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پیشگفتار

ــهخــود ــرانراب ــعهای ــانتوس ــرانوکارشناس ــنمتفک ــندســتذه ــؤاالتیازای همیشــهس
ــههــدفخــودیعنــیقــرارگرفتــندرمســیرتوســعه مشــغولکــردهاســت:آیــاکشــورایــرانب
درهمــهابعــاددســتیافتــهاســت؟آیــااصــاًلایــرانبــهســمتاهــدافتوســعهایخــودحرکــت
ــی ــیوفرهنگ ــی،سیاس ــادی،اجتماع ــوالتاقتص ــاتح ــود؟آی ــادورمیش ــاازآنه ــدوی میکن
صورتگرفتــهدرایــراندهههــایاخیــر،ســرانجاممنجــربــهقرارگرفتــنایــرانرویریــلتوســعه
ــا ــاوحوزهه ــدامبخشه ــرد؟درک ــدک ــرخواه ــاراپیچیدهت ــتم ــاوضعی ــدی ــدش ــرانخواه ای
ــهصــورت ــکب ــدامی ــهاســتودرک ــوازنشــکلگرفت ــوریونامت ــهصــورتکاریکات ــعهب توس
واقعــیومتناســب؟رونــدفعلــیحرکــتایــراندرآینــدهچــهســمتوســوییخواهــدداشــتو
ــوانبهســادگیپاســخداد. ــاتوســعهچــهنســبتیدارد؟وســوالهایبســیاردیگــریکــهنمیت ب
بــرایپاســخبــهچنیــنســوالهاییدرگامنخســت،نیازمنــدآنهســتیمکــهفهرســتگســتردهای
ــتگذاران ــانوسیاس ــردموکارشناس ــودوم ــدش ــتمررص ــورتمس ــعهبهص ــاخصهایتوس ازش
ــاامــکانمشــاهده،مقایســهوتحلیــلروندهــا ــهصــورتادواریازنتایــجآنهــامطلــعشــوند،ت ب
ــیدر ــاخصوص ــیی ــادعموم ــچنه ــونهی ــفانهتاکن ــود.متاس ــمش ــعهفراه ــایتوس وفراینده
کشــوروجــودنداشــتهاســتکــهچنیــنوظیفــهســنگینودشــواریرابــردوشبکشــد.گرچــه
ــد، ــورباش ــهکش ــهوبودج ــازمانبرنام ــیس ــایذات ــزءماموریته ــدج ــابای ــه،قاعدت ــنوظیف ای
ــدی ــربودجهبن ــاندرگی ــالب،چن ــسازانق ــشوپ ــش،پی ــامدورانخوی ــازماندرتم ــاآنس ام
ــهو ــیوهمجان ــدواقع ــعهورص ــردازیتوس ــئولیتنظریهپ ــهمس ــتک ــودهاس ــزیب وبرنامهری
مســتمرفرایندهــایتوســعهرابــهکلــیواگذاشــتهاســت.مهمتریــنکاریکــهایــنســازمانآن
هــمبــهصــورتپراکنــدهانجــامدادهاســتگزارشهــایمــوردیازعملکــردبرنامههــایتوســعه
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ــودهاســت.امــاایــنگزارشهــاتنهــامشــخصمیکننــدکــهچنــددرصــدازاهــدافبرنامههــا ب
ــد ــانیازمن ــت،م ــول«اس ــس»محص ــا،ازجن ــدافبرنامهه ــهاه ــیک ــدهاند،درحال ــقش محق
ارزیابــیمســتمر»دســتاوردها«هســتیم.ممکــناســتهدفگــذاریبرنامههــایتوســعهدرمــورد
ــتروســتاییو ــرایتثبیــتجمعی ــادســتاوردیب ســاختراهروســتاییمحقــقشــدهباشــد،ام

کاهــششــکافدرآمــدیشــهروروســتانداشــتهباشــد.

ــیمســتمر، ــکانارزیاب ــودام ــؤاالتونب ــهس ــرایپاســخگوییب ــقب ــاخصهایدقی ــودش نب
ــاو ــرکامیابیه ــرس ــرب ــانوبیثم ــیبیپای ــیدردعوای ــایمل ــتهالکانرژیه ــثاس ــاالباع ب
ناکامیهــاخواهــدشــد.درنبــودشــاخصهایدقیــق،همــهدرســتمیگوینــد.امــاهمــهبخشــی
ازواقعیــترامیگوینــدیــاحتــیتوهمــاتخــودرابــاتکیــهبــراطالعــاتناقــصونادرســتبیــان
ــرای ــقب ــودشــاخصهایدقی ــراننب ــروزای ــعهام ــیازکاســتیهایتوس ــنیک ــد.بنابرای میکنن
ــزاناســت. ــرانومحاســبهپذیرکردنعملکــردمســئوالنوبرنامهری ســنجشتحــوالتتوســعهای

ــش ــراینمای ــاب ــنابزاره ــنوپرچالشتری ــیازبحثبرانگیزتری ــوارهیک ــاخصهاهم ــهش البت
وضعیــتتوســعهدریــککشــوربودهانــد.ازبرخــیشــاخصهادردهههــایاخیــردرایــراننیــز
بهعنــوانابــزاریبــراینمایــشکارآمــدییــاناکارآمــدیدولتهــاوحتــیکلحکومــتاســتفاده

ــد. ــهبودهان ــهوبرخــیدیگــرنادرســتوغرضورزان ــهبرخــیدرســتوواقعبینان شدهاســتک

یکــیازمــواردنقــضاخــالقحرفــهای،ارائــهآمــاردرســتامــاناقــصاســتکــهنمایشدهنــده
تمامــیواقعیــتنیســت.درتمــامدنیــاایــنامــربهعنــواننقــضاخــالقحرفهایشــناختهمیشــود
ــای ــصونتیجهگیریه ــایناق ــایآماره ــاارائهه ــیب ــایقانون ــینهاده ــردموحت ــوردم وبرخ
تــورشداربســیارتنــداســت.امــادرکشــورمــاایــنامــرتقریبــاًتبدیــلبــهیــکرویــهشــدهاســت
وهرکســیحتــیدرمحاســبهوارائــهیــکشــاخصســادهماننــدتــورمنیــزمیتوانــدبــااســتفاده
ــامنافــعومصالــحخــود ازروشهــایمختلــف،آمــاررابهگونــهاینمایــشدهــدکــهمتناســبب
ــار ــهآم ــهایدرارائ ــضاخــالقحرف ــاینق ــهگوی ــودداردک ــیوج ــد.دراقتصــادضربالمثل باش
ــدر ــاراآنق ــواندادهه ــیمیت ــد«؛یعن ــرارمیکنن ــکنجهاق ــاش ــاب ــت:»دادهه ــاخصهااس وش

شــکنجهودســتکاریکــردتــانهایتــاآنچــهمدنظــرماســترانمایــشبدهنــد.

»توســعه«درایــرانهــمپیــشازانقــالبوهــمبعــدازانقــالبمفهومــیمظلــومبــودهاســت.
پیــشازانقــالببــابرداشــتیمکانیکــیازتوســعه،آنرابــهســطح»رشــداقتصــادی«فــروکاســته
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ــیوفســادآمیزو ــهتوســعه،آنرامفهومــیغرب ــکب ــانگاهــیایدئولوژی ــدوبعــدازانقــالبب بودن
نامناســببــافرهنــگاســالمیقلمــدادکردنــد،تــاجایــیکــهکوشــیدندعنــوانبرنامههــایتوســعه
رابــهبرنامههــای»پیشــرفتوتعالــی«تغییــردهنــد.امــاتوســعه،»توســعه«اســتویــکمرحلــه
ازتاریــخبشــریاســتکــهخــواهناخــواه،البتــهبــاروشهــاوســرعتهاوهزینههــایمتفــاوت،در

همــهجوامــعرخخواهــدداد.

توســعهیــکفرآینــدتکاملــیطبیعــیجهانــیوبشــریاســت.همانگونــهکــهکــودکبایــد
آرامآراممراحــلتکاملــیخــودراتــابلــوغطــیکنــد،ملتهــانیــزبایــدچنیــنکننــدوجامعــه
جهانــیبهعنــوانیــکسیســتمیکپارچــهنیــزمجبــوراســتمســیرتکاملــیخــودراطــیکنــد.
ــنمســیرتکاملــیطبیعــی،»توســعه«اســت.توســعهچیــزیبیــرونازمســیرتکاملــیو ــامای ن
ــرب ــایغ ــتهدربخشــیازدنی ــرنگذش ــدق ــددرچن ــنفرآین ــرینیســت.ای ــهبش خودانگیخت
ــددر ــنفرآین ــهای ــورهاییک ــتمکش ــرنبیس ــپسدرق ــتوس ــیرخدادهاس ــورتطبیع بهص
ــدآنراتســریع ــابرنامهریــزیوزمینــهســازیرون ــاب ــدت آنهــادیرتــرشــروعشــد،تــالشکردن

ببخشــند،همیــنوبــس.

ــهکــهدرفرآینــدتکامــلفــردیممکــناســتجلوههــایمتفاوتــی طبیعــیاســتهمانگون
ازبلــوغیــکفــردراشــاهدباشــیم،دربســتراجتماعــینیــزممکــناســتنمودهــایتوســعهاز
جامعــهایبــهجامعــهدیگــرمتفــاوتباشــد.امــامأموریــتتوســعهکــهافزایــشمســتمرقابلیتهــا
وفرصتهــابــرایخودشــکوفاییتمــامشــهروندانیــکجامعــهاســت،درهمهجــایکســاناســت.
ــیدســتاوردها ــشکیف ــاافزای ــاوی ــیهزینهه ــاکاهــشکّم ــشمســتمرالزماســتب ــنافزای ای
ــت ــریازآزادیوعدال ــطوحباالت ــهس ــلیب ــقبیننس ــکاف ــتدری ــد،ودرنهای ــراهباش هم

بیانجامــد.

درایــرانامــاهیــچنهــادیمتولــیرصــدتحــوالتابعــادمختلــفتوســعهنیســتوهیــچدولتــی
گزارشــیدربــارهنقــشخــوددرتغییــرشــاخصهایتوســعهارائــهنمیکنــد.توســعهدرایــرانهــمدر
میــاننخبــگانوسیاســتمدارانوهــمدرمیــانعامــهمــردممفهومــیمظلــومومغفــولباقــیمانــده
اســت.»پویــشفکــریتوســعه«بــرآناســتتــابــاتهیــهگــزارشســالیانهتوســعهملــی،تحــوالتابعاد
مختلــفتوســعهراپیگیــریکنــدتــاآگاهــیعمــومدربــارةتوســعهبهبــودیابــد،نخبــگانفرصــتو
انگیــزهتولیــدمحتــواوگفتوگــوپیــداکننــد،حساســیتسیاســتگذاراننســبتبــهابعــادمختلــف
توســعهارتقــایابــدودرمجمــوعجامعــهنیــزتمریــنمطالبهگــریکنــد.بــاایــننــگاهوبــاایــنامیــد
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ــاهــدفرصــدمنظــمومســتمرابعــاد ــهتوســعه«راب اســتکــهپویــشفکــریتوســعه،»رصدخان
ــه ــمکــهدرافــقفعالیتمــانبتوانیــم»رصدخان مختلــفتوســعهتأســیسکــردهاســت.مــاامیدواری
توســعه«رابــهیــکنهــادتوانمنــدویــکگزارشــگرامیــنازمســئلهتوســعهدرایــرانتبدیــلکنیــم.

بنابرایــنفلســفهاصلــیتدویــنوانتشــار»کتــابتوســعه«توســطپویــشفکــریتوســعهایــن
اســتکــهتمامــیابعــاد،اجــزاوزاویهدیدهــایممکــندرزمینــهتوســعهوحداکثــرشــاخصهایی
کــهمیتوانــداطالعاتــیدررابطــهبــاتوســعهارائــهکننــدراتنظیــموتجمیــعوبهصــورتمســتمر
ــعو ــزارشجام ــکگ ــوردری ــعهکش ــایتوس ــینیازه ــوانواقعنمای ــتمیت ــد.درحقیق ــهکن ارائ

دقیــقرافلســفهوخاصیــتتولیــد»کتــابتوســعه«دانســت.

هرچنــدهــدفبلندمــدتپویــشفکریتوســعهتولیــدشــاخصهایجدیــدوبومیبــراینمایش
وضعیــتتوســعهایــراناســت،امــابــرایایــنامــرابتــداالزماســتشــاخصهایجهانــیموجــود
ــنهمپوشــانینســبت ــفمفهــومتوســعهوکمتری ــادمختل ــیازابع توســعهکــهبیشــترینبازنمای
بــهیکدیگــررادارنــد،شناســاییشــدهوگزارشــیازدادههــایتولیدشــدهآنهــاارائــهشــود.اغلــب
گزارشهــایمنتشــرشــدهدرایــرانتــابــهامــروزتنهــاتمرکــزبــریــکیــاچنــدحــوزهیــاشــاخص
ــیاز ــیدقیق ــدوبازنمای ــرارندادهان ــادآنرامدنظــرق ــلتوســعهوهمــهابع ــایکام داشــتهومعن
کلیــتتوســعهدرایــراننداشــتهاند.بــرهمیــناســاسدرنســخهمقدماتــی»کتــابتوســعه«کــهاز
دادههــایحــوزهتوســعهتــاپایــانســال99بهــرهبــردهاســت،تمرکــزبــرشــاخصهایتجمیعــیاز
نماگرهــاوشــاخصهایمنتخــبتوســعهدرجهــاناســتوبــرترکیــبپیچیــدهایــنشــاخصهاو
نماگرهــایآنهــاتمرکــزنخواهــدداشــت.البتــهدرتولیــدوتدویــنشــمارهآینــده»کتــابتوســعه«،
بــرانتخــاب،طراحــیوتولیــدنماگرهــایتلفیقــی،جدیــدوبومــیتوســعهتمرکــزخواهــدشــدواز

ترکیــبآنهــاشــاخصملــیتوســعهتدویــنوارایــهمیشــود.

امیــداســتتالشهــایانجامشــدهدرایــنحــوزهمنجــربــهارتقــایگفتمــانتوســعهوکمــکبــه
گشــایشمســیرینــودراندیشــهورزیوبرنامهریــزیتوســعهکشــور،ارتقــایواقعــیوعینــیشــاخص
ملــیتوســعه)درجــهنیــلبــهتوســعه(،تشــدیدتوســعهطلبیذهنــیوتوســعهخواهیعملــیعمــوم
مــردموهمچنیــنارتقــایامــکانارزیابــيدرجــهتوســعهخواهیحکومــتتوســطمــردموملزمشــدن

حکومــتبــهگامنهــادندرمســیرتوســعهشــود.

محسن رنانی / ناظر علمی



دورویکــردعمــدهدرچگونگــیتحقــقتوســعهوجــوددارد:ازیــکســو،توســعهمیتواند
برآمــدتحــولدرنهادهــایفرهنگــیواجتماعــیجامعــهباشــدکــهســرآمدایــننهادهــا
ــتهای ــهسیاس ــددرنتیج ــعهمیتوان ــر،توس ــویدیگ ــتند،ازس ــوزشهس ــوادهوآم خان
ــد ــهنیازمن ــن«ک ــعهازپایی ــی»توس ــرداولیعن ــالفرویک ــود.برخ ــادش ــاایج دولته
تحــولخودجــوشفرهنگــیونهادینهشــدنهنجارهــایتوســعهخواهانهدرالگوهــای
ــد؛ ــهدرازامیانجام ــلهاب ــهنس ــتک ــدیاس ــودهوفرآین ــهب ــاریجامع ــیورفت ذهن
ــل ــدقاب ــهمیتوان ــدیاســتک ــودهوفرآین ــیتوســعهدســتوریب ــاال«نوع »توســعهازب
ــای ــرد،پیامده ــنراهب ــد.درای ــیباش ــلپیشبین ــزیوقاب ــلبرنامهری ــری،قاب اندازهگی
ــا ــدت ــادرجهــت»رشــد«و»توســعه«کشــورهااجــرامیکنن ــهدولته سیاســتهاییک
حــدودزیــادیقابــلرصــدواندازهگیــریاســت.درایــنحالــتبــااســتفادهازشــاخصها
ــرد، ــیک ــیسیاســتهایتوســعهایپیشــینراارزیاب ــاکامیاب ــیی ــزانناکام ــوانمی میت
ــدرا ــررون ــاتغیی ــدی ــهرون ــورتادام ــوردرص ــعهکش ــرایتوس ــدهب ــناریوهایآین وس
ــن ــتتدوی ــذاریجه ــیاثرگ ــتههایحمایت ــدبس ــدمیتوان ــنفراین ــرد.ای ــیک پیشبین

ــد. ــرارده ــتگذارانق ــارسیاس ــعهایدراختی ــرتوس ــتهایهدفمندت سیاس

ــساز ــدهاندوپ ــراش ــالمیاج ــالباس ــلازانق ــعهازقب ــایتوس ــران،برنامهه درای
ــار ــکب ــالی ــجس ــورتپن ــال1368بهص ــاازس ــنبرنامهه ــدیازای ــالبدورهجدی انق
ــناســتکــهتوســعه طراحــیواجــرامیشــوند.اســتمراربرنامههــایتوســعهنشــانگرای
امــرینیســتکــهتوســطیــکدولــتوتحــتتأثیــرسیاســتهاییــکدولــتیــایــک
جنــاحوحــزبخــاصایجــادشــود.توســعه،انباشــتوتوزیــعاســت،انباشــتسیاســتهاو

مقدمه
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برنامههــایتوســعهمحوروانباشــتســرمایه،رفــاه،وفراوانــیدربیــنگروههــایمختلــف
ــهتعریــفمیکنــد: جغرافیایــیوهویتــی.نهــادپویــشفکــریتوســعه،توســعهرااینگون

»توســعه،فرآینــدشــکلگیریســاختارهاینهــادیاســتکــهمنجــربــهایجــادرفــاه
پایــداروتوزیــعنســبتاًعادالنــهآندرســطحجامعــهبــاهــدفتوانمندســازیهمــهافــراد
ــا ــده(ی ــهرفعنش ــازاولی ــی)نی ــتدرون ــچمحدودی ــههی ــود،بهطوریک ــهمیش جامع
هیــچمحدودیــتبیرونــی)آزادیهــایسلبشــده(افــرادراازانتخــابآزادانــهومختارانــه

ــد«. ــرومنکن ــکوفاییمح ــایخودش فرصته

درادامههریکازبخشهایاینتعریفبهصورتدقیقتوضیحدادهمیشوند:

ــات ــردنامکان ــهوفراهمک ــکجامع ــروتدری ــتث ــایانباش ــاهبهمعن ــادرف -ایج
ــات، ــکی،خدم ــی،پزش ــفآموزش ــاتمختل ــرپناه،وامکان ــذا،آب،س ــهغ ــیب ودسترس

حملونقــلوغیــرهاســت.

ــارو ــهاقش ــرایهم ــهب ــطحجامع ــاتدرس ــعامکان ــایتوزی ــاهبهمعن ــعرف -توزی
گروههــایجغرافیایــیوهویتــیاســت.

-رفــاهپایــداررفاهــیاســتکــهمحصــولبرداشــتبیــشازظرفیــتمنابــعطبیعــی
ــد. ــاهمحــرومنکن ــدهراازرف نباشــدونســلهایآین

ــه ــقارائ ــهازطری ــرادجامع ــکاف ــتدرتکت ــادقابلی ــایایج ــازیبهمعن -توانمندس
خدماتــینظیــرآمــوزشوتامیــننیازهــایاولیــهوبنیادهــایرفــاهاســت.

-خودشــکوفاییبــرمعنــاداریزندگــیورضایــتفــرداززندگــیداللــتدارد؛اینکــه
فــردپذیــرشاجتماعــیراتجربــهکنــدبــهتوانمنــدیخــودپــیببــرد،ودرصــددرشــددر

مســیرتوانمنــدیخــودبرآیــد.

ــن ــادرنظرگرفت ــدب ــالشبودهان ــوارهدرت ــیعملکــرد1هم ــایجهان بخشــیازنماگره
تصویــرکلــیتوســعهویــابــاتمرکــزبــرابعــادخاصــیازآن،بــاوضــعمعیارهــایثابــت
بــرایتوســعه،موقعیــتکشــورهایمختلــفرابــایکدیگــرمقایســهکــردهوالبتــهامــکان
مقایســهوضعیــتهــرکشــوررابــاگذشــتهخــودفراهــمکننــد.بــدونتردیــدتوســعهبیــش

1- Global Performance Indicators 
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ازآنکــهبهآســانیبــهســنجشدرآیــدیــکمفهــومکیفــیونســبیاســت.بــاوجــودایــن،
اتخــاذیــکرویکــردنقادانــهبــهروششناســیومدلهــاینظــریشــاخصهاونماگرهــای
ــتتوســعه ــددرکدرســتیازوضعی ــنشــاخصهامیتوان ــعای ــقوتجمی توســعهوتلفی

کشــورهاایجــادکنــد.

درحــالحاضــرضــرورتســنجشوضعیــتتوســعهایــرانبیــشازهــرزمــاندیگــری
ــارةایــنمفهــومواجــزایآن احســاسمیشــود.تعاریــفوتلقیهــایگوناگونــیکــهدرب
ــوهدادن ــهجل ــتفادهازآنووارون ــومراهسوءاس ــنمفه ــیای ــهپیچیدگ ــودداردوالبت وج
واقعیــتراهمــوارمیکنــد.مــابیــشازهــرزمــاندیگــریبــهایــناحتیــاجداریــمتــابــا
ــی ــهتوســعهوپرهیــزازنگــرشنامتــوازنوتــکعلّ اتخــاذرویکــردهمهجانبــهنســبتب
ــا بــهتوســعه،توانمندیهــاومحدودیتهایمــاندرمســیرتوســعهراشناســاییکنیــم،وب

ــابکوشــیم. ــعمحدودیته ــترف ــاندرجه ــرتوانمندیهایم ــهب تکی

ــاخصهای ــنش ــنومعتبرتری ــیازمهمتری ــمندوتلفیق ــرورروش ــشروم ــابپی کت
ــوردر ــنکش ــتای ــنموقعی ــادرنظرگرفت ــرانراب ــگاهای ــهجای ــتک ــیاس ــعهجهان توس
ــتو ــراردادهاس ــیق ــوردبررس ــرم ــالهایاخی ــاخصهادرس ــنش ــایای رتبهبندیه
ــت ــرازوضعی ــازهوملموست ــیت ــنشــاخصها،روایت ــایای ــهیافتهه ــادســتآویختنب ب
توســعهایــرانارائــهمیکنــد.درواقــعایــنکتــاببازنمــایوضعیــتایــراندرشــاخصهای

ــنشاخصهاســت. ــدیای ــراندررتبهبن ــتنســبیای ــیتوســعهوموقعی جهان

مــاامیدواریــمدســتاوردهایایــنمطالعــه،بــرایکســانیکــهدرمســیرتوســعهایــران
ــاصاحبــانســرمایهو ــد؛ازسیاســتگذارانســطحملــیومنطقــهایگرفتــهت نقــشدارن
ــااز ــاشــناختم ــاب ــی،آگاهیبخــشباشــد.تنه ــانهوســازمانهایمردم ــیرس کار،اهال
تجربــهتوســعهدرزمــانگذشــتهاســتکــهامــکانپیشبینــیســناریوهایاحتمالــیآینــده
ــود ــعهوج ــناریوهایضدتوس ــرس ــعهخواهب ــناریوهایتوس ــهس ــتغلب ــزیجه وبرنامهری
ــعهدر ــریتوس ــیومطالبهگ ــددرآگاهیبخش ــابمیتوان ــنکت ــن،ای ــرای ــالوهب دارد.ع

عمــوممــردموجامعــهمدنــیایــرانتأثیرگــذارباشــد.
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* در این کتاب چه می خوانیم؟

ایــنکتــابمــرورتلفیقــی1بــرســیزدهشــاخصجهانــیتوســعهاســت.ایــنشــاخصها
عبارتنــداز:شــاخصکامیابــیلگاتــوم،شــاخصپیشــرفتاجتماعــی،شــاخصتوســعهانســانی،
ــت، ــوقمالکی ــاخصحق ــبوکار،ش ــامکس ــهولتانج ــاخصس ــادی،ش ــیش ــزارشجهان گ
شــاخصنــوآوری،شــاخصرقابتپذیــری،زیرشــاخصهایجهانــیحکمرانــی،شــاخصدولــت
شــکننده،شــاخصجهانــیصلــح،شــاخصعملکــردزیســتمحیطی،شــاخصشــدتانــرژی.

ــه ــیچ ــاخصهایجهان ــدیش ــراندررتبهبن ــگاهای ــت:جای ــناس ــیای ــؤالاصل س
ــک ــولی ــاخصمحص ــیزدهش ــنس ــد؟ای ــکارمیکن ــرانراآش ــعهای ــیازتوس واقعیات
ــت. ــعهاس ــاازتوس ــفم ــاستعری ــراس ــعهب ــاخصتوس ــمنداز60ش ــریروش نمونهگی
ــتمســئلهتوســعهرا ــدواقعی ــهتوســعهمیتوان ــرب ــگاهکلنگ ــکن ــای ــمتنه ــامعتقدی م
ــد.درفرآینــدتوســعههمانطــورکــهرشــداقتصــادیمهــماســتکیفیــتنهادهــا دریاب
ــوقو ــودهوحق ــلتوجــهب ــزقاب ــراعنی ــوآوریواخت ــاین ــد،ظرفیته ــتدارن ــماهمی ه
آزادیهــایفــردینیــزتعیینکنندهانــد.البتــههمــهایــنشــاخصهااهمیــتیکســانیبــا
یکدیگــرندارنــد؛برخــیاثرگــذاروریشــهایوبرخــیاثرپذیرانــد؛برخــیالزمــهقدمهــای
اولیــهتوســعههســتندوبرخــیدیگــردرمراحــلبعــدیتوســعهضــرورتپیــدامیکننــد؛
ــر ــردرســازوکارها؛تغیی ــدتحــولنهــادیهســتندوبرخــیمحصــولتغیی برخــینیازمن
ــی ــدعمل ــیجدی ــبقانون ــاتصوی ــرب ــدوبرخــیدیگ ــهطــولمیانجام برخــینســلهاب

ــعه. ــولتوس ــرمحص ــیدیگ ــعهاندوبرخ ــیدروندادتوس ــوند؛برخ میش

مــاتــالشکردهایــمنــگاهسیســتمیبــهتوســعهاتخــاذکنیــمچراکــهمعتقدیــمهرگونــه
برنامــهیــااصــالحیــارفتــاروفرآینــدیکــهدرهــربُعــدجامعــهاعــمازمحیــطحقوقــی
ــا ــیانجــامشــودنهتنه ــطاجتماع ــیومحی ــططبیع ــطاقتصــادی،محی وسیاســی،محی
درحــوزهخــودبلکــهدربقیــهحوزههــاهــماثرگــذاراســت.نمیتــوانتوســعهرادریــک
ــرایحوزههــای ــافرهنگــیمحــدودکــردوازعواقــبوپیامدهــایآنب ــداقتصــادیی بُع
دیگــرغفلــتورزیــد.بــههمیــنترتیــباتخــاذهــرسیاســتغلطــیدرهــرحــوزه،عواقــب

ــد. ــلمیکن ــاتحمی ــهم ــاب ــرحوزهه ــیدردیگ وهزینههای

1- Integrative review 
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ــد ــککن ــعهخواهکم ــایتوس ــتگذارانودولته ــهسیاس ــدب ــابمیتوان ــنکت ای
ــردهو ــروعک ــاش ــدازکج ــدبای ــرانرادارن ــعهای ــدتوس ــاریدرفرآین ــدی ــهقص چنانچ
ــع ــدافبهنف ــداماه ــدوازک ــرمایهگذاریکنن ــتگذاریوس ــیسیاس ــهحوزههای درچ
کــداماولویتهــاچشــمبپوشــند.مــابــرایــنباوریــمسیاســتگذاریبــرایتوســعهدارای
ــن ــمنهــادیپیــرویمیکنــد.عــدولازقواعــدای ــباســتوازیــکپارادای سلســلهمرات

ــد. ــراوانکن ــایف ــلهزینهه ــوررامتحم ــدکش ــیمیتوان ــرمپارادیم ه

ــهمــانمیگوینــدامــابخشــیازواقعیــت ایــنشــاخصهایســیزدهگانههمهچیــزراب
راآشــکارمیکننــدوموقعیــتکشــورمــارادرجهــانمشــخصمیکننــد.آنهــاکارامــدی
ــورها ــیکش ــایفرهنگ ــهزمینهه ــنجند،ب ــرمیس ــاتراکمت ــاورزیوخدم ــت،کش صنع
ــخو ــاییکســانووزندهــییکســان،تاری ــنمعیاره ــادرنظرگرفت ــد،ب ــرتوجــهدارن کمت
ــد؛و ــکارمیکنن ــاراان ــناختیآنه ــتش ــایجمعی ــورهاوویژگیه ــاوتکش ــگمتف فرهن
معیارهــایتوســعهراطبــقوضعیــتدموکراســیهایثروتمنــدغربــیبــرمیشــمرند،امــا
بــاوجــودایــن،آنهــابخشــیازواقعیــترابازنمایــیمیکننــد.ایــنشــاخصهاچندبُعــدی
ــن ــاطبی ــتگیوارتب ــی،همبس ــیوخارج ــورداخل ــریآنازام ــعه،تأثیرپذی ــودنتوس ب
اجــزایمختلــفتوســعهونهادهــایاثرگــذاربــرتوســعهرانشــانمیدهنــدوذهــنمــارا

ازتأکیــدبیــشازانــدازهبــرمعیارهــایکّمــیوکلیشــهایتوســعهرهــامیســازند.

* مالحظات روش شناختی
ــا هرچنــدیــکپیوســتروششناســیمفصــلبــرایایــنکتــابتهیــهشــدهاســتب
ایــنحــالبرخــینــکاتمهــمروششناســیدراینجــابیــانمیشــودتــاذهــنخواننــدگان
آمــادهمطالعــهشــود.خواننــدگانعالقمنــدمیتواننــدازطریــقپرتــالرصدخانــهتوســعه1

بــهپیوســتروششناســیودیگــرپیوســتهایایــنمطالعــهدسترســیپیــداکننــد.

-روشانتخابشاخصها

ــک ــطی ــشآنتوس ــهنمای ــتک ــدهاس ــیارپیچی ــدیوبس ــیچندبع ــعهمفهوم توس
ــل ــشکام ــاینمای ــکازشــاخصهایموجــودادع ــودهوهیچی شــاخصبســیارمشــکلب
ــتاز ــعهالزماس ــرتوس ــشبهت ــراینمای ــلب ــندلی ــههمی ــد.ب ــعهراندارن ــومتوس مفه
1- https://pooyeshfekri.com/rasadkhane/
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ــگاه شــاخصهایمختلــفکــههرکــدامابعــادیازآنراآشــکارمیکننــداســتفادهکــرد.ن
ــد. ــومتوســعهکمــککن ــرمفه ــشکاملت ــهنمای ــدب ــنشــاخصهامیتوان ــهای ــیب جمع

امــاســؤالاصلــیایــناســتکــهچگونــهازبیــنشــاخصهایمتعــددموجــودمیتــوان
بهتریــنشــاخصهاراانتخــابکــرد.شــاخصهاییکــهبتواننــدنمایــشحداکثــریازتوســعه

درکنــارهــمایجــادکننــدوهمچنیــنکمتریــنهمپوشــانیرابــایکدیگرداشــتهباشــند.

بــادرنظرگرفتــنتعریــفپویــشفکــریتوســعهازتوســعه،مــا60شــاخصمربــوطبــه
توســعهوابعــادتوســعهراشناســاییکــرده،وبــابررســیدقیــقاجــزایایــنشــاخصها،
روششناســیواعتبــارمنابــعدادههــادرنهایــت13شــاخصراانتخــابکردیــم1.درایــن

ــرایانتخــابشــاخصهاازســهمعیــاراصلــیاســتفادهشدهاســت: پژوهــشب

1.نمایشگریمفهومتوسعهوکمترینهمپوشانیباسایرشاخصها

ــدانتخــابشــوندکــهبیشــترین ازبیــنشــاخصهایمــوردبررســی،شــاخصهاییبای
نمایشــگریراازمفهــومتوســعهداشــتهباشــند.یعنــیزیرشــاخصهاییکــهدرذیــلشــاخص
مربوطــهتعریــفمیشــودقرابــتمفهومــیبــامعنــایمدنظــرمــاازتوســعهداشــتهباشــد.
ــد. ــدیازتوســعهرانمایشــگریکن ــدبعــدجدی ــدبتوان همچنیــنبررســیآنشــاخصبای
یعنــیزیرشــاخصهایآنمفاهیــمجدیــدیازتوســعهرااضافــهکننــدتــابررســیومطالعــه

آنودرنظرگرفتــنآنبتوانــدبــهتکمیــلمفهومــیتوســعهدرپژوهــشکمــککنــد.

ــت ــاناس ــاآس ــازیآنه ــهکمیس ــادیک ــژهابع ــعهبهوی ــادتوس ــیابع ــبهبرخ محاس
مــوردتوجــهبســیاریازشــاخصهاقــرارگرفتــهاســت.ایــننکتــهدرانتخــابشــاخصها
ــانی ــنهمپوش ــهکمتری ــوندک ــابش ــاخصهاییانتخ ــهش ــهک ــرارگرفت ــاق ــرم مدنظ

ــند. ــتهباش ــینداش ــدهپیش ــاخصهایگزینشش ــاش ــیراب مفهوم

2.دستاولبودندادههاواطالعاتشاخص

ــاســایرشــاخصها برخــیازشــاخصهااطالعــاتخــودراازدلســایرســازمانهاوی
اســتخراجمیکننــدوبــاایجــادترکیــبجدیــدشــاخصجدیــدیارائــهمیدهنــد.معیــار

ــهتوســعهدرقســمتمنابــع« ــهفایــلدیجیتــالموجــوددرپرتــالرصدخان ــاایــنشــاخصهاب ــرایآشــناییب 1-ب
/https://pooyeshfekri.com/rasadkhane:مراجعــهکنیــدومعرفــیشــاخصهــایجهانــیتوســعهرامطالعــهفرماییــد
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ــاخصهایی ــهش ــترب ــهبیش ــدک ــزدمیکن ــهراگوش ــننکت ــاای ــودندادهه ــتاولب دس
ــای ــتفادهازدادهه ــااس ــارب ــنب ــااولی ــدوی ــدکردن ــوددادهتولی ــهخ ــودک ــهش توج

ــد. ــادکردهان ــعهایج ــرایتوس ــاخصیراب ــاش ــایرنهاده ــدهس تولیدش

3.وجوداطالعاتبینالمللیبرایایرانوسایرکشورها

شــاخصهاییوجــوددارنــدکــههرچنــدبســیارکارآمــدومناســببُعــدیازتوســعهرا
ســنجیدهاندامــادادههــایتولیــدشــدهآنهــاتنهــابــراییــککشــورســنجیدهشــدهاســت.
ــن ــاناســت.ازچنی ــرایکشــوربوت ــاب ــهتنه ــصشــادیک ــدناخال ــدشــاخصتولی مانن
ــیاســتفاده ــنالملل ــرانومقایســهبی ــتای ــیوضعی ــرایارزیاب ــوانب شــاخصهایینمیت
نمــود.همچنیــندرداخــلایــراننیــزبرخــیازشــاخصهاماننــدســهولتکســبوکاربــه
صــورتبومــینیــزاندازهگیــریمیشــود،امــابــهدلیــلاینکــهمبنــایارزیابــیوضعیــت
ایــراندرایــنگامازطــرحمقایســهبیــنالمللــیبــود،ترجیــحدادهشــدازشــاخصهایی

اســتفادهشــودکــهدادههــایبیــنالمللــیداشــتهباشــند.

-یکمالحظهروششناختیدرمعرفیاجزایشاخصها

ــیدر ــبسلســلهمراتب ــکترتی ــای ــهب ــیهســتندک شــاخصهادارایاجــزایمختلف
درونیــکشــاخصقــرارمیگیرنــد.ایــناجــزابــامفاهیمــینظیــردامنــه،مقیــاس،معیــار،
ــف ــهدرتعری ــتک ــناس ــتای ــدهاند.واقعی ــهش ــیترجم ــاخصدرفارس ــنجه،زیرش س
ایــناجــزاچــهدرزبــانانگلیســیوچــهدرزبــانفارســیهمپوشــانیهایفراوانــیوجــود
ــهکار ــمب ــادله ــمرامع ــنمفاهی ــاخصهابعضــیازای ــیش ــن،برخ ــرای ــالوهب دارد.ع
ــوق ــاخصحق ــالش ــرایمث ــتهاند.ب ــاداش ــیازآنه ــهمتفاوت ــرارائ ــیدیگ ــردهوبرخ ب
مالکیــتاجــزاء1،زیرشــاخص2ومقولههــایهســتهای3رامعــادلیکدیگــرگرفتــهومــوارد4
ومؤلفههــا5راهــمیکســاندانستهاســت.زیرشــاخصهایجهانــیحکمرانــینماگــر6

1.component
2.sub-index
3.core categories 
4.items
5.elements
6.indicator
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ــه ــرومؤلف ــوآورینماگ ــهاســت.شــاخصن ــردرنظــرگرفت ــادلیکدیگ ــاس1رامع ومقی
ــاخصهاو ــزایش ــیاج ــهیلمعرف ــتتس ــابجه ــنکت ــت.درای ــهاس ــانگرفت رایکس
ــهاجــزایشــاخصهاراطبــق ــرایمخاطــبنحــوهورودب همینطــوردریافــتآســانترب

ــهایــنترتیــبکــه: یــکمــدلخــاصپیــشگرفتیــمب

اغلــبشــاخصهادارایچنــددامنــه)قلمــرومفهومــی(هســتند،هــردامنــهداراییــک
یــاچنــدزیرشــاخصاســت،هــرزیرشــاخصداراییــکیــاچنــدنماگــراســتواحتمــاالً

هــرنماگــرداراییــکیــاچنــدســنجهاســت.

ج(راهنمایمخاطب

درهرفصلازکتابچهمیخوانیم؟ -

ــن ــدهمهمتری ــگاه«دربرگیرن ــکن ــراندری ــعهای ــوان»توس ــاعن ــابب فصــلاولکت
ــیزدهگانه ــاخصهایس ــراندرش ــرهای ــقنم ــعتلفی ــت.درواق ــنمطالعهاس ــایای یافتهه
ــا ــاسآنه ــراس ــدهوب ــامش ــلانج ــنفص ــعه«درای ــاخصتوس ــوان»فراش ــتعن تح
ــاب ــیدرب ــتهوتحلیل ــایگذش ــولدههه ــراندرط ــعهای ــتتوس ــیازوضعی تحلیلهای

ــت. ــرحشدهاس ــرانمط ــعهای ــدهتوس ــرایآین ــزیب برنامهری

ــکاز ــری ــراندره ــتای ــفوضعی ــیوتوصی ــهمعرف ــدامب ــرک ــدیه ــولبع فص
ــی ــرفتاجتماع ــوموپیش ــیلگات ــاخصکامیاب ــردازد.دوش ــیزدهگانهمیپ ــاخصهایس ش
ــدکــهشــاملوضعیــتمحیــطاجتماعــی، ــادنســبتاًمتنوعــیازتوســعهرادربرگرفتهان ابع
اقتصــادی،توانمندیهــایفــردی،ومحیــطزیســتمیشــوند.شــاخصهایتوســعه
انســانیوشــادیبــرتوانمندشــدنافــرادواحســاسآنهــااززندگــیتمرکــزدارنــد.شــاخص
عملکــردزیســتمحیطیبهطــورخــاصبــرکیفیــتمحیــطزیســتدرکشــورهاتأکیــددارد.
ــیرامیســنجد. ــصداخل ــدناخال ــهتولی ــرژیب ــرژینســبتمصــرفان شــاخصشــدتان
شــاخصهایســهولتکســبوکار،رقابتپذیــری،حقــوقمالکیــتونــوآوری؛محــور
اصلیشــانبررســیاجــزایمحیــطکســبوکار،ســهولتایجــادوادارهکســبوکار،بازبــودن
ــادیو ــنمحیــطوبحــثحقــوقمالکیــتم ــازاروقانونگــذاریدرای اقتصــاد،وضعیــتب

1. measure
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ــت ــیودول ــیجهان ــاوریاســت.شــاخصهایحکمران ــوآوریوفن ــویوهمینطــورن معن
شــکنندهوصلــحبــرمحیــطسیاســیمتمرکــزهســتند.ایــنشــاخصهاکیفیــتمقــررات
سیاســی،توانمندیهــاومحدودیتهــایدولــت،حقــوقسیاســیافــرادوگروههــا،وبحــث
ــه ــوطب ثبــات،فســادوخشــونتهایسیاســیراپوشــشمیدهنــد.درمقدمــهفصــلمرب
ــورمختصــری ــوندوهمینط ــیمیش ــامعرف ــزایآنه ــاخصهاواج ــنش ــاخص،ای ــرش ه
ــایت ــلازوبس ــورکام ــابهط ــنمقدمهه ــود.ای ــهمیش ــاارائ ــیآنه ــثروششناس ازبح
ــن ــیآخری ــهاصل ــهصفح ــرایورودب ــت.)ب ــدهاس ــهش ــهوترجم ــاخصهاگرفت ــنش ای
گــزارشهــرشــاخصپاورقــیرامالحظــهبفرماییــد(1.فصــلآخــرنیــزمعرفیکننــدهبرخــی

نماگرهــایحایــزاهمیــتتوســعهووضعیــتایــراندرایــننماگرهاســت.

جــدولزیــرنمایشدهنــدهتصویــریکلــیازوضعیــتایــراندرآخریــنســالانتشــار
ــکازشــاخصهایســیزدهگانهاســت. ــری ــزارشه گ

 http://visionofhumanity.org/app/uploads/2020/06/GPI_2020_web.pdf:1.شاخصجهانیصلح
https://www.doingbusiness.org/en/reports/global-reports/doing-business-2020:سهولتکسبوکار

https://epi.yale.edu/downloads/epi2020report20200911.pdf:عملکردزیستمحیطی
https://info.worldbank.org/governance/wgi/:زیرشاخصهایجهانیحکمرانی

https://fragilestatesindex.org/:دولتشکننده
http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf:رقابتپذیریجهانی

 https://www.internationalpropertyrightsindex.org/:حقوقمالکیت
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2019.pdf:توسعهانسانی

https://happiness-report.s3.amazonaws.com/2020/WHR20.pdf:گزارشجهانیشادی
شاخصکامیابیلگاتوم:

https://prosperitysite.s3-accelerate.amazonaws.com/8115/8635/0367/The_Legatum_Prosperi-

ty_Index_2019.pdf

شاخصپیشرفتاجتماعی:
https://www.socialprogress.org/assets/downloads/resources/2019/2019-Social-Progress-In-

dex-executive-summary-v2.0.pdf

https://www.iea.org/reports/energy-efficiency-indicators-2020:شاخصبهرهوریانرژی
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/gii-full-report-2020.pdf:شاخصجهانینوآوری
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جدول وضعیت ایران در رتبه بندی شاخص های سیزده گانه

عنوان شاخصردیف
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ل گ
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پن
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رک

د م
رش

خ 
 نر

ین
انگ

می

النه
سا

10/03+*2020120167کامیابیلگاتوم1
40/8-202093163پیشرفتاجتماعی2
11/1-202070189توسعهانسانی3
150/1+2020118153گزارشجهانیشادی4
61/4+**2020127190سهولتانجامکسبوکار5
1/3-2+***201995141رقابتپذیری6
90/13+2020113129حقوقمالکیت7
391/8-202067129نوآوری8
1-6+2020181202نماگرهایجهانیحکمرانی9

0/05****20201351780دولتشکننده10
1/17****20201421630صلح11
402/12-*****202067180عملکردزیستمحیطی12
1/73****18+2015160190بهرهوریانرژی13

*ایــنعــددبیانگــرآناســتکــهرتبــهایــراندرســال2020نســبتبــهســال2015،یــک
رتبــهنــزولداشــتهاســت؛یعنــیایــراندرســال2015درجایــگاه119دنیــاقــرارداشــتهاســت.

**بــاتوجــهبــهتغییــردرروششناســیاندازهگیــریشــاخص،تغییــررتبــهنســبتبــهســال
2016مدنظــرقــرارگرفتــهاســت.

ــه ــهنســبتب ــررتب ــریشــاخص،تغیی ــردرروششناســیاندازهگی ــهتغیی ــاتوجــهب ***ب
ســال2017مدنظــرقــرارگرفتــهاســت.

****درشــاخصهایدولــتشــکننده،صلــحوشــاخصبهــرهوریانــرژی)کــهبــرمبنــای
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ــر ــاالنهبیانگ ــبس ــدمرک ــرخرش ــنن ــودنمیانگی ــود(،مثبتب ــبهمیش ــرژیمحاس ــدتان ش
ــاخص(اســت. ــرش ــت)ازنظ ــدنوضعی ــاخصوبدترش ــنش ــراندرای ــرهای ــدننم بزرگش

ــتمحیطی، ــردزیس ــاخصعملک ــبهش ــاالنهدرمحاس ــراتس ــهتغیی ــهب ــاتوج *****ب
ــزارشســال ــنحــالدرگ ــاای ــککشــورانجــامداد.ب ــرایی ــیراب ــوانمقایســههایزمان نمیت
2020تغییــراتایــنشــاخصنســبتبــهســال2010ارائــهشــدهوبدینترتیــبامــکاناســتخراج
نمــرهورتبــهکشــورهایمختلــفدرســال2010برحســبروششناســیســال2020فراهــمآمده
اســت.ازایــنرودراینجــاتغییــررتبــهایــراننســبتبــهســال2010مدنظــرقــرارگرفتــهاســت.

کلیــه بخش هــای کتــاب، اطالعــات و داده هــای مربــوط بــه جــداول و نمودارهــای 
ــه  ــات، ب ــر مطالع ــت روش و دیگ ــاالت، پیوس ــا، مق ــن کلیپ ه ــاب و همچنی ــن کت ای

صــورت داده بــاز در لینــک زیــر فایــل دســترس اســت:

https://pooyeshfekri.com/rasadkhane

 https://rasadkhanetosee.com





1- توسعه ایران در یک نگاه

ــتگذاری( ــاال)سیاس ــزیازب ــهبرنامهری ــدنتیج ــعهمیتوان ــی،توس ــگاهکل ــکن دری
ــات ــرنظری ــروریب ــد.م ــوزش(باش ــتوآم ــه)تربی ــهجامع ــیدربدن ــولفرهنگ ــاتح ی
توســعهنشــانمیدهــدســهمســیرکلــیبــرایتوســعهوجــوددارد:اصــالحقواعــدبــازی
ــی ــرحاکمیــت)مطالبهگــری(ازســویجامعــهمدن درنهــاداقتصــادوسیاســت،فشــارب
ــادی،و ــدنه ــتهاوقواع ــالحسیاس ــتاص ــی(جه ــایسیاس ــودآزادیه ــرطوج )بهش
توانمندســازیفــردیوتغییــرالگوهــایرفتــاریوفرهنگــیازطریــقآمــوزشوتربیــت
هدفمنــد.دومســیراولنیازمنــدسیاســتگذاریومســیرســومکــهمســیریبلندمدتتــر
ــد ــرحش ــزارشمط ــهگ ــهدرمقدم ــهک ــت.همانگون ــازیاس ــهفرهنگس ــتنتیج اس
ــیعملکــردوشــاخصهایملــیتوســعهدربهکارگیــریآنهــا اهمیــتشــاخصهایجهان
بــرایهدفمندکــردنسیاســتگذاریاســت.پذیــرشایــنرویکــردبــهایــنمعنــیاســت
ــاطضعــفو ــاشناســایینق ــهب ــمک ــنانتظــارراداری ــاازشــاخصهایتوســعهای ــهم ک
قــوتتوســعهایــرانودرنظرگرفتــنآنهــادربســترایــنجامعــه)ایدئولــوژیحاکمیــتو
ــرایتوســعهراتــاحــدودیروشــنکنــد. ارزشهــایاجتماعــی(مســیرسیاســتگذاریب
ــهســیزده ــوطب ــراندرزیرشــاخصهایمرب ــتای ــروضعی ــروریب ــام ــنقســمتب درای
ــهمبحــث ــتب ــکفراشــاخصتوســعه،درنهای ــبی ــادرقال ــعآنه کالنشــاخصوتجمی

ــم. ــرانورودمیکنی ــعهای ــتتوس ــتگذاریدرجه سیاس

یــادآوریایــننکتــهدراینجــاضــروریاســتکــهشــاخصهایجهانــیوملــیتوســعه
ودرحالــتکلــیآمــار،لزومــاًپوشــشدهندهکلواقعیتهــانیســتندوازخطاهــای
ــزاری ــنحــالشــاخصهااب ــاای ــینیســتند.ب روششــناختیوســوگیریهاینظــریته
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ــان ــترانش ــیازواقعی ــتبخش ــنحال ــهدربدتری ــتندک ــههس ــیومقایس ــرایارزیاب ب
ــم ــراســاسفه ــراگرچــهب ــاریکدیگ ــنشــاخصهادرکن ــعای ــنتجمی ــد.بنابرای میدهن
مــاازتوســعهوارزیابــیروششــناختیشــاخصهابودهانــدامــاماننــدهــرپژوهــشعلمــی

وخالقانــهایفــارغازخطــانیســت.

ایــنگــزارشمــروریتلفیقــیبــر13کالنشــاخصجهانــیدرحــوزهتوســعهاســت
ــن ــزارشای ــنگ ــد.درمت ــعهمیباش ــرتوس ــاخصو734نماگ ــرش ــامل124زی ــهش ک
ــنشــاخصهامــوردبررســی ــراندرای ــراتوضعیــتای ــیشــدندوتغیی شــاخصهامعرف
قــرارگرفتــهاســت.امــادرایــنبخــشدرنظــرداریــمبــاکنــارهــمقــراردادنایــن13
ــرانوموقعیــت ــروروشــنترازوضعیــتتوســعهای ــهمراتــبکاملت ــریب شــاخصتصوی

آندرجهــانارائــهکنیــم.

ــنســالانتشــار ــردادههــایاستانداردشــدهشــاخصهایمختلــفدرآخری جــدولزی
گــزارشهــرشــاخصرانمایــشمیدهــد.

جدول 1-1. نمره ایران در شاخص های توسعه در سال 2020

تاجتماعی
پیشرف

توسعهانسانی

صلح

نوآوری

ت
حقوقمالکی

حکمرانی

بوکار
تکس

سهول

شادی

کامیابی

شدتانرژی

تشکننده
دول

تپذیری
رقاب

ت
محیطزیس

67.578.36430.942.527.256474961305358

مأخذ:یافتههایپژوهش1

درادامهرتبهایراندرسهسال2015،2010و2020نمایشدادهمیشوند2.

1-ایــنشــاخصهادرهــرمقیاســیکــهبودنــدبــهمقیــاسبیــنصفــروصــدتبدیــلشــدند.بهعنــوانمثــالشــاخص
حکمرانــیکــهبیــن2/5-تــا2/5+اســت،ابتــدابــههمــهاعــدادعــدد2/5اضافــهشــدهومقیــاسبــهصفــرتــا5تبدیــل
شــدهاســتوســپسهمــهاعــداددر20ضــربشــدهاســتتــامقیــاسبــهصفــرتــاصــدتبدیــلشــود.مأخــذدادههــای
ابتدایــیســایتهاوگــزارشســازمانهاییاســتکــهدرطــولگــزارشبــرایهریــکازدادههــابــهآناســتنادشــدهاســت.
2-هــرچنــدتعــدادکشــورهادرطــولســالهــایمختلــفتغییــرکــردهاســت،امــاایــنتغییــرتعــدادآنقــدرمعنــادار

نیســت.درپیوســتجــدولایــندادهبــههمــراهتعــدادکشــورهایمــوردبررســیدرهــرســالموجــوداســت.
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جدول 1-2. رتبه ایران در شاخص های مختلف در طول سالهای مختلف

رتبه ایران در آخرین سال 
گزارش

رتبه ایران در سال 
2015

رتبه ایران در 
سال 2010

عنوان شاخص

93 90 92 شاخص پیشرفت اجتماعی

70 66 70 شاخص توسعه انسانی

135 135 145 شاخص دولت شکننده

95 89 88 شاخص رقابت پذیری

118 111 110 شاخص شادی

67 81 112 شاخص عملکرد زیست محیطی

120 122 125 شاخص کامیابی لگاتوم

181 188 198 شاخص حکمرانی

67 106 113 شاخص نوآوری

127 105 94 شاخص سهولت کسب و کار

113 104 104 شاخص حقوق مالکیت

160 143 138 شاخص شدت انرژی

142 137 120 شاخص صلح

مأخذ:یافتههایپژوهش)ازگزارشهاوسایتهایهرشاخص(
ــهتفکیــک ــنشــاخصهاراب ــکازای ــراندرهری ــهای ــررتب ــردرصــدتغیی درنمــودارزی
دورهپنــجســاله)از2015تــا2020(و10ســاله)از2010تــا2020(میتــوانمالحظــهکــرد.



نمودار 1-1. درصد تغییر رتبه ایران در شاخص های مختلف در طول 5 و 10 سال گذشته
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ایــراندر همانطــورکــهدرنمــودارفــوقمشــاهدهمیشــودتغییــراترتبــه
شــاخصهایصلــح،شــدتانــرژی،شــادیمنفــیبــودهاســتکــهایــنامــرنشــاندهندة
ــانشــاخصشــادی ــنمی ــراندرشــاخصهایذکرشــدهاســت.درای ــوبای ــدنامطل رون
ــه10 ــراندرپنــجســالگذشــتهنســبتب ــودهاســت،بلکــهوضعیــتای نهتنهــامنفــیب
ســالگذشــتهایــنشــاخصبدتــرشــدهاســت.یــهایــنمعنــاکــهشــتابتغییــراتمنفــی
بیشــترشــدهاســت.همچنیــندرشــاخصرقابتپذیــرینیــزاگرچــهدرصــدتغییــراتدر
ــودهاســتامــاچنانکــهمالحظــهمیشــودایــنتغییــراتدر 10ســالگذشــتهمثبــتب
پنــجســالگذشــتهمنفــیشــدهاســتکــهنشــاندهندهعملکــردضعیــفدرپنــجســال
ــر ــجســالاخی ــراندرپن ــردای ــتعملک ــوقمالکی ــودهاســت.درشــاخصحق گذشــتهب
ــران ــردای ــاخصهاعملک ــایرش ــت.درس ــودهاس ــرب ــتهبهت ــالگذش ــه10س ــبتب نس
ــیار ــالبس ــراتدر10س ــردزیســتمحیطیتغیی ــاخصعملک ــت.درش ــودهاس ــتب مثب
مثبــتبــودهولــیدرپنــجســالگذشــتهتغییــربســیارضعیــفشــدهورونــدمثبــت10

ــت. ــدهاس ــرش ــاضعیفت ــفی ــیمتوق ــتهبهنوع ــالگذش س

1-1- فراشاخص توسعه1 ایران
ــنودر ــکلممک ــادهترینش ــددرس ــابتوان ــودت ــزارشآنب ــنگ ــیای ــهاصل دغدغ
ــههمیــنمنظــور،طــی قالــبیــکشــاخصوضعیــتتوســعهایــرانرانمایــشبدهــد.ب
انجــاممحاســباتیکــهدرپیوســتروششناســیجزییــاتآنآمــدهاســت،مــابــهتجمیــع
نمــرهایــراندرشــاخصهای13گانــهپرداختــهودرنهایــتبــهیــکنمــرهتحــتعنــوان

ــیدهایم. ــعه«رس ــاخصتوس »فراش

نمــرهفــراشــاخصتوســعهایــراندرســال2020برابــربــا46.5اســتکــهنســبتبــه
ســالقبــلخــودکاهــشچشــمگیریداشــتهاســت.ایــنعــدددرمقابــلمیانگیــنجهانــی
کــهنمــره56.6اســت،بیــشاز10نمــرهکمتــراســت.اگــرفراشــاخصتوســعهرادرطــول
ســالهای2013تــا2020بــرایایــراننمایــشدهیــمبــهصــورتنمــودارزیــرخواهــدبــود.

ــت، ــوقمالکی ــح،حق ــی،صل ــاخصکامیاب ــعه)ش ــاخصتوس ــوع13کالنش ــیازمجم ــعهتلفیق ــاخصتوس 1-فراش
عملکــردزیســتمحیطی،شــادی،توســعهانســانی،حکمرانــی،دولــتشــکننده،پیشــرفتاجتماعــی،رقابــتپذیــری،

ــعهاســت. ــرتوس ــعهو734نماگ ــاخصتوس ــی(و124زیرش ــوآوریجهان ــرژیون ــهولتکســبوکار،شــدتان س
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نمودار 1-2. نمره فراشاخص توسعه ایران از 2013 تا 2020

ــران ــعهای ــاخصتوس ــرهفراش ــودنم ــاهدهمیش ــوقمش ــودارف ــهدرنم ــورک همانط
ــودرا ــتخ ــنوضعی ــال2017بهتری ــهدرس ــودهاســتک ــر45.7ب ــال2013براب درس
ــد ــرهتمدی ــننم ــزای ــال2018نی ــیدهودرس ــره47.7رس ــهنم ــتوب ــردهاس ــداک پی
ــران ــرهتوســعهای ــهطــورشــگفتآوریدرطــولدوســالگذشــتهنم ــاب شدهاســت.ام
کاهــشیافتــهاســتتــانهایتــادرســال2020بــهعــدد46.5برگشــتهاســت.ازآنجــاکــه
ــکانمقایســه ــهپیــشازســال2013دردســترسنیســتندام همــهشــاخصهای13گان
ــدشــاخصهادرطــول ــدارد.امــارون ــاســالهایقبلتــروجــودن نمــرهفراشــاخصایــرانب

ــد. ــیرانشــانمیده ــلتوجه ــزنوســانقاب ــن8ســالنی همی

ــه ــدههم ــال2020نمایشدهن ــعهدرس ــاخصتوس ــدفراش ــارهش ــهاش ــورک همانط
ابعــادتوســعهدرحوزههــایسیاســی-حقوقی،اقتصــادیوکســبوکار،حــوزهاجتماعــیو
فرهنگــی،حــوزهتوانمندســازیفــردیوحــوزهطبیعــیاســت.فراشــاخصتوســعهتجمیعی
ــرتوســعهاســت. ــرشــاخصو734نماگ ــهشــامل124زی از13کالنشــاخصاســت،ک
درادامــهجــدولکشــورهاورتبــههــریــکازآنهــادرفراشــاخصســال2020رامالحظــه

خواهیــدکــرد.
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جدول 1-3. دسته بندی کشورها از لحاظ توسعه یافتی در فراشاخص توسعه

کشورهای توسعه یافته

1Switzerland83.0

2Denmark82.5

3Sweden80.6

4Norway80.1

5Finland79.3

6Ireland79.0

7Germany78.8

8Netherlands78.4

9United Kingdom78.4

10Luxembourg78.4

11Austria78.2

12Australia77.8

13New Zealand77.7

14Singapore77.4

15Japan76.5

16Canada76.2

17Belgium74.7

18France74.6

19United States74.1

20Portugal72.7

21Spain72.1

22Czech Republic72.1

23Slovenia72.0

کشورهای پیشرو در توسعه

24Malta71.8

25Estonia71.0

26South Korea70.9
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27Israel70.7

28Italy70.2

29Lithuania70.0

30Slovakia69.3

31Latvia68.3

32Poland68.3

33Cyprus68.1

34Iceland67.9

35United Arab Emirates67.6

36Chile67.5

37Costa Rica66.7

38Hungary66.4

39Romania66.0

40Uruguay65.8

41Mauritius65.6

42Croatia64.7

43Greece64.6

44Malaysia64.0

45Panama62.8

46Cuba62.4

47Bulgaria62.4

48Qatar62.1

کشورهای در آستانه توسعه

49Mexico60.6

50Kuwait60.3

51Montenegro60.2

52Argentina59.6

53Albania58.8

54Colombia58.7

55Peru58.7

56Jamaica58.5

57China58.4
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58Serbia58.2

59Dominican Republic58.1

60Belarus58.1

61Georgia58.1

62Oman58.1

63Armenia58.0

64Thailand57.8

65Botswana57.5

66North Macedonia57.2

67Saudi Arabia57.1

68Indonesia57.1

69Brazil56.9

70Kazakhstan56.8

71Jordan56.7

72Morocco56.3

73Mongolia56.0

74Tunisia56.0

75Azerbaijan56.0

76Bahrain55.9

77Ecuador55.7

78Turkey55.6

79Sri Lanka55.4

80Philippines55.1

81Paraguay55.0

82Vietnam54.7

83El Salvador54.2

84Cabo Verde53.8

85Namibia53.8

86Bosnia and Herzegovina53.8

87Russian Federation53.6

88Ghana53.4

89Nicaragua53.3

90South Africa53.0
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91Moldova52.6

92India51.3

کشورهای در وضعیت هشدار

93Kyrgyz Republic50.8

94Guatemala50.7

95Algeria50.5

96Bolivia50.4

97Uzbekistan50.3

98Rwanda49.9

99Senegal49.6

100Egypt, Arab Rep.49.5

101Tajikistan49.5

102Lebanon49.4

103Gabon49.3

104Eswatini49.1

105Honduras48.8

106Ukraine48.6

107Gambia, The48.0

108Nepal47.4

109Lao PDR47.3

110Trinidad and Tobago47.2

111Cambodia47.1

112Sierra Leone47.1

113Malawi46.9

114Iran46.5

115Kenya46.3

116Zambia46.0

117Bangladesh45.8

118Myanmar45.1

119Mali44.9

120Iraq44.9

121Tanzania44.4

122Burkina Faso44.3
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123Congo, Rep.44.3

124Mauritania44.1

125Pakistan44.1

126Angola43.8

127Lesotho43.7

128Cote d'Ivoire43.4

129Benin43.1

130Uganda43.0

کشورهای در وضعیت اخطار

131Madagascar42.9

132Cameroon42.1

133Venezuela, RB42.0

134Nigeria41.9

135Niger38.3

136Chad38.2

137Guinea37.3

138Burundi36.5

139Afghanistan36.2

140Ethiopia36.0

141Mozambique35.6

142Togo34.5

143Haiti33.6

144Zimbabwe32.6

145Yemen, Rep.32.5

146Liberia24.2

147Congo, Dem. Rep.20.2

مأخذ:یافتههایپژوهش

ــعهدر ــاخصتوس ــراندرفراش ــودای ــاهدهمیش ــاالمش ــدولب ــهدرج ــورک همانط
میــان147کشــوررتبــه114رابــهخــوداختصــاصدادهاســتوبــانمــره46.5پایینتــر
ــت ــعهدروضعی ــاتوس ــورهاییب ــنکش ــهودربی ــرارگرفت ــی)56.6(ق ــنجهان ازمیانگی

هشــدار،)نارنجــیرنــگ(قــرارگرفتــهاســت.
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2-1- نردبان توسعه
بهمنظــورارائــهتصویــرجامعتــرازوضعیــتتوســعهایراندرمقایســهبــاکشــورهایدیگر؛
درادامــهبــااســتفادهازایــده»نردبــانتوســعه«جایــگاهایــراننســبتبــهبهتریــنوبدتریــن
ــان ــننردب ــهاولای ــود.پل ــخصمیش ــهمش ــاخصهای13گان ــدیش ــورهادررتبهبن کش
ــهر  ــامدارد.»آرمان ش ــعهن ــهرتوس ــانآرمانش ــهنردب ــنپل ــعهواخری ــهرتوس ویرانش
توســعه«1کشــوریفرضــیســتکــهبهتریــنعملکــردرادرهمــهشــاخصهای13گانــه
ــی ــرفتاجتماع ــاخصپیش ــروژدرش ــورن ــالکش ــوانمث ــت.بهعن ــاندادهاس ــودنش ازخ
باالتریــننمــرهرادارد.بنابرایــننمــرهنــروژدرپیشــرفتاجتماعــی،نمــرهپیشــرفتاجتماعی
ــهاول ــدرتب ــادرشــاخصشــادیکشــورفنالن آرمانشــهرتوســعهراتشــکیلمیدهــد.ام
رابــهخــوداختصــاصدادهاســت،وبنابرایــننمــرهکشــورفنالنــدنمــرهشــادیآرمانشــهر
توســعهراتشــکیلمیدهــد.درمجمــوعنمــرهمربــوطبــهبهتریــنکشــورهادرهــریــکاز
ــهردر ــنآرمانش ــدای ــد.هرچن ــهرراتشــکیلمیده ــرهآرمانش ــعه،نم ــاخصهایتوس ش
واقعیــتوجــودنــدارد،امــابســیارواقعــیاســت.زیــرادرحــالحاضــرکشــورهاییهســتند
ــوری ــعه«2کش ــهر توس ــد.»ویران ش ــبکردهان ــهرراکس ــنآرمانش ــراتای ــهنم ک
ــهنمایــش ــهازخــودب فرضــیســتکــهبدتریــنعملکــردرادرهمــهشــاخصهای13گان
میگــذارد.یعنــینمــراتهــرشــاخصویرانشــهرازبدتریــنکشــورهادرهــرشــاخصاخــذ

شــدهاســت.ایــنویرانشــهرنمایشــگربدتریــنوضعیــتموجــوددردنیــااســت.

ــود ــتموج ــرایوضعی ــیب ــهررانردبان ــهروویرانش ــنآرمانش ــنای ــهبی ــرفاصل اگ
ــتاده ــوررویآنایس ــرکش ــهه ــهایک ــمپل ــم،میتوانی ــرکنی ــانتعبی ــعهدرجه توس
ــانتوســعه ــرایــناســاسبهتریــنوبدتریــنکشــورهادرنردب اســترانمایــشدهیــم.ب

ــتند. ــرهس ــدولزی ــورتج بهص

جدول 1-4. بهترین و بدترین کشورها در نردبان توسعه در سال 2020

بدترین کشورهابهترین کشورها

کونگوسوئیس

1-the utopia of development
2- the dystopia of development
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لیبریادانمارک

یمنسوئد

مأخذ:یافتههایپژوهش

نمودار 1-3. وضعیت ایران در نردبان توسعه از سال 2015 تا 2020

3-1- مقایسه وضعیت توسعه ایران
درادامــهجایــگاهایــراندرنردبــانتوســعهبــااســتفادهازدادههــایســال2020وســال
ــانتوســعهدرســالهای2015و2020 ــراندرنردب ــگاهای 2015مقایســهمیشــود.جای

بهصــورتنمــودارزیــراســت.

همانطــورکــهدرنمــودارفــوقمشــاهدهمیشــود،درطــول5ســالمــوردبررســینمــره
ــش ــال2020افزای ــره46.5درس ــهنم ــال2015ب ــراناز46.2درس ــعهای ــاخصتوس فراش
یافتــهاســتکــهایــننمــرهمیانگیــنهمــه13شــاخصتوســعهاســت.امــاهمانطــورکــهدر
نمــودارمالحظــهمیشــودزمانــیکــهنردبــانتوســعهرامحاســبهمیکنیــم،وضعیــتایــرانبدتر
میشــود.یعنــیایــراننســبتبــهســایرکشــورهاوضعیتــشازآنچــهدرنمرهمشــاهدهمیشــود
پایینتــراســت.یــابــهعبــارتســادهترپایینتــرازمیانگیــنجهانــیقــرارگرفتــهاســت.نکتــه
جالــبایــناســتکــهبــاوجــودرشــددرنمــرهفراشــاخصتوســعهایــراندربیــن2015تــا
2020امــانمــرهنردبــانتوســعهایــراندرعــدد39.1ثابــتمانــدهاســتوهیــچتغییــریدراین
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دورهنداشــتهاســت.یعنــیایــراننســبتبــهبدتریــنوبهتریــنکشــوردنیــاجایــگاهثابتــیرادر
طــول5ســالگذشــتهداشــتهاســت.البتــهممکــناســترتبــهایــرانتغییــرکردهباشــدکــهدر
بخشهــایبعــدیرتبــهایــراننیــزبررســیخواهــدشــد.بــادرنظرگرفتــنرونــدایــن5ســال

ایــرانهیــچگاهنمیتوانــدبــهعــدد100یعنــیآرمانشــهرکنونــیتوســعهبرســد.

امــامســئلهایــناســتکهحتــیرســیدنمیانگیــنتوســعهبــهعــدد100نمیتوانــدباعث
تبدیــلایــرانبــهآرمانشــهرتوســعهشــود،چــونایــنمیانگیــنحاصــلپیشــرفتدربرخــی
شــاخصهاوپســرفتدربرخــیدیگــربودهاســت.زیــرارونــدتوســعهدرهریــکازشــاخصها
بــایکدیگــرمتفــاوتبــودهاســتوشــاخصتوســعهنامتــوازنروزبــهروزبدتــرخواهــدشــد.

شــاخصتوســعهمتــوازندرواقــعهمزمانــیرشــدشــاخصهارانمایــشمیدهــد.

اهمیــتمحاســبهشــاخصمتــوازنازاینروســتکــهتوســعهتنهــابــاســرمایهگذاریدر
همــهحوزههــایسیاســی،اقتصــادی،اجتماعــیوزیســتمحیطیایجــادمیشــود.چنانچــه
هریــکازایــنحوزههــابــههــردلیلــیازســرمایهگذاریمحــرومشــوند،توســعهازحالــت
متــوازنخــارجشــدهوثمربخــشنخواهــدبــود.بــهفــرضمثــالاگــرســرمایهگذاریهای
فراوانــیجهــتبهبــودزیرســاختهایاقتصــادیانجــامشــود،امــاتوســعهدربعــدسیاســی
ــد ــودنخواه ــرمایهگذاریهاوج ــنس ــیدنای ــایبهثمررس ــد،فض ــهباش ــعمواج ــامان ب
ــود.بهمنظــورمحاســبهشــاخص داشــتودرمجمــوعشــاهدرشــداقتصــادینخواهیــمب
توســعهمتــوازنضریــبتغییــراتشــاخصهایاستانداردشــدهتوســعهرامحاســبهکردیــم.
ــت. ــعهاس ــودنتوس ــاندهندهغیرمتوازنترب ــد،نش ــترباش ــببیش ــنضری ــدرای هرچق
ــوازن ــهشــاخصتوســعهمت ــراتب ــبتغیی ــرضری ــانتوســعهب ــاتقســیمنردب ــنب بنابرای
خواهیــمرســیدکــهعــددمــوردنظــرنشــانمیدهــدچــهســهمیازمســیرطــیشــدهدر

نردبــانتوســعهبهصــورتمتــوازناتفــاقافتــادهاســت.

ــال ــوازندرس ــعهمت ــت،توس ــدهاس ــشدادهش ــاالنمای ــودارب ــهدرنم ــورک همانط
2015تنهــا26.3واحــدبــودهکــهدرســال2020بــه24.7واحــدرســیدهاســت.نکتــه
ــعه ــانتوس ــاخصنردب ــهش ــبتب ــوازننس ــعهمت ــاخصتوس ــودنش ــهکمترب اولاینک
ــل ــوبعم ــدانخ ــعهچن ــفتوس ــادمختل ــوازندرابع ــاظت ــهازلح ــدک ــانمیده نش
نکردهایــموفاصلــهزیــادآنهــمشــدتایــنعملکــردنامتــوازندرابعــادمختلــفتوســعه
رانشــانمیدهــد.یعنــیتوســعهایکــهدرایــرانرخدادهاســتمحصــولرشــددربرخــی
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شــاخصهاوعقبگــرددربرخــیدیگــربودهاســت.

درنمــودارزیــرمقایســهوضعیــتایــراندرشــاخصهای13گانــهدردودوره2015و
2020نمایــشدادهمیشــود.بــرایــناســاسمیتــوانگفــتکــهایــرانهنــوزبــهمیانــه

راهتوســعهنرســیدهاســت.

نمودار 1-4. مقایسه وضعیت ایران در شاخص های توسعه بین سال های 2015 تا 2020

ــی، ــاخصهایکامیاب ــراندرش ــت،ای ــخصاس ــاالمش ــودارب ــهدرنم ــهک همانگون
پیشــرفتاجتماعــی،دولــتشــکننده،حقــوقمالکیــت،نــوآوری،وســهولتکســبوکار
ــت ــادیوضعی ــاخصش ــت،درش ــتهاس ــرفتداش ــا2020پیش ــالهای2015ت ــنس بی
ــرژیو ــرهوریان ــانی،به ــعهانس ــیوتوس ــاخصهایحکمران ــودهودرش ــتب ــاًثاب تقریب
رقابتپذیــریافــولتجربــهکردهاســت.دقــتداشــتهباشــیدکــهبــهفــرضمثــالایــران
درنمــرهشــاخصتوســعهانســانیدرطــول5ســالگذشــتهرشــدداشــتهاســت،امانســبت
بــهوضعیــتبهتریــنکشــوروبدتریــنکشــور،وضعیــتایــراناتفاقــابدتــرشــدهاســت.
یعنــیبــهزبــانســادهترایــراندرشــاخصتوســعهانســانیرشــدداشــته،امــارشــدجهــان
درایــنشــاخصبیشــترازایــرانبــودهاســت،وبنابرایــنایــرانبــهنســبتبقیــهکشــورها
عقــبافتــادهاســت.البتــهتوجــهبــهایــننکتــهمهــماســتکــهمعمــوالکشــورهاییکــه
ــتو ــدداش ــریخواهن ــدکمت ــد،رش ــانیدارن ــعهانس ــاخصتوس ــریدرش ــتبهت وضعی
ــی ــاوضعیــتنامناســبترخیل ــاکشــورهایب ــزســختترمیشــود.ام ــودشــاخصنی بهب

ــند. ــودبخش ــودرابهب ــاخصخ ــتش ــدوضعی ــرمیتوانن راحتت
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ــدداده ــدایتولی ــاخصهاازابت ــکازش ــراندرهری ــرهای ــدنم ــرخرش ــهن درادام
ــود. ــشدادهمیش ــزارشنمای ــرگ ــاره ــالانتش ــنس ــااخری ــاخصت ــرش ــهه ــوطب مرب
البتــهبــرایاینکــهتعــدادســالهاییکــهدادهبــرایهــرشــاخصتولیــدشــدهبــادیگــری
متفــاوتاســت،بــههمیــندلیــلمیانگیــنرشــدســالیانهرامحاســبهوگــزارشمیکنیــم.
درنمــودارزیــرنــرخرشــدشــاخصهایمختلــفدرطــولتمــامســالهایدارایداده،بــه

ــنســاالنهمالحظــهمیشــود: صــورتمیانگی

 نمودار 1-5. میانگین ساالنه نرخ رشد نمره ایران در شاخص های توسعه 

ــراناز ــاخصهادرای ــالیانهکالنش ــدس ــرخرش ــنن ــاندهندهمیانگی ــاالنش ــودارب نم
اولیــنســالانتشــارگــزارشهــرکالنشــاخصاســت.بــرایــناســاسکالنشــاخصهای
ــرژی،دولــتشــکننده1،رقابتپذیــریدرطــولدهههــای ــی،بهــرهوریان صلــح،حکمران
گذشــتهرشــدمنفــیداشــتهاندودرمقابــلکالنشــاخصهایپیشــرفتاجتماعــی،
ــتو ــدمثب ــردزیســتمحیطیرش ــهولتکســبوکار،عملک ــوآوری،س ــانی،ن ــعهانس توس

ــتهاند. ــیداش ــلتوجه قاب

ــند،نشــان ــتهباش ــریداش ــددباالت ــدرع ــتشــکنندههرچق ــحودول ــرژیوصل ــراســتشــدتان ــهذک 1-.الزمب
دهنــدهوضعیــتبدتــریاســتوبــرایهمیــنقرمــزشــدهاند.مثــالرشــدکالنشــاخصدولــتشــکنندهبــهمعنــی

ــت. ــراناس ــتدرای ــدندول شکنندهترش
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جدول 1-5. تعداد سال هایی که ایران می تواند با نرخ کنونی به وضعیت آرمان شهری موجود دست یابد

تاجتماعی
پیشرف

توسعهانسانی

صلح

نوآوری

ت
حقوقمالکی

حکمرانی

بوکار
تکس

سهول

شادی

کامیابی

بهرهوریانرژی

تغیرشکننده
دول

تپذیری
رقاب

ت
محیطزیس

50 22

ت
هیچوق 66

664

ت
هیچوق 39

844

ت
هیچوق

ت
هیچوق

ت
هیچوق

ت
هیچوق 35

ــا ــیوی ــدنزول ــلرون ــهدلی ــراندربرخــیازشــاخصهاب ــاالای ــراســاسجــدولب ب
ــد ــروز)مانن ــورام ــنکش ــتبهتری ــهوضعی ــدب ــگاهنمیتوان ــاخصهیچ ــدنش ــتمان ثاب
ــه ــالب ــوددارد.مث ــکانوج ــنام ــاخصهاای ــیازش ــادربرخ ــد.ام ــتیاب ــوئیس(دس س
ــا ــانیم ــهانس ــتتوس ــاوضعی ــولمیکشــدت ــالط ــود،22س ــالیانهموج ــدس ــرخرش ن
ــا50ســالطــولخواهــدکشــید ــهوضعیــتامــروزکشــوریماننــدســوئیسبرســد.ی ب
پیشــرفتاجتماعــیمــابــهآرمانشــهرســال2020برســد.امــا844ســالطــولمیکشــد

ــنشــاخصشــادیمشــابهکشــوریماننــددانمــارکشــویم. ــادرای ت
البتــهســوالمهمــیکــهمطــرحاســتایــناســتکــهآیــاتوســعهدریــکشــاخص
ــیو ــدحکمران ــاخصهاییمانن ــهدرش ــیک ــوآوریزمان ــان ــانیوی ــعهانس ــدتوس مانن
ــا ــیآی ــت؟یعن ــراس ــکانپذی ــتیم،ام ــرفتهس ــالپس ــحو...درح ــریوصل رقابتپذی
ــالها ــنس ــهای ــولهم ــهدرط ــیک ــاداددرحال ــوآوریراارتق ــالن ــوان66س میت
حکمرانــیدرحــالبدتــرشــدناســت؟منطقــاجــوابایــنســوالمنفــیاســتوتــوازن
ــعه ــوگاهتوس ــهگل ــاخصهاییب ــعش ــیمقاط ــژهایداردودربرخ ــتوی ــعهاهمی درتوس
تبدیــلمیشــوندکــهعــدمتغییــرآنامــکانتغییــردرســایرشــاخصهاراخواهــدگرفــت.
امــادرجــدولبــاالتنهــابــهلحــاظریاضــیوبــاتوجــهبــهمســیرگذشــتهتعــدادســال

مــوردنیــازپیــشبینــیشــدهاســت.

نمــودارزیــرنشــاندهنــدهموقعیــتایــراندرمقایســهبــاآرمانشــهروویرانشــهرتوســعه
اســت.نمــودارزیــربــراســاسنمــراتاســتونــهبــراســاسنردبــانتوســعه،بنابــرایــن

اعــدادکامــالواقعــیهســتند.
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نمودار 1-6. وضعیت ایران در بین آرمان شهر و ویران شهر توسعه در سال 2020

درنمــودارفــوقجایــگاهایــراندربیــنآرمانشــهروویرانشــهرتوســعهنمایــشداده
ــدتوســعهانســانیو ــهدربرخــیازشــاخصهامانن ــاًلروشــناســتک شــدهاســت.کام
حتــیپیشــرفتاجتماعــیایــرانتوانســتهاســتبــهآرمانشــهرنزدیــکشــودوخــودرا
ــه ــادیفاصل ــیوش ــدحکمران ــاخصهامانن ــیازش ــادربرخ ــد.ام ــهردورکن ازویرانش
ــا ــرژیام ــرهوریان ــت.به ــراس ــهرنزدیکت ــهویرانش ــهرداردوب ــاآرمانش ــاداریب معن
وضعیــتبســیارنامطلوبــیرانشــانمیدهــدکــهعــالوهبــرنزدیکــیبــابدتریــنوضعیــت

دنیــا،بــاســرعتباالیــیدرحــالبدتــرشــدناســت.

4-1- آینده پژوهشی توسعه
ــوان ــهمیت ــاخصهای13گان ــراندرش ــدهای ــدآین ــیرون ــتفادهازپیشبین ــااس ب
ــالانتشــار ــنی ــدگذشــته)ازاولی ــررون ــرد.اگ ــیک ــاراپیــشبین ــراندردنی ــگاهای جای
گــزارشهــرشــاخصتــاامــروز(بــرایشــاخصهایتوســعهدرهمــهکشــورهابــههمیــن
شــکلادامــهپیــداکنــد،میتــوانوضعیــتایــرانرادرســالهای2025و2030
پیشبینــیکــرد.درنمــودارزیــرنمــرهفراشــاخصتوســعهایــرانوهمچنیــنرتبــهایــران

ــد: ــاهدهمیکنی ــفرامش ــالهایمختل ــرایس ــانب ــورهایجه ــنکش دربی
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نمودار 1-7. نمره و رتبه ایران در فراشاخص توسعه در سال های مختلف

همانطــورکــهدرنمــودارفــوقمالحظــهمیشــودنمــرهفراشــاخصتوســعهایــراندر
ــودهاســت.ایــننشــان ــهرشــدب طــول5ســالگذشــتهو10ســالآینــدههمــوارهروب
ــههمیــنصــورتنیــزادامــهپیــدا ــهرشــداســتوب میدهــدوضعیــتکلــیایــرانروب
ــنکشــورهای ــراندربی ــهای ــهرتب ــناســتک ــمای ــیارمه ــهبس ــانکت ــرد.ام ــدک خواه
جهــاندرحــالبدتــرشــدناســت.دربیــن147کشــورجهــانکــهدادههــایهمــهکالن
ــود ــهخ ــه110راب ــال2015رتب ــراندرس ــت،ای ــودهاس ــودب ــاموج ــاخصهایآنه ش
اختصــاصدادهاســتکــههمیــنامــرنیــزنشــاندهنــدهوضعیــتنامناســبتوســعهایــران
اســت.بــاایــنحــالایــنرتبــهدرســال2020بــه114رســیدهاســت.یعنــیکشــورهای
جهــانبــاســرعتبســیاربیشــترازایــراندرحــالرشــدکــردنهســتند.بــهظاهــروبــا
نــگاهبســتهبــهداخــل،ایــراندرحــالرشــداســتامــاوقتــیوضعیــتســایرکشــورهای
دنیــارالحــاظمیکنیــم،ایــراندرحــالپســرفتمیباشــد.ایــنتناقــضاطالعــاتبســیار

ــد. ــلمیکن ــامنتق ــهم مهــیراب

ایــراندرســال2025بــهرتبــه116دنیــاودرســال2030بــهرتبــه122دنیــاخواهــد
رســید.توجــهداشــتهباشــیدکــهایــنرتبــهدربیــن147کشــوریاســتکــهدادههــای
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آنهــابــرایهــر13شــاخصموجــوداســت.البتــهمیشــودایــنرونــدرابــرایدهههــای
بعــدینیــزادامــهداد،امــاوضعیــتجهــانبــهقــدریپــرســرعتدرحــالتغییــراســت
کــهپیشبینــیتوســعهووضعیــتایــراندرســالهایبعــدیچنــدانمعنــادارنیســت.

