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 پردازان ایرانیشناختی موثر بر توسعه نیافتگی ایران از منظر نظریهپارامترهای جامعه
 

   3سینا عباسی، 2علی عباسی، *1فرید عباسی
(* faridabbasi@mail.um.ac.ir) 

 

 

 چكیده 
ح آمریکای التین مطرتوسعه اقتصادی در ، نخست در حوزه علوم اقتصادی و با تاسیس مکتب ساختاری 1940مطالعات توسعه از دهه 

شناسی و علوم سیاسی نیز مورد توجه قرار گرفت و مکاتب نوسازی، وابستگی و نظام شد. اما به مرور، این رشته از مطالعات در جامعه

د چیزی بیش از نوسازی و رشاند که توسعه جهانی در دوره بعد از جنگ جهانی دوم به وجود آمدند. اکنون همگان به این نتیجه رسیده

های بومی را هم ها و سنتهای سیاسی و بزرگداشت ارزشز بهبود سطح مادی زندگی، عدالت اجتماعی، آزادیاقتصادی است و گذشته ا

را در  باشند و توسعهگیرد. بر این اساس، تعاریف متاخر توسعه واجد وجوه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی زندگی بشر میدربر می

های توسعه نیافتگی دهند. در این راستا، کشور ایران نیز به دنبال رسیدن به توسعه و رهایی از چالشررسی قرار میجامعیت آن مورد ب

پردازان داخل کشور، به خصوص در حوزه علوم اجتماعی، در جهت شناخت پارامترهای موثر بر است و نظریات گوناگونی از جانب نظریه

بندی آنها ن مبنا، پژوهش حاضر با هدف شناسایی پارامترهای موثر بر توسعه نیافتگی ایران و رتبهیاتگی ارائه شده است. بر توسعه نیاف

-ی ایران بردارد. روش به کار رفته در این پژوهش، توصیفیتالش دارد گام مثبتی جهت ایجاد شناخت و تالش جهت رسیدن به توسعه

ای( بوده و تجزیه و تحلیل اطالعات بدست آمده با امهای و نیز میدانی )پرسشنالعات بر مبنای کتابخانهآوری اطتحلیلی است. روش جمع

-پارامتر از منظر نظریه 40دهد که انجام شده است. نتایج حاصل از تحقیق حاضر نشان می T-testو آزمون  SPSSافزار استفاده از نرم

گرای ایرانی در توسعه نیافتگی ایران نقش دارند. در بین پارامترهای تلفیق پردازانگرا و نیز نظریهپردازان عواملپردازان ساختارگرا، نظریه

گرا، خلقیات ساختارگرای موثر بر توسعه نیافتگی ایران، پارامترهای بازتولید استبداد، جامعه یک عقلی، ناامنی، در پارامترهای عوامل

اهمیت تفاوت و احزاب سفارشی خواه، شهروندان بیی، قوانین تمامیتایگردر پارامترهای تلفیق کشی، فرهنگ استبدادی، وچاپلوسانه، نخبه

 بیشتری در توسعه نیافتگی ایران دارا می باشند.

 

  ایران -توسعه نیافتگی -توسعههای كلیدی:  واژه

 

  مقدمه -1
ی در توسعه اقتصاد، نخست در حوزه علوم اقتصادی و با تاسیس مکتب ساختاری 1940مطالعات توسعه از دهه 

شناسی و علوم سیاسی نیز مورد توجه قرار گرفت و التین مطرح شد. اما به مرور، این رشته از مطالعات در جامعه آمریکای

اکنون  .(]1[ 1384زاهدی و نجفی، ) مکاتب نوسازی، وابستگی و نظام جهانی در دوره بعد از جنگ جهانی دوم به وجود آمدند

و گذشته از بهبود سطح مادی زندگی،  و رشد اقتصادی است چیزی بیش از نوسازی توسعه اند کههمگان به این نتیجه رسیده

بر این  .(]2[ 1398عباسی، ) گیردهای بومی را هم دربر میها و سنتهای سیاسی و بزرگداشت ارزشعدالت اجتماعی، آزادی

