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 چکیده 

به شمار می روند. مهترین دکترین و آرمان های هر جامعه بوده  ءدر دنیای امروز رسیدن به توسعه جز

مباحث پیرامون توسعه از جمله موضوعات علمی و کاربردی مهمی است که علی رغم ضرورت و عینیت 

و بر  استعیتی مادی و هم ذهنی توسعه هم واق .آن در ادبیات کشور ما جایگاه خود را باز نیافته است

حسب توسعه، جامعه از طریق ترکیب فرایندهای اجتماعی ، اقتصادی و نهادی، وسایلی را برای به دست 

اقداماتی که توانمندیهای انسان را در ابعاد مختلف عمق و  . از اینروکندآوردن زندگی بهتر تأمین می

که منجر به کاهش توانمندیهای انسان گردد، عوامل  گسترش دهد، عوامل پیش برنده توسعه و اقداماتی

ای مهم توسعه ملی و ه خود از شاخصه توسعه انسانی و اقتصادی. بازدارنده توسعه محسوب می گردند

 هدف .شوندهای توسعه نیز شناخته میاز عوامل مؤثر در موفقیت برنامهو روند، منطقه ای بشمار می

 شیوۀ نظر از و توسعه استپیشبرد  در توسعه انسانی و اقتصادی و جایگاه نقش بررسیتوصیف و  نوشتار حاضر،

مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج تحلیل های صورت گرفته از نظریات کتابخانه ای  روش اطالعات، گردآوری

 دراقتصادی  و دقت در برنامه ریزی پیرامون شاخص های توسعه انسانیحوزه توسعه حاکی از آن است که 

نقش تعیین و نیازمند سیاست گذاری های خاص می باشد و  نامه های توسعه ای امری ضروریبر

 د. دار کشورها پایدار ای را در تحقق بسترهای توسعهکننده

 

 . توسعه پایدارتوسعه، ابعاد توسعه، توسعه انسانی، واژگان كلیدی:               
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 مقدمه  

اجتماعی برای پاسخخگویی   وانایی هایو فراگیر در جهت بهبود شرایط زندگی انسانی و افزایش ت توسعه روندی است همه جانبه

فراینخد برنامخه ریخزی و توسخعه،     (. 9731پخور،   جمعه)به نیازهای معقول انسان در حدی که بتواند به تداوم و تعادلی منجر شود

و  تبیخین عوامخل مخؤثر در توسخعه    ، در زمینه توسخعه  های منطقه ای شناخت وضع موجود و سطح توسعه یافتگی بررسی تفاوت

. هایتاً تالش برای حل مسائل و مشکالت و تامین نیازها در راستای تعدیل نابرابریهای موجود از اهمیت ویژه ای برخوردار اسخت ن

 .شرایط اقتصادی و اجتماعی باشند توانند منعکس کننده می شاخصها و نماگرهادر این راستا 

به مثابه رشد در سرانه تولید داخلی ناخالص، به رغم دهه ها انتقخاد بخه سخیطره اش بخر جریخان هخای اقتصخادی،        تعریف توسعه 

سیاسی و مردمی ادامه می دهد. تجدید حیات استراتژی های اقتصادی بازار محور در دو دهه گذشته، محوریخت مفخاهیم رشخد    

آهنگ آن دارند تا رشخد )تولیخد کخل( را بخه حخداکثر برسخانند. یخ          توسعه را افزایش داد: بازارها نهادهای اجتماعی هستند که

واکنش عمده در جریان اصلی، تاکید بر رشد دراز مدت و پایدار بوده است. عالوه بر چارچوب زمانی گسخترده تخر، دیخدگاه هخای     

د. با وجود این، ایخن فهخم   توسعه پایدار توجه را معطوف محیط زیست و دیگر برونی ها فارغ از نگرش های نئوکالسی  می نمای

غنی تر و کلی تر از فرایند اقتصادی هنوز هم ظرفیت رشد مستقلی در قابلیت مولد بودن و به همین ترتیب، در تولیخد ناخخالص   

داخلی سرانه به گونه ای که باید پایدار باشد را در پیش رو می بیند. بدیل های بنیادی تر برای فهم های رشد محخور از توسخعه   

بخدون  ، شکی نیست کخه بررسخی توسخعه    ی تاکید مضییق بر فرایندهای اقتصادی بر برابری و عدالت اجتماعی تاکید دارند.به جا

تخری نسخبت بخه مفخاهیم قخراردادی توسخعه        مفهوم گسترده. توسعه انسانی به مراتب زشی نداردار بررسی توسعه توسعه انسانی

با گسترش تولید ملی اندازه گیری می شوند تا بهبود کیفیت و سخطح زنخدگی   الگوهای رشد اقتصادی عموما اقتصادی دارد، زیرا 

 نگرش برنامه توسعه ملل متحد در مورد توسعه انسانی پایدار اوج کنونی این جنبش را نشان می دهد: .انسان

طه با توسعه انسخانی  ما توسعه انسانی را بر حسب گسترش گزینه ها برای همه مردم در جامعه تعریف می کنیم. پنج وجه در راب

گسترش قابلیت هخا و گزینخه    –که همگی بر زندگی فقرا و اقشار آسیب پذیر تاثیر می گذارد. توانمندسازی  –پایدار وجود دارد 

های مردان و زنان توانایی شان را در اعمال آن گزینه ها فارغ از گرسنگی، نیخاز و محرومیخت افخزایش مخی دهخد. آن هم نخین       

مشارکت، پشتیبانی، و تصمیم گیری تاثیرگذار بر زندگی شان افزایش می دهد. همکخاری  بخا احسخاس تعلخق     فرصت شان را در 

مهم برای تکامل شخصی، رفاه و احساس هدف و معنا، توسعه انسانی به روش هایی مورد توجه است که به واسطه انها مخردم بخا   

هم نخین بخه معنخای     –و فرصت ها بخه معنخایی بخیش از درآمخد     گسترش قابلیت ها  –هم کار می کنند و تعامل دارند. برابری 

نیازهای این نسل باید بخدون   –مساوات همان گونه که در ی  نظام آموزشی که هر شخصی باید دسترسی داشته باشد. پایداری 

شخان را اعمخال   وجه المصالحه قرار دادن نسل های آینده که باید از دست فقر و محرومیت آزاد باشخند و قابلیخت هخای اساسخی     

به ویژه امنیت معاش. مردم نیاز دارند تا از تهدیدهایی هم ون بیماری و سرکوبی و شکست های  –نمایند، برآورده شود. امنیت 

 (9731)نوروزی و فیضی،آزاد دهندۀ ناگهانی در زندگی شان به دور باشند. 

