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 ملخص 

 المتبعة في حساب دليل التنمية البـشرية، حيـث          اإلحصائيةسالييب والطرق   تناقش الرسالة األ  

نمية البشرية الـصادر عـن      كما تناقش دليل الت   . تراجع الرسالة مفهوم التنمية البشرية وتطوره     

 إلـى وكذلك تتعرض الرسالة    . شكاليتهإ حسابه و  آلية لألمم المتحدة، من حيث      اإلنمائيالبرنامج  

دليل التنمية البشرية الشامل الصادر عن محمد باقر الذي يعتمد طريقة المركبات الرئيسية فـي               

رات المختارة في حساب الدليل     حساب دليل التنمية البشرية الشامل ويعتمد القيم المعيارية للمؤش        

الدليل (وفي الختام تعمل الدراسة على طرح طريقة جديدة لحساب دليل التنمية البشرية             . الشامل

. ، حيث يعمل الدليل المقترح على عالج اشكالية ترجيح البيانات في دليل التنمية الشامل   )المقترح

  .مستخدمة في حساب الدليل المقترحكما وتستخدم الرسالة اسلوب جديد في ترجيح المؤشرات ال

  

وتتناول الدراسة التنمية البشرية باعتبارها تشمل على عدد من الجوانب يتضمن كل منها عـدداً               

ي، قتصادالجانب اإل : وتعمل الدراسة على قياس التنمية البشرية في ثالثة جوانب        . من المؤشرات 

  .ي، والجانب االنسانيجتماعالجانب اإل

  

ية التي تمثل جوانب التنمية البشرية، وضعت معايير        ساسشرات هي العناصر األ   ولما كانت المؤ  

. ختيار المؤشرات حيث وضعت عشرة معايير رئيسية إل     . إلختيارها بما يضمن الدقة في القياس     

وقد تم انتقاء المؤشرات وتحديد اوزانها وفقـاً        .  مؤشرات 9ساس هذه المعايير تم اختيار      أوعلى  

 Principal( طريقـة المركبـات الرئيـسية    إسـتخدام اً للبيانات الفعلية بألسس احصائية وتبع

component analysis .(     وتمت اعادة صياغة دليل التنمية البـشرية المقـدر وفـق طريقـة

  .  المركبات الرئيسية
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Summary 
 

The thesis discuses the statistical methodologies and tools used in calculating the 

human development index, where as the thesis reviews the concept of the human 

development and its expansion. It also discusses the United Nations Development 

Program on the human development index’s calculations and difficulties.  It also 

discusses the comprehensive human development index by Mohammed Baqer 

who relies on the principal components in calculating the comprehensive human 

development index and considers the standard values for the chosen indicators in 

calculating the comprehensive index. In conclusion, the study works on 

suggesting new methodology to calculate the human development index (the 

suggested index), whereas it processes the data overbalance quandary in the 

comprehensive development index. The thesis also uses new methodology in 

overbalancing the used indicators in calculating the suggested index.  

 

The study also deals with the human development as it includes many aspects, 

which involve many indicators. The study works on measuring the human 

development within three sides: The economical side, the social side, the human 

side. 

 

Since the indicators are the main factors which represent the human development 

aspects, standards were determined to insure measuring accuracy. Whereas, ten 

main standards were determined to choose the indicators. And on the basic of 

those standards, nine indicators were chosen. The indicators were chosen and 

measured according to statistical foundations and according to actual data using 

the principal component analysis. The estimated human development index was 

reformulated according to the principal component analysis.   
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  لمقدمةا

تها الرئيـسية مـن     ا، وتستمد مقوم  التنمية البشرية من حيث المفهوم والقياس     تناقش هذه الرسالة    

. 1990 منذ عام  المتحدةلألمم اإلنمائيتقارير التنمية البشرية التي صدرت بالتتابع عن البرنامج        

 العلميـة  اإلحـصائية مراجعة مفهوم التنمية البشرية، ومراجعة الطرق     إلى  ه الدراسة   وتهدف هذ 

  شريةبالتي تعتمد في حساب مؤشرات التنمية ال

  

والتنمية البشرية هي عملية توسيع خيارات الناس من خالل جعلهم في مركز عملية التنمية ذاتها،       

ي، قتصاد نظريات النمو اإل   نفسها ومسيرة تعكس مسيرة التنمية البشرية مسيرة نظريات التنمية        و

طـور مفهـوم    د ت قو. ذلك أن التنمية البشرية هي جزء من كل، فهي لم تطرح مستقلة بحد ذاتها             

 تطور األصل، وكان في كل فترة يعكـس جملـة المقاربـات             عآلخر م  دالتنمية البشرية من عق   

ن جانب ألكثر   فترة محددة، أكثر م   المعروفة، كما تعكس التنمية المتبعة حاليا في بلد محدد خالل           

، تقريـر   لألمم المتحدةاإلنمائيالبرنامج  [ن طغت نظرية معينة على البقيةإمن نظرية تنموية، و

  .]11، ص)1995(التنمية البشرية 

  
ستخدم مثال في البدايـة     ُألى مفهوم التنمية البشرية، فلقد       أكثر من تعبير للداللة ع     إستخداموقد تم   

 التنمية"أو  " البشريةتنمية الموارد    "أو" البشريتنمية الرأسمال    "أو" البشريالعنصر  تنمية  "تعبير  

 هـذا   إسـتخدام إلى  ستقر الرأي حاليا، أقله على المستوى الفكري،        إأن  إلى  الخ،  "...يةجتماعاإل

الـذي بـرز مـع بدايـة     عملـه   عبر اإلنمائيالمفهوم بالشكل الذي حدده برنامج األمم المتحدة    

وبالطبع كان مضمون التنمية البـشرية يختلـف        . ات عبر إصدار تقرير التنمية البشرية     يالتسعين

ي، جتماعرتبط المضمون بمسائل الرفاه اإل    إالمتعددة، فخالل الخمسينات مثال     باختالف التسميات   
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وانتقل بعد ذلك االهتمام على أهمية التعليم والتدريب ومن ثم على إشباع الحاجـات األساسـية،               

وكذلك مـضمون   " تشكيل القدرات البشرية  " مضمون   اإلنمائيمؤخرا برنامج األمم المتحدة     ليقدم  

  اإلنسان في جو من الحرية السياسية واحترام حقوق " تمتع البشر بقدراتهم المكتسبة"

  
ـ       ويبدو أن الفكر التنموي الحديث، بعد أكثر من أربعة ع          ة قود من النقاش عـاد ليكتـشف الحقيق

تقرير التنميـة البـشرية     [ "ن البشر وهم صانعو التنمية يجب أن يكونوا هدفها          أ" البديهية وهي   

" ، تماما كما كان فالسفة اليونان قد اكتشفوا ذلك من قبل، وخاصة أرسطو عندما قال أنه       ]1990

إلى تحقيقه، فهي مجرد شيء مفيد للوصول إلى من الواضح أن الثروة ال تمثل الخير الذي نسعى 

 غاية جميع ما في الطبيعة، وكل ما اإلنسان"  كما ذكر ابن خلدون في مقدمته أن    أو". شيء آخر   

لنتعرف في تعاملنا مع البشر، سواء في أنفـسهم أو          " نت  اأو كما قال ك   ". في الطبيعة مسخر له     

  ]11، ص)1995(القصيفي، جورج [ ".في غيرهم، كغاية و ليس كوسيلة فقط

  
، األول  الفصل    في  المالحق والمراجع، حيث   إلىاالضافة  ب فصول   سبعةمن   هذه الدراسة    تتكون

تعرض الدراسة تطور مفهوم التنميـة  تس تشتعرض الدراسة المنهجية المتبعة، وفي الفصل الثاني   

 مفهوم التنمية البشرية يتبنى طريقة جديدة فـي         أن، حيث تبين الدراسة      على مر السنين   البشرية

  .  سابقةإستراتيجية أي من إنسانية وأكثر شموالً أكثر  للتنميةإستراتيجية أساسالتفكير على 

  

 المتبعة لحساب دليـل  اإلحصائية التعرف على الطرق واالساليب      إلى يتعرض  ، الثالثوالفصل  

  .التنمية البشرية على مختلف مراحل التطور لمفهوم التنمية البشرية
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 اإلنمائية المعتمدة في البرنامج  التعريف بمؤشرات التنمية البشريإلى يتعرض، الرابع  الفصلأما

 واآلليات المتبعة في حساب مؤشـرات التنميـة        اإلحصائيةلألمم المتحدة، كما سيتم بيان الطرق       

شكاليات دليل التنمية البشرية المعتمـد مـن قبـل          إ خصائص و  إلىكما سيتم التطرق    . البشرية

  . لالمم المتحدةاإلنمائيالبرنامج 

  

 الشامل في حساب الدليل )1997 ( المتبعة من قبل محمد حسين باقرةلييناقش اآل الخامسالفصل 

، حيث يتناول هذا الفصل )Factor Analysis(التحليل العاملي  طريقة إستخدامللتنمية البشرية ب

 اشكاليات وخصائص الدليل المحسوب من قبل محمد     إلىباالضافة  التحليل العاملي   مفهوم طريقة   

  .حسين باقر

 

 آليـة  إستخدام لحساب دليل التنمية البشرية ب     مقترحة آلية طرح   إلى يتعرض سادسالاما الفصل   

المركبات الرئيسية المقترحة من قبل باقر، ولكن باسلوب جديد لترجيح المؤشرات الرئيسية لدليل     

مما يعطي المؤشر خاصية جديدة من خالل معالجته لالشكاليات التي يعاني منها            . التنمية البشرية 

  .لمحتسب من قبل باقرالدليل ا

  

 الطرق الثالث إستخدام دولة ب142 واالخير تم حساب دليل التنمية البشرية ل  السابعوفي الفصل   

 مقارنـة ترتيـب الـدول       إلىومقارنة النتائج لمعرفة الفرق في قيمة الدليل لكل دولة باالضافة           

  . كل طريقةإستخدامب
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  األولالفصل 

  منهجية الدراسة

  

  ية البشريةجوانب التنم. 1
 

  قياس التنمية البشرية بأعلى درجة من الدقة والشمول التي تسمح بها           إلىتطمح الدراسة الحالية    

دبيات والبيانات المتاحة خاصة مكان من األا لذلك سيتم االستفادة قدر اإل   قًيلبيانات المتوفرة، وتحق  ا

  .  لألمم المتحدةمائياإلن البشرية الصادرة عن البرنامج ما يتصل منها بتقارير التنمية

  
الجانـب  : ثالث جوانـب رئيـسية هـي      عتبارها تتناول   إول هذه الراسة التنمية البشرية ب     وستتنا

وقد واجهت عملية شمول جوانب اخرى مثل . يقتصادنساني، والجانب اإلي، الجانب اإل  جتماعاإل

  . همها عدم توفر البياناتأالبيئة والجانب الثقافي عدة عقبات 

  
 عليه سيتم    توفير المرجعية المناسبة لحساب دليل التنمية البشرية، وبناء        إلى الدراسة   وتهدف هذه 

وسيتم تعريف كـل جانـب مـن     . حساب دليل التنمية من خالل الجوانب الثالث للتنمية البشرية        

ات هـي  رمؤشلولما كانت ا. د مجاالته ضمن فصل مخصص الحقاًيجوانب التنمية البشرية وتحد  

ية التي يتكون منها دليل التنمية البشرية، ينبغي وضع معـايير إلختيارهـا بمـا    سساالعناصر األ 

  .دنى من حسن التمثيل والدقة ومن االتساق والتكامل بين مؤشراتهأ يضمن حداً
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  :وستعتمد الدراسة عند اختيار المؤشرات المعايير التالية

  
 . حول تعريفه وطريقة تقديره دولياً بسيطاً وهناك اتفاق كاٍفان يكون المؤشر واضحاً .1

 من الوحدات القياسـية،     ، ويفضل ان يكون بشكل نسب وخالياً      ان يكون المؤشر كمياً    .2

 .1ويفضل االبتعاد عن المؤشرات الترتيبية

 القيم الدقيقة والقابلة للمقارنة لعدد كاف من صستخالإ تسمح بتوفر بيانات حديثة نسبياً  .3

 .الدول

 عن مجال او جانب التنمية البشرية الذي يمثله، وال يكون ان يعبر المؤشر بدقة مقبولة .4

، فمثالً.  بعوامل معينة ببعض الدول بحيث يصعب المقارنة السليمة بين الدولمتأثراً

 .  ال يعبر توزيع الصحف اليومية بدقة مقبولة عن مجال االطالع على المعلومات

مته تزداد طردية، اي ان قيان تكون عالقة المؤشر المختار بمجال التنمية البشرية  .5

 مؤشر عدد إستخدامفمثال، في مجال التعليم يفضل . فضلأكلما كان وضع التنمية 

ر عن نوعية التعليم  طالب على مؤشر عدد الطلبة للمعلمين للتعبي1000المعلمين لكل 

دائي في حين تنخفض قيمة بتإل نوعية التعليم اإرتفاع ترتفع باألولن قيمة االبتدائي، أل

 . نوعيتهإرتفاعالثاني ب

. ان يكون المؤشر حساساً وقيمته تتناسب مع مستوى مجال التنمية البشرية الذي يمثله .6

 والدة حية غير 1000فمثال مؤشر عدد االطفال الرضع الباقين على قيد الحياة لكل 

 .حساس وقيمته غير متناسبة مع التقدم في تقليص معدل وفيات االطفال الرضع

                                                
للحاالت وليس عن  كمياتها ) Rank(يقصد بالمؤشرات الترتيبية، المؤشرات التي تعبر عن المراتب النسبية  1

 .مثل مؤشر الصرف الصحي
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ر االمكان عن المؤشرات التي تعبر عن مـدخالت تـساهم فـي التنميـة               االبتعاد قد  .7

فمـثال، فـي    . البشرية، واستبدالها بمؤشرات تعبر عن الواقع الفعلي للتنمية البشرية        

المجال الصحي ينبغي االبتعاد عن المؤشرات التي تعبـر عـن حجـم االمكانيـات               

فيات، ومقدار االنفاق على    عدد االطباء، االسرة في المستش    : والتسهيالت الصحية مثل  

واستبدالها بمؤشرات مثل الوفيات، نقص الوزن لدى االطفال، ومؤشـرات          . الصحة

 .االصابة باالمراض

 .مقارنة بقيم المؤشرات االخرى) Outliers(ان اليكون للمؤشرات قيم متطرفة  .8

 .الموازنة بين الناحية النوعية والناحية الكمية عند اختيار المؤشرات .9

ة بين مجاالت وجوانب التنمبة البشرية عند تحديد المؤشرات التي يحسب منها الموازن .10
الدليل، فعدد المؤشرات الممثلة لمجال او جانب معين يجب ان يتانسب مع اهمية 

 .ودور ذلك المجال او الجانب في التأثير على مستو ونمط التنمية البشرية

  
  ات الرئيسية طريقة المركبإستخدامدليل التنمية البشرية ب. 2
  

وستعتمد الدراسة طريقة المركبات الرئيسية لحساب دليل التنمية البشرية، حيث تحدد االوزان 

. بموجبها على اسس احصائية وتبعا للبيانات الفعلية وليس هناك مجال لالجتهادالشخصي فيها

 مع وتعمل طريقة المركبات الرئيسية على ترجيح كل مؤشر بوزن يتناسب مع درجة ارتباطه

  .محصلة االتجاه العام للمؤشرات بافتراض ان تلك المحصلة تعبر عن حالة التنمية البشرية

  
 تمثيل العالقات الموجودة بين عدد إلىاسلوب احصائي تهدف : و طريقة المركبات الرئيسية هي

) Factors(كبير من المتغيرات التي يمكن مشاهدتها وقياسها عن طريق عدد قليل من العوامل 

وتفترض هذه الطريقة ان المركبات مستقلة ). Components(مشتركة ما بينها تدعى مركبات ال
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عن بعضها البعض وهي تعمل على استخالص المركبات بحيث ان اول واحد فيها، ويدعى 

المركب الرئيسي، يفسر اعلى نسبة من التباين االجمالي للمتغيرات المشمولة، والثاني يدعى 

اني ويفسر اعلى نسبة مما تبقى من التباين االجمالي بعد الحصول على المركب الرئيسي الث

  .وهكذا بالنسبة لبقية المركبات. األولالمركب الرئيسي 

  
  . طريقة المركبات الريسية في فصل خاص الحقاًإلىوسيتم التطرق 

  
  البيانات المستخدمة. 3
  

  .2005 لألمم المتحدة سنة اإلنمائياعتمدت هذه الدراسة البيانات الصادرة عن البرنامج 

  
  اإلحصائيةالطرق . 4
  

 للعلوم اإلحصائية الرزمة إستخدام االخرى باإلحصائيةطبقت طريقة المركبات الرئيسية والطرق 

  .SPSSية جتماعاإل

  
  تصنيف الدول. 5
  

  : ثالث مجموعات كما يليإلىتم اعتماد االسلوب المتبع في تقارير التنمية البشرية 

 ). فأكثر0.8قيمة الدليل ( بشرية عالية دول ذات تنمية .1

 ).0.8 و 0.5قيمة الدليل بين (دول ذات تنمية بشرية متوسطة  .2

  ).0.5قيمة الدليل اقل من (دول ذات تنمية بشرية منخفضة  .3
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  الثانيالفصل 

  ما هي التنمية البشرية؟

  
  مفهوم التنمية البشرية

 إلـى يير اإليجابي في المجتمع، ويـستند   عمليات التغإلىيستخدم مصطلح التنمية الحديث ليشير      

خطط وبرامج علمية معدة ومدروسة للوصول إلى األهداف المرجوة حيـث أن التخطـيط فـي             

  .ية والتجارة الدولية الحرة هو القاعدة األساسيةقتصادعصرالعولمة اإل

  
 البرنـامج   عن تعرف التنمية البشرية، وفقاً للتعريف المعتمد في تقارير التنمية البشرية الصادرة          

