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 انساني توسعه شاخص هاي نقش به توجه با ايران اقتصادي رشد بر موثر عوامل

 

 3، علي افشار رضايي2، حمید سلحشور1مهناز ربیعي

 واحد تهران جنوب، تهران، ايراناسالمي  دانشکده حسابداري، دانشگاه آزاداستاديار، 1
 آزاد واحد تهران جنوب، تهران، ايراندانشجوي کارشناسي ارشد حسابداري، دانشکده حسابداري، دانشگاه 2،3

 

 چکیده

شاخص توسعه انساني، شاخصي ترکیبي است براي سنجیدن موفقیت در هر 

دسترسي به  زندگي طوالني و سالم، ،پايه از توسعه انساني معیار کشور، در سه

در گزارش توسعه انساني، کشورها را بر  .سطح زندگي مناسب و دانش و معرفت

هاي کشورهاي با توسعه انساني بسیار شاخص توسعه انساني به گروهاساس میزان 

زياد، کشورهاي با توسعه انساني زياد، کشورهاي با توسعه انساني متوسط و 

  .کنندکشورهاي با توسعه انساني کم تقسیم مي

کشور  1۲۱را در بین  ۲۷، رتبه ۰/۲۴2ايران با داشتن شاخص توسعه انساني برابرِ 

 بندي کشورها، بهتر از کشورهايي ماننددارا بود. ايران در رده 2۰13در سال 

 آلباني، گرجستان، و پس از کشورهاي و پرو مقدونیه،  هند،  مالزي، برزيل،

در رتبه يکم  نروژ است. بر اساس همین گزارش، قرار گرفته ونزوئال و قزاقستان

 .گیرند، جاي مي1۲۱در رتبه آخر، يعني  گینه جدول و

است که در گروه  ۰/۲۰۲معادل  2۰11توسعه انساني ايران در سال شاخص 

کشور و منطقه در رتبه  1۱۲گیرد و ايران را درمیان داراي شاخص باال قرار مي

جمهوري  شاخص توسعه انساني 2۰11و  1۸۱۰هاي دهد. بین سالقرار مي ۱۱

ور رشد کلي و بط ٪۷2رسیده است که  ۰/ ۲۰۲به  ۰/۴3۲از  اسالمي ايران

ها بر اساس داده 2۰1۰دهد. رتبه ايران در رشد ساالنه را نشان مي ٪۷/1میانگین 

شود در حالي که مطابق کشور مي 1۱۲از  ۱۲معادل  2۰11و روش محاسبه سال 

کشور بود. اما  1۷۸در میان  ۲۰ها و روش محاسبه همان سال اين رتبه داده

ها، ر صحیحي نیست چرا که دادههاي مختلف کاها و مقادير در سالمقايسه رتبه

  .کنندهاي محاسبه و شمار کشورهاي مورد مطالعه مرتبًا تغییر ميروش

 ، شاخص هاي اقتصاديواژگان کلیدي: رشد اقتصادي، توسعه انساني
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 مقدمه

هاي رشد مدلاند. هاي رشد نئوکالسیکي و الگوهاي رشد درونزا تقسیم شدههاي رشد به طور عمده به دو دسته مدلمدل

اند، اما از اواخر اين دهه، تحقیقات زيادي در زمینه بر مباحث رشد اقتصادي مسلط بوده ۱۰نئوکالسیکي تا اواخر دهه 

الگوهاي رشد انجام گرفت که منجر به ايجاد الگوهاي جديدي به نام الگوهاي رشد درونزا گرديد. اساس نظريات رشد 

و وجود فناوري است، در حالي که الگوهاي رشد درونزا معتقدند که عوامل سرمايه و  نئوکالسیکي، تاکید بر تمرکز سرمايه

فناوري در کنار سازوکارهاي دروني يک اقتصاد )همانند آموزش، سطح مناسبي از علم و مهارت، پژوهش و ...( در رشد 

افتد که در اين کارها اتفاق مياي از سازواقتصادي نقش دارند. بر اساس اين نظريه، رشد اقتصادي در نتیجه مجموعه

(. يکي از مهمترين 13۱2مجموعه غیر از عوامل اولیه تابع تولید، متغیرهاي ديگري نیز دخیل هستند )درگاهي و قديري،

اين عوامل سرمايه انساني است. امروزه سرمايه انساني يکي از عوامل انکار ناپذير در جريان رشد و توسعه کشورها به حساب 

از آنجا که سرمايه انساني پیش نیاز توسعه است، سرعت و آهنگ توسعه به کمیت و کیفیت نیروهاي کارآمد آن  آيد ومي

(. تاثیر سرمايه انساني بر رشد اقتصادي از دو ناحیه قابل تصور است. نخست اينکه 13۲۲بستگي دارد )عمادزاده،

ع دهد. اين برداشت در واقتوان تولید افراد را افزايش مي گذاري در منابع انساني با فرض ثابت بودن ساير شرايط،سرمايه

