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نماگرها و شاخص های توسعه 

راکشورهاربنظارتوظیفهکهگیرندمیقراراستفادهموردالمللیبینهایسازمانعمدتاًتوسعههایشاخص•
.دارندعهدهبر
نیزرهنگیفواجتماعیوکیفیابعادتدریجبهبعدهاوبودنداقتصادیجنسازعمدتاًًنماگرهاوهاشاخصاولین•

.کردندپیدا
جاریقیمتبهشدهگذاریارزشوتولیدنهاییخدماتوکاالهاکلیهارزش:(GNP)ملیناخالصتولید–1•

.استمالیسالیکطیبازار
.داردهاییضعفشاخصاین•
.ودشاستفادهسرانهملیناخالصتولیدشاخصازازبهترلذا.نیستمنعکسآندرکشورهاجمعیتاول•
–انگیختولیداتوخدماتمانند.گیردمینادیدهراغیربازاریخدماتوتولیداتحجمشاخصایناینکهدوم•

...وخانهدرکودکانومردانوزنانهایفعالیت
درآمدبراساسکهاستداخلیناخالصتولیدمحاسبهبرایدیگریروش(NI)ملیدرآمد:ملیدرآمد–2•

.یدآمیدستبهکشوریکجمعیتبرملیدرآمدتقسیمازسرانهملیدرآمد.رودمیبکارتولیدعوامل



PPPقدرت برابری خرید 

دلیلبه(یملدرآمدوملیناخالصتولید)فوقشاخصدوبراساسکشورهامقایسهکهاستذکربهالزم•
شاخصبنابراین.استتورشباتواممختلفکشورهایدر...ویارانهوتورمارز،مختلفهاینرخ

purchasing)یکسانخریدقدرتکهدهندمیقرارمقایسهمبنایرادیگری power parity-
PPP)شودمینامیده.

یممحاسبهمختلفکشورهایبرایبراخدماتوکاالهاازمشخصیمجموعهخریدقدرتشاخصاین•
.کند



توزیع درآمد-3

.استدرآمدعتوزیالگویتحلیلکشورها،یافتگیتوسعهدرجهگیریاندازهبرایبعدیشاخصومعیار•
.نیستمددرآاینمواهبازجامعهآحادبیشتربرخورداریمویدالزاماکشورهاتولیدیادرآمدبودنبیشتر
.استشدهتوزیعچگونهدرآمداینکهاستاهمیتواجدنکتهاینلذا
.استچگونهکشوردرآمدوتولیدکیکازگوناگوندرآمدیهایدهکسهممثال•
یارمعوتایلشاخص،جینیضریب،لوزنزمنحنیماننددیگریمعیارهایها،دهکسهمبرعالوه•

.گیردمیقراراستفادهمورددرآمدتوزیعچگونگیبررسیبرایاتکینسون
ازدرصدچندهادهکازکدامهرکهدهدمینشانمختلف،درآمدیهایدهکبراساسلورنزمنحنی•

.دهندمیاختصاصخودبهراجامعهدرآمدکل
نابرابرترزیعتومعنایبهباشد،نزدیکیکعددبههروکندمیتغییریکوصفربینجینیضریب•

.استدرآمد



وسعت فقر–4

.درآمدتوزیعدرنابرابریدرجهوملیدرآمدمتوسطسطح.داردبستگیعاملدوبهفقروسعت•

یشتربفقردرنابرابریمیزانباشد،ترنادعادالنهدرآمدتوزیعچههرسرانه،ملیدرآمدازسطحیهردر•
یشتربفقرمیزانباشد،ترپاییندرآمدمتوسطسطحچههردرآمدملی،ازسطحیهردرهمچنین.است
.است

میزاننتعییجهتمطلقفقروفقرخطمفاهیموبودباالبسیارفقربهتوجهمیالدی1970دههدر•
ووشاکپغذا،ماننداولیهنیازهایتأمینبراساسجامعهافرادمعیشتوبقاادامهجهتالزمدرآمدحداقل
.شدوضعوطرحمسکن



شاخص دسترسی به بهداشت همگانی و آموزش عمومی–5

مهمترینازتغذیهسوًءوفقربرعالوهواگیردارهایبیماریمقابلهسالم،آشامیدنیآببهدسترسی•
.استنیافتهتوسعهکشورهایمسائل

:مانندهاییشاخصبهمتحدمللسازماناساس،براین
آشامیدنیآبازبرخوردارجمعیتدرصد•
نوزادان،میرومرگتعداد•
مردانوزناندرزندگیبهامید•
عمرطولمتوسط•
امکاناتاینبهکشورهایجمعیتآحادرایگانوسهلدسترسیوآموزشیامکانات•

