گسترش  دهم  انتخابات  در  سیاسی  مشارکت  افزایش  دلیل  مهمترین»
  از   ناشی  نیز  امر  این.  است  بوده  پایین  طبقات  هایتوده  بین  در  ویژه  به  دولت  به

 .« است بوده  نهم دولت در هابنگاه  سیاست اجرای

دولت  کارآمدی توسعة  

 خود  برای  نوعی  به  ارزی  هایریال  تزریق   و  نفت  قیمت  افزایش  با  نهم  دولت»
  اجرای   از  ناشی  ایبرهه   در  دولت  کارآمدی   توسعة.  کرد  کارآمدی  ایجاد

 همین  مانند  است؛  بوده  آشفته  حدودی  تا  و  انبساطی  اقتصادی  هایسیاست
 .«زودبازده هایبنگاه  اجرای سیاست

  هایگروه در انگیزه ایجاد
 کمتربرخوردار 

  توانست   عملی  و  نظری  هایآشفتگی  همة   با  نهم  دولت  در  اقتصادی  سیاست»
 این  .کند  بیدار  آفرینینقش  برای  را  جامعه   کمتربرخوردارِ  هایگروه  انگیزة
 « .انجامید سیاسی مشارکت رشد به انگیزه

دولت  دانستن مردمی  
 از  مثبتی  تصور  نهم  دولت  از  پیش  تا  پایین  طبقات  ویژه  به  مردم  من  نظر  به»

  طبقات   نمایندة  بیشتر  هادولت  کردندمی  احساس  همیشه  زیرا  نداشتند  دولت
 .« دش احساس حدی تا  دولت بودن  مردمی نهم دولت در ولی  هستند باالتر

  و مقام ارتقای  احساس
  پایین طبقات  اجتماعی منزلت

دولت  توسط  

  احساس  جامعه  کل  نفتی،  درآمدهای  افزایش  و  پاشیپول  با  نهم  دولت  دورة  در»
  اجتماعی   منزلت  احساس  نسبت،  همین  به.  کرد  پیدا  بهتری  اقتصادی  وضع  کرد

  بسیار   پایین  طبقات  در  ویژه  به  موضوع  این.  آمد  وجود  به  رفاه  افزایش  از  ناشی
 .« بود ملموس

  اولیة نیازهای شدن برآورده
کنشگری  به تمایل و  مردم  

  مردم   شوند  برآورده  اولیه  نیازهای  وقتی  اجتماعی،  و  اقتصادی   اصول  طبق »
  و   هاسیاست   این  اجرای  با  نظرم  به.  کنند می  پیدا  کنشگری  به  بیشتری  تمایل

  مشارکت  به  بیشتری  مایلت  مردم  اقتصادی،  اولیة  نیازهای  شدن  برآورده  احساس
 .« دادند نشان دهم انتخابات در

 به رسانیخدمت گسترش
 مردم 

  اجرای   بسترهای  از  یکی.  بود  مردم  به  رسانیخدمت  افزایش  نهم  دولت  شعار»
  مردم   بیشتر  کشش  موجب  موضوع  این.  است  بوده  هابنگاه  همین  سیاست  این
 .« شد دهم و نهم دولت به

  با مردم همدلی احساس
 دولت 

  مردم،   میان  پول  توزیع  و  ارزی   درآمدهای  سابقة بی  گسترش  به  توجه  با»
  توزیع   این  البته.  آمد  وجود  به  مردم  و  نهم  دولت  بین  بیشتری  همدلی  احساس

  و  کردند  پیدا  خوبی  حس   مردم   نهایت  در  ولی   شد   انجام   غیراقتصادی  و  نامنظم
 .« دادند دادمه را روش همین نیز بعدی انتخابات در

 کنار در دولت مایسی جذبة
ها توده خواست  به  توجه  

  و   دولت   سیمای   شد، نمی   انجام   ای توده   اقتصادی   کنش   هیچ   هم   اگر   نهم   دولت   در » 
  عین  در . کردند می  را  آن  انتخاب  ریسک  مردم  و   بود  جذاب   مردم   برای  آن  شعارهای 

