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  چكيده

ن شاخص مبتني بـر  اي. جوامع در نظر گرفته شد آنگيري  هعنوان مقياس جديدي از توسعه و انداز هب ١٩٩٠شاخص توسعه انساني در سال 

هـاي انسـاني    اين ايده اساسي است که الزمه دستيابي به زندگي بهتر، عالوه بر داشتن درآمد باالتر، پرورش و بسـط اسـتعدادها و ظرفيـت   

زندگي : اين ابعاد عبارت است .گيري متوسط دستيابي يک کشور در سه بعد توسعه انساني است شاخص توسعه انساني درصدد اندازه. است

ـ   ،تولـد  بـدو زندگي طوالني توأم با سالمتي با معيار اميد به زنـدگي در   .استاندارد زندگي والني توأم با سالمتي، دانش،ط وسـيله  ه دانـش ب

 GDPوسـيله  ه استاندارد زندگي بو  عالي و متوسطه دايي،تترکيبي از ميزان سواد بزرگساالن و نسبت ثبت نام خالص ترکيبي در آموزش اب

  .شود گيري مي رآمد اندازهسرانه و يا د

هاي توسعه کشور و جايگاه جمهوري اسـالمي ايـران در منطقـه آسـياي جنـوب       با توجه به اهميت ارزيابي شاخص توسعه انساني در برنامه

له نظام به انداز توسعه بيست سا ريزي مهم است تا بر مبناي اين  شاخص بتوان در چشم غربي، ارائه تصوير کلي براي سياستگذاري و برنامه

تا وضعيت شاخص توسعه انساني در ايران و  بودبدين منظور در اين مقاله سعي بر اين . ري از اين شاخص در منطقه دست يافتتجايگاه باال

کشورهاي مورد . در منطقه از نظر اين شاخص شناسايي کنيمرا  کشورمان هانداز بيست ساله و جايگا کشورهاي منطقه در حوزه سند چشم

 بر. بودندپاکستان و  سوريه آذربايجان، لبنان، جمهوري اسالمي ايران، ترکيه، ارمنستان، بحرين، کويت، امارات متحده عربي،: ي شاملبررس

. اسـت  افزايش پيدا کرده ٢٠٠٩در سال  ٧٨٢/٠به  ١٩٧٥در سال  ٥٧١/٠اساس گزارشات توسعه انساني، شاخص توسعه انساني در ايران از 

کشور جهـان، رتبـه    ١٨٢ن يران در بيا ياسالم يجمهور ،)٢٠٠٩اکتبر  ٦( سازمان ملل متحد ين گزارش توسعه انسانيردتيبا توجه به جد

  .قرار گرفت دوازدهمدر رتبه  ست سالهيمنطقه حوزه سند چشم انداز ب ين کشورهايو در ب هرا به خود اختصاص داد ٨٨

اي در توسـعه انسـاني و    هـاي بهداشـتي، سـهم عمـده     خود در بهبود شاخصنقش کليدي با  ،مديران و کارکنان بخش بهداشت و درمان

  .دنبندي جهاني و منطقه دار ارتقاي جايگاه کشورمان در رتبه

  

  شاخص توسعه انساني، ايران، کشورهاي منطقه، توسعه انساني، گزارش توسعه انساني سازمان ملل متحد :ها واژه كليد

                                                           
  نقزوين، دانشگاه علوم پزشكي قزوين، گروه مديريت بهداشت و درما: پاسخگو نويسنده ∗

   Salime.alikhani@gmail.com:کينشانی الکترون     ۰۲۸۱ ۳۳۵۵۱۵۲: تلفن
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  ٤١٦