ود که تولید رمحور اصلي نظريه سرمايه انساني است و بر مبناي آن، هر قدر انباشت سرمايه انساني بیشتر باشد، انتظار مي

دات را از افزايش تولی هاگذاريها بر اين نکته متمرکز است که اين سرمايهبا شتاب بیشتري رشد يابد. محور ديگر تحلیل

سازد. بر مبناي اين مالحظات، هر قدر سرمايه انساني از ناحیه آموزش ناحیه انتقال فناوري جديد و کاربرد آن محقق مي

نیروي  توان گفت کهبیشتر باشد، بسترهاي الزم براي استفاده از فناوري وارداتي نیز بیشتر خواهد شد. به طور کلي مي

تواند از داليل توسعه آورد و عدم توجه به اين عامل ميکان افزايش تولید و ارزش افزوده را فراهم ميانساني کارآمد، ام

نیافتگي در برخي از کشورهاي در حال توسعه باشد. سرمايه گذاري در سرمايه انساني و افزايش سهم آن در کل 

دد و عامل مهمي در فرآيند رشد و توسعه اقتصادي گربرداري بهتر از سرمايه فیزيکي ميگذاري کشور، باعث بهرهسرمايه

 (.13۱۱رود )ربیعي، به شمار مي

 ادبیات موضوع

اي است و محققین مختلف در داخل و خارج ادبیات مربوط به اثر سرمايه انساني بر رشد اقتصادي کشورها، ادبیات گسترده

هاي مختلف به بررسي اثر اين عامل بر رشد اقتصادي بپردازند. علمي اند تا با استفاده از الگوها و روشاز کشور کوشیده

هاي دولت در سرمايه انساني بر رشد اقتصادي ايران پرداخت. وي براي بررسي زينه( به بررسي اثر سرمايه انساني و ه13۱1)

اثر سرمايه انساني بر درآمد افراد در سطح خرد از تابع دريافتي مینسر استفاده کرد. نتايج بیان کننده آن بود که جنسیت 

و معني داري بر درآمد حاصل از شغل  هاي تجربه و سطح سواد او در جوامع شهري و روستايي اثر مثبتفرد شاغل، سال

فرد دارد. وي در سطح کالن، با استفاده از مدل لوکاس به بررسي اثر سرمايه انساني به صورت متوسط سطح سواد شاغلین 

( با استفاده از 13۱۲بر تولید ناخالص داخلي پرداخت. طبق نتايج حاصل، اين اثر مثبت ارزيابي شد. هوشمند و همکاران )

مايه انساني منکیو، رومر و ويل به بررسي نقش سرمايه انساني در رشد اقتصادي ايران پرداختند. در اين مطالعه از مدل سر

دت و مهاي تحصیل به عنوان شاخص سرمايه انساني استفاده شد. نتايج اين مطالعه نشان داد که در کوتاهمتوسط سال

تر تولید نسبت به سرمايه فیزيکي بخش دولتي و خصوصي بیشبلندمدت کشش تولید نسبت به سرمايه انساني از کشش 

( با استفاده از مدل رشد درونزاي رومر، به بررسي اثر نوآوري و سرمايه انساني بر رشد اقتصادي در 13۱۱است. ربیعي )

يه انساني، سرمااي، نیروي کار، سرمايه ايران پرداخت. نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد که به ترتیب کاالهاي واسطه
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( با استفاده از 13۱۱شوند. ابراهیمي و فرجادي )فیزيکي و واردات ماشین آالت باعث افزايش تولید در اقتصاد ايران مي

هاي ترکیبي، اثر آموزش عالي را بر رشد اقتصادي در کشورهاي باز و بسته اقتصادي مورد مطالعه قرار دادند. نتايج اين داده

دار است. در حالي که در کشورهاي بسته، اثر در اقتصادهاي باز، ضريب آموزش عالي مثبت و معنيبررسي نشان داد که 

( با استفاده از روش همجمعي و آزمون علیت گرنجر، به بررسي 1۸۸۲) دار نیست. چنگ و هسوآموزش عالي بر رشد معني

پرداختند. نتايج مطالعه آنان نشان داد  1۸92-1۸۸3هاي رابطه میان سرمايه انساني و رشد اقتصادي ژاپن در فاصله سال

که يک رابطه علي دوسويه میان سرمايه انساني و رشد اقتصادي در ژاپن برقرار است. به اين معني که با افزايش سرمايه 

( به برآورد الگوي رشد کره جنوبي با استفاده از 2۰۰۷) انساني، رشد اقتصادي نیز تسريع خواهد شد و بالعکس. کنگ

هاي آموزش و پرورش به عنوان سرمايه انساني استفاده شد. بر رمايه انساني پرداخت. در اين مطالعه از شاخص هزينهس

اساس نتايج اين تحقیق، فرضیه بازده غیرنزولي نسبت به سرمايه انساني و فیزيکي در کره جنوبي قابل تايید نبوده است. 