 لألمم المتحدة، تقرير    اإلنمائيالبرنامج  [ "عملية توسيع خيارات الناس   " لألمم المتحدة، بأنها     اإلنمائي

 أن تكون مطلقة ويمكـن  أنه الخيارات يمكن ذمن حيث المبدأ، ه  .]11، ص 1995التنمية البشرية   

ويات التنمية البشرية، هي     الثالثة، على جميع مست    األساسيةولكن الخيارات   . تتغير بمرور الوقت  

أن يعيش الناس حياة مديدة وصحية، وان يكتسبوا معرفة وأن يحصلوا على المـوارد الالزمـة                

فالخيارات اإلضافية تتـراوح    ... لك  ذ عند   ال تنتهي ولكن التنمية البشرية    . لمستوى معيشة الئق  

ـ التمتع بفـرص  إلى ية جتماعية واإل قتصادمن الحرية السياسية واإل     واإلنتـاج والتمتـع   داعاالب

ما يمكن أن يكون متاحاً من      إلى  اتي الشخصي وبحقوق اإلنسان المكفولة، باإلضافة       ذباالحترام ال 

الطعام والشراب إلى سلع وخدمات ومعارف لتلبية هذه االختيارات التي يمتد مجالها من الحاجات 

 وفي حـدود    . في المجتمع  الرغبة في المشاركة في كل ما يجري      إلى  سكن والتعليم والصحة،    لوا

 وهـم  أعمـارهم امتـداد  إلى  الناس يتطلعون دائماً فإن كان مستوى التنمية  أياه  فإنهذا المفهوم،   

 الحصول على المـوارد     أبواب يتمتعون بصحة جيدة، وتحصيل المعارف والعلوم، وان تفتح لهم        
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واقـع الحيـاة،   إلى  ث   هذه االختيارات الثال   علىفإذا عذر الحصول    .  لهم حياة كريمة   تهيئالتي  

  .األخرى الخيارات معظم فرصة تلبية تتضاءل

  

 يصبح الناس هم مركز التنمية ومحورها، فالتنمية البشرية تعمـل           أنومضمون التنمية البشرية    "

 تنمية من اجل الناس لما أنهاتنمية الناس بالتركيز على بناء القدرات البشرية وتكوينها، كما       على  

 تضمن استمرار التنمية والتوزيع العادل      إنتاجية أنشطة في   ستخدامورة لإل لهذه القدرات من ضر   

توسيع خياراتهم وتعميم مشاركتهم في اتخـاذ       إلى   تعمد   ألنهالثمارها، وهي تنمية بواسطة الناس      

 ] 112 ص– 104،ص)1993(تقرير التنمية البشرية [."القرار

  

 التنميـة البـشرية حـين    وتتعثرها البعض،  التنمية البشرية الثالث مع بعض أبعادويالحظ تكامل   

 يحيى أنه ال يستطيع    فإن توفر لشخص ما مستوى تعليمي جيد        اإذفمثال،  . األبعاديتخلف احد هذه    

 وإذا.  لم يتوفر مصدر للدخل يمكنه من الحصول على الموارد الالزمة لهذه الحياة            إذاحياة طيبة   

فرص المـشاركة   ما حرم من إذا بمردود ذلك اساإلحسما توفر له التعليم والدخل المناسب يفقد   

يبدد متعته بما حصل وه الشعور باالغتراب    ي فيما يجري من حوله، مما يولد لد       عبير عن رأيه  والت

  .عليه من دخل وتعليم

  
حيث . ، طريقة جديدة في التفكيرواإلقليميالوطني  : ويتبنى مفهوم التنمية البشرية على المستويين     

لماذا :  النظر، في السياسات التي تتبعها لتجيب على تساؤالت هامة    إعادةإلى   كل دولة مدعوة     أن

ي قتـصاد ؟ هل سبب ذلك المبالغة في تعظيم النمو اإل مواطنيهاقصر االنجاز عن تحقيق تطلعات      
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 افتقـاد   أن أم ؟ الذي تحفزه مشاركة القوى الوطنيـة      يجتماع الحراك السياسي واإل   بعلى حسا 

  . عالمي للتنسيق والتوجيه يعد مسؤال عن ذلك؟إلطارالت التنمية في مجاالتعاون الدولي 

  
ويحتوي ما سبقه من  وواعدة األمد الكلي عن رؤية طويلة إطارهويعبر مفهوم التنمية البشرية في   

 تطـرح ية على اختالف مداخلها ومحاورها، فالتنمية البـشرية ذات رؤيـة شـاملة              مفاهيم تنمو 

لذلك ال بد من توضيح الفرق بين مفهوم التنمية البشرية وما سبقه . اس تبدأ وتنتهي بالنإستراتيجية

  . تنمويةمفاهيممن 

  

 ورد بصيغ وتسميات مختلفة ضـمن مـساهمات         وإنمامفهوم التنمية البشرية ليس بالجديد تماماً       

. ]82،ص81،ص)1995( القـصيفي جـورج      [ )Cant ( وابن خلدون وكانـت    أرسطو أمثالمفكرين  

ية القرن  اففي بد .  مر مفهوم التنمية البشرية بمراحل من التطوير والتغير        ماضي ال وخالل القرن 

ـ  )  Standard of Living(يون بمفهوم مستوى المعيـشة قتصادالعشرين اهتم اإل ا ذويقتـصر ه

وهو يقاس عـادة عـن    . المفهوم على مجاالت المعيشة المتعلقة باالستهالك من السلع والخدمات        

  .و الدخل أو اإلنفاق االستهالكيطريق مؤشر نقدي واحد وه

  

 بجانب االستهالك، فظهر مفهوم مقياس المعيـشة        أخرىثم توسع مفهوم المعيشة ليشمل جوانب       

)Level of Living .( نشر 1945ففي عام J.Davis ] أنمقالة بـين فيهـا    ]1997باقر ..." 

ات الكبيـرة   ظـروف العمـل ومخففـات الـصدم       :  منه بكثير  وأكثرالمعيشة تشمل االستهالك    

  " ..."      الجو العام "أولي المختلفة وما اسميه بشكل بأنواعهاوالصغيرة، والحرية 
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ـ        " ا ذوقدمت مساهمات عديدة في مجال تعريف وقياس مـستوى المعيـشة وفـق ه

 المتحدة ومنظمة العمـل     األمم تلك التي قدمتها لجنة خبراء من        أهمهاومن  .المفهوم

 وأعيـد  1954 والزراعة في تقرير صدر عام       غذيةاألالدولية واليونسكو ومنظمة    

ه اللجنة قد شكلت بناء على قـرار        ذوكانت ه . 1961، بعد مراجعته، عام     إصداره

 العـام   األمين المتحدة يطلب فيه من      لألممي  قتصادي واإل جتماع المجلس اإل  أصدره

 الطـرق لتعريـف وقيـاس    أفضل تقرير عن بإعدادتشكيل لجنة من الخبراء تقوم     

 إمكانيـة توى المعيشة والتغيرات الحاصلة فيه في الدول المختلفة وبمـا يتـيح             مس

 لقياس مستوى   أسلوب أفضل "أنإلى  وتوصلت اللجنة   . المقارنة في الدول المختلفة   

 مكونات محددة ومنفصلة للوضع الشامل      أو أوجهالمعيشة دولياً هو من خالل قياس       

واقترحت اللجنة تسعة مكونات    ". الدولية األهدافللحياة قابلة للقياس الكمي وتعكس      

، التعليم، العمالة وظروف العمل، الـسكن،       واألغذيةية  ذ التغ استهالكالصحة،  : هي

 بان يقاس كـل     وأوصت. اإلنسانيةي، الملبس، الترفيه، والحرية     جتماعالضمان اإل 

ولكنها لم تقترح طريقة السـتخالص دليـل        . مكون من خالل عدة من المؤشرات     

قيـاس  " باقر محمد حسين،     [" الفرعية للمكونات التسعة   األدلةالمعيشة من   لمستوى  

، سلسلة دراسات التنمية البشرية "التنمية البشرية مع اشارة خاصة إلى الدول العربية

  .]12، ص1997، ) 5(رقم 

  

في السبعينات ليحـل محـل تعبيـر مقيـاس      )Quality of Life" (نوعية الحياة"وظهر تعبير 

 ومقترحات فقد ميز بين أفكار من J.Drewnowskiمن بين أهم المساهمات، ما قدمه     المعيشة، و 

.  يمثل تدفق الرفاه في حين يمثل الثاني الرفاه        األول أنمستوى المعيشة ومستوى الرفاه باعتبار      
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 كل مؤشر من مؤشـرات مـستوى        يقاس أن خاصة حيث اقترح     أهمية مسألة التوزيع    أعاركما  

 تقسيم أساس تقاس قيمة كل مؤشر على أنكما اقترح .  مع درجة التفاوت فيهالمعيشة بما يتناسب  

ال يطاق، غير مـاف،     : والمستويات هي .  الحاجات إشباع مستويات حسب درجة     أربعإلى  مداه  

 إال القياس الكمي    ال تقبل  تطبيقه على المجاالت التي      بإمكانية القياس   أسلوبويمتاز  . كاف، وافر 

ـ  أوغير انه يصعب    . اإلنسان والترفيه وحقوق    واألمانكعالقات العمل    قابلة للترتيب    أنها ر ذ يتع

لك من بيانات تفـصيلية     ذ المقارنات الدولية لما يتطلبه      ألغراض أعالهعملياً تطبيق المقترحات    

  .  اجتهاديةوأحكام

  

نات  والبيايتالءم حد وبما أقصىإلى   ظهر اتجاه نحو تبسيط مفهوم نوعية الحياة         أخرىومن جهة   

ا عمل مجلس التنمية فيما وراء البحـار فـي الواليـات            ذوهك. المتوفرة عن مختلف دول العالم    

 على حساب دليل لنوعية الحياة المادية يساوي الوسط الحسابي البسيط لثالثـة            األمريكيةالمتحدة  

يل وقد حسب الـدل   . ، ومعرفة القراءة والكتابة   األطفالالعمر المتوقع، وفيات    : مؤشرات فقط هي  

  ] لالمم المتحدةاإلنمائيالبرنامج [.1977 دولة ونشر عام 150إلى بالنسبة 

  
. أخرى مفهوم ودليل نوعية الحياة ليشمل جوانب غير مادية          بتوسيعواهتمت المساهمات الالحقة    

ي والتنمية مجاالت متعددة قتصادفقد شملت دراسات عن نوعية الحياة في دول منظمة التعاون اإل       

تعليم، نوعية حياة العمل، تخصيص الوقت، قضاء وقت الفراغ، الفقـر، الـدخل،       هي الصحة، ال  

 ])1992( فرجاني، نادر [.  باالضطهاد، والمساواةاإلحساسالمأوى، البيئة، 
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ـ        نا ي ذ المفاهيم والتعابير التي سبق عرضها تتصل بالتنمية البشرية من حيث مستوى الرفـاه ال

 للتنمية  أخر هنالك وجهاً    أن إال. اجاتهم المادية والمعنوية   ح إشباع من خالل    األفراديحصل عليه   

 من تنمية لقدراتهم وما يحققه المجتمع من فراداألالبشرية بوصفه عملية تطوير تتجسد بما يكتسبه     

ـ      . أفرادهتنمية لطاقاته البشرية التي تمثل محصلة قدرات         ا ذوللتعبير عن المضمون التنمـوي ه

 منها تنمية الموارد البشرية وتنمية رأس المال البـشري والتنميـة          ظهرت مفاهيم ومعايير عديدة   

  .يةجتماعاإل

  
 جديداً على مؤشـر التنميـة، وهـو     مفهوما1990ً في سنة اإلنمائيادخل برنامج األمم المتحدة   

 الهدف منه قيـاس التقـدم   ،(Human Development Index -HDI)مؤشر التنمية البشرية 

ي تأثير كبير على الرأي العام      األولوكان للتقرير   . ى المستوى العالمي  البشري ونوعية الحياة عل   

والرأي األكاديمي بحيث أنه بعد سنوات قليلة تبنى المجتمع الدولي مؤشر التنمية البشرية بصفته              

  .لقياس التقدم التنموي في البالد" المؤشر " 

  
فقاً للناتج المحلي اإلجمالي دون     منذ وقت ليس ببعيد كانت الدول مقسمة بين غنية وفقيرة وذلك و           

 الطريقـة التـي     فإنولكن في واقع األمر     . أي مراعاة لنوعية الحياة التي يتمتع بها المواطنون         

 لتحسين مستوى الحياة في دولة من الدول هي أكثـر           قتصادتستخدم بها المصادر الناتجة عن اإل     

  .أهمية من كمية رأس المال الذي تم تجميعه في الدولة

  
ظر للتنمية البشرية على أنها عملية لتوسيع خيارات الناس، خاصة الخيار في التمتـع بحيـاة                ني

 إن مفهـوم    .المعيـشة  وخيار الحصول على التعليم والتمتع بمستوى الئق من          وصحيحة،طويلة  
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التنمية البشرية يضع الفرد في مركز العملية التنموية ويضع السياسات واآلليات التـي تـضمن               

  .]1995تقرير التنمية البشرية لمصر عام [.يةقتصادلعادل لمكاسب التنمية اإلالتوزيع ا

  

يمثل مؤشر التنمية البشرية أول محاولة شاملة لقياس اإلنجازات التنموية مـن وجهـة النظـر                

البشرية ويعبر عنها من حيث المؤشرات الرقمية التي تسمح بإجراء مقارنة داخل الدولة وبـين               

مؤشر التنمية البشرية على مجموعة مؤشرات مركبة هي الصحة والتعلـيم   ويشتمل  . وقت وآخر 

 أي العيش حياة طويلـة وأن  األساسية،والدخل ويهدف لعكس اإلنجازات في اإلمكانيات البشرية        

ويمثل المؤشر كذلك أداة عمل أولية تطور أكثر        . يكون مطلعاً ويتمتع بمستوى الئق من المعيشة      

وقد تم . ن أن تكون دليالً لجهود الدول إلنشاء قواعد بيانات في هذا الصدد     وتنقح الحقاً بحيث يمك   

 المواضيع،ها لدراسة بعض إستخداموضع مؤشرات إضافية بناء على مؤشر التنمية البشرية وتم        

 (Gender Development Index- GDI) مثل مؤشر التنمية المرتبط بالجنس دقيقة،بصورة 

 Human Poverty) ومؤشـر الفقـر البـشري    (GEM)س ومقياس الصالحيات حسب الجن

Index-HPI) .            وقامت بعض الدول بوضع مؤشرات متممة لمساعدة صانعي الـسياسات فـي

  .]1995تقرير التنمية البشرية [.المحددة بعض المسائل الوطنية عالتعامل م

  

 شجع الكثيـر  -يةأي مؤشر التنمية البشر-إن نجاح مفهوم التنمية البشرية والمؤشر المرتبط بها     

 دولـة   128و نشرت ما مجموعه     . من الدول واألقاليم على نشر تقارير التنمية البشرية الوطنية        

لبرنامج [. دولة مثل هذه التقارير 14تقارير تنمية بشرية وطنية؛ أما في العالم العربي فقد نشرت 

 ] لألمم المتحدةاإلنمائي
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   البشريةأهمية التنمية

 مجموعة من الوسائل والطرق التي تستخدم بقصد توحيـد جهـود القطـاع              التنمية عبارة عن  

يـة  جتماعية واإل قتصاداألهلي مع القطاع العام من أجل تحسين مستوى الحياة من النواحي اإل           

والثقافية في المجتمعات القومية والمحلية واخراج هذه المجتمعات من عزلتها لتشارك إيجابيـا             

في تقدم البالد ويتضح من ذلك أن عملية التنمية أيا كانت صـورتها   في الحياة القومية ولتساهم     

  :ية يجب أن تعتمد على عنصرين أساسيين هماإقتصادية أو إجتماع

   
 مساهمة القطاع األهلي باألنشطة الجماعية والفردية في الجهود التي تبذل لتحسين مستوى •

  .المعيشة بصورة إيجابية

ن الحكومة أو الهيئات الدولية واألهلية لتشجيع هذه الجهود         تقديم الخدمات الفنية والمادية م     •

 .واتجاهها

  
ـ ية بالدرجـة    إقتـصاد ويرى البعض أن أهمية التنمية تعود لكونها عملية         " ى وأن  األول

ي يدخل ضمن هذه العملية بينما يجد البعض اآلخر فيهـا عمليـة ذات          جتماعالمجال اإل 

، قتصادلمجتمعية األخرى من ضمنها اإل  ي شامل يحمل في طياته بجوانب ا      إجتماعهدف  

 ] لالمم المتحدةاإلنمائيالبرنامج [ ."وهناك فريق ثالث يرى أن التنمية هي بين هذا وذاك

  

ية هـي  قتـصاد أن التنمية اإل" :]اشكاليات التنمية البشرية في فلسطين [ وقد اعتبر ألبرت ماي   

تنموي عقيمـا ال جـدوى منـه ألن    حجر الزاوية في تنمية المجتمع وبدونها يصبح البرنامج ال      

نا فإنية  قتصادعملية تنمية المجتمع إذا لم تعتمد أساسا وبصفة جوهرية على تحسين األحوال اإل            



 13

ية والصحية والتعليمية الالزمـة لرفـع مـستوى معيـشة           جتماعنعجز عن تقديم الخدمات اإل    

ف الماديـة   ومن الضروري أن تكون البرامج التي تهدف إلـى تحـسين الظـرو             .المواطنين

ية يجب أن تسير جنبا إلى جنب وبطريقة موازية مع البرامج الالزمة لتنمية القدرات              قتصادواإل

 عملية التنمية ال يمكـن أن تحقـق األهـداف    فإنكذلك  .يةجتماعالبشرية وتحسين األحوال اإل 

دة وفي  ية معا وتنصهران في بوتقة واح     جتماعية واإل قتصادالموضوعة ما لم تتراوح التنمية اإل     