با توجخه بخه   ، باشد می انسانی جوامع اساسی مفاهیم از و است برخوردار شایانی اهمیت از حاضر عصر در مختلف ابعاد با توسعه

ابعاد فراگیر توسعه که شامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می شود نوشتار حاضر درصدد است به بررسی دو بعد مهخم  

تمل بخر توسخعه   توسعه یعنی توسعه اقتصادی و توسعه اجتماعی بپردازد. از این رو با نگاهی جزئی تر به بررسی دو شاخص مشخ 

 اقتصادی و توسعه انسانی که زمینه ساز ایجاد توسعه پایدار محسوب می شود پرداخته است. 
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 سیر تحول مفاهیم توسعه ای در دنیای معاصر
 تحول مفهومی توسعه 

قالخب  اصطالح توسعه به صورت فراگیر پس از جنگ جهانی دوم مطرح شده است. معنای لغوی توسعه خروج از لفاف اسخت. در  

نظریۀ نوسازی، لفاف همان جامعۀ سنتی و ارزش های مربوط به آن است. جوامع برای متجدد شدن باید از ایخن مرحلخه سخنتی    

 خارج شوند.  

مایکل تودارو معتقد است که توسعه را باید فرآیندی چند بُعدی دانست که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتمخاعی، طخرز   

ی ملی و نیز تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و ریشه کن کردن فقر مطلق است. توسعه در اصخل  تلقی عامۀ مردم و نهادها

باید نشان دهد که مجموعۀ نظام اجتماعی، هماهنگ با نیازهای متنوع اساسی و خواسته های افخراد و گخروه هخای اجتمخاعی در     

 حرکت می کند.   –از نظر مادی و معنوی  –یتی بهتر داخل نظام، از حالت نامطلوب زندگی گذشته خارج شده و به سوی وضع

اما نگرش به مفهوم توسعه از آغاز این گونه نبود. پس از جنگ جهانی دوم توسعه در مفهخوم رشخد سخریع ابعخاد کمخی و مخادی       

ه بخه دولخت کنخدی ملحخق شخد و یخ  نظریخ        9111معرفی می شد. مثالً والت روستو ی  اقتصاددان آمریکایی بود که در دهه 

)تولید ناخالص ملی( را به عنخوان معیخاری  بخرای سخنجش رشخد و       GNPرا در مورد توسعه تدوین کرد. او  1همگانی )فراگیری

توسعۀ کشورها مطرح و ادعا کرد که اگر ملل جهان سوم، خواسته های خود را برای کاالهای مصرفی افزایش دهنخد و بخه طخور    

، به توسعه دست خواهند یافت. در این میخان، وسخایل ارتبخاط جمعخی، بخه ویخژه       کلی برای کسب درآمد بیشتر برانگیخته شوند

 تبلیغات، می توانند در باال بردن تقاضاهای مصرف، موثر باشند.  

اما اکنون مفهوم توسعه در نظر بیشتر محققان همۀ جنبه های زندگی بشری را در بر می گیرد. توسعه باید از نیازهخای انسخانی   

نظر از خوراک و پوشاک و مسکن، به مسائل زندگی معنوی انسان نیز می پردازد. وی هم نین معتقد اسخت   آغاز شود که صرف

جریان توسعه مستلزم افزایش تولید است. ولی این شرط الزم و کافی نیسخت. در نهایخت امخر، شخکل اسختفاده از ایخن ظرفیخت        

می کند و این شکل تابعی از نظخام ارزشخی هخر جامعخه     تولیدی است که سطح و محتوای پیشرفت معنوی هر کشوری را تعیین 

 است. 

آمارتیاسن، اقتصاددان هندی، توسعه را به مثابه آزادی میبیند. توسعه در دیدگاه او، فرایند گسترش آزادیهای انسخانی اسخت. در   

 ه می شود.این رویکرد، گسترش آزادی هم به عنوان هدف اولیه و هم به عنوان ابزار اصلی توسعه در نظر گرفت

توسعه فرایندی است که طی آن باورهای فرهنگی، نهادهای اجتماعی، نهادهای اقتصادی و نهادهای سیاسی به صخورت بنیخادی   

 محول می شوند تا متناسب با ظرفیت های شناخته شده پیش روند و طی این فرایند سطح رفاه جامعه نیز ارتقا می یابد.

 

 انسانی توسعه شاخص مفهوم

برای اولین بار گزارشی را تحت عنوان توسعۀ انسانی در سخطح جهخان منتشخر کخرد کخه در آن       9111لل نیز در سال سازمان م

اهمیت توجه به توسعه انسانی، تعریف توسعه انسانی و چگونگی سنجش توسعه انسانی همراه با آمارها و شاخص های مربوط به 

 سازمان ملل، در مورد تعریف توسعه  9111در گزارش توسعه انسانی  توسعه انسانی در سطح جهان، مورد بحث واقع شده است.
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انسانی چنین آمده است: توسعۀ انسانی روندی است که طی آن امکانات افراد بشر افزایش می یابد هرچند این امکانات به مخرور  

دین بخرای مخردم عبخارت اسخت از     زمان می تواند اساسا دچار تغییر در تعریف شود، امخا در کلیخۀ سخطوح توسخعه، مسخئلۀ بنیخا      

برخورداری از زندگی طوالنی همراه با تندرستی، دستیابی به دانش و توانایی دستیابی به منابعی کخه بخرای پدیخد آوردن سخطح     

مناسب زندگی الزم است. چنان ه این سه امکان غیرقابل حصول بماند، بسیاری از موقعیت های دیگخر زنخدگی دسخت نیخافتنی     

توسعۀ انسخانی بخه همخین جخا خاتمخه نمخی یابخد.        "ین گزارش هم نین در ادامه  تعریف توسعۀ انسانی می افزاید: خواهد بود. ا

انتخاب های دیگری نیز نزد مردم از ارزش واالیی برخوردارند؛ ماننخد آزادی سیاسخی، اجتمخاعی و اقتصخادی، داشختن فرصخت و       

 ی از حیثیت و منزلت شخصی و حقوق انسانی تضمین شده است. موقعیت برای دستیابی به نقشی خالق و سازنده، برخوردار

توسعه انسانی فراتر از کمیت که مد نظر رشد اقتصادی است، بر کیفیت این رشد تأکید بیشتری دارد و با قخرار دادن انسخان در   

فزایش درآمد و ثروت باشخد. در  کانون توسعه و در مرکز الگوها و برنامه های آن، به این معناست که توسعه باید چیزی فراتر از ا

توسعۀ انسانی، دربرگیرنده توسعۀ پایدار، حفظ و بازآفرینی تمام اشکال سرمایه اعم از طبیعی، مادی و انسانی، مورد تأکید است. 