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

  مقدمه

وجـود آمـده    هيقي در درک توسعه بتحوالت عم ،هاي گذشته در دهه

توسعه اقتصادي برحسب درآمد سرانه با  ١٩٧٠تا قبل از دهه  .است

وضـع مـردم در تمـام     ،رفـتن درآمـد سـرانه    اين پيش فرض که باال

بـا چنـين شاخصـي از    . شـد  ارزيابي مـي  ،بهبود خواهد يافت بجوان

ه عنوان محور اساسي توسعه در نظـر گرفتـ   هرشد اقتصادي ب ،توسعه

 ١٩٩٣در سال  )Anand &Ravallion( اما آناند و راواليون. ]١[شد

ايـراد   .]٢[ادي توسـعه انتقـاد کردنـد   مـ به رويکرد مبتني بر دارايـي  

ــه مفهــوم عــدالت در داشــتن    ــن ديــدگاه عــدم توجــه ب اساســي اي

ا بر درآمد در سطوح فـردي  هتوجه تن. هاي واقعي فردي است فرصت

هـاي   منجر به ايجاد تفـاوت در فرصـت  و انبوه، عوامل مختلفي را که 

کند که درآمد باعث  گيرد و فرض مي ناديده مي ،شود واقعي افراد مي

با توجه به نواقص رويکرد مبتني بر دارايـي  ]. ١[شود افزايش رفاه مي

ــل   شناســي روش ،مــادي ــا  (UNDP)برنامــه توســعه ســازمان مل ب

ي برداشـت و  گام مهمـ  ،رويگرداني از رهيافت مبتني بر دارايي مادي

عنوان مقياس ناکافي براي ارزيابي اثرات عليتي آن  هدرآمد سرانه را ب

با تأکيد بر جنسـيت آنـان    ،هاي بقاء افراد بر کيفيت زندگي و شانس

در سـال   (UNDP)اولـين برنامـه توسـعه انسـاني     ]. ٢[عنوان نمود

، توسعه را بيش از گسترش درآمـد و ثـروت قلمـداد کـرده و     ١٩٩٠

 .]٣[هاي مردم ناميـد  عنوان فرآيند فزاينده گزينه هاني را بتوسعه انس

، موســس گزارشــات توســعه )Mahbub-Ul Hag( محبــوب الحــق

هدف  :انساني سازمان ملل متحد هدف توسعه را اينگونه بيان ميکند

هـا   در اصل اين فرصـت . هاي انسانهاست اصلي توسعه، توسعه فرصت

مردم اغلب چيزهاي با . کند نامتناهي بوده و در طول زمان تغيير مي

و يا در طول مدت در درآمدشان  اًورند فورآ دست ميه ارزشي را که ب

هـاي رشدشـان و يـا دسـتيابي بـه تحصـيالت بـاالتر و         و يا شاخص

خدمات بهداشتي و تغذيه بهتر و همچنين امنيت شغلي و امنيت در 

و هاي فرهنگي و سياسـي   هاي فيزيکي، آزادي مقابل بحران و آشوب

هـدف  . شود هاي جمعي نشان داده نمي احساس مشارکت در فعاليت

از توسعه ايجاد محيطي است که مردم بتوانند زندگي طوالني، سـالم  

عنـوان معتبرتـرين    سازمان ملل متحـد بـه   ].٤[و خالق داشته باشند

هاي اقتصـادي، اجتمـاعي و    مرجع، هدف از توسعه يافتگي با شاخص

در همين راستا،  .توسعه براي انسان است داند و سياسي را انسان مي

ــون   ــدريک هاربيس ــور فري ــاره ) Feredric Harbison(پروفس درب

هـا   منابع انساني پايه اصلي ثروت ملت :گويد اهميت منابع انساني مي

سـرمايه و منـابع طبيعـي عوامـل تبعـي توليـد       . دهند را تشکيل مي

طبيعي بهره برداري  سازند، از منابع ها را متراکم مي هستند که سرمايه

سـازند و   هاي اجتماعي، اقتصـادي و سياسـي را مـي    کنند، سازمان مي

اهميتي، امروزه توسعه  به دليل چنين. برند توسعه ملي را به پيش مي

لـذا بررسـي    .هاي توسـعه قـرار دارد   مردم محوردر مرکز توجه بحث

ي، هاي انساني از قبيل اوضاع و احوال اقتصـاد  ابعاد مختلف پيشرفت

در چــارچوب توســعه پايــدار يکــي از غيــره فرهنگــي و اجتمــاعي و 

ناپذير مباحث توسعه براي هر منطقه بـه شـمار    هاي اجتناب ضرورت

ثرترين افرادي است ؤيکي از م) Amartya Sen(آمارتياسن  .رود مي

ايشان با طـرح ايـده   . است که در توسعه اين ايده نقش زيادي داشته

اسـت کـه    نساني، اين واقعيت را بيان کـرده ها و کارکردهاي ا ظرفيت

دستيابي به زندگي بهتر، هم نيازمند مصرف بيشتر کاالها و خـدمات  

لـذا   .هاي انساني اسـت  و هم ثمره پرورش رشد استعدادها و ظرفيت

گسترش ظرفيت هاي ذهنـي او از طريـق آمـوزش و تحصـيالت در     

بر ايـن   .ودش کنار درآمد، از عناصر اصلي توسعه انساني محسوب مي

اساس کشوري که قادر به افزايش دانش و آگاهي انسانها باشـد و راه  

هاي انساني را بياموزد، در فرايند توسعه  گيري از سرمايه درست بهره

رويکرد توسعه انساني به طور کلي منطبق بر  ].٥[تر خواهد شد موفق

ثـروت  . اسـت شده از سوي ارسطو، در دو هزار سال قبـل   منطق بيان

ن هستيم چراکه اين نوع ثروت آچيزي نيست که ما به دنبال اً اساس

در واقـع   .]١[رود کـار مـي   هچيزهاي ديگر ب نفقط براي بدست آورد

توسعه انساني مبتني بر اين ايده اساسي است کـه پيشـرفت جوامـع    

گيري کرد، بلکـه الزمـه    مد سرانه اندازهآتوان تنها با در انساني را نمي

پـرورش و   بهتر عالوه بـر داشـتن درآمـد بـاالتر،     دستيابي به زندگي

بنـابراين توسـعه انسـاني    . ني اسـت اهاي انس بسط استعداد و ظرفيت

 بـر  .]١[هاي انسـاني  ها و ظرفيت عبارت است از فرآيند بسط انتخاب

تواند يکي از ابزارهاي دستيابي  رشد اقتصادي مي اساس اين رويکرد،

به عنـوان هـدف در نظـر گرفتـه     تواند  به زندگي بهتر باشد ولي نمي

. شرط الزم براي توسعه انساني است و نه شرط کـافي  در واقع ؛شود

رشد اقتصادي فقط يک وسـيله و مهمتـرين وسـيله بـراي افـزايش      

فقـط درآمـد متوسـط    توليـد ناخـالص داخلـي     هاست و سرانه گزينه

ولي درباره نحـوه توزيـع درآمـد چيـزي      کند را منعکس مي هاکشور

  . گويد ينم

ـ      بهرفاه جامعه   هچگونگي استفاده از ايـن درآمـد بسـتگي دارد تـا ب

ــ غنــاي ز .]٦[ميــزان آن ــا ش ــدگي انســان ب   خص توســعه انســانيان

 HDI(Human Development Index) شاخص . شود بي ميياارز

توسعه انساني نتيجه کوششـي اسـت بـه منظـور رهـاکردن ديـدگاه       
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  ٤١٧

    و همكاران ليمه محمدعليخانيس                                                                                                                     ...     ررسي شاخص توسعه انسانيب