شــایدایــنســوالپیــشبیایــدکــهبــاتوجــهبــهبدتــرشــدنرتبــهایــراندرطــولایــن
ســالها،رتبــهچــهکشــورهاییدرجهــاندرحــالبهتــرشــدناســت؟وبیشــترینتغییــر
ــی ــهپیشبین ــر16کشــوریک ــودارزی ــهچــهکشــورهاییاســت؟درنم ــوطب ــهمرب رتب
ــال ــاس ــالهای2015ت ــنس ــوددربی ــهخ ــودرادررتب ــروبهب ــترینتغیی ــودبیش میش

ــود. ــشدادهمیش ــد،نمای ــهمیکنن 2030تجرب

نمودار 1-8. وضعیت بهبود رتبه بهترین کشورها از 2015 تا 2030

درنمــودارفــوقمشــاهدهمیشــودکــهچیــنتــاســال2030نســبتبــهرتبــهخــود
ــهآن ــررتب ــنتغیی ــود!ای ــرمیش ــهبهت ــال48،2015رتب ــعهدرس ــاخصتوس درفراش
هــمظــرفمــدتکوتــاه15ســالبســیارشــگفتآوراســت.دربیــنایــنکشــورهاتعــداد
ــتان، ــورد.ازبکس ــممیخ ــهچش ــزب ــانی ــایگانم ــیایوهمس ــورهایآس ــیاریازکش بس
ــاید ــهش ــهکشــورهایهمســایهایهســتندک اذربایجــان،پاکســتان،وارمنســتانازجمل
ــوشدر ــراغخام ــاچ ــالحب ــهاصط ــدوب ــمنمیآم ــهچش ــاب ــتابآنه ــدپرش ــاًلرون اص
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ــمســایر ــدوقرقیزســتانه حــالپیشــرفتهســتند.کشــورهایقزاقســتان،روســیه،هن
ــنلیســتهســتند. کشــورهایآســیاییای

امــاچــهکشــورهاییدرحــالبدتــرشــدندررتبــهبنــدیفراشــاخصتوســعههســتند؟
درنمــودارزیــرکشــورهاییکــهدرســالهایآینــدهبیشــتریننــزولرتبــهدرفراشــاخص

ــم. ــشمیدهی ــدنمای ــهمیکنن توســعهراتجرب

 نمودار 1-9. وضعیت بدتر شدن رتبه کشورها از 2015 تا 2030

همانطــورکــهدرایــننمــودارواضــحاســتبرزیــلکــهتنهــادر5ســالگذشــته19
رتبــهدرجــدولپاییــنآمــدهاســتپیشبینــیمیشــوددرآینــدهنیــزبیشــترینکاهــش
ــتاســتو ــزاهمی ــهحائ ــنکشــورهاحضــورترکی ــانای ــدداشــت.درمی ــهراخواه رتب
ــه ــددرده ــهبده ــیرادام ــنمس ــههمی ــرانب ــهای ــدچنانچ ــانمیده ــانش پیشبینیه

آینــده12رتبــهکاهــشرتبــهخواهــدداشــت.

ــاعملکــردبلنــدمــدتآن تنهــاکشــوریکــهعملکــرد5ســالگذشــتهاشمتفــاوتب
بــودهاســت،کشــورآرژانتیــناســت.ایــنکشــوردرطــول5ســالگذشــته1رتبــهدرجدول
فراشــاخصبهتــرهــمشــدهاســت.امــاچنانچــهآینــدهایــنکشــوررابــراســاستاریــخبلنــد
مــدتآنپیشبینــیکنیــمدرصــورتپیرفتــنبــراســاسرونــدبلنــدمــدت،نیــزجــزو
ایــنلیســتخواهــدبــود،درغیــراینصــورتودرحالتــیکــهتحــولشــکلگرفتهدر5ســال

گذشــتهدرایــنکشــورادامــهپیــداکنــد،ازایــنلیســتخــارجخواهــدشــد.
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5-1- نقشه توسعه ایران
تصویــرزیــرنقشــهتوســعهایــراناســت.هریــکازبخشهــایایــننقشــهنمایشــگریــک
ــگنمایــشدادهشــدهاند. ــاســهرن زیرشــاخصتوســعهدرپنــحبعــدتوســعهاســتکــهب
رنــگســبزنمایانگــرعملکــردبرتــرایــراننســبتبــهمیانگیــنجهانــی،رنــگزردنمایانگــر
عملکــردهمســطحایــرانبــامیانگیــنجهانــی،ورنــگقرمــزنمایانگــرعملکــردضعیــفایران

نســبتبــهمیانگیــنجهانــیدرآخریــنســالانتشــارگــزارشهــرکالنشــاخصاســت1.

جدول 1-6. وضعیت زیرشاخص های اصلی توسعه در مقایسه با میانگین جهانی

مأخذ:یافتههایپژوهش

ــی ــنجهان ــرازمیانگی ــاخصضعیفت ــرش ــاخص،86زی ــن124زیرش ــیازبی بهطورکل
و38زیرشــاخصباالتــرازمیانگیــنجهانــیقــراردارنــد.امــادرایــنبیــنوضعیــت9زیــر
شــاخصبســیارخــوباســت)خاکســتریبــاالیجــدول(ووضعیــت41زیرشــاخصتوســعه
بســیاروخیــماســت)خاکســتریپررنــگ(ووضعیــت74زیرشــاخصنیــزدرحالــتمیانــی
ــاد ــاتاقتص ــی،ثب ــاتسیاس ــدثب ــاخصهاییمانن ــراردارد.زیرش ــگ(ق ــتریکمرن )خاکس
کالن،شــرایطکســبوکار،آزادیفــردی،هزینههــایناشــیازتروریســم،مدیریــتپســماند،
1-اگــرزیرشــاخصیتنهــا15واحــدازمیانگیــنجهانــیفاصلــهداشــتهباشــدبــارنــگزرد،اگــربیــشاز15واحــد
بیشــترازمیانگیــنجهانــیباشــدبــارنــگســبزواگــربیــشاز15واحــدزیــرمیانگیــنجهانــیباشــدبــارنــگقرمــز

ــود. ــشدادهمیش نمای
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ــهدر ــتندک ــاخصهاییهس ــنزیرش ــهمهمتری ــرراتازجمل ــتمق ــرژیوکیفی ــدتان ش
ــد. ــرمیبرن ــدیبهس ــیارب ــتبس وضعی

6-1- شاخص تبدیل پول به ایران
رابطــهبیــندرآمــدســرانهکشــورهابــهدالربــافراشــاخصتوســعهنشــانمیدهــدهرچــه
کشــورهابهلحــاظدرآمــدســرانهوضعیــتبهتــریداشــتهباشــند،فراشــاخصتوســعهآنهــا
نیــزبهتــراســت،کــهایــنرابطــهبســیارقــویومعنــاداراســت.امــادرایــنمیــانبرخــیاز
ــدوبرخــیدیگــر ــرایتوســعهاســتفادهکردهان کشــورهاازدرآمدهــایبهدســتآمدهبهتــرب
ــد ــننشــانمیده ــهای ــدک ــتتوســعهاســتفادهکنن ــادرجه ــندرآمده نتوانســتهاندازای
موانــعتوســعهرانــهتنهــادردرآمــدملــیبلکهبایــددرابعــادسیاســی،اجتماعــیودرمجموع
نهــادیجســتوجوکــرد،موانعــیکــهاجــازهندادهانــددرآمــدملــیبــهتوســعهتبدیــلشــود.

 نمودار 1-10. نسبت درآمد سرانه با فراشاخص توسعه و وضعیت ایران

نمــوداربــاالرابطــهبیــندرآمــدســرانهوفراشــاخصتوســعهملــیرانمایــشمیدهــدکه
نقطــهقرمــزرنــگایــراناســت.شــاخص»تــوانتبدیــلپــولبــهتوســعه«نشــانمیدهــد
کــههــرکشــورچقــدرازتــوانبالقــوهاشبــرایتوســعهرابــهفعلیــترســاندهاســت.ایــن
ــه ــدب ــلدرآم ــوانتبدی ــان146کشــورازجهــتت ــراندرمی شــاخصنشــانمیدهــدای
ــورت ــتبهص ــتهاس ــدیمیتوانس ــاظدرآم ــرانبهلح ــیای ــه143رادارد!یعن ــعهرتب توس
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بالقــوهنمــره57.14رادرفراشــاخصتوســعهکســبکنــد،امــادرحــالحاضــرنمــره46.5
راکســبکــردهوحــدود18درصــدپایینتــرازظرفیــتخــودعمــلکــردهاســت.

درنمــودارزیــررتبــهایــراندرشــاخصتــوانتبدیــلپــولبــهتوســعهدرمقایســهبــا
ــد. ســایرکشــورهارامالحظــهمیکنی

 نمودار 1-11. جایگاه ایران در شاخص توان تبدیل پول به توسعه در بین کشورهای جهان

ــاخص ــددرفراش ــرارگرفتهان ــیق ــطافق ــاالیخ ــهب ــورهاییک ــودار،کش ــننم درای
ــن ــهپایی ــلکشــورهاییک ــدودرمقاب ــیخــودعمــلکردهان ــدمل ــرازدرآم توســعهفرات

ــد. ــمکاریکردهان ــودک ــیخ ــدمل ــهدرآم ــبتب ــدنس ــرارگرفتهان ــیق ــطافق خ

6-1- مقایسه ایران با چهار کشور منتخب
ــن ــراندرشــاخصهایبررسیشــدهدرای ــتای ــموضعی ــنبخــشدرنظــرداری درای
ــزارش، ــنگ ــدهای ــایآین ــم.درفصله ــهکنی ــرمقایس ــوردیگ ــدکش ــاچن ــزارشراب گ
ــمت ــنقس ــود.درای ــهمیش ــورمقایس ــاینوظه ــکواقتصاده ــورهایاوپ ــاکش ــرانب ای
درنظــرداریــمایــرانرابــهصــورتمــوردیبــاکشــورهاییمقایســهکنیــمکــهازجهــات
ــران ــامقایســههایانجامشــدهبیــنای ــد.درادامــهب ــراندارن ــاای مختلــفشــباهتهاییب
ــار ــتچه ــی،فرهنگــیواقتصــادیدرنهای ــفجمعیت ــادمختل ــردرابع وکشــورهایدیگ
کشــورگزینــششــدهاند.ایــنکشــورهادرنتیجــهاصالحاتــیکــهدرطــولچهــاردهــه
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اخیــرانجــامدادهانــدتوانســتهانددرنردبــانتوســعهصعــودقابــلتوجهــیداشــتهباشــند
ــنکشــورهادر ــنهرکــدامازای ــرای ــهتوســعهبرســند.عــالوهب ــقب ــرمطل وبعضــاًازفق
ــهروندان،و ــتش ــناکثری ــت،دی ــاختارجمعی ــتوس ــرخجمعی ــدن ــفمانن ــادمختل ابع
عوامــلاقتصــادینظیــرتولیــدناخالــصداخلــیوتولیــدناخالــصداخلــیســرانهدرحــال
حاضــریــادربرهــهایازتاریــخچهلســالهاخیــربــاایــرانشــباهتدارنــد.هــدفازایــن
ــراندرابعــادمختلــفتوســعه ــرازوضعیــتپیشــرفتای ــردقیقت مقایســههاایجــادتصوی
ــاکشــورهایدیگــروواکاویابعــادپیشــرفتوپســرفت اســت.درایــنمیــان،مقایســهب
ــنکشــورهادر ــیای ــادرنظرگرفتــنعملکــردکل ــفتوســعهب آنهــادرشــاخصهایمختل
ــراهداشــتهباشــد. ــههم ــرانب ــرایای ــیب ــددرسآموختههای ــز،میتوان مســیرتوســعهنی

بــاتوجــهبــهاینکــهچهــارکشــورمــوردبررســیدر40ســالگذشــتهازلحــاظاقتصــادی
وتولیــدناخالــصداخلــیســرانهوضعیتــیمشــابهبــاایــرانویــابدتــرازایــرانراداشــتهاند،
ــراندر شــایدیکــیازمهمتریــندســتاوردهایایــنمقایســههاایــنباشــدکــهدریابیــمای
طــولایــن40ســالازلحــاظتوســعهحــدوداًکجــامیتوانســتهباشــدوچــهفاصلــهایدارد
بــاتــوانبالقــوهخــوددارد.البتــهقطعــاًعوامــلجغرافیایــیوفرهنگــیهــمدخیــلبــودهو
هســتند،امــابــاوجــودهمــهایــنمــوارد،قطعــاًمقایســهوضعیــتبالفعلایــرانباکشــورهای

مــوردبررســیتــاحــدقابــلتوجهــیتــوانتوســعهایایــرانرانیــزمنعکــسمیکنــد1.

الف( ترکیه
ترکیــهمــدرنبــارهبــریمصطفــیکمــالملقــببــهآتاتــورک)پــدرترکهــا(درســال
1923تاســیسشــد.زیــرنظــرآتاتــورک،ترکیــهاصالحــاترادیــکالسیاســی،حقوقــیو
ــیادارهشــد، ــهشــیوهتکحزب ــهکشــورب ــیک ــسازمدت ــت.پ اجتماعــیدرپیــشگرف
تجربــهسیاســتچندحزبــیمنجــربــهانتخابــاتســال1950وپیــروزیحــزبدموکــرات
ــعاحــزاب ــاوجــوداینکــهازآنموق ــدرتشــد.ب ــالمســالمتآمیزق )اپوزیســیون(وانتق

ــراندر40 ــوتای ــاطق ــرانونق ــتههایای ــدداش ــعهبای ــراندرتوس ــوهای ــوانبالق ــرت ــیدقیقت ــرایبررس 1-ب
ــاداقتصــادی،فرهنگــی،زیســتمحیطی، ــوتکشــورهایهــدف)درهمــهابع ــاطق ــاداشــتههاونق ســالگذشــتهب
ــساز ــودوپ ــامش ــریهاانج ــفوکس ــاطضع ــراینق ــهب ــنمقایس ــودوهمی ــهش ــی(مقایس ــیوسیاس اجتماع
وزندهــیمشــخصشــودآیــاشــرایطبــرایایــرانازلحــاظتــوانتوســعهایبهتــرازکشــورهایمــوردمقایســهبــوده

یــابدتــرازآنهــابــودهاســت.
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سیاســیدرترکیــهقــدرتگرفتــهوگســترشپیــداکردنــدامــادردورههایــیازبیثباتــی
وکودتــایسیاســی)نظیــرســالهای1971،1960و1980(دموکراســیدرایــنکشــور
ــر ــینظی ــایمال ــابحرانه ــهب ــه90ترکی ــلده ــهازاوای ــت.اگرچ ــودهاس ــیبپذیرب آس
ــیو ــولمل ــاعــراق،کاهــشارزشپ ــژهب ــطتجــاریبهوی ازدســتدادنســرمایهدررواب
افزایــشبدهــیدولــتهمــراهبــودامــاسیاســتهایمالــیدولــتدرمجمــوعبــهتعدیــل

وحفــظرشــداقتصــادیایــنکشــورکمــککــردهاســت.

کشــورایــرانازنظــرموقعیــتجغرافیایــیومنطقــهای،وویژگیهــایجمعیتشــناختی
ــا ــنب ــهدارد.همچنی ــورترکی ــهکش ــباهتراب ــترینش ــی(بیش ــددین ــی)بُع وفرهنگ
ــی ــالدی،نزدیک ــه90می ــلده ــورازاوای ــندوکش ــادیای ــرداقتص ــنعملک درنظرگرفت
زیــادیدرتولیــدناخالــصداخلــیوتولیــدناخالــصداخلــیســرانهایــندوکشــوروجــود
ــن ــران،ای ــهازای ــاپیشــیگرفتنترکی ــهب ــهده ــولس ــسازآندرط ــهپ ــهالبت داردک
ــد ــندوکشــوردربُع ــارشــباهتپیشــینیکــهای ــد.درکن ــهگرفتهان دوازیکدیگــرفاصل
اقتصــادیبــاهــمداشــتهانددرحــالحاضــربــادرنظرگرفتــنامیــدبــهزندگــیبهعنــوان

ــهیکدیگــرنزدیــکهســتند. ــندوب یکــیازبروندادهــایتوســعهانســانینیــزای

ــراســاسآمــارســال2020 ــهقــرارگرفتهانــدوب ایــرانوترکیــهدرمنطقــهخاورمیان
کمتــراز400هــزارنفــربــاهــماختــالفجمعیــتدارنــد.درســال2020جمعیــتترکیــه
ــور ــندوهمینط ــت.ای ــودهاس ــرب ــران83992949نف ــتای ــروجمعی 84339067نف
بهلحــاظســاختارجمعیــتشــباهتزیــادیبــههــمدارنــد.آمــارزیــرمتعلــقبــهســاختار

جمعیتــیایــندودرســال2018اســت.

ایران )درصد(ترکیه )درصد(بازه سنی

24/2624/23جمعیت14-0سال
15/8814/05جمعیت24-15سال
43/2648/86جمعیت54-25سال
8/827/39جمعیت55تا64سال
7/795/48جمعیت65سالبهباال
31/430/8میانهسنیجمعیت
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ــاظ ــمبهلح ــال1990ه ــهدرس ــرانوترکی ــهای ــتک ــناس ــهای ــلتوج ــهقاب نکت
ــت ــروجمعی ــال53921760نف ــنس ــهدرای ــتترکی ــد.جمعی ــبیهبودهان ــیش جمعیت
ــا ــنســهدهــهب ــندوکشــوردرطــولای ــودهاســت.یعنــیای ــرب ــران56366217نف ای
ــت ــهوضعی ــلدرمقایس ــنعام ــهای ــدک ــشرفتهان ــانیپی ــبتاًیکس ــینس ــدجمعیت رش
ــزاهمیــتاســت.همینطــوربهلحــاظتوزیــعجمعیــت تولیــدناخالــصداخلــیآنهــاحائ
برحســبگروههــایدینــی،جمعیــتمســلمانترکیــه99/8درصــدازکلجمعیــتایــن
ــامل ــورراش ــنکش ــتای ــدازکلجمعی ــران99/4درص ــلمانای ــتمس ــور،وجمعی کش
ــل ــیازعوام ــوانیک ــد«بهعن ــدوتول ــیدرب ــهزندگ ــدب ــن»امی ــادرنظرگرفت میشــود.ب
ــا78/45ســالودر ــرب توســعهانســانی،امیــدبــهزندگــیدرترکیــهدرســال2020براب

ــا77/33ســالاســت. ــرب ــرانبراب ای

عــالوهبــرویژگیهــایمنطقــهای،جمعیتشــناختی،دینــی،وتوســعهانســانیمشــترک
ــندوبهلحــاظســیرتاریخــیعملکــرداقتصادیشــان ــه،ای ــرانوترکی ــندوکشــورای بی
نیــزقابــلمقایســههســتند.درســال1990تولیــدناخالــصداخلــیترکیــهمعــادل150
ــمدرســال2017 ــنرق ــودهاســت.ای ــارددالرب ــادل124میلی ــرانمع ــارددالروای میلی
ــه454میلیــارددالررســیدهاســت. ــرانب ــرایای ــه852میلیــارددالروب ــرایترکیــهب ب
یعنــیدرطــول27ســالتولیــدناخالــصداخلــیبــرایترکیــهبهطــورمتوســطســالیانه

17درصــدوبــرایایــران10درصــدرشــدداشــتهاســت1.

درســال1991تولیــدناخالــصداخلــیســرانهترکیــه)برحســببرابــریقــدرتخریــد(
ــه ــودهاســت.درســال2017ترکی ــران12480دالرب ــرایای ــا11289دالروب ــادلب مع
ایــنمقــداررابــه25030دالروایــرانبــه19097دالررساندهاســت.یعنــیدرطــول26
ســالتولیــدناخالــصداخلــیســرانهبــهقیمــتثابــتدالربــرایترکیــهبهطــورمتوســط

ســالیانهحــدود4/6درصــدوبــرایایــراندودرصــدافزایــشداشــتهاســت.

درســال1990تولیــدناخالــصداخلــیســرانهبــرایترکیــهمعــادل2794دالروبــرای
ــه10513و ــهب ــرایترکی ــال2017ب ــداردرس ــنمق ــت.ای ــودهاس ــران2214دالرب ای
بــرایایــرانبــه5627دالرافزایــشیافتــهاســت.یعنــیدرطــول27ســالتولیــدناخالــص

1-برحسبقیمتدالردرسالپایه)ابتدایی(
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داخلــیســرانهبــهقیمــتثابــتدالربــرایترکیــهبهطــورمتوســطســالیانه10/2درصــدو
بــرایایــران5/7درصــدافزایــشداشــتهاســت.

دریــکنــگاهکلــیبــهســاختارنهــادیترکیــه،بعــدازبرقــرارینظــامچندحزبــیدر
ترکیــهدرســال1945تــا1983عــالوهبــراینکــهحکومتهــاازرونــدناپایــداریبرخــودار
بودهانــدارتــشنیــزمداخــالتمســتقیمنظامــیدرسیاســتداشــتهاســت.احــزابسیاســی
ترکیــهدرایفــاینقــشعمومــیومشــترکاحــزابدرتوســعهوثبــاتسیاســیکارآمــد
ــزاب ــیاح ــه،ناتوان ــشدرترکی ــالدیارت ــه80می ــایده ــهکودتاه ــدبهطوریک نبودن
سیاســیدرکنتــرلخشــونتســازمانهایافراطــیرامنعکــسســاخت.اساســیترینعامــل
ــودن ــلاقتدارگراب ــهدلی ــهب ــرددک ــهبرمیگ ــگسیاســیترکی ــهفرهن ــدیب ــنناکارآم ای
مانــعبــروزاحــزابسیاســیدموکراتیــکوکارآمــدشــدهاســت.قانــوناساســیترکیــهپــس
ازکودتــایارتــشدر12ســپتامبر1982بــهتصویــبمــردمایــنکشــوررســید.جدایــی
ــیرود. ــمارم ــهبهش ــیترکی ــوناساس ــناصــولقان ــت،ازمهمتری ــنازسیاســتودول دی
ضمــناینکــهطبــقاصــل10،افــرادبــدونتوجــهبــهزبــان،نــژاد،رنــگ،جنســیت،اندیشــه
سیاســی،اعتقــادفلســفی،دیــنومذهــبو...درمقابــلقانــونبرابرنــدوهیــچفــرد،خانواده،
گــروهوصنفــیدرمقابــلقانــونازامتیــازخاصــیبرخــوردارنیســت.بــاوجــودایــن،اجــرای
ــرده ــلنک ــیراح ــایقومیت ــهتضاده ــتک ــهاس ــامانیافت ــهایس ــیبهگون ــوناساس قان
ــاب ــهحس ــعهآنب ــایتوس ــنچالشه ــهازمهمتری ــتترکی ــاودول ــنکرده ــشبی وتن
میآیــد.افــزونبــرایــن،کودتاهــایپرتکــرارارتــشترکیــهدرایــنکشــورنیــزیــکمعضــل
جــدینهــادیبــودکــهبــااصالحــاتقانــوناساســیدردهــه2010میــالدی،اصــالحشــد.
گــذارازنظــامپارلمانــییــاکمالیســمبــهنظــامریاســتیاردوغانیســتیدراواســطایــندهــه

نیــزدیگــرتغییــرنهــادیمهــمدرترکیــهبــودهاســت.

ــرايپنــجســال ــوانبرنامــهايدانســتکــهب ــنکشــورراميت آغــازاولیــنبرنامــهای
بــهمبــدأســال1934،تهیــهشــد.ایــنبرنامــه،فهرســتيازپروژههــايدولــتدرزمینــه
ــر ــراتب ــزبدموک ــهح ــه1950درترکی ــود.درده ــتب ــدنوصنع ــاختها،مع زیرس
ــال ــيس ــوناساس ــادرقان ــد.ام ــتهش ــارگذاش ــزيکن ــزيمرک ــدوبرنامهری ــرکارآم س
ــد.در ــدهش ــتگنجان ــفدول ــزءوظای ــارهج ــيدوب ــزياقتصادي-اجتماع 1961برنامهری
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ــاي ــدکااله ــيوارداتوتولی ــت،جایگزین ــرصنع ــدب ــومتأکی ــاياول،دوموس برنامهه
واســطهايبــود.امــادردهــه70،دربرنامــهچهــارمبــرايتقویــتبخــشخصوصــي،ارتقــاي
صــادرات)بــهجــايجایگزینــيواردات(وســرمایهگذاريدربخشهــايکاربــروبــابــازده
ســریعمــوردتوجــهقــرارگرفــت.ترکیــهازســال1980بهدنبــالسیاســتضدتورمــیبــود
ــه ــرخارزرابهصــورتشــناورتنظیــمکــرد.برنامههــایچهــارموپنجــمتوســعهترکی ون
نیــزرویتوســعهصنعتــی،سیاســتپولــیضدتورمــیوتوســعهصــادراتتأکیــدداشــتند.
دربرنامــهششــمتوســعهترکیــه،رشــدتولیــدهفــتدرصــد،رشــدســرمایهگذاريبخــش
خصوصــي11درصــدوصــادرات15درصــددرنظــرگرفتــهشــد.دردهــه2000و2010،
نوســازيدولــتوحکمرانــيخــوبوصلــحداخلــي،افزایــشتــوانرقابتــيبینالمللــيو
ایجــادفرصتهــايشــغليســرمایهگذاريدرتوســعهظرفیــتانســاني،توســعهاجتماعــي
ــه ــایتوســعهترکی ــيدرچشــماندازوبرنامهه ــطخارجــيوامنیت ــمرواب ــهوتنظی عادالن
ــه ــعهترکی ــایتوس ــادیوبرنامهه ــراتنه ــادی،تغیی ــاختارنه ــلس ــت.حاص ــرارگرف ق
ــراندر ــتای ــروضعی ــودارزی ــت.درنم ــهوداس ــعهمش ــیتوس ــایبینالملل درگزارشه

ــانتوســعهنمایــشدادهمیشــود. ــه1درنردب ــگاهترکی ــاجای مقایســهب

نمودار 1-12. وضعیت ایران و ترکیه در نردبان توسعه در سال 2020

1-دادههــایمربــوطبــههــرکشــورمیانگیــنپنــجســالگذشــتهشــاخصمربوطــهآنکشــوراســتکــهبــامیانگیــن
پنــجســالهایــرانمقایســهشــدهاســت.یعنــیایــنمقایســهمیتوانــدوضعیــتپنــجســالگذشــتهایــندوکشــوررا

بهطــورمیانگیــننشــاندهــد.
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ــد ــتمشــابهدرچن ــاوجــودوضعی ــهب ــهترکی ــوقمشــاهدهمیشــودک ــودارف درنم
ــرانرا ــریازای ــببهت ــعهایبهمرات ــتتوس ــتهوضعی ــران،توانس ــاای ــتهب ــهگذش ده
بهدســتآوردودرنردبــانتوســعهازنیمــهعبــورکنــد.فاصلــهبیــشاز11پلــهایتوســعه
ترکیــهنســبتبــهایــرانآنهــمزمانــیکــههمــهابعــادتوســعهدرنظــرگرفتــهمیشــود،
ــه8 ــهوفاصل ــرارگرفت ــرانق ــرازای ــهباالت ــوازنهــمترکی ــاداراســت.درتوســعهمت معن

ــد. ــراننشــانمیده ــاای ــهایب پل

نمودار 1-13. وضعیت شاخص های ایران و ترکیه در سال 2018

ــاخصهای ــهش ــهدرهم ــودترکی ــاهدهمیش ــوقمش ــودارف ــهدرنم ــورک همانط
ــودار ــراندارد.درنم ــریازای ــببهت ــتبهمرات ــحوضعی ــاخصصل ــرازش ــهغی ــعهب توس
ــرفت ــانیوپیش ــعهانس ــدتوس ــاخصهامانن ــیازش ــهدربرخ ــتک ــخصاس ــوقمش ف
ــمهســتندو ــهه ــکب ــهنزدی ــرانوترکی ــتغیرشــکننده،ای ــاشــاخصدول ــیی اجتماع
ــاکمــیاختــالفبهتــرازایــراناســت،امــادردیگــرشــاخصهاماننــدســهولت ترکیــهب
کســبوکار،حکمرانــی،بهــرهوریانــرژیورقابتپذیــریفاصلــهترکیــهازایــرانبهمراتــب

بیشــتراســت.

ــت ــبوکاراس ــهولتکس ــاخصس ــهدرش ــرانوترکی ــنای ــاوتبی ــنتف معنادارتری
ــن ــهبدتری ــتنامناســبیداردوب ــهبســیاروضعی ــهترکی ــراننســبتب نشــانمیدهــدای
کشــورهایدنیــادرایــنحــوزهنزدیــکاســت.بیشــترینفاصلــهامــادرشــاخصبهــرهوری
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انــرژیبیــنایــرانوترکیــهوجــوددارد.ایــنموضــوعبیشــتربــهخاطــرعملکــردبــدایــران
ــتهاســت. ــایگذش ــولدههه درط

ب( چین
ــی ــی،قحطــی،شکســتهاینظام ــایمدن ــاناآرامیه ــنب ــرنبیســتم،چی ــلق ــااوای ت
ــوری ــال1949جمه ــیدومدرس ــگجهان ــدازجن ــود.بع ــروب ــاروب ــغالخارجیه واش
خلــقچیــنتآســیسشــد.حــزبکمونیســتچیــنبــارهبــریمائــویــکنظــاماقتدارطلــب
سوسیالیســتیایجــادکــردکــهدرحالیکــهاقتــدارچیــنراتضمیــنمیکــردکنتــرلســفت
وســختیبــرزندگــیروزمــرهوهزینههــایزندگــیشــهرونداننیــزداشــت.پــسازســال
1978دنــگشــیائوپینگ1جانشــینمائــووهمینطــوررهبــرانبعــدیبــرتوســعهاقتصــادی
»بازارمحــور«تمرکــزکردنــدوتولیــداتچیــنراتــاســال2000بــهچهــاربرابــرافزایــش
ــد ــرعترش ــترینس ــنبیش ــا2005چی ــالهای1978ت ــولس ــه،درط ــد.درنتیج دادن
اقتصــادیدرجهــانراداشــتهاســِتیعنــیبهطــورمتوســطســالیانه10درصــدرشــدداشــته
ــرل ــکاقتصــادسوسیالیســتیتحــتکنت ــنازی ــدتچی ــنم ــعدرطــولای اســت.درواق
دولــتتبدیــلبــهیــکاقتصــادمختلــطشــد.ازســال1978اصالحاتوســیعمالــی،تجاری،
حقوقــی،سیاســیوواگــذاریکنتــرلمنابــعازدولــتبــهبخــشخصوصــیدرچیــناتفــاق
افتــاد.نتیجــهایــناصالحــاتبهبــوداســتانداردهایزندگــیبــرایبخــشزیــادیازجمعیــت
چیــنبــود.امــاکنتــرلسیاســیهمچنــانســفتوســختپابرجاســت.ازاوایــلدهــه1990
نیــزچیــنارتباطــاتجهانــیومشــارکتدرســازمانهایبینالمللــیراافزایــشدادهاســت.

چیــنچــهبهلحــاظجمعیتــیوچــهبهلحــاظاقتصــادیازایــرانبســیاربزرگتــراســت.
جمعیــتچیــندرســال2020برابــربــا1439323776نفــراســت.امیــدبــهزندگــی77/47
ســالومیانــهســنیجمعیــتایــنکشــور38/4ســالاســت.درســال1990تولیــدناخالــص
داخلــیچیــنســهبرابــرایــرانبــودهودرعینحــالتولیــدناخالــصداخلــیســرانهایــرانحدود
ســهبرابــرچیــنبــودهاســت.درطــولســهدهــهاخیــرچیــنرشــدشــگفتانگیزیداشــته
اســت،بهطوریکــهتولیــدناخالــصداخلــیاشبهطــورمتوســطســالیانه100درصــدوتولیــد
ناخالــصداخلــیســرانهاشبهطــورمتوســطســالیانهبیــشاز66درصــدافزایــشیافتــهاســت.
1-Deng Xiaoping
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درســال1990تولیــدناخالــصداخلــیبــرایچیــنمعــادل360میلیــارددالروبــرای
ایــرانمعــادل124میلیــارددالربــودهاســت.ایــنرقــمدرســال2017بــرایچیــنبــه
12143میلیــارددالروبــرایایــرانبــه454میلیــارددالررســیدهاســت.یعنــیدرطــول
ــط ــورمتوس ــنبهط ــرایچی ــتدالرب ــتثاب ــهقیم ــیب ــصداخل ــدناخال ــالتولی 27س
ســالیانهحــدود121درصــدوبــرایایــرانســالیانهحــدود10درصــدرشــدداشــتهاســت.

درســال1993تولیــدناخالــصداخلــیســرانهبــرایچیــنمعــادل377دالروبــرای
ــه8759 ــرایچیــنب ــرانمعــادل1067دالربودهاســت.ایــنمقــداردرســال2017ب ای
دالروبــرایایــرانبــه5627دالررسیدهاســت.یعنــیدرطــول24ســالتولیــدناخالــص
ــهقیمــتثابــتدالربــرایچیــنبهطــورمتوســطســالیانه92درصــدو داخلــیســرانهب

بــرایایــران18درصــدافزایــشداشــتهاســت.

جهــشچیــن،تــاحــدزیــادیبــهاصالحــاتنهــادیآننیــزوابســتگیدارد.همانطــور
کــهاشــارهشــدایــنکشــوردردهــه1980میــالدیازیــکسیســتمسوسیالیســتیمبتنــی
بــرقرائــتمائــو)محوریــتنهادهــایکشــاورزیودهقانــی(بــهیــکنظــامسوسیالیســمبــازار
رویآوردکــههمچنــاندرچنبــرهقــدرتحــزبکمونیســتبــود.امــاتعامــلســازندهوبــاز
ــاکشــورهایجهــان،بهویــژهکشــورهایســرمایهداریوایجــادمناطــقآزادتجــاریرادر ب
دســتورکارخــودقــرارداد.درســال1986قانــونادارهزمیــن)LAL(تصویــبشــدکــهمقررات
مالکیــتزمیــنشــهریوروســتاییرابهترتیــبتحــتمالکیــتدولتــیوتعاونــیوتدبیــر
ــوندرســال1988، ــنقان ــهای ــاراتعییــنمیکــرد.طبــقاصالحی ــریزمینه شــیوهکارب
ــتی ــیسوسیالیس ــادعموم ــلاقتص ــهمکم ــیبهمثاب ــروعیتبخــشخصوص ــتومش اهمی
ــیاضطــراری ــندرموقعیت ــهبخــشخصوصــیچی ــیک بهرســمیتشــناختهشــد.هنگام
قــرارداشــت،رهبــرانمرکــزیچیــناصالحــاتتدریجــینهــادیراشــروعکردنــد.وقتــی
بخــشخصوصــیدردوره1992تــا1998بهخوبــیرشــدکــرد،بــهاســتثنایبهســازیهای
تدریجــیوپیوســتهدرسیاســتهایمســاعدرقابــت،اصالحــاتنهــادیعمــدهایدرجریــان
ــزی ــرانمرک ــد،رهب ــهدردســرافتادن ــایخصوصــیدرســال1999ب ــیبنگاهه ــود.وقت نب
ــیرا ــایخصوص ــیبنگاهه ــگاهقانون ــهجای ــدک ــاردادن ــیراانتش ــادیاصل ــاتنه اصالح
ــش ــایبخ ــلبنگاهه ــدمی ــیرون ــاوقت ــرد.بعده ــقمیک ــنتصدی ــیچی ــوناساس درقان
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ــم ــادیمه ــرانمرکــزی،اصــالحنه ــرد،رهب خصوصــیدرحــدودســال2003فروکــشک
دیگــریرااعــالمکردنــدکــهجایــگاهقانونــیبرابــریبــرایبنگاههــایخصوصــیوعمومــی

ــرد. ــدمیک ــتراتأیی ــوقمالکی ــتازحق ــن،حمای ــتوهمچنی درنظــرمیگرف

ــعه ــالهتوس ــهپنجس ــالدي،10برنام ــا2005می ــالهاي1953ت ــهس ــندرفاصل چی
راتجربــهکــردهاســت.اولیــنبرنامــهپنجســالهتوســعهایــنکشــور)1957-1953(
ــعســنگینيماننــدفــوالدتأکیــد ــررشــدصنای صنعتيســازيســریعرادنبــالميکــردوب
ــطه ــازبهواس ــانآغ ــن)1958-1962(ازهم ــعهچی ــالهتوس ــهپنجس ــنبرنام ــت.دومی داش
تغییــراتاقتصــاديانقالبــيبرنامــهجهــشبــزرگبــهجلــو،ازدرجــهاعتبــارســاقطوبرنامــه
متوقــفشــد.درنتیجــهاجــرايایــنبرنامــهحــدود20میلیــوننفــرازجمعیــتچیــن،جــان
ــان ــهپنجســالهتوســعهچیــن)1966-1970(کــهتوســطعملگرای ــد.ســومینبرنام باختن
دولتــيوبــرايدســتیابيبــهرشــدســریعدرهمــهبخشهــاطراحــيشــدهبــودبــاوقــوع
انقــالبفرهنگــيکنــارگذاشــتهشــد.بــهدنبــالاعــالمچهارمیــنبرنامــهتوســعه)1971-
1975(،برنامهریــزياقتصــاديبلندمــدتدردهــه1970میــالدياحیــاشــد.درســال1975،
برنامــهتوســعهپنجــم)1976-1980(ارائــهشــدکــهاولویــترابــهمدرنیزاســیوناقتصــادو
توســعهصنایــعســبکدادهبــود.دربرنامــهششــم)1981-1985(کــهدرســال1982ابــالغ
ــت.در ــرارگرف ــدق ــوردتأکی ــارهم ــيونوســازيدوب ــهخــطعملگرای ــنب شــد،تعهــدچی
ــاهــدف ــوپینــگهفتمیــنبرنامــهتوســعهچیــن)1986-1990(راب ســال1986،دنژیائ
افزایــشتولیــدصنعتــيبــهمیــزانســاالنه7/5درصــد،تولیــدکشــاورزيبــهانــدازهســاالنه
چهــاردرصــد،درآمــدملــيبــهمیــزانســاالنه6/7درصــدوتجــارتخارجــيتــا40درصــد
ابــالغکــرد.نگرانــيدربــارهعــدمتــوازنتوســعهاقتصــاديچیــندرهــردوبعــدجغرافیایــيو
بخشــيبــهطراحــيوتدویــنبرنامــههشــتمتوســعهچیــن)1991-1995(انجامیــد.برنامــه
ــهاقتصــاد ــزب ــهايمتمرک ــذارازاقتصــادبرنام ــرايگ ــن)1996-2000(ب ــمتوســعهچی نه
بــازارسوسیالیســتيطراحــيشــدهبــود.چیــندربرنامــهدهــمتوســعهخــود)2005-2001(

ــود. ــاســال2010ب ــرکــردنتولیــدناخالــصملــيســال2000ت بهدنبــالدوبراب

وضعیتایراندرمقایسهباچیندرشاخصهایتوسعهدرنمودارزیرنمایشدادهمیشود.
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 نمودار 1-14. وضعیت ایران و چین در نردبان توسعه در سال 2020

ــاایــران ــانتوســعهب همانطــورکــهمشــاهدهمیشــودچیــنفاصلــه18پلــهایدرنردب
ــهایــران پیــداکــردهاســتکــهایــننشــانازعملکــردمناســبچیــندرتوســعهنســبتب
دارد.درشــاخصتوســعهمتــوازننیــزفاصلــهایــرانوچیــن18واحــداســت.بــهایــنمعنــا
کــهتوســعهچیــننســبتبــهایــرانبســیارمتوازنتــربــودهاســتونســبتبــهایــرانســهم
بیشــتریازتوســعهچیــندردهههــایاخیــرازطریــقحرکــتمتــوازندرهمــهابعــادتوســعه
ــعه ــهتوس ــاخصهای13گان ــندرش ــرانوچی ــتای ــروضعی ــودارزی ــت.درنم رخدادهاس

ــود. ــشدادهمیش نمای



نمودار 1-15. وضعیت شاخص های ایران و چین در سال 2020
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ــهتوســعه ــراندرزمین ــهای درشــاخصهایســیزدهگانهتوســعهمشــاهدهمیشــودک
ــا10 انســانیومحیــطزیســت،وضعیــتبهتــرینســبتبــهچیــندارد،امــادررابطــهب
ــهر، ــاآرمانش ــهب ــت.درمقایس ــنداشتهاس ــرازچی ــردیضعیفت ــر،عملک ــاخصدیگ ش
وضعیــتهــردوکشــورازنظــرحقــوقمالکیــت،حکمرانــیوشــکنندگیدولــت،نامناســب
ونیازمنــدبهبــوداســت.بیشــترینتفــاوتبیــنایــرانوچیــندرشــاخصنــوآوریوپــس
ــهآرمانشــهر ــوآوریچیــنبســیارب ــریاســت.درشــاخصن ازآندرشــاخصرقابتپذی
نزدیــکاســتبطوریکــهدرســال2020یکــیازپنــجمرکــزبرتــرنــوآوریجهــاندرچیــن

قــرارگرفتــهاســت.

ج( کره جنوبی
درســال1905کــرهتوســطژاپــناشــغالشــدوپــسازآنکــهدرســال1945ژاپــن
ــیدوم ــگجهان ــدازجن ــتآورد.بع ــودرابهدس ــتقاللخ ــرهاس ــد،ک ــکاش ــلیمامری تس
ــت ــتکمونیس ــکدول ــرهوی ــوبک ــره(درجن ــوریک ــک)جمه ــتدموکراتی ــکدول ی
)جمهــوریدموکــراتخلــقکــره(درشــمالکــرهحاکــمشــد.جنــگداخلــیکــرهبیــن
ســالهای1950تــا1953،بــاحمایــتامریــکاوســازمانملــلمتحــدازجمهــوریکــره،
وحمایــتچیــنوشــورویازجمهــوریدموکــراتخلــقکــرهدرنهایــتدرســال1953بــا
پیمــانآتشبــسوصلــحموقــتبــهپایــانرســید.ازســال1961تــا1979کــرهجنوبــی
ــال ــرد.درس ــهک ــریعیراتجرب ــداقتصــادیس ــی1رش ــگه ــارکچون ــریپ تحــترهب
1987کــرهجنوبــیاولیــنانتخابــاتآزادریاســتجمهوریاشرازیــرنظــرقانــوناساســی
ــرایارتقــای دموکراتیــکبرگــزارکــردورئیسجمهورهــایآنهمگــیخدمــاتزیــادیب
دموکراســیوصلــحدرکــرهجنوبــیبــهخــرجدادنــد.کــرهجنوبــیبهســببتبدیلشــدن
ــاال ــدب ــادرآم ــککشــورتوســعهیافتهب ــهی ــره،ب ــگک ــسازجن ــرپ ــککشــورفقی ازی
شــهرتجهانــیپیــداکــردهورشــدوتوســعهآنچیــزیشــبیهبــهمعجــزهخوانــدهشــده
ــیدرنظــامآموزشــیوتربیــتنیروهــایباصالحیــتو اســت.ســرمایهگذاریکــرهجنوب
ــه ــیب ــرهجنوب ــدمدسترســیک ــنتحــولداشــتهاســت.ع ــادیدرای ــرزی ــزهتأثی باانگی
منابــعطبیعــیوتراکــمبــاالیجمعیــتباعــثشــدایــنکشــوربــراقتصــادصادرات-محــور

1-Park chung hee
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تمرکــزکــردهوازایــنطریــقســوختاقتصــادخــودراتأمیــنکنــد.اگرچــهکــرهجنوبــی
ــکاف ــورموش ــشت ــادرات،افزای ــشص ــرکاه ــکالتینظی ــامش ــالدیب ــه80می درده
توســعهایبیــنمناطــقشــهریوروســتاییروبــروبــودامــابــااجــرایسیاســتهایمالــی
ــران ــتیهاراجب ــتکاس ــهتوانس ــنده ــرای ــاتازاواخ ــشخدم ــرمایهگذاریدربخ وس

ــد. ــتکن ــارامدیری ــردهوبحرانه ک

کــرهجنوبــیبهلحــاظجمعیتــیکوچکتــرازایــراناســتوبــادرنظرگرفتــنعوامــل
ــرار ــرانق ــرازای ــادباالت ــهزی ــافاصل توســعهانســانیورشــداقتصــادیدرحــالحاضــرب
ــت. ــراس ــا51269185نف ــرب ــال2020براب ــیدرس ــتکرهجنوب ــت.جمعی ــهاس گرفت
امیــدبــهزندگــی830/5ســالومیانــهســنیجمعیــتایــنکشــور43/7ســالاســت.بــا
ــاظ ــوربهلح ــندوکش ــه،ای ــالپای ــوانس ــال1990بهعن ــنس ــادرنظرگرفت ــال،ب اینح
ــل ــبیهوقاب ــاًلش ــد(کام ــدرتخری ــریق ــرانه)برحســببراب ــیس ــصداخل ــدناخال تولی
مقایســههســتند.البتــهپــسازحــدودســهدهــه،رشــدتولیــدناخالــصداخلــیســرانه
کــرهجنوبــیســهبرابــررشــدتولیــدناخالــصداخلــیســرانهایــرانبــودهاســت.درســال
1990تــورمکــرهجنوبــییــکدرصــدبیشــترازایــرانبــوده،امــادرســال2017ایــننــرخ

رابــهکمتــرازدودرصــدرســاندهاســت.

درســال1990تولیــدناخالــصداخلــیکرهجنوبــیمعــادل279میلیــارددالروبــرای
ایــرانمعــادل124میلیــارددالربــودهاســت.ایــنرقــمدرســال2017بــرایکرهجنوبــی
بــه1530میلیــارددالروبــرایایــرانبــه454میلیــارددالررســیدهاســت.یعنــیدرطــول
ــور ــیبهط ــرایکرهجنوب ــهب ــالپای ــتس ــهدالرثاب ــیب ــصداخل ــدناخال ــالتولی 27س

متوســطســالیانه16/5درصــدوبــرایایــران9/8درصــدرشــدداشــتهاســت.

تولیــدناخالــصداخلــیســرانه)برحســببرابــریقــدرتخریــد(کرهجنوبــیوایــران
درســال1990بســیاربــههــمنزدیــکبودهاســت.ایــنمقــداربــرایکرهجنوبــیمعــادل
11632دالروبــرایایــرانمعــادلبــا11364دالربــودهاســت.درســال2017ُکرهجنوبــی
ــیدرطــول27 ــه19097دالررساندهاســت؛یعن ــرانب ــه35938دالروای ــمراب ــنرق ای
ســالتولیــدناخالــصداخلــیســرانهبــهدالرثابــتســال2011بــرایُکرهجنوبــیبهطــور

متوســطســالیانه7/7درصــدوبــرایایــران2/5درصــدافزایــشداشــتهاســت.
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ــیمعــادل3510دالر ــرایکرهجنوب ــیســرانهب ــصداخل ــدناخال درســال1987تولی
وبــرایایــران2617دالربــودهاســت.ایــنمقــداردرســال2017بــرایُکرهجنوبــیبــه
29803دالروبــرایایــرانبــه5627دالررســیدهاســت.یعنــیدرطــول30ســالتولیــد
ــط ــورمتوس ــیبهط ــرایکرهجنوب ــهب ــالپای ــتس ــهدالرثاب ــرانهب ــیس ــصداخل ناخال

ســالیانه24/9درصــدوبــرایایــران3/8درصــدافزایــشداشــتهاســت.

ــرای ــرایکرهجنوبــیمعــادل8/6درصــدوب ــرختــورمدرســال1990ب درحالیکــهن
ایــرانمعــادل7/6درصــدبــودهاســتایــنمقــداردرســال2017بــرایبــرایکرهجنوبــی
بــه1/9درصــدوبــرایایــرانبــه10درصــدرســیدهاســت)طبــقگــزارشمنابــعرســمی
ــراندر ــورمای ــرخت ــرن ــالهایاخی ــولس ــال2017درط ــهدرس ــهالبت ــران(،ک درای

کمتریــنحــدخــودبــودهاســت.

ــیدر ــرهجنوب ــیک ــاختارسیاس ــدرتدرس ــا1988،ق ــالهای1948ت ــهس درفاصل
ــالوجــود ــففع ــن،احــزابمخال ــاوجــودای ــود.ب ــیب ــاپشــتوانهنظام ــتب ــاردول اختی
ــادر ــشآنه ــال1987،نق ــوردرس ــنکش ــیای ــوناساس ــریدرقان ــابازنگ ــتندوب داش
ــل ــهدورهقاب ــهس ــرهب ــتک ــازمانیدول ــادیوس ــاتنه ــد.اصالح ــترش ــتبیش حکوم

ــکاســت: تفکی

ــدون ــراصالحــاتســاختاریب ــندورهب ــهاصالحــاتدرای ــلازســال1998ک 1.قب
ــتتمرکــزیافــت. ــلوظایــفدول ــیوبهــرهوریوتعدی ــهموضــوعکارآی توجــهب

ــندوره ــیدرای ــشعموم ــاتبخ ــالهای2002-1998.اصالح ــاتدرس 2.اصالح
ــتصــورت ــتوخدمتمحــوریدول ــیدول ــاءکارآی ــت،ارتق ــاهــدفکوچکســازیدول ب
ــرانجــام ــاتزی ــتانجــاماصالحــاتاقدام ــوردرجه ــدافمزب ــقاه ــرایتحق ــت.ب پذیرف

پذیرفتــهاســت:

الــف(تجدیــدســاختاربــاهــدفکوچکســازیدولــتازطریــقکاهــشانــدازهدولــت
ــی. ــایاجرای ــپاریفعالیته ــازیوبرونس -خصوصیس

ب(اصــالحنظــاممدیریتــیبــاهــدفارتقــاءکارآیــیازطریــقبودجهریــزیبــراســاس
ــردو ــرعملک ــیب ــوقمبتن ــتقرارحق ــاز،اس ــیآزادوب ــترقابت ــتمموقعی ــرد،سیس عملک

سیســتمارزیابــیعملکــرد.
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ج(اصالحــاتامــورشــهریبــاهــدفایجــادواســتقراردولــتخدمتمحــورازطریــق
اســتقراردولــتالکترونیــک،منشــورخدمــاتعمومــی،اصــالحفرآینــدشــهریواســتقرار

ــد. نظــامخدماترســانیشــهریکارآم

ــا ــندورهب ــاتدرای ــون.اصالح ــاکن ــال2003ت ــیازس ــاتبخــشعموم 3.اصالح
ــهروندان( ــتری)ش ــدیمش ــبرضایتمن ــرایجل ــورب ــتعملکردمح ــاددول ــدفایج ه
ــوآوری ــنخطمشــین ــتمشــارکتیبهمنظــورتدوی ــرد.درســال2003دول انجــاممیگی
ــااصالحــاتدولــتپنــجزمینــهبحرانــیاصالحــاتاداری،اصــالح ووظایــفدرارتبــاطب
مدیریــتکارکنــان،بومیســازیوتمرکززدایــی،اصــالحسیســتممالیــاتودولــت
الکترونیــکراتعییــنکــردوازســویدیگــررئیسجمهــور،فلســفه،چشــماندازوضــرورت
ــترادر ــاندول ــهکارکن ــارکتداوطلبان ــهمش ــراردادوجرق ــدق ــوردتأکی ــوآوریرام ن

ــوآوریشــعلهورکــرد. فرآینــدن

ــا ــال1953ت ــبازس ــاديوتخری ــياقتص ــهدورهبيثبات ــره،س ــتقاللک ــسازاس پ
1954،بازســازيوتوســعهاقتصــاديازســال1954تــا1961ورشــدشــتاباناقتصــادي
پــسازســال1962تجربــهشــد.اســتراتژياصلــيکــرهجنوبــيدردورهبازســازيمبتنــي
بــرجایگزینــيوارداتکاالهــايبــادواممصرفــيبــودکــهبــاتضمیــنامنیــتبــازارصــورت
پذیرفــت.کــرهجنوبــيازدهــه1960بــهاســتراتژيرشــدمبتنــيبــرصــادارتمحصــوالت
ــردن ــهدرونيک ــعب ــيازصنای ــرهجنوب ــيک ــد.سیاســتهايحمایت ــرگروی ــعکارب صنای
ــي ــت.ط ــتهاس ــزداش ــاتمرک ــانچائهبوله ــژهدرمی ــيبهوی ــيبینصنعت ــارجانب آث
ــهپنجســالهتوســعه ــيهفــتبرنام ــا1996،کشــورکــرهجنوب ــهســالهاي1962ت فاصل
ــرايدوره1962-1966 ــورب ــنکش ــعهای ــهتوس ــنبرنام ــت.اولی ــرادرآوردهاس ــهاج راب
طراحــيشــدکــهبــرنیروگاههــايبــرق،تولیــدکــودشــیمیایي،پاالیــشنفــت،ســیمان
وفیبرهــايســنتزيتأکیــدداشــت.برنامــهدومتوســعهکــرهجنوبــيبــامحوریــتفــوالد،
ــد.در ــرايدوره1971-1967طراحــيش ــعب ــازيصنای ــیميونوس ــینآالت،پتروش ماش
طــياجــرايبرنامــهســومتوســعهکــرهجنوبــي)1972-1976(،نوســازيوتــوازنســاختار
صنعتــينیــزبهبــودیافــتوکــرهجنوبــيواردمرحلــهجدیــديازرشــداقتصــاديشــد.
ــيگــذاردوتوســعهصنعتــينیــزاز ــهفزون صــادراتکاالهــايتولیــديایــنصنایــعروب
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طریــقاســتقرارصنایــعدرمناطــقمختلــفکــره،محقــقشــد.طــيبرنامــهچهــارمتوســعه
کــرهجنوبــي)1977-1981(بــرمیــزانتنــوعبخــشصنعــتایــنکشــورافــزودهشــدو
ــه ــد.دربرنام ــعهیافتن ــیميتوس ــکوش ــین،الکترونی ــدماش ــريهمانن ــعفناوریب صنای
ــراســتمراررشــداقتصــادي،حــلمســائلناشــي پنجــمتوســعه)1982-1986(عــالوهب
ــرد. ــالميک ــدرادنب ــانشــدهبودن ــه1960نمای ــهازده ازرشــداقتصــاديســریعراک
ــازي ــهآزادس ــتابدادنب ــيش ــي)1987-1991(درپ ــرهجنوب ــعهک ــمتوس ــهشش برنام
ــود.در ــهايوارداتب ــهايوغیرتعرف ــايتعرف ــفمحدودیته ــواعمختل ــذفان وارداتوح
ــي)1992-1996(کــهدرســال ــمتوســعهاجتماعــيواقتصــاديکــرهجنوب ــههفت برنام
ــود،توســعهزمینههــايفنــاوریبرتــريماننــدمایکروالکترونیــک، 1989طراحــيشــدهب

مــوادجدیــد،مهندســيزیســتي،تصفیــهمــواد،نــوروهوافضــامدنظــرقــرارگرفــت.

نمودارهایزیروضعیتتوسعهایرانرادرمقایسهباکرهجنوبینشانمیدهد.

 نمودار 1-16. وضعیت ایران و کره جنوبی در نردبان توسعه در سال 2020

ــیار ــهبس ــهفاصل ــتک ــراس ــرانباالت ــهازای ــره38پل ــعه،ک ــانتوس ــهنردب درزمین
چشــمگیریمیباشــدوبــاتوجــهبــههمزمانــیتقریبــیشــروعتوســعهدرایــندوکشــور،
فاصلــهشــدیدوضعیــتبالقــوهایــراندرمقایســهبــاکــرهمشــهوداســت.همچنیــندرنمودار
ــران38 ــهای ــینســبتب ــوازنکــرهجنوب ــاالمشــاهدهمیشــودکــهشــاخصتوســعهمت ب
ــراندارد. ــهای ــینســبتب ــرکــرهجنوب ــراســتکــهنشــانازتوســعهمتوازنت واحــدجلوت



توسعه ایران در یک .../77

ــره ــاک ــراندرمقایســهب ــعهای ــکازشــاخصهایتوس ــتهری ــروضعی ــودارزی درنم
ــود. ــشدادهمیش ــینمای جنوب



نمودار 1-17. وضعیت شاخص های ایران و کره جنوبی در سال 2020

ــاآرمانشــهرداردو ــیب ــهبســیارنزدیک ــرهفاصل ازنظــرســیزدهشــاخصتوســعه،ک
ــردهاســت. ــرک ــیراکمت ــرهجنوب ــاک ــهاشب ــطازنظــرتوســعهانســانیفاصل ــرانفق ای
بیشــترینفاصلــهایــرانوکــرهجنوبــیدرزمینــهشــکنندگیدولــتوحکمرانــیاســت.
ایــنوضعیــتنشــانمیدهــدکــهصعــوددرنردبــانتوســعه،منــوطبــهبهبــودحکمرانــی
)کنتــرلفســاد،حاکمیــتقانــون،پاســخگویی،ثباتسیاســی،کیفیــتمقرراتواثربخشــی
دولــت(وکاهــششــکنندگیدولــت)بهویــژهتــوازنمنطقــهایدرتوســعهوتبدیــلفــرار
مغزهــابــهعایــدیمغزهــا(اســت.نکتــهقابــلتوجــهوضعیــتکــرهجنوبــیدرشــاخص
نــوآوریاســتکــهبســیارنزدیــکبــهآرمانشــهراســتوبرتریــنمرکــزنــوآوریدرســال
2020نیــزدرکــرهجنوبــیقــرارگرفتــهاســت.وضعیــتایــراندرنــوآوریبــاکــرهاصــاًل
قابــلمقایســهنیســت.همیــنمطلــبدرمــوردرقابتپذیــریوســهولتکســبوکارنیــز
صــادقاســت.بــرایدوکشــوریکــهتقریبــا40ًســالگذشــتهوضعیــتمشــابهیداشــتند

ــنمیــزانتفــاوتعجیــبوتکاندهنــدهاســت. ای
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د( سنگاپور
ــسکشــف ــوانمســتعمرهتجــاریتوســطانگلی ــال1819بهعن ــدرندرس ــنگاپورم س
ــتقالل ــداس ــالبع ــتودوس ــزیپیوس ــیونمال ــهفدراس ــال1963ب ــنگاپوردرس ــد.س ش
یافــت.نــرخپاییــنفســاد،تولیــدناخالــصداخلــیســرانهبــاال،بازبــودناقتصــادونــرخپاییــن
مالیــاتدرســنگاپورازجملــهدســتاوردهایتوســعهایســنگاپوراســت.دلیــلاصلیپیشــرفت
ســنگاپوردرجــذبســرمایهگذاریهایمســتقیمخارجــیدرایــنکشــوراســتکــهنتیجــه
فضــایمناســبکســبوکاروثبــاتسیاســیاســت.همینطــورحجــمبــاالیصادارتوســایل

الکترونیکــی،مــوادشــیمیاییوخدمــاتازمنابــعاصلــیدرآمــدســنگاپوراســت.

ــرانکشــوربســیارکوچکــیاســت.جمعیــتایــنکشــور ــاای ســنگاپوردرمقایســهب
ــته ــهگذش ــارده ــیچه ــنگاپورط ــت.س ــراس ــا5850342نف ــرب ــال2020براب درس
ــتهو ــهروندانشداش ــیش ــتزندگ ــادیوکیفی ــداقتص ــمگیریدررش ــرفتچش پیش
ــه ــهاگرچ ــیدارد؛بهطوریک ــلتوجه ــگاهقاب ــانیجای ــعهانس ــایتوس ــاظویژگیه بهلح
چهــاردهــهپیــشتولیــدناخالــصداخلــیســرانهایــرانوســنگاپورتقریبــاًبرابــربــوده،
امــاســنگاپورایــنرقــمراطبــقگزارشهــایاخیــربیــشاز2000درصــدافزایــشداده
اســت.امیــدبــهزندگــیدرســنگاپور84/07ســالومیانــهســنیجمعیــتایــنکشــور

42/2ســالاســت.

ــن ــودهاســت.ای ــرســنگاپورب ــران10براب ــیای ــصداخل ــدناخال درســال1979تولی
مقــداربــرایســنگاپورمعــادل9میلیــارددالروبــرایایــرانمعــادل90میلیــارددالربــوده
ــارددالرو ــه338میلی ــرایســنگاپورب ــیدرســال2017ب ــصداخل ــدناخال اســت.تولی
بــرایایــرانبــه454میلیــارددالررســیدهاســت.یعنــیدرطــول38ســال،تولیــدناخالص
داخلــیبــهقیمــتدالرثابــتبــرایســنگاپوربهطــورمتوســطســالیانه96درصــدوبــرای

ــران10/6درصــدرشــدداشتهاســت. ای

درســال1977تولیــدناخالــصداخلــیســرانهایــندوکشــورتقریبــاًبرابــربــودهاســت.
ایــنمقــداربــرایســنگاپورمعــادل2846دالروبــرایایــرانبــااختــالفجزئــیمعــادل
2315دالربــودهاســت.درســال2017ســنگاپورایــنمقــداررابــه60297دالروایــران
بــه5627دالررســاندهاســت.یعنــیدرطــول40ســالتولیــدناخالــصداخلــیســرانهبــه
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قیمــتدالرثابــتدرســالپایــهبــرایســنگاپوربهطــورمتوســطســالیانه50/54درصــد
وبــرایایــران2/4درصــدافزایــشداشتهاســت.

دریــکنــگاهکلــینهــادی،درقانــوناساســیمصــوبســال1965ســنگاپور،اینکشــور
داراییــکحکومــتپارلمانــیویــکرئیسجمهــوراســتوسیســتمقضائــیســنگاپوربــر
پایــهحقــوقعرفــیبریتانیایــیاتــکادارد.درابتــدا،دیــوانعالیســنگاپورمشــتملبــردادگاه
ارشــد،دادگاهاســتینافودادگاهجرایــمبــود.درســال1993،دادگاهجرایــمواســتینافدر
ــنگاپور ــی،س ــایبینالملل ــاسرتبهبندیه ــراس ــدند.ب ــامش ــتیناف،ادغ ــبدادگاهاس قال
ــور ــنکش ــال2003،ای ــیرود.ازس ــمارم ــانبهش ــورهایجه ــادترینکش ــیازکمفس یک
درزمــرهپنــجکشــورپــاکفهرســتشــاخصشــفافیتقــرارگرفــتاســت.امــاپیــشاز
اســتقاللایــنکشــوردرســال1959،یعنــیدوراناشــغالاینکشــورتوســطژاپــنودوران
ــا ــهب ــود.اصــالحنهــادیمقابل اســتعماربریتانیــا،فســاددرایــنکشــوربســیارگســتردهب
فســاددرســنگاپورمبتنــیبــرارادهسیاســیقــوی،شایستهســاالری،تســاهلصفــرقوانیــن
وسیاســتهادرقبــالفســادواصالحــاتاداریبــود.ازجملــهمهمتریــنجنبههــای
عــدمتســاهل،برخــوردقاطــعبــاهــردوطــرفرابطــهفســادبــود.دفتــرمســتقلبازرســی

اقدامــاتفاســد)CPIB(نیــزتمامــیاقدامــاتضدفســاددرســنگاپورراهدایــتمیکــرد.

ســنگاپورازنظــرتوســعهاقتصــادییکــیازنمونههــایموفــقمشــارکتبخــشعمومــی
ــن ــتمدارانای ــهدرکسیاس ــت،نتیج ــنموفقی ــیرود.ای ــمارم ــی)PPP(1بهش وخصوص
کشــوردردهــه1950بــودکــهدریافتنــددرصــورتباقیمانــدنبهمثابــهیــکانبــارکاال2،
قــوهرشــداقتصــادیآنهــادرآینــدهمحــدودخواهــدشــد.درنتیجــه،راهبــردصنعتیشــدن
ســنگاپوردردســتورکارقــرارگرفــت.دردهــه1970،مهــارتنیــرویکاروفنــاوری،بهویــژه
درپتروشــیمی،ماشــینآالتوصنایــعالکترونیــک،بــهاســتراتژیاصلیســنگاپورتبدیلشــد.
مشــارکتعظیــمســرمایهبخــشخصوصــیبــهتحقــقایــناســتراتژیکمــککــرد.دولــت
ســنگاپوردراواخــردهــه1970بــهتشــویقصنایــعســرمایهبرودارایفنــاوریپیچیــدهروی
آورد.صنعــترایانــه،ابزارهــایپزشــکیالکترونیــک،قطعــاتخــودرو،داروهــایخــاصولوازم

1-public-private partnership
2-entrepot
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بیناییســنجیوتصویرســازیازمهمتریــنایــنصنایــعبودنــد.اســتراتژیتوســعهســنگاپور
دردهــه1990،رویپایــهبخشهــایکارخانــهداریوخدمــاتاســتواربــود.هیئــتتوســعه
اقتصــادیســنگاپور،برنامــهآمــوزشوانباشــتســرمایهانســانیبــرایارتقــایرقابتپذیــری
صادراتــیرانیــزدرســال1991بــهاجــرادرآورد.بــرمبنــایچنیــنرویکردهایــی،درحــال

حاضــرســنگاپوردرزمــرهکشــورهایبرتــررقابتپذیــریجهانــینیــزقــراردارد.

نمودارزیر،وضعیتتوسعهایرانرادرمقایسهباسنگاپورنشانمیدهد.

 نمودار 1-18. وضعیت ایران و سنگاپور در نردبان توسعه در سال 2020

ازنظــرنردبــانتوســعه،ســنگاپور47پلــهازایــرانباالتــراســت.بــاتوجهبهصدرنشــینی
ــه ــیبهمثاب ــهرابهنوع ــنفاصل ــوانای ــعه،میت ــاخصهایتوس ــیازش ــنگاپوردربرخ س
فاصلــهایــرانبــاتوســعهمطلــوبنیــزقلمــدادکــرد.ایــنفاصلــهبیــنایــرانوســنگاپور
ــاازلحــاظتوســعهبســیار ــوازن49واحــداســت.ســنگاپورنهتنه درشــاخصتوســعهمت
ــردهو ــلک ــمعم ــره ــیبهت ــوازنحت ــعهمت ــاظتوس ــهازلح ــت،ک ــراناس ــرازای جلوت
فاصلــهاشبــاایــرانبیشــترشــدهاســت.درنمــودارزیــروضعیــتتوســعهدرهریــکاززیــر

ــد. ــاهدهمیکنی ــاخصهارامش ش
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 نمودار 1-19. وضعیت شاخص های ایران و سنگاپور در سال 2020

ازنظــرســیزدهشــاخصتوســعه،ایــراندرزمینــهحکمرانــی،حقــوقمالکیــت
ــه ــاتوج ــنگاپورداردوب ــهروس ــاآرمانش ــهراب ــترینفاصل ــت،بیش ــکنندگیدول وش
ــران ــهای ــردک ــتنباطک ــواناس ــهر،میت ــنگاپوروآرمانش ــکس ــیارنزدی ــهبس ــهفاصل ب
ــف ــاضع ــعهرادارد،ام ــرایتوس ــانیالزمب ــرمایهانس ــتس ــیوانباش ــاختفیزیک زیرس
محیــطنهــادیوزیرســاختنــرمآنمانــعارتقایــشدرنردبــانتوســعهواتــالفســرمایه

ــود. ــیمیش ــیومال ــی،فیزیک ــانی،طبیع انس
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7-1- ایران؛ ادامه به سیاست های تهاجمی یا گذار به دفاع
ــرانیــک ــرایای ــاافقگشــاییب ــاتغییــراســتراتژیی ــناســتکــهآی ســوالمهــمای

ضــرورتتاریخــیاســت؟

ــش ــاترانمای ــااحساس ــرایطی ــفش ــاضع ــوتی ــهق ــتک ــزاریاس ــاخص«اب »ش
ــادورههــایقبــلرافراهــممــیآورد.1اگــر ــاســایرینویــاب میدهــدوامــکانمقایســهب
ایــنتعریــفدانشــگاهکمبریــجرابپذیریــم،تنهــازمانــیمیتوانیــمقوتهــاوضعفهــای
ــا ــرانوب ــادیگ ــودراب ــموخ ــگاهکنی ــاخصهان ــهش ــهب ــمک ــاییکنی ــودراشناس خ

ــم. ــداکنی ــوبپی ــتبهســمتمطل ــرایحرک ــیب ــاراه ــمت ــتهمقایســهکنی گذش

توســعهمفهومــیچندبعــدی،کیفــیوســهلوممتنــعاســت.درحالیکــههمــهمــردم
بهصــورتشــهودیمعنــایتوســعهرادرزندگــیروزانــهخــوددرکمیکننــد،امــازمانــی
کــهبخواهیــمازوضعیــتدقیــقتوســعهایــرانصحبــتکنیــم،یــابخواهیــمبــهســؤاالت

زیــرپاســخدهیــم،کارمشــکلمیشــود؛

*موقعیتایراندرفرآیندتوسعهودرمقایسهباسایرکشورهاچگونهاست؟
*چهعواملیباعثوضعیتموجودتوسعهایرانشدهاند؟

*وضعیتمطلوبتوسعهایرانکجاست؟
*بــرایبهترشــدنوضعیــتموجــودتوســعهایــرانچــهاســتراتژیهاوسیاســتهایی

رابایــددرپیــشگرفــت؟

ــب ــردرقال ــق13کالنشــاخص،124زیرشــاخصو734نماگ ــاتلفی ــزارشب ــنگ ای
ــردارد. ــدمب ــاالق ــهســؤاالتب یــکفراشــاخصســعیدارددرمســیرپاســخگوییب

میانگیــننمــرهفراشــاخصتوســعهدرســال2020بــرایکلکشــورهایجهــان56.6
ــرانازلحــاظ ــرانتنهــا46.5میباشــد.یعنــیای ــانمــرهفراشــاخصتوســعهای اســت،ام
ــیســوئیس ــنکشــوریعن ــراردارد.باالتری ــیق ــنجهان ــرازمیانگی توســعهبســیارپایینت
ــد.در ــره20راکســبکردهان ــونم ــوریکنگ ــیجمه ــنکشــوریعن ــره83وپایینتری نم
ــه114را ــاموجــوداســت،رتب ــایآنه ــهدادهه ــن147کشــوریک ــراندربی مجمــوعای

.)index(1-طبقتعریفدیکشنریانگلیسیکمبریجازواژهشاخص
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داردودربیــنپنــجدســتهکشــور1،درمیانــهدســتهچهــارم)یعنــیتوســعهدروضعیــت
هشــدار!(قــراردارد.

ــکموجــبشــدهاند ــان124زیرشــاخصتوســعه،کدامی ــهازمی ــدک ــددی ــونبای اکن
ــم ــرانرق ــرایای ــیب ــجخوب ــکنتای ــدوکدامی ــداکن ــبیپی ــتنامناس ــرانوضعی ــهای ک
زدهانــد.بهعبــارتدیگــر،نقــاطضعــفوقــوتایــرانوهمچنیــنفرصتهــاوتهدیدهــای
ــم ــنســؤالپاســخدهی ــهای ــرب ــد؟اگ ــهحرکــتبهســمتتوســعهکدامن ــراندرتجرب ای
میتوانیــمعواملــیکــهایــرانرادرمســیرتوســعهمتوقــفکردهانــدوهمچنیــنعواملــی
کــهایــرانرابــهجایــگاهکنونــیرســاندهاندشناســاییکنیــم.بــراســاسوضعیــتنمــره
ایــراندر124زیرشــاخص،درمقایســهبــامیانگیــنجهانــیمشــخصشــدکــهایــران40
ــاو ــاوضعفه ــیازتهدیده ــهبرخ ــددارد)ک ــتو83تهدی ــف،38فرص ــوت،86ضع ق
ــورداول ــطدهم ــرفق ــدولزی ــتند2(.درج ــترکهس ــامش ــاوفرصته ــیازقوته برخ

)باالترینهــاومهمترینهــا(ازهریــکازایــندســتههارامشــاهدهمیکنیــد.

ــه ــورهایدردامن ــعه،کش ــتانهتوس ــورهایدرآس ــعه،کش ــرودرتوس ــورهایپیش ــعهیافته،کش ــورهایتوس 1-کش
ــعهیافته(! ــرتوس ــار)کمت ــهاخط ــورهایدردامن ــدار،وکش هش

ــودنآن ــافرصــتب ــوتی ــوده،نشــاندهندهق ــرب ــیبهت ــنجهان ــرانازمیانگی ــتای ــهدرآنوضعی ــواردیک 2-م
ــا ــفی ــاندهندهضع ــوده،نش ــرب ــیبدت ــنجهان ــامیانگی ــهب ــراندرمقایس ــتای ــهوضعی ــواردیک ــاخصوم زیرش
تهدیــدبــودنآنزیرشــاخصبــرایایــراناســت.تمایــزبیــنقــوتوفرصــتدرایــناســتکــهقوتهــامنشــأداخلــی
ــد ــرایضعــفوتهدی ــزب ــراننیســت.همیــنتمای ــیفرصتهــامنشــأخارجــیداشــتهودرحــوزهنفــوذای ــدول دارن
وجــوددارد.برخــیاززیــرشــاخصهاهســتندکــهتنهــابخشــیازآندراختیــارایــراناســتوبخــشدیگــردراختیــار
ــه ــاب ــرانبســتگیدارد،ام ــهاســتراتژیهایای ــاهمســایگانهرچنــدب ــطب ســایرکشورهاســت.بهعنــوانمثــالرواب
رفتــارهمســایگانمــانیــزوابســتهاســت.بنابرایــنهــممنشــأداخلــیداردهــممنشــأخارجــی.بدینترتیــببیــن
ــدکــهبخشــیازاختــالفایــران قوتهــاوفرصتهــاوهمچنیــنبیــنضعفهــاوتهدیدهــامــواردیمشــترکبودن
بــامیانگیــنجهانــیبــرایضعــفیــاقــوتوبخشــیازایــناختــالفبــرایتهدیــدیــافرصــتلحــاظشــدهاســت.
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جدول 1-7. مهمترین نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدید های ایران در توسعه

مهم ترین تهدیدهامهم ترین فرصت هامهم ترین ضعف هامهم ترین قوت هاردیف

منافعزیستبومبرای1
انسان

بهرهبرداریغیرمجازازاندازهبازارکیفیتمقررات
آثاردیگران

ثباتسیاسیونبودمیزانانتشارآالیندهها2
خشونتوتروریسم

منافعزیستبوم
برایانسان

حقاظهارنظرو
پاسخگویی

دسترسیبهآموزش3
پیشرفته

تولیدناخالصآزادیفردی
داخلیسرانه

ثباتسیاسیونبود
خشونتوتروریسم

دسترسیبهآبو4
بهداشت

دسترسیبهمیزانبهرهوریانرژی
آموزشپیشرفته

میزانبهرهوریانرژی

بهرهبرداریغیرمجازازمیزانخدماتعمومی5
آثاردیگران

دسترسیمردمبه
سرپناه

کنترلفساد

دسترسیمردمبه6
سرپناه

میزاناعتراضات
گروهی

میزانانتشار
آالیندهها

ترورهایسیاسی

حقاظهارنظرونبودفشارهایجمعیتی7
پاسخگویی

توسعهاقتصادی
نامتوازن

کیفیتمقررات

سرمایهانسانیوچنددستگینخبگاناندازهبازار8
تحقیق

رابطهباکشورهای
همسایه

امیدبهزندگیدرزمان9
تولد

میزانخدماتحقوقفردی
عمومی

مشارکتمالیدر
مأموریتهایصلحآمیز

سازمانمللمتحد

تولیدناخالصداخلی10
سرانه

وضعیتحقوقبشروصادراتسالحکنترلفساد
حاکمیتقانون

مأخذ:یافتههایپژوهش

ــرانرا ــعهای ــهتوس ــتندک ــیهس ــنعوامل ــوردازمهمتری ــوق40م ــدولف ــواردج م
تحــتتأثیــرقــراردادهانــد.اکنــونپرســشایــناســتکــهازبیــنایــنهمــهعامــلمهــم
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ــدروی ــرانبای ــهای ــتک ــناس ــدیای ــؤالبع ــرد؟س ــزک ــکتمرک ــررویکدامی ــدب بای
ــف ــاطضع ــعنق ــارویپوشــشدادنورف ــد،ی ــزکن ــودتمرک ــوتخ ــاطق ــتفادهازنق اس
خــود؟آیــاایــرانبایــدبــهاســتفادهازفرصتهــابیندیشــد،یــابایــدهمــهانــرژیخــودرا
ــه  ــتراتژی بهین ــناســتکــه؛اس ــیســؤالای ــردوریازتهدیدهــابگــذارد؟بهطــورکل ب

ــرای حرکــت ایــران جهــت خــروج ایــران از وضعیــت هشــدار توســعه چیســت؟ ب

چهــاراســتراتژیاصلــیوجــودداردکــهبایــدبــاتحلیــلوزنــینقــاطقــوت،ضعــفو
ــرد. ــداک ــهراپی ــت،اســتراتژیبهین ــارحال ــنچه ــنای ــابی ــاوتهدیده فرصته

1.استراتژیتهاجمی2.استراتژیرقابتی3.استراتژیمحافظهکارانهو4.استراتژیتدافعی.

ــاو ــهضعفه ــبتب ــادینس ــیارزی ــایبس ــوتوفرصته ــاطق ــورینق ــرکش -اگ
ــع ــهدرواق ــدک ــتفادهکن ــیاس ــتراتژیتهاجم ــدازاس ــد،میتوان ــتهباش ــاداش تهدیده

ــت. ــعهاس ــهتوس ــتیابیب ــرایدس ــاب ــاوفرصته ــنقوته ــرای ــزب تمرک

-اگــرکشــوریداراینقــاطضعــفبیشــترینســبتبــهقوتهــاباشــد،امــافرصتهــای
ــی ــتراتژیرقابت ــدازاس ــد،میتوان ــتهباش ــشداش ــهتهدیدهای بســیاربیشــترینســبتب

اســتفادهکنــد،یعنــیبــاتمرکــزبــرفرصتهــابــهرفــعضعفهــایخــودبپــردازد.

ــا ــد،ام ــشباش ــهضعفهای ــبتب ــترینس ــوتبیش ــاطق ــوریداراینق ــرکش -اگ
تهدیدهــایبســیاربیشــترینســبتبــهفرصتهایــشداشــتهباشــد،میتوانــداز
ــه ــیب ــایداخل ــرقوته ــزب ــاتمرک ــیب ــد،یعن ــتفادهکن ــهاس ــتراتژیمحافظهکاران اس

اجتنــابازتهدیدهــابپــردازد.

ــاو ــهقوته ــبتب ــادینس ــیارزی ــایبس ــفوتهدیده ــاطضع ــورینق ــرکش -اگ
ــد، ــتفادهکن ــیاس ــتراتژیتدافع ــتازاس ــروریاس ــد،ض ــتهباش ــودداش ــایخ فرصته

ــد. ــزکن ــاتمرک ــابازتهدیده ــاواجتن ــعضعفه ــررف ــاب ــیتنه یعن

وضعیــتایــراندر124زیرشــاخصدرنمــودارزیــرنمایــشدادهمیشــود.هریــکاز
ــهزیرشــاخصمربوطــهاز ــگنماینــدهیکــیاززیرشــاخصهااســتوفاصل ــیرن نقــاطآب

ــد. ــیرانشــانمیده ــنجهان میانگی
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نمودار 1-20. وضعیت زیرشاخص های توسعه در فضای استراتژیک

همانطــورکــهنمــودارفــوقنمایــشمیدهــد،وضعیــتایــراندربیشــترزیرشــاخصها
دروضعیــتتهدیــدوضعــفقــراردارد.اگــرمیانگیــنهمــهنقــاطضعــف،قــوت،فرصتهــا
وتهدیدهــایمربــوطبــهزیرشــاخصهارابهدســتآوریــمبــهیــکنقطــهنهایــی
میرســیمکــهوضعیــتکلــیکشــوررادرمختصــاتنمایــشمیدهــدونشــانمیدهــد

ــهاســت. ــرانبهین ــرایای ــوق،ب ــکازاســتراتژیهایف کدامی



نمودار 1-21. وضعیت ایران در همه زیرشاخص های توسعه در فضای استراتژیک 
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همانگونــهکــهدرنمــودارفــوقنشــاندادهشــدهاســت،نقطــهقرمــزرنــگ
ــد ــانمیده ــهنش ــننقط ــت.ای ــاخصهااس ــتزیرش ــاطووضعی ــهنق ــدههم تجمیعش
ــی« در ــتراتژی تدافع ــن»اس ــموبنابرای ــرارگرفتهای ــارممختصــاتق ــادربخــشچه م
چنیــنوضعیتــیبــرایمــابهینــهاســت.اســتفادهازســایراســتراتژیهانمیتوانــدایــران
رااز»وضعیــتهشــدار«خــارجکنــدواحتمــاالًمــارابهســوی»وضعیــتاخطــار«ســوق
ــران ــرایای ــیب ــتراتژیتدافع ــتاس ــتراتژیواهمی ــاراس ــنچه ــهای ــد.درادام میده

ــرد. ــرارمیگی ــثق ــوردبح م

ــای ــاوقوته ــتفادهازفرصته ــالاس ــدبهدنب ــوربای ــی«کش ــتراتژیتهاجم در»اس
ــرایتوســعه ــهداردبهصــورتتهاجمــیب ــیک ــترقابت ــهمزی ــاتوجــهب خــودباشــدوب
ــایر ــاس ــگب ــالنجن ــااع ــردنوی ــل،تحریمک ــطحبینالمل ــد.درس ــزیکن برنامهری
کشــورها،افزایــشدامنــهوحــوزهتحــتنفــوذ،دخالــتدرامــورســایرکشــورها،دامپینــگ
بــرایبهدســتگرفتنبــازاریــککشــور،خــروجازســازمانهایبینالمللــی،تــرور
ــد. ــفدارن ــمطی ــتراتژیه ــاراس ــنچه ــودای ــهخ ــیهســتند.البت ــتراتژیتهاجم و...اس
بهعنــوانمثــالهمــهمیداننــدکــهکشــورآمریــکابــهدلیــلبزرگــیاقتصــادوهژمونــی
سیاســیو...میتوانــداســتراتژیتهاجمــیرااتخــاذکنــد.امــادرهمــانآمریــکابرخــیاز
ــد.خــروج ــکادارن ــهســایردولتهــایآمری ــرینســبتب دولتهــاسیاســتهایتهاجمیت

ــاًلتهاجمــیقلمــدادمیشــود. ــکاســتراتژیکام ــزی ــانی ــهاروپ انگلســتانازاتحادی

در»اســتراتژیرقابتــی«کشــورهابــراســتفادهازفرصتهــایبیرونــیبرایپوشــشدادن
ــی،مشــارکت ــایبینالملل ــد.اســتفادهازوامه ــزمیکنن ــیتمرک ــایداخل ــعضعفه ورف
درســازمانهایبینالمللــیومعاهــداتتجــاری،فــروشبــاالینفــتخــاموســایر
ــرمایهگذاری ــرایس ــدآنب ــرجعوای ــی(وخ ــتطبیع ــوانفرص ــی)بهعن ــعطبیع مناب
ــه ــتند.نمون ــیهس ــتراتژیهایرقابت ــیاس ــهبهنوع ــیو...هم ــاختهایداخل درزیرس
ــاراتو ــواندرکشــورهایعربســتان،ام ــناســتراتژیرامیت بســیارخــوباســتفادهازای
ــتانو ــا،وعربس ــهاروپ ــایاتحادی ــتفادهازفرصته ــااس ــانب ــرد.یون ــاهدهک ــانمش یون
امــاراتبــااســتفادهازفرصــتطبیعــینفــتبــهرفــعضعفهــایداخلــیاقــدامکردهانــد.

در»اســتراتژیمحافظهکارانــه«بــراســتفادهازقوتهــابــرایکاهــشودوریاز
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ــدات ــهتولی ــورهاییک ــیکش ــورکل ــالبهط ــوانمث ــود.بهعن ــزمیش ــاتمرک تهدیده
داخلــیباکیفیتــیدارنــد،بــاگســترشتجــارتبــاســایرکشــورهایبــزرگ،روابــطتجــاری
ــموبایکــوتو...از ــاتحری ــهقطــعرابطــهی ــردنهزین ــازیادک ــاب ــدت ــهمیکنن رادوطرف
تهدیدهایــیماننــدتحریمهــایتجــاریدرامــانبماننــد.نمونــهاســتراتژیمحافظهکارانــه
رامیتــواندرکشــورامــاراتمشــاهدهکــردکــهازدرآمدهــایبــاالینفتــیخــودبــرای
ــاتهدیدهــایزیســتمحیطیواقلیمــیاســتفادهمیکنــد.همچنیــنکشــورهای ــهب مقابل
ــتفاده ــرژیاس ــروشان ــتف ــادامنی ــرایایج ــودب ــتخ ــاالینف ــدب ــکازتولی عضــواوپ
میکننــد،یــاکشــورهاییماننــدچیــنبــااســتفادهازقــدرتاقتصــادیخــودقراردادهــای
ــااز ــدت ــیمیبندن ــورهاینفت ــاکش ــرژیب ــهان ــتعرض ــنامنی ــرایتأمی ــیب بلندمدت

ــانباشــند. ــرژیدرام ــتعرضــهان ــایامنی تهدیده

در»اســتراتژیتدافعــی«کشــورهاتنهــاوتنهــابهدنبــالدوریازتهدیدهــایبیرونــی
ــدو ــفکنن ــیرامتوق ــایداخل ــدبحرانه ــابتوانن ــتندت ــیهس ــایداخل ــعضعفه ورف
ــدم ــاندرع ــورعم ــتراتژیهایکش ــالاس ــوانمث ــد.بهعن ــیبببینن ــاآس ــرازآنه کمت
ــا ــهب ــعرابط ــهقط ــوطب ــداتمرب ــرشتعه ــدمپذی ــی،ع ــایبینالملل ــهنزاعه ورودب
کشــورها،تمرکــزبــرمشــکالتداخلــیوعــدمدخالــتدرامــورســایرکشــورهاو...ازجملــه
ــی ــلوحت ــه،برزی ــد.ترکی ــمارمیرون ــوربهش ــنکش ــیای ــتراتژیتدافع ــایاس برنامهه
ــل ــایذی ــیوبرنامهه ــتراتژیتدافع ــودازاس ــخخ ــیازتاری ــزدرمقطع ــینی کرهجنوب
ــشدادهواز ــیراپوش ــایداخل ــدضعفه ــابتوانن ــدت ــتفادهکردهان ــتراتژیاس ــناس ای

ــد. ــیدوریکنن ــایخارج تهدیده

نکتــهبســیارمهــمایــناســتکــهاگــرکشــوریازاســتراتژیغیربهینــهاســتفادهکنــد،
شــایددرکوتاهمــدتوبهصــورتبخشــیدرحرکــتبهســمتتوســعهموفقیــتکســبکنــد،
ــه ــعههمهجانب ــاتوس ــهبخشه ــاعدربقی ــدناوض ــلوخیمترش ــهدلی ــدتب ــادربلندم ام
ــش ــهدربخ ــوریک ــالکش ــوانمث ــد.بهعن ــرومیکن ــرهروب ــامخاط ــودراب ــدارخ وپای
تدافعــیقــراردارد،درصــورتعــدمتوجــهبــهنقــاطضعــفوتهدیدهــااگــربــهاســتفادهاز
فرصتهــاوقوتهــابپــردازد)اســتراتژیتهاجمــییــارقابتــی(،ممکــناســتدرطــولچنــد
ــث ــاباع ــاوتهدیده ــدیدضعفه ــدنوتش ــابدترش ــد،ام ــتفادهکن ــجآناس ــال،ازنتای س
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نامتوازنترشــدنتوســعهودرنهایــتموجــبفروپاشــیســاختارتوســعهکشــورخواهــدشــد.