 پایدار بودن توسعه مستلزم آن است که اگر بخشی از کل منابع سرمایه کاهش یابد )مثالً منابع طبیعخی(، ایخن کخاهش بایخد بخا     

سرمایه گذاری بیشتر در بخش های دیگر سرمایه )مادی و انسانی( جبران شود وگرنه بخا کخاهش ارزش کخل منخابع سخرمایه ای      

)طبیعی، مادی و انسانی(، امید به توسعه نیز کاهش می یابد. برخالف راهبردهای متداول توسعه، که بخه جخای سخرمایه گخذاری     

ذاری در سرمایه مادی )وسایل مصنوعی تولید نظیر ماشین آالت و زیربناهای مخادی و  بیشتر در امر سرمایه انسانی، از سرمایه گ

ساختمان ها و...(. و بهره برداری از منابع طبیعی )با برآورد بسیار کمِ هزینه های ناشی از سخرمایه گخذاری در سخرمایۀ طبیعخی(     

ورت تشکیل آن تاکیخد بیشختری مخی شخود و حتخی      جانبداری می کنند، در توسعه انسانی بر نقش کلیدی سرمایه انسانی و ضر

فراتر از نگاه ابزاری به انسان و سرمایه انسانی، ایجاد فرصت های برابر برای همه افراد جامعه، رفاه مردم، حمایت از زنان، توزیخع  

رجه دوم اهمیت قخرار  عادالنه تر دستاوردهای توسعه به کم  دولت، در الویت قرار می گیرد. حجم و اندازه دولت در اینجا در د

دارد، اگرچه دولت نباید دارای تشکیالتی گسترده و با هزینه های زیاد و یا لزوماً خیلی کوچ  باشد؛ ولی مهم تر از آن مداخلخه  

دولت و انجام کارهایی به منظور نیل به اهداف توسعه انسانی ضروری دانسته شده است. از تمرکز زدایخی در نظخام اداری دولخت    

می شود تا از دانش و تجربه محلی استفاده شود و ادارات دولتی رابطخۀ محکمخی بخا عامخه مخردم داشخته و مشخارکت         جانبداری

عمومی تأمین گردد. مشارکت مردم هم وسیله و هم هدف توسعه انسانی است، چه در قالب احزاب سیاسخی و چخه در خخارج از    

ی ایجاد و حفظ حمایت سیاسی از توسعه انسانی و افزایش توان تولیدی آنها و در قالب شوراها و سازمان های غیر دولتی، که برا

 (  (Mckinely,1994 جامعه و اقتصاد نیز اهمیت دارند.

 زمینخه  در را خخالق  تفکخری  اسخت  درآمد کسب از فراتر چیزی توسعه که قدرتمند اما ساده مفهوم این بر تکیه با شاخص این

 و فقخر  کخاهش  بخه منظخور   پیشخرفت  ارزیخابی  بخرای  را جدیخدی  هخای  مقیاس نیانسا توسعه است. شاخص پیشرفت برانگیخته

دهخد.   مخی  بدسخت  ها سیاست انتخاب برای تحلیلی ابزارهایی انسانی توسعه گزارشگر دهد. سازمان می ارائه زنان توانمندسازی

 المللخی، منطقخه   بین سطوح در انسانی توسعه تحلیل برای ساده هایی روش و هستند های گزارش مولفه مهمترین ابزارها این

 ابزارهخای  .سازند می فراهم انسانی در توسعه ها شکاف و ها رویه ارزیابی برای ای وسیله چنین هم و ملی سطوح زیر ملی، ای،

هخای   داده بخه  فقط و هستند ساده که دارند را این مزیت توسعه مولفان و گذاران سیاست برای گزارش در شده معرفی تحلیلی

هخای   یافتخه  و هسختند  فهخم  قابخل  سخادگی  به ای ها حرفه غیر برای ابزارها دارند. این ریاضیات نیاز پایه دانش و یآمار اساسی

 تا کنند می کم  گذاران سیاست و به شوند می انسانی توسعه مفهوم از پشتیبانی جلب باعث که سازند می فراهم را معمولی

 ابزار بر تمرکز جای به انسانی توسعه نمایند. مفهوم تدوین انسانی با توسعه ارتباط در هایی وسیاست کنند تعیین را ها اولویت
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زنخدگی   از بتواننخد  آن در کخه  باشخد  افخراد  برای محیطی خلق باید توسعه واقعی هدف. دارد تاکید توسعه و پیشرفت اهداف به 

گیخرد.   مخی  قخرار  غفلت مورد ای لویتهای لحظهاو و ها نگرانی بروز با اغلب ساده حقیقت ببرند. این لذت خالق و سالم طوالنی،

 طوالنی زندگی انسانی توسعه ابعاد آنهاست. مهمترین رفاه بهبود و افراد حیطه انتخاب فرایند گسترش مفهوم به انسانی توسعه

 افخزود. ایخن   را اجتمخاعی  سیاسخی و  های آزادی توان می ابعاد این هستند. به آبرومندانه زندگی استانداردهای و سالم، دانش و

 و دانش و سالمتی بهبود مانند انسانی های توانایی دهی اول، شکل شود: می قائل تفاوت انسانی توسعه از جنبه دو بین مفهوم

 اشختباه  توسخعه زیخر   هخای  روش و مفاهیم با اغلب انسانی است. توسعه تفریح و کار محیط در ها این توانایی از بردن لذت دوم

  .شود می جایگزین یا و گرفته

 در پیشخرفت  معنخای  بخه  لزومخاً  داخلخی  ناخخالص  تولید رشد این بر است. عالوه توسعه هدف نه و ابزار اقتصادی رشد 

 در نیسختند.  خخوبی  همراهخان  انسخانی  توسعه و درآمد رشد دهد که می نشان جهانی نیست. تجربیات انسانی توسعه

   .کرد مشاهده دیگری کاهش وجود با را یکی توان افزایش می کشورها برخی

 به نه بینند می ثروت و درآمد افزایش ابزار عنوان به را بشر انسانی منابع توسعه و انسانی سرمایه تشکیل های نظریه 

  .دانند می تولید برای افزایش دادی درون را انسان نظریه ها این هدف. عنوان

 بیند می توسعه فرایند در کننده مشارکت نه و نفع ذی عنوان به را ها انسان بشری رفاه بر مبتنی روش.  

