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 چکیده
و آموزش، به عنوان سه شاخص موثر در توسعه  تولید ناخالص داخلیهدف از این مطالعه بررسی سه شاخص امید به زندگی،

یا که توسط مروان و ایان کینگ در دانشگاه ویکتورشاخص توسعه انسانی  با استفاده از مدل در این پژوهش .یافتگی ایران می باشد

ی ط تگی در ایرانتوسعه یافعوامل  انسانی به عنوان شاخص های توسعه مورد استفاده قرار گرفته به بررسی 8002کانادا در سال 

استفاده از روش حدقل مربعات معمولی به برآورد الگو پرداخته شده  بادر این مطالعه . ( پرداخته  خواهد شد7621-7631دوره)

د تولیی انسانی، شاخص امید به زندگی، شاخص آموزش و شاخص توسعه ی اقتصادی از شاخصگیری توسعهبرای اندازه است.

 و اطالعات این مطالعه از سایت سازمان ملل متحد و سایت بانک جهانی استخراج شده است. شده است. استفادهناخالص داخلی 

از نظر آماری، و تاثیر مثبت و معنی دار آن بر توسعه یافتگی تولید ناخالص داخلی حاصل نشان از معنی دار بودن متغیر   نتایج

ه با ایجاد فرهنگ کار در کشور و بها دادن بدولت می تواند ه یافتگی ایران و با توجه به تاثیر مثبت آن برای توسعایران می باشد 

زمینه را برای صنعتی شدن و توسعه بخش صنعت در کشور فراهم آورد که خود اقدامی برای توسعه  ملی داخل کشور،تولید 

داشته  انبر میزان توسعه یافتگی ایرافزایش میانگین سالهای تحصیل  تاثیر مثبت و معنی داری یافتگی کشور به شمار می رود. 

ترین و کسب آموزش باالتولید ناخالص داخلی که با توجه به میزان تاثیرگذاری در بین متغیرهای مورد بررسی در این الگو  است

 میزان تاثیرگذاری را دارا می باشند.

 

 توسعه،توسعه اقتصادی،توسعه نیافتگی،شاخص توسعه انسانی. هاي كليدي:واژه
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 مقدمه-1

شاخص توسعه انسانی، با نشان دادن دامنه قدرت انتخاب و گسترش قابلیتهای انسان، معیار مناسبی در تعیین سطح زندگی 

در نظریات اقتصادی)اقتصاددانان کالسیک(انسان .انسانی است و جایگاه کشورها را در دستیابی به توسعه انسانی نشان می دهد

در چرخه تولید کاال و خدمات مورد توجه بود و سرمایه فیزیکی را عامل تشکیل دهنده ثروت به عنوان یکی از نهادهای تولید 

، انسان را مبدا توسعه معرفی می ها (. اما، منتقدین نظریات کالسیک8، ریکاردو7، کارل مارکس7)آدام اسمیت کشور می دانستند

رمایه گذاری بر روی انسان را معتبرترین شرط حرکت به سمت متکی بر انسان است. به این معنا که س،کنند؛ نظریه های تازه رشد

توسعه بهینه اقتصادی می دانند و تاکید می کنند که توسعه یافتگی بدون کاهش نابرابریها و محرومیتها، به دست نخواهد 

صادی است، زیرا الگوهای (مفهوم توسعه انسانی، به مراتب گسترده تر از مفاهیم قراردادی توسعه اقت5، شومپیتر4،جونز6وآمد)سول

 .(7628رشد اقتصادی عموما با گسترش تولید ناخالص ملی اندازه گیری می شود، تا بهبود کیفیت و سطح زندگی انسان)ملکی،

 زندگی .توسعه انسانی، سه بعد از زندگی را در بر دارد. این سه بعد عبارت است از: زندگی طوالنی و سالم، دانش و سطح استاندارد

 مر: امید به زندگی در بدو تولد، نرخ زنده ماندن نوزادطول ع

 دانش: باسوادی بزرگساالن، نرخ ثبت نام دختران و تعداد دانشمندان و متخصصان تحقیق و توسعه

 ..نیروی کار بعنوان درصدی از جمعیت، تعداد جمعیتی که به آب سالم دسترسی دارندتعداد درآمد سرانه،  سطح زندگی:

زندگی، دستیابی نسبی هر کشور به امید به زندگی را در بدو تولد اندازه گیری می کند. حداقل سن برای امید شاخص امید به 

سال است. شاخص آموزش، از ترکیب دو شاخص درصد باسوادی بزرگساالن و  25سال و حد اکثر  85به زندگی در بدو تولد 

 .(7630)عباسپور،به دست می آیدشاخص نسبت ترکیبی ثبت نام ناخالص در سطوح مختلف تحصیلی 

 

 مبانی نظری و پیشینه تحقیق -2

 مبانی نظري -2-1

                                                 
1-Adam Esmit 

2- Karl Marx 

3- Ricardo 

4- Solow 

5 - Jevons 

6- Schumpeter 



 

تحقق تقسیم کار راعاملی جهت شروع توسعه اقتصادی می پندارد.به نظر او تحقق ،یکی از اقتصاددانان کالسیک 7دام اسمیتآ(7

ملی خواهد شد.لذا به نظر اقتصاددان کالسیک تقسیم کار در جامعه باعث افزایش بازدهی تولید و در نتیجه افزایش درآمد 

که هر  ینمع نیکار بد میتقسچنانچه جوامع بخواهند در مسیر توسعه اقتصادی گام بردارند باید تقسیم کار را تحقق بخشند.