ــافاصلــهبســیارازمرزهــای قرارگرفتــنایــراندردامنــهاســتراتژیتدافعــیآنهــمب
ــت ــوردق ــایکالنکش ــاببرنامهه ــددرانتخ ــدبای ــانمیده ــتراتژیها،نش ــایراس س
داشــتتــابــهســرانجامینامناســببــرایتوســعهکشــورمنجــرنشــود.ایــندرحالیاســت
ــراندرانتخــاباســتراتژیهایکالنخــوددچــاراشــتباهشــده ــهنظــرمیرســدای کــهب
اســت.اولویتهــایسیاســیواقتصــادینشــانمیدهــداســتراتژیایــرانشــباهتزیــادی
ــی ــتراتژیکازتهاجم ــتاس ــرجه ــرایتغیی ــنب ــیدارد.بنابرای ــتراتژیهایتهاجم ــااس ب
ــاافقگشــاییاســت ــمشــیفتی ــکپارادای ــدی ــراننیازمن ــی،ای ــهاســتراتژیهایتدافع ب
کــهاوالًاولویــتاهــدافخــودراتغییــردهــدوثانیــاًبتوانــدبــاتزریــقانرژیهــایجدیــد
ــا ــازدوی ــمس ــارافراه ــاودوریازتهدیده ــعضعفه ــالرف ــکانواحتم درسیســتم،ام

حداقــلفرصتــیبــرایایــنمهــمایجــادکنــد.

ــر ــول)تغیی ــازوکارها(،وتح ــاوس ــرفرآینده ــرد(،اصــالح)تغیی ــرعملک ــود)تغیی بهب
ــد. ــرایپیشــگیریازبحــراناتخــاذمیکنن ــاب ــهدولته ــیهســتندک ســاختارها(مراحل
ــا ــاطضــفوتهدیده ــدونق ــنمراحــلشکســتبخورن ــادرانجــامای ــااگــرحکومته ام
ــر ــتدیگ ــد،حاکمی ــیکن ــاختاررابحران ــدوس ــروزکن ــاوبب ــددومتن ــورتمتع بهص
نمیتوانــدبــااســتفادهمراحــلفــوقودرقالــباســتراتژیهایمحافظهکارانــهیــارقابتــی
ــد.درنتیجــه ــقاســتراتژیتهاجمــیمســائلراحلوفصــلکن ــیازطری ــقاول ــهطری وب
تنهــادوگزینــهباقــیخواهــدمانــد:1.پارادایــمشــیفت)افقگشــایی(و2.روبروشــدنبــا
کنــشجمعــینامتعــارف.اگــرجامعــهایدرطــولســالهاانــواعبحــرانوناکارآمــدیدر
ســطوحمختلــفنظیــرسیاســتخارجــی،نظــامقضایــی،نظــامآموزشــی،رشــداقتصــادی،
بالیــایطبیعــیوخطاهــایانســانیراتجربــهوانباشــتکنــد،ایــنســؤالایجــادمیشــود
ــه ــتچ ــتحاکمی ــارادارد؟اولوی ــتبحرانه ــهومدیری ــوانمقابل ــتت ــاحاکمی ــهآی ک
بــودهکــهتــوانمدیریــتانــواعبحرانهــاراازدســتدادهاســت؟درایــنحالــتوضعیــت
جامعــهشــبیهبــهبیمــاریاســتکــهازبیمــاریبســیارســختوپــردردیرنــجمیبــرد
وهــرلحظــهممکــناســتبیمــاریبــراوغلبــهپیــداکنــدواوراازپــایدربیــاورد.پــس
اولویــتاولوتوجــهاصلــیحاکمیــتبایــدبــردرمــانایــنبیمــاریباشــدونــههیچچیــز
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ــه ــهایــنعملکــرداســتراتژیتدافعــیمیگوینــد.بنابرایــناگــرنهــادسیاســیب دیگــر،ب
ــدنظــرکنــد. ــددراولویتهــایخــودشتجدی ــهایبرســد،بای چنیــنمرحل

پارادایــمشــیفتیــاافقگشــاییبــهمعنــیتغییــردرنــوعنــگاهودرنتیجــهتغییــردر
اولویــتاهــدافحکومــتدرمواجهــهبــامســائلبــراســاساطالعــاتبروزشــدهازوقایــع
جــاریکشــوراســت.تغییــرنــگاهازاســتراتژیتهاجمــیبــهاســتراتژیتدافعــیوتغییــر
اولویتهــایحکومــتازاهــدافتهاجمــیبــهاهــدافتدافعــیراهحلــیاســتکــهپیــش

رویحکومــتقــراردارد.



2- زیرشاخص های جهانی حکمرانی 

1-2- معرفی زیرشاخص های جهانی حکمرانی 

1-1-2- اهداف و اهمیت شاخص

پــروژهزیرشــاخصهایجهانــیحکمرانــی1،دربرگیرنــدهشــشزیرشــاخصتجمیعــی
اســتکــهوضعیــتحکمرانــیدربیــشاز200کشــورراگــزارشمیکنــد.ایــنگــزارش
ــال2020 ــهس ــوطب ــخهآنمرب ــننس ــدوآخری ــرش ــال1996منتش ــاردرس ــنب اولی
ــزارشازســال2002بهصــورتســاالنهوپیــشازآنبهصــورتدوســال ــنگ اســت.ای
یــکبــارمنتشــرشــدهاســت.ایــنپــروژهدرکافــرادازحکمرانــیرامیســنجد.تعریــف

ایــنپــروژهازحکمرانــیاینگونــهاســت:

ــدار ــالاقت ــهاعم ــهدرجامع ــتک ــیاس ــنتهاونهادهای ــدهس ــیدربرگیرن حکمران
میکننــد.حکمرانــیشــاملســهدســتهفرآینــداســت:انتخــابدولتهــا،کنتــرل
دولتهــاوتغییــردولتهــا،توانایــیدولتهــابــرایاتخــاذسیاســتهایدرســتو

ــی. ــادیواجتماع ــایاقتص ــهنهاده ــتب ــهروندانوحاکمی ــادش ــاداریواعتم وف

پــروژهزیرشــاخصهایحکمرانــیبــابهکارگیــریبیــشاز300نماگــروتجمیــعآنهــا
ــعدر ــنمنب ــعداده،بزرگتری ــشاز30منب ــبشــشزیرشــاخص،واســتفادهازبی درقال
دســترسبــرایســنجشکیفیــتحکمرانــیرافراهــمکــردهاســت.ایــنشــاخصبهشــکل
ــن ــد.همچنی ــبهمیکن ــیرامحاس ــادیحکمران ــادیونه ــی،اقتص ــادسیاس ــع،ابع جام
ــه ــاًب ــهوصرف ــتاندارددرنظرگرفت ــایاس ــرایخط ــداریب ــروژه،مق ــنپ ــیای روششناس

1- worldwide governance indicators
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ارائــهرتبهبنــدیکشــورهااکتفــانکــردهاســت.ازنظــرمجریــانایــنپــروژه،درنظرگرفتــن
ــر ــراینمــرههــرکشــورنهتنهــاامــکانمقایســهبیــنکشــورهارادقیقت حاشــیهخطــاب
کــردهوتصویــرواقعبینانــهوبــهدورازاغــراقازوضعیــتحکمرانــیدرهــرکشــورارائــه
ــه ــتوهمیش ــانینیس ــیکارآس ــریحکمران ــداندازهگی ــتمیکن ــهثاب ــد؛بلک میکن

ــوددارد. ــریوج ــایاندازهگی ــالخط احتم

دانشــگاهیانوسیاســتگذارانبــرایــننکتــهتوافــقدارنــدکــهحکمرانــیخــوببــرای
ــن ــهبی ــروژهدرنتیجــهمقایســههاییک ــنپ ــانای ــتدارد.مجری توســعهاقتصــادیاهمی
نمــراتکشــورهادرایــنزیرشــاخصهاووضعیــتتوســعهآنهــاانجــامدادهانــد،معتقدنــد
ــیقــویبیــنیــکحکمرانــیخــوبودســتاوردهایتوســعهایازجملــه یــکرابطــهعلّ
ــوددارد. ــوادوج ــاالیس ــرخب ــوزادانون ــنن ــرپایی ــرخمرگومی ــاال،ن ــرانهب ــدس درآم
بهعقیــدةآنهــانهادهــایباکیفیــتدرطــولزمــاندرآمــدســرانهراافزایــشدادهورشــد
ــی ــرایــناســاساگــریکــیاززیرشــاخصهایحکمران اقتصــادیرابهبــودمیبخشــند.ب
بهعنــوانیــکنهــادیــکدرجــهبهبــودپیــداکنــددرآمــدســرانهدربلندمــدتســهچهارم

ــوزاداندوســومکاهــشپیــدامیکنــد. ــرخمرگومیــرن افزایــشپیــداکــردهون

ــعاســت.بنابرایــنمیتــوانگفــتکشــورهای حکمرانــیخــوبنیازمنــدزمــانومناب
ــرایــنتاریــخ ــد.عــالوهب ــیخــوبدارن ــراییــکحکمران ــرشــانسبیشــتریب ثروتمندت
ــژهدر ــتبهوی ــذاراس ــااثرگ ــیآنه ــتحکمران ــورهادرکیفی ــیکش ــیواجتماع سیاس

ــتند. ــتعماریهس ــایاس ــرقدرته ــدگانعص ــهبازمان ــورهاییک کش

البتــهادعــایایــنپــروژهایــننیســتکــهحکمرانــیتنهاعلــترشــداقتصادیاســتکما
اینکــههمیشــهایــناســتثناوجــودداردکــهبرخــیکشــورهابــاوجــودحکمرانــینامطلــوب
ــت ــداس ــزارشمعتق ــنگ ــرای ــویدیگ ــد.ازس ــهمیکنن ــیراتجرب ــادیباالی ــداقتص رش
ثــروتکشــورهالزومــاًمنجــربــهیــکحکمرانــیخــوبنمیشــودچنانکــهتجربــهبســیاری

ازکشــورهاییکــهاقتصــادمبنــیبــرمنابــعطبیعــیدارنــدایــنادعــاراثابــتمیکنــد.

زیرشاخصهایاینپروژهعبارتنداز:
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1-حقاظهارنظروپاسخگویی1

ایــنزیرشــاخصبــهبررســیدرکافــرادازموضوعاتــینظیــرمیــزانحــقشــهروندان
ــردازد. ــانههامیپ ــاتوآزادیرس ــان،آزادیاجتماع ــت،آزادیبی ــابدول ــرایانتخ ب

2-ثباتسیاسیونبودخشونتوتروریسم2

ایــنزیرشــاخصدرکافــرادازاحتمــالبیثباتــیسیاســیوخشــونتسیاســیماننــد
تروریســمرااندازهگیــریمیکنــد.

3-اثرگذاریدولت3

ــات ــتخدم ــی،کیفی ــاتعموم ــتخدم ــزانکیفی ــرادازمی ــاخصدرکاف ــنزیرش ای
شــهریواســتقاللآنازنیروهــایسیاســی؛کیفیــتشــکلگیریواجــرایسیاســتهاو

ــنجد. ــتهارامیس ــهسیاس ــتب ــددول ــارتعه اعتب
4-کیفیتمقررات4

ایــنزیرشــاخصدرکافــرادازمیــزانتوانایــیدولــتدرایجــادواجــرایسیاســتها
ــهتوســعهبخــشخصوصــیراارزیابــیمیکنــد. ومقــرراتمربــوطب

5-حاکمیتقانون5

ــژهگروههــایدارای ــرادوگروههــا،بهوی ــرادازمیــزاناعتمــاداف ــنزیرشــاخصدرکاف ای
ــوق ــا،حق ــرایقرارداده ــتاج ــاص،کیفی ــورخ ــهوبهط ــنجامع ــهقوانی ــیب ــدرتسیاس ق
ــد. ــریمیکن مالکیــت،پلیــس،دادگاههــاوهمینطــوراحتمــالجــرموخشــونترااندازهگی

6-کنترلفساد6

ایــنزیرشــاخصدرکافــرادازمیــزاناســتفادهازقــدرتعمومــیبــرایمنافعشــخصی
ــه ــوراحاط ــادوهمینط ــردوکالنفس ــکالخ ــاملاَش ــهش ــدک ــریمیکن رااندازهگی

دولــتتوســطنخبــگانوذینفعــانبخــشخصوصــیمیشــود.
1- voice and accountability
2-political stability and lack of violence/terrorism
3-government effectiveness
4-regulatory quality
5- rule of law
6-control of corruption
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نمودار 2-1. زیرشاخص های جهانی حکمرانی

2-1-2- سازمان محاسبه کننده
ایــنپــروژهتوســطدانیــلکافمــن1ازمؤسســهحکمرانــیمنابــعطبیعــی2ومؤسســه
بروکینگــز3،وآرتکــرای4ازگــروهپژوهشــیتوســعهبانــکجهانــی5بــاحمایــتمالــی
ــروژه ــنپ ــیانجــاممیشــود.گروهــیدیگــرازپژوهشــگراننیــزدرانجــامای ــکجهان بان

مشــارکتدارنــد.

3-1-2- روش محاسبه
ــادی ــدادزی ــایتع ــبدیدگاهه ــولترکی ــی،محص ــروژهحکمران ــاخصپ ــشزیرش ش
ــورهای ــشدرکش ــقپیمای ــهازطری ــتک ــاناس ــرکتها،ومتخصص ــهروندان،ش ازش
صنعتــیودرحــالتوســعهبــهدســتآمــدهاســت.دادههــایمربــوطبــهنماگرهــایایــن
زیرشــاخصها،ترکیبــیازبیــشاز30منبــعاســتکــهایــنمنابــعشــاملمؤسســههای
ــات ــیومؤسس ــازمانهایبینالملل ــی،س ــازمانهایغیردولت ــکدهها،س ــی،اندیش پژوهش

1-Daniel Kaufmann
2-natural resource governance institute
3-Brookings institution
4-Aart kraay
5- world bank development research group
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ــرایاســتفاده،مجــدداًمقیاسبنــدیوتجمیــع بخــشخصوصــیهســتند.ایــندادههــاب
ــورد ــیم ــد.روششناس ــتآمدهان ــهدس ــاخصب ــشزیرش ــنش ــتای ــدهودرنهای ش
ــوددارد ــرضوج ــنپیشف ــنروشای ــامدارد.درای ــی«1ن ــزایذهن ــدلاج ــتفاده»م اس
ــک ــرهری ــارتدیگ ــهعب ــاب ــدی ــکیلمیدهن ــیازکلراتش ــزابخش ــکازاج ــههری ک
ــنروششناســی ــدیای ــیکلی ــکویژگ ــد.ی ــهمدارن ــتکلس ــنوضعی ــزادرتبیی ازاج
ایــناســتکــهبــرایهــرتخمیــن،خطــایتصادفــیرادرنظــرمیگیــرد.میــزانخطــای
تصادفــیبــههنــگاممقایســهکشــورهابــاهــمیــامقایســهزمانــیبــهکارمیآیــد.بــاایــن
حــال،ایــنشــشزیرشــاخصابــزارمناســبیبــرایشــکلدهیبــهاصالحــاتحکمرانــیدر
کشــورهانیســتندچــراکــهپیشــنهاداصالحــاتحکمرانــینیازمنــداطالعــاتدقیقتــرو

ویــژههــرکشــوراســت.

ــرای ــهب ــتندک ــیهس ــندادههای ــلمیانگی ــاخصحاص ــشزیرش ــنش ــدامازای هرک
ــهانجــام ســاختایــنزیرشــاخصهااســتفادهشــدهاند.ایــنفرآینــددرطــولســهمرحل

شــدهاســت:

مرحلــه اول:نســبتدادندادههــاازهریــکازمنابــعبــهشــشزیرشــاخصتجمیعــی.
بــرایمثــالنماگــرآزادیمطبوعــاتبــهزیرشــاخصحــقاظهــارنظــروپاســخگویینســبت

ــود. دادهمیش

مرحله دوم:مقیاسبندیمجدددادههایمنابعاولیهدربازهصفرتایک.

ــااســتفادهازمــدلاجــزایذهنــییــکمیانگیــن ــهب ــوم: درایــنمرحل ــه س مرحل
ــکانراایجــاد ــنام ــدلای ــنم ــعســاختهمیشــود.ای ــرمنب وزنداراززیرشــاخصهایه
ــعمختلــف ــایــکدربیــنمناب ــازهصفــرت میکنــدکــهدادههــایمقیاسبندیشــدهدرب
قابــلمقایســهشــوندودرنهایــتیــکمیانگیــنوزنــدارازدادههــاازهــرمنبــعبــرایهــر
ــرای کشــورســاختهشــود.ایــنمــدلایــنپیشــفرضراداردکــهدادههــایهــرمنبــعب

ــد. ــیاهمیــتدارن ــرادازوضعیــتحکمران ســنجشدرکاف

ــال ــعنرم ــبتوزی ــدلدرقال ــنم ــیساختهشــدهتوســطای ــیحکمران ــاستجمیع مقی

1--unobserved components model
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اســتانداردتعریــفمیشــودکــهمیانگیــنآنصفــراســتبــاانحــرافازاســتانداردیــکودو
حــدنهایــت2/5-و2/5+؛یعنــینمــراتایــنزیرشــاخصهابیــنبــازه2/5-و2/5+هســتند.

ــود ــهمیش ــتانداردارائ ــایاس ــزانخط ــورمی ــرکش ــرهه ــراینم ــزارشب ــنگ درای
ــانی ــزانهمپوش ــورومی ــرکش ــرایه ــترسب ــعدردس ــدادمناب ــاندهندةتع ــهنش ک
آنهــابــایکدیگــراســت.بــاوجــودتعــدادبیشــترمنابــعوهمپوشــانیبیشــترمیــانآنهــا
ــنگــزارشوضعیــتکشــورهادرهــر ــد.همینطــور،ای خطــایاســتانداردکاهــشمییاب
زیرشــاخصرابــهشــکلدرصــدیرتبهبنــدی1میکنــد.بــرایمثــالرتبهبنــدیدرصــدی
زیرشــاخصکیفیــتمقــرراتبــرایکشــورایــراندرســال2018کمتــراز10درصــداســت
کــهایــنبــدانمعناســتکــهکمتــراز10درصــدکشــورهادرایــنزیرشــاخصوضعیــت
بدتــرینســبتبــهایــراندارنــدوبیــشاز90درصــدکشــورهانســبتبــهایــرانوضعیــت

بهتــریدرکیفیــتمقــرراتدارنــد.

همانطــورکــهپیــشازایــنگفتــهشــدایــنشــاخصدرنهایتیــکشــاخصتجمیعی
ــاایــنحــالبهمنظــورتســهیل ــهنمیکنــد.ب ــیارائ اززیرشــاخصهایشــشگانهحکمران
درکجایــگاهایــراندربررســیهایایــنشــاخص،مــادرایــنگــزارشوزنــیبرابــرمعــادل
ــرانرا ــیدرای ــیحکمران ــههمــهزیرشــاخصهانســبتدادهونمــرهنهای ــایکششــمب ب

ــم. محاســبهکردهای

4-1-2- بهترین  و بدترین  کشورها
ــیآن ــیوهمچنیــنزیرشــاخصهایاصل ــرازنظــرشــاخصحکمران پنــجکشــوربرت

ــراســت: درســال2020بهصــورتجــدولزی

1- percentile ranking
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جدول 2-1. بهترین کشورها در شاخص حکمرانی و زیر شاخص های اصلی آن در سال 2020

شاخص رتبه

حکمرانی 

جهانی

حق 

اظهارنظر و 

پاسخگویی

ثبات سیاسی و 

نبود خشونت و 

تروریسم

اثربخشی 

دولت

کیفیت 

مقررات

حاکمیت 

قانون

کنترل فساد

نیوزلندفنالندسنگاپورسنگاپورگرینلندنروژنیوزلند1

سنگاپورنروژهنگکنگسوییسایسلندسوئدنروژ2

فنالندسوییسنیوزلنددانمارکلیختناشتاینفنالندفنالند3

سوئدسوئداسترالیافنالندآندورادانمارکسوییس4

لوکزامبورگدانمارکهلندآندوراموناکونیوزلندسوئد5

مأخذ:دادههایبانکجهانی1

پنــجکشــوریکــهبدتریــنوضعیــتراازنظــرشــاخصحکمرانــیوهمچنیــن
زیرشــاخصهایاصلــیآندرســال2020داشــتهاند،بهصــورتجــدولزیــراســت.

جدول 2-2. بدترین کشورها در شاخص حکمرانی و زیرشاخصهای اصلی آن در سال 2020

شاخص 

حکمرانی 

جهانی

حق اظهارنظر 

و پاسخگویی

ثبات سیاسی و 

نبود خشونت و 

تروریسم

اثربخشی 

دولت

کیفیت 

مقررات

کنترل فسادحاکمیت قانون

سودانسومالیونزوئالیمنسوریهکرهشمالیسودانجنوبی
جنوبی

گینهونزوئاللیبیسومالیافغانستاناریترهسومالی
استوایی

سومالیسوریهاریترههاییتیلیبیترکمنستانسوریه

سوریهسودانجنوبیسومالیلیبیعراقسوریهیمن

یمنلیبیسودانجنوبیاریترهسودانجنوبیسودانجنوبیلیبی

مأخذ:دادههایبانکجهانی

1-. https://databank.worldbank.org/source/worldwide-governance-indicators#
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ــی ــاًدرتمام ــهکشــورهایتوســعهیافتةپیشــروتقریب ــیرودک ــیانتظــارم بهطــورکل
ــن ــادرای ــند.ام ــتهباش ــرداش ــورهایدیگ ــهکش ــرینســبتب ــردباالت ــاخصهاعملک ش
ــرایمــاروشــنمیکنــدکــه ــرخرشــدعملکــرددرهــرشــاخصایــننکتــهراب میــانن
ــای ــهملته ــیدنب ــرایرس ــد،ب ــبماندهان ــیعق ــعهکم ــةتوس ــهازقافل ــورهاییک کش
ــد.در ــقبودهان ــزانموف ــهمی ــدوچ ــالشکردهان ــزیوت ــدبرنامهری ــهح ــاچ ــروت پیش
مــواردمتعــددیمشــاهدهمیشــودکــهعملکــردروبــهپیشــرفتبســیاریازایــنکشــورها
ــل ــرازکشــورهایتوســعهیافتهاســت.شــایددلی ــیخــاصبســیاربهت ــکدورةزمان دری
ــعه ــختتوس ــیبهایس ــعهیافتهازش ــورهایتوس ــهکش ــدک ــرآنباش ــنام ــیای اصل
ــا ــد.م ــشمیرون ــیپی ــهآرام ــواریب ــافوهم ــیرص ــوندرمس ــدواکن ــذرکردهان گ
ــان ــوعرانش ــنموض ــمای ــعیداری ــیس ــعهجهان ــاخصهایتوس ــهش ــزارشاولی درگ
ــفو ــردرســطوحمختل ــایاخی ــهطــیدههه ــادیهســتندک ــهکشــورهایزی ــمک دهی
بخشهــایگوناگــونتالشهــایفراوانــیداشــتهاندتــاضعفهــایخــودراجبــرانکننــد
وبــرتواناییهــایخــودبیفزاینــدتــادرمســیرموفقیــتگامبردارنــدوبتواننــدملــتخــود
رابــهســطوحباالتــرازشــکوفاییوبالندگــیبرســانند.پنــجکشــوریکــهبیــنســالهای
ــی ــرخرشــدمرکــبســاالنهرادرشــاخصحکمران ــنمیانگیــنن ــا2020باالتری 1996ت

ــدهاند. ــشدادهش ــرنمای ــدولزی ــد،درج ــهکردهان تجرب

جدول 2-3. کشورهای دارای باالترین میانگین نرخ رشد مرکب ساالنه در شاخص حکمرانی 

بین سال های 1996 تا 2019

میانگین نرخ رشد مرکب ساالنه )درصد(کشور

4/12لیبریا
3/46رواندا

3/15گرجستان
2/33افغانستان
2/32صربستان

مأخذ:دادههایبانکجهانی
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2-2- توصیف وضعیت ایران در شاخص حکمرانی
ــی ــیحکمران ــاخصهایجهان ــراندرزیرش ــتای ــفوضعی ــهتوصی ــشب ــنبخ درای
خواهیــمپرداخــت.درســال2020،کــهآخریــنســالانتشــارگــزارششــاخصحکمرانــی
اســت،رتبــهایــراندرمیــان202کشــور181بــودهکــهپــسازگرفتــنمیانگیــنعــددی
ــاخصهارا ــرش ــایرزی ــراندرس ــرهای ــهونم ــدهاســت.رتب ــاخصهابهدســتآم اززیرش

ــد. ــاهدهمیکنی ــدول)4-1(مش درج
جدول 2-4. وضعیت ایران در شاخص و زیرشاخصهای حکمرانی

سال 2020 میالدی آماره

رتبه جهانی امتیاز

181 -1/14 شاخص حکمرانی

178 -1/05 کنترلفساد
142 -0/55 اثربخشیدولت
198 -1/70 ثباتسیاسیونبودخشونتوتروریسم
195 -1/42 کیفیتمقررات
159 -0/75 حاکمیتقانون
179 -1/37 حقاظهارنظروپاسخگویی

مأخذ:دادههایبانکجهانی

ایستگاه تفکر
*وضعیتکلیایرانبهلحاظکیفیتحکمرانیدرجهانچگونهاست؟

*وضعیتایراندرهریکاززیرشاخصهایششگانهحکمرانیچگونهاست؟
*مهمترینعللعملکردضعیفایراندرنهادحکمرانیچیست؟

ــاپرداخــتهزینــهکــم ــهمیتواننــدب *نهادهــایحکمرانــیدرایــرانچگون
گامــیبــزرگدربهبــودعملکــردخــودبردارنــد؟

ــد ــایجدی ــدازفناوریه ــهمیتوانن ــرانچگون ــیدرای ــایحکمران *نهاده
جهــتبهبــودعملکــردخــوداســتفادهکننــد؟

زیرشاخصهایحکمرانیبهسؤاالتباالپاسخمیدهد.
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نمودار 2-2. وضعیت ایران در مقایسه با نیوزلند در زیرشاخص های حکمرانی در سال 2019

درنمــوداربــاال،هرچقــدرمســاحتداخــلشــکلایجادشــدهبزرگتــرباشــد،نشــانگر
ــد ــانمیده ــاالنش ــودارب ــننم ــت.بنابرای ــیاس ــاخصحکمران ــرهش ــتربودننم بیش
ــتو ــهاس ــشیافت ــا2019کاه ــالهای2018ت ــنس ــراندربی ــیای ــتحکمران کیفی

ــتهاســت. ــودخشــونتوتروریســمداش ــاتسیاســیونب ــشرادرثب بیشــترینکاه

حالروندشاخصحکمرانیایرانرادرطولسالهایگذشتهراموردبررسیقرارمیدهیم.

 نمودار 2-3. روند سری زمانی شاخص حکمرانی در ایران
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ــالهای ــولس ــددرط ــانمیده ــراننش ــیای ــاخصحکمران ــراتدرش ــیتغیی بررس
گذشــتهرونــدکلــیحکمرانــیبهطــورکلنزولــیبــودهاســتونمــرهایــراناز0/78-در
ــی ــه1/14-درســال2019کاهــشیافتــهاســت.اینکــهشــاخصحکمران ســال1996ب
درایــراندرتمــامایــندورهمنفــیبــودهوبــاتوجــهبــهاینکــهمیانگیــنجهانــیشــاخص
ــودهاســت،خــودنشــانگرآناســتکــه ــنســالهاعــددیمثبــتب ــیدرکلای حکمران
ــاایــنحــالدرشــرایطمنفــینیــز وضعیــتحکمرانــیدرکشــورمــامناســبنیســت.ب
ــت ــتوضعی ــراس ــر،بهت ــلدقیقت ــرایتحلی ــت.ب ــولاس ــهاف ــیروب ــتحکمران وضعی

ــزبررســیشــوند. ــینی ــیزیرشــاخصهایحکمران ســریزمان



نمودار 2-4. روند سری زمانی زیر شاخص های مربوط به شاخص حکمرانی در ایران

ــی ــهزیرشــاخصهایحکمران ــوقمالحظــهمیشــودهم ــودارف ــهدرنم ــورک همانط
وضعیتــیمنفــیدارنــدودارایشــرایطمناســبینیســتند.درایــنمیــانکیفیتمقــرراتو
حــقاظهــارنظــروپاســخگوییبدتریــنوضعیــترادارنــدوثبــاتسیاســیونبودخشــونت
وتروریســمنیــزدرســالهایاخیــربــهایــنمجموعــهاضافــهشــدهاند.اثربخشــیدولــت
نســبتبــهبقیــهزیرشــاخصهاوضعیــتبهتــریداردکــهآنهــمدرمحــدودهمنفــیدر

نوســاناســت.
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نمودار 2-5. مقایسه عملکرد ایران با میانگین جهانی در زیرشاخص های حکمرانی در سال 2019

درنمودارهــایدماســنجیبــاالعملکــردایــراندرهریــکاززیرشــاخصهایحکمرانــی
ــاخصها،در ــکاززیرش ــرانرادرهری ــردای ــاعملک ــننموداره ــود.ای ــشدادهمیش نمای
ــرد ــیاســتوعملک ــنجهان ــهمیانگی ــیک ــردمیان ــنکشــور،عملک ــردبهتری ــنعملک بی
ــاال ــودارب ــهدرنم ــهک ــد.همانگون ــشمیده ــاخصنمای ــوردرآنزیرش ــنکش بدتری
مشــخصاســت،عملکــردایــراندرتمــامزیرشــاخصهایحکمرانــیپایینتــرازعملکــرد
ــونتو ــودخش ــیونب ــاتسیاس ــاخصثب ــهزیرش ــت؛درس ــودهاس ــیب ــنجهان میانگی
ــن ــامیانگی ــهب ــنفاصل ــرراتای ــارنظــروپاســخگوییوکیفیــتمق تروریســم،حــقاظه

جهانــیبســیارزیــاداســت.
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3-2- بررسی مقایسه ای وضعیت ایران

1-3-2- مقایسه داخلی
ــه ــاب ــیتنه ــاخصحکمران ــت،ش ــخصاس ــاخصمش ــوانش ــهازعن ــهک همانگون
ــادو ــرلفس ــه،کنت ــوهمقنن ــهق ــوطب ــررات،مرب ــت.مق ــتهنیس ــتوابس ــرددول عملک
ــق ــیوح ــاتسیاس ــه،ثب ــوهقضائی ــیوق ــاینظارت ــهنهاده ــوطب ــونمرب ــتقان حاکمی
اظهــارنظــرمربــوطبــهنهادهــایکلــیحکومتــی،ودرنهایــتاثربخشــیدولــتمربــوطبــه
دولــتوالبتــهســایرنهادهــایاجرایــیاســت.بــاایــنحــال،تحلیــلمقایســهایدورههــای

ــت. ــدهنیس ــیازفای ــتجمهوریخال ریاس

نمــودار)3-1(مشــاهدهمیشــود،دردورةریاســتجمهوری همانطــورکــهدر
ــت، ــا2005(اس ــا1997ًت ــیتقریب ــا1384)یعن ــالهای1376ت ــنس ــهبی ــیک خاتم
شــاخصحکمرانــیدرایــرانرونــدنســبتاًثابتــیراطــیکــردهاســتوتغییــرچندانــی
نداشــتهاســت.ســپسدردورةریاســتجمهوریاحمدینــژادطــیســالهای1384
ــیرادر ــدیبهشــدتنزول ــیرون ــا2013(،شــاخصحکمران ــا2005ًت ــا1392)تقریب ت
ــنحــدخــودرســیدهاســت.دردو ــهپایینتری ــهاســتودرســال2010ب ــشگرفت پی
ــود ــیبهســمتصع ــفشــدهوبهآرام ــیمتوق ــدنزول ــژادرون ــیدورةاحمدین ســالپایان
ــال1392 ــهازس ــیک ــتدردورةریاســتجمهوریروحان ــردهاســت.درنهای ــتک حرک
)تقریبــا2013ًمیــالدی(شــروعشــدهاســتوهمچنــانادامــهدارد،شــاخصحکمرانــی
ــف ــدمتوق ــنرون ــاازســال2016ای ــود.ام ــازکــردهب ــادارراآغ ــدیصعــودیومعن رون
ــن ــیازتأثیرگذارتری ــت.یک ــهاس ــهیافت ــیادام ــیحکمران ــتنزول ــارهحرک ــدهودوب ش
زیرشــاخصهاکــهوضعیــتحکمرانــیرادرســالهایمختلــفبــانوســانروبــرو
کــردهاســت،ثبــاتسیاســیونبــودخشــونتوتروریســماســتکــهبســتهبــهمشــکالت
سیاســیداخــلایــراننوســانداشــتهوباعــثشــدهاســتکــهدربرخــیازدورههــاکاهش
ــرل ــوقکنت ــدف ــلدررون ــنعام ــیایجــادشــود.دومی چشــمگیریدرشــاخصحکمران
فســاداســتکــهدرطــولســالهایمختلــفمتغیــربــودهودرنتیجــهنوســانزیــادیرا

ــهشــاخصحکمرانــیتحمیــلکــردهاســت. ب
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2-3-2- مقایسه خارجی

1-2-3-2- مقایسه با دو کشور باال و پایین 

دوکشــورباالتــرودوکشــورپایینتــردررتبهبنــدی،کــهنمــرهزیرشــاخصهای
ــر ــودارزی ــودهاســت،درنم ــمب ــهه ــکب ــاًنزدی ــرانتقریب ــاکشــورای ــاب ــیآنه حکمران

نمایــشدادهمیشــود.

 نمودار 2-6. شاخص حکمرانی ایران در مقایسه با کشورهای نزدیک به ایران در سال 1996

دوکشــورباالتــرازایــراندرشــاخصحکمرانــیســال1996عبــارتبودنــدازپاکســتان
ــی.در ــرهوجیبوت ــوراریت ــدازکش ــارتبودن ــرانعب ــرازای ــورپایینت ــورودوکش وکوم
طــیایــنســالهاکشــوراریتــرهکــهبــهدلیــلکاهــششــدیددرکیفیــتمقــرراتافــت
ــهاســتو ــرارگرفت ــرانق ــرازای ــوده،پایینت ــیشــاهدب شــدیدیرادرشــاخصحکمران

ــد. ــرارگرفتهان ــرانق ــرازای ــهکشــورهادرســال2019باالت بقی

در را ایــران بــه نزدیــک کشــورهای بــا زمانــی مقایســههای ایــن میتــوان
زیرشــاخصهایحکمرانــینیــزانجــامداد.درســال1996ازنظــرزیرشــاخصحــقاظهــار
نظــروپاســخگویی،اندونــزیوکامــروندوکشــورباالتــر،وبوتــانوقزاقســتاندوکشــور
ــق ــاخصح ــرزیرش ــورازنظ ــارکش ــرچه ــال2019ه ــد.درس ــرانبودهان ــرازای پایینت
اظهــارنظــروپاســخگوییوضعیــتبهتــریازایــرانداشــتهاند،بهویــژهاندونــزیوبوتــان
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ــیو ــاتسیاس ــاخصثب ــرزیرش ــنازنظ ــد.همچنی ــمگیریکردهان ــرفتچش ــهپیش ک
ــداز ــارتبودن ــال1996عب ــراندرس ــرازای ــورباالت ــمدوکش ــونتوتروریس ــودخش نب
بورکینافاســوواکرایــنودوکشــورپایینتــرازایــرانعبــارتبودنــدازآلبانــیوجیبوتــی.
درســال2019ازنظــرزیرشــاخصثبــاتسیاســیونبــودخشــونتوتروریســم،آلبانــی
بیشــترینرشــدرانســبتبــهایــنکشــورهاتجربــهکــردهوایــرانبــایــکرونــدنزولــی

ــهاســت. ــرارگرفت ــارکشــورق ــرچه ــرازه پایینت

ــرانعبــارت ــرازای ــت،دوکشــورباالت درســال1996ازنظــرشــاخصاثربخشــیدول
ــاو ــدازگامبی ــارتبودن ــرانعب ــرازای ــام،ودوکشــورپایینت ــهوویتن ــدازنیکاراگوئ بودن
پاکســتان.درســال2019درایــنزیرشــاخص،ویتنــامرشــدچشــمگیریراتجربــهکــرده
اســتوباالتــرازهمــهقــراردارد،ووضعیــتایــرانازســهکشــوردیگــربهتــراســت.در
ــون،بورکینافاســووبنــگالدشدوکشــور ســال1996ازمنظــرزیرشــاخصحاکمیــتقان
باالتــرواتیوپــیوجیبوتــیدوکشــورپایینتــرازایــرانبودهانــد.درســال2019ازنظــر
ایــنزیرشــاخصدربیــنایــنکشــورهافقــطوضعیــتجیبوتــیبدتــرازایــرانبــودهاســت.

درســال1996ازنظــرزیرشــاخصکنتــرلفســاد،مصــروارمنســتاندوکشــورباالتــر
ــد.درســال2019از ــرانبودهان ــرازای ــنت ــادوکشــوریپایی ــاموکلمبی ــرانوویتن ازای
ــن ــرارداردوارمنســتانبهتری ــهکشــورهاق ــرازبقی ــرانپایینت ــنزیرشــاخصای نظــرای

ــترادارد. وضعی

ــور ــال1996دوکش ــررات،درس ــتمق ــاخصکیفی ــرزیرش ــهازنظ ــرهاینک وباالخ
ترکمنســتانوآنگــوالباالتــرازایــرانقرارداشــتهاندودوکشــورگینهاســتواییوتاجیکســتان
دوکشــورپایینتــرازایــرانبودهانــد.درســال2019دربیــنایــنکشــورها،ایــرانبعــداز

آنگــوالوتاجیکســتانقــرارداردوترکمنســتانبدتریــنوضعیــتراداشــتهاســت.

2-2-3-2- مقایسه ایران با اقتصادهای نوظهور
درایــنبخــشوضعیــتایــراندرزیرشــاخصهایحکمرانــیبــااقتصادهــاینوظهــور
یعنــیبرزیــل،هنــد،روســیه،آفریقــایجنوبــیوچیــنســنجیدهمیشــود.مقایســهرونــد

تغییــراتشــاخصدرنمــودارزیــرنمایــشدادهمیشــود.
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نمودار 2-7. شاخص حکمرانی ایران در مقایسه با میانگین اقتصادهای نوظهور 

فاصلــهایــرانبــامیانگیــناقتصادهــاینوظهــوربســیارزیــاداســتورونــدایــنفاصلــه
نیــزدرحــالافزایــشاســت.اگــربخواهیــمکشــورهایمختلــفمــوردمطالعــهرابــاایــران
مقایســهکنیــمدرنمــودارزیــررونــدتغییــرآنهــابــرایهــرکشــورنمایــشدادهشــدهاســت.



نمودار 2-8. شاخص حکمرانی ایران در مقایسه با اقتصادهای نوظهور 

ایــراندرشــاخصحکمرانــیفاصلــهقابــلتوجهــیبــااقتصادهــاینوظهــورداردوپایینتر
ازهمــهآنهــاقــرارگرفتــهاســت.درســال2019،ایــراندرزیرشــاخصحــقاظهــارنظــرو
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پاســخگوییتنهــاازکشــورچیــنوضعیــتبهتــریداشــتهوازبقیــهکشــورهاپایینتــراســت
وفاصلــهزیــادیهــمبــاکشــورهایهمچــونآفریقــایجنوبــی،برزیــلوهنــددارد.درمــورد
زیرشــاخصثبــاتسیاســیومقابلــهبــاخشــونتنیــزایــراندرســال2019پایینتــرازهمــه
اقتصادهــاینوظهــورقــرارگرفتــهاســتوفاصلــهبســیارزیــادیبــاتمــامایــنکشــورهادارد.

ــای ــهاقتصاده ــرانازهم ــت،ای ــیدول ــاخصاثربخش ــرزیرش ــال2019ازنظ درس
ــون، ــتقان ــنازمنظــرزیرشــاخصحاکمی ــراردارد.همچنی ــریق ــازپایینت ــورامتی نوظه
درســال2019،ایــرانپایینتــرازبقیــهاقتصادهــاینوظهــورقــرارگرفتــهوفقــطروســیه
ــنســالازنظــرزیرشــاخص ــرانداشــتهاســت.درهمی ــاای ــاًمشــابهب ــردیتقریب عملک
ــورداردو ــاینوظه ــهاقتصاده ــبتب ــرینس ــگاهپایینت ــرانجای ــزای ــادنی ــرلفس کنت
بهتریــنعملکــردمربــوطبــهافریقــایجنوبــیاســت.ایــراندرشــاخصکیفیــتمقــررات

ــادارد. ــاآنه ــادیب ــهزی ــراســتوفاصل ــایرکشــورهاپایینت ــزازس نی

3-2-3-2- مقایسه ایران با کشورهای نفتی
درایــنبخــششــاخصحکمرانــیایــرانبــاســایرکشــورهاینفتــیمقایســهمیشــود.
کشــورهاینفتــیمــوردمقایســهعبارتنــدازعــراق،عربســتان،کویــت،امــارات،اکــوادور،
قطــر،آنگــوال،نیجریــه،لیبــیوالجزایــرکــهجــزوفهرســتکشــورهاینفتــیعضــواوپــک

ــرنمایــشدادهمیشــود. ــنمقایســهدرنمــودارزی ــهحســابمیآینــد.ای ب



نمودار 2-9. شاخص حکمرانی ایران در مقایسه با میانگین سایر کشورهای نفتی
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ــن ــامیانگی ــهب ــراندرمقایس ــت،ای ــخصاس ــوقمش ــودارف ــهدرنم ــورک همانط
ــاخص ــهش ــداردوفاصل ــین ــاخصحکمران ــبیدرش ــتمناس ــیوضعی ــورهاینفت کش

ــت. ــدهاس ــمش ــتره ــانبیش ــولزم ــیدرط ــورهاینفت ــاکش ــرانب ــیای حکمران



نمودار 2-10. شاخص حکمرانی ایران در مقایسه با سایر کشورهای نفتی

بــاتوجــهبــهنمــودارفــوق،درســال2019،امــاراتوقطــردربیــنکشــورهاینفتــی
دردامنــهمثبــتشــاخصحکمرانــیقــرارگرفتهانــدوکویــتنیــزبــااینکــهدرســالهای
ــیدرســالهایاخیــروارددامنــهمنفــی ــرارداشــتهول ــیدورهدردامنــهمثبــتق ابتدای
شــدهاســت.ســایرکشــورهادرکلدورهدردامنــهمنفــیقــراردارنــد.درایــنبیــنلیبــی
ــوده ــاهدب ــدیدیراش ــیش ــدنزول ــررون ــالهایاخی ــیدرس ــلمشــکالتداخل ــهدلی ب
اســت،بقیــهکشــورهارونــدنســبتاًباثباتــیراداشــتهاند.حتــیکشــورعــراقدرکلرونــد

صعــودیرادرشــاخصحکمرانــیشــاهدبــودهاســت.

درســال2019،ازنظــرزیرشــاخصحــقاظهــارنظــروپاســخگوییدربیــنکشــورهای
ــرانداشــتهاســت.حتــی ــهای ــرینســبتب نفتــی،تنهــالیبــیوعربســتانوضعیــتبدت
ــرور ــهم ــتمناســبینداشــتهب ــیدورهوضعی ــهدرســالهایابتدای ــراقهــمک کشــورع
ــاخصاثربخشــی ــرزیرش ــالازنظ ــنس ــتهاســت.درهمی ــدچشــمگیریداش ــانرش زم
ــت ــراقوضعی ــه،وع ــی،نیجری ــوال،لیب ــورهایآنگ ــهکش ــبتب ــطنس ــرانفق ــت،ای دول



شاخص جهانی حکمرانی/109

بهتــریدارد.درســال2019ازنظــرزیرشــاخصکنتــرلفســاد،ایــرانتنهــااوضــاعبهتــری
ــهوعــراقدارد. ازکشــورهایلیبــی،آنگــوال،نیجری

درســال2019ازنظــرزیرشــاخصثبــاتسیاســیومقابلــهباخشــونت،ایرانفقطنســبت
بــهکشــورهایعــراق،لیبــیونیجریــهوضعیــتبهتــریدارد،امــافاصلــهزیــادیباکشــورهای
ــال،درزیرشــاخص ــنس ــاراتدارد.درهمی ــت،قطــروام ــدکوی ــارسمانن ــجف ــوزهخلی ح
کیفیــتمقــررات،ایــرانفقطنســبتبــهلیبــیوضعیــتبهتــریدارد.درســال2019ازمنظر
حاکمیــتقانــون،ایــراندرجایــگاهمیانــیکشــورهاینفتــیقــرارداردونســبتبهکشــورهای

لیبــی،الجزایــر،عــراق،آنگــوالونیجریــهازوضعیــتبهتــریبرخــورداراســت.

درکلنتایــجایــنگــزارشنشــانمیدهــدوضعیــتایــراندرشــاخصحکمرانیبســیار
نامناســباســتووضعیــتایــراندرمقایســهبــاکشــورهاینفتــیکــهســاختاراقتصــادی
ــدنیــزاصــاًلمناســبنیســت.میانگیــنکشــورهاینفتــی ــاایــراندارن نســبتاًمشــابهیب
واقتصادهــاینوظهــورهــردوثابــتبودنــد،امــارونــدکلــیایــراندرشــاخصحکمرانــی
نزولــیاســتواگــربــههمیــنشــکلادامــهپیــداکنــدرتبــهایــرانبدتــرخواهــدشــد.در
ســال2019،شــاخصحکمرانــیایــرانبیــشاز81درصــدبدتــرازمیانگیــناقتصادهــای

نوظهــوربــودهوبیــشاز48درصــدکمتــرازمیانگیــنکشــورهاینفتــیاســت.
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ایستگاه پاسخ
زیرشاخصهایحکمرانیجهانیدربارهایرانچهمیگویند

*اگــرکشــورهایعضــونمونــهپــروژهحکمرانــیرابــرحســبعملکردشــان
درحکمرانــیدرپنــجگــروهدســتهبندیکنیــمایــراندرگــروهپنجــم،یعنــی

ــرد. ــرارمیگی ــروهق ــنگ ضعیفتری

ــراز ــی،پایینت ــشگانهحکمران ــاخصهایش ــهزیرش ــراندرهم ــرهای *نم
حداقــلالزمبــرایحکمرانــیمطلــوباســت.

*بیاعتمــادیافــرادبــهوجــودحقــوقشــهروندی،ثبــاتسیاســیوتوانایــی
دولــتدرقانونگــذاریعلــلاصلــینمــرهضعیــفایــراندرزیرشــاخصهای

ــت. حکمرانیاس

*بــاجلــباعتمــادمــردمبــهنهادهــایحکمرانــیازطریــقافزایــشآزادی
ــی ــوانقدم ــانهایمیت ــات،وکاهــشسانســوررس ــاتوآزادیتجمع مطبوع

بــزرگدربهبــودعملکــردایــراندرحکمرانــیبرداشــت.

*نهادهــایحکمرانــیدرایــرانمیتواننــدبــااســتفادهبهینــهازفناوریهــای
ــهافزایــشدرکشــهروندانازشــفافیتدرعملکــرد ــاتوارتباطــاتب اطالع
ــن ــژهقوانی ــن)بهوی ــرایقوانی ــذاریواج ــی)درقانونگ ــایحکمران نهاده

کیفــری((کمــککننــد.
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4-2- نقد و بررسی

ــیوارد ــیحکمران ــاخصهایجهان ــهزیرش ــهب ــیک ــننقدهای ــهمهمتری ــهب درادام
ــود. ــارهمیش ــتاش ــدهاس ش

-زیرشــاخصهایجهانــیحکمرانــیدرواقــعدرکوتصــورافــرادازحکمرانــیرا
میســنجندونــهواقعیــتحکمرانــیرا.

-زیرشــاخصهایجهانــیحکمرانــیازمنابــعمتعــددبــرایســنجشیــکســنجهدر
کشــورهایمختلــفاســتفادهکــردهاســتکــهایــنقابلیــتمقایســهدرطــولزمــانوبیــن

کشــورهارامخــدوشمیکنــد.

ــد ــادمیکن ــنجههاایج ــیدرس ــاالنهتغییرات ــیس ــیحکمران ــاخصهایجهان -زیرش
امــاایــنتغییــراتلزومــامنجــربــهبهبــوداندازهگیــرینمیشــوندبلکــهتنهــااشــتباهات

ــد. ــرفمیکنن ــینرابرط ــالهایپیش س

ــد، ــدهمیکن ــرعم ــجتغیی ــهبهتدری ــتک ــدهایاس ــیپدی ــهحکمران ــاک -ازآنج
ــاخصهای ــد.زیرش ــاننمیده ــردرانش ــراتُخ ــیتغیی ــیحکمران ــاخصهایجهان زیرش

ــت. ــورهانیس ــهکش ــرایمقایس ــبیب ــزارمناس ــیاب ــیحکمران جهان

ــای ــهازبنگاهه ــیک ــژهآنهای ــتندبهوی ــوگیریهس ــارس ــعدادهدچ ــیازمناب -برخ
ــادیو ــگاناقتص ــاینخب ــدهدیدگاهه ــشدهن ــاصپوش ــورخ ــدهبهط ــاریگرفتهش تج

ــیکســبوکارهســتند. اهال

-ایــنزیرشــاخصهابــهدادههــایمنابــعتجــاریوکســبوکارنســبتبــهدادههایــی
ــد. ــتریمیدهن ــیبیش ــدوزنخیل ــتآمدهان ــهروندانبهدس ــنجیازش ــهازنظرس ک

-برخــیازگزارشهــایزیرشــاخصهایجهانــیحکمرانــیبیشــترتحــتتأثیــر
تغییــراتاخیــراقتصــادیوسیاســیدرکشورهاســتولزومــاًکیفیــتنهــادیکشــورهارا
نشــاننمیدهــد.ازســویدیگــریافتههــایایــنگــزارشهمبســتگیبــادرآمــدکشــورها
دارد.کشــورهاییکــهدرآمــدباالتــریدارنــدمعمــوالًنمــرهبهتــریدرایــنزیرشــاخصها

ــد. ــاًشایســتگیآنراندارن ــهلزوم ــدک میگیرن
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-نســبتدادنوزنبرابــربــههمــهزیرشــاخصهامنطقــیبــهنظــرنمیرســدچــراکــه
برخــیبــادیگــریرابطــهعلـّـیدارنــد.

ــق ــریدقی ــاظنظ ــهلح ــدوب ــازه1ندارن ــارس ــدهاعتب ــاخصهایتعریفش -زیرش
ــد. ــهعبــارتدیگــرایــنزیرشــاخصهامــدلنظــریمنســجمیندارن تعریــفنشــدهاند.ب

-شفافیت2درمنابعدادهکافینیستوبرخیازمنابعدردسترسعمومقرارندارد.

ــدرا ــاب ــوبی ــیخ ــایحکمران ــلوپیامده ــیعل ــیحکمران ــاخصهایجهان -زیرش
نمیســنجدوازایــنجهــتابــزارمناســبیجهــتشــکلدهیبــهسیاســتگذارینیســتند.

-ســوگیریپنهانــیدرایــنزیرشــاخصهاوجــودداردوآنهــماینکــهمعمــوال
میگیرنــد. باالتــری نمــرات توســعهیافتهتر کشــورهای

1-construct validity
2-transparency



3- شاخص سهولت انجام کسب و کار

1-3- معرفی شاخص سهولت انجام کسب و کار
1-1-3- اهداف و اهمیت شاخص

ــک ــبوکار2،ی ــامکس ــهولتانج ــدیس ــقرتبهبن ــبوکار1ازطری ــامکس ــروژهانج پ
مقیــاسعینــیبــرایارزیابــیمقــرراتکســبوکارواجــرایآنهــادرکشــورهایمختلــف
فراهــممــیآورد.ایــنپــروژهدرســال2002کلیــدخــوردواولیــنگــزارشآندرســال
ــه ــدیدرســال2020منتشــرشــدک ــنرتبهبن ــزارشای ــنگ 2003منتشــرشــد.آخری
دادههــایآنمربــوطبــهقبــلاز1مــه2019هســتند.ایــنگــزارشمقــرراتکســبوکار

ــد. ــیمیکن ــورراارزیاب در190کش

درایــنپــروژهکلیــهمراحــلمربــوطبــهرونــدکســبوکار،ازشــروعگرفتــهتــایافتــن
ــن ــطام ــکمحی ــتدری ــوراداریوفعالی ــامام ــی،انج ــعمال ــهمناب ــکان،دسترســیب م
مــوردتوجــهقــرارمیگیــرد.درمجمــوع12زیرشــاخصدرایــنپــروژهبررســیمیشــوند
کــهایــنزیرشــاخصهاخــوددربرگیرنــدة41نماگــرهســتند.ایــنرتبهبنــدی،دادههــای
مربــوطبــههــرنماگــررابــههمــراهدومقیــاسکلــییعنــینمــرهکلورتبــههــرکشــور
ــرراتو ــردمق ــرکشــورنشــاندهندةعملک ــرایه ــرهکلشــاخصب ــد.نم منتشــرمیکن
بهبــودآندرطــولزمــاناســت.نمــراتنماگرهــافاصلــههــرکشــوررابــابهتریــنعملکــرد

ــد. ــرنشــانمیده درآننماگ

پــروژهانجــامکســبوکاربــراســاسایــنبــاورشــکلگرفتــهاســتکــهقوانیــنشــفاف،
1-doing business project
2-ease of doing business rankings
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یعنــیقوانینــیکــهدادوســتدداوطلبانــهبیــنکنشــگراناقتصــادیراتســهیلمیکننــد،
ــاتتجــاری ــد،وقوانینــیکــهاختالف ــویایجــادمیکنن قوانینــیکــهحقــوقمالکیــتق
ــاد ــعهاقتص ــهتوس ــد؛ب ــتمیکنن ــراردادیحمای ــرکایق ــدوازش ــلمیکنن راحلوفص
خدمــتمیکننــد.البتــهایــنقوانیــنبــهشــرطآنکــهکارآمــد،شــفافوقابــلدســترس

بــرایهمــهباشــنددربهبــودرشــدوتوســعهکشــورهاتأثیرگــذارهســتند.

ــه ــاایدههــاینوآوران ــزهوب ــاانگی ــیراایجــادمیکننــدکــهتازهواردهــاب قوانیــن،فضای
ــد، ــدبتواننــدســرمایهگذاریکنن ــدوبنگاههــایمول بتواننــدکسبوکارشــانراشــروعکنن
توســعهپیــداکننــدومشــاغلجدیــدایجــادکننــد.نقــشواهمیــتسیاســتهایدولــت
درامــوربنگاههــایخانگــیکوچــکومتوســطنقطــهتوجــهدادههــایایــنپــروژهاســت،
چــراکــهتنظیــممقــرراتکارآمــد،شــفافوآســانمنجــربــهرونــقکســبوکارهامیشــود.

ــورها ــنکش ــهای ــتک ــانیس ــنمعن ــهای ــدیب ــنرتبهبن ــاالدرای ــرهب ــننم گرفت
مقــرراتوضــعنکردهانــدبلکــهبــهایــنمعناســتکــهدولتهــادرایــنکشــورهاقوانینــی
راایجــادکردهانــدکــهتعامــلدربــازارراتســهیلمیکنــدبــدوناینکــهازتوســعهبخــش

خصوصــیجلوگیــریکننــد.

ــیبهمنظــورمقایســه ــایکّم ــلدادهه ــردآوریوتحلی ــاگ ــروژهانجــامکســبوکارب پ
مقــرراتکســبوکاردرکشــورهایمختلــفودرطــولزمــان،دولتهــاراترغیــبمیکنــد
ــروژه ــنپ ــهای ــیک ــندادههای ــد.همچنی ــالشکنن ــرت ــرراتکارآمدت ــرایوضــعمق ــاب ت
ــات،پژوهشــگرانبخــشخصوصــیو ــیمطبوع ــرایدانشــگاهیان،اهال ــدب ــممیکن فراه

ــدمفیــداســت. ــهفضــایکســبوکارعالقهمندن ــیکــهب دیگران

2-1-3- اجزای شاخص سهولت کسب و کار
زیرشاخصهایشاخصسهولتانجامکسبوکارعبارتنداز:

1.آغازکسبوکار1

ایــنزیرشــاخص،مراحــل،مــدتزمــان،هزینــهوحداقــلســرمایهالزمبــرایپایهگذاری
یــکشــرکتکوچــک)توســطهــردوگــروهزنــانومــردان(رابررســیمیکند.

1-starting a business
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2.استخدامنیرو1

اینزیرشاخص،انعطافمقرراتاستخدامرابررسیمیکند.

3.امورمربوطبهمجوزساخت2

ــت ــوراداریجه ــرایانجــامام ــهالزمب ــان،وهزین ــدتزم ــنزیرشــاخص،مراحــل،م ای
ســاختانبــار،ومکانیزمهــایایمنیبخــشدرنظــاماداریمجــوزســاخترابررســیمیکنــد.

4.دسترسیبهبرق3

ــده ــارتأمینکنن ــرق،اعتب ــهاتصــالب ــان،وهزین ــنزیرشــاخص،مراحــل،مــدتزم ای
ــد. ــیمیکن ــترابررس ــهپرداخ ــفافبودنتعرف ــرق،وش ب

5.ثبتمالکیت4

ایــنزیرشــاخص،مراحــل،مــدتزمــانوهزینــهانتقــالمالکیــتوکیفیــتنظــاماداری
ثبــتزمیــنبــرایزنــانومــردانرابررســیمیکنــد.

6.دریافتوام5

ایــنزیرشــاخص،سیســتمهایاطالعاتــیبانــکوقوانیــنوثیقــهمنقــول6رابررســی
میکنــد

7.حمایتازسرمایهگذارانُخرد7

ایــنزیرشــاخص،حقــوقســهامدارانُخــرددرنقــلوانتقــاالتوحکمرانــیشــرکتی8
ــد. ــیمیکن رابررس

1- employing workers
2- dealing with construction permit
3- getting electricity
4-registering property
5-getting credit
6-movable collateral
7-protecting minority investors
8-corporate governance
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8.پرداختمالیات1

ایــنزیرشــاخص،پرداختهــا،زمــان،ومالیــاتکلــیبــراییــکبنــگاهجهــترعایــت
همــهمقــرراتمالیاتــیومقــرراتپــسازپرداخــتمالیــاترابررســیمیکنــد.

9.تجارتفرامرزی2

ایــنزیرشــاخص،مــدتزمــانوهزینــهالزمبــرایصــادراتمحصوالتــیکــهطبــققانون
مزیــتتطبیقــی3صــدورآنهــابیــشازمصرفشــانســودآوراســترابررســیمیکنــد.

10.قراردادبستنبادولت4

ــک ــدنی ــارکتوبرندهش ــرایمش ــانالزمب ــدتزم ــلوم ــاخص،مراح ــنزیرش ای
قــراردادکاریدربخــشعمومــیوهمینطــورچارچــوبقواعــدبخــشعمومــیدر

واگــذاریپروژههــارابررســیمیکنــد.
11.اجرایقراردادها5

ایــنزیرشــاخص،مــدتزمــانوهزینــهالزمبــرایحــلاختالفــاتتجــاریوکیفیــت
ــانومــردانرابررســیمیکنــد. ــرایزن فرآیندهــایقضایــیب

12.ورشکستگیوپرداختبدهی6

ــساز ــودپ ــموبهب ــزانترمی ــیومی ــه،خروج ــان،هزین ــدتزم ــاخص،م ــنزیرش ای
ورشکســتگیتجــاریوهمینطــورقــدرتوشــفافیتچارچــوبحقوقــیبرایورشکســتگی

ــد. ــیمیکن رابررس

ــروو ــیاســتخدامنی ــوردیعن ــن12زیرشــاخص،دوم ــانای ــراســتازمی ــهذک الزمب
قــراردادبســتنبــادولــتدررتبهبنــدیســهولتانجــامکســبوکاردرنظــرگرفتــهنشــدهاند.



1-paying taxes
2-trading across borders
3-the law of comparative advantage
4-contracting with the government
5-enforcing contracts
6-resolving insolvency
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نمودار 3-1. اجزای شاخص سهولت کسب و کار

درنمودارباال،زیرشاخصهایشاخصسهولتکسبوکارنمایشدادهمیشوند.

3-1-3- سازمان محاسبه کننده شاخص
ایــنپــروژهبــاحمایــتبانــکجهانــیانجــاممیشــود.بــرایتهیــهآخریــننســخهآندر
ســال2020بیــشاز149هــزاروکیــل،قاضــی،حســابدار،مهنــدس،معمــار،کارمنــدبخــش
ــرایــن ــههمــکاریداشــتهاند.عــالوهب عمومــیوصاحبــانمشــاغلازکل190کشــورنمون
چندیــنســازمانبینالمللــیدرمقیــاسجهانــیدرتهیــهایــنگــزارشمشــارکتداشــتهاند.

4-1-3- روش محاسبه شاخص
ــه ــلمطالع ــبوکار،ماحص ــهولتکس ــیس ــرایبررس ــدهب ــاخصهایطراحیش زیرش
ــن ــایاستفادهشــدهدرای ــعدادهه ــنحیطــههســتند.منب ــاتنظــریموجــوددرای ادبی
ــاتاداری،و ــرراتوملزوم ــورها،مق ــیکش ــوقداخل ــهحق ــوطب ــنادمرب ــزارشازاس گ
ــده ــتآم ــیبهدس ــشخصوص ــهبخ ــقتجرب ــلطب ــادرعم ــایآنه ــورپیامده همینط
ــاپاســخگویانمتخصــصدرهــردوبخــش اســت.دادههــادرنتیجــهچنــددورارتبــاطب
ــوبو ــویمکت ــی،گفتوگ ــساینترنت ــنامه،کنفران ــقپرسش ــیازطری ــیودولت خصوص
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ــهچهــرهحاصــلشــدهاند.چهــارمنبــعاصلــیدادههــایایــنشــاخص مالقــاتچهــرهب
عبارتنــداز:اســنادقوانیــنومقــرراتکســبوکاردرهــرکشــور،پاســخگویانیــابــهعبارتــی

ــی. ــکجهان ــهایبان ــدانمنطق ــا،وکارمن ــق،دولته ــارکتکنندگاندرتحقی مش

ــهرتجــاری ــنش ــشرابراســاسفضــایکســبوکاردربزرگتری ــروژهدادههای ــنپ ای
هــرکشــورگــردآوریکــردهاســت.البتــهدر11کشــوریکــهجمعیــتآنهــابیــشاز100
میلیــوننفــربــودهنمونــهبزرگتــرشــدهودوشــهربــزرگتجــاریایــنکشــورهاراشــامل

شــدهاســت.

ــنو ــدابهتری ــرایهــرکشــورابت جهــتمحاســبهنمــرهســهولتانجــامکســبوکارب
بدتریــنعملکــرددرهریــکاززیرشــاخصهاونماگرهــاازمیــانکشــورهایعضــونمونــه
اســتخراجمیشــودوســپسعملکــردبقیــهکشــورهابراســاسایــندوســرطیــفارزیابــی
ونمرهگــذاریمیشــود.بهتریــنوبدتریــنعملکــردبــرایهــرنماگــرپنــجســالیــکبــار

ــود. ــبهمیش محاس

درقــدماولنماگرهــااستانداردســازیمیشــوندبهطوریکــهبــهجــزدومــورد،
ــانگر ــرهنش ــننم ــتبهتری ــنحال ــوند.درای ــدیمیش ــدداًمقیاسبن ــرمج ــه39نماگ بقی
بهتریــنعملکــرداســت.همزمــانبهمنظــورحداقلســازیتأثیــرمــواردافراطــیدرفرآینــد
استانداردســازی،نمــرهبدتریــنعملکــردپــسازحــذفمــواردافراطــیاســتثنائیمحاســبه
میشــود.بــرایمثــالدرچنــدکشــورمحــدودبــرایتکمیــلفرآینــدآغــازکســبوکار700
روزالزماســتکــهایــنمــوردبهعنــوانیــکنمونــهافراطــیاســتثنائیقابــلاغمــاضاســت.

درقــدمدوم،بــرایهــرکشــورازنمــراتبهدســتآمدهبــرایهــر41نماگــرمیانگیــن
ــدوســپسمیانگیــن ــرایزیرشــاخصبهدســتبیای ــایــکنمــرهواحــدب گرفتــهشــدهت
ــانگر ــهنش ــدک ــنمیکن ــورراتعیی ــرهکلآنکش ــاخصها،نم ــراتزیرش ــوعنم مجم
ــههمــهزیرشــاخصهاوهمینطــورنماگرهــاوزن عملکــردآنکشــوراســت.ایــنروشب
ــا100محاســبهمیشــود ــرت ــازهصف ــاب ــرمیدهــد.نمــرههــرکشــوردرمقیاســیب براب

ــد. ــیمیکن ــردرابازنمای ــنعملک ــردو100بهتری ــنعملک ــرضعیفتری ــهصف ک
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5-1-3- بهترین  و بدترین کشورها در شاخص
ــر ــنازنظ ــبوکاروهمچنی ــامکس ــهولتانج ــاخصس ــرش ــرازنظ ــوربرت ــجکش پن

زیرشــاخصهایاصلــیآندرســال2020بهصــورتجــدولزیــراســت.

جدول 3-1. بهترین کشورها در شاخص سهولت انجام کسب وکار و زیرشاخص های اصلی آن در سال 2020
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ــبوکارو ــامکس ــهولتانج ــاخصس ــرش ــردازنظ ــنعملک ــوردارایبدتری ــجکش پن
زیرشــاخصهایاصلــیآندرســال2020نیــزبــهشــرحجــدولزیــرفهرســتشــدهاند:

جدول 3-2. بدترین کشورها در شاخص سهولت انجام کسب وکار و زیرشاخص های اصلی آن در سال 2020
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مأخذ:دادههایبانکجهانی

درجــدولزیــرپنــجکشــوریمعرفیمیشــودکــهباالتریــنمیانگیننرخرشــدمرکبســاالنه
رادرشــاخصســهولتانجــامکســبوکاربینســالهای2016تــا2020بهثبترســاندهاند1.

1-روششناســیمحاســبهشــاخصســهولتکســبوکارچندیــنبــاردچــارتغییــراتشــدهاســت،ازایــنروبــرایآنکــه
ــا2020درنظــر ــوعتغییــرروشمحاســبهنباشــددورة2016ت نرخهــایرشــدمرکــبســاالنهتحــتتأثیــرایــنن

گرفتــهشــدهکــهروشمحاســبهشــاخصیکســانبــودهاســت.
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جدول 3-3. کشورهای دارای باالترین میانگین نرخ رشد مرکب ساالنه در شاخص سهولت انجام کسب و کار

بین سال های 2016 تا 2020

میانگین نرخ رشد مرکب ساالنه )درصد(کشور

8/13جیبوتی

7/34توگو

6/83هند

5/99کنیا

5/40چین

مأخذ:دادههایبانکجهانی

ایستگاه تفکر
*وضعیتکلیایراندرشاخصسهولتکسبوکاردرجهانچگونهاست؟

*کدامنهادهامهمتریننقشرادربهبودسهولتکسبوکارایفامیکنند؟

*نقطهقوتایراندرشاخصسهولتکسبوکارچیست؟

*کدامقشرازشهروندانازعملکردایراندرسهولتکسبوکاربیشترینآسیبرامیبینند؟

*دولتهاچگونهمیتوانندبهبهبودسهولتکسبوکاردرایرانکمککنند؟

شاخصسهولتکسبوکاروزیرشاخصهایآنبهسؤاالتباالپاسخمیدهند.

2-3- توصیف وضعیت ایران در شاخص سهولت انجام کسب و کار
ایــنبخــشبــهشــرحوضعیــتایــراندرشــاخصســهولتانجــامکســبوکاراختصــاص
ــران دارد.درجدیدتریــنگــزارششــاخصســهولتانجــامکســبوکاردرســال2020،ای
نمــره58/5راکســبکــردهودررتبــه127قــرارگرفتــهاســت.رتبــهونمــرهایــراندرایــن

شــاخصوزیرشــاخصهایآنبــهشــرحجــدولزیــرنمایــشدادهشــدهاســت.
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جدول 3-4. وضعیت ایران در شاخص و زیرشاخص های سهولت انجام کسب و کار

سال 2020 میالدي آماره

رتبه جهانی نمره

127 58/5 سهولت انجام کسب و کار

178 67/8 آغازکسبوکار

73 71/2 امورمربوطبهمجوزساختوساز

113 69/4 گرفتنبرق

70 68/1 ثبتمالکیت

104 50 دریافتاعتبار

128 40 حمایتازسرمایهگذارانخرد

144 59/5 پرداختمالیات

123 66/2 تجارتفرامرزی

90 58/2 اجرایقراردادها

133 35/1 ورشکستگیوپرداختبدهی

مأخذ:دادههایبانکجهانی

نمودار 3-2. وضعیت ایران در مقایسه با نیوزلند در زیرشاخص های سهولت کسب و کار در سال 2020
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نمــوداربــاال،وضعیــتزیرشــاخصهایســهولتانجــامکســبوکارســال2020ایــران،
ــال2020را ــدیدرس ــنرتبهبن ــینای ــورصدرنش ــوانکش ــدبهعن ــانیوزلن ــهب درمقایس

ــد. ــانمیده نش

ــال2020 ــبوکاردرس ــامکس ــهولتانج ــهاولس ــهرتب ــدک ــانیوزلن ــهب درمقایس
ــداســت. ــتنیوزلن ــازکســبوکار،67/8درصــدوضعی ــرانازنظــرآغ ــتای رادارد،وضعی
ــا ــرقواجــرایقرارداده ــتب ــاز،دریاف ــایساختوس ــهمجوزه ــوطب ــورمرب ــهام درزمین
فاصلــهکمتــراســت.درزیرشــاخصهایورشکســتگیوپرداخــتبدهــیوحمایــت
ــر ــهدیگ ــددارد.ب ــورنیوزلن ــاکش ــهراب ــترینفاصل ــرانبیش ــرد،ای ــرمایهگذارانخ ازس
ــت ــیاس ــاختهایفیزیک ــسزیرس ــترازجن ــرانبیش ــبوکاردرای ــهولتکس ــخن،س س
ــع ــار)توزی ــهاعتب ــرراتودسترســیب ــممق ــلتنظی وزیرســاختهایغیرفیزیکــیازقبی
اعتبــار(نیازمنــدبازنگــریهســتند.بهطــورویــژهآغــازکســبوکارکــهبســیارمهــماســت،

ــدارد. ــتمناســبین ــرانوضعی درای

درنمــودارزیــر،مشــاهدهمیشــودکــهوضعیــتشــاخصســهولتکســبوکاردرایــران
اگرچــهبهطــرزچشــمگیرینســبتبــهســال2018بهتــرشــدهاســتامــاازســال2019
تــا2020مجــدداًکاهــشجزئــیداشــتهاســت.بهطــورویــژهنســبتبــهســال2018،در
ــودایجــادشــدهاســتودر ــاتبهب ــتومالی ــتمالکی ــرزی،ثب زیرشــاخصتجــارتفرام

ــودهاســت. ــتب ــاًثاب بقیــهزیرشــاخصهاوضعیــتتقریب



نمودار 3-3. روند شاخص سهولت انجام کسب و کار ایران
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ــرانطــی ــاالنشــانمیدهــدکــهشــاخصســهولتانجــامکســبوکاردرای نمــودارب
ــیآن ــدســریزمان ــودداردورون ــدازه2/6واحــدبهب ــهان ــطب ــا2020فق دوره2010ت
ــن، ــن،خــطمیانگی ــاوجــودای ــن(نوســانداشــتهاســت.ب ــوننمــره56/5)میانگی پیرام
بهبــودخفیفــیازکســبوکاررانشــانمیدهــدکــهالبتــهممکــناســتناشــیازتغییــرات

روششــناختیشــاخصنیــزباشــد.


نمودار 3-4. روند زیرشاخص های مربوط به شاخص سهولت انجام کسب و کار ایران

امــاشناســاییمؤلفههــایروبــهبهبــودیــابدبــودشــاخصســهولتانجــامکســبوکار
ــنروی، ــد.ازای ــنمنظــرکمــکبیشــتریمیکن ــرانازای ــهدرکمعضــالتتوســعهای ب
نمــوداربــاالبــهنمایــشرونــدزمانــیزیرشــاخصهایشــاخصســهولتانجــامکســبوکار

ایــرانطــیدوره2010تــا2020اختصــاصیافتــهاســت.

ــت، ــتمالکی ــران،ثب ــانزیرشــاخصهایشــاخصســهولتانجــامکســبوکارای ازمی
حمایــتازســرمایهگذارانُخــرد،دریافــتاعتبــار،تجــارتفرامــرزیوپرداخــتمالیــات،
ــال2018 ــتازس ــتمالکی ــتثب ــهوضعی ــد.اگرچ ــانمیدهن ــودرانش ــدیازبهب رون
ــال2020، ــادرس ــت،ام ــتهاس ــودگذاش ــهبهب ــدهوروب ــارجش ــتخ ــتیکنواخ ازحال
ــاب ــیرابازت ــتاندک ــال2019،اف ــدارآندرس ــهمق ــبتب ــاخصنس ــنزیرش ــدارای مق
ــیرا ــایمقطع ــیبدربهبوده ــترینش ــرزی،بیش ــارتفرام ــیتج ــکلمنحن ــد.ش میده
داراســت،بهطــوریکــهدرســال2019ازکانــالنمــره40واحــدیواردکانــالنمــره66
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واحــدیشــدهاســت.حمایــتازســرمایهگذارانُخــردنیــزتنهــادرســال2013افزایــش
ــی ــتباق ــدبهصــورتثاب ــا2020درســطح40واح ــال2013ت ــاازس ــتهاســتام داش
مانــدهاســت.امــورمربــوطبــهمجــوزســاختبهطــورمیانگیــن،بهبــودخفیفــیرانشــان
ــزاز ــرقنی ــادرســالهای2015و2018دچــارافــتشــدهاســت.دریافــتب میدهــدام
ــرایادامــهدوره، ــاب ــهنمــره69/5رشــدکــردهام ــا2016ازنمــره65/8ب ســال2015ت
تغییــرمحســوسدیگــرینداشــتهاســت.زیرشــاخصهایورشکســتگیوپرداخــتبدهــی

ــتهاند. ــتداش ــندوره،اف ــازکســبوکار،طــیای وآغ

درزمینههایــیکــهایــراننیازمنــدبهبــودهســتند،کشــورهایزیــربهتریــنعملکــرد
ــند: ــرباش ــازیهامدنظ ــددرالگوس ــدومیتوانن ــتکردهان راثب

آغازکسبوکار:نیوزلند

*ثبتمالکیت:قطر

*دسترسیبهاعتبار:نیوزلند

*حمایتازسرمایهگذارانُخرد:کنیا

*ورشکستگیوپرداختبدهی:فنالند

ایــران عملکــرد نمایشدهنــده کــه آمدهانــد دماســنجی نمودارهــای ادامــه در
درشــاخصســهولتکســبوکاروهمچنیــنهریــکاززیرشــاخصهایآنهســتند.
ــن ــردبهتری ــنعملک ــاخصهادربی ــکاززیرش ــرانرادرهری ــردای ــاعملک ــننموداره ای
کشــور،عملکــردمیانــیکــهمیانگیــنجهانــیاســتوعملکــردبدتریــنکشــورهادرایــن

میدهنــد. نمایــش را زیرشــاخصها
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نمودار 3-5. مقایسه عملکرد ایران با میانگین جهانی در شاخص سهولت کسب و کار

همانطــورکــهدرنمــوداربــاالمشــاهدهمیشــودعملکــردایــراندرشــاخصســهولت
کســبوکارپایینتــرازمیانگیــنجهانــیاســتوفاصلــهزیــادیبــاآندارد.
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نمودار 3-6. مقایسه عملکرد ایران با میانگین جهانی در زیرشاخص های سهولت کسب و کار در سال 2020

بیشــتر در ایــران بــاالمشــاهدهمیشــودعملکــرد همانگونــهکــهدرنمــودار
ــه ــنفاصل ــودهوای ــیب ــنجهان ــرازمیانگی ــبوکارپایینت ــهولتکس ــاخصهایس زیرش
منفــیدرزیرشــاخصهایآغــازکســبوکار،پرداخــتمالیــات،وحمایــتازســرمایهگذاران
خــردبســیارزیــاداســت.فقــطدرســهزیرشــاخصمجوزهــایســاختمانی،ثبــتمالکیــت،

ــیاســت. ــنجهان ــرازمیانگی ــرانبهت ــردای ــاعملک ــرایقرارداده واج
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3-3- بررسی مقایسه ای وضعیت ایران در شاخص 
1-3-3- مقایسه داخلی

ــاط ــهارتب ــتک ــعهاس ــاخصهایتوس ــنش ــبوکار،ازمهمتری ــهولتکس ــاخصس ش
ــاهاقتصــادی ــات،اشــتغال،رف ــدرشــداقتصــادیباثب ــادســتاوردهاییمانن دوســویهایب
خانوارهــاودسترســیبــهفرصــتکارآفرینــیبــرایکســربزرگتــریازجمعیــتدارد.از
ایــنرو،شــاخصســهولتانجامکســبوکاریکــیازمهمتریــنمبانــیداوریدربــارهعملکرد
ــتهای ــبوکارسیاس ــایکس ــودفض ــادربهب ــردولته ــیرود.اگ ــمارم ــابهش دولته
ــل ــرقاب ــدت،تأثی ــددربلندم ــدمیتوانن ــیکنن ــریطراح ــگاموکارآمدت ــبتر،بهن مناس

توجهــیبــربعــدرفاهــیتوســعهداشــتهباشــند.

براســاسدادههــایموجــودازســهولتانجــامکســبوکاردرایــران،عملکــرددولتهــای
ــهدر ــدک ــانمیده ــودار)2-4(نش ــت.نم ــترساس ــمدردس ــمودوازده ــم،یازده ده
ــا1392 ــالهای1389ت ــیس ــژادودرط ــوداحمدین ــتجمهوریمحم دورةدومریاس
ــت، ــتهاس ــزولگذاش ــهن ــبوکار،روب ــازکس ــاخصآغ ــا2013(،زیرش ــا2010ًت )تقریب
ــتاز ــاروحمای ــتاعتب ــهمجــوزساختوســاز،دریاف ــوطب ــورمرب ــازیرشــاخصهایام ام
ســرمایهگذارانُخــرد،بهبــودرانشــانمیدهنــد.تجــارتفرامــرزینیــزرونــدیبهنســبت
روبــهصعــوددارد.وضعیــتثبــتمالکیــت،دریافــتبــرقواجــرایقراردادهــانیــزتغییــر

ــد. ــاننمیده ــادارینش معن

دردولــتیازدهــمیــادورهاولریاســتجمهوریحســنروحانــیودرطــیســالهای
1392تــا1396)تقریبــا2013ًتــا2017(،زیرشــاخصهایآغــازکســبوکار،ثبــت
ــرمایهگذاران ــتازس ــیوحمای ــتبده ــتگیوپرداخ ــار،ورشکس ــتاعتب ــت،دریاف مالکی
ــوز ــهمج ــوطب ــورمرب ــرق،ام ــتب ــد؛دریاف ــاننمیده ــینش ــرمحسوس ــرد،تغیی ُخ
ــدواجــرایقراردادهــانیــز ساختوســازوتجــارتفرامــرزی،بهطــورکلــیبهبــودیافتهان
ــرزی ــارتفرام ــی،تج ــنروحان ــتجمهوریحس ــیدارد.دردورهدومریاس ــودخفیف بهب
بهبــودیمشــهود،دریافــتاعتبــاربهبــودیمتوســطامــامتوقــفازســالدوم،ورشکســتگی
وپرداخــتبدهــیافتــیخفیــف،ثبــتمالکیــتافــتازســالســوموباقــیزیرشــاخصها

ــد. ــانمیدهن ــررانش ــدمتغیی ع
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هرچنــدکــهبــهاســتثنایزیرشــاخصتجــارتفرامــرزی،نمــرهســایرزیرشــاخصهای
ســهولتانجــامکســبوکار،تغییــرقابــلتوجهــینــداردوتنهــادردولــتیازدهــماســت
ــرزی ــرقوتجــارتفرام ــتب ــهمجــوزساختوســاز،دریاف ــوطب ــورمرب ــوددرام ــهبهب ک
مشــاهدهمیشــودامــاانتســابکلعملکــردفضــایکســبوکاربــهعملکــردقــوهمجریــه،
ــارت ــاخصتج ــودزیرش ــد.صع ــرفمیکن ــذارمنح ــلاثرگ ــرعوام ــاراازدیگ ــنم ذه
فرامــرزینیــزبــهتوافــقبرجــاموابســتهاســتکــهدرســال2015اتفــاقافتــاد،امــادر
ســال2017بــاخــروجایــاالتمتحــدهازبرجــام،امــکانتجــارتفرامــرزیایــرانبهشــدت
محــدودشــد.درســال2018وبــااعــالمخــروجایــاالتمتحــده،تــازمــاناجــرایعملــی
وبازگشــتتحریمهــایگســتردهتجــاریومالــیایــران،تمامــیابزارهــابــهکارگرفتــهشــد
تــاتجــارتفرامــرزیتعطیــلنشــودوبهبــودشــاخصدرفاصلــه2018و2019تــاحــد

زیــادیبــهایــنعامــلوابســتگیدارد.

ــم ــتنه ــازدهدردول ــایبهاصطــالحزودب ــر،سیاســتتوســعهبنگاهه ــمدیگ ــهمه نکت
ــهبنگاههــایمتقاضــیادامــه ــااعطــایگســتردهتســهیالتبانکــیب ودهــماســتکــهب
ــده ــازکســبوکاردی ــودیدرآغ ــلوالزم،بهب ــتمکم ــکسیاس ــوانی ــابهعن ــت،ام یاف
ــد نمیشــود.هرچنــدکــهبهلحــاظکارکــردینیــزبســیاریازایــنبنگاههــاصــوریبودن
وطــرحتنهــادرمرحلــهاخــذواممحقــقشــدامــانظــارتبــرفعالیتهــایهــدف،ضعیــف
بــود.دردولــتیازدهــمودوازدهــمنیــزشــعاربهبــودفضــایکســبوکار،بهصــورتمــداوم
تکــراروتأکیــدشــدامــاعکــسایــنسیاســتاعالمــی،مشــاهدهمیشــودکــهزیرشــاخص
اجــرایقراردادهــا،بهعنــوانیکــیازمهمتریــنارکانهزینــهمبادالتــی،تحولــیرانشــان
نمیدهــد؛زیرشــاخصورشکســتگیوپرداخــتبدهــینیــزروبــهافــولگذاشــتهوتنهــا

ثبــتمالکیــت،دروضعیــتبهتــرینســبتبــهدیگــرزیرشــاخصهاقــراردارد.

