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 چکيده

هنا و   یگنذار  سیاسنت فکنری   هنای  و پنارادای   مبناو  ورنری   ی درهدف از این  وشتنرار زنازو ر   
هنا در مشاجهنه زنا     نیناز  واکارآمندی آ   های اقرصادی زه اجرا درآمده در کشنشر و ریشنه   سیاست

سنحی  و   ال نشی ندند   سنازی  مند  زنه   ،مسائل و مشکالت اقرصادی کششر است. در ای  راسرا
از رویکنرد   تشد و اسنرااده  های اقرصادی در کششر پرداخره م  یگذار سیاستفراپارادایم  زرای 

هنای اقرصنادی کشنشر و ترکنت زنه       راهکاری زرای اصالح سیاست ای رتره میانو  نددسحی 
 .تشد   م اقرصادی پیشدهاد  ةت تشسعسم

 JEL: B40,O2, Z10 بندي طبقه

هنای   گنذاری  ، سیاسنت رویکنرد نددسنحی    پراکسنشلشیی، اقرصناد اینران،    کليددي   هاي هواژ

 پردازی. اقرصادی، ورریه

                                                           

 09113112851وشیسددة مسئش ، تلا :   
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 مقدمه

رغن  اسنرااده از    زنه  ،دهند  من   اخینر وشنان   ةاقرصاد ایران ط  ندد دهن  عملکرد زررس 

در کششر، اقرصاد اینران زنه    1(مرسشمجریان غالب فکری )اقرصاد  ایه و تشصیه ها سیاست

از وضنعیت   رفنت  زنرون  زنرای  ،مخرلن   هنای  ورایج محلشز  دست ویافره است. ط  دوره

، اسنت  صشرت مکرر تغیینر یافرنه  ه ز ها گیری و جهت ها یگذار سیاستوامساعد اقرصادی، 

یناز  دقینع علنل     مناع  و ریشنه  ها زر مبدای واقعینات اجر  یگذار سیاستزدون آوکه ای  

 زه اجرا درآمده زاتد. های واکارآمدی سیاست

 ی عملکنرد وهنا  ورنایج  هنا و   سیاسنت  ی، اجنرا یگذار سیاستاساس  ای  است که مسئلة 

سنت کنه   اورنری   هنای  مبناو  و زدینان   زرآمنده از اجرمناع (   واقرصادی در ازعاد ها ) سیاست

زنر   هنا  یگنذار  سیاسنت کنه  . هد ام  ن معرقدودگیران اقرصادی زه آ ان و تصمی گذار سیاست

دهند،   دسنت ومن    هتدها ورایج محلشز  ز وهوادرست ورری طرات  و اجرا تشد،  های مبدای پایه

پنذیری  تأثیرمذکشر در معرض آفات و اویرافات  از قبیل تغییرات منداوم ینا    های سیاستزلکه 

هدف از ای  وشتنرار زنازو ری   ، ازرای زدگیرد.  م  قرار زدگ ( عشام) زیش از تد از افکار عمشم 

 اجنرا   اقرصنادی زنه   هنای  و سیاسنت  هنا  یگنذار  سیاستفکری  های در مباو  ورری و پارادای 

در مشاجهنه زنا مسنائل و مشنکالت اقرصنادی       هنا  آنیاز  واکارآمدی  درآمده در کششر و ریشه

زننرای ال ننشی نددسننحی  و فراپننارادایم   سننازی منند زننه  ،در اینن  راسننرا کشننشر اسننت.

تشد و اسنرااده از رویکنرد نددسنحی  و     م  پرداخرهاقرصادی در کششر  های یگذار سیاست

تشسنعة  اقرصادی کششر و ترکنت زنه سنمت     های راهکاری زرای اصالح سیاستای  رتره میان

 .تشد م  ادی پیشدهادصاقر

 ها  و اجراي سياست يگذار سياستفلسفی در  هاي نقش مبانی نظري و بنيان

 . منالال،، اسنرشار اسنت   ها فرض پیشاصش ، مااهی  و از ای  زر مبدای مجمشعه پردازی ریهورهر وشع 

ینا   اسنت کالسیک در علنشم اوسناو     های زسیاری از ورریه ةاعرقاد زه قاوشن طبیع  زدیان اودیش

 گینری  تنکل مارکسیسر  است. مباو  فلسا  اسناس   ةاعرقاد زه تکامل دیالکریک  اساس ورری

زنه تبینی  مسنائل     ،زا تشجه زه مبناو  فلسنا  خنشد    ،در واقع، هر پارادایم  ،د وهسرد ها پارادای 

                                                           
1  . orthodox 



 735  ... یابی عملکرد ناموفق در راستاي ریشه ها پردازي تئوریک نظریه ةپای

 

پردازد. مدرشر ما از پارادای  ویز در ایدجا همان ماهشم مشرد ورر کشه  است. زنر این     م  گشواگشن

 در ورنر هنا   از ماروضات کل  ورری و قنشاوی  و فدنشن کنارزرد آن   ای  پارادای  را مجمشعه ،اساس

، اقرصناد کالسنیک   ال،منال  .اوند  علمن  خناآ آن را پذیرفرنه    ةاعضنای ینک جامعن    که گیری  م 

هنای  ماودند قناوشن طبیعن  و      فنرض  پنیش زا تشجه زه  ،است که اقرصادداوان کالسیک  پارادایم

. (2008 ،1)دسننشتش آن را طراتنن  کردونندگراینن   ، رفرننار عقالینن  و عیدیننتسننشدمددی رقازننت

 ،منالال،  2.پردازوند  زه تبیی  مسائل م  ،آن های زا تشجه زه ورریهزه ای  پارادای ، معرقد  داوشمددانِ

زنشدن   ها، واکاف  قیمتوبشدنِ  ددی رتد اقرصادی را زا دالیل  ماودد تاافداوشمددان کالسیک کُ

 کددد. م  مشاوع تجاری تبیی و گذاری، فقدان رقازت  سرمایه

زعنند اودیشننمددان و  ةو در مرتلنن اونند گننذاری سیاسننتمبدننای  زننرای  هننا اینن  پننارادای 

زه مقرضای واقعیات جهان منشرد  ، قشاعد و قشاوید  را ها زا تشجه زه ای  پارادای  ،انگذار سیاست

د. در واقنع، اگنر   تنش  من   ها اخنذ  و تجشیزهای سیاسر  از آن ها که تشصیه دهدد م  کید قرارأت

د زنه وضنع   را طبع تعری  عمشم  آن تالت  زه مدرشر رسیدن از وضع مشجنش  گذاری سیاست

و  گنذاری  سیاسنت که هر ونشع   آن است کردتشجه زدان که زاید ای  محلشب تعری  کدی ، وکره