و جايگزين  ،ي تأکيد داردکه بر توليد ناخالص داخلدارتوسعه توليد م

اين شـاخص درصـدد    ].٦[استانسان محورديگري که کردن ديدگاه 

گيري متوسط دستيابي يک کشور در سه بعد اساسـي توسـعه    اندازه

انساني است اين ابعاد عبارت است از زندگي طوالني توام با سالمتي، 

تواننـد   هـر يـک از ايـن ابعـاد مـي      .دانش، استاندارد شايسته زندگي

اقتصـادي توضـيح   ـ ميزان رفاه يک جامعه را در زنـدگي اجتمـاعي    

   ].١[دهد

. هاي انسان و گسترش امکانـات اوسـت   پرورش قابليت ،هدف توسعه

سالم و اخالق در محيط غني و  ،برخورداري انسان از زندگي طوالني

افـزايش  . هـدف نهـايي توسـعه اسـت     در جامعه مدني دموکراتيـک، 

وسـيله توسـعه    ،روري است امـا ايـن دو  درآمد و گسترش اشتغال ض

هـدف   ،تـوان گفـت انسـان    طور خالصـه مـي   هب. هستند نه هدف آن

توسعه و در عين حال محور توسعه است و مفهوم توسـعه انسـاني را   

توسـعه   .]٨[دهد نـه در حاشـيه آن   در مرکز الگوهاي توسعه قرار مي

نسـان  آزادي ا ،هـدف . انساني يک ديدگاه مشترک با حقوق بشر دارد

هــاي خــود و  مــردم در انتخــاب. اســت و ايــن آزادي حيــاتي اســت

گـذارد، بايـد آزاد    ميمشارکت در تصميماتي که بر زندگي آنها تأثير 

توســعه انســاني و حقــوق بشــر متقــابالً همــديگر را تقويــت . باشــند

کنند و به تضمين رفاه زندگي و منزلت همه مردم کمک نموده و  مي

رفـاه فـرد يـا    . ]٣[نمايـد  گران را ايجاد مـي عزت نفس و احترام به دي

جامعه متشکل از چند جزء است و براي آنکه معلوم شود چه انـدازه  

گيـري   اندازهبايد است چنين اجزايي  دست آمده هپيشرفت و توسعه ب

نگـر بـه زنـدگي     بنابراين مفهوم توسعه انساني، رويکردي کـل  .شوند

هنـي در کنـار مصـرف    پرورش استعدادها و قواي ذ بهتر است که به

کاالها و خدمات تأکيد دارد و با هدف قـراردادن زنـدگي بهتـر افـق     

در زمان ارائه  .]٧[دهد هاي انساني قرار مي پويايي را فرا روي انتخاب

عنـوان مقيـاس بسـيار مهمـي جهـت       ه، اين شاخص ب١٩٩٠از سال 

اي و ملي و نيز مؤلفه مهمـي بـراي رفـاه چنـد      برآورد توسعه منطقه

چـاپ گـزارش سـاالنه توسـعه انسـاني و      . شـود  کار برده مي هبه بجان

هـا   اي است کـه رسـانه   اين شاخص واقعه سبندي کشورها براسا رتبه

آنچه به جذابيت . کنند براي زمان انتشار آن، مشتاقانه روزشماري مي

HDI(Human Development Index) نظر مشترک  فزوده استا

تنهـا يـک   را کـه ايـن شـاخص    سياستگذاران و اقتصـاددانان اسـت   

درآمـد سـرانه   معتقدند كـه  زيرا  دانند نميشاخص ساده رشد درآمد 

بنـابراين بـا توجـه بـه سـند      . تنها يک محصول مياني توسـعه اسـت  

ن دستيابي به جايگـاه اول اقتصـادي،   آانداز بيست ساله که در  چشم

شامل آسـياي  (فناوري در سطح منطقه آسياي جنوب غربي  و علمي

تأکيد شده و از آنجايي ) خاورميانه و کشورهاي همسايه ، قفقاز،ميانه

هاي توسعه يـافتگي کشورهاسـت،    عنوان يکي از شاخص هب HDIکه 

است تا جايگاه ايران را از نظر  براين اساس در اين پژوهش سعي شده

انداز  اين شاخص در ميان کشورهاي منتخب منطقه حوزه سند چشم

قبل از تعيين جايگاه ايـران از نظـر    .ئيمبيست ساله نظام بررسي نما

HDI  متغيرهاي شاخص توسعه انساني، نحوه محاسبه اين شـاخص ،

  :HDIمتغيرهاي  .شود توضيح داده مي

HDI  يکس ترکيبي خالص است که متوسـط موفقيـت يـک    انديک

طـول عمـر،   . گيـرد  کشور را در سه جنبه اساسي توسعه انـدازه مـي  

   :گيدانش و استاندارد مناسب زند

  شود  زندگي در بدو تولد اندازه گيري ميد به يامبا  ،طول عمر - 

با ترکيبي از نرخ باسوادي بزرگساالن و نسـبت ثبـت نـام خـالص      ،دانش - 

هـاي   ميـانگين سـال  ( متوسطه و دانشـگاهي   ترکيبي از آموزش ابتدايي،

 .شود گيري مي اندازه) تحصيل

  گيـــري زهدرآمـــد انـــدا ســـرانه و يـــا GDPاســـتاندارد زنـــدگي بـــا  - 

 .]٩[شود مي

ر حـداقل و  يمقاد يتوسعه انسان يها ابعاد شاخص ينکه برايح ايتوض

 اسـت کـه در    ييهـا  حداقل ر حداقل،يمقاد. است شده يحداکثر معرف

 يير حـداکثر، حـداکثرها  يمقـاد . است سال گذشته مشاهده شده ٣٠

و  اهـ  ن حـداقل يـ ا. توان تصور کـرد  ينده ميسال آ ٣٠هستند که در 

   .شود يم يبند ر طبقهيصورت ز هها بحداکثر

سـال و   ٢٥ميزان حداقل سن براي اميد به زندگي در بدو تولـد،  ) ١

   سال ٨٥حداکثر 

درصد و حداقل صـفر درصـد    ١٠٠حداکثر نرخ سواد بزرگساالن ) ٢

درصـد و حـداقل    ١٠٠حداکثر نسبت ترکيبي ثبت نام ناخـالص  ) ٣

  صفر درصد

برحسب قدرت خريـد دالر  ( ر دال ٠٠٠/٤٠سرانه  GDPحداکثر ) ٤

