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اي،  در كشف مشكل ريشه تواند يهاي مختلف كاري م ها در حوزه سازي كيفيت كاربردي و كمي
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 دهد ينشان م يج. نتاشود يم يكشور بررس يكعملكرد  يمدت از چگونگ يطوالن ينماروند ز يككه 
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در  الحسنه رضق يگذار و تورم و رواج دادن فرهنگ سپرده يكاريداشته است. كاهش نرخ ب ييفرودها
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 مقدمه -1

 و مـديران  گيـري  تصـميم  و سـازي  تصـميم  اصلي خوراك و مبنا اطالعات، حاضر عصر در
 مجال تنها نه كه است زياد آنقدر آمده دست به اطالعات حجم گاهي ماا ،است ريزان برنامه
 خـط  اتخاذ به نشده تحليل اطالعات از نادرست استفاده بلكه شود، نمي پيدا تحليل و تجزيه
 نيمـا ز دوره در فزاينـده  و سـريع  تحوالت و تغيير به توجه با شود. مي منجر اشتباه هاي مشي
 و بيشـتر  هـاي  تصـميم  ذاتخـا  و گرفتـه  خـود  به زيادي شتاب نيز گيري تصميم آهنگ ،فعلي

   است. ناپذير اجتناب تر كوتاه نيماز در تر گسترده موضوعاتي مورد در تر حساس
 كـاري  مختلف هاي حوزه در ها كيفيت سازي كمي و كاربردي هاي شاخص تعريف

 هـدف  بـه  رسـيدن  شـيوه  بهتـرين  انتخاب و هدفگذاري اي، ريشه مشكل كشف در تواند مي
 بسـيار  ضـرورت  و اهميـت  از مقولـه  ايـن  بـه  پـرداختن  بنـابراين،  .كنـد  تـوجهي  قابل كمك

  باشد. صحيح هاي مشي خط اتخاذ براي سودمندي ابزار تواند مي و است برخوردار
هـايي باشـد كـه تعريـف و تخمـين       توانـد يكـي از حـوزه    حوزه اقتصاد اسـالمي مـي  

ن در مان و حتـي غيرمسـل  ماها و جوامـع مسـل   هايي براي تعيين ميزان موفقيت دولت شاخص
كيـد دارنـد كـه    تا يعني قرآن و سنت ،منابع اسالميثر است. موه اهداف آن بسيار دستيابي ب

هاي اخالقي و الگوهاي رفتاري كه  رفتار اقتصادي انسان بايد در چارچوب هنجارها، ارزش
كنند، قرار گيرد. بخش بزرگي از آثار فقهي كه خـود بـر قـرآن و     قرآن و سنت تعريف مي

، 1385ف، كهـ وهاي رفتار اقتصادي و روابط تجـاري اسـت (  سنت مبتني هستند، درباره الگ
  ).  159-160صص.

، نيـاز بـه   اقتصـاد خـود   در جهت اسـالمي كـردن  ن مابرخي از كشورهاي مسل تالش
 كنـد.  تر مـي  را برجستهدر رسيدن به هدف ها  آن براي ارزيابي ميزان موفقيت وجود معياري

ي پيشرفت و تحقق الگو تواند مي اسالمي،هاي  سازي بر مبناي تئوري سازي و شاخص مفهوم
هاي راهبـردي   طراحي شاخص. ه باشدر پي داشتددر سطح ملي و جهاني  اقتصاد اسالمي را

هاي اجرايي را  ريزي براي اجرا و نيز ارزيابي و نقد برنامه و كمي در اين زمينه، امكان برنامه
تركيبـي مناسـب بـراي    در اين تحقيق بـه تعريـف و تخمـين يـك شـاخص      سازد.  فراهم مي

شـود. ايـن    يبـي پرداختـه مـي   هـاي ترك  اقتصاد اسالميبا رعايت اصول علمي ساخت شـاخص 
هاي تعريف شده در اين حوزه كه بـه مقايسـه كشـورهاي     خالف معدود شاخصشاخص بر
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ني خاص پرداخته شده است، روند تغييرات كشـور ايـران را طـي    مامختلف در يك مقطع ز
  كند.  ) ارائه مي3741-91ساله ( 18يك دوره 

هدف تحقيق حاضر، بررسي عملكرد اقتصادي ايران در چارچوب اقتصـاد اسـالمي   
فرضـيه تحقيـق مبنـي بـر      هاي مختلف با اهداف متفاوت سياست اقتصادي است و طي دوره

   ميزان كم تطابق عملكردي اقتصاد ايران با چارچوب اقتصاد اسالمي آزمون خواهد شد.
سـازي و پيشـينه    مقدمه، در بخش دوم به ادبيات مربوط به شـاخص اين مقاله پس از 
سـازي را توضـيح    پـردازد و در بخـش سـوم روش انجـام شـاخص      تحقيقي اين موضوع مـي 

شود. بخش آخر نيز  دهد. در بخش چهارم نتايج برآورد شاخص اقتصاد اسالمي ارائه مي مي
  گيري اختصاص دارد. به خالصه و نتيجه

 
  ادبيات موضوع -2

 1(دراز، دارد داللـت  معـين  الهـي  دسـتورهاي  و عقايد با فرد رفتارهاي مطابقت بر دين واژه
 برابـر  در فـرد  رفتـار  بـودن  تسـليم  دستورهاي بر اسالم كلمه كه صورتي در )36 ص ،1970

   ).293 ص ،1956 ،2منظور (ابن دارد داللت شريعت
 هـاي  ارزش هنجارهـا،  چـارچوب  در بايـد  انسـان  اقتصادي رفتار اسالمي، منابع طبق

بخـش بزرگـي از   گيرد.  قرار ،كنند مي تعريف سنت و قرآن كه رفتاري الگوهاي و اخالقي
درباره الگوهاي رفتار اقتصادي و روابط تجاري است. اين مباني فقهي و ديدگاه  ،آثار فقهي

ها، نهادها و  اي از هنجارها، ارزش مجموعه ،نانمافلسفي اسالم در خصوص رفتار بايسته مسل
عي، فرهنگي ماهاي اجت روابط ويژه رفتاري را در قالب نظام اقتصادي اسالم، متناسب با نظام

علـم اقتصـاد اسـالمي     ).159-160، صـص  1385، 3(كهـف  كند و سياسي اسالم تعريف مي
صـورت   بـه مچنـين  صـورت عوامـل اقتصـادي فـردي و ه     را بـه  مردان و زنانرفتار اقتصادي 

   .)24، 2003 (كهف، كند نهادهاي جمعي مطالعه ميعات و مااجت
هاي اسالمي اقتصاد با اسـتفاده از   سنجش ميزان تطابق رفتار افراد جامعه با چارچوب

 هـدف  بـه  نزديكـي  ميزان ارزيابي براي اساسي معياري شاخص،پذيرد.  ها انجام مي شاخص
 و طراحـي  ،تحصـيل  قابـل  اطالعات يا موجود اطالعات اساس بر ها شاخص است. موردنظر

                                                                                                                   
1- Draz 
2- Ibn Manzur 
3- Kahf 
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 ديگـر،  بيـان  بـه  هسـتند.  گيـري  اندازه قابل و مشاهده قابل واقعي دنياي در و شوند مي ساخته
 مشاهده قابل دنياي و واقعي جهان در متغير آن يازا به ما كردن پيدا معناي به سازي شاخص

 طريـق  از پديـده  يـك  صـرف  ديـدن  ،مشـاهده  است. كمي مقادير به كيفي مفاهيم تبديل و
 بـا  آن وجـود  درك معنـاي  بـه  كـه  باشد تواند مي نيز پديده آن اثر ديدن بلكه نيست، چشم

  است. درك و حس و عقل از استفاده
 هـا،  ارزيـابي  در ويـژه  بـه  هـا  آن از اسـتفاده  و ها شاخص از خاص هاي تعريف بيان

 شاخص تعريف درباره بيشتر توافق و شفافيت بنابراين، باشد. كننده گمراه تواند مي گاهي
 متون در است. ضروري نياز، پيش يك عنوان به وابسته مفاهيم و ها تعريف مورد در نيز و

 لغـت  فرهنـگ  در مثـال،  بـراي  اسـت.  شده ارائه شاخص از متفاوتي هاي تعريف مختلف،
 اسـت  شده تعريف ،كند مي معين را چيزي هيتما مقدارش آنچه عنوان به شاخص عميد،

 دو تركيب« را آن توان مي شاخص، از تعريف ترين ساده در ).1389 عميد، لغت (فرهنگ
  دانست. »متغير چند يا