.نمایدمیاستفاده



HDIشاخص توسعه انسانی –6

.کشورهاستییافتگتوسعهسطحگیریاندازهبرایترکیبیهایشاخصمهترینازیکیانسانیتوسعهشاخص

.یابدمیدستکشورهاتوسعًهیافتگیدرجهبهآنمبنایبروترکیبهمبارااساسیظرفیتسهشاخصاین

(بزرگساالنباسوادینرخ)دانشکسب–1

(تولدبدودرزندگیبهامید)زندگیبهامید–2

(آمریکادالربراساسافرادواقعیخریدقدرت–درآمد)مادیامکاناتبهدسترسی–3

.است(حداقل)رصفو(حداکثر)یکبینآندامنه.استفوقمتغیرسهسادهوزنیمیانگین،انسانیتوسعهشاخص

پایینانسانیتوسعهسطح=0/5تاصفربین

متوسطانسانیتوسعهسطح=0/8تا0/5بین

باالانسانیتوسعهسطح=باالبه0/8



تغییر ساختار اقتصادی–7

بهبتنسافزودهارزشوکارنیرویازصنعتبخشوخدماتبخشسهمافزایشازاستعبارتساختارتغییر•
.کشاورزیبخش

بسطراآنسیرکونوچنریکوزنتس،اوازبعدوبودکالرککولینپرداختموضوعاینکهاقتصادداناولین•
.دادند

تتحوالودرآمدسرانهجمعیت،بینمستقیمیرابطهکهکردثابتکشور108دراقتصادداناناینتحقیقات•
.شودمحسوبتواندمیتوسعهبرایشاخصیعنوانبهصنعتبخشگسترشورشدوداردوجودساختاری
:کندمیاشارهدلیلدوبهپدیدهاینبرایکالرککولین

سمتبهویابدمیکاهشغذاییموادبرایشدهکسبدرآمدهایسهمدرآمد،افزایشبا:انگلقانون–1•
.یابدمیسوقصنعتوخدمات

.کندمیرشدکشاورزیازسریعترخدماتوصنعتوریبهره–2•
.شودمیبیشترملیدرآمددرکشاورزیازبخشدواینسهمنتیجهدر•



تمرکز زدایی و مشارکت–8

بخشومردمبهآنسپردنودولتیهایفعالیتوهاتصدیحجمکاهشمناطق،بهامورکردنواگذار•
.رقابتیفضایدرمردمیمشارکتطریقازوکارآییافزایشمنظوربهخصوصی

توسعهدرروستاییانمشارکت•

توسعهدرزنانمشارکت•

ومنابعبررلکنتافزایشبراییافتهسازمانهایکوشش:استکردهتعریفچنیناینرامشارکتمللسازمان•
.استدهشدریغآنهاازتاکنوناقتصادیهایفعالیتدرحضورواجتماعیمشارکتکههاییگروهبراینهادها

آنهاازگیریهبهروهاتواناییشناختبیکاری،کاهشرشد،نرخافزایشبرایایوسیلهرامشارکتاقتصاددانان•
.دانندمیدرآمدهابهترتوزیعوفراگیرسطحیدر

توسعههدفیاوتوسعهازجزئیراآناساساًبلکهندارند،ابزارینگاهمشارکتبهاجتماعیعلومصاحنظرانالبته•
.کنندمیقلمداد



تحرک اجتماعی –9

.افرادطبقاتیموقعیتیاشغلدرتغییرامکاننظرازجامعهبودنبازیابستهمیزان•

افرادستگیشایوتالشازناشیطبقاتیودرآمدی،شغلیهایموقعیتومناصببهدستیابیاینکه•
...ومذهبی–سیاسی–جنسیتی–طبقاتی–قومیتعلقورانتازناشییااست



: شاخص فالکت

Misery:انگلیسیبه)فالکتشاخص• index)تورآراقتصاددانتوسطکهاستاقتصادینشانگریک
تورمکهاستاینبرباور.مًیآیدبدستتورمنرخبهبیکارینرخافزودنازوشدًهاستتبییناکان

رخواهدبدراجتماعیواقتصادیهزینًههایکشور،یکبرایافزایشبهروبیکاریکناردرفزاینده
.داشت

ناخالصدتولیشاملبیکاریوتورمبرعالوهکهشدهابداعباروروبرتوتوسطدیگریمشابهشاخص•
.استبانکینرخوداخلی

وعًهاستجامدرجنایتوجرمبامستقیمیرابطهدارایفالکتشاخصدارندعقیدهداناناقتصادبرخی•
کسبرعمًیگذارد،تأثیرجنایتوجرمشاخصدرسالیکحدودفاصلهباشاخصاینتغییرروند