  ."وقت واحد

  :ويتضح من ذلك أن طبيعة عملية التنمية تتضمن جانبين

  يقتصادالجانب اإل: أوال

ية مـن  قتـصاد وذلك بمعنى أن برامج التنمية يجب أن تهدف إلى تحسين الظروف المادية واإل    

أجل رفع مستوى معيشة األفراد، أي أن هذا الجانب يعنـي أو مـا يعنـي ببـرامج التنميـة                    

ية من ناحية األسس التي تعتمد عليها واألساليب التي تمارسها والمقاييس التي تتخذها             قتصاداإل

  .معيارا للرفاهية

   

  يجتماعالجانب اإل: ثانيا

ية وتنمية القدرات البشرية، وهو في ذلك يـؤمن         جتماعويهتم هذا الجانب بتحسين األحوال اإل      

تعليمية والسياسية سوف يرفع بالتالي     ي من النواحي الصحية وال    جتماعبأن تحسين المستوى اإل   

من وعي الجماهير إلى المستوى الذي يجعلهم قادرين على المساهمة في عملية تنمية المجتمع              

  .الشاملة
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  مفهوم الحق في التنمية

إن مفهوم الحق في التنمية يعني أنه حق من حقوق اإلنسان غير قابل للتصرف ويحق بموجبه                

ية قتـصاد ساهم وتشارك بشكل كامل فـي تحقيـق التنميـة اإل          لكل فرد ولجميع الشعوب أن ت     

ية والثقافية والسياسية وأن تتمتع بهذه التنمية بما في ذلك أعمال جميع حقوق اإلنسان          جتماعواإل

، الحق في التنمية، سلـسلة      اإلنسان  المركز الفلسطيني لحقوق    [.وحرياته األساسية أعماال تاما   

 ]2001 ىاألول، الطبعة 26الدراسات 

 األفراد والـشعوب يتمتعـون بحـق     فإنويعتبر اإلنسان هو الموضوع الرئيسي للتنمية وعليه        

المشاركة والمساهمة الواعية والهادفة والحرة لتحقيق رفاهيتهم ورفع مستوى معيشتهم وذلـك            

من خالل مناقشة وإقرار وتنفيذ كافة خطط وبرامج التنمية، ويجب أن تنعكس كافة الـسياسات               

ية والسياسة والثقافية على تحقيق تقدمه وتمتعه جتماعية واإلقتصاد في كافة المجاالت اإلالتنموية

  .بفوائد هذه السياسات

والحق في التنمية هو حق للدول وواجب في نفس الوقت بأن تقوم بإرساء ووضـع سياسـات                 

 علـى   إنمائية وطنية يكون هدفها التحسين المستمر والمتواصل لرفاهية جميع السكان، وذلـك           

أساس عملية المشاركة الكلية والجزئية وبشكل حرفي من قبل األفراد والجماعات في التنميـة              

  .وفي توزيع فوائدها الناتجة توزيعا عادال

قابل للتصرف  فإن جميع افراد المجتمع ق اإلنسان غير وألن الحق في التنمية هو حق من حقو

ساواة في التمتع بالحق في التنمية، والحـق  لهم نفس الفرص المتكافئة وعلى نفس القدر من الم       

ى في  األولفي التنمية يتسم ببعدين داخلي وخارجي، أما البعد الداخلي فيقصد به أن المسؤولية              
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ى تجاه األولضمان احترام وتعزيز حقوق اإلنسان وهي مسؤولية تقع على عاتق الدولة بالدرجة 

  .األفراد الذين يتمتعون بحق المواطنة فيها

بني إعالن الحق في التنمية قد ساهم بشكل كبير في التطور النظري لمفهوم التنمية، ففـي               إن ت 

 في دخل الفـرد الـسنوي       إرتفاعي أو   إقتصاد بتحقيق نمو    ىالوقت الذي كانت فيه التنمية تعن     

واعتبار اإلنسان على أنه عنصر من عناصر عملية التنمية، أخفقت نظريات التنمية المختلفـة              

ي جتمـاع ت مناهجها عند تطبيقها على البلدان النامية وعجزت في تحقيق العدل اإل           والتي تعدد 

ونتج عن تركيز جهود المجتمع الدولي على األنماط التنموية المختلفة التـي تهمـل اإلنـسان                

، اإلنـسان   المركز الفلسطيني لحقوق    [.كمحور لها، انتهاكات واسعة لحقوق اإلنسان والشعوب      

  .]2001ى األول، الطبعة 26سلة الدراسات الحق في التنمية، سل

وتفاقمت مشاكل عديدة تجلى أبرزها في مشكلة مديونية البلدان النامية والفقيرة وولد ذلك تفككا              

يا ووصلت أعداد البطالة أرقاما كبيرة عجزت المؤسسات الدولية عن المـساعدة فـي              إجتماع

حديث عن التنمية بإطارهـا اإلنـساني       التخفيف من حدتها وآثارها أمام هذه المعطيات، برز ال        

البشري وظهر مفهوم التنمية البشرية الذي يستهدف العنصر البشري وربط الحق في التنميـة              

باإلنسان باعتباره محور عملية التنمية وأن الجهود الدولية يجب أن تعمل على الربط بين النمو            

  .الة على البشريةار التنمية بعدثمي والتنمية البشرية بهدف توزيع قتصاداإل
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  الثالثالفصل 

  قياس التنمية البشرية

  

فبـالنظر  .  مؤشر بـسيط واحـد  إستخدام لقياس التنمية البشرية على   ىاألولاعتمدت المحاوالت   

 على جانب االستهالك من الـسلع والخـدمات         األمر بادىءالقتصار مفهوم التنمية البشرية في      

 إال. االستهالكي للفرد مؤشراً كافياً لقياس التنمية البـشرية  اإلنفاق أواعتبر الدخل الحقيقي للفرد  

 مـن قيمـه    اإلنفـاق  أو المقارنات الدولية يتطلب تحويل مؤشر الدخل        ألغراضلك  ذ تطبيق   أن

. قيم بوحدة عملة واحدة   إلى  بالوحدات النقدية للعمالت المحلية المختلفة للدول الخاضعة للمقارنة         

إلى  من العمالت المحلية واإلنفاقي الدخل فرف العمالت لتحويل  صأسعارإلى وال يمكن اللجوء 

 كثيراً ما تتأثر بعوامل سياسية وتجارية ونقدية وغيرها بحيـث           األسعارالعملة الموحدة الن تلك     

 ]1990تقرير التنمية البشرية [ .تصبح غير معبرة عن القوة الشرائية الحقيقية للعمالت المحلية

  
 إعادة تلك الطرق في أهموتتمثل . تجاوز مشكلة تحويل العمالت المحليةوقد اقترحت عدة طرق ل  

 السائدة األسعار من السلع والخدمات للدول المختلفة وفق    اإلجماليحساب مكونات الناتج المحلي     

 على الواليات المتحدة    أواله الطريقة   ذوطبقت ه . أساس كدولة   ذبالعملة المحلية لدولة واحدة تتخ    

 األمريكية ثم طبقت على الواليات المتحدة       1945 الغربية سنة    أوروباني دول في     وثما األمريكية

ـ  . 1958 الغربية سنة    أوروباوثماني دول في     ه الطريقـة وتوسـيع   ذواستمر االهتمام بتطوير ه

يـه  ذا الغرض يدعى برنامج المقارنات الدولية، ويجري تنفي       ذوخصص برنامج دولي له   . تطبيقها

 في مقدمتها البنك أخرى المتحدة وبمساهمة منظمات دولية األمم في   اءاإلحص شعبة   إشرافتحت  

 . الدولي



 17

 بجانب االستهالك، بات من الـضروري  أخرىواثر توسيع مفهوم التنمية البشرية ليشمل جوانب    

، 1950ففـي عـام   . ، لتمثيل تلـك الجوانـب    واإلنفاق، بجانب الدخل    أخرى مؤشرات   إستخدام

 األمريكيـة لتي تقدم للدول الفقيرة، اسـتخدمت وزارة الخارجيـة           تحديد المعونات ا   غراضوال

والبعض من تلك المؤشرات غير     . مؤشرات متعددة لمقارنات مستويات المعيشة في دول مختلفة       

    ]1997 باقر [. يةذنقدية كتلك المتعلقة بالعمر المتوقع، الصحة، التعليم، والتغ

  
 مؤشرات متعددة نقديـة وغيـر       إستخدامالبشرية ب  محاولة لحساب دليل مركب التنمية       أولولعل  

ه المحاولة في احتساب دليل مركب لمـستوى  ذوتمثلت ه. 1951 عام Bennettإلى  نقدية، تعود   

 قيمـة   أن أسـاس وقدرت قيمة كل مؤشر كنسبة مئوية محسوبة علـى          .  مؤشر 19المعيشة من   

ن األوزان لترجيح المؤشرات    وحسب الدليل وفقاً لنوعين م    . 100 يساوي   األعلىالمؤشر للدولة   

   ] الجابري، محمد عابد و اإلمام، محمد محمود[ .هي األوزان الموضوعة بشكل اجتهادي

  
 مؤشراً 14 دولة مستخدماً 88 دليال لمستوى المعيشة لNiewalroski، احتسب 1965وفي عام 

الترجيح للمؤشـرات   أوزان متقدمة لتقدير إحصائيةا الدليل باعتماده طريقة ذغير نقدي، وتميز ه 

فاعتبر وزن كل مؤشر فيه يساوي ) Principle Component(هي طريقة المركبات الرئيسية 

.  على انحرافـه المعيـاري     األولحاصل قسمة معامل االرتباط بين المؤشر والمركب الرئيسي         

  ]الجابري، محمد عابد و اإلمام، محمد محمود[

  

 استخدمت لحساب دليل التنميـة البـشرية طريقـة           التي األخرى إحصائياومن الطرق المتقدمة    

 في دراسة لمنظمة 1975 عام Szczepanicالتي طبقها ) Taxonomic Method(التصنيف 

 دولة على 49ه الطريقة لقياس مستويات التنمية لذواستخدمت ه.  والزراعة لألمم المتحدةاألغذية
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منها فـي ترتيـب الـدول ومقارنتهـا      االستفادة بإمكانيةه الطريقة  ذوتمتاز ه .  مؤشر 16 أساس

 وهذه الطريقة هي احدى صيغ تحليـل        .مجموعات وفقاً لنمط التنمية البشرية فيها     إلى  وتصنيفها  

 مجموعات وفقاً لنمط التنمية إلىالذي يستخدم لتصنيف الدول ) Cluster Analysis(التجمعات 

  .البشرية فيها

 

لك طريقـة تحليـل     ذ المركبات الرئيسية وك   ، استخدمت طريقة  1992 عام   وفي دراسة للفرجاني  

إلـى  التجمعات لمقارنة نوعية الحياة في الوطن العربي مع بقية دول العالم ولتقسيم دول العـالم         

  .ه الدراسة لم تعمل على حساب دليل لنوعية الحياةذإال أن ه. تجمعات متجانسة داخلياً

  

لك طريقة تحليل   ذمركبات الرئيسية وك   طريقة ال  إستخدام قام محمد حسين باقر ب     1997وفي  عام    

التجمعات لقياس التنمية البشرية، حيث عمل باقر على ان يشمل دليل التنمية البشرية اكبر عـدد          

. ياإلنسان ي، والجانب قتصادي، الجانب اإلجتماعالجانب اإل: من المؤشرات في الجوانب التالية

ختلفة لحسابه عن تلك المتبعة في برنامج       واطلق على دليل التنمية البشرية الذي وضع منهجية م        

  . "دليل التنمية الشامل"االمم المتحدة 

  

 ظهر اتجاه نحو تبسيط     األخيرةي ساد الطرق    ذوعلى العكس من االتجاه نحو التوسيع والتعقيد ال       

 كان يعني فقدان بعض الخصائص النظرية للـدليل،  أن أمروهو . مكونات الدليل وطريقة حسابه   

 لـه   أن إال،  أوزانـه  لحساب   اإلحصائية األسس لجوانب التنمية البشرية ورصانة      كدرجة شموله 

، 1997بـاقر   [ .إعـداده  من ضمن ما هو مستهدف مـن         أهمية أكثرخصائص عملية قد تكون     

  .]15ص
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   اإلنمائيدليل التنمية البشرية لبرنامج األمم المتحدة 

وحظي . ريراً سنوياً عن التنمية البشرية     تق 1990 العام   ذ من اإلنمائي المتحدة   األمميصدر برنامج   

 تأثيراً وانتشاراً في مجال التنمية البشرية في األكثرا التقرير باهتمام واسع وهو التقرير الدولي ذه

. العالمكور دليالً للتنمية البشرية يحسب لكل دولة من دول     ذويتضمن التقرير الم  . الوقت الحاضر 

طول العمر، التحصيل التعليمي، ومستوى     : ثالث مؤشرات هي  إلى  ويستند دليل التنمية البشرية     "

   .]106، ص 1996 برنامج األمم المتحدة، تقرير التنمية البشرية لعام ["المعيشة

  

 مرة في تقرير التنمية     أول نشره   ذ على طريقة حساب الدليل من     أدخلتوكانت تعديالت كثيرة قد     

 المقارنـات  ألغراضبة وتوخياً لرفع كفاءته لك في ضوء الخبرة المكتس    ذ، و 1990البشرية لعام   

 دليل التنمية البشرية يتصف ببساطة فكرتـه وقلـة عـدد    أنويتضح مما سبق . الدولية والزمنية 

 220وهي خصائص مكنت من حسابه لعدد متزايد من دول العالم بلغ            . مؤشراته وسهولة حسابه  

، أخـرى  انه، من جهـة  إال. 1990 دولة في عام 130 كان أن، بعد 2004دولة في تقرير عام  

  .  قصور عديدةأوجهينطوي على 

  

 تلك التفاوتـات    ذوتأخ.  الدليل مدى التفاوت الموجودة ضمن الدولة الواحدة       ال يعكس فمن ناحية،   

 مختلفة منها التفاوت بين الرجل والمرأة والتفاوتات في توزيع الدخل وفي االستفادة مـن               أشكاال

  .اخدمات الصحة والتعليم وغيره

ـ              أولتوقد   كور ذ الجهة المعنية بحساب دليل التنمية البشرية اهتماماً لمسألة التفاوتـات بـين ال

 فعملت على حساب دليل التنمية البشرية يراعـي  1990 الصادر عام األول التقرير   ذ من واإلناث
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 الفوارق بين الجنسين عن طريق تعديل كل واحد من مؤشرات الدليل وفقاً لدرجة التفاوت بـين               

  .المرأة والرجل في المؤشر

  

 أطلقي ذ حساب الدليل المعدل، والباإلمكان انه بسبب صعوبات تتعلق بتوفير البيانات لم يكن       إال

لك استحدث دليل ذوعالوة على .  دولة37إلى  بالنسبة إالعليه دليل التنمية المرتبط بنوع الجنس     

 عليه مقيـاس    أطلقية والسياسية   قتصادلقياس المشاركة النسبية للرجل والمرأة في المجاالت اإل       

كور من اربعة مؤشرات تخص حصة المرأة  ذويحسب المقياس الم  . التمكين المرتبط بنوع الجنس   

والرجل من التمثيل البرلماني ومن المناصب االدارية والتنظيمية ومن المناصب المهنية والفنيـة       

  . ومن الدخل المكتسب

  

مؤشر الدخل بمقياس  حصر  اوتات في توزيع الدخل عن طريق       كما اهتمت تلك الجهة بمسألة التف     

لك اهتمت بمسألة الفقـر  ذوك). Gini Index( للتفاوت في توزيع الدخل يعتمد على معامل جيني

ة البشرية لعام   يففي تقرير التنم  . ية للتنمية البشرية  ساسوحرمان نسبة من السكان من العناصر األ      

كور كوسـط  ذويستخرج المقياس الم. مقياس فقر القدرات  استحدث دليل جديد اطلق عليه       1996

ين يعانون من نقص الوزن   ذحسابي بسيط لثالثة مؤشرات هي نسبة االطفال دون سن الخامسة ال          

ونسبة الوالدات التي جرت دون اشراف موظفي صحة مدربين، ونسبة النساء االميات البالغـات   

  . سنة فأكثر15من العمر 

  

ـ  . االت مهمة عديدة غير مشمولة بدليل التنميـة البـشرية   ومن جهة اخرى هناك مج     ه ذومـن ه

 المجال تضمن تقرير التنمية البشرية لعام       ذوكمحاولة لتغطية ه  . اإلنسان  المجاالت مجال حقوق    
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اال .  دليالً للحرية السياسية1992 دليالً للحرية البشرية وتضمن تقرير التنمية البشرية لعام 1991

لك السباب عديدة في مقدمتها اعتراض عدد       ذرا في تقارير السنوات الالحقة و     ان الدليلين لم ينش   

ومـن  . من الدول في المحافل الدولية، بما فيها الجمعية العامة لالمم المتحـدة، علـى نـشرهما      

المجاالت االخرى التي ال يشملها دليل التنمية البشرية المأوى والبيئة وظروف العمل والضمان              

الفراد على انفسهم وممتلكاتهم ووضع الدولة من حيث االسـتقرار الـسياسي            ي وامن ا  جتماعاإل

  .ي والحروب واالضطراباتجتماعواإل

  

فهنالـك درجـة    . مؤشر دليل التنمية البشرية   إلى    ومن ناحية ثالثة، وجهت بعض االعتراضات       

ان يتـرك   ف واحد او اكثر منها دون       ذعالية من الترابط بين تلك المؤشرات ما يعني امكانية ح         

كما انه، باستثناء مؤشر الدخل، تتصف مؤشرات الدليل بأنهـا  . لك تأثيراً مهماً على قيمة الدليل  ذ

 الدليل ال يتـأثر بدرجـة كافيـة         فإنوعليه  . طويلة االمد وقليلة التأثر في االمد الزمني القصير       

لحـروب  بالتغيرات القصيرة االمد وخاصة المفاجئة والـشديدة منهـا كتلـك الناجمـة عـن ا               

  .واالضطرابات والكوارث

 

ومنها ما يتعلـق بكيفيـة      . دليل التنمية البشرية  إلى    كما وجهت اعتراضات ومالحظات اخرى      

