
 

  

توسعه انسانی و فرهنگی در کشورهاي اسالمی؛ مطالعه شـاخص  
  نرخ سواد و مصرف اینترنت در کشورهاي اسالمی

  
   2* سجاد مرادي 1عباس صدري

  چکیده  
وضعیت توسعه انسانی و فرهنگی کشورهاي اسالمی با تأکید بر دو شاخص بررسی این مقاله به 

از میـان متغیرهـاي    ،این ترتیب پردازد. به سواد در بین بزرگساالن و ضریب نفوذ اینترنت مینرخ 
شوند، این دو شـاخص   که شاخص توسعه انسانی و فرهنگی بر مبناي آنها محاسبه می یگوناگون

وضعیت توسعه انسـانی و   اینکه اند. پرسش اصلی این مقاله عبارت است از مورد تأکید قرار گرفته
توسعه فرهنگی با تأکید بر دو نرخ سواد و ضریب نفوذ اینترنـت در کشـورهاي اسـالمی چگونـه     

تحقیق، از دو روش مطالعات اسنادي و اصلی و فرعی هاي  گویی به پرسش منظور پاسخ است؟ به
دهـد کـه    ن مـی نتایج این پژوهش نشا هاي موجود استفاده شده است. اي و تحلیل داده کتابخانه

اند نرخ شاخص توسعه انسانی و نـرخ سـواد خـود را     هاي اخیر توانسته کشورهاي اسالمی در دهه
بین کشورهاي حوزه خلیج فارس و کشورهاي اسالمی واقع زیادي هرچند اختالف  ؛بهبود بخشند

ج در آفریقا در این زمینه وجود دارد. دلیل اصلی این امر وضعیت مناسـب کشـورهاي حـوزه خلـی    
فارس در متغیرهاي اقتصادي مانند درآمد سرانه ناخالص داخلی است که این متغیر توانسته است 

بسـیاري از کشـورهاي   درمجمـوع،  بر ضریب نفوذ اینترنت در این کشورها نیز بیافزاید. همچنین 
اسالمی فاصله بسیار زیادي با اسـتانداردهاي جهـانی در حـوزه توسـعه انسـانی و ضـریب نفـوذ        
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   مقدمه
هاي گوناگونی پـس از جنـگ    پردازي مفهوم توسعه به عنوان مفهومی کلیدي، محمل نظریه

جهانی دوم بوده است. پس از پایان جنگ جهانی دوم، بسـیاري از کشـورهاي جهـان سـوم     
هـاي مختلـف زنـدگی     متوجه شکاف عمیق بین خود و کشورهاي غربی شدند کـه در جنبـه  

هـا در ایـن زمینـه، بـر شـکاف اقتصـادي بـین         دازيپـر  اجتماعی نمایـان بـود. نخسـتین نظریـه    
هـاي توسـعه،    کردنـد و نخسـتین نظریـه    یافته و در حـال توسـعه تأکیـد مـی     کشورهاي توسعه

ایـن الگوهـا،    ترین مهماز برمبناي توسعه اقتصادي متناسب با الگوهاي غربی قرار داشتند که 
ي هـا زمـان و در پـی اجـراي الگو   ). با گذشت 1387موالنا، ( بود 1الگوي نوسازي دانیل لرنر

ها مشخص و عـدم   هاي این نظریه ص و ضعفیتدریج نقا هغربی در کشورهاي جهان سوم، ب
 هـا، دالیل شکسـت ایـن الگو   ترین مهماثبات رسید.  کارایی آنها در کشورهاي جهان سوم به

راي پـایین بـودن اجـ    تأکید صرف بر توسعه اقتصادي، عدم توجه به توسعه فرهنگـی، بـاال بـه   
). از 1384سـرواس،  ( الگوي توسعه و عدم توجه به فرهنـگ و نیازهـاي جامعـه هـدف بـود     

زا بـودن   درونو هایی با الگوي مسلط توسعه آغاز شد  رو در درون این کشورها مخالفت این
مفهوم توسعه، لزوم مشارکت همه اقشار جامعه در توسعه و تأکیـد بـر چندبعـدي بـودن ایـن      

در کشـورهاي   ند. لـذا مفهـوم توسـعه در نظـر گرفتـه شـد      هـاي  ویژگـی  ترین مهماز مفهوم، 
مسیر کشورهاي صنعتی جهت رسـیدن بـه   همان مختلف، الگوي مسلط غربی که بر پیمودن 

مورد چالش قرار گرفت و الگوهایی بومی متناسب بـا نیـاز و توانـایی     ،کرد توسعه تأکید می
یمی ماننـد مشـارکت اجتمـاعی، توسـعه     رو، مفاه کشورها در دستور کار قرار گرفت. از این

بـدل   1970پردازي توسعه پس از دهـه   هاي مهم نظریه زا و توسعه فرهنگی به کلیدواژه درون
  ). 1392، و افراسیابی مرادي( شدند

اي جداناپذیر از توسعه، مـورد   تأکید بر توسعه فرهنگی و انسانی به عنوان جنبهبنابراین، 
عنـوان مفهـومی عـام در پیونـد بـا       رار گرفت و این مفهوم نیز بـه پردازان توسعه ق تأکید نظریه

                                                                                                                                        
1. Daniel Lerner 
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هاي الزم توسعه  زمینه عنوان یکی از پیش مسئله مشارکت قرار گرفت و مشارکت فرهنگی به
رویکـرد، توسـعه یـک فرهنـگ مسـتلزم مشـارکت       از نظـر ایـن   فرهنگی در نظر گرفته شد. 

از آن خواهـد بـود. ایـن رویکـرد      ناپـذیر  اعضاي آن فرهنگ در امر توسعه و جزیی جـدایی 
آشکارا در تضاد با رویکرهاي پیشین توسعه بود که از سویی داراي نگاهی باال به پایین بـود  

  گرفت.  بعدي در نظر می و از سوي دیگر، توسعه را امري تک
هایی اسـت کـه    کارگیري و استفاده از شاخص هبودن مفهوم توسعه نیازمند ب چند بعدي
هاي توسعه اقتصادي مانند مصرف کاالها و خدمات و افـزایش درآمـد سـرانه     عالوه بر جنبه

هــاي زنــدگی انســان نیــز توجــه کنــد و امکــان پــرورش اســتعدادها و   ملــی، بــه ســایر جنبــه
هاي توسعه انسانی ماننـد   ها در همه ابعاد را فراهم سازد. بسیاري از شاخص هاي انسان توانایی

اي براي نیل به ابعاد دیگر توسـعه   زمینه عنوان پیش واد، بهافزایش تولید ملی و افزایش نرخ س
توانـد بـه    افزایش نرخ سـواد مـی   ،کنند براي نمونه مانند توسعه اقتصادي و فرهنگی عمل می

عنوان مبنایی براي افزایش سرانه مطالعه، افزایش مصرف کاالهاي فرهنگی و افزایش سـرانه  
توانـد   بعد توسعه اقتصادي، افزایش نرخ سـواد مـی  استفاده از اینترنت عمل کند. همچنین در 

ترتیب حضور  عنوان عامل اصلی توسعه کمک کند. بدین وري نیروي انسانی به به بهبود بهره
هایی است که نرخ سواد یکی از  و مشارکت تمامی شهروندان در فرایند توسعه نیازمند زمینه

مطالعه، در بعـد توسـعه انسـانی بـه مطالعـه      در این به همین دلیل رود.  شمار می ها به این زمینه
شـود.   یافتـه پرداختـه مـی    نرخ سواد در کشورهاي اسالمی و مقایسه آن با کشـورهاي توسـعه  

همچنین با توجه به اینکه عمومًا کشورهاي اسالمی جزء کشورهاي در حال توسعه محسوب 
نیز مورد مقایسـه  شود، نرخ سواد در کشورهاي اسالمی با سایر کشورهاي درحال توسعه  می

  گیرد.   قرار می
هـا از   یافته با توجه به اهمیت و گسترش استفاده از رسانه در حالی که کشورهاي توسعه 

انـد،   به معناي خواندن و نوشتن) به مفهوم سواد اطالعاتی در حال حرکـت ( مفهوم نرخ سواد
کشـورها  ایـن  بـا  هـاي بسـیاري    بسیاري از کشورهاي اسالمی در هر دو زمینه داراي اختالف

هاي گذشته در دسـتور کـار قـرار     یافته از دهه هستند. افزایش نرخ سواد در کشورهاي توسعه
درصد یا ارقـام نزدیـک بـه آن دسـت      100گرفته و امروزه این کشورها عمومًا به نرخ سواد 

هـا   ). در حالی که با در نظر گرفتن اهمیت رسانه2011نک به یونسکو،  ،براي نمونه( اند یافته
) مفهـوم سـواد اطالعـاتی واجـد اهمیـت بسـیاري شـده        1388گیدنز، ( شدن در عصر جهانی