تشد که اودیشمددان آن تشزه زنه   م  ی مشخص  اوجامها سیاسر  زر اساس آمشزه های تشصیه

دندی رتند   زا اعرقاد زه پارادای  کالسیک، علنت کُ  ،گذاری سیاست، وقر  ال،ها زاور دارود. مال آن

 و رقازنت  فقندان گنذاری،   زشدن سنرمایه  ، واکاف ها قیمت وبشدنِ رصادی را دالیل  ماودد تاافاق

سیاسر  وی ویز مشاردی ماودد اسرقراض خارج ، اصنالتات   های د تشصیهودا م مشاوع تجاری 

 تشد. م  رفع مشاوع تجاری( و مشارد مشازه را تامل و ها کردن قیمت زازار )تااف

اسنت کنه زنازوی     3هنا  از افراد و سازمانای  مجمشعه ةا، زر عهدها عمدت اجرای سیاست

ورایج  است که زه طشر عید   فرایددود. تاصل ای  رو م تمار  زهان گذار سیاستاجرای  
                                                           
1. De Soto 

پارادای  است یا زروامة پژوهش  و غینره   تداخر  ماودد ایدکه آیا عل  اقرصاد در ایدجا قصد ورود زه مدازعات روش .2

 را وداری  و مدرشر مان از پارادای  ماهشم کل  آن است که زه آن اتاره کردی .

که تش  هدف مشنررک  زنرای رسنیدن زنه اهنداف معیدن  مریند        است ای از افراد  ها مجمشعه سازمان. مدرشر از 3

هنای   تئن هیو  تنشرای تنهر   سنداتشرها،  اسن ، زنازی ران سی  لی سیاسن  )مالن  هنا  تناکله هنا   اود. سنازمان  تده

، هنای تعناوو (   تنرکت و  منزارع فنامیل    تجناری،  ةاتیادین  ها، اقرصادی )مالل ترکت های تاکله ،کددده( ورارت

و  هنا  داوشن اه  )مندارس،  آمشزتن  هنای   تاکله های ورزت ( و اوجم و  ها کلشب )کلیساها، ی اجرماع ها تاکله

 (.2000)وشرث،  مراکز آمشزش تغل ( هسردد
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ق  زنه مدرنشر   در وریجه زه عدشان مششّ که اود یازد. ای  ورایج یا محلشب م  در جامعه زروز

 .زاززید  تشودکه زاید در مراتل فشق  اود بکددد یا وامحلش م  روود کدشو  عمل ةادام

تنا   پنردازی  وررینه  هنای  آوچه زیان تد ترح مخرصری از مراتل  است کنه از زدینان  

ننارنشب   1ومنشدار  تشد.  م  اجرماع  را تامل های و واقعیت ها و عیدیت گذاری سیاست

ای  امعنه ا  اساس  ای  است که اگر در جؤتا  س دهد. را وشان م ماهشم  ای  مکاویس  

هنا مشنکل اساسن  کشنشر      ، اگر تشرم سا ال،مشکل  وجشد داتره زاتد، نه زاید کرد؟ مال

 مخرل  تل وشده زاتد، نه زاید کرد؟ های گذاری سیاستزاتد و زا وجشد 

 
 فلسفی هاي  نو بنيا ها نظریه گيري شکل هاي زمينه و ها ، نظریهها ارتباط بين سياست. 1 نمودار

سنه زخنش آخنر اسنت.     تشجه زنه   تشد م تشجه  زدانرصاد مرسشم در اق آوچه معمشال،

او   ةاقرصنادی، در درجن  های کدرر  تشرم یا افزایش ونر  رتند    سیاست ، زا تکستِال،مال

 منشرد سنؤا  قنرار    ،هنا  مجریان سیاستمدزلة زه  ،ها یا عملکرد زد سازمان ها خشد سیاست

تشد. عمشمنا،   م    )قشاعد زازی( تشجهقشاعد و قشاوی گیرد و در مشارد اودک  زه زاززید ِ م 

، ال،منال  .تنشد  وم   سؤال ها درزارة آنو تده فره پذیرضمد  زه طشر تده و  داده ها پارادای 

 رینزی در کشنشر   سا  که از عمنر زروامنه  تصت  از زیش در ،اقرصادی های گذاری سیاست
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زنر اسناس پنارادای      ،و تجشیزهای سیاسر ، داوسره یا وداوسره ها عمشما، زروامه و گذرد م 

ها تغییر  ای ، در وهایت، وشع سیاست وئشکالسیک زشده است و هرگاه زا مشکل  مشاجه تده

و  اوند  هنای منال  پدناه زنرده     های پشل  زه سیاست زر سیاست یافره است یا زه جای تأکید

 ؛داون  ان کششر هیچ گاه زه فکر تبیی  مسائل زا اسرااد از پارادای  رقیب وبنشده گذار سیاست

جدیند و   هنای  آکادمیک و داوشن اه  زنرای پنردازش تئنشری     ةطبیع  است که در عرص

 ه است.شدو  تالتمقرضیات کششر در ازعاد ارزت  و ترایط مییح  زا  1مرتبط

و  هنا  پارادای  مرسنشم وئشکالسنیک و تیلینل پدینده    زر تایان ذکر است که تشجه و تأکید 

 ؛وینز تینشالت  زدینادی یافرنه اسنت      هناو  ج گنذاری  سیاستتل مشکالت در مراکز علم  و 

در تا  تشسعه و اخیرا، در روسیه و آسیای مرکنزی زنر      که در کششرهای مخرل ِهای تکست

هنا تیمینل کنرد     اساس اجماع واتد رد  پدید آمد و خسارات مادی و اوساو  فراواون  زنر آن  

تاضر، قصد دارین    ریزان کششر است. در پژوهش گیرودگان و زروامه درس ززرگ  زرای تصمی 

 ورنری  هنای  زدینان  سنازی  مند   ،زنه عبنارت دی نر    ،ینا  هنا  تئشری تئشریک ةپای سازی مد زه 

فکنری   هنای  مبناو  ورنری و پنارادای    در  تنا مسنیر را زنرای زنازو ری     زپردازی  پردازی ورریه

 اقرصادی کششرمان همشار ومایی . های و سیاست ها یگذار سیاست

 ها تئوري تئوري ةپای

 هنای  و تشصنیه  گنذاری  سیاستهر وشع تشضیح داده تد،  پیشی  شوه که در زخشگ همان

کنه در آن  تنشد   من   اوجام مشخص  های زرآمده از تئشری های ی اارادسیاسر  زر اساس پ

و  ها گزارهاز  ای خشد زر مجمشعه ها پردازی ورریهو  ها تئشریاست. ای   دهتفره پذیر تشزه

تئشرینک   ةپاین  سنازی  مند  زنه مدرنشر    ،کلن   ییکردکه در رو استاسرشار ها  فرض پیش

