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ن كشورىى: يك بررىس مقايسهگر توسعه انسانن و نظاىم   اى بي 

   مراد سيفنويسنده : دكير اله    
  

  يادداشت 

ايجاد امنيت، هدف مهم همه دولتها بوده و هست. از سوى ديگر، دولتها     
 و رفاه مردم كشور خود را بر دوش دارند. انجام 

ى
وريات متعارف زندگ ن رصن مسئوليت تأمي 

 همسو  -شوند اى واحد تلقر ىموظيفهكه در اصل،   -اين دو وظيفه 
ً
در عمل لزوما

ندنيستند و گاىه در تقابل با يكديگر قرار ىم  .گي 

ن رشد و توسعه اقتصادى و فعاليتهاى نظاىم      تحقيقات فراوانن درباره رابطه بي 
 است كه با روىسى خاصاى كه در پيش رو داريد، سىع شدهاست، اما در مقالهانجام شده

ن دو مشخصه توسعه انسانن ومحوريت فعاليت نظاىم،   (عامىل تحليِل ) با ايجاد پيوند بي 
بندى شوند تا ضمن مالحظه ارتباط رتبه (كشور  120بيش از )كشورهاى منتخب 

ن اين دو مشخصه، مقايسه كشورمان با ساير كشورها در اين زمينه امكان پذير احتماىل بي 
وان يك ارتباط كىل و فراگي  ميان اين دو تاست كه نىمشود. اين تحقيق نشان داده

ى هر دو هدف به  مشخصه پيدا كرد. در ضمن، كشورهاى درحال توسعه، در پيگي 
فته صنعتر خواهند  ى نسبت به كشورهاى پيشى همراه يكديگر، محدوديتهاى بيشير

  .داشت
     

  مقدمه 

. از بندى كرد دستهتوان به دوگونه متفاوت از يك ديدگاه، وظايف دولت را ىم    

 مردم را عهده
ى

ن رفاه و افزايش سطح زندگ ، دولتها مسئوليت تأمي  ستند. از دار هسونى
سوى ديگر، وظيفه ايجاد يك كاالى عموىم مهم يعتن امنيت، بر دوش دولت است و 

ن حال، گاىه در اين راستا ىم دازد. در عي  ن آن بير بايد به تشكيل ارتش، سازماندىه و تجهي 
دى امنيتر منجر ىمامنيت  ش شود كه الزمه آن پذيرش نقبلندمدت يك دولت، به راهيى

باشد اى در منطقه مربوط به خود است كه با افزايش مخارج نظاىم همراه ىمنظاىم ويژه
ى" به گر گرى بيشير سوق خواهد داد. در اين مقاله، "نظاىمو كشور را به سوى نظاىم

ن جنبه نظاىم يك دو  لت در ايفاى نقش خود به عنوان حاكم بر رسزميتن محور قرارگرفير
 .شودخاص اطالق ىم

، در اولويت قرار داشتهبرنامه     اند. هاى توسعه، به ويژه پس از جنگ دوم جهانن
ات بنيادين در ساختهاى نهادى،  عالوه بر بهبود وضع درآمدها و توليد، ايجاد تغيي 

 ههاى توسعه بوداجتماىع و ادارى هدف برنامه
ى

ان و سطح توسعه يافتگ ن است. مي 
هاى مهىم همچون توليد ناخالص مىل رسانه، نرخ مرگ و مي    از طريق متغي 

ً
معموال

نوزادان، درصد جمعيت برخوردار از آب سالم، درصد كودكان زير وزن استاندارد در 
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 زير پنج سال و... مورد ارزيانى قرار ىم
ن د. مبحث توسعه انسانن در اين ميسني  ن بر اگي 

هاى بعد انسانن توسعه بيشير توجه كرده و بر اين ايده استوار است كه هدف همه برنامه
 انسانها هستند. شاخص توسعه انسانن 

ً
 Human Development)  توسعه اساسا

Index) ان ن  در هنگام تولد، مي 
ى

يك شاخص تركيتى از سه شاخص مهم يعتن اميد به زندگ
 
ى

دستيانى به آموزش و سطح زندگ
 .11است 10

گرى با سطح توسعه انسانن به لحاظ نظرى از ديدگاههاى مختلقن ارتباط نظاىم    
، كاهش هزينه هاى نظاىم دولتها همواره ممكن است قابل بررىس است. از سونى