ي مختلف آموزشي و در نتیجه تنوع سرمايه انساني بر رشد اقتصادي پرداختند. ها( به بررسي اثر سیستم2۰۰۸) تاکي و تاناکا

ها نتايج نشان داد که در شرايط واقعي و در صورتي که کاالهاي تولیدي به اندازه کافي قابلیت جايگزيني داشته و شرکت

اخلي باشد همواره تولید ناخالص دآمد مينیز از گستردگي الزم برخوردار باشند، تنوع سرمايه انساني که ناشي از نابرابري در

را افزايش  GDPتواند هاي متفاوت ميدوره بعد را کاهش خواهد داد، در حالي که تنوع سرمايه انساني ناشي از توانايي

هاي ناپارامتريک و لحاظ اثرات غیرخطي سطح درآمد اولیه و ( با استفاده از روش2۰1۰) دهد. کوتاريدي و استنگوس

بر رشد اقتصادي را مطالعه نمودند. نتايج اين مطالعه نشان داد نه تنها  گذاري مستقیم خارجيانساني، اثر سرمايهسرمايه 

 FDIگذاري مستقیم خارجي نشان داد، بلکه ثابت کرد که جريان اثر غیرخطي سرمايه انساني را در حضور جريان سرمايه

 د متوسط و يک اثر دوگانه بر رشد کشورهاي با درآمد باال دارد.يک اثر افزاينده بر رشد اقتصادي کشورهاي با درآم

شود که تقريبا در اکثر مطالعات صورت گرفته، اثر مثبت سرمايه انساني بر رشد با بررسي مطالعات مختلف مشخص مي

روش  نتخابي واقتصادي اثبات شده است؛ اما میزان تاثیر آن به ساختار اقتصادي کشور مورد مطالعه، ترکیب متغیرهاي ا

هاي گوناگوني جهت بررسي اثر سرمايه انساني به کار رفته برآورد، بستگي دارد. عالوه بر اين، در مطالعات مختلف شاخص

است. در مطالعه حاضر از متغیر تعداد افراد شاغل داراي تحصیالت دانشگاهي به عنوان جايگزين سرمايه انساني استفاده 

لیل مورد استفاده قرار گرفته است که اوال اين افراد به طور مستقیم در جريان تولید نقش شده است. اين شاخص به اين د

هاي دولت در آموزش، به علت جمعیت باال و رو به گسترش افراد هاي ديگر هم چون هزينهدارند و ثانیا استفاده از شاخص

 بیکار داراي تحصیالت عالي، ممکن است به نتايج درستي منجر نشود.

 ري بر مطالعات انجام شدهمرو

ي سازمان ملل متحد معرفي گرديد، مطالعات هاي توسعهي برنامهي انساني به وسیلهکه شاخص توسعه 1۸۸۰از سال 

ارتباط  يي انساني انجام شده است. در اين میان، مطالعاتي نیز در زمینهي بیان و توضیح مفهوم توسعهشماري در زمینهبي

ي انساني عهالمللي و توسي بین تجارت بینيانساني صورت گرفته است. اما مطالعاتي که رابطهتوسعه  بین رشد اقتصادي و

 باشد.را مدنظر قرار دهد، اندک مي
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مطالعات انجام 

 شده
 نتايج موضوع مورد بررسي سال نام نويسندگان

 مطالعات خارجي

  

Ajit K. Ghose 2۰۰۴ 

بررسي جريان  تحلیل و

گذاري در سرمايه و سرمايه

 کشورهاي در حال توسعه

 يتسريع رشد اقتصادي به وسیله

گذاري مسقیم جريان سرمايه

خارجي )به خصوص زماني که 

ي سرمايه از آن در کشور گیرنده

اي جهت بهبود صادرات کارخانه

 استفاده کند.(

ي انساني گزارش توسعه

کشور الئوس با عنوان 

-الملل و توسعهتجارت بین»

 «ي انساني

2۰۰۷ 

ي صادرات، ي رابطهمطالعه

ي انساني واردات و توسعه

 در اين کشور

 و تجارت يرابطه بررسي         -

 انساني يتوسعه

 تولیداتي و منابع بررسي         -

 و افزايش براي بالقوه بطور که

 مفید انساني يتوسعه ارتقاي

 .هستند

ي انساني آسیا توسعهگزارش 

 و پاسیفیک
2۰۰۷ 

بررسي ارتباط بین تجارت 

 ي انسانيو توسعه

 مربوط تجربه يمطالعه         -

 يتوسعه روند و تجارت ارتقاي به

 کشورها اين در انساني

 استفاده چگونگي بررسي         -

 تجاري هايمزيت و تجارت از

 انساني يتوسعه افزايش براي

 کشورها

 و هاروش ابزار، يارائه         -

 مورد اين در پیشنهادها

[۸]NZAID 2۰۰۷ 

بررسي نقش تجارت در 

ي کاهش فقر و در توسعه

 انساني

 کاهش فقر در اثر تجارت

Lai 2۰1۰ 

بررسي اثر آزادسازي 

ي انساني سرمايه تجاري بر

در کشورهاي در حال 

توسعه )با تمرکز بر ثبت نام 

 در مدارس(

نتايج متفاوت آزادسازي تجاري 

در کشورهاي با سطح سواد باال و 

 پايین

Effiom،SamuelOkon 

 Itamو 
2۰11 

بررسي اثر آزادسازي 

ي تجاري روي سرمايه

 انساني در کشور نیجريه

تأثیر ناچیز آزادسازي تجاري 

 ي انسانيروي سرمايه

 مطالعات داخلي

  
 13۱2 بختیاري و حقي

ي امنیت بررسي و مقايسه

ي انساني غذايي و توسعه

 در کشورهاي اسالمي

 و مثبت يرابطه وجود         -

 انساني يتوسعه بین داريمعني
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 کشورهاي در غذايي امنیت و

