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 بررسی عومل کالن تأثیرگذار بر ارتباط متقابل علم و صنعت و ارزیابی وضعیت ایران

  

 محسن غالمی

  

 )15/12/99، تاریخ پذیرش15/06/99(تاریخ دریافت

  

  چکیده

در راستاي بررسی ارتباط متقابل علم و صنعت (ا.م.ع.ص) یک مدل سیسـتمی در قالـب   

هاي چهارگانه پارسونز در سطح کالن ارائه شـده اسـت. سـپس بـا اسـتفاده از      چارچوب نظام

ده است. کشور، همبستگی و رگرسیون میان عوامل اساسی ارزیابی ش 128هاي مربوط به  داده

تري از وضعیت فعلی ایران  هاي ملی، ارزیابی موشکافانه ها و پیمایش در انتها با استفاده از داده

حکایت از اثرگذاري مستقیم و بسیار باالي شرایط اقتصادي و آموزش عـالی    انجام شده. یافته

ولـت از  بر ا.م.ع.ص، و اثرپذیري بسیار باالي شـرایط اقتصـادي از عملکـرد دولـت، عملکـرد د     

ساختارهاي سیاسی و سـاختارهاي سیاسـی از سـاختارهاي فرهنگـی داشـته اسـت. بررسـی        

وضعیت ایران نمایان ساخت که شرایط کالن ایران در رابطه بـا عوامـل اقتصـادي و سیاسـی     

وجـه مناسـب نبـوده امـا عوامـل       هـیچ  براي توسعه ا.م.ع.ص (ارتباط متقابل علم و صنعت ) به

  یت نسبتاً خوبی براي ا.م.ع.ص دارند.فرهنگی و اجتماعی وضع

  

ارتباط متقابل علم و صنعت (ا.م.ع.ص)، ایران، عوامل ساختاري (کالن)، مدل  مفاهیم اصلی:

  سیستمی

  

  مقدمه

امروزه، ارتباط متقابل علم و صنعت (ا.م.ع.ص) از عوامل بسیار حیـاتی بـراي توسـعه و پیشـرفت     

هـاي   رتباطات در چند دهه اخیـر بـه یکـی از دغدغـه    شود و گسترش این ا مداوم کشورها قلمداد می
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اسـت.    اي در این زمینه صورت پذیرفتـه  اصلی کشورها تبدیل شده است و متعاقباً تحقیقات گسترده

هـاي بسـیاري بـراي گسـترش ا.م.ع.ص انجـام شـده اسـت، گرچـه هنـوز هــم           در ایـران هـم تـالش   

  د انتظار نرسیده است.آوردهاي نوآورانه و فناورانه ایران به شرایط مور دست

انـد، و   تحقیقات صورت پذیرفته در این حوزه، بیشتر بر عوامل میـانی (سـازمانی) تمرکـز داشـته    

هاي فرهنگـی، اجتمـاعی، سیاسـی و اقتصـادي موردنیـاز جهـت برقـراري         زمینه گرچه بعضاً به پیش

ـ       ا.م.ع.ص اشاره کرده صـورت تجربـی    هاند اما کمتر به بررسـی وضـعیت عوامـل سـاختاري خصوصـاً ب

ریزي، بسیج منابع و امکانات،  دهی، برنامه اند. درواقع، اکثر تحقیقات بر روي چگونگی سازمان پرداخته

ها، یا حتی اجبار به برقراري ارتباط، تمرکز  نظام این خرده  گذاري در راستاي حمایت از همکاري قانون

  اند. داشته

ر ابتدا شـرایط کـالن سـاختاري کـه منجـر بـه       بایست د شناختی می که از منظر جامعه درصورتی

شود مهیا باشـد تـا سـپس بتـوان بـه مـدیریت صـحیح آن در سـطح سـازمانی           برقراري ا.م.ع.ص می

پذیرفتـه در    هـاي صـورت   شود که اکثر تـالش  پرداخت. زیرا نبود شرایط ساختاري مناسب، منجر می

ات، تسـهیالت و قـوانین وضـع شـده،     خواه را ایجاد نکند و حتـی از تمهیـد  سطح سازمانی نتیجه دل

تواند روشن سـازد   ترتیب، بررسی وضعیت کالن ایران در رابطه با ا.م.ع.ص می این سوءاستفاده شود. به

روي، در ایـن   بایست بیشتر درصدد اصالحات ساختاري بود یا اصالحات سـازمانی. ازهمـین   که آیا می

ران تـا چـه انـدازه تجهیزکننـده یـا      مقاله تالش شده است تا مشـخص شـود کـه شـرایط کـالن ایـ      

  تحدیدکننده ا.م.ع.ص هست.

  

  پیشینه تحقیق

هـا بـر    اي دربارة ا.م.ع.ص صورت پذیرفته است کـه همگـی آن   در دنیا و ایران، تحقیقات گسترده

انـد و درصـدد شناسـایی موانـع و مشـکالت ا.م.ع.ص       گیري این تعامـل تأکیـد داشـته    ضرورت شکل

  اند. اهکارها و پیشنهادهایی براي بهبود آن ارائه کردهاند و متعاقباً ر برآمده

هاي درسـی و نیازهـاي    توان به ارتباط ضعیف میان برنامه در رابطه با موانع موردنظر محققان می

هــاي  )، عـدم تناســب رشـته  1385؛ اجتهـادي و بهــروزي،  1377؛ رشــیدي، 1377صـنعت (منـافی،   

)، تمرکـز  1389هاي دانشگاهی (فائض و شـهابی،   پروژه دانشگاهی با نیاز صنایع و تقاضا محور نبودن

)، انفـرادي بـودن دانـش (گوتیـپ و     2008هـاي تئوریـک (مردیـت و بارکـل،      ها بـر فعالیـت   دانشگاه

هـاي   )، منظور نکـردن فعالیـت  1374)، عدم توجه به بهسازي نیروي انسانی (موال، 2004ادکویست، 

هـاي   )، نبود محتـواي کیفـی و مفیـد در دوره   1383صنعتی در ارتقاي اعضاي هیأت علمی (آراسته، 

)، عدم کـارایی دوره کـارآموزي (فـائض و شـهابی،     1377حسینی،  پور صائن و حاج کارآموزي (فرضی

)، تفاوت در تلقی از پـروژه در  2004)، ضعف مدیریتی دانشگاه و صنعت (گوتیک و ادکویست، 1389
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وت در اهداف و ماهیت کار در صـنعت و دانشـگاه   )، تفا1990دانشگاه و صنعت (مادریک و همکاران، 

برداري از نتایج تحقیقات دانشگاه  )، کم توجهی مراکز صنعتی به بهره1388(میرعلیخانی و همکاران، 

)، وابسـتگی  1390)، ناوابستگی ساختاري دانشـگاه و صـنعت (محسـنی،    1390(صالحی و کاظمیان، 

؛ فیوضـات و تسـلیمی،   1379فنـاوري (تـوالیی،    روحی و فکري صنایع بـه خـارج از کشـور و واردات   

)، نامناسـب بــودن  2004هـاي مــالی از طـرف دولــت (گوتیـپ و ادکویســت،     )، نبـود حمایــت 1386

اعتمـادي صـنعت بـه دانشـگاه      ) بـی 1390هاي کالن پژوهشی کشور (صـالحی و کاظمیـان،    سیاست

نبودن روحیـه  ، )2008زکویتز، تفاوت فرهنگی دانشگاه و صنعت (ات، )1388(میرعلیخانی و همکاران، 

ضـوابط و مقـررات   )، 1990، ضعف قوانین مالکیت معنوي (آلتن، )1377کارگروهی (نقیان فشارکی، 

)، کمبـود مراکـز   1390هاي واسط ارتباطی (محسنی،  )، نبود حلقه1377پاگیر (علی احمدي،  و دست

)، 1995نیـاز صـنعتی (هالسـی،     تر نبود ) و از همه مهم1383تحقیقاتی کاربردي (شفیعی و آراسته، 

  اشاره کرد.

کارهاي ارائه شده توسط محققان بسـیار گسـترده اسـت و از اصـالحات ریـز ماننـد تغییـر در        راه

شـود. در امـر    هاي واسط را شامل می محتواهاي آموزشی  تا اصالحات ساختاري مانند احداث سازمان

)، 1377ها (رضوي،  نامه عت در قالب پایانآموزشی و پژوهشی راهکارهایی مانند؛ تعریف مشکالت صن

)، 1377افزایش کمی و کیفی بازدیدهاي علمی دانشجویان و استادان از تأسیسات صنعتی (رضـایی،  

کردگان داراي مدارج علمی باال که در صنایع مشغول به کار  هاي آموزشی براي تحصیل برگزاري دوره

)، 1390هاي دانشگاهی (محسنی،  ها و درس رشته )، بازنگري در1389پور،  هستند (شفیعی و جمالی

هاي جدید (صالحی و کاظمیـان،   )، ایجاد رشته1998اي (کالرك،  رشته هاي آموزشی بین توسعه گروه

هـا خصوصـاً انطبـاق آن بـا شـرایط صـنعت (مرتضـوي،         )، تغییر در محتواي آموزشی دانشـگاه 1390

گیـري از متخصصـان صـنعت در     )، بهـره 2007)، کارآموزي دانشـجویان در صـنایع (روتمـن،    1383

تربیت نیـروي انسـانی متخصـص و آشـنا بـا صـنعت در        )،1377هاي آموزشی (کارگر راضی،  فعالیت

)، نهادینـه کـردن   2007هاي آموزشی و پژوهشی (مارتین،  )، ادغام برنامه2008ها (اتزکویتز،  دانشگاه

شگاهی و صـنایع (سـلیمی و منطقـی،    دهی تحقیقات دان )، جهت1390پژوهش (صالحی و کاظمیان، 

)،  1390هـا دانسـته (صـالحی و کاظمیـان،      )، انعکاس مسائل و مشـکالت صـنایع بـه دانشـگاه    1376

سـازي تحقیقـات    )، تجـاري 1383هـا (جعفرنـژاد و همکـاران،     افزایش تحقیقات کاربردي در دانشگاه

)، ارتقاي اسـتادان  1998ران، )، گسترش تحقیقات گروهی (اتزکویتز و همکا1388(بهرامی و طاعتی، 

)، پذیرش دانشـجویان تحصـیالت   1390براساس همکاري و همفکري با صنایع (صالحی و کاظمیان، 

) و توسـعۀ نظـام اعتبارسـنجی (تـوفیقی و     1377تکمیلی براساس سـابقه کـار در صـنعت (منـافی،     

  )، ارائه شده است.1381فراستخواه، 
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انـد کـه    هـاي ارتبـاطی تأکیـد کـرده     هاي واسط و پـل  هبسیاري از محققان بر ضرورت ایجاد حلق

)، واحـدهاي علمـی   1389پـور،   هاي آموزشی مشترك (شفیعی و جمالی توان به شرکت جمله می آن از

ها و مراکز تحقیقـاتی   )، آزمایشگاه1390ها (صالحی و کاظمیان،  در بخش صنایع با همکاري دانشگاه

)، 1388فاتر ارتباط با صنعت (میرعلیخانی و همکـاران،  )، د1383؛ مرتضوي، 1377(نقیان فشارکی، 

ها یا واحدهاي تحقیقاتی با حضـور اعضـاي    هاي کوچک تحقیقاتی استادمحور در جوار دانشگاه هسته

هـاي علمـی (مرتضـوي،     )، پارك1383؛ جعفرنژاد و همکاران، 1377هیئت علمی (فهیمی و مداحی، 

؛ صـدیق و اردشـیري،   1382کریمیـان اقبـال،     ؛1381 هاي علـم و فنـاوري (میـرزاده،    )، پارك1383

)، مراکز رشد (سـلجوقی،  1388ها (درویشی،  ، مراکز تحقیقاتی مشترك بین صنایع و دانشگاه )1382

توسعه صـنایع (جعفرنـژاد و    و )، تحقیق1383ها (آراسته،  )، پژوهشگاه1388؛ بهرامی و طاعتی، 1382

وتوسـعه کـه بـا     هاي پژوهشی و مراکز تحقیـق  ) یا سازمان1383؛ شفیعی و آراسته، 1383همکاران، 

هـا دارنـد    شـوند امـا هـویتی مسـتقل و مجـزا از آن      مشارکت صـنعت، دانشـگاه و دولـت ایجـاد مـی     

