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چکيده
هدف از اين مطالعه  ،بررسي شاخصهاي توسعه انساني در روستاهاي استان کهگيلويه و بويراحمد ميباشدکه خ ود
متشکل از سه زيرشاخص اميد به زندگي ،آموزش و درآمد است  .روش مورد استفاده تحقيق توصيفي -تحليلي اس ت
که دادههاي تحقيق با استفاده از آمار و اطالعات برگرفته از سالنامههاي آماري ،مراک آموزش ي و بهداش تي ،س ازمان
آموزش و پرورش و ساير ادارات و سازمانهاي زيربط استان صورت گرفته اس ت.نتايج نش ان م يده د ک ه و عيت
توسعه انساني در روستاهاي استان نسبت به سالهاي گذشته بهبود يافته و از  0/446در سال  ،1375به  0/703در س ال
 1390اف ايش يافته است يعني از توسعه انساني پايين به توسعه انساني ميانه يا متوسط رس يده اس ت .همنن ين نت ايج
نشان ميدهد شاخص درآمد نتوانسته سهم قابل قبولي در روند شاخص توسعه انساني مناطق روس تايي اس تان داش ته
باشد .لذا توجه به سياستها و راهکارهايي جهت اف ايش درآمد سرانه خانوارها روري است.
واژگان کليدي :شاخص توسعه انساني ،شاخص درآمد ،شاخص آموزش ،شاخص اميد به زندگي

 1دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد علوم تحقيقات ،تهران ،ايران
 2دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد علوم تحقيقات ،تهران ،ايران
 3دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد گنساران ،گنساران ،ايران
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ارزشيابي کرده و براي دخالت سياسي اولويت تعيين

مقدمه
اف ايش ثروت و رفاه مردم جامعه (و ريشه کني

کنند (عباسي نژاد ،رفيعي امام.)1385 ،

فقر) و ايجاد اشتغال اهداف توسعه اقتصادي است که

اساس معرفي اين شاخص بر اين ايده استوار است

هر دو در راستاي عدالت اجتماعي است .نگاه به

که زمه پيشرفت جوامع عالوه بر رسيدن به رفاه

توسعه اقتصادي در کشورهاي پيشرفته و کشورهاي

اقتصادي ،پرورش و بسط استعدادها و ظرفيتهاي

توسعه نيافته متفاوت است .در کشورهاي توسعه يافته،

انساني است( .صادقي و همکاران.)1386 ،

هدف اصلي اف ايش رفاه و امکانات مردم است در

رويکرد توسعه انساني به طور کلي منطبق بر منطق

حالي که در کشورهاي عقب مانده ،بيشتر ريشه کني

بيان شده از سوي ارسطو در دو ه ار سال قبل

فقر و اف ايش عدالت اجتماعي مدنظر

است.

ميباشد :ثروت اساساً چي ي نيست که ما بدنبال آن

سال هفتم /شماره بيست و يک /بهار 1395

ايدة توسعة انساني با اين پيشفرض اساسي ظه ور

هستيم چرا که اين نوع ثروت فقط براي بدست آوردن

كرد كه «درآمد هم ة زن دگي انس اني نيس ت ،بن ابراين

چي هاي ديگر بکار ميرود (آناند و سن .)2000،اين

پيشرفت انساني را نميتوان تنها توس ط درآم د س رانه

رويکرد ،شالوده اصلي خود را از رويکرد قابليتهاي

اندازهگيري كرد» .پروفسور آمارتي ا س ن برن دة ج اي ة

آمارتياسن که عبارتست از «توانايي يک فرد براي

نوبل علم اقتصاد در سال  )1377( 1988ني در توس عة

داشتن انتخابهاي مختلف و دستيابي به سطح رفاه

اين چارچوب فكري كمك بس ايي كرده است .وي ب ا

متناظر» گرفته است (رنيس .)2004 ،در واقع توسعه

طرح اي دة «ظرفي ته ا و ك اركرده اي انس اني» اي ن

انساني مبتني بر اين ايده اساسي است که پيشرفت

واقعيت مهم را آشكار ساخت كه دس تيابي ب ه زن دگي

جوامع انساني را نمي توان تنها با درآمد سرانه اندازه

بهت ر ب يش از آنك ه نيازمن د مص رف بيش تر كا ه ا و

گيري کرد ،بلکه زمه دستيابي به زندگي بهتر عالوه بر

خ دمات باش د ،ثم رة پ رورش و بس ط اس تعدادها و

داشتن درآمد با تر ،پرورش و بسط استعدادها و

ظرفيتهاي انساني است و بنابراين بسط ظرفي ته اي

ظرفيتهاي انساني است .بنابراين توسعه انساني

ذهني از طريق آموزش در كنار درآمد از عناصر اص لي

عبارت است از فرآيند بسط انتخابها و ظرفيتهاي

توسعة انساني به شمار ميآيد.

