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تػَیری رٍضي از ضْرًٍذاى ٍ ارائِ رٍحی ٍ رٍاًی  یکی از دالیل هَجَدیت ضْرّب غیر از ایجبد فضبیی ثرای سکًَت، پبسخگَیی ثِ ًیبزّبی
َس حیدب  هدذًی   لواسدت کدِ اثؼدبد ًدبه     کیفیت هطلَة زًدذیی . تٌْب در آییٌِ هی ثبضذاست کِ زهیٌِ سبز ّر ًَع ارتجبط ٍ تؼبهل دیگر  َّیت آى
ّب، ػوق تبریخی ضْر، هیساى ایوٌی ٍ اهٌیت جبهؼِ، چگدًَگی  یي، سالیق زیجبضٌبختی خردُ فرٌّگّبی هؼى فقر ٍ غٌب، سلطِ ًْبدّب ٍ ارزشّوچَ

یبثذ کدِ خدَد زهیٌدِ    هیاهکبى تجلی ٍ ثرٍز ّب ثرای تؼریف ثرًذ ضْری ضفبف ًطبًِ اجتوبػی ٍ غیرُ از طریق ًظبهی از ٌّجبرّبیاحترام جبهؼِ ثِ 
طَر کِ ػکس آى ًیس هوکي تَاًذ یک ضْر را ثِ هکبى تحقق آرزٍّب تجذیل ًوبیذ، ّوبًثرًذ ضْری خَة هی .سبز تَسؼِ ّوِ جبًجِ ضْر خَاّذ ثَد

 تَاًذ یک ضْر را ثِ ٍرطِ ًبثَدی ثکطبًذ.است ٍ هی

ّبی ثبرزی داضتِ ثبضذ تب ثتَاى ثرًذ خبغی را ثِ آى ًسجت داد، اهب ثبیذ تَجِ داضت کِ ػَاهل ثسیبر زیبدی در تؼییي آى ػیػِضْر ثبیستی خ
استفبدُ از ًظرا  ٍ پیطٌْبدا  دخیل ّستٌذ ٍ ضٌبخت ّر کذام از ایي ػَاهل اّویت خبظ خَد را دارد. ّوکبری هتقبثل ثیي ضْرًٍذاى ٍ هذیراى ٍ 

 کبلجدذی اجتوبػی، اقتػبدی ٍ حتی در جریبى اغالحب  ػالٍُ ثر ایي ثرای ّوگبى است.  َّیت ثب هِ ایجبد یک فضبی ضْری هٌبست ٍسبکٌیي الز
 ، اقتػبدی ٍ اقلیوی ٍ جغرافیبیی تَجِ داضت.فرٌّگی -اجتوبػیّبیی ّوچَى هَقؼیت  ثبیذ ثِ پیص ضرط در جْت ثرًذسبزی ضْری

ٍ هی تَاًدذ یکدی از ػَاهدل هْدن در تؼریدف َّیدت ٍ        داضتِقرار  ًقص تبریخی ضْرراثطِ تٌگبتٌگ ثب ثرًذسبزی ضْری ػبهلی است کِ در 
اهرٍزُ در سرتبسر دًیب ضْرّبی ثسیبری ٍجَد دارًذ کِ ّر یک ثب هَضَع یب ضدؼبری   ثبضذ. ًیس ضْر ثرایضخػیت ضْر ٍ هَجذ تػَیر رٌّی خَة 

دٌّذ. در کطَر هب ًیس ثب تَجِ ثِ سدَاثق تدبریخی، فرٌّگدی ٍ    حذی از ثرًذ ضْرضبى را ارائِ هیخبظ ضٌبختِ ضذُ ٍ در ّوِ اثؼبد ٍجَدی ًوبیص ٍا
   َ ع توذًی ضْرّب، پتبًسیل زیبدی در ایي زهیٌِ ٍجَد دارد ٍ ضرٍری است ثِ هٌظَر ارتقبی جبیگبُ ضْرّبی کطَر در سطَح ثیي الوللدی، ایدي هَضد

 هَرد تَجِ هذیراى ٍ هسئَلیي ضْری قرار ییرد.

