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کافت   حلیل ت

 کشوراهی  اقتصاد سیاسی 

کاری  عضو  اهی اسالمیسازمان هم
 

 میترا راه نجات 

  



 – 1358راه نجات، میترا،  :  سرشناسه 

             های اسالمی/ میترا راهعضو سازمان همکاریهای  تحلیل تکافت اقتصاد سیاسی کشور    : عنوان و نام پدیدآور 

 }برای{ موسسه آینده پژوهی جهان اسالم.   ؛ نجات

 1398موسسه آینده پژوهی جهان اسالم،  تهران:  : مشخصات نشر 

 ص.    238  : مشخصات ظاهری 

 5-3-99549-622-978  : شابک 

 فیپا   : نویسی وضعیت فهرست 

 اوضاع اقتصادی  -- های اسالمیکشور  : موضوع 

 موسسه آینده پژوهی جهان اسالم   : شناسه افزوده 

HC بندی کنگره رده      499/ر 2ت 3 1398: 

 917671/330  : بندی دیویی رده 

 5626353  : شماره کتابشناسی ملی 

 

 های اسالمیاقتصاد سیاسی کشورهای عضو سازمان همکاری حلیل تکافتت

دانشگاه عالمه ، لوم سیاسیع نجات، استادیار گروه اقتصاد و سیاستگذاری عمومی، دانشکده حقوق و میترا راه: مولف 

 ایی بطباط

 آذر توکلی نژاد  :آراییصفحه

 م اسالموسسه آینده پژوهی جهان  :صاحب اثر

 م اسالموسسه آینده پژوهی جهان  :ناشر

 اول  :چاپ

 1000  :شمارگان

 280000 :قیمت

 5-3-99549-622-978 :شابک

 rahnejat@atu.ac.ir :ایمیل مؤلف 

اثر را است، هرکسی تمام یا قسمتی از این  1348این اثر، مشمول قانون حمایت مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 

 رضه نماید، مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.پخش یا ع  بدون اجازه مؤلف )ناشر(،
 










 فهرست مطالب

  : مقدمه

  هاتوانمندی : فصل اول

  مقدمه

  جمعیت  (1

  وسعت سرزمینی  (2

  منابع انرژی فسیلی (3

  ( دارایی کل) کل ذخایر (4

  در کشورهای اسالمی  ضعفعلمی ، سیاسی،  اقتصادیعوامل : فصل دوم

  مقدمه

  ضعف اقتصادی عوامل . گفتار اول

  :  تولید ناخالص داخلی( 1

  :  جهانی پذیریرقابت( 2

  ضعف حکمرانی عوامل : گفتار دوم

  :  حکمرانی خوب( 1

  اعتراض و پاسخگویی (  1ـ1

  ثبات سیاسی و فقدان خشونت ( 2ـ1

  دولت  اثربخشی  (3ـ1

  کیفیت مقررات( 4ـ1

  حاکمیت قانون(  5ـ1

  کنترل فساد( 6ـ1

  شاخص توسعه انسانی ( 2

  شاخص نابرابری جنسیتی ( 3

  علمی و تکنولوژی های ضعف پایهعوامل : گفتار سوم

  شاخص دانش اقتصادی ( 1

  وسعه به ازای تولید ناخالص داخلی هزینه تحقیق و ت( 2

  تولیدات علمی ( 3

  هافرصت : فصل سوم

  مقدمه



  استفاده از اینترنت  (1

  و نقل هوایی  حمل  (2

  خارجی  گذاریسرمایهجذب  (3

  درصد مردم شهرنشین از کل جمعیت (4

  تهدیدات  :فصل چهارم

  مقدمه

  شاخص عملکرد محیطی  (1

  تورم و بیکاری های شاخص (2

  جمعیت زیر خط فقر  (3

  شاخص بدهی خارجی  (4

  توسعه های فانوس: گیرینتیجه

  منابع 

  



  ها:فهرست جدول 

  کشورهای مسلمان جهان ترین پرجمعیت : 1جدول 

  ( حوزه شمال خلیج فارس) آسیاکشورهای مسلمان در منطقه غرب ترین پرجمعیت : 2جدول 

  کشورهای مسلمان در میان شش کشور مسلمان حاشیه خلیج فارس ترین پرجمعیت : 3جدول 

  آسیا مسلمان شرق های مسلمان در میان کشور کشورهای ترین پرجمعیت : 4جدول 

  آفریقا کشورهای مسلمان در قاره ترین پرجمعیت : 5جدول 

  جمعیت کشورهای مسلمان در قاره امریکا : 6جدول 

  درصد جمعیت کل کشورهای مسلمان عضو سازمان بر حسب سن:  7جدول 

  لحاظ وسعت به آفریقاو  آسیابزرگترین کشورهای اسالمی در دو قاره : 8جدول 

  حجم تولید نفت و گاز کشورهای شورای همکاری خلیج فارس : 9جدول 

  (  آسیاغرب ) مسلمان شمال خلیج فارس حجم تولید نفت و گاز کشورهای : 10جدول 

  ی میانه و قفقاز آسیاحجم تولید نفت و گاز کشورهای مسلمان : 11جدول 

  آسیا حجم تولید نفت و گاز کشورهای مسلمان جنوب شرق : 12جدول 

  آفریقا حجم تولید نفت و گاز کشورهای مسلمان منطقه شمال : 13جدول 

  : حجم تولید نفت و گاز کشورهای مسلمان منطقه جنوب آفریقا14جدول 

  : حجم تولید نفت و گاز کشورهای مسلمان منطقه مرکز آفریقا 15جدول 

  تولید نفت و گاز کشورهای مسلمان منطقه شرق آفریقا: حجم 16جدول 

  : حجم تولید نفت و گاز کشورهای مسلمان منطقه غرب آفریقا 17جدول 

  امریکایی ـ حجم تولید نفت و گاز در کشورهای مسلمان اروپایی: 18جدول 

  2016ملی در سال  نسبت کل ذخایر به تولید ناخالص: 19جدول 

  کشورهای شورای همکاری خلیج فارس  GDPبندیرتبه : 20جدول 

  ( آسیاغرب ) مسلمان شمال خلیج فارس کشورهای  GDPبندیرتبه : 21جدول 

  ی میانه و قفقاز آسیاکشورهای مسلمان  GDPبندیرتبه : 22جدول 

  آسیا کشورهای مسلمان جنوب شرق  GDPبندیرتبه : 23جدول 

  آفریقا کشورهای مسلمان منطقه شمال  GDPبندیرتبه : 24جدول 

  آفریقاکشورهای مسلمان منطقه جنوب  GDPبندیرتبه : 25جدول 

  آفریقاکشورهای مسلمان منطقه مرکز  GDPبندیرتبه : 26جدول 

  آفریقا کشورهای مسلمان منطقه غرب  GDPبندیرتبه : 27جدول 

  آفریقا کشورهای مسلمان منطقه شرق  GDPبندیرتبه : 28جدول 

  پذیریرقابتکشورهای شورای همکاری خلیج فارس در شاخص  بندیرتبه : 29جدول 

  کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در رکن الزامات اساسی بندیرتبه : 30جدول 



  کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در رکن تقویت کارایی  بندیرتبه : 31جدول 

  و پیچیدگی نوآوریکشورهای شورای همکاری خلیج فارس در رکن عوامل  بندیرتبه : 32جدول 

  پذیریرقابتکشورهای مسلمان شمال خلیج فارس در شاخص  بندیرتبه : 33جدول 

  کشورهای مسلمان شمال خلیج فارس در رکن الزامات اساسی بندیرتبه : 34جدول 

  خلیج فارس در رکن تقویت کارایی کشورهای مسلمان شمال  بندیرتبه : 35جدول 

  و پیچیدگی نوآوریکشورهای مسلمان شمال خلیج فارس در رکن عوامل  بندیرتبه : 36جدول 
  پذیریرقابت در شاخص  و قفقازی مرکزی آسیاکشورهای مسلمان  بندیرتبه : 37جدول 

  در رکن الزامات اساسی  و قفقازی مرکزی آسیاکشورهای مسلمان  بندیرتبه : 38جدول 

  در رکن تقویت کارایی  و قفقازی مرکزی آسیاکشورهای مسلمان  بندیرتبه : 39جدول 

  و پیچیدگی  نوآوریدر رکن عوامل  و قفقازی مرکزی آسیاکشورهای مسلمان  بندیرتبه : 40جدول 

  پذیریرقابتدر شاخص  آسیامسلمان جنوب شرق  کشورهای بندیرتبه : 41جدول 

  در رکن الزامات اساسی آسیاکشورهای مسلمان جنوب شرق  بندیرتبه : 42جدول 

  در رکن تقویت کارایی  آسیاکشورهای مسلمان جنوب شرق  بندیرتبه : 43جدول 

  و پیچیدگی  نوآوریدر رکن عوامل  آسیاکشورهای مسلمان جنوب شرق  بندیرتبه : 44جدول 

  پذیریرقابتدر شاخص   آفریقاکشورهای مسلمان منطقه شمال  بندیرتبه : 45جدول 

  در رکن الزامات اساسی آفریقاکشورهای مسلمان منطقه شمال  بندیرتبه : 46جدول 

  در رکن تقویت کارایی   آفریقاکشورهای مسلمان منطقه شمال  بندیرتبه : 47جدول 

  و پیچیدگی نوآوریدر رکن عوامل   آفریقاکشورهای مسلمان منطقه شمال  بندیرتبه : 48جدول 

  حکمرانی خوب در موزامبیک های شاخص : 49جدول 

  حکمرانی خوب در چاد و نیجریههای شاخص : 50جدول 

  پذیریرقابتدر شاخص  آفریقاکشورهای مسلمان منطقه غرب  بندیرتبه : 51جدول 

  در رکن الزامات اساسی آفریقارتبه کشورهای مسلمان منطقه غرب : 52جدول 

  در رکن تقویت کارایی آفریقاکشورهای مسلمان منطقه غرب  رتبه: 53جدول 

  و پیچیدگی نوآوریدر رکن  آفریقارتبه کشورهای مسلمان منطقه غرب : 54جدول 

  پذیریرقابت اوگاندا در ارکان شاخص  بندیرتبه : 55جدول 

  یی در شاخص حکمرانی خوب آفریقاکشورهای ترین ضعیف: 56جدول 

  کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در رکن پاسخگویی شاخص حکمرانی خوب  بندی رتبه :  57جدول  

  کشورهای شمال خلیج فارس در رکن پاسخگویی شاخص حکمرانی خوب بندیرتبه : 58جدول 

  ی میانه و قفقاز در رکن پاسخگویی شاخص حکمرانی خوبآسیاکشورهای  بندیرتبه : 59جدول 

  در رکن پاسخگویی شاخص حکمرانی خوب آسیاکشورهای جنوب شرق  بندیرتبه : 60جدول 

  در رکن پاسخگویی شاخص حکمرانی خوب  قاآفریکشورهای منطقه شمال  بندیرتبه : 61جدول 

  در رکن پاسخگویی شاخص حکمرانی خوب آفریقاکشورهای منطقه جنوب  بندیرتبه : 62جدول 



  بندی کشورهای منطقه غرب آفریقا در رکن پاسخگویی شاخص حکمرانی خوبرتبه : 63جدول 

  در رکن پاسخگویی شاخص حکمرانی خوب آفریقاکشورهای منطقه مرکز  بندیرتبه : 64جدول 

  در رکن پاسخگویی شاخص حکمرانی خوب آفریقاکشورهای منطقه شرق  بندیرتبه : 65جدول 

  امریکایی در رکن پاسخگویی شاخص حکمرانی خوب  ـسه کشور مسلمان اروپایی  بندیرتبه :  66جدول 

  شاخص حکمرانی خوب پاسخگوییکشورهای مسلمان در رکن ترین ضعیف: 67جدول 

  شاخص حکمرانی خوب بهترین کشورهای مسلمان در رکن پاسخگویی: 68جدول 
خشونت    بندیرتبه :  69جدول   فقدان  و  سیاسی  ثبات  رکن  در  فارس  خلیج  همکاری  شورای  کشورهای 

  شاخص حکمرانی خوب

دان خشونت شاخص حکمرانی کشورهای شمال خلیج فارس در رکن ثبات سیاسی و فق بندیرتبه : 70جدول 

  خوب

شاخص  آسیاکشورهای    بندیرتبه :  71جدول   خشونت  فقدان  و  سیاسی  ثبات  رکن  در  قفقاز  و  میانه  ی 

  حکمرانی خوب

شاخص حکمرانی   در رکن ثبات سیاسی و فقدان خشونت  آسیاکشورهای جنوب شرق    بندیرتبه : 72جدول  

  خوب

شمال    بندیرتبه :  73جدول   منطقه  خشونت  آفریقاکشورهای  فقدان  و  سیاسی  ثبات  رکن  شاخص   در 

  حکمرانی خوب

جنوب    بندیرتبه :  74جدول   منطقه  خشونت  آفریقاکشورهای  فقدان  و  سیاسی  ثبات  رکن  شاخص    در 

  حکمرانی خوب

مرکز    بندیرتبه :  75جدول   منطقه  خشونت  آفریقاکشورهای  فقدان  و  سیاسی  ثبات  رکن  شاخص   در 

  مرانی خوبحک

غرب    بندیرتبه :  76جدول   منطقه  خشونت  آفریقاکشورهای  فقدان  و  سیاسی  ثبات  رکن  شاخص    در 

  حکمرانی خوب

شرق    بندیرتبه :  77جدول   منطقه  رکن  آفریقاکشورهای  خشونت  در  فقدان  و  سیاسی  شاخص   ثبات 

  حکمرانی خوب

شاخص   امریکایی در رکن ثبات سیاسی و فقدان خشونت  ـسه کشور مسلمان اروپایی    بندیرتبه:  78جدول  

  حکمرانی خوب
شاخص حکمرانی خوب   کشورهای مسلمان در رکن ثبات سیاسی و فقدان خشونتترین  ضعیف:  79جدول  

  

  شاخص حکمرانی خوب بهترین کشورهای مسلمان در رکن ثبات سیاسی و فقدان خشونت: 80جدول 

رکن  بندیرتبه :  81جدول   در  فارس  خلیج  همکاری  دولت شاخص حکمرانی    اثربخشی  کشورهای شورای 

  خوب

  شاخص حکمرانی خوب اثربخشی کشورهای شمال خلیج فارس در رکن بندیرتبه : 82جدول 



  دولت شاخص حکمرانی خوب اثربخشی ی میانه و قفقاز در رکنآسیاکشورهای  بندیرتبه : 83جدول 

  دولت شاخص حکمرانی خوب اثربخشی در رکن آسیاکشورهای جنوب شرق  بندیرتبه : 84جدول 

  شاخص حکمرانی خوب اثربخشی در رکن آفریقاکشورهای منطقه شمال  بندیرتبه : 85جدول 

  شاخص حکمرانی خوب اثربخشی در رکن آفریقاکشورهای منطقه جنوب  بندیرتبه : 86جدول 

  شاخص حکمرانی خوب اثربخشی در رکن آفریقاکشورهای منطقه مرکز  بندیرتبه : 87جدول 

  شاخص حکمرانی خوب اثربخشی در رکن آفریقاکشورهای منطقه غرب  بندیرتبه : 88جدول 
  شاخص حکمرانی خوب اثربخشی در رکن آفریقاکشورهای منطقه شرق  بندیرتبه : 89جدول 

  شاخص حکمرانی خوب اثربخشی امریکایی در رکن ـسه کشور مسلمان اروپایی  بندیرتبه : 90 جدول

  دولت شاخص حکمرانی خوب اثربخشی کشورهای مسلمان در رکنترین ضعیف : 91جدول 

  دولت شاخص حکمرانی خوب اثربخشی بهترین کشورهای مسلمان در رکن: 92جدول 

  کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در رکن کیفیت مقررات شاخص حکمرانی خوب   بندی رتبه :  93جدول  

  کشورهای شمال خلیج فارس در رکن کیفیت مقررات شاخص حکمرانی خوب  بندیرتبه : 94جدول 

  ی میانه و قفقاز در رکن کیفیت مقررات شاخص حکمرانی خوب آسیاکشورهای  بندیرتبه : 95جدول 

  در رکن کیفیت مقررات شاخص حکمرانی خوب آسیاکشورهای جنوب شرق  بندیرتبه : 96جدول 

  در رکن کیفیت مقررات شاخص حکمرانی خوب  آفریقاکشورهای منطقه شمال  بندیرتبه : 97جدول 

  در رکن کیفیت مقررات شاخص حکمرانی خوب  آفریقاکشورهای منطقه جنوب  بندیرتبه : 98جدول 

  در رکن کیفیت مقررات شاخص حکمرانی خوب  آفریقاشورهای منطقه مرکز ک بندیرتبه : 99جدول 

  شاخص حکمرانی خوب   در رکن کیفیت مقررات  آفریقاکشورهای منطقه غرب  بندیرتبه :  100جدول 

  شاخص حکمرانی خوب  در رکن کیفیت مقررات آفریقاکشورهای منطقه شرق  بندیرتبه : 101جدول 

اروپایی    بندیرتبه :  102جدول   مسلمان  کشور  مقررات  ـ سه  کیفیت  رکن  در  حکمرانی    امریکایی  شاخص 

  خوب

  دولت شاخص حکمرانی خوب کشورهای مسلمان در رکن کیفیت مقرراتترین ضعیف: 103جدول 

  دولت شاخص حکمرانی خوب بهترین کشورهای مسلمان در رکن کیفیت مقررات: 104جدول 

قانون شاخص حکمرانی    بندیرتبه:  105جدول   رکن حاکمیت  در  فارس  کشورهای شورای همکاری خلیج 

  خوب

  کشورهای شمال خلیج فارس در رکن حاکمیت قانون شاخص حکمرانی خوب  بندیرتبه : 106جدول 

  ی میانه و قفقاز در رکن حاکمیت قانون شاخص حکمرانی خوب آسیاکشورهای  بندیرتبه : 107جدول 

  شاخص حکمرانی خوب  در رکن حاکمیت قانون آسیاکشورهای جنوب شرق  بندیرتبه : 108جدول 

  در حاکمیت قانون شاخص حکمرانی خوب  آفریقاکشورهای منطقه شمال  بندیرتبه : 109جدول 

  در رکن حاکمیت قانون شاخص حکمرانی خوب  آفریقاکشورهای منطقه جنوب  بندیرتبه : 110جدول 



  در رکن حاکمیت قانون شاخص حکمرانی خوب  آفریقاکشورهای منطقه مرکز  بندیرتبه : 111جدول 

  در رکن حاکمیت قانون شاخص حکمرانی خوب   آفریقاکشورهای منطقه غرب  بندیرتبه : 112جدول 

  در رکن حاکمیت قانون شاخص حکمرانی خوب  آفریقاکشورهای منطقه شرق  بندیرتبه : 113جدول 

اروپایی    بندیرتبه :  114جدول   مسلمان  کشور  قانون شاخص حکمرانی   ـسه  رکن حاکمیت  در  امریکایی 

  خوب

  کشورهای مسلمان در رکن حاکمیت قانون شاخص حکمرانی خوبترین ضعیف: 115جدول 
  دولت شاخص حکمرانی خوببهترین کشورهای مسلمان در رکن حاکمیت قانون : 116جدول 

کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در رکن کنترل فساد شاخص حکمرانی خوب  بندیرتبه : 117جدول 

  

  کشورهای شمال خلیج فارس در رکن کنترل فساد شاخص حکمرانی خوب بندیرتبه : 118جدول 

  فساد شاخص حکمرانی خوبی میانه و قفقاز در رکن کنترل آسیاکشورهای  بندیرتبه : 119جدول 

  شاخص حکمرانی خوب در رکن کنترل فساد آسیاکشورهای جنوب شرق  بندیرتبه : 120جدول 

  در رکن کنترل فساد شاخص حکمرانی خوب   آفریقاکشورهای منطقه شمال  بندیرتبه : 121جدول 

  انی خوبدر رکن کنترل فساد شاخص حکمر آفریقاکشورهای منطقه جنوب  بندیرتبه : 122جدول 

  در رکن کنترل فساد شاخص حکمرانی خوب آفریقاکشورهای منطقه مرکز  بندیرتبه : 123جدول 

  در رکن کنترل فساد شاخص حکمرانی خوب  آفریقاکشورهای منطقه غرب  بندیرتبه : 124جدول 

  در رکن کنترل فساد شاخص حکمرانی خوب آفریقاکشورهای منطقه شرق  بندیرتبه : 125جدول 

امریکایی در رکن کنترل فساد شاخص حکمرانی خوب  ـسه کشور مسلمان اروپایی    بندیرتبه :  126جدول  

  

  کشورهای مسلمان در رکن مبارزه با فساد شاخص حکمرانی خوبترین ضعیف: 127جدول 

  دولت شاخص حکمرانی خوببهترین کشورهای مسلمان در رکن مبارزه با فساد : 128جدول 

  (  2017) شاخص توسعه انسانی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس : 129جدول 

  شاخص توسعه انسانی کشورهای شمال خلیج فارس : 130جدول 

  ی میانه و قفقاز آسیاشاخص توسعه انسانی کشورهای : 131جدول 

  آسیا شاخص توسعه انسانی کشورهای مسلمان جنوب شرق : 132جدول 

  آفریقا شاخص توسعه انسانی کشورهای مسلمان منطقه شمال : 133جدول 
  آفریقا شاخص توسعه انسانی کشورهای مسلمان منطقه جنوب : 134جدول 

  آفریقا شاخص توسعه انسانی کشورهای مسلمان منطقه مرکز : 135جدول 

  آفریقا نسانی کشورهای مسلمان منطقه غرب شاخص توسعه ا: 136جدول 

  آفریقا شاخص توسعه انسانی کشورهای مسلمان منطقه شرق : 137جدول 

  امریکایی  ـشاخص توسعه انسانی سه کشور مسلمان اروپایی : 138جدول 

  شاخص نابرابری جنسیتی در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس : 139جدول 



  نابرابری جنسیتی در کشورهای شمال خلیج فارس شاخص : 140جدول 

  ی میانه و قفقاز آسیاشاخص نابرابری جنسیتی در کشورهای : 141جدول 

  آسیاشاخص نابرابری جنسیتی در کشورهای مسلمان جنوب شرق : 142جدول 

  آفریقاشاخص نابرابری جنسیتی در کشورهای مسلمان منطقه شمال : 143جدول 

  آفریقاشاخص نابرابری جنسیتی در کشورهای مسلمان منطقه جنوب : 144جدول 

  آفریقاشاخص نابرابری جنسیتی در کشورهای مسلمان منطقه مرکز : 145جدول 

  آفریقاشاخص نابرابری جنسیتی در کشورهای مسلمان منطقه غرب : 146جدول 

  قاآفریشاخص نابرابری جنسیتی در کشورهای مسلمان منطقه شرق : 147جدول 

  امریکایی ـ  شاخص نابرابری جنسیتی در سه کشور مسلمان اروپایی: 148جدول 

  شاخص دانش اقتصادی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس: 149جدول 

  شاخص دانش اقتصادی کشورهای شمال خلیج فارس : 150جدول 

  ی میانه و قفقاز آسیاشاخص دانش اقتصادی کشورهای : 151جدول 

  آسیا شاخص دانش اقتصادی کشورهای مسلمان جنوب شرق : 152جدول 

  آفریقا شاخص دانش اقتصادی کشورهای مسلمان منطقه شمال : 153جدول 

  آفریقا شاخص دانش اقتصادی کشورهای مسلمان منطقه جنوب : 154جدول 

  آفریقا شاخص دانش اقتصادی کشورهای مسلمان منطقه مرکز : 155جدول 

  آفریقا تصادی کشورهای مسلمان منطقه غرب شاخص دانش اق: 156جدول 

  آفریقا شاخص توسعه انسانی کشورهای مسلمان منطقه شرق : 157جدول 

  امریکایی ـ  شاخص دانش اقتصادی سه کشور مسلمان اروپایی: 158جدول 

  شاخص هزینه تحقیق و توسعه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس : 159جدول 