را در جامعیت  باشند و توسعهندگی بشر میاساس، تعاریف متاخر توسعه واجد وجوه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ز

در این راستا، کشور ایران نیز به دنبال رسیدن به توسعه و رهایی از  .(]3[ 1391شیرزادی، ) دهندورد بررسی قرار میآن م

                                                           

 دانشگاه فردوسی مشهد، التحصیل کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسیفارغ -1

 واحد بوکان ام نوریگاه پدانش، رفاه اجتماعی ریزیدانشجوی کارشناسی ارشد برنامه -2

 پیام نور واحد اردبیلدانشگاه ، ناسی پژوهشگری اجتماعیدانشجوی کارش -3

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID

 

 2 

ی، در پردازان داخل کشور، به خصوص در حوزه علوم اجتماعهای توسعه نیافتگی است و نظریات گوناگونی از جانب نظریهچالش

به راستی باید این سواالت را مطرح کرد که چرا ایران که در  تگی ارائه شده است.جهت شناخت پارامترهای موثر بر توسعه نیاف

ل بسیاری از های گذشته کشور آباد و دارای فرهنگ و تمدنی پیشرفته و غنی بود توسعه پیدا نکرد؟ چرا ایران مثزمان

ی از دیگر کشورها را در ایران مثل بسیارکره جنوبی، مالزی یا سنگاپور پیشرفت نکرد؟ چکشورهای توسعه یافته چون ژاپن، 

توان به این نکته رسید که حوادث گوناگون و انقالب صنعتی اتفاق نیافتاد؟ خالصه اینکه چرا ایران مدرن نشد؟ در واقع می

آن در تار و پود این جامعه نشسته است که تبیین پی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی چنان  تغییرات و تحوالت پی در

پردازان متفاوت، شده است. تحوالت شگرف اجتماعی و سیاسی در های متعدد و متناوب از سوی نظریهلیلنیازمند تفسیر و تح

سابقه تمدنی مه کند که چرا ایران با آن هرا به ذهن متبادر میسرزمینی کهن، که قدمتی به بلندای تاریخ دارد، این سوال کلی 

کوشیم تا با ا ایران از توسعه یافتگی باز ماند؟ که در تحقیق حاضر میو تاریخی، عقب ماند و پیش نرفت؟ به عبارت دیگر، چر

 نظریات نظریه پردازان ایرانی، به سواالت فوق که به مثابه یک سوال کلی هستند پاسخ دهیم.
انی، های توسعه نیافتگی جامعه ایران را از منظر نظریه پردازان ایردایمر واقع در این مقاله کوشیده شده است تا پاراد

توسعه نیافتگی ایران را مشخص کنیم. بر این ترین دالیل ان مهممورد کندوکاو قرار داده و بر اساس نظرخواهی از صاحب نظر

های ز این نظری پردازان دالیل و استداللظریه پرداز مورد مطالعه قرار دادیم. هر کدام ان 21اساس پارامترهای تحقیق را از 

اند، تعدادی هم کنش کنشگران را کانون تبیین خود ذکر اختار را گرانیگاه تحلیل خود قرار دادهس ایخاص خود را دارند. عده

اندیشند و هم می اند و هم به کنشدیگر، هم روی ساختار ایستاده اند. به بیاها هم تلفیقی و ترکیبی اندیشیدهاند و بعضینموده

بندی علمی، این توان در یک تقسیماند. اما میای اندیشیدهمجموعهبه عوامل خارجی توجه دارند، درواقع سیستماتیک و 

ساختارگرا. ب( نظریه پردازان ایرانی عوامل گرا. ج( پردازان ایرانی نظریهها را در سه حوزه تقسیم بندی نمود. الف( کارویژه

بیین نظریات نظریه پردازان ایرانی بر اساس این تایرانی تلفیق گرا. به همین علت، در این مقاله به دنبال تحلیل و  نظریه پردازان

از بیان نظریات هر گروه از نظریه باشیم. بنابراین بعد ، عوامل گرایی و تلفیق گرایی ایرانی میبندی، یعنی ساختارگراییتقسیم