بـراین، بسـیاري از محققـان بـر مـداخالت دولتـی        ) اشاره کرد. عالوه1388(میرعلیخانی و همکاران، 

  ).2008؛ اتزکویتز، 2003اند (نوردفورس،  ت تأکید داشتهعنوان پل ارتباطی مابین دانشگاه و صنع به

الزام صنایع دولتی به ایجاد ارتباط با دانشگاه (کریمیان  توان به کارهاي مطرح شده میاز دیگر راه

)، گسـترش  1389پـور،   )، تبادل نیروي انسانی بین دانشگاه و صنعت (شفیعی و جمـالی 1382اقبال، 

؛ 1397هــاي علمــی (میرزایــی و همکــاران،  )، گســترش انجمــن1386ارتباطــات علمــی (محمــدي، 

هـا و شـوراهاي    )، ایجاد کمیته1374طلب،  )، تقویت انجمن دانش آموختگان (روزي1381عبداللهی، 

ها  گذاري ها و صنایع در سیاست )، افزایش میزان مشارکت دانشگاه1383تحقیق و فناوري (مرتضوي، 

؛ بهرامـی و  1386هـاي اطالعـاتی (فیوضـات و تسـلیمی،      بکه)، توسعه ش1390(صالحی و کاظمیان، 

)، مـدیریت بهتـر   1381)، توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات (تـوفیقی و فراسـتخواه،   1388طاعتی، 

مندي مـالی دانشـگاه از ارتبـاط بـا صـنایع (پتـرز و فاسـفلد،         )، بهره1376منابع (سلیمی و منطقی، 

هـا و   )، بهسازي نگـرش کنـونی دانشـگاه   1989؛ پرست، 2002ا، سازي دانشگاه (پرونز ، تجاري )1982

)، 2000)، تشریح منافع همکاري براي صـنعت و دانشـگاه (پاتـل،    1390صنایع به یکدیگر (محسنی، 

هـاي   )، حمایـت 1998)، توسـعه فرهنـگ همکـاري (کـالرك،     1390بومی کردن فناوري (محسـنی،  

کننـده در اجـراي    هـاي تسـهیل   مشی مقررات و خط )، تدوین قوانین،2010گسترده دولتی (لوندوال، 

)، وضع قـوانین مناسـب جهـت    1383اي (مرتضوي،  هاي آموزشی، پژوهشی و مشاوره مطلوب فعالیت

هاي  صورت معافیت محور به هاي صنعتی دانش برخورداري از تسهیالت، خدمات و پشتیبانی از فعالیت

؛ بهرامـی  1388؛ درویشی، 1381نوي (میرزاده، مالیاتی و گمرکی و تدوین حقوق مالکیت مادي و مع

)، ایجاد نظام حقوقی مناسب خصوصاً در رابطه با مالکیت مادي و معنوي (تـوفیقی و  1388و طاعتی، 



 1399 تابستان، 2 شمارهشناسی ایران، دوره بیست و یکم،  مجله جامعه

36 

المللـی   هاي بین شدن و مشخص نمودن مأموریت المللی گیري به سمت بین ) وجهت1381فراستخواه، 

  کرد.)، اشاره 1392ها  (ثمري و همکاران،  دانشگاه

توان بـه عـدم رشـد     جمله می اند که ازآن هم اشاره داشته  بعضی از محققان بر موانع سطوح کالن

)، 1383)، حاکمیت مدیریت دولتـی بـر صـنایع بـزرگ (آراسـته،      1386صنایع (فیوضات و تسلیمی، 

)، وجـود خـط قرمزهـاي    1394) قدرگرایی (چلبی و عباسـی،  1384فردگرایی پایین (چلبی و معمار 

) و بسـیاري از  1393)، حاکمیـت قـانون (چلبـی،    1381اسی و ایدئولوژیک (توفیقی و فراستخواه، سی

کارهاي کالن مسائلی مانند؛ توسعه صنعتی و نیازمند شـدن آن  موارد دیگر اشاره کرد. در رابطه با راه

ها  اري)، تحدید اختیارات دولت و گسترش خودمخت1393)، اقتصاد مولد (چلبی، 1998به علم (آلن، 

)، گسترش فعالیـت بخـش   1381)، آزادي رسانه و بیان (توفیقی و فراستخواه، 1384(چلبی و معمار، 

گرایـی   گرایـی، انسـان   )، توسعه سـاختارهاي فرهنگـی مناسـب ماننـد علـم     1383خصوصی (آراسته، 

 ) و ایجــاد تعامــل و ارتبــاط میــان1381خــردورزي، دنیــاگرایی و امثــالهم (تــوفیقی و فراســتخواه،  

) توسـط  1392هاي اقتصادي و اجتمـاعی (ثمـري و همکـاران،     هاي کالن آموزش عالی و نظام برنامه

  محققان مطرح شده است.

اند اما  شود گرچه اکثر محققان بر عوامل کالن و ساختاري تأکید داشته طور که مشاهده می همان

ایجـاد نیـاز و ضـرورت بـراي     عبـارتی   انـد. بـه   بیش از هرچیز بر شرایط میانی ا.م.ع.ص تمرکز داشـته 

انـد،   ها است، اما هنگامی به شرح چگونگی ایجاد این نیاز پرداخته ا.م.ع.ص از مسائل موردنظر همه آن

جا هستند اما عمالً مربوط به مـدیریت   اند که گرچه اکثراً درست و به کارهایی مطرح ساختهعمدتاً راه

رورت ا.م.ع.ص در ایران مسئله اساسی اسـت. حتـی   که نبود نیاز و ض شود؛ درصورتی بهتر ا.م.ع.ص می

اند. امـا پیـدایش یـک     واسطه اجبار صنایع و دانشگاه نظر داشته بعضی از محققان بر ایجاد این نیاز به

نیاز و ضرورت در جامعه را ممکن است، نشأت گرفته از شرایط کالنـی دانسـت کـه در صـورت نبـود      

هد بود. در ادامه سعی شده است تا بـا اسـتفاده از یـک مـدل     کارها مثمرثمر نخواها عمده این راه آن

المللی و ملی مشخص شود که شرایط کالن ایران تا چـه انـدازه بـراي توسـعه      هاي بین نظري، و داده

  ا.م.ع.ص تجهیزکننده یا تحدیدکننده است.

  

  مدلی سیستمی عوامل کالن اثرگذار بر ا.م.ع.ص

هـاي چهارگانـه (آجیـل)    برگرفتـه از چـارچوب نظـام   در این تحقیق چارچوب نظري ارائـه شـده   

هـاي مختلـف در ایـن چـارچوب آجیـل       پارسونز است، به این نحو که عوامل استخراج شده از نظریـه 

بنـدي   هاي مختلف سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی دسته تنظیم خواهند شد و باتوجه به حوزه

توانند در هم نفوذ متقابـل داشـته    و اجتماعی میخواهند شد. چهار نظام سیاسی، فرهنگی، اقتصادي 

عنوان حائل بینابین این چهـار نظـام    مدنی نیز به طریق به تعامل با هم بپردازند و جامعه باشند و ازاین
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). 288و  242: 1391گـذارد (چلبـی،    ها اثر مـی  شود که بر تعامل و نفوذ متقابل آن در نظر گرفته می

نظـام فرهنگـی هسـتند.     اقتصـادي و    هاي نظام ترین زیرنظام علم مهم نظام نظام صنعت و خرده خرده

ترتیب، ا.م.ع.ص در یک محیط متشـکل از عوامـل مختلـف ملـی در ابعـاد سیاسـی، اقتصـادي،         این به

براین، نظام ملـی خـود جزئـی از نظـام      دهد. عالوه مدنی رخ می فرهنگی، اجتماعی و همچنین جامعه

نظام جهانی محیط نظام ملی بوده و عوامل جهانی بر عملکرد نظام ملـی   دیگر، عبارت جهانی است، به

توان چـارچوب کلـی تحقیـق را در نمـودار زیـر       تأثیرگذار هستند. باتوجه به توضیحات داده شده می

خالصه کرد. در ادامه عوامل کالن اثرگذار بر ا.م.ع.ص در دو سطح جهانی و ملی مـورد بررسـی قـرار    

  گیرد. می

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  هاي علم و صنعت نظام : چارچوب مفهومی ساده متشکل از محیط جهانی، محیط ملی و خرده1نمودار 

  

صورت مستقیم و غیرمسـتقیم بـر ا.م.ع.ص    عوامل متعددي در سطح کالن ملی وجود دارند که به

  شود. می ها در پنج حوزه جامعه اشاره ترین آن صورتی فشرده به مهم اثرگذار هستند. که در ادامه به

ارتباط متقابل توسعه اقتصادي و توسعه علمی ازجمله مسائلی است که مـورد تأکیـد بسـیاري از    

). لـذا شـرایط خـوب اقتصـادي     2006؛ بـراون،  1987؛ کریـگ،  1995پردازان بوده است (فلـر،   نظریه

کـه بـر    ترتیب تمامی عواملی این )، به509: 1993ازجمله موارد ضروري براي ا.م.ع.ص است (نلسون، 

توسعه اقتصادي و ایجاد شرایط خوب اقتصادي اثرگذار هستند، بر ا.م.ع.ص هم اثرگذار خواهنـد بـود.   

وري اقتصادي (پیـت   )، اهمیت بهره61: 1393توان به اقتصاد مولد (چلبی،  ترین این عوامل می از مهم
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: 2008، 1راس شـدن امـور (دات و   کـار و تخصصـی   )، تقسیم253: 1384؛ توسلی، 48: 1384و ویک، 

؛ نلسـون،  59: 1394)، رقابت داخلـی و خـارجی (چلبـی و عباسـی،     115: 1384؛ پیت و ویک، 100

)، وجود نظام بازار آزاد و سودمحور که همراه اسـت بـا کـاهش    53: 1384و ویک،   ؛ پیت512: 1993

سـون،  ؛ نل53: 2009سازي و آزادسـازي اقتصـادي (لونـدوال و همکـاران،      مداخالت دولتی، خصوصی

 59: 1384؛ پیـت و ویـک،   176: 2008و راس،   ، دات128: 2011، 2؛ تودارو و اسمیت506: 93ف19

طبیعـی،    هـا (منـابع   )، و نبود انواع رانت52: 2009)، کاهش فقر و نابرابري (لوندوال و همکاران، 82و 

  درهاي بسته، اعطاي یارانه و ...) اشاره کرد.   سیاست

اي وجـود دارد کـه    و باالخص دولت مطالب بسیار متنـوع و گسـترده   نظام سیاسی راجع به خرده

ها در رابطه بـا سـاختارهاي    ترین آن صورتی بر ا.م.ع.ص تأثیرگذار باشد. اما مهم هریک ممکن است به

)، 78: 1999، 3؛ هاك116-115  :1384سیاسی اثرگذار بر ا.م.ع.ص: عدم تمرکز قدرت (پیت و ویک، 

)، تمـامی سـاختارهاي سیاسـی    58: 1389؛ فراستخواه، 62-61: 1393بی، آزادي و خودمختاري (چل

کننده عدم تمرکز قدرت و آزادي ماننـد تکثرگرایـی، دموکراسـی، عـدم ایـدئولوژیک بـودن و        تقویت

؛ 77: 1393گلـوور، شـیالف و توکـل،      ؛59: 1394؛ چلبی و عباسی، 74: 2008لیبرالیسم (اتزکویتز، 

؛ هـانتینگتون،  73: 2008)، ثبات سیاسی (اتزکویتز، 179: 1389؛ توکل، 37: 1389بریجز و هکاران، 

)، ایـدئولوژیک نبـودن و   34: 2010، 5)، حاکمیت قانون  (راجکـوویچ 203: 2008، 4؛ یونیس5: 1375

)، خودمختاري دولت 62: 1393؛ چلبی، 248: 1385ویچ،  اولویت باالي توسعه در اهداف دولت (لفت

؛ 46: 1380سـاالري (اوانـز،    هاي مختلف جامعه، انسجام اداري و شایسـته  خشو وابستگی متقابل به ب

هـاي زیرزمینـی یـا     واسـطه رانـت   )، و کسـب درآمـد ازطریـق مالیـات نـه بـه      255: 1385ویـچ،   لفت

، 7: 1388؛ کـارل،  370و  363: 2012، 7؛ آلیگیکا و تـارکو 44-41: 2009، 6داري دولتی (برمر سرمایه

  ) است.65: 1388؛ کارل، 587: 2007، 9؛ االحمد604-600: 2008، 8؛ شوارز18و  16

پـردازان توسـعه    گرچه مداخله دولت در امور اقتصادي از مسائلی است که مـورد اخـتالف نظریـه   

: 1384، پیـت و ویـک،   129-128: 2011؛ تودارو و اسـمیت،  176و  101: 2008است (دات و راس، 

ــز،158-155و  88، 82، 79، 76، 68، 41 ــلی، 47و  43: 1380 ؛ اوان ــادي، 205: 1384؛ متوس ؛ فرج
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انـد بـر    طور خاص به مسـئله ا.م.ع.ص پرداختـه   پردازانی که به )، اما بسیاري از نظریه98و  57: 1370

و  9: 2008انـد (اتزکـویتز،    اي داشـته  هاي مناسب آن تأکید ویـژه  گذاري هاي دولت و سیاست مداخله

)، لـذا مسـئله اصـلی نحـوه مداخلـه و      52-51: 2009کاران، ؛ لوندوال و هم512: 1993؛ نلسون، 73

  عملکرد دولت است.