 بیرتت نیکاالها باالتر است.بد ریدر ان نسبت به سا یگردد که بازده ییدکاالیجذب تول دیکار(با رویی)شامل ندیعامل تول

 گرید یکی وکاردیرخواهد کرد. دایپ شیاز گذشته افزا شیب دیتول یشده و بازده دیکار باعث نواوری در تول میزمان تقس گذشتبا

 نیی توسعه ی خود ب هیدر نظر کاردویدر امر رشد و توسعه را مورد توجه قرار داده است.ر تیمحدود کیاز اقتصاددانان کالس

 هیرماس قیداران افرادی هستند که از طر هیشود.سرما یقائل م تفاوت نیزم نیداران کارگران و مالک هیسرما یاجتماع سه گروه

 کسب تیفعال نیا زازین یگروه اجتماع نیا محركاندازند. یم انیروند توسعه را به جر ،جامعهگذاری مجدد در هیگذاری و سرما

گروه  نیندارند.ا اریاختدر دییاز خود عامل تول رندیگ یدر بر مجامعه را  تیدرصد جمع نیشتریسود است. گروه کارگران که ب

 های نیهستند که زم نیزم نی.گروه سوم مالکندیفرما یمشارکت م دییهای تول تیگروه اول در فعال دیبا استفاده از عوامل تول

 فتایمقابل در ددریخود را جهت تول نیگروه استفاده اززم نیدارند.ا اریکشت محصوالت کشاورزی رابه طور کامل در اخت قابل

چرخ اقتصادی جامعه در حرکت خواهد بود.حال اگر گروه نخست  بیترت نی.به اکنندیواگذار م داران هیمال االجاره به گروه سرما

توسعه  گونه پس اندازها روند نیا رییتوانند با بکارگ یدهند م شیرا افزا خودپس انداز دیداران بتوانند در روند تول هیسرما یعنی

تشکیل سرمایه از نظر ریکاردو عامل مهمی در جهت تحقق توسعه اقتصادی کشورها بشمار می رود.به نظر این بخشند. عیرا تسر

 اقتصاددان کالسیک این روند به عالوه تغییرات تکنولوژیکی می تواند مانع از ایجاد وضعیت سکون در جوامع گردد.

تر است. او معتقد است که محصوالت کشاورزی  نیبدب کاردویرشد و توسعه در جوامع از ر تیدر رابطه بامحدود 8مالتوس(8

 دررد. کخواهد دایپ شیافزا یبر اساس تصاعد هندس ایدر دن تیکه جمع یکنددر حال یم دایپ شیافزا یبراساس تصاعد حساب

ا تکنولوژی رو شرفتیاست مالتوس نقش پ یهیخواهد بود.بد یگرسنگ مواجه با فقر فالکت و تیی بشر ندهآیبه نظر او  جهینت

ت حداقل توان گف یمگیرد قرار  مدنظر ایی او در نقاط مختلف دن هینظر اگر در نظر نگرفته بود و لذا ، داتیسطح تول شیدر افزا

 کرده است. دایاق پدر قاره ی آفریقا تا اندازه ای مصد مخصوصا یکره ی خاک نیاز ا ییدر قسمت هاوی ی  هینظر

یکی از پر آوازه ترین نظریه پردازان توسعه است و او را میتوان پایه گذار رشته علمی و مستقل توسعه دانست.آراء  6آرتور لوئس (6

لوئیس دو خصوصیت مهم دارند:نخست،واقع گرا بودن آن،بویژه در زمینه های مرتبط با توسعه صادرات و نقش کشورهای صنعتی 

که عمدتاٌ کشورهای سابقاً مستعمره ای  4(LDC) ن زمینه؛و دوم اختصاص آن به مسایل کشورهای کم  توسعه یافتهشده در ای

 هستند که از نیمه دوم قرن بیستم به تدریج استقالل سیاسی پیدا کردند.

مدل پیشنهادی لوئیس یک مدل دو بخشی است که اقتصاد و به تبع آن ساخت های اقتصادی را به دو بخش سنتی)کشاورزی(و   

 صنعتی است و به تأسی از آدام اسمیت در زمینه پیشرفت طبیعی سعۀنوین)صنعتی( تقسیم می کند.لوئیس خود مبشر و مروج تو
                                                 
1-Adam Esmit 

2. Malthus 

3-Arthur Lewis 

4-Less developed countries 



 

 مبتال به اکثر کشورهای شرایط قلت مازاد کشاورزی که مسأله د،می پذیرد که درخوانده می شو"اقتصاد توسعه"ثروت که امروزه

 توسعه نیافته جهان است، توسعه صنعت را می توان با صدور کاالهای ساخته شده صنعتی مورد حمایت قرار داد.

 راه های اصولی برای تأمینلوئیس معتقد است که استقراض از منابع جهانی تأمین مالی سرمایه گذاری برای توسعه،یکی از   

مسأله رشد جمعیت را دستکم  7350 دهۀ توسعۀمالی برنامه های نوسازی است.لوئیس همچنین معتقد است که نظریه پردازان  

رشد جمعیت بر توسعه کشورهای کم توسعه ضربه وارد می کند.این امر وخامت مسأله غذا را که "گرفته بودند.به عقیده ی او 

ین های نیمه خشک حاد بود،افزایش داد و تراز پرداخت ها را زیر فشار نهاد.در کشورهایی که قبل از این با جمعیت قبالً در سرزم

زیاد روبرو بودند ،از توان پس انداز ملی کاست و شهر نشینی را که در زمینۀ زیر بنایی بسیار پر خرج  است ، افزایش داد و رشد 

 ."ساختجمعیت مسأله بیکاری شهری را الینحل 

ارائه   "کشش پذیری  بی نهایت عرضه کار "باالخره دربارۀ  آراء توسعه ای لوئیس باید اشاره کرد که او نظریه ای تحت عنوان   

کرده است که در جهت گیری روند توسعه در کشورهای جهان سوم از اهمیت اصولی برخوردار است. برطبق این نظر ، با رشد 

سال ،که پدیدۀ ذاتی اکثر کشورهای جهان سوم است، عرضه کار کشش پذیری بسیار زیادی پیدا درصد در  6جمعیت به میزان 

خواهد کرد. در حالی که  تقاضای کار محدود و حتی کاهش یابند است  و این امر نهایتاً بر روی دستمزد تأثیر گذاشته موجب 

