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  در ايران  ينانساني و روند شاخص توسعه انسا مفاهيم توسعه
 

 

٢زکيه پيري ،۱يد آصف زادهعدکتر س   

 
نيقزو يگاه علوم پزشکشار دانيدانش ۱  

رانيا يدانشگاه علوم پزشک يو درمان يت اطالعات بهداشتيريمدي دکتر يدانشجو ۲  

 

  

  :چکيده

ه هاي مردم و افزايش سطح رفاه زندگي تعريف شده و بر خورداري انسان از زندگي طوالني توسعه انساني به صورت فرايند افزايش گزين

ير اندازه گيري و مورد مقايسه شاخص توسعه انساني با سه متغ. ستو سالم و اخالق در محيط غني و درجامعه مدني دموکراتيک هدف نهايي توسعه ا

دو تولد اندازه گيري مي شود، دانش به وسيله ترکيبي از ميزان سواد بزرگساالن و نسبت ثبت نام طول عمر به وسيله اميد زندگي در ب. قرار مي گيرد 

سرانه و يا درآمد اندازه گيري  GDP، استاندارد زندگي به وسيله )ميانگين سال هاي تحصيل(خاص ترکيبي در آموزش ابتدايي، متوسطه و دانشگاهي 

بر اساس گزارشات توسعه انساني، . توسعه انساني هستند، با يکديگر جمع و بر سه تقسيم مي شوندسه شاخص ياد شده که اجزاي شاخص . مي شود

اين در حالي است که  متوسط جهاني اين شاخص در . افزايش پيدا کرده است ٢٠٠٢در سال  ٧٣/٠به  ١٩٧٥در سال  ٥٦/٠شاخص مربوطه در ايران از 

به خود اختصاص داده است و در سال  ٢٠٠٢را در سال  ١٠١عضو سازمان ملل متحد، ايران رتبه کشور  ١٧٧در بين . بوده است ٧٢٩/٠، ٢٠٠٢سال 

اگر چه شاخص توسعه انساني در کشورمان روند چشمگيري داشته است، اما با توجه به اين که ارزش شاخص . قرار داشت  ١٠٦ايران در رتبه  ٢٠٠١

يشترين و کمترين طول عمر، دانش و درآمد کشورهاي مورد بررسي  تعيين مي شود و هاي طول عمر، دانش و سطح زندگي هر کشور از روي ب

شاخص توسعه انساني رتبه هر کشور را نسبت به کشورهاي ديگر در سال معيني نشان مي دهد، بنابر اين ممکن است طول عمر، دانش و درآمد در 

مديران و کارکنان بخش بهداشت و درمان با نقش کليدي خود در بهبود . ته باشدکشوري افزايش يابد، در حالي که شاخص توسعه انساني آن افت داش

  . شاخص هاي بهداشتي، سهم عمده اي در توسعه انساني و ارتقاي جايگاه کشورمان در رتبه بندي جهاني دارند

 

 UNDP، شاخص توسعه انساني، ايران، توسعه انساني :کليدي گانواژ

 دو فصلنامه طب جنوب

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر

)١٣٨٣اسفند( ۱۹۷ ‐ ۱۹۰ ، صفحه۲، شماره هفتمسال   

۱۳۸۳اسفند /  ۱شماره هفتمسال                                              طب جنوب                                                   / ۱۸  
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  مقدمه

