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 چکیده:

بیین، نظریه روابط در مقام تبینی و تجویز. هر نظریه باید بتواند سه کارکرد اصلی را تامین کند: تبیین، پیش

ره بینی، نظریه دربادهد؛ در مقام پیشها یا بروز رفتارها را توضیح میومعلولی و علت وقوع پدیدهعلت

آید؛ و در مقام تجویز، نظریه بر اساس ساختار روابط مسیرها و سناریوهای احتمالی آینده، به کار می

بهترین مسیرها یا افزایش احتمال رخداد بهترین سناریوها، نسخه ومعلولی که دارد، درباره استقرار در علت

رفته شده بینی به کار گهای گذشته، مدل سیمرغ توسعه در هر دو زمینه تبیین و پیشطی سالپیچید. می

، شاخص توسعه 1400های متعددی مانند سناریوهای ایران است و با وجود برخی اشارات در گزارش

م سنجد و الزهای مختلف حاکمیتی و مردمی( بر توسعه را میری بازیگران )سازمانهمچنان موارد اثرگذا

است که برای انجام کارکرد تجویز، این شاخص تکمیل شود. از این روی، طراحی و سنجش شاخص چگونگی 

شدگی به عنوان بخش مکمل این شاخص، در دستور کار گروه سیمرغ توسعه قرار گرفت توسعه یا سیمرغ

اتکا به بینش حاصل از مطالعات گذشته، سنجش شاخص سیمرغ گذشته، مطالعات رفتارشناسی توسعه و با 

بینی، گزارش حاضر مبانی و دستور کار طراحی و و بینش حاصل از بازخوردهای مدل در زمینه پیش

 دهد. سنجش شاخص چگونگی توسعه را شرح می
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 هاها و دغدغهچالشالف. 

منظور از شاخص چگونگی چیست؟ در چیدمانی آشکارتر از واژگان، شاخص چگونگی چه چیزی را 

؛ این قوه سنجدمیشاخص سیمرغ توسعه، قوه توسعه را توان چگونگی را سنجید؟ آیا میخواهد بسنجد؟ می

شود. شاخص گیری میهای مقطعی، اندازههای بلندمدت و هم از نظر فرصتهم از نظر انگیزش

های رفتاری توسعه، اختصاص دارد و بر خصوصیات رفتاری مانند به سنجش جنبه نیز شدگیسیمرغ

  شود.یا مرزبرداری هویتی، متمرکز می خواهی متقاطع،خواهی مستقیم، حقوقحقوق

روی،  دهد و از همیناما شاخص چگونگی توسعه، کیفیت توسعه و مسیر توسعه را در کانون توجه قرار می

های ها، شکست هماهنگی، اتالف منابع، سیاست، کژکارکردیبر اساس نیازها تجویزمحور است؛ یعنی

سیر دهد تا شکاف بین مهای موجود و مشهود در مسیر توسعه، تجویزهایی را نیز ارایه میو کاستی ناسازگار

جویزی، بنابراین، عالوه بر ماهیت تتوسعه و نوظهور، ترمیم شود. توسعه کشور و مسیر توسعه کشورهای روبه

عه الزم است توسشاخص چگونگی توسعه، ماهیت تطبیقی نیز دارد چون برای سنجش کیفیت و چگونگی 

لحاظ  توانتا مسیر توسعه با یک معیار مناسب، سنجیده شود. برای این منظور، سه معیار اساسی را می

یافته در موقعیت ( تجربه کشورهای توسعه2مکانی؛  -( نظریات توسعه متناسب با مختصات زمانی1کرد: 

ی با معضالتدر عمل، مسیر توسعه ور. توسعه یا نوظه( مسیر توسعه در کشورهای همسان روبه3مشابه؛ و 

وانند معیاری تتر از نظریات انتزاعی توسعه، برخوردار است و از این روی، این نظریات به تنهایی نمیپیچیده

بسنده برای ارزیابی چگونگی توسعه باشند. برای نمونه، تجویزهای مبتنی بر نظریات رشدمحور، انباشت 

های جدیدتر آن روی مواردی مانند توسعه ت سرمایه است که در قالبانداز به سمسرمایه و هدایت پس

 سیاسی مهم، این مسیر به پیش -بدون توجه به چندین فرض اجتماعیشود اما بازارهای سهام، تاکید می

ها شده است و یا دستکاری اطالعات و فرصتانداز میناامنی که مانع از انباشت خود پس رود؛ از جملهنمی

. گذشته از این، توسعه اندازها بوده استتوسعه که مانع از جذب پسرهای سهام در کشورهای روبهدر بازا

ی از توسعه گیرد و این نظریه، فقط بخشبرابر با رشد اقتصادی نیست بلکه قلمرویی فراتر از آن را در بر می

گی آنها را نادیده گرفت و چگوناتتوان معیار نظریات توسعه و الزامبا این حال، نمی تواند پوشش دهد.را می

 های توسعه،توسعه را بدون توجه به آنها سنجید چون برای جنبه سازگاری درونی راهبردها و سیاست

در فیزیک میسر  Mاما کارایی آنها در جایگاه معیار، در قالب ساختاری مشابه نظریه معیار الزمی هستند. 

ک منطق شوند که هر یهای گوناگونی با یکدیگر ترکیب میاست چون در مسیر توسعه، راهبردها و سیاست
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مسیر، با کیفیت معیار آن )نظریات پشتیبان به  Mنظری خاص خود را دارند و باید دید که آیا چیدمان 

 مثابه یک بسته نظری(، چقدر سازگاری دارد. 

چه در مسیر توسعه اهمیت دارد و نتایج را در واقع، آن به تنهایی کافی نیست زیرا اما معیار دوم نیز

امات سنجش کیفیت مسیر بر اساس قیاس و اقد هاست؛ یعنیها نیست بلکه تفاوتکند، شباهتمشخص می

 رتوجهی به تفاوت بین دو جامعه، موجب تجویزهای ناکافی یا حتی ناکارگیا نیازهای مشابه، در عین بی

ای محلی را فرض کنید که کودکان آن دچار کمبود تغذیه هستند؛ تجویز مبتنی شود. برای نمونه جامعهمی

تواند به صورت یارانه خوراکی برای خانوارهای این کودکان باشد. آیا یافته میبر تجربه کشورهای توسعه

یژگی افی به خاطر این واگر معضل تغذیه ناک این مشابهت برای اثربخشی چنین تجویزی کافی است؟

فرهنگی باشد که در خانوارهای آن منطقه، کودکان بعد از سیری بزرگترها اجازه غذاخوردن دارند آنگاه 

وسعه، بنابراین، در سنجش چگونگی تکند. توزیع یارانه خوراکی، معضل تغذیه ناکافی کودکان را حل نمی

  ر به تنهایی کافی نیست. چنینی باید به حساب آیند و این معیاهای اینتفاوت

ارای خصوص کشورهایی که دها بر چگونگی مسیر، راهگشا باشد؛ بهتواند از نظر اثر تفاوتمعیار سوم می