گذاري  هاى اجتماىع فراهم كند. در مقابل، افزايش فرصتهانى را براى انجام رسمايه
ا محدودكننده خواهد بود. از سوى ديگر، مخارج هاى نظاىم براى اين فرصتههزينه

 زانى تواند اثرات درآمدى و اشتغالنظاىم بخشى از مخارج مىل است و در جاى خود ىم
ات  ن داخىل داشته باشد. از اين جهت بايد ميان مخارخى كه به خريد تسليحات و تجهي 

د و مخااز كشورهاى ديگر و يا به استخدام مستشاران نظاىم خارخى تعلق ىم رخى كه گي 
شود، تمايز قايل شد. مورد اول، بخشى از مخارج واردات است در داخىل كشور هزينه ىم

 شود، در حاىل كه مخارجو افزايش آن به كاهش سطح توليد و اشتغال در داخل منجر ىم
ايىط ممكن است تورم ى تواند اثرات مثبت درآمدزا باشد، ىمنظاىم داخىل اگرچه در رسى

  .زانى برجاى بگذاردالو اشتغ

گرى و سطح موجود توسعه به هر حال در اين مقاله، ارتباط سطح موجود نظاىم    
ر تاست. اين ارتباط هنگاىم شفافكشور جهان مقايسه شده  120انسانن در بيش از 

ها، كشورهاى مورد بررىس را به سه دسته شامل  خواهد شد كه برحسب هريك از متغي 
بندى كنيم. در اين صورت سؤاالت ذيل قابل سط و ضعيف تقسيمسطوح باال، متو 
  : بررىس هستند

 در چه سطخ از نظاىمكشورهاى با سطح باالى توسعه - 
ى

 ارند؟گرى قرار ديافتگ

 از جهت نظاىمكشورهاى با سطح متوسط توسعه - 
ى

 چگونهيافتگ
ً
 اند؟گرى غالبا

ن توسعه گرى در كشورهاى با سطحچه سطخ از نظاىم -   وجود دپايي 
ى

 ارد؟يافتگ

 به مفهوم توان نظاىم نيست.  شايان ذكر است كه نظاىم 
ً
گرى با مفهوم ياد شده لزوما

رغم مخارج نظاىم نستى باال، از توان نظاىم وجود دارند كه به -مانند عمان  -كشورهانى 
 اندگ برخوردار هستند. در مقابل، برخن از كشورها 

ً
از توان  -لستان مانند انگ -نسبتا

توليد تسليحات در سطح بسيار باالنى برخوردارند، درحاىل كه مخارج نستى نظاىم آنها 
ن از كشورهاى هم  .تر استرديف خود پايي 

                                           
يب دوسوم و نسبت نام 10  ر مدارس با نويش ددستيانى به آموزش )برپايه باسوادى بزرگساالن با رصن

يب يك سوم  برپايه درآمد رسانه واقىع برحسب برابرى قدرت خريد (رصن
ى

 .  (PPP)و سطح زندگ
، فصلنامه مطالعات دفاىع ا 11  ، مر. ك. دژپسند، فرهاد، تحليىل بر تحول شاخصهاى توسعه انسانن نيتر

 .38، ص 1380، تابستان 27شماره  -دانشكده فرماندىه و ستاد سپاه 
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عيت فعىل گرى با وضآنچه در اين بررىس بيشير مورد توجه است ارتباط كىل نظاىم    
ن پاسخ به اين سؤال هتوسعه انسانن در كشورهاى مورد بررىس است. ما درنر  ستيم  يافير

ن اين دو متغي  مهم پيدا نمود؟كه آيا ىم ، بي   توان ارتباط خاىص اعم از مثبت يا منقن
  

 كشورها . 1
ى
  رتبه توسعه انسان

فت كشورها      ان پيشى ن  براى نشان دادن مي 
در اين تحقيق، از شاخص توسعه انسانن

ه به شود. اين شاخص كاجتماىع استفاده ىممندى از مزاياى توسعه اقتصادى و در بهره
شود، همه ساله توسط سازمان ملل ناميده ىم (HDI) . اختصار شاخص اچ. دى. آى

ين مقدار اين شاخص برابر با متحد براى كشورها محاسبه و اعالم ىم  0/ 96گردد. بيشير
نالند، هلند ف است و به كشور كانادا تعلق دارد. كشورهاى فرانسه، نروژ، آمريكا، ايسلند،