 :(2 )ومشدارکرد ها را زه ندد سحح تقسی   سیسر  تئشری تشان م  ،ها پردازی ورریه

ریاضن  عیدن  و    هنای  را در فرمنش   ها تشان آن هسردد و م  2اولی  سحح مشاد و اتیا

است. زه عبارت  4کارگاوی ها که ماهیت آن اود فرمشله کرد. سحح دوم گیاهان 3دقیع کامال،

صنشرت گرفرنه اسنت. در این       هنا  و وشع  ترکیب در آن اود تا تدودی تکامل یافره ،دی ر
                                                           
1. relevant 

2. material 

3. exact 

4. organic 
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یعد  وشع  غریزه در ذات گیاهنان   اود؛ 2خشداو یخره 1مرتله از تیلیل، ترکات و رفرارها

کنه این  سنحح وینز      اوند  انرکددد. سحح سشم جناوش  وهاره تده که زر اساس آن عمل م 

ویز در آن وجشد دارد. در عی  تا ، این  هشتنیاری ارادی    3اما هشتیاری ،ارگاویک است

غرینزی   زلکه کامال، ،، رفرارها زر مبدای آمشزش ویسرددزدازرای ویست، زلکه غریزی است. 

 تشود. اوجام م 

 
 ها تشریح سطوح مختلف تئوري. 2 نمودار

های  است. ای  کدش سحح نهارم اوسان است. رفرار اوسان هدفمدد، غایرمدد و ارادی

سنت. زدنازرای ، ازنزار و لنشازم زنرای این        اهدفمدد و ارادی زر مبدای آمشزش و یادگیری 

کدد. این  اورخناب    آمشزش ضروری است. اوسان از میان اززار و اهداف مرااوت اورخاب م 

، اوند  ذهد  تنکل گرفرنه در اوسنان    های مبرد  زر مد  که خشد ،زر مبدای تاکر و مدحع

                                                           
1. movement 

2. spontaneous 

3. cautiousness 
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گیننری زننا  گیننرد و زننرای اینن  تصننمی   منن  اوسننان تصننمی  زدننازرای ،تننشد.   منن اوجننام

گینری و   تصنمی   فرایدند تشد. زدی  ترتینب،   م  رو هروز 1  در دویای واقع های میدودیت

تشد.  م  مشجشد، میدود ترایط و تدهایزا تشجه زه  ،اوسان در دویای واقع  های اورخاب

 ةگنزار  در واقع ونشع  تشد که  م  وسان ایجادزرای ا راه( ة)وقش 2ال شی پیشید پس یک 

 هتندریج زن   تشد، زه م  ذهدیت زا دویای واقع  آزمشن . هد ام  که ای  پیشاست 3پیشی 

 کدد. د و قازلیت تیلیل علم  پیدا م شت م جامعه وزدیک  های واقعیت

کنه در هنر لیرنه غالنب      ، آون  یهنا  زشین   آونان زنه او   یتسل ةیشاوات زر پایرفرار ت

شاوات ی ر تیا زه ده آن ةتملو   روازط جدس  غذاخشردن،  وقر .تشد  ر میتاس ،ودتش  م

 تنشد   فرض م زیرا ،تشد  د مالل و تهاج  میه، تشلیتغذ ةزیر زه غریتعب تشد، م  مشاهده

 یاوسان مرااوت است. اوسان مشجشد ،کددد. اما  طلب ارضا م و تکما، اود  ز درووی  غرایا

  داروند،   آون  ی ارضنا  یکنه تقاضنا   ، آون   ِدروون  یهنا  زشیزل او ست که ورشاود در مقایو

  ِدروون  یهنا  زشین اتساسات و او  ز، یتشاود غرا  است که م ی. اوسان مشجشددکدمقاومت 

  یآتشن  ةزیغرک ی یارضاکدد. او از   تشاود رفرار خشد را عقالو  او م .خشد را رام کدد  آو

 شیهنا  آرزوها و خشاسنره  اوسان کدد.  ز م رش اترراید یها خشاسره یارضا یزرا یو فشر

او کدشن ر   ،طنشر خالصنه  ه ز ؛کدد  کدد، او اورخاب م  مرتب م  ازیاس ارزیک مقیدر  را

  وکره است که او عامداوه رفرنارش  یا قا،یکدد دق  شاوات مجزا میاست. آوچه اوسان را از ت

 .(1963، 4زس)می کدد    میرا تدر

علنشم   ةتری  اصل  است که از یک طرف تشز مه  «وساو ماهیت ا»تشجه زه زدی  ترتیب، 

علنشم اوسناو  فنرض قشاعند و     تشزة کدد و از طرف دی ر در  طبیع  را از علشم اوساو  جدا م 

در زنرد.   تمش  زرای تیلیل مسائل و مشکالت جشامع مخرل  را زینر سنؤا  من     قشاوی  جهان

. قنشاوی  این    اود تمش  تده و جهان ( قشاوی  داده3و  2و  1علشم طبیع  )سحح تیلیل تشزة 

یا تعامالت اجرمناع  جشامنع    زه اقرضای ماهیت و جدسشان، زه زاورها و تاکرات فردی ،تشزه

های فلسا  در اسنردرا  قنشاوی  )قیناس و     علشم طبیع  زا وجشد جد  زسر   ودارد. تداختِ

                                                           
1. real world 

2. prescience 

3. apriori 

4. Mises 
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همنة  ای آن امروزه زنر  و دسراوردهکرده   و زسیار پیشرفره را ط  اسرقرا و غیره( سیری معیّ

زنه  سنا  گذتنره   دویسنت سیصند   در   عیعلشم طبتئشن زودگ  زشری سیحره یافره است. 

طنرز  ه را زن   زوندگ   ج اسنراودارد عمنشم  ی  ورایاز ا  عملاسراادة افره و یدست ورایج جالب  

علنشم  »کنه زنا اصنحالح     ،علنشم اوسناو  و تعنامالت زشنری     ،امنا زاال زنرده اسنت.   ای  سازقه  ز

هنا   . آناوند  ونامشفع زنشده   یادیزان زیزه م  ط اجرماعیتراارتقای در  ،تهرت یافره «اع اجرم

 جدن  و اسنربداد را کناهش دهدند     و یکاریو ز یاقرصاد یها ، زیران اود فقر، قیح ورشاوسره

مراناوت از علنشم    تداس  علنشم اجرمناع  اساسنا،    روش ،ماکس وزرعقیدة زه . (1963، زس)می

 اجرماع  ویازمدد تیلیل کارهای  اسنت کنه افنراد اوجنام     های ی  پدیدهطبیع  است، زیرا تبی

مداعنل زنه تغیینرات     هنای  های فیزیشلشییکشنان ینا پاسنخ   فرایدددهدد، البره وه زر تسب  م 