هایی به یافته نیز شباهتسیاسی مشابهی هستند، از نظر تفاوت با کشورهای توسعه-ساختارهای اجتماعی

ها در تواند معیاری الزم برای سنجش چگونگی مسیر و احتساب تفاوتقیاس با آنها مییکدیگر دارند و 

ها هنوز هم اهمیت دارند؛ تفاوت بین کشوری که مسیر آن پیشبرد کارامد مسیر باشد. با این وجود، تفاوت

ذار از گشود با کشوری که مبنای سنجش است؛ برای نمونه، تجربه شیلی در کنترل نظامیان و سنجیده می

دیکتاتوری نظامی پینوشه به یک جامعه بالغ در آستانه گذار به نظم دسترسی باز، دال بر این است که 

حفظ سهمی حداقلی برای نظامیان )سهم ده درصدی نظامیان شیلی از صنایع مس این کشور، در عین 

گشایش  صاد و امکانتواند آنها را به پذیرش تدریجی بخش خصوصی در اقتسازی این صنایع( میخصوصی

  دسترسی فعاالن خصوصی به حقوق مالکیتشان، راضی کند. 

 انینظام یکردهایدر رو یتضاد داخل انیژنرال پارک در جر یکتاتورید ،یمانند کره جنوب یگریدر کشور د

با وجود سلطه بر  انینظام ،یگرید ی. اما در کشورهاردیپذیم انیکشور و با ترور پارک پا نیرتبه ایعال

 . رندیپذینم منابع،از  یرا در کنار سهم حدافل یمنابع فراوان و متنوع رانت، حضور بخش خصوص

 یبرا اریواکنش است. هر سه مع-شود، بستر کنشیها متفاوت نیا تیکه باعث اهم یواقع، نکته مهم در

واکنش در -دهد بستر کنشیقرار م گریکدیدارند و آنچه آنها را در کنار  تیتوسعه اهم یسنجش چگونگ

گروه  کیخواه  ایگروه خاص )خواه دولت  کی یو با طراح ییایاتوپ یتوسعه است؛ توسعه با مهندس ریمس

 یامر مبتن کیتوسعه،  مرغیاست که توسعه در مدل س یرو نیرود. از همینم شی( به پیردولتیمقتدر غ
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کنند و ینقش م یفای( ایو شورو کای)امر یدوم هیال گرانیباز ،یلیاست. در نمونه ش زمیو مکان یبر باز

 نیالت یکایسابق در امر ینفوذ شورو رابردر ب یسد جادیا یبرا کایامر تیمحصول حما نوشه،یپ یابیقدرت

گذارد. در نمونه کودکان دچار یتوسعه، اثر م ریمس یها، روواکنش ابرقدرت-بستر کنش ن،یاست. بنابرا

به صورت تقدم حفظ قدرت  ت،یغالب در جمع یاست که استراتژ یابه گونه دانیم یباز ه،یکمبود تغذ

 یکیزیو منابع ف یانسان یازهایشود. نیم ریسازگار با آن، تکث یهاشده است و مم ریتکث د،یعامالن تول یبدن

 یر کنش متقابلآورد، ساختایها را به وجود مهستند و آنچه تفاوت کسانی)از نظر نوع(، در نزد همه افراد، 

 دیبازتول ،یاجتماع یهاها و شبکهمم ریاست و بر اساس تکث ریوابسته به مس ،یرسم یاست که مانند نهادها

اختراع دوباره » یبرخاسته از آن به معنا یهانکته و تفاوت نیا تیتذکر داد که اهم دیشود. البته بایم

  سازد.یتوسعه را برجسته م ریمس یاجتماع گفته توجه به بافتارشیپ نیبلکه طبق براه ستین« چرخ

  است: ریز یازهایها و نتوسعه به دنبال پاسخ به پرسش یتوجه به نکات باال، شاخص چگونگ با

 وسعه یا مسیر تها و راهبردها به سمت توسعه هستند؟ اگر پاسخ مثبت است، آآیا اساسا سیاست

ه ها و راهبردها، منابع بیش از اندازیعنی برای پیشبرد سیاستشود؟ با اتالف منابع، پیموده می

 وری، در کانون توجه است؟ شوند یا در استفاده از منابع، کارایی و بهرهالزم به کار گرفته می

  اگر کل توسعه را به مثابه یک حلقهO  تصور کنیم، کدام بازیگران باعث نقصان در تکمیل این

 شوند؟ حلقه می

 مواضع کدام بازیگران مساعد مسیر توسعه و راهبردها و مواضع کدام بازیگران نامساعد  راهبردها و

 مسیر توسعه است؟ 

 رود؟ آیا مسیر توسعه با شتاب مناسب به جلو می 

 ناسب ها متآیا مسیر توسعه، متناسب با مقتضیات روز است؟ برای نمونه آیا راهبردها و سیاست

مجازی هستند یا در مسیری وارونه و در ضدیت با با مقتضیات عصر دیجیتالی و عصر 

 شود؟ های ژانوسی، حرکت میتکنولوژی

 ها برای مسیر مناسب است؟ آیا کیفیت زیرساخت 

 شود؟ها ترمیم یا نوسازی میآیا استهالک زیرساخت 

 ای کافی داریم؟ های توسعهآیا سیاست 

 اند؟ هایی مغفول ماندهها و حوزهچه سیاست  

 شوند؟ المللی سنجیده میهای بینآیا این موارد با همین عنوان یا محتوی، در شاخص 
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المللی برای سنجش میزان پیشرفت ابعاد مختلف توسعه در کشورها، آمارهای ارزشمندی های بینشاخص

حور مدهند اما آمارهای آنها روی چگونگی توسعه، متمرکز نیست که مهمترین دلیل آن، کشوررا ارایه می

المللی دوری یا نزدیکی از اهداف توسعه را به های بینتوان با شاخصبودن چنین شاخصی است؛ یعنی می

کشوری( اندازه گرفت ولی کیفیت مسیر توسعه و پاسخ به ای )بینصورت روندی )تاریخی( و مقایسه

ن هایی را دارند. از اییلها نقش متمم چنین تحلهایی دارد که این شاخصهای باال، نیاز به تحلیلپرسش

چرا این سطح از پیچیدگی الزم است؟ چون با وجود روی، امکان دارد این پرسش به ذهن متبادر شود که 

ریزی توسعه، هنوز بسیاری از کشورها هستند که در مسیر مناسبی از توسعه، استقرار دهه برنامه 7بیش از 

اب بافت بنابر مالحظات مبنی بر احتسپیش رفته باشند!  که در چنین مسیری،اند؛ چه برسد به ایننیافته

واکنش در تحلیل چگونگی توسعه، در بسیاری از کشورها انگیزه و ترجیحات بین کارگزاران توسعه -کنش

)حکمرانان( با انگیزه و ترجیحات شهروندان )مردم( و حتی روشنفکران و اندیشمندان توسعه، یکسان و 