وقتي که جنبه مقايسه بين  ].٨[دالر ١٠٠و حداقل )  PPP $آمريکا 

آيد الزم است کـه هـر سـه جـزء بـه شـکل يـک         المللي به ميان مي

. محاسبه شده عددي بين صفر و يک است HDI .شاخص بيان شود

: شوند دسته تقسيم مي ٤با توجه به اين شاخص کشورهاي جهان به 

کشـورهاي بـا   ) HDI>=0.9(بـاال   اريبس ي با توسعه انسانيکشورها

 يانسـان  و کشـورهاي بـا توسـعه   ) HDI>=0.8( بـاال  يانسـان توسعه 

ــورها )<HDI>0.5 0.8( متوســـط ــان يو کشـ ــعه انسـ ــا توسـ  يبـ

  .]٩[)HDI>=0.5(نييپا
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  ٤١٨

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

سازمان ملل متحد نيز ساليانه با انتشـار گـزارش توسـعه انسـاني،     

ورها را محاسبه و رتبه هـر کشـور را   شاخص توسعه انساني تمام کش

دليـل فنـي   . دهـد  نسبت به کشورهاي ديگر در سال معين نشان مي

هـاي طـول عمـر، دانـش و      ست که بيشترين ارزش شاخصا آن اين

 سطح زندگي هر کشوري از روي بيشـترين و کمتـرين طـول عمـر،    

 ،ايـن عبـارت  . شـود  دانش و درآمد کشور مورد بررسـي تعيـين مـي   

ضمني است به اين معني که شاخص توسـعه انسـاني    گوياي فرضي

از ايـن رو ممکـن اسـت طـول عمـر،      . مفهومي نسبي دارد نه مطلق

شوري افزايش يابد، در حالي که شاخص توسـعه  كدانش و درآمد در 

دانش  ،هاي طول عمر مثال وقتي شاخص. انساني آن افت داشته باشد

رهاي مـورد نظـر   هاي کشو تر از شاخص و درآمد ساير کشورها سريع

افزايش يابد، چنين افتي در شـاخص توسـعه انسـاني آن کشـور رخ     

  .]٣[دده مي

  

  كار  مواد و روش

رش توسـعه انسـاني برنامـه توسـعه     ابراساس گز يقيتطب هاين مطالع

ايـن بررسـي    .انجام شده اسـت  ٢٠٠٩تا  ١٩٧٥سازمان ملل از سال 

براي محاسبه شاخص اصلي  سهرتبه هر کشور و ميزان : شامل موارد

اميد به زندگي در بدو تولد، نسبت باسـوادي  (شاخص توسعه انساني 

 GDPنام و استاندارد زنـدگي بـا    در بزرگساالن، نسبت ناخالص ثبت

ـ   نمونـه . بـود ک از کشورها يدر هر) سرانه يا درآمد صـورت   هگيـري ب

شـاخص توسـعه    بـا  از کشـورها  يدر واقع تعـداد  هدفمند انجام شد

شـاخص  بـا  از کشـورها   ين تعداديران و همچنيتر از اآن باال يانسان

يـب کـه در   تبه ايـن تر  .ران انتخاب شدنديتر از ا نييپا يتوسعه انسان

شامل آسياي (بين کشورهاي منطقه در سند چشم انداز بيست ساله 

کشـورهاي کويـت،   ) قفقاز، خاورميانـه و کشـورهاي همسـايه    ميانه،

سـوريه و   آذربايجان، ن،ااير بنان،ل ارمنستان، ترکيه، مارات، بحرين،ا

 مـورد  (HDI)پاکستان انتخـاب و از نظـر شـاخص توسـعه انسـاني      

رونـد شـاخص توسـعه انسـاني در     در مقايسـه،   .قرار گرفتندسه يمقا

کشور جمهوري اسـالمي ايـران در سـال    ، ايران و کشورهاي منتخب

بـين کشـورهاي    HDIاز نظر رتبـه شـاخص توسـعه انسـاني      ٢٠٠٩

حوزه مدنظر سـند چشـم انـداز بيسـت     (ياي جنوب غربي منطقه آس

ايـن رتبـه در   . )١جـدول شـماره   ( در رتبه دوازدهم قرار دارد) ساله

وضـعيت ايـران   ، ٢٠٠٠که در مقايسه با سال  است ٨٨سطح جهاني 

به عبارت ديگر، رشد شـاخص توسـعه انسـاني در    . بهبود يافته است

درصد موجـب  صفر  ٨٣/٠به ميزان ساالنه  ٢٠٠٧تا  ٢٠٠٠هاي  سال

بـه   ٢٠٠٠در سـال   ٧٢٢/٠از ايـران   يشاخص توسعه انسـان شد که 

بــا توســعه  يو جــزء کشــورها يابــد شيافــزا ٢٠٠٧درســال  ٧٨٢/٠

ايـن رونـد در اکثـر کشـورهاي منطقـه يادشـده       . رديمتوسط قرار گ

هر چنـد ممکـن اسـت تغييـرات ايـن رونـد بـين        . شود مشاهده مي

متوسـط جهـاني شـاخص توسـعه     . دکشورها تا حدودي متفاوت باش

بـا  براي کشورهاي و  ۸۳۳/۰ باال HDIبا  انساني براي کل کشورهاي

HDI  ــراو  ٦٨٦/٠متوســط ــا  يب ــا HDIکشــورهاي ب    ٤٢٣/٠ن ييپ

  .است )٢٠٠٩ UNDP ( باشد يم

ت با رشـد  يدهد، کو ينشان م ١ شماره جدولنتايج طور که  همان

 ٨٥٥/٠خود را از  يساندرصد توانسته شاخص توسعه ان ٦٧/٠ساالنه 

ش دهـد و بـه عنـوان    يافـزا  ٢٠٠٧در سال  ٩/٠٦به  ٢٠٠٠در سال 

انـداز   حـوزه سـند چشـم   ( جنـوب غـرب   ياين کشور منطقه آسياول

 يار بـاال جـا  يبسـ  يبا توسعه انسان يو در رده کشورها) ست سالهيب

 ين کشور منطقه توانسته طـ يه به عنوان هفتمين ترکيهمچن. رديگ

 يش دهد و جزء کشـورها يافزا ٨٠٦/٠به  ٢٠٠٧تا  ٢٠٠٠ يها سال

ي ن کشورها نشـان مـ  يسه بيمقا. باال محسوب شود يبا توسعه انسان

منطقـه مـورد نظـر تـالش      يدهد که کشور ما نسـبت بـه کشـورها   

  .است  داشته يبهبود توسعه انسان يبرا يکمتر

  