 (.7622جتماعی و توسعه باقی خواهد گذاشت)حقیقی،کاهش آن می شود که در نتیجه آثار نامطلوبی بر روی نابرابری های ا

دولت را مهم ترین و مسؤول ترین مرجع و منبع برای انجام سرمایه گذاری زیر بنایی توسعه می داند به  7روزنشتاین رودان ( (4

صنعتی شدن به معنای شهرنشین شدن است.شهرها مناطقی هستند که سطح دستمزد در آن بالنسبه باالتر است. "عقیدۀ او:

د  باال، یعنی در شهرها رونق یافت و پیشرفت کرد و نه در فرآیند صنعتی شدن ، از طریق تمرکز در مناطق و نواحی با دستمز

روستاها.کشورهای ثروتمند در پوشش مناطق شهری و کشورهای فقیر به شکل نواحی روستایی اقتصاد جهانی جلوه گر شدند و 

ایی نمی به تنهعلت عمده شکاف فزایند بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه همین تقسیم بندی است. مکانیسم بازار 

درصد کل سرمایه گذاری را در بر می گیرد، منجر شود. سرمایه  65تا 60تواند به ایجاد سرمایه های ثابت اجتماعی که معموال بین

 جهش "رودان واضع نظریه ای است که به ."گذاری زیر بنایی باید از طریق سرمایه گذاری دولتی بسیج و برنامه ریزی شود

ت . مفهوم این اصطالح در دستگاه نظری رودان ، آمادگی برای نیل به توسعه است.به عقیدۀ او گستردگی موسوم شده اس "بزرگ

توسعه نیافتگی روستاها و وجود کازاد جمعیت روستایی ،ضرورت جهش بزرگ را آشکار می سازد. روزنشتاین رودان به رغم توجه 

وظیفه "عۀ صنعتی و شهری بزرگ مقیاس است. او توصیه می کند که اصولی به توسعه روستایی و کشاورزی ، اساساً طرفدار توس

خطیر یک برنامه توسعه اقتصادی دسترسی به سرمایه گذاری کافی است تا بیکاران و افراد کم اشتغال را در جهت صنعتی کردن 

 ی شدن از مقیاس وسیعیبسیج کند و به کار گمارد. رسیدن به اندازه مطلوب  واحدهای صنعتی مستلزم آن است که امر صنعت

ولیه . به عقیدۀ او گام ا "برخوردار باشد.بنابراین باید به طور همزمان و توسط صنایع مکمل،امر صنعتی شدن را برنامه ریزی کرد

در راه صنعتی شدن فراهم آوردن اسباب آموزش به منظور تبدیل روستائیان به کارگران صنعتی است.اما ازآنجا که بخش صنعتی 

 به سرمایه گذاری در این زمینه ندارد،در نتیجه ،این وظیفه به طور طبیعی به عهدۀ دولت قرار می گیرد. تمایلی

                                                 
1- Rozenshtein 



 

روزنشتاین رودان را می توان مبشر دخالت دولت در امور اقتصادی به منظور فراهم سازی شرایط توسعه دانست.ایجاد نظام برنامه 

را می توان معلول نفوذ نظریه و الگویی از توسعه دانست که  7330وائل دهۀ ریزی دولتی در بسیاری از کشورهای جهان سوم از ا

 (.7632،رزیر تدوین آن سهم به سزایی داشت)مایروسرودان د

، و مشاور دبیر کل سازمان ملل در مسائل توسعه اقتصادی بوده است . او در ابتدا نظریه های 7آنکتادرائول پربیش دبیر کل  (5

سخت باور داشت،اما با ورود به مسؤولیت های دولتی،انتقادات جدی به نظریه های نئوکالسیک وارد کرد.او  اقتصاد نئوکالسیک را

منظومه  "از روش های توسعه برون گرایانه به شدت انتقاد کرد و توسعه صنعتی را تشویق می کرد. در نظر او کشورها یک 

ورهای در حال توسعه ،اقمار آن هستند. کشورهای صنعتی از را تشکیل می دهند که کشورهای صنعتی مرکز و کش "اقتصادی

سطح تکنولوژی باالتری برخوردارند و مواد اولیه را از اقمار می مکند. در عوض ،کشورهای کم توسعه ،تکنولوژی و نیروی مولد 

مراکز و اقمار،اعطای امتیازات خود را در فعالیت های صادرات مواد خام به مراکز متمرکز کرده اند. او در روابط تجاری کشورهای 

دوجانبه را ناعادالنه می داند و معتقد به حمایت اقمار از صنایع خود و در عوض عدم حمایت مراکز است.چرا که حمایت کشورهای 

صنعتی از صنایع داخلی،فاصله کشورها را بیش از پیش افزایش می دهد.برای توسعه کشورهای کم توسعه ،صادرات کاالهای 

شده را تشویق می کند.سوبسید صادراتی منتخب،کاهش مصارف تجملی طبقه پردرآمد)برای به کار گمارده شدن توده ساخته 

های عظیم جمعیت فقیر بی بهره از توسعه(،اتخاذ خط مشی بین المللی بر اساس مسؤلیت مشترك هدف های یکسان و اقدامات 

 اسی وی هستند.هماهنگ )میان کشورهای کم توسعه(از جمله توصیه های سی

او ضمن توجه به عوامل بازار و انگیزه های فردی ،سرمایه گذاری و برنامه ریزی دولت را در موارد زیر بنایی و همچنین در 

تشویق به توسعه ضروری می دانست.دولت در نظر او می باید به تنظیم روابط صنعت ،کشاورزی و دیگر فعالیت ها و تحصیل 

،بپردازد. منابع برای تأمین اهداف   

را مورد انتقاد قرار می دهد و می گوید توجه به  "تقسیم بین المللی کار "کشورها و در نتیجه آن تفکر  "مزیت نسبی"او اصل 

شرکت های فراملیتی نباید به خاطر مزیت آنها در تولید باشد،بلکه منظور کاهش فشار بر تراز پرداخت ها و جلوگیری از اشاعه 

ف و فقط در جهت انتقال تکنولوژی و با تأکید بر حفظ استقالل ملی باید نقش آنهارا محدود به صنایع الگوهای متعدد مصر

 منتخب کرد.

