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 موریت گزارش ملی توسعه ایران  أفلسفه و م اهداف، -۱

ها در  اند. از شاخص یک کشور بوده   ترین ابزارها برای نمایش وضعیت توسعهٔ چالشترین و پر برانگیز ها همواره یکی از بحث شاخص 
 است.  کل حکومت استفاده شده ها و حتی عنوان ابزاری برای نمایش کارآمدی یا ناکارآمدی دولت های اخیر در ایران نیز به دهه

تمامی واقعیت نیست. در تمام دنیا این   دهندهٔ ای ارائه آمار درست اما ناقص است که نمایشیکی از موارد نقض اخالق حرفه 
های  گیریهای آماری ناقص و نتیجه شود و عموم مردم برخوردی بسیار تند با ارائه ای شناخته میعنوان نقض اخالق حرفه امر به 
کسی حتی در محاسبه و ارائه یک شاخص ساده  تبدیل به یک رویه شده است و هر   در کشور ما این امر تقریبا  کنند. اما  دار میتورش 

با استفاده از روش مانند تورم نیز می  با منافع و مصالح خود باشد.  گونههای مختلف، آمار را به تواند  ای نمایش دهد که متناسب 
ماست اقرار    نظرمد کنیم، تا به آنچه  ها را آنقدر شکنجه می گوید؛ »دادهشده است که میالمثلی بسیار گویا در این زمینه ایجاد  ضرب

 ای است. آماری و نقض اخالق حرفه  کنند«. چنین نگرشی نسبت به آمار، دروغگویی

فلسفه اصلی تولید شاخص  مهمی که ابتدا باید به آن پاسخ داد این است که فلسفه تولید شاخص توسعه ملی چیست؟   سؤال
هایی  های ممکن در زمینه توسعه و حداکثر شاخص دید توسعه ملی توسط پویش فکری توسعه این است که تمامی ابعاد، اجزا و زاویه 

نمایی نیازهای توسعه کشور در  توان واقعرائه کنند را تنظیم و تجمیع کند. در حقیقت میتواند اطالعاتی در رابطه با توسعه ا که می
 یک گزارش جامع و دقیق را فلسفه و خاصیت تولید شاخص توسعه ملی توسط پویش فکری توسعه دانست.  

 گونه بیان کرد: توان فلسفه اصلی گزارش ملی توسعه را این در یک جمله می

کلی » رویکرد  چند اتخاذ  و  در نگر  توسعه،  مسئله  به  شاخص نظربعدی  نمایشگرفتن  در  متنوع  دادن های 
 . «گویی آماریواقعیات، و در نهایت فرار از دروغ

سازی توسعه ایران چیست تا بتوان بر اساس این اهداف  زارش شاخصهدف، نتیجه و دستاورد مورد نظر از گحال باید دید که  
 کار را انتخاب کرد. د انتظار روش و نتایج مور 

 هداف کلی ا -۱-۱

گاهی -۱  ابعاد متنوع توسعه و وضعیت ایران در همه ابعاد دربارهٔ بخشی آ

 ایجاد مطالبه عمومی برای همه ابعاد توسعه  -۲
 گذاران ایجاد توجه متناسب به همه ابعاد توسعه و تولید راهکار عملیاتی برای سیاست  -۳

 نتیجه -۲-۱
 گذاری و...( چرایی، چگونگی، پیشنهاد برای سیاست گزارش مفصل )همراه با  -۱

 گذاران و برای سیاست  گزارش خالصه برای ارائه به عموم مردم -۲
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 مدت مورد انتظار در بلند دستاورد  -۳-۱
گاهی بر سیاست   ،بر جامعه مدنی   تأثیر  ، گری عمومیبر مطالبه   تأثیر   ، بخشی عمومیآ و  فشار  آنها  تأثیرگذاران  ارائه  ،  بر عملکرد 

 گذاری  راهکارهای عملیاتی برای سیاست

 گزارش مخاطب   -۴-۱

 نگذاران و مسئوالالف( سیاست 
 دانشگاهیانو  جامعه مدنی ،ب( عموم مردم 

این    به  باید  شد  مشخص  توسعه  ملی  گزارش  اصلی  دستاورد  و  هدف  که  فرآ  سؤالحال  تنها  هدف  آیا  که  داد  وری  پاسخ 
گرفتن فازهای مختلف  نظر با در   سؤال پاسخ به این    است؟  نظرمدموجود است یا ترکیب و تولید شاخص جدید نیز  پیش های از شاخص 

تفکیکی است و خیلی بر ترکیب پیچیده تمرکز نخواهیم داشت بلکه بیشتر چرایی  پروژه میسر است. در فاز اول تمرکز بر گزارش  
دهیم. اما در عین اینکه تفکیک در گزارش  ها را توضیح می های الزم برای تغییر در شاخصها، و رهیافت وضعیت موجود، شاخص 

دهیم که یک نماد کلی برای بررسی  می وجود دارد، در نهایت یک تجمیع ساده خواهیم داشت و کل وضعیت توسعه را هم نمایش
 گیرد.سازی در فازهای بعدی انجام میوضعیت ایران وجود داشته باشد و عنوان شاخص توسعه ملی معنادار شود. اصل شاخص 

ارتباط    ها مشخص شود؟ یعنی آیا الزم است دربارهٔ اخص آیا الزم است نسبت این شاخص با سایر ش این است که    سؤالحال  
شود. چنانچه  به فاز سوم مربوط می  سؤالاین    موجود توضیحی داده شود؟پیش های داخلی و خارجی ازشاخص جدید با شاخص 

  های موجود کامال  الزم است تمایز این شاخص با سایر شاخص   ، در فاز سوم این تصمیم گرفته شود که شاخصی جدید تولید شود
است. به عبارتی  شد که چرا تولید شاخص جدید برای توضیح مسئله ایران حائز اهمیت بوده مشخص شود و این امر قابل دفاع با

شاخص جدید    های موجود مشخص باشد و توضیح داده شود که دقیقا  الزم است ارزش افزوده شاخص ما نسبت به سایر گزارش
 کند.  سازی موجود اضافه میچه چیزی به ادبیات شاخص 

 تولید شاخص ترکیبی  روش -۲

شود.  استفاده می  OECDروش تولید شاخص ترکیبی  از مبنای نظری  شود،  در فاز سوم که به تولید شاخص ترکیبی پرداخته می 
رسد. ما نیز  می های مناسب به اعتبارسنجی  کردن سنجه شود و با شکست مفهومی و پیدا تولید شاخص ترکیبی از مفهوم آغاز می 

روش  در ادامه مراحل  شود.  مینیاز داریم و پس از آن بقیه مراحل طی  به تعریف مفهوم توسعه  وسعه ملی  برای تولید شاخص ت 
OECD  د. نشومی شرح دادهطور خالصه به 

 و نظری  یچارچوب مفهوم ه  توسع -۱-۲

  ی گیر را اندازه   یا پدیده شود. این چارچوب باید  یک شاخص ترکیبی قلمداد می   توسعهٔ شروع    هٔ چارچوب مفهومی صحیح و دقیق، نقط
اهمیت نسبی هرکدام از زیرطبقات و    هٔ ها و اوزانی را که نمایانگر درجصورت شفاف تعریف کند و سنجه آن را به   یهاو زیرمجموعه 
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  است صورت پذیرد،  یگیر آنچه مطلوب اندازه یبرمبنا  فرآیند . بسیار مهم است که این کندصورت دقیق، بررسی باشند، به ابعاد می
شده در  نمونه، تولید ناخالص داخلی ارزش کلی کاالها و خدمات تولید   ی. برا هستند  ها و متغیرهایی که موجود داده  ی نه بر مبنا 

و بنابر قیمت نسبی کاالها و خدمات   یاقتصاد  ی هانظریه  ی ها برمبناکند. در این شاخص، وزنمی ی گیر اقتصاد کشورها را اندازه
 د. شومحاسبه می 

ملی« شکل    یهاتولید ناخالص داخلی که در طی بیش از پنجاه سال »سیستم حساب  یگیر اندازه   ی و آمار   یچارچوب نظر 
گیرد. الزم  مسئول در سراسر جهان مورد سنجش قرار می  ی ها، امروزه توسط سازمان ۱۹۹۳نهایی سال    ی بازنگر   ی گرفت، برمبنا 

یکپارچه و قابل اطمینانی وجود ندارد. در واقع،    یو نظر   ی، چنین چارچوب آمار ی مفاهیم چندبعد   هٔ به ذکر است که در مورد هم 
پایدار، آمادگی   هٔ ، توسعیر پذیفناورانه، رقابت   ی )از قبیل توانمند   یگذار سیاست   هٔ ترکیبی توسعه در زمان فعلی در حوز  یهاشاخص 

ها هنوز تکمیل نشده  در این حوزه   ی ؛ چرا که تحقیقات اقتصادهستند  ، ذهنیی وکار الکترونیک و سایر موارد(، تا حدود بسیار کسب
 اند. و در حال تکوین 

 هایی که در این مرحله باید انجام بگیرد عبارتند از: فعالیت 

 کنیم.طور دقیق تعریف می شاخص ترکیبی باید ساخت را به تعریف مفهوم؛ ابتدا مفهومی که برای آن  -

 ها؛ تعیین زیرگروه -

 انتخابی؛  یشناسایی معیارها  -

 رها ی ها و متغشاخصانتخاب زیر  -۲-۲
ها و متغیرهایی است که در این مرحله در چارچوب مفهومی برای  شاخصقوت و ضعف نهایی شاخص ترکیبی مبتنی بر کیفیت زیر 

بودن، دقت  تبط هایی نظیر: مر شوند. در حالت مطلوب، متغیرها باید ویژگیاجزای مفهوم اصلی انتخاب میتوصیف هر جزء از  
ویژه  ها به ، برخی از سنجه ینوآور   هٔ بودن و قابلیت دستیابی را داشته باشند. باید به این نکته توجه داشت که در حوز جا تحلیلی، به 

توسعه   ی کشورها   یبرا  نکمتر  موجود  دارا   ت یسیافته  یا  با    یاستانداردها   یو  هماهنگی  در  باید  چالش  این  است؛  متفاوتی 
 د. شوپردازان رفع نظریه 

 ناقص یهابررسی داده  -۳-۲
برخورد    ی ؛ لذا داشتن یک راهبرد مناسب برا کندمی   ی یک شاخص ترکیبی منسجم و پایدار جلوگیر   توسعهٔ های ناقص، از  وجود داده

دادن است: الف( حذف مورد ؛ ب( نسبت   شده این منظور، سه شیوه ذکر    یکلی، برا   طور. به است  ی هایی بسیار ضرور با چنین داده 
ها کنار گذاشته  های ناقص از تحلیل تر، رکورد حاوی داده اول، با سادگی هرچه تمام   دادن چندگانه. در شیوهٔ ؛ ج( نسبت یانفراد

ر می این  اما  نادیدهشود؛  باعث  تفاوت گرفته وش  نمونه شدن  میان  ممکن  غیرکامل می های سیستماتیک  و  کامل  لذا  شوهای  د. 
که بیش از پنج درصد مقادیر متغیرها ناقص باشد از این روش استفاده  صورتی: در شده استسرانگشتی توصیه    عنوان یک قاعدهٔ به 

های  شود تا داده های ناقص هم در تحلیل دخالت داده شود؛ اما سعی می شود تا دادهدوم و سوم، تالش می   ی هانشود. در شیوه 
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  مثال جایگزینی میانگین، میانه و یا نما، انتساب رگرسیونی و سایر موارد مرتبط( یا انتساب چندگانه )  مثال ناقص با انتساب مقادیر )
 . شودمونت کارلو( بر این مشکل غلبه  یساز مارکوف و یا شبیه  یهازنجیره 

 ره یچندمتغ یهال یتحل -۴-۲
ایم.  ی بودهالمللبین متعدد ملی و    یهاترکیبی فراوانی از طرف نهادها و سازمان   یهاشاخص   هٔ گذشته، شاهد توسع  یهادر طی دهه 

انتخاب سنجه  این شاخص متأسفانه  به  یهاها در  نظرگرفتن روابط میان  و گاه بدون در  یا صورت سلیقه ترکیبی در بیشتر موارد 
 است. شدهگذاران کردن سیاست هایی منجر به دستپاچگی و گمراهچنین شاخص  هٔ ها بوده است. گاهی توسعسنجه 

دقت مورد تحلیل قرار گیرد. این گام مقدماتی  های مورد نیاز به های ترکیبی باید ماهیت و طبیعت داده شاخص  هٔ پیش از توسع
شناختی؛ نظیر  فهم استنتاجات روش   یتواند مبنایی برا ، میاستها بسیار مفید  که در ارزیابی برازندگی مجموعه داده عالوه بر آن

 شاخص ترکیبی نیز فراهم آورد.  توسعهٔ  ی دهی را در مراحل بعد های تجمیع و وزن روش

 : کند  ییر گشاخص باید در مورد دو سؤال زیر تصمیم  هٔ دهنددر این حالت، تحلیلگر یا توسعه 

 نحو مناسبی تعریف شده است؟ اول( به  هٔ شده در مرحلدادهالف( آیا ساختار سلسله مراتبی شاخص ترکیبی )توسعه 

مورد بررسی کافی و مناسب    هٔ تشریح و توصیف پدید  یدوم( برا   هٔ شده در مرحل موجود )انتخاب   یانفراد   یهاب( آیا مجموعه سنجه 
 ؟ هستند

  1اصلی  یا عنوان نمونه، تحلیل مؤلفهتحلیل آماری باشد. به   یهاخبرگان و شیوه   یهانظریه   مبتنی بر بایست  این تصمیمات می 
مورد بررسی هستند یا نه؟ مورد    هٔ شده قادر به توصیف پدیدگرفته   نظر   منظور پاسخگویی به این سؤاالت و اینکه آیا ابعاد در تواند به می

نباشد، لزوم بازنگر رضایت   2که خروجی تحلیل عاملیصورتی یرد. در استفاده قرار گ ابعاد و سنجه   یبخش  انتخاب  ها ضرورت  در 
 یابد. می

 هاسازی داده سازی و همساننرمال  -۵-۲
اند، باید  شده   ی آور مختلفی جمع   یهاها بر مبنای مقیاس دلیل آنکه دادهها صورت پذیرد، به در مورد داده  یساز ع یقبل از اینکه تجم 

 ها وجود دارد.هنجارسازی داده  یبرا   یمتعدد  ی هاقرار گیرند. روش ی تحت هنجارساز   فرآیندطی یک 

 یساز و تجمیع   یدهوزن -۶-۲
ترکیبی، تکنیک شاخص  توسعهٔ دهی در  وزن   یبرا  برا ی )آمار   ی های متعددهای    ی ، تحقیق در عملیات( قابلیت کاربرد دارد که 

 توان به موارد زیر اشاره نمود:  نمونه، می

 ( FAتحلیل عاملی ) -
 

1. principal Components Analysis 

2. Factor analysis 
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 (DEA) 1ها تحلیل پوششی داده -
 ( UCM) 2نشدهمشاهده  یهامؤلفه ی هامدل -
 ( BAP) 3تخصیص بودجه  ی ها فرآیند  -
 ( AHP) 4تحلیل سلسل همراتبی  فرآیند  -
 ( CA) 5ک مشتر  ی هاتحلیل  -

از کدام   یدر کل، ورا  از  اینکه  این تفاوت که    ی هاها ماهیتا  قضاوتباال استفاده شود، وزن  ی هاروش یک  با  ارزشی دارند؛ 
های جبرانی(، ممکن  ها )روشکنند، ولی در بعضی روشدهی اکتفا میوزن   یبرا   یآمار   یهامز ها صرفا  به مکانیبعضی از روش

منظور  به -  رسد داشته باشد ( که به نظر میی بیشتر )یا کمتر   تأثیربه  توجه با   ینظرات خبرگان به عوامل یا ابعاد   یاست تحلیلگر برمبنا 
 تخصیص دهد.  ی وزن بیشتر  - نظریسیاستی یا عوامل  یهاانعکاس بهتر اولویت 

نیز    6عصبی مصنوعی   یها تری همچون شبکههای پیشرفته در تحقیقاتی که اخیرا  در این حوزه صورت گرفته است، تکنیک 
توان تری را می های پیشرفته دیگر چنین روش  هٔ دهی مورد استفاده قرار گرفته است. نمونوزن  فرآینددن این  کر تر هرچه عینی   یبرا 

منظور  مونت کارلو به   یهای ساز توان از شبیه نمونه، می   ی مونت کارلو( دانست. برا   ی ساز )شبیه   یساز شبیه   ی هااستفاده از تکنیک 
شده  شناخته   یگیر همبستگی میان شاخص ترکیبی و یک متغیر قابل اندازه  هٔ کیبی بر درجشاخص تر   یهااوزان سنجه   تأثیر تحلیل  

و آ نگاه    کرد صادر    یک تا   صفرها را از  تغییر اوزان سنجه   هٔ نمونه، اجاز   ی ، برا یساز شبیه   هٔ صورت که در هر مرحل؛ بدین کرداستفاده  
  هٔ این تعداد نمر  هٔ د. آنگاه رابطشواین شاخص ترکیبی محاسبه می  ی د نمره بر ا همین تعدا  ی ساز شبیه هٔ چرخ ۱0000در تعداد تکرار 

توان ضریب همبستگی را در طبقات  گیرد و میمشخص مورد بررسی قرار می   یگیر شده با یک متغیر قابل اندازهشاخص محاسبه 
شده در مورد مثال  وجود بیشترین همبستگی  نظرگرفتن بینش پذیرفته . حال، با در کردبیشترین، متوسط، و کمترین حالت تعیین  

 . کردمناسب را بر این مبنا انتخاب  یهاتوان مجموعه وزن مشخص می  یگیر کیبی و متغیر قابل اندازهمیان شاخص تر 

شیو   یهاروش   یبرا  هم  نهایی  ترکیب  و  دست  یهاهتجمیع  دو  ذیل  که  دارد  وجود  تراکمی  هٔ متنوعی  و    ی ساز کلی  خطی 
یکسان برخوردار باشند، آنگاه به شرط رعایت    یگیر ها از واحد اندازه شوند. در حالتی که تمام سنجه هندسی مطرح می   ی ساز تراکمی

 نحو احسن استفاده کرد. طی به خ یساز توان از تراکمی مالحظات ریاضی می یا پاره 

 ت ی ل حساسیتحل -۷-۲

 

1. data envelopment analysis 

2. unobserved components models 

3. budget allocation process 

4. analytic hierarchy process 

5. conjoint analysis 
6. artificial neural network 
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نمونه انتخاب متغیرها، انتخاب روش    ی انجام گیرد )برا   یمتعدد  یهاشاخص ترکیبی باید قضاوت   توسعهٔ   فرآینددلیل آنکه در  به 
شدن و سایر موارد(، لذا امکان به مناقشه کشیده  یساز های ناقص، انتخاب روش تراکمیدهی، انتخاب روش مواجهه با داده وزن 
هایی به این منظور صورت پذیرد.  تحلیل قوت شاخص، بهتر است تحلیل   برای توسعه از طرف منتقدان وجود دارد. لذا    فرآیند کل  

  هٔ ناقص و غیره )و مشاهد  یهادهی و مواجهه با داده وزن   یهاهای خاص، تغییر روش سنجه   کردننمونه، با اضافه یا حذف   یبرا 
 هایی را صورت داد.توان چنین تحلیل آید، می وجود مینهایی شاخص ترکیبی به   هٔ که در نتیج ی تأثیر 

 هابازگشت به داده  -۸-۲
توان با  شروع تحلیل مورد استفاده قرار گیرد، اما این بدان معنی نیست که نمی   هٔ عنوان نقطتواند به هرچند که شاخص ترکیبی می

  ی عبارت دیگر، انجام چنین کار هایی را در این سطح نیز صورت داد. به ها، تحلیل کردن و شکستن شاخص ترکیبی به زیرگروهتجزیه 
تجزیمی لذا  باشد.  بسیار مفید و روشنگر  ترکیبی می  هٔ تواند  بر   تواندشاخص  نهایی یک کشور  تحلیل عملکرد  شاخص    ی مبنا   در 

ها  شاخص ترکیبی و انجام تحلیل   هٔ تجزی  یا های متعددی بر توان از ابزارها و تکنیکترکیبی نهایی بسیار مفید واقع شود. امروزه می 
  ی ها ارتند از: تحلیل مسیر، شبکه ترین این ابزارها عب ها و ابعاد با شاخص ترکیبی بهره گرفت که مهم مبنای رابطه میان زیرگروه بر

شاخص   هٔ تجزی یمبنا  بر یا میله ی. همچنین، رسم گرافیکی نمودارهایی از قبیل نمودارها یمعادالت ساختار  یساز بیزین و مدل 
 .شودهایی بسیار مفید واقع  تواند در انجام چنین تحلیل عنکبوتی و سایر موارد می  ترکیبی و نمودارهای تار

 هار شاخصیسا  ارتباط با -۹-۲
  ی گیر شده و قابل اندازهشناخته   یهابعدی که ارتباط نزدیکی با پدیده مفاهیمی چند   یگیر اندازه  یترکیبی اغلب برا   یهاشاخص 

 . کند کنندگی شاخص ترکیبی را ارزیابی تواند قدرت تبیین چنین ارتباطاتی می ی برقرار  گیرد. بررسی دارند، مورد استفاده قرار می 

فن  یبرا  به  ترکیبی میزان دستیابی  اینمی  یور ا نمونه، در مورد شاخص  که میزان    ی مطرح کرد که طبیعتا  هر کشور   گونهتوان 
توان ارزیابی چنین شاخصی می  ی د. لذا برا داشته باشد، آنگاه میزان ثروت آن کشور هم بیشتر باش  فناوریبه    ی دستیابی بیشتر 

ارتباط مستقیم   ی که این دو شاخص دارا صورتی. طبیعتا  در کردتولید ناخالص داخلی بررسی  هٔ ارتباط این شاخص را با شاخص سران
ماند آن است که نباید از تحلیل  که می  یا شده خواهند بود. تنها نکته و معناداری باشند، حاکی از قوت شاخص ترکیبی طراحی

رابط همبستگی  استخراج    هٔ وجود  برا شودعلیتی  می   ی .  علیت،  سطح  در  تکنیک بررسی  از  همچون    ی هاتوان  اقتصادسنجی 
 .  استها متغیر  یزمانی برا ی سر  یهاکه البته خود مستلزم وجود داده  کرد نگر استفاده علیت   یهاآزمون

 ج یسازی نتانمایه  -۱۰-۲
ترین  صورت جدولی یا در قالب گرافیکی نمایش داده شود. قالب جدولی ساده شود که نتایج نهایی به   یگیر در نهایت باید تصمیم 

 . شوندشاخص ترکیبی، و به ترتیب نزولی، مرتب می  هٔ و کشورها بر مبنای نمر  استشکل ارائه 

 ی بیکتر  یهاشاخص  یاعتبارسنج  -۱۱-۲
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 های ترکیبی شناخته نشده است، اما پس از تولید شاخص شناسی تولید شاخصعنوان مراحل اصلی روشچند این مرحله به هر
داده بتوان  اینکه  تولید  برای  کارشناسان  پذیرش  مورد  و  اتکا  قابل  اعتبار کردهایی  باید  گیرد.  ،  قرار  توجه  مورد  نیز    توسعهٔ سنجی 

است و    یا جنبه چند   یا ت. در واقع، کیفیت کلی شاخص ترکیبی مسئلهنیس  یا ترکیبی کار ساده   ی هاشاخص   یچارچوب کیفی برا 
کارگرفته  به   ی هابودن رویه گردد، به درست و دقیق شاخص برمی   توسعهٔ مورد استفاده جهت    هٔ های اولیعالوه بر اینکه به کیفیت داده

کنندگان تعریف شده  مبنای نیازهای استفاده   استفاده بر معنای قابلیت  . کیفیت معموال  به استشاخص نیز مربوط    توسعهٔ شده در  
عبارت دیگر کیفیت مفهومی  هایی که در مورد آمارها وجود دارد سایر ابعاد نیز بسیار مهم هستند. به است. اما با وجود تمام نگرانی

ها و از گروهی به گروه دیگر  اولویت   کنندگان، نیازها واستفاده  یهادیدگاه   ی کیفیت بر مبنا   یهاترین مشخصهاست. مهم   یبعد چند 
توان نمونه می   یاند که برا کار کرده  یآمار   یهاورده آکیفیت فر   یهادر مورد جنبه   ی بسیار   المللی  های بین . سازمان استمتفاوت  

المللی پول، چارچوب کیفی  . صندوق بینکردآمار کانادا و سوئد در این زمینه اشاره    هٔ المللی پول، ادار آمار اروپا، صندوق بین   هٔ به ادار 
عد در  ، پنج ب  ی آمار   ی هاورده آکیفیت فر   یاست. در این چارچوب، برا   کردهیک چارچوب جامع ارائه    کردنمنظور فراهم ها را به داده

 نظر گرفته شده است: 

 اطمینان از یکپارچگی؛ -1

 شناسی صحیح؛ روش -2

 لیت اطمینان و دقت؛ قاب -3

 قابلیت استفاده؛  -4

 قابلیت دسترسی.  -5

 عد کیفی زیر را برای اعتبارسنجی در نظر گرفته است: آمار اروپا هم شش ب   هٔ ادار 

 کنندگان(؛ استفاده  یبودن )با نیازها مربوط و متناسب  -1

 دقت )در محاسبات(؛  -2

 تناسب زمانی؛  -3

 قابلیت دسترسی و وضوح نتایج؛  -4

 ؛ یپذیر مقایسه -5

 انسجام. -6

المللی ساخته شده است. البته مزیت ما در تولید شاخص ترکیبی  های ترکیبی در نهادهای بین با این روش بسیاری از شاخص 
اند  های توسعه در دنیا معرفی و محاسبه شدههای موجود که ذیل شاخص شاخص توسعه برای ایران این است که بسیاری از زیر 

ها سنجه و  های آنها یا باید تغییر کند و یا باید برای آن ای هستند که شاخص مفاهیم توسعه قابل استفاده بوده و تنها بخشی از این 
 نماگر جدید تولید شود.  
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 گزارش توسعه ملی  فازبندی طرحوش ر  -۳

برای تدوین گزارش شاخص توسعه ملی همان روش اصلی    شدهشناخته   بهترین روشطور که در بخش قبل مطرح شد،  همان
OECD  عنوان اولین  و به   کرد سازی نیز با همین هدف آغاز به فعالیت  . تیم شاخصکرداز مفهوم توسعه آغاز    در آن باید که    ، است
برگزاری  کندتعریف    را مفهوم توسعه    کرد  گام سعی با  با اساتید و صاحب   پنج.  همچنین مطالعه و  نظران و  جلسه طوفان فکری 

اگر بپذیریم که  از تعریف توسعه ممکن نیست، زیرا  کردنبندی همه اساتید این بود که آغاز پژوهش در رابطه با تعریف توسعه، جمع 
نیازمند مطالعه تیم تخصصی  کدام  هر فردی  فرهنگی و    ، سیاسی اجتماعی،   تعریف توسعه در ابعاد اقتصادی، عد دارد،  ب   پنج توسعه

بر خواهد  که زمان   استای  رشته ی بین فرآیند شده نیز خود  و دستیابی به تعریف تجمیع   استبرگزاری جلسات کارشناسی    و همچنین
شده از مفهوم بسیط توسعه، خود نیازمند بحث و  بندی شکسته بعد را نپذیریم، دستیابی به ابعاد توسعه و تقسیم   پنجاگر هم    بود.

