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 1دانشجوی دکتر جغرافیا و برنامه ریزی شهری ،دانشگاه تبریز
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تاریخ دریافت مقاله1395/3/17 :

چکیده

تاریخ پذیرش مقاله1395/5/26 :

1

توسعه انسانی درباره ایجاد محیطی که در آن مردم بتوانند استعدادهاي بالقوه خود را شکوفا کرده ،مولد
باشند و زندگی خود را بر اساس نیازها و منافعشان بسازند ،بحث میکند .پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی
 تحلیلی در پی آن است تا وضعیت شاخص توسعه انسانی ،شاخص نابرابري جنسی و شاخص چند بعديفقر را در کشورهاي در حال توسعه 1مشخص و با هم مقایسه نمایید .نتایج تحقیق بیانگر آن است که
کشورهاي منتخب در وضعیت مناسبی به لحاظ شاخص توسعه انسانی قرارا دارند زیرا تنها دو کشور
پاکستان و مصر به ترتیب با مقدار شاخص توسعه انسانی  0/537و  0/689در گروه کشورهاي با توسعه
انسانی پایین و متوسط قرار دارند و سایر کشورها به ترتیب ترکیه ،مکزیک ،ایران و برزیل با مقادیر شاخص
توسعه انسانی  0/749 ،0/756 ،0/759و  0/744در گروه کشورهاي با توسعه انسانی باال قرار میگیرند .به
لحاظ شاخص نابرابري جنسی کشور مصر با مقدار  0/580به لحاظ این شاخص در رتبه  128جهان و به
واقع در پایینترین رتبه به لحاظ کشورهاي منتخب قرارا دارد ،همچنین کشور ترکیه با مقدار  0/360به
لحاظ این شاخص در رتبه اول کشورهاي منتخب و رتبه  69کشورهاي جهان قرار دارد .در نهایت بررسی
وضعیت شاخص چند بعدي فقر در این کشورها بیانگر مناسب بودن وضعیت کلی این کشورهاست ،زیرا تنها
کشور پاکستان با مقدار  0/237درصد در گروه کشورهاي در معرض فقر چند بعدي قرار دارد و سایر
کشورها در گروه کشورهاي غنی قرار میگیرند .که این نشاندهنده مناسب بودن استانداردهاي زندگی در
این کشورهاست.
2

کلید واژهها :توسعه انسانی ،کشورهاي در حال توسعه ،شاخص نابرابري جنسی ،شاخص چند بعدي فقر
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فرایند بهبود زندگی انسان در علوم مختلفی همچون روانشناسی ،بهداشت ،اقتصاد ،محیط زیست و جامعهشناسی
بررسی میشود ) (Costanza, et al, 2007: 36در ادبیات اقتصادی این بهبود در کیفیت زندگی به عنوان توسعه تلقی
میشود (امیر عضدی و دیگران .)186 :1388 :با این حال زمانی که بشر و جوامع انسانی در مراحل آغازین توسعه
قرار داشتند ،منابع طبیعی و زمین مساعد ،نقش اساسی در توسعه و سازندگی ایفا میکرد و میزان پیشرفت کشورها
وابسته به سطح برخورداری از منابع طبیعی بود .سپس احداث طرحهای بزرگ اقتصادی و توسعه ،سرمایه فیزیکی و
تجهیزات ،عامل اصلی رشد و توسعه کشورها را تشکیل میداد .بنابرین توسعه یک جریان چند بعدی است که تحقق
آن در گرو رشد اقتصادی و نابرابری اجتماعی از یک طرف و ایجاد تغییرات بنیادی در ساختارهای اجتماعی و
فرهنگی جامعه از طرف دیگر میباشد (خوبآیند.)66 :1382 ،
امروزه صاحبنظران ،برنامهریزان و اندیشمندان جهان معتقدند که انسان محور توسعه است و توسعه انسانی
مهمترین نقش و جایگاه را در توسعه متعادل و پایدار اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی و  ...بر عهده دارد .با
توجه به نقش و محور قرار گرفتن توسعه انسانی در برنامههای کوتاه مدت ،میان مدت و بلند مدت توسعه کشورها
از یک سو و ناتوانی شاخصهایی چون سرانه درآمد ملی و رشد تولید ناخالص در تبیین و اندازهگیری میزان توسعه
کشورها ،از سویی دیگر ،سازمان ملل متحد 1از سال  1990شیوه جدیدی برای اندازهگیری توسعه کشورهای مختلف
و مقایسه آنها با یکدیگر انتخاب نمود .این روش منجر به معرفی و محاسبه شاخص جدیدی تحت عنوان شاخص
توسعه انسانی 2گردید (زینلزاده و دیگران .)64 :1391 ،بدین ترتیب امروزه در ادبیّات مدیریت راهبردی توسعه با
گذر از توجّه صرف به سرمایههای فیزیکی به طور فزایندهای توجه خود را به مدیریّت انواع سرمایههای تأثیرگذار در
فرایند توسعه همچون سرمایههای طبیعی (خدمات ،کارکردها ،فرایندها و منابع زایش بیولوژیکی در کنار منابع زمینی
زایشناپذیر نظیر مواد معدنی ،سوختهای فسیلی ،آبهای زیرزمینی) سرمایههای انسانی (دانش ،مهارت ،سالمتی،
تغذیه ،ایمنی ،امنیت و انگیزه انسانها) و سرمایههای اجتماعی (انسجام اجتماعی ،اعتماد متقابل ،مشارکتپذیری در
تشریک مساعی ،برابری فرصّتها ،آزادی تشکلهای صنفی و نظم) معطوف کرده است.
تفکر توسعه انسانی برای اولین بار توسط آمارتیا سن 3و محبوب الحق 4اقتصاددان پاکستانی مطرح شد (نیسی،
 .)56 :1389توسعه انسانی به مفهوم فرایند گسترش حیطه انتخاب افراد ( )Suri al, 2011:154و بهبود رفاه آنهاست.
مهمترین ابعاد توسعه انسانی زندگی طوالنی و سالم ،دانش و استانداردهای زندگی آبرومندانه هستند .به این ابعاد
میتوان آزادیهای سیاسی و اجتماعی را افزود .این مفهوم بین دو جنبه از توسعه انسانی تفاوت قائل میشود :اول،
شکلدهی تواناییهای انسانی مانند بهبود سالمتی و دانش و دوم لذت بردن از این تواناییها در محیط کار و تفریح
است (طهماسبی.)6 :1391 ،
در کل میتوان بیان داشت که بررسی وضعیت توسعهی انسانی هر کشور ،میتواند راهنمای مسئوالن آن جامعه
برای تدوین سیاستهای مناسب اقتصادی همچون ایجاد اشتغال ،توزیع عادالنهی درآمد ،حذف انحصارات،
1
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تخصیص بهینهی منابع و هزینهها ،کاهش فقر و شتاب در دگرگونیهای نهادی باشد (ویسی ناب و دیگران:1392 ،
.)154
دالیل انتخاب این شش کشور در حال توسعه (ایران ،پاکستان ،برزیل ،ترکیه ،مکزیک و مصر) این است که اوالً
سعی شده کشورهای از تمام قارههای جهان انتخاب شوند ،یعنی یک پراکندگی جغرافیایی معقول برای انتخاب
محدوده مورد مطالعه در نظر گرفته شده است ،نه فقط یک قاره ،تا قابلیت مقایسه را با هم داشته باشند ،دوماً سعی
شده کشورهای انتخاب شوند که تا حدودی به لحاظ جمعیتی ،اقتصادی و سیاسی (وضعیت توزیع قدرت سیاسی در
جامعه) شبیه به هم باشند (معرفت20 :1385 ،و ،)21سوماً بسیاری از تحوالت در این کشورها تحت تأثیر دولتها
قرار دارد و کمتر تحت تاثیر بخشهای خصوصی است (مثال مخارج دولتها در جهت ایجاد توسعه و رفاه) و در
نهایت این کشورها دارای ویژگیها و به عبارت بهتر مشکالت مشترکی نظیر درآمد سرانه پایین ،سرمایهگذاری
خصوصی اندك ،عدم امنیت اقتصادی ،تورم باال ،بیکاری گسترده ،توزیع نابرابر درآمد ،سیستم حمل ونقل نامناسب،
سطح بهداشت پایین ،مرگ و میر باال ،سطح سواد و آموزش نامناسب و  ...در قیاس با کشورهای توسعهیافته هستند
(بختیاری و همکاران.)27 :1393 ،
بنابرین هدف کلی پژوهش حاضر بررسی و مقایسه تطبیقی کشورهای منخب در حال توسعه به لحاظ 3
شاخص ،توسعه انسانی ،نابرابری جنسی و چند بعدی فقر میباشد .که برای رسیدن به این هدف سه فرضیه (-1
کشورهای منتخب به لحاظ شاخص توسعه انسانی در وضعیت مناسبی قرار دارند -2 .کشورهای منتخب به لحاظ
شاخص نابرابری جنسی در وضعیت مناسبی قرار دارند -3 .کشورهای منتخب به لحاظ شاخص فقر چند بعدی در
وضعیت مناسبی قرار دارند) مطرح شده و مورد آزمون قرار گرفتهاند.