آمد بعنوان ميزان توسعه در , از ديدگاه تاريخي

قلمداد مي شده است که چنانچه اين نظريه را رديابي کنيم 

خواهيم رسيد اما  ۱۹۲۰در سال  Pigouبه نظرية پيگو 

در سال  Anand and Ravallionآناند و راواليون 

انتقاد  ،به رويکرد مبتني بر دارايي مادي توسعه ۱۹۹۳

 (UNDP)ملل  متدلوژي برنامة توسعة سازمان). ۱(کردند

 يگام مهمي از رهيافت مبتني بر دارايي مادي نرويگردابا 

برداشت و در آمد سرانه را بعنوان مقياسي ناکافي براي 

ارزيابي اثرات عليتي آن بر کيفيت زندگي و شانس هاي 

  ).۲(بقا افراد با تإکيد بر جنسيت آنان عنوان نمود 

, ۱۹۹۰در سال  UNDPاولين برنامة توسعة انساني 

توسعه را بيش از گسترش درآمد و ثروت قلمداد کرده و 

توسعة انساني را بعنوان فرايند فرايندة گزينه هاي مردم 

گزينه هاي قابل دسترس براي  ،اين گزارش ها). ۳(ناميد

. مردم را بي نهايت و قابل تغيير در بستر زمان معرفي کرد

ه در همين گزارش، توسعه در تمام سطوح را در سه بعد ب

/ امکان زندگي طوالني سالم؛   ب/ الف :چالش کشيد 

دسترسي به منابع براي زندگي در / دستيابي به دانايي؛  ج 

از برجستگي هاي اين گزارش، تأکيد آن . شرايط استاندارد

بعد بعنوان ستون هاي اساسي و  سه بر روي اين هر

  . ضروري توسعة انساني است

 )توسعة انساني شاخص  ،از اين رو، اين نگاه جديد

HDI ) ساني در هر اين را بعنوان مقياسي براي توسعة ان

سطح سواد بزرگساالن را بعنوان مؤلفة  سه بعد ارائه داد؛

بعد دانايي، اميد به زندگي در زمان تولد را بعنوان مؤلفة 

همسان شده نيز بعنوان مقياس   GDPزندگي سالم و

ص توسعة هدف شاخ). ۴(استاندارد زندگي معرفي کرد 

است  يا انساني، اندازه گيري قدرت مردم به نوع زندگي

هدف از اين ). ۵(که خود براي آن ارزش قائل هستند

پژوهش مروري، يافتن مفاهيم نظري توسعة انساني و 

کاربرد شاخص توسعة انساني و روند آن در ايران بوده 

منابع داده هاي شاخص توسعة انساني در اين . است

برنامة  ۲۰۰۳سال  (HDR)ش توسعة انساني نوشتار، گزار

  . توسعة سازمان ملل است

  مفاهيم توسعه انساني

توسعه انساني به عنوان فرايند افزايش گزينه   

هاي مردم و افزايش سطح رفاه زندگي تعريف شده است 

)۶.(  

توسعه انساني به خودي خود يک هدف است و اين 

به . ستهدف چيزي جز پرورش استعدادهاي انسان ني

ني دست يافتن انسان به عبيان ديگر توسعه انساني ي

سالمت کامل، دانش کار و زندگي آفرينندگي، توان 

سازماندهي و در يک کالم دگرديسي انسان به موجوديتي 

هدف اصلي توسعه . انسان راستين ‐که در او نهفته است

يعني بهبود بخشيدن به . بهره رساندن به انسان است

اي هدف توسعه پرورش قابليت ه. دم مرکيفيت زندگي 

برخورداري انسان از . انسان و و گسترش امکانات اوست

زندگي طوالني و سالم و اخالق در محيط غني و در 

. هدف نهايي توسعه است ،جامعه مدني دموکراتيک

اما اين . افزايش درآمد و گسترش اشتغال ضروري است

عه به رفاه جام. دو وسيله توسعه هستند نه هدف آن

چگونگي استفاده از اين درآمد بستگي دارد تا به ميزان آن 

و به طور خالصه مي توان گفت انسان هدف توسعه و در 

عين حال محور آن است و مفهوم توسعه انساني را در 

  ).٥(مرکز الگو هاي توسعه قرار مي دهد، نه در حاشيه آن 

يش بر رهبران سياسي از سالها پاقتصاد دانان و  ،فيلسوفان

زندگي کردن انسان به عنوان هدف نهايي توسعه  بخو

مال : در يونان قديم گفته است آريستوئل. تاکيد داشته اند

ستيم، و دارايي بهترين چيزي نيست که ما به دنبال آن ه

در جستجوي آن . مفيد است يآن فقط به خاطر چيز ديگر

چيز ديگر، توسعه انساني يک ديدگاه مشترک با حقوق 

هدف آزادي انسان است و اين آزادي حياتي . داردبشر 

مردم در انتخاب هاي خود و مشارکت  در . است

. تصميماتي که بر زندگي آنها تاثير بگذارد، بايد آزاد باشند

توسعه انساني و حقوق بشر متقابال همديگر را تقويت مي 

  ک ـــي و منزلت همه مردم کمه تضمين رفاه زندئکنند، ب

نفس و احترام به ديگران را ايجاد مي نموده و عزت 

  ). ٦(نمايند
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  ١٩٣توسعه انساني در ايران                                                                    دکتر آصف زاده و همکاران                    