 غخذا،  پوشخاک،  محخروم ماننخد   نیخاز افخراد   مخورد  خدمات و کاالها از ای مجموعه بر پایه نیازهای رفع بر مبتنی روش 

 بشخری  هخای  انتخاب بر اقالم این تاثیر بر تاکید جای به دارد. این روش تمرکز - پزشکی های مراقبت و آب پناهگاه،

  .آنها دارد کردن فراهم در سعی

 .دهد می قرار توسعه فرایند های جنبه مرکز تمام در را افراد که است جامع و کلی مفهوم ی  انسانی توسعه مفهوم بنابراین
 

 انسانی توسعه ابعاد
 

 زیستی محیط پایداری .1
 

 شود: می تشکیل زیر های مولفه از شاخص این
 

 و طبیعی منابع نابودی انسانی، سرمایه در گذاری سرمایه هک است اقتصاد در پس انداز نرخ تطبیقی: خالص انداز پس 

 .می گیرد در بر را آلودگی از ناشی خسارات

 و شخده  مصرف منابع تولید تواند برای می و است مولد زیست شناسی نظر از که زمینی و دریا مقدار اكولوژیکی: اثر 

   .رود بکار بازمانده موارد جذب

 محیط عمومی بهداشت که است گروه سیاستی 91 در عملکردی نشانگر 52 شامل محیطی: زیست عملکرد شاخص 

 .دربردارند را اکوسیستم پویایی و زیست

 انرژی شود. می تامین های تجدیدپذیر سوخت و فسیلی های سوخت از که انرژی کل از درصدی انرژی: اولیه ذخایر 

 .گیرد نمی قرار گروه ها این در هسته ای

 است سال نیمه در بر جمعیت تقسیم تصاعد میزان سرانه: ای گلخانه گازهای و کربن اکسید دی تصاعد. 

 در میخزان  شخوند. ایخن   تنفسخی  سیسختم  وارد توانند می و دارند قطر میکرون 91 از کمتر که ذراتی شهری: آلودگی 

 .شود می گیری اندازه بیشتر یا و ساکن هزار 911 دارای مناطق

 ملی ناخالص درآمد کل از عنوان درصدی به پولی ارزش مبنای بر بیعیط منابع کاهش طبیعی: منابع نابودی 
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 شود می مصرف سال طول در تجدیدپذیر آبی منابع از درصدی عنوان به که ای تازه آب کل میزان تازه: آب نابودی. 

 درصد 91 از بیش تراکم متر و  2از  بلندتر درختانی با هکتار 2/1 از بیش های زمین از درصدی جنگلی: مناطق. 

 جنگل)برحسب درصد( مساحت در تغییر 

 خطر معرض در های طبقه در طبیعت از محافظت سازمان توسط که جانوران از درصدی خطر: معرض در های گونه 

 .اند گرفته قرار پذیر آسیب و خطر معرض در جدی،
 

 انسانی توسعه بر محیطی زیست تهدیدهای تاثیر .2
 

 میگیرند قرار مرجع جمعیت سنی قد میانه زیر بیشتر یا معیار افانحر دو که سال 2 زیر جمعیت درصد. 

 طبیعی فجایع از ناشی میر و مرگ شمار  

 شده جابجا افراد و مجروحان ها، خانمان بی شامل طبیعی فجایع از دیده آسیب افراد 

 ماالریا(.   باز و بسته محیط های در آلوده هوای آلوده، آب از ناشی میر و مرگ(، 

 هخای  دگرگخونی  و آب مقدار بهداشت، نظر )از پایین بسیار کیفیت دارای های زمین و مناطق در که تیجمعی درصد 

 .کنند می زندگی زیستی(
 

 زیست محیط و رفاه درك .3

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

 بهتخرین  دهنخده  نشخان  دهم پله آن در که بگیریم درنظر پله ده با نردبانی را زندگی زندگی: اگر از کلی رضایت 

 .قرار دارد پله کدام در دهد پاسخ باید فرد باشد ممکن زندگی

 عامل را انسان آنها آیا شود می پرسیده دارند زمینه این در اطالعاتی که کسانی از :جهانی گرمایش عامل انسان 

 دانند؟ می زمین کره دمای افزایش

 است؟ جدی اندازه چه تا جهانی یشگرما تهدید 

 زیستی محیط گروه های در فعالیت  

 تصاعد کاهش در دولت از رضایت  

 زیست محیط حفظ اقدامات از رضایت  

 هوا کیفیت از رضایت  

 آب کیفیت از رضایت  
 

 سالمت و تحصیل .4
 

 نوشختن  و درک ندن،خوا به قادر خود روزمره زندگی در که سال 92 باالی جمعیت بزرگساالن: درصد سواد نرخ 

 .هستند کوتاه جمالت

 کنند نام ثبت مقطع آن در باید سنی نظر از که جمعیتی به تحصیلی مقطع هر در نام ثبت ناخالص نسبت. 

 ابتدایی مقطع در معلم به آموز دانش نسبت 

 بینند می آموزش خود کار برای تدریس حین یا قبل که ابتدایی مقطع در دیده آموزش معلمان درصد. 

 اند نکرده دریافت را سرخ  و دیفتری علیه واکسن گانه سه مراحل که ای ساله سه کودکان رصدد. 

 تولد هزار هر ازای به سالگی 2 تا نوزادان مرگ احتمال  

 بزرگسال 9111 هر ازای به سالگی 11 از قبل سال 92 از بزرگتر افراد مرگ احتمال 

 به مبتال سال 92 از بزرگتر افراد درصد HIV   
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 یدام 

 .کند زندگی سالمت کامل در دارد انتظار فرد که هایی سال تولد: میانگین بدو در زندگی به
 

 اقتصاد و جمعیت .5
 

 جوالی  ابتدای در منطقه یا کشور جمعیت 

 جمعیت ساالنه رشد میانگین  

 شهری جمعیت  

 دارند.  قرار آن زیر دیگر درصد 21 و باالتر جمعیت درصد 21 که میانه: سنی سن 

 سال 11 – 91جمعیت  به سال 12باالی  و سال 91- 1وابستگی: نسبت جمعیت  نسبت 

 دالر با خرید قدرت برابری مبنای بر سرانه داخلی ناخالص تولید  

 درصدی خارجی مستقیم گذاری سرمایه( از  خالصGDP ) 

  از  درصخدی  وانعنخ  به توسعه اهداف منظور به بالعوض کم  یا و وام شکل به خالص دریافتی ای توسعه های کم
GDP  