 م پرداخت.نظران خواهیها بر اساس نظر متخصصین و صاحببندی آنها، به اولویتپردازان و تعیین پارامترهای آن

 

 روش تحقیق -2
ای و میدانی صورت گرفته ی کتابخانهتحلیلی و گردآوری اطالعات به دو شیوه-روش تحقیق این پژوهش از نوع توصیفی

 ها،کتاب منابع علمی معتبر نظیر ای و استفاده ازه منابع مورد نظر از طریق جمع آوری اطالعات به صورت کتابخانهکاست، 

بندی کردن پارامترهای برای شناسایی و رتبه نامه به صورت میدانیپرسش و نیز جمع آوری گردیده است. اتینشر و مقاالت

تخصصی  با عنایت بههای مختلف گرفته شد که طراحی شد، و نظر صاحب نظران در حوزهموثر بر عدم توسعه یافتگی ایران، 

 5سواالت به صورت طیفی با گیری هدفمند انتخاب شدند. ونهموضوع تحقیق، جامعه آماری تحقیق با استفاده از روش نم بودن

ز اساتید و متخصصین علوم اجتماعی سنجش نفر ا 70ی خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم و خیلی کم تنظیم گردید و نظر گزینه

شد. در  فادهاست SPSSتک متغیره در نرم افزار  Tن متغییرها از روش آماری آزمون گردید. برای بدست آوردن روابط بی

پژوهش حاضر تالش شده است با نگرشی کالن نگر و جامع پارامترهای موثر بر عدم توسعه یافتگی ایران را که حاصل نظریه 

پارامترها به سطح بندی آنها از نظر اهمیت  ظریه پردازان ایرانی است، مورد بحث و بررسی قرار بدهد تا ضمن شناخت اینهای ن

 نیز پرداخته شود.

 

 شینه تحقیقیپ -3
؛ تا بتواند در پرتو اطالعات به دست آمده، شودهای محقق درباره موضوع میی پیشینه تحقیق باعث گسترش آگاهیمطالعه

کند تا د. این امر کمک میا مشخص سازهای آنها ریرهای خود را دوباره تعریف و معین کند و کرانهیمسئله تحقیق و متغ
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شود. همچنین و با دستاوردهای تحقیقاتی دیگران هماهنگ  گیردخانواده قرار های همهشتحقیقات در راستای مجموعه پژو

کند. در پژوهش حاضر نیز تالش شده است با مطالعه رهای تکراری جلوگیری میی پیشینه از دوباره کاری و انجام کامطالعه

در دیگری به موضوع نگاه شود. ت شده و از زاویه یک گام به جلو حرکبرداری از نتایج این تحقیقات نه تحقیق ضمن بهرهپیشی

در قالب جدول زیر به تفکیک  یافتگی ایراندالیل توسعه نی ها و مطالعات انجام شده در زمینهپژوهشادامه برخی از مهمترین 

 پارامترها و منابع آورده شده است:

