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وضعیت ایران در توسعه انسانی

شماره ١3١
اسماعیل غالمی پور

 .١مقدمه
برنامه توسعه سازمان ملل متحد 1طی  ٢٥سال گذشته (از ساال  1٩٩٠تاا  )٢٠1٥گزارشای سااننه درباار «شااص
توسعه انسانی» )HDI( ٢کشورهای جهان منتشر و آن ها را رتبه بندی می کند .توسعه انسانی شاصصای ترکببای اسا
برای سنجبدن پبشرف

هر کشور در سه مؤلفه زندگی طوننی و سالم (یعنی مبزان امبد زندگی که سطح سالم  3را

نشان می دهد) ،دسترسی به دانش و معرف

(سطح آموزش و سواد )4و ساطح زنادگی مناسا

(درآماد سارانه ٥کاه

قدرت صرید و تأمبن معبشتی مردم را نشان می دهد) .ایان ساه مؤلفاه ،هر اههاای مهام زنادگی انساانی را پوشاش
میدهند.توسعه انسانی معباری برای انداز گبری رفا شهروندان اس

و اثر سباس های اقتصادی دول ها بر کبفبا

زندگی شهروندان را نبز میسنجد و به همبن دلبل دول ها برای بهبود وضعب

رفاهی شهروندان باید برنامهای بارای
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)United Nations Development Program (UNDP
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ارتقای توسعه انسانی داشته باشند .در گزارش توسعه انسانی سال  ،٢٠1٥وضعب
طور چشم گبری بهبود یافته اس

توسعه انسانی شاب

اما جه

ارتقا ببشتر جایگا ایران ،باید به یک نکته توجه کرد:

ایران متکی به افزایش امبد زندگی و طول سال های همر (گسترش بهداش ) و گساترش آماوزش

همومی و دانشگاهی بود اس  ،در حالی که وضعب

درآمد سرانه رشد مناسبی نداشته اس  .یعنی کشاور ایاران در

زمبنه صلق ثروت و افزایش درآمد سرانه هملکرد مناسبی نداشته اسا
درآمد سرانه ببشتر ناشی از افزایش درآمدهای نفتی بود اس
به همبن دلبل با بان رفتن قبم
نف

اعودی داشاته اسا

و ایان

های رفاهی دستاوردی بزرگ برای نظام جمهوری اسالمی محساو مای شاود .ایان نمار و

رتبه ایران در توسعه انسانی دستاورد بزرگی اس
ارتقا وضعب

ایران در شاص

و رتبه آن از  ٨٧در سال  ،٢٠1٠به رتبه  ٦٩ارتقاا یافتاه و نمار ایاران از ٠/٧43باه

 ٠/٧٦٦رشد داشته اس  .ایران از سال  1٩٧٠تا  ،٢٠1٥در وضعب
بهبود در نتبجه سباس

توسعه انساانی باه

نف

و همننابن افازایش پدیاد آماد در شااص

و نه صلق ثروت در فضای کس

و کار و تولبد ملای.

و بهبود فروش آن در بازار جهانی ،وضع ایران بهتر شد و با پایبن آمدن قبما

و یا کاهش سهم بازار یا کاهش تولبد ،وضع ایران نزول داشته اس .
بنابر چشم انداز  ،14٠4ایران باید در توسعه اقتصادی و اجتماهی به کشور اول منطقه تبدیل شود یعنی در شااص

توسع ه انسانی که هم توسعه اقتصادی و هم اجتماهی را نشان می دهد ،رتبه ایران از  ٦٩کنونی باید باه رتباه ( 3٢کاه
اکنون قطر در آن جای دارد) ارتقا یابد .برای رسبدن به این سطح از توسعه انساانی ایاران باا چاه مساأله ای مواجاه
اس ؟ پاسخ این اس  :اقتصاد متکی به نف
سالم

که درآمد سرانه را پایبن نگه می دارد و باها

مای شاود کاه دو معباار

و آموزش نبز روند نزولی به صود بگبرند یا اینکه رشد عودی آن ها در آیند متوقف شود .در این گزارش

بر اساس گزارش های ساننه توسعه انسانی سازمان ملل ،به جایگا جهانی و منطقه ای ایران در شاص

توسعه انسانی

پرداصته می شود.
 .٢وضعیت ایران در شاخص توسعه انسانی
شاص

توسعه انسانی ارقامی از فر تا یک را دربر می گبرد که هرچه این رقم برای یک کشور ببشتر باشد دنلا

