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  توسعه پايدار اجتماعي در سطح ايران و جهان: با رويكرد داده كاوي 

 3، محمدعلي افشاركاظمي2خاني، مرتضي موسي،*1منا آهني
  )مكاتبات دار (عهدهتهران، ايران  دانشگاه آزاد اسالمي،مديريت دولتي، واحد علوم و تحقيقات،  ، گروه. دكتري1

  تهران، ايراندانشگاه آزاد اسالمي، گروه مديريت دولتي، واحد علوم و تحقيقات،  ،استاد .2
  دانشگاه آزاد اسالمي، تهران، ايرانواحد تهران مركز، گروه مديريت صنعتي، دانشيار،. 3

  1398خرداد  پذيرش:، 1398ارديبهشت ، اصالحيه:  1398ارديبهشت  تاريخ دريافت:
 

  چكيده
  

مركز تها ورزد، و بر آنهاي انساني، نهادها و روابط اجتماعي با يكديگر تأكيد ميتوسعه اجتماعي در برگيرنده بعدي از توسعه است كه بر كنش و واكنش
كه با بكارگيري روش دلفي و استفاده از نظر هاي اجتماعي ارائه شده بر روي سايت بانك جهاني مورد بررسي قرار گرفت، نمايد. در اين مطالعه، شاخصمي

. به منظور بررسي توسعه پايدار اجتماعي بر اساس شش شاخص منتخب (نرخ رشد شاخص در وضعيت توسعه پايدار ايران، موثر قلمداد گرديد 6خبرگان، 
هاي بهداشت و سالمت؛ نرخ سواد بزرگساالن؛ اميد به زندگي در بدو هاي دولت براي آموزش و پرورش؛ سرانه هزينهنيروي كار؛ هزينهوري جمعيت؛ بهره

ها از بانك جهاني استخراج گرديد. هدف از اين پژوهش، بررسي وضعيت ايران بر مبناي شش شاخص منتخبِ حوزه ادهكشور جهان، د 186تولد) براي 
سال  18ترين كشورها در طي بندي؛ و سپس شناسايي شبيهتعيين جايگاه ايران در بين ديگر كشورهاي جهان، با استفاده از تكنيك خوشه اجتماعي و

هاي اجتماعي توسعه پايدار دهد، كشور ايران از منظر شاخصهاي پژوهش نشان ميگذشته با وضعيت توسعه پايدار اجتماعي در ايران، است. يافته
بار با  12، در يك گروه قرار گرفتند و 2016تا  1996هاي بار در طي سال 14گي را با كشورهاي بحرين، بنگالدش، باربادوس دارد كه خوشهن همبيشتري

خوشه بوده ار همب 10بار با كشور تركيه؛ و با كشورهاي الجزيره، آنگوال، آرژانتين و ويتنام  11كشور اندونزي و ونزوئال در يك خوشه قرار گرفته است؛ و 
  هاي آتي ارائه شده است. هاي پژوهش پيشنهادهايي براي پژوهشدر پايان بر مبناي يافتهاست. 

  

  توسعه پايدار، توسعه اجتماعي، بانك جهاني، ايران: هاي اصليواژه
  مقدمه - 1

 از بعد دوره در جهاني، مسأله يك عنوان به توسعه هايانديشه ظهور زمان از
 به دستيابي امر توسعه، هايهدف از يكي همواره دوم جهاني جنگ

 هاياست. در گام بوده اجتماعي رفاه افزايش و زندگي بهتر استانداردهاي
 عنوان به بايستمي اجتماعي كه توسعه فرض پيش اين اساس بر اوليه
 به اصالت و اولويت شود، گرفته نظر در اقتصادي رشد به نسبت متأخر امري
 از اقتصادي رشد بر تمركز  كه بود اين بر فرض و شدداده مي اقتصادي رشد

 بر تكيه و صنعتي بخش در گذاريسرمايه افزايش پس انداز، انباشت طريق
 نتيجه در و درآمدها سطح افزايش منشاءن، مدر و پيشرفته هايتكنولوژي
به منظور بررسي توسعه  ].15[بود  خواهد رفاه و زندگي سطح افزايش

شده بر روي سايت بانك  هاي معرفياز بين شاخص پايدار اجتماعي
هاي وري نيروي كار؛ هزينهشش شاخص (نرخ رشد جمعيت؛ بهره جهاني،

هاي بهداشت و سالمت؛ نرخ دولت براي آموزش و پرورش؛ سرانه هزينه
توسط خبرگان براي سواد بزرگساالن؛ اميد به زندگي در بدو تولد) 

 سپس ،شد سنجش وضعيت توسعه پايدار اجتماعي در ايران موثر شناخته
   از بانك جهاني استخراج، و با استفاده از روش هاي اين شاخصهاداده

  

جايگاه كشور  به بررسي داده كاوي هايبندي به عنوان يكي از روشخوشه
به عنوان  1بنديخوشه .خواهيم پرداختكشور جهان  186ايران در بين 
هاي اين داده ها است، كهها يا خوشهها درون گروهبندي دادهمقوله بخش

موضوعي در همان گروه مشابه مرتبط هستند، در صورتي كه، اين عناصر، 
روش اين پژوهش  در، ]26[ نيستندهاي مختلف داراي مشابهت در گروه

افزار تعيين در نرم 2اتوماتيكپس از انتخاب حالت  بنديمناسب خوشه
اين پژوهش، بررسي وضعيت ايران بر مبناي شش  اصليهدف  .گرديد

شاخص منتخبِ حوزه اجتماعي و تعيين جايگاه ايران در بين ديگر 
بندي؛ و سپس شناسايي كشورهاي جهان، با استفاده از تكنيك خوشه

                                                            
* mona.ahani@srbiau.ac.ir 
1 Clustering 
2 Auto cluster 
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سال گذشته با وضعيت توسعه پايدار  18ترين كشورها در طي شبيه
  داريم به اين سواالت پاسخ  در اين پژوهش قصد اجتماعي در ايران، است.

 هاي اجتماعي موجود بر رويدهيم: از منظر خبرگان كدام يك از شاخص
؟ است بر وضعيت توسعه پايدار كشور تاثيرگذار سايت بانك جهاني

-هاي منتخب توسعه پايدار اجتماعي وضعيت هم خوشهبر مبناي شاخص

- جهان با يكديگر به چه صورت است؟ بر مبناي شاخصشدن كشورهاي 

كشور ايران با كدام يك از كشورهاي  ،هاي منتخب توسعه پايدار اجتماعي
  جهان هم خوشه است؟

جهت  بيانگر اين موضوع خواهند بود كههاي حاصل از پژوهش يافته
خبرگان  ديدگاههايي از چه شاخص ،اجتماعي دستيابي به توسعه پايدار

- تواند مورد توجه تصميممينتايج آن  كه ،حوزه قابل تأمل است ايندر 

گران وضعيت كشور، قرار گيرد؛ از طرفي ريزان و تحليلگيران، برنامه
 جهانسطح در  تعيين جايگاه كشورمان در زمينه توسعه پايدار اجتماعي

توانيم الگو بگيريم و بر روي تواند تعيين كند كه از چه كشورهايي ميمي
تواند زمينه مي و همچنين ،هايي نياز به تمركز بيشتر داريمشاخصچه 

   ت فعلي را در سطح جهاني نشان دهد.تطبيق و چگونگي پيشرفت وضعي

  پژوهش چارچوب نظري - 2

  مفهوم توسعه و توسعه پايدار -2-1
كند. اين معيار به جنبه مهمي از توسعه توسعه بر فرآيند رشد تأكيد مي