 قصـد  اقتصـاد،  علـم  در ويژه به محققان كه متغيرهايي از برخي بودن كيفي خاطر به
 بــراي كــه متغيرهــايي يــا 1هــا معــرف اســت الزم دارنــد، را هــا آن گيــري انــدازه و ســنجش 

 از بـوده  نظـر  مـورد  مفهوم مختلف هاي جنبه گوياي روند، مي كارب متغيرها اين گيري اندازه
 ارائـه  بيشـتر  توضـيحات  شـاخص  بـرآورد  روش بخـش  (در باشـند  برخوردار الزم جامعيت 

 ميـزان  سنجش براي كه هستند  مفاهيمي جزء اقتصاد، بودن اسالمي نندما مفاهيمي .شود) مي
 بـراي  بـرد.   پـي  موضـوع  مختلـف  هـاي  جنبه و زوايا  به مختلف هاي سؤال طرح با بايد  ها آن

 ميمـا ت بـراي  گيـري  انـدازه   قابليـت  كـه  اي گونـه  بـه  نظر مورد مفهوم به دادن كمي صورت
 ادغـام   و تركيـب  بـه  اسـت  الزم باشـد،  داشـته  وجـود  بررسـي  مـورد  هـاي  بخش يا كشورها
 بنـدي  شـاخص  اصطالح در اقدام اين به زد. دست مفهوم هر هب مربوط گوناگون هاي معرف

  گويند. 2سازي شاخص يا
 ،قياسـي  ،تقرايياسـ  دسـته  چهار به را يپژوهش هاي استراتژي )1384( 3بليكي نورمن

 سـعي  ،يياسـتقرا  ايهـ  اسـتراتژي  انـواع  از يكـي  در نـد. ك مـي  تقسيم استفهامي و كاوي پس
 روش ديگـر،  عبـارت  بـه  شـوند.  تبـديل  تـر  كلي يريمتغ به فرآيندي طي  متغير چند شود مي

                                                                                                                   
1- Indicators 
2- Index  Construction 
3- Norman Blaikie 
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 نـوع  درآمـد،  سـطح  تـوان  مي  مثال، براي است. متغير يك به دستيابي براي متغير چند ادغام
 كـرد.  قلمـداد  اقتصـادي  رفـاه  تعيـين  بـراي  شاخصـي  عنوان به را مسكوني واحد نوع و شغل

   دانست. استراتژي اين خدمت در روشي و ابزار عنوان به بايد را سازي شاخص  بنابراين،
 انتخـاب   را مناسب هاي معرف اي متغيرها آنكه از پس محقق سازي، شاخص عمل در

 اسـالمياز  اقتصـاد  كننـده  تعيـين  و مهـم  متغيرهـاي  تعيـين  در پردازد. مي ها آن تركيب به كرد
  است. شده عمل چنين نيز حاضر تحقيق در .كرد استفاده توان مي گذشته تحقيقات
 هـاي  شـاخص  زمينـه  در شـده  انجـام  تجربـي  مطالعات بررسي به بخش اين مهادا در

  شود. مي پرداخته اسالمي اقتصاد حوزه
  

  مطالعات تجربي -1 -2
 از برخــي هكــ گــردد برمــي 1970 دهــه اوايــل بــه تركيبــي هــاي شــاخص ســاخت ســابقه

 از اسـتفاده  بـه  كشـورها  مقايسـه  براي منفرد هاي خصشا كارگيريب جاي به اقتصاددانان
 را عملكردهـا  كه يتركيب هاي شاخص تعداد نماز آن از پرداختند. تركيبي هاي شاخص
 و هـا  سياسـت  تحليـل  در مناسـب  ابـزار  يك عنوان به افزون روز طور به كنند مي مقايسه

هاي تركيبي در كل جهـان، هـر سـاله در حـال      تعداد شاخص اند. شده شناخته ارتباطات
 160) انجـام داده اسـت بـه بـيش از     2006( 1بررسـي كـه بانـدورا    افزايش است. در يك

    شاخص تركيبي اشاره شده است.
 مختلـف  هـاي  شـاخص  زياد بسيار تعداد و حاضر تحقيق موضوع گستردگي دليل به
 حـوزه  در تحقيقـات  سابقه ارائه بر تمركز بخش، اين در متعارف اقتصاد حوزه در اقتصادي
 بسـيار  تركيبي هاي شاخص برآورد وجود با است. شده گذاشته اسالمي اقتصاد هاي شاخص

 نيز موارد برخي در است. محدود بسيار اسالمي اقتصاد براي ها شاخص اين تعداد جهان، در
 هـاي  داده اسـاس  بـر  تخمينـي  و اسـت  شـده  پرداختـه  هـا  شاخص اين تبيين و تعريف به تنها
 دليل كرد. قضاوت كشورها يا كشور عملكرد مورد در بتوان تا است نگرفته صورت ريماآ

 برخـي  داد. نسـبت  هـا  آن در نقـص  يـا  نيـاز  مورد هاي داده وجود عدم به توان مي را امر اين
   اند. پرداخته اسالمي اقتصاد از خاصي بخش به نيز شده تبيين تركيبي هاي شاخص

                                                                                                                   
1- Bandura 
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 بـه  را نانمامسـل  نيازهـاي  اسـالمي،  سـاختار  يـك  بـر  تمركز با عفر عبدالعظيم محمد
 حفـظ  و نسـل  حفـظ  عقـل،  حفظ نفس، حفظ دين، حفظ لوازم دسته پنج به اولويت ترتيب

 نيازهـاي  از گـروه  پـنج  ايـن  كردن برآورده به ملزم را اقتصادي توسعه و كند مي تقسيم لما
 اكتفـا  نظـري  بيـان  بـه  تحقيق، اين در ).183 ص ،1383 دهنوي، و نيا (هادوي داند مي انساني
  است. نپذيرفته صورت يتخمين و شده

 وارد را اخالقـي  بعد انساني، توسعه شاخص به كه اند كرده تالش )2002( 1اتيتي و دار
 دي انتشـار  داخلـي،  ناخـالص  توليد آموزش، زندگي، به اميد متغيرهاي شاخص، اين در كنند.
  دارند. وجود نمااي شاخص و خانواده ارزش شاخص آزادي، شاخص كربن، اكسيد

 را هـا  زيرسـاخت  در گـذاري  يهماسـر  هـاي  فرصت شاخص )2009( اُر و هاريچاندرا
 اســالمي، كشــورهاي بــراي آن بــرآورد بــا و كردنــد تعريــف را خصوصــي بخــش توســط
 جمعيتـي  و اقتصادي متغير 14 تركيب از شاخص اين كردند. مشخص را كشورها بندي رتبه
 را برتر هاي رتبه لزيما و قطر تركيه، عربي، متحده راتماا كشورهاي و است آمده دست به

 قـرار  17 رتبـه  در انـد  شده بررسي تحقيق اين در كه كشوري 22 ميان در ايران اند. شده دارا
  است. گرفته

 ]بررسـي  بـراي [ شـاخص  يـك « عنـوان  بـا  اي مقالـه  در )2010( 2عسـكري  و نمارح
 شـاخص  اين .اند كرده اسالمي اقتصاد براي شاخصي برآورد به اقدام 3»اقتصاد بودن اسالمي

 متغيرهـاي  از مختلـف  فعاليـت  حـوزه  12 از ينـدگي مان به 4جايگزين متغير 113 از استفاده با
 تحقيـق،  ايـن  گستردگي وجود با است. شده گيري اندازه كشور 208 براي و اقتصاد در مهم

 انـد،  كـرده  اعتـراف  آن بـه  نيز مقاله نويسندگان كه دنق اولين است. وارد آن بر نيز نقدهايي
 اهميـت  داراي فعاليت هاي حوزه ميمات واقع، در است. مختلف هاي حوزه به دهي وزن عدم

 محاسـبه  در زيـاد  متغيرهـاي  تعـداد  وجـود  بـا  اينكه ديگر نقد اند. شده گرفته نظر در يكسان
 بـدون  است، اقتصادي عدالت برقراري نماه كه اسالمي اقتصاد هدف ترين اصلي شاخص،
 جـايگزين  متغيـر  وجـود  عـدم  موضـوع،  ايـن  بـراي  شـده  ذكر دليل است. شده رها سنجش
 براي جايگزين متغير چندين از استفاده ديگر، نقد است. معيار اين گيري اندازه براي مناسب