حساب مؤشراته وبطريقة ترجيح تلك المؤشرات وبقدرته على المقارنة بين الدول الغنية والدول             

  .] 19، ص)1997(باقر [.  الفقيرة

     

. ان مفهوم التنمية اوسع نطاقاً من قياس التنمية البـشرية         "ة البشرية   وقد ادرك معدو تقرير التنمي    

ـ ومن ثم انه على الرغم من كون دليل التنمية البشرية مقياساً دائم التطور،               ه يعبـر تعبيـراً     فإن
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 تقارير التنمية فإنوعليه . ]104، ص1993تقرير التنمية البشرية، [ "صحيحاً عن التنمية البشرية

 بالعرض والمقارنة والتحليل مجاالت التنمية البشرية غير المشمولة فـي دليـل             البشرية تناولت 

 والسالم والعمالة والمشاركة اإلنسان فقد كانت مواضيع البيئة والتحضر وحقوق . التنمية البشرية 

ي والفقر هي المواضيع الرئيسية     قتصادي والمرأة والنمو اإل   جتماعالشعبية واالمان والضمان اإل   

 – 1990ولتها تقارير التنمية البشرية السنوية االربعة عشر الصادرة خالل الفترة بـين             التي تنا 

  . بالمناقشة والتحليل2004

  

تقرير التنمية البشرية السنوي الشامل لدول العالم كافة، تصدر تقارير وطنية عـن        إلى    واضافة  

 وجهـات معنيـة   اإلنمائيدة التنمية البشرية ضمن مشاريع للتعاون الفني بين برنامج االمم المتح    

ومن الدول العربية التي صدرت عنها تقارير وطنية عن      . ات العالقة ذبالتنمية البشرية في الدول     

وتضمنت بعض  . التنمية البشرية العراق، لبنان، االردن، المغرب، اليمن، فلسطين، مصر، ليبيا         

ناطق الجغرافيـة والحـضر     تلك التقارير حساب دليل تفصيلي للتنمية البشرية على مستوى الم         

  .والريف اوتقسيمات اخرى لفئات السكان ضمن الدولة

إلـى  باإلضـافة   " دليل التنمية البـشرية   "يستخدم لقياس التنمية البشرية متوسط قومي يعرف ب         

وجود مستويين لقياس التنمية    إلى  ويشير هذا   .  تصب في هذا المتوسط    أخرىمجموعة مؤشرات   

، والثاني تفـصيلي    "دليل التنمية البشرية  "المستوى القومي ينتج عنه      جمعي على    األولالبشرية،  

  . الخ...  وديمغرافية وإقليميةية إقتصادتقسيمات مختلفة على اسس إلى يتطرق 
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  الرابعلفصل ا

  مؤشرات التنمية البشرية

   لألمم المتحدةاإلنمائيالصادرة عن البرنامج 

  

  تقديم

 تقارير التنميـة البـشرية      البشرية المستخدمة في إعداد   تنمية  أدلة ال سيتم في هذا الفصل مناقشة      

مناقشة المؤشرات المستخدمة فـي     إلى   لألمم المتحدة، باإلضافة     اإلنمائيالصادرة عن البرنامج    

 التالي يبين ملخص أدلة التنميـة البـشرية والمؤشـرات المعتمـدة             والجدول. حساب كل دليل  

 أدناه أوجه التشابه واالختالف فـي       الجدول يبين كما   .والمستخدمة في حساب كل دليل على حدة      

  .مؤشرات كل دليل
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  . لألمم المتحدةاإلنمائيمؤشرات التنمية البشرية الصادرة عن البرنامج : 1جدول

 ادلة التنمية البشرية

 مؤشرات ادلة التنمية البشرية

 الصحة  المعرفة  مستوى المعيشة يجتماعالبعد اإل
  المؤشرات

--  
نصيب الفرد من الناتج المحلي 
االجمالي الحقيقي حسب تعادل 

 القوة الشرائية

معرفة القرأة 
والكتابة عند 

  .البالغين

نسبة القيد في 
التعليم االبتدائي 

  .والثانوي

العمر المتوقع عند 
  .الوالدة

 دليل التنمية البشرية

--  

نسبة السكان  
الــــذين ال 
يحصلون على  

  .مياه صالحة

ـ   ذين االطفال ال
يعانون من نقص  

 .الوزن

  .معرفة القرأة والكتابة عند البالغين

نسبة االشحخاص  
الذين ال يتوقع ان    
يعيشوا حتى سن   

  .االربعين

 1 -دليل الفقر 

 النسبة المؤية للبالغين االميين  .نسبة السكان تحت خط الفقر  --

نسبة االشحخاص  
الذين ال يتوقع ان    
يعيشوا حتى سن   

  .االربعين

  2 -فقر دليل ال

حصة النساء    --
  .من الدخل

حصة الرجـال   
 من الدخل

معرفة القرأة 
والكتابة عند 

البالغين للذكور 
  واالناث

نسبة القيد في 
التعليم االبتدائي 
والثانوي للذكور 

  واالناث

العمر المتوقع عند 
الوالدة للـذكور   

  .واالناث

دليل تنميـة النـوع     
  يجتماعاإل

نسبة البطالة 
  الدائمة

المشاركة   يةقتصادالمشاركة اإل  يةقتصادة على الموارد اإلالسيطر
  السياسية

حصة النساء    --
  .من الدخل

حصة الرجـال   
 من الدخل

حصة الـذكور   
واالناث مـن   
ــب  المناصــ

  .االدارية

حصة الـذكور   
ــن  واالنــاث م
االعمال الفنيـة   

  .والتقنية

ــذكور  ــصة ال ح
ــن   ــاث م واالن

  البرلمان

دليل تمكـين النـوع    
  يجتماعاإل

 .2003تقرير التنمية البشرية عام : لمصدرا

  

  )Human Development Index - HDI(دليل التنمية البشرية : أوال

العمـر المتوقـع عنـد      : هو مقياس نسبي مركب من ثالثة مؤشرات هي       " دليل التنمية البشرية  "

 اإلجمـالي حلي   نصيب الفرد من الناتج الم     ومتوسطالميالد، معدل القراءة والكتابة عند البالغين،       
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 أنويالحـظ   .  القـوة الـشرائية    مكافئ مصححاً بمعامل    األمريكيالحقيقي معبراً عنه بالدوالر     

 الصحة والتغذية والمعرفـة فـي       أوضاع والثاني لهما صفة الرصيد ويعكسان       األولالمؤشرين  

رة الفرد ه صفة التدفق الذي يعبر في المتوسط عن قدفإن المؤشر الثالث    أما. الدول محل االعتبار  

 الحصول على الموارد الالزمة لحياة كريمة، وتستخدم القيمة اللوغاريتيمة للتعبير عن هذا العادي

 الدخل التي تخضع لظاهرة تناقص المنفعة       لتفاوتالمؤشر لتجنب انحياز مقياس التنمية البشرية       

  .الحدية عند زيادة الدخل بعد تجاوزه مستوى خط الفقر

  . لألمم المتحدةاإلنمائيلتنمية البشرية الصادر عن البرنامج مكونات دليل ا: 2جدول 

 الحصة المعرفة مستوى المعيشة
نصيب الفرد من الناتج المحلي 
االجمالي الحقيقي حسب تعادل 

 القوة الشرائية

معرفة القرأة 
والكتابة عند 

  .البالغين

نسبة القيد في التعليم 
  .االبتدائي والثانوي

العمر المتوقع عند 
الدةالو  

معدل معرفة  
 القرأة والكتابة

معدل االلتحاق 
 بالتعليم

 

معدل العمر المتوقع  معدل المعرفة معدل مستوى المعيشة
 عند الوالدة

  (HDI)دليل التنمية البشرية

  

ويضع دليل التنمية البشرية، باعتباره مقياساً نسبياً حدين معيارين، أقصى وأدنى، كمدى تقـاس              

ويحسب كـل مـن المؤشـرات    .  من المؤشرات الثالث التي يتكون منها هذا الدليل    عليه قيم كل  

 األقصى والحد   األدنىالثالث المكونة للدليل كنسبة يكون مقامها المدى المعياري الواقع بين الحد            

 عن البسط الخاص بهذه المؤشرات فيتمثل في الفرق بين الحـد         أما. للقيمة الخاصة بهذا المؤشر   

ياري للمؤشر وقيمته الفعلية للدولة محل االعتبار، حيث يعبر هذا الفرق انخفـاض              المع األقصى
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لمؤشرات الثالثـة   لوحساب قيم   . المعياري للمؤشر  األقصىاالنجاز عما ينبغي تحقيقه وفقاً للحد       

ـ ويأ. الخاصة بكل منهـا   )  ما هو مفتقد من انجاز     أي(على هذا النحو يعطينا نسب الحرمان        ذ خ

لبـشرية معبـراً عنـه      ادليل التنمية   إلى  ي البسيط لنسب الحرمان الثالثة نصل       المتوسط الحساب 

احد الصحيح نـصل    ومن  ) وهي نسبة (، وبطرح قيمة هذا الدليل      ) االنجاز المفتقد  أي(بالحرمان  

وتستخدم المعادلة التالية لحساب كل مؤشر . دليل التنمية البشرية معبراً عنه باالنجاز المحقق      إلى  

  :ليل التنمية البشريةمن مؤشرات د

  )3.1.. () .. القيمة الدنيا–القيمة القصوى  (/)   القيمة الدنيا–القيمة الفعلية  = (دليل المؤشر

. بعد ذلك يتم حساب دليل التنمية البشرية من خالل إيجاد الوسط الحسابي للمؤشـرات الـثالث               

  : دليل التنميةوالجدول التالي يبين القيم الدنيا والقصوى لكل مؤشر من مؤشرات

  القيم الدنيا والقصوى لكل مؤشر من مؤشرات دليل التنمية: 3جدول

  الدنياالقيمة   القصوىالقيمة   المؤشر

  25  85  .العمر المتوقع عند الوالدة

  0  100  . معدل معرفة القراءة والكتابة بين البالغين

  0  100  .نسب القيد في التعليم االبتدائي والثانوي

  100  40000  .مستوى المعيشة

  

  .)Life Expectancy Index - LEI(حساب دليل العمر المتوقع عند الوالدة 

عند والدته إذا        عدد السنوات التي سوف يحياها رضيعالعمر المتوقع عند الوالدة على انه يعرف 

لعمرية عند الوالدة             إلى   ظلت أنماط معدالت الوفيات بالنسبة                على حالها طوال حياة          الفئات ا
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لطف   لوالدة                .لا عند ا لمتوقع  لعمر ا ا ويقيس دليل    )LEI (               ية لرعا على صعيد ا لة ما  انجاز دو  ،

 انخفاض العمر المتوقع عند الوالدة، ويحسب             أوزيادة إلى والخدمات الصحية الشيء الذي يؤدي 

  .26صفحة ) 3.1(دليل العمر المتوقع عند الوالدة وفقاً للمعادلة 

، فعليه   2002 في عام     سنة72.0ع عند الوالدة في فلسطين         فعلى سبيل المثال بلغ العمر المتوق          

  .  كما هو مبين أدناه0.783 يكون معدل العمر المتوقع عند الوالدة

  0.708 = 47/60 = )25 – 85 (/) 25.0 – 71.5= (دليل العمر المتوقع عند الوالدة 

  

  ).Education Index - EI(المعرفة  _التحصيل العلميحساب دليل 

 ثلـث (راءة والكتابة بين البالغين     ، بمزيج من معدل معرفة الق     )التحصيل العلمي (عرفة  تقاس الم 

).  ثلثـا وزن مـرجح  ( معـا  والعـالي  ونسب القيد في التعليم االبتدائي والثانوي      ) وزن مرجح 

 15النسبة المئوية من السكان سـن       ويعرف معدل معرفة القراءة والكتابة بين البالغين على انه          

 أما نسبة  .حياتهم اليومية وفهم ما يكتبون القادرين على قراءة وكتابة نبذة قصيرة عنفأكثر عام 

عدد الطلبة المقيدين في أي مستوى تعليمي، سـواء كـانوا ينتمـون أو ال               : القيد اإلجمالية هي  

  :ولحساب دليل المعرفة نتبع الخطوات التالية .فئة العمر المناسبةإلى ينتمون 

  .ة والكتابة عند البالغيناءقرحساب دليل معرفة ال .1

 . اإلجماليحساب دليل نسبة القيد  .2

  .28صفحة ) 3.1(المعادلة ولحساب الدليلين السابقين نستخدم 

 :حساب دليل التحصيل العلمي وفقاً للمعادلة التالية .3

  )3.2..(. 3 / ]دليل معرفة القرأة والكتابة)  +  دليل نسبة القيد (x 2[= دليل التحصيل العلمي 
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ونسبة  2002لعام % 95.7ة والكتابة في فلسطين اءفعلى سبيل المثال إذا كان معدل معرفة القر       

  : 28صفحة ) 3.1( وفقا للمعادلة  دليل نسبة القيدفإن% 92.0القيد اإلجمالي كانت 

  0.920 = 92.0/100 = )0.0 – 100.0 (/) 0.0 –92.0= (دليل نسبة القيد 

  0.975 = 95.7/100 = )0.0 – 100.0 (/) 0.0 – 95.7 (=ة والكتابةاءودليل معرفة القر

 x) 0.920  +  (0.975[ / 3 ) =2.815/3 = (0.938 2 [= دليل التحصيل العلمي فإنوعليه 

 

  .)GDP Index(مستوى المعيشة حساب دليل 

بالـدوالر حـسب    ( مستوى المعيشة، مقاسا بنصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي           

وتعادل القوة الشرائية هو نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي لبلـد        ). لقوة الشرائية تعادل ا 

وقد وضـع   . لعملة البلد  المتحدة على أساس تعادل القوة الشرائية        الوالياتدوالرات  إلى  محوال  

ت  للمقارنات الدولية نظام تعادل القوة الشرائية إلجـراء مقارنـا          اإلنمائيبرنامج األمم المتحدة    

أسعار الصرف إلى دولية للناتج المحلي اإلجمالي وعناصره تكون أدق من المقارنات التي تستند 

 . الرسمية، التي يمكن أن تكون عرضة لقدر كبير من التقلب

  

 دوالر حـسب    5711متوسط الدخل العالمي البـالغ        وبناء دليل الدخل اعقد قليال من ذلك، ف       

 إسـتخدام ، ويخصم أي دخل فوق هذا المستوى ب     ) *y( العتبة   تعادل القوة الشرائية يعتبر مستوى    

  : معادلة اتكنسون لفائدة الدخلإلى ة التالية استنادا بالتركي

***3/1*2/1**

**2/1**

**

32])2[(3)[(2

2])[(2

0)(

yyyforyyyyy

yyforyyy

yyforyyW

≤≤−+−+=

≤−+=

<<=
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 دوالر حسب تعادل القوة الشرائية، 40000ولحساب القيمة المخصومة من الدخل األقصى البالغ  

   :يستخدم الشكل التالي لمعادلة اتكنسون

)3.3.......(........................................].........)7000,40[(8
)(7)(6)(5)(4)(3)(2)(

8/1*

7/1*6/1*5/1*4/1*3/1*2/1**

y
yyyyyyyyW

−+

++++++=  

 إسـتخدام وب. *8y و*7y  دوالر حسب تعادل القوة الشرائية يقع بين 40000وذلك الن المبلغ 

  .  دوالر حسب تعادل القوة الشرائية6040، تبلغ القيمة الشرائية )3 ( الواردة أعالهالصيغة

)  حسب تعادل القوة الشرائية بالدوالر(فإذا كان نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي          

ولكنة اقل من ضـعفها،     ) 5711( دوالر، هذا الدخل أعلى من العتبة        7000في دولة ما يساوي     

 دوالر 5783ومن ثم يكون نصيب الفرد المعدل من الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي لهذا البلـد             

  حسب تعادل القوة الشرائية ألن

5783 = ]5711+ 2) 7000-5711 (2
1   [   

بالدوالر حسب تعادل (وعليه يكون دليل نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي المعدل 

   -:لهذا البلد كالتالي) القوة الشرائية

6040100
5783100957.0

−
−

=  

  : وفقاً للمعادلة التالية)HDI(التنمية البشرية وبعد ذلك نقوم بحساب دليل 

  )3.4 ... (3)/دليل التحصيل العلمي+ دليل مستوى المعيشة +  دليل العمر المتوقع ( =ية البشريةدليل التنم

لتنمية عند نقطة زمنية                             وهكذا    لمعني من هذه ا لبلد ا لتنمية البشرية لبيان موقع ا  يستخدم قياس ا

دالت   اتجاه مع    أو  ) .   2000  –  1990مثالً  (  عبر فترة زمنية      أو  ,   ) 2004مثال نهاية عام      ( معينة  

لتنمية               .    من نقطتين زمنيتين    أكثر  النمو عندما تتاح قياسات عن           ولترتيب الدول وفقاً لمستوى ا

 المؤشرات التفصيلية،       أما  البشرية باعتباره مركباً من مؤشرات نمطية قابلة للمقارنة بين الدول،                       
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اً                 افمن الصعب االعتماد عليه         لمناسب جد لة   تعيل ها إستخدام    في الترتيب، وان كان من ا ين حا

 لألمم    اإلنمائي    وتعتمد التقارير التي تنتج عن البرنامج               .   التنمية البشرية في كل دولة على حدة             

  :ثالث مجموعاتإلى المتحدة على دليل التنمية البشرية في تصنيف الدول 

 ). فأكثر0.8قيمة الدليل (دول ذات تنمية بشرية عالية  .1

 ).0.8 و 0.5ن قيمة الدليل بي(دول ذات تنمية بشرية متوسطة  .2

 ).0.5قيمة الدليل اقل من (دول ذات تنمية بشرية منخفضة  .3

 

   دليل الفقر البشري: ثانياً

ـ  من حيث ثالثة ابعاد      اإلنسان  يقيس دليل الفقر البشري نواحي الحرمان لحياة          للتنميـة   يةأساس