 ،هدف اساسي توسعه: محبوب الحق معتقد است  

  در اصل اين . افزايش انتخاب هاي مردم است

. گزينه ها مي تواند بي پايان بوده و در طي زمان تغيير يابد

مردم اغلب به موفقيت هايي ارزش مي دهند که در قالب 

ان داده نمي شوند و فوري شکل هاي رشد يا درآمد نش

به دست نمي آيندو دسترسي بيشتر به دانش، امنيت بيشتر 

زندگي، امنيت در مقا بل جنايت و خشونت بدني، 

رضايت از اوقات فراغت، آزادي هاي سياسي و فرهنگي 

ي صصاتخهدف ا. ارکت در فعاليت هاي جامعهو حس مش

 مردم  در آن از زندگيکه توسعه، ايجاد محيطي است 

  ).۶(طوالني، سالم و خالق لذت ببرند

  

  جايگاه انسان و سرمايه انساني در توسعه 

، منابع سرمايه اي را به سه )١٣٧٥(گريفين و مک کنلي

  :بخش تقسيم نموده اند

منابع طبيعي، گياهان و جانوران، (منابع سرمايه طبيعي ‐١

  ،)خاک و ذخاير معدني، منابع آب شيرين و غيره

وسايل مصنوعي توليد، ماشين ها ( منابع سرمايه مادي ‐٢

 )و تجهيزات، پل ها، راه آهن، غيره

دانش، مهارت، تجربه، انرژي، (منابع سرمايه انساني ‐٣

 )ابتکار و غيره

اقتصاد توسعه توجه اصلي خود را بر افزايش     

منابع مادي متمرکز نموده است و اگرچه سرمايه انساني 

سرمايه اي  عبيکي از اجزاء تشکيل دهنده کل منافقط 

ند و اين کفرايند توسعه نقش کليدي ايفا مي است، اما در 

ه کمايه هاي طبيعي و مادي در صورتي منابع نيز مانند سر

از مشخصه هاي . محافظت نشوند، فاقد ارزش مي شوند

 متمايز توسعه انساني  اين است که بر تشکيل سرمايه

ت که سآن معني ني هبکيد أاين ت .انساني تاکيد مي ورزد

و مادي مورد بي توجهي  يافزودن بر سرمايه هاي طبيع

بلکه  ‐شتباه بزرگي استازيرا چنين بي توجهي  –است 

منظور آن است که تغيير عمده اي در اولويت ها و به نفع 

ه چنين تغييري در يتوج. سرمايه انساني به وجود آيد

ه سرمايه داولويت ها اين است که اوال به طور کلي باز

در سرمايه انساني اگر از هر بازدهي بيشتر نباشد،  گذاري

. دست کم به اندازه بازده ساير انواع سرمايه گذاري است

دوم آنکه سرمايه گذاري در سرمايه انساني در برخي از 

موارد موجب صرفه جويي در استفاده از سرمايه مادي و 

  ).٧(  بهره برداري از منابع طبيعي نيز مي شود

و دارايي واقعي کشورها هستندو مردم سرمايه   

توسعه انساني چيزي بسيار بيشتر از افزايش يا کاهش در 

در نگاه اول به توسعه، توجه به داشتن . آمدهاي ملي است

رشد اقتصادي . اموال و دارايي ها نگاه جديدي نيست

. و نه شرط کافي است شرط الزم براي توسعه انساني 

ترين وسيله براي رشد اقتصادي فقط يک وسيله و مهم

سرانه فقط درآمد متوسط  GDPافزايش گزينه هاست و 

آن در باره نحوه توزيع . کشوري را منعکس مي نمايد

افزايش درآمد و گسترش . )۶(درآمد چيزي نمي گويد

. اما اين دو وسيله توسعه هستند. اشتغال ضروري است

فاده از اين در آمد بستگي رفاه جامعه به چگونگي است

رشد درآمد سرانه به عنوان معياري . با ميزان آن اتدارد 

اما . براي بهبود توسعه انساني در نظر گرفته شده است

متون تجربي نشان داده اند که درآمد سرانه  نمي تواند 

يک تعيين کننده صرف براي دستيابي به توسعه انساني 

باشد، بلکه تخصيص هاي دولتي بر بخش هاي اجتماعي 

  .)١٠‐۱۰و١(يفا مي نمايدنقش مهمي را ا

  متغير هاي مهم توسعه انساني

رفاه فرد يا جامعه از چند جزء تشکيل مي شود و 

براي آن که معلوم شود  چه اندازه پيشرفت و توسعه به 

دست آمده است الزم است چنين اجزايي اندازه گيري 

ش گزينه ها اشاره در تعريف توسعه انساني به افزاي. شوند

و مکان ئوري اين گزينه ها در هر زمان ت گرديد، از نظر

از بين اين گزينه ها، . مي تواند نامحدود و متنوع باشد

يک زندگي طوالني و توام  با سالمت، کسب دانش و 

آموزش و دسترسي داشتن به منابع مورد نياز براي سطح 

ير مهم اجتماعي تعريف غمناسب زندگي به عنوان سه مت

طوالني، برخورداري از  دستيابي به عمري. شده اند

سالمت کامل، دست يافتن به اندوخته اي از دانش و 

داشتن درآمد کافي براي خريد غذا، . آگاهي و غناي مادي

 ه مستقيماًکو مسکن و مشارکت در تصميم هايي  لباس
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  ۱۳۸۳اسفند /  ۲سال هفتم شماره                                                        طب جنوب                                      / ١٩٤