او پس از ورود دوباره به کارهای پژوهشی،دریافت که عوامل اقتصادی را نمی توان،از چارچوب اجتماعی آن مجزا قلمداد نمود و 

ه تئوری مطلق اقتصادی،امری عبث است. کشورهای اقمار به علت پویایی بیشتر یافتن راه حل مناسب برای مشکالت در محدود

سیستم اقتصادی کشورهای مرکز ،از مسابقه توسعه عقب مانده اند و تقلید چشم و گوش بسته از راه کشورهای توسعه نیز ،خود 

،در نظر پربیش نیازمند دگرگونی مزید بر علت شده است.در این شرایط،توسعه اقتصادی،عدالت اجتماعی و پیشرفت سیاسی 

نظام موجود است.تنها راه حل توسعه کشورهای کم توسعه ،بنا کردن نظامی است که ترکیبی از سوسیالیسم بشر دوستانه و 

لیبرالیسم اقتصادی باشد.کشورها نیز نیاز به اتخاذ سیاست هایی با چشم انداز وسیع و بلند مدت دارند و اگر در این راه گام 

(.7628مصمم برندارند،فرصت های گران بهایی را از دست می دهند)متوسلی،های   

                                                 
1-Anctad 



 

 پيشينه تحقيق-2-2

بیان می کند که با توجه به اینکه توسعه یافتگی و "کارکردهای الگوی توسعه "ای تحت عنوان  مطالعه(در7622نوبخت)(7

ملی در سندچشم انداز بیست ساله جمهوری استقرار در جایگاه نخست اقتصادی،علمی و فناوری منطقه به عنوان یک هدف 

اسالمی ایران مورد تاکید قرار گرفته است، هنوز الگوی بومی متناسب با مقتضیات تاریخی،جغرافیای و فرهنگی کشور برای 

توسعه طراحی نشده است.لذا مساله اصلی وپرسش های تحقیق این است که الگوی مطلوب توسعه در نظام جمهوری اسالمی 

توسعه ای است،اطالعات الزم در خصوص مبانی _اید از چه ویزگی های برخوردار باشد؟ در این مطالعه که از نوع کاربردیایران ب

به ،به طور کتابخانه ای گرداوری و به روش توصیفی مطالعه شده است.و7623-7633نظری توسعه برای دوره ی بیست ساله 

تحلیل ه سپس ب .د ونهایتا به طراحی الگوی توسعه ایرانی اسالمی می پردازدبررسی راهبرد های نیل به توسعه مطلوب می پرداز

رمانی در قانون اساسی و مشخصات آگی های جامعه ژویمقایسه ای ، محتوایی و محیطی شاخص های توسعه می پردازد.در ادامه 

وند هم چنین راهبرد های مناسب جامعه توسعه یافته در سند چشم انداز با نظریه های توسعه به روش تحلیلی مقایسه میش

 در نهایت .نتیجه گیری می شوند اتگاهی از نقاط قوت،ضعف،فرصت وتهدیدآتوسعه از تحلیل محیط های داخلی و خارجی و

چنین نتیجه گیری می شودکه با عنایت به تحلیل محیط های داخلی وخارجی ایران واگاهی از نقاط ضعف،قوت،فرصتها 

تلفیق راهبرد های تولید رقابتی،عدالت گراواقتصاد باز مناسب ترین راهبرد برای توسعه در شرایط کنونی کشور  ،وتهدیدها

 بود.خواهد 

به بررسی عملکرد "ن در توسعهآزاد تجاری ایران وتاثیر آارزیابی عملکردمناطق "در مقاله ای تحت عنوان(7623) دالوری (8

.در این مقاله بیان می شود که هدف ( می پردازد7626_7618چابهار طی دوره زمانی )اقتصادی مناطق سه گانه کیش قشم و 

 واز ایجاد و توسعه این مناطق آزاد افزایش و توسعه صادرات ،ایجاد اشتغال،جذب سرمایه گذاری خارجی، انتقال تکنولوزی 

صادی کشور و بهره وری از اقتصاد رقابتی افزایش درآمد های عمومی ،افزایش درآمد ناشی از توریسم و ارتقای جایگاه اقت

است.بررسی ها نشان داده است در مجموع مناطق آزاد سه گانه برغم داشتن زمینه ها و توان بالقوه برای توسعه و پیشرفت به 

رنامه بدلیل ضعف امکانات و تاسیسات زیر بنایی و عدم منابع تامین درآمد ها ،عدم ثبات سیاسی و عدم جایگاه تعریف شده در 

های کالن و راهبردهای توسعه اقتصادی کشور،نتوانسته اند،عملکرد موافقی ارایه نمایند.این مقاله ارزیابی عملکرد مناطق آزاد 

تجاری کشور را با استفاده از مدل زیر مورد بررسی قرار داده است و برای بررسی توسعه ی اقتصادی این مناطق، متغیر توسعه 

 ر داده است.صادرات را مد نظر قرا

  (7 )                                  LNEX= - aKIS +b QES +c CHA +eLNCU (-3) +d LNDF+f LNPR           

LNCU ،لگاریتم متغییر هزینه جاری و عمرانی دولت با سه وقفه تاخیریLNDF  ضریب لگاریتم سرمایه گذاری داخلی و

از داده  استفادهمتغیر توسعه و کسب درآمد ارزی.باLNEX نهادهای دولت وضریب لگاریتم درآمدهای عمومی LNPRخارجی،

قل ادزمون حآزاد ایران تعیین گردید نتایج حاصل از آهای ترکیبی) پنل دیتا(عوامل موثر برتوسعه وکسب درآمد ارزی مناطق 