کـه کشـورهاي اسـالمی نیـز عمومـًا جـزء ایـن        ( است، بسیاري از کشورهاي در حال توسعه
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  .  باشند نمین و نوشتن) نسبتًا مناسب مهارت خواند( ) حتی داراي نرخ سوادهستندکشورها 
علــت ارتباطــات تعــاملی و همزمــان، مرزهــاي سیاســی و   هرچنــد در عصــر کنــونی بــه

بســیاري را در اختیــار مقــدمات هــاي نــوین  جغرافیــایی در حــال محــو شــدن اســت و رســانه
از ) امـا بسـیاري   1380عاملی، ( ها قرار داده تا بتوانند مرزهاي خود را گسترش دهند فرهنگ

کشورهاي در حال توسـعه، از الزامـات اولیـه توسـعه انسـانی و فرهنگـی برخـوردار نیسـتند.         
بـه ایـن پرسـش     ،بنابراین در این مقاله، با تأکید بر شاخص نرخ سواد در کشورهاي اسـالمی 

دهیم که: وضعیت توسعه انسانی و توسعه فرهنگی با تأکید بر دو نرخ سـواد   اساسی پاسخ می
ــه   و ضــریب نفــوذ ای ــه ب ــین ایــن مقال ــه اســت؟ همچن نترنــت در کشــورهاي اســالمی چگون

: توسـعه نـرخ سـواد در کشـورهاي     پاسخ خواهد داد، از جملههاي فرعی دیگري نیز  پرسش
هاي گذشته چگونه بـوده اسـت؟ آیـا اخـتالف زیـادي میـان نـرخ سـواد در          اسالمی در دهه

ها از طریـق مقایسـه و    ن پرسشکشورهاي اسالمی و میانگین جهانی وجود دارد؟ پاسخ به ای
هـاي   شـود برخـی شـاخص    هاي موجود انجام خواهد گرفت. همچنین تالش مـی  تحلیل داده

  توسعه فرهنگی کشورهاي اسالمی نیز مورد مطالعه قرار گیرد.

  پیشینه پژوهش
شده در زمینه توسـعه انسـانی و توسـعه فرهنگـی      در این بخش به مرور برخی تحقیقات انجام

گرفته در زمینه توسعه فرهنگی و  هاي انجام دلیل محدودبودن پژوهش پرداخته خواهد شد. به
ها در مورد ایران و سایر کشـورها نیـز    انسانی در کشورهاي اسالمی، به مرور برخی پژوهش

  . خواهیم پرداخت
بـا   ،در ایـن مقالـه   .)1389فـرد،   بابـایی ( »توسعه فرهنگی و توسـعه اجتمـاعی در ایـران   «

ها، رابطه بین توسعه فرهنگی و توسعه اجتمـاعی در ایـران    استفاده از روش تحلیل ثانویه داده
هـاي ایـن پـژوهش عمومـًا از پیمـایش ملـی رفتارهـاي         مورد مطالعه قرار گرفتـه اسـت. داده  

هـاي   هـاي ایرانیـان در سـال    و نگرش ها ارزشو پیمایش ملی  1378در سال فرهنگی ایرانیان 
اخــذ شــده و مــورد تحلیــل قــرار گرفتــه اســت. دانــش، آگــاهی و اطالعــات  1382و  1379

عنـوان   هـا بـه   گوناگون سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اخذشـده از مطالعـه و اسـتفاده از رسـانه    
جـویی در   الت، میـزان روحیـه مشـارکت   عناصر توسعه فرهنگی و مواردي ماننـد تحقـق عـد   

عنـوان   زادي، آسـایش و رفـاه در جامعـه، امنیـت و ... بـه     آهـاي اجتمـاعی،    ها و تشکل گروه
دهد که توسعه  . نتایج این پژوهش نشان میاند هاي توسعه اجتماعی در نظر گرفته شده سنجه
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ــه  تأثیرفرهنگــی متغیــري  ــین یافت ــر تحقــق توســعه اجتمــاعی اســت. همچن آن هــاي  گــذار ب
دهنده وجود موانع متعددي مانند فقدان روحیه فردگرایی، نبود شـرایط تکثـر فکـري و     نشان

  هاي هویتی و فرهنگی و ... بر سر راه توسعه فرهنگی در ایران است.  فرهنگی، آسیب
 ،در این مقالـه  .)1379زیاري، ( »هاي ایران یافتگی فرهنگی استان سنجش درجه توسعه«

شـاخص کمـی اسـتفاده شـده      23هاي ایـران از   توسعه فرهنگی در استان براي سنجش میزان
هاي کشور از نظر درجـه توسـعه    است. فرضیه اصلی تحقیق عبارت است از اینکه میان استان

شـده نیـز فرضـیه اصـلی تحقیـق را اثبـات        تفاوت وجود دارد. نتایج پژوهش انجـام  ،فرهنگی
هاي توسعه فرهنگـی داراي فاصـله    جود شاخصطوري که استان تهران به لحاظ و به ؛کند می

توسـعه فرهنگـی در سـطح کشـور      ،هاي کشور است و از این نظر قابل توجهی با سایر استان
عـدم   ،دهـد  که نتایج این پژوهش نشـان مـی   گونه همانصورت ناهمگن اتفاق افتاده است.  به

 -مرکـز «گیـري از الگـوي توسـعه     هـاي برابـر در برخـورداري از منـابع، بهـره      وجود فرصت
ریزي تمرکزگرا در کشور از عوامل مهم توسعه فرهنگی نـامتوازن در بـین    و برنامه» پیرامون
  هاي کشور است. استان
ایـن   .)1383کتـابی و دیگـران،   ( »فرهنگی -دین، سرمایه اجتماعی و توسعه اجتماعی«

رابطـه بـین   اینکـه  پردازد که پرسش سوم آن عبارت است از  پژوهش به سه مسئله اساسی می
رو از طریـق مطالعـات اسـنادي و پیمایشـی      دین و سرمایه اجتماعی در ایران چیست؟ از ایـن 

تالش شده تا به پرسش فوق پاسخ داده شود. رویکرد اصلی این پـژوهش حـول ایـن فـرض     
و دین از طریق ابعاد گوناگون اعتقـادي، مناسـکی، پیامـدي و    س اساسی قرار دارد که از یک

سـرمایه   ،شـود و از سـویی دیگـر    شناختی به فعلیت سرمایه اجتمـاعی و فرهنگـی منجـر مـی    
هایی مبتنی بر اعتماد در میـان کنشـگران اجتمـاعی     اجتماعی و فرهنگی از طریق ایجاد شبکه

سـازد. نتـایج ایـن پـژوهش نیـز       فراهم میهاي الزم براي توسعه فرهنگی و اجتماعی را  زمینه
 -گذاري دین در سرمایه اجتماعی و توسعه اجتمـاعی تأثیرید فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر ؤم

  فرهنگی است.  
 ،پـور  خـاکپور و بـاوان  (» هـاي توسـعه انسـانی در کشـورهاي اسـالمی      بررسی شاخص«
هـاي   شناخت وضعیت شـاخص هاي موجود، به  در این مقاله با استفاده از تحلیل داده .)1389

توسعه انسانی در کشورهاي اسالمی، مقایسه این کشورها با یکـدیگر و بـا سـایر کشـورهاي     
دهـد کـه کشـورهاي اسـالمی از نظـر       جهان پرداخته شده است. نتایج این مطالعـه نشـان مـی   

هاي بسیاري با یکدیگر دارند و از نظر درجه توسعه منـابع   هاي توسعه انسانی تفاوت شاخص
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ترتیب عبارتند از: غرب آسـیا، جنـوب و    شوند که به بندي می انسانی به مناطق مختلفی تقسیم
طـور کلـی    دهـد کـه بـه    جنوب شرق آسیا و آفریقـا. همچنـین نتـایج ایـن مطالعـه نشـان مـی       

هاي توسعه انسانی در کشورهاي اسالمی نسبت به دیگر کشورهاي جهـان در سـطح    شاخص
دهـد، همبسـتگی    هاي این مطالعه نشان می که یکی از فرضیه گونه همانتري قرار دارد.  پایین

اسـت. ایـن    98/0هـاي توسـعه انسـانی در کشـورها در حـدود       میان سـطح سـواد و شـاخص   
اسـت کـه    619/0و نسـبتًا قـوي    848/0همبستگی در کشورهاي اسـالمی نیـز در حـد قـوي     

  ست.  سواد بر توسعه انسانی در کشورهاي اسالمی ا تأثیردهنده  نشان
» هاي مهم توسعه انسانی ایران و کشورهاي همجـوار  تحلیلی بر مقایسه گزیده شاخص«

