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 دهکیچ
این اساس  بر سازمان ملل هدف اساسی توسعه بهبود کیفیت زندگی انسان است. ازنظر

. ستا شدهیمعرفمعیار کیفیت زندگی  عنوانبهی انسانی توسط نهاد مذکور شاخص توسعه

 شاخص توسعه انسانی یک شاخص ترکیبی خالص است که متوسط موفقیت یک کشور را در

 نیا در .سالمتی، آموزش و رفاه اقتصادی بهداشت و گیرد:سه معیار پایه از توسعه اندازه می

، 5831های سالهای ایران در استانی انسانی )بدون نفت( برای ا شاخص توسعهابتد مقاله،

 این شاخص ریتأثسپس است  شدهمحاسبهروش جدید سازمان ملل  برهیتکبا  5831و  5831

های استانی و روش منطق فازی بررسی گردیده است. در بر رشد اقتصادی با استفاده از داده

با در نظر گرفتن تابع  همراهحی با توجه به نوع ممدانی و سازی، پروسه طرامقوله فازی

مطابق نتایج حاصله بیشترین و کمترین شاخص  ای دنبال خواهد شد.عضویت مثلثی و ذوزنقه

 315/1، 388/1به ترتیب برابر با  5831و  5831، 5831های ها در سالی انسانی استانتوسعه

برای استان سیستان و بلوچستان  685/1و  183/1، 131/1استان تهران و  برای 363/1و 

و  هیلویکهگشمالی، ی کردستان، خراسانهااستاناست. بعد از سیستان و بلوچستان 

. ی کشور دارندهااستانی انسانی را در بین شاخص توسعه نیترنییپابویراحمد و لرستان 

در کشور در فاصله  هااستانی انسانی ، متوسط توسعهدهدیمنشان  آمدهدستبهی هاداده

الی  5831این رشد در فاصله  کهیدرحالدرصد داشته است  8رشدی معادل  5831الی  5831

 دهدیمی انسانی نشان بررسی اجزاء شاخص توسعهاست.  افتهیکاهشدرصد  1/1به  5831

ه فاصلدر  هااستانی ی انسانی رشد منفی درآمد سرانهعامل کندی بهبود توسعه نیترمهم

درصد  01متوسط حدود  طوربه هااستانی . در این فاصله درآمد سرانهاست 5831الی  5831
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ها، نقطه گردد که شاخص آموزش استانها مالحظه میبا دقت در یافتهاست.  افتهیکاهش

های اخیر دهد تحوالت خوبی در سالکه نشان می ا استهقوت شاخص توسعه انسانی استان

همواره رو به بهبود  5831 تا 5831در کشور از دوره  وپرورشآموزشداده است و وضعیت رخ

 5831الی  5831که در فاصله افزایش یافته است.  توجه به این 386/1به  133/1بوده و از 

ی انسانی نسبت به قبل از آن بسیار اندک بوده است الزم است توسعه روند بهبودی

ر که اجزای اثرگذا یی در آموزش و بهداشت و سالمتگذارهیسرماکشور نسبت به  زانیربرنامه

ی داشته باشند. همچنین برای بهبود شرایط زندگی ساکنین شتریب توجه، اندتوسعهشاخص 

ری فقر و محرومیت بیشت دچار نیبنابراپایینی دارند و ی انسانی توسعهی که شاخص هااستان

این مناطق توجه بیشتری  یی در آموزش و بهداشت و سالمتگذارهیسرماهستند، نسبت به 

ی و اشتغال این مناطق، شرایط برای کاهش فقر و صورت گیرد تا ضمن افزایش درآمد سرانه

بین استانی در  ی وامنطقهابرابری ن تواندیم تیدرنهامحرومیت فراهم شود؛ اقداماتی که 

 کشور را کاهش دهد. 

 یتوسعه زانیربرنامه و دولت گذشته یدهه سه طول در که است تأمل قابل زین نکته نیا

 یهاهافتی با که نموده یشناسائ را افتهیتوسعه کمتر و محروم مناطق مختلف طرق از کشور،

 یادعا رغم به و گذشته دهه سه طول در که شده باعث که آنچه اما اندبوده همسو مقاله نیا

 هاناستا نیا یاقتصاد یاجتماع تیوضع در یداریمعن تفاوت مناطق، نیا به نیمسئول توجه

 نیا در کور یهایگذارهیسرما انجام و توسعه یمسئله به یبعد تک نگاه دیشا ندهد، رخ

ها تانی انسانی بر رشد اقتصادی استوسعه ریتأث. نتیجه دیگر تحقیق بیانگر است بوده مناطق

، بمتل افزارنرمشده در با استفاده از روش فازی ممدانی است. با توجه به قوانین فازی طراحی

شود. تحقق ها مشخص میاستان ی انسانی بر رشد اقتصادیشاخص توسعه ریتأثمیزان 

سانی ی انمثبت شاخص توسعه ریتأثقوانین دوم و سوم از قوانین منتج از روش فازی بیانگر 

ها هبا دقت در یافت بوده است. هااستانخروجی سیستم فازی  عنوانبه بر رشد اقتصادی

رابطه چندانی بین  4/1ی انسانی به میزان تا قبل از سطح توسعه که  گرددمالحظه می

 مثبت است.رابطه  وضوحبه آن از بعداما  شودینمی انسانی و رشد اقتصادی مالحظه توسعه

 JEL: O15, I15, I25,P30 یبندطبقه

 

  ی کشور، منطق فازیهااستانانسانی، رشد اقتصادی،  یشاخص توسعه :یدیلک یهاواژه
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 مقدمه -5

مفهوم توسعه و اهداف آن، سازمان ملل متحد در  نهیدرزمدر جریان سیر تحوالت 

 هاانسان، بهبود کیفیت زندگی 0881کشورها در دهه  یی مربوط به توسعههاگزارش

انسان را هم عامل توسعه و هم هدف نهایی آن را هدف اساسی توسعه معرفی نمود و 

انسانی از دیدگاه فلسفی به مفهوم توجه و  ی(. توسعه19900UNDO,) دانست

(. دستیابی به زندگی Noori Naeini & et al., 2016)احترام به فردیت انسان است. 

ثمره رشد  دیگرطرف  و ازازمند مصرف بیشتر کاالها و خدمات نی طرفکیازبهتر، 

های (؛ لذا گسترش ظرفیتMahmoudi,2009انسانی است ) هایاستعدادها و ظرفیت

انسانی به شمار  یذهنی از طریق آموزش در کنار درآمد، از عناصر اصلی توسعه

گرفته است  5سنهای صلی خود را از رویکرد قابلیت، شالوده اانسانی یتوسعهرود. می

 های مختلف برای دستیابی به سطحکه عبارت از توانایی یک فرد برای داشتن انتخاب

تواند یکی از این رویکرد، رشد اقتصادی می اساس بر(. Sen,1999)رفاه متناظر است 

ظر هدف در ن عنوانبه لزوماًتواند ابزارهای دستیابی به زندگی بهتر باشد؛ ولی نمی

انسانی را  یتفاوت رشد اقتصادی و توسعه الحقمحبوب(. Ranis,2004گرفته شود )

؛ یعنی بیک انتخا گسترش بر منحصراًکه رشد اقتصادی  کندیمبه این صورت بیان 

ند ی انسانی مانهاانتخابانسانی شامل گسترش تمام  یتوسعه کهیدرحالدرآمد است 

توجه به نقش انسان در  .(Hag,1976اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است )

تاریخی به شروع علم اقتصاد در قالب تفکرات کالسیک و  ازلحاظرشد اقتصادی، 

ی اقتصادی اولیه پیرامون نقش هاهینظرگردد؛ البته ی آدام اسمیت برمیهادگاهید

ابزاری داشته و انسان را همانند دیگر  عمدتاًانسان در رشد اقتصادی به انسان نگاه 

ی اونهگبهگرفته، یک ابزار تولید در نظر می عنوانبه عوامل تولید در رشد اقتصادی

ل توسعه فقط سرمایه و ملحقات مربوط به آن آمد که عامکه این تصور به وجود می

 مبدأانسانی، انسان  یاما در مفهوم توسعه ؛(Yoshihisa & Hayami,1999است )

و  هامهارتفراتر از نیروی کار است و  شود و نقش انسان در توسعهتوسعه معرفی می

 درواقع (.Lucas,1988در رشد اقتصادی است ) مؤثردانش انسان یکی از عوامل 

انسانی نقش مهمی در خروج از رکود و حرکت اقتصاد به سمت رشد های قابلیت
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انسانی  یتوسعه (. رانیس و همکارانRamirez & et al.,1998) کنداقتصادی ایفا می

ابزار بالقوه بسیار مهم  عنوانبههای انسانی و رشد اقتصادی را را هدف اصلی فعالیت

ش تواند نقانسانی می ی، دستاوردهای توسعهحالنیدرعدانند، برای پیشبرد آن می

سازمان  یگزارش توسعه (.Ranis & et al., 2000مهم در رشد اقتصادی ایفا کند )

