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  چکیده

  

تولیـد ناخـالص    ري توسعه اقتصاد ملی،یاري برا ي اندازه گیبه عنوان مع

ت هاي اقتصاد کـالن   یاز فعال ار فقط بخشیین معیا .نواقصی داردداخلی 

ـ ل است کـه با ین دلیبه هم .را نشان می دهد سـرانه   GDPد عـالوه بـر  ی

ت زنـدگی  یفیاجتماعی و ک -گري مانند توسعه اقتصاديیاطالعات مهم د

ـ لـی آمـاري کـه ا   یک ابزار تحلی .را در نظر داشت ن هـدف را بـر آورده   ی

  .است HDI سازد شاخص توسعه انسانی می

  :ر را در بر داردیعوامل زن شاخص یا

 ت بهداشتیوضع  

 دانش  

 استاندارد زندگی  

ـ یات بهداشت یهنگام بررسی وضع ـ ه ین فرض هرچـه   :ح مـی شـود  رمط

ـ دانش از د .کنند شتر زندگی مییتر باشند ب مردم سالم ـ ی ل و یدگاه تحص

ـ انـدازه گ  .شـود  مـی سته یو نوشتن نگری خواندن یتوانا ري آن دشـوار  ی

کـه از   شـود  زان ثبت نام مـی یري شامل مین اندازه گیم اک سوی .است
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لی ثبت نـام  یم مجموع افرادي که در دوره هاي مختلف تحصیق تقسیطر

ـ لی بدست مـی آ یت داراي سن تحصیکرده اند بر کل جمع دو سـوم   .دی

 .شـود  مـی  )سال به بـاال 15(ان بزرگساالن یگر شامل نرخ سواد در مید

تم یانداره آن لگـار  .د و مصرف استیتول استاندارد زندگی تابعی از سطح

ـ از د )به دالر(د ناخالص داخلی سرانه یعی تولیطب دگاه برابـري قـدرت   ی

ن سه عامل ما را به شاخص توسـعه انسـانی   یمجموع ا .د می باشدیخر

اضی محاسبه شده انـد و  یهاي ر ن عوامل بر اساس فرمولیا .رساند می

ـ ت یبه طورنسبی فاصله جمع ت فرضـی  یا بـا وضـع  ک کشـور خـاص ر  ی

ـ ت فرضی توسعه کامـل کـه   یدر وضع .دنده توسعه کامل نشان می ک ی

  :دي استحالت مطلوب قرار دا

 سال است 85 د به زندگیین امینگیام.  

 درصد بوده و 100ل یزان ثبت نام کودکان و نوجوانان در مراکز تحصیم
  .ستیچ بزرگسالی بی سواد نیه

GDP  ـ اسـاس برابـري قـدرت خر    بـر (دالر  40000سرانه معادل  )دی
  .باشد

ک است کـه خـود از سـه    یک کشور آرمانی شاخص توسعه انسانی یدر 

در کشـوري کـه فقـر     .ل مـی شـود  یتشک 333/0هر کدام به اندازه  بعد

ـ  ید وجود داشته باشد ایانسانی و اجتماعی شد ار ین رقم به درصـدي بس

نـی  یمـدت مع ست چرا که به هـر حـال افـراد    یرسد اما صفر ن ن میییپا

   .دارند را زندگی می کنند وحداقل درآمد

، شـاخص تطبیقـی   HDI) (توسـعه انسـانی    شـاخص  :واژگان کلیدي

،  GII) (، شـاخص نـابرابري جنسـیتی   (IHDI) نابرابري توسعه انسـانی 

  (MPI)شاخص فقر چند بعدي 



 

 

  

  محتواي گزارش

گیري آرمان زیربنـاي   گیري و رسیدن به هدفی فراتر از صرف اندازه عبور از مرزهاي اندازه

این شاخص با تکیه بر این مفهوم ساده اما قدرتمنـد  . است (HDI)توسعه انسانی   شاخص

که توسـعه چیـزي فراتـر از کسـب درآمـد اسـت تفکـري خـالق را در زمینـه پیشـرفت           

هاي جدیدي را براي ارزیابی پیشـرفت بـه    شاخص توسعه انسانی مقیاس. برانگیخته است

ر توسـعه انسـانی   سـازمان گزارشـگ  . دهد منظور کاهش فقر و توانمندسازي زنان ارائه می

هاي  این ابزارها مهمترین مولفه. دهد ها بدست می ابزارهایی تحلیلی براي انتخاب سیاست

المللـی،   هایی ساده براي تحلیـل توسـعه انسـانی در سـطوح بـین      گزارش هستند و روش

هـا در   ها و شکاف اي براي ارزیابی رویه چنین وسیله اي، ملی، زیر سطوح ملی و هم منطقه

  .سازند نسانی فراهم میتوسعه ا

گذاران و مولفان توسـعه ایـن    ابزارهاي تحلیلی معرفی شده در گزارش براي سیاست

هاي اساسی آماري و دانش پایـه ریاضـیات    مزیت را دارند که ساده هستند و فقط به داده

هـاي   ها بـه سـادگی قابـل فهـم هسـتند و یافتـه       اي این ابزارها براي غیر حرفه. نیاز دارند

شـوند و   سازند که باعث جلب پشتیبانی از مفهوم توسعه انسانی مـی  لی را فراهم میمعمو

هایی در ارتباط بـا   ها را تعیین کنند وسیاست کنند تا اولویت گذاران کمک می به سیاست

المللـی آورده   این ابزارها در گـزارش کنـونی در سـطح بـین    . توسعه انسانی تدوین نمایند

زیـر  . توان در سطوح و زیر سطوح ملـی هـم بکـار بـرد     جود را میهاي مو اما داده. اند شده

هـاي سـنی، سـطوح     سطوح ملی شامل مناطق شهري و روستایی، مـردان و زنـان، گـروه   
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در این یادداشت بطـور مختصـر بـه ابزارهـاي     . شوند هاي قومی و غیره می درآمدي، گروه

جایگاه ایران در هر کدام  تحلیلی در گزارش توسعه انسانی و کاربرد آنها در سطوح ملی و

  .پردازیم می

  مفهوم شاخص توسعه انسانی

. مفهوم توسعه انسانی به جاي تمرکز بر ابـزار بـه اهـداف پیشـرفت و توسـعه تاکیـد دارد      

هدف واقعی توسعه باید خلق محیطـی بـراي افـراد باشـد کـه در آن بتواننـد از زنـدگی        

هـاي   ها و اولویت اغلب با بروز نگرانی این حقیقت ساده. طوالنی، سالم و خالق لذت ببرند

توسـعه انسـانی بـه مفهـوم فراینـد گسـترش حیطـه        . گیرد اي مورد غفلت قرار می لحظه

مهمترین ابعاد توسعه انسانی زندگی طوالنی و سـالم،  . انتخاب افراد و بهبود رفاه آنهاست

هاي سیاسی  آزاديتوان  به این ابعاد می. دانش و استانداردهاي زندگی آبرومندانه هستند

اول، : شـود  این مفهوم بین دو جنبه از توسعه انسانی تفاوت قائل مـی . و اجتماعی را افزود

هاي انسانی مانند بهبـود سـالمتی و دانـش و دوم لـذت بـردن از ایـن        دهی توانایی شکل

هاي توسـعه   توسعه انسانی اغلب با مفاهیم و روش. ها در محیط کار و تفریح است توانایی

  .شود اشتباه گرفته و یا جایگزین می زیر

 عـالوه بـر ایـن رشـد تولیـد ناخـالص       . رشد اقتصادي ابزار و نه هدف توسعه است

دهـد   تجربیات جهانی نشان می. داخلی لزوماً به معناي پیشرفت در توسعه انسانی نیست

تـوان   در برخـی کشـورها مـی   . که رشد درآمد و توسعه انسانی همراهـان خـوبی نیسـتند   

 .زایش یکی را با وجود کاهش دیگري مشاهده کرداف

 هاي تشکیل سرمایه انسانی و توسعه منابع انسانی بشـر را بـه عنـوان ابـزار      نظریه

دادي براي  ها انسان را درون این نظریه. بینند نه به عنوان هدف افزایش درآمد و ثروت می

 .دانند افزایش تولید می

 کننـده در   نفع و نـه مشـارکت   ا را به عنوان ذيه روش مبتنی بر رفاه بشري انسان

 .بیند فرایند توسعه می

  اي از کاالهـا و خـدمات مـورد نیـاز      روش مبتنی بر رفع نیازهاي پایه بر مجموعـه
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ایـن  . تمرکـز دارد  -هاي پزشـکی  مانند پوشاك، غذا، پناهگاه، آب و مراقبت -افراد محروم

هاي بشري سعی در فـراهم کـردن آنهـا     نتخابروش به جاي تاکید بر تاثیر این اقالم بر ا

 .دارد

بنابراین مفهوم توسعه انسانی یک مفهوم کلی و جامع اسـت کـه افـراد را در مرکـز     

  .دهد هاي فرایند توسعه قرار می تمام جنبه

  هاي توسعه انسانی محاسبه شاخص

هـاي توسـعه    گیـري  چکیـده انـدازه   (HDI)همانطور که گفته شد شاخص توسعه انسـانی  

هاي بدست آمده در یک کشـور در سـه بعـد     این شاخص میانگین موفقیت. انسانی است

زندگی طوالنی و سالم، دسـتیابی بـه دانـش و اسـتانداردهاي      اصلی توسعه انسانی یعنی

شـاخص توسـعه انسـانی میـانگین توسـعه هندسـی       . گیرد می  زندگی آبرومندانه را اندازه

 HDIبراي محاسـبه  . گیرند هاي هر بعد را اندازه می اي نرمالی است که موفقیته شاخص

  .دو مرحله الزم است

 هاي بین صـفر   براي تبدیل نشانگرها به شاخص: هاي ابعاد تعیین شاخص :گام اول

حداکثرها بیشترین مقادیري هسـتند  . شود و یک از مقادیر حداقل و حداکثر استفاده می

مقادیر حـداقل بـراي امیـد بـه     . اند مشاهده شده) 1980-2011مثالً ( که در دوره زمانی

سال، براي متغیرهاي تحصیل صفر سال و براي درآمـد سـرانه ناخـالص ملـی      20زندگی 

(GNI) اند صد دالر درنظر گرفته شده. 