 اسالمي

-رانهس تولید بیشتر تأثیر         -

 غذايي مواد واردات و غذا ي

 هايشاخص ساير به نسبت

 يغذاي امنیت بر موجود

  
 

 توسعه انساني ●

دارد ان ميالحق مطرح شد بیبار به وسیله آمارتیا سن و محبوباي که براي اولینرويکرد مبتني بر توسعه انساني به توسعه

برخوردارند. اين رويکردي، کلي و جامع است و  هاي واقعي است که مردم از آنکه توسعه انساني، فرآيند گسترش آزادي

 هايهاي اقتصادي ضعیف از جمله محرومیتنیازمند برطرف کردن عوامل عمده نداشتن آزادي است که فقر و ظلم، فرصت

اد ر به بهبود الگوي زندگي افشود. از نظر آمارتیا سن، توسعه اصوالت عمومي را شامل مياجتماعي، غفلت از ارائه تسهیال

هاي افزايش ثروت و يک برداشت مناسب از توسعه به معناي فراتر رفتن توسعه از حیطه کندشود و تأکید ميمربوط مي

رشد تولید ناخالص ملي و ساير متغیرهاي مربوط به درآمد است. بدون ناديده گرفتن اهمیت رشد اقتصادي ما بايد به 

 (13۱9سن، )توسعه با ديدي فراتر بنگريم

شاخص توسعه انساني را مطرح ساخته که از  UNDP راستاي فکري مشابه، برنامه توسعه سازمان ملل متحددر يک 

  :تعاريف توسعه محدود درآمد پولي فراتر رفته و شامل ترکیبي از سه معیار زير است

 نيزندگي سالم و طوال

 برخورداري از دانش کافي

 استانداردهاي مناسب زندگي

ترين اينها، شامل فراهم مهم >هاي افراد است کهسعه انساني، توسعه انساني فرآيند بسط انتخابهاي توبر طبق گزارش

هاي هاي بیشتر شامل آزاديني، آموزش، برخورداري از استانداردهاي مطلوب زندگي، انتخابشدن زندگي سالم و طوال

 سیاسي، حقوق انساني تضمین شده و عزت نفس است

 :اردتوسعه انساني دو وجه د

مت، دانش و مهارت و وجه ديگر به استفاده هاي انساني، همچون بهبود در ساليک وجه آن مربوط است به ايجاد قابلیت

هاي سیاسي، اجتماعي ها و اهداف سودمندي، همچون فعال بودن در عرصهشان براي فرصتشدههاي کسبافراد از قابلیت

ه آنچه شود بکند؛ زيرا رويکرد قابلیت مربوط ميفهم نتايج توسعه کمک مي رويکرد قابلیت به .شودو فرهنگي مربوط مي

 .سازد. بنابراين، رشد اقتصادي و توسعه بیش از همه بر توسعه انساني تمرکز داردمردم را قادر به انجام دادن يا شدن مي

  

 رابطه مبتني بر همزيستي رشد اقتصادي و توسعه انساني ●

هاي بشري و بنابراين از جمله اهداف فرآيند توسعه و از طرف ديگر رشد اقتصادي غايي فعالیتن هدف توسعه انساني به عنوا

گیرند. توسعه انساني، هم در رويکرد نیازهاي نیز به عنوان يک نماينده و نمايشگر رفاه اجتماعي مورد استفاده قرار مي

ي است. توسعه انساني که حسب تعريف عبارت است از افزايش و هم در رويکرد قابلیت آمارتیا سن قابل ردياب ILO اساسي
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تر شود، فهم تئوريک خود را در نيتر و طوالدامنه انتخاب افراد به طوري که منجر به دستیابي به زندگي مثمرتر، سالم

دارند و همین هاي فردي، عملکردهاي متفاوتي کند؛ رويکردي که براساس آن، قابلیتوجو ميجست (سن)رويکرد قابلیت 

شود که افراد داراي قابلیت يکسان از شاخص رفاه و آسايش متفاوتي برخوردار باشند. اين نگاه به توسعه تفاوت باعث مي

هاي رفاهي مثل درآمد، آموزش، بهداشت معنا که نه تنها به کیفیت و ويژگيدهد؛ بدينها را تغییر ميانساني، جهت تحلیل

هاي خاص در دسترس افراد قرار دارد. بنابراين، هاي ممکني است که در موقعیتربردارنده فرصتو ... توجه دارد، بلکه د