ی هاهای توسعه، در جهتی متضاد با خواستهها یا برنامه، مسیر سیاستو گاهی اوقات سازگار نیست

ارد و سیاسی، وابستگی زیادی د-شود. این ویژگی به نوع نظم اجتماعیشهروندان یا روشنفکران، طراحی می

در مواردی که سطح مشارکت سیاسی )از هر دو جنبه انتخابی و انتقادی( باالست، چنین تضادهایی بسیار 

بنابراین، سنجش چگونگی در چنین مواردی، نیازمند احتساب بستر الزم برای خورد. به چشم میکمتر 

های شهروندان نیز هست و تجویزها هم به سمت پاسخ به این نیاز و هم مسیر مبتنی بر نیاز روز و خواسته

 بود. های سازگار، معطوف خواهد دادن به سیاستهای ناسازگار و توجهبه سمت گوشزد سیاست

گفته به شاخص چگونگی، الزم است تا جنبه مفهومی های پیشها و پرسشاما پیش از تبدیل دغدغه

چگونگی، با ژرفای بیشتری کاویده شود و بر اساس این کاوش، ابعاد تجربی مترتب بر جنبه مفهومی آن، 

   مشخص شود.  

 

 چگونگی توسعهب. 

ه رود که دربارشاید از میان مجموعه نظریات مطرح در علوم اجتماعی، فقط از نظریات توسعه، انتظار می

روابط  ها و توصیفچگونگی توسعه، نسخه مشخصی داشته باشند؛ چون بسیاری از نظریات درباره هست

است که فقط جنبه اثباتی و مدلی این  ها هستند. اگرچه انتظار از هر نظریهها یا چیستی پدیدهبین پدیده

ومعلولی آن، جنبه هنجاری آن را نیز استخراج یا استنتاج کرد. نداشته باشد و بتوان بر اساس روابط علت

از  یو کاربرد انتظار یشناسروش ،یشناسمعرفت ،یشناسیاز هست یادهیچیتوسعه، ساختار پ نظریهخود 
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 تیدرباره ماه ،یشناسمعرفت پردازد؛یم یجهان اجتماع تیبه ماه یشناسیدانش در عمل است. هست نیا

تمرکز  ،یتبردانش مع نیچن نیبر تام یشناساست؛ و روش یجهان اجتماع نیکسب دانش معتبر درباره ا

آن، اشاره دارد. افزون بر  دیبه حل مساله محرک تول زیدانش ن نیاز ا یکاربرد انتظار ت،یدارد؛ و در نها

بت گر نسمشاهده تیبه موقع یادیدانش، تا حدود ز یو کاربرد انتظار یشناسیهست ،یدر علوم اجتماع ن،یا

  مساله، وابسته است. ای دهیبه پد

هد بود و خوا ینییو تب یفیباشد آنگاه پژوهش به صورت توص یمتمرکز عوامل ماد یشناسیچنانچه هست

و فهم را  یفرهنگ یمعان یشناسیکه هست ی. اما در صورتشودیمورد مطالعه، جدا م دهیپژوهشگر از پد

. به شودیم دهیپد ریدرگ زیگر نو مشاهده ابدییم یو فرهنگ یریتفس یبرجسته کند آنگاه پژوهش، صورت

 گریدر طرف د ،یو معان لیطرف و دال کیدر  ،یعلل ماد نیب زیدرباره تما یشناسیسخن، هست گرید

با  ای: آسازندیرا به ذهن متبادر م یدیجد یهاپرسش کس،یمانند نورواکونوم ینیاست. اگرچه علوم نو

 ایمادکردن مغز )مانند اعت ییایمیوشیبو  یهورمون راتییاز رفتارها بر اساس تغ یاریبس لیدل حیوجود توض

پاسخ  دیدارد؟ شا تیموضوع زیتما نی(، انیتوسیعدم ترشح هورمون اوکس ایترشح  جهینکردن در نت

علل  یرو ،یو رفتار یاخالق یهابا وجود پرداختن به جنبه کسیباشد که خود نورواکونوم نیا یمقدمات

بلکه متوجه عوامل  پردازدیاعتماد نم نهیدر زم یفرهنگ یهااعتماد و تفاوت یتمرکز دارد و به معنا یماد

ر غدد، دگرگشت ساختا ه،یمانند تغذ یعلل ماد آورد؛یرا به وجود م یهورمون راتییتغ نیاست که ا یماد

 و ... .  یستیز

فکر دانش را حاصل ت ،ییمطرح است. خردگرا ییگراو تجربه ییخردگرا یکل کردیدو رو یشناسدر معرفت

هایی اما هر یک از این رویکردها نیز روش. شودیم یدانش حاصل تجربه، تلق ،ییگرااما در تجربه داندیم

شود و دومی به استقرا. اما نکته مهم در تحلیل توسعه این اولی به قیاس منتهی میطلبند. متناسب را می

ستگی ها حاصل وابها کارسازند و اگر این تفاوتها برای قیاس، میزان تفاوتاست که بیش از میزان شباهت

ا تجویز رهای راهگشایی توان بر اساس قیاس، نسخههای تاریخی باشند آنگاه نمیبه مسیر گذشته و قفل

 کرد.  

را در علوم  2یوستگیو پ 1یدو منظر گسستگ توانیماز منظر روش توسعه در سطح نظری، افزون بر این، 

سعه تو یتئور هیاول یربنایمنطق دگرگشت را به مثابه ز توانیم ،یوستگیاز منظر پاجتماعی مشاهده کرد. 

                                                           
1 RAPTURE 

2 CONTINIUTY 
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 دهیا؛ قیو کل به مثابه موضوع تحق ییگراکل که عبارتند از: دارد یاصل یژگیدر نظر گرفت که چند و

 یدگیچیپ دهیا؛ درونزا یدگرگون دهیا؛ ندارد تیموضوع د،یشد یوستگیکه ناپ یبه طور یانباشت یدگرگون

مت به س گانهی ریمس دهیا ؛ و)مدرن( دهیچی( به پیساده )سنت یاجتماع یهااز قالب ییو جابجا ندهیفزا

آن را  توانیکه م یگسستگ کردیاما در رو همچنان به سمت جامعه مدرن بود. یدگرگون ی. الگویدگرگون

ها و طبقات است که و تضاد گروه یاعماجت یهادگرگشت در نظر گرفت، تنش یبرا بیرق یکردیرو

. ردیگیم یدسته جا نیدر ا یستیمارکس یو تئور کندیم جادیا یارا به صورت گسسته و دوره یدگرگون

فرمول  گردیو پ یخیتار یدگرگون رشیپذ نیاست و انتخاب از ب یتضاد منافع، موتور دگرگون یخیتار یالگو

    .ایپرولتار یسازبر آگاه دیآن است؛ مانند تاک یموضوع محور ،یدگرگون یخیرتاریغ

ر رویکرد دهد اما درویکرد پیوستگی و بلوغ، چگونگی توسعه را بر محور افزایش پیچیدگی، توضیح می