بر توسعه یافتگی ببشتر آن دارد .بر اساس رقم ببن فر و یک ،کشورها به گرو های جدول  1تقسبم می شوند:
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جدول  :١دسته بندی کشورها از بسیار باال تا پایین در شاخص توسعه انسانی

ردیف

عنوان

نمره از  ٠تا ١

1

توسعه انسانی «بسبار بان»

نمر  ٠/٨به بان

٢

توسعه انسانی «بان»

نمر  ٠/٧٠٠تا ٠/٧٩٩

3

توسعه انسانی «متوسط»

نمر  ٠/٥٥٠تا ٠/٦٩٩

4

توسعه انسانی «پایبن»

نمر پایبن تر از ٠/٥٥٠

گزارش توسعه انسانی از سال  1٩٩٠منتشر می شود اما بر اساس گزارش سال  ،1٩٩٢نمر کشورها در دهه های پبش
از  ٩٠نبز برآورد شد اس  .در ادامه وضعب جهاانی ایاران در شااص

توساعه انساانی بار اسااس ارقاام جادول ،٢

توضبح داد می شود:
جدول  :2تغییرات جایگاه ایران در شاخص توسعه انسانی

سال

نمره

رتبه

سال

نمره

رتبه

)134٩( 1٩٧٠

٠/4٦4

----

)13٨4( ٢٠٠٥

٠/٦٨1

٩4

)13٥4( 1٩٧٥

٠/٥٧1

----

)13٨٩( ٢٠1٠

٠/٧43

٨٧

)13٥٩( 1٩٨٠

٠/٥٩٠

----

)13٩٠( ٢٠11

٠/٧٥1

٧٨

)13٦4( 1٩٨٥

٠/4٧٦

----

)13٩1( ٢٠1٢

٠/٧٦4

٧٦

)13٦٩( 1٩٩٠

٠/٥٦٧

1٠٨

)13٩٢( ٢٠13

٠/٧٦4

٧٥

)13٧4( 1٩٩٥

٠/٦1٠

1٠4

)13٩3( ٢٠14

٠/٧٥4

٧٥

)13٧٩( ٢٠٠٠

٠/٦٦٥

٩٧

)13٩4( ٢٠1٥

٠/٧٦٦

٦٩

 نمر ایران در سال ،)134٩( 1٩٧٠زیر  ٠/٥/٥یعنی در دسته کشورهای با توسعه انسانی پاایبن باود اسا  .در ساال ،)13٥4( 1٩٧٥به رد کشورهای با توسعه انسانی متوسط می پبوندد هر چند که در مرز کشورهای با توساعه انساانی
پایبن قرار دارد (گزارش توسعه انسانی .)٩4 ،1٩٩٢ ،ایاران در ساال ،)13٥٩( 1٩٨٠نمار  ٠/٥٩٠را کسا
متوسط صود را حفظ کرد اما رتبه جهانی آن معلوم نبس  .در سال  )13٦4( 1٩٨٥نمر ایران در شاص

و جایگاا
های توساعه

انسانی نزول کرد و از رد کشورهای متوسط به رد کشورهای با توسعه پایبن سقوط کرد .در ایان ساال هاا ،جنا
تحمبلی و تحریم ها و فشار نظام جهانی بر ایران ،هامل همد ای در سقوط شاص

3

های توسعه انسانی بود اس  .اما
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در سال  ،) 13٦٩( 1٩٩٠با پایان جن
متوسط برگش

به وضاعب

و برگش

و با نمر  ٠/٥٦٧به رتبه  1٠٨دسا

هاادی در ساال پابش از آن ،ایاران باه رد کشاورهای

یافا  .از ساال  ،)13٧4( 1٩٩٥تاا ساال  )13٨4( ٢٠٠٥یعنای 1٠

سال ،ایران  1٠پله عود کرد و به رتبه  ٩4رسبد .ایران اولبن بار در سال  )13٨٩( ٢٠1٠با نمر  ٠/٧43و رتباه  ،٨٧باه
و رتبه آن نسب

جرگه کشورهای با توسعه انسانی بان پبوس

 ٥ساال ٧ ،پلاه اعود

به سال  ،٢٠٠٥یعنای در هار

کرد .از سال  ٢٠1٠تا  ٢٠14ایران رشد صود را ادامه داد و  1٢پله عود کرد.
و از رتبه  ٧٥به رتبه  ٦٩ارتقا پبدا کرد .ایران به نمر  ٠/٧٦٦دسا

 -در سال  ٢٠1٥جایگا ایران باز هم بهبود یاف

پبدا کرد و کم کم به مرز کشورهای با توسعه انسانی بسبار بان (نمر  ٠/٨به بان) نزدیک شد .در این دو بند توضابح
داد شد که ایران طی سال های گذشته ،در شاص