  مقادیر نشانگرهاي توسعه انسانی در گزارش. 1جدول 

  حداقل  حداکثر مشاهده شده  بعد
  20  )2011ژاپن ( 4/83  یامید به زندگ

  0  )2005جمهوري چک ( 1/13  میانگین سال هاي مدرسه
  0  )ها سقف سال( 18  هاي مورد انتظار حضور در مدرسه  سال

  0  )2010نیوزیلند ( 978/0  شاخص ترکیبی تحصیل
  100  )2011قطر ( 721/107  درآمد سرانه بر اساس برابري قدرت خرید

  
  مقدار واقعی - مقدار حداقل

  شاخص بعد=
  مقدار حداکثر - مقدار حداقل
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رود و سـپس میـانگین    در مورد تحصیل، این فرمول بـراي هـر دو زیـر مؤلفـه بکـار مـی      

  .شود هندسی دو شاخص به عنوان شاخص تحصیل محاسبه می

 هاي سه بعد اسـت کـه    شاخص توسعه انسانی میانگین هندسی شاخص :گام دوم

 :شود به صورت زیر محاسبه می
3

زندگيتحصیلدرآمد
IIIHDI 

 

  شاخص توسعه انسانی. 1شکل

استاندارد زندگی 
  آبرومندانه

  دانش
زندگی طوالنی و 

  سالم
  ابعاد

شاخص 
  توسعه انسانی

  GNIسرانه 
  )برابري قدرت خرید(

هاي مورد  سال
  انتظار مدرسه

هاي  میانگین سال
  مدرسه

امید به زندگی در 
  بدو تولد

    نشانگرها

  

    
    

  شاخص تحصیل GNIشاخص 
شاخص امید به 

  زندگی
    شاخص بعد

  
    

      

        شاخص توسعه انسانی  

شاخص درآمد ملی با استفاده از مقادیر درآمد سرانه ملی اسمی بر مبناي برابري قـدرت  

برابـري  . به عنوان سال پایه انتخاب شده است 2005آید که در آن سال  ست میدخرید ب

هـاي   شود که در آن قیمـت  المللی تعیین می هاي بین قدرت خرید توسط سازمان مقایسه

آخـرین برآوردهـا بـر    . شـود  آوري می کاالها و خدمات مشابه در بسیاري از کشورها جمع

. هـاي زمـانی تهیـه شـده اسـت      کشور جهان در سـري  146و در  2005مبناي سال پایه 

هـاي ثابـت    تالمللی پول نرخ رشد را بر مبناي پول داخلـی کشـورها و قیمـ    صندوق بین

کند تا تاثیر تبدیل به نرخ برابري قدرت خرید را بر رشد واقعی اقتصـاد کمتـر    تعیین می

  .کند
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  در ایران HDIرتبه و مقدار 
 جهان جنوب آسیا توسعه انسانی باال جمهوري اسالمی ایران سال

2011 0.707  0.742  0.548  0.682   

2010 n.a.  n.a.   0.545  0.679   

2009 0.703  0.734  0.538  0.676   

2008 0.699  0.733  0.532  0.674   

2007 0.694  0.728  0.527  0.670   

2006 0.684  0.721  0.518  0.664   

2005 0.671  0.716  0.510  0.660   

اسـت کـه در گـروه داراي     707/0معـادل   2011شاخص توسعه انسـانی ایـران در سـال    

قـرار   88کشـور و منطقـه در رتبـه     187گیـرد و ایـران را در میـان     میشاخص باال قرار 

شاخص توسعه انسانی جمهوري اسـالمی ایـران از    2011و  1980هاي  بین سال. دهد می

درصـد رشـد    6/1رشـد کلـی و بطـور میـانگین     % 62رسیده است که  707/0به  437/0

هـا و روش محاسـبه سـال     بـر اسـاس داده   2010رتبه ایـران در  . دهد ساالنه را نشان می

هـا و روش محاسـبه    شود در حـالی کـه مطـابق داده    کشور می 187از  87معادل  2011

هـا و مقـادیر در    امـا مقایسـه رتبـه   . کشـور بـود   169در میـان   70همان سال این رتبـه  

هـاي محاسـبه و شـمار     هـا، روش  هاي مختلف کـار صـحیحی نیسـت چـرا کـه داده      سال

  .کنند اً تغییر میکشورهاي مورد مطالعه مرتب

نشان  HDIجدول زیر پیشرفت جمهوري اسالمی ایران را در هر کدام از نشانگرهاي 

سـال افـزایش    9/21امید به زندگی از بـدو تولـد    2011و  1980هاي  بین سال. دهد می

هـاي مـورد انتظـار     سـال و سـال   2/5هـاي حضـور در مدرسـه     میانگین سال. یافته است

میزان شاخص درآمـد ملـی سـرانه ایـران در ایـن دوره      . اند دهسال بیشتر ش 3/4تحصیل 

  .افزایش داشته است% 43زمانی 
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  ها و روش جدید محاسبه در ایران، دوره زمانی، مولفه HDIروند . 2جدول

  
امید به زندگی در 

  بدو تولد
هاي مورد  سال

  انتظار در مدرسه
هاي  میانگین سال
  مدرسه

GNI  برابري (سرانه
قدرت خرید 

2005(  
 HDIمقدار 

1980  1/51  4/8  1/2  7113  437/0  
1985  1/50  4/8  8/2  7119  454/0  
1990  8/61  3/9  7/3  6248  534/0  
1995  2/68  9/10  4/4  6791  596/0  
2000  8/96  2/12  1/5  7678  636/0  
2005  3/71  2/12  1/6  9140  671/0  
2010  7/72  7/12  3/7  10339  707/0  
2011  0/73  7/12  3/7  10164  707/0  

  1980-2011در ایران  HDIهاي  هاي مولفه شاخص. 1نمودار 

  

  1980-2011در ایران  HDIهاي  هاي مولفه روند شاخص. 2نمودار 
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  مقایسه با دیگر کشورها

در  HDIتـوان هـم از نظـر موقعیـت جغرافیـایی و هـم از نظـر          پیشرفت درازمدت را می

، 2011و  1980بــه عنــوان مثــال در دوره بــین . مقایســه بــا کشــورهاي دیگــر ســنجید

جمهوري اسالمی ایران، پاکسـتان و هنـد مقـادیر مختلفـی از توسـعه انسـانی را تجربـه        

  .کردند

  در ایران و کشورهاي منطقه HDIمقایسه روند . 3نمودار

  

از میـانگین   2011در سـال   707/0جمهوري اسالمی ایران بـا شـاخص توسـعه انسـانی     

کشـورهاي جنـوب    548/0تر اما از میـانگین   پایین) 741/0(کشورهاي گروه شاخص باال 

از  134و  97هـاي   النکا و هند بـا رتبـه   در میان کشورهاي منطقه سري. آسیا باالتر است

  .یک هستندبه ایران نزد HDIنظر جمعیت و شاخص 

  ها در مقایسه با کشورهاي منتخب و گروه 2011ایران در  HDIنشانگرهاي . 3جدول

 HDIرتبه  HDIمقدار   
امید به زندگی 

  در بدو تولد
هاي مورد  سال

  انتظار مدرسه
هاي  میانگین سال
 مدرسه

GNI سرانه  
برابري قدرت (

  )خرید
جمهوري 
اسالمی 

  ایران
707/0  88  0/73  7/12  3/7  10164  

  4943  2/8  7/12  9/74  97  691/0  النکا سري
  3468  4/4  3/10  4/65  134  547/0  هند

  3435  6/4  8/9  9/65  -   548/0  جنوب آسیا
HDI 11579  5/8  6/13  1/73  -   741/0  باال  



  هاي اقتصادي ، معاونت پژوهش159گزارش راهبردي      12

 

  ها و جهان  ایران در مقایسه با گروه HDIروند . 4جدول

 HDIرتبه 

 HDIمیانگین رشد سرانه  HDIرتبه  شاخص توسعه انسانی

  )درصد(  )تغییر(  )مقدار(

1980  1990  2000  2005  2009  2010  2011  
2006 -
2011  

2010 -
2011  

1980 -
2011  

1990 -
2011  

2000 -
2011  

جمهوري 
اسالمی 

  ایران
0,437  0,534  0,636  0,671  0,703  0,707  0,707  2  1 -  1,57  1,35  0,97  

 HDIهاي  گروه
  0,33  0,44  0,48  ..  ..  0,889  0,888  0,885  0,876  0,858  0,810  0,766  خیلی باال

