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 . رونمايي كرد

 كشور 187 بين ، ايران درن گزارشبر اساس اي
 كسبرا  88 رتبه) Human Development Index( انساني توسعه شاخص نظر از بندي شده در اين گزارش، رتبه
  .است كرده

وضعيت ايران را از نظر  2011در گزارش توسعه انساني سال  كند با استناد به آمار مندرج اين متن تالش مي
اما پيش . هاي مرتبط با آن ارائه دهد د و تحليلي از روند توسعه انساني و شاخصهاي مختلف توصيف كن شاخص

از همه به توسعه انساني و گزارش مربوط به آن، كه هر سال توسط دفتر برنامه توسعه سازمان ملل متحد ارائه 
  . مي شود، خواهيم پرداخت

  : توسعه انساني و سازمان ملل متحد

 و تجارب دانش به را كشورها برنامه، اين. است توسعه براي ملل سازمان جهاني هشبك ،متحد ملل توسعه برنامه
. كند مي حمايت بهتر سازندگي براي مردم به كمك هدف با آنها در تحول ايجاد از و داده پيوند يكديگر منابع

 بومي اهكارهاير اجراي و تدوين در را آنها و دارد فعاليت جهان كشور 166 در متحد ملل توسعه دفتر برنامه
 و توسعه به دستيابي براي نيز كشورها اين. دهد مي ياري توسعه زمينه در ملي و جهاني هاي چالش با مقابله براي

 استفاده آن همكار نهادهاي گسترده طيف و متحد ملل توسعه برنامه امكانات از خود هاي توانمندي افزايش
  .كنند مي



 در آن مركزي دفتر و شد تأسيس متحد ملل سازمان عمومي مجمع يرأ با) 1344( 1965 سال در سازمان اين
 ملل نظام كل هماهنگي مسئوليت كشور، هر در متحد ملل توسعه برنامه مقيم نماينده. است مستقر نيويورك

 هاي كمك و متحد ملل سازمان منابع از مؤثرتر استفاده براي و داراست نيز را توسعه امور در كشور آن در متحد
  .كند مي تالش المللي بين

 مقايسه ضمن شود، مي منتشر متحد ملل توسعه برنامه كوشش به هر سال كه انساني، توسعه جهاني زارشگ
 و صريح پيشنهادات نو، هاي تحليل بردارنده در انساني، توسعه هاي شاخص در پيشرفت لحاظ از جهان كشورهاي
   .است كشورها در انساني توسعه پيشرفت ميزان پايش هاي روش همچنين

گزارش توسعه انساني، و مفهوم توسعه انساني را محبوب الحق، اقتصاد دادن برجسته پاكستاني، بنيان نهاده است 
، متفكر هندي و برنده جايزه نوبل اقتصاد، اي چون آمارتيا سن دانان برجستهپس از او، جامعه شناسان و اقتصاد و

  .اند در پيش برد و بسط آن نقش داشته

بر كه  به عنوان راهبردي جهاني از طرف دفتر برنامه توسعه سازمان ملل متحد مطرح شده است مفهوم اين
 بهترين وسيله ممكن براي پيشبرد توسعهالبته هدف نهايي توسعه اقتصادي است و  ،توسعه انسانيآن،  يمبنا

صرفاً توان  نمي، رد توسعه انسانيرويكو بر اساس  است زندگي انساناز توسعه انساني ارتقاء سطح  هدف. نيز است
هاي افراد به  ها و توانايي هدف آن است كه قابليتچراكه  توليد ملي را شاخص اصلي سطح توسعه دانستسرانه 
هاي عملياتي  به همين دليل است كه شاخص. باشدرضايت انه و همراه با تا زندگي انسان خالق اي رشد يابد گونه

شامل سه حوزه سالمت، آموزش و  ،دفتر برنامه توسعه سازمان مللاني ساالنه هاي توسعه انس شده در گزارش
 . گيرد را در بر ميسازد و عددي بين صفر و يك  تركيبي توسعه انساني را ميشاخص  ،كه در مجموع درآمد است

، نشان از تر باشد و هر چه به يك نزديك كشورها تر باشد، نشان از توسعه كمتر عدد به صفر نزديكاين ر چه ه
 . داردآنها  توسعه بيشتر

 :و جايگاه ايران 2011گزارش توسعه انساني سال 

اي بهتر  پايداري و حقوق برابر؛ آينده: 2011گزارش توسعه انساني (با استناد به گزارش توسعه انساني سال جاري 
شاخص توسعه انساني،  هاي ايران نيز بيان شده است، ايران در و همانطور كه در خبرهاي رسانه) براي همه

، نسبت به 2011البته عدد شاخص توسعه انساني ايران در سال  .يك پله نزول داشته است ،2010نسبت به سال 
شورهاي با اين به معناي آن است كه وضعيت ك. باقي مانده است 0,707سال قبل از آن، تفاوتي نكرده و همان 

اش در گزارش پايين  ايران ثابت مانده، رتبه انساني بهتر شده و چون ارزش شاخص توسعهتر،  توسعه انساني پايين