هــاي موجــود بــه مطالعــه و مقایســه  ایــن مطالعــه بــا اســتفاده از تحلیــل داده .)1378 ،نظــري(
پرداخته است. نتایج این مطالعه آن هاي توسعه انسانی در ایران و کشورهاي همسایه  شاخص
هـاي توسـعه انسـانی در خاورمیانـه نسـبت بـه سـایر         طـور کلـی شـاخص    دهد که بـه  نشان می

. در بین کشورهاي مورد مطالعه نیز، کشـورها  قرار داردتري  کشورهاي جهان در سطح پایین
ها نیـز وضـعیت    هاي باالتري هستند و در برخی نسبت هاي داراي نسبت در برخی از شاخص
دآوري اطالعـات ایـن مطالعـه، ایـران از نظـر      براي نمونه در زمان گر .چندان مناسبی ندارند

و ترکمنسـتان در   د سرانه ملی در رتبـه نخسـت قـرار داشـت و کشـورهاي آذربایجـان      مدرآ
ــره شــاخص ــاي به ــالی داراي وضــعت     ه ــوزش ع ــعه آم ــومی و توس ــدي از خــدمات عم من
ي هـا بـرا   دهنـده ایـن رتبـه    هاي انسانی نشان . همچنین نتیجه مطالعه شاخصبودندتري  مناسب

، 80، ترکمنسـتان  71، آذربایجـان  68کشورهاي مورد مطالعه در سطح جهـان اسـت: ترکیـه    
  . 171و افغانستان  132، پاکستان 100، عراق 86ایران 
این مقاله با استفاده از تحلیـل   .)1384 ،یاسوري(» توسعه انسانی در کشورهاي اسالمی«
سالمی در زمینه توسعه انسـانی در  طور کلی کشورهاي ا دهد که به هاي موجود نشان می داده
کشـورهایی کـه در رده متوسـط قـرار      ،هاي پایین و متوسط قرار دارنـد. در ایـن میـان    گروه

 ،. بـه ایـن ترتیـب   هسـتند هایی مانند درآمد سرانه ملی نسبتًا بـاال   دارند عمومًا به دلیل شاخص
جـز کشـورهاي   بـه  سرانه تولید ناخالص داخلی در کشورهاي اسالمی بسـیار پـایین اسـت و    

دلیل برخورداري از ذخایر عظـیم   هبحرین، قطر، عربستان، کویت وامارات متحده عربی که ب
بسـیاري از کشـورهاي    ،هـزار دالر هسـتند   20تـا   10نفت و گـاز داراي درآمـد سـرانه بـین     

در دهـد کـه    دالر دارند. همچنین نتایج مطالعه نشـان مـی   1000اسالمی درآمدي نزدیک به 
هاي سوادآموزي و بهداشت بسـیار کمتـر    یافته به شاخص درصد بودجه اختصاصاین کشور 
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دهـد کـه در    هاي نظامی است. نتایج این مطالعه در زمینه سوادآموزي نیز نشـان مـی   از هزینه
زمان انجام این مطالعه میزان باسوادي در کشورهاي اسـالمی از میـانگین جهـانی و میـانگین     

  توسعه کمتر است.  کشورهاي در حال 
ــال    « ــانی از س ــعه انس ــانی، توس ــعه انس ــزارش توس ــا  1960گ ــی   .»1990ت ــایج بررس نت

دهنـده رشـد چشـمگیر ایـن      هاي توسعه در میـان کشـورهاي در حـال توسـعه نشـان      شاخص
شـده در   هاي ارائـه  هاي توسعه انسانی است. برخی از شاخص کشورها در بسیاري از شاخص

سـال در   62بـه   1960سال در سال  46از که خص امید به زندگی این گزارش عبارتند از: شا
درصد  43رسیده است. در زمینه آموزش و پرورش نیزمیزان سواد بزرگساالن از  1987سال 

 71درصـد بـه    53رسیده است که براي مردان از  1985درصد در سال  60به  1970در سال 
افته اسـت. سـتانده آمـوزش ابتـدایی     درصد افزایش ی 50درصد به  33درصد و براي زنان از 

برابر شده اسـت و   6حدود  1950در مقایسه با سال  1985کشورهاي درحال توسعه در سال 
  برابر شده است.  18ها  ستانده آموزش متوسطه نیز در این سال

دهنـده رشـد نسـبتًا مناسـب کشـورهاي در حـال        ها نشان هرچند بسیاري از این شاخص
کنـد کـه    اما این گزارش بر مـواردي تأکیـد مـی    ،اي اسالمی) استاز جمله کشوره( توسعه

توسعه بسیاري از ایـن   ،هاي بعدي مورد توجه واقع شوند. براي نمونه گذاري باید در سیاست
 ،ها با توسعه دستیابی به امکانات اقتصادي براي همگان همراه نبوده اسـت. همچنـین   شاخص

دهند اما این نمره میـانگین اسـت و بـراي     ر میها خب هرچند آمارها از بهبود وضعیت شاخص
سـال رسـیده امـا     70کشور در حال توسعه به باالي  13نمونه در حالی که امید به زندگی در 

سال کمتر است. همچنین در کشـورهاي در حـال توسـعه     50 زکشور دیگر همچنان ا 30در 
و یک و نیم میلیـارد فاقـد   میلیون بزرگسال قادر به خواندن و نوشتن نیستند  900هنوز حدود 

میلیارد نفر هنوز در فقـر مطلـق بـه     1هاي بهداشتی اولیه هستند و بیش از  دسترسی به مراقبت
  برند. سر می

  پژوهش  روش
هـاي مـورد نیـاز اسـتفاده شـده       آوري و تحلیـل داده  در این پژوهش از دو روش براي جمـع 

سی تحقیقات پیشین و مطالعـات نظـري   منظور برر اي به العات اسنادي و کتابخانهطاست. از م
هاي مـورد نیـاز بـراي     آوري و تحلیل داده منظور جمع هاي موجود به از تحلیل دادهو استفاده 
گـویی   هاي مورد نظر براي پاسخ هاي پژوهش استفاده شده است. داده گویی به پرسش پاسخ
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وسـعه انسـانی و فرهنگـی    دهنده آمار و ارقـام ت  مراکز ارائه ترین مهمهاي تحقیق از  به پرسش
  آوري شده است.   کشورهاي جهان جمع

  مفاهیم نظري
دهنـد.   شناسان توسعه معموًال مقوله توسـعه را در برابـر مفهـوم رشـد قـرار مـی       جامعه: توسعه

رقی جامعه در ابعاد عینی، مادي و اقتصادي اشاره دارد اما مفهـوم  تمفهوم رشد به پیشرفت و 
بسـیاري از   ،صورتی متوازن است. در این میـان  در همه ابعاد و بهتوسعه در بردارنده پیشرفت 

بـا توجـه بـه هژمـونی     آنهـا  اند.  ها یک جنبه از توسعه را برجسته کرده و به آن پرداخته نظریه
هاي توسعه، تأکید بیشتر بر توسعه اقتصادي بوده اسـت. در   پردازي توسعه اقتصادي در نظریه

انـد.   شرط اصلی هرگونه توسـعه تأکیـد کـرده    عنوان پیش به بسیاري نیز بر فرهنگ ،این میان
و از  کنـد  در تعریف توسعه بر ابعاد فرهنگی تأکید مـی  ،پرداز هندي براي نمونه میسرا، نظریه

  ي فرهنگی خود است.  ها ارزشتوسعه دستیابی فزاینده انسان به  نظر او،
ویژه در چـارچوب   ملی، به اندیشه توسعه فرهنگی به عنوان موضوع سیاست: توسعه فرهنگی

فراینـدي   ،قوت گرفته و رواج یافت. توسعه فرهنگی 1950نظام سازمان ملل، از حدود سال 
هـاي ادراکـی، شـناختی، ارزشـی و گرایشـی       است که طی آن بـا ایجـاد تغییراتـی در حـوزه    

یـن  آورد کـه حاصـل ا   اي را در آنها بوجود مـی  ها و باورها و شخصیت ویژه ها، قابلیت انسان
 ،توسـعه فرهنگـی   ،عبارتی ها، رفتارها و کنش خاصی مناسب توسعه است. به باورها و قابلیت

هـاي   ریزي فرایندي کیفی و ارزشی است که براي ارزیابی آن از نشانگرهاي کمی در برنامه
شود و در این  فرهنگی براي دستیابی به اهداف توسعه در قالب کاالها و خدمات استفاده می

هـا و خـدمات فرهنگـی     ریزي در مورد ماهیت و محتواي فعالیـت  بین آنچه مهم است، برنامه
شود. توسـعه فرهنگـی شـامل دو     از طریق ابزارهاي فرهنگی حاصل میلی کطور  است که به

بعد کمی و کیفی است کـه بعـد کمـی توسـعه فرهنگـی شـامل افـزایش شـمارگان کتـاب،          
ـ  ها و فضاهاي فرهنگـی  سیس موزهأها و نشریات، ت ها، افزایش تیراژ روزنامه سیس کتابخانهأت

