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چکيدُ
بسياري اس مىاعق تًسعٍ يافتٍ صىعتي با مزسبىذي َاي مکاوي ي جغزافيايي تعزيف ومي ضًوذ؛ در ضزايظ مًجًد ،فعاليت َاي اقتصادي در ديران
جذيذ ،ماَيت متزاکم ،چىذبعذي ،فزاگيز ي ساسمان يافتٍ پيذاکزدٌ است .در ايه ريوذ ،مىظًمٍ َاي اقتصاد تجاري در حًسٌ َاي ضُزي ي َمچىيه
مىاعق صىعتي در حًسٌ َاي َمجًار مزاکش تجاري ساسماوذَي ضذٌ اوذ .اس جملٍ ايه ومًوٍ َا مي تًان بٍ «اساکً» در صاپه« ،ايىکان» در کزٌ جىًبي،
«بيجىيک» (پکه) ي «تيان جيه» در چيه ي «ماويل» در فيليپيه اضارٌ داضت.
ايه مىاعق بٍ گًوٍ اي ساسمان دَي ضذٌ اوذ کٍ مىظًمٍ َاي مىغقٍ ضُزي ،حًسٌ ضُزَاي مزکشي ي مادر ضُزَا را در کىار حًسٌ َاي صىعتي قزار
مي دَىذ .ايه امز با ضاخص َاي تًليذ اقتصادي در قزن  91کٍ حًسٌ َاي مزبًط بٍ جغزافياي صىعتي را اس جغزافياي تجاري تفکيک مي کزد ،متمايش
ضذٌ است .چىيه ريوذي وطان مي دَذ کٍ سياست گذاري اقتصادي بز مبىاي ضبکٍ َايي ضکل گزفتٍ کٍ پيًوذ َمٍ جاوبٍ اي بيه عزصٍ َاي تًليذ،
باساريابي ،عزضٍ ي باسار تجاري را ايجاد ومًدٌ است.
سماوي کٍ جغزافياي اقتصادي دگزگًن مي ضًد ،بياوگز آن است کٍ سياست گذاري صىعتي ،مالي ي تجاري در «فضاي متزاکم» ي در َم تىيذٌ قزار مي
گيزد .تعامل اقتصادي ميان مىاعق صىعتي ي تجاري بز اساس الگًي رفتار ي ضبکٍ َاي تًليذ بيه المللي ساسمان دَي مي ضًد.درايه ضزايظ ضاَذ
ضکل گيزي ضُزَاي قذرتمىذ ي بشرگ بًدٌ ايم کٍ اس آن َا بٍ عىًان «ضُزَاي جُاوي» ياد مي ضًد .ايه ضُزَا وقص مُمي در َمگزايي اقتصادي ايفا
ومًدٌ ي ساسمان دَي «چىذ ضلعي تًسعٍ» را عُذٌ دار مي باضىذ.
وظزيٍ ضُزَاي جُاوي تًسظ «تيلًر» ارائٍ ضذ .يي بز ايه اعتقاد است کٍ اَميت ضُزَاي جُاوي در ضبکٍ َاي ضُزي مىغقٍ اي بًدٌ کٍ ارتباعات
گستزدٌ اي را با محيظ َاي مختلف در حًسٌ َاي اقتصادي ،اجتماعي ي فزَىگي بزقزار مي ومايذ .در ايه مىاعق ،تًليذ ي مبادلٍ اقتصادي بٍ مًاسات
ارتباعات اجتماعي گستزش مي يابذ .بزاي تثبيت چىيه فزايىذي اس الگًي ضبکٍ ساسي ي ساسمان دَي چىذضلعي تًسعٍ استفادٌ مي ضًد.
ٍاژگاى کليدي :سياست گذاري ،ضبکٍ ساسي ،ضُزَاي جُاوي ،چىذضلعي تًسعٍ ،مبادلٍ اقتصاديَ ،مجًاري فضاي تبادل.
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ظيطؾبذز الشهبز نٙقشي ثط سفىيه ،سمؿيٓ  ٚخساؾبظي سِٛيس  ٚفطض ٝوبالي الشهبزي اؾشٛاض ثٛز ٜاؾز .ايٗ ض٘ٚس اظ اٚايُ زٝٞ
 0891ثب سغييطار ٔكٟٛزي ض ٚث ٝضٌ ٚطزيس .فطايٙس آظازؾبظي ؾيبؾز ٞبي سدبضي زض حٛظٞ ٜبي خغطافيبيي ٔرشّف ،فبُٔ ؾطفز
زٙٞس ٜث ٝض٘ٚس خسيس اؾز .ايٗ أط ظٔيٌ ٝٙؿشطـ ؾطٔبيٌ ٝصاضي ذبضخي  ٚدي٘ٛس حٛظٞ ٜبي ٔرشّف نٙبيـ ثيٗ إِّّي ثب حٛظٜ
ٞبي ٔبِي  ٚسدبضي ضا ثٚ ٝخٛز ٔيآٚضز .ظٔب٘ي وٛٔ ٝضٛفبر نٙقشي ،سدبضي ٔ ٚبِي ثب يىسيٍط دي٘ٛس يبثس ،زض آٖ قطايظ ،قىُ
خسيسي اظ قجى ٝسِٛيس ثيٗ إِّّي ثٚ ٝخٛز ٔي آيس .ايٗ ض٘ٚس زض ز 0891 ٝٞآغبظ قس؛ أب زض ز 0881 ٝٞاظ ؾطفز  ٚقشبة ثيكشطي
ثطذٛضزاض ٌطزيس.
اٌطچ ٝالسأبر ٔحسٚزوٙٙس ٜاي زض ض٘ٚس قىُ ٌيطي قجى ٝسِٛيس  ٚسدبضر ثيٗ إِّّي ٚخٛز زاقز ،أب ٔٛج ٞبي ازغبْ الشهبزي،
ضطٚضر ٞبي خسيسي ضا زض اضسجبط ثب ؾيبؾز ٌصاضي سٛؾق ٝالشهبزي  ٚسِٛيس ثيٗ إِّّي ثٚ ٝخٛز ٔي آٚضز .زض ايٗ ض٘ٚس ،قطوز
ٞبي ظ٘ديط ٜاي  ٚؾبظٔبٖ ٞبي الشهبزي ايفبي ٘مف ٕ٘ٛز ٚ ٜفطاسط اظ ٔٛج ٞبي ؾٙشي الشهبزي ثط ضٚاثظ ثبظاض  ٚقجىٞ ٝبي ٔبِي ثيٗ
إِّّي سبثيطٌصاض ثٛز٘س .عجقب ديكطفز ٞبي فٙي  ٚفٗ آٚضي ٞبي خسيس زض حٛظ ٜحُٕ ٘ ٚمُ  ٚاضسجبعبر ضا ٔي سٛاٖ زض ظٔطٜ
فٛأّي زا٘ؿز و" ٝقجى ٝسِٛيس ثيٗإِّّي" ضا زضحٛظ ٜخغطافيبيي ٔشٛٙفي قىُ زاز ٜا٘س ).(Felker, 2004: 63
وكٛضٞبي آؾيبي قطلي زض ظٔط ٜانّي سطيٗ ٚاحسٞبي ؾيبؾي ٔحؿٛة ٔي ق٘ٛس و ٝسٛا٘ؿشٙس ثط ض٘ٚس خصة ؾطٔبيٌ ٝصاضي ٞبي
خسيس ثيٗ إِّّي  ٚايدبز قجى ٝسِٛيس ثيٗ إِّّي ايفبي ٘مف ٕ٘بيٙس .ضلبثز ايٗ قطوز ٞب ثب يىسيٍط ،سبثيطي زض ايدبز سضبزٞبي ثيٗ
إِّّي ث ٝخب ٍ٘صاقزٛٔ .ج ٞبي خسيس الشهبزي ،ظٔي ٝٙايدبز وؿت  ٚوبض ،سٛإ٘ٙسي ٞبي ٟٔبضسي ،سٛا٘بيي ٞبي فٙئ-سيطيشي،
دكشيجب٘ي سساضوبسي ،سساضوبر وبال  ٚذسٔبر ظيطؾبذشي ضا فطأ ٓٞي آٚضز .ايٗ أط ثيبٍ٘ط آٖ اؾز و ٝثب ضقس اثعاضٞبي سِٛيس ٚ
لبثّيز ٞبي سىِٛٛٙغيه ،ظٔي ٝٙثبظؾبظي سمؿيٓ ثيٗ إِّّي وبض فطأ ٓٞي ٌطزز (و.)781 :0891 ،ٗٞٛ
ظٔب٘ي و ٝاثعاض سِٛيس  ٚضٚاثظ سِٛيسي زٌطٌ ٖٛقس٘س ،زض آٖ قطايظٔ« ،دشٕـ ٞبي نٙقشي» 0خسيسي ثٚ ٝخٛز آٔس٘س و ٝزاضاي
اضسجبط اضٌب٘يه ثب ٟ٘بزٞبي ٔبِي ٕٞ ٚچٙيٗ ثبظاضٞبي فطض ٝوبالٞبي سِٛيسي ٞؿشٙس .سحمك  ٚسثجيز ايٗ أط ٘يبظٔٙس ايدبز «ٔٙبعك
نٙقشي» 2خسيسي اؾز و ٝظٔي ٝٙقىُ ٌيطي «قٟطٞبي خٟب٘ي» 8ضا ثٚ ٝخٛز آٚضز٘س .سغييط زض قىُ ثٙسي سِٛيس الشهبزئ ،بٞيز
«خغطافيبي الشهبزي» 4ضا زٌطٌٕٛ٘ ٖٛز .ثب قىُ ٌيطي ٔٙبعك نٙقشي خسيس ،ثبظيٍطاٖ ٘ٛيٙي زض قجىٞ ٝبي سِٛيس ثيٗ إِّّي ايفبي
٘مف ٕ٘ٛز٘س .ثبيس سبويس زاقز و ٝايٗ ٌ ٝ٘ٛقجىٞ ٝب ثطاؾبؼ ضٚاثظ سدبضي-ؾطٔبيٌ ٝصاضي ٘ٛيٙي ايدبز قس ٜو ٝإٞيز ؾطٔبيٝ
ٔبِي ضا زض سِٛيس نٙقشي  ٚثبظاض سدبضي افعايف ٔي زٞس ).(Baldwin, 2001: 37
اظ آ٘دبيي و ٝثطاي ؾبظٔب٘سٞي ٟ٘بزٞبي الشهبزي خسيس ،ؾطٔبيٌ ٝصاضاٖ أطيىبيي  ٚغادٙي ٘مف ٔحٛضي زاقش ٝا٘س ،اظ ايٗ ضٔ ٚي
سٛاٖ ث ٝايٗ خٕقجٙسي ضؾيس و ٝايدبز ٔدشٕـ ٞبي نٙقشي خسيس زض آؾيبي قطلي ٕٞ ٚچٙيٗ ؽٟٛض قٟطٞبي خٟب٘ي ث ٝفٛٙاٖ
ضطٚضر الشهبز أطيىبيي سّمي قسٟ٘ ٚ ٜبزٞبي ثيٗ إِّّي زض زٚضاٖ ثقس اظ خ ًٙؾطز ،أىبٖ سحطن ثيكشطي ضا ثطاي سحمك چٙيٗ
اٞسافي فطا ٓٞؾبذشٙس .آ٘بٖ قجىٞ ٝبي سِٛيس ثيٗ إِّّي خسيس ضا ثطاؾبؼ ٘يبظٞبي ٘ٛيٗ الشهبز ؾطٔبي ٝزاضي ؤ ٝجشٙي ثط ازغبْ
فطاٌيط الشهبز خٟب٘ي ٔحؿٛة ٔي قٛز ،ؾبظٔب٘سٞي ٕ٘ٛز٘س.