روش تحقیق و اهداف پژوهش
رویکر حاکم بر این پژوهش از نظر روش توصیفی  -تحلیلی ،و از نظر نوع کاربردی میباشد .در ابتدا داده و
اطالعات مورد نیاز پژوهش از طریق گزارشهای ساالنه توسعه انسانی سازمان ملل متحد ( 1980تا )2014
جمعآوری شده و سپس مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتهاند .که از روش توصیفی مبتنی بر تجزیه و تحلیل آمار و
اطالعات مستخرج از اسناد و مدارك علمی معتبر و در تحلیل این شاخصها در کشورهای مورد مطالعه ،از روش
تحلیلی استفاده شده و در نهایت برای شناسی وضعیت کشورها در مقایسه با هم از روش تطبیقی استفاده شده است.
این مطالعه تطبیقی بر اساس گزارش توسعه انسانی برنامه توسعه سازمان ملل از سال  1980تا  2014انجام شده
است ،که شامل موارد زیر میباشد  -1رتبه و میزان سه شاخص اصلی ( امید به زندگی در بدو تولد ،وضعیت
آموزش و استاندارد زندگی ) برای محاسبه شاخص توسعه انسانی در هر یک از کشورهای مورد مطالعه  -2رتبه و
میزان شاخص نابرابری جنسی کشورهای مورد مطالعه  -3رتبه و میزان شاخص چند بعدی فقر در کشورهای مورد
مطالعه و در نهایت  -4مقایسه کردن کشورهای منتخب به لحاض سه شاخص توسعه انسانی ،شاخص نابرابری
جنسی و شاخص چند بعدی فقر.
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مبانی نظری پژوهش
از سال  1990به بعد برنامه توسعه سازمان ملل متحد ،هرساله یک گزارش توسعه انسانی برای کشورهای جهان
منتشر می کند .در این گزارش کشورهای پنج قاره از نظر تعداد زیادی شاخصهای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی
مانند آموزشی ،بهداشتی ،سیاسی ،زیست محیطی ،سهم زنان در اشتغال و درآمد و غیره با یکدیگر مقایسه میشوند.
اما مقایسه کلی کشورها از دیدگاه توسعه ،با استفاده از یک شاخص کلی به نام شاخص توسعه انسانی صورت
میگیرد (محمودی .)85 :1388 ،وضعیت بسیاری از کشورها و مناطق به لحاظ شاخص توسعه انسانی دارای تفاوت-
ها و اختالفات فراوانی با هم میباشد از این رو گام نخست در زمینه کاهش نابرابری منطقهای ،باید به مطالعه وضع
موجود و بیان شفاف و علمی میزان و نوع نابرابری منطقهای برداشت شود .در این راستا چه در دراخل و چه در
خارج از کشور مطالعات ارزندهای پیرامون موضوعهای مختلف اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و  ...صورت گرفته که
در غنای پژوهش حاضر نقش فراوانی داشتهاند .که در ادامه به مهمترین آنها اشاره شده است :شایان ( )1379در
مقالهی با عنوان مقدمهای بر توسعه انسانی و عوامل مؤثر بر آن در کشورهای اسالمی به بررسی شاخصهای رشد
جمعیت ،میزان سواد ،سرانهی تولید ملی ،امید به زندگی و غیره در کلیه کشورهای اسالمی پرداخته و به این نتیجه
رسیده است که هر چه نسبت جمعیت کشاورز و روستانشینی باالتر و درصد باسوادی پایینتر باشد ،سرانه تولید
ملی ،امید به زندگی و در نهایت شاخص توسعه انسانی پایینتر است .حسینزاده دلیر و ملکی ( )1385به بررسی و
مقایسه وضعیت شاخص توسعه انسانی ایالم نسبت به سایر استانهای کشور پرداختهاند که نتایج این پژوهش بیانگر
آن است که استانهای تهران ،اصفهان ،قزوین و گیالن در وضعیت مناسبتری نسبت به سایر استانها قرار دارند و در
مقابل استانهای سیستان و بلوچستان ،کردستان ،اردبیل و کهگیلویه و بویراحمد در پایینترین سطح توسعه انسانی
قرار گرفتهاند و در نهایت استان ایالم با رتبه  22در بین استانهای کشور در جایگاه نامطلوب و نامناسبی قرار گرفته
است .خاکپور و باوان پوری ( )1389در مقالهای با عنوان بررسی شاخص توسعه انسانی در کشورهای اسالمی ،به
این نتیجه رسیدند که بطور کلی شاخص توسعه انسانی کشورهای اسالمی جهان از شاخص توسعه انسانی
کشورهای در حال توسعه و کل کشورهای جهان پایینتر است .بررسی ضریب همبستگی بین شاخص توسعه انسانی
و سطح سواد در سطح جهان نشان میدهد که یک رابطه مثبت و خیلی قویای در حدود  0/98در این زمینه وجود
دارد .طهماسبی ( )1391در پژوهشی ضمن بررسی کردن وضعیت شاخص توسعه انسانی ،مقام ایران را در سال
 2011در جایگاه جهانی مشخص کرده است .یافتههای این پژوهش بیانگر آن است که شاخص توسعه انسانی ایران
در سال  2011معادل 0/707میباشد و ایران را در میان  187کشور و منطقه در رتبه  88قرار میگیرد .بین سال های
 1980و  2011شاخص توسعه انسانی جمهوری اسالمی ایران از  0/437به  0/707رسیده است که  1/6درصد رشد
سالنه و  65درصد رشد کلی داشته است .ویسی ناب و دیگران ( )1392در پژوهشی به بررسی وضعیت شاخص
توسعه انسانی در کشورهای شبه قاره هند پرداختاند که نتایج پژوهش بیانگر آن است کشورهای شبه قاره هند در
وضعیت مناسبی به لحاظ شاخص توسعه انسانی قرار ندارند ،زیرا تنها دو کشور هند و بوتان به ترتیب با مقدار
شاخص توسعه انسانی  0 /548و  0/522در گروه کشورهای با توسعه انسانی متوسط قرار میگیرند و کشورهای
پاکستان ،بنگالدش ،میانمار و نپال به ترتیب با مقدار شاخص توسعه انسانی  0/483 ،0/500 ،0/504و  0/458در