کند که اگر خدمات عمومی در راستای رشد اقتصادی و هدایت آن ملل استدالل می

 ,Ravallionانسانی را ترقی دهد ) یتواند توسعهسوق داده شود رشد اقتصادی می

بر ابعاد مختلف اقتصادی و  اگرچهی خود هاگزارشسازمان ملل در  .(1997

ی سیاسی و اجتماعی و حقوق مدنی هایآزاد ازجملهانسانی  یی توسعهراقتصادیغ

عملی، برای بررسی وضعیت  صورتبهاما در حال حاضر و  کندیم دیتأکشهروندان 

انسانی در جوامع مختلف از یک شاخص ترکیبی با سه عنصر آموزش، امید  یتوسعه

که معرف رفاه  یبه زندگی که معرف بهداشت و درمان است و نیز درآمد سرانه

از سوی  شدهارائه ،(HDI) 9انسانی یشاخص توسعه. دینمایماقتصادی است، استفاده 

 انسانی یهای سطح توسعهسازمان ملل شاخصی است که مشخصه یبرنامه توسعه

 ,Yakinov & Bacchusکند )در کشورها و مناطق مختلف کشورها را منعکس می

سازمان ملل شاخص مذکور را برای کشورها محاسبه و منتشر  هرسالاگرچه  (.2015

برآورد و  .شودینماما برای مناطق مختلف در کشورها چنین اقدامی انجام  کندیم

ی زیربرنامهانسانی در مناطق مختلف یک کشور برای  یشناسایی وضعیت توسعه

مناسب در جهت کاهش نابرابری در کیفیت زندگی و امکانات آموزشی، بهداشتی و 

انسانی فقط ابعاد آموزش، امید به زندگی و  یاقتصادی ضروری است. شاخص توسعه

رفاه مانند کاهش  زیبرانگچالشهای و به سایر جنبه شودیمرا شامل  یسرانهدرآمد 

ی سیاسی و مدنی، فساد اداری، آلودگی هایآزادنابرابری درآمد، نابرابری جنسیتی، 

یک  عنوانبه تواندیمکند و این مسئله یا امنیت اقتصادی ورود پیدا نمی ستیزطیمح

مان ملل با این توجیه ساز ،(. با این وصفElspeth & Sharpe,2012ضعف تلقی شود )

که سه شاخص جزئی بکار رفته در آن نقش کلیدی و مهمی در کیفیت زندگی انسان 

، بر شاخص مذکور رادارندی شاخص برای جوامع مختلف سازکساندارند و قابلیت ی

 (.UNDO,1999)انسانی تأکید کرده است  یمعیاری مناسب برای توسعه عنوانبه

 هایهای ایران طی سالاستان انسانی یتوسعهشاخص ابتدا در این تحقیق 

ها آن بر رشد اقتصادی استان ریتأث، سپس شودیم محاسبه 0982و  0981، 0992
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یل ذ سؤاالتتحقیق حاضر به  درواقع. ردیگیمی قرار موردبررسبه روش منطق فازی 

 ،0992های های مختلف ایران در سالانسانی استان ی: شاخص توسعهدهدیمپاسخ 

از این لحاظ چگونه است؟ آیا  هااستانچه مقدار است و جایگاه  0982و  0981

دارد؟ در مطالعه حاضر پس  ریتأثها انسانی بر رشد اقتصادی استان یتوسعه شاخص

. سپس با معرفی روش جدید شودیماز مقدمه، مبانی نظری و مطالعات تجربی ارائه 

 هاناستاسانی، اقدام به برآورد آن برای ان یسازمان ملل برای محاسبه شاخص توسعه

 در این هااستان انسانی و بررسی جایگاه یخواهد شد. پس از برآورد شاخص توسعه

وش ابتدا ر هااستانانسانی بر رشد اقتصادی  یتوسعه ریتأثشاخص، برای بررسی 

شاخص مذکور بر رشد  ریتأثفازی ممدانی معرفی و آنگاه با استفاده از این روش 

 گردد.بررسی می

 مبانی نظری -0

 مفهوم توسعه انسانی و معرفی شاخص آن -0-5

و پس از  آمده وجود بهاست که از اوایل قرن نوزده  یادهیا، به مفهوم کلی توسعه

ی المللنیبجنگ جهانی دوم در مباحث اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و در مسائل 

در انتقاد از  توسعه اقتصاددانان(. Frazier,1997است ) داکردهیپی اژهیوجایگاه 

ه را توسع ،نمودیممعیار توسعه معرفی  عنوانبهرشد اقتصادی را  صرفاًدیدگاهی که 

 ددرآمهایی که از آنان کشوری ازنظررشد اقتصادی بیان نمودند و  مفهومی فراتر از

شوند یتلقی نم شتریب یتوسعهباالتری برخوردارند الزاماً در رده کشورهای با  یسرانه

(Ranis & et al.,2000.) بر اساس روند تکاملی تاریخی مفهوم مذکور، توسعه درواقع ،

فرایندی است که کلیه ابعاد یک نظام اجتماعی را با اهداف رشد، عدالت، کاهش فقر، 

این تفسیر از  چهارچوب(. در Basu,1997) ردیگیبرمدموکراسی و ثبات سیاسی در 

است و هدف اساسی توسعه بهبود کیفیت  لهیوستنها  ثروت وتوسعه، افزایش تولید 

ایند انسانی بهبود فر یانسانی است و الزمه توسعه یتوسعه درواقعزندگی انسان و یا 

(. Suri & Boozer,2011; Nayak,2008) استگسترش حیطه انتخاب افراد 

انسانی، توسعه به رشد درآمد  ی( نیز معتقد است، در رویکرد توسعه0890) 4استریتن

بهداشت،  رینظشود و به بهبود در سایر نیازهای جامعه انسانی سرانه محدود نمی

. (Strreten,1981) کندهای زندگی و آموزش بستگی پیدا میبرخورداری از حداقل
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ت های انسانی اسانسانی، توسعه از طریق ایجاد قابلیت یسازمان ملل، توسعه ازنظر

را شکل  هاآنیی که زندگی ندهایفراها با مشارکت فعال در که از طریق خود انسان

است  یهدف توسعه کهنیاانسان عالوه بر  درواقعآید و می دست بهدهد، می

 2انیال و اوناد ازنظر(. ,UNDO 2015) شودیمنیز محسوب  یمحور توسعه حالنیدرع

ر اما د نهایت باشد و در طول زمان تغییر کندتواند بیهای افراد میانتخاب (،5102)

 از: زندگی اندعبارتتمام سطوح توسعه، سه انتخاب ضروری برای مردم وجود دارد که 

ز ا برای یک سطح مناسب ازیموردنسالم و طوالنی، دانش و نیز دسترسی به منابع 

 .(Daniela & Oana, 2015) رفاه

یک  0881از سال  ،کشورهاانسانی در  یی توسعهریگاندازهسازمان ملل برای 

با مقیاس صفر  شاخص ترکیبی شامل سه بعد آموزش، بهداشت و رفاه اقتصادی

 انسانی( را بکار گرفت یانسانی( تا یک )بیشترین توسعه ی)کمترین توسعه

(UNDO,1990شاخص توسعه .)توسط آمارتیاسن، برنده  0881سال ی، در انسان ی

و با همکاری رانیس استاد  و اقتصاددان پاکستانی محبوب الحق جایزه نوبل اقتصاد

استاد دانشگاه اقتصاد لندن طراحی گردید و از همان زمان  1و دسای 0دانشگاه ییل

. (Stanton, 2007)سازمان ملل متحد مورداستفاده قرار گرفت  یتوسعهتوسط برنامه 

 کنندگذارند و یکدیگر را تقویت میاصر این شاخص بر یکدیگر اثر میعن

(Escousura, 2013.)  سالههمهسازمان ملل  یتوسعهبه بعد، برنامه  0881از سال 

بندی هآن رتب اساس برکند که کلیه کشورها انسانی منتشر می یگزارشی از توسعه

 شوند.می

بهداشت با  بعدانسانی توسط سازمان ملل،  یبرآورد شاخص توسعه روش در

آموزش از دو شاخص  بعد. در شودیمی ریگاندازهشاخص امید به زندگی در بدو تولد 

سال به باال و طول دوره مورد انتظار  52 سالبزرگمتوسط طول دوره آموزش افراد 

سال  ز. البته تا قبل اشودیمبرای تحصیل کودکان در سن ورود به مدرسه استفاده 

کودکان در  نامثبتو نرخ  ساالنبزرگنرخ باسوادی  ،مذکور شاخص دوبجای  5101

 (.UNDO, 1990) است شدهگرفتهسن ورود به مدرسه بکار 

داد ، باعث پوشش تعساالنبزرگهای تحصیل جایگزینی باسوادی با متوسط سال

بیشتری از کشورها شده است و بهتر از نرخ باسوادی، تمایز میان کشورها را آشکار 
                                                           

5 Daniela & Oana 
6 Yale University 
7 Desai 
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 نامبتثی نسبت جابههای مورد انتظار برای تحصیل کودکان کند. استفاده از سالمی

در مدارس، شامل تغییر در چارچوب این شاخص از نسبت به تعداد سال خواهد بود؛ 

 ,Kovacevic) است شدهلیتبدهای تحصیالت به کیفیت خصلذا کمیت در شا

2011.) 