اي از رشد مستمر، در برابر سكون و يا پيشرفت بسيار مرحلهيعني ورود به 
ضعيف توليد پيش از قرن شانزدهم، اشاره دارد. امروزه توسعه بدون توجه 
به مسئله پايداري امكان پذير نيست، از اين رو توسعه پايدار و پايداري 

-ميهاي تعاريف جديد و پارادايم حاكم بر علوم توسعه تلقي كليد واژه

بيشتر به معني بقاء » پايداري براي ابد«، كلمه 1980. از دهه ]6[ شوند
امر به استفاده عنوان انسان، در روي زمين مطرح شده است. متعاقبĤ، اين 

در سازمان ملل  1987توسعه پايدار منجر گرديده كه در كنفرانس سال 
» توسعه پايدار«مطرح شد. عنوان  2لند، توسط كميسيون برانت1متحد
گيرد، بدون اي است كه نيازهاي عصر فعلي مردم جهان را در بر ميهتوسع

  .]16[هاي آينده سازش يا ناديده گرفتن توانائي پاسخ به نيازهاي نسل
  مفهوم توسعه پايدار اجتماعي -2-2

 بار اولين براي مفهوم اين و ندارد چنداني يسابقه اجتماعي توسعه مفهوم
در » اجتماعي كپهاك دانمارك كنفرانس توسعه«در  1995سال  در

 فقر با مبارزه معني به اجتماعي توسعه ابتدا مجامع جهاني مطرح شد. در
 و نيست دست در اجتماعي توسعه از روشني مفهوم شد. به طور كل، مطرح
 ستا دارا را متفاوتي معناي هر ديدگاهي از كه دارد وجود گوناگوني مفاهيم

توان برداشتي ) معتقد است، از توسعه اجتماعي مي2000( 3نانسي. ]31[
ها، شاغالن، پذيري حكومترا داشت. مسئوليت» پذيريمسئوليت«مشابه 

ها به عنوان اعضاي جامعه جهاني اما ملت - سرمايه گذاران مالي و دولت
                                                            
1 United Nations Development Programme (UNDP)  
2.Brundtland Commission 
3 Nancy 

تر از همه اين كه، توسعه اجتماعي با حقوق انساني، حقوق كارگران مهم
  تر، چه سازمان يافته و چه سازمان نيافته، حق توسعه و حق به طور وسيع

سالم و سهم مساوي از فوايد رشد اقتصادي در  زيستمحيطبرخورداري از 
هاي نظران معاصر هم روي برخي از شاخصصاحب. ]29[ ارتباط است

، 5)؛ گيدنز1990، جامعه مدني (4اند. الكساندرتوسعه اجتماعي تأكيد كرده
اي ، اجتماع جامعه6)؛ پارسونز1991اجتماعي ( و سرمايه هويت شخصي

، هويت اجتماعي 8)؛ جنكينز1994، سرمايه اجتماعي (7)؛ كلمن6199(
، كنش اجتماعي 10)؛ بورديو1382، هويت انساني (9)؛ مورِن1996(
، گستره 12)؛ هابرماس1371، انسان اجتماعي (11)؛ دارندروف1977(

)؛ 1979و  1991عقالنيت ارتباطي (همگاني، ارتباطات اجتماعي و 
) را مطرح 2001، انسان بودن (14)؛ آرچر1998، تجربه هويت (13كرايب

موضوع توسعه اجتماعي در ايران هم بيشتر از لحاظ برخي  كرده اند.
هاي آن نظير هويت و اعتماد اجتماعي و ... مورد توجه قرار گرفته شاخص

   ].4،2،12،7،10،8[ است
اي و ميان توسعه اجتماعي را يك حوزه ميان رشته)، 2001( 15استس

بخشي در جستجوي ارتقا زندگي مادي و اجتماعي مردم در همه سطوح 
گيرد: اول، نمايد. كه اين تعريف دو مفهوم را در بر ميجامعه تعريف مي

تأمين رضايت مردم در سطح حداقل نيازهاي اساسي از طريق تأمين آن 
- هايي كه مردم ميآزادي كه با رشته انتخابنيازها؛ دوم، افزايش سطح 

شود. طبق نظر استيس اهداف توسعه گيري ميتوانند داشته باشند اندازه
اجتماعي از طريق مشاركت مردم تا باالترين حد ممكن در تعيين اهداف 

شوند. توسعه اجتماعي دو بعد مرتبط به هم و نتايج توسعه تعقيب مي
ها و جامعه؛ براي كار مداوم جهت رفاه آن دارد: يكي توسعه ظرفيت مردم

اي كه نيازهاي بشري را دوم، تغيير يا توسعه نهادهاي اجتماعي، به گونه
ترين سطح، از طريق يك فرآيند بهبود در تمامي سطوح به ويژه در پايين

ازكيا  .]24[ اجتماعي، رفع نمايد - در روابط بين مردم و نهادهاي سياسي
دانند كه با چگونگي و شيوه اجتماعي را از مفاهيمي ميو غفاري توسعه 

زندگي افراد يك جامعه پيوند تنگاتنگي دارد و ناظر بر باال بردن سطح 
هاي زندگي عمومي از طريق ايجاد شرايط مطلوب و بهينه در زمينه

                                                            
4 Alexander  
5 Giddens  
6 Parsons  
7 Coleman  
8 Jenekins  
9 Morin  
10 Bourdieu  
11 Dahrendorf  
12 Habermas  
13 Craib  
14 Archer 
15 Estes 
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فقرزدايي، تغذيه، بهداشت، مسكن، اشتغال، آموزش و چگونگي گذران 
همچنين ايجاد بهبود در وضعيت اجتماعي افراد باشد. اوقات فراغت مي

تر مباحث مربوط به جامعه مدني، دموكراسي يك جامعه و در بعدي وسيع
اجتماعي، عدالت اجتماعي، رفاه اجتماعي و سرمايه اجتماعي را از 

توسعه  . از طرفي ديگر]3[داند ميموضوعات محوري توسعه اجتماعي 
  هاي عه است كه بر كنش و واكنشاجتماعي در برگيرنده بعدي از توس

ها ورزد و بر آنانساني، نهادها و روابط اجتماعي با يكديگر تأكيد مي
 در توان حركتيمي را اجتماعي توسعة نهايت در. ]11[نمايد تمركز مي

 در شهروندان براي امنيت ايجاد جامعه، و فرد بين بهتر سازگاري جهت

 بين هايتعادل عدم و جغرافيايي نظر از برابر شرايط ايجاد ها،تمام زمينه

 و رفاه به بايد كرد. توسعه اجتماعي تعريف اي،منطقه درون و ايمنطقه
 از زندگي تريبيش رضايت افراد تا شود منجر جامعه افراد تربيش آسايش

 فاصلة كه نمايدمي رخ ايجامعه در داشته باشند. توسعه اجتماعي،

 و درآمد توزيع و برسد حداقل به جامعه در استثمار تبعيض و طبقاتي،
 غني، و فقير بين شكاف و فاصله و وجود آيد به عادالنه ايگونه به قدرت

  . ]18[ يابد كاهش زن و مرد و روستا و شهر
 اجتماعي در ايران و جهان هاي توسعهشاخص -2-3

 هايتالش اخير يدهه در اجتماعي، توسعه حوزه در خاص به طور
- مهم جمله است. از پذيرفته صورت مستقل شاخصي تعيين براي وسيعي