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گروه کشورهای با توسعه انسانی پایین قرار میگیرند .هو و همکارن ( )2014در پژوهشی تحت عنوان پویایی
شاخص توسعه انسانی ،راه های مختلف بهبود شاخص توسعه انسانی از نظر جریان خالص توسعه انسانی در حوزه
های رفاه مادی ،سالمت و آموزش و پرورش را پیشنهاد کرده و با استفاده از مقایسه شاخص توسعه انسانی نشان
میدهند که اندازهگیری توسعه انسانی با متغیرهای نامبرده عملکرد بهتر توسعه انسانی از نظر بهداشت و آموزش و
پرورش را نسبت به اندازهگیریهای سنتی فراهم میکند.
مطالعات دیگری در این زمینۀ انجام گرفته است که میتوان به این موارد اشاره کرد :بختیاری و دیگران (،)1385
چینی پرداز و دیگران ( ،)1385باصری و فرهادی کیا ( ،)1387خانی و مردانی ( ،)1387نیسی ( ،)1389صادقی و
دیگران ( ،)1389سامتی و دیگران ( ،)1390فطرس و ترکمنی ( ،)1391عربی و کاظمی ( ،)1393حیدری چیانه و
کرمی ( ،)1394باهاتا و رای ( )2004و ...
نتیجهگیری از پیشینههای مطرح شده بیانگر آن است که هر کدام از این تحقیقات تنها به برسی وضعیت شاخص
توسعه انسانی در محدوده مورد مطالعه پرداختهاند و سایر شاخصهای مرتبط با توسعه انسانی را مورد مطالعه قرار
ندادهاند ،بنابرین مهمترین جنبه نوآوری این پژوهش این است که ،نه تنها وضعیت توسعه انسانی در این کشورها
مشخص شده است بلکه وضعیت دو شاخص دیگر (که بر وضعیت شاخص توسعه انسانی موثر هستند) یعنی
شاخص نابرابری جنسی و شاخص چند بعدی فقر به طور کامل مورد مطالعه قرار گرفته و جایگاه این کشورها
نسبت به هم و در سطح جهانی بر اساس این شاخصها سنجیده و تحلیل شده است.
به طور کلی توسعه و توسعه انسانی یکی از گفتمانهای غالب دنیای امروز است .توسعه فراتر از نوسازی و رشد
اقتصادی است و عالوه بر بهبود سطح مادی زندگی ،بهره رساندن به انسان به معنای بهبود بخشیدن به کیفیت زندگی
مردم را هم در بر میگیرد افزایش درآمد و اشتغال ضروری است اما این دو وسیله توسعهاند و نه هدف آن
(شیرزادی .)110 :1391 ،در دهههای گذشته ،تحوالت عمیقی در درك توسعه به وجود آمده است .تا قبل از دهه
 1970توسعه اقتصادی برحسب درآمد سرانه با این پیش فرض که باال رفتن درآمد سرانه ،وضع مردم در تمام
جوانب بهبود خواهد یافت ،ارزیابی میشد .با چنین شاخصی از توسعه ،رشد اقتصادی به عنوان محور اساسی توسعه
در نظر گرفته شد .امروزه پس از انتشار چندین گزارش جهانی توسعه انسانی از سال  ،1990این چارچوب فکری از
جایگاهی خاص در سطح بینالمللی برخوردار شده و نفوذ زیادی در میان تصمیمگیرندگان ،پژوهشگران ،دانشگاهیان
و حتی شهروندان پیدا کرده است .گزارشهای توسعه انسانی  UNDPتوجهات را از رشد اقتصادی به سوی قابلیت-
های مرتبط با محیط زیست معطوف نمود .در رویکرد توسعه انسانی ،محیط زیست و منابع طبیعی به عنوان ابزاری
برای دستیابی به استانداردهای باالی زندگی و درآمد به عنوان وسیلهای برای افزایش مخارج اجتماعی و در نهایت،
افزایش خوشبختی تلقی میشود ) (Costantini & Monni, 2005: 343ایده توسعه انسانی به این پیشفرض اساسی
ظهور پیدا کرد که :درآمد ،همه زندگی انسانی نیست ،بنابرین پیشرفت انسانی را نمیتوان تنها درآمد سرانه اندازه-
گیری کرد .رویکرد توسعه انسانی بیانگر منطق ارسطو در دو هزار سال قبل میباشد .منطق ارسطو در این زمینۀ این
است که ثروت اساساً چیزی نیست که ما به دنبال آن هستیم چرا که این گونه از ثروت فقط برای به دست آوردن
چیزهای دیگر به کار میرود ).(Anand & Sen, 2000: 2031پرفسور آمارتیاسن برنده جایزه نوبل علم اقتصاد در
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سال  )1377( 1998نیز در توسعه این چارچوب فکری کمک بسزایی کرده است .وی با طرح ایدۀ «ظرفیتها و
کارکردهای انسانی» این واقعیت مهم را آشکار ساخت که دستیابی به زندگی بهتر بیش از آنکه نیازمند مصرف بیشتر
کاالها و خدمات باشد ،ثمرۀ پرورش و بسط استعدادها و ظرفیتهای انسانی است و بنابرین ،بسط ظرفیتهای ذهنی
از طریق آموزش در کنار درآمد از عناصر اصلی توسعه انسانی به شمار میآید (آذر و غالمرضایی.)155 :1384 ،
بنابرین میتوان گفت که مفهوم توسعه انسانی خود گویای آن است که هدف اصلی توسعه بهرهمند ساختن راستین
انسان است (عباسی نژاد و رفیعی امام .)32 :1385 ،در نهایت این که ،توسعهی انسانی فرآیندی است که دامنهی حق
انتخاب از سوی مردم را گستردهتر میسازد .از این رو توسعهی انسانی دارای دو جنبه است :یکی ،شکلگیری
توانمندیهای انسانی ،نظیر :افزایش سالمت ،دانش و مهارت و دیگری به کارگیری این توانمندیهای اکتسابی در راه
مقاصد سازنده،کسب آسایش و آرامش یا فعالیت در امور فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی چنانچه معیارهای توسعهی
انسانی نتواند تعادل الزم بین این دو جنبه را برقرار سازد ،ممکن است انسان سخت دچاراحساس ناکامی شود.