ایجادتده در ترایط پیرامشوشان، زلکه زه عدشان عشامل فعا  زا ظرفیت عقالی  زنرای اورخناب   

 .زه وقل از ماکس وزر( ؛1991، 1گشردون) شانهای   فیاز  زه هد اززارهای دست

  هنر  ینی تب ی، علمن  زنرا   و اوساو  علشم اجرماع ةخاوشاداز  یعضش ه مدزلةز ،عل  اقرصاد

هنا   اوسنان  کدند. اورخنابِ      من ینی مات اوسان را تعیتصمهمة است. اورخاب   وشع کدش اوساو

  اوسناو  یهنا  ارزشهمة  ؛ستیو یا و خدمات مادی  اتیاورخاب ز یزرا یریگ  یدر تصم صرفا،

و  هنا   ، عرتن ها آ  دهیو ا اتیماد ةاززارها، همهمة ها و  تیغاهمة او هسردد.  یها جزو اورخاب

روند کنه   یگ  قرار من   می  و در معرض تصمیک ردیدر    ان هم ی، وجبا و فروماها هیما دون

 یا از آن دورین  که اوسان هدف قرار دهد یزیچ نی. هز ذارودرا کدار  ی ریرا اورخاب و د  کی

. تنشد  ومن    دهن  تین فنرد اولش  همدیصنرز ردة ک ین رد و در یگ    ورام قرار ومیکدد خار  از ا

 «عمنل اورخناب  »تشاوند از تنروع زنا      ومن   کنامل   ِچ زررسن یهدر مسائل اقرصادی،  زدازرای ،

و تنشد    من   ،2یپراکسنشلشی   عدن ی ،رتریک داوش فراگیاز   ، اقرصاد جزئزدازرای اجرداب کدد. 

 .(1963، زس)می ودر  متمار  زه  جزء آن یتر عیالبره دق

مدحنع، ال شهنای ذهدن ، هندف،     زر کدش اوسنان )  مؤثردی ر آوکه هر یک از عداصر وکرة 

عد  نداوچه هر ینک  ی ؛مرقازل زر یکدی رودآثار ( دارای 2 )ومشدار ( در سیسر  مذکشر... و اززار

                                                           
1. Gordon 

2 .praxeologyی  زار اسپیداس، وخسر (Spinas )  در کرناز   ، همچدنی  کنرد.  وایه اسرااده  ای  از  1890در سا

   .در پاریس مدرشر کرد 1897همی  عدشان در سا  که زا 
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کدند. این  تغیینر     یز در واکدش زه آن تغییر من  از ای  عداصر تغییر کدد، سایر عداصر مذکشر و

تشاود زه تغیینر عامنل    تر  م  ؛تشد ثاوشیه ویز خشد عامل تغییر سایر عشامل و کل سیسر  م 

هنر تغیینری در یکن  از این       ،زدازرای زیدجامد.   تدهمدجر ای که زه تروع ای  تغییرات  اولیه

دی نر این    وکرنة  (. 1978 ،)میردا  1کددتشاود کل سیسر  را دنار تغییرات اساس   عشامل م 

تغییراتن  کنه در    زینرا غالبنا،   ،است 2تجمع آثار است که پشیای  تغییرات سیسر  فشق دارای 

 فرایدند و اسنت  تشد در جهت همان تغیینر اولینه    واکدش زه تغییر اولیه در سیسر  ایجاد م 

ه پنس از مندت  از   ای کن  زه گشونه  ؛دهد ترکت در یک مسیر را زه صشرت تجمع  تشکیل م 

زازخشرد تغییرات اولیه در واکدش زه ینک ینا ندند وضنعیت قازنل تداسنای        مشاهدة طریع 

 مشضنشع ی پیچیده و در هن  تدینده اسنت و همنی      فرایددکدش اوساو  ویسردد. در تقیقت، 

 را وناممک  سیسنر  منذکشر    فرایدند  تداسنای  و  3کسب داوش دقیع از روازنط مرقازنل  امکان 

ی زنه تشلیند   فرایدند . هنر  سنت هافرایدد ةعلشم اوساو  و اجرماع  محالعن گات تشا م  .کدد م 

 زنازگردی   فرایدند اگزیری  زه تداخر  میصش  وزرای ، زدازرای  تشد. م  میصشل  خاآ مدجر

 (.1974، )میردا 

 (ي)پراکسولوژ یانسان شناسی کنش فرایند

ک ین درآمنده و زنه    عمنل ه است که زای  هدفمدد است. کدش اراده یرفرار  کدش اوساو

دار   پاسنخ معدن    و اهنداف اسنت،   هنا  تیزه سمت غا یریگ هدف ؛تده استتبدیل عامل 

است که   ت جهاویتحازع هشتمدداوه زا وضع  است یا  حیط مییک و ترایزه تیر 4واس

 دهد.  ر قرار میثأاو را تیت ت  زودگ

 یهنا  و پاسنخ  5ها دشواک  اراوه زه معدیرهشتیرفرار هدفمدد در تضاد کامل زا رفرار غ

تشد که مرز     زاور محرح میا هاست. زعضا، زدن و اعصاب زه میرك یها سلش  ةواخشاسر

زدن اوسان مبه  و تا تدی   داخل یروهایو ةواخشاسر یها اراوه و واکدشی  رفرار هشتیز

است درست زاتد که ورشان رفرنار خشاسنره را      فقط وقر  ممک یا ،وامشخص است. اما

                                                           
1. everything ثverything causes everything else 

2. cumulative effects 

3. coefficient زoefficient of هnterrelation 

4. ego 

5. reflexes 
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شننه مشننخص و یهم یاریهشتننواو  یاری  هشتننی. تانناوت زنندکننرک ینناسننره تاکاز واخش

 .(1963، زس)می است تدو   یتعر

 ةین مالنل زق  یا همچشن داده 1ک واس کدش ری یاراوه در اودام زدن زرایرهشتیرفرار غ

گنذرد    در درووش من که د آوچه را یمشجشد در جهان خار  است. اوسان فاعل زا یها داده

 یا میندوده  ،آورد. امنا  تنمار   زه ،شیها هیا و رش همسایمالل آب و هشا  ،ها داده ةیمالل زق

را  یکردن عملکرد عشامنل کالبند    خدال ی وجشد دارد که در درون آن رفرار عامداوه تشاوا

هنا   وقنت   تشان زدن را تینت کدرنر  قنرار داد. زعضن      م ،مشخص ةدارد. در ای  میدود

خشدکنارش را مهنار    یهنا  ا واکدشیغلبه کدد  یرمایاش زر ز تشاود زا قدرت اراده  اوسان م

یازند. ترن     گشوه عمل کرد گسررش م  اوسان تا آوجا که زرشان ای  یکدد. مرز رفرار اراد