، براى كشورهاى 0/ 77هاى بعدى هستند. متوسط جهانن اين شاخص و ژاپن در رتبه
است. به هر حال در گزارشهاى  0/ 586 و براى كشورهاى در حال توسعه 0/ 91صنعتر 

اند، به طورى كه  بندى شدهرتبه HDI سازمان ملل كشورها براساس ارزش شاخص
الئون در رتبه  4، آمريكا رتبه  3، نروژ رتبه  2، فرانسه رتبه  1كانادا رتبه   سي 

ً
 174و مثال

  .قرار دارد

، علت فقدان اطالعات كامل برخن از كشورها، تنها به      كشور   122در تحقيق حارصن
گرى ايم و لذا براى اينكه بتوانيم به سهولت هر دو رتبه توسعه انسانن و نظاىمپرداخته

ان شاخص توسعه انسانن خود   122را با هم مقايسه كنيم، اين  ن كشور را بر اساس مي 
 رتبه

ً
ايم و لذا شماره رتبه توسعه انسانن كشورها در اين تحقيق، اندگ بندى كردهمجددا

 ايران در 
ً
با شماره رتبه اين كشورها در ميان همه كشورهاى جهان متفاوت است. مثال

 58كشور، حائز رتبه   122ن و در اين تحقيق در ميا 78استاندارد جهانن حائز رتبه 
  .است

(  1كشور مورد بررىس از جهت توسعه انسانن در جدول )  122بندى نتايج رتبه    
  .استگزارش شده
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 های توسعه انسانن مربوط به کشورهای مورد بررىسرتبه -1جدول 
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 گرىشاخص نظاىم . 2

ان گرايش كشورها به نظاىم     ن هاى مهىم چون گرى، از براى نشان دادن مي  متغي 
درصد مخارج دفاىع از توليد ناخالص داخىل، مخارج نظاىم رسانه به دالر ثابت، درصد 

وى نظاىم در هر مخارج دفاىع از مجموع هزينه هاى آموزش و بهداشت، و تعداد ني 
هاى پوىل همه به قيمت ثابت محاسبه  هزارنفر جمعيت استفاده خواهيم كرد. متغي 

 اشده
ى

ها در درجه نخست نستى بودن آنها ىماند. ويژگ عتن كه باشد، به اين مين متغي 
 
ى

 به جاى مخارج نظاىم مطلق كشورها كه به اندازه و جمعيت كشور موردنظر بستگ
ً
مثال

خواهد داشت و از اين نظر براى كشورهاى مختلف بسيار متفاوت و فاقد ارزش 
هاى  ايم. آنگاهها استفاده كردهاى است، از مخارج نظاىم نستى و يا رسانه آنمقايسه متغي 

شخص اند. در نتيجه به مالىك ممذكور به روش خاىص كه گفته خواهد شد، تلفيق شده
 .ايمگرى دست يافتهبندى كشورها بر اساس رتبه نظاىمبراى رتبه

  

  تحليل عامىل . 3

ن رتبه نظاىم     رار  قگرى كشورها مورد استفاده روىسى كه در اين تحقيق براى يافير
دهد كه است. اين روش به ما امكان ىم (Factor Analysis) گرفته، روش تحليل عامىل

هاى متعدد بتوانيم موضوعانر  آن  را براساس -يا كشورهانى  -در صورت وجود متغي 
ها رتبه بندى كنيم. به عنوان نمونه، در تحقيق حارصن از چهار متغي  براى نشان متغي 

ها به شورها استفاده شدهگرى در كدادن سطح نظاىم است. اگرچه هريك از اين متغي 
 يكسان ببندى كنند. اما اين رتبهتوانند كشورهاى مورد بررىس را رتبهتنهانى ىم

ً
نديها لزوما

نخواهند بود. روش تحليل عامىل به ما اين امكان را خواهد داد كه چندين متغي  متعدد 
يم و كشورهاى مورد بررىس را وىل مرتبط را به صورت يك متغي  ضمتن در  نظر بگي 