انساني (.)UNDP ، 2004

اگر چه بحثهاي دانشگاهي و علمي دربارة

بنابراين شاخص آموزش که نشانگر پرورش قواي

شاخص توسعة انساني همننان ادامه دارد ،اما آننه غير

ذهني است در کنار نماگر رفاه اقتصادي که با درآمد

قابل ترديد است ،اين واقعيت است كه اين شاخص از

سرانه اندازه گرفته

ميشود قرار گرفت .همننين

قدرت تو يحي بيشتري نسبت به محصول ناخالص

شاخص اميد به زندگي در بدو تولد براي اندازه گيري

داخلي براي پيشرفتهاي انساني در يك جامعه

بهداشت به عنوان پايهاي ديگر از اين شاخص در کنار

برخوردار است .در عين حال به نظر ميرسد يكي از

دو شاخص قبلي براي اندازه گيري توسعه انساني مورد

شيوههاي تكامل ايدة توسعة انساني در آينده ،توجه به

استفاده قرار گرفت (صادقي و همکاران.)1386 ،

تحليل روند شاخص توسعة انساني در يك كشور در

نهايتاً آننه امروز مورد نياز است ،نهادي کردن

افقي بلندمدت و بر اساس تحو ت اجتماعي و كاركرد

اهميت انسانها در توسعه اقتصادي است؛ زيرا توسعه

نهادهاي اجتماعي ،سياسي و اقتصادي خواهد بود.

فرآيندي است که از انسان شروع و به انسان ختم

شاخص توسعه انساني ( ،)HDIمردم و دولتهاي
متبوع آنها را قادر ميسازد پيشرفتها را در طول زمان

ميشود (آسايش.)1371 ،
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خدمات را اساس زندگي بهتر به شمار ميآورد و از

اجتماعي و اقتصادي باشد ،لذا ميتوان با بهبود

آنجايي كه درآمد واقعي مي ان مصرف افراد از كا ها و

شاخص توسعه انساني در روستاهاي استان از جمله

خدمات را تعيين ميكند ،شاخص رفاه اقتصادي ،درآمد

اف ايش درآمد سرانه و امکانات آموزشي از مهاجرت

واقعي است .در حالي كه رويكرد توسعة انساني

افراد اين مناطق جلوگيري کرد و اين بهبود ،سرمايه

مصرف كا ها و خدمات را يكي از عناصر زندگي بهتر

گذاري هدفمند و همه جانبه و برنامه ري ي شده و

ميداند و برآوردن نيازهاي روحي و گسترش

توجه بيشتر در تمام زمينههاي اجتماعي ،فرهنگي و

ظرفيتهاي ذهني را عنصر ديگر زندگي بهتر به شمار

اقتصادي را ميطلبد که ميتوان سطح آموزش،

ميآورد كه از طريق پرورش قواي ذهني به ويژه با

بهداشت و درآمد را در روستاهاي اين استان اف ايش

آموزش حاصل ميشود ،لذا نماگر پيشرفت تحصيلي

داد و در نهايت منجر به اف ايش توسعه انساني در

در كنار درآمد سرانه در اندازهگيري توسعة انساني

روستاها شد و اين اف ايش نيروي انساني خود باعث

مورد استفاده قرار ميگيرد .به عالوه از ديدگاه توسعة

توسعه و عمران روستاها از جمله توسعه فعاليتهاي

انساني ،تأكيد بر ايجاد ظرفيتها بجاي مصرف كا ها

کشاورزي و به دنبال آن بهبود اقتصاد کشور ميشود.

و خدمات ،شرايط گسترش پايدار انتخابهاي انساني

استان عليرغم وسعت اندک خود از آنجا که در

را به وجود ميآورد چرا كه ظرفيتسازي امكان

منطقهاي کوهستاني واقع گرديده داراي قابليتهاي

بازتوليد مداوم كا ها و خدماتي را به وجود ميآورد

طبيعي متنوعي است .

كه نيازاي يك زندگي بهتر را تأمين ميكند.
بنابراين مفهوم توسعه انساني ،رويکردي کل نگر به

جدول  :1مي ان شهر نشيني کشور و استان (درصد)

«زندگي بهتر» است که به پرورش استعدادها و قواي

نام

1385

1387

1388

1389

ذهني در کنار مصرف کا ها و خدمات تأکيد دارد و

کشور

68/46

-

71/03

71

با هدف قرار دادن زندگي بهتر افق پويايي را فراروي

استان

47/64

50/3

50/8

51/6

انتخابهاي انساني قرار ميدهد (سازمان مديريت و
برنامه ري ي.)1378 ،
شاخص توسعه انساني يکي از مهمترين شاخصها
با توجه به جايگاه و نقش موثر نيروي انساني در
راستاي برنامههاي توسعه ،ترسيم نماي کلي از کشور
در افق  ،1404رورت تأکيد و توجه بيشتر به ابعاد
انساني توسعه استانها به ويژه براي استانهاي کم
برخوردار را آشکار مينمايد.
با توجه به اينکه استان کهگيلويه و بويراحمد از
جمله استانها محروم کشور است و روستاهاي آن از
توسعه انساني پايين برخوردار هستند و همننين
مهاجرت از روستا به شهر در آن بسيار با ست و مقوله
مهاجرت ني باعث کاهش بيشتر توسعه انساني ميشود

مأخذ مرک آمار ايران -دفتر آمارهاي جمعي ت ،ني روي
کار و سرشماري (نتايج طرح نيروي کار)
در س ال  1389ن رم مش ارکت اقتص ادي اس تان
 30/24درصد ،نرم اشتغال  86/78درصد ،نرم بيکاري
 13/22و نسبت اشتغال  26/24درصد ميباشد همننين
نرم بيک اري جمعي ت  10 – 24س اله  40/65درص د
ميباشد(گ ارش اقتصادي -اجتماعي.)1389 ،همنن ين
در سال  1389نرم مشارکت اقتصادي ،نسبت اشتغال و
نرم اشتغال استان ب ه ترتي ب  26/24 ،30/24و 86/78
درصد ميباشد و همين نرخها براي کش ور ب ه ترتي ب
 33/11 ، 38/27و  86/52درص د م يباش د (گ ارش
اقتصادي -اجتماعي.)1389 ،
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رويكرد «رفاه اقتصادي» ،مصرف كا ها و