  ا ر   مردم   و   کرد   نیز   تر جذاب   را   سیما   این   ها بنگاه   مانند   هایی برنامه   اجرای   حال، 
 .« کرد   ها سیاست   همین   نفع   به   بعدی   انتخابات   در   مشارکت   به   متمایل 
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  این  .رسيدند  اشباع  همرحل  به  و  استخراج  ها مصاحبه  در  نهایی  کدهای  بعنوان  کدها  این 
  انتزاعی   هایمقوله   ساخت  برای  باید  بعد  مرحلة  در  ها،مصاحبه  از  شده  احصا  هاولي  کدهای
  صورت   هایمقایسه  مبنای  بر  مشترک  مفاهي   که  عنیم  این   به.  گيرند  قرار  استفاده  مورد
  این  در.  شوند  بندیدسته  عمده  مضامين   در  احتمالی  هایتفاوت   و  هاشباهت   بين   گرفته
  دو   اینجا  در .  شوندمی   ساخته  عمده  مضامين  و  شوندمی  متمرکز  اوليه  باز   کدهای  مرحله،
  فرضيه   به  هاگزاره  رین نزدیکت  که  اندرسيده  انتزاع  مرحله  به  اصلی  مضمون  یا  ساخت
 . اندآمده 10 و 9های جدول در  موارد این . هستند نيز پژوهش 

 اصلی مضمون و اولیه کدهای .9 جدول
اولیه  کد اصلی( مضمون) تم   
ها توده بسیج  

( سیاسی وجه) سیاسی بسیج  

سیاسی  مشارکت  

نهم  دولت به آوریروی  

ها توده بین در دولت به امید گسترش  

کنشگری  به تمایل و مردم اولیة نیازهای شدن برآورده  

ها توده خواست  به توجه کنار در دولت سیمای جذبة  

 اصلی  مضمون و اولیه کدهای .10 جدول
اولیه  کد اصلی( مضمون) تم   
اقتصادی  عدالت  

(هنجارین وجه) عدالت احساس گسترش  

رفاه  افزایش  

عدالت  و  برابری  احساس  

ین پائ طبقات رفاه افزایش  

دولت  کارآمدی توسعة  

کنشگری  به تمایل و مردم اولیة نیازهای شدن برآورده  

  فرضيه   کدها،   تحليل   و  اوليه   کدهای   از   شده   منتزع  اصلی   مضمون  دو  به   توجه   با
  شده   استخراج  کدهای  اتفاق  به   قریب.  یابدمی  تریقوی  نظری  ساختِ   و  اعتبار   پژوهش 
  مانند   هاییسياست  ناقص  چند  هر  اجرای  زی،ار  درآمدهای  افزایش   که  دهندمی  نشان
  برخی   رغ علی  نه   دولت  اقتصادی   های سياست   کلی  طور  به  و  زودبازده   هایبنگاه

عملی  نظری  هایآشفتگی   در  بویژه  دولت  به  تمایل  افزایش   نسبی،  رفاه  رشد  موجب  و 



 1401 تابستان |  41شماره  | 11 دوره| هاي راهبردي سیاستپژوهشفصلنامه علمی  | 42

 به  مردم  آوریروی  نهایت  در  و  سياسی  مشارکت  افزایش   برابری،  احساس  پایين،  طبقات
 .است شده ده  دولت آن تبع به و نه  دولت

 گیرینتیجه
( اقدام  میactهر  اقتصادی  کنش(  متضمن  استراتژی  تواند  هرگونه  باشد.  سياسی  های 

ایده بر  مبتنی  اینکه  اقتصادی  پيامدهای خاصی است. نکته مه   های چپ و راست دارای 
ن به مفهوم عدالت صورت  تر شدهای نظری با هدف نزدیکها و چارچوباکثر این ایده

های اقتصادی  ها و انگاره پذیرد. هيچ ایده و مرام سياسی با بسط و گسترش چارچوب می
عدالتی نخواهد بود و هميشه گسترش دامنه عدالت  تردید در پی افزایش بیمدنظرش، بی