 از )درصدی فرستند می خود کشور به مهاجران که بازگشتی: پولی پول جریان(GDP 

 از )درصدی تحصیل برای ای سرمایه و جاری کلی تحصیل: هزینه برای عمومی هزینه(GDP 

 اضخطراری  کمخ  هخای   و تغذیخه  خخانواده؛  تنظخیم  درمخان،  و پیشخگیری  های سالمت: هزینه بخش برای کلی هزینه 
 (. 9719)طهماسبی،

 

 وضعیت نمودار شاخص های توسعه انسانی ایران در یک نگاه  
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 مفهوم شاخص توسعه  اقتصادی

انخدازه  توسعه فرایندی است که هدف آن افزایش سطح رفاه و آسایش عمومی است. این هدف با شخاخص کمخی و کیفخی قابخل     

گیری است. شاخص هایی چون افزایش ثروت، بهبود وضع معیشتی، افزایش امید به زندگی، بهداشخت، گسخترش علخم و ماننخد     

اینها. در عین حال توسعه حاوی برخی نتایج نخامطلوب چخون نخابرابری، تخریخب محخیط زیسخت، افخزایش انتظخارات، احسخاس          

بیشتر حاصل توسعه ت  پایه ای یا توسعه صرفاً اقتصادی با شخاخص هخایی   محرومیت و سرخوردگی نیز هست. البته این نتایج 

چون رشد تولید ناخالص ملی، افزایش سرانه درآمد ملی، افزایش سرانه مصرف انخرزی و غیخره اسخت. امخا توسخعه فقخط توسخعه        

مید. توسعه متوازن به معنخای  اقتصادی نیست بلکه جوانب دیگری نیز دارد که می توان آن را توسعه مطلوب یا توسعه متوازن نا

آن است که توسعه به نفع ی  قشر خاص نبوده و همه اقشار جامعه از مواهب و توزیع درآمد به صورت برابر بهخره منخد شخده و    

توزیع به شیوه ای برابرتر انجام پذیرد. شاخص هایی مانند ضریب جینی، منحنی لورنس و امثخالهم تخدابیری هسختند کخه بخرای      

  (9735)غنی نژاد، ی چگونگی درآمد یا برابری در توزیع درآمد از آن ها استفاده می شود.اندازه گیر

ن دو مفهوم رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی تمایز قایل شد. رشد اقتصخادی، مفهخومی کمخی اسخت در حالیکخه توسخعه       یباید ب

یش تولید )کشور( در ی  سال خاص در مقایسه به تعبیر ساده عبارتست از افزا« رشد اقتصادی»اقتصادی، مفهومی کیفی است. 

در سخال   (GDP) یخا تولیخد ناخخالص داخلخی     (GNP) با مقدار آن در سال پایه. در سطح کالن، افزایش تولیخد ناخخالص ملخی   

شود که باید برای دستیابی به عدد رشد واقعی، تغییخر  موردنیاز به نسبت مقدار آن در ی  سال پایه، رشد اقتصادی محسوب می

منابع مختلف رشد اقتصخادی عبارتنخد   . ای را نیز از آن کسر نمودبخاطر تورم( و استهالک تجهیزات و کاالهای سرمایه)ها یمتق

وری عوامل تولیخد( و بکخارگیری   ها )افزایش سرمایه یا نیروی کار(، افزایش کارآیی اقتصاد )افزایش بهرهافزایش بکارگیری نهاداز 

 .در اقتصادهای احتمالی خالی ظرفیت

های فیزیکخی، انسخانی و اجتمخاعی. در    های تولیدی اعم از ظرفیتعبارتست از رشد همراه با افزایش ظرفیت« توسعه اقتصادی»

ها تغییخر  توسعه اقتصادی، رشد کمی تولید حاصل خواهد شد اما در کنار آن، نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد، نگرش

ری از منابع موجود به صورت مستمر و پویا افزایش یافته و هر روز نوآوری جدیدی انجام خواهد شخد.  برداخواهد کرد، توان بهره

کند. توسعه امری فراگیر در جامعه اسخت و  ها نیز در فرآیند تولید تغییر میتوان گفت ترکیب تولید و سهم نسبی نهادبعالوه می

، حد و مرز و سقف مشخصی ندارد بلکخه بخدلیل وابسختگی آن بخه انسخان،      تواند تنها در ی  بخش از آن اتفاق بیفتد. توسعهنمی

 .ای کیفی است )برخالف رشد اقتصادی که کامالً کمی است( که هیچ محدودیتی نداردپدیده

کنی فقر( و دوم، ایجاد اشتغال که هخر دوی  توسعه اقتصادی دو هدف اصلی دارد: اول، افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه )و ریشه

نیافتخه متفخاوت   ین اهداف در راستای عدالت اجتماعی است. نگاه به توسعه اقتصادی در کشورهای پیشرفته و کشورهای توسعها

مانخده، بیشختر   یافته، هدف اصلی افزایش رفاه و امکانات مخردم اسخت در حالیکخه در کشخورهای عقخب     است. در کشورهای توسعه

 (www.4goush.net ).ر استکنی فقر و افزایش عدالت اجتماعی مدنظریشه
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 توسعه اقتصادی و ابعاد هاشاخص

 :توان این موارد را برشمردیافتگی میهای توسعه اقتصادی یا سطح توسعهجمله شاخصاز

  الف. شاخص درآمد سرانه:
 

 این شاخص ساده و قابل. آیدت آن، درآمد سرانه بدست میاز تقسیم درآمد ملی ی  کشور )تولید ناخالص داخلی( به جمعی

دالر  2111شود. زمانی درآمد سرانه ارزیابی در کشورهای مختلف، معموالً با سطح درآمد سرانه کشورهای پیشرفته مقایسه می

 .دالر 91111یافتگی بوده است و زمانی دیگر حداقل درآمد سرانه در سال نشانگر توسعه
 

  :   بری قدرت خریدب. شاخص برا
 

 (PPP)گخردد و معمخوالً سخطح قیمخت محصخوالت و      های محلی کشورها محاسبه مخی از آنجاکه شاخص درآمد سرانه از قیمت

گردد. در این روش، مقدار تولیخد  خدمات در کشورهای مختلف جهان یکسان نیست، از شاخص برابری قدرت خرید استفاده می

های جهانی آن کاالها ضرب شده و پس از انجام تعخدیالت الزم، تولیخد ناخخالص ملخی و     قیمتکاالهای مختلف در هر کشور، در 