قجىٞ ٝبي سِٛيس ثيٗ إِّّي ثط ثٙيبز ضٚاثظ الشهبزي خسيسي ؾبظٔب٘سٞي قس ٜا٘س و ٝزض ٟ٘بيز ٔٙدط ث ٝايدبز ثيكشطيٗ سٕطوع ٚ
ٕٞچٙيٗ ثبالسطيٗ سٛٙؿ زض فقبِيز قجىٞ ٝبي سِٛيس  ٚسدبضي ثيٗ إِّّي ٌطزيس ٜاؾز .عجقب ٘مف غادٗ زض سٛؾق ٝالشهبزي وكٛضٞبي
قطق آؾيب اظ إٞيز ٚيػ ٜاي ثطذٛضزاض اؾز .ثٕٞ ٝبٖ ٌ ٝ٘ٛاي و ٝأطيىبيي ٞب ٞب سالـ ٕ٘ٛز٘س سب سٛؾق ٝحٛظ٘ ٜفٛش ذٛز ضا
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ثطاؾبؼ ٔىب٘يؿٓ ٞبي الشهبزي ؾبظٔب٘سٞي ٕ٘بيٙس ،عجقب وكٛضٞبيي ٕٞب٘ٙس غادٗ ٘يع اظ ٔسَ ٞبي ؾٙشي ٔكبثٟي ثطاي وٙشطَ ٔٙغم ٝاي
ثٟطٌ ٜطفش ٝا٘س ).(Henderson etal, 2002: 116
اٍِٛي «غبظٞبي دط٘س »ٜغادٗ ا٘قىبؼ ضٚيىطز ٘يبوبٖ آ٘بٖ زض ض٘ٚس ٌؿشطـ قجى٘ ٝفٛش ؾيبؾي-الشهبزي زض آؾيبي قطلي ثٛزٜ
اؾز .ايٗ ٘ؾطي ٝاِٚيٗ ثبض سٛؾظ «آوبٔبسؿ 0»ٛزض ؾبَ  0887اضائ ٝقسٚ .ي ثطاي فطايٙس سٛؾق ٝسدبضر وكٛضٞبي ٔٙغم ٝاي زض
چبضچٛة أذطاسٛضي غادٗ قىُ ذبني اظ سمؿيٓ وبض ضا اضائٕٛ٘ ٝز و ٝزاضاي ؾٔ ٝطحّ ٝظ٘ديط ٜاي ٔشٛاِي ثٛز ٜاؾز.
اخطاي چٙيٗ اٍِٛيي ثطاؾبؼ سٛاِي ظ٘ديط ٜاي ثط٘بٔٞ ٝبي الشهبزي ا٘دبْ ٔي قس و ٝزض ٔطحّ ٝا ،َٚسِٛيسار خسيسي قىُ ٔي
ٌطفشٙس ،زض ٔطحّ ٝز ،ْٚوبالٞبي خسيس خبيٍعيٗ وبالٞبي ٚاضزاسي ٔي قس٘س  ٚزض ٔطحّ ٝؾ ،ْٛظٔي ٝٙثطاي سٛؾق ٝنبزضار ثٝ
ٚخٛز ٔي آٔس .ايٗ اٍِ ٛثطاي ثؿيبضي اظ وكٛضٞبي زض حبَ سٛؾق ٝاظ خّٕ ٝايطاٖ ٔٛضزاؾشفبز ٜلطاض ٌطفش ٝاؾز .ايٗ اٍِ ٛزض قىُ ٚ
قٕبيُ ”ٔ “Vقىٛؼ ؽبٞط ٔي قٛزوٕ٘ ٝبز غبظٞبي دط٘سٔ ٜي ثبقس .قطوز ٞبيي ٕٞب٘ٙس ٘يؿبٖ ٔ ٚيشؿٛثيكي ث ٝؾبذز وبالٞبي
سِٛيسي ٔجبزضر ٕ٘ٛز ٜا٘س و٘ ٝيبظ آؾيبي قطلي ث ٝآٟ٘ب ضااخشٙبة ٘بدصيط ٔي ؾبذز .ظٔب٘ي و ٝايٗ وكٛضٞب نٙقشي ٔي قس٘س ،أىبٖ
ٔكبضوز آ٘بٖ زض الشهبز خٟب٘ي اضسمب ٔي يبفز ).(Kimura & Ando, 2004: 91
قطوز ٞبي چٙسّٔيشي أطيىبيي  ٚغادٙي ،ؾطٔبيٌ ٝصاضي ٞبي فٕس ٜاي ضا زض حٛظٞ ٜبي ٔرشّف آؾيبي قطلي زض ز 0891 ٝٞثٝ
ا٘دبْ ضؾب٘س٘س .ايٗ أط زض وكٛضٞبي وط ٜخٛٙثي ،سبيٛاٖ ًٙٞ ،و ٚ ًٙؾٍٙبدٛض ا٘دبْ ٌطفزٔ .غّٛثيز انّي ؾطٔبيٌ ٝصاضي زض
ايٗ حٛظ ٜخغطافيبيي ضا ٔي سٛاٖ دبئيٗ ثٛزٖ ٞعيٞ ٝٙبي وبض زض ٔٙغمٕٞ ٚ ٝچٙيٗ ا٘ضجبط ؾبظٔب٘ي وبضٌطاٖ آؾيبي قطلي ثطاي سِٛيس
الشهبزي زا٘ؿز .ؾطٔبيٌ ٝصاضي قطوز ٞبي أطيىبيي زض آؾيبي قطلي ٔي سٛا٘ؿز ٔغّٛثيز ٞبيي ضا ثطاي حٕبيز اظ فّٕيبر
٘ؾبٔي أطيىب زض ض٘ٚس خٚ ًٙيشٙبْ فطا ٓٞآٚضز .ثٕٞ ٝيٗ زِيُ ثٛز و ٝقطوز ٞبي اِىشط٘ٚيه أطيىبيي ،ؾطٔبيٌ ٝصاضي ٞبي ذٛز
ضا زض وكٛضٞبي وط ٜخٛٙثي ،سبيٛاٖ ًٙٞ ،و ٚ ًٙؾٍٙبدٛض اضسمبء زاز٘س ).(Yeung, 2001: 169
اظ ايٗ ٔمغـ ظٔب٘ي ث ٝثقس ،ظٔيٞ ٝٙبي الظْ ثطاي ايدبز ٘ؿُ ا َٚثجطٞبي الشهبزي آؾيبي قطلي ثٚ ٝخٛز آٔس .ؾطٔبيٌ ٝصاضي ٞبي
اِٚي ٝسٛؾظ «غبظٞبي ديكط( »ٚأطيىب  ٚغادٗ) ا٘دبْ ٔي ٌطفزٔ .شقبلت وكٛضٞبي يبز قس ،ٜظٔي ٝٙثطاي ٔكبضوز ،ديطٚي ٚ
ٕٞجؿشٍي وكٛضٞبيي و ٝزض ٔقطو نٙقشي قسٖ لطاض ٌطفشٙس ،ثٚ ٝخٛز آٔس .ث ٝفجبضر زيٍط ،قىُ خسيسي اظ ٍٕٞطايي الشهبزي
ثيٗ أطيىب-غادٗ ثب وكٛضٞبي قطق آؾيب ثٚ ٝخٛز آٔس و ٝثط ٔكبضوز زض سِٛيس ،ؾطٔبي ٝدصيطي  ٚؾبظٔب٘سٞي ثبظاضٞبي الشهبزي
ثطاي فطٚـ وبالٞبي الشهبزي سبويس زاقز .ايٗ ض٘ٚس زض زٞ ٝٞبي ثقس ٘يع سىبُٔ ديسا وطز  ٚزض ٟ٘بيز ظٔي ٝٙايدبز قجىٞ ٝبي سِٛيس
الشهبزي فطاٌيطٔ ،دشٕـ ٞبي نٙقشي  ٚقٟطٞبي خٟب٘ي ثٚ ٝخٛز آٔس.
ً-1قش اقتصاد سياسي بيي الوللي در ساسهاى دّي چٌدضلعي تَسعِ
زض ثيٗ ضٞيبفز ٞبي سٛؾق ٝالشهبز ٔٙغم ٝاي ٔي سٛاٖ اظ ٔجب٘ي الشهبز ؾيبؾي ثيٗ إِّّي ثطاي سجييٗ چٙيٗ ٔٛضٛفي اؾشفبزٕٛ٘ ٜز .ثٝ
عٛضوّيٛٔ ،ضٛؿ سٛؾقٙٔ ٝغم ٝاي ضا ٔي سٛاٖ زض لبِت سئٛضي ٞبي الشهبز ،فّ ْٛؾيبؾي  ٚضٚاثظ ثيٗ إُِّ سجييٗ وطز؛ أب ِٔٛفٝ
ٞبي الشهبز ؾيبؾي ثيٗ إِّّي ٕ٘بز ثيٗ ضقش ٝاي زاقشٔ ٚ ٝي سٛا٘س فطايٙسٞبي قىُ ٌيطي چٙسضّقي سٛؾق ٝضا سجييٗ ٕ٘بيس.
ث ٝعٛضوّي ،قبذم ٞبي الشهبز ؾيبؾي ثيٗ إِّّي ثٚ ٝيػ ٜث ٝزِيُ سحّيُ ٔٙغمٌ ٝطايي ثب عجيقز چٙسٚخٟي آٖ خبيٍبٛٔ ٜثط ٚ
ٔغّٛثي زض ؾبظٔبٖ زٞي چٙسضّقي سٛؾق ٝزاضز .زض ثيٗ ٘ؾطي ٝدطزاظاٖ الشهبز ؾيبؾي ثيٗ إِّّي ٔي سٛاٖ ث ٝازثيبر سِٛيس قس ٜسٛؾظ
«ؾٛظاٖ اؾشط٘ح» اقبض ٜزاقزٚ .ي الشهبز ؾيبؾي ثيٗ إِّّي ضا ا٘قىبؼ قىُ ثٙسي ٞبي ٔشٛٙفي زا٘ؿش ٝو ٝسحز سبثيط دٛيبيي ٞبي
٘ؾبْ خٟب٘ي سِٛيسٔ ،جبزِ ٚ ٝسٛظيـ اؾز .ايٗ أط سطويجي اظ اضظـ ٞبي ا٘قىبؼ يبفش ٝزض ٔحيظ ٔٙغم ٝائّ ،ي  ٚثيٗ إِّّي ضا
ٔٙقىؽ ٔي ؾبظز.

1.Akamatsu
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ثطاؾبؼ قبذم ٞبي الشهبز ؾيبؾي ثيٗ إِّّئ ،ي سٛاٖ اٍِٞٛبي ٔجبزِ ٝالشهبزي ٘ؾيط سدبضر ،ؾطٔبيٌ ٝصاضي ذبضخي  ٚضفشبض
قطوز ٞبي چٙسّٔيشي زض حٛظٞ ٜبي ٔٙغم ٝاي  ٚثيٗ إِّّي و ٝزض ض٘ٚس سٛؾق ٝؾبظٔبٖ يبفش ٝلطاض ٔي ٌيط٘س ،ضا سٛضيح زاز
).(Strange, 1994: 18
ثحطاٖ الشهبز ؾطٔبي ٝزاضي زض ؾبَ ٞبي  2119-8ضا ٔي سٛاٖ زض ظٔط ٜفٛأُ زيٍطي زا٘ؿز و ٝإٞيز الشهبز ؾيبؾي ثيٗ إِّّي ضا
افعايف ٔي زٞس .ث ٝعٛضوّي ،ثحطاٖ ٕٞب٘ٙس ثؿيبضي اظ فطايٙسٞبي غيطلبثُ ديف ثيٙي ٔي سٛا٘س ٔٛج ٞبي خسيسي اظ ٕٞىبضي،
ٕٞجؿشٍي ٔ ٚكبضوز ضا زض حٛظٞ ٜبي ّٔيٙٔ ،غم ٝاي  ٚثيٗ إِّّي ؾبظٔب٘سٞي ٕ٘بيس .ثٛٔ ٝاظار ايٗ أط قبٞس قىُ ٌيطي ٚ
ٌؿشطـ ٘يطٞٚبي ٍٕٞطايب٘ ٝزض ؾغٛح ٙٔ.غم ٝاي  ٚخٟب٘ي ٔي ثبقيٓٙٔ .غمٌ ٝطايي ٘ ٝسٟٙب دي٘ٛسٞبي ٔبزي زض ٘ؾبْ خٟب٘ي ،ثّىٝ
دي٘ٛسٞبي ٔٛضٛفي ٔيبٖ دسيسٞ ٜبي الشهبزي ،ؾيبؾي ،اخشٕبفي  ٚظيؿز ٔحيغي ضا سب حس ثؿيبض ظيبزي سمٛيز ٕ٘ٛز ٜاؾز.