ويـة لالشـخاص   يمثل اولها الحرمان من البقاء على قيد الحياة ويعبر عنه بالنسبة المئ           البشرية،  

ويمثل البعد الثاني الحرمان من المعرفة      ). P1(الذين اليتوقع ان يعيشوا حتى سن االربعين عام         

واخيرا، البعد الثالث يمثل الحرمان من مستوى ). P2(ويعبر عنه بالنسبة المئوية للبالغين االميين 

لمئوية للسكان الـذين ال     والذي بدوره يعبر عنه بثالثة متغيرات هي النسبة ا        ،  )P3 (معيشة الئق 

، والنسبة المئوية لمن ال يحصلون على الخـدمات الـصحية           )P31 (يحصلون على مياه مأمونة   

)P32(                والنسبة المؤية لالطفال دون سن الخامسة الذين يعانون مـن نقـص الـوزن ،)P33 .(

، P31(ة  عبارة عن متوسط حسابي بسيط للمتغيرات الثالث      ) P3( المتغير المركب    فإنوبالتالي،  

P32 ،P33(كما يلي ،:  

…….. (3.5)
3

3332313 PPPP ++
=   

  : فقاً للصيغة التالية الفقر البشري يحسب ودليل فإنلك وبناء على ذ

….. (3.6)( )[ ] 3/1333 3213/13 PPPP ++=.  
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  )Gender Empowerment Index(ي جتماعدليل تنمية النوع اإل: ثالثاً

العمـر المتوقـع عنـد      : ي متوسط انجاز كل بلد من من حيث       جتماعيقيس دليل تنمية النوع اإل    

ويتطلـب  . الوالدة، التحصيل العلمي، والدخل وفقاً لدرجة التفاوت باالنجاز بين الرجل والمـرأة   

احتساب الدليل نفس المؤشرات المستخدمة في احتساب دليل التنمية البشرية مـع تعـديل القـيم            

يالد لكل من المرأة والرجل، حيث تصبح القيمة القصوى         القصوى والدنيا للعمر المتوقع عند الم     

 القيمتان المقابلتـان همـا   فإناما بالنسبة للرجل .  سنة27.5 سنة بينما القيمة الدنيا    87.5للمرأة  

  . سنة22.5 سنة و82.5

) بالدوالر حسب تعادل القوى الـشرائية     (ويتم احتساب نصيب الفرد من الناتج المحلي االجمالي         

وهاتان الحصتان  . )Sm( وحصة الذكور    )Sf(لذكور من الدخل المكتسب لحصة االناث       لالناث وا 

) eaf(والنـسبة المئويـة لالنـاث    ) wm(الى اجور الـذكور  ) wf(تقدران من نسبة اجر االناث    

كمتوسـط  % 75ياً، حيث تستخدم قيمـة تبلـغ   إقتصادمن عدد السكان النشطين ) eam(والذكور  

 اجر الذكور في البلدان التي ال تتوافر فيهـا بيانـات عـن نـسبة     لىإمرجح لنسبة اجر االناث    

  : هي وتكون حصة االناث من الدخل المكتسب.االجور

…… (3.7)[ ] mfmf

fmf
f eaeaww

eaww
S

+

∗
=

*)/(
/  

لبلد ما هـو    ) حسب تعادل القوة الشرائية   (وبفرض ان مجموع الناتج المحلي االجمالي بالدوالر        

)y ( ًللصيغة وقسم بين الذكور واالناث وفقا )Sf( ،نصيب الفرد من الناتج المحلي االجمـالي  فإن 

:  الـصيغة االتيـة    إسـتخدام قديره من خالل    لالناث يتم ت  ) بالدوالر حسب تعادل القوة الشرائية    (

fff Nysy   .عدد االناث من السكان=  Nf، حيث ان =)*(/

  



 32

بالـدوالر حـسب تعـادل القـوى     (ويتم تقدير نصيب الفرد من الناتج المحلي االجمالي للذكور          

mfm:  الصيغة التالية  إستخداممن خالل   ) الشرائية Nysyy /)]*([ عـدد  =  Nm حيـث    .=−

  :كما يليويتم احتساب الدخل المعدل لكل من الذكور واالناث . الذكور من السكان

: االناث •
minmax

min

loglog
loglog

)(
yy

yy
fw f

−

−
=) .....3.8( 

: الذكور •
minmax

min

loglog
loglog

)(
yy

yy
mw m

−
−

=...)..3.9( 

  =ويصبح دليل الدخل الموزع بالتساوي 

نصيب الفرد للذكور من الناتج المحلي االجمالي المعدل بالدوالر  (x السكان بين نسبة االناث [ {

نصيب الفرد للذكور مـن      (x السكان   بين الذكور نسبة   [ { + ] 1-)حسب تعادل القوة الشرائية   

  )3.10..... (.1-} ] 1-)سب تعادل القوة الشرائيةالناتج المحلي االجمالي المعدل بالدوالر ح

  

  )Gender empowerment Index(ي جتماعدليل تمكين النوع اإل: رابعاً

 ثالثـة   إلـى  – لقياس التمكين النسبي بين المرأة والرجل        –ي  جتماعيستند دليل تمكين النوع اإل    

ل من المرأة والرجـل مـن    ية مقاسة بالنسبة المئوية لك    قتصادية هي المشاركة اإل   أساسمؤشرات  

المناصب االدارية واالعمال المهنية والفنية، المشاركة السياسية مقاسة بالنسبة المئوية لكل مـن             

ية مقاسة بنـصيب  قتصادالمرأة والرجل من المقاعد البرلمانية، واخيراً السيطرة على الموارد اإل      

 متوسط إستخدامشرات الثالثة، يتم لمؤوفيما يتعلق بجميع هذه ا. الفرد من الناتج المحلي االجمالي    

ويتم وضع  . نسبة مئوية معادلة موزعة بالتساوي لكال الجنسين       "إلىمرجح لعدد السكان للتوصل     

سمة النـسبة المئويـة المعادلـة الموزعـة        قدليل لكل مؤشر من المؤشرات السابقة عن طريق         

  %. 50بالتساوي على 



 33

   لألمم المتحدةاإلنمائيلبرنامج خصائص دليل التنمية البشرية الصادر عن ا

مـم المتحـدة    التـابع لال اإلنمائييتضح مما سبق ان دليل التنمية البشرية الصادر عن البرنامج         

  :يتصف بما يلي

 .بساطة فكرة الدليل .1

 .قلة عدد المؤشرات .2

 .سهولة العمليات الحسابية إلعداده .3

  .توفر البيانات الالزمة العداده وسهولة الحصول عليها .4

مكنت هذه الخصائص العديد من الدول من حساب دليل التنمية البشرية ليـشمل كافـة دول                وقد  

  .1990 دولة عام 130 بالمقارنة مع 2005العالم عام 

  

   لألمم المتحدةاإلنمائيدليل التنمية البشرية الصادر عن البرنامج  اشكاليات

  :ليات منهايعاني دليل التنمية البشرية من العديد من االنتقادات واالشكا

، ال يعكس التفاوتات الموجودة ضمن الدولة الواحدة مثل التفاوت في توزيـع الـدخل              .1

ستفادة من خدمات الصحة والتعلـيم، والمـشاركة        التفاوت بين الذكور واالناث من اال     

 .السياسية

حيث ان هناك العديد من المجاالت غير المشمولة في الدليل منها جانب            : عدم الشمول  .2

البيئـة،  : ومن المجاالت االخرى التي اليشملها دليل التنمية البشرية       . ان  اإلنسحقوق  

 .ي، الممتلكاتجتماعاإلظروف العمل، الضمان 

 .بعضهاوجود درجة عالية من من الترابط بين المؤشرات مما يعني امكانية حذف  .3
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تأثر باستثناء مؤشر الدخل، تتصف مؤشرات دليل التنمية البشرية طويلة االمد وقليلة ال           .4
اي ان الدليل ال يتأثر بدرجة كافية بالتغيرات القصيرة االمد   . في االمد الزمني القصير   

 .المفاجئة والشديدة منها كتلك الناجمة عن الحروب واالضطرابات والكوارث

 .طريقة ترجيح المؤشرات .5

 .قدرة الدليل على المقارنة بين الدول الغنية والدول الفقيرة .6

حيث يعتمد دليل   . القيم المعيارية لمؤشرات دليل التنمية البشرية      المتبعة لحساب    ليةاآل .7

 . التنمية البشرية قيمة عليا وقيمة دنيا لكل مؤشر من مؤشرات الدليل

  .الطريقة المتبعة لتصنيف الدول .8
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  الخامسالفصل 

  دليل التنمية البشرية الشامل

  محمد حسين باقر

على استحداث طريقة جديدة لحساب دليـل التنميـة          1997عام   الباحث محمد حسين باقر      عمل

وقد اعتمد باقر   . البشرية بهدف المقارنة بين الدول، اطلق علية اسم دليل التنمية البشرية الشامل           

الختيار مؤشرات الدراسـة،  ) Pricipal Component Analysis(طريقة المركبات الرئيسية 

 لتقسيم الدول حسب مـستويات التنميـة   )Cluster Analysis(واعتمد طريقة تحليل التجمعات 

  .البشرية

  

 معالجـة   إلـى وقد هدف باقر من هذه المنهجية الجديدة في حساب دليل التنمية البشرية الشامل              

 التي سبق وان اشرنا      لالمم المتحدة  اإلنمائيعن البرنامج   اشكاليات دليل التنمية البشرية الصادر      

الطريقـة المتبعـة لتـرجيح      ة عدد المؤشـرات المعتمـدة،        الشمول، قل   عدم :ومن ابرزها . لها

 حساب القيم المعيارية لكل مؤشر، ايجاد مؤشرات يتأثر بها دليل التنمية البشرية            آليةالمؤشرات،  

  .بفترة قصيرة االمد

  

ي، قتـصاد الجانب اإل : وقد تناول باقر التنمية البشرية باعتبارها تشمل ثالث جوانب رئيسية هي          

كما عمل باقر على شمول اكبـر عـدد ممكـن مـن             . ياإلنسان  ي، الجانب   ماعجتالجانب اإل 

ي مجاالت الصحة، التعلـيم،     جتماعال شمل الجانب اإل   في كل جانب، فعلى سبيل المث     المؤشرات  

وبناء على . وكل مجال تم تمثيله بعدد من المؤشرات . االتصاالت، السكن، والمستوطنات البشرية   

  . وعلى مستوى مجمل التنمية البشريةمستوى جوانب التنمية البشرية قام بحساب االدلة على ذلك 
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ية لكـل   ساسوقد قام باقر بوضع خصائص ومعايير الختيار المؤشرات التي ستمثل العناصر األ           

وقـد  . رات المختـارة  جانب، ليضمن الحد االدنى من التمثيل ودقة االتساق والتكامل بين المؤش          

  :يير بما يلياعتمثلت هذه الم

 .ن يكون المؤشر واضحا بسيطاً وهناك اتفاق كاف دولياً حول تعريفه وطريقة تقديرها .1

ان يكون المؤشر كميا، ويفضل ان يكون بشكل نسب وخاليا من الوحدات القياسـية،               .2

 .2ويفضل االبتعاد عن المؤشرات الترتيبية

 لعدد كاف من    توفر بيانات حديثة نسبيا تسمح باستخالث القيم الدقيقة والقابلة للمقارنة          .3

 .الدول

بدقة مقبولة عن مجال او جانب التنمية البشرية الذي يمثله، وال يكون ان يعبر المؤشر  .4

فمثال، . ة بين الدولمالسلي بحيث يصعب المقارنة لمتأثرا بعوامل معينة ببعض الدو

 .  ال يعبر توزيع الصحف اليومية بدقة مقبولة عن مجال االطالع على المعلومات

زداد مية البشرية طردية، اي ان قيمته ت عالقة المؤشر المختار بمجال التنان تكون .5

د  مؤشر عدإستخدامجال التعليم يفضل  فمثال، في م.كلما كان وضع التنمية افضل

 طالب على مؤشر عدد الطلبة للمعلمين للتعبير عن نوعية التعليم 1000المعلمين لكل 

 نوعية التعليم االبتدائي في حين تنخفض قيمة عإرتفا ترتفع باألولاالبتدائي، الن قيمة 

 . نوعيتهإرتفاعالثاني ب

                                                
حاالت وليس عن  كمياتها لل) Rank(يقصد بالمؤشرات الترتيبية، المؤشرات التي تعبر عن المراتب النسبية  2

 .مثل مؤشر الصرف الصحي
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. ان يكون المؤشر حساساً وقيمته تتناسب مع مستوى مجال التنمية البشرية الذي يمثله .6

 والدة حية غير 1000فمثال مؤشر عدد االطفال الرضع الباقين على قيد الحياة لكل 

 . تقليص معدل وفيات االطفال الرضع فياس وقيمته غير متناسبة مع التقدمسح

عن المؤشرات التي تعبر عن مـدخالت تـساهم فـي التنميـة             االبتعاد قدر االمكان     .7

فمـثال، فـي    . بدالها بمؤشرات تعبر عن الواقع الفعلي للتنمية البشرية       تالبشرية، واس 

التي تعبـر عـن حجـم االمكانيـات          تالمؤشراالمجال الصحي ينبغي االبتعاد عن      

 االطباء، االسرة في المستشفيات، ومقدار االنفاق على        عدد: ت الصحية مثل  والتسهيال

وزن لدى االطفال، ومؤشـرات     واستبدالها بمؤشرات مثل الوفيات، نقص ال     . الصحة

 .ة باالمراضاالصاب

 .مقارنة بقيم المؤشرات االخرى) Outliers(ان اليكون للمؤشرات قيم متطرفة  .8

 .والناحية الكمية عند اختيار المؤشراتالموازنة بين الناحية النوعية  .9

الموازنة بين مجاالت وجوانب التنمبة البشرية عند تحديد المؤشرات التي يحسب منها           .10

يجب ان يتانسب مـع اهميـة       الدليل، فعدد المؤشرات الممثلة لمجال او جانب معين         

 .ريةودور ذلك المجال او الجانب في التأثير على مستو ونمط التنمية البش

  

يمكن ان تستخلص منهـا مؤشـرات       عد ذلك عمل باقر على تجميع كل ما هو متاح من بيانات             ب

ثم اخذ يستبعد البيانات التي ثبت عدم مالئمتها بسبب عدم توفرها لعدد كاف من              . للتنمية البشرية 

  مؤشراً،43وبهذا استخلص باقر . الدول او النها غير دقيقة لتناقضها مع احد المعايير على االقل

 للجانـب    مؤشـرات  9ي، و   جتماع مؤشراً للجانب اإل   21ي،  قتصاد للجانب اإل  اً مؤشر 13منها  

 طريقـة تحليـل   إسـتخدام ومن بين هذه المؤشرات تم انتقاء المؤشرات المناسـبة ب      . ياإلنسان  
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 ثبت انها االكثر كفاءة التي) Pricipal Component Analysis(ية ساساأل لى مركباتهاالعوامال

 مؤشرأ  20 وبالنهاية استخلص باقر     .ة الجوانب الثالثة ولحساب دليل التنمية البشرية      لحساب ادل 

 الشامل كما هـو مبـين فـي         للتعبير عن مجاالت التنمية البشرية وحساب دليل التنمية البشرية        

  :دناهالجدول ا

  .الجوانب والمؤشرات المستخدمة في حساب الدليل الشامل للتنمية البشرية: 4جدول

  المؤشرات المميلة  الجانب
  )دوالر( نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي 

  )يوم/ سعرة ( نصيب الفرد من السعرات الحرارية 
  )كغم مكافئ نفط للفرد(استهالك الطاقة التجارية 

  )نسبة مئوية(استهالك غير األغذية كنسبة من مجموع استهالك األسر المعيشية 
  يقتصادالجانب اإل

  )نسبة مئوية(المعدل السنوي لنمو السكان 
  5  عدد المؤشرات

 )سنة(العمر المتوقع عند الوالدة 

 ) والدة حية1000لكل ( معدل وفيات الرضع 

 ) والدة حية 100000لكل ( معدل الوفيات النفاسية 

 )نسبة مئوية(معدل معرفة القراءة والكتابة لدى البالغين 

 )نسبة مئوية(ية والثانوية والعالية معا األولنسبة القيد اإلجمالية في مراحل التعليم 

 ) من السكان1000لكل (خطوط الهاتف 

 ) من السكان1000لكل (أجهزة التلفزيون 

 )نسبة مئوية(السكان الذين يحصلون على مياه مأمونة 

 ) مئويةنسبة(السكان الذين يحصلون على مرافق الصرف الصحي 

  يجتماعالجانب اإل

 )نسبة مئوية( سكان الحضر كنسبة من المجموع 

  10  عدد المؤشرات
 )نسبة مئوية(حصة النساء بين المشتغلين باألعمال اإلدارية والتنظيمية 

 )نسبة مئوي(  الفقراء رنسبة السكان غي

 ) مئويةنسبة(اإلنفاق العسكري كنسبة من اإلنفاق على الصحة والتعليم معا 

 )من ثالثة نقاط(مؤشر االستقرار والسلم 

  ياإلنسان الجانب 

 )نسبة مئوية(نسبة البيانات المنشورة : مؤشر الشفافية

  5  عدد المؤشرات

  20  عدد المؤشرات الكلي
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  دليل التنمية البشرية الشامل بطريقة المركبات الرئيسية 

زان، حيث عمل على ترجيح     اعتمد باقر طريقة المركبات الرئيسية كطريقة احصائية لتحديد االو        

للمؤشرات ) Component(درجة ارتباطه مع محصلة االتجاه العام كل مؤشر بوزن يتناسب مع 

  . بافتراض ان تلك المحصلة لالتجاه العام تعبر عن التنمية البشرية

  

 تمثيل العالقات الموجودة بين عدد      إلى اسلوب احصائي تهدف     :طريقة المركبات الرئيسية هي    و

) Factors(المتغيرات التي يمكن مشاهدتها وقياسها عن طريق عدد قليل من العوامـل      من  كبير  

وتفترض هذه الطريقة ان المركبات مستقلة ). Components(تدعى مركبات   المشتركة ما بينها    

وهي تعمل على استخالص المركبات بحيث ان اول واحد فيهـا، ويـدعى             عن بعضها البعض    

، والثـاني يـدعى     باين االجمالي للمتغيرات المشمولة   على نسبة من الت   المركب الرئيسي، يفسر ا   

المركب الرئيسي الثاني ويفسر اعلى نسبة مما تبقى من التباين االجمالي بعد الحـصول علـى                

 بتطبيق هذه الطريقة علـى      باقروقد قام   . وهكذا بالنسبة لبقية المركبات   . األولالمركب الرئيسي   

  .لتمثيل التنمية البشرية) شرا مؤ43(المؤشرات المختارة 

  

ولتطبيق طريقة المركبات الرئيسية في احتساب دليل التنمية البشرية، تعتبر مؤشـرات التنميـة              

من دولة الخرى بسبب    وتختلف قيمة مؤشرات التنمية البشرية      . البشرية هي المتغيرات الرئيسية   

س ذلك االختالف احصائيا بالنسبة     ويقا. اختالف مستويات التنمية البشرية فيها او السباب اخرى       

بما يدعى بالتباين االجمـالي، وحيـث ان المركـب          ولجميع الدول المشمولة    لجميع المؤشرات   

 يفسر اعلى نسبة من التباين االجمالي في قيم المؤشرات المختارة لتمثيل التنميـة        األولالرئيسي  
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ه مقيـاس مناسـب     فإنلمؤشرات  البشرية ويعبر عن محصلة االتجاه العام المشترك لجميع تلك ا         

  .للتنمية البشرية

  

واول خطوة في تطبيق طريقة المركبات الرئيسية هي تحويل القيم المشاهدة للمؤشرات من حالتها 

، معبـر عنهـا     )Standardized( قيم معيارية    إلىالمطلقة المعبر عنها بوحدات قياسية مختلفة       

 iرة اخرى، تحول القيمة المطلقـة للمؤشـر         عبابو.  واحدة هي وحدة االنحراف المعياري     بوحدة

  : القيمة المعيارية المقابلة لها كما يليإلى jبالنسبة للدولة 

…………………………………….(4.1)
i

ijij
ij S

XX
Z

−
= 

  :حيث

ijZ : القيمة المعيارية للمؤشرi للدولة j.  

ijX : القيمة المطلقة للمؤشرi للدولة j.  

ijX : الوسط الحسابي للمؤشرiلكافة الدول .  

 iS :  االنحراف المعياري للمؤشرiلكافة الدول .  