  تحقیق و توسعه کشورهای شمال خلیج فارس شاخص هزینه : 160جدول 

  ی میانه و قفقاز آسیاشاخص هزینه تحقیق و توسعه در کشورهای : 161جدول 

  آسیا شاخص هزینه تحقیق و توسعه کشورهای مسلمان جنوب شرق : 162جدول 

  آفریقا شاخص هزینه تحقیق و توسعه کشورهای مسلمان منطقه شمال : 163جدول 

  آفریقاینه تحقیق و توسعه کشورهای مسلمان منطقه جنوب شاخص هز: 164جدول 

  آفریقاشاخص هزینه تحقیق و توسعه کشورهای مسلمان منطقه مرکز : 165جدول 
  آفریقاشاخص تحقیق و توسعه کشورهای مسلمان منطقه غرب : 166جدول 

  آفریقاشاخص تحقیق و توسعه کشورهای مسلمان منطقه شرق : 167جدول 

  امریکاییـ  شاخص تحقیق و توسعه سه کشور مسلمان اروپایی: 168جدول 

به مقاالت در کشورهای شورای همکاری خلیج فارسها شاخص مقاالت علمی و درصد نقل قول : 169جدول 

  

  االت درکشورهای شمال خلیج فارس به مقها شاخص مقاالت علمی و درصد نقل قول : 170جدول 



  ی میانه و قفقاز آسیابه مقاالت درکشورهای ها شاخص مقاالت علمی و درصد نقل قول : 171جدول 

آسیا به مقاالت درکشورهای مسلمان جنوب شرق  ها  شاخص مقاالت علمی و درصد نقل قول :  172جدول  

  

آفریقابه مقاالت درکشورهای مسلمان منطقه شمال  ها  شاخص مقاالت علمی و درصد نقل قول :  173جدول  

  

قول :  174جدول   نقل  درصد  و  علمی  مقاالت  جنوب ها  شاخص  منطقه  مسلمان  کشورهای  در  مقاالت  به 
  آفریقا

  آفریقادر کشورهای مسلمان منطقه مرکز ها شاخص مقاالت علمی و درصد نقل قول : 175جدول 

  آفریقادر کشورهای مسلمان منطقه غرب ها ل قول شاخص مقاالت علمی و درصد نق : 176جدول 

  آفریقادر کشورهای مسلمان منطقه شرق ها شاخص مقاالت علمی و درصد نقل قول : 177جدول 

  امریکایی  ـدر سه کشور مسلمان اروپایی ها شاخص مقاالت علمی و درصد نقل قول : 178جدول 

  کشورهای شورای همکاری خلیج فارس  درصد مردم استفاده کننده از اینترنت در: 179جدول 

  درصد مردم استفاده کننده از اینترنت در کشورهای شمال خلیج فارس : 180جدول 

  ی میانه و قفقاز آسیادرصد مردم استفاده کننده از اینترنت درکشورهای : 181جدول 

  آسیا درکشورهای مسلمان جنوب شرق  درصد مردم استفاده کننده از اینترنت: 182جدول 

  آفریقادرصد استفاده از اینترنت درکشورهای مسلمان منطقه شمال  : 183جدول 

  آفریقااستفاده کننده از اینترنت در کشورهای مسلمان منطقه جنوب  درصد مردم: 184جدول 

  آفریقادرصد مردم استفاده کننده از اینترنت درکشورهای مسلمان منطقه مرکز : 185جدول 

  آفریقادرصد مردم استفاده کننده از اینترنت درکشورهای مسلمان منطقه غرب : 186جدول 

  آفریقادرکشورهای مسلمان منطقه شرق  درصد مردم استفاده کننده از اینترنت: 187جدول 

  امریکایی ـ  استفاده کننده از اینترنت درکشور مسلمان اروپاییدرصد مردم : 188جدول 

  شاخص حمل و نقل هوایی در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس : 189جدول 

  شاخص حمل و نقل هوایی درکشورهای شمال خلیج فارس : 190جدول 

  ی میانه و قفقاز آسیاشاخص حمل و نقل هوایی درکشورهای : 191جدول 

  آسیاخص حمل و نقل هوایی درکشورهای مسلمان جنوب شرق شا: 192جدول 
  آفریقا شاخص حمل و نقل هوایی درکشورهای مسلمان منطقه شمال : 193جدول 

  آفریقاشاخص حمل و نقل هوایی در کشورهای مسلمان منطقه جنوب : 194جدول 

  آفریقادر کشورهای مسلمان منطقه مرکز   شاخص حمل و نقل هوایی: 195جدول 

  آفریقادر کشورهای مسلمان منطقه غرب  شاخص حمل و نقل هوایی: 196جدول 

  آفریقاکشورهای مسلمان منطقه شرق  در حمل و نقل هوایی: 197جدول 

  امریکایی ـدر سه کشور مسلمان اروپایی   شاخص حمل و نقل هوایی: 198جدول 

  مستقیم خارجی در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس  گذاریسرمایهشاخص : 199جدول 



  خارجی درکشورهای شمال خلیج فارس  گذاریسرمایه شاخص : 200جدول 

  ی میانه و قفقاز آسیاخارجی درکشورهای  گذاریسرمایهشاخص : 201جدول 

  آسیا خارجی درکشورهای مسلمان جنوب شرق  گذاریسرمایهشاخص : 202جدول 

  آفریقا خارجی درکشورهای مسلمان منطقه شمال  گذاریسرمایهشاخص : 203جدول 

  آفریقاخارجی در کشورهای مسلمان منطقه جنوب  گذاریسرمایهشاخص : 204جدول 

  آفریقادر کشورهای مسلمان منطقه مرکز  خارجی گذاریسرمایهشاخص : 205جدول 

  آفریقادر کشورهای مسلمان منطقه غرب  خارجی گذاریسرمایهشاخص : 206جدول 

  آفریقاکشورهای مسلمان منطقه شرق  خارجی در گذاریسرمایهشاخص : 207جدول 

  امریکایی ـ  در سه کشور مسلمان اروپایی خارجی گذاریسرمایهشاخص : 208جدول 

  شاخص شهرنشینی در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس : 209جدول 

  شاخص شهرنشینی درکشورهای شمال خلیج فارس : 210جدول 

  ی میانه و قفقاز آسیاشاخص شهرنشینی درکشورهای : 211جدول 

  آسیا شاخص شهرنشینی درکشورهای مسلمان جنوب شرق : 212جدول 

  آفریقا شاخص شهرنشینی درکشورهای مسلمان منطقه شمال : 213جدول 

  آفریقاشاخص شهرنشینی در کشورهای مسلمان منطقه جنوب : 214جدول 

  آفریقا در کشورهای مسلمان منطقه مرکز  شاخص شهرنشینی: 215جدول 

  آفریقادر کشورهای مسلمان منطقه غرب  شاخص شهرنشینی: 216جدول 
  آفریقا کشورهای مسلمان منطقه شرق  شهرنشینی درشاخص : 217جدول 

  امریکایی  ـدر سه کشور مسلمان اروپایی  شاخص شهرنشینی: 218جدول 

  شاخص عملکرد محیطی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس: 219جدول 

  شاخص عملکرد محیطی کشورهای شمال خلیج فارس : 220جدول 

  ی میانه و قفقاز سیاآشاخص عملکرد محیطی کشورهای : 221جدول 

  آسیاشاخص عملکرد محیطی کشورهای مسلمان جنوب شرق : 222جدول 

  آفریقا شاخص عملکرد محیطی کشورهای مسلمان منطقه شمال : 223جدول 
   آفریقاشاخص عملکرد محیطی کشورهای مسلمان منطقه جنوب : 224جدول 

  آفریقا شاخص عملکرد محیطی کشورهای مسلمان منطقه مرکز : 225جدول 

  آفریقا شاخص عملکرد محیطی کشورهای مسلمان منطقه غرب : 226جدول 

  آفریقا شاخص عملکرد محیطی کشورهای مسلمان منطقه شرق : 227جدول 

  امریکایی ـشاخص عملکرد محیطی سه کشور مسلمان اروپایی : 228جدول 

  و بیکاری کشورهای شورای همکاری خلیج فارس شاخص تورم: 229جدول 



  شاخص تورم و بیکاری کشورهای شمال خلیج فارس  : 230جدول 

  ی میانه و قفقاز آسیاشاخص تورم و بیکاری کشورهای : 231جدول 

  آسیا شاخص تورم و بیکاری کشورهای مسلمان جنوب شرق : 232جدول 

  آفریقاشاخص تورم و بیکاری کشورهای مسلمان منطقه شمال : 233جدول 

  آفریقاشاخص تورم و بیکاری کشورهای مسلمان منطقه جنوب : 234جدول 

  آفریقا شاخص تورم و بیکاری کشورهای مسلمان منطقه مرکز : 235جدول 

  آفریقا شاخص تورم و بیکاری کشورهای مسلمان منطقه غرب : 236جدول 

  آفریقا تورم و بیکاری کشورهای مسلمان منطقه شرق شاخص : 237جدول 

  امریکایی  ـشاخص تورم و بیکاری سه کشور مسلمان اروپایی : 238جدول 

  شاخص جمعیت زیر خط فقر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس : 239جدول 

  شاخص جمعیت زیر خط فقر کشورهای شمال خلیج فارس : 240جدول 

  ی میانه و قفقاز آسیاشاخص جمعیت زیر خط فقر کشورهای : 241جدول 

  آسیاشاخص درصد جمعیت زیر خط فقر کشورهای مسلمان جنوب شرق : 242جدول 

  آفریقا شاخص جمعیت زیر خط فقر کشورهای مسلمان منطقه شمال : 243جدول 

  آفریقاشاخص جمعیت زیر خط فقر کشورهای مسلمان منطقه جنوب : 244جدول 

  آفریقاشاخص جمعیت زیر خط فقر کشورهای مسلمان منطقه مرکز : 245جدول 

  آفریقاشاخص جمعیت زیر خط فقر کشورهای مسلمان منطقه غرب  : 246جدول 

  آفریقاشاخص جمعیت زیر خط فقر کشورهای مسلمان منطقه شرق : 247جدول 

  امریکایی  ـشاخص جمعیت زیر خط فقر سه کشور مسلمان اروپایی : 248جدول 

  شاخص بدهی خارجی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس : 249جدول 

  شاخص بدهی خارجی کشورهای شمال خلیج فارس : 250جدول 

  ی میانه و قفقاز آسیاشاخص بدهی خارجی کشورهای : 251جدول 

  آسیالمان جنوب شرق شاخص بدهی خارجی کشورهای مس : 252جدول 

  آفریقا شاخص بدهی خارجی کشورهای مسلمان منطقه شمال : 253جدول 

  آفریقاشاخص بدهی خارجی کشورهای مسلمان منطقه جنوب : 254جدول 

  آفریقاشاخص بدهی خارجی کشورهای مسلمان منطقه مرکز : 255جدول 
  آفریقا شاخص بدهی خارجی کشورهای مسلمان منطقه غرب : 256جدول 

  آفریقاشاخص بدهی خارجی کشورهای مسلمان منطقه شرق : 257جدول 

  امریکایی ـ  شاخص بدهی خارجی سه کشور مسلمان اروپایی: 258جدول 

  



  ها:فهرست پیوست

  تراکم جمعیت کشورهای اسالمی ، وسعت، میزان جمعیت: 1پیوست
  (  حجم دالر آمریکا+  طال) کل ذخایر: 2شمارهپیوست 
  رتبه کشورهای اسالمی در شاخص تولید ناخالص داخلی بر مبنای سهم جهانی: 3پیوست 

  پذیریرقابت رتبه کشورهای اسالمی در شاخص : 4پیوست 

  پذیریرقابت کشورهای جهان اسالم در رکن الزامات اساسی از شاخص  بندیرتبه : 5پیوست شماره

  پذیریرقابت کشورهای جهان اسالم در رکن تقویت کارایی از شاخص  بندیرتبه : 6شماره  پیوست

  پذیریرقابت و پیچیدگی از شاخص    نوآوری کشورهای جهان اسالم در رکن عوامل   بندی رتبه :  7شماره    پیوست 

  کشورهای اسالمی در رکن پاسخگویی از شاخص حکمرانی خوب  بندی رتبه :  8شماره پیوست  

  کشورهای اسالمی در رکن ثبات سیاسی و فقدان خشونت از شاخص حکمرانی خوب  بندی رتبه :  9پیوست شماره 

  دولت از شاخص حکمرانی خوب  اثربخشی کشورهای اسالمی در رکن بندیرتبه  :10پیوست شماره 

 کشورهای اسالمی در رکن کیفیت مقررات از شاخص حکمرانی خوب  بندیرتبه  :11پیوست شماره 

  کشورهای اسالمی در رکن حاکمیت قانون از شاخص حکمرانی خوب  بندیرتبه  :12پیوست شماره 

  حکمرانی خوب کشورهای اسالمی در رکن کنترل فساد از شاخص بندیرتبه  :13پیوست شماره 

  کشورهای اسالمی در شاخص توسعه انسانی بر حسب رتبه جهانی  بندیرتبه  :14پیوست شماره 

  کشورهای اسالمی در شاخص شکاف جنسیتی بندیرتبه  :15پیوست شماره 

  کشورهای اسالمی در شاخص دانش اقتصادی  بندیرتبه  :16پیوست شماره 

  توسعه به ازای تولید ناخالص داخلی شاخص هزینه تحقیق و : 17پیوست شماره
  هاکشورهای اسالمی بر حسب شاخص مقاالت علمی و درصد نقل قول  بندیرتبه :  18پیوست شماره

  (  درصد) کشورهای اسالمی در شاخص استفاده از اینترنت بندیرتبه : 19پیوست 

  هاکشورهای اسالمی بر حسب تعداد فرودگاه  بندیرتبه : 20پیوست

  مستقیم خارجی  گذاریسرمایهکشورهای اسالمی در شاخص جذب  بندیرتبه: 21پیوست

  (  درصد) کشورهای اسالمی در شاخص جمعیت شهرنشین بندیرتبه: 22پیوست

  کشورهای اسالمی در شاخص عملکرد محیطی  بندیرتبه : 23پیوست 

  (  درصد) کشورهای اسالمی در شاخص جمعیت زیر خط فقر بندیرتبه : 24پیوست 
  کشورهای اسالمی در شاخص بدهی خارجی  بندیرتبه : 25پیوست 

 :  فهرست اشکال

  مرزهای کشورهای اسالمی : 1شکل

  جهانی پذیریرقابتشاخص گانه ارکان دوازده : 2شکل

  شاخص توسعه انسانی :3شکل

  



 :  قدمهم

از سازمان ملل متحد دومین سازمان  های  سازمان همکاری ی بزرگ جهان  الدولبیناسالمی که پس 

ی در کنار یکدیگر در  الملل بینو همکاری    کشور اسالمی است که با هدف صلح   57است متشکل از  

   اند.این سازمان جمع شده

،  افغانستان،  اردن،  قرقیزستان، قزاقستان، ترکمنستان، تاجیکستان، ازبکستان،  نآذربایجا  کشورهای 

،  قطر،  کویت،  عمان،  عربستان،  بحرین ،  امارات،  سوریه،  لبنان،  فلسطین،  عراق،  ترکیه،  پاکستان،  ایران

مجموع    مالزی،  مالدیو،  بنگالدش،  برونئی،  اندونزی،  یمن سازمان  آسیاکشور    27در  عضو  یی 

اوگاندا های  اریهمک  کشورهای  و  هستند  ،  الجزایر،  تونس،  توگو ،  چاد،  فاسوبورکینا،  بنین،  اسالمی 

،  لیبی ، ساحل عاج، کومور،  بیسائوگینه، گینه، گامبیا،  گابن، سومالی، سیرالئون، سودان، سنگال، جیبوتی

یی این سازمان  آفریقاعضو    27کامرون نیز  ،  نیجریه،  نیجر،  موزامبیک،  موریتانی،  مراکش،  مصر،  مالی

لبانی و از امریکا دو کشور سورینام و گویان عضو سازمان  آاز قاره اروپا تنها کشور  .  شوندمی  محسوب

 .  اسالمی هستندهای همکاری

مختلف گویای وضعیت بسیار متفاوت مسلمانان با یکدیگر در  های  تورق صفحات خبری در رسانه

است را    برخیر حالی که  د.  سراسر جهان  توسعه  و  راه مناسب رشد  مسلمانان در بعضی کشورها  از 

توانستهاند  یافته کنند  ازاند  و  عبور  متعدد  نقاط جهان،  مشکالت  دیگر  درگیری  اسالم  در  های  شاهد 

 . هستیم آنها  اقتصادی و حتی مذهبی میان ، سیاسی، زبانی،  متعدد قومی

تکافت روش    1تحلیل  برده  ساختمند  ریزیبرنامهنوعی  کار  توانمندی  به  تعیین  برای    ها، شده 

به عوامل داخلی یا محیط داخلی  عموماً    ها و ضعفها  توانمندی.  و تهدیدات استها  فرصت  ها، ضعف

فرصتمی  مربوط که  حالی  در  استها  شود  مرتبط  خارجی  یا محیط  خارجی  عوامل  به  تهدیدات  .  و 

عوامل کلیدی است که برای رسیدن به مقصود مطلوب یا نامطلوب  موضوع تحلیل تکافت شناسایی  

 .  هستند

 
1. SWOT Analysis 



های  کشور عضو سازمان همکاری  57در این گزارش با توجه به این که محور اصلی مورد مطالعه  

است تکافت  می  تالش،  اسالمی  تحلیل  از  استفاده  و  سیاسی  اقتصاد  رویکرد  با  تصویر    به شود  یک 

از انجایی که تحقیق حاضر در صدد .  کامل از وضعیت اقتصاد سیاسی کشورهای مد نظر دست یافت

 :  را مورد مطالعه قرار دهد با چند مشکل مواجه بود  2018 ـ 2016بوده است بازه زمانی 

برای  آن    نخست یمن  ن  مسلما کشور  چندکه  و  سوریه  لیبیهمچون  مشکالت  ،  و  واسطه  به 

 . اطالعات مورد نیاز وجود نداشت آنها،  داخلی این کشورها و درگیر جنگ بودن

داده  دوم در  که  مللالملل بینرسمی  های  این  سازمان  توسط  که  و،  ی  جهانی    منتشر ..  .بانک 

از فلسطین نام برده نشده و لذا دادهمی در تمام این منابع به جای نام  .  وجود نداردآن    برایای  شود 

،  لذا تحقیق حاضر کشورهای سوریه .  استفاده شده است(  اسرائیل)   فلسطین از نام رژیم اشغالگر قدس

 . را نتوانسته است در زمره مطالعات خود قرار دهد و لیبی یمن و فلسطین
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 :  مقدمه

قدرت امکان خاص  :  به اعتقاد مارکس وبر.  دهدمی  قدرت هسته سیاست را تشکیل،  در دنیای سیاست

این   اتکای  پایه  از  گذشته  بتواند  که  است  اجتماعی  روابط  در  موقعیتی  داشتن  خاطر  به  عامل  یک 

ندیشمندان  ا در شکلی که همه  ،  به زبان ساده.  کار بندده  ب،  اراده خود را با وجود مقاومت،  خاصامکان  

به رغم مخالفت دیگران  ها  توانایی عملی کردن خواست ،  توان گفت که قدرتمی  توافق دارندآن    بر

ایجاد شرایط و نتایج مطلوب  دهنده  نشانکه در اصل  ،  است این  .  استتوانایی فکری و عملی برای 

 .  2دهدمی توانایی در بعد سیاسی قدرت داخلی و خارجی را شکل 

  قدرت که به دو صورت بالقوه و بالفعل مبتنی بر روابط در حالتی نسبی و بسته به موقعیت ظهور 

منابع محسوس همچون،  یابدمی به  اقتصادی،  منابع ملی،  جمعیت:  وابسته  و  ،  توان  وسعت سرزمینی 

 . 3جغرافیا است 

از نگاه جغرافیای سیاسی بنگریماگ و ویژگی،  ر موضوع قدرت ملی را  ین  ترمهمآن    هایجمعیت 

شود نمی جمعیت به خودی خود و با هر کیفیتی مولفه قدرت محسوب. شوندمی مولفه قدرت محسوب

 
 89(، ص: 1373های علم سیاست )تهران: نشر نی، عبدالرحمن عالم، بنیان .2

 94همان، ص:  .3
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سنجیده  بایست  می..  .سوادی وبی  ،بیکاری ،  همچون فقرهایی  بلکه کیفیت جمعیت در ارتباط با مولفه

محسوب.  شود امتیاز  و  توان  یک  تنها  جمعیت  تعداد  نظامی ،  شودمی  صرف  و  سیاسی  بعد  از    که 

افق بازتر بهمی میزان مشارکت  ،  همچون آهنگ رشد جمعیتهایی  نگاه کرد و ویژگیآن    بایست با 

ود شمی  جمعیت زمانی عامل قدرت محسوب.  میزان رفاه را مدنظر قرار داد،  جمعیت در سرنوشت خود

بالطبع  باشد  جمعیت  نامتوازن  توزیع  شاهد  جامعه  اگر یک  ولی  کند  ایجاد  را  جامعه همگن    که یک 

 .  خواهد بودآن  اجتماعی و فرهنگی محصول،  محرومیت اقتصادی،  عدالتی درآمدیبی

قدرت مهم  و  اساسی  مولفه  عنوان  به  سیاسی  می  جمعیت  سامان  سرزمینی مشخص  در  بایست 

اصل این سرزمین یا مکان جغرافیایی است که به جمعیت امکان داشتن هویت    در.  خود را تنظیم کند

  رابطه جمعیت و وسعت سرزمینی ،  در معادالت سنجش قدرت ملی کشورها.  دهدمی  مشخص سیاسی

در ادبیات کالسیک علوم سیاسی همواره این اعتقاد  . کشور متغیر اصلی و غیر قابل جایگزین استآن 

نیازهای    تأمین ،  را در حفظ استقالل اقتصادیها  دولت،  تربیشت سرزمینی  وجود داشته است که وسع

سرزمین می  توانمند  تربیشاساسی شهروندان   از،  سازد در حالی که وسعت زیاد  برابر  آن    دفاع  را در 

امروزه به واسطه تحوالت شگرف ناشی از انقالب اطالعات و ارتباطات اگرچه  .  سازدمی  تجاوز دشوار