در زندگي افراد جامعه و سرنوشت آنها نقش دارند و 

منابع مانند آن در مقوله سوم يعني دسترسي داشتن به 

نها يبدون ا. گيرند يقرار م براي سطح مناسب از زندگي

قابل دسترس نيستند و  ياز گزينه ها به سادگ يبسيار

باقي مي  غير قابل دسترس يدر زندگ يزياد يفرصت ها

  ).١١و٦(مانند 

)شاخص توسعه انساني HDI)   

انساني ارزيابي مي غناي زندگي انسان با شاخص توسعه 

ساني نتيجه کوششي است به شاخص توسعه ان. شود

که بر توليد (منظور رها کردن ديدگاه توسعه توليد مدار

و و جايگزين کردن ديدگاه ) ناخالص داخلي تاکيد دارد

  يتوسعة انسان شاخص .ديگري که انسان مدار است

HDI  يک انديکس ترکيبي خالص است که متوسط

جنبه اساسي توسعه انساني  موفقيت يک کشور را در سه

طول عمر، دانش و استاندارد مناسب : مي گيرد ندازها

  .زندگي

  طول عمر با زندگي در بدو تولد اندازه گيري مي شود؛ ‐

دانش با ترکيبي از نرخ باسوادي بزرگساالن و نسبت ثبت 

 ه ونام خالص ترکيبي از آموزش ابتدايي، متوسط ‐

 ؛)ميانگين سال هاي تحصيل(دانشگاهي

سرانه و يا در آمد اندازه  GDPاستاندارد زندگي با  ‐

 ).١٢(گيري مي شود

جنبه مقايسه بين المللي به ميان مي آيد الزم که وقتي  ‐

. است که هر سه جزء به شکل يک شاخص بيان شود

minmax

max

LL
LL c

−
−

  

  روش محاسبه شاخص توسعه انساني 

L max   يعني باالترين اميد زندگي در کشورهاي مورد

  بررسي

L min ني پايين ترين اميد زندگي در کشورهاي مورد يع

  بررسي

    Lc  يعني اميد به زندگي در کشور مورد

)()(نظر
minmax

max
2

minmax

max
1 SS

SS
W

RR
RR

W cc

−
−

+
−
−

  

  :در اين شاخص

 Rmax  باالترين ميزان باسوادي بزرگساالن در کشورهاي

  مورد بررسي

Rmin  پايين ترين ميزان باسوادي بزرگساالن در

  .است کشورهاي مورد بررسي

Rc است ميزان باسوادي در کشور مورد نظر.  

نشان دهنده  Sc و Sminو Smaxيب تبه همين تر

  .ميانگين سال هاي تحصيل هستند

W1  وزني است که براي باسوادي در نظر گرفته شده

  .است ٣/٢است و 

W2  وزني است که براي سال هاي تحصيل در نظر گرفته

 . است ٣/١شده است و 
minmax

max

YY
YY c

−
−

  

اين طور فرض شده . شاخص درآمد کمي پيچيده تر است

است که هر چه درآمد سرانه افزايش يابد، نقش درآمد در 

  :در اين شاخص. انساني کمتر مي شودتوسعه 

Ymax  اخالص داخلي تعديل شده نباالترين سرانه توليد

  بر حسب قدرت خريد در کشورهاي مورد بررسي 

Ymin اخالص  داخلي تعديل پايين ترين سرانه توليد ن

  شده بر حسب قدرت خريد در کشورهاي مورد بررسي

Yc  سرانه توليد ناخالص داخلي تعديل شده بر حسب

  قدرت خريد در کشورهاي مورد بررسي

هستند، با يکديگر  HDIسه شاخص گفته شده که اجزاي 

 ).٧( وندـــي شـــقسيم مـــه تــــع و بر ســــــجم

3
1 yk III

I
++

=  

، اين ۱۹۹۰از زمان ارائه شاخص توسعة انساني از سال 

شاخص بعنوان مقياس بسيار مهمي جهت برآورد توسعه 

منطقه اي و ملي و نيز مؤلفة مهمي براي رفاه چند جانبه 

چاپ ساالنة گزارش توسعة انساني و . بکار برده مي شود

  ، واقعه اي است که رتبه بندي کشورها بر اسا اين شاخص

شماري مي  راي زمان انتشار آن، مشتاقانه روزرسانه ها ب

کشور جهان، با همين متدلوژي  ۱۳۵همچنين . کنند

شاخص توسعة انساني، گزارش هاي ملي خود را توليد 
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  ١٩٥توسعه انساني در ايران                                                                    دکتر آصف زاده و همکاران                    