و بعـد کیفـی توسـعه فرهنگـی شـامل تقویـت       هاي محلـی   هنري، سینما، تئاتر، تقویت رسانه
و میـراث فرهنگـی    هـا  ارزشهاي فرهنگی و دینی، پاسداري از آداب و رسوم، زبان،  هویت

  ). 4:1391محمدي، ایزدي و ( غیرمادي است
هـاي   کـه از قابلیـت  ایـن رسـانه   با توجه به اهمیت اینترنت و استفاده از  ،از سویی دیگر

عنـوان   توان اسـتفاده از اینترنـت را بـه    ) برخوردار است، می1384کوایل،  مک( اي چندرسانه
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د. از آنجایی که افزایش ضـریب نفـوذ اینترنـت    کردر توسعه فرهنگی محسوب  یعامل مهم
هاي گوناگون براي دسترسی شهروندان بـه شـبکه جهـانی     نیازمند سطح باالیی از زیرساخت

دي در ایـن زمینـه اسـت. همچنـین     معناي توسـعه اقتصـا   اینترنت است، افزایش این ضریب به
باتوجه به اینکه استفاده از اینترنت نیازمند افزایش سواد و سواد اطالعاتی در بـین شـهروندان   

دهنـده   یک کشور است، افزایش ضریب نفـوذ اینترنـت در چـارچوب مرزهـاي ملـی نشـان      
  توسعه انسانی در کشور است. 

شـد   نوان بعد اصلی توسعه در نظر گرفته میبه ع 1970توسعه اقتصادي تا دهه : توسعه انسانی
دلیل اهمیت نیروي انسانی در نیل به توسعه، مفهوم توسعه انسانی بـه عنـوان ایـده     بهبعدها اما 

بـه   1990ها قرار گرفت و شاخص توسعه انسانی از سال  پردازي اصلی توسعه در مرکز نظریه
ایده ). «4:1386صادقی و دیگران، ( عنوان شاخصی جدید از توسعه در نظر گرفته شد بعد به

گذاري در منابع انسـانی سـبب    اصلی نظریه سرمایه انسانی مبتنی بر این نکته است که سرمایه
 »دشـو  وري افراد و در نهایت بهبـود رشـد و توسـعه اقتصـادي مـی      افزایش توان تولید و بهره

نـاي خـاص آن تمـامی    مع ). یکی از دالیل این امر این است که توسعه اقتصادي بـه 4همان: (
هاي توسعه اقتصادي مانند درآمد سـرانه ملـی    سازد و شاخص نیازهاي انسان را برآورده نمی

دهـد. از ایـن    ها را پوشش نمـی  هاي حیات اجتماعی انسان و رشد ناخالص داخلی، تمام جنبه
شاخص آموزش که نشـانگر پـرورش قـواي ذهنـی اسـت در      «رو، در رویکرد توسعه انسانی 

  ). همان( »مانگر رفاه اقتصادي قرار گرفتکنار ن
رود  نگر بـه شـمار مـی    توسعه انسانی بر خالف توسعه اقتصادي رویکردي کلبنابراین، 

هاي زندگی انسانی تأکید  هاي رفاه مادي به پرورش تمام جنبه که در کنار متغیرها و شاخص
رش اسـتعدادها و قـواي   نگر است که به پـرو  توسعه انسانی رویکردي کل ،رو کند. از این می

  ذهنی در کنار مصرف کاالها و خدمات اشاره دارد.

  هاي توسعه انسانی شاخص
هـاي مـادي زنـدگی     نگر است و عالوه بر جنبه با توجه به اینکه توسعه انسانی رویکردي کل

پـردازد،   در سـایه رفـع نیازهـاي اساسـی مـی     او هـاي   انسان به پـرورش اسـتعدادها و توانـایی   
صـادقی و   ،در نظر گرفته شده اسـت. بـراي نمونـه    آنوناگونی براي سنجش هاي گ شاخص
  اند: اي براي سنجش توسعه انسانی در نظر گرفته گانه هاي سه ) شاخص1386( دیگران
  امید به زندگی .1
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  تولید ناخالص داخلی .2
بـا وزن دو سـوم) و نسـبت ترکیبـی     ( وسیله نرخ سواد بزرگسـاالن  نرخ سواد: که به .3

سـوم) محاسـبه    با وزن یک( در دوره ابتدایی، راهنمایی و متوسطه نام ناخالص ثبت
  ). 4:1386صادقی و دیگران، ( شود می

هاي مختلف دیگري نیز براي سنجش توسعه انسانی در نظر گرفته شده  هرچند شاخص
هـا مـورد نظـر قـرار      اما نرخ سواد عمومًا به عنوان یک شاخص اصلی در تمام بررسـی  ،است
در گزارش برنامه توسعه انسانی سـازمان ملـل متحـد، عـالوه بـر نـرخ        ،نمونهگیرد. براي  می

سواد، متغیرهاي نـابرابري جنسـیت، ضـریب جینـی، سـرانه درآمـد ناخـالص ملـی، امیـد بـه           
زندگی، نرخ خودکشی، نرخ قتل و نـرخ رشـد جمعیـت نیـز بـراي سـنجش توسـعه انسـانی         

شـود همچنـان متغیرهـاي اقتصـادي      میگیرد. چنانچه مشاهده  کشورها مورد بررسی قرار می
گیـرد. امـا    عنوان متغیرهایی مهم در سنجش شاخص توسعه انسانی مورد مطالعـه قـرار مـی    به

چنانچه پیشتر توضیح داده شد، در این پژوهش بر نرخ سـواد بـه عنـوان متغیـري کلیـدي در      
  شود.   سنجش توسعه انسانی تأکید می

  پژوهشهاي  یافته
آمده از مطالعات گوناگون در زمینـه   دست ههاي ب در نتیجه تحلیل داده هاي این پژوهش یافته

توسعه انسـانی کشـورهاي جهـان، کشـورهاي در حـال توسـعه و کشـورهاي اسـالمی اخـذ          
ها در زمینه وضعیت توسـعه انسـانی و توسـعه     اند. در این بخش از مطالعه، به تحلیل داده شده

ضـریب نفـوذ اینترنـت در کشـورهاي اسـالمی      فرهنگی با تأکید بر دو شاخص نرخ سـواد و  
شـود تـا    ها، تـالش مـی   منظور تحلیل وضعیت کشورهاي اسالمی در این زمینه پردازیم. به می

یافتــه و  نــرخ ســواد و ضــریب نفــوذ اینترنــت در کشــورهاي اســالمی، بــا کشــورهاي توســعه
سـیر وضـعیت   کشورهاي در حال توسعه غیراسالمی مورد مقایسه قرار گیـرد. ایـن امـر بـه تف    

  هاي نامبرده کمک خواهد کرد.  کنونی کشورهاي اسالمی در شاخص

  نرخ توسعه انسانی در کشورهاي اسالمی
اي توسط برنامه توسـعه سـازمان ملـل     صورت دوره هاي توسعه انسانی که به شاخصبراساس 

ه نرخ نسـبتًا پـایین شـاخص توسـع    کشورهاي اسالمی از شود،  گیري و منتشر می متحد اندازه
گیـري ایـن شـاخص، متغیرهـاي نـرخ سـواد، نـابرابري         . در انـدازه برخـوردار هسـتند  انسانی 
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جنسیت، ضریب جینی، سرانه درآمد ناخالص ملی، امید به زنـدگی، نـرخ خودکشـی، نـرخ     
  دهند.   قتل و نرخ رشد جمعیت، شاخص کل توسعه انسانی را تشکیل می

  )2014( هاي توسعه انسانی در جهان . شاخص1جدول 

 شاخص کل توسعه انسانی نام کشورها رتبه کشورها ردیف
 0,944 نروژ 1 1
 0,933 استرالیا 2 2
 0,917 سوئیس 3 3
 0,915 هلند 4 4
 0,914 ایاالت متحده 5 5
 0,911 آلمان 6 6
 0,910 نیوزیلند 7 7
 0,902 کانادا 8 8
 0,901 سنگاپور 9 9
 0,901 دانمارك 10 10
 0,851 قطر 31 11
 0,836 عربستان 34 12
 0,827 امارات 40 13
 0,815 بحرین 44 14
 0,814 کویت 46 15
 0,749 ایران 75 16
 0,558 بنگالدش 142 17
 0,537 پاکستان 146 18
 0,500 یمن 154 19
 0,473 سودان 166 20
 0,468 افغانستان 169 21
 0,392 گینه 179 22
 0,372 چاد 184 23
 0,337 نیجر 187 24

  ها ها و افزایش جهش ؛ توسعه پایدار بشر؛ کاهش آسیب2014منبع: برنامه توسعه سازمان ملل متحد: گزارش توسعه انسانی 
دهـد، تقریبـًا تمـام ده کشـور نخسـت از نظـر توسـعه انسـانی،          چنانچه جدول فوق نشان مـی 