بر مبنای برابری  کشورهابرای رفاه اقتصادی نیز از درآمد ناخالص ملی سرانه  

 (. در برآورد شاخص مذکورUNDO,2011) شودیم استفاده 9قدرت خرید دالر آمریکا

خرید، از لگاریتم درآمد جای رقم مطلق درآمد ناخالص ملی سرانه به برابری قدرت به

 (.UNDO, 1990شود )ناخالص ملی سرانه به برابری قدرت خرید دالر استفاده می

انسانی سازمان ملل در سال  یبندی گزارش ساالنه توسعهتقسیم اساس بر 

انسانی بسیار باال،  یتوسعه عنوانبه 9/1انسانی باالتر از  ی، شاخص توسعه5102

انسانی  یتوسعه عنوانبه 188/1تر از و پایین 1/1باالتر از انسانی  یشاخص توسعه

شاخص  عنوانبه 088/1تر از و پایین 221/1انسانی باالتر از  یباال و شاخص توسعه

انسانی پایین  یتوسعه عنوانبه 248/1انسانی متوسط و مقادیر کمتر از  یتوسعه

 (.UNDO,2015) اندشدهیبندطبقه

 491/1، آخرین سال حکومت پهلوی 0920انسانی ایران در سال  یشاخص توسعه

مطابق  .جدول قرار داشت 091کشور جهان در رده  091نظر در بین  این ازبود. 

انسانی  یتوسعهدر گروه کشورهای با  0928ایران تا سال  ،انسانی یگزارش توسعه

 First Human Development Report of the Islamicشد )ی میبندطبقهپایین 

Republic of Iran,1998 مذکور  شاخص اجزاءبه بعد با بهبود  0901(، ولی از سال

انسانی  یبهداشت و آموزش، به گروه کشورهای دارای شاخص توسعه خصوصبه

های میانی و باالی این گروه جای های اخیر در ردهی یافته و در سالارتقامتوسط 

سالگی انقالب  41در آستانه که  وبودجهنامهبرگزارش سازمان طبق  گرفته است.

 یدر رابطه با تغییرات شاخص توسعهمتحد گزارش سازمان ملل  مطابق بااسالمی 

 های پس از انقالبایران در سال ی انسانیشاخص توسعهمنتشر کرده است،  انسانی

به حدود  0908در سال  21/1آن از حدود  قدارم کهیطوربهرو به افزایش بوده است؛ 

 .رسیده که ایران را در بین کشورهای با رتبه باال قرار داده است 0980در سال  9/1

و  5101، 5112 سالانسانی ایران برای  یبر اساس این گزارش، شاخص توسعه

                                                           
8 Purchasing Power Parity (PPP $) 
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که رشدی معادل  است شدهیابیارز 198/1و  122/1، 082/1، به ترتیب برابر با 5102

شاخص  همچنین بر اساس گزارش سازمان ملل متحد داشته است.درصد  2/09با 

برابر شده است  50/0، 5102تا سال  0881های انسانی ایران در فاصله سال یتوسعه

(UNDO,2015.) 

 انسانی بر رشد اقتصادی یتوسعه ریتأث -0-0

اجزاء  ریتأثانسانی بر رشد اقتصادی الزم است  یشاخص توسعه ریتأثبرای بررسی 

 .ی قرار گیردموردبررس، بهداشت بر رشد اقتصادی وپرورشآموزشاین شاخص یعنی 

، اعتقاد داشت مفهوم سرمایه که 0810برنده جایزه نوبل اقتصادی در سال  8کوزنتس

 یباید سرمایه و گردد، مفهومی ناقص استتنها سرمایه فیزیکی و کاالیی را شامل می

ک کوزنتس توسعه صنعتی ی ازنظرآیند.  حساببهدو  فیزیکی هر یانسانی و سرمایه

 جهیرنتدپیشرفت ابزارها و ادوات صنعتی آن کشور نیست؛ بلکه  لیدل به صرفاًکشور، 

و عامل اساسی در بهبود  شودیماندوخته و کاربرد دانشی است که از مدارس آغاز 

(. در مباحث Sobhani,1991) شودیمبازدهی عوامل تولید و رشد اقتصادی محسوب 

 ودشیمنظری یکی از دالیلی که برای رابطه مثبت آموزش و رشد اقتصادی مطرح 

هایی ها و مهارتتوانایی یگذاری در آموزش موجب توسعهسرمایهاین است که 

ز افزایش رشد اقتصادی ا جهیدرنتی بیشتر و وربهرهشود که برای دستیابی به می

(. Afshari & et al.,2011; Birdsal & Sabot,1995اهمیت خاصی برخوردار است )

 یکشورهابعضی مطالعات در خصوص بازدهی اقتصادی آموزش در سطوح مختلف در 

، بیانگر باالتر بودن بازدهی خصوصی و اجتماعی آموزش در سطح توسعهدرحال

ابتدایی نسبت به سطوح متوسطه و عالی است و یک دلیل این تفاوت، وجود 

 ;Haaryani Ardakani,2005) استه در سطوح باالتر تحصیلی ی فزایندهانهیهز

Rozbihan,2014 در خصوص نقش آموزش ابتدایی و عمومی در رشد اقتصادی .)

( معتقد است یکی از دالیل رشد اقتصادی باالتر 0888) سن، توسعهدرحالی کشورها

ی بیشتر چین برای گسترش سواد ابتدایی گذارهیسرما، در چین نسبت به هندوستان

شمار افراد دارای تحصیالت دانشگاهی  کهیدرحالو عمومی نسبت به هند بوده است؛ 

 ترکینزددر هند بیش از پنج برابر چین است ولی چین به باسوادی همگانی بسیار 

 (.Sen,1999) است

                                                           
9 Kuznets 
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سانی در ان یعنصری دیگر از شاخص توسعه عنوانبهنقش بهداشت و درمان 

ی بعض کهیطوربهقرار است  موردتوجهکیفیت کلی زندگی و نیز رشد اقتصادی 

ی کشورهاکار در وری نیرویبهره بودن ترنییپا لیدالاقتصاددانان، یکی از 

 دانندیمی پیشرفته را سطح پایین بهداشت و تغذیه کشورهانسبت به  توسعهدرحال

 ی آنان را کاهشوربهرهکاهش توان فیزیکی و فکری نیروی کار، سطح  که به دلیل

دهد که فاکتورهایی چون (. همچنین مطالعات نشان میRozbihan, 2014) دهدیم

 ریثتأانسانی روی سطح درآمد و نرخ رشد  یعوامل توسعه عنوانبهتغذیه و سالمتی 

وضعیت سالمتی و بهداشت  درواقع(. Fotros & Turkmeni, 2011ی دارد )توجهقابل

ی، با سطح درآمد اشخاص وربهرهافراد از طریق افزایش طول عمر کاری و نیز بهبود 

 (.;Ranis & et al., 2000 Emadzadeh,2002; Struss,1986) شودیممرتبط 

ی در آموزش و بهداشت و گذارهیسرما( نیز معتقدند 5102) 01آبسالیامورا و همکاران

 سازنهیزمکه  جهتنیازا ،(HDI)انسانی  یبهبود شاخص توسعه یطورکلبهدرمان و 

گسترش خالقیت و افزایش توانایی افراد در استفاده از ابزارهای مدرن گسترش 

، در رشد اقتصادی پایدار نقش شودیمارتباطات و کسب اطالعات مانند اینترنت 

 (.,.Absalyamova et al 2015)  مثبت دارد

صادی، انسانی و رشد اقت یمطالعات نظری و تجربی پیرامون رابطه توسعه برهیتکبا 

ی کشورها، به 0880انسانی سال  یسازمان ملل متحد در گزارش توسعه

 به رشد اقتصادی تواندیمانسانی آهسته  یهشدار داده است که توسعه توسعهدرحال

، هیچ 0885الی  0801مطابق گزارش مذکور، در خالل دوره  سریع پایان دهد.