 .است فراوانیوگو و مطالعه گفت

عنوان همه یا بخشی از مفهوم توسعه مورد  های موجود در جهان که به ها و زیرشاخص در ضمن مطالعه و مرور دقیق شاخص
کار تیم  توسعه باشد. بنابراین طراحی دو درخت در دستور  تواند راهگشای خوبی برای دستیابی به تعریف  د مینگیر استفاده قرار می 

از تمامی شاخص بندی ساختاری دسته درخت تجربی توسعه که    نخست،سازی قرار گرفت.  شاخص  نماگر شده  های توسعه  ها و 
آوری  های توسعه جهان جمع با ترسیم این درخت انباشت دانش شاخص گیرد.  است که امروز در دنیا مورد استفاده و محاسبه قرار می 

است که از  ترسیم درخت مفهومی توسعه    ، کند. دومشود و کمک بسیار مهمی نیز به تعریف ابعاد و جزئیات مفهوم توسعه میمی
شده، نمایشگری از مفهوم  بندی یافته و دسته صورت ساختار شود به مفاهیمی که ذیل توسعه شناخته می   ، دل مطالعات علوم مختلف

باش  ترسیم مید.  نتوسعه  نیز  این درخت  در  توسعه  ابعاد مفهومی  واقع  توسعه گام در  بتوان در جهت تعریف  ثری  ؤهای مشود که 
 برداشت.  

بر بودن  زمان  و همچنینمدت تولید شاخص ترکیبی برای توسعه  بلند   فرآیندهای فوق و همچنین  به محدودیت توجه حال با 
مدت بشکنیم تا  تعریف توسعه و ابعاد مختلف آن، الزم به نظر رسید که آنچه انجام آن درست است را به چند فاز قابل اجرا در کوتاه 

از خروجی استفاده  بر  در عالوه  مرحله  و گزارش  های هر  انتشار  کنیم.  راستای  نیز حرکت  اصلی  در جهت هدف  بنابراین  دهی، 
 صورت زیر انجام گرفت: بندی طرح گزارش ملی توسعه به از ف

 های اصلی توسعه  فاز اول: گزارش مرور تلفیقی شاخص
ها با معیارهایی که  آنها بهترین شاخص شود و از بین  های توسعه در جهان پرداخته می در این فاز به مرور و شناسایی همه شاخص 

گیرد. در  ها صورت می شوند و وضعیت روند ایران، مقایسه با کشورهای منتخب و سایر تحلیل در ادامه بیان خواهد شد، انتخاب می
ت  های گذشته به چه سم های مورد بررسی روند توسعه ایران در طول سال شود که بر اساس همه شاخص مجموع نشان داده می

 شود.  ها مشخص میبوده است و نقاط قوت و ضعف توسعه ایران نیز از بین شاخص 

 و تنظیم شاخص تجمیعی جدید های توسعه  فاز دوم: گزارش مرور تلفیقی نماگر
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ای که مفهومی از  ترین سنجه ها )یعنی جزئی هایی که در گام قبل شناسایی شده است در سطح نماگر در فاز دوم همه شاخص 
بندی  ها مالک و معیار نیستند و در یک دسته در این بررسی شاخص گیرد.  کند( مورد مطالعه و بررسی قرار می ا محاسبه میتوسعه ر 

استقرایی    د. البته این روش کامال  شوو شاخص ترکیبی جدیدی از روی آنها ایجاد می   شدهبندی  جدید نماگرها طبقه  پیشنهادی کامال  
هایی از مفهوم توسعه داشته باشد  بنابر این ممکن است همچنان کسری های موجود صورت خواهد گرفت.  است و از مطالعه نماگر
در طول سال  باید  اصالح شود.  که  بعدی  فاز  البته  و  بعد  قرار می های  مورد مطالعه  نماگرها  که  احتماال  زمانی  و  تضاد گیرند  ها 

ها انتخاب شوند که معیارهای  ای از نماگر د داشت که باید بین آنها انتخاب شود و با غربالگری مجموعه هایی خواهنهمپوشانی 
 صورت حداکثری دارا باشند. شده در بخش بعدی را به بیان 

 برای توسعه ایران   OECDروش تولید شاخص ترکیبی  کردنفاز سوم: اجرایی
انجام گرفته در فازهای قبلی و همچنین با انباشت دانش توسعه، همچنین با برگزاری  اما در فاز سوم با استفاده از مطالعه دقیق  

شده از توسعه  جلسات متعدد در طول دو فاز قبل، سعی خواهد شد تعریف توسعه تدوین و تدقیق شود. بر اساس مفهوم شناخته 
پرداخته خواهد شد و شاخص ترکیبی    OECD  روشن شده است، به طی مراحل  ها و فرهنگ ما کامال  آن با ارزش   ت ایران که نسب

، اما ممکن  قرار خواهند گرفت استفاده  مورد  های آنها  های جهانی و حتی داده بسیاری از نماگر  شود. البته احتماال  جدید تولید می
رویکرد    فاز سوم دقیقا  .  بندی نیز تغییر کندو مفاهیم جدید اضافه شوند و یا دسته   شدهبرخی از آنها در مفهوم توسعه ایران حذف  است  

 نه پژوهش خود استفاده خواهد کرد.عنوان پیشی شاخص ترکیبی جدید را خواهد داشت و از مرور تلفیقی قبلی به 

مجموع   بدیهیدر  شد،  بیان  توسعه  ملی  گزارش  طرح  فازهای  مورد  در  آنچه  اساس  بر    بر  مبتنی  که  سوم  فاز  که  است 
با   شروع، اما مرحله خواهد بود  ترین، بهترین و کاملنیز شروع می شود  و از مفهوم و تعریف دقیق توسعهاست شناسی دقیق روش

ز نیز  د. حال انتشار خروجی از این دو فانعنوان پیشینه پژوهش انجام شوفازهای اول و دوم به در ابتدا  این فاز شدنی نیست و باید  
گاهی سمت دستیابی به اهداف و  های آن به توان با انتشار خروجیبخشی عمومی نیست و میمتعارض با ترویج فرهنگ توسعه و آ

. بنابراین آنچه در عمل صورت خواهد گرفت این است که  کرددر بخش اول بیان شد( حرکت    های گزارش ملی توسعه )کهدور ادست
بلوغ یافتن  های آن نیز انتشار یابد. یعنی کل بدنه دانشگاهی و جامعه در جریان  د و محصوالت و خروجین به ترتیب اجرایی شوفازها  

 بلوغ کمک کنند.   فرآیندطول این مسیر به تکامل  درگزارش توسعه ملی قرار بگیرند و با نقد و بررسی دقیق و کارشناسانه خود 

 روش انتخاب تعریف توسعه -۴

ساختار    الذا تعریف توسعه ب   مدت است.بر و بلند توسعه کاری زمان   انتخاب تعریف بهینهٔ فازبندی مطرح شد،  بر اساس آنچه در مورد  
  ریزی کرد که قطعا  رسد و باید برای دستیابی به تعریف توسعه برای فاز سوم برنامه علمی کامل به فاز اول و حتی شاید فاز دوم نمی

ها  شاخص   بندی سادهٔ مهم این است که ما برای دسته   موضوعاما  کند.  کمک می  فرآیند دست آمده در دو فاز قبلی به این  ه اطالعات ب
. لذا روش اولیه و ابتدایی برای رفع  کردتعریف اولیه هستیم تا بتوان درخت تجربی را استخراج  های توسعه نیازمند یک  و زیرشاخص 

اجرایی در  پذیرفته مانع  از  تعاریف موجود فصل مشترکی  با مطالعه  این است که  و  شده شدن کار  توسعه  تعریف مفهوم کلی  ترین 
و بعد    کرده ستخراج کنیم و در ترسیم درخت توسعه استفاده کنیم، تا یک گام به جلو حرکت  همچنین ابعاد مختلف و کلی توسعه را ا 
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دقیق  توسعه  تعریف  بتوان  این درخت  استخراج  پشتوانهٔ با  به  و  نخبگانی  تیم  اقدام  با  نهایت  در  و  کرد  تنظیم  دوم  فاز  برای  را    تر 
تعاریف توسعه و ه اطالعات و مطالعات صورت  با  اتکای درخت توسعه استخراجگرفته در رابطه  به  از    ، شدهمچنین  تعریف پوش 

آل که  ه ائز اهمیت این است که اگر منتظر انجام کار ایدحتوسعه برای ایران استخراج شود و در دستور کار فاز سوم قرار گیرد. نکته  
 باید گام برداشت، آموخت، اصالح کرد و به دستاورد رسید.  توانیم کاری انجام دهیم. گاه نمی دانیم چیست، بمانیم، هیچهمه می 

ها همزمان  قرار گرفت تا فعالیت   فرآیندموازات آنچه در باال مطرح شد، مطالعات برای دستیابی به تعریف توسعه نیز در  به  اما
  تا در ادامه با مطالعه تعریف توسعهٔ  کندذهن را آماده می عه وجود دارد، تعاریف مختلفی که در مورد توسمرور و تجمیع  اجرایی شود.

روی آنچه در جلسات  بر  . مروری  کردمضاف )توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و فردی( بتوان مبنای نظری را تدقیق  
عریف توسعه را به ذهن تقریب  یابی به ت شناسی دستتواند روش شده میابتدایی تعریف توسعه گذشته است، و مبنای نظری آماده

   کند.

 هاانتخاب شاخص روش -۵

ها مواجه بودیم که باید از بین آنها  شدن فاز اول، با انبوهی از شاخص های توسعه در جهان برای اجراییمطالعه شاخص   فرآینددر  
 بودند.   شد. زیرا برخی همپوشان و برخی متناقض بودند و برخی نیز تنها برای یک کشور خاص محاسبه شده انتخاب می 

های اصلی و معروف در  است که پس از انتخاب شاخص   شکل بوده های گزارش ملی توسعه به این  انتخاب شاخص   روش
های توسعه در دنیا مطالعه  شناسایی شاخص  های مختلف توسعه، تیم عملیاتی گزارش به این نتیجه رسید که باید در حوزهٔ حوزه

ها توسط شاخص   شدهو بتوانیم تا حد ممکن جامعیت و مانعیت نمایشگری ایجاد   نیفتد از قلم    یجامعی انجام دهد تا شاخص مهم
ایجاد   این منظور  کنیمرا  تیم تدوین گزارش شاخص . برای  از اعضای  های  جو و بررسی شاخص وبه جست  توسعه ملی  تعدادی 

های اجتماعی، دکتر درخشان و دکتر  های سیاسی، دکتر شعبانی برای شاخص دکتر نجفی برای شاخص   جهانی توسعه پرداختند: 
تعدادی شاخص شناسایی شد که البته برخی از آنها نزدیک به هم    های اولیه، پس از بررسی  . های اقتصادیتیموری برای شاخص 

کردند. در جلساتی که با تیم علمی )دکتر  بودند و برخی نیز تنها برای یک کشور محاسبه شده بودند و امکان مقایسه را ایجاد نمی 
های جدیدی به مجموعه  شاخص  طبق نظر این اساتیدشد    برگزار  دکتر ساسان و دکتر همتی(  ،رنانی، دکتر حاتمی، دکتر میرزایی 
 . شاخص های قبلی اضافه کردیم

کادمیک به   ۶۰  در نهایت    ،دهندهایی که بخشی از توسعه را نمایش می عنوان شاخصشاخص شناسایی شد که در فضای آ
ها قابل استفاده نبودند. زیرا برخی از آنها بسیار نزدیک به هم بودند و استفاده از آنها  بودند. اما همه این شاخص   شناسایی شده 

زیر باعث می تا  به شاخصشد  آنها  به  مربوط  دخیل  های  ما  در محاسبات  بار  دو  به شوند نوعی  داشتیم اینک ویژه  .  ما قصد  این    ه 
. همچنین هدف گزارش در فاز  شدمی  صورت گرفته ع کنیم و این باعث ایجاد انحراف و تورش در تجمیع  ها را با هم تجمیشاخص 

موریت فاز اول بیان شده است( تبیین جایگاه توسعه ایران و نمایش وضعیت واقعی ایران در همه  أاول )که در قسمت اهداف و م
های  یران با سایر کشورها مقایسه شود و بنابراین استفاده از شاخص وضعیت توسعه ا   استالزم    و برای این منظور حتما    استابعاد  
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ها مانند شاخص تولید ناخالص  مین کند. همچنین برخی شاخص أتوانست این هدف را تکار( نمی وملی و بومی )مانند سهولت کسب 
م شادی بود، اما برای ایران نیز  هرچند شاخص بسیار خوبی برای بازنمایی مفهو  ،برای کشور بوتان محاسبه شده بود  شادی تنها 

ها را انتخاب کنیم. اما  های موجود بهترین باید از بین شاخص  بندی دست یافتیم که حتما  نداشت. در مجموع به این جمع  ایداده
د که  راحی ششده و اهداف فاز اول چند معیار طبه مطالب بیانتوجههای مناسب و برتر نیازمند معیار بودیم. با برای انتخاب شاخص 

 . شوندداده میدر ادامه توضیح 

 نمایشگری مفهوم توسعه . ۱

هایی باید انتخاب شوند که بیشترین نمایشگری را از مفهوم توسعه داشته باشند. یعنی  های مورد بررسی شاخص از بین شاخص 
ما از توسعه داشته باشد. همچنین بررسی    نظرمد شود قرابت مفهومی با معنای  هایی که ذیل شاخص مربوطه تعریف می زیرشاخص 

  دربر داشته باشند های آن مفاهیم جدیدی از توسعه را . یعنی زیرشاخص نمایش دهدسعه را  آن شاخص باید بتواند بعد جدیدی از تو
قرار گیرد    نظرمد گرفتن آن بتواند به تکمیل مفهومی توسعه در گزارش کمک کند. همچنین آنچه باید  نظر تا بررسی و مطالعه و در 

های بسیاری وجود دارد که  شگری نیز بزرگ باشند. زیرا نماگرلحاظ مفهومی و میزان نمایها در این مرحله به این است که شاخص 
های اصلی و بزرگ توسعه  که شاخص  قصد این بوده است دهند، ولی در این فاز  یک جزء بسیار کوچکی از توسعه را نشان میهر

به قرابت    در وهله اولار نمایشگری  معی  رواز این گیرد.  بمورد مطالعه قرار گیرد و در فازهای بعدی بر روی نماگرها تمرکز ویژه صورت  
 به اینکه بتواند بخش قابل توجهی از مفهوم توسعه را نمایش بدهد.    در وهله بعدبا توسعه اشاره دارد و   مورد نظر مفهومی شاخص

 ها و اطالعات شاخص اول بودن داده دست  . ۲

یا سایر شاخص ها اطالعات خود را از دل سایر سازمان برخی از شاخص  با ترکیب جدیدی که ایجاد  ها استخراج می ها و  کنند و 
هایی توجه  کند که بیشتر به شاخص ها این نکته را گوشزد میدهند. معیار دست اول بودن دادهکنند شاخص جدیدی ارائه میمی

اند.  شاخصی را برای توسعه ایجاد کرده  ،سایر نهادها   شدهٔ های تولید یا اولین بار با استفاده از داده  و   کنندمی شود که خود داده تولید  
با ترکیب  به  اما تنها  اینکه شاخص بسیار خوبی است،  با  برابر  و  شاخص دیگر    هشت عنوان مثال شاخص کیفیت نهادی  با وزن 

ها  دست اول استفاده شود. هرچند در تحلیل   یهاتر است از خود شاخص مطلوب نیست و به   دهد که قاعدتا  شاخصی جدید ارائه می 
ها )هدف این فاز از گزارش( مطلوب  ، اما برای نمایش مفهوم توسعه توسط شاخص کردنیز استفاده   هاشاخص   نوع  توان از این می

 نیستند.  

 قبلی  شده  های گزینش کمترین همپوشانی با شاخص. ۳

ها قرار گرفته است. این نکته  سازی آنها آسان است مورد توجه بسیاری از شاخصویژه ابعادی که کمی توسعه به محاسبه برخی ابعاد  
انتخاب شاخص  که شاخص   نظرمد ها  در  گرفته  قرار  با شاخص ما  را  مفهومی  همپوشانی  کمترین  که  شوند  انتخاب  های  هایی 

شاخص   شدهٔ گزینش  اگر  باشند.  داشته  انتخاب  پیشین  برخی  هایی  وجود  صورت  در  )حتی  دارند  باالیی  همپوشانی  که  شوند 
تجمیع و گزارش  نتیجه نماگرهای متمایز( در هنگام  و  از زیر دهی  برخی  بار محاسبه  شاخصگیری،  شوند و شاخص  می ها چند 

رساندن آن  حداقل به پذیر نیست، اما  کردن همپوشانی در ساختار فعلی گزارش امکاند. البته صفر ندهمی توسعه را منحرف نشان  
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توان این همپوشانی  شود می های طرح باشد. در فاز بعدی که بر روی خود نماگرهای توسعه تمرکز میتواند جزو اهداف و اولویتمی
 طور دقیق به صفر برسانیم.  را به 

 بودن محاسبه شاخص و داشتن داده برای همه کشورها المللیبین. ۴

و روند ایران را ارزیابی   نمایش دهدبتواند جایگاه ایران در توسعه را است که   این  اولطور که اشاره شد هدف اولیه گزارش فاز همان
تواند به ما نشان دهد که آیا این عدد وضعیت مناسبی از توسعه را  کند. برای این منظور داشتن یک عدد مطلق از توسعه ایران نمی 

یابازنمایی می  با سایر کشورها حداقل در فاز اول که فهم عمیق و دقیق و کمی  در    کند و  وضعیت هشدار توسعه است. مقایسه 
ابعاد توسعهتوسعه  ایران و  ایران را هدف قرار داده،  نیافتگی  های طرح  موریت أائز اهمیت است که در بخش اهداف و محنیافته 

و امکان   اندمحاسبه شده یا ایران  و  آن تنها برای یک کشور مانند بوتان    هایهایی که داده توضیح داده شد. برای این منظور شاخص 
بتوانند امکان مقایسه    تا  شدندهای معادل یا نزدیک انتخاب  و به جای آنها شاخص  شدهد حذف  ردنکایجاد نمیرا  المللی  مقایسه بین 

کار  وو به جای شاخص سهولت کسب   ،به جای تولید ناخالص شادی، ما شاخص جهانی شادی   )مثال    آورندالمللی را هم فراهم  بین 
 (.  کردیم کار جهانی را انتخاب وملی ایران، شاخص سهولت کسب

یل و انتخاب شوند. برای بررسی موارد باال  لشده تح های شناسایی در نهایت با استفاده از این چهار معیار الزم است که شاخص 
های  شاخص شاخص، اجزا و زیر هر  برای همین اطالعات اولیه در رابطه هدف    کسب شود،هر شاخص اطالعاتی    برای  الزم بود

کننده، تعداد کشورهای تحت محاسبه و سایر اطالعات مورد نیاز استخراج شد )که در ادامه این  ، روش محاسبه، نهاد محاسبه آن
متشکل ). این کار در یک تیم ترکیبی  کردیمها را انتخاب  شاخص ،  هر معیار  و اهمیتشود( و با بررسی میزان  توضیحات بیان می

نظرات    و   گرفت و نتایج و روش کار به اطالع دکتر رنانی رسید  انجام  ( کالته  وتیموری    ، مجیدزادهدرخشان،  خانم شعبانی و آقایان  از  
عمال شدایشان هم   شاخص و توضیحات آن(  کالن  ۱۳و در مرحله دوم    ۹شده ) در مرحله اول  های انتخاب . پس از آن شاخص ا 

دکتر همتی و دکتر رنانی( رسید تا ایشان نظرات   ، در تیم علمی پروژه به اطالع اساتید )دکتر فراستخواه، دکتر حاتمی، دکتر میرزایی
های منتخب اضافه کنند. در  به مجموعه شاخص   دانند، اهمیت میتکمیلی خود را برای ما ارسال کنند و اگر شاخصی را بسیار با 

بندی آنها در  های توسعه و یک فصل هم جمع فصل شاخص   ۱۴و    شد های منتخب تنظیم  نهایت همه پروژه بر اساس این شاخص
 .  تدوین شدتوسعه در یک نگاه  بخش 

 : انددر جدول زیر بیان شده های مورد بررسی فهرست شاخص 

 توضیح  عنوان شاخص  ردیف 

 شاخص توسعه فراگیر  ۱
(inclusive development index) 

کشور جهان را از حیث   ۱۰۳شاخص توسعه فراگیر یک ارزیابی ساالنه است که میزان پیشرفت اقتصادی  
کند. این شاخص شـامل گیری میبعد که تولید ناخالص داخلی سرانه هم یکی از ابعاد آن است، اندازه  ۱۲

مراقبـت و نظـارت پایـدار از منـابع طبیعـی  و  نسـلی  و برابـری بـین  ؛فراگیری  ؛توسعهسـه رکن اصلی »رشد و  
دهند عبارتند از: تولید ناخالص داخلی چهار متغیری که رکن رشد و توسعه را تشکیل میو مـالی« است.  

ه متغیرهایی مانند در رابطه با رکن فراگیری ک  و امید به زندگی سالم.  ؛وری نیروی کار؛ اشتغالسرانه؛ بهره
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خانوار درآمد  ثـروت  ؛فقر  ؛ میانگین  انـدازه  ؛نـابرابری  در  درآمـد  هستندو  سهیم  آن  برابری  .  گیری  رکن 
نسلی و پایداری با استفاده از متغیرهایی ماننـد میـزان بـدهی عمـومی؛ شـدت انتشـار کـربن؛ نسـبت  بین

گذاری در سـرمایه  یی در یک اقتصاد را پس از سرمایهجوشده )که صرفهانداز تعدیلو خالص پس   ؛وابستگی
 شود.می  محاسبهکند( گیری میجویی در منابع طبیعی و هزینه آلودگی اندازهانسـانی، صرفه

 شاخص کیفیت نهادی ۲

(institutional quality index) 

بر    IQIشاخص   انتخاب شده  هشتمبتنی  دلیل  این  به  که  که جنبه انماگر است  کیفیت ند  های خاص 
دارای دو زیرشاخص است: یکی برای نهادهای سیاسی و دیگری    IQIدهند. شاخص  نهادی را نشان می

بودن هر  مهم   دهندهٔ درصد است که این نشان  ۵۰ها  برای نهادهای بازاری. وزن هرکدام از این زیرشاخص
 است.دو عرصه 

زیرشاخص نهادهای بازاری عبارتند از: شاخص قابلیت رقابت جهانی متعلق به مجمع   نماگرهای دربرگیرندهٔ 
اقتصادی م آزادی  بنیان هریتج؛ شاخص  اقتصادی متعلق  آزادی  اقتصاد؛ شاخص  فریزر؛ ؤجهانی  سسه 

 ن امر اختیاری است.کار بانک جهانی. همه نماگرها وزن برابر دارند. هرچند که ای وشاخص سهولت کسب 
تاکنون شامل موارد زیر بوده است:شاخص حاکمیت قانون بانک    های سیاسیهای نهادکیفیت شاخص 

رتبه جهانی؛  بانک  پاسخگویی  و  نظر  اظهار  شاخص حق  خانه جهانی؛  به  متعلق  مطبوعات  آزادی  بندی 
 . المللآزادی؛ و شاخص ادراک فساد متعلق به سازمان شفافیت بین

 ولت شکننده شاخص د ۳

(fragile state index) 

مبنای   بر  دولت  جمعیت   ۱۲شکنندگی  فشارهای  توسعه زیرشاخص  آوارگان،  و  پناهندگان  شناختی، 
خدمات   دولت،  مشروعیت  اقتصادی،  زوال  و  فقر  مغزها،  فرار  گروهی،  اعتراضات  نامساعد،  اقتصادی 

تنازعات دوقطبی و مداخالت خارجی مورد سنجش عمومی، حقوق بشر و نقش قانون، دستگاه امنیت،  
 گیرد. قرار می

زیرشاخص، خود در پنج گروه انسجام ملی، اقتصاد، سیاست، اجتماعی و مداخله خارجی، جای    ۱۲این  
ها و در نتیجه، شاخص کل که سازند. هرچه مقدار این شاخصگیرند که مجموع آنها شاخص کل را می می

شاخصحاصل این  دولت هاست،  جمع  نهایت،  در  است.  بیشتر  دولت  آن  شکنندگی  باشد،  های بیشتر 
( و در  warning(، در مرحله هشدار )stable(، باثبات )sustainableمختلف ذیل چهار دسته کلی پایدار )

 . شوندبندی می( طبقه alertمعرض خطر )

 پذیری جهانیشاخص رقابت ۴

(global competitiveness report) 

های غیرمستقیم و ضمنی بهره جست؛ بر این پذیری متغیری است که برای محاسبه آن باید از روشرقابت
رکن اصلی تشکیل شده است که با احتساب معیارهای    ۱۲از   (GCI) پذیری جهانیاساس شاخص رقابت
ه هستند. کنندپذیری جهانی تعیین معیار در محاسبه شاخص رقابت   ۱۱۴توان گفت  فرعی، در مجموع می

سوم باقیمانده های اقتصادی و یکحدود دوسوم از این متغیرها بر اساس نظرسنجی از مدیران اجرایی بنگاه
 .شوندگیری میهای آماری کشورها اندازهبر اساس داده

بندی است و هر دسته خود شامل های موجود ابعاد رقابت ذیل چهار دسته قابل تقسیم طبق آخرین گزارش
نهادها، زیرساخت، انطباق پذیری فناوری    ، شود. در گروه و دسته »محیط توانمندساز«هایی میهزیر مجموع

اطالعات و ارتباطات و ثبات اقتصاد کالن قرار دارد. بازار محصول، بازار نیروی کار،نظام مالی، اندازه بازار  
مه و  سالمت  شامل  انسانی«  »سرمایه  گروه  دارد.  جای  »بازارها«  دسته  در  می ارت نیز  پویایی ها  و  شود 

 .گیردوکار، ظرفیت نوآوری در زیرمجموعه »اکوسیستم نوآوری« قرار میکسب 

۵ 
 پذیری پایدار شاخص جهانی رقابت

(global sustainable 

competitiveness index) 

شاخص از ند. این  کمیگیری  پذیری یکپارچه اندازهاین شاخص عملکرد یک کشور را بر مبنای مدل رقابت
 های موفقیت را شکل می دهند محاسبه می شود. هایی که بنیان نماگر کمی در تمام جنبه  ۱۱۶طریق 
پذیری پایدار توانایی ایجاد و دوام ثروت فراگیر بدون کاهش توانایی آینده در حفظ یا افزایش سطح  رقابت

 کند: محیط، جامعه و اقتصاد. تمام سه بعد توسعه پایدار را یکپارچه می GSCIثروت فعلی است. 