تغییر شاخصهای توسعه انسانی
گزارش توسعه انسانی سال  2010در حالی منتشر شد که تغییراتی در شاخصهای جزئی و تشکیل دهنده
شاخص  HDIو روش محاسبه آن ایجاد شده است و این تغییرات موجب شده ارزش عددی شاخص  HDIو در
نتیجه رتبهبندی کشورها نسبت به گذشته دچار تغییراتی شود .در گزارشهای منتشره توسط برنامه توسعه سازمان
ملل متحد از سال  1990تا قبل از گزارش سال  2010برای موضوع بهداشت و سالمت ،مدت و سالمت زندگی که
با شاخص امید به زنگی در بدو تولد 1برای موضوع آموزش دو شاخص نرخ باسوادی در افراد بزرگسال 2و نرخ ثبت
نام در مدرسه 3مقاطع تحصیلی ابتدایی تا دبیرستان و برای سطح استاندارد زندگی ،شاخص سرانه تولید ناخالص
داخلی 4بر حسب برابری قدرت خرید به دالر آمریکا 5در نظر گرفته شده بود .اما در گزارش سال  2010به غیر از
موضوع بهداشت که همچنان با شاخص امید به زندگی در بدو تولد اندازهگیری میشود ،در خصوص دو موضوع
دیگر متغیرهای جانشین تغییر نمودهاند .به این صورت که برای موضوع آموزش از دو شاخص متوسط طول دورهای
که صرف آموزش میشود در افراد بزرگسال  25سال به باال 6و طول دوره مورد انتظار برای تحصیل کودکان در سن
ورود به مدرسه 7و برای موضوع سطح استاندارد زندگی بجای سرانه تولید ناخالص داخلی از سرانه درآمد ناخالص
ملی 8استفاده شده است (امیری.)132: 1390 ،