ــک ــودینزدی ــبوکار،بهب ــامکس ــهولتانج ــاخصس ــم،ش ــتده ــولدورهدول درط
بــهدوواحــد،درطــیدولــتیازدهــمایــنشــاخص،افتــیدوواحــدیودرطــیدولــت
ــت، ــهدول ــوعدورهس ــهدرمجم ــد.اگرچ ــانمیده ــدینش ــودیدوواح ــم،بهب دوازده
ــهاســت. ــرارگرفت ــیق ــاندرحــدمتوســطجهان ــاهمچن شــاخصرشــدداشتهاســتام
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2-3-3- مقایسه خارجی 
1-2-3-3- مقایسه با دو کشور باال و پایین 

رونــدشــاخصســهولتانجــامکســبوکاربــرایدوکشــورباالتــرودوکشــورپایینتــر
ازرتبــهایــران،همــراهبــارونــدشــاخصایــران،درنمــودارزیــرنشــاندادهشــدهاند.



نمودار 3-7. شاخص سهولت کسب و کار ایران در مقایسه با کشورهای نزدیک به ایران در سال 2010

شــاخصســهولتکســبوکارایــرانپــسازطــیدوره10ســالهپایینتــرازاردن،کنیــا
وفیلیپیــنقــرارگرفتــهاســتوتنهــاازکریباتــیعملکــردبهتــریداشــتهاســت.نمــودار
بــاالنشــانمیدهــدکــهبــاوجــودرشــدقابــلتوجــهدرکشــورهایهــمردهایــران،کشــور

مــادرشــاخصســهولتکســبوکاررشــدچندانــینداشــتهاســت.

2-2-3-3- مقایسه ایران با اقتصادهای نوظهور 
درنمــودارزیــر،شــاخصســهولتکســبوکارایــراندرمقایســهبــامیانگیــنشــاخص

ــرایاقتصادهــاینوظهــورنشــاندادهمیشــود. ب
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نمودار 3-8. شاخص سهولت کسب و کار ایران در مقایسه با میانگین اقتصادهای نوظهور

ــور ــاینوظه ــهاقتصاده ــبتب ــبوکارنس ــهولتکس ــاخصس ــراندرش ــتای وضعی
وضعیــتبدتــریدارد.فاصلــهایــرانبــامیانگیــناقتصادهــاینوظهــور،طــیدوره2014تــا

ــودهاســت. ــهافزایــشب 2020روب

ــهعلــت ــهصــورتکشــوریایــنمقایســهرانمایــشدادهاســتکــهب نمــوداربعــدب
ــراردارد. ــرق ــل،روییکدیگ ــرانوبرزی ــیای ــک،منحن ــردنزدی عملک



نمودار 3-9. شاخص سهولت کسب و کار ایران در مقایسه با اقتصادهای نوظهور
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درمیــاناقتصادهــاینوظهــور،روســیهباالتریــنعملکــرددربهبــودفضــایکســبوکار
ــیار ــدبس ــتهرش ــالگذش ــدس ــهدرچن ــزک ــننی ــال2020چی ــت.درس ــتهاس راداش
ــران ــا2017،ای ــرد.طــیســالهای2014ت ــرارمیگی ــارروســیهق ــیداشــتهدرکن خوب
نســبتبــهبرزیــلوهنــد،عملکــردبهتــریداشــتهاســتکــهپــسازســال2017،برزیــل
ــااقتصادهــاینوظهــور،ایــران ــدودرمقایســهب ــرازایــرانقــرارگرفتهان وهنــدنیــزباالت
ــد. ــانمیده ــال2020نش ــایکســبوکاررادرس ــودفض ــرددربهب ــنعملک ضعیفتری

3-2-3-3- مقایسه ایران با کشورهای نفتی 
نمــودارزیــر،رونــدشــاخصســهولتکســبوکارایــراندرمقایســهبــاکشــورهاینفتــی

رابــرایدوره2010تــا2020بــهتصویــرمیکشــد.



نمودار 3-10. شاخص سهولت کسب و کار ایران در مقایسه با میانگین کشورهای نفتی

ــه ــرانوضعیــتبهتــرینســبتب ــاالمشــاهدهمیشــودای ــهکــهدرنمــودارب همانگون
ــامیانگیــنکشــورهاینفتــی،اگرچــهاز ــرانب ــهای میانگیــنکشــورهاینفتــیدارد.فاصل
ســال2018تــاســال2019افزایشــیبــودهاســتامــاچنانچــهمالحظــهمیشــودرونــد
تغییــراتایــرانازســال2019تــا2020تقریبــاًثابــتوبــاکاهــشجزئــیمواجــهشــده
ــیازســال ــراتدرمیانگیــنکشــورهاینفت ــدتغیی ــیاســتکــهرون ــندرحال اســت.ای

2018بــاافزایــشمواجــهبــودهاســت.
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نمودار 3-11. شاخص سهولت کسب و کار ایران در مقایسه با کشورهای نفتی

اگــربــهنمــوداربــاالتوجــهکنیــد،ایــرانازنظرشــاخصســهولتانجــامکســبوکار،در
جایــگاهمیانــیکشــورهاینفتــیقــراردارد.بهتریــنعملکــردمربــوطبــهامــاراتمتحــده
عربــیوبدتریــنعملکــردمربــوطبــهلیبــیاســت.شــاخصایــراندرطــیایــندوره،بــه

شــاخصاکــوادورونیجریــهنزدیکتــراســت.

ــی، ــنشــاخصســهولتانجــامکســبوکارکشــورهاینفت ــامیانگی ــادرمقایســهب ام
ــن ــرازمیانگی ــران،باالت ــرهشــاخصای ــریداردوازســال2018،نم ــردبهت ــرانعملک ای

ــهاســت. ــرارگرفت ــیق کشــورهاینفت

درکلمهمتریــنعوامــلتأثیرگــذاربــرفضــایکســبوکاردرایــرانبهترتیــب،
دسترســیناکافــیبــهمنابــعمالــی،عــدمثبــاتدرسیاســتهایدولــت،تــورم،
دیوانســاالریدولتــی،عــدموجــودزیرســاختهایکافــی،مقــرراتدســتوپاگیرنیــروی
کار،کمبــودنیــرویکارتحصیلکــردهودارایتخصــصکافــی،عــدمرعایــتاخــالقکار،

ــتند. ــتهس ــاتدردول ــدمثب ــی،وع ــرراتارزخارج ــاد،مق فس
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نمودار 3-12. مهم ترین موانع انجام کسب و کار

مأخذ:پیمایشسال2016مجمعجهانیاقتصاددربارهباورهایافرادراجعبهمحیطکسبوکار.

درپیمایــشســال2016مجمــعجهانــیاقتصــاددربــارةباورهــایافــراددربــارهمحیــط
کســبوکار،مهمتریــنموانــعانجــامکســبوکاردراقتصــادایــران،بــهشــرحنمــوداربــاال
اســتخراجشــدند.درایــننمــودار،بســیاریازمعضالتــیکــهدرگزارشهــایقبلــیمجمــع
جهانــیاقتصــاد،مطــرحشــدهبــود،بــهقــوتخــودباقــیهســتندکــهنشــانگروابســتگی
ــهتمهیــدسیاســتهایی ــازب ــرانونی ــهمســیرگذشــتهمعضــالتفضــایکســبوکارای ب
مناســببــرایرفــعایــنمعضــالتاســت.معضالتــیهمچــوندسترســیناکافــیبــهتأمیــن
ــر، ــواردیدیگ ــیوم ــیسیاس ــد،بیثبات ــفوناکارآم ــاختهایضعی ــاد،زیرس ــی،فس مال

همچنــاندرفضــایکســبوکارایــرانمشــکلآفرینهســتند.

ــی، ــنآمادگ ــت.ای ــتاس ــرایرقاب ــیب ــورداریازآمادگ ــایبرخ ــریبهمعن رقابتپذی
ــتگیدارد. ــزوابس ــانی ــتآنه ــطفعالی ــهمحی ــاب ــیبنگاهه ــاتداخل ــرخصوصی ــالوهب ع
ــرفعالیــتبنگاههــاوقیدهــایناشــیاز فضــایکســبوکار،ویژگیهــایمحیــطحاکــمب
سیاســتگذاریعمومــیوســایرمشــخصاتســاختاریاقتصــادرانشــانمیدهــد.بنابرایــن،
ــه، ــهزیرســاختهایپای ــددسترســیب ــیمانن ــناحتســابمؤلفههای ــریدرعی رقابتپذی
ــایکســبوکار،از ــافض ــت،ام ــیاس ــادمل ــکاقتص ــیی ــیازتوانای ــکمشــخصهدرون ی
جنــسمحیــطفعالیــتاســتکــهبنگاههــابــررویآن،کنتــرلمســتقیم)ماننــدکنتــرل

ــد. ــاتعییــنســطحســرمایهگذاریو...(ندارن ــدی اســتخدامعوامــلتولی
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ــردومشــخصه ــررات(،عنصــرمشــترکدره ــرایمق ــیواج ــادی)انگیزش ــرنه عناص
رقابتپذیــریوفضــایکســبوکاراســت.بــهدیگــرســخن،اگــرنهادهــارابهمثابــه
مجموعــهقوانیــن،مقــرراتوکیفیــتاجــرایآنهــا،درنظــربگیریــمآنــگاه،میتــوانعناصــر
فضــایکســبوکاررادرقالــبهفــتمؤلفــةنهادهــا،توســعهبازارهــایمالــی،کارایــیبــازار
کار،آمــوزشمقدماتــیوبهداشــت،آمــوزشعالــیوحرفــهای،زیرســاختومحیــطاقتصــاد

ــرد. ــورک ــریتص کالنرقابتپذی

ــا ــرلبنگاهه ــهدرکنت ــتندک ــتهس ــذاریحاکمی ــرواثرگ ــهقلم ــتمؤلف ــنهف ای
ــریرا ــبوکارورقابتپذی ــایکس ــماندازفض ــیمچش ــوانترس ــنرومیت ــتند؛ازای نیس
ــوان ــاحکمرانــیخــوبوشــاخصهایت ــهدومؤلفــهشــاخصهایکیفیــتحاکمیــتی ب
ــاوری،پیشــرفتکســبوکارو... ــیفن ــوآوری،آمادگ ــاین ــیقطبه ــایعن ــیبنگاهه داخل
تقســیمکــرد.حاکمیــتقانــون،یکــیازشــرطهایآســتانهایگــذاربــهتوســعهیافتگیو
جامعــهدسترســیبــازبــهحقــوقمالکیــتاســت.شــاخصحاکمیــتقانــونبانــکجهانــی
ــد ــهمیتوان ــواردیرامیســنجدک ــوناختصــاصدارد،م ــتقان ــهســنجشحاکمی ــهب ک
بهعنــواننماینــدهفضــایکســبوکاربــهحســابآیــد.درواقــعگزارشهــاوشــاخصهایی
ماننــدرقابتپذیــرییــافضــایکســبوکار،تنهــامعلــولرابــهتصویــرمیکشــندوبــرای
ــلنامســاعدبودنکســبوکار ــهریشــههاوعل ــاب اصــالحمحیــطکســبوکارالزماســتت
توجــهشــود.بــاتوجــهبــهانباشــتهنظــریدانــشتوســعه،توجــهبــههــرســهوجــهتوســعه
ــه ــیب ــلدارای ــعتبدی ــرایریشــهیابیموان ــرارداد(ب ــهوطرفیــنق ــهمبادل )نهادهــا،هزین

ســرمایهوســرمایهبــهثــروتضــرورتدارد.
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ایستگاه پاسخ 
شاخصسهولتکسبوکاردربارهایرانچهمیگوید؟

ــاخص ــاندرش ــرحســبعملکردش ــاخصراب ــنش ــهای ــورهاینمون ــرکش *اگ
کســبوکاربــهپنــجگــروهدســتهبندیکنیــمایــراندقیقــاًبیــنمــرزگــروهچهــارم

ــرد. ــرارمیگی ــا(ق ــنگروهه ــبضعیفتری ــهترتی ــم)ب وپنج

*دونهــادحقــوقمالکیــتوحکمرانــیدرایــرانمهمتریــننقــشرادرشــکلدهی
بــهســهولتکســبوکاردارند.

*تجارتفرامرزینقطهقوتایراندرشاخصسهولتکسبوکاراست.

ــتاز ــراندرســهزیرشــاخصحلوفصــلورشکســتگی،حمای *ضعــفشــدیدای
ــه ــریک ــدقش ــانمیده ــینش ــاراتبانک ــتاعتب ــرد،ودریاف ــرمایهگذارانُخ س
ــبوکار ــهولتکس ــاخصس ــراندرش ــفای ــردضعی ــیبراازعملک ــترینآس بیش

ــت. ــهاس ــیجامع ــرپایین ــود،قش ــلمیش متحم

*قانونگــذاریشــفافجهــتحمایــتازکســبوکارهایُخــردوبنگاههــای
ــرای ــاب ــتدولته ــهاولوی ــدب ــنبای ــنقوانی ــدای ــرایکارآم ــهاج ــیوالبت خانگ

ــود. ــلش ــرانتبدی ــبوکاردرای ــهولتکس س
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5-3- نقد و بررسی شاخص
دررابطــهبــاجدیدتریــنگــزارششــاخصســهولتکســبوکارنقدهایــیمطــرحشــده

اســتکــهدرادامــهبــهآنهــامیپردازیــم.

-رتبهبنــدیســهولتکســبوکاربــاتأکیــدبــرقوانیــنکســبوکاردرکشــورهاانجــام
میشــود.قوانیــنکســبوکارازآنچــهواقعــاًدرکشــورهااتفــاقمیافتــدمتفــاوتاســتو

قوانیــنلزومــاًبیانگــرواقعیــتنیســتند.

ــنشــهرتجــاریهــرکشــور)ودو ــنرتبهبنــدیقوانیــنکســبوکاردربزرگتری -ای
ــابیــشاز100میلیــوننفــرجمعیــت(رادرنظــر شــهربــزرگتجــاریدرکشــورهاییب

ــهیــکشــکلنیســتند. میگیــردکــهلزومــاًدرهمــهشــهرهایآنکشــورهاقواعــدب

-درمنابعدادهاینگزارشوشیوهگردآوریدادههاشفافیتوجودندارد.

ــرای ــدودیب ــیمح ــایخیل ــورهاازنمونهه ــیکش ــوردبرخ ــدیدرم ــنرتبهبن -ای
ــردهاســت. ــردآوریدادهاســتفادهک گ

-بــاتغییــراتســطحیدرقانونگــذاریمربــوطبــهکســبوکار،یــککشــوربهراحتــی
ــهمعنــی ــاًب ــرلزوم ــنام ــنشــاخصراافزایــشدهــدکــهای ــهخــوددرای ــدرتب میتوان

بهبــودعملکــردنیســت.

-ایــنگــزارشبهصــورتمتنــاوبدرروششناســیخــودتغییــرایجــادکــرده)بــرای
مثــالحــذفتدریجــیدوزیرشــاخصاســتخدامنیــرووپیمانــکاریبــادولــت(،کــهایــن

ــد. ــرومیکن ــامشــکلروب ــرمقایســهدرطــولســالهاراب ام

ــبوکارهای ــرازکس ــیغی ــاخصازمنابع ــنش ــطای ــدهتوس ــایگردآوریش -دادهه
ــهســوگیریدردادههــاشــود. ــدمنجــرب ــنمیتوان ــهشــدهاســتکــهای ــردگرفت ُخ





1-4- معرفی شاخص کامیابی لگاتوم

1-1-4- اهداف و اهمیت شاخص کامیابی لگاتوم 

ــه ــانارائ ــیدرجه ــزانکامیاب ــنجشمی ــرایس ــزاریب ــوم1اب ــیلگات ــاخصکامیاب ش
میکنــد.ایــنشــاخصتــالشکــردهتصویــریجامــعازکامیابــیارائــهکنــدبهطوریکــه
ــن ــفای ــزایمختل ــرد.اج ــاهرادربربگی ــادیرف ــیواقتص ــی،سیاس ــاداجتماع ــهابع هم
ــدف ــهه ــراک ــدهاندچ ــکش ــمتفکی ــتگذاریازه ــایسیاس ــاسحوزهه ــاخصبراس ش
اصلــیایــنشــاخصآناســتکــهبــهکشــورهادرتغییــرمســیروتحــولکمــککنــد.ایــن
ــرای ــهآنهــامیشناســاندونشــانمیدهــدب شــاخصنقــاطضعــفوقــوتکشــورهاراب

ــرد. ــرمایهگذاریک ــدبیشــترس ــیبای ــهحوزههای ــیرویچ ــشکامیاب افزای

مأموریــتایــنشــاخصایــناســتکــهبــافراهمکــردناطالعــاتمربــوطبــهقلمروهای
کامیابــیدرکشــورهایمختلــفوامــکانمقایســهآنبــادیگــرکشــورهادرطــولزمــان،
ــوراز ــد.منظ ــهیلکن ــیراتس ــایکامیاب ــیوبق ــویکامیاب ــربهس ــودنفق ــیرپیم مس
ــانرا ــهظرفیتهایش ــندهم ــادرباش ــرادق ــهاف ــهدرآنهم ــتک ــرایطیاس ــیش کامیاب
ــی ــتدرصورت ــکمل ــاهجمعــی(.ی ــدیوچــهرف ــد)چــهظرفیتهــایتولی شــکوفاکنن
ــازومــردمتوانمنــدیداشــتهباشــند کامیــابمیشــودکــهنهادهــایکارآمــد،اقتصــادب

ــند. ــتباش ــالمتوامنی ــده،ودرس ــهآموزشدی ک

مزیتــیکــهایــنشــاخصبــهخــودنســبتمیدهــدایــناســتکــهدرحالیکــهاغلــب

1-Legathum prosperity index

4- شاخص کامیابی لگاتوم
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ــادی ــیوکالناقتص ــادمال ــانابع ــردیواقتصادیش ــایراهب ــتمداراندربرنامهه سیاس
توســعهراازابعــاداجتماعــیآنتفکیــکمیکننــد؛ایــنشــاخصهمــهابعــادبــهزیســتی

اقتصــادی،سیاســی،قضایــیواجتماعــیرادرکنــارهــممیبینــد.

ــوررا ــت167کش ــال2020اس ــهس ــوطب ــهمرب ــاخصک ــنش ــزارشای ــنگ آخری
دربرمیگیــردکــهشــامل99/4درصــدازکلجمعیــتجهــاناســت.ایــنشــاخصاولیــن
بــاردرســال2007منتشــرشــدهاســت.بــرآوردوضعیــتکامیابــیدرکشــورهایمختلــف

بــرایچنــددســتهازافــراداهمیــتدارد:

-رهبــرانسیاســیمیتواننــدازایــنشــاخصجهــتشــکلدادنبــهسیاستهایشــان
ــتفادهکنند. اس

ــاز ــهنی ــیک ــاییحوزههای ــرایشناس ــاخصب ــنش ــدازای ــتگذارانمیتوانن -سیاس
بــهبهبــودوتغییــردارنــداســتفادهکننــد.

-ســرمایهگذارانمیتواننــدازایــنشــاخصبــرایشناســاییحوزههایــیکــهنیــازبــه
ســرمایهگذاریدارنــداســتفادهکننــد.

-مدیــرانکســبوکارمیتواننــدازایــنشــاخصبــرایشناســاییحوزههــاینیازمنــد
تغییــرجهــتبهبــودفضــایکســبوکاروظرفیــتتولیــداســتفادهکننــد.

ــه ــیک ــاییحوزههای ــرایشناس ــاخصب ــنش ــدازای ــوکارانمیتوانن ــنونیک -خیری
آنهــامیتواننــدازطریــقآنتأثیــرزیــادیبــرخوشــبختیملــتبگذارنــداســتفادهکننــد.

-اهالیمطبوعاتمیتوانندازاینشاخصبرایکنترلدولتاستفادهکنند.

-درنهایــتمحققــانمیتواننــدازایــنشــاخصبــرایتکمیــلدیگــردادههــااســتفاده
ــهنیکــوکارانو ــدوهمینطــورجامع ــلکنن ــیراتحلی ــایمهــمحکمران ــاالگوه ــدت کنن

خیریــن،واهالــیکســبوکاروسیاســتراهــمآگاهکننــد.

2-1-4- اجزای شاخص کامیابی لگاتوم
ایــنشــاخصعملکــردهــرکشــوررادرقالــبســهدامنــهجوامــعفراگیــر1،اقتصادهــای

1- inclusive societies
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ــش ــاخصراپوش ــا12زیرش ــندامنهه ــد.ای ــلمیکن ــد2تحلی ــانهایتوانمن ــاز1وانس ب
ــنجه ــا294س ــودب ــاخ ــننماگره ــتندوای ــرهس ــدة65نماگ ــهدربرگیرن ــدک میدهن
اندازهگیــریمیشــوند.درادامــهســهدامنــهوزیرشــاخصهایهرکــداممعرفــیمیشــوند.

جوامــع فراگیــر:دامنــهجوامــعفراگیــرزیرشــاخصهاییرادربرمیگیــردکــه
ــن ــد.ای ــانمیده ــمیرانش ــمیوغیررس ــیرس ــیواجتماع ــایسیاس ــتنهاده وضعی

از: زیرشــاخصهاعبارتنــد

ایمنــیوامنیــت3-ایــنزیرشــاخصمیــزانتأثیــرجنــگ،خشــونت،وحشــتوجــرم
ــد. ــبهمیکن ــدتمحاس ــدتوبلندم ــرادرادرکوتاهم ــتاف ــرامنی ب

آزادیفــردی4-ایــنزیرشــاخصپیشــرفتبهســویحقــوققانونــی،آزادیهــایفــردی
وصبــوریاجتماعــیرامحاســبهمیکنــد.

حکمرانــی5-ایــنزیرشــاخصمیــزانمســئولیتهایدولــتواینکــهآیــادولــتمیتوانــد
بــدونفســادوبــاکارآمــدیسیاســتهایشرااجــراکنــدیــاخیــررامحاســبهمیکنــد.

ــاد ــی،اعتم ــردیواجتماع ــطف ــدرترواب ــاخصق ــنزیرش ــی6-ای ــرمایهاجتماع س
ــد. ــیمیکن ــورراارزیاب ــیدرکش ــارکتمدن ــیومش ــایاجتماع ــادی،هنجاره نه

کــه دربرمیگیــرد را زیرشــاخصهایی بــاز اقتصــاد دامنــه بــاز: اقتصادهــای 
جنبههــایکلیــدیاقتصــادرابازنمایــیمیکننــد.ایــنزیرشــاخصهاعبارتنــداز:

محیــطســرمایهگذاری7-ایــنزیرشــاخصحمایــتازســرمایههاووفــورســرمایهگذاری
رابررســیمیکنــد.

شــرایطکســبوکار8-ایــنزیرشــاخصمیــزانمقــرراتکســبوکاربــرایشــروع،رقابــت
وگســترشکســبوکارراتحلیــلمیکنــد.

1-open economies
2- empowered people
3-safety and security
4-personal freedom
5-governance
6-social capital
7- investment environment
8-enterprise conditions
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ــنزیرشــاخصکیفیــتزیرســاختهاییکــه ــازاروزیرســاختها1-ای ــهب دسترســیب
ــد. ــیمیکن ــدارزیاب ــاتراممکــنمیکنن ــازارتجــارتکاالهــاوخدم ب

ــدار ــدپای ــرایتولی ــتب ــیاقتصــادیدول ــنزیرشــاخصتوانای کیفیــتاقتصــادی2-ای
ــد. ــیمیکن ــانیاشراارزیاب ــایانس ــلازنیروه ــتفادهکام ــااس ــروتب ث

ــاه ــهرف ــتک ــاخصهاییهس ــدهزیرش ــهدربرگیرن ــندامن ــد: ای ــان های توانمن انس
اجتماعــیافــرادرااندازهگیــریمیکنــد.ایــنزیرشــاخصهاعبارتنــداز:

شــرایطزندگــی3-ایــنزیرشــاخصمیــزانکیفیــتمنطقــیزندگــیبــرایهمــگانکــه
شــاملمنابــعمــادی،ســرپناه،خدمــاتاولیــهوبرقــراریارتبــاطمیشــودرابررســیمیکنــد.

ســالمتی4-ایــنزیرشــاخصاینکــهمــردمچقــدرســالمهســتندوبــهچــهمیــزانبــه
ــرات ــدرامیســنجدکــهشــاملتأثی ــرایحفــظســالمتیدسترســیدارن خدمــاتالزمب

ــود. ــرمیش ــرگومی ــرخم ــرون ــاریوخط ــلبیم ــکی،عوام ــایپزش نظامه

ــار ــوزشدرچه ــتآم ــیوکیفی ــام،فارغالتحصیل ــاخصثبتن ــنزیرش ــوزش5-ای آم
مقطــع)پیشدبســتانی،ابتدایــی،تحصیــالتمتوســطهودانشــگاهی(وهمینطــورمهــارت

ــد. رادرجمعیــتبزرگســاالنبررســیمیکن

محیــططبیعــی6-ایــنزیرشــاخصجنبههایــیازمحیــطفیزیکــیکــهتأثیــر
ــده ــینســلهایآین ــرکامیاب ــورب ــردمداردوهمینط ــرهم ــیروزم ــرزندگ مســتقیمیب

ــد. ــیمیکن ــترابررس ــذاراس ــزاثرگ نی

درادامهاجزایشاخصکامیابیلگاتومدرنمودارنمایشدادهمیشود.


1-the market access and infrastructure
2-economic quality
3- living condition
4-health
5- education
6-natural environment
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نمودار 4-1. اجزای شاخص کامیابی لگاتوم

3-1-4- سازمان محاسبه کننده شاخص کامیابی لگاتوم
مؤسســهلگاتــومســنجشورصــدشــاخصکامیابــیرابــهعهــدهداردوبــهچالشهــای
مهــمنســلجــاریمیپــردازد.ایــنمؤسســههــدفخــودرابــهچنــگآوردنفرصتهــای
جدیــدواطمینــانازانتقــالآنهــابــهنســلبعــدیوافزایــشکامیابــیآنهــاعنــوانمیکند.

4-1-4- روش محاسبه شاخص کامیابی لگاتوم
همانطــورکــهگفتــهشــدتــالشایــنشــاخصبــرایــنبــودهکــهیــکمقیــاسجامــع
بــرایاندازهگیــریکامیابــیارائــهکنــدکــهدربرگیرنــدههمــهابعــاداقتصــادیواجتماعــی
باشــد.بــههمیــنمنظــورایــنشــاخصبــرایفراهمکــردنیــکچارچــوبنظــریجامــع
بیــشاز100متخصــصدرکشــورهایمختلــفرابــاخــودهمــراهکــردهوازآنهــامشــاوره
گرفتــهاســت.پــسازاســتخراجســهدامنــه،ذیــلهــردامنهســهزیرشــاخصمعرفــیکرده
کــهمجمــوعآنهــا12زیرشــاخصیاســتکــهپیــشازایــنمعرفــیشــدند.زیرشــاخصها
دربرگیرنــدة65نماگــرونماگرهــادربرگیرنــده294ســنجههســتند.هــرزیرشــاخصیــک
ــوزهسیاســتگذاری ــکح ــری ــرنماگ ــدوه ــانمیده ــیرانش ــادیکامیاب ــونبنی مضم
مربوطــهراانــدازهمیگیــرد.هــرزیرشــاخصبیــنچهــارتــاهفــتنماگــروهــرنماگــربیــن
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ــانماگرهــاوالبتــهنظــر ــراســاسارتباطشــانب ــاهشــتســنجهدارد.ســنجههاب یــکت
ــه ــهشــدهاندک ــعگرفت ــنشــاخصاز80منب متخصصــانانتخــابشــدهاند.دادههــایای

ایــنمنابــعبراســاساعتبارشــان،پایایــیونظــرمتخصصــانگزینــششــدهاند.

ــدالزم ــدهبودن ــریش ــیاندازهگی ــایمختلق ــاسواحده ــنجههابراس ــهس ــاک ازآنج
ــودهجهــتتســهیلمقایســه،استانداردســازیشــوند.ایــنشــاخصاز»رویکــردفاصلــه ب
ــکســنجه ــککشــوررادری ــنرویکــردعملکــردی ازترینهــا«1اســتفادهکردهاســت.ای
ــاارزشمنطقــیبهتریــنوبدتریــنمــورد،مقایســهمیکنــد.پــسایــننمــرهموقعیــت ب
ــه ــدک ــمایجــادمیکن ــکانراه ــنام ــنرویکــردای ــککشــوررامیســنجد.ای نســبیی

نمــراتمقیــاسرادرطــولزمــانمقایســهکنیــم.

هــرســنجهیــکوزنداردکــهســطحاهمیــتآندرنماگــرمربوطــهرانشــانمیدهــد.
ــا ــمودو.وزنه ــک،یکونی ــم،ی ــت:نی ــتفادهشدهاس ــاروزناس ــاخصازچه ــنش درای
ــی، ــرایکامیاب براســاسدوفاکتــورانتخــابمیشــوند:1(ارتبــاطواهمیــتآنســنجهب
بــراســاسپیشــینهنظــریونظــرمتخصصــان،2(اهمیــتآمــاریســنجهبــرایظرفیــت

تولیــدورفــاهکشــورهابــراســاسنردبــانکانتریــل2وظرفیــتتولیــدی.

ــود. ــبهمیش ــنجههامحاس ــراتس ــداروزندارنم ــتفادهازمق ــااس ــاب ــراتنماگره نم
همیــنفرآینــددرمــوردزیرشــاخصهــمتکــرارمیشــود.درنهایــتنمــرهکلشــاخص
ــانســبتدادنیــکوزنبرابــریعنــییــکبــههمــه12زیرشــاخصمشــخصمیشــود. ب

ــیرانشــانمیدهــد. ــزنمــرهکلکامیاب میانگیــنکل12زیرشــاخصنی

1-4- 5- بهترین و بدترین  کشورها در شاخص کامیابی لگاتوم
ــاخصهای ــرزیرش ــنازنظ ــیوهمچنی ــاخصکامیاب ــرش ــرازنظ ــوربرت ــجکش پن

ــت: ــراس ــدولزی ــرحج ــهش ــال2020ب ــیآندرس اصل

1- distance from frontier approach
2-Cantrill ladder
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جدول 4-1. بهترین کشورها در شاخص کامیابی و زیرشاخص های آن در سال 2020

رتبه

کامیابی لگاتوم

ت اقتصادی
کیفی

ش
آموز

ط بنگاه داری
شرای

حکمرانی

ت
سالم

فضای سرمایه گذاری

ط زندگی
شرای

ت و دسترسی به بازار
زیرساخ

فضای طبیعی

آزادی فردی

ت و ایمنی
امنی

سرمایه اجتماعی

1

ک
دانمار

س
سوئی

سنگاپور

گ
گکن

هن

فنالند

سنگاپور

سنگاپور

ک
دانمار

سنگاپور

نروژسوئد

س
سوئی

ک
دانمار

2

نروژ

سنگاپور

کرهجنوبی

نروژسنگاپور

ژاپن

نروژ

هلند

هلند

فنالند

ک
دانمار

نروژ

نروژ

3

س
سوئی

گ
لوکزامبور

ک
دانمار

س
سوئی

ک
دانمار

کرهجنوبی

گ
گکن

هن

سوئد

گ
گکن

هن

اسلوونی

سوئد

گ
لوکزامبور

فنالند

4

سوئد

آلمان

گ
گکن

هن

امریکا

هلند

س
سوئی

نیوزلند

آلمان

امریکا

نیوزلند

فنالند

ش
اتری

ایسلند

5

فنالند

هلند

فنالند

آلمان

نیوزیلند

ایرلند

فنالند

س
سوئی

آلمان

ش
اتری

هلند

ایسلند

نیوزلند

مأخذ:دادههایشاخصلگاتوم

پنــجکشــوردارایبدتریــنعملکــردازنظــرشــاخصکامیابــیوزیرشــاخصهایاصلــی
آندرســال2020نیــزبــهشــرحجــدولزیــرفهرســتشــدهاند:
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جدول 4-2. بدترین کشورها در شاخص کامیابی و زیرشاخص های اصلی آن در سال 2020
کامیابی لگاتوم

ت اقتصاد
کیفی

ش
آموز

بنگاه داری

حکمرانی

ت
سالم

فضای سرمایه گذاری

ط زندگی
شرای

ت و دسترسی به بازار
زیرساخ

فضای طبیعی

آزادی فردی

ت و ایمنی
امنی

سرمایه اجتماعی

سودانجنوبی

یمن

سودانجنوبی

ونزوئال

ونزوئال

چاد

آنگوال

جمهوریآفریقایمرکزی

جمهوریآفریقایمرکزی

پاکستان

سوریه

سودانجنوبی

افغانستان

جمعهوریآفریقایمرکزی

سودان

نیجر

هائیتی

یمن

جمهوریآفریقایمرکزی

لیبی

چادسودانجنوبی

لسوتو

اربتره

افغانستان
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مأخذ:دادههایشاخصلگاتوم1

ــرخ ــنن ــنمیانگی ــهباالتری ــوندک ــیمیش ــوریمعرف ــجکش ــر،پن ــدولزی درج
ــهثبــت ــا2020ب ــیبیــنســالهای2009ت رشــدمرکــبســاالنهرادرشــاخصکامیاب

رســاندهاند.

جدول 4-3. کشورهای دارای باالترین میانگین نرخ رشد مرکب ساالنه در شاخص کامیابی لگاتوم

بین سال های 2009 تا 2020

میانگین نرخ رشد مرکب ساالنه )درصد(کشور

0/144میانمار

0/127نپال

0/127ساحلعاج

0/126توگو

0/111قرقیزستان

مأخذ:دادههایشاخصکامیابی

ایستگاه تفکر

*وضعیتکلیایراندرشاخصکامیابیلگاتومچگونهاست؟

*نقاطقوتایراندرکامیابیچیست؟

*بهمنظــورارتقــایوضعیــتایــراندرکامیابــی،دولتهــابایــدرویچــهعواملــی
ــد ــرمایهگذاریکنن س

*بادرنظرگرفتنابعادسهگانهکامیابیوضعیتایرانچگونهاست؟

شاخصکامیابیلگاتوموزیرشاخصهایآنبهاینسؤاالتپاسخمیدهد.

1-https:www.prosperity.com/rankings.
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2-4- توصیف وضعیت ایران در شاخص کامیابی لگاتوم
ایــنبخــشبــهشــرحوضعیتایــراندرشــاخصکامیابــیاختصــاصدارد.درجدیدترین
گــزارششــاخصکامیابــیبــرایســال2020،ایــراننمــره48/1راکســبکــردهاســتو
ــه ــنشــاخصوزیرشــاخصهایآنب ــراندرای ــراردارد.رتبــهونمــرهای دررتبــه120ق

شــرحجــدولزیــرنمایــشدادهشــدهاســت.

جدول 4-4. وضعیت ایران در شاخص و زیرشاخص های کامیابی

سال 2020 میالدی
آماره

رتبه جهانی امتیاز

120 48/1 شاخصکامیابی

117 41/2 کیفیتاقتصادی

77 64 آموزش

152 36/2 شرایطبنگاهداری

138 32/9 حکمرانی

81 72/9 سالمت

130 39/7 فضایسرمایهگذاری

75 77 شرایطزندگی

106 46/1 زیرساختودسترسیبهبازار

155 43/3 فضایطبیعی

165 17/1 آزادیهایفردی

131 55/2 امنیتوایمنی
80 51/8 سرمایهاجتماعی

مأخذ:دادههایشاخصکامیابی
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نمودار 4-2. وضعیت ایران در مقایسه با دانمارک در زیرشاخص های شاخص کامیابی در سال 2020

ــارک ــادانم ــهب ــرانرادرمقایس ــیای ــاخصهایکامیاب ــتزیرش ــاال،وضعی ــودارب نم
ــراندر ــد.ای ــانمیده ــینش ــدیکامیاب ــدولرتبهبن ــیندرج ــورصدرنش ــوانکش بهعن
ــادانمــارکدارد. زمینــهزیرشــاخصهایآزادیفــردیوحکمرانــی،بیشــترینفاصلــهراب
میــزانانطبــاقایــرانبــادانمــارکدرزمینــهزیرشــاخصحکمرانــیبرابــربــا43درصــدو
درزمینــهزیرشــاخصآزادیفــردیبرابــربــا16درصــداســت.کمتریــنفاصلــهایــرانبــا
ــاوضعیــتدانمــارک دانمــارکدرزیرشــاخصســالمتاســتکــهنمــرهآن،86درصــدب
ــهترتیــب79و74درصــد ــرانب ــاقدارد.زیرشــاخصشــرایطزندگــیوآمــوزشای انطب
ــه ــز،فاصل ــهتناقضآمی ــانکت ــت.ام ــارکاس ــوردانم ــهکش ــهب ــاخصهایمربوط اززیرش
انــدکایــرانبــادانمــارکدرزمینــهزیرشــرایطزندگــیدرعیــنفاصلــهبســیارزیــادآنهــا

درزمینــهآزادیهــایفــردیاســت.

ــه2019 ــراندرفاصل ــتای ــوقمشــاهدهمیشــودوضعی ــودارف ــهدرنم همانطــورک
ــه ــیب ــاختودسترس ــیوزیرس ــرمایهاجتماع ــدس ــاخصهاییمانن ــا2020درزیرش ت
ــیو ــاخصهایحکمران ــتدرزیرش ــهوضعی ــت؛درحالیک ــدهاس ــرش ــیبهت ــازاراندک ب

امنیــتوایمنــیبدتــرشــدهاســت.
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نمودار 4-3. روند شاخص کامیابی ایران 

ــن ــشدادهمیشــود.ای ــاالنمای ــودارب ــراندرنم ــهای ــوطب ــایمرب ــردادهه ــدتغیی رون
نمــودارنشــانمیدهــدکــهشــاخصکامیابــیایــرانطــیدوره2007تــا2020،عملکــردی
نوســانیداردامــاخــطرونــدمیانگیــنآنبــاشــیبیانــدک،ازحالتــیصعــودیبرخــوردار
اســت.مقــدارشــاخصکامیابــیایــراناز46/7درابتــدایدورهبــه48/43درانتهــایدوره
افزایــشیافتــهاســت.درســال2015پــسازچنــدســالکــهشــاخصرونــدکاهشــیداشــته
اســت،بــاافزایــشمواجــهشــدهبهگونــهایکــهدرســال2018بــهباالتریــنمیــزانخــوددر

ایــنســالهارســیدهاســت؛امــامجــدددرســال2019رونــد،کاهشــیشــدهاســت.



نمودار 4-4. روند زیرشاخص های شاخص کامیابی ایران 
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طبــقنمــوداربــاال،زیرشــاخصهایشــرایطزندگــیوســالمت،رونــدیمشــابهبــایکدیگر
راطــیمیکننــد.زیرســاختودسترســیبــهبــازاردرکنــارآمــوزش،تنهــازیرشــاخصهایی
هســتندکــهرونــدیروبــهصعــودرانشــانمیدهنــد.امنیــتوایمنــیفــردینیــزپــساز
ــر ــردهاســت.زی ــداک ــودپی ــهصع ــدیروب ــارهرون ــا2014،دوب ــزولاز2009ت ــکدورهن ی
شــاخصحکمرانــینیــزهمانطــورکــهمالحظــهمیشــوددرســال2020نســبتبــهســال
2019کاهــشنســبتاْزیــادیراداشــتهاســت.درســال2018تــا2019،ســرمایهاجتماعــی
نیــزبــاشــیبیتندکاهــشیافتــهومجــدداْدرســال2020ســیرصعــودییافتهاســت.درســال
2009بــه2010نیــزایــنافــتشــدیددرســرمایهاجتماعــیتکــرارشــدهاســتوتنهــاســال
2011اســتکــهافزایشــیبــاشــیبتنــددرســرمایهاجتماعــیمشــاهدهمیشــود.محیــط
ــهدرعملکــردزیرشــاخصهادرمقایســه ــدییکنواخــتداردوبیشــترینفاصل طبیعــی،رون
شــرایطزندگــی)باالتریــننمــره(وآزادیفــردی)پایینتریــننمــره(بــهچشــممیخــورد.

نمودارهــایدماســنجیزیــروضعیــتایــراندرشــاخصکامیابــیلگاتــوموهمچنیــن
ــا ــننموداره ــد.ای ــیمقایســهمیکنن ــنجهان ــامیانگی ــاخصهایآنراب ــکاززیرش هری
عملکــردایــرانرادربیــنعملکــردبهتریــنکشــور،عملکــردمیانــیکــهمیانگیــنجهانــی

ــد. ــشمیدهن ــنزیرشــاخصهانمای ــنکشــورهادرای اســتوعملکــردبدتری



نمودار 4-5. مقایسه عملکرد ایران با میانگین جهانی در شاخص کامیابی لگاتوم
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ــی ــراندرشــاخصکامیاب ــاالمشــخصاســتعملکــردای همانطــورکــهدرنمــودارب
ــیاســت. ــنجهان ــرازمیانگی ــومپایینت لگات



نمودار 4-6. مقایسه عملکرد ایران با میانگین جهانی در زیرشاخص های کامیابی لگاتوم

همانگونــهکــهدرنمــوداربــاالمشــاهدهمیشــودعملکــردایــراندربیشــتر
ــا ــت.تنه ــیاس ــنجهان ــردمیانگی ــرازعملک ــومپایینت ــیلگات ــاخصهایکامیاب زیرش
ــی ــتوایمن ــیوامنی ــرایطزندگ ــالمت،ش ــتوس ــوزش،بهداش ــاخصهایآم درزیرش
عملکــردایــرانبهتــرازمیانگیــنجهانــیبــودهاســت.درزیرشــاخصهایآزادیفــردیو

ــیدارد. ــردجهان ــنعملک ــامیانگی ــیراب ــهمنف ــترینفاصل ــرانبیش ــی،ای حکمران
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3-4- بررسی مقایسه ای وضعیت ایران در شاخص کامیابی لگاتوم

1-3-4- مقایسه داخلی

ــتجمهوری ــهدورهدومریاس ــکانمقایس ــی،ام ــاخصکامیاب ــودازش ــایموج دادهه
ــازد.دردوره ــممیس ــیرافراه ــنروحان ــژاد،دورهاولودورهدومحس ــوداحمدین محم
دومریاســتجمهوریمحمــوداحمدینــژاد،مقــدارشــاخصکامیابــی،ابتــداافتــیشــدید
ــذارد.طــیدوره ــشمیگ ــهنمای ــتمجــددراب ــت،اف ــزیشــدیدودرنهای وســپسخی
ــم ــاشــیبیمالی ــداب ــرانابت ــیای ــی،شــاخصکامیاب اولریاســتجمهوریحســنروحان
کاهــشمییابــدامــاســپسبــاشــیبیبهنســبتتنــدمیــلبــهافزایــشداردامــادردوره
ــد، ــودمیکن ــدصع ــیبیتن ــاش ــهب ــسازاینک ــاخصپ ــان،ش ــتجمهوریایش دومریاس
افتــیبــاشــیبمشــابهبــاابتــدایدورهدوممحمــوداحمدینــژادرابــهتصویــرمیکشــد.

محمــود ریاســتجمهوری اول دوره و دوم دوره کامیابــی، زیرشــاخصهای نظــر از
احمدینــژادوحســنروحانــی،بــاصعــودبــاشــیبخفیــفدرزیرشــاخصهایشــرایطزندگــی،
آمــوزشوزیرســاختودسترســیبــهبــازارهمــراهاســت.ســرمایهاجتماعــیدردورهدوممحمود
احمدینــژادابتــدابهشــدتافــتمیکنــدکــهبخــشمهمــیازایــنافــت،معلــولرخدادهــای
مربــوطبــهجنبــشاعتراضــیبــهنتایــجانتخابــاتریاســتجمهوریوبرخــوردبــامعترضــانو
قطبیدگــیشــدیدجامعــهاســت.ســرمایهاجتماعــیدراواســطدورهاولروحانــینیــزمیــلبــه
صعــودداردامــادراواســطدورهدومایشــاندوبــارهروبــهنــزولمیگــذارد.شــرایطبنــگاهداری
نیــزدردورهدوماحمدینــژادپــسازیــکصعــودآرام،افــتمیکنــدوافــتآنتــانیمــهاول
دورهاولروحانــیادامــهمییابــدامــاازایــنزمــان،بــاشــیبیمالیــمبهبــودپیــدامیکنــد.بــا
توجــهبــهرونــدبهنســبتیکنواخــتبیشــترزیرشــاخصها،وضعیــتشــاخصکامیابــیایــران
تحــتتأثیــرنوســاناتســرمایهاجتماعــی،شــرایطبنــگاهداری،آمــوزشوآزادیوامینــیفــردی

اســتکــهبیشــترینســهمدرافــتوخیــزمنحنــیشــاخصراداراهســتند.

2-3-4- مقایسه خارجی 
1-2-3-4- مقایسه با دو کشور باال و پایین

ــران ــهای ــرازرتب ــرودوکشــورپایینت ــرایدوکشــورباالت ــیب ــدشــاخصکامیاب رون
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درســال2009یعنــیاولیــنســالگــزارشکامیابــی،همــراهبــارونــدتغییــراتشــاخص
ــدهاند. ــرنشــاندادهش ــودارزی ــران،درنم ای



نمودار 4-7. شاخص کامیابی ایران در مقایسه با کشورهای نزدیک به ایران در سال 2009

ــرازآندرابتــدای ــرودوکشــورپایینت ــادوکشــورباالت ــرانب ــاال،ای طبــقنمــودارب
دورهیعنــیســال2009بســیارنزدیــکبــودهاســت.امــادرانتهــایدورهدرســال2020،
فاصلــهافزایــشیافتــهومیانگیــنایــنکشــورهاباالتــرازعملکــردایــرانقــرارمیگیــرد.
تاجیکســتان،بهتریــنعملکــردرانشــانمیدهــد.همانگونــهکــهدرنمــوداربــاالمالحظــه
میشــودهــرچهــارکشــورازســال2018رونــدصعــودیداشــتهاند؛ایــندرحالــیاســت
کــهرونــدایــرانازســال2018تغییــرجهــتدادهونزولــیشــدهاســتودرســال2020

بــاعملکــردجیبوتــیدرایــنشــاخصبرابــریمیکنــد.

2-2-3-4- مقایسه ایران با اقتصادهای نوظهور 

نمودارزیر،فاصلهایرانبااقتصادهاینوظهوررامنعکسمیسازد.
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نمودار 4-8. شاخص کامیابی ایران در مقایسه با میانگین اقتصادهای نوظهور

ــی ــورداردودرتمام ــاینوظه ــناقتصاده ــامیانگی ــهایب ــلمالحظ ــهقاب ــرانفاصل ای
ــن ــرانومیانگی ــهای ــت.فاصل ــهاس ــرارگرفت ــرازآنق ــهپایینت ــوردمطالع ــالهایم س

ــدارد. ــاافزایشــین ــدکاهشــیی ــودهورون ــتب ــیثاب ــورکل ــوربهط ــاینوظه اقتصاده



نمودار 4-9. شاخص کامیابی ایران در مقایسه با اقتصادهای نوظهور
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درنمــوداربــاال،شــاخصکامیابــیایــراندرمقایســهبــااقتصادهــاینوظهــورنشــانداده
میشــود.طبــقنمــودار،عملکــردایــرانازنظــرشــاخصکامیابــی،درحالتــیایســتاقــرار
داردوبهبــودیــابدبــودیرانشــاننمیدهــد.درمقایســهبــااقتصادهــاینوظهــور،ایــران
ــنعملکــردراداشــتهاســتودرصــدراقتصادهــای ــنعملکــردوچیــنبهتری ضعیفتری
ــهکــهمالحظــهمیشــودنمــرههنــدنیــزاز نوظهــورایســتادهاســت.همچنیــنهمانگون
ــا ــال2018ت ــهازس ــت.درحالیک ــتهاس ــتهداش ــمگیریداش ــشچش ــال2017افزای س
ــهچهــارکشــورازشــشکشــورمــوردبررســی ــوطب ــیمرب ســال2020شــاخصکامیاب
ــیدرشــاخصمــوردبررســی ــرانوآفریقــایجنوب افزایــشداشــتهاســت،کشــورهایای

ــتهاند. ــشداش کاه

3-2-3-4- مقایسه ایران با کشورهای نفتی 

درنمــودارزیــر،وضعیــتشــاخصکامیابــیایــرانازســال2009تــا2019بــامیانگیــن
کشــورهاینفتیمقایســهشــدهاســت.



نمودار 4-10. شاخص کامیابی ایران در مقایسه با میانگین کشورهای نفتی

ــه ــومفاصل ــیلگات ــاســال2018ازنظــرشــاخصکامیاب ــاالاگرچــهت طبــقنمــودارب
ــودهاســت؛امــامجــدداًازســال ــامیانگیــنکشــورهاینفتــیدرحــالکاهــشب ایــرانب

ــهشــدهاســت. ــرانباعــثافزایــشایــنفاصل ــیای ــدنزول 2018رون
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نمودار 4-11. شاخص کامیابی ایران در مقایسه با کشورهای نفتی 

نمــوداربــاالبــرایمقایســهرونــدشــاخصکامیابــیایــرانبــاکشــورهاینفتــیطراحــی
شــدهاســت.درمقایســهبــاکشــورهاینفتــینیــزایــرانازنظــرشــاخصکامیابــی،درمیانــه
گــروهجــایمیگیــرد.درایــنگــروه،اکــوادور،امــاراتمتحــدهعربــی،عربســتان،کویــتو

قطــرنســبتبــهدیگــرکشــورهاینفتــیعملکــردبهتــریدرزمینــهکامیابــیدارنــد.

ــادر ــنعملکرده ــیازبدتری ــرانیک ــی،ای ــاخصهاییکامیاب ــرش ــنزی درکلدربی
ــزی ــشازهرچی ــد.بی ــانمیده ــانرانش ــردیدرجه ــایف ــیوآزادیه ــوزهحکمران ح
ــینگــهداشــتهاســت. ــرانرادرســطحپایین ــیای ــهکامیاب ــندوزیرشــاخصاســتک ای
ــتو ــدهاس ــتهســختترش ــالگذش ــیدردوس ــایمدن ــوردآزادیه ــادرم محدودیته
درگیریهــایمنطقــهایونزاعهــایسیاســیداخلــیهمچنــانادامــهدارد.برخــالفایــن
زمینــه،عملکــردایــراندرزیرشــاخصهایآموزشــی،درحالیکــههمچنــانرتبــهپایینــی

داردامــانســبتبــههمســایگانمنطقــهایخــودباالتــراســت.

ایــراندرحــالحاضــرکشــوریبــادرآمــدمتوســطروبــهبــاالاســت.اقتصــادایــراندارای
پتانســیلقابــلتوجهــیبــرایفراهمکــردنرفــاهوکامیابیبــرایشــهروندانخوداســت.عملکرد
سیســتمآموزشــی،ایــرانرابــهیکــیازبهترینهــادرمنطقــهتبدیــلکــردهاســتامــاکامیابــی
بهســببسیســتمناکارآمــدحکمرانــیعقــبنگهداشــتهشــدهاســت.درداخــلکشــوراختالفات
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رؤســایجمهــوربــاقــوایمقننــهوقضائیه،محیطسیاســیوجامعــهایــرانراقطبیکردهاســت.
درســطحسیاســیایــناختالفــاتبــهحاکمیتقانــونواســتقاللقوهقضائیهآســیبزدهاســت.

5-4- نقد و بررسی شاخص کامیابی لگاتوم

ــردر ــهمعتب ــروالبت ــبتاًفراگی ــاخصهاینس ــهش ــومازجمل ــیلگات ــاخصکامیاب ش
ــرادات ــالای ــنح ــاای ــت.ب ــفاس ــورهایمختل ــبختیدرکش ــتخوش ــنجشوضعی س
روششــناختیبــهآنواردشــدهکــهمیتــوانگفــتدرمــورداغلــبیــاهمــهشــاخصهای
ــهســرمایهاجتماعــی، ــوطب ــالیکــیازســنجههایمرب ــرایمث ــد.ب ــیصــدقمیکن جهان
حضــوردرمراســمهایدینــیهفتگــیاســت.برخــیایــننقــدراوارددانســتهاندکــهایــن
اغلــبمســلمانانهســتندکــهدرمراســماتهفتگــیشــرکتمیکننــدوایــنســنجهاعتبــار

کافــیبــرایســنجشســرمایهاجتماعــیدرهمــهکشــورهابــاادیــانمختلــفرانــدارد.
ــاه ــیرف ــیوعین ــادذهن ــردهابع ــالشک ــومت ــیلگات ــرشــاخصکامیاب ازســویدیگ
ــیو ــریبینفرهنگ ــدداًام ــاهمج ــیرف ــادذهن ــرد.ابع ــربگی ــمدرنظ ــاه ــیراب وکامیاب
نســبیاســت.ســنجشابعــادذهنــیکامیابــیمقایســهبیــنکشــورهارابــامشــکلروبــرو
میکنــد.عــالوهبــرایــن،ابعــادذهنــیکامیابــیاغلــببــااســتفادهازنظرســنجیجهانــی

ــراداتروششــناختیعمــدهایمتوجــهآناســت. ــهای ــوپمحاســبهمیشــودک گال

ایستگاه پاسخ 
ــه ــرحســبعملکردشــانب ــومراب ــهشــاخصلگات *اگــرکشــورهایعضــونمون

ــرد. ــرارمیگی ــارمق ــروهچه ــراندرگ ــمای ــیمبندیکنی ــتهتقس ــجدس پن

ــراندر *شــرایطزندگــی،ســالمتوآموزش)توســعهانســانی(ازنقــاطقــوتای
شــاخصکامیابــیلگاتــومهســتند.

ــیوفضــاینامناســب ــدیحکمران ــردی،ناکارآم ــایف ــتدرآزادیه *محدودی
ــوم ــیلگات ــاخصکامیاب ــراندرش ــفای ــردضعی ــیعملک ــلاصل ــبوکارعل کس
هســتند.بنابرایــنالزماســتدولتهــابــهســمتبهبــودایــنحوزههــاپارادایــم

ــند. ــیفتداشتهباش ش

*ازمیــانابعــادســهگانهکامیابــی،ایــراندربعــدافــرادتوانمنــدوضعیــتنســبتاً
مناســبیداردامــادردوبعــداقتصادهــایبــازوفراگیــریوضعیــتخوبــینــدارد.



1-5- معرفی شاخص

1-1-5- اهداف و اهمیت شاخص

ــوق ــامحق ــاینظ ــتنهاده ــروضعی ــت1،نمایانگ ــوقمالکی ــیحق ــاخصبینالملل ش
ــداز: ــنشــاخصهســتندعبارتن ــننهادهــاکــهبهنوعــیدامنههــایای مالکیــتاســت.ای
محیــطقانونــیوسیاســی2،حقــوقمالکیــتمــادی3وحقــوقمالکیــتمعنــوی4.شــاخص
بینالمللــیحقــوقمالکیــتتنهــاشــاخصیاســتکــهدرمقیــاسجهانــیبهطــور
ــت.در ــهاس ــاصیافت ــویاختص ــادیومعن ــتم ــوقمالکی ــنجشحق ــهس ــیب اختصاص
آخریــنگــزارشایــنشــاخصکــهمربــوطبــهســال2020میباشــد129کشــوربررســی
ــانو ــی5جه ــصداخل ــدناخال ــدازتولی ــدة98درص ــداددربرگیرن ــنتع ــهای ــدهاندک ش
ــا،زیرشــاخصهاو ــفدامنهه ــهتعری ــهب ــود.درادام ــانمیش ــتجه 94درصــدازجمعی

منبــعدادهایهرکــداماززیرشــاخصهامیپردازیــم.

ــات ــت.ادبی ــادیاس ــتنه ــع،کیفی ــاهدرجوام ــاندهندهرف ــاینش ــیازفاکتوره یک
اقتصــادنهادگــرایجدیــدبــراهمیــتقواعــدبــازیآســانبــرایکاهــشهزینــهمبادلــه،
ــدة ــادربرگیرن ــد.نهاده ــدمیکن ــرتأکی ــیبهت ــتزندگ ــیودرنتیجــهکیفی ــودکارای بهب

1-international property rights index
2-legal and political environment
3-physical property rights
4-intellectual property rights
5-gross domestic product

5-شاخص بین المللی حقوق مالکیت
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ــا ــمیی ــترس ــناس ــهممک ــتندک ــههس ــایجامع ــرراتومحدودیته ــا،مق هنجاره
غیررســمیباشــند.انــواعنهادهــاعبارتنــداز:1(مجموعــهقواعــد)کدهــا(وضوابــطعملــی،
ــراردادیرا ــطق ــهرواب ــوبک ــنمکت ــاوقوانی ــا؛2(قرارداده ــاریوباوره ــایرفت هنجاره
ــوناساســی،قوانیــنعــادیومجمــوعمقرراتــیکــهمتکفــل تنظیــممیکننــد؛و3(قان
ادارهسیاســتوجامعــههســتند.نهادهــامتکــیبــهخــود1هســتند)یعنــیعــالوهبــراینکه
ــکل ــد،بهش ــکلمیگیرن ــیش ــلبیرون ــتعوام ــتقلازدخال ــوشومس ــورتخودج بهص
خودبســندهوبــدوننیــازبــهضمانــتاجرایــیبیرونــی،زمینــهتقویــتوگســترشخــودرا

ــد. ــرمیکنن ــرتغیی ــهدی ــرب ــداومهســتندودی ــد(،مت ــممیکنن فراه

حقــوقمالکیــت،نهــادیمؤثــردرتحقــقحاکمیــتقانــوناســتکــهبــدونتردیــدبــا
مقولــهآزادیدرارتبــاطاســت.حقــوقمالکیــت،یــکنهــادحقوقــیپیچیــدهاســتکــهبــه
ــرداریکننــدوهمزمــان ــناجــازهرامیدهــدکــهازبخشــیازطبیعــتبهرهب ــکانای مال
دســتدیگــرانراازتعــرضبــهحــقخــودکوتــاهمیکنــد.حقــوقمالکیــت،فضایــیبــرای
تجربــهدیگــرانــواعحقــوقوآزادیهاســتوبــامحدودکــردنحیطــهاقتــداراتدولــت،در

مقابــلاعمــالقــدرتمطلقــهنقــشدارد.

ــوم ــرمفه ــیب ــهآزادومبتن ــکجامع ــاتی ــتازضروری ــوقمالکی ــوع،حق درمجم
شــهروندیاســت.بهعقیــدهآرتــورلــی2)1775(حــقمالکیــتضامــنحقــوقدیگــراســت

ــت. ــاازآزادیاس ــردنآنه ــعمحرومک ــق،درواق ــنح ــرادازای ــردناف ومحرومک

ــات ــیوادبی ــینهعلم ــی،دارایپیش ــاهاجتماع ــتورف ــوقمالکی ــهحق ــیرابط بررس
گســتردهایاســت.شــاخصپیــشرونیــزارتبــاطحقــوقمالکیــترابــادیگــرابعــادتوســعه
نظیــررشــداقتصــادی،آزادیهــا،ظرفیتهایانســانی،ســرمایهاجتماعــی،تحقیــقونوآوری
وعملکــردزیســتمحیطینشــانمیدهــد.محققــاننشــاندادهانــدکــهحقــوقمالکیــت،
رشــداقتصــادیوتوســعهاجتماعــیراتقویــتمیکنــد.بــههمیــنمنــوالحقــوقمالکیــت،
ــرایتضمیــنحقــوقو ــزمب ــنمکانی ــتکــردهومؤثرتری ــزتقوی ــوآوریوبهــرهوریرانی ن
ــیاســت.حقــوقمالکیــتدرزمــرهحقــوقبشــراســت.حقــوقمالکیــت آزادیهــایمدن

1-self-reinforced
2-Arthur Lee
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ــت. ــهآنهاس ــاصومبادل ــایخ ــتفادهازکااله ــرایاس ــرادب ــوقاف ــنحق ــی،ضام خصوص
وضــعهرگونــهمحدودیتــیبــرایــنحــق،تعــادلقــدرتراازحالــتغیرفــردیبــهحالــت
فــردیوبــهســمتتأمیــنمناقــعقدرتهــایسیاســیمنحــرفمیکنــد.همیــنامــرکــه
حقــوقمالکیــتخصوصــی،محافــظآزادیهــایفــردیاســت،اساســیتریندلیــلبــرلــزوم

واهمیــتاقتــدارحقــوقمالکیــتخصوصــیدریــکجامعــهاســت.

شــاخصحقــوقمالکیــتبــاتأکیــدبــرنقــشحقــوقمالکیــتدرایجــاداقتصــادیمرفــه
وجامعــهایعادالنــه،منبــعقابــلتوجهــیبــرایسیاســتگذاران،صاحبــانمشــاغلوفعــاالن
ــنشــاخصدرســال2020نشــان ــن،همانطــورکــهگــزارشای ــرای ــیاســت.عــالوهب مدن
میدهــد؛ایــنشــاخصارتباطــیقــویبــاســایرنشــانگرهایاقتصــادیواجتماعــیبهزیســتی
ازجملــه:برابــریجنســیتی،کارآفرینــی،تحقیــقوتوســعه)علمیوفناورانه(،توســعهانســانی،

کنشــگریمدنــیودامنــهاســتفادهازفناوریهــایاطالعــاتوارتباطــاتدارد.

2-1-5- اجزای شاخص
شــاخصبینالمللــیحقــوقمالکیــتدارایســهدامنــهو10زیرشــاخصاســتکــهدر

ادامــهمعرفــیمیشــوند.

الف( محیط قانونی و سیاسی

محیــطقانونــیوسیاســی،بــادرنظرگرفتــنقواعــدبــازیدرمیــانشــهروندان،
اطالعاتــیپیرامــونقــدرتنهادهــاییــککشــورارائــهمیکنــد.ایــندامنــهتأثیــرقابــل
توجهــیبــرتوســعهومحافظــتازحقــوقمالکیــتمــادیومعنــویداردوتوانایــییــک
کشــوربــرایاعمــالسیســتمقضایــیحقــوقمالکیــترانشــانمیدهــد.محیــطقانونــی
ــور، ــیکش ــتمقضای ــتقاللسیس ــداز:اس ــهعبارتن ــاخصداردک ــارزیرش ــیچه وسیاس

ــاتنظــامسیاســیکشــور. ــرلفســادوثب ــون،کنت ــتقان حاکمی

استقاللقضایی1

ــی، ــايسیاس ــریگروهه ــیراازنفوذپذی ــتمقضای ــتقاللسیس ــاخص،اس ــنزیرش ای
فــرديیــاتجــاريمــوردبررســیقــرارمیدهــد.اســتقاللقــوهقضاییــه،بــرایپشــتیبانی

1-judicial independence
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اصولــیوحمایــتمقتدرانــهازنظــامدادگســتريدرخصــوصمالکیــتخصوصــیضــروری
ــرايایــنزیرشــاخص،شــاخصرقابتپذیــريجهانــی1 اســت.منبــعدادههــايانتخابــیب
مجمــعجهانــیاقتصــاد2درســال2018میــالديبــودهاســت.مقیــاسدادههــاياصلــی
بیــنیــکتــاهفــتاســتکــهدرآنهفــتباالتریــننمــرهاســت.پرســشوپاســخکامــل

مربــوطبــهپیمایــشصــورتگرفتــهجهــتتعییــنایــنزیرشــاخصعبــارتاســتاز:

ــرادو ــت،اف ــوذدول ــتقلازنف ــدمس ــهح ــاچ ــیت ــتمقضای ــما،سیس ــورش درکش
ــاًلمســتقلاســت( ــت=کام ــک=بههیچوجــهمســتقلنیســت؛هف شــرکتهااســت؟)ی

حاکمیتقانون3

ــن ــرایقوانی ــهاج ــبتب ــگراننس ــاداريکنش ــادووف ــزاناعتم ــاخص،می ــنزیرش ای
ــا، ــرايقرارداده ــتاج ــاص،کیفی ــورخ ــاخصبهط ــنزیرش ــعای ــنجد.درواق رامیس
تضمیــنحقــوقمالکیــت،عملکــردپلیــسودادگاههــاوهمچنیــناحتمــالارتــکابجــرم
ــه ــتک ــاخصاس ــنزیرش ــیازچندی ــوردترکیب ــنم ــد.ای ــیمیکن ــونتراارزیاب وخش
ــی، ــامدادرس ــودننظ ــرعت،مقرونبهصرفهب ــرد،س ــت،عملک ــاف،صداق ــداز:انص عبارتن
حفاظــتازحقــوقمالکیــتخصوصــیوپاســخگوییقضایــیواجرایــی.ایــنزیرشــاخص،

ــیاســت. ــراســتقاللقضای مکمــلمتغی

ــرايایــنزیرشــاخص،زیرشــاخصهایجهانــیحکمرانــی ــیب منبــعدادههــايانتخاب
بانــکجهانــیدرســال2017میــالديبودهاســت.مقیــاساصلــیدادههــابــازه]2/5+تــا

2/5-[اســت،کــه2/5+معــرفبهتریــنامتیــازاســت.

ثباتسیاسی4

میــزانثبــاتسیاســیبــرانگیزهکســبیاگســترشمالکیــتویــاادارهامــوالتأثیرمیگــذارد.
بــههــرمیــزانکــهبیثباتــیدولتهــابیشــترباشــد،احتمــاالًافــرادبــهدلیــلاعتمــادکمترشــان
درحفــظوحمایــتحقــوقمربوطــه،تمایــلکمتــریبــهکســبدارایــیومالکیتپیــدامیکنند.

1-global competitiveness index
2-world economic forum
3-rule of law
4-political stability
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کنترلفساد1

ایــنزیرشــاخصترکیبــیازچنــدزیرشــاخصاســتکــهمیــزانبهکارگیــريقــدرت
ــاخص ــنزیرش ــد.ای ــريمیکن ــعشــخصیرااندازهگی ــقمناف ــتایتحق ــی2درراس عموم
ــتتوســطنخبــگان3 ــزرگفســادوهمچنیــناســتفادهازدول شــاملاشــکالکوچــکوب
)صاحبمنصبــانسیاســی(وگروههــایذینفــعخــاصدرجهــتمنافــعشــخصیاســت.
ــر ــادب ــی،فس ــیوقانون ــطسیاس ــکیلدهندهمحی ــاخصهايتش ــایرزیرش ــونس همچ
ــهعبــارت ــهتحقــقصحیــححقــوقمالکیــتتأثیــرمیگــذارد.ب اعتمــادمــردمنســبتب
ــت ــهمالکی ــرامب ــعاحت ــادوموان ــمیبودناقتص ــزانغیررس ــرمی ــادبیانگ دیگــر،فس

ــیاســت. خصوصــیقانون

ــی ــیحکمران ــنزیرشــاخص،زیرشــاخصهایجهان ــرايای ــیب منبــعدادههــايانتخاب
بانــکجهانــیدرســال2017میــالدياســت.

مقیاساصلیدادههابازه]2/5+تا2/5-[است،که2/5+معرفبهترینامتیازاست.

ب( حقوق مالکیت مادی )فیزیکی(
ــه ــبتب ــردمرانس ــادم ــداعتم ــدبتوان ــتبای ــوقمالکی ــتحکمحق ــاممس ــکنظ ی
حمایــتازحقــوقمالکیــتخصوصــی4آنهــابهدســتآورد.بــهعــالوه،نظــاممذکــوربایــد
ــز ــدونی ــمکن ــارافراه ــالتوداراییه ــهمعام ــتیکپارچ ــایثب ــازوکارهاوفناوریه س
دسترســیبــهاعتبــارمــوردنیــازبــرايتبدیــلداراییهــابــهســرمایهراامکانپذیــرســازد.
بــههمیــنعلــتمــواردزیــربــرايســنجشحمایــتازحقــوقمالکیــتمــادیخصوصــی

ــد. ــرارمیگیرن ــتفادهق ــورداس م

حمایتازحقوقمالکیتمادی5

حمایــتازحقــوقمالکیــتمــادیتابعــیازقــدرتنظــامکلحقــوقمالکیــتکشــور
اســتکــهمبتنــیبــردیــدگاهکارشناســاندربــابکیفیــتحمایــتقضایــیازمالکیــت

1-control of corruption
2-public power
3-elites
4-private physical rights
5-protection of physical property rights
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ــن ــريای ــراياندازهگی ــعدادهب ــت.منب ــی(اس ــايمال ــرداراییه ــتملب ــی)مش خصوص
ــیاقتصــاداســت. ــريســال2018مجمــعجهان ــیرقابتپذی زیرشــاخص،شــاخصجهان

مقیــاسدادههــاياصلــیبیــنیــکتــاهفــتاســتکــهدرآنهفــتبهتریــننمــره
ــاخص ــنش ــرايای ــیب ــنجیاجرای ــهنظرس ــوطب ــخهايمرب ــیوپاس ــؤالاصل ــت.س اس

ــارتاســتاز: عب

درکشــورشــماتــاچــهحــديازحقــوقمالکیــتازجملــهداراییهــايمالــی،حمایــت
ــادي( ــاحــدزی صــورتمیگیــرد؟)یــک=بههیچوجــه؛هفــت=ت

ثبتمالکیت1

ــت ــرايثب ــلالزمب ــانومراح ــبزم ــبوکاررادرقال ــیکس ــاخصپیچیدگ ــنزیرش ای
مالکیــتمــوردتوجــهقــرارمیدهــدوکلمراحــلفرآینــدمــوردنیــازبــرایانتقــالمالکیــت
ــدازیواســتمرار ــرایراهان ــاســاختمانب ــدزمیــنی ــگامخری ــدارراهن ــهخری ازفروشــندهب
فعالیــتیــککســبوکاربررســیمیکنــد.اهمیــتایــناطالعــاتازآنروســتکــههرچــه
فرآینــدثبــتمالکیــتدریــککشــورســختترباشــد،بــهاحتمــالزیــادداراییهــادربخــش
غیررســمی)خاکســتری(باقــیمیماننــد،کــهایــنمانــعازشــکلگیریتلقــیعمومــیدربــارة
برخــورداریازیــکسیســتمحقــوقمالکیــتکاراوحمایــتازآنخواهــدشــد.بهعــالوه،موانع

ــرســودمیشــود. ــهنقــاطپ ــعانتقــالامــوالوداراییهــاازنقــاطکمســودب ثبتــیمان

ــدیکــیاززیرشــاخصهایبنیادیــناقتصــادیبدیــن زیرشــاخصثبــتمالکیــت،مؤی
ــت ــایمالکی ــهمکانیزمه ــانب ــدمدسترســیآس ــراع ــرحاســت:»مشــکلاساســیفق ش
اســت؛کــهخــودمانــعازآنمیشــودتــاآنهــابتواننــدازراهقانونــیپتانســیلارزشافــزوده
ــن ــاتضمی ــد،امنیتبخشــیی ــرایتولی ــدوازداراییشــانب داراییهایشــانراتأمیــنکنن

ــراســتفادهکننــد.« ــازاربزرگت ارزشبیشــتردرب

ــزارشســهولتانجــامکســبوکار ــنزیرشــاخص،گ ــريای ــراياندازهگی ــعدادهب منب
ــا ــکت ــنی ــیبی ــاياصل ــاسدادهه ــالدياســت.مقی ــال2019می ــیدرس ــکجهان بان

ــت. ــرهاس ــننم ــکبهتری ــهدرآنی ــتک ــتاس بینهای

1-registering property
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دسترسیآسانبهتسهیالتاعتباریوبانکی)وام(1

دسترســیبــهوامبانکــیبــدونوثیقــهبهعنــوانشــاخصیبرايســطحتوســعهمؤسســات
مالــیدریــککشــوربــهکارمــیرود.نهادهــایمالــیونظــامحقــوقمالکیــتقــويدرکنــار
هــمنقشــیمکمــلدرســوقدادنداراییهــاياقتصــاديبــهاقتصــادرســمیایفــامیکننــد.

تســهیالتاعتبــاریهمیشــهیکــیازراههــایموثــربــرایکاهــشفقــربودهانــد.

ــراياندازهگیــريایــنزیرشــاخص،شــاخصجهانــیرقابتپذیــريســال منبــعدادهب
2018میــالديمجمــعجهانــیاقتصــاداســت.

مقیــاسدادههــاياصلــیبیــنیــکتــاهفــتاســتکــهدرآنهفــتبهتریــننمــره
اســت.ســؤالاصلــیمربــوطبــهنظرســنجیاجرایــیبــرايایــنشــاخصعبــارتاســتاز:

ــزاناســت؟ ــهچــهمی ــرايکســبوکارب ــیب درکشــورشــما،ســهولتاخــذوامبانک
ــت=بســیارآســان( ــواراســت؛هف ــک=بســیاردش )ی

ج( حقوق مالکیت معنوی )فکری( 

ــرســنجش ایــنشــاخص،حمایــتازمالکیــتمعنــویراارزیابــیمیکنــدوعــالوهب
مبتنــیبــرعقیــدهحمایــتازمالکیــتمعنــوی،حمایــتازدوشــکلاصلــیحقــوقمالکیت
ــهدر ــیوآنچ ــرقانون ــبازنظ ــف(رابهترتی ــقتألی ــاتوح ــتاختراع ــقثب ــوی)ح معن

ــد. ــیمیکن ــودداردارزیاب ــتوج واقعی

حمایتازحقوقمالکیتمعنوی2

ایــنزیرشــاخصحمایــتملــیازمالکیــتمعنــویرادربرمیگیــرد.بنابرایــنحمایــتملی
ازحقــوقمالکیــتمعنــوینقــشبســیارمهمــیدرتحقــقایــننــوعحقــوقایفــامیکند.

ــال2018 ــريس ــیرقابتپذی ــاخصجهان ــاخصازش ــنزیرش ــايای ــعدادهه منب
ــت. ــدهاس ــتخراجش ــاداس ــیاقتص ــعجهان ــالديمجم می

ــودهکــهدرآنهفــتبهتریــن ــاهفــتب مقیــاسنمــرهدادههــاياصلــیبیــنیــکت
نمــرهاســت.درنظرســنجیصــورتگرفتــهتوســطمجمــعجهانــیاقتصــادازپرســشزیــر

ــیاســتفادهشــدهاســت: ــراينمرهده ــاآنب ــطب وپاســخهايمرتب

1-ease of access to loans
2-protection of intellectual property rights
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درکشــورشــما،مالکیــتمعنــویبــهچــهمیــزانمــوردحمایــتقــرارمیگیــرد؟)یــک
=بههیچوجــه؛هفــت=بــهمقــداربســیارزیــاد(

حمایتازحقثبتاختراع1

ایــنزیرشــاخصحاکــیازقــدرتقوانیــنثبــتاختــراعیــککشــوربــراســاسپنــج
ــتدر ــی،محدودی ــداتبینالملل ــتدرمعاه ــشدهی،عضوی ــزانپوش ــت:می ــاراس معی
ــراع. ــتاخت ــتازحــقثب ــانحمای ــدتزم ــیوم ــزماجرای ــراع،مکانی ــتاخت ــوقثب حق
دادههــايمــورداســتفادهدرایــنزیرشــاخص،ازشــاخصحــقثبــتاختــراعبــهدســت
ــن ــت.ای ــال2015اس ــهس ــوطب ــدهآنمرب ــخهبهروزش ــننس ــهآخری ــتک ــدهاس آم

ــود. ــهروزمیش ــارب ــکب ــالی ــجس ــرپن ــاسه مقی

مقیاسدادههاياصلیبینیکتاپنجاستکهدرآنپنجبیشترینامتیازاست.

بهرهبرداريغیرمجازازآثاردیگران2

ــرايســنجشحــدود ــکشــاخصمهــمب ــاردیگــران،ی رواجاســتفادهغیرمجــازازآث
ــککشــوراســت. ــویدری اثربخشــیواجــرايحقــوقمالکیــتمعن

3BSAــزاري ــینرماف ــشجهان ــاخص،پیمای ــنزیرش ــرايای ــبب ــايمنتخ ــعدادهه منب
اســت.BSAیــکگــروهتجــارياســتکــهتوســطشــرکتمایکروســافتدرســال1988
ــان ــزاردرجه ــازندگاننرماف ــنس ــداديازبزرگتری ــدهتع ــدهونماین ــادش ــالديایج می
ــی ــتاصل ــتوفعالی ــویاس ــتمعن ــیمالکی ــهبینالملل ــواتحادی ــروهعض ــنگ ــت.ای اس
ــاي ــطاعض ــدهتوس ــزارتولیدش ــرنرماف ــقتکثی ــضح ــريازنق ــرايجلوگی ــالشب آنت
ــمو ــی4،حج ــکافانطباق ــقش ــویازطری ــتمعن ــیمالکی ــهبینالملل ــت.اتحادی آناس
ــرآوردمیکنــد ــررویرایانههــایشــخصیراب ــدونمجــوزنصبشــدهب مقــدارنرمافــزارب
وهمینطــورنگرشهــاورفتارهــایمرتبــطبــامجــوزنرمافــزار،مالکیــتمعنــویو

ــد. ــانمیده ــوررانش ــالظه ــایدرح فناوریه
مقیاسدادههاياصلیبینصفرتا100درصداستکهدرآنصفربهتریننمرهاست.

1-patent protection
2-copyright piracy
3-business Software Alliance›s (BSA) Global Software Survey
4-compliance Gap
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نمودار 5-1. اجزای شاخص بین المللی حقوق مالکیت

درنمودارباالاجزایشاخصحقوقمالکیتنمایشدادهمیشود.

3-1-5- سازمان محاسبه کننده شاخص
اتحادیــهحقــوقمالکیــت1ازســال2007بــااعطایبــورستحصیلــیهرناندودوســوتو2
،اقــدامبــهمحاســبهوانتشــارســاالنهگــزارششــاخصبینالمللــیحقــوقمالکیــتکــرده
اســت.بــرایتهیــهآخریــنگــزارشایــنشــاخصدرســال2020بیــشاز100ســازمان

بینالمللــیاز72کشــوربــاایــناتحادیــهدرواشــنگتنآمریــکاهمــکاریکردهانــد.

4-1-5- روش محاسبه شاخص
بــرایتهیــهایــنشــاخصپــسازتحقیقــاتگســتردهپیرامــونادبیــاتعلمــیحقــوق
ــدهو ــیش ــردازیوعملیات ــعمفهومپ ــهصــورتجام ــومب ــنمفه ــایای ــت،ویژگیه مالکی
ــامتخصصــانایــنحــوزه،زیرشــاخصهااســتخراجشــدهاند. همینطــورپــسازمشــورتب

1-property rights alliance
2-Hernando de soto
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نمــراتوردهبنديهــايشــاخصبینالمللــیحقــوقمالکیــتدرســال2020میــالدي
ــراســاسدادههــايبهدســتآمدهازمنابــعرســمیکــهتوســطســازمانهايبینالمللــی ب
ارائــهشــدهاند،دردســترسعمــومقــرارگرفتــهاســت.بــهدلیــلایــنتنــوعمنابــعبیشــتر
اطالعــاتودادههــادرمقیــاسوروشهــايمختلــفارائــهشــدهاســت.درنتیجــه،دادههــا
بهمنظــورامــکانمقایســهدقیــقبیــنکشــورهاواجــزايشــاخصونمــرهکلــی،مجــدداً
ــر ــدودهصف ــاخصدرمح ــنش ــیای ــديکل ــاسدرجهبن ــوند.مقی ــديمیش ــاسبن مقی
تــا10اســتکــه10بیشــترینمقــداروصفــرپایینتریــنمقــداربــرايسیســتمحقــوق
مالکیــتیــککشــوراســت.همیــنمنطــقتفســیريبــرايســهدامنــهو10زیرشــاخص
شــاخصحقــوقمالکیــتاعمــالمیشــود.درایــنشــاخص،بــرایهــردامنــهونیــزاغلــب

زیرشــاخصهاارزشبرابــریدرنظــرگرفتــهشــدهاســت.

شــاخصســال2020ازدادههــایدورةزمانــی2019-2017اســتفادهمیکنــد.
ــان ــنزم ــوند؛بنابرای ــردآوریمیش ــیگ ــعمختلف ــاخصازمناب ــنش ــاخصای 10زیرش
ــن ــدهدرای ــت.روشبهکارگرفتهش ــاوتاس ــداممتف ــهروزهرک ــخهب ــهنس ــیب دسترس
گــزارشبــرمبنــایاســتفادهازبهروزتریــندادههــایدردســترساســت.اغلــبدادههــا،
ــدکــهعلیرغــمنهــاد ــنشــاخصدارن ــانانتشــارگــزارشای ــازم ــهاییکســالهب فاصل
ــاخص ــنش ــلای ــرتحلی ــریب ــالفتأثی ــناخت ــدای ــرمیرس ــهنظ ــرکنندهب منتش

نخواهــدگذاشــت.

تقریبــاهمــهزیرشــاخصهابــراســاسبــازهشــاخصجهانــیحقــوقمالکیــت،مجــددا
ــت: ــراس ــورتزی ــدد،بهص ــديمج ــدمقیاسبن ــدهاند.فرآین ــدیش مقیاسبن

برايمجموعهدادههايمحدودباجهتیکسان:ارزشمحاسبشدهبرايکشور

برايمجموعهدادههاينامحدودباجهتیکسان:
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برايمجموعهدادههايمحدودباجهتمعکوس:

:IPRIمحاسبات

ــود ــازخ ــهامتی ــهب ــاتوج ــورهاب ــزايآن،کش ــاخصواج ــرهش ــبهنم ــسازمحاس پ
رتبهبنــديمیشــوند.ممکــناســتچنــدکشــوربــاامتیــازییکســان،دریــکرتبــهقــرار
گیرنــد.بــرايبهحداقلرســاندناحتمــالوقــوعایــنوضعیــت،محاســباتنمــرهکشــورهابــا
تمــاماعشــارآنهــاآوردهمیشــودتــانمــراتنهایــیودرنتیجــهرتبهبنــدیمتفــاوتباشــد.

5-1-5- بهترین  و بدترین کشورها در شاخص
ــر ــنازنظ ــتوهمچنی ــوقمالکی ــیحق ــاخصبینالملل ــرش ــرازنظ ــوربرت ــجکش پن

ــدهاند. ــتش ــرفهرس ــدولزی ــال2020درج ــایآندرس دامنهه

جدول 5-1. بهترین کشورها در شاخص بین المللی حقوق مالکیت و دامنه های آن در سال 2020

حقوق مالکیت معنوی حقوق مالکیت مادی محیط قانونی و سیاسیشاخص حقوق مالکیترتبه

فنالندسنگاپورنیوزلندفنالند1

ایاالتمتحدهنیوزلندفنالندسوئیس2

ژاپنژاپنسوئیسنیوزلند3

استرالیاسوئیسلوکزامبورگسنگاپور4

سوئیساسترالیانروژژاپن5

مأخذ:گزارش2020اتحادیهحقوقمالکیت1

1-Property Right Alliance
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پنــجکشــوریکــهبدتریــنآمــارراازنظــرشــاخصبینالمللــیمالکیــتوهمچنیــن
ــدهاند. ــتش ــرفهرس ــدولزی ــتهاند،درج ــال2020داش ــایآندرس دامنهه

جدول 5-2. بدترین کشورها در شاخص بین المللی حقوق مالکیت و دامنه های آن در سال 2020

حقوق مالکیت معنوی حقوق مالکیت مادی محیط قانونی و سیاسیشاخص حقوق مالکیت

یمنهاییتیونزوئالهاییتی

ونزوئالبرونئییمنیمن

بنگالدشبنگالدشجمهوریدموکراتیککنگوونزوئال

اتیوپیآنگوالچادبنگالدش

آنگوالموریتانیبوروندیآنگوال

مأخذ:گزارش2020اتحادیهحقوقمالکیت

پنــجکشــوریکــهباالتریــنمیانگیــننــرخرشــدمرکــبســاالنهرادرشــاخصحقــوق
ــخص ــرمش ــدولزی ــد،درج ــهکردهان ــا2020تجرب ــالهای2011ت ــنس ــتبی مالکی

شــدهاند.

جدول 5-3. کشورهای دارای باالترین میانگین نرخ رشد مرکب ساالنه در شاخص بین المللی حقوق مالکیت

 بین سال های 2011 تا 2020

میانگین نرخ رشد مرکب ساالنه )درصد(کشور

3/13ساحلعاج

2/75گرجستان

2/29بوروندی

2/19آذربایجان

2/03ارمنستان

مأخذ:گزارش2020اتحادیهحقوقمالکیت
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ایستگاه تفکر 
ــادرنظرگرفتــنمیــزانحمایــتازحقــوقمالکیــتمــادیو *موقعیــتایــرانب

معنــویشــهروندانشدردنیــاچگونــهاســت؟

*حمایتازحقوقمالکیتچگونهبرتوسعهایرانتأثیرمیگذارد؟

ــراننقــش ــرایســرمایهگذاریدرای ــردمب ــادم ــباعتم ــادرجل ــدامنهاده *ک
اساســیدارنــد؟

ــالهای ــردرس ــورهایدیگ ــیدرکش ــهروندانایران ــرمایهگذاریش ــراس *چ
ــشداشــتهاســت؟ ــرافزای اخی

*آیــارشــدفنــاوریاطالعــاتوارتباطــاتبــهبهبــودوضعیــتایــراندرشــاخص
حقــوقمالکیــتکمکــیکردهاســت؟

ــادی ــقاقتص ــهرون ــهب ــنجامع ــارپایی ــتازاقش ــاحمای ــوانب ــهمیت *چگون
ــرد؟ کشــورکمــکک

شاخصحقوقمالکیتوزیرشاخصهایآنبهسؤاالتباالپاسخمیدهد.