اظ ؾٛي زيٍطٔ ،ي سٛاٖ ثط ايٗ أط سبويس زاقز و ٝاؾشٕطاض سِٛيس ٔبظاز ٔبِي  ٚسدبضي ٔي سٛا٘س ظٔيٞ ٝٙبي الظْ ثطاي ٔشٛٙؿ ؾبظي
فضبي الشهبز خٟب٘ي ضا فطا ٓٞؾبظز .ثٞ ٝط ٔيعاٖ ٔبظاز ٔبِي افعايف يبثس ٚ ،ثٛٔ ٝاظار آٖ ،سحٛالر سىِٛٛٙغيه ٘يع ٌؿشطـ ديسا
وٙس ،زض آٖ قطايظ ،ظٔيٞ ٝٙبي ؽٟٛض قىُ ثٙسي خسيس زض چبضچٛة چٙسضّقي سٛؾق ٝفطا ٓٞذٛاٞس قس .ث ٝعٛضوّيٚ ،لشي وٝ
نحجز اظ چٙسضّقي سٛؾق ٝثٔ ٝيبٖ ٔي آيس ،ثٔ ٝقٙبي آٖ اؾز و ٝقجىٞ ٝبي سِٛيس ٔٙغم ٝاي  ٚثيٗ إِّّي ،ضقس ٌ ٚؿشطـ
ثيكشطي ديسا ٔي وٙس.
ث ٝعٛضوّي ،قجىٞ ٝبي الشهبز ؾطٔبي ٝزاضي زض حٛظٞ ٜبي ٔرشّف خغطافيبيي ٔي سٛا٘ٙس ؾبذز ٞبي خسيسي ضا ايدبز ٕ٘بيٙس.
«سب٘ز  ٚزيٍطاٖ» ثط ايٗ افشمبز٘س و ٝخٙجٙٔ ٝغم ٝاي ٔ ٟٓزيٍطي و ٝزض خغطافيبي ٘ٛيٗ الشهبزي ٔٛضزسٛخ ٝلطاض ٔي ٌيطز،
چٙسضّقي ٞبي ٔشٛٙفي اؾز و ٝعي ؾبَ ٞبي  0891ث ٝثقس ثٔ ٌٝ٘ٛ ٝطحّ ٝاي  ٚسسضيدي قىُ ٌطفش ٝا٘س.
زض ايٗ فطايٙسٙٔ« ،بعك الشهبزي فطٙٔٚغم ٝاي» ٔٛخٛزيز  ٚحيبر ذٛز ضا اظ عطيك ٔكبضوز ثب «حٛظٞ ٜبي الشهبزي فطأٙغم ٝاي»
ديسا ٔي وٙٙس .ايٗ ض٘ٚس ٘ٛؿ ؾ ْٛسِٛيس ثيٗ إِّّي ضا قىُ ٔي زٞس .زض چٙيٗ قطايغي ،چٙسضّقي ٞبي ضقس ،زض اضسجبط ٘عزيه ثب
قجىٞ ٝبي سِٛيس فطٙٔٚغم ٝاي قىُ ٌطفش ٚ ٝزض ظ٘ديط ٜسِٛيس الشهبز ؾطٔبي ٝزاضئ ،بٞيز فطأّي ديسا ٔي وٙس .ثبظاضٞبي آظاز
الشهبزي ٕٞ ٚچٙيٗ ٔٙبعك آظاز ،ضطضٞبي ثيٗ إِّّي ضا ثطاي سدبضر ،ؾطٔبيٌ ٝصاضي  ٚازاض ٜأٛض ٔبِي زض ٔ ٓٞي ٘ٛضز٘س (Thant
).etal, 1995: 214
ث ٝفجبضر زيٍط٘ ،ؾطيبر الشهبز ؾيبؾي ثيٗ إِّّي زض چبضچٛة ضٞيبفز ٞبي ٘ئِٛيجطاَ ثٚ ٝيػ٘ ٜئِٛيجطاَ ٟ٘بزٌطا ٔٙقىؽ ٔي قٛز.
ايٗ ٘ؾطيبر ثط ضطٚضر ٔكبضوزٕٞ ،ىبضي ٍٕٞ ٚطايي ثطاي ؾٛز ثيكشط سبويس زاض٘س .زض ايٗ اضسجبط ،ان َٛسدبضر آظاز الشهبزي
ث ٝحٛظٞ ٜبي ٔرشّف خغطافيبيي ٔٙشمُ ٔي قٛز .ثبظيٍطاٖ غيطزِٚشي ٘يع ٔي سٛا٘ٙس ايفبي ٘مف ٕ٘بيٙس.
زض ايٗ قطايظ ،لسضر زِٚز زض ثطاثط لسضر ثبظاض يقٙي قطوز ٞب  ٚؾطٔبي ٝذهٛني ،وبٞف سسضيدي ديسا ٔي وٙس .زض قطايغي
و ٝثحطاٖ الشهبزي قىُ ٔي ٌيطز ،زِٚز ٞب ٕ٘ي سٛا٘ٙس ث ٝسٟٙبيي ثط قبذم ٞبي ثحطاٖ غّجٕ٘ ٝبيٙس .آ٘چ ٝزض ؾبَ ٞبي 0881-9
زض آؾيبي قطلي ٕٞ ٚچٙيٗ ؾبَ ٞبي  2119-8زض الشهبز ؾطٔبي ٝزاضي ثيٗ إِّّي  ٚثٚ ٝيػ ٜزض أطيىب ٚاضٚدب قىُ ٌطفز ،سٛؾظ
ثرف ذهٛني  ٚلسضر ثبظاض وٙشطَ قس .ايٗ أط ٘كبٖ ٔي زٞس و ٝزض ؾبظٔب٘سٞي فطايٙسٞبي الشهبزي ،ثبظاض ٟ٘ ٚبزٞبي غيطزِٚشي
٘مف سقييٗ وٙٙس ٜاي زاض٘س.
چٙسضّقي سٛؾق ٝثطاؾبؼ ضٚيىطزٞبي ٔشٛٙفي ٔٛضز سحّيُ لطاض ٔي ٌيطز .اِٚيٗ ٘كب٘ ٝچٙسضّقي سٛؾق ٝضا ٔي سٛاٖ دي٘ٛس ٘يطٞٚبي
فطازِٚشي (قطوز ٞبي چٙسّٔيشي)٘ ،يطٞٚبي فطّٔٚي (ٟ٘بزٞبي الشهبز زاذّي) ،زِٚز (لسضر الشهبزي حىٔٛز) ،ثبظاض ؾطٔبيٝ
زاضي (ٔٙبعك آظاز سدبضي)  ٚؾطٔبي ٝثيٗ إِّّي (خٟز ؾطٔبيٌ ٝصاضي) زا٘ؿزٞ .ط يه اظ ِٔٛفٞ ٝبي يبز قسٔ ٜي سٛا٘س ثط فطايٙس
سٛؾق ٝالشهبزي وكٛضٞبسبثيط ٌصاضز .سٛخ ٝث ٝضطٚضر ٞبي چٙسضّقي سٛؾق ٝالشهبزي ضا ثبيس زض ظٔط ٜفٛأّي زا٘ؿز و ٝظٔيٝٙ
ٞبي ضقس  ٚسٛؾق ٝالشهبزي زض ٔحيظ ٔٙغم ٝاي ضا فطأ ٓٞي ؾبظز ).(Riss-kappen, 1995: 51
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ثطاي ٔٛفميز چٙسضّقي سٛؾق ٝزض ٔحيظ ٞبي ٔٙغم ٝاي ٔي سٛاٖ ث ٝضٚيىطز ٘ئِٛيجطاَ ٞبي ؾبذشبضٌطا اقبض ٜزاقز .آ٘بٖ ثط
ضطٚضر ٕٞىبضي زِٚز زض خجطاٖ ٘بوبٔي  ٚقىؿز ثبظاض زض الشهبز ٔٙغم ٝاي  ٚثيٗ إِّّي سبويس ٔي وٙٙس .ث ٝفجبضر زيٍط،
٘ئِٛيجطاَ ٞب ثط ايٗ افشمبز٘س و٘ ٝؾبْ ثيٗ إُِّ زض قطايظ آ٘بضقي لطاض زاضز .زض چٙيٗ قطايغي ،زِٚز ث ٝفٛٙاٖ انّي سطيٗ ثبظيٍط
ؾيبؾي ،الشهبزي  ٚأٙيشي ٔحؿٛة ٔي قٛز.
ثٕٞ ٝيٗ زِيُ اؾز و٘ ٝئِٛيجطاَ ٞبي ؾبذشبضٌطا سٛخ ٝثيكشطي ث٘ ٝمف الشهبز ؾيبؾي ثيٗ إِّّي زض قىُ ٌيطي چٙسضّقي سٛؾقٝ
ٔجصٔ َٚي زاض٘س .زض ايٗ اضسجبط ،ؾبظٔبٖ ٞبي خٟب٘ي ٘يع ٔي سٛا٘ٙس ٔٛج ٞبي چٙسخب٘جٌ ٝطايي ضا زض قىُ ٌيطي ؾبظٔبٖ ٞبي ٔٙغمٝ
اي ايدبز ٕ٘بيٙس .اظ عطيك ايٗ ؾبظٔبٖ ٞب ،ؾبظٚوبضٞبي الظْ ثطاي ٕٞىبضي چٙسخب٘ج ٝفطاٌيط ٟٔيب ٔي قٛزٕٞ .ىبضي ٞبيي وٝ
ٔبٞيز ٟ٘بزي ٝٙقس ٜزاقشٔ ٚ ٝي سٛا٘س ظٔيٕٞ ٝٙجؿشٍي چٙس ؾبظٔبٖ ٟ٘ ٚبز الشهبزي ٔٙغم ٝاي ضا ثٚ ٝخٛز آٚضز .ايٗ أط ضا ٔي سٛاٖ
زض قىُ ٌيطي ائشالف ٞبي الشهبز ٔٙغم ٝاي ٔكبٞسٕٛ٘ ٜز ).(Haggard & Mararcsik, 1993: 285
چٙيٗ ٟ٘بزٞبيي اظ ز 0881 ٝٞث ٝثقس ،ؾبظٔب٘سٞي قس ٚ ٜقىُ زيٍطي اظ "چٙسضّقي سٛؾق "ٝضا زض ؾبظٔبٖ ٞبي ٕٞىبضي ٔٙغم ٝاي
ثٚ ٝخٛز آٚضز ٜا٘س .اظ خّٕ ٝايٗ ؾبظٔبٖ ٞب ٔي سٛاٖ ث ٝاده )٘ ،(APECفشب ) ،(NAFTAافشب ) ٚ (EFTAسح َٛاضسجبعي زض
آ.ؾ.ٝآٖ ) (ASEANثب ؾبيط ٔدٕٛفٞ ٝبي الشهبزي ٔٙغم ٝاي اقبضٕٛ٘ ٜز .ايٗ أط قطايظ الظْ ثطاي قىُ ٌيطي «ٚاثؿشٍي ٔشمبثُ
ديچيس 0 »ٜضا ثٚ ٝخٛز ٔي آٚضز .چٙسضّقي سٛؾق ٝزض حٛظٞ ٜبي ّٔي ٙٔ ٚغم ٝاي زاضاي لبثّيز ٞبي ٕٞىبضي خٛيب٘ٔ ٝشٛٙفي ثٛزٚ ٜ
ثٕٞ ٝيٗ زِيُ اؾز و ٝظٔيٚ ٝٙاثؿشٍي الشهبزي چٙسخب٘ج ٝايدبز ٔيقٛز.