بحت و یافتههای پژوهش
1

Life Expectancy at Birth
Adult Literacy Rate
3
Combined Gross Enrolment Ratio in Education
4
)GDP Per Capita ( PPP US$
5
)Purchasing Power Parity(ppp
6
Mean Years of Schooling Adults Aged 25 Years and Above
7
Expected Years of Schooling - Primary to Tertiary
8
)GNI Per Capita (PPP US$
2

فصلنامه جغرافیایی سرزمین ،علمی – پژوهشی ،سال چهاردهم ،شماره  ،53بهار 1396
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گزارش توسعه انسانی  2014با موضوع پایدارسازی پیشرفت انسانی :کاهش آسیبپذیری و ترمیم و توانمند
ساختن شهروندان در برابر آسیبها عنوان شد .در این گزارش کشورهای جهان از نظر میزان توسعه انسانی به چهار
گروه تقسیم بندی شدهاندکه عبارتند از کشورهای دارای توسعه انسانی بسیار باال ،کشورهای دارای توسعه انسانی
باال،کشورهای دارای توسعه انسانی متوسط و کشورهای دارای توسعه انسانی پایین .از مجموع  187کشور 49 ،کشور
در گروه نخست قرار گرفتهاند یعنی دارای توسعه انسانی بسیار باال هستند و  53کشور در گروه دوم 42 ،کشور در
گروه سوم و  43کشور نیز در گروه چهارم قرار داده شدهاند .رتبه اول در این شاخص متعلق به نروژ با مقدار
 ،0/944و رتبه آخر ( )187متعلق به نیجریه با مقدار  0/337میباشد ).(UNDP, 2014a
ایران :مقدار  HDIایران برای سال  2013برابر با ( 0/749گروه کشورهای با توسعه انسانی باال) میباشد که در
میان  187کشور رتبه  69را به خود اختصاص داده است .بین سالهای  1980تا  2013مقدار  HDIایران از  0/490به
 0/749افزایش یافته است .این نشان میدهد که ایران ساالنه افزایش  1/30درصدی داشته است که در مجموع 52/9
درصد رشد داشته اشت .امید به زندگی به هنگام تولد در ایران تا  19/9سال ،متوسط سالهای تحصیل تا  5/7سال،
سالهای موردانتظار برای رفتن به مدرسه تا  6/5سال و سرانه  GNIدر حدود  10/9درصد افزایش یافته
) .(UNDP, 2014d: 2ایران نسبت به سال  2012در رتبه بندی جهانی  2پله سقوط داشته است.
برزیل :مقدار  HDIبرزیل برای سال  2013برابر با ( 0/744گروه کشورهای با توسعه انسانی باال) میباشد که در
میان  187کشور رتبه  79را به خود اختصاص داده است .بین سالهای  1980تا  2013مقدار  HDIبرزیل از 0/544
به  0/744افزایش یافته است .این نشان میدهد که برزیل ساالنه افزایش  0/95درصدی داشته است که در مجموع
 36/4درصد رشد داشته اشت .امید به زندگی به هنگام تولد در ایران تا  11/2سال ،متوسط سالهای تحصیل تا 4/6
سال ،سالهای موردانتظار برای رفتن به مدرسه تا  5/3سال و سرانه  GNIدر حدود  55/9درصد افزایش یافته
) .(UNDP, 2014b: 2برزیل نسبت به سال  2012در رتبه بندی جهانی  1پله صعود داشته است.
پاکستان :مقدار  HDIپاکستان برای سال  2013برابر با ( 0/537گروه کشورهای با توسعه انسانی پایین) میباشد
که در میان  187کشور رتبه  146را به خود اختصاص داده است .بین سالهای  1980تا  2013مقدار  HDIپاکستان
از  0/356به  0/537افزایش یافته است .این نشان میدهد که پاکستان ساالنه افزایش  1/25درصدی داشته است که
در مجموع  50/7درصد رشد داشته اشت .امید به زندگی به هنگام تولد در پاکستان تا  8/6سال ،متوسط سالهای
تحصیل تا  2/9سال ،سالهای موردانتظار برای رفتن به مدرسه تا  4سال و سرانه  GNIدر حدود  95/8درصد
افزایش یافته ) .(UNDP, 2014f: 2رتبه پاکستان به لحاظ این شاخص نسبت به سال قبل تغییری نکرده است.
ترکیه :مقدار  HDIترکیه برای سال  2013برابر با ( 0/759گروه کشورهای با توسعه انسانی باال) میباشد که در
میان  187کشور رتبه  75را به خود اختصاص داده است .بین سالهای  1980تا  2013مقدار  HDIترکیه از  0/496به
 0/759افزایش یافته است .این نشان میدهد که ترکیه ساالنه افزایش  1/30درصدی داشته است که در مجموع 53
درصد رشد داشته اشت .امید به زندگی به هنگام تولد در ترکیه تا  16/6سال ،متوسط سالهای تحصیل تا  4/7سال،
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سالهای موردانتظار برای رفتن به مدرسه تا  6/9سال و سرانه  GNIدر حدود  112/5درصد افزایش یافته است
) .(UNDPg, 2014: 2رتبه ترکیه به لحاظ این شاخص نسبت به سال قبل تغییری نکرده است.
مصر :مقدار  HDIمصر برای سال  2013برابر با ( 0/689گروه کشورهای با توسعه انسانی متوسط) میباشد که
در میان  187کشور رتبه  110را به خود اختصاص داده است .بین سالهای  1980تا  2013مقدار  HDIمصر از
 0/452به  0/689افزایش یافته است .این نشان میدهد که مصر ساالنه افزایش  1/25درصدی داشته است که در
مجموع  50/8درصد رشد داشته اشت .امید به زندگی به هنگام تولد در مصر تا  12/8سال ،متوسط سالهای تحصیل
تا  4/3سال ،سالهای موردانتظار برای رفتن به مدرسه تا  5/4سال و سرانه  GNIدر حدود  155/7درصد افزایش
یافته است ) .(UNDP, 2014c: 2مصر نسبت به سال  2012در رتبه بندی جهانی  2پله سقوط داشته است.
مکزیک :مقدار  HDIمکزیک برای سال  2013برابر با ( 0/756گروه کشورهای با توسعه انسانی باال) میباشد که
در میان  187کشور رتبه  71را به خود اختصاص داده است .بین سالهای  1980تا  2013مقدار  HDIمکزیک از
 0/595به  0/756افزایش یافته است .این نشان میدهد که مکزیک ساالنه افزایش  0/73درصدی داشته است که در
مجموع  27درصد رشد داشته اشت .امید به زندگی به هنگام تولد در مکزیک تا  10/9سال ،متوسط سالهای
تحصیل تا  4/5سال ،سالهای موردانتظار برای رفتن به مدرسه تا  2/6سال و سرانه  GNIدر حدود  47/2درصد
افزایش یافته است ) .(UNDP, 2014e: 2مکزیک نسبت به سال  2012در رتبه بندی جهانی  1پله سقوط داشته
است.
بررسی وضعیت  HDIکشورهای منتخب بیانگر آن است که این کشورها در وضعیت مناسبی از این شاخص قرار
دارند ،زیرا تنها دو کشور پاکستان و مصر به ترتیب با مقدار شاخص توسعه انسانی  0/537و  0/689در گروه
کشورهای با توسعه انسانی پایین و متوسط قرار دارند و سایر کشورها به ترتیب ترکیه ،مکزیک ،ایران و برزیل با
مقادیر شاخص توسعه انسانی  0/749 ،0/756 ،0/759و  0/744در گروه کشورهای با توسعه انسانی باال قرار
میگیرند .که این بیانگر پیشرفت و تکامل این کشورها در زمینۀ شاخصهای بهداشتی – درمانی ،آموزشی ،عدالتی و
جنسیتی میباشد .در بین کشورهای منتخب بیشترین پیشرفت به لحاظ  HDIرا از سال  1980تا  2013کشور ترکیه
با افرایش ساالنه  1/30درصدی و در مجموع  53درصد تجربه کرده است .که مقدار آن  0/263درصد میباشد و بعد
از ترکیه کشور ایران با  0/259درصد در رتبه دوم قرار میگیرد .همچنین کمترین درصد پیشرفت مربوط به کشور
مکزیک با افزایش ساالنه  0/73درصدی که در مجموع  27درصد رشد داشته اشت ،میباشد همچنین میزان پیشرفت
 HDIاین کشور از سال  1980تا  0/161 ،2013درصد بوده است.
به لحاظ امید به زندگی کشور ایران از سال  1980تا  2013بیشترین پیشرفت را داشته است که مقدار آن 19/9
سال میباشد این بدان معنی است که امید به زندگی ایران در سال  54/1 ،1980سال بوده که در سال  2013به 74
سال افزایش پیدا کرده است اما با این وجود کشور ترکیه و مکزیک با داشتن مقدار امید به زندگی  75/3در پله اول
و کشور پاکستان با  66/6سال در رتبه آخر قرار میگیرند .به لحاظ آموزشی بیشترین پیشرفت را ایران با پیشرفت
 6/1سال( میانگین طول دوره مورد انتظار برایتحصیل کودکان در سن ورد به مدرسه و متوسط دوره ای کهصرف
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آموزش می شود(بزرگسال  25سال به باال)) داشته است .و در نهایت کشور مصر به لحاظ سرانه  GNIبا افزایش
 155/8درصدی بیشترین پیشرفت را داشته است (جدول .)1
جدول شماره  -1مقایسه کشورهای منتخب به لحاظ شاخص توسعه انسانی
متغیر

کشور

طول دوره مورد
امید به زندگی

انتظار برای تحصیل

در بدو تولد

کودکان در سن ورد
به مدرسه

متوسط دورهای که صرف

سرانه درآمد ناخالص

آموزش میشود (بزرگسان

ملی بر اساس دالر

 25سال به باال)

آمریکا 2011

مقدار
شاخص

رتبه

توسعه

جهانی

انسانی

ایران

74

15/2

7/8

13451

0/749

75

برزیل

73/9

15/2

7/2

14275

0/744

79

پاکستان

66/6

7/7

4/7

4652

0/537

146

ترکیه

75/3

14/4

7/6

18391

0/759

69

مصر

71/2

13

6/4

10400

0/682

110

مکزیک

75/3

12/8

8/5

15854

0/756

71

منبع:

)(UNDP, 2014a, b, c, d, e, f, g

بررسی وضعیت کشورهای منتخب به لحاظ شاخص نابرابری جنسی

1

یکی از شاخصهایی که در گزارشهای ساالنه سازمان ملل متحد درباره توسعه انسانی کشورها به آن پرداخته
میشود ،شاخص نابرابری جنسی است .شاخص نابرابری جنسی ) (GIIدر واقع ارقامی از  0تا  1را شامل میشود که
هر چه این رقم بیشتر باشد حاکی از نابرابری بیشتر میان زن و مرد در یک کشور است (ویسی ناب و دیگران:162 ،
.)1392
شاخص نابرابری جنسی نابرابریهای جنسیتی را در سه بعد  :بهداشت عمومی ،توانمندی و فعالیت اقتصادی
نشان میدهد .بهداشت عمومی :به واسطه مرگ و میر زنان به هنگام زاد و ولد (در  100هزار تولد) و نرخ باروری
نوجوانان (مادران کم سن و سال در رنج سنی  15تا  19سال) سنجیده میشود .توانمندی :با استفاده از سهم
کرسیهای پارلمانی کسب شده توسط هر جنس و نیل به آموزشهای ثانویه و باالتر در هر جنس(درصد نمایندگان
زن در مجلس و درصد زنانی که به تحصیالت متوسطه و عالی دست پیدا کرده اند) سنجیده میشود .فعالیت
اقتصادی :با استفاده از نرخ مشارکت بازار کار برای هر جنس (درصد مشارکت زنان در فعالیت های اقتصادی است)
به دست میآید.
شاخص نابرابری جنسی ،جایگزین شاخص توسعه جنسی 2و شاخص توانمندسازی جنسی 3گردیده است .این-
شاخص نشانگر افت در توسعه انسانی در نتیجه نابرابری بین فعالیتهای زنان و مردان در هر سه بعد (بهداشت
عمومی ،توانمندی ،مشارکت در فعالیت اقتصادی) میباشد.
1