اما مولفههنوز   است  اهمیت  این رابطه تغییر    کنندهتعیینهای  رابطه جمعیت و وسعت سرزمینی حائز 

گونهاند  کرده یا  ای  به  و  ندارند  کارایی  امروزه  رابطه  این  بر  موثر  سابق  متغیرهای  از  کدام  هیچ  که 

 . تا حد زیادی کاسته شده استآنها  حداقل از کارایی

هایی  نجش قدرت و توانمندی ملی کشورها بر اساس شاخصامروزه مولفه وسعت سرزمینی در س

به کیلومتر  به  ،  همچون وسعت  ،  داخلی   تجدیدپذیرسرانه منابع شیرین  ،  زادآهای  آبمیزان دسترسی 

،  آهنراهکل مسیر ، رتبه در شاخص پایداری محیط زیست ها، شبکه جاده، رتبه در شاخص تولید و غذا

استراتژیک فرودگاهتعداد  ،  معادن  و  فسیلی،  یالملل بینهای  بنادر  انرژی  ذخایر  گاز)  میزان  و  و  (  نفت 

 .  شودمی سنجیدهآبی  میزان برق

نفت و  )  میزان ذخایر انرژی فسیلی ،  بر ارزش شاخص وسعت سرزمینی  تأثیرگذار ین مولفه  ترمهم

است(  گاز اقتصاد جهان یافته  پوشیده    بر کسی.  است که در طی یک سده گذشته نقش کلیدی در 
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و هم  آن    ی ناشی از فروشدرآمدهاهم به لحاظ    نیست که وجود ذخایر انرژی فسیلی در هر کشوری

  به ای  کنندهتعییندست باال و  ،  در بازارهای جهانیآن    به دلیل اهمیت استراتژیک عرضه و تقاضاهای

انرژی  مسأله    بسیار زیادی بهتوسعه تا حد  مسأله    امروزه.  دهدمی  المللبینعرصه اقتصاد    رکشور دآن  

عرضه  امنیت  قدرتآن    و  بخش  در  و  دارد  ملی میان  ،  بستگی  قدرت  با  انرژی  منابع  در    خودکفایی 

مستقیم   داردارتباط  قدرت.  وجود  به  مدرن  نگاه  در  و ،  حتی  است  اهمیت  حائز  انرژی  ژئوپلتیک 

مکان و  بازارهای مصرف  به  تولید  از  انرژی  منابع  به  جغرافیایی  ،  انرژی  فاقدهای  دسترسی  موقعیت 

ترانزیت کنندههای  مکان،  کنندگانمصرفو    کنندگانتولید و  مکان  ،  واسط  از  لوله  انتقال خط  مسیر 

چالش و  دولتهای  جغرافیایی  میان  مختلف  ابعاد  در  انرژی  از  ناشی  مفهوم  مختصات    ها،دائمی 

 .  دهندمی  ژئوپلتیک انرژی را نشان

ذخیره طال  .  ذخایر طالی کشورها بوده است،  تاکنون  دورهای  گذشتهین دارایی کشورها از  ترمهم

عنوان   به  ترمهمبه  جهان  کشورهای  تمام  توجه  مورد  همواره  خارجی  دارایی  نگهداری  روش  ین 

در  .  بتوانند ثبات مالی و پولی خود را حفظ کنندآن    بزرگ بوده است تا از طریقهای  خصوص قدرت 

شود  می ص کل ذخایر به مجموع ذخایر طال و دالر رایج امریکا گفته نظام اقتصادی امروز جهانی شاخ

را تشکیل و مالی جهانی  اقتصاد پولی  نظام  اصلی  به صد  .  دهندمی  که پایه  نزدیک  اگرچه در طول 

دالر سلطه خود را بر نظام اقتصاد جهانی  ،  سال گذشته به واسطه مکانیسم سیستم پولی برتون وودز

اما تحوال است  از رکود  حفظ کرده  اقتصادی جهانی  2008تی که پس  ابزار تحریم  از  استفاده  نیز  ،  و 

کشورهای   سر  بر  آمریکا  سوی  از  سیاسی  چماقی  و  ،  غیرمتحدشهمچون  تمایل  است  شده  باعث 

مرکزی جهان طال را به عنوان  ی  هابانکعالقه کشورها به افزایش ذخایر طالیشان افزایش یابد و  

و بحران بازار  نوسانات  از  خود  و پولی  نظام مالی  نگه داشتن  امان  برای در  امن  و  های  ذخیره  مالی 

 .  نگرندمی  پولی و حفظ و تقویت پول ملی

اقتصا تکافت  تحلیل  سازمان همکاریدر  سیاسی کشورهای عضو  توانمندیهای  د  های  اسالمی 

انرژی،  وسعت سرزمینی،  کشورها را بر اساس چهار شاخص جمعیت   و کل ذخایر مد نظر قرار ،  منابع 

دادهمی واسطه  به  و  پتانسیلآماری    معتبرهای  دهیم  کمّی  بعد  از  هستیم  ساز  قدرتهای  درصدد 
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از انجایی که هر کدام از این مولفهاسالم را نشان د  جهان  کشورهای نیازمند تحلیل کیفی  ها  هیم اما 

 .  مکمل در فصول بعدی مورد تحلیل قرار خواهند گرفتهای شاخصباشند به واسطه می نیز

 :  4جمعیت  ـ1

و    7در حالی که جمعیت کل جهان   برآورد  600میلیارد  نفر  جمعیت کل کشورهای  ،  شودمی  میلیون 

ارزیابی شده است  79/1اسالمی   درصد جمعیت    8/23در حقیقت جمعیت مسلمان جهان  .  میلیارد نفر 

 .  دهندمی جهان را تشکیل

قاره   از    آسیاجمعیت کل  بیش  و    4کمی  است  164میلیارد  شده  برآورد  نفر  کشور    24،  میلیون 

که   دارند  وجود  قاره  این  در  کشور  تر بیشمسلمان  در  مسلمان  جمعیت  میزان  زیست ین    اندونزی 

 266اندونزی با جمعیت بیش از  .  کنند و در حقیقت اندونزی چهارمین کشور پرجمعیت جهان استمی

قاره   درمیان کشورهای مسلمان  اول  و رتبه  را میان کشورهای مسلمان جهان  اول  نفر رتبه  میلیون 

اندونزی  آسیادر قاره  .  را به خود اختصاص داده است  آسیا ن با جمعیتی بیش از  کشور پاکستا،  پس از 

جهان به خود    جمعیت کشورهای   بندیرتبهمیلیون نفر قرار دارد که در حقیقت رتبه ششم را در    199

بنگالدش قرار دارد که با    آسیادر رتبه سوم کشورهای مسلمان در جهان و در  .  اختصاص داده است

.  اختصاص داده است میان کشورهای جهان را به خود  8میلیونی خود رتبه  165بیش از  جمعیت

 کشورهای مسلمان جهان ترین  پرجمعیت :  1جدول  

 رتبه در جهان  جمعیت میزان   کشور 
رتبه در میان کشورهای  

 اسالمی 
رتبه در قاره  

 آسیا 
 1 1 4 985630266 اندونزی

 2 2 6 199873656 پاکستان

 3 3 8 165943516 بنگالدش 

 
از گزارش سال  4 اطالعات این قسمت  تمام   .2018   ( توسط  (   ReviewWorld Populationمنتشر شده 

 باشد. های جداگانه هر کدام از کشورها در پیوست تحقیق موجود میاتخاذ شده است. داده 



 ها توانمندی فصل اول:  

 

24 

هم در جهان و هم در میان  )  مسلمان از لحاظ جمعیتیشود بزرگترین کشورهای  می  چنانچه مالحظه

 .  قراردارند آسیادر قاره ( کشورهای اسالمی

 (  ارس حوزه شمال خلیج ف )   آسیا منطقه غرب  در  کشورهای مسلمان  ترین  پرجمعیت :  2جدول  

 رتبه در منطقه  رتبه در جهان  جمعیت  کشور 

 1 6 199873656 پاکستان

 2 18 81802448 ایران 

 3 19 81641199 ترکیه

 در میان شش کشور مسلمان حاشیه خلیج فارس کشورهای مسلمان  ترین  پرجمعیت :  3جدول  

 رتبه در منطقه  رتبه در جهان  جمعیت  کشور 

 1 41 33398237 عربستان

 2 93 9508965 امارات

 3 124 4782915 عمان

 آسیا مسلمان شرق  های  در میان کشور کشورهای مسلمان  ترین  پرجمعیت :  4جدول  

 رتبه در منطقه  رتبه در جهان  جمعیت  کشور 

 1 4 26098563 اندونزی

 2 8 165943516 بنگالدش 

کشور مسلمان است که   28دارای ، میلیون نفری 216میلیارد و   1با داشتن جمعیتی معادل  آفریقاقاره 

 .  دهندمی قاره را تشکیل کشورهای مسلمان این ترین کشور مصر و اوگاندا پرجمعیتدو

 آفریقا کشورهای مسلمان در قاره  ترین  پرجمعیت :  5جدول  

 رتبه در جهان  میزان جمعیت  کشور 

 14 98921985 مصر

 32 43921722 اوگاندا 
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با جمعیتی   که  است  آلبانی  اسالمی کشور  سازمان همکاری  مسلمان عضو  کشور  تنها  اروپا  قاره  در 

در قاره امریکا نیز تنها  .  را در کل جهان به خود اختصاص داده است  138نفر رتبه    2.933.459معادل  

 . باشندمی  دو کشور سورینام و گویان به عنوان کشورهای اسالمی عضو سازمان

 جمعیت کشورهای مسلمان در قاره امریکا :  6جدول  

 رتبه در جهان  میزان جمعیت  کشور 
 170 567035 سورینام

 181 288045 گویان 

اروپا آن    ینترکمو    آسیامسلمان در قاره  های  کشورترین  فوق پرجمعیتهای  با توجه به داده   در قاره 

 .  دارندوجود ( تنها کشور آلبانی عضو سازمان همکاری اسالمی است)

است   کههایی  از جمله شاخص و تعداد جمعیت جوان  است میزان  اهمیت  در بحث جمعیت حائز 

سال های  جدول زیر که بر اساس داده.  شودمی  یاد آنها    که در اصل به عنوان موتور محرک توسعه از

نشان  2017 است  شده  در    52دهد  می   تهیه  سازمان  عضو  مسلمان  کشورهای  کل  جمعیت  درصد 

 .  سال هستند 24تا  0سنی  فاصله

 درصد جمعیت کل کشورهای مسلمان عضو سازمان بر حسب سن :  7جدول  

 سال   64تا    45 سال   44تا    25 سال   24تا    0 
  64بیش از  
 سال 

 99/8 59/18 71/28 70/43 ( درصد) جهان

کشورهای عضو سازمان  
 ( درصد) همکاری اسالمی

49/53 08/28 54/13 89/4 
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 :  سرزمینیوسعت ـ 2

و   آسیا به لحاظ وسعت بزرگترین کشورهای اسالمی در دو قاره ، دهدمی همانطور که جدول زیر نشان 

 .  دارند قرار  آفریقا 

 به لحاظ وسعت   آفریقا و    آسیا بزرگترین کشورهای اسالمی در دو قاره  :  8جدول  

 رتبه جهانی  ( کیلومتر مربع )   وسعت  کشور 
 9 2724900 قزاقستان

 10 2381741 الجزایر

 13 2149690 عربستان سعودی 

 15 1904569 اندونزی

 16 1861484 سودان 

کشور دارای مرزهای مشترک   47، کشور مسلمان 57توان بیان داشت که از می با توجه به تصویر زیر 

توسعه  همکاری در زمینه  ،  عالی برای افزایش مبادالت تجاریهای  مرزهای مشترک فرصت.  هستند

 .  آوردمی  دانش و تکنولوژی فراهم

 

 

 : مرزهای کشورهای اسالمی 1  شکل 
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گیرد به واسطه شاخص  می  وسعت سرزمین هنگامی که در تعامل با شاخص جمعیت مورد مطالعه قرار

نسبت به هر واحد ،  معموال ً تعداد افراد.  شودمی  تراکم جمعیت از اهمیت خاصی برخوردار  گیریاندازه

نفر در هر کیلومتر   48در حال حاضر تراکم جمعیت جهان . نامندمی مساحت زمین را تراکم جمعیت از  

نفر   55میانگین تراکم جمعیت در کشورهای اسالمی ، 1در حالی که جدول پیوست شماره . مربع است

اسالمی.  است از حد میانگین هستند  37،  از میان کشورهای  باالتر  تراکم جمعیت  دارای  ر  د.  کشور 

که بحرین  ای  به گونه.  عین حال کلیه کشورهای اسالمی از نظر تراکم جمعیت اوضاع متفاوتی دارند

ین میزان تراکم جمعیتی را میان کشورهای اسالمی  تربیشنفر  1269و مالدیو با تراکم  2013با تراکم 

 .  رهای اسالمی دارندین میزان تراکم جمعیت را میان کشوترکم 6/3و گویان با  5/3سورینام با ، دارند

که  ای طبیعی کشور سورینام عمده دلیل تراکم اندک جمعیتی این کشور است به گونههای ویژگی

و  ها این کشور جزو مناطق حفاظت شده هستند که به منظور افزایش جنگلهای  درصد از زمین 6/12

پایانی  بی  بارانیهای  سورینام را جنگلکشور  های  درصد از زمین  20.  اختصاص یافته استآن    جانوران

   اند.دهند که تا برزیل نیز امتداد یافتهمی  تشکیل

زندگی  و در شهر کاین  اطلس  اقیانوس  از جمعیت در شمال سواحل  نیمی  گویان هم    در کشور 

این کشور متشکل از جنگلزمین  تر بیش.  کنندمی استوایی و باستانیفساوانا و درختان کرنا  های  های 

وحشیا  حیات  دارای  که  استبی  ست  و گشترده  سازمان  ،  نظیر  توسط  مناطق  این  البته خوشبختانه 

 .  شوندمی به خوبی حاظت، منابع طبیعی کشور 

و هوایی  آب   شرایطمسأله  موریتانی نیز سومین کشور کم تراکم اسالمی است که علت اصلی این

صحرا و بیابان فرا گرفته که موجب شده یک سوم  درصد از این کشور را    9۰تقریبا  .  این کشور است

آن  جمعیت  مناطق  ،  از  یعنی  ترکمبه  کشور  این  پایتخت  و  ساحلی  ببرند،  خشکِ  پناه  .  نواکشوت 

 .  در حال گسترش است، تاکنون 196۰ ۀ دهاز ، های شدیدهای موریتانی در پی خشکسالیبیابان
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 :  منابع انرژی فسیلی ـ3

نفت از    منابع  گاز  منابع  ترمهمو  محسوب  تأمینین  جهان  در  در  می  انرژی  کلیدی  نقش  که  شوند 

کل کشورهای مسلمان عضو  ،  2017بر اساس برآوردهای صورت گرفته در سال  .  اقتصاد جهان دارند

نفت  6/58اسالمیهای  سازمان همکاری میلیون بشکه    964یا  ،  خام جهان  درصد کل ذخایر جهانی 

از   اثبات شدهنفت خام  دارند،  ذخایر  اختیار خود  اثبات شده در کل جهان  .  را در  ذخایر  حالی که  در 

 .  میلیون بشکه برآورد شده است 1646

  7/8عراق ، درصد 6/9ایران،  درصد 2/16عربستان سعودی ؛ در بین کشورهای مورد نظر مسلمان 

یر نفت اثبات شده جهان را  درصد ذخا  2/ 9لیبی  ،  درصد  5/ 9امارات متحده  ،  درصد  2/6کویت  ،  درصد

در اختیار کشورهای  ، منابع نفتی جهان در میان کشورهای اسالمیترین  در حقیقت غنی. باشندمی دارا

 . 5مسلمان حاشیه خلیج فارس است

اثبات شده در اختیار کشورهای مسلمان این قاره قراردارد که    5،  آفریقادر قاره   درصد ذخایر نفت 

نیجریه   و  با  تر بیشلیبی  را  میزان  داده  3و    4ین  اختصاص  خود  به  کشورهای  همچنین    اند.درصد 

 .  درصد ذخایر اثبات شده نفت جهان را در اختیار دارند 1از   ترکم  آسیامسلمان در جنوب شرق 

از کل ذخایر  ،  2017سال  های  بر اساس داده  گاز طبیعی دیگر منبع مهم انرژی در جهان است که 

اختیار کشورهای مسلمان عضو سازمان    4007ل  معاد،  اثبات شده جهانی تریلیون مترمکعب فوت در 

کل ذخایر اثبات شده .  درصد از کل ذخایر گاز جهان متعلق به این کشورها است  58در حقیقت  .  است

 .  تریلیون مترمکعب فوت است 6911گاز جهان 

 
 < https: //www. opec. org/opec_web/en/data_graphs/330. htm >مراجعه شود به:  .5
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سعودی  ،  درصد  4/12قطر  ،  درصد  1/17ایران   ،  درصد  8/3ترکمنستان  ،  درصد  4/4عربستان 

  اند. درصد کل ذخایر گاز جهان را به خود اختصاص داده  7/2نیجریه  ،  درصد  1/3امارات متحده عربی  

 .  کشور عضو سازمان وجود دارد 6درصد کل ذخایر اثبات شده جهانی فقط در  44در حقیقت 

عربستان و امارات دارای  ،  قطر:  در بین شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس به ترتیب

الجزایر با  ،  درصد  3میان کشورهای مسلمان نیجریه با  ،  آفریقادر قاره  .  باشندمی  ین ذخایر گازتر بیش

اثبات شده گاز طبیعی    1درصد و مصر با    2 در صدر جدول کشورهای مسلمان  ،  جهاندرصد ذخایر 

دارند قرار  قاره  شرق  .  این  منطقه جنوب  اندو،  آسیادر  مالزیکشورهای  و  بنگالدش  ،  نزی  و  برونئی 

 .  باشندمی ین ذخایر گاز طبیعی تربیشدارای 

سال   به  مربوط  اطالعات  اساس  خ  2016بر  نفت  روزانه  تولید  مورد  در  کشورهای  که  گاز  و  ام 

 :  توان گفتمی زیر نمایش داده شده استهای  و در جدول 6مدهاسالمی به دست آ

،  جیبوتی ،  مالی،  بورکینافاسو،  گینه،  بنین،  توگو،  سیرالئون،  بیسائوگینه،  کشورهای مسلمان گامبیا •

 .  فاقد ذخایر انرژی نفتی و گازی هستند، لبنان، مالدیو، کومور،  گویان،  اوگاندا ، سومالی

 .  نیجر فاقد تولید روزانه گاز هستند، سورینام، سودان، موریتانی، مسلمان چادکشورهای   •

 .  زامبیک و افغانستان فاقد تولید روزانه نفت هستندمو،  کشورهای مسلمان سنگال •

تولید   • با  روز    13/10عربستان  در  نفت  بشکه  کشورهای  تربیشمیلیون  میان  را  نفت  تولید  ین 

 .  اسالمی دارد

با   • روازنه گاز  214ایران  تولید  را میان کشورهای  تربیش،  میلیارد مترمکعب  تولید گاز  ین میزان 

 .  اختصاص داده استاسالمی به خود  

 

 
6. see: <www. ciafactbook. com> 
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 کشورهای شورای همکاری خلیج فارس حجم تولید نفت و گاز  :  9جدول  

 گاز تولید شده  تولید شده نفت   کشور 

 میلیارد متر مکعب در روز   89/15 هزار بشکه در روز  45000 بحرین

 میلیارد متر مکعب در روز   23/31 هزار بشکه در روز  970400 عمان

 میلیارد متر مکعب در روز   4/166 بشکه در روز  میلیون  5/1 قطر

 میلیارد متر مکعب در روز   01/62 میلیون بشکه در روز   3174 امارات

 میلیارد متر مکعب در روز   3/109 بشکه در روز  میلیون   13/10 عربستان

 میلیارد متر مکعب در روز  1/17 بشکه در روز  میلیون   2753 کویت

 (  آسیا غرب  )   مسلمان شمال خلیج فارس  کشورهای حجم تولید نفت و گاز  :  10جدول  

 گاز تولید شده  نفت تولید شده  کشور 

 میلیون متر مکعب در روز   2/164 0 افغانستان

 میلیون متر مکعب در روز   8/121 هزار بشکه در روز  22 اردن 

 0 0 لبنان 

 متر مکعب در روز  میلیارد  1/ 274 بشکه در روز  میلیون   4/ 454 عراق

 میلیون متر مکعب در روز  3/39 هزار بشکه در روز  85500 پاکستان

 متر مکعب در روز  میلیارد  5/214 بشکه در روز  میلیون   4/ 469 ایران 

 میلیون متر مکعب در روز   1/368 هزار بشکه در روز  245000 ترکیه
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 ی میانه و قفقاز آسیا کشورهای مسلمان  حجم تولید نفت و گاز  :  11جدول  

 از تولید شده گ  نفت تولید شده  کشور 

 متر مکعب در روز  میلیون   82/19 هزار بشکه در روز  180 تاجیکستان

 میلیون متر مکعب در روز   32/28 هزار بشکه در روز  1000 قرقیزستان

 روز متر مکعب در میلیارد   96/16 هزار بشکه در روز  789300 نآذربایجا

 میلیون متر مکعب در روز  7/83 هزار بشکه در روز  230800 ترکمنستان 

 میلیارد متر مکعب 1/52 هزار بشکه در روز  46070 ازبکستان

 میلیارد متر مکعب   41/22 در روز  میلیون بشکه  1777 قزاقستان

 آسیا کشورهای مسلمان جنوب شرق  حجم تولید نفت و گاز  :  12جدول  

 گاز تولید شده  نفت تولید شده  کشور 
 0 0 مالدیو 

 میلیون متر مکعب در روز   74/12 هزار بشکه در روز  100600 برونئی

 میلیون متر مکعب در روز   86/26 هزار بشکه در روز  4000 بنگالدش 

 روز میلیون متر مکعب در   43/63 هزار بشکه در روز  666900 مالزی

 میلیون متر مکعب در روز  8/72 هزار بشکه در روز  831100 اندونزی

 آفریقا کشورهای مسلمان منطقه شمال  حجم تولید نفت و گاز  :  13جدول  

 گاز تولید شده  نفت تولید شده  کشور 

 میلیارد متر مکعب   1/ 274 هزار بشکه در روز 49170 تونس

 میلیارد متر مکعب   9/ 089 هزار بشکه در روز  897100 لیبی

 میلیارد متر مکعب 87 / 78 هزار بشکه در روز  160 مراکش 

 میلیارد متر مکعب 5/93 میلیون بشکه در روز   1/ 306 الجزایر

 میلیون متر مکعب  86/50 هزار بشکه در روز  589400 مصر
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 : حجم تولید نفت و گاز کشورهای مسلمان منطقه جنوب آفریقا 14جدول  

 گاز تولید شده  تولید شده نفت   کشور 

 0 0 کومور 

 میلیون متر مکعب در روز   6/ 003 0 موزامبیک 

 میلیون متر مکعب در روز  378 هزار بشکه در روز  210800 گابن 

 : حجم تولید نفت و گاز کشورهای مسلمان منطقه مرکز آفریقا 15جدول  

 گاز تولید شده  نفت تولید شده  کشور 

 0 روز هزار بشکه در  11000 نیجر 

 0 هزار بشکه در روز 128000  چاد

 میلیون متر مکعب در روز   48/44 میلیون بشکه در روز   1/ 946 نیجریه 

 آفریقا کشورهای مسلمان منطقه شرق  حجم تولید نفت و گاز  :  16جدول  

 گاز تولید شده  نفت تولید شده  کشور 
 0 0 جیبوتی

 0 0 سومالی

 0 0 اوگاندا 

 0 بشکه در روز هزار 102300 سودان 

 

اما بر اساس اطالعات موجود مشخص شده است که   • انرژی گاز ندارد  کشور اوگاندا تولید روزانه 

 . باشدمی میلیون مترمکعب ذخیره گازی  16/14این کشور دارای 

کشور سودان تولید روزانه انرژی گاز ندارد اما بر اساس اطالعات موجود مشخص شده است که  •

 . باشدمی میلیون مترمکعب ذخیره گازی  95/84این کشور دارای 

 

 



 ها توانمندی فصل اول:

 

33 

 : حجم تولید نفت و گاز کشورهای مسلمان منطقه غرب آفریقا 17جدول  

 گاز تولید شده  نفت تولید شده  کشور 

 0 0 گامبیا 

 0 0 بیسائوگینه 

 0 0 سیرالئون 

 0 0 توگو 

 0 هزار بشکه در روز  4000 موریتانی

 0 0 بنین 

 0 0 گینه 

 0 0 بورکینافاسو 

 0 0 مالی

 میلیون متر مکعب در روز   46/59 0 سنگال

 میلیون متر مکعب در روز   4/910 هزار بشکه در روز  75720 کامرون 

 میلیون متر مکعب در روز   2/ 063 هزار بشکه در روز  30000 ساحل عاج 

میلیون بشکه نفت ذخیره   200بر اساس اطالعات موجود کشور کامرون تولید نفت ندارد اما دارای  •

 اثبات شده است.  