انسانی کند به رشد اقتصادی باال و پایدار دست  یکشوری نتوانسته است با توسعه

ی اظهارنظر در (،5119) 00کستانتنی و سالواتوره(. ,Haaryani Ardakani 2005) ابدی

د و یابانسانی استمرار نمی یمشابه، معتقدند رشد اقتصادی بدون بهبود توسعه

رای هر کشوری ب کهیطوربهاست  بلندمدتو  رشد پایدار ازینشیپانسانی  یتوسعه

ه انسانی نیاز دارد و سطح اولی یحرکت در مسیر رشد اقتصادی به یک آستانه توسعه

بر رشد  میرمستقیغ طوربهدارد و  ها اثر مثبتکیفیت نهاده بر باال انسانی یتوسعه

و  مهاراجه .(,Costantini & Salvatore 2008) است رگذاریتأث اقتصادی

                                                           
10 Absalyamova et.al 
11 Costantini & Salvatore 
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رشد  انسانی بر یبهبود توسعه ریتأث( نیز ضمن مثبت دانستن 5101) 05چاکوربورتی

و نهادهای موجود در یک کشور در تقویت این  هادولت اقتصادی به اهمیت نقش

توجه  اعتقاد که نیا .(Mukherjee & Chakrborty, 2010)  کندیمی اشاره رگذاریتأث

، از الزامات رشد اقتصادی یک کشور هاتیقابلو  هاانسانی، افزایش مهارت یبه توسعه

 ;Agarwal,2006) استبسیاری از محققان اقتصادی  موردتوافقاست 

Pascharopolus,1992; Dflo,2001;Absalyamora et al.,2015.)  همچنین جریان

دارد که به به منابعی از درآمد ملی نظر  انسانی یاز رشد اقتصادی به توسعه

یابد. انسانی تخصیص می یدهنده توسعههای تشکیلها و فعالیتها، ویژگیمشخصه

 سوکی ازانسانی وجود دارد.  یبر این اساس جریان قوی بین رشد اقتصادی و توسعه

ند کانسانی پایدار را فراهم می یرشد اقتصادی منابع الزم در جهت بهبود در توسعه

، عامل مهمی در رشد آن درانسانی و بهبود  ییش در توسعهو از سوی دیگر، افزا

های انسانی نقش مهمی در خروج از رکود و رفتن به قابلیت درواقعاقتصادی است. 

 (.Ramirez & et al.,  1998) کندسمت رشد اقتصادی ایفا می
 

 ی تحقیقپیشینه -8

رشد اقتصادی و  ( بر اساس مطالعاتی که پیرامون رابطه5111رانیس و همکاران )

اند به این نتیجه رسیدند که ی مختلف انجام دادهکشورهاانسانی در  یتوسعه

 اندهداشتانسانی مناسب اما رشد اقتصادی ضعیف  یکشورهایی که در ابتدا توسعه

 اندانسانی ضعیف بوده یی دارای رشد باالتر اما توسعهکشورهااز  ترموفق تیدرنها

(Ranis & et al., 2000). 

، ستیزطیمحای به بررسی ارتباط بین ( در مطالعه5118) 09مارتینیی و نیکستانت

 - 5119انسانی و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب طی دوره زمانی  یتوسعه

 یبا استفاده از روش پانل دیتا پرداختند. نتایج حاکی از اثر مثبت توسعه 0811

و رشد اقتصادی منفی است.  ستیزطیمحاما رابطه  است؛انسانی بر رشد اقتصادی 

سی ی کوزنتس بررطیمحستیزانسانی و پایداری را در قالب منحنی  یسپس، توسعه

واژگون برقرار  Uانسانی یک رابطه  یکردند و نشان دادند بین ناپایداری و توسعه

 (.Costantini & Martini,2009) است

                                                           
12 Mukherjee & Chakraborty 
13 Costantini and Martini 
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انسانی و رشد اقتصادی  ی( به بررسی رابطه بین توسعه5100سوری و همکاران )

 0801- 5110کشور طی دوره زمانی  88های تابلویی برای با استفاده از داده

نشان داد که سرمایه انسانی نقش اساسی در تعیین  هاآناند. نتایج مطالعه پرداخته

 یهبایست بر توسعکنند که میبیان می هاآنکند. مسیر رشد )رشد پایدار( ایفا می

 ازخوردبمستقیم آن بر رشد اقتصادی بلکه به دلیل اثر  ریتأثبه خاطر  تنهانهانسانی 

 (.(Suri & Boozer,2011 اقتصادی تمرکز کرد رشد بر آن

 ریتأث جمعی هم و یگرنجر تیروش علبا ( 5105همکاران )و  04انمریامطالعه 

پاکستان ی بر رشد اقتصادی را در بهداشتی و آموزش یهانهیهز یرهایمتغمثبت 

 . (Imran & et al.,2012) نشان داده است

ی در جهت گذارهیسرما ریتأث(، در تحقیقی پیرامون 5102) همکارانآبسالیامورا و 

تعدادی از کشورهای منتخب پیشرفته و  در ،انسانی یبهبود شاخص توسعه

انسانی موجب خالقیت بیشتر  یکه بهبود شاخص توسعه اندداده، نشان توسعهدرحال

ی ارتباطات، عاملی در کسب رشد اقتصادی هاشبکهکه همراه با گسترش  شودیم

 .(Absalyamova et al 2015,) پایدار است و بلندمدت

( در تحقیق دیگری به بررسی رابطه بین آموزش ابتدایی و 5100) 02احد حسن

طی دوره زمانی  VECMو  ARDL مدلرشد اقتصادی در پاکستان با استفاده از 

یه در اول نامثبتپرداخت. نتیجه نشان داد که سرمایه فیزیکی و نرخ  0815 - 5109

 مدتکوتاهدر  ریتأثرشد اقتصادی دارند؛ این  مثبتی بر ریتأث بلندمدتمدارس در 

 .(Ahad Hassan, 2016) نگردید دییتأ

( در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که توضیح نرخ 0990تقوی و محمدی )

 هبرشد اقتصادی فقط از طریق عوامل مرسوم مانند سرمایه و نیروی کار نتایج دقیق 

های رشد شود. آنان عنوان یک متغیر اصلی باید وارد مدلدهد و آموزش بهنمی دست

، به این نتیجه 0999 -0990 وط به دورههای مربدر این مطالعه با استفاده از داده

های تحصیل و نیز رشد متوسط سال ساالنبزرگرسیدند که رشد سطح سواد در 

 داری بر رشد تولید ناخالص داخلی ایران داشته استمثبت و معنی ریتأثنیروی کار، 

(Taghavi & Mohamadi, 2006.) 

                                                           
14 Imran 
15 Ahad Hassan 
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و  انسانی یتوسعه ریتأثای به بررسی ( در مطالعه0980فطرس و ترکمنی )

با روش  0891 - 5119 طی دوره توسعهدرحالپایداری رشد اقتصادی در کشورهای 

 ی. نتایج بیانگر آن است که شاخص توسعهپرداختند 3SLS زمانهمسیستم معادالت 

 (Fotros & Turkmeni, 2011) اقتصادی کشورها دارد مثبتی بر رشد ریتأث انسانی

های تابلویی طی دوره زمانی ( با استفاده از روش داده0980) عمرانآلو  عمرانآل

اقتصادی در کشورهای  رشد انسانی و سرمایه بین ارتباط خصوص در ،0889 - 5111

منتخب عضو اوپک به بررسی پرداختند. نتایج نشان داد که مخارج دولت در آموزش 

مثبت و  ریتأثاست،  شدهگرفتهانسانی در نظر  یشاخص سرمایه عنوانبهکه 

 (Aleeamran & Aleemran, 2011) دارد کشورهاداری بر رشد اقتصادی این معنی

انسانی بر رشد اقتصادی  ی( در بررسی تأثیر توسعه0985اسدی و اسماعیلی )

انسانی در زمان رونق اثر منفی و در زمان رکود اثر  یایران، نشان دادند که توسعه

 (.Asadi & Esmaili, 2013) مثبت بر رشد اقتصادی ایران داشته است

انسانی بر تولید ناخالص داخلی  یشاخص توسعه ریتأث( 0989) یکاظمعربی و 

بررسی نمودند. نتایج  ARDLبا استفاده از مدل  0921 - 0981برای دوره ایران را 

 یاخص توسعهش ریتأثانسانی بر تولید نشان داد که  یمثبت توسعه ریتأث دییتأضمن 

 Arabi) تر استقوی مدتکوتاهانسانی و هر یک از اجزاء آن در بلندمدت نسبت به 

& kazemi, 2013.) 