افزوده است، نظر  HDIآنچه به جذابيت . مي کنند

مشترک سياستگزاران و اقتصاد دانان است که اين شاخص 

زيرا درآمد  ،ها يک شاخص ساده رشد درآمد نيستتن

سرانه تنها يک محصول مياني مهم توسعه است و 

اشاره کرده، تأکيد بر ) ۱۹۹۹(همانگونه که آقاي سن 

پيشرفت هايي چون گستره هاي آموزش و سالمت است 

  ).۱۳(که با گزينه هاي زندگي اتصال دارند 

پس از  ميانگين سه مؤلفة مهم شاخص توسعة انساني،

نرمال سازي داراي مقادير بين صفر و يک خواهند بود و 

ميانگين اين سه مؤلفه، بعنوان سطح توسعة انساني کلي 

اين مقدار کلي که بين صفر و يک . قلمداد مي شوند

خواهد بود، مقياس بسيار مهم براي ارزيابي آن در بستر 

  ).۱۵و ۱۴(زمان و مکان است 

  

   يگزارش توسعه انسان

انجام  ۱۹۹۰ن بار در سال ينخست يرش توسعه انسانگزا

ند يقرار دادن مردم در مرکز فرا يعنيک هدف، يبا . گرفت

و  ياسي، سيتوسعه با در نظر داشتن مالحظات اقتصاد

با . ساده بودهم ن حال هم کالن و يهدف در ع .ياجتماع

سطح رفاه  يابيارز يع و فراتر از درآمد برايوس يمفهوم

به ارمغان آوردن توسعه با مردم، به . يطوالن مردم با عمر

ن که اهداف توسعه يد بر ايمردم و تأک يله مردم و برايوس

ن گزارش، ياولاز زمان انتشار  يآزادنه ها و يعبارتند از گز

 يتوسعه انسان يد برايجد يچهار مجموعه شاخص ها

، شاخص توسعه يشاخص توسعه انسان. جاد شده انديا

و شاخص فقر  يتيجنس يدننجش توانممرتبط با جنس، س

در  ينه موضوعيک زمين بر يهر شاخص همچن. يانسان

 يل هايمتمرکز بوده و تحل يتوسعه ا يکنون يبحث ها

ام يدو پينما يرا ارائه م ياسيس يه هايو توص قطع روند

انها با  يياجرا يموجود در گزارشات و ابزارها يها

ه و انتشار استقبال مردم در سراسر جهان مواجه شد

 ۱۲۰ش از يدر ب يدر سطح مل يگزارشات توسعه انسان

ک ي يگزارش توسعه انسان. ن مدعاستيبر ا يکشور گواه

از طرف  يتين گزارش مأموراي. باشد يگزارش مستقل م

م يک تيدستاورد  UNDPبرنامه توسعه ملل متحد بوده و 

ن توسعه و ياز پژوهشگران برجسته، متخصص يانتخاب

م يت تيهدا. باشد يم يگزارش توسعه انسان دفتر ياعضا

توسط محبوب الحق و سپس  ۱۹۹۴تا  ۱۹۹۰ها از سال 

گزارش به . گر انجام گرفته استيو افراد د يتوسط و

ش از يترجمه شده و به طور ساالنه به ب ياديز يزبان ها

  .شود يل ماسکشور ار ۱۰۰

  )۶.(  

  