خنشد را دارد از کدرنر  آن    یرارادین غ یهنا  کدرنر  واکندش   ی دکه تشاونا یزا ا  اگر اوساو

 تشد.  میسشب م یزاز ه  رفرارش اراد ،کدد یخشددار

ا یا اتیکه اتااقات ویز  یها در مشارد ست. اوسانیدادن و تیارجی  ه معدز کدش صرفا،

تنشود.    ت قائنل من  ین که قازل اجرداب وباتدد ارجی تشد ا تصشر م یسردد یقازل اترراز و

ح دهد و ممک  اسنت آرزو کدند   یترج  را زه زاراو  آفراز یک وار هشایممک  است  ،مالال،

ر یدر سن  ونه کدند فعاال   د دارد و آرزو من ین قط امکه ف  که آفراب زر مه غلبه کدد. تخص

فرد کدش ر هدف خشد را اورخناب   ،تشد. اما  زه سروشترش وارد وم  ده ع و در تکلیوقا

  کدند. افنراد وقرن     دن زنه آن تنالش من   یرسن  یو زنرا  ،سازد  کدد، آن را مشخص م  م

ورنر   صنرف  ی نر یرا اورخناب و از د   کن یزمنان داتنره زاتندد     ز را ه یتشاودد دو ن  وم

 .(1963 ،میسز) است  پشت کدش همشاره تامل اورخاب و نش  ،زدازرای کددد.   م

  تاناوت   زشدن و سسر کردن و مداعل عمل یراوری  فعا  و پُیز یکسشلشیاپر ، یزدازرا

ش از فنرد  یکدد ز  رش تالش میزهبشد وضع یکه فعاالوه زرا یتشد. فرد تشاومدد  قائل وم

وندادن و   سنت. ننشن اوجنام   یرد عمل ر ویپذ  د میآ م ش یچه پوآ هر  که زا تدبل  سسر

 ی ر دهد. هر جاییع را تغیر وقایتشاود س  پس م ؛ودر  م تمار زهز کدش یماودن و رفعا یغ

ا از ین ننه دخالنت کدند     ؛کدند   دخالت فرد آماده زاتد اوسنان عمنل من    یط زرایکه ترا

کنه   ،یزین و غر  کیشلشییزیف یروهایوکه خشد را از واشذ   کردن اترراز کدد. اوساو دخالت

                                                           
1. acting ego 
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در تا  کندش اسنت.    ،در واقع ،دارد  دور و اه م ،دهدد قرار تأثیررا تیت  او استممک  

رد ین تشاوست اوجنام گ   که م  زلکه اترراز از عمل ،ستیدادن و اوجام کدش صرفا، ، یازدازر

 . (1963 ،میسز) ز کدش استیو

. زه عبنارت دی نر، تشاونای  ذهدن  زشنر      است 1اوسان ةارادگات کدش تجل   تشان  م

و  ی نر یو کدارگذاتنر  د   کن یدادن  حیمخرل  امنشر، تنرج   یها   تالتیاورخاب ز یزرا

و تنرك تناالت     ک تالنت اورخناز  یدن زه یرس یزرا گیری  یرفرارکردن طبع یک تصم

اهنداف غنای  یکسنان او اتنره      همنة گشیدند. در پراکسنشلشیی    من  دی ر را پراکسشلشیی 

  ین ها یکسنان اسنت. ا   ها مسرقل از هدف آن کدش همةهای ای  عل  زرای  د. یافرهتش م 

وه زنا سرنشنمه و    یکسشلشیاها. زه عبارت دی ر، پر هاست و وه غایت ها و راهرازاز عل  عل ِ

 روود سنروکار دارد   کار م هدن زه آن اهداف زیرس یکه زرا ی زلکه زا اززارها ،اهداف کدش

 (.1963 ،میسز)

و زنه طنشر کلن  کندش      ها پژوهش تیلیل ر اقرصادی تیلیل رفرارها، اورخابمشضشع 

جنز زنا درك ازعناد     د کنه تش  م  یعل  پراکسشلشی از  اقرصاد جزئزدازرای ،  .ستها اوسان

 ست.یو پذیر  یجامعه تعر فرد فردِ یِریگ  یتصم ةو اراد  اوسان و وقش اجرماع یوجشد

، ها سشلشیی یا همان سحح نهارم در سیسر  تئشری، زاالتر از پراک2 زا تشجه زه ومشدار

 intuitionتشان در ورنر گرفنت کنه زنه آن      م  سحح پدجم  ویز در سحشح تیلیل  فشق

مکاویسن    ،و جهنش ذهدن  اسنت. این  مرتلنه از تیلینل       2د و ونشع  خالقینت  یدشگ  م 

ی هنای مییحن  قازنل تشنخیص زنرا      لاهؤهیچ فهرسر  از مد  ودارد و تده و معیّ تعری 

در ای  مرتلنه   ها افرد وجشد ودارد. زسیاری از وشآوری تعیی  دقیع ایدکه ن شوه اتااق م 

سنر   یس  نر در یزنه وُنرم د    اورقا  از وُرماصل  تغییرات واپیشسره و  أکه مدش اود ر  داده

 اقرصنادی در این  مرتلنه ر     ةتشسنع  ،3تنشمپیرر  ةعقیند زنه  . روود تمار م  هز یاقرصاد

در کدنار هن     او  تا پدج  سحشحِ مجمشعِدر رویکردی فراتر، . (2005 ،)تشمپیرر دهد م 

                                                           
1. manifestation of a man’s will 

2. creation 

3  . Schumpeter 
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در آن  ... ازنزار و  جامعه، طبیعنت،  اوسان زا خشد، زا اوسان، زا مییط، ةرازحازعاد  همةکه )

 .تشد م  وامیده 1خرد جهان( وهاره است

 چندسطحی داقتصادي کشور بر مبناي رویکر هاي سياست بازنگريِ

 هنای  یگنذار  سیاسنت و  ها در تیلیلاره تد، تشجه زه جدس و ماهیت مشضشع زا تشجه زه آوچه گ

ان و تیلیل نر اقرصادی از اهمیت زسزای  زرخشردار اسنت. این  در تنال  اسنت کنه زسنیاری از       

. کددند  علشم طبیع  و تجرز  زرخشرد من  ماوددِ ان اقرصادی در کششر زا عل  اقرصاد گذار سیاست

اخینر   ةط  ندند دهن  ران یاهای کالن اقرصادی  یگذار استسی  عمشم های ویژگ   کل  زررس

و   دن یع ةجدبن اسنت؛   خاسر اه اقرصناد زنازار زنشده    زر  مبرد تاک  یها هیکه رو دهد وشان م 

 ةاونداز  از قبینل کناهش   ؛ده تنده اسنت  ین ران دین ا ةتشسع یها زروامه در ها اودیشه  یا یکارکرد