 

16 
 

 توضیح  عنوان شاخص  ردیف 

رقابت بر  مدل  مبتنی  پایدار  سرما  پنجپذیری  طبیعی،  است:سرمایه  مهم  اندازه  یک  یه  اجتماعی،  رکن  یه 
 مدیریت منابع، سرمایه فکری، کارایی حکمرانی.

 شدن آن منابع.سرمایه طبیعی: محیط طبیعی موجود، از جمله در دسترس بودن منابع، و سطح تهی
 سرمایه اجتماعی: سالمت، امنیت، آزادی، برابر و رضایت از زندگی درون یک کشور.

پذیری عملیاتی در یک جهان با  عنوان معیاری برای رقابتد بهمدیریت منابع: کارایی استفاده از منابع موجو
 منابع محدود.

 سرمایه فکری: توانایی تولید ثروت و شغل از طریق نوآوری و صنایع ارزش افزوده در بازارهای جهانی.
سرمایه و  قلمروها  حکمرانی:پیامدهای  مرکزی  گذاریکارایی  حکومت  و -های  بازار  ساختار  زیرساخت، 

 ، تدارک چارچوبی برای خلق ثروت بادوام و پایدار.اشتغال

۶ 
 شاخص جهانی کارآفرینی و توسعه 

(global entrepreneurship and 

development index) 

را   تولید میGEDIکارآفرینی و توسعه جهانی )   مؤسسهاین شاخص  صورت ساالنه  به  مؤسسهکند. این  ( 
کارآفرینی جهانی )   ( کامال  GEDI. ساختار شاخص کارآفرینی و توسعه )کندمی منتشر  (را  GEIشاخص 

حال آشنایی با هراست. اما این شاخص هرچند سال یک بار منتشر شده است. به  GEIشبیه به شاخص  
GEI   ٔهمان ساختار  نشاندهندهGEDI   .است 

منتشر   (GEDI) جهانی توسعه کارآفرینی   مؤسسهکه همه ساله از سوی   (GEI) شاخص جهانی کارآفرینی 
میمی ارائه  کشورها  کارآفرینی  اکوسیستم  تغییرات  از  تصویری  و  سالمت  شود  که  است  نماگری  دهد، 

و اشتیاق   ، تواناییشده بین گرایش اکوسیستم کارآفرینی در یک کشور را از طریق تعامالت پویا و نهادینه
بنیادی در تهیه این  رضفدهد. طح نهادی مورد ارزیابی قرار میکارآفرینی، هم در سطح فردی و هم در س 

یابد  در صورتی امکان بروز می  شاخص این است که کارآفرینی هرچند ماهیت رفتاری و فردی دارد اما تقریبا  
مثال اگر نیروی انسانی تحصیلکرده و دارای مهارت الزم  عنوان  که محیط به فرد اجازه بروز آن را بدهد. به

وکار مبتنی بر فرصت در جامعه به وفور وجود داشته باشد اما شرایط محیطی و کارگیری در کسب رای بهب
کار را بپذیرند، کارآفرینی توسعه نخواهد  وشکلی باشد که افراد نتوانند ریسک شروع کسب نهادی جامعه به

های افراد جامعه، درگرو محیط  گی ها و ویژ عبارتی پویایی کارآفرینی در هر کشور عالوه بر خصلت یافت. به 
 نهادی نیز است. 

(، و اشتیاق  ABT(، توانایی کارآفرینانه )ATTدارای سه زیرشاخص نگرش کارآفرینانه )   GEIشاخص  
ها خود ارکانی دارند و هریک از این ارکان متغیرهایی  ( است. هریک از این زیرشاخصASPکارآفرینانه )

 شوند.ردی و متغیرهای نهادی تقسیم می دارند که به دو دسته متغیرهای ف
ATT  وکارهای اندازی کسب سازی، مهارت راهشامل این ارکان است: درک فرصت، پذیرش ریسک، شبکه

 نوپا و پشتیبانی فرهنگی. 
ABT  وکار مبتنی بر فرصت. شامل این ارکان است: رقابت، سرمایه انسانی، جذب فناوری و کسب 
ASP    سازی و  المللیوکار، بین، رشد باال در کسب فرآیندشامل این ارکان است: نوآوری محصول، نوآوری

 پذیر.گذاری ریسکسرمایه

۷ 
 شاخص کیفیت زندگی اکونومیست 
(Economist quality of life 

index) 

سال  ب در  بار،  نخستین  )  ۲۰۰۵رای  اکونومیست  اطالعات  واحد  و  EIUمیالدی،  اقتصادی  شاخص   ،)
بندی کشورها را شاخص  رتبه  بندی کشورهای جهان ارائه کرد. این معیار  منظور رتبهاجتماعی جدیدی را به

 اند. گذاری کرده( ، نامQLIکیفیت زندگی )

فرم   )پرسشنامه(  )کوتاه  ک مقیاس  جهانی  بهداشت  سازمان  زندگی  است،    (WHOQOL-BREFیفیت 
یفیت زندگی ک ه ک WHOQOL-۱00نام  اسئوالی ب ۱00صورت یفیت زندگی بهکمختصر پرسشنامه  شکل

 دهد: را در چهار حیطه مرتبط با سالمت مورد بررسی قرار می
 ( Physical Health Domain)حیطه سالمت جسمانی  -الف
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 ( Psychological Domain)شناختی حیطه روان  -ب
 ( Social relationship Domain) وابط اجتماعیحیطه ر  -ج
 ( Environmental Domain)حیطه محیط زندگی  -د

 عبارتند از: معیارهاییشده در نمایش چنین گرفته کارهای بهگانه کیفیت زندگی و شاخصهن   معیارهای

 تعالی مادی: سرانه تولید ناخالص ملی .۱
 تولد سالمتی: امید به زندگی در بدو  .2
 . ثبات سیاسی و امنیت: نرخ ثبات سیاسی و امنیت ۳
 . زندگی خانوادگی: نرخ طالق در هر هزار نفر۴
 . زندگی اجتماعی: نرخ حضور در اماکن مذهبی یا عضویت در سندیکاها ۵
 سازد.تر و سردتر را مشخص می ی، شرایط اقلیمی بین گرمیاقلیم و جغرافیا: عرض جغرافیا .۶
 شغلی: نرخ بیکاری . امنیت 7
 های مدنی و سیاسی های آزادیآزادی سیاسی: متوسط شاخص  .8
 های در دسترس . برابری جنسیتی: نسبت متوسط درآمد مرد و زن، بر اساس آخرین داده۹

بین رشته  و مفهومی  بعد اساسی عینی و ذهنی بوده  دو  دارای  شناسی، های روانکیفیت زندگی شهری 
شناسی است و از دیدگاه پژوهشی مفهومی چندبعدی عات توسعه، اقتصاد و جامعهجغرافیای انسانی، مطال

توان محصول ادراکات فردی و رضایت شهروندان از  باشد. نگاه ذهنی به کیفیت زندگی شهری را میمی
کیفیت   تر بوده و با آثار و نتایجآید قابل لمسدست میهای ثانویه بهزندگی دانست. اما نگاه عینی که از داده 

عنوان سبک زندگی به خود طور مثال خصوصیاتی که خانوارها به در زندگی اجتماعی قابل شناسایی است. به 
طور  هگیرند یا میزان تحصیالت افراد یک محله، نمودی عینی از وضعیت کیفیت زندگی شهری است. بمی

 :ند ازکلی دو سنت کامال  مجزا در رابطه با کیفیت زندگی وجود دارد که عبارت

کشورهای اروپایی طرفدار داشته و توسط   بیشترالف( رویکرد اسکاندیناویایی کیفیت زندگی: این رویکرد در  
درینوسکی» تیتموس»  و  «جان  و  هب  «ریچارد  زندگی  عینی  شرایط  بر  رویکرد  این  در  است.  آمده  وجود 

 .کید شده استأ های مرتبط با آن ت مؤلفه

شان توجه کرده و بر محققان در این رویکرد بیشتر به تجارب ذهنی افراد از زندگی ب( رویکرد آمریکایی:  
. در کرداشاره    «دبلیو. آی. توماس»توان به  اند. از اثرگذاران بر این رویکرد میکرده کید  أ های ذهنی تمعرف

 .شوندهای اصلی سنجش استفاده می لفهؤ عنوان ممندی و خوشبختی به این رویکرد رضایت

  کنند کید می أ کنار دو رویکرد باال، رویکردهایی نیز وجود دارند که هم بر ابعاد ذهنی و هم بر ابعاد عینی ت در
کیفیت زندگی   «زاف».  کرداجتماعی ارزیابی کیفیت زندگی اشاره  – های اقتصادیتوان به روشکه از جمله می

و گروه افراد  از شرایط عینی و ذهنی  تعریف می را ترکیبی  ارزیابی کیفیت    کنندها  در  وی معتقد است که 
طور همزمان  هشان بزندگی باید شرایط عینی زندگی افراد را با ارزیابی ذهنی آنها در خصوص شرایط زندگی

از دیدگاه   به  «زاف»در نظر گرفت.  از زندگی  تؤ م عنوان  رضایت  و ألفه اصلی کیفیت زندگی مورد  یید است 
 : شودبندی میطور کلی در چهار دسته طبقه هب

: رضایت ناشی از ارتباط که معطوف به روابط اجتماعی 2نوع  : رضایت ناشی از داشتن و برخورداری،۱نوع 
ز اقدام و عمل  : رضایت ناشی ا۴: رضایت ناشی از بودن که داللت بر کنترل زندگی دارد، نوع ۳نوع  است،

 .که بیشتر ناشی از زمان اوقات فراغت است

۸ 
 شاخص کیفیت زندگی 

)quality-of-life index ( 
)Where-to-be-born Index ( 

شود: »شاخص گیری میلفه زیر اندازهؤ نامبئو«، براساس هشت م»  شده در روششاخص کیفیت زندگی ارائه
مصرف نسبت  قیمت  خرید؛  قدرت  شاخص  بهداشتی؛  کننده؛  مراقبت  شاخص  درآمد؛  به  دارایی  قیمت 

 «.شاخص ایمنی؛ شاخص زمان ترافیک شهری؛ شاخص آلودگی و شاخص آب و هوا
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مصرف  قیمت  اندازهکننده شاخص  شاخص  این  قیمت :  متوسط  تغییرات  پرداختگیری  شده های 
 .زمان است کنندگان برای یک سبد بازاری از کاالها و خدمات مصرفی در طولوسیله مصرفبه

در  شاخص قدرت خرید  را  و خدمات  کاال  خرید  نسبی  قدرت  شاخص  این  برای یک  :  و  معین  شهر 
 .دهددستمزدهای متوسط آن شهر نشان می 

به درآمدسنجنسبت قیمت دارایی به درآمد آپارتمان : نسبت قیمت  توانایی خرید  برای  بنیادین  های 
های میانه آپارتمان به درآمد قابل تصرف خانوار  نسبت قیمت   صورتبه  تر، بهتر( که عموما  است )هرچه پایین

های مختلف چند در در جاهای دیگر، گونهشود )هر های درآمد بیان میصورت سال شود و بهمحاسبه می
 گیرد.( آن مورد استفاده قرار می

: این شاخص یک برآورد کلی از سیستم مراقبت بهداشتی، متخصصان شاخص مراقبت بهداشتی
 .راقبت بهداشتی، تجهیزات، کارکنان، پزشکان، هزینه و... استم

بر شاخص ایمنی ایمنی  چه میزان جرایم در یک شهر کمتر خالف شاخص جرم است و هر: شاخص 
 .باشد، شاخص ایمنی آن باالتر است
منظور انجام شده در ترافیک به: این یک شاخص مرکب از زمان سپری شاخص زمان ترافیک شهری

 .نقل استو شده در ترافیک و نارضایتی کلی از سیستم حملتولید CO2 میزان کارها،
ترین وزن در این : شاخص آلودگی برآورد کلی از میزان آلودگی در شهرها است. بزرگ شاخص آلودگی

 .لفه مهم در آلودگی هستندؤ شاخص به آلودگی هوا و آب داده شده است که دو م

۹ 
 محیطیزیست شاخص عملکرد 

(environmental performance 

index) 

های جهان از نظر اقدامات آنها برای  بندی عملکرد دولت، روشی برای رتبهیمحیطزیست شاخص عملکرد  
های کشورشان است. این شاخص بر اساس دو پارامتر »سالمت محیطی«  حفظ و اصالح پایدار اکوسیستم 

اکوسیستم  »اعتبارسنجی  شاخص و  روی  از  و  جزئیها«  محاسبه میهای  آنها  عملکرد  تر  شاخص  شود. 
خود از »شاخص عملکرد محیطی پیلوت« توسعه یافته است که برای اولین بار در سال بهنوبه  یمحیطزیست 
نیل به »اهداف توسعه هزاره«    شدمعرفی    ۲۰۰۶ برای  تکمیل اهداف محیطی سازمان ملل  بر اساس  و 

دنبال طرح مفهوم »شاخص پایداری محیط هب  یمحیطزیست طراحی شده بود. از طرفی شاخص عملکرد  
ها توسط دانشگاه این شاخص   ی. هر دو شدمطرح    ۲۰۰۵و    ۱۹۹۹های  سال   بینزیست« توسعه یافت که  

ییل و دانشگاه کلمبیا و با همکاری »نشست جهانی اقتصاد« و »مرکز تحقیقات کمیسیون اروپایی« توسعه 
یداری محیطی را در مقایسه با مسیر رشد کشورهای که پا  مطرح شدیافت. شاخص پایداری به این دلیل  

کرد، برای محاسبه شاخص دلیل تغییر توجه تیمی که روی شاخص پایداری کار می هدیگر ارزیابی کند. ب
دانشمندان و طرفداران محیط زیست و گذاران،  تا سیاست  شدمحور استفاده  عملکرد از پارامترهای نتیجه 

 راحتی از آن استفاده کنند. هان یک معیار محک مناسب بعنو هافکار عمومی بتوانند ب

ارائه شده است که شامل شاخص عملکرد محیطی   یمحیطزیست تاکنون هفت گزارش شاخص عملکرد  
است.   2020و    20۱8،  20۱۶،  20۱۴،  20۱2و    20۱0،  2008و نیز شاخص عملکرد    200۶پیلوت سال  

محیطی« به نام »روند شاخص عملکرد زیست ه  جدیدی بشاخص    ،20۱2برای گزارش شاخص عملکرد  
آنها در دهه گذشته   یمحیطزیستکشورها بر اساس تغییرات عملکرد  به  صورت پیلوت توسعه یافت تا بتوان  

 یک در حال نزول هستند. و معلوم کرد که کدام کشورها در حال پیشرفت و کدام دادنمره 
های ها و عمدتا  شامل فعالیت های مختلف دولت و کارکرد   هامعیار ترکیبی از  محیطی  زیست  شاخص عملکرد

هوا و پیامدهای سالمت هایی مانند بهداشت آب، کیفیت  آنها در مورد دو شاخص سالمت محیطی )شاخص 
ها، کشاورزی، تنوع جنگل ها )آب و هوا و انرژی، صید،  محیط زیست( و پویایی یا اعتبارسنجی اکوسیستم 

پارامتر مختلف در نظر گرفته شده و  ۱۹و منابع آب( است. برای محاسبه این شاخص،    هازیستی و زیستگاه 
های فرعی های کلی و شاخهسیاست شود. این پارامترها بر اساس اهداف دولت،  به هر یک نمره داده می
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دوره های موجود در هر  تواند با توجه به موقعیت محیط زیست و دغدغهد و تعداد آن میشوآن بررسی می
 تغییر کند. 

 شادی ناخالص ملی  ۱۰

، نشانگر واحدی  GDPکشورهای جهان مشابه است و تولید ناخالص داخلی یا    بیشترزیربنای اقتصادی  
نشان می  را  یا پسرفت کشورها  پیشرفت  که  بهاست  این شاخص  تقریبا  دهد.  که  دارد  همه    قدری جایگاه 

تولید بیشتر خروجی طور که گفته شد،  . اما همان آن را بهبود دهند»به هر قیمتی«  تالش می کنند  ها  دولت 
 مصرف باالتر را به همراه دارد که حاال دیگر از توان طبیعت خارج شده است.

کم   GNHاما   روزها  این  که  است  زبانشاخصی  سر  بر  کشور ها میکم  نام  با  همواره  شاخص  این  افتد. 
شناسند، شده در قلب آسیا که حتی برای کسانی که آن را میچندان شناخته است. کشوری نه»بوتان« همراه  

مخفـف   GNHچیز است.  «  همه»یادآور چیزی به جز همین شاخص نیست و البته که این شاخص خود  
Gross  National  Happiness    بــرابــر در  که  اسـت  ملـی  شـادی  ناخالص  تولید  GDPیا  سرانه    یا 

طور خالصه ناخالص داخلی ایجاد شده است. این شاخص اولین بار توسط سران کشور بوتان معرفی شد و به
  کند که تا پیش از این موضوعیت نداشت. مواردی را به عنوان عامل شادی ملی معرفی می 
ین کشوری را  شود. و آمار جهانی ندارد. لذا امکان مقایسه باین شاخص تنها برای کشور بوتان محاسبه می

 دهد. به ما نمی

و برون بر نکاتی مثل زندگی ساده  قرار گرفت که  آنجایی مورد استقبال  از  از روند  سرانه شادی ملی  رفت 
تأ ت  گراییمصرف دارد.  ویژه  و  أ کید  طبیعت  به  احترام  راستای  در  شادی  و  بهروزی  بر  عالوه  که  کیداتی 

 جلوگیری از تخریب بیشتر آن است. 

 حیطه است:  ۹شامل  GNHشاخص 
 بهروزی ذهنی  -

 تندرستی  -

 آموزش -

 استفاده از زمان  -

 فرهنگی پذیریتنوع و انعطاف -

 حکمرانی خوب  -

 سرزندگی جامعه  -

 پذیری اکوسیستم تنوع و انعطاف -

 استانداردهای زندگی  -

 نماگر است:  ۳۳شاخص شادی ناخالص ملی شامل 
 بهروزی ذهنی: رضایت از زندگی، تعادل عاطفی، معنویت 

 مدت، تندرستی ذهنی درستی، روزهای تندرستی، معلولیت بلند نی: خود ابرازی وضعیت تتندرست
 هاآموزش: سواد، شایستگی آموزشی، دانش، ارزش

 فرهنگی، ... – های صنعتگری، مشارکت اجتماعیپذیری فرهنگی: زبان، مهارتتنوع و انعطاف
 استفاده از زمان: ساعات کار، ساعات خواب

 ت سیاسی، آزادی سیاسی، ارائه خدمات، عملکرد دولتحکمرانی خوب: مشارک
 سرزندگی جامعه: حمایت اجتماعی، روابط جامعه، خانواده، قربانیان جنایت

 محیطی، حیات وحش، مسائل شهریپذیری اکوسیستم: آلودگی، پاسخگویی زیستتنوع و انعطاف
 ها، کیفیت مسکن استانداردهای زندگی: درآمد خانوار، دارایی
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۱۱ 
 پذیری استعدادشاخص جهانی رقابت

)global talent competitiveness 

index ( 

بر    ۹۳امسال که    (GTCI)پذیری استعدادشاخص جهانی رقابت را پوشش داده،  درصد جمعیت جهان 
بازارهای  کردن در برابر  ها برای مقاومتپذیری جهانی متمرکز است. سازمان استعدادهای کارآفرینی و رقابت 

 .های پرورش این استعدادها را پیدا کنندمتالطم باید راه
 .کندبندی می، جذب، توسعه و حفظ استعدادها را رتبهیاین شاخص توان کشورها و شهرها در توانمندساز 

رقابت  بر مبنای  شاخص جهانی  استعداد، شاخصی است  ستون آن شامل مواردی    ۴ستون که    ۶پذیری 
ستون آن بر   ۲ها در هر کشور است و گذاری برای جذب و نگهداری استعدادسیاست شود که در جهت می

 .هاگذاریمبنای خروجی این سیاست 
 . توانمندسازی، محیط و سیاست کشورها در جذب، رشد و نگهداری ۱
 . جذب۲
 . رشد ۳
 . نگهداری ۴
 . مهارت شغلی و نیروی کار ۵
 . مهارت دانش عمومی۶

 ها پرداخته شده است.های مختلف کشورها در شاخص جزئیات، نحوه محاسبه و رتبهدر گزارش به ارائه 
در این گزارش   شهر است،آنچه میان کشورهای برتر  ٩0کشور و    11٩شاخص،    ۶8شامل    2018نسخه  

بوده، سیستم  توسعهمشترک  آموزشی  که مهارتیافته های  و همکاریای هست  اجتماعی  که های  هایی 
 .شوندنیاز است را موجب می های استخدام در بازار کار نیاز موردت قابلی هبرای توسع

۲۱ 
شاخص اروپایی کیفیت دولت  

)European quality of 

government index( )EQI( 

تر از سطح  عنوان مثال پایینای )بههای حکمرانی در سطح منطقهاین شاخص نتیجه مدیریت جدید داده
آوری و منتشر شد و سپس در سال  جمع   ۰۱۲۰ها اولین بار در سال  است. این دادهملی( درون اتحادیه اروپا  

سال    ۷۱۲۰و    ۳۱۲۰ در  آنها  بعدی  دور  و  شدند  استمنتشر    ۲۰۲۰تکرار  بر شده  مبتنی  شاخص  این   .
ادراک و انتظاراتشان مربوط به فساد بخش   دهندگان دربارهٔ نظرسنجی گسترده از شهروندان است. از پاسخ

دارند خدمات بخش  شود، و همچنین از شهروندان پرسیده میمی  سؤالعمومی   باور  شود که تا چه حد 
 شوند. فیت خوب ارائه مییطرفانه و با کشکل بیعمومی به

دهد تا کیفیت دولت را در داخل و در  هایی است که به پژوهشگران این امکان را میاین اولین منبع داده 
گذاران ابزاری برای  زمینه مقایسه کنند. هدف این است که پژوهشگران و سیاست میان کشورها در چند  

 درک بهتر چگونگی تغییر حکمرانی درون کشورها در زمان حاضر و در طول زمان داشته باشند. 
 طرفی و کیفیت است. شاخص کیفیت دولت اروپایی مبتنی بر سه رکن فساد، بی

۳۱ 

 کشوریالمللی ریسک راهنمای بین

)international country risk 

guide( )ICRG ( 
 

قدر پذیر است. هرگذاری خارجی، ریسک کشور سرمایهویژه سرمایهگذاری بهثر بر سرمایهؤیکی از عوامل م
گذاری در آن کشور بیشتر خواهد بود. ریسک تر باشد، امنیت و انگیزه برای سرمایهریسک یک کشور پایین

گیرنده خاص برای تکمیل  کشوری به ریسک عواملی اشاره دارد که بر توانایی و تمایل یک کشور یا یک وام
گذارد. ریسک حاکمیت، ریسک یم  تأثیرگذار  دهنده یا سرمایهتعهداتش نسبت به یک یا بیش از یک وام
م  مالی سه  و  اقتصادی  ریسک  و  ریسک  ؤ سیاسی  میزان  ریسک یک کشور هستند.  تحلیل  در  لفه مهم 

های اقتصادی و توسعه،  سازمان همکاری  .کنندالمللی تعیین می های بینمؤسسهگذاری کشورها را  سرمایه
سیاسی ریسک  خدمات  هرمس  مؤسسه PRS  گروه  از    پژوهشی  این  مهم اویلر  بهمؤسسه ترین  شمار ها 

ساله در ارائه اطالعات جامع و روزآمد    ۳۰ای  المللی ریسک کشوری سابقهشاخص راهنمای بین  .روندمی
المللی دارد. گروه خدمات ریسک  گذاران بیناقتصادی کشورها به سرمایه -از وضعیت مخاطرات سیاسی 