ظــر کشــور نخســت از ن ســییافتــه هســتند و هــیچ کشــور اســالمی جــزء  کشــورهاي توســعه
هاي توسعه انسانی قرار ندارد. این در حالی است که سنگاپور به عنوان کشـوري در   شاخص

حال توسعه، در سالیان اخیر توانسته است متغیرهاي مهم در شاخص توسعه انسـانی را بهبـود   
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  بندي جاي گیرد.  به عنوان کشور دهم در این رتبه 2014بخشد و در سال 
توان بـه دو دسـته متوسـط و     عه در این جدول را میطور کلی کشورهاي درحال توس به

)، 40( )، امـارات 34( )، عربسـتان 31( د که کشورهاي متوسـط ماننـد قطـر   کر  ضعیف تقسیم
هاي اقتصادي سـرانه   هاي نسبتًا باال در شاخص دلیل رقم ) عمومًا به46( ) و کویت44( بحرین

قـرار گیرنـد. بـراي نمونـه در ایـن      انـد در ایـن رتبـه     ناخالص داخلی و ضریب جینی توانسـته 
دالر با اختالف بسیار زیـادي بـاالترین    119029گزارش، کشور قطر با سرانه خالص داخلی 

سرانه درآمد ناخالص داخلی در جهان را داراست. همچنین در این گـزارش، سـرانه درآمـد    
 85820و کویـت   58086، امـارات متحـده عربـی    52109ناخالص داخلی عربستان صعودي 

رونـد و حتـی از سـرانه درآمـد ناخـالص       شمار مـی  عنوان شده است که ارقام بسیار باالیی به
در متغیـر نـابرابري    ،یافته نیز باالتر است. از سویی دیگـر  داخلی بسیاري از کشورهاي توسعه

در کنار چندین کشور اسـالمی و آفریقـایی دیگـر، جـزء      524/0جنسیتی، کشور قطر با رقم 
رود. بنــابراین قرارگیــري برخــی  شــمار مــی از منظــر نــابرابري جنســیتی بــهبــدترین کشــورها 

هاي میـانی توسـعه انسـانی، تـا حـدود زیـادي        کشورهاي اسالمی حوزه خلیج فارس در رتبه
. ایـن امـر تـا حـدود     شـان اسـت   درآمدهاي کالن این کشورها از ذخـایر طبیعـی   تأثیرتحت 

هـاي   توسـعه انسـانی کـل، داراي رتبـه    زیادي براي سایر کشورهاي اسالمی که در شـاخص  
هـاي دیگـر ایـن کشـورها      کند؛ در حـالی کـه در شـاخص    نسبتًا مناسبی هستند نیز صدق می

  تفاوت چندانی با سایر کشورهاي اسالمی ندارند. 
، عمده کشورهاي اسالمی از نظر شـاخص توسـعه انسـانی، تقریبـًا جـزء      در سوي دیگر

هـاي   بیشتر کشـورهاي اسـالمی در رده   ،. در واقعدارندر بندي قرا ترین کشورها در رده پایین
انتهایی این جدول قرار دارند و عمومـًا در تمـامی متغیرهـا و همچنـین شـاخص کـل، داراي       

جز چنـد کشـور اسـالمی حـوزه خلـیج فـارس،        بهدرحقیقت وضعیت بسیار نامناسبی هستند. 
هـاي   دي توسـعه انسـانی، رتبـه   بنـ  ایران و ترکیه، بسیاري از کشورهاي اسالمی دیگـر در رده 

اند. چنانچه به متغیرهاي موجود در این گـزارش توجـه    به بعد را به خود اختصاص داده 140
ویژه سرانه درآمد ناخالص داخلی  به ،کنیم، عمومًا کشورهایی که از بعد متغیرهاي اقتصادي

د نیـز داراي  هاي مناسبی هسـتند، در برخـی متغیرهـاي دیگـر بـه ویـژه نـرخ سـوا         داراي رتبه
  وضعیت مناسبی هستند.  
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  نرخ سواد در کشورهاي اسالمی
متغیرهـاي   تـرین  مهـم عنـوان یکـی از    در این بخش به نرخ سـواد در کشـورهاي اسـالمی بـه    

شاخص توسعه انسانی خواهیم پرداخت. پیش از آغاز تحلیل ذکر یک نکته ضروري اسـت:  
نتایج تحقیقات و جستجوهاي محققان براي دریافت آمار و اطالعات مربوط بـه نـرخ سـواد    

دهد که اطالعات و آمارها در این زمینه لزومًا یکسـان   در کشورهاي مختلف جهان نشان می
دهنـد   بندي کشورها در بیشتر مراکز معتبري که این آمارهـا را ارائـه مـی    تبهنیستند. هرچند ر

این ترتیب، در ایـن بخـش    شده لزومًا با یکدیگر همخوانی ندارد. به مشابه است اما ارقام ارائه
  شود آمارها و اطالعات مراکز معتبر ارائه شوند. تالش می

کـه اکنـون   ( جنگ جهانی دومبا استقالل تدریجی بسیاري از کشورهاي جهان پس از 
منظور کاهش فاصله میان این  هاي توسعه به شوند) برنامه کشورهاي در حال توسعه نامیده می

ها داراي ابعاد گونـاگونی بودنـد    یافته به اجرا درآمد. این برنامه کشورها و کشورهاي توسعه
به بعد، افزایش نـرخ   1960گرفت. از دهه  که در ابتدا عمومًا متغیرهاي اقتصادي را در بر می

گـذاران   عنوان یکی از عوامل اصلی توانمندسازي نیروي انسانی مـورد نظـر سیاسـت    سواد به
، 1990تـا   1960از سـال   توسعه قرار گرفت. در گزارش توسعه انسانی، سـازمان ملـل متحـد   

تغییرات در نرخ سواد در کشورهاي در حال توسعه مورد بررسی قرار گرفته اسـت. چنانچـه   
که این گزارش ارائه شده است، برخی از کشـورهاي   1985دهد، در سال  نشان می 2دول ج

انـد نـرخ سـواد خـود را بـه       هاي اجراشده، طی سه دهه توانسـته  ریزي در حال توسعه با برنامه
  یافته نزدیک کنند.  کشورهاي توسعه

واد در نرخ سـ  ارايکشور نخست د 10از  ،دهد نشان می 2که جدول شماره  گونه همان
کشـور در شـرق    2کشور جزء کشورهاي آمریکاي جنـوبی و   7کشورهاي در حال توسعه، 

کشـور نخسـت قـرار دارد.     10آسیا قرار دارند و از کشورهاي اسالمی، کشور عراق در بین 
کـه ایـن    گونه همانزیرا  ،توان کشور عراق را نیز یک استثناء در نظر گرفت در این میان می

را ، بیشترین نـرخ رشـد سـواد    1985تا  1960هاي  ، این کشور طی سالدهد گزارش نشان می
  در بین کشورهاي جهان دارا بوده است.

، فاصله بسیار زیادي بین کشورهاي واقع در انتهاي این جـدول  2طبق اطالعات جدول 
با کشورهاي واقع در باالي جدول از نظر نرخ سواد وجـود دارد. در حـالی کـه کشـورهایی     

)، 12( انــد، کشــورهایی ماننــد ســومالی یافتــه درصــد دســت 98بــه نــرخ ســواد  ماننــد شــیلی



  دوم  و شماره بیست ♦سال ششم  ♦نامه راهبرد اجتماعی فرهنگی فصل     318

درصـد   20) داراي نرخ سواد زیـر  17( ) و موریتانی17( )، مالی14( )، نیجر14( بورکینافاسو
در حـالی کـه عمـده کشـورهاي در حـال توسـعه داراي نـرخ سـواد          ،هستند. از سوي دیگـر 

جنوبی هسـتند، تقریبـًا تمـامی کشـورهایی     مناسب کشورهاي آمریکاي مرکزي و آمریکاي 
که داراي نرخ سـواد بسـیار پـایینی هسـتند، جـزء کشـورهاي خاورمیانـه و آفریقـا بـه شـمار           

روند. در این میان، کشورهاي اسالمی نیز عمومًا داراي وضعیت نامناسبی نسبت بـه سـایر    می
هـاي   داراي نـرخ  طور کلی، بیشتر کشـورهاي اسـالمی   کشورهاي در حال توسعه هستند و به

 پایین سطح سواد هستند.  