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چٙسضّقي سٛؾق ٝثٔ ٝف ْٟٛآٖ اؾز و٘ ٝيطٞٚب ،ؾبذز ٞب ٔ ٚدٕٛفٞ ٝبي ٔرشّفي زض قىُ ٌيطي سٛؾق٘ ٚ ٝمف ٔٛثط  ٚسقييٗ
وٙٙس ٜايفب ٕ٘بيٙس .ايٗ أط زض لبِت ٔٙغمٌ ٝطايي سٛؾق ٝؽٟٛض يبفش ٝاؾز .ثٕٞ ٝبٖ ٌ ٝ٘ٛاي و٘ ٝؾطيبر سٛؾقٔ ،ٝقغٛف ث ٝضقس
الشهبز ّٔي ثطذي اظ وكٛضٞب ٔحؿٛة ٔي قٛز ،زض سٛؾقٙٔ ٝغم ٝاي ،ظٔي ٝٙثطاي افعايف سِٛيس ٘بذبِم زاذّي چٙسيٗ وكٛض و ٝزض
ض٘ٚس الشهبز ٔٙغم ٝاي  ٚخٟب٘ي ٔكبضوز زاض٘س؛ فطأ ٓٞي قٛز .ايٗ أط ثيبٍ٘ط آٖ اؾز و ٝالشهبز خٟب٘ي اظ عطيك ضقس الشهبز ّٔي
ٕٞ ٚچٙيٗ ٌؿشطـ الشهبز ٔٙغم ٝاي حبنُ ٔي قٛز .زض فضبي الشهبز ٔٙغم ٝاي ،قطايظ ثطاي ؽٟٛض چٙسضّقي ٞبي سٛؾق ٝايدبز
ٔي قٛز .ايٗ چٙسضّقي ٞب ثيبٍ٘ط ٔكبضوز چٙس ٚاحس ٔٙغم ٝاي ٕٞ ٚچٙيٗ دي٘ٛس چٙس ٔٙغم ٝثطاي ٌؿشطـ ثبظاض الشهبز ؾطٔبيٝ
زاضي ٔي ثبقس.
ث ٝفجبضر زيٍط ،قىُ ٌيطي سٛؾقٙٔ ٝغم ٝاي ٘يبظٔٙس آٖ اؾز و ٝظيطؾبذز ٞبي ايٗ أط حبنُ قٛز .سٛؾقٙٔ ٝغم ٝاي زض قطايغي
حبنُ ٔي قٛز و ٝچٙس ثبظيٍط زض لبِت چٙسضّقي سٛؾق ٝزض چٙسيٗ ٔٛضٛؿ الشهبزي ،اخشٕبفي ،فطٍٙٞي  ٚسىِٛٛٙغيه ثب
يىسيٍط ٕٞىبضي ٔ ٚكبضوز زاقش ٝثبقٙس .سحمك ايٗ أط اظ عطيك ايدبز «ٕٞجؿشٍي ٔٙغم ٝاي» 2ذٛاٞس ثٛز .قىُ ٌيطي ايٗ
ٚضقيز اظ يه ؾٕ٘ ،ٛبز ٔكبضوز وكٛضٞب ٔحؿٛة قس ٚ ٜاظ عطف زيٍط ثبيس آٖ ضا ظٔي ٝٙؾبظ ٕٞىبضي چٙس ثبظيٍط ٔٙغم ٝاي
زا٘ؿز ).(Hurrel, 1995: 463
اظ عطيك ٕٞىبضي  ٚا٘ؿدبْ چٙس ثبظيٍط ،ضٚاثظ الشهبزي ٔجشٙي ثط ٔٙبفـ ٔكشطن زض لبِت وٙؿطؾيٞ ْٛبي ٌؿشطز ٜايدبز ٔي قٛز.
زضايٗ قطايظ ،اٍِٞٛبي سِٛيس ،سٛظيـ ٔ ٚجبزِ٘ ٝبقي اظ ٕٞىبضي چٙس ثبظيٍط ثطاي ٘يُ ث ٝؾٛز ثيكشط ثٚ ٝخٛز ٔي آٚضز .ؾٛزٌطايي
الشهبزي« ،سمؿيٓ وبض ٘ٛيٗ ثيٗ إِّّي» 8ضا ثٚ ٝخٛز ٔي آٚضز .زض ايٗ قطايظ ،قجىٞ ٝبي ٔشٛٙفي ،وبض ٚيػ ٜسِٛيس ،سٛظيـٔ ،جبزِ،ٝ
سبٔيٗ ٘يطٚي وبض ،سمؿيٓ ثبظاض  ٚاؾشب٘ساضز ؾبظي ٚؽبيف وبضٌعاضاٖ الشهبزي ضا فطأ ٓٞي وٙس.

1.Complex Interdependency
2.Regional Cohesion
3.New International division of labour
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ايٗ أط اظ يه ؾ ،ٛظٔيٞ ٝٙبي سقبُٔ زض٘ٚي فضبٞبي ٔٙغم ٝاي ضا قىُ ٔيزٞس  ٚاظ ؾٛي زيٍط ٔي سٛاٖ ٘كب٘ٞ ٝبيي اظ "ٔٙغمٌٝطا
وطزٖ ثبظاض" ضا ٔٛضز ٔالحؾ ٝلطاض زاز .ثبظيٍطاٖ الشهبزي و ٝاظ ٔطخقيز ٘ ٚمف ٔٛثطي زض سِٛيس الشهبزي ثطذٛضزاض٘س ،اِٚيٗ
فٙهط سكىيُ زٙٞس ٜچٙسضّقي سٛؾقٔ ٝحؿٛة ٔي ق٘ٛس .ث ٝفجبضر زيٍطٔ ،دٕٛفٞ ٝبيي و ٝلجال زض ٔساض ضقس  ٚسٛؾق ٝالشهبزي
لطاض ٌطفش ٝا٘س ،ثطاي ٘يُ ثٙٔ ٝبفـ ثيكشط ،ثبظيٍطا٘ي ضا زض ٔساض سِٛيس الشهبزي ذٛز فقبَ ٔي ؾبظ٘س.
ايٗ ثبظيٍطاٖ زض ظٔطٔ ٜدٕٛفٞ ٝبي سكىيُ زٙٞس ٜالشهبز قجى ٝاي ثٛز ٚ ٜث ٝايٗ سطسيت ،ؾيبؾز ٌصاضي قجى ٝاي اظ عطيك
ٕٞىبضي ٔ ٚكبضوز چٙس ثبظيٍط حبنُ ٔي قٛز٘ .مغ ٝاسهبَ  ٚاسىبء ايٗ ٔدٕٛفٞ ٝب ضا ٔي سٛاٖ قطوز ٔدٕٛفٞ ٝبيي زا٘ؿز وٝ
لجال ث ٝلبثّيز ٞبي الشهبزي ٔٛثطسطي ٘بيُ ٌطزيس ٜا٘س ).(Noppach, 2006: 132
ث ٝايٗ سطسيت ،قطوز ٞبي چٙسّٔيشي انّي سطيٗ ٘مف ضا زض سكىيُ ظيطؾبذز ٞبي چٙسضّقي سٛؾق ٝايفب ٔي وٙٙس .ايٗ قطوز ٞب
اظ أشيبظار ٔ ٚغّٛثيز ٞبي ذٛز زض ٔطظٞبي ٌؿشطز ٜخغطافيبيي ثٟطٔ ٜي ٌيط٘س .ث ٝفجبضر زيٍط سمؿيٓ ٘ٛيٗ وبض ثيٗ إِّّي ثط
اؾبؼ ٔحٛضيز قطوز ٞبي چٙسّٔيشي ا٘دبْ ٔي ٌيطز (دبضؾ٘ٛع.)849 :0897 ،
ث ٝعٛض ٔثبَ قطوز ٞبيي ٕٞب٘ٙس سٛيٛسبٔ ،حهٛالر ذٛز ضا ثطاؾبؼ سمؿيٓ وبض ٔٙغم ٝاي زض چٙس وكٛض آؾيبيي سِٛيس ٔي وٙٙس.
ايٗ قطوز ٞب لبزض٘س سب وكٛضٞب ضا زض ٔقطو ٔٙبلهٞ ٝبي ضلبثشي ثطاي سِٛيسوبالٞبي ٔٛضز٘يبظ آ٘بٖ زض چبضچٛة ٔمبعـ وبضي لطاض
زٙٞس .زض چٙيٗ قطايغي ،ثٟشطيٗ فضب ثطاي ؾطٔبيٌ ٝصاضي زض اذشيبضٌطفشٗ ٘يطٚي وبض ٔبٞط  ٚايدبز قطايظ سٙؾيٕي ٔٙقغف ثٚ ٝخٛز
ذٛاٞس آٔس.
ٞط قطوز لبزض ذٛاٞس ثٛز سب ثب ٔدٕٛفٞ ٝبي ٔشٛٙفي زض ض٘ٚس سِٛيس الشهبز ثيٗ إُِّٔ ،ؿبئُ ٔطثٛط ث ٝسِٛيسٛٔ ،ضٛفبر ٔطثٛط ثٝ
فٗ آٚضي  ٚزا٘ف ضا وٙشطَ وٙٙس .آ٘بٖ ٔي سٛا٘ٙس ضاثغ ٝخسيسي ضا ثيٗ وكٛضٞبي ٔرشّف ايدبز ٕ٘بيٙسٌ .طٞ ٜٚبيي و ٝزض حٛظٜ
خٛٙة ثٕٞ ٝىبضي الشهبزي ثب قطوز ٞبي چٙسّٔيشي ٔجبزضر ٔي ٕ٘بيٙس ،زض ظٔطٔ ٜدٕٛفٞ ٝبي «٘يٕ ٝديطأ٘ٛي» 0لطاض ٔي ٌيط٘س.
ايٗ ٔدٕٛفٞ ٝب زض ض٘ٚس سِٛيس الشهبزي  ٚزض ضاؾشبي حفؼ ٚضـ ٔٛخٛز زض ٔجبزِ٘ ٝبثطاثط ٔكبضوز ٔي وٙٙس (Chase-Dunn,
).1989: 213
ظٔب٘ي و ٝقطوز ٞبي چٙسّٔيشي زض ٔحيظ ٞبي ٔٙغم ٝاي ،فقبِيز ٞبي الشهبزي ذٛز ضا ٌؿشطـ ٔي زٙٞس ،ثطذي زيٍط اظ ٘يطٞٚبي
ٔكبضوز وٙٙس ٜزض چٙس ضّقي سٛؾق ٝاظ ٘مف ؾبظ٘س ٚ ٜفقبَ سطي ثطذٛضزاض ٔي ق٘ٛس .ثٕٞ ٝيٗ زِيُ اؾز و ٝؽٟٛض ٘يطٞٚبي
چٙسّٔيشي ضا ثبيس ٔحٛض انّي «ضقس چٙسضّقي ٞبي سٛؾق 2»ٝزض حٛظٞ ٜبي الشهبز ٔٙغم ٝاي زا٘ؿز .آ٘بٖ اظ ايٗ عطيك ٔي سٛا٘ٙس
«٘ٛاحي الشهبزي فطٙٔٚغم ٝاي» ضا ايدبز ٕ٘بيٙس .ايٗ أط ٘كبٖ ٔي زٞس و ٝزٔٚيٗ ضطٚضر ايدبز چٙسضّقي سٛؾق ،ٝقىُ ٌيطي
٘ٛاحي الشهبز ٔٙغم ٝاي اؾز.
ايٗ ض٘ٚس زض ز ٚحٛظ ٜأطيىبي السيٗ  ٚآؾيبي قطلي اظ خبيٍبٔ ٚ ٜغّٛثيز ٔٛثطي ثطذٛضزاض ثٛز ٜاؾزٛ٘ .احي الشهبز ٔٙغم ٝاي
ٔي سٛا٘س ظٔي ٝٙسحطن ثبظيٍطاٖ ٔرشّف ضا ثٚ ٝخٛز آٚضز .ايٗ ٔٙبعك اظ لبثّيز الظْ ثطاي سِٛيس ؾطٔبي ،ٝوبال ،زا٘ف  ٚثبظاضٞبي
ٌؿشطـ يبثٙس ٜالشهبزي ثطذٛضزاض٘س .ث ٝعٛض وّيٙٔ« ،بعك آظاز الشهبزي» ضا ثبيس زض ظٔطٛ٘ ٜاحي الشهبزي ٔٙغم ٝاي زا٘ؿز .زض ايٗ
ٔٙبعك ،ظٔي ٝٙثطاي ٌؿشطـ ٔجبزِٕٞ ٚ ٝىبضي ٔدٕٛفٞ ٝبي ٔرشّف ايدبز ٔي قٛز.
