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چکیده
زمینه و هدف :شاخص های جهانی سالمت پیوسته در جوامع مختلف در حال تغییر می باشند ،اما هنوز آگاهی درست
نسبت به این تغییرات و عوامل موثر بر آن ها در میان انسان ها شکل نگرفته است .یکی از علت های اصلی این آگاهی
نادرست عدم انتقال کامل و صحیح اطالعات آماری می باشد؛ بنابراین نیاز است تا با ابداع روش های معتبر و قابل فهم
انتقال اطالعات ،همه افراد جوامع از جمله پژوهشگران ،سیاست گذاران ،سرمایه گذاران و نسبت به این تغییرات آگاه
شوند .در این مطالعه چند نمونه از این تغییرات رخ داده در طول زمان و آگاهی عمومی نسبت به آن ها مورد بررسی قرار
می گیرند.
یافته ها :اطالعاتی که نشان دهنده این تغییرات هستند بصورت پراکنده در مقاالت ،گزارش ها ،رسانه ها و کتاب ها
وجود دارند ،اما با وجود اطالعات کافی نسبت به این تغییرات هنوز آگاهی کافی نسبت به آن ها شکل نگرفته است.
بنابراین ممکن است پژوهشگران ،سیاست گذاران ،سرمایه گذاران و باقی افراد جوامع در رابطه با تغییرات و واقعیت های
جدید شاخص های جهانی سالمت گمراهانه برنامه ریزی و عمل کنند.
نتیجه گیری :از آنجایی که امروزه منبع اصلی آگاهی بسیاری از انسان ها رسانه ها می باشند ،جهت گیری این رسانه ها
در انتقال اطالعات ،آگاهی و ساختار های فکری را شکل داده است .در این راستا یکی از ابزار کمک کننده در مشاهده و
تحلیل تغییرات شاخص های جهانی سالمت نرم افزار  Gapminderمی باشد .در این نرم افزار می توان آمار و اعداد مرتبط
با شاخص های سالمت را بصورت جذاب تر و قابل فهم تر مشاهده کرد .با این وجود ،ابداع و بهره مندی از ابزار نوین
انتقال اطالعات آخرین اقدام نمی باشد ،بلکه گسترش طرز تفکر مبنی بر شواهد و واقعیت ها اقدام بعدی در راستای
اصالح آگاهی همه انسان ها می باشد.
واژگان کلیدی :شاخص های جهانی سالمت ،آگاهی ،واقعیتGapminder ،

مقدمه
شاخص های جهانی سالمت پیوسته در جوامع مختلف در حال تغییر می باشند .در حالی که آگاهی نادرست نسبت به
این تغییرات ،پژوهشگران ،سیاست گذاران و سرمایه گذاران را از واقعیت دور می سازد .اطالعات مربوط به این تغییرات
از طریق مقاالت اپیدمیولوژی ،گزارش ها ،رسانه ها و کتاب ها در دسترس قرار می گیرند ،اما این اطالعات تا چه اندازه
به واقعیت نزدیک هستند؟ طبق گزارشات متخصصین سالمت عمومی ،بسیاری از مردم جهان فارغ از میزان تحصیالت و
ملیت و درآمد آن ها ،آگاهی کافی نسبت به تغییرات شاخص های سالمت عمومی و عوامل موثر بر آن ها ندارند .با وجود
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این که بسیاری از شاخص های سالمت در حال ارتقا هستند ،میزان آگاهی مردم جوامع مختلف نسبت به این شاخص
های سالمت و عوامل موثر بر آن ها نه تنها کافی نیست بلکه نادرست است .به عنوان مثال یکی از این عوامل موثر بر
سالمت افراد ،سرانه تولید ناخالص آن جامعه و یا به عبارتی درآمد افراد در آن جامعه در نظر گرفته می شد .در همین
راستا حتی امروزه نیز بسیاری از مردم جهان از جمله سیاست گذاران تصور می کنند که کشور های جهان به دو طبقه
توسعه یافته و در حال توسعه تقسیم می شوند .هر چند که هیچ گاه معیاری اصلی برای این طبقه بندی قرارداد نشد و
این که کدام کشور در کدام یک از این دو طبقه قرار بگیرد همواره مورد بحث بوده است ( 1و  .)2این در حالی است که
بانک جهانی و سازمان ملل متحد در گزارشات خود این طبقه بندی را به دور از واقعیت می دانند و کشور های جهان را
به  4طبقه با درامد باال ،متوسط رو به باال ،متوسط رو به پایین و پایین تقسیم بندی می کنند ( 3و  .)4به عالوه ،برخالف
(

آن چه تصور می شود ،آمار سازمان ملل نشان می دهد که غالب جمعیت جهان ( 75درصد) نه در کشورهای کم درآمد
"در حال توسعه" و نه در کشورهای پردرآمد "توسعه یافته" بلکه در کشورهای با درآمد متوسط زندگی میکنند .در
دنیای امروز ،دیگر تقسیم کردن همه کشور ها به دو گروه به دور از واقعیت است بلکه یک طیف درآمدی میان کشور های