ها و هاي در دسترس افراد شديداً تحت تأثیر ويژگيهاي آنها ارتباط وجود دارد و فرصتهاي افراد و ويژگيبین فرصت

ذارد گها فراتر ميها و کیفیت افراد در تجزيه و تحلیليژگيپا را از توجه به و رويکرد قابلیت تر اينکه کیفیت آنها است. جالب

معنا که يک فرد در يک جامعه باز و آزاد از مجموعه داند، بدينو نقش محیط اجتماعي را روي دايره انتخاب افراد مؤثر مي

 کارکردهاي بیشتري برخوردار است تا در يک جامعه بسته

گیري آنها به خاطر غیرقابل مشاهده بودن مجموعه تمام عملکردهاي ولي اندازه ها، اهداف توسعه هستند،با آنکه قابلیت

به عنوان عوامل  GDP )کارکردهاي( انسان مشکل است. براساس تئوري بنیادي قابلیت، استفاده از امید به زندگي، سواد و

بر اين، در اينجا آزادي سیاسي و وه دهنده شاخص توسعه انساني، معیارهاي مناسبي براي اين کار نیستند. عالتشکیل

شوند. به هر حال، رابطه بین رشد اقتصادي و توسعه انساني، نابرابري درآمد نیز از جمله معیارهاي مفقوده محسوب مي

هاي رشد اقتصادي در نظر گرفته شود و در اين عنوان يکي از استراتژيتواند بهاي دو طرفه است. توسعه انساني ميرابطه

مند شود. اگر رشد اقتصادي درست مديريت نشود، براي توسعه تواند از منافع توسعه انساني بهرهد اقتصادي نیز ميبین، رش

اقتصادي زيانبار خواهد بود. بنابراين، کیفیت رشد از نظر تأثیر در کاهش نرخ فقر، توسعه انساني و پايداري آن به اندازه 

اي وجود داشته باشد که بر اساس آن، منافع رشد در زم است واسطهال کمیت رشد داراي اهمیت است. در فرآيند رشد

اهم کند. رشد اقتصادي، منابعي را فرزندگي مردم نمود يابد که در اينجا در سطح کل اقتصاد، توسعه انساني اهمیت پیدا مي

وسعه انساني و افزايش کیفیت افراد آورد و از طرف ديگر تسازد که امکان بهبود پايدار در توسعه انساني را به وجود ميمي

عملکرد  ها، باعثشود. به عبارت ديگر، آزادي بیشتر و رشد قابلیتو نیروي کار در اقتصاد، باعث تشويق رشد اقتصادي مي

شود و توسعه انساني در رشد اقتصادي نقش مؤثري دارد. از طرف ديگر، افزايش درآمدها، دايره انتخاب اقتصادي بیشتر مي

 حظهگردد. مالدهد و رشد اقتصادي، باعث افزايش سطح توسعه انساني ميارها و دولت و قابلیت آنها را افزايش ميخانو

دار دوطرفه است و قابل تفکیک است. بنابراين در حلقه بین شود که اين رابطه به لحاظ نظري، يک رابطه مثبت معنامي

 :درشد اقتصادي و توسعه انساني، دو جريان وجود دار

 جريان از رشد اقتصادي به توسعه انساني-الف

يابد دهنده توسعه انساني تخصیص ميهاي تشکیلها و فعالیتها، ويژگياين جريان به منابعي از درآمد ملي که به مشخصه 

هاي عمومي سازمانها و تصمیمات خانوارها، دولت و نظر دارد. در اين جريان تولید ناخالص ملي عمدتًا از طريق فعالیت

هاي دولت در ارائه مت زنان(، هزينهخصوص آموزش و سالهايي مثل آموزش، بهداشت )بهبه فعالیت NGO  غیردولتي

تر درآمد و ثروت و مبارزه با فقر در جامعه تخصیص هاي توزيع مناسبت عمومي و مخارج اجتماعي، اجراي سیاستتسهیال

گذارد. در اين ديدگاه، رشد درآمد ملي و نتیجتاً درآمد سرانه به وضوح عامل اصلي رشد مييابد و بر توسعه انساني اثر مي

مستقیم قابلیت افراد و نتیجتاً توسعه انساني است؛ زيرا اين رشد اقتصادي، نظم اقتصادي استفاده از منابع را در خود دارد. 