يىي زيٍط اظ قطايظ ثٙيبزيٗ ثطاي قىُ ٌيطي چٙسضّقي سٛؾق ٝضا ٔي سٛاٖ ايدبز قجىٞ ٝبي سدبضي زا٘ؿز .ايٗ قجىٞ ٝب زض حٛظٜ
آؾيبي قطلي  ٚأطيىبي السيٗ ،فقبِيز ٌؿشطز ٜاي ضا ث ٝا٘دبْ ٔي ضؾب٘ٙس .آ٘بٖ ظٔيٞ ٝٙبي افعايف ٔجبزٌِ ٚ ٝؿشطـ ثبظاض سدبضي ضا
فطأ ٓٞي ؾبظ٘س .ث ٝعٛضوّي ،قجىٞ ٝبي سدبضي ٔي سٛا٘ٙس ث ٝذّك ضٚحي ٝخٟبٖ ٚعٙي وٕه ٕ٘بيس .زض وكٛضٞبي آؾيبي قطلي
ٔي سٛاٖ ٘كب٘ٞ ٝبيي اظ سٛؾق ٝالشهبزي ٔؿشٕط ضا ٔكبٞسٕٛ٘ ٜز .اٌطچ ٝزض ايٗ حٛظ ٜخغطافيبيي فطايٙسٞبي سدبضي زاضاي ؾبثمٝ
1.Semi-Periphery
2.growth of development polygons
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عٛال٘ي ثٛز ٜاؾز ،أب ٔٙغمٌ ٝطايي خسيس  ٚايدبز قجىٞ ٝبي الشهبزي-اخشٕبفي ،فبُٔ سمٛيز وٙٙس ٜفضبي ٔجبزِ ٝالشهبزي ٔي
ثبقٙس ).(Chanda, 2006: 70
ث ٝعٛضوّي ،قجىٞ ٝبي سدبضي زض آؾيب ٔطثٛط ث ٝسحٛالر ٞعاض ٜا َٚثٛز ٜا٘س .ايٗ قجىٞ ٝب سٛا٘ؿشٙس دي٘ٛسٞبي سدبضي ثيٗ چيٗ،
ٙٞس  ٚاضٚدب ضا ايدبز ٕ٘بيٙس٘ .كب٘ٞ ٝبي قجى ٝسدبضي زض زٚضاٖ لجُ اظ ٌؿشطـ ؾطٔبي ٝزاضي ضا ٔي سٛاٖ زض ؾبذز ٞبيي اظ خّٕٝ
«ضا ٜاثطيكٓ» « ٚضا ٜازٚيٛٔ »ٝضزسٛخ ٝلطاض زاز .ايٗ أط ٘كبٖ ٔي زٞس و ٝسبضيد آؾيب ثب ضطٚضر ٞبي سدبضي دي٘ٛس يبفش ٝاؾز .زض
زٚضا٘ي و ٝالشهبز ؾطٔبي ٝزاضي ؽٟٛض يبفز  ٚوكٛضٞبي اضٚدبيي ث ٝحٛظ ٜاليب٘ٛؼ ٙٞس زؾشطؾي ديسا وطز٘س ،چٙيٗ ٔساضي ،فقبِيز
ٞبي ذٛز ضا ازأ ٝزاز ٜاؾز.
ث ٝعٛض وّي ،وكٛضٞبي غادٗ ،چيٗ  ٚوط ٜاظ لسٔز سبضيري زض فقبِيز ٞبي الشهبزي زض قجىٞ ٝبي سدبضي ثطذٛضزاض ثٛز ٜا٘س.
ظٔب٘ي و ٝاضٚدب ٚاضز ٔٙغمٌ ٝطزيس ،آ٘بٖ فقبِيز ٞبي ذٛز ضا ازأٔ ٝي زاز٘س .زض ايٗ زٚضاٖ «ٔبالوب» و ٝزض قج ٝخعيطٔ ٜبِي لطاض
زاضزٔ ،طوع سطا٘عيز وبالٞبي سدبضي ٔحؿٛة ٔي قس .زض ايٗ خعيط ،ٜقبٞس سحطن سبخطاٖ چيٙي ،غادٙيٙٞ ،سي ،فطة ،آفطيمبيي
 ٚآؾيبي ٔطوعي ثٛز ٜايٓ .دؽ اظ آٖ سدبض دطسغبَ ،اٍّ٘ؿشبٖ ّٙٞ ٚس ٘يع ٚاضز ٔٙغم ٝقس ٚ ٜقجى ٝسدبضي ٌؿشطز ٜسطي ضا ؾبظٔبٖ
زٞي ٕ٘ٛز٘س٘ .كب٘ ٝآٖ ضا ٔي سٛاٖ زض سٛؾق ٝقطوز اٍّ٘يؿي ٙٞس قطلي  ٚقطوز ّٙٞسي ٙٞس قطلي ٔٛضزٔالحؾ ٝلطاض زاز
).(Broudel, 1992: 144
قجىٞ ٝبي سدبضي زض لطٖ ٌ 21 ٚ 08ؿشطـ يبفشٙس؛ أب زض ض٘ٚس ٔٙغمٌ ٝطايي خسيس قبٞس افعايف سحطن قجىٞ ٝبي سدبضي زض
حٛظٞ ٜبي ٔرشّف خغطافيبيي ٔي ثبقيٓ .ث ٝعٛضوّي ،يىي اظ قبذم ٞبي فهط سىبُٔ ؾطٔبي ٝزاضي ثقس اظ فطٚدبقي اسحبز قٛضٚي
ضا ٔي سٛاٖ سح َٛزض ٔٙغك فقبِيز قجىٞ ٝبي سدبضي زا٘ؿز .ايٗ أط ضيك ٝزض فضبي اخشٕبفي  ٚؾيبؾي فهط فطأسضٖ زاضز.
زض ايٗ اضسجبط٘ ،طخ سدبضر زضٙٔ ٖٚغم ٝاي آؾيبي قطلي اظ ز 0891 ٝٞآغبظ قس ٚ ٜزض ؾبَ  2117ث 77 ٝزضنس فقبِيز ٞبي
سدبضي ايٗ ٔٙغم ٝسجسيُ قس ٜاؾز .ايٗ أط ٘كبٖ ٔي زٞس و ٝيىي اظ وبضٚيػٞ ٜبي انّي سٛؾق ٝالشهبزي زض ٔٙبعك ٔرشّف آٖ
اؾز و ٝظٔيٞ ٝٙبي سحطن زضٙٔ ٖٚغم ٝاي ضا فطا ٓٞؾبظز .ايٗ ٚضقيز لجال زض وكٛضٞبي اضٚدبيي قىُ ٌطفش ٝثٛز .قجىٞ ٝبي
سدبضي فبُٔ ٌؿشطـ چٙيٗ ٔدٕٛفٞ ٝبيي زض ٔٙغمٌ ٝطزيس٘س ).(Aggarwal, 2005: 351
ثٛٔ ٝاظار قىُ ٌيطي قجىٞ ٝبي سدبضي ،قبٞس ؽٟٛض قجىٞ ٝبي سِٛيس ثيٗ إِّّي ٘يع ٔي ثبقيٓ .ايٗ قجىٞ ٝب فبُٔ زيٍطي زض
ٌؿشطـ ٔٙغمٌ ٝطايي  ٚاضسمبء ؾغح سٛؾق ٝالشهبزي ٔحؿٛة ٔي قٛز .ث ٝعٛضوّي ،ضقس سدبضر يىي اظ اضوبٖ  ٚاخعاء قجىٝ
سِٛيس ثيٗ إِّّي اؾز و ٝزض فطايٙسٞبي ضقس ٔٙغمٌ ٝطايي ؽٟٛض ٔي يبثس .ايٗ قجىٞ ٝب حبُٔ انّي ا٘شمبَ سىِٛٛٙغي ثٚ ٝيػٜ
سىِٛٛٙغي اعالفبر ٞؿشٙسٟ٘ .بزٞبي الشهبزي خسيس سالـ زاض٘س سب سٛؾق ٝالشهبزي ضا ثطاؾبؼ ٌؿشطـ اعالفبر قىُ زٙٞس .ثٝ
ٕٞيٗ زِيُ اؾز و ٝقجىٞ ٝبي سِٛيس ثيٗ إِّّي زاضاي ؾبذشبض اعالفبسي اؾز .زض ايٗ اضسجبط ،وبؾشّع ثيبٖ ٔي زاضز و:ٝ
«الشهبز اعالفبسي ا٘قىبؼ الشهبز خٟب٘ي اؾز .الشهبز خٟب٘ي اظ ِحبػ سبضيريٚ ،القيشي اؾز خسيس ٔ ٚشٕبيع اظ الشهبز خٟبٖ...
الشهبز خٟب٘ي دسيس ٜاي اؾز ٔشفبٚر و ٝاظ لبثّيز الظْ ثطاي ٌؿشطـ ذٛز زض د ٟٝٙظٔيٗ ثطذٛضزاض اؾز .ايٗ ض٘ٚس زض اٚاذط لطٖ
 21سٛا٘ؿز ثطاؾبؼ ظيطؾبذز خسيسي و ٝسىِٛٛٙغي ٞبي اعالفبسي  ٚاضسجبعي فطا ٓٞوطز ٜثٛز٘س ،قىُ ٌيطز ،...سىِٛٛٙغي ٞبي
خسيس أىبٖ ضفز  ٚثطٌكز ؾطيـ ؾطٔبي ٝثيٗ الشهبزٞبي ٔرشّف ضا زض ظٔب٘ي ثؿيبض وٛسب ٜفطأ ٓٞي آٚضز ...زض ايٗ فطايٙس ،فّٓ،
سىِٛٛٙغي  ٚاعالفبر زض ض٘ٚسٞبي خٟب٘ي  ٚزض ؾبذشبضي ٘بٔشمبضٖ ؾبظٔبٖ زٞي قس٘سٔ .طاوع سحميمبر  ٚسٛؾق ،ٝث ٌٝ٘ٛ ٝاي
چكٍٕيط زض ثطذي اظ ٔٙبعك  ٚسٛؾظ قطوز ٞب ٛٔ ٚؾؿبر الشهبزي ث ٌٝ٘ٛ ٝاي فطاٌيط ٔشٕطوع قس ٜا٘س» (وبؾشّع)021-8 :0891 ،
ث ٝايٗ سطسيت ٔي سٛاٖ قجىٞ ٝبي سِٛيس ثيٗ إِّّي ضا ث ٝفٛٙاٖ چٟبضٔيٗ فٙهط چٙسضّقي سٛؾق ٝسّمي ٕ٘ٛز .ايٗ قجىٞ ٝب سٛا٘ؿش ٝا٘س
سٛؾق ٝالشهبزي ضا ٌؿشطـ زاز ٚ ٜاظ ؾٛي زيٍط ،ثبظاض الشهبز خٟب٘ي ضا ؾبظٔب٘سٞي ٕ٘بيٙس .ث ٝعٛض ٔثبَ ،وكٛض چيٗ و ٝسٛؾظ
قطوز ٞبي چٙسّٔيشي ٘ؾبْ ؾطٔبي ٝزاضي ث ٝسٛؾق ٝالشهبزي لبثُ سٛخٟي زؾز يبفش ٝاؾز ،سٛا٘ؿز قجىٞ ٝبي سِٛيس ثيٗ إِّّي ضا
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زض ؾغح ٌؿشطز ٜاي ؾبظٔب٘سٞي ٕ٘بيس .زضايٗ اضسجبطٔ ،ي سٛاٖ ؾ ٟٓچيٗ ضا زض ٌؿشطـ چٙيٗ قجىٞ ٝبيي  ٚزض ض٘ٚس سِٛيس اؾجبة
ثبظيِٛ ،اظْ اِشحطيط ،وفف ،دٛقبن ،سدٟيعار اضسجبعي  ٚوبالٞبي ٔهطفي ث ٝفٛٙاٖ ٔحٛض ٔٙغم ٝاي قجىٞ ٝبي سِٛيس ثيٗ إِّّي
ٔٛضزسٛخ ٝلطاض زاز .آٔبض ٔٛخٛز ٘كبٖ ٔي زٞس و ٝچيٗ زض حسٚز يه چٟبضْ نبزضار لغقبر زض ٔٙغم ٝضا ث ٝذٛز اذشهبل زازٜ
 ٚث ٝايٗ سطسيت ،اظ خبشث ٝسدبضي ثباليي ثطذٛضزاض اؾز ).(Sakaki bara& Yamakwa, 2004: 25
وكٛض غادٗ ٘يع اظ لبثّيز ٞبي ٔكبثٟي ثب چيٗ ثطذٛضزاض اؾز .غادٙي ٞب قىُ زيٍطي اظ وبالٞبي الشهبزي ضا سِٛيس ٕ٘ٛز ٚ ٜزض
قجى ٝسِٛيس ٔٙغم ٝاي  ٚثيٗ إِّّي ايفبي ٘مف ٔي وٙٙس .ثٞ ٝط ٔيعاٖ سِٛيس الشهبزي وكٛضٞب زاضاي ضقس ثيكشطي ثبقس ،عجيقي اؾز
و ٝظٔيٞ ٝٙبي ٔغّٛة سطي اظ ٕٞىبضي ٔ ٚكبضوز الشهبزي ثيٗ وكٛضٞب ضا فطا ٓٞذٛاٞس ؾبذز .ظٔب٘ي ؤ ٝحهٛالر
اِىشط٘ٚيىي غادٗ ٕٞب٘ٙس «ؾ٘ٛي»« ،قبضح»« ،ؾب٘ي« ٚ »ٛسٛقيجب» ث ٝخبثدبيي ٔدسز سِٛيس الشهبزي ٔجبزضر ٕ٘ٛز٘س ،ظٔي ٝٙثطاي سٛؾقٝ
سبيٛاٖ  ٚوط ٜخٛٙثي ٘يع ؾبظٔب٘سٞي قس ٚ ٜزض ظٔط ٜچٟبضٔيٗ ظيطؾبذز چٙسضّقي سٛؾق ٝسّمي ٔي ق٘ٛس.