ری،سرمایه گذاری داخلی وخارجی ن است که افزایش در هزینه های جاری و عمرانی با سه وقفه تاخیآمربعات وزنی حاکی از 

 داشته است اطقو درآمد های عمومی تاثیر مثبت ومعنی داری بر توسعه ودرآمد ارزی این من



 

ضمن تشریح شاخص توسعه انسانی واجزا آن "روند توسعه ی انسانی در ایران "(در مقاله ای تحت عنوان7625بخشوده)(6

برابری خرید استوار است، امید به زندگی در بدو تولد ودسترسی به آموزش شامل درآمد سرانه واقعی که بر اساس روش شاخص 

در سطوح مختلف اولیه و ثانویه،به بررسی و مقایسه این شاخص در جهان و ایران طی سالهای پرداخته شده است.در این مقاله  

،ترکیه، عربستان سعودی ،قطر، در کشورهای سوریه 7628_7654ده از داده های پنل طی سال های با استفا HDIشاخص 

عمان، لبنان ،کویت و ایران مورد بررسی قرار گرفته است.نتایج حاکی از بهبود روند این شاخص در ایران است و به نظر می 

 رسد که این امر نه تنها ناشی از روند رو به رشد نرخ باسوادی بزرگساالن و نیز ثبت نام در مدارس و دبیرستان ها بوده بلکه تا

حدودی نیز سطح استاندارد زندگی  در رشد شاخص مذکور موثر بوده است.همچنین رشد اقتصادی نیز به شدت بر رشد توسعه 

 انسانی در ایران تاثیر گذار بوده است.

به بررسی رشد جمعیت وسطح باروری "رابطه بین میزان باروری و توسعه اقتصادی"(در مقاله ای تحت عنوان7624بیگدلی)(4

رداخته په کشورهای در حال توسعه ازجمله ایران یژط ان با توسعه یافتگی اقتصادی و اجتماعی کشورهای مختلف جهان بووارتبا

است.روش بررسی در این مطالعه تلفیقی از روش کتابخانه ای  و تحلیل های ثانویه است وداده های جمعیتی و آماری سال 

از قبیل صندوق جمعیت سازمان ملل متحد،یونیسف،بانک جهانی و مرکز (از نشریات سازمان های جهانی 7613_7635) های 

،ارتباط بین متغیرهای طرح شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.یافته spss آمار ایران اخذ و با بهره گیری از نرم افزار

ازه میزان زاد و ولد در نتیجه رشد های پژوهش نشان می دهد که هر اندازه سطح توسعه یافتگی کشوری باال باشد به همان اند

جمعیت ان کشور کمتر است.در حقیقت می توان گفت که بهترین قرص ضد بارداری ،توسعه اقتصادی است.در این مطالعه 

سطح یا میزان باوری کل متغیر وابسته بوده است و ویژگی های اقتصادی اجتماعی کشورها متغیر مستقل را تشکیل می دهد 

ه موجود بین میزان باروری کل و توسعه اقتصادی و توسعه اجتماعی با توجه به سطوح اندازه گیری متغیر ها برای تبین رابط

پیرسون استفاده گردیده است نتایج آزمون نشان می دهد که سطح  rکه در سطح فاصله ای می باشند از ازمون همبستگی 

/. 5.که کمتر از الفایاست   Sig =.007ومیزان باروری کل   معنی دار به دست امده برای ازمون رابطه بین توسعه اقتصادی

رابطه بین توسعه  می باشد.نتایج نشان می دهد 58/0می باشد این یعنی رابطه معنی داری وجود داردو شدت همبستگی نیز

شور این رابطه یافتگی ونرخ زاد و ولد یک رابطه معکوس است و این در مناطق محروم جهان ودرسطح ایران واستانهای این ک

 است. به خوبی نمایان

 

جایگاه توسعه و میزان محرومیت کشورهای اسالمی با استفاده از شاخص توسعه "(در مقاله ای تحت عنوان7626تقوایی )(5 

کشور( طی یک دوره زمانی ده  53به بررسی وضعیت توسعه یافتگی در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسالمی)"انسانی

(می پردازد.روش تحقیق در این پژوهش،روش کتابخانه ای است و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از مدل 7627تا7617ساله)

کشور اسالمی در سطح پایین تر از سطح متوسط توسعه انسانی 82صورت گرفته است.نتایج نشان میدهد (HDI)کاربردی

از آن قطر ،برونئی،بحرین،کویت،و لیبی قرار دارند. نیجرکمترین  هستند.امارت متحده عربی باالترین توسعه انسانی را دارد و بعد

میزان توسعه انسانی را داردو پس از ان سیرالئون،افغانستان،بورکینافاسو،موزامبیک و سومالی به ترتیب کم توسعه ترین 



 

شور ا توسعه یافته ترین ککشورهای اسالمی هستند.و عالوه بر آن در مقایسه کشورها اختالف بین محروم ترین کشور اسالمی،ب

 برابر را نشان می دهد. 84اسالمی نسبت 

به بررسی شاخص های توسعه "شاخص های توسعه ی انسانی"در مقاله ای تحت عنوان (8002در سال ) 7مروان و ایان کینگ (3

ی د که شاخص توسعه انسانبه این نتیجه رسیدن انسانی به عنوان یک معیار طراحی بهینه، پرداختند و با استفاده از مدل زیر

(HDI( و توسعه مرتبط با جنسیت )GDI)امری  شاخصی برای نشان دادن میزان توسعه یافتگی کشورها به شمار می رود و

 الگوی مورد استفاده ایشان بصورت زیر می باشد:در کشورهای مختلف است . پذیرفته شده

(8    )                                                             HDI=wF(GDP) +(1-w)[WF(e)+ (1-W)F(i)]      

 GDP تولید ناخالص داخلینشان دهنده،e  کسب آموزش و i وامید به زندگی Fدهنده شاخص های توسعه انسانی است نشان 

وزنی است که هر سه شاخص را  w ،در نظر گرفته شده است. در معادله در نظر گرفته شده W=1/2و  w=1/3 در این مدل .