Gender Inequality Index
Gender-related Development Index
3
Gender Empowerment
2
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ایران :مقدار این شاخص  0/510میباشد ،که از میان  149کشور جهان دارای رتبه  109میباشد .در ایران 3/1
درصد کرسیهای پارلمانی (صندلیهای مجلس) در اختیار زنان میباشد 62/6 .درصد زنان بالغ به سطح تحصیالت
ثانویه و باالتر (دبیرستان و باالتر) رسیدهاند که در قیاس با  67/6درصد مردان میباشد .برای هر  100هزار زاد و ولد
زنده  21زن (مادر) به دالیل مربوط به حاملگی میمیرند .نرخ باروری نوجوانان (زنان بالغ 31/6 )1زاد و ولد در هر
 1000زلد و ولد زنده است .مشارکت زنان در بازار کار  16/4درصد در مقایسه با  73/1درصد مردان میباشد
). (UNDP, 2014b: 4
برزیل :مقدار این شاخص  0/441میباشد ،که از میان  149کشور جهان دارای رتبه  85میباشد .در برزیل 9/6
درصد کرسیهای پارلمانی در اختیار زنان میباشد  51/9 .درصد زنان بالغ به سطح تحصیالت ثانویه و باالتر
رسیدهاند که در قیاس با  49درصد مردان میباشد .برای هر  100هزار زاد و ولد زنده  56زن (مادر) به دالیل مربوط
به حاملگی میمیرند .نرخ باروری نوجوانان (زنان بالغ)  70/8زاد و ولد در هر  1000زلد و ولد زنده است ،مشارکت
زنان در بازار کار  59/5درصد در مقایسه با  80/9درصد مردان میباشد ).(UNDP, 2014b: 4
پاکستان :مقدار این شاخص  0/563میباشد ،که از میان  149کشور جهان دارای رتبه  126میباشد .در پاکستان
 19/7درصد کرسیهای پارلمانی در اختیار زنان میباشد  19/3 .درصد زنان بالغ به سطح تحصیالت ثانویه و باالتر
رسیدهاند که در قیاس با  46/1درصد مردان میباشد .برای هر  100هزار زاد و ولد زنده  260زن (مادر) به دالیل
مربوط به حاملگی میمیرند .نرخ باروری نوجوانان (زنان بالغ)  27/3زاد و ولد در هر  1000زلد و ولد زنده است.
مشارکت زنان در بازار کار  24/4درصد در مقایسه با  82/9درصد مردان میباشد ).(UNDP, 2014f: 4
ترکیه :مقدار این شاخص  0/360میباشد ،که از میان  149کشور جهان دارای رتبه  69میباشد .در ترکیه 14/2
درصد کرسیهای پارلمانی در اختیار زنان میباشد 39 .درصد زنان بالغ به سطح تحصیالت ثانویه و باالتر رسیدهاند
که در قیاس با  60درصد مردان میباشد .برای هر  100هزار زاد و ولد زنده  20زن (مادر) به دالیل مربوط به
حاملگی میمیرند .نرخ باروری نوجوانان (زنان بالغ)  30/9زاد و ولد در هر  1000زلد و ولد زنده است .مشارکت
زنان در بازار کار  29/4درصد در مقایسه با  70/8درصد مردان میباشد ).(UNDP, 2014g: 4
مصر :مقدار این شاخص  0/580میباشد ،که از میان  149کشور جهان دارای رتبه  128میباشد .در مصر 2/8
درصد کرسیهای پارلمانی در اختیار زنان میباشد 43/4 .درصد زنان بالغ به سطح تحصیالت ثانویه و باالتر
رسیدهاند که در قیاس با  59/3درصد مردان میباشد .برای هر  100هزار زاد و ولد زنده  66زن (مادر) به دالیل
مربوط به حاملگی میمیرند .نرخ باروری نوجوانان (زنان بالغ)  43زاد و ولد در هر  1000زلد و ولد زنده است.
مشارکت زنان در بازار کار  23/6درصد در مقایسه با  74/6درصد مردان میباشد ).(UNDP, 2014c: 4
مکزیک :مقدار این شاخص  0/376میباشد ،که از میان  149کشور جهان دارای رتبه  73میباشد .در مکزیک 36
درصد کرسیهای پارلمانی در اختیار زنان میباشد 55/7 .درصد زنان بالغ به سطح تحصیالت ثانویه و باالتر رسیده-
اند که در قیاس با  60/6درصد مردان میباشد .برای هر  100هزار زاد و ولد زنده  20زن (مادر) به دالیل مربوط به
 1منظور از زنان بالغ سن پایین مادران است
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حاملگی میمیرند .نرخ باروری نوجوانان (زنان بالغ)  50زاد و ولد در هر  1000زلد و ولد زنده است .مشارکت زنان
در بازار کار  45درصد در مقایسه با  80درصد مردان میباشد ). (UNDP, 2014e: 4
مقایسه وضعیت شاخص نابرابری جنسی ) (GIIدر کشورهای منتخب بیانگر آن است که کشور مصر با مقدار
 0/580به لحاظ این شاخص در رتبه  128جهان و به واقع در پایینترین رتبه به لحاظ کشورهای منتخب قرارا دارد،
که این نشان دهنده نابرابری فراوان بین جنسیتهای زن و مرد در ابعاد مختلف (بهداشتی – درمانی ،آموزشی و
اقتصادی) میباشد .همچنین کشور ترکیه با مقدار  0/360به لحاظ این شاخص در رتبه اول کشورهای منخب و رتبه
 69کشورهای جهان قرار دارد .بررسی وضعیت بهداشتی (مرگ و میر زنان در  100هزار تولد) بیانگر آن است که
کشورهای ترکیه و ایران به ترتیب با مقدار  20و  21مرگ و میر رد رتبههای اول و دوم قرار دارند و کشور پاکستان
با  260مرگ و میر در پاینترین رده قرار دارد .به لحاظ وضعیت مشارکت زنان در بازار کار و فعالیتهای اقتصادی
کشور برزیل وضعیت مناسبتری دارد زیرا  59/5درصد زنان در بازار کار و فعالیتهای اقتصادی مشارکت دارند،
پاینترین درصد مشارکت هم مربوط به ایران با مقدار  16/4درصد میباشد .برای کشور ایران چون مقدار شاخص
 GIIبرابر با  0/510میباشد و رتبه جهانی آن  109از بین  149کشور میباشد میتوانیم بگویم که وضعیت مناسبی
ندارد و هنوز نابرابری فراوانی بین جنسیتهای زن و مرد وجود دارد هرچند همواره سعی شده است این نابرابریها
کاهش یابد مثال به لحاظ آموزشی نابرابری جنسیتی تا حد بسیار زیادی تعدیل شده است .یعنی  62/2درصد زنان
بالغ به سطح تحصیالت ثانویه و باالتر رسیدهاند که در قیاس با  67/6درصد مردان میباشد .همچنین ایران به لحاظ
این شاخص در بین کشورهای منتخب بیشترین پیشرفت را داشته است (جدول .)2
جدول شماره  -2وضعیت کشورهای منتخب به لحاظ شاخص نابرابری جنسی
مقدار