فطايٙسٞبيي ٕٞب٘ٙس آظازؾبظي سدبضي ٕٞ ٚچٙيٗ ثٟطٌ ٜيطي اظ ؾيبؾز ٞبي سدبضي ٕٞب٘ٙس ؾطٔبيٌ ٝصاضي ذبضخي ضا ٔي سٛاٖ زض
ظٔط ٜفٛأُ خبيٍب ٜيبثي قجىٞ ٝبي ثيٗ إِّّي زض فطايٙس سٛؾقٙٔ ٝغم ٝاي زا٘ؿز .زض ايٗ اضسجبط ،قبٞس قىُ ٌيطي ٔدشٕـ ٞبي
نٙقشي ٘ ٚيع ٔٙبعك نٙقشي فطاٌيط ثٛز ٜايٓ و٘ ٝيبظٞبي قجىٞ ٝبي سِٛيس ثيٗ إِّّي ضا فطأ ٓٞي ؾبظز .ايٗ قجىٞ ٝب سٛا٘ؿش ٝا٘س حّمٝ
ٞبي الشهبزي ٘ٛيٙي ضا زض حٛظٞ ٜبي سِٛيس ،سٛظيـ ٔ ٚجبزِ ٝسدبضي فطا ٓٞآٚض٘س .الشهبز خٟب٘ي  ٓٞاو ٖٛٙسحز سبثيط چٙيٗ ٔدٕٛفٝ
ٞبي ثيٗ إِّّي لطاض ٌطفش ٝاؾز ).(Yusof etal, 2004: 26
-3شبکِ ّاي تَليد بيي الوللي

قجىٞ ٝبي سِٛيس ثيٗ إِّّي ٘مف ٔٛثطي زض ؾبظٔب٘سٞي چٙسضّقي سٛؾق ٝايفب ٕ٘ٛز ٜا٘س .ثٙبثطايٗ الظْ اؾز سب قبذم ٞبي ٔطثٛط
ث ٝؾيبؾز ٌصاضي زض الشهبز خٟب٘ي ضا ثطاؾبؼ ؾبظٔب٘سٞي قجىٞ ٝبي سِٛيس ثيٗ إِّّي ٔٛضزسٛخ ٝلطاض زاز؛ ظيطا ايٗ قجىٞ ٝب ٔي
سٛا٘ٙس ٘مف ٔٛثط  ٚؾبظ٘س ٜاي زض سٛؾق ٝالشهبزي حٛظٞ ٜبي ٔرشّف خغطافيبيي ايفب ٕ٘بيٙس .قجىٞ ٝبي يبز قس ٜضا ثبيس زض ظٔطٜ
ٟ٘بزٞبي الشهبزي خسيسي زا٘ؿز و ٝزض ض٘ٚس سدسيسؾبذشبض ؾطٔبي ٝزاضي زض فهط ا٘شمبَ اظ نٙقز ٌطايي ث ٝاعالفبر ٌطايي زض
الشهبز خٟب٘ي ايفبي ٘مف وطز ٜا٘س.
ثطاي ايٙىٔ ٝجبزِ ٝسدبضي زض الشهبز خٟب٘ي اظ وبضآٔسي ثيكشطي ثطذٛضزاض ثبقس ،الظْ اؾز سب قجىٞ ٝبي سِٛيس الشهبزي اظ ٚيػٌي
ٞبي ذبني ثطذٛضزاض ثبقٙس .ث ٝفجبضر زيٍط ،ض٘ٚسٞبي سِٛيسٔ ،سيطيز ،سدبضر  ٚسغييطار ؾبظٔب٘ي ٔي ثبيؿز ثطاؾبؼ ٘كب٘ٞ ٝبيي
اظ سىِٛٛٙغي اعالفبسي ؾبظٔب٘سٞي قٛز .وبؾشّع ثط ايٗ افشمبز اؾز وٞ ٝسف ثٙيبزيٗ سغييطار ؾبظٔب٘ي ،لبئك آٔسٖ ثط ثحطاٖ ٞبي
ؾيىّي زض الشهبز ؾطٔبي ٝزاضي اظ عطيك ثبظؾبظي ٟ٘بزي ،سىِٛٛٙغيه  ٚافعايف ا٘قغبف دصيطي زض سِٛيسٔ ،سيطيز  ٚثبظاضيبثي
اؾزٞ .ط يه اظ ِٔٛفٞ ٝبي يبز قس٘ ٜمف سقييٗ وٙٙس ٜزض ؾبظٔب٘سٞي قجىٞ ٝبي سِٛيس الشهبزي ايفب ٕ٘ٛز ٚ ٜسغييطار ؾبظٔب٘ي الظْ
ضا ثٚ ٝخٛز آٚضزٜا٘س (وبؾشّع.)081 :0891 ،
الف) اًعطاف پذيزي در تَليد

ث ٝايٗ سطسيت ٔي سٛاٖ سبويس زاقز و ٝاِٚيٗ ٚيػٌي قجى ٝسِٛيس ثيٗ إِّّي اظ عطيك ا٘قغبف دصيطي زض سِٛيس حبنُ ٌطزيس .ثٝ
فجبضر زيٍط ،زض ايٗ زٚضاٖ قبٞس ٌصاض اظ سِٛيس ا٘ج( ٜٛث ٝفٛٙاٖ ٕ٘بز فٛضزيؿٓ) ث ٝسِٛيس ا٘قغبف دصيط (ٕ٘بز دؿز فٛضزيؿٓ) ٔي
ثبقيٓ .ضٚـ ٔسيطيشي آٖ ٘يع ثطاؾبؼ «سيّٛضيؿٓ»  ٚؾبظٔب٘سٞي فّٕي وبض ا٘دبْ ٌطفش ٝاؾزٔ .سيطيز نٙقشي ثطاي قجىٞ ٝبي سِٛيس
ثيٗ إِّّي ٔقغٛف ث ٝا٘قغبف دصيطي دٛيب ثٛز ٜاؾز .ايٗ أط ثٔ ٝسيطاٖ لبثّيز ٞبيي ضا افغب ٔي وٙس و ٝظٔيٞ ٝٙبي ٔطثٛط ثٝ
ٕٞب ًٙٞؾبظي ذٛز ثب ثبظاض ضا فطأ ٓٞي آٚضز .ايٗ ض٘ٚس ٔحه َٛسغييط زض زض ٖٚزازٞبي سىِٛٛٙغيه  ٚثط ٖٚزازٞبي ٔسيطيشي
اؾز .حبنُ آٖ ضا ثبيس ا٘قغبف دصيطي فطايٙس سِٛيس زا٘ؿز ).(Tachiki, 2005: 38
ب) تکثيز ٍ استقالل شزکتّاي تجاري
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زٔٚيٗ ٚيػٌي قجىٞ ٝبي سِٛيس ثيٗ إِّّي آٖ اؾز و ٝظٔي ٝٙثطاي سٛؾقٌ ٚ ٝؿشطـ چٙيٗ ٟ٘بزٞبيي زض ٔحيظ ٞبي ٔٙغم ٝاي فطآٞ
ٔي ٌطزز .ث ٝفجبضر زيٍط ،ثبيس ثط انُ «سىثيط ؾبظٔب٘ي» ٕٞ ٚچٙيٗ «اؾشمالَ ؾبظٔب٘ي» سبويس ٕ٘ٛز .ؾبظٔبٖ ٞبي سِٛيس  ٚقجىٞ ٝبي
الشهبزي اظ اؾشمالَ فُٕ الظْ ثطاي ٕٞب ًٙٞؾبظي ذٛز ثب ٔحيظ ثطذٛضزاض٘س.
ث ٝفجبضر زيٍط ،چٍٍ٘ٛي وٙشطَ فقبِيز قطوز ٞبي الشهبزي ثطاؾبؼ ايدبز «قجى ٝفهجي ٔكشطن» 0ا٘دبْ ٔي دصيطز .ثٝ
عٛضوّي ،قجىٔ ٝطوع ٔي سٛا٘س عطاحي ،اثشىبض  ٚاثساؿ ضا ث ٝا٘دبْ ضؾب٘س ٚ ٜآ٘طا ث ٝحٛظٞ ٜبي ؾبظٔب٘ي ذٛز زض ٔٙبعك ٔرشّف
سدبضي ٔٙشمُ ٕ٘بيس .ايٗ أط ثٔ ٝف ْٟٛآٖ اؾز و ٝزض ٔطوع ثركي اظ سِٛيس الشهبز خٟب٘ي ا٘دبْ ٌطفش ٝؤ ٝجشٙي ثط ٘ٛآٚضي اؾز.
سجسيُ ٘ٛآٚضي ث ٝوبالي الشهبزي زض حٛظٞ ٜبي ٔٙغم ٝاي ا٘دبْ ٔي ٌيطز ).(Orru et al, 1997: 29
ايٗ أط اضظـ افعٚز٘ ٜؿجشب دبئيٙي ضا ثطاي ٔطوع ايدبز ٔي وٙس؛ أب سٛٙؿ زض وبالٞب  ٚسغييط ؾطيـ زض ٔبٞيز وبالٞبي الشهبزي ضا ٔي
سٛاٖ فبُٔ سسا ْٚا٘قغبف دصيطي قجىٞ ٝبي الشهبزي زض ديطإٔٞ ٚ ٖٛچٙيٗ دٛيبيي ٟ٘بزٞبي الشهبز ؾطٔبي ٝزاضي زض ٔطوع زا٘ؿز.
سسا ْٚفقبِيز قجىٞ ٝبي ثبظاض الشهبزي ضا ٔي سٛاٖ زض ظٔط ٜفٛأُ  ٚفٙبنطي زا٘ؿز و ٝقطايظ الظْ ثطاي سسا ٚ ْٚدٛيبيي قجىٝ
ٞبي سِٛيس ثيٗ إِّّي ضا ثٚ ٝخٛز ٔي آٚضز (فبيٗ.)28 :0897 ،
سحمك  ٚسسا ْٚايٗ أط سحز سبثيط ؾٔ ٝحطن انّي ا٘دبْ ٔي ٌيطزٔ .حطن اِٚي ٝضا ٔي سٛاٖ زض شار ٘ٛآٚضي ٔٛضز سٛخ ٝلطاض زاز.