جهان وجود دارد که البته پیدا کردن مرز بین این سطوح درامدی نیز ساده نخواهد بود .الزم به ذکر است ،سرانه تولید
ناخالص در یک جامعه نیز الزاما نماینده سطوح توسعه یافتگی در همه ابعاد آن جامعه نمی باشد .به عنوان مثال یکی از
معیار هایی که باعث شده است تقسیم بندی کشور ها تغییر کند ،سطح بهداشت و سالمت عمومی جوامع می باشد؛ این
تقسیم بندی با استناد بر شاخص مرگ و میر کودکان زیر پنج سال نفی پذیر است چرا که کودکان بسیار آسیب پذیر
هستند و حتی عوامل بسیار جزئی میتوانند منجر به فوت آنها شوند .بنابراین این شاخص نمایانگر وضعیت کلی یک
جامعه می باشد .به طوری که هرچه کودکان کمتری در یک جامعه فوت کنند به این معناست که آن جامعه توانسته است
با توسعه خود حتی آن عوامل بسیار جزئی را نیز تحت کنترل در آورد .کشور مالزی که جزء کشور های توسعه یافته طبقه
بندی نمی شود مثال مناسبی در این زمینه می باشد؛ در مالزی مرگ و میر کودکان زیر پنج سال از  17مرگ از هر
 1000کودک در سال  ،1990به  7مرگ از هر  1000کودک در سال  2015رسیده است ( 5و  .)6این به این معناست
که  993کودک از بیماری های واگیر (که در گذشته علت اصلی مرگ و میر کودکان بودند) و بیماری های غیر واگیر (
که امروزه علت اصلی مرگ و میر کودکان هستند) جان سالم به در میبرند .این کاهش بازتاب تالش هایی است که والدین
آن ها و جامعه انجام داده اند تا از آن ها در برابر عواملی که می توانست منجر به مرگ و میر آن ها شود ،محافظت کنند
( .)7بنابراین در مالزی بیشتر خانواده ها از غذای کافی برخوردارند ،فاضالب آنها به آب آشامیدنی نشت نمیکند ،دسترسی
خوبی به مراقبت های اولیه بهداشتی دارند و اغلب مادران سواد خواندن و نوشتن دارند .در سال  1965کشور هایی که
جزء کشور های"در حال توسعه" تقسیم بندی می شدند ،شامل  125کشور بودند که چین و هند نیز جزء این گروه
بودند .در همه این کشورها زنان به طور متوسط بیش از  5فرزند داشتند و کمتر از  %95کودکان زنده می ماندند ،بدین
معنی که  %5کودکان پیش از رسیدن به سن  5سالگی از دنیا می رفتند .از طرفی دیگر کشور هایی که جزء کشور های
"توسعه یافته" تقسیم بندی می شدند 44 ،کشور بودند که ایاالت متحده و اکثر کشور های اروپایی نیز جزء آن بودند.
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در همه این کشورها به طور متوسط کمتر از  3/5فرزند به ازای هر زن وجود داشت و نرخ زنده ماندن کودکان بیش از
 90%بوده است .در نتیجه کشور مالزی و بقیه کشور های جهان در حال دگرگون شدن اند؛ امروزه خانوادهها کوچک
هستند و مرگ و میر کودکان در بسیاری از کشورها ،حتی کشورهای پرجمعیت چین و هند نادر است .روند جهانی
تغییرات فقط محدود به "تعداد اعضای خانواده" و "نرخ زنده ماندن کودکان" نیست ،بلکه تقریباً همه جنبههای زندگی
انسان روند مشابه را پیمودهاند و طبقه بندی کشور ها به دو گروه نمی تواند در برگیرنده همه این تغییرات جهانی شاخص
های سالمت و عوامل موثر بر آن ها باشد .با وجود مشهود بودن این روند ارتقا جهانی شاخص های سالمت و عوامل موثر
بر آن ها ،این واقعیت هنوز به باور عمومی نرسیده است و حتی برخی از کارشناسان نیز بر پایه تقسیم بندی دوگانه
منسوخ شده این شاخص ها را مورد بررسی قرار داده و برنامه ریزی می کنند؛ هرچند که به تقسیم بندی نوین ارائه شده
توسط بانک جهانی و سازمان ملل متحد (درامد باال ،متوسط رو به باال ،متوسط رو به پایین و پایین) نیز ایراداتی وارد
است .به این صورت که در واقعیت طبقه بندی انسان ها از نظر میزان درامد دیگر محدود به کشوری که در آن زندگی
می کنند نیست .در نوع بهتری از طبقه بندی می توان مردم جهان را از نظر میزان درامد روزانه و فارغ از کشوری که در
آن زندگی می کنند به  4طبقه دسته بندی کرد (شکل  .)1افرادی که روزانه زیر  2دالر درآمد دارند ،افرادی که روزانه
بین  2دالر تا  8دالر درآمد دارند ،افرادی که روزانه بین  8دالر تا  32دالر درآمد دارند و افرادی که روزانه باالتر از 32
دالر درآمد دارند.