 امریکایی   ـ   حجم تولید نفت و گاز در کشورهای مسلمان اروپایی :  18جدول  

 گاز تولید شده  نفت تولید شده  کشور 
 0 هزار بشکه در روز  17000 سورینام

 میلیون متر مکعب  35 در روز  22750 آلبانی

 0 0 گویان 
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 :  7کل ذخایر ـ4

در    آنها،  با در نظر گرفتن ذخایر طالی ،  کشورهای اسالمی عضو سازمان(  دارایی کلیا  )  8کل ذخایر 

است یافته  افزایش  گذشته  دهه  یک  سال  .  طول  ناخالص    2016در  تولید  به  ذخایر  کل  نسبت 

درصد    4/27تا   5/12بین    2006تا    1996های  درصد بود که این رقم در سال  4/26کشورهای مد نظر  

است نشان های  داده.  بوده  که  می  موجود  کشورهای    3/13دهد  به  متعلق  جهان  کل  ذخایر  درصد 

 .  اسالمی استهای اسالمی عضو سازمان همکاری

 2016ملی در سال    نسبت کل ذخایر به تولید ناخالص :  19جدول  

 سال 
کشورهای عضو  

های  سازمان همکاری 
 ( درصد )   اسالمی 

 جهان 
 ( درصد) 

کشورهای در حال توسعه غیر  
های  سازمان همکاری عضو  

 ( درصد )   اسالمی 

کشورهای در  
  حال توسعه 

 ( درصد) 

2016 4/26 16 23 9 

سازمان همکاری ذخایر کشورهای عضو  وضعیت  یکنواخت  این های  رشد  بر  داللت  مسأله    اسالمی 

دارند و حائلهای  ی در مقابل شوکتر کمی  پذیر آسیبدارد که   وقایع  تری  مقاومهای  خارجی  برای 

 .  بزرگتر برای استمرار تجارت خارجی هستندهای در اصل تضمین. هستند بحرانی در آینده

دهد گویای این مطلب  می  که کل ذخایر کشورهای اسالمی را نشان ،  2جدول پیوست  های  داده

ذخایر و کشورهای چادتر بیش  الجزایر،  ترکیه،  اندونزی،  عربستان،  جیبوتی  است که ،  گامبیا ،  ین کل 

این داده.  ین ذخایر کل را دارندتر کمسورینام  ،  کومور،  سودان است که  متعلق به سال ها  شایان ذکر 

اسالمی همچون  2017 دیگر  برای کشورهای  و  عاج،  بورکینافاسو،  بنین:  است  ،  اردن ،  ایران،  ساحل 

سیرالئون    توگو،  بیسائوگینه،  گینه،  سومالی،  سنگال،  نیجر،  ازبکستان،  مالی،  ترکمنستان،  اوگاندا  و 

  . باشدنمی اطالعاتی موجود

 
7. see: SWOT OUTLOOK 2018, The Statistical, Economic and Social Research and 

Training Centre for Islamic Countries (SESRIC)  

8. Total reserves 
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 :  گفتار اول 

 ضعف اقتصادی عوامل  

 :  مقدمه

تغییرات  آن  های مطالعه اقتصاد کل یک کشور است و شاخص، که اقتصاد کالنمسأله   با پذیرش این

خانوارها بر  موثر  نمایشو  ها  بنگاه،  اقتصادی  به  را  با  می  بازارها  نزدیکی  تعامل  حقیقت  در  و  گذارد 

 .  اقتصادی یک کشور استهای عرصه بسیار مهم برای ارزیابی ضعف، اقتصاد خرد دارد

زیربناییترمهم و  اقتصاد کالن هرکشوریترین  ین  است،  شاخص  داخلی  ناخالص  تولید  .  میزان 

را   چیز  دو  داخلی  ناخالص  تولید  درآمد    :کندمی  گیریاندازهتولید  کل  هزینه  و  اقتصاد  در  افراد  کل 

  ، برای هر اقتصادی.  و هزینه دو مفهوم یکسان هستنددرآمد    در حقیقت.  کاالها و خدمات در اقتصاد

کل اقتصاد همان  درآمد  علت این امر را باید در این حقیقت یافت که . کل برابر هزینه کل باشددرآمد 

 . خریدار و فروشنده: شوندمی  مبادالت خود متحملاست که دو گروه در هایی هزینه

را مشخص  ناخالص داخلی  تولید  شاخص  از  نفر  سهم هر  حقیقت  داخلی در  ناخالص  تولید    سرانه 

برای مقایسه  .  کندمی  بسیار مناسب  ناخالص داخلی معیار  اقتصادی  (  و یا ضعف )   یکارآمدسرانه تولید 

است ناخا .  کشورهای مختلف  تولید  دیگری تحت عنوان  شاخص سرانه  شاخص  وسیله  به  داخلی  لص 

اصل   در  که  خرید  قدرت  پول   کنندهتعیین برابری  قرارهای  ارزش  سنجش  مورد  است  .  گیردمی   ملی 

است  تر قدرت خرید پول پایین ،  باالتر باشندها دهد هر چقدر قیمت می  شاخص برابری قدرت خرید نشان

انگلستان باشد برای مثال اگر قدرت خرید مردم  .  و بر عکس از مردم    این شاخص نشان،  امریکا باالتر 
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اقتصاد آمریکا بیش از انگلستان است لذا استاندارد زندگی در کشور امریکا    پذیریرقابت دهد که توان  می 

است  تربیش انگلستان  برابری قدرت خرید.  از  کاربردهای شاخص  مقایسهمی   از جمله  به  درآمد    توان 

 .  یک کشور اشاره کرد پذیریرقابت و توان  ، تاندارد زندگی دو کشور مقایسه اس، یالملل بین

را بر حسب شاخص برابری قدرت خرید مقدمه ورود به    اگر شاخص سرانه تولید ناخالص داخلی 

توان  مسأله   بدانیم  پذیریرقابتمقایسه  توان  ،  کشورها  دقیق  مطالعه    کشورها   پذیریرقابتجهت 

تحت عنوان  ،  2005تهیه شده به وسیله مجمع جهانی اقتصاد در سال  ،  بایست از شاخص ترکیبیمی

کرد  پذیریرقابتشاخص   استفاده  در  .  جهانی  بعدی  در صفحات  که  مفصلی  توضیحات  به  توجه  با 

مرحله   از  اقتصاد یک کشور  این شاخص گذار  است که  به ذکر  داد الزم  خواهیم  این شاخص  مورد 

شاخص فرعی مورد سنجش   12را بر مبنای   نوآوری صاد مبتنی بر اقتصاد مبتنی بر عوامل تولید به اقت 

 .  گذاردمی مطلوبی از وضعیت اقتصادی یک کشور به نمایش  اندازچشمدهد که در حقیقت  می قرار

شاخص نشان  تنیدگیدرهمکه  هایی  از جمله  به خوبی  را  سیاست  و  و مشخصمی  اقتصاد    دهد 

سی به واسطه نوع راهبردهایی که اتخاذ کرده است توانسته  سازد که آیا دولت به عنوان قدرت سیامی

الیه میان  گروههای  است  و  شاخص  های  اجتماعی  کند؟  برقرار  تعادل  سیاسی  ساختار  در  رقیب 

اقتصادی بین  های اصلی حکمرانی خوب توزیع عادالنه قابلیتمسأله  در حقیقت . حکمرانی خوب است

استهای  گروه اهم.  اجتماعی  به  توجه  توسعهبا  سیاسی  اقتصاد  در  خوب  حکمرانی  و  ،  یت  رشد 

تشکیل دهنده این شاخص برای    رکن  6این فصل در گفتار دوم به طور مبسوط به  ،  بازارهای جهانی

 .  پردازدمی کشورهای اسالمی

زمینه وضعیت  درک  برای  شاخصی  خوب  است  تأثیرگذار های  حکمرانی  کشور  یک  توسعه  .  بر 

از   شود  می  چگونگی و کیفیت توسعه یک کشور بر اساس شاخص توسعه انسانی حاصلامروزه درک 

از توسعه در چند دهه  ها  تغییر برداشت.  که متمرکز بر هدف و ابزار توسعه یعنی افراد یک جامعه است

الیه تعمیم  و  انسانهای  اخیر  زندگی  کیفی  ابعاد  به  مادی  ابعاد  از  توسعه  بر  به  ها  موثر  منجر 

بستر آموزشی و ،  اخصی شده است که ظرفیت ذهنی و نیازهای مادی و روحی انسانش  گیری شکل

ابعاد ترکیبی در نظر گیرد تا به عنوان مکمل شاخص حکمرانی  می  میزان امید به زندگی را به عنوان 

 .  را در یک کشور منعکس کند یافتگیتوسعهاز وضعیت تری خوب تصویر شفاف

انسانی یک شاخص کلی است که فرض اصلی خود را وجود  با توجه به این که شاخص توسعه  

فرصت تنهاییها  برابری  به  است  داده  قرار  جامعه  افراد  نابرابری  نمی  میان  حقیقت  گویای  تواند 
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از ناشی  تبعات  و  باشدآن    جنسیتی در جوامع  توسعه یک کشور داشته  و کیفیت  کمیت  شاخص  .  بر 

و مشارکت    توانمندسازی ،  انی یعنی بهداشت و سالمتینابرابری جنسیتی در سه جنبه مهم توسعه انس

قسمت مهمی از  تأثیر  دهد تا نورافکنی بر نقش ومی  نیروی کار زنان در بازار کار را مورد سنجش قرار

 .  کشور بیفکندآن  جمعیت هر کشور یعنی زنان بر توسعه

بسترها و توان علمی و  که به  آن    توان در مورد توسعه و رشد یک کشور صحبت کرد بدون نمی 

نکردآن    پژوهشی توجه  زمینه  این  در  شاخص.  جامعه  جمله  برای  هایی  از  هدف  این  اساس  بر  که 

تولید  گیریاندازه در  است،  توانایی یک کشور  شده  تهیه  اقتصادی  دانش  انتشار  و  شاخص ،  پذیرش 

رکن    4گرفتن    این شاخص با در نظر .  دانش اقتصادی است که توسط بانک جهانی تهیه شده است

ارتباطی و در  ،  آموزش و مهارت،  اقتصادیهای  رژیم نهادی و مشوق  :اصلی زیر ساخت اطالعاتی و 

 .  پردازدمی  به مقایسه کشورها نوآورینهایت نظام 

  با توجه به این که شاخص دانش اقتصادی فقط از بعد دانش اقتصادی به توان علمی یک کشور 

عمیقمی درک  برای  است  الزم  به  تر  نگرد  کشور  یک  تکنولوژیکی  و  علمی  ضعف  یا  توان  از 

شودهای  شاخص پرداخته  نشان.  گویاتری  وتوسعه  تحقیق  هزینه  به  می  شاخص  هر کشور  که  دهد 

توسعه یافتن حقیقی یک کشور  ساز  زمینهتحقیق و توسعه که  مسأله    چه میزان هزینه به   ازای  

هزینه باالتر برود توسعه در کشور پایدارتر خواهد بود و  به هر میزان که این  .  دهدمی  است اختصاص

 .  این توسعه پایدار خود ضامن امنیت یک کشور خواهد بود

ازای   به  توسعه  و  هزینه تحقیق  حقیقی  در یک کشور   نمود  د می   را  تولیدات    رتوان  میزان 

که تعداد مقاالت علمی منتشر شده توسط یک کشور در مراکز علمی  ای  به گونه ،  جامعه یافت آن    علمی

شود  ، می مقاالتآن    بهها  چرخش اطالعات به واسطه استنادات و نقل و قول ساز  زمینه معتبر که خود  

 .  بر امر تحقیق وتوسعه به کدام سو در حال حرکت است  گذاریسرمایه دهد که مسیر  می   نشان

 :  تولید ناخالص داخلی( 1

کشور  آن    سنجش اقتصاد یک کشور برآورد میزان تولید ناخالص داخلیهای  روشترین  یکی از ساده

در    هاشرکتارزش تمام چیزهایی است که توسط همه مردم و  تولید ناخالص داخلی به معنای  .  است

تولید کشور  داخلی.  شودمی  یک  ناخالص  تولید  میزان  بعد  از  کشورها  مقایسه  برای  راه  ،  بهترین 

واقعی    این معیار از تقسیم تولید ناخالص داخلی.  سرانه تولید ناخالص داخلی کشورها است  گیریندازها 
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 .  آید و مشخص کننده استاندارد زندگی در یک کشور استمی کشور به دستآن   بر تعداد شهروندان

تولید ناخالص  نسبت  را در زمینه    کشورهاترین  ضعیف،  زیر به تفکیک مناطق جغرافیاییهای  جدول 

کشورها  داخلی  جمعیت  سال  های  داده)  دهدمی  نشان  به  به  سال    2017متعلق  در  که   2018است 

 . 9(اندشدهمنتشر 

   کشورهای شورای همکاری خلیج فارس   GDPبندی رتبه :  20جدول  

 از سهم جهانی   GDP (ppp) ( میلیارد دالر )   GDP کشور  رتبه 

 06/0 35307 بحرین 6

 15/0 72643 عمان 5

 26/0 167605 قطر 4

 54/0 382570 امارات 3

 37/1 683827 عربستان 2

 22/0 12012628 کویت 1

 (  آسیا غرب  )   شمال خلیج فارس   مسلمان  کشورهای   GDPبندی رتبه :  21جدول  

 از سهم جهانی   GDP (ppp) )میلیارد دالر(   GDP کشور  رتبه 

 05/0 20815 افغانستان 7

 07/0 40068 اردن  6

 07/0 51844 لبنان  5

 5/0 197716 عراق 4

 85/0 304952 پاکستان 3

 22/1 439514 ایران  2

 71/1 851102 ترکیه 1

 
داده   .9 از  قسمت  این  به  مربوط  اطالعات  استکلیه  شده  حاصل  جهانی  بانک   .https: //data>های 

AZ&view=map-worldbank. org/indicator/NY. GDP. MKTP. CD?locations=SA> 

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=SA-AZ&view=map
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=SA-AZ&view=map
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 ی میانه و قفقاز آسیا   مسلمان   کشورهای   GDPبندی رتبه :  22جدول  

 از سهم جهانی   GDP (ppp) )میلیارد دالر(   GDP کشور  رتبه 

 02/0 7146 تاجیکستان 6

 02/0 7565 قرقیزستان 5

 13/0 40748 نآذربایجا 4

 08/0 42355 ترکمنستان  3

 18/0 48718 ازبکستان 2

 38/0 159407 قزاقستان 1

 آسیا جنوب شرق  مسلمان  کشورهای    GDPبندی رتبه :  23جدول  

 از سهم جهانی   GDP (ppp) )میلیارد دالر(   GDP کشور  رتبه 

 01/0 4597 مالدیو  5

 03/0 12128 برونئی 4

 56/0 249723 بنگالدش  3

 74/0 314500 مالزی 2

 59/2 1015539 اندونزی 1

 آفریقا منطقه شمال  کشورهای مسلمان    GDPبندی رتبه :  24جدول  

 از سهم جهانی   GDP (ppp) )میلیارد دالر(   GDP کشور  رتبه 

 11/0 40256 تونس 1

 05/0 50984 لیبی 2

 23/0 109139 مراکش  3

 49/0 170370 الجزایر 4

 96/0 235369 مصر 5
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 آفریقا منطقه جنوب  کشورهای مسلمان    GDPبندی رتبه :  25جدول  

 از سهم جهانی   GDP (ppp) )میلیارد دالر(   GDP کشور  رتبه 

 0 92/648 کومور  1

 03/0 12333 موزامبیک  2

 03/0 14622 گابن  3

 آفریقا منطقه مرکز  کشورهای مسلمان    GDPبندی رتبه :  26جدول  

 از سهم جهانی   GDP (ppp) )میلیارد دالر(   GDP کشور  رتبه 

 02/0 8119 نیجر  1

 02/0 9981 چاد 2

 87/0 375770 نیجریه  3

 آفریقا منطقه غرب  کشورهای مسلمان    GDPبندی رتبه :  27جدول  

 از سهم جهانی   GDP (ppp) )میلیارد دالر(   GDP کشور  رتبه 

 0 1014 گامبیا  1

 0 1346 بیسائوگینه  2

 01/0 3774 سیرالئون  3

 01/0 4812 توگو  4

 01/0 5024 موریتانی 5

 02/0 9273 بنین  6

 02/0 10496 گینه  7

 03/0 12873 بورکینافاسو  8

 03/0 15288 مالی 9

 04/0 16374 سنگال 10

 07/0 34798 کامرون  11

 08/0 40388 ساحل عاج  12

 



 عوامل اقتصادی ...  :دومفصل   

 

42 

 آفریقا منطقه شرق  کشورهای مسلمان    GDPبندی رتبه :  28جدول  

 از سهم جهانی   GDP (ppp) )میلیارد دالر(   GDP کشور  رتبه 

 0 1844 جیبوتی 1

 02/0 7368 سومالی 2

 07/0 25891 اوگاندا  3

 13/0 117487 سودان  4

 :  دهد که می فوق نشان های نتیجه داده

مسلمان  4 • جهانی (  جیبوتی،  بیسائو گینه،  گامبیا،  کومور)  کشور  ناخالص  تولید  در  سهمی  هیچ 

 .  هستند آفریقاکشور متعلق به قاره  4ندارند که هر 

 .  صدم درصد در تولید ناخالص جهانی دارند 5از   ترکمبیست و یک کشور مسلمان سهمی  •

اندونزی • ن سهم را میان  یتر بیشبه ترتیب  (  37/1)  و عربستان (  71/1)  ترکیه  ،(59/2)  سه کشور 

 .  کشورهای مسلمان در تشکیل تولید ناخالص جهانی دارند

 : جهانی پذیریرقابت( 2

از   شاخصترمهمیکی  کشور  کنندهتعیینهای  ین  یک  اقتصادی  آن    پذیریرقابتشاخص  ،  توسعه 

  وری بهرهاست که سطح هایی  و شاخص ها،سیاست، یک مجموعه از نهادها پذیری رقابت. کشور است

تعیین را  اقتصاد  اقتصاد   10جهانی   پذیریرقابتشاخص  .  کندمی  یک  از سال    11توسط مجمع جهانی 

استمورد استفاده    2005 از  .  قرار گرفته  رکن است که در شکل زیر به    12این شاخص خود متشکل 

 .  استآمده   در نمایش

به سال  های  داده از    2017متعلق  است    137که  و  کشور حاصل شده  اطالعات دو کشور گابن  فاقد 

مسأله    علت این.  باشد، میاسالمی هستندهای  که هر دو از کشورهای سازمان همکاری،  ساحل عاج

 
10. The Global Competitiveness Index (GCI)  

11. The World Economic Forum 
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 .  12سختی حصول اطالعات با توجه به وضعیت داخلی این کشورها بوده است 

 جهانی   پذیری رقابت شاخص  گانه  ارکان دوازده :  2شکل 

 

اقتصاد  ،  جهانی  پذیریرقابتدر شاخص   است که  این  بر  مرحله اول توسعهفرض  بر  ،  در  مبتنی 

در این مرحله نیروی کار  .  باشدمی  و رقابت کشورها بر اساس منابع طبیعی شان  عوامل تولید است

کنند و  می  بر اساس قیمت و فروش کاالها و محصوالت اساسی خود رقابتها  بنگاه،  غیر ماهر است

استآنها    ایینپ  وریبهره از دستمزدهای پایین  توسعه    پذیریرقابتحفظ  .  انعکاسی  از  این سطح  در 

است که عملکرد خوبی داشته باشندهای  منوط به سازمان ها  زیرساخت(  1  رکن )  خصوصی و دولتی 

با(  2رکن  )   یافتهتوسعه اقتصاد کالن  باشدو محیط  از  (  3  رکن)  ثبات  برخوردار  سالمی  کار  نیروی  و 

   .(4 رکن ) موزش ابتدایی داشته باشدآ

افزایش یافته و بر دستمزدها نیز به    وریبهره،  یک کشور  پذیریرقابتبا افزایش    :در مرحله دوم

در  .  گیرندمی  بنابراین کشورها در مرحله کارایی محور توسعه قرار.  گرددمی  میزان قابل توجهی افزوده

مرحله  کارا آنها    این  تولیدی  فرایندهای  ایجاد  به  کیفیت محصولتر  شروع  افزایش  زیرا  .  کنندمی  و 

در این حالت  .  را باال ببرندها  توانند قیمتنمیآنها    این در حالی است که  اند. دستمزدها افزایش یافته

 
12. see: the Global Comparetiveness report2017-2018, Klaus Schwab, Geneva: World 

Economic Froum, 
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نیروی کار  پذیریرقابت  تربیت  و  آموزش عالی  بر محور  از گذشته    بازار کاالی کارا  ، (5  رکن)  بیش 

کارا(  6رکن  ) کار  مالی    ،(7رکن  )  بازار  مزایای    ،(8  رکن )  یافته توسعهبازارهای  از  استفاده  توانایی 

 .  استوار است( 10رکن )  و بازار داخلی یا خارجی بزرگ( 9 رکن) موجودهای تکنولوژی

  دستمزدها به قدری افزایش،  روند می   محور پیش   نوآوری وقتی کشورها به سمت مرحله  :  مرحله سوم 