2-5- توصیف وضعیت ایران در شاخص بین المللی حقوق مالکیت
امتیــازایــراندرشــاخصبینالمللــیحقــوقمالکیــتدرســال2020میــالديمعــادل
ــت. ــتهاس ــالگذش ــهس ــبتب ــدینس ــش33درص ــرکاه ــهبیانگ ــت،ک 4/25از10اس
ــر ــن129کشــور(اســت.شــایانذک ــنشــاخص113)بی ــهکشــوردرای همینطــوررتب
ــوده،درحــدیکــهجــزء ــنســالهاهمــوارهنامناســبب ــرانطــیای اســتکــهرتبــهای
20درصــدپایینــیکشــورهايجهــانقــرارداشــتهاســت.بــرمبنــایاطالعــاتمربــوطبــه
9ســالگذشــته،میانگیــنامتیــازایــراندرمقیــاسازصفــرتــا10،عــدد4/4بــودهاســت.
گفتنــیاســتکــهمیانگیــنجهانــیامتیــازایــنشــاخصدرســال2019درحــدود53/73

میباشــدکــهایــرانبیــشازیــکامتیــازکمتــرازایــنحــدمتوســطاســت.

ــت ــوقمالکی ــاخصحق ــهش ــوطب ــاخصهایمرب ــراندرزیرش ــتای ــشوضعی نمای
ــهاولدر ــوانرتب ــدبهعن ــارکشــورفنالن ــتدرکن ــنوضعی ــهای ــراســتک بهصــورتزی

ــود. ــشدادهمیش ــتنمای ــوقمالکی ــیحق ــاخصبینالملل ش
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نمودار 5-2. وضعیت ایران در زیرشاخص های شاخص بین المللی حقوق مالکیت در سال 2020

درنمــوداربــاال،هرچقــدرمســاحتداخــلشــکلایجــادشــدهبزرگترباشــد،نشــانگربیشــتر
بــودننمــرهشــاخصبینالمللــیحقوقمالکیــتاســت.ازآنجاییکــهبــرایبهرهبــرداریغیرمجاز
ازآثــاردیگــراندادهایبــرایایــرانتولیــدنشــدهبــود،ایــنزیرشــاخصصفــردرنظرگرفتهشــده

اســت1.رونــدتغییــردادههــایمربــوطبــهایــراندرجــدولزیــرنمایــشدادهمیشــود.

جدول 5-4. وضعیت ایران در شاخص بین المللی حقوق مالکیت و دامنه های آن طی سال هاي 2011 تا 2020 میالدي

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2013 2012 2011 سال

4/25 4/58 4/75 4/52 4/24 3/97 4/3 4/2 4/2 شاخصکل

3/31 3/72 3/85 3/61 3/58 3/28 3/5 3/4 3/5 محیطسیاسیوقانونی

5/42 5/61 5/79 5/77 5/15 5/85 5/85 5/5 5/4 حقوقمالکیتمادی

4/01 4/41 4/61 4/19 3/99 3/77 3/9 3/8 3/8 حقوقمالکیتمعنوی

113 103 91 99 99 104 107 107 104 رتبهایراندرشاخصکل

129 129 125 127 124 121 124 123 122 تعدادکلکشورها

1-معمــوالًزمانــیکــهقانونــیرســمیبــرایمنــعبهرهبــرداریغیرمجــازازآثــارمعنــویدیگــرانوجــودداشــتهباشــد،
میتــوانبهطــوررســمیمــواردیکــهایــنقانــوننقــضشــدهاســتوهمچنیــنتعــدادآنرابررســیکــرد.ازآنجــاکــه
مالکیــتمعنــویدرایــرانقانــونچندانــینــداردویــاقوانیــنحداقلــیموجــوددررابطــهبــاآنچنــدانمــوردتوجــهقــرار
نمیگیــرد،لــذابهطــوردقیــقهــمنمیتــوانمــواردنقــضقانــونراتشــخیصدادودادهایدقیــقبــرایآنتولیــدکــرد.
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مأخذ:دادههایاتحادیهحقوقمالکیت1

ــان ــراننش ــتدرای ــوقمالکی ــیحق ــاخصبینالملل ــراتدرش ــدتغیی ــیرون بررس
ــدادهاســت. ــتهرخن ــهگذش ــنشــاخصدرطــولده ــرچشــمگیریدرای ــدتغیی میده
همچنیــنرتبــه113دربیــن129کشــوررتبــهبســیاربــدیمحســوبمیشــودونشــان
ــرات ــهتغیی ــوطب ــودارمرب ــدانم ــاابت ــد.دراینج ــرانمیده ــادیدرای ــدینه ازناکارآم
دامنههــایحقــوقمالکیــتدرایــرانرابهصــورتســریزمانــیبررســیکــردهوســپس
درمــورددالیــلعملکــردضعیــفایــراندرایــنشــاخصبیشــتربحــثخواهیــمکــرد.



نمودار 5-3. روند سری زمانی شاخص بین المللی حقوق مالکیت ایران و دامنه های آن

ــوق ــایحق ــندامنهه ــت،دربی ــدهاس ــشدادهش ــاالنمای ــودارب ــهدرنم ــورک همانط
ــپس ــراســتوس ــاخصدیگ ــرازدوزیرش ــادیبهت ــتم ــوقمالکی ــتحق ــت،وضعی مالکی
وضعیــتحقــوقمالکیــتمعنــوینســبتبــهمحیــطقانونیوسیاســیوضــعبهتــریدارد.در
نهایــتدرپایینتریــنســطح،دامنــهمحیــطسیاســیوقانونــیقــرارمیگیــرد.درمجمــوع
هرچنــددودامنــهدیگــرنیــزوضعیــتچنــدانمســاعدیندارنــد،امــاوضعیــتمربــوطبــه
محیــطسیاســیوقانونــیمانــعاصلــیایجــادوارتقــایحقــوقمالکیــتدرایــراناســت.

ــنزیرشــاخصهای ــننمــرهرادربی ــهپایینتری ــاتسیاســیزیرشــاخصیاســتک ثب

1-http://internationalpropertyrightsindex.org/country/iran



174 /کتاب توسعه

ــیکشــورداردکــهالبتــهدرطــولزمــانارتقــایافتــه ــهمحیــطسیاســیقانون ــوطب مرب
ــتقالل ــتواس ــودهاس ــاخصب ــنزیرش ــادضعیفتری ــرلفس ــال2020کنت ــت.درس اس
ــنزیرشــاخصدر ــانقویتری ــاهمچن ــدیکاهشــیداشــتهاســتام ــیهرچنــدرون قضای
ــاخصرا ــکزیرش ــای ــوانتنه ــینمیت ــرایطفعل ــوعدرش ــت.درمجم ــهاس ــندامن ای
ــکاز ــراهیچی ــیدانســت،زی ــهفضــایسیاســیوقانون ــوطب ریشــهتمــاممشــکالتمرب

ــد. ــیندارن ــرایطمطلوب ــهش ــندامن ــاخصهایای زیرش

درادامــهنمودارهــایدماســنجیوضعیــتایــراندرشــاخصحقــوقمالکیــتو
دامنههــایآنرابــامیانگیــنجهانــیمقایســهمیکننــد.ایــننمودارهــاعملکــردایــرانرا
دربیــنعملکــردبهتریــنکشــور،عملکــردمیانــیکــهمیانگیــنجهانــیاســتوعملکــرد

ــد. ــشمیده ــورهانمای ــنکش بدتری



نمودار 5-4. مقایسه عملکرد ایران با میانگین جهانی در شاخص بین المللی حقوق مالکیت

همانگونــهکــهدرنمــوداربــاالمشــاهدهمیشــودعملکــردایــراندرشــاخص
بینالمللــیحقــوقمالکیــتپایینتــرازمیانگیــنجهانــیاســت.
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نمودار 5-5. مقایسه عملکرد ایران با میانگین جهانی در دامنه های شاخص بین المللی حقوق مالکیت

درنمــوداربــاالمشــخصاســتکــهعملکــردایــراندرهــرســهدامنــهشــاخصحقــوق
مالکیــتپایینتــرازعملکــردمیانگیــنجهانــیاســت.

3-5- بررسی مقایسه ای وضعیت ایران در شاخص بین المللی حقوق مالکیت
1-3-5- مقایسه داخلی

ــه ــرانب ــتجمهوریدرای ــفریاس ــایمختل ــاخصهادردورهه ــراتش ــلتغیی تحلی
ــنشــاخصها ــهصــرفعملکــردرئیسجمهــورهمــهاجــزایای ــهب ــانیســتک ــنمعن ای
ــای ــولدورهه ــاخصدرط ــنش ــزای ــهافتوخی ــیب ــن،نگاه ــودای ــاوج ــد.ب تغییرپذیرن

ــت. ــدهنیس ــیازفای ــتجمهوریخال ــفریاس مختل
ــوق ــیحق ــاخصبینالملل ــود،ش ــاهدهمیش ــودار)3-4(مش ــهدرنم ــهک همانگون
مالکیــتبهصــورتکلــیرونــدینســبتاًثابــتراتجربــهکــردهاســت.امــادردوره
ریاســتجمهوریروحانــی)دولتهــاییازدهــمودوازدهــمازســال1392تقریبــاًمعــادل
ســال2013میــالدی(،پــسازیــکدورهکاهــش،یــکرونــدصعــودیمشــاهدهمیشــود.
دادههــایمربــوطبــهســایردورههــایریاســتجمهوریموجــودنیســت،بــههمیــندلیــل

ــامداد. ــیانج ــهدقیق ــوانمقایس نمیت
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البتــههمانگونــهکــهاززیــرشــاخصهایمتنــوعشــاخصبینالمللــیحقــوق
ــی ــرکامل ــدتأثی ــینمیتوان ــتجمهوریبهتنهای ــردریاس ــت،عملک ــتمشــخصاس مالکی
بــرایــنشــاخصداشــتهباشــد،بلکــههمــهنهادهــایحاکمیــتبایــدبــرایبهبــودایــن
شــاخصبــاهــممشــارکتداشــتهباشــند.درمجمــوع،بــاتوجــهبــهعــدمتغییــرچشــمگیر
ــهنظــرمیرســدکــه ــهب ــاپســرفتاینگون ــدپیشــرفتی ــرانوفقــدانیــکرون رتبــهای
تحــوالتنهــادیدرحــوزهحقــوقمالکیــتربــطچندانــیبــهتحــوالتسیاســینــداردو

ــت. ــدداش ــاداریرویآننخواه ــرمعن ــااث ــتدولته آمدورف

2-3-5- مقایسه خارجی
1-2-3-5- مقایسه با دو کشور باال و پایین 

دوکشــورباالتــرودوکشــورپایینتــردررتبــهبنــدیســال2011،کــهنمــرهآنهــادر
شــاخصبینالمللــیحقــوقمالکیــتبــاکشــورایــرانتقریبــاًنزدیــکبــههــمبــودهاســت،

ــرنمایــشدادهمیشــود. درنمــودارزی



نمودار 5-6. شاخص بین المللی حقوق مالکیت ایران در مقایسه با کشورهای نزدیک به ایران در سال 2011

دوکشــورباالتــرازایــراندرســال2011عبارتنــدازالجزایــروماداگاســکارودوکشــور
ــیدر ــرانداشــتهاند.پــسازنوســاناتجزئ ــاای صربســتانوارمنســتان،نمــرهمشــابهیب
ــراز ــرباالت ــتانوالجزای ــتانوصربس ــال2020،ارمنس ــف،درس ــالهایمختل ــولس ط
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ایــرانقــرارگرفتهانــد.تنهــاکشــوریکــهدرســال2020پایینتــرازایــرانقــرارگرفتــه
ماداگاســکاراســت.

2-2-3-5- مقایسه ایران با اقتصاد های نوظهور

درایــنقســمتوضعیــتایــراندرشــاخصبینالمللــیحقــوقمالکیــتبــااقتصادهــای
نوظهــورمقایســهمیشــود.



نمودار 5-7. شاخص بین المللی حقوق مالکیت ایران در مقایسه با میانگین اقتصادهای نوظهور 

درنمــودارفــوقمشــخصاســتکــهشــاخصحقــوقمالکیــتایــرانبهطــورمیانگیــن
بیــن4تــا4/6درنوســانبــودهودرتمــامســالهایمــوردمطالعــهپایینتــرازمیانگیــن
اقتصادهــاینوظهــورقــراردارد،ولــیاقتصادهــاینوظهــوربیــن5/4تــا5/7درنوســاناند.
ــوق ــاخصحق ــوردرش ــاینوظه ــناقتصاده ــرانومیانگی ــهای ــدفاصل ــرمیرس ــهنظ ب
مالکیــتاگرچــهتــاســال2018بــاکاهــشمواجــهبــودهاســت؛امــامجــدداًایــنفاصلــه

ازســال2018درحــالافزایــشاســت.
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نمودار 5-8. شاخص بین المللی حقوق مالکیت ایران در مقایسه با اقتصادهای نوظهور 

ــژه ــورها،بهوی ــنکش ــرانازای ــتای ــخصاس ــوقمش ــودارف ــهدرنم ــهک همانگون
ــت. ــهاس ــرارگرفت ــاق ــهآنه ــرازهم ــیداردوپایینت ــهمحسوس ــیفاصل ــایجنوب آفریق

3-2-3-5- مقایسه ایران با کشورهای نفتی

درایــنبخــششــاخصبینالمللــیحقــوقمالکیــتایــرانبــاســایرکشــورهاینفتــی
ــود. ــهمیش مقایس



نمودار 5-9. شاخص بین المللی حقوق مالکیت ایران در مقایسه با میانگین کشورهای نفتی

ــران ــتدرای ــوقمالکی ــیحق ــاخصبینالملل ــود،ش ــاهدهمیش ــهمش ــورک همانط
کمتــرازمیانگیــنکشــورهاینفتــیاســت.بــراســاسایــنمقایســهبهطــورقطــعمیتــوان
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ــی ــوانعملکــردخوب ــوقمالکیــتبههیچعن ــرانازلحــاظکیفیــتنهادهــایحق گفــتای
نداشــتهاســت.



نمودار 5-10. شاخص بین المللی حقوق مالکیت ایران در مقایسه با سایر کشورهای نفتی

بــاتوجــهبــهنمــودارفــوق،درســال2020ایــراندربیــنکشــورهاینفتــیباالتــراز
ــرو ــوادور،قطــر،عربســتان،الجزای ــت،اک ــرازکشــورهایکوی ــالوپایینت ــهوونزوئ نیجری
امــاراتقــرارگرفتــهاســت.ســایرکشــورهاینفتــیماننــدعــراقولیبــیوآنگــوالدادههــای

زمانــیمنظمــیندارنــد.

درکلدرمجمــوع،نتایــجایــنگــزارشحاکــیازوضعیــتنامناســبایــراندرشــاخص
ــدبســیارکنــدصعــودشــاخصنهتنهــا ــاوجــودرون بینالمللــیحقــوقمالکیــتاســتوب
درمیــاناقتصادهــاینوظهــور،بلکــهحتــیدرمیــانکشــورهاینفتــیوکمترتوســعهیافته
نیــزازوضعیــتمناســبیبرخــوردارنیســت.ایــنامــرمیتوانــدنشــانهایازضعــفنهــادیدر
حفاظــتازحقــوقمالکیــتدرکشــورباشــد.مطالعــاتداخلــی1نیــزعــالوهبــرتأییــدضعــف
موجــوددرحمایــتازحقــوقمالکیــتدرایــران،بیشــتریننارضایتــیفعــاالناقتصــادیرا
ازعملکــرددولــتنشــانمیدهــد.بنابرایــناگرچــهارتقــاینهــادحقــوقمالکیــتدرایــران
نیــازبــههمــکاریوهماهنگــیدولــتبــامجلــسوبهویــژهقــوهقضائیــهدارد،امــااصالحــات
میتوانــدازتغییــرنگــرشورفتــاردولــتدراحتــرامبــهحقــوقمالکیــتافــرادآغــازشــود.

1-.ماننــدمجموعــهگزارشهــای»پایــشامنیــتســرمایهگذاری«کــهاززمســتان1396توســطمرکــزپژوهشهــای
مجلــسبهطــورمنظــموفصلــیمنتشــرمیشــود.
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ــه ــتب ــوقمالکی ــیحق ــددربررســیشــاخصبینالملل ــهبای ــیک ــزاهمیت ــهحائ نکت
آنتوجهــیویــژهشــودایــناســتکــهبخــشعمــدهایازعلــتبهبــودعمومــیشــاخص
حقــوقمالکیــتدرایــران،تحــوالتفنــاوریبــودهاســتونــهتحــوالتنهــادی.بــهایــن
ــک ــاتکم ــاتوارتباط ــایاطالع ــایرفناوریه ــلوس ــاوریموبای ــهوفن ــهرایان ــیک معن
ــن ــمای ــنحــالعلیرغ ــاای ــرانجــامشــود.ب ــتبهت ــوقمالکی ــتحق ــاثب ــردهاســتت ک
تحــوالتشــگرفدرفنــاوری،حقــوقمالکیــترشــدبســیارکنــدیداشــتهاســت.فنــاوری،
تحوالتــیبســیارپرســرعتراپشــتســرگذاشــته،امــاوضعیــتشــاخصحقــوقمالکیــت
ــا ــال،بســیاریازکشــورهاب ــوانمث ــاآن،جهشــیکنــدداشــتهاســت.بهعن درمقایســهب
رشــدفنــاوریســریعاًتوانســتهاندحدنــگار1)کاداســتر(راتکمیــلکننــد؛ایــنامــربــهآنهــا
درثبــتحقــوقمالکیــتامــالکواراضــیکمــکفراوانــیکــردهاســت.امــاایــرانهمچنــان
نتوانســتهایــنمجموعــهراتکمیــلکنــدوثبــتمالکیــتبســیارزمانبــرومشــکلاســت.

مشــکالتاساســیوابتدایــیدرنظــامحقــوقمالکیــتکشــوروجــودداردکــهبراســاس
دادههــایآمــاری،بهترتیــبناشــیازعملکــردضعیــفدرمحیــطسیاســیوقانونــی،نهــاد
ــال ــرايمث ــادیاســت.ب ــتم ــوقمالکی ــادحق ــتنه ــویودرنهای ــتمعن ــوقمالکی حق
درخصــوصمحیــطسیاســیوقانونــی،عــدماســتقاللمالــیقــوهقضاییــه،عــدموجــود
ــات ــاتقض ــازاتوتخلف ــامج ــهب ــفافیتدررابط ــدمش ــی،ع ــمیقضای ــکلهایرس تش
)موضــوعقانــوننظــارتبــررفتــاروتخلفــاتانتظامــیقضــات(،تعــددقوانیــنومقــررات
ــیوقابلیــتتفســیرپذیري ــیآنهــا،روشــننبودنمتــونقانون موجــوددرکشــوروبیثبات
ــااليآنهــا،تعــددوانباشــتپروندههــايفســاددردســتگاهقضایــیومدیریــتضعیــف ب
ــردپیشــگیرانه ــدانرویک ــهفســاداقتصــادي،فق ــوطب ــايمرب ــولپروندهه ــلقب وغیرقاب
ــع ــهرف ــتندک ــودهس ــهمشــکالتموج ــرلالزمازجمل ــیوکنت ــتمنظارت ــودسیس ونب
ــوددرخصــوص ــهمشــکالتموج ــت.ازجمل ــوهاياس ــودارادهايفراق ــتلزموج ــامس آنه

1-کاداســتریــاحدنــگاربــهرونــدیگفتــهمــیشــودکــهدرآنامــوالغیرمنقــولشــاململــک،زمیــنوآپارتمــانو
غیــرهودربرخــیکشــورهاحتــیامــوالمنقــولشــاملخــودرو)ماننــدکاداســترکشــورســوئیس(ثبــتمیشــود.بــر
اســاسگــزارشکاداســتردررونــدثبــتامــوالغیرمنقــول،اندازهگیــریدقیــقطــول،ابعــاد،زوایــا،مســاحتوموقعیــت
شکســتگیهایملــکوهمچنیــنبرخــیاوقــاتعالمتگــذاریوبــهگفتــاریدیگــریپلمبکــردنگوشــههایملــک

درســرزمینودرادامــهبایگانــیایــناطالعــاتدرآرشــیو)الکترونیکــییــاغیرالکترونیکــی(انجــاممیشــود.
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ــع ــونجام ــهقان ــردنازتهی ــانهخالیک ــونش ــوارديهمچ ــادی،م ــتم ــوقمالکی حق
ــتگاههاي ــاودس ــطوزارتخانهه ــهتوس ــیمربوط ــهاجرای ــتر(وآییننام ــگار)کاداس حدن
ــا ــهب ــادررابط ــتگاههاووزارتخانهه ــندس ــتنبی ــینداش ــکاريوهماهنگ ــی،هم دولت
ارائــهاطالعــاتمربــوطبــهامــالکوداراییهــايفیزیکــیآنهــابــهســازمانثبــتاســناد
ــار ــیاعتب ــعمال ــصمناب ــوهتخصی ــرنح ــیب ــارتناکاف ــهونظ ــوروبودج ــالککش وام
دادهشــدهبــراياجــرايطــرحکاداســتراســت.درخصــوصمالکیــتمعنــوینیــزمشــکالت
وچالشهــايعدیــدهايوجــودداردازجملــهنبــودیــکقانــوندائمــیمنســجم،یکپارچــه
وجامعنگــربــرایهمــهحوزههــاومســائلمالکیــتمعنــوی،فقــدانویــاضعــفاطالعاتــی
ــنادو ــتاس ــازمانثب ــقس ــویازطری ــايمعن ــتداراییه ــاالناقتصــاديازنحــوهثب فع
ــویدر ــوقمعن ــودنازحق ــوردارنب ــور،برخ ــامانههايمزب ــردس ــوروکارک ــالککش ام
ــتدر ــدمعضوی ــلع ــهدلی ــایهب ــورهايهمس ــوزهکش ــژهدرح ــیبهوی ــطحبینالملل س
کنوانســیونهايمرتبــط)کنوانســیونبــرنوکنوانســیونحــقتکثیــر(ونبــودیــاضعــف
کمــیوکیفــیدادگاههــايتخصصــیدرزمینــهرســیدگیبــهدعــاويمربــوطبــهمالکیــت
ــل ــهدلی ــناد،ب ــتاس ــازمانثب ــویدرس ــتمعن ــزمالکی ــفمرک ــودتعری ــاوج ــري.ب فک
نداشــتناســتراتژیملــیدرایــنحــوزهوخلــلدرعــزمحکومتــییــاناکارایــیآن،شــاهد
رونــدباثباتــیدرایــنحــوزهنبودهایــم.مشــکالتموجــوددرخصــوصحقــوقمالکیــتدر
کشــور،نیازمنــداهتمــامجــديدولــتوقانونگــذاراناســتتــابــارفــعآنبتــوانقدمــی

درجهــترفــعموانــعتوســعهکســبوکاردرکشــوربرداشــت.

ایستگاه پاسخ
شاخصحقوقمالکیتدربارهایرانچهمیگوید؟

*چنانچــهکشــورهایعضــونمونــهشــاخصحقــوقمالکیــترابهلحــاظ
زیرســاختهایحمایــتازحقــوقمــادیومعنــویشهروندانشــانبــهپنــجگــروه
تقســیمکنیــم،ایــرانجــزءگــروهپنجــمیعنــیکشــورهاییاســتکــهبدتریــن

ــد. ــردرادارن عملک



182 /کتاب توسعه

5-5- نقد و بررسی شاخص بین المللی حقوق مالکیت
شــایدبتــوانگفــتمهمتریــننقــدیکــهبــهنســخهجدیــدشــاخصحقــوقمالکیــت
ــن ــد.ای ــرمیده ــهوزنبراب ــرســهدامن ــهه ــنشــاخصب ــهای ــناســتک وارداســتای
درحالیســتکــهبــهنظــرمیرســددامنــهمحیــطسیاســیوقانونــیخــوددرشــکلدهی
بــهدودامنــهدیگــریعنــیحقــوقمالکیــتمــادیومعنــویتأثیرگــذاراســتوبنابرایــن
شــایدمحــّقوزنبیشــترینســبتبــهایــندودامنــهاســت.البتــهازآنجایــیکــهشــاخص
حقــوقمالکیــتدادههــایمربــوطبــهدامنههــایخــودرانیــزمنتشــرمیکنــدمیتــوان
بــایــکوزندهــیجدیــدمجــدداًایــنشــاخصرامحاســبهوایــرادبــاالرابرطــرفکــرد.

*حمایــتازحقــوقمالکیــتمنجربهافزایــشاعتمادعمومــی،افزایشســرمایهگذاری،
ســرمایهگذاریهایمشــترک،ایجــاداشــتغال،ودرنهایــترونــقاقتصادمیشــود.

*نهــادسیاســی)ازطریــققانونگــذاری(ونهــادحقوقــی)بــهشــرطاســتقاللاز
دیگــرنهادهــا(دونهــادیهســتندکــهبیشــترینتأثیــررادرجلــباعتمــادعمومــی

بــهنهــادحقــوقمالکیــتدارنــد.

ــاد ــشاعتم ــهکاه ــرب ــهمنج ــران،ک ــیدرای ــیوقانون ــطسیاس ــفمحی *ضع
ــر ــذارب ــلتأثیرگ ــدهکشــورمیشــودیکــیازعل ــهنظــامسیاســیوآین ــردمب م

ســرمایهگذاریایرانیــاندرخــارجازکشــورمیباشــد.

*ایــراننتوانســتهاســتازظرفیــتفنــاوریاطالعــاتوارتباطــاتجهــتبهبــود
وضعیــتحقــوقمالکیــتاســتفادهکنــد،زیــرانهادهــایسیاســیوحقوقــیهمــگام

ــافنــاوریمتحــولنشــدهاند. ب

*بــاتســهیلدسترســیاقشــارپاییــنجامعــهبــهاعتبــاراتبانکــیوهمینطــور
ــه ــاب ــالداراییه ــهانتق ــوانزمین ــدثبــتمالکیــتخصوصــیمیت تســهیلفرآین
ــن ــهجریانانداخت ــکانب ــنام ــردوهمچنی ــمک ــادرافراه ــداقتص ــشمول بخ

ــرد. ــهیلک ــادیراتس ــقاقتص ــتایرون ــرمایههادرراس س



6-شاخص پیشرفت اجتماعی

1-6- معرفی شاخص
1-1-6- اهداف و اهمیت شاخص پیشرفت اجتماعی

شــاخصپیشــرفتاجتماعــی1درتــالشاســتپیشــرفتاجتماعــیرامســتقیماًوبــدون
درنظرگرفتــنمتغیرهــایاقتصــادیاندازهگیــریکنــد.ازنظــرایــنشــاخص،بــادرنظرنگرفتــن
ــوانبهصــورتنظاممنــدودقیــقرابطــهبیــنتوســعهاقتصــادی ســنجههایاقتصــادیمیت
)ازطریــقشــاخصهاییماننــدتولیدناخالــصداخلــیســرانه(وتوســعهاجتماعــیراتحلیــل
ــیاســتکــهتالشهایــیکــهپیــشازایــنانجــامشــدهزیرشــاخصهای کــرد.ایــندرحال
ــتو ــکعل ــثشــدهتفکی ــنباع ــدوهمی ــبکردهان ــمترکی ــاه ــیراب اقتصــادیواجتماع

معلولــیرابطــهتوســعهاقتصــادیواجتماعــیدرزیرشــاخصهایمختلــفمشــکلباشــد.

ــه ــتجامع ــد:»ظرفی ــفمیکن ــهتعری ــیرااینگون ــرفتاجتماع ــاخص،پیش ــنش ای
بــرایرفــعنیازهــایاولیــهشــهروندانش،وهمینطــورایجــادشــرایطیکــهپایــداریزندگی
ــهظرفیتهــاوپتانسیلهایشــان ــرادب شــهروندانواجتماعــاتتضمیــنشــودوهمــهاف

تحقــقکامــلببخشــند«.

ــنتی ــایس ــرمقیاسه ــدب ــایتأکی ــهج ــالشداردب ــیت ــرفتاجتماع ــاخصپیش ش
ــوعدر ــاخصهایمتن ــریزیرش ــااندازهگی ــرمایهگذاری؛ب ــدوس ــددرآم ــرفتمانن پیش
ــراد ــهاف ــیهم ــیاززندگ ــنوواقع ــرروش ــتمحیطیتصوی ــیوزیس ــایاجتماع حوزهه
یــکجامعــهارائــهکنــد.ایــنشــاخصمیــزانشــادیورضایــترااندازهگیــرینمیکنــد

1-. social progress index
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بلکــهبــهجــایآنبــرابعــادواقعــیزندگــیازســرپناهوتغذیــهگرفتــهتــاحــقآمــوزش
ــای ــرخروجیه ــیب ــت،یعن ــوراس ــاخصخروجیمح ــنش ــردای ــد.رویک ــدمیکن تأکی
ــن ــتها.ای ــنسیاس ــودای ــهخ ــدداردون ــعهتأکی ــرمایهگذاریهایتوس ــتهاوس سیاس
ــقیافتههــایشــاخص،عملکــرددولتهــا تأکیــدازایــنجهــتاســتکــهبتــوانازطری
ــان ــولزم ــهدرط ــراتجامع ــردوتغیی ــیک ــرمایهگذاریوسیاســتگذاریراارزیاب درس
رانشــانداد.ایــنشــاخصازســال2013آغــازبــهکارکــردهاســتوآخریــنگــزارشآن

ــرد. ــوررادربرمیگی ــه163کش ــتک ــال2020اس ــهس ــوطب مرب

2-1-6- اجزای شاخص
ــده12زیرشــاخص ــندامنههــادربرگیرن ــهاســتکــهای ــنشــاخصدارایســهدامن ای
هســتندودرنهایــتزیرشــاخصها51نماگــررادرخــودجــایدادهانــد.درحالیکــهنمــره
مربــوطبــهدامنههــاوزیرشــاخصهابــرایهــرکشــورمــارادرتحلیــلمقایســهایکشــورها
یــاریمیکننــدتنــوعنماگرهــاامــکانتحلیــلریــزریشــههایپیشــرفتاجتماعــیدرهــر

کشــوررانشــانمیدهنــد.درنمــودارزیــراجــزایایــنشــاخصارائــهشــدهاند.
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3-1-6- سازمان محاسبه کننده شاخص پیشرفت اجتماعی
ــنگتن ــیدرواش ــیغیرانتفاع ــازمانجهان ــکس ــی«1ی ــرفتاجتماع ــرورتپیش »ض
ــای ــتگذاریدرحوزهه ــودسیاس ــتبهب ــیراجه ــرفتاجتماع ــاخصپیش ــهش ــتک اس
ــی ــنشــاخصمدیران ــد.ای ســالمتزیســتمحیطیوســالمتاجتماعــیمحاســبهمیکن
ازکشــورهایمختلــفازهنــدگرفتــهتــابرزیــلوانگلیــسرابــاخــودهمــراهکــردهاســت.

4-1-6- روش محاسبه شاخص پیشرفت اجتماعی
ایــنشــاخصاجزایــشرابامشــورتفکــریازپنــلتخصصیخودانتخــابکــردهوبامیانگین
نمــراتنماگرهــابــهنمــراتزیرشــاخصهاوبــامیانگیــننمــراتزیرشــاخصهابــهنمــراتهــر
دامنــهرســیدهاســت.درطــولایــنفرآینــدوزنبرابــربــرایبخشهــایهــرمجموعــهدرنظــر
گرفتــهشدهاســت.ایــنشــاخصجهــتاستانداردســازینماگرهــاآنهــارابــادرنظرگرفتــنوضعیت
بهتریــنوبدتریــنحالــتدرمیــانکشــورهاینمونــهمجــدداًمقیاسبنــدیکــردهاســت.درطول
فرآینــدمحاســبه،نمــراتبرخــیازدادههــایمــوردنیــازبــرایکشــورهادردســترسنبــودهاســت
کــهایــنمشــکلبــاروشنســبتدهی2قبــلازمحاســبهیــادرطــولمحاســبهرفــعشدهاســت.

ــارمنبــعدادههــایآن ــارگزینــشنماگرهــایزیرمجموعــههــرزیرشــاخص،اعتب معی
ــهآن ــوطب ــودنآنهــا،انتشــارعمومــیدادههــایمرب ــهورودیب ــودنون نماگــر،خروجیب
نماگــرتوســطمنبــعاصلــی،وپوشــشجغرافیایــیآنهــابودهاســت.دادههــایاستفادهشــده
ــی ــایبینالملل ــاملنهاده ــهش ــتندک ــعهس ــیعیازمناب ــفوس ــاخصازطی ــنش درای
ــی«3و ــفافیتبینالملل ــیمانند»ش ــازمانهایغیردولت ــد،س ــلمتح ــازمانمل ــدس مانن

ــود. ــوپ4میش ــیگال ــنجیجهان ــدنظرس ــیمانن ــایجهان ــورپیمایشه همینط

محاســبهشــاخصپیشــرفتاجتماعــیدرقالــبپنــجمرحلــهانجــاممیشــود.نخســتین
مرحلــه،حــلمســائلمربــوطبــهدادههــایگمشــدهاســت.ســپسنماگرهــااستانداردســازی
میشــوندتــاقابــلمقایســهباشــند.تحلیــلعنصــراصلــی5مرحلــهبعــدیاســتکــههــدف

1-the social progress imperative
2-imputation
3-international transparency
4-Gallup›s world poll
5-PCA
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تجمیــعنماگرهــابــهیــکنمــرهمرکــبرادنبــالمیکنــد.درنهایــت،بُعــدونمــرهشــاخص
ــاد،محاســبهمیشــود. ــریعناصــروابع پیشــرفتاجتماعــیبراســاسمیانگینگی

بــرایتبدیــلعنصــراصلــیبــهیــکنمــرهمرکــبدرمقیــاسصفــرتــا100،ازفرمــول
حداقل-حداکثــراســتفادهمیشــود.Xنماینــدهمقــدارعنصــروjنماینــدهکشــوراســت:



5-1-6- بهترین  و بدترین  کشورها در شاخص پیشرفت اجتماعی
ازنظــر اجتماعــیوهمچنیــن ازنظــرشــاخصپیشــرفت برتــر پنــجکشــور

اســت. زیــر جــدول شــرح بــه 2020 ســال در آن اصلــی زیرشــاخصهای
جدول 6-1. بهترین کشورها در شاخص شاخص پیشرفت اجتماعی و دامنه های آن در سال 2020

فرصت هازیرساخت رفاهینیازهای اساسی بشر پیشرفت اجتماعیرتبه

دانمارکنروژایسلندنروژ1

فنالندایسلندژاپندانمارک2

نروژنیوزلندسنگاپورفنالند3

سوئدژاپناسترالیانیوزلند4

آلمانسوئیسنیوزلندسوئد5

مأخذ:دادههایمؤسسهاقتصادوپیشرفتاجتماعی

و اجتماعــی پیشــرفت شــاخص نظــر از عملکــرد بدتریــن دارای کشــور پنــج
زیرشــاخصهایاصلــیآندرســال2020نیــزبــهشــرحجــدولزیــرفهرســتشــدهاند.

جدول 6-2. بدترین کشورها در شاخص پیشرفت اجتماعی و دامنه های آن در سال 2020

فرصتهازیرساخترفاهینیازهایاساسیبشرپیشرفتاجتماعی
سودانجنوبیسودانجنوبیجمهوریافریقایمرکزیسودانجنوبی

اریترهچادسودانجنوبیجمهوریافریقایمرکزی
چادجمهوریافریقایمرکزیاریترهچاد

سودانپاپواگینهنوچاداریتره
افغانستانسومالیافغانستانسومالی

مأخذ:دادههایمؤسسهاقتصادوپیشرفتاجتماعی
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ــن ــنمیانگی ــبباالتری ــهترتی ــهب ــیمیشــودک ــجکشــوریمعرف ــر،پن درجــدولزی
ــا ــرخرشــدمرکــبســاالنهرادرشــاخصپیشــرفتاجتماعــیبیــنســالهای2011ت ن

ــاندهاند. ــترس ــهثب 2020ب

جدول 6-3. کشورهای دارای باالترین میانگین نرخ رشد مرکب ساالنه در شاخص پیشرفت اجتماعی

بین سال های 2011 تا 2020

میانگین نرخ رشد مرکب ساالنه )درصد(کشور

2/67میانمار

2/66گامبیا

2/33اسواتینی

2/24سیرالئون

2/19سودان

مأخذ:دادههایمؤسسهاقتصادوپیشرفتاجتماعی

ایستگاه تفکر

*وضعیتکلیایراندرشاخصپیشرفتاجتماعیچگونهاست؟

*نقطهقوتایراندرشاخصپیشرفتاجتماعیچیست؟

*نقطهضعفایراندرشاخصپیشرفتاجتماعیچیست؟

*ایرانبهلحاظسطحتوسعهاجتماعیروبهپیشرفتاستیاپسرفت؟

*چگونهمیتوانپیشرفتاجتماعیدرایرانراتسهیلکرد؟

شاخصپیشرفتاجتماعیبهسؤاالتباالپاسخمیدهد.
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2-6- توصیف وضعیت ایران در شاخص پیشرفت اجتماعی
ایــنبخــشبــهشــرحوضعیــتایــراندرشــاخصپیشــرفتاجتماعــیاختصــاصدارد.
ــره ــراننم ــال2020،ای ــرایس ــیب ــرفتاجتماع ــاخصپیش ــزارشش ــنگ درجدیدتری
ــن ــراندرای ــرهای ــهونم ــراردارد.رتب ــه93ق ــتودررتب ــردهاس ــبک 67/49راکس
ــت. ــدهاس ــشدادهش ــرنمای ــدولزی ــاخصهایآندرج ــرهآندرزیرش ــاخصونم ش

جدول 6-4. وضعیت ایران در شاخص پیشرفت اجتماعی و دامنه های آن

سال 2020 میالدي آماره

رتبه جهانی امتیاز

93 67/49 شاخصپیشرفتاجتماعی
85/25 نیازهایاساسیبشر
68/86 زیرساخترفاهی
48/35 فرصتها

مأخذ:دادههایمؤسسهاقتصادوپیشرفتاجتماعی



نمودار 6-2. وضعیت ایران در زیرشاخص های پیشرفت اجتماعی در سال 2020

ــرانرادر ــیســال2020ای ــتزیرشــاخصهایپیشــرفتاجتماع ــاال،وضعی ــودارب نم
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ــه ــراندرزمین ــد.ای ــانمیده ــاخص،نش ــنش ــینای ــورصدرنش ــروژ،کش ــان ــهب مقایس
ــی ــروژدارد؛یعن ــان ــهراب ــترینفاصل ــا،بیش ــهفرصته ــریازدامن ــاخصفراگی زیرش
وضعیــتتبعیــضدرتوزیــعفرصتهــادرمیــانجمعیــتدرایــراندرمقایســهبــابرتریــن
کشــورجهــانازنظــرشــاخصپیشــرفتاجتماعــی،بســیاروخیــماســتوایــندوکشــور،
63/8درصــدفاصلــهدارنــد.بیشــترینانطبــاقوضعیــتپیشــرفتاجتماعــیایــرانبــانــروژ
ــتی ــایبهداش ــهومراقبته ــرپناهوتغذی ــت،س ــاخصهایآبوبهداش ــهزیرش درزمین
ــات ــهاطالع ــیب ــهدسترس ــوانب ــرمیت ــمدیگ ــاخصهایمه ــهش ــت.ازجمل ــهاس اولی
اشــارهکــردکــهفاصلــهایــرانبــانــروژدرایــنزمینــه،نزدیــکبــه37درصــداســت.ایــران
ــروژفاصلــهچشــمگیریداردومقــدارشــاخصآن39/5 ــان ازنظــرحقــوقفــردینیــزب

درصــدبــازیرشــاخصحقــوقفــردینــروژانطبــاقدارد.



نمودار 6-3. روند شاخص پیشرفت اجتماعی ایران 

ــیدوره ــرانط ــیدرای ــرفتاجتماع ــاخصپیش ــهش ــدک ــانمیده ــاالنش ــودارب نم
2011تــا2020رونــدیروبــهرشــددارد.خــطرونــدیایــنشــاخصنیــزرونــدیصعودی
ــران ــیای ــرمیکشــد.شــاخصپیشــرفتاجتماع ــهتصوی ــدکراب ــاشــیبیبهنســبتان ب
از62/84واحــددرســال2011بــه67/14واحــددرســال2020افزایــشیافتــهاســت.
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نمودار 6-4. روند دامنه های مربوط به شاخص پیشرفت اجتماعی ایران

ــهدرک ــودشــاخصپیشــرفتاجتماعــیب ــابدب ــهبهبــودی شناســاییمؤلفههــایروب
معضــالتتوســعهایــرانکمــکبیشــتریمیکنــد.ازایــنرو،نمــوداربــاالبــهنمایــشرونــد
ــاص ــا2020اختص ــرایدوره2011ت ــرانب ــیای ــرفتاجتماع ــاخصپیش ــایش دامنهه
ــای ــیونیازه ــاخترفاه ــا،زیرس ــهفرصته ــهدامن ــرس ــداره ــودار،مق ــقنم دارد.طب

ــشنشــانمیدهــد. ــدایدوره،افزای ــهابت اساســیبشــردرانتهــایدوره،نســبتب

درحالیکــهعملکــردایــرانازنظــردامنــهنیازهــایاساســیبشــر،قابــلقبــولاســت
امــادرزمینــهزیرســاخترفاهــی،عملکــردیمتوســطوازنظــردامنــهفرصتهــاعملکردی
ــدکاســتوتنهــا ــدتغییــراتهــرســهدامنــهدرطــیدوره،بســیاران ضعیــفدارد.رون
دامنــهزیرســاخترفاهــی،درانتهــایدوره،افزایــشبیــشازســهواحــدینشــانمیدهــد.

نمودارهــایدماســنجیزیــروضعیــتایــراندرشــاخصپیشــرفتاجتماعــیوهمچنین
ــا ــننموداره ــد.ای ــیمقایســهمیکنن ــنجهان ــامیانگی ــاخصهایآنراب ــکاززیرش هری
عملکــردایــرانرادربیــنعملکــردبهتریــنکشــور،عملکــردمیانــیکــهمیانگیــنجهانــی

اســتوعملکــردبدتریــنکشــورهانمایــشمیدهنــد.
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 نمودار 6-5. مقایسه عملکرد ایران با میانگین جهانی در شاخص پیشرفت اجتماعی

ــاالمشــخصاســتعملکــردایــراندرشــاخصپیشــرفت همانطــورکــهدرنمــودارب
اجتماعــیاندکــیکمتــرازمیانگیــنعملکــردجهانــیاســتولــیفاصلــهزیــادیبــاعملکرد

بهتریــنکشــوردارد.
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نمودار 6-6. مقایسه عملکرد ایران با میانگین جهانی در زیرشاخص های پیشرفت اجتماعی

همانگونــهکــهدرنمــوداربــاالمشــخصاســتازبیــنســهدامنــهپیشــرفت
اجتماعــی،بهطــورکلــیایــراندردامنــهنیازهــایاولیــهانســانیعملکــردبهتــرینســبت
بــهمیانگیــنجهانــیدارد؛دردامنــهبنیادهــایرفــاهعملکــردیتقریبــاًدرحــدعملکــرد
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میانگیــنجهانــیدارد؛ودردامنــهفرصــتعملکــردشپایینتــرازمیانگیــنجهانــیبــوده
اســت.ازنظــرزیرشــاخصهایپیشــرفتاجتماعــینیــزایــراندرنیمــیازآنهــاعملکــردی
ــاخصهای ــیدرزیرش ــهمنف ــنفاصل ــت،وای ــتهاس ــیداش ــنجهان ــرازمیانگی پایینت

حقــوقفــردی،فراگیــریوکیفیــتمحیــطزیســتزیــاداســت.

3-6- بررسی مقایسه ای وضعیت ایران در شاخص پیشرفت اجتماعی 
1-3-6- مقایسه داخلی

بــراســاسدادههــایموجــودازشــاخصپیشــرفتاجتماعــی،بررســیعملکــردایــران
تنهــادردودورهاولودومریاســتجمهوریحســنروحانــیامکانپذیــراســت.طــیدوره
اولریاســتجمهوریروحانــی،شــاخصپیشــرفتاجتماعــیوهــرســهدامنــهآنبــانرخــی
انــدکوآهســتهافزایــشیافتنــد.طــیدورهدومریاســتجمهوریایشــاننیــزوضعیــتبــر
همیــنمنــوالبــود.بــاوجــودایــن،فاصلــهبیــندامنههــایزیرســاخترفاهــی،نیازهــای
اساســیوفرصتهــاکمتــرنشــدهاســتکــهایــندالبــرعــدمتغییــردروضعیــتتبعیــض

دردسترســیبــهفرصتهــایپیشــرفتاجتماعــیوبعــدمهــمفراگیــریتوســعهاســت.

2-3-6- مقایسه خارجی
1-2-3-6- مقایسه با دو کشور باال و پایین 

رونــدشــاخصپیشــرفتاجتماعــیبــرایدوکشــورباالتــرودوکشــورپایینتــرازرتبــه
ایــران،همــراهبــارونــدشــاخصایــران،درنمــودارزیــرنشــاندادهشــدهاند.



نمودار 6-7. شاخص پیشرفت اجتماعی ایران در مقایسه با کشورهای نزدیک به ایران
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طبــقنمــوداربــاالدراولیــنســالمــوردبررســی،ایــراندرمیــانچهــارکشــورمــورد
ــا2018و2019 ــراندرســالهای2017ت ــیای ــدنزول ــرارداشــتهاســت.رون بررســیق
تــا2020باعــثشــدهاســتتــافاصلــهآنبــاکشــورهاییکــههمچنــانرونــدصعــودی
ــام ــزیوویتن ــهمالحظــهمیشــودکشــورهایاندون ــهک ــادشــود.همانگون داشــتهاندزی
ــه ــدصعــودیداشــتهاند،درحالیکــهکشــورنیکاراگوئ ــاســال2020رون ازســال2011ت
اگرچــهدرســال2011باالتــرازســایرکشــورهاقــرارداشــتهاســتامــاکاهــششــدیدایــن
شــاخصدرســال2018باعــثشــدهاســتدرپایینتریــنرتبــهنســبتبــهبقیــهکشــورها

قــراربگیــردوبعــدازآننیــزایــرانقــراردارد.

2-2-3-6- مقایسه ایران با اقتصادهای نوظهور 

نمــودارزیــر،شــاخصپیشــرفتاجتماعــیایــرانبــامیانگیــناقتصادهــاینوظهــوررا
ــد. ــسمیکن منعک



نمودار 6-8. شاخص پیشرفت اجتماعی ایران در مقایسه با میانگین اقتصادهای نوظهور

همانطــورکــهمشــاهدهمیشــود،ایــراندرشــاخصپیشــرفتاجتماعــیازمیانگیــن
اقتصادهــاینوظهــورپایینتــراســت.البتــهفاصلــهایــرانبــامیانگیــناقتصادهــاینوظهــور
ــاخص ــرش ــرانازنظ ــردای ــهعملک ــتک ــوانگف ــنمیت ــت.بنابرای ــهاس ــشیافت کاه

پیشــرفتاجتماعــی،درمقایســهبــااقتصادهــاینوظهــورنیــزچنــدانبــدنیســت.
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نمودار 6-9. شاخص پیشرفت اجتماعی ایران در مقایسه با اقتصادهای نوظهور

ــدارشــاخص ــامق ــراندرمقایســهب ــیای ــاال،شــاخصپیشــرفتاجتماع ــودارب درنم
اقتصادهــاینوظهــورنشــاندادهمیشــود.طبــقنمــودار،عملکــردایــرانازنظــرشــاخص
پیشــرفتاجتماعــی،درنیمــهپایینــیگــروهاقتصادهــاینوظهــورقــراردارد.برزیــلبرتریــن
کشــورایــنگــروهدرشــاخصپیشــرفتاجتماعــیمحســوبمیشــودکــهفاصلــهایــراندر
طــولایــنســالهابــاایــنکشــورنیــزکمتــرشــدهاســت.البتــهدربیــنهمــهاقتصادهــای
ــیداشــته ــدصعــودیبســیارخوب ــارون ــریدارد،ام ــدنمــرهپایینت ــدهرچن نوظهــورهن
ــاایــنکاهــششــدیددر اســت.درســال2020احتمــاالًبــهدلیــلشــیوعویــروسکرون

شــاخصپیشــرفتاجتماعــیهنــدرخدادهاســت.

3-2-3-6- مقایسه ایران با کشورهای نفتی 

درنمــوداربعــدی،وضعیــتشــاخصپیشــرفتاجتماعــیایــراندرمقایســهبــامیانگیــن
کشــورهاینفتــینشــاندادهشــدهاســت.
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نمودار 6-10. شاخص پیشرفت اجتماعی ایران در مقایسه با میانگین کشورهای نفتی

وضعیــتایــراننســبتبــهمیانگیــنکشــورهاینفتــیدرشــاخصپیشــرفتاجتماعــی
ــرانو ــیای ــهشــاخصپیشــرفتاجتماع ــوطب ــیمرب ــتمنحن ــهوضعی ــراســت.البت بهت
میانگیــنکشــورهاینفتــی،ازنــرختغییــراتیکســانهــردوحکایــتداردوفاصلــهآنهــا

تقریبــاًثابــتاســت.



نمودار 6-11. شاخص پیشرفت اجتماعی ایران در مقایسه با کشورهای نفتی

ــاکشــورهای ــرانب ــدشــاخصپیشــرفتاجتماعــیای ــرایمقایســهرون ــاالب نمــودارب
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نفتــیطراحــیشــدهاســت.درمقایســهبــاکشــورهاینفتــینیــزایــرانازنظــرشــاخص
ــراردارد. ــهگــروهق پیشــرفتاجتماعــی،درمیان

اکــوادوردرایــنگــروهبهتریــنعملکــردوآنگــوالبدتریــنعملکــردرادارد.فاصلــهایران
ــاشــیبخفیــف ــهرشــدب ــدروب ــدهاســت.ایــننمــوداررون ــتباقــیمان ــااکــوادورثاب ب

ــد. ــیرانشــانمیده ــهکشــورهاینفت هم

درکلارزیابــیوضعیــتایــرانازنظــرشــاخصپیشــرفتاجتماعــییــکنکتــهمهــمرا
آشــکارمیســازد.بــاوجــودتوجــهبــهابعــادزیرســاخترفاهــیونیازهــایاساســیبشــر
ــه ــععادالن ــاوتوزی ــهفرصته ــیب ــضدردسترس ــران،معضــلتبعی ــعهای ــدتوس دررون
فرصتهــایپیشــرفتوشــکوفاییســرمایهانســانی،همچنــانبــهقــوتخــودباقــیمانــده
اســت.البتــهالزمبــهذکــراســتکــهایــرانرشــدورونــدنســبتاقابــلقبولــیرادرایــن

ــا2020داشــتهاســت. شــاخصدربیــنســالهای2014ت

ایستگاه پاسخ

شاخصپیشرفتاجتماعیدربارهایرانچهمیگوید؟

*اگــرکشــورهایعضــونمونــهشــاخصپیشــرفتاجتماعــیرابرحســبعملکردشــان
درپنــجگــروهدســتهبندیکنیــمایــراندرگــروهســومقــرارمیگیــرد.

ــهغــذا،آب، ــعنیازهــایاولیــهشــهروندانشماننــددسترســیب ــرانبهلحــاظرف *ای
بهداشــتوایمنــیفــردیموقعیــتخوبــیدرایــنشــاخصدارد.

ــتدرفرصتهاســت. ــلمحدودی ــهدلی ــنشــاخصب ــراندرای ــفای *عملکــردضعی
ــت ــریعل ــوزشپیشــرفتهوفراگی ــردی،آم ــایف ــردی،آزادیه ــوقف ــتدرحق محدودی

ــراناســت. اصلــیضعــفپیشــرفتاجتماعــیدرای

*ایرانباسرعتخیلیکمدرحالپیشرفتاجتماعیاست.

*الزمــهافزایــشرشــدایــراندرپیشــرفتاجتماعــی،سیاســتگذاریجهــتافزایــش
حقــوقفــردیوحقــوقمدنــیوسیاســیاقلیتهاســت.
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5-6- نقد و بررسی شاخص 
دونقــدیکــهبــرنســخهجدیــدشــاخصپیشــرفتاجتماعــیوارداســتبیشــترمتوجه

پوشــشدهینظــریایــنشــاخصاســت:

-شاخصپیشرفتاجتماعیرضایتذهنیرامحاسبهنمیکند.

-شــاخصپیشــرفتاجتماعــیبرخــیعوامــلمهــمپیشــرفتاجتماعــینظیــرسیســتم
ــرد. ــاترادرنظــرنمیگی ــعامکان ــی،زیرســاختهایحملونقــلوتوزی قضای





7-شاخص توسعه انسانی 

1-7- معرفی شاخص توسعه انسانی
1-1-7- اهداف و اهمیت شاخص توسعه انسانی

تأکیــدشــاخصتوســعهانســانی1بــرایــناســتکــهجهــتارزیابــیوضعیــتتوســعه
کشــورهابایــدافــرادوظرفیتهایشــاندرنظــرگرفتــهشــودونــهصرفــاًرشــداقتصــادی.
ــد ــؤالپاســخمیده ــنس ــهای ــدوب ــیمیکن ــیراارزیاب ــاخصسیاســتهایملّ ــنش ای
کــهچــرادوکشــوربــادرآمــدناخالــصملــیســرانه2برابــر،نتایــجتوســعهانســانیمتفاوتــی
میگیرنــد.ایــنتفاوتهــابــدونتردیــداولویــتسیاســتهایدولتهــارانشــان
ــنزیرشــاخصهادر ــاسخالصــهازمیانگی ــکمقی ــد.شــاخصتوســعهانســانیی میدهن
ابعــادکلیــدیتوســعهانســانیاســتکــهاولیــنگــزارشآنمتعلــقبــهســال1990اســت
وآخریــنگــزارشآندرســال2020منتشــرشدهاســت.درایــنفصــلبــرایاشــارهبــه

آخریــنگــزارشایــنشــاخصهــردوســال2020و2019اســتفادهشــدهاســت.

ــاه ــهرف ــبتب ــدینس ــردجدی ــانیرویک ــعهانس ــزارشتوس ــنگ ــال1990اولی درس
ــانی ــیانس ــتزندگ ــارةتقوی ــتردرب ــانیبیش ــعهانس ــردتوس ــرد.رویک ــیک ــانیمعرف انس
ــر ــردب ــنرویک ــد.ای ــیمیکنن ــراددرآنزندگ ــهاف ــاداقتصــادیک ــتنه ــاتقوی اســتت
ــانی ــعهانس ــودتوس ــرایطوج ــددارد.درش ــانتأکی ــاوانتخابهایش ــانها،فرصته انس
افــرادایــنآزادیرادارنــدتــابــهشــیوهایزندگــیکننــدکــهفکــرمیکننــدعــزتوارزش
ــان ــایزندگیش ــریدرانتخابه ــرایتصمیمگی ــتریب ــورآزادیبیش ــاهمینط دارد.آنه

1- human development index 
2- gross national income per capita 
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دارنــدوایــنفرصــترادارنــدتــاظرفیتهــاواستعدادهایشــانراعملــیکننــد.پــسدر
ایــنرویکــردرشــددرآمــدابــزارتوســعهاســتونــههــدفتوســعه.آخریــنگــزارشایــن

ــد. ــیمیکن شــاخصوضعیــتتوســعهانســانیدر189کشــورراارزیاب

2-1-7- اجزای شاخص توسعه انسانی
ــا ــندامنهه ــهای ــتک ــیاس ــهاصل ــهدامن ــدهس ــانیدربرگیرن ــعهانس ــاخصتوس ش
عبارتنــداز:عمــربلنــدهمــراهبــاســالمتی1،دانــش2واســتانداردمعقــولزندگــی3.بــرای
ســنجشایــنســهدامنــهازچهــارزیرشــاخصاســتفادهشــدهاســت.بــرایســنجشعمــر
طوالنــیهمــراهبــاســالمتیازامیــدبــهزندگــیهنــگامتولــد4؛بــرایســنجشدانــشازدو
ــرایکــودکاندرســنورود ــرایآمــوزش5ب زیرشــاخصتعــدادســالهایمــوردانتظــارب
ــرای ــاالی25ســالوب ــرایبزرگســاالنب ــوزش6ب ــنســالهایآم ــهمدرســه،ومیانگی ب
ســنجشاســتانداردمعقــولزندگــیاززیرشــاخصدرآمــدناخالــصملــیســرانهاســتفاده
ــنشــاخص ــنهندســیزیرشــاخصهایای شــدهاســت.شــاخصتوســعهانســانیمیانگی

ــراجــزایشــاخصتوســعهانســانیرانمایــشمیدهــد. اســت.نمــودارزی

نمودار 7-1. اجزای شاخص توسعه انسانی

1-  long life and healthy life
2-. knowledge 
3- a decent standard of living 
4-. life expectancy at birth 
5-. expected years of schooling
6-. mean years of schooling 
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3-1-7- سازمان محاسبه کننده شاخص توسعه انسانی
ــقاداره ــلمتحــد«1وازطری ــازمانمل ــهتوســعهس ــت»برنام ــاحمای ــنشــاخصب ای

ــود. ــرمیش ــانیمنتش ــعهانس ــزارشتوس گ

4-1-7- روش محاسبه شاخص توسعه انسانی
ایــنشــاخصجهــتمحاســبهمقــدارزیرشــاخصها،بــرایهرکــدامحداقــلوحداکثــر
ــر ــازهصف ــهب ــدب ــیدارن ــایمختلف ــهواحده ــهوزیرشــاخصهاک ارزشرادرنظــرگرفت
ــلارزش، ــدیکردهاســت.حداق ــیمجــدداًمقیاسبن ــهعبارت ــاب ــردهی ــلک ــکتبدی ــای ت
ــه ــهالبت ــدافالهامبخــش3کشورهاســتک ــراه ــرارزش،نمایانگ ــی2وحداکث ــرطبیع صف
واقعبینانــههــمهســت.ارزشحداقلــیوحداکثــریبــرایهــرزیرشــاخصدرجــدولزیــر

نشــاندادهشــدهاســت:

جدول 7-1. ارزش حداقلی و حداکثری زیرشاخص های توسعه انسانی

ارزش حداقلیارزش حداکثریزیرشاخص

8520امیدبهزندگیهنگامتولد
180تعدادسالهایموردانتظاربرایآموزش

150میانگینتعدادسالهایآموزش
75000100درآمدناخالصملیسرانه

محاسبهنمرههرزیرشاخصبرایهرکشورازطریقاینمعادلهانجاممیشود:
)ارزشواقعی-ارزشحداقلی(/)ارزشحداکثری-ارزشحداقلی(

همانگونــهکــهگفتــهشــدنمــرهشــاخصتوســعهانســانیمیانگیــنهندســیایــنســه
زیرشــاخصاســتکــهمحاســبهآنازایــنفرمــولپیــرویمیکنــد:

شــاخصتوســعهانســانی=)نمــرهعمــرطوالنــیهمــراهبــاســالمتی×نمــرهآمــوزش×
نمــرهاســتانداردمعقــولزندگــی(1/3

1- United nations development program 
2- natural zero
3- inspirational targets 
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ــوری1 ــیونبینکش ــایرگرس ــودازمدله ــایمفق ــلدادهه ــتتکمی ــاخصجه ــنش ای
ــا ــرایگروهه ــعشــاخصتوســعهانســانیب ــردهاســت.همینطــورجهــتتجمی اســتفادهک
)مجمــوعکشــورهابــرحســبمنطقــهیــادرآمــد(بــهمیانگیــنآنزیرشــاخصدرگــروهمــورد
نظــروزندادهاســت.امیــدبــهزندگــیودرآمــدناخالــصداخلیســرانهبرحســبکلجمعیت،
ســالهایمــوردانتظــاربــرایآمــوزشبرحســبجمعیــتبیــنپنــجتــا24ســال،ومیانگیــن

ــاالوزندهــیشــدهاند. ــهب ســالهایمدرســهبرحســبجمعیــت25ســالب

5-1-7- بهترین  و بدترین  کشورها در شاخص توسعه انسانی
پنــجکشــوربرتــرازنظــرشــاخصتوســعهانســانیوهمچنیــنازنظــرزیرشــاخصهای

اصلــیآندرســال2020بــهشــرحجــدولزیــراســت:

جدول 7-2. بهترین کشورها در شاخص توسعه انسانی و زیرشاخص های آن در سال 2020

توسعه انسانیرتبه
امید به زندگی در 

بدو تولد

تعداد سال های مورد 

انتظار برای آموزش

میانگین تعداد 

سال های آموزش

درآمد ناخالص 

ملی سرانه

لیختناشتاینآلماناسترالیاهنگکنگنروژ1

ایرلند،2
سوئیس

قطرایاالتمتحدهبلژیکژاپن

سنگاپورسوئیسسوئدسوئیس3

هنگکنگ،4
ایسلند

لوکزامبورگکانادافنالندسنگاپور

سوئیسانگلستانایسلنداسپانیا5

مأخذ:دادههایشاخصتوسعهانسانی

پنــجکشــوردارایبدتریــنعملکــردازنظــرشــاخصتوســعهانســانیوزیرشــاخصهای
اصلــیآندرســال2020نیــزبــهشــرحجــدولزیــرفهرســتشــدهاند:

1- cross-country regression model
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جدول 7-3. بدترین کشورها در شاخص توسعه انسانی و زیرشاخص های اصلی آن در سال 2020

توسعه انسانی
امید به زندگی 

در بدو تولد
تعداد سال های مورد 

انتظار برای آموزش
میانگین تعداد 

سال های آموزش
درآمد ناخالص ملی 

سرانه

نیجر
جمهوری

افریقایمرکزی
بوروندیبورکینافاسواریتره

جمهوریافریقای

مرکزی
نیجرسودانجنوبیچاد

جمهوریافریقای
مرکزی

ماالویمالینیجرلسوتوچاد

سودانجنوبی،
بوروندی

چادجیبوتینیجریه
جمهوری

دموکراتیککنگو

نیجرگینهچادسیرالئون

مأخذ:دادههایشاخصتوسعهانسانی

درجــدولزیــر،پنــجکشــوریمعرفــیمیشــودکــهباالتریــنمیانگیــننــرخرشــدمرکب
ســاالنهرادرشــاخصتوســعهانســانیطــیدوره1990تــا2020بــهثبترســاندهاند.

 جدول 7-4. کشورهای دارای باالترین میانگین نرخ رشد مرکب ساالنه در شاخص توسعه انسانی

 بین سال های 1990 تا 2020

میانگین نرخ رشد مرکب ساالنه )درصد(کشور

2/74رواندا

2/43موزامبیک

2/15مالی

2/03نیجر

1/86میانمار

مأخذ:دادههایشاخصتوسعهانسانی
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ایستگاه تفکر

 جایگاهکلیایراندرشاخصتوسعهانسانیچگونهاست؟	

 نقطهقوتایراندرشاخصتوسعهانسانیچیست؟	

 نقطهضعفایراندرشاخصتوسعهانسانیچیست؟	

 برایرسیدِنایرانبهسطحتوسعهانسانیکشورهایگروهبرتر،چهبایدکرد؟	

شاخصتوسعهانسانیبهاینسؤاالتپاسخمیدهد.

2-7- توصیف وضعیت ایران در شاخص توسعه انسانی 
ــاصدارد. ــانیاختص ــعهانس ــاخصتوس ــراندرش ــتای ــرحوضعی ــهش ــنبخــشب ای
ــره0/783 ــراننم ــال2020،ای ــانیدرس ــعهانس ــاخصتوس ــزارشش ــنگ درجدیدتری
ــنشــاخصو ــراندرای ــهونمــرهای ــراردارد.رتب ــه70ق راکســبکــردهاســتودررتب

ــت. ــدهاس ــشدادهش ــرنمای ــدولزی ــرحج ــهش ــاخصهایآنب زیرش

جدول 7-5. وضعیت ایران در شاخص و زیرشاخص های توسعه انسانی

سال 2020 میالدي
آماره

رتبه جهانی نمره

70 0/783 شاخصتوسعهانسانی

76/7 امیدبهزندگیدربدوتولد

12447 درآمدناخالصملیسرانه

14/8 تعدادسالهایموردانتظاربرایآموزش

10/3 میانگینتعدادسالهایآموزش

مأخذ:دادههایشاخصتوسعهانسانی
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نمودار 7-2. وضعیت ایران در زیرشاخص های توسعه انسانی در سال 2020

نمــوداربــاال،وضعیــتزیرشــاخصهایتوســعهانســانیســال2020ایرانرادرمقایســهبــانروژ
کشــورصدرنشــینرتبهبنــدیســال2020نشــانمیدهــد.بیشــترینفاصلــهایــرانبــانــروژدر
زمینــهدرآمــدناخالــصملــیســرانهاســتکــه74درصــدشــکافبیــنایــرانونــروژرامنعکــس
ــد،دوکشــورکمتریــنفاصلــهرادارنــدو ــهزندگــیدربــدوتول میســازد.امــادرزمینــهامیــدب
شــکافبــهانــدازه10درصــداســت.شــکافدرزمینــهمیانگیــنســالهایآمــوزشوســالهای

مــوردانتظــارآمــوزشنیــزچنــدانزیــادنیســتوبهترتیــببرابــربــا21و19درصــداســت.

نمودار 7-3. روند شاخص توسعه انسانی ایران
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ــاالنمایــشدادهمیشــود.ایــن ــهایــراندرنمــودارب رونــدتغییــردادههــایمربــوطب
ــا ــیدوره1990ت ــرانط ــانیای ــعهانس ــاخصتوس ــهش ــتک ــناس ــانگرای ــودارنش نم
ــایدوره، ــادرانته ــمدارد.ام ــاشــیبمالی ــودیب ــاتوصع ــدیبهنســبتباثب 2019رون
ــدار ــهمق ــتشــدهاســتبهطــوریک ــاراف ــدکدچ ــایان ــانرخه ــاوبوب بهصــورتمتن
آناز0/799واحــددرســال2018بــه0/797واحــددرســال2019کاهــشیافتــهاســت.

ــد ــه0/732واح ــدب ــه2006از0/696واح ــال2005ب ــذارازس ــاخصدرگ ــدارش مق
صعــودکــردهاســتکــهبیشــترینمقــدارافزایــششــاخصطــیدورهرانمایندگــیمیکنــد.

ــک ــراندرشــاخصتوســعهوهمچنیــنهری ــروضعیــتای نمودارهــایدماســنجیزی
ــننمودارهــاعملکــرد ــیمقایســهمیکننــد.ای ــامیانگیــنجهان اززیرشــاخصهایآنراب
ایــرانرادربیــنعملکــردبهتریــنکشــور،عملکــردمیانــیکــهمیانگیــنجهانــیاســتو

ــد. ــنکشــورهانمایــشمیدهن عملکــردبدتری

نمودار 7-4. مقایسه عملکرد ایران با میانگین جهانی در شاخص توسعه انسانی

درنمــوداربــاالمشــخصاســتکــهعملکــردایــراندرشــاخصتوســعهانســانیبهتــراز
میانگیــنجهانــیاســت،ولــیهمچنــانبــاعملکــردبهتریــنکشــورفاصلــهدارد.
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نمودار 7-5. مقایسه عملکرد ایران با میانگین جهانی در زیرشاخص های توسعه انسانی

ــار ــرچه ــراندره ــردای ــودعملک ــاهدهمیش ــاالمش ــودارب ــهدرنم ــهک همانگون
ــت. ــیاس ــنجهان ــرازمیانگی ــانیباالت ــعهانس ــاخصتوس زیرش

3-7- بررسی مقایسه ای وضعیت ایران در شاخص توسعه انسانی
1-3-7- مقایسه داخلی

ــای ــرددولته ــهعملک ــکانمقایس ــانی،ام ــعهانس ــاخصتوس ــودازش ــایموج دادهه
ــاالنشــانداده ــهدرب ــادوازدهــمرامیســرمیســازد.براســاسنمــودار)6-3(ک ــمت هفت
ــاخص ــا1379،ش ــال1376ت ــیازس ــدخاتم ــتجمهوریمحم ــد،دردورهاولریاس ش
توســعهانســانیرونــدصعــودیخــودرابــانــرخمتوســط0/9درصــدادامــهدادودردوره
دومریاســتجمهوریایشــانایــننــرخمتوســطبــه0/86درصــدکاهــشیافــت.دردوره
ــران ــانیای ــعهانس ــاخصتوس ــدش ــرخرش ــژاد،ن ــوداحمدین ــتجمهوریمحم اولریاس
بــه2/36درصــدافزایــشپیــداکــرد.امــادردورهدومریاســتجمهوریایشــاننیــزنــرخ

رشــدشــاخصتوســعهانســانیبــه1/24درصــدافــتکــرد.

ــانی ــعهانس ــاخصتوس ــدش ــرخرش ــی،ن ــنروحان ــتجمهوریحس دردورهاولریاس
ــید؛دورهدوم ــدرس ــط0/58درص ــدارمتوس ــدومق ــکدرص ــری ــهزی ــارهب ــراندوب ای
ــرخرشــدمنفــیرا ریاســتجمهوریایشــاننیــزکاهــشدرشــاخصتوســعهانســانیون

منعکــسمیســازد.
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ــود ــانیدردورهاولودوممحم ــعهانس ــاخصتوس ــزش ــتوخی ــلاف ــیازدالی یک
ــگاههادردورهاولودوم ــرژیدانش ــایپران ــیوفض ــازسیاس ــایب ــهفض ــژادب احمدین
ــودرادردوره ــهخ ــهنتیج ــرددک ــر(برمیگ ــیکمت ــهمیزان ــی)دورهدومب ــدخاتم محم
ــر ــژاداث ــعدورهاولودوماحمدین ــروقای ــااث ــژادنشــاندادهاســت،ام محمــوداحمدین

ــتتوســعهانســانینداشــتهاســت. ــیرویوضعی مطلوب

2-3-7- مقایسه خارجی
1-2-3-7- مقایسه با دو کشور باال و پایین 

رونــدشــاخصتوســعهانســانیبــرایدوکشــورباالتــرودوکشــورپایینتــرازرتبــهایــران
درگــزارشســال1990،همــراهبــارونــدشــاخصایــران،درنمــودارزیــرنشــاندادهشــدهاند.

نمودار 7-6. شاخص توسعه انسانی ایران در مقایسه با کشورهای نزدیک به ایران  در سال 1990

ــرازآندر ــرودوکشــورپایینت ــادوکشــورباالت ــرانب ــهای ــاال،فاصل ــقنمــودارب طب
ــرو ــجکشــور،الجزای ــنپن ــانای ــجازمی ــابهتدری ــکاســت.ام ــال1990بســیارنزدی س
ــل ــدودرمقاب ــیکنن ــدم ــانیرش ــعهانس ــاخصتوس ــتریدرش ــرعتبیش ــاس ــرانب ای

ــنشــاخصداشــتهاســت. ــنپیشــرفترادرای ــراقکمتری کشــوریچــونع



شاخص توسعه انسانی/209

2-2-3-7- مقایسه ایران با اقتصادهای نوظهور 

نمودارزیر،فاصلهایرانبااقتصادهاینوظهوررامنعکسمیسازد.

نمودار 7-7. شاخص توسعه انسانی ایران در مقایسه با میانگین اقتصادهای نوظهور

ــراز ــطحیباالت ــراندرس ــانیای ــعهانس ــاخصتوس ــال1991،ش ــفس ــهعط ازنقط
ــت. ــهاس ــرارگرفت ــورق ــاینوظه ــناقتصاده میانگی

نمودار 7-8. شاخص توسعه انسانی ایران در مقایسه با اقتصادهای نوظهور

ــاخص ــدارش ــامق ــهب ــراندرمقایس ــانیای ــعهانس ــاخصتوس ــاال،ش ــودارب درنم
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اقتصادهــاینوظهــورنشــاندادهمیشــود.طبــقنمــودار،عملکــردایــرانازنظــرشــاخص
توســعهانســانی،بعــدازروســیه)برتریــنکشــورگــروه(ایــرانقــراردارد.فاصلــهایــرانبــا
روســیهازســال1990تــا2018کاهــشیافتــهاســت.ایــنکاهشفاصلــه،نشــانگرعملکرد
قابــلقبــولایــراندرزمینــهتوســعهانســانیاســت.عــدمســازگاریایــنکاهــشفاصلــهدر
شــاخصتوســعهانســانیبــاشــاخصهایدیگــرماننــدلگاتــومنشــانازمشــکالتنهــادی

داردکــهمانــعتبدیــلایــنتوســعهانســانیبــهکامیابــیورفــاهشــدهاســت.

3-2-3-7- مقایسه ایران با کشورهای نفتی 

درنمــودارزیــر،رونــدتغییــراتشــاخصتوســعهانســانیایــرانبــامیانگیــنکشــورهای
نفتــیمقایســهشــدهاســت.

نمودار 7-9. شاخص توسعه انسانی ایران در مقایسه با میانگین کشورهای نفتی

ــراز ــران،باالت ــانیای ــعهانس ــاخصتوس ــال2003،ش ــودار،ازس ــننم ــاسای ــراس ب
میانگیــنکشــورهاینفتــیقــرارگرفتــهاســتوفاصلــهآنبــامیانگیــنکشــورهاینفتــی،

بــهنفــعایــرانبیشــترشــدهاســت.
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نمودار 7-10. شاخص توسعه انسانی ایران در مقایسه با کشورهای نفتی

ــورهای ــاکش ــهب ــراندرمقایس ــت،ای ــخصاس ــاالمش ــودارب ــهدرنم ــورک همانط
ــاراتمتحــده ــدازام ــروهبع ــنکشــورگ ــیازنظــرشــاخصتوســعهانســانی،پنجمی نفت
ــاخص ــردش ــادیازعملک ــشزی ــت.بخ ــتاس ــروکوی ــعودی،قط ــتانس ــی،عربس عرب
توســعهانســانیکشــورهاینفتــیبــهبــاالبــودنمقــدارتولیــدناخالــصداخلــیســرانهبــاز
میگــرددکــهدرنتیجــهفــروشنفــتخــاممیســرشــدهاســتوبهمعنــایتحصیــلایــن
تولیــدســرانهبــاالبراســاسعملکــردصــرفســرمایهانســانیایــنکشــورهانیســت؛بلکــه

ــربهــرهمالکانــهمنابــعســوختفســیلیمنطقــهخاورمیانــهاســتواراســت. ب

ــنکشــورگــروهازنظــرشــاخصتوســعهانســانی،یعنــی ــابهتری ــرانب ــهای ــافاصل ام
ــهاســت. ــیکاهــشیافت ــاراتمتحــدهعرب ام

درکلایــراندررتبــه70شــاخصتوســعهانســانیودرفاصلــهاینزدیکبــااقتصادهای
ــوبرامیدهــد؟ ــدتوســعهمطل ــکفرآین ــدی ــت،نوی ــنوضعی ــاای ــراردارد.آی ــورق نوظه
ــهصعــودرا ــدیروب ــا2020،رون ــرانازســال1990ت ــدشــاخصتوســعهانســانیای رون
ــوده ــادیب ــایزی ــتخوشرخداده ــندوره،دس ــعهآندرهمی ــاتوس ــدام ــانمیده نش
اســت.شــاخصتوســعهانســانیایــران،قــوهبــاالیتوســعهبــراســاسبضاعــتانســانیآن
رامنعکــسمیســازدامــادرنبــودبســترنهــادیمناســب،ایــنقــوهنــهدرایــرانبلکــهدر
کشــورهایدیگــربــهفعــلتبدیــلمیشــود.رونــدفزآینــدهمهاجــرت،خــواهدرقالــبفــرار
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ســرمایه،خــواهدرقالــبفــرارمغزهــا،ایــنواقعیــتراتأییــدمیکنــدکــهایــنســرمایه
انســانیبالنــده،فضــایمناســببــرایشــکوفاییخــوددرکشــورراپیــدانمیکنــد.

ایستگاه پاسخ
شاخصتوسعهانسانیدربارهایرانچهمیگوید؟

اگــرکلکشــورهاینمونــهشــاخصتوســعهانســانیرابــرحســبعملکردشــانبــه
پنــجگــروهتقســیمکنیــمایــراندرگــروهدومقــرارمیگیــرد.

موقعیــتخــوبایــراندرایــنشــاخصبیــشازهرچیــزوابســتهبــهنمــرهخــوب
امیــدبــهزندگــیدرایــراناســت.

نقطهضعفایراندراینشاخصدرآمدناخالصداخلیسرانهاست.
ــت. ــتاس ــروشنف ــولف ــرانمحص ــیای ــصداخل ــدناخال ــدهدرآم ــمعم حج
ــد ــابای ــنزیرشــاخصدولته ــراندرای ــرهای ــردننم ــهمنظــورباالب ــنب بنابرای
ســرمایهگذاریدربخشهایــینظیــرصنعــتوخدمــاتراافزایــشدادهوخــود

ــهنفــتبرهاننــد. راازوابســتگیب

5-7- نقد و بررسی شاخص توسعه انسانی
درنقــدشــاخصتوســعهانســانیمــواردیمطــرحشــدهاســتکــهبــهمهمتریــنآنهــا

ــود. ــارهمیش اش

نماگرهــایدرنظرگرفتهشــدهبــرایهــریــکاززیرشــاخصهایتوســعهانســانی
ــتند. ــاخصنیس ــومزیرش ــرمفه بیانگ

ایــنشــاخصبــرایمقایســهکشــورهامناســبنیســت.بــرایمثــالممکــناســتدو
ــطه ــیبهواس ــایک ــندام ــتهباش ــانیداش ــعهانس ــاخصتوس ــابهیدرش ــهمش ــوررتب کش
ــاخص ــرهکلش ــد.نم ــیباش ــهزندگ ــدب ــببامی ــریبهس ــیودیگ ــصمل ــدناخال درآم

ــد. ــاننمیده ــارانش ــنتفاوته ــانیای ــعهانس توس

ــاب ــاانتخ ــوددارد.گوی ــادیوج ــتگیزی ــاخصهمبس ــنش ــاخصهایای ــنزیرش بی
ــت. ــودهاس ــعهیافتهب ــورهایتوس ــتکش ــاسواقعی ــراس ــاخصهاب زیرش
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ایــنشــاخصنابرابــری،فقــروشــکافجنســیتیرانمیبینــدهرچنــدســعیمیکنــد
درتحلیلهــایحاشــیهایآنهــارادرنظــربگیــرد.

ــن ــرد.درای ــرمیگی ــکدرنظ ــای ــرت ــازهصف ــاخصهاب ــرایزیرش ــاخصب ــنش ای
ــینمــرهیــکرا ــصداخل ــتکشــورهاییکــهدرحــالحاضــربهلحــاظدرآمــدناخال حال
ــد ــشیاب ــانافزای ــصداخلیش ــدناخال ــدهدرآم ــالهایآین ــولس ــهدرط ــدچنانچ دارن

ــد. ــیکن ــشرابازنمای ــنافزای ــدای ــدودهنمیتوان ــنمح ای

ــزان ــاندادنمی ــراینش ــبیب ــاخصمناس ــدش ــامیکن ــهادع ــاخصچنانک ــنش ای
ــت. ــفنیس ــورهایمختل ــبختیدرکش خوش

ــد ــژهدرآم ــدبهوی ــادیدارن ــریزی ــدازهگی ــایان ــاخصخط ــنش ــاخصهایای زیرش
ناخالــصداخلــی.

ــی ــلمنطق ــهدلی ــدوناینک ــدب ــاخصهامیده ــهزیرش ــریب ــاخصوزنبراب ــنش ای
ــرایایــنکارتعریــفکنــد. ب

ــتگی ــرانههمبس ــیس ــصداخل ــدناخال ــرهدرآم ــاخصونم ــرهکلش ــننم بی
ــوددارد! ــادیوج زی





8-شاخص جهانی نوآوری 

1-8- معرفی شاخص جهانی نوآوری

1-1-8- اهداف و اهمیت شاخص جهانی نوآوری

شــاخصجهانــینــوآوری1کشــورهارابــراســاستوانمنــدیآنهــادرنــوآوریرتبهبنــدی
ــراه ــتهم ــاکیفی ــهب ــوآوریچنانچ ــهن ــتک ــاوراس ــنب ــرای ــاخصب ــنش ــد.ای میکن
ــهرشــدوتوســعهاقتصــادیکشــورهامیشــود.ازایــنجهــتالزماســت باشــدمنجــرب
ــه ــوآوریتوج ــتن ــزهجه ــادانگی ــرایایج ــاختهایالزمب ــهزیرس ــتگذارانب سیاس
ــراز ــزناگزی ــعهیافتهنی ــورهایتوس ــهکش ــورک ــالظه ــایدرح ــااقتصاده ــد.نهتنه کنن
درنظرگرفتــناهمیــتنــوآوریبهعنــوانعامــلرشــداقتصــادیهســتند.شــاخصنــوآوری

رااینگونــهتعریــفمیکننــد:

نــوآوریمیتوانــددربرگیرنــدهیــکمحصــولجدیــدیــابهبــودیافتــه)کاالیــا
خدمــات(،یــکفرآینــدجدیــد،شــیوهجدیــدبازاریابــی؛یــایــکشــیوهســازمانیجدیــد

ــد. ــیباش ــطخارج ــارواب ــلکاری ــازمانمح ــبوکار،س کس

ــه ــردنوآوران ــریعملک ــرایاندازهگی ــعب ــاخصهایمرج ــیازش ــاخصیک ــنش ای
کشورهاســتکــهطیــفوســیعیازنماگرهــارادرنظــرمیگیــردوهمیــنویژگــیآنرا
ــتگذاران ــد.سیاس ــزمیکن ــعه«2متمای ــقوتوس ــر»تحقی ــینظی ــایقدیم ازمقیاسه
ــای ــودخروجیه ــرایبهب ــنشــاخصجهــتسیاســتگذاریب ــایای ــدازیافتهه میتوانن

1-global innovation index
2- research and development
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بلندمــدترشــداقتصــادی،تولیــدبهتــرورشــداشــتغالاســتفادهکننــد.آخریــنگــزارش
ــخه ــهنس ــتک ــال2020اس ــاندرس ــوآوریدرجه ــتن ــتوضعی ــاخصروای ــنش ای

ــرارمیدهــد. ــنگــزارشاســتو129کشــورراتحــتپوشــشق دوازدهــمای

2-1-8- اجزای شاخص جهانی نوآوری
شــاخصجهانــینــوآوریدربرگیرنــدهدودامنــهاســتکــهعبارتنــداز:دروندادهــای
نــوآوریوبروندادهــاینــوآوری.هــردامنــهدارایچنــدزیرشــاخصاســتوزیرشــاخصها
ــه ــاخصراب ــنش ــزایای ــراج ــودارزی ــتند.نم ــرهس ــننماگ ــدهچندی ــوددربرگیرن خ

ــد. ــشمیده ــکنمای تفکی

نمودار 8-1. اجزای شاخص جهانی نوآوری

3-1-8- سازمان محاسبه کننده شاخص
ــهINSEAD2در ــل1،مؤسس ــگاهکرن ــارکتدانش ــامش ــزارشب ــنگ ــرای ــخهآخ نس

ــت. ــدهاس ــتخراجش ــری3اس ــتفک ــیمالکی ــازمانجهان ــه،وس فرانس

1-world intellectual property organization
2-Institut Européen d’Administration des Affaires (INSEAD)
3-Cornell university
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4-1-8- روش محاسبه
ــدانمــراتهــرنماگــربراســاسمیانگیــن ــنشــاخصابت ــرایمحاســبهنمــرهکلای ب
ــن ــاسمیانگی ــاخصبراس ــرزیرش ــرهه ــپسنم ــودوس ــبهمیش ــنجههامحاس وزندارس
ــدهاند ــریش ــاساندازهگی ــهمقی ــتس ــود.درنهای ــنمیش ــاتعیی ــراتنماگره وزندارنم

کــهعبارتنــداز:

-دامنهدروندادهاینوآوریکهمیانگیننمراتپنجزیرشاخصاولاست.

-دامنهبروندادهاینوآوریکهمیانگیننمراتدوزیرشاخصآخراست.

-نمرهکلشاخصکهمیانگیندودامنهدروندادوبروندادهاینوآوریاست.

شاخصجهانینوآوریدادههایخودراازبیشاز30منبعجهانیگردآوریمیکند.