 .گردددرآمد سرانه آنان محاسبه می
 

 :ج. شاخص درآمد پایدار
 

 ،(GNA,SSI)توسعه اقتصخادی »به جای « توسعه پایدار»های شاخص درآمد سرانه و توجه به کوشش برای غلبه بر نارسایی» ،

محیطی کخه در جریخان تولیخد و رشخد اقتصخادی      های زیستبه شاخص درآمد پایدار گردید. در این روش، هزینهمنجر به محاس

های ملی منظور گردیده )چه به عنوان خسارت و چه به عنخوان بهبخود منخابع و محخیط زیسخت( و      گردد نیز در حسابایجاد می

 .آیدسپس میزان رشد و توسعه بدست می
 

 وسعه:های تركیبی تد. شاخص
 

گیری و مقایسه توسعه اقتصادی بین ، برخی از اقتصاددانان به جای تکیه بر ی  شاخص انفرادی برای اندازه9131از اوایل دهه  

گراناهخان  توان به شاخص ترکیبی موزنی که مخ  های ترکیبی را پیشنهاد نمودند. به عنوان مثال میاستفاده از شاخص کشورها،

 .) نمود، اشاره کرد )بعد، شاخص توسعه انسانی معرفی گردیدزیرشاخص( محاسبه می 37ص اصلی )شاخ 93برمبنای ( 9137)

توسط سخازمان ملخل متحخد معرفخی گردیخد کخه براسخاس ایخن          9119این شاخص در سال  :(HDI) و. شاخص توسعه انسانی

دربدو تولد( و دسترسخی  )ید به زندگی گردد: درآمد سرانه واقعی )براساس روش شاخص برابری خرید(، امها محاسبه میشاخص

 )همان(.)رفتن افراد استهای به مدرسهبه آموزش )که تابعی از نرخ باسوادی بزرگساالن و میانگین سال

 

 جوامع اقتصادی توسعه و رشد سنجش معیارهای

 کیفخی  های جنبه شامل یاقتصاد توسعه که ازآنجا ما . آنهاست سرانه درآمد یا تولید سطح ، جوامع رشدیافتگی معیارسنجش

 . شود می استفاده ترکیبی ازشاخص های ، آنها بین مقایسه و جوامع یافتگی توسعه سطح سنجش برای ، شود می نیز

 وضخعیت  مقایسخه  بخرای  ... و سخرانه  خارجی تجارت ، کرده تحصیل جمعیت میزان تولد، در بدو زندگی به امید مثال عنوان به

 ی سخرانه  درآمخد  کنخیم.  محاسخبه  یکسانی پول واحد برحسب را مختلف کشورهای سرانۀ درآمد باید یکدیگر با مختلف جوامع

 . شود می اعالم آمریکا دالر برحسب کشورها تمامی
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 اقتصادی رشد به مدتی درچه و چگونه هراقتصادی که است این ی دهنده نشان اقتصادی رشد نرخ اقتصادی رشد نرخ اهمیت

 تعیخین  ایخن نخرخ   زیخرا  ، برخورداراسخت  خاصی ازاهمیت سرانه تولید رشد نرخ ، اقتصادی شدر های شاخص دربین . رسد می

 ی دهنخده  زمان نشخان  تغییرات به سرانه درآمد تغییرات اینکه به توجه با . است کشوردرآینده ی  سرانه درآمد میزان کننده

 است سرانه درآمد رشد

 .بعدی است ازمراحل بیش است توسعه ی اولیه درمراحل که کشوری برای باال رشد نرخ امکان که است این دیگر مهم ی نکته

 تولیخد  کخه ازعوامخل   کشخورهایی  برای ، زیرا . دارد نیزمصداق یافته توسعه و توسعه کشوردرحال دو بین ی درمقایسه اصل این

 کامخل  اشختغال  به درحد نزدی  خود تولید ازعوامل که ای یافته توسعه کشورهای با درمقایسه ، کنند نمی کامل استفاده خود

 ( 9715،)برانسون. است پذیر امکان باالتر رشد نرخ به دستیابی ، کنند می استفاده
 

 اسمیت آدام اقتصادی رشد نظریه
 

 بخه  نسخبت  وی . کخرد  گخذاری  پایه را کالسی  کاتب 1776 درسال ملل ثروت نام به خود معروف کتاب انتشار با اسمیت آدام

عامخل   وسخرمایه  زمخین  ، کخار  نیروی اسمیت رشد اصلی در معادله . بود بین خوش ان مداوم رشد و داری یهسرما اقتصاد آینده

 مازاد ازاین و دارند مصرف به مازاد درآمد که افرادی انداز پس در نتیجه اقتصادی نظام از نیروی شوند می محسوب تولید اصلی

 بخرای  اندازها ازپس کامل استفاده عدم هم نین . دهند می ادامه خود های فعالیت به ، کنند می استفاده گذاری سرمایه برای

 هخای  درفعالیخت  ازآن یخا  و دهنخد  افخزایش  را خود مصرفی مخارج دولت و اغنیا که شود می ایجاد وقتی گذاری سرمایه اهداف

 پایه گذاری سرمایه افزایش و شود می گذاری سرمایه به تبدیل اندازها پس کلیه که است معتقد وی اما .کنند استفاده غیرمولد

 صرف دراغلب شود می هزینه ساله همه که ثروتمند افراد ازدرآمد بخش آن وی ازدید . است اقتصادی رشد اصلی پایه گذاری

 آن وی ازدیخد  . اسخت  اقتصادی رشد اصلی پایه گذاری سرمایه وافزایش شود می تبدیل سرمایه به سرعت به شود می پذیرایی

 پرداخخت  مثخل  مولد غیر مخارج و ازمهمان پذیرایی صرف دراغلب . شود می هزینه ساله همه که ثروتمند فرادا ازدرآمد بخش

 ازدرآمد قسمتی آن درمقابل . شود می هزینه ، کنند نمی تولید چیزی خود مصرف درمقابل که شود می خدمتکاران به هزینه

 و مصخرف  بخه  زمان دری  درآمدافراد مورد درهردو . شود می دیلتب سرمایه به سرعت به شود می انداز پس که ثروتمند افراد

 ارآن غیرمولخد  کخار  نیخروی  اول درمخورد  . اند متفاوت کنند می استفاده ازآن که افرادی اما ، شود می  گذاری سرمایه ) هزینه

 لخذا  . شوند می منتفع ازآن نورا پیشه و صنعتگران ، مولد کارگران شامل ازمردم دیگری گروه دوم درمورد اما برد می استفاده