نیزماوقفهداردداللتخودکشینرخبرسهامشاخصاثربهکهناامیدیشاخصفالکت،شاخص
.مًیگیردنظردررانرخدومیانکوتاهتری



:شاخص لگاتوم

Legatum)لگاتومپژوهشیمؤسسهساالنهرتبًهبندیلگاتومرفاهشاخص• Prosperity Index)
.مًیشودمنتشرمختلفکشور1۴2دررفاهسطحدربارهکهاست

حکومًتداری،کار،وکسبفرصًتهایاقتصاد،حوزه9درآًنهاوضعیتمقایسهباکشورهادررفاهسطح•
در.ودمًیشسنجیدهاجتماعیسرمایهوفردیآزادًیهایزیست،محیطایمنی،وامنیتسالمت،آموزش،
201۴،107فهرستایرانرتبه.بودنددارارارتبًههاباالتریندانمارک،سوئیس،نروژ،،2015رتبًهبندی

نهاتآموزشوبهداشت.داردقرارجدولپایینینیمهدرنیزبررسیموردحوزههشتاغلبدرواست
.گرفتًهاستقرارجدولباالیینیمهدرایرانکههستندحوزًههایی



: شاخص درک فساد 

Corruptions):انگلیسیبه)فساددرکشاخصیافساداحساسشاخص• Perception
Index(CPI)ایکشورهسایردرمیانراکشوریکعمومیبخشدرفسادرتبهکهاستشاخصی

رحسببراکشورهافساد،ادراکشاخصازاستفادهبابیًنالملل،شفافیتسازمان.مًیدهدنشانجهان
.مًیکندرتبًهبندیسیاستمدارانشانودولتیمقاماتدرمیانموجودفسادمیزان

وبیًنالمللیتشفافجهانیسازمانتعییًنشدهمعیارهایبًهوسیلهمًیشود،منتشرهرسالهکهشاخصاین•
Universität)آلماندرپاساودانشگاه Passau)مًیشودمحاسبه.

پایهبرراخودساالنهگزارًشهایوداشتهدفترجهانکشور180درشفاًفسازیبیًنالمللیسازمان•
مومی،عخدماتبهشهرونداندسترسیشرایطکشورها،دردولتیمدیریتبررسیجملهازمعیارهایی

.مًیکندتهیهخصوصیبخشموقعیتوکشورهادرحاکمقضاییِوحقوقیساختار



( :  حکمرانی خوب )شاخص حکمروایی 
از)غیرمستقیمایمستقیمصورتبهمًیتواندمشارکت.مًیرودبًهشمارخوبحکمرانیپایًههایکلیدًیترینازیکیجامعهاموردرمردممشارکتمیزان:مشارکت-1

.داردمدنیجامعهیکسازماندهیودیدگاًههاتنوعوبیانآزادیبهاشارهاینجا،درمشارکتمفهوم.گیردصورت(قانونینهادهایطریق
صورتبهودهبوجامعهدر(اقلیًتهابویژه)افرادحقوقازکاملحمایتگیرندهبردرکهاستقوانینازعادالنًهایچارچوبنیازمندخوبحکمرانی:قانونحاکمیت-2

نظاماینبرایناپذیرفساد(پلیس)اجراییبازوییکومستقلقضایینظاموجودمستلزمقوانین،عادالنهاجرایکهشودذکراستالزم.گردداجراشایستًهای
.مًیباشد

جامعهافرادآگاهیمًیتوانراشفافیتهمچنین.ًاستهارسانهوهمهبرایآنبهآسانوسهلدسترسیقابلیتواطالعاتآزادجریانمعنیبه،شفافیت:شفافیت-3
.دانستنیزتصمیماتاجرایواتخاذچگونگیاز
استوارهبکهاستعواملیجملهازرجوع،اربابوخوداعضاءبرابردرمشخصزمانیوقانونیچارچوبدرموسساتوسازماًنهانهادها،پاسخگویی:پاسخگویی-۴

.مًیشودمنجرجامعهیکدرخوبحکمرانیپایًههایشدن
مرانحک.مًیباشدخوبحکمرانیاصولجملهازاقتصادی،واجتماعیسیاسی،مختلفعرصًههایدرمتفاوتنظراتظهورزمینهنمودنفراهم:عمومیوفاق-5

.باشدداشتهجامعهکلاهدافباراهمگراییبیشترینکهگرددرهنمونسمتیبهعمومیملیوفاققالبدررامختلفنظراتبایدخوب،
.باشندبرخورداربرابرفرصًتهایازبایدافرادهمه:(عدالت)مساویحقوق-۶
.مادیوانسانیمنابعوزیستمحیطازحفاظتوطبیعیمنابعازکارااستفاده:کاراییوبخشیاثر-7
پاسخگوودخاقداماتوسیاسًتهاقبالدربایدنیزجامعهدرفعالمدنینهادهایوخصوصیسازماًنهایحکومتی،نهادهایوموسساتدرکنار:پذیریمسئولیت-8