که اين کاهش ميتواند عامل بسياري از نابسامانيهاي
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جدول  :2سه شاخص عمده در جمعيت  10ساله و
بيشتر در سال 1389
سال
1387
1388
1389

در سطح کشور و جهان مطالعات متعددي در
ارتباط با ارزيابي شاخصهاي توسعه انساني انجام

نرخ مشارکت

نسبت

اقتصادي

اشتغال

کشور

38

34

89/6

استان

31

26/4

85/1

کشور

38/9

38

88/1

استان

30

27/2

85/2

کشور

38/27

33/11

86/52

انساني مورد بررسي در سطح محروم و توسعه نيافته

استان

30/24

26/24

86/78

قرار دارند .صادقي و همکاران ( ،)1386در مطالعهاي

نام

نرخ اشتغال

گرفته است.افشاني و همکاران ( ،)1390در مقالهاي
تحت عنوان «مقايسه نقاط روستايي کشور بر اساس
شاخصهاي توسعه انساني در سال  1375و  1385به
اين نتيجه رسيدند که در سال  1375بيشتر نقاط
روستايي استانهاي کشور از لحاظ شاخصهاي توسعه

مأخذ :نتايج سرشماريهاي نفوس و مسکن سالهاي 87و

به بررسي و عيت توسعه انساني در مناطق روستايي

 88و طرح نيروي کار 89

ايران براي سالهاي  1375و  1380با استفاده از
محاسبه شاخص توسعه انساني پرداخته اند .بر اساس

سال هفتم /شماره بيست و يک /بهار 1395

بر اساس نت ايج ط رح نمون ه گي ري از ويژگيه اي

نتايج اين مطالعه  HDIمحاسبه شده براي کل کشور

اشتغال و بيکاري ،در سال  1389سهم بخ ش خ دمات

حاکي از بهبود توسعه انساني در طول دوره  1375تا

از اشتغال کشور معادل  48/58درصد و بيشتر از س اير

 1380است.مايکل گريم و همکاران ( ،)2008در

بخشها بوده است و بخشهاي ص نعت و کش اورزي ب ه

مقالهاي تحت عنوان«شاخص توسعه انساني با استفاده

ترتيب  19/22درصد و  32/2درصد در ردههاي بع دي

از درآمد گروهها» با توجه به عدم نابرابري در محاسبه

قرار دارند در استان ني بيشترين سهم اشتغال مربوط به

شاخص توسعه انساني ،روشي را پيشنهاد ميدهند که

بخش خدمات معادل  39/52است و بخشهاي ص نعت

به وسيله آن ميتوان شاخص توسعه انساني را براي

و کش اورزي ب ا احتس اب  38/6و  22/32درص د در

افراد فقير و غير فقير کشورها محاسبه و مقايسه کرد.

ردههاي دوم و سوم ق رار دارن د (گ ارش اقتص ادي-
اجتماعي.)1389 ،

آنتوني ديوي ( ،)2009به بررسي اندازه دولت و
توسعه انساني ميپردازد .نتايج اين مطالعه با تفکيک
مخارج دولت به مخارج مصرفي و مخارج سرمايه

جدول  :3شاخصهاي عمده نيروي کار در جمعيت 10

گذاري بر توسعه انساني ،براي  77کشور در طي 7

س اله و بيش تر اس تان و کش ور در س ال  -1389ک ل

سال نشان ميدهد که اثرگذاري تغييرات مخارج

(درصد)

سرمايه گذاري نسبت به تغييرات مخارج مصرفي بر
سهم اشتغال در بخش

شرح

کشاورزي صنعت خدمات

توسعه انساني نيازمند زمان طو ني تري است ،مخارج

فعاليتهاي نامشخص
و اظهارنشده

کشور

19/22

32/2

48/58

0

استان

22/32

38/16

39/52

0

مأخذ :مرک آمار ايران -دفتر آمارهاي جمعيت ،ني روي
کار و سرشماري (نتايج طرح نيروي کار)

مصرفي در بلند مدت از طريق بهبود آموزش و
بهداشت ،بهره وري و درآمد را اف ايش ميدهد.
روش تحقيق
شاخص توسعة انساني به عنوان يك متوسط ملي،
پراكندگيهاي توسعة انساني ميان گروههاي مختلف
درآمدي ،زنان و مردان و مناطق مختلف را نشان
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نميدهد .براي تو يح اين پراكندگيها ،شاخصهاي

شاخص توسعة انساني ميانگين وزني ساده از

توسعة انساني تعديل يافته بر حسب توزيع درآمد،

نماگرهاي ياد شده است .مقدار شاخص مذكور بين

جنسيت و مناطق محاسبه ميشوند .همننين شاخص

يك حداقل (صفر) و يك حداكثر (يك) قرار ميگيرد.