رتبه در

نرخ

نرخ

کرسیهای

جمعیت با

نرخ مشارکت

متغیر

شاخص

شاخص

مرگ و

باروری

پارلمانی کسب

کمترین آموزش

نیروی

نابرابری

نابربری

میر

بالغان

شده توسط زنان

ثانویه (درصد)

کار (درصد)

جنسی

جنسی

مادران

(نوجوانان)

(درصد)

زن

مرد

زن

مرد

ایران

0/510

109

21

31/6

3/1

62/2

67/6

16/4

73/1

برزیل

0/441

85

56

70/8

9/6

51/9

49

59/5

80/9

پاکستان

0/563

126

260

27/3

19/7

19/3

46/1

24/4

82/9

ترکیه

0/360

69

20

30/9

14/2

39

60

29/4

70/8

مکزیک

0/376

73

50

63/4

36

55/7

60/6

45

80

مصر

0/580

128

66

43

2/8

43/4

59/3

23/6

74/6

کشور

منبع:

)(UNDP, 2014a, b, c, d, e, f, g

بررسی وضعیت کشورهای منتخب به لحاظ شاخص چند بعدی فقر

1

Multidimensional Poverty Index
(ایران در گروه کشورهای است که در رتبهبندی این شاخص قرار نمیگیرد به واقع اظالعاتی در این زمینه وجود ندارد)

1
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گزارش توسعه انسانی سال  2010شاخص چند بعدی فقر را که محرومیت خانوارها را به لحاظ آموزشی،
بهداشتی و استاندارد زندگی نشان میدهد ،معرفی میکند .ابعاد آموزشی و بهداشتی متکی بر  2شاخص هستند در
حالی که بعد استاندارد زندگی متکی بر  6شاخص میباشد .تمام شاخصها برای به دست آوردن  MPIهر خانوار از
بررسی همان خانوار به دست میآید (نظر سنجی از خانوارها) .سپس شاخصها وزن دهی میشوند و نمرات
محرومیت هر خانوار با مطالعه محاسبه میشود .یک مرز  33/3درصدی که برابر با یک سوم وزن شاخصها است
برای تشخیص خانوارهای فقیر و غنی مورد استفاده قرار میگیرد .اگر نمره محرومیت خانوارها باالتر از  33/3درصد
باشد آن خانوار به صورت چند بعدی فقیر است ،خانوارهای که نمره محرومیت آنها بین  33/3تا  20درصد باشد
در گروه خانوارهای که در معرض فقر چند بعدی (آسیبپذیرند) هستند ،قرار میگیرند و مشخصاً خانوارهای که
نمره محرومیت آنها پایین تر از  20درصد باشد در گروه خانوارهای غنی قرار میگیرند.
پاکستان :آخرین دادههای در دسترس برای تخمین شاخص چند بعدی فقر در کشور پاکستان مربوط به سالهای
 2012و  2013میباشد .در پاکستان  45/6درصد مردم از محرومیت چند بعدی رنج میبرند ،عالوه بر این 14/9
درصد مردم در معرض فقیر شدن چند بعدی هستند .به طور کلی در کشور پاکستان شدت(پهنای) محرومیت 52
درصد میباشد). (UNDP, 2014f: 5
برزیل :آخرین دادههای در دسترس برای تخمین شاخص چند بعدی فقر در کشور برزیل مربوط به سالهای
 2012میباشد .در برزیل  3/1درصد مردم از محرومیت چند بعدی رنج میبرند ،عالوه بر این  7/4درصد مردم در
معرض فقیر شدن چند بعدی هستند .به طور کلی در کشور برزیل شدتمحرومیت  40/8درصد میباشد
).(UNDP, 2014b: 5
ترکیه :آخرین دادههای در دسترس برای تخمین شاخص چند بعدی فقر در کشور ترکیه مربوط به سالهای
 2003میباشد .در ترکیه  6/6درصد مردم از محرومیت چند بعدی رنج میبرند ،عالوه بر این  7/3درصد مردم در
معرض فقیر شدن چند بعدی هستند .به طور کلی در کشور ترکیه شدتمحرومیت  42درصد میباشد
).(UNDP, 2013: 5
مصر :آخرین دادههای در دسترس برای تخمین شاخص چند بعدی فقر در کشور مصر مربوط به سالهای 2008
میباشد .در مصر  8/9درصد مردم از محرومیت چند بعدی رنج میبرند ،عالوه بر این  8/6درصد مردم در
معرض فقیر شدن چند بعدی هستند .به طور کلی در کشور مصر شدت محرومیت  40/3درصد میباشد
).(UNDP, 2014c: 5
مکزیک :آخرین دادههای در دسترس برای تخمین شاخص چند بعدی فقر در کشور مکزیک مربوط به سالهای
 2012میباشد .در مکزیک  6درصد مردم از محرومیت چند بعدی رنج میبرند ،عالوه بر این  10/1درصد مردم در
معرض فقیر شدن چند بعدی هستند .به طور کلی در کشور مکزیک شدت محرومیت  39/9درصد میباشد (UNDP,

).2014e: 5
در مقاسیه کلی کشورهای منتخب به لحاظ این شاخص مشخص شده که وضعیت کلی این کشورها مناسب می-
باشد زیرا تنها کشور پاکستان با مقدار  0/237درصد در گروه کشورهای در معرض فقر چند بعدی قرار دارد وگرنه
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سایر کشورها (بجز ایران که در مورد آن اطالعاتی در این زمینه وجود ندارد) در گروه کشورهای غنی قرارا می-
گیرند .به طور کلی بهترین مقدار شاخص چند بعدی فقر متعلق به برزیل با  0/012درصد ،کمترین مقدار محرومیت
چند بعدی متعلق به برزیل با مقدار  ،3/1کمترین شدت محرومیت متعلق به مکزیک با مقدار  39/9درصد ،کمترین
میزان جمعیتی که در معرض فقیر شدن هستند متعلق به ترکیه با مقدار  7/3درصد ،و درنهایت کشور مکزیک با
مقدار  0/7درصد جمعیتی که زیر خط فقر دارد ،مهمترین کشورها را به لحاظ زیر شاخصهای چند بعدی فقر
تشکیل میدهند (جدول .)3
جدول  -3وضعیت کشورهای منتخب به لحاظ شاخص چند بعدی فقر
مقدارشاخص