                                                                                                                   
1- Dar and Otiti 
2- Rehman and Askari 
3- An Economic IslamicityIndex 
4- Proxy 
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 جـايگزين  متغيرهـاي  ميـان  از جـايگزين  متغيـر  بهتـرين  انتخـاب  و ارزيابي بدون متغير، يك
 تركيـب  براي است. متغيرها اين از يك هر وجود با متعدد هاي شاخص تخمين يا و مختلف
 تركيـب  روش اعتبارسـنجي  هـاي  آزمـون  و اسـتفاده  مورد روش به اي اشاره هيچ نيز متغيرها
 دليـل  به واقعي نتايج از انحراف خطرات به توجهي هيچ رسد مي نظر به واقع در است. نشده
 شـكاف  و نقـايص  ايـن  اسـت.  نشـده  تركيبـي  هاي شاخص ساخت مسير در رايج هاي اشتباه
  .كند مي باز تر علمي و تر دقيق تحقيقي انجام براي را راه موضوع، ادبيات در موجود عميق

 شـده  سـعي  مـا ا ،دارد عسـكري  و نمـا رح تحقيـق  بـا  مشابه هدفي ،حاضر تحقيق
 تعيـين  مناسـب  هـاي  وزن شاخص ،سازنده معيارهاي براي مناسب، هاي روش با كه است
 از شـاخص،  سـاخت  بـراي  زيـاد  اي پايـه  معيارهاي تعداد اينكه به توجه با همچنين .شود
 برخـي  نظـر  و مختلف تحقيقات بررسي با كند مي ارائه دار اريب برآوردهاي ريماآ نظر

 تركيبي شاخص ساخت براي پايه معيار محدودي تعداد اسالمي، اقتصاد علم متخصصان
    است. شده انتخاب

 است ايران براي اسالمي اقتصاد شاخص نيماز سري برآورد حاضر، تحقيق ديگر مزيت
  كند. مي پذير امكان را بررسي مورد دوره هاي سال طول در كشور عملكرد بررسي كه

 رفـاه  و ديمـا  رفـاه  گـرفتن  نظر در با را اسالمي انساني توسعه شاخص )2011( آنتو
 متغير 16 شود. مي شامل را دارايي) و جامعه -خانواده علم، زندگي، ن،ما(اي بعد پنج معنوي،
 ايـن  سـپس  و محاسـبه  بعـد  هـر  بـه  مربـوط  شـاخص  گيرنـد.  مـي  قـرار  ابعـاد  اين در مختلف
 متغيرهـا،  ايـن  تركيب براي آيد. دست به نهايي شاخص تا شوند مي تركيب هم با ها شاخص
 بـراي  شـاخص  ايـن  است. هشد گرفته نظر در يكسان معنوي رفاه و ديما رفاه اهميت درجه

 كشـورها،  بنـدي  رتبـه  نتيجـه  و است شده محاسبه اسالمي كنفرانس نماساز عضو كشور 55
  است. HDI از حاصل بندي رتبه از متفاوت

 و اسـالمي  متون بررسي از پس )1387( احمدي و پورفر نقي نيز داخلي تحقيقات در
 اسـالم،  نظـر  مورد انساني توسعه مفهوم و اسالم در توسعه اهداف و اصول مباني، به مراجعه
 مينتـا  و غرايـز  تعـديل  راه از انساني هاي ظرفيت بسط يندآفر« را اسالم نظر از انساني توسعه
 در صالح عمل و نمااي پرورش براي اسالم جامعيت به عمل با انسان معنوي و ديما نيازهاي

 هـاي  شـاخص  هـا  آن انـد.  كرده تعريف »طيبه حيات به دستيابي منظور به فراگير عدالت بستر
 در اطمينان و كفايت كلي هاي شاخص در را اسالم ديدگاه از انساني توسعه اقتصادي اصلي
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 و عـدالت  حـالل،  معيشـت  اقتصـادي،  فعـال  مشـاركت  پايـدار،  رفـاه  اساسـي  نيازهاي مينتا
 از هريـك  سـنجش  بـراي  را متغيرهايي و اند كرده خالصه انفاق و اصالح و عمران انصاف،

 سـنجش  معيارهـاي  نظـري  بيـان  بـه  تنها نيز تحقيق اين اند. داده پيشنهاد اي پايه معيارهاي اين
  است. نداده ارائه كمي شاخص و پرداخته اسالم در انساني توسعه

 هاي شاخص از يكي عنوان به را صداقت تركيبي شاخص )1390( كاظمي و رجايي
 وزنـي  ميـانگين  صـداقت  پيشـنهادي  تركيبـي  شـاخص  .اند كرده ارائه بازار وضعيت ارزيابي

 منـدي  قـانون  شاخص« ساز، زمينه شاخص عنوان به گرمان چهار بر مشتمل »شناخت شاخص«
 بـه  جريـان  شـاخص  عنوان به خود خاص گرهايمان با »اخالق حاكميت شاخص« و »نظم و

 ازيسـ  پنهـان  يـا  بازار نارسايي جبران  شاخص عنوان به »خيارات شاخص« و اطالعات موقع
 و تركيبـي  شاخص هاي لفهمو بيان وجود با .اند شده معرفي خود، خاص گرهايمان با عمدي
  است. نشده ارائه عددي شاخص يك، هر وزن تعيين

 پيشـرفت  ايراني اسالمي الگوي در مشتري تكريم شاخص )1390( بروجردي پناهي
   است. نكرده گيري اندازه البته و كرده معرفي را

 نوآوري ارزيابي تركيبي شاخص ايجاد شناسي روش )1390( همكاران و طباطبائيان
 است شده سعي تحقيق اين در اند. كرده ارائه را پيشرفت ايراني و اسالمي الگوي راستاي در
 هـاي  شـاخص  توسـعه  بـراي  تحقيقـات  ساير پيشنهادي الگوهاي تحليلي، روش از استفاده با

  شود. بررسي تركيبي
 انسـاني  توسـعه  نجشس براي تركيبي يشاخص )1391( همكاران و شاهداني صادقي

 توسـعه  بـر  تحقيـق  ايـن  ادبيات در چند هر .اند كرده ارائه اسالمي تمدن هاي آموزه بر مبتني
 ايـن  اسـت.  )2010( عسـكري  و نمـا رح مطالعـه  بـا  مشـابه  تحقيقـي  مـا ا شـده،  كيدتا انساني

 سياسي« ،»اخالقي -مذهبي« ،»فرهنگي -عيمااجت« ،»رفاهي -اقتصادي« ابعاد شامل پژوهش
 متغيـر  100 شـامل  كـه  نهـايي  تركيبـي  شـاخص  .شـود  مي »آموزشي-علمي« و »حكمراني -

   است. شده محاسبه 2006-2008 دردوره كشور 78 براي است شده ياد ابعاد در مختلف
 بـه  نسـبت  كـه  اسـت  گرفتـه  انجـام  دهـي  وزن مختلف روش دو به تحقيق اين در

 خطـي  روش از نيـز  تجميـع  بـراي  شـود.  مي محسوب پيشرفت عسكري و نمارح تحقيق
    است. شده استفاده
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 بـراي  هـايي  شـاخص  كـردن  وارد ،قبلـي  پژوهش به نسبت پژوهش اين ديگر مزيت
 آموزشي -علمي بعد كه دهد مي نشان پژوهش اين هاي يافته است. اقتصادي عدالت ارزيابي

   .هستند ايران قوت نقاط ترين مهم از عمومي بهداشت و سالمت مولفه و
 كـارايي  مولفـه  و زيرساختي) هاي يهماسر مولفه (بجز رفاهي -اقتصادي بعد همچنين

 ايران اسالمي جمهوري ضعف نقاط ترين مهم از گذاريقانون نهادهاي و دولتي هاي نماساز
 كــالن، اقتصــاد هــاي شــاخص كــار،و كســب محــيط هــاي مولفــه بهبــود و رونــد مــي رمابشــ
 توانـد  مـي  اجرايـي،  هـاي  دستگاه كارايي بردن باال و قوانين ثبات و كارشناسانه گذاريقانون
  .باشد داشته ايران اسالمي جمهوري جايگاه بر بسزايي ثيرتا

 اقتصاد تركيبي شاخص ارائه موجود، تحقيقات با حاضر تحقيق هاي تفاوت ديگر از
 بـا  اسـت.  دوره ايـن  در شـاخص  اين تغييرات روند بررسي و نيماز دوره يك براي اسالمي