5-1-8- بهترین  و بدترین  کشورها در شاخص جهانی نوآوری
ــوآوریوهمچنیــنازنظــردامنههــایاصلــیآن پنــجکشــوربرتــرازنظــرشــاخصن

ــرمیباشــد. ــهشــرحجــدولزی درســال2020ب

جدول 8-1. بهترین کشورها در شاخص نوآوری و دامنه های آن در سال 2020

دامنه برون داد نوآوریدامنه درون داد نوآوریبهترین کشورها در شاخص کلرتبه
سوئیسسنگاپورسوئیس1
سوئدسوئیسسوئد2
انگلستانسوئدایاالتمتحدهامریکا3
هلندایاالتمتحدهامریکاانگلستان4
ایاالتمتحدهآمریکادانمارکهلند5

مأخذ:دادههایشاخصنوآوری1

پنــجکشــوردارایبدتریــنعملکــردازنظــرشــاخصنــوآوریودامنههــایاصلــیآن
درســال2020نیــزبــهشــرحجــدولزیــرفهرســتشــدهاند.

-1https://globalinnovationindex.org
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جدول 8-2. بدترین کشورها در شاخص نوآوری و دامنه های اصلی آن در سال 2020

دامنه برون داد نوآوریدامنه درون داد نوآوریبدترین کشورها در شاخص کل

بنینیمنیمن
یمناتیوپیگینه
نیجرمیانمارمیانمار
زامبیاگینهنیجر
توگوالئوساتیوپی

مأخذ:دادههایشاخصنوآوری

ــرخرشــد ــنن ــنمیانگی ــهباالتری ــیمیشــودک ــجکشــوریمعرف ــر،پن درجــدولزی
ــد. ــا2020داشــتهان ــوآوریراطــیدوره2013ت مرکــبســاالنهدرشــاخصن

 جدول 8-3. کشورهای دارای باالترین میانگین نرخ رشد مرکب ساالنه در شاخص نوآوری

 بین سال های 2013 تا 2020 

میانگین نرخ رشد مرکب ساالنه )درصد(کشور
2/55چین
1/79ایران

1/74فیلیپین
0/92ویتنام

0/73کرهجنوبی

مأخذ:دادههایشاخصنوآوری

ایستگاه تفکر
*جایگاهکلیایراندرشاخصجهانینوآوریچگونهاست؟

*نقطهقوتعملکردایراندرشاخصجهانینوآوریچیست؟
*چهمیزانازدروندادهاینوآوریدرایرانبهبروندادتبدیلمیشوند؟

*نوآوریامریفردیاستیانهادی؟
*سیاستگذاریهایاجتماعیبهمنظوربهبودنوآوریدرایرانچهاهمیتیدارد؟

شاخصجهانینوآوریبهاینسؤاالتپاسخمیدهد.
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2-8- توصیف وضعیت ایران در شاخص نوآوری
ایــنبخــشبهشــرحوضعیــتایــراندرشــاخصنــوآوریاختصــاصدارد.درجدیدترین
گــزارششــاخصنــوآوریدرســال2020،ایــراننمــره30/9راکســبکــردهاســتورتبــه
ــراندرایــنشــاخصودامنههــای ــهخــوداختصــاصدادهاســت.رتبــهونمــرهای 67راب

آنبــهشــرحجــدولزیــرنمایــشدادهشــدهاســت.

جدول 8-4. وضعیت ایران در شاخص و دامنه های نوآوری

سال 2020 میالدي
آماره

رتبه جهانی نمره

67 30/9 شاخصنوآوری

90 35/9 دامنهدروندادنوآوری

50 25/9 دامنهبروندادنوآوری

مأخذ:دادههایشاخصنوآوری



نمودار 8-2. وضعیت ایران در زیرشاخص های نوآوری در سال 2020

ــا ــرانرادرمقایســهب ــوآوریســال2020ای ــاال،وضعیــتزیرشــاخصهاین نمــودارب
ســوئیس،کشــورصدرنشــینرتبهبنــدینشــانمیدهــد.ایــراندرزمینــهزیرشــاخصهای
ــا ــهراب ــترینفاصل ــبوکار،بیش ــرفتگیکس ــاوریوپیش ــشوفن ــرونداددان ــادی،ب نه

ســوئیسدارد.
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ــرانو ــهای ــوطب ــوآوریمرب ــروندادن ــهدروندادوب ــردودامن ــنجهه ــر92س اگ
ســوئیسمقایســهشــودآنــگاهبیشــترینفاصلــهایــرانبــاســوئیسدرزمینــهســنجههای
ــراکتی، ــتراتژیکش ــرمایهگذاریمشترک/کســبوکارهایاس ــل،س ــقاپلیکیشــنموبای خل

ــرشمالکیــتفکــریوصــادراتکاالهــایخــالقاســت. پذی

نمودار 8-3. روند شاخص نوآوری ایران 

ــاالنمایــشدادهمیشــود.ایــن ــهایــراندرنمــودارب رونــدتغییــردادههــایمربــوطب
نمــودارنشــانمیدهــدکــهشــاخصنــوآوریایــرانطــیدوره2013تــا2020،عملکــردی
ــودار، ــننم ــوآوریدرای ــاخصن ــرایش ــندورهب ــامیانگی ــدی ــطرون ــاندارد.خ کمنوس
بــاشــیبیمالیــمروبــهصعــوداســتوعملکــردروبــهبهبــودایــراندرزمینــهشــاخص
ــال2013 ــددرس ــراناز27/3واح ــوآوریای ــاخصن ــازد.ش ــسمیس ــوآوریرامنعک ن
ــه ــقب ــه34/34واحــددرســال2019افزایــشیافتــهوبیشــترینمقــدارآننیــزمتعل ب
ــد ــارون ــادرکلدنی ــروسکرون ــاتوجــهشــیوعوی ســال2019اســت.درســال2020ب
نــوآوریبــاافــتچشــمگیریروبــروشــدهاســت،امــاایــنافــتدرایــرانبســیارشــدید
بــودهبهطوریکــهباعــثشــدهرتبــهایــراناز61درســال2019بــه67درســال2020

ســقوطکنــد.
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نمودار 8-4. روند دامنه های مربوط به شاخص نوآوری

طــیدوره2013تــا2020،نســبتکارایــینــوآورییــاحاصــلتقســیمدامنــهبــرونداد
نــوآوریبــهدروندادنــوآوریبــرایایــراناز0/7درابتــدایدورهبــه0/8درانتهــایدوره
میرســد.بــهدیگــرســخن،80درصــدازهمیــنبســترامکانــاتنهــادیموجــودتبدیــل

ــوآوریمیشــود. ــروندادن ــهب ب

طبــقایــننمــودار،دامنــهدروندادنــوآوری،بــاشــیباندکــیروبــهصعــوداســتامــا
دامنــهبــروندادنــوآوریبــاافتــیمحســوسدرســال2014،بــاشــیبیبیشــترازدرونداد
نــوآوریافزایــشیافتــهامــادرســال2018رشــدآنمتوقــفشــدهاســتودرادامــهدر

ســال2020بــاکاهــشمواجــهشــدهاســت.

ــن ــوآوریوهمچنی ــاخصن ــراندرش ــتای ــنجیوضعی ــایدماس ــهنموداره درادام
ــا ــننموداره ــد.ای ــیمقایســهمیکنن ــنجهان ــامیانگی ــاخصهایآنراب ــکاززیرش هری
عملکــردایــرانرادربیــنعملکــردبهتریــنکشــور،عملکــردمیانــیکــهمیانگیــنجهانــی

ــد. ــشمیدهن ــرزیرشــاخصرانمای ــنکشــورهادره ــردبدتری اســتوعملک
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نمودار 8-5. مقایسه عملکرد ایران با میانگین جهانی در شاخص نوآوری

همانگونــهکــهدرنمــوداربــاالمشــاهدهمیشــودعملکــردایــراندرشــاخصنــوآوری
برابــربــامیانگیــنجهانــیاســتوفاصلــهزیــادیبــاعملکــردبهتریــنکشــوردارد.
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نمودار 8-6. مقایسه عملکرد ایران با میانگین جهانی در زیرشاخص های نوآوری

همانطــورکــهنمــوداربــاالمشــخصاســتعملکــردایــراندربیشــترزیرشــاخصهای
ــیدر ــهمنف ــنفاصل ــتوای ــودهاس ــیب ــنجهان ــردمیانگی ــرازعملک ــوآوریپایینت ن

ــت. ــاداس ــقزی ــانیوتحقی ــرمایهانس ــاوس ــاخصهاینهاده زیرش

3-8- بررسی مقایسه ای وضعیت ایران در شاخص جهانی نوآوری

1-3-8- مقایسه داخلی
دوم و اول دوره تنهــا نــوآوری، شــاخص از موجــود دادههــای بــه توجــه بــا
ریاســتجمهوریحســنروحانــیدردســترساســت.نمــودار)3-7(نشــانمیدهــدکــه
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ــه ــوآوریاز27/23ب ــاخصن ــدارش ــی،مق ــنروحان ــتجمهوریحس دردورهاولریاس
ــینســبت ــوآوری،یعن ــین ــندوره،نســبتکارای ــهاســت.طــیهمی ــشیافت 30/5افزای
ــه ــردهوســپسب ــتک ــه0/6اف ــوآوری،از0/7ب ــهدروندادن ــوآوریب ــروندادن ــهب دامن
0/7بازگشــتهاســت.امــاطــیدورهدومریاســتجمهوریحســنروحانــی،مقــدارشــاخص
ــی ــودنســبتکارای ــدوصع ــه34/4واح ــدب ــدار32/1واح ــودازمق ــران،صع ــوآوریای ن

ــد. ــانمیده ــه0/8رانش ــوآوریاز0/7ب ن

ــرونداد ــهب ــردودامن ــی،ه طــیدورهاولودورهدومریاســتجمهوریحســنروحان
نــوآوریودروندادنــوآوری،افزایــشداشــتهاند.هرچنــددرســال2020بــهدلیــلویــروس

کرونــاایــنرونــدمثبــتمتوقــفشــدهوافــتشــدیدیراشــاهدبودیــم.

2-3-8- مقایسه خارجی 
1-2-3-8- مقایسه با دو کشور باال و پایین 

رونــدشــاخصنــوآوریبــرایدوکشــورباالتــرودوکشــورپایینتــرازرتبــهایــراندر
ســال2013،همــراهبــارونــدشــاخصایــران،درنمــودارزیــرنشــاندادهشــدهاند.

نمودار 8-7. شاخص نوآوری ایران در مقایسه با کشورهای نزدیک به ایران  

طبــقنمــوداربــاال،فاصلــهایــرانبــادوکشــورباالتــرودوکشــورپایینتــرازآندرگــزارش
2013شــاخصنــوآوریبســیارنزدیــکاســت.بهطــورکلایــراننســبتبــهکشــورهاینزدیــک
خــوددرابتــدایدوره،خــوبعمــلکــردهاســتوازهمــهایــنچهــارکشــوربرتــرییافتهاســت.
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2-2-3-8- مقایسه ایران با اقتصادهای نوظهور

نمودارزیر،فاصلهایرانبااقتصادهاینوظهوررامنعکسمیکند.

نمودار 8-8. شاخص نوآوری ایران در مقایسه با میانگین اقتصادهای نوظهور

فاصلــهایــرانبــامیانگیــناقتصادهــاینوظهــور،طــیدوره2013تــا2019رونــدکاهشــی
راطــیکــردهاســت،امــادرســال2020ایــنفاصلــهبیشــترشــدهاســت.میانگیــناقتصادهای
نوظهــور،رونــدیبهنســبتیکنواخــتراطــیمیکنــدونوســانآندردامنــهبیــن38تــا40
واحــدیاســت.درحالیکــهایــرانازکانــال20واحــدیواردکانــال30واحــدیشــدهاســت.

نمودار 8-9. شاخص نوآوری ایران در مقایسه با اقتصادهای نوظهور
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درنمــوداربــاال،شــاخصنــوآوریایــراندرمقایســهبــامقــدارشــاخصاقتصادهــاینوظهور
نشــاندادهمیشــود.طبــقنمــودار،عملکــردایــرانازنظــرشــاخصنــوآوری،بهبــودنســبی
ــن ــااقتصادهــاینوظهــور،پایینتری ــراندرمقایســهب ــدایدوره،ای ــداکــردهاســت.درابت پی
مقــدارشــاخصنــوآوریراثبــتکــردامــادرســال2019،باالتــرازافریقــایجنوبــیوبرزیــل
قــرارگرفــتولــیدرنهایــتدرســال2020دوبــارهپایینتــرازبقیــهقــرارگرفتــهاســت.میزان
فاصلــهایــرانبــامیانگیــناقتصادهــاینوظهــورکاهــشیافتــهاســتکــهعملکــردخوبــیرا
نشــانمیدهــد.امــاایــنفاصلــهدرســال2020دوبــارهافزایــشیافتــهاســت.بــاوجــودایــن،

فاصلــهایــرانبــابهتریــنکشــورایــنگــروهیعنــیچیــن،هنــوزقابــلتوجــهاســت.

3-2-3-8- مقایسه ایران با کشورهای نفتی 

درنمــوداربعــد،وضعیــتشــاخصنــوآوریایــراندردوره2013تــا2020بــامیانگیــن
کشــورهاینفتــیمقایســهشــدهاســت.

نمودار 8-10. شاخص نوآوری ایران در مقایسه با میانگین کشورهای نفتی

طبــقنمــودار،فاصلــهشــاخصنــوآوریایــرانبــاکشــورهاینفتــیدرســال2019و
2020کاهــشیافتــهاســت.درکلعملکــردایــراننســبتبــهمیانگیــنکشــورهاینفتــی
خــوببــودهوتوانســتهظــرفچنــدســالازمیانگیــنایــنکشــورهاباالتــرقــرارگیــرد.
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نمودار 8-11. شاخص نوآوری ایران در مقایسه با کشورهای نفتی

نمــوداربــاالبــرایمقایســهرونــدشــاخصنــوآوریایــرانبــاکشــورهاینفتــیطراحــی
شــدهاســت.درمقایســهبــاکشــورهاینفتــینیــزایــرانتــاســال2019ازنظــرشــاخص
ــرنفتــیمحســوبشــدهاســتامــادرســال2020همــه ــوآوری،جــزوســهکشــوربرت ن
ــن ــی،برتری ــدهعرب ــاراتمتح ــدهاند.ام ــهش ــشمواج ــاکاه ــیب ــوردبررس کشــورهایم
کشــورگــروهاســتوشــاخصنــوآوریآنرقــم42/2واحــدیرابــرایســال2019نشــان
میدهــد.افــتامــاراتدرســال2020بســیارکمتــرازایــرانبــودهوبنابرایــنفاصلــهمــا

درایــنشــاخصدرســال2020نســبتبــهامــاراتبیشــترشــدهاســت.

ــبوکار ــامکس ــهولتانج ــهس ــرانازجمل ــاخصهایای ــرش ــهدیگ ــدک درکلهرچن
ــد، ــاننمیدهن ــبیرانش ــدانمناس ــتچن ــی،وضعی ــیحکمران ــاخصهایجهان وزیرش
امــاوضعیــتایــرانازنظــرشــاخصنــوآوریرونــدیمطلــوبرانشــانمیدهــد.بــاایــن
حــالایــنرونــدبهبــودیهنــوزایــرانراازگــروهکشــورهایبــادرآمــدمتوســطبــهســمت
ــاکشــورهای ــانب ــرانهمچن ــیای ــدادهاســت.یعن ــالن ــاال،انتق ــدب ــادرآم کشــورهایب
توســعهیافتــهفاصلــهمعنــاداریدارد.بــاوجــودایــن،عملکــردشــاخصنــوآوریایــراندال
بــرایــناســتکــهپتانســیلبســیارباالیــیبــراینــوآوریدرایــرانوجــودداردوچهبســا

بــااصــالحجــدیســاختارنهــادی،جهــشنــوآوریدرایــراندورازانتظــارنباشــد.
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ایستگاه پاسخ

شاخصجهانینوآوریدربارهایرانچهمیگوید؟

*اگــرکلکشــورهایعضــونمونهشــاخصجهانینوآوریرابرحســبعملکردشــان
درپنــجگــروهدســتهبندیکنیــم،ایــراندرگــروهســومقــرارمیگیرد.

ــری ــرهباالت ــوآورینم ــوآوری،دردروندادن ــین ــبتخروج ــهنس ــرانب *ای
گرفتــهاســتامــابــادرنظــرگرفتــنرتبــهآندرمیــاندیگــرکشــورها،رتبــه
ایــراندربــروندادبهتــرازدرونداداســت.ایــنامــرنشــاندهنــدهایــناســت
کــهاغلــبکشــورهایجهــانعملکــردبهتــریدردروندادنــوآورینســبتبــه

بــرونداددارنــد.

*80درصــدســرمایهگذاریهاوسیاســتگذاریهایمعطــوفبــهافزایــش
ــود. ــیمیش ــروندادمنته ــهب ــرانب ــوآوریدرای ن

ــی، ــهنهادهــایحکمران ــهایک ــاْلنهــادیاســتبهگون ــرکام ــکام ــوآوریی *ن
کســبوکار،حقــوقمالکیــتوآمــوزشبیشــتریننقــشرادرکمّیــتوکیفیــت

ــد. ــامیکنن ــورایف ــوآوریدرکش ن

*ارتقــاینــوآورینیازمنــدسیاســتگذاریهایاجتماعــیدرجهــتحمایــتاز
حقــوقبرابــرزنــانومــرداندرآمــوزشوفرصتهــایکســبوکاراســت.

5-8- نقد و بررسی شاخص جهانی نوآوری
درنقدشاخصنوآوریمیتوانبهمواردزیراشارهکرد:

ــودن ــوب ــورن ــولمح ــدح ــهمیکن ــوآوریارائ ــاخصازن ــنش ــهای ــیک -تعریف
محصــوالت،فرآیندهــا،شــیوهتولیــدوبازاریابــیاســتوکمتــربــهاهمیــتوارزشایــن

نوآوریهــابــرایجامعــهمیپــردازد.

-اینشاخصوزنبرابربهعواملیمیدهدکهدرواقعیتاهمیتیکسانیبراینوآوریندارند.

درحالیکــهبرخــیازاجــزایایــنشــاخصنظیــردریافــتبــرقیــاســهولتپرداخــت
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ــت ــقثب ــهح ــمازجمل ــلمه ــیعوام ــد،برخ ــوآوریندارن ــان ــادیب ــاطزی ــاتارتب مالی
ــد. ــاخصدورماندهان ــنش ــدای ــه1ازدی ــراعمحرمان اخت

ــه ــرایهم ــهب ــتک ــهاس ــیدادهگرفت ــردهازمنابع ــاک ــودادع ــاخصخ ــنش -ای
ــهدادهتولیــدمیکنــد.پــسدادههــاوســنجههایایــنشــاخصبیشــتر کشــورهاینمون
ــوآوری. ــراین ــاب ــاطآنه ــتوارتب ــااهمی ــدهاندت ــشش ــیپذیریگزین برحســبدسترس

-ایــنشــاخصبهســببکمبــودمنابــعدادهبیشــتربــردروندادهــاینــوآوریمتمرکــز
ــا ــهت ــوآوریپرداخت ــراین ــهشــرایطالزمب ــعبیشــترب ــایآن.درواق ــابرونداده شــدهت

خــودنــوآوری.

-بهطــورخــاصدربخــشبروندادهــاینــوآوریدرکلدونماگــرتعریــفکــردهکــه
یکــیازآنهــایعنــیمحصــوالتخــالقســنجههاییداردکــهکیفیــتالزمراندارنــدوتــا
حــدودزیــادیوابســتهبــهفرهنــگکشــورهاهســتندوایــنمقایســهرادشــوارمیکنــد.

ــل ــهدلی ــوآوریدارد)ب ــرین ــهدراندازهگی ــیک ــببضعف ــهس ــاخصب ــنش -ای
ــرایسیاســتگذاریدرراســتای ــهمناســبیب ــعدادهدردســترس(گزین ــتمناب محدودی

ــود. ــوبنمیش ــوآوریمحس ن

1- secret patent





9- گزارش جهانی شادی 

1-9- معرفی گزارش

1-1-9- اهداف و اهمیت گزارش جهانی شادی

گــزارشجهانــیشــادی1پیمایــشجهانــیشــادیاســتکــه153کشــوررابرحســب
ــن ــاخصدرآخری ــنش ــد.ای ــدیمیکن ــادبودنرتبهبن ــزانش ــانازمی درکشهروندانش
ــز ــانرانی ــهرهایجه ــهایازش ــارنمون ــنب ــرایاولی ــال2020ب ــوددرس ــزارشخ گ
برحســبشــادیساکنینشــانرتبهبنــدیکردهاســتوبــابررســینقــشمحیــططبیعــی
وشــهریدرشــادی،تحلیــلعمیقتــریازبهــروزیذهنــی2ارائــهمیکنــد.ایــنگــزارش
ــادی ــتش ــال2020وضعی ــدآندرس ــخهجدی ــودونس ــرمیش ــال2011منتش ازس

ــد. ــیمیکن ــا2019رابازنمای ــال2017ت ــیازس جهان

ــول ــی،مصــرفوپ ــروت،دارای ــرث ــینظی ــاه،عوامل ــرایاندازهگیــریرف درگذشــتهب
ــامفهــومرفــاه ــامشــادی،درمقایســهب ــهن اندازهگیــریمیشــدولــیامــروزهمفهومــیب
مــادی،جایــگاهقابــلتوجهــیدرتحلیلهــایرفاهــیبیــناقتصاددانــانپیــداکــردهاســت.
شــادیعــالوهبــراینکــهپدیــدهایروانشــناختیواجتماعــیاســت،یــکپدیــدهمــادینیز

هســتکــهبایــدآنراازدیــدگاهمــادیبررســیوتحلیــلکــرد.

میــزانشــادیورضایــتاززندگــیانســانهاازاهمیــتویــژهایدرعملکــرداقتصــادیآنهــا
برخــورداراســت،زیــرارضایــتاززندگــیســبببهبــودهــوش،توانایــی،انگیــزهوبهدنبــالآن

1. world happiness report 
2.subjective wellbeing 
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ــد، ــممیگیرن ــانترتصمی ــتندآس ــادهس ــهش ــیک ــرادزمان ــود.اف ــرهوریمیش ــشبه افزای
روحیــهمشــارکتیباالتــریدارنــدوتعامــلســازندهتریبــادیگــرانخواهنــدداشــت.

2-1-9- اجزای گزارش جهانی شادی
ــدهنمــرهشــادی،شــشمتغیــراصلــیودومتغیــرحاشــیهای ایــنگــزارشدربرگیرن

ــوند: ــیمیش ــهمعرف ــهدرادام ــتک اس
1.نمرهشادییابهروزیذهنی1

ــرایاســتخراجدادهاســتفادهکردهاســت گــزارشجهانــیشــادیازمنابــعمتعــددیب
کــهمهمتریــنآنهــانظرســنجیجهانــیگالــوپاســت.نظرســنجیجهانــیگالــوپتصــور
ذهنــیافــرادازمؤلفههــایمختلــفرامیســنجدوبــابــهتصویــرکشــیدنیــکآرمانشــهر
ــهمشــخص ــندوجامع ــنای ــتخــودرابی ــدموقعی ــرادمیخواه ــکویرانشــهرازاف وی
ــرای ــانکانتریــلمینامنــد.درایــنروشبهطــورخــاصب کننــد.ایــنروشراروشنردب
ســنجشمیــزانشــادیازافــرادایــنســؤالپرســیدهمیشــود:»لطفــاًنردبانــیراتصــور
کنیــدکــهپلــهاولآنصفــروپلــهآخــرآن10شــمارهگذاریشــدهاســت.بــاالینردبــان
بهتریــنحالــتممکــنزندگــیوپاییــننردبــانبدتریــنحالــتممکــنزندگــیرانشــان
ــرار ــانق ــهنردب ــدامپل ــیرویک ــنمقطــعزمان ــددرای ــد.شــمااحســاسمیکنی میده

گرفتهایــد؟«.نمــرهشــادیمیانگیــنملّــیپاســخافــرادبــهایــنســؤالاســت.
2.امیدبهزندگیسالم2

دادههایاینمتغیرازسازمانبهداشتجهانیگرفتهشدهاست.
3.حمایتاجتماعی3

منبــعایــندادهنظرســنجیگالــوپاســتکــهســؤالمربــوطبــهآنایــناســت:»اگــر
مشــکلیبــرایشــماپیــشبیایــدآیــادوســتیــاآشــناییداریــدکــهبتوانیــدرویکمــک
آنهــاحســابکنیــد؟«.نمــرهایــنمتغیــرمیانگیــنملـّـیپاســخافــرادبــهیکــیازدوگزینــه

)بلــه=یــکوخیــر=صفــر(اســت.

1.happiness score/subjective wellbeing 
2.healthy life expectancy 
3.social support
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4.آزادیبرایانتخابدرزندگی1

منبــعایــندادهنظرســنجیگالــوپاســتکــهســؤالمربــوطبــهآنایــناســت:»آیــا
ــرایتصمیمگیــریدرانتخابهــایزندگــیراضــیهســتید؟«.نمــره ــانب شــماازآزادیت

ایــنمتغیــرمیانگیــنملّــیپاســخافــرادبــهایــنســؤالاســت.
5.سخاوتمندی2

منبــعایــندادهنظرســنجیگالــوپاســتکــهســؤالمربــوطبــهآنایــناســت:»آیــا
ــه ــؤالنســبتب ــنس ــد؟«.پاســخای ــهایکمــککردهای ــهخیری ــتهب ــاهگذش شــمادرم
ــدهمیانگیــنملــی درآمــدناخالــصداخلــیمحاســبهمیشــود.نمــرهایــنمتغیــرباقیمان

ــهایــنســؤالاســت. رگرســیونی3پاســخافــرادب
6.درکفساد4

منبــعایــندادهنظرســنجیگالــوپاســتکــهدوســؤالدارد:»آیــادرکشــورشــمافســاد
درنهــاددولــتپراکنــدهاســت؟«و»آیــادرکشــورشــمافســاددرحــوزهکســبوکارپراکنــده
اســت؟«.نمــرهایــنمتغیــرازمیانگیــنملـّـیپاســخافــرادبــهایــندوســؤالبــهدســتمیآید.

7.تولیدناخالصداخلیسرانه

ــهجــز ــیتوســعه5گرفتــهشــدهاندب ــرازنماگرهــایجهان ــنمتغی اغلــبدادههــایای
ــن6اخــذشدهاســت. ــیپِ ــاازجــدولجهان ــاتآنه ــهاطالع ــوردازکشــورهاک ــجم پن

احساســاتمثبــتومنفــیدومتغیــرحاشــیهایدرایــنگــزارشهســتندکــهدرمــورد
برخــیکشــورهاســنجیدهشــدهاند:احساســاتمثبــت7ازطریــقمیانگیــنســهاحســاس
ــداز: ــاسعبارتن ــهاحس ــنس ــوند.ای ــریمیش ــوپاندازهگی ــنجیگال ــتدرنظرس مثب

خنــده،شــادیولــذت.

1.freedom to make life choices 
2. generosity 
3. residual of regressing national average 
4. corruption perception 
5. world development indicators 
6. Penn world table 
7. positive affect
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ــوپ ــنجیگال ــیدرنظرس ــاسمنف ــهاحس ــنس ــورتمیانگی ــی1بهص ــاتمنف احساس
اندازهگیریمیشود.اینسهاحساسعبارتنداز:نگرانی،ناراحتی،وعصبانیت.

نمودارزیراجزایاصلیگزارشجهانیشادیرانمایشمیدهد.

نمودار 9-1. اجزای گزارش جهانی شادی

3-1-9- سازمان محاسبه کننده 
ــه ــتهب ــدار«2وابس ــعهپای ــایتوس ــبکهراهحله ــط»ش ــادیتوس ــیش ــزارشجهان گ

ــود. ــرمیش ــدمنتش ــلمتح ــازمانمل س

4-1-9- روش محاسبه 
گــزارشجهانــیشــادیدادهمربــوطبــهنمــرهشــادیرادرکنــارشــشمتغیــردرآمــد
ــالم،ســخاوتمندی،درکفســاد،آزادیدر ــیس ــهزندگ ــدب ــرانه،امی ــیس ــصداخل ناخال
انتخابهــایزندگــیوحمایــتاجتماعــیقــرارمیدهــدوســپسنمــرهشــادیرادربیــن

1. negative affect 
2.sustainable development solutions network
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ــک ــقهری ــزانتبیینکنندگــینمــرهشــادیازطری ــامی ــرمیشــکندت ــنشــشمتغی ای
ــابرحســب ــزارشتنه ــنگ ــیای ــدینهای ــعرتبهبن ــد.درواق ــبهکن ــزارامحاس ــناج ازای
ــابهــروزیذهنــیاســتومتغیرهــایدیگــرنقــش ــهتکســؤالشــادیی ــرادب پاســخاف

ــد. ــنرتبهبنــدیدارن ــرایتحلیــلای تکمیلــیب

ــت. ــوپاس ــنجیگال ــزارشنظرس ــنگ ــیای ــعاصل ــدمنب ــهش ــهگفت ــورک همانط
ایــنگــزارشازتحلیــلرگرســیون1بــرایتحلیــلدادههــایخــارجازنظرســنجیگالــوپ
ــهکار ــورهاب ــهکش ــوردهم ــاًدرم ــیونلزوم ــلرگرس ــهتحلی ــت.البت ــردهاس ــتفادهک اس
ــن ــهازبزرگتری ــههمیش ــودهک ــنب ــزارشای ــنگ ــلدرای ــدهتحلی ــت.قاع ــهاس نرفت
ــف، ــایمختل ــاورتبهبندیه ــرایتحلیله ــاًب ــود.قاعدت ــتفادهش ــترساس ــهدردس نمون

ــت. ــاوتاس ــترسمتف ــهدردس ــننمون بزرگتری

ــه ــیک ــرایحــلمشــکلدادههای ــوردازروشنســبتدهیب ــکم ــزارشدری ــنگ ای
درمــوردبرخــیکشــورهادردســترسنبــودهاســتفادهکــردهاســت:وقتــیمیانگیــننمــره
ــت.در ــهکردهاس ــشگانهتجزی ــایش ــهمتغیره ــادیراب ــانش ــاهم ــلی ــانکانتری نردب
ایــنحالــتگــروهکوچکــیازکشــورهادادههــایگمشــدهدریــکیــادومتغیــرداشــتند
ــوپدربرخــی ــهنظرســنجیگال ــودهاســت،چــراک ــورددرکفســادب ــهشــایعترینم ک
کشــورهاایــنســؤالراحــذفکــردهاســت.بــرایحــلایــنمشــکلاززیرشــاخصکنتــرل

ــت. ــتفادهشدهاس ــی«اس ــیحکمران ــاخصهایجهان ــروژه»زیرش ــاددرپ فس

5-1-9- بهترین  و بدترین  کشورها در گزارش 
پنــجکشــوربرتــرازنظــرگــزارششــادیوهمچنیــنقــدرتتبیینکنندگــیهریــک

ازمتغیرهــایاصلــیآندرســال2020بــهشــرحجــدولزیــراســت.

1.regression analysis 
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جدول 9-1. بهترین کشورها از نظر شاخص شادی و قدرت تبیین کنندگی هریک از متغیرهای اصلی آن در سال 2020
رتبه

نمره شادی

ص داخلی 
تولید ناخال

سرانه 

ت اجتماعی
حمای

امید به زندگی سالم

ب های 
آزادی در انتخا

زندگی

سخاوتمندی

ساد
ک ف

در

سنگاپورمیانمارازبکستانسنگاپورایسلندلوکزامبورگفنالند1

دانمارکاندونزیکامبوجهنگکنگترکمنستانسنگاپوردانمارک2

روانداهائیتینروژژاپندانمارکایرلندسوئیس3

فنالندگامبیادانمارکاسپانیافنالنداماراتایسلند4

نیوزلندکنیافنالندسوئیسنروژکویتنروژ5

مأخذ:دادههایگزارشجهانیشادی

پنــجکشــوردارایبدتریــنعملکــردازنظرگزارششــادیوهمچنینقــدرتتبیینکنندگی
هریــکازمتغیرهــایاصلــیآندرســال2020نیــزبهشــرحجدولزیرفهرســتشــدهاند.

جدول 9-2. بدترین کشورها از نظر شاخص شادی و قدرت تبیین کنندگی هریک از متغیرهای اصلی آن در سال 2020

تولید ناخالص نمره شادی
داخلی سرانه

حمایت 
اجتماعی

امید به 
زندگی سالم

آزادی در 
درک فسادسخاوتانتخاب های زندگی

بوروندیافغانستان
جمهوری
افریقای
مرکزی

جمهوری
بلغارستانیونانافغانستانافریقایمرکزی

سودان
جنوبی

جمهوری
رومانیبوتسواناسودانجنوبیلسوتوبنینافریقایمرکزی

زیمبابوه
جمهوری

دموکراتیک
کنگو

بوسنیوژاپنالجزایرچادافغانستان
هرزگووین

افغانستانمراکشهائیتیساحلعاجبوروندینیجررواندا

جمهوری
افریقای
مرکزی

کوزووآذربایجانیوناننیجریهرواندالیبریا
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مأخذ:دادههایگزارشجهانیشادی

ــرخرشــد ــنن ــنمیانگی ــهباالتری ــیمیشــودک ــجکشــوریمعرف ــر،پن درجــدولزی
ــاندهاند. ــترس ــهثب ــا2020ب ــیدوره2013ت ــادیراط ــزارشش ــاالنهدرگ ــبس مرک

 جدول 9-3. کشورهای دارای باالترین میانگین نرخ رشد مرکب ساالنه در گزارش شادی

 بین سال های 2013 تا 2020

میانگین نرخ رشد مرکب ساالنه )درصد(کشور

5/75بنین
5/20توگو
3/66گینه

3/61بلغارستان
3/46تاجیکستان

مأخذ:دادههایگزارشجهانیشادی

2-9- توصیف وضعیت ایران در گزارش جهانی شادی
ایــنبخــشبهشــرحوضعیتایــراندرگزارششــادیاختصــاصدارد.درجدیدتریننســخه
ــرارگرفتهاســت. ــراننمــره4/67راکســبکــردهاســتودررتبــه118ق گــزارششــادی،ای
رتبــهونمــرهایــراندرایــنشــاخصومتغیرهــایآندرجــدولزیــرنمایــشدادهشــدهاســت.

 جدول 9-4. وضعیت ایران در شاخص و زیرشاخص های شادی

سال2020میالدی
متغیرها

رتبهجهانی نمره

118 4/67 شادی
56 1/03 تولیدناخالصداخلیسرانه

135 0/89 حمایتاجتماعی
81 0/75 امیدبهزندگیسالم

118 0/30 آزادیدرانتخابهایزندگی
24 0/28 سخاوت
48 0/14 درکفساد

مأخذ:دادههایگزارشجهانیشادی
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نمودار 9-2. وضعیت ایران در متغیرهای گزارش جهانی شادی در سال 2020

نمــوداربــاال،وضعیــتمتغیرهــایشــادیســال2020ایــرانرادرمقایســهبــافنالنــد
ــتاجتماعــیاســت ــرحمای ــددرمتغی ــافنالن ــرانب ــهای نشــانمیدهــد.بیشــترینفاصل
ــسازآندرآزادیانتخــابدر ــراناســت.پ ــرای ــهســهبراب ــکب ــدنزدی ــهنمــرهفنالن ک
زندگــیبیــنایــرانوفنالنــدتفــاوتچشــمگیریوجــودداردونمــرهفنالنــدبیــشازدو
برابــرنمــرهایــراناســت.نکتــهقابــلتوجــهایــناســتکــهدرســخاوتمندینمــرهایــران

ــهاســت. ــرارگرفت ــوانشــادترینکشــورق ــدبهعن ــرازفنالن باالت

نمودار 9-3. روند وضعیت شادی در ایران 
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نمــوداربــاالنشــانگرایــناســتکــهشــاخصشــادیایــرانطــیدوره2013تــا2020
رونــدینوســانیداشــتهاســت.بــاوجــودافزایــشنمــرهشــادیایــراناز4/64درابتــدای
ــادیرانشــان ــزانش ــفدرمی ــزولخفی ــدی،ن ــایدوره،خــطرون ــه4/67درانته دورهب
ــدی ــیرون ــاط ــاب ــرد،ام ــودک ــه4/81صع ــادیب ــدارش ــال2016،مق ــد.درس میده

ــه4/67رســیدهاســت. نزولــیدرســال2020ب

نمودار 9-4. روند متغیرهای مربوط به گزارش شادی

ــاالترســیمشــدهاند.ایــنمــواردشــادیایجــادشــده متغیرهــایشــادیدرنمــودارب
بــهواســطههــرکــدامازمــواردرانشــانمیدهــد.یعنــیاینکــهمثــالازافزایــشحمایــت
ــاازکاهــشدرکفســادچقــدرســادی اجتماعــیچقــدرشــادیایجــادشــدهاســتوی
ــهکــهمشــاهده ــرایــنهمــهمتغیرهــامثبــتهســتند.همانگون ایجــادشــدهاســت.بناب
ــالم،آزادیدر ــیس ــهزندگ ــدب ــیوامی ــتاجتماع ــاخصهایحمای ــدزیرش ــودرون میش
انتخــابفــردیودرکفســادروبــهرشــدبــودهاســت،وزیرشــاخصســخاوتمندینیــزدر
ســال2018رونــدثابتــیپیــداکــردهاســتوتولیــدناخالــصداخلــیســرانهنیــزتقریبــاً
درطــولایــندورهرونــدثابتــیداشــتهاند.درکفســادامــادرســال2017یــکافزایــش
جــدیداشــته)یعنــیوضعیــتبهتــرشــدهاســتومیــزانبیشــتریشــادیبــهواســطه

کاهــشدرکفســادایجــادشــدهاســت(.
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3-9- بررسی مقایسه ای وضعیت ایران در گزارش جهانی شادی 

1-3-9- مقایسه داخلی 
دوم و اول دوره مقایســه امــکان تنهــا شــادی، شــاخص از موجــود دادههــای
ریاســتجمهوریحســنروحانــیرافراهــممیســازد.کلشــاخصشــادیطــیدورهاول
حســنروحانــیرونــدینســبتاًافزایشــیراداشــتهاســت،امــاشــاخصشــادیدردورهدوم
ایشــانیعنــیازســال2016تــا2020کاهــشیافتــهاســت.البتــهگــزارششــادیچــون
ــاوکاهــش ــروسکرون ــراتشــیوعوی ــهاولســال2020منتشــرشــدهاســت،اث درنیم
درآمــدســرانهوســایرمــواردرادرنظــرنگرفتــهودرمحاســباتخــوددخیــلنکــردهاســت.
طــیدورهاول،تولیــدناخالــصداخلــیســرانهوســخاوتمندیوحمایــتاجتماعــیروبــه
ــارهخیــزبرداشــتهاســت ــد،حمایــتاجتماعــینیــزپــسازیــکافــتدوب بهبــودبودهان
ــی ــیاندک ــدیکاهش ــیرون ــایزندگ ــالموآزادیدرانتخابه ــیس ــهزندگ ــدب ــاامی ام
نشــانمیدهنــد.نکتــهقابــلتوجــهایــناســتکــهبــاوجــوداجــرایطــرحســالمتدر
دورهاولحســنروحانــی،امیــدبــهزندگــیســالمبــاشــیبیخفیــفکاهــشیافتــهاســت.

دردورهدومریاســتجمهوریحســنروحانــی،تولیــدناخالصداخلــیســرانهدچــارافــت
ــرد، ــهخــودمیگی ــاشــیبیکنواخــتب ــدیصعــودیب ــتاجتماعــیرون میشــود،حمای
امــاآزادیدرانتخابهــایفــردیوســخاوتمندیوضعیــتبدتــریپیــدامیکننــد.امیــد
بــهزندگــیســالمدرایــندورهروبــهبهبــودمــیرود؛یعنــیاجــرایطــرحســالمت،آثــار

خــودرادرانتقــالازدورهاولبــهدوموبیشــتردردورهدومنشــاندادهاســت.

2-3-9- مقایسه خارجی

1-2-3-9- مقایسه با دو کشور باال و پایین 

رونــدنمــرهشــادیبــرایدوکشــورباالتــرودوکشــورپایینتــرازرتبــهایــراندرســال
2014تــا2020،همــراهبــارونــدشــادیدرایــران،درنمــودارزیــرنشــاندادهشــدهاند.
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نمودار 9-5. شاخص شادی ایران در مقایسه با کشورهای نزدیک به ایران

ــرازســال ــرودوکشــورپایینت ــادوکشــورباالت ــرانب ــهای ــاال،فاصل ــودارب ــقنم طب
2015افزایــشمییابــدوآذربایجــانبــاخیــزبلنــدی،باالتــرازچهــارکشــوردیگــرقــرار
ــا میگیــرد.اگرچــهآذربایجــانازســال2016رونــدیخفیــفازنــزولدارد،ایــنافــتب
ــا ــود.ام ــاهدهمیش ــزمش ــینی ــووموریتان ــورهایفلســطین،کنگ ــتردرکش ــیببیش ش
تنهــادرایــراناســتکــهپــسازیــکافــتمقطعــی،مجــدداًنمــرهشــادیروبــهصعــود

مــیرود.بــاوجــودایــن،فاصلــهایــرانبــاآذربایجــانبســیارزیــاداســت.
2-2-3-9- مقایسه ایران با اقتصادهای نوظهور 

نمودارزیر،فاصلهایرانبامیانگیناقتصادهاینوظهوررابهترمنعکسمیسازد.

نمودار 9-6. شاخص شادی ایران در مقایسه با میانگین اقتصادهای نوظهور
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ــه ــا2020روب ــیدوره2013ت ــور،ط ــاینوظه ــناقتصاده ــامیانگی ــرانب ــهای فاصل
ــال ــاس ــهب ــال2020درمقایس ــددرس ــنوهن ــیه،چی ــورهایروس ــت.کش ــشاس کاه
2019،افــتنشــانمیدهنــد؛درحالیکــهایــرانمیــلبــهصعــودداردوهمیــنمیــلبــه

ــامیانگیــناقتصادهــاینوظهــورنیــزمشــهوداســت. ــهآنب صعــوددرکاهــشفاصل

نمودار 9-7. شاخص شادی ایران در مقایسه با اقتصادهای نوظهور

درنمــوداربــاال،نمــرهشــادیایــراندرمقایســهبــانمــرهشــادیاقتصادهــاینوظهــور
ــطاز ــادی،فق ــزارشش ــرگ ــرانازنظ ــردای ــودار،عملک ــقنم ــود.طب ــاندادهمیش نش

ــهبرزیــلتعلــقدارد. کشــورهنــدبهتــراســتوبهتریــنعملکــردب

3-2-3-9- مقایسه ایران با کشورهای نفتی 

ــامیانگیــنکشــورهاینفتــی ــدنمــرهشــادیایــرانب ــرایمقایســهرون نمــودارزیــرب
طراحــیشــدهاســت.
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نمودار 9-8. نمره شادی ایران در مقایسه با میانگین کشورهای نفتی

ــی ــنکشــورهاینفت ــامیانگی ــرانب ــرهشــادیای ــراتنم ــدتغیی ــودار،رون ــننم درای
مقایســهشــدهاســت.اگــرچــهدرابتــدایســالمــوردبررســیایــنفاصلــهبســیارزیــاد
اســتامــابــراســاسایــننمــودار،فاصلــهبیــننمــرهشــادیایــرانومیانگیــنکشــورهای

نفتــی،درحــالکاهــشاســت.

نمودار 9-9. وضعیت شادی ایران در مقایسه با کشورهای نفتی  
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ــن ــرانازنظــرشــاخصشــادی،درپایینتری ــزای ــینی ــاکشــورهاینفت درمقایســهب
ردهقــراردارد.درمیــانکشــورهاینفتــی،ابتــداامــاراتوونزوئــالبهتریــنعملکــردازنظــر
ــهعربســتان ــردهوجــایخــودراب ــزلک ــجتن ــالبهتدری ــاونزوئ شــاخصراداشــتهاندام
ــورمافسارگســیختهو ــالیعنــیت ــایتحــوالتسیاســیواقتصــادیونزوئ دادهاســت.ردپ
نابهســامانیسیاســیشــدیددررونــدنزولــینمــرهشــادیمشــاهدهمیشــود.هرچنــدکــه
درانتهــایدوره،نمــرهشــادیونزوئــالدوبــارهروبــهبهبــودگذاشــتهاســت.طــیایــندوره
فاصلــهایــرانبــابهتریــنکشــورگــروهازنظــرنمــرهشــادی،یعنــیامــاراتمتحــدهعربــی

اندکــیکاهــشیافتــهاســت.

4-9- تحلیل وضعیت ایران در گزارش جهانی شادی
ــا ــهب ــاد،درمقایس ــدفس ــیمانن ــایاجتماع ــاتوپدیدهه ــیازواقعی ــتعموم برداش
متغیرهــایاقتصــادیتأثیــربیشــتریبــرمیــزاننشــاطعمومــیدارد.بــرمبنــایگــزارش
ــرار ــتمناســبیق ــیدروضعی ــاینشــاطعموم ــرانازلحــاظمتغیره ــادی،ای ــیش جهان
ــهاســت. ــشیافت ــیدرکشــورافزای ــرســطحنشــاطعموم ــادرســالهایاخی ــدارد،ام ن

ایــراندرمتغیرهــای»درکفســاد«،»حمایــتاجتماعــی«و»آزادیدرانتخابهــای
زندگــی«درمقایســهبــاســایرکشــورهایجهــانازوضعیــتخوبــیبرخــوردارنیســت.
همچنیــنبــرمبنــایدادههــایگــزارشجهانــیســالمت،طــیدهــهگذشــتهوضعیــت
ــر ــرانناهمگونت ــفدرای ــدیمختل ــطوحدرآم ــاروس ــاناقش ــادیدرمی ــعش توزی

شــدهاســت.
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ایستگاه پاسخ:

گزارشجهانیشادیدربارهایرانچهمیگوید؟
*اگــرکشــورهایعضــونمونــهگــزارشجهانــیشــادیرابرحســبمیزانشــادبودن

بــهپنــجگــروهدســتهبندیکنیــم،ایــراندرگــروهچهــارمقــرارمیگیــرد.

ــاکشــورصدرنشــین *تولیــدناخالــصداخلــیســرانهایــرانتفــاوتچندانــیب
ایــنگــزارشیعنــیفنالنــدنــدارد،امــاایــرانبــهلحــاظرتبــهشــادیرتبــه153

رابــهخــوداختصــاصدادهاســت.

ــیسرانهشــان ــصداخل ــدناخال ــدازهتولی ــهان ــاب ــردایرانیه ــاک ــوانادع *میت
شــادنیســتندیــابــهعبارتــیتولیــدناخالــصداخلــیســرانهنقــشتعیینکنندهای

درشــادیایرانیهــانــدارد.

*امیــدبــهزندگــی،ســخاوتمندیوتولیــدناخالــصداخلــیســرانهازنقــاطقــوت
ایــراندرایــنگــزارشهســتند.

*حمایتاجتماعیوآزادیدرانتخابهایفردینقاطضعفایراندراینگزارشهستند.

5-9- نقد و بررسی گزارش جهانی شادی
ــن ــهمهمتری ــواردبســیاریمطــرحشــدهاســتک ــیشــادیم ــزارشجهان ــدگ درنق

آنهــاعبارتنــداز:

ــوپ ــنجیگال ــؤالنظرس ــکس ــای ــادیکشــورهارابرحســبتنه ــیش ــزارشجهان گ
ــرد. ــؤالمیب ــرس ــدیرازی ــاررتبهبن ــناعتب ــهای ــدک ــدیمیکن رتبهبن

ــیشــادی،شــادیرابهعنــوانیــکاحســاسکامــاًلشــخصیوذهنــی گــزارشجهان
ــینداشــتهباشــد. ــاًلمصــداقعین ــهممکــناســتعم ــدک ــدیمیکن رتبهبن

گــزارشجهانــیشــادیشــشمتغیــرتعریــفکــردهوتــالشمیکنــدتوضیــحدهــد
ایــنمتغیرهــاچــهمیزانــیازنمــرهشــادیراتبییــنمیکننــد.امــامشــخصنیســتایــن
شــشمتغیــربــرچــهاساســیودرکــدامچارچــوبنظــریواجــداهمیــتبــرایتبییــن

شــادیهســتند.
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گــزارشجهانــیشــادییافتههایــیداردکــهبــاوضعیــتعینــیبرخــیکشــورهاهیــچ
ــرایمثــالدرطــولســالهاییکــهایــنگــزارشمنتشــرشــدهاســت ــدارد.ب انطباقــین
ــاکشــورهایی ــد،ی ــرارگرفتهان ــکایالتیــندرصــدررتبهبنــدیق گاهــیکشــورهایآمری
ــر ــریازبرخــیکشــورهایدیگ ــایبهت ــهه ــیهســتندرتب ــایداخل ــارجنگه ــهدچ ک
ــالهای ــادترینکشــوردرس ــاالیخودکشــیش ــرخب ــان ــدب ــورفنالن ــد.همینط گرفتهان
ــای ــرفداروه ــاالیمص ــرخب ــان ــلندب ــارکوایس ــادانم ــتی ــدهاس ــرآوردش ــرب اخی

ــد. ــرارگرفتهان ــاق ــاندنی ــادترینمردم ــزءش ــردگیج ضدافس

ــؤالمشــترک ــکس ــیاســت.ی ــردیوفرهنگ ــرف ــکام ــادیی ــفش ــادیوتعری ش
ــاد ــرادایج ــناف ــیدرذه ــاوتدرکمتفاوت ــایمتف ــافرهنگه ــفب ــورهایمختل درکش

ــدارد. ــورهاران ــدیکش ــرایرتبهبن ــیب ــارکاف ــیاعتب ــهبهتنهای ــدک میکن

ــع ــدارد.منب ــین ــارکاف ــریاعتب ــاظروشنمونهگی ــزارشبهلح ــنگ ــعدادهای منب
ــادیدر ــارزی ــنجیاعتب ــننظرس ــت.ای ــوپاس ــنجیگال ــزارشنظرس ــنگ ــدیای رتبهبن
ــرایهــرکشــوررا1000نفــردرنظــر ــهب ــرایمثــالحداقــلنمون ــدارد.ب نمونهگیــرین
گرفتــهاســتکــهایــننســبتیبــاجمعیــتکشــورهانــدارد.ازطــرفدیگــرایــنگــزارش
ــفداده ــورهایمختل ــوپدرکش ــایگال ــدادپیمایشه ــهتع ــتهب ــشبس دررتبهبندیهای
ــارنظرســنجیانجــامدادهباشــد ــوپدرطــولدوســالدرکشــورییــکب دارد.اگــرگال
همــانیــکبــارمــورداســتفادهقــرارمیگیــردواگــردوبــار،هــردوبــارمــورداســتفاده

ــرد. ــرارمیگی ــادیق ــیش ــزارشجهان گ

اینگزارشدستاوردیبرایسیاستگذاریدولتهاندارد.



10- شاخص جهانی صلح 

1-10- معرفی شاخص
1-1-10- اهداف و اهمیت شاخص

هــدفشــاخصجهانــیصلــح1ارائــهیــکتصویــردادهمحــورپیرامــونصلــح،امنیــتو
ــوط ــااســتفادهازدادههــایمرب توســعهدرجهــاناســت.ایــنشــاخصتــالشمیکنــدب

بــهصلــح،خشــونتوتوســعه،بــهتحلیــلبحرانهــایجهانــیبپــردازد.

آخریــننســخهایــنشــاخصدرســال2020منتشــرشــدهاســتکــهدرواقــعگزارشــی
ــورد ــوررام ــخه163کش ــننس ــد.ای ــال2019میباش ــونتدرس ــحوخش ــدصل ازرون
ــانراتحــتپوشــش ــتجه ــهدرمجمــوع99/7درصــدجمعی ــدک ــرارمیده ــهق مطالع

ــد. ــرارمیده ق

خشــونتو»تــرسازخشــونت«پیامدهــایمهــماقتصــادیبــرایکشــورهاوکلجهــان
ــیب ــاوآس ــهداراییه ــیبب ــقآس ــونتآمیزازطری ــایخش ــیآورد.رخداده ــارم ــهب ب
ــا ــد.همینطــورتــرسازخشــونتب ــارمیآورن ــهب جســمییــاروحــیهزینــهاقتصــادیب
ــرار ــرق ــایاقتصــادیراتحــتتأثی ــایمصــرفوســرمایهگذاری،رفتاره ــردرالگوه تغیی
ــیوخصوصــیرااز ــععموم ــاخشــونت،مناب ــهب ــدوبهمنظــورپیشــگیریومقابل میده

ــد. ــوقمیده ــیس ــیوحفاظت ــدامنیت ــویمقاص ــدبهس ــایمول فعالیته

ایــنشــاخصبــراســاسایــنبــاورشــکلگرفتــهاســتکــهبحرانهایــیکــهگریبانگیــر
جهــانمیشــوددرذاتخــود،بحرانهایــیجهانــیهســتندکــهنیازمنــدمشــارکتجهانــی

1.Global peace index
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بــرایحلوفصــلهســتند.بــدونوجــودصلــح،کشــورهاقــادرنیســتندبــهســطحمطلــوب
همــکاری،فراگیــری1وبرابــریالزمبــرایحــلایــنمشــکالتبرســندچــهرســدبــهاینکــه

نهادهــایبینالمللــیالزمبــرایحلوفصــلایــنمشــکالتراایجــادوتقویــتکننــد.

ــرایاندازهگیــریصلــحایجــادمیکنــدوازرابطــه ــیصلــحمقیاســیب شــاخصجهان
بیــنکســبوکار،صلــحورفــاهپــردهبرمــیداردوهمینطــورازعوامــلفرهنگــی،
اقتصــادیوسیاســیتأثیرگــذاربــرصلــح،فهــمبهتــریایجــادمیکنــد.صلــحازملزومــات

ــود. ــوبمیش ــانیمحس ــرفتانس ــاهوپیش رف

ــه ــایناموج ــدوهزینهه ــشتولی ــهکاه ــرب ــهخشــونتمنج ــنزدنب خشــونتودام
ــر ــراتآنب ــیتأثی ــرایارزیاب ــیب ــکاتمهم ــونتن ــبهخش ــنمحاس ــود.بنابرای میش
ــب3/7 ــایاقتدارطل ــاخص،رژیمه ــنش ــایای ــقیافتهه ــایاقتصــادیدارد.طب فعالیته
ــه ــددرحالیک ــیمیکنن ــاینظام ــانراصــرفهزینهه ــصداخلیش ــدناخال درصــددرآم
ــور ــصداخلیشــانراصــرفام ــدناخال ــراتحــدود1/4درصــدازدرآم کشــورهایدموک
ــزان ــامی ــودنب ــحوصلحآمیزب ــاطصل ــاندهندهارتب ــانش ــنادع ــد.ای ــیمیکنن نظام

ــرکشورهاســت. تأثیــراتاقتصــادیخشــونتب

ــاندارد.درده ــادیدرکلجه ــرداقتص ــرعملک ــهایب ــلمالحظ ــرقاب ــونتتأثی خش
کشــوریکــهبیشــترینتأثیــرراازخشــونتپذیرفتهانــدتأثیــراقتصــادیخشــونتمعــادل
ــل،ایــن ــرآوردشــدهاســت.درمقاب 41درصــدازدرآمــدناخالــصداخلــیآنکشــورهاب
ــد ــادل4درص ــدمع ــونتبودهان ــرخش ــتتأثی ــرتح ــهکمت ــورهاییک ــرایکش ــزانب می

ــیآنهاســت. ــصداخل درآمــدناخال

ــادر ــیدرســال2019ب ــراقتصــادجهان ازســویدیگــر،تأثیــراقتصــادیخشــونتب
نظــرگرفتــنبرابــریقــدرتخریــد2حــدود14/15تریلیــوندالربــرآوردشــدهاســت.ایــن
میــزانبرابــربــا10/6درصــدازکلفعالیــتاقتصــادیجهــان)تولیــدناخالــصجهــان(یــا

معــادل1/91دالربــهازایهــرشــهروندجهانــیســت.

1.inclusiveness 
2.purchasing power parity
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2-1-10- اجزای شاخص جهانی صلح
ایــنشــاخصاز23زیرشــاخصکّمــیوکیفــیتشــکیلشــدهکــهدرقالــبســهدامنــه
میگنجنــد.درادامــهایــنســهدامنــهوزیرشــاخصهایزیرمجموعــهآنهــامعرفــیمیشــوند.

میزان امنیت و ایمنی اجتماعی1

-میزاندرکافرادازجرمدرجامعه
-تعدادپناهندگانومشموالنجابجاییاجباریداخلیبرحسبجمعیت

-بیثباتیسیاسی
-میزانترورسیاسی2

-تأثیرتروریسم
-نرخقتلنسبتبهازایهر100هزارنفر

-میزانجرائمخشن
-احتمالوقوعاعتراضاتخشن

-تعدادزندانیانبهازایهر100هزارنفر
-تعدادپلیسامنیتداخلیبهازایهر100هزارنفر

میزان ستیز )خشونت ( داخلی و بین المللی در جریان3

-تعدادومدتزمانستیزداخلی
-تعدادمرگومیرناشیازستیزسازمانیافتهخارجی
-تعدادمرگومیرناشیازستیزسازمانیافتهداخلی

-تعداد،مدتزمانونقشکشورهادراختالفاتخارجی
-شدتستیزسازمانیافتهداخلی

-رابطهباکشورهایهمسایه
میزان نظامی شدن4

-هزینههاینظامیبرحسبسهمدرصدیآنازدرآمدناخالصداخلی
1.the level of societal safety and security 
2.political terror
3.the extent of ongoing domestic and international conflict
4.militarization 
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-تعدادکارمنداننظامیبهازایهر100هزارنفر

-حجــمنقــلوانتقــالســالحبهعنــوانکشــوردریافــتکننــده)واردکننــده(بــهازای
هــر100هــزارنفــر

-حجمنقلوانتقالسالحبهعنوانکشورعرضهکننده)صادرکننده(بهازایهر100هزارنفر

-مشارکتمالیدرمأموریتهایصلحآمیزسازمانمللمتحد

-تجهیزاتهستهایوسالحهایسنگین

-سهولتدسترسیبهسالحهایسبکوکوچک

درنمودارزیراجزااصلیشاخصصلحنمایشدادهشدهاست

نمودار 10-1. اجزای شاخص جهانی صلح

3-1-10- سازمان محاسبه کننده شاخص جهانی صلح
ــت ــریت«1اس ــماندازبش ــه»چش ــنزیرمجموع ــیازعناوی ــحیک ــیصل ــاخصجهان ش
کــهتوســط»مؤسســهاقتصــادوصلــح«2محاســبهوگــزارشمیشــود.ایــنمؤسســهیــک
ــج ــرارداردوپن اندیشــکدهمســتقلاســتکــهشــعبهمرکــزیآندرســیدنیاســترلیاق
شــعبهدیگــردرســطحجهــاندایــرکردهاســت.ایــنمجموعــهدربرگیرنــدهپژوهشــگران،

ــحمیباشــد. ــف،ومتخصصــانومشــاورانصل ــورکشــورهایمختل متخصصــانام

1.vision of humanity 
2.institute for economics and peace 
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4-1-10- روش محاسبه شاخص جهانی صلح
23زیرشــاخصصلــحتوســطپنــلمتخصصــاندرســال2017انتخــابشــدهاندوســاالنه
نیــزاصــالحمیشــوند.نمــراتهــرزیرشــاخصبــرروییــکمقیــاسازیــکتــاپنــجاســتاندارد
شــدهاندبهطوریکــهزیرشــاخصهایکیفــیبــهپنــجقســمتتقســیمشــدندوزیرشــاخصهای
کمــیازبیــنیــکتــاپنــجوتــارقــمســوماعشــارنمــرهگرفتــهانــد.ایــننمــراتبــرحســب

اهمیتشــاندرتعییــننمــرهنهایــیشــاخصوبــانظــرپنــلمتخصصــانتعییــنشــدهاند.
درادامــهایــنزیرشــاخصهابــهدوزیرشــاخصکلــیتبدیــلشــدهاند:نخســت،مقیاســی
بــرایبــرآورداینکــهاوضــاعداخلــییــککشــورچقــدرصلــحآمیــزاســتودوم،مقیاســیبرای
ــه ــرآورداینکــهیــککشــوردرخــارجازمرزهــایخــودچقــدرصلحآمیــزاســت.ســپسب ب
زیرشــاخصاول60درصــدوبــهزیرشــاخصدوم40درصــدوزننســبتدادهشــدهاســت.ایــن
تصمیــمپنــلمتخصصــانبــراســاسایــنفرضیهبــودهکــهکشــورهاییکــهدرداخــلمرزهای
خــودصلحآمیزنــدبــهاحتمــالزیــادخــارجازمرزهــاهــمروابــطصلحآمیــزیدارنــد.درنهایــت
ــه،دامنههــای ــهتفکیــکزیرشــاخصهای23گان ــودنهــرکشــورب ــزانصلحآمیزب نمــرهمی
ســهگانهودرنهایــتکلشــاخصدربــازهیــکتــاپنــجتعییــنشــدهاســت.بهطوریکــههــر
چقــدرنمــرهیــککشــوردرهــرزیرشــاخصیــاکلشــاخصبــهپنــجنزدیــکباشــدمیــزان

خشــونتبیشــتر،وهــرچــهبــهصفــرنزدیــکباشــدمیــزانصلــحبیشــتراســت.

5-1-10- بهترین  و بدترین  کشورها در شاخص جهانی صلح
ــی ــحوهمچنیــنازنظــرزیرشــاخصهایاصل ــرازنظــرشــاخصصل پنــجکشــوربرت

آندرســال2020بــهشــرحجــدولزیــراســت.
جدول 10-1. بهترین کشورها در شاخص صلح و دامنه های آن در سال 2020

ستیز داخلی و بین المللی امنیت و ایمنی اجتماعیشاخص صلحرتبه
نظامی شدندر جریان

ایسلندایسلند1

بوتسوانا،جزیرهموریس،
سنگاپور،اروگوئه

ایسلند
مجارستانسنگاپورنیوزلند2
نیوزلند،ژاپنپرتغال3

اسلوونی نروژاتریش4
مولداویبلغارستانسوئیسدانمارک5
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مأخذ:دادههایمؤسسهاقتصادوصلح1

ــی ــحوزیرشــاخصهایاصل ــنعملکــردازنظــرشــاخصصل پنــجکشــوردارایبدتری
ــرفهرســتشــدهاند. ــهشــرحجــدولزی ــزب آندرســال2020نی

جدول 10-2. بدترین کشورها در شاخص جهانی صلح و دامنه های آن در سال 2020

امنیت و ایمنی اجتماعیشاخص صلح
ستیز داخلی و بین المللی 

در جریان
نظامی شدن

اسرائیلسوریهافغانستانیمن

روسیهافغانستانعراقسودانجنوبی

کرهشمالییمنسودانجنوبیعراق

ایاالتمتحدهامریکاجمهوریدموکراتیککنگوونزوئالسوریه

فرانسهپاکستانجمهوریدموکراتیککنگوافغانستان

مأخذ:دادههایمؤسسهاقتصادوصلح

درجــدولزیــرکشــورهاییمعرفــیمیشــوندکــهطــیدوره2009تــا2020بــرمبنای
ــنعملکــردرادرحرکــتبهســمتجامعــهای ــرخرشــدمرکــبســاالنهبهتری میانگیــنن
صلحآمیــزداشــتهاند)بــهعبــارتدیگــرایــنکشــورهاطــیایــندورهکمتریــنمیانگیــن

نــرخرشــدمرکــبســاالنهرادرشــاخصصلــحدارنــد(.

جدول 10-3. کشورهای دارای کمترین میانگین نرخ رشد مرکب ساالنه در شاخص صلح بین سال های 2009 تا 2020 

میانگین نرخ رشد مرکب ساالنه )درصد(کشور

2/68-سریالنکا

2/62-گرجستان
2/13-بوتان
1/49-چاد

1/48-مغولستان

مأخذ:دادههایمؤسسهاقتصادوصلح

1.http://visionofhumanity.org/reports



شاخص جهانی صلح/253

ایستگاه تفکر

وضعیتکلیایراندرجهانبهلحاظمیزانصلحآمیزبودنچگونهاست؟

پیامدخشونتوترسازخشونتتوسطنهادحاکمیتچیست؟

پیامدخشونتوترسازخشونتتوسطشهروندانچیست؟

نقاطقوتایراندرشاخصجهانیصلحچیست؟

چهعواملیدرشکلدهیبهجایگاهغیرصلحآمیزایراندرجهاننقشدارند؟

صلحآمیزبودنیانبودنکشورهاچگونهبارونقاقتصادیارتباطپیدامیکند؟

شاخصجهانیصلحبهاینسؤاالتپاسخمیدهد.

2-10- توصیف وضعیت ایران در شاخص صلح
ایــنبخــشبــهشــرحوضعیــتایــراندرشــاخصصلــحاختصــاصدارد.درجدیدتریــن
گــزارششــاخصصلــحدرســال2020،ایــراننمــره2/67راکســبکــردهاســتودررتبــه
ــهشــرحجــدول ــراندرایــنشــاخصودامنههــایآنب 142قــراردارد.رتبــهونمــرهای

زیــرنمایــشدادهشــدهاســت.

جدول 10-4. وضعیت ایران در شاخص صلح و دامنه های آن

سال2020میالدي
آماره

رتبهجهانی نمره

142 2/67 شاخصصلح
142 2/64 ستیزداخلیوبینالمللیدرجریان
131 3/06 امنیتوایمنیاجتماعی
136 2/15 نظامیشدن

مأخذ:دادههایمؤسسهاقتصادوصلح

ــا ــهب ــرانرادرمقایس ــال2020ای ــحس ــاخصهایصل ــتزیرش ــر،وضعی ــودارزی نم
ایســلند،صلحآمیزتریــنکشــوردررتبهبنــدیســال2020نشــانمیدهــد.
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 نمودار 10-2. مقایسه زیرشاخص های شاخص صلح ایران با ایسلند سال 2020

ــن ــتکشــوردرای ــرباشــدوضعی ــودارکوچکت ــدرمســاحتنم ــاالهرچق ــودارب درنم
شــاخصبهتــراســت.ایــراندرزمینــهزیرشــاخصهایتــرورسیاســیوبیثباتــیسیاســی،
بیشــترینفاصلــهبــاکشــورایســلندرادارد.امــادرزمینــهزیرشــاخصهایمــرگناشــیاز
ســتیزخارجــیوصــادراتاســلحه،همســانایســلنداســتوازنظــرپناهنــدههاومشــموالن
جابجایــیاجبــاریووارداتاســلحه،اندکــیازایســلندبدتــراســت.امــادرمقایســهبــابرترین
کشــورازنظــرشــاخصصلــح،حوزههــایروابــطبــاکشــورهایهمجــوار،بیثباتــیسیاســی،
تــرورسیاســی،تظاهــراتخشــونتآمیزوخشــونتبیشــتریننیــازرابــهتدبیــرواصــالحدارد.

اکنونروندتغییروضعیتایراندرشاخصصلحدرنمودارزیرنمایشدادهمیشود.

نمودار 10-3. روند شاخص صلح ایران 
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ــا2020، ــرانطــیدوره2009ت ــاالنشــانمیدهــدکــهشــاخصصلــحدرای نمــودارب
عملکــردینوســانیداشــتهاســتامــابهطــورمیانگیــن،یــکرونــدروبــهبدبــودرانشــان
ــه2/67واحــددر ــال2008ب ــراناز2/35واحــددرس ــحای ــدارشــاخصصل ــد.مق میده
ــحوآرامــشدرکشــوررا ــزولدروضعیــتصل ســال2020رســیدهاســتکــهبهمعنــاین
میرســاند.خــطمیانگیــنازمحــدوده2/4واحــدیواردمحــدوده2/5واحــدیشــدهاســت.
نکتــهمهــمدرنمــودارایــناســتکــهدودورهبســیاربــددرشــاخصصلــحوجــودداردکــه
دورهاولازســال2009یعنــیســال1388آغــازمیشــودکــهنمــرهشــاخصصلــحافزایــش
ــدکمــی ــدرون ــدوبع ــهمییاب ــا2013ادام ــشت ــنافزای ــهای ــرمیشــود(ک ــد)بدت مییاب
تعدیــلمیشــود.دردورهدومنیــزازســال2017،یعنــییــکســالپیــشازخــروجایــاالت

متحــدهازبرجــام،رونــدشــدیدافــتصلــحدرایــراندوبــارهآغــازشــدهاســت.

شناســاییدامنههــایروبــهبهبــودیــابدبــودشــاخصصلــحبــهدرکمعضــالتتوســعه
ــش ــهنمای ــنروی،نمــوداربعــدیب ــد.ازای ــنمنظــرکمــکبیشــتریمیکن ــرانازای ای
ــاص ــا2020اختص ــرایدوره2009ت ــرانب ــحای ــاخصصل ــایش ــیدامنهه ــدزمان رون

یافتــهاســت.

نمودار 10-4. روند دامنه های مربوط به شاخص صلح ایران

ــدای ــهابت ــبتب ــدننس ــزاننظامیش ــران،می ــحای ــاخصصل ــایش ــاندامنهه ازمی
ــهســتیز ــرانازنظــردودامن ــتای ــاوضعی ــدارد،ام ــرین ــیســال2009،تغیی دوره،یعن
ــت ــهوخام ــندورهروب ــیای ــیدرط ــیاجتماع ــتوایمن ــیوامنی ــیوبینالملل داخل
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گذشــتهاســت.نکتــهمهــموقابــلتوجــهدرنمــوداربــاالایــناســتکــهطــیدوره2010
تــا2018،دامنــهمیــزانامنیــتوایمنــیاجتماعــیومیــزانســتیزداخلــیوخارجــی،بــا
شــیببســیارنزدیــکودرقالــبالگــوییکســانازافــتوخیــزتغییــرکردهانــد.بهتریــن
حالــتبــرایدامنــهامنیــتوایمنــیاجتماعــیدرســال2010،2009و2017رخدادهو
بــراینظامیگــریمربــوطبــهســالهای2016تــا2019اســت.البتــهفاصلــهایــنافــت

وخیزهــابســیارانــدکاســتوتغییــرچشــمگیریایجــادنشدهاســت.

ــا ــحودامنههــایآنراب ــراندرشــاخصصل ــروضعیــتای نمودارهــایدماســنجیزی
ــرد ــنعملک ــرانرادربی ــردای ــاعملک ــننموداره ــد.ای ــیمقایســهمیکنن ــنجهان میانگی
بهتریــنکشــور،عملکــردمیانــیکــهمیانگیــنجهانــیاســتوعملکــردبدتریــنکشــورها

ــد. ــشمیدهن نمای

نمودار 10-5. مقایسه عملکرد ایران با میانگین جهانی در شاخص صلح

ــح ــاخصصل ــراندرش ــردای ــتعملک ــخصاس ــاالمش ــودارب ــهدرنم ــهک همانگون
ــت. ــیاس ــنجهان ــرازمیانگی پایینت
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نمودار 10-6. مقایسه عملکرد ایران با میانگین جهانی در دامنه های شاخص صلح

ــه ــوطب ــهمرب ــهدامن ــرس ــراندره ــردای ــهعملک ــودک ــاالمشــاهدهمیش ــودارب درنم
شــاخصصلــحپایینتــرازمیانگیــنجهانــیاســت،ودردامنههــایخشــونت)ســتیز(داخلــی

وبینالمللــیدرجریــان،وامنیــتوایمنــیاجتماعــیایــنفاصلــهمنفــیشــدیداســت.

3-10- بررسی مقایسه  ای وضعیت ایران در شاخص جهانی صلح
1-3-10- مقایسه داخلی

ــعه ــایتوس ــنجنبهه ــیازمهمتری ــانی،یک ــلانس ــطتعام ــاتدرمحی ــانوثب اطمین
ــهدراجتمــاعوامــکانتبدیــل ــرادازحضــورکامیابان اســتکــهزمینــهافزایــشرضایــتاف
داشــتههابــهســرمایهوتبدیــلســرمایهبــهثــروترابــرایآنهــافراهــممیســازد.صلــحاز
جملــهشــاخصهایمهــمایــنکاهــشنااطمینانــیاســت،چــونافــراددریــکمحیــطآرام
)کــهلزومــا،معــادلمحیــطبــدوندغدغــهیــامســئله،یــابــدونانگیــزهپیشــرفتنیســت(
میتواننــدایدههــایخــودرادنبــالکننــدوبــادورنگــریبــهفعالیتهــایمولــدرویآورنــد.

ــم، ــاینه ــرددولته ــران،عملک ــحدرای ــاخصصل ــودازش ــایموج ــاسدادهه براس
دهــم،یازدهــمودوازدهــمقابــلارزیابــیاســت.نمــودار)3-9(نشــانمیدهــدکــهدردوره
دومریاســتجمهوریمحمــوداحمدینــژادطــیســالهای1389تــا1392)تقریبــاً
ــهســمت ــاشــیبیتنــدب ــهوخامــتگذاشــتهوب ــا2013(،شــاخصصلــح،روب 2010ت
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ناآرامیبیشــترپیــشمــیرود.درهمیــندوره،وضعیــتامنیــتوایمنــیاجتماعــیوســتیز
ــای ــدیدتحریمه ــاتش ــانب ــندوره،همزم ــود.ای ــرمیش ــزبدت ــینی ــیوبینالملل داخل
ــشوارداتو ــبب،افزای ــنس ــههمی ــتوب ــراناس ــتهایای ــههس ــهبرنام ــیعلی بینالملل
ــهمیــزانخفیفــیکاهــشیافتــهاســتوشــاخص صــادراتاســلحهبهصــورترســمی،ب

ــهحســابمــیآورد. ــاموعملکــردرســمیوگزارششــدهراب ــزارق نی

ــالهای ــیدرس ــنروحان ــتجمهوریحس ــادورهاولریاس ــمی ــتیازده ــیدول ط
1392تــا1396)تقریبــا2013ًتــا2017(،زیرشــاخصهایامنیــتوایمنــیاجتماعــی
وســتیزداخلــیوخارجــیرونــدروبــهبهبــودیرامنعکــسمیســازند.میــزانخشــونت
داخلــیوخارجــیاز2/6بــه2/3ومیــزانامنیــتوایمنــیاجتماعــیاز2/8بــه
ــادر ــود،ام ــرمیش ــزکمت ــرینی ــندوره،نظامیگ ــرای ــد.دراواخ ــودیافتهان 2/6بهب
ــیازافزایــش ــی،هــرســهزیرشــاخص،بازتاب دورهدومریاســتجمهــوریحســنروحان

ــرهســتند. ــحکمت ناآرامــیوصل

ــیودورهدومریاســتجمهــوریمحمــود دردورهدومریاســتجمهوریحســنروحان
ــودآندردورهدوم ــدبدب ــدهاســتورون ــرش ــحبدت ــتشــاخصصل ــژاد،وضعی احمدین
ــق ــال2014ازتواف ــاخصدرس ــودمحســوسش ــی،یکنواخــتاســت.بهب حســنروحان
برجــامناشــیمیشــودکــهبدبــودشــاخصدرنتیجــهسیاســتتنــشفعــالوســوزندهبــا

ــتنهــمودهــمراجبــرانکــردهاســت. اقتصــادوسیاســتبینالملــلدردورهدول

2-3-10- مقایسه خارجی

1-2-3-10- مقایسه با دو کشور باال و پایین 

ــراندر ــهای ــرازرتب ــرودوکشــورپایینت ــرایدوکشــورباالت ــحب ــدشــاخصصل رون
ــرنشــاندادهشــدهاند. ــودارزی ــران،درنم ــدشــاخصای ــارون ــراهب ســال2008،هم
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نمودار 10-7. شاخص صلح ایران در مقایسه با کشورهای نزدیک به ایران  

طبــقنمــوداربــاال،درســالهای2010تــا2016و2019تــا2020وضعیــتایــرانازنظــر
شــاخصصلــح،ازدیگــرکشــورهایایــننمــوداربهتــراســت.بنابرایــندربیــنکشــورهای
مــوردبررســیایــرانازنظــرشــاخصصلــحوضعیــتمطلوبــیدارد.عربســتاننیــزاگرچــهدر
ســالهایابتدایــیوضعیــتمناســبیدرایــنشــاخصنداشــتهاســتامــارونــدصعــودیآن

ازســال2016باعــثشــدهاســتتــادرســال2017باالتــرازبقیــهکشــورهاقــراربگیــرد.

2-2-3-10- مقایسه ایران با اقتصادهای نوظهور 

نمودارزیر،فاصلهایرانبااقتصادهاینوظهوررامنعکسمیکند.

نمودار 10-8. شاخص صلح ایران در مقایسه با میانگین اقتصادهای نوظهور
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فاصلــهایــرانبــامیانگیــناقتصادهــاینوظهــور،طــیدوره2008تــا2020از0.573
واحــدبــه0/843واحــدافزایــشیافتــهاســت.اگرچــهطبــقنمــوداربــاال،میانگینشــاخص
ــاشــیبآننســبت ــیدارد،ام ــزبرم ــزبهســمتناآرامیخی ــورنی ــاینوظه ــحاقتصاده صل
ــود ــهبدب ــزب ــزنی ــنخی ــترای ــتوبیش ــراس ــرانکمت ــیدرای ــشناآرام ــیبافزای ــهش ب
ــساز ــرانپ ــحدرای ــدشــاخصصل ــوطمیشــود.رون ــحکشــورروســیهمرب شــاخصصل
ــاشــیببســیارزیــادیدرحــالافزایــش ســال2017بــهشــدتروبــهبدبــوداســتوب

اســت؛کــهباعــثشــدهازمیانگیــناقتصادهــاینوظهــوروضعیــتبدتــریپیــداکنــد.

نمودار 10-9. شاخص صلح ایران در مقایسه با اقتصادهای نوظهور

ــای ــاخصاقتصاده ــدارش ــامق ــهب ــراندرمقایس ــحای ــاخصصل ــاال،ش ــودارب درنم
نوظهــورنشــاندادهمیشــود.طبــقایــننمــودار،عملکــردایــرانازنظــرشــاخصصلــح،
درمیانــهعملکــرداقتصادهــاینوظهــورقــرارداردوبــههنــدوآفریقــایجنوبــینزدیکتــر
ــروه ــورهایگ ــنکش ــن،آرامتری ــلوچی ــروهوبرزی ــورگ ــنکش ــیهناآرامتری ــت.روس اس
ــت ــراســتووضعی ــیهبهت ــاازروس ــحتنه ــاظصل ــرانازلح ــال2020ای هســتند.درس

ــهســایراقتصادهــاینوظهــوردارد. بدتــرینســبتب

3-2-3-10- مقایسه ایران با کشورهای نفتی 

نمودارزیربرایمقایسهروندشاخصصلحایرانباکشورهاینفتیرسمشدهاست.
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نمودار 10-10. شاخص صلح ایران در مقایسه با میانگین کشورهای نفتی

درنمــوداربــاال،وضعیــتشــاخصصلــحایــراندردوره2009تــا2020بــامیانگیــن
ــا ــرانب ــحای ــهشــاخصصل ــقنمــودار،فاصل ــیمقایســهشــدهاســت.طب کشــورهاینفت
کشــورهاینفتــیاز0/13واحــددرابتــدایدورهبــه0/25واحــددرانتهــایدورهافزایــش
ــااقتصادهــای پیــدامیکنــدکــهنشــانگروخامــتوضعیــتصلــحدرایــراندرمقایســهب
دارایســاختارمشــابهاســت.همانطــورکــهمالحظــهمیشــودازســال2017وضعیــت

ــهوخامــتاســت. ــحبهشــدتروب ــراندرشــاخصصل ای

نمودار 10-11. شاخص صلح ایران در مقایسه با کشورهای نفتی  
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درمقایســهبــاکشــورهاینفتــینیــزایــرانازنظــرشــاخصصلــح،درمیانــهگــروهقــرار
ــارات، ــروه،ام ــنگ ــراقاختصــاصدارد.درای ــورع ــهکش ــردب ــنعملک ــردوبدتری میگی
کویــتوقطــربهتریــنعملکــردراثبــتکردهانــدووضعیــتقطــرنســبتبــهدوکشــور
ــا2020 ــیدوره2009ت ــر،ط ــاقط ــرانب ــحای ــاخصصل ــهش ــت.فاصل ــراس ــربهت دیگ

افزایــشیافتــهاســت.

درکلمجمــوعارقــامونمودارهــایبــاالدالبــرایــننکتــهاســتکــهایــرانبهســمت
ناآرامــیبیشــترپیــشمــیرود.ناآرامــیبیشــتربــهافزایــشابهــامدرفضــایتصمیمگیــری
وبــهاحتمــالفــراوانفــراربیشــترســرمایهانســانیوســرمایهمالــیمیانجامــد.
ســرمایهگذاریبلندمــدتدریــکاجتمــاعناامــن،نتیجــهناگــواریبــرایصاحــبســرمایه
ــبســرمایه ــاتخری ــافرســایشی ــهت ــالگرفت ــبم ــاتخری ــالدارد؛ازمصــادرهی ــهدنب ب

ــت. ــقآناس ــنمصادی ــانیازمهمتری انس

درســندچشــماندازبیســتســاله1404،مقــررشــدهبــودتــاتعامــلفعــالبــااقتصــاد
ــهیــکاقتصــاد ــرایتبدیلشــدنب ــرانب ــرارگیــردواقتصــادای ــیدردســتورکارق جهان
ــیوبرعهدهگیــرینقشــیدرخــورپتانســیلهای ــهاقتصــادجهان داناییمحــور،پیوســتنب
اقتصادی-اجتماعــیوفرهنگــیدراقتصــادجهانــیفعاالنــهواردشــود.امــادردولــتنهــم،
ایــنســندوقانــونبرنامــهچهــارمتوســعهکنــارگذاشــتهشــدوبــاوجــودمخالفتهــای
ــورهای ــاکش ــالب ــیفع ــتتنشزای ــط،سیاس ــهمتوس ــانطبق ــژهدرمی ــترده،بهوی گس
ــیشــاخصصلــح،هویداســت.حــذف جهــاندنبــالشــدکــهنتیجــهآندرمقــدارکنون
عامدانــهطبقــهمتوســطویــابسترســازیاجبــاریوغیرمســتقیمبــرایبرونکوچــیآنــان
ــه ــایبیتجرب ــرینیروه ــرایبهکارگی ــهفضــاراب ــودک ــنسیاســتب ازوطــن،مکمــلای
ــاختاریاز ــیس ــوانمعضل ــانبهعن ــرلنظامی ــدمکنت ــرد.ع ــازک ــازیب ــامجوانس ــهن ب
نظــماجتماعــیایــران،موجــبشــدتــاایــندورونــدحتــیبــاوجــودتوافــقبرجــامنیــز
متوقــفنشــودودرنتیجــهبــااقداماتــیماننــدحملــهبــهســفارتهایخارجــییــاتهدیــد

کشــورهایخارجــی،دوبــارهوضعیــتشــاخصصلــح،روبــهوخامــتگذاشــت.
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ایستگاه پاسخ

شاخصجهانیصلحدربارهایرانچهمیگوید؟

ــهپنــج *اگــرکشــورهایعضــونمونــهشــاخصصلــحرابرحســبعملکردشــانب
ــروه ــنگ ــیغیرصلحآمیزتری ــمیعن ــروهپنج ــراندرگ ــمای ــتهبندیکنی ــروهدس گ

ــرد. ــرارمیگی ق

ــتریرا ــهبیش ــتبودج ــودحاکمی ــثمیش ــونتباع ــرسازخش ــونتوت *خش
ــرد. ــهکاربگی ــیب ــیوخارج ــونتهایداخل ــاخش ــهب ــرایمقابل ــیب ــورآمادگ بهمنظ

ــه ــانب ــلمهاجــرتایرانی ــدیکــیازعل ــرسازخشــونتمیتوان *خشــونتوت
خــارجازکشــوروهمینطــورســرمایهگذاریآنهــادرکشــورهایدیگــرونــهدر

داخــلباشــد.