ها برای مخارج سالمت بر رشد اقتصادی استان ریتأث( 0989سرلک و هژبرکیانی )

ی رومر بررسی نمودند. نتایج زادرونبا استفاده از مدل رشد  0918 -0981 دوره

اثر  ی عمرانی دولتگذارهیسرمانشان داد که مخارج سالمت خانوار، در کنار رشد 

 (Sarlak & Hozhabrkiani, 2013) های کشور داردمثبت بر رشد اقتصادی استان

 یبرمبناانسانی  ی( به برآورد سری زمانی سرمایه0984و حقیقت ) یموسو اکبر

لی  با روش بارو و 0921 -0985های تحصیل ایران برای در دوره متوسط سال

شان ی را نامالحظهقابلهای تحصیل رشد پرداختند. نتایج نشان داد که متوسط سال

 .(Akbamousavi & Haghighat, 2014) سال رسیده است 9دهد و به حدود می

 یی به برآورد فازی شاخص توسعهاقالهم( در 0982دقیقی اصلی و همکاران )

انسانی با استفاده از شاخص تولید ناخالص داخلی و آموزش پرداختند. بر اساس 

شاخص توسعه در ایران با استفاده از منطق فازی معادل  گرفتهانجاممحاسبات 

 (.Daghighiasli & et al., 2009) گردیده است برآورد 0145/1
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ی شاخص رخطیغای به بررسی رابطه ( در مقاله0980جعفری صمیمی و رئیسی )

 -5104 برای دوره  افتهیتوسعهانسانی و پایداری اقتصادی در کشورهای  یتوسعه

های از برآورد الگوی روش اقتصادسنجی داده آمدهدستبهنتایج  پرداختند. 5111

 ای استیرخطی و آستانه، وجود رابطه غافتهیتوسعهکشورهای  51تابلویی 

(Jafarissamimi & Raisi,2016.) 

نتیجه  توانیم، فوق و مطالعات داخلی و خارجی هاپژوهشبا استناد به نتایج 

کشورها  یرشد اقتصادعوامل تأثیرگذار بر  نیترمهمیکی از  یانسان یگرفت که توسعه

 انیمو همسانی نسبی سطح رفاه و پیشرفت  یهمگناز طرف دیگر،  است. و مناطق

، و در مقابل شودیمیک کشور تلقی  یاصلی توسعه یهایژگیو، از مناطق مختلف

آن کشور محسوب  نیافتگیتوسعه ینشانهمناطق  نیموجود ب یهایناهماهنگ

کشور، به  یهااستانانسانی  یتوسعهشاخص  یمحاسبهبه همین دلیل  .شودیم

ناطق و م هااستان یتوسعهتا ضمن آگاهی نسبت به سطح  کندیمکمک  زانیربرنامه

 را به و مناطق هااستاناحتمالی بین  یهاینابرابرکشور، اقدامات الزم برای کاهش 

. الزم به ذکر است که وجود نابرابری، تبعیض و تفاوت زیاد بین مناطق و آورندعمل

تبعات اجتماعی و سیاسی جدی برای کشور داشته باشد.  تواندیمکشور  یهااستان

کاهش  هادولتتوجه به این مهم در کنار این واقعیت که یکی از وظایف اصلی 

تا مطالعات جدی  کندیمدر جامعه است، ایجاب  یامنطقهفردی و  یهاینابرابر

 هازآنجاککشور صورت پذیرد.  یهااستان یتوسعهپیرامون شناخت سطح رفاه و 

 کندیمانسانی کشورها را محاسبه و منتشر  یتوسعهسازمان ملل متحد تنها شاخص 

 تاکنونمستقل  یهاپژوهشمسئول در داخل و نه  یهاسازمانو از طرف دیگر، نه 

، انجام اندنکردهمذکور محاسبه  یهاسالکشور در  یهااستاناین شاخص را برای 

 یهااستاناین کمبود آماری در ارتباط با  تواندیمپژوهش حاضر ضروری است و 

 کشور را جبران کند.
 

 روش تحقیق -4

انی انس یسازمان ملل شاخص توسعهجدید روش  بر هیتکدر این تحقیق در ابتدا با 

و سپس  شودیم محاسبه 0982 و 0981، 0992 هایی کشور در سالهااستانبرای 

ی کشور بررسی هااستاناین شاخص بر رشد اقتصادی  ریتأثبا کاربرد روش فازی 
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با در  همراهسازی، پروسه طراحی با توجه به نوع ممدانی و در مقوله فازی. گرددیم

طق فازی ی منریکارگبه ای دنبال خواهد شد.نظر گرفتن تابع عضویت مثلثی و ذوزنقه

ن از محاسبات تواکه میهای سنجی دارای دو مزیت است: اول ایننسبت به مدل

ی اجتناب کرد. دوم قواعد فازی با الفاظ وابسته به اقتصادسنجهای پیچیده مدل

سازی باشند. آنچه در مدلتر میها آسانشناسی برای فهمیدن و درک انسانزبان

پدیده  کنندهنییتببودن متغیرهای  دارفازی مهم است، اجماع بر سر معنی

 (.Sadeghihi & et al.,2009) استی موردبررس

های است. داده شدهاستفادهاکسل و متلب  افزارنرمها از داده لیوتحلهیتجزدر 

سالنامه وزارت  مربوط به امید به زندگی از مرکز آمار ایران و مرکز بهداشت، آموزش از

ی هاسالنامهاز بانک مرکزی و  سرانه درآمد وی سوادآموزوپرورش و نهضت آموزش

 .اندآمدهدستبه هااستانآماری 
 

 ی کشورهااستانانسانی  یمحاسبه شاخص توسعه -4-5

(، در برآورد شاخص UNDO, 2011سازمان ملل ) یمطابق روش برنامه توسعه

 جزئی یهاشاخص بیبتوان از ترک کهآن یبراهای کشور انسانی برای استان یتوسعه

شاخص  کهنیا یو هم برا دیشاخص واحد رس کیمتفاوت دارند به  یکه واحدها

 یبندتبهمختلف را ر مناطقرا داشته باشد که بتواند  تیقابل نیا آمدهدستبه یبیترک

مؤلفه یعنی امید به زندگی، آموزش و درآمد سه مقادیر از  کیهر باید  ابتدا د،ینما

سرانه با استفاده از فرمول شاخص پایه به شاخص تبدیل شود. فرمول شاخص پایه 

 عبارت است از:

 

(0  )                          
کمترین مقدار شاخص−متوسط مقدار شاخص در کشور موردنظر

کمترین مقدار شاخص−بیشترین مقدار شاخص
 شاخص پایه = 

 

های مذکور با استفاده از مقادیر حداقل و حداکثر که استاندارد آن برآورد شاخص 

 00حداکثر حداقل و ریمقادآید. دست می شده است بهتوسط سازمان ملل ارائه

(UNDO,2010در )  شود:مالحظه می 0جدول 

 

                                                           
 ییهاکثرحدا حداکثر، ریمقاد است. شدهمشاهدهگذشته  سال 91است که در  ییهاحداقل حداقل، ریمقاد 16

 د.توان تصور کریم ندهیآ سال 91در ازنظر سازمان ملل است که 
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 انسانی یمقادیر حداقل و حداکثر ثابت اجزای شاخص توسعه :5 جدول
Table 1: Minimum and Maximum Constant Values of Components of 

Human Development Index 
 حداقل حداکثر عنوان

 52 92 امید به زندگی در بدو تولد

 1 5/09 سال به باال( 52سال در افراد بزرگ) شودای که صرف آموزش میمتوسط طول دوره

 1 0/51 طول دوره مورد انتظار برای تحصیل کودکان در سن ورود به مدرسه

 دالر 011 دالر 019500 ($PPP)درآمد ناخالص ملی سرانه 

   5101انسانی سازمان ملل متحد،  یگزارش توسعه مأخذ: 
Source: United Nations, Human Development Report,2010 

 

ه شدبرای محاسبه شاخص آموزش از میانگین هندسی دو شاخص جزئی استفاده

 است.
 

(5)             = √ لیتحص × میانگین سالهای   شاخص آموزش طول دوره مورد انتظار

 

تر و همگن شدن مقایسه دقیق منظوربهها استان یدرآمد سرانهدر شاخص سازی 

بدون نفت که با روش سازمان ملل به دالر بر  یها از شاخص درآمد سرانهاستان

د. خواهد شاستفادهلگاریتمی  صورتبهو  شودیممبنای برابری قدرت خرید تبدیل 

ها با استفاده از محصول ناخالص داخلی در استان یاطالعات مربوط به درآمد سرانه

های ها از اطالعات اقتصادی حساببه قیمت جاری به تفکیک استان بدون نفت

های مختلف برای رقم جمعیت در سال شده است.ای مرکز آمار ایران استفادهمنطقه

شده است. مراحل محاسبه توسط مرکز آمار، استفاده نیز از سرشماری نفوس و مسکن

استان به جمعیت استان رقم درآمد ناخالص داخلی که   است صورتنیبداین شاخص 

له حاص یاما درآمد سرانه آید؛دست می شده تا درآمد ناخالص داخلی سرانه بهتقسیم

به قیمت جاری است که باید به مقدار واقعی تبدیل شود. برای واقعی کردن درآمد 

بانک مرکزی )های مختلف کننده در سالجاری، از شاخص بهای مصرف یسرانه

دالر( ) این رقم باید به ارز شود.و رقم واقعی سرانه ثبت می است شدهایران( استفاده

 ها جداگانهتبدیل شود. برای این کار نرخ دالر نسبت به ریال برای هر یک از سال

واقعی به رقم  ی(. آنگاه با تقسیم رقم سرانهCentral Bank,2015شده است )تعیین

آید که باید برای دست می دالر به به ینرخ ارز، درآمد ناخالص داخلی واقعی سرانه
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، این رقم نیز تعدیل شود. ضریب یالمللنیبفراهم کردن امکان مقایسه با مقادیر 