توان به عواملی مانند: برخورداري از دولـت قدرتمنـد    در رابطه با چگونگی دولت و عملکرد آن می

؛ 34و  4: 1988، 1کار و مرتجـع داشـته باشـد (میگـدال     هاي قدرتمند محافظه که توان مقابله با گروه

ویـچ:   ؛ لفـت 45: 1380سـاالري (اوانـز،    ) و به شایسته131: 1385ویچ،  ؛ لفت76-75 :1395میگدال، 

، 82: 1384و ویـک،    ؛ پیـت 52: 2009)، انضباط مالی دولت (لوندوال و همکـاران،  256-257: 1385

)، 12و  4: 2013، 2گویی (گاونتـا و مکگـی   )، برخورداري از شفافیت و پاسخ176: 2008دات و راس، 

) 151و  148: 1380)، حمایت از بخش خصوصـی (اوانـز،   53: 2009(لوندوال و همکاران، نبود فساد 

  گذاري مناسب اشاره کرد. و سیاست

بایست به اثر مثبت توسـعه فرهنگـی بـر ا.م.ع.ص اشـاره کـرد       در حوزه فرهنگی در وهله اول می

هـا) اهمیـت    گاهروي است که توسعه نظام آموزشـی (مـدارس و دانشـ    ). ازهمین161: 1391(چلبی، 

هـاي   توان ساختارهاي فرهنگی (نظام ها، می واسطه مدارس و دانشگاه بسیار زیادي دارد. زیرا عمدتاً به

فکري و ارزشی) را خصوصـاً در راسـتاي ایجـاد سـاختارهاي تجهیزکننـده ا.م.ع.ص، متحـول کـرد و        

؛ لوندوال 57-56: 2008همچنین نیروي انسانی متخصص را که از ملزومات ا.م.ع.ص است (اتزکویتز، 

  ) را تربیت کرد.511: 1993؛ نلسون، 7: 2006و همکاران، 

پـردازان   هاي توسعه مورد تأکید بسیاري از نظریه زمینه عنوان یکی از پیش ساختارهاي فرهنگی به

). ساختارهاي فرهنگـی مناسـب بـراي توسـعه ا.م.ع.ص شـامل:      115: 1384و ویک،   بوده است (پیت

محوري، لیبرالیسم، سکوالریسم و دنیاگرایی (اهمیت یافتن زندگی دنیوي و مـادي)،   نخردورزي، انسا

گرایی، تکثرگرایی (مدارا)، احتـرام و پـذیرش    گرایی، نقدپذیري، تجربه فردگرایی، اعتقاد به آزادي، عام

شـود. و درمقابـل سـاختارهایی ماننـد      گرایـی مـی   نهاد مالکیت، روحیه کـارآفرینی، و درنهایـت علـم   

اندیشی، مسلکی و ایدئولوژیک مـانع توسـعه علمـی و فنـی      گرایی، قدرگرایی، انواع عقاید مطلق خاص

 47: 1384؛ پیت و ویـک،  17-16: 1386؛ فراستخواه، 254و  218، 58: 1389شوند (فراستخواه،  می

؛ 72: 1393؛ گلـوور، شـیالف و توکـل،    21: 1384؛ چلبی و معمـار،  64: 1393؛ چلبی، 116-114و 

  ).18-14: 1381فیقی و فراستخواه، تو

؛ چلبـی،  71-70: 1395در رابطه با حوزه اجتماعی عـواملی ماننـد انسـجام اجتمـاعی (میگـدال،      

)، اعتمـاد اجتمـاعی (میرزایـی و    37: 1395هاي اجتمـاعی (جلیلـی و همکـاران،     ؛ سرمایه62: 1393
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ــاران،  ــام164: 1397همکـ ــاران،   )، عـ ــدوال و همکـ ــی (لونـ ــی:  ؛7: 2006گرایـ )، 63: 1393چلبـ

بـراین،   گذارنـد. عـالوه   هـاي ارتبـاطی بـر ا.م.ع.ص اثـر مثبـت مـی       پذیري و گسترش شبکه مسئولیت

)، ازجملـه مـوارد   74و  11: 2008مدنی قدرتمند، فعـال و پویـا (اتزکیـوتز،     برخورداري از یک جامعه

  تجهیزکننده ا.م.ع.ص است.

اره کـرد کـه بـر ا.م.ع.ص در درون کشـورها     توان به عوامل متعـددي اشـ   در سطح جهانی نیز می

  ترین تحـوالت جهـانی بـوده    صورت مستقیم یا غیرمستقیم اثرگذار هستند. تحوالت فناورانه از مهم به

که هم عرصه جهانی هم تمامی کشـورها را تحـت تـأثیر قـرار داده و عمـده ایـن تغییـرات متـأثر از         

ده اسـت. ایـن تحـوالت باعـث گسـترش و تسـهیل       تحوالت فناورانه در حوزه اطالعات و ارتباطات بو

  ها برجا گذاشته است. ارتباطات شده و متعاقباً آثار بسیاري مثبتی بر تمامی حوزه

کـار جهـانی، وابسـتگی متقابـل      توان بـه مـواردي ماننـد گسـترش تقسـیم      در حوزه اقتصادي می

وري  ا براي باال بـردن بهـره  وري، رقابت کشوره هاي خارجی، اهمیت یافتن بهره کشورها، ورود سرمایه

)، و نهایتاً تمرکـز  512و  509: 1993؛ نلسون، 7-6: 2006؛ لوندوال و همکاران، 90: 2016(لوندوال، 

هاي متخصـص در صـنایع    ها و شرکت گیري سازمان کشورها بر باال بردن مزیت رقابتی ازطریق شکل

شـوند و   سیار باالي امور همراه میشدن ب ) اشاره کرد که همگی با تخصصی1998، 1خصوص (پورتربه

  شوند. هاي صنعتی می نتیجتاً منجر به ارتباطات گسترده مابین مؤسسات علمی و شرکت

المللـی مختلـف و همچنـین     هاي بـین  همچنین در سطح جهانی توسط کشورهاي دیگر، سازمان

یـا بعضـاً بـه    شـود   هایی حمایت مـی  واسطه همفکري نخبگان سیاسی، اقتصادي و علمی از سیاست به

شود، که همگی در زمره ساختارهاي تجهیزکننده ا.م.ع.ص هستند. ازجملـه ایـن    کشورها تحمیل می

بیان، حقوق بشر، حاکمیت قانون خصوصاً قوانینی که متناسب با عرف جهـانی   موارد حمایت از: آزادي

گـویی بـاال،    اسـخ باشد، دموکراتیک شدن جوامع، فساد پایین، پرهیز از جنگ و خشونت، شفافیت و پ

سازي، آزادسازي بازارها، محترم شمردن مالکیـت مـادي و    دفاع حقوقی و قانونی از مالکیت، خصوصی

ها، باز بودن ساختار اقتصادي براي تحرك اجتماعی، کاهش فقـر، کـاهش    معنوي، انضباط مالی دولت

  .شود هاي زیرزمینی می فساد مالی و پولشویی، رقابت باال و عدم تزریق رانت

اي در عرصه جهانی درحال روي دادن است که همگی بـر   در حوزه فرهنگی نیز تحوالت گسترده

توسعه ا.م.ع.ص تأثیرگذارند. اول از همه باید ذکر شود که توسعه فرهنگی در عرصه جهـانی رخ داده  

 است و همان مزایاي توسعه فرهنگی در سطح ملی را براي بسیاري از کشورها به صورت انتشاري نـه 

دیگر، با گسترش ارتباطات میـان افـراد و جوامـع یـک فرهنـگ       زا به ارمغان آورده است. ازطرف درون

توان از آن با عنوان فرهنگ جهانی یاد کرد. این فرهنگ بر اصولی  کلی در حال فراگیري است که می

 

1 .Porter 
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گـري، شـک    گرایـی، نقـادي   گرایی، فردگرایـی، دنیـاگرایی، تجربـه    گرایی، خردورزي، علم مانند؛ انسان

عنـوان   یافته، تساهل و مدارا، لیبرالیسم، نوآوري و خالقیت، عدالت و تلقی تحرك اجتماعی به سازمان

هاي برشمرده براي فرهنـگ مناسـب جهـت     یک ارزش اجتماعی، مبتنی است که تقریباً تمام ویژگی

آثـار مثبـت    المللـی  عنـوان زبـان بـین    شود. پـذیرش زبـان انگلیسـی بـه     توسعه ا.م.ع.ص را شامل می

اي را از طرق مختلف بر ا.م.ع.ص داشته است. و نهایتـاً توسـعه نظـام آمـوزش عـالی هـم در        گسترده

، 1المللی هم تحت فشار قرار گرفتن دیگر کشورها براي توسعه آموزش عالی (شوفر و مـایر  عرصه بین

  ) اثرات مثبت فراوانی را بر ا.م.ع.ص داشته است.917-916و  904-905: 2005

شدن در وهله نخست منجر به گسترش ارتباطات در سـطح جهـانی    حوزه اجتماعی نیز جهانی در

هـاي اجتمـاعی، گسـترش     هـاي اجتمـاعی، تعمـیم سـرمایه     خود باعث توسعه سرمایه شده که خودبه

پذیري اجتمـاعی و توسـعه اخـالق کـاري شـده       گرایی، افزایش انسجام اخالقی، افزایش مسئولیت عام

  است.

زیسـتی،   تـوان بـه آثـار مخـرب محـیط      با تأثیرات منفی تحوالت جهانی بر ا.م.ع.ص، میدر رابطه 

پذیري مضـاعف کشـورها    ها، مهاجرت نخبگان و آسیب تروریسم، جنگ  کاهش انسجام اجتماعی ملی،

شـوند،   هاي نظامی پدیـدار مـی   هاي اقتصادي و بعضاً درگیري هاي خارجی که در قالب تحریم از تنش

هـاي   دهنـده اهمیـت موهبـت    هـا نشـان   بایست خاطر نشان کرد که آثار مخرب تحریم یاشاره کرد. م

  شدن اقتصاد است. جهانی

  

  مدل سیستمی ا.م.ع.ص

، مدل سیستمی عوامل مـؤثر بـر ا.م.ع.ص   1با استفاده از الگوي مفهومی جامعه در نمودار شماره 

ا و عوامل تجهیزکننده منجر به تقویت ذکر است که اکثر ساختاره به ارائه شده است. الزم 2در نمودار 

شوند و بالعکس، همچنین اثرگذاري تعدادي از  یکدیگر و تضعیف ساختارها و عوامل تحدیدکننده می

کـه ترسـیم ایـن نـوع روابـط باعـث پیچیـدگی         جـایی آن باشد. اما از صورت علیت عطفی می عوامل به

هاي اثرگذاري عوامل برهم پرهیز  به شیوه شود، از پرداختن مضاعف مدل و غیرقابل فهم شدن آن می

  شده است.