را منتشر می PRS)  سیاسی این شاخص  این شاخص(  از    کند.  زیر شاخص ریسک سیاسی،   سهترکیبی 
ترین و پرکاربردترین  اند. این شاخص باسابقهلفه تشکیل شدهؤ م  ۱۰تا    ۵یک از  اقتصادی و مالی است که هر
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بین  رتبه شاخص  در  است.  اقتصادی  مخاطرات  ارزیابی  در    ۲۲از    ICRGبندیالمللی  زیرگروه   ۳متغیر 
در شاخص   .گیرندکشور مورد بررسی قرار می   ۱۴۰. در این مدل،  شودسیاسی، مالی و اقتصادی استفاده می 

گیرند که عبارتند از: ثبات حکومت، شرایط اقتصادی  شاخص اصلی مورد بررسی قرار می   ۱۲ریسک سیاسی  
سرمایه سود  برنگشتن  و  مصادره  ریسک  اجتماعی،  خارجی،  و  درگیری  داخلی،  درگیری  خارجی،  های 

های مذهبی، حاکمیت نظم و قانون، پاسخگویی نظامیان در سیاست، تنش های قومی، فساد، دخالت  تنش 
زیرشاخص نسبت تراز حساب    ۵ساالری. ریسک اقتصادی بر اساس  حکومت در برابر مردم و کیفیت دیوان

جاری، نسبت کسری بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم ساالنه، تولید ناخالص داخلی سرانه 
المللی ثبات نرخ ارز، پوشش نقدینگی بین  .شودولید ناخالص داخلی حقیقی سنجیده می و رشد ساالنه ت

واردات ماهانه، نسبت تراز حساب جاری به صادرات کاال و خدمات، نسبت پرداخت بدهی به صادرات کاال  
دهنده ریسک مالی هستند.  های تشکیل و خدمات و نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی، شاخص 

ریسک متوسط،    ۹/۶۹-۶۰ریسک باال،    ۹/۵۹- ۵۰ریسک بسیار باال،    ۹/۴۹-۰اساس نتایج، امتیاز    رب
 .دهدریسک بسیار پایین را نشان می ۱۰۰- ۸۰ریسک پایین و  ۷۹/ ۷۰-۹

 شاخص شدت انرژی  ۴۱
(energy intensity index) 

برای هر   شده صرف  انرژی   میزانعنوان  شدت انرژی، معیاری از ناکارآمدی اقتصاد یک کشور است که به
شود.  گیری استفاده میلفی برای این اندازهشود. از واحدهای مختمحاسبه می  تولید ناخالص داخلی واحد

یا    نفت خام عنوان واحد تولید ناخالص داخلی و معادل یک بشکهمثال  یک یا هزار یا یک میلیون دالر به 
 .عنوان واحد مصرف انرژی، یا کیلوژول به یوتیبی  ۱۰۰۰

شدت انرژی باال بیانگر قیمت یا هزینه باالی تبدیل انرژی به تولید ناخالص داخلی است. شدت کم انرژی  
تر تبدیل انرژی به تولید ناخالص داخلی است. مثال  اگر شدت مصرف انرژی در انگر قیمت یا هزینه پایینبی

کشور الف دو برابر کشور ب باشد یعنی کشور الف برای تولید میزان برابری کاال و خدمات دو برابر کشور ب  
ه عنوان بخشی از تولید ناخالص است. شدت انرژی باال به معنای تولید باالی صنعتی بانرژی مصرف کرده

 .هستند نیروی کار اقتصاد متمرکز به دهندهٔ داخلی است. کشورهایی با شدت کم انرژی نشان

است، که از آن در کشورهای توسعه یافته راهبردیهای در حال حاضر معیار شدت انرژی از جمله شاخص 
برای بررسی افزایش کارایی انرژی هم از نظر کاهش وابستگی انرژی کشور به خارج و هم از نظر کنترل  

 .کنندتبعات آب و هوایی مصرف باالی انرژی در داخل، استفاده می 

گیری شدت مصرف انرژی و همچنین تولید ناخالص داخلی های مختلفی که برای اندازهبا توجه به روش
است. شدت مصرف  وجود دارد، ارقام متفاوتی از شدت مصرف انرژی کشورها در منابع مختلف اعالم شده 

از شاخص بهرهانرژی  مقایسه  برای  انرژی محسوب میهای مطلوب  نقیصه  وری مصرف  این  با  اما  شود 
های جغرافیایی، و همچنین وهوایی )مثل سرمای شدید(، تفاوتچون شرایط آب  معیارهاییکه    روبروست

 .شودساختارهای اقتصادی و نوع صنایع کشور در آن لحاظ نمی

توان هم بر حسب واحدهای فیزیکی و هم بر حسب واحدهای پولی محاسبه شاخص شدت انرژی را می
 .کرد

 واحدهای فیزیکی

شود. حسب واحدهای فیزیکی محاسبه میتولیدی خاص، بر  فرآیندیک صنعت یا یک    شدت انرژی در سطح 
شده )مثال  بر حسب واحد ژول( به محصول مقدار فیزیکی شدت انرژی حاصل تقسیم میزان انرژی مصرف

 .شده )مثال  به واحد لیتر یا تن( استتولید

 واحدهای پولی

سطوح   در  فیزیکی  انرژی  شدت  معیار  از  بهاستفاده  و کالن  مختلف  محصوالت  تجانس  عدم  دلیل 
پولی برای اندازهجمع گیری محصول استفاده ناپذیری فیزیکی آنها میسر نیست و الزاما  باید از واحدهای 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5_%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%AA_%D8%AE%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%DB%8C%E2%80%8C%DB%8C%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B1
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انرژی  نسبت  همان  که  بود،  خواهد  فیزیکی(  نه  )و  اقتصادی  حالت،  این  در  انرژی  شدت  معیار  کرد. 
 .به تولید ناخالص داخلی )بر حسب میلیارد دالر( است BTU (خام یاشده )بر حسب میلیون بشکه نفت  صرف

۵۱ 
 شاخص کامیابی لگاتوم 

)legatum prosperity Index ( 

رتبه لگاتوم یک  نشان میشاخص توسعه  را  از توسعه  و  بندی ساالنه  لگاتوم سنجش  رصد  دهد. مؤسسه 
و به چالش  دارد  را به عهده  را های مهم نسل جاری میشاخص کامیابی  این مؤسسه هدف خود  پردازد. 

فرصت چنگبه عنوان  آوردن  آنها  کامیابی  افزایش  و  بعدی  نسل  به  آنها  انتقال  از  اطمینان  و  جدید  های 
مختلفی از جمله ثروت، رشد اقتصادی، تحصیالت، بهداشت، رفاه    معیارهایبندی بر اساس  کند. رتبه می

شود. شاخص کامیابی لگاتوم ابزاری برای سنجش میزان کامیابی در شخصی و کیفیت زندگی انجام می
که همه ابعاد طوریتصویری جامع از کامیابی ارائه کند به  است  کند. این شاخص تالش کردهجهان ارائه می

سیاسی   دراجتماعی،  را  رفاه  اقتصادی  بربرو  شاخص  این  مختلف  اجزای  حوزه  بگیرد.  های  اساس 
اند چراکه هدف اصلی این شاخص آن است که به کشورها در تغییر مسیر  گذاری از هم تفکیک شدهسیاست 

شان را یهاو تحول کمک کند. منظور از کامیابی شرایطی است که در آن همه افراد قادر باشند همه ظرفیت 
شود که نهادهای کارآمد، اقتصاد باز و مردم توانمندی داشته یک ملت در صورتی کامیاب می .شکوفا کنند

 ۲۰20دیده و در سالمت و امنیت باشند. آخرین گزارش این شاخص که مربوط به سال  باشند که آموزش
شاخص اولین بار  درصد از کل جمعیت جهان است. این    ۴/۹۹گیرد که شامل  میبرکشور را در  7۶۱است  

سال   فراگیر،   2007در  جوامع  دامنه  سه  قالب  در  را  کشور  هر  عملکرد  شاخص  این  است.  شده  منتشر 
انسان و  باز  تحلیل می اقتصادهای  توانمند  دامنههای  این  پوشش می  2۱ها  کند.  را  دهند که زیرشاخص 

 شوند. گیری میسنجه اندازه ۹۴2نماگر هستند و این نماگرها خود با  ۶۵ برگیرندهدر 

۱۶ 
 شاخص جهانی نوآوری 

)global innovation index ( 
 

رتبه  نوآوری یک  نشان می شاخص جهانی  را  نوآوری کشورها  و  اساس ظرفیت  بر  این بندی جهانی  دهد. 
کند. در این شاخص این باور وجود دارد  بندی میآنها در نوآوری رتبه  اساس توانمندی  شاخص، کشورها را بر

شود. از این جهت نوآوری چنانچه با کیفیت همراه باشد منجر به رشد و توسعه اقتصادی کشورها می که  
سیاست  است  زیرساختالزم  به  شاخص گذاران  کنند.  توجه  نوآوری  جهت  انگیزه  ایجاد  برای  الزم  های 

 کنند: گونه تعریف مینوآوری را این
جدید، شیوه جدید    فرآیندیافته )کاال یا خدمات(، یک  ودتواند دربرگیرنده یک محصول جدید یا بهبنوآوری می

 کار، سازمان محل کار یا روابط خارجی باشد.وبازاریابی، یا یک شیوه سازمانی جدید کسب 
گیری عملکرد نوآورانه کشورهاست که طیف وسیعی از های مرجع برای اندازهاین شاخص یکی از شاخص

می نظر  در  را  مقیاس نماگرها  از  را  آن  ویژگی  همین  و  توسعه«متمایز  گیرد  و  »تحقیق  نظیر  قدیمی  های 
های ود خروجی گذاری برای بهبهای این شاخص جهت سیاست توانند از یافتهگذاران میکند. سیاست می
مدت رشد اقتصادی، تولید بهتر و رشد اشتغال استفاده کنند. آخرین گزارش این شاخص روایت وضعیت  بلند

کشور را تحت پوشش   ۹2۱است که نسخه دوازدهم این گزارش است و    ۲۰۲۰نوآوری در جهان در سال  
می در قرار  نوآوری  جهانی  شاخص  عبارتن  برگیرندهٔ دهد.  که  است  دامنه  دروندو  از:  و د  نوآوری  دادهای 

چندین نماگر    ها، خود دربرگیرندهٔ شاخصدادهای نوآوری. هر دامنه دارای چند زیرشاخص است و زیربرون
در فرانسه، و سازمان جهانی    INSEADهستند. نسخه آخر این گزارش با مشارکت دانشگاه کرنل، مؤسسه  

اساس   کل این شاخص ابتدا نمرات هر نماگر برمالکیت فکری استخراج شده است. برای محاسبه نمره  
دار نمرات  اساس میانگین وزن شود و سپس نمره هر زیرشاخص بر ها محاسبه می دار سنجه میانگین وزن 

 شود. نماگرها تعیین می

۷۱ 
 شاخص پیشرفت اجتماعی 

)social progress index ( 

گرفتن متغیرهای نظرمستقیما  و بدون در شاخص پیشرفت اجتماعی در تالش است پیشرفت اجتماعی را  
صورت  توان بههای اقتصادی مینگرفتن سنجهنظر گیری کند. از نظر این شاخص، با دراقتصادی اندازه

پیشرفت  نظام شاخص،  این  کرد.  تحلیل  را  اجتماعی  توسعه  و  اقتصادی  توسعه  بین  رابطه  دقیق  و  مند 

https://fa.wikipedia.org/wiki/BTU
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طور ایجاد کند: »ظرفیت جامعه برای رفع نیازهای اولیه شهروندانش و همین میگونه تعریف  اجتماعی را این
هایشان  ها و پتانسیل شرایطی که پایداری زندگی شهروندان و اجتماعات تضمین شود و همه افراد به ظرفیت

است و آخرین گزارش آن که مربوط به  آغاز به کار کرده ۳۱20تحقق کامل ببخشند«. این شاخص از سال 
 ها دربرگیرندهٔ دامنه است که این دامنه  ۳گیرد. این شاخص دارای  میبرکشور را در   ۳۱۶است    2020سال  

زیرشاخص  2۱ نهایت  در  و  هستند  داده  ۵۱ها  زیرشاخص  جای  خود  در  را  پیشرفت  نماگر  »ضرورت  اند. 
ا جهت بهبود اجتماعی« یک سازمان جهانی غیرانتفاعی در واشنگتن است که شاخص پیشرفت اجتماعی ر 

حوزهسیاست  در  زیست گذاری  سالمت  محاسبه میهای  اجتماعی  سالمت  و  شاخص  محیطی  این  کند. 
است. شاخص مورد مدیرانی از کشورهای مختلف از هند گرفته تا برزیل و انگلیس را با خود همراه کرده  

با مشورت فکری از پنل تخصصی خود انتخاب کرده و با میانگ  ین نمرات نماگرها به بررسی، اجزایش را 
وزن    فرآیند. در طول این  رسدمیها به نمرات هر دامنه  ها و با میانگین نمرات زیرشاخصنمرات زیرشاخص

 .شودمی های هر مجموعه در نظر گرفته برابر برای بخش

۸۱ 
 شاخص جهانی حکمرانی

)world governance indicators( 

شش زیر شاخص تجمیعی است که وضعیت حکمرانی در بیش از   برگیرندهٔ شاخص جهانی حکمرانی، در
منتشر شد و آخرین نسخه آن مربوط به  ۶۹۹۱کند. این گزارش اولین بار در سال  کشور را گزارش می  200
صورت دو سال یک بار منتشر  صورت ساالنه و پیش از آن بهبه  2002است. این گزارش از سال    2020سال  
 گونه است:سنجد. تعریف این پروژه از حکمرانی اینن پروژه درک افراد از حکمرانی را میاست. ایشده 

کنند. حکمرانی شامل سه  عمال اقتدار می؛ها و نهادهایی است که در جامعه اسنت  حکمرانی دربرگیرندهٔ 
دولت   فرآینددسته   انتخاب  دولت است:  کنترل  دولت ها،  تغییر  و  دولت   ؛هاها  اتخاذ  توانایی  برای  ها 

 و وفاداری و اعتماد شهروندان و حاکمیت به نهادهای اقتصادی و اجتماعی. ؛های درستسیاست 
شاخص، و زیر   ۶نماگر و تجمیع آنها در قالب    00۳کارگیری بیش از  های حکمرانی با بهپروژه زیرشاخص

رس برای سنجش کیفیت حکمرانی را فراهم کرده  ترین منبع در دستمنبع داده، بزرگ  0۳استفاده از بیش از  
می محاسبه  را  حکمرانی  نهادی  و  اقتصادی  سیاسی،  ابعاد  جامع،  شکل  به  شاخص  این  کند. است. 

بندی کشورها اکتفا این پروژه، مقداری برای خطای استاندارد در نظر گرفته و صرفا  به ارائه رتبه   شناسی روش
تنها امکان مقایسه گرفتن حاشیه خطا برای نمره هر کشور نهنظرپروژه در نکرده است. از نظر مجریان این  

بینانه و به دور از اغراق از وضعیت حکمرانی در هر کشور    و تصویر واقع   است  تر کردهبین کشورها را دقیق 
گیری  ازهگیری حکمرانی کار آسانی نیست و همیشه احتمال خطای اند کند اندازهبلکه ثابت می  ،کندارائه می

ها و وضعیت  هایی که بین نمرات کشورها در این زیرشاخص وجود دارد. مجریان این پروژه در نتیجه مقایسه 
ای  اند، معتقدند یک رابطه عّلی قوی بین یک حکمرانی خوب و دستاوردهای توسعه توسعه آنها انجام داده

های این  نوزادان و نرخ باالی سواد وجود دارد. زیرشاخصمیر پایین  واز جمله درآمد سرانه باال، نرخ مرگ
 پروژه عبارتند از:  

 حق اظهارنظر و پاسخگویی -۱
آزادی   بیان،  آزادی  انتخاب دولت،  برای  نظیر میزان حق شهروندان  از موضوعاتی  افراد  به بررسی درک 

 پردازد. ها میاجتماعات و آزادی رسانه
 ریسم ثبات سیاسی و نبود خشونت و ترو  -2

 کند. گیری میثباتی سیاسی و خشونت سیاسی مانند تروریسم را اندازهدرک افراد از احتمال بی 
 اثرگذاری دولت -۳

درک افراد از میزان کیفیت خدمات عمومی، کیفیت خدمات شهری و استقالل آن از نیروهای سیاسی؛  
 سنجد. را می هاها و اعتبار تعهد دولت به سیاست گیری و اجرای سیاست کیفیت شکل 

 کیفیت مقررات-۴
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ها و مقررات مربوط به توسعه بخش خصوصی  درک افراد از میزان توانایی دولت در ایجاد و اجرای سیاست
 کند.را ارزیابی می 

 حاکمیت قانون -۵
طور  های دارای قدرت سیاسی به قوانین جامعه و بهویژه گروهها، بهدرک افراد از میزان اعتماد افراد و گروه 

طور احتمال جرم و خشونت را ها و همین ها، حقوق مالکیت، پلیس، دادگاه خاص، کیفیت اجرای قرارداد
 کند.گیری میاندازه 

 کنترل فساد -۶
 

کرای از گروه  بروکینگز، و آرت  مؤسسهاین پروژه توسط دانیل کافمن از مؤسسه حکمرانی منابع طبیعی و  
شود. گروهی دیگر از پژوهشگران نیز در  پژوهشی توسعه بانک جهانی با حمایت مالی بانک جهانی انجام  

های تعداد زیادی  انجام این پروژه مشارکت دارند. شش زیرشاخص پروژه حکمرانی، محصول ترکیب دیدگاه
رهای صنعتی و در حال توسعه ها، و متخصصان است که از طریق پیمایش در کشواز شهروندان، شرکت

منبع است که   0۳ها، ترکیبی از بیش از  های مربوط به نماگرهای این زیرشاخصدست آمده است. داده به
المللی و های بیندولتی، سازمانهای غیرها، سازمانهای پژوهشی، اندیشکدهاین منابع شامل مؤسسه

شده و در نهایت  بندی و تجمیع تفاده، مجددا  مقیاس ها برای اسمؤسسات بخش خصوصی هستند. این داده
 .آیندمی دست شش زیر شاخص به آن

 شاخص توسعه انسانی ۹۱
(human development index) 

و   افراد  باید  کشورها  توسعه  وضعیت  ارزیابی  جهت  که  است  این  بر  انسانی  توسعه  شاخص  تأکید 
را ارزیابی   محلیهای  رشد اقتصادی. این شاخص سیاست   شان در نظر گرفته شود و نه صرفا  یهاظرفیت 

دهد که چرا دو کشور با درآمد ناخالص ملی سرانه برابر، نتایج توسعه انسانی کند و به این سؤال پاسخ می می
دهند. شاخص توسعه ها را نشان می های دولت ها بدون تردید اولویت سیاست گیرند. این تفاوتمتفاوتی می 

ها در ابعاد کلیدی توسعه انسانی است که اولین گزارش قیاس خالصه از میانگین زیرشاخص انسانی یک م
اولین  0۹۹۱است. در سال منتشر شده   2020است و آخرین گزارش آن در سال  0۹۹۱آن متعلق به سال 

 دربارهٔ  گزارش توسعه انسانی رویکرد جدیدی نسبت به رفاه انسانی معرفی کرد. رویکرد توسعه انسانی بیشتر
ها، کنند. این رویکرد بر انسانتقویت زندگی انسانی است تا تقویت نهاد اقتصادی که افراد در آن زندگی می

ای  هایشان تأکید دارد. در شرایط وجود توسعه انسانی افراد این آزادی را دارند تا به شیوهها و انتخابفرصت 
می  فکر  که  کنند  آنزندگی  دارد.  ارزش  و  عزت  همین کنند  تصمیم ها  برای  بیشتری  آزادی  در  طور  گیری 

ها و استعدادهایشان را عملی کنند. پس در  شان دارند و این فرصت را دارند تا ظرفیتهای زندگیانتخاب
این شاخص وضعیت توسعه  و نه هدف توسعه. آخرین گزارش  ابزار توسعه است  این رویکرد رشد، درآمد 

برگیرنده سه دامنه اصلی است که این  کند. شاخص توسعه انسانی در می  کشور را ارزیابی  ۹8۱انسانی در  
ها عبارتند از: عمر بلند همراه با سالمتی، دانش و استاندارد معقول زندگی. برای سنجش این سه  دامنه 

شاخص استفاده شده است. برای سنجش عمر طوالنی همراه با سالمتی از امید به زندگی  دامنه از چهار زیر
های مورد انتظار برای آموزش برای کودکان شاخص تعداد سالگام تولد؛ برای سنجش دانش از دو زیرهن

میانگین سال و  به مدرسه،  ورود  باالی  در سن  بزرگساالن  برای  آموزش  برای سنجش   ۵2های  و  سال 
عه انسانی  شاخص درآمد ناخالص ملی سرانه استفاده شده است. شاخص توساستاندارد معقول زندگی از زیر

های این شاخص است. این شاخص با حمایت »برنامه توسعه سازمان ملل شاخصمیانگین هندسی زیر 
ها، برای  شاخصشود. جهت محاسبه مقدار زیرگزارش توسعه انسانی منتشر می   متحد« و از طریق ادارهٔ 

را به    دارند های مختلفی  ها که واحدتا زیرشاخص  است  کدام حداقل و حداکثر ارزش در نظر گرفته شدههر 
بندی کند. حداقل ارزش، صفر طبیعی و حداکثر تبدیل کند یا به عبارتی مجددا  مقیاس  ۱تا    صفربین    ایبازه
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شاخص برای هر کشور از طریق این  بخش کشورهاست. محاسبه نمره هر زیر ارزش، نمایانگر اهداف الهام 
 شود: معادله انجام می

 ارزش حداقلی(-ارزش حداقلی(/)ارزش حداکثری-واقعی)ارزش 

 . شاخص توسعه انسانی میانگین هندسی این سه زیرشاخص است گونه که گفته شد نمرهٔ  همان 
داده  تکمیل  جهت  شاخص  مدلاین  از  مفقود  بینهای  رگرسیون  است.    های  کرده  استفاده  کشوری 

حسب منطقه یا درآمد( به  ها )مجموع کشورها برطور جهت تجمیع شاخص توسعه انسانی برای گروههمین 
است. امید به زندگی و درآمد ناخالص داخلی سرانه داده    میانگین آن زیرشاخص در گروه مورد نظر وزن

سال، و میانگین   ۴2تا    ۵حسب جمعیت بین  های مورد انتظار برای آموزش برحسب کل جمعیت، سال بر
 اند. دهی شده سال به باال وزن ۵2حسب جمعیت های مدرسه برسال 

۲۰ 
 شاخص جهانی صلح

)global peace index ( 

محور پیرامون صلح، امنیت و توسعه در جهان است. این شاخص جهانی صلح ارائه یک تصویر داده   هدف
از داده شاخص تالش می  با استفاده  و توسعه، به تحلیل بحرانکند  های های مربوط به صلح، خشونت 

 جهانی بپردازد. 
منتشر شده است که در واقع گزارشی از روند صلح و خشونت در   2020آخرین نسخه این شاخص در سال  

جمعیت  درصد    ۷/۹۹دهد که در مجموع  کشور را مورد مطالعه قرار می  ۳۱۶. این نسخه  است  ۹۱20سال  
کند و از رابطه بین  گیری صلح ایجاد میدهد. شاخص جهانی صلح مقیاسی برای اندازهجهان را پوشش می 

رفاه پرده بروکسب  و  اقتصادی و سیاسی  دارد و همین میکار، صلح  از عوامل فرهنگی،  بر  گذتأثیر طور  ار 
 شود. صلح از ملزومات رفاه و پیشرفت انسانی محسوب می ، زیراکندصلح، فهم بهتری ایجاد می

دامن  و  هزینه خشونت  و  تولید  کاهش  به  منجر  خشونت  به  میزدن  ناموجه  محاسبه    .شودهای  بنابراین 
های این شاخص،  یافته های اقتصادی دارد. طبق  ات آن بر فعالیتتأثیر برای ارزیابی خشونت نکات مهمی  

اقتدارطلب  رژیم  داخلی از  درآمد    درصد  ۷/۳های  هزینهناخالص  صرف  را  نظامی  شان  کنند می های 
ارتباط صلح و    دهندهٔ این ادعا نشاندرصد است.    ۴/۱کشورهای دموکرات حدود  این رقم در  که  حالیدر 

میزان  آمیزصلح با  کشورهاست.  تأثیر بودن  بر  خشونت  اقتصادی  مالحظه   تأثیرخشونت  ات  بر  قابل  ای 
در   دارد.  جهان  کل  در  اقتصادی  بیشترین    ۱۰عملکرد  که  پذیرفته  تأثیرکشوری  خشونت  از   تأثیراند  را 

از درآمد ناخالص داخلی آن کشورها برآورد شده است. در مقابل، این  درصد    ۴۱اقتصادی خشونت معادل  
تحت   کمتر  که  کشورهایی  برای  ب  تأثیرمیزان  معادل  وده خشونت  از  ۴اند  داخلی   درصد  ناخالص  درآمد 

 آنهاست.  
گرفتن برابری قدرت خرید  نظربا در  ۹۱20اقتصادی خشونت بر اقتصاد جهانی در سال  تأثیراز سوی دیگر، 

درصد از کل فعالیت اقتصادی جهان   ۶/۱۰تریلیون دالر برآورد شده است. این میزان برابر با    ۵/۱۴حدود  
شاخص  زیر  ۳2از    صلح  ازای هر شهروند جهانی ست. شاخصدالر به۹۱/۱)تولید ناخالص جهان( یا معادل  

های  گنجند. در ادامه این سه دامنه و زیرشاخصدامنه می  ۳که در قالب    است  و کیفی تشکیل شده  کّمی 
 شوند.معرفی می آنها