 
 یرانیپردازان اهای توسعه نیافتگی ایران از منظر نظریه: پارامتر1جدول 

 منبع پارادایم توسعه نیافتگی ردیف 

ارا
پ

تر
م

ان
یر

ی ا
تگ

یاف
ه ن

سع
تو

ی 
ها

 
ر 

نظ
ز م

ا

یه
ظر

ن
گرا

ار 
خت

سا
ی 

ران
 ای

ان
داز

پر
 

 (1359)اشرف،  ناامنی 1 

 (1390)کاتوزیان،  عدم انباشت سرمایه 2

 (1386نژاد، )غنی لیدکمبود عوامل تو 3

 (1390 سیف،) داریگیری مناسبات سرمایهعدم شکل 4

 (1392)واضحی،  رشد ناقص سرمایه داری 5

 (1391)آزاد ارمکی،  تعارضات فرهنگی و سیاسی 6

 (1385)موثقی،  شکست اصالحات 7

 (1393)پیمان،  بازتولید استبداد 8

 (1389)گودرزی،  حکومت استبدادی 9

 (1397)رکعتی،  جامعه یک عقلی 10

ارا
پ

تر
م

ان
یر

ی ا
تگ

یاف
ه ن

سع
تو

ی 
ها

 
از 

یه
ظر

ر ن
نظ

ل
وام

ن ع
ازا

رد
پ

ی
ران

 ای
ی

گرا
 

 (1393، پوررفیع) فرهنگ استبدادی و قومی 11

 (1387، میالنی) سوادی عمومیبی 12

 (1345زاده، )جمال معایب اخالقی 13

 (1388)ایزدی،  خلقیات چاپلوسانه 14

 (1389)آل احمد،  زدگیغرب 15

 (1380)نراقی،  خلقیات انتقاد ناپذیر 16

خط کشیدن روی علم، فاسد شدن اندیشمندان، جامعه  17

 هبوطی

 (1397)رکعتی، 

 (1389)رضاقلی،  کشینخبه 18

ارا
پ

تر
م

ر 
نظ

ز م
ن ا

یرا
ی ا

تگ
یاف

ه ن
سع

تو
ی 

ها یه
ظر

ن
ی

ران
 ای

ی
گرا

ق 
فی

 تل
ان

داز
پر

 

 

 (1386، زیباکالم) فول علمتمرکز قدرت و اشرایط اقلیمی،  19

 (1389، مرادیقاضی) ضعف طبیعی مداری فردی،تبدادی، خودشرایط اس 20

درباریان و پایان، تعارضات امرا و های بیفر ایزدی، جنگ 21

 عدم تمایز میان وضع و شخص

 (1392، طباطبایی)

و گران متملق اقتدارگرایی، اقتصاد تک محصولی، کنش 22

 و تجددتضاد سنت 

 (1390، القلمسریع)

 (1387، علمداری) سیاسی و خارجیی، فرهنگی، اعی، اقتصادعوامل اجتم 23
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بیگانگی قانونی، بیگانگی سیاسی، بیگانگی وطنی، 

بیگانگی ملی، تفکر قوم گرایی، مجلس سفارشی، 

مطبوعات وابسته، احزاب سفارسی، عدالت سفارشی، 

یرشفاف، قوانین تمامیت خواه، قوانین انتخابات غ

تفاوت، حقوق دان بیحانه، شهروناستصوابی، نقد مدا

 گرشهروندی سفارشی، جامعه سازش

 

 

 (1397)رکعتی، 

 
 

 تحقیقهای یافته -4

 های آمارییافته -4-1

ج شده از نظریات و کارهای برای اینکه بتوان پارامترهای موثر بر توسعه نیافتگی ایران را مبتنی بر پارامترهای استخرا

نها را سنجید در این بخش پارامترها در قالب پرسشنامه طراحی شده است و در آن ار داد و وزگذشته مورد آزمون و تأیید قر

پارامتر بوده  41قرار گرفته است. پرسشنامه طراحی شده برای این منظور مشتمل بر  اختیار صاحبنظران و متخصصان این حوزه

د یا رد و از سوی دیگر وزن این بتوان تأیی رفته است تاقرار گ متخصصیند دانشگاه ها و نفر از اساتی 70اختیار  است که در

 پارامترها را سنجید.

 

 روایی و پایایی -2-4
گیرد. نویسندگان برای تفهیم پرسشنامه انواع آزمون های روائی مورد استفاده قرار می برای آزمون درستی و خوب بودن

و روائی سازه )دانایی فرد و دیگران، وائی معیار ئی محتوی، رهای روائی اصطالحات مختلفی بکار می گیرند مانند: روانآزمو

می توان به تأیید اساتید و صاحبنظران این حوزه اشاره  ( برای تأیید بر روایی سواالتی که در اینجا مطرح شده است313: 1383

 کرد. 