شود. سپس درآمد ناخالص تعدیل )برابری قدرت خرید( توسط سازمان ملل اعالم می

واقعی کشور به دالر در ضریب تعدیل ضرب شده و درآمد ناخالص  یداخلی سرانه

که توسط سازمان ملل  (PPP )$ آمریکا به برابری قدرت خرید دالر یرانهداخلی س

و  کشورها یسازمان ملل در محاسبه درآمد سرانه .آیددست می شود، بهاعالم می

 (.UNDO,1990) کندیمامکان مقایسه، از شیوه مذکور استفاده  منظوربه
روش با استفاده از  ،سرانه درآمدبهداشت و ، از محاسبه شاخص آموزش بعد

 هسعشاخص تو ریزرابطه مطابق با  جزئیسه شاخص  بیترک یبرا یهندس نیانگیم

 .دیآیم دست به یانسان

 

(شاخص بهداشت )√     (  9) (شاخص آموزش) ln (شاخص GNI سرانه)
3

شاخص  = 

 توسعه انسانی

زمان سا یمطابق با روش برنامه توسعه تماماًاست نحوه محاسبات مذکور  ذکرقابل

 قرارگرفته مورداستفادهانسانی سازمان ملل  یی توسعههاگزارشملل است که در 

 :شودیممالحظه  5در جدول  برآوردهانتایج (. UNDO,2011) است.

                                                                                                                                                                                             

 

 و 0981، 0992های های ایران برای سالانسانی و اجزاء آن در استان یشاخص توسعه :0 جدول

0982 
Table 2: Human Development Index and its Components in the 

Provinces of  Iran for 2005, 2010 and 2015 
 0992سال 

 HDI رفاه آموزش بهداشت استان

 199/1 949/1 011/1 101/1 تهران

 105/1 111/1 000/1 101/1 اصفهان

 111/1 199/1 292/1 108/1 مرکزی

 110/1 129/1 288/1 195/1 مازندران

 114/1 110/1 299/1 101/1 یزد

 089/1 199/1 011/1 111/1 آذربایجان شرقی

 080/1 100/1 289/1 191/1 گیالن

 089/1 110/1 210/1 120/1 سمنان

 085/1 100/1 012/1 105/1 فارس

 080/1 109/1 204/1 109/1 قزوین

 099/1 158/1 219/1 199/1 قم
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 099/1 154/1 218/1 118/1 زنجان

 099/1 089/1 290/1 195/1 گلستان

 099/1 129/1 248/1 108/1 بوشهر

 090/1 105/1 291/1 102/1 همدان

 010/1 142/1 249/1 101/1 کرمان

 011/1 111/1 201/1 101/1 اردبیل

 000/1 148/1 219/1 111/1 خوزستان

 001/1 105/1 200/1 145/1 هرمزگان

 029/1 159/1 255/1 122/1 خراسان رضوی

 021/1 109/1 251/1 149/1 خراسان شمالی

 049/1 084/1 251/1 142/1 بختیاری چهارمحال

 041/1 118/1 259/1 152/1 خراسان جنوبی

 040/1 099/1 219/1 109/1 آذربایجان غربی

 040/1 018/1 205/1 101/1 لرستان

 041/1 111/1 211/1 148/1 ایالم

 098/1 081/1 489/1 122/1 کرمانشاه

 091/1 002/1 489/1 100/1 بویراحمد و هیلویکهگ

 054/1 090/1 489/1 151/1 کردستان

 282/1 009/1 480/1 110/1 چستان لوب وسیستان 

 

 0981سال 

 HDI رفاه آموزش بهداشت استان

 120/1 191/1 095/1 180/1 تهران

 190/1 199/1 012/1 199/1 اصفهان

 190/1 108/1 005/1 199/1 یزد

 159/1 149/1 001/1 115/1 سمنان

 151/1 120/1 009/1 198/1 قزوین

 151/1 110/1 002/1 919/1 مازندران

 151/1 101/1 001/1 180/1 مرکزی

 101/1 002/1 009/1 919/1 گیالن

 118/1 009/1 008/1 914/1 قم

 119/1 001/1 009/1 911/1 زنجان

 119/1 011/1 011/1 199/1 فارس

 110/1 000/1 008/1 282/1 آذربایجان شرقی

 115/1 049/1 018/1 180/1 البرز

 110/1 009/1 004/1 192/1 همدان

 111/1 010/1 044/1 199/1 کرمان

 111/1 099/1 011/1 919/1 گلستان

 081/1 025/1 001/1 191/1 اردبیل

 080/1 012/1 044/1 110/1 خراسان رضوی

 089/1 089/1 091/1 109/1 هرمزگان

 080/1 015/1 050/1 181/1 خوزستان

 094/1 011/1 040/1 189/1 بوشهر

 091/1 094/1 052/1 282/1 آذربایجان غربی
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 091/1 044/1 000/1 182/1 خراسان جنوبی

 019/1 024/1 299/1 102/1 بختیاری چهارمحال

 010/1 024/1 289/1 110/1 کرمانشاه

 011/1 049/1 019/1 110/1 ایالم

 002/1 058/1 010/1 190/1 لرستان

 004/1 095/1 281/1 191/1 و بویراحمد کهگیلویه

 009/1 099/1 019/1 104/1 خراسان شمالی

 022/1 091/1 280/1 141/1 کردستان

 298/1 298/1 009/1 155/1 و بلوچستان سیستان

 

 0982 سال

 HDI رفاه آموزش بهداشت استان

 108/1 098/1 111/1 921/1 تهران

 145/1 028/1 141/1 995/1 یزد

 145/1 051/1 110/1 929/1 البرز

 190/1 008/1 114/1 999/1 اصفهان

 194/1 021/1 151/1 991/1 مرکزی

 150/1 281/1 101/1 991/1 مازندران

 151/1 011/1 142/1 951/1 سمنان

 109/1 009/1 149/1 918/1 قزوین

 101/1 299/1 119/1 951/1 فارس

 114/1 298/1 194/1 911/1 کرمان

 110/1 201/1 148/1 282/1 آذربایجان شرقی

 111/1 229/1 110/1 911/1 اردبیل

 111/1 092/1 082/1 191/1 هرمزگان

 080/1 108/1 101/1 952/1 زنجان

 084/1 228/1 149/1 910/1 همدان

 084/1 290/1 152/1 908/1 خراسان رضوی

 084/1 280/1 108/1 191/1 بوشهر

 089/1 294/1 100/1 950/1 گیالن

 089/1 000/1 089/1 189/1 خوزستان

 099/1 245/1 144/1 918/1 قم

 090/1 281/1 081/1 181/1 کرمانشاه

 090/1 259/1 128/1 180/1 گلستان

 019/1 220/1 100/1 181/1 خراسان جنوبی

 010/1 212/1 088/1 111/1 ایالم

 011/1 252/1 119/1 282/1 آذربایجان غربی

 011/1 298/1 114/1 189/1 چهارمحال بختیاری

 002/1 292/1 102/1 111/1 خراسان شمالی

 021/1 250/1 084/1 191/1 کردستان

 020/1 252/1 090/1 192/1 بویراحمد و هیلویکهگ

 024/1 259/1 081/1 180/1 لرستان

 090/1 212/1 112/1 111/1 بلوچستان و  سیستان

  :Calculations Research Source                                       تحقیقمأخذ: محاسبات 
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، 0992های ها برای سالانسانی استان یباالترین شاخص توسعه ،5مطابق جدول 

 108/1و  120/1، 199/1متعلق به استان تهران و به ترتیب برابر با  0982و  0981

بیشترین شاخص  یاست. استان تهران در هر سه سال در بعد آموزش و درآمد سرانه

انسانی به لحاظ محاسباتی  یدارد لذا برتری این استان در توسعه هااستان نیراب

ی آموزش و درآمد سرانه است. کمترین شاخص مذکور هاشاخصناشی از برتری در 

 298/1، 282/1نیز در هر سه سال مربوط به استان سیستان و بلوچستان با مقادیر 

و  0992ی هاسالبعد از استان سیستان و بلوچستان، استان کردستان در  .است /.090و 

وضعیت را  نیترفیضع 0982و  0992ی هاسالاحمد در  ریوبو استان کهگیلویه و  0981

که در طی سه سال  دهدیم. ارقام جدول نشان اندداشتهانسانی  یدر شاخص توسعه

چندان تغییری نکرده است  ترفیضعی محروم و دارای شاخص هااستانی جایگاه موردبررس

حمد و و بویرا هیلویکهگو بلوچستان، کردستان، خراسان شمالی،  ستانیسی هااستان مثالً

 پنجنیز همچنان جزء  0982در سال  اندداشتهقرار  0981لرستان که در انتهای جدول سال 

 0982که در سال  01دهدیمنشان  5دول . همچنین جاندماندهیباق 5استان انتهای جدول 

اما شاخص بعضی  افتهیبهبود 0981نسبت به  هااستانانسانی اکثر  یشاخص توسعه اگرچه

ها شامل چهارمحال بختیاری، زنجان، همدان، قم، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، استان

سال  انسانی در سه یگیالن و لرستان افت داشته است. با مقایسه میانگین شاخص توسعه

انسانی  یمیانگین شاخص توسعه 0982ی ال 0981در فاصله  شودیمی مشخص موردبررس

 دهدیمدرصد را نشان  2/1که رشد اندک  افتهیشیافزا 080/1به  085/1از  هااستان

درصد  9یعنی  085/1به  010/1از  0981تا  0992شاخص مذکور در فاصله  کهیدرحال

 رشد داشته است.