 در 2006سال  در اجتماعي توسعه به گزارش توانمي هاتالش اين ترين
 اصلي بعد شش نظر گرفتن در با گزارش كرد. در اين اشاره هند كشور
 سازه مفهومي اين از مركب شاخص يك تا شده سعي اجتماعي، توسعه
 :از عبارتند گزارش اين در اجتماعي توسعه هايگردد. شاخص ايجاد

 ميزان ،2بارداري از پيشگيري شيوع ميزان( 1دموگرافيك هايشاخص 
  )؛4نوزادان مير و مرگ ميزان و نيز ،3ولد و زاد كلي

 دچار كودكان درصد و ،6رسمي مواليد (درصد 5سالمت هايشاخص 
  )؛7تغذيه سوء

 دائمي مسكن كه خانوارهايي درصد (8اساسي امكانات هايشاخص 
 درصد دارند، دسترسي شرب قابل آب به كه درصد خانوارهايي دارند،

 درصد نيز و بهداشتي برخوردارند امكانات از كه خانوارهايي
  ؛)دارند دسترسي برق به كه خانوارهايي

 به آموز دانش نسبت سواد، ميزان( 9تحصيلي پيشرفت هايشاخص 
 ؛)مدرسه حضور در ميزان و معلم،

                                                            
1 Demographic Parameters  
2 CPR: Contraceptive Prevalence Rate  
3 TFR: Total Fertility Rate  
4 IMR: Infant Mortality Rate 
5 Health Indicators  
6 Percentage of Institutional Delivery  
7 Percentage of Undernourished Children  
8 Basic Amenities Indicators  
9 Educational Attainment Indicators  

 براي جيني نسبت بيكاري، (ميزان 10اقتصادي محروميت هايشاخص 
  )؛11سرانه مصرفي هزينه

 هر  سواد ميان (نسبت 12اجتماعي محروميت با مرتبط هايشاخص
 ، نسبت13جمعيت سواد و متوسط شده ريزيطبقه جمعيت برنامه

 متوسط سواد و شده ريزيبرنامه ايقبيله جمعيت سواد ميان
 كل به مسلمانان سرانه ماهانه مصرفي هزينه ميان ، نسبت14جمعيت
 كل متوسط سواد و زنان جمعيت سواد نسبت ميان ،15جمعيت
 ،17كل بيكاري به ميزان زنان بيكاري ميزان ميان نسبت ،16جمعيت
  ).18كودكان جنسيتي نسبت

نا در پنج منطقه [آمريكا، اروپا، م كشور 914 19موشاخص رفاه لگات
 9اقيانوسيه، و آفريقاي سياه] را با  - (خاورميانه و شمال آفريقا)، آسيا

-زيرشاخص دهد.متغير خرد مورد ارزيابي قرار مي 89زيرشاخص كلي و 

، 21و فرصت ، كارآفريني20هاي اقتصاددر زمينه هاي مورد بررسي
، آزادي 25امنيتايمني و ، 24و سالمت بهداشت ،23شآموز ،22انيحكمر
 2016و شاخص محيط طبيعي كه در سال  27يه اجتماعيسرما ،26فردي

  به اين مجموعه اضافه شده، است.
هاي افزايش فعاليت ؛محيط كارآفريني كارآفريني و فرصت زيرشاخص

 ؛سنجد. زيرشاخص حكمروايينوآورانه و برابري فرصت در كشورها را مي
عملكرد كشورها را در سه حوزه دولت پاسخگو و كارآمد، انتخابات آزاد، 

 ؛كند. زيرشاخص آموزشمشاركت سياسي و حاكميت قانوني ارزيابي مي
عملكرد كشورها را در سه زمينه دسترسي به آموزش، كيفيت آموزش، و 

 ؛عملكرد زيرشاخص بهداشت .دهدسرمايه انساني مورد سنجش قرار مي
هاي در سه عرصه برآيندهاي بهداشت و سالمت، زيرساخت كشورها را

 ؛سنجد. زيرشاخص امنيت و آسايشهاي پيشگيرانه ميسالمت و مراقبت
                                                            
10 Economic Deprivation Indicators  
11 Gini Ratio for Per Capita Consumption Expenditure  
12 Social Deprivation Related Indicators  
13 Ratio between Literacy of the Scheduled Caste Population and Average 
Literacy of the Population   
14 Ratio between Literacy of the Scheduled Tribe Population and Average 
Literacy of the Population  
15 Ratio between Monthly Per Capita Consumption Expenditure of 
Muslims to the Total Population  
16 Ratio between Literacy of Female Population and Average Literacy of 
Total Population  
17 Ratio between Female Unemployment Rates to Total Unemployment 
Rates  
18 Child Sex Ratio  
19.Legatum  
20 Economy  
21 Entrepreneurship and Opportunity  
22 Governance  
23 Education  
24 Health  
25 Safety and Security  
26 Personal Freedom  
27 Social Capital  
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عملكرد كشورها را از دو منظر امنيت ملي و ايمني فردي مورد ارزيابي 
عملكرد و پيشرفت كشورها را در  ؛دهد. زيرشاخص آزادي فرديقرار مي

سنجد. واداري اجتماعي ميفردي و ارتقاء رهاي صيانت از آزادي
نيز عملكرد كشورها را در دو حوزه انسجام و  ؛زيرشاخص سرمايه اجتماعي
محلي و خانواده مورد سنجش  - هاي اجتماع مشاركت اجتماعي و شبكه

 يا موفقيت شاخصها را، موسسه لگاتيوم اين شاخص .دهدقرار مي
ريف توسعه اجتماعي و ابعاد مختلف توجه به تع با است؛ ناميده كاميابي

هاي ها در مقايسه با ديگر شاخصرسد اين شاخصاين مفهوم، به نظر مي
ارائه شده در بر دارنده قابليت بيشتري براي سنجش ابعاد مختلف مفهوم 

كه در  يكي از مهمترين نهادهاي تخصصي. ]32[ توسعه اجتماعي است
توان به آن رجوع در ايران مي ارتباط با بررسي وضعيت توسعه اجتماعي

كرد و ابعاد مختلفي از مفهوم توسعه اجتماعي را مورد سنجش قرار داده 
است، كه هر پنج سال  1المللي مطالعات اجتماعياست، موسسه بين

كند. در اين ارائه مي 2ي اجتماعيهاي توسعهگزارشي با عنوان شاخص
ي توسعه اطالعاتي متنوع، سازه ها و منابعگيري از دادهها، با بهرهگزارش

است كه  شاخص جزئي مورد سنجش قرار گرفته 200اجتماعي توسط 
  شوند:شاخص كلي ارائه مي 6نهايتاً در قالب 

 هاي ها و شيوه: اشاره به هنجارهاي اجتماعي، سازمان3فعاليت مدني
-تر شهروندان را در سياست ها و تصميمعملي دارد كه مشاركت بيش

ي دسترسي به كند و در برگيرندهعمومي تسهيل مي هايگيري
-ها، و ابزارهاي مشاركت فعاليتهاي مدني، مشاركت در رسانهانجمن

 هاي مدني همچون تظاهرات مسالمت آميز و يا درخواست است.

 كند كه تا چه حد گيري مي: اين شاخص اندازه4هاها و انجمنباشگاه
ها و روستاها وجود دارد. چنين زندگي انجمني در داخل شهرها، محله

پيوندهايي امنيت و رفاه افراد را از طريق يك سيستم روابط اجتماعي 
 كنند. تضمين مي

 اي و قومي و فرقههاي : اين شاخص تنش5انسجام درون گروهي
كند كه تا چه اندازه انسجام گيري و مشخص ميتبعيض را اندازه

ذهبي، قومي و زباني وجود ي مهاي تعريف شدهاجتماعي ميان گروه
هاي مدني و يا خشونت درون گروهي دارد؛ بدون آن كه به ناآرامي

 استحاله پيدا كند.