دیدی را آورد و ساختار جگسستگی، تضاد بین نیروهای کلیدی اجتماعی است که دگرگونی را به وجود می

ای بسیار بلند در مطمح نظر آوریم آنگاه در عمل، ترکیبی از هر دو دهد. اما اگر تاریخ را در بازهبروز می

ویکرد خن، هیچ یک از دو ربه دیگر س .رویکرد پیوستگی و گسستگی درباره جامعه انسانی، مشهود است

م اجتماعی فئودال ؛ نظتوانند چند مرحله تاریخی را با الگوی بسنده، توضیح دهندپیوستگی و گسستگی نمی

زنی انهشود اما در نتیجه این دگرگونی، قدرت چدگرگونی میدر یک بازه نسبتا بلند به صورت پیوسته دچار 

رد که این تغییر، درونزا یا برونزا باشد. در رابطه با فئودالیسم، کند؛ امکان داهای دیگر نیز تغییر میگروه

توان آن را به طور کامل، دورنزا یا برونزای صرف و نمی بود و تا حدی درونزا این تغییر تا حدی برونزا

ت ها و افزایش قدرزنی فئودالهای صلیبی در افت قدرت چانههزینه سنگین جنگ دانست. از یک سوی،

یگر، جریان از سوی دساختند( افزایش یافت و گر )که شمشیر و ابزار نبرد مینشینان صنعتزنی بورگچانه

ت کلیسا رباورهای عمومی درباره قدهای اجتماعی دیگر، اطالعات و آشنایی بیشتر شهروندان اروپایی با نظم

داری نیز دچار تحول شد. بنابراین، انتهای این فرایند دگرگونی پیوسته به گسستی عمیق و ظهور سرمایه

 اولیه انجامید. 

به هر صورت، هر یک از دو رویکرد گسسته یا پیوسته باید بتواند اول مسیر تاریخی منتهی به وضع موجود 

تواند ون قابلیت تبیین، تجویز کارآمد و کارگری را نمیرا توضیح دهد و سپس به تجویز روی آورد چون بد

ارایه کند. بنابراین الزم است تا هر رویکردی به چگونگی توسعه، همراه با یک مکانیزم مشخص برای نیل 

-هاپدیده-ومعلولی و ساختار روابط بین افرادهای تبیینی آن )یعنی روابط علتبه توسعه باشد که با مشخصه

غییر شناسی تدر واقع، مفهوم چگونگی شامل موضع مشخصی درباره هستاری داشته باشد. روندها( سازگ

 شود. شناسی نیل به تغییر است و هر دو بعد در مفهوم مکانیزم، برجسته میو معرفت
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  چگونگی و مکانیزم . 1

ونگی چند جنبه دارد که ملزومات چگ مکانیزماست.  یدگرگون زمیمکان ایروش توسعه،  یرکن تئور نیمهمتر

شود. کند. جنبه اول، فضای حالت موجود است که از دید یک فرد یا سازمان واحد، تعریف نمیرا لحاظ می

ر های افراد از نظر ترجیحات و مواضع، در نظشناسی در مکانیزم، جهان اجتماعی را با تفاوتبنابراین، هستی

از  فرض کنیم صحبتهای اثرگذار را نادیده بگیرد. نیست که تفاوتگیرد و انتزاع در آن به حدی می

عنی داران این پل است؛ یساخت یک پل در میان باشد. اولین گام در مکانیزم، شناسایی ذینفعان و دغدغه

دولتی که مدیریت ساخت پل را به عهده خواهد گرفت، -اهالی ساکن در دو طرف پل، سازمان عمومی

 دست محل پل فرضی، مهمترینا خواهد ساخت و جمعیت ساکن در باالدست و پایینپیمانکاری که پل ر

تر کرد و برای نمونه، توان این فهرست را کاملداران این پل هستند. اگرچه میذینفعان و دغدغه

ازی سمحیطی پل را نیز به این فهرست افزود اما طرح این مثال، فقط برای برجستهداران زیستدغدغه

ناسی در طراحی مکانیزم است. سازمان عمومی یا حکمران، بر اساس چه معیاری فرایند ساخت پل شهستی

گیرد؛ خواست اهالی در میان است؟ پیمانکار این پیشنهاد را طرح کرده است؟ خود سازمان را به عهده می

دست پل ینیحکمران به تنهایی به این تصمیم رسیده است؟ ترجیح ساکنان دو سوی پل و باالدست و پا

ها انجام پذیرد، ممکن است نتیجه آن به عنوان دستاورد چیست؟ اگر ساخت پل بدون احتساب این دغدغه

 کند وونقل دو طرف را آسان میاز دیدگاه نظری، پل ارتباطات و حملای به حساب نیاید! چرا؟ توسعه

را تخریب نکند تا آنها از شکار دهد. اما اگر ساکنان ترجیح دهند که پل اکولوژی منطقه افزایش می

ساز در توان ساخت پل را اقدامی توسعهشده آبزیان بتوانند معاش خود را تامین کنند، باز هم میمدیریت

نظر گرفت؟ اگر ساخت پل فقط برای پیمانکار دارای فایده باشد و برای ارتباط دو سوی آن، مسیرهای 

آبی و حتی وضعیت کشاورزی منطقه را تهدید کند، باز هم  جایگزینی وجود داشته باشد و ساخت پل منابع

زد منطقه دارای پل، در ن :گردیمساز به حساب آورد؟ بنابراین به سوال اصلی باز میتوان آن را توسعهمی

د چون تر هستنمسائل توسعه از این نمونه ساده هم پیچیدهچه گروهی به عنوان حالت مطلوب، تصور شد؟! 

ا رسان داخلی رداران، حتی با هم متضاد است! نمونه حمایت از پیامیحات و منافع دغدغهگاهی اوقات ترج
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ها در ایجاد موقعیتی انحصاری و تحدید شهروندان ایرانی به در نظر بگیرید. منافع طراحان این اپلیکیشن

های ا با بهانهاینترنت رهاست و برای دوری از رقابت، ابزارهای متنوعی مانند فیلترینگ رسانکاربرد این پیام

زمی ساز است؟ آیا مکانیها، توسعهرسانکنند! آیا همراهی حکومت در حمایت از این پیاممختلف، توجیه می

 .فتتری را هم در نظر گرهای پیچیدهتوان نمونهمیها و ترجیحات شهروندان ایرانی است؟ سازگار با انگیزه

های یک منطقه خاص و تقسیم کار متمرکز و دستوری برای هآیا صرف شمارش درختان و تعداد کتابخان

اصطالح آمایش(، ترجیحات و مطلوبیت شهروندان ساکن آن مناطق را تامین ای )بهتقسیم کار منطقه

 کند؟ می

گذشته از موضوع احتساب ترجیحات، موضوع متقاعدسازی برای گذار نیز از جمله ابعاد مهم در مکانیزم 

فرض کنیم یک حالت مطلوب، توسط جامعه ها در مکانیزم اهمیت باالیی دارند. است. از همین روی، پیام

ع خود ستند که منافانتخاب یا تصور شود، چگونه باید به آن حالت مطلوب، گذر کرد؟ چون بازیگرانی ه

هایی وجود دارد. از دیدگاه نظم اجتماعی، ائتالفی کنند و از این روی، مقاومترا از وضع موجود، تامین می

ها( وجود دارد که با تسهیم یکدیگر و نیروهای نظامی در منابع رانت، وفاداری نسبت از فرادستان )خودی

شود. تغییر این نظم با پاسخ آنها و نیروی نظامی مواجه میخرند. بدین ترتیب، تالش برای به ائتالف را می

هان دهد و جزنی کرد؟ چون دگرگونی در فضای بدون اصطکاک، رخ نمیتوان با این ائتالف، چانهآیا می

دوباره به موضوع متقاعدسازی بازگردیم؛ اجتماعی، سرشار از ترجیحات متفاوت و گاهی متضاد است. 