 تماعی میزان امنیت و ایمنی اج
 میزان درک افراد از جرم در جامعه -
 حسب جمعیت تعداد پناهندگان و مهاجران داخلی بر -
 ثباتی سیاسی بی -
 میزان ترور سیاسی  -
 تروریسم  تأثیر -
 هزار نفر  00۱هر  ازای نرخ قتل به -
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 میزان جرائم خشن -
 احتمال وقوع اعتراضات خشن -
 هزار نفر  00۱هر  ازایتعداد زندانیان به -
 هزار نفر 00۱ازای هر امنیت داخلی به تعداد پلیس  -

 المللی در جریان( داخلی و بین میزان ستیز )خشونت 
 تعداد و مدت زمان ستیز داخلی  -
 یافته خارجیمیر ناشی از ستیز سازمان وتعداد مرگ -
 یافته داخلی سازمان میر ناشی از ستیز وتعداد مرگ -
 اختالفات خارجیتعداد، مدت زمان و نقش کشورها در  -
 یافته داخلی سازمان شدت ستیز  -
 رابطه با کشورهای همسایه -

 شدنمیزان نظامی
 حسب سهم درصدی آن از درآمد ناخالص داخلیبرهای نظامی هزینه  -
 هزار نفر 00۱هر ازای تعداد کارمندان نظامی به -
 هزار نفر 00۱ازای هر کننده( به کننده )وارد عنوان کشور دریافت حجم نقل و انتقال سالح به -
 هزار نفر  00۱هر  ازلیکننده( به کننده )صادر عنوان کشور عرضهحجم نقل و انتقال سالح به -
 آمیز سازمان ملل متحدهای صلحموریتأمشارکت مالی در م -
 های سنگین ای و سالحتجهیزات هسته  -
 های سبک و کوچکسهولت دسترسی به سالح -

اقتصاد و   مؤسسهانداز بشریت« است که توسط »مجموعه »چشم عناوین زیرشاخص جهانی صلح یکی از  
یک اندیشکده مستقل است که شعبه مرکزی آن در سیدنی   مؤسسهشود. این  صلح« محاسبه و گزارش می

پژوهشگران،   است. این مجموعه دربرگیرندهٔ   شعبه دیگر در سطح جهان دایر کرده  ۵و    قرار داردلیا  ااستر 
شاخص صلح توسط پنل  زیر   ۳2.  استر کشورهای مختلف، و متخصصان و مشاوران صلح  متخصصان امو

شوند. نمرات هر زیرشاخص بر روی  اند و ساالنه نیز اصالح میانتخاب شده  7۱20متخصصان در سال  
از   مقیاس  به  ۵تا    ۱یک  شده  زیرشاخصطوریاستاندارد  به  که  کیفی  شد  ۵های  تقسیم  و  اهقسمت  ند 

حسب اهمیتشان در  اند. این نمرات برو تا رقم سوم اعشار نمره گرفته  ۵تا    ۱از بین  های کمی شاخصزیر
 اند. تعیین نمره نهایی شاخص و با نظر پنل متخصصان تعیین شده

زیر شاخص این  ادامه  به  در  تبدیل    دوها  کلی  اینکه  نخست:  شوندمی زیرشاخص  برآورد  برای  مقیاسی   ،
اینکه یک کشور در خارج از  شور چقدر صلحاوضاع داخلی یک ک آمیز است و دوم، مقیاسی برای برآورد 

وزن    درصد  ۴۰و به زیرشاخص دوم    درصد  ۶۰شاخص اول  آمیز است. سپس به زیرمرزهای خود چقدر صلح
است. این تصمیم پنل متخصصان بر اساس این فرضیه بوده که کشورهایی که در داخل  نسبت داده شده

آمیزی دارند. در نهایت نمره میزان  آمیزند به احتمال زیاد خارج از مرزها هم روابط صلحد صلحمرزهای خو
گانه و در نهایت کل شاخص در   ۳های  گانه، دامنه  ۳2های  بودن هر کشور به تفکیک زیرشاخص آمیزصلح
نزدیک باشد میزان  ۵یا کل شاخص به   نمره یک کشور در هر زیرشاخص ه. هرچشودمیتعیین   ۵تا  ۱بازه 

 نزدیک باشد میزان صلح بیشتر است. صفر خشونت بیشتر، و هرچه به 

۱۲ 
 المللی حقوق مالکیت شاخص بین

(international property rights 

index) 

مالکیت مادی و معنوی را  های جهانی است که حقوق  المللی حقوق مالکیت یکی از شاخص شاخص بین
،  2020کند. در آخرین سال انتشار گزارش شاخص حقوق مالکیت یعنی سال طور کامل اندازه گیری میبه
گرفته۹2۱ قرار  بررسی  مورد  که  کشور  و    8۹اند  داخلی  ناخالص  تولید  را    ۹۴درصد  درصد جمعیت جهان 
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کند گذاران،جوامع تجاری و فعاالن مدنی ایجاد میتشکیل می دهند. این شاخص ابزاری را برای سیاست 
تا اهمیت این شاخص در ایجاد یک جامعه مرفه و عادالنه مشخص شود. در گزارش این شاخص که در  

های اجتماعی ت و سایر شاخص ای قوی بین حقوق مالکیمنتشر شده، تالش شده است رابطه  2020سال  
و اقتصادی رفاه از جمله برابری جنسیتی، کارآفرینی، تحقیق و توسعه، توسعه انسانی، فعالیت مدنی و... 

المللی حقوق مالکیت، نمایانگر وضعیت نهادهای نظام حقوق مالکیت است. این شاخص بین   برقرار شود.
ارتند از: محیط قانونی و سیاسی، حقوق مالکیت مادی های این شاخص هستند عبنوعی دامنهنهادها که به 

طور المللی حقوق مالکیت تنها شاخصی است که در مقیاس جهانی به و حقوق مالکیت معنوی. شاخص بین 
محیط قانونی و سیاسی چهار  اختصاصی به سنجش حقوق مالکیت مادی و معنوی اختصاص یافته است.

سیستم قضایی کشور، حاکمیت قانون، کنترل فساد، و ثبات نظام   زیرشاخص دارد که عبارتند از: استقالل
زیرشاخص ازسیاسی کشور.  عبارتند  مادی  مالکیت  ثبت :  های حقوق  مادی،  مالکیت  از حقوق  حمایت 

حمایت از حقوق مالکیت معنوی، :و اجزای حقوق مالکیت معنوی عبارتند از  .مالکیت و دسترسی به اعتبار
 .حق کپی رایت  حمایت از حق ثبت اختراع،

 شاخص آزادی اقتصادی ۲۲
(index of economic freedom) 

صورت ساالنه برای سنجش میزان بندی جهانی است که بهشاخص آزادی اقتصادی یک شاخص و رتبه 
ملت می آزادی  منتشر  بیان میهای جهان  شاخص  این  سازندگان  آدام شود.  نظرات  از  الهام  با  که  کنند 

ثروت ملل، وجود نهادهای اساسی جهت محافظت از آزادی افراد منجر به دستیابی به اسمیت در کتاب  
می  بیشتر  اقتصادی  میمنافع  فراهم  جامعه  برای  را  بیشتر  رفاه  نتیجه  در  که  این آوردشود  اعتبار  البته   .

سایت بنیاد هریتیج آمده است که آزادی اقتصادی برای  شاخص مورد اختالف اندیشمندان است. در وب
ای که از نظر اقتصادی آزاد است، افراد آزاد هستند به . جامعهاستکنترل کار و مال افراد حق هر انسانی  

کنند بخواهند،کار  که  روشی  کنند  ،هر  سرمایه  ،تولید  و  کنند  بررسیمصرف  طبق  کنند.  های گذاری 
در  صورت باالکاتو  مؤسسهگرفته  را  ،  آنها  همکاری  و  مشارکت  میزان  کشورها  در  اقتصادی  آزادی  بودن 

توجه است. قابل  بسیار  ایجاد جنگ  از  در جلوگیری  آن  نقش  و همچنین  داده  طبق محاسبات   افزایش 
های ثرتر از وجود دموکراسی در کاهش درگیریؤبرابر م ۴۵گرفته وجود آزادی اقتصادی در کشورها صورت

را دارند. در    00۱تا    صفرای بین  بندی این شاخص رتبهکند. کشورها بر اساس رتبهل میآمیز عمخشونت 
 آزادی کامل اقتصادی است.  نشان دهندهٔ  00۱اینجا صفر به معنی عدم آزادی و عدد 

۳۲ 
 شاخص کرامت انسانی

)human dignity index ( 

سنجد. کرامت انسانی مفهومی  کشور می  80۱شاخص جهانی کرامت انسانی، کرامت انسانی را در بیش از  
حوزه و بیش از زیر  0۱حوزه کلی و    ۴ست که بر اساس حقوق بشر تدوین شده است. این شاخص دارای  ا

ب  0۴ تولد)امنیت  زمان  در  کرامت  از:  عبارتند  آنها  اجرای  و  حوزه  چهار  این  است.  و  آدنیا ه نماگر  مدن 
های پس از تولد نوزاد(، کرامت و خوشکوفایی برای زنان و  آوردن، سالمت مادر و فرزند در اولین سالدنیا به

با پیری  دیگران،  و  خود  زندگی  به  )احترام  و  مردان  زنان  برای  برابر  کرامت  پایدار،  جامعه  یک  در  کرامت 
و کار برای یک زندگی آبرومندانه، حق ازدواج    مردان(، آزادی انتخاب و فرصت خودشکوفایی)حق تحصیل

و تشکیل خانواده، آزادی زندگی در کشور خود(، احساس شادی و کرامت در یک جامعه فراگیر)تسامح و 
 . انسجام، احساس شادی و خوشکوفایی(

۴۲ 
 شاخص جهانی حقوق 

)global rights index ( 

اتحادیه ارزیابی  به  حقوق  جهانی  و  شاخص  می های صنفی  مختلف  کشورهای  در  بشر  که حقوق  پردازد 
میبه انتشار  سالیانه  سال  صورت  در  بار  اولین  برای  شاخص  اصناف  طتوس  ۴۱20یابد.این  کنفدراسیون 

بهترین وضعیت و   ۱شوند عدد  بندی میرتبه  ۵تا    ۱ارائه شد. در این شاخص، کشورها بین عدد    المللبین
هیچ    2020گرفته در سال  های صورتاخص دارا است. طبق ارزیابیبدترین وضعیت را از نظر این ش  ۵  عدد

های سازمان دشاخص برگرفته از استاندار  7۹بندی بر اساس را کسب نکرده است. این رتبه  ۵کشوری رتبه 
دهد که توسط  های صنفی را گزارش می . این شاخص ساالنه موارد نقض حقوق اتحادیهاستالمللی کار  بین
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و   محدود دولت  باعث  میکارفرمایان  کارگران  حقوق  در کردن  محدودیت  چون  مواردی  شامل  که  شود 
 .  است.. . های صنفی ومحدودیت در حق اعتصاب، جلوگیری از عضویت در اتحادیه معامالت جمعی،

۵۲ 
 شاخص تعهد به کاهش نابرابری 
(commitment to reducing 

inequality index) 

عنوان بخشی از اهداف توسعه پایدار کاهش کشور،قول دادند که نابرابری را به  ۳۹۱رهبران  ۵۱20در سال 
رتبه بنابراین  این شاخص بهدهند.  در  انجام  تالشی است که دولت   واسطهٔ بندی  نابرابری  ها برای کاهش 

دهند. بدون کاهش نابرابری رسیدن به توسعه پایدار و از بین بردن فقر غیرممکن است. در این شاخص  می
 گرفته در سه بخش، ها و اقدامات صورتاند و مبنای مقایسه آنها هزینه کشور مورد بررسی قرار گرفته   2۵۱

د  نکاهش نابرابری خواه  که نقش مهمی در  استهای اجتماعی، مالیات و حقوق مربوط به نیروی کار  هزینه 
 داشت. 

۶۲ 
 شاخص زندگی بهتر

)better life index( 

که بتوان به مقایسه کشورهای مختلف بر اساس معیارهای   آوردشاخص زندگی بهتر این امکان را فراهم می 
شود. این شاخص اولین بار در سال شاخص پرداخته میزیر  ۱۱  اساسی پرداخت. برای این مقایسه به بررسی

قرار گرفت و هدف آن کمک به دولت   ۶۱۹۱ اتخاذ سیاست مورد بررسی  برای  برای بهبود ها  کاراتر  های 
امکانات مادی که   :شاخص مورد بررسی برای مقایسه عبارتند اززیر   ۱۱  بوده است.زندگی شهروندان خود  

کیفیت زندگی که شامل، جامعه، تحصیالت، محیط زیست، حاکمیت،    است؛شامل، مسکن، درآمد و شغل  
مین رفاه و برقراری تعادل در أوجوهی هستند که برای تاینها    است.بهداشت، رضایت از زندگی، ایمنی و کار  

نیز بر اساس نماگرهای متعددی تعریف کدام از زیرشاخص . هر هستندندگی ضروری  ز  های مورد بررسی 
شغل،  می مورد  در  مثال  برای  می  ۴شوند.  قرار  بررسی  مورد  جداگانه  درآمد    : گیرندمعیار  اشتغال،  نرخ 

این شاخص شده به تفکیک جنسیت در  مدت و امنیت شغلی. همه موارد گفته شخص، نرخ بیکاری طوالنی
 مورد بررسی قرار گرفته است. 

 شاخص کیفیت فیزیکی زندگی ۲۷
(physical quality of life index) 

( تالشی برای سنجش کیفیت زندگی و یا رفاه یک کشور است. این PQLIشاخص کیفیت فیزیکی زندگی )
که هر سه   استمیر نوزادان و امید به زندگی  وشاخص، نرخ سواد ابتدایی، مرگزیر  ۳شاخص میانگین نمره  

توسط    ۷۰۹۱شوند. این شاخص در اواسط دهه  بندی میرتبه  ۰۰۱تا    صفرهای مساوی بین عدد  با وزن
تواند مبنایی برای مقایسه توسعه تنهایی نمیبه  GNPرسید شاخص  موریس دیوید ارائه شد؛ زیرا به نظر می

باشد. البته انتقادهای زیادی به این شاخص وارد است از جمله اینکه امکان اندازه گیری کیفیت زندگی 
میر نوزادان و امید به  وهمچنین همبستگی قابل توجهی بین مرگ  صورت کمی و عددی دشوار است؛به

 زندگی وجود دارد.

 ناخالص ملی بهروزیشاخص  ۲۸
(gross national wellbeing) 

به بررسی کشورها   (  GNW. این شاخص) استناخالص ملی، یکی از معیارهای اندازه گیری توسعه    بهروزی
پردازد. این شاخص هم  جسمی، روحی، شغلی، اجتماعی و سیاسی می محیطی،  بعد اقتصادی، زیست  ۷از  

های عینی را شامل شود و هم دادهگیرد که از طریق نظرسنجی استخراج میبرمی های ذهنی را درداده 
شاخص  می میبه  GNWشود.  گرفته  نظر  در  ملی  ناخالص  شاخص خوشبختی  اولین  این  عنوان  شود. 

 المللی در ایاالت متحده ارائه شد.مدیریت بین مؤسسهدر  ۵۲۰۰شاخص اولین بار در سال 

 شاخص زندگی انسان ۹۲
(the human life indicator) 

شود و    HDIتواند جایگزین شاخص  که می  استگیری رفاه  ای برای اندازه، شاخص سادهHLI  شاخص
شود.   شاخص  این  در  موجود  مشکالت  تعدیل  سال باعث  در  رفاه  بررسی  به  شاخص  زندگی این  های 

زیر  HLI  پردازد.می مقادیر متوسط  اینکه  بر  فعلی عالوه  معیارهای  نظر می شاخص برخالف  در  گیرد، ها 
است که در برابر    های این شاخص این یکی از ویژگیکند.  میزان نابرابری را نیز در طول زندگی مشخص می

 دهد. های کالن واکنش نشان می شوک 

 گزارش جهانی شادی ۰۳
(world happiness report) 

پردازد و برای اولین بار کشورهای جهان را از نظر  گزارش جهانی شادی، به وضعیت شادی مردم جهان می
رده  میذهنی  داده بندی  اساس  بر  گزارش  این  شده  کند.  تهیه  متنوعی  مهم های  اما  منبع، است،  ترین 
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منتشر شده است. از سال    ۲۱۲۰نظرسنجی جهانی گالوپ بوده است. اولین گزارش جهانی شادی در سال  
مارس توسط سازمان ملل   ۲۰صورت سالیانه در تاریخ  همزمان با روز جهانی شادی این گزارش به  ۱۶۲۰

می  منتشر  نظرمتحد  این  نردبان  شود.  اساس  بر  میسنجی  صورت  از  کانتریل  که  صورت  این  به  گیرد؛ 
و بدترین   ۰۱شود به یک نردبان فکر کنند که بر اساس آن بهترین زندگی، نمره دهندگان خواسته میپاسخ

نمره   می  صفر زندگی  خواسته  آنها  از  سپس  دارد.  تا  را  صفر  مقیاس  در  را  خود  فعلی  زندگی  که    ۱۰شود 
مشارکت    -۲تجارت و اقتصاد-۱حوزه ،  ۴۱ده در نظر سنجی گالوپ در  شت استفادهسؤاال بندی کنند.  رتبه

  )بهزیستی(   احساسات-۶  آموزش و خانواده-۵  تنوع مسائل اجتماعی-۴ارتباطات و فناوری-۳شهروندان
دین -  ۲۱  بهداشت  -۱۱نظم و قانون  -۰۱دولت و سیاست  -۹غذا و سرپناه  -  ۸محیط زیست و انرژی  -۷

 .استاشتغال و کار -۴۱ نقلو حمل -۳۱و اخالق 

 شاخص درک فساد  ۱۳
(corruption perceptions index) 

الملل هر ساله توسط سازمان شفافیت بین   ۵۹۹۱(، شاخصی است که از سال  CPI)  شاخص درک فساد
کند. در این   شود و کشورها را بر اساس سطح فساد در بخش عمومی ارزیابی میمستقر در برلین منتشر می 

شود. آخرین شاخص استفاده از قدرت عمومی برای منافع شخصی تعریف میءعنوان سوشاخص فساد به
کشور را در مقیاس بین    ۸۰۱منتشر شده است. این گزارش    ۱۲۰۲در ژانویه سال    ۲۰۲۰سال    فساددرک  

کشورهایی    صفر  امتیازبهترین رتبه از نظر شفافیت را داراست و    ،۰۰۱  امتیازکند.  می  بندیامتیاز   ۰۰۱صفر تا  
محاسبه  مختلف    مؤسسه  ۲۱آمده از  دست بر اساس آمار به    CPIدهد. شاخص  با فساد بسیار باال را نشان می 

نشان داد بین شاخص درک فساد و دو متغیر فعالیت در بازار    ۲۱۲۰شده در سال  مطالعه انجام  شود.می
گرفته نشان داد که بین شاخص  مقررات یک رابطه معنادار قوی وجود دارد. تحقیقات صورتسیاه و تعدد  

ای  گونهدرک فساد و پیامدهای اقتصادی از جمله رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی ارتباط وجود دارد به
ازای  عالوه بر آن به مدت نیز باالتر است؛  در یک کشور باالتر باشد رشد اقتصادی در بلند    CPIکه هر چه  

در   افزایش  واحد  اندازه    CPIهر  به  داخلی  ناخالص  با   ۷/۱تولید  همچنین  است.  داشته  افزایش  درصد 
گذاری خارجی نیز افزایش داشته است. انتقادهای افزایش مقدار این شاخص در یک کشور مقدار سرمایه

یر اشاره کرد: فساد مفهومی پیچیده است توان به موارد ز زیادی نیز به این شاخص وارد است؛ از جمله می
گیری فساد در بخش دولتی . همچنین این شاخص به اندازهکردتوان آن را با یک عدد مشخص  که نمی 

 گیرد.پردازد و بخش خصوصی را نادیده میمی

۲۳ 
 شاخص هماهنگی 

)harmony index ( 

بندی آزادی، ثروت و یا خوشبختی رتبه های جهانی کشورها را بر اساس مواردی چون  بسیاری از شاخص
ها، روابط اجتماعی متنوع و غنی برای رفاه  کنند؛ اما نقص عمده همه آنها این است که در این شاخصمی

در تالش است این نقص را برطرف کند. این شاخص    HIشود. شاخص هارمونی یا  انسانها نادیده گرفته می
انسان   ۴ رفاه  که  وابسترابطه  آن  به  اندازهها  را  است  میه  یافته گیری  میکند.  نشان  کشورهای ها  دهند 

های جهانی شاخص  ثروتمند تمایل به هماهنگی بیشتری دارند. در مقایسه با سایر شاخص  تر و نسبتا  کوچک 
سرانه تولید ناخالص داخلی و میزان دموکراسی در یک کشور قرار دارد. چنانچه   تأثیرهارمونی کمتر تحت  

افراد روابط اجتماعی قوی داشته باشند رضایت بیشتری نیز از زندگی خواهند داشت. جمعیت افراد ساکن 
تواند نقش مهمی در این هماهنگی داشته باشد. هرچه جمعیت کمتر باشد امکان ایجاد در یک کشور می 

 هماهنگی بیشتر است.  این

 شاخص درآمد ناخالص ملی ۳۳
(gross national income index) 

شود.  گیری درآمد یک ملت استفاده می شاخصی است که برای اندازه  GNIشاخص درآمد ناخالص ملی یا  
افزودن توان با را می   GNIشود. گیری ثروت یک کشور در هر سال استفاده می از این شاخص برای اندازه

ناخالص داخلی محاسبه کرد. این شاخص کل درآمدی که توسط   تولید  به  درآمد حاصل از منابع خارجی 
نیست( و    نظرمدشود و محل جغرافیایی کسب این درآمد  )ملیت افراد در نظر گرفته می   مردم یک کشور
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ایجاد میأن  مشاغل موجود در   را نشان میکشور  نیز که به های خار گذاریدهد؛ سرمایه شود  منظور جی 
 شود. گیرد در این شاخص لحاظ میتوسعه کشور صورت می

 پذیری جهانیشاخص رقابت ۴۳
(global competitiveness index) 

شود. این پذیری جهانی، گزارشی ساالنه است که توسط مجمع جهانی اقتصاد منتشر می شاخص رقابت 
مین رفاه به میزان  أدهد. تباالی رفاه برای شهروندان نشان میمین سطح  أشاخص توانایی کشورها را برای ت

وری یک کشور از منابع موجود بستگی دارد؛ بنابراین شاخص رقابت جهانی مجموعه زیادی به میزان بهره
کند. مین میأمدت تکند که رونق اقتصادی را در زمان حال و میانمین میأها و عواملی را تنهادها، سیاست 

پذیری جهانی نشان بندی کشورها را بر اساس رقابت منتشر شده است و رتبه  ۴۲۰۰از سال    این شاخص
سوم آنها توسط متغیر تشکیل شده است که حدود دو  ۰۱۱پذیری جهانی از بیش از دهد. شاخص رقابت می

گزارش    د. این نشوسوم آنها از منابع عمومی مانند سازمان ملل استخراج می و یک  شده نظرسنجی استخراج  
وری نیروی  در نتیجه الزم است تا بهره  ،یابنددهد که با پیشرفت یک کشور، دستمزدها افزایش می نشان می 

شاخص   کند.  عمل  رقابتی  بتواند  کشور  تا  یابد  افزایش  نیز  بخش،    GCIکار  سه  به  را  کشورها 
نوآوریعامل و  تقسیم میمحور،کارآمد  این شاخص  محور  رقابت  ۱۲کند.  بررسی  برای  را  زیر  پذیری  مورد 

سالمتی و -۴  چارچوب اقتصاد کالن-۳  های مناسبزیرساخت- ۲  سساتؤم  -۱گیرد.کشورها در نظر می
  یافته بازارهای مالی توسعه  -۸کارآمدی بازار کار  -۷  کارآمدی بازار کاال-۶آموزش عالی  -۵آموزش ابتدایی  

تولید کاالهای جدید و  -۱۱المللی  اندازه بازارهای داخلی و بین-۰۱قابلیت استفاده از فناوری موجود  -۹
 نوآوری-۲۱های پیچیده تولید فرآیندمتفاوت با استفاده از 

عامل  مرحله  رقابت  در  به  طبیعی  منابع  همچنین  و  غیرماهر  و  ارزان  کار  نیروی  اساس  بر  کشورها  محور 
فروشند کنند و محصوالت اساسی و یا کاالهایی را میا بر اساس قیمت کاالها رقابت میهپردازند. شرکتمی

  شود. برای حفظ رقابت در این مرحله از توسعه رقابت عمدتا  که بازده آنها در دستمزدهای پایین منعکس می 
زیر و خصوصی،  دولتی  نهادهای  عملکرد خوب  و ساخت به  کالن  اقتصاد  پایدار  چارچوب  مناسب،  های 

شده صورت  بهداشت و آموزش ابتدایی بستگی دارد. همزمان با افزایش دستمزدها که با پیشرفت ایجاد
تر باشد و  لید، کارآمدتو   فرآیندرسند که در این مرحله باید  وری از توسعه میگیرد، کشورها به مرحله بهرهمی

ای توسط آموزش اولیه و آموزش عالی، یندهآطور فز کیفیت تولید کنند. در این مرحله رقابت بهمحصول با
های موجود و یافته، توانایی استفاده از فناوری کارآمدی بازار کاال، کارآمدی بازار کار، بازارهای مالی توسعه 

شود. سرانجام وقتی کشورها به مرحله مبتنی بر نوآوری می  تعیین میالمللی  اندازه بازارهای داخلی و بین
کار آنها  و توانند به رقابت بپردازند و سطح زندگی را در سطح باال حفظ کنند که کسبرسند تنها در صورتی می

های بتواند با ارائه محصوالت جدید و منحصر به فرد رقابت کند. در این مرحله شرکت ها باید به تولید کاال 
های جدید به رقابت  های پیچیده تولید بپردازند و با استفاده از نوآوریفرآیندجدید و متفاوت با استفاده از  

شاخص در رقابت در مراحل مختلف توسعه اقتصادی در کشورهای مختلف هر زیر  تأثیربپردازند. بنابراین  
شود. های مختلف داده می درآمد سرانه کشور وزن ها بسته به  شاخص به زیر  GCIمتفاوت است. در محاسبه  

گذار  تأثیرمحور  درصد در نمره نهایی در اقتصاد عامل  ۰۱های پیچیدگی و نوآوری  شاخصعنوان مثال زیربه
 درصد نقش دارد.  ۰۳است؛ این در حالی است که در اقتصاد مبتنی بر نوآوری حدود 

 شاخص سیاره شاد  ۵۳
(happy planet index) 

پردازد. شاخص  کنند میگیری رفاه پایدار برای همه افرادی که روی زمین زندگی میاین شاخص به اندازه
HPI  که ملت نشان می پایدار چقدر خوب عمل میدهد  و  زندگی طوالنی، شاد  به  در دستیابی  کنند.  ها 

اند، در این شاخص رتبه باالیی  کرده ها موفق عمل در سایر شاخص  برخالف اینکه کشورهای غربی معموال  
ندارند. در عوض چندین کشور در آمریکای التین، منطقه آسیا و اقیانوسیه با ایجاد امید به زندگی و رفاه 

بسیار کوچک  اکولوژیکی  ردپای  با  قطب باال،  یک  شاخص  این  دارند.  باالتری  رتبه  راهنمایی تر  برای  نما 
پذیر است. کردن زمین امکاند ایجاد یک زندگی خوب، بدون هزینه دهکند و نشان می کشورها فراهم می 
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شاخص   می   ۴این  ترکیب  هم  با  را  منابع عنصر  از  مختلف چگونه  کشورهای  ساکنان  دهد  نشان  تا  کند 
شده از  آوریسالمتی: بر اساس اطالعات جمع  -۱کنند.محیطی برای زندگی طوالنی و شاد استفاده می

چقدر از زندگی ابراز رضایت    ،۱۰هر کشور در زندگی، بر اساس مقیاس صفر تا  نظر سنجی گالوپ ساکنان  
شده از سازمان  های جمع آوریامید به زندگی: متوسط زندگی فرد در هر کشور بر اساس داده -۲کنند.می

و احساس خوشبختی که توسط -۳ملل   به زندگی  امید  بر اساس  افراد یک کشور  بین  نابرابری:نابرابری 
  تأثیر ردپای اکولوژیکی: متوسط    -۴شود.صورت درصد بیان میشود. نتایج نابرابری بهفاه بیان میمقدار ر 

بیان  استاندارد  واحد  یک  از  استفاده  با  شاخص  زیر  این  زیست.  محیط  بر  کشور  یک  ساکن  فرد  هر 
 .شود)هکتار جهانی برای هر نفر(می

۶۳ 
 شاخص فقر انسانی 

)human poverty index ( 

انسانی   فقر  بار   HPIشاخص  اولین  و  تهیه شد  انسانی  توسعه  تکمیل شاخص  برای  توسط سازمان ملل 
به بررسی سه عنصر اساسی    HPI  گزارش شد.  ۷۹۹۱عنوان بخشی از گزارش محرومیت انسانی در سال  به

منعکس شده بود متمرکز است. طول عمر، دانش و سطح استاندارد     HDIنیز در    زندگی انسان که قبال  
( و گروهی از کشورهای منتخب با HPI-۱)  طور جداگانه برای کشورهای در حال توسعهبه   HPIزندگی.  