 كند كه تا -: اين شاخص مشخص مي6اعتماد و امنيت ميان شخصي
ها وجود دارد. چنين انسجامي چه حد انسجام اجتماعي در ميان غريبه

فقدان نيت مجرمانه از طريق پيوندهاي اعتماد، كنش متقابل، و 
شود. در جامعه اي با امنيت و اعتماد ميان فردي باال، متجلي مي

                                                            
1 ISS: International Institute of Social Studies 
2 ISD: Indices of Social Development 
3 Civic Activism 
4 Clubs and Associations 
5 Intergroup Cohesion 
6 Interpersonal Safety and Trust 

هاي خشونت آميز نادر است و مردم الزم نيست از نقص حقوق جرم
 شخصي و مالكيت خود در هراس باشند.

 كند كه زنان تا چه گيري مي: اين شاخص اندازه7برابري جنسيتي
هاي تحصيالت و اشتغال، دان در زمينههاي برابر با مراندازه از فرصت

 چه در خانه و چه در زندگي سياسي برخوردارند.

 هاي آسيب پذير : اين شاخص سطح تبعيض عليه گروه8هاادغام اقليت
هاي طبقات پايين همچون افراد بومي، مهاجران، پناهندگان و گروه

 گيرد.جامعه را در بر مي

اي تماعي، توسعه اجتماعي سازهبه زعم موسسه بين المللي مطالعات اج
ها توسعه ايجاد است كه اشاره به نهادهايي از جامعه دارد كه از طريق آن

شود. منظور از نهادها، هنجارهاي اجتماعي رسمي و غير رسمي است مي
كه ساخت رفتارها را بر عهده دارند. به اين ترتيب، توسعه در اين معنا، 

شده است كه غالباً غير قابل مشاهده است در ابعاد نرم آن در نظر گرفته 
و از اين رو براي اندازه گيري دشوار است. چنين ابعادي از توسعه كه در 

ي مفاهيمي چون سرمايه اجتماعي، تبعيض و طرد اجتماعي برگيرنده
هاي اقتصادي است، از طرفي در مقابل ابعاد سخت توسعه مانند شاخص

ها در ارزيابي كلي از ديگر مكمل آنگيرد، و از طرف و زيستي قرار مي
  . ]9[شود وضعيت توسعه محسوب مي

  روش پژوهش - 3

هاي اكتشافي و پژوهش«پژوهش حاضر بر حسب هدف، در قلمرو 
از اين منظر كه، به شناسايي و » اكتشافي«گيرد؛ قرار مي» توصيفي

 ،اجتماعيحوزه در  در ايران هاي مرتبط با توسعه پايداربررسي شاخص
شش شاخص  از اين منظر كه به تحليل وضعيت» توصيفي«پردازد. يم

 اجتماعي توسعه پايداردر  ،بر مبناي نظر خبرگانكه  پردازدمي منتخب
ها، در مورد نوع و نحوه گردآوري داده .د بودنيرگذار خواهثكشور تأ

ها بهره پژوهش حاضر از روش تركيبي (كمي و كيفي) براي تحليل داده
- كليه شاخصبا استفاده از روش دلفي در ابتدا  ؛در روش كيفيگيرد. مي

اي در در قالب پرسشنامه ،هاي اجتماعي فهرست شده در بانك جهاني
يك جلسه حضوري بين خبرگان توزيع شد و سپس براي مرتبه دوم ارائه 

 هايها خواسته شد تا نظر خود را در مورد مناسب بودن شاخصو از آن
ها مشخص نمايند. توسعه پايدار و معيارهاي ارزيابي اين شاخص اجتماعي

هاي منتخب هاي مرتبط با شاخصدادهبه منظور گردآوري  ؛در روش كمي
به بررسي مراكز آمار رسمي مانند بانك  در حوزه اجتماعي توسعه پايدار،

رت گرفته صو هايتحليلدر  ،الزم به ذكر است كه .پردازدميجهاني، 
ست و اهاي معتبري هاي بانك جهاني دادهاين است كه دادهفرض بر 

بندي امتيازها سوگيري نداشته شناسي و روش گردآوري و جمعروش
در اين مطالعه از منبع  هاي كميوري دادهآبه عبارتي جمع است.

به لحاظ  ، وباشدروش غيرتعاملي مي، و به »آمارهاي موجود«اطالعاتي 
   شود. محسوب ميبعد زماني پژوهش مقطعي 

                                                            
7 Gender Equality 
8 Inclusion of Minorities 
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  جامعه آماري پژوهش -3-1
طبق  مورد بررسي قرار خواهند گرفت.، كشور جهان 186پژوهش در اين 

 186كه اطالعات  ،]33[كشور داريم  215بانك جهاني در جهان  آمار
ها در دسترس است. سازمان كشور، بر اساس ميزان توسعه يافتگي آن

اطالعات كشورها را بر مبناي شاخص ، 1ريزي توسعه سازمان مللبرنامه
بنابراين براي بررسي توسعه پايدار  كند.، منتشر مي2توسعه انساني

وري نيروي كار؛ اجتماعي بر اساس شش شاخص (نرخ رشد جمعيت؛ بهره
هاي بهداشت و هاي دولت براي آموزش و پرورش؛ سرانه هزينههزينه

 186) براي در بدو تولدسالمت؛ نرخ سواد بزرگساالن؛ اميد به زندگي 
ين پژوهش در اها استخراج گرديد. دادهكشور جهان از بانك جهاني، 

اجتماعي توسعه  نظر در حوزهخبرگان و افراد صاحبجامعه آماري شامل 
سال  10باشند. تعيين خبرگي افراد پاسخگو بر مبناي حداقل پايدار مي

رد گرديد. اعضاي نمونه فعاليت آكادميك و اجرايي در حوزه مورد نظر برآو
، ]17[برفي  گيري گلولهخبرگان، به صورت غيراحتمالي از روش نمونه

  شناسايي شدند.
  روش دلفي -3-2

به عنوان اعضاي پانل  نفر خبره حوزه اجتماعي 6تعداد  ،در اين پژوهش
اي ابتدا هاي اجتماعي در قالب پرسشنامهكليه شاخص همكاري داشتند.

حضوري بين خبرگان توزيع شد و سپس براي مرتبه دوم در يك جلسه 
-ها خواسته شد تا نظر خود را در مورد مناسب بودن شاخصارائه و از آن

  ها مشخص نمايند.هاي توسعه پايدار و معيارهاي ارزيابي اين شاخص
) را به خود 3,5هايي كه ميانگين نظرات باالتر از متوسط (شاخص

چه اختالف ها حذف گرديد. چنانو ساير شاخص ،تأييد نداختصاص داد
) باشد، تكليف تأييد يا رد شدن 0,2نظر خبرگان بين دو مرحله كمتر از (

چه اختالف نظرات گردد و چنانشاخص در همان مرحله مشخص مي
) باشد، عامل مجدداً در پرسشنامه منعكس گرديده و براي 0,2بيشتر از (
يجه مرحله اول و دوم پرسشنامه دلفي در . نت]1[گردد ارسال ميخبرگان 

گردد. ميانگين نظرات با استفاده هاي پژوهش ارائه ميقسمت تحليل يافته
از روش ميانگين هندسي محاسبه شده است. گفتني است كه اين 

» اجتماعي«حوزه  هاي بانك جهاني درپرسشنامه بر مبناي شاخص
يايي پرسشنامه پس از به منظور بررسي روايي و پا .گردآوري شده است

حذف گرديد و در نهايت  يهاي تكرارها، برخي شاخصاستخراج شاخص
خبرگان  توسط پرسشنامه و سپس ،روايي صوري مورد تأييد قرار گرفت

قرار گرفت و روايي محتوا تأييد  مطالعه و بررسيحوزه اجتماعي مورد 
هاي شاخص هاي كيفي از آن جا كهو بر مبناي پايايي در پژوهشگرديد. 