و  زانین ر زروامنه  ی غا تیذهدزدازرای ، . آن ریورا و ها یاراوه  جیتذف تدر ،یساز  خصشص دولت،

سنحح تیلینل در    ،زدازرای است.   ههای وئشکالسیک  زشد زر ورریه  مبرد یشدهادیهای پ سیاست

زینرا فنرض    ،اسنت  تده  میدود (2 در ومشدار) 3و  2و  1های اقرصادی زه سحشح  گیری تصمی 

ل کنرده  یمسرقل از پراکسشلشیی تبند  یک تئشریک آن را زه یوئشکالس ةیدر ورر یت اززاریعقالو

ورخناب و  طشر کلن  مییحن  کنه ا   ه ها و ز ها، ارزش زاورها، ایده ،یت اززاریعقالو یایاست. در دو

زنه  (. 1990 ،)ونشرث  وداروند  یرین گ  یدر تصنم   چ وقشن یگیرد ه کدش اوسان در آن صشرت م 

زر مبدای تشازنع تشلیندی   های وئشکالسیک    ام  که رفرارهای اقرصادی در مد عبارت دی ر، هد

ود و زسنیاری از  تنش  زررسن  و تیلینل من     IS-LMهنای   از قبیل تازع کناب داگنالس ینا مند     

اوسناو    هنای  کندش آیدند،   اجرا درم  ةهای سیاسر  زر مبدای ای  اصش  تجشیز و زه مرتل وسخه

ال  ر تن . داوند  هتند صشرت مکاویک  و غریزی )سحشح جاوشران، گیاهان و تر  اتیا( زررسن   ه ز

هنای وی در   هنا و اورخناب   گیری تصمی  های ذهد  و زر مبدای مد  دزای که رفرار و کدش اوساو  

 معنرض  درگینری و اورخناب    تصنمی   فرایدند و نشن د. تشدویای واقع  زررس  و تیلیل علم  

 یهنا  ای ین پش زرخالف ،راتیی  تغیا تیماه ر است ویمس زه وازسره و  رخحیغ  جیتدر راتییتغ

در دارد،  قنرار   فرهد ن  و  خیتنار  ،یوهناد  عشامنل  از یا دهیچیپتبکة  تأثیر تیت ، عیطب ةدیپد

 ویست.پذیر   تاسیرهای مکاویک  و معیّ قالب مد 

                                                           
1. world wisdom 
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وسنبت زنه    ،را هنای آن  تین در آن مز یریگ ت اودازهیاقرصاد و قازل  دیو ع  ازعاد کمّهرندد 

است که زنا مسنائل علن     ده ت یجد ة  تبهیزمان زاعث ا ه دهد،  وشان م  ، رید  علشم اوساو

ان ین ر وادرست هرندند زنه جر  ی  مسی. ادکر زرخشرد  و تجرز  عیعلشم طب ماوددِتشان   اقرصاد م

خصنشآ مکرنب    زنه  ،  تنشزه ین از ا  شنمدداو یاود یزا مقاومت جدّ ،دهتتبدیل  یغالب اقرصاد

 یزنرا   مندل ة مدزلن ه ک زن ین زی  وادرست است که فی. امشاجه زشده است ،شیو مکرب اتر یوهاد

ح ماروضنات و  ی  و تشنر ینی ست که تبی  زاور ویزر ا  کداویزیچ فیکار رود. ه هز یع اقرصادیتیق

ا  ؤرون اسنت. سن  ین ک زین زیقات عل  فیتیق ةاز میدود  کیزیف ةیک ورری  درسر یط زرایترا

 تین زنا واقع  یاقرصناد  یهنا  گزاره ة  است که رازحید زه آن پاسخ دهد ایکه اقرصاددان زا  اساس

 یآن هندف محالعنات اقرصناد     ر ذهدن ی، که تاس همان کدش اوساو ؟کدام است  کدش اوساو

صنشرت  ه ک و وئشکالسنیک زن  یدر ننارنشب پنارادای  کالسن    یتشان زا مسائل اقرصاد است. وم 

ک جنزء از  ین جزئن  از  فقنط   دزلکه عل  اقرصا کرد؛ایزوله و جدا از سایر مسائل اجرماع  زرخشرد 

 ةزنر تنالشد   یاقرصناد  هنای  یگذار سیاستو  یاست و الزم است تئشر  وکدش اوسا  عل  عمشم

تشان عل  اقرصناد را    د و ومی. زه همی  علت، وباتشدزدا  ،یپراکسشلشی  عدی ، کدش اوساو ةیورر

، پنردازی  وررینه د مالك یزاای  رتره  یداوست و رویکرد ز   ر علشم اجرماعید یها مجزا از تاخه

 رد.یاقرصادی قرار گ یها یگذار سیاستتیلیل و 

های وئشکالسنیک ، جندس    زر ورریه  مبرد ةتد های اوجام یگذار سیاستزدازرای ، در 

، مالال، .تشد   م تاصل و  محلشز  ةوریجو زدیه  است  یستوتیلیل زا جدس هدف یکسان 

 یهنا    ونر  ینی   از قبینل تع هنای  در اصالح واکارای  ورام مالیات  در ایران، دسنرشرالعمل 

ر ین ور  اتین مندرن مال  یهنا  شهیکنارگیری تن   هو زن   اتیت مالیری، اصالح مد اتیمال دةیزه

  کار گرفره تده اسنت  هز  اتیمال یسر  خشداظهاریات زر ارزش افزوده و اسرااده از سیمال

زناور  زینرا   ،  اساس  زرای ورام مالیات  ایران در پ  وداتره استیکه هیچ یک کارکردها

زنا مخالانت و اکنراه در پرداخنت      ،اینران از جمله کشنشر   ،افراد در کششرهای جهان سشم

 مالینات ، زندون تشجنه زنه این  زاورهنا و       یگنذار  سیاسنت مالیات همراه است و هرگشونه  

 مبنادالت  اخنذ مالینات    هنای  همشجب افزایش هزیدن  فقطو  استثمر  ز  ،های ذهد  مد 

 د.تش م 



 1394، پایيز 3 ، شمارۀ50  دورۀ / تحقيقات اقتصادي  746

 

 زایند هنای اقرصنادی    یگنذار  استسی، ها پردازی ورریهتئشریک  ةپای سازی مد زا تشجه زه  

های اقرصنادی   ی  معد  که تئشریدز ؛زاتد( 2 )ومشدار 5و  4های  در سحشح  زرآمده از تئشری

هنای ذهدن  و    های افراد زر مبدای مند   و اورخابگیری  زاید رفرار اوساو  را زا تشجه زه تصمی 

زدندی علنشم    قسنی  د. زنر این  اسناس، ت   کدن های عید  جشامع زررس   ها و میدودیت واقعیت