  )1985( . نرخ سواد در کشورهاي در حال توسعه2جدول 

 نرخ سواد کشور رده ردیف
 98 شیلی 1 1
 96 ترینیداد و توباگو 2 2
 96 آرژانتین 3 3
 95 اروگوئه 4 4
 93 کاستاریکا 5 5
 93 کره جنوبی 6 6
 91 تایلند 7 7
 90 مکزیک 8 8
 89 پاناما 9 9
 89 عراق 10 10

 در حال توسعههاي  ترین نرخ سواد در بین کشور پایین
 12 سومالی  11
 14 بورکینافاسو  12
 14 نیجر  13
 17 مالی  14
 17 موریتانی  15
 23 سودان  16
 24 افغانستان  17
 25 یمن  18
 25 بوتان  19
 26 نپال  20

  ؛ یونسکو1990تا  1960انسانی از سال  منبع: گزارش توسعه انسانی، توسعه
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هاي اخیر نـرخ سـواد بزرگسـاالن در     دهد، در سال نیز نشان می 3که جدول  گونه همان
تـا کنـون،    1990کشورهاي اسالمی بهبود یافته است و بسیاري از کشورهاي اسالمی از دهه 

، 2011نمونـه، در سـال   ه حد نسبتًا مطلوبی افزایش دهند. براي باند نرخ سواد خود را  توانسته
ــرخ ســواد در تمــامی کشــورهاي جهــان حــدود    درصــد اســت و بســیاري از   86متوســط ن

اند به نرخی باالتر از متوسـط نـرخ جهـانی دسـت یابنـد. چنانچـه        کشورهاي اسالمی توانسته
 دهد، عمده کشورهاي اسالمی حوزه خلـیج فـارس   نشان می 2011گزارش یونسکو در سال 

انـد بـه نرخـی     می واقع در شرق آسیا مانند اندونزي و مالزي توانستهبرخی کشورهاي اسال و
رود. در این میان، ایران نیـز   شمار می  که آمار بسیار مناسبی بهدست یابند درصد  90باالتر از 

  دست یافته است.   ،درصد، نرخی تقریبًا برابر با نرخ جهانی 86به نرخ سواد 
اند به نرخی برابر یـا بـاالتر    سالیان اخیر توانستههرچند بسیاري از کشورهاي اسالمی در 

از نرخ متوسـط باسـوادي در جهـان دسـت یابنـد امـا بسـیاري از کشـورهاي اسـالمی دیگـر           
 همچنان داراي نرخ سواد بسیار پایینی نسبت به متوسط جهـانی هسـتند. بـراي نمونـه اتیـوپی     

) درصد، 19( درصد) و نیجر 32( درصد)، سودان جنوبی 38( درصد)، مالی و افغانستان 49(
درصد از بزرگساالن ایـن کشـورها داراي    50اند و کمتر از  در انتهاي این جدول قرار گرفته

دهـد، عمـده کشـورهاي     توانایی خواندن و نوشتن هستند. چنانچه گزارش یونسکو نشان می
  واقع در انتهاي جدول نرخ سواد، کشورهاي آفریقایی مسلمان و غیرمسلمان هستند. 

نکته دیگر در این گزارش، وجود شکاف بسیار زیاد بین کشورهاي اسـالمی در زمینـه   
نیز عنوان شـده   1این شکاف در زمینه شاخص توسعه انسانی که در جدول ( نرخ سواد است

انـد بـه    هـاي اخیـر توانسـته    مشهود است). در حالی که بسیاري از کشورهاي اسالمی در دهه
تـرین   ی دست یابند، بسیاري از کشورهاي اسالمی دیگر، پـایین نرخی باالتر از میانگین جهان

عوامـل در ایـن زمینـه، بـدون تردیـد       تـرین  مهـم در جهان دارا هستند. یکـی از  را نرخ سواد 
متغیرهاي اقتصادي است؛ به این معنا کـه آن دسـته از کشـورهاي اسـالمی کـه بـه هـر دلیـل         

متوسط درآمـد سـرانه) هسـتند، از نظـر      مانند( داراي وضعیت مناسبی در متغیرهاي اقتصادي
اند به نرخ رشد مناسبی دست یابند. در سوي دیگر، کشورهاي اسالمی  نرخ سواد نیز توانسته

قرار دارند که عمومًا داراي وضعیت نامناسبی در متغیرهاي اقتصادي هسـتند کـه عمـده ایـن     
  دهند.   کشورها را کشورهاي واقع در قاره آفریقا تشکیل می
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  )2011( و تفاوت بین مردان و زنان در کشورهاي اسالمیجنسیتی تفکیک انرخ سواد ب .3 جدول

 ردیف کشورها نرخ سواد نرخ سواد مردان نرخ سواد زنان تفاوت مردان و زنان

 1 جهان 86/3% 90/0% 82/7% 7/3%

 2 قطر 97/8% 97/9% 97/3% 0/6%

 3 اردن 96/7% 98/1% 95/2% 3/0%

 4 کویت 96/2% 96/9% 95/0% 1/9%

 5 بحرین 95/7% 96/9% 93/5% 3/5%

 6 ترکیه 95% 98/4% 91/8% 6/6%

 7 عمان 94/8% 96/9% 90/0% 6/9%

 8 مالزي 94/6% 96/2% 93/2% 3/0%

 9 اندونزي 93/9% 96/3% 91/5% 4/7%

 10 لبنان 93/9% 96/0% 91/8% 4/1%

 11 امارات متحده عربی 93/8% 93/1% 95/8% 2/6%-

 12 لیبی 91% 96/7% 85/6% 11/1%

 13 ایران 86/8% 91/2% 82/5% 8/7%

 14 پاکستان 56/4% 69/6% 42/7% 26/9%

 15 اتیوپی 49/1% 57/2% 41/1% 16/1%

 16 مالی 38/7% 48/2% 29/2% 19/0%

 17 افغانستان 38/2% 52/0% 24/2% 27/8%

 18 سودان جنوبی 31/9% 38/6% 25/3% 13/3%

 19 نیجر 19/1% 27/3% 11/0% 16/3%

  منبع: یونسکو
اما متغیر مهم دیگر که بر نرخ برابري جنسیتی در شاخص توسعه انسانی نیز اثرگـذار اسـت،   

سـوادي بـین مـردان و زنـان اسـت.       و تفـاوت نـرخ بـی    ،نرخ باسوادي در میان مردان و زنان
دهد، نرخ باسوادي مردان بیش از زنـان اسـت و متوسـط     که جدول فوق نشان می گونه همان

اي کـه   گونـه  . بـه دهـد  نرخ باسوادي در جهان در بین مردان و زنان نیز ایـن امـر را نشـان مـی    
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درصد) است کـه   83حدود ( درصد) و در بین زنان 90( متوسط نرخ باسوادي در بین مردان
طـورکلی   ي بین متوسط با سوادي مردان و زنان است. بهدرصد 7دهنده اختالف حدود  نشان

یابد، اخـتالف میـان    و بر طبق اطالعات جدول، هرچه نرخ سواد در بین کشورها افزایش می
عبارت دیگر، بـا افـزایش نـرخ سـواد در بـین       به .یابد نرخ سواد بین زنان و مردان کاهش می

اخـتالف   ،یابـد. بـراي نمونـه    کاهش مـی  کشورها، نابرابري جنسیتی در بین مردان و زنان نیز
درصـد)   9/1( درصـد)، کویـت   3( درصـد)، اردن  6/0( نرخ سواد بین مردان و زنان در قطر

است؛ در حالی که این نرخ در بین کشـورهایی کـه داراي نـرخ پـایین سـواد هسـتند، بسـیار        
 3/16(بـه   نیجـر اخـتالف نـرخ سـواد بـین مـردان و زنـان در       اي کـه   گونه بهیابد.  افزایش می

درصـد) و ...   19( درصـد)، مـالی   8/27( درصـد)، افغانسـتان   3/13( درصد)، سودان جنوبی
هـاي   دهنـده فرصـت   رسد. تفاوت میان نرخ سواد بین مـردان و زنـان، بـدون شـک نشـان      می

  ؛ که این امر ممکن است به دالیل فرهنگی باشد.استنابرابر براي زنان و مردان 
تـاکنون رو بـه    1980سـوادي در کشـورهاي اسـالمی از دهـۀ      بـی اگر چه میانگین نرخ 

شـود کـه بـدانیم میـانگین نـرخ       بهبود بوده است، اهمیت این نکته هنگامی بیشتر نمایـان مـی  
باسوادي در کشورهاي اسالمی حتی از میانگین نرخ باسوادي در کشورهاي در حال توسـعه  

فراگیـري علـم و دانـش، در بیشـتر      نیز کمتر است. بـا وجـود تأکیـد فـراوان دیـن اسـالم بـر       
تر از میانگین جهانی است. ایـن در حـالی    کشورهاي اسالمی نرخ باسوادي بزرگساالن پایین

یافته به سـوادآموزي و تـأمین    است که در بیشتر کشورهاي اسالمی، درصد بودجه اختصاص
یـر سـطح   ). در جدول ز203:1384یاسوري،( هاي نظامی است بهداشت بسیار کمتر از هزینه

ــعه و      ــال توس ــورهاي در ح ــا کش ــورهاي اســالمی ب ــاالن در کش ــوادي بزرگس متوســط باس
کـه پیشـتر توضـیح داده شـد، چنانچـه       گونه همانکشورهاي پیشرفته مقایسه شده است. البته 