ــر ــرخمرگومی ــروارداتوصــادراتاســلحه،ن ــراندرزیرشــاخصهایینظی *ای
نســبتاً کشــور پناهندههــا تعــداد و بینمــرزی، خشــونتهای از ناشــی

اســت. صلحآمیــزی

ــاکشــورهایهمجــوار(،بیثباتــیسیاســی، *نقــشایــراندرمنطقــه)رابطــهب
ــل ــورعل ــندرکش ــاتخش ــوعاعتراض ــاالیوق ــالب ــی،واحتم ــتسیاس وحش

ــحهســتند. ــیصل ــراندرشــاخصجهان عمــدهوضعیــتنامناســبتای

*اختصــاصدرصــدقابــلتوجــهبودجــهکشــوربــهتســهیالتنظامــی،توانمندســازی
نظامــی،آمادگــیبــرایمقابلــهبــااعتراضــاتداخلــی،وکمکهــاینظامــیدرمنطقــه
ازیــکســو؛ومهاجــرتســرمایههایانســانیوانتقــالســرمایههایمــادیبــهخــارج

ازکشــورازســویدیگــربــهرونــقفضــایکســبوکاردرایــرانآســیبمیزنــد.
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5-10- نقد و بررسی شاخص 
درنقدشاخصصلحمواردزیرمطرحشدهاست:

-شــاخصجهانــیصلــحبهســببوزندهــیبرابــربــهســهدامنــهمــوردانتقــادقــرار
گرفتهاســت.

-اینشاخصمدلنظریمشخصیازصلحندارد.

ــاد ــشدراقتص ــتاهمیت ــیراازجه ــحسیاس ــعصل ــحدرواق ــیصل ــاخصجهان -ش
ــامرا. ــایع ــحدرمعن ــهصل ــدون ــریمیکن ــورهااندازهگی کش

-بســیاریازابعــادصلــحازجملــهخشــونتعلیــهزنــانوکــودکاندرایــنشــاخص
ــد. ــرارنگرفتهان ــهق ــوردتوج م

ــانبــودن ــودنی ــیاســتکــهدرصلحآمیــزب ــنعوامل -جهانیشــدنیکــیازمهمتری
ــارم ــهچه ــواندامن ــدبهعن ــدنمیتوان ــرجهانیش ــد.تأثی ــامیکن ــشایف ــورهانق کش

مــوردتوجــهایــنشــاخصقــراربگیــرد.

-اینشاخصمصادیقخشونترامیسنجدوبافرهنگخشونتکاریندارد.

-درمجمــوعایــنشــاخص،صلــحدرابعــادفرهنگــیواجتماعــیرادرنظــرنمیگیــرد.
ــهچشــم ــنشــاخصب ــرایهمیــناســتکــهبرخــییافتههــایعجیــبدرگــزارشای ب
ــددر ــمندارن ــلآزادیراه ــانحداق ــازن ــهدرآنه ــالکشــورهاییک ــرایمث ــورد.ب میخ

ــد. ــهشایســتگیآنراندارن ــدک ــیگرفتهان ــحدررتبههای ــاخصصل ش



11- شاخص جهانی رقابت پذیری 

11- 1- معرفی شاخص رقابت پذیری
11- 1- 1- اهداف و اهمیت شاخص

شــاخصرقابتپذیــریجهانــیبــاهــدفســنجششــرایطوعوامــلتولیــددر
ــاخص ــنش ــارمای ــخهچه ــود.نس ــرمیش ــالیانهمنتش ــورتس ــفبهص ــورهایمختل کش
ــر ــتهمنتش ــالگذش ــولدوس ــتدرط ــناختیاس ــراتروشش ــدهتغیی ــهدربرگیرن ک
ــنشــاخصدر ــرای میشــودوانباشــتیازتجــارباندوختهشــدهدرطــول40ســالاخی
ــریراویژگیهــا ــنشــاخص،رقابتپذی ــریدرجهــاناســت.ای ــوعرقابتپذی ســنجشتن
ــدرا ــلتولی ــرازعوام ــتفادهبهینهت ــهاس ــدک ــفمیکن ــادیتعری ــایاقتص وکیفیته
ــدار ــهرشــدپای ــریب ــد.رقابتپذی ــاالمیبرن ــرهوریراب ــدوســطحبه ــرمیکنن امکانپذی
ــعه ــودتوس ــروبهب ــشفق ــهکاه ــادیب ــداراقتص ــدپای ــدورش ــکمیکن ــادیکم اقتص

ــود. ــرمیش ــانیمنج انس

ایــنشــاخصدرحمایــتازاهــداف17گانــهتوســعهپایــدارســازمانملــلمتحــدایجــاد
شــدهاســتکــهنــگاههمهجانبــهوکلنگــرینســبتبــهتوســعهداردوســهفاکتــوررشــد،
ــام ــرایتم ــهراب ــرایهم ــرب ــایبراب ــادفرصته ــتایایج ــداریدرراس ــریوپای فراگی
اقتصادهــاضــروریمیدانــد.بــهایــنترتیــب،هیــچرابطــهذاتــیبیــنرشــداقتصــادیو
ــاً ــدارد.یعنــیافزایــشرشــداقتصــادیلزوم عوامــلاجتماعــیوزیســتمحیطیوجــودن
ــدهای ــنقاع ــتوای ــینیس ــتمحیطیزندگ ــیوزیس ــاداجتماع ــودابع ــایبهب بهمعن
ــن ــاخصهایای ــتزیرش ــوانگف ــد.میت ــدمیکنن ــورهاآنراتأیی ــبکش ــهاغل ــتک س
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ــدازرشــدو ــهعبارتن ــدک ــرارمیگیرن ــمق ــاه ــطب ــاًمرتب شــاخصدرســهحــوزهعمیق
ــری. ــریوفراگی ــارتوکار؛وبراب ــوزش،مه ــری؛آم رقابتپذی

ایــنشــاخصدرتــالشاســت»بهــرهوریکلیــهعوامل)تولیــد(«رااندازهگیــریکنــد.
منظــورازایــنعبــارتبخشــیازرشــداقتصــادیاســتکــهدرنتیجــهرشــدعوامــلتولیــد
ــهاســتفاده ــدچگون ــزارتولی ــنمفهــومنشــانمیدهــداب ــعای ایجــادنشــدهاســت.درواق
ــره ــدیوبه ــزانکارآم ــاچــهمی ــلکاروســرمایهب ــادهتر،عوام ــانس ــهزب ــاب شــدهاندی
وریبــرایتولیــدخروجــیبــاهــمترکیــبشــدهاند.بهــرهوریکلیــهعوامــل،عامــلاصلــی

رشــداقتصــادیبلندمــدتاســت.

ــران ــهسیاســتگذاران،رهب ــورایدهبخشــیب ــهمنظ ــیب ــریجهان ــاخصرقابتپذی ش
مشــاغل،ودیگــراقشــاریکــهدرعصــرانقــالبصنعتــیچهــارماســتراتژیهایاقتصــادی
ــر ــال1979منتش ــاردرس ــنب ــزارشاولی ــنگ ــود.ای ــدمیش ــد،تولی ــکلمیدهن راش
شــدهاســتواخریــنگــزارشآنمربــوطبــهســال2019اســت.درگــزارشاخیــر،ایــن
شــاخصآینــدهاقتصــادی141کشــورراارزیابــیمیکنــدکــهایــنکشــورها99درصــد

ــد. ــانراتشــکیلمیدهن ــیجه ــصداخل ــدناخال کلتولی

11- 1- 2- اجزای شاخص رقابت پذیری

ــراســت. ــه،12زیرشــاخصو103نماگ ــاردامن ــدهچه ــنشــاخصدربرگیرن ای
درادامــهدامنههــا،زیرشــاخصهاونماگرهــایتجمیعــیموجــوددربرخــیاز

زیرشــاخصهامطــرحمیشــوند.
محیط توانمند ساز1

1-نهادهــا:زیرشــاخصنهادهــادربرگیرنــدهایــننماگرهــایتجمیعــیاســت:امنیــت،
ــوق ــفافیت،حق ــی،ش ــردبخــشدولت ــی2،عملک ــواینظارت ــوازنق ــی،ت ــرمایهاجتماع س

ــت4. ــیشــرکتی3،جهتگیــریآینــدهدول مالکیــت،حکمران

1. enabling environment
2-checks and balances
3. corporate governance
4. future orientation of government 
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2-زیرســاخت:زیرشــاخصزیرســاختهادربرگیرنــدهایــننماگرهــایتجمیعــیاســت:
زیرســاختحملونقــل،زیرســاختخدمــات.

3-بهکارگیریفناوریهایاطالعاتوارتباطات

4-ثباتاقتصادکالن

سرمایه انسانی

5-بهداشت

ــت: ــیاس ــایتجمیع ــننماگره ــدهای ــادربرگیرن ــاخصمهارته ــا:زیرش 6-مهارته
ــده. ــرویکارآین ــرویکارحــال،نی نی

بازارها

ــی ــایتجمیع ــننماگره ــدهای ــددربرگیرن ــازارتولی ــاخصب ــول:زیرش ــازارمحص 7-ب
ــارت. ــودنتج ــی،بازب ــازارخانگ ــتدرب ــت:رقاب اس

8-بــازارنیــرویکار:زیرشــاخصبــازارکاردربرگیرنــدهایــننماگرهــایتجمیعــیاســت:
ــی. ــاالریوانگیزهبخش ــری،شایستهس انعطافپذی

9-نظــاممالــی:زیرشــاخصنظــاممالــیدربرگیرنــدهایــننماگرهــایتجمیعــیاســت:
بدهــی،ثبــات

10-اندازهبازار

محیط نوآوری

11-پویایــیکســبوکار:زیرشــاخصپویاییهــایکســبوکاردربرگیرنــدهایــن
نماگرهــایتجمیعــیاســت:الزامــاتاداری،فرهنــگکارآفرینــی.

ــای ــننماگره ــدهای ــوآوریدربرگیرن ــین ــاخصتوانای ــوآوری:زیرش ــین 12-توانای
تجمیعــیاســت:تنوعپذیــریوهمــکاری،تحقیــقوتوســعه،تجاریســازی.

نمودارزیراجزایشاخصرقابتپذیریجهانیرانمایشمیدهد.
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نمودار 11-1. اجزای شاخص رقابت پذیری جهانی

11- 1- 3- سازمان محاسبه کننده شاخص 
اینشاخصتوسطمجمعجهانیاقتصادمحاسبهمیشود.

11- 1- 4- روش محاسبه شاخص 
بینالمللــی ســازمانهای تعــدادی از شــاخص ایــن در استفادهشــده دادههــای
ــل ــشقاب ــهبخ ــت.البت ــدهاس ــیگرفتهش ــادیجهان ــایاقتص ــورپیمایشه وهمینط
توجهــیازدادههــاازطریــقپیمایشــیکــهخــودمجمــعجهانــیاقتصــادانجــاممیدهــد
بهدســتمیآیــد.ایــنپیمایــش)پیمایــشاجرایــیمجمــعجهانــیاقتصــاد(بــامشــارکت

ــد. ــهمیکن ــاریرامطالع ــگاهتج ــالیانه15000بن ــکار،س ــههم 150مؤسس
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محاســبهایــنشــاخصبــااســتفادهازروشتجمیــعمتوالــیانجــاممیشــودبــه
ــنکــه ــاباالتری ــعیعنــینماگرهــات ــنســطوحتجمی ــنترتیــبکــهازپایینتری ای
نمــرهکلشــاخصاســتنمــراتهــرســطحبــایکدیگــرجمــعشــدهومیانگیــنآنهــا
ــاخص ــرات12زیرش ــننم ــاخص،میانگی ــرهکلش ــتنم ــود.درنهای ــهمیش گرفت
ــادرنظرگرفتــنبهتریــنوبدتریــن اســت.دادههــایخــاماولیــهدرایــنشــاخصب
ــدیمیشــوند. ــا100مقیاسبن ــرت ــرهصف ــیازنم ــورددرطیف ــرم ــرددره عملک

هــر12زیرشــاخصایــنشــاخصبــایکدیگــروزنبرابــردارنــد.
ایــنشــاخصازروشنســبتدهیبــرایجایگزینکــردندادههــایمفقــود
ــامدر ــنارق ــهای ــهالبت ــدک ــتفادهمیکن ــدهاس ــایبهروزنش ــوردادهه وهمینط
رتبهبنــدینهایــینادیــدهگرفتــهمیشــوند.درنهایــت،نمــراتنهایــیهــرکشــور
ــروبودن ــگرپیش ــه100نمایش ــودک ــبهمیش ــا100محاس ــرت ــنصف ــازهبی درب
ــرای ــیکــهدرآنمحدودیتــیب ــدهآل ــتای ــریدرجهــاناســت،حال دررقابتپذی
رشــدوبهــرهوریوجــودنــدارد.ایــنشــاخصایــنامــکانرابــرایکشــورهاایجــاد
ــد. ــودننزدیــکشــدهان ــهپیشــتازب ــرآوردکننــدچقــدرب میکنــدکــهســالیانهب
ــه ــازیبرد-باخــتنیســتبلکــههمــهکشــورهامیتواننــدب البتــهکــهایــنیــکب

ایــنمرتبــهبرســند.

ایستگاه تفکر

*بادرنظرگرفتنرقابتپذیریجهانیوضعیتایراندرجهانچگونهاست؟

*روندحرکتایراندرشاخصرقابتپذیریچگونهاست؟

*نقطهقوتایراندرشاخصجهانیرقابتپذیریچیست؟

شاخصجهانیرقابتپذیریبهسؤاالتباالپاسخمیدهد.
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11- 1- 5- بهترین و بدترین کشورها در شاخص 
درجــدولزیــر،بهتریــنکشــورهادرشــاخصرقابتپذیــریوزیرشــاخصهایاصلــیآن،
ــراســاسگــزارش2019مجمــعجهانــیاقتصــاد،معرفــیشــدهاند.ســنگاپور،هنگکنــگ ب
ــتر ــنگاپوردربیش ــتند.س ــریهس ــاخصرقابتپذی ــرش ــوربرت ــهکش ــده،س ــاالتمتح وای
زیرشــاخصهادررتبــهاولرقابتپذیــریقــراردارد.درفهرســتبهترینهــاکشــورهاازحــوزه
نوردیــک)فنالنــدودانمــارک(،اروپــایشــمالیغربــی)آلمــان(وآســیایشــرقی)ژاپــن،تایوان،
هنگکنــگ،ســنگاپور،کــرهجنوبــیوچیــن(قــرارگرفتهانــد.ازمنطقــهخاورمیانــهنیــزنــام
ــاوا،محیــط ــهکاربســتف ــاراتمتحــدهدرزمین ــیکســبوکاروام ــهپویای اســرائیلدرزمین

توانمندســازوبــازارمحصــولدرزمــرهبهتریــنکشــورهابــهچشــممیخــورد.

جدول 11-1. بهترین کشورها در شاخص رقابت پذیری و زیرشاخص های اصلی آن در سال 2019
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مأخذ:دادههایمجمعجهانیاقتصاد

بــههمیــنشــکل،پنــجکشــوردارایبدتریــنعملکــردازنظــرشــاخصرقابتپذیــری
ــن ــراســت.درای ــهشــرحجــدولزی ــزب ــیآندرســال2019نی وزیرشــاخصهایاصل
جــدول،ایــراندرزمــرهبدتریــنکشــورهاازنظــربــازارنیــرویکارقــرارگرفتــهاســت.در
ایــنجــدول،کشــورهاییازخاورمیانــه)ماننــدیمــن(،آفریقــا)ماننــدچــادوموزامبیــک(و

امریــکایالتیــن)ماننــدپاراگوئــهوآرژانتیــن(حضــوردارنــد.
جدول 11-2. بدترین کشورها در شاخص رقابت پذیری و زیرشاخص های اصلی آن در سال 2019 
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مأخذ:دادههایمجمعجهانیاقتصاد

جــدولزیــربــهمعرفــیپنــجکشــوریاختصــاصداردکــهباالتریــنمیانگیــن
نــرخرشــدمرکــبســاالنهدرزمینــهرقابتپذیــریراطــیدوره2017تــا

داشــتهاند.1 2019
 جدول 11-3. کشورهای دارای باالترین میانگین نرخ رشد مرکب ساالنه درشاخص رقابت پذیری

 بین سال های 2017 تا 2019

میانگین نرخ رشد مرکب ساالنه )درصد(کشور

3/86سیشل
3/71گینه
3/69ماالوی
3/19رواندا

3/08عربستان

ماخذ:دادههایمجمعجهانیاقتصاد

11- 2- توصیف وضعیت ایران در شاخص رقابت پذیری

ــر ــود.ب ــرحدادهمیش ــریش ــاخصرقابتپذی ــراندرش ــتای ــش،وضعی ــنبخ درای
اســاسجدیدتریــنگــزارششــاخصرقابتپذیــری،ایــراندرســال2019،نمــره52/97
ــاخصو ــراندرش ــرهای ــهونم ــت.رتب ــردهاس ــبک ــاخصکلراکس ــه95ازش ورتب

ــت. ــراس ــدولزی ــرحج ــهش ــریب ــاخصهایرقابتپذی زیرش

1.ازآنجــاکــهروششناســیمحاســبهشــاخصرقابتپذیــریجهانــیچندیــنبــاردچــارتغییــراتشــدهاســت،بــرای

آنکــهنرخهــایرشــدمرکــبســاالنهتحــتتأثیــرایــننــوعتغییــرروشمحاســبهنباشــدصرفــاًدورة2017تــا2019

درنظرگرفتهشــدهکــهروشمحاســبهشــاخصیکســانبــودهاســت.
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جدول 11-4. وضعیت ایران در شاخص و زیرشاخص های رقابت پذیری

آماره
سال 2019 میالدی

رتبهنمره

52/9795رقابت پذیری

52/59107محیط توانمندساز
42/53120نهادها

64/7680زیرساخت
50/8584کاربستفاوا

52/22134ثباتاقتصادکالن

69/1581سرمایه انسانی
80/4372بهداشت
57/8792مهارتها

51/16106بازارها
41/62133بازارمحصول

41/33140بازارنیرویکار
47/52123نظاممالی
74/1521اندازهبازار

41/15110اکوسیستم نوآوری
44/33132پویاییکسبوکار

37/9871تواننوآوری

ماخذ:دادههایمجمعجهانیاقتصاد
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 نمودار 11-2. وضعیت ایران در زیرشاخص های رقابت پذیری سال 2019 در مقایسه با سنگاپور

ــال2019رادر ــراندرس ــریای ــاخصهایرقابتپذی ــتزیرش ــاال،وضعی ــودارب نم
ــان ــری،نش ــاخصرقابتپذی ــرش ــورازنظ ــنکش ــیبهتری ــنگاپور،یعن ــاس ــهب مقایس
میدهــد.طبــقایــننمــودار،ایــرانتنهــادرانــدازهبــازار،نســبتبــهســنگاپوروضعیــت
ــاوا، ــتف ــهکاربس ــود.درزمین ــوطمیش ــورمرب ــتکش ــهجمعی ــهب ــریداردک بهت
ــنگاپوررادارد. ــرهس ــانصــفنم ــرانتقریب ــدای ــازارتولی ــازارکار،ب ــوآوری،ب ــین توانای
ــتو ــهبهداش ــنگاپوردرزمین ــهس ــرانب ــردای ــنعملک ــازار،نزدیکتری ــدازهب ــرازان غی

ــراســت. ــنگاپورنزدیکت س
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نمودار 11-3. روند تغییرات شاخص  رقابت پذیری در ایران در دوره 2010 تا 2019

نمــوداربــاال،رونــدتغییــراتشــاخصرقابتپذیــریایــرانبــرایدوره2010تــا2019
ــی ــبه،اندک ــیوروشمحاس ــاینمرهده ــال2017،مبن ــونازس ــد.چ ــانمیده رانش
تغییــرکــردهاســت،منحنــیســمتچــپ،بــرایدوره2010تــا2017ومنحنــیســمت
ــری ــاخصرقابتپذی ــاال،ش ــودارب ــقنم ــت.طب ــا2019اس ــرایدوره2017ت ــتب راس
ایــرانرونــدینوســانیداردوپــسازیــکصعــودازدوره2014تــا2017ازســال2018

روبــهنــزولگذاشــتهاســت.

بــراســاسدادههــایدورهاول)دوره2010تــا2017(،ایــرانتنهــادرزمینــهبهداشــت
ــایدورهتوانســتهاســت86درصــداز ــیداردودرانته ــردخوب ــیعملک ــوزشابتدای وآم
ــاوری، ــی،آمادگــیفن ــازارمال ــادرزمینــهپیشــرفتگیب نمــرهکامــلرادریافــتکنــد.ام
ــر ــاب ــلرادارد.ام ــرهکام ــیازنم ــانیم ــیداردوتنه ــردضعیف ــا،عملک ــوآوریونهاده ن
ــاخصها ــاش ــایدوره،نهتنه ــا2019(،درانته ــایدورهدوم)دوره2017ت ــایدادهه مبن
بهبــودچشــمگیرینشــاننمیدهنــد،بلکــهدربرخــیازمــوارد،ضعیفتــرهــمشــدهاند.
ــه42/53درســال ــد(ب ــااز43/46درســال2017)روشجدی ــه،نمــرهنهاده ــراینمون ب
2019افــتکــردهاســت.ثبــاتاقتصــادکالننیــزوضعیتــیمشــابهداردودرســال2019،
فقــطبــهانــدازه79درصــدقــوهرقابتــیســال2017محقــقشــدهاســت.ایــنضعــفدر
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ــوآوریوپویایــیکســبوکارنیــز ــاســال2018نیــزوجــوددارد.اکوسیســتمن مقایســهب
ــوانرقابتــیرامنعکــسمیســازند. ــهســال2018،افــتت نســبتب

ــن ــریوهمچنی ــاخصرقابتپذی ــراندرش ــتای ــروضعی ــنجیزی ــایدماس نموداره
ــا ــننموداره ــد.ای ــیمقایســهمیکنن ــنجهان ــامیانگی ــاخصهایآنراب ــکاززیرش هری
عملکــردایــرانرادربیــنعملکــردبهتریــنکشــور،عملکــردمیانــیکــهمیانگیــنجهانــی

ــد. ــشمیدهن ــنکشــورهانمای اســتوعملکــردبدتری

نمودار 11-4: مقایسه عملکرد ایران با میانگین جهانی در شاخص رقابت پذیری

همانگونــهدرنمــوداربــاالمشــاهدهمیشــودعملکــردایــراندرشــاخصرقابتپذیــری
ازمیانگیــنجهانــیپایینتــراســتوفاصلــهزیــادیبــاعملکــردبهترینکشــورنیــزدارد.
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نمودار 11-5. مقایسه عملکرد ایران با میانگین جهانی در زیرشاخص های شاخص رقابت پذیری در سال 2019

همانطــورکــهدرنمــوداربــاالمشــخصاســتعملکــردایراندربیشــترزیرشــاخصهای
ــت.درزیرشــاخصهایثبــات ــیاس ــنجهان ــرازمیانگی ــیپایینت ــریجهان رقابتپذی
ــت.دردو ــاداس ــیزی ــنجهان ــامیانگی ــیب ــهمنف ــنفاصل ــازارکارای ــادکالنوب اقتص
زیرشــاخصبهداشــتوتوانایــینــوآوری،عملکــردایــرانبرابــربــامیانگیــنجهانــیاســت
والبتــهفاصلــهزیــادیبــاعملکــردبهتریــنکشــوردارد.درزیرشــاخصبــازارکار،عملکــرد

ایــرانبرابــربــاعملکــردبدتریــنکشــوراســت.
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11- 3- بررسی مقایسه ای وضعیت ایران در شاخص 
11- 3- 1- مقایسه داخلی

بــاتوجــهبــهدسترســیبــهدادههــایرقابتپذیــری،دورهدومریاســتجمهوری
ــی ــلارزیاب ــیقاب ــنروحان ــتجمهوریحس ــژاد،ودورهاولودومریاس ــوداحمدین محم
ــاتوجــهبــهتغییــراتشــاخصرقابتپذیــری،رقابتپذیــریایــراندردورهدوم هســتند.ب
ریاســتجمهوریاحمدینــژاد،ابتــدارونــدصعــودیوســپسرونــدنزولــیدارد.ایــنرونــد
ــران ــههســتهایای ــهبرنام ــوطب ــیمرب ــایبینالملل ــهتحریمه ــادیب ــاحــدزی ــی،ت نزول
اســتکــهباعــثکاهــششــدیددسترســیبــهبازارهــایبینالمللــیشــدهاســت.هرچنــد
ــا ــرازتحریمه ــریکمت ــزول،اث ــنن ــدتای ــزدرش ــتنی ــتوحاکمی ــتدول ــهمدیری ک
ــران ــریای ــدرقابتپذی ــارهرون ــی،دوب ــتجمهوریروحان ــادردورهاولریاس ــت.ام نداش
صعــودیمیشــودکــهابتــداشــیبیبهنســبتمالیــموســپسشــیبیتنــددارد.بــاایــن
وجــود،پــسازخــروجایــاالتمتحــدهازبرجــاموتحریمهــایایــنکشــورعلیــهایــران،

ــزولمیگــذارد. ــهن ــاشــیبتنــدیروب ــارهب دوب

ازنظــرزیرشــاخصهایرقابتپذیــری،دردورهدومریاســتجمهوریاحمدینــژاد،
ثبــاتاقتصــادکالنبیشــتریننوســانراداردوبــاشــیبیبــهنســبتیکســان،خیزوســپس
افــتنشــانمیدهــد.نهادهــا،بهداشــتوآمــوزشابتدایــی،رونــدیبهنســبتیکنواخــت
دارنــدامــاآمادگــیفناورانــهبــهآهســتگیشــروعبــهنــزولمیکنــد.فقــطکارایــیبــازار
کاالهــاوپیشــرفتگیکســبوکاررونــدروبــهصعــودرادارنــد.دردورهاولریاســتجمهوری
روحانــی،آمــوزشعالــیوزیرســاخت،رونــدصعــودیپیــدامیکننــد؛نــوآوریوآمادگــی
فنــاورینیــزچنیــنوضعیتــیدارنــدامــادردورهدومریاســتجمهوریروحانــی،توانایــی
نــوآوری،انــدازهبــازار،رونــدیکنواختــیدارنــد.بــاایــنوجــودثبــاتاقتصــادکالنونظــام

مالــی،افتــیشــدیدرانشــانمیدهنــد.

11- 3- 2- مقایسه خارجی
11- 3- 2- 1- مقایسه با دو کشور باال و پایین 

ــرخــوددرابتــدایدورهیعنــی ــروپایینت ــادوکشــورباالت ــرانب مقایســهوضعیــتای
ســال2010درنمــودارزیــرنمایــشدادهشــدهاســت.
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نمودار 11-6. شاخص رقابت پذیری در مقایسه با کشورهای نزدیک به ایران 

ــری ــاخصرقابتپذی ــدش ــودرون ــاهدهمیش ــوقمش ــودارف ــهدرنم ــورک همانط
ایــرانبــهدلیــلافــتشــدیدیکــهدربیــنســالهای2012تــا2014داشــته،بــاوجــود
رونــدصعــودیمناســببعــداز2014بــاایــنحــالدرســال2019پایینتــرازایــنچهــار
کشــورقــرارگرفتــهاســت.درمقابــلبلغارســتانکــهدردرســال2010پایینتــرازبقیــه
بــودهاســت،بــارونــدصعــودییکنواخــتومناســبتوانســتهباالتــرازبقیــهقــرارگیــرد.

11- 3- 2- 2- مقایسه با اقتصادهای نوظهور 

درنمودارزیروضعیتشاخصرقابتپذیریایرانبامیانگیناقتصادهاینوظهورمقایسهشدهاست.

نمودار 11-7. شاخص رقابت پذیری ایران در مقایسه با میانگین اقتصادهای نوظهور 
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ــا ــرانب ــهای ــدفاصل ــانمیده ــورنش ــاینوظه ــناقتصاده ــامیانگی ــرانب ــهای مقایس
میانگیــناقتصادهــاینوظهــور،دردوره2010تــا2017بســیارزیــاداســتامــادرســال
ــه ــنفاصل ــرمیشــود.ســپسمجــدداًدرســال2019،ای ــهاندکــیکمت ــنفاصل 2018ای
روبــهافزایــشمیگــذاردوبرخــالفرونــدنســبتاًصعــودیتغییــراترقابتپذیــری
ــتواز ــانیاس ــدتنوس ــرانبهش ــریای ــراترقابتپذی ــدتغیی ــور،رون ــاینوظه اقتصاده

ــادیمواجــهشــدهاســت. ــاکاهــشزی ســال2018نیــزب
درنموداربعدوضعیتایرانبااقتصادهاینوظهورمقایسهمیشود.

نمودار 11-8. شاخص رقابت پذیری ایران در مقایسه با اقتصادهای نوظهور

ــور ــاینوظه ــتاقتصاده ــاوضعی ــریب ــراندرشــاخصرقابتپذی ــتای مقایســهوضعی
نشــانمیدهــدایــراندرســال2019پایینتــرازهمــهایــنکشــورهاقــرارگرفتــهاســت.
دردوره2007تــا2019،چیــنبرتریــنکشــورگــروهازنظــررقابتپذیــریبــودهاســت.
ــه ــتب ــودودرنهای ــدمیش ــال2016تن ــیه،ازس ــریروس ــشرقابتپذی ــیبافزای ش
کشــوردومدرایــنمیــانتبدیــلمیشــود.هنــدنیــزپــساز2014رونــدصعــودیخــود

ــد. ــازمیکن راآغ

11- 3- 2- 3- مقایسه با کشورهای نفتی 

نمودارزیر،فاصلهایرانبامیانگینکشورهاینفتیرانمایشمیدهد.
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نمودار 11-9. مقایسه شاخص رقابت پذیری ایران و میانگین کشورهای نفتی در دوره 2010 تا 2019

دردوره2010تــا2016،میانگیــنکشــورهاینفتــیدرشــاخصرقابتپذیــریباالتــراز
ایــرانقــراردارد،کــهفاصلــهبیــنایــندودرســال2014بــهحداکثــرمیرســد.امــارونــد
صعــودیایــرانازهمیــنســالآغــازمیشــودودرنهایــتدرســال2017باالتــرازمیانگیــن
کشــورهاینفتــیقــرارگیــرد.بــاایــنحــالشــاخصرقابتپذیــریبــهدلیــلافــتشــدید

درســال2019مجــدداًپایینتــرازمیانگیــنکشــورهاینفتــیقــرارمیگیــرد.
ــا2019 ــرایدوره2007ت ــران،ب ــریای درادامــهنمــودارمقایســهشــاخصرقابتپذی

کشــورهاینفتــیترســیمشــدهاســت.

نمودار 11-10. مقایسه شاخص رقابت پذیری ایران و کشورهای نفتی در دوره 2007 تا 2019 
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دردوره2007تــا2019،امــاراتبهتریــنعملکــردراداردوازســال2014بــه
ــا ــهاســت.ام ــرارگرفت ــیق ــریدرصــدرکشــورهاینفت ــدازنظــرشــاخصرقابتپذی بع
ضعیفتریــنعملکــردمربــوطبــهونزوئــالاســتکــهیــکرونــدکاهشــیمســتمررادارد
ــز ــراننی ــردای ــت.عملک ــهاس ــرارگرفت ــروهق ــنگ ــطحای ــنس ــتدرپایینتری ودرنهای
ابتــداافــتکــردهوســپسرونــدصعــودیدرپیــشگرفتــهودرنهایــتباالتــرازنیجریــه

ــرارگرفتــهاســت. ــالق وونزوئ

ــراردارد. ــرانازنظــرشــاخصهایرقابتپذیــری،دروضعیــتپیشــانوآوریق درکلای
ــل ــت،عوام ــارجدول ــرمایهگذاریومخ ــرمایه،س ــردس ــدتکارب ــادی،ش ــدگاهاقتص ازدی
محــرکرقابتپذیــریهســتندودخالــتدولــتدرهنــگامرکــودناشــیازکمبــودتقاضــا
ــد.در ــکبکن ــریکم ــودرقابتپذی ــهبهب ــدب ــت(میتوان ــدیدرس ــرطزمانبن ــهش )ب
ــامفاهیمــیهمچــونتجــارتآزادو ــریهمــراهب ــزرقابتپذی ــاتاقتصــادتوســعهنی ادبی
ســرمایهگذاریمســتقیمخارجــیمطــرحشــدهاســت.درچارچــوبنظریــاتاولیــهتوســعه
ــرای ــهرشــد،ب ــارانتشــاریمناطــقروب ــانازآث ــرایاطمین ــتب ــتدول اقتصــادی،دخال
ــای ــعهبخشه ــی،توس ــندیدگاه ــرچنی ــاب ــود.بن ــهمیش ــریتوصی ــودرقابتپذی بهب
ــرمایهگذاری ــارتوس ــایتج ــودندره ــرهوری،گش ــایبه ــاال،ارتق ــزودهب دارایارزشاف
مســتقیمخارجــی،پیشــرانهایاصلــیرقابتپذیــریهســتند.امــادردیدگاههــای
جدیدتــرتوســعه،ازاصــالحســاختارنهــادیوبهبــودمحیــطکســبوکار،بهویــژهکاهــش
ــری، ــداررقابتپذی ــشپای ــرایافزای ــمب ــترهایمه ــوانبس ــیبهعن ــایمعامالت هزینهه

ــد. ــانمیآی ــهمی بیشــترســخنب

ــع ــوانمنب ــشبهعن ــتدان ــهانباش ــدک ــنباورن ــرای ــزب ــددرونزانی ــاترش نظری
بازدهــیفزآینــده،ازعوامــلمهــمارتقــایرقابتپذیــریاســت،درنتیجــهبــرروی
ــن ــود.بنابرای ــدمیش ــانی،تأکی ــرمایهانس ــتس ــعهواهمی ــقوتوس ــایتحقی فعالیته
نظریــه،ســرمایهگذاریدرتحقیــقوتوســعه،نــوآوری،آمــوزش،پــرورشســرمایهانســانی
ــن ــهنوی ــد.نظری ــمارمیرون ــریبهش ــیرقابتپذی ــرانهایاصل ــش،پیش ــاردان وانتش
ــه ــریمیــانکشــورهاب ــرایتوضیــحالگــویمتفــاوتتجــارتورقابتپذی ــزب تجــارتنی
ــد.از ــص،توســلمیجوی ــتناق ــزمحصــولورقاب ــاس،تمای ــهمقی ــدصرف مفاهیمــیمانن
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ــاوری ــدگانوفن ــر،زیرســاختتخصصــی،شــبکهتأمینکنن ــرویکارماه ــنمنظــر،نی ای
میشــوند. قلمــداد رقابتپذیــری پیشــرانهای از محلیشــده

ارزیابــیوضعیــترقابتپذیــریایــران،گویــایایــنواقعیــتاســتکــهتــوانرقابتــی
بنگاههــایداخلــیبــرایبهرهبــرداریازانــدازهبــازاربــزرگایــران)والبتــهبــازارجهانــی(،
مناســبوکافــینیســت.ایــرانازنظــرفــرارمغزهــاوفــرارســرمایه،خروجــیباالیــیدارد
کــهموجــبمیشــودانباشــتقطــبآمــوزشعالــیونــوآوری،بــرایاســتفادهازظرفیــت
داخلــیوخارجــیبــهنفــعبنگاههــایداخلــی،بــهکارگرفتــهنشــود.درنتیجــه،ظرفیــت

ــازارایــران،توســطکشــورهایدیگــر،بهرهبــرداریمیشــود. بــاالیانــدازهب

ایستگاه پاسخ

شاخصجهانیرقابتپذیریدربارهایرانچهمیگوید؟

*بــهلحــاظجایــگاهایــراندرشــاخصجهانــیرقابــتپذیــریبایــدگفــتایــران
درگــروهیــکســومپایانــیرتبهبنــدیایــنشــاخصقــرارمیگیــرد.

ــور ــال2018بهط ــیازس ــریجهان ــاخصرقابتپذی ــراندرش ــرهای ــدنم *رون
ــت. ــردهاس ــداک ــزولپی چشــمگیرین

ــاخص ــهزیرش ــوطب ــریمرب ــاخصرقابتپذی ــراندرش ــردای ــنعملک *بهتری
ــت. ــیاس ــنجهان ــهمیانگی ــکب ــهنزدی ــتک ــتاس بهداش

ــت ــریاس ــراندررقابتپذی ــایای ــیازمزیته ــرانیک ــازاردرای ــدازهب *ان
کــهالبتــهبــاضعــفبــازارتولیــدوپویــانبــودنکســبوکارخیلــیمثمــرثمــر

نبــودهاســت.
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11- 5- نقد و بررسی 
درنقدشاخصرقابتپذیریمیتوانمواردزیررامطرحکرد:

-درابتــدابایــدگفــتخــودمفهــومرقابتپذیــریمفهــومچالشبرانگیــزیاســت.برخــی
ــکاقتصــاد ــتی ــوانگف ــیهســتونمیت ــیبیمعن ــومدرســطحمل ــنمفه ــدای معتقدن
بیشــترازاقتصــاددیگــررقابتپذیــراســت.همینطــورازنظــربرخــیرقابتپذیــریمعــادل
مفاهیمــینظیــرمولدبــودن،ســودآوری،بهــرهوری،اثرگــذاری،کامیابــیورقابــتپنداشــته

شــدهوتفکیــکقابــلتوجهــیبیــنایــنمفهــومومفاهیــمهمســانوجــودنــدارد.

-گذشــتهازمــوردقبــل،تعریفــیکــهایــنشــاخصازرقابتپذیــریارائــهمیکنــد
ــد ــلتولی ــرازعوام ــتفادهبهینهت ــهاس ــادیک ــایاقتص ــاوکیفیته ــیویژگیه )یعن
ــهاجــزاومفاهیمــی ــرآوردشــدهاســت.ضمــناینک ــصب ــد(ناق ــرمیکنن راامکانپذی
ــی ــاخصبهخوب ــنش ــزایای ــوراج ــدوهمینط ــهکاررفتهان ــفب ــنتعری ــهدرای ک

ــدهاند. ــفنش توصی

ــرارگرفتــه ــلایدئولوژیــکمــوردانتقــادق ــهدالی ــریب ــیرقابتپذی -شــاخصجهان
ــرایســنجش ــدمعیارهــا،مفاهیــمومنطقــیکــهایــنشــاخصب اســت.برخــیمعتقدن
ــی ــوگیریاســت،یعن ــارس ــعنئولیبرالیســمدچ ــهنف ــردب ــرمیگی ــریدرنظ رقابتپذی
ــاخص ــنش ــدیای ــدررتبهبن ــونددرص ــمادارهمیش ــانئولیبرالیس ــهب ــورهاییک کش

ــد. ــرارمیگیرن ق

-ایــنشــاخصتفکیکــیبیــندروندادهــاوبروندادهــایرقابتپذیــریایجــاد
نمیکنــد.اگــربــادرنظرگرفتــنایــندومفهــومزیرشــاخصهایایــنشــاخصرابررســی
ــک ــایایدئولوژی ــدهدرونداده ــتردربرگیرن ــاخصبیش ــنش ــویمای ــهمیش ــممتوج کنی
ــشازدوســوماجــزای ــعبی ــری.درواق ــلمشــاهدهرقابتپذی ــایقاب ــاخروجیه اســتت

ــتند. ــاخصدروندادهس ش

-شــاخصجهانــیرقابتپذیــریآنگونــهکــهادعــامیکنــدپیشبینیکننــده
ــت. ــادینیس ــداقتص ــرایرش ــیب خوب



12- شاخص عملکرد زیست محیطی

12- 1- معرفی شاخص عملکرد زیست محیطی 
12- 1- 1- اهداف و اهمیت شاخص 

ــل ــدارســازمانمل ــدافتوســعهپای شــاخصعملکــردزیســتمحیطی1درراســتایاه
متحــد،میــزانپایــداریتوســعهدرجهــانرامیســنجد.ایــنشــاخصدرآخریــن
گــزارشخــوددرســال2020،بــاتعریــفدودامنــه،11زیرشــاخصو32نماگــر،ســالمت
ــد. ــریمیکن ــارااندازهگی ــوردنی ــتبومدر180کش ــرزندگیزیس ــتمحیطیوس زیس
شــاخصعملکــردزیســتمحیطیکشــورهارابرحســبعملکــرددولتهــاوپیامــد
ــیو ــع،آلودگ ــهروندان،مصــرفمناب ــالمتش ــرایس ــانب ــتهایزیستمحیطیش سیاس
نابــودیگونههــایزیســتی،رتبهبنــدیمیکنــدوراهنمــایعملــیدراختیــارکشــورهایی

ــد. ــداردارن ــدهپای ــویآین ــتبهس ــلحرک ــهمی ــدک ــرارمیده ق

رتبهبنــدیایــنشــاخصنشــانمیدهــدکــهکــدامکشــورهابهتــرازدیگــران
ــراســاسگزارشهــایایــن چالشهــایزیســتمحیطیپیــشرورامدیریــتمیکننــد.ب
شــاخص،کشــورهاییکــهثــروتبیشــتریدارنــد،بــرایمدیریــتمســائلزیســتمحیطی،
ازتــوانبیشــتریهــمبرخوردارنــد.ازســویدیگــر،برخــیکشــورهاییکــهاقتصــادبزرگــی
دارنــد،عملکــردضعیفــیدرایــنرابطــهازخــودنشــاندادهودرواقــع،کیفیــتمحیــط
ــشاز ــوببی ــیخ ــدحکمران ــرمیرس ــد.بهنظ ــادیکردهان ــداقتص ــدایرش ــتراف زیس
ــا، ــخگوبودندولته ــاطدارد.پاس ــطزیســت،ارتب ــتمحی ــامدیری ــریب ــلدیگ ــرعام ه

1. Environmental Performance Index
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آزادیمطبوعــاتوقابلیــتاعمــالقواعــدومقــررات،حربههــایاصلــیحفاظــتاز
ــنشــاخصدردودهــه،شــاخصعملکــرد محیــطزیســتهســتند.درطــولفعالیــتای
زیســتمحیطینهتنهــاابــزارمناســبیجهــتسیاســتگذاریبــودهبلکــهنشــاندادهکــه
چگونــهدربرخــیحوزههــایمحیــطزیســت،بهویــژهکشــاورزی،ذخایــرآبوتهدیــدات

ــاتوجــوددارد. ــوداطالع ــوعزیســتگاهها،کمب متوجــهتن

12- 1- 2- اجزای شاخص عملکرد زیست محیطی 
همانطــورکــهگفتــهشــدایــنشــاخصدارایدودامنــهو11زیرشــاخصاســتکــه

درادامــهبــهآنهــااشــارهمیشــود.

الف-سالمتزیستمحیطی

1.کیفیتهوا

2.تخلیهفاضالبوآبآشامیدنی

3-مدیریتانتشارفلزاتسنگین

4-مدیریتفضوالت

ب-سرزندگیزیستبوم

5.تنوعزیستیوزیستگاهها
6.خدماتزیستبوم1

7.شیالت
8.کنترلتغییراقلیم

9.مدیریتانتشارآالیندهها
10.کشاورزیکارآمد
11.مدیریتمنابعآب

1-زیرشــاخصخدمــاتزیســتبومبــهبررســیمیــزانمناطــقجنگلــیازدســترفته،میــزاندشــتهاومراتــعازدســترفته
وهمچنیــنمیــزانزمینهــایآبــی)تاالبهــا(ازدســترفتهمیپــردازد.یعنــیمفهــوممنفــیدارد.بنابرایــنبــرایهمراســتا

شــدنبــابقیــهدادههــایزیرشــاخصهایشــاخصعملکــردزیســتمحیطی،نمــرهآنرامعکــوسخواهیــمکرد.
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نمودارزیراجزایشاخصعملکردزیستمحیطیرانشانمیدهد.

نمودار 12-1. اجزای شاخص عملکرد زیست محیطی

12- 1- 3- سازمان محاسبه کننده شاخص 
اینشاخصتوسطدانشگاهییل1ودانشگاهکلمبیا2باحمایتموسسهمککالمکبین3

کاناداتهیهمیشود.

12- 1- 4- روش محاسبه شاخص 
شــاخصعملکــردزیســتمحیطیدادههایــشراازطیفوســیعیازمؤسســاتپژوهشــی
ــی،اندیشــکدههاوســازمانهایدولتــیوســازمانهایجهانــینظیــربانــکجهانــی جهان

وســازمانغــذاوکشــاورزیســازمانملــلمتحــد4گــردآوریمیکنــد.

ایــنشــاخصبــااتــکابــهتکنیکهایــینظیــراستانداردســازیونســبتدهی،
دادههــایگردآوریشــدهرادرمقیــاسبیــنصفــرتــا100ازبدتریــنتــابهتریــنعملکــرد،
ــرایتجمیــعنمــراتهــرکشــوردر ــارهمقیاسبنــدیکــردهونماگرهــارامیســازد.ب دوب
ــازهصفــرتــا100،بــههــردامنــهوزننســبتدادهوســپسدرداخــلهــردامنــه،بــه ب

1. . Yale Center for Environmental Law & Policy, Yale University
2. . Center for International Earth Science Information Network, Columbia University
3. . McCall MacBain Foundation
4-. UN Food and Agriculture Organization
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ــرای ــدب ــنفرآین هــرزیرشــاخصبرحســبدرصــدآنازکل،وزننســبتمیدهــد؛همی
نماگرهــاهــمتکــرارمیشــود.بنابرایــن،شــاخصعملکــردزیســتمحیطیدرهــرمرحلــه
ازتجمیــعوترکیــب،ازتکنیــکوزندهــیاســتفادهمیکنــد.درگــزارشایــنشــاخصدر

ــت: ــربودهاس ــبزی ــهترتی ــاخصهاب ــاوزیرش ــهدامنهه ــیب ــال2020،وزنده س

الف-سالمتزیستمحیطی)وزن40درصد(

1.کیفیتهوا)وزن20درصد(

2.تخلیهفاضالبوآبآشامیدنی)وزن16درصد(

3-مدیریتانتشارفلزاتسنگین)وزن2درصد(

4-مدیریتفضوالت)وزن2درصد(

ب-سرزندگیزیستبوم)وزن60درصد(

5.تنوعزیستیوزیستگاهها)وزن15درصد(

6.خدماتزیستبوم)وزن6درصد(

7.شیالت)وزن6درصد(

8کنترلتغییراقلیم)وزن24درصد(

9.مدیریتانتشارآالیندهها)وزن3درصد(

10.کشاورزیکارآمد)وزن3درصد(

11.مدیریتمنابعآب)وزن3درصد(

ایستگاه تفکر

*بادرنظرگرفتنشاخصعملکردزیستمحیطیجایگاهایراندرجهانچگونهاست؟

*مطبوعاتونهادهایمدنیچگونهمیتوانندبهتحققتوسعهپایدارکمککنند؟

*بدترینعملکردایراندرکدامزیرشاخصزیستمحیطیاست؟

*کدامزیرشاخصزیستمحیطیبهیکبحرانجهانیتبدیلشدهاست؟

شاخصعملکردزیستمحیطیبهسؤاالتباالپاسخمیدهد.
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12- 1- 5- بهترین و بدترین کشورها در شاخص 
ــر ــنازنظ ــتمحیطیوهمچنی ــردزیس ــاخصعملک ــرش ــرازنظ ــوربرت ــجکش پن
ــدهاند. ــتش ــرفهرس ــدولزی ــرحج ــهش ــال2020،ب ــیآندرس ــاخصهایاصل زیرش
ــدولرا ــتونهایج ــهمازس ــترینس ــکاندیناویبیش ــورهایاس ــدول،کش ــنج ــقای طب
دارنــدوازمیــانآنهــا،دانمــارکوفنالنــد،بهتریــنرتبههــارادراختیــاردارنــد.بهعــالوه،
ــهنیــز ــامدوکشــورازخاورمیان ــهزیرشــاخصخدمــاتزیســتبوم،ن ــوطب درســتونمرب

ــن. ــیوبحری ــدهعرب ــاراتمتح ــورد؛ام ــممیخ ــهچش ب

جدول 12-1. بهترین کشورها در شاخص عملکرد زیست محیطی و زیرشاخص های اصلی آن در سال 2020

به
رت

طی
حی

تم
یس

دز
کر

عمل

طی
حی

ت م
س

 زی
ت

الم
س

هوا
ت

یفی
ک

نی
ید

شام
بآ

وآ
ب

ضال
فا
یه
خل

ت

ین
نگ
س

ات
فلز

ار
تش

تان
یری

مد

الت
ضو

تف
یری

مد

وم
ت ب

س
 زی

گی
ند

رز
س

گاه
شت

زی
یو

ست
زی

وع
تن

وم
تب

یس
تز

دما
خ

الت
شی

یم
اقل

ییر
تغ

رل
کنت

ده
الین

رآ
شا

انت
ت
یری

مد

مد
ارآ

یک
ورز

شا
ک

آب
ع

ناب
تم

یری
مد

ک1
مار

دان

الند
فن

الند
فن

ند
هل

ن،
ستا

نگل
س،ا

وئی
س

وژ،
نر

ند،
سل

،ای
الند

فن

پن
ژا
ک،

مار
دان

ند،
نال

ف

بیا
کلم

د،
هلن

ک
مار

دان

وانا
تس

بو

زیا
رون

یک
،م

ین
حر

پ،ب
سی

پرن
و

مه
وتو

سائ
د،

سلن
،ای

ت
مال
ه،

حد
مت

ات
مار

ا

پور
نگا

س

ک
مار

دان

23

کشور

دراین

شاخص

باالترین

نمرهرا

کسب

کردهاند

ین
کرا

او

ند
هل

ند،
نال

،ف
وئد

س
ک،

مار
دان

2

گ
بور

زام
وک
ل

روژ
ن

لیا
ترا

اس
د،

سوئ

گ
بور

زام
وک
ل

بیا
زام

جی
فی

ان
ست

نگل
ا

ین
ژانت

آر

س3
وئی

س

وئد
س

ک
مار

دان

نی
وما

ر

ان
ست

له

تی
یبا

کر

نی
وما

ر

وئه
راگ

پا

ان4
ست

نگل
ا

ند
یرل

ا

ند
یرل

ا

وئد
س

وئد
س

ان
ست

نگل
ا

ان
آلم

نی
وما

ر

سه
فران

ان
ست

جار
م

سه5
فران

س
وئی

روژس
ن

لی
شی

پور
نگا

س

نی
لوو

اس

سه
فران

موآ
سا

س
وئی

س

ک
مار

دان

epi.yale.edu:منبع



290 /کتاب توسعه

پنــجکشــوردارایبدتریــنعملکــردازنظــرشــاخصعملکــردزیســتمحیطیو
زیرشــاخصهایاصلــیآندرســال2020نیــزبــهشــرحجــدولزیــراســت.

جدول 12-2. بدترین کشورها در شاخص عملکرد زیست محیطی و زیرشاخص های اصلی آن در سال 2020
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جــدولزیــربــهمعرفــیپنــجکشــوریاختصــاصداردکــهطــیســالهای2010
تــا2020باالتریــنمیانگیــننــرخرشــدمرکــبســاالنه10ســالهراداشــتهاند.

 جدول 12-3. کشورهای دارای باالترین میانگین نرخ رشد مرکب ساالنه در شاخص عملکرد زیست محیطی

 بین سال های 2010 تا 2020 

میانگین نرخ رشد مرکب ساالنه )درصد(کشور

4/23بحرین

3/85مراکش

3/42عمان

2/98سیشل

2/95گینهاستوایی

epi.yale.edu:ماخذ

12- 2- توصیف وضعیت ایران در شاخص عملکرد زیست محیطی 
درایــنبخــش،وضعیــتایــراندرشــاخصعملکــردزیســتمحیطیشــرحداده
ــراســاسجدیدتریــنگــزارششــاخصعملکــردزیســتمحیطی،ایــراننمــره میشــود.ب
48ورتبــه67ازشــاخصکلراکســبکــردهاســت.رتبــهونمــرهایــراندرایــنشــاخص

ــراســت. ــهشــرحجــدولزی وزیرشــاخصهایآنب
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جدول 12-4. وضعیت ایران در شاخص و زیرشاخص های عملکرد زیست محیطی

آماره
سال2020میالدی

رتبهنمره

4867عملکرد زیست محیطی

48/371سالمت زیست محیطی
49/259کیفیتهوا

53/670تخلیهفاضالبوآبآشامیدنی
27/4164مدیریتانتشارفلزاتسنگین

1997مدیریتفضوالت

47/874سرزندگی زیست بوم
38/4137تنوعزیستیوزیستگاه

88/818خدماتزیستبوم
13/859شیالت

5574کنترلتغییراقلیم
80/851مدیریتانتشارآالیندهها

33/8113کشاورزیکارآمد
3/785مدیریتمنابعآب

epi.yale.edu:ماخذ

نمــودارزیــر،وضعیــتزیرشــاخصهایعملکــردزیســتمحیطیایــراندرســال2020
رادرمقایســهبــادانمــارک،یعنــیبهتریــنکشــورازنظــرشــاخصعملکردزیســتمحیطی،

ــد. نشــانمیده
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نمودار 12-2. وضعیت ایران در زیرشاخص های عملکرد زیست محیطی سال 2020 در مقایسه با دانمارک 

بــرمبنــاینمــوداربــاال،ایــرانفقــطازنظــرزیرشــاخصخدمــاتزیســتبوم،نســبت
بــهدانمــارک،وضعیــتبهتــریدارد.بیشــترینفاصلــهعملکــردزیســتمحیطیایــرانبــا
دانمــارک،درزمینــهمدیریــتمنابــعآب)96/3درصــد(،مدیریــتفضــوالت)81درصــد(
ومدیریــتانتشــارفلــزاتســنگین)73درصــد(اســت.بهاســتثنایخدمــاتزیســتبومو
ــک ــزعملکــردیبهنســبتنزدی ــانی ــتانتشــارآالیندهه ــهمدیری ــراندرزمین شــیالت،ای
بــهدانمــارک)20درصــدفاصلــه(دارد.درکنــارایــنمقایســه،الزماســتتــارونــدتغییرات
عملکــردزیســتمحیطیایــرانطــیســالهایگذشــتهنیــزبررســیشــود.چــونمقــدار
ــترس ــال2010و2020دردس ــرایدوس ــاب ــدتنه ــاخصهایجدی ــرش ــاخصوزی ش
اســت،ایــنبررســیبــهصــورتمقــداریانجــاممیشــود.طبــقگــزارششــاخصعملکــرد
زیســتمحیطی،نمــرهعملکــردایــراندرســال2010برابــربــا38/39بــودهاســتامــادر

ســال2020بــه48افزایــشیافتــهاســت.

عــالوهبــرایــن،نمــودارزیــربــهنمایــشرونــدزیرشــاخصهایعملکــردزیســتمحیطی
ایــرانبــاتوجــهبــهدسترســیبــهدادههــایشــاخصعملکــردزیســتمحیطیو

زیرشــاخصهایآنبــرایدوســال2020و2010،میپــردازد.
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 نمودار 12-3. مقایسه زیرشاخص های عملکرد زیست محیطی ایران در دو سال 2010 و 2020

ــننمــودارمشــاهدهمیشــودکــهوضعیــتزیرشــاخصهایخدمــاتزیســتبوم درای
ومدیریــتانتشــارآالیندههــادرایــراندرســال2020بهبــودچشــمگیریداشــتهاســت.
ــال ــوالتدرس ــتفض ــعآبومدیری ــتمناب ــتگاه،مدیری ــوعزیس ــاخصتن ــرایزیرش ب

2010،آمــاریبــرایایــرانگــزارشنشــدهاســت.

ــر ــرانازنظ ــتای ــوداف ــتنباطمیش ــاالاس ــودارب ــهازنم ــیک ــکاتمهم ــیازن یک
ــی ــورتمنف ــتمحیطیرابهص ــردزیس ــهعملک ــتک ــداس ــاورزیکارآم ــاخصکش زیرش
ــعآبنیــزنمــرهبســیارکمــی ــرارمیدهــد.درزیرشــاخصمدیریــتمناب تحــتتأثیــرق
ثبــتشــدهاســت.بــهعبــارتدیگــر،ایــندوشــاخصنیــازبــهسیاســتگذاریوتوجــه

ــد. جــدیدارن

ــتمحیطیو ــردزیس ــاخصعملک ــراندرش ــتای ــروضعی ــنجیزی ــایدماس نموداره
ــن ــد.ای ــیمقایســهمیکنن ــنجهان ــامیانگی ــکاززیرشــاخصهایآنراب ــنهری همچنی
نمودارهــاعملکــردایــرانرادربیــنعملکــردبهتریــنکشــور،عملکــردمیانــیکــهمیانگیــن

جهانــیاســتوعملکــردبدتریــنکشــورهانمایــشمیدهنــد.
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نمودار 12-4. مقایسه عملکرد ایران با میانگین جهانی در شاخص عملکرد زیست محیطی

ــراندرشــاخصعملکــرد ــاالمشــخصاســتعملکــردای همانطــورکــهدرنمــودارب
زیســتمحیطیاندکــیازمیانگیــنجهانــیباالتــراســت،ولــیفاصلــهزیــادیبــاعملکــرد

بهتریــنکشــوردارد.
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نمودار 12-5. مقایسه عملکرد ایران با میانگین جهانی در زیرشاخص های شاخص عملکرد زیست محیطی

همانگونــهکــهدرنمــوداربــاالمشــخصاســتعملکردایــراندربیشــترزیرشــاخصهای
عملکــردزیســتمحیطیبهتــرازمیانگیــنجهانــیبــودهاســتامــاهمچنــانفاصلــهزیــادی
ــتگاهها، ــتیوزیس ــوعزیس ــاخصتن ــارزیرش ــوردارد.درچه ــنکش ــردبهتری ــاعملک ب
مدیریــتانتشــارفلــزاتســنگین،مدیریــتفضــوالت،وکشــاورزیکارآمــدعملکــردایــران
ــوع ــاخصتن ــاندردوزیرش ــنمی ــت؛ودرای ــودهاس ــیب ــنجهان ــرازمیانگی پایینت
زیســتیوزیســتگاههاومدیریــتانتشــارفلــزاتســنگینفاصلــهمنفــیعملکــردایــرانبــا

میانگیــنجهانــیبســیارشــدیداســت.
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12- 3- بررسی مقایسه ای وضعیت ایران در شاخص 
12- 3- 1- مقایسه داخلی 

ــاروشو ــتمحیطیب ــردزیس ــاخصعملک ــرهش ــد،نم ــارهش ــاًلاش ــهقب ــورک همانط
ــن ــتوازای ــترساس ــال2010و2020دردس ــرایدوس ــاب ــدتنه ــاخصهایجدی زیرش
روینمیتــواندورههــایریاســتجمهوریرامقایســهکــرد.ســال2010،ســالدومازدولــت
دهــموســال2020،ســالپایانــیازدولــتدوازدهــماســت.اگــرفقــطایــندوســالمبنــا
قــرارگیــردآنــگاهمشــاهدهمیشــودکــهدرزمینــهمدیریــتانتشــارآالیندههــابیــنایــندو
دولــت،اختــالفچشــمگیریوجــودداردامــادردیگــرزمینههــامیتــوانگفــتکــهتفــاوت،
وابســتهبــهیــکرونــدطبیعــیاســتواثرگــذاریقابلمالحظــهاینمیتــواناســتنباطکــرد.

ضعیفتریــنعملکــردایــراندرمدیریــتمنابــعآباســتکــهآمــاریبــرایســال2010
نــداردامــادرســال2020،نمــره3/7راکســبکــردهاســت.هرچنــدکــهبحــثومطالعــاتطرح
انتقــالآبازدریــایخــزروعمــانبــهداخــلکشــورازدولــتنهــمشــروعشــدهاســتامــادر
شــرایطیکــهبرداشــتازمنابــعآبــیازمنابــعحیاتــیزیرزمینــینیــزبهصــورتمهارگســیخته
بــودهاســت،بهعنــوانیــکسیاســتمطمئــنوپایــدارمدیریــتمنابــعآببهشــمارنمــیرود.

12- 3- 2- مقایسه خارجی 
12- 3- 2- 1- مقایسه با کشورهای نفتی 

نمودارزیر،بهمنظورمقایسهمیانگینعملکردکشورهاینفتیباایرانرسمشدهاست.

نمودار 12-6. شاخص عملکرد زیست محیطی ایران در مقایسه با کشورهای نفتی 



298 /کتاب توسعه

ــرد ــورهادرعملک ــنکش ــنای ــامیانگی ــرانب ــهای ــدک ــانمیده ــودارنش ــننم ای
ــن ــال2010،ای ــهس ــبتب ــال2020،نس ــادرس ــیدارد،ام ــهکم ــتمحیطیفاصل زیس

ــت. ــترشدهاس ــیبیش ــهکم فاصل

نمودار 12-7. مقایسه شاخص عملکرد زیست محیطی ایران و کشورهای نفتی در دو سال 2010 و 2020 

ــه ــتمحیطیب ــردزیس ــنعملک ــام،بهتری ــتخ ــدهنف ــورهایصادرکنن ــروهکش درگ
امــاراتمتحــدهعربــیاختصــاصداردوکشــورهایکویــتوونزوئــالدررتبههــایبعــدی
قــرارگرفتهانــد.البتــهعملکــردونزوئــالنســبتبــهســال2010بدتــرشــدهاســتونــرخ
رشــد0/5-نســبتبــهســال2010دارد.بــاتوجــهبــهمحدودیــتدسترســیبــهآمارهــای
ســال2020و2010شــاخصعملکــردزیســتمحیطی،شــاخصعملکــردزیســتمحیطی
کشــورهایصادرکننــدهنفــتخــامدرقالــبنمــودارمیلــهایبــاالمقایســهشــدهاســت.

ــتوایی ــهاس ــتان،گین ــران،عربس ــی،ای ــدهعرب ــاراتمتح ــاال،ام ــودارب ــاسنم ــراس ب
وکویــت،کشــورهاییهســتندکــهدرمقایســهبــاســال2010،شــاخصعملکــرد
ــا ــتب ــودبخشــیدهاند.کوی ــزانبهنســبتچشــمگیریبهب ــهمی زیســتمحیطیخــودراب
12/8درصــدتغییــردهســاله،بهتریــنعملکــردراداردوبعــدازآن،امــاراتمتحــدهعربــی،

ــد. ــرارگرفتهان ــرانق ــتواییوای ــهاس گین
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 12- 3- 2- 2- مقایسه با اقتصادهای نوظهور 

ــت ــاوضعی ــتمحیطیب ــردزیس ــاخصعملک ــراندرش ــتای ــش،وضعی ــنبخ درای
ــود. ــهمیش ــورمقایس ــاینوظه اقتصاده

نمودار 12-8. شاخص عملکرد زیست محیطی ایران در مقایسه با اقتصادهای نوظهور  

ــور،عملکــرد ــااقتصادهــاینوظه ــهب ــدکــهدرمقایس ــوداربــاالنشــانمیده نم
زیســتمحیطیایــران،بهنســبتخــوباســتوتنهــاکشــورهایبرزیــلوروســیهنســبت
بــهایــران،عملکــردبهتــریدارنــد.برزیــلبهتریــنکشــورگــروهاســتوشــاخصعملکــرد
ــن ــدضعیفتری ــههن ــرددرحالیک ــرارمیگی ــدیق ــال60واح ــتمحیطیآندرکان زیس
ــد، ــهاســتثنایهن ــراردارد.ب ــروه30واحــدیق ــردآندرگ ــروهاســتوعملک کشــورگ
ــود ــال2010،بهب ــهس ــال2020،نســبتب ــروهدرس ــنگ ــهکشــورهایای ــردهم عملک
ــد، ــرخ8/5درص ــان ــیب ــایجنوب ــاله،آفریق ــراتدهس ــرتغیی ــد.ازنظ ــانمیده رانش
بیشــترینتغییــراتوهنــدبــاصفــردرصــد،کمتریــنتغییــراترادارنــد.ایــرانبــاتغییــر

9/1درصــدیازهمــهکشــورهایایــنگــروه،بهتــرعمــلکــردهاســت.  

نمودار 12-9. شاخص عملکرد زیست محیطی ایران در مقایسه با میانگین اقتصادهای نوظهور 
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ــاالکــهبــهمقایســهمیانگیــنشــاخصعملکــردزیســتمحیطیاقتصادهــای نمــودارب
نوظهــوروایــرانمیپــردازد،گویــایایــننکتــهاســتکــهدرهــردوســالمــوردبررســی
ــت. ــودهاس ــرانب ــرازای ــورپایینت ــاینوظه ــردزیســتمحیطیاقتصاده ــنعملک میانگی

ایــنتفــاوتدرســال2020افزایــشیافتــهاســت.

درکلاگرچــهعملکــردایــراندرشــاخصعملکــردزیســتمحیطی،درســطحمتوســط
ــرد.البتــه قــرارمیگیــردامــاازنظــرمدیریــتمنابــعآبــی،ایــراندربحــرانبــهســرمیب
ــمآب ــقک ــهمناط ــاب ــالآبدری ــی،انتق ــایداخل ــیازابتکارعمله ــدیک ــرمیرس بهنظ
باشــد.بــراینمونــهدرســالهای1384و1391،پــروژهانتقــالآبدریــایخــزربــهســمنان،
مطــرحواجــرایآنبــهتأییــدســازمانحفاظــتازمحیــطزیســتمنــوطشــد.امــاریاســت
وقــتســازمانبــاایــنطــرحمخالفــتکــردتــااینکــهدرســالجــاری،اجــرایایــنطــرح
بــاجدیــتبیشــتریمطــرحشــدهاســت.درقالــبایــنطــرح،آبدریــایخــزرازجــواریــک
جمعیــتدهمیلیــوننفــری)ســاکناناســتانهایگیــالن،مازنــدران،اردبیــلوگلســتان(بــه
نقــاطمرکــزیومرکــزینزدیــکبــهشــمال،انتقــالپیــدامیکنــدتــابــهمصــارفگوناگــون
برســد.طــرحانتقــالآبدریــایخــزربــهکویــرمرکــزیســمنان،شــاملســهمســیراســت:1

*مسیرالفازساریشروعمیشودوپسازگذرازسمنان،قموکاشانبهاصفهانمیرسد.

*مسیربازخلیجگرگانیکشاخهبهسبزوارویکشاخهبهبیرجندویکشاخهبه
یزدایجادمیکند.

*مسیرپازغرببندرعباسبهگلگهرمیرسد.
ــرمکعــبآب ــونمت ــایخــزرو1میلی ــرمکعــبآبازدری ــونمت ســاالنه500میلی
ــه ــد.احــداثکارخان ازدریــایعمــانوخلیــجفــارسدرقالــبایــنطــرحانتقــالمییاب
آبشــیرینکنبــاظرفیــتتقریبــی200میلیــونمترمکعــبدرســالبــههمــراهســازههای
دریایــیاســتحصالآبازدریــایخــزربهوســیلهخطــوطلولــهنیــزبخشــیازایــنپــروژه
اســت.بهــایتمامشــدهآباســتحصالیبیــن15تــا25هــزارریــالبــرایهــرمترمکعــب
ــور ــود.بهط ــلمیش ــاهکام ــمناندر24م ــهس ــالآبب ــرایانتق ــازاولآنب ــتوف اس
ــیو ــایاقتصادی-اجتماع ــیپیامده ــزارشارزیاب ــهگ ــتک ــناس ــرای ــارب ــارفانتظ متع
1-.مجیــدزاده،رضــاوشــمس،فرزانــه،)1398(،»تحلیــلپــروژهانتقــالآبدریــایخــزربــهســمنانبــراســاسمــدل

گــرافتحلیــلتضــاد«،گــزارشمطالعاتــی،اندیشــگاهطــرحهــزارهپاســارگاد.
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ــررادرخــودداشــتهباشــد: زیســتمحیطیایــنپــروژهانتقــالآب،بندهــایزی

*نتایجمدلسازیتخلیهپسابدستگاههایآبشیرینکن
*نتایجمدلاثراتتجمعیطرحبرآبدریادرنکاوامیرآباد

*استانداردهایملیوبینالمللیمحلتخلیهپسابوتعیینمحلبرداشتآب
*نقشهمحلدپونخالههایمازادناشیازلولهگذاری

*روشهایفنیکاهشتخریبپوششگیاهیبهتفکیکنوعگونه
*برآوردمیزانتخریبشاملخاکبرداریوخاکریزی

*مسیرنهاییوموقعیتایستگاههایپمپاژوخطوطانتقالبرقبههمراهمشخصاتفنی

ــدتو ــرانآبدرکوتاهم ــلبح ــرایح ــی،ب ــنطرحهای ــرایچنی ــهاج ــدک هرچن
ــز ــانی ــتمحیطیآنه ــارتهایزیس ــاوخس ــدهزینهه ــابای ــتام ــراس ــدت،مؤث میانم
بــهحســابآیــدچــونعملکــردزیســتمحیطیفقــطروییــکمنبــعمنفــرد،متمرکــز

ــد. ــرارمیده ــهق ــوردتوج ــتمحیطیرام ــفزیس ــعمختل ــهمناب ــتبلک نیس

ایستگاه پاسخ

شاخصعملکردزیستمحیطیدربارةایرانچهمیگوید؟
ــار ــهچه ــتمحیطیراب ــردزیس ــاخصعملک ــهش ــونمون ــورهایعض ــرکش -اگ
گــروهتقســیمکنیــمایــراندرگــروهدومقــرارمیگیــردیعنــیعملکــردآنبهتــر

ازمیانگیــنجهانــیاســت.
ــالدر ــگروفع ــایپرسش ــاتونهاده ــشآزادیمطبوع ــاافزای ــدب ــدونتردی -ب
ــرار ــرلق ــوردکنت ــام ــتمحیطیدولته ــردزیس ــت،عملک ــطزیس ــوزهمحی ح

ــود. ــدب ــدارخواه ــعهپای ــدهتوس ــودتضمینکنن ــنخ ــردوای میگی
ــرد ــنعملک ــردزیســتمحیطیبدتری ــاخصعملک ــاخصهایش ــانزیرش -درمی
ــتیو ــوعزیس ــنگین،تن ــزاتس ــارفل ــتانتش ــاخصهایمدیری ــراندرزیرش ای

زیســتبومهاوکشــاورزیکارآمــداســت.
-مدیریــتآبزیرشــاخصیاســتکــهنهتنهــاایــراندرآنبــاضعفشــدیدروبروســت

بلکــهگویــامعضلــیاســتکــهاغلبکشــورهایجهــانبــاآنروبروهســتند.
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12- 5- نقد و بررسی شاخص عملکرد زیست محیطی
ــورد ــیم ــریوروش ــینظ ــبببیثبات ــببهس ــتمحیطیاغل ــردزیس ــاخصعملک ش
نقــدقــرارگرفتــهاســت.ایــنشــاخصدرطــولدودهــهفعالیــت،درتعریــفســنجههاو
شــیوهوزندهــی،تغییــراتعمــدهایاعمــالکــردهکــهبــهتحــوالتناگهانــیدررتبهبنــدی
ایــنشــاخصدرطــیســالیانمتوالــی،انجامیــدهاســت.بهطوریکــهپیشــرفتیــاپســرفت
کشــورهادررتبهبنــدیایــنشــاخص،بیــشازاینکــهتحــتتأثیــرعملکــردآنهــاباشــد،
ــیآنرا ــاخص،گاه ــدهدرش ــراتعم ــنتغیی ــت.ای ــاخصاس ــراتش ــرتغیی ــتتأثی تح
ــوه ــتگذاریجل ــاوسیاس ــرددولته ــریعملک ــرایاندازهگی ــادب ــلاعتم ــزاریغیرقاب اب
ــرومیکنــد. ــامشــکلروب میدهــدوهمینطــورمقایســهتاریخــیعملکــردکشــورهاراب

ــوه ــایانب ــودجنگله ــلوج ــورها)مث ــیکش ــایطبیع ــن،ویژگیه ــرای ــزونب اف
ــر ــواهب ــواهناخ ــعودی(،خ ــتانس ــیعدرعربس ــایوس ــل،بیابانه ــترالیاودرمقاب دراس
نمــرهکشــورهادرایــنشــاخص)واحتمــاالًهــرشــاخصزیســتمحیطیدیگــر(اثرگــذار
اســت.ضمــناینکــهوزندهــیبــهزیرشــاخصهانیــزبرخــیخصوصیــاتبومــیرالحــاظ
نمیکنــد؛بــراینمونــه،بــرایکشــورهاییماننــدایــرانکــهبــابحــرانآبروبــروهســتند،

ــد. ــدمناســبباش ــرایزیرشــاخصآب،نمیتوان ــهدرصــدب وزنس



13- شاخص دولت شکننده 

13- 1- معرفی شاخص دولت شکننده
13- 1- 1- اهداف و اهمیت شاخص 

شــاخصدولتهــایشــکننده1دغدغــهشــکنندگیدولتهایــیراداردکــهکشورشــان
ــواعو ــاان ــد.ایــنکشــورهاپــسازاســتقاللب پــسازجنــگســرداســتقاللپیــداکردن
ــی،و ــهایودین ــیوقبیل ــایقوم ــا،تنشه ــدند.انقالبه ــهش ــامواج ــامناآرامیه اقس
ــد.شــاخص ــاواردمیکنن ــردولته ــددیب ــهفشــارهایمتع ــههم ــیک ــایداخل جنگه
ــاهــرســال ــهدولته دولتهــایشــکنندهفشــارهایسیاســی،اقتصــادیواجتماعــیک
ــکنندگی ــزانش ــرمی ــارهاب ــنفش ــد.ای ــریمیکن ــوندرااندازهگی ــهمیش ــامواج ــاآنه ب
ــهو ــوانمواجه ــات ــیدولته ــهبرخ ــدیک ــاح ــدت ــااثرگذارن ــیبپذیریدولته وآس
ــزانفشــارهایی ــدیازمی ــکرتبهبن ــنشــاخصی ــد.ماحصــلای ــاراندارن ــاآنه ــهب مقابل
ــهشدهاســت.ایــنشــاخصنهتنهــافشــارهارانشــانه اســتکــهتوســط178ملــتتجرب
ــک ــلی ــتانهتحم ــهآس ــدک ــرارمیده ــرق ــممدنظ ــوعراه ــنموض ــهای ــردبلک میگی
ــایشــکننده ــرد.شــاخصدولته ــرارمیگی ــزق ــتکجاســتوکجــادروضعــتقرم دول
میتوانــدمــورداســتفادهسیاســتگذاران،جامعــهمدنــی،دانشــگاهیان،اهالــیمطبوعــات،
ــر ــال2004منتش ــاخصازس ــنش ــرد.ای ــرارگی ــبوکارق ــیکس ــرمایهگذارانواهال س

ــت. ــرشدهاس ــال2020منتش ــزارشآندرس ــنگ ــودوآخری میش

1. Fragile states index



304 /کتاب توسعه

13- 1- 2- اجزای شاخص دولت شکننده
شــاخصدولتهــایشــکنندهاز12زیرشــاخصبــرایاندازهگیــریموقعیــتدولتهــا
ــرار ــهق ــاردامن ــاخصهادرچه ــنزیرش ــهای ــدک ــتفادهمیکن ــکنندگیاس درطیفش

میگیرنــد.

الف-زیرشاخص های انسجام 
1-ساختارامنیتی1

ایــنزیرشــاخصعمدتــاًتهدیــداتامنیتــیکــهمتوجــهدولــتهســتندرادرنظــرمیگیرد.
ــاو ــا،جنبشه ــیازجنگه ــیناش ــاتجان ــالت،تلف ــا،حم ــلبمبگذاریه ــیمث تهدیدات
شــورشها،تروریســم،شــرارتوکودتــا.ایــنزیرشــاخصهمچنیــنمســائلیچــونجرمهــای
ســازمانیافته،قتــلواعتمــادشــهروندانبــهامنیــتداخلــیراهــماندازهگیــریمیکنــد.

2-چنددستگینخبگان2

ایــنزیرشــاخصخطکشــیهایقومــی،طبقاتــی،قبیلــهای،نــژادیودینــیدرنهادهــای
دولتــیرابررســیمیکنــد.عــالوهبــرآن،ایــنزیرشــاخصچالــشبــرســرقــدرت،رقابــت
سیاســی،انتقــالقــدرت،اعتبــارفرآیندهــایانتخاباتــی)درکشــورهاییکــهانتخابــاتبرگــزار
میشــود(ومشــروعیتطبقــهحاکــم)درکشــورهایبــدونانتخابــات(رادرنظــرمیگیــرد.

3-اعتراضاتگروهی3

ــه ــفجامع ــایمختل ــنگروهه ــایبی ــیمبندیه ــدهتقس ــاخصدربرگیرن ــنزیرش ای
اســت،بهویــژهتقســیمبندیمبتنــیبــرویژگیهــایسیاســییــااجتماعــیونقــشآنهــا

ــع،وشــمولیتدرفرآیندهــایسیاســی. ــاتومناب ــهخدم دردسترســیب

ب-زیرشاخص های اقتصادی

4-افولاقتصادیوفقر

ایــنزیرشــاخصالگوهــایســقوطاقتصــادیمتوالــیدریــکجامعــهرابــادرنظرگرفتن

1. security apparatus
2. factionalized elites
3. group grievance
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ــد، ــورم،تولی ــکاری،ت ــرخبی ــی،ن ــصداخل ــدناخال ــدســرانه،تولی ــیچــوندرآم معیارهای
ــندر ــد.همچنی ــریمیکن ــبوکارهااندازهگی ــتگیکس ــر،وورشکس ــطوحفق ــی،س بده
ایــنزیرشــاخصمــواردیماننــدســقوطناگهانــیقیمــتمســکن،ســرمایهگذاریخارجــی،
ــولملــیبررســیمیشــوند.ایــنزیرشــاخصدرکنــار ــدتجــارت،وســقوطارزشپ عوای
تمرکــزبــراقتصــادرســمی،تجــارتغیرقانونــی-مــوادمخــدروقاچــاقانســان-ومهاجــرت
ــوییو ــدپولش ــیمانن ــاالتغیرقانون ــلوانتق ــادونق ــففس ــطوحمختل ــرمایههاوس س

ــرد. ــمدربرمیگی ــالسراه اخت

5-توسعهاقتصادینامتوازن

ایــنزیرشــاخصنابرابــریدراقتصــادرابــدوندرنظرگرفتــنعملکــردواقعــیاقتصــاد
ــی ــهمبتن ــاختاریک ــریس ــرنابراب ــاخصب ــنزیرش ــالای ــرایمث ــد.ب ــبهمیکن محاس
ــگاه ــالت،پای ــی(اســتوســطحتحصی ــی،دین ــژادی،قوم ــی)ن ــایهویت ــرگروهبندیه ب
اقتصــادی،ومنطقــه)مثــلشــهری-روســتایی(تأکیــدمیکنــد.ایــنزیرشــاخصنهتنهــا
ــاور ــنب ــرای ــردچــونب ــریراهــمدرنظــرمیگی ــریواقعــیبلکــهاحســاسنابراب نابراب
اســتکــهاحســاسنابرابــریاقتصــادیمیتوانــددوگانگــیوتنشهــایگروهــیو
هیجانــاتملــیراتقویــتکنــد،درســتمثــلنابرابــریواقعــی.ایــنزیرشــاخصهمچنیــن
ــدرااز ــاندارن ــگاهاقتصادیش ــودپای ــرایبهب ــفب ــایمختل ــهگروهه ــیک فرصتهای
ــا ــدت ــریمیکن ــوزششــغلیاندازهگی ــاآم ــل،ی ــهاســتخدام،تحصی ــقدسترســیب طری

ــاچــهحــدســاختاریودرحــالتقویــتاســت. ــدنابرابــریاقتصــادیت دریاب

6-مهاجرتنیرویانسانیوفرارمغزها

ایــنزیرشــاخصتأثیــراقتصــادیجابهجایــیانســانهابــهدالیــلسیاســیواقتصــادیو
پیامدهــایآنبــرایتوســعهکشــوررادرنظــرمیگیرد.اینزیرشــاخصازیکســودربرگیرنده
مهاجــرتداوطلبانــهطبقــهمتوســط-بهطــورخــاصبخــشمولــداقتصــادیجمعیــتماننــد
کارآفرینــانوگروههــایماهــرماننــدپزشــکان-بهســبباقتصــادروبــهاضمحــاللوتــالش
ــدة ــرایجســتوجویفرصتهــایبهتــراســت.ازســویدیگــرایــنزیرشــاخصدربرگیرن ب
ــد ــرارمیکنن ــهازکشورشــانف ــاروشــنفکرانیاســتک ــاریمتخصصــانی ــیاجب جابهجای

چــونتحــتتعقیــبهســتندیــاتصــورمیکننــدکــهتحــتتعقیبانــد.
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پ-زیرشاخص های سیاسی

7-مشروعیتدولت

ــاشــهروندانش ــودندولــتورابطــهآنب ــودنوبازب ایــنزیرشــاخصمیــزاننمایندهب
رادرنظــرمیگیــرد.ایــنزیرشــاخصســطحاعتمــادشــهروندانبــهنهادهــاوفرآیندهــای
دولتــیوپیامدهــایعدماعتمــادراازطریــقاعتراضــاتعمومــی،نافرمانــیمدنــی
پایــداریــاافزایــششــورشهایمســلحانهاندازهگیــریمیکنــد.ایــنزیرشــاخص
ــی ــتریکپارچگ ــهبیش ــردبلک ــرنمیگی ــراترادرنظ ــیدموک ــایحکمران ــاًمعیاره لزوم
ــدرت،و ــالق ــتانتق ــود(،ماهی ــزارمیش ــاتبرگ ــهانتخاب ــورهاییک ــات)درکش انتخاب
میــزاننمایندهبــودندولــتازمردمــیکــهتحــتحاکمیــتهســتند)درکشــورهاییکــه
ــودن ــاخصبازب ــنزیرش ــنای ــرد.همچنی ــرمیگی ــود(رادرنظ ــزارنمیش ــاتبرگ انتخاب
ــل، ــادرمقاب ــیی ــودنسیاس ــخگویی،نمایانگرب ــفافیت،پاس ــهش ــبتب ــمنس ــهحاک طبق
ــد. ــیمیکن ــزبررس ــبرانی ــفوتقل ــایمختل ــیهراندنگروهه ــاد،بهحاش ــزانفس می

8-خدماتعمومی

ــهمــردماســت. ایــنزیرشــاخصشــاملعملکــردبنیادیــندولــتدرخدمترســانیب
ایــنخدمــاتازیــکســوشــاملخدماتضــروریمانندســالمتی،آمــوزش،آبوبهداشــت،
زیرســاختهایحملونقــل،بــرقواتصــالاینترنــت؛وازســویدیگــردربرگیرنــدهتوانایــی
ــر ــلتروریســموخشــونتمیشــود.عــالوهب ــرایحمایــتازشــهرونداندرمقاب ــتب دول
ــاترا ــنخدم ــتای ــادول ــردکــهآی ــنعامــلرادرنظــرمیگی ــنزیرشــاخصای ــن،ای ای
بهیکانــدازهدراختیــارهمــگانقــرارمیدهــدیــابرخــیگروههــایکوچــکمثــل

ــدمیشــوند. ــتبیشــترازدیگــرانبهرهمن ــداندول ــاکارمن ــگانسیاســیی نخب

9-حقوقبشروحاکمیتقانون
ایــنزیرشــاخصدربــارةایــناســتکــهدولــتچقــدربــهشــهروندانشآزادیوحقــوق
ــی ــیواجتماع ــی،سیاس ــوققانون ــتفادهازحق ــزانسوءاس ــاخصمی ــنزیرش ــد.ای میده
ــرایمثــالمحدودکــردنمطبوعــات،سیاســیکردنحکمهــای افــراد،گروههــا،ونهادهــا)ب
قضایــی،اســتفادهداخلــیازابــزارنظامــیبــرایمقاصــدسیاســیوســرکوبرقبــایسیاســی(

ــد. ــریمیکن ــهروندانرااندازهگی ــهش ــیعلی ــونتهایسیاس ــنخش وهمچنی
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ج-زیرشاخص های اجتماعی 

10-فشارهایجمعیتی

ــترا ــردول ــطب ــتومحی ــیازجمعی ــارهایناش ــیفش ــورکل ــاخصبهط ــنزیرش ای
میســنجد.فشــارهاییمثــلتقاضــایجمعیــتبــرایغــذا،دسترســیبــهآبســالمودیگــر
منابــعحیاتبخــش،یــاخدمــاتپزشــکیدرمواقــعشــیوعبیماریهــایــااپیدمیهــا.ایــن
ــد ــرخرش ــیازن ــارناش ــدفش ــناختیمانن ــایجمعیتش ــنویژگیه ــاخصهمچنی زیرش
جمعیــت،یــاتوزیــعچولــهجمعیــت-ماننــدجمعیــتجــوانگســترده،یــانــرخنامتناســب
رشــدجمعیــتدربیــنگروههــایمختلــف-رادرنظــرمیگیــردچــراکــهمعتقــداســت
ــراه ــههم ــیب ــادیواجتماع ــی،اقتص ــقسیاس ــایعمی ــدپیامده ــلمیتوانن ــنعوام ای
داشــتهباشــند.عــالوهبــرآنهــا،ایــنزیرشــاخصفشــارهایناشــیازبالیــایطبیعــیماننــد

ــرد. ــایزیســتمحیطیراهــمدرنظــرمیگی ــه،ســیلوخشکســالیودیگــربالی زلزل
11-پناهجویانومشموالنجابهجاییاجباریدرونمرزها1

ــلسیاســی، ــرعل ــراددراث ــزرگاف ــاریگروههــایب ــیاجب ــنزیرشــاخصجابهجای ای
ــی ــنپناهجویان ــوروهمچنی ــککش ــایی ــلمرزه ــتمحیطیدرداخ ــیوزیس اجتماع
ــترادرنظــر ــردول ــیب ــنجابهجای ــککشــورمیشــوندوفشــارناشــیازای ــهواردی ک
ــبه ــدهمحاس ــورپذیرن ــنکش ــادرنظرگرفت ــاراب ــاخصپناهجوه ــنزیرش ــرد.ای میگی
ــی ــارمضاعف ــدفش ــامیتوان ــهورودپناهجوه ــتک ــاوراس ــنب ــرای ــهب ــراک ــدچ میکن
بــرایتأمیــنخدمــاتعمومــیبــردولــتتحمیــلکنــدوچنانچــهدولــتظرفیــتجــذب
ومنابــعکافــیبــرایآنهــارانداشــتهباشــدچالشهــایانســانیوامنیتــیبهبــارمــیآورد.
ایــنزیرشــاخصهمچنبــنجابهجایــیوپناهندگــیرابــادرنظرگرفتــنکشــورفرســتنده
هــمدرنظــرمیگیــرد.ایــنمقیاسهــابــرحســبجمعیــتکشــورهامحاســبهمیشــوند.