  

 باعتباره دالة خطية في القيم المعياريـة        األولوالخطوة التالية هي استخالص المركب الرئيسي       
  : للمؤشرات كما يلي

P1 = A1Z1 +   A2Z2 + A3Z3 + …. + AnZn       ..................................... (4.2) 

  

 ان المركبات الرئيسية مستقلة تماماً عن بعـضها الـبعض   أساسعلى  A1, A2, …, Anوتقدر  

. على اعلى نسبة ممكنة من التباين االجمالي للمتغيـرات  األولالمركب الرئيسي وبحيث يحصل   
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. األولتساوي معامالت االرتباط بين المتغيرات والمركـب الرئيـسي          لك القيم   وفي الواقع ان ت   

الخطي البسيط بين المتغيرات  تساوي معامل االرتباط i للمؤشر A1 المعلمة   فإنوبصورة اخرى   

عالقـة   موجبة، يدل ذلك على ان       A1فاذا كانت قيمة    .  وبين دليل التنمية البشرية    iالمؤشر   بين

واذا كانـت سـالبة تكـون    لبشرية طردية، كما  هو الحال لمؤشر الدخل مثال،    المؤشر بالتنمية ا  

كلمـا دل  الواحد  إلىالمطلقة اقرب  A1كلما كانت قيمة و .عالقة المؤشر بالتنمية البشرية عكسية  

كلما  الصفر إلى اقرب    كانت القيمة   بين المؤشر التنمية البشرية اوثق، وكلما      على ان العالقة   ذلك

    . العالقة بين المؤشر والتنمية البشريةوانعدامضعف ذلك دل 

  

 يساوي مجموع مربعـات معلمـات ذلـك    األولالرئيسي التباين الذي يفسره المركب  ومجموع  

  :المركب ، أي

22
11 ... nAA ++=λ    ……………………………. (4.3) 

 

 التي يحسب منها     وذلك الن المتغيرات   nاما مجموع التباين االجمالي للمتغيرات فيساوي عددها        

. 1، هي متغيرات معيارية تباين كل واحد منها يـساوي          zi، وهي   األول الرئيسي   األولالمركب  

 تساوي األول نسبة التباين التي يفسرها المركب الرئيسي فإنوعلى هذا 
n
λ .   

  

 على استخالص التباين    ولاألوكلما ارتفعت نسبة التباين هذه كلما كانت مقدرة المركب الرئيسي           

 كمقياس األولوبهذا يمكن اعتبار نسبة تباين المركب الرئيسي . االجمالي في قيم المتغيرات أعلى

  .لمدى قدرة ذلك المركب على التعبير عن المؤشرات التي تم اختيارها لتمثيل التنمية البشرية
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 على مدى ما يمكن استخالصـه       لاألووتعتمد نسبة تمثيل التباين التي يفسرها المركب الرئيسي         

 فكلما كان االتجاه العام المشترك بين المؤشرات اكثـر وضـوحاً            .من المؤشرات من اتجاه عام    

. ركانت تلك النسبة اكبواهمية مقارنة بالعوامل المشتركة االخرى التي تجمع بين المؤشرات كلما 

لقياسه بحيث لبيانات المستخدمة وعلى هذا ينبغي ان يتم اختيار كل مؤشر من المؤشرات وتحديد ا

  .يكون ارتباط المؤشر باوضاع اخرى خارج التنمية البشرية اقل ما يمكن

  

 يساوي صفر، الن جميع المتغيـرات التـي    P1 األولان الوسط الحسابي لقيم المركب الرئيسي       

 اال ان حجم تلك   . يحسب منها ذلك المركب هي متغيرات معيارية وسطها الحسابي يساوي صفر          

فكلما كان التباين اكبر كلما كان توزيع قـيم  . األولالقيم يعتمد على مدى تباين المركب الرئيسي     

 المحسوبة لحالة معينة    P1 قيم   فإنوعليه  .  اكثر تشتتاً حول نقطة الصفر     األولالمركب الرئيسي   

  فعلى سبيل .اًويالمحسوبة لحالة اخرى اذا لم يكن التباين للحالتين متسا P1التقبل المقارنة مع قيم 

 P1 مـع قـيم       لمجموعة من الدول بالنسبة لفترة زمنيـة معينـة         P1المثال، ال يمكن مقارنة قيم      

  . للفترتيناًالمناظرة لها لفترة اخرى ما لم يكن التباين متساوي

  

 علـى مجمـوع     P1 األولوبناء عليه ولتحقيق دقة المقارنة، ينبغي قسمة قيمة المركب الرئيسي           

  : الصورة التاليةإلى) 2(، وبهذا تتحول المعادلة 1λ تباينه

I = W1Z1 + W2Z2  +  … + WnZn  ………………………….(4.4) 

                                               :حيث ان
1

1

λ
p

I = 

i

i
i

A
W

λ
= ,  i = 1,2,3,…,n 
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، بـان تباينـه ثابـت      P1 األول خصائص المركب الرئيـسي      إلى  يتمتع باالضافة  I فإنوبذلك،  

ويساوي واحد دائما مهما كان عدد المؤشرات التي يحسب منها ومهمـا كانـت نـسبة التبـاين                  

  .وعلى هذا يعد دليال مناسباً لقياس التنمية البشرية. المستخلصة من تلك المؤشرات

  

 الوسط الحسابي المرجح للقيم المعيارية Iيل ، يساوي الدل)4.4(وفي واقع االمر، وحسب المعادلة 

والوزن الترجيحي لكل مؤشر يساوي قيمة معامل االرتباط بين المؤشر والمركـب            . للمؤشرات

  .3 مقسومة على مجموع تباين ذلك المركباألولالرئيسي 

ة فاذا تم تطبيق الدليل على مجموع ان متوسط قيمته يساوي صفر،  Iيتصف دليل التنمية البشرية

تلك الدول يساوي صفر، واذا كانت قيمة الـدليل         من الدول يكون الوسط الحسابي للدليل لجميع        

 ذلك يعني ان مستوى التنمية البشرية فيها اعلى مـن المتوسـط العـام          فإن فإنلدولة ما موجبة    

وكلما ابتعدت قيمة الدليل عن الصفر كلما       . لمستواه في مجموعة الدول باكملها، والعكس صحيح      

  .ان مستوى التنمية البشرية مختلفا عن المتوسط العام لمستواه في مجموعة الدول بأكملهاك

  

  اشكاليات دليل التنمية البشرية الشامل 

رغم ان محمد حسين باقر حاول ان يعالج بعض اشكاليات دليل التنمية البشرية الـصادر عـن                 
 باستحداثه عانى من مشكلتين رئيـستين        لالمم المتحدة، اال ان الدليل الذي قام       اإلنمائيالبرنامج  

  :هما

                                                
، وتدعى المعامالت )Factor Analysis(طريقة المركبات الرئيسية هي احدى طرق التحليل العاملي  3

Ai) Loadings( األول، تباين المركب الرئيسي) Eigenvalue or Latent root .( وفي المعادلة)4 (
معامالت  Wi قيم االوزان ا، ام)Factor Score(عينة عالمة العامل  بالنسبة لدولة مIتدعى قيمة الدليل 

  ). Factor Score Coefficient(عالمة العامل 
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ü                 عدم تأثر دليل التنمية البشرية في حال كان هناك زيادة ثابتة ومتساوية فـي المؤشـرات

 .المكونة للدليل لنفس الدولة

ü      المؤشرات المكونة لدليل التنمية البشرية، حيث ان باقر عمل         الطريقة المعتمدة في ترجيح
 طريقة تحليل   إستخدام المؤشر والمركب الرئيسي الناتج من       على اعتماد قيمة العالقة بين    

 .العوامل

  

في حال كانـت الزيـادرة ثابتـة لكافـة     عدم تأثر قيمة دليل التنمية البشرية      : ىاألولة  االشكالي
  .المؤشرات المكونة للدليل
  اسـبة تكون متن المتبعة في دليل التنمية البشرية      ) Standerdaization(بما ان طريقة المعايرة     

 زيادة قيمة دليل التنمية البشرية او نقصانها في حلة زيادة او            إلى ذلك يؤدي    فإنمع قيمة معينة،    

المحتسب من قبل بـاقر ال      الشامل  اال ان الدليل    .  لدولة ما  نقصان قيم المؤشرات المكونة للدليل    

 وللتعـرف علـى     .في حاالت معينة   في بالزيادة او النقصان في المؤشرات المكونة للدليل       يتأثر  

االشكالية المرتبطة بدليل التنمية المحتسب من قبل باقر ومعرفة الحاالت التي يتأثر بها الـدليل               

  :لدولة ما، سنتبع مايلي

  لنفرض ان 

)(tXij : قيمة المؤشرi للدولة j في الفترة الزمنية t.  

)(tXi : الوسط الحسابي المؤشرi الفترة الزمنية  فيt.  

)(tsi :  االنحراف المعياري للمؤشرi في الفترة الزمنية t.  

  

 فإن لكافة الدول، a بمقدار t+1 الفترة إلى t تغيرت من الفترة  iلنفرض االن ان قيمة المؤشر 

  :المعادالت التالية تتحقق
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atXtX IJIJ +=+ )()1(  ………………… (4.6) 

atxtx ii +=+ )()1(  ……………………..(4.7) 

)()1( tsts ii =+ ………………………….. (4.8) 

  : تصبحt+1 في الفترة الومنية i القيمة المعيارية للمؤشر فإن وبناء عليه

)1(
)1(()1(

)1(
+

+−+
=+

tS
tXtX

tZ
ij

ij
ij  ……………….. (4.9) 

               =
)(

)(()(
tS

atXatX

ij

ij −−+
 ………………. (4.10) 

              = 
)(

)(()(
tS

tXtX

ij

ij −
 ……………………… (4.11) 

  

 فـي  i، يتضح لنا ان القيمة المعيارية للمؤشر       )4.9(مع المعادلة   ) 4.11(وبمقارنة المعادلة رقم    

اما القيم المعيارية لدليل    . i للمؤشر   tالقيمة المعيارية في الفترة الومنية       نفس   t+1الفترة الزمنية   

  : لالمم المتحدةإلنمائياالتنمية البشرية الصادر عن البرنامج 

  Z ij (t + 1 ) =  
ii

iIJ

MINMAX
MINtX

−
−+ )1(  …………………(4.12) 

                   = 
ii

iij

MINMAX
MINtX

−

−)(
  + 

ii MINMAX
a
−

  ……… (4.13) 

                  = Z ij  (t) + δ i   ………………………….  (4.14) 

  حيث ان   

δ i = 
ii MINMAX

a
−

≥ 0. ……… (4.15) 

ر  لألمم المتحدة تأثاإلنمائيدليل التنمية البشرية المتبع من قبل البرنامج في هذه الحالة نالحظ ان     

  .بتغير قيمة المؤشرات المكونة له
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لحساب االوزان الخاصة بمؤشرات دليل التنمية      ة تحليل العوامل    اعتماد طريق : االشكالية الثانية 
  .البشرية
 مؤشرات التنمية البشرية والمركب الرئيسي شكالية اعتماد معامل االرتباط بينهذا الجزء ايناقش 

 باقر اقترح منهجية معامل االرتباط بين       فإنكما ذكرنا سابقا    .  لحساب االوزان للمؤشرات   األول
 كأوزان للمؤشرات المنتقاة لحساب دليـل التنميـة        األوليسية والمركب الرئيسي    المؤشرات الرئ 

 يعكـس   األول ان المركب الرئيـسي      إلىوسيتم اعتماد هذه االوزان بالرجوع      .  الشامل البشرية
  . االتجاه العام لهذه المؤشرات وباالتالي تمثل نمط التنمية البشرية

  

ال تعطي اي دليل على قوة وارتبـاط  كبات الرئيسية ولكن من المعروف احصائيا ان طريقة المر 

بل ان هدفها الرئيسي تقليل عـدد المؤشـرات         . المؤشرات المنتقاة لحساب دليل التنمية البشرية     

لحساب دليل التنمية، كما انها تخبرنا مقدار ما يفسر كل مؤشر من التباين الكلـي لهـذه                المنتقاة  

 لها داللة  األولاالرتباط االعلى مع المركب الرئيسي      كما ان المؤشرات ذات معامل      . المؤشرات

 هذه المنهجية فـي     إستخدامكما ان   . احصائية تمكننا من تمثيل هذه المؤشرات بمتغير واحد فقط        

فـي  ) Bias(حساب اوزان المؤشرات المكونة لدليل التنمية البشرية ستخلق نوع مـن التحيـز              

يجـب ان ال تـدخل فـي    التـي   د بعض المؤشراتحساب دليل التنمية البشرية النه سيتم اعتما    

   . األولالمركب الرئيسي 
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  السادسالفصل 

   المقترح دليل التنمية البشرية

  

 من قبل بـاقر كمنهجيـة       المتبعةعلى اعتماد طريقة المركبات الرئيسية      في هذا الفصل سنعمل     

ذكرنا سابقا ان باقر اعتمد . ترح يسمى دليل التنمية البشرية المقحساب دليل جديد للتنمية البشريةل

على اعتبار انه يفسر اعلى نسبة      في حساب دليل التنمية البشرية الشامل        األولالمركب الرئيسي   

 اعتمد معامل االرتياط بين المؤشرات المكونة للدليل والمركب من التباين االجمالي للمتغيرات، ثم

  .شامل للتنميةفي حساب الدليل ال المؤشرات  لترجيحاألولالرئيسي 

  

 االسـلوب  إسـتخدام  تعريـف   أسـاس  تعريفها، تقوم على     إلىالطريقة التي تهدف هذه الرسالة      

 تحليل العوامـل، وبالتـالي   إستخداماالحصائي في حساب وزن جديد لمؤشرات التنمية البشرية ب 

    . تعريف طريقة جديدة لحساب دليل التنمية البشرية

  

 األول مناقضة باقر في اعتماد المركب الرئيـسي       أساسريقة على   تقوم الفكرة الرئيسية لهذه الط    

 التـي  المركباتحيث ستعتمد الطريقة الجديدة كافة      .  الشامل فقط في حساب دليل التنمية البشرية     

على   المقترح ومن ثم حساب دليل التنمية البشرية     .  منهجية المركبات الرئيسية   إستخدامتنتج عن   

 باعتماد نسبة التباين التي يفسرها مركبتم ترجيح كل يوس. مركباتال ترجيح المجوع لهذه    أساس

  . لكافة المؤشراتمن اجمالي التباين العام
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 عدم اعتماد   أساس المعد من قبل باقر على        الشامل سنعمل االن على تعديل دليل التنمية البشرية      

فة المركبات التي تنـتج  اعتماد كا فقط لحساب دليل التنمية البشرية وانما األولالمركب الرئيسي   

  .  منهجية تحليل المركباتإستخداممن 

  

 مؤشر، k مجموعة من المؤشرات لحساب دليل التنمية البشرية وكان عددها  ناداعتم نالنفترض ان 

ـ  آليةعند تطبيق  X1, X2,…,Xkاي   مـن  ة المركبات الرئيسية على هذه المؤشـرات لمجموع

، كما ان هذه المركبـات  m< k  ، بحيث يكونmالدول، سنحصل على مركبات رئيسية عددها 

كما انها تعمل على تقسيم المؤشرات . Pاعلى نسبة من التباين العام مقدارها هذه المركبات  تفسر  

معامـل  : rijبعد ذلك يتم تعريـف المتغيـر   . m ،S1, …, Sm مجموعات عددها إلىية ساساأل

     .Cj وXiاالرتباط بين 

 من المجموعات m إلىمؤشرات المعتمدة لحساب الدليل  التالية على اللك يتم تطبيق القاعدة بعد ذ 

    :، كما يليS1, …, Smهي 

X1 ∈S l  if r il  = max( r 1i , r 2i ,….r im ), l  = 1 ,…m. …….. (5.1) 

 اذا كانت قيمة معامل االرتباط بينهما اعلى قيمـة لـه مـع              Sl المجموعة   إلى تنمي   Xiاي ان   

ل االتجاه العـام للتنميـة    مركب تمثkبما ان العوامل الرئيسية البالغ عددها . lالمركب الرئيسي  

 علـى  Ciالمركب يح كل مركب رئيسي بقسمة نسبة التباين التي يفسرها ه سيتم ترج فإنالبشرية،  

  :اي ان. اجمالي نسبة التباين التي تفسرها كافة المركبات الرئيسية مجتمعة

……. (5.2)
p
p

W i
iC = 

 :حيث ان
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  ip :رها المركب نسبة التباين التي يفسCiفة المؤشرات من اجمالي التباين لكا  .  

p :  اجمالي التباين الذي تفسره كافة المركبات الرئيسية البالغ عددهاmمركب  .  