ها استوار است كه تا حد براساس آن رتبه  ميان متغي 
ى

بندى كنيم. اين روش بر همبستگ
ِ حاصل شده، منعكس خواهد شد. در واقع، در اين روش 

قابل قبوىل در متغي  تلفيقر
ها عوامل  ميان متغي 

ى
ها استخرا  (Factors) براساس همبستگ ج توضيح دهند متغي 

 را نسبت به همه شوند، به گونهىم
ى

ان توضيح دهندگ ن ين مي 
اى كه عامل اول بيشير

ها خواهد داشت. عامل دوم و عاملهاى بعدى هريك به ترتيب توضيح   دهنمتغي 
ى

دگ
ى خواهند داشت. در روش تحليل عامىل، كه به كمك نرم  افزارهاى آمارى مانندكمير

SPSSWIN   هم وجود دارد كه با انجام چرخشقابل انجام است، اين امكان  

(Rotation)  ين  عاملها را افزايش دهيم. در نهايت بهير
ى

مناسب، قدرت توضيح دهندگ
ها ارتباط قوى  حالت براى يك عامل استخراخى اين است كه نسبت به برخن از متغي 
ها ارتباط ضعيف نزديك به صفر داشته باشد. در  نزديك به يك و نسبت به بقيه متغي 

هاى با ارتباط قوى باشد و ن صورت، عامل موردنظر در واقع ىماي تواند نماينده متغي 
د. در حالتر مانند مورد اين تحقيق كه در رتبه بندى موضوعات مورد استفاده قرار گي 
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ها محدود  است، استخراج تنها يك عامل كفايت خواهد كرد. اگر  (چهار)تعداد متغي 
هاى الگو داشته باشد، ىم هاى توان آن را به جاى متغي  اين عامل ارتباىط قوى با متغي 

بندى موضوعات قرار داد. در تحليل عامل پس از استخراج متعدد اوليه مبناى رتبه
ان افزار، براساس مرمبندى آن است كه به كمك نعامل مناسب، گام بعدى براى رتبه ن ي 

، يك نمره عامىل به هريك از موضوعات   (ورهاكش)ارتباط هر كشور با عامل استخراخى
د  .داده شود. سپس اين رتبه عامل مبناى مرتب شدن كشورها قرار گي 

 دارد كه  67در تحقيق حارصن تنها عامل استخراخى     
ى

درصد قدرت توضيح دهندگ
توانيم كشورهاى مورد بررىس را بر اساس نمره عامىل ن ىممناسب است، و لذا با اطمينا

ن جايگاه هر كشور در ميان    122مربوط به عامل مذكور مرتب كنيم. نتيجه اين كار، يافير
گرى است. اين بدان خاطر است كه هريك از كشور جهان از جهت سطح نستى نظاىم
هاى چهارگانه اوليه به سطح نظاىم  .دانگرى اشاره كردهمتغي 

 .( مالحظه كرد2توان در جدول )گرى را ىمبندى كشورها برحسب نظاىمنتايج رتبه    

 

  بندى كشورهادسته . 1

ن براساسپس از مشخص شدن رتبه هريك از كشورها بر اساس نظاىم      گرى و ني 
، الزم بود كه يك دسته سعه گونه، از زياد به كم، از سطوح تو بندى طيفتوسعه انسانن

ن نظاىم انسانن و  گرى انجام دهيم. اين كار موجب سهولت مقايسه خواهد شد. به اين ني 
يم. به اين ترتيب   منظور بهير ديده شد كه از مساحتهاى زير توزي    ع نرمال كمك بگي 
كشورها به سه دسته تقسيم شدند. دسته اول كشورهانى هستند كه رتبه آنها از لحاظ 

ن رتبهگرى، بيشير اتوسعه انسانن و يا نظاىم ها كمير است. ز يك انحراف معيار از ميانگي 
هاى اين كشورها حائز رتبه باال محسوب خواهند شد. دسته دوم كشورهاى حائز رتبه

 و اى در فاصله يك انحراف معيار كمير باشند كه داراى رتبهميانن يا متوسط، آنهانى ىم
ن رتبه هاى ا رتبهوم كشورها كه بها هستند. دسته سيك انحراف معيار بيشير از ميانگي 

 ارزيانى خواهند شد، آنهانى هستند كه داراى رتبه
ن يار به اى بيش از يك انحراف معپايي 

ن رتبه ، رتبهها ىمعالوه ميانگي 
ً
را سطح  25تا  1هاى باشند. براساس معيار مذكور، نهايتا

 ارزيانى را سط 125تا  101هاى را سطح متوسط و رتبه 100تا  26هاى باال، رتبه
ن ح پايي 

 .خواهيم كرد
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 گری مربوط به کشورهای مورد بررىسهای نظاىمرتبه -2جدول 
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   تحليل نتايج . 2

 بررىس وضعيت توسعه انسانن در كشورها( الف 

باشد، در ىم HDI بندى توسعه انسانن كشورها، كه برگرفته از رتبه شاخصرتبه    
نتايج به دست آمده، كشورهاى كانادا، فرانسه، است. براساس ( ارائه شده1جدول )