فقر انساني براي اندازهگيري مي ان محروميتها

كشورهاي داراي شاخص توسعة انساني پايينتر از

درآمدي ،بهداشتي و آموزش بكار رفته و جمعيت زير

 0/500به عنوان كشورهاي با توسعة انساني پايين و

خط فقر انساني را در يك كشور نشان ميدهد .اين

كشورهاي واقع در فاصلة  0/500و  0/799كشورهاي

شاخص براي تعيين مي ان محروميت در طول عمر،

با توسعة انساني متوسط و كشورهاي با شاخص

درصد افراد داراي اميد به زندگي كمتر از  40سال را و

 0/800تا يك به عنوان كشورهاي با توسعة انساني با

براي تعيين مي ان محروميت در برخورداري از دانش،

محسوب ميشوند.

زم براي يك زندگي قابل قبول»

انساني ،حداقلها و حداكثرها براي سه عنصر شاخص

درصد افراد بدون دسترسي به آب سالم و خدمات

مذكور در نظر گرفته ميشوند و آنها ،حداقلهايي

بهداشتي و درصد كودكان كموزن زير پنجسال را

هستند كه در طول  30سال گذشته مشاهده شده و

اندازهگيري ميكند .بنابراين شاخص توسعة انساني،

حداكثرهايي هستند كه ميتوان در طول  30سال آينده

هويتي مستقل از هر يك از عناصر تشكيلدهندة خود

تصور كرد .حداقل براي باسوادي ب رگسا ن و نرم

دارد.

تركيبي ورود به مقاطع تحصيلي صفر و حداكثر براي

داشتن امكانات

در اين پژوهش که از نوع توصيفي -تحليلي است،

آنها  100درصد است .حداقل براي سالمتي ،اميد به

به منظور مرور و جمع آوري مباني نظري مورد نياز ،از

زندگي  85سال است .حداقل سطح درآمد سرانه 100

اطالعات مرسوم به شيوه کتابخانهاي استفاده شده است

د ر و حداكثر براي آن  40000د ر است.

و دادههاي مورد نياز از نتايج سرشماري رسمي نفوس

شاخص توسعة انساني به عنوان يك متوسط ملي،

و مسکن کشور  ،سالنامههاي آماري ،مراک آمار و

پراكندگيهاي توسعة انساني ميان گروههاي مختلف

بهداشت ،نهضت سوادآموزي و

درآمدي ،زنان و مردان و مناطق مختلف را نشان

سازمان آموزش و پرورش استان استخراج شده است.

نميدهد .براي تو يح اين پراكندگيها ،شاخصهاي

در مرحله بعد شاخصهاي درآمدي ،آموزشي و

توسعة انساني تعديل يافته بر حسب توزيع درآمد،

بهداشتي محاسبه شده و به کمک آن شاخصهاي

جنسيت و مناطق محاسبه ميشوند .همننين شاخص

توسعه انساني براي روستاهاي استان ،بررسي و تج يه

فقر انساني براي اندازهگيري مي ان محروميتها

و تحليل گرديد.

درآمدي ،بهداشتي و آموزش بكار رفته و جمعيت زير

اطالعات ،مرک

 HDIبه عنوان يک شاخص مرکب خود داراي سه

خط فقر انساني را در يك كشور نشان ميدهد .اين

زير شاخص است:

شاخص براي تعيين مي ان محروميت در طول عمر،

 -1اميد به زندگي :نشاندهنده عمر طو ني و سالمت

درصد افراد داراي اميد به زندگي كمتر از  40سال را و

 -2پيشرفت تحصيلي :نشاندهنده سطح علم و دانش

براي تعيين مي ان محروميت در برخورداري از دانش،

 -3توليد ناخالص داخلي :بيانگر وجود سطح زندگي

نرم بيسوادي را و براي تعيين «مي ان محروميت از

شايسته و مناسب

داشتن امكانات

زم براي يك زندگي قابل قبول»

درصد افراد بدون دسترسي به آب سالم و خدمات

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

نرم بيسوادي را و براي تعيين «مي ان محروميت از

براي محاسبة حداقل و حداكثر شاخص توسعة
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بهداشتي و درصد كودكان كموزن زير پنجسال را

مدارس ريب يک سوم داده ميشود و از جمع آنها

اندازهگيري ميكند .بنابراين شاخص توسعة انساني،

شاخص مورد نظر حاصل ميگردد.

هويتي مستقل از هر يك از عناصر تشكيلدهندة خود
دارد.

شاخص دانش ( )IKعبارتست از :
) + W2

( IK= W1

بنابراين شاخص توسعة انساني تركيبي و مرك ب از

()

سه نماگر ،به شرح زير است:
طول عمر ،كه با اميد به زندگي در بدو تولد
اندازهگيري ميشود،

کشورهاي مورد بررسي

دسترسي به آموزش كه مشتمل بر مي ان با سوادي
ب رگسا ن (با

 :Rmaxبا ترين مي ان باسوادي ب رگسا ن در

ريب وزني  ) 2و نرم تركيبي

3

 :Rminپايين ترين مي ان باسوادي ب رگسا ن در
کشورهاي مورد بررسي

ثبتنام ناخالص در كلية مقاطع تحصيلي (با ريب

 :Rcمي ان باسوادي در کشور مورد نظر

وزني  ) 1است،

به همين ترتيب ني  Sc ،Smin ،Smaxنشاندهنده

3

سطح زندگي قابل قبول و استاندارد كه با محصول
سال هفتم /شماره بيست و يک /بهار 1395

ناخالص داخلي سرانة واقعي (بر حسب برابري
قدرت خريد و د ر) اندازهگيري ميشود.