جزایی دهد چگونه اری نشان می و ثبات تأیید می شود. سازگامه، از طریق آزمون سازگاری از سوی دیگر، پایایی پرسشنا

خ نوعی ضریب که یک مفهوم را می سنجد به صورت یک مجموعه، به نحوی شایسته بهم گره می خورند. ضریب آلفای کرانبا

همبسته شده اند. آلفای کرانباخ در قالب  پایایی است که نشان می دهد چگونه اجزاء در یک مجموعه، بنحو مناسب به یکدیگر

نزدیکتر باشد، پایایی  1ء سنجش کننده محاسبه می شود. اگر آلفای کرانباخ به ی میان اجزاگی های درونمیانگین همبست

به (. بر این اساس، نتیجه آزمون کرانباخ برای پرسشنامه حاضر 485: 1383فرد و دیگران، اناییسازگاری درونی بیشتر است )د

 صورت ذیل است: 

 
 تعداد متغییرها آلفای کرانباخ

849/  41 

 آزمون آلفای كرانباخ                                                                                              

 

توان گفت باشد مینزدیک می 1 است و به 849/0بر پایه آزمون کرانباخ با توجه به اینکه نتیجه بدست آمده از این آزمون 

  ر بوده است.زم برخورداکه پرسشنامه از پایایی ال
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 آمار توصیفی -3-4

ی مطالعاتی در نظر گرفته برای شناخت بهتر صاحبنظران و متخصصینی که در تحقیق حاضر به عنوان نخبگان این حوزه

 :ستشده است آمار توصیفی آنها در قالب نمودارهای ذیل آورده شده ا

 

                   
 : مدرک تحصیلی2شكل                                                         سیت        : جن1شكل                  

 

 
 : تخصص علمی3شكل 

 

 آمار استنباطی -4-4

نفر  70ل پارامتر بوده است توسط متخصصین و صاحبنظران این حوزه که شام 41تحقیق حاضر که مشتمل بر  پرسشنامه

تک متغییره استفاده شده است. نتایج آزمون حاضر به  T-testبرای تحلیل آن جهت تأیید یا رد از آزمون  یل شد واند تکمودهب

 صورت جدول ذیل آورده شده است: 

 
 ی ایرانیساختار گراپردازان ای در خصوص پارامترهای توسعه نیافتگی ایران از نظر نظریهن تی تک نمونهآزمونتایج : 2جدول 

سطح  t     df      پارامترها

 معناداری

 % اطمینان95در سطح  اختالف میانگین

 باالیی پایینی
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 1119/1 /8310 /97143 /000 69 797/13 ناامنی

 -0886/1 -3971/1 -24286/1 /000 69 -075/16 انباشت سرمایهعدم 

 -0864/1 -4279/1 -25714/1 /000 69 -690/14 کمبود عوامل تولید

-مناسبات سرمایه ریگیعدم شکل

 داری
095/1 69 277/ 10000/ 0822/- 2822/ 

 /1284 -/2427 -/05714 /541 69 -/614 رشد ناقص سرمایه داری

 /3867 /0705 /22857 /005 69 884/2 فرهنگی و سیاسیتعارضات 

 /3860 /0426 /21429 /015 69 489/2 شکست اصالحات

 1649/1 /8065 /98571 /000 69 972/10 بازتولید استبداد

 772/12 جامعه یک عقلی

 

69 000/ 97143/ 8197/ 1232/1 

 

سعه نیافتگی ایران از منظر توپارامتر  9از میان  نشانگر آن است کهدر جدول باال  T-testبررسی نتایج حاصل از آزمون 

د تأیید از سوی صاحبنظران و که مور هستند  05/0پارامتر دارای انحراف معیار کمتر از  7 پردازان ایرانی ساختارگرانظریه

نقش موثر و فعالی  نیافتگی ایران توسعهاند. به بیان دیگر این پارامترها از نظر این صاحبنظران در متخصصان قرار گرفته

شود، با کسب انحراف می داریرشد ناقص سرمایهو  داریگیری مناسبات سرمایهعدم شکلپارامتر که شامل  دواند. داشته

 رد شده و از نظر صاحبنظران و متخصصان مورد تأیید قرار نگرفته است.  05/0معیار باالتر از 

 
 گرای ایرانیپردازان عواملی ایران از نظر نظریهای در خصوص پارامترهای توسعه نیافتگنتایج آزمون تی تک نمونه: 3جدول 