كشور   122هاى اول تا چهارم توسعه انسانن در ميان نروژ و آمريكا به ترتيب در رتبه
و رژيم اشغالگر  13، انگلستان در رتبه 7مورد بررىس قرار دارند. كشور ژاپن در رتبه 

، 35ان، بحرين در رتبه اند. از ميان كشورهاى همسايه اير رقم خورده 22قدس در رتبه 
قرار دارند. تركيه، عربستان و  44و  43هاى ، قطر و كويت به ترتيب در رتبه39امارات 

كشور،   122قراردارند. كشور ايران در ميان  54و  52 53هاى عمان به ترتيب در رتبه
 .استتوسعه انسانن را به خود اختصاص داده 58رتبه 

د، كشور ايران از جهت توسعه انسانن به طور نستى شو گونه كه مالحظه ىمهمان    
ن  ترى نسبت به كشورهاى همسايه جاى دارد، و اگرچه در ميان كشورهاى با در رتبه پايي 

، در نيمه اول قراردارد وىل اين رتبه با موقعيت ايران به عنوان  رتبه متوسط توسعه انسانن
ن تناسب ندارد ولذا رسمايهيك كشور نفت انن انس -هاى اجتماىع زمينه گذارى در خي 

 .اولويت باالنى براى ايران دارند
  

  گرى در كشورهابررىس وضعيت نظاىم ب( 

دهد كه كشورهاى عمان، رژيم اشغالگر قدس، قطر،  ( نشان ىم2نتايج جدول )    
گرى به ترتيب در كويت، سوريه، عربستان سعودى و عراق از لحاظ سطح نظاىم

، 10كشور جهان قرار دارند. كشور امارات در رتبه   122تم در ميان هاى اول تا هفرتبه
قرار دارند، و كشور پاكستان  22و آمريكا در رتبه  15، روسيه در رتبه 14بحرين در رتبه 

است. الزم است واقع شده 33است. ايران در رتبه  27و كشور تركيه در رتبه  24در رتبه 
به طور مطلق، بلكه در تناسب با جمعيت آن   گرى هر كشور نهتوجه كنيم كه نظاىم
 كشور عراق، رتبه كشور سنجيده شده

ً
است و از اين نظر نبايد تعجب كرد كه مثال

 .گرى باالترى نسبت به كشور آمريكا داشته باشدنظاىم

ا به جز تركيه ب -آنچه در وهله اول جالب است اينكه كشورهاى همسايه ايران     
تر اينكه گرى قرار دارند، و جالبسته كشورهاى با رتبه باالى نظاىمدر د -اختالفن اندك 

ن رتبه ن هاى بسيار حائز اهميتر را به خود اختصاص دادهدر ميان اين دسته ني  اند. درعي 
 باال  -گرى در زمره كشورهاى متوسط حال كشور ايران از نظر نظاىم

ً
 -اگر چه نسبتا

ن به لحاظ اهميت جغرافياى است. لذا با توجه به وضعيت كشورهاى  همسايه و ني 
ن در كشورمان ىمنظاىم، برنامه  .توانند داراى اولويت باال تلقر شوندهاى دفاىع ني 
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  تلفيق نتايج ج( 

ور در مح)و توسعه انسانن  (در محور افقر )گرى ( هر دو جنبه نظاىم1در نمودار )    
است كه كشورهاى رژيم اشغالگر  است. نتايج تلفيقر حاىك از آنآورده شده (عمودى

س و آمريكا از هر دو جهت نظاىم هاى گرى و توسعه انسانن در رتبهقدس، يونان، قيى
م اشغالگر گرى را رژيباال قرار دارند. البته در ميان اين چهار كشور، باالترين رتبه نظاىم

ن  ن حال، رتبه توسعه اقدس و پايي  در آمريكا  نسانن ترين آن را آمريكا داشته است. در عي 
ن  ى ماننباالتر و در رژيم اشغالگر قدس پايي  د تر از بقيه چهار كشور است. كشورهاى فقي 

بوركينافاسو، ماىل، ماداگاسكار، نپال، گويان، كاستاريكا، ماالوى و آفريقاى مركزى از هر 
ن دو جهت نظاىم  ر ترين سطح قرار دارند. كشور آنگوال دگرى و توسعه انسانن در پايي 
ن  ها رين رتبهگرى حائز باالتترين رتبه توسعه انسانن را دارد، از نظر نظاىمحاىل كه پايي 