 هـاي  چـارچوب  به پايبندي در موفقيت در را مختلف هاي دولت عملكرد توان مي روش اين
  .كرد بررسي اسالمي اقتصاد

  
  روش برآورد شاخص -3
 معيارهـاي  رونـد  جداگانـه  شناسـايي  از تر ساده ،1تركيبي هاي شاخص تفسير رسد مي نظر به

 عملكـرد  ارزيـابي  در تركيبـي  هـاي  شـاخص  كه است رسيده اثبات به همچنين است. متعدد
 ضـعيفي  شـكل  بـه  تركيبـي  هـاي  شـاخص  اگـر  البته ).2007 2(سالتلي، هستند مفيد كشورها

 كنند. ارسال اي كننده هگمرا سياستي هاي پيام توانند مي شوند، تفسير اشتباه به يا ساختاربندي
 مفيـدي  حل راه ها آن تحقيقات نتايج و متخصصان نظر بكارگيري مشكل، اين از گريز براي
  .است هشد استفاده آن از تحقيق اين در كه است

 پيشـنهادهاي  همـا  هـر  تقريبـا  و اسـت  گسـترده  بسـيار  ،تركيبـي  هـاي  شاخص ادبيات
 توسـعه  بـراي  بـالقوه  صـورت  بـه  كـه  آن از خاصـي  شناسـي  روش هـاي  جنبـه  براي جديدي
 نماسـاز  توسـط  ،تبـر م مراجـع  از يكـي  شـود.  مـي  منتشـر  هسـتند،  مناسـب  تركيبي معيارهاي
 سـاخت  بـراي  مرحله 10 آن در و است شده منتشر )OECD( 3توسعه و اقتصادي همكاري

   شوند. دنبال دقت به بايد كه است شده گرفته نظر در تركيبي شاخص يك
                                                                                                                   
1- Composit Index 
2- Saltelli 
3- Organisation for Economic Co-operation and Development 
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هـاي مفقـود، تحليـل چنـد      انتخـاب داده، تعيـين مقـدار داده   ارائه چارچوب نظـري،  
برخي از ايـن مراحـل    ،دهي، تحليل نااطميناني و حساسيت ها، وزن ل سازي دادهمامتغيره، نر

هاي متفاوتي را بـا توجـه    توان روش هستند كه به دقت بايد دنبال شوند. در هر مرحله نيز مي
 بـه  مراحـل  ايـن  ،ادامـه  در ).OECD، 2008(كار بسـت  نوع متغيرها و شرايط اطالعاتي ب به

  شد. خواهد داده توضيح اختصار
 است. تركيبي هاي شاخص ساختن در شروع نقطه دقيق، نظري چارچوب يك تعيين
 آن، اجزاي زير تعيين و شدن گيري اندازه براي را بررسي مورد پديده بايد نظري چارچوب
 ابعـاد  نيـز  و دهـد  مـي  نشـان  را هـا  آن نسـبي  اهميـت  كه هايي وزن و منفرد معيارهاي انتخاب
 شـاخص  تعريـف  بـراي  .)23 ، صOECD ،2008( كنـد  تعريف وضوح به را كلي تركيب
 از اقتصـادي  مفـاهيم  بـه  اي ويـژه  توجـه  بايـد  كشـورها  در اسـالمي  اقتصـاد  عملكرد بررسي
 بايـد  نيـز  ديـن  يمـا عل نظـر  و فقهي قواعد شود. اسالم اقتصادي هاي آموزه و اسالم ديدگاه
 تعيـين  بـراي  را مشخصـي  و واضح معيار بايد شاخص اين سازندگان رو، اين از شود. لحاظ
  دهند. ارائه متغيرها شمول عدم يا شمول و معيارها

 شـاخص  در مختلـف  معيارهـاي  شمول عدم يا شمول تعيين براي متخصصان نظرات
 در مختلـف  نظرات مطالعات و اي كتابخانه هاي روش باشد. اثرگذار بسيار تواند مي تركيبي،
 شـاخص  زيربنـايي  معيارهـاي  انتخـاب  هـاي  راه از يكـي  شـاخص،  با مرتبط متغيرهاي مورد

 اسـاس  بر تركيبي، شاخص در شمول براي متغيرها انتخاب حاضر، تحقيق در است. تركيبي
 در كـه  اسـت  گرفتـه  انجـام  اسـالمي  اقتصاد ويژه به و اقتصاد حوزه در شده انجام تحقيقات

  شد. خواهد ارائه بيشتري توضيحات بعدي بخش
 كـردن  مستند براي شوند. مي تركيبي هاي شاخص توسعه نعما اغلب مفقود هاي داده

 اسـاس  بـر  بايـد  كـه  دارد وجود مختلفي هاي روش آنها، براي مقدار ارائه و مفقود هاي داده
  .)24، صOECD، 2008( شود انتخاب مناسب روش مفقود هاي داده الگوي و ها داده نوع

 نظـر  مورد هاي داده هيتما بايد تركيبي شاخص ساخت از پيش و مرحله اين از پس
 ارزيـابي  در اوليـه  گـام  ايـن  شـود.  تحليـل  و تجزيـه  دقت به آن ساخت در كارگيريب براي

 و بنـدي  گـروه  تواننـد  مـي  معيارهـا  و اطالعـات  اسـت.  مفيـد  Tها داده مجموعه بودن مناسب
 تحليـل  و )PCA( 1اصلي هاي لفهمو تحليل همچون مختلف تحليلي هاي شيوه شوند. تحليل

                                                                                                                   
1- Principal Components Analysis 
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 تركيبـي  شاخص در ريماآ نظر از پديده ابعاد آيا كهاين كشف براي تواند مي )FA( 1عاملي
 نظرتجديـد  يـك  است ممكن نيست، چنين گرا شوند. استفاده اند، كرده پيدا تعادل خوبي به
 اسـت.  شـده  اسـتفاده  PCA روش از تحقيـق  ايـن  در باشـد.  الزم منفـرد  معيارهاي مورد در

 متغيرهـاي  كـردن  پيـدا  ارتبـاط  چگونگي دادن نشان )PCA( اصلي هاي لفهمو تحليل هدف
  .)63 ، صOECD ،2008( است يكديگر با ها آن تغيير و هم با مختلف

 اصـلي،  هـاي  لفـه مو روي متغيـر  يـك  انـدازه  از بـيش  ثيرتـا  از جلـوگيري  منظـور  به
 در واحـد  هـاي  واريـانس  و صـفر  هـاي  نگينميا داشتن براي اصلي متغيرهاي استانداردسازي

    .)83 ، صOECD ،2008( است عادي امري تحليل شروع
 هسـتند)،  هم بر (عمود نيستند همبسته كه هستند ويژگي اين داراي اصلي هاي لفهمو
 متعامـد  پايـه  يـك  اصـلي  هـاي  لفـه مو واقع، در ندارد. وجود تكراري اطالعات هيچ بنابراين
 بزرگـي  بـه  اصـلي  هـاي  لفـه مو كامـل  مجموعـه  دهنـد.  مـي  شـكل  ها داده فضاي براي جديد

 اول، اصـلي  هـاي  لفـه مو از كمـي  تعـداد  هاي ريانسوا جمع ماا ،متغيرهاست اصلي مجموعه
 تعــداد انتخــاب ترتيــب يــنا هبــ اســت. اصــلي هــاي داده واريــانس كــل درصــد 80 از بــيش
 اصـلي  هـاي  لفـه مو تعداد انتخاب پذيرد. مي صورت نند،ما مي باقي تحليل در كه هايي لفهمو
  .)65 ، صOECD ،2008( باشد نيز ديگري قواعد بعتا تواند مي

 برانگيـز  بحـث  موضـوع  يـك  تركيبي، شاخص در رفته كارب معيارهاي نسبي اهميت
 ثيريتـا  تواننـد  مـي  شـوند،  تعيـين  زنـي  محـك  چـارچوب  يـك  در هـا  وزن كه نيماز است.
   باشند. داشته ها بندي رتبه و كل تركيبي شاخص بر دار معني

 هـاي  مـدل  از ها روش اين از برخي ؛دارد وجود دهي وزن براي مختلفي هاي تكنيك
 مشاهده اجزاي هاي مدل و ها داده پوششي تحليل عاملي، تحليل نندما ،اند شده مشتق ريماآ

 بودجـه  تخصـيص  ينـد آفر همچـون  مشـاركتي  هـاي  شـيوه  از ديگر، برخي و )UCM( نشده
)BAP(، تحليلي مراتب سلسه فرآيندهاي )AHP( پيوسته تحليل و )CA(  انـد  شـده  حاصـل 
)OECD ،200823 ، ص(.   