شکل شماره  -1جمعیت جهان در سال  2017در سطوح درآمدی مختلف که بر اساس درآمد روزانه به دالر
هر آدمک در این شکل بیانگر یک میلیارد نفر است .این شکل نشان میدهد که چگونه جمعیت جهان در سال  2017در
سطوح درآمدی مختلف که بر اساس درآمد روزانه به دالر بیان شده ،توزیع شده است ..در این نمایش از توزیع نیز اغلب
مردم در دو بازه میانی قرار دارند و به بسیاری از نیازهای اساسی خود پاسخ می دهند و افراد کمتری در دوبازه ابتدایی و
انتهایی قرار می گیرند .بنابراین دو طبقه توسعه یافته و در حال توسعه دیگر نمایانگر واقعیت های مربوط به تفاوت های
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اجتماعی -اقتصادی مردم جهان نمی باشد؛ به ویژه با توجه به شاخص های سالمت عمومی جمعیت کشور ها دیگر در
یکی از این دو طبقه قرار نمی گیرند .نمودار  1توزیع جمعیت جهان بر پایه این تقسیم بندی در سال  1965را نمایش
می دهد .در این نمودار کشور های آسیایی به رنگ قرمز ،کشور های آفریقایی به رنگ آبی ،کشور های آمریکایی به رنگ
سبز و کشور های اروپایی به رنگ زرد نشان داده شده اند .کشور ها بوسیله شیار های سفید از هم تفکیک شده اند و
مساحت زیر نمودار هر کشور نماینده جمعیت آن کشور می باشد.

نمودار شماره  -1توزیع جمعیت جهان بر پایه درآمد در سال 1965
همانطور که مشاهده می شود توزیع جمعیت جهان در گذشته به این بصورت بوده است که دو قله نمودار در دو بازه
درآمدی متفاوت تشکیل می شده است .همچنین ،بیشتر جمعیت کشور های آسیایی در بخش کم درآمد نمودار و بیشتر
جمعیت کشور های آمریکایی و اروپایی در بخش پردرآمد نمودار قرار می گرفته اند .طبق این نمودار ،در گذشته کشوری
که یک فرد در آن زندگی می کرده است تا حدودی گویای وضعیت درآمدی او بوده است؛ به این معنا که اگر فردی در
کشور اروپایی یا آمریکایی زندگی می کرد (رنگ زرد و سبز) به احتمال زیاد درآمد بیشتری از فردی که در آسیا (رنگ
قرمز) زندگی می کرد داشته است .هرچند که میان جمعیت کشور ها هم پوشانی هایی از نظر میزان درآمد قابل مشاهده
است .حال نمودار  1را با نمودار  2مقایسه می کنیم.
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نمودار شماره  -2توزیع جمعیت جهان بر پایه درآمد در سال 2018
در سال  2018دیگر دو قله در پراکندگی جمعیت جهان مشاهده نمی شود .بخش عمده جمعیت جهان در سال 2018
فارغ از کشوری که در آن زندگی می کنند ،در بخش میانی نمودار قرار می گیرند .بنابراین ،می توان گفت در همه کشور
های جهان افرادی از هر چهار سطح درآمدی زندگی می کنند .این موضوع در دنیای امروز آنچنان هم دور از تصور نیست
و در پر درآمد ترین کشور ها نیز افراد فقیر (بر اساس تعریف بانک جهانی درآمد روزانه زیر  1/90دالر) یافت می شوند.
بنابراین همانطور که گفته شد ،بجای تقسیم جهان به دو گروه توسعه یافته و در حال توسعه ،می توان آن را واقع گرایانه
تر به چهار سطح درآمدی تقسیم بندی کرد.