 

1 .Schofer & Meyer 
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  : عوامل مؤثر بر ا.م.ع.ص در سطوح جهانی و ملی2نمودار 

  

عوامل ملی در طرفین و عوامل جهانی در باالي نمودار ترسیم شده است. و براي نشان دادن نـوع  

-ه شـده اسـت. ازآن  اثرگذاري عوامل از عالمت مثبت (تجهیزکننده) و منفی (تحدیدکننـده) اسـتفاد  

گـذارد بلکـه    نظام صنعت نه تنها بـر ا.م.ع.ص اثـر مثبتـی مـی     نظام علم و خرده که توسعه خرده جایی

  گذارد، این نوع اثرگذاري هم نمایش داده شده است. صورت مستقیم بر توسعه دیگري هم اثر می به
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  روش تحقیق

و تعیین میزان اهمیت عوامـل،  جهت بررسی میزان اثرگذاري عوامل مطرح شده در مدل نظري  به

ها بـا ا.م.ع.ص صـورت پذیرفتـه اسـت. در ایـن راسـتا از        یک بررسی کمی بر روي عوامل و ارتباط آن

آوري  هاي مختلف جهانی براي ارزیابی عوامل مختلف اسـتفاده شـده اسـت و درنهایـت بـا جمـع       داده

در وهلـه اول   SPSSافـزار   کشـور در عوامـل متعـدد بـا اسـتفاده از نـرم       128هاي مربـوط بـه    داده

همبستگی میان عوامل مورد بررسی قرار گرفته است و سپس با استفاده از رگرسیون خطی چندگانه 

  میزان اثرگذاري عوامل مختلف بر ا.م.ع.ص و بعضی از عوامل اصلی بررسی شده است. 1قدم به قدم

براسـاس مباحـث نظـري     سازي مدل و بررسی عوامل اساسی، از بعضی از عوامل که جهت ساده به

پوشـی شـده اسـت و     انـد، ماننـد فقـر و نـابرابري چشـم      اثرتري داشـته  تأثیرگذاري غیرمستقیم و کم

ها یافت نشده است نیـز مـورد بررسـی قـرار      هاي مناسبی جهت ارزیابی آن همچنین عواملی که داده

شوند. در جـدول   مدنی می هاي اجتماعی و قدرت جامعه اند که این عوامل عمدتاً شامل سرمایه نگرفته

هـا آورده شـده    هاي مورد استفاده و منابع شـاخص  تمامی عوامل مورد بررسی همراه با شاخص 2و  1

  است.

  

  کار رفته هاي به : عوامل مورد بررسی همراه با شاخص1جدول 

  منبع  شاخص  عامل  حوزه

OEC  2پیچیدگی اقتصادي  تولید کاالهاي پیچیده  ا.م.ع.ص
3

  

  اقتصادي

  بانک جهانی  درصد تولید از درآمد سرانه  مولد اقتصاد

  5موسسه فریزر  4ها  مالکیت دولتی دارایی  اقتصاد خصوصی

  بانک جهانی  درصد رانت منابع طبیعی از درآمد سرانه  رانت زیرزمینی

  موسسه فریزر  6المللی آزادي تجارت بین  رقابت اقتصادي

  آزادي اقتصادي
مالی، هفت شاخص آزادي کارگر، پولی، 

  وکار گذاري و کسب تجارت، سرمایه
  7موسسه هریتیج

  بانک جهانی  2017تا  2000میانگین تورم از   ثبات اقتصادي

  

 

1. Stepwise 
2 .Economic Complexity 
3. Observatory of Economic Complexity (OEC) 
4. Statw Ownership of Assets 

  2019گوارتنی و همکاران، . 5

6 .Freedom to Trade Internationally 
  2019میلر و همکاران، . 7
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  کار رفته هاي به : عوامل مورد بررسی همراه با شاخص2جدول 

  منبع  شاخص  عامل  حوزه

  سیاسی

  موسسه فریزر  1اندازه دولت  بزرگی دولت

  2موکراسیگزارش د  هاي مدنی آزادي  آزادي

  دموکراسی
فرایند انتخاباتی و تکثرگرایی،   سه شاخص

  چگونگی حکمرانی و مشارکت سیاسی
  گزارش دموکراسی

  ثبات سیاسی

ها، مشروعیت  پنج شاخص نارضایتی گروه

حکمرانی، وضعیت امنیتی، تفرقه نخبگان 

  و مداخله خارجی

  3هاي شکننده دولت

  نیبانک جها  حاکمیت قانون  حاکمیت قانون

  ارتباط دولت با جامعه
  بانک جهانی  4کردن گویی و بیان پاسخ

  موسسه فریزر  بار مالیاتی

  موسسه هریتیج  حقوق مالکیت  حقوق مالکیت

  6گزارش ادراك فساد  5ادراك فساد  گویی فساد اداري، شفافیت و پاسخ

  بانک جهانی  7شاخص اثربخشی دولت  ساالري و استقالل دولت شایسته

  9وکار انجام کسب  8وکار اندازي کسب سهولت راه  وپاگیر بازي و مقررات دستکاغذ

  بانک جهانی  10گذاري کیفیت قانون  حمایت دولت از بخش خصوصی

  موسسه هریتیج  11سالمت مالی  انضباط مالی

  فرهنگی
  توسعه آموزش عالی

نام در آموزش عالی و سهم  درصد ثبت

  پایه  هاي مهندسی و علوم رشته
  یونسکو

  هاي جهانی ارزش  هاي جهانی نقشه فرهنگی ارزش  ساختارهاي فرهنگی

  جهانی

  12موسسه کوف  شدن جهانی  شدن جهانی

  موسسه کوف  شدن اقتصادي جهانی  شدن اقتصادي جهانی

  13شناخت کشور خود  مخاطره تبادالت مالی  تحریم

 
1 .Size of Government Index 

  2019اسی، گزارش شاخص دموکر. 2

  2019مسنر و همکاران، . 3

4 .Voice and Accountabiltiy 
5. Corruption Perceptions Index 

  2019گزارش ادراك فساد،  6.

7 .Government Effectiveness 
8 .Ease of doing business index 

  2020وکار،  گزارش انجام کسب0 9

10. Regulatory Quality 
11 .Fiscal Health  

  2019لی و همکاران، گیگ. 12

13. KnowYourCountry.com 
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هـا بـراي ایجـاد     ود آنهاي جهانی، عوامل اقتصـادي کـه وجـ    واسطه داده جهت ارزیابی مدل به به

وري اثر مثبت دارند در یـک عامـل جمعـی بـا      اقتصاد پررونق ضروري شناخته شده و همگی بر بهره

اند، که این عوامـل شـامل آزادي اقتصـادي، آزادي تجـارت      عنوان شرایط خوبی اقتصادي تلفیق شده

خصوصی و رانـت زیرزمینـی   شود. درواقع، دو عامل اقتصاد  (رقابت)، ثبات اقتصادي و اقتصاد مولد می

سـاالر هسـتند،    که بیشتر متأثر از چگونگی شرایط دیگر مانند آزادي اقتصادي یا وجود دولت شایسته

  اند. صورت جداگانه بررسی شده به

هـاي دولتـی در نظـر گرفتـه      عنوان معیاري براي مداخلـه  در حوزه سیاسی میزان بزرگی دولت به

ر دو عامـل سـاختارهاي سیاسـی و دولـت خـوب خالصـه       شده است و سپس کلیه عوامل سیاسـی د 

اند که ساختارهاي سیاسی شامل عوامل پیشینی بر عملکـرد دولـت (آزادي، دموکراسـی، ثبـات      شده

شود کـه عمـدتاً نتیجـه     سیاسی، حاکمیت قانون و ارتباط با جامعه)، و دولت خوب شامل عواملی می

ري و استقالل دولت، انضباط مالی دولت، قوانین ساال عملکرد دولت (مالکیت مادي و معنوي، شایسته

وپاگیر، حمایت از بخش خصوصی و فساد) هستند. هدف از این کار ایجاد تمایز بـین   و مقررات دست

  هاي سیاسی خصوصاً قوه مجریه بوده است. شرایط ساختاري حوزه سیاست و عملکرد سازمان

نقشه فرهنگی ارائه شده توسـط سـایت   براي بررسی وضعیت کشورها در ساختارهاي فرهنگی از 

هاي ارائه شده توسط این سـایت، دو محـور    ، استفاده شده است. در نقشه1هاي جهانی پیمایش ارزش

هـاي   و ارزش 2هـاي سـنتی   فرهنگی تعیین شده اسـت کـه دو سـر محـور عمـودي آن شـامل ارزش      

 5هـاي خوداظهـاري   رزشو ا 4هـاي بقـاء   است و دو سر محور افقـی آن شـامل ارزش   3عقالنی-سکوالر

هاي جهانی). در این تحقیـق بـراي بررسـی وضـعیت هـر کشـور در        شود (وبسایت پیمایش ارزش می

  هاي هر کشور در محور عمودي و افقی با یکدیگر جمع شده است. ساختارهاي فرهنگی، نمره

ل تمامی در مواردي که نیاز به تجمیع عوامل براي ارزیابی یک عامل خاص بوده است، در وهله او

دهنده شرایط بهتر باشـد، لـذا مـواردي     ها نشان تر در آن نحوي تعیین شدند که عدد بزرگ متغیرها به

 10هـا از صـفر تـا     اند، سپس تمامی اعداد مثبت شـدند و نهایتـاً همگـی آن    مانند تورم معکوس شده

  ب شده است.عنوان عدد نهایی انتخا استانداردسازي شدند و در انتها میانگین این اعداد به

جهت بررسی تجربی وضعیت عوامل کالن محیطی اثرگذار بـر ا.م.ع.ص در ایـران از    براین، به عالوه

است   هاي ملی استفاده شده است. سپس سعی شده هاي جهانی و نظرسنجی هاي ثانویه، شاخص داده

عوامـل در   ها، تمـامی  هاي ارائه شده در خود شاخص بندي که براساس وضعیت دیگر کشورها و دسته

 

1. World Values Survey 
2. Traditional Values 
3 .Secular-Rational Values 
4 .Survival Values 
5 .Self-expression Values 
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اي  وضـعیت ایـران در هـر عامـل بـا نمـره       ترتیب،  این بندي پنج سطحی استاندارد شوند. به یک دسته

معناي وضعیت بسیار خوب در آن عامل و پنج  مابین یک تا پنج مشخص شده است که در آن یک به

  باشد. معناي وضعیت بسیار بد در آن عامل می به

  

  جهانی هاي واسطه داده ارزیابی عوامل به

در ابتداي امر آزمون همبستگی پیرسون بین تمامی متغیرهـاي اصـلی و ا.م.ع.ص گرفتـه شـد و     

سپس همبستگی پیرسون بین شرایط خوب اقتصادي و متغیرهاي دیگر، دولـت خـوب و متغیرهـاي    

  دیگر و نهایتاً ساختار سیاسی و متغیرهاي دیگر گرفته شد.

ترتیـب بـین شـرایط     ترین همبسـتگی بـا ا.م.ع.ص بـه   ها نشان داد که شدید نتایج این همبستگی

شـدن اقتصـادي    )، جهـانی 672/0)، اقتصـاد مولـد (  729/0)، دولـت خـوب (  765/0اقتصادي خـوب ( 

) بـوده اسـت. و متغیرهـایی    634/0) و توسعه آموزش عـالی ( 652/0)، ساختارهاي فرهنگی (652/0(

ولت که همگی تا حد زیادي به نوع عملکـرد  داري د مانند میزان مداخله دولت، رانت اقتصادي و بنگاه

  اند. دولت وابسته هستند، از همبستگی پایین یا غیرمعناداري برخوردار بوده

شـدن   )، جهـانی 810/0ترتیـب دولـت خـوب (    شدیدترین همبستگی معنادار با اقتصاد خوب را به

ــالی  )، مخــاطره660/0)، ســاختار سیاســی (647/0)، ســاختار فرهنگــی (807/0اقتصــادي ( هــاي م

دیگر شـدیدترین همبسـتگی بـا دولـت خـوب را       ) داشتند. ازطرف547/0)،  و آموزش عالی (584/0(

) داشـتند و  582/0) و آمـوزش عـالی (  767/0)، سـاختار فرهنگـی (  796/0ترتیب ساختار سیاسی ( به

ر یـا  همبستگی عواملی مانند اقتصاد خوصی، بزرگی دولت و رانت زیرزمینی با دولت خوب غیرمعنـادا 

کم بوده است. همچنین همبستگی بین ساختار سیاسی با متغیر ساختار فرهنگی، اقتصـاد خصوصـی   

 451/0، 589/0، 802/0ترتیب برابر بوده است بـا   آموزش عالی و اقتصاد رانتی معنادار بوده اسو به به

  .  -074/0و 

نگی اثرگذاري پس از بررسی همبستگی بین متغیرهاي اصلی مدل نظري، براي روشن شدن چگو

عوامل بر ا.م.ع.ص، از رگرسـیون خطـی چندگانـه اسـتفاده شـد. در ایـن راسـتا بـا اسـتفاده از روش          