شود. عدالت بعنوان وجه هنجارین عل  سياست  های رسمی محسوب میاز جمله سياست 
ه نهادها و ساختارهای نهادی نقش داشته است؛ اینکه عدالت را چگونه باید اجرا  در توسع 

شاخص چه  و  میکرد  محسوب  عدالت  اجرای  متضمن  توسعه  هایی  رویکرد  در  شوند. 
مدنظر   در    ميجلی  جيمزاجتماعی  نقش  این  است.  اهميت  حائز  بسيار  دولت  نهاد  نقش 

بين سازمان مانند سازمان ملل متحدهای  ها  نيز مورد توجه قرار گرفته است. دولت   المللی 
حوزه تعمي   وظيفه  خود  برای  تدارک  همچنين  ساختاری  صورت  به  را  عدالت  های 

اقدامدیده از  یکی  بنگاه اند.  به  توجه  راستا،  این  در  جدی  متوسط  های  و  کوچک  های 
 است.
سه   هابنگاه  خرد،  صنایع  و  متوسط  و  کوچک  و  یژهوی  اقتصادی  توسعه  در  ای 

کشورهای   دارند.  توسعهصنعتی  توسعه  حال  در  یا  و  بخش    هاآنیافته  اصلی  رکن 
تشکيل   را  موضوع  یمخصوصی  کوچک  هابنگاهدهند.  اقتصادی  متوسط ی  جمله    و  از 

کشورهای  هابرنامه در  که  است  دریافته  توسعهیی  تجربه شده    و  توسعه  باحال  اجرای    و 
پذیری باال و خالقيت هستند  جه مخاطرهصحيح آن افرادی که دارای قدرت خالقيت، در 

توانمندی بر  تکيه  شخصی  با  درهای  اندک  و  منابع  ایجاد  یمیافت  بر  عالوه  توانند 
ایجاد کنند.    وکار کسب نيز شغل  دیگران  برای  جویای    و جوانان يالن  التحص فارغجدید، 
ی اقتصادی  هابنگاههای جدید خود را به  یدهاهای مناسب،  توانند از طریق آموزش کار می 

کنند. بنگاه  تبدیل  بیاهميت  نقش  به  توجه  با  مشارکت  ها  اقتصادی،  رونق  در  آنها  بدیل 
گير در مناطق محلی و ترغيب دخالت افراد  های مختلف جامعه در آن، توسعه همهبخش
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کنش در  آن  سطح  خُردترین  در  در  جامعه  نوآوری  و  اندک  هزینه  به  اقتصادی  های 
برنامهای  های توسعه برنامه البته در  بعنوان یک گزاره واجد  های توسعهجهانی و  ایران  ای 

 ارزش پرداخته شده است. 
بنگاه توسعه  که  است  می بدیهی  متوسط  و  پيامدهای  های کوچک  انواع  واجد  تواند 

توانند در شکلی سياسی ظهور و  اقتصادی باشد. در عين حال به چند دليل این پيامدها می 
 : بروز یابند از جمله

بنگاه  ✓ بيشتر در بخش این  افراد محلی گسترش میها  با مشارکت  تا  های محلی و  یابند 
 های توسعه محلی را از طریق اشتغال پایدار فراه  آورند؛زمينه

گيری برای از پایين به باال بودن این فرآیند، مشارکت  نهاد دولت کاماًل دارای جهت ✓
 اجتماعی است؛  زنان در آن، توسعه همبستگی و افزایش سرمایه

ها مقابله جدی با فقر و کاهش آن و همچنين مداخله زنان در این  استراتژی این بنگاه ✓
می محلی  و  روستایی  مناطق  در  بویژه  فقر  کاهش  است.  توسعه  فرآیند  به  تواند 

 مشارکت اجتماعی، سياسی و فرهنگی افراد بينجامد.