باالتر می  زندگی  استاندارهای  و  دستمزدها  این  حفظ  برای  که  با  ،  یابد  رقابت  به  قادر  باید  کارها  و  کسب 

با  ،  های متفاوت و جدید باید با تولید کاال ها  در این مرحله بنگاه .  محصوالت منحصر به فربد و جدید باشند 

 .  به رقابت بپردازند (  12رکن  )   و اختراع محصوالت جدید (  11رکن  )   استفاده از فرایندهای پیچیده تولید 

 پذیری رقابت در شاخص    کشورهای شورای همکاری خلیج فارس   بندی رتبه :  29جدول  

 ( 1ـ 7)   نمره  کشور   137رتبه بین   کشور  ای منطقه رتبه  

4/3 62 کویت و عمان  5  

5/4 44 بحرین 4  

03 عربستان 3  8/4  

1/5 25 قطر 2  

3/5 17 امارات 1  

 الزامات اساسی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در رکن    بندی رتبه :  30جدول  

 ( 1ـ 7)   نمره  کشور   137رتبه بین   کشور  ای منطقه رتبه  
 1/5 40 بحرین 5

 1/5 38 عمان و کویت  4

 3/5 32 عربستان 3

 9/5 12 قطر 2

 6 7 امارات 1

 تقویت کارایی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در رکن    بندی رتبه :  31جدول  

 ( 1ـ 7)   نمره  کشور   137رتبه بین   کشور  ای منطقه رتبه  
 2/4 66 عمان و کویت  5

 6/4 36 بحرین 4
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 7/4 33 عربستان 3

 9/4 25 قطر 2

 2/5 17 امارات 1

 

 و پیچیدگی   نوآوری کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در رکن عوامل    بندی رتبه :  32جدول  

 ( 1ـ 7)   نمره  کشور   137رتبه بین   کشور  ای منطقه رتبه  
 6/3 70 عمان و کویت  5
 4 43 بحرین 4
 1/4 40 عربستان 3
 9/4 22 قطر 2
 9/4 20 امارات 1

امارت بهترین وضعیت  ،  فارسفوق در میان شش کشور شورای همکاری خلیج  های  بر اساس جدول

اما نکته شایان توجه این است که امارات هنوز به مرحله سوم یعنی    پذیریرقابتاخص  شرا در   دارد 

 .  وارد نشده است و نتوانسته است نمره شایان توجهی دریافت کند نوآوریمرحله 

افغانستان و ع ،  آسیادر میان کشورهای شمال خلیج فارس در غرب   راق اطالعات  برای دو کشور 

کشور این منطقه وضعیت    5ترکیه میان  ،  دهدمی  همان طور که جدول زیر نشان  اما.  موجود نیست

 .  بهتری در این شاخص دارد

 پذیری رقابت شمال خلیج فارس در شاخص    مسلمان   کشورهای   بندی رتبه :  33جدول  

 ( 1ـ 7)   نمره  کشور   137رتبه بین   کشور  رتبه 
 7/3 115 پاکستان 5

 8/3 105 لبنان  4

 4/3 65 اردن  3

 4/3 69 ایران  2

 4/4 53 ترکیه 1

 شمال خلیج فارس در رکن الزامات اساسی   مسلمان   کشورهای   بندی رتبه :  34جدول  

 ( 1ـ 7)   نمره  کشور   137رتبه بین   کشور  رتبه 
 5/3 119 لبنان  5
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 7/3 114 پاکستان 4

 6/4 73 اردن  3

 8/4 60 ترکیه 2

 8/4 55 ایران  1

 شمال خلیج فارس در رکن تقویت کارایی   مسلمان   کشورهای   بندی رتبه :  35جدول  

 ( 1ـ 7)   نمره  کشور   137رتبه بین   کشور  رتبه 

 7/3 104 پاکستان 5

 0/4 83 ایران  4

 1/4 76 لبنان  3

 2/4 67 اردن  2

 4/4 51 ترکیه 1

 

 و پیچیدگی   نوآوری شمال خلیج فارس در رکن عوامل  مسلمان  کشورهای    بندی رتبه :  36جدول  

 ( 1ـ 7)   نمره  کشور   137رتبه بین   کشور  رتبه 

 5/3 81 ایران  5

 6/3 72 پاکستان 4

 7/3 66 ترکیه 3

 8/3 52 لبنان  2

 4 45 اردن  1

منطقه   قفقازآسیادر  و  میانه  لذا    ی  نیست  موجود  اطالعات  ازبکستان  و  ترکمنستان  دو کشور  برای 

میان   گرفت  4مقایسه  خواهد  منطقه صورت  این  شاخص  .  کشور  در  و  شاخص  این  ارکان  تمام  در 

کلی  پذیریرقابت  طور  قرقیزستان    4میان    ن آذربایجا  به  کشور  و  رتبه  بهترین  مذکور  کشور 

 .  رتبه را داردترین  ضعیف

 پذیری رقابت در شاخص    و قفقاز ی مرکزی  آسیا   مسلمان   کشورهای   بندی رتبه :  37جدول  

 ( 1ـ 7)   نمره  کشور   137رتبه بین   کشور  رتبه 
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 9/3 102 قرقیزستان 4

 1/4 79 تاجیکستان 3

 3/4 57 قزاقستان 2

 7/4 35 نآذربایجا 1

 در رکن الزامات اساسی   و قفقاز ی مرکزی  آسیا مسلمان  کشورهای    بندی رتبه :  38جدول  

 ( 1ـ 7)   نمره  کشور   137رتبه بین   کشور  رتبه 

 1/4 97 قرقیزستان 4

 4/4 81 تاجیکستان 3

 6/4 69 قزاقستان 2

 9/4 47 نآذربایجا 1

 

 تقویت کارایی   در رکن   و قفقاز ی مرکزی  آسیا   مسلمان   کشورهای   بندی رتبه :  39جدول  

 ( 1ـ 7)   نمره  کشور   137رتبه بین   کشور  رتبه 

 6/3 108 قرقیزستان 4

 7/3 95 تاجیکستان 3

 3/4 56 قزاقستان 2

 4/4 46 نآذربایجا 1

 

 و پیچیدگی   نوآوری در رکن عوامل    و قفقاز ی مرکزی  آسیا مسلمان  کشورهای    بندی رتبه :  40جدول  

 ( 1ـ 7)   نمره  کشور   137رتبه بین   کشور  رتبه 

 8/2 128 قرقیزستان 4

 8/2 118 تاجیکستان 3

 4/3 95 قزاقستان 2

 2/4 33 نآذربایجا 1

شرق   منطقه جنوب  میان    آسیادر  مسلمان  5در  زمینه  ،  کشور  این  در  اطالعاتی  مالدیو  برای کشور 
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ندارد نشانهای  جدول.  وجود  شاخص  می  زیر  در  که  رکن  پذیریرقابتدهد  دو  الزامات  آن    و  یعنی 

اندونزی    نوآوریاساسی و تقویت کارایی مالزی همچنان پیشتاز است اما در رکن عوامل   و پیچیدگی 

رتبه  ترین  بر مالزی پیشی گرفته است در عین حال که بنگالدش در تمام ارکان این شاخص ضعیف

 .  را کسب کرده است

   پذیری رقابت در شاخص    آسیا جنوب شرق  مسلمان    کشورهای   بندی رتبه :  41جدول  

 ( 1ـ 7)   نمره  کشور   137رتبه بین   کشور  رتبه 

 9/3 99 بنگالدش  4

 5/4 46 برونئی 3

 7/4 36 اندونزی 2

 2/4 23 مالزی 1

 الزامات اساسی در رکن    آسیا جنوب شرق    مسلمان کشورهای    بندی رتبه :  42جدول  

 ( 1ـ 7)   نمره  کشور   137بین  رتبه   کشور  رتبه 

 1/4 101 بنگالدش  4

 0/5 46 اندونزی 3

 1/5 42 برونئی 2

 5/5 24 مالزی 1

 در رکن تقویت کارایی   آسیا جنوب شرق    کشورهای مسلمان   بندی رتبه :  43جدول  

 ( 1ـ 7)   نمره  کشور   137رتبه بین   کشور  رتبه 

 7/3 105 بنگالدش  4

 4/1 74 برونئی 3

 5/4 41 اندونزی 2

 9/4 24 مالزی 1

 و پیچیدگی   نوآوری در رکن عوامل    آسیا جنوب شرق    مسلمان کشورهای    بندی رتبه :  44جدول  

 ( 1ـ 7)   نمره  کشور   137رتبه بین   کشور  رتبه 
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 3/3 106 بنگالدش  4

 5/3 88 برونئی 3

 9/4 21 مالزی 2

 7/5 9 اندونزی 1

قاره   جغرافیایی    آفریقادر  موقعیت  بر حسب  مسلمان  تعدد کشورهای  به  توجه  گانه  5  بندی تقسیمبا 

در منطقه  .  تا مقایسه بهتر بتواند انجام شودایم  مرکز را در نظر گرفته  ـ  غرب  ـ  شرق  ـ  جنوبـ    شمال

بهترین  مراکش  آن    در این شاخص و تمام ارکان.  اطالعاتی برای کشور لیبی وجود ندارد  آفریقاشمال  

 .  رتبه را کسب کرده استترین رتبه را کسب کرده است و مصر در این شاخص ضعیف

 پذیری رقابت در شاخص    آفریقا منطقه شمال  کشورهای مسلمان    بندی رتبه :  45جدول  

 ( 1ـ 7)   نمره  کشور   137رتبه بین   کشور  رتبه 

 90/3 100 مصر 4

 93/3 95 تونس 3

 1/4 86 الجزایر 2

 2/4 71 مراکش  1

 در رکن الزامات اساسی   آفریقا کشورهای مسلمان منطقه شمال    بندی رتبه :  46جدول  

 ( 1ـ 7)   نمره  کشور   137رتبه بین   کشور  رتبه 

 4 106 مصر 4

 4/41 84 تونس 3

 4/4 82 الجزایر 2

 8/4 57 مراکش  1

 در رکن تقویت کارایی   آفریقا کشورهای مسلمان منطقه شمال    بندی رتبه :  47جدول  

 ( 1ـ 7)   نمره  کشور   137رتبه بین   کشور  رتبه 

 7/3 102 الجزایر 4

 7/3 99 تونس 3

 9/3 87 مصر 2
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 9/3 85 مراکش  1

 

 

 و پیچیدگی   نوآوری در رکن عوامل    آفریقا کشورهای مسلمان منطقه شمال    بندی رتبه :  48جدول  

 ( 1ـ 7)   نمره  کشور   137رتبه بین   کشور  رتبه 

 1/3 118 الجزایر 4

 4/3 101 مصر 3

 4/3 97 تونس 2

 6/3 74 مراکش  1

. گابن اطالعاتی در دست نیست،  برای کشور کومور،  آفریقادر میان سه کشور مسلمان منطقه جنوب  

 .  دارد پذیریرقابتکشور موزامبیک با توجه به جدول زیر رتبه بسیار پایینی در شاخص 

 در موزامبیک   پذیری رقابت های  شاخص :  49جدول  

 ( 1ـ 7)   نمره  کشور   137رتبه بین   کشور موزامبیک 

پذیری رقابتشاخص   136 9/2  

7/2 137 الزامات اساسی   

1/3 129 تقویت کارایی  

پیچیدگی و  نوآوری  127 0 /3  

اطالعات برای کشور نیجر موجود نیست  ؛  چاد و نیجریه،  میان سه کشور نیجر،  آفریقامنطقه مرکز  در  

انجام دیگر  دو کشور  میان  مقایسه  رتبه  .  شودمی  و  نیجریه  اگرچه  شده  برده  نام  دو کشور  میان  در 

الزامات اساسی رتبه    پذیریرقابتبهتری در شاخص   نسبت به کشور چاد دارد اما کشور چاد در رکن 

 .  بهتری نسبت به نیجریه دارد

 در چاد و نیجریه   پذیری رقابت های  شاخص :  50جدول  

 کشور 
 نیجریه  چاد 

رتبه بین  
 کشور  137

 ( 1ـ 7) نمره  
  137رتبه بین  
 کشور 

 ( 1ـ 7نمره ) 
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 3/3 125 0/3 135 پذیری رقابتشاخص 

 9/2 136 1/3 132 الزامات اساسی 

 9/3 86 8/2 135 تقویت کارایی

 3/3 108 7/2 134 و پیچیدگی  نوآوری

های  اطالعاتی برای کشور  پذیریرقابتبرای شاخص  ،  آفریقاکشور مسلمان منطقه غرب    12ر میان  د

کشور دیگر بهترین وضعیت و   8سنگال میان  . توگو و ساحل عاج وجود ندارد، بورکینافاسو، بیسائوگینه

 .  موریتانی بدترین وضعیت را دارد

 پذیری رقابت در شاخص    آفریقا کشورهای مسلمان منطقه غرب    بندی رتبه :  51جدول  

 ( 1ـ 7)   نمره  کشور   137رتبه بین   کشور  رتبه 

 1/3 133 موریتانی 8

 2/3 130 سیرالئون  7

 3/3 123 مالی 6

 5/3 120 بنین  5

 5/3 119 گینه  4

 6/3 117 گامبیا  3

 7/3 116 کامرون  2

 8/3 106 سنگال 1

 الزامات اساسی   رکن در    آفریقا رتبه کشورهای مسلمان منطقه غرب  :  52جدول  

 کشور 

گال 
سن

ون  
مر

کا
 

بیا 
گام

 

ین 
بن

انی  
ریت

مو
 

ینه 
گ

ون  
رالئ

سی
 

الی 
م

 

 128 127 126 123 117 115 113 109 کشور 137رتبه بین 

 3/3 4/3 4/3 5/3 6/3 6/3 7/3 0/4 ( 1ـ7) نمره

 در رکن تقویت کارایی   آفریقا کشورهای مسلمان منطقه غرب    رتبه :  53جدول  

ینه  کشور 
گ

گال  
سن

بیا  
گام

ون  
مر

کا
 

الی 
م

ین  
بن

ون  
رالئ

سی
انی  

ریت
مو
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 137 132 125 122 114 111 110 109 کشور  137رتبه بین 

 5/2 0/3 3/3 3/3 5/3 6/3 6/3 6/3 ( 1ـ7)  نمره

 

 

 و پیچیدگی   نوآوری در رکن    آفریقا رتبه کشورهای مسلمان منطقه غرب  :  54جدول  

ینه  کشور 
گ

بیا  
گام

ون  
مر

کا
 

الی 
م

گال  
سن

 

ین 
بن

انی  
ریت

مو
ون  

رالئ
سی

 

 129 125 115 102 98 96 83 53 کشور  137رتبه بین 

 2/2 5/2 7/2 1/3 3/4 4/3 5/3 8/3 ( 1ـ7)  نمره

سومالی و سودان اطالعاتی در  ، برای سه کشور جیبوتی، آفریقاکشور مسلمان منطقه شرق  4در میان 

 . در جدول زیر نمایش داده شده استاطالعات کشور اوگاندا  و. دست نیست

 پذیری رقابت شاخص    ارکان   در   اوگاندا   بندی رتبه :  55جدول  

 
 اوگاندا 

 ( 1ـ 7نمره )  کشور   137رتبه بین  

 7/3 114 پذیری رقابتشاخص 

 8/3 112 الزامات اساسی

 6/3 113 تقویت کارایی

 4/3 90 و پیچیدگی  نوآوری

نگاه   میان ضعیفدر یک  با  ، میآفریقاقاره  ی  ها ترینتطبیقی  موزامبیک  و  توان گفت دو کشور چاد 

ضعیف مشابه  نمره  و  شاخص  های  کشورترین  رتبه  در  قاره  این  و   پذیریرقابتمسلمان  هستند 

 .  بعدی قرار دارندهای مصر و اوگاندا در رتبه،  کشورهای موریتانی

 پذیری رقابت یی در شاخص  آفریقا کشورهای  ترین  ضعیف :  56جدول  

 ( 1ـ 7)   نمره  کشور   137رتبه بین   کشور  رتبه 

 7/3 114 اوگاندا  4
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 90/3 100 مصر 3

 1/3 133 موریتانی 2

 0/3 135 چاد و موزامبیک  1

فوق که به صورت تطبیقی میان کشورهای مسلمان در مناطق جغرافیایی مختلف  های  مجموع داده

 :  دهدمی حاصل شده است نشان

شاخص   • لحاظ  به  برتر  کشور  از  پذیریرقابتپنج  عبارتند  مسلمان  کشورهای    ن آذربایجا  :میان 

  .(2/4) مراکش  ،(4/4) ترکیه  ،(2/5) مالزی  ،(3/5) امارات ،(4/7)

از  پذیریرقابتشاخص    بندیرتبهکشورهای مسلمان در  ترین  ضعیف •  ، (9/2)  موزامبیک:  عبارتند 

  .(7/3) پاکستان و اوگاندا ( 4/3) کویت و عمان  ،(1/3) موریتانی  ،(3) چاد
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 :  گفتار دوم 

 ضعف حکمرانی عوامل  

 :  حکمرانی خوب( 1

از دو دهه قبل واژگانی که  بانک جهانی و صندوق    از جمله  نوین  الملل بینتوسط  با مفهومی  ی پول 

ادبیات مدیریت دولتی شد است،  وارد  الزامات    90از دهه  .  اصطالح حکمرانی خوب  به بعد نیز تحقق 

از   کمک  متقاضی  کشورهای  به  مالی  تسهیالت  اعطای  برای  شرط  پیش  مثابه  به  خوب  حکمرانی 

 . سوی دو نهاد نام برده شده معرفی شد

 :  شودمی  اشارهآنها  برای حکمرانی خوب تعاریف متعددی وجود دارد که در زیر به بعضی از

،  سیستمی شفاف :  شود می   تعریف   گونه این حکمرانی خوب  ،  بیانیه مانیل در  ، در اولین کنفرانس حکمرانی  •

 .  13مسئول در برابر نیازهای عامه ،  مشارکتی ،  دمکرات ،  عادل و منصف ،  ده پس پاسخگو و حساب 

خوب • حمکرانی  تعریف  در  متحد  ملل  سازمان  توسعه  سیاسی:  گویدمی  برنامه  قدرت  ،  اعمال 

گیرد  می ویژگی در نظر  9آن  ر کشور در کلیه سطوح و برای اقتصادی و اداری به منظور اداره امو

،  مداریاجماع،  ی و پاسخگوییپذیر مسئولیت،  شفافیت،  حاکمیت قانون،  مشارکت:  که عبارتند از

 . 14استراتژیک  انداز چشم،  دهیپسحساب، اثربخشی  کارایی و، تساوی و انصاف

نظام قضایی قابل  ،  کارآمدارائه خدمات عمومی  :  گویدمی  بانک جهانی در تعریف حکمرانی خوب •

 بانک جهانی شش شاخص برای حکمرانی خوب معرفی.  نظام اداری پاسخگو،  اعتماد و مستقل

ازمی عبارتند  که  نظر:  کند  اظهار  سیاسی  ،  دهیپسحساب  ـپاسخگویی    ـ  حق  مهار    ـثبات 

 .  15مهار فساد، مداریقانون ، پاالیش مقررات اضافی، یکارآمداثربخشی و ، خشونت

در بستر مساعد محیط سیاسی  :  شودمی  حکمرانی خوب چنین تعریف،  از نگاه وزارت فدرال اروپا •

بشر حقوق  به  که  نهادی  ارج،  و  قانون  حاکمیت  و  دمکراتیک  خوب  ،  نهدمی  اصول  حکمرانی 

بشر افراد  پاسخگوی  و  شفاف  مدیریت  از  به  ،  طبیعت،  عبارتند  مالی  و  اقتصادی  منظور  منابع 

 
13. Löffler, 2003, 165 

14. UNDP, 1997 

15. Stowe, 1992, 391 
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 . 16توسعه منصفانه و پایدار 

یونسکو • معنای سازوکارها  از نظر  به  به واسطه ،  فرایندها،  حکمرانی خوب  است که  نهادهایی    و 

کنند و حقوق قانونی خود  می  منافع مدنی خود را دنبال،  نهادهای مدنی  ها،گروه،  شهروندانآنها  

 . ندسازمی  اورند و تعهداتشان را براوردهمی را به اجرا در

بر  آن    به توسعه انسانی پایدار است که در بطنیابی  دست  موضوع و هدف اصلی حکمرانی خوب

حفاظت و تجدید حیات محیط زیست و رشد و  ،  رفاه پایدار،  معاش  تأمین ،  اشتغال زایی،  کاهش فقر

یا تسری  سازی در این رویکرد به جای تاکید مکانیکی بر خصوصی. شودمی  بانوان تاکید توانمندسازی

پاسخگو و    ها، بر ضرورت پرداختن به حقوق متقابل شهروندان و حکومت،  و کارهای بازارساز  سلطه

توسعه نهادهای مدنی  ، افزایش سطح مشارکت واقعی، افزایش شفافیت، ساختن حکومت دهپسحساب

.17شودمی تاکید

مدیریت   از  بیش  چیزی  خوب  حکمرانی  ترتیب  این  ارائه    منابع  کارآمدبه  یا  اقتصادی  و  مالی 

مشتمل بر یک راهبرد اصالحی وسیع برای تقویت نهادهای جامعه مدنی  ،  خدمات عمومی ویژه بوده

است که یک جامعه چگونه تواند خود را سازماندهی کند تا از  می  است و در پی پاسخ به این سوال 

فرصت  در  خودها  تساوی  شهروندان  تمام  برای  برابری  اقتصادیعدالت  )  و  و  اطمینان  (  اجتماعی 

تدوین  ،  مشیخطاداری یا اجرای یک  مسأله    در این رویکرد شاید بهترین راه حل یک.  18حاصل کند 

ضمن این که اقدام  ،  یک وظیفه باشدسازی  مقررات ویژهی مشارکت با بخش خصوصی یا خصوصی

  هر موقعیت بسته به شرایط بدین ترتیب در  ،  مستقیم حکومت و بوروکراسی نیز مانعی نخواهد داشت

کرد می جستجو  را  حکمرانی  راه  بهترین  است .  19توان  سالم  جامعه  به  دستیابی  مهم  حکمرانی  .  در 

و به    اثربخشی   اگرچه کارایی  در حکمرانی خوب دستیابی  بلکه محور  نیستند  اما محور  مهم هستند 

 .  توسعه دمکراسی و برابری باشدساز زمینهحکومتی است که 

 
16. Austrian Development Agency, 2011 

17. Pourezzat, 2009 

18. Cheema, 2006, 30 

19. Hughes, 2003,77 
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توجه   شاخصبا  و  تعاریف  تعدد  خوبهای  به  برای حکمرانی  شده  عمومیت  ،  مطرح  به  توجه  با 

  در تحقیق حاضر نیز ما این اصول را مبنا قرار ،  مطرح شده از سوی بانک جهانیهای  کاربرد شاخص

از  می را که همانا ضعف در حکمرانی  تر مهمدهیم تا بتوانیم یکی  ین نقاط ضعف کشورهای اسالمی 

 .  نمایدمی  یرضروها بر همین مبنا ابتدا توضیحی از هریک از شاخص. توضیح دهیم، است

 : اعتراض و پاسخگویی( 1ـ1

خود  دولت  انتخاب  و  تعیین  در  کشور  شهروندان یک  توانایی  درجه  و  میزان  مفهوم  به  شاخص  این 