.باشند



:  شاخص کیفیت زندگی
رشدپس،.باشدرخورداربمطلوبیکیفیتاززندگیشان،کهنمًیکننداحساسولی،یافتًهانددستاقتصادیرفاهبهتوسعًهیافتهکشورهایدرمردم•

نخستینبرایرو،ایناز.شودتلقیمردمزندگیکیفیتبهبودمعیارنمًیتوانداست،اقتصادیرشدمعرفکهGDPداخلیناخالصتولیدشاخص
ارائهجهانکشورهایرتبًهبندیمنظوربهراجدیدیاجتماعیواقتصادیشاخص،EIUاکونومیستاطالعاتیواحدمیالدی،2005سالدربار،
.کردًهاندناًمگذاری،QLIزندگیکیفیتشاخصراکشورهارتبًهبندیمعیاراین.کرد
:ازعبارتندشدهگرفتهبًهکارشاخًصهایوزندگیکیفیتنًهگانهعوامل

ملیناخالصتولیدسرانه:مادیتعالی•
زندگیبهامید:سالمتی•
امنیتوسیاسیثباتنرخ:امنیتوسیاسیثبات•
(نفرهزارهردر)طالقنرخ:خانوادگیزندگی•
سندیکاهادرعضویتیامذهبیاماکندرحضورنرخ:اجتماعیزندگی•
.مًیسازدمشخصراسردتروگرمتربیناقلیمیشرایطجغرافیائی،عرض:جغرافیاواقلیم•
بیکارینرخ:شغلیامنیت•
سیاسیومدنیآزادًیهایشاخًصهایمتوسط:سیاسیآزادی•
دسترسدردادًههایآخریناساسبرزن،ومرددرآمدمتوسطنسبت:جنسیتیبرابری•



معضالت گفتمان توسعه  یا توسعه خواهی

شًهورز،اندیمخلوقیگانهعنوانبهچهومخلوقاتاشرفمقامدرچهانسانخودبینیوخودخواهیاگرچه•
گسترشومدرندرواندرولیدارددیرینقدمتیمًیدید،خودخدمتدروخودبرایراکائناتکه

نعتی،صانقالبوعلمیتحوالتورنسانسازپسویافتافزونشدتیوقوتمداریانساناندیشه
وزاتتجاوهااندازیدستمداخالت،دامنهکهکردروشنراماشینیموتورمدرنیسم،ومدرنیزاسیون

،کردممکنهاعرصههمهدررابشر

.برنتابیداوفاوستیارادهبرابردررامحدویتیهیچو•



راًجامعهًبورژواییًمدرن،ًجامعهًایًکهًچنینًابزارًوًوسایلًغولًآسایی•
کهًبرایًتولیدًوًمبادلهًظاهرًساختهًاست،ًبهًمانندًآنًجادوگریًاست
اوًدیگرًنمیًتواندًآنًقدرتهایًزیرزمینیًراًکهًباًاورادًجاودوییًخود

(مانیفستًکمونیست.ً)بیدارًگستهًاند،ًمهارًسازد



زًآنکهًعصرًماًعصریًفاوستیًاستًوًهمگیًعزمیًراسخًداریمًتاًپیشًا•
1971نورمنًمیلر–. دخلًهمهًمانًبیایدًخداًیاًشیطانًراًمالقاتًکنیم



دهآمقرآنوانجیلوتوراتدر.استدادهبرتریدانشبهراآدمخداونددینیتعابیردر•
وآوردندفرودسرتسلیمانسان،فراواندانشوگستردهمعلوماتبرابردرفرشتگانکهاست
.استاللهیخلیفهمقامچنینسزاواراوکهشدآشکارآًنها،بر
﴾12﴿تَرْکَبُونَمَاوَالْأَنْعَامِالْفُلْکِمِنَلَکُمْوَجَعَلَکُلَّهَاالْأَزْوَاجَخَلَقَوَالَّذِی•

سوار[کهاىوسیله]دامهاوکشتیهاازشمابراىوآفریدیکسرهراجفتهاکهکسىهمانو•
.دادقرارشوید

هََذالَنَاسَخَّرَلَّذِیاسُبْحَانَوَتَقُولُواعَلَیْهِاسْتَوَیْتُمْإِذَارَبِّکُمًْنِعْمَةًَتَذْکُرُواثُمَّظُهُورِهِعَلَىلِتَسْتَوُوا•
﴾13﴿مُقْرِنِینَلَهُکُنَّاوَمَا