  ها يافته

  تخباجزاي شاخص توسعه انساني ايران و کشورهاي من

شـاخص توسـعه انسـاني شـامل سـه      . ر که قبالً اشاره شـد همان طو

هـر يـک از   . اقتصادي و فرهنگي اسـت  ،عنصر مهم زندگي اجتماعي

  ايــن عناصــر بــر يکــديگر تأثيرگــذار هســتند يــا يکــديگر را تقويــت

تواننـد تـأثير بسـزايي     به عبارت ديگر، هر يک از عناصر مي. کنند مي

 ،زيرا يـک اقتصـاد پويـا    در ساختار اقتصادي يک کشور داشته باشند

مستلزم داشتن منابع کـافي و الزم اسـت يعنـي بـراي رسـيدن بـه       

اقتصادي پويا يا توأم با رشد شريع، بايد به تربيـت نيروهـاي انسـاني    

پرداخت و زمينه را براي افزايش طول عمر تـوأم بـا سـالمت فـراهم     

الزمه رسيدن به اين اهداف بـاال بـودن سـطح درآمـد      ياز طرف ؛کرد

کشـور جمهـوري اسـالمي ايـران در      ٢براساس جدول شماره  .ستا

در بين ترکيبـي از اجـزاي شـاخص توسـعه انسـاني بـا        ٢٠٠٩سال 

شاخص اميـد  ٧٩٣/٠، شاخص آموزش  ٧٨٤/٠شاخص درآمد سرانه 

. منطقـه قـرار گرفتـه اسـت      دوازدهـم ، در رتبـه   ٧٦٩/٠به زندگي 

ح وتمـام سـط  شود که شاخص دسترسي افراد جامعه در  مالحظه مي

 يدر حـال . است بيشتر بوده HDIتحصيلي در مقايسه با ساير اجزاي 
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  ٤١٩

    و همكاران ليمه محمدعليخانيس                                                                                                                     ...     ررسي شاخص توسعه انسانيب