شـدن، مخـاطره تبـادالت مـالی،      رگرسیون خطی چندگانه قدم به قدم رگرسیون متغیرهـاي جهـانی  

شدن اقتصادي، شرایط خوب اقتصـادي، سـاختار سیاسـی، سـاختار فرهنگـی، آمـوزش عـالی،         جهانی

اقتصاد رانتی، اقتصاد خصوصی و دولت خوب با ا.م.ع.ص مـورد ارزیـابی قـرار گرفـت. پـس از حـذف       

متغیرهاي مختلف، نتیجتاً در مدل نهایی عوامل اقتصـاد خـوب، آمـوزش عـالی، سـاختار فرهنگـی و       

در  بینی کننـد. کـه   درصد از آن را پیش 7/66کننده ا.م.ع.ص باشند و  اند تبیین اقتصاد رانتی، توانسته

آن با تغییر یک واحد در متغیرهاي شرایط خوب اقتصادي، آموزش عالی، اقتصاد رانتی و ساختارهاي 

  کند.  واحد ا.م.ع.ص تغییر می 173/0و  -182/0، 267/0، 531/0ترتیب  طورمیانگین به فرهنگی، به
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م بـین  سپس براي تبیین عوامل اثرگذار بر شرایط اقتصادي خوب، رگرسیون چندگانه قدم به قد

شـدن   شرایط خوب اقتصادي و عوامل دولت خوب، ساختارهاي سیاسی، ساختارهاي فرهنگی، جهانی

شدن، ریسک تبادالت مالی، دولت بزرگ، رانت و مالکیت خصوصی اجراء شـد. پـس    اقتصادي، جهانی

شـدن اقتصـادي،    از حذف متغیرهاي مختلف، نتیجتاً در مدل نهـایی عوامـل دولـت خـوب و جهـانی     

کردنـد. کـه در آن بـا     بینی می درصد از اقتصاد خوب را پیش 3/73کننده اقتصاد خوب بودند و  تبیین

و  478/0ترتیـب   طورمیانگین به شدن اقتصادي و دولت خوب، به تغییر یک واحد در متغیرهاي جهانی

  کند. واحد اقتصاد خوب تغییر می 435/0

گیـري   ررسـی عوامـل اثرگـذار بـر شـکل     سپس با استفاده ار رگرسیون چندگانه قدم به قدم به ب 

دولت خوب پرداخته شده است. در این راستا عواملی مانند ساختار سیاسی، ساختار فرهنگی، اقتصاد 

رانتی، اقتصاد خصوصی و آموزش عالی مورد ارزیابی قرار گرفتند. و پس از حذف متغیرهاي مختلـف،  

وامل ساختار سیاسی، سـاختار فرهنگـی، اقتصـاد    نتیجتاً مدل نهایی از تبیین باالیی برخوردار بود و ع

نحوي کـه بـا    بینی کنند. به درصد از دولت خوب را پیش 8/70رانتی و توسعه آموزش عالی توانستند 

واحـد از دولـت خـوب     138/0و  161/0، 296/0، 541/0ترتیـب   تغییر یک واحد در این متغیرها بـه 

  کند. تغییر می

سیاسی، عوامل اثرگذار بـر سـاختارهاي سیاسـی بـا اسـتفاده از      جهت ارزیابی ساختار  درنهایت به

رگرسیون قدم به قدم مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این راستا رگرسیون چندگانه قـدم بـه قـدم    

بین ساختار سیاسی و ساختار فرهنگی، اقتصاد رانتی، اقتصاد خصوصی و توسعه آموزش عـالی مـورد   

 2/77نهایی با دو متغیر ساختار فرهنگی و اقتصاد خصوصی توانسـت   ارزیابی قرار گرفته است. و مدل

ترتیب کـه بـا تغییـر یـک واحـد در ایـن دو متغیـر         این بینی کند. به درصد از ساختار سیاسی را پیش

ذکر است که سـیگماي تمـامی    به کند. الزم واحد تغییر می 369/0و  685/0ترتیب،  ساختار سیاسی به

  بوده است که حکایت از معناداري رگرسیون مابین متغیرها دارد. 05/0ی زیر هاي نهای عوامل در مدل

توان نتیجه گرفت که ا.م.ع.ص بـیش از هـر    پذیرفته می  هاي صورت درنهایت با تجمیع رگرسیون

چیز متأثر از شرایط خوب اقتصادي، توسعه آموزش عالی و سـاختارهاي فرهنگـی اسـت و از اقتصـاد     

کند. این درحالی است که شرایط خوب اقتصـادي، بـیش از هـر     ی دریافت میرانتی اثر تحدیدکنندگ

دیگر وجود دولت خـوب و حضـور در    عبارت شدن اقتصادي و دولت خوب است. به چیز متأثر از جهانی

شود که مجدداً خـود منجـر بـه توسـعه      بازارهاي جهانی، منجر به پیدایش شرایط خوب اقتصادي می

یگر دولت خوب تا حد زیادي متأثر از ساختار سیاسی و سـاختار فرهنگـی   د شود. ازطرف ا.م.ع.ص می

مناسب است و توسعه آموزش عـالی و برخـورداري از منـابع سرشـار زیرزمینـی (اقتصـاد رانتـی) بـر         

شـدت متـأثر از سـاختار     گذارند. و درنهایت ساختار سیاسـی بـه   گیري دولت خوب اثر مثبت می شکل
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شـده   صورت خالصـه  اقتصاد خصوي است. روابط این عوامل با یکدیگر بهفرهنگی و کمی نیز متأثر از 

  اند. ارائه شده 3در نمودار 

  
  شده اثرگذاري عوامل بر یکدیگر و بر ا.م.ع.ص : مدل خالصه3نمودار 

  

  ارزیابی شرایط کالن ا.م.ع.ص در ایران

تفاده از به جهت بررسـی وضـعیت محیطـی ا.م.ع.ص در ایـران دو محـیط جهـانی و ملـی بـا اسـ         

انـد. در ادامـه وضـعیت     ها و آمارهاي ملی مورد بررسی قـرار گرفتـه   هاي جهانی و ملی و داده شاخص

محیط جهانی در یک جدول و وضعیت محـیط ملـی در پـنج جـدول اقتصـادي، سیاسـی، فرهنگـی،        

ر رفته و کا هاي به ها و داده شود. در جداول هر عامل همراه با شاخص مدنی ارائه می اجتماعی و جامعه

(وضـعیت بسـیار    1نمره کسب شده توسط ایران نمایش داده شده است و همچنین وضـعیتی میـان   

(وضعیت بسیار بد) براي هر عامل نمایش داده شده است که برگرفته از وضعیت ایران در  5خوب) تا 

  مقایسه با دیگر کشورها است.

  

 ان: چگونگی اثرگذاري محیط جهانی بر شرایط کالن ایر3جدول 

  نتایج در مقایسه با دیگر کشورها  وضعیت  رتبه  امتیاز  شاخص  حوزه

  اقتصادي
شدن  جهانی

  اقتصادي (کوف)
25/23  189  5  

هاي  مندي بسیار کم از موهبت بهره

شدن اقتصاد (رقابت، جریان سرمایه،  جهانی

  کار، تجارت، وابستگی متقابل و ...) تقسیم

تأثیرپذیري یکسان از آثار مخرب 
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  نتایج در مقایسه با دیگر کشورها  وضعیت  رتبه  امتیاز  شاخص  حوزه

  زیستی در مقایسه با دیگر کشورها یطمح

  سیاسی

شدن  جهانی

  سیاسی (کوف)
52/79  57  2  

شدن  هاي جهانی مندي باال از موهبت بهره

سیاست (حمایت از ساختارهاي سیاسی 

  مناسب و مالکیت مادي و معنوي)

مخاطره مالی 

(شناخت کشور 

  خود)

18  245  5  
شرایط بسیار بد براي تبادالت مالی 

  ها) ي باال از تحریمپذیر (آسیب

-فرهنگی

  اجتماعی

شدن  جهانی

-فرهنگی

  اجتماعی (کوف)

98/57  136  3  

هاي  مندي متوسط از موهبت بهره

شدن فرهنگ و اجتماع (توسعه  جهانی

هاي  فرهنگی، انسجام اخالقی، تعمیم سرمایه

  اجتماعی، افزایش ارتباطات)

اثرپذیري متوسط از کاهش انسجام ملی 

  شدن جهانیتحت تأثیر 

هاي  فناوري

اطالعات و 

  ارتباطات

درصد استفاده از 

  اینترنت
هاي متعدد  مندي متوسط از موهبت بهره  2  60  80

هاي جدید، خصوصاً اطالعات و  فناوري

  سرانه پهناي باند  ها ارتباطات و آثار مثبت فراوان آن
15 

  کیلوبایت
95  3  

  

کـار، فقـر، نـابرابري،     ان مسائلی مانند تقسـیم براي روشن شدن وضعیت ساختارهاي اقتصادي ایر

ثبات اقتصادي، مولد بودن اقتصاد، رانـت (منـابع زیرزمینـی و یارانـه انـرژي)، میـزان رقابـت (رانـت         

  هاي خصوصی، بررسی شده است. انحصار)، میزان آزاد بودن بازارها و گستردگی فعالیت

  

  : وضعیت ساختارهاي اقتصادي ایران در سطح کالن4جدول 

  وضعیت  جایگاه  امتیاز  ها و معیارها شاخص عامل

  کار تقسیم
  OEC  15/0- 66شاخص پیچیدگی اقتصادي 

3  
  ATLAS  47/0-  88شاخص پیچیدگی اقتصادي 

  فقر

  38  درصد 3/0  دالر (بانک جهانی) 2خط فقر مطلق جهانی 

3  
  53  درصد 16  دالر (بانک جهانی) 5/5خط فقر مطلق جهانی 

زارش مجلس: (کاویانی و همکاران، خط فقر ملی، گ

1398(  

23-40 

  درصد
  ن

  3  50  40  ضریب جینی (بانک جهانی)  نابرابري

  5  225  4/16  (بانک جهانی) 2017تا  2000میانگین تورم   ثبات اقتصادي

  3  70  1743  سرانه بخش تولیدي (بانک جهانی)  مولد بودن
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  وضعیت  جایگاه  امتیاز  ها و معیارها شاخص عامل

  رانت زیرزمینی

  14  2584  سرانه رانت (بانک جهانی)

سهم یارانه انرژي از ارزش افزوده تولید (گزارش مجلس و   4

  مرکز آمار)
  ن  درصد 30

رانت انحصار در 

  تولید

  173  6/54  شاخص آزادي تجارت هریتیج

5  
  155  93/4  المللی فریزر شاخص آزادي تجارت بین

درجه رقابت و انحصار صنایع (شهیکی تاش و نوروزي، 

1393(  
  ن  انحصار باال

  اقتصاديآزادي 
  143  73/5  آزادي اقتصادي فریزر  شاخص

5  
  155  1/51  شاخص آزادي اقتصادي هریتیج

  خصوصی بودن
  145  3  ها فریزر شاخص مالکیت دولتی دارایی

5  
گذاري و کارآفرینی دولت شاخص سرمایه

1
  4  123  

  

تصـاد  براي روشن شدن وضعیت ساختارهاي سیاسی ایـران مسـائلی ماننـد مداخلـه دولـت در اق     

(بزرگی دولت)، دموکراسی، آزادي، ثبات سیاسی، حاکمیت قانون، حقوق مالکیت، میزان اتکـا دولـت   

حمایت از بخـش خصوصـی،     وپاگیر، هاي اداري و قوانین دست به جامعه، ایدئولوژیک بودن، کاغذبازي

سـی شـده   گـویی برر  ساالري و استقالل دولت، انضباط مالی دولت و فساد، شـفافیت و پاسـخ   شایسته

  است.