این تقسیم بندی نادرست تنها یکی از برداشت های نادرست انسان ها از جهان اطراف می باشد که از طریق تلویزیون،
فناوری دیجیتال و اینترنت القا شده اند .امروزه شاهد پیشرفت پیوسته تکنولوژی و اثر آن روی رد و بدل کردن اطالعات
هستیم ،اما از سوی دیگر امکانات ارائه و دسترسی به اطالعات آماری موثق به میزان مشابه توسعه نیافته است ( .)8علت
این امر نبود زیرساخت های پیشرفته اطالع رسانی نمی باشد ،بلکه این جهت گیری رسانه ها در انتقال اطالعات می باشد
که ساختار های فکری و آگاهی را شکل داده است .جهت گیری هایی که الزاما با هدف یا برنامه خاصی همراه نیستند و
تنها علت آن می تواند تاثیر پذیری بیشتر مخاطبان از اخبار جنجالی و منفی باشد .به عبارتی دیگر گرایش مخاطبان
رسانه ها به جنبه های منفی بیش از جنبه های مثبت است که این پدیده ای دور از انتظار نیست .چرا که انسان ها به
گونه ای تکامل یافته اند که خطر ها و تهدید های احتمالی توجه آن ها را بیشتر جلب کند تا بتوانند برای حفظ بقا خود
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در مقابل آن تهدید واکنش مناسب بدهند ،اما از آن جایی که منبع اصلی اطالعات امروزه انسان ها رسانه ها هستند ،این
نگرش تصوراتی را پدید می آورد که الزاما واقعیت ندارند .به عنوان مثال آگاهی نادرست دیگر "همه چیز در حال بدتر
شدن است" از همین موضوع برخاسته است .به طور خالصه آگاهی از همه اتفاقات بد در جهان آسان است ،اما کسب
آگاهی در مورد اتفاقات خوب دشوارتر به نظر می رسد .به عنوان مثال میزان مرگ و میر و سال های عمر همراه با ناتوانی
مرتبط با بسیاری از عوامل خطر از جمله عوامل محیطی و خطرات شغلی ،آلودگی هوا و سوء تغذیه مادران و فرزندان در
جهان از سال  1990تا سال  2017کاهش یافته اند .به این صورت که میزان مرگ و میر مرتبط با عوامل محیطی و
خطرات شغلی  ،)18/2-21/8( % 20/1آلودگی هوا  )16/20-7/7( %18/7و سوء تغذیه مادران و فرزندان -34/4( %31/4
 )28/6کاهش یافته اند و سال های عمر همراه با ناتوانی مرتبط با عوامل محیطی و خطرات شغلی ،)22/3-27/4( %24/9
آلودگی هوا  )20/26-8( %23/5و سوء تغذیه مادران و فرزندان  )28/34-8/3( %31/5کاهش یافته اند .موارد مذکور و
بسیاری از موارد دیگر در نتیجه پیشرفت های بشر رخ داده اند که هرگز از طریق رسانه ها به سمع و بصر انسان ها نرسیده
اند .از سوی دیگر الزم به ذکر است که بسیاری از دیگر عوامل خطر ،مرگ و میر و سال های عمر همراه با ناتوانی بیشتری
را در سال  2017نسبت به سال  1990رقم می زده اند ( .)9با توجه به این موضوع می توان گفت جهت دستیابی به
اطالعات صحیح و واقعی نیاز است تا از ابزار ها و روش های دیگر اطالع رسانی نیز بهره مند شد.