٘ٛآٚضي ٘ٛفي ٔٛفميز ٔحؿٛة قس ٜو ٝقطوز ٞبي نٙقشي زضنسز سسا ْٚثطٔي آيٙس .ث ٝفجبضر زيٍط ٞطٌب ٜاظ ٘ٛآٚضي ،ظٔيٝٙ
ٞبي ؽٟٛض وبالٞبي خسيس سىِٛٛٙغيه ضا ٘يع ثٚ ٝخٛز ذٛاٞس آٚضزٔ .حطن ثب٘ٛئ ٝطثٛط ث ٝأشيبظار قطوز ٞبي چٙسّٔيشي اظ
خّٕ ٝسِٛيس سرههي  ٚزضيبفز أشيبظ سِٛيس ث ٝؾبيط ٔدٕٛفٞ ٝب ٔي ثبقسٔ .حطن ؾ ْٛزض ؾبظٔبٖ زٞي قجىٞ ٝبي الشهبزي ا٘قغبف
دصيط ضا ٔي سٛاٖ سسا ْٚض٘ٚك زض ؾبذشبض ؾطٔبي ٝزاضي زا٘ؿزٞ .طٌب ٜالشهبز خٟب٘ي زض ٚضقيز ض٘ٚك لطاض زاقش ٝثبقس ،عجيقي اؾز
ؤ ٝغّٛثيز ٞبي ٔٛثطسطي ضا ثٚ ٝخٛز ٔي آٚضز .سىثيط ٟ٘بزٞب  ٚؾبظٔبٖ ٞبي الشهبز ؾطٔبي ٝزاضي زض حٛظٞ ٜبي ٔٙغم ٝاي ثسٖٚ
ٚخٛز چٙيٗ اٍ٘يعقي حبنُ ٕ٘ي قٛز).(Borrus et al, 2000: 205
ج) هبادالت تجاري افقي -عوَدي

ؾٔٛيٗ ٚيػٌي قجىٞ ٝبي سِٛيس ثيٗ إِّّي ضا ٔي سٛاٖ زض اضسجبط ثب ٔجبزالر سدبضي افمي-فٕٛزي ٔٛضزسٛخ ٝلطاض زاز .ث ٝفجبضر
زيٍط ،قجىٞ ٝب اظ يه ؾ ٛزاضاي ٔبٞيز ٔٙغم ٝاي ٔي ثبقٙس  ٚاظ عطف زيٍط زاضاي ؾبذشبض  ٚوبضٚيػ ٜثيٗ إِّّي ٞؿشٙس .چٙيٗ
فطايٙسي زض حٛظ ٜآؾيبي قطلي ثيف اظ اضٚدب لبثُ ٔالحؾ ٝاؾز .ضٚاثظ افمي-فٕٛزي زض سِٛيس الشهبزي اظ يه ؾٙٔ ٛدط ثٝ
ٍٕٞطايي حٛظٞ ٜبي ٔرشّف الشهبزي ثب يىسيٍط ٔي قٛز  ٚاظ عطف زيٍط ،ا٘ؿدبْ فطاٌيطسطي ضا ايدبز ٔي وٙس.
ايٗ أط ثٔ ٝف ْٟٛآٖ اؾز ؤ ٝكبضوز الشهبزي زض قطايغي ٔي سٛا٘س ٔغّٛثيز الظْ ضا ثٚ ٝخٛز آٚضز و ٝحٛظٞ ٜبي ٔرشّف
خغطافيبيي ثٕٞ ٝطا ٜؾبظٔبٖ ٞبي سِٛيس  ٚسٛظيـ الشهبزي ثب يىسيٍط ٔكبضوز زاقش ٝثبقٙس .ايٗ أط ٔٙدط ث ٝايدبز ٔبظاز الشهبزي
ٔشٛٙؿ ثطاي ٞط يه اظ اليٞ ٝبي الشهبزي ٔكبضوز وٙٙس ٜزض قجى ٝسِٛيس ثيٗ إِّّي ٔي قٛز.
د) تغييزات تدريجي در تقسين بييالوللي کار

چٟبضٔيٗ ٚيػٌي چٙيٗ قجىٞ ٝبيي ضا ٔي سٛاٖ زض سغييطار سسضيدي  ٚوبٔال آضاْ ٔٛضزٔالحؾ ٝلطاض زاز .ظٔب٘ي و ٝوبالي الشهبزي
خسيسي زض ٔطوع سِٛيس قس ،ث ٌٝ٘ٛ ٝاي ٔطحّ ٝاي ث ٝحٛظٞ ٜبي ديطأ٘ٛي ٔٙشمُ ٔي قٛز .ايٗ أط ٘بقي اظ ٔبٞيز  ٚشار ا٘قغبف
دصيط الشهبز قجى ٝاي زض ٔطوع  ٚديطأٔ ٖٛي ثبقس .ايٗ ض٘ٚس ثب ٔكبضوز  ٕٝٞخب٘ج ٝقجى ٝالشهبزي حبنُ ٔي قٛز .ث ٝفجبضر
زيٍط ،سمؿيٓ وبض الشهبزي زض زٚضاٖ ٔٛخٛز ث« ٝسمؿيٓ فطايٙسٞبي سِٛيس» ٔٙدط ٌطزيس ٜاؾز .ايٗ أط ثٔ ٝقٙبي آ٘بؾز و ٝثقس اظ
سِٛيس وبال زض حٛظٞ ٜبي ٔطوعي الشهبز ؾطٔبي ٝزاضي ،ازأ ٝسِٛيس آٖ ثٙٔ ٝبعك ديطأ٘ٛي و ٝاظ لبثّيز ٞبيي ٕٞب٘ٙس سحطن ٚ
ا٘قغبف دصيطي ثطذٛضزاض٘سٙٔ ،شمُ ذٛاٞس قس ).(Mckendrick et al, 2000: 165
1.Common neural Network

 /04مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران ،سال سوم/شماره سوم /تابستان1093
ُ) ايجاد هٌاطق صٌعتي جديد

دٙدٕيٗ ٚيػٌي قجىٞ ٝبي سِٛيس ثيٗ إِّّي آٖ اؾز و ٝثٛٔ ٝاظار ثبظاضٞبي ٔجبزِ ٝوبالٞبي الشهبزي ،ظٔي ٝٙثطاي ايدبز ٔٙبعك
نٙقشي ٘يع ايدبز ٔي قٛز .قطوز ٞبي ثعضي الشهبزي ٔي سٛا٘ٙس ٔدٕٛفٞ ٝبي ٔشٛٙفي ضا ؾبظٔبٖ زٞي ٕ٘بيٙس .ايٗ ٔدٕٛفٞ ٝب ٔي
سٛا٘س ٔبٞيز ٔبِي ،سدبضي  ٚيب نٙقشي زاقش ٝثبقس .زض ٔٙبعك نٙقشي خسيس ،ظٔي ٝٙثطاي دي٘ٛس ؾطٔبي ٝزاذّي  ٚذبضخي فطأ ٓٞي
قٛز .حّم ٝاسهبَ حٛظٞ ٜبي ٔطوع-ديطأ ٖٛزض ٔٙبعك نٙقشي خسيس لبثُ ٔكبٞسٔ ٜي ثبقس.
اوثط ٔٙبعك نٙقشي خسيس زض حٛظٞ ٜبي ديطأ٘ٛي قٟطٞب لطاض زاض٘س .ث ٝفجبضر زيٍطٔ ،طاوع نٙقشي زض حٛظٕٞ ٜدٛاض ٔٛؾؿبر
دػٞٚف  ٚزا٘كٍبٞ ٜب فقبِيز ٔي ٕ٘بيٙس .ايٗ أط ٘كبٖ ٔي زٞس وٙٔ ٝبعك نٙقشي خسيس٘ ،يبظٔٙس حدٓ لبثُ سٛخٟي اظ ؾطٔبيٝ
ٔحؿٛؼٟٔ ،بضر ٞبي سِٛيسي ،لبثّيز ٞبي سحميمبسي ٕٞ ٚچٙيٗ ؾطٔبي ٝاخشٕبفي ٔي ثبقس.
ايٗ أط فطايٙسٞبي ٕٞىبضي ٔ ٚكبضوز الشهبزي زض حٛظٞ ٜبي خغطافيبيي ضا فطأ ٓٞي ؾبظز و ٝأىبٖ ٔكبضوز آ٘بٖ ضا ثب ؾبيط
ٔدٕٛفٞ ٝبي سِٛيسي فطأ ٓٞي آٚضزٔ .كبث ٝچٙيٗ ٔٙبعك ٚيػ ٜاي ضا ٔي سٛاٖ زض اضسجبط ثب ٔٙبعك الشهبزي سبيٛاٖ ،ؾٍٙبدٛض ٚ
قٟطٞبي نٙقشي چيٗ ٔٛضزٔالحؾ ٝلطاض زاز .قطوز ٞبي أطيىبيي زض ٔٙغم ٝاي ث٘ ٝبْ «زض ٜؾيّيى ٚ 0»ٖٛقطوز ٞبي غادٙي زض
ٔساض سٛوي ٚ ٛزض «ٔٙغم٘ ٝبٌبيب-اٚؾبوب» 2لطاض ٌطفش ٝا٘سٞ .ط يه اظ ايٗ ٔدٕٛفٞ ٝب يىي اظ لغت ٞبي الشهبز خٟب٘ي ٔحؿٛة ٔي
ق٘ٛس ).(Kim, 2005: 129
٘مف ٔٙبعك نٙقشي خسيس زض الشهبز خٟب٘ي ث ٌٝ٘ٛ ٝاي اؾز و ٝثبظاض خٟب٘ي ضا زض وٙشطَ ذٛز لطاض ٔي زٞس .ث ٝعٛض ٔثبَ ،قطوز
ٞبي سبيٛا٘ي ٙٔ ٚبعك نٙقشي سبيٛاٖ ،ؾ ٟٓوّيسي زض سِٛيس ٔحهٛالر  ICTزاضا ٔي ثبقٙس .آ٘بٖ  91زضنس اظ وبٔذيٛسطٞبي «ِخ
سبة» ٛ٘« ٚر ثٛن» ٞبي ٔهطفي خٟبٖ ضا سِٛيس ٔي وٙٙس .ثٛٔ ٝاظار آٖ  97زضنس اظ اؾىٙطٞب 91 ،زضنس اظ ٔب٘يشٛضٞب  41 ٚزضنس
اظ وبضر ٞبي ٚاؾغ ٝقجى ٝاي سٛؾظ ايٗ ٔدٕٛفٞ ٝب سِٛيس ٔي قٛز.
اٌطچٔ ٝحٛض انّي سِٛيس وبالٞبي يبز قس ٜزض أطيىب اؾز ،أب ضطٚضر ٞبي الشهبز ؾطٔبي ٝزاضي قطايغي ضا ثٚ ٝخٛز ٔي آٚضز
و ٝأىبٖ فقبَ قسٖ ٔٙبعك نٙقشي زض ديطأ ٖٛالشهبز خٟب٘ي فطأ ٓٞي ٌطزز؛ ث ٌٝ٘ٛ ٝاي و ٝثٔ ٝحٛض انّي سِٛيس زض حٛظ ٜاي
ذبل سجسيُ ٔي ق٘ٛس .قطوز ٞبي أطيىبيي ،غادٙي  ٚوط ٜاي زضايٗ حٛظ ٜخغطافيبيي و ٝث ٝفٛٙاٖ ٔٙغم ٝنٙقشي ٔ ICTحؿٛة
ٔي ق٘ٛس ،زاضاي ٕ٘بيٙسٌبٖ سِٛيسي-سدبضي ٔي ثبقٙس )(Hu et al, 2005: 76
الظْ ث ٝسٛضيح اؾز و ٝسٕبٔي ٔٙبعك نٙقشي ثب ٔطظثٙسي ٞبيي اظ يىسيٍط سفىيه ٘كس ٜا٘س .ايٗ ٔٙبعك زض ٔٙؾٞ ٝٔٛبي قٟطي ٚالـ
قس ٚ ٜيب زض حٛظٞ ٜبي نٙقشي-قٟطي ٔشٕطوع ٌطزيس ٜا٘سٔ .كبث ٝآ٘چ ٝزض أطيىب ،غادٗ  ٚيب سبيٛاٖ ايدبز قس ٜزض ؾبيط وكٛضٞبي
حٛظ ٜآؾيبي قطلي ٘يع سٛؾق ٝيبفش ٝاؾز .قىُ ٌيطي چٙيٗ ٔدٕٛفٞ ٝبيي ضا ٔي سٛاٖ ثيبٍ٘ط حدٓ فؾيٓ سِٛيس الشهبزي ٕٞ ٚچٙيٗ
ٌؿشطـ ثبظاضٞبي سدبضي زا٘ؿز؛ ثبظاضٞبيي ؤ ٝي سٛا٘ٙس ٔبظاز الشهبزي ظيبزي ضا ثطاي الشهبز ؾطٔبي ٝزاضي ايدبز ٕ٘ٛز ٚ ٜاظ ايٗ
عطيك سٛؾق ٚ ٝسىبُٔ قجىٞ ٝبي سِٛيس ثيٗ إِّّي ٔغبثك ٔسَ اضائ ٝقس ٜحبنُ ٔي ٌطزز.