  : المؤشرات المكونة للدليل كما يلي الترجيح للمركبات الرئيسية لترجيحإستخدامبعد ذلك يتم 

  :لنفرض ان

ý rij  معامل االرتياط بيت المؤشرj في المجموعة Siالمركب الرئيسي  وi. 

ý ∑
=

=
im

j
iji rR

1

شرات المختارة لحساب دليل التنمية البشرية والتـي        ؤعدد الم :  mi، حيث   

 .Si المجموعة إلىتنمي 

∑: ومنه يمكن الحصول على الصيغة التالية
=

=
k

i
imn

1
.  

  : وفقا للصيغة التاليةSi في المجموع jترجيح المؤشر ومما سبق يمكن 

Wij = WC  
i

ij

R
r

 ………………………. (5.3) 

  : وفقا للمعادلة التاليةالمقترحوبالتالي يمكن حساب دليل التنمية البشرية 

HDIadj = ij

m

i

m

j ij ZWi∑∑
=

=
1

1
 …………………(5.4) 

  . Si في المجموعة jالقيمة المعيارية للمؤشر  : Zijبحيث ان 

 احدى الصيغ التالية او من خالل       إستخدام ان عملية المعايرة يمكن اجراؤها ب      إلىة  وتجدر االشار 

  :عالقة خطية بينهما

                 (5.5)...............................  
ii

iij
ij MINMAX

MINX
Z

−

−
=  

HDI   = 
m

Zm

i ij∑ =1 . …………………………… (5.6) 
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   .عدد المؤشرات المختارة لحساب دليل التنمية البشرية:  mحيث 

  المؤشرات المستخدمة في حساب دليل التنمية المقترح

 طريقة المركبات الرئيسية،    إستخدام مؤشرات لحساب دليل التنمية البشرية المقترح ب       9تم اختيار   

ـ     الجانـب  : شريةحيث تم االعتماد على هذه المؤشرات بحيث تشمل الجوانب الثالث للتنميـة الب

وقد تم استثناء العديد من المؤشرات ذات       . يجتماعي، والجانب اإل  اإلنسان  ي، الجانب   قتصاداإل

 ان هذه المؤشرات تم     إلىوتجدر االشارة   . العالقة لعدم توفر البيانات لمجموعة كبيرة من الدول       

يلي المؤشرات  وفيما   ) 38 صفحة   4جدول(اختيارها من مجموعة المؤشرات التي اقترحها باقر        

  :المنتقاة

ü العمر المتوقع عند الوالدة. 

ü  نسبة مئوية(معدل معرفة القراءة والكتابة لدى البالغين( 

ü  ية والثانوية والعالية معااألولنسبة القيد االجمالية في مراحل التعليم. 

ü نصيب الفرد من الناتج المحلي االجمالي الحقيقي دوالر. 

ü نسكان الحضر كنسبة مؤية من السكا. 

ü  نسبة مؤية(حصة النساء بالبرلمان.( 

ü  نسبة مؤية(السكان الذين يحصلون على مياه مؤمونة.( 

ü عدد الوالدات على ايدي مختصين. 

ü  شخص100000عدد االطباء لكل . 

 لألمم المتحـدة يـضع      اإلنمائيوكما اشرنا سابقا ان دليل التنمية البشرية الصادر عن البرنامج           

. ، كمدى تقاس عليه قيم كل من المؤشرات التي يتكون منها الدليل           اقصى وادنى : حدين معياريين 

ويحسب كل مؤشر كنسبة يكون مقامها المدى المعياري الواقع بين الحد االدنى والحد االقـصى               
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فيتمثل في الفـرق بـين الحـد        اما البسط الخاص بهذه المؤشرات      . للقيمة الخاصة بهذا المؤشر   

والدليل الممقترح يعتمـد نفـس      . لفعلية للدولة محل االعتبار   االقصى المعياري للمؤشر وقيمته ا    

لحساب مؤشرات  ) 3.1( المعادلة رقم    إستخداماالسلوب في حساب مؤشرات الدليل المقترح ويتم        

  ). القيمة الدنيا–القيمة القصوى  (/)   القيمة الدنيا–القيمة الفعلية  = (دليل المؤشر: الدليل

 القصوى والدنيا لكل مؤشر من مؤشرات دليـل التنميـة البـشرية             والجدول التالي يبين القيم     

  :المقترح

  القيم القصوى والدنيا لكل مؤشر من مؤشرات دليل التنمية البشرية المقترح: 5جدول

  القيمة القصوى  القيمة الدنيا  المؤشر
  85  25 .العمر المتوقع عند الوالدة

  100  0 .)ة مئويةنسب(معدل معرفة القراءة والكتابة لدى البالغين 
ية والثانوية األولنسبة القيد االجمالية في مراحل التعليم 

 .والعالية معا
0  100  

  40000  100 .نصيب الفرد من الناتج المحلي االجمالي الحقيقي دوالر
  100  0 .سكان الحضر كنسبة مؤية من السكان

  50  0 ).نسبة مؤية(حصة النساء بالبرلمان 
  100  0 ).نسبة مؤية( على مياه مؤمونة السكان الذين يحصلون

  100  0 .عدد الوالدات على ايدي مختصين
  1000  0 . شخص100000عدد االطباء لكل 
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  السابعالفصل 

، ودليل التنمية البشرية الشامل بالمقارنة مع دليل التنمية البشرية المقترحدليل التنمية اليشرية 

  .حدة لالمم المتاإلنمائيالتابع للبرنامج 

  

 قياس التنمية البشرية بأعلى درجة من الشمول والدقة التـي           إلىيهدف هذا الفصل من الدراسة      

 مجموعة من الدول بلـغ  إلىشرية بحيث سيتم حساب دليل التنمية ال   . تسمح بها البيانات المتوفرة   

ل التنميـة   مع دلي ) المقترح في الدراسة الحالية    (المقترحوسيتم مقارنة الدليل    .  دولة 142عددها  

 اإلنمـائي  من قبل باقر، كما ستم مقارنته مع دليل التنمية البشرية التابع للبرنامج      الشاملالبشرية  

  .لالمم المتحدة

  

   بالمقارنة مع دليل التنمية البشرية التابع لالمم المتحدة  المقترحدليل التنمية البشرية 

رح بهذه الدراسة مع دليل التنمية البـشرية        سيتم في هذا الجزء مقارنة دليل التنمية البشرية المقت        

حيث سيتم .  لالمم المتحدةاإلنمائيالذي ينشر ضمن تقارير التنمية البشرية الصادرة عن البرنامج 

  .  مقارنة ترتيب الدول وفقهماإلىمقارنة قيم الدليلين باالضافة 

  

 دولة كـان    142 اصل    دولة من  134بينت النتائج ان هناك اختالف في قيمة الدليلين، حيث ان           

والجدول التالي يعرض توزيع الدول حـسب مقـدار         %). 94.4(هناك اختالف في قيم الدليلين      

  .الفرق في قيم الدليلين
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   ودليل التنمية المقترحتوزيع الدول حسب مقدار الفرق بين قيمة دليل التنمية : 6جدول
  .الصادر في تقارير التنمية البشرية

  
  النسبة التراكمية  نسبة الدول  عدد الدول  لين بين قيم الدليالفرق

0 - 1  37  26.1 26.1 
2 - 3  47  33.1 59.2 
4 - 5  29  20.4 79.6 
6 - 7  12  8.5 88.0 
8 - 9  9  6.3 94.4 

10 - 16  8  5.6 100.0 
 

اي ان   دولة،   125لحوالي  % 7.0يالحظ من الجدول اعاله ان الفرق في قيم الدليلن ال يتجاوز            

وقد يعزى الفرق بين قيم الـدليلين  .  نسبيا بين الدليلين بالنسبة لمعظم دول العالماًا جيدهناك توافق 

 شمول الدليل المعدل على مجموعة من المؤشرات التي ال يشملها الدليل الشامل الصادر في               إلى

  .تقارير التنمية البشرية

 قيم الدليلين،   إستخدامتيب ب  الدليلين فقد لوحظ وجود فرق في التر       إستخداماما عن ترتيب الدول ب    

ج ي لالمم المتحدة كانت النرو    اإلنمائي دليل التنمية البشر الصادر عن البرنامج        إستخدامحيث انه ب  

لندا ايس دليل التنمية المعدل، وكانت    إستخدامى في حين كانت في المرتبة الثالثة ب       األولفي المرتبة   

والجدول .  دليل التنمية البشرية المعدلإستخدامعة ببالمرتبة الثانية في حين كانت في المرتبة الساب

 دليل التنمية البشرية الصادر عـن البرنـامج         إستخدامى ب األولالتالي بيبن الترتيب للدول العشر      

  .المقترح دليل التنمية إستخداماالنماي لالمم المتحدة وترتيبها ب
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 البشرية الصادر عن البرنامج  دليل التنميةإستخدامى باألولالترتيب للدول العشر : 7جدول
  . دليل التنمية المقترحإستخداماالنماي لالمم المتحدة وترتيبها ب
  

 الدولة
الترتيب حسب دليل التنمية 

  اإلنمائيللبرنامج 
الترتيب حسب الدليل 

  المقترح
  3  1  النرويج

  6  2 ايسلندا

  2  3 استراليا

  1  4 السويد

  9  5 لوكسمبرج

  12  6 كندا

  22  7 سويسرا

  10  8 الواليات المتحدة االمريكية

  7  9 داهولن

  16  10 اليابان

  

فعلى سبيل المثـال  .  الدليلينإستخدام في تريتب الدول ب   اًونالحظ من الجدول اعاله ان هناك فرق      

 لالمم اإلنمائي دليل التنمية البشرية الصادر عن البرنامج إستخداملندا تأتي في المرتبة الثانية ب  ايس

كما ان اليابان تكـون فـي   . المقترح الدليل إستخدام في حين تأتي في المرتبة السادسة ب  المتحدة،

 ال تعتبر من    بينما لالمم المتحدة،    اإلنمائي الدليل الصادر عن البرنامج      إستخدامالمرتبة العاشرة ب  

 يبين  والجدول التالي .  وتكون في المرتبة  السادسة عشر      المقترح الدليل   إستخدامالعشر االوائل ب  
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 وترتيبها حسب دليل التنمية البـشرية  المقترحنمية ت دليل الإستخدامى باألولالترتيب للدول العشر  

  حدة،  لالمم المتاإلنمائيالصادر عن البرنامج 

   دليل التنمية المقترح وترتيبها إستخدامى باألولالترتيب للدول العشر : 8جدول
   لالمم المتحدة،اإلنمائيمج حسب دليل التنمية البشرية الصادر عن البرنا

  
  NHDI Rank  HDI Rank الدولة

 6  1 السويد
 3  2 استراليا
 1  3 النرويج

 12  4 الدينمارك
 11  5 فنلندا

 2  6 ايسلندا
 10  7 هولندا
 14  8 المانيا

 5  9 لوكسمبرغ
 8  10 الواليات المتحدة االمريكية

  

 لترتيب الدول المقترح الدليل إستخدامترتيبها بكما تبين من الدراسة ان اربع دول فقط لم يتغير 

من مجمل الدول % 97.2، اي ان حوالي اإلنمائيبالمقارنة مع دليل التنمية الصادر عن البرنامج 

 تغير ترتيبها بمقدار واحد اي ان ترتيب الدول 142 دولة من اصل 13كما ان . تغير ترتيبها

الدول حسب الفرق في الجدول التالي يبين ترتيب و. ارتفع بمقدار واحد او انخفض بمقدار واحد

 ودليل التنمية البشرية الصادر في تقارير التنمية المقترحترتيبها وفق دليل التنمية البشرية 

  . لألمم المتحدةاإلنمائيالبشرية عن البرنامج 

  

  ودليل التنميةالمقترح دليل التنمية وفق الفرق في ترتيبهاتوزيع الدول حسب : 9جدول 
  .الصادر في تقارير التنمية البشرية
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  النسبة التراكمية  نسبة الدول  عدد الدول  الفرق

0 - 1  17  12.0 12.0 

2 - 3  9  6.3 18.3 

4 - 5  19  13.4 31.7 

6 - 7  18  12.7 44.4 

8 - 9  9  6.3 50.7 

10 - 20  33  23.2 73.9 

21 – 30  22  15.5 89.4 

31 – 40  7  4.9 94.4 

41 - 50  8  5.6 100.0 

  

وفقـط  . 7اوز الفرق في ترتيبها    ج ال يت  من الدول % 44.0ويتضح من الجدول اعاله ان حوالي       

  .50 – 41من الدول كان ترتيبها بين % 5.6

  

   من قبل باقرالشامل بالمقارنة مع دليل التنمية البشرية المترحدليل التنمية 

بشرية الـصادر فـي   لة ودليل التنمية ا اجراء مقارنة بين دليل التنمية البشري     تمفي القسم السابق    

 مقارنـة قـيم     األول.  على مستويين   لألمم المتحدة  اإلنمائيتقارير التنمية البشرية عن البرنامج      

  .  الدليلينإستخدامالدليين والثاني مقارنة ترتيب الدول ب

تنمية البشرية   وقيمة دليل ال   المترحنة مباشرة بين قيمة دليل التنمية البشرية        اجراء مقار ال يمكن   و

 هي عبارة الشاملافقيم دليل التنمية .  القياس لكل منهما عن االخر أساس، وذلك الختالف    الشامل

، مما يعني انها ال تنحصر ضمن مدى محدد ويمكـن       األولعن القيم المعيارية للمركب الرئيسي      

 فهي  المقترحل  اما قيم الدلي  . اوي صفر سالبة ومتوسطها الحسابي المرجح يس    ان تكون موجبة او     
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اال انه يمكن اجراء مقارنة غير مباشرة بين الدليلين عـن           . )100 – 0(تتراوح بين صفر ومئة     

ة دول العـالم     بقي إلىترتيب دولة معينة نسبة     فكلما كان الفرق بين     . طريق ترتيب الدول وفقهما   

ذلك علـى درجـة   وترتيبها المقابل في المعدل اصغر، كلما دل  من قبل باقر الشاملوفق الدليل   

ويعرض الجدول التالي توزيع دول العالم حسب مقدار الفرق بين . 4اعلى من التوافق بين الدليلين

  . 7ال يتجاوز الفرق بينها %) 47.2( دولة 67حيث نالحظ ان . ترتيبها وفق الدليلين

  
   المقترحالدليل توزيع الدول حسب الفرق بين ترتيبها وفق : 10جدول 

  . من قبل باقرالشاملوالدليل 
    

  النسبة التراكمية  نسبة الدول  عدد الدول  الفرق
0 - 1  20  14.1 14.1 

2 - 3  17  12.0 26.1 

4 - 5  17  12.0 38.0 

6 - 7  13  9.2 47.2 

8 - 9  12  8.5 55.6 

10 - 20  40  28.2 83.8 

21 – 30  15  10.6 94.4 

31 – 40  7  4.9 99.3 

41 - 50  1  0.7 100.0 

  

 الطـرق   إستخدام ترتيب الدول ب   إلىدول يبين قيمة مؤشر التنمية البشرية باالضافة        وفيما يلي ج  

  :الثالث

                                                
يكون التوافق تاما عند تطابق الترتيبين اي حينما يكون الفرق في الترتيب لدولة ما يساوي  4

 عندما تحصل  اي141عندما يكون الفرق في الترتيب صفر، ويكون التوافق في حده االعلى 
 .ى وفق احد الدليلين وتحصل على المرتبة االخيرة وفق الدليل االخراألولالدولة على المرتبة 
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  : الطرق الثالثإستخدام ترتيب الدول بإلىقيمة مؤشر التنمية البشرية باالضافة : 11جدول

 - HDI BHDI NHDI HDI الدولة
Rank 

BHDI - 
Rank 

NHDI-
Rank 

 3 7 1 0.95  2.99 0.96 النرويج

 6 8 2 0.93 2.91 0.96 اايسلند

 2 18 3 0.96 2.32 0.96 استراليا

 1 12 6 0.97 2.65 0.95 السويد

 9 17 5 0.91 2.44 0.95 لوكسمبرج

 12 30 4 0.91 1.81 0.95 كندا

 22 14 7 0.85 2.60 0.95 سويسرا

 10 1 8 0.91 4.27 0.94 الواليات المتحدة االمريكية

 7 13 10 0.93 2.62 0.94 هولندا

 16 32 9 0.86 1.60 0.94 اليابان

 4 6 12 0.95 3.02 0.94 الدنمارك

 5 16 11 0.94 2.51 0.94 فنالند

 11 15 13 0.91 2.52 0.94 النمسا

 8 9 14 0.92 2.89 0.93 المانيا

 13 5 15 0.89 3.04 0.92 اسرائيل

 15 34 16 0.86 1.38 0.90 كوريا

 21 25 17 0.85 2.14 0.89 قبرص

 26 45 18 0.84 0.76 0.88 ربدوسبا

 28 24 19 0.83 2.15 0.87 مالتا

 20 21 20 0.85 2.22 0.86 هنجاريا

 29 44 21 0.83 0.76 0.85 تشيلي

 27 23 22 0.84 2.17 0.85 سلوفاكيا

 18 11 23 0.86 2.67 0.84 االوروغواي

 30 40 24 0.83 1.02 0.84 كوستريكا

Saint Kitts and Nevis 0.83 0.55 0.80 25 52 33 

 19 47 26 0.85 0.72 0.83 جزر الباهاما
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 17 2 27 0.86 4.09 0.82 كوبا