سطح  t df پارامترها

 معناداری

 اطمینان% 95در سطح  انگیناختالف می

 باالیی پایینی

 3702/1 0869/1 22857/1 /000 69 306/17 فرهنگ استبدادی

 1387/1 /8042 /97143 /000 69 588/11 سوادی عمومیبی

 1908/1 /8663 02857/1 /000 69 297/24 معایب اخالقی

 5768/1 3375/1 45714/1 /000 69 -602/11 خلقیات چاپلوسانه

 -/7926 -1217/1 -/95714 /000 69 892/3 زدگیغرب

 /4538 /1462 /30000 /000 69 955/10 خلقیات انتقاد ناپذیر

 1314/1 /7828 /95714 /000 69 893/1 خط کشیدن روی علم

 /3227 /0084 /15714 /063 69 893/1 انفاسد شدن اندیشمند

 /7162 /3124 /51429 /000 69 081/5 جامعه هبوطی

 4272/1 1443/1 28571/1 /000 69 132/18 کشیخبهن

 

-توسعه نیافتگی ایران از نظر نظریهپارامتر  10از میان  در جدول باال نشانگر آن است که T-testبررسی نتایج حاصل از آزمون 

ی صاحبنظران و هستند که مورد تأیید از سو  05/0پارامتر دارای انحراف معیار کمتر از  9 گرای ایرانیاملپردازان عو
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-اند. به بیان دیگر این پارامترها از نظر این صاحبنظران در توسعه نیافتگی ایران نقش موثر و فعالی داشتهمتخصصان قرار گرفته

رد شده و از نظر صاحبنظران و  05/0ب انحراف معیار باالتر از شود، با کسمی دانفاسد شدن اندیشمنپارامتر که شامل  یکاند. 

 ورد تأیید قرار نگرفته است.متخصصان م

 
 پردازان تلفیق گرای ایرانیای در خصوص پارامترهای توسعه نیافتگی ایران از نظر نظریهنتایج آزمون تی تک نمونه: 4جدول 

سطح  t df پارامترها

 معناداری

 % اطمینان95در سطح  الف میانگیناخت

 باالیی پایینی

 -2082/1 -5347/1 -37143/1 /000 69 -759/16 شرایط اقلیمی

 /8539 /4318 /64286 /000 69 076/6 تمرکز قدرت

 3814/1 0758/1 22857/1 /000 69 038/16 خودمداری فردی

 -0252/1 -3176/1 -17143/1 /000 69 -984/15 ضعف طبیعی

 -/3993 -/7565 -/54286 /000 69 -070/5 پایانهای بیجنگ

 -/0743 -/3543 -/21429 /003 69 -054/3 عدم تمایز میان وضع و شخص

 /7460 /3683 /55714 /000 69 886/5 اقتدارگرایی

 1267/1 /7876 /95714 /000 69 265/11 اقتصاد تک محصولی

 1555/1 /8159 /98571 /000 69 582/11 متملقگران کنش

 0227/1 /6630 /84286 /000 69 347/9 تضاد سنت و تجدد

 -/0072 -/3070 -/15714 /040 69 -091/2 بیگانگی سیاسی

 2891/1 /9395 11429/1 /000 69 716/12 بیگانگی وطنی

 /7134 /3438 /52857 /000 69 706/5 بیگانگی قانونی

 7711/1 5431/1 65714/1 /000 69 000/29 گراییتفکر قوم 

 1337/1 /8092 /97143 /000 69 945/11 مجلس سفارشی

 1791/1 /8494 01429/1 /000 69 274/12 مطبوعات وابسته

 4017/1 1126/1 25714/1 /000 69 345/17 احزاب سفارسی

 /5178 /1394 /32857 /001 69 465/3 انتخابات غیرشفاف

 /8138 /5005 /65714 /000 69 370/8 قوانین تمامیت خواه

 7579/1 5278/1 64286/1 /000 69 480/28 تفاوتشهروندان بی

 2745/1 /9826 12857/1 /000 69 429/15 گرجامعه سازش

 