ارای مقام سیاسی  حکومت یا سایر افراد د ، س دولتی به عبارتی دیگر میزان و درجه این که ری  است یا 

 .  شوندمی در کشور از طریق انتخابات آزاد از سوی مردم انتخاب

هر چه  .  جمعی استهای  آزادی رسانه  ها،آزادی احزاب و تشکل،  آزادی بیانگر  این شاخص بیان

باشندتربیشمردم در یک جامعه نقش   تعیین زمامداران و هیات حاکم داشته  و نقش  ،  ی در  حضور 

انجمنها  تشکلاحزاب و   نظایرها  و  و رسانه  تربیشدر جامعه  آن    و  استقالل داشته  ای  است  جمعی 

دارند اختیار  در  جامعه  در  را  قدرت  و  هستند  جامعه  زمامدار  افرادی  و  خود  ،  باشند  اعمال  پاسخگوی 

کنند بیان  را  خود  نظر  و  فعالیت  آزادانه  بتوانند  مختلف  افراد  و  بهت دهنده  نشان،  باشند  از  وضعیت  ر 

. 20حکمرانی خوب است 

روش چهار  به  مردان  دولت  پاسخگویی  و  نظر  اظهار  به  شهروندان  توسعه  می  آزادی  بر  تواند 

انباشت ،  انباشت سرمایه فیزیکی،  ایجاد ثبات سیاسی،  بهبود عملکرد دولت:  اقتصادی موثر واقع شود

 .  سرمایه انسانی

ارس در رکن پاسخگویی شاخص  کشورهای شورای همکاری خلیج ف   بندی رتبه :  57جدول  

 حکمرانی خوب 

 ( 100تا    0)  نمره  کشور  رتبه 

 4 عربستان 6

 8 بحرین 5

 
20. Kaufmann, Kraay & Lob,2002,8 
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 16 قطر 4

 19 امارات 3

 20 عمان 2

 28 کویت 1

 

 کشورهای شمال خلیج فارس در رکن پاسخگویی شاخص حکمرانی خوب   بندی رتبه :  58جدول  

 ( 100تا    0)  نمره  کشور  رتبه 

 21 افغانستان 7

 22 ایران  6

 22 عراق 5

 25 اردن  4

 29 پاکستان 3

 30 ترکیه 2

 32 لبنان  1

 ی میانه و قفقاز در رکن پاسخگویی شاخص حکمرانی خوب آسیا کشورهای    بندی رتبه :  59جدول  

 ( 100تا    0)  نمره  کشور  رتبه 

 صفر ترکمنستان  6

 2 ازبکستان 5

 5 تاجیکستان 4

 7 نآذربایجا 3

 13 قزاقستان 2

 33 قرقیزستان 1

 در رکن پاسخگویی شاخص حکمرانی خوب   آسیا کشورهای جنوب شرق    بندی رتبه :  60جدول  

 ( 100تا    0)  نمره  کشور  رتبه 

 23 برونئی 5
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 26 مالدیو  4

 31 بنگالدش  3

 33 مالزی 2

 50 اندونزی 1

 

 در رکن پاسخگویی شاخص حکمرانی خوب   آفریقا کشورهای منطقه شمال    بندی رتبه :  61جدول  

 ( 100تا    0)  نمره  کشور  رتبه 

 14 مصر 4

 24 الجزایر 3

 29 مراکش  2

 57 تونس 1

 .  برای لیبی داده وجود ندارد

 در رکن پاسخگویی شاخص حکمرانی خوب   آفریقا کشورهای منطقه جنوب    بندی رتبه :  62جدول  

 ( 100تا    0)  نمره  کشور  رتبه 

 23 گابن  3

 34 موزامبیک  2

 39 کومور  1

 در رکن پاسخگویی شاخص حکمرانی خوب   آفریقا کشورهای منطقه غرب    بندی رتبه :  63جدول  

 ( 100تا    0)  نمره  کشور  رتبه 

 14 گامبیا  12

 22 کامرون  11

 25 موریتانی 10

 26 گینه  9

 28 بیسائوگینه  8

 32 توگو  7

 36 ساحل عاج  6
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 40 مالی 5

 42 سیرالئون  4

 49 بورکینافاسو  3

 58 سنگال 2

 63 بنین  1

 بندی کشورهای منطقه مرکز آفریقا در رکن پاسخگویی شاخص حکمرانی خوب : رتبه 64جدول  

 ( 100تا    0نمره ) کشور  رتبه 
 12 چاد 3

 34 نیجر  2

 36 نیجریه  1

 در رکن پاسخگویی شاخص حکمرانی خوب   آفریقا کشورهای منطقه شرق    بندی رتبه :  65جدول  

 ( 100تا    0)  نمره  کشور  رتبه 
 3 سودان  3

 13 جیبوتی 2

 27 اوگاندا  1

 .  برای سومالی داده نیست

امریکایی در رکن پاسخگویی شاخص    ـ سه کشور مسلمان اروپایی    بندی رتبه :  66جدول  

 حکمرانی خوب 

 ( 100تا    0)  نمره  کشور  رتبه 
 52 آلبانی 3

 56 گویان  2

 61 سورینام 1

 شاخص حکمرانی خوب   کشورهای مسلمان در رکن پاسخگویی ترین  ضعیف :  67جدول  

 ( 100تا    0)  نمره  کشور  رتبه 
 صفر ترکمنستان  1

 3 سودان  2

 4 عربستان 3
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 شاخص حکمرانی خوب   بهترین کشورهای مسلمان در رکن پاسخگویی :  68جدول  

 ( 100تا    0)  نمره  کشور  رتبه 
 63 بنین  1

 61 سورینام 2

 57 تونس 3

 : ثبات سیاسی و فقدان خشونت( 2ـ1

آمیز ابزارهای خشونت این رکن بیانگر احتمال سرنگونی یک حکومت و نظام سیاسی از طرق غیر قانونی یا  

بر اساس این شاخص هر چه احتمال .  عمده بحث این شاخص مربوط به تروریسم و خشونت است .  است 

ثبات سیاسی در یک کشور   از دهنده  نشان باشد    تر بیش نبودن  است و هرچه کشوری  حکمرانی ضعیف 

  . 21کندمی   باالتری را کسبی برخوردار باشد در زمینه حکمرانی خوب امتیاز  تر بیش ثبات سیاسی  

داخلی و خارجی   گذاری سرمایهافزایش : گذاردمی  ثبات سیاسی از دو طریق بر توسعه اقتصادی اثر

 .  و جلوگیری از فرار مغزها

ثبات سیاسی و فقدان  کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در رکن    بندی رتبه :  69جدول  

 شاخص حکمرانی خوب خشونت  

 ( 100تا    0)  نمره  کشور  رتبه 
 18 بحرین 6

 29 عربستان 5

 41 کویت 4

 61 امارات 3

 72 عمان 2

 76 قطر 1

کشورهای شمال خلیج فارس در رکن ثبات سیاسی و فقدان خشونت    بندی رتبه :  70جدول  

 شاخص حکمرانی خوب 

 ( 100تا    0)  نمره  کشور  رتبه 

 
21. Ernst & Hart,2007 
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 1 افغانستان و پاکستان  6

 3 عراق 5

 6 ترکیه 4

 8 لبنان  3

 20 ایران  2

 27 اردن  1

ی میانه و قفقاز در رکن ثبات سیاسی و فقدان خشونت  آسیا کشورهای    بندی رتبه :  71جدول  

 شاخص حکمرانی خوب 

 ( 100تا    0)  نمره  کشور  رتبه 

 18 نآذربایجا 6

 20 تاجیکستان 5

 23 قرقیزستان 4

 34 ازبکستان 3

 35 ترکمنستان  2

 48 قزاقستان 1

  در رکن ثبات سیاسی و فقدان خشونت   آسیا کشورهای جنوب شرق    بندی رتبه :  72جدول  

 شاخص حکمرانی خوب 

 ( 100تا    0)  نمره  کشور  رتبه 

 10 بنگالدش  5

 33 اندونزی 4

 50 مالزی 3

 60 مالدیو  2

 94 برونئی 1

  در رکن ثبات سیاسی و فقدان خشونت   آفریقا کشورهای منطقه شمال    بندی رتبه :  73جدول  

 شاخص حکمرانی خوب 
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 ( 100تا    0)  نمره  کشور  رتبه 

 9 مصر 4

 11 الجزایر 3

 13 تونس 2

 36 مراکش  1

  در رکن ثبات سیاسی و فقدان خشونت   آفریقا کشورهای منطقه جنوب    بندی رتبه :  74جدول  

 شاخص حکمرانی خوب 

 ( 100تا    0)  نمره  کشور  رتبه 

 12 موزامبیک  3

 44 گابن  2

 47 کومور  1

  در رکن ثبات سیاسی و فقدان خشونت   آفریقا کشورهای منطقه مرکز    بندی رتبه :  75جدول  

 شاخص حکمرانی خوب 

 ( 100تا    0)  نمره  کشور  رتبه 

 7 نیجریه  3

 11 چاد 2

 12 نیجر  1

  در رکن ثبات سیاسی و فقدان خشونت   آفریقا کشورهای منطقه غرب    بندی رتبه :  76جدول  

 شاخص حکمرانی خوب 

 ( 100تا    0)  نمره  کشور  رتبه 

 9 مالی 10

 15 کامرون  ـ بورکینافاسو  9

 16 ساحل عاج  8

 21 موریتانی 7

 28 بیسائو گینه  ـ گامبیا  6
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 31 گینه  5

 37 سنگال 4

 39 توگو  3

 40 سیرالئون  2

 49 بنین  1

  ثبات سیاسی و فقدان خشونت   در رکن   آفریقا کشورهای منطقه شرق    بندی رتبه :  77جدول  

 شاخص حکمرانی خوب 

 ( 100تا    0)  نمره  کشور  رتبه 

 2 سودان  3

 21 اوگاندا  2

 24 جیبوتی 1

امریکایی در رکن ثبات سیاسی و فقدان    ـ سه کشور مسلمان اروپایی    بندی رتبه :  78جدول  

 شاخص حکمرانی خوب   خشونت 

 ( 100تا    0)  نمره  کشور  رتبه 

 46 گویان  3

 55 آلبانی 2

 56 سورینام 1

شاخص    کشورهای مسلمان در رکن ثبات سیاسی و فقدان خشونت ترین  ضعیف :  79جدول  

 حکمرانی خوب 

 ( 100تا    0)  نمره  کشور  رتبه 

 1 پاکستان  ـ افغانستان 1

 2 سودان  2

 7 نیجریه  3

شاخص    بهترین کشورهای مسلمان در رکن ثبات سیاسی و فقدان خشونت :  80جدول  

 حکمرانی خوب 
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 ( 100تا    0)  نمره  کشور  رتبه 

 94 برونئی 1

 76 قطر 2

 72 عمان 3

 :  دولت اثربخشی (3ـ1

عمومی خدمات  کیفیت  شاخص  این  بوروکراسی،  در  میزان  صالحیت  ،  کیفیت  و  شهری  حکمرانان 

است مدنظر  سیاسی  فشارهای  از  شهری  خدمات  اجرای  .  استقالل  و  تدوین  کیفیت  همچنین 

دارد در این شاخص  ها  و میزان تعهدی که دولت در برابر این سیاست،  عمومی و دولتیهای  مشیخط

 .  22گیرد می در کانون ارزیابی قرار

این مفهوم است که فراین  شوند که نیازهای  می  دها و نهادها منجر به نتایجیحکمرانی خوب به 

.  نمایندمی  پذیرامکانی از منابع در اختیار را  برداربهرهکنند و در عین حال بهترین  می  تأمینجامعه را  

چنین دستگاهی پاسخگوی  .  و بهینه در کشور است  کارآمدکارایی دولت مستلزم وجود دستگاه اداری  

ملت آحاد  عدالت  ،  نیازهای  و  ،  اجتماعیمروج  کیفیت  با  خدمات  به  همگان  دستیابی  متضمن 

بودهای  سرمایه خواهد  پایدار  و  محور  مردم  توسعه  برای  مطمئن  محیطی  ایجاد  و  برای  .  تولیدی 

گروهی  دولت  کارایی  شاخص  شاخص  محاسبه  به  ها  از  عمومیمرتبط  خدمات    چگونگی ،  کیفیت 

عدم وابستگی خدمات اجتماعی به فشارهای سیاسی و  ،  لتیبوروکراسی و تریفات اداری کارمندان دو

سیاست اجرای  به  دولت  تعهد  گرفتهها  میزان  نظر  دولت .  شودمی  در  نهادگرایان  مطلوب  دیدگاه  در 

،  کندمی توسعه را به سمت جلو هدایت، و شفاف است که با نهادسازی مناسب کارآمدعبارت از دولتی 

شود و با تنظیم قوانین و مقررات مناسب می  انخواررانتنع فعالیت  ما،  داردمی  حقوق مالکیت را پاس

کاهش را  افراد  مبادالت  دستگاه.  دهدمی  هزینه  از  کارآمداداری  های  شاخصه  ساختارهای  :  عبارتند 

 
22. Kaufmann et al. , 2002,14 
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مکفی  ـ  مناسب حقوق  با  و  اندازه  فسادای  حرفه  ـ  پاسخگو های  دستگاه،  درست  از  عاری  ،  و 

 .  و نماینده پذیرمسئولیت ـ مستقلهای  دستگاه

 

دولت    اثربخشی   کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در رکن   بندی رتبه :  81جدول  

 شاخص حکمرانی خوب 

 ( 100تا    0)  نمره  کشور  رتبه 
 47 کویت 6

 62 عمان 5

 63 عربستان 4

 66 بحرین 3

 75 قطر 2

 91 امارات 1

 شاخص حکمرانی خوب   اثربخشی   کشورهای شمال خلیج فارس در رکن   بندی رتبه :  82جدول  

 ( 100تا    0)  نمره  کشور  رتبه 
 9 عراق 7

 10 افغانستان 6

 29 پاکستان 5

 36 لبنان  4

 46 ایران  3

 55 ترکیه 2

 59 اردن  1

 دولت شاخص حکمرانی خوب   اثربخشی   ی میانه و قفقاز در رکن آسیا کشورهای    بندی رتبه :  83جدول  

 ( 100تا    0)  نمره  کشور  رتبه 
 12 ترکمنستان  6

 14 تاجیکستان 5

 18 قرقیزستان 4
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 31 ازبکستان 3

 49 نآذربایجا 2

 51 قزاقستان 1

دولت شاخص    اثربخشی   در رکن   آسیا کشورهای جنوب شرق    بندی رتبه :  84جدول  

 حکمرانی خوب 

 ( 100تا    0)  نمره  کشور  رتبه 

 25 بنگالدش  5

 41 مالدیو  4

 53 اندونزی 3

 76 مالزی 2

 81 برونئی 1

 شاخص حکمرانی خوب   اثربخشی   در رکن   آفریقا کشورهای منطقه شمال    بندی رتبه :  85جدول  

 ( 100تا    0)  نمره  کشور  رتبه 

 28 مصر 4

 35 الجزایر 3

 45 تونس 2

 51 مراکش  1

 شاخص حکمرانی خوب   اثربخشی   در رکن   آفریقا کشورهای منطقه جنوب    بندی رتبه :  86جدول  

 ( 100تا    0)  نمره  کشور  رتبه 

 5 کومور  3

 19 موزامبیک  2

 21 گابن  1

 شاخص حکمرانی خوب   اثربخشی   در رکن   آفریقا کشورهای منطقه مرکز    بندی رتبه :  87جدول  

 ( 100تا    0)  نمره  کشور  رتبه 
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 6 چاد 3

 13 نیجریه  2

 31 نیجر  1

 شاخص حکمرانی خوب   اثربخشی   در رکن   آفریقا کشورهای منطقه غرب    بندی رتبه :  88جدول  

 ( 100تا    0)  نمره  کشور  رتبه 

 4 بیسائوگینه  12

 10 سیرالئون  11

 13 توگو  10

 15 گینه  9

 16 مالی 8

 19 گامبیا  7

 21 موریتانی 6

 22 کامرون  5

 27 ساحل عاج  4

 33 بنین  3

 35 بورکینافاسو  2

 37 سنگال 1

 شاخص حکمرانی خوب   اثربخشی   در رکن   آفریقا کشورهای منطقه شرق    بندی رتبه :  89جدول  

 ( 100تا    0)  نمره  کشور  رتبه 

 7 سودان  3

 17 جیبوتی 2

 32 اوگاندا  1

شاخص    اثربخشی   امریکایی در رکن   ـ سه کشور مسلمان اروپایی    بندی رتبه :  90جدول  

 حکمرانی خوب 

 ( 100تا    0)  نمره  کشور  رتبه 
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 40 سورینام 3

 42 گویان  2

 52 آلبانی 1

 دولت شاخص حکمرانی خوب   اثربخشی   کشورهای مسلمان در رکن ترین  ضعیف :  91جدول  

 ( 100تا    0)  نمره  کشور  رتبه 

 4 بیسائوگینه  1

 5 کومور  2

 6 چاد 3

 شاخص حکمرانی خوب دولت    اثربخشی   بهترین کشورهای مسلمان در رکن :  92جدول  

 ( 100تا    0)  نمره  کشور  رتبه 

 91 امارات 1

 81 برونئی 2

 76 مالزی 3

 :  کیفیت مقررات( 4ـ1

نظارت بر سیستم بانکی و مواردی از قبیل عدم تحمیل فشار بر    ها،مفهوم کنترل قیمت،  در این رکن

قرار  نظر  مد  تجارت  توسعه  منظور  به  کار  و  کسب  این  به  .  گیردمی  صاحبان  منظور  دیگر  عبارت 

سیاست اجرای  و  تدوین  در  دولت  قابلیت  و  ها  شاخص  حضور  گسترش  سبب  که  است  مقرراتی  و 

خصوصیهای  فعالیت چه  .  شودمی  بخش  هر  اجرای    تربیشحضور  اثر  در  خصوصی  بخش 

   .23تدوین شده از سوی دولت نشان از حکمرانی بهتر داردهای سیاست

قانون هر  تصویب  حقیقت  پدیده  ت،  در  هر  همچون  که  است  جدید  نهاد  یک  دیگری  اسیس 

به  آن    رسد که خالص منافع حاصل ازمی  قانونگذاری زمانی به حد بهینه خود.  و منافعی داردها  هزینه

تا    گذاریقانون،  توان نشان داد که برای یک موضوع مشخصمی  از جنبه نظری.  حداکثر خود برسد

 
23. Austrian Development Agancy, 2011 
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از فحد معینی منا دولت زمانی یک    گذاری قانون.  گذارد می  منافع رو به کاهش ،  حدآن    ع دارد و فراتر 

به    ها،فرصتسازی  برابر  سازی،شفاف:  سه ویژگی باشدشود که دارای  می  فرایند اصالح نهادی قلمداد

 .  نظام حقوقیسازی هنگام

کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در رکن کیفیت مقررات    بندی رتبه :  93جدول  

 شاخص حکمرانی خوب 

 ( 100تا    0)  نمره  کشور  رتبه 
 53 کویت 6

 56 عربستان 5

 73 عمان 4

 72 بحرین 3

 74 قطر 2

 80 امارات 1

 کشورهای شمال خلیج فارس در رکن کیفیت مقررات شاخص حکمرانی خوب   بندی رتبه :  94جدول  

 ( 100تا    0)  نمره  کشور  رتبه 
 9 ایران  7

 11 عراق 6

 16 افغانستان 5

 27 پاکستان 4

 41 لبنان  3

 54 اردن  2

 61 ترکیه 1

ی میانه و قفقاز در رکن کیفیت مقررات شاخص  آسیا کشورهای    بندی رتبه :  95جدول  

 حکمرانی خوب 

 ( 100تا    0)  نمره  کشور  رتبه 

 2 ترکمنستان 6

 4 ازبکستان  5

 12 تاجیکستان  4
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 40 قرقیزستان 3

 44 ن آذربایجا 2

 52 قزاقستان 1

 در رکن کیفیت مقررات شاخص حکمرانی خوب   آسیا کشورهای جنوب شرق    بندی رتبه :  96جدول  

 ( 100تا    0)  نمره  کشور  رتبه 

 22 بنگالدش  5

 35 مالدیو  4

 50 اندونزی 3

 71 برونئی 2

 75 مالزی 1

 در رکن کیفیت مقررات شاخص حکمرانی خوب   آفریقا کشورهای منطقه شمال    بندی رتبه :  97جدول  

 ( 100تا    0)  نمره  کشور  رتبه 

 10 الجزایر 4

 18 مصر 3

 33 تونس 2

 45 مراکش  1

در رکن کیفیت مقررات شاخص    آفریقا کشورهای منطقه جنوب    بندی رتبه :  98جدول  

 حکمرانی خوب 

 ( 100تا    0)  نمره  کشور  رتبه 

 13 کومور  3

 22 گابن  2

 25 موزامبیک  1

در رکن کیفیت مقررات شاخص    آفریقا کشورهای منطقه مرکز    بندی رتبه :  99جدول  

 حکمرانی خوب 
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 ( 100تا    0)  نمره  کشور  رتبه 

 10 چاد 3

 18 نیجریه  2

 26 نیجر  1

شاخص    در رکن کیفیت مقررات   آفریقا کشورهای منطقه غرب    بندی رتبه :  100جدول  

 حکمرانی خوب 

 ( 100تا    0)  نمره  کشور  رتبه 

 9 بیسائوگینه  11

 17 سیرالئون  10

 19 گینه  9

 23 کامرون  ـ توگو  8

 24 موریتانی 7

 28 مالی 6

 30 بنین  5

 32 گامبیا  4

 38 بورکینافاسو  3

 40 ساحل عاج  2

 49 سنگال 1

 شاخص حکمرانی خوب   در رکن کیفیت مقررات   آفریقا کشورهای منطقه شرق    بندی رتبه :  101جدول  

 ( 100تا    0)  نمره  کشور  رتبه 

 5 سودان  3

 25 جیبوتی 2

 46 اوگاندا  1

شاخص    امریکایی در رکن کیفیت مقررات   ـ سه کشور مسلمان اروپایی    بندی رتبه :  102جدول  

 حکمرانی خوب 
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 ( 100تا    0)  نمره  کشور  رتبه 

 28 سورینام 3

 37 گویان  2

 61 آلبانی 1

دولت شاخص    کشورهای مسلمان در رکن کیفیت مقررات ترین  ضعیف :  103جدول  

 حکمرانی خوب 

 ( 100تا    0)  نمره  کشور  رتبه 

 2 ترکمنستان  1

 5 سودان  2

 9 ایران  3

دولت شاخص   بهترین کشورهای مسلمان در رکن کیفیت مقررات:  104جدول 

 حکمرانی خوب 

 ( 100تا    0)  نمره  کشور  رتبه 

 80 امارات 1

 75 مالزی 2

 74 قطر 3

 : حاکمیت قانون( 5ـ1

این  آنها    اجرای توان به  می  واند  این که تا چه میزان قوانین در یک جامعه واقعی اطمینان داشت با 

آمیز  خشونتهای احتمال وقوع جرم، در این شاخص به ویژه اجرای قراردادها. شودمی شاخص ارزیابی 