د، نباشمورد تأييد مي ]17[ منتخب از منظر كاربردپذيري و باورپذيري
  گردد. پايايي تأييد مي

                                                            
1 United Nations Development Programme (UNDP)  
2 Human Development Index (HDI)  

  بنديروش خوشهمفهوم و  -3-3
باشد، بندي يك مجموعه ساختار نيافته از عناصر ميبخش ،بنديخوشه

شود، كه هاي مشخص معرفي و شرح داده ميها يا گروهكه درون خوشه
خواهد اجزاي خرد را به عنوان عوامل مشترك در همان ميشخص اغلب 

اي قرار دهد كه داراي صفات يكسان هستند، و عناصر غير مشترك خوشه
بندي اي جاي دهد كه به آن تعلق دارد. خوشهرا، تا حد ممكن در خوشه

هاي موضوعي به كار گرفته شده و انواع زيادي از در بسياري از حوزه
 هاي متفاوت وجود داردبندي براي مقاصد و موقعيتههاي خوشالگوريتم

-كشور جهان بر مبناي شاخص 186بندي خوشهدر اين پژوهش،  .]31[

 SPSSافزارنرماجتماعي توسعه پايدار، با حوزه در هاي منتخب 

Modeler18 به تفكيك  2016تا  1996هاي انجام شده است. براي سال
افزار در نرم ت اتوماتيكحالبندي پس از انتخاب روش مناسب خوشه

بندي و تعداد خوشه تعيين گرديد. به منظور انتخاب روش مناسب خوشه
و  4، تواستپ3مينزكي هايمناسب ضريب نيمرخ براي هر يك از روش

تفكيك كشورهاي  ،بنديبررسي شد. با بكارگيري روش خوشه 5كوهنن
پايدار و توسعه اجتماعي منتخب حوزه  هايجهان بر مبناي شاخص

   نشان داده شد. ،شدن ايران با ديگر كشورها خوشهدفعات هم
  هاتوصيف داده -3-4

 5از  برگرفته موجود بر روي سايت بانك جهانيهاي اجتماعي شاخص
، مشاغل، عبارتند از: تحصيالت، بهداشت و سالمت، كه باشدميبخش 

بزرگي از دستور كار  سهم بخش 5امنيت اجتماعي، و جنسيت. اين 
 3ريشه كن كردن فقر، هدف  1اهداف توسعه پايدار؛ به خصوص: هدف 

 برابري 5هاي تحصيلي، هدف فرصت 4بهداشت و سالمتي، هدف 
مناسب،  كار 8 هدف بهداشت و آب آشاميدني، و 6 هدف ،جنسيتي
هاي اجتماعي، توسط هاي شاخصداده باشد.اقتصادي، مي رشد و معقول

المللي همچون بانك جهاني جمع هاي توسعه بيننملي و سازمامقامات 
دقيق و آماري كارشناسان در  هايررسي شده است. همكاريآوري و ب

 هاداده كه شود حاصل اطمينان تا كندمي ها كمكسراسر اين سازمان
هاي مربوط به پژوهش داده .]34[ هستند موقع به و اعتماد قابل و قوي

منتخب در حوزه  شش شاخصداده مربوط به  6696شامل حاضر 
 2016تا  1996هاي در بين سال از بانك جهاني باشد كهاجتماعي مي

سازي شده و در بازه هاي موجود به صورت نرمالداده .استخراج گرديد
ها در يك پايگاه داده در نرم افزار ) قرار داشتند كه اين داده- 2,5+ تا 2,5(

   گرديد.اكسل ذخيره 

  هاي پژوهشتحليل يافته - 4

  گري با استفاده از روش دلفيغربال -4-1
                                                            
3 K-Means 
4 Two Step 
5 Kohonen 
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كه  1بعد را معرفي كرده است 13هاي اجتماعي بانك جهاني براي شاخص
مورد را در وضعيت توسعه پايدار ايران موثر قلمداد  6خبرگان از اين ميان 
هاي منتخب با استفاده از روش دلفي و بر مبناي نظر كردند، كه شاخص

مرحله دوم مرحله اول و خبرگان، تعيين و مورد بررسي قرار گرفت. نتيجه 
)، نشان 1هاي منتخب اجتماعي در (جدول دلفي براي شاخصپرسشنامه 

  داده شده است.
  هاي اجتماعيشاخص: نتايج روش دلفي براي )1(جدول 

  نتيجه  اختالف  مرحله دوم مرحله اول عامل  رديف
  تأييد  173/0  951/3 124/4 جمعيت  1
  تأييد  061/0  612/4 451/4 وري نيروي كاربهره  2
  تأييد  049/0  987/3 036/4 هاي دولت براي آموزش و پرورشهزينه  3
  تأييد  131/0  431/4 512/4 بزرگساالنميزان سواد  4
  تأييد  017/0  323/4 340/4 هاي بهداشت و سالمتهزينه  5
  تأييد  076/0  921/3 845/3 اميد به زندگي در بدو تولد  6

بر مبناي نظر  ايرانتوسعه پايدار در تأثيرگذار بر امر هاي اجتماعي شاخص
هاي منتخب بر به تعريف شاخصدر ادامه، ابتدا خبرگان، تعيين گرديد. 

به سپس  م؛پردازيمبناي تعاريف ارائه شده در سايت بانك جهاني مي
خواهيم حوزه اجتماعي،  در شش شاخص منتخبِوضعيت ايران بررسي 
هاي خوشه با ايران، بر اساس شاخصكشورهاي هم در نهايت؛ پرداخت
-تعيين مي ،2016تا  1996هاي در طي سالدر حوزه اجتماعي  منتخب

  . گردد
  هاي اجتماعيوضعيت ايران در شاخص-4-2

وري هاي اجتماعي منتخب، عبارتند از: نرخ رشد جمعيت؛ بهرهشاخص
هاي هاي دولت براي آموزش و پرورش؛ سرانه هزينهنيروي كار؛ هزينه

بزرگساالن؛ اميد به زندگي در بدو تولد؛ بهداشت و سالمت؛ نرخ سواد 
وضعيت در ذيل ابتدا هر يك از اين شاخص ها تعريف و سپس  است. كه

  بدست آمده است. 2016تا  1996هاي ها طي سالايران در اين شاخص
  : نرخ رشد جمعيت1شاخص 
 واقعي تعريف در .است ملي جمعيت آمار اساس بر معموالً جمعيت برآورد

 ،شهروندي يا قانوني وضعيت گرفتن نظر در بدون ساكنان همه جمعيت
 بيشتر تولد، يا مهاجرت علت به بشر، جمعيت افزايش. شوندمي شمارش

، بگذارد تأثير اجتماعي هايزيرساخت و طبيعي منابع بر تواندمي مرگ از
 مالحظه قابل رشد .كند وارد فشار كشور پايداري روي بر تواندمي كه

 و كشاورزي محصوالت توليد به زمين دسترسي بر منفي تأثير جمعيت
 از. ها داردزيرساخت خدمات اجتماعي، و آب، انرژي، غذا، براي تقاضا
 و است مرگ از كمتر تولدهاي آن نتيجه كه - جمعيت كاهش ديگر، سوي