-نیافتگی ایران از نظر نظریهپارامتر توسعه  21از میان در جدول باال نشانگر آن است که  T-testبررسی نتایج حاصل از آزمون 

و هستند که مورد تأیید از سوی صاحبنظران   05/0پارامتر دارای انحراف معیار کمتر از  20نی پردازان تلفیق گرای ایرا

-اند. به بیان دیگر این پارامترها از نظر این صاحبنظران در توسعه نیافتگی ایران نقش موثر و فعالی داشتهمتخصصان قرار گرفته

رد شده و از نظر صاحبنظران و  05/0انحراف معیار باالتر از  شود، با کسبد. یک پارامتر که شامل بیگانگی سیاسی میان

 فته است.متخصصان مورد تأیید قرار نگر

 

 وزن پارامترهای موثر بر توسعه نیافتگی ایران -4-5
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های متفاوتی فضاهای مختلف جغرافیایی )کشورها( دارای وزنقاعدتا پارامترهای موثر بر توسعه یافتگی و یا عدم توسعه در 

های اگر چه افراد، گروهیستند. باشند. در این میان، پارامترهای موثر بر توسعه نیافتگی ایران نیز از این قاعده مستثنی نمی

دهند و روی تر جلوه مییا پررنگ ترهای خود برخی از پارامترها را کمرنگمبتنی بر مطالعات و برداشت ذینفع و سایر بازیگران

بر پایه ت. تر دست یافتر و جامعتوان به نگاهی کلیها مینظرسنجی از صاحبنظران و تجزیه و تحلیل آنها تمرکز دارند اما با آن

 نگاه و نظر این صاحبنظران و متخصصان وزن هر یک از پارامترها در قالب جدول ذیل آورده شده است: 

 
 ای ایرانیپردازان ساختار گرتوسعه نیافتگی ایران از نظر نظریه: پارامترهای 5جدول 

 میانگین پارامتر ردیف

 9857/3 بازتولید استبداد 1

 9714/3 جامعه یک عقلی 2

 9714/3 ناامنی 2

 2286/3 تعارضات فرهنگی و سیاسی 3

 2143/3 شکست اصالحات 4

 7571/1 عدم انباشت سرمایه 5

 7429/1 کمبود عوامل تولید 6

 

پردازان ساختار گرای پارامتر توسعه نیافتگی ایران از نظر نظریه 7میان نگاهی به جدول باال نشان دهنده آن است که از 

عدم انباشت اند و پارامترهای ی بازتولید استبداد و جامعه یک عقلی باالترین وزن را به خود اختصاص دادهایرانی پارامترها

 اند. کمترین وزن را به خود اختصاص داده سرمایه و کمبود عوامل تولید

 
 ایرانی گرایعواملپردازان پارامترهای توسعه نیافتگی ایران از نظر نظریه :6جدول 

 میانگین پارامتر ردیف

 4571/4 خلقیات چاپلوسانه 1

 2857/4 کشینخبه 2

 2286/4 استبدادیفرهنگ  3

 0286/4 معایب اخالقی 4

 9714/3 سوادی عمومیبی 5

 9571/3 خط کشیدن روی علم 6

 5143/3 جامعه هبوطی 7

 3000/3 خلقیات انتقاد ناپذیر 8

 0429/2 زدگیغرب 9

 

گرای عوامل پردازان پارامتر توسعه نیافتگی ایران از نظر نظریه 9ه آن است که از میان نگاهی به جدول باال نشان دهند

خلقیات انتقادناپذیر و امترهای اند و پارباالترین وزن را به خود اختصاص داده کشیخلقیات چاپلوسانه و نخبهایرانی پارامترهای 

 اند. کمترین وزن را به خود اختصاص داده زدگیغرب
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 گرای ایرانیپردازان تلفیقنظریهپارامترهای توسعه نیافتگی ایران از نظر  :7جدول 