کنیدیادراخودپروردگارنعمتبرنشستید[ها]آنبرچونپسگیریدقرار[ها]آنپشتبرتا•
آنها[نساخترام]یاراىراما[گرنه]وکردراممابراىرااینکهکسىاستپاکبگوییدو

(زخرفسوره13و12آیات).نبود



بَاتِالطَّیِّمِنََورََزقْنَاهُمْوَالْبَحْرِالْبَرِّفِیوَحَمَلْنَاهُمًْآَدمًَبَنِیکَرَّْمنَاوَلَقَدْ»•
(70اإلسراء،)«تَفْضِیلًاخَلَقْنَامِمَّنْکَثِیرٍعَلَىوَفَضَّلْنَاهُمْ

ًهایمرکببر)دریا،وخشکیدرراآنهاوداشتیم؛گرامیراآدمیزادگانما•
هاآنودادیم؛روزیآنانبهپاکیزهروزیهایانواعازوکردیم؛حمل(راهوار

چههمنآبخشیدیم،برتریکردًهایم،خلقکهموجوداتیازبسیاریبررا
!؟(روشنی)برتری

ات،نباتجمادات،ازاعمعالمموجوداتدینی،نیزوعلمیتعابیرمطابق•
ذالومًیشوندگرفتهنظردرتکاملیخطیکدرانسانوحیوانات

برایآنهاالحًقترینوشریًفترینبهالجرم،انسانیعنیآنهاکامًلترین
.دمًیگردموجوداتسایرهمًهیازبهرًهگیریوعالمبرسیطرهوغلبه



laissezشودانجامبگذار)فیرلسهمفهومطرحبااسمیتآدام• faire)(Let do)،بهراانسانیفرد
گونهدینببودآنبرکهچراکرد،معرفیخواستًههایشتحققوپیگیریبرایمحقواحداصلًیترین

شناسیجامعه–اداقتصدرنولیبرالولیبرالوفردگرایانهرویکردهای.شدخواهدبیشینهنیزجمعیمنافع
.یافتنداستمرارومطرحنظراینباهمگرانوعیبه...وسیاستعلم–
مالکیتترشگسنتیجهدرنابرابریتشدیدوطبقاتیتضادمفهومطرحبامارکسکارلدیگر،سویدر•

فعتی،منوهدفگونههرتعقیبوتحققبرایواحد،واصیلکلیتیکعنوانبهراجامعهخصوصی،
–ادیاقتصرویکردهایوگرفتقرارتأکیدموردانسانیاجتماعحقوقنیزرویکردایندروبرشمرد
انسانیتاجتماعابیندرهانابرابریوهاتبعیضکاهشبرجمگی،نیزآنازملهمسیاسی–اجتماعی
.کردندپافشاری

مثابًهیبهانانسبرایممکنزندگیعادالنًهترینومرفًهترینوبهترینتحققفوق،کالنرویکرددوهر•
.کردًهانددنبالاست،برخوردارًیهاییچنینمستحقیاوشایستهکهشریفیواصیلموجودیگانه



رغمبهکهدهدمینشانتوسعهورشدهایشاخصوتعاریفبرمروری•
آنودارندمشترکوجهعنصریکدرآنهاهمهوجود،آنهابینکهتمایزاتی
اصرمعانسانهایاستحقاقافزایشوتوانمندیوبرخورداریورفاهشدنفراهم

.استاوبعدیهاینسلو
عمنابازحفاظتروآنازپایدارتوسعههایشاخصورویکردهاتعاریف،حتی•

هایسلنبرخورداریبرایکافیتضمینکهدهندمیقرارتأکیدموردرازیستی
.شودفراهممنابعاینازبشرآینده

هببایداندازهچهتاکهاستاینکردندغفلتآنازرویکردهااینهمهآنچه•
ویارمعچهباوشوددادهمجالبایدخردمندانسانگونهرفاًهطلبیورشدعطش

.استکآنسرعتازیاکشیدراتوسعهماشینترمزبایدعالمتی،وشاخصچه
.تغییرومًیخواهدرشدمدامکهماشینی



:  مفهوم رشد –1

امعه،جیاوکشور،سازمانبنگاه،فرد،ارزیابییاوهدایتبرایرشد،مفهوماندازهبهمفهومیهیچ•
پیرغمبهحتی.ارددوداشتهراکاربردبیشتریندلیلهمینبهونبودهکلیدیومبناییپایًهای،شاخصی

گذاشتهارکنوجههیچبهامابررسی،موردکلیتیکوضعیتبازنماییدرآننقصانوضعفبهبردن
.یافتتتمیموتکمیلدیگریمفهومیابزارهایبابلکهنشد