یي کتدبة کدِ ثدِ    ًظر ثِ اّویت هَضَع ثرًذسبزی ٍ تؼریف َّیت رقبثتی ثرای ضْرّبی ایراى در ػرغِ جْبًی ٍ ارائِ هجبًی ٍ هفبّین آى، ا
ثرییرًذُ تحلیل فبکتَرّبی دخیل  ریسی ٍ تَسؼِ ضْرداری هطْذ )هذیریت تَسؼِ ٍ پژٍّص( ثِ فبرسی ترجوِ یردیذُ است، درّوت هؼبًٍت ثرًبهِ

تَاًذ ثِ ػٌَاى راٌّوبیی ػولی ثِ سدَی داضدتي ثرًدذ    ضْری ٍ ثررسی راثطِ آى ثب ػَاهل هَثر در ثرًذسبزی هلی ٍ ثیي الوللی، است کِ هی در ثرًذ
سبزی ٍرٍد ضْرّبی کطَر ػسیسهبى ذ است ایي تالش در ّذایت ٍ زهیٌِضْری هطخع ٍ رٍضي ثرای ضْرّبی کطَرهبى هَرد تَجِ قرار ییرد. اهی

 غِ هؤثر ٍاقغ ضَد.ثِ ایي ػر

ّبی جٌبة آقبی هٌْذس ضبکری ٍ تالشهٌْذس پژهبى ضْردار هحترم هطْذ ضبئجِ جٌبة آقبی ّبی ثیخَد را از حوبیت الزم است قذرداًی
اکجری ریسی ٍ تَسؼِ پبیذار ضْری ایي هذیریت آقبیبى هػطفی ذ ٍ ّوکبراى یرٍُ تحقیقب  ثرًبهِرٍش هذیر تَسؼِ ٍ پژٍّص ضْرداری هطْ

 

 پیشگفتار



ر ثِ ػول آهذُ خبلی از غبلح ضریفی ثِ جْت ترجوِ ایي کتبة ارزضوٌذ اػالم ًوبین. آضکبر است کِ ترجوِ کتبة ػلیرغن دقت ًظ هحوذ هطلق ٍ
 ثبضٌذ.ّبی آتی آى هیدر ارتقبء سطح ایي هجوَػِ در چبحثبضذ ٍ هترجوبى ایي اثر هطتبقبًِ هٌتظر دریبفت ًظرا  سبزًذُ ضوب اضکبل ًوی
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کوِ ضوْش     ی هي، ثسیبس سبدُ ثوَد  ایوي   . اػتقبد اٍلیًِوَدمثشًذسبصی هلی  ی ی ایذُ ، آغبص ثِ ًگبسش دسثبس6991ُهي دس سبل ثشای اٍلیي ثبس 
 ثشخَسداسًذ.ّب ٍ هحػَالتطبى هتٌبظش است ٍ دس ػیي حبل ایي ثشًذّب اص اّویت صیبدی  کطَسّب تب حذٍد صیبدی ثب ثشًذّبی ضشکت

کوِ ثوب    آىام، چشاکوِ ثویص اص    دّذ، اهب حبال ًبم آى سا َّیت سقوبثتی ذوزاسدُ   ی هذیشیت ثشًذّب کوبکبى ثخص هْوی اص کبس هشا تطکیل هی ایذُ
 سش ٍ کبس داضتِ ثبضذ، ثب َّیت هلی ٍ اغَل سیبسی ٍ اقتػبدی سقبثت هشتجظ است. -ثِ هؼٌبی ػبم آى –ثشًذسبصی 

پذیذ ّبی تجبسی ٍ آکبدهیک خبظ سا  ای تجذیل ضذُ کِ ذشٍُ ، ثِ صهیٌِهسئلِ َّیت کِ اهشٍصُاص آًجب یذایص ایي تفکش  سشهٌطأ ٍ چگًَگی پ
سٍد. اص سَی دیگش تؼذاد هتخػػبى دس ایي صهیٌِ ًیوض دس   ّب ٍ تحقیقب  ثِ پیص هی کبسخبًجب ، اًتطبسا ، ّوبیص ٍ حوبیت ثب ّوفکشی آٍسدُ است،

 ای سٍ ثِ افضایص است. هٌغقِ اداسا  هلی، ضْشی ٍ

یت ٍ آهوَصش هتوشکوض   لّبیی کِ هي عی دُ سبل فؼب ػولی، ًظشیب  تئَسیک، تحقیقب  ٍ ًوًَِ سةایي کتبة تالضی است ثشای ذشدآٍسی تجب
 م.ا ِ کشدُئی هلی اسا ی کًٌَی خَد سا پیشاهَى ًقص هذیشیت ثشًذّب دس سیبست، استشاتژی ٍ تَسؼِ ام ٍ ًظشیِ ثِ دست آٍسدُ

ی استبًذاسدی دس ایي صهیٌِ ٍجَد ًوذاسد  فشآیٌوذ    قػذ هي ایي ًیست کِ دستَسالؼولی تفػیلی ثشای َّیت سقبثتی اسایِ دّن چشاکِ ّیچ قبػذُ
 سٍ هوي خوَد سا ثوِ تطوشی      ّبی خبظ خَد سا داساسوت. اص ایوي   ضک ّش هکبى اّذاف، ضشایظ، هٌبثغ ٍ قبثلیتذٍى ث صیشا ،ثبیذ ّوَاسُ هطبسکتی ثبضذ