  : وضعیت ساختارهاي سیاسی ایران در سطح کالن5جدول 

  وضعیت  جایگاه  امتیاز  ها و معیارها شاخص عامل

  4  132  46/5  شاخص اندازه دولت فریزر  مداخله دولت در اقتصاد

  دموکراسی

میانگین سه شاخص فرایند انتخاباتی و تکثرگرایی، 

چگونگی حکمرانی و مشارکت سیاسی (گزارش 

  کراسی)دمو

43/2  151  5  

  آزادي
  154  47/1  هاي مدنی (گزارش دموکراسی) شاخص آزادي

5  
  173  49/64  شاخص آزادي مطبوعات

  ثبات سیاسی
  167  83  هاي شکننده) شاخص ثبات سیاسی (گزارش دولت

5  
  190  - 3/1  شاخص ثبات سیاسی و نبود خشونت بانک جهانی

  4  158  - 69/0  هانیشاخص حاکمیت قانون بانک ج  حاکمیت قانون

  حقوق مالکیت
  104  58/4  شاخص نظام قانونی و حق مالکیت فریزر

4  
  163  9/36  شاخص حقوق مالکیت هریتیج

  5  174  - 96/0  شاخص کنترل فساد بانک جهانیفساد اداري، شفافیت و 

 

1. Government enterprises and investment 
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  وضعیت  جایگاه  امتیاز  ها و معیارها شاخص عامل

  146  26  شاخص ادراك فساد (گزارش ادراك فساد)  گویی پاسخ

ساالري و استقالل  شایسته

  تدول
  4  132  -43/0  شاخص اثربخشی دولت بانک جهانی

میزان اتکا دولت به جامعه 

  )1(مالیات

  101  4  درآمدرهاي مالیاتی فریزر
4  

  113  8/60  درآمدهاي مالیاتی هریتیج

  ایدئولوژیک بودن

هاي  برداشت عقل سلیمی و میزان تأکید بر ارزش

اد انداز بیست ساله و دیگر اسن انقالبی و دینی در چشم

  باالدستی

  4  ن  ن

هاي اداري و  کاغذبازي

  وپاگیر قوانین دست
  4  127  5/58  وکار بانک جهانی اندازي کسب شاخص سهولت راه

  5  196  - 3/1  گذاري بانک جهانی شاخص کیفیت قانون  حمایت از بخش خصوصی

  انضباط مالی دولت
  77  5/89  شاخص سالمت مالی هریتیج

2  
  ن  متوسط  )1397ران، گزارش مجلس (معماریان و همکا

  

جهت بررسی وضعیت حـوزه فرهنگـی ایـران دو مسـئله گسـترش آمـوزش عمـومی و عـالی و          به

  هاي ارزشی و فکري) مدنظر هستند. ساختارهاي فرهنگی (نظام

  

  : وضعیت ساختارهاي فرهنگی ایران در سطح کالن6جدول 

  جایگاه  امتیاز  ها و معیارها شاخص عامل
وضعیت 

  عامل

  ومیآموزش عم

  126  85  نرخ باسوادي، و تعداد (یونسکو)

  83  19  آموزان به معلم (یونسکو) نرخ تعداد دانش  3

  52  15  هاي امید به حضور در مدرسه (یونسکو) سال

  آموزش عالی

  31  69  نام در مؤسسات آموزش عالی (یونسکو) میزان ثبت

هاي علوم و مهندسی  التحصیالن رشته نرخ فارغ  1

  (یونسکو)
44  3  

ساختارهاي 

  فرهنگی

  3  ن  متوسط  گرایی (گزارش سرمایه اجتماعی) عام

  3  ن  متوسط  المللی) هاي بین (تحقیق  گرایی فرد

  3  ن  متوسط  هاي ملی) دنیاگرایی (نظرسنجی

 

جا درآمد مالیاتی باال پایین دریافت کرده است، اما در اینکه در هر دو گزارش، درآمد مالیاتی باال عدد  جاییازآن.  1

نحوي معکوس شده است تا جایگاه ایران در مقایسه با دیگر  نشانه مثبتی است، اعداد این شاخص براي تمامی کشورها به

 کشورها به دست آید.
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  جایگاه  امتیاز  ها و معیارها شاخص عامل
وضعیت 

  عامل

  3  ن  متوسط  هاي ملی) قدرگرایی (نظرسنجی

  2  ن  خوب  هاي ملی) تساهل و مدارا (نظرسنجی

  3  ن  متوسط  اي ملی)ه گرایی (نظرسنجی علم

  

گویـان در پاسـخ بـه سـئواالت برخـورداري از       گرایی میانگین توزیع فراوانی پاسـخ  در رابطه با عام

صداقت، احساس مسئولیت، رعایت حق و حقوق، خیرخواهی، انصاف، یاري رساندن و گذشت و مدارا 

، 8/92ترتیـب برابـر بـا     به)، بهها و آشنایان و غیرهمشهري (غری  در رابطه با سه گروه خانواده، همسایه

اگـر  «بـراین، در پاسـخ بـه سـئوال      ). عالوه643-642: 1394بوده است (غفاري و چلبی،  58و  7/71

درصـد   4/46» کنیـد؟  هاي خود با یـک غریبـه باشـید چکـار مـی      شاهد دعواي یکی از قوم و خویش

انـد کـه    ها گفته درصد آن 1/9قط کنم و ف اند که از کسی که حق با او باشد دفاع می گویان گفته پاسخ

  ).421: 1395کنند (غفاري و گودرزي،  از قوم و خویش خود دفاع می

ایـران از  » ها ها در میان ملت ها، رفتارها، نهادها و سازمان آثار فرهنگ: مقایسه ارزش«در گزارش 

ظـر میـزان   در رابطـه بـا فردگرایـی در دسـته متوسـط از ن      100از  41کشور با کسب امتیاز  76بین 

مـدیر میـانی    300). جوادیان و دستمالچیان با مصاحبه 1991فردگرایی قرار گرفته است (هافستید، 

این نتیجه رسیدند که در رابطه با فردگرایی، در ایران ترکیب متناقضی از فردگرایی بـاال    در ایران، به

تـوان اظهـار    مـی   تـی  عبـار  به ).2003و پیوندهاي خانوادگی باال وجود دارد (جوادیان و دستمالچیان، 

گرایی قوي فقط تا شعاع کوتاه خانوادگی برقـرار اسـت، امـا پـس از آن فردگرایـی از       داشت که جمع

  شود. اهمیت باالتري برخوردار می

(وسـط طیـف    52/58برابر بـا   100توزیع فراوانی میزان موافقت با جدایی دین از سیاست بر پایه 

) 60(وسـط طیـف    48/63همیت عقاید مذهبی براي استخدام برابـر بـا   ) و میزان موافقت با عدم ا60

هـاي صـرفاً دینـی ماننـد      هاي ازدواج براي انتخاب مرد، ویژگـی  گزارش شده است. در رابطه با مالك

هـاي اخالقـی    درصد را شامل شده است، ویژگـی  9/20هاي دینی مجموعاً  بندي به ارزشایمان و پاي

درصـد را شـامل شـده اسـت و      8/26و فهـم بـاال و امثـالهم مجموعـاً     مانند صداقت، متنانـت، درك  

درصد را شامل شـده اسـت.    2/33هاي مادي مانند تحصیالت، ثروت، شغل و امثالهم مجموعاً  ویژگی

و  9/29، 1/42هاي دینی، اخالقی و مادي برابر بـا   ترتیب ویژگی هاي ازدواج براي انتخاب زن به مالك

  ).1395گودرزي، بوده است (غفاري و  8/8
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هـاي   ها و نگرش توان از سئوال میزان استخاره گرفتن در گزارش ارزش ، می در رابطه با قدرگرایی

وقـت تـا همیشـه)، میـانگین توزیـع فراوانـی        ایرانیان بهره برد. در یک طیـف پـنج سـطحی (از هـیچ    

  ) بوده است.60(وسط طیف  2/69گویان برابر با  پاسخ

نمازها، عدم توجه به اعتقـاد   وآمد با بی هاي مربوط به رفت ل و مدارا، دادهدر رابطه با میزان تساه

افراد براي استخدام، حجاب اجباري، و برخورد شخصی با ناهمنوایی اجتماعی (بدحجابی، معاشـرت و  

هـاي   دوستی غیرشرعی دختر و پسر، تماشاي موسیقی همراه با رقـص و برگـزاري مهمـانی و جشـن    

  ).229-218: 1395ند (غفاري و گودرزي، ا مختلط) بررسی شده

علـم و فنـاوري   «گرایی در پیمایش علم و جامعـه، در پاسـخ بـه سـئوال      در رابطه با وضعیت علم

، مردم نگـرش  27/85، 100، در یک مقیاس صفر تا »سازد تر می تر و راحت تر، سالم زندگی ما را ساده

چنین در شاخص کلی تأثیر علم و فناوري بـر  اند. هم آوردهاي آن داشته مثبتی نسبت به علم و دست

دهنده دیدگاه مثبت نسبت به تـأثیرات   را دریافت کرده است که نشان 75کیفیت زندگی، ایران نمره 

گویان است. گرچـه در همـین پیمـایش سـطح دانـش       علم و فناوري بر کیفیت زندگی از سوي پاسخ

اي  متوسط بوده است و در یک مقیاس صد نمـره تر از حد  وفناوري پایین گویان از موضوعات علم پاسخ

 100حاصل شده است و در شاخص نفوذ علم در زندگی نیـز در یـک مقیـاس صـفر تـا       36میانگین 

راد،  باشد (قـانعی  کسب شده است که نشان از نفوذ کم علم در زندگی افراد می 39/33اي، مقدار  نمره

  ).493-492و  441: 1396

هـاي ملـی    اجتماعی توسط نظرسـنجی   ار انسجام اجتماعی و سرمایهدر حوزه اجتماعی، دو ساخت

گویان در پاسخ به دو سئوال میـزان افتخـار    اند. میانگین توزیع درصدي پاسخ مورد بررسی قرار گرفته

 8/71و  8/81ترتیب برابر بـا   به ایرانی بودن و همچنین میزان تمایل به مهاجرت به خارج از کشور به

).  و مطابق با گـزارش سـرمایه اجتمـاعی،    730: 1394ه است (غفاري و چلبی، ) بود60(وسط طیف 

هاي اعتماد و ارتباط در سطوح کالن، میانی و  اجتماعی کشوري که از تلفیق سرمایه  میانگین سرمایه

گـزارش شـده اسـت (غفـاري و چلبـی،       79/2برابر بـا   5تا  1خرد حاصل شده است، در دامنه اعداد 

، سـرمایه اجتمـاعی سـطح    55/2این گزارش سرمایه اجتماعی سطح کالن برابر بـا  ). در 765: 1394

). لذا 767، گزارش شده است (همان: 76/2و سرمایه اجتماعی سطح خرد برابر با  92/2میانی برابر با 

  دانست. 7توان وضعیت انسجام اجتماعی و سرمایه اجتماعی را مطابق با جدول  می

  

 ارهاي اجتماعی ایران در سطح کالن: خالصه وضعیت ساخت7جدول 

  وضعیت   ها و معیارها شاخص عامل

  2  هاي ملی نظرسنجی  انسجام اجتماعی

  3  هاي ملی هاي جهانی و نظرسنجی پیمایش ارزش  سرمایه اجتماعی
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هـاي   توان به بررسـی میـزان عضـویت در انجمـن     مدنی در ایران می جهت بررسی وضعیت جامعه

کـه از   1کـردن  گـویی و بیـان   کردن پرداخت. شاخص پاسـخ  گویی و بیان مدنی و شاخص جهانی پاسخ

هاي بانک جهانی است، به بررسی میزان آزادي عمل شهروندان در  در داده 2هاي حکمرانی زیرشاخص

  پردازد. بیان، آزادي مشارکت و تشکیل انجمن و آزادي رسانه، می انتخاب دولت، آزادي

  

 نمدنی در ایرا جامعه : وضعیت8جدول 

  عامل  جایگاه  امتیاز  ها و معیارها شاخص عامل

  5  180  - 3/1  گویی و بیان کردن (بانک جهانی) شاخص پاسخ  مدنی محدودیت جامعه

  4  ن  ن  هاي ملی نظرسنجی  هاي داوطلبانه مشارکت در فعالیت

  4  ن  ن  هاي ملی نظرسنجی  هاي مدنی مشارکت در انجمن

  

هـایی کـه فایـده و نفـع      میزان مشـارکت در فعالیـت  «ل میانگین توزیع فراوانی در پاسخ به سئوا

) 3(وسط طیـف   6/3معادل » شوند المنفعه شناخته می هاي عام صورت فعالیت اند و به اجتماعی داشته

 ).725: 1394بوده است (غفاري و چلبی، 

هـاي اسـتخراج شـده از دو گـزارش      هـا نیـز داده   در رابطه با میزان عضویت و مشارکت در انجمن

هـا   دهد که، اوالً میزان عضویت در انجمـن  هاي ایرانیان و سرمایه اجتماعی نشان می ها و نگرش شارز