اسمی را تولید ناخالص داخلی وزنی است که شاخص  Wرا به خود میگیرد و در ادامه  1/3در نظر گرفته است و بنابراین وزن 

شناسایی سیاست هایی است   هدف از این مقاله.را به خود می گیرد 1/2باشد و وزنمدنظر قرار نداده است وشامل دو شاخص می

سیاست های معقول  منجر به اتخاذ که،شاخص هااین تغییرات  بررسی و همچنینمی شود بهبود این شاخص ها منجر به که 

در جهت به حداقل رساندن تمایل مصرف و به حداکثر رساندن هزینه های  HDIحداکثر رساندنهمچنین به  می شود و یتر

چنین استراتژی هایی نسبت به تخصیص عادالنه  ، وجه استآموزش و پرورش و بهداشت برنامه ریزی شده است که جالب ت

تخمین زده شده 8005کشور جمع آوری شده و برای سال 63داده های این مقاله پنل بوده و برای  درآمد نیز تمایل دارند.

در  06115ر برابHDIو ترکیه با 06200برابر HDIدر صدر قرار داشته و برزیل با  06332درحدود  HDIاست.ایسلندو نروژ با 

 کشور مورد بررسی قرار داشته اند.63پایین ترین سطح توسعه یافتگی در بین  

ی بیان می کند که توسعه نیافتگ"توسعه نیافتگی اقتصادی و توسعه پایدار در جهان"(در مقاله ای تحت عنوان8005)8(ایاال1      

از قحطی رنج میبرندو یک دهم از جمعیت جهان با کمتر از  میلیون نفر 240یکی از مهم ترین مشکالت دوران ما است و امروزه 

توسعه  شاخص از شاخصدو  .یک دالر در روز زندگی می کنند. این مقاله به بررسی عوامل و مشکالت برای توسعه می پردازد

بطور جداگانه در یک  را انتخاب نموده  وهر کدام را، بی سوادی نرخ و به زندگی در بدو تولد،امید  سازمان ملل متحد، انسانی

 رگرسیون ساده با درآمد سرانه مقایسه نموده است.

Y=ln(x)+E                                                                                 (3)                                               

Y=a(lite)+E                                                                         (4)                                           

                                                                                                     

                                                 
1- Merwan, Iang king 

2_Ayala  



 

 Y  شاخص درآمد سرانه می باشدln(x)  شاخص امید به زندگی می باشد lite می باشد و نرخ بی سوادیE  عامل خطا می

(  به این نتیجه می 7322تا7332کشور و در سالهای) 66با بررسی این دو شاخص توسعه انسانی بر درآمد سرانه برای باشد 

سال می گذرد درآمد سرانه حتی 10از  رسد که با افزایش امید به زندگی درآمد سرانه افزایش می یابد و وقتی امید به زندگی

دالر باال می  6000دالر هم می رسد و وقتی نرخ بی سوادی پایین تر از ده درصد است درآمد سرانه تا حدود  6100تا حدود

رود و همچنین رابطه معکوسی بین زاد و ولد ودرآمد سرانه وجود دارد وکمک به رشد متعادل جمعیت به نوبه خود مشکالت 

در جهان را کاهش میدهد.نرخ بی سوادی بزرگساالن یکی دیگر از شاخص های توسعه انسانی سازمان ملل است که با توسعه 

در کشاورزی   GDPدرآمد سرانه رابطه معکوس داشته است یکی دیگر از شاخص های که مورد بررسی قرار گرفته است وزن

 است که در کشورهای کمتر توسعه یافته این وزن بیشتر است.

تایید می کند که مواهب و منابع کشاورزی،به طور   "نابرابری علت توسعه نیافتگی"(در مقاله ای تحت عنوان 8003)7استرلی (2

خاص فراوانی زمین مناسب برای رشد گندم و  نسبت به آن مناسب برای رشد نیشکر، به عنوان یک ابزار در ایجاد نابرابری موثرمی 

تعداد زیادی از مهاجران،برده های آفریقای بودند و مناطقی بیشترین مهاجران را جذب میکردند که خاك باشد با توجه به اینکه  

و آب و هوایی مناسب تولید محصوالت پر سود ،مثل نیشکر و قهوه و گندم داشته باشد و تولید این محصوالت در مزارع بزرگ با 

وت و قدرت انجامید و این شرایط به نوبه خودباعث ایجاد  نهاد های سیاسی نیروی کار برده سازماندهی شد که به نابرابری زیاد ثر

و اقتصادی که حامی صاحبان مزارع بودند شد و از طریق آن نابرابری تشدید شد و رشد توسعه ی اقتصادی را تضعیف کرد. این 

ی ی باال ،به طور مستقل یک مانع بزرگ براتحقیق نشان می دهد که نابرابری تاثیر می گذارد بر نتایج توسعه ی نهادها ونابرابر

بین درآمد ونابرابری حدقل مربعات وزنی به برآورد  رابطه ی مستقیم   و روشستفاده از یک رگرسیون ساده توسعه است.او با ا

 ت نتایجی قرار داده اسضریب جینی بر درآمد را مورد بررس (پرداخته است و تاثیر تغییر7330-8000در آفریقا ، طی سال های)

نشان می دهد تغییر در متغیر وابسته)درآمد(، در پاسخ به به یک واحد تغییر در جینی  به گونه ای است که یک واحد استاندارد 

درصد درآمد را کاهش می دهد واین یعنی افزایش  نابرابری باعث کاهش  درآمد می شود و نابرابری  3افزایش در ضریب جینی 

 .شدمانعی  برای توسعه می با

 

 الگوی تحقیق -3

 (می باشد:7( رابطه شماره )8002در این مقاله الگوی مورد استفاده به پیروی از مروان وایان کینگ )