اص ّبیی کِ دس ایي صهیٌِ ٍجَد داسد، ثِ ّوشاُ تؼوذادی   ٍ فشغتّب  چبلص ّبی اغلی، ای اص هحشک ام ٍ عشح سبدُ ی َّیت سقبثتی هحذٍد کشدُ ًظشیِ
 ام. ّبی هَسدی آٍسدُ ًوًَِ

 هَضوَػب   فلسفی است  ایيیکی اص دالیلی کِ جزاثیت ایي هَضَع سا ثشای هي حفظ کشدُ است، ایي ثَد کِ هَضَػی خشدهٌذاًِ، اخالقی ٍ 
ِ( ّستٌذ. هي ثشای دسک ٍ فْن ایي هَضَع هذ  صیبدی غشف کشدم، ذشچِ اًتظبس ًذاضتن ایي ئکبسذیشی ٍ ثیبى )اسا هفبّیوی پیچیذُ ثشای ادساک، ثِ

ِ  هَضَعام کِ ایي  داسد. اکٌَى هي دسیبفتِتجبس  ػلوی ثب  ثشًذسبصی استجبعی ضجِدسیبفتن کِ چٌیي پیچیذُ ثبضذ  ًْبیتبً،  هَضَع ایي ی ػووَهی   صهیٌو
تشیي هسبیل فلسفی است کِ یک ًفش هوکي است ثوب   هطکلدسک سغحی ثشای هفبّین  ًَػی دسیبفت ایيثِ اػتقبد هي است، اهب  یٌگی ثشًذ ًظشیِ

َّیت هلوی، سّجوشی،   استقبی ، سهَص اجتوبػیی سٍاًطٌبسی ُ ّب ٍ ًوَد ظبّشی آًْب، پذیذ ی هیبى پذیذُ آى هَاجِ ضَد  هبّیت ادساک ٍ حقیقت، ساثغِ
 فشٌّگ ٍ ّوجستگی اجتوبػی ٍ هسبیلی اص ایي دست.

ی اهَس تجبسی است  ایي ایذُ اکٌوَى ثوِ کوبًَى     ام فشاتش اص ًَػی حس کٌجکبٍی ػلوی دس حبضیِ ای کِ هي ًبم آى سا َّیت سقبثتی ًْبدُ ایذُ
ت. دُ سبل پیص، هجبحث هغشح ضذُ پیشاهَى هَضَػب  تئَسیک ٍ ػلوی ثَد. اهب اکٌَى ایي ثحوث ثوِ هشاتوت    ّب ثذل ضذُ اس تَجِ ثسیبسی اص دٍلت

 ّبی چٌذ هلیتی، سّجشاى ٍ استبًذاساى ًیض ثب آى سش ٍ کبس داسًذ. الوللی، ضشکت تش ضذُ ٍ ٍسصا، سفشا، ضْشداساى، هسئَالى هٌبعق، هؤسسب  ثیي ػلوی
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ی هفبّین  جبًجِ الوللی خَد سا هذیشیت کٌذ؛ ذشچِ هب ٌَّص اص دسک ّوِ ٍی صهیي دس پی آى است کِ ضْش  ثیياهشٍصُ، ّش کبًَى جوؼیتی ثش س
ِ   تَاًٌوذ ثوش پیطوشفت حکَهوت     ی صیبدی داسین ٍ اص دسک ایي ًکتِ کِ ایي سٍیکشدّبی تجبسی چگًَِ هی ػلوی آى فبغلِ ی اجتووبػی ٍ   ّوب ٍ تَسوؼ

 اقتػبدی اثشذزاس ثبضٌذ، ػبجضین.

کٌٌذ کِ چیضی ثویص اص   پژٍّبى ثش تؼجیشی سغحی ٍ سبدُ اص ثشًذسبصی هلی اغشاس هی ّب، اکثش هطبٍساى ٍ حتی ثشخی اص داًص بسی اص دٍلتثسی
کِ ًَػی کفص یب یک ثبًک ثبضذ، کل یوک   تشٍیج تَلیذ هحػَال  استبًذاسد، سٍاثظ ػوَهی ٍ َّیت جوؼی ًیست، کِ دس آى هحػَل دس ػَؼ آى

 کطَس است.