  0,70  0,64  0,61  ..  ..  0,741  0,739  0,743  0,716  0,687  0,648  0,614  باال
  1,28  1,30  1,31  ..  ..  0,630  0,625  0,618  0,587  0,548  0,480  0,420  متوسط
  1,59  1,31  1,19  ..  ..  0,456  0,453  0,448  0,422  0,383  0,347  0,316  پایین

  مناطق
کشورهاي 

  عرب
0,444  0,516  0,578  0,609  0,634  0,639  0,641  ..  ..  1,19  1,04  0,94  

جنوب آسیا و 
  اقیانوسیه

0,428  0,498  0,581  0,622  0,658  0,666  0,671  ..  ..  1,46  1,43  1,31  

اروپا و آسیاي 
  میانه

0,644  0,680  0,695  0,728  0,744  0,748  0,751  ..  ..  0,50  0,47  0,71  

آمریکاي 
التین و 
  کارائیب

0,582  0,624  0,680  0,703  0,722  0,728  0,731  ..  ..  0,73  0,76  0,66  

  1,45  1,31  1,40  ..  ..  0,548  0,545  0,538  0,510  0,468  0,418  0,356  جنوب آسیا
آفریقاي زیر 
  صحراي کبیر

0,365  0,383  0,401  0,431  0,456  0,460  0,463  ..  ..  0,77  0,90  1,31  

کشورهاي 
کمتر 

  یافته توسعه
0,288  0,320  0,363  0,401  0,431  0,435  0,439  ..  ..  1,37  1,51  1,73  

جزایر کوچک 
در حال 
  توسعه

0,529  0,565  0,596  0,616  0,635  0,638  0,640  ..  ..  0,62  0,59  0,65  

  0,66  0,66  0,65  ..  ..  0,682  0,679  0,676  0,660  0,634  0,594  0,558  جهان
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  ها و جهان ایران در مقایسه با گروه HDIروند شاخص : 5نمودار 

  

  محاسبه شاخص تطبیقی نابرابري توسعه انسانی

را از دیـدگاه نـابرابري در    HDIشـاخص   (IHDI)شاخص تطبیقی نابرابري توسعه انسانی 

این شاخص میانگین هندسی . گیرد می  توزیع هر بعد در میان افراد جمعیت کشور اندازه

هاي مختلف جمعیتـی اسـت و    هاي هندسی محاسبه شده براي هر بعد در بخش میانگین

اگر در جامعه نابرابري وجـود نداشـته   . دهد را بر مبناي میزان آن نشان می HDIنابرابري 

شوند و با افزایش نابرابري این شاخص  با یکدیگر برابر می HDIو  IHDIهاي  باشد شاخص

سـطح واقعـی توسـعه انسـانی اسـت در       IHDIاز این جهت . شود بسیار کمتر می HDIاز 

توان به عنوان توسعه بالقوه انسانی دانست که در صورت عدم وجـود   را می HDIحالی که 

شود نشـان   فاصله بین این دو شاخص که به درصد بیان می. نابرابري قابل دستیابی است

  .دهنده میزان نابرابري است 

براي محاسبه شـاخص تطبیقـی نـابرابري توسـعه انسـانی سـه مرحلـه زیـر انجـام          

  :گیرند می
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 گیري نابرابري در ابعاد شاخص توسعه انسانی اندازه: گام اول 

 هاي ابعاد با نابرابري تطبیق شاخص: گام دوم 

 هـاي ابعـاد بـراي محاسـبه شـاخص تطبیقـی نـابرابري         ترکیب شاخص: گام سوم

 توسعه انسانی

  محاسبه شاخص تطبیقی نابرابري توسعه انسانی . 2شکل

استاندارد زندگی 
  آبرومندانه

شاخص تطبیقی   ابعاد  زندگی طوالنی و سالم  دانش
نابرابري توسعه 

برابري ( GNIسرانه   انسانی
 )قدرت خرید

مورد هاي  سال
  انتظار مدرسه

میانگین 
  هاي مدرسه سال

امید به زندگی در بدو 
  تولد

  نشانگرها

  

    
    

    شاخص بعد  شاخص امید به زندگی  هاي مدرسه سال مصرف/درآمد

    
  

    

 شاخص تطبیقی
  نابرابري درآمد

  نابرابريشاخص تطبیقی 
  تحصیل

شاخص تطبیقی 
  نابرابري امید به زندگی

شاخص تطبیقی 
  نابرابري

  

    
  

  
    

  
  شاخص تطبیقی نابرابري

  توسعه انسانی
      

هاي مورد نیاز براي ایران محاسـبه نشـده    به خاطر در دسترس نبودن داده IHDIشاخص 

آمده اسـت کـه    701/0در جدول مربوط شاخص تطبیقی امید به زندگی در ایران . است

درصد ثروتمند جمعیت بـه   20نسبت میانگین درآمد . دهد درصد افت را نشان می 1/16

) یا مصـرف (ه انحراف توزیع درآمد است که انداز 3/38و ضریب جینی  7درصد فقیر  20

هر چه ضریب جینی به صـفر نزدیکتـر   . کند در میان افراد یا خانوارهاي کشور را بیان می

  .شود نابرابري کمتر است
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  در ایران، مناطق و جهان IHDIمقایسه شاخص . 5جدول

 HDIرتبه 

شاخص 
 توسعه
 انسانی

شاخص تطبیقی نابرابري 
IHDI 

شاخص تطبیقی 
امید به نابرابري 

 زندگی

شاخص تطبیقی 
 نابرابري تحصیل

شاخص تطبیقی 
 نابرابري درآمد

نسبت 
درآمد 
یک 
 پنجم

ضریب 
جینی 
 درآمد

 مقدار  مقدار
تغییر 
 ضرر

تغییر 
 رتبه

 مقدار
درصد 
 ضرر

 مقدار
درصد 
 ضرر

 مقدار
درصد 
 ضرر

2011  2011  2011  2011  2011  2011  2011  2011  2011  2011  
2011 -
2001  

2011 -
2000  

جمهوري 
  اسالمی ایران

0,707  ..  ..  ..  0,701  16,1  ..  ..  ..  ..  7  38,3  

  HDIهاي  گروه
  ..  ..  22,2  0,648  6,2  0,838  5,2  0,897  ..  11,5  0,787  0,889  خیلی باال

  ..  ..  28,2  0,482  18,9  0,580  12,4  0,734  ..  20,5  0,590  0,741  باال
  ..  ..  22,3  0,441  29,4  0,396  19,2  0,633  ..  23,7  0,480  0,630  متوسط
  ..  ..  24,2  0,300  39,2  0,238  35,6  0,393  ..  33,3  0,304  0,456  پایین

  مناطق
کشورهاي 

  عرب
0,641  0,472  26,4  ..  0,654  18  0,307  40,8  0,524  17,8  ..  ..  

جنوب آسیا و 
  اقیانوسیه

0,671  528  21,3  ..  0,709  14,3  0,477  21,9  0,435  26,8  ..  ..  

اروپا و آسیاي 
  میانه

0,751  0,655  12,7  ..  0,715  11,7  0,681  10,7  0,578  15,7  ..  ..  

آمریکاي 
التین و 
  کارائیب

0,731  0,540  26,1  ..  0,743  13,4  0,528  23,2  0,401  39,3  ..  ..  

  ..  ..  15,1  0,430  40,9  0,266  26,9  0,529  ..  28,4  0,393  0,548  جنوب آسیا
آفریقاي زیر 
  صحراي کبیر

0,463  0,303  34,5  ..  0,331  39  0,276  35,6  0,306  28,4  ..  ..  

کشورهاي 
کمتر توسعه 

  یافته
0,439  0,296  32,4  ..  0,403  34,7  0,233  36,8  0,277  25,3  ..  ..  

جزایر کوچک 
  در حال توسعه

0,640  0,458  28,4  ..  0,633  19,1  0,417  29,6  0,364  35,6  ..  ..  