جدول زیر را با سایر جداول مربوط به نـرخ سـواد در متوسـط جهـان، کشـورهاي در حـال       
شده تا حدودي مشـهود   هاي ارائه ه کنیم، تفاوت میان نرختوسعه و کشورهاي اسالمی مقایس

بنـدي   است اما مقایسه کشورهاي اسالمی با متوسط جهانی و کشورهاي در حال توسعه، رتبه
دهد که مبتنی بر نرخ پایین باسوادي کشورهاي اسـالمی نسـبت بـه     نسبتًا یکسانی را نشان می

  متوسط جهانی و کشورهاي در حال توسعه است.  
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  )2011( مقایسه سطح باسوادي بزرگساالن در کشورهاي اسالمی و دیگر کشورها .4جدول

 یافته کشورهاي توسعه
 8/97 درصد متوسط باسوادي
 5/98 باسوادي مردان
 97 باسوادي زنان

 کشورهاي در حال توسعه
 2/79 درصد متوسط باسوادي
 3/85 باسوادي مردان
 2/73 باسوادي زنان

 متوسط جهان
 6/79 درصد متوسط باسوادي
 6/85 باسوادي مردان
 7/73 باسوادي زنان

 کشورهاي اسالمی
 2/70 درصد متوسط باسوادي
 9/77 باسوادي مردان
 5/62 باسوادي زنان

Source: OIC Outlook 2010,P.12.  ،1394به نقل از صدري و همکاران  

  ضریب نفوذ اینترنت در کشورهاي اسالمی
عنـوان مقیاسـی در سـنجش     به ضریب نفوذ اینترنت در کشـورهاي اسـالمی بـه    در این بخش

  پـردازیم.   در مقایسه با برخی از کشورهاي جهـان بـا ضـریب نفـوذ بـاال مـی       ،توسعه فرهنگی
ــادر  ــتفاده   اینج ــداد اس ــب تع ــر حس ــورها ب ــبت    ، کش ــین نس ــت و همچن ــدگان از اینترن کنن

دهـد،   که جـدول نشـان مـی    گونه هماناند.  بندي شده کنندگان به جمعیت کشور رده استفاده
باالترین میزان استفاده از اینترنت در بین کشورهاي پرجمعیت جهان قرار دارد. همچنین این 

یافته و صنعتی، از نظر نسبت استفاده شهروندان بـه   دهد که کشورهاي توسعه می  جدول نشان
  کل جمعیت کشور، داراي بیشترین نرخ نفوذ اینترنت هستند.  

در این جدول، ضریب نفوذ اینترنت در برخی کشـورهاي اسـالمی نیـز گنجانـده شـده      
دهد، کشورهاي اسالمی در میزان استفاده از اینترنت  که اطالعات نشان می گونه هماناست. 
 . برخی از کشورهاي اسالمی مانند بحـرین کردبندي  هاي مختلفی تقسیم توان به بخش را می

) تنها کشورهاي اسالمی هستند که 33( ) و کویت21( )، قطر17( )، امارت متحده عربی12(
گیرنـد. برخـی    کشـور اول در ضـریب نفـوذ اینترنـت در بـین شـهروندان قـرار مـی         50جزء 

) نیز جزء صد کشـور اول در  94( ) و ترکیه66( )، عربستان سعودي54( کشورها مانند عمان
بنـدي در وضـعیت مناسـبی     این رده ضریب نفوذ اینترنت هستند. سایر کشورهاي اسالمی در

تـرین نـرخ ضـریب نفـوذ اینترنـت در بـین        قرار ندارند و بسیاري از این کشورها داراي پایین
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  کشورهاي جهان هستند.  
دهـد، ضـریب نفـوذ اینترنـت در کشـورهاي اسـالمی        نشان می 5که جدول  گونه همان

ویـژه سـرانه درآمـد در     بـه  ،داراي همبستگی بـا متغیـر سـواد و وضـعیت اقتصـادي کشـورها      
کشـور نخسـت در ایـن     صـد کشورهاست. به جز ترکیه، تمام کشورهاي اسـالمی کـه جـزء    

دلیـل   رونـد کـه بـه    شـمار مـی   بندي قرار دارند، جزء کشـورهاي حـوزه خلـیج فـارس بـه      رده
اند نـرخ   برخورداري از نرخ سواد نسبتًا مناسب و همچنین وضعیت اقتصادي مناسب، توانسته

سـاختن   ند. یکی از دالیل اصلی این امـر، امکـان فـراهم   دهاینترنت را گسترش ضریب نفوذ 
هاي الزم براي استفاده از اینترنت در این کشورهاست؛ این بدان معنی اسـت کـه    زیرساخت

افزارهـا) بـراي    ماننـد سـخت  ( سو، شهروندان یک کشور باید امکانات شخصـی الزم  از یک
هــاي الزم بــراي  هــا زیرســاخت از ســوي دیگــر، دولــت اســتفاده از اینترنــت را دارا باشــند و

دسترسی شهروندان را فراهم سازند که این امر به نوبه خـود مسـتلزم برخـورداري کشـور از     
  وضعیت مناسب اقتصادي است.  

  )2015( میزان کاربران اینترنتی به تفکیک کشورها .5جدول 

 کشور
  رده جهانی

 (از نظر تعداد)
(از نظر نسبت  رده جهانی

 کنندگان به جمعیت کشور) استفاده
  تعداد کاربران اینترنت  کنندگان درصد استفاده

 721/434/547 %52/2 82 1 چین
 462/124/989 %34/8 126 2 هند

 286/942/362 %88/22 15 3 ایاالت متحده
 120/111/118 %60/1 67 4 برزیل
 115/111/595 %89/8 13 5 ژاپن
 102/258/256 %71/3 46 6 روسیه
 71/016/244 %88 16 8 آلمان
 53/236/719 %20/4 143 12 اندونزي
 37/321/199 %46/25 94 19 ترکیه
 34/342/40 %17/8 147 21 پاکستان
 25/074/125 %31/4 130 25 ایران

 16/298/500 %60/50 66 36 عربستان سعودي
 6/284/489 %15/2 149 54 الجزایر
 5/883/822 %26/20 134 56 سوریه
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  )2015. میزان کاربران اینترنتی به تفکیک کشورها (5ادامه جدول 

 کشور
  رده جهانی

 (از نظر تعداد)
رده جهانی (از نظر نسبت 

 کنندگان به جمعیت کشور) استفاده
  تعداد کاربران اینترنت کنندگان  درصد استفاده

 5/067/692 %20/0 143 63 یمن
 4/817/095 %88/00 17 66 امارات متحده عربی

 2/095/922 %66/45 54 94 عمان
 2/033/885 %75/46 33 96 کویت
 1/835/377 %5/90 183 98 افغانستان
 1/742/205 %85/30 21 102 قطر
 1/153/199 %90/00 12 115 بحرین
 287/289 %1/70 200 147 نیجر
 257/449 %2/30 195 152 چاد
 178/816 %1/60 202 162 غنا
 56/103 %0/90 207 180 اریتره

International Telecommunications UnionSorce:  

عنـوان الزامـی بـراي     بـه دولت الکترونیـک  تبدیل اهمیت اینترنت افزوده  رآنچه که امروزه ب
هـاي   یافتـه بسـیاري از فعالیـت    کشـورهاي توسـعه   . اکنـون حکمرانی مناسـب و مـدرن اسـت   

عـالوه بـر اینکـه     ،انـد. اینترنـت   حاکمیتی و خدماتی را بر مبناي استفاده از اینترنت قرار داده
 مندي از مزایاي اقتصـادي و سیاسـی مـدرن را بـراي کشـورهاي اسـالمی فـراهم        امکان بهره

توانـد مبنـایی مناسـب بـراي توسـعه فرهنگـی کشـورهاي         سازد، از نظر فرهنگـی نیـز مـی    می
اسالمی فراهم سازد. این در حالی است که دیگر آمارهاي مربوط به تعداد کاربران اینترنتـی  
در کشورهاي اسالمی نشـان از موقعیـت نامناسـب کشـورهاي اسـالمی در ایـن زمینـه دارد.        