 حفظ براي دولت تعهد بر تواندمي - شوندمي خارج كشور از كه افرادي
وضعيت ايران بر مبناي  1 شكلدر  .بگذارد تأثير هازيرساخت و خدمات

  .1شاخص نرخ رشد جمعيت نشان داده شده است
                                                            

) 2؛ 2017 نسخه جهان، جمعيت اندازچشم متحد: ملل جمعيت ) بخش1. منبع: 1
 ) كميسيون اروپا: آمار3 ملي؛ آمار ادارات از آماري نشريات ساير و سرشماري هايگزارش
 حياتي آمار و جمعيت ارقام و آمار متحد: ملل سازمان آماري بخش )4شناختي؛  جمعيت

 

  

  

  
  

 : وضعيت شاخص نرخ رشد جمعيت در ايران)1( شكل

هاي طور كه در نمودار مشخص است، جمعيت ايران در طي سالهمان
ميليون نفر رشد  20ه.ش) در حدود 1395تا  1375( 2016تا  1996

سال گذشته در نمودار  18ميزان رشد جمعيت كشور در طي  داشته است.
  باشد.مشخص مي

  وري نيروي كار: بهره2شاخص 
 است. براي كار نيروي وريبهره دهنده نشان فرد، هر داخلي ناخالص توليد

 استفاده با داخلي ناخالص توليد كشورها، در كار وريبهره مقادير مقايسه
 به توجه با كه شودمي تبديل الملليبين دالر به خريد پارامترهاي نرخ از

 براي كار؛ وري نيرويبهره .كشورها تفاوت دارد بين نسبي هايقيمت
 با مناسب شغلي هايفرصت حفظبا  و ايجاد كشور، اقتصادي توان ارزيابي
 طريق از وريبهره افزايش .گيردمي قرار استفاده مورد عادالنه هايپاداش
-مي سازمان در كار تغيير يا تكنولوژيكي، پيشرفت تجارت، گذاري،سرمايه

                                                                                                   
) 6 و المللي؛بين اطالعات پايگاه: متحده اياالت سرشماري اداره )5 ؛)مختلف هايسال(

  شناسي، برآورد شده است. جمعيت و آمار برنامه: اقيانوسيه انجمن دبيرخانه
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١۵ 
  

- بهره دهد. افزايش كاهش را فقر و دهد افزايش را اجتماعي حمايت تواند

 اقتصادي رشد و - هاآن بدون اما كند،نمي تضمين را هاپيشرفت اين وري
در  فرد، هر داخلي ناخالص توليدسنجش  .است بعيد بسيار بهبود -هاآن

 مسير در كشور آيا كه باشد،مي نظارت براي ضروري اقدام يك واقع
 اقتصادي فراگير و پايدار، رشد ترويج براي پايدار توسعه هدف به دستيابي
   .1دارد قرار همه براي كارآمد و كامل اشتغال

  

 

 وري نيروي كار در ايران: وضعيت شاخص بهره)2( شكل

  
برابر  در ايران نيروي كاروري بهره ،طور كه در نمودار مشخص استهمان

دو، سه سال به است، كه اين ميزان نسبت  2016هزار دالر در سال  55
كشور از  2011، 2010در سال دهد، اخير وضعيت بهتري را نشان مي

  وري نيروي كار جايگاه بهتري داشته است.منظر شاخص بهره
  هاي دولت براي آموزش و پرورش: هزينه3شاخص 

 كل بر پرورش و آموزش در دولت هايهزينه كل تقسيم بااين شاخص 
 .شودمي محاسبه 100 در شدن ضرب و هابخش تمام در دولت هايهزينه
 هايداده. است جهاني بانك هايتخمين براساس شده آوريجمع هايداده

 به رسمي هايپاسخ از طريق يونسكو موسسه توسط آموزش به مربوط
 با هاداده تمام .است شده آوريجمع پرورش و آموزش ساالنه بررسي
 سطح در آموزشي هايبرنامه تطابق براي 2الملليبين استاندارد بنديطبقه
   .شوندمي ترسيم الملليبين
 دولت كه هايياولويت ارزيابي و زمينه آموزش در دولت هايهزينه سهم
 دهد،مي اختصاص عمومي هايگذاريسرمايه ساير به نسبت تحصيل براي

نقش دارد.  انساني سرمايه توسعه در گذاريسرمايه به دولت تعهد نيز و
 و آموزش به يبيشتر هزينه است ممكن ترجوان جمعيت با كشورهاي

 و اجتماعي امنيت و بهداشت مانند: ديگري هايبخش به نسبت پرورش
 آوريهاي جمعروش و تعاريف اين، بر عالوه .اختصاص دهند بالعكس

 كشورهاي در است ممكن دولت عمومي هايهزينه مورد در هاداده
                                                            

 بازيابي 2017 نوامبر در هاداده .ILOSTAT داده پايگاه كار، الملليبين . منبع: سازمان1
 . شدند

2 International Standard Classification of Education (ISCED)  

-وضعيت ايران بر مبناي شاخص هزينه 3 شكلدر  .باشد مختلف، متفاوت

  . 3هاي دولت براي آموزش و پرورش نشان داده شده است
  

  
هاي دولت براي آموزش و پرورش در : وضعيت شاخص هزينه)3( شكل

 ايران

هاي دولت براي آموزش و هزينه طور كه در نمودار مشخص استهمان
كه مي باشد.  2015در سال دالر براي هر نفر  18پرورش در ايران برابر 

دالر براي هر  24بوده كه در حدود  2002باالترين ميزان مربوط به سال 
  نفر بوده است.

  هاي بهداشت و سالمت: سرانه هزينه4شاخص 
 و بهداشتي كاالهاي شامل حاضر حال در بهداشتي هايهزينه برآورد

 هايهزينه برآورد .شودمي مصرف سال هر طول در كه است خدماتي
 هايحساب سيستم قالب در جهاني بهداشت سازمان توسط بهداشتي
 بهداشتي هايهزينه تمامت. اين سيستم اس شده تهيه 20114ي بهداشت

 يا نهاد از نظر صرف مشخص، مدت طول در را مشخص كشور يك در
 .كندمي كند، تعريفمي مديريت و تأمين را هاهزينه اين كه ايمؤسسه

 كشور يك در بهداشتي هايهزينه مورد در جامع و سازگار هايداده اين
 .كند كمك شواهد بر مبتني گذاريسياست به تواندمي خود نوبه به

 .است )3 هدف( ،5پايدار توسعه اهداف از يكي سالمت مالي تأمين تقويت
 نظير مهمي مسائل بهداشتي، هايهزينه به مربوط هايداده روند و سطوح
دارند، را  گذاريسرمايه به نياز كه هاييحوزه و قوت نقاط و ضعف نقاط

 هايسيستم اضافي، بهداشتي امكانات مثال عنوان دهد. بهنشان مي
توان نام را مي ديده، آموزش بهتر انساني منابع يا بهتر بهداشتي اطالعات

 نيز 6جهاني بهداشت پوشش به دستيابي براي سالمت مالي تأمين .برد
براي تمام  نياز مورد كيفيت با بهداشتي خدمات است. دستيابي به ضروري

از اهداف ذكر شده توسعه  ،)3,8(هدف  مالي مشكالت تحمل بدون افراد
در  ايرانوضعيت  4 شكلدر زمينه توسعه پايدار است. در  سازمان ملل

                                                            
  ).يونسكو( ملل سازمان فرهنگي و علمي آموزشي، موسسه آمار، . منبع: موسسه3
  

4 System of Health Accounts 2011   
5 Sustainable Development Goal 
6 Universal Health Coverage  
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بر مبناي داده هاي در  هاي بهداشت و سالمتهزينه شاخص سرانه
   .1دسترس قابل مشاهده است

  

  
 هاي بهداشت و سالمت در ايران: وضعيت شاخص سرانه هزينه)4( شكل

هاي بهداشت و سالمت طور كه در نمودار مشخص است سرانه هزينههمان
الترين بادالر براي هر نفر بوده است. كه  350برابر  2014در ايران سال 

دالر براي هر نفر بوده  550كه به ميزان بوده،  2011ميزان براي سال 
  است. 