  ..  ..  23,4  0,506  26,2  0,450  19  0,637  ..  23  0,525  0,682  جهان

  ص نابرابري جنسیتیمحاسبه شاخ

هاي جنسیتی در سـه بعـد بهداشـت     دهنده تفاوت نشان (GII)ابرابري جنسیتی نشاخص 

دهنده کاهش توسعه انسانی  این شاخص نشان. تولیدمثل، قدرتمندسازي و بازار کار است

برابـري  (این شـاخص بـین صـفر    . در نتیجه نابرابري بین زنان و مردان در این ابعاد است



  هاي اقتصادي ، معاونت پژوهش159گزارش راهبردي      16

 

هـاي کلـی    گیرد و بر مبناي میانگین کلی میـانگین  قرار می) نابرابري کامل(و یک ) کامل

  .گیرد مرحله صورت می 5محاسبه این شاخص در . شود در دو جنس محاسبه می

 از آنجــایی کــه میــانگین هندســی . تعیــین مقــادیر حــداقل و حــداکثر :گــام اول

درصـد   1/0حداقل . شود می ها مقدار حداقل تعریف تواند صفر باشد براي تمام مولفه نمی

هـاي مجلـس، موفقیـت در سـطوح      براي نرخ باروري بزرگساالن، سـهم زنـان از صـندلی   

 .دبیرستان و تحصیالت عالی و مشارکت در بازار کار تعیین شده است

 محاسبه بین ابعاد هر گروه جنسیتی با استفاده از میانگین هندسی :گام دوم 

 گروه جنسیتی با استفاده از میانگین هماهنگ محاسبه بین ابعاد هر :گام سوم 

 هاي حسابی براي هر نشانگر محاسبه میانگین هندسی میانگین :گام چهارم 

 محاسبه شاخص نابرابري جنسیتی :گام پنجم 

  محاسبه شاخص نابرابري جنسیتی. 3شکل

شاخص   ابعاد  سالمت  توانمندسازي  بازار کار
نابرابري 
  جنسیتی

و زنان نرخ مشارکت مردان 
 در نیروي کار

سهم مردان و زنان در 
  هاي مجلس صندلی

جمعیت مردان و زنان داراي 
  حداقل سطح دبیرستان

نرخ باروري 
  بزرگساالن

ومیر  نسبت مرگ
  مادران

  نشانگرها

      

    
    

شاخص 
بازار کار 

 مردان

شاخص 
ي توانمندساز
 مردان

  تولید مثل زنان شاخص سالمت  شاخص توانمندسازي زنان  شاخص بازار کار زنان
شاخص 

  بعد
  

      
    

      شاخص جنسیتی زنان  مردانشاخص جنسیت 

  

  

      

        شاخص نابرابري جنسیتی  

را در  92اسـت کـه رتبـه     485/0شاخص نابرابري جنسیتی در جمهوري اسالمی ایـران  

درصـد از   8/2در ایـران  . زنـد  براي این کشـور رقـم مـی    2011کشور در سال  146میان 

مـردان   2/57درصد زنـان در مقایسـه بـا     39هاي مجلس در اختیار زنان است و  صندلی
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زن از  30هزار تولـد   100در هر . دست یابند اند به تحصیالت دبیرستانی و عالی توانسته

بـه ازاي هـر    5/29کنند و نرخ باروري بزرگساالن  هاي مرتبط با بارداري فوت می بیماري

 73سـهم مـردان بـه    . درصـد اسـت   9/31مشارکت زنان در بازار کـار  . تولد است 1000

هـاي   هند در رتبـه  النکا و توان با سري در منطقه مورد مطالعه ایران را می. رسد درصد می

  .مقایسه کرد 129و  74

  در مقایسه با کشورها و مناطق 2011شاخص نابرابري جنسیتی ایران در . 6جدول 

مقدار   
GII 

رتبه 
GII 

نسبت مرگ و 
  میر مادران

نرخ باروري 
  بزرگساالن

صندلی زنان 
 (%)در مجلس 

جمعیت با حداقل سطح 
  (%)دبیرستان

  تنرخ مشارک
  در نیروي کار

  مرد  زن  مرد  زن

جمهوري 
اسالمی 

  ایران
485/0  92  30  5/29  8/2  0/39  2/57  9/31  0/73  

  1/75  2/34  6/57  0/56  3/5  6/23  39  74  419/0  النکا سري
  1/81  8/32  4/50  6/26  7/10  3/86  230  129  617/0  هند

  2/81  6/34  2/49  3/27  5/12  4/77  252  -   601/0  جنوب آسیا
HDI 0/75  8/47  6/64  0/61  5/13  6/51  51  -   409/0  باال  
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  شاخص نابرابري جنسیتی ایران در مقایسه با کشورها و مناطق. 7جدول 

  بهداشت تولید مثل              

 HDIرتبه 

شاخص نابرابري 
 جنسیتی

نسبت 
مرگ 

میر  و
 مادران

نرخ 
باروري 

 بزرگساالن

صندلی 
در 

مجلس 
 ملی

جمعیت با 
طح سل قحدا

 دبیرستان

نرخ مشارکت 
 در نیروي کار

ز 
ا ي 

یر
شگ

 پی
رخ

ن
ي

دار
بار

ر  
کبا

ل ی
داق

ح
ک 

زش
ه پ

ه ب
جع

مرا
ي

دار
بار

ر 
د

ر  
و ض

 ح
 با

لد
تو

هر
ما

ر 
اد

ک
 

نرخ 
 باروري

 مرد زن مرد زن مقدار  رتبه

2011  2011  2008  2011  2011  2010  2010  2009  2009  
2009 -
2005  

2009 -
2005  

2009 -
2005  

2011  

جمهوري 
اسالمی 

  ایران
92  0,485  30  29,5  2,8  39  57,2  31,9  73  79  98  97  1,6  

  HDIهاي  گروه
  1,8  99,2  98,6  69,5  69,8  52,8  84,6  82  21,5  23,8  16  0,224  ..  خیلی باال

  1,9  96,1  94,4  72,4  75  47,8  84,6  61  13,5  51,6  51  0,409  ..  باال
  2,1  78,1  85,1  67,7  80  51,1  57,7  41,2  17,3  50,1  135  0,475  ..  متوسط 

  4,2  39,6  64,9  27,8  82,7  54,6  32,4  18,7  18,2  98,2  532  0,606  ..  پایین

  مناطق
کشورهاي 

  عرب
..  0,5653  192  44,4  12  32,9  46,2  26  77,1  46,1  76,4  76,1  3,1  

جنوب 
آسیا و 
  اقیانوسیه

..  ..  79  19,8  20,2  48,1  61,3  64,2  80,3  76,9  90,7  91,9  1,8  

اروپا و 
آسیاي 

  میانه
..  0,311  29  28  13,4  78  83,3  49,7  67,8  67,7  95,3  97,9  1,7  

آمریکاي 
التین و 
  کارائیب

..  0,445  80  73,7  18,7  50,5  52,2  51,7  79,9  74,8  94,8  92  2,2  

جنوب 
  آسیا

..  0,601  252  77,4  12,5  27,3  49,2  34,6  81,2  52,1  71,3  50,5  2,6  

آفریقاي 
زیر 

صحراي 
  کبیر

..  0,610  619  119,7  19,8  22,2  34,9  62,9  81,2  24,3  73,6  47,7  4,8  

کشورهاي 
کمترتوسعه 

  یافته
..  0,594  537  106,1  20,3  16,8  27,4  64,4  84  28,7  63,7  38,2  4,1  

جزایر 
کوچک در 

حال 
  توسعه

..  ..  ..  66,4  20,6  50,3  54,9  52,6  75,8  53,3  90,8  74,3  2,7  

  2,4  76,4  82,7  61,6  78  51,5  61,7  50,8  17,7  58,1  176  0,492  ..  جهان
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  بعدي محاسبه شاخص فقر چند

ــدي   ــد بع ــر چن ــاخص فق ــان (MPI)ش ــت و   نش ــیل، بهداش ــت از تحص ــده محرومی دهن

کند که  هایی استفاده می این شاخص از داده. استانداردهاي زندگی در سطوح فردي است

آیند و بر خالف شاخص تطبیقی نابرابري توسعه انسانی  از نظرسنجی خانوارها بدست می

هر شخص باید نمره محرومیـت خـود   . ا باید از یک نظرسنجی استخراج شونده تمام داده

درصـد اسـت و هـر کـدام از      100حـداکثر نمـره   . نشانگر را بیان کند 10در هر کدام از 

  :ها براساس زیر هستند نظرسنجی. اند بندي شده نشانگرها زمان

 د و حداقل یک سال مدرسه را نگذرانده باش 5هیچکدام از اعضاي خانوار  :تحصیل

 .رود کودك در سن مدرسه در خانوار باشد که به مدرسه نمی

 داشتن حداقل یک عضو خانواده که دچار سـوء تغذیـه باشـد و یـک یـا       :بهداشت

 .چند کودك در خانوار فوت کرده باشد

 نداشتن برق، عـدم دسترسـی بـه آب آشـامیدنی سـالم، عـدم        :استاندارد زندگی

فضــوالت حیــوانی، چــوب، (، اســتفاده از ســوخت کثیــف دسترسـی بــه بهداشــت کــافی 

هـا، نداشـتن اتومبیـل یـا هـر وسـیله نقلیـه         وپز، کف خاکی اتـاق  براي پخت) چوب زغال

دوچرخـه، موتورسـیکلت، رادیـو، یخچـال،     : موتوري با وجود داشتن یکی از ایـن وسـایل  

 .تلفن، تلویزیون

از چنـد بعـد   ) و افراد آن( دهد که خانوار و یا بیشتر نشان می 3/33درصدي معادل 

یـا بیشـتر    50پذیرند و درصـد   آسیب 3/33و  20خانوارهایی با درصد بین . فقیر هستند

گیـري نسـبت شـمار     محصول انـدازه  MPIمقدار . دهنده فقر شدید چندبعدي است نشان

  .فقر است) یا وسعت(افراد و شدت 
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  محاسبه شاخص فقر چندبعدي: 4شکل

  ابعاد  سالمت  تحصیل  ندانهاستاندارد زندگی آبروم
 شاخص چند
  بعدي فقر

پخت غذا، توالت، آب،  ،سوخت
 ها برق، کف اتاق، دارایی

  هاي مدرسه سال  ثبت نام کودکان
مرگ و میر  - تغذیه

  کودکان
    نشانگرها

          