 از مشخصـي  تعـداد  تحـول  سـير  تحليـل  بـه  يـل ما محقق اگر ن،ماز عنصر به توجه با
 مقابـل،  در باشـد.  موجـه  تواند مي نماز طول در ها وزن داشتن نگه تغيير بدون باشد، متغيرها

                                                                                                                   
1- Factor Analysis 
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 در بايـد  هـا  وزن آنگـاه  باشـد،  هـا  اولويت تعيين يا عمل بهترين تعريف تحليل، از هدف اگر
  .)89 ، صOECD ،2008( است صادق اول حالت حاضر، تحقيق در كند. تغيير نماز طول

 كـه  هسـتند  مفيد نيماز خطي تجميع هاي روش هستند. گوناگون نيز تجميع هاي روش
 هـا  آن در رياضـياتي  خصوصـيات  برخـي  بايـد  البتـه  باشند. يكسان واحد داراي معيارها ميمات

 از اي درجـه  خواسـتار  شـاخص  سـازنده  كه مواردي در هندسي هاي تجميع باشد. داشته وجود
 بـا  خطـي  هـاي  تجميـع  همچنـين  اسـت.  مناسب ،باشد منفرد معيارهاي ميان جبران قابليت عدم

 يـا  كشـورها  هندسـي  تجميـع  در مـا ا ،دهـد  مـي  پـاداش  اصلي معيارهاي به دهي وزن از استفاده
  .)102 ، صOECD ،2008( كنند مي دريافت پاداش بيشتر مقادير با سالهاي

  
  نتايج برآورد شاخص -4

 معيارهـاي  حاضـر،  تحقيـق  در شـود.  مـي  آغـاز  معيارهـا  انتخـاب  از شـاخص  ساخت مراحل
 و مهـم  متغيرهاي كه اسالمي اقتصاد حوزه در خارجي و داخلي تحقيقات اساس بر متعددي
 اسـالمي  اقتصـاد  زهحـو  در كـه  تحقيقـاتي  در .شـد  آوري جمع اند، كرده بررسي را اثرگذار
 اسـالم  اقتصـادي  نظـام  كليدي هاي معرف عنوان به زيادي هاي گزينه از است گرفته صورت
 بخـش  كننـد.  مـي  بررسـي  را اقتصاد مختلف هاي جنبه متغيرها اين است. آمده ميان به سخن
 مشـاركت  انسـاني،  ينيـرو  توسـعه  انساني، توسعه اقتصادي، عدالت اقتصادي، توسعه پولي،
 ،حقيقـت  در هسـتند.  هـا  جنبـه  ايـن  از برخي حاكميتي ساختار و كار رويني بازار عي،مااجت

 بـا  اسـت.  بـوده  اسـالمي  اقتصـاد  مختلـف  ابعـاد  بيشـتر  هرچـه  شـمول  بـراي  ابعاد گستردگي
 متغيـر  چنـدين  اسـالمي،  اقتصـاد  خبرگـان  از تـن  چنـد  بـا  حضوري هاي صحبت و مكاتبات
  شد. انتخاب

 در ايـران  كشـور  اقتصـاد  عملكـرد  درونـ  بررسي حاضر تحقيق هدف كه آنجايي از
 بـا  شـود.  استفاده قبول قابل دوره طول با نيماز سري هاي داده از بايد است اسالم چارچوب

 گيـري  انـدازه  قابـل  متغيـر  10 ري،مـا آ هـاي  محدوديت نيز و شده انجام هاي بررسي به توجه
 ايـن  از ريمختصـ  شـرح  ادامـه  در شـد.  برگزيـده  اسالم اقتصادي نظام بررسي براي مختلف
  شود. مي ارائه متغيرها
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  متغيرهاي منتخب براي ساخت شاخص تركيبي -1 -4
  )Rنرخ بهره ( -1 -1 -4

 دليل همين به است. اسالم چارچوب در اقتصادي فعاليت اصول ترين مهم از يكي ربا تحريم
 گيـرد.  مـي  قـرار  تركيبـي  شاخص سازنده معيارهاي بين در شكي هيچ بدون بهره نرخ متغير

كيد دارند (براي مثـال،  تا صراحت بر حرمت ربا و رباخواري آيات بسياري از قرآن كريم به
 ). 279و  276، بقره: 130-131آل عمران: 

تواند اثـر   مي است و اقتصاد ها در شاخص ترين مهم جمله بهره پولى از نرخ همچنين
 داشـته باشـد.  هـا   قيمـت  و اشـتغال  توليد، جمله از كالن متغيرهاى اي بر برخي از كننده تعيين

 اند طور غيرمستقيم اظهار كرده و گاه به صريح طور گاه به نام، صاحب اقتصاددانان از بسيارى
 و سازد مواجه اشكال با را ممكن است منابع بهينه صفر، تخصيص از تر بزرگ پولى بهره كه
  . انجامد مي تورم و بيكارى به

 بـه  دسـتيابى  پـولى،  بهـره  نرخ باال بودن وضعيت كه در است آن از حاكى تجربيات
مـدل  «نـام   با اى ) در مقاله1932( 1نيومن براي مثال، فون. ممكن نيست كالن اقتصاد اهداف
 عـدم  و تعـادل  بررسـى وضـعيت   بـه  رياضـى  مـدلى  ارائه با كوشد مي »اقتصاد عمومى تعادل
 را وضـعيت تعـادلى   در نظام گرفتن قرار شرط خود كار بپردازد. او در اقتصادى نظام تعادل
  داند.  مى صفر بهره نرخ

. شد خواهدها  قيمت باعث افزايش بهره، وجود است كه نيز معتقد )1969( 2فريدمن
 پـولى  رشـد كـه   افتد اتفاق مى حالتى در پولى سياست براى قاعده بهترين فريدمن، عقيده به

 پولى رشد براى اينكه كافى و الزم شرط و ندهد افزايش راها  قيمت ،ياد شده قاعده از منتج
 بـه  اى قاعـده  چنـين  از فريدمن. است صفر اسمى بهره نرخ وجود نشود،ها  قيمت رشد سبب
 بهـره  نـرخ  در فضـاى كـه   اسـت  اى قاعـده  فريدمن، قاعده. برد مى نام 3»بهينه پول مقدار« نام

  .دهد مى قرار پارتو بهينه تخصيص وضع در را اقتصاد صفر، اسمى
 

                                                                                                                   
1- Von Newman 
2- Friedman 
3- Optimum Quantity of Money 
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  )GHR( هاي قرض الحسنه سپردهسهم  -2 -1 -4
 نظريـه  ايـن  اسـت.  جامعه در نابرابري ايجاد عوامل از ربا وجود اسالم، اقتصادي نظام نظر از
 مثبـت  ثيرتا به توان مي رو، اين از است. شده ييدتا نيز متعارف اقتصاد تحقيقات از برخي در

   برد. پي اقتصادي نابرابري رفع بر الحسنه قرض
 بـر  را نهـاد  ايـن  اثـر  آن، جايگـاه  و الحسـنه  قرض نهاد تبيين با )1381( نقيبي حبيبيان

 كـرده  بررسي جامعه در رفتار اين شدن تر پررنگ در دولت نقش و اقتصادي مهم متغيرهاي
 ويـژه  بـه  درآمـد  مجـدد  توزيـع  راهبردهاي و الحسنه قرض نهاد بين كه است گرفته نتيجه و

  دارد. وجود اي ويژه سازگاري و هنگيماه اساسي، نيازهاي مينتا راهبرد
 سـهم  و ايـران  بـانكي  نظـام  در الحسـنه  قـرض  جايگاه )1385( كيقبادي و زارما عرب

 بـادي آ زهتـا  قاسـمي  و ابونـوري  اند. كرده بررسي را ها سپرده كل از الحسنه قرض هاي سپرده
 كـه  انـد  داده نشـان  و كـرده  بررسـي  درآمـد  توزيـع  بر را الحسنه قرض افزوده ارزش اثر )1387(

 كشـور  هـاي  اسـتان  اكثـر  در عوامل ساير ندنما ثابت فرض با الحسنه قرض هاي صندوق فعاليت
  است. داشته درآمد توزيع نابرابري بر كاهنده اثري

 در الحسـنه  قـرض  ايهـ  سـپرده  سـهم  اسـالمي،  اقتصـاد  بـراي  ترسـيمي  چارچوب در
  است. شده تهگرف نظر در مهم متغير يك عنوان به نيز غيرديداري هاي سپرده