غیر قابلیت    اثربخشی  ،آمیزخشونتو  قضایی  بینی پیشو  محاکم  نظر  ،  عملکرد  مد  جامعه  یک  در 
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  .24است

حمایت از حقوق مالکیت و حسن  :  توسعه عبارتند ازمیت قانون بر  کرکن حا   اثرگذاری های  روش

 .  کارآفرینی، توسعه بازارها، اجرای قراردادها

کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در رکن حاکمیت قانون    بندی رتبه :  105جدول  

 شاخص حکمرانی خوب 

 ( 100تا    0)  نمره  کشور  رتبه 

 57 کویت 6

 65 عمان 5

 66 بحرین 4

 68 عربستان 3

 79 قطر 2

 80 امارات 1

 کشورهای شمال خلیج فارس در رکن حاکمیت قانون شاخص حکمرانی خوب   بندی رتبه :  106جدول  

 ( 100تا    0)  نمره  کشور  رتبه 

 2 عراق 7

 14 افغانستان 6

 19 لبنان  5

 20 پاکستان 4

 26 ایران  3

 49 ترکیه 2

 62 اردن  1

 میانه و قفقاز در رکن حاکمیت قانون شاخص حکمرانی خوب ی  آسیا کشورهای    بندی رتبه :  107جدول  

 
24. Kaufmann et al. , 2002, 19 
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 ( 100تا    0)  نمره  کشور  رتبه 

 5 ترکمنستان  5

 11 تاجیکستان و ازبکستان  4

 13 قرقیزستان 3

 32 نآذربایجا 2

 35 قزاقستان 1

شاخص    در رکن حاکمیت قانون   آسیا کشورهای جنوب شرق    بندی رتبه :  108جدول  

 حکمرانی خوب 

 ( 100تا    0)  نمره  کشور  رتبه 

 31 بنگالدش  5

 36 مالدیو  4

 39 اندونزی 3

 71 مالزی 2

 73 برونئی 1

 در حاکمیت قانون شاخص حکمرانی خوب   آفریقا کشورهای منطقه شمال    بندی رتبه :  109جدول  

 ( 100تا    0)  نمره  کشور  رتبه 

 19 الجزایر 4

 36 مصر 3

 49 مراکش  2

 56 تونس 1

 شاخص حکمرانی خوب حاکمیت قانون  در رکن    آفریقا کشورهای منطقه جنوب    بندی رتبه :  110جدول  

 ( 100تا    0)  نمره  کشور  رتبه 
 12 کومور  3

 16 موزامبیک  2
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 31 گابن  1

در رکن حاکمیت قانون شاخص    آفریقا کشورهای منطقه مرکز    بندی رتبه :  111جدول  

 حکمرانی خوب 

 ( 100تا    0)  نمره  کشور  رتبه 
 7 چاد 3

 14 نیجریه  2

 30 نیجر  1

در رکن حاکمیت قانون شاخص    آفریقا کشورهای منطقه غرب    بندی رتبه :  112جدول  

 حکمرانی خوب 

 ( 100تا    0)  نمره  کشور  رتبه 

 6 بیسائوگینه  10

 9 گینه  9

 15 کامرون  8

 22 سیرالئون  7

 23 مالی ـ موریتانی 6

 25 گامبیا  5

 28 توگو  ـ ساحل عاج 4

 29 بنین  3

 34 بورکینافاسو  2

 47 سنگال 1

در رکن حاکمیت قانون شاخص    آفریقا کشورهای منطقه شرق    بندی رتبه :  113جدول  

 حکمرانی خوب 

 ( 100تا    0)  نمره  کشور  رتبه 

 9 سودان  3

 17 جیبوتی 2
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 46 اوگاندا  1

امریکایی در رکن حاکمیت قانون شاخص    ـ سه کشور مسلمان اروپایی    بندی رتبه :  114جدول  

 حکمرانی خوب 

 ( 100تا    0)  نمره  کشور  رتبه 

 39 آلبانی 3

 42 گویان  2

 50 سورینام 1

 کشورهای مسلمان در رکن حاکمیت قانون شاخص حکمرانی خوب ترین  ضعیف :  115جدول  

 ( 100تا    0)  نمره  کشور  رتبه 

 2 عراق 1

 5 ترکمنستان  2

 6 بیسائوگینه  3

 بهترین کشورهای مسلمان در رکن حاکمیت قانون دولت شاخص حکمرانی خوب :  116جدول  

 ( 100تا    0)  نمره  کشور  رتبه 

 80 امارات 1

 79 قطر 2

 73 برونئی 3

 :  کنترل فساد( 6ـ1

انجام  های  فراوانی پرداخت استاضافی جهت  به عبارت دیگر  .  کارها جنبه قابل تامل در این بخش 

افراد صاحب قدرت از نفوذ خود در بخش دولتی به عنوان  آن   شود که در پیمی  فساد رفتاری را شامل

این شاخص هم فسادهای جزئی و کوچک و هم  .  برندمی  مزیتی در راستای منافع شخصی خود بهره 

   .25گیرد میدربر  فسادهای بزرگ را 

 
25. Avram,2014 
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بحث داردتأثیر    در  وجود  متفاوت  نگاه  دو  اقتصادی  توسعه  بر  مثابه  .  فساد  به  را  فساد  اول  نگاه 

میمی  نیرویی آسیب  بازارها  مناسب  عملکرد  به  که  اقتصادی داند  توسعه  کاهش  موجب  و    رساند 

انسانی و مانعی برای ورود به باز .  شودمی این نگاه فساد منجر به تخصیص غیر بهینه سرمایه  ار  در 

نا.  است و مقررات  قوانین  از طریق دور زدن  است  قادر  است فساد  انعطاف    کارآمدنگاه دوم معتقد  و 

توسط دولت ارتقا ،  ناپذیر تحمیل شده  را  اقتصادی  توسعه  و  از  .  دهدمی  کارایی  گروهی  نگاه  این  در 

که  ای  کند به گونهمی  اقتصاددانان هستند که معتقدند رشوه به مثابه ابزاری برای تسویه بازارها عمل 

متوازن را  تقاضا  و  تشویقی  ای  عده.  سازدمی  عرضه  پاداش  عنوان  به  رشوه  معتقدند  نگاه  در همین 

که  هایی دهد یعنی رشوهمی  را کاهشها گروهی معتقدند رشوه هزینه،  کندمی  عملها برای بوروکرات

 . دهدمی افزایششود کارایی را می  برای گریز از مقررات و مالیات پرداخت

کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در رکن کنترل فساد    بندی رتبه :  117جدول  

 شاخص حکمرانی خوب 

 ( 100تا    0)  نمره  کشور  رتبه 
 50 کویت 6

 56 بحرین 5

 63 عربستان 4

 66 عمان 3

 80 قطر 2

 88 امارات 1

 کشورهای شمال خلیج فارس در رکن کنترل فساد شاخص حکمرانی خوب   بندی رتبه :  118جدول  

 ( 100تا    0)  نمره  کشور  رتبه 
 3 افغانستان 7

 6 عراق 6

 14 لبنان  5

 19 پاکستان 4

 26 ایران  3

 50 ترکیه 2

 64 اردن  1
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 حکمرانی خوب ی میانه و قفقاز در رکن کنترل فساد شاخص  آسیا کشورهای    بندی رتبه :  119جدول  

 ( 100تا    0)  نمره  کشور  رتبه 
 4 ترکمنستان  6

 10 ازبکستان 5

 12 قرقیزستان 4

 13 تاجیکستان 3

 18 نآذربایجا 2

 21 قزاقستان 1

 شاخص حکمرانی خوب   در رکن کنترل فساد   آسیا کشورهای جنوب شرق    بندی رتبه :  120جدول  

 ( 100تا    0)  نمره  کشور  رتبه 

 21 بنگالدش  5

 29 مالدیو  4

 43 اندونزی 3

 62 مالزی 2

 73 برونئی 1

 در رکن کنترل فساد شاخص حکمرانی خوب   آفریقا کشورهای منطقه شمال    بندی رتبه :  121جدول  

 ( 100تا    0)  نمره  کشور  رتبه 

 27 الجزایر 4

 32 مصر 3

 53 مراکش  2

 54 تونس 1

 در رکن کنترل فساد شاخص حکمرانی خوب   آفریقا کشورهای منطقه جنوب    بندی رتبه :  122جدول  

 ( 100تا    0)  نمره  کشور  رتبه 

 18 موزامبیک  3

 25 گابن  2
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 32 کومور  1

در رکن کنترل فساد شاخص    آفریقا کشورهای منطقه مرکز    بندی رتبه :  123جدول  

 حکمرانی خوب 

 ( 100تا    0)  نمره  کشور  رتبه 

 5 چاد 3

 13 نیجریه  2

 31 نیجر  1

در رکن کنترل فساد شاخص    آفریقا کشورهای منطقه غرب    بندی رتبه :  124جدول  

 حکمرانی خوب 

 ( 100تا    0)  نمره  کشور  رتبه 

 4 بیسائوگینه  11

 11 کامرون  10

 15 گینه  9

 20 سیرالئون  8

 22 گامبیا  ـموریتانی 7

 28 توگو  6

 30 مالی 5

 34 ساحل عاج  4

 37 بنین  3

 53 بورکینافاسو  2

 57 سنگال 1

شاخص  کنترل فساد  در رکن    آفریقا کشورهای منطقه شرق    بندی رتبه :  125جدول  

 حکمرانی خوب 

 ( 100تا    0)  نمره  کشور  رتبه 

 1 سودان 3
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 13 اوگاندا  2

 30 جیبوتی 1

امریکایی در رکن کنترل فساد شاخص    ـ سه کشور مسلمان اروپایی    بندی رتبه :  126جدول  

 حکمرانی خوب 

 ( 100تا    0)  نمره  کشور  رتبه 

 41 آلبانی 2

 45 سورینام ـ گویان  1

 کشورهای مسلمان در رکن مبارزه با فساد شاخص حکمرانی خوب ترین  ضعیف :  127جدول  

 ( 100تا    0)  نمره  کشور  رتبه 

 1 سودان  1

 3 افغانستان 2

 4 بیسائوگینه  ـ  ترکمنستان 3

 بهترین کشورهای مسلمان در رکن مبارزه با فساد دولت شاخص حکمرانی خوب :  128جدول  

 ( 100تا    0)  نمره  کشور  رتبه 

 88 امارات 1

 80 قطر 2

 73 برونئی 3

 : کشورهای مسلمان در کل جهان  57دهد از میان  می  حکمرانی خوب نشان های  شاخص های  نتیجه داده 

 .  قرار دارد  هاترینحکمرانی خوب جزء ضعیفهای در تمام شاخص ترکمنستان •

رکن  سودان • چهار  فساد)  در  با  سیاسی،  مبارزه  مقررارت،  ثبات  جزء  (  پاسخگویی،  کیفیت 

 .  در شاخص حکمرانی خوب بوده است ها ترینضعیف

در    هاترینزء ضعیفج(  مبارزه با فساد،  حاکمیت قانون،  دولت  اثربخشی)  در سه رکن  بیسائوگینه •

 .  شاخص حکمرانی خوب بوده است

در شاخص حکمرانی    هاترینجزء ضعیف(  ثبات سیاسی،  مبارزه با فساد)   در دو رکن  افغانستان •

 .  خوب بوده است
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رکن  برونئی • چهار  فساد)  در  با  سیاسی،  مبارزه  قانون،  دولت  اثربخشی  ،ثبات  جزء  (  حاکمیت 

 .  حکمرانی خوب بوده استدر شاخص  هابهترین

با فساد)  در چهار رکن   امارات • قانون،  دولت  اثربخشی  ،مبارزه  جزء  (  کیفیت مقررارت،  حاکمیت 

 .  در شاخص حکمرانی خوب بوده است هابهترین

در شاخص    هاجزء بهترین(  دولت  اثربخشی  ، حاکمیت قانون،  مبارزه با فساد)  در سه رکن   اردن •

 .  حکمرانی خوب بوده است

فارس • خلیج  همکاری  شورای  کشور  شش  بین  شاخص  ترین  ضعیف،  در  ارکان  اکثر  در  نمرات 

 .  حکمرانی خوب به کشور کویت و بهترین نمرات به امارات تعلق دارد

غرب   • در  فارس  خلیج  شمال  مسلمان  میان کشورهای  شاخص،  آسیا در  اکثر  حکمرانی  های  در 

ضع،  خوب و  کرده  کسب  اردن  کشور  را  نمرات  اکثر  ترین  یفبهترین  در  افغانستان  به  نمره 

 .  تعلق گرفته استها شاخص

قفقازآسیاشورهای مسلمان  کدر میان   • و  مرکزی  ارکان حکمرانی  ،  ی  اکثر  را در  نمرات  بهترین 

   اند.نمرات را ترکمنستان دریافت کردهترین ضعیفقزاقستان و ، خوب

شرق   • جنوب  مسلمان  کشورهای  میان  شاخص،  آسیادر  اکثر  در  و  ها  برونئی  نمره  بهترین 

   اند.بنگالدش بدترین نمره را دریافت کرده

میان کشورهای مسلمان نوعی توازن در تعداد بدترین و بهترین بودن در    آفریقادر منطقه شمال   •

 .  ارکان شاخص حکمرانی وجود دارد

 .  ور چاد در اکثر ارکان بدترین نمره را کسب کرده استکش، آفریقادر منطقه مرکز   •

غرب   • منطقه  شاخص    بیسائوگینه،  آفریقادر  ارکان  اکثر  در  در  نمرات  بهترین  سنگال  و  بدترین 

   اند.حکمرانی خوب کسب کرده

  اند. نمرات و اوگاندا به نسبت بهترین نمرات را کسب کرده ترین  سودان ضعیف ،  آفریقا در منطقه شرق   •

 : شاخص توسعه انسانی( 2

انسانی برای اهداف مترقی   از این رهگذر است    یافتگیتوسعهتوسعه نتیجه نیروهای مادی و  است و 

فقر  رفاه،  سوادیبی  ،که  به  را  خود  جای  اختناق  و  قدرت،  وابستگی  و  مفهوم  .  دهندمی  آزادی  در 

اقتصادی  یافتگی توسعه رشد  ادبیات  در  که  است  نهفته  تنه،  نکاتی  رشدکه  بر  تاکید درآمد    ا    سرانه 
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ندارد،  کندمی دهه  .  وجود  از  قبل  توسعه  ،  1970تا  و  رشد  شاخص  بهترین  عنوان  به  اقتصادی  رشد 

سرانه وضع مردم در  درآمد  شد و فرض بر این بود که با باال رفتنمی اقتصادی کشورها در نظر گرفته 

لذا موفقیت در مسیر توسعه تنها با یک  . همراه نبوده استرفاه توده مردم یابد اما با تمام جوانب بهبود 

توسعه   محیط  به  جانبه  همه  بود  پذیر امکاندید  درستی  .  خواهد  به  نهادگرا  اقتصاد  را  ضرورت  این 

آن    داند که درمی  تشخیص داده است به صورتی که توسعه در جوامع مختلف را تابع شرایط نهادی

این منظر نق.  جوامع وجود دارد اهمیت    ینهادها  تأمین در  ها  ش دولتاز  ی  تر بیشالزم برای توسعه 

موجب شد تا  ،  سرانه و رشد اقتصادی در تعیین رفاه شهرونداندرآمد    ناکافی بودن معیار.  کندمی  پیدا 

شاخص به  را  خود  توجه  اقتصاددانان  اقتصادیهایی  برخی  متغیرهای  بر  عالوه  که  سازند  ،  معطوف 

اجت  باشددربرگیرنده متغیرهای  نیز  انسانی  و  از  .  ماعی  این شاخصتر مهمیکی  توسعه    ها،ین  شاخص 

 . معرفی شد، توسط آمارتیاسن و محبوب الحق 1990انسانی است که در سال 

حقیقت   جامعهترمهمدر  هر  توسعه  عامل  و همآن    افراد،  ین  انسان هم هدف  زیرا  ابزار    هستند 

ی توجه خاصی  الملل بینهای  کشورهای جهان و سازماناین اهمیت وافر سبب گردیده تا  .  توسعه است

انسانی داشته باشند و عوامل   انسانی مبتنی بر  .  را شناسایی کنندآن    بر   تأثیرگذاربه امر توسعه  توسعه 

به بر رسیدن  جوامع عالوه  پیشرفت  که الزمه  است  اساسی  ایده  باالتردرآمد    این  و  ،  سرانه  پرورش 

استعداد ظرفیتها  بسط  استهای  و  اقتصادی.  انسانی  رشد  رویکرد  این  اساس  از  می  بر  یکی  تواند 

.  در نظر گرفته شود   تواند لزوماً به عنوان هدفنمی  ابزارهای دستیابی به زندگی بهتر قلمداد شود ولی

ذهنی است  های ابزار دیگر برای رسیدن به زندگی بهتر براورده ساختن نیازهای روحی و بسط ظرفیت

  گیری اندازهتولد برای    هم چنین شاخص امید به زندگی در بدو.  شودمی  ش حاصل که از طریق آموز

پایه عنوان  به  استای  بهداشت  شده  گرفته  نظر  در  شاخص  این  از  انسانی  .  دیگر  توسعه  شاخص 

زندگی  ، متوسط دستیابی هر کشور در سه بعد اساسی توسعه است که شامل دانش گیری اندازهدرصدد 

 . باشدمی  متی و استاندارد شایسته زندگیطوالنی توام با سال

از به عنوان یک  می  دارد که حکمرانی خوبآن    مطالعات صورت گرفته در جهان حکایت  تواند 

انسانی و رشد اقتصادی در کشورها مطرح شود انسانی نه  .  متغیر سیاستی برای بهبود توسعه  توسعه 

بلکه موجب بهبود خدمات عمومی و عملکرد  شود می تنها موجب بهبودی کیفیت نیروی کار در کشور 

 .  اقتصادی نیز هست
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 شاخص توسعه انسانی   : 3شکل 

داده در جداول زیر نمایش داده  ،  بر حسب مناطق جغرافیایی،  در مطالعه تطبیقی کشورهای مسلمان

 : شده است

 (  2017)   کشورهای شورای همکاری خلیج فارس شاخص توسعه انسانی  :  129جدول  

 رتبه جهانی  نمره  نوع  کشور 

 34 0/ 863 بسیار بال  امارات

 37 0/ 856 بسیار بال  قطر

 39 0/ 853 بسیار بال  عربستان

 43 0/ 846 بسیار بال  بحرین

 48 0/ 821 بسیار بال  عمان

 56 0/ 803 بسیار بال  کویت

 

 .  کسب کرده است کویترتبه را ترین ضعیفو  اماراتدر این منطقه بهترین رتبه را  

 کشورهای شمال خلیج فارس شاخص توسعه انسانی  :  130جدول  

 رتبه جهانی  نمره  نوع  کشور 

 60 0/ 798 بال  ایران 

 64 0/ 791 بال  ترکیه
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 80 0/ 757 بال  لبنان 

 95 0/ 735 بال  اردن 

 120 0/ 685 متوسط  عراق

 150 0/ 562 متوسط  پاکستان

 168 0/ 498 پایین افغانستان

 

   اند.رتبه را کسب کردهترین ضعیفدر این منطقه ترکیه بهترین رتبه و افغانستان 

 

 ی میانه و قفقاز آسیا کشورهای  شاخص توسعه انسانی  :  131جدول  

 رتبه جهانی  نمره  نوع  کشور 

 58 0/ 800 بسیار بال  قزاقستان

 80 0/ 757 بال  نآذربایجا

 105 0/ 710 بال  ازبکستان

 108 0/ 706 بال  ترکمنستان 

 122 0/ 672 متوسط  قرقیزستان

 127 0/ 650 متوسط  تاجیکستان

 .  رتبه را کسب کرده استترین ضعیفدر این منطقه قزاقستان بهترین رتبه و تاجیکستان 

 آسیا جنوب شرق    مسلمان   کشورهای شاخص توسعه انسانی  :  132جدول  

 رتبه جهانی  نمره  نوع  کشور 

 39 0/ 853 بسیار بال  برونئی

 57 0/ 802 بسیار بال  مالزی

 101 0/ 717 بال  مالدیو 

 116 0/ 694 متوسط  اندونزی

 136 0/ 608 متوسط  بنگالدش 

 .  در این منطقه برونئی بهترین رتبه و بنگالدش بدترین رتبه را کسب کرده است
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 آفریقا منطقه شمال  شاخص توسعه انسانی کشورهای مسلمان  :  133جدول  

 رتبه جهانی  نمره  نوع  کشور 

 85 0/ 754 بال  الجزایر

 95 0/ 735 بال  تونس

 115 0/ 696 متوسط  مصر

 123 0/ 667 متوسط  مراکش 

  اند.در این منطقه مراکش بدترین رتبه و الجزایر بهترین رتبه را کسب کرده

 

 آفریقا منطقه جنوب  شاخص توسعه انسانی کشورهای مسلمان  :  134جدول  

 رتبه جهانی  نمره  نوع  کشور 

 165 0/ 503 پایین کومور 

 180 0/ 437 پایین موزامبیک 

 .  اطالعاتی برای گابن وجود ندارد،  در این منطقه

 آفریقا منطقه مرکز  شاخص توسعه انسانی کشورهای مسلمان  :  135جدول  

 جهانی رتبه   نمره  نوع  کشور 

 157 0/ 532 پایین نیجریه 

 186 0/ 404 پایین چاد

 189 0/ 354 پایین نیجر 

 آفریقا منطقه غرب  شاخص توسعه انسانی کشورهای مسلمان  :  136جدول  

 رتبه جهانی  نمره  نوع  کشور 

 151 0/ 556 پایین کامرون 

 159 0/ 520 پایین موریتانی

 163 0/ 515 پایین بنین 

 164 0/ 505 پایین سنگال
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 165 0/ 503 پایین توگو 

 170 0/ 492 پایین ساحل عاج 

 174 0/ 460 پایین گامبیا 

 175 0/ 459 پایین گینه 

 177 0/ 455 پایین بیسائوگینه 

 182 0/ 427 پایین مالی

 183 0/ 423 پایین بورکینافاسو 

 184 0/ 419 پایین سیرالئون 

   اند.کسب کرده سیرالئون  رتبه را ترین ضعیفدر این منطقه کامرون بهترین رتبه و 

 آفریقا شرق  شاخص توسعه انسانی کشورهای مسلمان منطقه  :  137جدول  

 رتبه جهانی  نمره  نوع  کشور 

 162 0/ 516 پایین اوگاندا 

 167 0/ 502 پایین سودان 

 172 0/ 476 پایین جیبوتی

   اند.رتبه را کسب کردهترین ضعیفبهترین رتبه و جیبوتی  اوگاندا در این منطقه  

 امریکایی   ـ سه کشور مسلمان اروپایی  شاخص توسعه انسانی  :  138جدول  

 رتبه جهانی  نمره  نوع  کشور 

 68 0/ 785 بال  آلبانی

 100 0/ 720 بال  سورینام

 125 0/ 654 متوسط  گویان 

 .  آلبانی بهترین رتبه و گویان بدترین رتبه را داردمیان سه کشور فوق 

 :  توان گفتمی فوق هایجدولمندرج در های  بر اساس داده

رتبه  بهترین    39عربستان و برونئی با رتبه  ،  37قطربا رتبه  ،  34امارات با رتبه  کشورهای مسلمان   •