های توسعه انسانی به ویژ گسترش آموزش و بهداش

به شدت

ساقوط ایاران در شااص

توساعه

موفق همل کرد اس  .با این وجود باید نگران مسائلی بود که ممکن اس

باه

انسانی شود که در ادامه به آن ها اشار می شود:
 یکی از مؤلفه های توسعه انسانی ،سطح بهداشبرای ایران  ٧3سال هنوان شد اس

شاص

اس

که با معبار مبزان امباد باه زنادگی سانجبد مایشاود .ایان

کاه باا کشاورهای پبشارو در ایان حاوز حادود  1٠ساال فا اله دارد.

همننبن ،نرخ باسوادی افراد  1٥سال به بان برای ایاران  ٨٥در اد اسا  .اماا درآماد سارانه ملای در ایاران ،معاادل
 1٠/1٦4دنر هنوان شد اس که رقم مناسبی نبس  .درآمد سرانه نروژ (رتبه نخس
اس

توساعه انساانی) 4٧/٥٥٧ ،دنر

و قطر با درآمد سرانه  ،1٠٧/٧٢1بانترین رتبه را در مؤلفه درآمد سرانه داراس .

 بنابراین ببشترین بهبود در وضعبیافته اس

امبد به زندگی رخ داد اس

و پس از آن وضعب

آموزش توسعه چشم گبری

که نتبجه سرمایه گذاری های نظام در این حوز اس  .اما «درآمد ملی ناصال

ماننااد دو شاااص

بهداش ا

محرومب زدایی و سباس
کرد اند ،دو شاص

و آمااوزش ندارنااد .در طااول سااالهااای پااس از انقااال اسااالمی ،بااه دلباال رویکاارد
های رفاهی و درآمدهای نفتی که دول هاا ارب بهباود وضاعب

آموزش و بهداش

در کشور ارتقای بسبار مناسبی داشته اس

و آموزش نبز توسعه پبدا کرد اس

اما درآمد ناصال

به سال  )1٩٨٠بسابار باان

ملی رشد انادکی داشاته اسا

استراتژیک .)13٩1 ،به هبارت دیگر ،صلق ثروت و به تبع آن رشد درآمد سرانه افراد مناس
4

آماوزش و بهداشا

اماا مبازان بهباود درآماد سارانه

رضای بخش نبود اس  .نمودار  1نشان می دهد که در سال  ٢٠1٠امبد به زندگی (نسب
رفته اس

سرانه» در ایاران وضاعبتی

(مرکاز تحقبقاات

نبود اس .
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نمودار  .١تغییرات شاخص توسعه انسانی در ایران ( ١980تا )20١2

با بروز مشکالت فزایند برای دول ها به جه

ادامه شرایط رکود اقتصادی و نامناس

همننبن افزایش هزینه های آموزشی و بهداشتی ،توان دول

بودن فضاای کسا

برای رب هزینه در بهداشا

مییابد و رشد توسعه انسانی هالو بر درآمد سرانه ممکن اس در شاص

بهداش

و کاار،

و آماوزش نباز کااهش

و آموزش نبز متوقف شود.

 .3جایگاه منطقه ای ایران
در گزارش توسعه انسانی سال  ،٢٠1٥ایران در ببن کشورهای منطقه رتبه  ٨را کس کرد اس  .قطر با کسا نمار
 ٠.٨٥در رتبه نخس

منطقه قرار دارد .هربستان در رتبه دوم و امارات در رتبه سوم قرار دارند .بحرین،کوی  ،هماان

و لبنان نبز پبش از ایران بهترتب در رتبههای چهارم تا هفتم قرار گرفتهاند.کشورهای ترکبه ،آذربایجان ،ترکمنساتان
نبز بعد از ایران قرار دارند .جدول  ،3جایگا ایران در ببن کشورهای منطقه را نشان می دهد.
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جدول  :3جایگاه ایران در توسعه انسانی در بین کشورهای منطقه در سال 20١٥
کشور