 کخار  نیخروی  وری بهخره  کخه  اسخت  معتقخد  اسمیت آدام.تاکیددارد گذاری وسرمایه اندازه پس ، خست برروش رشد برای گویی

 رشد اسمیت آدام. دارد بستگی سرمایه انباشت به خود این که دارد بستگی بازار وبزرگی وسعت به کار وتقسیم کاراست ،تقسیم

 خصوصخاً  اقتصخادی  عوامخل  عمخل  ی ونحوه تصمیم به رشد نرخ وی دید از دهد،زیرا می توضیح زا درون پدیده ی  عنوان رابه

 اسخت  معتقد اسمیت. دارد بستگی نیز ونوآوری خالقیت قدرت به همجنین.دارد بستگی ها آن گذاری وسرمایه انداز پس رفتار

 در را هخافنی  نخوآوری  نخرخ  و انباشخت  ،سخرعت  جمعیخت  رشد لمتقاب روابط که کرد را درک قوانینی باید رشد روند درک برای

 (9733،()روزبهان 9715،)برانسون .کند تنظیم است کمیاب طبیعی منافع آن در که محیطی

 

 سوم جهان كشورهای در توسعه های استراتژی

 عنوان ی  به   رسید.  دیاقتصا ی توسعه یعنی هدف، به آنها از استفاده با توان می که است روش هایی توسعه های استراتژی

 بخرای کوتخاه   هسختند  اقتصخادی  شخدید  ماندگی عقب دچار مختلف دالیل یه سوم جهان ،کشورهای ناپذیر وانکار عینی واقعیت

 .ند ندار جامعه خود توسعه اهداف با ومنطبق مناسب استراتژی انتخاب جز به راهی هیچ نیز ماندگی عقب این رفع زمان کردن

 که آن ه اما. جامعه است واهداف وامکانات ومکانی زمانی شرایط گرفتن نظر ،در است مهم که آن ه راتژیاست ی  انتخاب در
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 تمثبخ  نتخایج . و اعتقاد اسخت  قدرت با آن در راستای حرکت ،ادامه است فراوان اهمیت دارای مناسب استراتژی انتخاب از بعد

 سخریعتر  چخه  هر با خواست تضاد معموالدر امر این که است محدود اربسی اولیه مراحل در استراتژی هر کارگیری به از حاصل

 جهخت  همین نداردبه ،وجود نباشد ،بعضاًمنفی اقتصادی،اجتماعی جانبی آثار دارای که استراتژی نوع هیچ. است اقتصادی رشد

 عنخوان  بخه  اما. ندارد وجود یاستراتژ ،اجتماعی اقتصادی منفی جانبی ،آثار آکاهانه دیدی با بایستی می دولت حرکت ادامه در

 یخا  صخادرات  گخرایش  یا نگری برون) اقتصادی سازی استراتژی آزاد کارگیری به دلیل به آمده وجود به جانبی منفی ازآثار یکی

 بخر  تخر  بیش چه هر تکیه استراتژی این در. شویم می آور یاد را باآن دولت مقابله وطریقه ترکیه در( جهانی بازارهای در ادغام

 بعخد  در صخنایع  وایجخاد  صادرات به وتشویق داخلی بعد در خصوصی بخش تقویت نتیجه ودر بازار نیروهای عملکرد سازی دآزا

 استراتژی، این کارگیری به ترکیه در. است خارجی

 تغییر ه،سالیان طور به ها ودستمزد حقوق تعدیل نظیر اصالحاتی انجام با ترکیه دولت اما.شد کشور آن در تورم افزایش به منتج

 بخه  نگخاه  بخا . کخرد  تخورم  منفی تبعات کاهش در ،سعی مالیاتی سیستم ،اصالح مالی بازارهای ساختار در ،تغییر بانکی بهره نرخ

 2000 سخال  ،از شخدید  نوسخانات  سال چندین از پس ترکیه اقتصاد که گرفت نایجه چنین توان می ترکیه امروزی شاخصهای

 کاهش درصد 10 زیر به رقمی دو باالی های درصد از آن تورم نرخ که نحوی به. است نموده راطی ثباتی نسبتاًبا روند تاکنون

 رو روند کشور این در اقتصادی مثب عمدۀ ،شاخصهای اخیر سالهای در وارداتی انرژی قیمت افزایش روند وجود با. است یافته

 (9733 ،)روزبهاناند کرده تجربه را ثباتی وبا باال به
 

 و توسعه اقتصادی   تبلیغات بازار
 

آید.از ایخن رو بررسخی متغیخر هخای تخاثیر گخذار بخرروی رشخد         میشماربهتوسعهبهرسیدناصلیهایمؤلفهازاقتصادیرشد

اقتصادی نظیر بازارهای مالی و موقعیت بازار و به نوعی پرداختن به عوامل موثر بخر روی هخر کخدام از ایخن متغیرهخا از اهمیخت       

ت.در حقیقت بازار مکانی است که بیشتر رویدادهای اقتصادی در این مکان و بنگاه های اقتصادی وابسته بخه  زیادی برخوردار اس

 آن صورت می گیرد .

 بخه  را مخا  هخا  نیخاز  این و هستیم رو زندگی روبه در شماری بی نیازهای با ما . است ارتباط در انسان روزگرد زندگی با بازاریابی

 نخامرئی  دست قانون واقع، در . سازد برطرف را نیازها این تالش کمترین با دارد سعی بازاریابی و ندکن ی م وادار تکاپو و تالش

 بنگاههخای  سخوی  از سخود  کسخب  هدف با ال اصو که را بازاریابی های تالش و کند می داری میدان دیگر، بار ی  اسمیت، آدام

 (9735،مقدمیو  )خورشیدی.سازد می بدل جامعه ادافر نیازهای برآوردن جهت ابزاری به آید، می عمل به اقتصادی

در  قیمت.کاال.مکخان و پیشخبرد فخروش (    )4p در بحث نقش بازار در توسعه اقتصادی نمی توان بحث آمیخته هخای بازاریخابی    

سخعه  مفهوم بازاریابی می باشد را نادیده گرفت از این می توان تاکید بیشتری بر روی نقخش پیشخبرد فخروش در رسخیدن بخه تو     

فاکتور آمیخته بازاریابی صنعت تبلیغات مخی باشخد کخه نقخش      1اقتصادی داشت یکی از ابزار های تشکیل دهنده این فاکتور از 

شگرفی در پیشبرد فروش محصول،برانگیختن توجه مشتری به خرید محصخول و بخه عبخارتی ایجخاد سخود بخرای بخازار و بنگخاه         