یکی از روش های ارائه اطالعات ،استفاده از ابزار های تجسمی می باشد .در این راستا Hans Rosling ،در جهت ارائه و
قابل فهم کردن شاخص های سالمت عمومی و شاخص های اجتماعی -اقتصادی موثر بر آن ها و به ویژه نمایش روند
تغییرات این شاخص ها در سطح کشور های جهان بنیادی را تاسیس کرد .این بنیاد که با تکیه بر پیشرفت های فناوری
اطالعات طراحی و تاسیس شد Gapminder ،نام گرفت ( .)10بنیاد  Gapminderیک سرمایه گذاری غیر انتفاعی می
باشد که واقعیت را بر اساس داده های بدست آمده از پایگاه های اطالعاتی در وب سایت و نرم افزار در قالب نمودار ها
نمایش می دهد .این اطالعات در رابطه با  498شاخص سالمت عمومی و اجتماعی -اقتصادی بوده و از سازمان های بین
المللی مانند بانک جهانی ،سازمان جهانی بهداشت و سازمان ملل گرداوری و به روز رسانی می شوند .این نرم افزار ،ابزار
های مختلفی را جهت انتقال اطالعات در اختیار کاربران قرار می دهد که در اینجا با استفاده از ابزار  Bubblesچند نمونه
از تغییرات شاخص های جهانی سالمت مورد بررسی قرار می گیرند .در این ابزار ،کشور ها بصورت حباب هایی در میان
محور های مختصات نمایش داده می شوند .به صورت پایه اندازه این حباب ها نمایانگر جمعیت آن کشور می باشد و می
توان جابجایی هر یک از کشور ها را در طول زمان بر حسب محور های مختصات تعیین شده مشاهده کرد (نمودار .)3
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نمودار شماره - 3نمای صفحه ابزار  Bubblesدر  .Gapminderموقعیت چند کشور بصورت نمونه در محور های
مختصات بر اساس رابطه دو شاخص امید به زندگی و سرانه درآمد در سال 1965
در این نمودار ،امید به زندگی بر حسب سرانه درآمد افراد در هر کشور (تولید ناخالص ملی تقسیم بر جمعیت کشور،
تنظیم شده بر اساس نرخ تورم) در سال  1965ترسیم شده است .این نرم افزار درآمد مردم جهان را به  4طبقه ای که
درباره آن صحبت شد تقسیم می کند که در باالی صفحه قابل مشاهده می باشد .در صفحه مختصات ،کشور هایی که در
حباب قرمز قرار دارند آسیایی ،کشور هایی که در حباب آبی قرار دارند آفریقایی ،کشور هایی که در حباب سبز قرار می
گیرند آمریکایی و کشور هایی که در حباب زرد قرار می گیرند اروپایی هستند .اندازه هر حباب به صورت پیش فرض
نماینده جمعیت آن کشور می باشد.
با کلیک کردن روی نشانگر کنار محور  Yمی توان شاخص مد نظر را از میان شاخص های موجود در پایگاه اطالعاتی
انتخاب کرد (شکل  ،2شماره  .)1به همین ترتیب می توان شاخص دیگری را نیز در محور  Xقرار داد (شکل  ،2شماره
 .)2نرم افزار بصورت پایه تمامی کشور هایی که برای شاخص های انتخاب شده اطالعات ثبت شده دارند را نمایش می
دهد ،اما در صورت تمایل می توان با انتخاب کردن کشور (های) مدنظر آنالیز را تنها بر روی آن (ها) انجام داد (شکل ،2
شماره  .)3به عالوه ،می توان با جابجایی نشانگر قسمت  DESELECTمیزان محو بودن کشور های انتخاب نشده در
نمودار را تغییر داد (شکل  ،2شماره  .)4با انتخاب شماره  ،5بصورت فرضی گذر زمان اتفاق می افتد و حباب ها (کشورها)
شروع به حرکت در صفحه مختصات می کنند و در مختصات جدیدی قرار می گیرند (نمودار  .)3عالوه بر این ،با انتخاب
گزینه  Trailsمی توان روند حرکت کشور ها بر اساس شاخص های محور های مختصات در طول زمان را مشاهده کرد
(شکل  ،2شماره  .)6همانطور که گفته شد اندازه هر حباب بصورت پیش فرض نماینده جمعیت آن کشور می باشد ،اما با
انتخاب شماره  7شکل  2می توان آن را نیز تغییر داد .در مورد این مثال ،هرچند تعداد نمونه (کشور) های نمایش داده
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شده محدود می باشد ،اما می توان برداشت کرد که بر خالف انتظار درآمد سرانه بیشتر هر کشور الزاما به معنای امید به
زندگی بیشتر مردم آن کشور نمی باشد .همانطور که مشاهده می کنید ،کشور مالزی ( 62/3سال) با سرانه درآمد کمتر
( 3580دالر) امید به زندگی بیشتری نسبت به ایران( 7090دالر 51/9 ،سال) و آفریقا جنوبی ( 8980دالر 55 ،سال)
دارد .این موضوع درمورد کشورهای چین و هند نیز صادق است .بنابراین برای تحلیل عوامل موثر بر امید به زندگی افراد
یک جامعه باید به دنبال عوامل دیگری مانند سیاست گذاری های نظام سالمت بود؛ هرچند که امروزه همه کشور ها ،از
جمله هفت کشور نمودار ،3به باال و راست این نمودار یعنی درآمد و امید به زندگی بیشتر تغییر مکان داده اند (نمودار
.)4

نمودار شماره  -4نمای صفحه ابزار  Bubblesدر  .Gapminderموقعیت چند کشور بصورت نمونه در محور های
مختصات بر اساس رابطه دو شاخص امید به زندگی و سرانه درآمد در سال 2018
در سال  2018مشاهده می کنید که کشورهای چین و هند که پیش تر در طبقه اول سرانه درآمد قرار می گرفتند،
پیشروی کرده اند .به طوری که چین در طبقه سوم قرار گرفته است و هند در حال ورود به این طبقه می باشد .کشور
های مالزی و ایران از طبقه دوم وارد طبقه سوم شده اند و آمریکا و سویس نیز در طبقه  4به جلوتر حرکت کرده اند .همه
کشور های نمایش داده شده هرچند به میزان مختلف ،امید به زندگی را در خود نسبت به سال  1965افزایش داده اند.