توانند اطالعات را طوری نتشار اطالعات است و فرادستان چیره بر منابع میمتقاعدسازی از مجرای ا

دستکاری )خمیده( کنند که مخاطب، به درک مطلوب در نزد ایشان برسد. یعنی موقعیت، وضعیت موجود، 

سازی یکی از مهمترین وضعیت مطلوب و مکانیزم گذار را از زاویه دید فرادستان، درک کند. گفتمان

اگر دولتی بخواهد از وظایف حاکمیتی خود در قبال ثبات اقتصادی،  نیل به چنین درکی است.ابزارهای 

تواند برای نمونه به این گفتمان متوسل شود که امور مدیریت پیامدهای زلزله یا سیل، شانه خالی کند می

 ی هوا،آلودگ . مثالیابداجتماعی در نتیجه پایبندی شهروندان به برخی از رفتارها و اخالقیات، سامان می

دهد یا تورم نتیجه گناهان خاصی است؛ در زلزله یا سیل در نتیجه رواج گناه در میان شهروندان، رخ می

گردد و در چنین گفتمانی، ماهیت حکمرانی نیز این صورت، پیکان مسئولیت به سمت شهروندان باز می
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البته، ممکن است سلب مسئولیت حاکمیت از خودش به این صراحت، اصوال پرداختن به این امور نیست! 

تمانی گفته، چنین گفرخ ندهد اما هنگام اعتراض گسترده شهروندان نسبت به پیامدهای موضوعات پیش

 های مختلف از ترجیحات متفاوت و حتی گاهیبنابراین، در شرایطی که گروهشود. مدام ترویج و تبلیغ می

و برخی از آنها با اتکا به منابع و کنترل منابع )گرانش(، اطالعات را دستکاری )خمیده(  متضاد برخوردارند

 توان از دانش چگونگی توسعه به مکانیزم توسعه رسید؟ کنند، چگونه میمی

 ،یگوندگر ای: آکه حتی متقدم بر پرسش باالست وجود دارد یدر علوم اجتماع یاشهیمهم و ر یپرسشاما 

درباره پاسخ )منفعل(؟  سازندیجامعه آن را محقق م یساختار یروهاین اینسان )فعال( است اراده ا جهینت

؛ آیا فرد و ساختار است لفاع نیارتباط متقابل ب وهیش ،یوضوع اصلاین پرسش، اتفاق نظر وجود ندارد و م

انند اراده فرد )مسازد یا دگرگونی توسعه در نتیجه نیروهایی ورای است که تحول ساختاری را میسر می

رسش، پ نیپاسخ به ا یافراط یدو سو انی. هرچند که در مدهدتضاد طبقاتی و تحول شیوه تولید( رخ می

 یجربه عملدر ت زیمحور نبرنامه یساختار، گونه دگرگون یصرف رو دیتاک ایانسان  یصِرف رو دیتاک یعنی

باشد که  نیپاسخ ا نیترخردمندانه دیرشد کرد. شا ستم،یدوم قرن ب مهیاز ن ییجوو توسعه یخواهتوسعه

-است و هم کنش انیدر م یکنش اراد یفردمحور و ساختارمحور، هم پا یهر دو استراتژ ،یلیتحل هردر 

ه در این موضوع مهم دیگری کدارد و به اصطالح وابسته به بافت است.  یواکنش به بافتار کنش، وابستگ

دگرگونی خودجوش بر اساس خواست افراد و ودجوش یا سازمانی است؛ شود، دگرگونی خزمینه مطرح می

دهد اما دگرگونی سازمانی به معنای بدون اعمال زور یا فرمان از جانب یک سازمان یا حاکم، روی می

  عکس دگرگونی خودجوش است. 

 زین یارتباط دارد: توسعه به صورت دستور زین نیشیپ که با پرسش شودیمطرح م یگریپرسش مهم د

که  نامدیم ییایاتوپ یرا مهندس یاست؟ کارل پوپر توسعه دستور ختهیخودانگ یندیفرا ای شودیمحقق م

توسعه از  یکردهایرو زی. در عمل نانجامدیم یکتاتوریندارد و به د یجامعه باز، همخوان کردیبا رو

 طیمانند مح یگرا و توجه به موضوعاتکنش یکردهایرو به سمت 1950محض در دهه  ییساختارگرا

اند؛ ز شدهمتمرک ،یتعامل یحت ای یردستوریغ یالگو یو رو اندافتهیها، تحول و سمن ،یخواه یبرابر ست،یز

 کرد. ینوع نگاه، تلق نیهماز  زیرا ن کیبه داالن بار نسونیاوغلو و رابعجم کردیرو توانیم
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 ای یگختیدگرگشت و خودانگ چهیخواه از در ایدنبال شود  ییایاتوپ یمهندس چهیخواه از در یاما دگرگون

یات از همین روی است که بر اساس تجربو  ستین ای ثابت و یکسانقاعده ،یدگرگون یعوامل انسان کیتحر

خاص آن جامعه، تدوین شود.  Mهای موجود توسعه، برای هر جامعه )بافتار( باید نظریه المللی و نظریهبین

بنابراین، مفهوم چگونگی و تجویز از این منظر اهمیت دارد که افزون بر احتساب سه جنبه سنجش کیفیت 

توسعه که در قسمت اول مطرح شد، تجویز را بر اساس مفهوم طراحی مکانیزم، یعنی احتساب همه 

 د. دهواکنش، انجام می -داران موضوع و در یک بستر کنشدغدغه

یافته، چنین سطح از پیچیدگی را تحمیل جوامع توسعهآیا اما ممکن است این پرسش مطرح شود که 

یافته، اند؟ مسیر توسعه آنها دستوری و متمرکز نبود. نکته اصلی در همین پرسش است. جوامع توسعهکرده

اند؛ یمرغ سپردهرا به س اند بلکه با گشایش دسترسی به حقوق مالکیت، طی مسیرمهندسی اتوپیایی نداشته