12-مداخالتخارجی

ایــنزیرشــاخصتأثیــرکنشــگرانخارجــیبــرعملکــردامنیتــیواقتصــادیدولــترادر
نظــرمیگیــرد.مداخــالتوروابــطخارجــیبــرامنیــتکشــوروامــورداخلــیدولــت،ارتــشو

1.refugees and IDPs
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گروههــایهویتــیتأثیرگــذاراســت.عــالوهبــرایــن،مداخــالتخارجــیبــرعملکــرداقتصــادی
کنشــگرانخارجــیماننــدســازمانهایچندملیتــی،وامهــایبــزرگ،پروژههــایتوســعهایو

کمکهــایخارجــیکــهمنجــربــهوابســتگیخارجــیمیشــوندنیــزاطــالقمیشــود.

نمودارزیراجزایشاخصدولتشکنندهرانمایشمیدهد.

نمودار 13-1. اجزای شاخص دولت شکننده

13- 1- 3- سازمان محاسبه کننده شاخص 
اینشاخصتوسط»موسسهصلح«تهیهومنتشرمیشود.

13- 1- 4- روش محاسبه شاخص 
ــه ــد.ب ــتفادهمیکن ــلهمراتبیاس ــورتسلس ــتهدادهبهص ــهدس ــاخصازس ــنش ای
ــالیانه ــورتس ــطرابهص ــایمرتب ــاالتوگزارشه ــناد،مق ــدااس ــهدرابت ــبک ــنترتی ای
ــن ــهای ــندب ــونس ــا50میلی ــن45ت ــالیانهبی ــد.س ــوا1میکن ــلمحت ــردآوریوتحلی گ
ــردآوری ــشموجــودراگ ــیازپی ــایکّم ــوامیشــوند.ســپسدادهه ــلمحت شــیوهتحلی

1.content analysis
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ــیپیشــینمقایســه ــایکیف ــادادهه ــردهوب ــدیک ــارااستانداردســازیومقیاسبن وآنه
ــی ــکجهان ــد،بان ــلمتح ــازمانمل ــدس ــیمانن ــیازمنابع ــایکّم ــندادهه ــد.ای میکن
وســازمانبهداشــتجهانــیبهدســتمیآینــد.درمرحلــهســومازاعتبارســنجی
متخصصــان1اســتفادهمیکنــد.بــهایــنترتیــبکــهمتخصصــانایــنحــوزهبــهبررســی
ــد ــفمیپردازن ــورهایمختل ــایکش ــاواقعیته ــینب ــعپیش ــایدومنب ــتدادهه مطابق
ــس ــد.پ ــنهادمیکنن ــاراپیش ــازیدادهه ــرایواقعیس ــلب ــبوتعدی ــایترکی والگوه
ــار ــناعتب ــرایتأمی ــویهگیری2ب ــاخصازروشسهس ــنش ــتای ــوانگف ــیمیت بهنوع

ــد. ــتفادهمیکن ــشاس دادههای

ــیکاســت3 ــراســاسرویکــردتحلیل بهلحــاظنظــری،شــاخصدولتهــایشــکنندهب
ــتفاده ــتاس ــحاس ــهصل ــودمؤسس ــهخ ــقب ــهمتعل ــاد(ک ــیتض ــدارزیاب ــزارنظاممن )اب
ــای ــزیرادرموقعیته ــلفروری ــادرمقاب ــیبپذیریدولته ــردآس ــنرویک ــد.ای میکن

ــد. ــریمیکن ــاداندازهگی ــدازتض ــالوبع ــادفع ــاد،تض ــشازتض پی

شــاخصدولتهــایشــکنندهدربرگیرنــدهچهــاردامنــه،12زیرشــاخصوبیــشاز100
ــا10اندازهگیــریمیشــودومجمــوع ــرت نماگــراســت.نمــرههــرزیرشــاخصبیــنصف
ــد. ــرکشــوررانشــانمیده ــرهکله ــا120نم ــرت ــهصف ــراتزیرشــاخصهادردامن نم
ــتاســت. ــننمــرهکلبیشــترباشــد،نشــاندهندةشــکنندهبودنوضعیــتدول هرچــهای
ــته ــاردس ــهچه ــاخصب ــنش ــاسای ــراس ــاب ــتدولته ــال2020وضعی ــزارشس درگ
تقســیمشدهاســت:وضعیــتپایــدار،وضعیــتثبــات،وضعیــتاخطــار،وضعیــتهشــدار.

13- 1- 5- بهترین و بدترین کشورها در شاخص 
پنــجکشــوربرتــرازنظــرشــاخصدولــتشــکنندهوهمچنیــنازنظــرزیرشــاخصهای
ــدول، ــقج ــدهاند.طب ــتش ــرفهرس ــدولزی ــرحج ــهش ــال2020،ب ــیآندرس اصل
بهاســتثنایســتونزیرشــاخصســاختارامنیتــی،درهــرســتون،دســتکم،یــککشــور
ازمنطقــهاســکاندیناویحضــوردارد.دانمــارکوفنالنــد،بهتریــنکشــورهایاســکاندیناوی

1.expert validation
2.triangulation 
3.conflict assessment system tool 
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ــروژبعــدازآنهــاقــرارمیگیــرد.ازمنطقــه ازنظــرشــاخصدولــتشــکنندههســتندون
ــن ــرهبهتری ــردرزم ــادیوفق ــولاقتص ــاخصاف ــرزیرش ــرازنظ ــطقط ــه،فق خاورمیان

کشــورهااســت.

جدول 13-1. بهترین کشورها در شاخص دولت شکننده و زیرشاخص های اصلی آن در سال 2020
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مأخذ:دادههایمؤسسهصلح



شاخص دولت شکننده /311

پنــجکشــوردارایبدتریــنعملکــردازنظــرشــاخصدولــتشــکنندهوزیرشــاخصهای
اصلــیآندرســال2020نیــزبــهشــرحجــدولزیــراســت.طبــقایــنجــدول،کشــورهای
منطقــهخاورمیانــهوآفریقــا،بدتریــنعملکــرددرشــکنندگیدولــترادارنــدکــهبهمعنــای

شــکنندهبودندولــتدرایــنکشورهاســت.
جدول 13-2. بدترین کشورها در شاخص دولت شکننده و زیرشاخص های اصلی آن در سال 2020
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مأخذ:دادههایمؤسسهصلح
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ــر ــا2020ب ــیدوره2007ت ــهط ــوندک ــیمیش ــورهاییمعرف ــرکش ــدولزی درج
ــنعملکــردرادرکاهــششــکنندگی ــرخرشــدمرکــبســاالنهبهتری ــنن ــایمیانگی مبن
دولــتداشــتهاند)بــهعبــارتدیگــرایــنکشــورهاطــیایــندورهکمتریــنمیانگیــننــرخ

ــد(. ــتشــکنندهدارن رشــدمرکــبســاالنهرادرشــاخصدول

 جدول 13-3. کشورهای دارای کمترین میانگین نرخ رشد مرکب ساالنه در شاخص دولت شکننده

 بین سال های 2007 تا 2020 

میانگین نرخ رشد مرکب ساالنه )درصد(کشور
3/81-آلمان

3/03-لوکزامبورگ
2/82-اسلوونی
2/79-مالت
2/44-پرتغال

مأخذ:دادههایمؤسسهصلح

ایستگاه تفکر

-عملکردکلیایراندرشاخصدولتهایشکنندهچگونهاست؟

-چهعواملیباعثشکنندهبودندولتدرایرانشدهاند؟

-آیندهدولتدرایرانبادرنظرگرفتنمیزانشکنندگیچگونهاست؟

-نقطهقوتایراندرشاخصدولتهایشکنندهکجاست؟

ــخه ــننس ــاراولی ــالازانتش ــته)13س ــالگذش ــول13س ــیدرط ــهعامل -چ
شــاخصدولتهــایشــکنندهمیگــذرد(نقطــهآســیبایــرانبــهلحــاظ

ــت؟ ــودهاس ــتب ــکنندگیدول ش

شاخصدولتهایشکنندهبهسؤاالتباالپاسخمیدهد.
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13- 2- توصیف وضعیت ایران در شاخص دولت شکننده
درایــنبخــش،وضعیــتایــراندرشــاخصدولــتشــکنندهشــرحدادهمیشــود.بــر
اســاسجدیدتریــنگــزارششــاخصدولــتشــکننده،ایــراندرســال2020،نمــره83/4
ورتبــه135ازشــاخصکلراکســبکــردهاســت.1رتبــهونمــرهایــراندرایــنشــاخص
ــه ــراســت.درزمین ــهشــرحجــدولزی ــتشــکنندهب ونمــرهآندرزیرشــاخصهایدول
ــایوخامــتوضعیــتاســت. ــرباشــدبهمعن ــه10نزدیکت زیرشــاخصها،هرچــهنمــرهب

جدول 13-4. وضعیت ایران در شاخص و زیرشاخص های دولت شکننده

آماره
سال 2020 میالدی

رتبهنمره

83/4135دولتشکننده
7/2140ساختارامنیتی

9/6164چنددستگینخبگان
9/6170اعتراضاتگروهی

7/2142افولاقتصادیوفقر
579توسعهاقتصادینامتوازن

5/683مهاجرتنیرویانسانیوفرارمغزها
9/2164مشروعیتدولت
3/766خدماتعمومی

9/2169حقوقبشروحاکمیتقانون
4/574فشارهایجمعیتی

5/6110پناهجویانوآوراگاندرونمرزها
7123مداخالتخارجی

مأخذ:دادههایمؤسسهصلح

1.دررتبهبنــدیرســمیکشــورهادرشــاخصدولــتشــکنندهمبنــابــرایــناســتکــههرچــهعــددشــاخصبیشــتر
باشــدرتبــهکشــورباالتــراســتوایــننشــاندهندهآناســتکــهکشــورمــوردنظــرشــکنندگیبیشــتریدارد.امــا
درایــنگــزارشمــابــراییکدســتبودنســاختاررتبهبنــدیدرتمــامشــاخصهامبنــارابــرایــنقــراردادهایــمکــه
کشــورهایحایــزرتبــهباالتــردرهــرشــاخص،وضعیــتبهتــریازنظــرآنشــاخصدارنــد.بنابرایــندرمــوردشــاخص
دولــتشــکنندهنیــزمــابــراســاسهمیــنمعیــاررتبهبنــدیرابــهایــننحــوانجــامدادهایــمکــههرچــهکشــورها
وضعیــتبهتــریدرایــنشــاخصداشــتهباشــندیعنــیغیرشــکنندهباشــند)ونمــرهپایینتــریدرشــاخصدارنــد(
رتبــهباالتــریکســبمیکننــد.ازایــنروجایــگاهایــراندرایــنشــاخصدرمیــانکشــورهایپاییــنقــرارمیگیــرد.
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ــال2020رادر ــراندرس ــکنندهای ــتش ــاخصهایدول ــتزیرش ــر،وضعی ــودارزی نم
مقایســهبــافنالنــد،یعنــیبهتریــنکشــورازنظــرشــاخصدولــتشــکننده،نشــانمیدهــد.

 نمودار 13-2. وضعیت ایران در زیرشاخص های دولت شکننده سال 2020 در مقایسه با فنالند

ــودن ــهمعنــیضعیفترب ــرباشــدب ــاالهرچقــدرمســاحتنمــوداربزرگت درنمــودارب
ــر ــدازنظ ــرانوفنالن ــهای ــودار،فاصل ــننم ــایای ــرمبن ــت.ب ــوراس ــردآنکش عملک
ــاخصهای ــهزیرش ــهدرزمین ــترینفاصل ــت.بیش ــاداس ــیارزی ــت،بس ــکنندگیدول ش
ــت،حقــوقبشــروحاکمیــت چنددســتگینخبــگان،اعتراضــاتگروهــی،مشــروعیتدول
قانــونبــهچشــممیخــورد.کمتریــنفاصلــهدوکشــورنیــزدرزمینــهخدمــتعمومــیو
فشــارجمعیتــیاســت.اگــرفاصلــهقابلتوجــهدرزمینــهمداخــالتخارجــینیــزبــهایــن
ــد، ــافنالن ــراندرمقایســهب ــتدرای ــاالیدول ــگاهشــکنندگیب ــهشــودآن فهرســتاضاف

ــود. مشــهودترخواهــدب

چنانچــهرونــدتغییــراتزیرشــاخصهایدولــتشــکنندهایــرانترســیمشــود،تصویــر
ــد ــرایــنرون ــهخواهــدداد.درنمــودارزی ــتارائ مناســبتریازوضعیــتشــکنندگیدول

بــرایدوره2007تــا2020ترســیمشــدهاســت.
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نمودار 13-3. روند تغییرات شاخص دولت شکننده در ایران طی دوره 2007 تا 2020

همانگونــهکــهدرنمــوداربــاالروشــناســت،درکلشــکنندگیدولــتازســال2010
تــا2020کاهــشیافتــهاســتووضعیــتبهتــریازایــنزمینــهپیــداکــردهاســت.

نمودار 13-4. روند تغییرات دامنه های شاخص دولت شکننده در ایران طی دوره 2007 تا 2020

درنمــوداربــاال،بــاتوجــهبــهروشســنجششــاخصدولــتشــکننده،منحنیهایــیکــه
رونــدنزولــیدارنــد،بهبــودوضعیــترانشــانمیدهنــد.زیرشــاخصهایسیاســیبــاوجــود
ــد ــه2020رون ــدکــهدرســال2019ب ــدثابتــیراطــیکردهان ــاًرون ــادتقریب نوســاناتزی
صعــودیمنحنــینشــانازبدترشــدنشــرایطاســت.درایــنبیــندامنــهزیرشــاخصهای

اجتماعــیرونــدبــاثبــاتنزولــیراطــیکــردهاســتوروبــهبهبــوداســت.
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ــویم، ــکنندهش ــتش ــاخصدول ــایش ــکازحوزهه ــاخصهایهری ــرواردزیرش اگ
درمییابیــم،درزمینــهتغییــراترونــدی،زیرشــاخصهایســاختارامنیتــی،توســعه
اقتصــادینامتــوازان،خدمــاتعمومــی،فشــارهایجمعیتــیوپناهجویــانوآوارگاندرون
مرزهــا،الگــویبهنســبتیکســانیازنوســانراتجربــهکردهانــد.همــهآنهــاازیــکحالــت
ــران، ــشبح ــاکاه ــی،ی ــربحران ــبتکمت ــتبهنس ــکحال ــمتی ــیبهس ــبتبحران بهنس
تغییــروضعیــتدادهانــد.امــادرزمینــهچنددســتگینخبــگان،اعتراضــاتگروهــی،افــول
ــمت ــراتبهس ــدتغیی ــی،رون ــالتخارج ــتومداخ ــروعیتدول ــر،مش ــادیوفق اقتص
ــت ــوقبشــروحاکمی ــدحق ــنبحــراناســت.دربرخــیاززیرشــاخصهامانن افزایشیافت

ــهصعــوددارد. ــارهمیــلب ــوننیــز،بحــرانپــسازیــکدورهکاهــشدوب قان
نمودارهــایدماســنجیزیــروضعیــتایــراندرشــاخصدولــتشــکنندهوهمچنیــن
ــا ــننموداره ــد.ای ــیمقایســهمیکنن ــنجهان ــامیانگی ــاخصهایآنراب ــکاززیرش هری
عملکــردایــرانرادربیــنعملکــردبهتریــنکشــور،عملکــردمیانــیکــهمیانگیــنجهانــی

اســتوعملکــردبدتریــنکشــورهانمایــشمیدهنــد.

نمودار 13-5. مقایسه عملکرد ایران با میانگین جهانی در شاخص دولت شکننده
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ــاالمشــاهدهمیشــودعملکــردایــراندرشــاخصدولــت ــهکــهدرنمــودارب همانگون
شــکنندهخیلــیپایینتــرازعملکــردمیانــیجهانــیاســتوفاصلــهبســیارزیــادیهــمبــا

عملکــردبهتریــنکشــوردارد.

نمودار 13-6. مقایسه عملکرد ایران با میانگین جهانی در زیرشاخص های شاخص دولت شکننده

همانطــورکــهدرنمــوداربــاالمشــخصاســتعملکــردایراندربیشــترزیرشــاخصهای
ــهمنفــی ــنفاصل ــودهودراغلــبآنهــاای ــیب ــرازمیانگیــنجهان ــتشــکنندهپایینت دول
ــن ــدمیانگی ــردیدرح ــرانعملک ــهای ــزک ــاخصهایینی ــت.درزیرش ــدیداس ــیارش بس
جهانــییــاباالتــرازآندارد)مهاجــرتنیــرویانســانیوفــرارمغزهــا،توســعهنامتــوازن،
مداخــالتخارجــی،وخدمــاتعمومــی(اختــالفبــاعملکــردبهتریــنکشــورزیــاداســت.
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13- 3- بررسی مقایسه ای وضعیت ایران در شاخص 
13- 3- 1- مقایسه داخلی 

نمــرهشــاخصوزیرشــاخصهایشــکنندگیدولتبــرایدوره2007تا2020دردســترس
ــژادودوره ــوداحمدین ــامدورهدوممحم ــیازدورهاولوتم ــکانمقایســهنیم ــهام اســتک
اولودومریاســتجمهوریحســنروحانــیرافراهــممــیآورد.بــراســاسدادههــایشــاخص
شــکنندگیدولــتمشــاهدهمیشــودکــهدرابتــدایدورهاولاحمدینــژاد،زیرشــاخصافــول
اقتصــادیوفقــرومهاجــرتنیــرویانســانیوفــرارمغزهــا،وضعیــتبهنســبتخوبــیدارندکه
بهتدریــجوتــاانتهــایدوره،بدتــرمیشــود.نکتــهجالــبتوجــهایــناســتکــهایــنبدبــود،بــا
وجــوداجــرایهدفمندســازییارانههــادرآذرســال1389)اواخــرســال2009(رخمیدهــد.
ــه درپــیوقایــعســال1388نیــززیرشــاخصمهاجــرتنیــرویانســانیوفــرارمغزهــاروب
ــالت ــاخصهایمداخ ــژادزیرش ــتجمهوریاحمدین ــذارد.دردورهدومریاس ــتمیگ وخام
خارجــیواعتراضــاتگروهــیبهســمتبحــرانپیــشمــیرودکــهبحــرانمداخــالتخارجــی
ــران ــتهایای ــههس ــدهبرنام ــدپرون ــهرون ــتنســبتب ــتوحاکمی ــیدول ــبببیتوجه بهس
اســت.درمجمــوعدرفاصلــه2007تــا2012ســهدامنهاقتصادی،سیاســیوانســجامصعودی
ــود،شــروع ــوداســتوتنهــادامنــهاجتماعــیاســتکــهپــسازیــکدورهبدب ــهبدب وروب
ــی، ــتجمهوریروحان ــاخصهادردورهاولریاس ــطحزیرش ــد.درس ــدنمیکن ــرش ــهبهت ب
ــیومداخــالت ــی،فشــارهایجمعیت ــاســاختارامنیت روندهــایپیشــینحفــظمیشــودام
ــروج ــاخ ــی،ب ــتجمهوریروحان ــادردورهدومریاس ــذارد.ام ــودمیگ ــهبهب ــیروب خارج
ــانــرخمالیمــی،بدتــرمیشــود. ایــاالتمتحــدهازبرجــام،زیرشــاخصمداخــالتخارجــیب
هرچنــدکــهزیرشــاخصمهاجــرتنیــرویانســانیوفــرارمغزهــااندکــیبهتــرشــدهاســت.در
ســطحدامنههــایمــوردمشــاهدهدرنمــودارقبــل،ســهدامنــهاقتصــادی،سیاســیوانســجام
نســبتاًثابــتاســتوتنهــادامنــهاجتماعــیبــهرونــدثابــتودرادامــهرونــدآغــازشــدهدر
دورهدوماحمدینــژادبهبــودمییابــد.دردورهدومحســنروحانــییعنــیازســال2016تــا
2020دامنــهاقتصــادیوسیاســیکمــیروبــهبهبــودمــیرودودامنــهاجتماعــینیــزرونــد
بهبــودیقبلــیخــودراادامــهمیدهــد.امــادامنــهانســجامدریــکنوســانهمچنــانثابــتو

دارایوضعیــتبحرانــیاســت.
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درمجمــوع،درهــرچهــاردورهریاســتجمهوری،زیرشــاخصهایحقــوقبشــرو
حاکمیــتقانــون،چنددســتگینخبــگان،مشــروعیتدولــتواعتراضــاتگروهــی،وضعیتی

ــتهاند. ــیداش بحران

13- 3- 2- مقایسه خارجی 
13- 3- 2- 1- مقایسه با دو کشور باال و پایین 

درنمــودارزیــردوکشــورباالتــروپایینتــرازایــرانازلحــاظشــاخصدولــتشــکننده
ــیمشــاهدهمیشــود. بهصــورتســریزمان

نمودار 13-7. شاخص دولت شکننده در ایران در مقایسه با دوکشور باال و پایین در سال 2007

ــران ــرافای ــوراط ــارکش ــرچه ــوده ــاهدهمیش ــاالمش ــودارب ــهدرنم ــورک همانط
رونــدنزولــیوروبــهبهبــودیراطــیکردهانــدوتنهــافیلیپیــناســتکــهرونــدینســبتاً
ثابــتونوســانیراداشــتهاســت.امــاایــراندریــکجهــشدرســالهای2007تــا2010
ــرازهمــهکشــورهایاطــرافخــودقــرارمیگیــردودرنهایــتنیــزدرســال2020 باالت

وضعیتــیبدتــرازهــرچهــارکشــوردیگــردارد.

13- 3- 2- 2- مقایسه با اقتصادهای نوظهور 

ــورو ــاینوظه ــتشــکنندهاقتصاده ــنشــاخصدول ــهمقایســهمیانگی ــرب ــودارزی نم
ایــرانمیپــردازد



320 /کتاب توسعه

نمودار 13-8. شاخص دولت شکننده ایران در مقایسه با میانگین اقتصادهای نوظهور 

نمــوداربــاالگویــایایــننکتهاســتکهدولــتایراننســبتبهمیانگیــناقتصادهــاینوظهور
نیــزازشــکنندگیبیشــتریرنــجمیبــرد.بــاوجــودایــن،رونــدتغییــراتشــکنندگیدولــتدر
ایــرانومیانگیــناقتصادهــاینوظهــور،بعــدازیــکدورهافزایــشفاصلــهتــاســال2014،شــروع

بــهکاهــشمیکنــدوفاصلــهبیــنایــرانومیانگیــناقتصادهــاینوظهــورکمترشــدهاســت.
ــاوضعیــتاقتصادهــای درنمــودارزیــروضعیــتایــراندرشــاخصدولــتشــکنندهب

ــود. ــهمیش ــورمقایس نوظه

نمودار 13-9. شاخص دولت شکننده ایران در مقایسه با اقتصادهای نوظهور  
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ــر ــروهازنظ ــورگ ــنکش ــال2020بهتری ــندرس ــدچی ــانمیده ــاالنش ــودارب نم
ــورت ــراردارد.بهص ــیق ــایجنوب ــن،آفریق ــدازچی ــت.بع ــکنندهاس ــتش ــاخصدول ش
رونــدیمیتــوانگفــتکــهچیــنبهتریــنعملکــردراداردچــونشــکنندگیدولــترااز
وضعیــتنزدیــکبــهبحــراندرســال2007بــهوضعیــتمتعــادلدرســال2020بهبــود
بخشــیدهاســتوبهتریــنکشــوردرایــنگــروهشــدهاســت.وضعیــتشــکنندگیدولــت

درایــرانازتمامــیکشــورهایایــنگــروهبدتــراســت.

13- 3- 2- 3- مقایسه با کشورهای نفتی 

نمودارزیرشکنندگیدولتدرایرانرابامیانگینکشورهاینفتیمقایسهمیکند.

نمودار 13-10. شاخص شکنندگی دولت در ایران در مقایسه با کشورهای نفتی

ــی ــورهادارد؛یعن ــنکش ــهای ــبتب ــرینس ــردبدت ــرانعملک ــاالای ــودارب ــقنم طب
شــکنندگیدولــتوتهدیــدثبــاتوصلــحدرایــران،نســبتبــهمیانگیــنکشــورهاینفتــی
ــوده،ســپسدرســال2010،بیشــتر ــدکب ــداان ــهدرابت ــنفاصل ــهای بیشــتراســت.البت

ــشاســت. ــهافزای ــارهروب ــکدورهکاهــش،دوب ــسازی شــدهوپ
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نمودار 13-11. مقایسه شاخص دولت شکننده ایران و کشورهای نفتی 

ــتو ــی،کوی ــدهعرب ــاراتمتح ــهام ــردب ــنعملک ــی،بهتری ــورهاینفت ــروهکش درگ
عربســتانســعودیاختصــاصدارد.هرچنــدکــهنمــرهشــاخصشــکنندگیدولــتعــراق،
بســیاربدتــرازایــنســهکشــوراســتامــامقایســهرونــدنمــراتآنهــادردوره2007تــا
2020،الگــویتقریبــاًیکســانیازبهبــودرانشــانمیدهــد.درمقایســهبــاایــنکشــورها،
شــکنندگیدولــتدرایــرانابتــداروبــهوخامــتگذاشــته)ســال2010(ســپسرونــدرو
بــهبهبــودداشــتهاســت.نمــوداربــاالرونــدتغییــراتشــاخصدولــتشــکنندهکشــورهای

ــد. ــانمیده ــکدردوره2007-2020رانش اوپ

ــرانبهطــورقطــعدرجــهباالیــی درکلآمــارایــنشــاخصنشــانمیدهــددولــتای
ازشــکنندگیراداراســت.بــرایدســتیابیبــهاقتصــادمقاومتــیقطعــاًبایــدشــکنندگیدر
ــاثبــاتواســتحکامواســتقالل ــدت هــربعــد،چــهسیاســیوچــهاقتصــادیکاهــشیاب
ــتگی ــاخصچنددس ــرش ــالدوزی ــنح ــاای ــد.ب ــداکن ــریپی ــوامبهت ــودوق ــترش بیش
نخبــگانواحتمــالاعتراضــاتگروهــیدوعامــلاصلــیهســتندکــهشــکنندگیدولــترا
ایجــادکــردهاســت.واقعیــتایــناســتکــهنخبــگانعلمــیحتــیدرمــورداصلیتریــن
بحــرانومشــکلکشــورنیــزتوافــقندارنــدوســپسراهکارهــاوسیاســتهاییکــهبــرای
خــروجازبحرانهــاالزماســتکــهبــهطریــقاولــیمــوردتوافــقبیــننخبــگاننیســت.
همچنیــنبــاوجــودمشــکالتاقتصــادیوفشــارزیــادبــهدهکهــایپایینتــراقتصــادی،
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احتمــالبــروزاعتراضــاتگروهــیبیشــترنیــزشــدهاســت.

ــونو ــتقان ــتوبحــثحاکمی ــوردزیرشــاخصهایمشــروعیتدول ــندوم ــسازای پ
حقــوقبشــرنیــزوضعیــتمناســبیندارنــدوفاصلــهآنهــابــاکشــورهایتوســعهیافتهوحتــی
بــامیانگیــنجهانــیبســیارزیــاداســتورفــعآننیازمنــدتحــوالتبســیارریشــهایاســت.


ایستگاه پاسخ

شاخصدولتهایشکنندهدربارهایرانچهمیگوید؟

-اگــرکشــورهایعضــونمونــهشــاخصدولتهــایشــکنندهرادرپنــجدســتهقــرار
ــرد. ــرارمیگی ــادولتهــایشــکنندهق ــارمیعنــیکشــورهایب ــراندرگــروهچه ــمای دهی
-مهمتریــنعواملــیکــهباعــثشــکنندهبودندولــتدرایــرانمیشــوند
ــت. ــتندول ــروعیتنداش ــگانومش ــتگینخب ــی،چنددس ــاتگروه ــدازاعتراض عبارتن

ــروعیت ــیومش ــگانسیاس ــتگینخب ــی،چنددس ــاتجمع ــلاعتراض ــهعام -س
دولــتکــهازمهمتریــنعلــلشــکنندهبودندولــتدرایــرانهســتندرونــدیرو
بــهافزایــشدارنــد.یعنــیاگــراوضــاعبــههمیــنترتیــبادامــهپیــداکنــددولــت

ــود. ــکنندهترمیش ــهروزش ــرانروزب درای

ــم ــراندرفراه ــتای ــردنســبتاًخــوبدول ــکنندهعملک ــایش ــاخصدولته -ش
ــد. ــانمیده ــیرانش ــاتعموم ــردنخدم ک

ــد ــانمیده ــکنندهنش ــایش ــاخصدولته ــراندرش ــردای ــدعملک ــیررون -س
چنددســتگینخبــگانهمــوارهیکــیازبحرانــهایدولــتدرایــرانبــودهوهســت

)درحــالافزایــشنیــزهســت(.

13- 5- نقد و بررسی شاخص دولت های شکننده
ــه ــتک ــهاس ــرارگرفت ــدق ــوردنق ــتم ــنجه ــکنندهازای ــایش ــاخصدولته ش
زیرشــاخصهایآن،بهنــدرتشــکنندگیدولتهــایتوســعهیافتهغربــیرامحاســبه
ــوگیری ــارس ــیدچ ــایغرب ــعدولته ــاخصبهنف ــنش ــر،ای ــارتدیگ ــهعب ــد.ب میکنن



324 /کتاب توسعه

ــد. ــیمیکن ــاشارزیاب ــتآمادهب ــیرادرحال ــورهایآفریقای ــبکش ــدهواغل ش

ــهتعریــفدقیــقاز»شــکنندگیدولــت« شــاخصدولــتشــکنندهبهســببعــدمارائ
نیــزمــوردنقــدقــرارگرفتــهاســت.

ــتندو ــخصنیس ــنجهها(مش ــاوس ــکننده)نماگره ــایش ــاخصدولته ــزایش اج
بنابرایــنشــفافیتالزمراندارنــد.عــالوهبــرایــن12زیرشــاخصتعریفشــدهنیــزکفایــت

ــد. ــرایســنجششــکنندگیدولــتراندارن الزمب



14- شاخص بهره وری انرژی

14- 1- معرفی شاخص بهره وری انرژی
14- 1- 1- اهداف و اهمیت شاخص 

شــاخصبهــرهوریانــرژی1بــامحاســبهشــدتانــرژیاولیــه،میــزانانــرژیمصرفشــده
ــددر ــتگذاریهدفمن ــتسیاس ــاجه ــهدولته ــدوب ــریمیکن ــانرااندازهگی درجه
ــش ــتایافزای ــد.سیاســتگذاریدرراس ــرژیکمــکمیکن ــتمصــرفان ــتایمدیری راس
بهــرهوریانــرژیازایــنجهــتحائــزاهمیــتاســتکــهامــکانکســبمزایــایچندگانــه
ــش ــرژی،کاه ــهان ــشهزین ــدکاه ــیمانن ــد.مزایای ــهیلمیکن ــرژیراتس ــرهوریان به
تغییــراتآبوهــواوآلودگــیهــوا،بهبــودتأمیــنانــرژی،وافزایــشدسترســیبــهانــرژی.

درمقیــاسجهانــی،مصــرفانــرژیوتوســعهاقتصــادیلزومــاًهمجهــتبــاهــمپیــش
ــان ــیجه ــصداخل ــدناخال ــالهای1990و2017تولی ــنس ــهبی ــد.درحالیک نمیرون
ــرافزایــشپیــداکــردهاســت،عرضــهانــرژیاولیــهکل2تنهــا59درصــد بیــشازدوبراب

افزایــشداشــتهاســت.

ــد ــدتولی ــکواح ــدی ــرایتولی ــدهب ــرژیمصرفش ــداران ــیمق ــازهزمان ــنب درهمی
ــد ــدود35درص ــودح ــدهمیش ــزنامی ــاد3نی ــرژیاقتص ــدتان ــهش ــی،ک ــصداخل ناخال
کاهــشیافتــهاســت.البتــهایــنمقــداردرکشــورهایمختلــفبــهمیــزانمتفاوتــیکاهــش
داشــتهاســتبهطوریکــهدرکشــورهاییکــهعضــو»ســازمانهمــکاریوتوســعه

1. energy efficiency 
2. total primary energy supply (TPES)
3. energy intensity of the economy
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اقتصــادی«نیســتندکاهــشبیشــتریداشــتهاســت.بــرایمثــالدرطــولایــنبــازهزمانــی
شــدتانــرژیاقتصــاددرچیــن70درصــدکاهــشیافتــهاســت.

ــرژی ــرهوریان ــربه ــکنماگ ــوانی ــببهعن ــوراغل ــککش ــادی ــرژیاقتص ــدتان ش
ــورد ــرژیم ــزانان ــاندادنمی ــراینش ــیب ــاسخوب ــرمقی ــننماگ ــود.ای ــتفادهمیش اس
ــری ــایانرژیمحــوراســتوهمینطــورنســبتاًراحــتاندازهگی ــننیازه ــرایتأمی ــازب نی
ــه ــوریک ــالکش ــنح ــاای ــد.ب ــرمیکن ــورهاراامکانپذی ــنکش ــهبی ــودومقایس میش
ــرایمثــالکشــور ــدارد.ب ــرین ــرژیباالت ــاًبهــرهوریان ــرژیکمتــریداردلزوم شــدتان
کوچکــیکــهبخــشعمــدهاقتصــادآنوابســتهبــهبخــشخدمــاتاســتوآبوهــوای
معتدلــیداردنســبتبــهیــککشــوربــزرگصنعتــیبــاآبوهــوایســردشــدتانــرژی
کمتــریدارد،حتــیاگــرانــرژیدرکشــوردومبهــرهوریبیشــتریداشــتهباشــد.عــالوهبــر
ایــن،حرکــتبهســمتشــدتانــرژِیکمتــرلزومــاًبهســبببهبــوددربهــرهورینیســت.
ــلارزاز ــرختبدی ــیون ــرایطآبوهوای ــی،ش ــایجغرافیای ــادی،ویژگیه ــاختاراقتص س

عوامــلتأثیرگــذاربــرشــدتانــرژیهســتند.

14- 2-1- اجزای شاخص بهره وری انرژی
دادههــایبهــرهوریانــرژیازســال2000بهصــورتســالیانهمنتشــرمیشــودو

ــت: ــشاس ــاربخ ــرژیدرچه ــرفان ــرمص ــارنماگ ــدهچه دربرگیرن

1-بخشتولیدوصنعت:موادشیمیایی،کاغذ،غذاودیگرتولیدات
ــلکاال، ــایحملونق ــافر،جادهه ــلمس ــلونق ــایحم ــل:جادهه 2-بخــشحملونق

راههــایهوایــی،راههــایآبــی
3-بخــشمســکونی:سیســتمهایگرمابخــش،روشــنیووســایلبرقــی،سیســتمهای

گرمکننــدهآب،سیســتمهایخنککننــده
4-بخشخدمات:همهخدمات

14- 1- 3- سازمان محاسبه کننده شاخص 
آژانــسبینالمللــیانــرژی1کــهدرســال1974بــاهــدفتضمیــنعرضــهنفــتتأســیس
ــان ــرژیهمچن ــنان ــهتأمی ــت.درحالیک ــرژیاس ــدتان ــایش ــدهدادهه ــد،تولیدکنن ش
1.international energy agency 
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ــهمرکــزدادهوتحلیــلدرموضوعــات ــنآژانــسب ــنآژانــساســت؛ای ــیای مأموریــتاصل
مربــوطبــهانــرژیجهانــیتبدیــلشــدهوبــهگســترهوســیعیازمســائلماننــدتأمیــنبــرق،
تغییــراتآبوهــواوآلودگــیهــوا،دسترســیبــهانــرژیوبهــرهوریورودپیــداکردهاســت.

14- 1- 4- بهترین و بدترین کشورها در شاخص بهره وری انرژی
ــه ــرژیوازجنب ــدتان ــاخصش ــرش ــورهاراازنظ ــنکش ــنوبدتری ــوانبهتری میت
ــای ــیدادهه ــکجهان ــرد.بان ــهک ــبومقایس ــرژیمرت ــرهوریان ــاخصهایبه ــرش دیگ
ــرژی ــرژیدریافــتمیکنــدودادههــایشــدتان ــرژیخــودراازآژانــسبینالمللــیان ان
ــال ــیدرس ــکجهان ــایبان ــاسدادهه ــراس ــت.ب ــترساس ــال2015دردس ــاس آن،ت
ــت، ــودهاس ــرژیب ــدتان ــاخصش ــرش ــانازنظ ــورجه ــنکش ــوبهتری 2015،پورتوریک

ــرژیراداشــتهاســت. ــرهوریان ــزانبه ــنمی ــیباالتری یعن

جدول 14-1. بهترین کشورها در شاخص شدت انرژی در سال 2015 

کشوررتبه

پورتوریکو1
ماکائو2
سودانجنوبی3
هنگکنگ4
مالت5

بدترینکشورهادرشاخصشدتانرژی،بهشرحجدولزیرفهرستشدهاند.
جدول 14-2. بدترین کشورها در شاخص شدت انرژی در سال 2015

کشوررتبه

لیبریا1
جمهوریدموکراتیککنگو2
ترینیدادوتوباگو3
موزامبیک4
ایسلند5

ــر ــا2015ب ــیدوره1990ت ــهط ــوندک ــیمیش ــورهاییمعرف ــرکش ــدولزی درج
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مبنــایمیانگیــننــرخرشــدمرکــبســاالنهبهتریــنعملکــردرادرکاهــششــدتانــرژی
داشــتهاند)بــهعبــارتدیگــرایــنکشــورهاطــیایــندورهباالتریــنمیانگیــننــرخرشــدمرکــب

ســاالنهرادربهــرهوریانــرژیدارنــد(.
 جدول 14-3. کشورهای دارای کمترین میانگین نرخ رشد مرکب ساالنه در شدت انرژی

 بین سال های 1990 تا 2015

میانگین نرخ رشد مرکب ساالنه ) درصد(کشور
6/74-گینهاستوایی

6/52-بوسنیوهرزگوین
6/06-میانمار
5/86-ارمنستان
5/56-آذربایجان

14- 2- توصیف وضعیت ایران در شاخص بهره وری انرژی
درایــنبخــش،وضعیــتایــراندرشــاخصبهــرهوریانــرژیشــرحدادهمیشــود.بــر
اســاسگــزارشســال2019ســالنامهشــدتانــرژی،ایــراندرمیــان58کشــورجهــان،
ــدت ــاخصش ــایش ــایدادهه ــرمبن ــنب ــرژیرادارد.همچنی ــرهوریان ــه52دربه رتب
انــرژیبانــکجهانــیدرســال2015ایــراندربیــن190کشــورمــوردمطالعــهدرجایــگاه
ــای ــایدادهه ــرمبن ــران)ب ــرژیای ــدتان ــر،ش ــودارزی ــت.درنم ــهاس ــرارگرفت 160ق
ســالنامهشــدتانــرژی(دردوره1990تــا2019بــامیانگیــنجهانــیمقایســهشــدهاســت.

نمودار 14-1. وضعیت ایران در شاخص  شدت انرژی در دوره 1990 تا 2019 در مقایسه با میانگین جهانی
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ــی ــاســال2005،کمتــرازمیانگیــنجهان ــرانت ــرژیای ــاال،شــدتان طبــقنمــودارب
اســتامــابعــدازآنبــارونــدینوســانی،ازمیانگیــنجهانــی،بهطــورفزاینــدهای،فاصلــه
ــانــرخبهنســبتیکنواختــی میگیــرد.افــزونبــرایــن،میانگیــنجهانــیشــدتانــرژیب
روبــهکاهــشاســتامــاشــدتانــرژیایــرانروبــهافزایــشاســتکــهعــدمبهــرهوری

ــد. ــرانرانشــانمیده ــرژیدرای ان

ــااینکــهبهــرهوریانــرژیدرکل همانطــورکــهدرنمــودارفــوقمشــاهدهمیشــودب
جهــانبهطــورمیانگیــندرحــالبهبــوداســتومیــزانمصــرفانــرژیبــهازایهــرواحــد
ــر ــالبدت ــتمردرح ــورمس ــرژیبهط ــرهوریان ــرانبه ــادرای ــود،ام ــرمیش ــدکمت تولی
ــااینکــهدرســال1990بهــرهوریانــرژیایــرانبســیاربهتــرازمیانگیــن شــدناســت.ب
ــا ــزب ــادارینی ــیارمعن ــهبس ــدهوفاصل ــرازآنش ــال2019بدت ــادرس ــود،ام ــیب جهان

میانگیــنجهانــیگرفتــهاســت.

ــر، ــودارزی ــرد.درنم ــگاهک ــرژین ــرهوریان ــهبه ــریب ــهدیگ ــواناززاوی ــونمیت اکن
تولیدناخالصداخلــیدرقبــالمصــرفهــرواحــدانــرژی)بــهقیمــتثابــتوبرابــریقــدرت
خریــدنــرخدالر2017وانــرژیمعــادلکیلوگــرمنفــتخــام(بــهنمایــشدرآمــدهاســت.

نمودار 14-2. تولیدناخالص داخلی به ازای مصرف هر واحد انرژی برای ایران و میانگین جهانی در دوره 1990 

تا 2015
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ــد ــتهتولی ــرازگذش ــرانکمت ــرژیدرای ــدان ــرواح ــده ــانمیده ــاالنش ــودارب نم
ــاد ــرژیایج ــدان ــکواح ــامصــرفی ــهب ــدیک ــدارتولی ــرمق ــارتدیگ ــهعب ــدوب میکن
میشــودکاهــشیافتــهاســت.درایــننمــودارمشــخصاســتکــهدرابتــدایدورهایــراناز
میانگیــنجهانــیوضعیــتبهتــروباالتــریداشــتهاســت،امــادرطــولســالهارونــدنزولــی
وپیوســتهاتــالفانــرژی،ناکارآمــدیوکاهــشبهــرهوریدرتولیــدباعــثشــدهاســتعــالوه
بــراینکــهازمیانگیــنجهانــیوضعیــتبدتــریپیــداکنیــم،فاصلــهبســیارقابــلتوجهــیدر

ــهشــایددهههــاطــولبکشــد. ــنفاصل ــعای ــمکــهرف ســال2014ایجــادکردهای

ــه ــدک ــعهباش ــیتوس ــیونهای ــاخصهایخروج ــیازش ــایدیک ــرژیش ــرهوریان به
ــادیو ــی،اقتص ــادی،سیاس ــکالتنه ــائلومش ــمازمس ــعهنیافتگیاع ــامتوس ــهاقس هم
ــهایازکارآمــدی ــرژینمایــشمیدهــدوآیین ــزانبهــرهوریان اجتماعــیخــودرادرمی

ــکسیســتمسیاســی-اقتصادیاســت. عملکــردی

ــور( ــراز10کش ــورها)کمت ــدودیازکش ــیارمح ــدادبس ــهتع ــتک ــباینجاس جال
هســتندکــهرونــدکلــیآنهــادربهــرهوریانــرژیدرطــول40ســالگذشــتهنزولــیورو
بــهبدبــوداســتوبقیــهکشــورهاهمــهدرمجمــوعبهــرهوریانــرژیخــودراارتقــادادهانــد.
زیــراارتقــایفنــاوریکــهامــریطبیعــیدردنیــایامــروزاســت،ناخــودآگاهبــدونهیــچ
تالشــیبهــرهوریانــرژیراافزایــشمیدهــدوتولیدکننــدگانهــمناچــارهســتندبــرای
ــرژی ــایان ــشدادهوازهزینهه ــاوریخــودراافزای ــاســایرینفن ــتب ــدرترقاب ــظق حف
بکاهنــد.بنابرایــنبســیارمشــکلخواهــدبــودکــهبــاجریــانعظیــمرشــدفنــاوریمقابلــه
کنیــموبهــرهوریانــرژیرادریــککشــورکاهــشدهــیکــهچنیــنامــریمتاســفانهدر

ایــرانمحقــقشــدهاســت.

قطعــاًعوامــلبســیاریبــررویمیــزانبهــرهوریانــرژیتأثیــرداردکــهدرایــنمجــال
ــرای ــیب ــهراهحل ــرایاینک ــتب ــادرنهای ــم،ام ــکافیآنرانداری ــیوواش ــدعلتیاب قص

بهبــودبهــرهوریانــرژیبدهیــمالزماســتعلــلآننیــزبررســیشــود.

ــرژیرادرمقایســه ــرهوریان ــراندرشــاخصبه ــتای ــروضعی ــوداردماســنجیزی نم
بــاعملکــردبهتریــنوبدتریــنکشــورهاوهمیچنیــنعملکــردمیانــیجهــانبــهتصویــر

میکشــد.
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نمودار 14-3. مقایسه عملکرد ایران با میانگین جهانی در شاخص بهره وری انرژی

ــاالمشــخصاســتعملکــردایــراندرشــاخصبهــرهوری همانطــورکــهدرنمــودارب
انــرژیپایینتــرازمیانگیــنعملکــردجهانــیاســتوفاصلــهمعنــاداریهــمبــاعملکــرد

بهتریــنکشــوردارد.

ایستگاه تفکر

* روندمصرفانرژیبهازایهرواحدتولیدچگونهاست؟

* روندتولیدبهازایمصرفهرواحدانرژیچگونهاست؟

ــرف ــزانمص ــودرادرمی ــدخ ــهمیتوان ــعهچگون ــادتوس ــایرابع ــهس ــهب * توج
ــد؟ ــشده ــرژی(نمای ــالفان ــرژی)ات ان

شاخصبهرهوریانرژیبهسؤاالتباالپاسخمیدهد.
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14- 3- بررسی مقایسه ای وضعیت ایران در شاخص 
14- 3- 1- مقایسه داخلی 

دادههــایســالنامهشــدتانــرژیبــرایدوره1990تــا2019دردســترساســتوبــرایــن
اســاسمیتــوانبــهمقایســهدورههــایاولودومهاشــمیرفســنجانی،خاتمــی،احمدینــژاد
وروحانــیپرداخــت.بــرایــنمبنــا،دردورهاولریاســتجمهوریهاشــمیرفســنجانی،شــدت
ــده ــاشــیبیفزاین ــشاســتودردورهدومب ــمدرحــالافزای ــانرخــیمالی ــرانب ــرژیای ان
صعــودکــردهاســتوســپسکاهــشپیــدامیکنــد.دردورهاولریاســتجمهوریخاتمــی
نیــزوضعیــتمشــابهیبــهچشــممیخــورد؛افزایــشباشــیبتنــدوســپسکاهــش.دردوره
ــژاد، ــتجمهوریاحمدین ــود.دردورهاولریاس ــرارمیش ــدتک ــنرون ــزهمی ــاننی دومایش
ــک ــسازی ــادردورهدوم،پ ــدکاهش-افزایش-کاهــشداردام ــرانرون ــرژیدرای شــدتان
کاهــش،بــاشــیبیتنــدروبــهصعــودمیگــذارد.دردورهاولریاســتجمهوریروحانــینیــز
رونــدافزایشــیشــدتانــرژیادامــهداردودردورهدومایشــانتــازمــانجــاری،روندافزایشــی
هنــوزدرجریــاناســت.افزایــششــدتانــرژی،پــسازهدفمندســازییارانههــادرآذرمــاه
1389ونوبــتدومافزایــشقیمــتبنزیــندرآبانمــاه97،نشــانگرناکارایــیهــردوبســته

سیاســتیوعــدمتوجــهبــهعوامــلبنیــادیدرطراحــیسیاستهاســت.

14- 3- 2- مقایسه خارجی
14- 3- 2- 1- مقایسه با دو کشور باال و پایین 

درنمودارزیرروندشدتانرژیرابرایایرانودوکشوراطرافایرانمشاهدهمیکنید.

نمودار 14-4. مقایسه شدت انرژی در ایران با کشورهای نزدیک به آن
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همانگونــهکــهدرنمــوداربــاالمشــخصاســت،رونــدایــراندرشــاخصشــدتانــرژی
بســیارویــژهاســتوهرچنــدایــراندرســال1990درمیــزانمصــرفانــرژیبــهازایهــر
واحــدتولیــدبــهســنگال،پاراگوئــه،اندونــزیوســورینامبســیارنزدیــکبــوده،امــادرطــول
ــوده ایــنســهدهــهجهــتحرکــتایــرانکامــاًلخــالفجهــتحرکــتایــنکشــورهاب
اســتوایــرانانــرژیبیشــتریبــهازایهــرواحــدتولیــدمصــرفکــردهاســتوبهــرهوری
پایینتــریپیــداداشــتهاســت،درحالــیکــهســهکشــوردیگــربهــرهوریانــرژیخــودرا

ارتقــادادهانــدوفاصلــهبســیارچشــمگیریبــاایــرانپیــداکردهانــد.

14- 3- 2- 2- مقایسه با اقتصادهای نوظهور 

ــت ــاوضعی ــرانب ــرژیای ــرهوریان ــاخصبه ــراندرش ــتای ــش،وضعی ــنبخ درای
اقتصادهــاینوظهــورمقایســهمیشــود.

نمودار 14-5. شاخص شدت انرژی ایران در مقایسه با میانگین اقتصادهای نوظهور

ــد،در ــدتولی ــرواح ــهازایه ــرژیب ــرفان ــزانمص ــدمی ــانمیده ــاالنش ــودارب نم
میانگیــناقتصادهــاینوظهــوربــایــکنــرخمالیــمروبــهکاهــشاســتورونــدافزایــش
ــهازایهــر ــرژیب ــامصــرفان ــابمیدهــد.ام ــارابازت ــناقتصاده ــرژیدرای بهــرهوریان
ــرهوری ــشبه ــشاســتوکاه ــهافزای ــانی،روب ــدینوس ــارون ــران،ب ــددرای ــدتولی واح
ــدیکــهبعــدازاجــرایسیاســتهدفمندســازی ــرانرانشــانمیدهــد.رون ــرژیدرای ان
یارانههــانیــزادامــهیافتــهاســت.ایــنامــرآنقــدرادامــهپیــداکــردهاســتتــابهــرهوری
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ــرانازمیانگیــناقتصادهــاینوظهــورنیــزکمتــرشــدهاســت. ــرژیای ان

روندمصرفانرژیاقتصادهاینوظهوروکنارایراندرنمودارزیرنمایشدادهشدهاست.

نمودار 14-6. شاخص شدت انرژی ایران در مقایسه با اقتصادهای نوظهور

درنمــودارفــوقمشــاهدهمیشــودرونــدهمــهاقتصادهــاینوظهــوردرشــدتانــرژی
کاهشــیبــودهاســتویــاحداقــلماننــدبرزیــلتقریبــاًثابــتبــودهاســت.رونــدنزولــی
بــرایکشــورچیــنبســیارشــدیدوبــرایآفریقــایجنوبــیآرامتــربــودهاســت.درایــن

میــانایــرانامــارونــدیصعــودیراطــیکــردهاســت.

14- 3- 2- 1- مقایسه با کشورهای نفتی 

نمــودارزیــر،رونــدتغییــراتشــاخصشــدتانــرژیایــرانرادرمقایســهبــامیانگیــن
ــری ــت2017وبراب ــهقیمــتثاب ــیب ــدناخالصداخل ــراســاستولی ــیوب کشــورهاینفت

ــد. ــد،نشــانمیده ــدرتخری ق
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نمودار 14-7. مقایسه شدت انرژی ایران و میانگین کشورهای نفتی در دوره 1990 تا 2015 

ــراندر ــامدرای ــتخ ــرمنف ــادلکیلوگ ــرژیمع ــرفان ــاال،مص ــودارب ــاسنم ــراس ب
مقایســهبــامیانگیــنکشــورهاینفتــی،زیــادوغیربهــرهوراســتودرطــیدوره،میــزان
ــزدر ــینی ــورهاینفت ــاکش ــرانب ــهای ــت.فاصل ــدهاس ــترش ــرانبیش ــرهوریای عدمبه
مصــرفانــرژیبــهازایهــرواحــدتولیــدبســیارزیــادوقابــلتوجــهاســت.یعنــیحتــی
ــدکاهشــیدرشــدت ــرژیهســتندنیــزرون ــعنفتــیوان کشــورهاییکــهسرشــارازمناب

ــد. ــشگرفتهان ــرژیرادرپی ــرهوریان ــیدربه ــاافزایش ــرژیی ان

نمودار 14-8. مقایسه شدت انرژی ایران و کشورهای نفتی در دوره 1990 تا 2015
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درنمــودارفــوقکامــاًلمشــخصاســتکــهایــرانبهلحــاظشــدتانــرژیدرابتــدای
ــهکشــورهاینفتــیقرارداشــتهاســت،امــادرســال2015وضعیــتبدتــری دورهدرمیان

نســبتبــههمــهکشــورهاینفتــیپیــداکــردهوباالتــرازهمــهآنهــاقــراردارد.

ــالت ــهمعض ــدک ــانمیده ــراننش ــرژیدرای ــرهوریان ــدیددربه ــفش درکلضع
ســاختاریونهــادیبــادســتکاریقیمتهــاووعدههــایسیاســی،جبــراننمیشــودبلکــه
ــیآورد. ــودم ــریبهوج ــایدیگ ــدتبحرانه ــدودربلندم ــزودهمیافزای ــدتآناف ــرش ب
اجــرایهدفمندســازییارانههــاوشــوکدرمانیهایبعــدیماننــدافزایــشقیمــتبنزیــن،
درارتقــایبهــرهوریاســتفادهازمنابــع،ناتــوانبودنــدوتنهــاسرپوشــیبــرایاتالفگســترده

ایستگاه پاسخ

بهرهوریانرژیدرایرانچگونهاست؟

*ایــرانجــزومحــدودکشــورهاییاســتکــهرونــدمصــرفانــرژیآنبهــازایهــرواحد
تولیــدصعــودیاســتوشــدتانــرژیایــرانازهمــهکشــورهاینفتــیهــمباالتراســت.

*رونــدتولیــدبهــازایهــرواحــدانــرژیایــراننیــزکاهشــیبــودهوپایینتــراز
میانگیــنجهانــیاســتوفاصلــهقابــلتوجهــینیــزبــاآندارد.

ــداز:1- ــرژیعبارتن ــدتان ــدش ــردررون ــلتغیی ــادهازعل ــهس ــدنمون *چن
مشــکالتوبیثباتیهــایسیاســیباعــثناقصمانــدنبرنامههــایتوســعهو
اتــالفانــرژیمیشــود.2-روابــطخارجــینادرســتوعــدموجــودیــکراهبــردو
دیپلماســیبلندمــدتموجــبتنــشبــاخــارجوبســتهشــدناقتصــادوعــدمرقابت
صنایــعوافزایــشمصــرفانــرژیمیشــود.3-بیثباتیهــایاقتصــادیوفضــای
نامناســبکســبوکاروریســکبــاالیسیاســیموجــبعــدمورودســرمایههابــه
تولیــدوعــدمارتقــایفنــاوریشــدهوباعــثافزایــشمصــرفانــرژیمیشــود.4-
ضعــفایــراندرمســائلمربــوطبــهشــاخصصلح،حکمرانــیمناســبوحاکمیــت
قانــون،فســاد،حقــوقمالکیــتو...همــهباعــثافزایــشمصــرفانــرژیمیشــود.
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منابــعپولــیحاصــلازفــروشنفــتخــامشــدندکــهبخشــیازآندربــروزعــوارضبیمــاری
هلنــدیدرنیمــهدومدهــه1380خورشــیدی،خــودرانشــانداد.

14- 5- نقد و بررسی شاخص بهره وری انرژی
ــک ــردکلی ــدیعملک ــشکارآم ــراینمای ــرب ــکنماگ ــرژیی ــرهوریان ــاخصبه ش
کشــوراســت.ازآنجاییکــهمیــزانانــرژیایکشــورهاصــرفمیکننــدتــامقــدار
مشــخصیازکاالوخدمــاتراتولیــدکننــد،نمایشــگرخوبــیبــرایکارآمــدیآنهــاخواهــد
بــود،ایــننماگــرکمتــردرکنــاردیگــرشــاخصهایجهانــیتوســعهمــوردتوجــهونقــد
ــرایســال وبررســیقــرارگرفتــهاســت.محاســبهایــنشــاخصتوســطبانــکجهانــیب
ــادادههــای ــدیهــممنتشــرشــدهاســت،ام ــااینکــهگزارشهــایجدی 2015اســتوب
جدیــدواردگــزارشنشــدهوهمــاندادههــایقبلــیمــورداســتفادهقــرارگرفتــهاســت.
ــبات ــهکشــورهایرادرمحاس ــههم ــوطب ــایمرب ــزدادهه ــرژینی ــیان ــسبینالملل آژان

ــد. ــطحــدود70کشــوررابررســیمیکن ــردهاســتوفق ــلنک خــوددخی





15- نماگرهای جهانی توسعه 

1-15- نماگرهای جهانی توسعه
1-1-15- اهداف و اهمیت نماگرهای جهانی توسعه

نماگرهــایجهانــیتوســعهگــزارشســریزمانــیدادههــایمتغیرهایــیاســت
ــن ــد.ای ــرارمــیگیرن ــورداســتفادهق ــککشــورم ــرایبررســیتوســعهی ــهمعمــوالًب ک
گزارشهــاکــهتوســطبانــکجهانــیتهیــهمیشــودبــراینمایشــگریدرحــوزهتوســعه
ومبــارزهبــافقــرجهانــیتولیــدمیشــوندوشــامل1600متغیــرهســتندکــهبــرای217

ــد. ــهمیکنن ــیارائ ــریزمان ــالدادهس ــدود50س ــوندوح ــهمیش ــورارائ کش

ــداز ــرارگرفتهان ــیق ــوردبررس ــاًلم ــهقب ــزک ــعهنی ــاخصهایتوس ــیاریازش بس
ــیاســتفادهمیکننــد.امــابرخــیازنماگرهــای نماگرهــایایــنگزارشهــایبانــکجهان
ــر ــیازتأثی ــژهایبرخــوردارهســتند؛چــراکــهنمایــشنهای ــنمجموعــهازاهمیــتوی ای
همــهعوامــلهســتندوبهنوعــیخروجــیدیگــرنماگرهــایتوســعهمحســوبمیشــوند.
بهعنــوانمثــالدرآمــدســرانهیــککشــور،بــااینکــهتمــامتوســعهرانمایــشنمیدهــد،
امــامتغیــربســیارمهمــیاســتکــهبهبــودفضــایکســبوکار،رشــداقتصــادی،کنتــرل
رشــدجمعیــت،وحکمرانــیمطلــوبمنجــربــهارتقــایوضعیــتایــنشــاخصخواهنــد
شــد.بنابرایــناگــرکشــوریدرمقایســهبــادیگــرکشــورهادرآمــدســرانهخیلــیپایینــی

داشــتهباشــدبایــددرصحــتمســیرتوســعهآنتردیــدکــرد.
2-1-15- اجزای نماگرهای جهانی توسعه

ازبیــننماگرهــایجهانــیتوســعهچنــدمــوردبــرایگــزارشدرایــنبخــشانتخــاب
ــداز: ــواردعبارتن ــنم شــدهاند.ای
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1.تولیــدناخالــصداخلــیســرانه)بــراســاسبرابــریقــدرتخریــدبــهقیمــتثابــت
دالرســال2017(

2.تولیــدناخالــصداخلــیبــهازایهــرواحــدانــرژی)معــادلانــرژیهــرکیلــونفــت
بــهقیمــتثابــتدالر2017وبــراســاسبرابــریقــدرتخریــد(

3.تورمقیمتهایمصرفکننده
4.کلرانتحاصلازمنابعطبیعی)درصدیازتولیدناخالصداخلی(

5.نرخبیکاری)درصدیازکلجمعیتفعال،تخمینسازمانبینالمللیکار(
6.نــرخافــرادزیــرخــطفقــر)بهعنــواندرصــدیازجمعیــت،بــراســاس3.2دالردر

روزبــهقیمــتثابــتدالر2011(

2-15- بهترین و بدترین کشورها در نماگرهای منتخب توسعه
درایــنقســمتکشــورهاییرامعرفــیمیکنیــمکــهدرســال2019بهتریــنوبدتریــن
ــد ــداز:تولی ــاعبارتن ــننماگره ــتهاند.ای ــعهداش ــبتوس ــایمنتخ ــردرادرنماگره عملک
ناخالــصداخلــیســرانه،بیــکاری،رانــتمنابــعطبیعــی،تــورم،ونــرخافــرادزیــرخــطفقــر.

جدول 15-1. بهترین کشورها در چهار نماگر توسعه در سال 2019

رتبه
باالترین تولید ناخالص داخلی سرانه
)بر اساس برابری قدرت خرید به 

قیمت ثابت دالر سال2017(
کمترین تورم

کمترین رانت منابع 
طبیعی

کمترین 
بیکاری

قطرایسلندبورکینافاسولوکزامبورگ1

نیجرسنگاپورنیجرسنگاپور2

جزایرسلیمانماکائوعربستانصعودیقطر3

ایرلند4
اماراتمتحده

عربی
الئوسهنگکنگ

کامبوجلبنانمالیسوئیس5
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جدول 15-2. بدترین کشورها در چهار نماگر توسعه در سال 2019

رتبه
پایین ترین تولید ناخالص داخلی 

سرانه )بر اساس برابری قدرت خرید 
به قیمت ثابت دالر سال2017(

بیشترین تورم
بیشترین رانت 

منابع طبیعی
بیشترین بیکاری

آفریقایجنوبیکنگوآرژانتینبوروندی1

مغولستانسودانجمهوریآفریقایمرکزی2
کرانهباختریو

غزه

ماالوی3
جمهوری

اسالمیایران
لسوتولیبی

اسواتینیعراقآنگوالکنگو4

سنتلوسیاکویتاتیوپینیجر5

3-15. بررسی روند نماگرهای جهانی توسعه

1-3-15- تولید ناخالص داخلی 

ــتکــهدرتجزیــهوتحلیلهــاو تولیــدناخالــصداخلــیمهمتریــنمتغیــریاس
ارزیابیهــایکالناقتصــادیازآناســتفادهمیکننــد.تعریــفاســتانداردتولیــدناخالــص
ــی ــاتنهای ــاوخدم ــیکااله ــی(تمام ــازاری)ارزشپول ــارتاســتاز:ارزشب ــیعب داخل
ــیخــاص.درایــنتعریــف تولیدشــدهدرداخــلمرزهــاییــککشــوردریــکدورهزمان
منظــورازکاالهــاوخدمــاتنهایــی،کاالوخدماتــیاســتکــهدرانتهــایزنجیــرهتولیــد

ــوند. ــدارینمیش ــرخری ــاتدیگ ــدوخدم ــرایتولی ــدوب ــرارگرفتهان ق

ــال ــاس ــال1990ت ــرانازس ــیای ــصداخل ــدناخال ــیتولی ــهبررس ــرب ــودارزی درنم
ــت: ــدهاس ــهش 2017پرداخت
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نمودار 15-1. توصیف وضعیت ایران بر اساس تولید ناخالص داخلی 

ــا ــدکلــینمــوداردرخــاللســالهای1990ت همانطــورکــهمالحظــهمیشــودرون
2017بهطــورمتوســطصعــودیبــودهاســت،اگرچــهدرنمــودارکاهشهــایجزیــینیــز
بــهچشــممیخــوردکــهدرادامــهبــهبررســیتعــدادیازدالیــلآنپرداختــهمــیشــود.

تولیــدناخالــصداخلــیدرایــرانبــهمیــزانزیــادیبــهتولیــدوفــروشنفــتوابســته
بــودهاســت.بهطوریکــهبــاافزایــشدرآمدهــاینفتــیتولیــدناخالــصداخلــیخــودرابــه
مقــدارقابــلتوجهــیافزایــشمییابــد.همچنیــنتحریمهــایاقتصــادیعــالوهبــراینکــه
فــروشنفــتودرآمدهــایناشــیازآنهــاراکاهــشدادهاســت،باعــثکاهــشصــادراتو
همچنیــنایجــادمشــکلبــرایتولیداتــیمیشــودکــهمــواداولیــهیــاقطعــاتاصلــیخــود
راواردمــیکننــد.بنابرایــنازســال2012تــاســال2015کاهــشتولیــدناخالــصداخلــی

درایــرانبــاکاهــشقیمــتنفــتدربازارهــایجهانــیهمزمــانبــودهاســت.

درایــنبخــشبــهمقایســهایــرانبــا20کشــورکهشــاملکشــورهاینفتــیوکشــورهایی
بــااقتصــادنوظهــوراســتپرداختــهمیشــود.ایــنمقایســهبیــنایــرانومیانگینکشــورهای

عضــوایــندوگــروهاســتکــهدردونمــودارجداگانــهنمایــشدادهمیشــود.
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نمودار 15-2. توصیف وضعیت ایران بر اساس تولید ناخالص داخلی سرانه در بین کشورهای نفتی

ــک ــای ــرانب ــیســرانهدرای ــصداخل ــدناخال ــهکــهمالحظــهمیشــودتولی همانگون
ــص ــدناخال ــاســال2015تولی ــشاســت؛درســال2012ت ــمدرحــالافزای شــیبمالی
داخلــیکاهــشیافتــهاســت،کــهمربــوطبــهدورهدومریاســتجمهوریآقــایاحمدینــژاد
ودورهاولریاســتجمهوریآقــایروحانــیبــودهاســت.همانطــورکــهدربخــشقبلــی
توضیــحدادهشــدبخشــیازایــنکاهــشرامیتــوانبــاکاهــشدرقیمــتجهانــینفــت
ــن ــرازمیانگی ــرانکمت ــیدرای ــصداخل ــدناخال ــزانتولی ــیمی ــحداد.بهطورکل توضی
تولیــددرکشــورهاینفتــیاســت؛ایــناختــالفبیــنســالهای1999تــاســال2009بــه

بیشــترینمیــزانخــودرســیدهاســت.

نمودار 15-3. توصیف وضعیت ایران بر اساس تولید ناخالص داخلی سرانه در بین اقتصادهای نوظهور
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همانطــورکــهدرنمــوداربــاالدیــدهمیشــودبیــنســالهای1990تــاســال1994
ــور ــاینوظه ــناقتصاده ــترازمیانگی ــرانبیش ــرانهای ــیس ــصداخل ــدناخال ــزانتولی می
بــودهاســت.امــادرســال1995تولیــدناخالــصداخلــیســرانهایــرانکمتــرازمیانگیــن
اقتصادهــاینوظهــوربــودهاســتوازســال1997ایــنشــکافافزایــشیافتــهاســتودر 
ــای ــرانهاقتصاده ــیس ــصداخل ــدناخال ــودتولی ــهمیش ــهمالحظ ــال2015چنانک س

ــاکاهــشتولیــدمواجــهشــدهاســت.  نوظهــوررونــدصعــودیداشــتهاندامــاایــرانب

2-3-15- تورم
تــورمعمومــاًبهمعنــایافزایــشغیرمتناســبســطحعمومــیقیمتهــادرنظــر
ــیهفتگــی، ــایزمان ــنشــاخصمعمــوالًدربازهه ــریای ــرایاندازهگی ــهمیشــود.ب گرفت
ــری ــرکشــوریاندازهگی ــاتدرسراســره ــاوخدم ــواعکااله ــهوســاالنه،قیمــتان ماهان
ــبه ــورممحاس ــرخت ــاندرن ــهقیمتش ــیک ــاوخدمات ــود.کااله ــیمیش ــالنعموم واع
ــه ــد؛ب ــمارمیرون ــردمبهش ــیم ــروریزندگ ــاتض ــاوخدم ــوالًازکااله ــودمعم میش

ــد. ــورم«میگوین ــرخت ــیســنجشن ــیوخدمات ــبدکاالی ــا»س ــنکااله ــهای مجموع

درایــرانتدویــنایــنســبدازســال1338آغــازشــدوآخریــنبــاربــادرنظرگرفتــن
359قلــمکاالوخدمــاتدر75شــهرمنتخــبکشــورازســویبانــکمرکــزیجمهــوری

اســالمیمــوردارزیابــیومحاســبهقــرارگرفــت.

وقتــیبــهویژگیهــایتــورمدرایــراننــگاهمیکنیــم،میبینیــمکــهتــورمدرایــران
بــارشــداشــتغالورونــقبــازارهمــراهنبــودهاســتوازطرفــیدســتمزدهامتناســببــا
ــواد ــهم ــرانبیشــتردرفشــارهزین ــورمدرای ــهنظــرمیرســدت ــد.ب ــورمرشــدنمیکن ت
اولیــه)بهســببتحریــم،ســوءمدیریتدرمنابــعآبــیوبازدهــیکاریپاییــننیــرویکار(

وســاختارنامناســبنظــامپولــی،مالــی،عرضــهوتقاضــاریشــهداشــتهباشــد.

ــشاز26 ــیبی ــودتورم ــارک ــرانب ــول،ای ــیپ ــدوقبینالملل ــزارشصن ــراســاسگ ب
درصــددرســطحخاورمیانــهباالتریــننــرختــورمرادارد.درحالیکــهمیانگیــننــرختــورم

درکشــورهایخاورمیانــهبرابــربــا3/3درصــداســت.

درنمودارزیربهبررسیتورمدرایرانازسال1979تاسال2019پرداختهمیشود.
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نمودار 15-4. توصیف وضعیت ایران بر اساس میزان تورم

همانطــورکــهدرنمــوداربــاالمالحظــهمیشــودمیــزانتــورمدرایــرانطــی
ــه ــال1985ب ــورمدرس ــت.ت ــتهاس ــادیداش ــراتزی ــیتغیی ــوردبررس ــالهایم س
پایینتریــنمیــزانخــوددرایــنســالهارســیدودرســال1995،ســال1375هجــری
شمســیمیــزانتــورمدرایــرانبــهباالتریــنمیــزانخــودرســیدهاســت.ازســال2016
میــزانتــورمدرایــرانمجــدداًرونــدافزایشــیپیــداکــردهاســتونــرخافزایــشآنطــی

ــلتوجــهاســت. ســهســالاخیــرقاب

درایــنبخــشبــهمقایســهمیــزانتــورمایــرانبــامیانگیــنکشــورهاینفتــیونوظهور
پرداختهشــدهاســت.

نمودار 15-5. توصیف وضعیت ایران بر اساس میزان تورم در مقایسه با میانگین کشورهای نفتی

ــاکشــورهای ــراندرمقایســهب ــورمدرای ــزانت ــهکــهمالحظــهمیشــودمی همانگون
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نفتــیبهطــورمتوســطازســال1996تــاســال2019بیشــتربــودهاســت.ایــنتفــاوت
درســال2013ودرســال2019بــهبیشــترینمیــزانخــودرســیدهاســت.

نمودار 15-6. توصیف وضعیت ایران بر اساس میزان تورم در بین کشورهای با اقتصاد نوظهور

درتوضیــحنمــوداربــاالمیتــوانگفــتمیــزانتــورمدرمیانگیــناقتصادهــاینوظهــور
اگرچــهازســال1995زیــادبــودهولــیرونــدکاهشــیداشــتهوازســال2004تــا2019
ــران ــورمدرای ــزانت ــهمی ــتک ــیاس ــندرحال ــت.ای ــتهاس ــیداش ــاًثابت ــدتقریب رون
ــهکــردهاســت.اگرچــهتــورمدرســالهای1998،1997و نوســانهایمتعــددیراتجرب
2001بــااختــالفبســیارناچیــزیکمتــرازســایرکشــورهابــودهامــادرســالهای2013
و2019ایــنشــکافبهشــدتافزایــشیافتــهومیــزانتــورمدرایــرانبــهباالتریــنمیــزان

خــودرســیدهاســت.

3-3-15- سهم منابع طبیعی از تولید
ــناســتکــهچــهدرصــدیازتولیــدمســتقیماًبهواســطه ــنشــاخصای منظــورازای
ــالســنگ، ــت،گاز،زغ ــعشــاملنف ــنمناب ــیایجــادشــدهاســت.ای ــعطبیع ــتمناب ران
ــددرصــداز ــننماگــرنشــانمیدهــدکــهچن ــدارای ــگلاســت.مق ــیوجن ــعمعدن مناب
ــلبازگشــتایجــاد ــیغیرقاب ــعطبیع ــککشــورازمحــلمناب ــیی ــصداخل ــدناخال تولی
میشــود.درواقــعیــککشــورچــهمقــدارمنابــعطبیعــیخــودرامیفروشــدیــامصــرف
میکنــدتــابتوانــدمخارجــشراتأمیــنکنــد.هرچقــدردرصــدایــننماگــرباالتــرباشــد
بــدانمعنــیاســتکــهپایــداریتوســعهدرایــنکشــورزودتــربــامشــکلمواجــهمیشــود.
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ــیباشــدنشــانمیدهــدکشــوردرحــالاصــالحاســتودر ــدایــننماگــرنزول اگــررون
ــدارزشافــزودهخــودراتولیــدکنــدومصــرف آینــدهبهســمتیخواهــدرفــتکــهبتوان
ــهحداقــلبرســاند.امــااگــرایــننماگــر ــرایتأمیــنمخــارجخــودراب ــعطبیعــیب مناب
رونــدافزایشــیداشــتهباشــد،یعنــیهیــچتوجهــیبــهمنابعــیطبیعــی،پایــداریتوســعه

واســتقاللارزشافــزودهوجــودنــدارد.

ــککشــوررا ــاهکاذبی ــددرجــهرف ــیازتولی ــعطبیع ــادهترســهممناب ــانس ــهزب ب
ــع ــرفمناب ــطهمص ــهبهواس ــقارزشبلک ــطهکاروخل ــهبهواس ــهن ــدک ــانمیده نش

طبیعــیایجــادشــدهاســت.

ــران ــیدرای ــعطبیع ــتمناب ــطهران ــدبهواس ــهمتولی ــیس ــهبررس ــرب ــودارزی درنم
پرداختــهمیشــود.

نمودار 15-7.توصیف وضعیت ایران بر اساس سهم منابع طبیعی از تولید

ــادیمواجــهاســت؛ ــانوســانهایزی همانطــورکــهمالحظــهمیشــودایــننمــودارب
ــرانصعــودیاســت.درســال ــعطبیعــیازتولیــددرای ــدســهممناب امــابهطورکلــیرون
1979ایــنســهمبســیارزیــاداســتوبعــدازآنبــایــککاهــشنســبتاًشــدیددرســال
ــد ــددارون ــسازآنمج ــیدهوپ ــالهارس ــنس ــیای ــلدرط ــزانحداق ــهمی 1986ب

افزایشــیداشــتهاســت.
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نمودار 15-8. توصیف وضعیت ایران بر اساس سهم منابع طبیعی از تولید در بین کشورهای نفتی

همانطــورکــهمالحظــهمیشــودســهممنابــعطبیعــیازتولیــددربیــنکشــورهای
ــبتدر ــننس ــاای ــت.ام ــراس ــالهازیادت ــترس ــاًدربیش ــرانتقریب ــهای ــبتب ــینس نفت
ســال1993برعکــسشــدهاســتوســهممنابــعطبیعــیازتولیــددرایــراننســبتبــه
کشــورهاینفتــیافزایــشیافتــهاســت.همســوییدرآمدهــاینفتــیدرایــرانومیانگیــن
کشــورهاینفتــینشــانمیدهــدکــهدقیقــاًایــنقیمــتنفــتاســتکــهتعیینکننــده
میــزانســهممنابــعطبیعــیدرتولیــدبــودهاســتوباعــثشــدهنوســانفــوقرخدهــد.

بــاایــنحــالفاصلــهبیــنایــرانوکشــورهاینفتــیکاهــشپیــداکــردهاســت.

نمودار 15-9. مقایسه ایران بر اساس سهم منابع طبیعی از تولید با میانگین اقتصادی نوظهور
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درنمــودارفــوقمشــاهدهمیشــودکــهســهممنابــعطبیعــیدرتولیــدایــرانبســیار
ــیمیانگیــناقتصادهــاینوظهــوربســیارکمنوســانوهمچنیــن ــودهاســتول پرنوســانب
بســیارهــمکمتــرازایــراناســت،زیــرااکثــراًدرآمدهــاینفتــیقابــلتوجهــیندارنــدویــا

تولیــداتنفتــیخــودرادرداخــلمصــرفمیکننــدوصــادراتچندانــیندارنــد.

4-3-15- بیکاری
دراقتصــادبیــکاربــهفــردیگفتــهشــودکــهدرســنکار)15تــا65ســال(وجویــای
کارباشــدامــاشــغلیــامنبــعدرآمــدیپیــدانکنــد.کــودکانوافــرادمســنازآنجهــت
ــدود ــد.ح ــابنمیآین ــهحس ــالب ــتفع ــزوجمعی ــتند،ج ــامکارنیس ــهانج ــادرب ــهق ک
70درصــدجمعیــتایــرانزیــر35ســالســندارنــد.مرکــزآمــارایــرانمیــزانبیــکاری
ــرنــرخمتوســط ــاندرســال1398را21/8درصــداعــالمکــردهکــهتقریبــاًدوبراب جوان
ــت؛ ــاوتاس ــرانمتف ــفای ــتانهایمختل ــکاریدراس ــرخبی ــت.ن ــاناس ــکاریدرجه بی
بهگونــهایکــهنــرخبیــکاریدراســتانهایمرزنشــینازدیگــرنقــاطایــرانباالتــراســت.

ــرایارزیابــیشــرایطاقتصــادیکشــور ــرخبیــکارییکــیازشــاخصهاییاســتکــهب ن
مــورداســتفادهقــرارمیگیــرد.درچنــدســالاخیــربــهدلیــلافزایــشتعــدادمتقاضیــانکاراز
یــکســووکاهــشعرضــهکارازســویدیگــر،ایــننــرخهمــوارهروبــهافزایــشبــودهاســت.

درنمــودارزیــربــهبررســیمیــزانبیــکاریدرایــراندربیــنســالهای1991تــاســال
2019پرداختهشــدهاســت.

 نمودار 15-10. توصیف وضعیت ایران بر اساس میزان بیکاری
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ــی ــکاریدرط ــراتبی ــدتغیی ــودرون ــهمیش ــودارمالحظ ــننم ــهدرای ــورک همانط
ایــنســالهادرمجمــوعصعــودیبــودهاســت.اگرچــهایــنرونــدازابتــدایســال1991تــا
ســال1996رونــدکاهشــیداشــتهاســتودرســال1996بــهکمتریــنمیــزانخــوددر
ــهدر ــتبهطوریک ــتهاس ــیداش ــدافزایش ــدداًرون ــامج ــت،ام ــیدهاس ــالهارس ــنس ای

ســال2010بیشــترینمیــزانبیــکاریدرایــرانوجــودداشــتهاســت.

درایــنبخــشبــهمقایســهمیــزانبیــکاریدرایــرانبــامیانگیــنکشــورهاینفتــیو
ــود. ــهمیش ــورپرداخت نوظه

نمودار 15-11. توصیف وضعیت ایران بر اساس میزان بیکاری در بین کشورهای نفتی

ــن ــرانبی ــکاریدرای ــزانبی ــودمی ــهمیش ــاالمالحظ ــودارب ــهدرنم ــهک همانگون
ــبتاً ــالفنس ــااخت ــیب ــورهاینفت ــاکش ــهب ــال2019درمقایس ــاس ــالهای1991ت س
زیــاد،همــوارهبیشــتربــودهاســت.درســال1995و1996کمتریــنمیــزاناختــالفبیــن

ــود. ــاهدهمیش ــیمش ــورهاینفت ــرانوکش ای

نمودار 15-12. توصیف وضعیت ایران بر اساس میزان بیکاری در بین اقتصادهای نوظهور
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ــاســال1995بیشــتراز ــرانازســال1991ت ــزانبیــکاریدرای ــاالمی ــقنمــودارب مطاب
میانگیــننــرخبیــکاریاقتصادهــاینوظهــوربیشــتربــودهاســت.ایــنشــکافدرســالهای
ــد ــهبع ــال1999ب ــدداًازس ــیمج ــت؛ول ــهاس ــشیافت 1998،1997،1996و1999کاه
ایــناختــالفافزایــشیافتــهاســت.درســالهای2003و2004میــزانبیــکاریدرایــرانو
میانگیــناقتصادهــاینوظهــوراختــالفناچیــزیداشــتهاســتولــیازســال2004بــهبعــد
میــزانبیــکاریدرایــرانافزایــشداشــتهاســت.درســال2010بیشــترینشــکافبینایــرانو
ســایرکشــورهامالحظــهمیشــودوپــسازآنمجــدداًایــنشــکافدرحــالکمشــدناســت.

5-3-15- درصد افراد فقیر
ــد ــانکن ــزانتوســعهیافتگیکشــورهارابی ــدمی ــهمیتوان ــیک یکــیدیگــرازنماگرهای
درصــدافــرادفقیــرهــرکشــوراســت.خــطفقــردرســال2011مقــدار3/20دالرمشــخص
ــامبلــغکمتــراز3/20دالردرروز شــدهاســت.بــراســاسایــنمعیــارچنانچــههــرفــردب
زندگــیکننــدزیــرخــطفقــرمحســوبمیشــوند.دادههــایایــننماگــرهــرچنــدســالیک
بــارتوســطکشــورهابــهبانــکجهانــیگــزارششــدهاســت،بنابرایــندادههــایســریزمانــی
آنگسســتهاســت.درنتیجــهنمیتــوانتغییــراتچشــمگیریدرایــننماگــردرطولیکســال
ایجــادکــردوبایــدرونــدکلــینماگــرمــوردبررســیقــرارگیــرد.ازایــنجهــتنمودارهــای
ایــنبخــشنیــزبهصــورتگسســتهنمایــشدادهمیشــوند.دردامــهنمــودارمقایســهدرصــد

افــرادفقیــردرایــرانومیانگیــنکشــورهاینفتــیونوظهــورترســیممیشــود.

نمودار 15-13. توصیف وضعیت ایران بر اساس درصد افراد فقیر در بین کشورهای نفتی
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ــراســاسآمــارارائهشــدهدرنمــودارفــوق)کــهآمــارایــرانتوســطنهادهــایرســمی ب
داخلــیارائــهشــدهاســت(درصــدافــرادفقیــردرایــرانکمتــرازمیانگیــنکشــورهاینفتــی
ــندرصــددر ــیای ــالکاهــشاســت.یعن ــندودرح ــنای ــهبی ــافاصل ــودهوهســت،ام ب
کشــورهاینفتــیدیگــربــاســرعتبیشــتریدرحــالکمترشــدناســت.امــادرایــراننــرخ
کاهــشدرصــدافــرادفقیــردرطــولچهــارســالگذشــتهکمتــربــودهاســت.همانطــورکــه
مشــخصاســتآمــاربــرایهمــهســالهاموجــودنیســت،وتنهــابــرایچنــدســالگــزارش

شــدهاســت،وازهمیــندادههــایمحــدودرونــداســتخراجشــدهاســت.

نمودار 15-14. توصیف وضعیت ایران بر اساس درصد افراد فقیر در بین اقتصادهای نوظهور

ــای ــرانازاقتصاده ــردرای ــرادفقی ــهدرصــداف ــوقمشــاهدهمیشــودک ــودارف درنم
نوظهــورهــمکمتــربــودهاســت.ولــیمشــابهبــاکشــورهاینفتــیدرصــدافــرادفقیــردر
اقتصادهــاینوظهــوربــانــرخبیشــتریدرحــالکاهــشاســتودرســال2017تقریبــاًبــا

ایــرانبرابــرشــدهاســت.