تَاًذ دٍ هسیش هتفبٍ  سا دًجوبل کٌوذ. اذوش تؼجیوش سوغحی غبلوت ضوَد، سوجت ّوذس دادى هقوذاس            ثشایي، َّیت سقبثتی یب ثشًذسبصی هلی هیثٌب
ذزاساى ثِ دسوت   ذًَِ اػتجبسی دس هیبى سیبست ای ّیچ ضَد. چٌیي ّضیٌِ تَجْی پَل ثشای تجلیغب  ثیَْدُ اص سَی کطَسّب، ضْشّب یب هٌبعق هی قبثل

 آٍسد ٍ ثِ سبدذی ثِ فشاهَضی سپشدُ خَاّذ ضذ.ًخَاّذ 

اًوذ کوِ    ذوَیی، هْوبس  ٍ کووبل استقوب دادُ     اهب، اص سَی دیگش، ذشٍّی اص اًذیطوٌذاى ٍ هتخػػبى، ایي هجحث سا ثِ حذی اص خشدذشایی، پبسخ
ِ   ی آى است. چٌیي سٍیکشدی هَضَع سا ثِ کلی ػَؼ هی حقیقتبً ضبیستِ ػٌوَاى یکوی اص اثضاسّوبی قوَی توذٍیي       کٌذ. اثجب  ًقص هذیشیت ثشًوذ ثو

ّب، هٌبعق ٍ ضوْشّب ٍ توأثیشا  دساصهوذ      پزیشی استبى استشاتژی ٍ تَلیذ ثشٍ  دس ثخص تجبسی ذَاُ ایي است کِ کبسثشد آتی آى دس تَسؼِ ٍ سقبثت
 ّب ضبیبى تَجِ خَاّذ ثَد. آى

 َّیت سقبثتی داضتِ ثبضذ.اهیذ است کِ ایي کتبة ٍ هجبحث آى ثتَاًذ سْوی دس ثسظ ٍ ذستشش هفَْم 
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 17           ویاس تٍ استاوذاردَا

 فصل دوم: تئوری هویت رقببتی

 13 گیزد؟ضُزت ملی اس کجا وطأت می

 15 مًاجٍُ تا ضُزت

 16 مشایای ًَیت رقاتتی

 22 رقاتتیتٍ کارگیزی ًَیت 

 27 گیزی سیاست تز مثىای تزوذضکل

 21 مىذی ًَیت رقاتتیی فضیلتچزخٍ

 24 تثلیغات ي ًَیت رقاتتی

 27 جًیاوٍتزوذساسی سلطٍ

 فصل سوم: فهن تصویر هلی

 35 یاتىذ؟تزوذَای ملی چٍ سماوی تغییز می

 41 کىىذ؟چٍ َىگام تزوذَای ملی تغییز ومی

 43 تصًیز کطًرَا اس خًد
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 47 ارسیاتی تزوذَای ضُزی

 ریزی برای هویت رقببتیفصل چهبرم: برنبهه

 56 مًاجٍُ تا ضکاف اطالعاتی

 57 ی ًَیت رقاتتیتحلیل يظیفٍ

 61 جلة تًجٍ

 63 ساخته گزيٌ ًَیت رقاتتی

 64 ی استزاتژیی ًَیت؛ تًسعٍتًسعٍ

 77 ساختارَای قذرت

 72 تثادل استزاتژی ًَیت رقاتتی

 فصل پنجن: اجرایی نوودى هویت رقببتی

 722 صىعت گزدضگزی ي ًَیت رقاتتی

 720 تزوذَا ي ًَیت رقاتتی

 725 "کطًر مثذأ "استفادٌ خالقاوٍ اس 

 726 فزَىگ ي ًَیت رقاتتی

 770 جذاب ساخته فزَىگ

 774 جمعیت ي ًَیت رقاتتی

 775 آمًسش ي ًَیت رقاتتی

 776 ًَیت رقاتتی يرسش ي

 707 ضعز، جطىًارٌ ي تطزیفات مذَثی

 فصل ششن: توسعه و هویت رقببتی

 706 ًَیت رقاتتی ي اقتصاد در حال گذار

 717 ایآفزیقا ي تأثیزات تزوذیىگ قارٌ

 712 داریرقاتت يرای سزمایٍ
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 14         رقاتتیضص ضلعی ًَیت  -7-0ضکل 

 22        مىذی ًَیت رقاتیی فضیلتچزخٍ -0-0ضکل 

 47        ضص ضلعی فُزست تزوذَای ضُزی -7-1ضکل 

 777      َای المپیکمقایسٍ میشان پیطزفت ضُزَا تز اثز تاسی -7-3ومًدار 

 

 

 33         تزوذَای ملیارسش مالی  -7-1جذيل 

 47      تىذی داومارک اس وظز گزيٌ مصزیتغییز در رتثٍ -0-1جذيل 

 44   (0223َا اس وظز خًدضان )سٍ ماٍَ چُارم سال ی آنتىذی کلی کطًرَا ي رتثٍرتثٍ -1-1جذيل 

 50       وتایج وخستیه فُزست تزوذَای ضُزی -2-1جذيل 

  702       تفاقات فزَىگی/ يرسضیآگاَی عمًمی درتارٌ ا -3-7جذيل 

 شماره صفحه          تصاویرفهرست             

 شماره صفحه          جداولفهرست             