اني جامعه به عوامل و شرايط ديگر جامعه نیز بستگي البته بايد در نظر داشت که اثر رشد اقتصادي بر سطح توسعه انس

ترين تواند سطوح توسعه انساني مختلفي را به دست دهد. از مهممي GNP دارد و به همین علت است که سطح يکسان
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عوامل در اين خصوص، نقش توزيع درآمد است، هم در سطح خرد )درون خانوارها در جايي که کنترل دخل و خرج خانوار 

طح تر است( و هم در سدست زنان است؛ به علت توجه بیشتر به مواد غذايي و تحصیل دختران سطح توسعه انساني باالدر 

هاي دولت براي آنها در هاي خانوارها و همچنین هزينهن )بین خانوارها.( در اين میان، توجه به نوع و ترکیب هزينهکال

رانه بودن درآمد سدهند که پايین مطالعات زيادي نشان ميخورد. مثالمي مطالعات و تحقیقات انجام يافته بیشتر به چشم

دهنده توسعه انساني نیز م و عوامل تشکیلشود و مخارج روي اقالو يا توزيع نامناسب آن باعث افزايش فقر در جامعه مي

نام آنها در مدارس افزايش ر، نرخ ثبتگیرد؛ چون با افزايش درآمد خانوارهاي فقیتأثیر نرخ کاهش فقر قرار ميقوياً تحت

ها نیز همین رفتار را دارند و مخارجشان هاي بهداشتي بیشتر نیاز دارند. دولتيابد و همچنین آنها به مواد غذايي و هزينهمي

 :دارد خکردن آنها براي توسعه انساني بستگي به سه نرها است و نحوه هزينهروي توسعه انساني، تابعي از کل مخارج دولت

  GNP,G  شود، يعنيهاي دولتي هزينه ميالف( نرخ مخارج دولت که توسط سطوح مختلف سازمان

 رود تعريفهاي مختلف توسعه انساني ميب( نرخ تخصیص توسعه انساني که براساس کل مخارج دولت که به بخش

 .شودمي

 .کننده آن استاني تعیینهاي مختلف توسعه انسج( نرخ اولويت توسعه انساني که اولويت بخش

ورتر از ديگر اجزايند؛ مثل هاي توسعه انساني بهرهيافته به مشخصههاي تخصیصدر اين میان، بعضي از انواع هزينه

هاي خصوص آموزش ابتدايي و آموزش زنان و همچنین مخارج دولت در خدمات اجتماعي رابطههاي آموزشي بههزينه

ها به سطح رشد اقتصادي و توسعه انساني هستند. ولي بايد در نظر داشت که اولويت هزينهتر در تعیین ارتباط بین قوي

زم به هاي توسعه انساني متفاوتي دارند. اليکسان، هزينه GNP توسعه کشور بستگي دارد و به همین علت، کشورهايي با

 .ساني است نیز نقش مکمل دارندهاشان توسعه انها و ساير نهادهاي مدني که محور هزينه NGO ذکر است که

اي بیشتر در بهبود سطح توسعه انساني مؤثر است. به اين منظور و يا هزينه صه اينکه بايد مشخص شود چه نوع کاالخال

زم است بسته به سطح توسعه هر کشور، تابع بهبود و افزايش توسعه انساني تعريف شود که براساس عملکرد اين تابع در ال

مؤثر  هايها، نیاز به آب سالم و يا آموزش زنان و يا ديگر موارد در بهبود سطح توسعه انساني هزينهها و يا زمانبعضي کشور

و کاراتري خواهند بود. البته بايد توجه داشت که ارتباط بین رشد اقتصادي و توسعه انساني يک ارتباط خودکار نیست، 

سطه آنها اين ارتباط، قوي و يا ضعیف شود؛ مثل ساختار اقتصاد، توزيع بلکه به عواملي بستگي دارد که ممکن است به وا

 .هاي دولتثروت، سرمايه اجتماعي و چگونگي سیاستگذاري

 جريان از توسعه انساني به رشد اقتصادي -ب

ند بیشتر بهتر باشتر، باسوادتر و داراي تغذيه تواند به افزايش درآمد ملي کمک کند. افراد جامعه اگر سالمتوسعه انساني مي

 دهد و اين هم باعث افزايش، قابلیت افراد را افزايش ميکنند، چون توسعه انساني باالهاي اقتصادي شرکت ميدر فعالیت

وي کار وري نیرشود. مطالعات تجربي زيادي در سطح جهان به تأثیر مثبت آموزش بر بهرهتر آنها ميوري باالفعالیت و بهره

اره وري و درآمد نیروي کار اشمتي و تغذيه مناسب بر روي بهرههبود تکنولوژيکي و همچنین اثر بهداشت و سالو نوآوري و ب

رتر توانند به طور کاراتر و مؤثتر، ميآفريند و در نتیجه، افراد داراي آموزش باالهاي بیشتر ميدارند. آموزش بیشتر، فرصت

بستگي  R (Dِ) پیشرفت تکنولوژيک در يک کشور به میزان تحقیق و توسعه فعالیت کنند. همچنین بايد در نظر داشت که

هاي ها و کارکردهاي افراد باعث افزايش مزيتدارد و تحقیق و توسعه هم به توسعه انساني وابسته است. افزايش قابلیت

ها در نساني باعث کاهش قیود بنگاهدهد. بنابراين، افزايش توسعه اها را افزايش ميشود و کارايي بنگاهنسبي در اقتصاد مي

ر رشد شود و بتر، توسعه انساني با سرمايه انساني همراه ميشود. به عبارتي، در معناي گستردهحداکثرسازي سودشان مي
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گذارد، ولي بايد در نظر داشت که هر يک از اجزاي توسعه انساني به طريقي جداگانه بر رشد اقتصادي اقتصادي تأثیر مي