   اند.آورده و نمره را در شاخص توسعه انسانی به دست

رتبه  ترین به ترتیب ضعیف،  184با رتبه  سیرالئون ، 186چاد با رتبه ، 189رتبه  نیجر با کشورهای  •
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   اند.آورده به دست و نمره را در شاخص توسعه انسانی

 .  دارای توسعه انسانی پایین هستند آفریقاتمام کشورهای مسلمان واقع در غرب و شرق   •

 .  توسعه انسانی باال هستندتمام کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس دارای  •

 .  کشور مسلمان از درجه توسعه انسانی بسیار باال برخوردار است 9 •

 .  کشور مسلمان از درجه متوسط توسعه برخوردار هستند 9 •

 .  کشور مسلمان از سطح پایین توسعه برخوردارند 21 •

 .  کشور مسلمان از سطح توسعه باال در توسعه برخوردارند 12 •

 :  26نابرابری جنسیتی شاخص ( 3

انسانی است توسعه  برای  بزرگ  مانع  از سال  .  نابرابری جنسیتی همچنان یک  زنان  و   1990دختران 

معایبی که زنان و دختران    اند.اما هنوز عدالت جنسیتی را به دست نیاورده  اند، بزرگی برداشتههای  گام

هستند،  روبرو هستندآن    با نابرابری  اصلی  بهداشتاغلب  .  منبع  زمینه  در  دختران  و  ،  آموزش،  زنان 

 خود و آزادی انتخاب های  با عواقب منفی که برای توسعه توانایی،  بازار کار و غیره،  نمایندگی سیاسی

 .  با تبعیض مواجه هستند، دارندآنها 

انسانی توسعه  نمیشاخص  تنهایی  به  و  است  کلی  شاخص  وضعیت  یک  کامل  نمایانگر  تواند 

مختلف در یک کشور در سطوح نابرابر و متفاوتی   یهاگروهباشد و این واقعیت را که  انسانی کشورها  

دارند قرار  توسعه  می،  از  پنهان  نظر  نابرابری جنسیتی.  دارداز  توسعه  ،  شاخص  از  مهم  جنبه  سه  در 

 .  کندمی  گیریاندازهرا ها این نابرابری، انسانی

است  شاخص اول تولد .  بهداشت و سالمتی  و میزان  مادران  و میر  این شاخص میزان مرگ 

.  کندمی  گیریاندازهنوجوانان  

توسط های  این شاخص نسبت صندلی.  است  توانمندسازی  شاخص دوم اشغال شده  پارلمانی 

باالی   و مردان  بالغ  و نسبت دختران  از آموزش متوسطه ر   25زنان  برخی  با حداقل  باالتر  و  ا  سال 

.  کندمی  گیریاندازه

 
26. Gender Inequality Index) GII ( 
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این شاخص میزان مشارکت نیروی کار جمعیت زنان و مردان  .  باشدمی  بازار کار  شاخص سوم

.  کندمی  گیریاندازهسال و باالتر را   15

موجود در توزیع دستاوردهای زنان و  های تفاوت، سه شاخص فوق به مانند شاخص توسعه انسانی

ی را از دست تربیشباشد زنان رشد انسانی  تر بیشهر چه میزان تفاوت . گذاردمی مردان را به نمایش 

بینش عمیقی در مورد شکاف جنسیتی  ،  کشور در جهان  160این شاخص با بررسی وضعیت    اند.داده

حوزه انسانیهای  در  توسعه  دست  مهم  شاخص.  است  آورده  به  از  کدام  هر  فرعی  ،  فوقهای  ارکان 

مدهایی  حوزه نیازمند  که  سیاسیرا  فعاالنه،  اخالت  بر  ،  تفکرات  غلبه  برای  عمومی  سیاستگذاری 

 . دهدمی  مستولی شده بر زنان است را به خوبی نشان مندنظاممضرات 

 کشورهای شورای همکاری خلیج فارس   نابرابری جنسیتی در شاخص  :  139جدول  

 رتبه جهانی  نمره  کشور 

 44 0/ 206 قطر

 47 222/0 بحرین

 49 232/0 امارات

 50 234/0 عربستان

 56 264/0 عمان

 57 27/0 کویت

 . در این منطقه بهترین رتبه را قطر و بدترین رتبه را عمان کسب کرده است

 کشورهای شمال خلیج فارس   نابرابری جنسیتی در شاخص  :  140جدول  

 رتبه جهانی  نمره  کشور 

 69 0/ 317 ترکیه

 85 0/ 381 لبنان 

 108 0/ 460 اردن 

 109 0/ 461 ایران 

 123 0/ 539 عراق

 133 0/ 541 پاکستان

 153 0/ 653 افغانستان
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   اند.رتبه را کسب کردهترین ضعیفبهترین رتبه و افغانستان  ترکیه در این منطقه 

 ی میانه و قفقاز آسیا کشورهای    نابرابری جنسیتی در شاخص  :  141جدول  

 رتبه جهانی  نمره  کشور 
 43 0/ 197 قزاقستان

 59 0/ 274 ازبکستان

 69 0/ 317 تاجیکستان

 71 0/ 318 نآذربایجا

 91 0/ 392 قرقیزستان

و   رتبه  بهترین  قزاقستان  منطقه  این  استترین  ضعیف  قرقیزستاندر  کرده  کسب  را  برای  .  رتبه 

 .  وجود نداردای ترکمنستان نیز داده

 آسیا کشورهای مسلمان جنوب شرق    نابرابری جنسیتی در شاخص  :  142جدول  

 رتبه جهانی  نمره  کشور 

 51 0/ 236 برونئی

 62 0/ 287 مالزی

 76 0/ 343 مالدیو 

 104 0/ 453 اندونزی

 134 0/ 542 بنگالدش 

 .  در این منطقه برونئی بهترین رتبه و بنگالدش بدترین رتبه را کسب کرده است

 آفریقا کشورهای مسلمان منطقه شمال    نابرابری جنسیتی در شاخص  :  143جدول  

 رتبه جهانی  نمره  کشور 

 63 298/0 تونس

 100 442/0 الجزایر

 101 449/0 مصر

 119 482/0 مراکش 

   اند.بهترین رتبه را کسب کرده تونسرتبه و ترین ضعیفدر این منطقه مراکش 
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 آفریقا کشورهای مسلمان منطقه جنوب    نابرابری جنسیتی در شاخص  :  144جدول  

 رتبه جهانی  نمره  کشور 

 128 534/0 گابن 

 138 552/0 موزامبیک 

ـ  کومور  ـ  ــ  ــ

 

 

 آفریقا کشورهای مسلمان منطقه مرکز    نابرابری جنسیتی در شاخص  :  145جدول  

 رتبه جهانی  نمره  کشور 

 151 649/0 نیجر 

 158 0/ 708 چاد

ـ  نیجریه  ـ  ــ  ــ

 .  اطالعاتی از کشور نیجریه وجود ندارد اند.و نیجر بهترین رتبه را کسب کردهترین ضعیف چاد

 آفریقا کشورهای مسلمان منطقه غرب    نابرابری جنسیتی در شاخص  :  146جدول  

 رتبه جهانی  نمره  کشور 

 124 0/ 515 سنگال

 140 0/ 567 توگو 

 141 0/ 569 کامرون 

 145 0/ 610 بورکینافاسو 

 146 0/ 611 بنین 

 147 0/ 617 موریتانی

 149 0/ 623 گامبیا 

 150 0/ 645 سیرالئون 

 155 0/ 663 ساحل عاج 

 157 0/ 678 مالی
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در این قسمت برای گینه و    اند.بدترین رتبه را کسب کرده  مالیبهترین رتبه و    سنگال در این منطقه  

 .  اطالعاتی وجود ندارد بیسائو گینه

 آفریقا کشورهای مسلمان منطقه شرق    نابرابری جنسیتی در شاخص  :  147جدول  

 رتبه جهانی  نمره  کشور 

 126 0/ 523 اوگاندا 

 .  اطالعاتی وجود ندارد  سودان برای دو کشور جیبوتی و در این منطقه

 

 امریکایی   ـ سه کشور مسلمان اروپایی    نابرابری جنسیتی در شاخص  :  148جدول  

 رتبه جهانی  نمره  کشور 

 52 0/ 238 آلبانی

 99 0/ 441 سورینام

 122 0/ 504 گویان 

 .  میان سه کشور فوق آلبانی بهترین رتبه و گویان بدترین رتبه را دارد

 :  توان نتیجه گرفت کهمی فوقهای جدولهای  بر اساس داده

عربستان ،  بحرین،  قطر،  قزاقستان • و  رتبه  امارات  بهترین  ترتیب  شاخص  ها  به  در  نابرابری  را 

   اند.آورده جنسیتی به دست

عاج،  مالی،  چاد • ترتیب  ،  افغانستان،  ساحل  به  شکاف  ها  رتبهترین  ضعیفنیجر  شاخص  در  را 

   اند.آورده جنسی به دست
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 :  گفتار سوم 

 ضعف علمی و تکنولوژی عوامل  

 : شاخص دانش اقتصادی( 1

ارزیابی موقعیت یک   کشور نسبت به دیگر کشورها در دانش  این شاخص توسط بانک جهانی برای 

است تهیه  .  اقتصادی در سطح جهانی طراحی شده  بانک جهانی  توسط  اقتصادی که  شاخص دانش 

 .  پذیرش و انتشار دانش نشان دهد،  تواند توانایی یک کشور را در تولیدمی شده است

از   جهانی  عملکرد  109بانک  سنجش  برای  کیفی  و  ساختاری  در    146متغیر  پایه  کشور  چهار 

. شوندمی  بندیدستهرکن  4در ها به طور کلی این متغیر. کندمی اقتصادی دانش استفاده

اول مشوق :  رکن  و  نهادی  موجود    :اقتصادیهای  رژیم  دانش  از  موثر  رونق  جهت  استفاده 

 .  اقتصادی در یک کشور صورت گیردهای بایست توسط رژیم نهادی و مشوقمی کارآفرینی

دوم مهارتآم:  رکن  و  بتوانند    :وزش  تا  هستند  مهارت  و  آموزش  نیازمند  کشور  یک  مردم 

 .  به خوبی استفاده کنندآن  چیزی خلق کنند و از، داشته باشند نوآوری

سوم ارتباطی :  رکن  و  اطالعاتی  ارتباطات)   زیرساخت  و  اطالعات  پویایی    : (تکنولوژی 

 .  پردازش و انتشار اطالعات دارد، اطالعاتی و ارتباطی نیاز به تسهیل ارتباطات موثر 

و  ،  گانخبر  ها،دانشگاه،  مراکز تحقیق  ها،بنگاه،  کشور  نوآورینظام    :نوآورینظام  :  رکن چهارم

به  می  مؤسساتدیگر   قادر  رفع  استفاده  بایست  جهت  جهانی  دانش  رشد  حال  در  ذخایر  جریان  از 

 . باشدنیازهای داخلی و ایجاد تکنولوژی 

جهانی سال  ،  بانک  در  را  کشورها  اقتصادی  دانش  سطح  درمورد  اطالعات  منتشر    2012اخرین 

. منتشر خواهد شد  2019ساخته است و سری جدید اطالعات تحلیلی مربوط به این شاخص در سال  

  10شاخص دانش اقتصادی بین صفر تا . است 2012های در این قسمت مبتنی بر داده لذا این پژوهش 
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به معنای بهترین نمره در نظر گرفته شده   10و  ترین  ی شده است که صفر به معنی ضعیفگذارنمره

 .  27اندشدهکشور تنظیم  144برای ها این داده. است

 همکاری خلیج فارس شاخص دانش اقتصادی کشورهای شورای  :  149جدول  

 کشور 
نمره دانش  

 اقتصادی 
رتبه دانش  

 اقتصادی 

رژیم نهادی  
های  و مشوق 

 اقتصادی 

آموزش و  
 مهارت 

تکنولوژی  
اطالعات و  

 ارتباطات 

نظام  
 نوآوری 

 35/4 53/6 70/3 86/5 63 11/5 کویت

 65/2 54/9 78/6 69/6 43 41/6 بحرین

 54/4 49/6 23/5 96/6 47 81/5 عمان

 87/4 37/8 65/5 68/5 50 14/6 عربستان

 78/3 65/6 41/3 87/6 53 18/5 قطر

 74/5 88/8 80/5 50/6 42 73/6 امارات

مالحظه اقتصادیمی  چنانچه  دانش  شاخص  در  خلیج  ،  شود  همکاری  شورای  کشور  شش  میان  در 

 .  رتبه را کویت کسب کرده استترین  بهترین رتبه را امارات و ضعیف، فارس

 کشورهای شمال خلیج فارس   دانش اقتصادی شاخص  :  150جدول  

 کشور 
نمره دانش  

 اقتصادی 
رتبه دانش  

 اقتصادی 

رژیم نهادی  
های  و مشوق 

 اقتصادی 

آموزش و  
 مهارت 

تکنولوژی  
اطالعات و  

 ارتباطات 

نظام  
 نوآوری 

ـ  افغانستان ـ  ـ ـ  ـ ـ  ـ ـ  ــ ـ  ـ  ـ

ـ  عراق ـ  ـ ـ  ـ ـ  ـ ـ  ـ ـ  ـ  ـ

 22/4 58/3 51/5 28/4 79 40/4 لبنان 

 99/5 60/3 44/1 93/1 116 24/3 پاکستان

 71/6 28/5 61/4 73/0 93 33/4 ایران 

 65/7 50/4 11/4 19/6 68 61/5 ترکیه

 
27. see: https: //knoema. com/WBKEI2013/knowledge-economy-index-world-bank-

2012 
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 57/3 54/4 55/5 65/5 74 83/4 اردن 

اساس داده رتبه را در شاخص دانش  ترین  جدول فوق ترکیه بهترین رتبه و پاکستان ضعیفهای  بر 

   اند.اقتصادی به خود اختصاص داده

 

 

 ی میانه و قفقاز آسیا کشورهای    دانش اقتصادی شاخص  :  151جدول  

 کشور 
نمره دانش  

 اقتصادی 
رتبه دانش  

 اقتصادی 

رژیم نهادی  
های  و مشوق 

 اقتصادی 

آموزش و  
 مهارت 

تکنولوژی  
اطالعات و  

 ارتباطات 

نظام  
 نوآوری 

ـ  ترکمنستان  ـ  ـ ـ ـ  ـ ـ  ــ ـ  ـ  ـ

 20/4 87/2 65/5 92/0 104 41/3 ازبکستان

 79/2 27/5 32/5 58/1 94 74/3 قرقیزستان

 97/1 14/3 66/4 55/2 106 08/3 تاجیکستان

 4 93/4 95/5 36/3 78 56/4 نآذربایجا

 66/4 32/5 91/6 96/3 72 21/5 قزاقستان

و میان پنج کشور دیگر  ،  نداردبر اساس جدول فوق هیچ اطالعاتی در مورد کشور ترکمنستان وجود  

 . قزاقستان بهترین رتبه و تاجیکستان بدترین رتبه را دریافت کرده است

 آسیا کشورهای مسلمان جنوب شرق    دانش اقتصادی شاخص  :  152جدول  

 کشور 
نمره دانش  

 اقتصادی 
رتبه دانش  

 اقتصادی 

رژیم نهادی  
های  و مشوق 

 اقتصادی 

آموزش و  
 مهارت 

تکنولوژی  
اطالعات و  

 ارتباطات 

نظام  
 نوآوری 

 55/7 61/6 22/5 67/5 48 26/6 مالزی

 64/6 52/2 20/3 47/3 107 96/3 اندونزی

 94/3 01/1 75/1 51/1 136 05/2 بنگالدش 

ـ  مالدیو  ـ  ـ ـ  ــ ـ  ـ ـ  ـ ـ  ـ  ـ

ـ  برونئی ـ  ـ ـ  ــ ـ  ـ ـ  ـ ـ  ـ  ـ
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و میان سه کشور  .  برونئی وجود نداردبرای دو کشور مسلمان مالدیو و  ای  داده  آسیادر منطقه شرق  

 . است آورده رتبه را بنگالدش به دستترین دیگر بهترین رتبه را مالزی و ضعیف

 

 

 

 آفریقا کشورهای مسلمان منطقه شمال    دانش اقتصادی شاخص  :  153جدول  

 کشور 
نمره دانش  

 اقتصادی 
رتبه دانش  

 اقتصادی 

رژیم نهادی  
های  و مشوق 

 اقتصادی 

آموزش و  
 مهارت 

تکنولوژی  
اطالعات و  

 ارتباطات 

نظام  
 نوآوری 

 14/5 89/4 55/4 81/3 80 60/4 تونس

 82/4 04/4 37/5 33/2 95 11/4 الجزایر

 62/6 12/3 37/3 50/4 96 40/4 مصر

 22/5 02/4 07/2 66/4 101 99/3 مراکش 

چهار کشور مسلمان وضعیت  جدول فوق باید گفت که  های  با توجه به داده،  آفریقادر منطقه شمال  

نزدیک به هم با وجود نمرات بعضا بسیار متفاوت و معنادار وضعیت  های  و با اخذ رتبه.  مشابهی دارند

رتبه را در این  ترین  الجزایر بهترین رتبه و مراکش ضعیف  اند.مشابهی را در این شاخص تجربه کرده

   اند.منطقه اخذ کرده

 آفریقا کشورهای مسلمان منطقه جنوب    اقتصادی دانش  شاخص  :  154جدول  

 کشور 
نمره دانش  

 اقتصادی 
رتبه دانش  

 اقتصادی 

رژیم نهادی  
های  و مشوق 

 اقتصادی 

آموزش و  
 مهارت 

تکنولوژی  
اطالعات و  

 ارتباطات 

نظام  
 نوآوری 

 30/2 05/1 17/0 05/4 129 89/1 موزامبیک 

ـ  گابن  ـ  ــ ـ  ــ ـ  ـ ـ  ـ ـ  ـ  ـ

ـ  کومور  ـ  ـ ـ  ــ ـ  ــ ـ  ــ ـ  ــ  ـ

 آفریقا کشورهای مسلمان منطقه مرکز    دانش اقتصادی شاخص  :  155جدول  

 کشور 
نمره دانش  

 اقتصادی 
رتبه دانش  

 اقتصادی 
رژیم نهادی  

های  و مشوق 
آموزش و  

 مهارت 
تکنولوژی  
اطالعات و  

نظام  
 نوآوری 
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 ارتباطات  اقتصادی 

 26/5 35/3 62/1 26/1 118 87/2 نیجریه 

ـ  نیجر  ـ  ــ ـ  ــ ـ  ـ ـ  ـ ـ  ـ  ـ

ـ  چاد ـ  ــ ـ  ــ ـ  ـ ـ  ـ ـ  ـ  ـ

 .  کومور و گابن وجود ندارد ،  چاد، برای کشورهای نیجرای بر اساس دو جدول فوق داده

 آفریقا کشورهای مسلمان منطقه غرب    دانش اقتصادی شاخص  :  156جدول  

 کشور 
نمره دانش  

 اقتصادی 
رتبه دانش  

 اقتصادی 

رژیم نهادی  
های  و مشوق 

 اقتصادی 

آموزش و  
 مهارت 

تکنولوژی  
اطالعات و  

 ارتباطات 

نظام  
 نوآوری 

 14/3 56/1 39/1 21/1 132 82/1 کامرون 

 41/1 26/1 75/1 53/0 140 26/1 گینه 

 53/1 32/0 57/0 38/1 143 95/0 سیرالئون 

 47/1 18/2 71/0 05/2 133 60/1 موریتانی

 08/2 05/1 05/1 49/3 125 92/1 مالی

 97/1 09/2 91/0 53/1 135 62/1 ساحل عاج 

 73/2 47/1 10/1 15/2 124 86/1 بنین 

 44/2 76/0 28/0 46/4 123 98/1 بورکینافاسو 

 93/2 68/2 32/1 97/3 113 72/2 سنگال

ـ  گامبیا  ـ  ــ ـ  ــ ـ  ـ ـ  ـ ـ  ـ  ـ

ـ  توگو  ـ  ــ ـ  ــ ـ  ـ ـ  ـ ـ  ـ  ـ

ـ  بیسائوگینه  ـ  ــ ـ  ــ ـ  ـ ـ  ـ ـ  ـ  ـ

غرب   منطقه  مجموع    آفریقادر  کشور    12از  سه  برای  مسلمان  توگو  ،  بیسائوگینهکشور  و  گامبیا 
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اقتصادی .  اطالعاتی وجود ندارد   بقیه کشورها نیز دارای نمرات تقریبا مشابه در ارکان شاخص دانش 

این  ترین  ضعیف،  سیرالئون.  باشندمی در  اقتصادی  دانش  شاخص  در  رتبه  بدترین  با  مسلمان  کشور 

 .  منطقه قرار دارد

 

 

 آفریقا شاخص توسعه انسانی کشورهای مسلمان منطقه شرق  :  157جدول  

 کشور 
نمره دانش  

 اقتصادی 
رتبه دانش  

 اقتصادی 

رژیم نهادی  
های  و مشوق 

 اقتصادی 

آموزش و  
 مهارت 

تکنولوژی  
اطالعات و  

 ارتباطات 

نظام  
 نوآوری 

 33/3 88/1 09/1 97/3 117 57/2 اوگاندا 

 97/1 16/3 84/0 48/0 137 61/1 سودان 

 27/1 33/1 73/0 85/1 138 30/1 جیبوتی

 .  دریافت کرده است جیبوتیرتبه را  ترین بهترین رتبه را اوگاندا و نامطلوب، آفریقادر منطقه شرق 

 امریکایی   ـ سه کشور مسلمان اروپایی    دانش اقتصادی شاخص  :  158جدول  

 کشور 
نمره دانش  

 اقتصادی 
رتبه دانش  

 اقتصادی 

نهادی  رژیم  
های  و مشوق 

 اقتصادی 

آموزش و  
 مهارت 

تکنولوژی  
اطالعات و  

 ارتباطات 

نظام  
 نوآوری 

 46/2 26/5 81/4 69/4 81 30/4 آلبانی

ـ  گویان  ـ  ـ ـ  ــ ـ  ـ ـ  ـ ـ  ـ  ـ

ـ  سورینام ـ  ـ ـ  ـ ـ  ـ ـ  ـ ـ  ـ  ـ

 : توان به نتایج زیر دست یافتمی  به طور کلی در شاخص دانش اقتصای

برای   • مجموع  ،  چاد،  نیجر ،  توگو،  گامبیا،  بیسائوگینه،  گویان،  سورینام)  مسلمان   کشور  14در 
 .  اطالعاتی در دسترس نیست( عراق، افغانستان ،  ترکمنستان، برونئی، مالدیو، گابن ، کومور

   اند.داشته( 47)  عمان ،(43) بحرین  ،(42) بهترین رتبه را به ترتیب کشورهای امارات •
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  به دست   ،(137)  سودان  ،(138)  جیبوتی  ،(140)  گینه  ،(143)  را به ترتیب سیرالئونها  بدترین رتبه •
   اند.آورده