 .باشدىم

ن كشورهاى لوگزامبورگ و باربادوس از جهت نظاىم     و از  ترين سطحگرى در پايي 
 .ها هستندجهت توسعه انسانن در زمره باالترين

ال      يا، كانادا، ايتاليا، فنالند، دانمارك،كشورهاى عمده صنعتر مانند بلژيك، اسير
انگلستان، سوئد، نروژ، فرانسه، آلمان، سويس، اسپانيا، نيوزيلند، ژاپن، ايرلند و مالت 

ى گر در باالترين سطح از جهت توسعه انسانن و در سطح متوسط از جهت نظاىم
 .اندبوده

 از كشورهاى آفريقانى و آسيانى مانند رسيالنكا،     
، موزامبيك، مبرخن ، اتيونر وريتانن

ن  ترين سودان، چاد، بوركينافاسو، تانزانيا، گامبيا و اوگاندا از جهت توسعه انسانن در پايي 
گرى در رتبه ميانن قرار دارند. كشورهاى ديگرى هم مانند سطح و از جهت نظاىم

، مكزيك، بنگالدش، كنيا و... از جهت توسعه انسانن در رت ه ميانن و از بونزوئال، موريتانن
ن جهت نظاىم  .ها هستندترينگرى جزء پايي 

كشورهاى همسايه ايران مانند پاكستان، عربستان، عمان، بحرين، روسيه، قطر،      
ن رتبه ميانن در توسعه، از جمله كشورهاى با باالترين رتبه  كويت و عراق با داشير

، ليتى گرى  گرى هستند. در ميان دسته باالترين رتبه نظاىمنظاىم ، رسيالنكا،  كره جنونى
ن ديده ىم  .شوندكوبا و برخن ديگر ني 

كشور، از جمله جمهورى اسالىم ايران، به   122بيش از چهل كشور ديگر از ميان     
  اند. در اين دسته از گرى و توسعه انسانن در سطح متوسط بودههر دو لحاظ نظاىم

ن كشورها وضعيت ايران با تركيه قابل مقايسه است.  ترى ايران از هر دو جهت رتبه پايي 
است. در مقايسه ايران با كشور مض، هر دو كشور از جهت در مقايسه با تركيه داشته

ى از جهت توسعه نظاىم ن حال ايران وضعيت بهير گرى در يك طبقه هستند، درعي 
ن جالب انسانن داشته ن و هندوستان به عنوان دو كشور پرجمعيت ني  است. مقايسه چي 

ن وضعيت برترى نسبت به هند داشتهاس  .استت. از هر دو جهت چي 
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ى نهان  نتيجه . 3  گير

 ارتباط ميان سطح نظاىمگونه كه از نتايج برىمهمان    
ى

ى و سطح گر آيد، پراكندگ
كشورجهان به قدرى زياد است كه به واقع هيچ ارتباط كىل   122توسعه انسانن در ميان 

ن آيد. كشورهانى از هبه دست نىم ر دو جهت باال و كشورهانى از هر دو جهت پايي 
 و كشورهانى هم اند. كشورهانى از جهت نظاىمبوده

ن گرى باال و از جهت توسعه پايي 
ن از هر دو جهت در رتبهبرعكس بوده رار هاى ميانن قاند. كشورهاى قابل توجىه ني 

 : اند. اما با اين حال در اين ميان نكات جالتى وجود داردداشته

گرى در سطح متوسط و از جهت كشورهاى عمده صنعتر از جهت نظاىم . 1
 در سطح باالنى قرار داشته

 .اندتوسعه انسانن

 مزبور در جانى كه رتبه نظاىم . 2
ن كشورهاى صنعتر ت، تراكم  گرى بيشير اسدر بي 

 .استكشورها در نمودار بيشير بوده

باال،  گرىدر طبقه كشورهاى با سطح متوسط توسعه انسانن و سطح نظاىم . 3
 .استدر جانى كه رتبه توسعه بيشير است، تراكم كشورها در نمودار زيادتر بوده

 اند يك ارتباط منقن ميان سطحدر ميان كشورهانى كه از هر دو جهت باال بوده . 4
 .شودگرى ديده ىمتوسعه و سطح نظاىم

ايران در مقايسه با كشورهاى همسايه خود )به جز عراق( از هر دو جهت  . 5
ن پ  .تر استايي 
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