  : نرخ سواد بزرگساالن5شاخص 
-را شامل مي باالتر و سال 15 افراد درصد بزرگساالن سواد نرخشاخص 

 زندگي مورد در ساده كوتاه عبارت درك يك توانند به. افرادي كه ميشود
 اكثر براي سوادآموزي آمار .نوشتن بپردازندروزمره شان و خواندن و 

 هاآن از بعضي اما دهد،مي پوشش را باالتر و سال 15 جمعيت كشورها
 نرخ دارند تمايل كه است سن خاصي به محدود يا ترجوان هايسن شامل
 24 تا 15 سنين براي جوانان سوادآموزي نرخ. دهند افزايش را سواد

 نتايج .است پرورش و آموزش در اخير پيشرفت دهنده نشان سالگي
 كه دهدمي نشان ،بيشتر يا گذشته سال 10طي  در ابتدايي آموزش
 و اندكرده عبور ابتدايي آموزش سيستم از كه افرادي جمعيت نسبت
اند در حال كسب كرده را حسابداري هايمهارت و اساسي هايمهارت

 توانايي و حسابداري، شامل آموزي سواد كلي، طور به .افزايش است
 يونسكو موسسه توسط سوادآموزي؛ هايداده .است ساده رياضي محاسبات

 بدون كشورهاي براي و خانوار هاينظرسنجي و ملي سمينارهاي اساس بر
 عصر سواد بينيپيش مدل از طريق اطالعات آماري از سوادآموزي،

    .است شده تهيه 2جهاني
 هاداده اين. است تحصيالت ميزان ارزيابي براي شاخصي سوادآموزي نرخ
 در توانندمي و كنند بينيپيش را آينده كار نيروي كيفيت توانندمي

 استفاده زنان و مردان زندگي هايمهارت براي هاييسياست تضمين
 نظام اثربخشي براي پراكسي ابزار يك عنوان به تواندمي همچنين .شوند

 ظرفيت دهنده نشان باال سواد نرخ .به كار گرفته شود پرورش و آموزش
                                                            

 جهاني بهداشت جهاني درمان و بهداشت اطالعات منبع: پايگاه 1.
(http://apps.who.int/nha/database).  

2 Global Age-Specific Literacy Projection Model  

 ها از طريقمهارت كسب هايارائه فرصت براي پرورش و آموزش نظام
 ضروري اقتصادي و اجتماعي توسعه و بيشتر فكري آموزي، رشد سواد
-زنان با سواد مي .كندنمي تضمين را آموزش كيفيت لزوماً گرچه است،

 اعضاي آموزش و تغذيه سالمت، بهبود براي اطالعاتها و داده از توانند
 سنجي سواد عمل، الزم به ذكر است كه دركنند.  استفاده خود خانواده
 يا سرشماري سنجش مستلزم سوادآموزي ميزان برآورد. است دشوار

   .3است شده كنترل شرايط تحت نظرسنجي
  

  
 : وضعيت شاخص نرخ سواد بزرگساالن در ايران)5( شكل

سواد بزرگساالن در ايران نشان نرخ طور كه در نمودار مشخص است همان
 هسال 18با سوادند. طيف  2014جمعيت كشور در سال  %84دهد كه مي

ميزان سواد در كشور همواره در حال رشد  دهد كه، نشان ميمورد بررسي
رشد صعودي  ،قبل از آننسبت به سه سال  2005كه در سال  بوده است.

  با شيب تند قابل مشاهده است. 
  

  به زندگي در بدو تولد : اميد6شاخص 
دهد متوسط طول كه نشان مي يك شاخص آماري است زندگي به اميد

يا به عبارت ديگر هر عضوي از آن جامعه  4عمر در يك جامعه چقدر است
هاي بهداشتي ر چه شاخصد. هتواند توقع حيات داشته باشچند سال مي

د يافت و از اين و همچنين درماني بهبود يابد اميد به زندگي افزايش خواه
هاي سنجش پيشرفت و عقب ماندگي رو اين شاخص يكي از شاخص

وضعيت ايران در اين شاخص نشان داده شده  6 شكلكه در  .كشورهاست
  .است

  

  
  

                                                            
  ).يونسكو( ملل سازمان فرهنگي و علمي آموزشي، موسسه آمار، . منبع: موسسه3
 ملل جمعيت ) بخش1 :مانند منابعي از تولد هنگام در زن و مرد زندگي به منبع: اميد .4

 ساير و سرشماري هاي) گزارش2؛ 2017 نسخه جهان، جمعيت اندازچشم متحد:
 بخش )4شناختي؛  جمعيت ) كميسيون اروپا: آمار3 ملي؛ آمار ادارات از آماري نشريات
 اداره )5؛ )مختلف هايسال( حياتي آمار و جمعيت ارقام و آمار متحد: ملل سازمان آماري

: اقيانوسيه انجمن ) دبيرخانه6 و المللي؛بين اطالعات پايگاه: متحده اياالت سرشماري
 شناسي، برآورد شده است. جمعيت و آمار برنامه
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  : وضعيت شاخص اميد به زندگي در بدو تولد در ايران)6( شكل

 ،سال 75,7طور كه در نمودار مشخص است اميد به زندگي در ايران همان
سال گذشته اين شاخص همواره  18بوده است كه در طي  2016در سال 

  رشد صعودي داشته است.
هاي منتخب توسعه كشور جهان بر مبناي شاخص 186بندي خوشه -4-3

  پايدار اجتماعي
توسعه  منتخب هاياز منظر شاخص تعداد فراواني كشورهايي كهدر ادامه 

خوشه ، هم2016تا  1996هاي در طي سال پايدار در حوزه اجتماعي
  داده شده است. نشان  ،2جدول در  اندايران شده

  
  هاي توسعه پايدار در حوزه اجتماعيخوشه با ايران از منظر شاخص: فهرست فراواني كشورهاي هم )2(جدول 