ميانگين سالهاي تحصيل هستند.
 :W2وزني است که براي باسوادي در نظر گرفته
شده و دو سوم است.
 :W1وزني است که براي سالهاي تحصيل در نظر

براي تعيين اين شاخص ،اندازهاي حداقل و

گرفته شده و يک سوم است.

حداكثر براي هر يك از اين نماگرها تعيين شده است
كه عبارتند از:
اميد به زندگي در بدو تولد 25 :سال و  85سال،

محاسبه شاخص اميد به زندگي در بدو تولد
اين شاخص که بيانگر طول عمر است ،تعداد

مي ان باسوادي ب رگسا ن 0 :درصد و  100درصد،

سالهاي مورد انتظار هر فرد براي زندگي را در بدو

نرم تركيبي ثبتنام ناخالص در كلية مقاطع تحصيلي:

تولد نشان ميدهد .به عبارت ديگر اميد به زندگي در

 0درصد و  100درصد،
محصول ناخالص داخلي سرانة واقعي (برابري قدرت
خريد د ر)  100د ر و  40000د ر.

بدو تولد عبارتست از :تعداد سالهاي زندگي يک نوزاد
در صورتي که الگوهاي غالب در نرخهاي مرگ و مير
گروههاي سني مختلف ،در تمام طول زندگي کودک و
تا پايان عمر وي ثابت بماند.

محاسبه نماگر آموزش (دانش):
= Li

شاخص ذکور دستاورد نسبي هر کشور در زمينه
باسوادي و تحصيالت را نشان ميدهد .به بيان ديگر
شاخص دانش ،ترکيبي از دو شاخص نرم باسوادي
ب رگسا ن و نسبت ترکيبي خام ثبت نام در مدارس
ابتدايي ،راهنمايي و متوسطه است.
براي محاسبه شاخص دانش به نرم باسوادي
ب رگسا ن ريب دو سوم و به نرم خام ثبت نام در

محاسبه شاخص درآمد سرانه
شاخص مورد نظر معرف سطح زندگي افراد يک
کشور يا منطقه بوده و از طريق نسبت توليد ناخالص
داخلي به جمعيت بدست ميآيد.
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= شاخص درآمد سرانه
ناخالص داخلي

ميشود و به همين جهت شاخص آموزشي به مي ان
 /025نسبت به سال  1385کاهش نشان ميدهد.
شاخص توسعه انساني ،دستاورد نسبي را در زمينه

محاسبه شاخص توسعه انساني

اميد به زندگي در بدو تولد اندازه ميگيرد .براي

بعد از اين سه شاخص که اج اي  HDIهستند با

روستاهاي استان کهگيلويه و بويراحمد شاخص اميد

يکديگر جمع و بر سه تقسيم ميشوند و شاخص
توسعه انساني محاسبه ميشود.

به زندگي در سال  1390معادل  0/761بوده است.
  70 / 7  25  0 / 761شاخص اميد به زندگي در بدو تولد
85  25

يافتههاي تحقيق
ثبت نام محاسبه ميشود سپس اين دو شاخص ترکيب

 1385به  70/7سال در سال  1390اف ايش يافته و

ميشوند تا شاخص دانش (تحصيالت) به دست آيد.

شاخص اميد به زندگي از  0/717در سال  1385به

براي اين کار به شاخص باسوادي ب گسا ن ريب دو

 0/761در سال  1390ني روند اف ايشي را نشان

سوم و به شاخص نرم ثبت نام خام ريب يک سوم

ميدهد .گسترش تسهيالت و خدمات بهداشتي و

داده ميشود .براي مناطق روستايي استان نرم باسوادي

اف ايش تعداد پايگاههاي بهداشتي و درماني در

ب رگسا ن در سال  1390برابر  92/67درصد و نسبت

روستاها ،ايمن سازي جامعه در مقابله بيماريهاي

خام ثبت نام آن در همين سال ( 80/1 )1390درصد

مسري از جمله سل ،وبا ،سرخک و  ...باعث اف ايش

ميباشد .شاخص تحصيالت ني  0/885بدست آمد.

اميد به زندگي طي سالهاي مورد نظر شده است.
در شاخص توسعه انساني درآمد بعنوان يک

  92 / 7  0  0 / 927شاخص باسوادي ب رگسا ن
100  0
  80 / 1  0  0 / 801شاخص ثبت نام خام دانشآموزان

ميشود که در معيارهاي زندگي طو ني و سالم و

=1

تحصيالت لحاظ نشده اند .از آنجايي که دستيابي به

شاخص آموزش

يک سطح قابل قبول از توسعه انساني صرفاً نيازمند

1
2
 (0 / 801)  (0 / 927)  0 / 267  0 / 618  0 / 885
3
3

درآمد نامحدود نيست ،لذا درآمد بايد اصالح و تعديل

100  0

(شاخص باسوادي ب رگسا ن) ( + 2شاخص ثبتنام خام)
3

3

با توجه به محاسابات انجام شده نرم باسوادي
ب رگسا ن از  89/87درصد در سال  1385به 92/67
درصد در سال  1390اف ايش يافته ولي نرم ثبت نام