در مقایسه ایران و مالزی می توان مشاهده کرد که ایران ( 76/5سال) با سرانه درآمد کمتر ( 17400دالر) ،امید به زندگی
تقریبا برابری با مالزی ( 27200دالر 75/9 ،سال) دارد .در هر صورت نمی توان به سادگی گفت شاخص امید به زندگی
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تنها متاثر از یک عامل است و یا نیست ،لذا از این مرحله به بعد لزوم انجام تحقیقات بیشتر در جهت یافتن عوامل موثر
بر این تغییرات و مداخله در آن ها برجسته می شود.
برداشت و آگاهی نادرست دیگری که از دنیا اطراف وجود دارد این است که جمعیت جهان پیوسته رو به افزایش است و
باید نوعی محدودیت برای اینکه چه تعداد از مردم میتوانند در این سیاره زندگی کنند وجود داشته باشد .جهت بررسی
این موضوع باید از شاخصی که بتواند جمعیت آینده را پیش بینی کند استفاده کرد .شاخص میزان کل باروری زنان که
نشان دهنده میانگین تعداد فرزندانی است که یک زن در طول زندگی به دنیا می آورد ،می تواند پیش بینی کننده
جمعیت آینده باشد .نمودار  4شاخص میزان کل باروری زنان در یک جامعه را نسبت به زمان در کشور های قاره های
مختلف با سطوح توسعه یافتگی و شرایط فرهنگی مختلف نشان می دهد.

نمودار شماره  :5تغییرات شاخص میزان کل باروری زنان در کشور های مختلف از سال  1917تا سال 2018
همانطور که مشاهده می شود ،میانگین تعداد فرزندانی که یک زن در طول عمر خود به دنیا می آورد در دنیا رو به کاهش
است .در همه کشور هایی که در این شکل بصورت نمونه مشخص شده اند ،فارغ از اینکه در سال  1917چقدر در این
شاخص با هم اختالف داشته اند ،این کاهش مشهود است و در سال  2018همگی به نقاط نزدیکی رسیده اند ( 1/5تا
 2/5فرزند) .در رابطه با این شاخص ،کشور ایران سریعترین سقوط تا کنون ،یعنی از بیش از شش نوزاد در هر زن در سال
 1984به کمتر از سه نوزاد در هر زن فقط  15سال بعد را داشته است .سقوط سریع تعداد نوزادان به ازای هر زن در ایران
نشان دهنده پیشرفت در سالمت و آموزش ،به ویژه برای زنان ایرانی است .همچنین می توان گفت اکثر زوج های جوان
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ایرانی اکنون ارزشهای مدرن در مورد اندازه خانواده دارند و از ابزارهای پیشگیری از بارداری استفاده می کنند .این برداشت
و آگاهی نادرست را آمار سازمان ملل نیز نقض می کند؛ به طوری که براساس گزارش سازمان ملل ،امروزه در حدود 2
میلیارد کودک در جهان وجود دارند که  0تا  15سال سن دارند .برخالف تصور ،تا سال  2100تعداد کودکان این رده
سنی همچنان  2میلیارد باقی خواهد ماند .با این حال ،سازمان ملل پیشبینی میکند که در سال  2100جمعیت جهان
توسط چهار میلیارد نفر دیگر افزایش خواهد یافت ،اما رشد در حال حاضر شروع به کاهش کرده است و منحنی رشد
جمعیت جهان در انتهای قرن ،در نقطه ای بین  10و  12میلیارد نفر مسطح خواهد شد .با این وجود این افزایش با پیش
بینی انجام شده به کمک شاخص میزان کل باروری در تضاد نمی باشد؛ افزایش  4میلیارد نفر دیگر نه به علت به دنیا
آمدن نوزادان بیشتر ،بلکه به علت وجود بزرگساالن بیشتر ( 15تا  74سال) خواهد بود .در حقیقت افزایش جمعیت به
طور عمده به این علت است که کودکانی که امروزه وجود دارند بزرگ می شوند و نمودار را با  3میلیارد نفر بالغتر بیشتری