مربوط به تعـداد کـاربران اینترنتـی در کشـورهاي اسـالمی در سـال        عنوان نمونه آمارهاي به
 فقـط در ایـن سـال   جمعیت مسـلمان جهـان   نفر از  557/228/537/1دهد که  نشان می 2009

از مجمـوع جمعیـت    درصـد  7/13انـد. یعنـی    نفر به اینترنت دسترسـی داشـته  600/324/209
نترنـت دسترسـی داشـته کـه نسـبت بـه       مسلمان یک نفر به ای 7مسلمان و یا به عبارتی، از هر 

دهـد. بـر    نفـر) مقـدار کمتـري را نشـان مـی      4به ازاي هر ( میانگین جهانی آن در همان سال
کـاربرترین و مـالزي پرکـاربرترین     سـیرالئون کـم   2009اساس آمارهاي ارائه شـده در سـال   

ر و . آمـا آینـد  مـی کشورهاي جهان اسالم به لحاظ نسبت کاربر به کل جمعیـت بـه حسـاب    
کند. زبـان   را تایید می یاطالعات مربوط به پراکندگی زبان کاربران اینترنت نیز نتیجه مشابه
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از فضـاي سـایبر را در    درصـد  9/2رقمـی در حـدود    ،عربی به عنوان زبان اول جهان اسـالم 
اختیار خود دارد. این زبان به عنوان پنجمین زبان زنده دنیا، جایگاه هشتم در فضاي سـایبر را  

  ). 13:1389 پور و همکاران، احمدي( خود اختصاص داده است به

  گیري   نتیجهبندي و  جمع
این مطالعه به وضعیت توسعه انسانی و توسعه فرهنگی با تأکید بـر دو شـاخص نـرخ سـواد و     
ضریب نفوذ اینترنت در کشورهاي اسالمی پرداخته است. با تکیه بر ادبیات نظري و ادبیـات  

هـاي موجـود در زمینـه     ایـن حـوزه، بـا اسـتفاده از روش تحلیـل داده      شده در پژوهشی انجام
یافته و در حـال   توسعه فرهنگی و اقتصادي در کشورهاي اسالمی و برخی کشورهاي توسعه

توسعه، به تحلیل وضعیت کشورهاي اسالمی در مقایسه با سـایر کشـورهاي جهـان پرداختـه     
  ارتند از:آمده از این پژوهش عب نتایج بدست ترین مهمشد. 

  الف) توسعه انسانی

بـه نسـبت   هـاي   انـد پیشـرفت   هاي اخیـر توانسـته   طورکلی کشورهاي اسالمی در دهه به −
ویژه در زمینـه نـرخ سـواد کسـب      به ،هاي توسعه انسانی مناسبی در زمینه بهبود شاخص

تـر از بسـیاري از کشـورهاي     . اما هنوز متوسط نرخ سواد کشورهاي اسالمی پایینکنند
  یافته و درحال توسعه است. توسعه

تـوان کشـورهاي اسـالمی را بـه      بندي کلی از وضعیت توسعه انسانی، می در یک دسته −
: الـف) کشـورهایی کـه طـی سـالیان اخیـر عمومـًا بـا تکیـه بـر           کـرد سه دسـته تقسـیم   

اند شاخص توسعه انسانی خود را بهبود بخشند؛ ایـن کشـورها    درآمدهاي نفتی توانسته
امـارات متحـده    و کشورهاي حوزه خلیج فارس مانند قطر، عربستان سعودي را عمومًا

دهــد، بهبــود  هــاي موجــود نشــان مــی دهنــد. چنانچــه تحلیــل داده عربــی تشــکیل مــی
هاي توسعه انسانی در این کشورها در نتیجه بهبـود متغیرهـاي اقتصـادي ماننـد      شاخص

هـا   در برخـی شـاخص  درآمد سرانه ناخالص داخلی حاصل شده است و این کشـورها  
بنـدي جهـانی    مانند برابر جنسیتی، وضعیت نامناسبی دارند. ب) کشورهایی کـه در رده 

هـاي توسـعه    انـد شـاخص   هـاي اخیـر توانسـته    هاي متوسط قرار دارند و در سال در رده
ترکیه و کشورهاي اسالمی واقـع   ،انسانی خود را بهبود بخشند. کشورهایی مانند ایران

رونــد. ج) دســته ســوم را بیشــتر  شــمار مــی جملــه ایــن کشــورها بــه از ،در شــرق آســیا
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دهند که فاصله بسـیاري بـا    ویژه کشورهاي آفریقایی تشکیل می به ،کشورهاي اسالمی
استانداردهاي توسعه انسانی دارند. دلیل اصلی ایـن امـر، وضـعیت نامسـاعد متغیرهـاي      

  این کشورهاست. در اقتصادي
» امت اسالمی«و فرهنگ اسالمی تأکید بسیاري بر مفهوم با وجود اینکه در دین اسالم  −

نمایــد،  هــاي توســعه انســانی برجســته مــی  گــذاري شــده اســت، امــا آنچــه درسیاســت 
چیـزي اسـت کـه    ن یا تأکید بر آ» کشورهاي اسالمی«ها بر مبناي  گیري سیاست جهت

رآمـد  شود. فاصـله بسـیار زیـاد در متغیرهـایی ماننـد د      ملت خوانده می -امروزه دولت
  سرانه و نرخ سواد کشورها گواهی بر این مدعاست.

  ب) توسعه فرهنگی

بـودن مفهـوم توسـعه فرهنگـی، در ایـن پـژوهش بـر ضـریب نفـوذ           با توجه به گسترده −
اینترنت در بین کشورهاي اسالمی تأکید شده است. تأکید بـر اهمیـت اینترنـت، بـا در     

مروزه کارکردي دوگانه پیدا کرده نظر گرفتن این نکته است که این ابررسانه جدید، ا
کننـده در راسـتاي تـرویج     تواند ابزار تهدید و هم ابزاري فرهنگی و تقویـت  که هم می

). اما بدون تردید 13:1389پور و همکاران، احمدي( هاي اسالم باشد ها و آموزه اندیشه
بـین   پوشی براي معرفی و توسعه فرهنـگ اسـالمی در   اینترنت به ابزاري غیر قابل چشم

  امت اسالمی بدل شده است.
توسعه اینترنت نیازمند توسعه اقتصادي، بهبود وضعیت اقتصـادي خانوارهـا و همچنـین     −

رو، توسـعه اینترنـت و افـزایش     هاست. از ایـن  هاي الزم توسط دولت توسعه زیرساخت
در کشورهاي اسالمی نیز تابع وضعیت اقتصادي این کشـورها بـوده اسـت.    آن ضریب 

رتیب، کشورهاي حوزه خلیج فارس مانند امارات متحده عربی، قطر، عمـان،  همین ت به
هـاي الزم   مین زیرسـاخت أاند بـا تـ   هاي اخیر توانسته کویت و عربستان سعودي در سال

ضریب نفوذ اینترنت در کشورهاي خود را توسعه بخشند. در این میان، همچنان برخی 
هـاي متوسـط    شـرق آسـیا در رده   کشورها ماننـد ایـران، ترکیـه و کشـورهاي اسـالمی     

جهانی قرار دارند و برخی کشورهاي اسالمی خاورمیانـه ماننـد افغانسـتان، پاکسـتان و     
سوریه و عمده کشورهاي اسالمی واقع در آفریقا وضعیت چندان مناسبی ندارنـد و در  

تـرین نـرخ نفـوذ اینترنـت در      داراي پـایین  ،کنار بسیاري از کشورهاي دیگر آفریقـایی 
  هستند.   جهان
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هاي فرهنگی تنها به ضـریب نفـوذ    اما وضعیت نامناسب کشورهاي اسالمی در شاخص
شود. کشورهاي اسالمی در تولید کاالهاي فرهنگی متناسب با فرهنـگ   اینترنت محدود نمی

اند و بسـیاري   اسالمی براي استفاده توسط تمامی کشورهاي اسالمی موفقیت چندانی نداشته
یافتـه   کننده کاالهاي فرهنگی تولیدشده در کشـورهاي توسـعه   صرفاز کشورهاي اسالمی م

عنـوان یـک صـنعت     توان بـه صـنعت سـینما اشـاره کـرد کـه امـروزه بـه         هستند. همچنین می
هـاي فرهنگـی بسـیاري اسـت.      شود و در عین حال واجد نشانه مهم شناخته می کننده  سرگرم

مـًا فاقـد صـنعت سـینما بـه معنـاي       این در حالی است که بسیاري از کشورهاي اسالمی، عمو
منظور بهبود شرایط توسـعه فرهنگـی و انسـانی در     مدرن آن هستند. بنا به شرایط موجود و به

  شود: کشورهاي اسالمی، پیشنهاداتی در ذیل عنوان می
جهـت کـاهش فاصـله بـین کشـورهاي اسـالمی در       » امـت اسـالمی  «تأکید بر گفتمـان   −

  رهنگیهاي توسعه انسانی و توسعه ف شاخص
هاي الزم توسط کشورهاي اسالمی داراي وضعیت مناسب اقتصـادي   ایجاد زیرساخت −

  جهت افزایش نرخ سواد در کشورهاي اسالمی فقیر
ایجاد همکاري بین کشورهاي اسالمی براي تولید محتواهـاي فرهنگـی واال در فضـاي     −

  مجازي
د در کشـورهاي  المللی اسالمی بر توسعه نـرخ سـوا   گذاري نهادهاي بین تأکید سیاست −

  اسالمی که داراي نرخ سواد پایینی هستند.
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