محر روستاهای  نگرفتن  نظر  در  مانند  جدی  موانع  چند  حاشيههر  و  اعطای  وم  و  ای 
بنگاه به  اعطایی  تسهيالت  سه   کمبود  بزرگ،  مرکزی  روستاهای  به  های  تسهيالت 

( جهانی  ميانگين  به  نسبت  ایران  در  متوسط  و  به    27کوچک  نسبت  درصد(،   70درصد 
بنگاه  بيشتر  بنگاهسه   و  بانکی  اعتبارات  بلعيدن  در  بورسی  بزرگ  و  های  دولت  داری 

برای توسعه    های کوچک و متوسطيب بخش خصوصی در قالب بنگاه ها بعنوان رقبانک
این راهبرد در ایران وجود دارد اما در مقطعی )ابتدای دولت نه ( ورود موثر نهاد دولت 

بنگاه  توسعه  برای  مالی  منابع  تزریق  و  استراتژی  این  توسعه  واجد  برای  کوچک  های 
ژه در مناطق روستاییِ مناطق  پيامدهای سياسی آشکاری شد که کاهش ضریب جينی بوی

کمتر توسعه یافته، افزایش احساس عدالت و برابری و در نتيجه افزایش مشارکت سياسی  
 در این مناطق در انتخابات دور ده  ریاست جمهوری از آن جمله بودند. 

به تعبير دیگر این پژوهش نشان داد که ورود نهاد دولت با ساختارهای مشخص خود  
اقتصاد حوزه  انواع    به  و  عدالت  افزایش  طریق  از  اجتماعی  توسعه  ارتقای  جهت  در 

می برابری  محلی،  مناطق  در  بویژه  آن  از  منتج  کنشهای  را  تواند  مشخصی  سياسی  های 
می شود.  موجب  عينی  پيامدهای  فعاليت بعنوان  واسطه  به  دولت  که  پذیرفت  های  توان 



 1401 تابستان |  41شماره  | 11 دوره| هاي راهبردي سیاستپژوهشفصلنامه علمی  | 44

سازی بخصوص  ه فرآیند اجتماعتواند بشفاف، مردمی، فراگير و منظ  اقتصادی خود می
تغيير  در حوزه به سود خود  را  دموکراتيک  انتخابات  فرآیند  و  زند  روستایی دست  های 

یاد می کارآمدی  بعنوان  آن  از  در جهان  قدرت  همه سطوح  در  و  دهد؛ چيزی که  کنند 
 . کاماًل مشروع و موجه است
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 .10 – 15صص 

)بی - »بنگاه 1389نام،  متو(،  و  کوچک  اشتغال«،  های  توسعه  محور  ، کار  بازار  روزنامهسط 
 .8، ص 582شماره 

های نه ، ده  و یازده  در خصوص مسئله اشتغال و  (، »گزارش عملکرد دولت 1394نام، )بی -
 ، آدرس: پژوهشی و مطالعات راهبردیپژوهشکده سياستبيکاری«، 

http://hekmatac.ir/new/index.php/joomla-pages/366-2016-02-15-13-
36-41. 

های کوچک و زودبازده اقتصادی و  (، »توسعه اقتصادی و اشتغال از طریق بنگاه 1386نام، )بی -
،  های مجلسدفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشکارآفرین، برنامه و عملکرد دولت نه «،  

 . 8324، شماره مسلسل  220کد موضوعی 

گرایی متافيزیک تا (، »چرخش در نظریه عدالت جان رالز: از آرمان1391توحيدفام، محمد، ) -
 . 95-125، صص 29، شماره المللیبين سياسی های رهيافت فصلنامهگرایی سياسی«، واقع

https://orcid.org/0000-00029967-9695
http://hekmatac.ir/new/index.php/joomla-pages/366-2016-02-15-13-36-41
http://hekmatac.ir/new/index.php/joomla-pages/366-2016-02-15-13-36-41
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  و  طراحی  هنمای را  کيفی  پژوهش   ، (1398)  تيسدِل، .  جِی   اليزابت   و .  بی  شاران   ميریام، -
 سمت. : تهران طوس، دانای مری  و   کيامنش عليرضا ترجمة ،کاربست

های کوچک و  (، »بررسی تأثير طرح توسعه بنگاه 1393زاده، هدایت و نصرتی، رضا، )حسين -
استان در  اشتغال  ایجاد  بر  کشور«،  زودبازده  منتخب    و  مالی  هایسياست  فصلنامه های 