باال اقتصادی OECD   (2-HPIی  درآمد  اختالفات  تا  است  شده  مشتق  اقدامات -(  و  اجتماعی 
 هر دو گروه بهتر نمایش دهد. گرفته برای رفع محرومیت را در صورت

۷۳ 
 پذیری محیط زیست شاخص آسیب 

(environmental vulnarebiity 

index) 

سنجشی است که توسط کمیسیون کاربردی علوم زمین، برنامه    EVI  پذیری محیط زیستشاخص آسیب 
محیطی را در طراحی شده است تا شدت نسبی انواع مختلف مسائل زیست  ...محیط زیست سازمان ملل و

کشور مورد ارزیابی قرار دهد. در مراحل ابتدایی این شاخص برای کشورهای کوچک در حال توسعه   ۳۴۲
در   در آن زمان توسط کمیسیون کاربردی علوم زمین  نظری  ایده  این  قرار گرفت.  فوریه   ۴مورد استفاده 

شاخص یر ز   ۰۵کشور مختلف مورد آزمایش قرار گرفت.  ۵ارائه شد. در مرحله دوم این شاخص در    ۹۹۹۱
کشاورزی و   -۴  آب-۳تنوع زیستی    -۲  تغییر اقلیم   -۱شوند.بندی میهای زیر تقسیم این شاخص به بخش

 . گرفتن در معرض بالی طبیعیزایی و قراربیابان-۶ های انسانی بهداشتجنبه  -۵شیالت 

۸۳ 
 شاخص تحول برتلسمان 

(Bertelsmann Transformation 

Index) 

برتلسمان   تحول  نشان  BTIشاخص  برای  و  معیاری  توسعه  وضعیت  و  فرآینددادن  سیاسی  تحول  های 
صورت دو سال به   ۶۲۰۰اقتصادی در کشورهای در حال توسعه در سراسر جهان است. این شاخص از سال  

کشور انتشار یافته است.   ۹۲۱گرفتن  نظربا در  ۸۱۲۰یک بار منتشر شده است که آخرین نسخه آن در سال  
ها در مسیر دموکراسی و اقتصاد  نشینی ها و عقب این شاخص کیفیت اقدامات دولت را بر اساس موفقیت 

ها  به وضعیت دولت توجهها با بندی دولت دهد. برای این منظور این شاخص به رتبه بازار مورد بررسی قرار می
پردازد.  گیرندگان میاخص مدیریت در مدیریت سیاسی تصمیم های دموکراتیک و اقتصاد بازار و شدر ویژگی

هایی  گیرد. تحول سیاسی شامل ویژگیاین شاخص هر دو بعد تحوالت سیاسی و اقتصادی را در نظر می
دموکراتیک   نظم  رتبه  الستچون  برای  حاکمیت  که  مشارکت،  حقوق  مواردی چون  بررسی  به  آن  بندی 

شود. تحوالت اقتصادی ها پرداخته می ادغام سیاسی و اجتماعی نهاد   قانون، ثبات نهادهای دموکراتیک و
عالوه بر خصوصیات کالسیک اقتصاد بازار همچون عملکرد اقتصادی، تنظیم بازار و رقابت، ثبات ارز و  

های اجتماعی همچون سطح توسعه اجتماعی، نظم و پایداری محیط لفه ؤ حمایت از مالکیت خصوصی، م
 گیرد. نظر میزیست را نیز در 

۹۳ 
 شاخص شکنندگی سیاست خارجی

(country indicator for foreign 

policy fragility index) 

شود. گیری این شاخص به بررسی روندهای موجود در شکنندگی دولت در یک کشور پرداخته میدر اندازه
تشکیلشاخص  شامل  های  جرم    -۲اقتصاد    -۱  :استبخش    ۶دهنده  و  انسانی  -۳امنیت   - ۴توسعه 
 محیط زیست -۶حکمرانی -۵شناسی جمعیت 
دولت سیاست  شکنندگی  میان  ارتباط  بررسی  به  زیادی  دانشگاهیان  و  و  گذاران  فقر  دولت،  شکست  ها، 

همه های زیادی به  تواند هزینهدهد عدم بهبود کشورهای شکننده می اند که نشان میتروریسم پرداخته
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ها و ارائه چارچوبی است نیاز به شناسایی علل شکنندگی دولت   دهندهٔ کشورها تحمیل کند. این نکته نشان 
 های شکننده درگیر کند تا به بهبود عملکرد آنها کمک کنند. گذاران توسعه را در محیط که بتواند سیاست

۰۴ 
شاخص جهانی ثبات سیاسی و عدم 

 وجود خشونت 
(political stability and absence 

of violence index) 

های سیاسی  این شاخص به اندازه گیری ادراک مربوط به احتمال بی ثباتی سیاسی و یا خشونت با انگیزه
گیرد. این  قرار می  -۲/ ۵+ و  ۵/۲پردازد. نمره کشورها در این شاخص بین دو مقداراز جمله تروریسم می

های شاخص حکمرانی  های این شاخص از دادهشود و منبع تامین دادهساالنه منتشر می شاخص به صورت  
 ، اما تمرکز اصلی این شاخص بر بی ثباتی و خشونت است.  باشدجهانی می

۱۴ 
 گزارش سالیانه شکنندگی 

OECD 
(OECD's annual state of 

fragility report) 

دستیابی به اهداف توسعه پایدار و حفظ صلح را با دشواری مواجه  شکنندگی یکی از تهدیدات بزرگی است که  
ها گرفتن در معرض خطر و داشتن ظرفیت کافی جوامع و دولت شکنندگی را ترکیبی از قرار  OECDکند.می

بار آورد که از  تواند نتایج منفی زیادی بهها می کند. شکنندگی دولت برای کاهش این خطرات توصیف می
بعد    ۵گیری این شاخص  .. منجر شود. برای اندازه.توان به خشونت، فروپاشی نهادها، آوارگی وجمله می

شود. هر بعد از شکنندگی شامل محیطی، سیاسی، اجتماعی و امنیتی در نظر گرفته می اقتصادی، زیست 
 شاخص است .زیر ۲۱تا  ۸

۲۴ 
 شاخص رفاه اقتصادی پایدار 

(the index of sustainable 

economic welfare) 

پایدار  اقتصادی  رفاه  ناخالص یک شاخص    (ISEW)  شاخص  تولید  جایگزینی  برای  که  اقتصادی است 
 شود: صورت زیر حساب میداخلی در نظر گرفته شده است. این شاخص به

ISEW    =تشکیل    +  هزینه های دفاعی خصوصی  -  های غیردفاعی عمومیهزینه   +  مصرف شخصی
 طبیعی سرمایهاستهالک  - های تخریب محیط زیستهزینه –  خدمات نیروی کار داخلی + سرمایه

 مطرح شد.  ۹۸۹۱این شاخص برای اولین بار در سال 

۳۴ 
 شاخص توسعه جنسیتی 

(gender-related development 

index) 

 GDI، شاخصی است که برای سنجش برابری جنسیتی طراحی شده است. GDIشاخص توسعه جنسیتی  

در گزارش توسعه انسانی منتشر شد،   ۵۹۹۱( در سال  GEMسازی جنسیتی )همراه با معیار توانمندکه  
معرفی شد ملل  اندازهه استتوسط سازمان  این  از  به  . هدف  به جنسیت  بعد حساس  افزودن یک  گیری 

انسانی بوده است.   اندازه  نه  GDIشاخص توسعه  را  و ثروت در یک کشور معین  رفاه  تنها سطح متوسط 
های  های مختلف جامعه تمرکز دارد. طبق بررسیگیرد؛ بلکه بر چگونگی توزیع رفاه و ثروت بین گروهمی

این   کنند. همچنینسال بیشتر از مردان عمر می  ۵طور متوسط کند زنان بهفرض می GDIگرفته،  صورت
با  شاخص را  درآمدی  کسب توجهشکاف  واقعی  درآمد  می به  مشخص  برابری  شده  نظر  از  کشورها  کند. 

شود که بیشترین برابری جنسیتی را کشورهایی را شامل می   یکشوند. گروه  گروه تقسیم می   ۵جنسیتی به  
 دارند. بیشترین شکاف جنسیتی را  ۵و کشورهای گروه  داشته

۴۴ 
 های جهانیبررسی ارزش

)world values survey ( 

های المللی است که به مطالعه علمی و دانشگاهی ارزشتحقیقاتی بینهای جهانی یک برنامه  بررسی ارزش
اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، مذهبی و فرهنگی مردم در جهان اختصاص دارد. هدف از این پروژه بررسی  

گذار است. تأثیر این است که کدام ثبات یا تغییر در طول زمان بر رشد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشورها  
های پروژه برای  سنجی و یافت های نظربودن رایگان دادهترده جغرافیایی و موضوعی، در دسترس دامنه گس 

المللی در علوم اجتماعی های بینترین نظرسنجیرا به یکی از معتبرترین و پرکاربرد  WVS  عموم مردم،
و تحلیل ارزش پروژه، تجزیه  برای  استها، اعتقادات و هنجارهای مردم  تبدیل کرده است. هدف کلی  ؛ 

شناسی، علوم سیاسی، روابط ای از موضوعات، شامل جامعهپروژه طیف گستردهاین  دستیابی به این هدف،  
شناسی اجتماعی و... را پوشش  شناسی، روانشناسی، انسان ، اقتصاد، بهداشت عمومی، جمعیت المللبین
شگاهی است که دامنه کل تغییرات جهانی، از جوامع بسیار فقیر  تنها مطالعه دان WVSدهد. همچنین می

 گیرد.تا بسیار ثروتمند در تمام مناطق فرهنگی جهان را در نظر می

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813015243/pdf?md5=928fe7e44d13710ab5a9435e13c90d74&pid=1-s2.0-S1877042813015243-main.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813015243/pdf?md5=928fe7e44d13710ab5a9435e13c90d74&pid=1-s2.0-S1877042813015243-main.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813015243/pdf?md5=928fe7e44d13710ab5a9435e13c90d74&pid=1-s2.0-S1877042813015243-main.pdf
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  OECDشاخص زندگی بهتر ۵۴

(OECD better life index) 

توسط سازمان توسعه و همکاری اقتصادی ایجاد    ۱۱۲۰اولین بار در سال    OECDشاخص زندگی بهتر  
توصیه ارائهشد.  اولیه  پیشنهاد های  کمیسیون  توسط  نگرانی شده  این  رفع  در  سعی  شاخص،  این  دهنده 

داشت که آمارهای اقتصاد کالن مانند تولید ناخالص داخلی نتوانسته گزارشی واقعی از رفاه مردم در زمان  
، شامل دو عنصر اصلی است. شاخص زندگی OECDحال و آینده ارائه دهد. ابتکار شاخص زندگی بهتر  

دهد ابزاری تعاملی است که به افراد این امکان را می  BLIخص  بهتر شما و اینکه زندگی چگونه است. شا
شود، مقایسه کنند. که عملکرد کشورها را با توجه به ترجیحات خود از نظر آنچه باعث ایجاد زندگی بهتر می 

از رفاه را در نظر می  ۱۱این شاخص     درآمد خانوار -  ۲های مسکن()شرایط و هزینه  مسکن  -۱گیرد.بعد 
 )درآمد، امنیت شغلی، بیکاری(  شغل-۳  ماند(انتقاالت باقی میوکه پس از کسر مالیات و نقل  )درآمد خالص

حکمرانی   -۷)کیفیت محیط(    محیط زیست-۶آموزش  -۵  )کیفیت شبکه پشتیبانی اجتماعی(  جامعه  -۴
برقراری تعادل  -۱۱)میزان قتل و کشتار(    ایمنی  -۰۱)سطح خوشبختی(    رضایت از زندگی  -۹سالمتی    -۸

 .بین زندگی و کار
های های دیگری به این شاخص اضافه شود تا نقدگرفته قرار است زیرشاخصهای صورتریزیدر برنامه

موجود را پاسخگو باشد. یکی از نقدهایی که به این شاخص وارد است این است که قابلیت نمایش نابرابری  
را   جامعه  نسخهدر  باندارد.  شاخص،  این  بعدی  دستاورد توجههای  گروه به  رفاه  جمعیتهای   های خاص 

ریزی شده  ها برنامهگرفتن نابرابرینظر)زنان، مردان، وضعیت اجتماعی و اقتصادی باال و پایین( برای در
 است. 

۶۴ 
 شاخص جامعه پایدار 

sustainable society index) ) 

دهد. در این شاخص به روشی  شده را نشان میکشور ارزیابی  ۴۵۱سطح پایداری    SSIشاخص جامعه پایدار  
پایداری کامل برای هر تا  از  ساده فاصله  به اندازه گرفته می    SSIزیرشاخص    ۱۲یک  این شاخص  شود. 

های سیاسی  پردازد. در این مسیر به بررسی اولویت عملکرد کشورها برای رسیدن به پایداری می  بررسی نحوهٔ 
گرفته در هر های موجود در هر کشور، تحقیقات و توسعه صورتکشورها برای رسیدن به پایداری، آموزش

شاخص توسط پردازد. این  های موجود در هر کشور می کشور و همچنین ارزیابی مخاطرات در مسیر شرکت 
و  مردم  عموم  به  جامعه  پایداری  میزان  سنجش  برای  شفاف  ابزاری  تا  شد  ایجاد  پایدار  جامعه  بنیاد 

شاخص را خود جای داده زیر  ۱۲طور که گفته شد این شاخص  مداران و مقامات ارائه دهد. همانسیاست 
هایی است که ز معدود شاخص شوند. شاخص جامعه پایدار ابندی میبعد رفاه طبقه  ۳دسته و    ۷است که به  

 .دمحیطی است را دار هر سه بعد رفاه که شامل بعد اقتصادی، بعد انسانی و بعد زیست

۷۴ 
 شاخص اهداف توسعه پایدار 

(sustainable development goals 

index) 

پایدار توسعه  اهداف  مجموعهSDG)  شاخص  از  (  به  ۷۱ای  جهانی  بههم هدف  که  است  عنوان پیوسته 
 ۵۱۲۰تر برای همه طراحی شده است. این اهداف در سال  ای برای دستیابی به آینده بهتر و پایدارنقشه 

تحقق یابد. اهداف   ۰۳۲۰و قرار است این اهداف تا سال  ند اتوسط مجمع عمومی سازمان ملل تنظیم شده
از   عبارتند  پایدار  فقر  -۱توسعه  رفاه  -۳گرسنگی صفر  -۲عدم  و  با-۴سالمتی  برابری  -۵کیفیت  آموزش 

بهداشت  -۶جنسیتی   و  سالم  آب  به  مقرون -۷دسترسی  پاک  بهانرژی  و  رشد -۸صرفه  و  مناسب  کار 
شهرها و جوامع پایدار  -۱۱کاهش نابرابری  -۰۱ها و ایجاد نوآوری  بهبود صنعت و زیرساخت -۹اقتصادی  

حفظ زندگی در خشکی  -۵۱حفظ زندگی در زیر آب  -۴۱اقدامات اقلیمی  -۳۱مصرف و تولید مسئوالنه  -۲۱
 مشارکت برای رسیدن به اهداف -۷۱صلح، عدالت و نهادهای قوی -۱۶
شاخص دارد که    ۴تا    ۱ها نیز  بخشکدام از زیرزیر بخش دارد و هر  ۲۱تا    ۸شده  یک از اهداف شمردههر 

 شود. گیری پیشرفت در رسیدن به اهداف استفاده میبرای اندازه

 انداز واقعیشاخص پس ۸۴
(genuine savings index) 

کنند. عالوه بر انداز واقعی یک شاخص ساده است که محققان برای ارزیابی اقتصاد از آن استفاده میپس
باشند مواردی چون، داشتن  انداز میاساسی در تعیین مقدار پسهای  های پولی و مالی که اهرم سیاست 
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های اجتماعی انتشار  های تصدی منابع و هزینه گذاری عمومی، سیاست رانت، منابع موجود برای سرمایه
 گذارند. تأثیر انداز ها در تعیین سطح کلی پسآالینده

 ردپای اکولوژیکی ۴۹
(ecological footprint) 

توان  پردازد. رد پا و ظرفیت زیستی را میاکولوژیکی به سنجش تقاضای انسان از سرمایه طبیعی می ردپای 
ای ملی یا جهانی مقایسه کرد. رد پا و ظرفیت بیولوژیکی هر ساله با تغییر تعداد  در مقیاس فردی، منطقه

دهد در مقیاس جهانی نشان میوری از اکوسیستم  وری تولید و بهرهکند. مصرف هر فرد، بهرهافراد تغییر می
تواند تجدید کند بیشتر است. شبکه جهانی ارزیابی ردپای  که میزان مصرف بشر در مقایسه با آنچه زمین می 

تواند آن را تجدید کند،  برابر سرعتی که زمین می ۷/۱بشر حدود  ۴۱۲۰دهد، از سال اکولوژیکی نشان می
کند تا میزان  شده این امکان را برای مردم فراهم میشاخص مطرحاز سرمایه طبیعی استفاده کرده است.  
توان در هر مقیاسی محاسبه گیری و مدیریت کنند. این شاخص را میاستفاده از منابع را در کل اقتصاد اندازه

برای یک فعالیت، یک شخص، یک جامعه، یک شهر، یک منطقه، یک ملت یا کل بشریت. مقادیر   :کرد
 .شود؛ سطح کربن، غذا، مسکن، مقدار کاالها و خدماتتعیین می   زیروجه به موارد این اثر، با ت

۰۵ 
 شاخص پایداری محیط زیست 

(environmental sustainability 

index) 

(، معیاری است که پیشرفت کلی در جهت پایداری محیط زیست را ESI)  شاخص پایداری محیط زیست
این شاخص یک شاخص  نشان می که مجموعهدهد.  از شاخصترکیبی است  زیستای  محیطی، های 

. هستندهای پایداری در سطح ملی  ویژگی مشخص کنندٔه  ارزیابی می کند  اجتماعی، اقتصادی و سازمانی را  
محیطی وری زیست تنها باید سطح آلودگی را محدود کند بلکه باید بهرهبرای پایداری محیط زیست جامعه نه

 بخشد.جامعه را نیز بهبود 

۱۵ 
 شاخص فقر چند بعدی

)multidimensional poverty 

index) 

ها برای محاسبه فقر برای یک جمعیت خاص استفاده  بعدی از طیف وسیعی از شاخص شاخص فقر چند
هر می بزرگکند.  این شاخص  رقم  بهچه  باشد  فقر چندتر  بیشتر است. شاخص جهانی  فقر  بعدی  معنای 

(MPI  در سال )های بهداشت و سالمتی، آموزش و استاندارد زندگی برای  ابداع شد و از شاخص   ۰۱۲۰
شاخص، گیری شاخص بهداشت و سالمتی دو زیرکند. برای اندازهتعیین میزان و شدت فقر استفاده می

شاخص،  گیری شاخص آموزش به بررسی دو زیرشود. برای اندازهمیر کودکان و تغذیه اندازه گرفته میو مرگ
میل سا پرداخته  مدرسه  در  حضور  میزان  و  تحصیل  مشخصهای  برای  زندگی،  شود؛  استاندارد  کردن 
پز، امکان استفاده از سرویس بهداشتی مناسب، دسترسی و شده برای پختهای سوخت استفاده شاخصزیر

، تلویزیون،  به آب آشامیدنی سالم، دسترسی به برق، داشتن مسکن، داشتن امکانات اولیه زندگی مانند تلفن
ها محرومیت را سوم از این شاخصشود. افرادی که حداقل در یکیخچال، ماشین و... در نظر گرفته می 

 گیرند.بعدی قرار میکنند در گروه فقیر چند تجربه می

۲۵ 

 های نهادیهای کشور و ارزیابیسیاست 
)country policy and institutional 

assessments ( 
 

های موجود ثر از کمکؤبندی کشورها برای استفاده ممنظور رتبهساالنه توسط بانک جهانی بهاین شاخص  
خوشه دارای وزن یکسان قرار    ۴شاخص است که کشورها را در  زیر  ۱۶دارای     CPIAشود.استفاده می 

این  می از:  ۴دهد.  عبارتند  اقتصادی-۱خوشه  ساختاری  سیاست   -۲  مدیریت  های  سیاست -۳های 
برابری اجتماعی و  دولتی. برای هر  -۴  اجتماعی  از  نحوه مدیریت و عملکرد بخش  زیرشاخص،   ۱۶یک 

 شوند.بندی میرتبه ۶تا ۱کشورها بر اساس نمره 

 رفاه اقتصادی پایدار  ۳۵
(sustainable economic welfare) 

پایدار  اقتصادی  رفاه  برای  ISEW)  شاخص  که  اقتصادی است  ناخالص ( یک شاخص  تولید  جایگزینی 
داخلی در نظر گرفته شده است. این شاخص تولید ناخالص داخلی، کار خانگی که هزینه آن پرداخت نشده،  

گیرد. علت اینکه این شاخص  محیطی و توزیع درآمد را در نظر میهای زیست های اجتماعی، آسیب هزینه 
ال حاگرچه تولید ناخالص داخلی در   ۸۰۹۱هه  جایگزینی برای تولید ناخالص داخلی شد این است که در د 

درآمدی نابرابری  افزایش  آن  علت  که  بود  مواجه  رکود  با  پایدار  اقتصادی  رفاه  اما  بود؛  کاهش  و   افزایش 
 های خانگی بوده است. گرفته به شغلپرداختی صورت



 

35 
 

 توضیح  عنوان شاخص  ردیف 

۴۵ eadcount indexhhe t 

گیرد. این شاخص تنها درصد جمعیت زیر آستانه فقر را  این شاخص میزان جمعیت زیر خط فقر را اندازه می
عمق فقر و اینکه فقرای هر کشور چه اندازه فقیر هستند یا سالیانه چقدر فقیرتر    گیرد اما دربارهٔ اندازه می

 .گوید.شوند چیزی نمیمی

۶۵ 
 تعهد به توسعه

)commitment to development ( 

ترین  شود. این شاخص ثروتمندساالنه توسط مرکز توسعه جهانی منتشر می   CDI  شاخص تعهد به توسعه
که، در کشورهای فقیر   استمیلیارد نفری  ۵هایی که به سود کشورهای جهان را در زمینه تعهد به سیاست 

بندی  حوزه رتبه   ۷های صورت گرفته در  کشورها را بر اساس تالش   CDIکند.  بندی میکنند رتبه زندگی می
کمک   -۱کند.می صورتمیزان  خارجی  محیط    -۵مهاجرت  -۴گذاری  سرمایه -۳تجارت    -۲گرفتههای 