در بين ترکيبي از اجزاي شاخص توسـعه  ت ير، کويکه در گزارش اخ

 ٨٧٢/٠، شـاخص آمـوزش   ٠٠٠/١انساني با شـاخص درآمـد سـرانه    

را از آن خود کـرده  منطقه  اول ، رتبه٨٧٥/٠شاخص اميد به زندگي 

 يهـا  د تـالش يست ساله کشور، بايانداز ب با توجه به سند چشم. است

رد تـا بـه   يصورت گ يشاخص توسعه انسان يبه منظور ارتقا يشتريب

طور که جدول  همان. ميبرس يجنوب غرب يايرتبه اول در منطقه آس

ت کـه در رتبـه   يـ کو شاخص توسعه انسانيدهد،  ينشان م ٢شماره 

 يشاخص توسـعه انسـان   ١٩٧٥قرار گرفته است در سال  يجهان ٣٣

سال توانسـته بـه    ٣٠ران پس از يکه ا ياست در حال بوده ٧٧١/٠آن 

 مقايسه بين كشورهاي منطقه يـاد . برسد ١٩٧٥ت در سال يرتبه کو

هـايي      ، تفـاوت HDIدهد كه از لحاظ اجزاي شاخص  شده، نشان مي

در دسـتيابي بـه يـك رتبـه      كشورها  وجود دارد كه باعث تغيير رتبه

متوسط جهـاني اجـزاي شـاخص    در  .شده است HDIمشخص براي 

ــوب يايآســ يدر کشــورها توســعه انســاني ــد ميدر تقســ( جن  يبن

جنـوب   يايآسـ  يران جزء کشـورها يعضو سازمان ملل، ا يکشورها

، ٦٥١/٠آموزش و درآمد سرانه به ترتيب   ،اميد به زندگي: )قرار دارد

ضمن آنكه بايـد يـادآور شـد كـه اكثـر      . ]١٣[است ،٥٦٢/٠، ٦٢١/٠

كشورهاي منطقه از لحاظ امكانات آموزشي زيرساختي مربوط به آن 

ترتيـب اولويـت مهـم كشـورهاي      بدين. اند تي را به وجود آورده تحوال

جهان براي ارتقاي سطح توسعه انساني خود، افزايش كارآيي آموزش 

 همانطور که در جدول. ستامندي افراد جامعه از اين امكانات  و بهره

شود ايران نيز از نظر شـاخص دسترسـي افـراد     مشاهده مي ٢ شماره

جامعه به دانش در تمام سطوح تحصيلي در مقايسه با سـاير اجـزاي   

HDI نروژ با ٢٠٠٩سال يبنابر گزارش توسعه انسان .است باالتر بوده ،

ر افته قـرا يتوسعه  يدر صدر کشورها ٩٧١/٠ برابر HDIکسب نمره 

رلند، هلنـد، سـوئد، فرانسـه،    يسلند، کانادا، ايا، ايگرفته است و استرال

. افته پس از نروژ هسـتند يکشور توسعه  ٩ب يژاپن به ترت و سيسوئ

اسـت کـه برنامـه توسـعه      ين مسـئله ضـرور  يز ذکر ايقبل از هر چ

رتبه  ٢٠٠٨سال  يه توسعه انسانيسازمان ملل متحد، در گزارش اول

كـه در   اعالم کـرده بـود   ٨٤ يشاخص توسعه انسان ران را از لحاظيا

ران يـ د ايـ د، رتبـه جد يبا اضافه كردن سه كشور جد يليگزارش تكم

ن يتـر  تـازه  .كشور اعالم كرد ١٨٢ن يب ٨٧را  يالديم ٢٠٠٨در سال 

بر  يالديم ٢٠٠٩اکتبر  ٦سازمان ملل، که در  يگزارش توسعه انسان

موضـوع مهـاجرت و   اسـت،   منتشـر شـده   ٢٠٠٧ه اطالعات سـال  يپا

ل يـ و تحل يژه مورد بررسـ يو يارتباط آن با توسعه به عنوان موضوع

ده ي، در مجموع مهاجرت را پديگزارش توسعه انسان. است قرار گرفته

اسـت   کرده يريگ جهين نتيدانسته و چن ياز نظر توسعه انسان يمثبت

در مـورد افـراد    يش شـاخص توسـعه انسـان   يکه مهاجرت باعث افزا

بنابر گـزارش  . بخشد يآنها را ارتقاء م يط زندگيشود و شرا يمهاجر م

ران که سـال گذشـته   يا ياسالم ي، جمهور٢٠٠٩سال يتوسعه انسان

کشور کسـب   ١٨٢ن يدر ب يرا از نظر شاخص توسعه انسان ٨٧رتبه 

جهـان   ٨٨گـاه  يک پله نـزول در جا يکرده بود، در گزارش امسال با 

منطقه حوزه سند چشم انـداز   ين کشورهايو در ب. قرار گرفته است

ـ ا. را بـه خـود اختصـاص داده اسـت     ١٢ست ساله کشور رتبه يب ن ي

جهـان و   ير کشـورها يران نسبت بـه سـا  يدهد که ا يمسئله نشان م

 يبهبود توسعه انسـان  يبرا يمنطقه تالش کمتر يباالخص کشورها

ران، ارزش يـ رتبـه ا  يک پلـه ا يـ به رغم کاهش . مبذول داشته است

HDI اسـت  افتهيش يم درصد افزاين) ٢٠٠٨( به سال گذشته نسبت .

 ٠,٧٧٧در سـال گذشـته    HDIران از نظـر  يـ گر، نمره ايبه عبارت د

ارتقـاء   ٧٨٢/٠، بـه  ٢٠٠٩ن رقم در گزارش سـال  ياعالم شده بود و ا

 يتوسـعه انسـان   يدارا يران همچنان جـزو كشـورها  ياافته است و ي

نشـان   ٣ شـماره  جـدول همانطور کـه  ]. ١٣[است متوسط قرار گرفته

ن يبـ  يران از نظر شاخص توسعه انسـان يا ياسالم يدهد، جمهور يم

پـس از   يها سال يپله صعود کرده و ط ١١، ٢٠٠٥-٢٠٠٩ يها سال

گر، از رتبـه  ياست به عبارت د پله صعود مواجه شده ٢٢ز با يانقالب ن

بـر   .است افتهيارتقا  ٢٠٠٩در  سال  ٨٨به رتبه  ١٩٧٩در سال  ١١٠

ران عـدد  يـ در ا ي، شـاخص توسـعه انسـان   ٢٠٠٩ س گزارش سالاسا

ش يافزا سال گذشته، ٧٧٧/٠سه با عدد ياعالم شد که در مقا ٧٨٢/٠

در  يد بـه زنـدگ  يـ ، شاخص ام٣شماره  بر اساس جدول .داشته است

 ٧٥٩/٠سـه بـا شـاخص    يد کـه در مقا ياعالم گرد ٧٦٩/٠ران، عدد يا

نکـه  يل متحد بـا اعـالم ا  سازمان مل. است ش داشتهيسال گذشته افزا

 ،سـال بـوده   ٥/٧٠در سال گذشته  ران،يدر ا يد به زندگيمتوسط ام

در  .اسـت  كـرده سال اعالم  ٢/٧١، ٢٠٠٩ در گزارش سالرا ن رقم يا

را به خود اختصـاص   ٩٥کشور رتبه  ١٨٢ن يران در بيا ،ن شاخصيا

 ارتقا داشـته  رتبه ٥گر نسبت به سال گذشته ياست به عبارت د داده

ن شـاخص را  يـ رتبه اول ا ٧/٨٢  يد به زندگيکشور ژاپن با ام. است 

سازمان ملـل متحـد    يبر اساس گزارش توسعه انسان. ار دارديدر اخت

 ١٧٧ن يدر بـ  يران در شـاخص توسـعه انسـان   يـ ، رتبـه ا ٢٠٠٦سال 

دا کـرده  يـ ارتقا پ ٢٠٠٦در سال  ٩٦در سال گذشته به  ٩٩کشور از 

ران در عدد يدر ا يد به زندگيص امن گزارش، شاخيبر اساس ا .است

ـ يدر مـردان ا  يد به زندگيسال گذشته ثابت مانده و ام ٧٦/٠ از  يران

 ٩/٧١ز از يـ ن يرانيسال و در زنان ا ٢/٦٩به  ٢٠٠٥سال در سال  ٦٩
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  ٤٢٠