و)االهاکتولیدمیزاندرتغییراتگیریاندازهبرایمفهوماینازاقتصادعلمدروتوسعهادبیاتدر•
رشد»مشخصطوربهواستشدهاستفادهمسخصزمانیبازهدرجامعهیکاقتصاددر(خدمات

.گردیداطالقمالیدورهیکدر(GNP)ملیناخالصتولیدتغییربه«اقتصادی
کهشوریکهروکندمیمطالبهراتولیدافزایشکشور،یاوسازمانانسان،ازمفهومایناستبدیهی•

امریتولیدزایشافسربرمسابقهلذا.مًیشودگرفتهنظردرموفًقترباشد،داشتهتولیددربیشتریرشد
املعووریبهرهارتقاءازاعممختلفهایروشازاستفادهباتابرآمدنددرصددهمهوشودمیبدیهی
.زایندبیافخودتولیدمیزانبر...ونوآرویوکارآفرینییانومنابعوهاانرژیکشفیاوتولید



ادامهایدبکجاتامسابقهاینکهپرسدنمیخودازکسیشود،میهدفگذاریمثبترشدهموارهچوناما•
عواملهمهکهیوضعیت.استشدهتبیینکاملاشتغالمفهومبااپتیممنطقهاقتصادعلمنظراز.یابد
البدچی؟ایبروکی؟برایتولیدهمهایناما.باشندتولیداندرکاردستخودظرفیتنهایتباتولید
.استاینآنپاسخ

هایوانمندیتبهبودبرای.مخلوقاتترینذیحقوکاملترینیاواشرفخوشبختیورفاهوتعالیبرای•
دیگرحقازشدنکاستهقیمتبهقیمتی؟چیبهپرسدنمیکسیاما.اوهایاستحقاقارتقاءبرایواو

هامرغوهاگاووهاخرسوشیرهاوهامورچهوهاسوسکوهاموشآیازمین؟ذینفعانوباشندگان
همبرایریفککهاینیاشوند؟تلفماخواهیرشدوطلبیرفاهناپذیرسیریاشتهایدربایدهمه...و

کردًهایم؟همآنهاباهًمداریوباشی



رشددچارشانملیاقتصادهایکهمواجًهاند،عضماماتماینبادولًتهااغلبکرونا،شرایطدراکنون•
(ثابتهایقیمتبه)قبلمالیدورهبهنسبتآنهاتولیداتارزشکهمعنااینبه.استشدهمنفی

.استیافتهکاهش

بهاز،عالمموجوداتباباشیهموهمزیستیدوستدارانبرخیجانبازصداهاازاندکیتعدادصرفاًاما•
ساساحپررونق،بنادردردلفیًنهاوماهًیهاآمدنکرانهبهوحیواناتوتیغًیهاجوجهآمدنبزرنوکوی

.نمودًهاندشعفورضایت



: نوسازی و نوآوریمفهوم –2

خطهببرایمفهومیابزاریومدلعنوانبهرانوآوریونوسازیمحققان،ازکثیریشماردهه،چندتا•
سابقهمایندرشرکتازکهکشوریهرو.کردنداستفادهتوسعهورشدمسابقهدرکشورهاهمهکردن
قدیرگرا،تسنتی،مانده،عقببدوی،سرکوبگروکنندهتحقیرهایبرچسبانواعباکرد،میامتناع
ازیکیهبنهایتدرتاآوردندمیدرزانوبه...ونوآوریوخالقیتفاقدتعصبات،وعصبیًتهاگرفتار
،فرهنگیونمدرنیزاسیسیاسی،مدرنیزاسیونتکنولوژیک،واقتصادیبعددرمدرنیزاسیونهایروش

.دهدتحققامکانواجازه...واجتماعیوروانیمدرنیزانسیون
ابلیتقازاندازهچهتاکهمًیشودفهمیدهجوامعرفتهدستازمیراثوگنجینهبهایوارزشامروزولی•

ئییًنهاییآوزبانهافرهنگها،تمدًنها،چه.مًیآوردباربافاجعهکمتروبودبرخورداربیشتریزیستیهم
دنیایبهورودازپسکهبودند،طبیعتباهمزیستیحیثازشایستًهتریاخالقیتعالیمازمشحونکه

.رفتندبینازاستعماروتجاوزنتیجهدریا.شدنداستحالهواضمحاللدستخوشمدرن



اکنانسحقدروحشیانهکه...وکشتاروبندگیوبردگیواستثماراستعمار،فجایعازگذشته•
حاصلیاروپایاستعمارگرانبرایآنمنابعغارتازکهثروتیچهشد،داشتهرواشدهاشغالسرزمیًنهای