ر دیابی جامعه، محقق شده است. به دیگر سخن، گر در نظمسیمرغی که بدون نیاز به دست و پای مداخله

عوض دخالت دولت در تخصیص منابع و دستکاری عرصه اقتصاد یا تخریب محیط زیست، الزم است که 

 ها قرار گیرد. کار حکومت ها در دستورسه اصل رفع تبعیض، مهار زورمداری و ترمیم شکاف

هاست که جامعه به بنابراین، در مسیر مبتنی بر گشایش پیوسته دسترسی به حقوق مالکیت و رفع تبعیض

را مشاهده  توان این نکتهرسد. حتی در تاریخ ایران که سطح زورمداری بسیار باال بوده است نیز میبلوغ می

نیتی گذرا در ایران مشاهده اگر اماند و های پساساسانی، در عمل در پی امنیت خود بودهکرد. حکومت

وتخت خودشان بود. در نتیجه، جامعه ناچار شد، بیشتر پیامد خارجی این کوشش آنها برای امنیت تاجمی

بنابراین، امنیت خود را در طراحی معماری  های اجتماعی، به بلوغ برسد.بود تا روی ارکان نهادها و شبکه

های کرد؛ مکانیزمها را محدود میها و ورودی خانههسواران در کوچجست که امکان حرکت سریع اسب

های کوچک )سنت حَشَر جمعی برای تولید، تخصیص و توزیع داشت؛ و هماهنگی و همکاری را در مقیاس

کرد. اما ساخت؛ و حتی مناقشات حقوقی را هم با نهادهای غیررسمی، حل میدر سیستان( برآورده می

ی های زیرساختگذاریت گسترده و غیرشخصی شده است و به سرمایهجوامع امروزین که مقیاس مبادال

 هنگفت نیاز است، چنین امکاناتی را ندارند.  
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پردازد المللی و داخلی نسازی بینها را به حال خود رها بکند یا به فرصتزیرساختنباید دولت  بنابراین،

ها برخوردارند و دولت تنها الزم فرصت بلکه منظور این است که شهروندان از توانایی خودراهبری و درک

های هافزاری )مانند جادافزاری )مانند اینترنت پرسرعت( و سختاست که زیرساخت حقوقی، زیرساخت نرم

این دولت برند. بنابرسالم و مدیریت آالیندگی( را فراهم کند و باقی روند توسعه را شهروندان به پیش می

مدیریت  توانند توسعه را به خوبیخواه، هیچ یک نمیگر تمامیتولت مداخلهاعتنا به وظایف کالسیک یا دبی

ها و ترجیحات شهروندان و در جهت ؛ دولتی که همسو با خواستهنیاز است دولت بسترسازکنند و به 

ها گریزی و فرافکنی، مشخصه اصلی تمامی حکومتاما در ایران، مسئولیت نهادهای غیررسمی حرکت کند.

   های دشمن! ؛ خواه معضالت را نتیجه خشم خداوند معرفی کنند یا خواه نتیجه دسیسهبوده است
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   شاخص چگونگی توسعه ب. 

ونگی دهد. از نظر مفهومی، چگابعاد مفهومی، عملیاتی و تجربی شاخص چگونگی توسعه را نشان می 1نمودار 

عناست ممفهوم مسیر توسعه بدیناست. خرده مفهوم مسیر توسعه و کارایی توسعهتوسعه دارای دو خرده

ا مسیر آی که آیا مسیر توسعه کشور با مسیر کشورهای همسان و نظریات توسعه، همسویی دارد یا خیر؟

اما کارایی توسعه بدین معناست که آیا  ها و ترجیحات شهروندان، همخوانی دارد یا خیر؟توسعه یا خواسته

سعه، بر اساس موازین انصاف، پرهیز از تبعیض، سهم متوازن و تخصیص و ترکیب منابع در مسیر تو

اندازها بنابراین مسیر توسعه به درصد انطباق چشمپذیرد یا خیر؟ سطح با کشورهای همسان، انجام میهم

ها برای مقایسه کشورها و درصد های ساختاری، جمعیتی و ...(، درصد انطباق برنامه)با توجه به شباهت

ها و انطباق نهادهای رسمی و ها و ترجیحات شهروندان در برنامهی، درصد انعکاس خواستهمشارکت سیاس

اما کارایی توسعه بدین معناست که نسبت غیررسمی برای ارزیابی سازگاری درونی مسیر، توجه دارد. 

، مشاهده بعکه اتالف منابروندادها به دروندادهای سیستم توسعه، با کشورهای همسان، مطابقت دارد یا این

 شود؟ می

  

 . ابعاد مفهومی، عملیاتی و تجربی چگونگی توسعه1نمودار 
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 سنجش چگونگی توسعه   .1-ب

رای المللی توسعه سنجید و بهای بینتوان کل شاخص چگونگی را با اتکا به فهرست شاخصاگرچه نمی

موردی کشورهای همسان است اما نمونه، برای سنجش مواردی از قبیل انطباق راهبردها نیاز به مقایسه 

، آخرین وضعیت 2در نمودار  های مهم و کلیدی پرشماری را در خود دارند.المللی، بینشهای بینشاخص

های کشورهای دارای بدترین عملکرد، بهترین عملکرد و عملکرد های مهم توسعه ایران با شاخصشاخص

چگونگی توسعه ایران در مقایسه با  ج بازتابی ازمیانی جهانی، مقایسه شده است. بنابراین، هر دماسن

کشورهای جهان است. به خصوص اگر توسعه انسانی به مثابه یکی از دروندادهای مهم توسعه در نظر 

مودار، کنند. طبق نهایی مانند توان نوآوری، بروندادهای توسعه را نمایندگی میگرفته شود آنگاه شاخص

بهترین عملکرد، بسیار نزدیک است اما در زمینه توان نوآوری  در حالی که ایران در زمینه توسعه انسانی به

 تر از عملکرد میانی قرار دارد! در سطحی پایین

   

  های توسعه ایران با عملکرد کشورهای جهانمقایسه شاخص .2نمودار 

  

 محیطی و توسعه انسانیزیستالمللی لگاتوم، حکمرانی خوب، حقوق مالکیت، عملکرد های بینماخذ: برگرفته از شاخص
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؛ چگونه چنین ناکارایی به وجود آمده دهدرا نشان می ، مدیریت منابع آب نیز وضعیت وخیمی2در نمودار 

های شاخص انجامد؟ نگاهی بهاست؟ چرا درونداد مناسب و باکیفیت توسعه انسانی به برونداد متناسبی نمی

هد که دساز( نشان میی انگیزشی، بسترساز و هماهنگهابسترساز تبدیل درونداد به برونداد )شاخص

تجویزها باید معطوف به چه مواردی باشد. شاخص حقوق مالکیت، حقوق بشر و حاکمیت قانون، اعتراض 

و پاسخگویی، کنترل فساد و مشروعیت دولت برای ایران، عملکردهای بسیار ضعیفی دارند و ناکارایی مسیر 

های ناکارایی مسیر توسعه ایران بر هاست. بنابراین، جنبهر این شاخصتوسعه ایران، به خاطر ضعف د

سازی ها قابل شناسایی است؛ ناکارایی از بابت ضعف در انگیزش، بسترسازی و هماهنگاساس این شاخص

 ای خوب. متناسب با مسیر و ساختار کشورهای دارای عملکرد توسعه

 

 . انطباق راهبردی 1-1 -ب

ور که هر دو کشچند جهت گزینه مناسبی برای مقایسه با ایران است؛ از جمله این عربستان سعودی از

اند؛ هر دو کشور تقریبا در یک برهه به مدت زمان مدیدی را به درآمد حاصل از فروش نفت متکی بوده

د؛ دانناند؛ هر دو کشور خود را قطب راهبردی منطقه خاورمیانه میسمت اقتصاد بدون نفت، گام برداشته

 و هر دو کشور دارای ساختار حقوق اساسی مبتنی بر یک دین رسمی هستند. 