 (5                                                      )𝑯𝑫𝑰 =  𝜷𝟏𝐆𝐃𝐏 + 𝜷𝟐𝒆 + 𝜷𝟑𝒊                   

 شرح زیرمی باشد : بهکه متغیر های این مدل 

                                                 
1- Easterly 



 

 GDP :تولید ناخالص داخلی 

e کسب آموزش : 

i  امید به زندگی : 

HDI شاخص توسعه انسانی : 

ه الزم ب جهت تحلیل وبرآورد مدل استفاده می شود.ایویوز نرم افزار  ی و ازدر اقتصاد سنجحداقل مربعات مطالعه از روش  نیدر ا

در این  د.باشمی (7621-7631)ی زمانی ذکر است که اطالعات مربوط به این مدل به صورت سری زمانی ساالنه و برای دوره

. وازآمار منتشره توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران می باشد کتابخانه ای و اسنادی  بصورت ، تحقیق جمع آوری داده ها

،WDI)سایت شاخص های توسعه   و )سایت بانک جهانی  HDIخواهد گردید. استفاده 

 برآورد الگو-4

 بررسی مانایی متغیرهای تحقیق-4-1

 است آزمونهایی رایجترین   از واحد ریشه آزمون .شود آزمون نامانایی و مانایی لحاظ به مدل، متغیرهای ابتدا که است ضروری

 از استفاده با یافته تعمیم فولر دیکی آزمون .میگیرد قرار استفاده مورد سریزمانی فرآیند یک مانایی تشخیص برای امروزه که

 مورد متغیر مانایی مقابل در را (نامانایی)واحد ریشه فرضیه آزمون، این .است شده اجرا مطالعه این در  Eviews افزار نرم

 رد 0H فرضیه باشد،  بحرانی مقادیر قدرمطلق از بزرگتر ی(محاسبات) آزمون آماره قدرمطلق که درصورتی میکند، آزمون نظر

 .میباشد(7) جدول مطابق نتایج ، بود خواهد ایستا زمانی سری و میشود

 

 

 متغيرها ایستایی نتایج ( :1)جدول

 متغيرها دیکی فولر آماره احتمال نتيجه

I(1) 060550 7630133- توليد ناخالص داخلی 

I(1) 060756 86345157- كسب آموزش 

I(1) 060584 66824161- شاخص توسعه انسانی 

I(1) 060008 26668202- اميد به زندگی 

 منبع: محاسبات تحقيق

 

 .باشد می تفاضل یک با متغیرها مانایی از حاکی نتایج فوق جدول به توجه با

 



 

 تخمین مدل-4-2

ی می بررستوسعه انسانی با شاخص  زندگی، کسب آموزش و امید به تولید ناخالص داخلی  ، ارتباط بین متغیراین پژوهشدر 

 شود. 

 

 (: )متغير وابسته: شاخص توسعه انسانی(5معادله ) برآورد( : 2) جدول

 انحراف  ضریب 

 استاندارد

 احتمال  tآماره

 0002/0 124015/6 85/3 03/8 توليد ناخالص داخلی

 0000/0 2054/876 88/6 003226/0 اميد به زندگی

 0000/0 57258/84 007086/0 085036/0 آموزش
R-squared 313180/ 0 

Adjusted R-squared 333322/0 
Durbin-Watson stat 156015/7 

 تحقيق :محاسباتمنبع
 

 که باشد می درصد 31 میزان به متغیرها این با مدل دهندگی توضیح قدرت از نشان الگو تعیین ضریب (8به جدول ) توجه با

 برآورد از حاصل نتایج .دهد می نشان را خودهمبستگی وجود عدم واتسون دوربین آماره و باشد می مدل خوب برازش از نشان

 :باشد می زیر قرار به الگو

(داشته HDIبر اساس معیار) ایران در یافتگی توسعه بر داری معنی و مثبت تاثیرتولید ناخالص داخلی طی دوره مورد بررسی 

 .شده است کشور در یافتگی توسعه در افزایش درصد8 باعث ایران درتولید ناخالص داخلی  در افزایش درصد یک و است.

 یک که ای گونه به داشته ایران در یافتگی توسعه بر داری معنی و مثبت تاثیر کشور در زندگی به امیدطی دوره مورد بررسی 

 ایران در یافتگی توسعه میزان در افزایش باعثدرصد   06003 میزان به کشور در زندگی به امید میزان در افزایش درصد

 گردیده است.

 که ای گونه به دهد می نشان را طی دوره مورد بررسی ایران در یافتگی توسعه بر داری معنی و مثبت تاثیر نیز آموزش کسب

 .ه استشد  ایران در یافتگی توسعه میزان در افزایش درصد06085 منجر به ایران در آموزش کسب میزان در افزایش درصد یک

 میزان باالترین آموزش کسب وتولید ناخالص داخلی  الگو این در بررسی مورد متغیرهای بین در تاثیرگذاری میزان به توجه با 

 .(،داشته است7621-7631دوره ) طی HDIدر میزان توسعه یافتگی ایران بر اساس معیار  را تاثیرگذاری



 

 ها باقیمانده واریانس ناهمسانی آزمون -4-3

 محسوب رابطه هر اساسی های فرضیه از که است ها مانده باقی واریانس همسانی رگرسیونی، های مدل کالسیک فروض از یکی

 (6)جدول در آزمون از حاصل نتایج .میشود استفاده آرچ آزمون از پژوهش، این در واریانس ناهمسانی فرض بررسی برای .شود می

 .است شده ارائه

 ها باقيمانده واریانس ناهمسانی آزمون نتایج : (3) جدول

 F آماره مقابل و صفر فرضيه
-Obs*R آماره

squared 
p-value آزمون نتيجه 

 Ho: واریانس همسانی

 (واریانس همسانی)صفر فرضيه قبول 0681 7680 7686

 H1: واریانس ناهمسانی

 تحقيقمحاسبات  :منبع
 

است و از سطح معنی 0681در این آزمون فرض صفر بیانگر وجود همسانی واریانس است و با توجه به اینکه مقدار احتمال آماره 