زنرای    تداسن  و جامعنه   اسیمجزای  از قبیل اقرصاد، تقشق، علشم س های اجرماع  زه تاخه

مداسنب   هنای  یگنذار  سیاسنت و  ها زلکه تیلیل ،تیلیل رفرار اوساو  مدحبع زا واقعیت ویست

. در این   تنشد تشاود میقنع   م ای  رتره میانو  نددسحی کردی یزر مبدای روفقط اقرصادی 

 از اسنرااده  و  علنشم اوسناو   یهنا  تناخه  ریسنا  یدسراوردهاگیری از  زهرهزا  وهادگرایان، راسرا

 تنر  عین دق هرننه   ینی تب در یوهناد  یهنا  لین تیل و زاورهنا  سنر  یس عنادات،  ننشن   میمااه

 از  کن ی ،ونشرث  داگنالس . اوند  ه کشتنید  آن زنر  منؤثر  عشامنل  و اورخناب  فرایدد یها  دگیچیپ

 ،علنشم  ریسنا  یدسنراوردها  از یرین گ زهنره  زا ،است کرده تالش ،تشزه  یا در فعا  شمددانیاود

 در اورخناب  فرایدند  و یرین گ  یتصم ةشیت یزرا یتر داوهیز واقع یها  ییتب ، تداخر علشمِ ژهیو هز

 اریآن زسن  از خنشد  یهنا  لیتیل در یو که  تداخر یها یتئشر جمله از کدد؛ ارائه جشامع و افراد

 یها مد  قدرتمدد یتئشر است افرهی دست زیو  زاارزت جیورا زه آن از اسرااده زا و دهکر اسرااده

 علن   در آن کنارزرد  و  تنداخر  علشمِکدد،  م  اذعان زیو وشرث که گشوه همان ،البره. است  ذهد

 کنه  تند  مرصنشر  آن یزرا تشان  م را  روتد افع همچدان و دارد قرار راه خشد یازردا در اقرصاد

 (.75: 2004و همکاران  )وشرثاست    تشزهیا در اریزس ایِ هرتر  یز یها پژوهش ازمددیو

ریشنه  ، قشاعد و قشاوی  تاک  زر رفرار فردی یا در تعنامالت اجرمناع    وشرث ةعقیدزه 

هاسنت. این     هنای ذهدن  آن   زرگرفرنه از مند    ،عبنارت   زه ،در زاورها و اعرقادات دارد و

هنای فکنری ینا     ه مند  پیچیند  ةهنای ذهدن  در اتنرراك و تعامنل در ینک جامعن       مد 

ها، در جشامع کدشو  سناخرار وهنادی    زه تبع آن ،و دهد م های اجرماع  را تکل  پارادای 

های مخرل ( ظهشر یافرنه و روازنط و تعامنل     )اع  از قشاوی  رسم  و غیررسم  و سازمان

 آدمن  از ورنر ونشرث، ذهن      (.48: 2005 )ونشرث،  اسنت  زشری را تنکل داده  ةدر جامع

کدد که البرنه این       مخرلا  را زرای تشصی  مییط پیرامشن پیشدهاد م های ذهد مد 

هنا و ترن     آزمشن و خحاست و ذه  زنا دریافنت پاسنخ زنه تصنییح مند        فرایددِعمل 

هنای مییحن     کدند. در وهاینت، هد نام  کنه پاسنخ      های دی ر اقندام من    پیشدهاد مد 
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ای تالبینت   هنا تنا اوندازه    نکددند آ  های ذهد  یکساو  را در زیشرر اوقات تأییند من    مد 

پیشسر   زاورهنا را   ه  و زه «زاور»تبلشریافره را  های ذهد  وسبرا، تشود. وشرث ای  مد  م 

وامد. سیسر  زاورها مرتبط زا سیسر  او یزت  است و خصشصنیت   م  1«سیسر  زاورها»

 کنه  دده ادامه م وشرث های تیریک زه عهده دارد.  پروسههمة زرای را یک فیلرر عمشم  

کدند. وهادهنا سناخرارهای      اوداز اوساو  را ماودگار م  سیسر  زاورها زازومای داخل  نش 

خنشد را   ةکددد تنا میصنش  منشرد عالقن     اوداز تیمیل م  ها زر ای  نش  هسردد که اوسان

 دست آورود.  هز

. زنه  اوند  سیسر  زاورها زازومای  داخل  و وهادها زروز خارج  این  زازومنای   ، زدازرای 

روانشذ و  تده در افراد جامعه قینشد غیررسنم  امنا پُ    های ذهد  تالبیت مد  ،وشرث ةعقید

وهدد که ننارنشب وهادهنا، هدجارهنا و ال شهنای جشامنع را تعینی         قدرتمددی را زدا م 

 )ونشرث و همکناران،   سنازود  ها را من   وسل  عادات، هدجارها و عرف کددد و زه طشر زی  م 

2004 :76.) 

تشضنیح داده   «تداس  اوسناو  )پراکسنشلشیی(   فرایدد کدش»زخش  رهمان گشوه که د

 ،تنشد  من   طشر که در علنشم طبیعن  تصنشر     آن ،یک رفرار صرف فقطتد، کدش اوساو  

. همی  معاو  و تاسیرهای زرساخره گیرد م را ویز در زر  2معدازخش  فرایددویست، زلکه 

 سازد و تنکل  م  ها زرای آن تده از سشی کدش ران اجرماع  است که واقعیت را و تاظ

تشان تاسیر مشررک  داوسنت کنه    م  ماهیت واقعیت اجرماع  را ،ای  اساس دهد. زر م 

 ، هنر زدنازرای   .کددند  من   خشد تشلید و زازتشلید ةعامالن اجرماع  در خال  زودگ  روزمر

و  اسنت ثمر  های ذهد  ز  مد  اقرصادی، زدون تشجه زه ای  زاورها و یگذار سیاستگشوه 

هنا و   اسنت یس. تنشد    من  هنا   های مبادالت  اجرای ای  سیاست مشجب افزایش هزیده فقط

زاورهنا و فرهدن  آن   سیسر  در جشامع زه ثمر خشاهد وشست که زا   وقرفقط راهبردها 

  وباتد آو اه تضاد مدنافع تاصنل در اجرمناع    یند  داتره زاتدد. وقر  جشامع همخشاو

 دلینل،  زنه همنی   د. تش   ممدجر ها  ت آنیر ماهییو زه تغ کدد م ها را ازرر  استیس عمال،

مبدنای جرینان    زنر یافرنه   اقرصادی مشفع کشنشرهای تشسنعه   های زرداری از سیاست کپ 

                                                           
1. beliefsSystem  

2. giving meaning 
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 1ینل  که مبرد  زر عقالویت اززاری زشده و رفرار اوسان را زه سحشح تیل ،اقرصادی مرسشم