جايگ ين براي تمامي ابعاد توسعه انساني به کار گرفته

گردد بنابراين در محاسبات از لگاريتم درآمد استفاده
ميشود.
)Log (1642)  Log (100

 0 / 465
)Log (40000)  Log (100

شاخص درآمد سرانه ناخالص

ناخالص سير ن ولي داشته و از  93/7درصد در سال

شاخص درآمدي ني در طي اين دوره سير صعودي

 1385به  80/16درصد در سال  1390کاهش يافته

داشته و از  0/338در سال  1385به  0/465در سال

است که بيشتر به دليل مهاجرت شديد روستائيان به

 1390اف ايش يافته است و درآمد سرانه ناخالص

شهر و همننين عدم وجود دوره آموزش متوسطه در

روستائيان هم از  766د ر در سال  1385به  1642د ر

برخي روستاهاي استان که باعث خروج دانش آموزان

رسيده است ولي نسبت به دو شاخص ديگر اف ايش

دوره دبيرستان از روستا به شهر جهت ادامه تحصيل

مطلوبي نشان نمي دهد.

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

ابتدا شاخص باسوادي ب رگسا ن و شاخص خام

طبق محاسبات اميد به زندگي از  68/1در سال

 / 50سيد يعقوب زراعت کيش  -منصور کريمي  -مريم مرواريدي

جدول :4شاخص توسعه انساني و نماگرهاي آن در روستاهاي استان کهگيلويه و بويراحمد در سال 1385-1390
عنوان

اميد به

شاخص

نرخ ترکيبي

نرخ

شاخص

درآمد

شاخص

شاخص

زندگي در

اميد به

ثبت نام

باسوادي

آموزشي

سرانه

درآمدي

توسعه

بدو تولد

زندگي

ناخالص

بزرگساالن

(درصد)

(سال)

ناخالص

انساني

(دالر)

()HDI

سال 1385

68/1

0/717

93/7

89/87

0/910

766

0/338

0/655

سال 1390

70/7

0/761

80/16

92/67

0/885

1642

0/465

0/703

منبع :يافتههاي پژوهش
شاخص توسعه انساني از مجموع سه شاخص

 1390اف ايش يافته ولي نرم ثبت نام ناخالص سير

آموزش ،اميد به زندگي در بدو تولد و درآمد سرانه

ن ولي داشته و از  93/7درصد در سال  1385به 80/16

تقسيم بر عدد  3بدست ميآيد که براي مناطق

درصد در سال  1390کاهش يافته است که اين امر

روستايي استان کهگيلويه و بويراحمد در سال 1390

بيشتر به دليل مهاجرت شديد روستائيانبه شهر و

شاخص ذکور برابر  0/703برآورده شده است.

همننين عدم وجود دوره آموزش متوسطه در بعضي

سال هفتم /شماره بيست و يک /بهار 1395

0 / 885  0 / 761  0 / 465
 0 / 703
3

HDI 

بحث و نتيجه گيري
با توجه به هدف پژوهش حا ر مبني بر ارزيابي
شاخص توسعه انساني در روستاهاي استان کهگيلويه و
بويراحمد اکنون به تج يه و تحليل حاصل از نتايج
بدست آمده ميپردازيم.
همانطور که در جدول شماره  4مشاهده ميشود
شاخص توسعه انساني مناطق روستايي استان بهبود
يافته و در سال  1385از  0/655به  0/703در سال
 1390رسيده که با توجه تقسيم بنديهاي جهاني ج ء
شاخص توسعه انساني متوسط محسوب ميشود .اميد
به زندگي از  68/1در سال  1385به  70/7سال در سال
 1390اف ايش يافته و شاخص اميد به زندگي از 0/717
در سال  1385به  0/761در سال  1390اف ايش نشان
ميدهد .از ديگر شاخصها شاخص آموزشي است که
خود از ترکيب دو شاخص ديگر يعني نرم ثبت نام
ناخالص دانش آموزان و نرم باسوادي ب رگسا ن
تشکيل شده است که نرم باسوادي ب رگسا ن از
 89/87درصد در سال  1385به  92/67درصد در سال

روستاهاي استان ميباشد که باعث خروج دانش
آموزان دوره متوسطه از روستا به شهر جهت ادامه
تحصيل شده و به همين جهت ني شاخص آموزشي به
مي ان  /025نسبت به سال  1385کاهش نشان ميدهد.
شاخص درآمدي ني

در طي اين دوره سير

صعودي داشته و از  0/338در سال  1385به  0/465در
سال  1390اف ايش يافته است و درآمد ناخالص
روستائيان هم از  766د ر در سال  1385به  1642د ر
رسيده است ولي نسبت به دو شاخص ديگر اف ايش
مطلوبي نشان نمي دهد.
در تحليل شاخص توسعه انساني روستاها به طور
کلي ميتوان دو عامل را در نظر گرفت :شاخص
آموزشي و بهداشتي که روند مطلوبي در روستاهاي
استان طي کرده است و شاخص درآمد هر چند که در
طي دورههاي مورد بررسي تا حدودي رشد داشته ولي
به درجه مطلوب نرسيده که پايين بودن آن در سالهاي
مورد بررسي منجر به کندي رشد  HDIدر مناطق
روستايي شده است .بنابراين فر يه يک و دو تحقيق
مورد نظر تأييد شد .پس در سال  1390شاخص
آموزش در روستاها نقش اصلي را در تعيين رتبه
شاخص توسعه انساني دارد .مهمترين عوامل مؤثر در
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پيشرفت توسعه انساني روستاها اف ايش نرم باسوادي