 . فناوری -۷امنیت -۶زیست 
؛ این هستندترین کشورهای جهان  ترین و پیشرفته کشور وجود دارند که ثروتمند  ۲۷در محاسبه این شاخص  

جهانی، سازمان توسعه و همکاری سازمان ملل متحد های خود را از منابع رسمی مانند بانک شاخص داده 
 کند.و همچنین محققان دانشگاهی تهیه می 

۷۵ 
 شاخص دولت باز

open government index) ) 

  گذارد اطالعات را به اشتراک می  -۱کند که  ، دولت آزاد را دولتی تعریف می WJP  شاخص حاکمیت قانون
شود که به مردم این امکان داده می -۳دهد  گیری را افزایش میامکان مشارکت شهروندان در تصمیم -۲

 شود. بعد زیر پرداخته می  ۴بودن دولت از طریق دولت را مسئول بدانند. در این شاخص به بررسی میزان باز 
این موضوع می  -۱ بررسی  به  از شاخص  بعد  دولتی)این  و اطالعات  قوانین  قوانین اساسی  آیا  پردازد که 

شده توسط حقوق قانونی در دسترس عموم است. همچنین کیفیت و دسترسی به اطالعات منتشر مربوط به  
نویس قوانین به موقع در دسترس مردم قرار  کند و اینکه آیا مقررات اداری و پیشگیری میدولت را اندازه

توانند اطالعات  میپردازد که آیا مردم  )این بعد به بررسی این موضوع می  دسترسی به اطالعات  -۲گیرد(  می
گاهی دارند(  دولتی را بدون پرداخت رشوه در یافت کنند و یا از حق خود در زمینه اطالع میزان -۳رسانی آ

های مکانیزم  -۴کند( و  گیری می)این بعد میزان حمایت از آزادی عقیده و بیان را اندازه  های مدنیمشارکت 
توانند شکایتی را از ارائه خدمات عمومی یا عملکرد  افراد میسنجد که آیا  )این بعد این موضوع را می  شکایت

نحوه  أم بررسی  به  همچنین  و  خیر  یا  دهند  ارائه  دولت  به  خود  قانونی  وظایف  انجام  در  دولتی  موران 
لفه تشکیل شده است  ؤ یک از این ابعاد از چندین م پردازد. هر پاسخگویی مقامات دولتی به این شکایات می

 گیرد.مختلف هر مفهوم را میهای که جنبه 

۸۵ 
 شاخص پیشرفت واقعی 

(genuine progress index) 

واقعی پیشرفت  تکمیل   GPI  شاخص  که  است  داخلی  معیاری  ناخالص  تولید  شاخص  این استکننده   .
گرفتن ابعاد بیشتری از رفاه مانند عوامل محیطی و اجتماعی در کنار تولید ناخالص داخلی نظرشاخص با در

  شده باعث ارتقای این شاخص شده است. در این شاخص نتایج مثبت و منفی رشد اقتصادی در نظر گرفته  
ات  تأثیر   نفع یا زیان مردم بوده است. در این شاخصگرفته در کل به شود رشد صورتو در نتیجه مشخص می

های اجتماعی تولید  شود(، هزینههایی که کل جامعه برای کنترل آلودگی متحمل می )هزینه   محیطیزیست 
 صورت زیر می باشد:به GPIو    GDPشود. رابطه بین  و مصرف اقتصادی در نظر گرفته می 

GPI   =محیطی های اجتماعی و زیست هزینه –  تولید ناخالص داخلی 

۹۵ 
 کانادایی شاخص رفاه 

canadian index of wellbeing 

پیوسته تشکیل شده است که ثبات و  هم حوزه به  ۸شاخص رفاه کانادایی یک شاخص ترکیبی است که از  
اندازه را در طول زمان  رفاه  این  CIW  کند.گیری میتغییر در  را  رفاه  کند: وجود  گونه تعریف می وضعیت 

بودن استانداردهای زندگی، سالمتی، ها. نشاط جامعه، باالزمینه باالترین کیفیت ممکن در زندگی در همه  
دموکراتیک،  مشارکت  از  باالیی  سطح  زمان،  از  متعادل  استفاده  تحصیلکرده،  جمعیت  پایدار،  محیط 

 دسترسی و مشارکت در اوقات فراغت و فرهنگ. 
بر شاخص توانند از تغییرات  می  گذاران و هم عموم مردم های عینی و ذهنی رفاه، هم سیاست با نظارت 

 اجتماعی مهم برای ارتقا سطح رفاه شهروندان حمایت کنند. 
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۰۶ 
 شاخص جهانی گرسنگی 

)global hunger index( 

ای و شاخصی است که برای سنجش گرسنگی در سطح جهانی، منطقه   GHI  شاخص جهانی گرسنگی
پیشرفت و شکست در مبارزه با گرسنگی محاسبه ملی طراحی شده است. این شاخص هر ساله برای ارزیابی  

شود که با استفاده از  ای استخراج میمرحلهسه   فرآیندتوسط یک    GHIشود. نمره مربوط به شاخص  می
  آید. دست می شاخص زیر به  ۴آید. ابتدا برای هر کشور مقادیر  دست می های موجود از منابع مختلف به داده 

کودکان دچار  - ۲تغذیه دارند؛ یعنی کالری دریافتی آنها کافی نیست( ءوکمبود غذا )سهم جمعیتی که س-۱
 باشند( تغذیه حاد میءسال که نسبت به قد خود وزن کمی دارند و دچار سو  ۵)سهم کودکان زیر  فقر غذایی

سال که رشد کمی دارند؛ یعنی نسبت به سن خود   ۵)سهم کودکان زیر کودک از رشد بازمانده  شاخص -۳
  دهندهٔ سال)که نشان  ۵میر کودکان زیر  ومرگ   -۴تغذیه مزمن است.  ء سو  دهندهٔ قد کوتاهی دارند که نشان 

 . ترکیبی از تغذیه نامناسب و محیط ناسالم است(
 شود. ای داده می، نمره۰۰۱شده شاخص موجود، بر اساس مقیاس استاندارد ۴یک از در مرحله بعد به هر

 شوند. شده برای هر کشور با وزن برابر جمع میدر مرحله سوم این نمرات استاندارد
)کشور بدون   بهترین نمره  صفرکه نمره    است  ۰۰۱شده برای این شاخص بین صفر تا  در انتها نمره کسب 

 .استبدترین نمره  ۰۰۱گرسنگی( و نمره 
 

ها، تعداد کشورهای مورد بررسی  کننده، روش محاسبه، زیر شاخص های فوق، تعریف، نهاد محاسبه شاخص برای هر یک از  
این جدول مبنای  .  شودو در پیوست گزارش ارائه می  در یک جدول موجود است  که  ندا ها مورد بررسی قرار گرفته و سایر ویژگی 

 .  استشده   معیارهای بیان  بر مبنای ها انتخاب شاخص 

 ش انتخاب کشورهای مورد مقایسه با ایران رو -۶

یک  صورت کلی نمایش داده و ابعاد توسعه و جایگاه ایران در هر رتبه ایران در توسعه به  ، های منتخبهرچند پس از تجمیع شاخص 
یا تحلیل  با بهترین کشور و بدترین کشور دنیا مقایسه شده بود و  ابعاد  این  به صورت آماری  از  با  های دیگری  این مقایسه  برای 

میانگین کشورهای نفتی و کشورهای نوظهور صورت گرفت، اما برای درک بهتر جایگاه و وضعیت توسعه ایران، مناسب دیده شد  
اند  هایی داشته صورت تجمیعی نیز با چند کشور منتخب که از برخی لحاظ با ایران مشابهت ایران در همه ابعاد توسعه به   وضعیت   که

این همسنجی  مقایسه شود را  می .  به   که   آشکار کندتواند اطالعاتی  آنها و مقایسه با  با آن کشورها    کارگیری  ایران  سرعت توسعه 
 .  کردهای تحلیلی استخراج خروجیتوان می

عنوان ذخیره قابل توجه  شود که اهمیت این مقایسه در عامل نفت به ایران با میانگین کشورهای اوپک مقایسه می   ، در گزارش
شباهت با ایران داشتیم.    یمعیارها  انتخاب   است. اما برای مقایسه کشوری نیاز بهطور منبع درآمد آنها بوده  ین کشورها و همین ا 

که هر کشوری در یک یا چند مورد از آنها با ایران شباهث داشت، اما کشوری باید    کردتوان مطرح  معیارهای بسیار متعددی می 
آنها   از همه  باشد.  انتخاب شود که  ایجاد کند و همچنین مقایسه آن معنادار  از منظر بستر و مبادی توسعه  را  بیشترین شباهت 

و بزرگی جمعیت کشور، بزرگی اقتصاد، درآمد سرانه کشور   یجمعیتساختار عنوان مثال شباهت در منطقه جغرافیایی، آب و هوا، به 
مربوطه، ساختار نفتی و اندازه دولت، ساختار سیاسی و نظام نهادی کشور، بروز جنگ و یا انقالب در کشور و... معیارهایی بودند  

 توانستند مقایسه را معنادار کنند.  که می
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در    و سیاسی  اقتصادی   ،ورهای دیگر در ابعاد مختلف جمعیتی، فرهنگیشده بین ایران و کشهای انجامدر ادامه با مقایسه 
کدام در ابعاد مختلف مانند نرخ جمعیت و ساختار جمعیت، دین اکثریت شهروندان،  اند. این کشورها هر کشور گزینش شده   ۴نهایت  

ها ایجاد  باهت دارند. هدف از این مقایسه اقتصادی نظیر تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص داخلی سرانه با ایران ش  معیارهایو 
مقایسه با کشورهای دیگر و واکاوی ابعاد پیشرفت و    البته.  استتر از وضعیت پیشرفت ایران در ابعاد مختلف توسعه  تصویر دقیق 

هایی  آموختهرس تواند دگرفتن عملکرد کلی این کشورها در مسیر توسعه نیز، مینظر های مختلف توسعه با در پسرفت آنها در شاخص 
 باشد.   برای ایران به همراه داشته 

است. سال گذشته بوده   ۶0گرفتن مالک نزدیکی وضعیت ایران به این کشورها در طول  نظرها با در سال مبنا برای مقایسه 
 1.انده نقش داشته بودن حداکثری این مقایسه هم در انتخاب سال مقایسه و فاکتور مقایسها و معنادار البته در دسترس بودن داده 

 ترکیه  -۱
عد دینی( بیشترین شباهت را به    شناختی و فرهنگیهای جمعیت ای، و ویژگیکشور ایران از نظر موقعیت جغرافیایی و منطقه  )ب 

میالدی، نزدیکی زیادی در نرخ تولید   ۹0گرفتن عملکرد اقتصادی این دو کشور از اوایل دهه نظربا در  همچنین کشور ترکیه دارد. 
گرفتن ترکیه از  ناخالص داخلی و تولید ناخالص داخلی سرانه این دو کشور وجود دارد که البته پس از آن در طول سه دهه با پیشی

عد اقتصادی با هم داشته اند. در کنار شباهت پ ایران، این دو از یکدیگر فاصله گرفته  حال حاضر   اند در یشینی که این دو کشور در ب 
 دادهای توسعه انسانی نیز این دو به یکدیگر نزدیک هستند.  عنوان یکی از برون گرفتن امید به زندگی به نظربا در 

هزار نفر با هم اختالف جمعیت    ۴00کمتر از    2020اند و بر اساس آمار سال  ایران و ترکیه در منطقه خاورمیانه قرار گرفته 
لحاظ  به   همچنین نفر است. این دو    8۳۹۹2۹۴۹نفر و جمعیت ایران معادل    8۴۳۳۹0۶7معادل    2020دارند. جمعیت ترکیه در سال  

 .است  20۱8ساختار جمعیت شباهت زیادی به هم دارند. آمار زیر متعلق به ساختار جمعیتی این دو در سال 

   درصد  ۲۴/۲۳ایران  - درصد  ۲۴/۲۶ترکیه  : سال 0-۱۴جمعیت 

 درصد ۰۵/۱۴ایران  - درصد  ۸۸/۱۵ترکیه  : سال ۱۵-2۴جمعیت 

 درصد ۸۶/۴۸ایران  -درصد ۲۶/۴۳ترکیه    :سال  2۵-۵۴جمعیت 

 درصد  ۳۹/۷ایران  -  درصد ۸۲/۸ترکیه    :سال  ۶۴تا  ۵۵جمعیت 

 درصد ۵/ ۴۸ایران  - درصد ۷۹/۷ترکیه  : سال به باال  ۶۵جمعیت 

 

 است:های این بخش از منابع زیر گرفته شدهداده .1
www.worldometers.info  .وابسته به سازمان ملل متحد 

www.theglobaleconomy.com  .وابسته به بانک جهانی 
www.indexmundi.com   

http://www.worldometers.info/
http://www.theglobaleconomy.com/
http://www.indexmundi.com/
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 سال  ۸/۳۰ایران  -سال  ۳۱/ ۴ترکیه   :میانه سنی جمعیت

اند. جمعیت ترکیه در این  لحاظ جمعیتی شبیه به هم بوده هم به   ۱۹۹0نکته قابل توجه این است که ایران و ترکیه در سال  
دهه با رشد  است. یعنی این دو کشور در طول این سه  نفر بوده  ۵۶۳۶۶2۱7نفر و جمعیت ایران معادل    ۵۳۹2۱7۶0سال معادل  

 در مقایسه وضعیت تولید ناخالص داخلی آنها حائز اهمیت است. امراند که این رفته   یکسانی پیش  جمعیتی نسبتا  

از کل جمعیت این کشور، و    درصد   ۸/۹۹های دینی، جمعیت مسلمان ترکیه  حسب گروهلحاظ توزیع جمعیت بر طور به همین 
 شود. از کل جمعیت این کشور را شامل میدرصد  ۴/۹۹جمعیت مسلمان ایران 

توان از این جنبه به مقایسه دو کشور  ، می توسعه انسانی  معیارهایعنوان یکی از  به «  امید به زندگی در بدو تولد»گرفتن  نظر با در 
 سال است.  7۳۳/۷۷سال و در ایران برابر با  ۴۵/۷۸رابر با ب 2020امید به زندگی در ترکیه در سال  پرداخت.

لحاظ  شناختی، دینی، و توسعه انسانی مشترک بین دو کشور ایران و ترکیه، این دو به ای، جمعیت های منطقه عالوه بر ویژگی
میلیارد    ۱۵0تولید ناخالص داخلی برای ترکیه معادل    ۱۹۹0شان نیز قابل مقایسه هستند. در سال  سیر تاریخی عملکرد اقتصادی 

  ۴۵۴میلیارد دالر و برای ایران به   8۵2برای ترکیه به  20۱7میلیارد دالر بوده است. این رقم در سال  ۱2۴دالر و برای ایران معادل 
طول   در  یعنی  است.  رسیده  ترکیه    27میلیارد دالر  برای  داخلی  ناخالص  تولید  ایران  و    درصد   ۴۶8سال  رشد    درصد   2۶۶برای 

 . (حسب قیمت دالر در همان سالبر است )داشته

  ۱2۴80دالرو برای ایران    ۱۱28۹حسب برابری قدرت خرید( معادل با  تولید ناخالص داخلی سرانه ترکیه )بر   ۱۹۹۱در سال  
سال تولید    ۶2است. یعنی در طول    دالر رسانده 7۹0۹۱دالر و ایران به    0۳0۵2ترکیه این مقدار را به    7۱20در سال    1دالر بوده است. 

بر حسب قیمت پایه دالر در سال  )  استافزایش داشته   درصد  ۵۳و برای ایران    درصد  ۱2۱ناخالص داخلی سرانه برای ترکیه 
20۱۱ .) 

دالر بوده است. این مقدار در    22۱۴دالر و برای ایران    27۹۴تولید ناخالص داخلی سرانه برای ترکیه معادل    ۱۹۹0در سال  
سال تولید ناخالص داخلی    27دالر افزایش یافته است. یعنی در طول    ۵۶27و برای ایران به    ۱0۵۱۳برای ترکیه به    20۱7سال  

 . (ل بر حسب قیمت دالر در همان سا) استافزایش داشته درصد  ۱۵۴و برای ایران درصد  27۶سرانه برای ترکیه 

 جنوبی   کره -2
توسعه انسانی و رشد اقتصادی در حال حاضر با    معیارهای گرفتن  نظر تر از ایران است و با در لحاظ جمعیتی کوچککره جنوبی به 

  ۵۰/۸۳  نفر است. امید به زندگی  ۵۱2۶۹۱8۵برابر با    2020جنوبی در سال    است. جمعیت کره   فاصله زیاد باالتر از ایران قرار گرفته
عنوان سال پایه، این دو کشور به  به   ۱۹۹0گرفتن سال  نظر حال، با در اینسال است. با   ۷/۴۳سال و میانه سنی جمعیت این کشور  

سه   حدود گذشت شبیه و قابل مقایسه هستند. البته پس از  حسب برابری قدرت خرید( کامال  )بر  لحاظ تولید ناخالص داخلی سرانه 

 

 اند. جهت تسهیل خوانش، بخش اعشار ارقام حذف شده .1
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درصد    ۱/۰کره جنوبی  میزان تورم    ۱۹۹0در سال  سه برابر ایران بوده است.    کره جنوبی   رشد تولید ناخالص داخلی سرانه در   دهه
 است.  رسانده  درصد  2این نرخ را به کمتر از  20۱7در سال   اما بیشتر از تورم ایران بوده است

میلیارد دالر بوده    ۱2۴میلیارد دالر و برای ایران معادل    27۹معادل  جنوبی    تولید ناخالص داخلی برای کره   ۱۹۹0در سال  
میلیارد دالر رسیده است. یعنی در طول    ۴۵۴میلیارد دالر و برای ایران به    ۱۵۳0جنوبی به    برای کره  20۱7است. این رقم در سال  

حسب قیمت دالر در  بر است )شد داشته ر   درصد   2۶۶و برای ایران    درصد   ۴۴8جنوبی    سال تولید ناخالص داخلی برای کره   27
 . (همان سال 

دالر و برای ایران    ۱۱۶۳2جنوبی معادل   حسب برابری قدرت خرید( برای کره)بر   تولید ناخالص داخلی سرانه  ۱۹۹0در سال  
یعنی    ،است دالر رسانده۱۹0۹7دالر و ایران به   ۳۵۹۳8جنوبی این رقم را به   کره  20۱7دالر بوده است. در سال   ۱۱۳۶۴معادل با  
حسب  بر )  است  داشته   رشد  درصد  ۶8و برای ایران    درصد  208جنوبی    سال تولید ناخالص داخلی سرانه برای کره  27در طول  

 (20۱۱ قیمت پایه دالر در سال 

دالر بوده است. این مقدار    2۶۱7برای ایران  دالر و    ۳۵۱0جنوبی معادل    تولید ناخالص داخلی سرانه برای کره  ۱۹87در سال  
سال تولید ناخالص    ۳0است. یعنی در طول    دالر رسیده   ۵۶27دالر و برای ایران به    2۹80۳جنوبی به    برای کره   20۱7در سال  

 . (همان سالحسب قیمت دالر در  بر )  است  افزایش داشته  درصد  ۱۱۵و برای ایران    درصد  7۴۹جنوبی    داخلی سرانه برای کره

بوده است این مقدار    درصد  ۷/۶و برای ایران معادل    درصد  ۸/۶جنوبی معادل  ه   برای کر  ۱۹۹0که نرخ تورم در سال    درحالی
 )طبق گزارش منابع رسمی در ایران(.   رسیده استدرصد   ۱0و برای ایران به  درصد  ۹/۱جنوبی به  برای کره 20۱7در سال 

 سنگاپور  -۳
نفر است. سنگاپور در   ۵8۵0۳۴2برابر با   2020سنگاپور در مقایسه با ایران کشور بسیار کوچکی است. جمعیت این کشور در سال 

های توسعه  لحاظ ویژگیو به   است  دهه گذشته پیشرفت چشمگیری در رشد اقتصادی و کیفیت زندگی شهروندانش داشته   چهار طی  
تقریبا برابر بوده اما سنگاپور این    کشور با ایراندهه پیش تولید ناخالص داخلی سرانه این    ۴انسانی جایگاه قابل توجهی دارد. اگرچه  

سال و میانه سنی جمعیت    ۷۰/۸۴است. امید به زندگی در سنگاپور  افزایش داده   درصد  2000ز  های اخیر بیش ا گزارش  طبق رقم را  
 سال است.  ۲/۴۲این کشور 

میلیارد دالر و برای   ۹است. این مقدار برای سنگاپور معادل   برابر سنگاپور بوده  ۱0تولید ناخالص داخلی ایران  ۱۹7۹در سال 
میلیارد دالر و برای ایران به    ۳۳8برای سنگاپور به    20۱7بوده است. تولید ناخالص داخلی در سال  میلیارد دالر    ۹0ایران معادل  

  درصد   ۴0۴و برای ایران    درصد ۳۶۵۵سال، تولید ناخالص داخلی برای سنگاپور    ۳8میلیارد دالر رسیده است. یعنی در طول    ۴۵۴
 ( حسب قیمت دالر در همان سالبر است )رشد داشته 
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دالر    2۳۱۵دالر و برای ایران با اختالف جزئی معادل    28۴۶تولید ناخالص داخلی سرانه برای سنگاپور معادل  ۱۹77در سال 
سال    ۴0است. یعنی در طول  سیده  دالر ر   ۵۶27ایران به    برای   دالر و   ۶02۹7سنگاپور این مقدار به  برای    20۱7بوده است. در سال  

حسب قیمت دالر در  براست )افزایش داشته  درصد  ۹7و برای ایران    درصد  20۱8برای سنگاپور  تولید ناخالص داخلی سرانه  
 . (همان سال 

 چین  -۴
نفر است. امید    ۱۴۳۹۳2۳77۶برابر با    2020تر است. جمعیت چین در سال  لحاظ جمعیتی و اقتصادی از ایران بسیار بزرگ چین به 

برابر ایران    ۳تولید ناخالص داخلی چین    ۱۹۹0سال است. در سال    ۴/۳۸سال و میانه سنی جمعیت این کشور    ۴۷/۷۷به زندگی  
انگیزی  است. در طول سه دهه اخیر چین رشد شگفت   برابر چین بوده   ۳حال تولید ناخالص داخلی سرانه ایران حدود  عین و در   بوده 

درصد    2000اش بیش از  و تولید ناخالص داخلی سرانه  درصد   ۳000یش از  اش بکه تولید ناخالص داخلی طوری ه ب  ،است  داشته
 است. یافته افزایش

میلیارد دالر بوده است. این    ۱2۴میلیارد دالر و برای ایران معادل    ۳۶0تولید ناخالص داخلی برای چین معادل    ۱۹۹0در سال  
سال تولید    27میلیارد دالر رسیده است. یعنی در طول    ۴۵۴میلیارد دالر و برای ایران به    ۱2۱۴۳برای چین به  20۱7رقم در سال  

 . (حسب قیمت دالر در همان سالبراست )  رشد داشته  درصد  2۶۶و برای ایران  درصد ۳27۳ناخالص داخلی برای چین 

است. این مقدار    دالر بوده ۱0۶7دالر و برای ایران معادل   ۳77تولید ناخالص داخلی سرانه برای چین معادل   ۱۹۹۳در سال 
سال تولید ناخالص داخلی    2۴است. یعنی در طول    دالر رسیده  ۵۶27دالر و برای ایران به    87۵۹برای چین به    20۱7در سال  

 . (حسب قیمت دالر در همان سالبر افزایش داشته است ) درصد  ۴27و برای ایران  درصد  222۳سرانه برای چین 

 توسعه در یک نگاه روش  -۷
صورت تجمیعی مورد بررسی و تحلیل  های آنها به های توسعه و همچنین زیرشاخص شاخص کالن  ، در بخش توسعه در یک نگاه 

د.  ننمایشگری قابل قبولی را از وضعیت توسعه ایران داشته باش تواند  اند و اعداد و مفاهیم جدیدی خلق شده است که می قرار گرفته 
  و شاخص توسعه نامگذاری شده است  عنوان فرا که به   است  دست آمدهه یک عدد بها تجمیع شدند و  عنوان مثال همه شاخص به 

همچنین مفهوم جدیدی به نام نردبان توسعه ایجاد شده که  شود.  های توسعه را شامل میکلی ایران در همه ابعاد و شاخص  نمرهٔ 
در این  ها جهت نمایشگری بهتر  شده بر روی داده های انجام شاخص توسعه متفاوت است. نقشه توسعه و سایر تحلیل کمی با فرا 

های جدید  و در جهت تکمیل، ارتقا و یا اجرای ایده کرد شکاالت آن را شناسایی راحل بعد ا  بتوان در مشود تا داده می  بخش توضیح 
 گام برداشت.  

 شاخص توسعه و فرا  هاشاخص تجمیع   شناسی روش  -۱-۷
صورت مجزا نمایش داده شده و رتبه ایران  های توسعه به یک از شاخصی که مطرح شد این است که وضعیت ایران در هر سؤال 

و در برخی دیگر وضعیت   داشتهمناسبی   که در برخی از آنها ایران وضعیت نسبتا   های جهان مشخص شده است، نیز در بین کشور 
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که تجمیعی از همه ابعاد توسعه باشد، چگونه  اگر بخواهیم یک ارزیابی از وضعیت توسعه ایران داشته باشیم  مناسبی دارد.  بسیار نا 
شده و در یک عدد نمایش داده شوند.  صورت تجمیع ها به رای این منظور الزم است که همه شاخصب  می توان آن را نمایش داد؟ 

ست. اولین مشکلی که با آن مواجه شدیم این بود که مبنای  عنوانی که برای این عدد در نظر گرفته شد، »فراشاخص توسعه« ا 
ها  و نمره دیگر شاخص   ۱۰۰ها بین صفر تا  برخی از شاخص   نمرهٔ ها متفاوت از دیگری است. یعنی  یک از شاخص عددی و دامنه هر 

  - ۵/۲بین  نمرٔه شاخص حکمرانی جهانی    عنوان مثالبه   ،دناست. حتی برخی دامنه مثبت و منفی دار  شدهمحاسبه  ۵تا   صفربین 
و دامنه نوسانی آنها را یکسان    کردهآنها را استاندارد  ها اولین گام این بود که بتوانیم  + لحاظ شده است. برای تجمیع شاخص ۵/۲تا  

ها بین این دامنه استاندارد شدند. دومین  انتخاب شد و همه شاخص  ۱00دامنه بین صفر تا برای این امر  کنیم تا قابل جمع شوند. 
اخص  ها مثبت و برخی منفی بودند. شاخص مثبت یعنی اگر عدد ش ای که با آن روبرو بودیم این بود که برخی از شاخص مسئله

شد وضعیت بدتری را نمایش  د، و شاخص منفی یعنی اگر عدد شاخص بیشتر میهدشد وضعیت بهتری را نمایش می بیشتر می 
هایی که جنبه منفی داشتند نیز عکس و  این تجمیع دو شاخص مثبت و منفی منطقی نبود. برای این منظور شاخص بنابر دهد. می

توان تجمیع  های مختلف را می شده شاخص سو شده و همدر نهایت نمرات استاندارد محاسبه شد.    ۱00نمره آنها بین صفر تا    مجددا  
 کرد. 