 2030انداز (، انطباق زمانی دارد اما با وجود چشم1404) 2025انداز راهبردی هر دو کشور برای افق چشم

ای مقایسه 1جدول  را نیز به درستی و به طور کامل اجرا نکرده است. 1404انداز عربستان، ایران سند چشم

 2025انداز دهد. در اسناد چشماندازهای جدید ایران و عربستان در هزاره سوم میالدی را نشان میاز چشم

امل بنیان دارد و از تعیافته توصیف شده است که اقتصادی دانش، کشوری توسعه2025دو کشور، ایران 

توزیع مناسب درآمد، دوری از فساد،  های برابر، امنیت غذایی،فرصت سازنده با جهان، برخوردار است؛

برخورداری از محیط زیست مطلوب، نبود تبعیض و جایگاه اول منطقه از نظر اقتصادی، علمی، فناوری از 

دارای اقتصادی  2025عربستان  است. در سوی دیگر، 2025های ایران ترسیمی برای افق دیگر مشخصه

رت الزم برای رفاه و با موتور بخش خصوصی، توصیف شده تر، رفاه شهروندان، آموزش باکیفیت، مهامتنوع

ایران کنار گذاشته شد و در عمل، تعامل سازنده با جهان به  1404انداز سند چشماست. در مقام مقایسه، 
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مندی از فایدهخود،  2030انداز بر این، عربستان در چشم عالوه تنش مستمر با جهان، تبدیل گردید.

کننده سه قاره افریقا، آسیا و اروپا و جامعه پرطراوت و در خاورمیانه، هاب متصلموقعیت راهبردی خود 

اب شدن به هانداز مزبور را با تبدیلچاالک را ترسیم کرده است. برنامه عربستان این است که چشم

درصد، بهبود رتبه  65پذیری خود، افزایش سهم بخش خصوصی به لجستیک جهانی، بهبود وضعیت رقابت

درصد( جامه عمل  30ت الکترونیکی، بهبود شاخص سرمایه اجتماعی و افزایش مشارکت زنان )به دول

 بپوشاند. 

 

 . مقایسه انطباق راهبردی ایران و عربستان1جدول 

 

 

  انطباق اعمالی. 2-1-ب

دو کشور ایران و عربستان در نظر گرفته شود آنگاه  2025انداز اگر مبنای چگونگی توسعه، برای چشم

درصد است. به دیگر  52.87دهد که انطباق اعمالی مسیر توسعه بین ایران و عربستان، نشان می 2جدول 

رفته راهبردی، در نظر گبنیان و تعامل سازنده با جهان به عنوان سیاست اگر دو جنبه اقتصاد دانشسخن، 

عدم  دهد که با وجودالمللی ایران و عربستان در این دو زمینه نشان میهای بینشود آنگاه مقایسه شاخص

درصد از عملکرد  52انداز عربستان برای این موارد، عملکرد ایران تنها به اندازه تاکید صریح در چشم

چشمانداز

اقتصاد توسعه یافته منظر مبهم منظر دقیق اقتصاد متنوع تر

تعامل سازنده با جهان مقید به مفاهیم مبهم ارزش ها کمترین قید ارزشی  رفاه شهروندان

دانش بنیان اکثر اهداف در حد اهداف اعالمی ماند تاکید بر محوریت بخش خصوصی کامیابی شهروندان

فرصت های برابر  تاکید بر کامیابی شهروندان آموزش با کیفیت

امنیت غذایی تاکید بر مهارت های منجر به رفاه مهارت الزم برای رفاه

توزیع مناسب درآمد موتور محرک بخش خصوصی

دور از فساد 

برخوردار از محیط زیست مطلوب

نبود تبعیض

جایگاه اول منطقه

توسعه SMEها فایده مندی از موقعیت راهبردی

بهبود شاخص رقابت پذیری از 25 به 10 فایده مندی از قدرت سرمایه گذاری

در ایران نزدیک به 50 درصد سهم بخش خصوصی از 40 به 65 درصد فایده مندی از مرکزیت جهان عرب و اسالم

افزایش مشارکت زنان به 30 درصد پیشران یکپارچگی تجارت بین المللی 

تبدیل به هاب لجستیک جهانی اتصال سه قاره افریقا، آسیا و اروپا

بهبود رتبه دولت الکترونیکی دولت اثربخش

بهبود شاخص سرمایه اجتماعی مسئولیت پذیری اجتماعی

افزایش نسبت افراد ورزشکار به %40 جامعه پرطراوت و چاالک 

ایران  عربستان 

2025/1404

2030/1409
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ری جهانی پذیبنیان در شاخص رقابتبه اقتصاد دانش های مربوطعربستان بوده است. در رابطه با شاخص

مجمع جهانی اقتصاد، به خصوص دو زیرشاخص صادرات کاالهای فناوری ارتباطات و اطالعات به مثابه 

درصدی از کل صادرات و میانگین کیفیت موسسات آموزش عالی، انطباق بیرونی مسیر برای ایران به 

های خروجی، ایران وضعیت بهتری دارد است. اگرچه، در شاخص درصد عربستان 17.25و  17.72اندازه 

 درصد عربستان است.  77.93تک آن به اندازه و صادرت کاالهای های

درصد عربستان  63خورد و عملکرد ایران، اما در زمینه تعامل سازنده با جهان، ضعف مشهودی به چشم می

دهد که وضعیت این نشان می 2023ازین سال بوده است. نزدیکی چین به عربستان در طی روزهای آغ

 شاخص برای ایران، بدتر خواهد شد. 