دسترسي برابر به خدمات بهداشتي ،آموزشي در کشور

ب رگسا ن و اميد به زندگي در نتيجه اجراي سياستها

رعايت نشده است ،هر چند عوامل متعددي از قبيل

و راهکارهاي مناسب است و در اين زمينه از بين

خصوصيات جغرافيايي ،فرهنگي ،اجتماعي و اقتصادي

شاخصهاي مؤثر در محاسبه  ،HDIشاخص آموزش و

مناطق روستايي در شکاف فقر انساني دخيل بوده ولي

شاخص درآمد ،به ترتيب بيشترين و کمترين سطح را

آننه مسلم است ،نقش سياستگذاران و برنامه ري ان

به خود اختصاص داده است) رفيعي امام و عباس نژاد،

اقتصادي در توزيع برابر فرصتها و بسترسازي مناسب

.(1384

به منظور دسترسي برابر به خدمات اجتماعي را

جدول  )5مقايسه شاخص توسعه انساني ()HDI

نميتوان ناديده گرفت چرا که اين مسئله در ايجاد يک

استان و مناطق شهري و روستايي آن را نشان ميدهد.

توسعه متعادل منطقهاي

روري بوده تا برنامههاي

همانطور که جدول نشان ميدهد اميد به زندگي در

توسعه بتوانند عدم تعادلهاي منطقهاي موجود را به

روستاهاي استان در سال  1390معادل  70/7سال بوده

حداقل برسانند.

است که  5/6سال از ميانگين مناطق شهري استان و

در اين پژوهش نتايج اينطور نشان ميدهد که

 2/8سال از ميانگين سطح استان و  2/6سال از ميانگين

و عيت توسعه انساني در روستاهاي استان بهبود يافته

کشوري کمتر ميباشد.

و از توسعه انساني پايين به توسعه انساني متوسط

موارد بهداشتي و درماني در مناطق روستايي استان

 0/703در سال  1390رسيده است .اما همننان از

ميباشد .مقايسه اميد به زندگي در روستاهاي استان

مقدار مطلوب فاصله زيادي دارد و نسبت به شاخص

( )70/7با کل کشور ( )73/35و استانداردهاي جهاني

توسعه انساني کشور که بر اساس گ ارش (-2008

( 85سال) رورت تداوم تخصيص منابع مالي به امور

 0/759 ، UNDP )2007است ،تفاوت دارد .همننين

بهداشتي ،گسترش خدمات بهداشتي اوليه ،تأمين آب

نتايج نشان ميدهد شاخص درآمد نتوانسته سهم قابل

سالم ،گسترش واکسيناسيون ،گسترش مراقبت از زنان

قبولي در اف ايش و عيت توسعه انساني داشته باشد

و مادران ،اف ايش خدمات زايماني و  ...را با اهميت تر

که توجه به راهکارها و سياست هايي براي اف ايش

مينمايد .بطور کلي مطالعات اين تحقيق نشان ميدهد

درآمد سرانه روستائيان روري به نظر ميرسد.

که تعادلهاي منطقهاي در زمينه توزيع درآمد و عدم
جدول شماره :5مقايسه شاخص توسعه انساني و نماگرهاي آن در مناطق روستايي و مناطق شهري استان و سطح
استان در سال 1390
عنوان

نرخ

شاخص

اميدبه زندگي

شاخص نرخ ترکيبي ثبت

در بدو تولد

اميد به

نام ناخالص

باسوادي

آموزشي

(سال)

زندگي

(درصد)

بزرگساالن

درآمد سرانه شاخص
ناخالص

شاخص

درآمدي توسعه انساني
()HDI

(دالر)

استان

3/5

0/808

94/5

90/43

0/917

2183

0/511

0/754

مناطق شهري

76/3

0/855

105/5

91/55

0/960

2724

0/550

0/788

مناطق روستايي

70/7

0/761

80/16

92/67

0/885

1642

0/465

0/703

منبع :يافتههاي پژوهش
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اين مسئله نشان دهنده پايين بودن سطح بعضي

اف ايش يافته است يعني از  0/446در سال  ،1375به

 / 52سيد يعقوب زراعت کيش  -منصور کريمي  -مريم مرواريدي

پس ميتوان گفت اگر قرار است توسعه انساني

توسعه نيافته باعث گرديده که اين کشورها به بازنگري

صورت بگيرد که مستمر و پايدار باشد بايد از مناطق

در راهبردهاي توسعه روستايي بپردازند و از سياستهاي

روستايي آغاز شود ،مسائلي از قبيل فقر گسترده،

خوشبينانهاي که پيش از اين دنبال ميکردند خارج شده

نابرابري ،بيکاري ف اينده ،بهداشت نامناسب ،بهره وري

و بر رويکردها و سياستهايي تمرک يابند که بر توسعه

پايين کشاورزي ،عدم رفاه و  ...تماماً ريشه در رکود

روستايي تأکيد بيشتري داشته و مستقيماً و ع زندگي

زندگي اقتصادي مناطق روستايي دارد .لذا هر نوع

فقيران روستايي را هدف قرار دهند  .بنابراين برنامه

سياستي جهت کاهش فقر و توسعه انساني ل وماً بايد

ري ي براي جامعه روستايي ايران با چنين ويژگي

در جهت توسعه روستايي باشد .بنابراين ميتوان گفت

نيازمند رهيافت خاصي است.بر همين مبنا شناسايي

اصو ً توسعه روستايي مفهومي جدا از توسعه انساني

مسائل عمده توسعه پايدار روستايي پيش شرطي براي

نيست.