تبلیغات به عنوان یخ  صخنعت در دنیخا شخناخته      در واقع ی را در برخواهد داشت اقتصادی دارد ،است که مسلما توسعه اقتصاد

 و تبلیغات سالم می تواند بازار سالم ایجاد کند. شده است. این صنعت در دنیا به تولید کننده انگیزه کاری می دهد

 کخه  هسختند  تولیدکننخدگان  ایخن  نگاه، ترین طبیعی و نخستین در . است آن اقتصادی جنبه تجاری، تبلیغات وجه آشکارترین

 را دادوسختد  بازار رونق مصرف، به مردم تشویق .کنند می تبلیغ به اقدام مشتریان نظر لب ج و خود خدمات یا کاال معرفی برای

 و شده تکرار هم نان ها حلقه این .گردد می بیشتر مصرف و رفاه ساز زمینه و بوده آفرین اشتغال هم بازار رونق . دارد پی در

 (9731 ،.)اسماعیلیآورند می ارمغان به کشور برای را اقتصادی توسعه و شدر

امروزه تبلیغات به عنوان ی  ضرورت در جامعه ایران مطرح است که به معرفی کاالها و تولیدات و در خدمت بخرآورده سخاختن   

  رخ های اقتصادی یا شناساندننیازهای ضروری زندگی انسان قرار دارد تبلیغات باید در خدمت رونق بخشیدن به حرکت چ
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تبلیغات در حقیقت زبان و وسیله ارتباط بنگاه اقتصادی و جامعه است و قطع تبلیغات به نوعی مخرگ کخاال   .باشد …محصول و 

محسوب می شود که اگر ناآگاهانه، تقلیدی، سفارشی، و با دید غیرکارشناسی و غیرتخصصی انجام شود، چاهی است کخه کخاال و   

در خود فرو می کشد، برعکس ی  تبلیغ خوب ابتدا توجه مخاطب را جلب و سپس او را بدان محصول عالقمند می صاحبش را 

کند. تبلیغ گسترده و علمی باعث می شود که کاالی ایرانی در برابر رقیب خخارجی بخازار بیشختری بیابخد و بخه فخروش برسخد و        

 (farshon.rasekhoonblog.com ).ا خیل عظیم بیکاران نشودمواجه بکارخانه دار با شکست مواجه نگردد و جامعه نیز 

 اقتصخادی  توسعه در حیاتی نقش ( غیرنفتی صادرات )، صادرات افزایش ایران، همانند توسعه، حال در کشورهای به عالوه برای

 بخه  و رقیب کاالهای و جهانی بازارهای شناخت . است ی ضرور تجاری تبلیغات نظام در بازنگری صادرات، افزایش برای و دارد

 از گیخری  بهخره  بخدون  ها این از ی  هیچ اما نیازهاست؛ این ازجمله کاال توزیع و عرضه تولید، عرصه در نو های شیوه کارگیری

 (9731 ،)اسماعیلی .انجامد نمی صادرات افزایش به الزامًا شده، بومی و نافذ تبلیغات

 

 نتیجه گیری

 با سنت دنیای از انسانها و جوامع آن به موجب که است اساسی تغییرات سلسله ی  ممستلز خود معنای ترین کلی در توسعه

 و نیست جامعه در اقتصادی رشد دربرگیرندۀ تنها مفهوم این .گذارند می تجدد عصر پای در و گشته خارج آن خصایص تمام

 . شود می شامل را جامعه سیاسی و اقتصادی اجتماعی، روابط تمامی

( تصور بر این بود که رشد و توسعه اقتصادی به ی  معنا و مترادفند و اختالف این 9111و  9121، 9111ای در آغاز )دهه ه

دو در مورد جایگاه کاربرد آنهاست؛ رشد در مورد کشورهای توسعه یافته و توسعه در مورد کشورهای در حال توسعه به کار می 

 %3خود توسعه را به همراه دارد و اگر کشوری بتواند رشد اقتصادی؛ مثالً  رود. دیدگاه غالب این بود که رشد اقتصادی به دنبال

را در ی  فرایند بلند مدت طی کند به توسعه دست می یابد، امّا پس از این که کشورهای زیادی این میزان رشد را در بلند 

فقر مطلق، نابرابری و بیکاری افزایش و توزیع درآمدشان نابسامان تر شد و  مدت تجربه کردند، ولی به توسعه دست نیافتند

یافت در این دیدگاه از توسعه تجدیدنظر حاصل شد و توسعه را به معنای ارتقای مستمر کل جامعه و نظام اجتماعی به سوی 

 در دیدگاهی جدیدتر آمارتیاسن، برنده جایز نوبل، هدف اساسی اقتصاد توسعه را نه .زندگی بهتر و یا انسانی تر معنا کردند

رشد، بلکه بهره گیری از این رشد برای افزایش قابلیت ها و ظرفیت های انسان برای زندگی ارزشمندتر فرایند گسترش آزادی 

 .واقعی مردم می داند و توسعه را آن موقع محقق می داند که عوامل اساسی ضد آزادی از بین برود

های آن در بین اقتصاددانان از اهمیت زیادی برخوردار شاخصر حال حاضر، یکی از ابعاد توسعه با عنوان توسعه انسانی و د

ای از علم اقتصاد به نام اقتصاد توسعه به مفاهیم انسانی و صرفا اتکا و توجه زیاد آن به توجهی شاخهاست؛ زیرا در گذشته بی

ه گشت و اعتراضاتی را میان بری شدن توسعه اقتصادی از انسانیت و ایجاد نوعی بدفرجامی در توسع ابعاد کمی توسعه، سبب

به نقل از روزنامه جام  9732کنلی، بخشودنی )گریفین و م های ناموجه و ناتوجهیاقتصاددانان به وجود آورد. متعاقب این بی

 .هایی برای سنجش توسعه انسانی و تحلیل روند آن و ارتقای آن در کشورهای مختلف مورد تاکید قرار گرفت( تهیه شاخصجم

های  مراقبت و عمومی های فرهنگ، ورزش علم، آموزش، اجتماعی، سرمایه در گذاری سرمایه اهمیت انسانی وسعهت شاخص

 هر ارزشی نظام اهمیت مطلب این بیشتر، همه دهد. از می نشان کیفیت زندگی و اقتصادی توسعه راهبردهای در را بهداشتی

 عناصر بر اقتصادی های شاخصه کنار در بتواند که شود می واندهخ یافته توسعه امروزه ای جامعه .سازد مطرح می را کشور

 .کند تاکید شاخص توسعه انسانی و در ی  کالم توسعه پایدار
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