نمره

رتبه جهانی

رتبه جهانی رتبه منطقه

رتبه منطقه

کشور

نمره

١١

اردن

٠/٧4٨

٨٠

١

قطر

٠/٨٥٠

3٢

ارمنستان

٠/٧33

٨٥

2

هربستان

٠/٨3٧

3٩

١2

٠/٦٨٨

1٠٩

٣

امارات

٠/٨3٥

41

١٣

ترکمنستان

114

٤

بحرین

٠/٨٢4

4٥

١٤

ازبکستان

٠/٦٧٥

5

کوی

٠/٨1٦

4٨

١5

هراق

٠/٦٥4

1٢1

٦

همان

٠/٧٩3

٥٢

١٦

تاجبکستان

٠/٦٢4

1٢٩

٧

لبنان

/٧٦٩

٦٧

١٧

هند

٠/٦٠٩

13٠

8

ایران

٠/٧٦٦

٦٩

١8

سوریه

٠/٥٩4

134

٩

ترکبه

٠/٧٦1

٧٢

١٩

پاکستان

٠/٥3٨

14٧

١0

آزربایجان

٠/٧٥1

٧٨

20

افغانستان

٠/4٦٥

1٧1

همانطور که جدول نشان می دهد ٥ ،کشور اول در رد کشورهای با توسعه انسانی بان قرار دارند و همان نبز در مرز
وارد شدن به این رد قرار دارد و لبنان با نمر ای بسبار نزدیک به ایران در جایگا هفتم اس  .مشخ

اس که پنج

بسبار کمتر از ایران ،حائز درآمد سرانه ناصال

بسبار بانتری

کشور اول ،به دلبل حجم بانی درآمد نفتی و جمعب

از ایران هستند و این مؤلفه به آن ها در جایگا توسعه انسانی کمک کرد اسا  .اماا ایان کشاورها در بخاش هاای
بهداش
اس

و آموزش نبز جایگا مناسبی دارند .وضعب

پایبن تر ایران در درآمد سرانه ،نقطه ضاعف ایاران در توساعه

و می تواند بر جایگا ایران در منطقه اثر منفی بر جای بگذارد.

به هر حال ،بر اساس چشم انداز  ،14٠4ایران در منطقه باید رتبه بانیی در شاص

توسعه انسانی کسا

کناد .بارای

دستبابی به این جایگا  ،در هبن حالی که باید برای بهبود اقتصاد و رشد درآمد سرانه برنامه ریازی شاود ،بایاد بارای
چرا که شاص

کاهش فا له و نابرابری اقتصادی و رفاهی در کشور نبز توجه داش

توسعه انسانی برحسا

مقادار

متوسط اهالم میشود و نابرابری های بهداشتی ،آموزشی و درآمدی را نشان نمی دهد .به هبارت دیگر ،اینکه هماه
مردم از همه اقشار اجتماهی و اقتصادی به چه مبزان از توسعه بهر برد اند را نشاان نمای دهاد .در کشاورهایی ملال
سوئد و دانمارک که این شاص
زیادی به یک انداز از مواه

بانس  ،نابرابری نبز پایبن اس

و این نشان مای دهاد کاه اکلریا ماردم تاا حاد

بهداش  ،آموزش و درآمد بهر مند هستند .اما نمر صو ایاران در توساعه انساانی،

نشان از برابری همه مردم از امکانات بهداشتی ،آموزشی و درآمد نبس
٦

هر چند در این زمبناه در هماه بخاش هاای

معاونت پژوهش های اجتماعی و فرهنگی

مرکز تحقیقات استراتژیک

کشور برنامه ها و طرح های زیادی اجرا شد اس  .همننبن هدال
شاص

جنسابتی؛ ایانکاه ماردان و زناان از حبا

ایان

چه تفاوتی دارند ،بسبار مهم اس  .در ایران طول همر یا امبد به زندگی زنان بهطاور متوساط حادود  ٢تاا 3

سال ببشتر از مردان اس

و در زمبنه آموزش و تحصبالت نبز شرایط آنان مساوی و حتی باه نفاع زناان اسا

زمبنه درآمد و شغل فا له زیادی وجود دارد و این وضعب ناپایدار صواهاد باود .همننابن شااص

اماا در

توساعه انساانی

هالو بر فا له طبقاتی و جنسبتی ،فا له منطقه ای ببن استان ها و همننبن ببن روستا و شهر را نبز نشان نمی دهد .در
ایران برصی استانها از شاص

توسعهیافتگی بانیی برصوردارند و حتی در رد جوامع با توساعه انساانی باان (باانی

 )٠/٨قرار میگبرند و برصی از استان ها در رد زیر ( ٠/٦توسعه انسانی پایبن) قرار دارند .بنابراین برای دس
رتبه های بهتر در توسعه انسانی ،در هبن حال که باید جه

یابی به

بهبود اقتصاد و رشد درآماد سارانه برناماه ریازی شاود،

کاهش فا له و نابرابری بهداشتی ،آموزشی و درآمدی در ببن بخش های مختلف نبز حباتی اس .
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