  نام كشورها
 دفعات

خوشه هم
 شدن

  نام كشورها
 دفعات

خوشه هم
 شدن

  نام كشورها
  دفعات

خوشه هم
  شدن

  نام كشورها  
  دفعات

خوشه هم
  شدن

 5 پاراگوئه  7 قزاقستان 4 كلمبيا 10 الجزيره

 4 پرو  2 كنيا 1 كاستاريكا 10 آنگوال

 2 فيليپين  4 كره جنوبي 4 كرواسي 10 آرژانتين

 3 لهستان  3انج.قرقيزست 3 كوبا 3 ارمنستان

 1 پرتغال  2 التويا 3قبرس 3 آذربايجان

 3 روماني  2 ليتواني 4 جمهوري چك 3 باهاماس

 5 روسيه  5ج.مقدونيه 4 اكوادور 14 بحرين

 1 ساموآ  1 ماداگاسكار 8 ج.عربي. مصر 14 بنگالدش

يپسائوتومه و پرنس  3 مالزي 3 السالوادور 14 باربادوس  1 

 2 عربستان  2 مالديو 1 استوني 2 بالروس

وترينيداد و توباگ  1 مالت 2 جورجيا 2 بليز  2 

 7 تونس  1 موريتاني 2 يونان 1 بنين

نگرومونته 1 گينه 1 بوتان  11 تركيه  1 

 9 تركمنستان  3 نيكاراگوئه 2 هندوراس 1 بوليويا

 8 اكراين  1نيجر 6مجارستان 3 بوسني و هرزگوين

 2 امارات.م.عربي  1 نيجريه 12 اندونزي 5 برزيل

 5 اروگوئه  2 عمان 9 عراق 2 بلغارستان

 12 ونزوئال  6 پاكستان 1 اسرائيل 1 بوركينافاسو

 10 ويتنام  2 پاناما 6 جامائيكا 1 ج. كبوورد

ونگينهپاپوآ 6 مراكش 3 شيلي  2 يمن  1 
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كه بيشترين پرداخته به مقايسه ايران با كشورهايي  7 شكلو  3جدول 
ها، از خوشه  ميانسال اشتراك در خوشه) را در  10فراواني (بيش از 

 2016تا  1996هاي هاي اجتماعي در بين سالمنظر ميانگين شاخص

و  گرديدسازي هاي موجود نرمالداده ،تحليل اين بخش به منظور. دارد
   ) قرار گرفتند.0تا  1( بين در بازه

  

  هاي حوزه اجتماعينظر ميانگين شاخصمسال اشتراك از  10ايران و كشورهاي با بيش از  :)3(جدول 

هاشاخص  ويتنام  تركيه ونزوئال اندونزيباربادوس بنگالدش بحرينايران 
01095/0  نرخ رشد جمعيت  000159/0  022195/0  18/4 e-05 035455/0  004208/0  010628/0  012776/0  

008079/0 آموزش و پرورشهاي دولت براي هزينه  013108/0  000835/0  004737/0  002725/0  005893/0  007651/0  001069/0  
007765/0 بهره وري نيروي كار  003758/0  006613/0  005716/0  006396/0  005303/0  003644/0  00698/0  

00195/0 هاي بهداشت و سالمتسرانه هزينه  004852/0  000119 00588/0  00039/0  00289/0  0029/0  00043/0  
007656/0 نرخ سواد بزرگساالن  008772/0  005148/0 008646/0 در دسترس نيست   00889/0  008527/0  008519/0  

005733/0 اميد به زندگي  005966/0  005407/0  005863/0  005323/0  00578/0  005723/0  005868/0  
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بر  7 شكلكشورهايي كه در بندي، هاي روش خوشهبر مبناي يافته
مورد بررسي  شانوضعيت حوزه اجتماعي منتخب شش شاخص اساس

سال گذشته با وضعيت  18ترين كشورها در طي شبيه ،قرار گرفته است
طور كه نمودار همانباشند. مي ايران،توسعه پايدار اجتماعي در كشور 

كشور مالزي و بعد از ، »نرخ رشد جمعيت«در شاخص  دهد،نشان مي
 جمعيتاز  ،شانبنگالدش نسبت به ديگر كشورهاي مشابهكشور آن 

هاي دولت براي آموزش و هزينه«؛ و در شاخص برخوردارندباالتري 
   .بهتر عمل كرده استكشور بحرين از ديگر كشورهاي مشابه » پرورش

  گيرينتيجه  - 5

 حياتي، نيازهاي آن طي كه است فرآيندي اجتماعي بيانگر توسعه
-مي تأمين هاانسان همه ... و محيطيزيست سياسي، فرهنگي، اجتماعي،

 به تنها نه يكپارچه كل يك مثابه به اجتماعي توسعه ديگر شود. به عبارت
فرهنگي،  ساختارهاي در ساختاري تحوالت و تغيير مجموعه عنوان

 مثابه به اساساً بلكه شودمي تلقي جامعه اقتصادي و سياسي اجتماعي،
 و توانمندي انسان به سازمان دهي در جامعه توانايي پيامدهاي از يكي

از اين رو، به منظور  .است هاچالش و هافرصت با مواجهه براي مولد منابع
 ،خبرگان اتبر اساس نظر ،در كشور دستيابي به توسعه پايدار اجتماعي

- نتايج حاصل از خوشهكه . انتخاب گرديد كشوردر  تأثيرگذار شاخص 6

وري نيروي كار؛ (نرخ رشد جمعيت؛ بهرهمنتخب شاخص  6 بنديِ
هاي بهداشت و هاي دولت براي آموزش و پرورش؛ سرانه هزينههزينه

، جايگاه ايران سالمت؛ نرخ سواد بزرگساالن؛ اميد به زندگي در بدو تولد)
و تعداد  ،2016تا  1996هاي جهان در طي سالرا در بين كشورهاي 

 دهد.نشان ميخوشه شدن ايران با ديگر كشورهاي جهان را دفعات هم
گي را با كشورهاي بحرين، خوشههم فراواني بيشترينكشور ايران 

 2016تا  1996هاي بار در طي سال 14بنگالدش، باربادوس داشته كه 
بار  12هاي منتخب اجتماعي در يك گروه قرار گرفتند؛ و از نظر شاخص

با كشور  ربا 11و با كشور اندونزي و ونزوئال در يك خوشه بوده است؛ 
بار با كشورهاي الجزيره،  10گرفته است؛ و ر قراتركيه در يك خوشه 

طور كه مشخص همانآنگوال، آرژانتين، ويتنام هم خوشه بوده است. 
نظر توسعه ماست ايران بيشتر در بين كشورهايي قرار گرفته كه از 

-پيشنهاد پژوهشي كه براي برنامه بنابراين سطح بااليي ندارند. ،يافتگي

0
0.01
0.02
0.03
0.04
نرخ رشد جمعيت

 …هزينه هاي دولت براي آموزش  

بهره وري نيروي كار

 …سرانه هزينه هاي بهداشت و 

نرخ سواد بزرگساالن
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توان مندان در حوزه توسعه پايدار ميريزان و فعاالن كشور و عالقه
اي تطبيقي ميان ايران و كشورهاي مطرح كرد اينست كه، به مطالعه

هايي كه مانع رشد و توسعه در ها و شكافمطرح شده بپردازند. خالء
يك از كشور هستند شناسايي شوند و تعيين گردد كه رشد در كدام 

ضعيت فعلي منجر تواند تا حدي به بهبود ومي ي منتخبهاشاخص
كه در دو پرداخت شناسايي كشورهايي  به توانشود. بدين منظور مي

سه سال اخير از خوشه ايران جدا شدند و در بين كشورهاي توسعه 
و سپس مطالعه بر روي داليل پيشرفت اين  ؛تر قرار گرفتنديافته

كشورها و تطبيق شرايط ايران با كشورهاي منتخب، براي دستيابي به 
از محدوديت هاي اين مطالعه مي توان  ي باالتر از توسعه يافتگي.سطح

هاي توسعه پايدار در نتخاب شاخصاين موضوع اشاره داشت كه؛ ا به
بر مبناي نظر خبرگان (در ايران) و با استفاده از روش حوزه اجتماعي 

هاي منتخب از نظر روايي دروني دلفي بوده است. بنابراين، شاخص
از توان نظري داد. دارند، اما در مورد روايي بيروني نميقابليت تأييد 

ها ها با شرايط خبرگي، باعث كم شدن تعداد خبرهطرفي تطبيق خبره
 در پژوهش شده است.
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