پر می کنند که این پدیده سه نسل به طول میانجامد .راهکاری که برای توقف رشد سریع جمعیت مورد نیاز است این
است که تعداد کودکان کمتری زاده شوند و این در حال حاضر در حال رخ دادن است .از آنجا که میلیاردها نفر از مردم
فقر مطلق را رها کردند ،اغلب آنها تصمیم گرفته اند فرزندان کمتری داشته باشند .چرا که آنها دیگر به خانوادههای
بزرگ برای کار کودکان در مزرعه کوچک خانوادگی و یا به کودکان اضافی به عنوان بیمه در برابر مرگ و میر کودکانشان
نیاز ندارند .زنان و مردان تحصیل کردند و تحصیل و غذای بهتر برای فرزندان را ارجح دانستند و بنابراین داشتن تعداد
فرزند کمتر را انتخاب کردند .در عمل ،دستیابی به این هدف به علت ظهور ابزار پیشگیری از بارداری مدرن است که
والدین را مقدور می سازد تا کودکان کمتری داشته باشند بدون اینکه از میزان رابطه جنسی بکاهند .در نتیجه ،علت این
کاهش همگانی در تعداد فرزندان را می توان در میزان آگاهی و سواد والدین و به ویژه مادران جستجو کرد؛ شاخصی که
می تواند تا حدودی نمایانگر سواد مادران یک جامعه باشد تعداد سال های گذرانده شده در مراکز آموزشی (مدارس و
دانشگاه ها) می باشد (نمودار .)6
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نمودار شماره  -6موقعیت کشور ها در محور های مختصات بر اساس رابطه دو شاخص میزان کل باروری
و تعداد سال های گذرانده شده در مراکز آموزشی در سال 2015
مطابق این نمودار  ،در کشور هایی که در آن ها زنان بیشتر تحصیل کرده اند ،تعداد فرزندان کمتری به دنیا آورده اند .با
این حال حرکت همه کشور ها به سوی نقطه مشترک تحصیالت بیشتر و فرزند کمتر نیز مشهود است .جهت درک بهتر
این موضوع می توان با فعال کردن گزینه  trailروند کاهش میزان باروری بر اثر افزایش سال های تحصیل را در کشور یا
کشور های مد نظر خود مشاهده کرد .الزم به ذکر است ،فرهنگ و مذهب کشور های مختلف نیز تاثیری بر روند کاهش
میزان کل باروری زنان آن جامعه نداشته است .جهت اثبات این موضوع هم از می توان از  Gapminderکمک گرفت .با
انتخاب گزینه  ،Religionمی توان کشور ها را بر اساس دین رایج در آن ها رنگ آمیزی و جدا کرد (نمودار .)7
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نمودار شماره  :7موقعیت کشور ها در محور های مختصات بر اساس رابطه دو شاخص میزان کل باروری
و سرانه درآمد در سال 2018
در این نمودار کشور های با دین های شرقی رایج مانند بودایی ،هندویی و کنفوسیوسی به رنگ قرمز ،کشور های با دین
رایج اسالم به رنگ سبز و کشور های با دین رایج مسیحیت به رنگ آبی نمایش داده شده اند .کشور هایی هم که دین
رایج مشخصی ندارند با رنگ سیاه نمایش داده شده اند .کشور های جهان فارغ از رنگ حباب شان از قاعده کاهش میزان
کل باروری تبعیت می کنند؛ به طوری که کشور های با درآمد سرانه بیشتر فرزندان کمتری دارند و در قسمت درآمد
بیشتر و فرزند کمتر (پایین و راست نمودار) هر سه نوع دین رایج مشاهده می شود.
این تغییر و بسیاری از تغییرات دیگر در میان مردم جهان در حال رخ دادن است ،اما از آنجایی که سرعت آن ها آهسته
است و اطالعات بدست آمده از جهان اطراف و دیگر کشور ها بصورت ناآگاهانه و یا آگاهانه محدود شده است ،قابل درک
نمی باشند.