تدوين سياستها و ارائه الگويي انعطافپذير براي دستيا بي

سال هفتم /شماره بيست و يک /بهار 1395

پس اف ايش سطح توسعه انساني در روستاها

به توسعه پايدار روستايي است .براي تحقق اين هدف،

مستل م يک سري اقدامات برنامه ري ي شده نظام مند

با طراحي سيستماتيک و جامع شاخصهاي موثر در

و منظم براي اف ايش درآمد ،آموزش و بهداشت است

توسعه پايدار روستايي و ارزيابي آن در روستاهاي نمونه

و هر يک از سه مؤلفه فوق تابع سرمايه گذاريهاي

در بخش مرک ي شهرستان خرم آباد مشخص گرديد که

عمراني بلندمدت و کوتاه مدت در توسعه و عمران

عليرغم سالها تالش در زمينه -هاي عمراني و کالبدي،

روستاهاست که بخشي از آن به فعاليتهاي کشاورزي

زيرساختهاي اقتصادي مناطق روستايي مورد مطالعه از

روستائيان مربوط ميشود (توسعه کشاورزي).

نارسايي وسيعي برخوردار بوده و به عنوان مهمترين

توسعه مناطق روستايي بايد در يک چارچوب و
استراتژي ملي برنامه ري ي گردد.فرايند توسعه در هر

اولويت مسائل روستائيان مطرح است.

 -بايد راهبرد توسعه مناطق روستايي به گونهاي

منطقه نياز به برنامه ري ي کوتاه مدت و بلندمدت دارد

باشد که اف ون بر گسترش قابليتهاي طبيعي و

در شناخت و بررسي عوامل مؤثر در مهاجرت

کشاورزي اين مناطق ،به توانمنديهاي انساني و

جوانان روستايي كه به صورت مطالعه موردي در استان

اشتغال ني توجه شود؛ زيرا توسعه انساني بعدي از

ق وين صورت گرفته با روش نظاممند سعي شده تا

توسعه است که با انسان سروکار دارد و ميتوان با بذل

من توجه به مؤلفههاي تأثيرگذار اجتماعي ،فرهنگي و

و توجه بدان ،از پيامدهايي مانند مهاجرت از روستا به

اقتصادي شيوه متفاوتي در مطالعات مربوط به مهاجرت

شهر و خالي از سکنه شدن روستاها پيشگيري کرد.

ارائه شود .به نظر ميرسد راهبردهاي گذشته در زمينه

از ميان ويژگيهاي مكاني فضايي مرتبط با مناطق

توسعه روستايي موفقيت آمي نبوده و نتوانسته موانع

روستايي ،به نظر ميرسد كه مي ان خدمات موجود در هر

توسعه روستايي را کاهش دهد و در عين حال پايداري

يك از روستاهاي نمونه در بروز انگي ه مهاجرت و

محيط زيست را ت أمين نمايد  .به همين دليل توسعه

گرايش به مهاجرت مؤثر است .اين بدان معناست كه در

روستايي همننان با چالشهاي عمدهاي در آغاز قرن 21

روستاهاي با امكانات خدماتي كمتر،شاخصهاي توسعه

مواجه است .گسترش شکاف درآمدي ،اف ايش فقر،

انساني ني کمتر و مي ان گرايش به مهاجرت در جوانان

گرسنگي،مشارکت پايين،

عف سرمايهگذاري در

نواحي روستايي ،فقدان زيرساختهاي مناسب و آسيب
پذيري سکونتگاههاي روستايي بويژه در کشورهاي

روستايي بيشتر است.

بررسي و شناخت نقاط

عف و شناسايي

شاخصهايي كه درمناطق روستايي شهرستانهاي

ارزيابي شاخص توسعه انساني در روستاهاي استان کهگيلويه و بويراحمد 53 /

توسعه نيافته در سطح پايين تري قرار دارند تا بتوان از

استانداري استان کهگيلويه و بويراحمد (.)1390

اين طريق ،بينش و روشنگريهاي زم براي تقويت و

سالنامه آماري کشور ( 1385و .)1390

تسريع محورهاي توسعه اين مناطق را به مسؤو ن و

سازمان ملل متحد ( :)1990گ ارش توسعه انساني.

برنامه ري ان بخشيد.در راستاي توسعة روستايي و

سازمان مديريت و برنامه ري ي ( ،)1378اولين گ ارش

تعديل نابرابريهاي روستايي ،ايجاد رويکردي مناسب

ملي توسعه انساني جمهوري اسالمي ايران ،تهران:

در توزيع امکانات و خدمات از پارامترهاي روري در

سازمام مديريت و برنامه ري ي.
صادقي ،حسين و عبدالهي حقي ،سولماز (،)1386

برنامههاي توسعة روستايي است؛
به نظر ميرسد براي اف ايش سطح توسعه در
روستاها و به اشتراك گذاشتن سرمايههاي داخلي
روستايي ،اعم از طبيعي ،مالي و انساني و ...متخصصان
و برنامه ري ان روستايي نيازمنداستفاده از اين

فاکتور(

سرمايه اجتماعي )به عنوان يک پيش بيني کننده ي
روري

ميباشند.
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قرار دارد ،اف ايش داد.
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