.شد
کشورچندصرفاًمستعرهجهاندرصد85بهنزدیکاولجهانیجنگازقبلتامستعمراتنقشهبراساس•

مالکمشدنترمرفهوترامنتر،قویبراینیستکافیشاخص،همینصرفاآیا.بودنداروپایی
دیگرهکنداشتکشورهاهمینتضادهایدرریشهجهانیاولواولکنبنیانهایجنگآیاواروپایی؟
کشاند؟مرگکامبهنیزراممالک

ریقطملل،وهافرهنگدیگربهکهدارندراآنشایستگیومشروعیتاروپاییممالکهمینآیاو•
بیاموزند؟رابهزیستی

توسعهوهمدرنیتبرایخودتحوالتسرمشقرااروپاغیراروپایی،کشورهایکهبودعاقالنهوصحیحآیا•
دهند؟قرار



تعریف توسعه
اقتصادیآرماًنهایواهدافدراروپاییممالکهایدولتواندیشمنداندوم،جهانیجنگازپس•

الزمعالوهبه.دندانستنکافیکشوریکوضعیتارزیابیبرایرااقتصادیرشدمفهوموکردندبازنگری
کاهشر،فقرفعبرایتاگیرندپیشدررارفاهیهایسیاستبزرگ،جنگاینآالمالتیامبرایبود

امکاناتوخدماتبهدسترسیدرطبقاتبینشکافکاهشوآموزش،درمانمسکن،تأمیننابرابری،
.شوداقدامجامعهاکثریتبرای

الگویوضیحتوتبیینبرایسرانهیاملیناخالصتولیدشاخصصرفیاورشدمفهومصرفروایناز•
شاخصی،آنبهترکیفیابعادیافزودنباتابودالزمونبودکافیرشدمواهببهجامعهافراددسترسی

.شدهگرفتبکارتوسعهمفهومروایناز.گرددوضعکشورهااقتصادیوضعیتسنجشبرایجدید



Economicاقتصادیتوسعه• Developmentاقتصادیرشدازاستعبارت،کلیتعریفیکدر
.کیفیتحوالتوتغییرباهمراه

.اندانستهدجامعهرفاهوزندگیسطحجانبههمهوفراگیرارتقایرااقتصادیتوسعهدیگریتعریفدر•

Gerald)یرمیجرالد• Meier.1995)وکندمیتعریفتحوالتباتواماقتصادیرشدراتوسعه
.فنیتغییرات–2نهادهاوارزًشها–1.کندمیجستجوحوزهدودرتغییراتبهراتحوالت

مانعهایارزش.باشنددهندهارتقاءوبرندهپیشوموافقکهاستنظرمدتغییراتی،هاارزشسطحدر•
نهادینههاارزشاینکهاستاینانتظارسپس.شوندتبدیلتوسعهبرندهپیشهایارزشبهتوسعه
.درآیندمقرراتوقوانینشکلبهوشوند



استحقاقبهبودوCapabilitiesهاتوانمندیافزایشازعبارتراتوسعهاقتصاد،نوبلبرندهسنآمارتیا•
.استکردهتعریفانسانیEntitlementsها
نهدامگسترشوآدمیانهایتواناییافزایشخدمتدربایدالجرمتوسعهکهاستآنبردیدگاهاین•

.باشدشانحقوقوهابرخورداری

جتماعیا–سیاسیهایاستحقاقتحققیاهابرخورداریهمینباراجوامعوکشورهااقتصادیتوسعهدرجه•
.سنجندمی(اقتصادیوفرهنگی–
ازرفتهگنشأتراچشمگیرتحولهرنوعومًیکندتأکیدانسانهاینوآوریوهاخالقیتبردیگردیدگاه•

توسعهراتغییرهردیدگاهاین.کندمیتلقیفردیهاینوآوریونبوغظهورشرایطوانسانیآزادتفکر
اینرفدارانطاز.شودلحاظبایدرشدوتحولازمعینیآستانهتوسعهتحققبرایبلکهکند،نمیمحسوب
.نموداشاره(کارآفرینیونوآوریخصوصدر)شومپیترو(اقتصادیخیرنظریه)روستوبهتوانمیرویکرد

منابعازاریبردبهرهمداربرانسانحرکتاستمرارشود،میاستتناجفوقمفاهیموتعاریفجمیعازآنچهلذا•
.استنیامدهفراچنگتاکنونکمدستکهاستسعادتورفاهجستجویبرای



ارزیابی و استنتاج
ترقیشًهورزاناندیبیندرزایدالوصفیشعفاخیرقرنچندصنعتیوفکریوعلمیانقالب•

وتغییرهایشهاندیواستعدادهاشکوفاییوبالگشاییموجباتوکردایجادبشرپیشرفتو
درعظیمرخداداینازجملگیامروزبهتاوهمارهطوریکهبهشد،طلبیتکاملوتحول
.استشدهیادشکوهوجاللونیکیبهبشرتاریخ