هاي مهم ارتباط بین توسعه انساني و رشد کنندهگذاري و چگونگي توزيع درآمد، تعیینست. همچنین نرخ سرمايهمؤثر ا

 پیامدهاي خارجي، ناکارايي بازار سرمايه و استفاده آيد که مثالاند؛ چون از نتايج مطالعات تئوريک و تجربي برمياقتصادي

کننده ارائه آموزش توسط دولت هستند که ع درآمد، از جمله عوامل توجیهاز آموزش به عنوان ابزاري براي سیاست توزي

وري هاي توسعه انساني است. توزيع برابرتر درآمد نیز تقاضاي مواد غذايي و آموزش و نتیجتاً کارايي و بهرهيکي از شاخص

   .دهد و در ضمن، ثبات سیاسي و اقتصادي بیشتري را در پي داردنیروي کار را افزايش مي

 تقدم عملکرد کشورها در حلقه بین توسعه انساني و رشد اقتصادي ●

رشد  دارد که جوامع ممکن است در دور باطل و چرخه معیوبارتباط متقابل بین رشد اقتصادي و توسعه انساني بیان مي

اين  قرار گیرند. در باالو توسعه انساني  رشد اقتصادي باال اقتصادي کم و توسعه انساني پايین و يا چرخه کامل و خوب

حالت، رابطه بین رشد اقتصادي و توسعه انساني ممکن است جوامع را به تعالي برساند و يا به دام فقر و بدبختي گرفتار 

ها به قدرت و نوع رابطه بین رشد اقتصادي و توسعه انساني بستگي دارد. البته بعضي سازد. وجود و پايداري اين چرخ

ي و توسعه انساني پايین و برعکس. عوامل مختلف  رشد اقتصادي باالدچار وضعیتي نامتفاوت شوند، مثالکشورها ممکن است 

هاي اجتماعي، نحوه توزيع ها مؤثر باشند؛ از جمله فساد مالي دولت، میزان هزينهممکن است در پیدايش اين موقعیت

باط بین توسعه انساني و رشد اقتصادي چهار حالت اتفاق درآمد و ثروت در جامعه و .... بنابراين در خصوص چگونگي ارت

 :افتدمي

 الف( توسعه انساني پايین و رشد اقتصادي کم

 و رشد اقتصادي زياد ب( توسعه انساني باال

ا ها )رشد اقتصادي و ي؛ در اين حالت، يکي از مؤلفه(و رشد اقتصادي کم )توسعه انساني نامتوازن ( توسعه انساني باالج

گذاري هافتد که نرخ سرمايکند. اين موقعیت بیشتر در مواردي اتفاق ميتوسعه انساني( نقش ترمز براي ديگري را بازي مي

در اقتصاد پايین باشد که يک حالت موقتي و ناپايدار است که اگر از ارتباط رشد اقتصادي به توسعه انساني استفاده شود 

يعني چرخه  تمال بیشتري وجود دارد که جامعه از اين موقعیت به موقعیت باح و يا ب احتمال رفتن به موقعیت الف

 .کامل و خوب اين جريان حرکت کند، ولي ممکن است در هر حالت در چرخه معیوب و بد گرفتار آيد

ها ؤلفهم؛ در اين حالت نیز مثل حالت قبل، يکي از (د(توسعه انساني پايین و رشد اقتصادي زياد )رشد اقتصادي نامتوازن

د که افتآورد. اين موقعیت بیشتر در مواردي اتفاق ميکند و حالتي موقتي و ناپايدار را به وجود مينقش ترمز را پیدا مي

ت کمبود سرمايه اجتماعي در جامعه وجود دارد و احتمال افتادن به چرخه معیوب و بد )حالت الف( بیشتر از ديگر حاال

 .است

گرفتار شده جهت حرکت به سوي تعالي بهتر است به اين صورت باشد که ابتدا به سمت  لفوقتي کشوري در موقعیت ا

برود؛ چون اين مسیر حرکت، نسبت به ديگر مسیرهاي پیشرفت،  به موقعیت ب حرکت کند و بعد از موقعیت ج حالت ج

سمت خصوص آن قبهداشت به هايي، مثل تخصیص منابع بیشتر به آموزش وت کمتري دارد. براي اين کار، سیاستمشکال

زايي، خلق حات ارضي و مالیاتي و اشتغال از طريق اصالتر، مثالآيد، توزيع درآمد مناسبکه بیشتر به کار مردم مي

زم است به ج، ال هاي فوق و حرکت از موقعیت الفهاي شغلي براي بیکاران لزوم پیدا کند. پس از اجراي سیاستفرصت

 :هاي مکمل زير نیز اجرا شودسیاست به ب ت جبراي رفتن از موقعی

   حات سیاستيبه منظور تشويق رشد اقتصادي با استفاده از اصال استفاده از توسعه انساني باال -
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 (گذاري )حتي در صورت تأمین از خارج از کشورافزايش نرخ سرمايه -