    هاي فقر اندازه    شدت فقر  نسبت افراد 

          

        شاخص چندبعدي فقر  

بـراي  . براي ایران محاسبه نشـده اسـت   MPIهاي مرتبط شاخص  به خاطر کمبود داده

این شاخص معنادار نبوده و رتبه بیست و یکم یعنی  HDIبندي  بیست کشور اول در رتبه

هـا بـراي همـه     صفر در صدر قـرار دارد امـا از آنجـایی کـه داده     MPIاسلوونی با شاخص 

تنهـا  . رسـد  ایسـه آنهـا منطقـی بـه نظـر نمـی      کشورها در یکسال در دسترس نیسـت مق 

بـر  (دالر در روز  25/1درصد جمعیتی است کـه بـا درآمـد     5/1اطالعات مرتبط با ایران 

  . گیرند زیر خط فقر جهانی قرار می) مبناي برابري قدرت خرید

  شاخص فقر چندبعدي در ایران در مقایسه با چند کشور. 8جدول 

  جمعیت فقر چندبعدي 
دبعدي با محرومیت سهم فقر چن

 در خدمات زیست محیطی
 جمعیت زیرخط فقر

 HDIرتبه 

شاخص 
 چندبعدي فقر

 شماره افراد
شدت 

 محرومیت

ر 
 د

ت
عی

جم
قر

ض ف
عر

م
 

جمعیت 
در فقر 
 شدید

آب 
 تمیز

بهبود 
 بهداشت

سوخت 
 مدرن

ت 
در

ي ق
ابر

بر
د 

ری
خ

وز 25/1
 ر

در
ر 

ال
د

 

خط 
فقر 
 مالی

 درصد درصد درصد درصد درصد درصد هزار درصد مقدار  سال
 درصد درصد
2009 -
2000  

2009 -
2000  

جمهوري 
  اسالمی ایران

..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ....  1,5  ..  

  HDIهاي  گروه
 -  خیلی باال

امارات متحده 
  عربی

2003  0,002  0,6  20  35,3  2  0,0  0,1  0,1  0,0  ..  ..  

  21,4  3,8  ..  1,1  1  0,2  7  39,3  5075  2,7  0,011  2006  برزیل - باال
 -متوسط
  بوتان

2010  0,119  27,2  197  43,9  17,2  8,5  2,6  16,9  22,1  26,2  23,2  

 - پایین
  پاکستان

2007  0,264  49,4  81236  53,4  11  27,4  6,9  32,1  40,5  22,6  22,3  
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  ابعاد توسعه انسانی

  پایداري محیط زیستی. 1

  :شود هاي زیر تشکیل می این شاخص از مولفه

 گـذاري در   انـداز در اقتصـاد اسـت کـه سـرمایه      نرخ پس :انداز خالص تطبیقی پس

 .گیرد سرمایه انسانی، نابودي منابع طبیعی و خسارات ناشی از آلودگی را دربر می

 توانـد   شناسی مولد است و می مقدار دریا و زمینی که از نظر زیست :اثر اکولوژیکی

 .براي تولید منابع مصرف شده و جذب موارد بازمانده بکار رود

  گــروه  10نشــانگر عملکــردي در  25شـامل   :شـاخص عملکــرد زیســت محیطــی

 .سیاستی است که بهداشت عمومی محیط زیست و پویایی اکوسیستم را دربردارند

 هـاي   هاي فسیلی و سوخت درصدي از کل انرژي که از سوخت :ذخایر اولیه انرژي

 .گیرد ر نمیها قرا اي در این گروه انرژي هسته. شود تجدیدپذیر تامین می

 میـزان تصـاعد تقسـیم بـر      :اي سـرانه  اکسید کربن و گازهـاي گلخانـه   تصاعد دي

 .جمعیت در نیمه سال است

 توانند وارد سیستم  میکرون قطر دارند و می 10ذراتی که کمتر از : آلودگی شهري

 .شود گیري می هزار ساکن و یا بیشتر اندازه 100این میزان در مناطق داراي . تنفسی شوند

 کاهش منـابع طبیعـی بـر مبنـاي ارزش پـولی بـه عنـوان         :نابودي منابع طبیعی

 درصدي از کل درآمد ناخالص ملی

 اي کـه بـه عنـوان درصـدي از منـابع آبـی        میـزان کـل آب تـازه    :نابودي آب تازه

 .شود تجدیدپذیر در طول سال مصرف می

 5هکتار با درختـانی بلنـدتر از    5/0هاي بیش از  درصدي از زمین :مناطق جنگلی 

 .درصد 10متر و تراکم بیش از 

  برحسب درصد(تغییر در مساحت جنگل( 

 درصدي از جـانوران کـه توسـط سـازمان محافظـت از       :هاي در معرض خطر گونه

  .اند هپذیر قرار گرفت در معرض خطر و آسیب, هاي در معرض خطر جدي طبیعت در طبقه
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  مقایسه پایداري محیط زیستی ایران با مناطق و جهان. 9جدول

  اصلی انرژيعرضه   هاي ترکیبی پایداري اندازه  
تصاعد عددي اکسید 

  کربن
 نابودي منابع طبیعی و دگرگونی زیستی  آلودگی

 HDIرتبه 

انداز  پس
خالص 
 تطبیقی

آثار 
 اکولوژیکی

هکتار (
 )سرانه

شاخص 
عملکرد 
 محیطی

ت خسو
فسیلی 

درصد از (
 )کل

سوخت 
 پذیر تجدید

   سرانه

 تن
میانگین 

رشد 
 (%)ساالنه

تصاعد 
سرانه 

گازهاي 
 اي گلخانه

آلودگی شهري 
میکروگرم در (

 )مترمربع

نابودي 
منابع طبیعی 

درصد (
GNI(  

کاهش 
 آب تازه

مناطق 
 جنگلی

تغییر در 
مناطق 
 جنگلی

هاي  گونه
در 

معرض 
 خطر

2009 -
2006  

2007  2010  2007  2007  2008  
2008 -

1970  
2005  2008  2009  

2010 -
2003  

2008  
2010 -
2008  

2010  

جمهوري 
اسالمی 

  ایران
..  2,7  60,0  99,4  0,7  7,3  2,2  2,1  55  17,9  67,7  6,8  0,0  9  

    HDIهاي  گروه

  14  1,2  5,8  ..  0,8  24  2,7  0,3  11,3  7,2  81,9  68,2  5,9  6,6  خیلی باال
  11  - 3,4  10,2  ..  8,7  30  2,9  1,8  5,9  15,9  81,2  63,5  3,1  5  باال

  13  8,3  2,9  ..  4,4  61  1,2  3,9  3,2  22,2  77,3  50,3  1,6  27,2  متوسط
  8  - 13,9  1,6  ..  8,7  69  ..  0,6  0,4  ..  ..  46,3  1,2  ..  پایین

    مناطق
کشورهاي 

  عرب
..  2,1  56,4  88,9  10,9  4,6  2,3  1,5  89  ..  ..  1,1  1,8  10  

جنوب 
آسیا و 
  اقیانوسیه

..  ..  ..  ..  ..  4,2  4,2  ..  ..  ..  ..  8,5  12,6  13  
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اروپا و 
آسیاي 

  میانه
4,7  3,5  60,4  87,7  6,7  7,8  ..  2,9  25  6,8  ..  24,3  ..  9  

آمریکاي 
التین و 

  بیکارائ
6,2  2,6  65,2  69,2  30,4  2,9  1,5  2,7  33  ..  ..  12,2  7,5 -  11  

جنوب 
  آسیا

22,9  1,0  49,0  69,8  29,7  1,5  3,4  0,8  70  6,2  30,1  5,5  1,3 -  12  

آفریقاي 
زیر 

صحراي 
  کبیر

4,7  1,3  45,7  ..  ..  0,9  0,2  ..  43  9,8  ..  1,6  13,8 -  7  

کشورهاي 
کمتر 
توسعه 
  یافته

..  1,2  46,7  ..  ..  0,2  0,1  ..  68  10  ..  2  12,2 -  8  

جزایر 
کوچک 
در حال 
  توسعه

..  ....  ..  ..  ..  2,6  1,9  ..  ..  ..  ..  14,2  1,1  15  

  12  - 1,2  1,7  ..  2,4  52  1,7  2,5  4,4  25,1  72,3  54,4  2,4  18,3  جهان
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  تاثیر تهدیدهاي زیست محیطی بر توسعه انسانی. 2

  انحراف معیار یا بیشتر زیر میانه قـد سـنی جمعیـت     وکه د سال 5درصد جمعیت زیر

 .گیرند مرجع قرار می

 ناشی از فجایع طبیعی رشمار مرگ و می 

 ها، مجروحـان و افـراد جابجـا     خانمان افراد آسیب دیده از فجایع طبیعی شامل بی

 شده

 ماالریا, هاي بسته و باز محیط در ناشی از آب آلوده، هواي آلوده رمرگ و می 

 از نظـر  (هـاي داراي کیفیـت بسـیار پـایین      درصد جمعیتی که در مناطق و زمین

 .کنند زندگی می) هاي زیستی بهداشت، مقدار آب و دگرگونی
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  مقایسه ایران از نظر تهدیدهاي زیست محیطی بر توسعه انسانی. 10جدول