محرومیت

شدت

جمعیت در

جمعیتی که درآمدشان

متغیر

چندبعدی فقر

چند بعدی

محرومیت

معرض فقیرشدن

زیر خط فقر است

ایران

-

-

-

-

-

برزیل

0/012

3/1

40/8

7/4

6/1

پاکستان

0/237

45/6

52

14/9

21

ترکیه

0/028

6/6

42

7/3

2/7

مصر

0/036

8/9

40/3

8/6

1/7

مکزیک

0/024

6

39/9

10/1

0/7

کشور

منبع(UNDP2013, 2014a, c, d, e, f, g) :

نتیجهگیری:
شاخص توسعه انسانی اهمیت سرمایهگذاری در سرمایه اجتماعی ،آموزش ،علم ،فرهنگ ،ورزشهای عمومی و
مراقبت های بهداشتی را در راهبردهای توسعه اقتصادی و کیفیت زندگی نشان میدهد از همه بیشتر ،این مطلب
اهمیت نظام ارزش هر کشور را مطرح می سازد .بنابرین مشخص کردن وضعیت سرمایه و توسعه انسانی در هر
منطقهای میتواند راهنمای مسئوالن در انجام دادن برنامهریزیها و مشخص کردن کم و کاستیها در این مناطق باشد
تا از این طریق بتوانند کمبودهای اساسی را برطرف نمایند.
این پژوهش با رویکردی توصیفی – تحلیلی در پی مشخص کردن وضعیت شاخص توسعه انسانی ،شاخص
نابرابری جنسی و شاخص چند بعدی فقر را در کشورهای منتخب در حال توسعه و مقایسه کردن آنها با هم بود که
نتایج تحقیق بیانگر آن است :کشورهای منتخب به لحاظ  HDIدر وضعیت مناسبی قرار دارند ،زیرا تنها دو کشور
پاکستان و مصر به ترتیب با مقدار شاخص توسعه انسانی  0/537و  0/689در گروه کشورهای با توسعه انسانی پایین
و متوسط قرار دارند و سایر کشورها به ترتیب ترکیه ،مکزیک ،ایران و برزیل با مقادیر شاخص توسعه انسانی
 0/749 ،0/756 ،0/759و  0/744در گروه کشورهای با توسعه انسانی باال قرار میگیرند .که این بیانگر پیشرفت و
تکامل این کشورها در زمینۀ شاخصهای بهداشتی – درمانی ،آموزشی ،عدالتی و جنسیتی میباشد .در بین
کشورهای منتخب بیشترین پیشرفت به لحاظ  HDIرا از سال  1980تا  2013کشور ترکیه با افرایش ساالنه 1/30
درصدی و در مجموع  53درصد تجربه کرده است .که مقدار آن  0/263درصد میباشد و بعد از ترکیه کشور ایران با
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 0/259درصد در رتبه دوم قرار میگیرد .همچنین کمترین درصد پیشرفت مربوط به کشور مکزیک با افزایش ساالنه
 0/73درصدی که در مجموع  27درصد رشد داشته اشت ،میباشد همچنین میزان پیشرفت  HDIاین کشور از سال
 1980تا  0/161 ،2013درصد بوده است .بنابرین فرضیه اول (کشورهای منتخب به لحاظ شاخص توسعه انسانی در
وضعیت مناسبی قرار دارند) تأیید میشود.
مقایسه وضعیت شاخص نابرابری جنسی )(GIIدر کشورهای منتخب بیانگر آن است که کشور مصر با مقدار
 0/580به لحاظ این شاخص در رتبه  128جهان و به واقع در پایینترین رتبه به لحاظ کشورهای منتخب قرارا دارد،
که این نشان دهنده نابرابری فراوان بین جنسیتهای زن و مرد در ابعاد مختلف (بهداشتی – درمانی ،آموزشی و
اقتصادی) میباشد .همچنین کشور ترکیه با مقدار  0/360به لحاظ این شاخص در رتبه اول کشورهای منتخب و
رتبه  69کشورهای جهان قرار دارد .بررسی وضعیت بهداشتی (مرگ و میر زنان در  100هزار تولد) بیانگر آن است
که کشورهای ترکیه و ایران به ترتیب با مقدار  20و  21مرگ و میر رد رتبههای اول و دوم قرار دارند و کشور
پاکستان با  260مرگ و میر در پاینترین رده قرار دارد .به لحاظ وضعیت مشارکت زنان در بازار کار و فعالیتهای
اقتصادی کشور برزیل وضعیت مناسبتری دارد زیرا  59/5درصد زنان در بازار کار و فعالیتهای اقتصادی مشارکت
دارند پاینترین درصد مشارکت هم مربوط به ایران با مقدار  16/4درصد میباشد .با توجه به اینکه بهترین کشور به
لحاظ این شاخص ترکیه میباشد و رتبه جهانی آن  69از بین  149کشور میباشد همچنین سه کشور ایران ،پاکستان
و مصر مقدار این شاخصشان باالتر از  0/5میباشد میتوان نتیجه بگیریم که وضعیت کشورهای منتخب به لحاظ این
شاخص در حد متوسط میباشد .بنابرین فرضیه دوم (کشورهای منتخب به لحاظ شاخص نابرابری جنسی در
وضعیت مناسبی قرار دارند) رد میشود.
در مقاسیه کلی کشورهای منتخب به لحاظ شاخص چند بعدی فقر ،مشخص شده که وضعیت کلی این کشورها
مناسب میباشد زیرا تنها کشور پاکستان با مقدار  0/237درصد در گروه کشورهای در معرض فقر چند بعدی قرار
دارد وگرنه سایر کشورها (بجز ایران که در مورد آن اطالعاتی در این زمینۀ وجود ندارد) در گروه کشورهای غنی
قرارا میگیرند .به طور کلی بهترین مقدار شاخص چند بعدی فقر متعلق به برزیل با  0/012درصد ،کمترین مقدار
محرومیت چند بعدی متعلق به برزیل با مقدار  ،3/1کمترین شدت محرومیت متعلق به مکزیک با مقدار 39/9
درصد ،کمترین میزان جمعیتی که در معرض فقیر شدن هستند متعلق به ترکیه با مقدار  7/3درصد ،و درنهایت کشور
مکزیک با مقدار  0/7درصد جمعیتی که زیر خط فقر دارد ،مهمترین کشورها را به لحاظ زیر شاخصهای چند بعدی
فقر تشکیل میدهند .بنابرین فرضیه سوم (کشورهای منتخب به لحاظ شاخص فقر چند بعدی در وضعیت مناسبی
قرار دارند) تأیید میشود.
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