 38 41 28 0.79 0.95 0.81 المكسيك

 45 76 29 0.77 0.14- 0.81 تونجو

 23 19 30 0.85 2.27 0.81 بلغاريا

 39 43 31 0.78 0.85 0.80 بنما

 32 59 32 0.81 0.28 0.80 ترينداد وتوباجو

 53 83 33 0.76 0.37- 0.80 انتيجوا وبربيدا

 42 65 34 0.78 0.18 0.80 ماليزيا

 25 10 35 0.84 2.84 0.80 روسيا

 37 36 37 0.79 1.25 0.79 البرازيل

 62 46 36 0.74 0.74 0.79 رومانيا

 48 64 38 0.76 0.19 0.79 موريشيوس

 24 70 39 0.84 0.05 0.79 جرينادا

 14 4 41 0.87 3.11 0.79 روسيا البيضاء

 44 51 40 0.77 0.56 0.79 البوسنة والهرسك

 49 49 42 0.76 0.63 0.79 كولومبيا

 36 69 43 0.79 0.12 0.78 جمهورية الدومنيك

 65 55 44 0.72 0.43 0.78 عمان

 51 50 45 0.76 0.57 0.78 البانيا

 59 81 46 0.75 0.36- 0.78 تايلند

 58 73 47 0.75 0.09- 0.78 ساموا

 35 3 49 0.80 3.26 0.77 سانت لويس

 47 39 48 0.77 1.10 0.77 فنزويال

 31 28 50 0.82 1.91 0.77 اوكرانيا

 71 58 51 0.72 0.31 0.76 البيرو

 34 27 52 0.80 1.97 0.76 كزخستان

 43 22 55 0.77 2.19 0.76 ارمينيا

 46 26 54 0.77 2.11 0.76 لبنان
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 72 54 53 0.71 0.52 0.76 االكوادور

 74 60 56 0.71 0.26 0.76 الفلبين

 61 53 59 0.74 0.54 0.76 الصين

 78 63 58 0.70 0.22 0.76 الباراغاوي

 50 75 57 0.76 0.12- 0.76 سورينام

 40 38 62 0.78 1.20 0.75 اليابان

 68 66 61 0.72 0.18 0.75 بليز

 64 72 60 0.73 0.03- 0.75 تونس

 79 84 63 0.70 0.42- 0.75 سيرلنكا

 66 57 64 0.72 0.37 0.75 تركيا

 41 42 65 0.78 0.94 0.75 جمهورية الدومينيكان

 82 78 66 0.69 0.24- 0.75 جزر المالديف

 52 31 68 0.76 1.62 0.74 تركمنستان

 57 68 67 0.75 0.14 0.74 جامايكا

 69 61 69 0.72 0.24 0.74 ايران

 60 20 70 0.74 2.25 0.73 جورجيا

 67 29 71 0.72 1.87 0.73 اذربيجان

 84 67 73 0.67 0.16 0.72 السلفادور

 76 71 72 0.70 0.02 0.72 الجزائر

 85 62 75 0.67 0.24 0.72 سوريا

 80 87 74 0.70 0.53- 0.72 كاب فيرد

 55 79 76 0.75 0.32- 0.72 جوايانا

 83 86 77 0.69 0.48- 0.70 فيتنام

 87 90 78 0.65 0.75- 0.70 نيسيااندو

 56 33 79 0.75 1.52 0.69 اوزباكستان

 86 56 80 0.66 0.39 0.69 نيكاراجوا

 77 74 81 0.70 0.10- 0.69 بوليفيا

 73 37 82 0.71 1.23 0.68 مونغوليا
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 63 35 83 0.73 1.35 0.67 جمهورية مالدوفا

 92 80 84 0.62 0.32- 0.67 الهندوراس

 95 82 85 0.59 0.37- 0.66 جواتيماال

 88 48 87 0.63 0.68 0.66 مصر

 93 94 86 0.60 1.05- 0.66 فانواتو

 54 77 88 0.75 0.23- 0.66 جنوب افريقيا

Equatorial Guinea 0.66 -1.05 0.63 89 95 89 

 75 85 90 0.70 0.45- 0.64 الجابون

 103 92 91 0.53 0.83- 0.63 المغرب

 81 91 92 0.69 0.80- 0.63 نامبيا

São Tomé and Principe 0.60 -0.62 0.63 93 88 90 

 99 93 94 0.54 0.91- 0.60 الهند

 96 97 95 0.58 1.13- 0.59 جزر السالمون

 120 124 96 0.46 1.65- 0.57 كمبوديا

 70 89 97 0.72 0.69- 0.57 بوتسوانا

 101 98 98 0.53 1.17- 0.55 كوموروس
Lao People's Dem.  

Rep. 0.55 -1.35 0.46 99 103 123 

 132 128 100 0.41 1.78- 0.54 بوهتان

 119 96 101 0.46 1.09- 0.53 الباكستان

 127 121 102 0.43 1.59- 0.53 نيبال

 129 132 103 0.43 1.85- 0.52 غينيا الجديدة

 135 118 105 0.40 1.55- 0.52 بنغالدش

 109 105 104 0.50 1.38- 0.52 غانا

 118 126 106 0.46 1.70- 0.51 تيمور 

 104 101 109 0.52 1.25- 0.51 الكونجو

 98 102 108 0.54 1.25- 0.51 السودان

 113 116 107 0.48 1.53- 0.51 توجو

 106 120 110 0.52 1.59- 0.51 اوغندا
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 91 100 111 0.62 1.22- 0.51 زمبابوي

 121 122 112 0.46 1.60- 0.50 مدغشقر

Swaziland 0.50 -1.48 0.58 113 112 97 

 100 104 115 0.54 1.37- 0.50  الكامرون

Lesotho 0.50 -1.41 0.59 114 107 94 

 102 99 116 0.53 1.18- 0.50 جيببوتي

 133 114 117 0.41 1.52- 0.49 اليمن

 115 108 118 0.47 1.43- 0.48 موريتانيا

 126 115 119 0.43 1.53- 0.48 هايتي

 110 111 120 0.48 1.48- 0.47 كينيا

 111 117 121 0.48 1.54- 0.47 غامبيا

 130 129 122 0.41 1.82- 0.47 غوايانا

 112 113 123 0.48 1.48- 0.46 السنغال

 114 106 124 0.48 1.39- 0.45 نيجيريا

 107 125 125 0.51 1.68- 0.45 راواندا

 124 131 126 0.45 1.84- 0.45 انجولو

 134 134 127 0.40 1.89- 0.44 اريتيريا

 116 110 128 0.47 1.48- 0.43 بنين

 108 109 129 0.50 1.44- 0.42 ساحل العاج

 117 123 130 0.47 1.63- 0.42 تنزانيا

 105 119 131 0.52 1.55- 0.40 مالوي

 122 127 132 0.46 1.75- 0.39 زامبيا

 128 130 133 0.43 1.83- 0.39 جمهورية الكونغو

 125 136 134 0.44 1.94- 0.38 موزنبيق

 131 135 135 0.41 1.89- 0.38 بروندي

 141 141 136 0.26 2.44- 0.37 اثيوبيا

 136 133 137 0.38 1.86- 0.35 .غوايانا بيساو

 140 140 138 0.28 2.38- 0.34 تشاد
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 138 138 139 0.33 2.14- 0.33 مالي

 139 139 140 0.28 2.34- 0.32 بوركينا فاسوا

 137 137 141 0.37 1.94- 0.30 سيراليون

 142 142 142 0.24 2.48- 0.28 النيجر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :لمصادر والمراجعا

  :المصادر والمراجع باللغة االنجليزية: اوال
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 .5البيانات المستخدمة في حساب ادلة التنمية البشرية

 

                                                
 .مصدر البيانات من البرنامج االنمائي لألمم المتحدة 5
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 الدولة
العمر 

متوقع عند ال
  الوالدة

معدل القرأة 
والكتابة بين 

 البالغين

نسب القيد في التعليم 
 االبتدائي والثانوي 

GDP 
حصة النساء من 
 المقاعد البرلمانية

نسبة الحضر 
 من السكان 

 78.60 38 37670 101.00 99.00 79 النرویج

 92.80 30 31243 96.00 99.00 81 ایسلندا

 91.90 28 29632 116.00 99.00 80 استرالیا

 91.80 23 62298 88.00 99.00 79 لوكسمبرغ

 80.40 25 30677 94.00 99.00 80 كندا

 83.40 45 26750 114.00 99.00 80 السوید

Switzerland 81 99.00 90.00 30552 25 67.60 

 80.10 15 37562 93.00 99.00 77 الوالیات المتحدة االمریكیة

 65.50 9 27967 84.00 99.00 82 الیابان

 65.80 34 29371 99.00 99.00 78 هولندا

 61.00 38 27619 108.00 99.00 79 فنلندا

 85.40 37 31465 102.00 99.00 77 الدنمارك

 65.80 32 30094 89.00 99.00 79 النمسا

 88.10 31 27756 89.00 99.00 79 المانیا

 91.60 15 20033 91.00 96.90 80 اسرائیل

 80.30 13 17971 93.00 97.90 77 كوریا

 69.20 16 18776 78.00 96.80 79 قبرص

 51.70 18 15720 89.00 99.70 75 باربدوس

 91.60 9 17633 79.00 87.90 78 مالتا

 65.20 9 14584 89.00 99.30 73 هنغاریا

 87.00 10 10274 81.00 95.70 78 تشیلي

 57.50 17 13494 75.00 99.60 74 سلوفانیا

 92.50 11 8280 88.00 97.70 75 االوراغواي

 60.60 35 9606 68.00 95.80 78 كوستا ریكا

Saint Kitts and Nevis 70 97.80 89.00 12404 0 32.20 

Bahamas 70 95.50 77.00 17159 27 89.40 

 75.70 36 2302 80.00 96.90 77 كوبا

 75.50 24 9168 75.00 90.30 75 المكسیك

 33.50 0 6992 83.00 98.90 72 تونجو

 69.80 26 7731 78.00 98.20 72 بلغاریا

 57.20 17 6854 79.00 91.90 75 بنما

 75.40 25 10766 66.00 98.50 70 ترینیداد وتوباغو

Antigua and Barbuda 74 85.80 69.00 10294 14 37.80 

 63.80 13 9512 71.00 88.70 73 مالیزیا
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 73.30 8 9230 90.00 99.40 65 روسیا

 83.00 9 7790 91.00 88.40 71 البرازیل

 54.60 11 7277 72.00 97.30 71 رومانیا

Mauritius 72 84.30 71.00 11287 6 43.30 

Grenada 65 96.00 96.00 7959 32 40.70 

 70.90 30 6052 88.00 99.60 68 روسیا البیضاء
 44.40 12 5967 67.00 94.60 74 البوسنة والهرسك

 76.40 11 6702 71.00 94.20 72 كولمبیا
Dominica 76 88.00 75.00 5448 19 72.00 

 77.60 8 13584 63.00 74.40 74 عمان
 43.80 6 4584 69.00 98.70 74 البانیا
 32.00 8 7595 73.00 92.60 70 تایلند

Samoa (Western) 70 98.70 71.00 5854 6 22.30 
 87.60 10 4919 75.00 93.00 73 فنزویال

Saint Lucia 72 90.10 75.00 5709 21 30.50 
 67.30 5 5491 86.00 99.40 66 اوكرانیا
 73.90 18 5260 87.00 87.70 70 البیرو

 55.90 10 6671 85.00 99.50 63 كزخستان
 87.50 2 5074 79.00 86.50 72 لبنان

 61.80 16 3641 75.00 91.00 74 االكوادور
 64.50 5 3671 72.00 99.40 72 ارمینیا
 61.00 15 4321 82.00 92.60 70 الفلیبین
 38.60 20 5003 69.00 90.90 72 الصین

Suriname 69 88.00 73.00 2302 20 76.00 
 57.20 10 4684 73.00 91.60 71 البراغواي

 63.70 23 7161 74.00 74.30 73 تونس
 79.10 8 4320 78.00 89.90 71 االردن

Belize 72 76.90 77.00 6950 12 48.40 
 21.10 5 3778 69.00 90.40 74 سریالنكا

 66.30 4 6772 68.00 88.30 69 تركیا

 59.30 15 6823 76.00 87.70 67 جمهوریة الدمونیك

 28.80 5 2302 75.00 97.20 67 جزر المالدیف

 45.40 16 5938 75.00 98.80 62 تركمنستان

 52.20 14 4104 74.00 87.60 71 جمایكا

 66.60 4 6995 69.00 77.00 70 ایران

 52.00 9 2588 71.00 100.00 71 جورجیا

 50.10 11 3617 69.00 98.80 67 اذربیجان

 58.80 5 6107 74.00 69.80 71 الجزائر

 59.40 11 4781 68.00 79.70 71 السلفادور

Cape Verde 70 75.70 73.00 5214 11 55.90 

 50.20 12 3576 62.00 82.90 73 سوریا

Guyana 63 96.50 77.00 4230 31 37.60 
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 25.80 27 2490 64.00 90.30 71 فیتنام

 45.50 11 3361 66.00 87.90 67 اندونیسیا

 36.70 16 1744 76.00 99.30 67 اوزباكستان

 57.30 21 3262 69.00 76.70 70 نیكاراجواي

 63.40 18 2587 87.00 86.50 64 بولیفیا

 56.80 7 1850 74.00 97.80 64 منغولیا

Moldova, Rep. of 68 96.20 62.00 1510 16 46.10 

 45.60 6 2665 62.00 80.00 68 الهنوراس

 46.30 8 4148 61.00 69.10 67 جواتیماال

Vanuatu 69 74.00 58.00 2944 4 22.90 

 42.20 4 3950 74.00 55.60 70 مصر

 56.90 33 10346 78.00 82.40 48 جنوب افریقیا

Equatorial Guinea 43 84.20 65.00 19780 18 48.00 

 83.70 12 6397 74.00 71.00 55 الجابون

 57.40 6 4004 58.00 50.70 70 المغرب

 32.40 26 6180 71.00 85.00 48 نامبیا

São Tomé and 
Principe 63 83.10 62.00 1231 9 37.80 

 28.30 9 2892 60.00 61.00 63 الهند

Solomon Islands 62 76.60 52.00 1753 0 16.50 

 18.60 11 2078 59.00 73.60 56 كمبودیا

Botswana 36 78.90 70.00 8714 11 51.60 

Comoros 63 56.20 47.00 1714 3 35.00 

Lao People's Dem.  
Rep. 55 68.70 61.00 1759 23 20.70 

Bhutan 63 47.00 49.00 1969 9 8.50 

 34.10 21 2097 35.00 48.70 63 الباكستان

 15.00 6 1420 61.00 48.60 62 نیبال

Papua New Guinea 55 57.30 41.00 2619 1 13.20 

 45.40 11 2238 46.00 54.10 57 غانا

 24.30 2 1770 53.00 41.10 63 بنغالدش

Timor-Leste 56 58.60 75.00 2302 25 7.70 

 38.90 10 1910 38.00 59.00 56 السودان

 53.50 11 965 47.00 82.80 52 الكونجو

 35.20 6 1696 66.00 53.00 54 توجو

 12.30 24 1457 74.00 68.90 47 اوغندا

 35.00 10 2443 55.00 90.00 37 زیمبابوي

Madagascar 55 70.60 51.00 809 8 26.60 



 69

Swaziland 33 79.20 60.00 4726 17 23.60 

 51.40 9 2118 55.00 67.90 46 الكامرون

Lesotho 36 81.40 66.00 2561 17 18.00 

Djibouti 53 65.50 24.00 2086 11 83.60 

 25.70 0 889 55.00 49.00 61 لیمن

 61.70 4 1766 45.00 51.20 53 موریتانیا

 37.50 9 1742 48.00 51.90 52 هایتي

 39.30 7 1037 52.00 73.60 47 كینیا

 26.20 13 1859 48.00 37.80 56 جامبیا

Guinea 54 41.00 41.00 2097 19 34.90 

Senegal 56 39.30 40.00 1648 19 49.60 

 46.60 6 1050 64.00 66.80 43 نیجیریا

 18.50 45 1268 55.00 64.00 44 روندا

 35.70 15 2344 30.00 66.80 41 انجوال

 20.00 22 849 35.00 56.70 54 اریتیریا

 44.60 7 1115 55.00 33.60 54 بنین

 44.90 9 1476 42.00 48.10 46 ساحل العاج

 35.40 21 621 41.00 69.40 46 تنزانیا

 16.30 14 605 72.00 64.10 40 مالوي

 35.90 13 877 48.00 67.90 38 زامبیا

Congo, Dem. Rep. of 
the 43 65.30 28.00 697 10 31.80 

 35.60 35 1117 43.00 46.50 42 موزمبیق

Burundi 44 58.90 35.00 648 19 10.00 

 15.70 8 711 36.00 41.50 48 اثیوبیا

Guinea-Bissau 45 39.60 37.00 711 14 34.00 

 25.00 7 1210 38.00 25.50 44 تشاد

 32.30 10 994 32.00 19.00 48 مالي

 17.80 12 1174 24.00 12.80 48 بوركینا فاسو

Sierra Leone 41 29.60 45.00 548 15 38.80 

 22.20 12 835 21.00 14.40 44 النیجر

 