 .بیشتر می باشد، در نتیجه فرض صفر پذیرفته شده حاکی از آن است که ناهمسانی واریانس وجود ندارد 0605داری 

 آزمون عدم خود همبستگی باقیمانده ها -4-4

 .است شده استفاده گات فری -بررسی وجود خودهمبستگی بین مقادیر خطای مدل از آزمون بروش جهت

 ها باقيمانده همبستگی خود عدم آزمون ( :4ل)جدو

 F آماره مقابل و صفر فرضيه
-Obs*R آماره

squared 
p-value آزمون نتيجه 

 :(H0)خود وجود عدم

 همبستگی

0671 0644 0626 
 خود وجود عدم)صفر فرضيه قبول

       خود وجود (همبستگی
(H1):  همبستگی 

 تحقيقمحاسبات  :منبع



 

 شده0/0 5سطح از بزرگتر احتمال مقدار که شود می مشاهده 0626 احتمال مقدار مالحظه و آزمون این خروجی جدول به توجه با

 .شود می رد خطا مقادیر بین خودهمبستگی وجود و شده تایید صفر فرض لذا .است

 گرنجر علیت آزمون -4-5

 :باشد می زیر قرار به نتایج که شود می پرداخته تحقیق متغیرهای بین رابطه بررسی به گرنجر علیت آزمون از استفاده با

 

 گرنجر عليت آزمون (:5(لجدو

 نتيجه احتمال f آماره گرنجر عليت آزمون در رابطه نوع

 .است برقرار مثبت رابطه e 6677553 060381  و HDI  بين رابطه

 .است برقرار مثبت رابطه HDI 4600615 060673 و e  بين رابطه

 .است برقرار مثبت رابطه e 7067111 060003 و i بين رابطه

 .است برقرار مثبت رابطه i 6665723 060580  و e بين رابطه

 .است برقرار مثبت رابطه e 6683151 060546  و GDPبين رابطه

 .است برقرار مثبت رابطه GDP 7634455 068747و e بين رابطه

 .است برقرار مثبت رابطه HDI 8066053 103. 0 و i بين رابطه

 .است برقرار مثبت رابطه i 6640543 060433 و HDI بين رابطه

 .است برقرار مثبت رابطه HDI 0617421 064334  و GDPبين رابطه

 .است برقرار مثبت رابطه GDP 8656732 067005و HDI بين رابطه

 .است برقرار مثبت رابطه i 0613545 064383  و GDP بين رابطه

 .است برقرار مثبت رابطه GDP 4604618 060601 و i بين رابطه

 تحقيقمحاسبات  :منبع

 

 توجه با که باشد می متغیرها بین رابطه وجود از نشان است درصد 5زیر احتمال آنکه به توجه با و آزمون احتمال به توجه با

 توسعه شاخص بین بررسی مورد رابطه مهمترین و دارند داری معنی و مثبت رابطه یکدیگر با متغیرها فوق جدول اطالعات

 .باشد می مثبت و سویه دو ارتباط شاهد که باشد می آموزش و یافتگی

 



 

 و ارائه پیشنهادات ریگینتیجه -5

، امید به زندگی و کسب آموزش از نظر  تولید ناخالص داخلیبر اساس نتایج تخمینی مشخص گردید که طی دوره مورد بررسی 

که با توجه به میزان تاثیرگذاری در بین متغیرهای اند. داشته ایران در شاخص توسعه انسانی بر داری معنی و مثبت تاثیر آماری

نتایج  . با توجه به اینو کسب آموزش باالترین میزان تاثیرگذاری را دارا می باشند خالص داخلیتولید نامورد بررسی در این الگو 

 شود:پیشنهادات سیاستی به شرح زیر ارائه می

ته تاثیر مثبت و معنی داری بر میزان توسعه یافتگی ایران داش تولید ناخالص داخلینظر به اینکه بر اساس نتایج تحقیق، افزایش -

با اتخاذ سیاست های مناسب رشد اقتصادی ایران بسیار باالتر از  ، تولید ناخالص داخلیاست،پیشنهاد می شود با هدف افزایش 

 نرخ رشد جمعیت افزایش یابد.از جمله میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

داخل کشور می توان زمینه را برای صنعتی شدن و توسعه بخش صنعت ملی در کشور و بها دادن به تولید  با ایجاد فرهنگ کار -

 در کشور فراهم آورد که خود اقدامی برای توسعه یافتگی کشور به شمار می رود. 

کشور  ند زمینه توسعه یافتگیحمایت دولت از بخش تولید در کشور و ایجاد و انگیزه افراد برای رقابت با تولیدات خارجی می توا -

 را فراهم آورد. 

مدیریت صحیح در استفاده از منابع طبیعی و تبدیل این مواد به مواد فرآوری شده و صادرات آنها می تواند باعث افزایش در  -

 درآمد کشور در نهایت تاثیر مثبت بر توسعه یافتگی کشور شود. 

میانگین سالهای تحصیل،تاثیر مثبت ومعنی داری بر میزان توسعه یافتگی ایران نظر به اینکه بر اساس نتایج تحقیق،افزایش -

داشته است،پیشنهاد می شود با،اتخاذ سیاست های مناسب آموزشی،پوشش تحصیلی در تمام مقاطع در کشور افزایش یابدو در 

 کنار کمیت ،به کیفیت آموزشی نیز توجه و اقدامات بسیار اساسی و واقعی صورت گیرد.

نظر به اینکه بر اساس نتایج تحقیق،افزایش امید به زندگی تاثیر مثبت و معنی داری بر میزان توسعه یافتگی ایران داشته -

 با اتخاذ سیاست های مناسب بهداشتی،اجتماعی،فرهنگی و اقتصادی،امید به زندگی در کشور افزایش یابد. است،پیشنهاد می شود
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