  
 تاثیر فجایع طبیعی

 

 HDIرتبه 

سال  5زیر جمعیت 
 مبتال به

  مرگ به خاطر

قد 
  کوتاه

کم 
 وزن

شمار مرگ 
 و میر

جمعیت 
 تحت تاثیر

آلودگی 
 هوا

آلودگی 
هوا در 
فضاي 

 بسته

آلودگی 
هوا در 
فضاي 

 باز

 ماالریا
تب 
 دانگ

جمعیت 
ساکن در 

زمین 
 %مناسب 

  
2009 -
2000  

2009 -
2000  

2010/2001  2010/2001  2004  2004  2004  2009  
2010 -
2001  

2010  

جمهوري 
اسالمی 

  ایران
..  ..  1  2156  ..  4  132  0,0  ..  25,1  

  HDIهاي  گروه

  3,2  ..  ..  150  ..  ..  2331  8  ..  ..  خیلی باال
  7,4  ..  ..  159  ..  ..  4890  7  ..  ..  باال

  10,0  ..  1,8  156  357  212  54444  2  24,7  35,7  متوسط
  18,8  ..  92,5  91  696  1035  19221  14  28,3  43,8  پایین

  مناطق

کشورهاي 
  عرب

29,8  15,2  1  4529  ..  ..  146  ..  ..  24,9  

جنوب آسیا 
  و اقیانوسیه

..  ..  9  69648  84  ..  ..  ..  ..  ..  

اروپا و 
  آسیاي میانه

..  ..  13  2357  ..  ..  240  ..  ..  8,6  

آمریکاي 
التین و 
  کارائیب

15,8  4,4  3  8741  104  ..  103  0,2  0  5,3  

  9,9  0  0,7  109  424  443  36336  2  41,2  46,8  جنوب آسیا
آفریقاي زیر 

صحراي 
  کبیر

42,9  24,5  1  16966  1286  798  70  143,7  ..  22,1  

کشورهاي 
کمتر 

  یافته توسعه
45,5  29,6  20  23357  1151  794  63  99,0  ..  23,3  

جزایر 
کوچک در 
  حال توسعه

..  ..  16  25300  ..  ..  ..  ..  ..  ..  

  10,1  ..  ..  145  ..  ..  32575  6  ..  ..  جهان
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  درك رفاه و محیط زیست. 3

. آیند هاي مرتبط با این بعد توسعه انسانی از طریق نظرسنجی در کشورها بدست می داده

از روش هاي کنترل کیفیت براي اطمینان از انتخاب تصادفی افراد در خانوارها و اعتبـار  

  :گیرند میها موارد زیر را دربر  نظرسنجی. شود ها استفاده می نظرسنجی

 اگر زندگی را نردبانی با ده پله درنظـر بگیـریم کـه در آن     :رضایت کلی از زندگی

دهنده بهترین زندگی ممکن باشد فرد باید پاسخ دهد در کـدام پلـه قـرار     پله دهم نشان

 .دارد

 از کسانی که اطالعاتی در این زمینه دارند پرسـیده  : انسان عامل گرمایش جهانی

 دانند؟ دماي کره زمین می شود آیا آنها انسان را عامل افزایش می

 تهدید گرمایش جهانی تا چه اندازه جدي است؟ 

 هاي محیط زیستی فعالیت در گروه 

 رضایت از دولت در کاهش تصاعد 

 ت حفظ محیط زیسترضایت از اقداما 

 رضایت از کیفیت هوا 

 رضایت از کیفیت آب  
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  مقایسه ایران با مناطق و جهان از نظر درك رفاه و محیط زیست. 11جدول

 محیط زیست رفاه  

 HDIرتبه 

رضایت 
کلی از 
  زندگی

انسان 
عامل 

گرمایش 
 جهانی

تهدید 
گرمایش 

 جهانی

فعالیت در 
هاي  گروه

محیط 
 زیستی

رضایت از 
در دولت 

کاهش 
 تصاعد

رضایت از 
اقدامات 

حفظ محیط 
 زیست

رضایت از 
کیفیت 

 هوا

رضایت 
از 

کیفیت 
 آب

2010 -
2006  

2010 -
2006  

2010 -
2006  

2010 -
2006  

2010 -
2006  

2010 -
2006  

2010 -
2006  

2010 -
2006  

  58,4  66,6  55,2  ..  9,2  77,6  61,7  5,1  جمهوري اسالمی ایران
  HDIهاي  گروه

  87,2  81,7  52,4  ..  ..  66,3  54,4  6,7  خیلی باال
  67,0  67,5  40,9  ..  ..  ..  62,3  5,9  باال

  69,8  77,2  58,2  ..  ..  62,2  52,1  4,9  متوسط
  51,8  76,7  39,9  ..  ..  78,4  49,6  4,7  پایین

  مناطق
  62,8  69,7  37,3  ..  ..  69,1  48,2  5,0  کشورهاي عرب

  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  جنوب آسیا و اقیانوسیه
  63,2  67,1  30,8  ..  ..  62,8  47,6  5,3  اروپا و آسیاي میانه
آمریکاي التین و 

  بیکارائ
6,5  72,8  94,8  8,8  ..  46,3  71,8  74,6  

  62,9  78,8  43,6  39,2  11,6  82,6  49,7  5,0  جنوب آسیا
آفریقاي زیر صحراي 

  کبیر
4,4  49,5  ..  ..  ..  44,5  75,7  46,6  

کشورهاي کمتر توسعه 
  یافته

4,4  ..  ..  ..  ..  45,5  76,8  52,6  

جزایر کوچک در حال 
  توسعه

..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  

  69,2  76,5  51,6  ..  ..  67,9  53,5  5,3  جهان

  تحصیل و سالمت. 4

 سال که در زندگی روزمره خـود قـادر    15درصد جمعیت باالي  :نرخ سواد بزرگساالن

 .به خواندن، درك و نوشتن جمالت کوتاه هستند

    نسبت ناخالص ثبت نام در هر مقطع تحصیلی به جمعیتی که از نظر سـنی بایـد

 .نام کنند  ن مقطع ثبتآدر 

 آموز به معلم در مقطع ابتدایی نسبت دانش 

 س بـراي کـار   یدرصد معلمان آموزش دیده در مقطع ابتدایی که قبل یا حین تدر

 .بینند خود آموزش می
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 و سـرخک را  علیه دیفتري اي که مراحل سه گانه واکسن  درصد کودکان سه ساله

 .اند دریافت نکرده

  سالگی به ازاي هر هزار تولد 5احتمال مرگ نوزادان تا 

   1000سـالگی بـه ازاي هـر     60سـال قبـل از    15بزرگتـر از  احتمال مرگ افـراد 

 بزرگسال

  ه سال مبتال ب 15درصد افراد بزرگتر ازHIV 

 هایی کـه فـرد انتظـار دارد در سـالمت      میانگین سال: امید به زندگی در بدو تولد

 .کامل زندگی کند
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  مقایسه تحصیل و سالمت در ایران، جهان و مناطق. 12جدول

  سالمت  تحصیل  

  
نرخ 

باسوادي 
  بزرگساالن

  نسبت ناخالص ثبت نام
منابع تحصیلی 

 ابتدایی
نبود واکسن براي 

 ها یکساله
 HIVمیزان  میرمرگ و 

ه 
د ب

می
ا

ی 
دگ

زن )
ل

سا
(

 

 HDIرتبه 
 باالتر دبیرستان ابتدایی

نسبت 
آموز  دانش

 به معلم

معلمان 
آموزش 

 دیده
DTP سرخک 

 5زیر 
 سال

بزرگسال 
 مرد

  مرد زن

2010 -
2005  

2010 -
2001  

2010 -
2001  

2010 -
2001  

2010 -
2005  

2010 -
2005  

2009  2009  2009  2009  2009  2009  2007  

جمهوري 
اسالمی 

  ایران
85,0  102,8  83,1  36,5  20,3  98,4  1  1  31  144  <0.1 <0.1 61  

  HDIهاي  گروه
  72  ..  ..  114  6  7  5  ..  0  72,9  99,7  102,7  ....  خیلی باال

  64  ..  ..  223  19  5  6  ..  0  49,3  90,4  110,3  93,2  باال
  61  ..  ..  204  44  18  19  ..  0  20,5  69,7  113,3  81,9  متوسط
  48  ..  ..  346  117  28  26  ..  0  6,2  35,0  96,5  59,8  پایین

  مناطق
کشورهاي 

  عرب
72,9  95  66,5  25,8  0,0  ..  16  18  49  198  ..  ..  59  

جنوب 
آسیا و 
  اقیانوسیه

93,5  112,3  76,9  24,9  .0,0  ..  7  9  26  168  ..  ..  64  

آمریکاي 
التین و 
  کارائیب

98  98,5  90,7  57,1  0,0  ..  4  4  19  281  ..  ..  62  

اروپا و 
آسیاي 

  میانه
91  116,8  90,7  42,7  0,0  91,7  8  7  22  181  ..  ..  65  

جنوب 
  آسیا

62,8  109,8  55,9  13,1  0,0  77,1  27  25  69  245  ..  ..  56  

آفریقاي 
زیر 

صحراي 
  کبیر

61,6  100,2  35,3  5,9  0,0  76,0  30  32  129  430  ..  ..  45  

کشورهاي 
توسعه کمتر

  یافته
59,2  99,6  35,6  5,7  0,0  ..  21  23  120  357  ..  ..  49  

جزایر 
کوچک در 
  حال توسعه

..  95,1  76,9  51,6  0,0  ..  24  26  57  207  ..  ..  61  

  61  ..  ..  211  58  18  18  ..  0,0  27,6  68,4  106,9  80,9  جهان
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 جمعیت و اقتصاد. 5

 جمعیت کشور یا منطقه در ابتداي جوالي 

 میانگین رشد ساالنه جمعیت 

 جمعیت شهري 

 درصد دیگر زیر آن قرار دارند 50درصد جمعیت باالتر و  50سنی که : سن میانه. 