   HDIموارد استفاده از 

ست گزاران، رسانه ها و سازمان ايجلب نظر س يبر ا.  ۱

منحرف نمودن توجه آنها از  يو برا ير دولتيغ يها

ج يتمرکز بر نتا يبه جا يج اقتصاديار رايبس يآمارها

د کند که مردم و يجاد شده است تا تأکيا HDI. يانسان

توسعه  يابيارز يبرا ييار نهايمع يستيآنها با يت هايقابل

  .يک کشور باشد، نه رشد اقتصادي

ممکن است . يمل ياست هايسؤال کردن درباره س يبرا. ۲

کسان در آمد يمطرح شود که چگونه دو کشور با سطح 

. داشته باشد يمتفاوت يج توسعه انسانيتوانند نتا يسرانه، م

 يبرا يکسانيتنام و پاکستان سطح در آمد يمثال و يبرا

 يو سواد به طور قابل توجه يد زندگيافراد دارند، اما ام

تنام يو HDIتاً مقدار ين دو کشور تفاوت دارد که نهايب

ن تضادها فوراً بحث يا. باشد يتر از پاکستان مار بااليبس

دولت درباره آموزش  ياست هايرا در ارتباط با س ييها

ک کشور به دست يکه در  يتيکند که چرا موفق يمطرح م

  .گر دور از دسترس استيک کشور دي يآمده برا

ک ياد در داخل يز ينمودن تقاوت ها برجسته يبرا. ۳

ت يت، قوميها، از نظر جنس التيا اين استان ها يکشور، ب

مشخص کردن . ياقتصاد ‐ياجتماع ير گروه هايو سا

از  ياريرا در بس يمل يبحث هاتفاوت در داخل کشورها 

  .خته استيکشورها برانگ

مربوط به جداول شاخص ها در گزارش  يمنبع داده ها

  ۲۰۰۳سال 

ت ملل متحد يبخش جمع: ه داده ها عبارتند ازينابع اولم

سواد  يآمارها يونسکو براي، مؤسسه يد زندگيام يبرا

، ييابتدا يبيبزرگساالن و نسبت ثبت نام خالص ترک
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  ۱۳۸۳اسفند /  ۲سال هفتم شماره                                                        طب جنوب                                      / ١٩٦

   GDP يبرا يه و بانک جهانيمتوسطه و عال

ل مختلف، هنوز ياکنون به دال. ($PPP US)سرانه 

ار يبس يطه هايحدر  يحت ياار داده يبس يشکاف ها

 يدر بعض. وجود دارد يتوسعه انسان يشاخص ها ياساس

کوشش نموده است که  يموارد دفتر گزارش توسعه انسان

ر يا ساي يو منطقه ا يق مشاوره با دفاتر کشورياز طر

دفتر گزارش توسعه . انجام دهد ييبرآوردها ،نيصمتخص

عضو سازمان  يکوشد تا حد امکان کشورها يم يانسان

ک ينکه يا يبرا. ديمنظور نما HDIمتحد را در  ملل

 ياز آژانس ها يستين لحاظ شود، داده ها بايکشور در ا

هر سه عنصر شاخص قابل  يمربوطه برا ين الملليب

از کشورها  يتعداد قابل توجه ياما داده ها. باشد يابيدست

با . ا چند مورد از عناصر فوق وجود ندارديک يدر مورد 

توسعه  يبهبود داده ها يبرا يتيحما يت هايوجود فعال

دفتر  يل کاربرديک اصل و بنا به دالي، به عنوان يانسان

ماً از کشورها جمع ي، داده ها مستقيگزارش توسعه انسان

ن شکاف يل ايتکم يبرا ييا برآوردهايشوند و  ينم يآور

  .رديگ يدر گزارش انجام م يداده ا يها

ده کننده آمارهاست ک استفاي يدفتر گزارش توسعه انسان

سه يامکان مقا يجهت فراهم ساز. د کننده آنهايو نه تول

، يگزارش توسعه انسان ين کشورها و در فواصل زمانيب

که منابع  ين الملليب يداده ا ياده شده بر آژانس هايدفتر 

داده  يو سازمانده يجمع آور يو تخصص الزم را برا

را  يارخاص آم يبر اساس شاخص ها ين الملليب يها

از منابع عمده داده ها که دفتر . باشد يم يدارند، متک

توان  يکنند، م ياز آن ها استفاده م ينسانگزارش توسعه ا

ت ملل، ي، بخش جمعيسف، سازمان بهداشت جهانيونياز 

ت و عدالت سازمان يجنا يان منطقه ايم يقاتيتو تحقيانست

تو يانست، ين الملليارتباطات دور ب يهونسکو، اتحاديملل، 

ک، يز گاز کربنيک، مرکز آناليمطالعات استراتژ ين الملليب

کار،  ين المللي، سازمان بيسازمان غذا  و کشاورز

  ).۱۶(پول نام برد  ين الملليصندوق ب

  