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

سـازمان ملـل متحـد بـا     . اسـت  دهيرس ٢٠٠٦سال در سال  ٣/٧٢به 

سال بـوده   ٤/٧٠، ٢٠٠٥در سال  يد به زندگينکه متوسط امياعالم ا

رتبـه  . اسـت  دهيـ سال اعالم گرد ٧/٧٠، ٢٠٠٦ن رقم در سال ياست ا

اعـالم   ٨٥، ٢٠٠٦در گـزارش   يد به زندگيران از لحاظ شاخص اميا

 يد به زنـدگ يران از نظر اميرتبه ا ٢٠٠٨در سال  يعني( است دهيگرد

 ٣شـماره   همانطور کـه جـدول  ). رده کاهش مواجه شده است ١٥با 

 يبر اساس شاخص برابـر  يد ناخالص داخلينه تولدهد، سرا ينشان م

سـه  يدالر اعالم شد که در مقا ١٠٩٥٥،  ٢٠٠٩ د در ساليقدرت خر

ن عـدد  يـ ران بـا ا يـ ا. اسـت  دالر سال گذشته، رشد داشته ١٠٠٣١با 

اسـت کـه در سـال     ين در حـال يـ ا. اسـت يدر دن ٧١گاه يصاحب جا

دالر  ١٠٠٣١يخلد ناخالص دايران توانسته بود با سرانه تولي، ا٢٠٠٨

ن يختن اشتايل]. ١٠[ا را به خود اختصاص دهديکشور دن ٦٨گاه يجا

Liechtenstein  دالر ٢٩٨گاه و کنگو با ين جايدالر باالتر ٨٥٣٨٢با

د يـ شـاخص تول . جهان داراسـت  ين کشورهايگاه را در بين جايبدتر

دالر بـوده   ٧٦٩/٠ران در سـال گذشـته   يکشورمان ا يناخالص داخل

اعـالم شـده کـه     ٧٨٤/٠، ٢٠٠٩اخص در گـزارش سـال  ن شياست ا

سال در کشـور   ١٥ يافراد باال ينرخ باسواد. دهنده بهبود است نشان

سـال  درصـد   ٨٤سه با رقم ياعالم شده است که در مقادرصد  ٣/٨٢

را کسـب  ٩٤گاه يران جاين عدد، ايبا ا .دهنده افت است نشان، ٢٠٠٨

افـراد   يظر  نـرخ باسـواد  از ن ٢٠٠٨ران در سال يکه اي در حال. کرد

ن نـرخ  يبـاالتر . ا قرار داشـت يکشور دن ٨٨گاه يسال، در جا ١٥ يباال

  درصد١٠٠سال متعلق به گرجستان با عدد  ١٥ يافراد باال يباسواد

 تأثير. درصد است ٢/٢٦با  يمتعلق به مال يت باسوادين وضعيو بدتر

محـور  انسان سالم  اقتصادي رشد بر سالمت بخش در انساني توسعه

و مهم اسـت   يک حق اساسي يسالمت ين جهانيدر فلسفه نوتوسعه 

ت، اقتصـاد و  يريدر علـوم مـد   يه انسـان محـور  يو نضج گرفتن فرض

 يو اجتمـاع  ياساسـ  يگذار هيک سرمايحفظ سالمت به عنوان  غيره

شـرفت جوامـع بـه صـورت     ياز تحقق امر توسـعه و پ ين شيعنوان پ به

از  يانسـان سـالم و عـار   . ار گرفـت زان قـر ير خاص مورد توجه برنامه

، يتوسـعه اجتمـاع   يتواند سنگ بنـا  يم يب اجتماعيت و آسيمعلول

 نشان که دارند وجود فراواني شواهد ].١٤[باشد يو فرهنگ ياقتصاد

 سـطح  تغذيـه  لحـاظ  از و تـر  سـالم  مـردم  کـه  دهنـد همچنـان   مي

 دارارا  بـاالتري  تحصـيالت  و آورنـد   مـي  دسـت  بـه  را تـري  مطلـوب 

 اي مطالعـه  ].١٧[کنند مي شرکت اقتصادي رشد در بيشتر شوند مي

 بهبـود  برنامـة  بـود کـه   مطلب اين مؤيد نيز کلمبيا، کالي در مشابه

 ۲/ ۵ بين را افراد طول زندگي آمد در بود توانسته سالمت، و تغذيه

 )۲۰۰۰( شـولتز . دهد افزايش سواد بي کارگران از بيشتر برابر ٩/٨تا

 هـاي  داده آنـاليز  در درآمـد  و قـد  ميان يهمبستگي چشمگير نيز

   .]١٧[آورد بدست غنا کشور

 آموزش يعني انساني توسعة شاخص مهم مؤلفة دو صورت، هر در

 طريـق  از اقتصادي بر رشد محکمي غيرمستقيم تأثيرات سالمت، و

 تأثير دليل هب شايد آموزش اثر و آمد دارند؛ در پخش روي بر تأثيرات

 نمـايي   رخ رود مـي  تصـور  آنچـه  از بيش مت،بر سال مؤلفه اين خود

يابـد،   مـي  بهبـود  سـالمت  و آمـوزش  سطح چه هر بنابراين .کند مي

ـ  بـراي  بيشـتري  توانـايي  کمتـر،  درآمـد  بـا  مـردم  آوردن  دسـت ه ب

  .]١٨[داشت خواهند اقتصادي هاي فرصت

  

  بحث و نتيجه گيري

گيـري پيشـرفت توسـعه     اي براي اندازه شاخص توسعه انساني وسيله

  . انساني در طول زمان است

برنامه توسعه سازمان ملل متحد هر ساله گزارشـي بـه نـام گـزارش     

کنـد کـه در بخشـي از آن بـا اسـتفاده از       توسعه انساني منتشر مـي 

شاخص ترکيبي به نام شاخص توسـعه انسـاني وضـعيت کشـورهاي     

مختلف از نظر موفقيت در فراهم آوردن امکانات زندگي سالم توام با 

بـر اسـاس گـزارش سـازمان     . شود و رفاه اقتصادي مقايسه مي دانش

سـال   ٢٦ملل، شاخص توسعه انساني جمهوري اسالمي ايـران طـي   

ارتقـا پيـدا    ٠٠٨٣/٠،  ٢٠٠٠-٢٠٠٧ يها سال، طي  ٢١٨/٠گذشته 

افزايش داشته  ٠٠٥/٠،  ٢٠٠٨-٢٠٠٩طي يک سال نيز است و  کرده

  . است رسيده ٧٨٢/٠و به 

را از نظـر شـاخص توسـعه     ٨٨ايـران جايگـاه    يعني در حال حاضر،

انساني دارد و اين نشان دهنده ارتقـا در سـه جـزء شـاخص توسـعه      

در  ءالبتـه در اکثـر کشـورهاي منطقـه يادشـده ارتقـا      . اسـت انساني 

ر يران نسـبت بـه سـا   يـ ا يولـ شـود   شاخص توسعه انساني ديده مـي 

 شـاخص با  يکشورها(منطقه  يجهان و باالخص کشورها يکشورها

مبـذول   يبهبود توسعه انسـان  يبرا يتالش کمتر) باال توسعه انساني

   ).٢٠٠٩( است داشته

دهـد کـه سـرمايه گـذاري در      تجارب کشورهاي پيشرفته نشان مـي 

العـاده اسـت و بـدون توجـه بـه       سرمايه انساني داراي بـازدهي فـوق  

توان بـه رشـد    آموزش و پرورش و تغييرات و تحوالت کيفي آن نمي

از سوي ديگر وضع بهداشت فرد و يا گروه  .]١[ست يافتاقتصادي د

وري حلقـه واصـل بـين ايـن دو      بهـره  بوده، وبا سطح درآمد مرتبط 

  .است
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  ٤٢١

    و همكاران ليمه محمدعليخانيس                                                                                                                     ...     ررسي شاخص توسعه انسانيب