 15-64سال به جمعیت  65سال و باالي  0-14نسبت جمعیت : نسبت وابستگی 

 سال

 لص داخلی سرانه بر مبناي برابري قدرت خرید با دالرتولید ناخا 

 درصدي از (گذاري مستقیم خارجی خالص  سرمایهGDP( 

 اي دریافتی خالص به شکل وام و یا کمک بالعـوض بـه منظـور     هاي توسعه کمک

 GDPاهداف توسعه به عنوان درصدي از 

 درصـدي از  (فرسـتند   پولی که مهاجران به کشور خود مـی : جریان پول بازگشتی

GDP( 

   اي بـراي تحصـیل    هزینـه کلـی جـاري و سـرمایه    : هزینه عمومی بـراي تحصـیل

 )GDPدرصدي از (

 هاي پیشگیري و درمـان، تنظـیم خـانواده؛     هزینه: هزینه کلی براي بخش سالمت

 هاي اضطراري تغذیه و کمک
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  مقایسه ایران در بخش جمعیت و اقتصاد با مناطق و جهان. 13جدول

  اقتصاد  جمعیت

  )میلیون(کل   
میانگین رشد 

  ساالنه
  شهري

سن 
  میانه

نسبت 
  وابستگی

GDP 
  سرانه

یه
ما

سر
 

ي 
ذار

گ
ی 

رج
خا

م 
قی

ست
م

ص
خال

  

ک
کم

 
ی 

سم
 ر

ي
ها عه

وس
ت

 
ص

خال
ي 

ا
  

ز 
ل ا

پو
ن 

ریا
ج

ج
خار

  

ر 
د  

ی
وم

عم
ه 

زین
ه

ل
صی

ح
ت

ر   
 د

ل
 ک

نه
زی

ه
ت

الم
س

  

  HID 2001  2003رتبه 
1990

/
1995  

2010/
2015  

2011  2010  2011  2009  2009  2009  
200
9  

2009 -
2006  

200
9  

جمهوري 
اسالمی 

  ایران
74,8  84,4  1,7  1,0  71,3  27,1  38,9  11558  0,9  0,0  0,3  5,5  5,5  

  HDIهاي  گروه

  11,2  11,9  0,3    1,8  35768  49,9  39,4  78,3  0,5  0,7  1218,5  1129,5  خیلی باال
  6,7  6,5  1,2  0,3  2,5  12861  46,7  30,5  75,7  0,8  1,1  1082,5  972,9  باال

  4,5  4,6  2,2  0,5  2,2  5077  48,1  28,9  41,3  1,0  1,6  4087,6  3545,5  متوسط
  5,1  5,0  5,1  8,7  2,7  1671  77,7  19,8  33,9  2,2  2,8  1857,2  1259,7  پایین

  مناطق

کشورهاي 
  عرب

360,7  496,9  2,4  2,0  56,7  23,2  61,9  8256  3,2  1,9  2,7  5,0  5,3  

جنوب 
آسیا و 
  اقیانوسیه

1978,5  2135,3  1,3  0,6  46,1  32,3  41,5  6227  1,9  0,4  1,4  4,4  4,3  

اروپا و 
آسیاي 

  میانه
480,5  491,3  0,3  0,2  64,6  34,9  43,3  14244  3,4  ....  1,4  6,4  6,3  

آمریکاي 
التین و 
  کارائیب

591,2  696,0  1,7  1,1  79,8  27,5  53,0  10379  2,1  0,4  1,5  7,7  7,6  

جنوب 
  آسیا

1728,5  2141,8  2,1  1,4  32,0  24,6  55,7  3368  2,1  1,4  4,5  4,0  4,1  

آفریقاي 
زیر 

صحراي 
  کبیر

877,6  1353,8  2,7  2,4  37,7  18,6  83,5  2181  3,7  9,9  2,2  6,4  6,2  

کشورهاي 
توسعه کمتر

  یافته
851,1  1256,8  2,7  2,2  29,7  19,7  76,3  1379  3,2  12,0  5,2  5,4  5,6  

جزایر 
کوچک در 
  حال توسعه

53,2  63,8  1,5  1,1  52,0  26,6  59,0  5241  3,9  3,7  6,7  5,6  7,0  

  6,0  10,2  0,7  2,2  2,3  10715  52,2  29,2  50,8  1,1  1,5  8321,4  6974,0  جهان
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  فرجام

 فرهنگ، علم، آموزش، ه اجتماعی،یگذاري در سرما هیت سرمایاهم شاخص توسعه انسانی

ت یـ فیراهبردهاي توسعه اقتصادي و ک درهاي عمومی و مراقبت هاي بهداشتی را  ورزش

ارزشی هر کشـور را مطـرح   ت نظام ین مطلب اهمیا شتر،یاز همه ب .دهد زندگی نشان می

ش پا افتاده تلقی و گاهی اوقـات از آن اجتنـاب مـی شـود امـا      یموضوعی که پ. سازد می

ن گـردد تـا توجـه    یـی د تبیز بایت علمی آن نیکنند و واقع د میییه را تاین فرضیق ایحقا

است یگران سید قبول کرد که بر خالف انکار دیبه هر حال با. ش تري به آن جلب شودیب

د سـطوح  ندهند باعث مـی شـو   ت مالی انجام مییافراد محروم حما که از اجتماعیهاي 

ع بودجـه بـه   زیـ گر نابرابري درامدي در حد خاص نگه داشته شود وتوا .توسعه باالتر برود

ه گـذاري  یشتري گرفته شـود و سـرما  یب مالیاتکه از افراد داراي درامد باال  صورتی باشد

ع و ملمـوس  یج آن سـر یت گـردد نتـا  یـ اجتمـاعی تقو ه یو سرما یعمومی در بخش انسان

ناوي و هـم در مـورد   ین مطلب هـم در مـورد کشـورهاي ثروتمنـد اسـکاند     یا. خواهد بود

افتـه،  یر و کمتر توسـعه  یحتی در کشورهاي فق. صدق می کند در حال توسعهکشورهاي 

ز کـار  ت مردم ایه اجتماعی گشته و سطح رضایت سرمایع متوازن درآمدها باعث تقویتوز

 ش فرصـت هـاي  یا افـزا ی افراد بی سواد ای رها،یموکاهش مرگ .ردبباالتر می  را و زندگی

شـاخص توسـعه انسـانی را چنـد رقـم       و منجـر شـوند   د به زندگی بهتـر نمی توان شغلی

ن به نوبـه  یوا کنند جاد مییزه ایانگ آنها .ار موثرهستندیاست بسیارزش ها وس .باالترببرند
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 .نـه  ی رایدوسـت دارنـد وچـه کارهـا    را ی یه مردم انجام چه کارهـا ک کند ن میییخود تع

امـا   دهد ه میئشتري اراید ناخالص داخلی اطالعات بیه انسانی نسبت به تولیسرما نشانگر

دسترسی  ع درامد وزین تویب یرابطه همبستگی خاص .ردینابرابري درامد را در نظرنمی گ

   .ل ومراقبت بهداشتی وجود داردیبه تحص

هـا  آن. دهنـد  یانجام مـ  دیگريکار  ي ناآگاهها و رسانه یاسیس هاي متاسفانه جنجال

ی مـردم  در زندگ یها در بازار نقش مهم متیکنند انگار که تحوالت ق یک میعوام را تحر

 يرا بـرا  ییهـا  سـازد و فرصـت   ین کار توجه مردم را از مسائل مهمتر منحرف مـ یا. دارد

شـمار  . شـوند  یر نرخ ارز مییر تغیان ناپذیصه پاقر یدم درگمر. کند  یجاد میسفته بازان ا

ن یـ ن کـه ا یـ کند بدون ا یر مییدانند که نرخ ارز هر روز چه اندازه تغ یاز مردم م يادیز

ي هـا  ر شاخصیا سای HDIاستمداران از یاز س یداشته باشد اما تعداد اندک يا دهیدانش فا

 .رنـد ید مـورد توجـه قـرار گ   یـ آنهـا با  يکـه در راهبردهـا   ییها شاخص. رفاه اطالع دارند

. زننـد  ین روند را دامـن مـ  یاستمداران ایو س يا ، مفسران رسانهگران لی، تحلاقتصاددانان

، کـاهش بودجـه   هـا  ینـه ، رقابت در هزي کششمانند بازار کار دارا یآنها درباره موضوعات