  
  )GI(شاخص حكمراني خوب  -3 -1 -4

يافتگي جوامع، برخورداري از سطح مطلوبي از سالمت و امنيت  هاي توسعه يكي از شاخص
كنـد از عوامـل    است. امنيت اقتصادي كه بخشي از امنيت كلي جامعه در آن معني پيـدا مـي  

  شود.  هاي ملي به بخش توليد نيز به حساب آورده مي يهماجذب سر
بدون ترديد تحقق توسعه در نظام اسالم، بدون توجه به اين اهداف امكانپذير نيست. 
آيات و رواياتي نيز در اين زمينه وجود دارد كه بر اهميت امنيت در دستيابي به آسـايش در  

  ). 132، ص 1384فرد،  كيد دارند (فراهانيتا زندگي
هـاي   اقتصـادي اسـت كـه شـاخص    هـاي مهـم امنيـت     حكمراني خوب يكي از جنبه

هـاي   نماطـور رسـمي و از سـوي سـاز     مختلفي براي آن تعريف شـده اسـت و هـر سـاله بـه     
  شود.  المللي براي كشورهاي مختلف محاسبه مي بين
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واژه حكمراني، واژه جديدي است كه از نظر معنا و مفهوم ارتبـاط روشـني بـا واژه    
روشي كه بر اسـاس آن قـدرت   «به عنوان  ندارد. بانك جهاني حكمراني را» دولت«  قديمي

» شود ل ميماعي آن براي رسيدن به توسعه اعمابر مديريت اقتصادي يك كشور و منابع اجت
كننـده توسـعه    اقتصادي، اندازه دولت عامل تعيينكند. در نظريات جديد توسعه  تعريف مي

پيشـرفت   در توسـعه و  نيست و توانايي دولـت در انجـام وظـايفش اسـت كـه نقـش مهمـي        
توانند با تقويـت نهادهايشـان، توانمنـدي خـود را بهبـود بخشـند        ها مي اقتصادي دارد. دولت

  ). 188، ص 1392(مبارك، 
 عنـوان  بـه  توسـعه  ادبيات در 1990 دهه اواخر از كه است مفهومي خوب حكمراني

 محصـول  و بـوده  نهـادگرايي  نظريـه  از برگرفتـه  مفهـوم  اين .شد مطرح توسعه يمامع كليد
  .است مدني جامعه و خصوصي بخش دولت، نهاد سه مشاركت

 مقولـه  ايـن  بـه  كه معتبر مرجع اولين عنوان به- 1989 سال گزارش در جهاني بانك
 و دمـا اعت قابل قضايي نظام كارآمد، عمومي تماخد هئارا« عنوان به را حكمراني -پرداخت

   ).392 ص ،1992 1(استو، است كرده تعريف »پاسخگو اداري نظام
) در بانك جهاني براي بيان حكمرانـي شـش شـاخص    2006و همكارانش ( 2كافمن

حــق اظهــار نظــر و پاســخگويي، ثبــات سياســي، حاكميــت قــانون، كنتــرل فســاد، كيفيــت   
بوروكراسي و اثر بخشي دولت را تعريف كردند. در ايـن مقالـه تركيـب خطـي ايـن شـش       

  ست.شاخص به عنوان شاخص حكمراني خوب مورد استفاده قرار گرفته ا
  

  )GINI(ضريب جيني  -4 -1 -4
هـاي   شـرط  عي و برقراري توازن و تعـادل اقتصـادي در جامعـه از پـيش    مابرپايي عدالت اجت

هاي اقتصـادي دولـت اسـالمي نيـز      ترين وظايف و مسئوليت توسعه در جهان است و از مهم
اصـول ديـن   مت و معاد از ماشود. از نگاه تشيع، عدالت همدوش توحيد، نبوت، ا شمرده مي

عي و يكي از اصول مكتـب  ماعنوان مقياس سالمت اجت ) و به27، ص 1359است (مطهري، 
شود  هاي اسالمي بودن اقتصاد يك جامعه شناخته مي ترين مشخصه اقتصادي اسالم و از مهم

  ).28، ص 1359(مطهري، 

                                                                                                                   
1- Stowe 
2- Kaufmann 
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هـاي اساسـي نظـام     ن عـدالت اقتصـادي يكـي از پايـه    مـا يـا ه  پرتو اقتصادي عدالت
ادي اسالم، بلكه اصل حـاكم در اقتصـاد اسـالمي اسـت و تـالش بـراي برپـايي آن در        اقتص

  شود.  جامعه از وظايف اصلي دولت اسالمي محسوب مي
رفع فقر و محروميت، ايجاد رفـاه عمـومي و تـوازن در    «توان  عدالت اقتصادي را مي

صه اقتصاد را از نظام اقتصادي اسالم تحقق عدالت در عر .كردتعريف » ها و درآمدها ثروت
دهـد كـه زنـدگي متعـارف و      مي افراد جامعه حـق مـي  مابه ت؛ يكي، كند دو طريق دنبال مي

هايي در پي متـوازن كـردن    با اتخاذ احكام و روش ديگريآبرومندانه انساني داشته باشند و 
). البتـه بايـد توجـه داشـت كـه مفهـوم       60، ص 1382ها و درآمدها است (موسويان،  ثروت

بـدون توجـه بـه نقـش فـرد در       معناي پاداش برابـر بـه همگـان     توازن اقتصادي، به عدالت و
  اقتصاد جامعه نيست.

براي بررسي و ارزيابي عملكرد اقتصـاد يـك كشـور در رابطـه بـا عـدالت و تـوازن        
هاي نابرابري درآمد بـه دو طبقـه اصـلي     اقتصادي بايد معياري مناسب انتخاب شود. شاخص

هـاي نـابرابري درآمـد در درون جامعـه، معـروف بـه        دسـته اول شـاخص   ؛شـوند  تقسيم مـي 
و ديگـري نـابرابري درآمـد در بـين جوامـع كـه بـه         1هـاي نـابرابري درون تـوزيعي    شاخص
يـا ضـريب فاصـله اقتصـادي موسـوم هسـتند. در تحقيـق         2هاي نابرابري بين توزيعي شاخص

 ها مورد نظر است. حاضر، دسته اول اين شاخص

تـرين شـاخص نـابرابري     ر بررسي وضعيت توزيـع درآمـد، متـداول   بدون شك، د
هاي گوناگون بررسي، تعبيـر و تفسـير    درآمد ضريب جيني است و به همين دليل از جنبه

هـا   آن بيشـتر  ماهاي ديگري نيز توسط افراد مختلف ارائه شده است، ا شده است. شاخص
 ني محاسبه شـده بـراي  مادوره زهاي مورد نياز هستند و در مواردي  فاقد برخي از ويژگي

  بسيار كوتاه است.ها  آن
  

  )HDI( شاخص توسعه انساني -5 -1 -4
هاي اخير و در ادبيات اقتصادي، توسعه انساني به قدري اهميت پيدا كرده است كـه   در سال

ن، شاخصـي را بـا   ما، هر سال در قالب برنامه توسعه اين ساز1990ن ملل متحد از سال ماساز

                                                                                                                   
1- Intradistribution Inequality Measure (Intra-DIM) 
2- Interdistribution Inequality Measure (Inter-DIM) 
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كنـد. بنـا بـر     ) بـراي كشـورهاي مختلـف محاسـبه مـي     HDI( 1توسعه انساني عنوان شاخص
هـاي   يندي است كه طي آن، گزينهآفر ،ن، توسعه انسانيماتعريف ارائه شده توسط اين ساز

  يابد. انتخاب مردم افزايش مي
HDI  سه معيـار پايـه  و براي سنجش پيشرفت هر كشور از نظر شاخصي تركيبي است 

كـار  ب» سـطح زنـدگي مناسـب   «و  »دسترسـي بـه دانـش و معرفـت    «، »سـالم زندگي طوالني و «
شاخص اميد به زندگي در هنگام تولد، درآمد سرانه رود. براي محاسبه اين شاخص، چهار  مي

كـار  بهاي تحصـيل كشـور    هاي تحصيل كشور و اميد به تعداد سال كشور، ميانگين تعداد سال
    .دهند زندگي و آموزش را تشكيل ميكه به ترتيب معيارهاي سالمت، سطح  رود مي

 
  )INF(تورم  -6 -1 -4

 هايي است كه در بخش پـولي اقتصـاد وجـود دارد و بـراي     ترين شاخص تورم از جمله مهم
هـاي مختلـف    رود. بـه ايـن شـاخص از جنبـه     كـار مـي  بررسي عملكرد اقتصادي كشـورها ب 

) و نيـز رشـد   2006 ،2ليچفيلـد پرداخته شده است. اثر آن بر توزيع درآمـد (فرريـا، اليـت و    
هـاي بسـياري    ) در پـژوهش 2007 ،5؛ وانا و چيارا2005 ،4؛ پولين و زو2004 ،3اقتصادي (لي

ين دليل در اين تحقيق نيز تورم از جملـه متغيرهـاي اصـلي    ه امورد توجه قرار گرفته است. ب
  براي بررسي وضعيت يك اقتصاد اسالمي در نظر گرفته شده است.