 اي پله يك كاهش رغم بهكه  اند هاي داخلي نيز بر آن تأكيد داشته اي بود كه بيشتر رسانه اين نكته. آمده است
 امر ينو ا است مانده ثابت گذشته سال به نسبت شاخص اين ارزش  ،انساني توسعه شاخص نظر از ايران رتبه
 .است) جاري سال گزارش مبنايبر  ( 2010 سال طي ايران در انساني توسعه تغيير عدم دهنده نشان

  

  2011تا  1980هاي  روند توسعه انساني ايران طي سال: 1جدول 

 

 را زمينه ناي در ايران نمره و 70 كشور 169 ميان در ايران رتبه، خود گذشته سال گزارش درالبته سازمان ملل 
 اصالحبازنگري و  را قبل سال گزارش به مربوط آمار ،جديد گزارش در ترتيب بدين كه بود كرده اعالم0,702
اعالم كرده و چون رتبه بندي را در بين  0,707را  2010يعني نمره شاخص توسعه انساني سال . است كرده
اساس اين اصالح و با محاسبات انجام شده،  بر كشور انجام داده، طبعاً رتبه ايران نيز نزول كرده است، 187

 . امسال ايران يك پله نزول داشته است

: از عبارتند كه اند گرفته قرار گروه چهار در انساني توسعه ميزان نظر از جهان كشورهاي ،ملل سازمان گزارش در
 انساني توسعه داراي شورهايك باال، انساني توسعه داراي كشورهاي  باال، بسيار انساني توسعه داراي كشورهاي
 46 چهارم گروه در و كشور 47 نخست گروه سه از يك هر در. پايين انساني توسعه داراي كشورهاي و متوسط،



 رتبه در انساني توسعه نظر از يراناهمچنين ايران  .دارد قرار دوم گروه 41 رتبه دركه ايران  اند گرفته جاي كشور
  . دارد قرار آفريقا شمال و خاورميانه هشتم

 نروژ ،بر اساس اين گزارش. توان به رتبه برخي از كشورها نگاه كرد لموس ميبراي درك جايگاه ايران به صورت م
 سرانه درآمد ناخالص ملي .است گرفته قرار انساني توسعه نظر از جهان كشورهاي صدر در 0,943 نمره كسب با

و  است گرفته قرار دوم جايگاه در 0,929 نمره كسب با الياسترا ،نروژاز بعد . استدالر در سال  47,557 نروژ
نيز به ترتيب در نيوزلند و اياالت متحده آمريكا  .رددا قرار سوم جايگاه در 0,91 نمره كسب با هلندپس از آن نيز 

 . رتبه چهارم و پنجم جدول قرار دارند

  
   2011تا  1980هاي  هاي توسعه ايران طي سال روند شاخص: 2جدول 

  )شاخص توسعه انساني، شاخص آموزش، شاخص سالمت و شاخص درآمد: از چپ به راست(

 اين. است گرفته قرار جهان كشورهاي بندي رده قعر در 0,286 نمره كسب با نيز كنگو دموكراتيك جمهوري
 و مركزي يآفريقا سيرالئون، بوركينافاسو، ليبريا، چاد، موزامبيك، بوروندي، نيجر، كشورهاي همراه به كشور
وضعيت بحراني به سر در هفت كشور ديگر هم البته  .اند شده معرفي فهرست اين انتهاي در واقع كشور 10 گينه
  . كره شماليو  مانند سومالي ،برند كه در رده بندي محاسبه نشده اند مي

و امارات  29 يونان رتبه، 26سنگاپور رتبه : بدين شرح استي ديگر در اين گزارش وضعيت برخي از كشورها
بنان ل، 68رتبه زاقستان ، ق64 رتبه ليبي، 56 رتبه عربستان سعودي، 54رتبه مونتنگرو  ، 30متحده عربي رتبه 



 ربايجان، آذ90 رتبه تونگو، 89رتبه عمان ،  87 رتبه كلمبيا، 86 رتبه ارمنستان، 75 رتبه گرجستان، 71رتبه 
، 145 رتبه اكستان، پ134 رتبه هند، 132 رتبه عراق، 113 تبهر مصر، 101 رتبه ين، چ92 رتبه تركيه، 91 رتبه

 .172 رتبه فغانستانا

  
  2011تا  1980هاي  گروه طي سال مقايسه روند توسعه ايران با ميانگين كشورهاي هم: 3جدول 

  )گروه و خط سبز مربوط به ايران است خط سياه ميانگين كشورهاي هم( 

ارقام براي افرادي كه با آمارهاي سازمان ملل آشنايي ندارند، مبهم و گنگ  از آنجا كه ممكن است اين اعداد و
همانطور كه بيان شد، در تقسيم . گروه خود نيز بسنجيم باشد، بد نيست كه جايگاه ايران را در بين كشورهاي هم

 41گروه، رتبه ايران كشور اين  47بين . بندي اين گزارش، ايران در بين كشورهاي با توسعه انساني باال قرار دارد
ضمن اينكه وقتي به ارزش و اعداد مربوط به . رتبه فاصله دارد 6است و در واقع با كشور آخر اين گروه، تنها 

و  0,741ميانگين شاخص توسعه انساني مجموعه كشورهاي با توسعه انساني باال كنيم،  ها نيز نگاه مي شاخص
  . است 0,707ارزش اين شاخص براي ايران 