  رانيدر ا يروند شاخص توسعه انسان

که از گزارشات  ۱جدول شماره  يبر اساس داده ها

ده ياج گردمختلف استخر يدر سال ها يتوسعه انسان

درسال  ۵۶/۰ران از يدر ا ياست، شاخص توسعه انسان

متوسط . افته استيش يافزا ۲۰۰۲در سال  ۷۳/۰به  ۱۹۷۵

عضو سازمان ملل  يکل کشورها ين شاخص برايا يجهان

 يکشورها ين متوسط برايا. باشد يم ۷۲۹/۰متحد 

ب ين و حوزه کارائيالت يکاي، آمر۷۴/۰ يشرق ييايآس

عرب  ي، کشورهاOECD ۹۱/۰ضو ع ي، کشورها۷۷/۰

در حال  يو کشورها ۴۶/۰قا يآفر يجنوب ي، صحرا۶۵/۰

  ).۱۲(باشد  يم ۶۶/۰توسعه 

  متحدمقايسة روند شاخص توسعه انساني در چند کشور عضو سازمان ملل)۱جدول

  ۲۰۰۲  ۲۰۰۰  ۱۹۹۵  ۱۹۹۰  ۱۹۸۵  ۱۹۸۰  ۱۹۷۵  نام کشور  رتبه

  ۹۵/۰  ۹۵/۰  ۹۳/۰  ۹۱/۰  ۸۹/۰  ۸۸/۰  ۸۶/۰  نروژ  ۱

  ۹۴/۰  ۹۳/۰  ۹۲/۰  ۹۱/۰  ۹۰/۰  ۸۸/۰  ۸۶/۰  آمريکا  ۸

  ۹۴/۰  ۹۳/۰  ۹۲/۰  ۹۱/۰  ۸۹/۰  ۸۸/۰  ۸۵/۰  ژاپن  ۹

  ۸۴/۰  ۸۳/۰  ۸۱/۰  ...  ۷۸/۰  ۷۷/۰  ۷۶/۰  کويت  ۴۴

  ۷۹/۰  ۷۹/۰  ۷۶/۰  ۷۲/۰  ۶۹/۰  ۶۵/۰  ۶۱/۰  مالزي  ۵۹

  ۷۷/۰  ۷۶/۰  ۷۳/۰  ۶۹/۰  ۶۴/۰  ۵۴/۰  ۴۹/۰  عمان  ۷۴

  ۷۴/۰  ۷۲/۰  ۶۸/۰  ۶۲/۰  ۵۹/۰  ۵۶/۰  ۵۳/۰  چين  ۹۴

  ۷۳/۰  ۷۲/۰  ۶۹/۰  ۶۵/۰  ۶۱/۰  ۵۶/۰  ۵۶/۰  ايران  ۱۰۱
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  ١٩٧توسعه انساني در ايران                                                                    دکتر آصف زاده و همکاران                    