 میانگین پارامتر ردیف

 6571/4 قوانین تمامیت خواه 1

 6429/4 تفاوتشهروندان بی 2

 2571/4 احزاب سفارسی 3

 2286/4 خودمداری فردی 4

 1286/4 گرجامعه سازش 5

 1143/4 بیگانگی وطنی 6

 0143/4 وابستهمطبوعات  7

 9857/3 گران متملقکنش 8

 9714/3 مجلس سفارشی 9

 9571/3 اقتصاد تک محصولی 10

 8429/3 تضاد سنت و تجدد 11

 6571/3 تفکر قوم گرایی 12

 6429/3 تمرکز قدرت 13

 5571/3 دارگراییاقت 14

 5286/3 بیگانگی قانونی 15

 3286/3 انتخابات غیرشفاف 16

 7857/2 یان وضع و شخصعدم تمایز م 17

 4571/2 پایانهای بیجنگ 18

 8286/1 ضعف طبیعی 19

 6286/1 شرایط اقلیمی 20

 

 گرایتلفیقپردازان ران از نظر نظریهپارامتر توسعه نیافتگی ای 20آن است که از میان  به جدول باال نشان دهندهنگاهی 

ضعف اند و پارامترهای باالترین وزن را به خود اختصاص داده تفاوتیخواه و شهروندان بقوانین تمامیتایرانی پارامترهای 

 اند. کمترین وزن را به خود اختصاص داده طبیعی و شرایط اقلیمی

 

 گیرینتیجه -5
سعه نیافتگی جامعه ایران را پردازان ایرانی، پارامترهای توا با استفاده از نظریات نظریهمقاله به دنبال آن بودیم تدر این 

بندی نمودیم. گروه اول، ها را در سه دسته تقسیمپارامتر مطرح شد. نظریات آن 40قرار دهیم، که بر این مبنا  مورد کندوکاو

توان به دو پردازان را نیز میدانند. این نظریهی آن میساختار جامعهم توسعه نیافتگی ایران را پردازانی هستند که پاراداینظریه

ای هستند. گروهی که معتقد هستند پارادایم توسعه پردازان ساختارگرای سرمایهد. گروه اول، نظریهبندی کرگروه تقسیم

داری و یا سرمایه، رشد ناقص سرمایهداری، عدم انباشت سرمایه هایی مانند عدم رشدنیافتگی جامعه ایران را باید در مولفه

دازان ساختارگرای استبدادی هستند. گروهی که معتقدند پارادایم پرجو نمود. گروه دوم، نظریهوکمبود عوامل تولید جست

بازتولید استبداد و شکست  هایی مانند ساختار استبدادی، استبدادساالری،ی ایران را باید در مولفهتوسعه نیافتگی جامعه

داری در این عدم رشد سرمایه جو کرد. به طور کلی، این نظریه پردازان معتقدند که ساختار اقتدارگرایانه وواصالحات جست

عاملیت پردازانی هستند که پارادایم توسعه نیافتگی ایران را ساختار، علت و علل توسعه نیافتگی ایران هستند. گروه دوم، نظریه
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ن ان معتقدند کنش کنشگران جامعه ایرانی باعث توسعه نیافتگی جامعه ایران شده است. از اهم ایدانند. این نظریه پردازمی

-طلبی و ... اشاره کرد. گروه سوم، نظریهکشی، منجیسوادی عمومی، نخبهخلقیات ایرانیان، بیتوان به عناصر فرهنگی می

هایی مانند پردازانی هستند که عالوه بر مولفهدانند. اینان نظریهتوسعه نیافتگی ایران را تلفیقی میپردازانی هستند که پارادایم 

 وامل خارجی مانند حمالت نظامی بیگانگان نیز در توسعه نیافتگی جامعه ایران توجه دارند. ساختار و عاملیت، به ع

عقلی، ناامنی، خلقیات  ترهای بازتولید استبداد، جامعه یکدر نهایت، بر اساس نتایج به دست آمده در این پژوهش، پارام

ترین پارامترهای تفاوت و احزاب سفارشی مهمان بیخواه، شهروندکشی، فرهنگ استبدادی، قوانین تمامیتچاپلوسانه، نخبه

 اند.پردازان ایرانی بودهموثر بر توسعه نیافتگی ایران از منظر نظریه
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