1.Silicon Valley
2.Nagaya-Osaka Zone
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ٔسَ قجى ٝقٟط ٞبي خٟب٘ي ٔ ٚسَ چٙس ضّقي سٛؾقٝ

جوع بٌدي ٍ ًتيجِ گيزي

ٞطٌ ٝ٘ٛقجى ٝؾبظي زض ؾبذشبض ،ؾبظٔبٖ  ٚفطايٙس الشهبزي ٘يبظٔٙس ثٟطٌ ٜيطي اظ اٍِٞٛبي ؾيبؾز ٌصاضي الشهبزي ٔي ثبقس .ايٗ اٍِٞٛب
اظ ز 0891 ٝٞث ٝثقس ٔٛضزسٛخ ٝسحّيُ ٌطاٖ ٔٛضٛفبر ؾيبؾي  ٚالشهبز ثيٗ إُِّ لطاض ٌطفشٙس .ث ٝعٛضوّي ،ؾيبؾز ٌصاضي الشهبزي
ثركي اظ فطايٙس وٙشطَ ٘ؾبْ خٟب٘ي ٔحؿٛة ٔي قٛز .ظٔب٘ي و ٝاثعاضٞبي سىِٛٛٙغيه خسيسي سِٛيس ٔي قٛز ،عجيقي اؾز و ٝ٘ ٝسٟٙب
فضبي ثبظاض الشهبزي زچبض زٌطٌ٘ٛي ٔي قٛز ،ثّى ٝفضبي ؾبظٔب٘ي ٘يع ثب سغييطار  ٚزٌطٌ٘ٛي ٞبيي ٕٞطا ٜذٛاٞس قس .ايٗ أط ٘كبٖ ٔي
زٞس و ٝؾيبؾز ٌصاضي زض فضبي ؾبظٔبٖ ٔقغٛف ث ٝاضظـ ٞب ،ثبٚضٞب ،اٞساف  ٚاِٛٚيز ٞبي ضفشبضي اؾز.
ضٞيبفز ٞبي چطذ ٝؾيبؾز ٌصاضي زض حٛظ ٜالشهبزي ٔقغٛف ثٛ٘ ٝآٚضي ضٚـ ٞبيي اؾز و ٝثشٛاٖ اٍِٞٛبي خسيسي ضا خبيٍعيٗ
ضٚـ ٞبي ديكيٗ ٕ٘ٛزٞ .سف انّي اظ ؾيبؾز ٌصاضي الشهبزي ضا ٔي سٛاٖ عطاحي ثط٘بٔٞ ٝبي خسيس ثطاي سِٛيسوٙٙسٌبٖٔ ،كشطيبٖ ٚ
ؾبظٔبٖ ٞبي الشهبزي زا٘ؿز .زض ايٗ اضسجبط ،قبٞس قىُ ٌيطي ؾيبؾز ٌصاضي غيطذغي ثب ٔبٞيز سطويجي  ٚديچيس ٜزض الشهبز ٔٙغم ٝاي
 ٚخٟب٘ي ٔي ثبقيٓ.
ؾيبؾز ٌصاضي قجى ٝاي قىُ ذبني اظ عطاحي ضفشبض وبضٌعاضاٖ الشهبزي اظ خّٕ ٝقطوز ٞبي چٙسّٔيشئ ،طاوع دػٞٚف  ٚحٛظٜ
ٞبي نٙقشي ٔي ثبقس و ٝثٕٞ ٝطا ٜزِٚز ٘ ٚؾبْ ؾيبؾي ث ٝعطاحي سِٛيس وبال ،ثبظاض خٟب٘ي  ٚفطايٙسٞبي الشهبزي زض قطايظ ٘ٛآٚضي
سىِٛٛٙغيه ٔجبزضر ٔي ٕ٘بيٙسٚ .يػٌي انّي ؾبذشبض الشهبزي ٔٛخٛز و ٝاظ ز 0891 ٝٞث ٝثقس ٌؿشطـ يبفش ٝاؾز ضا ٔي سٛاٖ قجىٝ
ؾبظي  ٚؾبظٔب٘سٞي چٙسخب٘ج ٝزا٘ؿز .زض ايٗ قطايظ ،قىُ ذبني اظ ؾيبؾز ٌصاضي ا٘دبْ ٔي ٌيطز ؤ ٝقغٛف ث ٝثبظسِٛيس سمؿيٓ ثيٗ
إِّّي وبض ٔي ثبقس.
ثٕٞ ٝبٖ ٌ ٝ٘ٛاي و ٝالشهبز خٟب٘ي سحز سبثيط قجىٞ ٝبي سِٛيس  ٚثبظاض خٟب٘ي لطاض زاض٘س ،الظْ اؾز سب ثٙٔ ٝبعك الشهبزي ٕٞ ٚچٙيٗ
قٟطٞبي خٟب٘ي ٘يع اقبض ٜزاقز .اظ خّٕ ٝقٟطٞبي خٟب٘ي ٔي سٛاٖ ٔٙبعمي ضا ٔٛضزسٛخ ٝلطاض زاز ؤ ٝطوع انّي وٙشطَ  ٚفطٔب٘سٞي
سِٛيس  ٚسٛظيـ زض الشهبز خٟب٘ي ضا فٟس ٜزاض ٔي ثبقٙس .زض ايٗ اضسجبط ،قجىٞ ٝبي قٟطي ثب خبيٍبٙٔ ٜغم ٝاي  ٚثيٗ إِّّي قىُ ٌطفش ٝا٘س.
ٚيػٌي انّي قٟطٞبي خٟب٘ي ضا ٔي سٛاٖ چٍٍ٘ٛي اضسجبط آ٘بٖ ثب ؾبيط حٛظٞ ٜبي الشهبزي زا٘ؿز.
زض ايٗ اضسجبط ،ؾيبؾز ٌصاضي الشهبزي ثطاي قجى ٝؾبظي زض چبضچٛة ؾبظٔب٘سٞي چٙسضّقي سٛؾق ٝا٘دبْ ٌطفش ٝاؾز .ايٗ أط ثٝ
ٔف ْٟٛآٖ اؾز و ٝسِٛيس زض فطن ٝخٟب٘ي ا٘دبْ قس ،ٜثٕٞ ٝيٗ زِيُ اؾز و ٝثٛٔ ٝاظار سِٛيس خٟب٘ي ،ثبظاضٞبي خٟب٘ي  ٚقٟطٞبي خٟب٘ي
ٔي ثبيؿز ؾيبؾز ٌصاضي ٞبي الشهبزي زض حٛظٞ ٜبي ٌؿشطز ٚ ٜچٙسثقسي ا٘دبْ دصيطز.
ثطاي سحمك ايٗ أط السأبر  ٚاٍِٞٛبي ٔرشّفي ث ٝوبض ٌطفش ٝقس ٜاؾز .ايٗ اٍِٞٛب ثطاؾبؼ دٛيبيي ٞبي زائٕي زض اثعاض سِٛيس ،ؾبظٔبٖ
سِٛيس  ٚفطايٙسٞبي سِٛيس ا٘دبْ ٔي ٌيطز .قبذم ٞبي انّي ؾيبؾز ٌصاضي زض الشهبز خٟب٘ي زض فهط قجى ٝاي وٛٔ ٝؾ ْٛث« ٝؾيبؾز
ٌصاضي قجى ٝؾبظي» زض الشهبز  ٚثبظاض خٟب٘ي اؾز ضا ٔي سٛاٖ زض قبذم ٞبي شيُ ٔٛضزسٛخ ٝلطاض زاز:
-0الشهبز خٟب٘ي اظ ا٘قغبف دصيطي زض سِٛيس ثطذٛضزاض ٌطزيسٜ؛ ثٕٞ ٝيٗ زِيُ اؾز و ٝؾيبؾز ٌصاضي سِٛيس خٟب٘ي ٔي ثبيؿز ٔبٞيز
سغييطيبثٙس ،ٜزٌطٌ ٖٛق٘ٛسٙٔ ٚ ٜقغف زاقش ٝثبقس.

1093 تابستان/شماره سوم/ سال سوم، مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران/03

ض الشهبزي ضاٟٛؽٛ٘ ٚ بي خسيسٞسٙا٘س فطايٛ ثشٝضزاض ثبقس وٛ ٔسيطيشي ثطذٚ بِٞيسي ٔي ثبيؿز اظ اثعاضٛ ؾبذشبض سٚ ٖ ؾبظٔبٌٝ٘ٛطٞ-2
.ب٘ي ٕ٘بيسٟاضز ثبظاض خٚ ٚ ِيسٛس
ّٜٛب٘ي ثب خٟ ثبظاض خٚ ظيـٛ س،ِيسٛ سٝط ثٛبي ٔطثٞسٙ أب فطاي، زاضزٝ ؾبظٔبٖ يبفشٚ يز ٔشٕطوعٞ ٔب،ب٘يٟضيز انّي الشهبز خٛ ٔحٝاٌطچ-8
ٝ٘ زاضاي ٘كب، اي زاضزٝيز قجىٞ ٔبٝ وٝاظار آ٘چٛٔ ٝب٘ي ثٟ ؾيبؾز ٌصاضي الشهبز خ، فجبضر زيٍطٝ ث. ٔي ثبقسٜٕطاٞ بيي اظ ضلبثزٞ
.بي ضلبثشي ٘يع ٔي ثبقسٍِٞٛبيي اظ اٞ
بعميٙٔ ٗيٙ قىُ ٌيطي چ،َٚ اّٝ زض ٔطح. اؾزٝ اي سسضيدي افعايف يبفشٌٝ٘ٛ ِٝيس ثيٗ إِّّي ثٛبي سٞ ٝقشي زض قجىٙبعك نٙٔ ٘مف-4
،ٝىٙبيز ايٟ٘  زض.ٓدبيي ٔي ثبقيٚبي اضٞضٛ ثطذي اظ وكٚ ٗقشي زض غادٙبعك نٙٔ س قىُ ٌيطيٞ دؽ اظ آٖ قب.زض أطيىب حبنُ قس
ِيس الشهبزي ثيكشطيٛ سٚ ؿٛٙة قطلي اظ سٛٙبعك زض آؾيبي خٙٔ ٗ اي. اؾزٖٝ قىُ ٌطفشٛٔ ديطإٝقشي خسيسي زض فضبي ٘يٙبعك نٙٔ
.ضزاض٘سٛثطذ
ٜضٚ ٔكب،يالر ٔبِيٟس سؿٕٙ٘بٞ  اظ ذسٔبر ٔكشطن ثيٗ إِّّيٚ ٜة قسٛب٘ي ٔحؿِٟيس خٛبي سٞ ٝاٖ قجىٛٙ فٝبعك الشهبزي ثٙٔ-7
.٘سٛضزاض ٔي قٛب٘ي ثطذٟ سدبضر خٜظٛ زض حٝ ثبظاضيبثي ؾبظٔبٖ يبفشٚ  سجّيغبر،ٔسيطيشي
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