  
  )LIT( خ باسوادينر -7 -1 -4

يه) انسـاني متفـاوت اسـت. مفهـوم اخيـر      مامفهوم توسعه انساني با مفهوم توسعه نيروي (سـر 
مين، آموزش و پرورش، افزايش دانش تا نند جذب،ماهايي  از مجموعه فعاليتاست عبارت 

انجامد (برنامـه   و كارايي و پديد آوردن انگيزه است كه سرانجام به توسعه نيروي انساني مي
  ). 15: ص. 1990 ،6توسعه ملل متحد

                                                                                                                   
1- Human Development Index 
2- Ferreria, Leite and Litchfield 
3- Li 
4- Pollin and Zhu 
5- Voana and Schiavo 
6- United Nations Development Programme 
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هـاي مختلفـي وجـود دارد كـه در      براي سنجش ميزان توسعه نيروي انساني شاخص
تـرين متغيرهـايي هسـتند كـه در      تحقيقات مختلف استفاده شده است. نرخ باسوادي از مهـم 

  هاي مختلف براي سنجش اين معيار استفاده شده است. تحقيق
  

  )RELEX( در هزينه خانوارهاسهم مخارج مذهبي  -8 -1 -4
ديني اسـت. منـذر كهـف    هاي جوامع ديني و غير ي از تفاوتهاي مذهبي يك پرداخت هزينه

 نيمـا ن را تفـاوت در افـق ز  مامسـل ن و غيرماكننده مسـل  ) تفاوت اصلي رفتار مصرف1992(
 داند و باور دارد كه اين توجه به آخرت، اثـر خـود را در رعايـت قواعـد اسـالمي      ميها  آن

ن به اي دن سهمي از مخارج خانوار براي آنهاي مذهبي و قرار دا دهد. صرف هزينه نشان مي
يز ميـان  ماتواند يك متغير كليدي در ايجاد ت گردد. از اين رو، اين متغير مي ميني بازماافق ز

  چارچوب اسالمي اقتصاد و چارچوب متعارف باشد.
  

  )UER( نرخ بيكاري -9 -1 -4
اسالمي اعتقاد به روزي مقدر با كوشش و فعاليت پيوند خورده است. از ايـن  هاي  در آموزه

در عـين حـال معتقـد     ماداند، ا ن خود را به انجام فعاليت اقتصادي موظف ميمارو، فرد مسل
  ). 141، ص. 1386نيا،  است كه روزيش دست خداست (معصومي

از نظـر   كننـد  ريـزي مـي   ها براي دستيابي به آن برنامه اشتغال كامل كه همواره دولت
آيد. كاهش نرخ بيكاري اثـري مثبـت    نظام اقتصادي اسالم جزء اهداف اصلي به حساب مي

ييـد شـده اسـت    تا بر كاهش نابرابري دارد. اين فرضيه در تحقيقات مختلف در مورد ايـران 
بـر كـاهش فقـر     ي). اشتغال اثر مثبت معنـادار 1384جرجرزاده و اقبالي،  و 1376(ابونوري، 

  ).2005 ،1طلق و نسبي نيز دارد (ايسلند، كنورسي و اسكوپيليتيم
  

  )YP(درآمد سرانه  -10 -1 -4
براي كشورهاي جهـان سـوم مطـرح شـد. در      1940توسعه اقتصادي هدفي است كه از دهه 

اصطالح، توسعه اقتصادي فراگردي است كه طي آن درآمد سرانه واقعـي يـك كشـور در    
  ). 35، ص. 1378يابد (مير،  يك دوره بلند مدت افزايش مي

                                                                                                                   
1- Iceland, Kenworthy and Scopilliti 
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 ناخواسـته  اثرگـذاري  از جلـوگيري  بـراي  است. متغيره چند تحليل انجام بعد مرحله
 واريانس و صفر ميانگين داشتن براي معيارها ،تحليل ابتداي در اصلي، هاي مولفه بر متغيرها
 شـده،  اسـتاندارد  هـاي  داده از استفاده با ).64 ص ،OECD( شوند مي استانداردسازي يك،
  شود. مي انجام PCA روش به متغيره چند تحليل

 ارائـه  شده استاندارد منتخب معيار 10 همبستگي تريسما ويژه مقادير )1( جدول در
 تجمعـي  درصـد  و دهـد  مـي  توضـيح  لفـه مو هـر  كـه  واريانسـي  درصـد  همچنين است. شده

 توسـط  واريـانس  دهنـدگي  توضـيح  تصـوير  بـه  )2( نمـودار  اسـت.  شده ذكر نيز ها واريانس
  پردازد. مي واريانس دهندگي توضيح تجمعي درصد نيز و ها لفهمو از هريك

 استفاده ها آن از ادامه براي كه اصلي هاي لفهمو تعداد آمده، دست به نتايج به توجه با
 كمتـرين  بـا  را هـا  داده مجموعـه  تغييـرات  بيشترين بايد تعداد اين شود. انتخاب بايد ودش مي

 سـه  دارد. وجود مورد اين در متعددي هاي مالك باشند. داشته دربر اطالعات حذف مقدار
 از: عبارتند پركاربرد مالك

 هسـتند  يـك  از كمتـر  ويـژه  مقـادير  داراي كـه  هـايي  مولفه معيار، اين طبق :1كيزر مالك *
  شوند. مي حذف

 از درصـد)  80 گـاهي  (و درصـد  90 كـه  هـايي  مولفه :2شده داده توضيح واريانس مالك *
  شوند. مي حفظ دهند، مي توضيح را تغييرات

 7/0 از كمتـر  ژهويـ  مقـادير  داراي كـه  هايي مولفه ميمات معيار، اين طبق :3جوليف مالك *
  گيرد. مي قرار استفاده مورد كيزر معيار از كمتر معيار اين شوند. مي حذف ،هستند

 اصـلي  لفهمو سه )،1( جدول در شده ذكر نتايج و شده معرفي هاي مالك به توجه با
 شوند. مي انتخاب كار ادامه براي

 بـا  شـود.  مـي  مشـخص  ،يابـد  مـي  اختصـاص  آن به كه وزني توسط معيار هر اهميت
 روش در معيارهـا  از يـك  هـر  وزن اصـلي،  هـاي  هفـ لمو براي آمده دست به نتايج از استفاده
PCA اسـت.  شـده  ذكـر  ،آمـده  دسـت  بـه  نتـايج  خالصـه  )2( جـدول  در است. شده تعيين 

 پس است. شده محاسبه 23/0 كه است )UER( بيكاري ميزان معيار به مربوط وزن بيشترين

                                                                                                                   
1- Kaiser criterion 
2 Variance explained criteria 
3- Kaiser criterion 
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 فاصله با هم بهره نرخ و تورم است. 13/0 كه دارد قرار الحسنه قرض هاي سپرده سهم آن از
  .است معيارها ميان در وزن كمترين داراي جيني ضريب دارند. قرار GHR از بعد كمي

 
  اصلي هاي لفهمو واريانس تجمعي درصد و شده داده توضيح واريانس درصد ويژه، مقادير -)1( جدول

  واريانس دهندگي توضيح تجمعيدرصد واريانسدهندگيتوضيحدرصد ويژهمقادير اصلي لفهمو
1  69/4 86/46 86/46  
2  34/2 36/23 22/70  
3  42/1 15/14 37/84  
4  64/0 40/6 77/90  
5  42/0 22/4 99/94  
6  22/0 18/2 17/97  
7  16/0 61/1 78/98  
8  06/0 62/0 40/99  
9  04/0 42/0 83/99  
10  02/0 17/0 100  

  تحقيق نتايج خذ:ما
 

 شـده  تعيـين  وزن اسـاس  بـر  بايـد  اسالمي اقتصاد تركيبي شاخص آوردن دست به براي
 روش دو پـذيرد.  مي صورت مختلف هاي روش به تجميع گيرد. صورت تجميع معيار، هر براي