 

 . میزان انطباق اعمالی مسیر توسعه بین ایران و عربستان2جدول 

 

 

چند شاخص مهم وجود دارد که وضعیت انطباق درونی را نیز به صورت  در رابطه با انطباق درونی مسیر،

نسبت چند شاخص مهم معرف انطباق درونی مسیر  3جدول سازد. ای بین کشورها، میسر میمقایسه

دهد. به عنوان مهمترین شاخص، نسبت اجماع درباره دمکراسی و توسعه ایران به عربستان را نشان می

دهد؛ یعنی در ایران، این اجماع درصد را نشان می 0.33نسبت به عربستان، عدد  اقتصاد بازار در ایران

درصد عربستان است و در نتیجه، تضادهای گفتمانی شدیدی وجود دارد که نشانگر  33تنها به اندازه 

 انطباق درونی مسیر اندک در توسعه ایران نیز هست. 

انطباق بیرونی مسیر  شاخص عملیاتی ایران عربستان 

صادرات کاالهای فاوا )درصدی از کل صادرات کاال( 0.0163 0.0922 0.1772

پوشش شبکه اینترنت 0.8950 0.9747 0.9182
میانگین کیفیت موسسات آموزش عالی 0.0455 0.2635 0.1725

ظرفیت جذب افراد مستعد 0.2412 0.6630 0.3637
مجموعه مهارت های دانش آموختگان دانشگاهی 0.2442 0.7472 0.3269

دسترسی به آموزش باکیفیت 0.5133 0.7975 0.6436
صادرات کاالهای های تک 0.4741 0.6083 0.7793

شاخص عملکرد لجستیک 57.0000 60.2000 0.9468

رتبه اعتباری کشور 0.3822 0.7500 0.5097

هزینه ریسک کشور 0.4187 0.9311 0.4497

شاخص تعامل سازنده با جهان

حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان
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درصد است و تنها در زمینه  68نسبت به عربستان،  در واقع، میانگین انطباق درونی مسیر توسعه ایران

ر گذاری راهبردی دپروری، ایران وضعیت بهتری دارد که با توجه به تحوالت اخیر در حوزه سیاستحامی

 رسد که این شاخص، تضعیف خواهد شد. ایران، به نظر می

 

 نسبت چند شاخص مهم معرف انطباق درونی مسیر توسعه ایران به عربستان .3جدول 

 
 ماخذ: گزارش شاخص لگاتوم

 

 . کارایی مسیر 3-1-ب

دهد که نسبت دروندادها به کارایی مسیر نشان میاما به عنوان واپسین بخش از شاخص چگونگی، 

بروندادهای توسعه، چقدر است؟ اگر شاخص نوآوری جهانی را به مثابه یک شاخص مهم که گویای 

بنیان نیز هست، در نظر بگیریم آنگاه مقایسه بین ایران و عربستان، نکات مهمی را وضعیت اقتصاد دانش

درصد اما نسبت برونداد  79نوآوری ایران به عربستان، برابر با سازد: اول، نسبت درونداد برجسته می

بسترسازی نوآوری در ایران، نسبت درصد است. به عبارت دیگر،  1.44نوآوری ایران به عربستان، برابر با 

چهارم است اما از نظر برونداد نوآوری، ایران از کارایی بیشتری برخوردار به عربستان، اندازه حدود سه

همترین تفسیر از این نسبت، برتری سرمایه انسانی و واحدهای نوآوری نسبت به همتایان عربستانی است. م

 برای نمونه، تامیندهند. است که در مقایسه با ورودی کمتر بسترهای الزم، برونداد بهتری را ارایه می

دانشگاه و صنعت در  درصد و همکاری 66ها در ایران نسبت به عربستان، آپها و اسکیلمالی استارتاپ

و  2.27درصد است در حالی که نسبت خلق دانش ایران به عربستان، برابر با  51زمینه تحقیق و توسعه، 

0.33 اجماع درباره دمکراسی و اقتصاد بازار 

1.55 حامی پروری 

0.54 حفاظت از حقوق مالکیت 

0.32 تنظیم تعارض منافع 

0.65 فساد بخش عمومی 

0.71 آزادی مطبوعات از سانسور دولتی 
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درصد است. با این وجود، از نظر صادرات  776داخلی، برابر با حق انحصاری ثبت اختراع به تولیدناخالص

، 4و  3نمودار دهد. درصد را نشان می 22و  27تک و خدمات فاوا، نسبت ایران به عربستان، ارقام های

کشد. به ترتیب، نسبت دروندادهای نوآوری و نسبت بروندادهای نوآوری ایران به عربستان را به تصویر می

 اند. شاخص نوآوری جهانی، محاسبه شده 2023ها بر اساس گزارش سال نسبت

 

 ستان. نسبت دروندادهای منتخب نوآوری ایران به عرب3نمودار 

 

 

، نماینده اندازه نسبت عملکرد ایران به عربستان است؛ هر چه این 4و  3اندازه هر برش در نمودارهای 

 برش بزرگتر باشد یعنی عملکرد ایران به عملکرد عربستان نزدیک یا حتی از آن بزرگتر است و برعکس. 

شود که شاخص نوآوری جهانی دو کشور به هم نزدیک است؛ همچنین سرمایه مشاهده می 3در نمودار 

انسانی و تحقیق هر دو کشور نیز نزدیک است اما ایران به طور خاص، در زمینه کیفیت مقررات، محیط 

 . دهدها و فرهنگ کارآفرینی، ضعف نشان میوکار و سیاستهای انجام کسبوکار، سیاستکسب
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دهد که نقطه قوت ایران در زمینه شاخص عالمت تجاری بر اساس خاستگاه و حق نشان می 4اما نمودار 

تک و فناوری اطالعات و ارتباطات، برونداد دانش و انحصاری اختراع است. اما در زمینه صادرات های

ا عینی است تافزاری یا خورد و بیشترین ضعف ایران در زمینه سختتکنولوژی، ضعف به چشم می

 افزاری و تئوری. نرم

 

 . نسبت بروندادهای منتخاب نوآوری ایران به عربستان4نمودار 

 

 

درصد است. اگرچه  75.67شاخص چگونگی توسعه ایران، برابر  دهد کهنشان می 4در نهایت، جدول 

در نظر  1404 اندازشدن سند چشمانداز، بدون احتساب کنارگذاشتهانطباق راهبردی برای اسناد چشم

رسد. در واقع، از نظر اسمی، انطباق ایران گرفته شده است و با احتساب این واقعیت، رقم به صفر می

های های مبتنی بر افزایش تضاد بین سیاستچهارم انطباق عربستان است اما از نظر واقعی، سیاستسه

ن فاصله را افزوده است چون عربستان های شهروندان ایرانی، ایهای حکمرانی با خواستهراهبردی دستگاه

یشتر رود که فاصله، بدر طی چندسال گذشته، به سمت کاهش این تضادها گام برداشته است و انتظار می

شود. افزون بر این، بخشی از عملکرد ایران در کارایی مسیر به خاطر انباشته خوب سرمایه انسانی آن 
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های نیز به طور حتم، کارایی مسیر را کاهش داده و هزینه است که مهاجرت گسترده این سرمایه ارزشمند

  های ضدتوسعه را بیش از پیش، هویدا خواهد کرد. سیاست

 

 . شاخص چگونگی توسعه ایران4جدول 
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