 بهبود توزيع درآمد -

همراه  دارند که اگر رشد اقتصادي باالصورت گرفته در اين خصوص بیان ميروابط فوق و نتايج حاصل از مطالعات تجربي 

هاي معیوب بکشاند. البته کشورهايي که با توسعه انساني نباشد ممکن است پايدار نبوده، و کشور را به ورطه دور و چرخه

هاي اند به چرخهاند توانستهر دادهگذاري کرده و حقوق اساسي اقتصادي افراد را مورد توجه قراروي توسعه انساني سرمايه

ر ترين مطالعات تجربي انجام شده دنیز برسند. به عنوان نمونه به يکي از معروف خوب دست يابند و به رشد اقتصادي باال

 ( انجام شده است،2۰۰۰اين باره که توسط رانیز، استوارد و رامیرز )

دار که در شود:، کامل )خوب(، معیوب )زيانبار( و دو نوع جهتقسیم ميعملکرد کشورها را به چهار گروه ت در اين مطالعه،

آن يا توسعه انساني قوي، ولي رشد اقتصادي ضعیف است )توسعه انساني نامتوازن( و يا اينکه رشد اقتصادي قوي و توسعه 

 (انساني ضعیف است )رشد اقتصادي نامتوازن

دهد و در عوض اين امر موجب افزايش توسعه انساني را افزايش مي در چرخهِ کامل )خوب(، توسعه انساني مطلوب، رشد

 يابدشود و اين فرآيند ادامه ميمي

گردد که خود اين امر، سبب در چرخهِ معیوب )زيانبار(، عملکرد بد توسعه انساني، منجر به عملکرد پايین براي رشد مي

 يابدشود و اين رويه ادامه ميرسیدن به توسعه انساني بدتر مي

تر بودن روابط بین دو حلقه، چرخه رشد اقتصادي و توسعه انساني مطلوب را قوي: دهندرح ميشاينگونه  استوارد و رامیرز 

براي مثال، اگر رشد اقتصادي مطلوب سبب  .دهدکند و جايي که اين رابطه ضعیف باشد توسعه نامتوازن رخ ميفراهم مي

ودن روابط بین آنها از جمله نسبت پايین مخارج اجتماعي( نگردد رشد اقتصادي بهبود توسعه انساني )به جهت ضعیف ب

نامتوازن رخ خواهد داد. از سوي ديگر، زماني که عملکرد توسعه انساني مطلوب، رشد اقتصادي مطلوبي را ايجاد نکند )به 

 .انساني نامتوازن رخ دهد شود( ممکن است توسعهگذاري ناشي ميهاي پايین سرمايهخاطر فقدان مکمل که از نرخ

در مواردي که توسعه در آنها به صورت نامتوازن رشد کرده بعید است به همین منوال ادامه يابد.  استوارد و رامیرز به زعم 

کند و يا اين احتمال يا همکاري ضعیف همچون سدي در مقابل عوامل توسعه موجبات ايجاد چرخه معیوب را فراهم مي

 .تر گردد که نتیجه آن، بالطبع چرخهِ کامل )خوب( خواهد بوديک تغییر سیاست اين ارتباط محکم وجود دارد که با

اي پیشنهاد کردند که در آن کشورهاي براساس تحلیل تجربي بلندمدت خود، طرح قوي منطقه استوارد و رامیرز در مجموع، 

نساني نامتوازن و کشورهاي آفريقايي در ربع مربوط به تین در ربع توسعه اآسیاي شرقي در ربع کامل )خوب(، آمريکاي ال

 .اندچرخهِ معیوب قرار گرفته

 

 گیري نتیجه

نیاز رشد پايدار بلندمدت است و هر کشوري براي حرکت در مسیر رشد اقتصادي به يک آستانه توسعه توسعه انساني، پیش

کند؛ چون زا جدا ميهاي رشد درونانساني نیاز دارد. اين همان چیزي است که توسعه انساني را از سرمايه انساني در مدل

زا مهم است، در حالي که سطح توسعه انساني ر براي رشد اقتصادي درونتغییر در سرمايه انساني و کیفیت نیروي کا

هاي دولت بايد در جهت افزايش توسعه انساني به سطحي کننده مسیر رشد پايدار جامعه است. بنابراين، سیاستتعیین

دام فقر و قرار گرفتن در تر از سطح آستانه آنکه براي رشد پايدار مورد نیاز است معطوف شود. جوامع براي رهايي از باال

هاي دولتي در سرمايه انساني و توسعه انساني براي رسیدن به رشد اقتصادي گذاريهاي خوب و سالم، نیاز به سرمايهچرخه
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ها به صورت کاراتر و مؤثرتر و نظاير مت و يا بهبود مديريت پروژهها ممکن است در آموزش و پرورش، سالدارند. اين هزينه

 .ديگر مورد تأيید نیست اول رشد و بعد نگراني در مورد توسعه انساني نتیجه اينکه اين عقیده سنتي که  آن باشند.
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