  ، شاخصترین روش محاسبه فرا اولین و ساده ها چه وزنی در فراشاخص داشته باشد.  یک از شاخص این است که هر   سؤالحال  
بین شاخص ترکیب هم  آنها  هاست که نشان میوزن  به عنوان  وزن  هم   شاخص  . دارنداهمیت  اندازه  یک بهدهد همه  و  محاسبه 

شده در گزارش توسعه ملی همه در نمایشگری  های استفاده شاخصبه اینکه کالن توجه اما با   .شدشاخص توسعه ایران معرفی  فرا 
زیر  دارای  برخی  و  نداشتند  برابری  وزن  توسعه  بیشتر شاخص مفهوم  ابعاد  و  لذا    ی ها  کمتر،  برخی  و  وزن  بودند  که  بود  بهتر 

های مورد  شاخصیک از کالن با این معیار که هر شاخص یکسان در نظر گرفته نشوند. بنابراین  ها در محاسبه فرا شاخص کالن
این  روش  شد.  انجام  دهی  دهی و وزننمره   ، کارد ندهه سهمی از مفهوم توسعه را نمایش میچشاخص  استفاده در محاسبه فرا 

دهی صورت  دهی هم این بود که یک نفر از هر رشته )اقتصاد، علوم اجتماعی، علوم سیاسی و فرهنگی( انتخاب شدند و نمره نمره 
 های آنها مورد استفاده قرار گرفت.  گرفت و در نهایت میانگین وزن 

به اینکه بین فراشاخص  جه تواما با .  قرار گرفتدر گزارش هم    ، وشاخص وزنی مورد استفاده قرار گرفتعنوان فرا این شاخص به 
مشابه شده بود و همچنین بهترین    نداشت و رتبه ایران هم تقریبا  وجود  ای  فراشاخص وزنی تفاوت قابل مالحظه  ووزن  توسعه هم 

باقی  ثابت  نیز  بدترین کشورها  تحلیل و  تغییری در  بودند،  نمی مانده  ایجاد  بنابرایها  و  برای شاخص    ن یک تحلیل دوکرد  بار هم 
این شد که برای سادگی تنها    بر تصمیم نهایی پروژهدر جلسات تیم علمی   رواز این شد.  وزن و هم برای شاخص وزنی تکرار میهم
 د.  شووزن استفاده شاخص هم از 

 نردبان توسعه  شناسیروش  -۲-۷
اما مسئله این بود که باز   توان وضعیت کلی ایران را نمایش داد. نمره میشاخص توسعه مشخص شده است و در یک  تا به اینجا فرا 

دهی گیرانه نمره ها سخت که برخی از شاخص  اسازی یکسان نبود. به این معنها حتی بعد از استاندارد محاسبه همه شاخص   نحوهٔ 
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گیرانه نمره داده بودند  ها سهل خی دیگر از شاخص نزدیک به صفر نمره دریافت کرده بودند و بر ای  نمره کشورها    بیشتر کرده بودند و  
اند کردهدهی  گیرانه نمره هایی که با روش سهلکه آن شاخص   بدان معناست این  شده بود.    ۱00کشورها نزدیک به    بیشتر   ه نمر و  
شاخص آیا نمره خوبی  برای    70  عنوان مثال نمرهٔ به   شد کهصورت خودکار وزن بیشتری پیدا کرده بودند و همچنین مشخص نمی به 

 ها یک مرحله دیگر استاندارد شوند.  الزم بود که شاخص  شود  طرفبرای اینکه این مسئله نیز بر آید یا خیر.  به حساب می 

شهر  ها یک آرمان یک از شاخصبرای این منظور مفهومی با عنوان »نردبان توسعه« توسط تیم علمی خلق شد که در آن در هر 
توسعه ترسیم میویرانو یک   آرمان شهر  را داشته است،  بهترین علمکرد  توسعه  شود. کشوری که در هر شاخص  و    استشهر 

شهر  و نمره ویران  ۱۰۰شهر معادل  بر همین اساس نمره آرمان شود.  شهر تلقی می کشوری که بدترین عملکرد و نمره را داشته، ویران
شود و نمره جدیدی برای آنها  تعدیل می  ۱۰۰مه کشورها با همان تنظیمات بین صفر تا  شود و نمره همعادل صفر در نظر گرفته می

نمره  محاسبه می این  به چه صورت استیک  دهد وضعیت  نمایش می  دقیقا  شود.  در بین کشورهای دیگر  آن مشکل و    کشور 
 شود.  طرف میبر  نیزشده بیان 

شود.  شود و با عنوان نردبان توسعه نمایش داده می ها محاسبه میشاخص شدن همه شاخص توسعه بعد از نردبان فرا  مجددا  
پله تصور کنیم که بهترین کشور امروز دنیا در پله صدم    ۱00دهد اگر توسعه را  نهایی نردبان توسعه برای هر کشور نشان می  نمرهٔ 

 دبان را طی کند.  است و بدترین کشور در پله صفر قرار دارد، هر کشور توانسته چند گام از این نر 

 شناسی شاخص توسعه متوازن روش  -۳-۷
از شاخص از کشورها در برخی  این است که بعضی  های توسعه وضعیت بسیار خوبی داشتند و در برخی دیگر  نکته بسیار مهم 

با نمرهٔ   اند. نمرهٔ وضعیت بسیار بدی داشته  ها وضعیت متوسطی  کشورهایی که در همه شاخص   نردبان توسعه چنین کشورهایی 
میداشته یکسان  نمی اند  بنابراین  شاخص شود.  در  کشور  کدام  که  داد  تشخیص  است.  توان  داشته  وضعیتی  چه  مختلف  های 

عنوان مثال اگر کشوری  ها است. به شاخص های توسعه منوط به سایر  به مبانی نظری توسعه، کارآمدی و اثربخشی شاخص توجهبا 
و نیروی انسانی تحصیلکرده فراوانی داشته باشد و طول عمر آنها نیز باال باشد،    دارددر شاخص توسعه انسانی وضعیت بسیار باالیی  

بیکاری افراد    های نوآوری آنها پایین باشد، باعث افزایشکار آنها مناسب نباشد، و یا شاخص وهای اقتصادی و کسباما شاخص 
توسعه    دو کشور با یک نمرهٔ   در بین  رواز این بخش نیست.  رفتن شاخص توسعه انسانی نیز اثر شود و در نتیجه باالمی  تحصیلکرده 

به هم باشد وضعیت بهتری نسبت به کشوری دارد که  های آن نزدیک کشوری که شاخص کل )جایگاه یکسان در نردبان توسعه(  
 ها بسیار پایین باشد.  سیار باال و در برخی از شاخص ها بدر برخی شاخص 

این مفهومنردبان توسعه و فراشاخص توسعه نمی  را نمایش دهد. بنابراین برای نمایش  شاخص توسعه    ، تواند چنین امری 
شود )از  های توسعه )نردبان توسعه( یک کشور استخراج میبر این اساس ضریب تغییرات نمره شاخصمتوازن طراحی شده است.  

شود. به این ترتیب  کل نردبان توسعه کسر می   ها بر نمره نردبان توسعه( و سپس درصد تغییرات از نمرهٔ تقسیم انحراف معیار شاخص 
های  کشوری که همه شاخص شود و در نهایت  ها باالتر باشد، نمره شاخص متوازن کمتر می هر چقدر تغییرات و نوسانات شاخص
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فراشاخص توسعه یکسان    شاخص متوازن با نمرهٔ   شود، نمرهٔ چون انحراف معیار ضریب تغییرات آن صفر میآن با هم یکسان باشد،  
چقدر نشان از عدم توازن موجود در توسعه کشورهاست که هر شاخص توسعه متوازن    شاخص و نمرهٔ ا فر   تفاوت بین نمرهٔ خواهد شد.  

 بیشتر است.  نیز ها رفت سرمایه بیشتر باشد هدر 

 یافتگی بندی کشورها بر اساس توسعه دسته -۷-۴
بندی  توان کشورهای مختلف را رتبه نمرات فراشاخص و همچنین نردبان توسعه کشورهای مختلف محاسبه شدهند و بنابراین می

ایران  کرد رتبه  بین کشورهای مختلف  .  فرا نیز  در  به در بخش  آمد.  شاخص  امردست  این  از  نمرٔه  کشورهایی که    برای    ۱0بیش 
شده کشور بودند و میانگین نمرات استاندارد   ۱۴7  این تعداد   بود، در نظر گرفته شدند که  برای آنها موجود  شاخص   ۱۳شاخص از  

   داد.  را انجام بندیو رتبه  آوردای نهایی برای همه آنها بدست های مختلف مورد استفاده قرار گرفت تا بتوان نمره آنها در شاخص 

بندی   دسته  را  باید کشورها  دسته  کردحال  چه  در  ایران  ببینیم  می تا  قرار  توسعه  از  کشور ای  مختلف  منابع  به  گیرد.  را  ها 
نامند و برخی  یافته مییافته، درحال توسعه و کمتر توسعه . برخی آنها را توسعهاندکرده بندی و نامگذاری  های مختلفی دسته روش
گرفتن مالحظات  نظر های موجود در دنیا و همچنین در بندی ند. در نهایت با مشاهده همه دستهنکایجاد می  های بیشتری را دسته 

 شوند:  تقسیمدسته با عناوین زیر  پنج شد که کشورها به  تصمیم بر این لغتی و نظری در جلسات بارش فکری،  

 یافته،  کشورهای توسعه  -۱

 کشورهای پیشرو در توسعه،   -۲

 کشورهای در آستانه توسعه،   -۳

 کشورهای در دامنه هشدار،   -۴

 یافته(! کشورهای در دامنه اخطار )کمتر توسعه  -۵

  پنج کشور    ۱۴7. یعنی از بین  را انجام دادبندی  توان بر اساس تعداد کشورها دسته دسته فوق شکل بگیرد، می   پنج برای اینکه  
توسعه کشورها بسیار به هم نزدیک    ها نمرهٔ در برخی از دامنه   از جمله اینکه. اما این روش مشکلی که دارد  دادتایی تشکیل    ۳0دسته  

کشور   ۳0 ها فاصله نمرات از هم زیاد است و لذا مثال  گیرند و در برخی دیگر از دامنه است و کشورهای زیادی در آن دامنه قرار می
توانست کشور وسط فاصله بسیار کمتری از همدیگر دارند. بنابر این مبنای تعداد کشور نمی   ۳0دارند، اما    اول فاصله زیادی با هم

 درست باشد.  

آنها    دسته تقسیم کنیم. یعنی کشورهایی که نمرهٔ   پنج نمره در نظر گرفته شده است را به    ۱00توسعه که از    توانستیم نمرهٔ می
و به همین صورت تا کشورهایی که نمره    80تا    ۶0ترتیب بین  ها بهیافته و بقیه دسته های توسعه است را در زمره کشور   80باالتر از  

باشد وجود نداشتند و هیچ کشوری در    20آنها کمتر از    در چنین روشی نیز کشورهایی که نمرهٔ .  گرفتیمدر نظر می  20تر از  آنها پایین 
بسیار زیاد    ۶0تا    ۴0بسیار کم هستند و در مقابل کشورهای بین    80باالتر از    های با نمرهٔ این فاصله قرار نداشت. همچنین کشور 

 هستند.  
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و کمترین نمره توسعه را    کردها پیدا در نهایت با برگزاری جلسات همفکری به این نتیجه رسیدیم که باید بهترین نمره توسعه ر 
بندی  آمده را مبنای تقسیم دستای به دسته مساوی تقسیم کنیم. دامنه نمره   پنجدست آوریم. فاصله بین این دو نمره را به  ه نیز ب 

  ۵0که فاصله   ۳۳داد و کمترین کشور نیز نمره  را به خود اختصاص می  8۳عنوان مثال باالترین کشور نمره کشورها قرار دهیم. ب 
   شوند. ها نیز ایجاد می رویه بقیه دسته یافته خواهند شد و به همین  کشورهای توسعه   8۳تا    7۳ای دارند. بنابر این کشورهای بین  نمره 

 ها برای ایرانیک از شاخص محاسبه نرخ رشد هر  -۵-۷
تعداد    تواند مالک خوبی برای نمایش رشد هر شاخص باشد، ثانیا  نرخ رشد سال اخیر نمی   برای محاسبه نرخ رشد به دلیل اینکه اوال  

توانستیم از نرخ رشد سال آخر و نرخ رشد کلی استفاده  ها دارای داده هستند، متفاوت است، نمی یک از شاخص هایی که هر سال 
ت به روش میانگین هندسی نرخ رشد سالیانه رسیدیم. به این  های رشد را با هم مقایسه نمود در نهای نرخ برای اینکه بتوان  کنیم.  

در  های قبل در شاخص مربوطه اتفاق افتاده بود، میانگین هندسی گرفتیم.  صورت که از نرخ رشد کلی که در طول تمام سال 
د روند کلی شاخص را  توانقابل مقایسه با یکدیگر است و هم می  هم   نتیجه به میانگین هندسی نرخ رشد سالیانه دست یافتیم که

 نیز نمایش دهد.  

 ۲۰۴۰بینی ایران پیش -۶-۷
شود؟ توسعه ایران به کجا  پرسند این است که اگر با همین روند ادامه دهیم چه میبسیار جذابی که همه اهل توسعه از ما می   سؤال

مثال  می آینده شاخص   20در    رسد؟  توسسال  نمی های  منظور  این  برای  بود؟  ارقامی خواهد  و  اعداد  نرخ  عه چه  اساس  بر  توان 
جزئیات شکست ساختار و... نیز خود جای بحث و  مدت را باید مالک قرار داد. البته  کلی بلند های سال اخیر نظر داد و روند  رشد

حال بر اساس روند  هرر ساختار نهادی ما رخ نداده است. در سال اخیر شکست ساختار خاصی د  20مطالعه دارد. اما حداقل در  
 سال آینده تمدید شود.   20اوم یابد و به بینی کنیم باید روند هر شاخص تدگذشته اگر بخواهیم آینده را پیش 

دست آمد  خط تخمین به   ها استخراج شد و با تخمین خطی شیب و عرض از مبدا  یک از شاخص های هر برای این منظور روند 
مشخص شد که ساختار و نردبان    20۴0های توسعه در سال  شاخصبه این ترتیب  ینده ادامه دادیم.  سال آ  20و همان روند را تا  

 دهند.  توسعه را نمایش می 

 SWOT  تحلیل شناسی روش  -۷-۷
مشخص شود ایران    برای توسعه در پیش بگیرد و ثانیا  ایران باید چه استراتژی را    اوال  که    استاین    SWOTاصلی تحلیل    سؤال
کردن ضعف و قوت و فرصت و تهدید  روش پیدا قوت و در چه محورهایی دچار ضعف است.  دارای  در چه محورهایی از توسعه    دقیقا  

های توسعه  شاخص توسعه محاسبه و نمرات ایران نیز در زیرشاخص زیر   ۱۲۶به این صورت انجام شده است که میانگین جهانی در  
نمرهٔ   ۲۰۲۰در سال   اگر  باالتر   نمایش داده شده است.  از میانگین جهانی  ایران وضعیت نسبتا  امعناین  باشد، به    ایران    ست که 

بودن وضعیت ما در آن محور از  مناسبی در شاخص مربوطه دارد و هرچقدر فاصله ما از میانگین جهانی بیشتر باشد، به معنی بهتر 
میانگین جهانی  محورهایی که کمتر از  همچنین  شود.  توسعه است. بنابراین محور مربوطه یا فرصت و یا قوت ایران محسوب می
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شوند. حال برای اینکه بدانیم محوری که باالتر از میانگین جهانی است، فرصت یا قوت است،  باشد ضعف و یا تهدید محسوب می
گیرد که در این صورت  اصطالح تغییر آن مبتنی بر نیروهای داخلی صورت میباید ببینیم که آیا محور مربوطه منشأ داخلی دارد و به 

  گیرد فرصت خواهد بود. در مورد تمایز بین تهدید و ضعف نیز دقیقا  خارجی شکل می  ود و اگر بر اساس نیروها و منشأقوت خواهد ب
یک از محورهای توسعه از نظر نخبگان استفاده شده است  شود. در این مرحله شناسایی منشأ و ریشه هر به همین صورت عمل می 

  ء های توسعه هم منشأ داخلی و هم منشأ خارجی دارد. بنابراین بخشی از آن محور جزمحور   بیشتر و عموم نخبگان معتقد بودند که  
تهدید تلقی    ءقوت و بخشی جز   جزء محور مثبت بخشی  بخشی از  شود و همچنین  ها در نظر گرفته می تهدید   ء ها و بخشی جزضعف

 شود.  می

یک از این محورها چقدر است. یعنی  و بزرگی هر وزن  سوات نیازمند این هستیم که مشخص کنیم    فرآیند حال برای ادامه  
ایران در زیر شاخص مربوطه    برای این منظور عدد فاصله بین میانگین جهانی و نمرهٔ ضعف بزرگ و ضعف کوچک از هم جدا شوند.  

اهمیت قوت و یا  عنوان بزرگی و  مثبت بود به این عدد  اگر    ک کند که بزرگی آن را مشخص کنیم. در نتیجهم توانست به ما کمی
عنوان بزرگی و اهمیت ضعف یا تهدید در نظر گرفته شده است. که بر اساس همان نظر  فرصت در نظر گرفته شد و اگر منفی بود به 

 بودن منشا آنها بررسی و ارزیابی شده بود.  توضیح داده شد، داخلی و خارجی نخبگان که قبال  

ها با هم تجمیع شد تا مجموع ضعف  ها و تهدید فرصت   ،هاها، ضعف ن قوت دهی صورت گرفت و میانگین اوزا در نهایت وزن
عدد برای محور افقی و مجموع فرصت و تهدید نیز یک عدد برای محور عمودی مختصات تعیین کنند و با تشکیل    کو قوت ی 

  است   شاخص( زیر   ۱۲۶قبلی )  نوعی میانگین همه نقاطعنوان نقطه نهایی استخراج شود. این نقطه که به زوج مرتب یک نقطه به 
اگر این نقطه در بخش  دهد بهترین استراتژی برای ایران کدام است.  که نشان می   ،کندجایگاه استراتژیک ایران را مشخص می

اصطالح استراتژی تهاجمی را در پیش بگیرد.  پیش رود و به ها به ها و فرصت گرفت کشور باید با تمرکز بر قوت اول مختصات قرار می 
هایی را خلق  های موجود را پوشش دهد و یا قوت ضعف   ،هاگرفت کشور باید با تمرکز بر فرصتگر در بخش دوم مختصات قرار میا 

هایی ها از تمامی تهدید گرفت باید با تمرکز بر قوت های خود مقابله کند. اگر در بخش سوم مختصات قرار میکند تا بتواند با ضعف 
ها خلق شوند. در نهایت اگر در بخش چهارم مختصات قرار  تا فرصت  ، ند و یا آنها را پوشش دهدکه پیش روی اوست اجتناب ک

هر رفتار و  از  ها باشد و  ها و همچنین اجتناب از تهدید دنبال پوشش ضعفها تنها به ها و تهدید گرفتند باید با تمرکز بر ضعف می
 راهبردی که منجر به تشدید ضعف یا تهدید شود دوری کند.  

 نقشه توسعه  شناسی روش  -۸-۷
و   SWOTهای توسعه مشخص شود. از تحلیل برای اینکه نقشه توسعه ایران را بتوان استخراج کرد باید وضعیت همه زیرشاخص 

بندی  ها مشخص شده است و تنها کافیست دسته شاخصر وضعیت نسبی زی  ،با مقایسه وضعیت هر زیرشاخص با میانگین جهانی
ها باید  شاخصبه این صورت که زیر   ،بندی موضوعیدسته   نخست،بندی باید در نقشه توسعه رخ دهد.  . دو نوع دسته صورت بگیرد

های مورد توافق  حوزه ها به چه صورت است.  یک از حوزه بندی شود تا مشخص شود وضعیت در هر حوزه اصلی توسعه طبقه   پنج در  
 عبارت بودند از: 
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 حقوقی-حوزه سیاسی -۱

 کاروکسب-حوزه اقتصادی -۲

 فرهنگی- حوزه اجتماعی -۳

 حوزه توانمندی فردی  -۴

 محیطیحوزه طبیعی و زیست  -۵

باید  انجام گرفت(    و جلسات طوفان فکری  بندی شدند )که با نظر نخبگان دسته طبقه   پنج ها در این  شاخصبعد از اینکه زیر 
بندی شوند. رنگ سبز نمایانگر عملکرد برتر ایران  ها بر اساس وضعیت آنها نسبت به میانگین جهانی رنگ شاخصاز زیر یک  هر

سطح ایران با میانگین جهانی، و رنگ قرمز نمایانگر عملکرد ضعیف ایران  نسبت به میانگین جهانی، رنگ زرد نمایانگر عملکرد هم 
های هر حوزه مشخص  حال وضعیت زیرشاخص  شاخص است.انتشار گزارش هر کالن   نسبت به میانگین جهانی در آخرین سال 

 هایی را دارند.  های توسعه برای ایران بیشتر چه رنگ شود که زیرشاخصطور کلی نیز مشخص میشوند و همچنین به می

 شاخص توان تبدیل پول به توسعهشناسی روش  -۹-۷

لحاظ درآمد سرانه وضعیت بهتری داشته  ها به چه کشوردهد هر فراشاخص توسعه نشان می رابطه بین درآمد سرانه کشورها به دالر با  
دار است. اما در این میان برخی از کشورها از درآمدهای  باشند، فراشاخص توسعه آنها نیز بهتر است. این رابطه بسیار قوی و معنا 

توسعه استفاده کنند که این نشان    براینتوانستند از این درآمدها  اند و برخی دیگر  توسعه استفاده کرده  در جهت آمده بهتر  دستبه 
موانعی    ؛ جو کردونهادی جست   ساختار   دهد موانع توسعه را نه در درآمد ملی بلکه باید در ابعاد سیاسی، اجتماعی و در مجموعمی

 اند درآمد ملی به توسعه تبدیل شود. که اجازه نداده 

بر اساس میانگین عملکرد  این امر  شدند.  به درآمد هر کشور محاسبه می توجه میزان توسعه بالقوه با بر این اساس ابتدا باید  
آید. درآمد  دست می ه و تخمین منحنی رگرسیونی آن بجهانی از تبدیل پول به توسعه )همبستگی بین درآمد و فراشاخص توسعه(  

طور متوسط در جهان با این مقدار درآمد تحقق یافته  ای که به لقوههر کشور که در فرمول آن منحنی قرار گیرد، مقدار توسعه با
دهد. اگر وضعیت واقعی توسعه از مقدار توسعه بالقوه کشور  . وضعیت واقعی توسعه عدد دیگری را نمایش میشودحاصل میاست،  

های کشوری را  درآمد ،کارآمد   کامال  به شکلی  باالتر باشد، یعنی کشور مربوطه حتی از وضعیت بالقوه خود بهتر عمل کرده است و 
تر از وضعیت بالقوه باشد، یعنی کشور نتوانسته است درآمدهای  به توسعه تبدیل کرده است. اما اگر وضعیت واقعی توسعه پایین 

 های نهادی و ساختاری است.  آمده را به توسعه تبدیل کند و دچار ناکارآمدی دستبه 

  ۱۰۰یافته را در نظر بگیریم و آن را در  یافته نسبت به کل توسعه تحقق درآمد با توسعه تحقق اگر فاصله توسعه بالقوه بر اساس  
توان بر اساس  سپس کشورها را می شود که کشور با توسعه بالقوه خود فاصله داشته است.  ضرب کنیم، میزان درصدی محاسبه می 

 هفتمین کشور از آخر است. بندی در این رتبه ایران بر اساس آن انجام شده و  این امر در گزارش. کردبندی این درصد رتبه 

 هاشاخص تحلیل روش -۸
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ای برای  ای از نتایج گزارش شاخص ملی توسعه ایران آماده شد و به همراه رتبه ایران در فراشاخص توسعه به صورت نامه خالصه 
های علوم  رشته   ازارسال شد. این اساتید    هادانشگاه   انسانی  اجتماعی و  های علومرشته   هیئت علمیاعضای  نفر از اساتید و    ۲۷۰

 های داخل ایران مشغول به کار هستند.  ... بودند و بیشتر آنها در دانشگاه وسیاسی، اقتصاد، علوم اجتماعی، علوم فرهنگی 

شدن ذکر نامشان  نفر پاسخ و تحلیل خود را برای پویش ارسال کردند که برخی اجازه مطرح  ۲۴شده  های ارسال از مجموع نامه 
ها  های آنها استفاده کنیم. در مجموع یک گزارش تحلیل از جواب این نامه را هم دادند و برخی ترجیح دادند بدون نام از تحلیل 

 عنوان فصل تحلیل در کنار گزارش منتشر خواهد شد.تدوین شد و به 