  در ايران و کشورهاي منتخب (HDI)مقايسه روند شاخص توسعه انساني : ۱جدول 

 

رتبه 

منطقه 

آسياي 

جنوب 

 غربي

  رتبه 

 جهاني
 

 سال

نرخ رشد متوسط 

-2007ساالنه 

 )درصد( 2000

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2006 2007  

                 توسعه انساني بسير باال

 

 67/0 916/0 912/0 891/0 855/0 826/0 - 764/0 789/0 771/0 كويت 31 1

3 35 
 امارات 

 
734/0 790/0 790/0 816/0 825/0 837/0 868/0 896/0 903/0 91/0 

            توسعه انساني باال

 

 5/0 895/0 894/0 866/0 846/0 834/0 908/0 783/0 783/0 - بحرين 39 4

 87/0 806/0 802/0 755/0 753/0 717/0 683/0 651/0 615/0 594/0 تركيه 79 7

       توسعه انساني متوسط

  

 - 803/0 800/0 772/0 748/0 730/0 692/0 - - - لبنان 83 9

 12/1 798/0 787/0 775/0 738/0 701/0 737/0 - - - ارمنستان 84 10

 - 787/0 773/0 746/0 - - - - 587/0 - آذربايجان 86 11

 83/0 782/0 777/0 759/0 722/0 693/0 653/0 615/0 - 571/0 ايران 88 12

 53/0 742/0 738/0 724/0 690/0 676/0 646/0 628/0 593/0 547/0 سوريه 107 15

 - 572/0 568/0 551/0 516/0 497/0 467/0 427/0 394/0 367/0 پاكستان 141 22

  
  

  2009سال  بر اساس گزارش توسعه انسانيدر ايران و كشورهاي منتخب  (HDI)مقايسه اجزاي شاخص توسعه انساني :  2جدول شماره 

  

  

  

  رتبه در منطقه آسياي جنوب غربي

  

  رتبه جهاني

  

  نام كشور

  

  HDIشاخص 

  اجزاي شاخص توسعه انساني

  شاخص درآمد سرانه  شاخص آموزش  خص اميد به زندگيشا

                توسعه انساني بسير باال

  000/1  872/0  875/0  916/0  كويت  31  1  

  000/1  838/0  872/0  903/0  امارات   35  3  

                توسعه انساني باال

  950/0  893/0  843/0  895/0  بحرين  39  4  

  812/0  828/0  779/0  806/0  تركيه  79  7  

                ه انساني متوسطتوسع

  770/0  857/0  781/0  803/0  لبنان  83  9  

  675/0  909/0  810/0  798/0  ارمنستان  84  10  

  728/0  881/0  751/0  787/0  آذربايجان   86  11  

  784/0  793/0  769/0  782/0  ايران  88  12  

  636/0  773/0  818/0  742/0  سوريه  107  15  

  537/0  492/0  687/0  572/0  پاكستان  141  22  
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  ٤٢٢

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

  2005-2009هاي  مقايسه اجزاي سه گانه شاخص توسعه انساني در ايران در سال: 3جدول 

  شاخص

 GDP 

  شاخص 

 آموزش

شاخص اميد 

 به زندگي
GDP 
 سرانه

تركيب نسبت ثبت نام 

خالص درآموزش ابتدايي 

 متوسط وعالي

نرخ باسوادي 

 بزرگساالن

اميد به 

 زندگي
  HDIشاخص 

رتبه در 

  منطقه
  سال  يرتبه جهان

62/0  83/0  76/0  6995  69 0/77 4/70  736/0  13  99  2005  

72/0  75/0  76/0  7525  72  77  7/70  746/0  12  96  2006  

731/0  792/0  754/0 7968 8/72  4/82 2/70 759/0  12 94 2007  

769/0  804/0  759/0  10031  2/73  84 5/70  771/0  11  87 2008  

784/0  793/0  769/0  10955  2/73  3/82  2/71  782/0  12  88  2009  

  

 شـده، و وري نيـروي کـار منجـر     بهبود بهداشت به افزايش در بهـره 

همچنين درآمد باالتر باعـث پيشـرفت تحصـيلي و بهبـود سـالمتي      

هـاي انسـان و    هدف توسـعه انسـاني پـرورش قابليـت    . ]١٣[شود مي

   .گسترش امکانات اوست

محيط غنـي   برخورداري انسان از زندگي طوالني و سالم و اخالق در

توسـعه  . و در جامعه مدني دموکراتيک، هـدف نهـايي توسـعه اسـت    

انساني نيازمند تالش همه جانبه دولت، نهادهاي غير دولتي و مـردم  

و امروزه شايد مهمترين مشخصه در ارزيابي موفقيت هر کشور . است

گـذاري   افـزايش توسـعه انسـاني نيازمنـد سـرمايه     . رود به شمار مـي 

نقـش قابـل   . هاي جامعـه اسـت   کالن در زيرساختمديريتي و مالي 

توجه و کليـدي مـديران و کارکنـان بهداشـتي و درمـاني در بهبـود       

هـاي انسـاني    هاي بهداشتي و در نتيجـه صـيانت از سـرمايه    شاخص

  .شود خالصه مي
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