 

 ی فازیهامجموعه -0-4

عدم قطعیت آن ناشی ی از طورکلبهجهان واقعی پیچیده است و این پیچیدگی 

. تهاسیدگیچیپبه خاطر داشتن قدرت تفکر قادر به درک ابهامات و شود، انسان می

تند. نیس حلقابلی کالسیک هامجموعهبسیاری از مشکالت دنیای واقعی با نظریه 

در تئوری مجموعه کالسیک یک عنصر یا عضو مجموعه است یا نیست؛ یا صفر است 

 & Pronecیا یک. نقطه مقابل تئوری مجموعه کالسیک تئوری فازی قرار دارد )

                                                           
جزء استان  0992رز در سال ببه این دلیل است که استان ال 0992خالی بودن ردیف آخر جدول در سال  17

 تهران بوده است.
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Ramirez, 2009 .)کند ی را توصیف میرقطعیغهای سیستم فازی پدیده اگرچه

(. منطق فازی بر مبنای Wang,1999تئوری فازی یک تئوری دقیق است ) حالنیباا

ازی است ف قدرهمان باًیتقربنابراین منطق فازی  ؛شودفرایند استداللی انسان مدل می

 کند در قالب قوانین. بسیاری از تصمیماتی که انسان اتخاذ میهستندها که انسان

 توان توسط تابعیرا م یمجموعه فاز مفهوم(. Lilly,2013)آنگاه هستند،  ...اگر 

کسب  را یدرجات مختلف یورود ریمقاد نمود که بر اساس آن، فیتعر وستهیپ تیعضو

 شود.ی[ مشخص م1 و 0در بازه ] تیتوسط تابع عضو تیدرجات عضو د.نکنیم

 کیدرجه امکان  که آوردیمرا به وجود  یطیمجموعه شرا نیا یجیتدر راتییتغ

 رییتغبرعکس  ای تیکامل به تابع عدم عضو تیتابع عضو کیاز  یآرامبهمجموعه 

آن ممکن است فقط  یاست که اعضا یامجموعه یمجموعه فاز کی .دهدیم حالت

عضو  کیکه  یفاز ریغ یهامتعلق به آن مجموعه باشد، برخالف مجموعه یاتااندازه

 & Jafari) داردخارج از آن قرار  کامالً ایداخل مجموعه است  کامالً ای

Shabazi,2014.) 

ستاندارد قوان    نیا در شکل ا ستفاده   یروش ممدان یفاز نیپژوهش از  شود.   میا

ستنتاج ممدان      ستم ا سیلیان  یرا ممدان یسی .  دادند شنهاد یپ 0812 سال  در 09و ا

ی توابع خطی اسیییتفاده  جابهگفتاری  هایعبارت آن درهای فازی که    سییییسیییتم

ستم فازی ممدانی می     می سی ستم   شود،  سی صیت   نامند.  های ممدانی به خاطر خا

شتر     سیری و خروجی فازی که از قوانین دارند بی ستم   نهیدرزمتف سی س ی  انی  های ان

و بر مبنای دانش فرد متخصییص  (Jafari & Shabazi,2014شییوند )اسییتفاده می

بر مبنای   رونیازاریاضییاتی سییسیتم ندارد،     )خبره( اسیت. همچنین نیازی به مدل 

اسییت.  08نیقوان فیبه تعر ازیانجام اسییتنتاج ن یبرا ( و,Lilly 2013)مدل نیسییتند 

  با. کندمیمتصییل  یخروج یهایریمتغرا به  یورود یرهایمتغ ،نیقوان کهیطوربه

  یاوتمتف نیگزیجا یفاز نیقوان فیتعر یهاروش ،یفاز نیقوان یبه شیییکل کل   توجه 

ستند که برا  س   .شوند یکاربرده مبهی فاز یهاستم یس  در شدان ییبازنما یه تم  سی

 است: شدهساختهاستنتاج فازی از اجزاء ذیل 

 سازییفاز -0

 موتور استنتاج فازی -5

                                                           
18 Mamdani and Assilian 
19 Rule 
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 سازییدفاز -8

گویند. موتور سازی میصریح به متغیرهای زبانی را فازی روند تبدیل متغیرهای

کند و پس از تجمیع قوانین خروجی، ارزیابی و استنتاج می فازی، قوانین را استنتاج

 & Sumathiشود )ساز به مقدار صریح یا عددی تبدیل میتوسط واحد دفازی

Paneerslevam,2010 .)ریمتغانسانی  یشاخص توسعه ،یاستنتاج فاز ستمیدر س 

د خواه ستمیس یعامل خروج یرشد اقتصاد زانیو م یاستنتاج فاز ستمیس یورود

افزار متلب نرم درکه  دهدیم شیرا نما یاستنتاج فاز ساختار 0 نمودار بود.

  .است شدهیطراح
 

 متلب افزارنرمدر  شدهیطراح یاستنتاج فاز ستمیس :5نمودار 
Chart 1: Fuzzy Inference System Designed in Matlab Software 

 

 

 

 

 

 

 

انسییانی و متغیر خروجی رشیید   یشییاخص توسییعه ورودی ریمختلف متغ ریمقاد

همچنین، باید بیان کرد که خروجی   .اندشیییدهداده شینما 9جدول  در اقتصیییادی

ست،        سته ا ستم فازی یک متغیر واب ستم متغیرهای     ورودی کهیدرحالسی سی های 

ستند    ستقل ه شماریم، اما   توان برای ورودیبنابراین، می ؛م ها هر مقداری را مجاز ب

ی آن محدود  محدوده رونیازاشییوند، سییتم فازی تعیین میها توسییط سیییخروجی

به روش خبره و بر مبنای دانش فرد   9در جدول  شده یطراحشود. مقادیر فازی  می

 همچنین اعداد جدول بین صفر و یک است. متخصص و آگاه است.
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 مختلف یامحاوره یهاریمتغ یبرا شدهیطراح یفاز ریمقاد :8 جدول

Table 3: Fuzzy values designed for various interactive variables  
 رشد اقتصادی شاخص توسعه انسانی

 مقدار فازی ایلفظ محاوره مقدار فازی ایلفظ محاوره

 [-99/1 1 99/1] خیلی کم [1 1 91/1 42/1] خیلی کم

 [1 99/1 01/1] کم [44/1 22/1 02/1] کم

 [99/1 01/1 82/1] توجهقابل [04/1 1/ 11 12/1] متوسط

 [01/1 82/1 0 0] باال [12/1 82/1 0 0] زیاد

 :Calculations Research Source                                      : محاسبات تحقیقمأخذ 

 

 افزارنرمسازی یک عمل تجربی بوده و بسته به نظر طراح سیستم و نوع فازی

ی گدیچیپشکل و یا درجه  ازنظرتوان از توابع مختلفی محاسباتی در دسترس، می

ز ا یو تنها در برخ یمثلث یاز اعداد فازبرای هر متغیر انتخاب نمود. در این مقاله، 

 ایو  جادیا ،رام نیعلت ا است. شدهاستفاده ذوزنقه یاز اعداد فاز ،یینقاط ابتدا و انتها

نمودارهای مقادیر فازی برای الفاظ در نقاط مختلف بوده است.  تیسلب حساس

 صورت ذیل است.به شدهیطراحمتغیرهای ورودی و متغیر خروجی( )ای محاوره
 

 متغیر ورودی شاخص توسعه انسانی :0 نمودار
Chart 2: Human Development Index input variable 
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 اقتصادیمتغیر خروجی رشد :  8 نمودار
Chart 3: Economic Growth Output Variable 

 

 ی کشورهااستاناقتصادی  بر رشد انسانی یتأثیر شاخص توسعه -8-4

 و 0981، 0992های ها برای سالانسانی استان یپس از محاسبه شاخص توسعه

انسانی بر رشد اقتصادی با استفاده از سیستم  ی، اکنون تأثیر شاخص توسعه0982

شده در . با توجه به قوانین فازی طراحیگیردی قرار میموردبررسفازی ممدانی 

ها استان انسانی بر رشد اقتصادی یشاخص توسعه ریتأثمیزان ، متلب افزارنرم

 شود.مشخص می

یز رشد اقتصادی ن انسانی خیلی کم باشد، آنگاه یقانون اول( اگر شاخص توسعه

 خیلی کم است.