نتیجه گیری
اطالعات هرچند هم که گسترده باشند ،اگر قابل فهم و دسترسی نباشند قابل استفاده نخواهند بود .به همین دلیل ممکن
است پژوهشگران ،سیاست گزاران ،سرمایه گزاران و باقی افراد جوامع از تغییرات رخ داده ،به ویژه در رابطه با شاخص های
جهانی سالمت ،آگاهی کافی نداشته و گمراهانه برنامه ریزی و عمل کنند .بنابراین نیاز است تا روش ها و ابزار هایی ابداع
شوند که بتوانند انتقال و تفهیم اطالعات را تسهیل کنند که  Gapminderگامی بزرگ در این مسیر بوده است ( .)8این
نرم افزار طراحی شده است تا به وسیله آن آمار و اعداد مرتبط با شاخص های سالمت را بصورت جذاب تر و قابل فهم تر
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ارائه شوند .به عالوه ،با استفاده از جلوه های تجسمی و پویانمایی توانسته است توجه بسیاری از مخاطبان را نسبت به
خود جلب کند؛ چرا که این ابداعات در گرو پیشرفت زیرساخت های تکنولوژیک در زمینه جلوه های تجسمی و پویانمایی
می باشد و امید است که بتوانند تغییرات قابل توجهی در انتقال و تفهیم آمار به ویژه آمار سالمت عمومی ایجاد کنند.
نرم افزار  Gapminderاز سال  2006بصورت آنالین در دسترس می باشد و کاربران می توانند در www.gapminder.org
با بهره مندی از ابزار های تعبیه شده در آن به اطالعات مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنند .به عالوه ،اخیرا شرکت
 Googleاین نرم افزار را در اختیار گرفته است و آن را در قالب  Google visualization API4برای استفاده کاربران در
سراسر جهان ارائه می کند (.)11
گام بعدی پس از ابداع و ارائه روش ها و ابزار باید تالش در جهت اصالح آگاهی انسان ها باشد؛ چرا که این آگاهی دور از
واقعیت تنها در اثر انتقال جانب دارانه شکل نگرفته اند بلکه از غرایز ذهنی نیز اثر می پذیرند .به عنوان مثال با نگاه به
نمودار پراکندگی جمعیت جهان بر حسب سرانه درامد روزانه (نمودار  ،)2به طور غریزی توجه مخاطبین به اکسترمم های
این نمودار کشیده می شود و یا اگر به نابرابری جهانی فکر کنیم ،ممکن است داستان هایی که در اخبار مربوط به قحطی
در سودان جنوبی شنیده ایم را با وضعیت بسیار بهتر زندگی در دیگر کشور ها مقایسه کنیم .در حالی که بخش عمده
جمعیت نه در قحطی های سودان و نه در شرایط بهینه افراد سمت راست نمودار بلکه در بخش میانی نمودار زندگی می
کنند .در واقع انسان به طور غریزی تمایل دارد که هر داده ورودی به مغز خود را به دو طبقه تقسیم کند و تمام داده
هایی که میان آن دو طبقه قرار می گیرند را نادیده بگیرد .غریزه دیگری که آگاهی انسان ها را تحت تاثیر قرار می دهد
این است که بیشترین تجربیات دست اول هر کس از سطح اقتصادی -اجتماعی خود او است و همه افراد در سطوح پایین
تر ممکن است به اندازه یکسان ضعیف به نظر برسند .در حالی که بین هر دو سطح متوالی درآمدی در این تقسیم بندی
تفاوت های فاحشی وجود دارد .عالوه بر این ،تجربیات دست دوم نسبت به باقی سطوح اجتماعی از طریق رسانه ها فیلتر
می شوند؛ رسانه هایی که گاهی رویدادهای عادی را غیر عادی نمایش می دهند.
با توجه به این غرایز و تفکراتی که به مرور زمان در اذهان عمومی تثبیت شده اند ،می توان گفت ابداع روش ها و ابزار
انتقال اطالعات آماری قابل فهم ،بخش ساده تر در مسیر اصالح آگاهی انسان ها باشد و احتماال بخش دشوارتر ،متقاعد
کردن آن ها برای پذیرش این است که دیدگاهی بر پایه شواهد و واقعیت ها نسبت به جهان پیرامون خود داشته باشند.
در نهایت الزم به ذکر است که تغییراتی که نیازمند آگاهی بیشتر هستند (که در اینجا به چند نمونه از آن ها اشاره شد)
محدود به نشانه های ارتقا جامعه بشری نمی باشند ،بلکه آگاهی واقعیت محورانه همه انسان ها بایستی شامل تغییرات
تهدید آمیز نیز باشد؛ مشروط به این که این تهدید ها با واقعیت ها هم خوانی داشته باشند .واقعیت های پیش بینی
کننده ای که می توانند به برنامه ریزی و اختصاص یافتن منابع انسان ها در مقابل تهدید های احتمالی واقعی بیانجامند
تا بتوان از آسیب های احتمالی آن ها پیشگیری کرد.
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