  .کنند یصحبت م يو حذف موانع ادار یاتینظام مال يش از حد، ساده سازیب يها

 GDPشود کـه فـرض کنـیم هـدف مطلـوب افـزایش        تر می مشکل هنگامی پیچیده

نیست بلکه ارتقاي سرمایه اجتماعی است کـه توسـط شـاخص توسـعه سـرمایه انسـانی       

(HDI) اي  هاي اجتمـاعی و سیاسـی نقـش عمـده     در این حالت قضاوت. شود سنجیده می

ال ایـران آرزو دارد بـه کشـوري توسـعه     به عنوان مث. توانند تفاوت ایجاد کنند دارند و می

اما لزوماً اینطـور  . تواند این آرزو را در طول یک نسل تحقق بخشد یافته تبدیل شود و می

را بـه عنـوان هسـته     HDIتـوانیم   مـی . عوامـل زیـادي در ایـن کـار نقـش دارنـد      . نیست

بـا ایـن    درازمـدت دولـت و مـردم     در تدوین استراتژي. هاي توسعه درنظر بگیریم فعالیت

. سوال مواجه هستند که چه چیز بـا چـه سـرعت و بـا چـه ترتیبـی بایـد افـزایش یابـد         

  .همچنین تامین مالی این افزایش از چه منبعی باید انجام پذیرد

. برسـیم  HDI=905/0خواهیم به سـطحی از توسـعه بـا شـاخص      فرض کنیم که می



  35     شاخص توسعه انسانی و مقام ایران در جایگاه جهانی

 

بـراي تحقـق ایـن    . کنـیم بدان معنا که سطح رفاه زندگی را مطابق زندگی مردم آلمـان  

  :دهیم ما در اینجا سه مورد فرضی را تحت بررسی قرار می. هدف چندین راه وجود دارد

  افزایش سطحGDP با حفظ وضعیت بهداشت و تحصیل 

  افزایشGDP    و افزایش سطح ثبت نام در مراکز آموزشی و حفظ سـطح بهداشـت

 در وضعیت کنونی

 که امید به زندگی راباال ببرد در حـالی کـه    جهشی رو به جلو در بهداشت عمومی

 .شوند درآمد و تحصیل در سطح کنونی حفظ می

بـاالتر   GDPچرا کـه  . کدام را انتخاب کنیم؟ ممکن است کسی بگوید افزایش تولید

کسـی  . توان از آن در تحصـیل و بهداشـت بهـره بـرد     به معناي تولید ثروتی است که می

ینه تحصیل چرا که افراد تحصیل کرده و خردمنـد در  دیگر ممکن است بگوید افزایش هز

هـاي بهداشـتی فـراهم     دهند و پول بیشتري براي مراقبت را افزایش می GDPطول زمان 

سومین فرد ممکن است بهداشت را به عنوان اولویت اول معرفی کنـد بـا ایـن    . سازند می

یابـد و   افزایش مـی  GDP رود، وري نیروي کار باال می استدالل که اگر ما سالم باشیم بهره

واضح است که همـه دوسـت   . گردد با گذشت زمان پول بیشتري براي تحصیل فراهم می

  .دارند بهترین استفاده را از هر وضعیتی ببرند

در فراینـدهاي واقعـی اجتمـاعی و اقتصـادي     . باید مـوارد زیـادي را درنظـر داشـت    

ا واقعی نیستند چرا کـه بایـد پـول    ه هاي ما گزینه در مثال. ها آنقدر واضح نیستند گزینه

در مـورد  . زیادي صرف تحصیل شود تـا بعـدها تحصـیل بتوانـد تولیـد را افـزایش دهـد       

در همه این موارد بایـد بـراي بهبـودي و اصـالح     . بهداشت نیز همین مطلب صادق است

شاید بتوان در کوتاه مدت کاربرد بودجـه  . پول خرج کرد تا بتوان بعدها پول بدست آورد

تغییر داد و یا از کسر بودجه براي اهداف کمک بـه توسـعه بهـره جسـت امـا ایـن راه        را

توان  می. هاي عملی باید همه جوانب را دربر داشته باشند حل راه. توسعه درازمدت نیست

هر کدام از موارد را تاحدي لحاظ کرد تا راهبردي براي توسعه متوازن اجتماعی پیشنهاد 

در طول زمان و بر مبناي رشـد همزمـان سـه عامـل اتفـاق       HDIنمود که در آن افزایش 



  هاي اقتصادي ، معاونت پژوهش159گزارش راهبردي      36

 

 .بیفتد

توانـد از لحـاظ سیاسـی، حقـوقی، اقتصـادي، مـالی، و        انتخاب چنین مسـیري مـی  

هـاي   سیاسـت . باید قـانون گـذاري انجـام گیـرد    . سازمانی نتایج عملی بزرگی ایجاد کند

ینه فنی و اجرایی بایـد  تصمیمات زیادي در زم. بودجه و مالیاتی خاصی باید اعمال شوند

از همه مهمتر، باید روشی جامع اتخـاذ شـود کـه از یـک طـرف بـر نظریـه        . اتخاذ شوند

اقتصادي محکمی استوار باشد و از طرف دیگر مطابق توافق اجتمـاعی باشـد کـه دربـاره     

تـوان در   آیـا ایـن موضـوعات را مـی    . اهداف توسعه در یک زمان خاص ایجاد شده اسـت 

توانند واقعیت این مشـکل   قرار داد؟ چند نفر از نمایندگان مجلس میمجلس مورد بحث 

توانند تصمیمات  نظر هستند اما نمی را درك کنند؟ هنگام تبلیغات انتخاباتی همه صاحب

اجتمـاعی مسـتلزم صـرف     -توسعه اقتصـادي . مناسب را در زمان خاص خود اتخاذ کنند

اما چنـد نفـر از نماینـدگان    . نجدگ هزینه عمومی است و این موضوع در بحث مجلس می

پردازنـد و منـافع سیاسـی خـود را ندیـده       مجلس هستند که به این مسائل پیچیده مـی 

گیرند؟ آنها باید اندیشه خود را صرف مسائل جدي کنند اما توسعه در یک چـارچوب   می

رود و بـه تـوازن اجتمـاعی، زیسـت      شود که از دوره نمایندگی فراتر مـی  زمانی مطرح می

  .یطی، اقتصادي و مالی نیازمند استمح

روش . تر از این نمونـه اقتصـادي، اجتمـاعی و سیاسـی اسـت      واقعیت بسیار پیچیده

ها مـورد بحـث    گیري آن تا مدت اجتماعی و حتی روش اندازه -مدیریت توسعه اقتصادي

سـازد امـا مفهـوم زیبـایی      سطح توسعه آن چیزي است که اقتصاد را زیبا می. خواهد بود

توانیم چیزهایی را زیبا ببینـیم امـا بـراي گفـتن دلیـل آن       ما می. ومی گسترده استمفه

و آن ) و چگونـه؟ (گیري کنیم  آیا ما باید ثروت را از نظر کمی اندازه. دچار مشکل هستیم

را با فقر مقایسه نماییم؟ آیا دراز بودن طـول عمـر مهـم اسـت و یـا رضـایت اجتمـاعی؟        

هـا را انـدازه گرفـت؟ ایـن سـؤاالت از       و یا رضـایت انسـان  توان کیفیت زندگی  چگونه می

روند اما ارزش مطـرح شـدن دارنـد چـرا کـه هـر رشـته         مرزهاي علوم اقتصادي فراتر می

 .شود که با علوم دیگر در ارتباط باشد تر می هنگامی جالب
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  437/0  نرخ مشارکت در نیروي کار نسبت زنان به مردان
  494/0  شاخص نابرابري جنسیتی

  028/0  نسبت زنان به مردان - سهم در مجلس
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  731/0  غیر درآمدي HDIمقدار 

  بندي کشورها هاي آن و رتبه شاخص توسعه انسانی، مولفه

 HDIرتبه 
 HDIمقدار 

به  امید
زندگی در 
  بدو تولد

میانگین 
سالهاي 
  مدرسه

سالهاي 
مورد انتظار 

  مدرسه

GNI سرانه  
برابري (

قدرت خرید 
2005(  

GNI سرانه
منهاي رتبه 

HDI 

 HDIمقدار 
  غیر درآمدي

2001  2011  2011  2011  2011 2011 2011  

HDIخیلی باال  

 0.975 6 47,557 17.3 12.6 81.1 0.943  نروژ 1

 0.979 16 34,431 18.0 12.0 81.9 0.929  استرالیا 2

0 11.6 80.7 0.910  هلند 3
 

16.8 36,402 9 0.944 

ایاالت  4
  متحده

0.910 78.5 12.4 16.0 43,017 6 0.931 

 0.978 30 23,737 18.0 12.5 80.7 0.908  نیوزیلند 5

b 12.1 81.0 0.908  کانادا 6
 

16.0 35,166 10 0.944 

 0.959 19 29,322 18.0 11.6 80.6 0.908  ایرلند 7

لیختن  8
  اشتاین

0.905 79.6 10.3 c
 

14.7 83,717 
 

-6 0.877 

b 12.2 80.4 0.905  آلمان 9
 

15.9 34,854 8 0.940 

b 11.7 81.4 0.904  ئد سو 10
 

15.7 35,837 4 0.936 

HDI باال  

8.5 77.0 0.783  اروگوئه 48
 

15.5 13,242 12 0.828 

  0,731  -12  10164  12,7  7,3  73  0,707  ایران 88

  