انسانی کم باشد، آنگاه رشد اقتصادی نیز کم  یقانون دوم( اگر شاخص توسعه

 است.

انسانی متوسط باشد، آنگاه رشد اقتصادی نیز  یقانون سوم( اگر شاخص توسعه

 توجه است.قابل

یاد ز انسانی زیاد باشد، آنگاه رشد اقتصادی نیز یقانون چهارم( اگر شاخص توسعه

 است.

 آورد. ایننمایشگر قواعد، قابلیت تفسیر فرایند استنتاج فازی را فراهم می

دهد. در نمایشگر، نحوه تأثیر هر یک از توابع عضویت روی نتیجه را نشان می
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دهنده توابع انسانی، نشان یی مربوط به شاخص توسعهنمودارها، 2و  4ی نمودارها

ی مربوط به رشد اقتصادی نمودارهایا اگر( و  if)قسمت  عضویت مربوط به فرض قواعد

. هر باشندیمیا آنگاه(  thenقسمت )دهنده تابع عضویت مربوط به نتیجه قواعد نشان

سطر از این نمودارها مربوط به یک قانون است. شماره هریک از قوانین در سمت چپ 

است. نمودار پنجم متغیر رشد اقتصادی، مربوط به تجمع  شدهدادهنمودارها نشان 

 است. تصمیم اتخاذشده نهایی بستگی به مقادیر ورودی دارد. داروزنهای تصمیم

صورت یک خط عمودی قطور روی این نمودار نشان فازی شده بهخروجی غیر

ها نانسانی استا یترین شاخص توسعهباالترین و پایینی مثال برا شده است.داده

 108/1و  120/1، 199/1به ترتیب برابر با  0982 و 0981، 0992های برای سال

و  008/1، 001/1به میزان شاخص رشد اقتصادی مربوط به استان تهران است که 

برای استان  090/1و  298/1، 282/1 و ؛)قانون سوم( دهدیمنشان  را 014/1

و  999/1، 999/1سیستان و بلوچستان است که شاخص رشد اقتصادی آن به میزان 

 ریتأثبر اساس روش فازی تحقق قوانین مذکور بیانگر  قانون دوم(.) است 219/1

 دوم و قانون ریزانسانی بر رشد اقتصادی است. نمودارهای  یمثبت شاخص توسعه

 یشود که شاخص توسعه. مالحظه میدهدحاکم را نشان میقانون سوم از چهار 

های تهران و سیستان و بلوچستان به ترتیب در سطر انسانی و رشد اقتصادی استان

 قرار دارد. سوم و دوم نمودارها
 

 مقدار شاخص رشد اقتصادی باالترین شاخص توسعه انسانی و : 4 نمودار
Chart 4: Highest Human Development Index and Economic Growth 

Index  
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 مقدار شاخص رشد اقتصادی ترین شاخص توسعه انسانی وپایین : 1نمودار 
Chart 5 : Lowest Human Development Index and Economic Growth 

Index 
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انسانی و شاخص رشد اقتصادی را نشان  یرابطه مثبت شاخص توسعه 0نمودار 

 دهد.می
 رابطه شاخص توسعه انسانی با شاخص رشد اقتصادی: 6نمودار 

Chart 6 : Relationship between Human Development Index and 

Economic Growth Index 
 

رابطه چندانی  4/1انسانی به میزان  یمطابق نمودار مذکور تا قبل از سطح توسعه

بطه را وضوحبه آن از بعداما  شودینمانسانی و رشد اقتصادی مالحظه  یبین توسعه

 مثبت است.

 

 هاگیری و پیشنهادنتیجه -6

انی انس یتوسعه و سازمان ملل بر اهمیت بهبود توسعه اقتصادداناندر چند دهه اخیر 

انسانی هم هدف  یسازمان ملل، توسعه ینهاد برنامه توسعه ازنظر. اندنموده دیتأک

ی به رشد اقتصادی است و رشد اقتصادی همراه ابیدستتوسعه وهم ابزار مهمی برای 

سه  برهیتککه با  HDIانسانی پایین پایدار نخواهد بود. شاخص ترکیبی  یبا توسعه

 انعنوبهدر حال حاضر  دیآیم دست به یعنصر آموزش، امید به زندگی و درآمد سرانه

ی بخصوص سازمان ملل بکار گرفته المللنیبی نهادهاانسانی توسط  یمعیار توسعه

های های کشور برای سالانسانی استان یپژوهش حاضر ابتدا شاخص توسعه. شودیم

 5101را با روش جدید سازمان ملل متحد که از سال  0982و  0981، 0992

سه شاخص آموزش، بهداشت و درآمد  برهیتکاست و با  قرارگرفته مورداستفاده
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نسانی ا یشاخص توسعه ریتأث)بدون نفت( برآورد نموده و سپس به بررسی  یسرانه

نتایج برآورد  پرداخته است. با استفاده از منطق فازی هااستانبر رشد اقتصادی 

استان تهران دارای باالترین شاخص انسانی حاکی از این است که  یشاخص توسعه

به ترتیب با  0982و  0981، 0992های ها برای سالانسانی در بین استان یعهتوس

و کمترین میزان شاخص مذکور در هر سه سال  108/1و  120/1، 199/1مقادیر 

بعد  .است 090/1و  298/1، 282/1متعلق به استان سیستان و بلوچستان با مقادیر 

ر . درادارندانسانی  یباالترین شاخص توسعهی اصفهان و یزد هااستاناز استان تهران 

انسانی  یشاخص توسعه نیترفیضع استان سیستان و بلوچستاننقطه مقابل، بعد از 

. و بویراحمد و لرستان است هیلویکهگی کردستان، خراسان شمالی، هااستانبه  عمدتاً

 0982در سال  اندداشتهقرار  0981ی مذکور که در انتهای جدول سال هااستان

ز ا آمدهدستبه. همچنین مقادیر اندماندهیباقاستان انتهای جدول  پنجهمچنان جزء 

ی کشور در فاصله هااستانانسانی  یتوسعه دهدیمانسانی نشان  یشاخص توسعه

 0982در سال  کهیدرحالاست  افتهیبهبوددرصد  9متوسط  طوربه 0981تا  0992

 یبررسی اجزاء شاخص توسعه درصد داشته است. 2/1 رشد اندک 0981نسبت به 

انسانی رشد منفی درآمد  یعامل کندی بهبود توسعه نیترمهم دهدیمانسانی نشان 

 ی. در این فاصله درآمد سرانهاست 0982الی  0992در فاصله  هااستان یسرانه

 است. افتهیکاهشدرصد  51متوسط حدود  طوربه هااستان

نسانی ا یتوسعه حقیق با استفاده از شاخص برآورد شده برایدر بخش دیگری از ت

انسانی بر رشد اقتصادی  یتوسعه ریتأث، 0982 و 0981، 0992 یهاسالدر 

ی کشور با استفاده از روش فازی ممدانی بررسی گردید. تحقق قوانین دوم هااستان

انی بر انس یمثبت شاخص توسعه ریتأثو سوم از قوانین منتج از روش فازی بیانگر 

 بوده است. هااستانشاخص رشد اقتصادی )خروجی سیستم فازی( 

انسانی نسبت  یتوسعه روند بهبودی 0982الی  0981با توجه به اینکه در فاصله 

کشور نسبت به  زانیربرنامهبه قبل از آن بسیار اندک بوده است الزم است 

، اندتوسعهشاخص  اثرگذار یکه اجزا در آموزش و بهداشت و سالمت یگذارهیسرما

 یهاستاناداشته باشند. همچنین برای بهبود شرایط زندگی ساکنین  یشتریب توجه

ی فقر و محرومیت بیشتر دچار نیبنابراانسانی پایینی دارند و  یتوسعهکه شاخص 

در آموزش و بهداشت و سالمت این مناطق توجه  یگذارهیسرماهستند، نسبت به 

و اشتغال این مناطق، شرایط  یتا ضمن افزایش درآمد سرانهبیشتری صورت گیرد 
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نابرابری  تواندیم تیدرنها؛ اقداماتی که برای کاهش فقر و محرومیت فراهم شود

 بین استانی در کشور را کاهش دهد. و یامنطقه
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