نشان مي دهد که اجزاي سه گانه شاخص  ۲جدول شماره 

علي رغم . توسعه انساني در ايران سير صعودي داشته اند

در  ۱/۷۰به  ۲۰۰۱در سال  ۸/۶۹افزايش اميد زندگي از 

شاخص اميد زندگي در مقايسه بين المللي  ،۲۰۰۲سال 

  ).۶(ثابت مانده است 

  تأثير توسعه انساني در بخش سالمت بر رشد اقتصادي 

شواهد فراواني وجود دارند که نشان مي دهند 

همچنان که مردم سالم تر و از لحاظ تغذيه سطح مطلوب 

تري را به دست مي آورند و تحصيالت باالتري دارا مي 

  ).۱۷(در رشد اقتصادي شرکت مي کنند  شوند، بيشتر

افزايش کيفيت سالمت و تغذيه، تأثيرات مستقيمي بر بهره 

يک . وري نيروي کار، بويژه در جوامع فقيرتر دارد

ميان بهره وري نيرو کار و افزايش  ،محدوده همبستگي

  اهده ت کالري غذايي در کشورهاي فقير مشدرياف

ورزان سيرالئون، مي شود، مانند مطالعات بر روي کشا

کارگران نيشکر گواتماال و کارگران جاده سازي در کنيا؛ 

يش ازها، افزايش بهره وري، بوضوح با افدر اين نمونه 

و ۱۸( دريافت کالري و ريز مغذي ها ديده شده است 

۱۹ .(  

در يک مطالعة طولي در بچه هاي کشور شيلي مشاهده 

سوء  لوگيري ازشد که مکمل هاي تغذيه اي  براي ج

  بين شش تا هشت  تغذيه توانسته است

برابر هزينة مصرف شده براي افزايش بهره وري را توليد 

  .کند

مطالعه اي مشابه در کالي کلمبيا، نيز مؤيد اين مطلب بود 

که برنامة بهبود تغذيه و سالمت، توانسته بود در آمد طول 

ي برابر بيشتر از کارگران ب ۹/۸تا  ۵/۲زندگي افراد را بين 

نيز همبستگي ) ۲۰۰۰(شولتز . سواد افزايش دهد

  آناليز داده هاي کشور غنا  در چشمگيري ميان قد و درآمد

  ).۱۷( بدست آورد 

, دو مؤلفة مهم شاخص توسعة انساني ،در هر صورت

يعني آموزش و سالمت، تأثيرات غير مستقيم محکمي بر 

رشد اقتصادي از طريق تأثيرات بر روي پخش در آمد 

د؛ و اثر آموزش شايد بدليل تأثير خود اين مؤلفه بر دارن

  .سالمت، بيش از آنچه تصور مي رود رخنمايي مي کند

هر چه سطح آموزش و سالمت بهبود مي يابد،  بنابراين

مردم با درآمد کمتر، توانايي بيشتري براي بدست آوردن 

  ).۲۰(فرصت هاي اقتصادي خواهند داشت 

  

  

  يريجه گينت

کند ن است که به انسان ها کمک يا يانهدف توسعه انس

و  يتا توان و استعداد نهفته خود را بروز دهند و توان فکر

. شان را توسعه دهند يو سازمانده يفن يت هايقابل

رتبه هر کشور را نسبت به  يشاخص توسعه انسان

 يل فنيدل. دهد ينشان م ينيگر در سال معيد يکشورها

طول عمر،  يص هان ارزش شاخيشترين است که بيآن ا

ن و يشتريب يهر کشور از رو يدانش و سطح زندگ

 يمورد بررس ين طول عمر، دانش و درامد کشورهايکمتر

 يضمن يفرض يايبارت گون عيا). ۷(شود  ين مييتع

 يمفهوم يتوسعه انسانکه شاخص  ين معنياست به ا

رو ممکن است طول عمر، ن ياز ا. است نه مطلق ينسب

که  يدر حال ابد؛يش يافزا يشوردانش و درآمد در ک

 يمثالً وقت. آن افت داشته باشد يشاخص توسعه انسان

ر کشورها يطول عمر، دانش و درآمد سا يشاخص ها

ابد، يش يکشور مورد نظر افزا يع تر از شاخص هايسر

 يآن کشور رخ م يدر شاخص توسعه انسان ين افتيچن

ن آمدن ييبه پا يتوسعه انسان يمؤلفه ها يافت نسبت. دهد

 مقايسة اجزاي سه گانه شاخص توسعه انساني در ايران)۲جدول شماره

  
نرخ باسوادي   اميد زندگي  سال

  بزرگساالن

رکيب نسبت ثبت نام خالص در ت

  آموزش ابتدايي، متوسطه و عالي

GDP 
  سرانه

شاخص اميد 

  زندگي

شاخص 

  آموزش

شاخص 

GDP 

۲۰۰۱  ۸/۶۹  ۱/۷۷  ۶۴  ۰۰۰/۶ ۷۵/۰  ۷۳/۰  ۶۸/۰  

۲۰۰۲  ۱/۷۰  ۱/۷۷  ۶۹  ۶۹۰/۶  ۷۵/۰  ۷۴/۰  ۷۰/۰  
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  ۱۳۸۳اسفند /  ۲سال هفتم شماره                                                        طب جنوب                                      / ١٩٨

 يرياندازه گ يبرا يله ايرا وس يشاخص توسعه انسان

شاخص . در طول زمان دانست يشرفت توسعه انسانيپ

 يدر ط يران اگر چه رشد قابل توجهيدر ا يتوسعه انسان

در % ۷۳به  ۱۹۷۵ال در س% ۵۶سال گذشته داشته از  ۲۵

، يد زندگيام يافته و شاخص هايش يافزا ۲۰۰۲سال 

داشته اند، اما با توجه به  ير صعوديس GDPآموزش و 

افزايش قابل آهنگ سريع توسعه در ساير کشورها،  دليل

کشور  ۱۷۷در بين . توجهي در رتبه کلي رخ نداده است

از نظر شاخص توسعه  ۱۰۱رتبه  ،عضو سازمان ملل متحد

هر کدام از نهادهاي دولتي و . انساني به ايران تعلق دارد

  خود را در بهبودغير دولتي کشور نقش خاص 

مؤلفه هاي توسعه انساني دارند و نقش قابل توجه و  

کليدي مديران و کارکنان بهداشتي و درماني در بهبود 

شاخص هاي بهداشتي و در نتيجه صيانت از سرمايه هاي 

  . انساني خالصه مي شود 
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