نسـبت   هـاي مـدنی بـه    باشد. ثانیـاً میـزان مشـارکت در انجمـن     درصد) می 30طورکلی پایین (زیر  به

تـر اسـت (غفـاري و     درصـد پـایین   15عنوان دو انجمن مذهبی حـدود   هاي مذهبی و بسیج به هیئت

توان اظهـار داشـت کـه هـم      ترتیب، می این ). به575: 1395و غفاري و گودرزي،  725: 1394بی، چل

  طورکلی پایین است. هاي مدنی به ها هم میزان عضویت در انجمن میزان عضویت فعال در انجمن

  

  وضعیت ا.م.ع.ص در ایران

ا.م.ع.ص،  حاضـر ایـران در رابطـه بـا عوامـل کـالن مـؤثر بـر         پس از مشخص شدن وضعیت حال

هـا و   منظـور از بعضـی از شـاخص    ایـن  بایست به بررسی وضعیت ا.م.ع.ص در ایـران پرداخـت. بـه    می

هــا شــامل میــزان  شــود. ایــن شــاخص اســتفاده مــی 3معیارهــاي گــزارش شــاخص نــوآوري جهــانی

ي، وفنـاور  و فناورانه، نیروي کار شاغل در علم  وفناوري، واردات محصوالت علمی گذاري در علم سرمایه

شود که هریک باتوجه بـه   و فناورانه می  و فناورانه و صادرات محصوالت علمی تولید محصوالت علمی 

 

1. Voice and Accountabiltiy 
2 .Worlwide Governance Index 
3. Global Innovation Index 
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وتوسـعه، تعـداد کارکنـان     در بخـش تحقیـق    گـذاري  هاي دیگري مانند سـرمایه  معیارها و زیرشاخص

د هـاي اطالعـات و ارتباطـات، تعـدا     محـور، امکانـات زیربنـایی مربـوط بـه فنـاوري       هاي دانـش  بخش

هاي نوآورانه، جذب دانش و فناوري، تولید دانش، تولید فناوري، ثبت و اسـتفاده از مالکیـت    همکاري

پیشـرفته و   پیشرفته، صادرات و واردات صنایع پیشـرفته و نیمـه   تولید صنایع پیشرفته و نیمه  معنوي،

مجموع این مـوارد   شوند. با در نظر گرفتن واردات و صادرات فناوري اطالعات و ارتباطات محاسبه می

بندي پـنج   حاضر ایران در رابطه با ا.م.ع.ص در یک دسته گونه اظهار کرد که وضعیت حالتوان این می

  خوب، خوب، متوسط، بد و خیلی بد) در سطح سوم یعنی متوسط قرار دارد.  سطحی (خیلی

  

  ا.م.ع.ص در ایران : وضعیت9جدول 

  وضعیت  جایگاه  امتیاز  ها و معیارها شاخص  ا.م.ع.ص

گذاري در  سرمایه

  وفناوري علم

  79  6/59  امکانات زیربنایی

وتوسعه به کل  گذاري در تحقیق میزان سرمایه  3

  تولید ناخالص
  83  درصد 3/0

واردات محصوالت علمی و 

  فناورانه

هاي پرداخت شده براي استفاده از حق  هزینه

  مالکیت به کل تجارت
2/0  92  

  107  9/4  کل تجارت واردات صنایع پیشرفته به  4

هاي اطالعات  واردات خدمات مربوط حوزه فناوري

  و ارتباطات به کل تجارت
5/0  104  

نیروي کار شاغل در 

  وفناوري علم

محور (مدیران،  درصد شاغلین بخش دانش

  ها) متخصصان و تکنسین
7/18  76  

3  
وقت شاغل در بخش  تعداد محققان تمام

  وتوسعه تحقیق
671  60  

و  محصوالت علمی  تولید

  فناورانه

ازاي هر یک  تعداد ثبت امتیازها در داخل به

  میلیارد دالر تولید ناخالص
3/9  14  

2  

ازاي هر یک  تعداد ثبت امتیازها در خارج به

  میلیارد دالر تولید ناخالص
1/0  64  

ازاي هر یک میلیارد  تعداد مقاالت علمی و فنی به

  دالر تولید ناخالص
6/17  27  

  41  6/17  شاخص اچ

تولیدات صنایع پیشرفته و نیمه پیشرفته به کل 

  تولید ناخالص
4/0  30  

و   صادرات محصوالت علمی

  فناورانه

  91  3/0  صادرات صنایع پیشرفته به کل تجارت 

صادرات خدمات فناوري اطالعات و ارتباطات به   4

  کل تجارت
6/0  95  
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حاضر ایران در سطح کالن در رابطه بـا ا.م.ع.ص و نـوع    لخالصه وضعیت حا 4در انتها در نمودار 

اثرگذاري هریک از ساختارها ترسیم شده است. در این نمودار، عوامل جهانی در باالي نمودار ترسـیم  

نشان داده شده اسـت.   5ها با اعداد مثبت و منفی در طیف یک تا  شده است و اثرگذاري هریک از آن

صورت غیر مسـتقیم بـر    شان داده شده است که در آن عواملی که بهعوامل ملی نیز در سمت راست ن

صـورت مسـتقیم    اند و سپس عواملی کـه بـه   ا.م.ع.ص اثرگذارند در سمت راست تصویر قرار داده شده

جهت نشان دادن نوع اثرگذاري عوامل ملی براسـاس   اند. در نمودار به تأثیرگذار هستند قرار داده شده

(تجهیزکننـدگی بسـیار    1ن، مطابق با اعداد جداول نماد دوثبت بـراي عـدد   وضعیت فعلی آن در ایرا

 4(بینـابین)، منفـی بـراي عـدد      3(تجهیزکنندگی بـاال)، دایـره بـراي عـدد      2باال)، مثبت براي عدد 

  (تحدیدکنندگی بسیار باال) استفاده شده است. 5(تحدیدکنندگی باال) و دو منفی براي عدد 

 

 حاضر ایران در سطح کالن در رابطه با ا.م.ع.ص و عوامل اثرگذار بر آن : وضعیت حال4نمودار  
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  گیري نتیجه

بندي نسبتاً دقیقی از شرایط کالن  توان جمع باتوجه به ارزیابی کمی مدل و شرایط کالن ایران می

ایران در رابطه با ا.م.ع.ص داشت و حتی نسبت به توسعه این ارتباطات در آینـده اظهـارنظر کـرد. بـا     

ترین عوامل  بررسی همبستگی مابین متغیرها و همچنین رگرسیون قدم به قدم مشخص شد که مهم

ترتیب شرایط خوب اقتصادي (اقتصاد مولد، آزاد، رقابتی و باثبات)، توسعه آموزش  در توسعه ا.م.ع.ص به

و بیشترین  صورت مستقیم بر ا.م.ع.ص اثرگذارند، عالی، ساختارهاي فرهنگی و نبود رانت هستند که به

دیگـر   واحد از واریانس ا.م.ع.ص داشته اسـت. ازطـرف   531/0سهم را شرایط خوب اقتصادي با تبیین 

از  4/0شدن اقتصادي بوده است که هر دو بیش از  شرایط خوب اقتصادي متأثر از دولت خوب و جهانی

، سـاختار فرهنگـی،   کنند. دولت خوب نیز متأثر از ساختار سیاسی واریانس اقتصاد خوب را تبیین می

نسـبت بـاقی مـوارد     اقتصاد رانتی و توسعه آموزش عالی بوده است که در آن سهم ساختار سیاسی به

کند. درنهایت نیـز سـاختار    واحد از واریانس دولت خوب را تبیین می 541/0بسیار باالتر بوده است و 

سـهم سـاختار فرهنگـی بـا     سیاسی متأثر از ساختار فرهنگی و اقتصاد خصوصی بوده است که در آن 

  واحد از واریانس ساختار سیاسی بسیار باال بوده است. 689/0تبیین 

بنـدي   مشخص است، بـا در نظـر گـرفتن یـک دسـته      4طور که شرح داده شد و در نمودار  همان

سطحی (خیلی خوب تا خیلی بد) وضعیت ایران در شرایط خوب اقتصادي، دولت خوب، سـاختار   پنج

شدن اقتصادي که همگی از عوامل اساسـی و   فرهنگی، توسعه آموزش عالی و جهانی ساختار  سیاسی،

ترتیب،  این خوب و بسیار بد. به  ترتیب برابر است با بسیار بد، بد، بسیار بد، متوسط، اثرگذار هستند، به

توان اظهار داشت که گرچه اکثر تحقیقات صورت پذیرفتـه در ایـران و پیشـنهادهاي ارائـه شـده       می

اما مـانع اصـلی توسـعه ا.م.ع.ص در ایـران شـرایط        اند، ها بر راهکارهاي میانی تأکید داشته وسط آنت

تـراز شـدن بـا     بنیـان و هـم   توان به توسـعه اقتصـاد دانـش    کالن است و بدون اصالح این شرایط نمی

ا.م.ع.ص ترتیب اصالح محیط کالن ایران براي توسـعه   این کشورهاي موفق در ا.م.ع.ص امید داشت. به

  باشد. تر از هر عمل دیگري می بسیار ضروري

بایست خاطرنشان ساخت که عمده معضالت ایران هـم در شـرایط اقتصـادي هـم در محـیط       می

المللـی،   جهانی متوجه حوزه سیاست (ساختارهاي سیاسی و عملکـرد دولـت) اسـت. در عرصـه بـین     

شـود   ت ایران است و همین امر سبب مـی هاي حاکمی شدن یکی از اولویت مقابله با فرایندهاي جهانی

شدت کاهش یابد. در ایران گرچه داعیه جهانی ایدئولوژي حاکم، باعـث   شدن به که آثار مثبت جهانی

المللـی سیاسـی حضـور پررنگـی داشـته باشـد امـا روابـط          هـاي بـین   شده است تا ایران در سـازمان 

خصـوص ماننـد   هـاي اقتصـادي بـه    تغیردوستانه با غرب و خصوصاً آمریکا و همچنین اتخـاذ سیاسـ  

هاي  هاي باالي وارداتی، باعث شده است که ایران در عرصه سازي و تعرفه سیاست درهاي بسته، بومی

اجتمـاعی نیـز تـالش    -رنگـی داشـته باشـد. در حـوزه فرهنگـی      المللی حضور بسیار کم اقتصادي بین
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از این مسئله با عناوینی مانند نفوذ حاکمیت بر تأثیرپذیري کم از محیط جهانی بوده است، و همواره 

هاي صورت پذیرفته  فرهنگی یاد شده است و با آن به تقابل پرداخته شده است، البته با تمامی تالش

اجتماعی ایران در حد متوسط بوده است و این امر هم طبیعـی  -شدن فرهنگی همچنان میزان جهانی

قایسه با ممانعت از ورود و خروج کاال امري بسیار است زیرا ممانعت از نشر اندیشه و تبادل افکار درم

کارهاي مورد استفاده مثمرثمر نیستند. در محیط داخلـی هـم دو   باشد و اکثر راه سخت و پیچیده می

مراتـب شـرایط بهتـري از     حوزه اجتماعی و فرهنگی که کمتر تحت تسلط حوزه سیاسی قرار دارد، به

  دارند. مدنی هاي سیاسی، اقتصادي و جامعه حوزه

متأسفانه در ایران نه تنها شرایط اقتصادي که ضرورت باالیی بـراي ا.م.ع.ص دارد مناسـب نبـوده    

ها برخـورداري   ترین آن  بلکه شروط الزم براي ایجاد شرایط اقتصادي مناسب نیز فراهم نبوده که مهم

شود کـه نتـوان    میبراین، عدم وجود ساختارهاي مناسب سیاسی، باعث  باشد. عالوه از دولت خوب می

به پیدایش دولت خوب نیز امیدوار بود، لذا اولین قدم در راه اصالح شرایط کالن ایران اصالح شـرایط  

ساختاري سیاسی است. باتوجه به برخورداري از شرایط فرهنگی مناسب و توسـعه آمـوزش عـالی در    

ان کوتـاهی دولـت خـوب    توان انتظار داشت که با اصالح ساختارهاي سیاسی، در مدت زمـ  ایران، می

شکل گیرد و سپس دولت خوب منجر به ایجاد شرایط خوب اقتصادي شود و نهایتـاً ا.م.ع.ص توسـعه   

یابی به توسعه در ایران تسریع شود. البته ایجـاد تحـول در سـاختارهاي     طریق روند دست یابد و ازاین

هـاي تـاریخی اسـت و ایـن      صتهاي فرهنگی و اقتصادي، نیازمند بروز فر زمینه بر پیش سیاسی عالوه

  هاي نادر نه رایج خصوصاً در ساختارهاي سیاسی غیردموکراتیک هستند. ها جزء پدیده فرصت

آوردهـاي ا.م.ع.ص و   هاي مربوط به دست بایست خاطرنشان کرد که با بررسی شاخص در انتها می

دو سـاختار   شود که، گرچـه محـیط ملـی خصوصـاً در     وضعیت محیط ملی و جهانی ایران روشن می

اقتصادي و سیاسی که اثرگذاري مستقیمی بر ا.م.ع.ص دارند، بسیار نامطلوب است. اما برخـورداري از  

ساختارهاي فرهنگی مناسـب و  وضـعیت خـوب در توسـعه آمـوزش عـالی، باعـث شـده اسـت کـه           

لین در حالی است که آثار مثبتـی کـه فعـا     آوردهاي ا.م.ع.ص در حد خوب یا متوسط باشد. این دست

کننـد در مقایسـه بـا رقبـاي خـود در       حوزه علمی و صنعتی در ایران از محیط جهـانی دریافـت مـی   

کشورهاي دیگر کمتر است و عمالً در مقایسه با رقباي خارجی خود کار دشوراتري خواهنـد داشـت.   