 . 91-108 ، صص7، سال دوم، شماره اقتصادی

(، »رابطه بين توسعه یافتگی  1396حسينی، سيد سعيد؛ بهرامی الیق، ليال و قشمی، سيد حسن، ) -
انتخابات مجلس شورای اسالمی«، اقتصادی استان انتخاباتی مردم در دهمين دوره  با رفتار  ها 

 . 107-125، سال دوازده ، شماره سوم، صص سياسی علوم پژوهشنامه

هم - و  حسين  اللهی،  )رحمت  مشارکت  1395کاران،  و  دولت  اجتماعی؛  سرمایه  »کاهش   ،)
 . 435-461، صص 3،  شماره 3دوره  اجتماعی، سرمایه مدیریت فصلنامهمردم«، 

- ( محمود،  کتابی،  عليرضا،  دولت1393رحيمی،  امنيتی  »گفتمان  مثابه  (،  به  ده   و  نه   های 
، صص  4،  شماره  17سال  ،  راهبردی  مطالعات  فصلنامهگفتمان قبض و بسط انقالبی جدید«،  

66-31 . 

- ( همکاران،  و  اسماعيل  ریاست  1395علمدار،  انتخابات  در  مشارکت  فضایی  »الگوی   ،)
خراسان  استان  جمهوری  ریاست  انتخابات  یازدهمين  و  دهمين  موردی:  )مطالعه  جمهوری 

 . 815-829، صص 4، شماره 48، دوره انسانی جغرافيای های پژوهش فصلنامهجنوبی(«، 

)قهرمان - »نظریه هنجاری و چالش 1382پور، رحمان،  های پيش روی آن در دنيای جهانی  (، 
 . 67-93، صص 8، شماره گفتمان مجلهشده«، 

- ( استوکر، جری،  دیوید،  سياسی(،  1388مارش،  علوم  در  نظریه  و  اميرمحمد روش  ترجمه   ،
 حاجی یوسفی، چاپ پنج ، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی. 

ایران، - آمار  روستائی کشور  1389)  مرکز  و  در خانوارهای شهری  درآمد  توزیع  »گزارش   ،)
 .سرشماری و  کار نيروی جمعيت، آمارهای دفتر، 1386تا  1376

سال1395)  ________ - جينی  »ضریب  جمعيت،  1394تا    1389های  (،  آمارهای  دفتر   ،
 نيروی کار و سرشماری.

)مصطفی - بنگا1394زاده، آرمين،  مالی  تأمين  »الگوی  بر  ه (،  تحليلی  متوسط،  و  های کوچک 
بنگاه  مالی  تأمين  اهميت  و  متوسط«،  مفهوم  و  کوچک   مرکز   اقتصادی   مطالعات  دفتر های 

 . 14380، شماره مسلسل 220، کد موضوعی مجلس های پژوهش

- ( مرتضی،  عزتی،  نادر؛  در 1385مهرگان،  مردم  مشارکت  بر  اقتصادی  متغيرهای  »تأثير   ،)
 .51-63، سال شش ، شماره اول، صص اقتصادی هایپژوهش  هفصلنامانتخابات ایران«، 
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 .  7-23، صص  5، شماره  بازرگان   اتاق بورسی«،   های شرکت  مالی  (، »تأمين 1392فرهاد، )  نيلی،  -

بنگاه 1389)  عليرضا،   داداشی،   داوود،  وحدت، - گسترش  از  حمایت  طرح  به  »نگاهی  های  (، 
کاستی برخی  و  زودبازده  آن«،  اقتصادی  اجرای    مراکز   و  هاپارک  تخصصی  صلنامهفهای 

 . 19-27، صص  25، سال هفت ، شماره رشد

(، »بررسی سند برنامه شش  توسعه اقتصادی، اجتممماعی و فرهنگممی 1395هادی زنوز، بهروز، ) -
، مجلممس  هایپژوهش  مرکز  اقتصادی  مطالعات  دفتر(«،  1399-1395جمهوری اسالمی ایران )

 .15172شماره مسلسل 
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