یناز    دستو  اقرصادی کششرتشاود مشجب زهبشد عملکرد  است، وم ده کرمیدود  3و  2و 

 .دتشاقرصادی  ةزه تشسع

 وئشکالسنیک  را  ةتند  سناده  های مد  وهادی اقرصادداوانکه است الزم ای  وکره ذکر 

 تنکل   زنه  مکرنب  این   از زرخاسره های که مد  اود نآزه دوبا   زلکه ،کددد وم  رد کامال،

 .زاتند  همخنشان  وسنان ا پیرامنشن  تجرزن   واقعینات  زنا  تده یکپارنه های ورام زا مدحق 

اقرصاد وهنادگرای  کشتشن  زنرای الیناق تئنشری      »وشیسد:  زاره م   داگالس وشرث در ای 

کنه زنه مدرنشر     ،هنای اخینر   زنرخالف زسنیاری از تنالش    ،وهادها زه عل  اقرصاد است. اما

وئشکالسیک اوجام تده، اقرصناد وهنادی جدیند زنه مدرنشر       ةزراودازی یا جای زید  ورری

 ةصندد اصنالح و گسنررش وررین     اسنت و در  وئشکالسنیک اوجنام تنده     گسررش اقرصاد

تشجنه   زندان وئشکالسیک است تا زه آن اجازه دهد که طی  وسیع  از مسائل  را درك و 

(. زدازرای ، اقرصاد وهنادگرای  19: 2000، )وشرث« که قبال، خار  از دید آن زشده استکدد 

 .جدید وه معارض، زلکه مکمل اقرصاد مسلط است

ی  مسائل اقرصنادی و  یان کششر زه زازو ری و تبگذار سیاستالزم است ی  ترتیب، زد

 و زا در ورنر گنرفر  مقرضنیات کشنشر در     نددسحی اجرماع  کششر زر مبدای رویکرد 

فلسنا  عمینع    های دید ، هدجارهای فرهد   و زدیان های ازعاد ارزش ترایط مییح  و

)تامل کالسیک، وئشکالسیک، مکرب  ها رادای مه  ای  است که پا ةاسالم  زپردازود. وکر

زنشم    ةاتریش، وهادگرای  و غیره( فقط اززارهای  هسردد که زاید در خدمت اهداف تشسع

زر اسناس فنروض   زاید ال شی تیلیل   ةو تهی پردازی ورریهدر وهایت،  ،کششر قرار گیرود و

  دید  کششرمان اوجام تشد. - عمیع فلسا  های  نارزت  و زدیا

 گيري تيجهن

هنای   ارادی هنای سیاسنر  زنر اسناس پن      و تشصیه گذاری سیاستزا تشجه زه آوکه هر وشع 

عملکرد وامشفع  عللدر تبیی   ،هعالحای  متشد،  های مشخص  اوجام م  زرآمده از تئشری

، تشجه خشد را زه نددسحی  دهای اقرصادی در ایران، زا اسرااده از رویکر یگذار سیاست

هنای   یگنذار  سیاسنت پنردازی و   های فکری اقرصاد مرسشم در وررینه  سمت صیت زدیان
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هننای ورننری  زدینان  سننازی منند ی  مدرننشر، زننه تشنریح و  دزن . دکننراقرصنادی معحننشف  

. دتها مشخص  سحح زرای سیسر  تئشری پدجای که  شوهگزه  ؛پردازی پرداخره تد ورریه

 5و  4و سنحشح  سنت  ا  مرزشط زه اتیا و گیاهنان و تیشاونات  ترتیب  زه 3و  2و  1سحشح 

 . است کدش اوساو  و جهش ذهد مرتبط زا اوسان، 

کار داروند،   و سر مشاهده قازل و  دیع یها دهیپد زا فقط  عیطب زا تشجه زه آوکه علشم

گیاهنان و تیشاونات( قازنل     ،)اتنیا  3و  2و  1 سحح تیلیل در علشم طبیعن  در سنحشح  

 زه مشاهده، قازل و  دیع مشاردای  پاره زر عالوه ، اجرماع علشم ،. امااست محالعه و زررس 

 و (تاکنر  و  آگاه از زرخشردار یمشجشد زلةدم زه) اوسان  رواو و  ذهد یها هجدب ةمحالع

 و (مکنان  و زمنان  زه وازسره و ایپش روازط از یا تبکه مدزلة زه) ها اوسان انیم تعامالت زیو

  معدازخشن  فرایدند  از خاسنره زر ی هنا  دهیپد مدزلة زه) اوسان  گروه و یفرد یها شکد

، زدنازرای   .پردازد م  ( اوساو جشامع  خیتار ریمس و فرهد  از ثرأمر تا   یع در و اوسان

تشان زنا   وم و  واپذیرود  تاسیرهای مکاویک  و معیّ در قالب مد علشم اجرماع  و اوساو  

اجرمناع  و   در علشم ماهیت و جدس تیلیل ،زلکه .د کردرمشازه زا علشم طبیع  زرخش آن

 .فرق دارد علشم طبیع زا  کامال، اوساو 

کنه  ن  هنا  تئنشری  5 و 4سنحشح  علشم اوسناو  و اجرمناع  در   ضروری است ، زر ای  اساس

 ،زدنازرای   .زپردازوند محالعه و زررس  زه  ن گیرد کدش اوساو  و جهش ذهد  را در زر م اوسان، 

)کندش   جزئ  از عل  پراکسشلشیی ،اوساو ای اصل  از علشم اجرماع  و  تاخهمدزلة زه  ،ادصاقر

ه اوسناو  زن   هنای  که در آن رفرار و کدش ،رویکرد وئشکالسیک . زدی  ترتیب، تشد   م  اوساو (

 هنای   هرادای  مداسب  زرای تجشیز وسنخ اصشرت مکاویک  و غریزی در ورر گرفره تده است، پ

زرآمنده از   هنای  ر سیاسنت د زینرا  ،رود تنمار ومن    ههای اقرصادی ز یگذار سیاستسیاسر  و 

 ةو زندیه  اسنت وریجن    یسنت جدس تیلیل زنا جندس هندف یکسنان و     پارادای  وئشکالسیک

طن   ران یاهای کالن اقرصادی  یگذار سیاست. ای  در تال  است که تشد   م تاصل و  محلشز

. اسنت  مبرد  زر رویکرد وئشکالسنیک و مسنرقل از پراکسنشلشیی زنشده     اخیر عمدتا، ةندد ده

 هنای  و سیاسنت  هنا  یگنذار  سیاسنت  فکنریِ  هایِ  ، زازو ری در مباو  ورری و پارادای زدازرای

 رسد.   م  ورر اقرصادی کششرمان ضروری زه
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