هتـر از  مراتـب ب  گونه عنوان کرد که عملکرد ا.م.ع.ص با توجه به شرایط محیطی آن بهتوان این لذا می

توان در وضعیت نسبتاً مناسـب ایـران در سـاختارهاي     رود است. و علت این امر را می آنچه انتظار می

  فرهنگی و اجتماعی و همچنین در وضعیت بسیار خوب نیروي انسانی دانست.

ها در درون خود با معضالت و  شوند که سازمان ساختارهاي مناسب فرهنگی و اجتماعی باعث می

دیگر شرایط خوب فرهنگی باعث برخورداري از نیروي متخصص  عبارت رو شوند. به روبه موانع کمتري

هـا   هـا و شـرکت   شود کـه سـازمان   شود و همین مسئله باعث می با ذهنیتی متناسب براي نوآوري می
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نسبت شرایط محیط اقتصادي و سیاسی خـود داشـته باشـند. نبایـد      آوردهایی بهتري به بتوانند دست

که ساختارهاي اقتصادي و سیاسی از توان تحدیدکننـدگی یـا تجهیزکننـدگی بـاالتر و     فراموش کرد 

دیگـر چنانچـه سـاختارهاي اقتصـادي و سیاسـی بـراي        عبـارت  تـري برخـوردار هسـتند، بـه     مستقیم

تـر از   هـا سـخت   ها و موفقیـت در آن  هاي علمی و فناورانه مهیا نباشد، مبادرت به این فعالیت فعالیت

بـراین، سـاختارهاي    که شرایط فرهنگـی و اجتمـاعی مهیـا نباشـد و بـرعکس. عـالوه      شود  حالتی می

سیاسی و اقتصادي نامناسب باعث عقیم شدن یا بعضاً سوءاسـتفاده از عمـده اصـالحات روي داده در    

هاي مالیـاتی یـا انـواع تسـهیالت اختصـاص       هاي حمایتی ازقبیل معافیت سطوح میانی مانند سیاست

گونه ادعا کرد که چنانچه شرایط کـالن اقتصـادي و   توان این شود. نهایتاً می .ص میداده شده به ا.م.ع

تـوان انتظـار    سیاسی ایران بهبود یابد و از وضعیت بد و بسیار بد، به وضعیت خوب نزدیک شـود مـی  

  توسعه بسیار سریع ا.م.ع.ص را داشت.
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 ج، دانشگاه کردستان.آموزش عالی. سنند

. مجموعه هاي تحقیقاتی در توسعه فناوري نقش پارك). 1382صدیق، محمود جعفر و اردشیري، محسن (

 هاي دولت، دانشگاه و صنعت براي توسعه ملی، اصفهان. مقاالت هفتمین کنگره سراسري همکاري

. عه علم و اخالق علمیهاي علمی در زمینه ترویج و توس عملکرد انجمن ). 1381عبداللهی، محمد (

  .61- 47، ص 1381، بهار 1شناسی ایران، دوره چهارم، شماره  مجله جامعه

هاي دولت، دانشگاه و  بررسی نقش آموزش عالی در توسعه بر همکاري). 1377رضا ( احمدي، علی علی

براي  هاي دولت، دانشگاه و صنعت المللی و چهارمین کنگره سراسري همکاري اولین کنگره بین صنعت.

 توسعۀ ملی، تهران.

وزارت فرهنگ و  .سنجش سرمایه اجتماعی: گزارش کشوري ).1394رضا و چلبی، مسعود ( غفاري، غالم

 هاي ملی. ارشاد اسالمی؛ پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات؛ دفتر طرح
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زارت . وهاي ایرانیان: گزارش کشوري ها و نگرش ارزش). 1395رضا و گودرزي، محسن ( غفاري، غالم

 هاي ملی. فرهنگ و ارشاد اسالمی؛ پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات؛ دفتر طرح

بندي موانع ارتباط دانشگاه و صنعت (مطالعه  ارزیابی و اولویت). 1389فائض، علی و شهابی، علی (

. فصلنامه رهبري و مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار، )موردي شهرستان سمنان

 .124تا  97، ص 2، شماره 1389هارم، تابستان سال چ

. تهران: پژوهشگاه دانش» بازار-صنعت«بررسی لوازم و ابعاد فرهنگی ). 1386فراستخواه، مقصود (

 فرهنگ، هنر و ارتباطات.

 . تهران: نشر نی.هاي ایرانی دانشگاه و آموزش عالی، منظرهاي جهانی و مسئله). 1389فراستخواه، مقصود (

 . تهران: نشر البرز.هاي رشد و توسعۀ اقتصادي درآمدي بر نظریه). 1370غالمعلی (فرجادي، 

عوامل مرتبط با کاربردي نمودن نتایج ). 1377اهللا ( پور صائن، رضا و حاج حسینی، حجت فرضی

. چهارمین کنگره 1375 تحقیقات صنایع برق و الکترونیک در شهر تهران و شش ماهه دوم سال

 ي دولت، دانشگاه و صنعت براي توسعۀ ملی، تهران.ها سراسري همکاري

هاي ارتباط مؤسسات تحقیق و  بررسی سازوکارها و زمینه). 1377فهیمی، مهدي و مداحی، محسن (

هاي دولت، دانشگاه و صنعت براي توسعه  . چهارمین کنگره سراسري همکاريتوسعه ملی با دانشگاه

 ملی، تهران.

تهران: شناسی صنعتی (با تکیه بر تجربیات ایران).  جامعه). 1390مد (فیوضات، ابراهیم و مبارکی، مح

 دانشگاه شهید بهشتی.

. )پیمایش علم و جامعه: تجربه جهانی و اجراي نسخه ایرانی (چاپ دوم ).1396راد، محمدامین ( قانعی

 تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

. چهارمین در صنایع ایران R&Dو کارایی واحدهاي  ارزیابی فعالیت). 1377کارگر راضی، مهدي (

 هاي دولت، دانشگاه و صنعت براي توسعه ملی، تهران. کنگره سراسري همکاري

. مترجم: خیرخواهان، جعفر. هاي نفتی هاي نفتی و دولت معماي فراوانی: رونق). 1388کارل، تري لین (

 : نشر نی. تهران

سیاست حمایتی جایگزین ). 1398ان، آرین و عبداللهی، محمدرضا (کاویانی، زهرا؛ صادقی، نرگس؛ شهبازی

هاي مجلس شوراي  سازي، دفتر مطالعات اقتصادي، مرکز پژوهش . گروه اقتصاد کالن و مدلارز ترجیحی

 .16430اسالمی، مجلس شوراي اسالمی. شماره مسلسل: 

ها و  ها، فرصت انشگاههاي فناوري در مجاورت د ایجاد پارك). 1382کریمیان اقبال، مصطفی (

هاي دولت، دانشگاه و صنعت براي توسعه  . مجموعه مقاالت هفتمین کنگره سراسري همکاريها چالش

 ملی، اصفهان.
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 شناسی معرفت و علم (چاپ ششم). جامعه). 1393گلوور، دیوید؛ استرابریج، شیالف و توکل، محمد (

زاده، محمدرضا و ملک، حسن.  مال؛ مهديحیدري، حامد؛ محمدي، ج مترجمان: بهیان، شاپور؛ حاجی

 تهران: سمت.

. مترجم: افشارکهن، گرا: پیرامون اهمیت سیاست در توسعه هاي توسعه دولت). 1385لفت ویچ، آدریان (

 جواد. مشهد: نشر مرندیز.

شناسی  توسعه اقتصادي: مفاهیم، مبانی نظري، رویکرد نهادگرایی و روش). 1384متوسلی، محمود (

 تهران: انتشارات سمت.م). (چاپ دو

، 1390اقتصادي، پاییز - . اطالعات سیاستهاي دانشگاه و صنعت همکاري). 1390محسنی، رضاعلی (

  .317تا  304، ص 285شماره 

، 1شناسی ایران، دورة هشتم، شمارة  جامعه .تأثیر ارتباطات علمی بر تولید دانش). 1386محمدي، اکرم (

 .75-52: ص 1386بهار 

شناسی،  . مطالعات تربیتی و روانارتباط دانشگاه/صنعت: ضرورت گریزناپذیر). 1383سعید (مرتضوي، 

 ، مشهد: دانشگاه فردوسی.118تا  97، ص 17، شماره 1383اسفند 

مهدي؛ پرهیزکاري، سیدعباس و  طبا، سید آبادي، سیدمهدي؛ بنی معماریان، محمدحسین؛ حسینی دولت

. وضعیت بدهی دولت و 65کل کشور  1397یحه بودجه سال بررسی ال). 1397پادام، سیدجاسم (

هاي مجلس  . دفاتر مطالعات اقتصاد بخشی عمومی و مطالعات اقتصادي، مرکز پژوهشانتشار اوراق مالی

 .15704شوراي اسالمی، مجلس شوراي اسالمی. شماره مسلسل: 

. چهارمین کنگره دانشگاهتجربه شرکت توانیر در ارتباط با همکاري صنعت و ). 1377منافی، علی (

 هاي دولت، دانشگاه و صنعت براي توسعۀ ملی، تهران. سراسري همکاري

. کنگره ها ارائه پیشنهاداتی جهت رفع مشکالت ارتباط میان صنایع دانشگاه). 1374موال، داریوش (

 هاي دولت، دانشگاه و صنعت براي توسعۀ ملی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر. سراسري  همکاري

بررسی موانع همکاري صنعت ). 1388رعلیخانی، کریم؛ کبیري اصفهانی، محمد و علی وردیلو، هوشنگ (می

، 2، دوره 1388. صنعت و دانشگاه، بهار و تابستان و دانشگاه و معرفی یک نمونۀ موفق در ایران

 .79تا  75، ص 4و  3شماره 

، 26، شماره 1381. راهبرد، زمستان در جستجوي حلقه رابط دانشگاه و صنعت). 1381میرزاده، حمید (

  .333تا  325ص 

مطالعۀ عوامل تأثیرگذار بر تقویت مشارکت ). 1397میرزایی، حسین؛ میرزایی، مجتبی و علیزاده، توحید (

هاي علمی دانشگاه  هاي علمی دانشجویی (مورد مطالعه: انجمن اجتماعی دانشجویان در انجمن

  .169- 154، ص 1397، تابستان 2دوره نوزدهم، شماره شناسی ایران،  . جامعهفردوسی مشهد)

ها و جوامع یکدیگر را متحول ساخته و شکل  دولت در جامعه: چگونه دولت). 1395میگدال، جوئل (

 مترجم: دلفروز، محمدتقی. تهران: کویر.دهند؟  می



 1399 تابستان، 2 شمارهشناسی ایران، دوره بیست و یکم،  مجله جامعه

64 

ه سراسري . چهارمین کنگرموانع و عوامل ارتباط صنعت با دانشگاه). 1377نقیان فشاکري، مهدي (

  هاي دولت، دانشگاه و صنعت براي توسعۀ ملی، تهران. همکاري

. مترجم: ثالثی، محسن. سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی). 1375هانتینگتون، ساموئل (

  .تهران: نشر علم
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