 ويژگـي  هـا  روش ايـن  از يـك  هـر  است. شده انتخاب تحقيق اين براي هندسي و خطي تجميع
 ايـن  تغييـرات  رونـد  اسـت.  شـده  ارائـه  )3( جدول در آمده دست به تايجن دارند. را خود خاص

  است. شده كشيده تصوير به )4( و )3( نمودارهاي در نيز بررسي مورد زماني دوره در ها شاخص
  

 اسالمي اقتصاد شاخص در معيارها وزن -)2( جدول

  معيار نام معياروزن معيارنام معيار وزن
06/0  LIT13/0GHR 

12/0  R08/0  GI 

06/0  RELEX03/0  GINI 

23/0  UER08/0  HDI 

08/0  YP12/0  INF 

  تحقيق نتايج خذ:ما



 

 

  هندسي
13
13
13
13
13
13
13
13
13

 

  

  1395ان 

9-1374  
ه تجميع  طي

85/3  

87/3  

89/3  

88/3  

83/3  

82/3  

82/3  

79/3  

75/3  

لفه هاي اصلي

، زمستا63شماره

91 دوره طي ران
خط تجميع
58/30  

52/30  

62/30  

67/30  

55/30  

22/30  

09/30  

90/29  

77/29  

اده ها توسط مول

ش ،شانزدهمل
  
  

اير در اسالمي صاد
 سال دسي

11383 

11384 

11385 

11386 

11387 

11388 

11389 

11390 

11391 

 

ندگي واريانس د

  
  
  
  

مه اقتصادي، سا

اقتص شاخص -)3
هندتجميع ي

66/3  

74/3  

74/3  

74/3  

76/3  

81/3  

83/3  

84/3  

82/3  

رصد توضيح دهن

  قيق

صلنامه پژوهشنام

3( جدول
خطيتجميع
35/29  

97/29  

47/29  
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 از اي عمـده  بخـش  اگـر  هسـتيم.  شـاهد  دوره طـول  در را ماليـم  بسـيار  متوسـط  بهبود روند
 بررسـي  بـا  شود داده نسبت ها دولت عملكرد و ها سياست به شاخص اين در كشور عملكرد
   كنيم. مي پيدا دست جالبي نتايج به جمهوري رياست هاي دوره

 هاشـمي  اكبـر  جمهـوري  سـت ريا دوره بـه  مربـوط  بررسـي  مورد دوره اول سال دو
 داراسـت.  دوره كل در را شاخص مقدار كمترين )1374( دوره سال اولين است. رفسنجاني

 باشـد.  نتيجـه  ايـن  مهـم  داليل از تواند مي كرد، تجربه سال اين در كشور كه باال بسيار تورم
 ،انـد  نداشته بعد هاي سال به نسبت نامطلوبي چندان وضعيت شاخص، سازنده معيارهاي ساير

 هر در ست.ا گرفته قرار بررسي مورد دوره هاي سال بين در خود سطح باالترين در تورم ماا
  است. يافته افزايش قبل سال به نسبت 1375 سال در شاخص مقدار تجميع، روش دو

ــع روش در اســت. خــاتمي محمــد جمهــوري رياســت دوره 1376-84 دوره  تجمي
 گرفتـه،  صورت قبل سال به نسبت شديدي نسبي كاهش )1376( دوره سال اولين در خطي،

 دوره اينكـه  وجـود  بـا  اسـت.  يافتـه  ادامـه  1375 سال تا شاخص مقدار در صعودي روند ماا
 سال انتهاي تا توان مي را ها سياست نتايج ماا ،پذيرد مي پايان هما خرداد در جمهوري رياست
 سـال  در شـده  داده رخ كوچـك  نسبي افت بنابراين، دانست. جمهور يسير همين به مربوط
 بـه  صـعودي  رونـد  نيز هندسي تجميع روش در شود. مي قلمداد دوره همين به مربوط 1384

  است. حاكم1382 سال استثناي
 خطـي  تجميـع  اسـت.  نژاد احمدي محمود جمهوري رياست دوره شروع 1384 سال

 شاخص كاهش آن از پس ماا ،است 1386 و 1385 هاي سال براي شاخص رشد دهنده نشان
 كاهشـي  روند هندسي، تجميع در يابد. مي ادامه بررسي مورد دوره پايان تا و شود مي شروع

  يابد. مي ادامه و شود مي شروع 1386 از
 ،نژاد احمدي دولت اقتصادي هاي سياست كه گرفت نتيجه چنين توان مي مجموع در

 در را مختلـف  معيار اهميت اگر است. كرده دور اسالمي اقتصاد بهينه چاچوب از را كشور
 نـرخ  و بيكـاري  نـرخ  شكـاه  بـه  ها دولت توجه كه شود مي مشخص ،كنيم بررسي شاخص
 عوامـل  از بـانكي  بهره نرخ كاهش و الحسنه قرض گذاري سپرده فرهنگ افزايش نيز و تورم
 است. كشور اسالمي اقتصاد شاخص بهبود براي ثرمو بسيار
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ــوري ــماعيل، ابون ــانه و  اس ــميافس ــازه قاس ــادي ( ت ــزوده  « ،)1386آب ــر ارزش اف ــابي اث ارزي
  .139-164، 28فصلنامه اقتصاد اسالمي،  ،»الحسنه بر توزيع درآمد قرض

 :تهـران  ،ترجمـه حسـن چاوشـيان    ،طراحـي پژوهشـهاي اجتمـاعي    ،)1384( نـورمن بليكي ، 
  .انتشارات ني

 ايرانـي  -اسـالمي  الگـوي  در مشـتري  تكـريم  شاخص« ،)1390( اهللا عمتن ،بروجردي پناهي
  .153-177 ،4 اقتصادي، معرفت فصلنامه دو ،»پيشرفت

بررسي اثرهـاي درآمـدهاي نفتـي بـر توزيـع      « ،)1384( اقباليعليرضا و  ليرضا، عجرجرزاده
  .1-19، 17فصلنامه رفاه اجتماعي،  ،»درآمد در ايران

، 31نامه مفيـد،   ،»الحسنه و راهبردهاي توسعه اقتصادي قرض« ،)1381( مجيد ،نقيبيحبيبيان 
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ســازي تركيبــي توســعه انســاني مبتنــي بــر آمــوزه هــاي تمــدن اســالمي و   شــاخص«
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الحسـنه در نظـام بانكـداري     جايگـاه قـرض  «، )1385كيقبـادي ( سـعيد  و  بـاس ، عمازار عرب
 .13-46، 22فصلنامه اقتصاد اسالمي،  ،»ايران

  .اَشجع تهران: انتشارات ،فرهنگ لغت عميد ،)1389( حميدعميد، 
، مترجم سيدحسـين ميرمعـزي.   »علم اقتصاد اسالمي: تعريف و روش« ،)1385( نذرف، مكه

  157-186، 23فصلنامه اقتصاد اسالمي، 
بررسي اثـرات فسـاد اقتصـادي بـر رشـد اقتصـادي در كشـورهاي        « ،)1392( صغرمبارك، ا

  .185-209 فصلنامه دانش حسابداري، ،»(با تاكيد بر اقتصاد ايران) اسالمي
  هران: انتشارات حكمت.ت ،بررسي اجمالي مباني اقتصاد اسالمي ،)1359( رتضيمطهري، م
فصـلنامه   ،»ها و آثـار)  اخالق اقتصادي (مباني بينشي، آموزه« ،)1386( المعلي، غنيا معصومي

  .119-148، 26اقتصاد اسالمي، 
فصلنامه اقتصـاد   ،»جايگاه دولت در اقتصاد از ديدگاه اسالم« ،)1382( يد عباس، سموسويان

  .53-80، 10 ،اسالمي
  تهران: نشرني. ،مترجم: غالمرضا آزاد (ارمكي) ،اقتصاد توسعه ، )1378( رالدج ،مير
هـاي توسـعه انسـاني از ديـدگاه      شـاخص « ،)1387احمدي (محمدرضا و  اله لي، وپورفر نقي

  .69-101، 31فصلنامه اقتصاد اسالمي،  ،»اسالم
قـم: سـازمان انتشـارات     ،انسـان اقتصـادي از ديـدگاه اسـالم     ،)1382( اصـغر  علـي ، نيا هادوي

   پژوهشكده فرهنگ و انديشه اسالمي.
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