برایرایبیشترعمرطولوسالمتورفاهازبهرًهمندیقابلیتاینکهضمنتحوالتاین•
احتمال،کهزددامننوینیویرانگرمسائلبهولیآوردارمغانبهآدمیانازکثیریشمار
نایازبرخیصرفاًًها،ویروسوبیماریهاگیریهمهوسرطاًنهاانواعبهابتالوشیوع

.دهندمیتشکیلراهانگرانیوتهدیدات



–ینظام–اقتصادی–فنی–علمیگرایانهتوسعههایتالشبیالناگر•
،حاصلهدعوایبرابردررسدمینظربهگیرد،قرارارزیابیومحاسبهموردسیاسی

عیض،تبفقر،)امنیتی-سیاسی–اجتماعی-اقتصادیابعاددرزیانکفه
قاچاقفحشاء،استثمار،بردگی،ظلم،تروریسم،هستًهای،مخاطراتبًیعدالتی،

انواعیانقربانبیگناهان،کشتارتداومالکلیسم،مخدر،موادمصرفسوءانسان،
ستزیشدنگرموگلخانًهایگازهایانتشار)محیطیزیست،(...وهاخشونت

اساحسوافسردگی)روانی،(دریاهاآبسطحآمدنباال،هاجنگلتخریبکره،
استنگینسچنان...و(زندگیپوچیاحساسومعناییبی)فلسفی،(...تنهایی

وسعادتبهنیلوانگاردمیبیهودهودرجازندنرارفتهراهکلآدمیکه
بارااوماتموحیاتآیندهنتیجهدرونمودهبدلکابوسیورویابهراخوشبختی

.استکردهروبروابهاموتیرگی



(سیزیف)یوناناساطیریقهرمانبسانمدرن،انسانگویی•
.استبودههیچبرایتالشودویدنوتابیبیبهمحکوم

همهرلکنتدرآنپیامدهایوتبعاتوکروناویروسگیریهمهبا•
گرفتهتشدچناننگرانیابعادامروز،بشررایجهایفعالیتاشکال

رارن،مدانسانسیزیفیرفتاروارادهکلدربازنگریوتأملکه
.استنمودهناپذیراجتنابوضروری



اساطیردرقهرمانیSisyphusسیسیفوسیاسیزیِف•
جازاتیمبهحیلًهگریوبزرًگبینیخودعلتبهاو.استیونان

نگسمًیبایستآندرکهشدمحکومبًیپایانوبًیحاصل
مسیر،انپایبهرسیدنازقبلوببردقلًهاینزدیکتارابزرگی
برایدابتاچرخهاینوباشد؛مسیراولبهآنبازغلتیدنشاهد

نعیدرکهوظایفیانجاممروزهدلیلهمینبه.داشتادامهاو
گاهیراهستندنیزنشدنیتماموبًیمعنیدشواری،

.مًیکنندخطاب«سیزیًفوار»



ابهاملتوهادولتخندًهدارحالعیندروکنندهکالفهرویاروییدراینک•
ماستارانتظدرچهراستیبهکهاستمطرحاساسیپرسشاین،کروناویروس

انیامکچهقدرت،وثروتوتکنولوژیودانشوعلمهمهاینانباشتوخلقو
است؟گذاشتهبرجایماحیاتتداومبرای

دربایدیا؟برسانیمقلهباالیبهرادرهتهبهکردهسقوطسنگبایدهمبازآیا•
کنیم؟بازنگریتالشیوعزمچنیناستمرار

رخمانهبراماضعفوناتوانیوپاچلفتگیودستکهویروساینبرغلبهآیا•
زمینه،شدهموجبتنهایًیمانکنجدرراماافسردگیهمیشهازبیشوکشیده
ارههموکهنشدهمهیجیرسالًتهایوآرماًنهاانگارًهها،دراساسیبازنگریساز
بودیم؟مصرآنهاتحققبر



حقانیتردکهنرسیدًهایمنتیجهاینبهزمیندرخودحیاتتداومبرایآیا•
هیوممچونهوکنیمتردیددیگریکبارخودانباشتهمعرفتکلاعتبار،و

ندارند،تیذاحقیقیتیدرریشهکهاعتباریوتصنعیاموریصرفاراآنها
کنیم؟قلمداد

عبورریمسیازناگزیرفوقپرسًشهایپاسخبهدستیابیبرایتالش•
والیفتک،آرماًنهارسالًتها،دربنیادینتأملیآغازشنقطهکهمًیکند،
فکرییانقالبوتحولیشاید،تااستزندگیوهستیدرهاانسانحقوق

دریمنیرنوروآدمیجاندرجدیدیشورونمایدرخدیگریفلسفیو
.برانگیزدحیاتشتداوم


